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  كلمة مركز التخطيط الفلسطيني
  *عوني أبو غوشأ.

  
   ،المحترم الدكتور احمد مجدالني األخ

  ،الفلسطینیة التحریر لمنظمة عضو اللجنة التنفیذیة

   ،رئیس مركز التخطیط الفلسطیني

ــــدكتور أســــامه عنتــــر األخ  ــــة فریــــدریش مــــدیر مؤسســــة  ،ال ایبــــرت األلمانی
               في قطاع غزة  

  ،األلقابالحضور مع حفظ  واإلخوة خواتاأل

، بدایـــــًة    ـــــًا ـــــین أن تكـــــون آنرحـــــب بكـــــم جمعی ـــــدى ناجحـــــأمل  ةعمـــــال هـــــذا المنت
ــــى لیضــــاف ةوموفقــــ ــــام  إل ــــة مــــا ق ــــى بــــه جمل لیكــــون حصــــیلة جهــــد  إنتاجــــهالمركــــز عل

 إلیهــــــاتســـــتند وآلیـــــة علمـــــي مقـــــدر وتـــــأریخ لمرحلـــــة مـــــن مراحــــــل القضـــــیة الفلســـــطینیة 
ـــــاءات السیاســـــیة ـــــيســـــواء علـــــى المســـــتوى  فـــــي اللق ـــــدولي  أو األوروب  أو اإلقلیمـــــي أوال

  حتى الفلسطیني. 

                                   
 مدیر عام مركز التخطیط الفلسطیني *
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  األفاضلالحضور  

ــــــــذي  واالســــــــتراتیجیة السیاســــــــیةینعقــــــــد منتــــــــدى غــــــــزة للدراســــــــات   العاشــــــــر، وال
ایبـــــــرت  فریـــــــدریش بالشـــــــراكة والتعـــــــاون الثنـــــــائي المثمـــــــر والـــــــدائم مـــــــع مؤسســـــــة یــــــأتي

ـــــــنهج "وان األلمانیـــــــة ومركـــــــز التخطـــــــیط الفلســـــــطیني تحـــــــت عنـــــــ ـــــــرات فـــــــي ال المتغی
ــــــق الیــــــوم األ ،"السیاســــــي الفلســــــطیني  ــــــأتي، كمــــــا 2018بریــــــل أ 18ربعــــــاء المواف  ی

ــــد هــــذا المنتــــدى فــــي ظــــل مرحلــــة تاریخیــــة فارقــــة مــــن مســــار الصــــراع الفلســــطیني  عق
بــــــالنهج الفلســــــطیني بــــــل  طــــــارئ/ اإلســــــرائیلي، نحــــــن الیــــــوم ال نتحــــــدث عــــــن متغیــــــر 

صـــــطفافات د بنـــــاءً علیـــــه طبیعـــــة وشـــــكل اإلیتحـــــد نتحـــــدث عـــــن متغیـــــر جـــــوهري وهـــــام
، كــــون أن صـــــراعنا لـــــم یعــــد مقتصـــــرا علـــــى االحـــــتالل واإلقلیمیـــــةالفلســــطینیة والعربیـــــة 

 الشـــــــعبمــــــن حقـــــــوق  والعنصـــــــریة المتطرفــــــة الیمینیـــــــةاإلســــــرائیلي وحكومـــــــة نتنیــــــاهو 
ـــــاز للمشـــــروع  ـــــي منحـــــاز كـــــل االنحی ـــــر دول ـــــوم نتحـــــدث عـــــن متغی ـــل الی ــ الفلســـــطیني، ب

،والمتمثـــــــــل 1967عـــــــــام  ةالفلســـــــــطینی لألراضـــــــــيیطاني المحتـــــــــل الصـــــــــهیوني االســـــــــت
    بإدارة الرئیس األمریكي دونالد ترامب.

    :الكرام األخوة 

ـــــــات المتحـــــــدة األمریكیـــــــة  مـــــــن  ـــــــد ترامـــــــب رئـــــــیس الوالی ـــه دونال مـــــــا اقـــــــدم علیــــ
ـــــدس عاصـــــمة  إعـــــالن ـــــاطع بنقـــــل الســـــفارة األمریكیـــــة   إلســـــرائیلأن الق ـــــىوقـــــراره الق  إل

ـــــــدس  ـــــــه للمســـــــالق ـــــــین الفلســـــــطینیین ووقف ـــــــة الغـــــــوث وتشـــــــغیل الالجئ اعدات عـــــــن وكال
ــــــروا( ــــــى حقیقتــــــین ) األون الظهــــــر لكــــــل االتفاقیــــــات والمعاهــــــدات  إدارة: أوالً ، یؤكــــــد عل

ــــــل الصــــــراع واإلنســــــانیةالدولیــــــة  ، وضــــــرب عــــــرض الحــــــائط بالشــــــرعیة الدولیــــــة وتحوی
ــــــىمــــــن صــــــراع سیاســــــي  ــــــدیولوجيصــــــراع  إل ــــــد یــــــؤدي  أی ــــــىدینــــــي، مــــــا ق شــــــعال إ إل

        ب ودیمومة الصراع في المنطقة . الحرو 

ـــــم یاألمریكیـــــة  وكمـــــا اكـــــد الســـــ اإلدارةثانیـــــا : أن   د الـــــرئیس محمـــــود عبـــــاس، ل
العملیــــــــة التفاوضـــــــــیة بــــــــین الفلســـــــــطینیین  إدارةوال نزیهــــــــا فـــــــــي  اً تعــــــــد طرفــــــــا محایـــــــــد
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ـــــل طرفـــــًا منحـــــازًا وبشـــــكل ســـــافر، ـــــذي یتطلـــــب  األمـــــر واإلســـــرائیلیین، ب ـــــدة آال ـــــة جدی لی
  الحق الفلسطیني . إحقاقهذا الصراع حتى  إدارةفي ونهج جدید 

ــــى مــــــا ســــــبق نصــــــل فــــــي المحصــــــلة النهائیــــــة، أن منطقــــــة الشــــــرق   وبنــــــاءً علــ
برمتهــــا، تمــــر فــــي اخطــــر مرحلــــة مــــن مراحــــل الصــــراع، مــــا یجعــــل مــــن عقــــد  األوســــط

ــــــدى) هــــــذه النــــــدوة  ــــــي مؤسســــــة  األلمــــــانومــــــع شــــــركائنا (المنت ــــــدریشف ذات قیمــــــة  فری
ــــــى آعلمیــــــة وسیاســــــیة هامــــــة،  العمــــــل  أوراق إعــــــدادملــــــین أن یتوصــــــل المشــــــاركون عل

توصـــــــیات ومخرجــــــات تعطـــــــي الــــــدالالت الصـــــــحیحة لطبیعــــــة هـــــــذه المتغیـــــــرات  إلــــــى
محایـــــدة حــــول كیفیـــــة التعـــــاطي مـــــع  أكادیمیـــــةجیة فلســـــطینیة علمیــــة یوصــــیاغة اســـــترات

ــــى طبیعــــ ــــرار ترامــــب یؤكــــد عل ــــرات وخاصــــة أن ق ــــادم، فمــــا هــــو هــــذه المتغی ة الحــــل الق
، بــــدون  یخطــــط لــــه فــــي اطــــار مــــا یســــمى ( بصــــفقة القــــرن )،' كیانــــا فلســــطینیًا مؤقتــــًا

میركیـــــة، بمعنــــــى أالقـــــدس وبـــــدون الالجئـــــین وبــــــدون حـــــدود، وتحـــــت رقابــــــة إســـــرائیلیة 
مــــن علـــــى طاولــــة المفاوضـــــات  واالســـــتیطان والحــــدود القـــــدس والالجئــــین إخــــراجخــــر آ

روع حـــــل الـــــدولتین بـــــالمطلق، هـــــذا المشـــــروع الـــــذي لمشـــــ إنهـــــاءومـــــا یعنیـــــه ذلـــــك مـــــن 
جیة ی، مــــــا یعنــــــي أن االســــــترات383،و242الــــــدولي بقــــــراره  األمــــــناكــــــد علیــــــه مجلــــــس 
اســــــتمرار العمـــــــل علــــــى خیــــــار حـــــــل  فإمــــــاتحـــــــدیات جمــــــة،  أمــــــامالفلســــــطینیة الیــــــوم 

ــــــدولتین واســــــتنهاض كافــــــة  ــــــة بملــــــف الصــــــراع  األطــــــرافال مــــــاالمعنی ــــــة  وإ ــــــار الدول خی
هـــــو  األبقـــــىجي یبـــــالمطلق ولكـــــن الخیـــــار االســـــترات إســـــرائیلترفضـــــه  الواحـــــدة والـــــذي

رادة  وحـــــــــدة  ـــــــــى القیـــــــــادة و وإ الصـــــــــراع ومواجهـــــــــة كـــــــــل إدارة الشـــــــــعب الفلســـــــــطیني عل
قامـــــةالمشــــاریع الهادفـــــة للنیـــــل مـــــن حقـــــوق الفلســــطینیین بالحریـــــة واالســـــتقالل   دولتـــــه وإ

  وعاصمتها القدس.  المستقلة كاملة السیادة 

فــــــإن الـــــدعوة لعقـــــد المجلــــــس الـــــوطني الفلســـــطیني أواخــــــر وانطالقـــــًا مـــــن ذلـــــك 
ــــــورة رؤیــــــة واســــــتراتیجیة  الشــــــهر الجــــــاري، تــــــأتي فــــــي الســــــیاق الطبیعــــــي مــــــن أجــــــل بل
ــــــادرة علــــــى مواجهــــــة كافــــــة التحــــــدیات الراهنــــــة،  عمــــــل سیاســــــیة ودبلوماســــــیة تكــــــون ق
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ــــــــى الشــــــــرعیة  ــــــــوطني والقضــــــــیة الفلســــــــطینیة اســــــــتنادًا إل ــــــــى المشــــــــروع ال والحفــــــــاظ عل
  .ات ذات الصلة بالقضیة الفلسطینیةمؤسساتها ومجمل القرار الدولیة و 

یبــــــرت فریــــــد ریــــــش إنتوجــــــه بالشــــــكر لمؤسســــــة  أخــــــرىالحضــــــور الكــــــریم، مــــــرة 
ـــــى تمویلهـــــا للمـــــؤتمر شـــــاكرین المشـــــارك ین ســـــواء مـــــن الضـــــفة او مـــــن غـــــزة علـــــى عل

ــــــــي  أوراقعــــــــداد إ ــــــــین الضــــــــفة وغــــــــزة عبــــــــر الفیــــــــدیو  أولالعمــــــــل ف منتــــــــدى یعقــــــــد ب
والــــــرؤى لمــــــا یخـــــدم الحركــــــة الفكریـــــة والمســــــار السیاســــــي  األفكـــــار كـــــونفرنس، لتبــــــادل

ـــــنهج  ـــــة الصـــــحیحة لل ـــــي وضـــــع الرؤی ـــــة الصـــــعد و للمســـــاهمة ف ـــــى كاف الفلســـــطیني وعل
  . واإلسالمیةالفلسطیني الوحدوي وبمشاركة كافة قواه الوطنیة 

  . عاً یخرى شكرا لكم جمأمرة 
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  كلمة فريدريش إيربت األملانية
  د. أسامة عنتر

  
  األخ، أ. عوني أبو غوش، مدیر عام مركز التخطیط الفلسطیني،

  وطاقم مركز التخطیط الفلسطیني بغزة،  األخ د. خالد شعبان،
  االخوة المتحدثین والباحثین االفاضل، 

  االخوة واالخوات الحضور، كل باسمه ولقبه،
  خیر، اسعد اهللا اوقاتكم بكل

  یسعدني ان القى كلمة قصیرة على مسامعكم، بإسم مؤسسة فریدریش إیبرت األلمانیة. 
منذ سنوات عدیدة وتعمل مؤسسة فریدریش إیبرت سویًا مع الشریك مركز التخطیط 

  الفلسطیني، ویسعدنا في هذا العام مواصلة التعاون المشترك والمثمر.
ي المستقبل القریب للنهج السیاسي الفلسطیني، مؤتمر الیوم یبحث إمكانیة وجود متغیرات ف

وهو باألمر الذي یهم كل فئات الشعب الفلسطیني، ولیس فقط الحركات واألحزاب الفلسطینیة 
  فحسب. 

ابعد  إلىالحالیة برئاسة ترامب، المتالئمة  األمریكیةال یخفى على أحد طبیعة وتركیبة اإلدارة 
یة، والتي تحاول تغییر التاریخ وفرض سیاسة إمالءات فیما الحدود مع القیادة اإلسرائیلیة الحال

وقراراتها، وخاصة فیما یخص القدس  األمریكیةیخص القضیة الفلسطینیة. أسلوب الهیمنة 
الشرقیة، وهي احدى اهم نقاط الصراع الفلسطیني اإلسرائیلي، ویفرض على المجتمع 

  التفكیر بعمق في أسلوب النهج السیاسي للمرحلة القادمة. الفلسطیني عامة، 
واإلسرائیلیة  األمریكیةالسؤال الملح هنا: كیف للمجتمع الفلسطیني أن یواجه هذه السیاسات 

  فیما یخص مستقبل القضیة الفلسطینیة؟
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مما ال شك فیه، بأن القیادة الفلسطینیة ممثلة بالمؤسسات الوطنیة، وقیادات الحركات 
حزاب السیاسیة یجب ان تعمل جاهدة من اجل افشال مخطط ما یسمى بصفقة القرن. واأل

ولكن سیاسة الرفض من قبل القیادة الفلسطینیة ال تكفي في هذه الحقبة من الزمن، حیث 
هذه  وأولىیجب ان یكون هناك سیاسة واضحة المعالم تحقق مطامح الشعب الفلسطیني، 

تجسید الوحدة الوطنیة، والعمل المشترك في تقدیم  الخطوات هو العمل بشكل سریع على
برنامج سیاسي منطقي، قائم على قرارات الشریعة الدولیة، ومتفق علیه من قبل جمیع 

  الفصائل الفلسطینیة. 
الشعب الفلسطیني یضع على عاتق القیادات الفلسطینیة مستقبل القضیة الفلسطینیة، ویجب 

  القیادة ومستقبل قضیته... أواله على القیادة عدم خذالن الشعب الذي
  أود ان اشكر الحضور وأتمنى نقاش بناء وتوصیات تصل الى صناع القرار،

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته،
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 الفلسطينية التحرير ملنظمة السياسي املوقف
  إسرائيل عاصمة القدس ترامب عالنإ بعد

  الدولتني حل رؤية على املرتتبة والنتائج
  

   *د. أحمد مجدالني
عــــــوني أبـــــو غـــــوش ،مـــــدیر عـــــام مركــــــز  أتقـــــدم بالشـــــكر الجزیـــــل للســـــید بدایـــــة

فـــــــي مركــــــــز التخطـــــــیط الفلســـــــطیني ولكافــــــــة األخـــــــوات واإلخــــــــوة والـــــــزمالء العــــــــاملین 
ــــــدؤوب ، وكــــــذلك لمؤسســــــة فریــــــدریش ایبــــــرت  ــــــى عملهــــــم ال التخطــــــیط الفلســــــطیني  عل
األلمانیـــــــة، والــــــــدكتور أســــــــامة عنتــــــــر علــــــــى تنظــــــــیم هــــــــذا المنتــــــــدى، " منتــــــــدى غــــــــزة 
ـــــــــنهج السیاســـــــــي  ـــــــــرات فـــــــــي ال للدراســـــــــات السیاســـــــــیة واإلســـــــــتراتیجیة العاشـــــــــر" المتغی

ــــــــى تنظیمــــــــه منــــــــذ ســــــــنوات طو  یلــــــــة، وأعتقــــــــد أن الفلســــــــطیني" وهــــــــو تقلیــــــــد دأبنــــــــا عل
اســـــتمرار هـــــذا التقلیـــــد العملـــــي الملمـــــوس یعكـــــس الشـــــراكة فـــــي طـــــرح قضـــــایا حیویــــــة 
ـــــــرة الحـــــــوار  ـــــــدى مـــــــن المنتـــــــدیات مـــــــن شـــــــأنه أن یوســـــــع دائ ـــــــي كـــــــل منت وجوهریـــــــة ف
ـــــــاش فـــــــي  المجتمـــــــع الفلســـــــطیني، وأیضـــــــا یوســـــــع الحـــــــوار فیمـــــــا بـــــــین النخـــــــب  والنق

ــــــــى حــــــــد كبیــــــــر فــــــــي تقــــــــدیم رؤى  ووجهــــــــا ـــیة  ویســــــــاهم إل ت نظــــــــر متعــــــــددة السیاســـــ
  ومنفتحة أمام صانع السیاسات ومتخذ القرار.

                                   
   .الفلسطینيرئیس مركز التخطیط  ، عضو اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة  *
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إن منتـــــــدى هـــــــذا العـــــــام حـــــــول المتغیـــــــرات المســـــــتقبلیة فـــــــي الـــــــنهج السیاســـــــي  
الفلســـــــطیني، وأنـــــــا ســـــــأتحدث حـــــــول  نقطـــــــة جوهریـــــــة تتصـــــــل إلـــــــى حـــــــد كبیـــــــر فـــــــي 
ــــــد ترامــــــب  ــــــرئیس دونال ــــــدة وال ــــــة الجدی ــــــرار اإلدارة األمریكی ــــــف الفلســــــطیني بعــــــد ق الموق

  ف بالقدس عاصمة لدولة إسرائیل ونقل سفارة بالده إلیها.اإلعترا

ـــــت نســـــبیا ان أكـــــون  ـــــي هـــــذه المداخلـــــة قصـــــیرة  الوق ـــــدر اإلمكـــــان ف ســـــأحاول ق
محـــــــددا ومكثفــــــــا فــــــــي تقــــــــدیمي لــــــــبعض النقـــــــاط األساســــــــیة والجوهریــــــــة، كمــــــــا أننــــــــي 
ــــــــي معالجــــــــة هــــــــذا  ــــــــر مــــــــن السیاســــــــي ف ســــــــأحاول أن ارتــــــــدي قبعــــــــة األكــــــــادیمي أكث

أكثـــــر موضـــــوعیة، واقـــــل انحیـــــازا للموقـــــف الرســـــمي وان كنـــــت  الموضـــــوع حتـــــى أكـــــون
  امثل الموقف الرسمي للقیادة الفلسطینیة.



 
ـــــي كـــــل النقاشـــــات  ـــــرئیس ترامـــــب، فف ـــــا موقـــــف ال ـــــة، لـــــم یكـــــن مفاجئـــــا لن الحقیق

رامـــــب بعــــــد تشـــــكیل اإلدارة األمریكیــــــة والحـــــوارات واللقـــــاءات التــــــي تمـــــت مــــــع فریـــــق ت
الجدیـــــدة، كـــــان واضـــــحا تمامـــــا ان هـــــذا الفریـــــق یمتنـــــع عـــــن تأكیـــــد الموقـــــف األمریكـــــي 
ـــــیتین جــــــــوهریتین تحــــــــددان موقــــــــف ورؤیــــــــة الوالیــــــــات المتحــــــــدة  التقلیــــــــدي تجــــــــاه قضـــ

  للعملیة السیاسیة .

األولــــى هـــــي امتنـــــاع هـــــذا الفریـــــق عـــــن تأكیـــــد الموقـــــف التقلیـــــدي تجـــــاه  "حـــــل  
ـــــدول ـــــي واقـــــع األمـــــر لـــــم عـــــوثي الســـــالم كوشـــــنیر، وجیســـــون غـــــرینتین " ،ومبال بالت  ف

  یتطرقا إلى هذا االلتزام السابق لإلدارات األمریكیة.

الثـــــــــــاني، امتنعـــــــــــت عـــــــــــن  االلتـــــــــــزام بـــــــــــالموقف األمریكـــــــــــي التقلیـــــــــــدي مـــــــــــن 
ــذي إعتبــــــر االســــــتیطان غیــــــر قــــــانوني وغیــــــر شــــــرعي ویعیــــــق عملیــــــة  االســــــتیطان، الــــ

ســـــمعنا مواقـــــف مـــــن بعـــــض ممثلـــــي اإلدارة األمریكیـــــة تشـــــجع الســـــالم، وعلـــــى العكـــــس 



 للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة  لعاشرامنتدى غزة  

13 

ـــــــــوم  ـــــــــى األقـــــــــل كانـــــــــت اإلدارات الســـــــــابقة تنتقـــــــــده وتوجـــــــــه الل ـــــــــذي عل االســـــــــتیطان ال
  للحكومات اإلسرائیلیة وبعض اإلدارات تلوح باتخاذ عقوبات أو إجراءات.

ــــــ  ـــاءات التـــــي عقـــــدت مـــــع مبعـــــوثي اإلدارة األمریكیـــــة والتـــــي تجـــــاوزت ال إن اللقــ
وأربعـــــة لقــــاءات جمعـــــت الـــــرئیس محمــــود عبـــــاس مـــــع الــــرئیس ترامـــــب، لـــــم لقــــاء،  21

یتطـــــــرق المبعوثـــــــون األمریكیـــــــون الـــــــى جـــــــوهر القضـــــــیة المركزیـــــــة لعملیـــــــة الســـــــالم، 
ـــر االنســـــحاب، تطبیــــــق قـــــرارات الشــــــرعیة الدولیـــــة،  والمفاوضــــــات إلنهــــــاء  بمعنـــــى آخـــ
قضـــــــایا الوضــــــــع النهــــــــائي المحــــــــددة والمعروفــــــــة وجــــــــرى حولهــــــــا مفاوضــــــــات ســــــــابقة 
ـــــــاءات بـــــــالقول نحـــــــن فـــــــي إطـــــــار البحـــــــث  كثیـــــــرة، واكتفـــــــى كوشـــــــنیر فـــــــي إطـــــــار اللق
والتحضــــیر ، نحــــن فــــي طــــور االستكشــــاف، نحــــن إدارة جدیــــدة مــــا زلنــــا بحاجــــة الــــى 

  الوقت.

، كـــــان علـــــى 2017وكـــــان اللقـــــاء األخیـــــر مـــــع الـــــرئیس عبـــــاس فـــــي أغســـــطس 
محــــــور غـــــرار مـــــا ســـــبق مـــــن لقـــــاءات  فكـــــل مـــــا یطرحـــــه مبعوثـــــو اإلدارة األمریكیـــــة ت

ــــــب األســــــرى والشــــــهداء باعتبارهــــــا دعمــــــا  ــــــط وهــــــي وقــــــف روات ــور فق ــــــة أمــــ حــــــول ثالث
لإلرهـــــــاب، وقـــــــف التحـــــــریض معتبـــــــرین أن الفلســـــــطینیین هـــــــم مـــــــن یقـــــــوم بـــــــالتحریض 

  وأن ذلك یشجع اإلرهاب، وبحث إمكانیة االعتراف  بیهودیة الدولة.

ــم یطــــــرح ممثلــــــو اإلدارة األمریكیــــــة لعملیــــــة الســــــالم، أي موضــــــوع جــــــوهري  ولــــ
ــــــب اإلســــــرائیلیة، مترجمــــــة مــــــن  ــــــوا دائمــــــا المطال ــــــط حمل ــــــة السیاســــــیة، فق یمــــــس العملی

  العبریة الى االنجلیزیة لتصبح مطالب امریكیة.

ــــــرة  ــــــرئیس أعطــــــى فرصــــــة لمبعــــــوثي ترامــــــب فت ــــــاء( األخیــــــر) ال وفــــــي هــــــذا اللق
  العمل المشتركة. وآلیةزمنیة حتى تحدد اإلدارة األمریكیة موقفها 

ء الــــذي جــــرى فــــي بیــــت لحــــم مــــع الــــرئیس ترامــــب، اتفــــق وبالمناســــبة فــــي اللقــــا 
) لمراجعـــــــة كـــــــل العملیــــــة التفاوضـــــــیة الســـــــابقة، 5+5علــــــى تشـــــــكیل لجنـــــــة مشــــــتركة( 
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ـــــد یكـــــرروا  ذات  لكـــــن مبعـــــوثي ترامـــــب تراجعـــــوا عـــــن هـــــذا االتفـــــاق، وعـــــادوا مـــــن جدی
  المطالب اإلسرائیلیة.

ـــــــــــــدم  17/11/2017یـــــــــــــوم اإلدارة ، حیـــــــــــــث كـــــــــــــان مـــــــــــــن المفتـــــــــــــرض أن تتق
حســــب االتفـــــاق  للقیــــادة الفلســــطینیة بمجموعـــــة مــــن األفكــــار لنطلـــــع علیهــــا، یكیــــةاألمر 

ـــــك  ـــــن تل ـــــك اإلدارة قبـــــل إن تعل ـــــي ذل مبادرتهـــــا أو مـــــا تســـــمیه صـــــفقة العصـــــر، لكـــــن ف
الیــــــوم امتنـــــــع وزیـــــــر الخارجیـــــــة األمریكـــــــي التوقیـــــــع علـــــــى االســـــــتثناء الســـــــتمرار فـــــــتح 

ــــــي واشــــــنطن، ــــــر الفلســــــطینیة ف ــــــب منظمــــــة التحری إلــــــى الة رســــــمیة وأرســــــلت رســــــ مكت
ـــــع  الـــــرئیس محمـــــود عبـــــاس، تشـــــیر إلـــــى أن اإلدارة األمریكیـــــة ســـــوف تمتنـــــع عـــــن توقی

،الـــــــذي یعتبـــــــر منظمـــــــة  1975هــــــذا االســـــــتثناء بنـــــــاء علــــــى قـــــــرار الكـــــــونجرس لعــــــام 
.   التحریر منظمة إرهابیة وبالتالي ال ینبغي أن یكون مكتبها مفتوحًا

متـــــــه أمـــــــام الجمعیـــــــة تـــــــذرعت اإلدارة األمریكیـــــــة بـــــــأن الـــــــرئیس عبـــــــاس فـــــــي كل
العامـــــة لألمــــــم المتحــــــدة ذكــــــر بأنــــــه ســـــوف یــــــذهب إلــــــى محكمــــــة الجنایــــــات الدولیــــــة، 

ـــــــو األخـــــــرى،  حیـــــــث بعـــــــد  ـــــــة قـــــــدم أیـــــــام وبـــــــدأت اإلجـــــــراءات تتـــــــوالى الواحـــــــدة تل قلیل
ــــــــورس" لتعلیــــــــق المســــــــاعدات للســــــــلطة  للكــــــــونغرس مشــــــــروع قــــــــانون باســــــــم" تــــــــایلر ف

ـــــــات علـــــــى الشـــــــعب والســـــــ ـــــــدأت سلســـــــلة عقوب ـــــــة، وب   أن إلـــــــىلطة الفلســـــــطینیة الوطنی
دیســــمبر، الیــــوم الــــذي أعلــــن فیــــه ترامــــب قــــراره  بتنفیــــذ قــــرار الكــــونغرس  6جــــاء یــــوم 

  االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائیل ونقل السفارة إلیها.

رد فعــــل  الـــــرئیس أبـــــو مـــــازن الفـــــوري علـــــى القـــــرار، تمثـــــل فـــــي ابـــــالغ مراكـــــز  
لســــــلطة الفلســــــطینیة بتعلیـــــــق القــــــرار والمســــــتویات السیاســــــیة فــــــي منظمـــــــة التحریــــــر وا

ــــــــة االتصــــــــاالت مــــــــع  ــــــــة وأیضــــــــا تعلیــــــــق التنســــــــیق األمنــــــــي مــــــــع  اإلدارةكاف األمریكی
الجانــــــب اإلســــــرائیلي، وهــــــو الــــــذي شـــــــكل صــــــدمة لــــــدى اإلدارة األمریكیــــــة، وأطـــــــراف 
أخـــــرى بـــــدأت بلومنـــــا علـــــى هـــــذا القـــــرار الـــــذي اعتبـــــره الـــــبعض متســـــرعا وغیـــــر حكـــــیم 

دارته.على مواجهة ترا ؤعلى قاعدة من یجر    مب وإ
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ومنـــــذ ذلـــــك التـــــاریخ وحتـــــى الیـــــوم، مـــــا زالـــــت االتصـــــاالت الرســـــمیة مـــــع االدارة 

مواجهـــــــة الموقــــــــف األمریكیـــــــة متوقفـــــــة، وتبـــــــع ذلـــــــك بلـــــــورة رؤیــــــــا فلســـــــطینیة فـــــــي 
  تلخصت بالتالي: األمریكي

ـــــــت مـــــــن موقـــــــع الراعـــــــي غیـــــــر  األمریكیـــــــة دارةاإلأوال: إن  بموقفهـــــــا هـــــــذا، انتقل
ـــــــىالنزیـــــــه للعملیـــــــة السیاســـــــیة  موقـــــــف المتطـــــــابق والشـــــــریك لالحـــــــتالل اإلســـــــرائیلي  إل

ــــــا  اإلدارةوبالتــــــالي هــــــذه  ــــــم یعــــــد ممكن ــــــة لرعایــــــة العملیــــــة السیاســــــیة، ول ــم تعــــــد مؤهل ــــ ل
اشــــــرة بالرعایــــــة االســـــتمرار فــــــي المســــــار السیاســــــي الســــــابق بالمفاوضــــــات الثنائیــــــة المب

  أمریكیة المنفردة والمنحازة.

ـــــــدعوة لمـــــــؤتمر   ـــــــة" وهـــــــي ال ـــــــدمت القیـــــــادة الفلســـــــطینیة "برؤیـــــــا بدیل وأیضـــــــا تق
بثــــــق المعنیــــــة علــــــى قــــــدم المســــــاواة، وتن األطــــــرافدولــــــي للســــــالم، تشــــــارك فیــــــه كافــــــة 

كمـــــا هـــــو الحـــــال مـــــع الصـــــیغة التـــــي جـــــرت مـــــع  األطـــــرافلیـــــة دولیـــــة متعـــــددة آعنـــــه 
) هــــــذه 5+5) أو أي صــــــیغة مماثلــــــة (1+5(  اإلیرانــــــيالنــــــووي  ایــــــران لبحــــــث الملــــــف

ــــذي  ــــن تكــــون الطــــرف الوحیــــد ال الصــــیغة تكــــون الوالیــــات المتحــــدة جــــزءا منهــــا لكنهــــا ل
  یدیر هذه العملیة ویرعاها.

ــــــة   ونحــــــن اكــــــدنا فــــــي اكثــــــر مــــــن مناســــــبة أن العــــــودة لصــــــیغة اللجنــــــة الرباعی
صــــــیغة  أیضــــــاالكامــــــل، وهــــــي عطلتهــــــا وشــــــلتها ب أمریكــــــاالدولیــــــة غیــــــر مقبــــــول، الن 

القیـــــادة الفلســـــطینیة أخـــــذت كانـــــت غیـــــر فعالـــــة ولـــــم تكـــــن قابلـــــة للحیـــــاة، وبالتـــــالي، 
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ـــــة المســـــتوى األول:  ـــــات الفلســـــطینیة االمریكی ـــــي العالق ـــــم یعـــــد ممكنـــــا  ف ـــــه ل ان
ــــــد  ــــــر الممثــــــل الشــــــرعي والوحی فــــــي ظــــــل اعتبــــــار االدارة االمریكیــــــة أن منظمــــــة التحری
للشــــــعب الفلســــــطیني "إرهابیــــــة"، اســـــــتمرار هــــــذه الصــــــالت مـــــــا لــــــم تتراجــــــع الوالیـــــــات 
المتحــــدة عــــن هــــذا القــــرار المجحــــف والـــــذي ال یعكــــس حقیقــــة العالقــــات التــــي نشـــــأت 

حیـــــث  2017وحتـــــى عـــــام  1994قبـــــة منـــــذ عـــــام مـــــا بـــــین االدارات االمریكیـــــة المتعا
ــــــة ،زار خاللهــــــا الــــــزعیم  ــــــات المتبادل ــــــة طویلــــــة مــــــن العالق ــــــة زمنی نتحــــــدث عــــــن مرحل
الراحــــــــل یاســــــــر عرفــــــــات والــــــــرئیس محمــــــــود عبــــــــاس البیــــــــت األبیض،أكثــــــــر مــــــــن أي 
ـــــي ،واســـــتقبلوا اســـــتقبال الرؤســـــاء ،كمـــــا زار رؤوســـــاء امریكیـــــون  ـــي أو أجنب ــ ـــــیس عرب رئ

ا قـــــرار یظهـــــر الـــــرئیس الفلســـــطیني أنـــــه رئـــــیس "منظمـــــة فـــــي حـــــین أن هكـــــذ فلســـــطین،
ـــــــة فلســـــــطین ؟!،وهـــــــذا الموضـــــــوع بالنســـــــبة لنـــــــا، یضـــــــع  ــــیس دول ـــــــیس رئـــ إرهابیـــــــة" ،ول
ـــــــــب تصـــــــــویب  ـــــــــات المتحـــــــــدة، ویتطل ـــــــــة  مـــــــــع الوالی ـــــــــى العالق عالمـــــــــة اســـــــــتفهام عل

  وتصحیح هذه العالقة المختلة.

ل أن الوالیـــــــات المتحـــــــدة، التـــــــي تطـــــــور موقفهـــــــا خــــــــال المســـــــتوى الثـــــــاني :
ـــــــراف  ـــــــل مـــــــن عـــــــدم االعت ـــــــى ســـــــنوات ســـــــابقة وانتق ـــــــر، إل ـــــــراف بمنظمـــــــة التحری االعت

ـــــة  ـــــم تأخـــــذ مســـــارات عملی ـــــة وان ل ـــــدولتین والســـــعي بأشـــــكال مختلف ــــل ال واالعتـــــراف بحـ
ـــــف أوبامـــــاملموســـــة ،فـــــي عهـــــد الـــــرئیس  الرســـــمي الـــــذي كـــــان دائمـــــا األمریكـــــي ، الموق

ن قضـــــــایا یصـــــــر علـــــــى حـــــــل الـــــــدولیتین ورفـــــــض االســـــــتیطان، وأن القـــــــدس جـــــــزء مـــــــ
  الوضع النهائي.

ــــــر االســــــتراتیجي الجدیــــــد   الوالیــــــات المتحــــــدة فــــــي هــــــذا الســــــیاق لــــــم أن المتغی
تعـــــد مؤتمنـــــة، ولـــــم یعـــــد بالتـــــالي ممكنـــــا قبولهـــــا كراعـــــي وحیـــــد للعملیـــــة السیاســـــیة، مـــــا 
ــــــــة السیاســــــــیة، إن رفضــــــــنا للرعایــــــــة  ــــــــد مــــــــع العملی ــــــــب التعــــــــاطي بمســــــــتوى جدی یتطل

ـــــــــك   ال یعنـــــــــي  تخلینـــــــــا عـــــــــن الاألمریكیـــــــــة  عملیـــــــــة السیاســـــــــیة برمتهـــــــــا، وال یعنـــــــــي ذل
ـــــــــا الحكومـــــــــة  ـــــــــة السیاســـــــــیة كمـــــــــا تتهمن واإلدارة اإلســـــــــرائیلیة االنســـــــــحاب مـــــــــن العملی

  األمریكیة.
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ـــــــر عـــــــن   ـــــــادرة  سیاســـــــیة فلســـــــطینیة "،تعب ـــــــورة مب ــــــد مـــــــن "بل ـــــــذلك كـــــــان البـ ول
الموقـــــف السیاســـــي الفلســـــطیني وعـــــن اســــــتعدادنا وتمســـــكنا بالعملیـــــة السیاســـــیة ،ومــــــن 

تقطــــع الطریــــق علــــى مــــا ســــمي "بصــــفقة العصــــر"، والتــــي هــــي فــــي واقــــع  جهــــة أخــــرى
  األمر محاولة أمریكیة إسرائیلیة لتصفیة القضیة الفلسطینیة.

ـــــي   20المبـــــادرة  السیاســـــیة الفلســـــطینیة عبـــــر عنهـــــا الـــــرئیس محمـــــود عبـــــاس ف
ــــــــر  ــــــــس األمــــــــن مكانــــــــا، 2018فبرای ، أمــــــــام مجلــــــــس األمــــــــن الــــــــدولي، واختیــــــــر مجل

ـــة دولیـــــــة لیقـــــــدم الـــــــرئیس الموقـــــــف الفلســـــــطیني مـــــــن العملیـــــــة باعتبـــــــاره أعلـــــــى مرجع یــــ
  السیاسیة والتزام القیادة بالسالم طبقا لقرارات الشرعیة الدولیة والقانون الدولي

الموقــــــف الرســــــمي الفلســــــطیني هــــــذا و قبــــــل إعالنــــــه، كانــــــت هنــــــاك مشــــــاورات 
ــــقاء واألصــــــدقاء  ویضـــــمنهم روســــــیا االتحادیـــــة، الصــــــین الشـــــعبیة، االتحــــــا د  مـــــع األشـ

  االوروبي، وعدد من الدول العربیة الشقیقة ومجموعة دول إسالمیة.

 
ــــــــا ألي مــــــــن   ــــــــن لــــــــم یكــــــــن مفاجئ ــــــــف الفلســــــــطیني حــــــــین أعل ــــــــالي الموق وبالت

ـــــــم بالتوجـــــــه  ـــــــى عل األطـــــــراف الدولیـــــــة الصـــــــدیقة، وربمـــــــا كانـــــــت االدارة االمریكیـــــــة عل
  طیني من أطراف ثالثة.الفلس

مبـــــــادرة  الســــــــالم الفلســــــــطینیة معلنــــــــة جـــــــرى ویجــــــــري حشــــــــد التأییــــــــد والــــــــدعم 
  العربي واإلسالمي والدولي لها

ـــــة ال   ـــــا أن  29وفـــــي مـــــؤتمر القمـــــة العربی ـــــة، رأین ـــــام قلیل ـــــل ای ـــــي انتهـــــت قب الت
ـــــــرارات  ــــطیني بالكامـــــــل وهـــــــذه المبـــــــادرة وتصـــــــبح جـــــــزءا مـــــــن ق تتبنـــــــى الموقـــــــف الفلســـ

ـــــذي فرضـــــه المتغیـــــر فـــــي  القمـــــة، وجـــــزءا ـــــادرة الســـــالم العربیـــــة الموقـــــف ال مكمـــــال لمب
ــــــة تجــــــاه القضــــــیة الفلســــــطینیة  ــــــة السیاســــــیة االمریكی ــــــه بأربع ــــــب مواجهت ــــــان یتطل ك
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ـــــــــتج  أوال: المســـــــــار السیاســـــــــي ـــــــــذي أن ـــــــــه، وال ـــــــــذي اســـــــــهبت بالتحـــــــــدث عن :وال
  المبادرة  السیاسیة الفلسطینیة.

ـــــــا: ـــــــه الجهـــــــود المســـــــار الدبلوماســـــــي ثانی ـــــــذي تتواصـــــــل فی : وهـــــــو المســـــــار  ال
ـــــــة  ـــــــس األمـــــــن، وفـــــــي الجمعی ـــــــرئیس محمـــــــود عبـــــــاس فـــــــي مجل الفلســـــــطینیة بقیـــــــادة ال
ــــــــك الســــــــعي  العامــــــــة لألمــــــــم المتحــــــــدة والمنظمــــــــات الدولیــــــــة المختلفــــــــة، بمــــــــا فــــــــي ذل

ــــــــة العضــــــــویة فــــــــي  ــــــــة كامل ــــــــة  األمــــــــمالعتــــــــراف بفلســــــــطین دول المتحــــــــدة مــــــــع محاول
ــــــــى ــــــــى  الحصــــــــول عل اعترافــــــــات جدیــــــــدة ورفــــــــع التمثیــــــــل الدبلوماســــــــي واالنضــــــــمام إل

  منظمات جدیدة لتعزیز المركز القانوني لدولة فلسطین..

تقـــــــــدیم اإلحالـــــــــة لملفـــــــــات االســـــــــتیطان واألســـــــــرى  ثالثـــــــــا: المســـــــــار القـــــــــانوني:
  والعدوان على غزة للمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدوایة .

نهـــــــــاء االنقســــــــــام لتحســـــــــین ظــــــــــروف رابعـــــــــا: تحصـــــــــین الجبهــــــــــة الداخلیـــــــــة بإ
المواجهـــــــة مـــــــع مشـــــــروع التصـــــــفیة األمریكـــــــي، وتطـــــــویر أشـــــــكال المقاومـــــــة الشـــــــعبیة 
الســــــلمیة والـــــــذي مـــــــن شـــــــأنه أن یـــــــوفر أداة ضـــــــغط جماهیریـــــــة، وأیضـــــــا قـــــــوة إســـــــنادا 

  للموقف الفلسطیني والحراك السیاسي الرسمي الفلسطیني.


 

 آذار 30والتقـــــدیر للحـــــراك الشـــــعبي الـــــذي انطلـــــق فــــــي األهمیـــــة ننظـــــر ببـــــالغ 
ــــــي ذكــــــرى یــــــوم 2018 والــــــذي تقــــــوده القــــــوى السیاســــــیة وقــــــوى المجتمــــــع  ،األرض، ف

ــــــي  القطــــــاع ،و الضــــــفة  المــــــدني، ــــــات المجتمــــــع الفلســــــطیني ف ــــــه كــــــل فئ وتشــــــارك فی
  ات.الغربیة وعموم الشعب الفلسطیني في الشت

ـــــدًا للـــــنهج السیاســـــي، وأیضـــــا الســـــتخدام النضـــــال  ونـــــرى فـــــي هـــــذا الحـــــراك تأكی
ــــــاره  مــــــن أدوات النضــــــال الملموســــــة، التــــــي مــــــن الممكــــــن  أداةالشــــــعبي الســــــلمي باعتب
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الشــــــعب الفلســــــطیني فــــــي المرحلــــــة الراهنــــــة، بأقــــــل كلفــــــة علینــــــا، أهــــــداف تحقــــــق  أن
  .اإلسرائیليوبأكبر كلفة على االحتالل 

طیع القــــــــول أننـــــــا أمــــــــام منعطـــــــف تــــــــاریخي فـــــــي مســــــــار فـــــــي الخاتمــــــــة، اســـــــت
ــــــل  ــــــة عنــــــد هــــــذا اإلعــــــالن فقــــــط، ب ــــــن تتوقــــــف اإلدارة األمریكی القضــــــیة الفلســــــطینیة، ل
ـــــــــدعم لحكومـــــــــة االحـــــــــتالل  وستواصـــــــــل تقـــــــــدیم الغطـــــــــاء السیاســـــــــي والدبلوماســـــــــي وال

ــــــع علــــــى األرض عبــــــر االســــــتیطان وتهویــــــد  اإلســــــرائیلي لفــــــرض سیاســــــة األمــــــر الواق
  زیة لفرض الحل األحادي الجانب.القدس كأداة مرك

ـــــــادرة، ولـــــــن  ـــــــأي مب ـــــــن تتقـــــــدم ب ـــــــة ل ـــــــدیرنا األخیـــــــر أن اإلدارة األمریكی ـــــــي تق وف
تتقـــدم بمــــا تســــمیه صــــفقة العصــــر ألنهــــا تعتقــــد أنــــه لــــم یعــــد مــــن الممكــــن تمریرهــــا فــــي 
ــــــذي عطــــــل أیــــــة إمكانیــــــة لتمریرهــــــا  ضــــــوء الموقــــــف السیاســــــي الفلســــــطیني الصــــــلب ال

قلیمیا.إمكانیة قبولها إ أوعربیا    سالمیا وإ

ـــــــة  ـــــــة المقبل ـــــــة خـــــــالل المرحل ـــــــالي ستســـــــعى اإلدارة األمریكی ـــــــىوبالت الحفـــــــاظ  إل
ــــــى مناخــــــات الســــــالم فــــــي المنطقــــــة، والحــــــدیث عــــــن الســــــالم دون تتقــــــدم  خطــــــوة  عل

ــــق  ــــرئیس هــــو قطــــع الطری أي  أمــــامواحــــدة باتجــــاه دعــــم العملیــــة السیاســــیة، والهــــدف ال
فـــــــي العملیـــــــة  األمریكـــــــيســـــــتفراد محاولـــــــة دولیـــــــة أخـــــــرى كبـــــــدیل عـــــــن االحتكـــــــار واال

  السیاسیة.

ــــــى المبــــــادرة السیاســــــیة الفلســــــطینیة ــــــة ال تحــــــرض عل  ،فقــــــط إن اإلدارة األمریكی
كمــــــا حرضــــــت األشـــــــقاء العــــــرب فــــــي القمـــــــة  بــــــل علــــــى جــــــوهر العملیـــــــة السیاســــــیة،

العربیــــــة علــــــى عـــــــدم االعتــــــراف بهــــــذه المبـــــــادرة ســــــاعیًة كــــــذلك نحـــــــو التعطیــــــل مـــــــع 
  اف دولیة أخرى.الشركاء األوروبیین وأطر 

هـــــو صـــــراع  اآلنمـــــا أود قولـــــه فـــــي ختـــــام هـــــذه الورقـــــة البحثیـــــة ، أن الصـــــراع 
ــــــــى  اإلدارةإرادات مــــــــع  األمریكیــــــــة فإمــــــــا أن تنتصــــــــر اإلرادة الفلســــــــطینیة وتفــــــــرض عل

ــــــة، وقــــــد تحــــــدث أیضــــــا داخــــــل  ــــــي المنطق ــــــرات قــــــد تحــــــدث ف هــــــذه اإلدارة بفعــــــل متغی
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ــــــي ضــــــوء  إســــــرائیل ــــــة  األزمــــــةف ــــــي تعیشــــــها حكومــــــة نتنیــــــاهو السیاســــــیة واألخالقی الت
حالیــــــا، أو أن العملیــــــة السیاســــــیة ســــــترى جمـــــــودا لفتــــــرة مقبلــــــة ستســــــعى هـــــــذه اإلدارة 
خاللهــــــا علــــــى الحفــــــاظ علــــــى منــــــاخ ســــــالم  وعملیــــــة سیاســــــیة  وهمیــــــة دون عملیــــــة 

  سیاسیة حقیقیة وجادة.

  

  

   



21 

 
  
  

 هناك هل – فتح حلركة السياسية املواقف
  جديدة اسرتاتيجية

   *بو سیفأد. عاطف 
 

 
، نجــــــاز المشــــــروع التحــــــرري بشــــــكله المطلــــــوب ااســــــتمرار االحــــــتالل وعــــــدم  أوًال

والمرغــــــــوب. فإســــــــرائیل تواصــــــــل احتاللهــــــــا للضــــــــفة الغربیــــــــة وقطــــــــاع غــــــــزة بأشــــــــكال 
ــــــي ــــــي یرافقهــــــا  مختلفــــــة. ف ــــــة االســــــتیطانیة المســــــعورة الت ــــــزداد الحمل ــــــة ت ــفة الغربی الضــــ

تـــــــدمیر البنیـــــــة التحتیـــــــة الفلســـــــطینیة ومصـــــــادرة األراضـــــــي واقـــــــتالع األشـــــــجار وشـــــــق 
ـــــــین المـــــــدن الفلســـــــطینیة  ـــــــي ب ـــــــق التواصـــــــل الجغراف ـــــــة تمزی ـــــــة ومحاول الطـــــــرق االلتفافی

قطعـــــــة  بحیــــــث تبــــــدو مثــــــل جــــــزر متباعــــــدة فــــــي بحــــــر مــــــن النقــــــاط االســــــتیطانیة أو
الجـــــبن المثقبـــــة. فـــــي قطـــــاع غـــــزة وبـــــدون بالغـــــة فـــــإن قطـــــاع غـــــزة مـــــازال محـــــتًال وأن 

ــــــد ــــــى التخــــــوم ب التواجــــــد فــــــي المراكــــــز. الصــــــیادون ال یبحــــــرون  لخرجــــــت إســــــرائیل إل
ـــومترات. المنــــــاطق الحدودیـــــــة شـــــــبه معزولــــــة، عـــــــدم وجـــــــود حریـــــــة  3أكثــــــر مـــــــن  كیلــــ
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طـــــاع مـــــن عـــــدوان عبــــور ومـــــرور لألشـــــخاص والبضـــــائع. بجانـــــب مــــا یتعـــــرض لـــــه الق
  مستمر. 

 ، القـــــدس لـــــم تكـــــن فـــــي خطـــــر أكثـــــر منهـــــا هـــــذه المـــــرة. تســـــارع مشـــــاریع ثانیـــــًا
قبضـــــــة الطـــــــوق االســـــــتیطاني  مالتهویـــــــد وتضـــــــییق الخنـــــــاق علـــــــى المقدســـــــیین واحكـــــــا

علــــــى عنــــــق المدینــــــة المقدســــــة بغیــــــة عزلهــــــا عــــــن المحــــــیط الفلســــــطیني. وألول مـــــــرة 
ــــــك ــــــي ذل ــــــدولي مســــــاعدًا إلســــــرائیل ف ــــــدخل العامــــــل ال ــــــراف ترامــــــب  ی مــــــن خــــــالل اعت

ـــرائیل وقـــــراره نقـــــل الســـــفارة مـــــن تـــــل أبیـــــب إلیهـــــا. وهنـــــا مكمـــــن  بالمدینـــــة عاصـــــمة إلســ
ة یــــدفع بــــالبعض، أقصــــد دوًال صــــغیر  عنــــه قــــد مالخطــــورة ألن هــــذا علــــى كــــل مــــا نقــــو 

تعتمـــــد علـــــى الـــــدعم األمریكـــــي واإلســـــرائیلي إلـــــى الســـــیر علـــــى طریـــــق واشـــــنطن. هـــــذا 
ــــیس الصــــراخ والخطــــب الف ــــي یتطلــــب ل خمــــة بــــل العمــــل الدبلوماســــي الجــــاد والحــــراك ف

ـــــــي عواصـــــــم العـــــــالم  ـــــــة ف ـــــــرات الرئاســـــــة ووزارات الخارجی ـــــــات ومق ـــــــة البرلمان كـــــــل أروق
ــــك. ونحــــن  ــــع ذل ــــا مــــن اجــــل من ــــي كــــل مكــــان للضــــغط معن ـــى أصــــدقائنا ف والحــــدیث إلـ
ـــــك یجـــــب تعزیـــــز  ـــــى جانـــــب ذل ـــــاءة علـــــى مـــــا یمكـــــن القـــــول. لكـــــن إل ـــــذلك بكف ـــــوك ب نق

ــــــیًال واضــــــحًا صــــــمود أهلنــــــا فــــــي العاصــــــم ــــــدة. قــــــد كانــــــت معركــــــة البوابــــــات دل ة الخال
ـــــع القبعـــــة  ـــــي هـــــذا الســـــیاق یجـــــب رف ـــــه. وف ـــــف أهداف ـــعب وتماســـــكه خل علـــــى إرادة الشــ
ألهلنـــــا فـــــي القـــــدس الـــــذي قـــــدموا لنـــــا دروســـــًا غالیـــــة فـــــي المقاومـــــة الشـــــعبیة الســـــلمیة، 
ــــى رفــــع  ــــوات االحــــتالل عل ــــارهم لق ــــي إجب ــــي غــــزة اآلن، ف ــــى بهــــا ف خاصــــة ونحــــن نتغن

ــــات. لكــــن ال ــــة الكاملــــة للبواب ــــل اإلزال ــــك التــــي تكف ــــر تل ــــات ورفضــــهم ألي بــــدائل غی بواب
ــــى  ــــى نعــــزز صــــمودهم. یكــــون هــــذا عل ــــدس حت ــــا فــــي الق ــــدیم العــــون ألهلن المطلــــوب تق
الصـــــعید المــــــادي وتقــــــدیم العــــــون للســــــكان وعلــــــى صــــــعید المؤسســــــات. ثمــــــة تصــــــاعد 

ـــــیم وتزایـــــد المـــــدار  ـــــاهج التعل ـــــة صـــــهینة من ـــــي حمل ـــــل أن تعلـــــم المقدســـــیة ال سف تـــــي تقب
  مناهج إسرائیل أمام الضغوطات الكبیرة التي تتعرض لها إدارة المدارس. 

