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 مقدمة

  
، سيعقد المجلس الوطن   

  بعد أسبوعي    ،كما هو مقرر حنى اآلن  الفلسطين 
 
دورة ف

 بعد فشل جميع الجهود وال ،عادية
 
  توحيدي وفق

ا مطالبات بعقد مجلس وطن 

ية قدت لقرارات اللجنة التحضي 
ُ
  ع

    للمجلس النى
 
وت ف   بي 

 
  ف

، 2017كانون الثان 

 . نقاشأو منازع  ل وهو السيناريو األفضل ب

ا واقعيي   ول
ّ
الحدوث  بعيد عقد مجلس توحيدي  حالمي   أصبحسنا ولكن إذا كن

ة، خلل  ة قصي 
ةأ ،لم تحدث معجزةما فيى عد عملية ، ال سيما بو تطورات كبي 

مت الوضع الداخل  بصورة غي  
ّ
  أز

تفجي  موكب رئيس الحكومة وتداعياتها النى

 . مسبوقة

"اعمل ل المأثور قو وفق ال ،آلخر لحظة ،يجب استمرار العملما سبق، عل الرغم م

ا"،
 
ا واعمل آلخرتك كأنك تموت غد

 
ضمن أي العمل  لدنياك كأنك تعيش أبد

  نفس الوقت اتجاهي   
 
ا، ا أنوكيترصف  ،ول: األف لمجلس االنفرادي سيعقد حتم 

اره وعدم جعله نهاية المطاف للجهود  والسع  لعمل كل ما يمكن لتقليل أض 

  نفس الوقت ، واآلخر الوحدوية
 
، لن يعقد  دياالنفرا وكأن المجلسالعمل ف

ة والسع  لتأجيله ة متواف لفيى يتم خللها توفي  متطلبات إنهاء عليها يتم  ققصي 

 . االنقسام

، أم األسوأ ألننا غي  قادرين عل تحقيق األفضل حدوث ر هل نبقى ننتظ : ما العمل

ار عقد لحصول نبذل أقىص ما نستطيع  رين، والمتمثل بتقليل أض  أخف الرص 

  انفرادي
  حال لم تنجح محاوالت تأجيله مجلس وطن 

 
 ؟ف
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  مقاال أل  لن تركز هذة الورقة عل السيناريوهات الُمحتملة
 
ت نها كانت محل تناول ف

وأوراق تقدير موقف عديدة صادرة عن مركز مسارات آخرها نشر منذ أسبوع، وإنما 

ار عقد مجلس و  كز عل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أي عل كيفية تقليل أض    سيى
ن مطن 

  دون مشاركة 
 الشعبية تي   الجبهوربما  ،سلم  لجهاد ال حماس واحركنى

 من المستقلي   الذين أعلنوا أنهم سيقاطعون دورة المجلسوالعديد  ،والديمقراطية

 
 
ات األ ألسباب وجيهة، فضل عضاء الذين لن يتمكنوا من المشاركة حنى  عن عشر

 من القدوم لعدم موافقة سلطات االحتلل عل إصدار ي   إذا أرادوا كونهم ممنوع

 تصاري    ح لهم. 

 

  حالت دون األسباب 
  عقد الن 

  توحيديمجلس وطن 

ا لما أعلنه الرئيس محمود عباس وقادة حركة فتح، فإن 
 
الذي يحول دون وفق

 حركة مشاركة 
ّ
من خلل عدم تمكي    ،الذي قامت به "االنقلب" ها لم تنهحماس أن

وهذا سبب وجيه ال يمكن التقليل  ،الحكومة من السيطرة بالكامل عل قطاع غزة

نهاء االنقسام ولوية ل د وإعطاء األمن أهميته، ولكنه يستدع  تكثيف الجهو 

، غزةقطاع  سيطرتها االنفرادية عل، عير إنهاء "حماس" وتقديم التنازالت المتبادلة

اكة سياسية  أهيمنتها عل النظام السياس  كله عل إنهاء "فتح" مقابل  ساس شر

  الضفة منية ، وإعادة بناء األجهزة األ تمثل الجميع دولة/ وقيام سلطة، كاملة
 
ف

 جهزة مهنية بعيدة عن الحزبية والفصائلية. أاع بحيث تصبح والقط
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بقاء نها ستخش من " أحماسفيه "تشعر  أ وضعشين عندما الوحدة ستتحقق 

