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 .الفلسطيني

، وتوفير الدعم  وتنميتهايهدف املركز إلى مساعدة الكفاءات العلمية والبحثية في مجال العلوم اإلنسانية في تطوير مهاراتها 
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 املجتمع املدني، وتمكين املرأة من خالل أدوات البحث العلمي في الحقول االجتماعية واإلنسانية والسياسية. 
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، أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وبحضور رئيس  2020في الثامن والعشرين من كانون ثاني/ يناير  
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، وعدد من سفراء الدول، منهم سفراء ثالث دول عربية، صفقته التي  

الصفقة، بين مواقف مؤيدة، ومواقف   طالما روج لها بأنها صفقة القرن. تباينت ردود الفعل العالمية حيال هذه
معارضة، وأخرى متأرجحة. إال أن ما برز في هذا السياق، هو اإلجماع الفلسطيني على رفض الصفقة،  

 وارتفاع األصوات المنادية بضرورة الوحدة الفلسطينية لمواجهتها.

ي شكل، فهي تؤكد على ال يوجد في الصفقة أي سبب يدعو الفلسطينيين لقبولها، أو حتى للتعامل معها بأ
أّن القدس عاصمة موحدة لدولة االحتالل، وتتنكر لحقوق الالجئين الفلسطينيين وعودتهم، وتؤسس لبقاء  
المستوطنات الصهيونية في األراضي المحتلة، وال تعارض ضم بعض األراضي الفلسطينية لدولة االحتالل،  

ومة، وتضع المعابر والحدود تحت سيطرة  وتحصر األمن بيد االحتالل، وتدعو إلى نزع سالح المقا
االحتالل، وكذلك المقدسات الدينية، وغير ذلك من البنود التي ال تمنح الفلسطينيين، إال حكما محدودا على  

 % من أرض فلسطين التاريخية.  11

مركز رؤية للتنمية  ومن أجل قراءة هذه الصفقة، وانعكاساتها، والخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين، استطلع  
ورؤيتهم لمجمل ما يتعلق بالصفقة، وذلك   الفلسطينية، النخب السياسية واألكاديميةالسياسية، رأي عدد من 

نية لمواجهة صفقة  ما هي الخيارات المتاحة أمام السلطة الفلسطيمن خالل إجاباتهم على األسئلة التالية: 
قصود من خطاب الرئيس أبو مازن حول تحويل الدور ؟ ما المالقرن على المستويين الداخلي والخارجي

الوظيفي للسلطة الفلسطينية؟ ما مدى قدرة السلطة على خلق استراتيجيات فعالة لمواجهة صفقة القرن؟ وهل  
إلنهاء  خطوة أساسية  ،هل يمكن أن يؤسس توجه وفد إلى قطاع غزة سلمية؟ احتجاجات   السلطة ستقود 

وما هو موقف الفصائل األخرى، وماذا تستطيع أن تفعل، وهل هناك دور   توحد الفلسطينيين؟ و االنقسام 
 منوط بقطاع غزة؟ 

 ت آراء الخبراء في هذا الموضوع، فيما يلي: تلخص

اإلجماع الفلسطيني على رفض صفقة القرن بشكل مطلق، والدعوة إلى اتخاذ خطوات عملية تدعم   -1
حتالل، وا عادة النظر في الدور الوظيفي  هذا الرفض، وفي مقدمتها وقف التنسيق األمني مع اال 

 للسلطة الوطنية، بحيث ينسجم مع المشروع الوطني، وليس مع االتفاقيات السابقة. 
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الدعوة إلى ترتيب البيت الفلسطيني كآلية ضرورية لمواجهة الصفقة، على أن يتضمن ذلك عقد  -2
للفصائل، وتحديد موعد إلجراء االنتخابات اإلطار القيادي المتفق عليه بين األمناء العامين 

 التشريعية والرئاسية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية. 
وضع رؤية شاملة، واستراتيجيات فعالة لمواجهة الصفقة، على المستويات الوطنية والعربية   -3

ومة الشعبية واالحتجاجات السلمية، والعالمية، تشمل تعزيز الصمود على األرض، وتفعيل المقا
واستنهاض العالم العربي حكومات  وشعوًبا، وتفعيل مواقف المنظمات اإلقليمية والدولية، والدول 

 والشعوب الصديقة، بما في ذلك دعم المقاطعة الدولية لالحتالل. 

