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 مقدمة

 بعد القرار األميركي باالعتراف بالقدس عاصمة تستعرض هذه الورقة السيناريوهات المحتملة
ة إدار  ل، على خلفية أن هذا القرار يمّثل نقلة نوعية في الموقف األميركي، انتقلت فيهاسرائيإل

 معإلى الشراكة الكاملة  لسرائيإل األميركي التقليدي دونالد ترامب من االنحياز التاريخي
 االحتالل، وما يعنيه ذلك من تغيير السياسة األميركية المتبعة منذ عقود.

، كما تقدم الورقة توصيات حول الخطوات التي يمكن اتخاذها رًدا على هذه الخطوة األميركية
ة، انتقال من محاوالت التوصل إلى تسوية غير متوازنباط ما تنطوي عليه من وبما يهدف إلى إح

 إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية.

 

حتملة
ُ
 السيناريوهات امل

 بقرارهتمسك ترامب  :ولالسيناريو ال 

 ايدتز ليه من إوما يقود  بالتمسك بقراره بشأن القدس،ترامب يقوم هذا السيناريو على استمرار 
يدة ى دعم مجموعات الضغط الصهيونية المؤ إليستند في حكمه  هألن ،ليةسرائيالدعم للحكومة اإل

نين لى ثماإا كبيرة تصل أعدادً  ن يضمو  ، الذينتنتمي للمسيحيين الصهاينة وتلك التي ،لسرائيإل
 ن تجعلهأويمكن  ،لبيت األبيضاإلى  أوصلت ترامبوهم القاعدة التي  ،يينميركمليونا من األ
  يكمل واليته.

يذ ى تنفكما يعزز عدم التراجع عن القرار المآزق التي يواجهها ترامب، والتي تظهر بعدم قدرته عل
صعب جراء  هالحملة االنتخابية، إضافة إلى أن وضعمعظم وعوده التي تعهد بها أثناء 

 ة.لرئاسية األميركياالتحقيقات التي ما زالت مستمرة حول الدور الروسي في االنتخابات 
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من ضكانت ي ميركردة الفعل العربية على القرار األن أوما يجعل هذا السيناريو محتماًل جًدا 
ن أيبدو و كانت صادمة وأكثر من التوقعات.  خالًفا لردة الفعل الفلسطينية والدولية التي التوقعات

ندرج ، وتفلم تعقد قمة عربيةاؤها، ويمكن احتو  ،هايتهاردة الفعل الرسمية العربية شارفت على ن
 ، وال يوجد طرح لتقديمأضعف اإليمان في خانةرارات اجتماع وزراء خارجية الدول العربية ق

في ا ن فرصتهأإدراكنا  معمن ميثاق األمم المتحدة،  27د الواليات المتحدة وفقا للمادة شكوى ض
ا ها حتى ال تشكل سابقة تستخدم الحقً من لن يدعمو ن أعضاء مجلس األأل ،النجاح ليست مؤكدة

لكن اللجوء إليها ضروري مثله مثل تقديم طلب الحصول على العضوية الكاملة في  .ضدهم
دية والعربية الج ةمن المعرض للفشل بسبب استخدام الفيتو إلظهار اإلرادة الفلسطينيمجلس األ
 لمعركة حتى النهاية.ة على مواصلة اموالمصم

توظيف أوراق الضغط السياسية واالقتصادية وال دعوات ل جّدي ال يوجد استعداد عربي
 اديةوال مقاطعة اقتص ،وال حتى استدعائهم للتشاور ،ب السفراءفال حديث عن سح والديبلوماسية،

رامها، بل لم تعلن إبو من المخطط أو تجميد صفقات أبرمت أوال حتى وقف  من أي مستوى،
إلى خالل جولته المرتقبة  مايك بنس يميركدول عربية عن خططها لمقاطعة نائب الرئيس األ

  .كما فعل الرئيس الفلسطيني - التي ُأجلت - المنطقة

و أ ةيت المتحدة لم تعد راعن الوالياأبالقاضي الدول العربية الموقف الفلسطيني  كما لم تتبن  
 وليس ، وخصوًصا المرجعية،تغيير العملية برمتها مع أن المطلوب "،عملية السالمفي " ةوسيط

 الراعي فقط. 

