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 ملخص تنفيذي

لتصفية القضية  نما مؤامرةإو ، وال مطروحة للتفاوض، نتنياهو ليست خطة سالم-إن صفقة ترامب
الوحيد لي سرائيحقائق على األرض تجعل الحل اإل فرض من خالل استكمال، الفلسطينية

 ا.المطروح والممكن عملي

ز كية من موقف الدعم واالنحياير مينقل السياسة األ اخطير  انوعي ارؤية ترامب تغيير  وتعتبر
طرفا كثر تودعم القوى األ، لي المتطرفسرائيموقف الشراكة الكاملة مع اليمين اإلإلى  لسرائيإل

لى عنما إو ، وهي ال تشكل خطرا على القضية الفلسطينية فحسب .والعدوانية والتوسعية والعنصرية
على  محاولة االنقالبالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية و  العالم كله من خالل تجاوزها

 .منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية السائدالقواعد واألنظمة الحاكمة للنظام الدولي 

ق من تنطل، سالمية دولية إلسقاطهاإال بد من بلورة جبهة فلسطينية عربية ، تأسيًسا على ما سبق
عادلة وتحرر وطني ولشعب تحت استعمار استيطاني عنصري أن القضية الفلسطينية قضية 

 والتوسع االستيطاني مثل التطهير العرقي واالحتالل العسكري ، نظمة متعددةأبسيطرته يحكم 
 .العنصرية والممارساتومنظومة القوانين 

د مستوى مجابهة المخاطر والتحديات التي تهدإلى  سياسة الفلسطينية المعتمدة ال ترقىن الإ
 فهي حتى قبل إعالنها رسميا.، تنفيذ رؤية ترامبفي ا بعد الشروع خصوص، لقضية الفلسطينيةا

و في أ، ليإسرائي "شريك"ة استئناف المفاوضات الثنائية في حالة توفر إمكانيال تزال تراهن على 
 نوتجمع ما بي، أو برعاية اللجنة الرباعية الدولية، ة دولية متعددةمؤتمر دولي برعاي إطار

واستخدام سياسات مثل وقف ، بالتزامات أوسلو والتهديد اللفظي بوقفهاالتمسك ستمرار ا
، لشعبيةاوالمقاومة ، واالنفكاك عن االحتالل اقتصاديا، يةميركدارة األمع اإل السياسية االتصاالت

، يدحياء عملية السالم التي ماتت منذ زمن بعإمسار المفاوضات و إلى  كتكتيكات تستهدف العودة
عن طريق ، ايوجب اعتماد مسار جديد مختلف كليا م، البيت األبيضإلى  قبل مجيء ترامب

ها نبثق عنتبلورة رؤية شاملة وفي سياق ، طاء األولوية إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنيةعإ 
 .رادة قوية لتجسيدهاإإلى  وتحتاج، ية سياسية نضالية متعددة األبعاد والمستوياتإستراتيج
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بتوفير  ممام مسؤولياتهأ، "حماس"و "فتح"ا خصوص، ال بد من وضع الرئيس والقيادة والقوى 
وتوظيف ، مستلزمات الصمود والتصدي للتحديات والمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية

قع كونهم ما زالوا في مو ، ي الفلسطينيستراتيجالفرص المتاحة إلحداث انعطافة في المسار اإل
 الدؤوب بل العمل، دون التعويل عليهم ولكن، االستحواذ على المؤسسات الشرعيةالمسؤولية و 

، هاض قدرات الشعب الفلسطينيناست على انبيئة وبنية تساعد في الوقت ذاته بتوفير لمساهمةل
 لوذلك من خال ؛ومصالحه بالتغيير تهرادإحتى يستطيع فرض ، وإطالق طاقاته المتاحة والكامنة

 ر دينامية ضاغطة ومتصاعدة باتجاهيتوفلعاليات متعددة في الوطن والشتات تنظيم تحركات وف
  :فرض التغيير وتحقيق ما يلي

 نة بعيدة عن الهيم، المشاركة في عملية صنع القرار وبناء مؤسسات وطنية موحدة وفاعلة
 داء المطلوب منها.أقادرة على و ، والتفرد واإلقصاء والفساد والتكفير والتخوين

  بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ناء مؤسسات منظمة التحريرعادة بإ 
 الفكري  بحيث تضم مختلف ألوان الطيفو ، في كافة تجمعاته داخل الوطن وخارجه

وبحيث ، جتماعي على أسس وطنية ومشاركة حقيقية وديمقراطية توافقيةالسياسي واالو 
بما يراعي أن يصبح ، وكيفية اختيارهمتتم إعادة النظر بعدد أعضاء المجلس الوطني 

 ديقعبر صنا يار ممثليهتفي اخ يتم االحتكام للشعب على أن، مجلسا رشيقا قليل العدد
ا مثحيللتوافق على األعضاء واعتماد معايير موضوعية ، اقتراع حيثما كان ذلك ممكناال

 جراء االنتخابات.إيتعذر 

 ة المدنية واألمنية على أساس رؤية وطنية إنهاء االنقسام وإعادة توحيد مؤسسات السلط
، من حيث شكلها وطبيعتها ووظائفها والتزاماتها وموازنتها، تغيير السلطةإلى  تهدف

والتحلل من اتفاق ، الصراع التحرري من االحتالل واالستيطان إطارانطالقا من استعادة 
ات المنظمة. وهو ما وبحيث تخدم البرنامج الوطني وتكون أداة من أدو ، وملحقاته أوسلو

، بحيث تكون حرة ونزيهة وتحترم نتائجها، إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعيةيتطلب 
، بعد إنهاء االنقسام وتوحيد المؤسسات واالتفاق على برنامج القواسم الوطنية المشتركة
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يس والتعامل مع االنتخابات بصفتها عملية صراع مع االحتالل ومحطة لتعزيز الوحدة ول
 . أو إعادة إنتاج الهيمنة واالقصاء، لحسم صراعات داخلية

 بيةالدول العربية واألجن والمجتمع المدني فيالعالقات مع الشعوب وقوى التحرر  تعزيز ،
حيث بو والمساواة،  الخاصة بالتحرر والسيادة والديمقراطية والعدالةودعمها في قضاياها 
دون االنحياز ، يدها للحقوق الفلسطينيةيأمدى دعمها وتأساس تبنى العالقات على 

على  وقدرتها األخالقي وتفوقهاالقضية الفلسطينية  عدالةإلى  استنادا، لمحور معين
 .مختلف األطرافمن دعم ال استقطاب

ة انيمكوأكبر من اإل، متطرفة جًدا لية ألنهاسرائياإل-حباط الرؤية األميركيةة كبيرة إلإمكانيتوجد 
وساط أحتى ضمن ، واسعة لهاالالمعارضة الدولية  لوحظتلذلك ، ريرهاوتم على استيعابها

ل على المديين إسرائيتحذر من عواقب هذه الرؤية على  لكنها، صهيونية لم تعرف باعتدالها
 المتوسط والبعيد.

ي بحيث يسير النظام الدول، ذلك أن المنطقة والعالم في حالة تغير مستمر ومتسارعإلى  يضاف
 .حدةافس فيها الواليات المتتحتل فيه الصين مكانة مرموقة تن، الم متعدد األقطاببسرعة نحو ع

ر وانما تتصارع وتتنافس فيها قوى ومحاو ، ليةإسرائيكية ير كما أن المنطقة لم تعد مزرعة أم
 نية.المخططات التآمرية ضد القضية الفلسطي إلحباطلكفاح أمام ا آفاًقا رحبةيفتح ما ، متعددة

 اجةوهي بح، االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ضرورة وليست مجرد خيار من الخياراتنهاء إإن 
فرد شكال التأا عن جميع جتماعي بعيداعتماد الشراكة بين مختلف ألوان الطيف السياسي واالإلى 

 منظمة" عن الهيمنة على فتح"بحيث يكف الرئيس و، والهيمنة واالقصاء والتكفير والتخوين
 عن السيطرة االنفرادية على قطاع غزة.  "حماس"وتكف ، الغربية لسلطة في الضفةوا التحرير

قسطا من المسؤولية عن ، وبخاصة اليسار، الفصائل السياسية األخرى تتحمل ، في المقابل
واالكتفاء ، ديال شامال في النظرية والممارسةطرح تصورات تقدم ب الوضع القائم بسبب عدم

 ثالثلعب دور ريادي في بناء تيار  مما أفقد هذه القوى القدرة على، بتسجيل المواقف للتاريخ
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وقادر على فرض ، يؤمن بإنهاء االنقسام وإعادة بناء الوحدة على أساس برنامج وطني موحد
 معادلة جديدة لقواعد اللعبة القائمة على الهيمنة والتفرد. 

 اتمكون أو التعويل على، من فوق  اإن إعطاء األولوية للوحدة الوطنية ال يعني انتظار تحقيقه
في  إلحداث التغيير المنشود المنظومة التقليدية للنظام السياسي الفلسطيني والحركة الوطنية

 فلسطينين الوحدة ستولد في سياق الكفاح الإإذ ، ي أو استعادة الوحدة الوطنيةستراتيجالمسار اإل
، بالسيما الشبا، القوى الصاعدةتتصدره  والذي ينبغي أن، متعدد األشكال والمجاالت والمناطق

قل عادة بناء الحإلطريق وقادر على شق ال، تيار وطني عابر للجغرافيا واألحزاب من أجل بناء
 الوطني الموحد.

ا بم، نيتعتبر استعادة الوحدة الحلقة المركزية ذات األولوية لهذا التيار الوططار، وفي هذا اإل
النهوض بدور  وتوفير متطلبات، ةالوطني السياسي والشرعية إعادة بناء التمثيلتعنيه من 
 من خالل إعادة، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، في بلدان اللجوءو  داخل الوطن الفلسطينيين

د وتوزيع قيادات ودوائر المنظمة على العدي، النظر في بنية ووظائف مؤسسات ودوائر المنظمة
 وإيجاد صيغة لمشاركة فلسطينيي أراضي، ا أمكن ذلكحيثم، من أماكن تواجد الشعب الفلسطيني

ية يكفل عدم إعادة إنتاج التجارب السلب ومن شأن ذلك أن .في عملية صناعة القرار الوطني 48
، خرى وإهمال الفلسطينيين في الخارج تارة أ، مثل إهمال الفلسطينيين في الداخل تارة، السابقة

تساوي عدد الفلسطينيين داخل الوطن وحارجه من  وعلى أساس معادلة توازن تنسجم مع حقيقة
ون وتوفير متطلبات رعاية شؤ ، والحاجة لزج كل الطاقات في الكفاح الوطني من جهة ثانية، جهة

 جميع الفلسطينيين ومعالجة مشكالتهم من جهة ثالثة.

ؤتمر المإلى  يتناولها التقرير الذي سيقدمالتي القضايا  أبرز يسلط هذا الملخص الضوء على
، "فلسطين ما بعد رؤية ترامب .. ما العمل؟تحت عنوان "، السنوي التاسع لمركز مسارات

قادرة على إحباط هذه الرؤية باعتبارها وطنية  يةإستراتيجبلورة وتنفيذ متطلبات وبخاصة من حيث 
ويجري العمل لتنفيذ خطط ، السيناريو األشد خطورة على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية

سيناريو يركز التقرير على ال، وفي سياق الرد المطلوب لتحقيق أهدافه.لية وأميركية رائيإس
يتوجب توفير متطلبات تحقيقه إلحباط سيناريو صفقة  والذي، المفضل فلسطينيا ستهدافياال
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تتضمن مختلف السيناريوهات وثيقة شاملة كما يعكف فريق بحثي على إعداد  .نتنياهو-ترامب
، سياسات المطلوبة إلحباط السيناريوهات السيئة وتحقيق السيناريو المفضل فلسطينياالمتوقعة وال

ل من و ستطرح للنقاش العام في مؤتمر آخر يجري اإلعداد لتنظيمه في نهاية النصف األحيث 
 العام الحالي. 
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 مقدمة

ما "إجابات عن سؤال تقديم  المساهمة فيإلى  يهدف المؤتمر السنوي التاسع لمركز مسارات
 ي الفلسطيني انطالقا منستراتيجتوفير متطلبات إعادة تشكيل التوجه اإل عن طريق، "العمل؟

ني للكفاح السياسي والوطني الفلسطيالهدف الرئيسي المباشر  اإلجماع الوطني والشعبي على أن
 ،"القرن  فة باسم "صفقةالمعرو  ليةسرائية اإلاألميركي رؤيةالهو إحباط أهداف في المرحلة الراهنة 
 خطط تنفيذية في مجاالت القدس والضم واالستيطان والحدود وشبكاتإلى  والتي يجري ترجمتها

  الطرق وجدران الفصل العنصري وترسيخ منظومات السيطرة االستعمارية واألمنية وغيرها.

 سطينيةالرواية الفل وعلى، الحفاظ على القضية الفلسطينية حية من أوال ولتحقيق هذا الهدف ال بد
وتقليل األضرار والخسائر في ، المكتسبات التي تحققت خالل مسيرة كفاح الشعب الفلسطينيو 

وكذلك ، واستنهاض طاقاته، سياق تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ووجوده على أرض فلسطين
إلى  حين عودتهمإلى  في بلدان اللجوء وحقوقهم المدنية والوطنية دعم صمود الفلسطينيين

 وطنهم.

 محاولة هو مؤامرة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية من خالل ما يجري على أرض الواقعإن 
من إدعاء ، الديني والقومي بشقيه، لإسرائيالمتطرف في  كن اليمينُتم  حسم الصراع عند نقطة 

روع ل الكبرى". وهو المشإسرائيالعنصري تحت شعار "المشروع الصهيوني االستعماري انتصار 
قوتها المحركة سياسات تعميق  -وال تزال –على مآالت كانت  منذ النكبة الذي ظل مفتوحا

الشروع  بعد، نتنياهو-ترامب صفقة وتنطلق منها، بالقوة القسرية االحتالل واالستيطان والعنصرية
للرواية الصهيونية  إدارة ترامب تبنيمن خالل  األميركي في تهيئة الظروف لتنفيذ حلقاتها

ومحاولة شرعنة ، ونقل السفارة األميركية إليها، بالقدس عاصمة لدولة االحتاللواعترافها ، التوراتية
ووقف المساعدات األميركية للسلطة ، والسعي لتصفية قضية الالجئين، مشاريع الضم واالستيطان

يادة دعم الس، ذلكإلى  ويضاف .وإغالق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والشعب الفلسطيني
بما فيها من مقدسات إسالمية ، البلدة القديمة في القدس مجمل الكاملة لدولة االحتالل على

، وحتى العمل على التقاسم في مقدمتها المسجد األقصى المبارك وكنسية القيامة، ومسيحية
الزماني والمكاني في الصالة بين المسلمين واليهود في المسجد األقصى كما هو وارد في رؤية 
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بل مجرد مصلين يسمح للمسالمين ، والتعامل مع الفلسطينيين ليس بوصفهم أصحاب حقرامب، ت
 .مقدساتهمإلى  منهم بالوصول

في  ل والواليات المتحدةإسرائيبين اليمين المتطرف في كل من  شراكةال من الصفقةهذه  وتنطلق
، ارات األمم المتحدةكما يحددها القانون الدولي وقر ، محاولة استبدال مرجعيات حل الصراع

 األمر الواقع الذي تواصل دولة االحتاللو  شريعة الغاب المعتمدة على حكم القوي  بمرجعية
لى إ تنفيذ خطط عملية تهدفإلى  واالنتقال، بصفتها نظاما استعماريا استيطانيا عنصريا، فرضه

منذ انعقاد  الصراع إطارمقاربات التسوية التفاوضية التي حكمت  حسم الصراع على أنقاض
، كولذلمرورا باتفاق أوسلو ومالحقة االقتصادية واألمنية والمدنية. ، 1991مؤتمر مدريد عام 

يفترض أن تخدم ، الصفقةكما تطرحها ، لمدة أربع سنوات فإن مقاربة المفاوضات "المؤجلة"
 نيينلفلسطيوهي إقرار ا ؛تتوج سلسلة من إجراءات الضم وترسيم المعازل الفلسطينية وظيفة محددة

مخصصة  (بانتوستانات)معازل في وفق شروط وأسس تنظم عيشهم التاريخية بهزيمتهم 
لتي اطاردة حين تراكم وتفاقم تأثير العوامل الإلى  ،ل الكبرى"إسرائيلتجمعاتهم السكانية في نطاق "

 . تمهد لتهجيرهم قسرا أو طوعا في وقت الحق

ريو األشد خطورة على الشعب الفلسطيني وقضيته السيناعلى رؤية ترامب  هذا التقرير يركز
ي أ، في حين يتعامل مع الرد المطلوب انطالقا من كونه السيناريو المفضل فلسطينيا، الوطنية

