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هو أستاذ العلوم السياسية ومدير املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية يف رام هللا، فلسطني.  د. خليل الشقاقي

عمل زميالً رئيسياً يف مركز كراون لدراسات الشرق األوسط يف جامعة براندايس يف الوالايت املتحدة.  2005منذ عام 
وعلم يف عدة جامعات  1985يا يف نيويورك يف عام أهنى دراسة الدكتوراة يف العلوم السياسية من جامعة كولومب

عميداً للبحث العلمي يف جامعة النجاح الوطنية يف انبلس.  1999-1996فلسطينية وأمريكية. عمل بني األعوام 
زمياًل زائرًا يف معهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة. أشرف د. الشقاقي عل عمل أكثر من  2002أمضى صيف 

العام الفلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى العشرات من استطالعات الرأي املشرتكة استطالع للرأي  200
خبرياً  25مع د. يزيد صايغ فريقًا من  1999-1998بني الفلسطينيني واإلسرائيليني. ترأس يف الفرتة ما بني 

رير أصدره جملس العالقات اخلارجية فلسطينياً يف شؤون بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية. وقد مت نشر النتائج يف تق
اهتمامات البحث  تشمل. 1999" وذلك يف عام تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينيةيف نيويورك حتت اسم "

للدكتور الشقاقي على قضااي عملية السالم وعملية بناء الدولة والرأي العام والتحول حنو الدميقراطية وأثر التطورات 
عملية السالم. وهو الكاتب املشارك لتقرير "مقياس الدميقراطية العريب" وعضو جلنة اإلشراف الفلسطينية الداخلية على 
  على "الباروميرت العريب".

  

 
 
 
 
 

 املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
مستقل للبحوث األكادميية ودراسات السياسات كمركز   2000مؤسسة أكادميية علمية حبثية مستقلة غري رحبية وغري حكومية. أتسس املركز يف مطلع عام 

والسياسة اخلارجية؛ العامة. يهدف املركز إىل تطوير املعرفة الفلسطينية وتقويتها يف جماالت ثالث: السياسات الفلسطينية الداخلية؛ والتحليل االسرتاتيجي 
البحثية، منها إعداد الدراسات واألحباث األكادميية ذات العالقة ابلسياسات  املسحية واستطالعات الرأي العام. يقوم املركز ابلعديد من النشاطات والبحوث

اكل تواجه الفلسطينية الراهنة، وإجراء حبوث مسحية حول املواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيين، وتشكيل جمموعات عمل لدراسة قضااي ومش
د املؤمترات واحملاضرات واملوجزات املتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى. يلتزم املركز الفلسطيين اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع حلول هلا، وعق

                                                                                                                                                                                        ية التعبريوتبادل اآلراء.              للبحوث ابملوضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة الدولية وبلورته يف أجواء من حر 
ة الداخلية، وحدة التحليل االسرتاتيجي، ووحدة البحث املسحي. تقوم هذه يتم القيام ابلنشاطات واألحباث يف املركز من خالل وحدات ثالثة: وحدة السياس

لعام، وتشـــكيل الوحدات مبمارســـة أربعة أنواع من النشـــاطات: كتابة البحوث والتحليالت الســـياســـية، وإجراء البحوث املســـحية التجريبية واســـتطالعات الرأي ا
اللقاءات. تقوم هذه الوحدات ابلرتكيز على املســــــتجدات يف الســــــاحة الفلســــــطينية وعلى املوضــــــوعات فرق اخلرباء وجمموعات العمل، وعقد وتنظيم املؤمترات و 

 .واألكادمييالسياسية ذات األمهية اخلاصة واليت حتتاج إىل البحث العلمي 
األوراق قضــااي ســياســاتية داخلية وخارجية مم اجملتمع . تتناول هذه 2019هي األوىل ضــمن األوراق الســياســاتية النقدية اليت ياــدرها املركز للعام هذه الورقة 

 الفلسطيين وصانع القرار.
 