: نعم لرفض قرار باآلتي ،ا الخليجيةوخصوًص  ،الفاعل العربية موقف الدول كن تلخيصيم
 ةمواجه فيإليها ل نحن بحاجة ب ،الن الحرب على الواليات المتحدةإعولكن هذا ال يعني  ،ترامب

. لإسرائيالضغط على على نها الطرف الوحيد القادر ها ألإلين بحاجة ييالفلسطينكما أن  ،رانإي
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قضية القدس  باعتبارهبعد من ذلك أآل خليفة بن أحمد خالد وذهب وزير الخارجية البحريني 
 ."هامشية"

ينيين ن واشنطن كانت وستبقى تضغط على الفلسطأالمعضلة ، تبقى ضعالو  هذا مثلوفي 
من  لذا ال مفر من أجل حماية القدس .ضع العربي على حالهو ما دام ال، لإسرائيوالعرب ال على 

 .اإلصرار على كسر القرار األميركي

 لى مستوى حالة انتفاضية شاملةإ -أهميتها البالغة على  –في المقابل، لم تصل هبة القدس 
ية طراف العربالعديد من األ وتفرض على لي،سرائيفي الصراع الفلسطيني اإل اجديدً  اتشق مسارً 

هم يسا ، بماإعادة التعامل مع القضية الفلسطينية بصفتها مفتاح أي استقرار في المنطقة والدولية
 .افي رفع سقف المواقف العربية والدولية في الضغط على إدارة ترامب إلعادة النظر في موقفه

لهبة اقمع واحتواء إلى لية الرامية سرائيإلجراءات اإلاوهناك أسباب عدة وراء ذلك، في مقدمتها 
الشعبية، وبخاصة في القدس، وعدم اتخاذ موقف فلسطيني رسمي ووطني يركز على توفير 

 بل هناك خشية رسمية من تصاعدها، بدليل عدم مقومات تنظيم وتطوير الفعل الشعبي المقاوم،
ل وفق إعادة النظر في العالقة بين السلطة ودولة االحتالإضافة إلى عدم اتخاذ قرار ب تنظيمها،

، ووضع إستراتيجية سياسية 2015في آذار/مارس  قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير
ات ميركي وتداعياته، بل وتغييب دور المؤسسا للتصدي للقرار األونضالية متوافق عليها وطنيً 

 وبخاصة اللجنة التنفيذية للمنظمة، عن عملية صنع القرار.  والقوى الفاعلة، الوطنية،

 

 قرارهتراجع ترامب عن السيناريو الثاني: 

نه أله ب خالل تقديم تفسيرمن  ،او ضمنً أ ،ترامب عن قرارة صراحةتراجع يقوم هذا السيناريو على 
و أ ،و من خالل تأييد حل الدولتين بشكل منفردأ ،لسرائيا بالقدس الغربية عاصمة إليعني اعترافً 
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حول  باعتباره خط النهاية في عملية تفاوض حل الدولتين من عرض رؤية شاملة تتضمنض
 ا.ا لآلليات والمرجعيات المتفق عليها سابقً ووفقً  ،قضايا الوضع النهائي مجمل

، دهاتصاعو  حتمال استمراراهاضة الواسعة للقرار األميركي وار االمعمطروح بسبب  هذا السيناريوو 
لى عن يوافقوا أن الفلسطينيين ال يمكن أأيقن ما بعدقدم على قراره أن ترامب أل ،مستبعدلكنه 

د لى حإ ها ووعد بها منذ توليه سدة الرئاسة، وباتت معالمها واضحةد  عُ ية التي ي  ميركاألالخطة 
م ومن ث ،رضفرضها من خالل خلق الحقائق على األ لذا اختار ،اطرح رسميً نها لم تُ أ مع ،كبير

مفر من  ا الا فشيئً يصبح شيئً ل -االعتراف بالقدس قراره  رمثلما بر  - اواقعً  امرً أاعتبارها 
حدة م المتن القانون الدولي وقرارات األمم كمرجعية للحل السياسي، بدياًل  اف باألمر الواقعاالعتر 

  .حدها األدنىفي التي تؤكد على الحقوق الفلسطينية 

دس فمثلما هناك محاولة إلخراج القوتشمل "مرجعية األمر الواقع" مجمل قضايا الحل النهائي. 
 عاصمة لدولة االحتالل التي تصنفهاي بها ميركمن خالل االعتراف األ ،من طاولة المفاوضات

بالمئة من مساحة الضفة الغربية  10باعتبارها "القدس الكبرى" التي تعادل مساحتها نحو 
ية محاولة تصفية قضا أيًض تجري  ؛بما يؤثر على قضايا الحدود والمستوطنات والمياه المحتلة،