، ـــــًا ـــــدو  ثالث ـــــي كـــــل المشـــــهد الفلســـــطیني. تب ـــــر إثـــــارة ف االنقســـــام. القضـــــیة األكث
المؤشــــــرات مرعبــــــة. نســــــبة الفقــــــر التــــــي تجــــــاوزت األربعــــــین بالمائــــــة والبطالــــــة التــــــي 
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 73حـــــر الصـــــیف الماضـــــي الـــــذي وصـــــلت تجـــــاوزت الســـــتین بالمائـــــة وتلـــــوث میـــــاه الب
بالمائـــــــة مـــــــن اهلنـــــــا فــــــي القطـــــــاع یتلقـــــــون أنواعـــــــًا مختلفـــــــة مـــــــن  80بالمائــــــة وقرابـــــــة 

المســـــاعدات بجانـــــب مـــــا تواجهـــــه الجامعـــــات مـــــن خطـــــر اإلغـــــالق بســـــبب عـــــدم دفـــــع 
مـــــــرورًا  2009و 2008الرســـــــوم مـــــــن قبـــــــل الطلبـــــــة، وآثـــــــار العـــــــدوان المســـــــتمر مـــــــن 

ــــــى عــــــدوان  2012بعــــــدوان  ــــــم  2104وصــــــوًال إل ــــــم یــــــتم تجاوزهــــــا. الكهربــــــاء التــــــي ل ل
ــــت  8تــــأت طــــوال ســــنوات االنقســــام ألكثــــر مــــن  ــــة التــــي بات ســــاعات، الســــاعات الثمانی

حلـــــم المـــــواطنین. أزمـــــات إقلیمیـــــة تطـــــور فیهـــــا القطـــــاع بســـــبب بعـــــض التحالفـــــات مـــــع 
جهــــات معارضــــة هنــــا وهنــــاك نحــــن فــــي غنــــى عنهــــا. مشــــاكل متراكمــــة ومتزایــــدة. مــــن 

ذا؟ بــــالطبع ســــلطة األمــــر التــــي تحكــــم غــــزة. وهــــذا امــــر یجــــب المســــئول عــــن كــــل هــــ
ــــــإن اإلنقســــــام یشــــــكل تحــــــد ــــــتح ف ــــــي ف ــــــا ف ــــــرًا الســــــتكمال مســــــیرة یتجــــــاوزه. وبنظرن ًا كبی

اســــتعادة الحقـــــوق الوطنیــــة. لقـــــد آثـــــر االنقســــام كثیـــــرًا علـــــى مســــیرة النضـــــال التحـــــرري 
ــــى مطالبنــــا ســــواء  ــــة اإلحــــتالل  أمــــاموعل وا جانبــــًا فــــي نقاشــــنا مــــع العــــالم. ضــــع أودول

یســــــتمر  أنالصـــــور المســــــیئة للحظــــــات االقتتـــــال وســــــحل الجثــــــث ومـــــا شــــــابه، ولكــــــن 
  هذا ألكثر من عقد من الزمن فإن عاقًال ال یفهم ذلك. 

، انســــــداد أفــــــق عملیــــــة الســـــــالم والمواقــــــف األمریكیــــــة الجدیــــــدة خاصـــــــة  رابعــــــًا
ـــــع العربـــــي  ـــــة بحیـــــث یصـــــبح التطبی ـــــب اآلی ـــــى قل صـــــرار واشـــــنطن عل ـــــرن وإ صـــــفقة الق

إســـــــــرائیل شـــــــــرطًا ولـــــــــیس نتیجـــــــــة لعملیـــــــــة تســـــــــویة سیاســـــــــیة تشـــــــــمل حقـــــــــوق  مـــــــــع
ــــــــد أن یحــــــــل. والحكومــــــــة اإلســــــــرائیلیة فــــــــي تكویناتهــــــــا  الفلســــــــطینیین. نتنیــــــــاهو ال یری
الحالیـــــة ال تبحــــــث عــــــن أي حـــــل. وزرائهــــــا یتســــــابقون فــــــي نفـــــي الحاجــــــة لحــــــل. هــــــم 

ؤیـــــة یلتزمـــــوا بـــــأي شـــــيء تجـــــاه الفلســـــطینیین. الر  أنیبحثـــــون عـــــن شـــــركاء عـــــرب دون 
األمریكیـــــة التـــــي نعمـــــل علـــــى إفشـــــالها تتســـــاوق كثیـــــرًا مـــــع رؤیـــــة نتنیـــــاهو ورفاقـــــه فـــــي 
ـــــول بمـــــا هـــــو موجـــــود وتســـــمیته مـــــا  الحكومـــــة. ال یعـــــرض علینـــــا أي شـــــيء ســـــوى القب
نشــــاء. ولكـــــن قبــــل كـــــل شــــيء یجـــــب علــــى العـــــرب أن یحتضــــنوا أخـــــیهم الــــذي نبـــــذوه 

: إســـــــرائیل. أســـــــئلة كثیـــــــرة تثـــــــار فـــــــي هـــــــذا الســـــــیاق حـــــــول ـــــــرًا مســـــــتقبل العالقـــــــة  كثی
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ــــــــة مــــــــع إســــــــرائیل ومســــــــتقبل الســــــــلطة الوطنیــــــــة الفلســــــــطینی بوصــــــــفها نــــــــواة  ةالتعاقدی
  الكیانیة الفلسطینیة. 

یجــــب أن نأخــــذ مـــــا یجــــري مـــــن حــــدیث عـــــن صــــفقة قـــــرن بمحمــــل الجـــــد. ألن 
المقصـــــــود تصـــــــفیة القضـــــــیة الوطنیـــــــة. وكـــــــل تعـــــــاطي مـــــــع أي مـــــــن مـــــــدخالت هـــــــذه 

ــــــیس  تســــــاوقًا مــــــن نتائجهــــــا. والخطــــــورة  إالالصــــــفقة تحــــــت أســــــباب قــــــد تبــــــدو براقــــــة ل
ـــــــدو  أنن مـــــــكت إحـــــــداث اختراقـــــــات  أنالســـــــیاق الفلســـــــطیني هـــــــش وضـــــــعیف وقـــــــد یب

بحاجــــــة للوقــــــوف  أننــــــاضــــــیقة فتوحــــــات مكیــــــة كبــــــرى، یجــــــب الحــــــذر منهــــــا. المؤكــــــد 
هــــذا التحــــدي ألنــــه یعنــــي التفــــاف المجتمــــع الــــدولي علــــى تطلعاتنــــا. وهــــذا  أمــــامبجدیــــة 

  هذا النزیف.   فیقاإقاتنا في سبیل مرفوض. ویجب استنفار كل طا

ـــــرازات مـــــا یعـــــرف بـــــالربیع خامســـــاً  ـــــدولي. أحـــــد أهـــــم إف ، الســـــیاق اإلقلیمـــــي وال
ــــة األزمــــات العربیــــة  ــــي الــــداخلي هــــو هیمن ــــر دقــــة االنفجــــار العرب ــــي أو لــــنكن أكث العرب
الداخلیـــــة علـــــى اهتمـــــام المـــــواطن وبالتـــــالي تراجعهـــــا مـــــن أجنـــــدة المســـــئولین. فـــــي كـــــل 

كبیـــــرة تشـــــكل كـــــل اهتمامـــــات المـــــواطنین. تـــــذكروا كیـــــف خـــــرج  أزمـــــةبلــــد عربـــــي ثمـــــة 
البوابـــــات، هـــــل الحظـــــتم  أزمـــــةالنـــــاس فـــــي العواصـــــم األوروبیـــــة نصـــــرة للقـــــدس خـــــالل 

الســـــیاق الفلســـــطیني  أنمثـــــل هـــــذا االهتمـــــام فـــــي العواصـــــم العربیـــــة!  ینـــــتج عـــــن هـــــذا 
ـــــــاب االهتمـــــــام، وهـــــــذا التحـــــــد ـــــــب وقفـــــــة جـــــــادة  يمحـــــــاط بســـــــیاج مـــــــن غی  أمـــــــامیتطل

 أننتــــــــورط فـــــــــي  أنئولیاتنا القومیــــــــة ومســــــــئولیات العـــــــــرب تجــــــــاه قضــــــــیتنا دون مســــــــ
ـــــا مشـــــغولة  ـــــرتبط بالســـــابق تراجـــــع االهتمـــــام العـــــالمي بالصـــــراع. أوروب . ی ـــــًا نكـــــون طرف

ــل "تصــــــــدیر اإلرهــــــــاب" الـــــــذي بــــــــات یقلــــــــق عواصــــــــم القــــــــارة باأل زمـــــــات الجدیــــــــدة مثــــــ
ت وسیاســـــات العجـــــوز، والمهـــــاجرین غیـــــر الشـــــرعیین ومـــــا یتطلبـــــه هـــــذا مـــــن تشـــــریعا

للحــــد مـــــن تـــــدفقهم علـــــى الشـــــواطئ األوروبیــــة واســـــتیعاب مـــــن یصـــــل مـــــنهم. السیاســـــة 
الدولیـــــــة تشـــــــهد الكثیـــــــر مـــــــن التحـــــــوالت. منهـــــــا سیاســـــــة الرجـــــــل الفـــــــرد مثـــــــل ترامـــــــب 
واســـــتعادة دور الفــــــرد فــــــي مواجهـــــة المؤسســــــة. كــــــل هــــــذا یتطلـــــب منــــــًا إدراكــــــًا لحجــــــم 

  صرة الكون.  أننان نظن التهدیدات ألن أن ننظر تحت أرجلنا ونستمتع ونح
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: تثــــــار فــــــي ذلــــــك ولكــــــن  أنأوضــــــاع الشــــــتات. قضــــــایا كثیــــــرة یمكــــــن  سادســــــًا
ــــه الشــــتات الفلســــطیني مــــن  ــــى مــــا یعانی ــــاه إل دمــــاج هــــذه إ، ویجــــب أزمــــاتیجــــب االنتب

ـــــــاب لمركزیـــــــة الهـــــــدف  ـــــــا للمســـــــتقبل. ثمـــــــة غی ــــــا ضـــــــمن رؤیتن األزمـــــــات وطـــــــرق حلهـ
ـــــه  ـــــات ل ـــــق. كـــــل تجمـــــع فلســـــطین ب ـــــهأز الموحـــــد. وهـــــذا مقل ـــــي صـــــار  مات الخاصـــــة الت

البحــــث عــــن حلهــــا بعیــــدًا عــــن الهــــدف الكبیـــــر. هــــذا مقلــــق. حــــل هــــذا یكــــون بإعـــــادة 
فـــــي ســـــوریا طالـــــت الوجــــــود  أزمـــــةصـــــیاغة مواقفنـــــا ومطالبنـــــا ومؤسســـــاتنا. اآلن ثمـــــة 

ــــــبعض عــــــن ســــــوء تقــــــدیر حتــــــى ال نجــــــرح  حــــــدًا وعــــــن أالفلســــــطیني برمتــــــه. تطــــــور ال
ـــــًا علـــــى آخـــــر. م ـــــات ســـــاذجة وناصـــــر طرف وقفنـــــا واضـــــح نحـــــن لســـــنا طرفـــــًا وال تحالف

الیرمــــــــوك ونیــــــــة  أزمــــــــةنكــــــــون حطبــــــــًا فــــــــي مواقــــــــد اآلخــــــــرین. بخصــــــــوص  أننقبــــــــل 
الحكومـــــة القیـــــام بحملـــــة تطهیـــــر ضـــــد الخـــــارجین عـــــن القـــــانون. نقـــــول إن هـــــذا یجـــــب 

فــــــي المخـــــیم وعــــــدم إنهـــــاء وجــــــود المخــــــیم  أهلنـــــایتعـــــارض مــــــع حمایـــــة حقــــــوق  ال أن
 أوروبـــــالعـــــودة المرتقـــــب. الفلســـــطینیون فـــــي كحالـــــة نضـــــالیة رمزیـــــة تشـــــیر إلـــــى حـــــق ا

تین، ولكـــــن ثمـــــة وصـــــول وتـــــدفق ألعـــــداد كبیـــــرة مـــــن الفلســـــطینیین إلـــــى یوفـــــي األمـــــریك
أوروبــــــــا هربــــــــًا مـــــــــن جحــــــــیم األزمــــــــة الســـــــــوریة. هنــــــــاك تراجــــــــع كبیـــــــــر فــــــــي تعـــــــــداد 
الفلســـــطینیین فـــــي ســــــوریا ولبنـــــان. كــــــل هـــــذا یتطلــــــب وقفـــــة حتــــــى ال تـــــذوب القضــــــیة 

  ها. الوطنیة في سیاقات محیط

، تنـــــامي النشـــــاط الدبلوماســـــي اإلســـــرائیلي فـــــي الزوایـــــا المهملـــــة للعـــــالم ســـــابعاً 
ــــــر مــــــن الــــــدول  ــــــي الكثی ــــــوي ف ــــــاك تواجــــــد إســــــرائیلي ق ــــــرة. هن ــــــا الفقی ــــــب أفریقی ــــــل قل مث

ـــــات یقـــــوم بهـــــا المســـــئول ـــــارات الكثیـــــرة التـــــي ب ـــــة. الحظـــــوا الزی ن و ن اإلســـــرائیلیو األفریقی
ـــــةلـــــدول  ـــــة أفریقی ـــــاءات الجماعی ـــــة واللق ـــــة مـــــن  مختلف بـــــین إســـــرائیل ومجموعـــــات مختلف

دول أفریقیــــا. نتنیــــاهو صــــاحب نظریـــــة تعزیــــز التواجــــد اإلســـــرائیلي فــــي القــــارة الفقیـــــرة، 
ــــــز تواجــــــد إســــــرائیل فــــــي جمهوریــــــات  ولیبرمــــــان مــــــن جهــــــة أخــــــرى یبحــــــث عــــــن تعزی
ـــــــة التنمیـــــــة اإلســـــــرائیلیة تعمـــــــل بشـــــــكل قـــــــوى فـــــــي  ــــابقة. وكال اإلتحـــــــاد الســـــــوفییتي الســـ

ـــــدین بلـــــدان مختلفـــــة. الد بلوماســـــیة العامـــــة اإلســـــرائیلیة نشـــــطة. مشـــــاریع مثـــــل عـــــالء ال
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للتعریـــــــف بالمحرقـــــــة واســـــــتخدام إســـــــرائیل لمنصـــــــات التواصـــــــل االجتمـــــــاعي الختـــــــراق 
ــــــول لهــــــا مــــــن  یجــــــاد الحل ــــیع بحاجــــــة للكثیــــــر مــــــن التأمــــــل وإ المجتمــــــع العربــــــي. مواضــ

  اجل الحد من االنهیارات على جانب الطریق.

 
  ضامن العربياستمرار الت

ـــــي بســـــبب االنشـــــغاالت  ـــــال عـــــن تراجـــــع االهتمـــــام العرب ـــل مـــــا قیـــــل ویق رغـــــم كــ
المحلیــــــة فإنــــــه یجــــــب العمــــــل علــــــى تكثیــــــف جهودنــــــا للتــــــأثیر فــــــي السیاســــــة العربیــــــة. 

اختــــــراق فــــــي العواصــــــم العربیــــــة. بعــــــض اللقــــــاءات  إلحــــــداثإســــــرائیل تعمــــــل جهــــــدها 
ــــب فرعــــي ــــاك،  الســــریة وبعــــض المصــــافحات فــــي مــــؤتمرات دولیــــة. مكت ــــا وآخــــر هن هن

ــــــق بــــــالهموم الجدیــــــد فــــــي  ـــــي قضــــــایا دولیــــــة خاصــــــة فیمــــــا یتعل حــــــدیث عــــــن توافــــــق فـ
ــــــق یجــــــب أن یحفزنــــــا لتعزیــــــز  ــــارجي، ولكــــــن هــــــذا بقــــــدر مــــــا یقل الجانــــــب األمنــــــي الخــ

 األخیــــــرةجهودنـــــا مـــــن اجـــــل ضــــــمان مواقـــــف عربیـــــة تخـــــدم معركتنــــــا. القمـــــة العربیـــــة 
ه تطلــــب منــــا عمــــًال شــــاقًا نجحنـــــا شــــكلت نجاحــــًا غیــــر متوقعــــًا بالنســــبة للكثیــــرین لكنــــ

ــــه.  ــــال عنــــه ترامــــب ویســــعى إلی بــــه. قــــرارات القمــــة جــــاءت مســــاندة لرفضــــنا لكــــل مــــا ق
نهیــــار جـــدار اإلســــناد العربــــي. اولكـــل مــــا قـــال ب أبیــــبشـــكل هــــذا الـــرفض صــــفعة لتـــل 

ـــــــدعم صـــــــمودهم  ـــــــك ســـــــلمان كانـــــــت قویـــــــة وتبرعـــــــه ألهلنـــــــا فـــــــي القـــــــدس ل كلمـــــــة المل
ـــــوى لكـــــ ـــــي ق ـــــض عرب ـــــي رف ـــــروا وللوكالـــــة ف ـــــابع األون ـــــف من ل محـــــاوالت واشـــــنطن تجفی

  وبالتالي القضاء على ما تمثله من استمرار لمشكلة الالجئین الفلسطینیین. 

  المقاومة السلمیة الشعبیة

المقاومـــــة الشـــــعبیة. مـــــا یجـــــري فـــــي مســـــیرة العـــــودة فـــــي غـــــزة أمـــــر كبیـــــر وهـــــو 
یجـــــب  جمـــــاع وطنـــــي ویشـــــكل نقطـــــة التقـــــاءاكل انتقالـــــة هامـــــة ألنـــــه یشـــــكل حالـــــة یشـــــ

البنــــاء علیهــــا. نحــــن ســــعداء حــــین نــــرى الجمیــــع بمــــا فــــي ذلــــك حمــــاس یــــأتون إلــــى مــــا 
ـــــو مـــــازن كـــــان واضـــــحًا  ـــــرئیس أب ـــــزمن. ال ـــــد ونصـــــف مـــــن ال ـــــذ عق ـــــه من ـــــدعو إلی ـــــا ن كن
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ـــــــك الوقـــــــت  ــذ دعایتـــــــه االنتخابیـــــــة النتخابـــــــات الرئاســـــــة. فـــــــي ذل بخصـــــــوص هـــــــذا منـــــ
ة كإحـــــــدى جرمـــــــه الكثیـــــــرون. نحـــــــن فـــــــي فـــــــتح وضـــــــعنا المقاومـــــــة الســـــــلمیة الشـــــــعبی

اســـــتراتیجیات العمـــــل فــــــي المـــــؤتمر العـــــام الســــــادس ثـــــم أكـــــدنا علیهــــــا فـــــي مخرجــــــات 
ـــــول مقاومـــــة شـــــعبیة نحـــــن ال نخطـــــب وال نتســـــابق،  المـــــؤتمر العـــــام الســـــابع. وحـــــین نق
نحـــــن نعمـــــل فـــــي المیـــــدان. قـــــدمنا عضـــــو مجلســـــنا الثـــــوري ومســـــؤول ملـــــف مناهضـــــة 

عــــــین شـــــهیدًا فـــــي معــــــارك  الجـــــدار واحـــــد قــــــادة المقاومـــــة الشـــــعبیة الــــــوزیر زیـــــاد أبـــــو
المقاومــــة الشــــعبیة. كمــــا اننــــا وطــــوال عشــــر ســــنوات طورنــــا وعیــــًا مقاومــــًا شــــعبیًا فــــي 
كــــــــل القــــــــرى المحاذیــــــــة لجــــــــدار الفصــــــــل العنصــــــــري وتــــــــم تشــــــــكیل لجــــــــان للمقاومــــــــة 
الشــــــعبیة هنــــــاك. حتــــــى فــــــي عضــــــویات المــــــؤتمر العــــــام الســــــابع كــــــان هنــــــاك حصــــــة 

ــــذ  لهــــذه اللجــــان. هــــذا عمــــل مــــنظم وجــــزء أصــــیل مــــن اســــتراتیجیتنا. شــــعبنا العظــــیم من
ثـــــورة البـــــراق حتـــــى االنتفاضـــــة األولـــــى یقـــــدم دروســـــًا هامـــــة فـــــي هـــــذا المجـــــال. وعلیـــــه 
ـــــى أن تكـــــون مســـــیرات العـــــودة جـــــزء مـــــن فلســـــفة عمـــــل  ـــــدعو إل ـــــاب القصـــــید ن وهـــــذا ب

لمناســـــبة، فهــــي یجـــــب أن تكـــــون  إحیــــاء وطریقــــة كفـــــاح جمعــــي ولیســـــت ردة فعـــــل أو 
یــــــة شـــــــاملة. هــــــذا یتطلـــــــب بالتأكیــــــد وضـــــــع حــــــد لملـــــــف تیجیة وطناجــــــزءًا مــــــن اســـــــتر 

اإلنقســــام األســــود، كمــــا ضــــرورة تكامــــل مــــا یجــــري مــــع الجهــــود السیاســــیة الهادفــــة مــــن 
جهــــــة لفضــــــح ممارســــــات قــــــوة االحــــــتالل وتجــــــریم إســــــرائیل وقادتهــــــا بجانــــــب النضــــــال 
ــــــي تمكــــــن شــــــعبنا مــــــن  ــــــى استصــــــدار المزیــــــد مــــــن القــــــرارات الت السیاســــــي الهــــــادف إل

له. لنتـــــذكر یجـــــب الحـــــافظ علـــــى ســـــلمیة التظـــــاهرات. عـــــدم االنجـــــرار اســـــتعادة اســـــتقال
ــــــي تخــــــرج  ــــــوع فــــــي أخطــــــاء اإلعــــــالم والبالغــــــة الت ـــــدو، عــــــدم الوق وراء اســــــتفزازات العـ
ــــول إدوارد ســــعید تربــــك  الخطــــاب الســــلمي الشــــعبي عــــن مســــاره. قــــوة الضــــحیة كمــــا یق

  الجالد.  كما علینا عدم البحث عن مكافآت سیاسیة وأثمان جانبیة. 

ــــــــاولنتــــــــذكر  ــــــــق كــــــــل جــــــــرائم االحــــــــتالل بحــــــــق المتظــــــــاهرین  أنن بحاجــــــــة لتوثی
الســــلمیین مـــــن اجــــل تجـــــریم دولــــة االحـــــتالل. أیضــــًا یتطلـــــب هــــذا مقاطعـــــة اقتصـــــادیة 

  للبضائع اإلسرائیلیة في غزة. وسنأتي على هذا. 



 مركز التخطیط الفلسطیني م.ت.ف

28 

  استعادة الوحدة الوطنیة

ـــــن نتحـــــرك  دون اســـــتعادة ـــــدوزرات اإلنقســـــام ل ـــــي داســـــتها بل ـــــة الت الوحـــــدة الوطنی
ــــــي صــــــالحنا.  ــــــیس ف ــــــت ل . هــــــذا مهمــــــة مقدســــــة یجــــــب تحقیقهــــــا. الوق ــــــرًا واحــــــدًا ملیمت
العـــــالم ال یفهـــــم مـــــا نقـــــوم بـــــه. شـــــعب تحـــــت االحـــــتالل لدیـــــه ســـــلطتان. هنـــــاك فرصـــــة 
ــــــع فــــــي تشــــــكیلها.  ــــــي شــــــارك الجمی ــــــاك حكومــــــة وفــــــاق وطن یجــــــب أن ال تضــــــیع. هن

ــــوم بــــه حكومــــات وحمــــاس ا ــــوم بمــــا تق ــــرك الحكومــــة تق قترحــــت بعــــض وزرائهــــا. لــــذا لنت
العـــــالم. تعـــــالوا علـــــى كلمـــــة ســـــواء. إذا قصـــــرت الحكومـــــة بعـــــد تمكینهـــــا نهجـــــم علیهـــــا 

ـــــــر المعقـــــــول مـــــــا یجـــــــري. مـــــــا المطلـــــــوب.  نتحـــــــدث عـــــــن  أننحـــــــن وانـــــــتم. مـــــــن غی
  مصالحة فیما الحقیقة أننا نطیل عمر اإلنقسام. 

  وروبا وحركة المقاطعةالحضور الفلسطیني في أ

ـــــي أوروبـــــا  یجـــــب اســـــتغالله بمـــــا یخـــــدم النضـــــال  التواجـــــد الفلســـــطیني القـــــوى ف
ـــــــب ترتیـــــــب أوضـــــــاع الجالیـــــــات وعـــــــدم مخاطبتهـــــــا  السیاســـــــي الفلســـــــطیني. هـــــــذا یتطل
بلغــــات حزبیــــة مشــــتتة حتـــــى ال ننقــــل صــــراعاتنا وخالفاتنــــا إلـــــى مركــــز قــــوة یجـــــب أن 

ـــــة عـــــن  ـــــا ال صـــــورة طبوغرافی مشـــــاكلنا. لألســـــف هـــــذا یحـــــدث وهـــــذا یكـــــون مســـــاندًا لن
ضــــرر آخــــر فــــي القضــــیة الوطنیــــة. التواجــــد الفلســــطیني فــــي أوروبــــا مصــــدر قــــوة هــــام 

أبنائنـــــا هنـــــاك إلـــــى أهمیـــــة االنخـــــراط فـــــي المجتمعـــــات التـــــي إنتبـــــاه خاصـــــة فـــــي ظـــــل 
  یعیشون فیها ودخول بعضهم األحزاب الفاعلة للتأثیر فیها. هذا عمل جید.

دي أس. إســــــرائیل تخشــــــى حركــــــات المقاطعــــــة  تنــــــامي حركــــــة المقاطعــــــة البــــــي
ـــــات  ـــــي البرلمان وتحـــــاول محاصـــــرتها بمنـــــع النشـــــطاء ومالحقـــــتهم وباســـــتنفار حلفائهـــــا ف

ـــــة مـــــن أجـــــل استصـــــدار تشـــــریعات تمنعهـــــا كمـــــا حـــــدث فـــــي بعـــــض الـــــدول.  األوروبی
ولكــــن كــــل هــــذا لــــم یــــنجح فــــي إخمادهــــا. هــــذا مصــــدر قــــوة ألنــــه یتكامــــل مــــع الجهــــود 

ئیل وفضـــــح ممارســــــتها. فـــــي هــــــذا الســـــیاق رغــــــم عـــــدم كفایتــــــه المبذولـــــة لتجـــــریم إســــــرا
. هـــــذا لــــم یـــــأت  فــــإن قــــرار اإلتحـــــاد األوروبــــي بخصـــــوص بضــــائع المســـــتوطنات هامــــًا
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ــــــذ نهایــــــة التســــــعینیات وهــــــي تســــــعى وراء األمــــــر  ــــلطة الفلســــــطینیة من مــــــن فــــــراغ. الســ
ـــــدم مصـــــوغاته وتضـــــغط باتجـــــاه تبنیـــــه خاصـــــة مـــــع تمتـــــع إســـــرائیل بمكانـــــة غیـــــر  وتق

  عالقتها مع اإلتحاد األوروبي.  عادیة في

أیضـــــًا مقاطعـــــة المنتجـــــات اإلســـــرائیلیة التـــــي یقـــــوم علیهـــــا التنظـــــیم فـــــي الضـــــفة 
الغربیــــة وبمشـــــاركة النشـــــطاء فاعلـــــة وهامـــــة. لألســـــف فـــــي غـــــزة األمـــــر ال یـــــتم. هنـــــاك 

ـــــا. أیضـــــًا  نشـــــاط ـــــل الجـــــیش مـــــن أموالن ـــــف تموی ـــــوى لمقاطعـــــة بضـــــاعة إســـــرائیل ووق ق
  املة یجب التفكیر في مقاطعة شاملة وجهد موحد.  ضمن الرؤیة الوطنیة الش

 
  بخصوص االنقسام والمصالحة

ســـــنة وال  11مـــــن غیـــــر المعقـــــول أن یســـــتمر االنقســـــام أكثـــــر مـــــن ذلـــــك. اآلن 
ألحــــد عشــــر عامــــًا آخــــر. یجــــب وضــــع  میوجــــد دلیــــل ولــــو صــــغیر أن هــــذا قــــد ال یــــدو 

م النــــــاس وابــــــتالع حــــــد لهــــــذا الكــــــابوس التــــــي باتــــــت أكثــــــر شراســــــة فــــــي أكــــــل أحــــــال
ــــــدیر االنقســــــام أو أن نجــــــد صــــــیغ  ــــــد أن ن ــــــي هــــــذا الســــــیاق نحــــــن ال نری تطلعــــــاتهم. ف
توافقیــــــة بخصــــــوص اســــــتدامته. قناعتنــــــا حمــــــاس تریــــــد منــــــا ذلــــــك، وكــــــل مــــــا تتحــــــدث 
ـــى حمـــاس  ـــم یعـــد فـــي قـــوس الصـــبر منـــزع. عل ـــه حمـــاس یشـــیر إلـــى هـــذا الرغبـــة. ل عن

ـــــین اال ـــــین اســـــتعادة الوحـــــدة الوطنیـــــة وب ـــــار ب نقســـــام، أمـــــا إدارة انقســـــام وصـــــیغ أن تخت
 . توافقیــــة مــــن أجــــل أن یظــــل الوضــــع القــــائم إلــــى األبــــد فهــــذا مــــروض جملــــة وتفصــــیًال
ــــادرة علــــى الحكــــم. مطالــــب الحكومــــة بــــالتمكین  ــــى تصــــبح ق مــــا تمكــــین الحكومــــة حت وإ
ـــــة صـــــحیحة فعلینـــــا أن نلتـــــزم بمـــــا  ـــــة وواجبـــــة.  إذا أردنـــــا أن نبنـــــي دولتنـــــا بطریق واقعی

تحـــــت االحـــــتالل ومحاصـــــرون وال نمـــــارس  أننـــــاوكرامـــــة. صـــــحیح  للدولـــــة مـــــن هیبـــــة
ـــــــرم  ـــــــا أن نحت ـــــــة علین ـــــــا البینی ـــــــي عالقاتن ـــــــة، ولكـــــــن ف ـــة معقول ــــ أشـــــــكال الســـــــیادة بطریق

  مؤسساتنا ونسعى وراء سلطة القانون الواحدة، ال تكتالت القوة ومراكز النفوذ. 
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ـــــر عمقـــــًا فإنـــــه ال یمكـــــن تفهـــــم بـــــواطن الخـــــالف فـــــي  ــــي النقـــــاش األكث ـــــى فـ حت
ــــــه فصــــــائل منظمــــــة  أنل ظــــــ ــــــم تعــــــد تقــــــول شــــــیئًا یختلــــــف كثیــــــرًا عمــــــا تقول حمــــــاس ل

ـــــــي غـــــــزة والضـــــــفة ( یمكـــــــن  ـــــــة ف تضـــــــیف الكثیـــــــر مـــــــن  أنالتحریـــــــر. فهـــــــي مـــــــع دول
ـــــر مـــــن كـــــل  ـــــة الســـــطر األخی التوصـــــیفات واالشـــــتراطات، لكـــــن فـــــي المحصـــــلة النهائی

الوفـــــاق الـــــوطني.  ةذلـــــك هـــــو دولـــــة فـــــي غـــــزة والضـــــفة) وهـــــي أقـــــرت بـــــذلك فـــــي وثیقـــــ
ـــــــى بالمقاومـــــــة الشـــــــعبیة الســـــــلمیة (أیضـــــــًا یمكـــــــن اآل تضـــــــع ألـــــــف  أنن حمـــــــاس تتغن

اســــتطراد، لكـــــن الســــطر األخیـــــر أیضـــــًا أن هــــذه المقاومـــــة مجدیــــة ولیســـــت خیانـــــة  أو 
  وهن كما كان األمر یصور في السابق).

ــــا ال نجعلهــــا  ــــب مشــــروعة لكنن ــــتح. هــــذه مطال ــــول مكنــــوا ف ــــي فــــتح ال نق ــن ف نحــ
ــــى أنفســــنا، نضــــ ــــأتي عل ــــة. ن ــــى مصــــالحنا. لكــــن مصــــالح الشــــعب ال یحــــق عقب غط عل

  ألحد أن یأتي علیها، وال نستطیع. لذا مكنوا الحكومة حتى تصبح حكومة. 

  بخصوص عملیة السالم

ــــــــي مــــــــنح  ــــــــق إزاء هــــــــذا. إســــــــرائیل ال تفكــــــــر جــــــــدیًا ف ــــــــه األف ــــــــذي یحمل مــــــــا ال
ــــــــائم والتعامــــــــل معــــــــه یبــــــــدو مغریــــــــًا  الفلســــــــطینیین أي شــــــــيء. اـســـــــتمرار الوضــــــــع الق

یل خاصـــــة مـــــع اســـــتمرار االنقســـــام وتمســـــك الـــــبعض ببقرتـــــه المقدســـــة. اإلطـــــار إلســـــرائ
ـــــذي هـــــیمن علـــــى عملیـــــة الســـــالم والقـــــائم علـــــى تفـــــرد الوالیـــــات المتحـــــدة األمریكیـــــة  ال
بالوســــاطة، وهــــي وســــاطة غیــــر نزیهــــة، لــــم یعــــد ممكنــــًا فــــي ظــــل انتقــــال واشــــنطن مــــن 

مـــــب المشــــــؤوم االنحیـــــاز إلــــــى االصـــــطفاف وتبنــــــي المواقـــــف خاصــــــة بعـــــد إعــــــالن ترا
ــه فإننــــــا نشـــــــهد حالـــــــة مـــــــن إنعــــــدام الفـــــــرص فیمـــــــا یتعلـــــــق  بخصــــــوص القـــــــدس. وعلیـــــ

. ـــــــوب هـــــــو إعـــــــادة موضـــــــعة عملیـــــــة  بعملیـــــــة الســـــــالم یبـــــــدو اســـــــتعادتها بعیـــــــدًا والمطل
جدیــــدة تقــــوم علــــى أســــس جدیــــدة مــــن مالمحهــــا: البحــــث عــــن أطــــر وحواضــــن لعملیــــة 

ــــي ــــة. وف ــــة للعملی ــــة جماعی ــــل رعای ــــة مث ــــات دولی ــــر آلی هــــذا األطــــر نحــــن ال  الســــالم عب
نعــــیش فــــي أوهـــــام ألننــــا نعــــرف طبیعـــــة التنظــــیم الــــدولي ومكوناتـــــه. فمــــن جهــــة نحـــــن 
ــتعباد واشـــــنطن مـــــن أي تـــــدخل دولـــــي فـــــي عملیـــــة الســـــالم ألنهـــــا شـــــئنا  ال نطالـــــب باســـ
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ـــــــى فـــــــي العـــــــالم، ولكـــــــن مـــــــن جهـــــــة ثانیـــــــة نصـــــــر علـــــــى تحمـــــــل  أم أبینـــــــا القـــــــوة األول
ــــر قراراتــــه المجتمــــع الــــدولي لمســــئولیاته تجــــاه قضــــیة كــــا ن هــــو مــــن "خــــرب بیتهــــا" عب

الجـــــائرة بحـــــق الشـــــعب الفلســـــطیني منـــــذ وعـــــد بلفـــــور مـــــرورًا بكـــــل التســـــویفات خـــــالل 
ــــراف  ــــاله مــــن اعت ــــرار التقســــیم الجــــائر ومــــا ت ــــى ق ــــرة االحــــتالل البریطــــاني وصــــوًال إل فت
بإســــرائیل وعــــدم الزامهــــا حتــــى بتنفیــــذ القـــــرار الــــذي أعطاهــــا شــــهادة المــــیالد الظالمـــــة. 

ـــــ ـــــة لوضـــــع القطـــــار علـــــى الســـــكة الصـــــحیحة یجـــــب أن وعلیـــــه ف إن نهـــــوض أي محاول
یكـــــون برعایــــــة دولیــــــة واســــــعة وباالســــــتناد إلــــــى المرجعیــــــات الدولیــــــة حــــــل الصــــــراع ال 
ـــــق أهـــــواء الحكومـــــة اإلســـــرائیلیة. فـــــي هـــــذا الســـــیاق فـــــإن المجتمـــــع الـــــدولي مـــــدعو  وف

ـــــین الـــــدول بوصـــــف فل ـــــه والمبـــــادئ الناظمـــــة للعالقـــــات ب ــــرف وفـــــق قرارات ســـــطین للتصـ
ن كانت غیر كاملة العضویة.    دولة وإ

لقـــــد قامـــــت القیـــــادة الفلســـــطینیة بـــــالكثیر مـــــن الجهـــــود مـــــن اجـــــل محاصـــــرة مـــــا 
ــــي العــــالم وتحــــدث  ــــات العواصــــم ف ــــو مــــازن زار كبری ــــرئیس أب ــــرن. ال ـــفقة الق یعــــرف بصـ
ــــــــدولي وللبرلمــــــــان األوروبــــــــي وللقمــــــــة األفریقیــــــــة والتقــــــــى بالقیــــــــادة  لمجلــــــــس األمــــــــن ال

ـــاوراته فــــــــــي رام اهللا مــــــــــع القــــــــــادة األوروبیــــــــــین واألســــــــــیویین، الروســــــــــیة بجانــــــــــب  مشـــــــ
ومشــــاوراته الدائمــــة مــــع إخوتــــه القــــادة العــــرب. لــــم تمــــر صــــفقة القــــرن بســــبب الضــــغط 
الفلســـــــطیني المتواصــــــــل. لقـــــــد قــــــــادت فلســــــــطین العـــــــالم الحــــــــر فـــــــي وجــــــــه طــــــــاغوت 
واشـــــنطن الــــــذي أراد ســــــرقة التــــــاریخ وتزویــــــر ســـــیرة الشــــــعوب وكواشــــــین طــــــابو ملكیــــــة 

ـــــ ـــدة بســـــیرة الكنعـــــانیین العـــــرب. عمومـــــًا الجهـــــود متواصـــــلة. نحـــــن نـــــدرك الق دس المعمــ
ــــــل منظمــــــة  ــــــدات التــــــي نتلقاهــــــا مــــــن واشــــــنطن مــــــن إغــــــالق مكتــــــب تمثی حجــــــم التهدی
ــــة الغــــوث لتصــــفیة قضــــیة  ــــة شــــطب وكال ــــى وقــــف المســــاعدات إلــــى محاول ــــر إل التحری

ن فــــي الالجئـــین. نحـــن نأخـــذ كــــل هـــذه علـــى محمــــل الجـــد، ونـــدرك مــــدى نفـــوذ واشـــنط
ـــــب منـــــا  ـــــر مـــــن أي قـــــوة.  ولكـــــن هـــــذا یتطل ـــــأن قـــــوة الحـــــق أكب ـــــدرك ب ـــــا ن العـــــالم، لكنن
كفلســـــــــطینیین أن نكـــــــــون مـــــــــدركین جمیعـــــــــًا بخطـــــــــورة أي تعـــــــــاطي مـــــــــع المقترحـــــــــات 
ـــــــــة وأن المـــــــــال السیاســـــــــي ال یجـــــــــب أن یكـــــــــون علـــــــــى حســـــــــاب التطلعـــــــــات  الخارجی
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ـــــــادة الفلســـــــطینیة أثبتـــــــت خـــــــالل عهـــــــدي ا ـــــــأن فـــــــتح والقی ـــــــد ب ـــــــة. ونعتق لـــــــرئیس الوطنی
الراحــــل الــــزعیم أبــــو عمــــار والــــرئیس أبــــو مــــازن بأنهــــا ال تفــــرط بالثوابــــت وتعــــرف متــــى 
ــــــول ال، وحــــــین تقــــــول "ال" تقولهــــــا بقــــــوة وصــــــالبة تصــــــعق الجمیــــــع. مــــــن اســــــتدارة  تق
الــــرئیس یاســــر عرفــــات الشــــهیرة بعــــد مـــــؤتمر كامــــب دیفیــــد إلــــى مواقــــف الــــرئیس أقـــــو 

ثوابـــــــت التــــــي نـــــــؤمن بهـــــــا والتـــــــي مــــــازن الهـــــــادرة فـــــــي وجــــــه ترامـــــــب. ال ثوابـــــــت إال ال
ـــــــى معاصـــــــمهم وال  عمـــــــدها شـــــــهداؤنا بـــــــدمائهم وســـــــیجها أســـــــرانا البواســـــــل بـــــــالقیود عل
ــــي ال  ــــة الســــالم غایــــة ولیســــت هــــدف، والغایــــة الت تنــــازل عنهــــا. بالنســــبة لنــــا فــــإن عملی

  تحقق الهدف یجب البحث عن بدیل لها أو تعدیلها. 

الل الســــــــنوات وحتـــــــى ال ینظـــــــر اآلخـــــــرون تحـــــــت أرجلهـــــــم فـــــــإن مـــــــا تـــــــم خـــــــ
الخمســــــة والعشــــــرین شــــــكل نقلــــــة نوعیــــــة فــــــي العمــــــل السیاســــــي الفلســــــطیني. صــــــحیح 
أننـــــا أخفقنـــــا كثیـــــرًا بســـــبب السیاســـــات اإلســـــرائیلیة وتعنـــــت الحكومـــــة اإلســـــرائیلیة وعـــــدم 

ــــــة  إنجــــــازاتإیفائهــــــا بالتزاماتهــــــا، لكــــــن أیضــــــًا ثمــــــة  ــــــرة ربمــــــا أهمهــــــا وجــــــود الكیانی كبی
الســـــــلطة الوطنیــــــــة الفلســـــــطینیة التـــــــي بــــــــات الفلســـــــطینیة علـــــــى أرض الــــــــوطن. نعـــــــم 

ـــــاطعوا انتخاباتهـــــا  ـــــي الیمـــــین  1996عـــــام  األولـــــىخصـــــومها وخصـــــوم وجودهـــــا ومق ف
والیســـــار یتنافســـــون لــــــدخول مجلســـــها التشــــــریعي وبعـــــد ذلـــــك بعضــــــهم یقتتـــــل ویحمــــــل 
الســـــالح للســـــیطرة علیهـــــا. فــــــي فـــــتح نـــــدرك، حتـــــى إن دفعنــــــا ثمـــــن مواقفنـــــا التنویریــــــة 

ــــة و  ، خطــــاء المر أالوطنی ــــان فلســــطیني حتــــى إن لــــم یكــــن كــــامًال حلــــة، أهمیــــة وجــــود كی
ألن النكبـــــة مـــــا كانـــــت لتحـــــدث وال كانـــــت القـــــرارات األممیـــــة الجـــــائرة لتكـــــون لـــــو كـــــان 
ــــراءة التــــاریخ مهمــــة، واألهــــم الــــتعلم مــــن دروســــه ال تفســــیره وفــــق  ــــة وكیانیــــة. ق ــــا دول لن

عملیــــة التحریــــر خطــــاء المرحلــــة فــــي المزاوجــــة بــــین أأهوائنــــا. نعــــم وقعنــــا فــــي معضــــلة 
ــــى قــــدر المســــؤولیة،  ــــة الســــالم عل ــــدولي ورعــــاة عملی والبنــــاء، نعــــم لــــم یكــــن المجتمــــع ال
نعــــم إســـــرائیل مخادعــــة، ولكـــــن التحــــوالت فـــــي المجتمــــع الـــــدولي وانهیــــار التـــــوازن فیـــــه 
ــــي تســــعینات القــــرن الماضــــي والعقــــد األول مــــن القــــرن العشــــرین لیســــت بیــــدنا، كمــــا  ف

ـــــــراض أن عملیـــــــة الســـــــالم ســـــــ ـــــــي مواصـــــــلة المصـــــــادرة أن افت هلت مهمـــــــة إســـــــرائیل ف
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هـــــم لطبیعــــة المشـــــروع الكولینیــــالي اإلحاللـــــي، فوتوســــیع االســـــتیطان، هــــو وهـــــم وســــوء 
مــــا أخطــــاء أن إســــرائیل كانــــت لتقــــف مكتوفــــة األیــــدي لــــو لــــم تــــتم عملیــــة الســــالم، أوكــــ

المرحلــــة فجــــزء منــــه نتحملــــه وجــــزء منــــه یتحملــــه مــــن عمــــل علــــى إعاقــــة عملیــــة البنــــاء 
المعارضــــــة غیــــــر الســــــویة. عمومــــــًا مــــــا نــــــدعو إلیــــــه هــــــو التفكیــــــر فــــــي مــــــن خــــــالل 

المســــتقبل وعــــدم النظــــر تحــــت األرجــــل. تأمــــل الماضــــي بغیــــة تصــــویبه یشــــبه تشــــریح 
ــــــاؤه، وفــــــي الطــــــب هــــــذا درس خــــــاطئ، ولكــــــن إن أردنــــــا أن  جســــــد المیــــــت بغیــــــة إحی

.  معنتعلم منه فعلینا أن نكون اكثر تسامحًا    أنفسنا ومع بعضنا بعضًا

  السیاسي المستقبلي الفعل

ــــادة الفلســــطینیة ستواصــــل مســــاعیها مــــن أجــــل تطــــویر  ــــإن القی أمــــام كــــل هــــذا ف
مــــــم المتحــــــدة وحصــــــولنا علــــــى عضـــــــو عضــــــویة فلســــــطین فــــــي الجمعیــــــة العامـــــــة لأل

كامــــل العضـــــویة. هــــذا لـــــیس ســــهًال فـــــي ظـــــل التصــــادم العنیـــــف الــــذي تقـــــوم بـــــه إدارة 
. وســـــنعمل كـــــل مـــــا فــــــي الطریـــــقترامـــــب. لكننـــــا عـــــازمون علـــــى المضـــــي قــــــدمًا فـــــي 

ـــــي داعـــــم ویشـــــكل رافعـــــة  ـــــأمین التصـــــویت الـــــالزم. الموقـــــف العرب وســـــعنا مـــــن اجـــــل ت
هامــــــة. كمــــــا سنواصــــــل انضــــــمامنا إلــــــى كــــــل االتفاقیــــــات والمؤسســــــات الدولیــــــة مـــــــن 
ــعنا فـــــي المؤسســـــات الدولیـــــة، ممـــــا یتـــــیح لنـــــا المزیـــــد مـــــن الفـــــرص  أجـــــل تحســـــین وضـــ

 .   في محاصرة إسرائیل سیاسیًا

  وطنیاً 

ــــــــس  ذاهبــــــــون ــــــــة الشــــــــهر الجــــــــاري. المجل ــــــــي نهای ــــــــوطني ف ــــــــس ال ــــــــد المجل لعق
ــــــــاء  ــــــــا السیاســــــــي وســــــــنیعد بن ــــــــوطني اســــــــتحقاق واجــــــــب. ســــــــنجدد شــــــــرعیات نظامن ال
ـــــوي  ـــــا المعن ـــــد لوطنن ـــــوي. نری ـــــا المعن ـــــول عـــــن المنظمـــــة وطنن ـــــش كـــــان یق ـــــت. دروی البی
ـــــــس إلـــــــى جانـــــــب القضـــــــایا التنظیمیـــــــة  أن یكـــــــون أكثـــــــر صـــــــالبة. كمـــــــا أن دورة المجل

ــــــــى تطــــــــویر الموقــــــــف السیاســــــــي الداخلیــــــــة ال متعلقــــــــة بهیئــــــــات المنظمــــــــة سیســــــــعى إل
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فـــــي عملنـــــا.  إنعطافـــــة الفلســــطیني فـــــي ظـــــل التهدیـــــدات القائمـــــة. دورة هامـــــة ستشـــــكل 
  جملة من القرارات المتوقعة. 

أجرینــــــا ونجـــــــري حــــــوارات عمیقـــــــة مــــــع شـــــــركائنا فــــــي منظمـــــــة التحریـــــــر. اآلن 
ــــــي الجبهــــــة الشــــــعبیة نأمــــــل أن ــــــاق ف ــــــاك حــــــوار مــــــع الرف ــــــل بالنجــــــاح. نــــــؤمن  هن یتكل

ــــــدماء مــــــن اجــــــل اســــــتمرارها.  ــــــى المؤسســــــة التــــــي شــــــاركونا فــــــي دفــــــع ال بحرصــــــهم عل
یكونــــــــوا معنــــــــا. دعونــــــــاهم  أنخــــــــوة فــــــــي حمــــــــاس والجهــــــــاد كنــــــــا نتمنــــــــى بالنســــــــبة لأل

للمجلــــس المركــــزي فــــي ینــــایر الماضـــــي خیبــــوا اآلمــــال بعــــدم مشــــاركتهم. عمومـــــًا دورة 
حضـــــــورهم المســــــــتقبلي لــــــــو أرادوا. المجلـــــــس القادمــــــــة لـــــــن تكــــــــون عقبــــــــة فـــــــي وجــــــــه 

ــــــك فــــــي األســــــبوع  ــــــى ذل مســــــتعدون لعقــــــد جلســــــة جدیــــــدة بحضــــــورهم بعــــــد االتفــــــاق عل
التـــــالي للـــــدورة الحالیـــــة، لكـــــن ال یمكـــــن رهـــــن القـــــرار الفلســـــطیني برفضـــــهم الحضــــــور 
ــــــا هــــــذه  ــــــى المقاطعــــــة. أجلن ــــــاء والتطــــــویر بإصــــــرارهم عل ــــــة عملیــــــة البن وال یمكــــــن إعاق

عنــــي ثــــالث ســــنوات، ولــــم یحــــدث شــــيء. بمعنــــي لــــم ی 2015الجلســــة آخــــر مــــرة عــــام 
ــــــي  ــــــون بــــــأن المصــــــلحة الوطنیــــــة ســــــتغلب ف ــــم. عمومــــــًا نحــــــن واثق ــــــر رأیهــ یقــــــرروا تغی

ــــة واننــــا ســــننجح فــــي رأ الصــــدع ولكــــن حتــــى یحــــدث هــــذا ماضــــون فــــي بنــــاء  بالنهای
  مؤسساتنا وتطویر عملها وتجدید شرعیاتها. 

 
 یوإن قوة المبادئ تجر خلفها كل شيء. مونتسك
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 حتوالت الرؤية واملوقف بني ميثاقني

 
 *صالحالمستشار / د. أحمد 

 متهيد

 فدددددددد  لالحدددددددد ال  المقدددددددد     شددددددددر ع   فدددددددد  حمدددددددد   حركدددددددد  انطلقدددددددد  عندددددددد   
 فددددددد   ع ددددددد  للوقدددددددو  الفلسدددددددط ن   السددددددد ح  تحريددددددد  فددددددد   نجحددددددد  ،1987 ديسدددددددم ر
 االن ف ضددددد   لحمددددد  فددددد  االحددددد ال  لجددددد    ال صددددد   اإلسدددددرا  ل   الغطرسددددد   واج ددددد 

  شددددد عر ُيل ددددد  الج ددددد د ، لمشدددددر ع   فكريددددد  صددددد     إيجددددد د عل  ددددد  كددددد   ال طول ددددد ،
 المواج دددددد  ، السددددد مرا   ال ع ئددددد  الحشددددد  علدددددد  الم ددددد ان    ق دت ددددد   ُيل ددددد  الجمددددد   ر،

  يرسددددددددد   األسدددددددددر ، المع قلددددددددد    تضدددددددددح     الجرحددددددددد  الشددددددددد  ا  عطددددددددد    تثمددددددددد  
  دددد  صددددراع  فدددد  تن ظددددر  ال دددد  ب ل حدددد ي   المقدددد    الج دددد  لددددوع  يضدددد العر  الخطددددو 

 .االج   د  ك   الم ث ق، فكرة ُ ل    ن ،   .. الم  ق  االح ال  د ل 

                                  
    س  جلس أ ن    ع   ب   الحكم  *
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 الظددددد ل ، االحددددد ال   اقددددد  علددددد   دا   – الحق قددددد  فددددد  - كددددد   حمددددد     ثددددد ق إ 
 ع ددددد  األسددددد    المخضدددددر     الحركددددد  شددددد و  أ ددددد  ألحددددد  نظدددددر    ج ددددد  كددددد    إ    دددددو

 ظددددددددر   ظدددددددد  فدددددددد  داخل دددددددد    عل دددددددد  المصدددددددد دق  تمدددددددد  قدددددددد  أندددددددد  إال دّخدددددددد  ، ف دددددددد  ال
  الحشدددددد  لل ع ئدددددد   طلوبدددددد   ث قدددددد  أندددددد  ب ع  دددددد   ،1988 عدددددد   االسدددددد ثن     االن ف ضددددد 

 ال ين ددددد   فرداتددددد  بعددددد  فددددد  - آنددددد ا  - ال ددددد ق   يددددد    لددددد  الغ شددددد ، االحددددد ال  ضددددد 
 .ع   بشك  نس ن اإل ال  ل   الق نو   ال  ل  الق نو   نظر  ج       الس  س  

،   ددددد  ب ايددددد  تشدددددك    ك   ددددد  الس  سددددد  بر  سددددد  د.  وسددددد  1992فددددد  عددددد   
، 1988أبدددددو  دددددر  ق، ح  لددددد  حركددددد  حمددددد   إجدددددرا  تعددددد يال  علددددد    ثددددد ق عددددد   

 الدددددد   أثدددددد    لغ دددددد  ال ين دددددد   بعدددددد  بنددددددود  جدددددد ال  ك  ددددددرا  حر   دددددد  إسددددددرا   ، ب دددددد   
اإل  دددددددد  ،  لكدددددددد  إل دددددددد   حركدددددددد  حمدددددددد   ع دددددددد  ة الشدددددددد ط    ات    دددددددد  بدددددددد ل طر    

اع ددددددراض الدددددد ع  فدددددد  السدددددد ح  اإلسددددددال     ان قدددددد د  لمثدددددد   دددددد ا ال وجدددددد ،  تحدددددد ير  
لق ددددد دة حركددددد  حمددددد    ددددد   غ ددددد  ان  ددددد ي  ثددددد   ددددد ا السدددددلو ، كدددددو  أ   لددددد  سددددد    
ف مددددد  بونددددد  توجددددد  يمضددددد  علددددد  خطددددد  ق ددددد دة  نظمددددد  ال حريدددددر الفلسدددددط ن  ،  ال ددددد  

ددددد   فددددد  ح نددددد   ددددد   د ي سدددددر عرفددددد   سددددد   ل ددددد  أ  ت ّنددددد  إلغددددد   الم ثددددد ق أ   كددددد ا ُف  
، فعندددددد  سددددددقال  عدددددد    ثدددددد ق المنظمدددددد ، ك ندددددد  1989خددددددال   يدددددد  ة لدددددد  لفرنسدددددد  عدددددد   

  لم   الش  رة )  د  (،  ال   ف م   الع ل  بون   الشط  أ  تعل   العم  ب .. 

