


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقدیر االسترات�جي 
أو قض�ة معینة،  �كثافة مادته وتر�یزها، و�حاول دراسة حدث  یتمیز  تقدیر دوري  هو 

للتعامل  والنظر في مساراتها المستقبل�ة، مع ترج�ح   السینار�و األقوى، ثم تقد�م االقتراحات 

 معه �الشكل األفضل. 

عر��ة   أ�عاد  من  بذلك  یتعلق  وما  الفلسطیني  الشأن  التقدیر  مواض�ع  تتناول  ما  وعادة 

   و�سالم�ة ودول�ة، �اإلضافة إلى اهتمامه �الخطوط األخرى التي تدخل ضمن عمل المر�ز.
      

 د. محسن محمد صالح      مدیر التحر�ر: وائل أحمد سعد أ. رئ�س التحر�ر:        



  

         1        مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات  

   المجلس المركزي وتداعیاتھا على النظام السیاسي الفلسطیني انعقاد أزمة

 اجمللس املركزي انعقاد أزمة

 وتداعياهتا على النظام السياسي الفلسطيين 

 ملخص: 
 

  2022/ 2/ 7- 6أسهم إصرار قيادة السلطة الفلسطينية على عقد اجمللس املركزي الفلسطيين يف رام هللا يف  
تعميق حالة االنقسام  يف  دون توافق وطين، ويف ظّل مقاطعة واسعة من القوى الفلسطينية والنخب املستقلة،  

وطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير،  الفلسطيين، وزاد من حجم الصعوابت اليت تعرتض طريق إجناز املصاحلة ال 
وأخذت الساحة الفلسطينية تشهد استقطاابً عريضاً بني فتح وبعض الفصائل  .  واستئناف املسار الدميوقراطي 

 الصغرية، وبني طيف واسع من القوى الفلسطينية الفاعلة. 

ومثة مخسة سيناريوهات ملستقبل العمل الفلسطيين بعد أزمة انعقاد اجمللس املركزي، تتلخص أوالً يف استمرار  
حالة اجلمود واستمرار الوضع القائم، واثنياً يف توجُّه املعارضني لقيادة السلطة لتشكيل مرجعية وطنية جديدة،  

رتاف بقيادهتا احلالية، وإجراء انتخاابت ألطرها  واثلثاً يف التَّمسك مبنظمة التحرير، ولكن مع سحب االع 
ومؤسساهتا القيادية، ورابعاً يف إجناز املصاحلة وحتقيق التوافق الوطين وإعادة بناء منظمة التحرير، وخامساً يف  
تشكيل اصطفاف وطين انتقايل ضاغط للتعاون والتنسيق ابجتاه الضغط على قيادة املنظمة لفتح األبواب  
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صالح جادة وحقيقية وشفافة للمنظمة، حبيث تعربِّ عن إرادة الشعب الفلسطيين يف الداخل  أمام عملية إ 
 واخلارج. 

ويظهر أن السيناريو األول املتعلق ابستمرار حالة اجلمود ما زال قو�ً وقائماً غري أن فرص السيناريو اخلامس  
ويعتمد جناحها بدرجة كبرية على    القائم على تشكيل صيغة اصطفاف وطين انتقايل ضاغط تتصاعد تدرجيياً؛ 

 خيارات القوى الفلسطينية، واستعدادها ملغادرة حالة الرتدد واالنتظار. 

 

 :مدخل
 

  2022/ 2/ 7- 6أسهم إصرار قيادة السلطة الفلسطينية على عقد اجمللس املركزي الفلسطيين يف رام هللا يف  
تعميق حالة االنقسام  يف  دون توافق وطين، ويف ظّل مقاطعة واسعة من القوى الفلسطينية والنخب املستقلة،  

وطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير،  الفلسطيين، وزاد من حجم الصعوابت اليت تعرتض طريق إجناز املصاحلة ال 
 واستئناف املسار الدميوقراطي.  

سنة   بدأ  الذي  االنقسام  أن كان    2007وبعد 
يكاد ينحصر يف ثنائية فتح ومحاس، ابتت الساحة  
الفلسطينية تشهد يف الوقت الراهن انقساماً عريضاً 
من نوع آخر بني قيادة السلطة وفتح وبعض الفصائل 

   جهة، وبني طيف واسع من القوى الفلسطينية الفاعلة والنخب الوطنية يف اجلهة األخرى. املؤيدة هلا من  

ويف خطوة متشددة تزيد من تعقيد األمور، اشرتط اجمللس املركزي على من يرغب ابملشاركة يف حكومة  
،  1988قالل سنة  الوحدة الوطنية؛ االلتزام بقرارات الشرعية الدولية والرب�مج الوطين املتمثل إبعالن االست

. كما عّلق اجمللس  338و  242وهو ما يشمل ضمناً االعرتاف بـ"دولة إسرائيل" وبقراَري جملس األمن  
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   المجلس المركزي وتداعیاتھا على النظام السیاسي الفلسطیني انعقاد أزمة

"إسرائيل" على  موافقة  الوطين على ضمان  اجمللس  وانتخاابت  والرائسية  التشريعية  االنتخاابت  إجراء 
 مشوهلا ملدينة القدس، وهو ما يعين عملياً أتجيل االنتخاابت بشكل مفتوح إىل أجل غري مسمى. 

