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تعلن مجموعة فلسطين للتفكير الإستراتيجي عن اصدار التقرير "فلسطين 

 "، عقد من الوضوح والتجديد2030
  

لها الأثر على في أحدث تقرير إستراتيجي لها، تعالج مجموعة فلسطين للتفكير الإستراتيجي التغيرات البنيوية التي كان 

يقدم التقرير المذكور المستجدات والبدائل،    .قضية فلسطين في إطار من المتغيرات الإسرائيلية، والإقليمية، والدولية

 .والسيناريوهات، والسبل، نحو تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية

  

بحثي، بتمويل مشترك من الإتحاد الأوروبي " كنتاج ثلاث سنوات من العمل ضمن مشروع 2030يأتي التقرير "فلسطين 

ورقة بحثية متعلقة بالشأن الفلسطيني على ضوء المتغيرات  12التقرير مبني على   .ووزارة الخارجية النرويجية

الإسرائيلية، والإقليمية، والدولية. إن التحديات المعاصرة الموجودة في كل إطار من الأطر الثلاثة المدروسة عديدة، 

ائقا أمام نيل الفلسطينيين لاستقلالهم الوطني والتوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين بناء على قرارات الأمم وتشكل ع 

لكن وبالرغم من هذه التحديات، يرى التقرير أن العقد القادم يمتاز بوضوح الرؤيا لدى كافة الأطراف، وبالأمل   .المتحدة

 .دة انبعاث فلسطين وشعبها ونضالهاوبالفرصة للتغير الإيجابي الذي سيؤدي إلى إعا

  

ما يسمى بصفقة القرن، مع أنها تهدف إلى قلب التوازن لصالح إسرائيل وتصفية القضية الفلسطينية وتقويض 

معنويات الفلسطينيين، الا انها أدت إلى كشف نوايا إسرائيل، وأعادت قضية فلسطين إلى قمة الأولويات 

ارات استراتيجية مستقبلية وإمكانات التداخل بينها، بهدف إعادة الاعتبار إلى قضية يقدم التقرير ثلاثة مس   .الدولية

   .فلسطين كقضية شعب وأمة

  

" دليلا إستراتيجيا ومرجعا للسياسيين، والإعلاميين، والأكاديميين، والباحثين، والمجتمع 2030يشكل التقرير "فلسطين 

حسب توقعاتنا فإن هذا التقرير سيساهم في صياغة    .ليميين والدوليينالمدني، والنشطاء الميدانيين، والشركاء الإق

 .الاسس بعيدة المدى للعلاقات والإستراتيجيات التي ستسير بالقضية الفلسطينية إلى الأمام

  

التقرير "فلسطين  لتقديممجموعة فلسطين للتفكير الإستراتيجي ومجموعة أكسفورد للأبحاث لقاءا افتراضيا  استضافت

   2020.  حزيران 30في " 2030

  

  . للمزيد من المعلومات عن مجموعة فلسطين للتفكير الإستراتيجي ولقراءة التقرير هناأنقر 
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 :خلفية الموضوع

"بناء سنوات على مسارات متعددة، عنوانه  3" المرحلة الأخيرة من عمل بحثي مدته 2030يشكل التقرير "فلسطين 

، وبتمويل مشترك من القدرات الإستراتيجية: تنمية قدرات المجتمع المدني، والسياسي، والشركاء الجدد في فلسطين"

   .الخارجة النرويجيةالإتحاد الأوروبي من خلال مبادرة بناء السلام، ووزارة 

  

بينما كانت "عملية السلام" تعاني من الجمود وانهيار المفاوضات بين   2016انبثقت فكرة المشروع أواخر عام 

لهذا، فإن تركيز البحث كان على    .الفلسطينيين والإسرائيليين، وظهور "اليمين الجديد" في إسرائيل، والفوضى الإقليمية

