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  "السياسية المبادرة زمام وأخذ الراهن االستعصاء لمعالجة فلسطينيًا المتاحة الخيارات"

  
عبد  ،جميلة عبد ،زهيرة آمال ،محمد المدني ،نبيل قسيس ،هاني المصري ،ريما نزال ):مع حفظ األلقاب( ونراضالح

  .ي فيضيليل ،حنان عشراوي، فدوى الشاعر ،ممدوح العكر ،سامية بامية ،عزمي الشعيبي ،مازن غنيم ،الرحيم ملوح
  .نداء ابراهيم خروب، بكر، رهام جوهرةأبو رقطي،  بيسان ":مفتاح"من فريق 

  
   :مقدمة

مرحلة المفاوضات، لمتمثلة بانتهاء اسبتمبر التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس، و/مع اقتراب استحقاقات أيلول
 إنهاء(وباما لوجود دولة للفلسطينيين في األمم المتحدة واستكمال برنامج الحكومة الرئيس األمريكي باراك ا ورؤية

في المناطق المحتلة،  إسرائيلاستمرار سياسة األمر الواقع من قبل  في ظل، و)االحتالل وجاهزية السلطة للدولة
خاصة في ظل االنقسام يمكن التعايش معها  األموروآأن في االستمرار ة يطرح سؤال جدي حول إمكانية السلط

 واستكماال للجلسات .على إنهاء االحتالل بشكلها الحالي وآلياتها الممارسةسلطة الومدى قدرة ، الحاصلسياسي ال
جبهة "ستراتيجية تشكيل رآزت هذه الجلسة على طرح ا ،الممكنة المستقبليةالسابقة التي ناقشت الخيارات  السياساتية

لمعالجة الممكن اللجوء إليها  ياتهجالمن إحدىبصفتها ها الضوء على الخطوات الالزمة لتحقيق وإلقاء" وطنية موحدة
  .في الضفة الغربية الوضع الحالي

  

  :  اإلطار المفاهيمي للجبهة الوطنية

تراتيجية  ذه اإلس مل ه وطني  تش ل ال ي العم ب      تبن ع الجان ة م فة الغربي ي الض وي إلدارة الصراع ف اس جبه ى أس عل
ة   ،تتم صياغته بشكل توافقيووفق برنامج وطني  اإلسرائيلي من خالل حوار تشارك فيه جميع األطراف وتقوده منظم

امج ا آصيغة بديلة ل ،التحرير الفلسطينية ذي   لسلطة  برن ة       الفلسطينية ال ى تكليف من منظم اًء عل ام بن ر إلدارة  ق التحري
اق أوسلو       ،المناطق المحتلة ى ضوء اتف وفق   ،وفقا للصالحيات والمسؤوليات التي يتم نقلها من الجانب اإلسرائيلي عل

ة   ة االنتقالي ام   رؤية المنظمة أن يتم تجهيز السلطة للتحول إلى دولة مع نهاية المرحل م تشكيل السلطة     1999ع اًء  وت بن
ت   ية، اتفق ات تنافس ى انتخاب ل    عل د فش امج ق ذا البرن ة الحضور أن ه رورة  . غالبي رار بض ع اإلق ين  وم الحة ب المص

يناريو    مالءوفي حال عدم  ،في الضفة ألطراف السياسية الفلسطينية لخلق جبهة موحدةا ذا الس ة ه ق في   م قطاع  للتطبي
ة   ألن خاصة بالقطاع   أخرى  صيغة لىالبحث ع يجب ،غزة ى المصالحة     حرآ دم عل ن تق ل ضمان حصة     حماس ل قب

صيغة   غزة مع  هناك إمكانية للعمل بموجب برنامج خاص لكل من السلطة وآخر لقطاع     .أساسية في منظمة التحرير
  .توافق للعمل المشترك بين حماس والسلطة

ا     ال تتطلب في الضفة الجبهة الوطنية  صيغة را   حل السلطة الفلسطينية وإنم ا     تتطلب تغيي ا ودوره  ،في شكل حكومته
ى   لطة يبق دا للس ر شكال جدي ك التغيي ه ويتضمن ذل مها في ارات اس ه العتب ةنفس ة وواقعي ر  .دولي ة التحري ت منظم آان

التي يتم تحويلها من الحكومة العسكرية في الضفة وقطاع      فوضت السلطة الوطنية باستالم الصالحيات والمسؤوليات
د توقف الجانب اإلسرائيلي         ا، وق ر وإدارته ة التحري ام       غزة إلى منظم ذ ع ة من ذه العملي تكمال ه دما   1996عن اس عن

ه         .توقف عن استكمال عملية إعادة االنتشار ذي شكلت بموجب ه في جوهر التفويض ال وجوهر التغيير المطلوب إحداث
ع      أداة نضالية، هو تحويل برنامج السلطة من إدارة ذاتية إلى 1994سلطة عام ال ى التوزي إلنهاء االحتالل، والعمل عل