بعدددددددد   ،  ضدددددددد   سلسدددددددد  ال ندددددددد  ال  ال دددددددد  أفضدددددددد  إلدددددددد  اتفدددددددد ق أ سدددددددددلوا، 
  ن  . ت اع  ت  الك  ث   عل  القض   الفلسط

 مدددد  أ   ندددد   الكث ددددر  دددد  المفكددددري   النخدددد  اإلسددددال    ال دددد  أبدددد   تخوف دددد  
إ ا  ددددد  ُأخددددد  بددددد ق را  ال عددددد ي   ددددد  حدددددر  بوصدددددل  المق   ددددد  عددددد  أ ددددد اف  ،  الرضدددددو  
للمط لددددد  الغرب دددددد   اإلسدددددرا  ل   ال دددددد  ال تن  دددددد ،  أع  دددددر الدددددد ع   لددددد  إ  تدددددد   إنمدددددد  

 رقص حجال "!!  و ب اي  ال راج   ال زيم ، ح ث إ  "أ   ال
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  نددددد   وجددددد  االع دددددراض  ال حددددد ير ك  دددددرة،  خ صددددد  فددددد  أ سددددد   اإلسدددددال     
فدددددد  األ د   فلسددددددط  ، األ ددددددر الدددددد   عّطدددددد  اتخدددددد   أ  خطددددددوة فدددددد   دددددد ا السدددددد  ق، 

 ح ث أحجم  الق  دة بع   ل     االق را       ا الملف  رة ث ن  .

ن ددددد  عددددد   ،  ق ددددد   السدددددلط  الو 1993بعددددد  توق ددددد  اتفددددد ق أ سدددددلو فددددد  سددددد  م ر 
،  سددددددع  الددددددر  س ي سددددددر عرفدددددد   ) حمدددددد   ( السدددددد  ع   الكدددددد  الفلسددددددط ن   1994

ب عوتدددد  لحركدددد  حمدددد    شدددد  ك    شدددد   الحكدددد   الس  سدددد ،  الدددد خو  فدددد   قسسدددد   
السدددددلط  الو ن ددددد ، إال أ   وقدددددف حركددددد  حمددددد   لددددد  يكددددد  بمسددددد و  المر نددددد   اللددددد   

 -ج  بددددددد  الحركددددددد  لل عددددددد     ددددددد  تحددددددد ي   المرحلددددددد ،  إ  ت –آنددددددد ا   –المطلدددددددو  
 ب وس س حز  الخالص الو ن  اإلسال  . -نس     

حمدددد   فددددد  االن خ بددددد   ال شدددددريع    فو  ددددد    شددددد  ك  حركددددد  إ  القدددددو   يمكدددد 
، ح ددددث إ  88   ثدددد ق -  دددد  حدددد    إلدددد  – تجدددد     تكددددو  قدددد  2006ب أل ل  دددد  عدددد   

 دددددد  ن ح دددددد  ك ندددددد  تعندددددد  أ  تكددددددو  جددددددز ا   دددددد   الس  سدددددد   العمل دددددد  فدددددد  المشدددددد  ك 
 دددددد    ن دددددد  خرجدددددد   دددددد   حدددددد  اتفدددددد ق أ سددددددلو، الدددددد   سدددددد   أ  ع  ضدددددد    ندددددد  حكو 

 67 عدددد   حدددد  د علدددد  فلسددددط ن   ب  لدددد  ،  الق ددددو 1993ال وق دددد  عل دددد  فدددد  سدددد  م ر 
  الحلددددددو  الددددددر     دددددد  لل عدددددد    إضدددددد ف  إلدددددد  اسدددددد ع اد الحركدددددد   دددددد  ن ح دددددد  أخددددددر ،

  ددددد  ح ط علددددد  االنف ددددد    كددددد ل  الددددد  ل ، المج مددددد  ق َ ددددد   ددددد  المطر حددددد  الس  سددددد  
 .اإلقل م  بك  اتج   ت   أنظم   ال   ل   تحفظ   عل  الع ي   ن  

 بمددددد  ك نددددد  َ  دددددوة الفدددددو  ب أل ل  ددددد  قددددد  أخددددد   الجم ددددد  ب لمف جدددددوة،  خلطددددد  
 دددددددد  األ  اق      دددددددد  ال فك ددددددددر فدددددددد  عواقدددددددد  أ  تكددددددددو  س  سدددددددد     تدددددددد ير الحكو دددددددد  

 ،  تحدددددددر  الفعددددددد  المقددددددد   ،   ددددددد   ع دلددددددد  خطدددددددرة لسدددددددلط  ق  مددددددد  تحددددددد  االحددددددد ال
 ك نددددد  كددددد  حسددددد ب ت     ن ددددد  علددددد  أ  إنجددددد    شدددددر ع   الدددددو ن   ر دددددو  ب ل  جددددد  
األ لدددددددد  علدددددددد  المف  ضدددددددد  ،  ال عويدددددددد  علدددددددد  المج مدددددددد  الدددددددد  ل  ل سددددددددوي  القضدددددددد   

 سلم   ،  ف  اتف ق أ سلو ف  س  ق "ح  ال  ل   ".
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 ددددددد  خددددددددال  عملدددددددد  كمس شدددددددد   س  سدددددددد  لددددددددر  س الددددددددو  ا  إسددددددددم ع    ن دددددددد  
   شدددددكل  تح ددددد ي إلددددد  ندددددص يضددددد   ج ل ددددد  "المق   ددددد  أ   نددددد  –آنددددد ا   –أد كددددد  

 المف  ضدددددد  "،  فدددددد  ح لدددددد  االشدددددد     ال دددددد  ت دددددد   ب ن مدددددد ، فكدددددد   أ  أ ضددددددحن  فدددددد  
  قددددد  ال رنددددد  ل الس  سددددد  للحكو ددددد  أ  المق   ددددد   رت طددددد  ب لعمل ددددد  ال ف  ضددددد  ، فددددد  ا 

  ددددد ا  عنددددد   أنجدددددز  المف  ضددددد    موح تنددددد  الس  سددددد   فدددددال داعددددد  للفعددددد  المقددددد     
   إ ا ك نددددددد   نددددددد    ف  ضددددددد   ج  يددددددد  فددددددد لمطلو  تعل ددددددد  العمددددددد  العسدددددددكر  عمل ددددددد

 بشك   اضح  صريح.

 لكدددد  األ ددددو  لدددد  تمدددد  ب ل صددددو  الدددد   تدددد   ضددددع  فدددد  ال رندددد  ل الس  سدددد ، 
ح ددددددث أ  المف  ضدددددد   ك ندددددد    عثددددددرة،  ال ت عددددددث علدددددد  اال مئندددددد   بج يدددددد  الطددددددر  

لدددددد    فددددددر  الدددددد  ا   اإلسددددددرا  ل ،  العمدددددد  المقدددددد     ددددددو ا خددددددر لدددددد  ي وقددددددف، األ ددددددر ا
إلسددددددرا    لل نكددددددر لالسدددددد حق ق   المطلوبدددددد   ن دددددد  بحسدددددد  الجدددددد ا   الز ن دددددد  التفدددددد ق 

 أ سلو.

 تشكيل احلكومة وجدل أسئلة امليثاق

بم ثدددد ق  ت علدددد  ال دددد   الس  سدددد    الصددددحف    ألسددددن  علدددد  األسددددئل  ت وقددددف لدددد 
ك نددددد   ددددد   . ف ددددد    د  ال ددددد  ب لنصدددددوص عمل ددددد  أ  الحكو ددددد  تمسددددد    ددددد   ،88

األسدددددئل  تواج نددددد  دا مددددد  ،  قددددد  كنددددد  أشدددددعر بدددددو   نددددد   ج ددددد   إسدددددرا  ل   تقدددددف   ا  
ال دددددد  كندددددد   ،  الحكددددددو     الع شددددددرة  الح ديدددددد  عشددددددرة )حكو دددددد  الوحدددددد ة(فددددددف لدددددد .. 

  عملددددد فددددد  ف دددددرةأ  ح ددددد  ف  مددددد   س شددددد  ا  لدددددر  س الدددددو  ا  السددددد ب  إسدددددم ع    ن ددددد  
 دنددددد  أسدددددئل    دددددوا   دددددو  ددددد  تط  88كددددد   سدددددقا    ثددددد ق  وك ددددد  لدددددو ا ة الخ  ج ددددد ، 

 الوق !!

المطولددددددد  ال ددددددد  تن  ل  ددددددد  فددددددد    الشدددددددر   الكث دددددددرة اإليضددددددد ح    ددددددد   بددددددد لر  
الع يددددددد   ددددددد  المقددددددد ال  ال ددددددد  نشدددددددرت   علددددددد  صدددددددفح   جريددددددد ة "الواشدددددددنط  بوسددددددد " 

ال ريط ن دددددددددد ، ح ددددددددددث  ،  صددددددددددح ف  "الج  ديدددددددددد  "   "الن ويددددددددددو   تدددددددددد يمز" األ ريك  دددددددددد 
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 الواقدددد   ا يدددد   دددد  إل دددد  النظددددر  يدددد  أ  يجدددد  حمدددد   علدددد  الحكدددد  أشددددر  ف  دددد  بددددو 
، 88للحكو دددددد ،  لدددددد س  دددددد  خددددددال  النظددددددر فدددددد    ثدددددد ق  الس  سدددددد   الخطدددددد   القدددددد   

الدددد    ددددو بمث بدددد    قدددد  ت  يخ دددد   تج   ن  دددد  بعدددد   شدددد  ك ن  فدددد  االن خ بدددد    تشددددك   
 ال ع يددددددددد      نددددددددد  ب ددددددددد  ق  ددددددددد  ال ددددددددد  الددددددددد      سددددددددد   عمل ددددددددد  أ  إال الحكو ددددددددد ،

 الكث دددددري  أ  أ ثدددددر، جعلددددد  الز ددددد    ددددد   ا  عقددددد ي  ددددد  علددددد  الصددددد  ون   )ال  سددددد را(
 ظددددد  النظدددددر  الحمسددددد  ي ، السددددد ح  علددددد  ال حدددددوال    يددددد  علددددد  قددددد د ي    دددددر  دددددن  

 عندددددزة" ،  ال عددددد     ددددد  المسدددددول  بمنطددددد 88إلددددد  حركددددد  حمددددد   فددددد  نطددددد ق   ثددددد ق 
 . الشع    أ ث لن  ف  نقو  كم  ،"      لو

لمشددددددددد   الحكددددددددد    دددددددد  الجددددددددد ير  كدددددددددر ، أ  حركدددددددد  حمددددددددد    بعددددددددد  تصدددددددد     
 الس  سدددددد  لدددددد  ت وقددددددف جدددددددوال  الحددددددوا  داخدددددد   قسسددددددد ت   الشددددددو ي  حددددددو  ضدددددددر  ة 

، 2007،  خ صدددد  بعدددد  األحدددد اي الموسددددوي  فدددد  يون دددد  88إعدددد دة النظددددر فدددد    ثدددد ق 
 ال دددد   جدددد   ف  دددد  حركدددد  حمدددد   أن دددد  أ دددد   تحدددد ي   ك  ددددرة ت طلدددد   ن دددد  ال خدددد ي  

را  إسددددددرا    فددددد  تسددددددوي  عددددد  نفسددددد  ،  الخددددددر ي بر يددددد  تقطددددد  الطريدددددد  أ ددددد   اسددددد م
 ات      لحرك  حم   ب ل طر   اإل      العنصري    ع داة الس    .

تدددد  يج   ، بدددد أ  ق دددد دة حركدددد  حمدددد   فدددد  دحدددد  االت   دددد   اإلسددددرا  ل    دددد  
خددددال  تصددددريح   ق دت دددد  الم ع ق دددد ،  كدددد   أبر  دددد  المق بلدددد  ال دددد  أجرا دددد  األ  خ لدددد  

للحركددددد ،  ددددد  صدددددح ف  السددددد    األ دن ددددد   شدددددع   الدددددر  س السددددد ب  للمك ددددد  الس  سددددد  
،  ال دددددد   ضدددددد   دددددد  خالل دددددد  النقدددددد   علدددددد  الحددددددر  ، ح ددددددث 2010فدددددد  أ سددددددطس 

أ ضدددددددح توج ددددددد   حركددددددد  حمددددددد    س  سددددددد ت    ددددددد  الكث دددددددر  ددددددد  الملفددددددد   الم علقددددددد  
ب لدددددددد اخ  الفلسددددددددط ن ، أ   ا  العالقدددددددد  بدددددددد لغر   اتج  دددددددد   عمدددددددد  الحركدددددددد  علدددددددد  

 .المس وي   اإلقل م   ال  ل 

                                  
 (25ت   نشر     المق بل  بع   ل  ف  ُكر ا  بعنوا  "الفكر الس  س  لحرك  حم  "،   ل  ف  ال كر  الد )

  .2012النطالق  حم   ع   
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،  ضدددددددر  ة الخدددددددر ي 88 ط ل  تنددددددد  ب عددددددد دة النظدددددددر فددددددد    ثددددددد ق لددددددد  ت وقدددددددف 
بو قدددد  س  سدددد   ج يدددد ة ُتمثدددد  "القددددو  الفصدددد "، الدددد   ترسدددد   دددد  خاللدددد  حركدددد  حمدددد   
آفدددددد ق   ي  دددددد  الو ن دددددد ،  تحسدددددد  الجدددددد   القدددددد    حددددددو  ال  لدددددد  الفلسددددددط ن    الموقددددددف 

    المسول  ال  ودي ،  عالق ت      الغر   المج م  ال  ل . 

 : إّ  ق ددددد دة الحركددددد  تعُكدددددف علددددد  َبلدددددو ة   قددددد  س  سددددد   ج يددددد ة،  ددددد   الجدددددوا
 سددددد كو  "شددددد ف    اف ددددد ". لهسدددددف  تددددددوخر صددددد     ددددد   الو قددددد  الس  سددددد   الج يدددددد ة  
را دددددد    الع  دددددد  ا  ك ندددددد    عّلقدددددد  ب طددددددو ا  الح لدددددد  الس  سدددددد   ال دددددد  ظ ددددددر   دددددد  ح 

  ب  سدددددد   الرب دددددد  العربدددددد ،  إعدددددد دة األ دددددد  ب  ك ن دددددد   ال غ  ددددددر  ال مكدددددد   ل سددددددال   
حطدددددددد   الح لدددددددد  الس  سدددددددد   فدددددددد  الددددددددو   العربدددددددد ،  تعزيددددددددز  ك ندددددددد  حركدددددددد  حمدددددددد   

   شر ع   ف  ال حرير  العودة.

  دددددددد  ان ك سدددددددد  ثددددددددو ا  "الرب دددددددد  العربدددددددد "،  انشددددددددغ   اإلسددددددددال     ب ط  دددددددد  
الجدددددرا  ال ددددد  أصددددد ب  بلددددد ا  الرب ددددد  العربددددد ،  انفجددددد   الصدددددراع   ال ددددد  تع ظمددددد  

ا     ف دددددد ، ثدددددد  تمدددددد د المواج دددددد   المسددددددلح   دددددد  فدددددد  العددددددراق  سددددددو ي   أخدددددد   أبعدددددد د
تنظددددد   ال  لددددد  )داعددددد ( إلددددد  كددددد   ددددد  ل   ددددد   سددددد ن   قددددد  أ جددددد   إشدددددغ ال  داخل ددددد  
علدددد   سدددد و  األ دددد ، أد  إلدددد  تراجدددد  الدددد ع  للقضدددد   الفلسددددط ن    لحركدددد  حمدددد  ، 
ح ددددددددث َ َجددددددددَ   الحركدددددددد  نفسدددددددد   أن دددددددد   حشددددددددو ة  سدددددددد   دددددددد   النزاعدددددددد   الط  ف دددددددد ، 

اقددددددددف تجعل دددددددد  فدددددددد   ربدددددددد  اإلصددددددددطف ف    ال ح لفدددددددد     ددددددددر    طل دددددددد   اتخدددددددد    و 
المر وبدددددددد ، نظددددددددرا  لحس سدددددددد   القضدددددددد   الفلسددددددددط ن    ب ع     دددددددد  القضدددددددد   المركزيدددددددد  
له ددددددددد ،  أ  انحدددددددددرا  فددددددددد   ا يددددددددد  العالقددددددددد   ددددددددد   ددددددددد ا الطدددددددددر  العربددددددددد  أ   ا  

 اإلسال   س جعل   ف  دا رة االت     اإلقص  !!
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 االسرتاتيجيةالورقة السياسية اجلديدة: اإلطاللة و

  ال ددددددددددوتر الُم عدددددددددد ظ  لهجددددددددددوا  الس  سدددددددددد    األ ن دددددددددد  المضددددددددددطرب  عرب دددددددددد   إ
 إسدددددددال    ، أ جددددددد    ع ددددددد  إشدددددددك ل    ك  دددددددرة لحركددددددد  حمددددددد  ، إسددددددد  ع  أ  تكدددددددو  
لحركدددددد  حمدددددد   قددددددرا ة س  سدددددد   ج يدددددد ة ل ك  ددددددف حضددددددو      ك ن  دددددد ، ال دددددد  أخدددددد   

 ت   د   داخ  س ح    الفلسط ن       د   الجوا  العرب .

،  بعدددددددد  نق شدددددددد    حددددددددوا ا  س  سدددددددد    وسددددددددع  2017 عل دددددددد   ففدددددددد  يون دددددددد  
  خدددددد ض فكددددددر   ويدددددد ،  رحدددددد  حركدددددد  حمدددددد     ي  دددددد  الس  سدددددد   الج يدددددد ة فدددددد  

حركددددددد  ال  فددددددد  إ ددددددد   سدددددددعالع  ددددددد "،  ال ددددددد  جددددددد      الس  سددددددد   الم ددددددد د  " ث قددددددد 
ل طدددددوير  تج يددددد  فكر ددددد  الس  سددددد ، بمددددد  يددددد ال    ددددد  الم غ دددددرا   ال حدددددوال  اإلقل م ددددد  

ر عدددد    ي  دددد   فكر دددد  الج يدددد  فدددد  ك فدددد  عّ ددددال دددد   أ  ف  دددد  الحركدددد  أن دددد  تُ    ال  ل دددد ، 
علدددد   خ لددددف حمدددد   حركدددد     إج بدددد   عدددد   ج دددد  نظددددرقدددد ّ القضدددد ي  المصدددد ري ،  تُ 

 ال س  ال  المطر ح .

،  ال دددددد  ك ندددددد  ل دددددد  قل م دددددد   ال  ل دددددد الم غ ددددددرا  اإلقدددددد   ف مدددددد  نحدددددد  نرصدددددد   ا
يتبيييييي أ لاييييييا أ  ييييييا ، علدددددد  الموقددددددف الس  سدددددد  لحركدددددد  حمدددددد  ضددددددغو  ت    أثر دددددد  
 :تتمحور حول التالي

 أواًل: المتغ رات اإلقل م ة

  ندددددد  ال حددددددوال  ال دددددد  جددددددر  فدددددد  الموقددددددف الخل جدددددد    خ صدددددد  السددددددعودي  
  بدددددددددد ل طر   اإل  دددددددددد  ،  اإل ددددددددد  ا ،  ال دددددددددد  ات مدددددددددد  حركدددددددددد  اإلخددددددددددوا  المسددددددددددلم 

 ددددد  ال دددددرد   الخدددددر ي  فددددد  المنطقددددد  المسدددددئول   عمددددد  آلددددد  إل ددددد  األ ضددددد   األ ن ددددد  
عدددددد  السدددددد طرة، صدددددد د   لحركدددددد  حمدددددد  ، كون دددددد  خرجدددددد   دددددد   حدددددد   دددددد   الحركدددددد  
اإلسدددددددال    األ ، ال ددددددد  ُتمثددددددد  ُك دددددددر  الحركددددددد   اإلسدددددددال   ، ح دددددددث تجددددددد    حجددددددد  
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  دددد ا يعندددد  خسدددد  ة حركدددد  حمدددد    ،أت  ع دددد   أنصدددد     المل ددددو  نسددددم  حددددو  العدددد ل 
لح ضدددددن    المعنويددددد  األ ددددد  فددددد  العددددد ل ، فضدددددال  عمددددد  ك نددددد  ُتق  ددددد  حركددددد  اإلخدددددوا  
المسدددددددلم   ع دددددددر الجمع ددددددد    المقسسددددددد   ال  بعددددددد  ل ددددددد   ددددددد  دعددددددد   ددددددد د   اسدددددددن د 

 .  المخ لف العرب    اإلسال     الحواضر الغرب   ف  األقط   جم   ر  

ل ا  دددددد  ال دددددد  اس شددددددر  فدددددد  الع يدددددد   دددددد   إ ا أضددددددفن  لمدددددد  سدددددد   الصددددددراع   ا
الددددد    العرب ددددد   أ لددددد  األخضدددددر  ال ددددد بس علددددد  خلف ددددد   س  سددددد    عرق ددددد   دين ددددد   
 ددددد لعراق  سدددددو ي   ل   ددددد ، ثددددد  ك نددددد  المواج ددددد   فددددد  الددددد م   ددددد  الحدددددوث   ،  تدددددو   
اإلخددددددوا   ندددددد    اسدددددد   اف   بوسددددددلو   ددددددزد ي  دددددد  ق دددددد  قددددددوا  الحددددددوث     أنصدددددد   

 العرب   الم ح ة  ن  .  ال     الموال  ل    ا

ال يمكننددددد  كددددد ل  تج  ددددد  انعط فددددد   الوضددددد  األ نددددد  فددددد  سددددد ن  ،  تددددد اع    
 لدددددد  علدددددد  العالقدددددد   دددددد   صددددددر،   دددددد  يسدددددد  ع    لدددددد   دددددد  تنسدددددد    تعدددددد     دددددد  
الج ددددد   األ ن ددددد  المصدددددري ،  ال ددددد  ل ددددد  تحفظددددد   علددددد  حركددددد  حمددددد  ، ح دددددث  ددددد ا 

ل ددددد  تحددددد فس ف  ددددد  حمددددد   األ ددددر إلددددد  إعددددد دة تك  دددددف العالقددددد   ددددد   صدددددر ب لطريقددددد  ا
علددددد   وقدددددف   دددددر عددددد ا   تج   ددددد ،   ددددد ا  ددددد  اسددددد  ع  أ  ي ضدددددم    ث ق ددددد  لغددددد  
 اضدددددح   صدددددريح  فددددد  العالقددددد   ددددد   صدددددر،  أ  اال ت ددددد    ددددد  اإلخدددددوا  المسدددددلم   
ال ي جددددددددد    اإل ددددددددد   ال ددددددددد  يخ  ل ددددددددد   العالقددددددددد   أ  حركددددددددد  حمددددددددد   لددددددددد س لددددددددد ي   

خ  فدددد  الشددددئو  ال اخل دددد  ألّ  ا ت   دددد   تنظ م دددد  أ  إدا يدددد   دددد  أحدددد ،   دددد  ال ت دددد 
    د   الجوا . 

  ندددد  إنشددددغ ال  إيددددرا   حددددز    فدددد  سددددو ي  تعندددد  كدددد ل  إعطدددد   األ لويدددد  
لمدددد  يجددددر   ندددد    دددد   واج دددد   ُت دددد د  سدددد ق   النظدددد   الس  سدددد  الحل ددددف ل مدددد   أ  

                                  
   دا  الشر ق، الط ع  الث ن    –تو سو ،    داخ  حرك  اإلخوا  المسلم  ، الق  رة يوسف ن ا    د جال

 .65، ص 2013
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تراجددددد  الددددد ع  المددددد د  لحركددددد  حمددددد    تدددددوخر إ ك ن ددددد   اإلسدددددن د الددددد   قددددد  ت طل ددددد  
 ق د      إسرا   .أي   واج    

أ د  ددددددد  ،  ال دددددد  شدددددددّكل  ع دددددددر  – إ ا نظرندددددد  للم غ دددددددر ا خدددددددر   ددددددو ترك ددددددد  
السددددددنوا  السدددددد بق  دعمدددددد    عنويدددددد    إ  ث دددددد   للح لدددددد  الفلسددددددط ن   بشددددددك  عدددددد  ،  لحركدددددد  
حمدددد   علددددد   جددددد  الخصددددوص،  ددددد  ح دددددث الددددد ف   عدددد  الحركددددد   توضددددد ح  واقف ددددد  

 دددد  فدددد  تددددو    حدددد  د    دددد  كدددد   دددد  فدددد  المح فدددد  ال  ل دددد .. إ ا أخدددد ن  أ لويدددد   ترك
بددددددد  ج    -الع  ددددددد  ا    علقدددددد  بو ن دددددد  القددددددو    –سددددددو ي   العددددددراق، بدددددد   تو   دددددد  

  ف  تدددد  فدددد  النددددزا  القدددد     ندددد  ، أد كندددد  حجدددد  العزلدددد  ال دددد  سدددد ن    إل  دددد  أ اضددددعن  
بعدددد     جددددد ن  أنفسدددددن   كشدددددوف   بدددددال ظ ددددر   نددددد  ُيمكددددد  االع مددددد د عل ددددد   ال حل دددددف 

عل ددددد  إ ا  ددددد  جدددددّ  الجددددد ،  حصدددددل   واج ددددد   عسدددددكري  سددددد فرة أ   ب  ك ننددددد  ال عويددددد 
 ح ل  ع  ا   اسع  نج  ف    أنفسن  أ    ح ل  "ي   ح ن !!".

فددددد  الحق قددددد ، كددددد    ددددد ا الم غ دددددر اإلقل مددددد   دددددو األصدددددع  عل نددددد ،  اسددددد  ع  
 دددددد ا األ ددددددر  دددددد  الحركدددددد  ال سددددددري  ب نجدددددد     قدددددد  الر يدددددد  الس  سدددددد    تك  ف دددددد  فدددددد  

المسددددددددددد   االسددددددددددد رات ج ، ل حق ددددددددددد  ال وافددددددددددد  داخددددددددددد  ال  ددددددددددد  السددددددددددد  ق النضددددددددددد ل    
 الفلسط ن ، بم  يسمح بجسر ال وة ب   أبن   الو   الواح .

 ثا  ًا: المتغ رات الدول ة

  ندددددد  المعط دددددد   علدددددد  السدددددد ح  ال  ل دددددد  تعمدددددد  بع دددددد ا  عدددددد  تحق دددددد  آ  لندددددد  
  موح تندددددد  الو ن دددددد ، ح ددددددث جدددددد   صددددددعود ال مدددددد   الم طددددددر  فدددددد  أ ريكدددددد  ل كددددددريس 

ح ددددد   الك  ددددد  إلسدددددرا     أ  أننددددد  أ ددددد   إدا ة أ ريك ددددد  ج يددددد ة ال تع دددددر  بددددد ل وا   االن
فدددددد  عالق ت دددددد  ال  ل دددددد ،   دددددد  ت مدددددد    فدددددد  توج  ت دددددد   دددددد  إسددددددرا   ،  تنظددددددر ل دددددد  

  حل ف اس رات ج  ل  األ لوي  ف  الحس ب   األ ريك   للمنطق !!

 الس  سددددد     دددد  اللغددددد    ددددر ال بلو  سددددد   ال دددد    لعنددددد  ف  دددد  د ن لددددد  ترا دددد ، 
الع ا  ددددد  إلدا تددددد  تجددددد   الفلسدددددط ن     حركددددد  حمددددد  ، اتضدددددح  لنددددد  الر يددددد   انجلددددد  
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الموقددددف  فقدددد ن  الثقدددد  بع الدددد  أ ريكدددد  تجدددد   ح لدددد  الصددددرا  فدددد  المنطقدددد ،  أنندددد  سددددنكو  
ضدددددم  دا دددددرة االسددددد   ا  فددددد  المرحلددددد  الق د ددددد .. إ   ددددد   ال خوفددددد  ،  ال ددددد  تجلددددد  

،   دددددد  لمسددددددن   ف مدددددد  بعدددددد   دددددد  حددددددر  ف مدددددد  بعدددددد  فدددددد  الحدددددد يث عدددددد  صددددددفق  القددددددر  
 ل وصل  الصرا  ب تج   إيرا  ب   إسرا   !!

ال شددددد  أ  كددددد   ددددد   الم غ دددددرا ، قددددد  تددددد   النظدددددر إل ددددد  بقلددددد  شددددد ي ،  اع     ددددد  
جدددددددز ا   ددددددد  ح لددددددد  ال وا دددددددق العربددددددد  إلسدددددددق   حددددددد  شدددددددع ن  فددددددد  النضددددددد  ،  شدددددددط  

 قض  ن  كو لوي     عل  الخ     اإلقل م    ال  ل  .

 ركة محاس الداخليةتوجهات ح

 دددد   ندددد   الوث قدددد    را   دددد   ددددو الحددددرص علدددد  الشددددرا   الس  سدددد    ال وافدددد  
الددددددو ن ،  ال ف عدددددد   دددددد  ا خددددددر الفلسددددددط ن  فدددددد  دا ددددددرة القواسدددددد  المشدددددد رك .. ح ددددددث 

تددددددددددق    ت مسدددددددددد  بدددددددددد دا ة ( أ  "حركدددددددددد  حمدددددددددد   28أ  د  الوث قدددددددددد  فدددددددددد  بندددددددددد    )
  الددددد يمقرا    الشدددددرا   الو ن ددددد  عالق ت ددددد  الفلسدددددط ن   علددددد  ق عددددد ة ال ع ديددددد   الخ ددددد 

 ق دددددو  ا خدددددر  اع مددددد د الحدددددوا ، بمددددد  يعدددددّز   حددددد ة الصدددددف  العمددددد  المشددددد ر ،  ددددد  
.   دددددد ا الموقددددددف ."أجدددددد  تحق دددددد  األ دددددد ا  الو ن دددددد   تطّلعدددددد   الشددددددع  الفلسددددددط ن 

قددددد  ال :  أ ضدددددح  كددددد ل  د.  ددددد    حمددددد   الق ددددد د  فددددد  حركددددد  حمددددد  ، ح دددددث أشددددد  
المقسسددددد   الفلسدددددط ن   بمددددد  يحقددددد  المصددددد لح  إ  ال ددددد    ددددد  الشدددددرا    دددددو تعزيدددددز"

العل دددددددددد ،  دددددددددد  خددددددددددال  إشددددددددددرا  الكفدددددددددد  ا   دددددددددد  القددددددددددو   الفصدددددددددد     الشخصدددددددددد    
 المقسسدددددددددد  ،  بمددددددددددد  يضدددددددددددم  الن دددددددددددوض بدددددددددد لمج م  الفلسدددددددددددط ن  فددددددددددد   خ لدددددددددددف 

  الشددددددرا   ال تعندددددد  بحدددددد   ترسدددددد س  ف ددددددو  المح صصدددددد  أ  ال قسددددددد   ،  أالمجدددددد ال 
، بددددددد  فددددددد ح األبدددددددوا  أ ددددددد   الجم ددددددد  الحزبددددددد   الس  سددددددد  بددددددد   األ دددددددرا  المشددددددد  ك 

                                  
   الوث ق  ت   عرض   ف   قتمر صحف  ب لع صم  القطري  ال  ح ، ح ث عرض بنود   األس    خ ل    

 .2017  يو  1 شع      س المك   الس  س  الس ب  لحرك  حم   ب   يس 
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   ف ددددددو  الشددددددرا   يجدددددد  أ  يطّ دددددد ،  أ للمسدددددد  م   المشدددددد  ك  فدددددد  ال ندددددد   الددددددو ن 
 .عل  جم   ال  ئ    المقسس   ال  بع  للسلط  الفلسط ن  

 ال ددددددددو   ف مدددددددد  نشدددددددد      دددددددد   سدددددددد رة العددددددددودة الك ددددددددر ، فدددددددد   خ دددددددد   العمدددددددد  
إ  الدددددد ع  الدددددد   لق دددددد   دددددد ا  الالعنفدددددد ، أصدددددد ح  عمددددددوال  بدددددد   بم   كدددددد  الجم دددددد ، بدددددد 

الفعدددد  النضدددد ل  قدددد   جدددد  لدددد  اسدددد ج ب  ك  ددددرة داخدددد  حركدددد  حمدددد   أ  لدددد  الكث ددددري  
فدددددد  السدددددد ح  الفلسددددددط ن  ، بمدددددد  فدددددد    الددددددر  س  حمددددددود ع دددددد  !!  كددددددو  الجم دددددد  قدددددد  
تن سددددددددوا أ   ددددددددد ا ال وجددددددددد  نحدددددددددو  م  سددددددددد  أسدددددددددلو  الالعندددددددددف،  دددددددددو أحددددددددد  األد ا  

 صددددد ،  الددددد   ت ن ددددد  حركددددد  حمددددد   فددددد  النضددددد ل   لشدددددع ن  فددددد   واج ددددد  المح ددددد  الغ
   ق    الس  س   الج ي ة.

 الرؤية السياسية حلركة محاس

فدددددد  ظدددددد   دددددد   األ ضدددددد   الم و  دددددد  عرب دددددد    د ل دددددد  ،  ا دددددد ال  إسددددددرا    لل دددددد  
 أد ا  حركدددددد  حمددددد   المسدددددد ق ل   فدددددد  ظدددددد حددددددو   الطدددددول  عسددددددكري  ، يددددددوت  السدددددقا 

     األ ض   ال  لغ  ال و ي   ال عق  ؟

  اإلج بدددد  ح ل دددد   لدددد  تكددددو  شدددد ف   بحدددد    دددد  األحددددوا ، ح ددددث أنندددد  ال شدددد  أ
نواجدددد   سدددد ق ال  ال ُتعددددر   ج  لدددد   أبعدددد د  دددد  ف دددد   دددد  الغ دددد ،  قدددد  يصددددع  ح ل دددد   

دددد    تددددوف ر  نطدددد   يكفدددد  لقددددرا ة المشدددد  ،  ح دددد  ال نقدددد  فدددد     لدددد  القددددو  "الدددد الُ  ُ َوك 
"  ،  تعدددددوي   لددددد  بلغددددد  ،  مددددد  يوجددددد  عل نددددد  ال ريدددددث فددددد  إعطددددد   الجدددددوابددددد لَمن"ط   

السددددد ن  يو   ، ال ددددد  تمنحنددددد  فضددددد  ا  أ حددددد  لل و ددددد   ال فك دددددر،   ضددددد  أ ثدددددر  ددددد  
تصدددددددو  لل عددددددد     دددددددد  المعضدددددددل   اس شددددددددرا  ف ددددددد  المع دلدددددددد  أ  السدددددددم   بف م دددددددد  

 بشك  أفض .

                                  
 س  س  : األسس  الم  د   ال صو  المق ر ، ك   : "لغز الو  : ال حرير  س  ق   الح  ال  ي "، الشرا   ال

 (514ص. ) ،(2 ث ق  )
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لعلددددد     ددددد  خدددددال  ال فك دددددر الدددددواقع ،  السدددددج   الددددد ا ر داخددددد  أ  قددددد  حركددددد  
 األبددددددددوا  الموصدددددددد ة، فدددددددد   خ دددددددد  ا  حمدددددددد  ،  فدددددددد  سدددددددد  ق تعدددددددد   فدددددددد ح النوافدددددددد  

 ال  ل  :  المس ق   يمك   ص    ف  الس ن  يو  

سدددددد ظ  حركدددددد  حمدددددد    دددددد  بدددددد ق  فصدددددد    العمدددددد  الددددددو ن   اإلسددددددال    (1
تدددددد ع  ال حركدددددد   السددددددلم   علدددددد  الحدددددد  د إلدددددد  أ  تظ ددددددر بدددددد ا    خ دددددد  ا  أفضدددددد  

 ل حري  القض  ،  ف  الحص   الظ ل  المفر ض عل  قط    زة. 
تحق ددددددددددد  المصددددددددددد لح  الفلسدددددددددددط ن    إن ددددددددددد   االنقسددددددددددد  ، الحددددددددددرص علددددددددددد   (2

 االب عدددد د كل دددد   عدددد  تحمدددد  ت عدددد   قطدددد    ددددزة المع شدددد  ،  دددد  إبقدددد   العمدددد  بمسددددئول   
ع ل دددد  للحفدددد س علدددد  السددددل  األ لدددد  داخدددد  قطدددد    ددددزة،  فدددد ح المجدددد   لل نسدددد    دددد  
بددددد ق  الفصددددد      ك لددددد  األ ندددددر ا  االتحددددد د األ   بددددد  لضدددددم   تحق ددددد  الحددددد  األدنددددد  

   الع   الكري  أل   القط  . 
ال نسدددددد    دددددد   صددددددر ل رت دددددد  أ ددددددر الج  يدددددد   دددددد  إسددددددرا   ، بح ددددددث تكددددددو   (3

اسدددد حق ق   ال جدددد  ة  دددد  االحدددد ال  تعددددود إلدددد  ج دددد  إشددددرا    ن دددد  فدددد  قطدددد    ددددزة  
 ب ع       جز     االع م دا  الم ل   لم زان   القط  .

  توسددددددد س  جلدددددددس تنسددددددد     نددددددد  يشددددددد    ف ددددددد  الجم ددددددد ، بمددددددد  ف ددددددد  ت ددددددد  (4
الن  دددددددد   حمدددددددد  دحددددددددال ، ل شددددددددرا  علدددددددد  األ ضدددددددد   المع شدددددددد  ،  تددددددددوف ر الدددددددد ع  
العربددددددد   اإلسدددددددال  ،  جلددددددد  المسددددددد ع ا  اإل  ث ددددددد   اإلنسددددددد ن   ال  ل ددددددد  بوشدددددددك ل   

 المخ لف  للقط  .

ب خ صددددد  :  ددددد   السددددد ن  يو     ددددد   جدددددرد تدددددو ال   سدددددرح   خ ددددد   يفكدددددر 
صدددد لح  تددددرا   فدددد   ك ن دددد ، ف  دددد  الدددد ع  كددددد"ُ  طل  ضددددر  ة"، ف مدددد  لددددو اسدددد مر  الم

 تطلدددد  األ ددددر ال حددددر  لعمدددد  شدددد   ل جدددد     دددد   المرحلدددد ، ال دددد  يك نف دددد  الغمددددوض 
بسدددددد   اسدددددد مرا   سلسدددددد  اإلجددددددرا ا  العق ب دددددد  علدددددد  قطدددددد    ددددددزة،   غ دددددد    شدددددد   
االنقسددددد   الفلسدددددط ن  الحدددددزي ،  الددددد   ت ددددد   ف ددددد  ُسددددد   ال واصددددد   ددددد  الحكو ددددد  فددددد  
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 نددددد  فددددد  "لحظددددد  اضدددددطرا " حسددددد  ح لددددد  ال دددددردد  ا    قددددد  تقط عددددد ،  مددددد  يوجددددد  عل
 ب  ن  أح      كرن      س ن  يو   . 
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إمكانية التوافق على برنامج سياسي فلسطيني 
 موحد داخل اطار م.ت.ف
  د/ إبراهیم أبراش - أ

  
 

ـــــى استنهاضـــــها لكونهـــــا إطـــــارا  ـــــر واإلجمـــــاع عل یعـــــود االهتمـــــام بمنظمـــــة التحری
اســـــتطاع توحیـــــد الشـــــعب الفلســـــطیني فـــــي فتـــــرة ســـــابقة وألنهـــــا تحظـــــى بصـــــفة تمثیلیـــــة 

ــــــة األحــــــزاب و لیســــــت كمــــــا أن منظمــــــة ا، عربیــــــة ودولیــــــة ــــــر لیســــــت حزبــــــا كبقی لتحری
ـــــة مـــــا دام  ـــــوان لكـــــل الشـــــعب وضـــــرورة وطنی ـــــورث بـــــل عن ُ ـــــى أحـــــد أو إرث ی حكـــــرا عل
االحــــتالل قائمــــا ،األمــــر الــــذي یتطلــــب إخراجهــــا مــــن مربــــع المناكفــــات والمنــــاورة كمــــا 
یجـــــري هـــــذه األیـــــام بعـــــد الـــــدعوة لعقـــــد اجتمـــــاع للمجلـــــس الـــــوطني فـــــي مـــــایو القـــــادم 

2018  .  

ـــــــب منظمـــــــة التحریـــــــر الفلســـــــطینیة  وهكـــــــذا وبعـــــــد ســـــــنوات مـــــــن تهمـــــــیش وتغیی
اتفقـــــت الفصـــــائل واألحـــــزاب علـــــى فـــــتح ملـــــف منظمـــــة التحریـــــر والعمـــــل علـــــى إعـــــادة 
بنائهــــــــا وتفعیلهــــــــا، وهــــــــذا مــــــــا أكــــــــدت علیــــــــه كــــــــل التفاهمــــــــات واتفاقــــــــات المصــــــــالحة 

                                   
 -  أكادیمي ووزیر ثقافة أسبق  
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، وثیقـــــــــة الوفـــــــــاق الـــــــــوطني مــــــــــارس 2005إعـــــــــالن القـــــــــاهرة ینــــــــــایر  –الفلســـــــــطینیة 
، 2012اتفــــــــــاق الدوحــــــــــة ، 2011ورقــــــــــة المصــــــــــریة للمصــــــــــالحة دیســــــــــمبر ،ال2006

  .  2017اتفاق المصالحة في أكتوبر  وأخیرا، 2014تفاهمات مخیم الشاطئ 

ــــــى  التحــــــوالت الداخلیــــــة والعربیــــــة والدولیــــــة والتحــــــوالت الكبیــــــرة التــــــي جــــــرت عل
ـــة التحریـــــر والقیــــادة السیاســـــیة وعلـــــى حركــــة حمـــــاس ورهاناتهـــــا ،وصـــــدور  نخبــــة منظمــ
ــــرار بدولــــة فلســــطینیة بصــــفة مراقــــب باإلضــــافة إلــــى اســــتمرار االنقســــام والفصــــل مــــا  ق

ـــــرا أمـــــام اســـــتنهاض المنظمـــــة ســـــواء ، بـــــین غـــــزة والضـــــفة كـــــل ذلـــــك یضـــــع تحـــــدیا كبی
   .من حیث بنیتها وتشكیالتها أو من حیث أهدافها ووظیفتها

بـــــالرغم مـــــن كـــــل التحـــــدیات التـــــي تواجـــــه المنظمـــــة ففـــــي اإلمكـــــان استنهاضـــــها 
عـــــ ـــــد وأدوات وإ ـــــر جدی ـــــامج وطنـــــي مشـــــترك ولكـــــن بتفكی ـــــى برن ــــا والتوافـــــق عل ادة تفعیلهـ

وفـــــي ، نضـــــالیة جدیـــــدة تأخـــــذ بعـــــین االعتبـــــار  المتغیـــــرات الداخلیـــــة والعربیـــــة والدولیـــــة
ــــــة منظمــــــة ال ــــــدها عــــــام هــــــذا الســــــیاق یمكــــــن اســــــتلهام تجرب ــــــة تجدی ــــــر فــــــي مرحل تحری

1968.  

ــــــــي األ ــــــــتحكم ف ــــــــى ال ــــــــي ألن افتقــــــــاد المنظمــــــــة للقــــــــدرة عل مــــــــور وتوجیههــــــــا وف
ـــــى ظهـــــور  ـــــط إل ـــــه ال یعـــــود فق ـــــي كانـــــت علی ـــــل الت ـــــة والتمثی ـــــوة الدافعی ـــــى ق الحفـــــاظ عل
أحـــــزاب مــــــن خارجهــــــا تنازعهـــــا تمثیــــــل الشــــــعب الفلســــــطیني بـــــل أیضــــــا لخلــــــل بنیــــــوي 

ـــــي فـــــي المنظمـــــة تعـــــزز بعـــــد قیـــــام الســـــلطة  ، 2007ثـــــم مـــــع االنقســـــام  1994ووظیف
ـــــــب اســـــــتنهاض المنظمـــــــة بصـــــــیغتها  ـــــــل بحـــــــث وســـــــائل فـــــــإن األمـــــــر یتطل الراهنـــــــة قب

ــــــتالزم واالشــــــتراط مــــــا بــــــین ، إدمــــــاج حركتــــــي حمــــــاس والجهــــــاد عــــــادة النظــــــر فــــــي ال وإ
نهــــــاء االنقســــــام المــــــرتبط بالصــــــراع علــــــى الســـــــلطة  ــــل المنظمــــــة وإ إعــــــادة بنــــــاء وتفعیــ
ــــس  ــــات مجل ــــإجراء انتخاب ــــل المنظمــــة ب ،كــــذلك الخــــروج مــــن اشــــتراط إعــــادة بنــــاء وتفعی

خصوصــــا أنــــه لــــم یحـــــدث فــــي تــــاریخ المنظمـــــة وطنــــي ومجلــــس تشــــریعي ورئاســـــیة ،و 
أن تــــــم انتخــــــاب أعضــــــاء المجلــــــس الــــــوطني والظــــــروف الفلســــــطینیة والعربیــــــة الیــــــوم 
لیســـــت أفضــــــل حـــــاال مــــــن الماضـــــي، أیضــــــا التفكیـــــر الجــــــاد إن كـــــان یجــــــب إعطــــــاء 
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ـــاء وتفعیـــــــل المنظمـــــــة أم العمــــــل علـــــــى تحویـــــــل القـــــــرار األممـــــــي  األولویــــــة إلعـــــــادة بنــــ
ـــــة  ـــــى األرض مـــــن خـــــالل بـــــاالعتراف بفلســـــطین دول ـــــى ممارســـــة ســـــیادیة عل ـــــب إل مراق

  .  اإلشتباك المباشر مع االحتالل

  

  سنقارب موضوع البحث من خالل المحورین التالیین : 

ـــي ظـــل  المحـــور األول : ـــة التحریـــر  ف ـــق داخـــل منظم ضـــرورة وأهمیـــة التواف
  فشل البدائل 

مكان یــــة المحــــور الثــــاني :التوافــــق علــــى برنــــامج وطنــــي : ضــــرورة وطنیــــة وإ
  متاحة
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ـــــــي  ـــــــة مـــــــن انهیـــــــار داخل ـــــــة الوطنی ـــــــه الحال ـــــــة لمـــــــا وصـــــــلت إلی ـــــــي المعادل طرف
منظمــــــــة التحریـــــــــر ومشــــــــروعها الســـــــــلمي مــــــــن جانـــــــــب وحركتــــــــي حمـــــــــاس والجهـــــــــاد 

القـــــرن واإلدارة والتهدیـــــد الـــــذي تمثلـــــه صـــــفقة ، ومشـــــروعهما المقـــــاِوم مـــــن جانـــــب آخـــــر
ــــــرة ــــــرات كثی ــــــدة مــــــن جهــــــة أخــــــرى وأســــــباب ومتغی ــــــك یحــــــتم ، األمریكیــــــة الجدی كــــــل ذل

  .  صیاغة معادلة وطنیة جدیدة قد یكون عنوانها منظمة التحریر الفلسطینیة

لكــــــن قبــــــل الحــــــدیث عــــــن األســــــباب الموجبــــــة إلعــــــادة إحیــــــاء وتفعیــــــل منظمــــــة 
مكانیـــــة النجـــــاح فـــــي ذلـــــك ـــــر وإ ـــــا التطـــــرق لأل، التحری ســـــباب التـــــي أدت لتهمـــــیش علین

ومـــــــا إن كانـــــــت أســـــــباب تهمیشـــــــها قــــــد زالـــــــت وتراجعـــــــت األطـــــــراف التـــــــي ، المنظمــــــة
  .؟أم ما زالت األمور تراوح مكانها همشت المنظمة عن موقفها ؟

 أوال : األسباب والظروف التي أدت لتهمیش مكانة ودور منظمة التحریر

ـــــذ تأسیســـــها ـــــر واكـــــب المنظمـــــة من ـــــى منظمـــــة التحری ـــــآمر عل ـــــك أن كـــــل  ،الت ذل
ـــــرار الفلســـــطیني  ـــدول المعارضـــــة لظهـــــور الوطنیـــــة الفلســـــطینیة واســـــتقالل الق ــ القـــــوى وال
ـــــة عـــــن اآلخـــــرین ـــــق وألســـــباب مختلف ، ناصـــــبت المنظمـــــة الِعـــــداء كـــــل منهـــــا مـــــن منطل

ــــــى تأسیســــــها وسیاســــــاتها فــــــي  ــوى المعادیــــــة للمنظمــــــة أو المتحفظــــــة عل ن كانــــــت القــــ وإ
ــــــــر فلســــــــطینیة كإســــــــرائیل واألرد ــــــــة والجماعــــــــات البدایــــــــة غی ــــــــدول العربی ن وبعــــــــض ال

ــــت ، اإلســــالمویة هــــدد للمنظمــــة مــــن داخــــل البی ــــة أصــــبح الخطــــر المُ ــــة الحق ــــي مرحل فف
ـــــــــوطني ، الفلســـــــــطیني ـــــــــس ال وأصـــــــــبحت العوائـــــــــق أو التحـــــــــدیات أمـــــــــام انعقـــــــــاد المجل
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ویمكــــــــن حصــــــــر هــــــــذه التحــــــــدیات أو ، واســــــــتنهاض المنظمــــــــة فلســــــــطینیة باألســــــــاس
  :العوائق بما یلي

ـــــول شـــــعبي ظهـــــور أحـــــزاب مـــــن  - 1 خـــــارج منظمـــــة التحریـــــر حـــــازت علـــــى قب
ــــــق بزیــــــادة عددیــــــة . وخصوصــــــا حركتــــــي حمــــــاس والجهــــــاد اإلســــــالمي واألمــــــر ال یتعل

ـــل برؤیـــــــة سیاســــــیة وعقائدیــــــة متعارضـــــــة مــــــع المنظمــــــة وبرنامجهـــــــا  فــــــي األحــــــزاب بـــ
ومنـــــــذ ظهـــــــور ، بـــــــل إن حركـــــــة حمـــــــاس قـــــــدمت نفســــــها كبـــــــدیل للمنظمـــــــة، السیاســــــي

مي وهــــــي تناصــــــب المنظمــــــة العــــــداء وتشــــــكك الحركــــــة فــــــي إطــــــار المجمــــــع اإلســــــال
 .بصفتها التمثیلیة وتعمل كل ما من شأنه أن یقوض سلطتها وسیاساتها

بــــــــالرغم مــــــــن أن الســــــــلطة الوطنیــــــــة تــــــــم تأسیســــــــها بقــــــــرار مــــــــن المجلــــــــس  - 2
المركـــــزي لمنظمـــــة التحریـــــر حیـــــث راهنـــــت قیـــــادة المنظمـــــة علـــــى عملیـــــة تســـــویة تنقـــــل 

ــــوطني ا ــــة التحــــرر ال ــــى مرحلــــة الفلســــطینیین مــــن حال ــــر إل لتــــي عنوانهــــا منظمــــة التحری
ــــــــة ــــــــق للدول ــــــــة والســــــــلطة كقاعــــــــدة منطل ــــــــى ، الدول إال أن الســــــــلطة انقلبــــــــت الحقــــــــا عل

المنظمـــــــــة وأصـــــــــبحت اســـــــــتحقاقات التســـــــــویة واتفاقیـــــــــة أوســـــــــلو والتزامـــــــــات الســـــــــلطة 
ــــــــل أن تتحــــــــول  ــــــــت مؤسســــــــات الســــــــلطة التــــــــي یؤمَ تتطلــــــــب تهمــــــــیش المنظمــــــــة ،وحل

 .ل مؤسسات المنظمةلمؤسسات الدولة الفلسطینیة مح
ـــــر  - 3 ـــــرددة بـــــالعودة لمنظمـــــة التحری ـــــادة الفلســـــطینیة مـــــا زالـــــت مت یبـــــدو أن القی

ـــــــي ـــــــع الســـــــلطة والتســـــــویة ، كحركـــــــة تحـــــــرر وطن ـــــــي الخـــــــروج مـــــــن مرب ـــــــك یعن ألن ذل
ــــم تحســــم  ــــة الفلســــطینیة والقیــــادة مــــا زالــــت ل ــــد یربــــك االشــــتغال علــــى الدول السیاســــیة وق

ــــذهاب وهكــــذا نالحــــظ كلمــــا تجــــد، أمرهــــا بهــــذا الشــــأن د الحــــدیث عــــن مفاوضــــات أو ال
ــــــوطني وكلمــــــا  ــــــس ال ــــــد المجل ــــــدعوة لعق ــــــد الحــــــدیث عــــــن ال ــــــتم تجمی لألمــــــم المتحــــــدة ی
تعثــــرت العملیــــة الســــلمیة یعــــود الحــــدیث عــــن منظمــــة التحریــــر كمــــا هــــو الحــــال هـــــذه 

  .األیام
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ــع أن المنظمــــــة مــــــا زالــــــت الممثــــــل الشــــــرعي للشــــــعب الفلســــــطیني إال أن  - 4 مــــ
ــــــــة الفلســــــــطینیة قیــــــــد دول العــــــــالم والمنظمــــــــات الد ولیــــــــة تتعامــــــــل مــــــــع الســــــــلطة والدول

 . التأسیس أكثر من تعاملها مع المنظمة
ــــــة   - 5 ــــــة والدولی ــــــرات العربی ــــــر المتغی ــــــى العــــــودة لمنظمــــــة التحری ال تشــــــجع عل

ـــــي ـــــین ، باعتبارهـــــا حركـــــة تحـــــرر وطن ـــــي تحتضـــــن مالی ـــــدول العربیـــــة الت وخصوصـــــا ال
 الفلسطینیین .