وانتخب اجمللس املركزي عضو اللجنة املركزية حلركة فتح ورئيس  
مع  اهليئ  العالقة  ملف  عن  املسؤول  املدنية،  للشؤون  العامة  ة 

ملنظمة   التنفيذية  اللجنة  يف  عضواً  الشيخ  حسني  "إسرائيل"، 
التحرير خلفاً لصائب عريقات، وهو ما ُعدَّ متهيداً الختياره أمني  
سّر للجنة التنفيذية، وأتهيله ملرحلة ما بعد غياب حممود عباس.  

ر  فتح  مرشح  اجمللس  انتخب  للمجلس  كما  رئيساً  فتوح  وحي 
من   استقالته  قدَّم  الذي  الزعنون  لسليم  خلفاً  الفلسطيين  الوطين 

 رائسة اجمللس.  

،  2022/ 1/ 18وكانت اللجنة املركزية حلركة فتح استبقت جلسة اجمللس املركزي بعقد اجتماع يف  
قررت خالله التجديد ابإلمجاع حملمود عباس رئيساً حلركة فتح ومنظمة التحرير ودولة فلسطني، كما  
فتوح   وروحي  للمنظمة،  التنفيذية  اللجنة  لعضوية  مرشحاً  الشيخ  حسني  أيضاً  ابإلمجاع  انتخبت 

 مرشحاً لرائسة اجمللس الوطين الفلسطيين.  

ال  ابلدعوة  السلطة  قيادة  انفراد  على  قاطعت  ورداً  املركزي،  اجمللس  فلسطينية    4نعقاد  فصائل 
أعضاء يف منظمة التحرير أعمال اجمللس وهي: اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، واملبادرة الوطنية،  

القيادة العامة، والصاعقة، كما قاطعته حركتا محاس واجلهاد اإلسالمي والعديد    - واجلبهة الشعبية  
ركتا محاس واجلهاد اإلسالمي واجلبهة الشعبية بيا�ً مشرتكاً  من الشخصيات املستقلة. وأصدرت ح 

شرعي   الال  اجتماعه  يف  املركزي  اجمللس  عنها  أعلن  اليت  ابلتعيينات  تعرتف  "لن  إ�ا  فيه  أّكدت 
للفصائل كافة،   العامني  األمناء  مستوى  على  جاّد  وطين  حبوار  فوراً  البدء  إىل  ودعت  األخري"، 

 حسني الشيخ 
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وط  تشكيل جملس  انتخاابت شاملة،  لالتفاق على  وميّهد إلجراء  اجلميع،  يضم  انتقايل جديد  ين 
 . وإلصالح منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساهتا 

 

 :أوًال: أزمة اجمللس املركزي تعّمق التناقضات
 

جاء انعقاد اجمللس املركزي وما صدر عنه من قرارات مثرية للجدل ومعّززة لالنقسام يف الساحة الفلسطينية،  
فصائل    6، حبضور  2021بعد أ�م من احلوار االستكشايف الذي استضافته اجلزائر أواخر كانون الثاين/ يناير  

صدر أي تصرحيات إعالمية حول جمر�ت  فلسطينية يف مقدمتها حركتا فتح ومحاس. وعلى الرغم من أنه مل ت 
احلوار والنتائج اليت متخضت عنه، فإن إصرار قيادة فتح والسلطة على عقد اجمللس املركزي بصورة فردية ودون  
توافق وطين، ُيربز بشكل واضح عدم حتقيق تقّدم يف حوارات اجلزائر على طريق إجناز املصاحلة وإصالح  

 النظام السياسي الفلسطيين. 

ضوء التعقيدات اجلديدة اليت أضافتها اخلطوات التصعيدية األخرية لقيادة السلطة الفلسطينية، تتزايد    ويف 
 التناقضات والتباينات يف الساحة الفلسطينية على أكثر من صعيد: 

مثَّة تناقض يف الرؤية واالسرتاتيجية الوطنية ملواجهة   • 
تتمسك   حيث  معه؛  العالقة  وإدارة  االحتالل 

ابتفاقيات  السلطة   هلا  املؤيدة  والقوى  فتح  وحركة 
وتراه   املفاوضات،  وخيار  األمين  والتنسيق  أوسلو 

  ؛ اخليار الواقعي الوحيد املتاح أمام الشعب الفلسطيين 
والدميوقراطية   والشعبية  واجلهاد  محاس  تتبىن  فيما 

املقاومة   الشعبية،  والفعاليات  املستقلني  األخرى وكثري من  الفصائل  من  أبشكاهلا كافة خياراً  والعديد 



  

         5        مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات  

   المجلس المركزي وتداعیاتھا على النظام السیاسي الفلسطیني انعقاد أزمة

ابستحقاقات   وااللتزام  املفاوضات  استمرار  وترفض  معه،  العالقة  وإدارة  االحتالل  ملواجهة  اسرتاتيجياً 
 اتفاقية أوسلو، وتدين التنسيق األمين وتراه جرمية وطنية. 

