تقارير

0

نوفمبر 2017

مستقبل السلطة الفلسطينية بعد قرار ترامب
محمد أبو سعده
تمهيد
بداية من تنصيييييييب ترالد ترامبا رليسييييييا بلض البيو ا بي

ا تت ييييييوا إلض ابالره رقل

السييييفارم اامري ية إلض القدس في  6يسييييمبر 2017؛ تبدت السييييلطة الو نية الفلسييييطينية
في تضييال ا ستحسييد بليه  .فالح ومة اإلسييراليليةا المس ل ي لة من التالي يميني متلييد ا ا
ستضيييال تقتا في اسييتوالو تتو ترامب في منصييبها من أتل التهاب ما تبقض من ا راضييي
الفلسيييييطينيةا تتدمير مبدأ "حل الدتلتين"ا الذي يفترض أن تقوب بملية السيييييالب الحالية
بلض أساسه. 1
تفي مواتهة ذلكا تجد السييييييلطة الفلسييييييطينية رفسييييييها في تاقال

ييييييعبا تن أن تمتلك

خيارات كثيرم أت أتراق قوم كبيرما ا سيما في ظل حالة ال ضعف تالفوضض ال سالدم في
المنطقة العربية  .هذه التحديات تغيرها تجعل مسيييييييتقبل السيييييييلطة الفلسيييييييطينية بلض
المحك.
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المحور ا تو :التحديات التض تواته السلطة الفلسطينية
أتا :الضووط الداخلية:
1ي مل لة الت وين:
منذ تأسيس السلطة الفلسطينية تذلك في أبقاب اتفاق أتسلو باب 1993ب؛ كان الرليس
الفلسييطيني الراحل ياسيير برفات ير أن السييلطة الفلسييطينية هي اللبنة ا تلي لملييرت
الدتلة الفلسييطينيةا لذلك أرصييب تل إهتمامه في بناا السييلطة الفلسييطينة تبلض حسيياب
مؤسسات حركة فتح تمنظمة التحرير الفلسطينيةا بينما كان ير قا م ال يان الصهيوري
بأرها سييييلطة إ ارية تأمنية تمفف من أبباله تجاه اللييييعب الفلسييييطيني المحتلا مما ترك
تدابيات سلبية بلض النظاب السياسي الفلسطيني برمته .خصو ا بعد أن تحركو العديد
من الحركات الفلسييطينية ضييد توتهات حركة فتح تالسييلطة الفلسييطينية محاتلة البحث
بن ممثل بديل بن منظمة التحرير الفلسييطينية لللييعب الفلسييطينيا تقد تصييدرت حركة
حماس هذا الملهد .2

2ي مل لة اارقساب الفلسطيني:
منذ أحداث 2007با تحدتث اارفصيياو السييياسييي بين قطا غ م تالضييفة الوربية المع
مسيييبقا باارفصييياو الجورافيا شيييهدت السيييلطة الفلسيييطينية حالة من التليييظي في ترها
السياسي تالمدماتيا بعد تتو منظمة التحرير الفلسطينية "المهملة"ا تح ومة الضفة
الوربية " بقوم الرليس "ا تح ومة في غ م " تن شيييييربية قارورية "ا كارو كفيلة بإيجا
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حالة من التيه في النظاب السيياسيي الفلسيطيني تالتي تاات بنتالج سيلبية بلض القضيية
الفلسييييطينية .تبلض الرغم من تتو بده محاتات إلرهاا اارقسيييياب الفلسييييطيني إلض إرها
تفلييييييل في رهاياتها تذلك يرتال لعده أسييييييباب أهمهاا أتا غياب الثقة لد الطرفين (فتح
تحماس) في ا خرا ثاريا ااختالي في ش ل المقاتمة الفلسطينية تمصير السالحا ثالثا
التعرض لضووط اقليمية ت تلية تعطل مسير المصالحة الفلسطينية سواا بل ل مباشر
أت غير مباشيييير .رابعا المورتث ال بير لالرقسيييياب الفلسييييطيني الذي اسييييتمر كثر من بليييير
سنوات يوتد حالة من التموي لتحمل تبعاته.3