ــــــانین منفصــــــ - 6 لین ونخــــــب سیاســــــیة متصــــــارعة اســــــتمرار االنقســــــام أوجــــــد كی
ـــــــالي  ـــــــة لهـــــــا مصـــــــلحة فـــــــي اســـــــتمرار االنقســـــــام وبالت عـــــــدم الخضـــــــوع لقیـــــــادة ومرجعی

 .واحدة
  ثانیا : األسباب الموجبة الستنهاض منظمة التحریر

المنظمـــــــة حتـــــــى اآلن هـــــــي الممثـــــــل الشـــــــرعي والوحیـــــــد للكـــــــل الفلســـــــطیني  - 1
ولــــــــة یصـــــــــبح بــــــــاعتراف غالبیــــــــة دول العــــــــالم ،وفـــــــــي حالــــــــة إنهائهــــــــا قبـــــــــل قیــــــــام الد

  .الفلسطینیون بال عنوان 
تــــــدهور أوضــــــاع الســـــــلطة وتراجــــــع خیــــــار حـــــــل الــــــدولتین وفشــــــل الرهـــــــان  - 2

ــــــى الشــــــعب  حــــــاك مــــــن مــــــؤامرات عل ُ ــــــدیال للمنظمــــــة ومــــــا ی ــــــى الســــــلطة الوطنیــــــة ب عل
الفلســــــطیني ال یتــــــرك مجــــــاال الســــــتمرار حالــــــة التیــــــه السیاســــــي والفــــــراغ المؤسســــــاتي 

ِحــــدة للشــــعب ــــاب مرجعیــــة واحــــدة وموَ ــــى تــــتم المصــــالحة الفلســــطینیة وینتهــــي (غی ) حت
  .االنقسام وخصوصا أن معادلة االنقسام لیست فلسطینیة فقط 

ــــــــى  - 3 عنصــــــــریة إســــــــرائیل ورفضــــــــها للســــــــالم أعــــــــاد القضــــــــیة الفلســــــــطینیة إل
بــــدایاتها وحســــب توصــــیف منظمـــــة التحریــــر لهــــا ،كصــــراع بـــــین إســــرائیل مــــن جانـــــب 

ـــــي أراضـــــي  ـــــب والضـــــفة وال 48وكـــــل الشـــــعب الفلســـــطیني ف قطـــــاع والشـــــتات مـــــن جان
  .آخر
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فشــــــل حركــــــة حمــــــاس وكــــــل الجماعـــــــات اإلســــــالمویة فــــــي تشــــــكیل بـــــــدیل  - 4
ــة التحریــــــر ،وخصوصــــــا بعــــــد وصــــــول مراهنــــــات حركــــــة حمــــــاس لطریــــــق  عــــــن منظمــــ

  .مسدود 
ـــــــــات السیاســـــــــیة المرتبطـــــــــة بالســـــــــلطة  - 5 ـــــــــدان كـــــــــل المؤسســـــــــات والمرجعی فق

  .لشرعیتها وصفتها الجامعة ،ووجود فراغ مؤسساتي استراتیجي 
ــن المهــــــم أن تســــــتنهض المنظمــــــة نفســــــها حتــــــى بتركیبتهــــــا القدیمــــــة ألن  - 6 مــــ

مشـــكلة منظمـــة التحریـــر لـــم تعــــد مـــع الفصـــائل خارجهـــا فقــــط بـــل أیضـــا مـــع الفصــــائل 
  .واألحزاب المنتمیة لها بل وداخل البیت الفتحاوي 

ـــــــــف ورائهـــــــــا إســـــــــرائیل ودول عربیـــــــــة  - 7 فشـــــــــلت كـــــــــل المحـــــــــاوالت التـــــــــي تق
ــــز عــــن منظمــــة ال ــــة للقف ــــر أو تجاهلهــــا أو تشــــكیل بــــدیل عنهــــا ،ومــــا ظهــــر وأجنبی تحری

  .من تشكالت بقیت كیانات أو حاالت هزیلة 
ــــــارات  - 8 ـــــالرغم مــــــن تراجــــــع دور وحضــــــور فصــــــائل منظمــــــة التحریــــــر العتب بـ

سیاســــــیة وأیدیولوجیــــــة ومادیــــــة إال أن هـــــــذه الفصــــــائل مــــــا زالـــــــت هــــــي األقــــــدر علـــــــى 
ـــــة واستنهاضـــــها وخصوصـــــا مـــــع تراجـــــع  ـــــة الوطنی ـــــدیولوجیا اإلســـــالمویة تمثیـــــل الحال أی

 .السیاسیة 
ــــــب دعــــــوة  - 9 ــــــة االســــــتراتیجیة یتطل ــــــي الرؤی ــــــراغ ف ــــــه السیاســــــي والف ــــــة التی حال

 .المجلس الوطني الفلسطیني لالنعقاد لیتحمل مسؤولیته 
ـــــــوطني واســـــــتمرت  -10 ـــــــس ال ـــــــد المجل ـــــــادة الفلســـــــطینیة لعق ـــــــدعو القی ـــــــم ت إن ل

ــــد تتجــــاوب مــــع وتتبنــــى أي طــــر  ــــإن دوال عربیــــة ق ــــدعو حالــــة االنقســــام ف ف فلســــطیني ی
ـــــــــادة  ـــــــــة القی ـــــــــوطني أو أي مـــــــــؤتمر فلســـــــــطیني عـــــــــام ســـــــــواء برغب ـــــــــس ال لعقـــــــــد المجل
ـــــس  ـــــتم طـــــرح موضـــــوع منظمـــــة التحریـــــر علـــــى مجل الفلســـــطینیة أو عـــــدم رغبتهـــــا ،أو ی

 .الجامعة العربیة 
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بنــــــاء وتفعیــــــل منظمــــــة التحریــــــر لیســــــت مشــــــكلة اإلشــــــكاالت المتعلقــــــة بإعــــــادة 
ــــــط، بــــــل تأخــــــذ أبعــــــادا اســــــتراتیجیة شــــــمولیة ــــــة فق ــــــف منظمــــــة ، فنی ــــــث یتــــــداخل مل حی

ــــدة دول الجــــوار ومــــع التســــویة السیاســــیة ــــف االنقســــام وأجن ــــك ، التحریــــر مــــع مل كــــل ذل
  یتطلب مراجعات استراتیجیة تؤسس لبرنامج وطني شمولي .

  هاض منظمة التحریرأوال : نحو رؤیة استراتیجیة الستن

مــــــع كامــــــل الــــــتفهم للجهــــــود الرامیــــــة إلعــــــادة تفعیــــــل منظمــــــة التحریــــــر إال أنــــــه 
یجــــب اســــتبعاد أي تفكیـــــر بــــأن األمـــــر یتعلــــق بـــــالعودة لمنظمــــة التحریـــــر علــــى حالهـــــا 

أو إنــــــــه یمكـــــــــن العــــــــودة لمنظمـــــــــة ، 1994قبــــــــل قیــــــــام الســـــــــلطة الفلســــــــطینیة عـــــــــام  
ـــــــر بمجـــــــرد قـــــــرار یصـــــــدر عـــــــن منظمـــــــة التحریـــــــ ر نفســـــــها مـــــــع تجاهـــــــل كـــــــل التحری

لــــذا فـــــإن إعــــادة بنـــــاء وتفعیــــل المنظمـــــة ، المكونــــات األخــــرى فـــــي الســــاحة الفلســـــطینیة
  یصبح جزءا من استراتیجیة وطنیة جدیدة .

ـــــــــة شـــــــــاملة   ـــــــــي اســـــــــتراتیجي أو رؤی ـــــــــامج وطن ـــــــــة لوضـــــــــع برن ـــــــــة محاول إن أی
ـــــــذي  ـــــــراهن ال ـــــــق مـــــــن تجـــــــاوز الوضـــــــع ال َســـــــس وتنطل ـــــب أن تؤَ ـــــــة القادمـــــــة یجــ للمرحل

ـــــــه أو نســـــــعى لتصـــــــحیحهنبحـــــــث عـــــــ ـــــــدیل ل ـــــــامج ، ن ب ـــــــیس برن ـــــــوطني ل ـــــــامج ال والبرن
ـــــــامج الكـــــــل الفلســـــــطیني  ـــــــل هـــــــو برن ـــــــي االنقســـــــام ب ــــــالحة طرف ـــــــیس مصـ الحكومـــــــة ول

نجاز االستقالل التام .   لمواجهة االحتالل وإ

ــــإن تُجِمــــع القــــوى السیاســــیة وكــــل فئــــات الشــــعب علــــى الحاجــــة الســــتراتیجیة   ف
تضـــــــمن ُحَكمـــــــا االعتـــــــراف بـــــــأن مـــــــا هـــــــو وطنیـــــــة أو برنـــــــامج وطنـــــــي جدیـــــــد فـــــــذلك ی

موجـــــود مرفــــــوض أو علـــــى األقــــــل ال یلبــــــي الحـــــد األدنــــــى مـــــن متطلبــــــات اســــــتنهاض 
ـــــــل فـــــــي  ـــــــة ،أیضـــــــا اعتـــــــراف بوجـــــــود خل ـــــــة الوطنیـــــــة ومواجهـــــــة تحـــــــدیات المرحل الحال

ــــــالي االتفاقــــــات الموقعــــــة حــــــول المصــــــالحة ال مــــــا ســــــبب ، تشــــــخیص االنقســــــام وبالت وإ
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ــــات حبیســــة النصــــ ــــاء هــــذه االتفاق ــــالرغم مــــن مــــرور ســــنوات بق ــــذها ب ــــتم تنفی ــــم ی وص ول
  .  على توقیعها ؟ 

ــــــوطني االســــــتراتیجي المنشــــــود یفتــــــرض أن یتجــــــاوز مــــــا هــــــو  ــــــذا فالبرنــــــامج ال ل
ـــــى القطیعـــــة وهـــــو أمـــــر صـــــعب العتبـــــارات متعـــــددة، قـــــائم ـــــم یكـــــن بمعن ـــــّد ، إن ل فتجدی

ــــــّد بمــــــا یســــــتوعب بعــــــض القــــــدیم مــــــن البرنــــــامج/البرامج القائمــــــة  األمــــــر الـــــــذي، وجدی
ــــــي االنقســــــام  ــــــال مــــــن مفهــــــوم مصــــــالحة طرف ــــــتح وحمــــــاس  –یتطلــــــب االنتق ــــــى  -ف إل

االنتخابـــــــات ومواعیـــــــدها والمحاصصـــــــة وتنظـــــــیم األجهـــــــزة األمنیـــــــة . الوحـــــــدة الوطنیـــــــة
كمـــــا أن تشـــــكیل حكومـــــة ، ومصـــــالحة حركتـــــي فـــــتح وحمـــــاس لیســـــت جـــــوهر المشـــــكل

حریــــــر الحــــــل یكمــــــن فـــــي إعــــــادة بنــــــاء وتفعیـــــل منظمــــــة الت، توافقیـــــة لــــــیس هــــــو الحـــــل
  . الفلسطینیة في إطار رؤیة جدیدة وبرنامج جدید 

النظــــــام السیاســــــي تتعامــــــل مــــــع األزمــــــة وكأنهــــــا أزمــــــة  إن اســــــتمرت مكونــــــات 
خـــــــــالف بــــــــــین فـــــــــتح وحمــــــــــاس علـــــــــى االنتخابــــــــــات والحكومـــــــــة واألجهــــــــــزة األمنیــــــــــة 
ــــــــي إطــــــــار التســــــــویة  ــــــــة ...فســــــــتبقى المعالجــــــــات ف ــــــــة الحكومی والمحاصصــــــــة الوظیفی

ــــــــى واتفاقــــــــات أوســــــــلو أو إل ــــــــر دارة االنقســــــــام حت ن صــــــــرحت القــــــــوى السیاســــــــیة غی وإ
  .  ذلك

دون تجاهـــــل األوضـــــاع فـــــي غـــــزة والضـــــفة كرفـــــع الحصـــــار عـــــن قطـــــاع غـــــزة 
ــــــــإن  ــــــــة ف ــــــــدس واســــــــتحقاقات الدول ــــــــي الضــــــــفة والق ــــــــد ف ومواجهــــــــة االســــــــتیطان والتهوی
البرنــــــامج الــــــوطني االســــــتراتیجي المطلــــــوب یتطلــــــب التعامــــــل مــــــع القضــــــیة كقضـــــــیة 

  شر ملیون فلسطیني في الداخل وفي الشتات .شعب قوامه اثنا ع

ـــــــة  ـــــــین المصـــــــالحة الوطنی ـــــــربط مـــــــا ب ـــــــة مـــــــا ت ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى فـــــــإن عالق
ــــــیس المصــــــالحة بمفهومهــــــا وموضــــــوعاتها التــــــي انحــــــدرت  ومنظمــــــة التحریــــــر ولكــــــن ل

بــــــل المصـــــالحة بمفهــــــوم الوحــــــدة ، إلیهـــــا بحیــــــث أصـــــبحت مشــــــكلة رواتــــــب ومـــــوظفین
  الوطنیة في إطار منظمة تحریر متجددة تضم الكل الفلسطیني .
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ثانیـــــا : المشــــــاركة السیاســــــیة فــــــي منظمــــــة التحریــــــر علــــــى قاعــــــدة االلتــــــزام 
   بالوطنیة الفلسطینیة

ــــار بــــــدایات تأســــــیس منظمــــــة التحریــــــر ضــــــروري ألنــــــه ســــــیخفف مــــــن  استحضــ
تجــــــاه إمكانیـــــة إعــــــادة بنــــــاء المشــــــروع  حالـــــة الیــــــأس واإلحبــــــاط التـــــي تنتــــــاب الــــــبعض

، الـــــوطني الفلســـــطیني ســـــواء أخـــــذ تســـــمیة منظمـــــة التحریـــــر أو غیرهـــــا مـــــن التســـــمیات
فــــالظروف التــــي عاصــــرت تأســــیس المنظمــــة ومــــا صــــاحب ذلــــك مــــن جــــدل ومــــا دهــــم 
ـــــوم ،فالمنظمـــــة  ـــــة مـــــن أحـــــداث تتشـــــابه نســـــبیا مـــــع الظـــــروف التـــــي نعیشـــــها الی المنطق

ـــــات ع 1964ظهـــــرت عـــــام  ـــــة وعقائدیـــــة  -ربیـــــة وســـــط خالف ـــــة وصـــــراعات حزبی عربی
وكانــــــــت كثیــــــــر مــــــــن األحــــــــزاب الفلســــــــطینیة خــــــــارج  –قومیـــــــة وشــــــــیوعیة ووطنیــــــــة  –

المنظمــــة ،أیضــــا كانــــت غــــزة والضــــفة تحــــت االحــــتالل كمــــا هــــو الحــــال الیــــوم ،ومــــع 
ذلــــــــك فــــــــإن اإلرادة بإحیـــــــــاء الوطنیــــــــة الفلســــــــطینیة اســـــــــتطاعت التغلــــــــب علــــــــى كـــــــــل 

لســـــطینیون مـــــن إخـــــراج الشـــــعب الفلســـــطیني مـــــن حالـــــة العقبـــــات وتمكـــــن الوطنیـــــون الف
ــــه ــــه والوصــــایة المفروضــــة علی ــــي ، التی ــــاء المنظمــــة وتصــــحیح مســــارها ف ــــم إعــــادة بن وت

لتســـــتوعب كـــــل القــــوى الفلســـــطینیة وتتحـــــرر مـــــن وصـــــایة  1968والدتهــــا الثانیـــــة عـــــام 
   .األنظمة واإلیدیولوجیات العربیة الرسمیة

ـــــــي  –لجهـــــــاد حمـــــــاس وا –القـــــــوى الفلســـــــطینیة الجدیـــــــدة  فرضـــــــت حضـــــــورها ف
كمـــــا جـــــرى مـــــع حركـــــة فـــــتح  –المشـــــهد السیاســـــي نتیجـــــة ممارســـــتها العمـــــل الجهـــــادي 

ــــــــذي یبــــــــرر مطالبتهــــــــا  –والفصــــــــائل الفدائیــــــــة منتصــــــــف الســــــــتینیات  وهــــــــو األمــــــــر ال
ــــــوطني والمشــــــاركة فــــــي تمثیــــــل الشــــــعب الفلســــــطیني ،وهــــــذا  بالمشــــــاركة فــــــي القــــــرار ال

لــــــذا نتمنــــــى . طینیة مرجعیــــــة وهویــــــة وانتمــــــاءمــــــن حقهمــــــا إن التزمتــــــا بالوطنیــــــة الفلســــــ
ـــــى إعــــــــادة بنــــــــاء وتفعیــــــــل منظمــــــــة التحریــــــــر دون انتظــــــــار أو  ـــ أن یــــــــتم االشــــــــتغال عل
ــــــــإجراء انتخابــــــــات  ــــــــط ذلــــــــك ب ــــــــرات العربیــــــــة مــــــــن حولنــــــــا ،ودون رب الخضــــــــوع للمتغی
متزامنــــــة للمجلــــــس الــــــوطني وللمجلــــــس التشـــــــریعي وللرئاســــــة ،فإلنهــــــاء الفصــــــل بـــــــین 

عـــــــادة توح یـــــــدهما فـــــــي إطـــــــار ســـــــلطة وحكومـــــــة واحـــــــدة اســـــــتحقاقات غـــــــزة والضـــــــفة وإ
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وشـــــروط لـــــیس الفلســـــطینیون وحـــــدهم الالعـــــب الوحیـــــد فیهـــــا، بینمـــــا یمكـــــنهم االشـــــتغال 
   .على إعادة بناء وتفعیل المنظمة بتحرر من الشروط والضغوط الخارجیة

 12إعـــــادة بنــــــاء منظمــــــة التحریـــــر یعنــــــي التعامــــــل مـــــع شــــــعب قوامــــــه حــــــوالي 
الشـــــتات، یتطلـــــب تفعیـــــل دور نصـــــف الشـــــعب الفلســـــطیني  ملیـــــون فـــــي الـــــداخل وفـــــي

ــــرف منــــذ توقیــــع اتفاقــــات أوســــلو دون تجاهــــل األوضــــاع فــــي غــــزة  ــن علــــى ال كــ الــــذي رُ
والضـــــفة، األمـــــر الـــــذي یتطلــــــب أن تضـــــع المنظمـــــة الجدیــــــدة علـــــى ســـــلم اهتماماتهــــــا 

  رفع الحصار عن قطاع غزة ومواجهة االستیطان والتهوید في الضفة والقدس. 

ـــــن تـــــنجح  ـــــة مصـــــالحة أو شـــــراكة سیاســـــیة أو مشـــــروع وطنـــــي إن بقـــــي أي ل أی
فصـــــیل فلســـــطیني خـــــارج إطـــــار منظمـــــة التحریـــــر الفلســـــطینیة، ألن منظمـــــة التحریـــــر 
لیســــــت حزبــــــا أو فصــــــیال بــــــل الكیانیــــــة السیاســــــیة التــــــي یعتــــــرف بهــــــا العــــــالم أجمــــــع. 
منظمـــــــة التحریـــــــر الجدیـــــــدة یجـــــــب أن تعیـــــــد االعتبـــــــار لألبعـــــــاد القومیـــــــة واإلســـــــالمیة 
والدولیــــــــة للقضــــــــیة الفلســــــــطینیة علــــــــى أســــــــس جدیــــــــدة ال تجعــــــــل المشــــــــروع الــــــــوطني 

  .ومجمل القضیة ملحقة بهذا البعد أو ذلك

ــــــــوالدة الثانیــــــــة لمنظمــــــــة التحریــــــــر  ، 1969/  1968اســــــــتلهاما مــــــــن تجربــــــــة ال
ــــتح وحمــــاس ووافقــــت  ــــا مــــن التفاهمــــات واالتفاقــــات التــــي تمــــت بــــین حركتــــي ف وانطالق

ــــة األحــــزاب وا ــــد حمــــاس علیهــــا غالبی ــــة عن ــــة الرغب ــــراض جدی ــــوى السیاســــیة، ومــــع افت لق
ـــــدم المقترحـــــات التالیـــــة حـــــول آلیـــــة إدمـــــاج  والجهـــــاد فـــــي دخـــــول منظمـــــة التحریـــــر،  نق

  -:حركتي حماس والجهاد اإلسالمي والمبادرة الوطنیة في منظمة التحریر

 التراضي والتوافق بدیل عن االنتخابات  - 1
ــــــــیس ل  ــــــــوان رئ ــــــــات عن ــــــــالرغم مــــــــن أن االنتخاب ــــــــة وهــــــــي المقیــــــــاس ب لدیمقراطی

ـــــــــة  ـــــــــي األنظمـــــــــة الدیمقراطی ـــــــــولى الســـــــــلطة والحكـــــــــم ف ـــــــــى شـــــــــرعیة مـــــــــن یت األول عل
المســــــــــتقرة، إال أن آلیــــــــــة االنتخابــــــــــات لیســــــــــت مــــــــــدخال وحیــــــــــدا لحــــــــــل اإلشــــــــــكالیات 

ــــــاالسیاســــــیة لشــــــعب یخضــــــع لالحــــــتالل ومنقســــــم ا  ،نقســــــاما حــــــادا أیــــــدیولوجیا وجغرافی
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بــــدال مـــــن أن تحــــل استعصـــــاءات  2006 وقــــد رأینـــــا كیــــف أن نتـــــائج انتخابــــات ینـــــایر
ــــــذي  ــــــى حــــــرب أهلیــــــة ثــــــم االنقســــــام ال النظــــــام السیاســــــي زادت األمــــــور ســــــوءا وأدت إل

لــــذا نــــرى أن التوافــــق والتراضــــي مــــدخل یجــــب التفكیــــر بــــه وأخــــذه بعــــین ، نعیشــــه الیــــوم
ــــــوفر الظــــــروف المناســــــبة  ــــــى حــــــین ت ــــــاء المنظمــــــة إل ـــة إعــــــادة بن ـــ ــــــي عملی ــــــار ف االعتب

   .لالنتخابات
ـــــس ت - 2 ـــــة إدمـــــاج حمـــــاس والجهـــــاد مجل ـــــى عملی أسیســـــي لإلشـــــراف عل

ــــــى ذلــــــك اتفاقیــــــات  اإلســــــالمي فــــــي حالــــــة تعثــــــر إجــــــراء االنتخابــــــات كمــــــا نصــــــت عل
وأول وأهــــم ســـــؤال ، المصــــالحة ،یمكــــن إبـــــداع طــــرق أخـــــرى لتجدیــــد المجلــــس الـــــوطني

ـــــــه فـــــــي ســـــــیاق الحـــــــدیث عـــــــن إعـــــــادة بنـــــــاء واســـــــتنهاض منظمـــــــة  یجـــــــب التصـــــــدي ل
ـــــي ســـــت ـــــإذا كانـــــت األحـــــزاب والســـــلطتان التحریـــــر هـــــو الجهـــــة الت تولى تلـــــك المهمـــــة، ف

ــــــــف یمكــــــــن  ــــــــل تُحملهــــــــا الجمــــــــاهیر مســــــــؤولیة األزمــــــــة فكی ــــــــان مــــــــأزومین ب والحكومت
  .االطمئنان إلیها لتقوم بعملیة إعادة البناء ؟

اآللیـــــة التـــــي نراهـــــا للقیـــــام بمهمـــــة إعـــــادة البنـــــاء هـــــي توســـــیع اإلطـــــار المؤقـــــت 
ـــــ ـــــه فـــــي القـــــاهرة مـــــن المكلـــــف ببحـــــث تطـــــویر منظمـــــة التحریـــــر ال ذي تـــــم االتفـــــاق علی

خــــــــالل إشــــــــراك ممثلــــــــین عــــــــن مؤسســــــــات المجتمــــــــع المــــــــدني واالتحــــــــادات الشــــــــعبیة 
وشخصـــــیات وطنیــــــة أكادیمیــــــة ومهنیـــــة مــــــن الــــــداخل والخـــــارج لیصــــــل العــــــدد حــــــوالي 

وتكـــــون عملیـــــة التوســـــیع بـــــالتوافق كمـــــا جـــــرى مـــــع األعضـــــاء األوائـــــل ، المائـــــة عضـــــوا
ـــــت ،علـــــى أن ال تز  ـــــد نســـــبة ممثلـــــي األحـــــزاب والفصـــــائل عـــــن نصـــــف لإلطـــــار المؤق ی

  .أعضاء اإلطار القیادي الجدید
یصـــــــبح اإلطـــــــار الجدیـــــــد الموســـــــع بمثابـــــــة (مجلـــــــس تأسیســـــــي) تُشـــــــكل مــــــــن 

ـــــــة المیثـــــــاق)  ـــــــة تســـــــمى (لجن ـــــــة لجن ویمكـــــــن االســـــــتعانة إن دعـــــــت الضـــــــرورة  –داخل
ســــــالمیة  تقــــــوم بوضــــــع مســــــودة المیثــــــاق  –بشخصــــــیات قانونیــــــة فلســــــطینیة وعربیــــــة وإ

ویمكـــــن االســـــتفادة فـــــي ذلـــــك مـــــن وثیقـــــة الوفـــــاق الـــــوطني ومجمـــــل  –وطني الجدیـــــد الـــــ
ـــــــد علـــــــى المجلـــــــس  -تفاهمـــــــات المصـــــــالحة  ـــــــتم عـــــــرض مشـــــــروع المیثـــــــاق الجدی ،وی



 للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة العاشر منتدى غزة

60 

ـــــي  ـــــه ویجـــــب أن تكـــــون المصـــــادقة أو التصـــــویت بثلث التأسیســـــي ألخـــــذ المصـــــادقة علی
ــــــة التنفیذیــــــة ــــــس التأسیســــــي، بعــــــدها یــــــتم انتخــــــاب أعضــــــاء اللجن مــــــن  أعضــــــاء المجل

  داخل المجلس التأسیسي.
ـــــــــس   ـــــــــات التشـــــــــریعیة والرئاســـــــــیة والمجل ـــــــــة تعثـــــــــر إجـــــــــراء االنتخاب وفـــــــــي حال

الـــــوطني كمــــــا نصـــــت علــــــى ذلـــــك  اتفاقــــــات المصـــــالحة یصــــــبح المجلـــــس التأسیســــــي 
ـــــوطني الفلســـــطیني الجدیـــــد.  ـــــس ال ـــــة المجل ـــــت الموســـــع بمثاب ـــــادي المؤق أو اإلطـــــار القی

ــــــزم األمــــــر و یمكــــــن لهــــــذا المجلــــــس أن یقتــــــرح مســــــمى بــــــدی ال لمنظمــــــة التحریــــــر إن ل
ویـــــــتم مراســـــــلة األمــــــــم المتحـــــــدة والمنظمـــــــات اإلقلیمیــــــــة والعربیـــــــة العتمـــــــاد المســــــــمى 
ـــــد، أیضـــــا إعـــــادة صـــــیاغة وتحدیـــــد عالقـــــة منظمـــــة التحریـــــر بالســـــلطة الوطنیـــــة  الجدی
وبالدولـــــة التـــــي اعتمـــــدت كمراقـــــب فـــــي الجمعیـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة. ولمزیـــــد مـــــن 

ـــــرح م ـــــدول ، شـــــاركةالضـــــمانات نقت ـــــین عـــــن جامعـــــة ال ـــــط، لممثل بالحضـــــور الرمـــــزي فق
ــــــي كــــــل خطــــــوات  العربیــــــة ومنظمــــــة المــــــؤتمر اإلســــــالمي ومنظمــــــة األمــــــم المتحــــــدة ف

   .عملیة إعادة البناء باعتبار المنظمة عضو في هذه المنظمات
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ـــــ ـــــة إدمـــــاج حركتـــــي حمـــــاس والجهـــــاد اإلســـــالمي ف ـــــر فـــــي حال ي منظمـــــة التحری
ـــــا عالقــــــــة بالمیلیشــــــــیات واألجهــــــــزة األمنیــــــــة للفصــــــــائل .حركــــــــة  ســــــــتبرز تحــــــــدیات لهـــ
ــــرة  ــك أجهــــزة أمنیــــة فــــي قطــــاع غــــزة وكــــذلك میلیشــــیات وقــــوات مســــلحة كبی حمــــاس تملــ
العـــــدد ،وكـــــذلك األمـــــر بالنســـــبة لحركـــــة الجهـــــاد اإلســـــالمي فـــــي القطـــــاع حیـــــث تتـــــوفر 

لحـــــركتین لهمـــــا عقیـــــدة عســـــكریة معلنـــــة علــــى آالف المقـــــاتلین وقطـــــع الســـــالح ،وكـــــال ا
ــــــى األجهــــــزة األمنیــــــة فــــــي الضــــــفة ، معادیــــــة إلســــــرائیل بینمــــــا حركــــــة فــــــتح تشــــــرف عل

ــــة وملتزمــــة باتفاقــــات أمنیــــة مــــع إســــرائیل بــــل یوجــــد تنســــیق أمنــــي مــــع إســــرائیل  الغربی
  بمقتضى اتفاقیة أوسلو.

ـــــي عملیـــــة التحـــــول التـــــي شـــــهدتها المنظمـــــة  هـــــذا الوضـــــع لـــــم یكـــــن موجـــــودا ف
ــــــة وال  1968عــــــام  ــــث لــــــم تكــــــن هنــــــاك ســــــلطة سیاســــــیة داخــــــل األراضــــــي المحتل ،حیــ
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تنســــیق أمنــــي وال أجهــــزة وجیــــوش تمــــارس عملهــــا بشــــكل علنــــي. ومــــع ذلــــك كــــان لكــــل 
فــــــي تلــــــك المرحلــــــة تــــــم حــــــل ، فصـــــیل قواتــــــه الخاصــــــة وعالقاتــــــه الخارجیــــــة الخاصــــــة

 إشــــكال تعــــدد المیلیشــــیات والجماعــــات المســـــلحة مــــن خــــالل تشــــكیل (مجلــــس الكفـــــاح
المســــــــلح الفلســـــــــطیني) الـــــــــذي تنضـــــــــوي داخلــــــــه كـــــــــل القـــــــــوات العســـــــــكریة ویخضـــــــــع 
ـــــرى انـــــه یمكـــــن راهنـــــا  ـــــل كـــــل الجماعـــــات المســـــلحة. ون ـــــادة مشـــــتركة تمث ـــــس لقی المجل

ـــــاح المســـــلح  ـــــس الكف ـــــدة إعـــــادة تشـــــكیل مجل ـــــي إطـــــار منظمـــــة التحریـــــر الجدی أو  –وف
یـــــة وتشـــــكیل قیـــــادة مشـــــتركة تشـــــرف علـــــى جمیـــــع األجهـــــزة األمن -أي مســـــمى آخـــــر 

حتـــــى فـــــي حالـــــة االنقســـــام  والجماعـــــات المســـــلحة التابعـــــة لفصـــــائل منظمـــــة التحریـــــر،
ـــــــي الضـــــــفة وغـــــــزة  ـــــــد مهـــــــام األجهـــــــزة األمنیـــــــة ف الراهنـــــــة یمكنهـــــــا وضـــــــع آلیـــــــة لتحدی

 والتنسیق بینها إلى حین إنهاء االنقسام.
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ـــل المراهنــــة علـــــى تســــویة سیاســـــیة تحقــــق االنتقـــــال مــــن مرحلـــــة الثـــــورة  بعــــد فشــ

ـــــــة ،ومـــــــع وصـــــــول خیـــــــار المقاومـــــــة المســـــــلحة  والتحـــــــرر ـــــــة الدول ـــــى مرحل ــ ـــــــوطني إل ال
ـــــــى طریـــــــق مســـــــدود بعـــــــد توقیـــــــع حمـــــــاس والجهـــــــاد لهدنـــــــة مـــــــع  والعمـــــــل الجهـــــــادي إل
ـــــــا ودولیـــــــا ،ومـــــــع النتـــــــائج  قلیمی ــة حركـــــــة حمـــــــاس داخلیـــــــا وإ ـــــ إســـــــرائیل ،وتراجـــــــع مكان

ــــــة لالنقســــــام  ــــــر مــــــن األحــــــزاب الفلســــــطینیة، الكارثی وال  وألن القضــــــیة الفلســــــطینیة أكب
وألن كــــــل فلســــــطین مــــــا زالــــــت تحــــــت االحــــــتالل وألن ، تخضــــــع لمــــــوازین قــــــوى راهنــــــة

ــــــإن األمــــــر  ــــــة القضــــــیة الفلســــــطینیة ... لكــــــل ذلــــــك ف ــــــات أكثــــــر تفهمــــــا لعدال العــــــالم ب
ــــــب العــــــودة لمرحلــــــة التحــــــرر الــــــوطني و لمراجعــــــة اســــــتراتیجیة لكــــــل المراهنــــــات  یتطل

  .على بدیل عن منظمة التحریر

بالمصـــــالحة االســـــتراتیجیة علـــــى قاعـــــدة إعـــــادة بنـــــاء  إن لـــــم یـــــتم تـــــدارك األمـــــر
وتفعیـــــــل المنظمـــــــة لینضـــــــوي فیهـــــــا كـــــــل األحـــــــزاب والحركـــــــات السیاســـــــیة وهـــــــذا أمـــــــر 
ممكــــن فسیســــیر النظـــــام السیاســــي نحـــــو مزیــــد مـــــن التفكــــك والقضـــــیة الوطنیــــة برمتهـــــا 
ـــه والضــــــیاع. حركــــــة فــــــتح لــــــن تبقــــــى موحــــــدة وســــــتفقد كینونتهــــــا  نحــــــو مزیــــــد مــــــن التیـــ

وحركـــــة حمــــاس ستشـــــهد مزیــــدا مـــــن االنحســــار كلمـــــا توغلـــــت ، وطنــــيكحركــــة تحـــــرر 
فــــــي الســــــلطة والحكــــــم واســــــتمرت ملتزمــــــة بالهدنــــــة مــــــع إســــــرائیل وستشــــــهد انقســــــامات 
داخلیـــــــة وخصوصـــــــا بــــــــین تیـــــــار وطنــــــــي وتیـــــــار أممـــــــي مــــــــرتبط بجماعـــــــة اإلخــــــــوان 
المســـــلمین وتیــــــار ســــــینحو نحــــــو التطــــــرف. بطبیعـــــة الحــــــال لــــــن یكــــــون مصــــــیر بقیــــــة 

ة باألفضــــــل، وقــــــد نشــــــهد ظهــــــور العدیــــــد مــــــن التیــــــارات أو األحــــــزاب القــــــوى السیاســــــی
 بمســـــمیات المســـــتقلین أو أیـــــة مســـــمیات أخـــــرى یقودهـــــا رجـــــال أعمـــــال ورجـــــال دیـــــن،
ــــه ومــــن  ــــل ســــتزید مــــن التی ــــة الوطنیــــة ب ــــن تشــــكل استنهاضــــا للحال إال أن هــــذه القــــوى ل

   فرص تدخل أطراف خارجیة

ـــــــة ـــــــن تُمِكـــــــن الفلســـــــطینیین مـــــــن دول ذات ســـــــیادة فـــــــي الضـــــــفة  ألن إســـــــرائیل ل
الغربیـــــة وحتـــــى ُتبعـــــد األنظــــــار عمـــــا یجـــــري فـــــي الضــــــفة وحتـــــى تلهـــــي الفلســــــطینیین 
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ــــــأت  ــــــة فــــــي القطــــــاع ،كمــــــا ســــــبق وهی فســــــتخلق المنــــــاخ المناســــــب لفتنــــــة وحــــــرب أهلی
  .  2007المناخ لـ (االنقالب) الذي أقدمت علیه حركة حماس في یونیو 

وقـــــد نشــــــهد ، ن الضـــــفةالتخوفـــــات األكثـــــر مأســـــاویة هـــــي فقـــــدان مـــــا تبقـــــى مـــــ
حـــــرب أهلیـــــة حـــــول . قریبــــا حربـــــا أهلیـــــة فـــــي قطـــــاع غـــــزة حـــــول مـــــن ســـــیحكم القطـــــاع

ــــد تشــــارك جماعــــات أخــــرى  ــــتح أم حركــــة حمــــاس وق ــــن یحكــــم قطــــاع غــــزة : حركــــة ف مَ
  في هذه الحرب كما سیكون للعمالء دور مهم في هذه الفتنة. 

ــــــــي غــــــــزة لــــــــیس نهائیــــــــا أو موقفــــــــا  ســــــــكوت إســــــــرائیل عــــــــن حكــــــــم حمــــــــاس ف
راتیجیا بـــــل لهـــــدف تكتیكـــــي، وعنـــــدما تشـــــعر إســـــرائیل بأنهـــــا حققـــــت هـــــدفها مــــــن اســـــت

االنقســـــام وأن الـــــدور الـــــوظیفي لســـــلطة حمـــــاس فـــــي غـــــزة قـــــد انتهـــــى فســـــتعمل علـــــى 
نقــــــل المعركــــــة لقطــــــاع غــــــزة وقــــــد یكــــــون ذلــــــك بتشــــــجیع مــــــن دول عربیــــــة فــــــي إطــــــار 

 وهنــــاك غیــــر حركــــة حمــــاس مــــن تــــراودهم شــــهوة حكــــم غــــزة ، ولتجنــــب، صــــفقة القــــرن
هــــــــذا الوضــــــــع الكــــــــارثي مــــــــن المفــــــــروض وطنیــــــــا إنجــــــــاز وحــــــــدة وطنیــــــــة، ومنظمــــــــة 
ــــار األقــــــدر علـــــــى ذلــــــك لصــــــفتها التمثیلیــــــة وتجربتهــــــا التاریخیـــــــة  التحریــــــر هــــــي اإلطــ
ووجـــــود مؤسســــــات قائمــــــة یمكـــــن تفعیلهــــــا والبنــــــاء علیهـــــا ، ویبقــــــى الســــــؤال : هــــــل إن 

ــــــت  ــــــة أم مــــــا زال ــــــة الوطنی ـــاس مســــــتعدة لتكــــــون جــــــزءا مــــــن الحال مشــــــدودة حركــــــة حمـــ
ــــــــة ؟ وهــــــــل إن .لإلخــــــــوان المســــــــلمین وللمشــــــــروع اإلســــــــالمي المتعــــــــارض مــــــــع الوطنی

ــــــــوان لحركــــــــة  ــــــــر كعن القیــــــــادة السیاســــــــیة للمنظمــــــــة مســــــــتعدة للعــــــــودة لمنظمــــــــة التحری
التحـــــرر الـــــوطني الفلســـــطیني أم مـــــا زالـــــت تـــــراهن علـــــى التســـــویة السیاســـــیة والشـــــرعیة 

ـــــد أن مخا ـــــة ؟ نعتق ـــــد للوصـــــول للدول ـــــار وحی ـــــة كخی ـــــرا یشـــــهده الطرفـــــان الدولی ضـــــا كبی
وضــــــغوطا شــــــعبیة علــــــى الطــــــرفین قــــــد تــــــدفعهما لاللتقــــــاء وســــــط الطریــــــق فــــــي إطــــــار 

  منظمة تحریر جدیدة.
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ـــــالق صـــــفة  ـــــار إ ـــــ مـــــ أن ـــــأزق الـــــ األزمـــــةل ـــــي  علـــــى ال ـــــه ف ـــــ  ن
م األ ـــــة، ذلـــــ ألن مفهـــــ حل ه ال ـــــ هـــــ ـــــه ی عـــــارف عل ـــــ ال ى ال ع ـــــال زمـــــة 

ــــــ (  عــــــ الف ــــــى ال ــــــل مــــــعل اســــــي)، و ــــــ ال ــــــ الف ــــــان أــــــا فــــــي ذل ــــــا  زق مه
م  ـــــل إلـــــى مفهـــــ ـــــ لـــــه أن  ا ال  ا األمـــــ نـــــاج  األزمـــــةصـــــع ـــــان هـــــ  عـــــإذا 
ة  اســـــــ ـــــــة ال حل ات ال ـــــــ ات وتعق ـــــــى  ـــــــصـــــــع ـــــــأزق   إل ل ال ـــــــ ذاتهـــــــا، وال ی

ا  أزمـــــة ع ضـــــ ـــــح م ـــــا، وال إذا أز ا عق ج ل ی ـــــة االیـــــ ـــــ مـــــ زاو ح الف إال إذا أصـــــ
، مــــــــ  ــــــــأث ــــــــ  أوســــــــاحة الفعــــــــل وال قــــــــا وت م شــــــــامال وع فهــــــــ ــــــــان ال إال إذا 

ـــــ األ ـــــ والف اســـــة وال ـــــامال فـــــي حقـــــل ال ادا تامـــــا و ـــــ جـــــه إن جي الـــــ ی ول یـــــ
ة. ع ة ال ار حلة ال ة في ال اع ات االج ل   الع

م  ا عــــ مفهــــ ــــ الفــــا  ــــف اخ ل ع م ــــ ــــي مــــ ن ــــي مــــأزق و ــــ ف  األزمــــةن
ــــه ــــار إل ــــة شــــاملة ال ــــ حالــــة أزمــــة و ــــ  ــــى وأن لــــ  ــــأزق ح ا ال ــــ هــــ ، ل

                                   
ي و  *  احأكاد
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ـــــأزق  ن ال ـــــ ـــــا  ـــــل حــــــال ور ـــــ علـــــى  ـــــفهـــــ مـــــأزق خ اجهــــــه  األخ الـــــ ی
القــــــة  ــــــ ان ــــــ م ــــــأزق األك ن ال ــــــ ــــــاد  د، و ة عقــــــ ــــــ عــــــ ي م ــــــ ــــــع الفل ال

رة ة ال ة الفل عاص   .ال

ـــــة مـــــ ــــــارج و یـــــ م هج فـــــأن ت ــــــ ـــــة ال ــــــي ومـــــ زاو ق ـــــأزق  ا ال  هــــــ
اته  ـــــــــي االتفـــــــــاق علـــــــــى ســـــــــ ق ةأول مـــــــــا  ـــــــــ  األساســـــــــ ـــــــــة ول ق ق اتـــــــــه ال وم

ه. ه وعل ة ف ث امل ال اص والع ار الع ق ات واس مة وث لة وم د   ال

ة  ـــــاك عـــــ ة، وه ات أساســـــ ـــــالث ســـــ ـــــأزق ث ا ال ـــــف فـــــأن لهـــــ ـــار وت ــ اخ
ات: ه ال ة في ه ث اص م امل وع   ع

  ــــــــ ع لي،  ائ ــــــــع اإلســــــــ قــــــــة فــــــــي ال الت الع ــــــــ ال

ـــــــة  اك لة ت ـــــــ م ح ـــــــ ل ال ائ تلـــــــف فـــــــي إســـــــ ـــــــاك وال ـــــــ ال رات لال ـــــــ ـــــــة ت
اعـــــة  ـــــل م لي قـــــ فقـــــ  ائ ـــــع اإلســـــ ل أن ال ـــــ القـــــ ة إذ  یـــــ رة ج ـــــ ـــــة  ع ن
عارضـــــة  ال ى  ـــــ ـــــان  ـــــل مـــــا  ـــــ نقـــــل أن  ، أن ل ـــــ ا ال د هـــــ ــع فعالـــــة ضـــــ صـــ

ــــــا مــــــ ســــــاحة الفعــــــل اإلســــــ هــــــا فعل ــــــة) قــــــ تــــــ إزاح ة فاعل اســــــ ة ( معارضــــــة س ل ائ
م  ـــــ ـــــة ال عارضـــــة قائ ه ال ـــــ تعـــــ هـــــ ، ول ـــــأث ـــــة  إالوال ئ اضـــــات ج ـــــة اع علـــــى ه

ةأو  ــــــــ ا هام ــــــــة إ، هــــــــ اف لــــــــ فــــــــي حقــــــــل ال عارضــــــــة قــــــــ ت ــ نقــــــــل أن ال ن لــــــ
ي إ نـــــــام ـــــــاف ال ة ال ـــــــاع مـــــــ دائـــــــ ـــــــ ال ا ال ــــع هـــــــ ة مـــ اســـــــ ة ال لـــــــى دائـــــــ

ــــــــه،  ــــــــ نف نــــــــامج ال ة و ــــــــ علــــــــى نفــــــــ وقاعــــــــ ــــــــاك ول ــــــــا وه اضـــــــات ه االع
اه . ف قل ال ع ی ول ال   وال ال

ة،  أمـــــا إ اســـــ صـــــلة ال اك وال ـــــال علـــــ  ـــــا ی ا ف ـــــاا ذهـــــ عـــــة  دقق ـــــي  ف
ـــــة  ـــــى مـــــ أرعـــــة أو خ ـــــاه عل ف ـــــ ع ـــــ ال ل أن ال ـــــ ق اقع  ـــــه فـــــال ـــــ نف ال

د م ف عقــــــ ــــــ ــــــي م مي دی ــــــ قــــــ م هــــــ  ــــــ ــــــ ال را، ال ــــــ جــــــ ة قــــــ تغ اضــــــ
ة مع  مجوع م رة ع ا و انل . االس ه   وال
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ي وهــــ ال یـــــ  ــــ ـــــع الفل ــــة لل ق و ـــــة حقــــ أ ف  ــــ ع ــــ ال  ا ال ــ هــ
ــــــة الدارة  ام إدار ـــــل لهـــــ ســـــ هـــــ ق ة، وال  ـــــ اجـــــات مع ـــــ ســـــ اح للفل

اجـــــ ه االح ث عـــــهـــــ ـــــ ل وهـــــ  ات وهـــــ ی ائ امـــــل ارض إســـــ ل فـــــي  ائ حـــــ إســـــ
ا ــــــ والـــــى ال ه ــــــادرة وال ــــــ وال ــــــه لل ت نهـــــ نف ف م األمــــــ وتــــــ ــــــف إذا لــــــ

ص.   الف

ـــــا علـــــى  ا قائ اســـــ ه حـــــال س ـــــار ـــــ مـــــ  ـــــار لـــــ لـــــ الفل اخ
ل  ولي، أو العـــــ ن الـــــ ـــــان ـــــ األدنـــــى مـــــ الق ـــــافال ـــــا، فـــــإن واإلن ـــــار أ اخ  و

ــــع  ــــي م عــــ ف ــــا ت اســــي، ون ــــ عــــ حــــل س ل ال ت ائ اســــ لحــــ أإســــ ــــى  يس ح
ق  ق ة لل هائ ة ال ف ة ال ل دائ ةت   . الفل

   ـــــ د ال ، مـــــع صـــــع یـــــ لي ج ائ ـــــي إســـــ ـــــالف أم ت

ـــــ  ـــــ فـــــي ال ة ال امـــــ الـــــى ســـــ ال فـــــي إدارة ت ـــــ یـــــ م ـــــي  ال  األبـــــاألم
ــــة ال ــــ العالق ل ــــارخ العالقــــات ت امــــل ت ــــي  عهــــا ف ة مــــ ن ــــ ة والف ــــ اصــــة الع

لـــــف  ق وم ـــــ ـــــ م یـــــ وغ ر ج ـــــ ـــــة الـــــى  الف ه العالقـــــة ال ــ هـــــ لـــ ـــــة، ت ول ال
احل. حلة م ال ه  األم في ا م ان عل ا  را ع الفا ج   اخ

ل  ائ ــــه إســــ ل ــــ ت قــــع ال ــــ هــــ ال ــــالف الف ا ال ــــ هــــ وف أن مــــا  معــــ
قــــة وقلــــ لــــه مــــ دور خــــاص فــــ ــــي  فــــي م أس مــــال  األم ــــالح الــــ ــــ م ي ت

ور  عـــــــــل الـــــــــ ة مــــــــا  ـــــــــاد ة) واالق اســـــــــ ــــــــ س ة ( ال ات عـــــــــاد االســـــــــ مــــــــ اال
ود. ع ال ة إلى أ ة ح ل ائ فة اإلس لي وال ائ   اإلس

ـــــ اصـــــة ،ف ة ال ـــــ ه ال ـــــى هـــــ االضـــــافة إل ـــــ  ـــــل لهـــــا مـــــ إل قاب ال ل  ائ ن إســـــ
ال ــــــة داخــــــل ال ان عادلــــــة ال ءا هامــــــا وفــــــاعال فــــــي ال علهــــــا جــــــ ة مــــــا  ــــــ ــــــات ال
ة. ل ائ ة اإلس اخل   ال

م  ل تقـــــ ائ ـــــة، إســـــ ول ة فـــــي تــــارخ العالقـــــات ال ـــــ ــــ   أمـــــام معادلـــــة ف إذن ن
ـــــي  ـــــة وف ـــــة وح ف ـــــالح م ـــــل حالـــــة م ة ت ائ قـــــة اســـــ ـــــي م ة ف ائ فـــــة اســـــ ب
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ب  ـــــف ( وهـــــ الغـــــ ـــــ ال ق ـــــ ال ـــــاتنف ال ـــــ وال ـــــه إال أن ال ا) ال  ـــــ ی ة ت
ــــة وهــــ  أخــــ  عادلــــة  األم ل فــــي ال ائ لهــــا إســــ ــــي ت انــــة ال ــــار ال امــــل االع

ل ائ ـــــــالح اإلســـــــ عـــــــل مـــــــ ال ـــــــ  ـــــــاألمـــــــ ال ة  األم ـــــــ ـــــــات ال ال ة ة أو ال
ة  ـــــ ـــــات ال ال ـــــاع فـــــي ال ـــــي  ال ـــــ  األم یـــــ هـــــ أن ال ــيء ال ـــ ة ال اشـــــ م

ه  ف فــــــي قـــــ وجــــــ ضـــــال ــــــ ي ال ی مي الـــــ ــــــ القــــــ ـــــالف ال ــــــة فــــــي ال ل ی االی
ـــــ واهـــــ  ة إحـــــ أك ـــــ ـــــات ال ال ـــــي ال ة ف ل ائ ـــــة اإلســـــ ان اتـــــ ال ـــــ  ل، فق ائ إســـــ

اتـــــ  ة و ـــــل ـــــي  فـــــي ال ـــــ  األم قـــــاء ال انات  ـــــالذضـــــ ـــــ ال ــــــ  األخ وال
ضــــــ هــــــ ــــــا إذا تع هــــــا ف ــــــ عل امــــــ أن تع ــــــ إلدارة ت ــــــع الــــــ  ه االدارة ال

رة،  ســـــ هــــا ال الی ه االدارة ل ال هــــ م اســـــ د إلــــى عــــ ات قـــــ تــــ ــــة ازمــــات وهــــ أل
ــــــــ أن  اهإضــــــــافة إلــــــــى مــــــــا  ه  تــــــــ ــــــــه هــــــــ ــــــــة  اإلدارةعل ال ه ال قــــــــاء فــــــــي هــــــــ لل