مع ، تنياهون-حباط سيناريو صفقة ترامبأنه سيناريو استهدافي يتوجب توفير متطلبات تحقيقه إل
ح واقترا، تحليل مختلف السيناريوهات المتوقعةأن فريقا بحثيا يعكف حاليا على إلى  اإلشارة

د وستم إعدا، سياسات عملية لمواجهة السيناريوهات السيئة ودعم السيناريو الفلسطيني المفضل
ول وثيقة شاملة ستطرح للنقاش العام في مؤتمر آخر يجري اإلعداد لتنظيمه في نهاية النصف اال

  .من العام الحالي

عددا من األقسام تتناول المخاطر المحدقة بالقضية التقرير  يتضمن هذا، في هذا السياق
، نتنياهو-الفلسطينية في ضوء الشروع في تنفيذ الخطط الرامية لتحقيق أهداف صفقة ترامب

وطريقة تعاطي ، وعوامل القوة والضعف في السياسات المعتمدة من القيادة والقوى الفلسطينية
، ت ذات العالقة في المواقف العربية واإلقليمية والدوليةوالمتغيرا، ل مع مضامين الصفقةإسرائي
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ومن ثم تقدم اقتراحات في سياق اإلجابة عن سؤال ما العمل إلسقاط هذه الصفقة ومخططات 
تتوقف أمام الحامل الوطني المطلوب بناؤه لتوفير متطلبات شق مسار  تنفيذها على األرض؟ كما

 ي.ي جديد في كفاح الشعب الفلسطينإستراتيج

، جاءت مسودة التقرير كحصيلة نقاشات معمقة ضمن لجنة السياسات في مركز مسارات
، ية التي صدرت عن المركزستراتيجمجموعة كبيرة من الدراسات واألوراق اإلإلى  واستندت

 وشارك في كتابة عدد منها باحثون وأكاديميون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجاالت التفكير
ة كما طور عدد آخر منها بناء على جلسات حوار بمشاركة واسع، ل السياساتي وتحليستراتيجاإل

ي فمن الشخصيات السياسية واألكاديمية واالقتصادية والمستقلة والناشطات النسويات والشباب 
 والشتات.  48التجمعات الفلسطينية في الضفقة الغربية وقطاع غزة وأراضي 
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 لكبرى"ال إسرائيتنياهو .. سيناريو "ن-ترامب صفقةالقسم األول: 

 تنياهو جاء في توقيت مصمم لخدمة مصلحة كل منهما فين-ترامب صفقةرغم أن اإلعالن عن 
عتبة  المتعلقة باتهامات تتراوح بين الفساد وسوء استخدام السلطة على داخليةال هماضوء مشكالت

ينبغي  إال أنه ال، الواليات المتحدة وانتخابات رئاسية في، لإسرائيانتخابات ثالثة للكنيست في 
 لرائيسقفزة نوعية من السياسات األميركية المنحازة إل تشكلالتي  الصفقةالتقليل من مخاطر هذه 

واحدة من أخطر  تعد فهيالشراكة الكاملة في تنفيذ مخططات االحتالل واالستيطان. إلى 
 قوى خطاب شعبوي ينطلق من تبني إلى  البيت األبيض استناداإلى  المحطات منذ وصول ترامب

إلدارة االمهيمنة اليوم في و ، اإلنجليكانيةاألشد تطرفا ضمن أتباع الكنيسة  المسيحية الصهيونية
تتبناه  رؤية كأساسمع مخاطر تعميم هذه ال، لإسرائيتطرفا في  المواقف اليمينيةألكثر ، األميركية

ولي والمناهض للقانون الد لسرائيالمؤيد إلليمين الشعبوي المتطرف شهد صعودا لدول متزايدة ت
  .ومبادئ حقوق اإلنسان

و جزء أو التعامل مع بنودها أ، متداولة على مستوى األجندة الدولية الصفقةإبقاء هذه  ومن شأن
 ،لمتطرفواستمرار منحى هيمنة اليمين ا، السيما في حالة إعادة انتخاب ترامب لوالية ثانية، منها

 حبلىو  هشة ضمن بيئة إقليمية، لإسرائيعلى المشهد السياسي في ، العلمانيبشقيه الديني أو 
 القومياليمين  تحالف يضم أن يوفر مزيدا من الدينامية لنشوء، باالستقطابات والصراعات

في عدد  الصاعد واليمين الشعبوي  العنصري  مين الصهيوني االستعماري اليو ي ميركاأل الشعبوي 
في  واالنقالب عليهايسعى لتغيير مفاهيم الصراع و ، ن بلدان العالممن بلدان أوروبا وغيرها م

 برمته. العالميكثر شمولية لالنقالب على النظام أي إستراتيجسياق 

، وإنما ركائز األمن والسالم في المنطقة والعالم، فإن الخطر ال يهدد الفلسطينيين فقط، لذلك
التي أسست للنظام العالمي و ، بين الدول العالقات القواعد والقيم والمعايير المترابطة التي تحكمو 

منذ إنتهاء  المؤسسي والدبلوماسي والسياسي والقانوني الناظم للعالقات الدولية طاراإلباعتباره 
التي  "القواعد القديمة"بتغيير الذي وعد بعد انتخابه  الحرب العالمية الثانية وحتى مجيء ترامب

من و ، اتفاق باريس للمناخ على عدة خطوات مثل االنسحاب من وأقدم، يعمل بها النظام الدولي
معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة وصغيرة المدى ومن ، االتفاق النووي مع إيران
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حقوق  سوكذلك االنسحاب من اتفاقات ومنظمات دولية مثل اليونسكو ومجل، المبرمة مع روسيا
 .الميثاق العالمي للهجرةو  اإلنسان

 

 ر أسس ومفاهيم الصراعتغيي

بية االنقالب على أسس ومفاهيم الصراع ضد المشروع الصهيوني بأبعاده الفلسطينية والعر يعتبر 
ي فلمتطرف اجوهر رؤية اليمين ، بما فيها تلك التي اعتمدتها اإلدارات األميركية السابقة، والدولية

بحيث تنطلق من ، بشكل صريح وتشير إليه نصوص الصفقة، لإسرائيكل من الواليات المتحدة و 
 "ضحية" و"الالجئين اليهود" من البلدان العربية، ل "ضحية" للنزاع مع الفلسطينيينإسرائي اعتبار

وال بد من تعويضهم مقابل ممتلكاتهم في هذه ، جانب الفلسطينيينإلى  الصطفاف هذه الدول
 استيعابهم. تكلفة ل مقابل إسرائيبل وتعويض ، البلدان

لشعب الحقوق الطبيعية والتاريخية ل على االنقالب يشمل تغيير مفاهيم الصراعطار، إلوفي هذا ا
ح بما يشمل طر  وعلى مرتكزات القانون الدولي، ،حقه في تقرير المصيرالفلسطيني، بما في ذلك 

للحقوق الطبيعية  لي في تجاهل كاملسرائيتصورات وسياسات إمالئية وقسرية لفرض الحل اإل
 ،نسانإلاوحقوق ، نسانيقانون الدولي اإللل وانتهاك سافر، القانونية للشعب الفلسطينيوالتاريخية و 

الصلة  ذات مم المتحدةقرارات األإلى  ضافةإ، والقانون العرفي الدولي، والقانون الجنائي الدولي
 بالقضية الفلسطينية.

طيلة العقود حل الصراع التي طرحت لالمقترحــات واألفــكار تنقلب رؤية ترامب على مجمل كمــا 
عناصــر هــذه " معتبرة أن، بما فيها المقاربات التي اعتمدتها اإلدارات األميركية السابقة، الماضية

وفــي الشــرق ، الخطــط لــم تكــن قابلــة للتنفيــذ بســبب الحقائــق الموجــودة علــى أرض الواقــع
لي المتطرف لقضايا الحل سرائيتصورات اليمين اإل ليشمل تبني". ويمتد ذلك األوســط الكبيــر

خط النهاية وليس باعتباره هذا االتفاق  التعامل معمن خالل ، النهائي كما حددها اتفاق أوسلو
 ة"االنتقالي"سلطة الحكم الذاتي  مستقبلتحديد في في معالجة هذه القضايا و  خط البداية

 لمآالت إســحق رابيــنرؤية  تستحضرفإنها ، لذلكفي المنطقتين المصنفتين )أ وب(. وصالحياتها 
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الــذي لــم "الموجه لموافقة الكنيست على االتفاق  طارواعتبرتها اإل، الذي وقعه أوســلو قاتفا
القــدس موحــدة وتتلخص في بقاء ، حسب نص الرؤية، "الوقت في ذلكالفلســطينية  القيادة ترفضه

 وإخضاع، لإسرائيإلى  ووادي األردن الضفة الغربيةجــزاء مــن أ وضم، ليةسرائيالســيطرة اإل تحت
 من قلأ" سيكون  الذي، الذاتي المدني الفلسطينيـم كغــزة للح وقطاع الضفة الغربية منمــا تبقــى 

 .لية الكاملة من النهر إلبحرسرائيوضمن "السيادة" اإل، "دولة

 

 حل األمر الواقع االستعماري 

-رامبت صفقة" الذي تقترحه الحــل الواقعــيفإنها تتلخص في "، لكل ما سبق أما الترجمة العملية
د ـي تهــدـوة التـولكــن ليــس القـ، الفلســطينيين الســلطة لحكــم أنفســهم" ويقتصر على منح، نتنياهو

 التينية ســطيلفلافــي المناطــق  "الســلطات الســيادية"قيــود علــى فــرض . وهــذا يقتضــي "لإسرائي
ألمنيــة ـؤولية اــى المسـعل اإلبقاءمثــل ، "الدولــة الفلســطينية"فيمــا بعــد بتســمية  الصفقةإليهــا  تشير

جمل م فيوسيطرتها على الموارد والمعابر والطرق ، لإسرائيبيد ، الخارجية والداخلية، الشاملة
" لشؤون فيما يتعلق بإدارة "الدولة الفلسطينيةوإبقاء كلمة الفصل لها ، غرب نهر األردن المنطقة

ة لمؤسسا وعقيدةالسياسة الخارجية والتحالفات والمعاهدات والمنظمات الدولية التي قد تنضم إليها 
  حها.يوتسل هاوظائفبنيتها و و األمنية 

-يبموجب اتفاق فلسطين والملفت أن دعم الواليات المتحدة لمبدأ قيام هذه "الدولة الفلسطينية"
أن تعترف وأهمها ، تلبيتها بشكل مسبقالقيادة الفلسطينية مرهون بشروط يتوجب على  ليإسرائي

لية على الحدود سرائيوأن تقبل الضم وعدم إخالء أي مستوطن والسيطرة اإل، بيهودية الدولة
ن وأ، بجميع أشكاله "اإلرهاب"وأن ترفض ، واألجواء والمياه اإلقليمية والمصادر الطبيعيةوالمعابر 

وأن ، عموما وللمنطقة بل، وحسب لسرائييس إلترتيبات خاصة لتلبية االحتياجات األمنية ل تقبل
الفلسطينيين  وأن تقبل بتصفية قضية الالجئين، تقوم ببناء مؤسسات واختيار حلول براغماتية

ب جانإلى  وأن تقبل في المقابل بمعالجة مشكلة الالجئين اليهود وتعويضهم، ووكالة الغوث
جميع السالح مع نزع  "الجهاد"و "حماس"سالح وأن تنزع ، ل عن كلفة استيعابهمإسرائيتعويض 

السجون  فيإطالق سراح األسرى الفلسطينيين بعدم  وأن تقبل، كل المناطق الفلسطينيةفي 
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 بقتل على خلفية اتهامات محاكم االحتالل العسكريةالصادرة عن  بموجب أحكاملية سرائياإل
مع اشتراط إطالق سراح من تبقى من ، الرتكاب قتل "التآمر" أو، أو الشروع في القتل، نلييإسرائي

 السلطة تتوقف وأن، ليين األحياء واألموات في غزةسرائياألسرى اإلإعادة كل  هن يتم قبلأاألسرى ب
بما في ذلك ، برامج التحريض كافة تنهي وأن، عن صرف مخصصات عائالت الشهداء واألسرى 

 ل والدول العربية.إسرائيوأن تقبل بتطبيع العالقات بين ، ارسفي المد

يخ ل اليوم" بتار إسرائيفي مقالة نشرها في صحيفة " أن يعلن نتنياهو، ليس غريبا في ضوء ذلك
مختلفة عن أي خطة تم طرحها في أن رؤية ترامب تطرح خطة ، شباط/فبراير الماضي 14

رض ها تفنمؤكدا أ، "تحقيق للرؤية الصهيونيةألنها "ل سرائيوتشكل "فرصة تاريخية" إل، الماضي
ن معا ل والواليات المتحدة ستقرراإسرائي وأن، (تعجيزيةصارمة ومشددة )على الفلسطينيين شروطا 

بدو أن هذه الرؤية تإلى  وهو تلميح، "دولة"الإذا استوفى الفلسطينيون شروط قيام بعد سنوات 
بما يتيح ، ارها ال تشكل أصال خطة لتسوية تفاوضيةباعتب ن و مصممة لكي يرفضها الفلسطيني

لدولة اوفتح الطريق لتهجير الفلسطينيين تحقيقا لنقاء ، ليسرائيمحاولة فرض الحل اإل الشروع في
لكاملة ا ليةائيسر اإل-ميركية. وفي تأكيد على الشراكة األاليهودية وإبعاد شبح الدولة ثنائية القومية

ن "صفقة القرن" هي أ دوري غولدالمقرب  نتنياهو مستشار أوضح، في صياغة هذه الرؤية
في حين اعتبر ، استمرت ثالث سنوات في واشنطن وتل أبيباتصاالت سرية مكثفة  حصيلة

 .أن غولد هو المهندس الحقيقي للصفقة ديفيد فريدمانل إسرائيالسفير األميركي لدى 

 

 فرصة أم صك استسالم؟

في ، ة الفلسطينيين الفرصة تلو األخرى لتسوية الصراعويطيح ذلك باالدعاءات بشأن إضاع
شملت ، تسوية تفاوضيةإلى  للتوصلكبرى ت فيه القيادة الفلسطينية تنازالت مالوقت الذي قد

، والتنسيق األمني، % من أرض فلسطين االنتدابية78ل في الوجود على إسرائياالعتراف بحق 
وكذلك ، "حل متفق عليه" لقضية الالجئينإلى  والموافقة على التوصل، والتبعية االقتصادية

  تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح. نوأ، الموافقة على مبدأ تبادل األراضي
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خطة أصال  تطرح ال نتنياهو-صفقة ترامبيتجاهل أصحاب هذه االدعاءات أن ، ومع ذلك
ل قبو على اغتنامها عبر تنطوي على فرصة تحفز الفلسطينيين ، مبادرة إلنهاء الصراع أو، سالم

 بل، عهاأو التعامل م، أو التفاوض على أساسها، ليسرائيصفقة ثنائية بين الجانبين األميركي واإل
يخضع الفلسطينيين للتسليم بانتصار المشروع الصهيوني على كامل استسالم  كتعد بمثابة ص

واية لصالح الر  الفلسطينيةالرواية التاريخية  شطبرؤية هذه الأهداف شمل تإذ . وطنهم التاريخي
 هي حق تاريخيكل فلسطين االنتدابية بأن دفع الفلسطينيين للتسليم و ، الصهيونية التوراتية

بر عسيتم حلها  لسرائيإل "مشكلة"باعتباره  هموطنبتعريف وجودهم في  همقبولو ، وتوراتي لليهود
 يجمع ما ضمن نظامأرخبيل في كيانات ممزقة على شكل  مؤقتا يسمح ببقائهم "ليإسرائيتنازل "

 بارتهايد بين النهر والبحر. األو  بين االحتالل العسكري 

سيناريو بصفتها  المطروحةرؤية المع  يجدر التعامل، ومن حيث كيفية تنفيذ ذلك على األرض
وهو ما يعني ، المتطرفلي سرائيالمفضل لليمين اإليتضمن وصفا للوضع المستقبلي مؤامرة 

 للوصولدة مجموعة من األهداف المحد هانقطة بدايتعملية تكون أميركية -ليةإسرائي خطط وضع
األسوأ مقارنة بما  تعكس السيناريوو ، نتنياهو-ترامب صفقةالتي تتضمنها مستقبلية الصورة الإلى 

  .ليسرائيصراع الفلسطيني اإلال وتصورات لتسويةطرح قبله من رؤى 

 

 ل الكبرى" إسرائي" حدود معازل ضمن

ت ترسيخ منظوما ل الكبرى" عن طريقإسرائياستكمال مشروع "إلى  ذه الصورة المستقبليةه ترمي
 بين دابيةالسيطرة الصهيونية االستعمارية االستيطانية متعددة الطبقات على مجمل فلسطين االنت

ي وه، قضية الحدودمن أبرزها ، بما يشمل عددا من القضايا، جانب الجوالنإلى  ،النهر والبحر
  :طبقتينإلى  تنقسم

أي الحدود البرية مع األردن ، تتعلق بالغالف الخارجي للمعازل الفلسطينية :األولىالطبقة 
ا يشمل الشريط الحدودي الفاصل مب، لإسرائيبيد  يهاتكون السيطرة علو ، ومصر والمياه اإلقليمية
ب لخدمة والشريط الحدودي المحاذي للمنطقتين المخصصتين في النق، بين قطاع غزة ومصر
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وهو ما تظهره  .جانب المعابر المخصصة لحركة انتقال األفراد والبضائعإلى  ،سكان قطاع غزة
يقطع أي تواصل بين الخارطة المفاهيمية المرفقة برؤية ترامب من خالل خط حدودي متصل 

، ليميةلية" على المياه اإلقسرائياإل جانب "السيادةإلى  ،المعازل الفلسطينية وكل من األردن ومصر
  بما فيها قبالة ساحل غزة.