         
  رام هللا، فلسطني ،76 شارع اإلرسال، ص.ب
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 التحديات ومصادر التهديد التي تواجه الفلسطينيين اليوم

 خليل الشقاقي 
 

يف مواجهة حتدايت صعبة جمتمعة، وهو وضع مل يشهد  2019تتعزز يوماً بعد يوم احتماالت أن جيد الفلسطينيون أنفسهم خالل عام 
. يف آن واحد قد جيدون أنفسهم يف مواجهة خطة سالم أمريكية ال 2004الفلسطينيون مثله منذ هناية االنتفاضة الثانية يف هناية عام 

عمل العديد من املؤسسات وعدم القدرة على دفع  إبيقافمتااعد حنو انفاال دائم، وأزمة اقتاادية ومالية مدد يقبلون هبا، وانقسام 
 واحدةكامل الراتب للعاملني يف السلطة الفلسطينية، وأزمة سياسية داخلية تتمحور حول مشروعية النظام السياسي يف ظل تفرد جمموعة 

 ابحلكم بدون شرعية انتخابية.

رة السلطة الفلسطينية على البقاء يف ظل هذه األوضاع غري مضمونة لكنها ليست مستحيلة. مدف هذه الورقة إىل استعراض إن قد 
السلطة الفلسطينية وقيادما يف و لعبه أطراف خمتلفة، مبا يف ذلك إسرائيل والوالايت املتحدة ومحاس تهذه التحدايت وحتليل الدور الذي 

ميقها. كما مدف الورقة لطرح توصيات للسلطة الفلسطينية هبدف تعزيز قدرما على مواجهة هذه التحدايت بلورة هذه التحدايت وتع
 بنجاح.

 التحدايت األربعة: 

األكرب للحركة الوطنية الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو،  ميثل التحديال شك إن الفشل يف إهناء االحتالل وبناء دولة فلسطينية مستقلة 
 ،تطوير بلده واقتاادهو استغالل ماادر ثروته ، ومن ذلك ألنه حرم الشعب الفلسطيين من نيل حريته وسيادته وتقرير ماريه على أرضه

يف التوصل التفاق سالم يشري بوضوح وجعل ممكناً لالحتالل اإلسرائيلي أن يتعزز مبضاعفة عدد املستوطنني أكثر من مرة. إن الفشل 
إىل املأزق الاعب الذي جتد احلركة الوطنية الفلسطينية نفسها فيه. فقد جرت هذه املفاوضات مع أحزاب إسرائيلية من كافة أطراف 

 قراطية.اليمني، ويف ظل رعاية أمريكية ودولية متنوعة حتت إدارات مجهورية ودمي إىلالطيف السياسي اإلسرائيلي، من اليسار 

يف ظل هذا الواقع فإن فرص جناح إدارة الرئيس ترامب يف محل األطراف على التوصل للسالم تبدو شبه مستحيلة، فهذه اإلدارة هي 
األكثر تشدداً ورفضاً للمتطلبات األساسية الفلسطينية فإن املواقف اإلسرائيلية اليوم هي  األكثر حتيزاً إلسرائيل منذ قيامها، وفوق ذلك،

رهاب الدنيا. كما أن األجواء اإلقليمية وخاصة العربية هي األقل دعماً لتسوية سلمية نظراً لالنشغال القوي ابلتهديد اإليراين ومبحاربة اإل
بسرية، مما يشكل حافزًا للطرف اإلسرائيلي لتجاهل واستعداد األطراف العربية الرئيسية كمار والسعودية للعمل مع إسرائيل، حىت لو 

 املسألة الفلسطينية واستغالل الفرصة لتطبيع عالقاته مع العديد من هذه الدول.



دي ة           2
ق 
 
ي ة ن اسات    أوراق سي 

 

 

ا كما أن مقاطعة السلطة الفلسطينية للقاءات مع اإلدارة األمريكية حيد من قدرة السلطة على التأثري على اخلطوات األمريكية وامساع رأيه
الالجئني والتمثيل الفلسطيين و دارة ويتيح للرئيس ترامب معاقبة الطرف الفلسطيين يف العديد من القضااي اليت ممه مثل األونروا هلذه اإل

يف واشنطن واملعوانت االقتاادية واألمنية وغريها. كل ذلك يشري إىل أن من شبه املؤكد أن الطرف الفلسطيين سريفض املقرتحات 
عرضها هذه اإلدارة بعد انتهاء االنتخاابت الربملانية اإلسرائيلية. إن من املؤكد أن هذا الرفض الفلسطيين ستقابله ردة األمريكية اليت قد ت

