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 تقدمي
 

يسر مركز الزيتونة أن ينشر ورقة السياسات هذه حول انعكاسات التطورات األخرية يف الساحة 
( على مسار ترتيب البيت الداخلي 2021أاير/ مايو -الفلسطينية )حتديدًا نيسان/ أبريل

الفلسطيين. وقد مشلت التطورات قيام قيادة السلطة وفتح بتعطيل االنتخاابت الفلسطينية والذي 
رافقه حالة سخط شعيب وفصائلي واسع. كما شهدت تصاعد اهلبة الشعبية يف القدس ضّد 

ملسجد يمنة على احماوالت االحتالل يف السيطرة على حي الشيخ جراح، والسعي لبسط اهل
األقصى. وترافق ذلك مع دخول املقاومة يف قطاع غزة يف معركة "سيف القدس" دفاعًا عن 
األقصى والقدس، وما صاحبه من عدوان إسرائيلي على القطاع، ومن تصاعد اهلبة اجلماهريية يف 

 مع األحداث.والتفاعل العريب واإلسالمي والدويل الواسع  1948الضفة الغربية وفلسطني احملتلة 
وهذه الورقة هي خالصة حلقة نقاش عقدها املركز، وشارك فيها عدد من اخلرباء املتخصصني 
يف الشأن الفلسطيين. وقد قام األستاذ عاطف اجلوالين إبعداد نص الورقة؛ كما قام أ. د. حمسن 

 حممد صاحل بتحريرها.  
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 ملخص
 

بعد أشهر من السعي احلثيث لرتتيب البيت الفلسطيين، وقبيل انطالق احلمالت االنتخابية 
بتعطيل العملية  29/4/2021يف الضفة الغربية وقطاع غزة، قامت قيادة السلطة وفتح يف 

االنتخابية، مبا تسبب حبالة سخط شعيب واسع. وترافق ذلك مع تصاعد اهلبة الشعبية يف القدس 
عي الصهاينة ملصادرة حي الشيخ جراح، وتوسيع نفوذهم الزماين واملكاين يف يف مواجهة س

األقصى. وقامت قوى املقاومة يف قطاع غزة من طرفها إبطالق معركة "سيف القدس"، بينما قام 
(؛ يف الوقت الذي 21/5/2021-10االحتالل اإلسرائيلي بشن عدوان واسع على القطاع )

ووسط فلسطيين اخلارج،  1948اتسعت فيه املظاهرات وأجواء االنتفاضة يف الضفة وفلسطني 
 مصحوبة بدعم وتفاعل شعيب عريب وإسالمي وعاملي واسع.

وقد خرجت محاس واملقاومة من املعركة وسط التفاف شعيب شامل، بينما وجدت قيادة السلطة 
لي، رتاجعة شعبياً، يف الوقت الذي فشل فيه االحتالل اإلسرائيوفتح نفسها معزولة سياسيًا وم

 وتعززت فيه قدرات املقاومة على النكاية فيه.
ومن بني أربعة سيناريوهات حمتملة، من املرجح أن تسعى قيادة السلطة وفتح إىل انفتاح جزئي 

ؤكدة فيها،  يف الوضع الداخلي، دون أن تذهب إىل خيار االنتخاابت، بسبب خسارهتا شبه امل
 كما ستسعى القوى العربية والدولية إلعادة أتهيل السلطة ملتابعة اإلمساك ابلوضع الفلسطيين.

ويف ضوء اخليارات األربعة املتاحة أمام قوى املقاومة والتغيري، فلعل اخليار األنسب يصب يف 
ابلسلطة وال  ماجتاه تشكيل اصطفاف وطين واسع على قاعدة املقاومة والقدس، ويكون غري ملتز 

معايريها، وال منتظر على أبواهبا، ولكن دون أن يدخل يف مناكفات معها؛ سعيًا للدفع ابجتاه 
 إعادة ترتيب حاسٍم للبيت الفلسطيين، ويعرب بشكل اتم عن اإلرادة احلقيقية للشعب الفلسطيين.  

 
 كلمات مفتاحية:
    العدوان اإلسرائيلي             سيف القدس           القدس       تعطيل االنتخاابت

 مقاومة فلسطينية        انتفاضة                 قطاع غزة
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 انعكاسات تعطيل النتخاابت ومعركة سيف القدس
 على مسار ترتيب البيت الداخلي الفلسطيين

 1عاطف اجلولين
 :مقدمة

 

ها إىل مستوى يرقى بعضشهدت الساحة الفلسطينية متغرّيات مهمة خالل األسابيع الفائتة، 
ن هذه املتغريات أ أن يكون بداايت حتول اسرتاتيجي يف مسار الصراع العريب اإلسرائيلي. وال شكّ 

سيكون هلا انعكاسات على أطراف عديدة وجوانب خمتلفة، وترّكز هذه الورقة على قراءة تداعياهتا 
الفلسطيين،  مسار ترتيب البيتخالل الفرتة القادمة على العالقات الفلسطينية الداخلية وعلى 

 وتناقش السيناريوهات احملتملة لذلك، كمقدمة القرتاح اخليار املناسب يف التعامل معها.
 

