


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقدير االستراتيجي
مادته وتركيزها، ويحاول دراسة حدث أو قضية معينة، هو تقدير دوري يتميز بكثافة 

والنظر في مساراتها المستقبلية، مع ترجيح السيناريو األقوى، ثم تقديم االقتراحات للتعامل 
 معه بالشكل األفضل.

وعادة ما تتناول مواضيع التقدير الشأن الفلسطيني وما يتعلق بذلك من أبعاد عربية 
  إلى اهتمامه بالخطوط األخرى التي تدخل ضمن عمل المركز.وإسالمية ودولية، باإلضافة 

     
 د. محسن محمد صالح      مدير التحرير: وائل أحمد سعدأ. رئيس التحرير:        



  

        1        مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  

 السيناريوهات احملتملة للوضع الداخلي الفلسطيين

 للوضع الداخلي الفلسطيين السيناريوهات احملتملة

 

 ملخص:
 

ة األشهر املاضية تطورين مهمني أوالمها تعطيل القيادة الفلسطيني اللعاشت الساحة الفلسطينية خ
ملسار االنتخاابت واملصاحلة، وهو ما أفقدها ما تبقى هلا من ثقة ومصداقية؛ واثنيهما معركة سيف 

 القدس، وما رافقها من تفاعل شعيب، ومن تصّدر املقاومة للمشهد الفلسطيين. 

عدم مخسة أشهر على املعركة، بني استمرار حالة االنقسام و حنو ترتاوح السيناريوهات احملتملة بعد مرور 
تغُّير األوضاع السياسية؛ وبني إهناء االنقسام وإجناز اتفاق مصاحلة وتوافق وطين جديد، وبني جناح التوجه 

 جناح قوى ايل إضعاف قوى املقاومة؛ وبنياإلقليمي والدويل يف إعادة أتهيل السلطة وتعزيز مكانتها؛ وابلت
املقاومة يف تشكيل اصطفاف وطين واسع يفرض نفسه على الساحة الفلسطينية؛ وبني تدهور السلطة 

 الفلسطينية شعبياً ومؤسساتياً بصورة تدرجيية، تفقدها زمام السيطرة على األرض وعلى الوضع السياسي.

 تمرار حالة االنقسام وعدم تغُّي األوضاع السياسية هو األرجح؛ويف املدى القريب، يظهر أن سيناريو اس
غُّي أن لدى قوى املقاومة فرصة معقولة ولو على املدى املتوسط لبناء اصطفاف وطين واسع ميلك قدرات 

.  أعلى يف السعي لفرض اإلرادة الشعبية الفلسطينية؛ وإهناء حالة االستئثار ابلسلطة لدى طرف معنين
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 مقدمة:
 

حالة انقسام وانسداد سياسي انعكست تداعياهتا على  7002الوضع الفلسطيين منذ سنة  يواجه
جممل املشهد الفلسطيين، وأحلقت ضررًا ابلغًا ابلقضية الفلسطينية يف العديد من اجملاالت. ومل تنجح  
كل احملاوالت واجلهود اليت بُذلت خالل السنوات املاضية يف إهناء حالة الشلل الفلسطيين، ووصلت 

 إىل طريق مسدود.

 شهور األخُّية شهدت الساحة الفلسطينية تطورين مهمني مها:وخالل ال

أتجيل السلطة لالنتخاابت التشريعية والرائسية وانتخاابت اجمللس الوطين إىل أجل غُّي مسمى،  .1
نتيجة اخلشية من نتائجها اليت كانت متيل لصاحل قوى املقاومة، وبدافع اخلوف من تداعياهتا على 

دت انقسامات واضحة، وكانت تتجه خلوض االنتخاابت بثالث قوائم متاسك حركة فتح اليت شه
 متنافسة.

تزايد االستهداف الصهيوين ملدينة القدس  .7
واملسجد األقصى، واألداء البطويل للمقدسيني يف 
التصدي إلجراءات االحتالل، وما أعقب ذلك 
من مواجهة بطولية يف معركة "سيف القدس"، 

مثّلت نقلة نوعية مهمة يف مسار الصراع مع االحتالل، ودفعت تيار املقاومة إىل صدارة املشهد 
راء ، وأحلقت ضرراً كبُّياً كمكانة حركة فتح والسلطة سياسياً وشعبياً، وبصورة عجعل من إجالفلسطيين

 انتخاابت جديدة يف املدى املنظور أمراً مستبعداً. 