ة القادمة . ال   وال لل

م ــــ ــــة ال ل ال ائ لــــ إســــ د  لــــ لقــــ ت ــــ عادلــــة  إلــــى م ة تــــأث فــــي ال قــــ
ــــــــ ــــــــا أصـــــــــة و األم هـــــــــة  ن ار ل قــــــــاء واالســــــــ ـــــــــي لل ــــــــي  ــــــــاج أم اح

ف  ــــا، فــــإذا أضــــ لي أ ق ــــ ور ال ــــة علــــى الــــ اه ــــة وال اخل ات ال ــــ ــــل  إلــــىال
ـــــي  مـــــ  ـــــ  األم لـــــه ال ـــــ مـــــا  اذل ج ل ی ـــــ ـــــة  أی ل عالء وال ف واالســـــ ـــــ لل

لـــــــــ هــــــــات وفــــــــي م لـــــــــف ال ارســــــــها فــــــــي م ـــــــــي  ة ال ــــــــاد ة واالق اســــــــ ف ال
ة ـــــ ـــــات ال ال ل وال ائ یـــــ بـــــ إســـــ ـــــالف ال ا ال ح هـــــ ـــــ ل  قـــــ اهــــات وال  االت

اً  ا  أمــــ ــــ ــــة مــــ خــــالل ان ة ال ــــ ــــ علــــى الق ــــه مــــ خ ل هــــة مــــا  مــــا ل مفه
هااألماإلدارة  ف اوالت ت ة في م اش   .ة ال

ة في  ان ة ال ل ال ة ت ی ة ال ه ال اءةه . ق ی ي ال أزق ال   ال

ــــة : أمــــا ال ة ال ــــ ض لهــــا  ال ــــ تعــــ ــــ ال ه مار وال ــــ ــــة ال ــــي حال ــــل ف ت
امــــــل  اإلقلـــــ ــــــ علــــــى  اتــــــ ت ــــــي  امـــــة ال اشــــــة ال ان واله ــــــي وحالــــــة الهــــــ الع

ه  يال   .اإلقل
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اءً  ــــــا  وســــــ ــــــة  أواتفق ــــــإن ال ــــــي، ف ــــــع الع ــــــائج ال ــــــ ن ــــــا علــــــى تق لف اخ
ــــ اف ــــع قــــ تــــ اخ ا ال ة هــــ أن هــــ ــــ اعــــات ال ــــل ج اســــي  اإلســــالمه مــــ ق ال

ــــ  ان، وته ــــ ة بل ــــي عــــ ــــة ف ولــــة ال ال ة  ــــ ة ال اشــــ ــــ م ــــة ذل ــــان مــــ ن و
ــــــــة  اع ــــــــى االج اقهــــــــاال ــــــــ  وغ ــــــــة،  ق ــــــــة والع ه ــــــــة وال ائف فــــــــي دهــــــــال ال

ت  ـــــــــ ـــــــــاتتغ ـــــــــا،  األول ة جان ـــــــــ ة الفل ـــــــــ ـــــــــ الق امـــــــــل، وت  وأصـــــــــال
الفـــــــات  ـــــــ ال ـــــــي األم ة تق یـــــــ ـــــــة ال اة الع ـــــــ ـــــــي  ان ي ف ـــــــ ل ال ائ إســـــــ

ت  ع أن تغ الف  ا ال ار ه ات.ا   األول

ــــــل  امــــــل ق ــــــع ال ــــــه لل ن عــــــ رف ث ــــــ ا ی ــــــ ب مــــــا زال ح أن العــــــ صــــــ
ح  ــــــ ــــــ ال ة ل ــــــ ة الفل ــــــ ــــــاحــــــل الق ــــــاو مـــــــ  أ ف ال  ا الــــــ أن هــــــ

ـــــي  ه االرتهـــــان الع ـــــاو ـــــة مـــــا  ل ـــــة الع ـــــ الق ة ح ـــــ ـــــات ال ال ـــــالف مـــــع ال لل
ـــــي أن  ع ـــــا  ـــــة  از ـــــة م رمـــــ ق رج  األمـــــ ـــــ ـــــع ال ـــــ ال ا ن ع ضـــــ ـــــ م س
ل  ـــــــ ل حل ـــــــ ـــــــ ق ـــــــاب مـــــــ جهـــــــة ون ـــــــى ح ـــــــا عل ن ح ة ســـــــ اســـــــ  افاألهـــــــس

ة . ة الفل ق ال ق   وال

ــــع أن  ا ال ــــا علــــى هــــ ر ب ف  ــــ أ نعــــ ــــ ــــار لــــ ی ا ال ــــاه وهــــ ا االت هــــ
ــــــة  حل ــــــي مــــــ م ــــــع الع ــــــاال ــــــان  ون ــــــي  ــــــع الع ــــــ ال ات، ل ة ســــــ عــــــ ــــــه  ل ق

د  ـــــــاه  أمـــــــا صـــــــع ا االت ر هـــــــ ـــــــ ـــــــارع ت ة ل یـــــــ ـــــــة ال ار ة ال اســـــــ  اإلســـــــالمال
ــــارس  ــــه والــــ  ــــ م ف ــــاح ال صــــا ال اســــي وخ هج شـــــامل  اإلرهــــابال ــــ

لفق وف  ائ ل بها. إلس صة ل ت ت   ف

ـــــــا هـــــــ أن ح  وخالصـــــــة  األمـــــــ ه ـــــــ ولـــــــة  ـــــــة ال د ه ل ب ائ ـــــــ إســـــــ ل م
ــــــ ــــــ الع ــــــة فــــــي ال ول وعا اذا قامــــــ ال ــــــ ــــــة أو م ــــــة أو دی ق ــــــى أســــــ ع ي عل

ة ائ ة. أوف ه   م
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اجـــــع دور  غ مــــ ت ـــــة الفاشـــــلة  اإلســـــالموعلــــى الـــــ ء ال اســــي فـــــي ضــــ ال
ــــــة  ار حال ــــــي اســــــ ــــــي ف ضــــــع رهــــــان غ ور مــــــا زال م ــــــ ا ال ــــــأن هــــــ ــــــه ف ة ل م ــــــ وال

مار الع    ة.ال

جـــــــــــات ت اســـــــــــي  اإلســـــــــــالمل ـــــــــــأدت م ـــــــــــىال ة  إل ـــــــــــ ـــــــــــى اإلرهـــــــــــابدائ  إل
ـــــ  ـــــة  ه ـــــة وم ائف ات  ا ق ـــــاســـــ قـــــال  أع ي االن ســـــ ـــــي ال ـــــام الع  إلـــــىلل

ـــــ  ـــــ ل ـــــا ول ا دائ ـــــ هـــــا خ ج ل  ائ ة، أصـــــ إســـــ ـــــ ی ـــــات ج ـــــاً أول فـــــي  داه
ه  ان فـــــي هـــــ لـــــ ایـــــ ـــــاتحـــــ أح ، وهـــــ أمـــــ  فـــــي درء األول اه ـــــ الـــــ ـــــع ال

ة  أمام م ة الفل ق.أالق   زق غ م

ــــــ ه ال نــــــا أن هــــــ ــــــل اإذا اع ل الن  ــــــ عي، وهــــــي  ضــــــ ع م ــــــا ت لهــــــا 
ـــــــ  ر وف ـــــــ ـــــــ وت ـــــــي ت ة هـــــــي ال ـــــــ ـــــــة الفل ال ة لل ـــــــ ال ة  ع ضـــــــ ـــــــألة م م
ر فـــــان  ـــــ ا ال ـــــار هـــــ ـــــ م ـــــة علـــــى تغ رة الفعل ن القـــــ ـــــ ـــــ الفل ل امـــــل ال  ع

ات أخ م  اك س ة:ه ة فل   عة ذات

ـــــى ـــــل فـــــي  :األول ـــــاره  إنهـــــاءالف اع ـــــ  ـــــام ل ـــــام(االنق ـــــى  )االنق ا غل ـــــ خ
ي  قــــف الـــــ اســــ ال ة وت ــــاقــــ ل  ون ــــ ا لل شــــ ـــــات م ــــار انــــه  حالـــــة  إلــــىاع

وع   ـــــــــ ع مــــــــع ال قـــــــــا ــــــــالي ی نـــــــــامج انف ل ب ــــــــ ــــــــل فـــــــــي ت ـــــــــة ت ع ة ون یــــــــ ج
ة الفل ــــــ ة الق ــــــف لي ل ائ ــــــي  اإلســــــ ــــــاع األم ــــــان فــــــي ق ــــــام  ــــــ ق ة ع ــــــ

هــــــي  ــــــ أن ی ة  اول  أوغــــــ ــــــة  إنهــــــاءســــــ لــــــه ال ي الــــــ ت ــــــ وع ال ــــــ ال
ا. نام ال و   ت

ا یــــــــ  اآلن ـــــــات واضـــــــ ه ـــــــع هـــــــ ال ا ال ـــــــ علـــــــى هـــــــ ـــــــ األك أن ال
ــــــل  إنهــــــاء ــــــة ال ان ــــــةال ونهــــــاءوح امــــــل  ال ة عــــــ  اســــــ ــــــال ي  اإلقل ــــــ الفل

ــــــه دو  ف  ــــــ ع ــــــلال ــــــا والع ة فــــــ و ل اســــــ ة س ــــــام ســــــل ــــــاه ق ات هاب  ــــــ ــــــاع  يال الق
ة  از وســـــل ـــــ ة االب ـــــ دائـــــ اصــــ ت اتال فـــــة  ـــــةبل ة ال ان ـــــ عـــــات ال علـــــى ال

ة. ق س ال امل للق ه ال ل وال ع الع فة    ال
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ـــــاع  هـــــا للق لـــــي عـــــ ح ارد ال ـــــ بـــــ ـــــاس ل ـــــة ح ا أن ح ـــــات واضـــــ و
ــــاف ــــة ال ــــي فــــي نها ع ــــا  وع  م ــــ القــــي مــــع م ــــار ال  إنهــــاءــــة وذرعــــة ال

ة ـــــــ ة الفل ـــــــل ل ال ـــــــ ـــــــ أن دولـــــــة  إلـــــــى ت الل ح ـــــــ االحـــــــ ـــــــدولـــــــة ت  ت
قــــاء  غ مــــ  ــــ ــــ علــــى ال ــــاؤل وت ضــــع ت ــــة م او ه ال ن مــــ هــــ الل ســــ االحــــ

ــــــة  إعالنهــــــا ن ــــــة القان اح ــــــا أمــــــ ال ــــــة  أن الل  إعــــــالنفــــــي حال ــــــ االحــــــ ــــــة ت دول
ـــــي ســـــعي ح خل ف ـــــ بـــــ  ـــــســـــ ل عق ـــــي جـــــ ة ف ـــــ ـــــات ال ال ل وال ائ مـــــ إســـــ

ــــــــ االعاال اقعي و لــــــــي الــــــــ لــــــــه فــــــــان عــــــــار الع ا  . لهــــــــ ــــــــ ني ال ــــــــار القــــــــان
ل ال ق ار لم ة أمام خ ها :اة الفل ة أه هات ع ار ة وس   ت ع

ـــــه  - ـــــال علـــــى مـــــا هـــــ عل ار ل قـــــاء ال ـــــ مـــــ اســـــ ی ـــــام وت الـــــة االنق
ـــــــ ـــــــة وال ة ال ع اع علــــــــى شـــــــ ـــــــ قـــــــاء ال لـــــــ و ورة القادمـــــــة لل عـــــــ الـــــــ ة  ل

ــــل و  الال ـــــة ال ه ات ج ــــ ون تغ ـــــا بـــــ ة قائ اســـــ قـــــال  إلـــــى أن یــــــــــة ال  إلـــــىاالن
حلة   .أخ م

ا  ارهـــــ ـــــ أهـــــ  ال ة آلا نأل األســـــ ـــــ ن هـــــ ال وهـــــ مـــــا  األهـــــكـــــل ســـــ
ل و  ائ ــــــــه إســــــــ ـــــــل عل ــــــــا تع ة اذا لــــــــ ت ــــــــ ــــــــات ال ال ســــــــ مــــــــال ــــــــال ( ت انف

اع اء )الق ة . وغ ان ة ال ه هي ال ور قادم وه اس ب ة ح   ح
یل یـــــان  - ـــــي بـــــ لـــــ و ـــــام  أو عقـــــ م قـــــاء االنق ســـــ  از وت  إلـــــىمـــــ

ــــــ  ــــــة ال حل ــــــي م خل ف ــــــ ل ن ــــــ ــــــ و ی ــــــ ج ح ــــــي ت ــــــ و ل ــــــ م أن یــــــ عق
ار لــــ  ــــ ا ال ــــفة وهــــ ات فــــي ال ــــ ل ة ال ة وســــل ولــــة غــــ ــــي ل أالفعل فقــــ  األســــ

ارثة الو  ا ه ال ة. ةن ان ة ال ا اخ ما في ال ة وه ی ة ال  وال
ول  رج علـــــى جـــــ ات مـــــ الـــــ ار  ـــــ ا ال ـــــالهـــــ ات لـــــه  أع ـــــ ل وال ائ إســـــ

ــــــــى قــــــــ ــــــــة عل ــــــــفة قائ ف  مال ــــــــ ة و اإلدارةوســــــــاق وت ل ائ ــــــــة اإلســــــــ ن نــــــــه أال
عا . ار القادم س   ال

ــــــ هـــــ - ح ي ال ار الـــــ ـــــ ــــــاسال ـــــة ح عى ح ة  أن تــــــ ـــــار فــــــي  لل
ورة القادمــــــــة  ــــــــ ــــــــي لال ــــــــارك ف ــــــــ وان ت اق ــــــــفة م ــــــــ  لــــــــ وأن ت ــــــــال ل أع
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لــــ  ورة القادمــــة علــــى أمــــًال ال ــــام أســــاس فــــي عقــــ الــــ ــــل ق ــــ ق ح لــــي وت  أت
فة  انات رد ازة . أوك  م

ــــــع  دها وق ة وصــــــ ــــــل قــــــاء ال ی أن  ــــــ ــــــ ال ــــــة فقــــــ  ال ه ال فــــــي هــــــ
ـــــــ علـــــــ اال ال عـــــــاد  اتي علـــــــى أن  وع بلـــــــ ـــــــ ها فـــــــي م ـــــــ ـــــــاوالت ح ل مـــــــى م

ا ب ا ورها ارت ف ب ه حال ة والفاعلةالعالقة ب ح ة ال   .ا و ال

 
ات لل ــــــالح ــــــة ال امل ة و حــــــ ــــــة وم ة ق ــــــل ــــــاء ال د ق ــــــ ارســــــة دور ال

ـــــل الـــــ اهـــــات الع ـــــل ات ـــــي  ي ف ـــــ الـــــ ـــــة وال ـــــاء وال ـــــى صـــــع ال ي عل
اتعلـــــــى  اســـــــات  شـــــــ اث س ـــــــاعي واســـــــ ـــــــع االج ـــــــة واســـــــعة علـــــــى ال ا ح

د ع  ا ال سة ل ه اه . إعادةمل ا االت ة به ارد ال ه ال ج   ت
ة  ـــــــ ح ـــــــ ال ـــــــة ال ل د هـــــــي  ـــــــ ة وال حـــــــ ـــــــاال ـــــــ إلح ـــــــة  األم  ةال

ــــــار ا ــــــع االنه ة ول ل ائ ة واســــــعة اإلســـــ اســــــ ة وس ماســــــ ــــــة دبل ض مع ــــــ ــــــي ول لع
اتــــــ  ــــــ  ا ح یــــــ ــــــي  ت ــــــع  األم ولي وفــــــي ال ن الــــــ ــــــات القــــــان س ــــــي م ف

ة . ة الفل ة الق ل ة ل ات الت اس ة  أمام ت احة  األم   ال
ـــــــار  ـــــــال ـــــــالذ  األخ ـــــــهـــــــ ال لهـــــــا إأمـــــــا دونـــــــه فـــــــ األخ هات  ار ـــــــ ن ال

ا ات.اال سي و آح ب الو ت   رث وال
ر مــــــا ی قــــــ ي  ــــــ ــــــأزق ال ج مــــــ ال ــــــ ــــــال ــــــة   عل اخل و ال ــــــ ال األمــــــ 

ة. ات   ال
ـــــ أمـــــا ال لـــــه ال ـــــا ت ـــــأزق  ج مـــــ ال ـــــ ـــــالف  ةال ة وال ل ائ ـــــي ااإلســـــ ألم

ـــــ  ـــــى ال ـــــ عل ـــــ م ـــــار ال ـــــي واالنه مار الع ـــــة الـــــ ـــــ وحال ی لي ال ائ اإلســـــ
س فق .   ال

ــــــــ ئ ــــــــ ال ــــــــة فــــــــي ال حل ة هــــــــي ال حــــــــ ي وال ــــــــ د ال ــــــــ اشــــــــ ال ي ال
ارة ه  اإلج ل ه ةل ان ی . اإلم اقع ج   ل
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  *د. مازن صالح العجلة

 
تهــــــــدف هــــــــذه الورقــــــــة إلــــــــى دراســــــــة التحــــــــدیات االقتصــــــــادیة واالجتماعیــــــــة  -

الناجمـــــــة عــــــــن تطــــــــورات األوضــــــــاع السیاســـــــیة المرتبطــــــــة بــــــــالمواقف وردود االفعــــــــال 
ــــــــى أن لألطــــــــراف الرئیســــــــیة، وخاصــــــــ ــــــــة. وال یخف ة اإلجــــــــراءات اإلســــــــرائیلیة واألمریكی

المحـــــور الرئیســـــي لهـــــذا الموضـــــوع یخضـــــع لمنهجیـــــة االقتصـــــاد السیاســـــي، باعتبارهـــــا 
  االنسب لموضوع تحركه وتحدده السیاسة بكل أبعادها. 

مـــــن أجـــــل تحقیـــــق هـــــذا الهـــــدف، استعرضـــــت الورقـــــة أهـــــم المالمـــــح للســـــیاق  -
ــــــــذي تشــــــــكلت فیــــــــه التطــــــــورا ت االقتصــــــــادیة خــــــــالل الســــــــنوات الخمــــــــس السیاســــــــي ال

ــــــــرز مجموعــــــــة مــــــــن االجــــــــراءات  ــــــــین أن هــــــــذا الســــــــیاق السیاســــــــي اف الماضــــــــیة. وتب
ـــــي تزایـــــد حـــــدة المشـــــكالت االقتصـــــادیة  ـــــة التـــــي ســـــاهمت ف ـــــة والدولی المحلیـــــة واإلقلیمی
ــــــــنهج  وتحــــــــدیاتها. حیــــــــث ترتــــــــب علــــــــى المواقــــــــف السیاســــــــیة الفلســــــــطینیة الرافضــــــــة ل
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ًا زمنیـــــًا إلنهـــــاء االحـــــتالل، وردة الفعـــــل الفلســـــطینیة المفاوضـــــات التـــــي ال تضـــــع ســـــقف
ـــى القـــــرارات االمریكیـــــة الخاصـــــة بالقــــدس، مجموعـــــة مـــــن اإلجـــــراءات التـــــي  الحــــادة علــ

  مست األوضاع االقتصادیة وعززت من ضعفها وتراجعها.

ـــــــت االجـــــــراءات االســـــــرائیلیة بتجمیـــــــد إیـــــــرادات المقاصـــــــة ثـــــــالث مـــــــرات  - تمثل
هیـــــــك عــــــــن االســـــــتمرار فـــــــي مصـــــــادرة االراضــــــــي ). نا2017-2011خـــــــالل الفتـــــــرة(

وتوســــــــــعة المســــــــــتوطنات وزیــــــــــادة عــــــــــدد المســــــــــتوطنین، وتزایــــــــــد معوقــــــــــات اســــــــــتفادة 
ــــــاء والمیــــــاه والعــــــالج مــــــن  الفلســــــطینیین مــــــن المنطقــــــة ج، وخصــــــم مســــــتحقات الكهرب
ــــــى قــــــانون خصــــــم رواتــــــب االســــــرى  ـــة بــــــدون اتفــــــاق، والمصــــــادقة عل ایــــــرادات المقاصـــ

بقائــــه خــــارج إطــــار الفضــــاء والمحــــررین، اضــــافة إلــــى االســــت مرار فــــي حصــــار غــــزة وإ
الفلســــــــطیني. بینمــــــــا قامــــــــت امریكــــــــا بإصــــــــدار قــــــــرارا تخفــــــــض أو تمنــــــــع مســــــــاعداتها 

ــــــدعم المشــــــاریع عــــــن طریــــــق  أو لألونــــــرواللفلســــــطینیین ســــــواء للحكومــــــة مباشــــــرة او  ل
ــــــة االمریكیــــــة للتنمیــــــة ( ــــــي ذات الوقــــــت الــــــذي تراجــــــع فیــــــه حجــــــم USAIDالوكال ). ف

  ارجیة بحوالي النصف.المساعدات الخ

ناقشـــــت الورقــــــة مجموعــــــة مــــــن التحــــــدیات االقتصــــــادیة علــــــى رأســــــها تحــــــدي  -
التبعیــــة الــــذي یقـــــود مجمــــل هـــــذه التحــــدیات، و تـــــأتي خطورتهــــا مـــــن تَجــــذرها وعمقهـــــا 
ــــــة مــــــن االحــــــتالل وسیاســــــاته،  ــــــة االقتصــــــادیة الفلســــــطینیة بعــــــد عقــــــود طویل فــــــي البنی

ـــــــــاریس التـــــــــي اســـــــــتمرت بعـــــــــد إنشـــــــــاء الســـــــــلطة الفلســـــــــطین یة مـــــــــن خـــــــــالل اتفـــــــــاق ب
ــــــــــة (عالقــــــــــة  ــــــــــك، أن أصــــــــــبحت هــــــــــذه العالق ــــــــــى ذل ــــــــــد ترتــــــــــب عل االقتصــــــــــادي. لق
ـــــــة أهـــــــم  ـــــــه. استعرضـــــــت الورق ـــــــه، وأدواتـــــــه وآلیات ـــــــه مكونات التبعیة/الســـــــیطرة) نظامـــــًــا ل
التحـــــدیات االقتصـــــادیة بـــــدءًا بانخفـــــاض معـــــدالت النمـــــو االقتصـــــادي، التـــــي تراجعـــــت 

ــــــــــى 2011-2008% فــــــــــي المتوســــــــــط خــــــــــالل الفتــــــــــرة (8.8مــــــــــن  % فــــــــــي 3.2) ال
). وتزایــــــد هشاشــــــة الوضــــــع المــــــالي نتیجــــــة 2017 -2012المتوســــــط خــــــالل الفتــــــرة (

ــــــي والمتــــــأخرات المســــــتحقة  ــــــدین المحل ــــــة وتزایــــــد حجــــــم ال تراجــــــع المســــــاعدات الخارجی
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ــــــــي مــــــــن  ــــــــد الــــــــدین المحل ــــــــد تزای ــــــــة. فق ــــــــى وزارة المالی ــــــــون دوالر عــــــــام  1385عل ملی
ـــــــى  2012 ـــــــون عـــــــام  1500إل اجعـــــــت كـــــــذلك مســـــــاهمة القطاعـــــــات .. وتر 2107ملی

إلــــــــى  2012% عـــــــام 20اإلنتاجیـــــــة فـــــــي النــــــــاتج المحلـــــــي اإلجمـــــــالي مــــــــن حـــــــوالي 
.،  إضــــــافة إلــــــى تشــــــوهات النظــــــام المــــــالي ( اســــــتمرار عجــــــز 2017% عــــــام 15.8

ـــــــزان  ـــــــد عجـــــــز المی ـــــــه ذاتیـــــــا)، والنظـــــــام التجـــــــاري (تزای الموازنـــــــة والعجـــــــز عـــــــن تغطیت
ائیلي)، وســــــــوق العمــــــــل ( ارتفعــــــــت التجــــــــاري الســــــــلعي وتركــــــــزه مــــــــع الســــــــوق اإلســــــــر 

)، وســـــــیادة 2017% عـــــــام 27.4إلـــــــى  2012% عـــــــام 23معـــــــدالت البطالـــــــة مـــــــن 
ـــــــى صـــــــعید النزعـــــــة االســـــــتهالكیة  ـــــــة لالقتصـــــــاد الفلســـــــطیني ســـــــواء عل الصـــــــفة الریعی

  أو على صعید االعتماد على المساعدات. المتزایدة،

استعرضـــــــــت الورقـــــــــة كـــــــــذلك، التحـــــــــدیات االجتماعیـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل عـــــــــدة  -
ــــرة م ــــذي ســــجل خــــالل فت ــــي ال ــــرد مــــن النــــاتج المحل ؤشــــرات أهمهــــا، تراجــــع نصــــیب الف

، مــــــع معــــــدالت نمــــــو متواضــــــعة 2014، 2013الدراســــــة نمــــــوًا ســــــلبیا خــــــالل عــــــامي 
ـــــــغ  . وبل جـــــــدًا للســـــــنوات األخـــــــرى. وزیـــــــادة معـــــــدالت البطالـــــــة، كمـــــــا أوضـــــــحنا مســـــــبقًا

ـــــر  ـــــع األســـــر تعـــــاني مـــــن انعـــــدا26مســـــتوى الفق ـــــر مـــــن رب ـــــین أن أكث م األمـــــن %، وتب
الغـــــــذائي وعــــــــدم المســــــــاواة وارتفـــــــاع معــــــــدل االعالــــــــة االقتصـــــــادي. وكــــــــذلك ضــــــــعف 

.   الخدمات االساسیة والبنى التحتیة وتآكل الطبقة الوسطى دورًا وحجمًا

ــــة جهــــود سیاســــیة للســــلطة  - ــــي وجــــه أی ــــات جــــادة ف تمثــــل هــــذه التحــــدیات معوق
ــــــل ا ــــــة جدیــــــدة لتحوی ــــــك الســــــلطة رؤی القتصــــــاد مــــــن الفلســــــطینیة، ومــــــن المهــــــم ان تمل

ـــــــذات والقطاعـــــــات  ـــــــى ال ـــــــذي یعتمـــــــد عل ـــى االقتصـــــــاد الحقیقـــــــي ال ــــ ـــــــة الریعیـــــــة ال الحال
ــــة مــــن خــــالل دعــــم المنــــتج الــــوطني وتخفــــیض الــــواردات التــــي تطغــــى علیهــــا  االنتاجی

  النزعة االستهالكیة.
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1. : 

ــــــاإلجراءات  ــــــول أن العوامــــــل السیاســــــیة، وخاصــــــة ذات العالقــــــة ب ــــــة الق مــــــن نافل
یلیة، تعتبـــــر مـــــؤثرًا مركزیـــــًا فـــــي تحقیـــــق االســـــتقرار االقتصـــــادي فـــــي والمواقـــــف اإلســـــرائ

ـــًا مـــــــا تتراجـــــــع معـــــــدالت النمـــــــو وتتزایـــــــد المؤشـــــــرات الســـــــلبیة  فلســـــــطین. لـــــــذلك غالبــــ
ـــــــرؤى الفلســـــــطینیة عـــــــن نظیرتهـــــــا اإلســـــــرائیلیة،  ـــــــي، عنـــــــدما تتباعـــــــد ال لالقتصـــــــاد الكل

كــــس، خــــالل وهــــي غالبــــًا كــــذلك. مــــن هنــــا فــــإن التطــــورات السیاســــیة فــــي فلســــطین، تع
ـا الماضـیة القلیلـة السـنوات ا تراجعً  الیقـین عـدم االقتصـاد وتزایـدًا فـي فـي تـدریجیً

ـــــر المفاوضـــــات واإلجـــــراءات االســـــرائیلیة االنتقامیـــــة  ـــــاجم دومـــــا، عـــــن تعث السیاســـــي الن
  المصاحبة لهذه الحالة.

ــك اســـــرائیل ومعهـــــا الـــــدول المانحـــــة ومؤسســـــاتها الدولیـــــة قـــــدرة نافـــــذة  حیـــــث تمتلـــ
یر المباشــــر علـــــى االقتصــــاد الفلســـــطیني ســــواء علـــــى الصــــعید الهیكلـــــي أو علــــى التـــــأث

ـــــــــرؤى والتوجهـــــــــات  ـــــــــه المســـــــــاعدات، وصـــــــــیاغة ال ـــــــــى صـــــــــعید تخصـــــــــیص وتوجی عل
ـــة. لقــــــد نمــــــا االقتصــــــاد الفلســــــطیني وتطــــــور فــــــي هــــــذا الســــــیاق،  االقتصــــــادیة والتنمویـــ
مســــتندًا إلـــــى نمــــوذج تنمـــــوي ضــــعیف یعتمـــــد علــــى تحفیـــــز الطلــــب مـــــن خــــالل زیـــــادة 

ــــــادة معــــــدالت االســــــ ــــــداعم االول لزی ــــــت ال ــــــي كان تهالك الممــــــول مــــــن المســــــاعدات، الت
النمــــو. مـــــن هنـــــا أصــــبح االقتصـــــاد الفلســـــطیني اقتصـــــادًا ریعیــــًا ألنـــــه یخلـــــق معـــــدالت 

  نموه ویشكل أنشطته بعیدًا عن القطاعات االنتاجیة.

لقــــــــد تــــــــأثر االقتصــــــــاد الفلســــــــطیني تــــــــأثرًا عمیقــــــــًا نتیجــــــــة مجمــــــــل التحركــــــــات  
ــــة  الفلســــطینیة ــــذ الحــــق الفلســــطیني بإقامــــة الدول ــــدائم لتنفی ــــى رفــــض اســــرائیل ال ـــرد عل للـ

الفلســـــــــطینیة وعاصـــــــــمتها القـــــــــدس الشـــــــــرقیة، وعلـــــــــى القـــــــــرار االمریكـــــــــي بـــــــــاالعتراف 
ــــــــى المواقــــــــف  بالقــــــــدس عاصــــــــمة إلســــــــرائیل ونقــــــــل ســــــــفارتها الیهــــــــا. وقــــــــد ترتــــــــب عل

ــطینیة مجموعــــــــة مـــــــن االجــــــــراءات االســـــــرائیلیة واألمریكیــــــــة والدولیـــــــة ، أســــــــفرت الفلســـــ
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عـــــــن اجــــــــراءات اقتصـــــــادیة عقابیــــــــة، أدت الــــــــى تزایـــــــد حــــــــدة التراجـــــــع فــــــــي النشــــــــاط 
  االقتصادي وتعمیق التشوهات الهیكلیة االقتصادیة.

تهـــــــدف هـــــــذه الورقـــــــة الـــــــى دراســـــــة هـــــــذه التحـــــــدیات االقتصـــــــادیة واالجتماعیـــــــة 
الناجمـــــــة عــــــــن تطــــــــورات االوضــــــــاع السیاســـــــیة المرتبطــــــــة بــــــــالمواقف وردود االفعــــــــال 

ــــــــى أن لألطــــــــراف  ــــــــة. وال یخف الرئیســــــــیة، وخاصــــــــة االجــــــــراءات االســــــــرائیلیة واألمریكی
المحـــــور الرئیســـــي لهـــــذا الموضـــــوع یخضـــــع لمنهجیـــــة االقتصـــــاد السیاســـــي، باعتبارهـــــا 

  األنسب لموضوع تحركه وتحدده السیاسة بكل أبعادها. 
2  

ع بعــــــد فشــــــل كافـــــــة جــــــوالت المفاوضــــــات وتزایـــــــد التعنــــــت اإلســــــرائیلي، وتســـــــار 
ــتیطان، وبنــــاء حالــــة أمــــر واقــــع تحــــول دون قیــــام الدولــــة الفلســــطینیة علــــى  وتیــــرة االســ

ــــــة عــــــام  ــــــورت 1967االراضــــــي الفلســــــطینیة المحتل ، وعاصــــــمتها القــــــدس الشــــــریف. بل
ــلطة رؤیــــة جدیـــــدة قوامهــــا التوجـــــه لألمــــم المتحــــدة، وحصـــــلت فــــي نـــــوفمبر   2012الســ

ـــــــرئیس علـــــــى اعتـــــــراف بدولـــــــة غیـــــــر عضـــــــو لهـــــــا صـــــــفة المراقـــــــب. وبعـــــــد  قـــــــرارات ال
ـــــــل  ـــــــة اســـــــرائیل ونق ـــــــدس عاصـــــــمة لدول ـــــــرة الخاصـــــــة بـــــــاالعتراف بالق االمریكـــــــي االخی
ــــى هــــذه التطــــورات النوعیــــة  ــــرد الفلســــطیني عل ــــي ســــیاق ال ــــة الیهــــا، وف الســــفارة االمریكی
فـــــي الموقـــــف االمریكـــــي مـــــن الصـــــراع، واصـــــلت الســـــلطة انضـــــمامها الـــــى المنظمـــــات 

، وال بـــــد مـــــن عقـــــد مـــــؤتمر الدولیـــــة، وأكـــــدت علـــــى أن أمریكیـــــا لـــــم تعـــــد  وســـــیطًا نزیهـــــًا
ــــــى جــــــداول  دولــــــي للنظــــــر فــــــي القضــــــیة الفلســــــطینیة. لقــــــد انعكســــــت هــــــذه الرؤیــــــة عل
ــــــــات  ــــــــل خطاب ــــــــد مــــــــن المؤسســــــــات الرســــــــمیة والفصــــــــائلیة مث ــــــــرارات العدی أعمــــــــال وق

ــاءات الــــــرئیس، وبیـــــان المجلــــــس المركـــــزي الفلســــــطیني المنعقـــــد فــــــي آذار  ، 2015ولقـــ
، وقــــرارات المجلــــس المركـــــزي 2016ابع فــــي دیســــمبر وبیــــان مــــؤتمر حركــــة فــــتح الســــ

، 2018، وبیـــــــــان اللجنـــــــــة التنفیذیـــــــــة فـــــــــي فبرایـــــــــر 2018الفلســـــــــطیني فـــــــــي ینـــــــــایر 
ـــــرارات االمریكیـــــة ودعمـــــت  ـــــف مختلـــــف الفصـــــائل الفلســـــطینیة التـــــي رفضـــــت الق ومواق

  التوجهات السیاسیة الجدیدة للسلطة وخاصة ما یتعلق بتدویل القضیة.
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ؤیــــــة الجدیــــــدة توجهــــــات اقتصــــــادیة تناســــــبها، وعبــــــرت لقــــــد تضــــــمنت هــــــذه الر   
ــــة عشــــرة مــــن بیانهــــا، مؤكــــدةً علــــى قــــرار  ــــة التنفیذیــــة ـعـــن ذلــــك فــــي الفقــــرة الثانی اللجن
ــــات الموقعــــة فــــي  ــــة التــــي نصــــت علیهــــا االتفاقی ــــرة االنتقالی ــــأن الفت ــــس المركــــزي ب المجل

ــــم تعــــد قائمــــة ــــه مــــن التزامــــات ل ــــاهرة، وواشــــنطن، بمــــا انطــــوت علی نتیجــــة  أوســــلو، والق
ــــًا لالتفاقــــات،  ــــب علیهــــا مــــن التزامــــات وفق لتنكــــر الحكومــــة اإلســــرائیلیة لمجمــــل مــــا ترت
ــــــك مــــــن الحكومــــــة البــــــدء فــــــورا بإعــــــداد الخطــــــط والمشــــــاریع  ــــــى أســــــاس ذل وطلبــــــت عل
ـــــــــى المســـــــــتویات  لخطـــــــــوات فـــــــــك ارتبـــــــــاط مـــــــــع ســـــــــلطات االحـــــــــتالل االســـــــــرائیلي عل

اللجنــــــــــة التنفیذیــــــــــة  السیاســـــــــیة واإلداریــــــــــة واالقتصــــــــــادیة واألمنیــــــــــة وعرضـــــــــها علــــــــــى
ــــــب اإلســــــرائیلي،  ــــــة مــــــع الجان ــــــات األمنی ــــــد العالق ــــــدءًا مــــــن تحدی للمصــــــادقة علیهــــــا، ب
والتحــــــــرر مــــــــن قیــــــــود اتفــــــــاق بــــــــاریس االقتصــــــــادي بمــــــــا یلبــــــــي متطلبــــــــات النهــــــــوض 
باالقتصــــاد الـــــوطني، والتحــــرر مـــــن تبعـــــات الــــربط القســـــري مــــع االقتصـــــاد اإلســـــرائیلي 

عطــــــــاء األولویـــــــــة للنهـــــــــوض باالقتصـــــــــاد الــــــــ وطني ودعـــــــــم العالقـــــــــات االقتصـــــــــادیة وإ
ــــــــــدول العربیــــــــــة واإلســــــــــالمیة والــــــــــدول الصــــــــــدیقة ودول االتحــــــــــاد  ــــــــــة مــــــــــع ال والتجاری
األوروبـــــــي. وفـــــــي الوقـــــــت نفســـــــه تحـــــــریم تـــــــداول الســـــــلع المنتجـــــــة فـــــــي المســـــــتوطنات 
وتوســــــیع نطــــــاق مقاطعــــــة المنتجــــــات االســــــرائیلیة بتــــــوفیر بــــــدائل لهــــــا مــــــن المنتجــــــات 

  عربیة واألجنبیة الصدیقة.الوطنیة ومنتجات البلدان ال
ــــــه تكــــــرر  ورغــــــم اهمیــــــة هــــــذا التوجــــــه وضــــــرورته لالقتصــــــاد الفلســــــطیني، إال أن

ـــــــت وزارة االقتصـــــــاد عـــــــام  ـــــــد اطلق ـــــــق. فق ـــــــدون تطبی ـــــــك ب ــــــل ذل ، وردًا علـــــــى 2015قبـ
حجــــــز ایــــــرادات المقاصــــــة، علــــــى لســــــان وزیرهــــــا الســــــابق د. محمــــــد مصــــــطفى رؤیــــــة 

ــــــى إعــــــادة صــــــیاغة الع ــــــدة ترتكــــــز عل القــــــة االقتصــــــادیة مــــــع إســــــرائیل اقتصــــــادیة جدی
ـــــى  ـــــاح عل ـــــة التجـــــارة وتضـــــمن التـــــوازن معهـــــا واالنفت ـــــوم علـــــى حری ـــــة تق باتفاقیـــــة مختلف
العــــــــالم. وتنفیـــــــــذ برنـــــــــامج إصـــــــــالح اقتصــــــــادي بـــــــــدعم القطاعـــــــــات اإلنتاجیـــــــــة مثـــــــــل 
ــــــي مــــــن  ــــــى تنظــــــیم الســــــوق المحل ــة، وتســــــهیل التجــــــارة، ویعمــــــل عل الصــــــناعة والزراعــــ

  .iاستثمارات جدیدة في القطاعات الحیویةخالل  برنامج یقوم على تشجیع 
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3  
مرحلــــــة جدیـــــــدة مـــــــن  2012دخــــــل االقتصـــــــاد الفلســــــطیني منـــــــذ أواخــــــر العـــــــام 

التراجــــــع بفعــــــل مجموعــــــة مــــــن االجــــــراءات التــــــي تزامنــــــت وتتابعــــــت طــــــوال الســــــنوات 
أمریكیـــــــة، دولیـــــــة) إال  الخمـــــــس الســـــــابقة. وهـــــــي وأن اختلفـــــــت مصـــــــادرها (إســـــــرائیلیة،

أنهـــــا تضـــــافرت معــــــًا فـــــي إلحــــــاق األذى االقتصـــــادي والسیاســــــي للســـــلطة الفلســــــطینیة 
  وشعبها. 
 اإلجراءات اإلسرائیلیة: . أ

ــــــاإلجراءات االســــــرائیلیة مــــــا صــــــدر  ، أن المقصــــــود ب ــــــًة ــــــه بدای ــــــد مــــــن التنوی ال ب
كــــــرد فعـــــــل علــــــى المواقـــــــف السیاســــــیة الفلســـــــطینیة خــــــالل هـــــــذه الفتــــــرة، باعتبـــــــار أن 
ــــد ســــنة  ــــات تتزای ــــة مــــن المعوق اســــرائیل تضــــع وبشــــكل ممــــنهج ومســــتمر منظومــــة كامل
ـــــل الفقــــــدان المســــــتمر لألراضــــــي والمــــــوارد الطبیعیــــــة بســــــبب اقامــــــة  بعــــــد أخــــــرى. ویمثـ
المســـــتوطنات وضـــــم االراضـــــي فـــــي الضــــــفة، والحصـــــار الشـــــامل لقطـــــاع غـــــزة أبــــــرز 

ــــــاطق  غیــــــر محــــــاور هــــــذا المــــــنهج، فضــــــال عــــــن تجــــــزؤ االقتصــــــاد الــــــى أســــــواق ومن
مترابطـــــــة، وفـــــــرض قیـــــــود علـــــــى اســـــــتیراد مـــــــدخالت االنتـــــــاج االساســـــــیة. ومـــــــن أهـــــــم 

  االجراءات خالل فترة الدراسة:
ــــى اســــتخدامه عقابــــًا  - ــــت إســــرائیل عل حجــــز أمــــوال المقاصــــة: وهــــو إجــــراء دأب

، عقـــــــــب جهـــــــــود 2011أو ضـــــــــغطًا علـــــــــى الســـــــــلطة، وقامـــــــــت بـــــــــذلك فـــــــــي مـــــــــایو 
مــــــــم المتحــــــــدة، وفــــــــي مــــــــایو ، عقــــــــب اللجــــــــوء لأل2012المصــــــــالحة، وفــــــــي نــــــــوفمبر 

، غــــــداة تقــــــدیم فلســــــطین طلــــــب االنضــــــمام إلــــــى محكمــــــة الجنایــــــات الدولیــــــة، 2015
ــــــذي زاد مــــــن  واســــــتمر التعلیــــــق األخیــــــر إلیــــــرادات المقاصــــــة أربعــــــة أشــــــهر، األمــــــر ال
ــــــى اللجــــــوء لالقتــــــراض  ، وأرغمهــــــا ال تــــــدهور الوضــــــع المــــــالي للســــــلطة المتــــــأزم أصــــــًال

  بیة التي سنتعرض لها في حینه.المحلي، وغیر ذلك من االثار السل
اســــــــتغالل أمـــــــــوال المقاصــــــــة التـــــــــي تجبیهــــــــا اســـــــــرائیل لخصــــــــم مســـــــــتحقات  -

تكــــــالیف اســــــتهالك المیــــــاه والكهربــــــاء والعــــــالج، بعیــــــدًا عــــــن االتفاقیــــــات المبرمــــــة مــــــع 
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الســـــــلطة بهــــــــذا الخصـــــــوص. ویســــــــاهم هـــــــذا االجــــــــراء فـــــــي اربــــــــاك الوضـــــــع المــــــــالي 
  دفع رواتب موظفیها بشكل اساسي.للسلطة كونها تعتمد على هذه االموال ل

تســــــارع الهجمــــــة االســــــتیطانیة فــــــي الضــــــفة الغربیــــــة، وخاصــــــة فــــــي المنطقــــــة  -
 للضــفة الجغرافــي المشــهد إلــى تغییــر المســتوطنات تزایــد إنشــاء  ج، لقــد أدى

 الجـزر مـن أرخبیـل یشـبه مـا إلـى تحـول، وفقـًا لتقریـر االونكتـاد، بحیـث الغربیـة
ــًا لتقریــرiiبعضــها عــن المشــتتة المنفصــلة  عــن للــدفاع الــوطني المكتــب . وفق

 فــي النصــف االســتیطان عطــاءات فقــد ســجلت االســتیطان ومقاومــة األرض
لعــام  بالنصــف الثــاني مقارنــة40%  بنســبة ارتفاعــاً  2016 العــام مــن األول

2015 iii كـــــذلك زاد عـــــدد المســــــتوطنین فـــــي الضـــــفة الغربیــــــة والقـــــدس خـــــالل الفتــــــرة .
ـــــــــــي مســـــــــــتوطني %. وا16) بنســـــــــــبة 2012-2016( لغریـــــــــــب أن نســـــــــــبة الزیـــــــــــادة ف

ـــــــدس إذ بلغـــــــت  ـــــــى 20.6الضـــــــفة أكبـــــــر مـــــــن الق %، بینمـــــــا وصـــــــلت فـــــــي القـــــــدس ال
8.4%iv ـــــــل التوســـــــع االســـــــتیطاني المعـــــــوق الرئیســـــــي لحركـــــــة انتقـــــــال األیـــــــدي . ویمث

  العاملة والبضائع واستغالل الموارد الطبیعیة خاصة في المنطقة ج.
ـــــانون خصـــــم رواتـــــب األســـــ - ـــــى ق صـــــادقة عل ـــــل لجنـــــة المُ رى والشـــــهداء مـــــن قب

ــــــــة واألمــــــــن فــــــــي الكنیســــــــت اإلســــــــرائیلي یــــــــوم  . وســــــــیتم ذلــــــــك 21/2/2018الخارجی
ـــــــى قرصـــــــنة  ، كمـــــــا أشـــــــرنا ال ـــــــي تتعـــــــرض دومـــــــًا مباشـــــــرة مـــــــن أمـــــــوال المقاصـــــــة، الت

  السلطات االسرائیلیة.
ــــى قطـــــــاع غـــــــزة خـــــــارج إطـــــــار الفضـــــــاء الفلســـــــطیني، باســـــــتمرار  - اإلبقـــــــاء علـــ

ـــــــــة المصـــــــــالحة، و  ـــــــــداءات العســـــــــكریة. یكلـــــــــف هـــــــــذا الوضـــــــــع الحصـــــــــار وعرقل االعت
الموازنــــــة الفلســـــــطینیة الكثیــــــر مـــــــن االیـــــــرادات التــــــي تفقـــــــدها، والنفقــــــات التـــــــي تتزایـــــــد 

  غداة كل اعتداء عسكري.
  ب. االجراءات االمریكیة:

، وهـــــــي  ـــــــر تسییســـــــًا ـــــــة للســـــــلطة الفلســـــــطینیة االكث ـــــــر المســـــــاعدات االمریكی تعتب
ـــــة الكـــــونغرس الـــــذي یربطهـــــا  ـــــأمن اســـــرائیل ومصـــــلحة مرتبطـــــة بموافق بشـــــكل مباشـــــر ب
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امریكــــــا فــــــي المنطقــــــة. تتنــــــوع المســـــــاعدات االمریكیــــــة لفلســــــطین، فمنهــــــا مســـــــاعدات 
ــــــه  ُوجَّ ــــــدعم الموازنــــــة وتطــــــویر قــــــوى االمــــــن والحكــــــم، ومنهــــــا مــــــا ی مباشــــــرة للســــــلطة ل

ــــــــة الدولیــــــــة للتنمیــــــــة ( ). USAIDللقطاعــــــــات االقتصــــــــادیة واالجتماعیــــــــة عبــــــــر الوكال
جمـــــة عـــــن قـــــرار ترامـــــب بخصـــــوص القـــــدس والموقـــــف الفلســـــطیني وبعـــــد التـــــوترات النا

ـــــــیص  ـــــــة لمعاقبـــــــة الســـــــلطة بتقل ـــــــد توجهـــــــت االدارة االمریكی ــــــرار، فق ـــــــرافض لهـــــــذا القـ ال
  ومنع المساعدات، وفقًا لما یلي:

ــــــــــــي مجلــــــــــــس الشــــــــــــیوخ یــــــــــــوم  - صــــــــــــوتت لجنــــــــــــة العالقــــــــــــات الخارجیــــــــــــة ف
ــــــــى مشــــــــروع "تــــــــایلور فــــــــورس" بقطــــــــع المســــــــاعدات عــــــــن الســــــــلطة 30/7/2017  عل

الفلســــــطینیة إذا مــــــا اســــــتمرت فــــــي دفــــــع مخصصــــــات الشــــــهداء واألســــــرى والجرحــــــى. 
ـــــم صـــــادق الكـــــونغرس األمریكـــــي فـــــي مـــــارس  ـــــذي تـــــم  2018ث علـــــى هـــــذا القـــــانون ال

ــــــرئیس األمریكــــــي  ــــــر ال ــــــه بشــــــكل نهــــــائي عب ــــــیض للمصــــــادقة علی ــــــت األب ــــــه للبی تحویل
ـــــمل القــــــــانون فــــــــي أحــــــــد أفرعــــــــه قــــــــرارًا یــــــــدعو لحجــــــــب  ــــــــد ترامــــــــب، حیــــــــث یشـــ دونال

  .ملیون دوالر 300مساعدات التي تقدمها واشنطن، والتي تصل الى ال
ـــــة لألراضـــــي الفلســـــطینیة مـــــن  ـــــض حجـــــم المســـــاعدات االمریكی ـــــد انخف عملیـــــًا فق

ــــــــــــــــى  2016ملیــــــــــــــــون دوالر عــــــــــــــــام  417 ــــــــــــــــون دوالر عــــــــــــــــام  285ال . 2017vملی
 170وانخفــــــض حجــــــم المســــــاعدات االمریكیــــــة المقدمــــــة لــــــدعم الموازنــــــة مــــــن حــــــوالي 

ـــــــــى 2015-2008فـــــــــي المتوســـــــــط للفتـــــــــرة (ملیـــــــــون دوالر  ملیـــــــــون للعـــــــــامین  75) ال
  .vi 2016،2017االخیرین 
، أنهـــــــــا تنـــــــــوي تقلـــــــــیص 14/2/2018أعلنــــــــت إدارة الـــــــــرئیس ترامـــــــــب یــــــــوم  -

ـــــغ  ـــــل مبل ـــــه یعتـــــزم تحوی ـــــروا، وأكـــــد ترامـــــب بأن ـــــط  60مســـــاهمتها لالون ـــــون دوالر فق ملی
ـــــروا مـــــن أصـــــل  ـــــون، ذلـــــك باإلضـــــافة إلـــــى أن أي مســـــاع 125لالون دات أمیركیـــــة ملی

مســــتقبلیة للمنظمـــــة األممیــــة ســـــوف تكـــــون مشــــروطة بعـــــودة الفلســــطینیین إلـــــى طاولـــــة 
ــــــة لالونــــــروا بلــــــغ  ــــــاریر الــــــى أن حجــــــم المســــــاعدات االمریكی ـــــیر التق المفاوضــــــات. تشـ
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 .vii)2017-2014ملیــــــــــــون دوالر ســــــــــــنویًا خــــــــــــالل الفتــــــــــــرة ( 350فـــــــــــي المتوســــــــــــط 
  ج. انخفاض حجم المساعدات الخارجیة:

ــــــي التراجــــــع منــــــذ العــــــام بــــــدء حجــــــم المســــــ . ویســــــري 2009اعدات الخارجیــــــة ف
ــــــــك الموجهــــــــة للقطــــــــاع  ـــى المســــــــاعدات الموجهــــــــة للحكومــــــــة أو تل ـــــ هــــــــذا التراجــــــــع عل
ـــــــدول  ـــــــك فـــــــي ســـــــیاق مواقـــــــف سیاســـــــیة لل الخـــــــاص والقطاعـــــــات األخـــــــرى. ویـــــــأتي ذل

  المانحة ردًا على جمود عملیة السالم في سیاق بیئة إقلیمیة ودولیة متغیرة.

