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 مقدمة

ن منظمة التحرير الفلسطينية وإرسائيلأ وما تبعها  ،1993عام ال فرزت اتفاقية أوسلو الموقعة بي 

 حالة  ،من اتفاقيات
ً
 أمنية

ً
  فريدة

 
 من نوعها، تحد
 
ن السلطة األمنية  العالقاتبموجبها  تد بي 

 ،الطابع الرسي أخذتجميع االتفاقيات األمنية ن أوعىل الرغم من   . الفلسطينية وإرسائيل

، حيث لسياسية ركزت عىل محاربة "اإلرهاب"جميع االتفاقيات ا إنف، الكتمان وبقيت ط   

ضت االتفاقيات    "اإلرهاب" أنافتر
 
  يشكل عدوا

 
كا ن  مشتر  . للطرفي 

  
ن
ى ف الفلسطينية المقاومة  إنحيث  ،لإلرهاب تصنيف اإلرسائيىل  الهنا برزت اإلشكالية الكتر

  عملية و ، وربطت الحكومات اإلرسائيلية والممولإرهاب أنها عىل وفقه  ةمصنف
ن
ن أي تقدم ف

 . بمدى قدرة السلطة عىل محاربة اإلرهاب ،السالم

  ظل هذا الدور الذي اضطلعت به السلطة
ن
توسيع الرقعة الجغرافية بهدف  الفلسطينية وف

  الفلسطينية
  األراضن

ن
ن  أن، نجد اتياالتفاق ما نصت عليه ضمن ،لعملها ف العالقة األمنية بي 

  الع ،جدلكانت مثار السلطة وإرسائيل  
ن
–القات الفلسطينيةوشكلت محور اإلشكالية ف

" تركزت جل هذهو ، الفلسطينية الداخلية  
  "التنسيق األمنن

ن
 . اإلشكاليات ف

  
  ليس باألمر الجديد، بل كانت هنالك العديد من المطالبات النر

المطالبة بوقف التنسيق األمنن

التنسيق  أنالعديد يعتتر ن إبل ، القوى والشخصيات والمؤسسات الفلسطينيةجاءت من 

  
 يشكل عبئاألمنن

 
   ا

ن الشعب الفلسطينن ، والثقة بي   
ن فصائل العمل الوطنن اكة بي  عىل الرسر

هذا الجدل والمطالبات تجددت بعد إعالن ترامب بشأن القدس ن إكما    1. حاليةوالقيادة ال

                                                           
 يمكن مراجعةو  بوقف التنسيق األمني.  ،السلطة الفلسطينية ،الديمقراطية وقيادات من فتحو الشعبية  تانالجبهومنها  ،لقد طالبت معظم الفصائل الفلسطينية 1

 :يةتاآلروابط ال من خالل هذه المواقف
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  شهر كانون األول 
ن
ن مجموعة من الكتاب واألكاديمي تإذ طالب ،2017عاصمة إلرسائيل ف  ي 

ن واإلعالمي اتيجية وخيارات جديدة. و  السلطة ي  كما دعوا إىل   القيادة الفلسطينية بانتهاج استر

   ،وقف عملية المفاوضات
عىل و   2مع االحتالل.  االقتصاديةوالتبعية  ،وإنهاء التنسيق األمنن

  
ن قيادات السلطة تعتتر إف، وغاياته وأهدافهالرغم من الجدل حول طبيعة التنسيق األمنن

  
 التنسيق األمنن

 
وأن الحديث عن وقفه ال ينسجم مع الحقائق عىل األرض وواقع  ،ال بد منه أمرا

 3العالقة الفلسطينية اإلرسائيلية المرتبط بتعهدات دولية. 