فعل عقابية أمريكية جديدة شديدة الضرر ابقتااده وقدرته على تقدمي اخلدمات لشعبه. كما أنه قد خيلق أجواء تعطي ضوءًا أخضر 
 ولتوسيع االستيطان بشكل يقضى هنائياً على فرص حل الدولتني.  إلسرائيل لضم مناطق استيطانية

التحدي األساسي الذي قد يتبلور سريعاً ستكون حمبطة ومقيدة بفشل السلطة الفلسطينية  اإن قدرة الطرف الفلسطيين على مواجهة هذ
. إن الوحدة واستعادةاملتكرر يف حتقيق املااحلة يف معاجلة التحدي الثاين الذي يواجهها اليوم وهو التمزق واالنقسام الداخلي والفشل 

حبل اجمللس التشريعي يشري إىل قناعة هذه السلطة أبن الطريق للمااحلة وإعادة التوحيد  2018 (قرار السلطة يف كانون أول )ديسمرب
و غري قاد يف تعميق االنقسام طريف االنقسام، فتح ومحاس، يسامهان عن قاد أأن قد أغلقت على املدى القاري واملتوسط ويشري إىل 

فإنه كان رمزًا للوحدة اإلقليمية للسلطة  2007وحتويله النفاال دائم. رغم أن اجمللس التشريعي مل جيتمع بكامله منذ االنقسام يف 
لفلسطيين رغم أن هذا الفلسطينية يف شقيها يف الضفة والقطاع، متاما مثلما ميثل اجمللس الوطين الفلسطيين رمزاً لوحدانية متثيل الشعب ا

. وكذلك احلال مع استقالة حكومة الوفاق والسعي لتشكيل حكومة جديدة، إذ كانت 2018عاماً قبل عام  20اجمللس مل جيتمع ملدة 
يق هذه احلكومة هي املؤسسة العامة املتبقية اليت مثلت جهداً مشرتكاً من فتح ومحاس للعمل معاً، وذلك رغم إسهام هذه احلكومة يف تعم

االنقسام بقبوهلا بدون حتفظ قرارات القيادة الفلسطينية بفرض عقوابت على سكان قطاع غزة مشلت ختفيض الدعم لقطاع الكهرابء 
 وخدمات أخرى وتقليص رواتب موظفي السلطة من سكان القطاع.

فال قطاع غزة عن السلطة إن فرض العقوابت على قطاع غزة وحل اجمللس التشريعي واستبدال حكومة الوفاق ستعزز من فرص 
الفلسطينية مما قد يفتح الطريق أمام محاس وإسرائيل ومار وقطر وأطراف دولية للعمل معاً لتعزيز سيطرة محاس على القطاع هبدف منع 

ومحاس او حتول الوصول الهنياره وختفيف حدة األزمة اإلنسانية اليت يعاين منها مما قد مينع تدهور األوضاع حنو حرب واسعة بني إسرائيل 
القطاع لقاعدة لإلرهاب ضد مار وإسرائيل. إن التوصل لرتتيبات طويلة األمد حتت قيادة محاس وبدعم مايل من بعض األطراف العربية 

أو مثل قطر أو اإلمارات العربية قد يدفع السلطة الفلسطينية لتقرير املزيد من العقوابت ضد القطاع مبا يف ذلك التوقف عن دفع الرواتب 
ائم تقدمي اخلدمات املالية واإلدارية األخرى يف خمتلف اجملاالت املدنية كالتعليم والاحة وغريها. سيؤدي كل ذلك سريعاً إىل االنفاال الد

 بني جناحي الوطن بغض النظر عن نوااي كافة األطراف املسؤولة عن وصول الوضع هلذه احلالة. 

كال التحديني   ععلى املناورة يف تعاملها مالسلطة  قدرة ار مايل ومنو اقتاادي، من، أي احلفاظ على استقر التحدي الثالثقلص ي
السابقني. إن قدرة السلطة الفلسطينية على تقدمي اخلدمات للمواطنني يف الضفة والقطاع مرتبط بشكل أساسي ابلوضع االقتاادي 

ة الفلسطيين وحبجم الدعم املايل واالقتاادي الدويل وابستعداد إسرائيل لاللتزام مبسؤوليتها يف حتويل أموال الضرائب اليت جتمعها للسلط
الفلسطينية. إن وقف املعوانت األمريكية املدنية واألمنية وتقليص أو وقف التحويالت الضريبية سيزيد بشكل كبري من عجز امليزانية 
الفلسطينية وسيقيد قدرة السلطة على دفع الرواتب أو توفري خدمات أساسية اجتماعية وأمنية. من املؤكد أن السلطة قادرة جزئياً على 