لسلطة  يتكّرس تناقض آخر يف موقف الطرفني من صيغ العمل املؤسسي املشرتك، حيث تصّر قيادة فتح وا  • 
على التفّرد ابختاذ القرارات الوطنية مبعزل عن بقية القوى الفلسطينية، وتعّطل اجلهود الوطنية لتفعيل منظمة  
التحرير وإعادة بناء أُطرها على أسس دميوقراطية، فيما تتمّسك القوى املعارضة لتفّرد قيادة السلطة وهيمنة  

النظام السياسي الفلسطيين وتنفيذ االتفاقيات    حركة فتح على مؤسسات العمل الوطين، بضرورة إصالح 
اليت ُوصفت أب�ا اجللسة اليت  املوقّعة هبذا اخلصوص. وقد جاءت اجللسة األخرية للمجلس املركزي،  

الوطين، ولتعّزز �ج    قاطعتها معظم الفصائل الفلسطينية واملستقلون، لُتفاقم من حّدة اخلالف واالنقسام 
ت، ولتضع مزيداً من العراقيل يف وجه حماوالت حتقيق التوافق الوطين، ولتضعف  التفّرد يف اختاذ القرارا 

 فرص إعادة بناء املنظمة وتفعيل أُطرها. 

يتعّزز تناقض اثلث يتعّلق ابملوقف من املسار الدميوقراطي. ففيما تتمسك معظم الفصائل الفلسطينية   • 
سات التنفيذية والتشريعية (الرائسة، واجمللس  وجتديد شرعية املؤس   ، والنخب الوطنية إبجراء االنتخاابت 

االستحقاقات   من  مقنعة  وغري  ضعيفة  مبربرات  السلطة  قيادة  تتهّرب  الوطين)،  واجمللس  التشريعي، 
االنتخابية، خشية خسارة االنتخاابت، وهو ما يفّسر قرارات اجمللس املركزي األخرية اليت َوَضعت شرَطْني  

   . تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تعجيزيني إلجراء االنتخاابت و 

 

 :اثنياً: السيناريوهات احملتملة ملستقبل العمل الفلسطيين بعد أزمة اجمللس املركزي
 

يف ضوء التداعيات اخلطرية والتحد�ت الصعبة اليت فرضتها اجللسة األخرية للمجلس املركزي، واليت رمبا  
السياسي الفلسطيين وِصَيغ العمل الوطين أمام جمموعات من  تكون األخطر يف اترخيه، يبدو مستقبل النظام  

 : السيناريوهات املتوقّعة خالل الفرتة القادمة 
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 : السيناريو األول: اجلمود واستمرار الوضع القائم

وهو سيناريو املراوحة يف املكان، دون حتقيق نتائج عملية تنجز التوافق الوطين املنشود، وتنهي  
 االنقسام اآلخذة ابلتعّمق واالتساع. حالة  

 ومن أهم النتائج املرتتبة على استمرار الوضع القائم: 

استمرار حالة الضعف والشلل يف الساحة الوطنية، يف ظّل تعطيل دور منظمة التحرير كمرجعية  .  1
 وإطار جامع، والتفّرد ابلقرارات السياسية، واحتكار مؤسسات العمل الوطين. 

ود الشعب الفلسطيين يف إدارة االنقسام، وإشغاله مبحاوالت غري منتجة لرتتيب  استنزاف جه .  2
 البيت الفلسطيين وحتقيق التوافق الوطين. 

السياسية .  3 خياراهتا  ملواصلة  الوقت  من  مزيداً  السلطة  قيادة  الضرر مبصاحل    ، منح  أحلقت  اليت 
 الشعب الفلسطيين.  

واستمرار  .  4 اخلارجي،  للتأثري  االرهتان  حالة  وتواصل  الوطين،  القرار  استقاللية  يف  سلباً  التأثري 
 التدخالت اإلقليمية والدولية يف الشأن الفلسطيين.  

وإجناز حقوق الشعب    ، إلدارة املواجهة مع االحتالل   ، إعاقة فرص بلورة مشروع وطين توافقي .  5
 . 2021  الفلسطيين 
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   المجلس المركزي وتداعیاتھا على النظام السیاسي الفلسطیني انعقاد أزمة

 السيناريو الثاين: توّجه املعارضني لقيادة السلطة لتشكيل مرجعية وطنية جديدة: 

الفلسطينية الرافضة الستمرار   وهو سيناريو ينطوي على تغيري وحتّول جوهري يف موقف القوى 
عاِرضة للنهج املتفّرد لقيادة السلطة يف إدارة املؤسسات الوطنية ويف احتكار القرار

ُ
  الوضع القائم، وامل

 الفلسطيين. 