المجلس المركزي لمنظمة أصدر  ، حيثمحطة مفصلية 2015مارس آذار/ شكل الخامس من 

  بيانه الختام   التحرير 
ن
 قرار ف

 
  بأشكاله كافة مع سلطة االحتالل ا

  ضو  ،بوقف التنسيق األمنن
ن
ء ف

امها باالتفاقيات الموقعة ن     . عدم التر
ن
/   15وف  

كيد التأ  هذات أعاد المجلس ،2018يناير كانون الثانن

  دورة المجلس التنفيذية للمنظمة وأوكل هذه المهمة للجنة ه،نفس عىل القرار 
ن
، وهو ما تكرر ف

  آب األ 
ن
ة ف ام جاء ذلك جراء  . 2018خت  ن   ،سلطات االحتالل عدم التر

ً
باتفاق أوسلو  ،أصل

ع  وفق القانون الدوىل   وملحقاته، ومواصلتها 
 ،حدود الورفض ترسيم  ،االستيطان غت  الرسر

 عام 22وذلك بعد 
 
ة بشأن العالقة مع الجان ا  للتطورات األخت 

ً
ب من توقيع اتفاقية أوسلو؛ إضافة

 عملية السالم ومساندته التامة لالحتالل. الراع  الحرصي ل ،األمريك  

 

                                                           

bit.ly/2KKPjwy 
bit.ly/2ATEnxd 
bit.ly/2AVgB3E 

 .7/12/2017، موقع أمد لإلعالم، واعتماد أشكال المقاومة الشعبيةكتاب وإعالميون فلسطينيون يطالبون القيادة الفلسطينية بانتهاج استراتيجية جديدة  2
https://bit.ly/2nqwuW8 

 bit.ly/2My51wI. 19/12/2012امج الواقع العربي، قناة الجزيرة، ل، برنجدل التعاون األمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائي 3

https://bit.ly/2KKPjwy
https://bit.ly/2ATEnxd
https://bit.ly/2AVgB3E
https://bit.ly/2nqwuW8
https://bit.ly/2My51wI
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  من رغم عىل الو 
ن
( ف  

  أيار/ مطالبات أعىل مجلس تمثيىل  للمنظمة )المجلس الوطنن
مايو الماضن

ن 2018) تي    دورتيه األخت 
ن
   ىلإ، إضافة ( بتطبيق قرار المجلس المركزي ف

ن
-15دورة المجلس ف

  قاطعتها عدة قوى وشخصيات من أعضاء 2018آب  17
 لم ُيطبقإن القرار ف المجلس،، النر

م ، و تشكيل لجنة فنية لتطبيقهمن رغم عىل ال -حنر اللحظة- ن  . قراراتالبتطبيق  السلطةلم تلتر

عدم من رغم عىل الهذا اإلرصار يثت  تساؤالت عديدة حول الهدف من إعادة إصدار القرار 

تعيشها  نتيجة ردة فعل عىل ظروف وحوادث طارئة جاء قرار فيما يرى البعض أن الالتطبيق؛ 

 4إلمكانيات التنفيذ.  ، دون أن يكون هنالك إدراك تامالقضية الفلسطينية

 

 املشكلة

  عدم تطبيق السلطة الوطنية الفلسطينية قرارات 
ن
تتمثل مشكلة ورقة تحليل السياسات هذه ف

  والمركزيوتوصيات 
ن الوطنن وقف  ىلإالداعية  ،الفلسطينيةمنظمة التحرير ل المجلسي 

 .   مع االحتالل اإلرسائيىل 
 عام 25فعىل الرغم من مرور   التنسيق األمنن

 
 ،عىل بدء مسار أوسلو  ا

ام السلطة بتلك االتفاقات وترتيباتها  ن م بتلك االتفاقف ،والتر ن  .ياتإن االحتالل اإلرسائيىل  لم يلتر

  خالل من رغم عىل الو 
إصدار المجلس المركزي لمنظمة التحرير قرارين بوقف التنسيق األمنن

ن ال  يزال قائم ال إن هذا التنسيق ف، 2018و 2015 عامي 
 
، وهو ما يتوقع كما هو دون أي تغيت    ا

  دورة آب 
ن
فما ه   . 2018حدوثه حنر بعد إعادة تأكيد المجلس للمرة الثالثة عىل القرار ذاته ف