المقترحة حسب نصوص رؤية ترامب والخارطة المفاهيمية  الفلسطينية "الدولةيعني ذلك أن "
ولة بل ومعز ، ومياهها وأجوائهاسيادة على أراضيها  ولن تكون لها، الحقيقيبالمعنى  دولة ليست

ائل بد . وتقترح الرؤيةليةسرائيإلوحتى أمنها الداخلي سيخضع للوصاية ا، عن العالم بشكل كامل
، دانتقال األفراغراض االستيراد والتصدير وليس لحرمان الفلسطينيين من المنافذ البحرية أل

عن طريق تخصيص مرافق للفلسطينيين  الوصول للبحر األبيض المتوســطة إمكانيتتلخص في 
لتــي ا الشحن ـق وكافــة ســفنمرافـالخضــع على أن ت، في حيفا وأسدود ليةسرائيالموانئ اإلفي 

انــة تكاليــف صي في "دولــة فلســطين" وتساهم، ل األمنية وقوانيهاإسرائيلسيطرة  هاتســتخدم
عقبة ميناء الكما تقترح الرؤية تخصيص مرفق مماثل للفلسطينيين في وإصــالح هــذه المرافــق. 

 ليفتكافي  لألردن ويساهمواابله إيجارا مقعلى أن يدفعوا ، البحر األحمرإلى  للوصول األردني
والبديل الثالث يتلخص في احتمال إنشاء جزيرة اصطناعية مقابل ساحل  .الصيانة واإلصالح

م الســال اتفــاق"بعــد خمــس ســنوات مــن التوقيــع علــى ولكن ، ومطار للطائرات الصغيرة، غزة
 المتطلبات كامــل عــنها الرضــاو ، ل على ذلكائيإسر شــريطة موافقة و ، "الفلســطيني–ليسرائياإل

 .ل ومعاييرهــا البيئيــةإسرائيبأمــن دولــة الخاصة 

  تظهرالحيث ، المأهولةالفلسطينية  المناطقالذي يطوق تتعلق بالغالف الداخلي  :الطبقة الثانية
ويترك للجنة ، لإسرائيتفصل بين ما يسمى "دولة فلسطين" و  أي حدودرطة المفاهيمية الخا

ية أن تقوم من الناح والمستوطنات والطرق  الخاصة بترسيم خرائط الضملية األميركية سرائياإل
رجح فيما ي، العملية بترسيم حدود الغالف الداخلي المطوق للمعازل الفلسطينية من جميع الجهات

ما يزيد عن طوله  يبلغأن تكون حصيلة عمل هذه اللجنة تعديل جدار الفصل العنصري الذي قد 
وتضم مجمل  كل جدران وأسيجة تحاصر المناطق الفلسطينية المأهولةعلى ش ألف كيلومتر
 .وتقضي على أي فرصة إلقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا المستوطنات
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ومن ثم سيتم ، لإسرائيإلى  إن ما يحدد ترسيم الخرائط هو حجم المناطق التي سيجري ضمها
 نأإلى  في حين تشير بعض التقديرات الفلسطينية، المطوق للمناطق الفلسطينية ترسيم الغالف

 67من إجمالي مساحة الضفة المحتلة عام  إجمالي ما سيتم ضمه سيتجاوز ألف كيلو متر مربع
وفق  الضفةفي المساحة المصنفة "أ"  تعادلوهي مساحة ، كيلو متر مربع 5878والبالغة 

ادل أن األراضي التي سيتم ضمها تعإلى  ليةسرائيبعض التقديرات اإلكما تشير  .تقسيمات أوسلو
ت وتشمل ضم جميع المستوطنا، 1967% من إجمالي مساحة األراضي المحتلة عام 30-35

جانب ضم إلى  ،مستوطنة 15وليس فقط تلك التي تظهر في الخارطة المفاهيمية والبالغ عددها 
 رؤية ترامب الجيوب الفلسطينية.  بلدة وقرية فلسطينية تطلق عليها 60نحو 

بكة قاموا بتحليل خارطة ترامب المفاهيمية وإعادة رسمها بعد إزالة خطوط ش وحسب خبراء خرائط
توحي بتكبير مساحة أراضي "الدولة  الخطوط وضعت عمدا بطريقةهذه يتضح أن ، الطرق 

مع تعمد عدم ، بينهاال يوجد تواصل جغرافي  ممزقةمعازل كونها تخفي حقيقة و  الفلسطينية"
 يمنطقتالخارطة في حين ال تظهر ، وضع عشرات البؤر االستيطانية على الخارطة للغاية ذاتها

ة ضمن أراضي "العاصمة" الفلسطينية الجديدإلى  ضمهماالمقترح  كفر عقب ومخيم شعفاط
ل ائيإسر أن  إلى ما يشير، أن قطاع غزة يظهر أقل من مساحته الفعلية. كما "الدولة الفلسطينية"

 حدودي على طول القطاع. بالسيطرة على شريط سوف تحتفظ 

بمعنى ضمان السيطرة على األرض والمياه ، وال تقتصر المنظومات االستعمارية على الجغرافيا
بما يشمل وضع ضوابط تقوض ، بل والسيطرة أيضا على العامل الديمغرافي، اإلقليمية ومواردهما

ر عوامل تشجع التهجير القسري أو وتوف، ني خارج نطاق المعازلفلسطيالنمو الديمغرافي ال
هذه المعازل إلى  بأعداد الالجئين الذين سيسمح لهم بالعودةلي سرائيمع التحكم اإل، االختياري 

على  البنية التحتية واالقتصاد الفلسطينيلي ومدى قدرة سرائيوفق محددات تتعلق باألمن اإل
بشبكة التواصل المواصالتي بين المعازل  ليسرائيتحكم اإلال ذلكإلى  ويضاف االستيعاب.
بعملية التخطيط العمراني بمحاذاة المناطق التي سيجري ضمها من كتل وجيوب بل و ، الفلسطينية

ويشمل ذلك إخراج مناطق فلسطينية كاملة من  .هولةأاستيطانية داخل المناطق الفلسطينية الم
نتنياهو لضمان وجود أغلبية يهودية في -ق رؤية ترامبمعادلة النمو الديمغرافي المصممة وف

  .48بما يشمل القدس ومنطقة المثلث في أراضي ، لإسرائينطاق ما يعرف بحدود 
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د أن المطروح ليس إقامة دولة نتنياهو ليؤك-تي الشق االقتصادي ضمن رؤية ترامبأوي
لذي اأن الفريق إذ يبدو ، نيةبل حزمة من المشاريع المصممة لتكريس المعازل الفلسطي، فلسطينية

أقدم على استخدام ، السياسي طارعكف على صياغة الجزء األول من الرؤية تحت عنوان اإل
أي محاولة تضليل الفلسطينيين والعالم ، وصف "دولة فلسطين" من قبيل دس السم في العسل

يث خال تحدق أن يقوم بإدهذا الفريإال أنه فات ، باإلدعاء أن الرؤية تقوم على مبدأ "حل الدولتين"
، 2019االقتصادية التي سبق أن عرضت في ورشة البحرين في حزيران/يونيو  الخطةعلى 

وأقصى ما يرد فيها استخدام ، "الدولة الفلسطينية"إلى  حيث ال تتضمن هذا الشق أي إشارة
طوير تويتحدث عن ، والسلطات المعنية، والحكومة، مصطلحات مثل القطاع العام الفلسطيني

المنطقتين ب أي مشاريع خاصةإلى  دون إشارة، غزة قطاع لخدمة سيناء في صناعية مناطق
  .الخارطة المفاهيمية وتظهران في الموجودتين في النقب

منها ، مليار دوالر على مدى عشر سنوات 50جمع  تقترح الخطة االقتصادية، وفي المحصلة
ل كوالباقي لتمويل مشاريع في ، بية وقطاع غزةمليار دوالر لتمويل مشاريع في الضفة الغر  28

 القروض، منحال هياإلجمالي المبلغ  وهناك ثالثة مصادر لجمع .من مصر واألردن ولبنان
دون توضيح من سيقدمها رغم  مليار دوالر 13.380المنح قيمة وتبلغ  خاصة.الستثمارات االو 

يمة في حين تبلغ ق، دوالر مليار 11.600 واالستثمارات، أن العين تتوجه للدول العربية أساسا
أن القطاع إلى  ويشارأي أكثر من نصف المبلغ اإلجمالي. ، مليار دوالر 25.689 القروض

الخاص المستهدف بضخ االستثمارات لن تتوفر له حوافز للقيام بذلك في ضوء المخاطر التي 
ية السياس ماالت المواجهةبما فيها احت، ستولدها رؤية ترامب المجحفة بحقوق الشعب الفلسطيني

 وعدم االستقرار. والميدانية

 28والبالغ  الغربية وقطاع غزةالجزء المخصص للضفة إجمالي  % من24وتخصص الخطة 
 يف تحتية قسم كبير منها بنية الذي يركز على مشاريع لقطاع النقل والمواصالت، مليار دوالر

 بين المعازل الفلسطينية بكات من الطرق وجزء آخر عبارة عن ش، ل بضمهاإسرائيمناطق ستقوم 
  لية.سرائياإل األمنية السيطرة ستكون تحتو 

 



19 

 

 "القدس" الجديدة

ى تبقإذ ، يعتبر المسار المحدد لتقليص الوجود الفلسطيني في القدس مثاال واضحا على ما سبق
لما يسمى السيادة وخاضعة ، الحالي موحدة جدار الفصل العنصري  مسارضمن  القدس

ة بمثابة أربع كتل استيطانيشمل وي، لإسرائي هالذي تعتمد وفق تعريف "القدس الكبرى"، ليةرائيساإل
فيما تخرج من القدس ، أحزمة تفصل القدس عن باقي الضفة الغربية من مختلف الجهات

، ةألف نسم 140و 120)يقطنهما بين  وغير متواصلتين جغرافيا منطقتين مأهولتين بالفلسطينيين
األولى كفر عقب  بحيث تشمل، أقل قليال من نصف سكان القدس الفلسطينيين( بما يعادل

أقسام والثانية مخيم شعفاط وضاحية السالم ورأس خميس و ، راميس ومخيم قلنديا وقرية قلندياوسمي
حسب تقسيمات اتفاق  (ب)مناطق  المصنفتان ضمنبو ديس والعيزرية أ وتلحق بهما، من عناتا

ية نجليز ه الكتل السكانية غير المتواصلة اسم "القدس" باللغتين العربية واإلليطلق على هذ، أوسلو
مرعاة  مع، طين"دولــة فلســ"تســميتها بــأي اســم آخــر تحــدده أو يمكن ، كعاصمة للكيان الفلسطيني

  .ليةسرائيأن مجمل المناطق الفلسطينية تبقى تحت السيطرة األمنية اإل

ن أبفيســمح لهم ، لسرائيفي "العاصمة السيادية" إليين داخل الجدار أما من يبقى من المقدس
دولة  أو مواطنين في، لإسرائييختــاروا بيــن ثالثــة خيــارات: أن يصبحوا مواطنين في دولة 

ويــة ل مع المحافظــة علــى "هإسرائيأو أن يحافظوا على مكانتهم كمقيمين دائمين في ، فلسطين
عدم دفعهم لإلى  وهو خيار يشير ضمنا، ل وفلســطينإسرائيـة عــن كل من سياســية" منفصلـ

 .االحقً  دفعهم نحو الهجرةل سيكون توطئة ، أيليةسرائيحصول على الجنسية اإلال

 

 ايد والترانسفيرهاألبارتو  االحتالل سيناريوهات بين

ا سيرفق بها من مع م، المتضمنة في رؤية ترامب طة المفاهيميةار فإن الخ، من حيث الجوهر
تبدو مستوحاة ، جانب نظام إدارة شؤون المعازل الفلسطينيةإلى  ،خرائط ترسيم للغالف الداخلي

"فبركة" أو تخليق "األوطان" و، واالستعمار االستيطاني االحتالل العسكري المباشر تجارب من
عدد من نماذج ضمن ، المسلوبة السيادةل الشكلي و ذات االستقال، للسكان األصليين المصطنعة
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تقسيمات اتفاق أوسلو  جانب محصلة نموذجإلى  ،االستعمار االستيطاني العنصري في العالم
الذي ، االستعماري نظام السيطرة الصهيوني تحت سقف  ج(، ب، )أإلى  للمناطق الفلسطينية

ضمن وهو األكثر سوءا ، يمزج ما بين االحتالل العسكري واإلحالل السكاني والتوسع االستيطاني
إذ يعتبر عنصريا بطبيعته حتى وإن تباين توصيفه ما بين نظام ، ما شهده تاريخ البشرية

  .كولونيالي استيطاني ونظام فصل عنصري "أبارتهايد"

للسكان  لتي صممت لتكون بمثابة "أوطان مستقلة"ومن هذه النماذج "المحميات" المسيجة ا
نوب نظام األبرتهايد في ج نموذج وكذلك، يرهماوكندا وغ األصليين في الواليات المتحدة ذاتها

ديد مجموعة من المعازل الفلسطينية من حيث تح، نتنياهو-ترامب صفقةالشبيه بما تقترحه  افريقيا
لي ولكن مع فارق أن معازل السود وزعت حسب مستويات التجانس العرقي والقبائ، المدارة ذاتيا

طنيه الل الشكلي لكل بانتستون "وطن" حسب جنسية قاة االستقإمكانيبما يتيح ، في جنوب افريقيا
  .تجريدهم من هويتهم وجنسيتهم الجامعة كمواطنين جنوب افريقيين وبالتالي، السود

ين في معازل ال تتعدد فيها األعراق ياهو تجميع الفلسطيننتني-ترامب صفقةتطرح ، المقابلفي 
ل يإسرائدا ممزقا وغير متواصل في نطاق "بما يمكن من اعتبارها مجتمعة "وطنا" واح، والهويات

دارة إل يمسؤوليات الحكم الذاتولكن جميع قاطنيه يحملون الجنسية الفلسطينية ويمنحون ، الكبرى"
لرؤية وال تستبعد هذه ا دون حقوق تتعلق بالسيادة واألمن والسياسة الخارجية.، شؤونهم المدنية

، ل الكبرى"إسرائيالفلسطينيين المسيج ضمن ""وطن" إلى  إضافة معزل آخر في منطقة المثلث
أمال ، بحيث يبدو طرحه ضمن الرؤية بمثابة جس نبض ومحاولة لقياس ردرد الفعل المحتملة

ي ف فلسطينية في الداخل بأن يمثل نموذجا قابال للتعميم على تجمعات أخرى ذات كثافة سكانية
 .حالة نجاح تنفيذ اقتراح ترسيم معزل المثلث

أطروحات  مثل، هذا الوضع مسارات باتجاه سيناريوهات مستقبلية أشد سوءا وخطورة وقد يفتح
 الةفي حدولة ثنائية القومية إلى  لإسرائيلي األشد تطرفا لدرء مخاطر تحويل سرائياليمين اإل

، ردنفي األ القائمالحكم إسقاط نظام من خالل العمل على ، ايدهأو وصمها باألبرت، الواسع الضم
ردن كوطن األإلى  وتشجيع طرد الفلسطينيين "الترانسفير" لتطبيق خطة الضم وري شرط ضر ك

 . أو ضم الضفة وربط سكانها سياسيا باألردن، بديل
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على حساب كيلومترا مربعا  720بمساحة لسيناريو توسيع قطاع غزة  وكذلك الحال بالنسبة
را غيو لي سرائيمن القومي اإلالرئيس السابق لمجلس األ وفق الخطة التي اقترحها، أراضي سيناء

ري األكاديمي العنصالتي طرحها  في الضفة الغربية "اإلمارات السبع" سيناريووهناك  .آيالند
ن األبرز في كل إمارة تحت منظومات موالعائالت والتي تسيطر عليها العشائر ، مردخاي كيدار

ة السكاني تجمعات ذات الكثافةلى العحتى والقابلة للتعميم مستقبال ، لية الشاملةسرائيالسيطرة اإل
نظام الفصل العنصري بتعد كثيرا عن نموذج تلن ي و سيناريو. وه48 يالفلسطينية داخل أراض