استمرت أطراف عربية ودولية يف تقدمي الدعم هلا. لكن هذه القدرة ستأخذ يف التضاؤل بعد  إذاء لفرتة قد تتجاوز السنة حتمل هذا العب
ذلك وسيكون من غري املؤكد أن تنجح السلطة يف فرض النظام والقانون أو توفري اخلدمات التعليمية والاحية واالجتماعية ملعظم املناطق 

سيؤثر بشكل قوي على أوضاع قطاع غزة  ليت تقع خارج املدن الرئيسية. كما أن تدهورا اقتااداًي فلسطينياً الفلسطينية وخاصة تلك ا
وسيؤدي الختناق اقتاادي واسع وأزمة إنسانية واسعة النطاق وقد يؤدي ذلك لاراع عسكري واسع النطاق سيعمل على تفاقم هذه 

 األزمة اإلنسانية بشكل أكرب. 
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 لكن هذه السلطة تواجه يف الواقع حتدايً رابعاً إضافياً سيسهم هو اآلخر يف إعاقة قدرة الطرف الفلسطيين على مواجهة اجلهود األمريكية
 واإلسرائيلية يف إغالق الطريق أمام إهناء االحتالل وقيام دولة فلسطينية مستقلة وهو املتعلق مبدى مشروعية النظام السياسي الفلسطيين

ياب االنتخاابت ويف ظل سيطرة حزب واحد على احلكم رغم أن هذا احلزب كان قد خسر االنتخاابت التشريعية األخرية يف عام يف غ
. ال يقتار هذا التحدي على غياب املشروعية، بل يشمل أيضًا غياب كامل للمساءلة، وضعف ابلغ يف استقالل القضاء، 2006

ف واسع النطاق لتعددية واستقاللية اجملتمع املدين ومنظماته. إن كافة هذه النواقص هي حمالة وقيود على حرية الرأي والتعبري، وإضعا
حلسم  2007لسياسات السلطة الفلسطينية وقيادما خالل السنوات اإلثىن عشر املاضية. إن مما ال شك فيه أن جلوء محاس للسالح يف 

اض اليت عافت ابلنظام السياسي الفلسطيين. لكن من الاحيح أيضاً أن صراع سياسي داخلي كان هو املغذي األكرب لكل هذه األمر 
طبيعة النخبة احلاكمة يف الضفة الغربية وخاصة يف السنوات الستة املاضية قد أغلقت الطريق أمام أي نوع من املساءلة أو أي فرصة 

ه النخبة مبعظمها معىن الدميقراطية ووجدت فيها إلحداث حتول ولو بسيط حنو نظام دميقراطي حيكمه القانون والدستور. مل تفهم هذ
قيوداً ال لزوم هلا يف سعيها للسيطرة على احلكم. كما أن للاراع الداخلي يف حركة فتح بني الرئيس حممود عباس وحممد دحالن أتثرياً 

سها احلق يف نزع احلاانة عن أعضاء قدرة السلطة على االلتزام حبكم القانون أو بنود الدستور، إذ أعطت هذه السلطة لنفعلى مدمراً 
اجمللس التشريعي، واحلق يف التحكم يف عمل القضاء، واحلق يف تقييد عمل املنظمات غري احلكومة يف ظل جتاهل للدستور والقانون. 

تدهور الربيع العريب  كذلك فإن الغياب الواسع لالنتقاد من اجملتمع الدويل، وخاصة من االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، خاصة بعد
 حنو احلروب الداخلية واإلرهاب، قد ساهم يف إزالة أية كوابح أمام االحندار حنو السلطوية وحكم الفرد يف النظام السياسي الفلسطيين.

وحكومتها،  إن غياب املشروعية واالحندار حنو السلطوية يف النظام السياسي الفلسطيين قد أدى للرتاجع اهلائل يف مدى الثقة ابلسلطة
ن غياب الثقة هذا قد ترك أثراً إوقد برز ذلك بشكل واضح يف الاراع الداخلي بني السلطة واجملتمع حول قانون الضمان االجتماعي. 