                                                           
مركز نظمه الالذي  ورقة مقدمة إلى مؤتمر التوجهات الفلسطينية لتغيير الوضع الراهن، األمني مع إسرائيل؟ قهل يمكن تعليق التنسي، هاني المصري  4

 . 3، 2016باط المسحية، شو لسياسية االفلسطيني للبحوث 
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  تق
 مع أنه بات يشكل تهديد ،ف وراء ذلكاألسباب النر

 
 وخطر  ا

 
 كبت    ا

 
عىل القضية الفلسطينية  ا

  
وع الوطنن  ؟والمرسر

 

 األهداف

  السلطة الوطنية ومنظمة الهدف العام: 
ن
تقديم بدائل سياساتية واضحة لصانع  القرار ف

ة ،التحرير الفلسطينية    ،لتنفيذ قرارات األخت 
ن
  مع ما ف

االحتالل يخص وقف التنسيق األمنن

  
؛ ما يضمن صيانة حقوق الشعب الفلسطينن    يجنبو  ،اإلرسائيىل 

  الفلسطينن
وع الوطنن المرسر

 
 
 من التدهور. مزيدا

 :    الهدف الفرعي
حات لمواجهة الصعوبات النر تواجه السلطة الوطنية  قد تقديم مقتر

  وب– الفلسطينية عند تطبيق القرار عىل األرض
ن
يضمن  بما  -ما ذكر من أسباب وآثار خاصة ف

 تطبيق
 
 أكتر فعالية.  ا

 

 املعايير

 هذه الورقة من المعايت  اآلتية:  تنطلق

: يركز هذا المعيار عىل رؤية مدى مقاربة هذه البدائل من رؤية واهتمام صناع القرار المقبولية

  السلطة الوطنية الفلسطينية. 
ن
 ف
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حة عىل القضية : يقيس هذا المعيار مدى تكلفة السياسة معيار المنفعة والتكلفة المقتر

  سيحققها.  ،الفلسطينية
 وما ه  المنفعة النر

ي العام
  ودعمه معيار الوعي الفلسطين 

: يقيس هذا المعيار مدى وع  الشعب الفلسطينن

 للبدائل المطروحة. 

 

 التنسيق األمني من منظور فلسطيني

 يع
 
  مجموعة من التفاهمات  د

ن السلطة الفلسطينية واالحتالل الموقعة التنسيق األمنن بي 

  جاءت بناًء عىل اتفاقيات 
، النر مة بيناإلرسائيىل  ة التسعين هما متر   جاءت  ،اتيخالل فتر

والنر

  تبالذي يشكل االتف ،اتفاق أوسلو عقب 
عها مجموعة من اق األساس لهذه االتفاقيات النر

وتوكوالت ال تيبات األمنية،1995عام ال تر   تحدد شكل هذا التنسيق. و  ، بينها بروتوكول التر
 النر

   التنسيقمل شي
ن أجهزة األمنن من قبيل تحديد السلطة واالحتالل؛  ترتيب العالقة األمنية بي 

  مجال حماية المناطق ال االنتشار مواقع 
ن
كيفية وكذلك  منهما، خاضعة لكل للقوات والتنسيق ف

ن التعامل مع  ن الفلسطينيي  ن والمواطني  ىل دخول أي طرف من األطراف إ ةوآلي ،المستوطني 

  أن مفهوم  ما  ،5المناطق الخاضعة للطرف اآلخر
  التنسيق يعنن

الحتالل  اىلإبالنسبة  ،األمنن

 واسعبات  ،اإلرسائيىل  
 
 جد ا

 
  الكثت  من الحاالت وقف  عنن ما ، ا

ن
 الفلسطينيةعمليات المقاومة ف

  إطار السع   الموجهة ضد االحتالل
ن
   اىلإف

  مجال  اىلإتعدى ذلك  كما ،  لتحرر الوطنن
ن
لتنسيق ف

ن    حرص  ما ، المطلوبي 
 بقر

 
ن عىل الفلسطيني ا فيها دولة االحتالل  مو قتإذ لم يتم ذكر حوادث  ،ي 

                                                           
 ،جاح الوطنيةجامعة الن ،(رسالة ماجستير) ة في الضفة الغربية وأثرها على التنمية السياسيةأسس الترتيبات األمنية الفلسطينية اإلسرائيلي  ،محمد عواد 5