3ي الضعف ااقتصا ي للسلطة الفلسطينية:
مي ارية السيييييلطة الفلسيييييطينية للعاب 2017با  4.4مليار تار4ا ت سيفترض أن ي ون رصيييييفها
تقريبييا مسييييييييابييدات خييارتيييةا الوايييات المتحييدم اامري ييية  750مليون تارا تااتحييا
ا ترتبي رصيييييييف مليار يورتا تالدتو العربية رصيييييييف مليار تارا بلما أن هذه الدفعات
تقلصيييو في العاب 2016با إلض أقل من النصيييف فالوايات المتحدم اامري ية قد خفضييو
بمها من  750مليون إلض  400مليونا ثم إلض  122مليون تاآلن تهد بقطعه بعد تحركات
السييييييلطة الفلسييييييطينية ضييييييد قرار الرليس ا مري ي "ترامب"ا بينما ت ييييييل بم ااتحا
ااترتبي إلض  300مليون يورت من أ ل رصف مليار يورت؛ تأخيرا الدتو العربية مجتمعة
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تدفال اآلن 150مليون تار من أ يييل  500مليون تبلض شييي ل فعات .5هذا إلض تارب أن
هناك ت ا كبير من ااقتصا الفلسطيني يقال تحو رحمة ااقتصا الصهيوري.

4ي غياب ال اري ما القيا ية في السلطة الفلسطينية:
بات اللار الفلسطيني يؤمن أن القيا ات الفلسطينية الحالية في السلطة ضعيفة تغير
قا رم بلض تحمل أبباا المسييييييي وليات الملقام بليهم .تقد ت ا هذه ا

مة اتسيييييييابا في

حيياو تفييام الرليس الفلسيييييييطيني الحييالي محمو ببيياس .لقييدرتييه بلض ا قييل في تحقي
توا ن تلو ت لي في السلطة الفلسطينية الحالية.

ثاريا :الضووط الصهيورية:
التحديات التي تواته السيييييييلطة الفلسيييييييطينية ا تمت و في قرار ترامب بنقل السيييييييفارم

ا مري ية إلض مدينة القدس كعا مة لدتلة ال يان الصهيوري فحسبا فقد سفتحو شهية
ا ح اب اليمينية المليييياركة في الح ومة الصييييهيوريةا لتنفيذ ممططاتا تقضييييض بإلتهاب
مسيياحات كبيرم من الضييفة تفصييل شييمالها بن تنوبهاا باإلضييافة إلض فصييل القدس بنها .
تهذا ما أكده ت ير التربية تالتعليم ت بيم ح ب "البيو اليهو ي"ا رفتالي بينيوا بإبالره

بن خطة لمنح الفلسطينيين ح ما ذاتيا من ت السالح بلض رحو  %40من مساحة الضفة
الوربية تضييم غالبية أراضيييها لل يان الصييهيوري موضييحا أن ال يان سييوي يضييم  %60من
مساحة الضفة الوربية له .

الفلسطينية" ،تاريخ النشر ( 24-2-2-2016م) ،تاريخ االطالع 2017-12-24م،
 5عدنان أبو عامر  " ،الدول المانحة تقّلص مساعداتها إلى السلطة
ّ
الرابط.
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تربما قارون "القدس الموحدم" الذي يمنال أي ح ومة