 د. أيمن دراغمة، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني 

 

 

 

 

 

س أبو مازن عقب اإلعالن عن صفقة القرن، يعتبر بادرة جيدة للتأسيس لموقف  بتقديري أن خطاب الرئي 
فلسطيني وطني. الخطاب في مضمونه هو بمثابة إعالن عن البدء بإصالح البيت الفلسطيني، خاصة وأنه  
جرى اتصال هاتفي قبل الخطاب، بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والرئيس  

كافة برام هللا، والمناقشات التي جرت في مقر المقاطعة، كانت   اجتماع األطياف السياسية  عباس. كما أن
 بمثابة رسالة من طرف الرئيس لجميع األطياف، بأنه سوف يبدأ صفحة جديدة.

عقب الخطاب، شاركنا باجتماعات مع أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح، وكان هناك شبه إجماع  
ذا ما ذهب الوفد إلى قطاع غزة فعاًل، فسيكون  على كيف نتوحد جمي عا في رفض صفقة القرن. اآلن، وا 

 ذلك بمثابة محطة ثانية، تؤكد على وحدة الموقف الفلسطيني، ووحدة البيت الفلسطيني.

وأمام ذلك كله، ال بد من خطوات عملية من قبل الرئيس، بحيث يتم وضع خطة ولجنة لمتابعة هذه الملفات، 
النتظار بعض الوقت لمواجهة صفقة القرن، ثم نبدأ بالخطوة التالية، وهي البدء بتنفيذ بنود حيث يمكن ا
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االتفاقيات الموقعة ما بين الفصائل الفلسطينية؛ بهدف إنهاء االنقسام. طبيعة الخطوات التي يمكن الذهاب 
الوفاق الوطني، ووثيقة  إليها، تتمثل أوال في وضع برنامج ورؤية وطنية، يمكن االنطالق فيها من وثيقة 

األسرى، وهي تتضمن الحدود الدنيا المتوافق عليها بين الكل الفلسطيني. ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية، 
ثم عقد اجتماع اإلطار القيادي الموحد للقوى الفلسطينية؛ للبدء فعال بتنفيذ ما تم التوافق عليه في بيروت  

طينية، وتشكيل مجلس وطني جديد، وما يتبع ذلك من ، بهدف إصالح منظمة التحرير الفلس2017عام 
انتخاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وا عادة تفعيل المؤسسات الوطنية، وفي مقدمة ذلك كله، اإلعالن  

 عن موعد محدد لالنتخابات التشريعية والرئاسية. 

على الصعيد الخارجي، يجب أن تكون هناك حالة استنهاض للمواقف العربية، ألن بعض الدول العربية 
والدول الصديقة، لم تكن مواقفها متقدمة في رفض صفقة القرن. كما يجب الضغط على الدول التي حضرت 

ومن ناحية ثانية،    اإلعالن، إلصدار موقف رافض لصفقة القرن، ألن هناك قرارات عربية سابقة تؤكد ذلك.
يمكن العمل على تفعيل العديد من المحاور، مثل دول عدم االنحياز، والبرلمان اإلفريقي. وبالتالي، من 

 المفترض أن يكون هناك جهد دبلوماسي فلسطيني كبير، لمناهضة هذه الصفقة.

ا فالمطلوب أن على صعيد الدور الوظيفي للسلطة، فإن هذا يتحقق من خالل وقف التنسيق األمني، لذ 
يكون هناك بيان واضح، وتعليمات واضحة من قبل الرئيس لألجهزة األمنية، لوقف التنسيق األمني، وهذا 
هو الذي يفهمه الشارع من تحويل الدور الوظيفي. ومن ناحية أخرى، يجب إعادة السلطة الفلسطينية  

 ادة بناء المنظمة.كمؤسسة تحت جناح منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا يتطلب أيضا إع

، فإن أهم أداة هي عدم المشاركة في أي لقاء له  خلق استراتيجيات فعالة لمواجهة صفقة القرن وعلى صعيد  
عالقة بمفاوضات مع االحتالل، ألن أي مفاوضات في هذه المرحلة، معناها القبول بتطبيق صفقة القرن.  

