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  القضیة الفلسطینیة" للحكومة الراھنة واإلسرائیلیة  السیاسة "
 

  مقدمة

اجتماع القیادة الفلسطینیة برئاسة الرئیس محمود عباس في  أعقبت التطورات السیاسیة التي اكتسبت 
أھمیة خاصة لدى مختلف القطاعات السیاسیة، ولدى مؤسسات المجتمع   ، 2020لتاسع عشر من أیار من العام  ا

بأن السلطة الفلسطینیة " ستكون في حل من جمیع االلتزامات  الفلسطیني أعلنھ الرئیسعلى ضوء ما المدني، 
من واالتفاقیات والتفاھمات معھا ومع اإلدارة األمریكیة حالما نفذت إسرائیل سیاساتھا ومخططاتھا لضم أجزاء  

على مختلف األصعدة السیاسیة  من تبعات    على ھذا اإلعالن  سیترتب  ما  و"  67عام    األراضي الفلسطینیة المحتلة
وقف التنسیق األمني، ردا على بما فیھا بعد وقف أشكال التنسیق مع الجانب االسرائیلي  ، األمنیةو القتصادیةاو

 بدایة تموز من ھذا العام. یعلن عن مضمونھ في  والذي من المتوقع أن  مخطط الضم اإلسرائیلي

في الضفة  ةالكتل االستیطانی حكومة االحتالل یقضي بضم ھالذي أعلنت عن ضمّ یذكر أن مخطط ال 
الذي یمتد بین بحیرة طبریا والبحر المیت، و ، غور االردنعلى  ةوتطبیق السیادة اإلسرائیلی الغربیة المحتلة

ً على  اإلسرائیلي بأنھ  اإلجراء  الفلسطینیون  عتبرفیما ا من حدودھا الشرقیة مع األردن. أن یصبح جزءا
بإنھاء االحتالل واقامة الدولة الفلسطینیة على كامل القاضي  مخالف للقانون الدولي ولقرارات الشرعیة الدولیة  

   .1967حدود االرض الفلسطینیة ضمن 

وبیني زعیم حزب اللیكود نتنیاھو الوزراء اإلسرائیلي بنیامین  رئیسوبموجب اتفاق االئتالف بین 
بشرط أخذ مشورة   ،تموز القادم  1اعتبارا من  فإن تنفیذ مخطط الضم سیبدأ  غانتس من حزب “أزرق أبیض”،  

  .الوالیات المتحدة التي أشارت إلى عدم وجود اعتراضات لدیھا

، والمتمثلة بخطة الضم تتزاید على ضوء ھذه المستجدات الفلسطینیةالتحدیات التي تواجھ القضیة ان 
أیة محاوالت للحل السیاسي على أساس عطیل تاألمر الذي سیؤدي إلى اإلسرائیلیة ألجزاء من الضفة الغربیة، 

  وفقا لقرارات الشرعیة الدولیة.حل الدولتین 
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  الدولي و اإلسرائیلي  المتغیرات على المستوى

والتي تقودھا   في العالم  فقد أدى بروز ظاھرة الشعبویة والیمینیة والعنصریةأما على المستوى الدولي،  
المجتمع    قدرةفي    وتراجع  ، الدوليبالمجتمع    وبالتالي انعدام الثقة  ضعف الموقف االوروبي، الى  أمریكا ونتنیاھو

، لتصفیة القضیة الفلسطینیة في مواجھة السیاسات اإلسرائیلیة واألمیركیة وخاصة االتحاد االوروبي الدولي
، إلى خطوات عملیة على  وغیرھاوبالتالي لم تترجم بیاناتھم بشأن رفض المخططات اإلسرائیلیة من ضمّ 

  ھائھ.إناألرض تنھي االحتالل أو تساھم في 

من الدول   شعبویة الیمینیة على عدد طبیعة سیطرة ال ببالمواتیة بسالدولیة غیر  في ظل التطورات
ما تركھ   ، في شؤون اخرى  شغال روسیانوااالسرائیلیة)    السیاسة(في صد  حاد األوروبي  الغربیة وعدم قدرة االت

في الصراعات االقلیمیة    المنشغلربي  العدید من الدول والواقع الع  أعمالفیروس كورونا على جدول  انتشار  من  
دعت المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار  دولیة من مساءلة اسرائیل على سیاستھا، البنیة ال أضعف األمر الذي 

العالمي والدیمقراطیة "مفتاح" الى جلسة سیاسات عامة، جمعت من خاللھا قیادات سیاسیة ووطنیة على الساحة  
فكار التي تم تداولھا في محاولة لبلورة أفكار ممكن ان تشكل أرضیة الفلسطینیة. ھذه الورقة تلخص أھم األ

  لمزید من الحوارات والنقاشات. لبلورة جدول أعمال وطني یلیھ ا

  

  1967المشروع الوطني: الدولة الكاملة على حدود 

، ما یستوجب خیارات المفاوضات والمقاومة ، یطرح وبقوةالمحافظة على المشروع الوطنيإّن 
واالنفتاح على الشعب وبناء الثقة باالستناد لمعاییر العدالة   2020حتى  1988ضرورة تقییم التجربة السابقة من  

  ، من خالل طرح مجموعة من الرؤى، من أھمھا: االجتماعیة

اسیة ** التركیز على كیفیة إفشال المشروع الصھیوني باستكمال مسار العمل على استمرار الحركة الدبلوم
  .نالفلسطینیة على المستوى الدولي كإحدى توجھات العمل لدى الفلسطینیی

، والتمسك الصھیوني وإنھاء االحتالل  ** تعزیز المقاومة الشعبیة باعتبارھا األداة الرئیسة لمواجھة المشروع 
متفق على أشكالھا   ، للمقاومة  حقیقي وواقعيبرنامج    باالعتماد على  67بخیار إقامة الدولة على كامل حدود عام  
  وطرقھا لمكافحة المشروع الصھیوني.