دون معازل جغرافية لألغلبية السوداء ضمن نظام حكم ذاتي  10الذي حدد ، في جنوب افريقيا
مع  ومة المركزية البيضاءمستقلة من قبل الحك دولك 1974عام تم إعالن أربعة منها ، سيادة

 خسرو ، الحقاوارتفع عددها ، دون أن تحظى باعتراف خارجي، العمل بالجنسية البانتوستية ءبد
  .حين اسقاط نظام الفصل العنصري إلى  ،تهم الجنوب أفريقيةالتالي مواطنسكانها ب
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 لموقف الفلسطيني: االقسم الثاني

ي الرسم، الموقف الفلسطينيالموقف  تمسك، بـ"صفقة القرن"ولى للحديث ما عرف منذ اللحظة األ
لك وكذ، وعدم قبولها كأساس ألية عملية سياسية محتملة، لها بالرفض القاطع، والوطني والشعبي
 في حشد - ديبلوماسيا – األمر الذي ساهم، ميركية االحتكارية للمفاوضاترفض الرعاية األ

يها ؤية ترامب خروجا عن األسس والمرجعيات المتوافق علمواقف عربية وإسالمية ودولية تعتبر ر 
ية ولكن مع اعتماد سياسة انتظارية تعتبر أن هذه الرؤ ، ليسرائياإل-دوليا لحل الصراع الفلسطيني

ية شاملة قادرة على التصدي إستراتيجاألمر الذي قطع الطريق على تبني ، "ولدت ميتة"
 . ليسرائيركية الجاري تنفيذها لفرض الحل اإللية واألميسرائيللسياسات واإلجراءات اإل

 

 ارتباك وضعف

المستوى الرسمي عدة واتخاذ ، رؤية ترامبرفض الخطاب السياسي الحاسم في من رغم فعلى ال
ع ولكن م، وقف العالقات السياسية مع اإلدارة األميركية مثل، خطوات ردا عليها قبل إعالنها

دال دولي متعدد لرعاية المفاوضات ب إطارإلى  والدعوة، معها التنسيق األمني عالقاتاستمرار 
تعاون ومن ثم التحرك على مستوى الجامعة العربية ومنظمة ال، نفراديةاالية ميركاألرعاية ال من

ي والتواصل النشط مع االتحاد مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقاإلسالمي و 
أنه ظهر وك الفلسطيني إال أن الرد، مب بعد إعالنهاط صد سياسي لرؤية تراائلبناء ح، األوروبي

 بحجة عدم القدرة على فتح جبهتين في، بصورة أساسية ميركيةيصب جام غضبه على اإلدارة األ
تسوية للصراع إلى  الطرف المعرقل لفرص التوصل مع اعتبار اإلدارة األميركية، آن واحد

  !عبر مفاوضات ثنائية ليسرائياإل-الفلسطيني

فيما يتعلق بالرد ، حيانبل ومتناقضا في بعض األ، مرتبكا وضعيفا هذا الموقف ظل، لكولذ
ل في تعميق االحتالل واالستيطان والتمهيد لتنفيذ الضم وفرض إسرائيالمطلوب على سياسات 

غير  واقتصر على بعض الخطوات، نتنياهو-لية" وفق ما تطرحه رؤية ترامبسرائي"السيادة اإل
تراتيجية متكاملة، تتضمن سياسات تدعم الصمود، ألن االنفكاك التام غير المدرجة ضمن إس
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مثل وقف استيراد العجول وبعض المحاصيل الزراعية من ممكن من دون إنهاء االحتالل، 
ووقف ، ليسرائيل قبل التراجع عن ذلك بموجب اتفاق بين الطرفين الفلسطيني واإلإسرائي

والبحث عن بدائل الستيراد النفط ومشتقاته من ، ليةسرائيإلالمستشفيات اإلى  التحويالت الطبية
  .وتوسيع التبادل التجاري مع الدول العربية واألجنبية، الخارج

 أنهاإلى  ما يشير، ويقلل من تأثير هذه الخطوات كونها غير مدروسة ويتم التراجع عن بعضها
، والتقسيط ى ولو بالتجزئةحت، المسار التفاوضيإلى  تستخدم كوسيلة ضغط أو تكتيك للعودة

ية إستراتيج إطاروال تندرج في ، على غرار إعادة فتح التفاوض حول بروتوكول باريس االقتصادي
لشق مسار سياسي وكفاحي جديد مختلف جوهريا عن المسار الذي ال يزال معتمدا منذ سنوات 

 طويلة.

بل ، ظمة التحرير والسلطةويتجلى ذلك في التباينات بين تصريحات عدد من المسؤولين في من
 رةجية العرب بالقاهأمام اجتماع وزراء الخار الذي أعلن مثال ، وفي مواقف الرئيس عباس ذاته

ا فيها ل واإلدارة األميركية بـ "قطع كل العالقات معهما بمإسرائيأنه أبلغ ، مطلع شباط الماضي
القات أبقى على العاد ليؤكد انه عإال أنه ، ترامب خطةإعالن وذلك ردا على ، العالقات األمنية"

سيتم  أن وقف التنسيق األمنيعاد الرئيس ليؤكد  . ثممع وكالة االستخبارات المركزية األميركية
أن ، طشبا 16في ، الرئاسةالناطق باسم ، نبيل أبو ردينة أكد كما، ل الضم فعلياإسرائيإذا نفذت 

لشعب هدفه "أن يدرك اوأن ، لية متواصلائيسر التنسيق األمني بين السلطة واألجهزة األمنية اإل
  .لي أننا نعتقل اإلرهابيين ونحارب اإلرهاب"سرائياإل

 شباط بالتمسك بالمفاوضات ولكن ضمن 11كما تعهد الرئيس في كلمته أمام مجلس األمن في 
ه ا أنرغم إعالنه سابق، وامتدح اتفاق أوسلوثم عاد ، دون رعاية أميركية انفراديةو مؤتمر دولي 

وإعالنه تارة أخرى عن تغيير وظائف السلطة دون ، لإسرائيإلى  سوف يسلم "مفاتيح السلطة"
 استعدادهمؤكدا ، ما زال ممكنا لإسرائيأن السالم مع  واعتبرتوضيح المقصود في الحالتين. 

في الكلمة  عقد مؤتمر دوليإلى  في تناقض مع دعوته، لالنخراط في مفاوضات ثنائية مباشرة
 . خالفا لقرارات الهيئات العليا لمنظمة التحريرو  ،ذاتها
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 يلعدد كبير من التصريحات الصادرة عن مسؤولين وتؤكد االلتزام اللفظوكذلك الحال بالنسبة 
 وتغيير، لإسرائيوقف العالقات وااللتزامات مع تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بب

من دون استعدادات  ارسميً  لضمفي تنفيذ ال ئيإسرا بشروعرهن ذلك مع ولكن ، وظائف السلطة
هديد لتغيير وتجنب المجابهة واستخدام التارادة وهو سلوك يفسره غياب إ، فعلية لهذا االحتمال

  .طاولة المفاوضاتإلى  بتنفيذ هذه القرارات كوسيلة ضغط للعودةاللفظي 

 

 ية والمبادرةستراتيجغياب اإل

ب وغيا، ة وطنية شاملة تحدد مسار الرد الفلسطيني المطلوبيإستراتيجعدم وجود إلى  يشير ذلك
ة فلسطينيسلوك القيادة الما يبقي ، يةستراتيجالعمل الدؤوب على توفير متطلبات تنفيذ مثل هذه اإل

عدم  ومما يدلل على .تظار وفقدان القدرة على المبادرةوالقوى والنخب في حالة من العجز واالن
ع ي جديد استمرار الدوران في حلقة االنقسام والصراع على مواقيجإستراتالجدية في شق مسار 

سياسي  واعتماد خطاب، جراء االنتخابات الرئاسية والتشريعيةوتراجع الحديث عن إ، ة والنفوذلقو ا
دم عوكذلك ، في هيئات منظمة التحرير القرارات المتخذةيؤكد االلتزام اللفظي بتنفيذ  وإعالمي

 .المقاومة الشعبيةتفعيل  توفير متطلبات

أن  لية في الرد الفلسطيني ما يمكنسرائيلن تجد إدارة ترامب والحكومة اإل، في ظل هذا الوضع
أمر إلى  نياهونت-تحويل رؤية ترامبلخطط اليشكل حالة رادعة تحول دون المضي في تنفيذ 

 وإجراءات، بعض وظائف السلطةمحدودة لتغيير خطوات أقصى ما يمكن توقعه و ، واقع
 اقتصادية على شاكلة تنويع مصادر االستيراد تحت شعار االنفكاك االقتصادي دون التحلل من

وتصعيد ، والحد من مستوى التنسيق األمني دون وقفه، قيود بروتوكول باريس االقتصادي
الحراك الديبلوماسي على مستوى األمم المتحدة واالستمرار في ، محسوب للتحركات الشعبية

ي في دون تغيير دراماتيك، ومحكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية ثلم، وووكاالتها
ودون اختراق ، تسوية تفاوضيةإلى  ودون وقف محاوالت التوصل، العالقة مع دولة االحتالل

  جدي في جهود إنهاء االنقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية.
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كبوابة  تشجيع التطبيع الفلسطينيرعاية و و ، أبداوانتظار ما قد ال يأتي ، لكن ثمن استمرار العجز
ليس فقط من حيث توفير عوامل ، سيكون باهظا، المفاوضاتإلى  تنعش الرهان على العودة

نتنياهو -محفزة لبناء شبكة من القوى اإلقليمية والدولية الضاغطة باتجاه التعامل مع رؤية ترامب
ول للحص هذه الرؤيةالتعامل مع تنادي بوأفراد مجموعات بل وكذلك تشجيع بروز ، أو أجزاء منها

ة من ومن أجل االستفاد، نها اللعبة الوحيدة في المدينةكو بحجة أو ، على "العسل" الكامن فيها
 عهودف ء موقف الرئيساحتوا ةإمكانيإلى  وصوال، في الشق االقتصادي منها المليارات المرصودة

 حدوث انقالب أو، دون التوقيع عليها بالضرورةمن ، أو بعض بنودها، التعامل مع الخطةإلى 
 ،"دولةال"الفترة المحددة بأربع سنوات إلقامة  خالل والنجاح في اإلطاحة به، على الرئيس وموقفه

السيما أن هناك أصوات عربية تجد صدى فلسطينيا لها تطالب بالتعاطي مع هذه الرؤية تحت 
 أو اعتبارها أساسا أو مرجعية للتفاوض ضمن ،من الداخل شعارات رفضها والعمل على تغييرها

 .مرجعيات متعددة

طرف بارها تصورا مستقبليا للسيناريو المفضل لليمين المتنتنياهو باعت-إن التعامل مع رؤية ترامب
على تغيير  فلسطيني قائم سيناريو يتطلب اعتماد، لإسرائيوالشعبوي في الواليات المتحدة و 

واجهة مالصراع التحرري في  إطاربما يشمل استعادة ، اتغييرا جوهري لسياسة الفلسطينية المتبعةا
ادة وإع، ل الكبرى"إسرائيفي استكمال إقامة " المشروع الصهيوني االستعماري االستيطانيأهداف 

 ليةإسرائيمجابهة فلسطينية إلى  وتوفير متطلبات االنتقال، النظر في شكل السلطة ووظائفها
على أساس  الوطنية تحقيق الوحدةمع إنهاء االنقسام و ، ية شاملةشعب انتفاضةإلى  تتصاعد
 .في السلطة والمنظمة حقيقية وشراكة سياسية وكفاحية يةإستراتيج

 

 اإلقرار بفشل نموذجي طرفي االنقسام

إذا ظل الرهان على اعتماده معقودا على  مستبعد إال أنه، اسيناريو مفضل فلسطينيهذا الورغم أن 
إذ أثبتت تجربة السنوات الماضية أن الرئيس ، كل من منظمة التحرير والسلطة الرئيس وقيادة

بل وغير مستعد لإلقرار بفشل هذا ، المهمين على القرار ال يؤمن بمسار بديل عن المفاوضات
واإلقرار به يعد شرطا ، علما بأن الفشل جزء من المأزق الراهن للحالة الفلسطينية، المسار
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. كما أنه ال يؤمن دروس ووضع المعالجات الالزمة للخروج من المأزق ضروريا الستخالص ال
وهو ما ظهر في التراجع ، بالوحدة على أساس الشراكة إال إذا كانت تضمن تكريس انفراده بالقرار

منها الخشية من الهزيمة أو عدم الحصول على ، عن إجراء االنتخابات التشريعية ألسباب عدة
، من خوض انتخابات رئاسية يتنافس فيها مع الرئيس أكثر من مرشحوكذلك الخشية ، األغلبية

القوى المؤثرة إقليميا ودوليا باتجاه عدم ضغوط  ذلكإلى  ويضاف وقد يكون بعضهم من "فتح".
 . باعتباره الخيار الفلسطيني المفضلي جديد إستراتيجالتحول نحو مسار  سيناريو اعتماد

 ما يطرحهل عمليابديال  مستأثرة بالسيطرة على قطاع غزةال حركة حماس ال تقدم، في المقابل
اط ية إحبإستراتيجبما في ذلك بشأن ، بل وتظهر كمن ينتظر الخطوة القادمة من الرئيس، الرئيس

ن عمن مسؤولية  ادون أن تقر بما يترتب عليه، وتستسيغ تحميله مسؤولية الفشل، "صفقة القرن"
، في حين تواصل سيطرتها االنفرادية على قطاع غزة، متفاقم المأزق الراهن في ظل االنقسا

و يساعد على أ، بانتظار تغيير إقليمي أو دولي يحدث انفراجة في الوضع الكارثي في القطاع
أو غياب ، في أي مصالحة قادمة تحسين شروط محاصصتها لحركة فتح في المنظمة والسلطة

 لللتوصل إسرائيحثاتها غير المباشرة مع اختراق في مباحدوث أو ، الرئيس عن المشهد السياسي
التي قّزمت المقاومة وجعلتها تستخدم لتخفيف أو ، معادلة تهدئة مقابل تخفيف الحصارإلى 

إنهاء الحصار، من دون ربطها بإستراتيجية شاملة تضم مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني، 
 .تفضله وتعطيه األولوية وهو ما، هدنة طويلة األمد وإنهاء الحصارإلى  على أمل التوصل

تغليب أولوية االحتفاظ بسيطرة الحركة على قطاع غزة على الوحدة والحاجة إلى  ويعود ذلك
 رغم الميل لمحور قطر/، ومواصلة سياسة اللعب على المحاور، ية وطنية شاملةإستراتيجلوضع 

عالقة واستمرار ال، ولكن دون القطع مع محور إيران/ سوريا/ حزب هللا، تركيا/ اإلخوان المسلمين
 مع مصر.

كان المشهد الفلسطيني العام ، في حين كان يتعمق المشروع االستعماري االستيطاني العنصري و 
في ظل االستقطاب الحاد بين حركتي فتح وحماس دون أن تقدم أي منهما برنامجا يزداد تجزئة 

وانحطاط ، البعد الوطني الجمعيفقدان المركز القيادي الموحد و مع تزايد تأثير ، للخالص الوطني
مستوى الصراعات على مواقع القوة والنفوذ في كيانات سياسية غير إلى  الممارسة السياسية

 وتعمل تحت سقف منظومة السيطرة االستعمارية.، مترابطة في الضفة والقطاع
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 ضعف اليسار وتعثر بناء تيار ثالث

هنة ضعف ا ر في السياسة الفلسطينية الر تغييحدوث  غياب الروافع الضاغطة إلحداثعزز من 
وعجزها عن بلورة تيار ثالث يقدم بديال عمليا عن سياسات ، وتبعثر قوى اليسار الفلسطيني

اب األحز  كما تراجع دور بقايا الضفة الغربية وقطاع غزة. الهيمنة والتفرد للسلطتين القائمتين في
 تقلة.لنقابات والشباب ووسائل اإلعالم المسوالنخب السياسية والمنظمات األهلية واالتحادات وا

 ء. وهيمنت على كل ذلك ثنائية الهيمنة واإلقصا

بصفتهما ، حالة االستقطاب السياسي محصورة بين حركتي فتح وحماسظلت ، وفي ضوء ذلك
ورها دالتي حصرت ، مقابل تراجع أوزان باقي الفصائل، قطبي االنقسام األكثر تأثيرا في استطالته

ساطة بين الحركتين دون أن تضطلع بدور فعال في شق مسار ضاغط قادر على إنهاء في الو 
ا بما فيه، االنقسام. والملفت أن هناك فصائل ال تزال تحظى بتمثيل وازن في مؤسسات المنظمة

ال االنتخابات و تظهر  مفي حين ل، ومناصب وزارية ووظائف عليا في السلطة، اللجنة التنفيذية
 ايوازي حصتها في هذا التمثيل وما يترتب عليه وجود لها على مستوى الشارع االستطالعات أي

 . من مخصصات مالية

ي طرح تصورات تقدم بديال شامال ف في، وبخاصة اليسار، أخفقت الفصائل السياسية األخرى  لقد
ات مكانيوالتذرع بضعف اإل، النظرية والممارسة بدال من الدوران في فلك هذا القطب أو ذاك

 ينبمع ما الج مما أفقد هذه القوى القدرة على، واالكتفاء بتسجيل المواقف للتاريخ، وكبر المؤامرات
 ثالث بناء تيارإلى  والمبادرة، فعال في الحفاظ على القضية والحقوق واألهداف الوطنيةلعب دور 

ر على فرض وقاد، يؤمن بإنهاء االنقسام وإعادة بناء الوحدة على أساس برنامج وطني موحد
ياسية ة والسمبادئ الديمقراطية والشراكإلى  معادلة جديدة لقواعد اللعبة في النظام السياسي استنادا

 والتعددية بدال من قواعد اللعبة القائمة على الهيمنة والتفرد. 