ب  ح من الوحدة أكير حب  تر ير مما كأ فرادية عل قطاع غزة نسيطرتها اال  مما  ، أو سيى

ء ينطبق  
ا  ترب  ح من االنقسام، عندها يمكن إنجاز الوحدة، ونفس الشر عل  تمام 

ا، وتبلورت ا ذهو  . "فتح" يمكن أن يحدث إذا زادت مخاطر الوضع الراهن كثي  

 كير من إمكانية عدم االستجابة لها. أ وخارجية  ضغوط داخلية

 

 تحول دون مشاركة "حماس" و"الجهاد" أخرى أسباب

  المجلس أخرى تحول دون مشاركة حماس والجهاد  ا هناك أسباب   نعتقد أن
 
ف

، ومنها:   
 الوطن 

 :
ا
ورة موافقة أي فصيل جديد عىل برنامج منظمأوال المعتمد منذ ة التحرير ض 

  تضمن حق العودة وتقرير المصي  للشعب ، الذي ي1988 عامال
بما  ،الفلسطين 

  يشمل حقه 
 
إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس عل ف

  ،1967حدود 
 
عيالحقوق الوطنية الفلسطينية وإىل  ا إىلاستناد ا ة الدولية كونهالشر

 . الحقوق هذه من دن  األ  د تتضمن الح

بت "حمالقد  نامج   س" من الموافقة عل هذا اقيى   الير
 
السياسية تها وثيقكما ظهر ف

  
  مرت من بعد سلسلة، 1/5/2017بتاري    خ  قرتها أالنى

ات النى ا وخصوص   ،بها  التغيي 

  السلطةمنذ ا
 
اكها ف   ابعد فوزها  الفلسطينية شيى

 
يعيةف   العام  النتخابات التشر

 
ف

ة، ومن ثم تشكيل وتشكيل  2006  ،مة الوحدة الوطنيةحكو الحكومة العاشر
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أما الجهاد فتتحفظ عل بند إقامة الدولة الفلسطينية عل  . "النقلبا" وانتهاء ب

  ولكنها ال تجعل تحفظها مانع  ، 67 حدود 
 و النضمامها للمنظمة. أا للتوافق الوطن 

وط اللجنة الرباعية الدولية: ا انيا ث   العام رّ مقال شر
 
  2003ة ف

عل  تنّص ، النى

ورة اف ب ض  امات الميى لموافقة عل وا ،رهابشائيل ونبذ العنف والإاالعيى تبة االليى 

 . وسلو أعل اتفاق 

 
 