م الهوة ما بين السلطة والشارع، بحيث يتم جسر  واألداة الثانية هي مواصلة جهود اإلصالح الداخلي، ورد 
المسافة التي ُوجدت على األرض خالل السنوات السابقة، وأن تترك السلطة الشعب الختيار أدوات المقاومة 

 ضد االحتالل، وأن ال تكون عائقا أمام ذلك.

تمع المدني، لكن  ليس مطلوًبا من السلطة أن تقوم باحتجاجات، فهذا هو دور شعبي، ودور مؤسسات المج
طالق  المهم أن ال تقوم السلطة بمنع الحراك الشعبي ضد الصفقة، وأن تسمح للتيارات واألحزاب بالعمل، وا 

 الحريات للعمل التنظيمي. 
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وبخصوص توجه وفد من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، فهي خطوة هامة جدا على جميع المستويات، ألن  
رن، تخللها تصعيد إعالمي، ومناكفات، وعدم ثقة، وبالتالي فإن زيارة  الفترة التي سبقت إعالن صفقة الق

 الوفد إلى غزة، هي بمثابة إعالن عن وحدة الموقف السياسي الفلسطيني. 

إن من يتحمل المسؤولية األساسية اآلن، هما الفصيالن الكبيران على الساحة الفلسطينية، فتح وحماس،  
مواقف الفصيلين الكبيرين، وبالتالي يمكن أن ُتفرض الرؤية الوطنية  والفصائل األخرى مواقفها منسجمة مع  

 على الجميع، إذا كانت هناك حالة توافقية، من منطلق الحرص على الوطن. 

 د. بكر أبو بكر، رئيس أكاديمية فتح الفكرية )أكاديمية الشهيد عثمان أبو غربية(

 

 

 

 

 

 ي: ه متاحة أمام السلطة الفلسطينية والفلسطينيين، و  كخيارات هناك ثالثة أمور رئيسة، يجب التركيز عليها 

ا في المواجهة أساسيً   ة، حيث أصبح الصمود ركًناكاف  بأشكالهتعزيز مقومات الصمود على األرض   .1
 مع االحتالل، والمحافظة عليه يعني بقاء الوجود الفلسطيني. 

تركة، تقضي على كل مبررات  من خالل استراتيجية عمل مش  ،تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية .2
 على القضية الفلسطينية.   لحديث عن عدم الوحدة أمًرا خطيًراالتشتت، حيث بات ا

باعتبارها العنصر األساس الجامع للفلسطينيين، بغض   ،منظمة التحرير بناءالتركيز على إعادة  .3
 الفلسطينية.فيها، ألن العالم ينظر لها كجامع للكيانية  ةالنظر عن حالة التشرذم الموجود 

على أسس اإلسالم والعروبة   ، تقوم إعادة صياغة رواية جديدة ال بد منبالنسبة للخيارات الخارجية، و 
وبما   ،والنضال، لكن ضمن منطلقات تستطيع األجيال الحالية من العرب والمسلمين وغيرهم، استيعابها

تفقد   ،ت فيه القضية الفلسطينيةيضمن مراعاة التغيرات الحضارية الحاصلة، خاصة في الوقت الذي بات
عن   وفضاًل  .بصراعات داخليةألقها اإلسالمي والعربي، نتيجة انشغال المجتمعات العربية واإلسالمية 
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، من خالل إيجاد زخم عربي، وعقد  أن يكون هناك عنصر ربط مع العالممن المفروض    ،الخيارات القانونية
 . عالمي جديد بالقضية الفلسطينيةا عادة بناء أحالف جديدة، وخلق اهتمام ، و مؤتمرات دولية 