 اجلزء األول: أهم املتغريات
 

 :أولا: تعطيل النتخاابت الفلسطينية
 

مل يكن مفاجئًا جلوء قيادة حركة فتح 
والسلطة لتأجيل االنتخاابت، حيث ظهرت 
مؤشرات ذلك قبل أسابيع من اختاذ القرار 

، وقد كان واضحاً أن املربر 29/4/2021يف 
الذي سيستخدم لتربير القرار هو التذرع 
برفض االحتالل اإلسرائيلي إجراء 

                                                           

 فلسطيين، رئيس حترير جريدة السبيل، خبري يف الشؤون السياسية واالسرتاتيجيةإعالمي وكاتب أردين من أصل  1
ُنشرت له مئات املقاالت والتحليالت السياسية وتقديرات املوقف وأوراق العمل، ابإلضافة  ،الفلسطينية واألردنية

 إىل حضوره النشط يف الوسائل املرئية واملسموعة.
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 وففت أبرز الدوافع اليتكان واضحاً للجميع أن االنتخاابت يف القدس. لكن يف حقيقة األمر  
 :وراء فرار تعطيل النتخاابت

اخلشية من نتائج االنتخاابت، مع تزايد املؤشرات على احتماالت تراجع حركة فتح وتقدم  .1
 منافستها حركة محاس.

احتدام اخلالفات داخل صفوف حركة فتح خبصوص االنتخاابت، ومترد الربغوثي وانصر القدوة  .2
وإصرارمها على خوض االنتخاابت التشريعية بقائمة مستقلة، األمر الذي  ،قرارات احلركة على

 يهدد ابنقسام حركة فتح وبرتاجع فرصها يف االنتخاابت.

خشية حممود عباس من خسارة مرّجحة ملوقع الرائسة، بسبب إصرار مروان الربغوثي على الرتشح  .3
 لالنتخاابت الرائسية يف مواجهته.

لوالايت املتحدة و"إسرائيل" وعدد من الدول العربية من احتماالت تقّدم حركة محاس ختوفات ا .4
 يف االنتخاابت، وتقدمي النصائح وممارسة الضغوط على عباس لتأجيل االنتخاابت.

وفد ترتب على فرار تعطيل النتخاابت عدٌد من النعكاسات على الساحة الفلسطينية 
  من أبرزها:

سياسياً، حيث رفضت معظم الفصائل والقوى والنخب الفلسطينية مربرات عزل موقف السلطة  .1
السلطة لتعطيل االنتخاابت، ومحّلتها مسؤولية أتجيل االستحقاق االنتخايب، وأكدت أن القرار 
اختذ نتيجة اخلشية من النتائج ومن التداعيات على وضع حركة فتح الداخلي واستجابة لضغوط 

لطة لتأجيل االنتخاابت، ورأت أن الفرصة كانت متاحة خلوض خارجية. ورفضت مربرات الس
 التحدي مع االحتالل عرب اإلصرار على إجرائها يف مدينة القدس دون اخلضوع إلرادته.

عودة التوتر والتأزم للعالقات الداخلية  .2
الفلسطينية، حيث قاطعت حركة محاس اللقاء 
التشاوري الشكلي الذي دعت له قيادة السلطة 
لتغطية قرارها بتأجيل االنتخاابت، ويرّجح أن 
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 ينعكس قرار التأجيل سلباً على فرص إهناء االنقسام وترتيب البيت الداخلي.

ذي عرّب من خالل ال ،لطة وحركة فتح يف أوساط الشعب الفلسطيينالتأثري سلبًا يف صورة الس .3
 عمليات التسجيل الواسعة لالقرتاع عن توقه إلجراء االنتخاابت ولتجديد شرعية املؤسسات.

ظهور قيادة فتح كسبب رئيسي يف االنقسام الفلسطيين، بعد تعطيلها االنتخاابت، وبعد أن  .4
 املطلوبة إلجرائها يف أجواء حرة وشفافة.قدمت محاس كل الضماانت والتنازالت 

إضعاف موقف عباس والسلطة لدى األطراف العربية والدولية، بسبب هربه من استحقاق  .1
 االنتخاابت، وهترّبه من نتائجها احملتملة؛ وابلتايل إضعاف شرعيته عملياً يف عيوهنا.

 

 :اثنياا: النتفاضة واملقاومة الشعبية يف القدس
 

تصدى املقدسيون جبرأة وبطولة وروح حتدٍّ قوية لقوات االحتالل وقطعان املستوطنني، للحيلولة 
دون تكريس السيادة اإلسرائيلية وفرض أمر واقع فيما يتعلق ببواابت الدخول إىل األقصى. وطوال 

أكثر من عشرة أايم خاض املقدسيون 
عملية مقاومة شعبية مميزة جنحوا من خالهلا 

رادة االحتالل وإرغامه عن يف كسر إ
الرتاجع عن إجراءاته املتعلقة ابملسجد 
األقصى. تال ذلك تصعيد خطري من قوات 
االحتالل فيما يتعلق ابلتوجه إلخالء 

كان التصعيد   (10/5/2021هـ )1442رمضان  28مقدسيني من بيوهتم يف حي الشيخ جراح، ويف 
 املميز يف املواجهة مع قوات االحتالل واملستوطنني للكيان الصهيوين.