ن قيادة ، أل"الجهاد"و "حماس"ا يحول دون انخراط هذا السبب كان وال يزال عائق

تب عل ذلك مقاطعة أمنالم لم ه كية ودولية للمنظمة، ولكني  ظمة تخشر أن ييى

وط الظالمة،  هطرح هذ ا مثلما كان عند يعد مهم     ظل ال سيما الشر
 
نهيار ما اف

  عهد مي  دارة األ وانتقال ال  "،سلمالعملية "تسىم 
 
 ترامب من الرئيس دونالد  كية ف

خراج القدس إمن خلل  ،شائيل  ىل وضع ثقلها لفرض الحل ال إاالنحياز لشائيل 

وع  ،تواللجئي   والمستوطنات والحدود والسيادة من طاولة المفاوضا   والشر
 
ف

وكالة غوث وتشغيل كية لمي  وتقليص المساعدات األ  ،فرض عقوبات عل السلطة

  واشنطن  ظمةنوتقييد عمل مكتب الماللجئي   الفلسطينيي   )األنروا(، 
 
 ف

 
ا تمهيد

  نقل السفارة األ  ،لغلقه
 
وع ف كية إوالشر   شهر أيار القادم. مي 

 
 ىل القدس ف

وط ال ههمية هذأما يقلل من  ة و شر كير من السابق أ ويجعل هناك إمكانية كبي 

  اتفاق إأن ؛ ا لتجاوزها فلسطيني  
 
اماتها ف ة طويلة، أشائيل تجاوزت اليى  وسلو منذ فيى

  الخطابات والقراراتأو 
 
بما فيها قرارات  ،ن الرئيس وفتح والمنظمة كما يظهر ف

ورة  ،ن السلطة بل سلطةأَيَرْون  ،المجلس المركزي   دة النظر عاإوطالبوا برص 
 
ف

  ووقف التنسيق األ  ،لعلقة مع االحتللا
اف بأوسحب  ،من   ،شائيلإو تعليق االعيى

اف  "الجهاد"و "حماس"فكيف تتم مطالبة  . بالدولة الفلسطينيةها ورهنه باعيى
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امات تهدد القيادة منذ سنوات بالتخل  عنها  ن أهذا مع العلم  ؟بالموافقة عل اليى 

  المنظمة تعارض اتفاق  ةسفصائل منضوية ومؤس  هناك 
 
وسلو وتدعو للتخل  أف

 عنه. 

ا: 
ا
اكة عىل سلطات الرئيساثالث متع يتالذي  ه،وصالحيات لخشية من انعكاس الشر

  ظل االنقسام
 
يع  بب بس ،بسلطات استثنائية ف إىل دى أما  ،غياب المجلس التشر

  يد شخص واحد تركي   
 
يعية والتنفيذية والقضائية ف   و  . السلطات التشر

 
يصب ف

سينه  قيادتها  "الجهاد"و "حماس"ن انخراط أمن  "فتح"خشية تجاه نفس اال 

ات السني   منذ دخول الفصائل نوهيمنتها عل الم   استمرت منذ عشر
إىل ظمة النى

  العام 
 
 وحنى اآلن.  1969المنظمة ف

  "حماس"ال يمكن تجاهل  ،هنا 
 
لإلخوان المسلمي    ا بوصفها حركة عقائدية وامتداد

  فل
 
  زادت مؤخر  ف

  عل سطي   رغم المسافة بينهما النى
ا لصالح إبراز البعد الوطن 

،البعد ال   
 أنها و  خوان 

 
  ا ال تؤمن إيمان

 
ية بالمشاركة والتعددية والديمقراط أصيل

 
 
 "تانقلبالتحرير، وأنها " و موازية لمنظمةأا لقامة منظمة بديلة بدليل سعيها سابق

 عن أنها لم لحكمعل السلطة عندما لم تمكن من ا
 
ا ا إيجابي  تقدم نموذج  ، فضل

 فيها  كلم تشر نها احتكرت السلطة بالكامل و أنى ح ،ا طوال حكمها للقطاعديمقراطي  

 . سلم  الجهاد ال 

هم الذي يعتير السبب األ (من الطرفي    ن هذا السبب )عدم اليمان بالمشاركةإ

  التوقف عنده وتقديم ما يقت ،نهاء االنقسام واستعادة الوحدةإ يحول دون
ىص 

احات لتجاوزه  . االقيى
 
 ا من خلل: وهذا قد يكون ممكن
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 كة   الذي يجسد القواسم المشيى
نامج الوطن  ويحدد كيفية ، االتفاق عل الير

