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�أبرز امل�سارات املحتملة
ل�سنتي 2021–2020
يظهر �أن امل�سارات املحتملة ل�سنتي  2021-2020هي امتداد للم�سارات العامة يف ال�سنتني
املا�ضيتني ،مع منو بذور لتغريات حمتملة رمبا تت�ضح معاملها ب�شكل �أكرب �سنة � .2021أما �أبرز
امل�سارات املحتملة فيمكن اخت�صارها (واهلل �أعلم) فيما يلي:
·

·

·

·

بالرغم من ت�صاعد املخاطر التي ت�ستهدف ق�ضية فل�سطني ،ف�إنه من املتوقع ا�ستمرار �أزمة
امل�رشوع الوطني الفل�سطيني ،وتدهور مكانة منظمة التحرير الفل�سطينية وانعدام فاعليتها،
وا�ستمرار حالة االنق�سام ،وحالة التجاذب بني م�سا َري الت�سوية واملقاومة؛ يف �ضوء �إ�رصار
القيادة الفل�سطينية احلالية (قيادة منظمة التحرير وال�سلطة الفل�سطينية) على الهيمنة على
�صناعة القرار ،وعدم الرغبة يف �رشاكة �سيا�سية حقيقية ،وال يف �إعادة بناء امل�ؤ�س�سات الر�سمية
الفل�سطينية.
من املتوقع ا�ستمرار ت�آكل ال�سلطة الفل�سطينية ،وا�ستمرار �سعي االحتالل لإفراغها من
م�ضمونها الوطني .وبالرغم من م�شاريع ال�ضم الإ�رسائيلية ،واعرتا�ض ال�سلطة عليها ،فلي�س
من املرجح �أن تقوم ال�سلطة بتبني املقاومة �أو بال�سماح النطالق انتفا�ضة من الأر�ض التي تقع
حتت �إدارتها ،كما �أنها �سترتدد كثريا ً يف احلل الكامل لل�سلطة يف حال �ضم “�إ�رسائيل” ر�سميا ً
لأجزاء من ال�ضفة.
من امل�ستبعد عقد انتخابات حرة نزيهة للمجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،لي�س فقط ب�سبب املع ِّوق الفل�سطيني الداخلي؛ و�إمنا �أي�ضا ً ب�سبب الطرف الإ�رسائيلي الذي
�أفرغ ال�سلطة من م�ضمونها ال�سيا�سي والتمثيلي ،والذي �أنهى عمليا ً اتفاق �أو�سلو وا�ستحقاقاته،
كما لن ي�سمح لقوى املقاومة ب�أي دور قيادي �أو ت�رشيعي خ�صو�صا ً يف ال�ضفة الغربية .وبالتايل
فعلى اجلانب الفل�سطيني� ،أن يركز على م�سارات ال يتحكم بها الطرف الإ�رسائيلي ،ك�إعادة
بناء منظمة التحرير وترتيب البيت الفل�سطيني وتفعيل العمل ال�سيا�سي يف قطاع غزة وخارج
فل�سطني.
من املتوقع ا�ستمرار ح�صار قطاع غزة (بدرجات متفاوتة) طاملا ظل حتت �سيطرة قوى املقاومة.
وبالرغم من النجاحات التي حققتها م�سريات العودة ،ومناذج البطولة والت�ضحية واالرتباط
بالأر�ض التي قدمتها ،ف�إن انعكا�سها على فك احل�صار ظل حمدوداً .وقد تت�ضمن ا�ستحقاقات
�إنفاذ �صفقة ترامب مزيدا ً من ال�ضغوط على القطاع يف حماولة لإ�سقاط خط املقاومة والعمل
املقاوم.
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التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني 2019 -2018
·