وكموازاة ذلك، شهدت احلالة اإلقليمية خالل الشهور املاضية حالة سيولة وتغُّّيات مهمة يف العالقات 
ارة دميوقراطية جديدة للحكم يف الوالايت املتحدة، تتجه إلحداث والتحالفات، ترافقت مع وصول إد

 تغيُّيات مؤثرة على صعيد أولوايهتا الدولية وسياساهتا عجاه العديد من ملفات املنطقة.



  

        3        مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  

 السيناريوهات احملتملة للوضع الداخلي الفلسطيين

يف ضوء كل ذلك يغدو مهمًا دراسة خيارات خط املقاومة يف اخلروج من املأزق الفلسطيين 
  الصتها.خوة املتخصصني، فيما يلي خإلرك فيها جمموعة من االقائم، وهو ما تناولته حلقة نقاش شا

 
 

 :أواًل: السيناريوهات احملتملة
 

من أبرز السيناريوهات املنطقية احملتملة ملستقبل الوضع الفلسطيين على املستويني القريب 
 واملتوسط ما يلي:

إهناء االنقسام، وإجناز اتفاق مصاحلة وتوافق وطين، والعودة إىل املسار  السيناريو األول: .1
 االنتخايب.

اجلمود واستمرار حالة االنقسام واالشتباك السياسي، وتعطيل املسار  السيناريو الثاين: .7
 االنتخايب.

 جناح التوّجه اإلقليمي والدويل يف إعادة أتهيل السلطة وتعزيز مكانتها يف السيناريو الثالث: .3
 املعادلة الفلسطينية، وإضعاف حركة محاس وقوى املقاومة.

جناح قوى املقاومة يف تشكيل مرجعية وطنية بديلة أو يف تشكيل إطاٍر  السيناريو الرابع: .4
 تنسيقٍي وطيٍن يتبّّن خيار املقاومة.

اهنيار شعبية السلطة وآتكل بنيتها املؤسسية بصورة تدرجيية متسارعة،  و اخلامس:السيناري .5
فقدها زمام السيطرة على األرض وعلى الوضع يُ  ، قدمع احلالة الشعبية ودخوهلا يف صدامٍ 

 السياسي.

وفاة حممود عباس، وفتح الوضع يف الضفة على عدة احتماالت )َتصبر يف  السيناريو السادس: .6
 جمملها يف السيناريوهات السابقة( أمهها: 
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تويّل شخصية أمنية من حركة فتح، أكثر خضوعاً لألجندة اإلسرائيلية واألمريكية، مقاليد السلطة  أ.
ا، وكما يس وحدانية السلطة وسالحهواختاذها موقفًا متشددًا عجاه املقاومة وقطاع غزة كمربر تكر 

 يدفع األوضاع حنو مزيد من التصعيد واالنقسام واالشتباك الداخلي.

حصول نزاع قوي بني اخللفاء احملتملني لعباس، واستمراره دون حسم لفرتة من الزمن، األمر الذي  ب.
ألوضاع يف ا ميكن أن يُنتج حالة من الرخاوة األمنية يف الضفة، ُتضعف سيطرة السلطة على

 الضفة الغربية وتفتح هوامش أوسع لعمل املقاومة.

اختيار شخصية سياسية أو تنظيمية خلفًا لعباس، أو التوافق على توزيع املناصب اليت يشغلها  ج.
عباس على عدد من قيادات فتح. واستمرار النهج احلايل للسلطة يف إدارهتا للملفات الداخلية 

 .والعالقات اخلارجية

 

 :ياً: احملددات احلاكمةاثن
 

 

يُرّجح أن تلعب جمموعة من احملددات دورًا مؤثرًا يف تعزيز أو إضعاف السيناريوهات احملتملة 
 خالل الفرتة القادمة، وأهم هذه احملددات والعوامل املؤثرة:

أولوايت السلطة وخياراهتا يف العالقة مع محاس  .1
حلاجة ابوبقية القوى الفلسطينية، ومدى شعورها 

إلهناء االنقسام ولتجاوز أزمتها الشعبية وحتسني 
 صورهتا السلبية.