يييييييهيورية من التفاتض بلض أي

ت ا من القدس إا بعد موافقة غالبية ريابية اسيييييييتثنالية ا تقل بن ثمارين بضيييييييوا من
أ ييييل ( 120ما يسيييياتي ثلثي أبضيييياا ال نيسييييو)6هي خطوم في هذا ااتجاه .تيأتي هذا
الحديث في ضوا البحث بن ملاريال الو ن البديل سواا في ا ر ن أت سيناا.7
كما أبلن ت ير اإلس ي ان تالبناا الصييهيوري يؤاي غاارو أن ح ومته تمطن لبناا مليون
تحدم اسيييييتيطارية تديدم في الضيييييفة الوربية المحتلةا خالو ا بواب العليييييرين المقبلةا
مليييييييرا إلض أن رسييييييبة  20إلض  %30منها سييييييتقاب بمدينة القدس تحدها .8كما يطمال قا م
ال يان الصهيوري بابتراي أمري ي تديد بيهو ية الدتلة العبريةا كمطوم ثارية .9

ثالثا :الضووط المارتية:
إلض تارب اإلشيييي اليات الداخلية التي تعاري منها السييييلطة الفلسييييطينيةا هناك إشيييي اليات
خارتية تعاري منهاا تالمتمثلة بوياب الظهير العربي تاإلسيييييالمي للقضيييييية الفلسيييييطينيةا
تذلك ارلوالهم بالمالفات البينية فيما بينهم "كا

مة المليجية" .تهناك من يذهب إلض

ما هو أبعد كالرغبة في التالبب في الورقة الفلسطينية من أتل تحقي

رؤياهم الما ة

سيييييييواا في ملف (التطبيال أت مسيييييييألة العداا من إيران) .تقد ذكرت ريورك تايم بأن تلض
العهد السعو ي محمد بن سلمان مارس ضوو ا بلض رليس السلطة الفلسطينية من أتل
تقديم تنا ات لصالح ال يان الصهيوري .10
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موقع الجزيرة  " ،الفلسطينيون يشجبون قرار الكنيست بشأن القدس" ،تاريخ النشر ( 2-1-2018م)  ،تاريخ االطالع 2018-1-3م ،الرابط.
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تيصييييب الموقف العربي إلض تارب الدتر السييييلبي الذي تلعبه الوايات المتحدم ا مري ية
تجاه السلطة الفلسطينيةا سياسيا تاقتصا يا إلض

الح ال يان الصهيوريا تبلض الرغم

من معرفة السييييلطة الفلسييييطينية المسييييب

بالدتر ا مري ي الدابم للصييييهاينةا إا أن الدتر

اامري ي اآلن أ بح يتحرك تفقا لرؤ

هيورية بحتة.

المحور الثاري :سيناريوهات تمستقبل السلطة الفلسطينية
السيناريو ا تو :استمرار السلطة الفلسطينية
من المتوقال أن يسييييتمر بقاا السييييلطة الفلسييييطينية في المنظور المتوسيييين بلض أن تتمذ
إحد ا ش او اآلتية:

ااحتماو ا تو :بقاا الوضال بلض ما هو بليه:
قد تنجح السييييلطة الفلسييييطينية في تمطي المطوم ا مري ية التصييييعيدية المتعل

بنقل

السييييييفارم ا مري ية إلض القدس تإسيييييي ات اللييييييار الفلسييييييطينيا بعد أن تتمذ السييييييلطة
الفلسيييييطينية خطوات ابتراضيييييية في مجلس ا من تالجمعية العامة لألمم المتحدم تهو
ما حدث بالفعل في ا ياب السابقة .تربما تقدب السلطة الفلسطينية ش ات إلض المح مة
الجنالية الدتلية لفتح تحقي

رسيييييمي في ترالم الحرب التي ارت بها ال يان الصيييييهيوري

تبلض رأسها ااستيطان .تملف ا سر الفلسطينيين في السجون الصهيورية .تقد تلجأ
لميارات سيييياسيييية أخر ا من بينها إبالن رفضيييها ابتبار الوايات المتحدم تسييييطا لحل
الصرا الفلسطيني اإلسراليلي .تبالتالي اكتفاا السلطة بالر ت الدبلوماسية.11
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هذه اإلترااات قد تنجح في إقنا الليييار الفلسيييطيني بتحركات السيييلطة الفلسيييطينيةا
تتليييييي ل ضييييييوو ا بلض الوايات المتحدم اامري ية تال يان الصييييييهيوري .مما يؤ ي إلض
استمرار السلطة الفلسطينية القالمة حاليا تمؤسساتها.