·

·

·

·

·

�سوف تتزايد خماطر التهويد على القد�س وامل�سجد الأق�صى ،و�سوف تتزايد االعتداءات على
املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية� ،سعيا ً من االحتالل ال�صهيوين لقطف ثمار الرتدي العربي
والإ�سالمي والدعم الأمريكي غري امل�سبوق ،وحماوالت �إنفاذ �صفقة ترامب.
من املرجح �أن تتزايد احتماالت �ضم االحتالل الإ�رسائيلي ر�سميا ً لأجزاء من ال�ضفة الغربية،
مثل امل�ستوطنات ،ومناطق الأغوار ،وما وراء اجلدار العن�رصي العازل؛ خ�صو�صا ً بعد �إعالن
�صفقة ترامب ،وبعد توافق الأحزاب احلاكمة يف الكيان الإ�رسائيلي على عملية ال�ضم.
�سوف ي�ستمر اجتاه املجتمع ال�صهيوين �إىل مزيد من التطرف اليميني والديني ،و�إىل اتخاذ
الكيان الإ�رسائيلي مظاهر “يهودية” �أو�ضح؛ مع ا�ستمرار برامج عزل و�إ�ضعاف الوجود
العربي يف فل�سطني املحتلة  .1948وبالرغم من حالة التقدم االقت�صادي وارتفاع الناجت الإجمايل
املحلي ،وزيادة دخل الفرد مبا يوازي نظريه يف بلدان �أوروبية؛ وبالرغم من القوة الع�سكرية
ال�ضخمة والنوعية الإ�رسائيلية؛ وبالرغم من حالة ال�ضعف الر�سمي العربي والإ�سالمي؛ �إال
�أن “�إ�رسائيل” �ستظل تواجه �أزمات وجودية يف ظ ّل �صمود ال�شعب الفل�سطيني ومقاومته على
�أر�ضه ،وا�ستمرار التزايد ال�سكاين لل�شعب الفل�سطيني يف فل�سطني التاريخية ،مبا يتجاوز �أعداد
اليهود؛ ويف ظ ّل بيئة عربية �شعبية وا�سعة راف�ضة للتعامل معها ،ويف ظ ّل بيئة ا�سرتاتيجية
حميطة غري م�ستقرة ،ويتنامى فيها الوجود املقاوم املعادي لـ“�إ�رسائيل”.
من املتوقع تطور �إمكانات العمل الفل�سطيني املقاوم ،وازدياد قدراته القتالية النوعية؛ خ�صو�صا ً
ال�صاروخية وال�سيربانية ،والطائرات امل�سرية؛ كما ُيتوقع تزايد املقاومة ب�أ�شكالها املختلفة يف
ال�ضفة الغربية.
ان�سداد م�سار الت�سوية ال�سلمية ،وتهاوي ح ّل الدولتني ،وبالتايل ،تزايد الدفع باجتاه تبني
ال�شعب الفل�سطيني خليارات املقاومة بكافة �أ�شكالها ،وت�صاعد ال�ضغط على امل�ؤ�س�سات الر�سمية
الفل�سطينية لتبني هذا االجتاه.
من املتوقع �أن حتافظ البالد العربية املرتبطة بعالقات ر�سمية مع “�إ�رسائيل” وحتديدا ً م�رص
والأردن على هذه العالقات .كما �ستوا�صل “�إ�رسائيل” ال�سعي لتو�سيع اخرتاقاتها التطبيعية
مع الإمارات والبحرين وال�سعودية و ُعمان وال�سودان ،وحتقيق مزيد من االخرتاقات مع
الأنظمة الر�سمية العربية الأُخرى .و�ستحاول اال�ستمرار يف ت�سويق نف�سها كحليف �ضد �إيران
ويف مكافحة “الإرهاب” وما ُيعرف بالـ“الإ�سالم ال�سيا�سي” ،يف حماولة لتغيري بو�صلة ال�رصاع
احلقيقي يف املنطقة مع الكيان الإ�رسائيلي .غري �أن البلدان العربية التي �سارت يف جمال التطبيع
تعاين من �أزماتها اخلا�صة ،كما �أن “املوجة امل�ضادة” للربيع العربي قد بلغت مداها ،و�أخذت
تعاين من اال�ستنزاف ،ومن الت�شققات يف جدرانها؛ وهو ما قد يربك ح�سابات هذه الدول ،التي
ال جتد نف�سها يف و�ضع مريح مع �شعوبها ،وال يف �إدارة �أدوات �سيطرتها ونفوذها.
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· لي�س من املتوقع �أن ُت ِّ�سن منظمة التعاون الإ�سالمي من �أدائها ال�ضعيف والباهت جتاه
فل�سطني .غري �أن هناك فر�صة لتزايد التفاعل ال�شعبي الإ�سالمي مع ق�ضية فل�سطني ،خ�صو�صا ً
مع تزايد التهديدات التي تتعر�ض لها القد�س وامل�سجد الأق�صى.
ومن املتوقع �أن تتابع تركيا �أداءها ال�سيا�سي الن�شط الداعم لفل�سطني .ويف الوقت نف�سه �ستحافظ
على عالقات �سيا�سية “باردة” مع “�إ�رسائيل” ،غري �أنها �ستتابع عالقاتها التجارية الن�شطة
معها ،والتي جتاوزت �ستة مليارات دوالر �سنة .2019
�أما �إيران ،فبالرغم من ت�صاعد ال�ضغوط االقت�صادية عليها ،ف�إنها �ستتابع دعمها ال�سيا�سي
والع�سكري للمقاومة الفل�سطينية ،وعداءها املك�شوف لـ“�إ�رسائيل”؛ لكنها �ستتجنب نقاط
االحتكاك املبا�رش؛ حيث �سرتكز على تنفيذ �أجندتها الإقليمية.
· �سي�ستمر املوقف الدويل الر�سمي مت�سقا ً مع ّ
خطه العام يف �إبداء التعاطف والدعم ب�أغلبية كبرية
(مبعدل يزيد عن  140دولة) لق�ضية فل�سطني يف �أطر الأمم املتحدة وامل�ؤ�س�سات الدولية؛ بالرغم
من تزايد التماهي الأمريكي مع االحتالل الإ�رسائيلي؛ وبالرغم من توثيق “�إ�رسائيل” لعالقاتها
مع قوى دولية �صاعدة كال�صني والهند والربازيل .و�ستبقى فر�ص توفري دعم �أو غطاء دويل
ل�صفقة ترامب �أو �ضم �أجزاء من ال�ضفة الغربية �ضعيفة جدا ً يف الفرتة  .2021-2020و�سيكون
هناك على الأرجح تزايد بطيء ومتدرج يف تعاطف الر�أي العام الدويل مع ق�ضية فل�سطني ،وتزايد
�أن�شطة حركات املقاطعة بي دي �أ�س  ،BDSوكذلك فعاليات جترمي االحتالل الإ�رسائيلي.
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