، ساسيةهداف والقيم وأشكال النضال األ األو مواجهة التحديات والمخاطر 

 . وكيفية االستفادة من الفرص المتاحة

  تضمن االحتكام أاالتفاق عل  
اكة النى ىل الشعب إسس وقواعد الشر

  السلطةاظم للمؤسسباالنتخابات كمبدأ ن
 
وعل  ،الدولة والمنظمة/ ات ف

  كل المستويات، ،اختلف أنواعها 
 
  حينما يتعذر  وف

جراء إوالتوافق الوطن 

، إاالنتخابات من خلل وضع معايي  موضوعية يحتكم   
ليها الوفاق الوطن 

 ن. ليس هنا مجال الخوض فيها اآل

 

  
 تأجيل عقد دورة المجلس الوطن 

  
 
ة زمنية بما ال يزيد عن   تأجيل عقد دورة المجلسهناك مصلحة وطنية ف فيى

ة  وط و خللها ، يتم متوافق عليها قصي  لمنظمة، إىل اطلبات االنضمام متتحديد شر

كة الوحدة الوطنية، بما يضمن مشار  ةادنهاء االنقسام واستعوتكثيف الجهود ل 

  ل. طراف والفصائمختلف األ 

 

  انفرادي
ار عقد مجلس وطن   تقليل أض 

ار عقد مجل حنى    انفردي ال بد نقلل أض 
  من القيام بما يس وطن 

 : أنى
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 هتوجي   
بمن فيهم أعضاء المجلس  ،الدعوة لكل أعضاء المجلس الوطن 

يع  من كتلة التغيي  و  )كما حصل  الصلح وكتلة النائب محمد دحلنالتشر

)
 
  غزة ، وتمكي   كل من ال يستطيع من األ فعل

 
  أعضاء من المقيمي   ف

 
 و ف

)وهذا غي  واضح حنى  الفيديو كونفرنسالشتات من المشاركة عير تقنية 

 اآلن(. 

  هذا السياق، ال بد من 
 
عضاء من ىل استبدال األ إالتحذير من اللجوء وف

و عند اختيار أعضاء بدل ، أاالتحادات الشعبية والعسكر يمات و ممثل  التنظ

  الضفةال
 
الحصول  و الذين يستطيعونأ ،متوفي   المستقلي   من المقيمي   ف

ن هذا سيجعل المجلس أل؛ واستثناء اآلخرين عل تصاري    ح من االحتلل

  مجلس  
 الوطن 

 
  إليها،  ومن يستطيع الوصول  للضفةا ممثل

 
ب ف وهذا يرص 

عيته التمثيلية ع  الوحيد للشعب  ظمةنبوصف الم الصميم شر
الممثل الشر

 .  
 الفلسطين 

 حماس والجهاد دعوة لحرك هتوجي  
 ،ة مراقبالمجلس بصف دورةلحضور نى

 ة. إلقاء كلموتمكينهما من 

 كيبته القديمةا ا قرار م، وإعتبار الدورة الحالية آخر دورة يعقدها المجلس بيى

ية السابقة حول إليه  توصلت سس ومعايي  تشكيل أاالجتماعات التحضي 

  جديد رشيق ال تزيد عضويته عن 
 ا. ضو  ع 350مجلس وطن 

 أ  
  لدورة المجهمية التحضي  والتوافق الوطن 

  لس النى
 
نيسان  30ستعقد ف

  ل من خللالجاري، 
ية يشارك تشكيل توظيف الوقت المتبقى لجنة تحضي 
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 ا بدء  للتفاق عل كل الخطوات ن، و والمستقلفيها مختلف الفصائل 

نامج السياس  ب ومراجعة  ،شائيليةوصفقة ترامب والمخططات ال  ،الير

وط ومتطلبات  ،التجربة السابقة ، نهاء االنقسام واستعادة الوحدةإوشر

نامج الداخل   وتشكيلة اللجنة التنفيذية والمجلس ، قرير الماىل  والت ،والير

 ،  
  يمكن و المركزي ورئاسة المجلس الوطن 

ن أاالتفاق عل المخرجات النى

  . الدعوات لألعضاء والضيوف والمراقبي   ، و ليها المجلسإينته  

بدء الحوار حول القضايا ، وليس عقد المجلس الذروةيجب أن يكون 

ية المدرجة عل جدول أعمالهلمهمة وامال  . صي 

  
 