 .1 ،2015 نابلس،
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ن  ة ،لسلطة اىلإبتسليم مطلوبي    لطالما  ،عىل خالف األخت 
العديد من  تأوقف ا بأنهت رصحالنر

 . ن والعمليات ضد االحتالل اإلرسائيىل   المطلوبي 

   التنسيق لقد جاء
  االتفاقيامنظمة التحرير الفلسطينية التساهل الذي أبدته قيادة و  ،األمنن

ن
ت ف

م "ن تمل أعىل أ ،الموقعة مع االحتالل ن   بما نصت عليه تلك االتفاقيات الساعية  "إرسائيللتر
ن
ف

 . 1967عىل حدود الرابع من حزيران  بناء الدولة الفلسطينية ىلإالنهاية 

  جاءت عتر تلك  ،أبقر ما يخدم وجودهإال أن االحتالل 
وتنكر للحقوق الفلسطينية النر

  خالل خمس سنواتيتم نقاش ملفات الوضع فلم  االتفاقيات. 
 ،أوسلو  اتفاقيةمن  النهان 

ن تل حيث لم   كان ما أعقبه ،بذلك"إرسائيل" م تر
ارتها  اندالع انتفاضة األقىص، النر  ،حينها  ،رسر

   اىلإ "ئيل شارونأر " دخولُ 
ن
 . 2000عام السبتمتر أيلول/  28 لمسجد األقىص ف

ة توتر   لقد شهدت تلك الفتر
 
ن أجهزة السلطة وا ا   العالقة بي 
ن
  بعض األحيان الحتالل، وو ف

ن
صلت ف

ة  اىلإ اتفاق إال أنه عتر يارس عرفات قيادة السلطة والمنظمة، ترؤس الراحل لمواجهة خالل فتر

ن السلطة و  سابق كانت عليه  ما ىل إاألوضاع  عادت، 2005عام ال "إرسائيل"الهدنة الذي وقع بي 
 
 ،ا

 
ُ
 6المعابر حينها.  ووقعت اتفاقية

مع  ن المفاوضاتموبدأت سلسلة  ،والمنظمةتبع ذلك رئاسة الرئيس محمود عباس للسلطة 

، ما أفرز تعزز   االحتالل اإلرسائيىل 
 
   ا

ن
  التنسيق  ف

. األمنن ن ن الطرفي  ت تلك المفاوضا إال أن  بي 

  االستيطان 2014عام التوقفت 
ن
  ظل تعنت "إرسائيل" ومواصلتها نهجها المتبع ف

ن
وقتل  ،ف

 مقومات وأسس الدولة الفلسطينية المنشودة. 

                                                           
 bit.ly/2nqwuW8 .، أمد لإلعالم"2005عام الاتفاق الهدنة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل " 6

https://bit.ly/2nqwuW8
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   ىلإأما بالنسبة 
  عىل التمسك به   ؛موقف السلطة من التنسيق األمنن

 ،كخيار واقع  فهو مبنن

  فقد أكد  ،ىل  عنهوعدم القدرة عن التخ
ن
   ،السلطةعديد من القيادات ذات النفوذ ف

ن
هذا وف

 نسيق مع االحتالل. التمسك بهذا الت ،المجال

 

 السلطة قرار وقف التنسيق األمني األسباب التي تمنع تطبيق

 
ا
السلطة الوطنية الفلسطينية منذ نشأتها بعد اتفاقية أوسلو مبدأ تتبنن  السلطة: نهج  . أول