 غري أن هذا السيناريو يواجه جمموعات حتد�ت أمهها: 

إعادة  .  1 خليار  الفلسطينية  القوى  خمتلف  تفضيل 
والرفض   وطنية،  التحرير كمرجعية  منظمة  بناء 
القوي لفصائل منظمة التحرير إلنشاء أي إطار  

 وطين بديل عنها. 

صعوبة احلصول على الشرعية واالعرتاف العريب  .  2
اجلديدة،   الوطنية  ابملرجعية  والدويل  واإلسرائيلي 
واألطراف   اإلسرائيلي  اجلانب  متّسك  ظل  يف 
وبقيادة   الفلسطينية  ابلسلطة  والدولية  العربية 
بدائل   أّي  مع  التعامل  احلالية، ورفضها  املنظمة 

 أخرى.  

شاء مرجعية وطنية جديدة، حيث يُرّجح أن يتسبب ذلك حبالة اشتباك  النتائج اخلطرية املتوّقعة إلن .  3
ومواجهة سياسية بني شرعيَّتني وإطاَرْين وطنيَّْني، واالنتقال من حالة االنقسام إىل حالة املواجهة  

 . السياسية اليت قد تتطور ابجتاهات أكثر خطورة 

 
 



  ) 129(=تقدير استراتيجي 

               تواالستشارامر�ز الز�تونة للدراسات                      8      

وسحب   التحرير،  مبنظمة  التمّسك  الثالث:  وإجراء  السيناريو  احلالية،  بقيادهتا  االعرتاف 

 انتخاابت جديدة ألطرها ومؤسساهتا القيادية:

حيافظ هذا السيناريو على منظمة التحرير كمرجعية وطنية، كما أن فصائل منظمة التحرير املعاِرضة  
  لنهج قيادة السلطة ال ترفض التعاطي مع هذه الفكرة من حيث املبدأ، غري أنه يواجه معظم التحد�ت

والعقبات اليت تعرتض فرص جناح تشكيل مرجعية وطنية جديدة، حيث يتطّلب احلصول على االعرتاف 
العريب واإلقليمي والدويل ابملؤسسات اجلديدة املنتخبة ملنظمة التحرير، كما أن النتائج املرتتبة على املضي  

تني تتنافسان على قيادة ذات  فيه خطرية هي اُألخرى على صعيد املواجهة السياسية بني قيادَتْني وشرعيَّ 
   . اإلطار

 

 : السيناريو الرابع: إجناز املصاحلة وحتقيق التوافق الوطين وإعادة بناء منظمة التحرير

وهو السيناريو املفضل على املستوى الشعيب، والنتائج املرتتبة على جناحه حتّقق املصاحل الوطنية، وتنهي  

السياسي الفلسطيين، وتعّزز قدرة الشعب الفلسطيين على إدارة املواجهة  حالة الضعف والشَّلل يف النظام  

 مع االحتالل. لكن هذا السيناريو يصطدم مبجموعة عقبات صعبة، أبرزها: 

لتقدمي   . 1 والسلطة  فتح  قيادة  استعداد  عدم 

القبول   صعيد  على  الوطين  التوافق  استحقاقات 

اابت  إبجراء االنتخاابت الرائسية والتشريعية وانتخ 

لتلك   خسارهتا  ترجيح  ظّل  يف  الوطين،  اجمللس 

االنتخاابت يف الوقت الراهن. كما تعارض بصورة  

عملية التجاوب مع الدعوات إلعادة بناء منظمة  

 التحرير، وترفض التخلي عن تفّردها ابلقرارات السياسية واحتكارها للسيطرة على املؤسسات الوطنية. 
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اماً جد�ً بتحقيق التوافق الوطين الفلسطيين وبتجديد شرعية املؤسسات  ال تويل األطراف العربية اهتم  . 2

الفلسطينية وإصالح النظام السياسي الفلسطيين، خشية النتائج املرتتبة على ذلك يف ظّل حالة الضعف  

 اليت متر هبا السلطة بسبب تدين شعبيَّتها وفشل خياراهتا السياسية. 