   دورة نأا باالتفاق مسبق

بتشكيل  ا صدر قرار  تس المقبلة المجلس الوطن 

   لجنة
 
وع ف   شامل حوار للشر

  سس يتفق عليها أعل  وطن 
 
 ،المجلسف

 
 
  توحيدي تمهيد

ية لعقد مجلس وطن  خلل مدة ا لتشكيل لجنة تحضي 

ة متوافق عليها  ية ن تكون اللجنة أويمكن  . قصي  لجنة ه  نفس التحضي 

وت ية بي  ن يضم لها عدد مناسب أعل ، من حيث مشاركة الفصائل تحضي 

 لتمثيل الشباب والمرأة والشتات. 

 

 اجتماع غي  عادي لدعوة لعقد ا

  عضوية  غي  العادي، أو الجلسة الخاصة، يتطلب عقد االجتماع
 
وجود شواغر ف

فوق، وهو ما يستدع  استقالة الحد  اللجنة التنفيذية تصل إىل ثلث األعضاء فما 
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، عل غرار ما حدث باستقالة   اللزم من ممثل  الفصائل والمستقلي  
 11األدن 

  آبعضو  
 
  حينذاك.  2015 ا ف

  عند محاولة عقد اجتماع للمجلس الوطن 

 جتماع اال  ا يشمل جدول أعمال هذو 
 
  ا بند

 
أعضاء  انتخابب ملء الشواغر  هو و ، ا واحد

  
 
وع فور   قرر يو ، تنفيذيةالجنة الل جدد ف   ا الشر

 
  ف

التحضي  لعقد مجلس وطن 

ة متوافق عليها. خلل مدة توحيدي   قصي 

  ل
  ظل حالة االنقسام تجنب عقد دورة عادية للمجلس الوطن 

 
، يمكن اللجوء إىل ف

عند  ،لمنظمة التحرير  من النظام األساس   معدلة" 14الفقرة "ج" من المادة "

  اللجنة الت
 
  تتيح  6نفيذية )عدد الشواغر فقدان النصاب ف

فما فوق(، النى

  الجتماع غي  عادي، وليس 
استخدام "حالة القوة القاهرة" بدعوة المجلس الوطن 

دورة بالنصاب العادي، وهو الثلثان، حيث ُيكتق  بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية 

   12المتبقي   )
ومن يستطيع الحضور من  ،أو أقل( ورئاسة المجلس الوطن 

ضاء، عل أن يتحدد جدول األعمال بموضوع وحيد هو استكمال عضوية األع

. ويسبق ذلك تقديم تقرير عن الوضع بأغلبية أصوات الحضور  اللجنة التنفيذية

 السياس  والتنظيىم  يقدمه رئيس اللجنة التنفيذية. 

ة  إن عقد االجتماع غي  العادي عند فقدان نصاب اللجنة التنفيذية ملزم خلل فيى

ذا السيناريو كونه يجعل  يمكن األخذ بهو  ا من فقدان النصاب. يوم   30يد عن ال تز 

  صعدت 
ل عن الشجرة العالية النى فمن الناحية القانونية . ليها إكل األطراف تي  

  العام كما حصل   ا االجتماععقد مثل هذ األساس  يتيح النظام 
 
تم الذي  2009ف

  اللجنة التنفيذية فيه
 
  . استكمال الشواغر ف
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  إلسيناريو بحاجة وهذا ا
الثلث أو  ىل استقالةإتنفيذه كونه يحتاج لىل توافق وطن 

ا بسبب وفاة عضو حالي   ا ا أن هناك شاغر  ، علم  أعضاء اللجنة التنفيذيةأكير من 

 
 