  حالة فتح من حيث متاسكها الداخلي، وخياراهتا السياسية، ومواصلتها حتّمل أوزار السلطة. .7

خيارات محاس يف إدارة العالقة مع السلطة ومع القوى الوطنية، وخياراهتا السياسية يف  .3
 وبناء التحالفات الوطنية واإلقليمية. التصعيد والتهدئة



  

        5        مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  

 السيناريوهات احملتملة للوضع الداخلي الفلسطيين

خيارات الفصائل الفلسطينية والنخب الوطنية وسقف استعداداهتا للتعامل مع خيارات غُّي  .4
 تقليدية يف إدارة العالقة مع السلطة واخلروج من الوضع القائم.

م املقاومة، عفاعلية الشارع الفلسطيين واستعداداته للتحرك املؤثر، للتعبُّي عن إرادته يف د .5
 ورفض توجهات السلطة.

 املوقف اإلسرائيلي وأولوايته السياسية للمرحلة القادمة. .6

املوقف العريب واإلقليمي والدويل يف التعامل مع الوضع الفلسطيين وأولوايته عجاه القضية  .2
  .الفلسطينية يف املرحلة املقبلة

 

 :اثلثاً: الرتجيح بني السيناريوهات
 

 تتفاعل احملددات والعوامل املؤثرة مع السيناريوهات احملتملة على النحو التايل:يُرّجح أن 

نحصر يف الوقت الراهن تظهر املؤشرات أهنا تكاد ت أبولوايت السلطة وحركة فتحفيما يتعّلق  .1
 فيما يلي:

استمرار السيطرة على الوضع األمين، واحتواء ردود الفعل  أ.
تنظيم سياساهتا وأدائها، واالستقواء بالشعبية املعرتضة على 

 فتح وتوظيفه هلذه الغاية.

تعزيز شرعية السلطة إقليميًا ودولياً، وقطع الطريق على أي  ب.
 توجهات لالنفتاح على منافسها الرئيسي حركة محاس.

ا هحتسني صورة السلطة شعبياً ودولياً من خالل إجراء انتخاابت بلدية ال تشكل هتديداً ملصاحل ج.
 ومتثيلها السياسي.
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وال تبدي السلطة وحركة فتح اهتماماً يف الوقت الراهن إلجناز املصاحلة وإهناء االنقسام وال تندرج     
ضمن أولوايهتما، وال ترغبان إبجراء انتخاابت رائسية أو تشريعية يف ظّل ميزان القوى احلايل 

األمين،  تتورع السلطة عن التنسيق الذي تدركان أنه مييل بشكل كبُّي لصاحل حركة محاس، وال
 املكشوف نسبياً، مع االحتالل خلدمة مصاحلها وأولوايهتا.

وابحملصلة، فإن أولوايت فتح والسلطة وخياراهتما يدفعان ابعجاه ترجيح السيناريو الثاين "اجلمود"،     
 وال يصّبان يف مصلحة سيناريو إهناء االنقسام وحتقيق املصاحلة.

 أداء محاس إىل أن أولوايهتا للمرحلة القادمة:يشري  .7

استثمار نتائج االنتصار يف معركة سيف  أ.
القدس لتعزيز مكانة املقاومة وحضور احلركة 

 شعبياً وسياسياً.

إهناء احلصار وإعادة إعمار ما دمرته احلرب  ب.
 يف قطاع غزة.

حاجة  وزهنا بعد املواجهة األخُّية، ومن تطوير عالقاهتا اإلقليمية والدولية، مستفيدة من تزايد ج.
 األطراف الدولية إلدامة حالة التهدئة.

 بناء حالة وطنية تنسيقية مع القوى املؤمنة خبيار املقاومة. د.

 عجّنب التصعيد والصدام مع السلطة الفلسطينية. ه.

ركة لتحقيق ل جهود احلوعلى الرغم من تبيّن احلركة خيار املصاحلة طيلة السنوات املاضية، إال أن فش
 ذلك على الرغم مما أبدته من مرونة سياسية، يعزز فرص استمرار الوضع القائم.