ورة وجود و  ،المفاوضات  أي عالقات مع االحتالل اإلرسائيىل  رصن
 
ال نها إ، حيث كان شكلها   ا

  نهج مغاير للمفاوضات. 
ن
 تريد الدخول ف

 ث
 
ك الذي  السلطة قيادةال يزال هناك عدم استشعار من  العالقات الداخلية:  . انيا للعدو المشتر

  مثل تي
ن
 هناك استشعار ن إ، حيث اإلرسائيىل  االحتالل ف

 
لخطر سيطرة قوى فلسطينية  ا

 . )تبدل األولويات للسلطة( أخرى عىل القرار السياس  

 ثالث
 
  إىل عديد من  : للسلطة قدرات النظام السياسي  . ا

يفتقر النظام السياس  الفلسطينن

 ،  
   ويتمثل ذلكإمكانيات تطبيق قرار وقف التنسيق األمنن

ن
  اآلف

 : نر

 فعليغت  قادرة السلطة الفلسطينية : األسباب االقتصادية 
 
اماتها المالية،  ا ن عىل الوفاء بالتر

   ،بشكل أساس   ،والمتمثلة
ن
ألف  150نحو والبالغ عددهم  ،موظفيها  رواتبدفع ف

خاصة أموال بو  ،لخزينتها تدفق األموال موظف، حيث ال تملك القدرة عىل التحكم ب

 المقاصة. 
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 معظم ال تمتلك السلطة السيطرة الكاملة والفعلية عىل : ضعف مقومات السيادة

  
  األراضن

ن
يتحكم الخارجية والداخلية، حيث  المعابر الغربية المحتلة، وكذلك الضفة ف

 االحتالل اإلرسائيىل  بالحركة التجارية وحركة مرور السكان. 

  جيوب خادمة لالحتالل كقيادات هناك خشية من تشكل : فقدان مراكز القوةخشية

ذم الحالة  ، ما يمهد لترسر  
وسىط تضطلع بمهام السلطة حال وقف التنسيق األمنن

  الضفة الغربية
ن
خاصة أنه ال وب ،وتحقيق فكرة الكانتونات اإلرسائيلية ،الفلسطينية ف

  بعض األحيانعالقات  تطور  تجاهل إمكانيةيمكن 
ن
ن قيادات  ذات طابع شخىص  ف بي 

 وشخصيات فلسطينية بمختلف المستويات.  ،أمنية إرسائيلية

  الوفاء عىل  ،عىل المستوى الدوىل   ،ال تزال القيادة مرصة: االتفاقيات الموقعةقيود

  هذه االتفاقيات، وترى أنها لو أوقفت 
ن
اماتها الموقعة ف ن    التنسيقبالتر

 لخرست األمنن

حرز تقدمالتأييد الدوىل  
ُ
  ترى أنها ت

 للقضية الفلسطينية، النر
 
  المحافل الدولية.  ا
ن
 ف

 رابع
 
ذم العربية حالت: أسباب خارجية . ا  ،واالنشغال عن القضية الفلسطينية ،حالة الترسر

تنفيذ القرار؛ حيث لم يعد االحتالل اإلرسائيىل  هو العدو الرئيس  دون وتبدل األولويات 

 وسد العجز الماىل  للسلطة.  ،الفراغ ءلها، إضافة إىل عدم استعداد الدول العربية لمل

 

 م تطبيق قرار وقف التنسيق األمنياآلثار املترتبة ىلع عد

 تتخذها منظمة التحرير القرار تهديدات السلطة و جدية  انفقد  
وعدم إمكانية  ،ات النر

  المستقبل ا به الضغط
ن
  ، ما االحتالل اإلرسائيىل  والمجتمع الدوىل   عىل ف

 يعنن
ً
للقرار  تآكل

  
 . وزيادة تغول االحتالل واالستيطان ،السياس  الفلسطينن
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  فقدان ثقة  
    بالمنظمة وفاعليتها  الشعب الفلسطينن

ن
ع  والوحيد كونها ف

، الممثل الرسر

ة عىل المنظمةلطة عىل زز هيمنة السويع إلزام السلطة بقرارات ، وعدم قدرة األخت 

ية، ك   شكلها و مصت 
ن
 ا هوظائفإعادة النظر ف

ً
اماتها، أو حلها مثل ن ه بالتلوي    ح جرى ، كما والتر

 أكتر من مرة. 