ااحتماو الثاري :تتو سلطة فلسطينية مف

ة:

قد تبقض السيييلطة الفلسيييطينية تل نها بلييي ل مقسيييم تمتفتوا فبعد التصيييريحات ا خيرم
سواا من قيا ات السلطة الفلسطينية تحركة حماسا رستطيال القوو أن الجهو المصرية
ا خيرم في ملف المصيييالحة الفلسيييطينية قد (فليييلو) .تهذا يقرب السييياحة الفلسيييطينية
للعو م إلض "المربال ا تو" أي ما قبل الجهو المصييريةا بمعني إبا م اللجنة اإل ارية التابال
لحركة حماس لح م غ م من تديد لت ون ت ا من ح ومة محا يييرم قابلة للسيييقوط في
أي لحظة.
أما مسييتقبل السييلطة الفلسييطينية في الضييفة الوربية فإرها سييوي تلييهد إش ي اليات كثيرم
بعد تفام الرليس الفلسييطيني الحالي محمو بباس بين قيا ات حركة فتحا فقد بات من
شيييبه المؤكد أن هناك

يييرابات اخل البيو الفتحاتي بلض خالفة بباسا ما بين محمو

العالوو "رتل فتح الممضيييييرب"ا تالو ي محمد حالنا تخصيييييمه تبريل الرتوب " رتاو
ا من السيييابقين "ا تماتد فرج " رليس تها الممابرات العامة في السيييلطة الفلسيييطينيةا
كما يبقض

يييييالب بريقات "كبير المفاتضيييييين" تبلض الرغم من مرض ا خيرا له حظوظه

القالمة لما يمتل ه من خبرم سييياسييية قد تفوق كل من ذكرت اسييمااهم سييابقا .12تقد تر
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تهات غربية بااقتصييا ي سييالب فياض "رليس الو راا ا سييب " هو الرتل المناسييب في
ظل تناحر البيو الفتحاتي.

ااحتماو الثالث :سلطة في قطا غ م:
قطا غ م ركي م أسياسيية في مسيتقبل الدتلة الفلسيطينيةا سيواا ببر إيصياو قطا غ م
بأت اا من الضيييييييفة الورب يةا أت ببر رب طه مال سيييييييينااا تيبدت أن حركتي فتح تح ماس
تعلمان ذلك .تهذا ما يقدب إحد تفسيرات قبوو حركة فتح بالمصالحة مال حركة حماس
ببر الجهو المصييرية تذلك من أتل العو م إلض غ ما تكذلك يفسيير إحد أسييباب تمسييك
حركة حماس بقطا غ م تبدب رغبتها في التملي بنه بال امل .تهذا ما أكدته المطوم
المفيييات ييية لح ب اللي و برلييياسييييييييية رتنيييياهوا بمليييييييرت

القيييدس الموحيييدما تح

تميييد

المسييتو نات في الضييفة الوربية  .13تإن لم ت ن تحركات اللي و تصييعيدية ضييد تحركات
الرليس الفلسيييييييطيني محمو بباس بعد قرار ترامبا فإرها سيييييييتؤكد بلض إقتصيييييييار تر
السييلطة الفلسييطينية بلض قطا غ م بعد سيييطرم ال يان الصييهيوري بلض الضييفة الوربيةا
سواا بح م بس ري أت إ اريا أت بلالريا أت أي ش ل آخر.