ــــــــد بلــــــــغ حجــــــــم ملیــــــــون دوالر  3190بمبلــــــــغ  2008المســــــــاعدات أقصــــــــاها عــــــــام  لق
) اســــــتمر فــــــي التراجــــــع 1% منهــــــا للحكومــــــة). وكمــــــا یظهــــــر فــــــي الشــــــكل رقــــــم (62(

% منهـــــــا للحكومـــــــة). لكنـــــــه 36.7( 2012ملیـــــــون دوالر عـــــــام  1751الـــــــى مســـــــتوى 
ــــــــــــى  % منهــــــــــــا 44) (2017-2013فــــــــــــي المتوســــــــــــط للفتــــــــــــرة ( 1447انخفــــــــــــض ال

  .  viiiللحكومة)
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ـــــــة) نفـــــــس ســـــــلكت المســـــــاع ـــــــة (الجاریـــــــة والتطویری دات الموجهـــــــة لـــــــدعم الموازن
ـــــــذ العـــــــام  ـــــــث تناقصـــــــت من ـــــــة، حی مـــــــن  2010االتجـــــــاه الخـــــــاص بالمســـــــاعدات الكلی

ــــــــــــى  1146مســــــــــــتوى  ، ورغــــــــــــم 2012ملیــــــــــــون دوالر عــــــــــــام  944ملیــــــــــــون دوالر ال
، إال انهــــــــــا عــــــــــادت للتراجــــــــــع طــــــــــوال الســــــــــنوات 2014، 2013ارتفاعهــــــــــا عــــــــــامي 

ـــــــــى الـــــــــثالث االخیـــــــــرة لتســـــــــجل حجمـــــــــ ملیـــــــــون دوالر  476، 765، 798ًا وصـــــــــل ال
). یشـــــیر هـــــذا التراجـــــع المســـــتمر فـــــي 2، وفقـــــًا لبیانـــــات الشـــــكل رقـــــم (ixعلـــــى الترتیـــــب

حجــــــم المســـــــاعدات الكلیـــــــة والموجهـــــــة للموازنـــــــة الــــــى منهجیـــــــة جدیـــــــدة قوامهـــــــا عـــــــدم 
ــــدرة  العــــودة الــــى المســــتویات الســــابقة للــــدعم، االمــــر الــــذي ســــیترك آثــــارًا ســــالبة علــــى ق

ــــــداخلي وانخفــــــاض معــــــدالت النمــــــو الحكومــــــ ــــــدین ال ــــــى تغطیــــــة العجــــــز وزیــــــادة ال ة عل
.   االقتصادي، كما سنرى الحقًا

4  
ـــــــأثرت  ـــــــي اســـــــتعراض المؤشـــــــرات االقتصـــــــادیة الكلیـــــــة التـــــــي ت ـــــــدخول ف قبـــــــل ال
ســــــلبًا بهـــــــذه االجــــــراءات وأصـــــــبحت تمثــــــل تحـــــــدیات حقیقیــــــة تعتـــــــرض ُســــــبل تطـــــــور 
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ــــــة االقتصــــــا ــــــى أن كاف د الفلســــــطیني كرافعــــــة للعمــــــل السیاســــــي، البــــــد مــــــن التأكیــــــد عل
هــــــــذه التحـــــــــدیات انمـــــــــا تعمـــــــــل وتنشـــــــــأ فـــــــــي ســـــــــیاق التحـــــــــدي الرئیســـــــــي لالقتصـــــــــاد 
الفلســــــــطیني أال وهــــــــو التبعیـــــــــة االقتصــــــــادیة التـــــــــي تمنــــــــع الوصـــــــــول إلــــــــى اقتصـــــــــاد 
ــــي كــــل مفاصــــل  ــــل ومســــتقل. وتتبــــدى مالمــــح التبعیــــة ومؤشــــراتها ف فلســــطیني قــــوي، ب

ـــطیني، ابتـــــداءً بقطـــــاع التجـــــارة الخارجیـــــة، ومـــــرورًا باســـــتخدام العملـــــة ا القتصـــــاد الفلســ
اإلســـــــــرائیلیة والمصــــــــــارف اإلســـــــــرائیلیة، وااللتــــــــــزام بالنظـــــــــام الجمركــــــــــي اإلســــــــــرائیلي، 
ـــــــود  ـــــــاء، میـــــــاه، اتصـــــــاالت، وق ـــــــى الخـــــــدمات العامـــــــة االساســـــــیة (كهرب واالعتمـــــــاد عل

أتي مــــن تَجــــذرها وعمقهــــا فــــي البنیـــــة ..)، وانتهــــاءً بســــوق العمــــل. وخطــــورة التبعیــــة تــــ
ـــــــــة مـــــــــن االحـــــــــتالل وسیاســـــــــاته، التـــــــــي  االقتصـــــــــادیة الفلســـــــــطینیة بعـــــــــد عقـــــــــود طویل
اســــــتمرت بعــــــد إنشــــــاء الســــــلطة الفلســــــطینیة مــــــن خــــــالل اتفــــــاق بــــــاریس االقتصــــــادي. 
ـــــة (عالقـــــة التبعیة/الســـــیطرة) نظامـــــًا  ـــــك، أن أصـــــبحت هـــــذه العالق لقـــــد ترتـــــب علـــــى ذل

  اته.له مكوناته، وأدواته وآلی
  . تراجع معدالت النمو االقتصادي:  1.4

ـــــــي ینمـــــــو بتـــــــأثیر مـــــــن زیـــــــادة حجـــــــم االســـــــتهالك  ـــــــب الكل ـــــــى أن الطل اشـــــــرنا ال
المــــــدعوم مــــــن المســــــاعدات الخارجیــــــة فــــــي ســــــیاق اســــــتحواذ كبیــــــر لقطــــــاع الخــــــدمات 

ــــــــى  ــــــــي یصــــــــل ال % بینمــــــــا ال یتجــــــــاوز نصــــــــیب القطاعــــــــات 70علــــــــى النــــــــاتج المحل
) االنتاجیــــــة (الزراعـــــــة والصـــــــناعة م % فـــــــي المتوســـــــط خـــــــالل فتـــــــرة الدراســـــــة. 19عـــــــًا

تراجعـــــــت معـــــــدالت النمــــــــو بتراجـــــــع المســـــــاعدات الخارجیــــــــة حیـــــــث انخفضـــــــت مــــــــن 
ــــــــــــى 2011-2008% فــــــــــــي المتوســــــــــــط للفتــــــــــــرة (8.8 -2012% للفتــــــــــــرة (3.2) ال

  ).3). انظر الشكل رقم (2017
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  تزاید هشاشة الوضع المالي:-2.4
الموازنــــــة العامــــــة تراجــــــع بشــــــكل رأینــــــا كیــــــف أن حجــــــم المســــــاعدات الخاصــــــة ب

حـــــــوالي  2013مقارنــــــة بعـــــــام  2017كبیــــــر، حیـــــــث بلغــــــت نســـــــبة االنخفــــــاض عـــــــام 
ــــــي االجمــــــالي مــــــن 65 % عــــــام 32%. كــــــذلك انخفضــــــت نســــــبتها مــــــن النــــــاتج المحل

. ورغــــــــــم أن اإلصــــــــــالحات المالیــــــــــة 2017% فقــــــــــط عــــــــــام 5الــــــــــى حــــــــــوالي  2008
ـــــى النـــــاتج المحلـــــي االجمـــــالي  أســـــفرت عـــــن انخفـــــاض نســـــبة عجـــــز الموازنـــــة نســـــبة ال

ـــــــــل مـــــــــن  2006% عـــــــــام 30مـــــــــن  ـــــــــاض نســـــــــبة 2017% عـــــــــام 8الـــــــــى أق ، وانخف
ـــــة، إال أن 14% الـــــى 23االجـــــور الـــــى النـــــاتج المحلـــــي مـــــن  % لـــــنفس عـــــامي المقارن

ـــــك الـــــدولي ـــــي لســـــد فجـــــوة xالمســـــاهمة المحتملـــــة لهـــــذه اإلجـــــراءات، وفقـــــًا للبن ، لـــــن تكف
ـــــل بالكامـــــل. ویقتـــــرب اقتـــــراض الســـــلطة الفلســـــطینی ة مـــــن البنـــــوك المحلیـــــة مـــــن التموی

ـــــــــرص  ـــــــــذي وضـــــــــعته ســـــــــلطة النقـــــــــد الفلســـــــــطینیة. ونظـــــــــرًا الن ف الحـــــــــد االقصـــــــــى ال
ــــراكم  ــــر، فــــإن فجــــوة التمویــــل ســــتؤدي الــــى ت االقتــــراض الــــداخلي تقلصــــت الــــى حــــد كبی
المزیــــد مــــن المتــــأخرات، التــــي ترهــــق الموازنــــة عنــــد ســــدادها وتُحــــِدث مــــن جدیــــد عجــــزًا 

ـــــة ـــــدرة الحكومـــــة علـــــى تســـــدید كاف ـــــي ق ـــــد الوضـــــع  ف االســـــتحقاقات المالیـــــة . وممـــــا یزی
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ـــــــم یـــــــتم  المـــــــالي ســـــــوءًا أن الخیـــــــارات المتاحـــــــة اآلن لمعالجتهـــــــا محـــــــدودة للغایـــــــة اذا ل
  .  تعدیل االتجاهات السائدة حالیاً 

ــن الواضـــــح إذا، أن تـــــداعیات تخفـــــیض المســـــاعدات تظهـــــر فـــــي تزایـــــد حجـــــم  مـــ
ـــــد ان نســـــتعر  ـــــدین الـــــداخلي والمتـــــأخرات، لـــــذلك ومـــــن المفی ض التطـــــورات فـــــي هـــــذا ال

  المجال.

 تطور حجم الدین الداخلي: . أ

ــــــد ارتفــــــع مــــــن  ــــــداخلي باضــــــطراد، فق ــــــد حجــــــم الــــــدین ال ملیــــــون دوالر  840تزای
ــــــى  2010عــــــام  ــــــون دوالر عــــــام  1385ال ــــــى 2012ملی ــــــز ال ــــــم قف ــــــون  1501، ث ملی
ـــــــك بزیـــــــادة قـــــــدرها 2017عـــــــام  (انظـــــــر الشـــــــكل  2012% مقارنـــــــة بعـــــــام 18.4، وذل
الزیــــــادة الـــــــى حـــــــد كبیــــــر بانخفـــــــاض المســـــــاعدات، حیـــــــث أن ). تـــــــرتبط هـــــــذه 4رقــــــم 

  معظم 

                                   
   الف موظف معظمھم من قطاع غزة، وقد یمثل ھذا  20أحالت السلطة الفلسطینیة الى التقاعد المبكر حوالي

االجراء بدایة لتعدیل االتجاھات السائدة حسب وصف البنك الدولي، ألنھ من المفترض أن یساعد بشكل واضح 
  اتورة الرواتب، وال یتوفر االن احصاءات حول النتائج المالیة لھذا االجراء من اجل التقییم. على تخفیض ف
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هـــــذه الـــــدیون تســـــتخدم لتمویـــــل مـــــا تبقــــــى مـــــن العجـــــز بعـــــد المســـــاعدات. مــــــن 
ــــــي) وصــــــل الــــــى   2543الجــــــدیر بالــــــذكر أن اجمــــــالي الــــــدین العــــــام (خــــــارجي وداخل

% 31% بعـــــد أن كـــــان 40ملیـــــون دوالر وبلغـــــت نســـــبته مـــــن النـــــاتج المحلـــــي حـــــوالي 
ـــــداخلي . و 2011عـــــام  ـــــد نســـــبة الـــــدین ال ـــــة بمكـــــان االشـــــارة الـــــى تزای ــه مـــــن االهمی لعلـــ

ــــــث تزایــــــدت مــــــن  ــــــدین العــــــام، حی ــــــى  2011% عــــــام 49.6مــــــن اجمــــــالي ال % 59ال
ـــــــــدین الحكـــــــــومي 2017عـــــــــام  ـــــــــذي یعكـــــــــس خطـــــــــورة االتجـــــــــاه العـــــــــام لل ، االمـــــــــر ال

  ومكوناته.

 المتأخرات . ب

ـــــتم ســـــدادها، وهـــــي ـــــم ی ـــي الســـــنة المالیـــــة عـــــادة بوجـــــود متـــــأخرات ل تتكـــــون  تنتهــ
ــــــة الســــــداد علــــــى هیئــــــة ُأجــــــور ورواتــــــب لهیئــــــة التــــــأمین  مــــــن مســــــتحقات مالیــــــة واجب
والمعاشـــــــات (مســـــــاهمة الحكومـــــــة للموظـــــــف)، وردیـــــــات ضـــــــریبیة للقطـــــــاع الخـــــــاص، 
ـــــــك الخاصـــــــة بالمشـــــــاریع  ـــــــى تكـــــــالیف التوریـــــــد مـــــــن الســـــــلع والخـــــــدمات وتل اضـــــــافة ال

ف ملیـــــــار . وهـــــــي تتـــــــراوح حســـــــب احصـــــــاءات وزارة المالیـــــــة حـــــــول نصـــــــxiالتطویریـــــــة
ــــــرة ( ــــــوم بتخصــــــیص مبــــــالغ 2017-2012دوالر طــــــوال الفت ــــــار أن الــــــوزارة تق )، باعتب

ُعجزهــــا عــــن الســــداد. وتمثــــل هــــذه المتــــأخرات  ســــنویة للســــداد حتــــى ال تتــــراكم بشــــكل ی
والحـــــال كـــــذلك عـــــبء مـــــالي مســـــتمر یُضـــــاف الـــــى عـــــبء الـــــدین الـــــداخلي وتغطیـــــة 

  كافة النفقات العامة.

  . التشوهات الهیكلیة:3.4

  ضعف القطاعات االنتاجیة: أ.

مـــــن أهــــــم مالمـــــح هشاشــــــة االقتصـــــاد الفلســــــطیني ضـــــعف القاعــــــدة االنتاجیــــــة، 
یشـــــیر تقریـــــر لالنكتـــــاد بـــــأن االقتصـــــاد الفلســـــطیني یعمـــــل بأقـــــل كثیـــــرًا مـــــن ثلثـــــي رأس 

. یتمثــــــــــل ضــــــــــعف 1998xiiالمــــــــــال المــــــــــادي (القاعــــــــــدة اإلنتاجیــــــــــة) مقارنــــــــــة بعــــــــــام 
) فـــــي تراجـــــع نصــــیبها مـــــن النـــــاتج المحلـــــي القطاعــــات االنتاجیـــــة (الزراعـــــة والصــــناعة
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) هـــــــــذا التراجـــــــــع حیـــــــــث انخفضـــــــــت 5االجمـــــــــالي. توضـــــــــح بیانـــــــــات الشـــــــــكل رقـــــــــم (
. وهــــــــي تعكــــــــس 2017% عــــــــام 15.8الـــــــى  2012% عــــــــام 19.3مســـــــاهمته مــــــــن 

  اتجاهًا عامًا من التراجع منذ بدایة االلفیة.

% 2.8% إلــــــى 12حیــــــث تراجــــــع نصــــــیب الزراعــــــة فــــــي النــــــاتج المحلــــــي مــــــن 
ــــین ــــط ب ــــة. فــــي  2017، 1995عــــامي  فق ــــد مــــن العوامــــل المناوئ ، فــــي ظــــل العدی

ــــــي االجمــــــالي و21حــــــین هــــــبط نصــــــیب الصــــــناعة مــــــن  ــــــاتج المحل % 18% مــــــن الن
% مـــــــن العـــــــاملین. بینمـــــــا ارتفـــــــع فـــــــي 13% مـــــــن النـــــــاتج، 13مـــــــن العـــــــاملین، الـــــــى 

%، االمـــــر 62الوقـــــت ذاتـــــه نصـــــیب قطـــــاع الخـــــدمات العامـــــة والخاصـــــة لیصـــــل الـــــى 
ــــــي أن  ــــــذي یعن ــــــاجي ال ــــــر انت ــــــأتي مــــــن الخــــــدمات، عاكســــــًا هیكــــــل غی ــــــاتج ی ثلثــــــي الن

  عاجز عن رفد االقتصاد بمعدالت النمو الالزمة وفرص العمل.
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 ب.عجز الموازنة:

ــــــــدًا طــــــــوال الســــــــنوات  ــــــــل المســــــــاعدات تزای ســــــــجل عجــــــــز الموازنــــــــة العامــــــــة قب
ــــات ا ــــي فــــي قصــــور االیــــرادات عــــن تغطیــــة النفق لمتزایــــدة، الســــابقة، نتیجــــة خلــــل هیكل

ــــــى حــــــوالي  ــــــر 65حیــــــث تعتمــــــد االیــــــرادات وبنســــــبة تصــــــل ال ــــــى الضــــــرائب غی % عل
المباشـــــرة التـــــي تُحصـــــلها اســـــرائیل علـــــى الـــــواردات الفلســـــطینیة، فـــــي ظـــــل تراجـــــع دور 
القطاعــــات االقتصــــادیة االنتاجیــــة فــــي االقتصــــاد ومـــــا یترتــــب علــــى ذلــــك مــــن تراجـــــع 

ــــــــة. یوضــــــــح الشــــــــكل رقــــــــم ( ــــــــة ) تطــــــــو 6حصــــــــیلة الضــــــــرائب المحلی ر عجــــــــز الموازن
ـــــــث تراجـــــــع العجـــــــز مـــــــن  ـــــــون دوالر عـــــــام  1675العامـــــــة، حی ـــــــى  2012ملی  870ال

. ویــــــــاتي ذلــــــــك فــــــــي ســــــــیاق جهــــــــود الســــــــلطة لمواجهــــــــة 2017ملیــــــــون دوالر عــــــــام 
االنخفـــــــاض المســـــــتمر فـــــــي المســـــــاعدات الموجهـــــــة للموازنـــــــة ووصـــــــول قـــــــدرتها علـــــــى 

عــــــزز عــــــدم االقتـــــراض المحلــــــي الــــــى حـــــدها االقصــــــى. لكــــــن اســــــتمرار هـــــذا العجــــــز ی
.   االستدامة المالیة خاصة في ظل ضعف توفر فرص قویة لتغطیته محلیًا
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  ج. عجز المیزان التجاري السلعي

ــــــة  ــــــرز التشــــــوهات المرتبطــــــة بالتبعی ــــز التجــــــاري (الســــــلعي) أحــــــد أب یمثــــــل العجــ
 4408للســــوق االســـــرائیلي. فقـــــد تزایـــــد العجـــــز التجــــاري بشـــــكل مســـــتمر، وصـــــل الـــــى 

ـــــــــون دوالر عـــــــــام  مســـــــــتوى  2005وللمقارنـــــــــة فقـــــــــد بلـــــــــغ العجـــــــــز عـــــــــام  ،2017ملی
%. المالحــــــظ أن العجـــــــز 97ملیــــــون دوالر، وبنســــــبة زیـــــــادة وصــــــلت الـــــــى  2235.6

ـــــــد حتـــــــى عـــــــن عجـــــــز  ـــــــة اضـــــــعاف الصـــــــادرات التـــــــي تزی ـــــــر مـــــــن ثالث التجـــــــاري أكث
ــــم ( ــــاض 7الحســــاب الجــــاري. یعكــــس الشــــكل رق ــــى انخف ــــذي یشــــیر ال ) هــــذا التطــــور ال

ــــــه بعــــــد عــــــام  ــــــى تراجــــــع لحجــــــم ، والمــــــرجح أ2013حدت ــــــاض یعــــــود ال ن هــــــذا االنخف
الـــــواردات فــــــي قطــــــاع غـــــزة. ورغــــــم أن اســــــرائیل لـــــم تعــــــد مصــــــدرا/وجهة إال لخمســــــین 

ـــن التجـــــارة الفلســــطینیة، وتراجـــــع العجــــز مـــــع اســــرائیل الـــــى أقــــل مـــــن  % 20بالمائــــة مـ
، إال أن اســـــرائیل ال تـــــزال أكبـــــر شـــــریك xiiiمـــــن النـــــاتج المحلـــــي، كمـــــا الحـــــظ الخالـــــدي

  وتتحكم في التجارة الفلسطینیة تجاري لفلسطین 

عبـــــر المـــــوانئ التجاریـــــة االســـــرائیلیة. وســـــوقها هـــــو المهـــــیمن علـــــى الصــــــادرات 
  %.70%، بینما تبلغ نسبة الواردات من اسرائیل 87وبنسبة 
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  د. تشوهات سوق العمل:

متـــــأثرا بتآكـــــل القاعـــــدة االنتاجیـــــة وضـــــعف دورهـــــا فـــــي النـــــاتج المحلـــــي، نشـــــأت 
ـــــدة ومستعصـــــی ـــــذي لـــــم یعـــــد قـــــادرًا عـــــن اســـــتیعاب فجـــــوة متزای ـــــي ســـــوق العمـــــل، ال ة ف

النســـــبة االكبــــــر مــــــن المشــــــاركین فــــــي القــــــوى العاملــــــة، فضــــــال عــــــن الــــــداخلین الجــــــدد 
 1.34لســــــوق العمـــــــل، ومعظمهــــــم مـــــــن الخـــــــریجین. لقــــــد بلـــــــغ عــــــدد القـــــــوى العاملـــــــة 

فـــــي قطـــــاع غـــــزة). وتعتبـــــر  497فـــــي الضـــــفة و 844( 2016ملیـــــون شـــــخص عـــــام 
تفعــــــة مــــــن أبــــــرز تشــــــوهات ســــــوق العمــــــل، فقــــــد وصــــــلت عــــــام معــــــدالت البطالــــــة المر 

  .xiv% فــــــي قطــــــاع غــــــزة)43.6% فــــــي الضــــــفة، 18.1%( 27.4الــــــى  2017
ـــــــى حـــــــوالي  ـــــــي اســـــــرائیل تصـــــــل ال ـــــــون ف ـــــــذین یعمل ـــــــإن 12وحیـــــــث أن نســـــــبة ال %، ف

% فقـــــط مــــن القـــــوى العاملــــة التـــــي تــــزداد ســـــنویًا 60االقتصــــاد المحلـــــي ال یوظــــف إال 
ــــــى  ــــــي المتوســــــط ال %. إن هــــــدر المــــــوارد البشــــــریة یؤكــــــد عــــــدم 3.3بمعــــــدل یصــــــل ف

  االستغالل االمثل للموارد المتاحة في االقتصاد الفلسطیني.

  هـ. االقتصاد الریعي

ـــــــــــة تتغـــــــــــذى بالمســـــــــــاعدات  ـــــــــــت التشـــــــــــوهات الســـــــــــابقة كمنظومـــــــــــة متكامل عمل
الموجهــــــــة فـــــــــي معظمهـــــــــا لتمویـــــــــل النفقـــــــــات الجاریـــــــــة، علـــــــــى اضـــــــــعاف االقتصـــــــــاد 

حیـــــث اعتمـــــدت الســـــلطة، بتشـــــجیع مـــــن المـــــانحین،  الحقیقـــــي المعتمـــــد علـــــى االنتـــــاج.
ــــــــب، االمــــــــر الــــــــذي أدخلهــــــــا فــــــــي دوامــــــــة الحاجــــــــة  علــــــــى المســــــــاعدات لتحفیــــــــز الطل
المســــــتمرة لهــــــذه المســــــاعدات لتمویــــــل االســــــتهالك المتزایــــــد، وتلعــــــب المســــــاعدات دورا 
ــــــــى االقتصــــــــاد الفلســــــــطیني، ومــــــــن أبــــــــرز  ــــــــي اضــــــــفاء الصــــــــفة الریعیــــــــة عل ــــــــارزا ف ب

  رى في االقتصاد: المظاهر الریعیة االخ

زیـــــادة نســـــبة االســـــتهالك النهـــــائي عـــــن النـــــاتج المحلـــــي بنســـــبة تتـــــراوح حـــــول  -
ــــــي نتیجــــــة االزمــــــات المتكــــــررة، 120 %، وتزیــــــد عنــــــد تراجــــــع مســــــتویات النــــــاتج المحل

ــــــى  ــــــوطني یســــــجل معــــــدالت ســــــالبة، 136لتصــــــل ال ــــــي أن االدخــــــار ال %. وهــــــذا یعن
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ــــــي بعــــــض الســــــنوات. وتعــــــز  ــــــادة المســــــاعدات ف ــــــة ( إال عنــــــد زی ــــــة الغریب ز هــــــذه الحال
%) مـــــــن الحالـــــــة 60نســـــــبة االســـــــتهالك الـــــــى النـــــــاتج فـــــــي الـــــــدول العربیـــــــة حـــــــوالي 

  الریعیة لالقتصاد وضعف قدراته الذاتیة على تولید االستثمار وفرص العمل.

یترتـــــب علـــــى مـــــا ســـــبق تغیـــــرات فـــــي نســـــبة االســـــتثمار مـــــن النـــــاتج وحجمـــــه  -
خــــــالل الخمــــــس ســــــنوات االخیـــــــرة ومكوناتــــــه، فقــــــد تراجعــــــت نســــــبة نمـــــــو االســــــتثمار 

ـــــــى مـــــــن عمـــــــر الســـــــلطة ( ـــــــث 1999-1995مقارنـــــــة بالســـــــنوات الخمـــــــس االول )، حی
ــــــى، بینمــــــا نمــــــا بمعــــــدل 79نمــــــا بمعــــــدل  % خــــــالل الفتــــــرة 2.9% خــــــالل الفتــــــرة االول

% 30). وتراجعــــــت نســــــبته مــــــن النــــــاتج المحلــــــي مــــــن حــــــوالي  2012-2017(
ــــــــى الــــــــى  یــــــــرة، كــــــــذلك تشــــــــوهت % خــــــــالل الســــــــنوات االخ21.3خــــــــالل الفتــــــــرة االول

ـــد بـــــدأت نســـــبة االســـــتثمار فـــــي المبـــــاني فـــــي الزیـــــادة منـــــذ العـــــام  ، 2012مكوناتـــــه، فقــ
% مــــــــن حجــــــــم االســــــــتثمار 88.5) 2017-2012وبلغــــــــت فــــــــي المتوســــــــط للفتــــــــرة (

ـــــــــى (70.4الكلـــــــــي بعـــــــــد أن كانـــــــــت ال تتجـــــــــاوز  -1995% للســـــــــنوات الســـــــــت االول
2000(xvـــــرتبط ببیئـــــ ة االعمـــــال المتقلبـــــة . تعكـــــس هـــــذه التغیـــــرات تشـــــوهات هیكلیـــــة ت

  وضعف التدخالت الفلسطینیة لتشجیع االستثمار.

5 
ــــــي ســــــیاق التطــــــورات االقتصــــــادیة والسیاســــــیة،  ــــــة ف ــــــرز التحــــــدیات االجتماعی تب
ـــــرات فـــــي المؤشـــــرات االقتصـــــادیة ذات  ـــــد تكـــــون العدیـــــد مـــــن مؤشـــــراتها نتیجـــــة لتغی وق

ــــــة. نســــــتعرض فیمــــــ ــــــي تتضــــــافر مــــــع نظیرتهــــــا العالق ــــــي أهــــــم هــــــذه التحــــــدیات الت ا یل
  االقتصادیة كعبء یواجه الجهود المبذولة ألي حراك سیاسي/اقتصادي.
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  . ضعف مستویات نصیب الفرد من الناتج المحلي:1.5

تكمـــــن أهمیـــــة نصـــــیب الفـــــرد مـــــن النـــــاتج فـــــي كونـــــه أحـــــد المقـــــاییس الرئیســـــیة 
معیـــــــار الخــــــــاص بـــــــدلیل التنمیــــــــة لتقیـــــــیم مســــــــتویات المعیشـــــــة. وهــــــــو یمثـــــــل ثلــــــــث ال

، مـــــا یعكـــــس مســـــتوى التنمیـــــة فـــــي بلـــــد مـــــا وأثرهـــــا االجتمـــــاعي.  البشـــــریة، ألنـــــه غالبـــــًا
ــــــــي خــــــــالل الفتــــــــرة ( ) كمــــــــا 2017-2102إن تراجــــــــع معــــــــدالت نمــــــــو النــــــــاتج المحل

رأینـــــا، یقـــــدم صـــــورة عامـــــة عـــــن المســـــتویات التـــــي حققهـــــا نصـــــیب الفـــــرد مـــــن النـــــاتج، 
)، لتشــــــهد بــــــاقي 8% ( الشــــــكل رقــــــم 3.9بة وبنســــــ 2012حیــــــث كــــــان اعالهــــــا عــــــام 

الســـــنوات تراجعـــــًا واضـــــحًا وصـــــل لدرجـــــة تحقیـــــق معـــــدالت نمـــــو ســـــالبة فـــــي عـــــامین 
2013 ،2014.  

  

  . تزاید معدالت البطالة والفقر:2.5

فــــــــي ســــــــیاق التشــــــــوهات الهیكلیــــــــة التــــــــي استعرضــــــــناها ســــــــابقًا یتضــــــــح مــــــــدى 
ــــــي ال تســــــعف ســــــوق الع ــــــة الت ــــــت القطاعــــــات االنتاجی ــــــوفیر مــــــا ضــــــعف وتهاف مــــــل بت

ــرص العمـــــل المطلوبـــــة، ومـــــن هنـــــا تحـــــدث تشـــــوهات ســـــوق العمـــــل التـــــي  یلـــــزم مـــــن فـــ
شـــــار فـــــي هـــــذا المجـــــال الـــــى  ُ تتبـــــدى فـــــي عجـــــزه الـــــدائم عـــــن تـــــوفیر هـــــذه الفـــــرص. وی
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 عنـد» ســیرز ددلـي  « Dudley Seersاالقتصـاد معـاییر ثالثــة طرحهـا أســتاذ
قتصـــادیة واالجتماعیـــة، مســـتوى االنجـــاز الـــذي تحقـــق فـــي التنمیـــة اال تقیـــیم محاولـــة
 فـي المسـاواة لعـدم ومـاذا حصـل للبطالـة؟ حصـل ومـاذا للفقـر؟ حصـل مـاذا وهـي:
 بشـكل مسـتویاتها انخفضـت قـد المشـكالت هـذه كـل كانـت فـإذا .الـدخل؟ توزیـع

 كانـت المعنیـة الدولـة أن القـول یمكـن فإنـه السـابق، فـي كانـت علیـه عمـا ملمـوس
 قـد أكثرهـا، أو المشـكالت هـذه أحـد كـان إذا اقتصـادیة، أمـا تنمیـة فتـرة فـي تسـیر

، ازدادت  هـذه فـي االقتصـادیة التنمیـة االدعـاء بـأن الممكـن غیـر مـن فـإن سـوءًا
 بمعـدل فیهـا دخـل  الفـرد متوسـط زیـادة مـن تمكنـت لـو حتـى حـدثت قـد الدولـة

ــــي الثالثــــة  xvi.الضــــعف ــــاك تراجعــــًا حــــادًا ف ــــك علــــى فلســــطین نجــــد أن هن ــــق ذل وبتطبی
ضـــــعها ســـــیرز ومـــــا زالـــــت حتـــــى اآلن فمعـــــدالت البطالـــــة زادت خـــــالل معـــــاییر التـــــي و 

 2017% عــــــــام 27.4الــــــــى  2012%  عــــــــام 23الخمــــــــس ســــــــنوات الســــــــابقة مــــــــن 
% فـــــــي قطــــــاع غـــــــزة). وعلـــــــى مســــــتوى الجـــــــنس بلغـــــــت 43.6فــــــي الضـــــــفة،  18.1(

ـــــذكور  ـــــى 22.3بـــــین ال ـــــاث ال ـــــین االن ـــــى 47.7%، بینمـــــا ارتفعـــــت ب %. وُســـــجلت أعل
%. علـــــــى مســـــــتوى 44.6) حیـــــــث بلغــــــت 24-20ریـــــــة (معــــــدالت بطالـــــــة للفئــــــة العم

دراســــة فــــأكثر أعلــــى معــــدالت 13 ســــنوات الدراســــة ســــجلت اإلنــــاث اللــــواتي انهــــین 
ـــــة بلغـــــت  % مـــــن مجمـــــل االنـــــاث المشـــــاركات فـــــي قـــــوة العمـــــل مـــــن هـــــذه 58.8بطال

  .xviiالفئة

% 15% غــــــــــزة، 30( 1998% عـــــــــام 20وتزایـــــــــدت معـــــــــدالت الفقـــــــــر مـــــــــن  
ـــــى  ـــــوفر مـــــن احصـــــاءات حـــــول الفقـــــر)، (آخـــــر  2011% عـــــام 26الضـــــفة) ال مـــــا یت

ـــــع  ـــــي الضـــــفة، 17.8بواق ـــــرتبط بارتفـــــاع معـــــدالت الفقـــــر 38.8% ف ـــــي غـــــزة.   ی % ف
نتـــائج آخــــر مســــحین  نســــب انعـــدام األمــــن الغـــذائي حیــــث تبـــین والبطالـــة ارتفــــاع
 (مــا الفلســطینیة األســر ربــع مــن أكثــر أن ) 2014-2013لألمــن الغــذائي (

 موزعــة الغــذائي، األمــن انعــدام مــن تعــاني شــخص) ملیــون  1.6یقــارب 
 تمثـل بینمـا المتوسـط، أو الشـدید الغـذائي األمـن انعـدام تعـاني أسـر بـین بالتسـاوي
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. أمــا علــى صــعید عــدم xviii% فقــط15حــوالي  جزئــي بشــكل غــذائیاً  اآلمنــة األســر
الــــــى  1998% عــــــام 34تزایــــــد فـــــي فلســــــطین مـــــن  xixالمســـــاواة، فــــــإن معامـــــل جینــــــي

  .  2011xx% عام 40.3

  اع معدل االعالة االقتصادیة:. ارتف3.5

ــــــراد الــــــذین یعــــــیلهم الفــــــرد فــــــي  ــــــر معــــــدل االعالــــــة االقتصــــــادیة (عــــــدد االف یعتب
المجتمـــــع) مؤشـــــرًا علـــــى حجـــــم العـــــبء االقتصـــــادي الـــــذي یتحملـــــه األفـــــراد العـــــاملون. 
ــــدل بشــــــكل رئیســــــي بعـــــدد العــــــاملین والزیـــــادة الطبیعیــــــة للســــــكان، إذ  ویتـــــأثر هــــــذا المعـ

املین بــــــأكثر مــــــن معــــــدل النمــــــو الطبیعــــــي للســــــكان یعمــــــل أن الزیــــــادة فــــــي عــــــدد العــــــ
ــــین  .xxiعلــــى تخفیــــف العــــبء االقتصــــادي علــــى الفــــرد العامــــل، والعكــــس صــــحیح ب

أفــــــراد  5، انخفـــــض قلـــــیال معـــــدل االعالـــــة فـــــي فلســـــطین مـــــن 2016، 2012عـــــامي 
أفــــــراد لكــــــل عامـــــــل. وهــــــو یرتفــــــع فـــــــي قطــــــاع غــــــزة مقارنـــــــة  4.9لكــــــل عامــــــل الـــــــى 

ــــــث وصــــــل ــــــى  2012عــــــام  بالضــــــفة الغربیــــــة، حی ــــــیال عــــــام  6.4ال  2016لیرتفــــــع قل
ـــــــى  ـــــــغ 6.5ال ـــــــد بل ـــــــي الضـــــــفة الغربیـــــــة فق ـــــــي عـــــــامي 4.3، 4.4. أمـــــــا ف ، 2012، ف
  .xxiiعلى الترتیب 2016

ــــرتبط  ــــي فلســــطین خاصــــة فــــي قطــــاع غــــزة، وی ــــة مرتفعــــًا ف ویعتبــــر معــــدل االعال
ــــــة الشــــــباب وخاصــــــة خریجــــــي الجامعــــــات.  ــــــة أهمهــــــا بطال هــــــذا بعــــــدة أســــــباب متداخل

ـــر هـــــو تـــــدني األجـــــور فحتـــــي أولئـــــك الـــــذین یعملـــــون یتلقـــــون اجـــــورا وهنـــــاك ســـــب ب آخــ
% مـــــــن العـــــــاملین 75منخفضـــــــة ال تغطـــــــي تكـــــــالیف المعیشـــــــة المرتفعـــــــة األســـــــعار (

ـــاع الخـــــاص یتلقـــــون أقـــــل مـــــن الحـــــد االدنـــــى لألجـــــور وبمتوســـــط یبلـــــغ   800فـــــي القطــ
(   .شیكل شهریًا

دیــــــدة ومنهــــــا االعتمــــــاد علــــــى القطــــــاع العــــــام فقــــــط فــــــي تــــــوفیر فــــــرص عمــــــل ج
وضــــــعف القطــــــاع الخــــــاص وعــــــدم فاعلیتــــــه خلــــــق وظــــــائف جدیــــــدة فــــــي االقتصــــــاد، 

  بسبب عدم االستقرار االقتصادي وارتفاع تكالیف االنتاج. 
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 تحدیات اجتماعیة أخرى: .4.5

ــن التحــــــدیات االجتماعیــــــة ضــــــعف الخــــــدمات االساســــــیة والبنــــــى التحتیــــــة،  - مــــ
عصــــــیة فــــــي خاصــــــة فــــــي قطــــــاعي التعلــــــیم والصــــــحة. ناهیــــــك عــــــن المشــــــكالت المست

ـــــاه والصـــــرف الصـــــحي. مؤشـــــرات القطـــــاع الصـــــحي  ـــــاء والمی ـــــل الكهرب قطـــــاع غـــــزة مث
ـــــغ مؤشـــــر عـــــدد األســـــرَّة لكـــــل  ـــــدول أخـــــرى فمـــــثال یبل ـــــة ب مـــــواطن  1000متدنیـــــة مقارن

طلــــــب ( یرتفــــــع  23). ویبلـــــغ عــــــدد الطــــــالب لكـــــل معلــــــم 1.4(فـــــي قطــــــاع غــــــزة 1.3
لتعلــــــــیم ). بینمـــــــا یصـــــــل عــــــــدد الطـــــــالب لكـــــــل شــــــــعبة فـــــــي ا26فـــــــي القطـــــــاع الــــــــى 

  .36.5، وفي الثانوي 37.8االساسي الى 

یــــــــرتبط هــــــــذا التــــــــدهور الــــــــى حــــــــد كبیــــــــر باالنخفــــــــاض الكبیــــــــر فــــــــي الموازنــــــــة 
% فـــــي المتوســـــط خـــــالل الســـــنوات القلیلـــــة الماضـــــیة 6.5التطویریـــــة التـــــي ال تتجـــــاوز 

تعتمــــــــــد الســــــــــلطة علــــــــــى المســــــــــاعدات الخارجیــــــــــة لتمویلهــــــــــا، لكنهــــــــــا ال تحظــــــــــى إال  
.بتمویل یغطي نصف قیم   تها المرصودة في الموازنة تقریبًا

تآكـــــل الطبقـــــة المتوســـــطة: تكمـــــن أهمیـــــة الطبقـــــة الوســـــطى فـــــي طبیعـــــة  - -
ــــراد المنتمــــین إلیهــــا، فهــــم مــــن النخــــب والمتعلمــــین والمــــؤهلین، ومــــن ثــــم یمارســــون  األف
ــــــــأثر  . تت دورًا مهمــــــــا فــــــــي الریــــــــادة واإلدارة والعملیــــــــة االنتاجیــــــــة واالســــــــتهالكیة أیضــــــــًا

ـــــــــث ان الطبقـــــــــة المتوســـــــــط ة حجمـــــــــًا ودورًا باألوضـــــــــاع السیاســـــــــیة واالقتصـــــــــادیة. حی
انتشـــــار معــــــدالت الفقــــــر والبطالــــــة تقلــــــص مــــــن حجــــــم ودور هــــــذه الطبقــــــة. وال تتــــــوفر 
ــــدیر حجمهــــا فــــي فلســــطین. لكــــن مــــن الواضــــح أنهــــا  ــــة لتق حصــــاءات دقیق معلومــــات وإ

ـــــرز هـــــ ـــــادة معـــــدالت الفقـــــر. ویب ـــــرة نتیجـــــة زی ـــــات الفقی ذا تتراجـــــع كلمـــــا زاد حجـــــم الطبق
قـــــدر أن  ُ % مـــــن االفـــــراد یتلقـــــون 70الوضــــع بشـــــكل واضـــــح فـــــي قطـــــاع غـــــزة، حیـــــث ی

% مـــــــن 10مســـــــاعدات ومـــــــن ثـــــــم فهـــــــم یقعـــــــون تحـــــــت خـــــــط الفقـــــــر، وبـــــــافتراض أن 
ـــــي أن الطبقـــــة الوســـــطى تبلـــــغ  ـــــة، فهـــــذا یعن ـــــون الطبقـــــة الغنی مثل ُ ـــــط 20الســـــكان ی % فق

ام مـــــــن عـــــــدد الســـــــكان اإلجمـــــــالي، وال بـــــــد مـــــــن التأكـــــــد مـــــــن هـــــــذه النســـــــبة باســـــــتخد
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ــــــي  ــــــوفر العدیــــــد مــــــن المؤشــــــرات االحصــــــائیة الت مؤشــــــرات أخــــــرى. وبصــــــفة عامــــــة تت
تُعـــزز هبـــوط فئـــات مـــن الطبقـــة الوســـطى تحــــت خـــط الفقـــر ســـواءً علـــى صـــعید تــــدني 
وتراجـــــــــع االجـــــــــور والرواتـــــــــب أو علـــــــــى صـــــــــعید تعطـــــــــل عشـــــــــرات آالف الخـــــــــریجین 

ین المـــــــؤهلین لالنضـــــــمام لهـــــــذه الطبقـــــــة أو علـــــــى صـــــــعید جمـــــــوع المـــــــوظفین العمـــــــومی
ـــــذین لـــــم یعـــــودا یمارســـــوا أعمـــــالهم فـــــي ظـــــل االنقســـــام وتبعاتـــــه السیاســـــیة والحزبیـــــة  ال

 التي أثرت بقوة على تآكل الطبقة المتوسطة في القطاع.

6  

تبـــــــین كیــــــــف ان االقتصــــــــاد الفلســـــــطیني ینمــــــــو ویتشــــــــكل فـــــــي ظــــــــل منظومــــــــة 
ــــا  ــــد مــــن التأكیــــد هن ــــة مــــن التشــــوهات. وال ب ــــي ظــــل كامل ــــت ف أن هــــذه المنظومــــة تكون

ـــــــرًا مـــــــن  ـــــــة اكثـــــــر كثی ـــــــق مـــــــن العوامـــــــل المعوق ـــــــي تخل ـــــــة الشـــــــاملة الت منظومـــــــة التبعی
ــــــاریس  ــــــاق ب ــــــى اتف ــــــة باالســــــتناد ال ــــــإن منظومــــــة التبعی ــــــم ف ــــن ث العوامــــــل الداعمــــــة. ومــ
ــــــي ظــــــل ضــــــعف سیاســــــات الســــــلطة  جــــــراءات االحــــــتالل الممنهجــــــة والمســــــتمرة، وف وإ

ــــــد أفرغــــــت معظــــــم انجــــــازات الســــــلطة مــــــن أمــــــام ســــــطوة المســــــاعدات االقتصــــــادی ة، ق
مضــــمونها، ســـــواء علــــى صـــــعید البنـــــاء المؤسســــي أو علـــــى صــــعید بعـــــض التطـــــورات 
االقتصــــــــادیة مثــــــــل تخفــــــــیض عجــــــــز الموازنــــــــة بزیــــــــادة االیــــــــرادات وضــــــــبط النفقــــــــات 

  وغیرها. 

ــــــــــة  ــــــــــى عناصــــــــــر ومقومــــــــــات التنمی ــــــــــة صــــــــــالحیات عل ــــــــــك الســــــــــلطة أی ال تمل
تــــــــــتحكم فـــــــــي األرض والمیــــــــــاه والتجــــــــــارة االقتصـــــــــادیة، فإســــــــــرائیل تســـــــــیطر علــــــــــى و 

والمعـــــابر والعملـــــة واالتصـــــاالت والكهربـــــاء واألیــــــدي العاملـــــة، بـــــل وتتـــــدخل فــــــي ادارة 
ــــــــــــة. إن مجمــــــــــــل التحــــــــــــدیات التــــــــــــي  وتخصــــــــــــیص وتوجیــــــــــــه المســــــــــــاعدات الخارجی
استعرضـــــتها الورقـــــة تحـــــول دون تحقیـــــق انجـــــازات تنمویـــــة حقیقـــــة، حتـــــى لـــــو أشـــــادت 

ازات علـــــى صـــــعید بنـــــاء المؤسســـــات، فهـــــل اســـــتطاع المؤسســـــات الدولیـــــة بهـــــذه االنجـــــ
  بناء المؤسسات منع التدهور االقتصادي، وتخفیض معدالت البطالة والفقر؟ 
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، فاالقتصـــــــاد  غیــــــر أن الكثیـــــــر مــــــن هـــــــذه التحــــــدیات ال یعتبـــــــر قــــــدرًا مفروضـــــــًا
ــى االنطــــــــالق مــــــــن قاعــــــــدة انتاجیــــــــة لتولیــــــــد معــــــــدالت نمــــــــو  الفلســــــــطیني یحتــــــــاج الــــــ

ــــــة تســــــتطی ــــــرد مــــــن اقتصــــــادي حقیقی ــــــادة نصــــــیب الف ــــــة وزی ــــــف معــــــدالت البطال ع تخفی
ــــع الســــلطة مــــن االهتمــــام بالقطاعــــات  ــــذي یمن ــــي. فمــــثال، مــــا ال ــــةالنــــاتج المحل  اإلنتاجی

ـــــوطني  ـــــتج ال ـــــي هـــــذا المجـــــال مثـــــل دعـــــم المن ــي ال تعـــــدم السیاســـــات ف وتطویرهـــــا. وهـــ
 یـــــةأولمـــــواد  أوومحاولـــــة تقلـــــیص الـــــواردات االســـــتهالكیة (معظـــــم وارداتنـــــا اســـــتهالكیة 

  % منها وقود).20هناك مثال 

ــــــــه، تــــــــأثر ســــــــلبًا وایجابــــــــًا  ــــــــوطني الفلســــــــطیني فــــــــي كــــــــل مراحل إن المشــــــــروع ال
باألوضــــــاع االقتصـــــــادیة، وبـــــــدون التعامــــــل الـــــــواعي والعقالنـــــــي مــــــع هـــــــذه التحـــــــدیات 

سیاســـــیة خاصـــــة فـــــي ظـــــل هـــــذا الضـــــعف السیاســـــي  إنجـــــازاتفمـــــن الصـــــعب تحقیـــــق 
  ورات السیاسیة واالقتصادیة.أمام االنقسام وتبعاته الصعبة على التط

  



 مركز التخطیط الفلسطیني م.ت.ف

 

98 

 

  الهوامش

                                   
i   ،محمد مصطفى، موقع وزارة االقتصادwww.mne.gov.ps  

ii   االونكتاد، تقریر عن المساعدة المقدمة من االنكتاد الى الشعب الفلسطیني: التطورات التي شھدھا
  15، ص 2014قتصاد االرض الفلسطینیة المحتلة، جنیف، 

iii  في االستیطان، ومقاومة األرض عن لدفاعل الوطني المكتب الفلسطینیة، التحریر منظمة 
 :التالي اإللكتروني الرابط

http://www.nbprs.ps/news.php?action=show&id=25825  
iv  ،المستعمرات االسرائیلیة في فلسطین: التقریر 2017الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطیني .

  .52، رام هللا. فلسطین، ص2016االحصائي السنوي 
v USAID,2016, U.S. Overseas Loans and Grants, Obligations and Loan 

https://www.usaid.govSeptember 30, 2016.  –Authorizations, July 1, 1945   
vi   الوزراة  االلكتروني العملیات المالیة، موقع وزارة المالیة، تقریر  www.pmof.ps  

vii  - Zanotti, Jim,2016, U.S. Foreign Aid to the Palestinians, Congressional 
www.crs.gov5700> -Research Service, 7 

viii   ،كافة االحصاءات في ھذا البند من: الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطیني وسلطة النقد الفلسطینیة
  دفوعات الفلسطینیة، تقاریر مختلفة. النتائج االولیة لمیزان الم

ix  سنوات مختلفة، موقع العملیات المالیة كافة االحصاءات الخاصة بھذا البند من: وزارة المالیة، تقریر ،
 www.pmof.psالوزارة 

x world bank ,Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison 
Committee,September 19, 2016 The World Bank, p4. www.worldbank.  

xi   97فلسطین،ص -، رام هللا2017:تموز 2016سلطة النقد الفلسطینیة، التقریر السنوي.  
xii    ،االقتصاد الفلسطیني: وضع سیاسات االقتصاد الكلي والتجارة في ظل االحتالل (جنیف: االنكتاد

  .4) ص2012األنكتاد، 
xiii  ني: التحدیات أمام صموده، والرؤى القائمة لمواجھتھا،رجا الخالدي،أبرز مالمح االقتصاد الفلسطی 

، 2016االوراق التحضیریة، مؤتمر ماس االقتصادي  -في: نحو رؤیة تحضیریة للنھوض باالقتصاد الفلسطیني
  13، ص2016ماس رام هللا،
xiv   ،مسح القوى العاملة الفلسطینیة: التقریر السنوي 2017الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني . 

  فلسطین. -.ا رم هللا 2016:
    xv   : إحصاءات احلسابات 2017اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، كافة البیانات الواردة في الفقرة من  .

  .  رام اهللا، فلسطني.2016- 1994القومية، 
xvi Dudley Seers, "The meaning of development,  IDS Communication 44, 
Institute of Development Studies, University of Sussex, UK. 1969,P5 

xvii   بیان 2017االحصاء الفلسطیني یُصدر النتائج االساسیة لمسح القوى العاملة لعام ،
 wwwpcps.gov/pcps_2012، 13/2/2018صحفي، 

xviii   7، ص2015شتاء  14ماس، نشرة االمن الغذائي، عدد 
xix  خدام فئات السكان وما یناظرھا من فئات الدخل، معامل جیني درجة العدالة والمساواة باست

  وكلما قلت قیمة المعامل زادت العدالة.
xx  األراضي في المعیشة مستویات . 2012 الفلسطیني، لإلحصاء المركزي الجھاز 



 للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة  العاشرمنتدى غزة  

 

99 

 

                                                                                 
  34ص.فلسطین - رام هللا2011 الفقر، االستھالك، االنفاق، :الفلسطینیة
xxi 20فلسطین، ص -، رام هللا2017: تموز 2016 سلطة النقد الفلسطینیة، التقریر السنوي  

xxii   رام هللا 2016، 2012الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، تقریر مسح القوى العاملة لعامي ،
  فلسطین.



100 

 

 
  

  تعقيب
  *أ.عصام یونس

  

كثیـــــرة هــــــي التفاصــــــیل، والتـــــي قــــــد تشــــــكل أســــــبابا تأخـــــذنا نحــــــو التشــــــبث بهــــــا 
ـــــة التفســـــیر، مـــــا  ـــــة، هـــــي نفســـــها، أي محاول ـــــع تضـــــربه أزمـــــة عاتی ـــــرا لواق تفســـــیرا وتبری
ــــاء بالظــــاهري مهمــــا كــــان عظــــم  ــــى األصــــول وعــــدم االكتف ــــى رد التفاصــــیل إل یــــدفعنا إل

ـــــراب مـــــن ا ـــــي محاولـــــة االقت ـــــر المشـــــروع تـــــأثیره، ف ـــــرى ومثالهـــــا، لمـــــاذا تعث ألســـــئلة الكب
الـــــوطني؟ ولمــــــاذا حقـــــق المشــــــروع الصـــــهیوني انتصــــــارا آخـــــر؟ ولمــــــاذا وكیـــــف جــــــرى 
؟ ولمــــــاذا  ــــــم یكــــــد شــــــملها یلتــــــئم إال قلــــــیًال تفتیــــــت وحــــــدة األراضــــــي الفلســــــطینیة التــــــي ل
ــــق مصــــالحة قــــد تعیــــد  ــــا، ولمــــاذا فشــــلوا فــــي تحقی انقســــم الفلســــطینیون سیاســــیا وجغرافی

ـــــى األصـــــول القریبـــــة نســـــبیا، االمـــــن  بعضـــــا عتبـــــار لقضـــــیتهم الوطنیـــــة؟ إن العـــــودة إل
ـــــوه  ـــــى ال نت ـــــا، حت ـــــة منهجی ـــــال، أراهـــــا واجب ـــــة مق ـــــات كتاب فـــــي مســـــاحة تفرضـــــها متطلب
ــــــى حســــــاب الكلیــــــات واألســــــباب واألصــــــول. إن  فــــــي زحمــــــة التفاصــــــیل  والنتــــــائج، عل

ــــدو ا ــــیال، لمــــا یب ــــة، ولــــو قل ــــوعي هــــذا التأســــیس قــــد یكــــون محاولــــة لخلخل ــــي ال نحرافــــا ف
ــــة مفرطــــة فــــي تفســــیر الظــــواهر، طمعــــا فــــي تفكیــــك أزمــــة عمیقــــة، أظنهــــا لــــو  أو قدری
ـــــدنا انكشـــــافا  ـــــال رجعـــــة وتزی ـــــادرة ب ـــــدنا المب ـــــه، ســـــوف تفق ـــــى مـــــا هـــــي علی اســـــتمرت عل
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ــــا المشــــروعة  ــــین حقوقن ــــا وب ــــت مضــــى، بینن ــــر مــــن أي وق علــــى انكشــــاف، وتباعــــدا أكث
 ني.غیر القابلة للتصرف، جوهر المشروع الوط

ــــــــا اعتقــــــــدنا واهمــــــــین،  ــــــــر أنن ن توصــــــــیف الحالــــــــة وتشخیصــــــــها مســــــــألة أالمثی
إجمـــــــــاع ال اخــــــــــتالف، وأن المشـــــــــكلة تكمــــــــــن فــــــــــي غیـــــــــاب اإلرادات وحســــــــــب فــــــــــي 
استحضــــــار لالحــــــتالل وسیاســــــاته ودون إجهــــــاد فــــــي بحــــــث المقــــــدمات ونتائجهــــــا فــــــي 
ظـــــل عامـــــل الـــــزمن الـــــذي یعیـــــد إنتـــــاج النتـــــائج، مقـــــدمات جدیـــــدة وحقـــــائق أشـــــد وطـــــأة 

تـــــأثیرا، مؤزمـــــا مـــــا هـــــو مـــــأزوم. وأحســـــب أن الـــــدالالت والمعـــــاني والمـــــآالت، لحقـــــائق و 
ال اخـــــــتالف علیهـــــــا، مختلـــــــف علیهـــــــا، لـــــــم یعمـــــــل العقـــــــل فیهـــــــا كمـــــــا تســـــــتحق، فـــــــي 
ـــــك فعـــــل تأسیســـــي لتفســـــیر  ـــــي أزعـــــم أن ذل ـــــدا أنـــــه معـــــرف. إنن ـــــف مـــــا ب ـــــة تعری محاول

ــــــتلمس طریــــــق قــــــد یعیــــــد االعتبــــــار لقضــــــیة الفلســــــطینیین أ رضــــــا وشــــــعبا الصــــــیرورة ول
  فیما تبقى من وقت، لو كان هناك متسع من وقت.

