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 ا عن الشرعية: الحركة الوطنية الفلسطينية عشرون عاما بعد اتفاق اوسلوبحث

 

 مفاوضاتحيال ال الفلسطيني الشعب أمل خيبة مع ذلك، الرهانات عالية.للقيادة الفلسطينية في  رام هللا والمفاوضات   الى واالسرائيليون الفلسطينيون عاد

بين من  .المستوطنات ولتوسيع االحتالل الستمرار ذريعة الفلسطينيين من الكثير يعتبرها ، حيثالفلسطينية القيادة تواجهها طويلة مشاكل قائمة واحدة من

ل الالجئين مث على األرض والقواعد الهامة بين القيادة ةعي، االزمة المالية عند السلطة الفلسطينية وتزايد القطالمصالحة المشاكل االخرى فشل محادثات

 على األرض.  االحتالل االسرائيلي إنتهجهاالتي  والشباب، باإلضافة لسياسة فرض األمر الواقع

 باإلضافةالبوصلة.  فقدت بأنها الفلسطينيين من الكثير يشعر بالعجز، واللتيأصال  المتخمة الفلسطينية الوطنية الحركة بإضعاف تهدد بمجملها المشاكل هذه

 .المتزايدة الفلسطينية القيادة شرعية زمةأتفاقم هذه التحديات  لذلك،

رح شي "حثا عن الشرعية: الحركة الوطنية الفلسطينية عشرون عاما بعد اتفاق اوسلوب" المجلس األوروبي للعالقات الخارجية في تقرير جديد من

 :تحديات ةثالث التغلب على على العمل التحديات الراهنة ينبغي لها تجاوزترغب بأن القيادة الفلسطينية لو  يا توالدوت  ماو ابت  الكساندر ك

 برنامج وطني بوضع ، و أن تكون مكلفةعلى نطاق واسعكل الفلسطينيين لممثلة عليها أن تكون و يستوجب انشاء جمعية تأسيسية: حوار وطني جديد

 .جديد

، باإلضافة والسلطة الفلسطينية الفلسطينية التحرير للسلطات والواجبات بين منظمةواضح الفصل ال : من المهم ألي هيكل دستوري جديدياتإصالح مؤسس

بانعاش المجتمع المدني  لتساهمعادة هيكلة برامج المساعدة الدولية ، وإانتخابات للسلطة الفلسطينية المجلس التشريعي الفلسطيني على طريق إلحياء دور

  الفلسطيني.  

نتاج تحول الحركات الوطنية ذات : حقوقال عن للدفاع الفلسطينية الحقوقية حركاتجدية مع الب تتصل األعضاء فيها أن لدولاوروبي وإلتحاد األا على

 حل الدولتين. يحتاج الى تقييم ويستوجب النقاش ضمن إطار  الحقوق عن للدفاع فلسطينية حركاتالى الطبيعة التحررية 

يا توالديفسر  حسبما لمفاوضات وتطبيق النجاح لاالتحاد االوروبي والواليات المتحدة  أراديمانهم بحل الدولتين. لو "الكثير من الفلسطينيين فقدوا إ نفإ مات 

 ." بالحسبان السياسة الداخلية الفلسطينيةأخذ فعليهم  أي إتفاق محتمل

الكثير بالتغيير. على نحو  يطالب قي الوقت الذي الوطنية الفلسطينية الحركة يخشون على مستقبلالفلسطينيين الذين تزايد عدد "ي ابت  ك الكسف ويضي

موعة استراتيجيات واهداف وطنية على أساس مجوذلك  االجماع الوطني الفلسطيني تالشي ية تفاديالقيادة الفلسطينية هي كيف تواجههاالتي  العقبة ،متزايد

 متفق عليها.

 مفيدة: حقائق

 85  تأسيس  يعتبرون أن امكانيةفي المئة  96ب توسيع المستوطنات، حينما ببس لم يعد عملياحل الدولتين في المئة من الفلسطينيين يعتبرون أن

من سكان  اقتراع، 3102حزيران . )المركز الفلسطيني للبحوث والمسحية، ضعيف أو معدومخالل السنوات الخمسة المقبلة   دولة فلسطينية

 .(المحتلة االراضيفي 

  مكن أن تحفظ حقوق الفلسطينيين. ت في حد ذاتهافاوضات الم سنة يعتبرون أن 36-08بين  في الفئة العمرية في المئة من الفلسطينيين 2فقط

 (.3102 منتدى شارك الشباب)

 الفلسطينيون الالجئون (من هؤالءجزء  فقطوهم األونروا مسجلين مع ال جئينالال عدد 873,07562)أرقام الالجئين الكبيرة  منرغم الب 

الفئات المهمشة  شملوتالدولة الفلسطينية.  مشروع بناءعلى هامش ة الفلسطينية واصبحوا في السياسالى حد كبير من صناعة القرار  محيدين

 . المدني منظمات المجتمعالشباب، السكان الفلسطينيين في اسرائيل واألخرى 

  التقسيم وقيام دولة فلسطينية بجانب اسرائيل.  إعترافها بمدأ الجزائرفي  تصريحهاالفلسطينية في  التحرير منظمة أعلنتالثاني،  تشرين 01في

دولة فلسطينية قريبا، وهذا يثير  إقامة يعتقد بإمكانيةالفلسطينيين  متناقص من دعدالحركة الوطنية الفلسطينية ولكن  صلبيبقى هذا الهدف في 

  الوضع الراهن. إستمرارقابلية اسئلة جدية 

  االتصال بنا:

  alexander.kouttab@ecfr.eu( Alexander Kouttab) ابالكساندر كت  

  Mattia.toaldo@ecfr.eu (Mattia Toaldo) مات يا توالدو
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