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  ""تطورات األوضاع السیاسیة الراھنة وانعكاساتھا على القضیة الفلسطینیة

  

، الیاس ةحنان عشراوي، نور عودة، عنان األتیر، ناصر القدوةالحضور مع حفظ األلقاب: 
زنانیري، كمیل منصور، بشارة دوماني، عمار محمود حجازي، عمر عوض هللا، أدھم زین 

عبدالقادر الحسیني، سامیة ، قیس عبدالكریم، الدین، نجاة أبو بكر، عمار الدویك، عقل الطقز
  بامیة.

 حسنو، لیلي فیضي، رھام الفقیھ، نجوى یاغي، روال المظفر، محمد عبد ربھ طاقم "مفتاح":
  .محاریق

  

  مقدمة

، السیاسیةالتطورات العدید من  ،وال تزال ،لدولیةواالعربیة واإلقلیمیة تشھد الساحات 
األمر الذي ، من استقطابات عربیة وإقلیمیةفي الشھور األخیرة  ما حدث ، ھاأبرزمن كان 

محاولة ومن ذلك ترتب علیھ إحداث تغییرات في طبیعة العالقات والتحالفات بین دول المنطقة، 
انسداد األفق السیاسي وبالتالي استمر تبرئة إسرائیل من مسؤولیاتھا بذریعة الھاجس األمني، 

للوصول إلى حل منصف للشعب الفلسطیني، یحقق إقامة دولتھ المستقلة ذات السیادة بعاصمتھا 
   . القدس الشرقیة

 بقیادة دونالد ترامبكیة الجدیدة اإلدارة األمیرتولي أما على الصعید الدولي، فقد كان ل
طغیان الشعبویة تأثیراتھا الالحقة على القضیة الفلسطینیة، بسبب  ،الحكم في الوالیات المتحدة

على وھي تطورات تركت تأثیراتھا السلبیة  في الحقوق والحریات،الحاد تراجع وال، والعنصریة
للنزاع التوصل إلى حل سیاسي الدولي باألمیركي ومیشھا وتقلیص االھتمام ، من حیث تھالقضیة

  .في الوصول إلى حل عادل لقضیتھ یلبي طموحات الشعب الفلسطیني الفلسطیني اإلسرائیلي

  : النقاشاإلطار العام

الصعید الداخلي استعرض المشاركون في الجلسة أبرز التحدیات على بدایة، 
فسینحى  ،استمراره واستفحالھفي حال محذرین من أنھ ، قائما االنقسامزال حیث ال ، الفلسطیني

على األمر الذي سیؤثر سلبا الضفة الغربیة وقطاع غزة، االنفصال الجغرافي بین  نحو احتماالت
  .مستقبل القضیة الفلسطینیة والنظام السیاسي الفلسطیني بكاملھ

، ذاتھ ونوه المتحدثون إلى أن المشكلة لیست متعلقة بالسیاسات فقط، بل ببنیة النظام
، بھذا الخصوص وإشكالیتھ الكبرى في التعاطي مع قطاع غزة، وغیاب الرؤیا االستراتیجیة

الدولة المستقلة،  ھدف إقامة یساوي عملیا التخلي عنوالذي وبالتالي شرعنة وقوننة االنفصال، 
ینذر علما بأن قطاع غزة والضفة الغربیة، یشكالن ضغطا جغرافیا ودیمغرافیا على إسرائیل، 

   ر كبیر في وجھ اسرائیل والسلطة الفلسطینیة في آن معا.انفجاب
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سي النظام السیالى وجوب القیام بتغییر شامل في مجمل أوضاع ودعا المتحدثون إ
، ما یستوجب العمل الفوري على ھذا النظام االنھیار المستمر في مؤسسات، ومنع الفلسطیني
، وغیاب كریة والسیاسیة من المواجھةب الف، وما تبعھ من انسحاب النخاالنھیارھذا مواجھة 

یتطلب عقد مؤتمر إنقاذ وطني تشارك األمر الذي األولویات بسبب حجم القضایا التي تواجھھا، 
فیھ مختلف القوى، وتطویر موقف على شكل مبادرة أو مؤتمر یسبقھا لقاء مع الرئیس، وإجراء  

القوى السیاسیة إلى تفعیل ذاتھا وحاجة ، فلسطینیةحوارات إلعادة ترسیخ  الھویة الوطنیة ال
  تقاء إلى المستوى المطلوب لمواجھة التحدیات التي تواجھ القضیة الفلسطینیة.رواال

سطیني إلى أن ھذه المتغیرات الخطیرة لم ترق بالخطاب السیاسي الفل ،وأكد المشاركون
بات النظام و. ارجیةالداخلیة والخ بوجود ھذه المشكالت والتحدیات مستوى التحدي واإلقرار

إلى  تراجع ما أدى السیاسي الفلسطیني شبیھا باألوضاع السائدة في المنطقة العربیة عموما، 
دور عدد كبیر من المؤسسات السیاسیة التي یتشكل منھا النظام السیاسي الفلسطیني، وإضعاف 

المؤسسة والتحریر، دور ھذه المؤسسات بكاملھا، كالمجلس التشریعي، واللجنة التنفیذیة لمنظمة 
التعدي على صالحیاتھا، في مقابل بروز المؤسسة األمنیة كقوة أساسیة التي تم القضائیة 

ومؤثرة، وتركیز الصالحیات في مؤسسة السلطة، وبالتالي تقویة األمن على حساب نظام حكم 
  دیمقراطي.