وبشكل جيد، لكن األمر   ،لمواجهة صفقة القرن  السلطة قادرة على إيجاد استراتيجيات فعالة  ال شك أن
نعم هنالك قيادات لها ماضيها النضالي والسياسي،   رؤى واألشخاص القادرين على الفعل.في ال  ايتطلب تغييرً 

شراكاق  ،ولكن هناك اليوم قيادات شابة ها في خلق هذه درة على الفعل والتأثير في الناس، يجب استغاللها وا 
 لها تصورات وأدوات تفكير مؤثرة، وال يمكن االستهانة بها.  االستراتيجيات، ألن

باألشخاص  ، وقد أشار الرئيس إلى ذلك، ولكن األمر يتعلق  أن تقود السلطة احتجاجات سلميةض  من المفتر 
 ، من الواجب أن يكون هناك امتداد جغرافي وديمغرافي لالحتجاجات  قادرين على قيادة تلك االحتجاجات.ال

 ويجب أن تتوسع رقعتها، ومداها الزمني، وال تكون مجرد ردات فعل.

فهنالك  فقط بالفلسطينيين،    ا ، ولكن الملف ليس مرهونً ئههناك توجه حقيقي إلنها وعلى صعيد إنهاء االنقسام،  
 .ذا ما يهدد الوحدة الوطنية فعلًياكون هناك وحدة فلسطينية، وهتأن  ال يروق لهامحاور إقليمية 

توازن بين األطراف الفلسطينية،  ا، وعدم ادعاء الالمطلوب هو العودة إلى منظمة التحرير فورً باختصار، 
 لمنظمة.ل والزخم مساك العصا من المنتصف، فاألصل أن نعيد الروحوا  

 د. عالء أبو عامر، باحث مختص في العالقات الدولية والقانون الدولي 

 
وما   ،بشكل  عام، يجب وضع استراتيجية فلسطينية بديلة لمواجهة صفقة القرن. فما قبل اإلعالن عنها شيء

  بعدها شيء آخر، فقد أثبت اإلعالن عن الصفقة، أن اإلسرائيليين ال يريدون سالًما، وأزال اإلعالن عنها 
الغباش عن العيون، التي حّملت الفلسطينيين مسؤولية فشل عملية السالم سابقا، وهذا أمٌر ال بّد من 

 االستثمار فيه، كأحد الخيارات المتاحة أمام السلطة الفلسطينية. 
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استراتيجية حل الدولتين، في ضوء ما تمارسه "إسرائيل" على أرض الواقع، وبعد اإلعالن عن صفقة القرن،  
فشلها، لذا ال بد من الحديث عن خيارات أخرى، كحل الدولة الواحدة، التي يتمتع فيها الفلسطينيون  أثبتت 

بتساوي الحقوق السياسية والمدنية، األمر الذي قد يمكنهم من السيطرة مستقباًل، في ضوء الديمغرافيا 
لمقاطعة عملًيا، ودعم  الفلسطينية الحالية. إضافة إلى ذلك، من الممكن االستثمار في تعزيز حمالت ا

 . BDSحركات مختصة في هذا المجال، مثل حركة 

على صعيد المحافل الدولية، ُيفترض أن يتحرك الفلسطينيون نحوها بقوة، حيث كشف أحد بنود صفقة 
القرن، خوف "إسرائيل" من التوجه للمحافل الدولية، واشترط على الفلسطينيين في حال التوقيع على الصفقة، 
التعهد بعدم التوجه ألي محفل دولي، يمكن من خالله محاكمة "إسرائيل". أعتقد أّن الوقت قد حان لتنفيذ 

 التوجه نحو أي شيء دولي، بإمكانه أن ُيلحق الضرر بـ "إسرائيل"، ويزيد من الضغط عليها. 