  

        2        مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  

 السيناريوهات احملتملة للوضع الداخلي الفلسطيين

على الرغم من تزايد حالة االعرتاض والسخط لدى العديد من  .3
الفصائل الفلسطينية املنضوية يف منظمة التحرير الفلسطينية 

( على أداء السلطة السياسي واألمين واحلقوقي، إال )م.ت.ف
أن ذلك كله ال يدفعها ابعجاه إبداء االستعداد ملغادرة موقفها 
التقليدي يف إدارة املوقف من السلطة، ابلرغم من التطّور النسيب 

 الذي طرأ على موقفها خالل الشهور املاضية. 

، حيث مل عجاه استمرار اجلمود يف الوضع الفلسطيينوابحملصلة، فإن موقف الفصائل يدفع عمليًا اب    
 تنضج الظروف بعد لتحسم موقفها من بناء مرجعية وطنية جديدة.

طرأ حتّسن ملحوظ على املوقف الشعيب، حيث ابت يعرّب عن استعداد أكرب لالعرتاض على ممارسات  .4
ه مل يصل أجريت مؤخراً، لكن السلطة ولتأييد خيار املقاومة، وهو ما تظهره استطالعات الرأي اليت

 إىل درجة الضغط املؤثر على خيارات السلطة وأولوايهتا.

 وهو ابلتايل يدفع ابعجاه ترجيح فرص إدامة حالة اجلمود واستمرار الوضع القائم.

 تكاد تنحصر يف الوقت الراهن فيما يلي: أولوايت اجلانب اإلسرائيلي .5

على احلدود مع قطاع غزة، واحليلولة دون انفجار إدامة حالة اهلدوء، وضبط األوضاع  أ.
 مواجهات جديدة.

مواصلة مسار االنفتاح وتطبيع العالقات مع الدول العربية، ومراكمة اإلجنازات اليت حتققت  ب.
 خالل الفرتة املاضية.
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لعالقة االتهّرب من أي مسار تفاوضي مع اجلانب الفلسطيين، والرتكيز على املسار األمين يف  ج.
مع السلطة، واحلفاظ على السلطة بواقعها احلايل، ومنع اهنيارها لصاحل حركة محاس وقوى 

 املقاومة.

اً ، خصوص"اخلطر اإليراين"بـ ما يسمى مواجهة د.
يف ظّل توجهات اإلدارة األمريكية للعودة إىل 

 االتفاق مع إيران خبصوص ملفها النووي.

دارة ايش مع اإلدارة األمريكية الدميوقراطية بتوجهاهتا املغايرة لإلحتقيق حالة من التوافق والتع ه.
 اجلمهورية السابقة يف العديد من امللفات، واملتأثرة نسبياً بضغط التيار التقدمي يف احلزب.

واألولوايت اإلسرائيلية ترّجح هي األخرى استمرار حالة اجلمود القائمة. فاجلانب اإلسرائيلي ليس معنياً 
إبجناز املصاحلة الفلسطينية وإجراء االنتخاابت، وهو يسعى المتصاص تداعيات معركة سيف القدس، 

 ويدعم احلفاظ على مكانة السلطة وال يرغب ابهنيارها.

 األولوايت الراهنة لألطراف العربيةمن أبرز  .6
املؤثرة يف الوضع الفلسطيين، وخصوصًا مصر 

 واألردن وبعض دول اخلليج:

ة حالة اهلدوء يف الساحة الفلسطينية، واالنسجام مع توجهات اإلدارة األمريكية يف إدام أ.
حتقيق هدوء طويل أو متوسط األمد، واحليلولة دون اندالع مواجهات جديدة، وذلك عرب 
االنفتاح احملدود سياسياً ومالياً على قطاع غزة، ومواصلة الضغوط على حركة محاس لتجّنب 

 التصعيد.

 شرعية السلطة واحلفاظ عليها ومنع اهنيارها.تعزيز  ب.
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حرمان حركة محاس وقوى املقاومة من تصّدر املشهد الفلسطيين، واستنزاف إجنازها يف معركة  ج.
 سيف القدس عرب ملف اإلعمار.

 حماولة إطالق مسار تفاوضي بني الفلسطينيني واإلسرائيليني. د.

الة اجلمود، دون أن يتعارض ذلك مع رعاية مصر وترّجح أولوايت األطراف العربية استمرار ح
حلوارات مصاحلة غُّي منتجة هدفها إشغال الوقت، وقطع الطريق على دخول أطراف إقليمية 

 أخرى على امللف الفلسطيين. 