وابلوفوف على نتائج هّبة ابب العامود واملقاومة الشعبية للمقدسيني ضّد إجراءات 
 الحتالل على الوضع الفلسطيين الداخلي، ميكن اإلشارة إىل التداعيات التالية:

ططات لشعبية وأتثريها، يف تثبيت السيادة الفلسطينية، ويف إفشال خمأبرزت أمهية دور املقاومة ا .1
 االحتالل وإجراءاته اهلادفة لتهويد القدس واملقدسات.
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أعادت احليوية للشارع الفلسطيين، ورفعت معنوايت الفلسطينيني، ووحدهتم يف الداخل واخلارج،  .2
 هتم وإصراراهم وإمكاانهتموأبرزت قدرهتم على التحدي وخوض املواجهة مع االحتالل إبراد

 احملدودة. 

أحرجت انتفاضة القدس قيادة السلطة وحركة فتح، وأظهرت ضعف موقفها ودورها جتاه ما جيري  .3
 يف القدس واألقصى، وأهنا غري مؤهلة للدفاع عنهما ومحايتهما.

 وّفرت املربّر للمقاومة املسلحة للتدخل وخلوض املواجهة دفاعاً عن القدس واملقدسات. .4

 وّفرت بيئة تفاعل عريب وإسالمي دويل واسعة وعارمة، للقدس وفلسطني. .1

 
 :اثلثاا: معركة القدس ودخول املقاومة يف فطاع غزة ساحة املواجهة مع العدو

 

على الرغم من أهنا تشكل موجة من موجات املواجهة الواسعة والقوية مع االحتالل، حيث 
تبدو  (2021، إال أن املواجهة األخرية )أاير/ مايو 2014و 2012و 2008تكررت يف السنوات 

أكثر أمهية وخطورة يف دالالهتا وتداعياهتا على مسار الصراع العريب اإلسرائيلي، وعلى الوضع 
 الداخلي الفلسطيين. 

وقد جنحت املقاومة يف الربوز مدافعةً عن القدس واألقصى، وقامت بتحمل مسؤوليتها التارخيية 
ألمة. فلم يكن أصل املواجهة دفاعاً عن غزة أو رفضاً الستمرار احلصار عنها، كما ابلنيابة عن ا
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أهنا جاءت بعد أايم من مواجهاٍت تركت فيها سلطة رام هللا والدول العربية واإلسالمية املقدسيون 
 وحدهم يف مواجهة قوات االحتالل واملستوطنني. 
 ومن أهم التداعيات اليت ترتبت على املواجهة:

إعادة االعتبار للقضية الفلسطينية عربياً  .1
وإقليميًا ودولياً، وإهناء حالة التجاهل 

راز وإب ،والتهميش اليت استمرت لسنوات
 صعوبة جتاوز القضية الفلسطينية والقفز من
فوقها عرب تطبيع العالقات بني الكيان 

خالل تلك  نطقة منالصهيوين والدول العربية، والتأكيد على أن االستقرار لن يتحقق يف امل
 االتفاقات ما مل يتم إجياد حّل مرٍض للقضية الفلسطينية.

 حتقيق نقلة نوعية مهمة يف مكانة املقاومة الفلسطينية، حيث كرستها يف نظر الفلسطينيني والعرب .2
واملسلمني كطرف مؤهل حلماية القدس واألقصى وللدفاع عنهما يف وجه االستهداف اإلسرائيلي، 

 ،دانةفيه الدور املؤثر لألطراف الفاعلة فلسطينياً وإقليمياً واليت اكتفت ابلشجب واإليف وقت غاب 
 ومل جترؤ على اختاذ قرارات عملية يف الدفاع عن األقصى وحي الشيخ جراح. 

التأثري عميقًا يف الوعي الفلسطيين والعريب  .3
دف إجناز ه واإلسالمي فيما يتعلق إبمكانية

التحرير وإزالة االحتالل يف مدى منظور ال يتم 
ترحيله لألجيال القادمة. فقد أظهرت املواجهة 
هشاشة الكيان الصهيوين وإمكانية مواجهته 
وإحلاق اهلزمية به، ومل يعد احلديث عن إجناز 
التحرير جمرد حلم أو حالة رومانسية غري 

  عوبته.صواقعية، بل ابت أمراً ممكناً ابلرغم من 
 للقدس ردن دعماا أليف اظاهرة م
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توحيد الشعب الفلسطيين يف خمتلف مواقع وجوده، يف الضفة والقطاع والشتات واألراضي احملتلة  .4
، حيث شارك اجلميع بفعالية يف املعركة، مبا يتوافق مع الظروف واملعطيات اخلاصة 1948سنة 

 لكل طرف.