  .العادل للموارد المتاحة على المناطق بما يتيح للناس الصمود والبقاء

زال تحت     ا أن الشعب الفلسطيني ال ي اء االحتالل هو برن  حتالل،  االوبم يس   وآون إنه امل ول ي ش ا امج وطن برنامج
ة معارضة   حكوميا ا      ، ينفذه من يحصل على األغلبية ويتحول اآلخرون إلى جبه ر الشكل الق اك حاجة ملحة لتغيي م ئهن

ودة       (الذي يشكل توافقا وطنيا البرنامج الوطني  ترجمةبحيث يتم  ة والع ة الدول ر المصير بإقام اء االحتالل وتقري ، )إنه
ي    ة   ويتم ترجمة ذلك ببرنامج نضالي للسلطة الوطنية تلتزم به األطراف الت ا،  .ستشارك في الحكوم  هدف يكون   حينه

  .وتتم مشارآتها وفقًا لحجم أصواتها البرنامجعلى تنفيذ هذا  للكتل المختلفة بناًء على قدرتها التصويتاالنتخابات هو 
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ة  اء وزر المهنيين باإلضافة إلى عدد من  بعدد أقل من الوزراء الحكومة  وتتشكل اطق والمحافظات   دول اك  . في المن هن
ات  حاجة إل ة بأسرع وقت ممكن    جراء االنتخاب ا من   لتكتسب شرعية مباشرة    البلدي ا وممارسة     تمكنه ممارسة تكليفه

ا تكون أو مستوطنات، وبنيت عليها معسكرات لمناطق الفلسطينية حتى تلك التي ا على جميع صالحياتها  ،مسؤولة عنه
  .حتكاك مع االحتاللاالمناطق  سيوسعهذا بالتأآيد و

يكون  ،)1982-1977 والتي عملت بنجاح في السابق( هناك حاجة لتشكيل لجان توجيه وطني على صعيد المحافظات
  .دورها األساسي هو قيادة العمل الوطني المناطقي، ويتم تخصيص ميزانية آافية للبلديات من الحكومةجوهر 

ديات     وعبر تلك الشراآة متبادلة، تقارير دورية  عبردائم  وتتنسيق هذه األطراف على اتصالتكون  ة والبل ين الحكوم ب
  . تفعيل دورها مكنها مناألداة التي ت يكون لمنظمة التحرير ،ولجان التوجيه الوطني

    :الراهنةتحديات ال

ن على ، لم يتفق جميع المشارآيحالة االستعصاءلمواجهة  خياراتتفعيل استراتيجيات ووجوب  ىبينما اتفق الجميع عل
ا         .جبهة الموحدةإستراتيجية ال أن آل األحزاب ترتكز في عمله راض ب ى فالبعض رأى أن االفت ة    عل المصلحة الوطني
   .األداءبل في والبرنامج فيما طرح البعض اآلخر أن الخلل ليس في الشكل ، الصائب باالفتراض العليا ليس

ن  ي لك تيطانوف ي االس رائيل ف تمرار إس ى األرض ظل اس ا عل ي واحتالله ادة النظر ف بعض بضرورة إع ب ال ، طال
ة   البرنامج الوطني ة ومراجع درة سلطة    إمكاني االحتالل  ق ى   مرتبطة ب ه عل ك أن شرعية المنظمات الشرعية     إنهائ ، ذل

   .بدأت بالتآآل

رعيتها و   تمدت ش لطة اس ن  الس تمراريتها م ا واس درين؛ وجوده ة     مص زي لمنظم س المرآ ويض المجل و تف األول ه
  .وإقرار القانون األساسي 1996العامة التي جرت في  والثاني هو االنتخاباتللسلطة، التحرير 

ة،     اإلحساسسيتطور وحده لمجرد  أحد اآلراء قال إن الرهان على أن الدور األمريكي ة الدول ة إقام د  بأهمي ا   ق فشل، م
وب   تدعي وج تراتيجية  يس م إس ول           رس هر أيل راب ش ع اقت ة م وق خاص ن الحق ى م د األدن ق الح د تحق ة األم طويل

  .باستحقاقاته

  

  :التوصيات 

ان    البرنامج الومراجعة  الحاجة إلى إستراتيجية طويلة األمد - دم الره ة، وع وطني لمواجهة التحديات الراهن
 .على الدور األمريكي

  .التحرير بحيث يكون لها ذراع عملي وتواصل مع الناس منظمةتفعيل دور  إلىالحاجة  -
ة الشعبية     الدعوة  - ة للمقاوم دة وطني ى أجن ر           إل ة غي ة وطني ا جبه اس والسلطة وتقوده ا الن ي يشارك فيه الت

 . فئوية
 .دور السلطة ووظيفتها وهياآلها القائمةإعادة التفكير في  -
 .شرعية البلدياتوجوب إجراء االنتخابات البلدية في أسرع وقت وتفعيل  -
ة،     هناك ضرورة لبحث آل الخيارات الكفيلة - ة الراهن الخروج من الحال ى أن     ب د عل دعوة لحل   مع التأآي ال

 .واقعياليس خيارا السلطة 