يف املاضي يف نواحي أخرى عديدة، إذ فشلت هذه السلطة فعال يف جتنيد اجلمهور للوقوف ضد قرارات اإلدارة األمريكية املتعلقة ابلقدس 
عرتاف األمريكي ابملدينة عاصمة إلسرائيل مث نقل سفارما من تل أبيب للقدس بدون أن حيدث ذلك ردة فعل شعبية واسعة النطاق كاال

كما كان متوقعاً. إن من املتوقع أن يشكل غياب الثقة هذا عائقًا إضافيًا أمام قدرة السلطة الفلسطينية على جتنيد اجلمهور ملقاومة 
ة واإلسرائيلية فيما يسمى بافقة القرن أو التوسع االستيطاين وغريها من األمور اليت تشكل مديداً حاضراً للمستقبل املخططات األمريكي

 الفلسطيين يف بناء دولته املستقلة وإهناء االحتالل.

 : ستة مصادر للتهديد

ماادر للتهديد، ثالثة منها خارجية: إسرائيل، يف تعامله مع هذه التحدايت األربعة، جيد الطرف الفلسطيين نفسه يف مواجهة ستة 
والوالايت املتحدة، ودول إقليمية، وثالث داخلية: محاس، وقيادة السلطة وخنبتها احلاكمة، وغياب خيار دستوري يف اختيار خليفة لرئيس 

يد استقرار السلطة، بل والتخلص منها. السلطة. تلعب إسرائيل ابلطبع الدور األساسي، حيث أهنا القوة احملتلة واألقدر ابلتايل على مد
كما أن التوسع االستيطاين وماادرة األراضي تشكل مديداً لألراضي الفلسطينية وتقضي يف املدى املتوسط على حل الدولتني. كذلك 

دىن من األمن للمناطق يشكل عنف املستوطنني مديداً مباشراً للمناطق الريفية الفلسطينية ويظهر بوضوح عجز السلطة عن توفري احلد األ
الواقعة خارج املدن الفلسطينية. تسيطر إسرائيل على ماادر الثروة الفلسطينية كاألراضي واملياه وجتمع أموال الضرائب اليت تشكل مادر 

واجز اليت احلياة للسلطة ومؤسساما العامة حيث تشكل هذه األموال اجلزء األعظم من مدفوعات الرواتب ملوظفي السلطة. كما أن احل
يقيمها جيش االحتالل حلماية املستوطنني قادرة يف أي حلظة على شل احلركة على الطرق وتدمري النمو وإضعاف قدرة السلطة على 
فرض النظام والقانون. كما أن اجتياحات اجليش اإلسرائيلي للمدن الفلسطينية تشكل مديداً معنوايً ابلغاً ومادر إهانة مستمر للسلطة 

ا األمنية. إن السيطرة اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية الواقعة يف املنطقة جيم تضمن احلد من أي توسع أو تقدم يف البنية وأجهزم
التحتية مثل بناء الطرق السريعة، أو إياال الكهرابء واملاء ووسائل االتااالت، أو بناء مدن جديدة، أو استغالل هذه املناطق ألغراض 

 السياحة.
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الوالايت املتحدة فيشكل احنيازها إلسرائيل مادر تقوية وتعزيز الستمرار االحتالل اإلسرائيلي، وتشكل مكانتها الدولية مديداً أما 
نتها مباشراً لقدرة السلطة الفلسطينية على استخدام النظام والقانون الدويل كأداة فعالة يف إهناء االحتالل. تستخدم الوالايت املتحدة معو 

دية للسلطة كأداة ضغط لتغيري سياساما وإجبارها على التخلي عن بعض اخليارات املتاحة هلا، كما كان احلال لفرتة طويلة فيما االقتاا
يتعلق ابنضمام فلسطني للمحكة اجلنائية الدولية، أو كما هي احلال اليوم فيما يتعلق ابجلهود األمريكية يف العملية السلمية واإليقاف 

األمريكية بسب رفض الطرف الفلسطيين االلتقاء ابإلدارة األمريكية منذ اإلعالن األمريكي عن االعرتاف ابلقدس عاصمة  الكامل للمعونة
. ميكن للوالايت املتحدة استخدام مكانتها االقتاادية واملالية الدولية لفرض املزيد من 2017إلسرائيل يف كانون أول )ديسمرب( 

ة مبا يف ذلك فرض قيود على نظامها البنكي، أو مالحقة أفراد من النخبة احلاكمة يف احملاكم األمريكية العقوابت على السلطة الفلسطيني
ية اتفاقات جتارية أو تسهيالت مقدمة للقطاع اخلاص، أو فرض قيود على دخول فلسطينيني للوالايت العمل أبيقاف إبتهم اإلرهاب، أو 