، أو عدم المس جذريا، التسليم الضمنيإلى  كان ثمن ارتهان الجهود التي بذلت إلنهاء االنقسامو 
إضاعة فرصة التركيز على المعادلة المطلوبة ، اعد اللعبة القائمة على االستقطاب والهيمنةبقو 
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، ومفادها إنهاء سيطرة "حماس" االنفرادية على قطاع غزة من جهة، إلعادة بناء الوحدة الوطنية
واالنجرار في ، وإنهاء هيمنة "فتح" االنفرادية على مؤسسات المنظمة والسلطة من جهة أخرى 

الدعوات إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية قبل إنهاء االنقسام تكرار إلى  ض األحيانبع
صراع مع عملية  وليست، وباعتبارها وسيلة لحسم الصراع الداخلي وإعادة إنتاج الهيمنة واإلقصاء

ة تتويجا إلعادة توحيد المؤسسات على أسس من الشراكة والديمقراطية الضامنو ، االحتالل أوال
  وتحترم نتائجها. ةإلجراء انتخابات حرة ونزيه

لفئوية بعيدا عن الهيمنة وا وطنيةالشراكة المعادلة  تهميش أهمية التركيز على وكانت نتيجة ذلك
ة ء الحركأن تنجح خارج سياق إعادة بنا يمكن التي الو ، الناظمة لعملية إنهاء االنقسام باعتبارها

يف بحيث تضم مختلف ألوان الط، بناء مؤسسات منظمة التحرير وكذلك إعادة، والتمثيل، الوطنية
ية التحرر الوطني إستراتيجالسياسي واالجتماعي على أساس إعادة تعريف المشروع الوطني و 

تها موجه إلعادة بناء مؤسسا إطاروإعادة النظر في شكل السلطة ووظائفها ك، التي سيتفق عليها
 . المدنية والوطنية

وى السياسية لققطبي االنقسام وا من اإلخفاق في تحقيق ذلك من قبلبرز إن االستنتاج األ
القوى  من تلقاء نفسهاهو أن التغيير الذي يطمح إليه الشارع الفلسطيني لن تبادر إليه ، األخرى 

عما وصلت إليه الحالة  حسب حجمها وموقعها من صناعة القرارب واألطراف المسؤولة
، شعبوإنما يعتبر مهمة مطروحة على أغلبية ال، قاء الوضع الراهنوالمستفيدة من ب، الفلسطينية

 من خالل التحرك لفرض إرادة الشعب النابعة من مصلحته في التغيير، وشبابه طالئعهبخاصة و 
 على الجميع.
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 الرؤيةل مع إسرائيتعاطى  :القسم الثالث

 يةكيفتنياهو الن-ترامب ةصفق رؤيةإحباط إلى  هدفتية فلسطينية إستراتيجيجدر أن تأخذ أي 
ق فيها التي حق في ضوء نتائج االنتخابات الثالثة للكنيست الرؤيةل مع إسرائي فيها ستتعاطىالتي 

بليا ا مستقإذ تبقى هذه الرؤية في سياقها العام تصور ، اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو تقدما كبيرا
ديني لخارطة السياسية بشقيها اليميني اللكن ردود فعل مكونات ا، لياإسرائي ةالمفضل للمؤامرة

ومراحله ، عمق ومساحات الضم، مثل المواقف بعض واليميني العلماني تظهر تباينات في
 ةزوعمنرغم كونها ، "ة قيام "الدولة الفلسطينيةإمكانيإلى  الرؤية وكذلك بشأن إشارة، وتوقيته

 ت وقرى لية في عشر بلداسرائيواطنة اإلومستقبل الفلسطينيين الذين يحملون الم، السالح والسيادة
 في منطقة المثلث. 

 لي المحتمل من الرؤية ما بعد االنتخاباتسرائيسوف يؤثر ذلك أوال على الموقف الرسمي اإل
على فرص إطالق عملية سياسية في ضوء عدم  عباسوكذلك على رهانات الرئيس ، األخيرة
، فضل الضم في سياق عملية تفاوضيةة تشكيل حكومة برئاسة بين غانتس الذي يإمكاني

، وبخاصة في ضوء نتائج االنتخابات التي فتحت الطريق على عدة سيناريوهات لتشكيل الحكومة
 عضو كنيست 61تأمين ما ال يقل عن  بقيادة نتنياهو في حالة تشكيل حكومة سواء من حيث

أبيض تحالف أزرق وحدة بين الليكود و أو حكومة ، استقطاب أعضاء من تحالف أزرق أبيضب
ين أو حكومة بين معسكر اليم، بدون نتنياهو في حالة تمرير قانون يمنع تكليفه بتشكيل حكومة

، بيضفي حالة تفكك تحالف أزرق أ ل" بقيادة بيني غانتسسرائي"الحصانة إلبقيادة الليكود وحزب 
 تخابات رابعة. انإلى  التوجهو  فشل كل ذلك وأ، و غير ذلك من سيناريوهات تشكيل الحكومةأ

ؤية ر  الجديدة ليةسرائيالحكومة اإل هل ستقر ولكل من هذه االحتماالت تأثير على اسئلة من نوع:
م ستقرها من حيث المبدأ أ، ساس للمفاوضاتأك "من حيث المبدأ"م ستقرها أ، بالكاملترامب 

 التي يعارضها، وبخاصة ما يتعلق بالحديث عن "الدولة الفلسطينية"، البنودوتتحفظ على بعض 
على طبيعة الخطط التي  تاليا؟ وسوف يؤثر ذلك األشد تطرفا وعنصرية ى المستوطنون والقو 

 أو، سواء بالتفاوض مع الفلسطينيين، أمر واقعإلى  ستنفذ لتحويل سيناريو الرؤية المقترحة
 بدونهم.
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 بيض(أ زرق )الليكود وأ ليةسرائيإن التباين بين المعسكرين الرئيسيين المتنافسين في االنتخابات اإل
من و ، أم تدريجيا، بالجملة سواء دفعة واحدة، بل على كيفية تنفيذه، الضمال يتركز على مبدأ 

، ةوهو ما يعني أن هناك عدة سيناريوهات محتملخالل مسار سياسي مع الفلسطينيين أم بدونه؟! 
حيط م السيما في، يةفي الضفة الغرب بعض المستوطناتغور األردن و ل ضم إسرائيإعالن منها 

تحظى بشبه إجماع ضمن خارطة المشهد السياسي  كخطوة أولى، كـ"معاليه أدوميم"، القدس
م عن وقياس الضرر الناج، ةردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولي ترقبومن ثم ، ليسرائياإل

 اتوالمستوطن ةكافة الكتل االستيطانيالغور و إعالن ضم أو  ؛وخاصة العالقات مع األردن، الضم
وفق "صفقة لية المشتركة لترسيم حدود الضم سرائيفي ضوء نتائج عمل اللجنة األميركية اإل

أو ترسيم الحدود دون إعالن الضم الرسمي وتضمين وثيقة الترسيم كملحق ضمن رؤية  ؛القرن"
ا من الضغوط تولد مزيد ية والدوليةاإلقليمالعربية و في المواقف  بانتظار تغيرات، نتنياهو-ترامب

مع تسجيل  على الفلسطينيين للقبول بالرؤية ومالحقها من حيث المبدأ كأساس للمفاوضات
 يلسرائيإ -اتفاق فلسطيني بموجبم مناطق معينة بحيث يتم ض، تحفظاتهم على بعض أجزائها

 .على مبدأ تبادل األراضي

"الدولة إلى  ة العاليةالمثلث ذات الكثافة السكانية الفلسطيني بلدات وقرى أما بخصوص ضم 
ق ها مقترحة كنتيجة التفاألن، في المدى المنظور على األقل فإنها غير واردة، الفلسطينية"

ذلك داخل  بما في، ليةسرائيوبسبب وجود معارضة قوية لها في األوساط اإل، ليإسرائي-فلسطيني
ن سكان عن عشرات اآلالف ممواطنة بإسقاط ال المتعلقة القانونية اتاإلشكاليإلى  إضافة، الليكود
وإن ، فضال عن كونها مطروحة لجس النبض وفحص إذا ما كان الظرف مناسبا لتنفيذها، المثلث

 .ما يمكن أن يحدث في المستقبلإلى  كانت تؤشر

ية إستراتيجيتوجب على الفلسطينيين أن يأخذوا ما سبق من احتماالت بعين االعتبار لدى بلورة 
أن السيما ، طي صفحة إحياء مسار التسوية التفاوضية مجدداابت فيها ن يكون الثأعلى ، الرد

في سياق عام  بدون فارق جوهري  سيئة خياراتما بين  االختيار ينحصر فيالمطروح أمامهم 
ل الكبرى" على حساب روايتهم وحقوقهم التاريخية في وطنهم. إسرائياستكمال إقامة "إلى  يهدف

لتنفيذ  ليةسرائيي سيتم وضعها لتحقيق أي من السيناريوهات اإلغير أن إدراك طبيعة الخطط الت
ي الفلسطيني ستراتيجنتنياهو سيكون ذا تأثير على أولويات الرد اإل-أبرز مضامين رؤية ترامب
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وحسابات التوزيع النسبي لميزان القوة في كل مرحلة بما يخدم في النهاية تحقيق الهدف 
 لية.سرائيالخطط األميركية اإلالفلسطيني المباشر في إحباط أهداف 

 بحيث ال ،مواقف أساسيةمنطلقات وأهداف و  كما أن نتائج االنتخابات واإلجماع الصهيوني على
 ي نسبةفرغم ما حققته القائمة العربية المشتركة من تقدم  يمكن الرهان على الخالفات التفصيلية،

ؤكد من جديد على خرافة الوهم ت ؛اإلقبال على صناديق االقتراع وعدد أعضائها المنتخبين
 في دولة االستعمار لياإسرائيالمرفوض  أو باالندماج، ل من الداخلإسرائية تغيير إمكانيب

زات التي يحقق فيها اإلسرائيليون اليهود مزايا عديدة من نظام االمتيا ،االستيطاني العنصري 
 تسبات للمواطن الفلسطينيلتحقيق أقصى ما يمكن من حقوق ومكمع أهمية العمل  المتحكم بها،

والتحالف مع اليهود المناهضين للمشروع االستيطاني االستعماري العنصري  ،في الداخل
ذلك ال يمكن أن يتحقق دون تعزيز الهوية الوطنية  مع إدراك أن االحتاللي اإلجالئي،

تركة مة المشتمثيلي يجمع بين المواطنة والوطنية في عمل القائ إطارللفلسطينيين في الداخل في 
  بناء التمثيل المؤسسي خارج الكنيست.لويعطي األولوية ، وأحزابها
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 ةوالدولي ةواإلقليمي ةقف العربياالمو  :القسم الرابع

وعدم اعتبارها أساسا ألي ، كان لإلعالن الفلسطيني المبكر عن رفض ما يسمى "صفقة القرن"
بما في ذلك ، فق عليها دوليا لتسوية الصراعوالتمسك بالمرجعيات واألسس المتوا، مفاوضات

تأثيرات وفرت الحد ، تنياهون-رفض "اإلغراءات الشكلية" ضمن الشق االقتصادي لرؤية ترامب
دون ، على المستويات العربية واإلقليمية والدوليةاألدنى من متطلبات تحصين الموقف الفلسطيني 

كما كان يطمح الجانب ، ن هذه الرؤيةدرجة اتخاذ إجراءات عملية كفيلة بدفإلى  أن تصل
س دولي متعدد األطراف يتمسك بأس إطارمن قبيل تبني الدعوة الفلسطينية لتشكيل ، الفلسطيني

خاذ و اتأ، ليةسرائيو حتى عقد مؤتمر دولي اعتراضي على الرؤية األميركية اإلأ، تسوية الصراع
 وبخاصة من حيث، اتية للضم الرسميل الماضية في تهيئة البيئة المو سرائيإجراءات رادعة إل

خطط ل ةاإلعالنات المتتالية عن بناء آالف الوحدات االستيطانية وإنشاء البنية التحتية الداعم
  الضم.

عقد لإن ما يمكن أن يفتح الطريق أمام أبداء دول عربية وعالمية بجدية مع الدعوة الفلسطينية 
زين والعمل على تغيير موا، وتحقيق الوحدة، الةية فلسطينية فعإستراتيجالمؤتمر الدولي تبني 

د القوى عبر تصعيد الكفاح اليومي بطريقة توجه رسالة عملية حاسمة للعالم أجمع بأن التهدي
 لم هوالذي تمثله محاالت استكمال تنفيذ ما يسمى "صفقة القرن" لألمن والسلم في المنطقة والعا

 ع الدائر على األرض. خطر حقيقي له ما يعزز فرص تفاقمه في الصرا 

المطالبات المعلنة أو الخجولة من  أن يغلق الباب تماما أمام الموقف الفلسطيني ويتوجب على
لرؤية نصف الكأس ، قد تجد لها صدى في بعض األوساط الفلسطينية، أطراف عربية ودولية

آلفاق الستكشاف ا -ولو مع إدارة ترامب  -أو خوض محادثات ، المآلن في "صفقة القرن"
بعض بنود "الصفقة". فالرفض أو تعديل ، المحتملة لتحسين شروط استئناف المفاوضات

حباط توليد دينامية إل لكنه غير كاف  كونه ينزع الشرعية عنها، ، الفلسطيني لهذه "الصفقة" مهم
أشد ضغطا وتأثيرا مع استمرار الجهود األميركية لبناء موقف عربي ودولي يعتبر "الصفقة" أحد 

أو لقطع الطريق على مسارات التطبيع المعلن ، ألسس والمرجعيات إلطالق مسار سياسي جديدا
نتنياهو تعتمد في أحد -وبخاصة أن رؤية ترامب، ل وعدد من الدول العربيةإسرائيوالسري بين 



33 

 

ل وعدد من الدول العربية دون حل القضية إسرائيبين أركانها على توسيع تطبيع العالقات 
 ل والواليات المتحدة ودوالإسرائيوتشكيل تحالف أمني إقليمي يضم ، بل وعلى حسابها، الفلسطينية

غير كاف بالتأكيد  . كما أن هذا الموقفخليجية ومصر واألردن ومن يرغب من الدول األخرى 
لوقف مخططات تعميق االستعمار االستيطاني العنصري المتسارعة لالستفادة القصوى من "الفترة 

  تي تسبق االنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة.الذهبية" ال

ن بما تنبئ به م، ي في توازن القوى على المستوى العالميستراتيجثمة تحوالت على المدى اإل
وبخاصة من ، تأثيرات على معادالت االستقطابات والصرعات الدائرة في منطقة الشرق األوسط

ميركية أحادية القطبية على ة األيمنضعف الهحيث صعود دور كل من الصين وروسيا بطريقة ت
عيد غير ان الفلسطينيين ال يملكون ترف انتظار هذه التحوالت على المدى الب النظام العالمي.

هدد ية وطنية شاملة لدرء المخاطر والتحديات التي تإستراتيجفيما يتوجب عليهم بلورة ، نسبيا
  قضيتهم وحقوقهم اليوم قبل الغد.