إن الفشــــل فــــي إنهــــاء االنقســــام، حتــــى الیـــــوم، یجــــب النظــــر إلیــــه جوهریــــًا فـــــي 
ــــــال  ــــــى مســــــتقبل األجی ــــــه عل ــــــل كلفت ــــــة لتقلی ــــــي محاول ، ف ــــــًا ــــر عمق ــ ــــــف وأكث شــــــكل مختل

  القادمة وعلى القضیة والمشروع الوطني.

حـــــــدتها السیاســـــــیة، كـــــــي ال فإســـــــرائیل انفصـــــــلت عـــــــن غـــــــزة، وفصـــــــلتها عـــــــن و 
، بــــــل بتعمیــــــق انفصــــــالهما  ــــاقي األراضــــــي المحتلــــــة، بالتوحــــــد مجــــــددًا تســـــمح لهــــــا، ولبــ

عــــالوة علــــى ذلــــك، فـــــإن إســــرائیل راهنــــت ونجحـــــت  نظریــــًا وتطبیقــــا، فعــــًال وممارســـــة،
عیــــــد إنتــــــاج    ُ إلــــــى حــــــد كبیــــــر فــــــي جعــــــل االنقســــــام ذي الــــــدینامیت العالیــــــة والخطیــــــرة ی

ــــــزمن  ــــــه، وخلــــــق نفســــــه بفعــــــل عــــــاملي ال ــــــي تعظــــــیم لالنقســــــام ذات ــــــائم، ف ــــــت الق والتفتی
حقائقـــــه المأســـــاویة علـــــى األرض، بـــــوعي مـــــن الفلســـــطینیین أو مـــــن دونـــــه، تبـــــدو أنهـــــا 
ــــــى أقــــــل تقــــــدیر ســــــیكون مــــــن الصــــــعب تجــــــاوز تأثیراتهــــــا  ــة، أو عل ســــــتكون بــــــال رجعــــ

  بزوال أسبابها.
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إن كــــــل یــــــوم مــــــن االنقســــــام یمــــــر علــــــى فلســــــطین یكلــــــف الفلســــــطینیین فجــــــورًا 
ـــــة الجامعـــــة، ویســـــجل  ـــــًا لوحـــــدة هـــــویتهم الوطنی ـــــت، وتهدیـــــدًا حقیقی مـــــن الشـــــظیة والتفتی

 نجاحًا للمشروع الصهیوني، وابتعادًا أخر عن إنجاز المشروع الوطني.

ار إن إنجــــاز المصــــالحة، كفعــــل كفـــــاحي یجــــب النظــــر إلیـــــه فــــي ذاتــــه كانتصـــــ
ــــــل  ــــــى المشــــــروع الصــــــهیوني، فمقاومــــــة االنقســــــام تصــــــبح مث بالنقــــــاط للفلســــــطینیین عل
ـــــــى  مقاومـــــــة االســـــــتیطان والجـــــــدار وتهویـــــــد القـــــــدس، وجـــــــزءًا مـــــــن عملیـــــــة كفاحیـــــــة عل
ــــــوافر لهــــــا أســــــباب النجــــــاح، مهمــــــا كانــــــت  الشــــــعب الفلســــــطیني أن یخوضــــــها، وأن تت

  كلفتها، ولیس انتظار ضوء أخضر من أي طرف كان.

قــــــــع المأســــــــاوي فــــــــي فلســــــــطین المحتلــــــــة، عشــــــــیة اكتمــــــــال مالمــــــــح یشــــــــیر الوا
ـــیین أحـــــدهما فـــــي الضـــــفة، وآخـــــر فـــــي غـــــزة، إلـــــى أن األولویـــــة یجـــــب  نظـــــامیین سیاســ
ــــــرار التوصــــــیف  عــــــادة اجت ــــــع المــــــواطنین همــــــوهم وإ ـــل ال بمواصــــــلة بی أن تكــــــون بالفعـــ
ــــــیس االســــــتكانة إلــــــى قدریــــــة الظــــــروف  ــــث فــــــي كــــــل الممكنــــــات، ول مــــــن جهــــــة، والبحــ

ــــــی ــــــرادًا كمفعــــــول ول ــــــب الفلســــــطینیین شــــــعبًا وأف س كفاعــــــل مــــــن جهــــــة ثانیــــــة، بمــــــا یجن
  مزیدًا من الكوارث والفرقة والتفتیت، ما یؤكد حیویته كشعب جدیر بالحریة.

تكمــــن خطــــورة االنقســــام فــــي أنــــه لــــیس فقــــط یخلــــق وعیــــًا زائفــــًا بــــه، بــــل لحقیقــــة 
فة لــــم تكونـــــا أنــــه ُیعیــــد إنتـــــاج نفســــه كقـــــدر ال فكــــاك منـــــه، وبالتســــلیم بـــــأن غــــزة والضـــــ

ســـــابقًا وحــــــدة واحـــــدة لنجهــــــد أنفســــــنا فـــــي توحیــــــدهما اآلن، وهمــــــا اللتـــــان تطورتــــــا فــــــي 
، وأن وحدتهما تشكل عبئًا كًال على اآلخر   .سیاقات تاریخیة مختلفة نسبیًا

ال یمكـــــــــن أن تكـــــــــون حیـــــــــاة المجتمعـــــــــات مشـــــــــروعًا مـــــــــع وقـــــــــف التنفیـــــــــذ، أو 
، أو أن یجــــــري إخضــــــاع مســــــتقبل أجیالهــــــا لقدریــــــة مفرطــــــة تحكمهــــــا الرغبــــــات  مـــــؤجًال

ــــراب فــــي  ــــى كســــر حــــدة اإلقصــــاء واالغت ــــف النفعــــي السیاســــي، بــــل العمــــل عل والتوظی
ـــــــذي باســـــــتمراره ال یمكـــــــن تعزیـــــــز صـــــــمود أبنائـــــــه، وال انجـــــــاز المشـــــــروع  المجتمـــــــع، ال

  الوطني.
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ـــوامش الفعــــــــل أمــــــــام المــــــــواطنین لممارســــــــة حریــــــــاتهم وحقــــــــوقهم  إن توســــــــیع هـــــ
نجــــــازاألساســــــیة مــــــن جهــــــة،  ــــــوطني مــــــن جهــــــة ثانیــــــة، یرتبطــــــان معــــــا المشــــــرو  وإ ع ال

ــــوق إلیهــــا  ــــة ویت ــــى الحری ــــال یمكــــن لمــــن یســــعى إل ــــه، ف ـــویا ال انفصــــال فی ارتباطــــا عضـ
ـــــط هـــــم مـــــن  ـــــذ، فـــــاألحرار فق ـــــف التنفی أن یكـــــون مشـــــروع فـــــرد حـــــر مؤجـــــل أو مـــــع وق

  یصنعون الحریة.

ـــــــار  بتعظـــــــیم  إال الفلســـــــطینیین الـــــــذین یرزحـــــــون تحـــــــت االحـــــــتالل أمـــــــامال خی
، كــــل یــــوم یمــــر أرضــــهماالحــــتالل وتعزیــــز قــــدرتهم علــــى الصــــمود فــــوق كفــــاحهم ضــــد 

ـــــات االنعتـــــاق والتحـــــرر، ویســـــاهم  ـــــة انقســـــام یســـــلبهم ممكن علـــــى الفلســـــطینیین فـــــي حال
ــــــي تفتیــــــت الهویــــــة الوطنیــــــة الجامعــــــة ووحــــــدة التــــــراب الــــــوطني. إن االنقســــــام ومــــــا  ف

  االستراتیجیةیترتب علیه یخدم الرؤیة 

یین النتــــــــزاع دولـــــــــتهم وحقهــــــــم فــــــــي تقریـــــــــر الفلســــــــطین أمـــــــــامقطــــــــع الطریــــــــق  
 .مصیرهم، وهو ما یجعل خالصة القول بأن المنتصر فینا، هو مهزوم حتما
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 مداخالت
 مداخالت الجلسة األولى 

 .صابر منصور : أ 
 للتم مللد  نظلل  خصلل أ    لل        مملل  س  لل  مللت  للح   مللق  مللد تولل    لل      هلل 

 نظلل  خصلل  م  لل  ممللتة  و لل م     هلل    مالللد  م  نلل ك   خم للت   لل د م   لل  ممللتة  
  ف ح     شال    جن  مش      ن    مشتك     قتئم   ف مت   نظح.

 بو كريم                             أ أ. منصور 
 حللتم    ع ة لل  م للا   خظللت  للظ ا  نلل  ا   حللتم    منحللا ن    خعالت للت  نلل    شللال  

 نل       ممل   س  ل    ل        حلا     ا   ت ل   موت ل أ   نل    مشلظ    مننل    وتن مل   غ
م للل   م هللل      نللل ك  لللد    اللل     مسللل     ح ت للل    ن  للل   مملللتة ملللد   م  لللت    ن   قللل 

م  لل   ممللتة    ننلل   نظللت  نلل   خظللت  ركلل  ن سلل أ  ن  لل   ممللتة  للح   ظللت     قلل     لل     م 
مجل د  ت م اننت ظ تبق        ق   بمم د  ظ    ح ت    ن    ض     تع  نعالس  ن  خات ظت

ج  مو   ن          ح  أا مد   قتع إ      قم       مد    قم  إ      قتع    مت نتءا خ  
مللت ملل ئ م ئملل     اللت  ف  للنظ     ح ت لل    مسلل    قللتدأ هلل     ن  لل   و لل م    فلل     الل  

   ح ت    ن     ممتة  ف  ض ء      ق     ج س أ؟

   " د. "أماني القرم 
   ا ف    نظ     ح ت     منحلا ن  ئ ح  س    ف    ك خقتط       جنح  كتم م سا

هل    م غ   ا ه    م غ     ل  خن    ه   منحا ن     هح م ضمن  م غ   ا    ا ف    قض     
  منحلا ن   عمل  م  نعل   لتمن   ءتمل هل  خن لتإ إ ل  مجنلس   نال أ  خقحت    د    ضم   غل  

بنتن  إ        خند    جم ع ض    خقحت   فعن    ننظ    منحا ن   إ تدأ  ص تغ ق مد ن س 
 ألمللل       ح ت للل       م غ للل     لللتخ   هللل   ح ت للل     للل ئ  فسلللت   ألم  نعللل   فس كللل   جم لللع 

إسللل  م   وتن ملل    للل   س عنلللل  لل      علللت ح   همظلللح   لل      محلللتخ أ   نقضللل     منحللا ن   م للل  
 آلم مجلل د تضلل    للت  أ    للح    لل غنتء   قضلل     منحللا ن     صللون  م للا      للت    علل   

نقض     منحلا ن   نل  ء   صل    ه      نتز        م    نص     كمالد نظت مد تو    ع    



 مركز التخطيط الفلسطيني م.ت.ف

105 

     لتا    نتد  أل   ةل       م غ      ت ا ه    م غ      ت ن    م  ص          معا تا 
 صمق    ق م  ح  أا ملد فل  و  هنلتع معا لتا   ة ل   فنحلا ن    د   ل       م ن أ  ألم كال  

 م م كال ل  منل   ألد   ا و  دا  نض إ ه      مق      ول  إ ل  ئ     م غ ل     ئ حل   نم لع 
ف       ع   ع ة   و ل  ئ ن   لح  لأا بج سل   نم لع   مولتد  ا  نظلت محلم تا م  نمل      خن 

   م نق  أل ت          م كال ت   سو ئ.   نم  خمس  ألفست   خمس    رك     م إ   ئ   ه
نللللل  خ لللللل   لللللل ئ     هلللللل   نللللل        للللللت     لللللل   للللل      مضللللللم خق    حلللللا   م نللللللق 

 ف ح    ا   خات ظت   ح ت    خظجظت   مس   ؟ م   

 مهران المجبر 
د  أ   خقحلللللللللت  إإخظللللللللتر      سللللللللد خنللللللللد ل هولللللللل م   لللللللل     بت نحلللللللللو    خقحللللللللت   جلللللللل  

م ف ضللللل   ما مللللل   نشلللللع    منحلللللا ن    أك للللل    نللللل  ممنللللل   مقت عللللل    وضلللللتئع  و للللل  ئ ن    
تا  و لللل  ئ ن   فلللل  من جلللل     لللل  بت لللل   فت للللن  فلللل   تاللللتع  غلللل أ  خصلللل     نلللل د م للللتا مللللد 

حللللللل      مننللللللل   محلللللللتخ أ د     للللللل ئ س   منحلللللللا ن  منمللللللل د  ولللللللتة  نللللللل  إد  أ  ئت للللللل     
 د    فنحا د  مق تق   ش    .

 .مازن العجلةد  
   ضللللللللللع    لللللللللل نت ك هتا  لللللللللل       مملللللللللل  س  لللللللللل  ملللللللللل    نلللللللللل    تلللللللللل   خنلللللللللل  م 

 سظملللللت   لللللظ     ملللللت ض ملللللع   م ة للللل  فظللللل  م ف ضللللل     حلللللا ن   للللل  ء  تخللللل     للللل     من
  مللللللل          ملللللللتهح ملللللللع   حلللللللنا    حلللللللن ح تالللللللتع غللللللل أ   كماللللللللد  م  مظلللللللح  ع كللللللل  هللللللل   
  خقحللللللت    للللللنا  ممللللللتة    مالللللللد  م   م لللللل  هلللللل    و للللللت    ح ت لللللل   خظللللللت فشللللللن   فلللللل  

  ضللللللللل   هت بحلللللللللو     نلللللللللع  لللللللللن    خن تزهلللللللللت  مسللللللللل أ   جوت للللللللل    ت  لللللللللتد     11مالمظلللللللللت 
ع  م  قللللللل     ت  لللللللتد بت  لللللللت     حلللللللنا      ن للللللل    منحلللللللا ن   هللللللل     م للللللل أ    للللللل   حللللللل ا 

  للللل   ت م لللللق مملللللتة ملللللد  نللللل    م لللللت ن   ملللللت تتمللللل   بلللللق هللللل    ملللللت بنمللللل    ولللللتء غللللل أ 
  نلللللللللل  مللللللللللد د  ئلللللللللل    تحللللللللللت    ز   ا بالتفلللللللللل    ما حللللللللللتا   نال م لللللللللل      ق ملللللللللل   بلللللللللل د  أ 

 50م ظمللللت   لللل س  ظلللللح  ملللل  مللللد   صللللل   1500الللللح  إمللللل     خشللللات    ت  للللتد     ن
 %  مد    نالح   منن   .4    م ظ    حن ح   معت     ه    شال   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjh3uOP5dPaAhUGDOwKHQlJCxQQjBAIMjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.almaany.com%2Far%2Fdict%2Far-ar%2F%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AA%2F&usg=AOvVaw2a0lLJnPg84bsWAjd1i0cU
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 أحمد يوسفتعقيب الدكتور 

كلللللللل   د   نلللللللل   حللللللللتر    ضلللللللل   صللللللللت   من لللللللل       للللللللن ح  م    قلللللللل           ر 
مللللل      حلللللا    ألهلللللح هللللل  خالللللت       قللللل    ج سللللل أ   ماللللللد إ لللللقت ق ملللللد فللللل   م للللل  سنمللللل 

أ  ج لللللل  بللللللت نم   ةت معلللللل  م نلللللل د   تلللللل   م للللللت  محلللللل   ا   علللللل دأ هلللللل  مجظلللللل د د   ء   قللللللت
   نلللللل   ممللللللتة هلللللل    لللللل  د    ئ حلللللل    نصلللللل ح هلللللل     محلللللل   ا   حللللللنم  ف للللللتئ  فنحللللللا ن   

مللللل  د تالللللتع غللللل أ     للللل  هللللل فظت هللللل  إ لللللتدأ  مع للللل    قضللللل     منحلللللا ن    نمشلللللظ   وتن مللللل  
    ح ت للللللل    نظ دهلللللللت  نللللللل    ض كشللللللل  م تللللللل  مملللللللتة ملللللللد         للللللل     ملللللللد ن سللللللل  

فسللللت    م نلللل دأ    ما  ملللل  فلللل    للللنظ    ح ت لللل   ألت   للللح مشلللل       عللللت   مللللع       تللللع  
 مع ف تئ      د.

خمسلللللل   خجلللللل    ننلللللل      م  للللللنوق   ظللللللت   لللللل ئ   معلللللل    ن نللللللت  لللللل نت ك هتا تضللللللت ت 
ن للللل    ح ت للللل     للللل سنح  كللللل د  نللللل   للللل     للللل ئ س   منحلللللا ن  منمللللل د  ولللللتة بلللللأم غللللل أ    

 ت لللللللل     ن لللللللل    ح ت لللللللل    ن مس لللللللل   إ جللللللللتد   ننلللللللل     منت للللللللو      نلللللللل   وتنلللللللل ح   م ملللللللل د 
 . إ لللللتدأ   نصللللل  بت  ضلللللع   نلللللت      حللللل كع  نم للللل    م لللللت ن      ن للللل  بلللللأت    تللللل  مماللللللد

 كلللل د   صلللل  نت  نمج مللللع   لللل     إ للللمتع  أ ما لللل    نلللل    لللل م   ك  محلللل   ا   علللل دأ  ضلللل    
  م ا للللل   عللللل    حلللللن مظت تالللللتع غللللل أ ملللللتا    للللل   نظللللل   ن  للللل  مملللللتة بأخظلللللت ظت   نللللل  

  خق  ج   ن نت إ تدأ   نص  فمد ه   ن            مد ه    ن     اأ ؟

بللللللأم غلللللل أ   للللللد    للللللع   للللللد    ضلللللل   س  م ظللللللت  م  سلللللل م محلللللل  أ   نلللللل    ما لللللل   
 . خ    ا أ    م       ظ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjh3uOP5dPaAhUGDOwKHQlJCxQQjBAIMjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.almaany.com%2Far%2Fdict%2Far-ar%2F%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AA%2F&usg=AOvVaw2a0lLJnPg84bsWAjd1i0cU
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 تعقيب الدكتور عاطف أبو سيف   

خلللللتد   بضللللل   أ  فلللللي   نللللل  ع   منحلللللا ن  محللللل ن   بلللللأم مال مللللل     نلللللل    ضلللللح    
  للللل ئ س   منحلللللا ن   منمللللل د  ولللللتة هللللل   ولللللت أ   لللللد مال مللللل  مات للللل   م للللل  سللللل ح إنللللل  ء 

 للللل  ك   محللللل   ا   عللللل دأ   مللللل   ظت فللللل    ر للللل   نللللل  د    و للللل     منحلللللا ن     خ  تبلللللتا   
ل لللللللل   نحت لللللللل        نو لللللللل  غلللللللل أ م غللللللللتفن د د   بق لللللللل    شللللللللع  فلللللللل    لللللللل  د  فلللللللل  تاللللللللتع

ملللللد بمللللل ئ فعت  للللل  م  للللل  فللللل ح         ضلللللع    كللللل   نللللل  إخظلللللتء   خقحلللللت   كجللللل   م سللللل   
  للللل    ت  لللللت هت   نللللل  تضلللللت ت   ت للللل   منن للللل  صلللللغ  أ  للللل   هللللل   كوللللل   ملللللد ل للللل     للللل   

ظت للللللللل     مالللللللللت    نللللللللل    نال مللللللللل   م   ناللللللللللح     خ  تبلللللللللتا  م   قلللللللللت     للللللللل ه  إ للللللللل   خ
  كنمي   خقحت .

فلللللل    لللللللنظ       هللللللل   ك لللللل    ن  للللللتا     ن للللللل     لللللل   نلللللل ك  اللللللل   م  لللللل   فلللللل ح    
  ح ت للللل   خات ظلللللت   مسللللل    م  تمظلللللت   ح ت للللل       نللللل     ح ت للللل   للللل س هللللل فت      للللل ن  
 ن صللللللل     ألمللللللل      ح ت للللللل     حللللللل  مق  للللللل   للللللل   قللللللل  س  منحلللللللا د  مللللللل هت   خحلللللللع  

  ظت  و  م       ة ظت    عم   ن     ق    ظت.نته سد   ن   أك   ه ك
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 الجلسة الثانية مداخالت 
  د. جمال أبو نحل 

 سولللللللل ا     شللللللللال     ع فللللللللتم  م  لللللللل      الللللللل     منحللللللللا ن    ما حلللللللل  ف كلللللللل   كلللللللل 
 ملللللل        للللللظ  خ  د    ظ ملللللل    أل متخ لللللل    نم لللللل  م لللللل  هلللللل     من لللللل  تا   ح ت لللللل     م 

     لللللتا   م نللللل أ  ألم كال للللل   خسوللللل    شلللللع    منحلللللا ن  هللللل   ز   لللللق     ةلللللت   للللل      و  لللللق
  للللل م      خقحلللللت   ملللللت ز     شلللللع  س للللل      ما للللل  ملللللد     كللللل  م للللل    للللل  ة    حلللللو  فللللل  

  منحللللللللا ن  د هلللللللل    ملللللللل     و لللللللل  ئ ن   نو   للللللللق  نلللللللل ظح     خلللللللل     دمللللللللت    لللللللل   
 أ   عللللل دأ  قللللل  ءأ ضللللل     د للللل  إ للللل     نلللللت   ملللللد د خللللل    و للللل     منحلللللا ن    ملللللد خت نلللللق 

     الللللت    ح ت للللل   و  مللللل    منحلللللا ن   لللل للللت كق   قضللللل     منحلللللا ن   ملللللد نللللل   هت    م
 مات ولللل  بت لللل ق   د  لللل   فنحللللا د      نللللق   نلللل     علللل م مللللد منالملللل    جنت للللتا       لللل  

 نللللل   مللللل     منت لللللو   معتتوللللل    مللللل     و للللل  ئ ن   نللللل  ن  ئملللللق بنلللللل   شلللللع    مغنللللل   
بت شللللللع   م  لللللل  ممللللللتة ب خظللللللتء   خقحللللللت    حللللللن ح    نال ملللللل  مللللللد بللللللت     مملللللل    ت لللللل    

   منحا ن .

 .أحمد حلس" د" 
 سوللللللل ا     شلللللللال     ع فلللللللتم  م  للللللل      اللللللل     منحلللللللا ن    ما حللللللل   ف كللللللل   كللللللل 

موللللللتد  ا   ح ت للللل    د مظللللللت   مللللللتد      معنللللل    ما حللللللتا   عملللللل      أل متخ للللل   م ضللللللتم 
 أ  نلللللل د        بن  لللللل   م   لللللل  بملللللل ئ  للللللأ      ح ت لللللل   ملللللل    خ وللللللت   ضلللللل        لللللل  ن   

 نلللللل       تللللللع   و  لللللل   نللللللتء  نلللللل   م    ضللللللع   ح ت لللللل  سللللللا    للللللنوت  نلللللل      تللللللع   عللللللت  
  مشلللللال ا    لللللن      للللل   عللللل ض م لللللتأ   مللللل   ن د  ن اللللل  م لللللا  لللللح   مللللل ي   ختصللللل 

%   لللللل   صلللللل م     م للللللت   نشلللللل    نحللللللو   ت  لللللل   نلللللل   50 للللللل   للللللن   خحللللللو     لللللل متا 
 2 إ للللل   ج للللل أ ملللللد   م لللللت      لللللنح  نشللللل     للللل      ماللللللد خنلللللل   و  للللل     لللللن    97%

 إ اللللللتء   جتخلللللل     للللللن   هم لللللل    نللللللتي   ت لللللل  من لللللل  من لللللل م  لللللل ص  لللللل  م  لللللل ف   م
    لللللللل ض  نلللللللل   لللللللل    لللللللل     عمن لللللللل    بت غلللللللل     ه مللللللللت  بللللللللق بشللللللللال  منملللللللل ة  د مللللللللق 

 جللللل     تفللللل     خ  ت  للللل   ألخلللللق ملللللد ملللللل    مللللل   د  إ الللللتء مقلللللق  ملللللنح   م صللللل   سللللل 
   ن      ح ت    .
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 "   أ. "محسن  أبو رمضان 
م   محلللللللللت     ح ت للللللللل    ج سللللللللل      حللللللللل   د م   مقت مللللللللل   ةت للللللللل عتدأ  مق ملللللللللتا  إ

  ظ كللللللل     منحللللللللا ن      جتمعلللللللل    منصمللللللل     ستفلللللللل   ألملللللللل      ح ت للللللل     ج سلللللللل   أل للللللللس   
إ للللللللتدأ   شللللللللال    م منلللللللل      للللللللم د     سمللللللللت       منصملللللللل     ن كلللللللل    منحللللللللا ن     سلللللللل كد

 مجنس   ن   مون   ن    ش  ك     ح ت    .

 " األستاذ "منصور أبو  كريم 
 ستفلللللللل   رئ   نظللللللللتا   نصلللللللل    ون  لللللللل     لللللللل   للللللللح   ضللللللللظت مللللللللد تولللللللل       لللللللل مع

 ألزمللللللل    نق ق للللللل   بت خقحللللللللت     سملللللللد  ولللللللتم  د بت جنحللللللل     تخ للللللل  ملللللللد   مللللللللا م    عت للللللل  
 أت ن للللللل     للللللل  ملللللللد فلللللللي   نللللللل  ع بت  مللللللل   منحلللللللا ن  هللللللل   قللللللل أ   مشلللللللتك      خن للللللل       

      فلللللللتا   ن ة للللللل ملللللللد  تفللللللل    م لللللللتئ    منحلللللللا ن   ألنللللللل    للللللل  د م نت للللللل د       ن للللللل
  ك للللللل     نللللللل  تا    للللللل  س  نلللللللق   شلللللللع    منحلللللللا ن     قضللللللل     منحلللللللا ن    نللللللل  محللللللل  ئ  
  لللل  خ      للللت إ هلللل   محلللل  م  لللل  مملللللتة بللللت نالح فلللل  تاللللتع غلللل أ    لللل م   ك    خقحلللللت   

  سد خند ل هو م ؟     حا 
 ركلللللل    محلللللل قون     ن لللللل  إ مللللللد هلللللل    ألزملللللل   مللللللت  هلللللل      الللللل أ    قتدملللللل    مللللللت 

  خ ظتء   خقحت    منحا ن  ؟

  د. عبدهللا عياش 
  شللللللللال     ع فللللللللتم  م  لللللللل       الللللللل     منحللللللللا ن   ما حلللللللل  ف كلللللللل   كلللللللل   سولللللللل ا  

)هللللل   لللللح  ق للللل ح   لللللنظ    أل متخ للللل    نم للللل هت م للللل  هللللل     معت  لللللتا      ن للللل    لللللا  ق بم   للللل  
   ح ت    تبقت د م د       نظ    ح ت     ج س ؟(

 أ. عبد العزيز قديح 
م  للللل  مملللللتة  لللللد ملللللد خنلللللد بنتنللللل     مللللل أ   م تللللل      سللللل ح  للللل    إ  بت  نلللللتز  

  خقحلللللللت    منحلللللللا ن    ة ج سللللللل  ملللللللد د     ما حلللللللتا   إخظلللللللتءتالللللللتع غللللللل أ فللللللل    ناللللللللح  
م   ماللللللل د  محلللللل   ا   علللللل دأ م لللللل     سلللللل م  ت هلللللل   ن للللللق  آلملللللل  ح ت لللللل   بشللللللال     للللللع م

 .م  ن  كت  نقض     منحا ن  قضت ت     خن       س م خ ت     ت  ت     ه  ةت مد 
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     د. حسن السعدون 
  م للللللت ن      لللللل ئ س   منحللللللا ن  منملللللل د  وللللللتة هلللللل    وفشللللللت مللللللد   لللللل    حللللللع  

    مللللل أ     ن للللل     مم للللل   أل ت للللل      للللل  فنحلللللا د   نللللل  مملللللتة   ت لللللع   متت للللل    حللللل   
غلللللل أ إتنلللللل ح    لللللل ئ س مللللللع    صلللللل تا   ج سلللللل أ   م لللللل   عتملللللل   ضللللللمد جلللللل   م  اللللللل م مللللللد 

     ن   . ك تن ح م م    ن  مالح   حنا 

   أ. نهال  ثابت 
ملللللللت م تللللللل    م لللللللتئ    منحلللللللا ن    ملللللللد    لللللللا  ق م نلللللللق  نللللللل        للللللل  ه ح    للللللل    

ظت   م   ملللللللت مللللللل ئ معت ضلللللللنللللللل  ع   ح ت للللللل   ت جوظللللللل    شلللللللعو    م  للللللل    جظلللللللتد  و للللللل   
  شال   مجنس   ن   مش  ع؟ 

    تخ   م نق  ن        متزم   عجن        حا   
      ن  للللللللل  بن لللللللللا   قللللللللل     مللللللللل      لللللللللملللللللللت مللللللللل ئ  لللللللللأ      ح ت للللللللل   نللللللللل    ون  

 قلللللللللل م    لللللللللل م     م للللللللللتخع   ج كلللللللللل      و لللللللللل  ئ ن  بت قضللللللللللتء  نلللللللللل  م للللللللللتد    لللللللللل خ  
 د   ؟ أل  ض            خنل  زم    ت  ت

   مجدي  البردويل 
 ملللللللللل أ     ن لللللللللل      لللللللللل      نلللللللللل  مضللللللللللتم د    لللللللللل       لللللللللل    نلللللللللل  ضلللللللللل   أ ر  
 قلللل    مجنللللس   لللل  ن  خظت لللل    شللللظ    نللللت   بعلللل   قلللل سد مللللد   خقاللللتع مللللت    م   ح ت لللل 

هلللللل  إ  منت  لللللل   نحللللللنا    منحللللللا ن   وظظللللللت   خظللللللت بنت لللللل  ن لللللل أ  لللللل    للللللد تاللللللع  لللللل  
بت نت للللل    منحلللللا ن     إ لللللتدأ  مأ حللللل    قللللل      ح ت للللل    جحللللل     م لللللت ن   زكلللللتدأ   شللللل ي 

   متف للللللللللل   مللللللللللل ح   ا كلللللللللللل  ملللللللللللت  صلللللللللللمق    قللللللللللل م  إ  منحلللللللللللا ن    ةملللللللللللت  سللللللللللل م منت  للللللللللل  
خلللل     حللللنا    منحللللا ن    إ لللل  تئلللل     مجنللللس فللللي ممللللتة    جظللللتد مضلللل    ن مت للللتا 

 نللللللل  ضللللللل   أ  قللللللل   ن مت لللللللتا   مجنلللللللس خلللللللت إ مللللللل  د   كللللللل ا متهملللللللتا   للللللل  ا    للللللل  
ةمشللللت      سلللل    منحللللا ن    ةت  للللت   فللللل م خلللل     حللللنا    منحللللا ن     نلللل    ونللللل د   لللل  د   

   ضللللع  متمنلللللت    خ لللللت    مللللل   هللللل   غو ظلللللت فلللل  نعللللل  منللللل    خقحلللللت   مللللل  مو للللل ا ف لللللق 
 غ للللل  تت للللل   نم  نعللللل     نقلللللت   ت ملللللت بق للللل  م  للللل  مملللللتة  نللللل   صللللل   هت بعللللل    حلللللن ح 

م فلللل    نظلللللت   بلللللت  غح ملللللد  م ل للللل     ننلللللت   قاللللتع   ةت  لللللت   فللللل م   نت للللل    منحلللللا ن    أل
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مللللللللد مت لللللللل    جملللللللل د   ح ت لللللللل     لللللللل   ف ضلللللللل ق محلللللللل  أ   علللللللل دأ   سولللللللل ئ ب بقللللللللتء   حللللللللتم  
   ح ت للللللللل   م للللللللل   للللللللل  ء  نشللللللللل  نللللللللل  ئح   مللللللللل          أك للللللللل   نللللللللل    نلللللللللل   منحلللللللللا ن   
   نضللللل    خعقلللللتد   مجنلللللس   للللل  ن    منحلللللا ن  فللللل  ل   لللللق   نللللل     ولللللت  بلللللأم   قللللل    ا 

 لللل      لللل ن ك  غ لللل   لللل  ء  نلللل   غلللل     اللللت    ح ت لللل      مللللد ختم لللل    ملللل  ك    لللل  
 .  جت ك  )من    خقحت  (

  .أحمد يوسف  د 
 نلللل    جم للللع    نللللل ع  قلللل  ءأ   للللت كق   قضللللل     منحللللا ن    منلللل    و   للللل  م لللل   ت نلللللت 

مللللللل ئ  نلللللللتز ا    للللللل  دفع ظلللللللت م  للللللل  مملللللللتة ألنللللللل    م للللللل    لللللللأأ    صللللللل م م  نلللللللت   
 د        ض  بت       ح ت     مع   مو     ش  ك      ن  .   ضع     ه
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 ردود الباحثين
 :أبراش إبراهيمالدكتور 

تضللللللل    تد للللللل    لللللل د   منحلللللللا ن  د  فلللللل   خنلللللللتء   علللللللت ح   هلللللل    قضلللللل     منحلللللللا ن  
من لللل م ملللل ز  د فلللل  د     عللللت ح   غ ةلللل     ع ةلللل     شلللل تا   فلللل    ضللللم    غ كولللل    12سونلللل  

من للللل م   هلللللا ء ملللللد   محلللللا    6فنحلللللا د هلللللح  م من نللللل     للللل سد  حلللللالن   غللللل أ   أل  ضللللل    
 للللد  لللل ف    بحلللل  مقلللل تظح  أل ت لللل        عملللل    ح ت لللل   عا نللللت  ركلللل  محلللل قون   وخقللللتلهح 

ما لللل   بللللأم   مشلللل  فلللل   مللللد   ضلللل تع     شلللل د   ألملللل  بن للللتأ ن سلللل أ خت  لللل  مللللد     للللعت  
 لللللد خ لللللل  إ لللللل  مللللللت خ كلللللل    جلللللت     ح ت لللللل   هلللللل    للللللتة   عمللللل    ح ت لللللل   لللللل  م   مشلللللل  

م  للللللل  مملللللللتة فشلللللللن   كجللللللل   للللللل    ةللللللل  م للللللل   تضللللللل  نت بلللللللتألم      ح ت للللللل    م لللللللا 
 و للللل م    فللللل   مالمظلللللت  فللللل    كقللللل       صللللل  ملللللع   نلللللتة  بمعنللللل   خظلللللت  لللللح  لللللنجح فللللل  
  لللللللل  خ      للللللللت إ    نال ملللللللل     ةتخ لللللللل  مللللللللد غ لللللللل    ممالللللللللد إم   ع لللللللل    بت  اللللللللأ مظمللللللللت 

    ن للللللل    منحلللللللا ن    م للللللل   سمللللللل   منظلللللللت  م للللللل    ن ظلللللللت  حلللللللن ح تالللللللتع غللللللل أ  نحلللللللنا 
     إ غ أ  ممت ه   ن ظت  آلم مد دمت   تم .

م تللللللل     م لللللللتئ     منحلللللللا ن    ملللللللد   نللللللل  ع   ح ت للللللل  غ للللللل  مننللللللل      نللللللل   
 للللللح   ضلللللل ح م تمظللللللت بت عملللللل     جوظلللللل    شللللللعو   إصلللللل   خمحللللللظت  مللللللد   لللللل  خ        مللللللد

 .  ح ت  

   الدكتور مازن العجلة
 ا   ضلللللل      لللللل سد    ولللللل    بللللللأم   ح ت لللللل    للللللا   بشللللللال    و لللللل   نلللللل   حللللللتر   د   
   ن  للللل  م لللللا   ضلللللح بلللللأم   ت لللللق بن  للللل   لللللمن    نللللل  إم لللللتئ تا   قلللللت ك     للللل نللللل    ون

   نللللل     ضلللللع   ت  لللللتد     لللللح  سللللل   هت  ضللللل ل    تللللل   ملللللد  لللللأ      ح ت للللل وللللل د مللللل ئ 
ملللللل       للللللع   نلللللل د خملللللل لإ  نملللللل   ن لللللل   قاللللللتع غلللللل أ فلللللل  ظلللللل   نلللللل د   خقحللللللت     

    ن للللل     منحلللللا ن     قلللللع   نللللل     حلللللنا     لللللظ  خ    ت ملللللت    عللللل ا غللللل أ  لللللد  للللل ا أ
هنلللللتع إم لللللتئ   صللللل  ا  لللللد م  للللل   وم لللللتء   منحلللللا ن   لللللنص  ماللللللح م  للللل  مملللللتة 

% ملللللد   للللل   9 نللللل   م ملللللت  أخللللل هت   حلللللنا    منحلللللا ن   ملللللد  تالللللتع غللللل أ    حلللللت ئ 
  ن ق  ه    شال   ج  مت  .
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 :عصام يونسأ.
  خ  تبتا  فت خ  تبتا ه    شال     م         سا    ن   إن  ءض   أ  ت  س ب 

         نال م     متئ أ    د  ن ك  د م    مت   ن   م أ   ن   مع   ن د   خقحت  
     ن .

 منصملللللللل     ن كلللللللل    منحللللللللا ن   هلللللللل    عنلللللللل  م  أل ت لللللللل   كجلللللللل   و مللللللللتم  ظللللللللت  
غللللل أ  ألم نم لللللع  ألملللل    تللللل  مللللل ا   جلللللت     إ اتئظللللت  مق للللل    نم للللل  مظتمظلللللت فلللل  تالللللتع 

فت لللللن     للللل ا  نللللل    شلللللع    منحلللللا ن   بشلللللال  منمللللل ة  متز نلللللت م نللللل دسد  نللللل    ضلللللنت 
  خنت   ظته أ  ظج     شوت .
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 تقييمية جلسة

 شعبان د.خالد

 األعزاءن والضيوف والباحث األخوة
علتتتتتتت ازالتتتتتتت لارتتتتتتت  اات ايتتتتتتت ات   استتتتتتتا ااأثاتتتتتتتا استتتتتتتلنقاشات الايتتتتتتتا ااتلتتتتتتت ا   تتتتتتت ا

ساب لتتتتتت ااتق  تتتتتتااتق  بطتتتتتت ا،افإناتتتتتتاازتتتتتتراتتتتتتتيةااتقل يتتتتتت ا ااتق  يتتتتتت واشستتتتتتل ا ي ي اتسياستتتتتتي اا
بالتتتتتتتتت ااتستتتتتتتتت ا  ااقل ونتتتتتتتتت اتااإلق يقيتتتتتتتتت اتقل يتتتتتتتتت ا ا،اوااتتتتتتتتتتم ا اواستتتتتتتتتلق ا ازستتتتتتتتتي ا اات تتتتتتتتتم  

ن تتتتتتل ابتتتتتتا ا،ا،اوات وتيتتتتتت ازتتتتتتراتتتتتتتيةااتل تتتتتتمي ابطتتتتتت  ا تتتتتت ل ااتلتتتتتت  ااتلتتتتتت  اإتتتتتتت ااألز يكيتتتتتت 
واتلتتتتت ا،ااتلتتتتت ا   متتتتتاااتق تتتتتا  م ااواألستتتتت   ااألفنتتتتتا ات  يتتتتت ازتتتتترااأزتتتتتا اأتتتتتت لااتالتتتتتاةاازتتتتت  ا

افيقااي  ا:ااأهقمايكقرا

بتتتتت اا،لتتتتت ااتستتتتت ا  اواتل تتتتتمي اب تتتتت ل ااتلتتتتت  اتتتتتترا لمقتتتتتألااإل ا  ااألز يكيتتتتت اعاتتتتت ان -1
ااإلستتتتتت ا ي  وسلما تتتتتت ا لتتتتتت يياات طتتتتتتا ااتسياستتتتتت اوات ب مزاستتتتتت اواتتتتتتت عيات كمزتتتتتت ااش تتتتتتليةا

عبتتتتتتتت ااشستتتتتتتتليطا او مميتتتتتتتت ااتلتتتتتتتت  ا تتتتتتتت  ا اا،ت تتتتتتتت ااسياستتتتتتتت ااألزتتتتتتتت ااتماقتتتتتتتت اع تتتتتتتت ااأل ا
 .ز   ي ات  ااات  ااأل ا ياات انب

زا قتتتتتت ااتل  يتتتتتت ا  اتتتتتتتما ال  يتتتتتت اهتتتتتت ااتليتتتتتتا  ااتسياستتتتتتي ات قا قتتتتتت ازستتتتتتتل   ات -2
أ ازتتتتاا اتتتتت اا،وزستتتتل   اتمرتتتت اب نتتتتاز ان تتتتات اف تتتتاةا،اتتتتتم ا اات  ستتتتطيا ت   تتتت ااتل تتتت  ا

وزتتتتتتااا تتتتتت اهراع تتتتتت ااتلستتتتتتمي ااتسياستتتتتتي اوات تتتتتت عي اات وتيتتتتتت ا  يتتتتتتا او يتتتتتت ات م تتتتتتمةات  وتتتتتتت ا 
  وت ا   ااش لية اإت اتل مةااإزكاني ه ا

أ ازتتتتتااا، نتتتتتم امتتتتت  اازتتتتتراات اتتتتتت ااتم ايتتتتت  اهتتتتت اا   تتتتت ا قتتتتتا ازستتتتتل   األ -3
نتتتتعايل تتتتا اااتتتتتريايتتتت لااتتتتتب  اأاتقستتتت قيراوت ق تتتت و ااإلستتتتيز اا اتتتتت از تتتت و  ات تتتتتما 
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وزتتتتتتتتااهتتتتتتتت اأ وا ا   تتتتتتتت ا قتتتتتتتتا ااتقستتتتتتتتللب ي افتتتتتتتت ا تتتتتتتت اهتتتتتتتتر اا ازتتتتتتتت ااتق تتتتتتتت و ااتتتتتتتتتم ا 
 األورا ااتبات  ااتل  يياواتل لي  

تلمتيتتتتتتت ااإنلاميتتتتتتت اشنطتتتتتتتيعازتتتتتتتراقاعتتتتتتت  ااإتتتتتتتت ي لتتتتتتتااااشقل تتتتتتتا اات  ستتتتتتتطيا ا -4
ش ااتبطاتتتتتت او يتتتتتا  ان تتتتتيباات تتتتت  از تتتتت ش انقتتتتتمااقل تتتتتا يا ليليتتتتت ا ستتتتتلطي ا   يتتتتتألاز تتتتت 

 زرااتاا  ااتق   .
اتم تتتتتتت  اوات تتتتتتتقم اهتتتتتتت ا  قتتتتتتت ااتستتتتتتت ااتم يتتتتتتت  اإل بتتتتتتتا اات طتتتتتتت اااألز يكيتتتتتتت ا -5

اشنميتتتتتا اات  ختتتتت اوت تتتتتمااز   تتتتت ا ب مزاستتتتتي اوسياستتتتتي اواستتتتت  افتتتتت افتتتتت ا تتتتت ااإلستتتتت ا ي ي ا
 زؤسسا ااتلانم اات وت اوف ااتق لق اااألز يك اا

 :د. إبراهيم أبراش 
تقل يتتتتتتتتتت ا ا  تتتتتتتتتتي ابا  تتتتتتتتتتا استتتتتتتتتت ب اوتتتتتتتتتتتيساإي تتتتتتتتتتاب ،افاتمارتتتتتتتتتت اأ ااتمارتتتتتتتتتت اأ اا

إ  اااعلتتتتت ام ستتتتت ااتق  تتتتتسااتتتتتتم ا اتنتتتتتراتتتتتتيا  ستتتتتياق تتتتتي اااتق  يتتتتت ا  ام تتتتت اتقل يتتتتت ا ا
يتتتتتتتكاةااتقطتتتتتتت و ،اواتمارتتتتتتت اأ ااشنلستتتتتتتا اا  ا اات  تتتتتتتا  ي ااألتتتتتتتت ل،اوتتتتتتتتياي تتتتتتت ااإلااتلتتتتتتتملا

 نااف ستتتتتطيايافايا  تتتتت ايتتتتت  قلتتتتتافاووقتتتتتألاات تتتتت يواعتتتتترااتق تتتتتات  ،اواتمارتتتتت اأ ااتق تتتتتات  اتتتتتت
اعتتتت اعاتتتت اات قيتتتت ا إق يقيتتتت ،اا اوهاتتتتا اقعتتتترايتتتتك ام يتتتت ات ق تتتتات اتات تتتتاف،اي تتتتبااتب تتتتو

ع خيتتتت  ازتتتتراات تتتت با م يتتتت اقطتتتتا ارتتتت  اوات تتتت  اات  خيتتتت ارتتتتقراا تتتتا اوا تتتت ،اهاتتتتا اواقتتتت ا
اانلسا .

أناتتتتاانب تتتتواعتتتترا  يتتتتةاإي تتتتا ا  تتتتمةات تتتت  ابق تتتت ةاعتتتتراات تتتت  اات  خيتتتت ااواإليتتتتكاتي 
 او تتتتتت  ااتستتتتتت ط اتتتتتتتيساتمتتتتتتااعيقتتتتتت ،اوأ ااتتتتتتتما  ا ااتلتتتتتت اإي تتتتتتا ا تتتتتت األورتتتتتتا اقطتتتتتتا ارتتتتتت ا

  بيمتتتتاا قتتتتتا اوقتتتتملاأتتتتتت لابطتتتت عازبايتتتتت  اأواريتتتتت ازبايتتتت  اي تتتتتبابا  تتتتا ا وتتتتتت ارتتتتت  اأوا
  ااتق طتتتتتتةات وتتتتتتت ارتتتتتت  اويتتتتتتا   افيتتتتتتعاأ تتتتتت ا اكيتتتتتتا ارتتتتتت  ،اواتمارتتتتتت اأ اإستتتتتت ا ي اورتتتتتت

بتتتتتمع اأوابتتتتت و اوعتتتتت ،ااألزتتتتتم اا  قتتتتتا ا ت تتتتت اإتتتتتت ااتق طتتتتتةازلتتتتت ت ااف ستتتتتطياي اوع خيتتتتت .
 تتتتتا  ا تتتتت ب اوز لتتتتت  اباإلرتتتتتاف اإتتتتتت ا اتتتتتت افن يتتتتت اثلافيتتتتت ازل يتتتتت  ،اوتنتتتتترااتنتتتتت اي تتتتتباأ اي

انعاي باات م  اإت ااشنل ابا .ف اات كياواتق  ااواتاماي اأ
ا
ا
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 :د.غازي حمد 
عللتتتتتتتتا ياأ ااتبتتتتتتتت ايا اات ا  تتتتتتتت اأعطتتتتتتتت انلتتتتتتتتا  اتا  تتتتتتتت ،اب نتتتتتتتتاز ااتقا قتتتتتتتت افتتتتتتتت ااا

 ،ازا قتتتتتتتتتت ااتل  يتتتتتتتتتت اب ايا تتتتتتتتتتعاتا  تتتتتتتتتت ،اوهاتتتتتتتتتتا ا اتتتتتتتتتتت اف تتتتتتتتتت اع تتتتتتتتتت امقيتتتتتتتتتت ااتقستتتتتتتتتتلميا
ات  ستتتتتتتتطياي ،اواملقتتتتتتتتا ااتق  تتتتتتتتسااتتتتتتتتتم ا اواتق تتتتتتتتات  اواتقلاوزتتتتتتتت ،ابستتتتتتتتبباأ ااتبتتتتتتتت ايا ا

ا ات طتتتتتت ،افقتتتتتتايااتقلاوزتتتتتت ااتبتتتتتت ايا ا انتتتتتت اتطتتتتتت األنمتتتتتتاا انتتتتتتازقكتتتتتتركانتتتتتت اتا  تتتتتت اوهاتتتتتتاا
اشنل ابتتتتتتا استتتتتتلؤ ياإتتتتتتت اأ انلتتتتتتيياستتتتتت ط ا  تتتتتت ااش تتتتتتلية،اوهتتتتتتمااسياستتتتتت .ا و اب نتتتتتتاز 

ع تتتتتت ااتق تتتتتتت و اا فاتستتتتتت ط ا  تتتتتتت ااش تتتتتتليةاهتتتتتت اعتتتتتتبااألزتتتتتت ااتتتتتتترياأ لاإتتتتتتت اأ زتتتتتتا ،
اتتتتتتم ا ،اوهتتتتت ايقكتتتتترااتلتتتتتمةاأ استتتتت ط ا  تتتتت ااش تتتتتليةازكستتتتتبااستتتتتل ا ي  ،اوتنتتتتتراي تتتتتبا

ااتلمةاأنماا   خ اتيس انام  .
اأعاقتتتتتتت اتمرتتتتتتت اات اتيتتتتتتت اب امتتتتتتت اإتتتتتتتت ااتل نيتتتتتتت اف  زتتتتتتت ااتالتتتتتتت ابتتتتتتتيرافتتتتتتتل او قتتتتتتتا ا

اتستتتتتتابل اوتتتتتتتيسازتتتتتترااتم تتتتتتمةاإتتتتتتت اب نتتتتتتاز ازم تتتتتت ،اي تتتتتتباأ اناط تتتتتتةازتتتتتترا   ختتتتتت اات لتتتتتت  ا
ات تتتتت اب،اي تتتتتباأ ايكتتتتتم اتتتتتت ياااز تتتتت و او اتتتتت اوارتتتتت ،اوي تتتتتبا   يتتتتت اا  ااتق   تتتتت ااتلتتتتت ا
ن ي تتتتتتما،ازتتتتتت اات  تتتتتتياأ اإستتتتتت ا ي اشايقكتتتتتتراأ ا ستتتتتتق ابليتتتتتتا ا وتتتتتتت اف ستتتتتتطياي ،اوتتتتتتترت اشبتتتتتت ا
زتتتترااتل نيتتتت افتتتت ااتق تتتت و ااتتتتتريان تتتتا  افيتتتتعااش تتتتلية،ازتتتتااهتتتتمااتق تتتت و  ان تتتتراب امتتتت ا

ب امتتتت اإتتتتت او تتتت  او ايتتتت ،ان تتتتراي تتتتباأ انل تتتتةاع تتتت ااتمتتتت  ان تتتتراا،إتتتتت از تتتت و او اتتتت 
ازاذاان ي  افيب ازرا مافةاو ا ابيرا قا اوفل اع  اب م  ااسل ا ي ي او اي .

  :أ.محمود الزق 
ن لتتتتتتتا ااتق  تتتتتتتسااتتتتتتتتم ا ،اوأهتتتتتتتياستتتتتتتببات لتتتتتتت اكتتتتتتتا اهاتتتتتتتا ا تتتتتتت يوا ميتتتتتتت ا تتتتتتتمةاا

اتق  تتتتتتتتتسااتتتتتتتتتتم ا ا انتتتتتتتتت ا اتتتتتتتتتت اإ ا يتتتتتتتتت اتق ات تتتتتتتتت ا   يتتتتتتتتت ااتمي تتتتتتتتتا اتقا قتتتتتتتتت ااتل  يتتتتتتتتت ا
اات  سطياي ،اوتيساتعاعيق اباتق ات  .اأيااتسبباإم ا ا ا يق .

أزتتتتااباتاستتتتب ات ق تتتتت و ااألز يكتتتت افإنتتتتعاي  نتتتتت اع تتتت اإي تتتتا ا يتتتتتا اسياستتتت اف ستتتتتطيا ا
 ازتتتترا كتتتتياذا تتتت  اوتتتتترت اهاتتتتا استتتت  ات  تتتت اقطتتتتا ارتتتت  افتتتت ارتتتت  ا أقتتتت ازتتتترا وتتتتت اوأكاتتتت

فتتتت ااشستتتتل ا ي يا ااإلستتتت ا ي ي اوم  تتتتعا يتتتتا ازا تتتت  ازتتتت اات قتتتت اع تتتت ا لستتتتيياات تتتت  اات  خيتتتت ا
اإت اثيثازاا ةاواتسيا  ااتناز  اإلس ا ي .