السيناريو الثاري :حل السلطة الفلسطينية:
ااحتماو ا تو :ارتقاو القيا م خارج فلسطين:
لب رليس السيييييييلطة الفلسيييييييطينية محمو بباس أكثر من مرم ببر مسيييييييابديه مراتعة
إترااات رقل السلطة الفلسطينية إلض البلديات .ترغم بدب تتو خطة ملموسة لتف يك

13

موقع  " ، ı 24الليكود يدعو لمؤتمر طارئ لـ"فرض سيادة إسرائيل على الضفة""  ،تاريخ النشر ( 25-12-2017م)  ،تاريخ االطالع 2017-12-25م،

الرابط.
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السلطة الفلسطينيةا إا أن هناك أ وات تطالب بإبفاا السلطة الفلسطينية من الت اماتها
بموتب اتفاقيات أتسييلو .تهي ف رم تدبمها بع

اللييمصيييات مثل ربيل شييعث تياسيير

ببد ربها تمحمو العالوو .تهناك آخرتن  -مثل الدكتور سييييييياري رسييييييييبة .ارتقاو القيا م
الفلسيييييييطينية إلض المارج ربما يأتي من خالو إبا م تأهيل منظمة التحرير الفلسيييييييطينية
بابتبارها الممثل اللربي لللعب الفلسطينيا أت ببر ا ستحداث رظاب سياسي فلسطيني
تديد .تقد تتع

ف رم " حل السيييييييلطة الفلسيييييييطينية" في حاو ت يييييييوو محمو العالوو

للح ما تهو مرشيييييح بقوما تالذي يصيييييفه ال يان الصيييييهيوري برليس "تها المتليييييد ين
اإلرهابيين لحركة فتح"ا أت محمد غنيم "أبو ماهر" أت سلطان أبو العينين تكالهما بارض
اتفاقية أتسلو منذ البداية.
تالعال

الذي قد يحوو أماب حل السيييييلطة الفلسيييييطينية تإرتقاو القيا م الفلسيييييطينية إلض

المارج يم ن تلميصيييه في الم ايا التض يتمتال بها رتاو النفوذ في السيييلطة الفلسيييطينيةا
تحرص كل من الوايات المتحدم ا مري ية تال يان الصهيوري تالدتو العربية بلض بدب
حل السيييلطة الفلسيييطينية ت بمها باللييي ل الذي يحافل بلض اسيييتمرارهاا كما من المتوقال
أن ترف

ا رظمة العربية الحالية من اسيييييييتيعاب مؤسيييييييسيييييييات منظمة التحرير الجديدم

تقيا اتها بلض أراضيها.

ااحتماو الثاري :ارهيار النظاب السياسي الفلسطيني:
هناك حالة يم ن ت فها "بالتمر الصامو" ضد تتو السلطة الفلسطينية تتعتبر مقدمة
ارهيار السيييلطة الفلسيييطينيةا فبعيدا بن تمر الليييعب الفلسيييطيني باب 2006با تاختياره
لحركة حماس في اارتمابات التلريعيةا هناك تحركات لم تحل بتوطية إبالمية تافيةا
ففي مدينة المليل
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السيييييييلطة الفلسيييييييطينية بن التدخل غير الضيييييييرتري في التجارم المحلية .تفي القدس
اللييرقية

لبو أسيير بار م من المحافل المعين من قبل السييلطة الفلسييطينية  -الذي يقيم

خارج المدينة  -أن يمتنال بالمثل بن التدخلا تفي تنين توفي المحافل موسيييييييض قدترم
بعد إ يييييييابته بنوبة قلبية في أبقاب إ الق النار بلض من له من قبل مهاتمين مجهولينا
تلم تجرؤ السلطات بلض اتهاب الجنام في القضية.14
ترظرا لتحركات الرليس الفلسييطيني محمو بباس ا خيرم ضييد قرار ترامب من المتوقال
أن يقوب ال يان الصيييييييهيوري بفرض بقوبات مالية تإ ارية تسيييييييياسيييييييية بلض السيييييييلطة
الفلسيييييييطينيةا من شيييييييأرها أن تؤ يا بن قصيييييييد أت بن غير قصيييييييدا إلض ارهيار السيييييييلطة
الفلسطينية. 15