 باستبدال ممثليها، إضافة اللجنة غسان الشكعة، كما أن هناك فصائل ترغب أصل

ك المنصب ألسباتإىل مستقلي   مس  ق بالعمر والحالة الصحية. تتعل بعدين ليى

  حالة استقالة جميع أعضائها و 
 
يمكن انتخاب لجنة تنفيذية جديدة بالكامل، ف

  . فقط

 دورةوبخاصة توفر النصاب لعقد  ا دون ذلك،ذا كان هناك ما يحول قانوني  إو 

 بحيث عادية، 
 
ا، يشمل جدول أعمالها انتخاب أعضاء المجلس المركزي أيض

،وتشكيل اللجان الدائمة   
يستطيع المجلس بعد التأكد من  للمجلس الوطن 

جدول  بما يسمح بجعل األساس  النظام  يناقش إدخال تعديلت عل نأالنصاب 

، واالقتصار عل انتخاب لجنة خاصةا من الجلسة القريب  الدورة  ههذ أعمال

تنفيذية جديدة، ومناقشة سبل التصدي للمخاطر، واتخاذ ما يلزم من قرارات 

  توحيدي. لنهاء اال 
 نقسام والتحضي  لعقد مجلس وطن 

  ضوء ما تتطلبه
 
ورات  ويمكن دراسة هذا السيناريو وتحقيق التوافق عليه ف ض 

ورة وليست خيار  أالعمل من    ه  ض 
مع  ،من الخيارات ا جل الوحدة الوطنية النى

ن عملية تعديل النظام األساس  معقدة وتحتاج بعض الوقت كما تنص أالدراك ب

  الباب الرابع الخاص بتنقيح النظام األساس   الداخلية اللئحة
 
  ف

 ،للمجلس الوطن 

وري للغاية ويستحق هذا العناء. ولكن األ   مر ض 
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مقلص وفق الوارد  ة عادية بجدول أعمالدور  ماجتماع غي  عادي، أ عقد  وسواء

  ،أعله
 
مجمل النقاط مراعاة و  ،كمراقبي     "الجهاد"و "حماس"ا دعوة يمكن أيض

ار عقد مجلس انفرادي. الوا   تناولناها عند الحديث عن تقليل أض 
 ردة أعله النى

نه أل  ،فكافة األطرا  ا ن يحظ  برضأ شأنهمن  هي   السيناريو  ينهذأحد تحقق  نإ

عل تجديد القيادة  نيحصلو  "فتح"فالرئيس و . من مطالبها  ا سيحقق جزء  

  مواجه
 
عية ف    ا خصوص   ،المخاطر المتعاظمة ةوالشر

 
، ترامبة خط ءضو  ف

  اللجنة التنفيذية تستطيع ذلك
 
. أما والفصائل الراغبة باستبدال ممثليها ف

ة  " فسحماس" كما .  لل أعضاء كتلة التغيي  والصلحمن خكمراقب و تكون حاض 

بي   المقاطعة والمشاركة ستجد نفسها المحتارة  خرىلفصائل األ االمستقلي   و  أن

 
 
  ستسمح الحق

 . ا بتحقيق ما تطالب بهقادرة عل المشاركة النى

ي يتمثل بعقد مجلس الذ ولكنه بالتأكيد ليس األسوأ، ،ليس األفضل ما سبق

ن يدفع أويمكن  ،ما يكرس االنقسام ،قل حواىل  ثلث أعضائهيقاطعه عل األ

  ظل تفاقم الوضع الداخل  مع فرض ،ىل انفصالإ هلتحول
 
 ،والتهديد بفرض ،ف

للموافقة عل تمكي   الحكومة  "حماس"لدفع  المزيد من العقوبات عل قطاع غزة

جراءات بالتوازي مع البحث ه ال لة وقف هذأسم وهذا يطرح . لياء إىل ا من األلف

ة" وثيقة الوحدة الوطني"مثل ، نهاء االنقسامإىل إبمبادرات سبق تقديمها للتوصل 

  تم تبني
  مالنى

 
  آب ؤتمر نظمه مركز مها ف

 
 700بحضور أكير من  2016سارات ف

 شخصية فلسطينية من داخل الوطن وخارجه. 
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 السيناريو األسوأ

