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  :الوضع الفلسطيني الراهن
 لولحلاو ينيطسلفلا فزأملا تالاكشإ يف رظن تاهجو

  
ال مفر من االعتراف بأن الوضع الفلسطيني الراهن أقل ما يقال فيه هو أنه يف حالة 

داخلية وإسرائيلية وأميركية، مأزق شديد التعقيد والوطأة، مصدره عوامل متضافرة 
وأن احللول املطروحة للخروج منه ال تبدو ناضجة بما فيه الكفاية أو مضمونة 

  .النتائج
من أهم هذه العوامل فشل املفاوضات التي خاضت السلطة الفلسطينية برئاسة أبو 
مازن غمارها، ووصولها إىل طريق مسدود، وإعالن أبو مازن إيقافها من الناحية 

سطينية، وعزمه على عدم ترشيح نفسه يف االنتخابات الرئاسية املقبلة، لقناعته الفل
بأنه من غير املمكن التوصل مع حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة كاحلكومة احلالية 

  .إىل حل يحقق احلد األدنى من املطالب الفلسطينية املشروعة
غربية وغزة، وإعالن ناطق ومنها أيضاً االنقسام السياسي واجلغرايف بين الضفة ال

. بلسان حكومة غزة أن الفصائل جميعها هناك اتفقت على إيقاف املقاومة املسلحة
إذاً، املفاوضات متوقفة، واملقاومة املسلحة متوقفة، واالحتالل باق يف الضفة، 

ويفرض على غزة حصاراً خانقاً، واالستيطان اليهودي يف الضفة والقدس مستمر على 
زلة ادعاء التجميد اجلزئي واملوقت له لعشرة أشهر، بينما الواليات الرغم من مه

املتحدة التي علّقت السلطة عليها اآلمال العريضة بالضغط على إسرائيل إليقاف 
  .االستيطان، تخاذلت وتراجعت أمام التعنت اإلسرائيلي

ثرها يف مواجهة هذا املأزق ما العمل؟ لقد طُرحت فلسطينياً عدة حلول، أهمها وأك
تفصيالً احلل الذي طرحه سالم فياض يف وثيقته الشهيرة، والذي يقوم على بناء 

املؤسسات، وتطوير االقتصاد، وإعالن الدولة الفلسطينية من طرف واحد بعد عامين 
  .من طرح الوثيقة، وذلك على الرغم من وجود االحتالل

ل الذي طرحه ومن أجل توضيح جوانب املأزق، وتقويم احللول، وعلى األخص احل
سالم فياض، وجهت هيئة حترير جملة الدراسات الفلسطينية عدة أسئلة إىل املفكر 

الفلسطيني عزمي بشارة، تتعلق بما ذُكر أعاله، وتنشر فيما يلي أجوبته، ورأيه فيما 
يمكن فعله حملاولة اخلروج من املأزق، ويليها مقال بقلم رئيس التحرير يتناول فيه 

  �.يل والنقدخطة فياض بالتحل



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