 الفلسطينية  
  األراضن

ن
، حيث أظهر استطالع زيادة حالة الغضب الشعنر  عىل السلطة ف

  الدراسات المسحية للرأي أجراه مركز استطالعات الرأي و 
ن
  جامعة ف

ن
النجاح ف

. راؤهم يؤيدون % من المستطلعة آ59أن  2015مارس آذار/   
 7وقف التنسيق األمنن

  الواحد  
ن أبناء الشعب الفلسطينن اعات بي  ن   إىل إثارة التن

 ،يدفع استمرار التنسيق األمنن

.  ،وتمزيق صفوفه  
  الفلسطينن

وع الوطنن  وتشتيت جهود بناء المرسر

  ،ن السلطة الفلسطينية واألحزاب الوطنية الفلسطينية خاصة وبزيادة الفجوة بي 

  سطينية الفلبسبب تعنت السلطة المقاومة 
ن
 . رسائيىل  خدمات لالحتالل اإل تقديم ف

 

 البدائل

عالقة  إلىقة مع سلطة من عالإعادة بناء ورسم العالقة مع االحتالل البديل األول: 
 بين دولتين

م باالتفا أنبديل من محدد أساس  قائم عىل لينطلق هذا ا ن معه  الموقعةقيات االحتالل لم يلتر

  سياساتها تعيد  أن، وبالتاىل  من حق السلطة والقيادة الفلسطينية 1993عام المنذ 
ن
النظر ف

 أنالتطبيق يجب أن أولها  ؛مجموعة من الركائز  إىلاالستناد  ، من خاللتجاه االحتالل كاملة

                                                           
 bit.ly/2vTJBmG. 2015نيسان  ،50تطالع رأي رقم اس ،استطالع الرأي العام للمركز الفلسطيني للدراسات المسحية 7

https://bit.ly/2vTJBmG
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 ها ثالثو ، فكرة انتهاء المرحلة االنتقالية االنطالق من وثانيها  ،واىل  يكون بالتوازي وليس بالت

 . ذلك ىلإؤهلها دولة ي إىلوتحولها الموقع الجديد للسلطة 

 

  
 : أبرزها  مجموعة من السياسات، من ويقوم هذا البديل عىل تبنن

 منية بحكم األمر الواقع، فقط بوزارة الشؤون األ  ، بما فيها بعض الجوانبتحديد العالقة

 . للقيام بهذا الدور لشؤون المدنية يكون هناك جسم مختص داخل وزارة ان أو ، المدنية

 أل  
مختصة داخل وزارة الهيئة ال إطار ي عالقة مع االحتالل خارج التجريم القانونن

 . المؤسسات أو الشؤون المدنية، سواء لألشخاص 

  عىل  ،من خالل المؤسسات الدولية ،الدوىل  تشكيل هيئة وطنية لمتابعة الضغط

ن والقائمة  ،لوقف سياساته المتجاوزة للسلطة ،االحتالل عىل التعامل مع المواطني 

ة  . مبارسر

  ورة عدم التعامل مع السياسات االحتاللية ية برصن تشكيل هيئة وطنية للتعبئة الجماهت 

ةالمدنية   . ا المستقبلية عىل تكريس االحتاللوتبيان مخاطره ،المبارسر

 

 البديل محاكمة

 
ً
؛كبت    حال اعتماد هذا البديل سيكونحجم الخسارة أن  يبدو  . أول

 
كون إرسائيل والدول المانحة   ا

، سلطة الفلسطينيةلالبنية التحتية لب تمس أننها أمن شوإجراءات ستتخذ سياسات 

  يدف
 ع وتجعل الشعب الفلسطينن

 
ة أثمانا المنفعة من هذا  أن إال ، سياسية واقتصادية كبت 
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  ت ،لم يتم تطبيق البديلذا إنه أ البديل تقاس بمعيار 
وبقاء الوضع  ،بيد االحتاللأسيعنن

