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اأبرز امل�سارات املحتملة

ل�سنتي 2020–2021

ال�سنتني  يف  العامة  للم�سارات  امتداد  هي   2021-2020 ل�سنتي  املحتملة  امل�سارات  اأن  يظهر 

اأبرز  اأما   .2021 �سنة  اأكرب  ب�سكل  معاملها  تت�سح  رمبا  حمتملة  لتغريات  بذور  منو  مع  املا�سيتني، 

امل�سارات املحتملة فيمكن اخت�سارها )واهلل اأعلم( فيما يلي:

اأزمة  ا�ستمرار  املتوقع  من  فاإنه  فل�سطني،  ق�سية  ت�ستهدف  التي  املخاطر  ت�ساعد  من  بالرغم  	·

فاعليتها،  وانعدام  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  مكانة  وتدهور  الفل�سطيني،  الوطني  امل�رشوع 

اإ�رشار  �سوء  يف  واملقاومة؛  الت�سوية  م�ساَري  بني  التجاذب  وحالة  االنق�سام،  حالة  وا�ستمرار 

على  الهيمنة  على  الفل�سطينية(  وال�سلطة  التحرير  منظمة  )قيادة  احلالية  الفل�سطينية  القيادة 

�سناعة القرار، وعدم الرغبة يف �رشاكة �سيا�سية حقيقية، وال يف اإعادة بناء املوؤ�س�سات الر�سمية 

الفل�سطينية.

من  الإفراغها  االحتالل  �سعي  وا�ستمرار  الفل�سطينية،  ال�سلطة  تاآكل  ا�ستمرار  املتوقع  من  	·

م�سمونها الوطني. وبالرغم من م�ساريع ال�سم االإ�رشائيلية، واعرتا�س ال�سلطة عليها، فلي�س 

من املرجح اأن تقوم ال�سلطة بتبني املقاومة اأو بال�سماح النطالق انتفا�سة من االأر�س التي تقع 

“اإ�رشائيل” ر�سمياً  اأنها �سترتدد كثرياً يف احلل الكامل لل�سلطة يف حال �سم  اإدارتها، كما  حتت 

الأجزاء من ال�سفة.

من امل�ستبعد عقد انتخابات حرة نزيهة للمجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني يف ال�سفة الغربية وقطاع  	·

غزة، لي�س فقط ب�سبب املعوِّق الفل�سطيني الداخلي؛ واإمنا اأي�ساً ب�سبب الطرف االإ�رشائيلي الذي 

اأفرغ ال�سلطة من م�سمونها ال�سيا�سي والتمثيلي، والذي اأنهى عملياً اتفاق اأو�سلو وا�ستحقاقاته، 

كما لن ي�سمح لقوى املقاومة باأي دور قيادي اأو ت�رشيعي خ�سو�ساً يف ال�سفة الغربية. وبالتايل 

كاإعادة  االإ�رشائيلي،  الطرف  بها  يتحكم  ال  م�سارات  على  يركز  اأن  الفل�سطيني،  اجلانب  فعلى 

بناء منظمة التحرير وترتيب البيت الفل�سطيني وتفعيل العمل ال�سيا�سي يف قطاع غزة وخارج 

فل�سطني.

من املتوقع ا�ستمرار ح�سار قطاع غزة )بدرجات متفاوتة( طاملا ظل حتت �سيطرة قوى املقاومة.  	·

البطولة والت�سحية واالرتباط  العودة، ومناذج  التي حققتها م�سريات  النجاحات  وبالرغم من 

باالأر�س التي قدمتها، فاإن انعكا�سها على فك احل�سار ظل حمدوداً. وقد تت�سمن ا�ستحقاقات 

املقاومة والعمل  القطاع يف حماولة الإ�سقاط خط  ال�سغوط على  من  ترامب مزيداً  اإنفاذ �سفقة 

املقاوم.
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�العتد�ء�ت على  تتز�يد  �الأق�صى، و�صوف  �لقد�ص و�مل�صجد  �لتهويد على  تتز�يد خماطر  �صوف  	·

�لعربي  �لرتدي  ثمار  لقطف  �ل�صهيوين  �الحتالل  من  �صعياً  و�مل�صيحية،  �الإ�صالمية  �ملقد�صات 

و�الإ�صالمي و�لدعم �الأمريكي غري �مل�صبوق، وحماوالت �إنفاذ �صفقة تر�مب.