السيناريو الثالث :ميال سلطة فلسطينية تديدم
أتا :رفوذ بربي:
أكد المحلل الصيييييهيوري تاكي خوتيا أن مسيييييتقبل قيا م السيييييلطة الفلسيييييطينية بقيا م
محمو بباس ما او غامضييييياا فيما تظهر في ا ف

تحركات مصيييييرية بقيا م السييييييسيييييي

تأر رية بقيا م الملك ببد هللا للعب تر أكبر في الملف الفلسيييييييطينيا بعد رحيل محمو
بباس بلييييي ل مفاتب أت بترتيب

بيعي  .تقاو خوتي في مقالته بصيييييحيفة "معاريف"

أن المتابعين للعالقات الصيييييييهيورية المصيييييييرية يالحظون أن هناك رياحا تديدم تهب من
القاهرم تحمل خططا تديدم فيما يتعل

14

بالملف الفلسيييييطيني  .تروه إلض أن هناك خريطة

إهود يعاري ،ناثان بروان  ،معهد واشنطن لسياسة الشرق االدني  " ،مستقبل السلطة الفلسطينية :هل االنهيار خيار؟" ،تاريخ النشر( 10-10-2012م) ،

تاريخ االطالع 2017-12-22م ،الرابط.
15

عدنان ابو عامر ،مستقبل السلطة الفلسطينية بين الحل واالنهيار" ،تاريخ النشر ( 14-2-2014م)  ،تاريخ االطالع 2017-12-22م ،الرابط.
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سييييياسييييية تديدم للملف الفلسييييطيني تمتبب تراا الجهو المصييييرية الجديدما مؤكدا أن
القاهرم في هذه ا ثناا تسيييتول رافذم الفرص المتاحة تهي تمليييض من تفويتهاا خا ييية
تأن بهد بباس قد ينتهي خالو سنة أت سنتين بل ل

بيعي . 16.

التحرك العربي ا خير قد يؤ ي إلض اسيييييييتبداو السيييييييلطة الو نية الفلسيييييييطينية الحاليةا
بسييييلطة بربية مباشييييرم أت غير مباشييييرم – ببر تعيين أشييييماص فلسييييطينين تفقا للرؤية
العربيية  -فعلض ما يبيدت أ ن كل من ا ر ن تمصييييييير تالسيييييييعو ية ا تر

ابتراي ترا مب

بالقدس ليس بهذا السيييييييوا تتعتقد أ ره يم ن اسيييييييتمالص الفوالد منها تلهذا قررت هذه
الدتو أن تضييال ثقلها الدبلوماسييي في محاتلة تولي شييؤتن القضييية الفلسييطينية بال امل
بدا من الرليس الفلسطيني.
فقد أبلن أحمد أبو الويلا أمين باب الجامعة العربيةا تل يل لجنة برلاسته تبضوية كل
من مصير تا ر ن تالعربية السيعو ية تالسيلطة الفلسيطينية لتتولض مهمة توتيه سييا سة
التصيييييييدي فيما يتعل

بقضيييييييية القدس .بعد أن اتهمو الرليس بباس بتورين العالقات

العربية اامري ية من خالو تصريحاته .17
تفي ضيييييييوا ااضيييييييطرابات المتوقعة في ا ر ن بدأ البع

يناقة إم ارية إبا م ربن

الضييييفة الوربية تا ر ن من خالو ترتيب خاص تصييييبح فيه الضييييفة الوربية تاية أر رية
شبه مستقلة .تقد اقترح بع

المسؤتلين ا ر ريين اارفتاح بلض هذه الف رم.18

16

فلسطين اليوم  " ،مستقبل السلطة بعد عباس  ..قراءة محلل اسرائيلي" ،مرجع سبق ذكره  ،الرابط.