االحتالل وتقریر المصیر لتأمین انھاء  ** العمل بخطین متوازیین: خط یدافع عن االستراتیجیة الفلسطینیة
 ورعایة من خالل مفاوضات بمؤتمر لشرعیة الدولیةاللشعب الفلسطیني باالعتماد على أسس وقواعد ومبادئ 

رفض االنفراد األمیركي لرعایة المفاوضات،  اإلسرائیلي، ، ورفض الثنائیة في المفاوضات مع الجانب ةدولی
حق الشعب الفلسطیني في مقاومة االحتالل باعتبار  المشروع الصھیوني یعتمد المقاومة لصدأما الخط اآلخر 

األداة  باعتبارھالتحریر الفلسطینیة منظمة ا وقیادةاالسرائیلي، وحقھ بالدفاع عن دولتھ باستقاللھا وسیادتھا 
وأن السلطة   الفلسطیني، األساسیة في قیادة المشروع الوطني الفلسطیني والتأكید على دورھا في تمثیل الشعب 

  دحر االحتالل وإقامة الدولة الفلسطینیة.لأحد أدواتھا  ھي الوطنیة
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اسي یستوجب وحدة الخطاب في إطار تعظیم حالة االشتباك على األرض مع االحتالل ھو متطلب أسان ** 
والشراكة من خالل ،  وإنھاء االنقسام  منظمة التحریر، كما یتطلب وحدة الرؤیة والتوقف عن التجاذبات الداخلیة

الحیاتیة والتي تساھم  على األرض وفي المیدان، مع األخذ بعین االعتبار احتیاجات المواطنین العمل المشترك
َ من البرامج  في صمودھم،  برامج  بعض على الضروریة وإجراء التعدیالت  النضالیةوھي أمور تحتاج كثیرا
  من أجل التوافق مع االستراتیجیة الجدیدة. العمل الحالیة

ً تبني استراتیجیة كفا**  حیة على المستوى الوطني تأخذ باالعتبار مكونات الشعب الفلسطیني المختلفة، بدءا
من منظمة التحریر ومؤسساتھا، ثم الحكومة الفلسطینیة، والفصائل واألحزاب المختلفة التي أصبحت ضعیفة 

دور المواطن  ومشرذمة، والمنظمات الشعبیة، على قاعدة النضال الوطني ووحدة الشعب، وااللتفات أكثر إلى 
  على ھذا الصعید. 

 رموز تجسید تركیز الجھود على استكمالالقضیة المركزیة ھي إنھاء االحتالل ولیس  على أن  التأكید** 
  .ستقاللھاكمدخل ضروري الالعمل على دحر االحتالل الدولة، بل 

مع كل التجمعات الفلسطینیة وبالتالي یجب البناء على القرارات األخیرة للقیادة الفلسطینیة، وفتح حوار ** 
لمواجھة األخطار والتحدیات التي تواجھ القضیة الوطنیة، على اعتبار أن وحدة الشعب الفلسطیني ھي القضیة 

  .المركزیة

الحصول على قرار من األمم المتحدة یعترف بفلسطین و،  باالعتراف بالدولةدراسة كیفیة التحول التدریجي  **  
  ، والقدس الشرقیة عاصمتھا.67بة السیادة على األراضي المحتلة عام دولة كاملة العضویة، وصاح

  .القیام بخطوات استباقیة لمواجھة مخططات الضّم اإلسرائیلیة** دقة وخطورة المرحلة الحالیة، تتطلب 

األحزاب األخذ بعین االعتبار المتغیرات الجدیدة، لدى الحدیث عن المشروع الوطني، وھذا یتطلب من ** 
 ومن الجمیع العودة إلى مراجعة دورھا وتجربة عملھا السابقة، ووضع رؤیا جدیدة منفتحة تضع باالعتبار

  .المتغیرات على الصعید العالميو المتغیرات على الصعید الوطني الفلسطیني

تستوجب من القیادة  یفرض الواقع الحالي بتجلیاتھ العدیدة وتحدیاتھ الخطیرة، جملة من اإلجراءات **
إصالح منظمة التحریر استعادة دورھا في قیادة الشعب  و لتفعیل  الفلسطینیة الحالیة القیام بخطوات فوریة

دوات  أباعتبارھا إحدى  ومؤسساتھا السلطة الوطنیة وتأھیلالفلسطیني بصفتھا الممثل الشرعي الوحید، 
الحاجة إلى مراجعة نقدیة لتجربة العمل السابقة، وبعقلیة المنظمة في القیام بمسؤولیاتھا الیومیة حیال شعبھا،  

  تجربة ما تم تجریبھ حتى اآلن.  رمنفتحة بعیدة عن العصبویة، حتى ال تتكر

ً إل**  ى دینامیكیة فعل أعلى  تفعیل دور الجالیات الفلسطینیة في الخارج، في إطار ثابت وقوي وجامع استنادا
  مما ھي علیھ في الوقت الحالي.