سواء على المستويات ، إعادة بناء الخطاب السياسي الفلسطيني الموجه للعالمويقتضي ذلك 
خية على أساس التمسك بالرواية التاري، الرسمية أو الشعببية أو المنظمات والتكتالت الدولية

 القيمو  والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقواعد وأسس القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة
ي شعبو الخطاب ال في مواجهة تداعيات صعود، لتي تشمل الحرية والعدالة والمساواة ااإلنسانية 

 وبخاصة، المناهض ألسس القانون الدولي وحقوق اإلنسان في عدد من بلدان العالم متطرفال
 توراتيةللرواية الصهيونية ال البيت األبيضتبني قوى المسيحية الصهيونية المهيمنة اليوم في مع 

  .لإسرائياليمينية تطرفا في  ألكثر القوى 

وال بد للخطاب الفلسطيني أن يعكس فعال ال قوال فقط جدية الشروع الفلسطيني في إعادة تشكيل 
ي عبر خطوات تنفذ على األرض بالتركيز على مواجهة االستعمار االستيطاني ستراتيجالمسار اإل

أن حديث الفلسطينيين عن تهديد رؤية ى إل بما يلفت انتباه العالم، باعتباره الخطر المباشر الداهم
نتنياهو للسلم واالستقرار في المنطقة والعالم له ما يبرره في المواجهة الفلسطينية -ترامب

ي الفلسطيني والخطاب السياسي ستراتيجلية القادمة. ومن شأن إعادة تشكيل التوجه اإلسرائياإل
بعض كأساس تتبناه  نتنياهو-رامبت مخاطر تعميم رؤيةالمعبر عنه أن يساهم في التصدي ل
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والمستعد لكي يحذو حذو ، لسرائيشهد صعودا لليمين الشعبوي المتطرف المؤيد إلت التيدول ال
، ونقل مزيد من السفارات إليها، لية على القدسسرائيإدارة ترامب في االعتراف بالسيادة اإل

  واالعتراف بخطوات الضم القادمة.

ية الفلسطينية الفعالة التصدي لمحاوالت واشنطن وتل أبيب جستراتيومن ضمن أولويات اإل
مة قائ ةلية وعربيإسرائيأو محاور أميركية و  ة لبناء تحالفاتالعربي اتاالنقسامو  لتوظيف الصراعات

ع في بما يفتح المجال أمام تطبيق الجزء المتعلق بالتطبي، على أولوية مواجهة الخطر اإليراني
طاولة المفاوضات على أساس إلى  للعودةالفلسطينيين  قم الضغوط علىنتنياهو ويفا-رؤية ترامب
 المقترحة. هذه الرؤية

التحرري في مواجهة االستعمار الصراع  طاريتوجب إعادة االعتبار إل، في هذا السياق
ية بما يتطلبه من استعادة العالقات من القوى واألطر الشعبية والنقاب، االستيطاني العنصري 

ل خصوصا في ظل انشغال العديد من دو ، جتمع المدني في البلدان العربية والعالمومؤسسات الم
ى حروب ونزاعات تغذي حالة االستقطاب المتزايدة علمن  اإلقليم المنطقة والعالم بما يشهده

 بحيث لم تعد على رأس سلم، وتساهم في تراجع مكانة القضية الفلسطينية، المستوى اإلقليمي
حرف االهتمام نحو بناء إلى  عربي المشترك في ظل متغيرات عربية تدفعأولويات العمل ال

ي العربي وحقوق الشعب ل التهديد األول والمباشر لألمن القومإسرائيمحاور ال ترى في 
  الفلسطيني.

إن استعادة مكانة القضية الفلسطينية وعدالتها في صلب خطاب قوى النضال من أجل الحرية 
ت العمل نها أن توسع مساحاأفي المنطقة العربية من شوالمساواة  والعدالة ةوالديمقراطية والسياد

وبخاصة مع ، ا غير مسبوق تراجع العربي الذي يشهد الفضاء المدني ضمن السياسي والشعبي
 ونجاح الثورات المضادة في، قمع أو تعثر االنتفاضات الشعبية في عدد من البلدان العربية

التي باتت ، ر األحزاب واألطر الشعبية ومنظمات المجتمع المدنيتراجع دو  جانبإلى  ،بعضها
، شعب الفلسطيني وقضيتهعلًما بأنها كانت الحاضنة الداعمة لل، تعاني من تراجع الحريات

 وتشكل صوتا ضاغطا على سياسات الدول العربية.
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 ؟كيفالحامل الوطني .. من و  :القسم الخامس

، نيكما يعبر عن لسان حال الشارع الفلسطي، خب الفلسطينيةإن سؤال "ما العمل؟" بات يشغل الن
ية وقيادات المنظمة والسلطة واألحزاب السياس، في ظل تزايد أزمة الثقة بين الجمهور من جهة

، لقويةا، بسبب فقدان المشروع الوطني والمؤسسة الجامعة والقيادة الواحدة واإلرادة من جهة أخرى 
 طريق مسدود.إلى  عادة إنتاج إستراتيجيات وصلت منذ زمنوجراء االنقسام والتوهان، وإ 

عداد حد ما تراجع الحالة الشعبية في مواجهة االحتالل واالستيطان رغم االستإلى  وهو ما يفسر
العالي للتضحية في ظل غياب برنامج وطني للمواجهة يحدد أهدافا وشعارات قابلة للتحقيق 

 القادرة على توجيه وتنظيم الفعل طر القياديةاأل وغياب، مقارنة بحجم التضحيات المطلوبة
 وهيمنة، ووجود سلطة ال تسمح بنيتها ووظائفها بتوسيع نطاق هذا الفعل، الشعبي في الميدان

 لقيادةعلى سلوك الرئيس والسلطة وا، والتحكم بالقرار والمؤسسات من دون شراكة، "سياسة البقاء"
سية اقتصادية اجتماعية مرتبطة ببقاء الوضع وكذلك وجود فئات ذات مصالح سيا، عموما
 . الراهن

ل لبناء الحام المطلوبهو وما  ؟ومن ؟كيفومنها ، المزيد من األسئلة هذا السؤال ويتفرع عن
ك نتنياهو؟ لذل-الوطني القادر على تغيير المسار وتنفيذ الخطوات الالزمة إلحباط رؤية ترامب

ي الفلسطيني ستراتيجاءات إلعادة تشكيل التوجه اإلفإن ما يتضمنه التقرير من سياسات وإجر 
ذات ، يأخذ باالعتبار القوى المناهضة أو المعرقلة للتغيير ضمن الحقل السياسي الفلسطيني

 المصلحة ببقاء الوضع القائم على حاله من حيث الجوهر بانتظار تطورات وعوامل خارجية بدال
ية في التغيير. ويترتب على ذلك ستراتيجمن الرهان أوال على الشعب وصموده ومصلحته اإل

االستثمار في الرهان على القوى ذات المصلحة في شق مسار كفاحي جديد من المناضلين 
ت والمناضالت على المستويات القاعدية في األحزاب والنقابات والمنظمات المدنية والمجموعا

 منشود.الوطني وإحداث التغيير ال باعتبارها القوى المحركة باتجاه إعادة بناء الحقل، الشبابية

كما ، إن فجوة عدم الثقة في قدرة القيادات المهيمنة على المؤسسات الوطنية في المنظمة والسلطة
االحزاب السياسية والعديد من االتحادات الشعبية والنقابات المهنية لم تنشأ في ضوء قصور الرد 
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بل ، نتنياهو-عل اإلعالن عن رؤية ترامبعلى المخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني وقضيته بف
، إنها ازدادات اتساعا على إيقاع الفشل المتواصل للسياسات المتبعة خالل الفترة السابقة الطويلة

واإلحجام ، وتفاقم مأزق النظام السياسي المنقسم بين مصالح طرفي االنقسام في الضفة والقطاع
  إلدراك الحاجة للتغيير وتوفير متطلباته. كشرط ضرروي المزمن عن اإلقرار بالفشل والعجز 

، أظهرت السنوات الماضية حجم تأثيرات اتفاق أوسلو على شكل السلطة وصالحياتها، في الواقع
. عماريةدولة مستقلة ديمقراطية في ظل استمرار الخضوع للعالقات االستإلى  وانسداد أفق انتقالها

ومن ثم اندالع ، 2000اوضات كامب ديفيد عام مالمح هذا االنسداد مع انهيار مف اتضحت وقد
ي النتقالاوالدخول في عهد تم فيه تأبيد االتفاق ، واغتيال الرئيس ياسر عرفات، االنتفاضة الثانية

من  مع فقدان سلطة الحكم الذاتي للمزيد من صالحياتها وتحول بعض وظائفها لخدمة جزء
 دون ، كك الحقل الوطني في كيانين سياسيينمأسسة تفإلى  وصوال، المنظومة األمنية لالحتالل

 ثوبخاصة من حي، اتخاذ خطوات جدية إلعادة دراسة التجربة وتجديد الفكر السياسي الفلسطيني
ا دراسة التحوالت في طبيعة السلطة وفق نظريات االنتقال الديمقراطي في التجارب م الكف عن

ي فلسطينه التشابه واالختالف بين السياق الإعادة االعتبار لدراسة أوج وأهمية، بعد االستعمارية
 وتجارب ما قبل التحرر من االستعمار.

نتجه من بنى أإن مراجعة التجربة واستخالص الدروس والعبر من تجربة مسار أوسلو وما 
وآليات تكيف للحركة الوطنية التقليدية مع هذا ، مؤسسية تحت سقف االستعمار االستيطاني

ي تؤسس إلعادة استنهاض الحالة إستراتيجاستنتاجات ذات طابع ى إل كانت ستفضي، الواقع
مربع تعريف المشروع الوطني بصفته مشروعا للتحرر من إلى  العودة وأهمها، الفلسطينية

إعطاء األولوية لتجديد الفكر السياسي بما يترتب على ذلك من ، االستعمار االستيطاني
نية الذي كانت منظمة التحرير الفلسطي، سي الموحدالفلسطيني وإعادة بناء الحقل الوطني السيا

  .مكوناته في مرحلة ما قبل أوسلو لمجمل توفر صيغة ائتالف جبهوي 

يفاقم حدة االستقطاب ، إن فهم االنقسام باعتباره انشطارا ممؤسسا للحقل السياسي الوطني
قع القوة والنفوذ على التمثيل والصراع على موا بين قطبي االنقسام السياسي ويؤجج التنافس

التي أنشأها كل من  والبحث عن مصادر جديدة للشرعية استنادا للعالقات الزبائنية النفعية
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يستدعي أيضا دراسة التحوالت في الحالة الحزبية الفلسطينية في سياق تكيف مكونات ، القطبين
، تمرد عليهوليس خارجه أو بال، الحقل السياسي مع الشرط االستعماري الذي يعمل تحت سقفه

مرورا بالتحوالت في أوزان القوى ، في مرحلة ما بعد إبرام اتفاق أوسلو وإنشاء السلطة بموجبه
السياسية دون أن ينعكس ذلك على أوزان مشاركتها في الكيانات السياسية المتشظية على مستوى 

 المنظمة والسلطة واالتحادات والنقابات واألطر الشعبية. 

 كك فيالمأزق الشامل الذي تعانيه مجمل الحالة الفلسطينية مع مأسسة التف لقد عمق االنقسام من
دة ما يتطلب وضع أي جهود إلنهاء االنقسام في سياق إعادة بناء الوح، الحقل السياسي الوطني

امجه بما يعنيه ذلك من إعادة بناء الحقل السياسي الوطني وبرن، الوطنية على مختلف المستويات
ألرض الية الموغلة في تجزئة وتفتيت سرائيية اإلستراتيجالموحد في مواجهة اإل وكيانه التمثيلي

 والشعب وكياناته المؤسساتية. 

 اليوم الذي يستدعي، يا لنجاح الكفاح التحرري الفلسطينيإستراتيجوتعتبر الوحدة الوطنية متطلبا 
بار لوحدة القضية المشروع الوطني انطالقا من إعادة االعت الدفاع عنتركيز الجهود على 

واستعادة مكانة قضية فلسطين بصفتها قضية حقوق وتحرر وطني ، واألرض والشعب
وكذلك إعادة تعريف ، وليست مجرد إقامة أو بناء دولة على جزء من فلسطين، وديمقراطي

 ل من حيث كونها عالقة صراع مع عدو وليس شريك سالم.إسرائيالعالقة مع 

ى إل وى ذات المصلحة في استمرار االنقسام وبقاء الوضع على حالهتفتقر الق، ولتحقيق كل ذلك
القوى و ، و"حماس" ثانيا، القيادة أوالو  الرئيس تحمليحيث ، الرغبة واإلرادة لشق المسار الجديد

الوضع  المسؤولية عن عدم تجاوز، والنخبة والمجتمع المدني بمختلف مكوناته رابعا، األخرى ثالثا
التركيز على و ، دم التعويل أو الرهان عليها للخروج من المأزق الراهنع ما يتطلب، الحالي

ة خذ حيزا خارج المنظومأاستنهاض دور القوى الجديدة الناشطة في الفضاء الجديد الذي بات ي
  أي خارج المنظمة والسلطة واألحزاب السياسية.، السياسية التقليدية

في سياق السعي الستعادة ، ة للتشكل مع الوقتوتلك المرشح، وفي حين جاء بروز القوى الجديدة
مثل لجان مواجهة الجدار ، زمام المبادة في مواجهة تقدم المشروع االستعماري االستيطاني

فإن البعض منها يتشكل في سياق ، ومسيرات العودة، ولجان الدفاع عن حق العودة، واالستيطان



38 

 

فلسطينية بطريقة تمّس بقدرتها على وضع تزايد التحديات أمام السلطة البية على عالردود الش
بفعل ، وتنفيذ الخطط التنموية وتوفير الخدمات مع تفاقم المأزق االقتصادي والمالي الذي تعانيه

وتزايد العجز في ، وتراجع المساعدات الخارجية، لية واألميركيةسرائيالضغوط االقتصادية اإل
وتزايد االختالل في ، ة بزيادة الجباية من المواطنينوالسعي لرفع اإليرادات العام، الميزانية العامة

  .منظومة العدالة االجتماعية

احتجاجية على غرار الحراك المناهض لتطبيق قانون و في نشوء حراكات اجتماعية ذلك ساهم و 
ية وكذلك الحراكات المطلب، والحراك المطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة، الضمان االجتماعي

الخاضع للحصار والمهدد ، . كما يواجه حكم "حماس" في قطاع غزةطباءللمعلمين واأل
اجات مأزقا حادا يعجز معه عن توفير الحد األدنى من احتي، لية المتكررةسرائيباالعتداءات اإل

بحل ب الحراك المطالوتتزايد حالة االحتقان الداخلي والحراكات المطلبية على غرار ، المواطنين
فقر وتتزايد معدالت ال، في وقت ينعدم فيه األمن الغذائي، ك "بدنا نعيش"حراو  زمة الكهرباءأ

 وبخاصة في أوساط الشباب.، والبطالة والهجرة

مية اإلجابة عن سؤال "أين الحامل الوطني؟" الشروع في تنظيم سلسلة من الفعاليات الرا تتطلب
ة في في التجمعات الفلسطيني لتحفيز التشبيك والعمل الميداني بين القوى والمجموعات المبعثرة

 ل السياسي والكفاحيمأشكال جديدة من الع الوطن والشتات رغم انخراطها في ابتداع وممارسة
صدرها يت، ةلثقافية والفنيوالتعبير عن الرأي والمبادرات الذاتية في مختلف المجاالت االجتماعية وا

مظاهر ، وفي مواجهة، سببا في فضاء يتشكل بويحتل كل منها حيز ، من الجنسين الشباب
اإلقصاء والتهميش الطاغية ضمن المنظومة التقليدية للنظام السياسي الفلسطيني والحركة 

ي تعبر هذه األشكال الجديدة من العمل ف، األحزاب(. وبمجموعها، السلطة، منظمةالالوطنية )
ثر رغم تبع، ألحزابمجاالت متعددة عن القوى الصاعدة ضمن التيار الوطني العابر للجغرافيا وا

 وحد.ي المهذا القوى الجديدة وحاجتها للتنظيم والبناء والتشبيك على طريق إعادة بناء الحقل الوطن

در ويج، ي الجديدستراتيجإن هذه القوى هي القادرة على بناء تيار ضاغط باتجاه شق المسار اإل
ن مبما يمكن ، اسم المشتركةبنشطائها التركيز على تجميع قواها وتعظيم فعلها على قاعدة القو 

 توفير متطلبات تحقيق المحاور واألهداف الواردة في هذا التقرير.
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 ؟العملما  :القسم السادس

هو تنطوي على مخاطر ال سابق لها، على انتني-أن رؤية ترامب حقيقةإلى  يستند هذا التقرير
في وضع خطط لتصفية  من حيث الشروع الفعليالقضية واألرض والشعب بمختلف قواه وأفراده، 

لوطن بما يشمل الرواية التاريخية وحق الوجود على أرض ا، القضية الفلسطينية من كافة جوانبها
ل ب، الديار التي هجروا منهاإلى  وتقرير المصير واالستقالل الوطني وعودة الالجئين ليس فقط

 ل الكبرى". إسرائيالمعازل الفلسطينية في نطاق "إلى  وكذلك

 ليجري تسريع وضعها وتنفيذها للوصو  ةخطط تنفيذيإلى  الرؤية تبقى سيناريو يحتاج ولكن هذه
 ل الكبرى". وهو ما يعني أنإسرائيصورة مستقبلية تعيد هندسة الوجود الفلسطيني ضمن "إلى 

 ووضع الخططالفلسطينيين قادرون على إحباط هذا السيناريو انطالقا من إدراك خطورة أهدافه 
 لقدرةبناء ا، يلة بإحباطها. ويستدعي ذلك في ظل االختالل الفادح في ميزان القوى المقابلة الكف