رتتتتت  اأوا عتتتتتيارتتتتت  ا نتتتتتم ااإلنلتتتتتاذعلتتتتت هاافتتتتت اات تتتتتا ااايتتتتتلياز  تتتتتيااتقؤيتتتتت ا ااتلتتتتت 
تتتتتتا اانطتتتتتاعااتستتتتت ط ،اواتستتتتتؤاةااإنستتتتتان رتتتتت  ا  تتتتت ارطتتتتتا ا م تتتتيا ماااتل ازتتتتت ازتتتتت اقطتتتتتا ا
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اتتتتتتترياي تتتتتتتباأ اي قتتتتتتت ازتتتتتتتراأم تتتتتتعااتنتتتتتتت اات  ستتتتتتتطيا اوهتتتتتتتما يتتتتتتألايقكتتتتتتتراأ انمامتتتتتتتعاهتتتتتتتراا
ااتق  و  

 :د.عاطف أبو سيف 
ف تتتت اأوستتتت م،ابتتتت اأ امتتتت  افازتتتتراأزتتتترااهتتتتمإ اعتتتت  ااتلمافتتتتةاات  ستتتتطيا اع تتتت اأوستتتت ما

اتل يتتتتتتت ا ااتق  يتتتتتتت ااات تتتتتتت باات  ستتتتتتتطيا ا تتتتتتتا اي قتتتتتتت ارتتتتتتت ااتستتتتتتت ط ،اواأل ااتمارتتتتتتت ازتتتتتتتر
واإلق يقيتتتتتت اوات وتيتتتتتت اأ ااتق تتتتتت و ااألز يكتتتتتت اهتتتتتتمارتتتتتت  ازاتتتتتترااتب ايتتتتتت ،ا يتتتتتتوا انتتتتتت اهاتتتتتتا ا

فتتتتل  ازاتتتترااتب ايتتتت افتتتت اا/تطتتتت ازلناز تتتت اشي تتتتا ااشقللتتتتاةااتتتتت ات  ابتتتتيراات  ستتتتطيا ا  قتتتتا 
اتستتتتتتب ياا اواتاقانياتتتتتتا ،اواتق تتتتتت و ااألز يكتتتتتت اات تتتتتتات اتتتتتتترا نتتتتتتم ا قتتتتتتا اات اتيتتتتتت ا  فتتتتتتاا

م يتتتت ااتتتتترياي تتتتباات قتتتت اع يتتتتعاهتتتتماات تتتتقم اع تتتت ااأل ااو قازتتتت اعيقتتتتا افيتتتتع،اوات تتتت اات
از اات  سطياييرا ف اات ا ا،او عا  ااشعلبا اتقا ق ااتل  ي اات  سطياي .

 :د.أحمد يوسف 
عاتتتتتتت اات تتتتتتتت يواعتتتتتتترااإلتتتتتتتتتما اوف ستتتتتتتتطير،افماتتتتتتتا ا تتتتتتتتا ي ا ميتتتتتتت ازتتتتتتتت اأ ااتتتتتتتتتما ا

أوا  تتتتتكي ا كمزتتتتت ،ااات تتتتتا ااأوااتلا تتتتتيياات تتتتتاتق ان تتتتت ا قتتتتتا اب تتتتت  اتتتتتتماااشنل ابتتتتتا 
وتنتتتترازتتتترا ستتتتيااألزتتتتم افتتتت اهتتتتر ااتل تتتتي اهتتتتيا قتتتتا ارتتتت  ،اوتنتتتترااتماقتتتت ايتتتت ةاع تتتت اأ ا
 قتتتتتتتا ا طتتتتتتتم  ا ايتتتتتتت ا،اف قتتتتتتتا اا  اتيستتتتتتت ا قتتتتتتتا افتتتتتتت ااتبتتتتتتت ايا ،اتنتتتتتتتراات تتتتتتت مخا ا

اكاي  اوزل    ،اواتمار اا  ا مممماا بي ان مااتق ات  .
 أ.جمال البابا 

اتقالتتتتتتت لايل  تتتتتتت اات تتتتتتت  ااتتتتتتتت قيةااتقل زتتتتتتت افتتتتتتت اااألو اعزتتتتتتتراتتتتتتتتيةازتتتتتتتااو  افتتتتتتت ا
،اا ااتلتتتتتت ا مامممتتتتتتاااتا بتتتتتت ااتسياستتتتتتي اتتتتتتتريا قتتتتتت ابتتتتتتعااتل تتتتتتي اات  ستتتتتتطياي او  تتتتتتيااتل تتتتتت ي

اتتتتتتتريايلط تتتتتتبا م يتتتتتتألا تتتتتت ا اقتتتتتتا اات تتتتتت باات  ستتتتتتطيا ابكتتتتتت ازكمنا تتتتتتعات ل تتتتتت ياااألزتتتتتت 
  تتتتتتت ي ااتل تتتتتتتي اات  ستتتتتتتطياي ااتلتتتتتتت ابتتتتتتت أ ااإتتتتتتتت اتمتتتتتتتا  اااإلستتتتتتت ا ي  ت ق طتتتتتتتةااألز يكتتتتتتت ا

زتتتتتتراتتتتتتتيةاز  تتتتتت ااتلتتتتتت  اواتيم تتتتتتير،ا تتتتتت اذتتتتتتت ايلط تتتتتتباااأل اع تتتتتت اتطما متتتتتتااات ق يتتتتتت ا
قتتتت ا لتتتت ي اع تتتت اب نتتتتاز ان تتتتات ازم تتتت ا ي ي اف ستتتتطياي از تتتتا  اقا قتتتت اع تتتت اأورتتتت ااستتتتل ا

از م يلعازا ق ا   ي اماز  اوفاع  .ا
ا
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 د. خالد شعبان 
ع تتتتت از تتتتتا  لنياوأفنتتتتتا  ياتل  يتتتتت اااألعتتتتت ا اواألكتتتتتا يقييراتبتتتتتا ايراااألتتتتتتم اأيتتتتتك  ي

وخاتتتتتا اع تتتتت ام ستتتتت ااتقالتتتتت لاوزتتتتتاامتتتتت لافيمتتتتتاازتتتتترانلتتتتتاةاو تتتتتما ا ام ستتتتت ااتيتتتتتم ااتالتتتتتاة،ا
انلا  ااتقال لاب   انلا ا لقا اباتلات :اإي ا يقكاااا

 نتائج المنتدى :
تيتتتتا اات قتتتت ااتسياستتتت اع تتتت ا ااشنلستتتتا اات  ستتتتطيا ااتتتتتريايتتتتؤث استتتت بااإنمتتتتا رتتتت و  ا -1

 ازتتتتتتتتراات  ستتتتتتتتطيا اوات قتتتتتتتت اع تتتتتتتت ارتتتتتتتت و  ا  ليتتتتتتتتةااتق تتتتتتتتات  او قكتتتتتتتتيراات كمزتتتتتتتت
   تتتتتتت ا  تتتتتتتا  اي تتتتتتتبااإ اإن تتتتتتتا ااتق تتتتتتتات   زقا ستتتتتتت اعق متتتتتتتاافتتتتتتت اقطتتتتتتتا ارتتتتتتت  .

اتا تتتتت اإتيتتتتتعافتتتتت اذا تتتتتعا انل تتتتتا اباتالتتتتتا ات   ستتتتتطياييراع تتتتت ااتق تتتتت و اات تتتتتميمن ،ا
فقلاوزتتتتتتت ااشنلستتتتتتتا ا  تتتتتتتب ازاتتتتتتت ازلاوزتتتتتتت ااشستتتتتتتليطا اوات تتتتتتت ا او مميتتتتتتت ااتلتتتتتتت  ،ا

 لتتتتتتماف اومتتتتتت  افازتتتتتتراعق يتتتتتت ا  ا يتتتتتت اع تتتتتت اات تتتتتت باات  ستتتتتتطيا اأ اي مرتتتتتتما،اوأ ا
تمتتتتتااأستتتتتبا ااتا تتتتتا ،ازمقتتتتتاا انتتتتت ا   لمتتتتتا،اوتتتتتتيساانل تتتتتا ارتتتتتم اأت تتتتت ازتتتتتراأيا

 .   ا ا 
ب نتتتتتاز اعقتتتتت او اتتتتت اف ستتتتتطيا ازم تتتتت ايتتتتتليااتلمافتتتتتةاع يتتتتتعابتتتتتيرااإي تتتتتا ااتتتتتت عم اإتتتتتت  -2

 . ات  ا  اات  سطياي اع  اقاع  ااتم   ااتم اي ارقراا ا ا . .
وات  ستتتتتطياي استتتتتما افتتتتت اشابتتتتت ازتتتتترا   يتتتتت ااتلما تتتتت اات  ستتتتتطيا ات ق  بتتتتتا اات  خيتتتتت ا -3

متتتت ا يتتتتا  ااتلتتتت ثي افتتتت اات تتتت ةاأأوااتمشيتتتتا ااتقل تتتت  ازتتتتراااألو وختتتت  وةااش  تتتتا ا
 ا.ع  اقيا ا اهر اات وة

   يتتتتتتت اات قتتتتتتت اات ب مزاستتتتتتت ازتتتتتتتراتتتتتتتتيةااتستتتتتتت ا ا او باتتتتتتت اب نتتتتتتتاز او اتتتتتتت اواستتتتتتت ا -4
   وي تتتتتتتتتتت  اتقماممتتتتتتتتتتت اات عايتتتتتتتتتتت اات تتتتتتتتتتتميمني او ستتتتتتتتتتتبا   تتتتتتتتتتتا امتتتتتتتتتتت  ات ل تتتتتتتتتتتي ا

 .ات  سطياي 
تلتتتتتتتتت  يااتمرتتتتتتتتت ااشقل تتتتتتتتتا ياوزستتتتتتتتتلميا اا اات تتتتتتتتتقم اتقماممتتتتتتتتت ا   يتتتتتتتتت ااقل تتتتتتتتت -5

 ستتتت  ااتستتتت ط اتمرتتتت اتطتتتت ازلمستتتتط ااأ فتتتت اذا ااتمقتتتت ااتتتتترياشابتتتت اا،اتق ي تتتت 
ت ل تتتتتتتت  ازتتتتتتتترااتلب يتتتتتتتت ااأوستتتتتتتت ما–ا  تتتتتتتتاعابتتتتتتتتا يسااأعبتتتتتتتتا اتقتتتتتتتت لااتتتتتتتتتل   ازتتتتتتتترا

 وخاا ااقل ا اف سطيا ازسلل ا.ااإلس ا ي  تيقل ا ا
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technical relations between Palestinian banks and their Israeli 
counterparts, through the so-called correspondent banks 
responsible for receiving Palestinian bank transfers from 
abroad to be transferred to Palestine. 

Israeli actions: 
- Stop dealing with Palestinian laws and regulations and adopt 

military orders for occupation, especially in the economic 
sector. 

- New customs and tax system based on randomness in raising 
tax rates and methods of collection, to achieve the largest 
possible increase in revenues. 

- A significant reduction in public spending. The Israeli 
authorities will most likely restructure the administrative 
system and cancel the ministries, turning them into smaller 
departments in size and number in order to employ a limited 
number of staff for vital services such as education, health 
and civil affairs. 

The Palestinian national project in all its stages has been 
negatively and positively affected by the economic situation. 
Without conscious and rational handling of these challenges, it is 
difficult to achieve special political accomplishments. The 
political division and its difficult consequences on political and 
economic developments are also major factors. 
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because this solution hasn’t been extensively studied. The 
question is whether Israel will accept a return to the 
administration of the Palestinian territories currently administered 
by the Palestinian National Authority. What is the position of the 
international community? What is the fate of the existing 
agreements?  
The answer to these questions helps outline the repercussions of 
dissolving the PA from an economic point of view. It should be 
noted that economic aspects are often dependent on their legal 
and administrative counterparts. 
In all cases, the PA will find itself obliged to do the following: 
- Evacuate all government institutions and dismantle security 

services. 
- Stop providing public services to citizens, except for some 

vital ministries such as education and health 
- The automatic cancelation of contracts for thousands of 

public employees 
- Suspend all arrangements agreed to in the Paris Agreement  

These consequences for dissolving power entail: 
- Loss of gains made in infrastructure, environment, trade 

agreements, and institutional buildings. 
- The salaries of the majority of public servants who support 

hundreds of thousands of families will be suspended 
- High unemployment, poverty, food insecurity and inequality 
- The weakening of the private sector due to the regulatory and 

legal vacuum of exports and imports, and the decline in the 
purchasing power of citizens, especially employees. Not to 
mention the loss of their largest customer, the PA and its 
institutions. 

- The banking sector will be affected by its loss to the 
government as a large borrower, the inability of employees 
to repay their loan installments, and a significant decline in 
their ability to borrow. More importantly, the cancellation of 
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The paper reviewed the most important economic challenges, 
starting with the low rates of economic growth, which fell from 
8.8% on average during the period 2008-2011 to 3.2% on average 
during the period 2012-2017. The fragility of the financial 
situation due to the decline in foreign aid and the increase in the 
volume of domestic debt, as well as, the arrears of the Ministry of 
Finance. Domestic debt has increased from $1,385 million in 
2012 to $1,500 million in 2017. The contribution of the 
productive sectors to GDP has also fallen from about 20% in 
2012 to 15.8% in 2017. This is in addition to the distortions of 
the financial system, the labor market (the unemployment rate 
increased from 23% in 2012 to 27.4% in 2017), and the 
predominance of the Palestinian economy to rely on increasing 
consumer needs, or dependence on foreign aid. 
The paper also reviews the social challenges through several 
indicators, the most important of which is the decline in the GDP 
per capita which was recorded during the period of study as 
negative growth from 2013-2014, with very modest growth rates 
for the other years. This is combined with increased 
unemployment rates as explained above. The poverty level 
reached 26%, and more than a quarter of households are food 
insecure. There is also the matter of inequality and a high 
economic dependency of about 5 persons per worker (6.4 in the 
Gaza Strip). This is linked to several interrelated causes, 
especially unemployment of young people, and specifically 
university graduates. Moreover, low wages is a major challenge. 
Even those who work are receiving relatively low wages that do 
not cover the high cost of living (75% of the workers in the 
private sector receive less than the minimum wage; an average of 
NIS 800 per month). There also the issue of reliance on the 
public sector to create new jobs. The private sector is weak and 
hence is inefficient at creating job due to economic instability and 
rising production costs. 
Despite the frequent calls to dissolve the Palestinian Authority, 
the legal and administrative frameworks are still vague. This is 
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the International Criminal Court (May 2015). The last of which 
lasts for four months. Not to mention the continued confiscation 
of land, the expansion of settlements, and the increasing number 
of settlers during the period (2012-2016) by 16%. It is strange 
that the percentage of increase in the number of settlers in the 
West Bank is greater than that of Jerusalem, reaching 20.6%, 
while in Jerusalem it reached 8.4%. Moreover, Israel blocks 
benefits for Palestinians in Area C, deducts electricity, water, and 
medicine revenues from clearance duties without prior 
agreement, approves a law to deduct the salaries of prisoners and 
ex-prisoners, and continues besieging Gaza and isolating it from 
the rest of Palestine and the world. 
All this, while USA issued a resolution reducing or preventing its 
assistance to the Palestinians either directly to the PA, to 
UNRWA, or to support projects through the United States 
Agency for Development (USAID). In fact, US aid has decreased 
from $417 million in 2016 to $285 million by 2017. UNRWA has 
averaged $350 million over the past five years. UNRWA is 
expected to lose an important part of this support if America 
carries out its threats. 
At the same time, the volume of foreign aid has declined by 
about half over the past few years. Current transfers (free of 
charge) decreased from $1,750 million in 2012 (36.7% to the PA) 
to $1,447 million on average over the period (2013-2017). 
Budget assistance has been declining since 2010 from $1,146 
million to $944 million in 2012, and despite its rise in 2013-2014, 
it has fallen back from 2015-2017 to $798, $765, and $776 
million dollars respectively. 
This paper discusses a number of economic challenges, foremost 
of which is the challenge of subordination, which leads to the 
following challenges. The danger stems from its roots in the 
Palestinian economic structure after decades of occupation and its 
policies, which continued after the establishment of the 
Palestinian Authority through the Paris Economic Agreement. As 
a result, this relationship (dependency relationship / control) has 
become a system with its components, tools, and mechanisms. 
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Executive Summary: 
 
This paper attempts to analyze the social and economic 
challenges resulting from the recent developments in the political 
situation related to the positions and actions of the main parties, 
especially Israeli and American actions. It is no secret that the 
main issue of this topic is subject to the methodology of political 
economy, as it is the most appropriate tool for a matter moved 
and determined by politics in all its dimensions. 
To achieve this goal, this paper outlined the most important 
features of the political context in which the economy has 
developed in the past five years. This political context produced a 
series of local, regional and international actions that contributed 
to the intensification of economic problems and challenges. The 
current Palestinian political stance rejecting negotiations that do 
not have a time limit to end the occupation, and the sharp 
Palestinian reaction to the American decisions on Jerusalem, has 
resulted in a set of measures that weakened the economic 
conditions. 
The Israelis froze the clearance revenues three times during the 
period (2011-2017). First, following the reconciliation efforts 
(May 2011), then the recourse to the United Nations (November 
2011), and a day after the submission of Palestine’s application to 
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participate in the assembly’s works. In this case, the PA can 
remain strong and be able to face the attempts of dissolving 
it. The possible outcome is: 
 The PA remains strong, unified, and armed with the 

legitimacy to be able to resist, build, and develop in 
all fields of national work. 

 Unity and resistance to defeat the American-Israeli 
plan, to stop the collapse of the Arabs, and to fight a 
wide political and diplomatic battle at the 
international law organization and at the level of 
American society where many strategic changes are 
turning for the benefit of the Palestinian cause. 
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If we consider that these attributes are objective because all 
matters concerning Palestine are objective since they develop and 
influence Palestinian societies without the Palestinians having 
any say in the matter due to our lack of capabilities, there are 
other internal Palestinian attributes to consider. 
First: The failure to reconcile amongst the political factions. This 
includes the failure to end the unilateral representation of 
Palestinians, as well as, the failure to end the political mandate on 
the entire Palestinian territories by way of American and Israeli 
projects aimed at ending the Palestinian cause. The existence of 
two authorities, one in the Gaza Strip and the other in the West 
Bank, means that due to the occupation, the Palestinian Authority 
would be dissolved, and the state would be declared to be under 
occupation. A state under occupation may be something 
questionable to some, and to some may even be doubtful, even if 
it was legally binding. This will cause a major debate with the 
Americans and the Israelis as to whether the announcement is 
realistic or just legally theoretical. 
Hence, the future of the Palestinian Authority faces a number of 
scenarios, most importantly: 
- The situation remains as it is without reconciliation. The 

PLO and the PA renew their legitimacy in the next round of 
the National Council, and the fight for representation and 
political mandate remains as is without any major changes. 
This scenario is what Israel and US are hoping for and is the 
likely option if the political factions don’t reconcile. 

- The creation of a new alternative national council that aims 
to keep the political divide until a unified national council is 
held. This, in effect, means the creation of a state in Gaza, 
and a new government in the West Bank. This is also what 
Israel is hoping for and has been working towards for a 
number of years. 

- The sole national scenario is for Hamas to be invited as an 
observer to the coming national council and for it to 
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Judaification of Palestine.  They do not recognize any rights of 
the Palestinian people apart from their daily living needs. The 
Palestinian people are merely a marginalized group in need of 
administration as far as they are concerned. On the other hand, 
they only consider full rights of Israelis. In other words, 
Palestinians have no partner with whom they can discuss a 
political solution based on International Law or at least on justice 
and equality. 
The second attribute: A new American-Israeli alliance 
With the rise of the new American right-wing, represented by 
Trump’s administration, the alliance between US and Israel has 
developed into an unprecedented level of exclusivity. One can 
say that the existence of the US right-wing is dependent on the 
existence of the Israeli right-wing, and vice-versa. Israel has now 
clearly become an influencing force in the US administration, as 
well as a necessity for the American right-wing to be able to 
continue facing their internal challenges. 
This is considered a danger for the Palestinian people because 
this right-wing, American-Israeli, alliance is actively attempting 
to end the Palestinian cause. 
The third attribute: The destruction and marginalization of the 
Arabs 
Whether we agree or not on the outcomes of the Arab spring, it is 
clear that the Arab spring has been hijacked by political Islamic 
groups. The result of which has led to the sacrifice of state and 
nation in a number of Arab countries. This has further led to the 
marginalization of the social infrastructure due to the rise of 
sectarianism and ethnicism, which caused major changes to the 
traditional regional priorities. As a result, the Palestinian cause 
has become a sidelined issue with new American-Arab alliances 
being formed that require the partnership of Israel in all new 
agreements. This is being implemented gradually, as well as, 
imposing new political demographics that are in essence 
contradictive to the Palestinian cause, and which have to be 
accepted by the Arab states. 
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I don’t consider what we are currently going through a crisis 
exactly. This is because the theoretical definition of a crisis has 
an intellectual dimension (including political thought). It is 
impossible to fully understand a crisis when facing any specific 
predicament, no matter how complex it is. This is especially true 
if the predicament is a result of difficulties and complexities of a 
specific political phase. Nor does the predicament turn into a 
crisis if the notion was comprehensive, profound, and inclusive 
of a complete and total blockage of the political domain and 
ideology which direct the social behavior in a specific time 
period. 
We are in a national predicament of a completely different nature 
to the highlighted crisis. This predicament has three defining 
attributes, each of which, has its own influencing factors and 
elements. 
The first attribute: The profound changes in Israeli society 
The existing ruling coalition in Israel is the result of a 
quantitative accumulation that has only recently been 
development. It can be said that the Israeli society has exploited 
all efforts in their attempt to stop the rise of the right wing. The 
opposition has been sidelined along with their action or influence. 
The right wing today is a strong, religiously-extreme, and active 
member of the settlement expansions project and the 
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Integration challenges related to security matters 
If Hamas and Islamic Jihad are integrated into the PLO, there will 
rise a number of issues related to armed militia groups and 
private security forces. Hamas has a security force, armed militia 
groups, and a large number of armed forces. This is also true of 
Islamic Jihad. In Gaza, there are thousands of fighters and tons of 
weapons between the two parties, who both have a publicly 
disclosed military ideology that is hostile to Israel. Fatah on the 
other hand oversees the security forces in the West Bank which is 
committed to a security agreement with Israel, highlighted by the 
security coordination efforts as stipulated in the Oslo Accords. 
Conclusion 
The Palestinian cause must revert back to the call for national 
liberation by developing a new strategy headed by the PLO. This 
is because the Palestinian cause is larger than the Palestinian 
political parties, which doesn’t comply with the existing power 
shifts. This is also because Palestine is under occupation and the 
world has become more understanding and aware of the 
legitimacy of the Palestinian cause. 
If the reconciliation efforts don’t become a part of the rebuilding 
strategy of the PLO, under which all parties must come to an 
agreement, then the political system will spiral down towards 
more division, and the Palestinian cause, in its entirety, towards 
more misguidance and demise. 
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Hence, the national strategic program must attempt to surpass all 
existing preconditions and programs. There may be some 
overlaps with the existing programs, but this is due to potential 
complexities and difficulties that make complete discontinuations 
impossible. The idea is to move from the preconception of a 
reconciliation effort between Fatah and Hamas, to a unified 
nation. The elections and their timeline, the organization of 
security systems, and the reconciliations efforts, all are not the 
main issue, just as forming a consensual government isn’t the 
solution. The solution is based in the restoration and reactivation 
of the role of the PLO with a new vision and a new program. 
Political participation in the PLO on the basis of Palestinian 
nationalism 
Recalling the establishment of the PLO is important to try to 
alleviate the feelings of hopelessness and frustration which some 
may feel with regard to the possibility of rebuilding the 
Palestinian national program whether it is named the PLO or 
some other title. The 1968/1969 second attempt at creating the 
PLO, all the way to the agreements and arrangements between 
Fatah and Hamas which was agreed to by most of the political 
parties, including the assumption that Hamas and Islamic Jihad 
have a serious desire to join the PLO, lead us to present the 
following methodology to include both Hamas and Islamic Jihad 
into the PLO. 
 
Consensus and agreement are an alternative to elections: 
Although elections are an integral part of democracy, and is the 
main source of legitimacy for whomever has power and authority 
in stable democratic systems, it is certainly not the only way to 
resolve political differences for a nation under occupation and is 
divided geographically and ideologically. 
A foundational council that oversees the process of integrating 
Hamas and Islamic Jihad in the event of failure of the elections as 
stipulated in the reconciliation agreements. Other ways of 
renewing the National Assembly can be innovatively developed 
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leave any room for the continuation of the state of political 
misguidance and institutional vacuum (the absence of a 
single and unified reference to the people). This will be true 
until the Palestinian reconciliation is successful and there is 
an end to the division; especially since the division is not 
purely Palestinian. 
Israeli prejudice and refusal for peace has moved the Palestinian 
cause back to the first square where the PLO defined the struggle 
between Israel and Palestinians living within the 1948 borders, 
Gaza, the West Bank, and abroad. 
The failure of Hamas and all Islamist groups from formed an 
alternative to the PLO, especially after Hamas’s plans came to 
dead-end. 
The loss of all institutional and political references associated 
with the PA for its legitimacy and comprehensive characteristics, 
and the creation of a strategic institutional vacuum. 

Towards a strategic vision to restore the PLO : 
Taking into consideration all the calls for restoring the active role 
of the PLO, it must be clear that going back to how the PLO 
operated prior to 1994 is not possible. It must also be clear that 
reverting back to the PLO isn’t as simple as issuing a new 
resolution that says so by the PLO. The matter involves many 
elements present in the Palestinian arena. Hence, the restoration 
becomes a part of a new national strategy. 
Any attempt at developing a national strategy program or a 
comprehensive vision for the coming phase must be based off of, 
and started by, the existing situation which we aim to fix or to 
find an alternative to. The national program isn’t a governmental 
program, nor is it the reconciliation effort, but rather a 
comprehensive Palestinian program aimed at facing the Israeli 
occupation and achieving complete independence. 
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Palestinian people, and doing everything that would undermine 
its authority and policies. 
Second: Although the National Authority was formed via a 
resolution issued by the PLO’s Central Council, where the 
leadership of the organization aimed at moving the Palestinian 
cause from the PLO to the PA as a base for the Palestinian State, 
the PA later turned on the organization. This has led to the 
marginalization of the PLO so that the PA can implement its 
obligations in accordance with the Oslo Accords. Hence, the 
PA’s institutions replaced the PLO’s in the hope that one day 
they may become institutions of the Palestinian’s state. 
Third: Although the PLO remains the legal representative of the 
Palestinian people, the international community deal with the PA 
and the developing Palestinian state more than they do with the 
PLO 
Forth: The regional and international changes do not incentivize 
the return to the PLO as it is considered a national liberation 
movement. This is especially true for Arab countries that host 
millions of Palestinians. 
Fifth: The political division which saw two political party elites 
fighting for power, and are interested in maintaining the division 
due to their own benefits, do not allow for a unified reference and 
leadership. 
Steps required to restore the PLO: 
The PLO, until today, is the sole legal representative of the 
Palestinian people as is recognized by most countries 
worldwide. If it is shut prior to the rise of the Palestinian 
State, the Palestinians will have no designation.  
The deterioration of the PA, the withdrawal of the two-state 
solution, the failure of the PA as a substitute for the PLO, 
and all conspiracies facing the Palestinian people does not 
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and after the political division of 2007. The matter calls for the 
revamp of the organization as it currently is, prior to the inclusion 
of Hamas and Islamic Jihad.  
We must re-examine the correlation and the requirement between 
rebuilding and activating the organization, and ending the 
division. We must also stop all calls aimed at placing any 
requirements to rebuild and activate the organization in order to 
be able hold elections for the national council, the legislative 
council, and presidential council. This is especially with regard to 
the fact that never in the PLO’s history has there been elections 
for the National Council while the status of the Palestinians and 
the Arabs were this bad. We must also think about whether our 
priority is to rebuild and activate the PLO, or to work on 
transforming the UN resolution to recognize Palestine as an 
observer state to actual implementation on the ground through 
direct engagement with the occupation. 
The reasons and conditions which led to the marginalization 
of the PLO 
Conspiring against the PLO began with the creation of the 
organization itself. This was supported by all groups and nations 
which opposed the national Palestinian identity and the 
independence of a Palestinian state, each for their own specific 
reasons and purposes. Although the first groups to oppose the 
PLO were external groups such as Israel, Jordan, some Arab 
states, and some Islamic movements, lately, the danger has come 
from within the PLO. This has presented a number of challenges 
to the PLO such as:  
First: The emergence of external political factions that have 
received wide public support like Hamas and Islamic Jihad. The 
issue here isn’t with increasing the number of political parties, 
but rather with the rise of different political and ideological ideas 
that contradict that of the PLO and its political program. This 
went as far as for Hamas to present itself as an alternative to the 
PLO, bring hostile to it, questioning its representativeness of the 
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Special attention must be given to maintain and gather around the 
PLO for it was previously able to unify the Palestinian people 
and is also considered by many Arab and International bodies as 
a representative organization for the Palestinian people. 
Moreover, the PLO is not a political party, nor is it a monopoly 
for a single political party. It is a national organization for all 
Palestinians needed as long as the Israeli occupation exists. This 
is why the PLO should be excluded from all attempts to steer it 
with a politically driven agenda, especially during these days 
leading to the National Assembly in May of 2018. 
In the face of all challenges facing the PLO, it is still possible to 
reactivate its role to create a national program agreed by all 
parties, but with an innovative and new approach that take the 
recent internal and external changes and variables into 
consideration. We can make use of the example set forth by the 
PLO in 1968. 
The loss of PLO’s role and ability to guide and control the 
Palestinian scene, as well as, the representation of the Palestinian 
people, wasn’t only a result of the emergence of new external 
political parties attempting to take away its role for themselves, 
but was also a result of a structural and operational faults 
developed within the PLO after the creation of the PA in 1994 
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possible to evaluate each scenario separately, give insight, and 
allow for assertions to be made. 
Realistically based on Hamas’s current movements, as well as, 
the improbability of a number of paths they can take, the 
following scenarios are the most likely to occur: 
Hamas will remain onboard with the rest of the national and 
Islamic factions in their support for peaceful demonstrations on 
the borders until other, better, options for lifting the siege on 
Gaza become available. 
Hamas will adamantly continue the reconciliation efforts, release 
all control of civil governance in Gaza while maintaining the 
security situation, and start coordinating with all other factions, 
UNRWA, and the EU to secure a decent living standard for the 
Gazan population. 
Hamas will coordinate with Egypt to prepare a deal with the 
Israelis regarding the collection of border duties and transfer to a 
national body within Gaza, since this is a financial requirement 
for Gaza’s internal budget. 
The creation of a national coordination council that has all 
factions as members, including the Mohammad Dahlan faction, 
to oversee the living conditions of Gazans and to secure funding 
from Arab and Islamic counties, as well as, international 
humanitarian support for Gaza. 
In summary: These scenarios are mere assumptions. If the 
reconciliation is stuck at a standstill and some action becomes 
required to bypass the current challenges, which are ambiguous 
due to the series of punishments imposed on Gaza by the PA, 
then one of the noted scenarios will have to be adopted by way of 
necessity. 
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to harmonize with the changing regional and internationals 
changes and developments. The new charter also outlined 
Hamas’s new vision and take on many core issues, presenting 
answers about Hamas’s point of view on all such matters. 
Hamas Internal Direction 
The core element of the new charter called for political 
partnership and national unity, as well as, coordinating with other 
Palestinian parties regarding shared internal matters. For 
example, clause 28 of the new charter states that “Hamas believes 
in managing its relations with all Palestinian factions on the basis 
of inclusion, democracy, national partnership, tolerance, and civil 
negotiations, in the hopes of unification for the cause and to 
achieve the national goals for the Palestinian people.” This was 
also elaborated on by Dr. Ghazi Hamad, a Hamas Leader, when 
he stated that “What we (Hamas) hope to achieve through our 
partnerships is the empowerment of the Palestinian institutions 
towards the greater good. We hope to do this be way of 
partnering with all the competent individuals from all different 
political views in order to excel the Palestinian society in all 
fields. We hope to open the doors for all to be able to participate 
and build our nation rather than having segregated political roles 
based on division and exclusion. This shall be applied to all 
national institutions and organizations in Palestine”. 
Hamas Political Vision 
In light of the recent troubles facing the regional and international 
countries, including Israel’s upper military hand, the question 
arises of Hamas’s future capacity in dealing with the complicated 
challenges to come. 
There is no doubt that the answers now will not suffice because 
we face an uncertain and gloomy future. It is difficult to describe 
the current situation logically, hence, to avoid a logical fallacy, it 
is not wise to come up with definitive answers. We can, however, 
establish a number of scenarios where we can provide analysis 
based on certain assumptions in each scenario. This way it can be 
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government which was created as a result of the Oslo Accord, 
which they have objected to since it was signed in 1993. This 
also meant that they have accepted the creation of a Palestinian 
state on the boarders of 1967, as well as, started to consider 
options put forth by the international community, and having to 
open up to the regional partners’ governments, with whom 
Hamas has had many reservations. 
It is important to note that since Hamas ascended to power, its 
consultative institution had continuously saw the need to revisit 
their 1988 charter, especially after the painful events of 2007 
where Hamas found itself facing great challenges requiring it to 
restructure and remodel itself to avoid the accusations it was 
facing of terrorism, extremism, prejudice, and anti-semitism. 
The Muslim nations had much to deal with internally between the 
failure of the Arab Spring, the preoccupation of Islamists groups 
healing their wounds from it, the explosion of sectarian fighting 
in Syria and Iraq, and the expansion of fighting with Daesh 
(Islamic State) in Libya and the Sinai Peninsula. All of this has 
led to the reduction of support for the Palestinian cause and for 
Hamas. Hamas found itself stuck in all these issues where it had 
to take sides and broker unsolicited alliances, all while trying to 
carefully tread with the sensitive topic of Palestine; a core issue 
to the Muslim Nations. Any step out of line with a certain Arab 
of Islamic nation, and Hamas would find itself under much 
unwanted scrutiny. 
 
The new charter: The vision and the strategy 
The increasingly tense political and security situations of the 
Arab and Muslim worlds has created a massive problem for 
Hamas. This called for a new political position to be adopted by 
Hamas to be able to adjust internally in Palestine and with the 
regional Arab countries. 
Hence, in June of 2017, and after numerous political discussions, 
Hamas presented its new political vision drafted in a document 
called “The Charter of Principals and General Policy”. The new 
charter aimed at developing Hamas’s political ideology to be able 
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Preface 
When Hamas was created as a resistance movement to the 
occupation in December of 1987, it was successful in gathering 
public support in the face of Israeli aggression. It was also able to 
resist the Israeli occupation in a brave and bloody first intifada. 
During that time, it had to pen a narrative for its ideological jihad 
project that could round the masses around them, as well as, give 
their ground leadership the necessary tools to gather the crowds 
to be able to continue with the confrontations. The narrative also 
included the appreciation for martyrs, injured, and the sacrifice of 
those who were imprisoned. It also included the broad lines 
which were needed to guide the future generations in their 
struggle against the occupation. This is how their charter was 
innovatively created. 
After the Oslo Accords were signed in 1993, and the PA created 
in 1994, Yasser Arafat tried at the time to include all Palestinian 
factions. He invited Hamas to be a partner in leadership, as well 
as, a part of the institutions of the PA. However, Hamas, at the 
time, wasn’t prepared to be flexible in order to face the 
challenges; although they tried to create the National Islamic 
Salvation Party for that purpose. 
It is safe to say that Hamas’s participation in the elections for the 
legislative council and their majority win in 2006 is already a 
partial transgression to their 1988 charter. In other words, their 
participation meant that they are taking a part in a national 
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be more solid. The Council's session, along with the internal 
organizational issues related to PLO's bodies, will seek to 
develop the Palestinian political situation in light of the huge 
existing challenges. This will form an important session that will 
be a turning point in the Palestinian political efforts.  
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Administration in the near future. President Abu Mazen visited 
the world's most important capitals and spoke to the UN Security 
Council, the European Parliament, the African Summit, and met 
the Russian leadership. Furthermore, his consultations in 
Ramallah with European and Asian leaders, and his constant 
consultations with the Arab leaders. All these efforts were made 
in order not to pass this unfair deal, which is called “the deal of 
the century”. Palestine led the free world in the face of 
Washington’s tyranny, who wanted to steal and falsify the history 
of a people who are rooted in Jerusalem, and baptized by the 
Canaanite Arabs. 

Future political action: 
In light of all challenges, the Palestinian leadership will continue 
its efforts to make the state of Palestine a full member at the 
United Nations General Assembly. Surly, it is not an easy task 
due to the unjustly behavior of Trump administration. 
Nevertheless, the leadership is determined to move forward in the 
second half of the year. It is important to increase the efforts in 
order to secure the necessary votes. The Arab position is 
supportive and constitutes an important part of the process. The 
leadership will continue joining all international conventions and 
organizations to improve the Palestinian position in international 
institutions, in order to get more opportunities to besiege Israel 
politically. 

Nationally: 
The PLO leadership is going to hold the Palestinian National 
Council (PNC) at the end of April. The holding and reforming of 
the PLO structures are an entitlement duty. The legitimacy will 
be renewed and the political system and political approach will 
be defined. The PLO leadership wants to rebuild the “moral” to 
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3. What is required? 
Regarding division and reconciliation: 
It is inconceivable that the division will continue further. Now, it 
has been 11 years and there isn’t even a dismal sign that this may 
not continue for another ten years. This nightmare for all 
Palestinians must end. In this context, Fatah does not want to 
manage the division or to find consensual formulas for its 
sustainability. Fatah believes that Hamas wants to sustain the 
division, and Hamas’s demands indicate this desire. In this 
regards, Hamas must choose between restoring the national unity, 
or keeping the division. Managing the division or finding 
compromise formulas in order to keep the status quo as-is 
forever, is not accepted at all. The unity national government 
must be empowered to be able to govern in the Gaza Strip. The 
government's demands for empowerment are realistic and 
necessary. If the Palestinians want to build their state institutions 
properly, the government must be committed and respected. 
In principle, according to the new charter of Hamas of May 2017, 
Hamas is no longer talking politically different from other PLO 
factions. Hamas is in favor of a state in the Gaza Strip and the 
West Bank, including East-Jerusalem as a capital. Even though 
there are some differences of descriptions and requirements, but 
overall, the charter calls for a state in Gaza Strip and the West 
Bank. Fatah does not make any obstacles, and does not ask for its 
empowerment, but asks for empowerment of the unity 
government, which is considered by all other Palestinian factions 
as legitimate demands. So the government must be allowed to 
govern all Palestinian territory.  

Regarding the peace process: 
The Palestinian leadership has made huge efforts to refuse the 
“deal of the century” that should be presented by the US-
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and integral part of Fatah’s strategy. Since the revolution of Al-
Buraq until the first Intifada, Palestinians have provided 
important lessons in this field. Therefore, Fatah calls the “return 
marches” to be part of a philosophy of collective popular 
struggle, not a as reaction for an annual event. It must be part of a 
comprehensive national strategy. The issue of the “return 
marches” is an important step because it is an issue of national 
consensus, and is considered to be a common point to be built 
upon it. We are pleased to see the all factions, including Hamas, 
working on the same track. This is what Fatah has been calling 
for spanning a decade and a half. President Abu Mazen made the 
popular resistance option clear during his election campaign for 
the presidential elections. At that time, many people criticized 
him. It is hence important to document all the crimes of the 
occupation against peaceful demonstrators in order to criminalize 
the Zionist state. Furthermore, it requires an economic boycott of 
Israeli goods in Gaza Strip. 

Restoring the National Unity : 
Without restoring the national unity, the Palestinians will not 
move one millimeter forward. This is a sacred task that must be 
fulfilled. Time is not in the favor of the Palestinians. The world 
does not fully understand the complexity of the situation. The 
Palestinian population is living under occupation and has two 
governments. There is a chance that should not be lost. The 
national unity government led by Hamdallah, which includes 
some ministers appointed by Hamas, should do its tasks in the 
Gaza Strip freely. If the government fails after its empowerment, 
all Palestinians have to bring it down. It is unreasonable what is 
going on. All are talking about reconciliation, but in fact, all are 
working on prolonging the age of division. 
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2. Opportunities 
Continuation of the Arab solidarity : 
Despite the weakening of Arab solidarity towards the Palestinian 
issue due to domestic concerns, efforts must be intensified to 
influence Arab politics. Israel is working hard to make a political 
breakthrough in Arab capitals. There are some secret meetings 
between Arab officials and Israelis at international conferences, 
talking about consensus on international issues, especially with 
regard to the external security threats. Nevertheless, the recent 
Arab summit in Saudi Arabia has resulting in an unexpected 
success for the Palestinians. It required hard work by the 
Palestinian leadership. The decisions of the summit supported the 
Palestinian rejection of all Trump’s new political agenda towards 
the Palestinian issue. This rejection was a blow to Tel Aviv and 
allies, who expected the collapse of Arab support to the 
Palestinian cause. King Salman's speech was strong, and his 
financial donation to the Palestinian people in Jerusalem and to 
UNRWA was a clear message; that he rejects all that Washington 
does in their attempt to weaken UNRWA, and by extension, 
exasperate the Palestinian refugee crisis. 
Peaceful Popular Resistance : 
Fatah put “peaceful popular resistance” as one of its strategies in 
the Sixth General Assembly, and it was again emphasized as one 
of the outputs of the Seventh General Assembly. The popular 
resistance has since manifested in the minds, and in action, by 
Fatah for the past number of years. One of the leaders of the 
Popular Resistance, Minister Ziad Abu Ayin, was martyred 
during a peaceful protest against the wall in West Bank. For ten 
years, Fatah had formed popular resistance committees in all 
villages adjacent to the Apartheid Wall, and developed the 
culture of popular resistance. In the Seventh General Assembly, 
there was a committee formed which discussed the promotion of 
the concept of peaceful popular resistance. It is now a structured 
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Fatah's Political Stances - Is There A New Strategy? 

 
By Dr. Atef Abu Saif  *  
 
1. What are the risks for us as Palestinians? 
First: The continued occupation and the failure of the liberation 
project as planned and desired. 
Second: Jerusalem was never in danger as it is these days. The 
“Judaification” of the Arab-part of Jerusalem has increased and 
the life of the Jerusalemites has clamped down. There is an 
ongoing separation of the holy city with a ring of settlements in 
order to isolate it from the Palestinian population. 
Third: The Palestinian political division, which is considered the 
most intolerable issue in the entire Palestinian scene. 
Fourth: Stalling the peace process and the new American 
approach, especially the deal of the century and the US insistence 
on it. The normalization of the Arab world with Israel is a 
condition and not a result of the process of political appeasement.  
Fifthly: The regional and international context. One of the most 
important results of the “Arab spring”, or to be more precise, the 
internal “Arab explosion” is the chaos created in the Arab world, 
so that the interest of the average citizen shifted to their internal 
tribulations.  
Sixth: The Palestinians in Diaspora. There are many issues that 
can be raised on this topic, but special attention must be given to 
the suffering of Palestinians in diaspora. There is a central 
absence of the common goal, and solving the crisis must be 
within our vision for the future.  
Seventh: The growth of Israeli diplomatic activity in the 
neglected areas in the world such as the poor heart of Africa. 
 

                                   
* ersearchAcademic Re  
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Peace times without peace. Peaceful struggles are a tool to 
confront settlements and Judaification of Jerusalem 
We have the utmost appreciation for the popular movement 
which began on April 30th, 2018, marking Land Day. This 
movement, which was led by political and civil society actors, 
including the participation of all people of different age groups in 
Gaza, the West Bank, and Palestinians living abroad. 
This movement strengthens the political approach; to use 
peaceful methods that can achieve the goals of the Palestinian 
people at high cost to the Israeli occupation. 
In conclusion, I can say that we are at a historic milestone with 
regard to the Palestinian cause. The US administration will not 
stop only at the declaration of Jerusalem as the capital of Israel, 
but will also continue to provide the necessary political and 
diplomatic covers for the Israeli government to impose the 
politics of fait accompli with the expansion of settlements and 
Judaification of Jerusalem as tools for enforcing a unilateral 
solution. 
We do not expect the US administration to put forth any 
initiative, nor will they progress with the “deal of the century” 
after the steadfast Palestinian political response to the plan, which 
ruined all efforts to acquire Arab, Islamic, or regional approval 
for it. 
What I would like to say at the close is that the struggle now is a 
struggle of will with the US administration. Either the Palestinian 
resolve prevails due to changing regional dynamics, or due to 
Israeli internal political issues concerning Netanyahu’s 
government, or, the political process is frozen for a period of time 
during which the US administration will attempt to maintain 
peace by conducting a simulated peace process that has no real or 
serious implications on the ground. 
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We planned that this initiative would be adopted at the 29th Arab 
League Summit and to become an integral part of the summit’s 
final resolutions as a part of the comprehensive Arab Peace 
Initiative. This was required to face the shifting American policy 
towards the Palestinian cause, and this was done in four paths: 
One: Political: This is discussed thoroughly above. 
Two: Diplomatic: Led by President Abbas, this path aims at 
acquiring recognition of Palestine as a full member state at the 
United Nations by way of continuous coordination and 
communication at the Security Council, UN General Assembly, 
and other international organizations. This will also include 
acquiring new recognitions, the promotion of diplomatic 
representation, and joining new organizations; all aimed at 
strengthening the legal status of the State of Palestine. 
Three: Legal: Referral of all settlement, prisoners, and 
aggression on Gaza cases to the Prosecutor at the International 
Criminal Court  
Four: Strengthening the internal frontier by ending the political 
division in an effort to improve the conditions with which we 
hope to face the US project of ending the Palestinian cause. This 
shall entail the development of peaceful resistance methods 
aimed at creating public pressure against the US administration’s 
plans, as well as, strengthen the Palestinian position and the 
official Palestinian political movement. 
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Political path considering that there was a strategic shift on 
two levels: 
The first level: The Palestinian-American relations could no 
longer be maintained since the US administration considers the 
PLO, the sole legitimate representative of the Palestinian people, 
a terrorist organization. The US administration must repeal this 
unjust decision, which does not represent the reality of the 
relation that began and was maintained from 1994 to 2017. 
The second level: Although there weren’t any tangible actions 
taken, the Obama administration has at least, in recent years, 
recognized the PLO and the two-state solution. This previous 
administration always opposed settlements and always 
considered that Jerusalem was an end issue matter. The new 
strategic shift is that the US is no longer a trustworthy partner. 
Hence, they can no longer be considered the sole broker for the 
political process, which calls for new methods in progressing said 
process. Our rejection of the US brokerage does not mean that we 
are abandoning, or pulling out of, the political peace process, as 
the US administration and the Israeli government are accusing us. 
Hence, it was important that we “create a new Palestinian 
political initiative” that showcases our willingness and readiness 
to continue the political process. An initiative that is designed to 
stop what is called “the deal of the century”, which is an 
American-Israeli attempt at eliminating the Palestinian cause. 

The Palestinian peace initiative and confronting the shifting 
American policy 
 The Palestinian political initiative was announced by President 
Abbas on February 20th, 2018, to the International Security 
Council. There are current efforts aimed at acquiring widespread 
support for this peace initiative at the Arab, Islamic, and 
International levels. 
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who, including others, saw that this was a hasty decision by 
President Abbas. They didn’t expect that anyone would dare 
oppose President Trump and his administration. 

A New Palestinian Path; US is a biased broker. A multilateral 
international peace conference. 
Since then, and until this day, official communication with the 
US administration is cut off. This has caused the realization of a 
new Palestinian vision to counter the US *policies summarized as 
follows: 
Firstly, the US administration has shifted its role from a biased 
political peace broker to complete partner to the Israeli 
occupation. Hence, this US administration is no longer 
considered a broker for the political peace process. It is no longer 
possible to continue the political negotiations as previously 
conducted.  
The Palestinian leadership has put forth an “alternative vision” 
that calls for organizing a multilateral international peace 
conference. A conference that includes the participation of all 
concerned parties. The results of this conference shall include a 
multilateral international mechanism as was done to discuss the 
Iranian nuclear program with the Iranians (5+1) or any similar 
form (5+5). This form includes the US as a member but the sole 
member that controls this mechanism. 
We have confirmed a number of times that going back to the 
Quartet form is not acceptable any longer. This is because the US 
has completely paralyzed the system and caused it to fail; it was 
also an impractical and ineffective method. Thus, the Palestinian 
leadership took a different  
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joint-committee shall be formed (five Palestinians and five 
Americans) to review the previous negotiations in their entirety. 
However, Trump’s convoy withdrew from this agreement, and 
started to reiterate the same Israeli demands as mentioned above. 
On November 17th, 2017, as agreed, the Palestinian leadership 
was expecting to receive a number of ideas from the US 
administration for review, prior to the announcement of the US 
administration’s initiative, “the deal of the century”. However, 
and instead, the US Minister of Foreign affairs refused to sign an 
exemption request allowing the PLO to keep their offices open in 
Washington. An official letter was sent to President Abbas that 
day, noting that the US administration will not approve an 
exemption request pertaining to the resolution of the American 
Congress of 1975, which considered = PLO a terrorist 
organization. Hence, PLO’s offices in Washington could not 
remain open. 
The US administration used President Abbas’s comments at the 
UN General Assembly, stating that he will turn to the 
International Criminal Court, as an excuse. After that statement, 
events began to unfold one after the other. Only a few days after 
the statement was made, the Congress submitted for a resolution, 
called Taylor Forest, to cease all assistance to the PA. After 
which, a series of penalties were imposed on the Palestinian 
people and the PA, all leading to President Trump’s 
announcement on December 6th, 2017, that the Congress has 
decided to recognize that Jerusalem is the capital of Israel, and 
that the US will relocate its consulate there. 
President Abbas then informed all decision makers at all political 
levels in the PLO and the PA to stop all communications with the 
US administration. He also halted the security coordination with 
the Israeli authorities. This was a shock to the US administration 
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obstruction to the peace process. They used to criticize Israeli 
governments when they expanded settlements, and sometimes 
they would issue warnings of sanctions to the Israelis. The new 
administration however, has a number of representatives who 
openly support the expansion of settlements.  
In our 21 or so meetings with the US administration’s convoys, 
which included four meetings between President Abbas and 
President Trump, not once was there a mention of the core issues 
facing the peace process. In other words, there weren’t any 
discussions about settlement withdrawals or the implementation 
of international resolutions pertaining to them. Kushner kept 
repeating in all meetings that the US administration is still 
researching, exploring, and planning because this is a new 
administration that needs time. 
During the last meeting with President Abbas in August 2017, 
which was similar to all previous meetings, the focus was on 
three topics; cutting the salaries of the Palestinian prisoners in 
Israeli jails as this was considered support for terrorism, stopping 
all forms of incitement because it was seen by the new 
administration that the Palestinian Authority (PA) was inciting 
terror, and discussing the possibility of the PA’s recognition of 
Israel as a Jewish state. 
The US administration’s peace convoy did not discuss any core 
topics pertaining to the political process. They merely discussed 
Israeli demands, translated from Hebrew to English, to become 
US demands. 
In the last meeting noted above, President Abbas gave the convoy 
a time schedule for the US administration to decide its position 
and to define the joint work mechanism. 
It is also interesting to note that during the meeting with 
President Trump in Bethlehem, it was agreed that a ten-member 
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The Political Position of the Palestinian Liberation 
Organization after Trump’s Declaration that 

Jerusalem is the Capital of Israel and the 
Consequences for the Two-State Solution 

 
Dr. Ahmed Majdalani* 

 

In all honesty, President Trump’s declaration was not a surprise 
to us. During our discussions and meetings that were held with 
the US administration, it was very clear that this new team 
refrained from reaffirming the classical US position pertaining to 
two fundamental issues which defined America’s vision for the 
peace process. 

The first is the administration’s refusal to confirm the classical 
US position regarding the “Two-State Solution”. In fact, the two 
peace envoys, Jared Kushner and Jason Greenblatt, did not even 
address this classical US position. 
The second is the administration’s refusal to commit to the 
previous US position regarding the settlements, which 
traditionally considered them illegal, illegitimate, and an 
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