س لي عدةخيارات ايير كلينتون التي تضمنت كما الحظنا من خالل مع ،الالجئين منذ فترة طويلة
 حل متفق عليه لقضية الالجئينإلى لى ديارهم، ومن خالل الدعوة إمن بينها عودة الالجئين 

 التخلصمحاولة ن وجاري اآل ما هو وارد في مبادرة السالم العربية،، ك194قرار الساس أعلى 
 ،لى بلدان ثالثةإهيل هجرتهم تسو  ،كيز على توطين الالجئين حيث همالتر ، و 194من عبارة 
 .غزة بعد توسيعه قطاع لىإونقل جزء منهم  ،تعويضهمإضافة إلى 

ى إل دةإن التراجع األميركي عن هذا القرار صراحة أو ضمًنا مهم جًدا، ولكنه ال يكفي، ألن العو 
 ما قبل القرار تعني عودة إلى عملية بال سالم. عملية مرجعيتها المفاوضات وما يتفق عليه

 ل.سرائيالطرفان، أي اليد العليا فيها إل
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 احتواء المواقف الرافضة للقرار الميركي  :السيناريو الثالث

 ،ناآل هاألمور على ما هي عليمع بقاء  اجع ترامب عن قرارهيقوم هذا السيناريو على عدم تر 
لفعل ان ردة أا ا يجعل هذا االحتمال واردً وم .الوقت كفيل بتبريد الموقف الفلسطيني أنعلى أمل 

ر وفّ تُ م ول ،لع انتفاضة شعبية شاملةي لم تندأ ،ى الذروةإلالفلسطينية والعربية والدولية لم تصل 
بل  ،االقيادة الفلسطينية مقاربة سياسية جديدة مختلفة كليً م تبني دبدليل عحاضنة سياسية لها، 

رفض وفي بعض التصريحات  ،يةميركاكتفت بالتمسك بعملية السالم مع رفض الرعاية األ
 منذ عشراتاستمرت  أن هذه العملية تحت الرعاية األميركية الحصريةمع  ،يميركاألاالحتكار 

سرائيبما ترتب عليها من عالقات سياسية واقتصادية وأمنية بين السلطة و ووصلت  ،السنين  ل،ا 
لى، و بسهولة أكثر مما يمكن التراجع عنهإلى  وضع كارثي بحاجة إلى وضع رؤية شاملة  ا 
  ص منه.للتخل

لم  ا()المقصود شرعيً  ن القيادة الفلسطينية صاحبة الصالحيات بالقرارأوما يعزز هذا السيناريو 
 يومقد واالجتماع الواسع الذي ع، (ظمةنة التنفيذية، المجلس المركزي المن )اللجنتجتمع حتى اآل

حركة المركزية لاللجنة بمشاركة العشرات من أعضاء اللجنة التنفيذية و  ،الجاري  كانون األول 18
ن م يكل ،ن وغيرهميعالميات األجهزة األمنية والناطقين اإلن للفصائل وقياديلعامفتح واألمناء ا

 ولم فقط، استغرق ساعة، و اإلسالمي حماس والجهادحركتا وغابت عنه  ،اا حقً ا قياديً اجتماعً 
ا د فيهكأو  ،لقاها الرئيس في مستهلهأنما اكتفى بالكلمة التي ا  و  ،تصدر عنه قرارات وال حتى بيان

 . في حينه دون الكشف عنها نظمة دوليةم 22لى إنه وقع على االنضمام أو  ،على موقفه

 ،ن تفعيل المؤسساتأمع  ،ن الرئيس ال يزال يدرس خياراته وال يريد تقييد نفسهأيعني ما سبق 
ويجعل من  ،وي الموقف الفلسطينيظمة يقنومشاركة مختلف ألوان الطيف من داخل وخارج الم

ن أعليه وليس  وعدم أخذه بالحسبان، هتجاوز ليين وغيرهم سرائيعلى األميركيين واإلصعب األ



 

7 

 

ن ا  و  ،يدركالفلسطيني ن الكل ألدرجة  ،الوضع حرجف ،ا من المزايدات والمغامراتخاف كثيرً ي
 و مغامرات.أقدام على تنازالت ن من الخطر الشديد اإلأ ،متفاوتبشكل 