مع االحتالل، ووضع  وإدخاهلم بقوة يف دائرة الصراع 48حتريك الداخل الفلسطيين يف أراضي الـ  .1
حّد حلالة السلبية والتهميش لدورهم يف مواجهة االحتالل، واهتزاز حالة التعايش بينهم وبني 
اإلسرائيليني يف املدن املختلطة. وتشّكل هذه النتيجة تطورًا مهمًا يف مسرية املقاومة والنضال 

توقع مثل هذا األمر، اليت مل ت الفلسطيين، ويف الوقت ذاته تشّكل خطراً كبريًا يف نظر "إسرائيل"
وستجد صعوبة ابلغة يف معاجلته وجتاوز آاثره وتداعياته؛ كما ال يستبعد أن تتخذ جمموعة من 

 اإلجراءات االنتقامية والقمعية حبقهم.

وبسبب  ،حتريك الضفة الغربية وإعادة روح االنتفاضة إليها بعد سنوات من الغياب والتهميش .6
أي حترك شعيب ملواجهة االحتالل. وقد تسببت املعركة إبحراج قيادة  قيام السلطة بكبح مجاح

السلطة وحركة فتح اليت غابت عن املواجهة مع االحتالل، يف ظّل مشاركة خمتلف القوى 
الفلسطينية يف املعركة، فيما اكتفت قيادة فتح والسلطة إبصدار املواقف السياسية وإبجراء 

اف العربية والدولية. وقد أدى ضعف موقف قيادة السلطة االتصاالت الديبلوماسية مع األطر 
وفتح يف املواجهة بصورة واضحة إىل تراجع شعبيتها، بل إنه أحرجها تنظيمياً، وأبرز مظاهر أزمة 
وا  داخل فتح بني فريق مرهتن التفاقيات أوسلو والتنسيق األمين، وبني شباب احلركة الذين عربر

 سقف املواقف السياسية املتدين حلركتهم وسلطتهم. بوضوح عن غضبهم وعدم رضاهم عن

 
 :رابعاا: انتشار مظاهر املقاومة الشعبية والتظاهرات يف الضفة

 

تفاعلت الضفة الغربية بصورة غري مسبوقة، خالل السنوات األخرية، مع التطورات يف القدس 
ة الغربية، مناطق الضف ومع املواجهة البطولية بني املقاومة يف غزة واالحتالل، وشهدت خمتلف

وألايم عديدة، أجواء تشبه إىل حّد بعيد أجواء االنتفاضتني األوىل والثانية، األمر الذي أعاد طرح 
 التساؤالت حول إمكانية اندالع انتفاضة اثلثة يف املدى املنظور.
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لشعبية يف اومن أهم التداعيات اليت ترتبت على حترك الضفة الغربية وانتشار مظاهر املقاومة 
 الضفة خالل األايم الفائتة:

 إذكاء روح التحدي لدى قطاعات واسعة من الشباب الفلسطيين الذي ولد بعد االنتفاضة الثانية. .1

كسر احلاجز النفسي الذي كان حيول دون جتّدد االنتفاضة وتنظيم فعاليات املقاومة الشعبية  .2
 ن السلطة. بسبب التنسيق األمين واإلجراءات القمعية ألجهزة أم

إحراج حركة فتح، ودفعها لتعويض غياهبا عن ساحة املعركة مع االحتالل عرب تنظيم الفعاليات  .3
 الشعبية من مظاهرات وإضراابت واستعراضات مسلحة يف بعض األحيان.

 

ومع إدراك صعوبة الرهان على اندفاع فعاليات املقاومة الشعبية الراهنة حنو انتفاضة اثلثة بسبب 
السلطة الفلسطينية وأجهزهتا األمنية لذلك واستمرار رهاهنا على اخليار التفاوضي، فإن روح ممانعة 

التحدي والرغبة مبواجهة االحتالل اليت برزت لدى الشباب الفلسطيين بتأثري املواجهة األخرية 
 ستشكل حتدايً مهماً ال يسهل على قيادة فتح والسلطة التعامل معه.

 
 :والتعامل اإلسرائيليخامساا: السلوك 

 

أظهر اجلانب اإلسرائيلي ارتباكاً واضحاً يف األداء السياسي وامليداين، سواء تعّلق األمر إبدارة 
املواجهة مع املقدسيني يف املسجد األقصى ويف 
حي الشيخ جراح، أم إبدارة املعركة مع املقاومة 
اليت كانت هي الطرف املبادر يف املواجهة هذه 

ي املرة. كما ظهر أتثري العامل الشخص
ري واالعتبارات املصلحية لبنيامني نتنياهو يف التأث

بقرارات احلكومة ويف طريقة إدارهتا للمواجهة مع 
 املقدسيني واملقاومة. 