به، أنَّ بإمكان  وبخصوص تغيير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية، كما أشار الرئيس أبو مازن في خطا
السلطة الفلسطينية التحلل من االتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل"، نتيجة تغير دورها من االتفاقيات الموقعة 
معها، كاالنفكاك االقتصادي، والتنسيق األمني، والذي أعلن الرئيس صراحة أنَّه بصدد وقفه. وفي هذه 

ضغوط إسرائيلًيا وأمريكًيا، ولكنها حتما ستكون أكثر مساندة  الحالة، قد تواجه السلطة الفلسطينية المزيد من ال
من الشارع الفلسطيني، الذي سيعزز صمودها. وهذا مرتبط بالسؤال التالي، والذي يتعلق بقدرة السلطة على  
خلق استراتيجيات فعالة في مواجهة الصفقة، حيث سُيتيح لها تحويل الدور الوظيفي، مزيًدا من القدرة على 

والتأثير على األرض، وعندها سيكون الشارع أكثر صموًدا في تحمل أي أعباء مالية، قد تترتب  الفعل،
 على ذلك، بالشراكة مع نظامه السياسي. 

لم يعد بإمكان الفلسطيني أن يقبل باستمرار الرهان على أوسلو، فالناس غير مقتنعة، وأي شيء جديد يجب 
 تيب مؤسسات السلطة، بما يتناسب مع تحول دورها.أن يتم من خالل إصالح المنظمة، وا عادة تر 

أعلنت السلطة الفلسطينية دائًما، أّنها مع االحتجاجات السلمية، والفلسطيني هو من يقرر. فهو َقَدر هذه 
المنطقة، ورأس الحربة فيها، ولن يتوانى عن أي احتجاج للدفاع عن أرضه. ولكن ما قد يخفف حدة هذه  

عل العربية، فإذا ما تم تبني الموقف الرسمي الفلسطيني عربًيا، فإن ذلك قد يمنح االحتجاجات، هو ردة الف
 السلطة الفلسطينية، مجااًل أوسع للحركة.
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بإمكان الفصائل الفلسطينية أن تصنع المستقبل، وحسن النوايا واضح هذه المرة، وهذه فرصة حقيقية لكل  
رصة لحماس أن تحمل الهم الوطني الداخلي، بعيًدا  األطراف إلنهاء االنقسام كخطوة أولى لالنتصار، وف

عن أي بعد تنظيمي خارجي ودولي. وبالنسبة لغزة، ال يمكن أن تنفصل عن المشروع الوطني الفلسطيني،  
وستكون رديف القدس في كل األزمنة، وهذا ما على حماس أن تدركه، وأعتقد أن إنهاء االنقسام، سيكون  

 قي للفصائل الفلسطينية.فرصة للخروج من المأزق الحقي

 

د. يوسف ارشيد، أستاذ العالقات الدولة في الجامعة العربية األمريكية 

 
  األمريكية فاإلدارة  .منذ فترة من الزمنجري على قدم وساق ي ، صفقة القرن ب ما يسمى تطبيق  أنباعتقادي 

جع االستيطان، وتدعم القوانين  وتش،  "سرائيل"إعاصمة دولة  كا  وتتعامل معها رسميً   ،لى القدسإنقلت سفارتها  
ن نوقع على قرار أ ،يريدون منا كفلسطينيين  أنهم ،لكن الجديد  .راضي المحتلةسرائيلية المتعلقة بضم األ اإل

ر دون موافقة القيادة ن هذه الصفقة لن تمأومن المؤكد    .والتنازل عن القدس بأيدينا  ،وشطب قضيتنا  ،ذبحنا
 ،في المقابل ولكن ناك معارضة شعبية ورسمية واسعة ضد هذه الصفقة،ه أنضح اومن الو  .الفلسطينية

 .وغيره ،ق وحصارييمن تض ،لهذا الموقف ايدفع الشعب الفلسطيني ثمنً س

نهاء االنقسام الداخلي، وتوحيد ا  و  ،لحمة الصف الفلسطيني إعادةيجب العمل على  ،على الصعيد الداخلي
الذي يهدد القضية الفلسطينية برمتها، وتغليب   ، مواجهة الخطر الداهمجل أمن  ،كل الجهود والطاقات 