18

إهود يعاري ،ناثان بروان  ،معهد واشنطن لسياسة الشرق االدني  " ،مستقبل السلطة الفلسطينية :هل االنهيار خيار؟" ،مرجع سبق ذكره  ،الرابط.

17

موقع  " ،i24دول عربية تقول" :أبو مازن ورطنا مع إدارة الرئيس ترامب" ،تاريخ النشر ( 24-12-2017م)  ،تاريخ االطالع 2017-12-25م ،الرابط.

تقارير سياسية

11

 5يناير 2018

ثاريا :سلطة تديدم
أي أن تلهد الساحة الفلسطينية ميال سلطة فلسطينية تديدما تت ون من رمب تديدم
بعيدم بن الوتوه المألوفة من القيا ات الفلسطينية الحاليةا تقد تأتي هذه السلطة تفقا
لعدم بوامل منهاا أتا قياب تحركات شيييييعبية في الليييييار الفلسيييييطيني يم ن تسيييييميتها "
بالربيال الفلسطيني " ضد القيا ات الفلسطينية الحالية سواا في الضفة الوربية أت قطا
غ م كحالة سييمن بلض ا تضييا السييياسييية تالحياتية التض ت ييلو اليها البال  .ثاريا ربما
تتو

ل ا ح اب الفلسطينية إلض ضرترم إتراا ارتمابات فلسطينية تلريعية ترلاسية

تأتي بنتالج مفات ة بصيييييييعو قوالم تتتوه تديدما تقد تتع
حظيييو النمييب الفلسيييييييطينييية الجييديييدم بييدبم من بع

هذه الفر ييييييية في حاو

الييدتو .أخيرا قييد تلجييأ قيييا ات

حركتي فتح تحماس تربما الجها ااسيييييييالمي – في حاو الملييييييياركة – من إختيار رمب
أكا يمية لتمثيلهم في اارتمابات المسيييييييتقبلية القا مة لليييييييعورهم بعدب قنابة الليييييييار
الفلسطيني بقدرات القيا ات الفلسطينية الحالية.

ختاما:
رغم التحوات الراهنةا هناك رغبة بربية
الفلسيييييييطينييية الحيياليييةا تهييذا مييا يع

يييييييهيورية تلية في الحفال بلض السيييييييلطة

من احتمييالييية السيييييييينيياريو ا تو (بقيياا السيييييييلطيية

الفلسييطينية الحالية) في المنظور القريب بلض ا قلا كما سييتحرص السييلطة الفلسييطينية
بلض بقالها؛ أمال في أن تؤ ي اارتمابات الصييييهيورية القا مة مارس 2018با إلض تليييي يل
ح ومة أكثر تسطية التالفية بين "اللي و " ت"ح ب العمل" يم ن أن ت ون منفتحة بلض
اتماذ خطوات هامة مثل تحسيييييييين تضيييييييال السيييييييلطة الفلسيييييييطينية .كما تعلم السيييييييلطة
الفلسيييطينية أره في حاو حلو السيييلطة فإن ااقتصيييا في ا راضيييي الفلسيييطينية سيييوي
تقارير سياسية
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ينهار في كافة القطابات الصحة تالتعليم تااتصاات تالمياه تالطاقةا تتعرض أكثر من
 150ألف موظف فلسييطيني لفقدان مصييا ر خلهما مما سيييرفال معدو البطالة لمسييتويات
غير مسيييييييبوقة بنسيييييييبة ت يد بن %70ا مال ارتفا معدات الفقر تالجريمة تالمرتج بن
القارون بل ي ل خطيرا تأن تلجأ الميلليييات المسييلحة لتطبي

القارون بأيديهاا مما سيييع

من فرص تقو أحداث بنف اخلية فلسطينية تكذلك فلسطينية-

هيورية(.)19

( )19اآلراء الواردة تعبر عن كتابها ،وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات
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