والوال�ت املتحدة إدماج محاس واجلهاد اإلسالمي يف املؤسسات القيادية الفلسطينية،  تعارض "إسرائيل"   . 3

املوقف   قوَّة  تعزيز  دون  وَحيُول  الفلسطيين،  الضعف  حالة  يدمي  الذي  القائم  الوضع  استمرار  وتفضل 

 . السياسي الفلسطيين ابجتاه املزيد من املمانعة واالستقاللية 

 
 

 : االصطفاف الوطين االنتقايل الضاغطالسيناريو اخلامس: سيناريو 

وهو سيناريو يقوم على التمّسك إبطار منظمة التحرير، والتقّدم خطوة مهمة وضاغطة على طريق تفعيلها  

للتعاون والتنسيق املستدام بني املعارضني لنهج    أو مرحلية   كإطار وطين، عرب تشكيل صيغة وطنية انتقالية 

قيادة السلطة من القوى واهليئات والنخب والشخصيات  

بر�مج   على  االنتقالية  الصيغة  ترتكز  وحبيث  الوطنية، 

ورفض   الفلسطيين،  الشعب  حبقوق  والتمسك  املقاومة 

واألمنية  السياسية  واستحقاقاهتا  أوسلو  ابجتاه  اتفاقية  ؛ 

 ة منظمة التحرير لفتح األبواب أمام عملية إصالح جادة وشفافة ومتثيلية حقيقية للمنظمة. الضغط على قياد 

 ومن أهم املتطلبات الالزمة لنجاح هذا السيناريو:  

استعداد القوى املنضوية يف منظمة التحرير لقبول خيار الصيغة االنتقالية الضاغطة، وملغادرة مربع الرتّدد   . 1

 واالنتظار. 
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وشعبياً، من أجل حتقيق قدرة األ.  2 اجلديدة على شرح مربراهتا سياسياً  الصيغة  املشارِكة يف  طراف 

 القناعة جبدواها وأمهيتها، لتوفري حاضنة سياسية وشعبية داعمة. 

العربية واإلقليمية والدولية، وشرح مربرات هذه  . 3 التفّهم لدى بعض األوساط  حتقيق حّد أدىن من 

 اخلطوة وأهدافها.

جتّنب االستفزاز، وحتاشي الدخول يف تنازع ومواجهة سياسية حاّدة مع قيادة السلطة، واحليلولة  .  4

 . دون االستنزاف يف صراع سياسي داخلي

 

  :اثلثاً: الرتجيح بني السيناريوهات وخيارات األطراف 
 

السيناريوهات السابقة  يتضح مما سبق أن من أهم احملددات اليت من شأ�ا أن تعزز فرص جناح أي من 

 أو تضعفها: 

حيث تتمسك خبياراهتا السياسية،    توجهات قيادة فتح والسلطة وأولو�هتا التنظيمية والسياسية: .  1

وال تبدي استعداداً ملغادرة مربع اتفاقية أوسلو واستحقاقاهتا السياسية واألمنية. وال حيمل قرار اجمللس املركزي  

سرائيل" ووقف االلتزام ابالتفاقيات املوقعة معها أي جديد، حيث صدر قرار  األخري بتعليق االعرتاف بـ"إ 

وّمت جتاوزه من القيادة الفلسطينية اليت أحال إليها اجمللس مسؤولية تنفيذ القرار    2018مماثل عن اجمللس سنة  

 اجلديد. 

قها استعداداً للمرحلة  وعلى صعيد األولو�ت التنظيمية والقيادية، تبدو قيادة السلطة معنية برتتيب أورا 

الراهنة   املرحلة  تبدو معنية يف  التعامل مع احتماالت غياب حممود عباس، وال  القادمة، وبشكل خاص 

بناء   وإعادة  التحرير  منظمة  وتفعيل  االنتخايب  املسار  واستئناف  االنقسام  وإ�اء  الوطين  التوافق  بتحقيق 

 لياً. مؤسساهتا، وتفّضل استمرار حالة اجلمود القائمة حا 
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تتزايد القناعة    موقف حركَيت محاس واجلهاد اإلسالمي: .  2

لدى احلركتني بصعوبة الوصول إىل توافقات مع قيادة السلطة فيما  

ظّل   يف  املقاومة  وخيار  السياسية  التسوية  من  املوقف  خيص 

كما تتزايد العقبات اليت تضعها قيادة السلطة    . املعطيات الراهنة 

ال    ، أمام انضمامها ملؤسسات منظمة التحرير، إضافة إىل ذلك 

جراء االنتخاابت الرائسية والتشريعية واجمللس الوطين  يبدو خيار إ 

 أمراً مرّجحا يف املدى املنظور.  

وابلتايل، فإن سيناريو استمرار الوضع القائم سليب للغاية من وجهة نظر احلركَتني، ويف الوقت ذاته ُتدركان  

دركان صعوبة إجراء انتخاابت  صعوبة الذهاب حنو إنشاء مرجعية وطنية جديدة مناِفسة ملنظمة التحرير، كما تُ 

مبعزل عن حركة فتح يف ظّل الظروف احلالية، وابلتايل تغدو الصيغة    ، جديدة ملؤسسات منظمة التحرير 

 ا ضمن املعطيات الراهنة. االنتقالية أمراً جيداً ومقبوالً من وجهة نظرمه 

لنهج  .  3 املعاِرضة  التحرير  احلايل موقف فصائل منظمة  الفصائل   استعداد ، ومدى  قيادهتا    هذه 

فعلى الرغم من  للتقدم خطوات نوعية إىل األمام خبصوص ِصَيغ التعاون والتنسيق يف املرحلة القادمة:  