-ين. كما ميكن للوالايت املتحدة أن تستغل مكانتها التقليدية يف عملية السالم الفلسطينيةاملتحدة، أو سحب االعرتاف ابجلواز الفلسطي
اإلسرائيلية للقضاء على حل الدولتني عن طريق تشجيع االستيطان وضم أراضي فلسطينية إلسرائيل أو عن طريق تقدمي اقرتاحات للتسوية 

ائيلية، وبدون سيادة على األماكن املقدسة املسيحية واإلسالمية يف البلدة القدمية كياانً منقوصاً حتت سيطرة أمنية إسر للفلسطينيني   تعطي
اإلسرائيلي -يف القدس، وبدون حل عادل لالجئني. إن طرح مقرتحات كهذه كفيلة إبغالق الباب أمام تسوية سلمية للاراع الفلسطيين

 لفرتة طويلة قادمة.

 عة فمثاًل، تسهم إيران بتسليح فريق فلسطيين ضد آخر، وبتشجيع سياسات تتناقض مأييت التهديد الثالث من أطراف إقليمية خمتلف
سياسات السلطة الفلسطينية، وميكنها لو جنحت أن مدد استقرار وأمن هذه السلطة. كما أن أطرافاً خمتلفة ذات نوااي حسنة ميكنها أن 

اس على القطاع وإضعاف مكانة السلطة رغم أن دوافع التدخل تساهم يف تعميق االنقسام، مثل قطر، أو حىت مار، بتعزيز سيطرة مح
اإلسرائيلي املوجه -األوضاع اإلنسانية واألمنية يف قطاع غزة. أخرياً إن مما ال شك فيه أن التقارب العريب رهو إهناء االنقسام ومنع تدهو 

اإلسرائيلي -يكية الساعية إلهناء الاراع الفلسطيينضد إيران قد يدفع أبطراف عربية رئيسية مثل السعودية أن تدعم املخططات األمر 
 بدون إهناء كامل لالحتالل اإلسرائيلي أو ضمان ابستقالل وسيادة الدولة الفلسطينية.

أما ماادر التهديد الرئيسية الداخلية للسلطة الفلسطينية فتبدأ من محاس. إن جلوء محاس للقوة املسلحة يف صراعها الداخلي مع أطراف 
لطة الفلسطينية قد خلق حالة من العداء واخلوف والرغبة يف االستبعاد واإلقااء لدى الطرف اآلخر. لقد جعلت محاس نفسها من الس

ساسياً يف استمرار التنسيق األمين مع إسرائيل رغم اهنيار املنظومة أبذلك العدو الرئيسي حلركة فتح وللرئيس الفلسطيين وكان ذلك عامالً 
وسلو وتوقف العملية السلمية وتعزز استمرارية الوضع الراهن. كما أن سيطرة محاس املنفردة على قطاع غزة شكل األساسية التفاق أ

مديداً جوهرايً للوحدة الوطنية، وأضر بشدة بفرص قيام نظام سياسي حيكمه القانون، وألغى أي إمكانية حلدوث حتول دميقراطي. كما 
 لنظامها السياسي يف قطاع غزة خلق نظاماً سلطوايً معادايً للدميقراطية وللحرايت الفردية.  أن النموذج اإلقاائي الذي رمسته محاس

، 2007 عام كما حدث يف  يف قطاع غزة، ناح مسلح وميليشيا ميكن استخدامها يف الاراعات الداخليةجلفإن بناء  ،وفوق كل ذلك
وضع عقبة كأداء أمام املااحلة وجعل من املستحيل بناء نظام سياسي حيتكر استخدام القوة. ويف الضفة الغربية ساهم جلوء محاس للعمل 
املسلح يف زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية وجعلها يف خوف مستمر من قيام محاس ابستخدام العمل املسلح لتهديد سيطرة السلطة 

ستيالء عليها يف حال جنحت محاس يف بناء قوة مسلحة فاعلة. إن مما الشك فيه أن الاراع الفلسطيين السياسي الداخلي أو حىت اال
قد اكتسب بعداً عسكرايً لن يكون من املمكن حتييده إال بنزع سالح كافة القوى املشاركة يف العمل السياسي. لكن هذا اهلدف غري 

ى األقل ولن يكون ابلتايل ممكناً للنظام السياسي الفلسطيين أن يابح على املدى القريب نظاماً جامعاً قابل للتحقيق يف املدى القريب عل
 وشاماًل.