�أن تتز�يد �حتماالت �صم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ر�صمياً الأجز�ء من �ل�صفة �لغربية،  من �ملرجح  	·

مثل �مل�صتوطنات، ومناطق �الأغو�ر، وما ور�ء �جلد�ر �لعن�رشي �لعازل؛ خ�صو�صاً بعد �إعالن 

�صفقة تر�مب، وبعد تو�فق �الأحز�ب �حلاكمة يف �لكيان �الإ�رش�ئيلي على عملية �ل�صم.

�تخاذ  و�إىل  و�لديني،  �ليميني  �لتطرف  من  مزيد  �إىل  �ل�صهيوين  �ملجتمع  �جتاه  ي�صتمر  �صوف  	·

�لوجود  و�إ�صعاف  عزل  بر�مج  ��صتمر�ر  مع  �أو�صح؛  “يهودية”  مظاهر  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان 

�لعربي يف فل�صطني �ملحتلة 1948. وبالرغم من حالة �لتقدم �القت�صادي و�رتفاع �لناجت �الإجمايل 

�لقوة �لع�صكرية  �أوروبية؛ وبالرغم من  �ملحلي، وزيادة دخل �لفرد مبا يو�زي نظريه يف بلد�ن 

�إال  و�الإ�صالمي؛  �لعربي  �لر�صمي  �ل�صعف  حالة  من  وبالرغم  �الإ�رش�ئيلية؛  و�لنوعية  �ل�صخمة 

�أن “�إ�رش�ئيل” �صتظل تو�جه �أزمات وجودية يف ظّل �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني ومقاومته على 

�أر�صه، و��صتمر�ر �لتز�يد �ل�صكاين لل�صعب �لفل�صطيني يف فل�صطني �لتاريخية، مبا يتجاوز �أعد�د 

��صرت�تيجية  بيئة  ظّل  ويف  معها،  للتعامل  ر�ف�صة  و��صعة  �صعبية  عربية  بيئة  ظّل  ويف  �ليهود؛ 

حميطة غري م�صتقرة، ويتنامى فيها �لوجود �ملقاوم �ملعادي لـ“�إ�رش�ئيل”.

من �ملتوقع تطور �إمكانات �لعمل �لفل�صطيني �ملقاوم، و�زدياد قدر�ته �لقتالية �لنوعية؛ خ�صو�صاً  	·

�ملختلفة يف  باأ�صكالها  �ملقاومة  ُيتوقع تز�يد  �مل�صرية؛ كما  �ل�صاروخية و�ل�صيب�نية، و�لطائر�ت 

�ل�صفة �لغربية.

تبني  باجتاه  �لدفع  تز�يد  وبالتايل،  �لدولتني،  حّل  وتهاوي  �ل�صلمية،  �لت�صوية  م�صار  �ن�صد�د  	·

�ل�صعب �لفل�صطيني خليار�ت �ملقاومة بكافة �أ�صكالها، وت�صاعد �ل�صغط على �ملوؤ�ص�صات �لر�صمية 

�لفل�صطينية لتبني هذ� �الجتاه.