حزاب واأل الفصائلعلى المصلحة الحزبية الضيقة، وتشكيل طاقم من جميع  ،المصالح الوطنية العليا
 مود في وجه هذه المؤامرة.تستطيع الص ،فاعلة ستراتيجيةالبناء  ،واإلسالميةالوطنية 

 لذاعداء، واأل األصدقاءعادة ترتيب معسكر إ  ،السلطة منذ زمن منفترض يُ  كان ،خارجيوعلى الصعيد ال
متاجرة بأنظمة تساوقت مع المشاريع    ىلى كل الدول الصديقة والداعمة للقضية الفلسطينية، وكفإيجب التوجه  
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جملًة   "سرائيل"إوالذي طالما رفضته  ،يجب التحرك بشكل فوري وفاعل على الصعيد الدولي الصهيونية.
  ، هي غوار والضفة الغربية وقطاع غزةن القدس واألأ كد ؤ ت ،ن جميع القرارات الدولية، وذلك ألوتفصياًل 

تي أكلها، لكن يجب  ؤ ال ت ،ن مثل تلك التحركات أ قد يعتقد البعض و  .مناطق محتلة يجب االنسحاب منها
 ا.وعزلهما دوليً  ،الواليات المتحدةو  "سرائيل"إحراج إ

دون أي توضيح لماهية هذا  ،الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينيةتحويل  ،ات المطروحةمن ضمن الخيار 
ن الرئيس كان  أعتقد  أ وال    من ناحية،  دور خدماتي  هو  ،الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية  علًما أنالمفهوم،  

 وظيفي للسطلةوالدور ال. مني وغيرهاألسيق كالتنمع االحتالل،  يتمثل في العالقةودور آخر يقصد ذلك، 
وبعد ذلك قيام دولة فلسطينية،    ،مؤقت لمدة زمنية محددة  يهو قيام حكم ذات  ،سلوأو اتفاق    ، حسب الفلسطينية

ذا وا   .وكل ما نتج عنه ،سلوأو لغاء اتفاق إيعني  ،لغاء الدور الوظيفي للسلطةإو أ ،تحويل ، فإنتاليالوب
 ةمرتبط  ،من أمورنا الحياتية اكثيرً  ألن ،وتضحيات وصبرلى ثبات إبحاجة فهو  ،هو المقصود  هذاكان 

 بيده. جميع المعابر والمنافذ  ، حيث باالحتالل

ن تكون كل الخيارات  أيجب    ،لكن باعتقادي  .قد تكون الخيارات االستراتيجية لدى السلطة الفلسطينية صعبة
لى خيار إضافة إتحريك الرأي العام، و  ،احتجاجات و من اعتصامات  ،مفتوحة وممكنة ،في هذه المرحلة

سلو. يجب  أو يب منذ سنوات تحت واقع اتفاق  الذي غُ   ،لى الشارع الفلسطينيإيجب العودة    ،لذلك  .مةو المقا
  لست متفائاًل مع أنني مكانيات الشعب الفلسطيني. إبل  هة،مكانيات السلطة في المواجإعدم الحديث عن 

رث  واإل ،زالت مسيطرة ما ، جندات الفصائلية والحزبية والشخصيةن األ ألوذلك  ،فيما يتعلق بإنهاء االنقسام
 . اوزه بهذه السرعةن يتم تجأليس من السهل  ،الثقيل من الحقد والعداوة

رض بشكل حازم لصفقة القرن، وقد يكون لها دور مهم في المرحلة امع ،خرى قف الفصائل السياسية األ و م
من الخبرات    الكثير  تمتلك  ،فهذه الفصائل  .عيد أعمال المقاومة ضد االحتاللا في حالة تصوتحديدً   ،المقبلة

 ذلك يجب العمل على توحيد كل الجهود في ساحة الفعل النضالي.، لالنضالية

  ، تمول من دول الخليج النفطية  ،نزع سالح المقاومة، وطرح مشاريع اقتصادية عمالقةالقرن،    صفقةتضمنت  
  ، الواليات المتحدةمن مدعومة  "،سرائيل"إول اتح .اليات المتحدة واالتحاد االوروبيمع مساهمة من قبل الو 