اعي، والسياسي، والاقتصادي داخل إسرائيل، إضافة إلى النظر في التحالفات المتغيرة فيما تصميم مسح للواقع الاجتم

يخص قضية فلسطين، وأخيرا إلى تقييم الأطر المحتملة التي تؤدي إلى تجديد انخراط المجتمع الدولي واهتمامه 

 .بقضية فلسطين

  

السياسي، وإيجاد منتديات شاملة، وبناء   -ل المجتمعي يهدف المشروع في إطاره العام إلى إيجاد شبكات جديدة من العم

في المحصلة النهائية، توفر هذه المنتديات مخرجات معرفية وإستراتيجيات ذات   .القدرات الإستراتيجية لدى الشركاء

   .تأثير على عمليات صنع القرار في فلسطين

  

الإستراتيجي، وقام بالتنسيق مع مجموعة أكسفورد استلهم التقرير منهجيته من طريقة عمل مجموعة فلسطين للتفكير 

   .)غزة( في تنفيذ المشروع PALThinkللأبحاث، بينما شاركت مؤسسة مدار )رام هللا( ومؤسسة

  

، بهدف تنمية ودمج القدرات في مجال التفكير  2008الإستراتيجي عملها في العام  مجموعة فلسطين للتفكيرباشرت 

فلسطين، ولتقديم العون للمشروع الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية في الإستراتيجي المستدام في 

تعمل المجموعة من خلال التفاعل مع شريحة كبيرة من الفلسطينيين الذين يلعبون دورا   .توفير التحليل الاستراتيجي 

إيصال المعلومات لصناع القرار في  كما تهدف أيضا إلى   .رئيسيا من مختلف الخلفيات السياسية والمهنية والجغرافية

قدمت المجموعة   .فلسطين، والتأثير على السياسات، وتغطية الفجوة الإستراتيجية في الحوار السياسي الفلسطيني 

دعما مستداما للتفكير الإستراتيجي الفلسطيني، واستضافت اللقاءات، والمجموعات البؤرية، وقامت بتطوير التحليلات  

خطيط السيناريوهات، بهدف تسيير وإيجاد مساحة آمنة للنقاش حول الإستراتيجيات وصياغتها والانتقال  الإستراتيجية، وت

(، وكان  2017، 2015، 2014، 2012، 2008نجحت المجموعة في تقديم خمسة تقارير إستراتيجية رئيسيه )  .إلى الأمام

من الخيارات، والأهداف، والبدائل، والأطر التي كان تفكيرها يشكل انعكاسا للحوار الوطني ورافدا له، مما وفر مجموعة 

 .لها أثر على السياسات الفلسطينية وصناع القرار

  

تعمل المجموعة على إنهاء دوامة   .: مسجله رسميا في المملكة المتحدة كمؤسسة مستقلةمجموعة أكسفورد للأبحاث

تعزيز مسار السلام والتنمية على المدى البعيد كأفضل  العنف من خلال التأثير على الرأي العام وصناع القرار من أجل 

خيار للدفاع والسياسات الأمنية، ولإيجاد منبر شامل للشعوب التي تعيش في مناطق الصراع لكي يتمكنوا من تحديد 

 .وصياغة الحلول والتأثير فيها

  

ية، وغير حكومية، تعنى بالأبحاث للدراسات الإستراتيجية: مؤسسة مستقلة، غير ربحية، غير سياس  PALThink مجموعة

 .التي تساهم في تحفيز الحوار العقلاني والإجماع لما فيه مصلحة الفلسطينيين والمنطقة

  

مؤسسة بحثية مستقلة، متخصصة في الشأن الإسرائيلي، ومقرها  :MADAR المنتدى الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية

بهدف تلبية الاحتياجات الفلسطينية والعربية الطارئة لمركز  2000ام تأسس المنتدى في الع  .في رام هللا، فلسطين

 .أبحاث متخصص في دراسة الشأن الإسرائيلي 

  

 

 