طينية وال من أهمية ردة الفعل الفلس ،التقليل من خطورة وحساسية الوضع يمكنال بطبيعة الحال، 
 هذذا ظلت بهإولكنها ال يمكن،  ،يةميركدارة األلقاء مع ممثلي اإلالرسمية والشعبية برفض ال

لقرار فقبل هذا ا .ن التراجع عنه ال يكفيأ عن فضاًل  ،ن تدفع ترامب للتراجع عن قرارهأالحدود، 
 لفحص مدىعدة سنوات ُتستانف كل و  ،في غرفة العناية المشددة "عملية السالم"تعيش ما تسمى 

 وأغبة نها غير را أوعندما يتضح  ،ليةسرائيينية لقبول الشروط واإلمالءات اإلنضج القيادة الفلسط
تجاه ايتواصل  ذاته،في الوقت و  .اميد العملية مجددً جيتم ت ،كالهما أوعلى القبول بذلك، قادرة 
حتلة األرض المتوسيع االستيطان االستعماري وتهويد ل نحو اليمين والتطرف أكثر وأكثر، و إسرائي

مر واقع أاستكمال خلق إلى ل الرامية إسرائيضمن تطبيق سياسة  ،ا القدسوخصوًص  ،اتهسرلأو 
ة ، ويشجع إدار اهو الحل المطروح والممكن عمليً  أكثر فأكثر ليسرائياحتاللي يجعل الحل اإل

 .ترامب، وربما غيرها، على االنطالق منه كمرجعية لحلول تصفوية

 ذاإ ،وسينهار ،ن يصمدأولكنه ال يمكن ستحق التأييد، يو  مهم،عقب قرار ترامب  موقف الرئيس
رغم المصالحة الشكلية الجاري  ،وتعمق االنقسام روفي ظل استمرا ،الحدود هبقي في هذ

 ،والصعدوغياب المؤسسات على كل المستويات  ،جراءات العقابية على قطاع غزةواإل اعتمادها،
 واستحواذ الرئيس على كل السلطات.

كسابقه ليس أكثر من امتصاص  فإنه سيكون إما ،األجواء هذا عقد المجلس المركزي في هذإ
ل وجدو  هما سينشب الخالف على مكان عقدا  و ، ل والعالمسرائيورسالة تكتيكية إل ،للغضب الشعبي

ن أوحول ما الذي يضمن ، سالمي(كيفية مشاركتهم )حماس والجهاد اإلعماله والمشاركين و أ 
 إلى ، مما سيؤديالمجلس المركزي السابقةجلسة ر قرارات ا عن مصييكون مصير قراراته مختلفً 

 جماع الوطني المطلوب.مقاطعة البعض وعدم تحقيق اإل
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 ،ن تنفيذهكوما ال يم ه من قرارات،يذجري مكاشفة وحوار صريح حول الممكن تنفيجدر أن توهنا 
جلس ذا كانت قرارات المإف. اسقاطها على الواقع جانبً إالتي ال يمكن  ما يقتضي وضع األمنيات

 ،رئيسمستحيل تنفيذها في ظل الحالة الفلسطينية الراهنة من وجهه نظر المن الالسابقة المركزي 
ر يتضمن ما يمكن تحقيقه، وصواًل إلى التغيي تفاق على موقف مشتركلكي يتم اال فليطرح رأيه

 الجذري المطلوب.

 

 تتوصياال

  ق ساس االتفاأعلى  الوطنية نهاء االنقسام واستعادة الوحدةإاإلسراع في تنفيذ خطوات
سقاط  ،على حماية القضية واألرض والشعب هفي جوهر يركز على برنامج وطني  وا 

لى لى االتفاق عإوهذا يحتاج  لي لتصفية القضية الفلسطينية.سرائيي اإلميركالمخطط األ
وتغيير وظيفة  ،و وفاق حقيقيةوطنية أسس الشراكة الكاملة وتشكيل حكومة وحدة أ

ودعوة اللجنة  ،سلوأو وبالتالي تجاوز التزامات  ،السلطة لتكون جنين تجسيد الدولة
اجتماع قيادي بمشاركة مختلف ألوان عقد و أ للمجلس الوطني لالجتماع، التحضيرية

 حضير لعقد المجلس الوطني التوحيدي.للت السياسي، الطيف

  الجهاد"و "حماس"عقد المجلس المركزي بعد التحضيرات الالزمة في الخارج بمشاركة،" 
زة غ عبر ربط "الفيديو كونفرنس"يعقد في رام هللا عبر تقنية  بالخارج، ذا تعذر عقدها  و 