 اجلديدة عجاه القضية الفلسطينية واملنطقة يف املرحلة احلالية: أولوايت اإلدارة األمريكيةمن أبرز  .2

 حالة اهلدوء بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، ومنع اندالع مواجهات جديدة.تثبيت  أ.

 تثبيت شرعية السلطة ومكانتها ومنع اهنيارها، وتقدمي املساعدات الالزمة لبقائها واستمرارها. ب.

احتواء حركة محاس بصورة غُّي مباشرة عرب مصر وقطر، وال يتعارض ذلك مع فتح بعض قنوات  ج.
 دودة مع احلركة.التواصل احمل

تشجيع مسار التطبيع العريب اإلسرائيلي دون ممارسة ضغوط على األطراف العربية، كما فعلت إدارة  د.
 ترامب.

 إجناز اتفاق جديد مع إيران خبصوص ملفها النووي. ه.

 ةختفيف الوجود العسكري األمريكي يف بعض املناطق كسورية والعراق، لصاحل عقد تفامهات عسكري و.
 وجودها وانتشارها العسكري. تكاليفوأمنية تقلل 
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واألولوايت األمريكية تعزز فرص سيناريو 
اجلمود، فأولوية اإلدارة األمريكية احلفاظ على 
اهلدوء، وهي ال تفّضل إجناز املصاحلة، وال تويل 
اهتمامًا ابملسار االنتخايب يف الساحة 

ض ر الفلسطينية، وال ترغب ابهنيار السلطة، وتعا
 .تشكيل مرجعية فلسطينية جديدة

 

 :رابعاً: الرتجيح واالحتماالت
 

 يف ضوء قراءة التأثُّيات املتوّقعة للمحددات السابقة، يتضح ما يلي:

يات يف ظّل املعط تبدو فرص سيناريو مجود )استمرار( الوضع القائم هي األقوى واألرجح .1
وتوجهات األطراف الفلسطينية والعربية واإلقليمية والدولية. حيث إن حركة فتح غُّي جاهزة للتقدم 
يف مسار املصاحلة، وال يوجد خطوات فعلية لرتميم وضعها وعجاوز أزمتها الداخلية، وكموازاة ذلك 

طيين، ومل تتمكن شهد الفلسيستمر ضعف دور الشتات الفلسطيين وعدم حضوره بصورة مؤثرة يف امل
قوى املقاومة حىت اللحظة من حيازة أوراق ضغط حقيقية قادرة على الدفع ابعجاه تغيُّي الوضع القائم 
عرب املصاحلة أو عرب مسارات أخرى. كموازاة ذلك، ال يوجد تغيُّي جوهري يف املوقف اإلقليمي 

 والدويل يساعد على اخلروج من املأزق القائم. 

فإن املعطيات تدفع حنو إدامة حالة اجلمود على املستوى القريب، وركما تتواصل على املستوى  ابلتايل   
املتوسط يف حال استمرت املقارابت الداخلية واخلارجية على وضعها الراهن، ويف حال مل حيصل 

، يّ اخرتاق غُّي متوّقع يف الساحة الفلسطينية؛ كوفاة عباس أو حصول اشتباك فلسطيين إسرائيلي قو 
 حيرك الوضع الساكن يف الساحة الفلسطينية واإلسرائيلية والعربية والدولية.
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فرصة حتقيق مصاحلة وطنية وإهناء حالة  .7
االنقسام والتوافق على تفعيل منظمة التحرير 
وإجراء االنتخاابت الرائسية والتشريعية، تبدو 
ضعيفة وغُّي مرّجحة يف املدى املنظور، ما مل 

ة ت جوهرية تؤثر يف مواقف السلطتطرأ متغُّّيا
 واألطراف اإلقليمية والدولية الداعمة هلا.

فرص إطالق مسار تفاوضي سياسي جديد بني السلطة واجلانب اإلسرائيلي تبدو ضعيفة هي  .3
األخرى، بسبب تشدد املوقف اإلسرائيلي الذي ُُيرج هذا األمر من دائرة اهتماماته يف الوقت 

 علين، على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا األطراف العربية املؤيدة خليارالراهن، ويرفضه بشكل 
 املفاوضات والتسوية.

