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 منظورانبعد خطة ترامب للسالم:
حول الخيارات الفلسطينية

طفل فلسطيني يشارك في احتجاج ضد ما يسمى بـ"صفقة القرن" التي أطلقها الرئيس األمريكي ترامب بهدف حل النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل، قطاع غزة،
صابر محمد/EPA-EFE ©شباط/فبراير 2020.



رفض الفلسطينيون وقيادتهم بأغلبية ساحقة "خطة السالم" التي قدمها
ترامب وإدارته على أنها الحل النهائي للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.
ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ ما هي االستراتيجية التي يجب أن يعتمدها

 الفلسطينيون؟

تحدد هاتان الورقتان لمحللين فلسطينيين بارزين نهجين متميزين
 لتحقيق حقوق الفلسطينيين وتطلعاتهم.

 ديانا بوتو أن الوقت قد حان لكي يضغط الفلسطينيون من أجل حل تكتب
الدولة الواحدة الذي يركز على المساواة في الحقوق للجميع، في حين

 معين ربّاني إن نهج الدولة الواحدة لن ينجح نظراً لديناميات السلطةيجادل
الحالية، وبالتالي يفضل استراتيجية فلسطينية متجددة للحفاظ على

اإلجماع الدولي قبل ترامب والتركيز على إقامة دولة فلسطينية مستقلة
على األراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وحل عادل لقضية

 الالجئين.

ديانا بوتو - بعد خطة ترامب للسالم: حل الدولة الواحدة هو الطريق الوحيد إلى األمام* 

معين ربّاني - بعد خطة ترامب للسالم: األولوية هي إنهاء االحتالل* 
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https://www.arab-reform.net/ar/publication/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a9/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%8a-%d8%a5%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a1/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a9/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%8a-%d8%a5%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a1/


About Arab Reform Initiative
The Arab Reform Initiative is the leading independent Arab think tank working with expert partners

in the Middle East and North Africa and beyond to articulate a home-grown agenda for democratic

change. It conducts research and policy analysis and provides a platform for inspirational voices

based on the principles of diversity, impartiality and social justice.

We produce original research informed by local experiences and partner with institutions to

achieve impact across the Arab world and globally

We empower individuals and institutions to develop their own concept of policy solutions

We mobilize stakeholders to build coalitions for positive change

Our aim is to see vibrant democratic societies emerge and grow in the region.

Founded in 2005, the Arab Reform Initiative is governed by a Plenary of its members and an

Executive Committee.

arab-reform.netcontact@arab-reform.net
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