أما مادر التهديد الداخلي الثاين فيأيت من داخل السلطة الفلسطينية، من قيادما وخنبتها احلاكمة. لقد تراجع حكم القانون يف مناطق 
أعاله ألن قيادة السلطة وخنبتها ختلت عن املشروعية الدستورية اليت جاءت هبم للحكم. أدى ذلك لغياب  السلطة الفلسطينية كما أشران



دي ة           5
ق 
 
ي ة ن اسات    أوراق سي 

 

 

الثقة اجلماهريية هبذه القيادة والنخبة. إن العداء للدميقراطية الذي تظهره العديد من سياسات الرئيس وحكومة الوفاق يعمق من أزمة 
عزز السلطوية وحكم الفرد ولن يبقى أي أمل إبحداث يو ليد حلماس ملااحلتها أو حىت احتوائها الثقة هذه وجيعل من غري املمكن هلا مد ا

  .أو جتنيد الشارع حملاربة السياسات األمريكية واإلسرائيلية املعاديةحتول دميقراطي يف أي وقت قريب 

اغ الذي سينشأ يف مرحلة ما بعد الرئيس عباس. أما مادر التهديد الداخلي األخري فيأيت من غياب أي تاور مشروع حلل دستوري للفر 
إن حل اجمللس التشريعي قد شكل ضربة قاضية ليس فقط لفرصة املااحلة الداخلية، بل أيضاً لفرصة بلورة حل دستوري يكون مقبوالً 

يزيد من فرص حاول صراع و  ،على كافة االجتاهات املمثلة للشعب الفلسطيين يف الضفة والقطاع مما يفتح الباب أمام تعمق السلطوية
إضافة لتشرذم حمتمل داخل حركة فتح. إن متزق حركة فتح أو دخوهلا يف صراعات مسلحة يف فرتة ما بعد الرئيس عباس  ،داخلي مسلح

سيشكل ضربة قاسية للحركة الوطنية برمتها وسيجعل من السهل على األطراف اخلارجية إن تتدخل بقوة لفرض أجندما على جناحي 
االحتماالت، لكن جتاهل مادر التهديد هذا للسلطة الفلسطينية أو اللجوء لوسائل  أيف الضفة والقطاع. صحيح أن هذا هو أسو  الوطن

 غري دستورية ملعاجلته كفيل إبضعاف قدرة الطرف الفلسطيين على مواجهة أي من التحدايت األربعة اليت سبق ذكرها. 

 توصيات: 

احلاكمة أن تغري مسارها الراهن لتفادي التوقعات األكثر سوداوية ولتحسني قدرما على مواجهة  ةبنخالميكن للقيادة الفلسطينية و 
ابلعودة للمااحلة كمدخل لتوحيد تدرجيي للضفة والقطاع. إن مااحلة كهذه كفيل إبعادة  ،أوالً  ،التحدايت. جيب أن يبدأ هذ التغيري

انون. تدرحيية للشرعية يف النظام السياسي الفلسطيين إبجراء االنتخاابت الرائسية والتشريعية وابلعودة لاللتزام ابلقانون األساسي وحكم الق
ل عاماًل إضافيًا يف إعادة املاداقية للحكم ويف عودة الثقة الشعبية به مما يضع إن إيقاف التدهور حنو السلطوية وحكم الفرد سيشك

السلطة يف موقع أفضل للتعامل مع التحديني الباقيني: مواجهة اجلهود األمريكية يف عملية السالم والتعامل معها بثقة نفس وماداقية، 
بدون أن يؤدي ذلك إىل صدامات  2019فلسطينية يف الناف الثاين من ومواجهة األزمة االقتاادية الشديدة اليت ستواجهها السلطة ال

 داخلية تضعف من قدرة الطرف الفلسطيين على مواجهة التحدي األكرب ملستقبلهم ومستقبل دولتهم.

انتخاابت  اثنياً، ينبغي على السلطة الفلسطينية أن تستعيد ثقة الشارع الفلسطيين هبا. لكن هذا اهلدف لن يتحقق عن طريق إجراء
برملانية فقط. إن اإلصرار على إجراء انتخاابت تشريعية فقط سيجلب معه مقاطعة واسعة من أطراف الطيف السياسي الفلسطيين ولن 
يكون ممكناً إجراء االنتخاابت يف قطاع عزة. إن اقتاار االنتخاابت على الضفة الغربية يعين ضربة مميتة لفرص توحيد الضفة والقطاع. 