فرص جناح األطراف العربية واإلقليمية والدولية يف إعادة أتهيل السلطة واستعادة مكانتها يف  .4
واصل يالشارع الفلسطيين تبدو ضعيفة يف ظّل حالة الرتهل اليت تعيشها وأدائها السيء الذي 

استفزاز الشارع الفلسطيين، وأقصى ما ميكن حتقيقه يف هذا اجملال احلفاظ على شرعية السلطة 
 بوضعها القائم.

فرص جناح األطراف العربية والدولية يف إضعاف قوى املقاومة يف املعادلة الفلسطينية وإعادهتا  .5
ناعات األرض ويف ضوء الق إىل الوراء، غُّي مرّجحة يف الوقت الراهن، يف ظّل املعطيات على

اليت تشكلت شعبيًا بفعل إجنازات املقاومة يف معركة سيف القدس، وبتأثُّي األداء السيء 
للسلطة؛ غُّي أن احتماالت التآكل التدرجيي النتصار املقاومة وإضعاف وهجه وأتثُّيه، وإفراغه 

 من مضمونه واردة.
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فرص جناح قوى املقاومة يف بناء مرجعية وطنية  .6
جديدة يف ظّل املعطيات الداخلية واخلارجية 
تبدو ضعيفة يف املدى القريب املنظور، وحيتاج 
األمر لبعض الوقت لتبلور ظروف قد تتيح 

 التوّجه لذلك.

فرص بناء حالة وطنية تنسيقية، ركما بصيغة تيار مقاومة وحالة اصطفاف وطين، ال تبدو مرّجحة يف  .2
وهو قابل للتطّور حبسب كفاءة املقاومة، وقدرهتا على حتشيد الصف اللحظة، لكن األمر ليس مغلقًا 

 الوطين.

فرص اهنيار السلطة وفقداهنا زمام املبادرة والسيطرة على األرض وعلى الواقع السياسي ال تبدو مرّجحة  .8
تسارعة يف ميف املدى القريب، لكنها قد تتعزز على املدى املتوسط والبعيد بتأثُّي آتكل شعبيتها بصورة 

 الشارع الفلسطيين، حبيث ابتت أوراق القوة اليت تعتمد عليها السلطة تكاد تنحصر يف:

 الدعم واإلسناد العريب واإلقليمي والدويل لشرعيتها ووجودها، ومنع اهنيارها خشية البدائل احملتملة. أ.

ها اها، وال تُبدي ربطت مصُّي االستناد إىل القاعدة التنظيمية حلركة فتح اليت متاهت مع السلطة و  ب.
 مؤشرات إلعادة النظر يف هذا املوقف.

عدم استعداد األطراف املنافسة )فصائل وخنب وطنية( لالخنراط يف جهد حقيقي إلجناز بديل  ج.
 وطين عنها.

. مع أن املخاوف تبقى قائمة من أن تكون مرحلة ما بعد عباس أكثر خطورة، يرّجح أن يستمر 9
للسلطة سواء توىلن بعده شخصية أمنية أكثر خضوعاً لألجندة اإلسرائيلية واألمريكية، النهج احلايل 
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أم كان البديل شخصية سياسية أو تنظيمية من فتح، أم جرى توزيع مناصبه 
على عدد من قيادات احلركة. ألن أتثُّي العامل الذايت ليس األقوى يف 

امللفات قوى املقاومة و  حتديد خيارات السلطة وتوجهاهتا، يف التعامل مع
الداخلية، بل إن العامل اإلسرائيلي واألمريكي وإىل حّد ما العريب، هو 
األهم واألكثر أتثُّيًا يف مواقف السلطة وسلوكها السياسي واألمين، وهو 

  ما ال تتغُّي أولوايته واعتباراته كثُّياً بغياب عباس أو بقائه.