ومن أبرز التداعيات املتوقعة لفشل اجلانب اإلسرائيلي يف إدارة ملف املواجهة مع املقدسيني 
 ومع املقاومة يف غزة:

 بنيامني نتنياهو
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اليمني  مني نتنياهو. فإذا كان اخلوف من احملاكمة والرغبة ابجتذابهتديد املستقبل السياسي لبنيا .1
اإلسرائيلي وقطع الطريق على منافسه تومي لبيد يف تشكيل احلكومة، الدافع األهم املؤثر يف 
سلوك نتنياهو وأدائه السياسي، فإن إخفاقه الذي بدا واضحًا يف إدارة املواجهة مع املقاومة رمبا 

 اسي وحيّمله مسؤولية الفشل وهتديد مستقبل الدولة.يشطب مستقبله السي
ضرب القشرة الشكلية للتعايش بني اإلسرائيليني وفلسطينيي الداخل، وبروز أزمة جمتمعية حاّدة  .2

 يصعب التعامل معها ورأب صدعها، وهو ما يشّكل حتّدايً ألي حكومة إسرائيلية قادمة.

اإلسرائيليني بصورة قوية نتيجة التهديد الذي عودة هاجس القلق على األمن الشخصي لدى  .3
شعروا به خالل أايم املواجهة مع املقاومة. حيث ابت مدى صواريخ املقاومة يصل مجيع مساحة 
فلسطني التارخيية ويشمل مجيع اإلسرائيليني، األمر الذي قد جيعل من اإلقامة يف فلسطني أمراً 

حتماالت أتثري ذلك على احتماالت اهلجرة ا ابإلضافة إىل غري جاذب للمهاجرين اليهود،
 املعاكسة.

إرابك املشهد السياسي، والتأثري يف خيارات الناخب اإلسرائيلي يف االنتخاابت القادمة، وتزايد  .4
أتثري عامل األمن الشخصي كمحدد رئيسي يف خيارات الناخبني، كما كان احلال يف تسعينيات 

إلسرائيلي ادية. فقد ظهر للناخب اإلسرائيلي فشل اليمني ابتأثري العمليات االستشه القرن املاضي
 تقدمي بديل املتقاعدين" يف"يف توفري األمن له، كما فشل بيين جانتس وحتالف ضباط اجليش 

 مناسب للناخب اإلسرائيلي، األمر الذي يُعّقد احلساابت يف أي انتخاابت برملانية قادمة.
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تراجع أمهية دور السلطة الفلسطينية يف حساابت اجلانب اإلسرائيلي، حيث مل تعد طرفًا ميكن  .1
ركة محاس حلاالعتماد والرهان عليه بقدر كاٍف يف ضبط الفلسطينيني، يف ظّل بروز دور متزايد 

 فيما يتعلق بقرار احلرب واالستقرار.

 ، في:Time.News ،14/5/2021 اتميز نيوز موقع

https://time.news/craft-rockets-against-jets-and-the-iron-

dome-shield-corriere-it/ 
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 :سادساا: التفاعل العريب واإلسالمي الرمسي والشعيب
 

كان التفاعل العريب واإلسالمي قوايً، على املستويني الرمسي والشعيب، مع أحداث القدس 
 واملواجهة بني املقاومة واالحتالل.

وألن الدفاع عن القدس كان عنوااًن للمواجهة األخرية مع على صعيد املوفف الرمسي؛ 
االحتالل، برزت مواقف قوية ملعظم احلكومات العربية واإلسالمية يف أتييد الشعب الفلسطيين 

 وإدانة الكيان الصهيوين. 
وخبالف كثري من املواجهات السابقة، اليت محّلت فيها بعض األطراف الرمسية العربية املقاومة 
بعض املسؤولية عن تصعيد األوضاع، بدا املوقف موحداً بدرجة كبرية بتحميل االحتالل مسؤولية 

لمقاومة يف األقصى وحي الشيخ جراح، األمر الذي وّفر لالتصعيد األخري بفعل إجراءاته املستفزّة 
  غطاًء عربياً وإسالمياً مميزاً هذه املرة.

وقد أحرجت املواجهة األخرية الدول العربية اليت سارعت للتطبيع مع االحتالل أمام شعوهبا 
ع دولة موأمام شعوب األمة العربية، وأسقطت ذرائعها اليت سّوقتها لتربير إبرام االتفاقيات 

االحتالل حبجة اإلسهام يف محاية الشعب الفلسطيين، حيث فشلت تلك الدول يف القيام أبي 

لسياسي رئيس املكتب او  أمري قطر الشيخ متيم بن محد آل اثينلقاء بني 
 هنية ضمن مساعي قطر لوقف إطالق النار يف غزةحلركة "محاس" إمساعيل 
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طبِّّعة" إبصدار 
ُ
دور مؤثر لكبح مجاح االعتداءات اإلسرائيلية. وبشكل عام، قامت الدول "امل

 بياانت خجولة، وظهر بعضها مبظهر الوسيط بني طرفني، كما مل تبادر أي من هذه الدول أبخذ
 أي إجراءات احتجاجية أو عقابية ضّد العدوان اإلسرائيلي مثل سحب السفراء... وغري ذاك.