رتتبة على رفع سقف اخلالف مع قيادة السلطة،  
ُ
احلساابت املعقَّدة، وإدراك تلك الفصائل لالستحقاقات امل

ن دائرة اخليارات التقليدية اليت ُتسهم يف إدامة الواقع السليب  ُيالحظ أ�ا ابتت تُبدي استعداداً أكرب للخروج م 

القائم، ورمبا تكون مهيأة يف الوقت الراهن، أكثر من أي وقت مضى، ملغادرة حالة الرتدُّد واالنتظار، والتعاطي  

مبنظمة    اليت ال ختالف قناعاهتا بضرورة التمسك   االصطفاف الوطين االنتقايل الضاغط   بصورة إجيابية مع فكرة 

التحرير كإطار فلسطيين جامع، وكمكتسب وطين ينبغي احلفاظ عليه، ويف الوقت ذاته ُجتنّبها الدخول يف  

 مواجهة ساخنة مع قيادة السلطة إن هي اختارت الدخول يف تنافس حاّد معها. 
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تشري استطالعات الرأي احملايدة إىل تراجع  موقف الشعب الفلسطيين وخنبه وفعالياته الوطنية:  .  4

كبري يف منسوب الثقة ومستوى التأييد يف الشارع الفلسطيين لقيادة السلطة الفلسطينية وخلياراهتا السياسية،  

% من الفلسطينيني أن قيادة السلطة مؤهلة لتمثيل  20حيث يرى أقّل من  

% من الفلسطينيني  75الفلسطيين وجديرة بقيادته، ويطالب حنو    الشعب 

ابستقالة الرئيس حممود عباس. ويُعزى هذا الرتاجع إىل جمموعة من العوامل  

ي   تتعلق بفشل رها�هتا السياسية على اتفاقية أوسلو ومسار التسوية، وَتفشِّ

أتثري سجّلها  مظاهر اخللل والفساد املايل واإلداري يف أجهزهتا ومؤسساهتا، و 

االستحقاقات   وأتجيل  اإلنسان  وحقوق  احلر�ت  جمال  يف  السليب 

 الدميوقراطية.  

ويف ظّل الشعور املتزايد بوصول األمور يف الواقع الفلسطيين إىل طريق مسدود، من غري املرّجح أن تؤيد  

 نسبة كبرية من الفلسطينيني إدامة حالة العجز والشلل السياسي القائمة حالياً.   

ينحاز املوقف الرمسي العريب، يف اجململ، لصاحل أتييد استمرار الوضع القائم،    املوقف الرمسي العريب: .  5

ويدعم شرعية القيادة الفلسطينية احلالية، ويرفض البحث يف خيارات بديلة لصيغ العمل الوطين الفلسطيين.  

رجّ 
ُ
ح أن يدعم املوقف  ومع تّوجه العديد من احلكومات العربية لتطبيع عالقاهتا مع دولة االحتالل، من غري امل

 الرمسي العريب، أو يتقبل، خيارات بديلة يف الساحة الفلسطينية تستند إىل خيار املقاومة. 

الفلسطينية، ويرفض بشدة إجراء    املوقف اإلسرائيلي: .  6 السلطة  املوقف اإلسرائيلي خبيار  يتمّسك 

ا  ل  ويُفضِّ الفلسطيين،  والتمثيل  القرار  واخليارات  تغيريات غري مرغوبة يف مؤسسات  القائم  الوضع  ستمرار 

السياسية واألمنية احلالية للسلطة الفلسطينية. ومثَّة اعتقاد واسع يف أوساط القوى الفلسطينية اليت عارضت  

انعقاد اجللسة األخرية للمجلس املركزي، أبن التأثري اإلسرائيلي كان حاضراً يف ترجيح كفَّة الشخصيات اليت  

 ب الشاغرة يف منظمة التحرير، استعداداً ملرحلة ما بعد غياب حممود عباس.  ّمت اختيارها مللء املناص 

 حممود عباس 
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األمريكي: .  7 اإلسرائيلي خبصوص    املوقف  املوقف  عن حساابت  بعيداً  األمريكي  املوقف  يبدو  ال 

طي  تفضيل استمرار الوضع القائم واخليارات السياسية واألمنية احلالية لقيادة السلطة الفلسطينية، ويرفض التعا 

 مع أي صيغ أو مرجعيات فلسطينية جديدة.  

 

  :السيناريو املرجَّح : رابعاً 
 

 ويف ضوء احملددات السابقة، ومواقف وخيارات األطراف الفلسطينية واخلارجية، ميكن ترجيح ما يلي: 

اجلمود واملراوحة يف املكان واستمرار الوضع احلايل، ما تزال قائمة وقوية يف    فرص جناح السيناريو األول؛  • 

ظّل املعطيات الراهنة، وال سّيما يف حال فشلت األطراف املعارضة لتوجهات قيادة السلطة يف امتالك  

 اإلرادة والرغبة مبغادرة مربع االنتظار والرتدد. 