 ينبغي إجراء انتخاابت رائسية وتشريعية معاً أبوسع مشاركة شعبية وحزبية يف كلتا املنطقتني الفلسطينيتني. لكل ذلك

، على السلطة الفلسطينية العمل على حتييد التهديد اإلقليمي احملتمل من خالل توثيق عالقتها مبار والسعودية واألردن هبدف خلق اثلثاً 
مسؤوالً عن مناقشة خطة ترامب للسالم والرد عليها بشكل موحد. كما ينبغي على السلطة العمل  فلسطيين مشرتك يكون-ائتالف عريب

 مع هذا االئتالف لوضع خطة مشرتكة تعطي للسلطة الوسائل القادرة على دعم استقرارها املايل.

فلسطينية -ترامب للسالم بطرح خطة عربيةرابعاً، ينبغي على السلطة الفلسطينية استغالل الرتكيز اإلعالمي املااحب لإلعالن عن خطة 
اإلسرائيلية )كقيام دولتني، وحدود  -ةمشرتكة بديلة عن خطة ترامب تقوم على أساس البناء على ما حتقق سابقاً يف املفاوضات الفلسطيني

خطة السالم العربية. مع تبادل أراٍض متساٍو، وعاصمتني يف القدس، وتواجد عسكري متعدد اجلنسيات يف غور األردن( وعلى  1967
فلسطينية بديلة خلطة ترامب ميكن هلا أن جتد دعماً وأتييداً من العديد من دول العامل مبا يف ذلك من دول االحتاد -إن بلورة خطة عربية

 األورويب.
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 التحديات ومصادر التهديد التي تواجه الفلسطينيين اليوم
 2019( رفبراي) شباط

 
. تتناول هذه األوراق قضـــااي ســـياســـاتية 2019هذه الورقة هي األوىل ضـــمن األوراق الســـياســـاتية النقدية اليت ياـــدرها املركز للعام 

 الفلسطيين وصانع القرار.داخلية وخارجية مم اجملتمع 

 
 املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية

كمركز مستقل للبحوث األكادميية   2000مؤسسة أكادميية علمية حبثية مستقلة غري رحبية وغري حكومية. أتسس املركز يف مطلع عام 
الفلسطينية وتقويتها يف جماالت ثالث: السياسات الفلسطينية الداخلية؛ ودراسات السياسات العامة. يهدف املركز إىل تطوير املعرفة 

املسحية واستطالعات الرأي العام. يقوم املركز ابلعديد من النشاطات البحثية،  والتحليل االسرتاتيجي والسياسة اخلارجية؛ والبحوث
نية الراهنة، وإجراء حبوث مسحية حول املواقف منها إعداد الدراسات واألحباث األكادميية ذات العالقة ابلسياسات الفلسطي

السياسية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيين، وتشكيل جمموعات عمل لدراسة قضااي ومشاكل تواجه اجملتمع الفلسطيين وصانع 
ركز الفلسطيين القرار ووضع حلول هلا، وعقد املؤمترات واحملاضرات واملوجزات املتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى. يلتزم امل

للبحوث ابملوضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة الدولية وبلورته يف أجواء 
                                                                                                          وتبادل اآلراء.                                                                                             من حرية التعبري

يتم القيام ابلنشاطات واألحباث يف املركز من خالل وحدات ثالثة: وحدة السياسة الداخلية، وحدة التحليل االسرتاتيجي، ووحدة 
ارســة أربعة أنواع من النشــاطات: كتابة البحوث والتحليالت الســياســية، وإجراء البحوث البحث املســحي. تقوم هذه الوحدات مبم

املسحية التجريبية واستطالعات الرأي العام، وتشكيل فرق اخلرباء وجمموعات العمل، وعقد وتنظيم املؤمترات واللقاءات. تقوم هذه 
وضــــــوعات الســــــياســــــية ذات األمهية اخلاصــــــة واليت حتتاج إىل الوحدات ابلرتكيز على املســــــتجدات يف الســــــاحة الفلســــــطينية وعلى امل

 .واألكادمييالبحث العلمي 
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