   المس بقدرة إىلما يقود  ،الحاىل  
وقيادته عىل التحول نحو خيارات  الشعب الفلسطينن

. ب جديدة تتعلق  مستقبله السياس 

 
 
اعتمد صانع ذا إف ،لمدى قناعة صانع القرار بالبديمقبولية البديل من عدمه تعتمد عىل  . ثانيا

ية القناعة الجماه أن، سنجد القرار البديل ، وهذا حدث والشعبية تزداد تجاه تطبيقهت 

 
 
ا   تاري    خ الشعب الف كثت 
ن
  ف

 . لسطينن

 
 
ورة تطبيق البديلهن . ثالثا ائح المجتمع ، اك وع  كبت  برصن لدى  أو ، المختلفةسواء لدى رسر

 . القيادات الحزبية والفصائلية

 
 
، وذلك بديل يتمتع بمعقولية تطبيق عالية، فالمعقولية تطبيق البديل بخصوص أما  . رابعا

  الجديد للسلطة الفلسطينية
كاملة العضوية   باعتبارها دولة غت   ،نتيجة للوضع القانونن

  األمم المتحدة
ن
خارجية تقوم عىل سياسات  ،2012عام المنذ  ،تبنتالسلطة  كما أن،  ف

 . خيار دبلوماسية المنظمات الدولية""

 

 نظام السياسي الفلسطينيتعزيز قدرات ال :الثانيالبديل 

  
ن
  عدم تنفيذ السلطة قرارات المجلستكمن اإلشكالية األساسية ف

ن الوطنن المركزي لمنظمة و  ي 

  التحرير، 
ن
  ستلقاه ف

سواء عىل المستوى الدوىل  أو  ؛جراء ذلك ا التخوف من العواقب النر

 .  قرار مثل فعقوبات اقتصادية وسياسية وأمنية،  المخاوف منتنوعت و   المستوى اإلرسائيىل 

  مسًع لتعزيز قدرات  هال بد أنه يتطلب مجموعة من اإلجراءات المتوازية إلنجاح كهذا،
ن
ف
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  سواًء عىل المستوى التمثيىل  أو المستوى التنفيذي، ،النظام السياس  
 
ن من تعزيز الحالة بما يمك

  مواجهة تداعيات التحول نحو خيارات جديدة، بما فيها وقف التنسيق 
ن
  الفلسطينية ف

  . األمنن

  ل هذه اإلجراءات تمثتو 
ن
  ما يف

 : أنر

   
، وذلك من خالل إعادة فاعليةكتر أ و ديمقراطية كتر أ ، بشكل ترتيب البيت الفلسطينن

 . المصالحة الوطنية وإجراءمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بناء 

 موحد إعادة تحدي  
، واالتفاق عىل برنامج وطنن  

ك للشعب الفلسطينن  . د العدو المشتر

 طة ائمة عليها السياسة الخارجية للسل، القالعالقات اإلقليمية والدولية بكةإعادة بناء ش

ن عىل  ،الفلسطينية كت 
ديقة قديمة مثل أمريكا الالتينية، ص أحالفبحيث يتم التر

ن والهند وأفريقيا   . ، وكذلك الصي 

 السلطة هدفها  ؛إيجاد شبكة ضمان اقتصادية  
والموازنة  ،سد عجز رواتب موظقن

وذلك عتر جامعة الدول العربية، إضافة إىل الدول الصديقة، وذلك  ،الحكومية للوزارات

 االحتالل تحويل أموال المقاصة. سلطات حال وقف 

   
العمل عىل إنهاء التبعية االقتصادية، وإنهاء سيطرة االحتالل اإلرسائيىل  عىل المعابر النر