ها، شّكلت املواجهة األخرية مع االحتالل بشقيوعلى الصعيد الشعيب العريب واإلسالمي؛ 
املقدسي واملقاوم، رافعة قوية للمعنوايت يف الشارع العريب واإلسالمي الذي تفاعل بصورة واسعة 

األداء البطويل للمقدسيني وللمقاومة املسلحة. وهو ما رفع من مكانة املقاومة الفلسطينية مع 
لدى الشعوب العربية واإلسالمية اليت ابتت ترى يف تلك املقاومة أمالً مشرقاً يف ظّل حالة الضعف 

 واالستخذاء الرمسي العريب واإلسالمي.
املقاومة ر قوة وبروزًا يف إسناد املقدسيني و وقد كان التفاعل الشعيب يف األردن ولبنان األكث

 الفلسطينية، سواء عرب الفعاليات الشعبية اليت مل تتوقف يف خمتلف املدن، أم عرب املسريات على
 احلدود مع فلسطني. 

س النواب األردين. يف جملوكان التأييد جارفاً للشعب الفلسطيين، بل وللمقاومة الفلسطينية، 
وابإلضافة إىل حضور الُبعد اإلسالمي والعرويب واألخوي يف تفاعل األردنيني وتعاطفهم مع القدس 
واملقاومة، برز عامل مهم جديد يؤثر يف نظرة النخب واحلالة الشعبية األردنية للمقاومة الفلسطينية، 

حيث ابتت ترى فيها خط الدفاع األول 
دن يف مواجهة األطماع واألقوى عن األر 

ية التوسعية الصهيونية، ويف احلفاظ على اهلو 
األردنية، ويف دفن مشاريع التوطني والوطن 

م البديل اليت يروهنا هتديدًا لكياهنم وهويته
 الوطنية.

  
  

 مظاهرة يف داير بكر الرتكية نصرة لألفصى
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 اجلزء الثاين: السيناريوهات واخليارات احملتملة
 

 :يعلى الوضع الفلسطيين الداخلاملتغريات  أولا: السيناريوهات احملتملة لتأثري
 

 ميكن تكثيف املشهد القائم حالياً بتأثري املتغريات السابقة على النحو التايل:
تراجع كبري وغري مسبوق يف مكانة السلطة وشعبيتها ومصداقيتها، وبوادر أزمة داخلية حول أداء  .1

 قيادة فتح والسلطة وخياراهتا السياسية. 

طينياً املقاومة فلستقّدم كبري يف مكانة  .2
وعربيًا وإقليميًا ودولياً، وتزايد وزهنا 
لدى األصدقاء واخلصوم واحملايدين، 
وبروز قناعة إقليمية ودولية بضرورة 
االنفتاح عليها والتواصل معها يف أي 
 ترتيبات سياسية مستقبلية لتحقيق

لفلسطينية السلطة ا االستقرار اإلقليمي، حيث ظهر بشكل واضح أن حصر العالقة السياسية مع
مل يعد أمرًا عملياً، كما تبني صعوبة القفز عن القضية الفلسطينية وعبثية الرهان على االكتفاء 

 بتطبيع العالقات مع الدول العربية.

ومشاركة كل ساحات الثقل  ،، شتات(48تعزيز وحدة الشعب الفلسطيين جغرافياً )ضفة، غزة،  .3
 ل.الفلسطيين يف مشروع مواجهة االحتال

اخنراط أكرب لإلدارة األمريكية يف الصراع العريب اإلسرائيلي، خالفاً لتوجهاهتا قبل املواجهة األخرية،  .4
 وتزايد القناعة لدى األوساط األوروبية أبمهية إطالق مسار سياسي خالل املرحلة القادمة.

 وتربز أربعة سيناريوهات حمتملة لتأثري التطورات واملتغريات السابقة على الوضع الفلسطيين
 الداخلي، وعلى العالقات الفلسطينية البينية، وفرص إهناء االنقسام وترتيب البيت الداخلي: 

، تسيناريو حتقيق الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الداخلي، وإهناء االنقسام، وتفعيل املؤسسا .1
 وإجراء االنتخاابت املعطّلة.
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سيناريو االنفتاح اجلزئي، والتفعيل اجلزئي للمصاحلة، وتفعيل اإلطار القيادي املوحد للفصائل  .2
نية على وإبقاء واقع املؤسسات الرمسية الفلسطي ،الفلسطينية، مع أتجيل االستحقاق االنتخايب

 وضعه الراهن.

 حدة.سياسية، واجلهود غري املثمرة إلهناء االنقسام وحتقيق الو سيناريو اجلمود واستمرار املناورات ال .3

سيناريو أتزم العالقات الفلسطينية الداخلية، وتكريس االنقسام بصورة أكرب، وتزايد التنافس بني  .4
 حركيتي فتح ومحاس، بتأثري القلق من زايدة حضور وشعبية املقاومة بعد املواجهات األخرية.