ة الفلسطينيلقضية التحديات والمخاطر التي تهدد ا ةلالتفاق على كيفية مواجه ،وبيروت
 ، ووضع رؤية وخطة شاملة لتحقيق ذلك.وتوظيف الفرص المتاحة

  خالقي وكفاحية الشعب الفلسطيني ن عدالة القضية الفلسطينية وتفوقها األأاالتفاق على
من واالستقرار والسالم في األ ضد استعمار استيطاني عنصري احتاللي إحاللي يهدد
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كما ظهر من  -جامعة  ما يجعلها قضية ،ي يهدد البشرية جمعاءأ ،المتطقة والعالم
 ال - بعد قرار ترامب الجارف للقضية الفلسطينيةوالعالمي واإلقليمي خالل التأييد العربي 

ن العالقات بين أساس أوعلى  ،خرى محور ضد المحاور األإلى  يجب تقزيمها باالنضمام
ودعمه للحقوق  هيتحدد بمدى قرب ه،و صديق وغير أالفلسطينيين وأي طرف شقيق 

وتقدم  لى جانب حرية واستقاللإن فلسطين كانت وستبقى أوالمصالح الفلسطينية، و 
ن نسااإللدفاع عن حقوق االمساواة والعدالة و  بلى جانا  و  ،الشعوب وتحررها الديقراطي

 ه.وحريات

  ى التركيز على توفير مقومات الصمود والتواجد البشري الفلسطيني علإعطاء األولوية و
مصادرة األراضي  إلىلية الرامية سرائيحباط المخططات اإلإلى وع ،رض فلسطينأ
وفرض السيطرة  ،البيتهاو غأ ،طرد الفلسطينيين وضم الضفةاستيطانها وتهويدها، و و 

 .على الباقي

 دام قرار األميركي، والعمل على استخكسر الإلى  مواصلة المعركة الديبلوماسية الرامية
 قدس،للحلول دون قيام دول أخرى بنقل سفاراتها إلى ال كل الوسائل السياسية والقانونية

قب، عا على لية لقلب مبادرة السالم العربية رأسً سرائيوإلحباط المحاوالت األميركية اإل
أو  لإسرائيمطالبة الدول العربية، وخاصة التي تقيم عالقات مع ليكون التطبيع أواًل، و 
ي ل على المضإسرائيألنها تفتح شهية  ،تجاه مراجعة هذه السياسةبدأت تسير في هذا اال

 مخططاتها االستعمارية والتوسعية والعنصرية. ا في تنفيذقدمً 

 مختلف الفلسطينية بلقضية قل ملف الن أكثر أن تعتمد المقاربة الجديدة على السعي
شاملة متعددة األبعاد ة إستراتيجيركائز  دويل إحدىالت باعتبار ،مم المتحدةلى األإجوانبها 

مام مسؤولياتها على أضع تُ ، لدوات وليست محورها الرئيسيطراف واألشكال واألواأل
حد أوليس  ،حل القضية همم المتحدة هي اإلطار الذي يجري فين تكون األأساس أ
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مم وقرارات األ الدولي   لقانون  العملية السياسية ا على أن تكون مرجعيةُ و طراف فقط، األ
، يهدف إلى تطبيق عقد مؤتمر دولي مستمر بصالحيات كاملةمن خالل  ،المتحدة

 القرارات وليس التفاوض حولها.

  ُيجادُ  تغييرُ  يتطلب تعدد م الكفاح   ية مختلفة جذرًياعملية سياس المقاربة بشكل جوهري وا 
اف هدلتغيير موازين القوى حتى تسمح بتحقيق األ ،طراف واألدوات واألماكناألشكال واأل

 ،المقاومة الشعبية والمقاطعةتطوير وتوسيع  الذي يتطلبو  ،والحقوق الفلسطينية
 دار،ن الجأبش ايعيل الفتوى القانونية لمحكمة الهفوت ،واالحتفاظ بحق المقاومة المسلحة

حالة حول جرائم إمن خالل تقديم طلبات  ئية،والعضوية الفلسطينية في محكمة الجنا
باعتبار كل ذلك وجريمة االستعمار االستيطاني بشكل خاص،  ،االحتالل بشكل عام

 ن يحقق العمل الديبلوماسي أهدافه.أدونها ال يمكن من أساسية  شكااًل أ