  الفلسطينية بالعمق العرنر  
وذلك بالتحلل من االتفاقيات  ،األردن(- )مرصتربط األراضن

  وقعت 
  النر

ن
. الجانب، هذا ف  مع التوجه إىل المجتمع الدوىل  بتلك المساع 

 ن الضفة الغربية وقطاع غزة ووضع  ،العمل عىل تعزيز المصالحة الفلسطينية والوحدة بي 

  
ائح المجتمع الفلسطينن ك فيها كل رسر اتيجية وطنية واضحة تشتر تكون متوافقة  ،استر

يةوليات ؤ مسعىل نتائجها وعواقبها لتتحمل   . كهذه  اتخاذ قرارات مصت 
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 ة خالل ا   تشهد نجاحات كبت 
ة لالعمل عىل دعم حركة المقاطعة إلرسائيل النر فتر

اإلرسائيلية لدى الشعوب الرواية  وتدحض ،وه  تعزز الرواية الفلسطينية ،الحالية

 الغربية. 

  االقتصاد الفلسطالعمل عىل دعم المشاري    ع  
ن
ة ف   لتعزيز صمود المتوسطة والصغت 

ينن

ن   . المواطني 

 

 مة البديلحاكم

اتيمتاز هذا البديل ب ن    إجماع، فهناك تجعله غت  قابل للنقاش عدة مت 
وشبه دوىل   وإقليم  وطنن

ضها    يفتر
ورة تحقيق جانب كبت  من السياسات النر  . بديلتطبيق العىل رصن

 ن ي، ويصلح ألوطنية فلسطينيةبديل يعتتر مسلمة ال إنكما 
ً
لكل الظروف  كون بديل

  أي حالة فلسطينيةنه إ إذ ، الفلسطينية
ن
  ومناعته يتطلب ،ف

 . تعزيز قوة النظام الفلسطينن
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 خاتمة

  مع 
حنر تتمكن السلطة الفلسطينية من تنفيذ قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق األمنن

، الذي بات   االحتالل اإلرسائيىل 
 
 ،وي  هدد بتصفيتها  ،عىل القضية الفلسطينية يشكل خطرا

  ظل اإلدارة األمريكية الجديدةبو 
ن
  ، خاصة ف

ن
ما بينها حنر يتم  فإنه ال بد من تكامل البدائل ف

  لكن يعد البديل   تحقيق الهدف المنشود. 
   الثانن

ن
خاصة أن أغلب بو  ،ما بينها  هو األفضل ف

   ،السيناريوهات المطروحة
  ظل وقف التنسيق األمنن

ن
  ،ف

ً
أو سياسات  تعنن أن هنالك حلول

  تفرض عىل السلطة بسبب عجزها عن فعل 
  مواجهة هذه التحديات.  ءسر

ن
 وضعفها ف

  تشكل الحاضنة  ،كما أنه ال بد من العمل عىل تعزيز الثقة الشعبية بالقيادة الفلسطينية
النر

أن السلطة خاصة وب ،نية من محاوالت التصفيةالرئيسية واألساسية والحامية للقضية الفلسطي

  25الفلسطينية تعيش أسوأ حاالتها السياسية بعد 
 
  باتعىل  عاما

  مسار المفاوضات النر
 
واضحا

  لمن اال أي  ب للوفاءوعدم وجود إرادة إرسائيلية  ،بالفشل مقرونةنتائجه أن  للجميع
امات النر ن تر

  اتإرسائيل تعهدت بها 
ن
   ،االحتاللدولة كما إن   . وملحقاته أوسلو  فاقف

ن
 لن تسمح ه،ذات الوقتف

" ن "، وتعمل عىل فرض الحل اإلرسائيىل  كما يبدو حل الدولة الواحدةأو " ،بتنفيذ "حل الدولتي 

 
 
  العمل عىل ضم الضفة الغربية )مستوطناتها( لسيادتها الكاملة واضحا

ن
وإنشاء تجمعات  ،ف

 . البعض منفصلة عن بعضها  )معازل( فلسطينية