  
  عقد مجلس وطن 

 
انفرادي يكرس  إن السيناريو األسوأ كما أوضحنا يتمثل ف

االنقسام ويغلق الطريق أمام الجهود الستئناف الجهود لنهاء االنقسام واستعادة 

وهو قد يقود إىل عقد مؤتمر مضاد من القوى والشخصيات  ،الوحدة الوطنية

  استبعدت من المشاركةالمقاط   والمؤسسات
تشكيل منظمة بديلة ، بهدف عة والنى

  و ع حا ديدة للرص قد يكون بداية ج ا أو موازية، وبم
 
ل التمثيل الذي سيساهم ف

 إنجاح المخططات المعادية. 

  تطبيق و وما يفاقم ال
 
وع ف ضع ويزيد من احتمال حصول السيناريو األسوأ الشر

  ظل موقف عرنر  ضعيف وتو كية ال مي  الخطة األ 
 
من قبل بعض  طؤ اشائيلية ف

  الذي مركز قطاع غزة ن يكون أخطة ترامب تريد . فاألطراف العربية
الحكم الذانى

مقطعة هلة بالسكان و المعازل اآلبترتبط ، و وما هو بدولة "دولة"ن يسىم أيمكن 

  ال تشمل القدس، ب40 لاألوصال والمقامة ع
ما يشكل % من مساحة الضفة، النى

  يقف له بالمرصاد(ن تحقق )وهو صعب تحقيقه ألإ
  ن الشعب الفلسطين 

 
 حل

 بعادها. أختلف ا للقضية الفلسطينية من متصفوي  

  تهدد القضية والشعب واألرض ال تفرق بي   فصيل 
إن المخاطر والتهديدات النى

  وآخر  ،وآخر 
  ،ا عادي   ا و شخص  أ ا سواء كان زعيم   ،وال بي   فلسطين 

 
 أ معتدال

 
 ا،و متطرف

  لصفقة ترامبإضافة بال 
   ،ىل معارضة الكل الفلسطين 

والموقف الشجاع النى

ة الشعب العظيم الكفاحية  دها،اتخذه الرئيس والقيادة ض وما جسدته مسي 

وآخرها هبة القدس  ن،والخلقة منذ بدء ما عرف بالقضية الفلسطينية وحنى اآل

  غزة من نماذج خلقة وإبداعية يمكن تعميمها 
 
ة العودة ف وتشكل رافعة  ،ومسي 
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اتيجية قادرة عل ، بما يساعد عل بلورة رؤية وطنية وإسيى  
 للنهوض الوطن 

 ا. يقهتحق

ه كثي   يوفر األساس الذي يمكن البناء عليه ويجعل باب األمل  كل ما سبق وغي 

 حباط. ا رغم كل عوامل اليأس وال مفتوح  

 

 خاتمة

  كل األ 
 
  انفرادي،  حوال، إذا لم تتحقق متطلباتف

ار عقد مجلس وطن  تقليل أض 

رة تيار شعنر  وال متطلبات عقد اجتماع غي  عادي، ال بديل عن استمرار العمل لبلو 

اكم إىل حي   االستجابة
  العليا  ثالث يضغط بشكل ميى

لمصالح الشعب الفلسطين 

عل حساب المصالح الفردية والفصائلية والفئوية، وما يتطلبه ذلك من تقديم 

  من دونها سيكون من
 التنازالت المتبادلة الكفيلة بشق الطريق لنجاز الوحدة النى

 يل، تحقيق االنتصار لشعب يستحق ذلك. الصعب، إن لم يكن من المستح

 

 