توّجه القوى الفلسطينية املعارضة لتوجهات قيادة السلطة   الذي يتمّثل يف   فرص جناح السيناريو الثاين؛  • 

للبحث يف تشكيل إطار وطين جديد ومرجعية بديلة عن منظمة التحرير، تبدو ضعيفة وغري ُمرّجحة يف  

الوقت الراهن. فعلى الرغم من معارضتها لتوجهات القيادة الفلسطينية، تتمسك فصائل منظمة التحرير  

أن فرص حتقيق شرعية أو اعرتاف أو قبول عريب ودويل أبي إبطار بديل عن    هبا كمرجعية وطنية. كما 

 السلطة واملنظمة، تبدو غري قائمة ضمن املعطيات احلالية.  

الثالث؛  •  السيناريو  جناح  وإجراء    فرص  احلالية  بقيادهتا  االعرتاف  وسحب  التحرير  مبنظمة  التمّسك 

انتخاابت جديدة ألطرها ومؤسساهتا القيادية، تبدو هي األخرى ضعيفة وغري مرّجحة. فعلى الرغم من  

أن هذا السيناريو حيافظ على منظمة التحرير كمكتسب وطين، ويقّلل حجم التباينات بني القوى املعاِرضة  

ادة احلالية للسلطة، فإن جناحه يعتمد بصورة أساسية على مدى قدرة تلك األطراف على حتقيق  لنهج القي 
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اعرتاف عريب وإقليمي ودويل، وهو أمر متعّذر يف الوقت الراهن، كما أنه يُنشئ حالة تنازع وتنافس قوية  

 ة. مع قيادة فتح والسلطة، وقد يُدخل الساحة الفلسطينية يف حالة اشتباك ومواجهة خطري 

ال تُرجح املعطيات احلالية، وسلوك قيادة السلطة وفتح، ومواقف األطراف    فرص جناح السيناريو الرابع؛  • 

العربية، واملوقفان اإلسرائيلي واألمريكي، فرص جناح هذا السيناريو، سيناريو إجناز املصاحلة، وحتقيق التوافق  

، حيث تُفضل هذه األطراف استمرار الوضع  الوطين، وإعادة بناء منظمة التحرير، وإجراء االنتخاابت 

القائم. كما أن احملاوالت املتكررة اليت بذلتها أطراف متعددة إلجناز املصاحلة والتوافق الوطين، اصطدمت  

مبواقف متشددة من قيادة السلطة أّدت إىل إجهاض تلك احملاوالت اليت كان آخرها الدعوة اجلزائرية  

 ة. للحوار بني األطراف الفلسطيني 

للتعاون والتنسيق   صيغة االصطفاف الوطين االنتقايل أو املرحلي   تتزايد فرص جناح السيناريو اخلامس؛  • 

 وفق بر�مج املقاومة، ويُرّجح أن تتعّزز خالل الفرتة القادمة لألسباب التالية: 

تحرير،  وصول كثري من الشخصيات والفعاليات والقوى الفلسطينية، ومن ضمنها فصائل يف منظمة ال .  1

إىل مرحلة اليأس من إمكانية تعديل سلوك قيادة السلطة، والوصول إىل توافق وطين معها خبصوص  

تفعيل أطر منظمة التحرير الفلسطينية، واستئناف املسار الدميوقراطي، يف ظّل السلوك احلايل للقيادة  

 الفلسطينية، وخياراهتا وأولو�هتا السياسية والتنظيمية.  

تزايد أوجه التعاون والتنسيق بني القوى الفلسطينية املعاِرضة لنهج قيادة السلطة يف الفرتة املاضية على  .  2

ما   وهو  وميداين،  سياسي  من صعيد  أكثر 

صيغ   لتطوير  أفضل  وفرصاً  أرضية  يوّفر 

التنسيق خالل املرحلة املقبلة، مبا يتيح التقّدم  

خطوة نوعية إىل األمام. فقد شكَّلت معركة  

سيف القدس فرصة مهمة للتالقي والتنسيق  
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امليداين بني تلك القوى يف جمال املقاومة ومواجهة االحتالل، كما أن صدور بيان مشرتك يُعربِّ عن  

موقف موّحد حلماس واجلهاد والشعبية يرفض االعرتاف بشرعية انعقاد اجمللس املركزي، ُيشكِّل خطوة  

التنسيق السياس  الفلسطيين  متقدمة على صعيد تعزيز  التعامل مع الوضع  ي بني تلك األطراف إزاء 

 القائم. 

، وعدم احلاجة إلجراء تغيريات  الضاغطة   املرتتبة على الذهاب حنو الصيغة االنتقالية   التكاليف اخنفاض   . 3

 جوهرية على موقف فصائل منظمة التحرير املتمسك ابملنظمة كإطار ومرجعية وطنية. 