“�إ�رش�ئيل” وحتديد�ً م�رش  �أن حتافظ �لبالد �لعربية �ملرتبطة بعالقات ر�صمية مع  من �ملتوقع  	·

�لتطبيعية  “�إ�رش�ئيل” �ل�صعي لتو�صيع �خرت�قاتها  و�الأردن على هذه �لعالقات. كما �صتو��صل 

مع  �الخرت�قات  من  مزيد  وحتقيق  و�ل�صود�ن،  وُعمان  و�ل�صعودية  و�لبحرين  �الإمار�ت  مع 

خرى. و�صتحاول �ال�صتمر�ر يف ت�صويق نف�صها كحليف �صد �إير�ن 
ُ
�الأنظمة �لر�صمية �لعربية �الأ

ويف مكافحة “�الإرهاب” وما ُيعرف بالـ“�الإ�صالم �ل�صيا�صي”، يف حماولة لتغيري بو�صلة �ل�رش�ع 

�حلقيقي يف �ملنطقة مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي. غري �أن �لبلد�ن �لعربية �لتي �صارت يف جمال �لتطبيع 

�لعربي قد بلغت مد�ها، و�أخذت  للربيع  “�ملوجة �مل�صادة”  �أن  �أزماتها �خلا�صة، كما  تعاين من 

تعاين من �ال�صتنز�ف، ومن �لت�صققات يف جدر�نها؛ وهو ما قد يربك ح�صابات هذه �لدول، �لتي 

ال جتد نف�صها يف و�صع مريح مع �صعوبها، وال يف �إد�رة �أدو�ت �صيطرتها ونفوذها.
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جتاه  و�لباهت  �ل�صعيف  �أد�ئها  من  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  ن  حُت�صِّ �أن  �ملتوقع  من  لي�ص  	·

فل�صطني. غري �أن هناك فر�صة لتز�يد �لتفاعل �ل�صعبي �الإ�صالمي مع ق�صية فل�صطني، خ�صو�صاً 

مع تز�يد �لتهديد�ت �لتي تتعر�ص لها �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى.

ومن �ملتوقع �أن تتابع تركيا �أد�ءها �ل�صيا�صي �لن�صط �لد�عم لفل�صطني. ويف �لوقت نف�صه �صتحافظ 

�لن�صطة  �لتجارية  عالقاتها  �صتتابع  �أنها  غري  “�إ�رش�ئيل”،  مع  “باردة”  �صيا�صية  عالقات  على 

معها، و�لتي جتاوزت �صتة مليار�ت دوالر �صنة 2019.

�ل�صيا�صي  دعمها  �صتتابع  فاإنها  عليها،  �القت�صادية  �ل�صغوط  ت�صاعد  من  فبالرغم  �إير�ن،  �أما 

نقاط  �صتتجنب  لكنها  لـ“�إ�رش�ئيل”؛  �ملك�صوف  وعد�ءها  �لفل�صطينية،  للمقاومة  و�لع�صكري 

�الحتكاك �ملبا�رش؛ حيث �صرتكز على تنفيذ �أجندتها �الإقليمية. 

�صي�صتمر �ملوقف �لدويل �لر�صمي مت�صقاً مع خّطه �لعام يف �إبد�ء �لتعاطف و�لدعم باأغلبية كبرية  	·

)مبعدل يزيد عن 140 دولة( لق�صية فل�صطني يف �أطر �الأمم �ملتحدة و�ملوؤ�ص�صات �لدولية؛ بالرغم 

من تز�يد �لتماهي �الأمريكي مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي؛ وبالرغم من توثيق “�إ�رش�ئيل” لعالقاتها 

�أو غطاء دويل  مع قوى دولية �صاعدة كال�صني و�لهند و�لب�زيل. و�صتبقى فر�ص توفري دعم 

ل�صفقة تر�مب �أو �صم �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية �صعيفة جد�ً يف �لفرتة 2020-2021. و�صيكون 

هناك على �الأرجح تز�يد بطيء ومتدرج يف تعاطف �لر�أي �لعام �لدويل مع ق�صية فل�صطني، وتز�يد 

�أن�صطة حركات �ملقاطعة بي دي �أ�ص BDS، وكذلك فعاليات جترمي �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.






