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  ندوة

  الوضع الفلسطيني بعد عرفات
 والضفة غزة من وحتليالت آراء

يشـــــــغــل الســـــــؤال الكبير مــاذا بعــد عرفــات؟ بــال كثيرين من الفلســـــــطينيين 
. ســـجل اجلميع بارتياح االنتقال الســـلس والهادئ للســـلطة، ســـواء على والعرب

، "فتح"صــعيد رئاســة منظمة التحرير الفلســطينية، أو على صــعيد رئاســة حركة 
كبرى املنظمات ومركز الثقل يف احلياة الســياســية الفلســطينية، أو على صــعيد 

راحل رئاســــــة الســــــلطة الوطنية، وهي مناصــــــب كان يشــــــغلها جميعاً الرئيس ال
ياســـــــر عرفات، وشـــــــغلها على التوايل بعده حممود عباس (أبو مازن)، وفاروق 
القدومي، وروحي فتوح. لكن هذا مل يبدد اخملاوف والقلق جتاه املســـــتقبل فيما 
يتعلق بأحوال الشــــــعب الفلســــــطيني ومصــــــيره وقدرة القيادة بعد عرفات على 

  .اإلسرائيلية السيطرة على الوضع، وتوحيد الصفوف، ومواجهة اخملططات
ثمة أســـئلة كثيرة تشـــغل البال، لكن ثمة منها أســـئلة تتســـم بأهمية خاصـــة 

  :نظراً إىل ما تنطوي عليه عواقبها من خطورة، وهي
هل ســـــــتتمكن القيادة اجلديدة من ترتيب البيت الفلســـــــطيني على نحو ) 1(

يدعو إىل االطمئنان ويعد بنوع من االســـــــتقرار واألداء املؤســـــــســــــــاتي الســـــــليم 
الفعــال، خالفــاً للمــاضـــــــي، ســـــــواء على صـــــــعيــد احلكم، أو العالقــة بمنظمــات و

، التي إن استقامت األمور فيها قد "فتح"املعارضة، أو الوضع الداخلي يف حركة 
  تستقيم أمور كثيرة، وإن حدث العكس جنمت عنه اضطرابات خطرة؟

تباك يف العالقة بين الداخل واخلارج، التي أصابها كثير من الوهن واالر) 2(
ظل متاهات أوسلو، كيف يمكن إنعاشها واالرتقاء بها؟ هل يمكن حتقيق ذلك من 

إحياء منظمة التحرير الفلســــطينية وإصــــالح أوضــــاعها؟ إعادة تكوينها؟ : خالل
ميثاق جديد؟ برنامج جديد؟ أم أن حالها ميئوس منها، ونحن بحاجة إىل كيان 

  جديد؟
ة من أجل دفع القيادة اجلديدة ســتمارس ضــغوط دولية (وعربية) شــديد) 3(

إىل التجاوب مع مشــروع شــارون اخلطر جداً حتت ســتار االدعاء الكاذب أنه جزء 
  هل ستقاوم القيادة هذه الضغوط؟ وماذا لديها ملقاومتها؟. من خريطة الطريق

إذا حدث االنسحاب اإلسرائيلي من غزة (يف إطار مشروع شارون)، ونشأ ) 4(
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ي فيها وهدأت أحوالها وتدفقت عليها مســـاعدات الدول نوع من الكيان الســـياســـ
املانحة، أال يوجد خطر حدوث نوع من االغتراب بين الضــفة والقطاع، وأن تترك 

  الضفة ملصيرها؟ وكيف يمكن تفادي ذلك؟
إىل عدد  "جملة الدراســـــات الفلســـــطينية"هذه األســـــئلة وجهتها هيئة حترير 

زة والضــــفة الغربية يف إطار ندوتين من أبرز احملللين الســــياســــيين يف قطاع غ
حواريتين عقــدتــا يف كــل من غزة ورام اللــه يف أواســـــــط كــانون األول/ديســـــــمبر 

، وقد أدار ندوة غزة وحررها أشرف العجرمي، وأدار ندوة رام الله وحررها 2004
  .وفيما يلي أسماء املشاركين وأجوبتهم وجمريات النقاش. سميح شبيب



 

 
 

  

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
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