 
 :السيناريوهاتاثنياا: الرتجيح بني 

 

 مثة ستة حمددات للرتجيح بني السيناريوهات:
تداعيات املواجهة األخرية على شعبية فتح والسلطة لدى الشعب  .1

، ورغبتها يف جتاوز األزمة الداخلية واحلرج الشعيب ،الفلسطيين
 والصورة السلبية الناجتة عن ضعف موقفها، وغياهبا عن التأثري يف

 املواجهات األخرية.

رغبة السلطة يف تكريس قيادهتا ومتثيلها للشعب الفلسطيين،  .2
ومواجهة التشكيك بشرعيتها بعد تراجع دورها يف املواجهات 
األخرية، وقطع الطريق على تقّدم املقاومة لقيادة املشروع الوطين 

 الفلسطيين.

  وتقّدم شعبيتها.ريخيارات املقاومة الفلسطينية جتاه مستقبل العالقات الداخلية، بعد إجنازها الكب .3

ت أتثري العامل العريب مبواقفه املتعددة وخياراته جتاه الوضع الفلسطيين الداخلي يف ضوء املتغريا .4
اجلديدة املهمة اليت غرّيت مالمح املشهد الفلسطيين، وأثّرت بشكل ملحوظ يف املشهد الشعيب 

 العريب.

نتائج قاشات داخلية حادة، على خلفية الأتثري العامل اإلسرائيلي الذي يرّجح أن يشهد جدالً ون .1
القاسية للمواجهة األخرية مع املقاومة، على معنوايت اإلسرائيليني وعلى قوة الردع اإلسرائيلية، 
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ومدى أتثري ذلك كله على رغبة القيادة اإلسرائيلية ابستمرار االنقسام الفلسطيين، أو احتواء 
 املقاومة ضمن سقوف سياسية حمددة.

عامل الدويل، وخصوصًا موقف أتثري ال .6
إدارة ابيدن والدول األوروبية، جتاه 
مستقبل العالقات الفلسطينية الداخلية 
والرغبة يف إعادة أتهيل السلطة، وكذلك 
حتقيق املقاربة الصعبة بني الرغبة 

إبضعاف املقاومة سياسياً واحليلولة دون تصّدرها للمشهد السياسي عرب االنتخاابت، وبني الرغبة 
ابحتوائها ضمن مسار سياسي حيول دون مراكمتها لعناصر القوة ودون سيطرهتا عمليًا على 

 املشهد الفلسطيين.

 
 السيناريو املرجح:

 

وإبسقاط احملددات السابقة على السيناريوهات األربعة يتضح أن السيناريو الثاين )االنفتاح 
 التاليني:اجلزئي( هو املرّجح يف اللحظة الراهنة لالعتبارين 

تبدو قيادة فتح والسلطة معنية بتجاوز احلرج الناتج عن ضعف موقفها السياسي جتاه قضية  .1
القدس واملواجهة األخرية مع االحتالل، كما يرّجح أن تسعى لتكريس شرعيتها ومتثيلها للشعب 

قت و الفلسطيين ولقطع الطريق على أي حماوالت لتشكيل أطر وطنية بديلة عن املنظمة، ويف ال
ذاته هي تدرك خطورة الذهاب حنو ترتيب البيت الفلسطيين بصورة جدية مبا يتضمنه ذلك من 
إجراء لالنتخاابت يف ظّل املعطيات احلالية اليت متيل لصاحل املقاومة، وستكون معنية خالل الفرتة 

األخرية  ستثمار األحداثوللوالايت املتحدة، وستسعى ال لالحتالل ة دورهاأمهي القادمة بتأكيد
 إلعادة نفخ الروح يف السلطة الفلسطينية.

 ابلتايل قد يبدو السيناريو الثاين )االنفتاح اجلزئي( هو املرجح يف خياراهتا يف الوقت الراهن.
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تتمسك "إسرائيل" والدول األوروبية ومعظم الدول العربية ابلدور السياسي للسلطة الفلسطينية،  .2
لسيناريو الفلسطيين لصاحل املقاومة، ويرجح أن متيل لتأييد اوال ترغب بتهديد متثيلها للشعب 

 الثاين الذي يسهم يف امتصاص أجواء االنتصار ويف تكريس شرعية السلطة.
 

 ،لكن ما يضعف من فرص جناح هذا السيناريو إدراك املقاومة حلقيقة موقف قيادة فتح والسلطة
وعدم رغبتها ابلذهاب حنو حتقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيين وإجراء االنتخاابت 
ملا يرتتب على ذلك من أمثان ال ترغب بتقدميها، كما تعي املقاومة أن قيادة السلطة ستحرص 

 خالل الفرتة القادمة على اللعب على عامل الوقت المتصاص االنتصار املهم الذي حتقق.