ناء ببما فيها ، بعث الوطنية الفلسطينية من خالل مختلف أشكال العملوفي مقدمتها ، الفلسطينية
ما لية بلية األميركية لتوجيه المسارات المستقبسرائيعلى مواجهة الخطط اإل تيار وطني واسع قادر

 قق أهداف هذا السيناريو. يح

ليات أفض السيما أنه ينطوي على، بعين االعتبار ى ذلك أخذ التوزيع النسبي لميزان القو  ويستدعي
حتى في ظل اختالل المحصلة العامة لميزان ، ليسرائيلصالح كل من الطرفين الفلسطيني واإل

ن ا يمكميين أن يدرسوا بعناية القوى لصالح القوة القائمة باالحتالل. وهو ما يفرض على الفلسطين
ل ئيإسراكل من  فعلهيفعله أو ال يأن  فعله أو عدم فعله في لحظة معينة بالمقارنة مع ما يمكن

في تلك  على قدرات كل من الطرفينوازنة وكذلك تأثير أطراف إقليمية ودولية ، واإلدارة األميركية
قادرة الغاشمة المهيمنة في المنطقة وال ل لم تعد وحدها صاحبة القوةإسرائيالسيما أن ، اللحظة

 ، وإنماأرض الخصم وإبقائها بعيدة عن جبهتها الداخليةإلى  على شن الحروب السريعة ونقلها
ها ولن تتحكم بميدانشن الحرب، ألنها ستكون مكلفة، إلى  أصبحت تفكر مرات عدة قبل أن تبادر

 وال موعد إنهائها.
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ي صمود الشعب الفلسطينكمن في عدالة القضية الفلسطينية و العوامل األكثر أهمية ت ويبقى أن
ن ووجود حالة م، وإبداعه المتواصل ألشكال النضال، ومقاومته لالحتالل واالستيطان والتهويد

جانب االستفادة من إلى  ،تنياهون-اإلجماع الرسمي والوطني والشعبي على رفض رؤية ترامب
 ،ؤيةلهذه الر  ت العربية واإلقليمية والدولية الرافضةعلى المستويا المواقف الرسمية والشعبية

  .الداعمة للحقوق الفلسطينيةو 

، وطنيأو ائتالف ضمن التيار ال إطاريتبناها أوسع  تقديم ردود فلسطينيةإلى  التقرير اسعى هذي
 بما يولد آليات عملو ، باعتبارها متطلبات لتحقيق السيناريو االستهدافي المفضل فلسطينيا

ط قادرة على إحبا ية شاملةإستراتيجعلى المستويات القيادية على طريق بلورة وتنفيذ  وضغوط
تكامل من خالل خطوات وإجراءات تضمن ، تنياهون-أهداف السيناريو الذي تتضمنه رؤية ترامب

ات مكتسبي الفلسطيني انطالقًا من الربط ما بين الستراتيجوفعالية عملية إعادة تشكيل التوجه اإل
بما و ، ثانيةمن جهة ية ستراتيجوأهدافه الوطنية اإل، حققها نضال الشعب الفلسطيني من جهةالتي 

من  الوصول إليها ون النقطة التي يريدإلى  الوصول شق مسار يمكن الفلسطينيين من يمّكن من
 .جهة ثالثة

ي جراتيستمحاور رئيسية من شأن اعتمادها كموجه إلعادة تشكيل التوجه اإل التقريرتناول يكما 
فاحي ية شاملة للعمل السياسي والكإستراتيجية إستراتيجالفلسطيني أن تفتح المجال أمام بلورة 

 توظف الطاقات الفلسطينية المتاحة والكامنة للتوافق الوطني على السيناريو المفضل للشعب
موعة ى مجل الكبرى". وتتوزع هذه المحاور علإسرائيوالكفيل بإحباط أهداف سيناريو "، الفلسطيني

، يةلسطينمن العناوين الخاصة بإنهاء االنقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية في منظمة التحرير الف
دور و وإعادة النظر في شكل ، ية السياسية والنضالية للمرحلة الراهنةستراتيجوالتوافق على اإل

  ووظائف السلطة على النحو اآلتي:
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  منظمة التحريرأوال: 

وشراكة حقيقية ، ظمة التحرير الفلسطينية على أساس برنامج وطني موحدإعادة بناء من
 لشعبلوديمقراطية توافقية تضمن تعزيز مكانة المنظمة ودورها باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد 

زات أبرز إنجا –مع أنها في حالة جمود اآلن  –الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ألن المنظمة 
ة ة منظمة تجاوزها أو إقامإمكانيوهي معترف بها فلسطينًيا وعربًيا ودولًيا، و الشعب الفلسطيني، 

مكن يبديلة عنها مغلقة. كما أن رؤية ترامب تستهدف الكل الفلسطيني، ما يوفر قاسًما مشترًكا 
 :ما يأتي ويتطلب ذلكالبناء عليه. 

 ية واإلسالميةبمشاركة قادة الفصائل الوطن، الشروع في حوار وطني شامل خارج الوطن 
داخل  المجتمع المدني والقطاع الخاص والمرأة والشبابو  تجمعات الشتات وممثلين عن

للتوافق على البرنامج السياسي وأسس الشراكة السياسية في منظمة ، الوطن وخارجه
 التحرير والسلطة.

 بحيث يكون ، إطالق ورشة من التحضيرات الوطنية إلعادة تشكيل المجلس الوطني
 للمجلستوحيدية وعقد دورة عادية ، من حيث العدد وقادرا على العمل واالجتماع رشيقا

اب تمكيُن الفلسطينيين من انتخ عبر إعادة بناء التمثيل الوطنيبما يشمل ، في الخارج
والتوافق على أعضاء المجلس حين يتعذر ، ممثليهم في المجلس الوطني حيث أمكن ذلك

لشعب الفلسطيني بمختلف ل يير تضمن أوسع تمثيلإجراء االنتخابات وفق أسس ومعا
بما في ذلك إيجاد صيغة لمشاركة ، تجمعاته بعيدًا عن مبدأ المحاصصة الفصائلية

د من خالل لجنة المتابعة العليا بع في عملية صنع القرار الوطني 48فلسطينيي أراضي 
على  لعملية التوافق. وتشمل هذه اتطويرها لتصبح كيانا تمثيليا للفلسطينيين في الداخل

مع ، تحرير المنظمة من تواجد جل قياداتها ودوائرها في مناطق تحت سيطرة االحتالل
ثيل الجمع بين الدوائر والتم بما يكفل، إعادة النظر في بنية دوائر المنظمة ووظائفها

في رعاية شؤون الشعب  المنظمة تفعيل دورل المناسب للتجمعات الفلسطينية المختلفة
 طيني في مختلف تجمعاته في الوطن والشتات.الفلس
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 الحقوق الرواية و ب تنطلق من التمسك وفق أسس جديدةوطني الميثاق ال إعادة صياغة
ية الديمقراطالحرية و  اإلنسانية في قيمالومن ، الطبيعية والتاريخية للشعب الفلسطيني

واالضطهاد ومكافحة الظلم ، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، العدالة والمساواة و 
ية للكفاح التحرري ستراتيجباألهداف الوطنية اإل كما تجدد التمسك، واالستغالل
وتراعي ، وتستخلص العبر والدروس من تجارب نضال الشعب الفلسطيني، الفلسطيني

 المستجدات والمتغيرات. 

 ة التمسك بالرواية التاريخيإلى  ي المستندستراتيجالتوافق على البرنامج الوطني اإل
ني التمسك بوحدة الشعب الفلسطيو ، خطاب الحقوق الوطنية والقانونية للشعب الفلسطينيو 

، التي تشمل حقه في العيش في وطنه، وتجسيد حقوقه التاريخية والوطنية، أينما كان
الديار التي إلى  وحق الالجئين في العودة، وحقه في تقرير مصيره على أرض وطنه

على طريق هزيمة وتفكيك منظومة ، هم ومعاناتهموالتعويض عن تهجير ، هجروا منها
وإنهائه بما يشتمل عليه من ، المشروع الصهيوني الكولونيالي االستيطاني العنصري 

  امتيازات سياسية جماعية للمستعِمرين.

  إن التمسك بالرواية والحقوق التاريخية والوطنية ال يتعارض مع وضع برنامج قابل
، االستقالل الوطني والعودة وتقرير المصير تجسيدأجل  للتحقيق يقوم على الكفاح من

الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها  في تجسيدبما في ذلك حق الشعب الفلسطيني 
حقا  باعتبار ذلك، 1967كامل األراضي المحتلة العام بعد إنهاء االحتالل عن القدس 

الن دولة فلسطين وحصولها وبخاصة في ضوء إع، وإنما للتنفيذ، غير مطروح للتفاوض
الهدف الوطني ذلك  يمثلبالتالي و ، على العضوية بصفة مراقب في األمم المتحدة

المعطيات والحقائق وموازين القوى إلى  ااستناد، المركزي المباشر في هذه المرحلة
مع إبقاء الخيارات الفلسطينية مفتوحة على األهداف الوطنية ، المحلية والعربية والدولية

ودون تجاهل الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للفلسطينيين أينما ، يةستراتيجإلا
بما في ذلك حق المساواة الفردية والقومية ، تواجدوا في فلسطين التاريخية والشتات

ومراعاة البرامج والمهمات المناسبة لظروف وخصوصية ، 48للفلسطينيين في أراضي 
 كل تجمع فلسطيني.
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وفق  لدولة فلسطين إنجاز االستقالل الوطني الناجزالمتواصل في فرص  ورغم التراجع
، ليداإال أن ذلك ال يعني أن الخيارات البديلة باتت في متناول ، برنامج منظمة التحرير

السيما في وقت يجري فيه ترسيخ دولة واحدة استعمارية ، وبخاصة الدولة الواحدة
، 48ام األبارتهايد ضد الفلسطينيين في أراضي تعتمد نظ، استطيانية طاردة للفلسطينيين

 بل يعني أن الصراع، واالحتالل العسكري المباشر ضد الفلسطينيين في الضفة والقطاع
المتواصل الذي يفرضه بقاء المشروع االستعماري االستيطاني العنصري مفتوحًا على 

فتوحة ية الفلسطينية مستراتيجيتطلب في المقابل إبقاء الخيارات اإل، سيناريوهات مختلفة
يار ية الوطنية للمرحلة القادمة انطالقًا من "خستراتيجأيضًا. وهو ما يطرح صياغة اإل

ة والدول 67ثالث" ال يقيم بالضرورة تناقضًا بين خياري الدولة المستقلة على أراضي 
 الواحدة على أساس هزيمة وتفكيك المشروع الصهيوني االستعماري االستيطاني؛ أي أنه

تعامل بل ي، وال يتجاهل الواقع، ال يتخلى عن الرواية والحقوق التاريخية والحل التاريخي
 تغييره وليس التسليم به.تحقيق أقصى ما يمكن في كل مرحلة، و  معه بهدف

  تركز على  لسياسي والنضالي للمرحلة القادمةلعمل ال موحدة يةإستراتيجالتوافق على
مجابهة االستعمار انطالقا من ، ة "صفقة القرن"انتنياهو المسم-إحباط رؤية ترامب

ت الزج بكافة الطاقا بما يراعيو ، االستيطاني العنصري بوصفة الخطر الرئيسي المباشر
  .موازين القوى  إحداث تغيير تراكمي فيإلى  تهدف ةطويلفي عملية كفاحية 

 ية ية واالقتصادالسياس، تخلي منظمة التحرير عن االلتزامات المترتبة على اتفاق أوسلو
وإنهاء ، ووقف التنسيق األمني، لإسرائيبما يتضمن سحب االعتراف ب، واألمنية

 لي.سرائيبروتوكول باريس االقتصادي والحد من التبعية لالقتصاد اإل

 والفصل بين السلطة والمنظمة، إعادة النظر في شكل السلطة ودورها ووظائفها ،
، ت المنظمة الرئيسية في األرض المحتلةوالحرص على عدم وجود جميع قادة ومؤسسا

ترعى شؤون  بوصفها سلطة إدارية وخدمية، أداة من أدوات المنظمةإلى  وتحويل السلطة
تختلف هذه العملية و المنظمة. إلى  ونقل السلطات السياسية، المواطنين وتعزز صمودهم

 تنطلق من الحاجةإذ ، ة انهيارهامكانيأو عدم االكتراث إل، حل السلطةإلى  عن الدعوات
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يؤدي حل أو سفي حين ، سلطة مركزية موحدة تدير شؤون المجتمع الفلسطينيإلى 
إلى  ،هاودور  استعادة مكانة منظمة التحرير ومن دون  ،انهيار السلطة دون وجود بديل

وتنشأ عنه حالة من الفلتان األمني وتعددية السلطات ومصادر ، فراغ تمأله الفوضى
بينما ستكون اليد الطولى لدولة ، اعات على مراكز القوة والنفوذاتخاذ القرار والصر 

 االحتالل في مجمل التداعيات المترتبة على ذلك.

 

  ووظائفها السلطةإعادة النظر في شكل ثانيا: 

دوات ألتصبح أداة من ، إعادة النظر في شكل السلطة ووظائفها وهيكليتها والتزاماتها وموازنتها
 ب:وهو ما يتطل، وفي خدمة البرنامج الوطني، ا المرجعية الوطنية العليامنظمة التحرير بصفته

  االلتزام بما تقرره القيادة السياسية بشأن إعادة النظر في شكل السلطة ووظائفها
ى والعمل بموجب خطة محددة إلعادة صياغة العالقة مع دولة االحتالل عل، والتزاماتها

وليست مطروحة للتفاوض، وال بد من الكفاح أن الدولة الفلسطينية حق طبيعي  أساس
التحلل من من أجل إنهاء االحتالل وإنجاز االستقالل الوطني، وما يقتضيه ذلك 

مع  والتعامل، االلتزامات السياسية واالقتصادية واألمنية بموجب اتفاق أوسلو وملحقاته
فية االحتالل وتصبعد إنهاء  الفلسطينية تجسيد استقالل الدولةالسلطة باعتبارها نواة 

  .المشروع االستيطاني

 ة العمل وفق مبدأ التجاور بين السلطة والمقاومة وفق أسس ومبادئ ناظمة لهذه العالق
 ية السياسية والنضاليةستراتيجتحددها القيادة الواحدة في ضوء متطلبات وأهداف اإل

 للمرحلة القادمة.

 الضفة الغربية وقطاع غزة مراعاة التباينات في ظروف وخصائص واحتياجات كل من ،
المدنية ، بما يقتضيه ذلك من دراسة األنسب من حيث انسجام شكل مؤسسات السلطة

وحماية ، ودورها ووظائفها مع متطلبات واحتياجات إدارة شؤون الفلسطينيين، واألمنية
 أمنهم وفق شروط الواقع القائم في كل من الضفة والقطاع.
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 بحيث تصبح ، ووقف التنسيق األمني، المنظمةإلى  نقل المهمات السياسية للسلطة
 ركزي إدارة شؤون المجتمع الفلسطيني على المستوى الميتولى السلطة جهازا إداريا خدميا 

  .في الضفة الغربية وقطاع غزة

  تعتمد برنامجًا سياسيًا بحيث ، أو حكومة وفاق وطني، وحدة وطنيةتشكيل حكومة
على  يركزو ، ية السياسية والنضاليةستراتيجشتقًا من ويخدم اإلاقتصاديًا اجتماعيًا ثقافيًا م

، للمواطنين ويعالج المشكالت اليومية، وبخاصة في القدس ومناطق )ج(، تعزيز الصمود
مع التركيز على معالجة األوضاع الكارثية في قطاع غزة على طريق كسر الحصار 

س االلتزام بمبدأ العدالة من التوترات االجتماعية على أسا والحد، المفروض عليه
 على أسس تنسجم إعادة النظر في أولويات موازنة السلطة يه منيقتضبما ، االجتماعية

وتستجيب لألولويات والمصالح واالحتياجات ، مع التغيير في شكل السلطة ووظائفها
وفي المقدمة دعم الصمود والقطاعات اإلنتاجية المستهدفة بإجراءات ، الفلسطينية

 .لاالحتال

 ان توسيع اإلدارة الالمركزية على المستويات المحلية الدنيا من خالل إنشاء مجالس/لج
توكل إليها مهمات تنظيم تقديم ، أحياء في المدن والبلدات والقرى في كل محافظة

 ،وبخاصة التعليم والصحة والتموين، الخدمات لسكان هذه األحياء في مختلف القطاعات
فضاًل عن تشكيل ، المحلية )البلديات والمجالس القروية( جانب خدمات الهيئاتإلى 

لجان لحفظ النظام العام وللحراسة في حاالت التعرض لمخاطر االعتداء من قوات 
بحيث تضم منتسبين للمؤسسة األمنية ومتطوعين من سكان ، االحتالل والمستوطنين

 األحياء. 