ونزاع وفوضى يؤدي إىل ارختاء سيطرة أجهزة السلطة على األوضاع األمنية  أما احتمال حصول خالف   
والسياسية بعد وفاة عباس، فهو ضعيف وغُّي مرّجح ضمن املعطيات احلالية، ألن األطراف اخلارجية 
املتضررة من تداعياته، وعلى وجه اخلصوص الكيان الصهيوين واإلدارة األمريكية واألطراف العربية املؤيدة 

تسوية، أتخذه ابحلسبان وال ترغب حبصوله وتسعى لتجنّبه بكل ما أوتيت من قوة. ويف حال حصوله لل
  .نتيجة الغياب املفاجئ، يرّجح أن يكون مؤقتاً وال يستمر طويالً 

 

  :خامساً: البيئة السياسية والتداعيات احملتملة الستمرار الوضع القائم
 

ا يف القائم املتوقعة، فإن البيئة السياسية ستواصل تفاعلهابلرغم من حالة اجلمود واستمرار الوضع 
 ضوء املعطيات الفلسطينية واإلقليمية والدولية، ضمن املعطيات واالعتبارات التالية:

عاماً، ويف مقدمتها  14استمرار حالة االنقسام يف الواقع الفلسطيين بسلبياهتا اخلطُّية املستمرة منذ  .1
إضعاف املوقف الفلسطيين، واستنزاف األطراف الفلسطينية إبدارة ملف االنقسام، واإلضرار كمكانة 

 القضية الفلسطينية عربياً ودولياً. 

تعطيل املسار االنتخايب إىل أجل غُّي مسمى، واستمرار تفّرد حركة فتح والسلطة الفلسطينية ابلقرار  .7
 على خمتلف املؤسسات الفلسطينية.الرمسي وابلسيطرة 

 حممود عباس
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 استمرار التدخالت اخلارجية يف الشأن الفلسطيين.  .3

تزايد ضعف السلطة وآتكل مكانتها سياسيًا وشعبياً، وزايدة الضرر الذي يلحق بصورهتا داخلياً  .4
ف يوخارجيًا نتيجة أدائها السيء يف الدفاع عن القدس واألقصى، وموقفها املتخاذل يف معركة س

القدس، واستمرار السلوك الوظيفي األمين للسلطة 
ا يف الضفة الغربية، وتوجيه انتقادات قاسية مللفه

يف جمال احلرايت وحقوق اإلنسان، وبشكل خاص 
 جرمية اغتيال الناشط احلقوقي نزار بنات. 

 استمرار معاانة قطاع غزة نتيجة احلصار، وحماوالت تطويع املقاومة. .5

 ية حركة محاس وبقية قوى املقاومة، وتراجع شعبية السلطة وشعبية حركة فتح.تقدم يف شعب .6

تزايد التأييد يف الشارع الفلسطيين والعريب واإلسالمي خليار املقاومة كمشروع عملي قادر على  .2
 اإلجناز، وردع االحتالل والتصدي جلرائمه والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيين.

يف تثبيت نفسها كأمر واقع يصعب عجاوزه والقفز عنه يف التعامل مع الشأن جناح قوى املقاومة  .8
الفلسطيين، وانفتاح العديد من األطراف اإلقليمية والدولية على التواصل معها بصورة مباشرة أو غُّي 

 .مباشرة، بعد أن جنحت يف تكريس نفسها عنواانً للهدوء والتصعيد
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  :سادساً: التوصيات واملقرتحات
 

السعي لبناء اصطفاف وطين لقوى املقاومة واملعارضة ملسار التسوية السلمية، ووضع تصور عملي . 1
وخريطة طريق إلجناز هذا االصطفاف، على أساس الثوابت واملصاحل العليا للشعب الفلسطيين، 

 واستثمار حالة االنسجام القائمة حالياً يف جمال املواجهة امليدانية مع االحتالل.

ة رؤية وطنية توافقية طموحة وواقعية، إلدارة بلور  .7
املرحلة القادمة وتوزيع األدوار وهتديف األداء 

والشتات كما  48يف الضفة والقطاع وأراضي الـ 
يتناسب مع معطيات كل واحدة من تلك 

 الساحات، وعلى قاعدة التكامل.

ادة الثقة كما يوفر ظروف استعالسعي لتشكيل قيادة انتقالية أو تفعيل اإلطار القيادي املوحد،  .3
 واملصداقية واجلدية ملسار املصاحلة الفلسطينية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيين.

 . التحرك عربياً وإسالمياً ودولياً، لتوسيع دائرة الدعم واإلسناد ملشروع املقاومة.4

 

 

 

 

____________ 

اعتمد عليها   املسودة اليتإعداد على خبالص الشكر  عاطف اجلوالين ستاذلألمركز الزيتونة يتقدم * 
.هذا التقدير



  

 

 