 
 :ةاا: اخليارات املتاحة للتعامل مع املرحلة املقبلة على صعيد العالفات الفلسطينية الداخلياثلث

 

يف ضوء ترجيح توجه السلطة، بدعم عريب ودويل، خليار االنفتاح اجلزئي من أجل جتاوز أجواء 
 االنتصار الذي حتقق، تبدو املقاومة أمام اخليارات التالية:

ملشاركة يف واملوافقة على ا ،املرجح لدى السلطة )االنفتاح اجلزئي(التجاوب إجيابيًا مع اخليار  .1
 اجتماعات اإلطار القيادي للفصائل حال دعوة السلطة النعقاده.

االكتفاء ابختاذ موقف سليب من حماوالت قيادة السلطة االلتفاف على النصر الذي حققته  .2
 املقاومة، دون اختاذ خطوات عملية أبي اجتاه.

ض يل مرجعية وطنية لقيادة الشعب الفلسطيين بديالً عن السلطة واملنظمة يف ظّل رفالتوجه لتشك .3
 قيادة فتح خليار حتقيق الوحدة وإعادة بناء املنظمة على أسس سليمة.

السعي لبناء اصطفاف وطين، غري ملتزم  .4
أبطر السلطة ومعايريها، على أرضية املقاومة 
والقدس مفتوح للجميع وغري مشروط 

حركة فتح، ولكن دون اشتباك أو  ابنضمام
مناكفات مع قيادة السلطة وفتح، ودون أن 

 يكون ذلك بديالً عن السلطة واملنظمة.
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يسهم اخليار األول مبساعدة قيادة فتح والسلطة على اخلروج من أزمتها ومواصلة مناوراهتا  وفيما
السياسية، فإن اخليار الثاين خيار سليب ال يقّدم الواقع السياسي خطوة مهمة لألمام. أما اخليار 
الثالث فيتوقع أن يدخل املقاومة والساحة الفلسطينية يف حالة جتاذب واشتباك قد تعصف 

إلجنازات اليت حققها النصر األخري للمقاومة، كما أن فرص قبوله من األطراف العربية والدولية اب
غري قائمة حىت اللحظة. ويبدو اخليار الرابع )بناء اصطفاف وطين على أرضية املقاومة والقدس(، 

بشق سمح يتشكل الذي ياجلديد القوى اخليار األكثر واقعية الستثمار الوضع الراهن، فميزان 
عية يف الوضع حيقق نقلة نو جديد ال حيصر اخليارات يف حماولة التفاهم مع قيادة السلطة، و طريق 

اً الفلسطيين الداخلي متهد الطريق خلطوات أكثر تطّوراً يف املستقبل، ويف الوقت ذاته يعفي نسبي
طراف أمن الدخول يف اشتباك مع قيادة فتح والسلطة، لكنه يتطّلب قبل طرحه التواصل مع 

 أساسية )اجلهاد والشعبية( لتوفري حّد أدىن من الضماانت لنجاحه.

 
 :رابعاا: أولوايت املرحلة يف البيئة الداخلية الفلسطينية

 

 تعزيز االصطفاف الوطين حول خط املقاومة والقدس، وتوسيعه ألكرب قاعدة شعبية مجاهريية. .1

ملهمة القدس واملقدسات كموحدة و  تعزيز صمود الشعب الفلسطيين يف القدس، وتعزيز مكانة .2
  للشعب واألمة، ومفجرة للثورات، وموجهة لبوصلة املقاومة ضّد العدو.

يب دفع قيادة السلطة وفتح ابجتاه القيام مبسؤولياهتا التارخيية واألخالقية يف إعادة فتح اجملال لرتت .3
، وجتاوز مسار فلسطيينالبيت الفلسطيين، وإزالة أي معوقات تعرتضه، واحرتام إرادة الشعب ال

 .التسوية وأوسلو، وإهناء الدور الوظيفي للسلطة يف خدمة االحتالل يف الضفة

 .توفري مستلزمات املقاومة الشعبية املستدامة يف الضفة الغربية .4

لتعزيز صمودهم، ولتطوير دورهم  48االستثمار يف التحوالت احلالية لدى فلسطينيي الداخل  .1
 النضايل والوطين يف مواجهة املشروع الصهيوين.

لداخل تطوير دور فلسطينيي اخلارج وتفعيل أتثريهم يف البيئات اليت يعيشوهنا وتعزيز تالمحهم مع ا .6
 الفلسطيين.
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اطات الدولية، املبادرة للتنسيق مع األصدقاء لتنفيذ مشروع إعادة بناء غزة بعيداً عن الصيغ واالشرت  .7
هيئة وطنية لإلعمار ومواجهة احلصار، تكون البوابة الوحيدة لتلقي املعوانت والسعي لتشكيل 

 لتواصل.الرئيسي ل عنوانالوالتربعات، وتصبح السلطة أحد مكوانت التواصل معها وليست 

 تفعيل االحتادات والنقاابت الشعبية الفلسطينية، ودورها يف مشروع التحرير. .1

يف اجتاه وعي ونشر البث التعبئة الثقافية ل حالة االلتفاف اجلماهريي حول املقاومةر استثما .9
 .التحرر مشروع حنوالفلسطينيني استنهاض 
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