على عدد من امليِّزات ونقاط القوة املهمة اليت يُرّجح أن  الضاغط    صيغة االصطفاف الوطين   وتنطوي 

حتضر يف حساابت القوى املعارضة لتوجهات القيادة الفلسطينية عند التفكري مبغادرة حالة اجلمود القائمة،  

 ومن أبرزها: 

 احلفاظ على إطار منظمة التحرير كمكتسب وطين مهم. .  1

اعرتافاً رمسياً من أي طرف إقليمي أو دويل، لكو�ا صيغة تعاون وتنسيق داخلي  الصيغة  هذه    ال تتطلب .  2

بني املؤمنني خبيار املقاومة والرافضني خليار أوسلو والتنسيق األمين، وال تطرح نفسها بديالً عن السلطة  

 أو املنظمة. 

وملغا .  3 أمرها،  السلطة حلسم  قيادة  على  مهمة  ورقة ضغط  اجلديدة  الصيغة  املماطلة  تشّكل  مربع  درة 

 والتسويف يف تنفيذ االستحقاقات الدميوقراطية، واستحقاق إعادة بناء منظمة التحرير وتفعيل مؤسساهتا. 

يف حال إصرار قيادة السلطة الفلسطينية على �جها السياسي،  .  4

وتفّردها ابلقرار الوطين، وإغالقها األبواب أمام إعادة بناء املنظمة  

على الرغم من الضغوط اجلماعية اليت تتيحها  وتفعيل مؤسساهتا، 

، فإن الصيغة اجلديدة ُتشكِّل اختباراً مهماً ملدى قدرة  الصيغة هذه  

القوى املشارِكة فيها على االنتقال خطوة إضافية ابجتاه إعادة بناء  
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حتقيق ذلك ضمن حالة    اليأس من إمكانية   أو والسلطة،  املنظمة وتفعيل أطرها مبعزل عن قيادة فتح  

 إمجاع وطين. 

الصيغة فرصة أفضل لتطوير جماالت التعاون والتنسيق بني األطراف املشاركة، كما توفّر فرصة  هذه  حتّقق  .  5

أفضل لتحرّكها السياسي اجلماعي املؤثِّر فلسطينياً وخارجياً، وحتقق أرضية مشرتكة للتعبري عن املوقف  

 ملهمة. السياسي جتاه القضا� الوطنية ا 

مستوى االستفزاز وردود الفعل واإلشكاالت ذاهتا اليت يثريها التوّجه    الوطنية الضاغطة ال تثري الصيغة  .  6

 لتشكيل مرجعية وطنية جديدة.   

ويف ضوء ما سبق، يُرّجح أن يراوح مستقبل الوضع الفلسطيين خالل الفرتة القادمة بني سيناريو  

اليت تتعزز    الوطنية االنتقالية الضاغطة اجلمود واستمرار الوضع القائم، وسيناريو التوجه حنو الصيغة  

الفلسطينية  القوى  بدرجة كبرية على خيارات  األمر  ، واستعدادها  فرصها بصورة تدرجيية. وسيعتمد 

 . ملغادرة حالة الرتدد واالنتظار 

 

  :: التوصياتخامساً 
 

على الرغم من الصعوابت والتحد�ت اليت تواجه خيار حتقيق التوافق الوطين الشامل وإجناز املصاحلة  .  1

 وإ�اء حالة االنقسام السياسي، ينبغي التمسك هبذا اخليار والسعي إلجناحه بكل السبل املمكنة. 

ابلنظر إىل التداعيات السلبية املرتتبة على استمرار حالة الضعف والعجز يف النظام السياسي الفلسطيين  .  2

بوضعه القائم، يغدو البحث عن خمارج من املأزق السياسي احلايل أمراً ُملّحاً وابلغ األمهية، وهو ما يفرض  

اهتا، والنهوض بواجباهتا، واختاذ قرارات  على قوى الشعب الفلسطيين وخنبه وفعالياته الوطنية حتّمل مسؤولي 

 شجاعة وخطوات جريئة تنهي حالة العجز والشلل. 



  

         17        مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات  

   المجلس المركزي وتداعیاتھا على النظام السیاسي الفلسطیني انعقاد أزمة

خياراً واقعياً يستحق الدراسة اجلادة واملعّمقة من القوى    صيغة االصطفاف الوطين االنتقايل الضاغط ُمتثِّل  .  3

والتعاو  التنسيق  آليات  يعّزز  إنه  الفلسطينية، حيث  والفعاليات  وامليداين يف  والشخصيات  السياسي  ن 

مواجهة االحتالل، ويشّكل ضغطاً مطلوابً على القيادة الفلسطينية من أجل التوقف عن سياسات التفّرد  

 . ابلقرار، وتعطيل املؤسسات الوطنية، وأتجيل استحقاقات التوافق الوطين، واستئناف املسار الدميوقراطي 
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.خبالص الشكر على إعداد هذا التقدير جلوالينعاطف ايتقدم مركز الزيتونة لألستاذ * 





  

 

 