نسانية،  إقضية    مجرد   لىإلتحول القضية الفلسطينية    ى قطاع غزة،ن تستغل حال الفقر والجوع والحصار علأ
  ن الشعب الفلسطيني أعتقد  أ لكني    .سلب الحقوق السياسيةى حساب  عل  ،عطاء حلول وامتيازات اقتصاديةا  و 

 ي. سرائيلاإل رغم كل محاوالت التركيع من قبل االحتالل  ،لن يستسلم
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 الفلسطينية  للمبادرة الوطنية يةسامر عنبتاوي، كاتب ومحلل سياسي، وعضو الهيئة القياد

 

 

 

 

 

  ، فقدان جزء هام من العمق العربيك  ،بعض عناصر القوة  ان وفقد   ،نقسام الداخليحالة اال و   ،كبر الهجمةرغم  
وتتمحور في إعادة بلورة االستراتيجية    ،موجودة  ،والتغيرات الحاصلة في اإلقليم، إال أن عناصر القوة الكامنة

وبناء االقتصاد الوطني   ،بناء برنامج وطني شامل وموحد و  ،نقسامالمعتمدة على إنهاء اال  ،ة الشاملةيالوطن
  جميع بالتخلص من  ،عادة تعريف وظائف السلطةا  و  ،حتاللالا هة لمواج الوطني االنسجام م، وا عادة المقاو 

 االتفاقات المبرمة مع االحتالل.

المجتمع المدني، وذلك عبر تحويل   مؤسسات و  السياسية، لقوى ل امطلبً  ،الدور الوظيفي للسلطةكان تغيير 
  ، لى قيادة وطنية موحدةإ ،منية واالقتصاديةعلى المستويات األ ،السلطة من العالقة المباشرة مع االحتالل

  ، جماع وطنيبإ ترتبط السلطةهذا التغيير، فإن ب  وقواه الوطنية. ،تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني
  ، وتتخلى تماما عن العالقة مع االحتالل  ،تبط بالتوجه الوطني العاموتر   ،لتتحول لقيادة شعب تحت االحتالل

 به.  وارتباطاتها

األمر يرتبط بالتوجه لبحث تشكيل شبكة أمان على   ، فإنفّعالة للمواجهةالستراتيجيات وبخصوص اال
وتحقيق االنفكاك   ،وصيانة االقتصاد المقاوم ،داري تحقيق نوع من الترشيد اإلو  ،قليميالمستوى اإل

، وذلك كله ضمن برنامج اقتصادي غنياءاأل جالب الدعم من المغتربين الفلسطينيين ستاالقتصادي، وا
 .ومتنوع الخيارات  ،سمدرو 

 ،السلطة ال تتوجه لقيادة الفعاليات المطلوبة ضمن الوضع القائموبخصوص االحتجاجات السلمية، فإن 
فيحدث انسجام    ،لتعبر عن الكل الوطني  ،وتوجهاتها  ،مور عندما تتغير وظائف السلطةتغير األتسوف  ولكن  

 .السياسيةوقواه  ،سلطتهبين الشعب و 
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نما  ا  و  ،جل الحوار المستنفذ سابقامن أن ال يكون أ يجب  ، فإنه لى قطاع غزةإ من الضفة ه وفد أما توج
كسالح قوي لمواجهة   ،جراءات الفورية لتحقيق ذلكلبدء باإل او   ،وتحقيق الوحدة  ، نهاء االنقسامإرساء قواعد  إل

  ، وفعالياته   ،قواه الوطنيةراكة الكاملة بين مكونات الشعب و الشيقوم على  ن  أموقف الفصائل يجب  و   .الصفقة
ودعم   ،سس نضالية وديموقراطيةأعاد بناء منظمة التحرير على ا  و  ،صياغة البرنامج الوطني من أجل

 .التعاون لبناء مجتمع متماسك وقوي و مخاطر المرحلة القادمة، بتوعية  وال ،صمود الناس
 

 

 