داخلیا إلى نّبھ المتحدثون إلى تخوف من تحول السلطة الفلسطینیة في ھذا السیاق، و
دولة بولیسیة على ضوء التشریعات واالنتھاكات، والتراجع في الحقوق والحریات، والھاجس 

  .األمني الناجم عن االنقسام، والذي أصبح مبررا الستخدام األمن ذریعة النتھاك الحریات

داخلیة من قبل السلطة  إلى ما یتعرض لھ المجتمع المدني من حمالتتم التطرق كما 
، والتراجع من قبل الوالیات وإسرائیل وأوروبا BDS خارجیة ل ، ومحاوالت تجریمالتنفیذیة

وكذلك ، ظھور الشعبویة في ھذه الدولل، ضایاإزاء كثیر من القمواقف األخیرة الملحوظ في 
 القضیة الفلسطینیةعلى سلبا  بالتالي أثرتو، ة والمھّجرین التي غذت العنصریةظاھرة الھجر

  .وحجم االھتمام الدولي بھا

حیث أكد المتحدثون على المخاطر الكبرى التي تواجھ مدینة القدس،  فیما یتعلق بالقدس،و
على ھویتھا الوطنیة وتقضي أطلقت إسرائیل ید احتاللھا لتھدم المؤسسات الفلسطینیة فیھا، 

إعادة القدس من جدید إلى االعتبار یتطلب وھذا وتكریس ضمھا، واالستفراد بمواطنیھا، 
مشیرین إلى أن ، من قبل النظام السیاسي الفلسطیني والثقافي والحضاري السیاسي واالقتصادي

القدس ھو أن السائد لدى المقدسیین وأن الشعور لمؤسسات المدینة المقدسة، ھناك إھماال كبیرا 
  .لفلسطینیةمھملة، وأنھا لیست جزءا من الحسابات الیومیة للقیادة ا

فلسطینیة لمواجھة رؤیة ولفت المشاركون إلى عدم وجود  الدبلوماسیة الفلسطینیة في الخارج:
د الوضوح من التطورات اإلسرائیلي في الخارج، وعدم اتخاذ موقف شدی الدبلوماسي التصعید

غیاب وكذلك في غیاب فعل وتحرك فلسطیني جاد وحقیقي یواجھ التصعید المقابل، االقلیمیة، 
وعدم وجود تحرك على الصعید الدولي وساحة الدبلوماسیة  للروایة الفلسطینیة، وجوھرھا،

وتجریب مواقف  العامة، مما یتطلب بلورة وصیاغة رؤیة فلسطینیة حقیقیة ذات أبعاد واضحة، 
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صامدة، ورفع تكلفة االحتالل اإلسرائیلي في األراضي الفلسطینیة، من خالل مقاومة شعبیة 
  ، والتوجھ للرأي العام الدولي لمساندتھا والوقوف معھا.حقیقیة

من أن یؤدي الظرف اإلقلیمي الحالي إلى عملیة تھجیر قسریة حذر المتحدثون وفي ھذا السیاق، 
وإفراغ الضفة الغربیة والقدس من مواطنیھا، في ظل غیاب قیادة سیاسیة واحدة وموحدة،  وعدم 

  كیر لدى النخبة السیاسیة.القدرة على النقلة النوعیة في التف

  التوصیات

تشارك فیھ مختلف القوى للنھوض بالحالة الداخلیة  عقد مؤتمر إنقاذ عریضالدعوة إلى  -  
  ومعرفة أین تتجھ األمور على جمیع األصعدة.

، من جمیع النواحي واالقتصادیة والثقافیة خطة شاملة وعملیة إلنقاذ القدسوضع  -
  صمود مواطنیھا ومؤسساتھا.والوجودیة، بما یدعم من 

وضرورة  منع االنھیار المستمر في مؤسسات النظام السیاسي الفلسطینيالعمل على  -
  للشعب الفلسطیني.األھم ، وإعادة الھیبة لمنظمة التحریر الفلسطینیة باعتبارھا اإلنجاز تفعیلھا

عادة تعریف وإ، 48 فلسطیني الداخلتأخذ باالعتبار  كتابة استراتیجیة فلسطینیةعادة إ -
  ؟من ھو الشعب الفلسطینيتعریف و ،القضیة الفلسطینیة

  .التأكید على أن قضیة الشعب الفلسطیني ھي قضیة شعب مرتبط بحقھ في االستقالل والحریة -

تقوم بھا الدول ضد إسرائیل على  منظومة عقوبات وتفعیل بناءمخاطبة الدول وحثھا على  -
 .وفقا ألحكام اتفاقیات جنیف ،أساس االلتزام القانوني للدول

عدم جواز أن تصبح التسویة بدیال عن الحقوق الوطنیة، والمحافظة على ھدف وطني موحد  -
 یلتف حولھ الشعب الفلسطیني.

لیات ضغط على ، أو تبني آخطوات لمواجھة التوجھ االنفصالي في قطاع غزةاتخاذ  -
 األطراف المعنیة من أجل إعادة اللحمة لجناحي الوطن.

، تفعیل المقاطعة ومعارضة التنسیق األمني، بما یشمل عادة النظر في العالقة مع إسرائیلإ -
 .وتفعیل خیار المقاومة الشعبیة والحقیقیة بمشاركة عموم الشعب الفلسطیني

لھ مضمون یعكس فھما حقیقیا للمتغیرات  تبني خطاب سیاسي معاصر متطور وفاعل -
واألوضاع الخارجیة تتواءم مع الخطاب العالمي، وإعادة تفعیل مكونات النظام السیاسي 

 الفلسطیني من ناحیة األشخاص والبرامج.

  

 