 عبر اعتماد مقاربات جديدة ، لاالنفكاك من عالقة التبعية االقتصادية لدولة االحتال
 مستدامة واستقالل التخلي عن نموذج الوهم الخاص بالسعي إلحداث تنميةإلى  تفضي

لصالح بناء نموذج يستغل اإلمكانات المتوفرة ويسخرها من أجل ، في ظل االحتالل
لية. سرائيالصمود لمرحلة جديدة من النضال نحو مواجهة الهجمة االستعمارية اإل

ذلك تبني نموذج يعتبر التنمية وسيلة إلدراك الحقوق والحريات وتقرير  ويستدعي
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ويحدد المسار الوطني للخيارات االقتصادية لتعزيز الصمود والتحرر الواعي ، المصير
والتدريجي من التبعية واالتكالية والريعية ومواجهة النموذج االقتصادي الليبرالي. ويعني 

ماد على الذات ية االعتإستراتيجاوم الذي يتمحور حول ذلك اعتماد اقتصاد الصمود المق
وإحداث تحوالت هيكلية في أنماط االستهالك واالستثمار وطريقة ، استهالكا وإنتاجا

وتعزيز دور القطاع الخاص في لعب دور محوري ، تخصيص الموارد وكيفية استغاللها
 في نجاح هذا النموذج.

  نطلق هيكلة ودمج المؤسسات المدنية )الوزارات( تاعتماد معايير مهنية في إعادة توحيد و
من تحديد حجم الجهاز اإلداري وفق االحتياجات الفعلية. األمر الذي يقتضي الشروع 

ت الفوري بتشكيل لجنة مختصة تتولى اإلشراف على عملية إعادة الهيكلة لجميع المؤسسا
الحتياجات في الضفة الغربية وقطاع غزة على أسس ومعايير محددة تستجيب ل

وفق  بحيث يتم إنجاز هذه العملية خالل فترة قصيرة تنتهي بتسكين الموظفين، واألولويات
 الهيكليات المعتمدة.

 ويمكن أن ، وحل بعضها وضع خطة إلعادة توحيد األجهزة األمنية وهيكلتها ودمجها
ينية فلسط على أساس تبني سياسة أمنية انطالقا من تغيير العقيدة األمنية، تكون تدريجية

، أسس مهنية بعيدًا عن الفصائلية والحزبيةواعتماد ، وطنية تنسجم مع الوضع السياسي
وانطالقًا من الحد من تضخمها والعبء الذي تضيفه على الموازنة على حساب قطاعات 

ناء ادة بحيوية كالتعليم والصحة والزراعة والثقافة ودعم اإلنتاج الوطني. وتبدأ الخطة بإع
 واعتماد قانون عصري بحيث يكون جهازًا مدنيًا وطنياً ، رطة بالضفة والقطاعجهاز الش

 مهنيًا. 

 وبمرجعية واحدة.، توحيد األجنحة العسكرية في قطاع غزة في جيش وطني واحد 

  ية الجديدة للكفاح ستراتيجاإلوضع مسألة إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في سياق
، والتحلل من اتفاق أوسلو، في شكل السلطة ووظائفها وإعادة النظر، ضد االحتالل

االنتخابات بعد إنهاء االنقسام وهو ما يتطلب  وليس تأبيد االلتزامات المترتبة عليه.
والتعامل مع ، وتوحيد المؤسسات واالتفاق على برنامج القواسم الوطنية المشتركة
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الوحدة وليس لحسم  االنتخابات بصفتها عملية صراع مع االحتالل ومحطة لتعزيز
بعد  ينبغي ضمان مشاركة القوى والفصائل في الحكومةكما صراعات داخلية. 

بما يعزز طابع العمل الوطني ، يةاالنتخاب العملية وفق حجومها في نتائج االنتخابات
 بصرف النظر عن نتائج االنتخابات.، الجبهوي 

 

 ية السياسية والنضاليةستراتيجاإلثالثا: 

 ام وإعادة بناء وتوحيد المؤسسات الوطنية على مستوى المنظمة والسلطةإنهاء االنقس ،
التصدي ألي محاوالت لخق بدائل أو أطر موازية لمنظمة التحرير بما يؤجج الصراع و 

 ى. ويستدعي ذلك التوافق علعلى الشرعية والتمثيل على مقاس واقع التجزئة واالنقسام
دأ انتخاب أعضائه حيث أمكن والتوافق س وطني توحيدي في الخارج وفق مبعقد مجل

بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي ، عليهم حيث يتعذر إجراء االنتخابات
بعيًدا عن مبدأ ، واالجتماعي وتكفل تمثيل الشعب الفلسطيني بمختلف تجمعاته

ية التحرر إستراتيجوعلى أساس إعادة تعريف المشروع الوطني و ، المحاصصة الفصائلية
 التي سيتفق عليها واالتفاق على أسس الشراكة السياسية.  الوطني

 من خالل إجراءات عملية لدعم صمود ، ليةسرائيبلورة خطة لمواجهة المخططات اإل
 والمصادرة الضم بمخططات المهددة المناطق جميع في ومقاومة الفلسطينيين

 توفير اهلتج ودون ، الفلسطينية لألراضي" أوسلو" تصنيفات عن بعيدا واالستيطان
 . والقطاع الضفة في اليومية للمواطنين االحتياجات

 تعزيز الصمود على كافة المستويات في مدينة إلى  وضع وتنفيذ برنامج عمل موّجه
وتشكيل مرجعية وطنية عليا تعمل على تعزيز وحدة وصمود المقدسيين على ، القدس

 تعليمية.العية و مجتمالو والكفاحية واالقتصادية سياسية ال جميع المستويات

  بما في ذلك ، لية إلعادة تشكيل هياكل ووظائف السلطةسرائيالتصدي للمساعي اإل
مخططات توسيع دور ما يسمى "اإلدارة المدنية" وسحب المزيد من الصالحيات من 
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رعاية وتشجيع بروز كيانات محلية متعاونة مع االحتالل على أو محاوالت ، السلطة
لية الختراق الموقف سرائياألميركية واإل كذلك التصدي للمحاوالتو ، شاكلة "روابط القرى"

الوطني والشعبي الفلسطيني عبر تشجيع بروز مجموعات أو أفراد ذات مصلحة في 
 .التعامل مع "صفقة القرن" أو بعض أجزائها

 والتصدي، ومعالجة األوضاع الكارثية فيه، إعطاء أولوية لرفع الحصار عن قطاع غزة 
وكذلك التصدي ألي سيناريوهات لشن ، الغربية الضفة عن انفصاله ريستك لمخططات

 . عدوان جديد على القطاع

 نون بما ينسجم مع القا، حق وواجب، بما فيها المسلحة، ممارسة المقاومة بكافة أشكالها
 مع مراعاة التوافق الوطني على قرار السلم والحرب والشكل النضالي األكثر، الدولي

وخصوصيات وأوضاع كل من التجمعات الفلسطينية ، رحلة من جهةنجاعة في كل م
من جهة أخرى. وهو ما يتطلب تشكيل مرجعية وطنية لجميع األجنحة العسكرية من 

 خالل تشكيل جيش وطني خاضع لقرار الشرعية والمؤسسات الوطنية الموحدة.

 ركيز على والت، عدم التفاوض على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
 وإنهاء االحتالل واالستعمار االستيطاني.، الكفاح من أجل تجسيد االستقالل الوطني

المفاوضات الثنائي برعاية أميركية أو في سياق إقليمي أو  إطاررفض وهو ما يتطلب 
ة المفاوضات إال على أساس االلتزام بالحقوق الوطنيإلى  والتمسك بعدم العودة، غيره

مم مؤتمر دولي ذي صالحيات كاملة ودور مستمر برعاية األ إطاروفي ، الفلسطينية أوالً 
 وبهدف تطبيق قرارات األمم المتحدة وفق جدول، وعلى أساس القانون الدولي، المتحدة

 زمني محدد وليس إعادة التفاوض بشأنها.

 ل باعتبار العودة حقا غير قاب، الديار التي هجروا منهاإلى  التمسك بحق عودة الالجئين
، وتصفية وكالة الغوث، والتوطين، للمساومة في مواجهة مخططات شطب صفة الالجئ

 وهو ما يتطلب وضع خطة للتصدي لمخططات توطين الالجئين في البلدان التي
وتفعيل دور منظمة التحرير في رعاية ، بلدان أخرى إلى  أو تشجيع هجرتهم، تستضيفهم

وإجراء انتخابات لتعزيز طابعها التمثيلي ، اتوتوحيد اللجان الشعبية في المخيم، شؤونهم
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كما يتوجب  المهني وقدرتها على توفير الخدمات لالجئين في الوطن وأماكن اللجوء.
واالستفادة من تجربة ، إعادة االعتبار لمكانة حق العودة في النضال التحرري الفلسطيني

حق العودة وممارسته  ووضع خطط لتفعيل الحراكات الشعبية دفاعًا عن، مسيرات العودة
حماية ودعم الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين و ، والشتات 48في الضفة وأراضي 

 مع مراعاة خصائص وظروف كل من التجمعات الفلسطينية.، في الشتات

  بما في ذلك حق المساواة الفردية ، 48دعم نضال الشعب الفلسطيني في أراضي
ويتطلب ذلك  .منطقة المثلث لمخططات سلخ أجزاء منوالتصدي ، والقومية للفلسطينيين

ية واضحة تقوم على أن معالجة أوضاعهم ومشكالتهم ليست شأنا إستراتيجاعتماد 
ية إستراتيجكما ال ينبغي التعامل معهم بصفتهم مخزونا احتياطيا لدعم ، لياإسرائي

، ذلكلها وتنفيذها. فلسطينية تقودها منظمة التحرير دون أن يكونوا جزءا أصيال في بلورت
ينبغي أن يكون أحد المكونات الرئيسية  48فإن تحقيق أهداف الفلسطينيين في أراضي 

ة يإستراتيجوفي ، وأن يكونوا شريكا أساسيا في إعادة بنائه، للمشروع الوطني التحرري 
 تعزيز الروابط المشتركة وبناء األطر مع تبني مبدأ ،نتنياهو-الكفاح إلحباط رؤية ترامب

ن م وبيوبينه، الثقافية واالقتصادية المشتركة بين الفلسطينيين في نطاق فلسطين التاريخية
 الفلسطينيين في بلدان اللجوء. 

 مختلف المحافل إلى  برفعها، العمل على تدويل قضية األسرى في سجون االحتالل
قال االعت وإنهاء، لية بحق األسرى سرائيبما يكفل وقف اإلجراءات التعسفية اإل، الدولية

 على طريق تحرير جميع األسرى. ، واإلفراج عن األسيرات واألطفال، اإلداري 

  اطية إعادة االعتبار للعالقات مع الشعوب العربية واإلسالمية وقواها الوطنية والديمقر
وتفعيل أشكال التضامن الشعبي العربي واإلسالمي مع الشعب الفلسطيني ، والتقدمية
 وقضيته.

 نية عربية إسالمية تحررية دولية من المناصرين للقضية والحقوق تشكيل جبهة وط
وتساعد الفلسطينيين على الكفاح ، نتنياهو-ترامب رؤيةتعمل على إسقاط ، الفلسطينية

 بما يسمح بتحقيق أهدافهم وحقوقهم وطموحاتهم الوطنية.، لتغيير موازين القوى 
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 على  لجنة التواصل وإعادة تشكيلها وحل، توسيع المقاطعة ومقاومة التطبيع بكافة أشكاله
أسس جديدة تضمن بناء جبهة مع األفراد والقوى المناهضة لالستعمار االستيطاني 

 والتجارة والتعامل العمل يجرم قانون  وإصدار، واالحتالل والضم والتهجير والعنصرية
  .االستعمارية المستوطنات في واالستثمار

 منسجم مع متطلبات مجابهة و  ى القيم اإلنسانيةقائم عل اعتماد خطاب سياسي وإعالمي
تعزيز العالقات مع إلى  وموجه، مخاطر محاوالت تصفية حقوق الشعب الفلسطيني

ووضع خطة فعالة ، األحزاب والمؤسسات المدنية والحقوقية في مختلف دول العالم
 لتوسيع تعاطف الرأي العام الدولي مع الشعب الفلسطيني وقضيته.

  طة خواعتماد ، الدولي للقضية الفلسطينية انطالقًا من مفهوم تدويل الصراعتفعيل البعد
ن لقانو لتفعيل العضوية الفلسطينية في المؤسسات والمحاكم الدولية انطالقًا من استخدام ا

اسبة الدولي وقرارات األمم المتحدة لدعم الحقوق الفلسطينية واالستمرار في مالحقة ومح
 وبخاصة في محكمة الجنايات الدولية.، ئمهم المستمرةل وقادتها على جراإسرائي

 وليةالنأي بالمواقف والسياسات الفلسطينية عن أي من المحاور العربية واإلقليمية والد، 
 اعتماد سياسة عدم التدخلو ، واستعادة مكانة القضية الفلسطينية بصفتها قضية جامعة

 وتحصين الجبهة الفلسطينية من ،في الشؤون الداخلية للبلدان العربية وغير العربية
 .التدخالت الخارجية

 يخ وترس، ضمان الحريات وحقوق اإلنسانو ، تعزيز الهوية الوطنية الجامعة وقيم المواطنة
ة ومكافحة الفساد من خالل استخدام كاف، الحرية والمساواة والعدالة االجتماعية قيم

 األدوات التي يتيحها القانون.

 بات وكذلك إجراء انتخا، س المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزةإجراء انتخابات المجال
خابات وبما يضمن ترسيخ إجراء االنت، موحدة لجميع االتحادات الشعبية والنقابات المهنية

 لتجديد خاليا المجتمع والقيادات بشكل دوري ومنتظم.
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  بها بصفة  المعترف، ترسيم حدود دولة فلسطين مسألةتشكيل فريق من الخبراء لدراسة
ن ممع كل ، التي تحظى باعترافات ثنائية عربية ودولية واسعة، مراقب في األمم المتحدة

لضم األغوار ومنطقة شمال البحر  وذلك لقطع الطريق على أي مشاريع، األردن ومصر
 ترسيخ انفصال قطاع غزة.  أو، الميت

  دولة فلسطين حقوق تشكيل فريق من الخبراء والقانونيين لوضع خطة للدفاع عن
ض الحدود المائية الفلسطينية في البحر األبيوكذلك ، السيادية في مياهها اإلقليمية

 وبخاصة فيما يخص النفط والغاز ومساحات الصيد. ، المتوسط
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 : آليات مباشرةخاتمة

 ياهوتنن-في ضوء الشروع بتنفيذ رؤية ترامب لمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينيةالتصدي لإن 
 ،لجميعاألمر الذي يملي على ا، تبقي المهمة األولى الملقاة على عاتق كل الوطنيين الفلسطينيين

وجه لضمان إعادة تشكيل التتوفير المتطلبات واآلليات الالزمة العمل ل، كل من موقعه وقدراته
اسات خطوات والسيلل ي الفلسطيني من خالل تبني صانعي القرار الرسمي والوطنيستراتيجاإل

 .المذكورة أعاله

رض أوالبداية ال بد أن تكون في توفير مقومات الصمود والتواجد البشري للشعب الفلسطيني على 
ن وطنه، وإبقاء القضية الفلسطينية حية، وتقليل األضرار والخسائر، والحفاظ على ما تبقى م

 مكتسبات والبناء والمراكمة عليها.

  يأتي: ماويمكن أن يساعد على تحقيق ذلك  

 ( يضم خبراء في بمبادرات شعبية أو غير رسمي، إن أمكن تشكيل فريق وطني )بشكل رسمي
في فلسطين ، مختلف المجاالت وأكاديميين وسياسيين وناشطين من الجنسين والشباب

 يتم إشراك مختلف القطاعات، إلعداد خطة عمل شاملة للنهوض الوطني، التاريخية والشتات
 وتوفير منابر نقاش حولها في مختلف التجمعات، ا في الوطن والشتاتوالفئات في مناقشته

 المعنيين بعملية صنع القرار.إلى  تقدمكما ، الفلسطينية

  العمل من أجل بناء رأي عام وطني وشعبي يضم كل من يؤمن بضرورة اعتماد خطة وطنية
ا هذه الورقة. بحيث يشكل حاضنة للرؤية والسياسات التي تقترحه، شاملة للنهوض الوطني

، يجدر أن تتضافر الجهود من قبل مختلف األوساط الفلسطينية، ولتحقيق هذه الغاية
 ومبادرات وحراكات لتنظيم فعاليات، في الوطن والشتات، السياسية والشعبية والمجتمعية

ار باتجاه توفير الظروف لنمو تي، ومؤتمرات محلية ووطنية في مختلف التجمعات الفلسطينية
ة وشعبي يضغط باتجاه شق مسار قادر على إعادة بناء الوحدة الوطنية واستعادة مكانوطني 

 القضية الفلسطينية في النضال من أجل التحرر الوطني والديمقراطي.


