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 مقدمة

حصلت تطورات عدة تستدعي ترسي    ع الجهود المبذولة إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة 

، ووقف جزء من الوطنية، ومنها: قرار الرئيس األم ن كي دونالد ترامب حول القدس والالجئير ير

ي استهداف الرئيس 
ن
وع ف كية للسلطة الفلسطينية، والتهديد بقطعها، والرسر المساعدات األمير

ي األمم المتحدة، ووضع إسماعيل هنية،  ،شخصًيا كما فعلت نيكي هيلي 
ن
كية ف المندوبة األمير

كية ة ااٍلرهابعل قائم ،رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  ، وما تنذر لوزارة الخزانة األمير

ي به بقية مكونات 
كية بإمكانية طرحها خالل األشهر القادمةتفكر ا الخطة الت  ل ع، إلدارة األمير

كي حول القدس، الذي يرى بأن واشنطن لم  ي الرافض للقرار األمير
الرغم من الموقف الفلسطيتن

ا وال راعًيا لما تسىم "عملية 
ً
  . سالم"تعد وسيط

ن ووضع مخططات  ،ما سبق إىل ويضاف ما قامت إرسائيل وما تستعد للقيام به من سن قوانير

إدارة الرصاع ومحاولة  سياسة من ها انتقاليوضح بشكل قاطع  ، بما وتنفيذ سياسات وإجراءات

ية قضلاتصفية الرامي إىل تمرير الحل اإلرسائيلي  إنهائه عي   محاولةفرض تسوية غير متوازنة إىل 

 الحقوق الفلسطينية. و 

ض والطبيعي أن يؤدي ما سبق إىل ترسي    ع الجهود المبذولة إلنجاز الوحدة، 
كان من المفي 

خصوًصا بعد وقوف مختلف األطراف الفلسطينية ضد "صفعة القرن"، وأن يدفع باتجاه 

ي القاهرة بتاري    خ 
ن
ي إلحياء المصالحة  12/10/2017تجاوز ما اتفق عليه ف

من اتفاق جزئ 

ن الحكومة، لصالح االتفاق عل رزمة شاملة ت ، تتضمنمحور حول تمكير ي
نامج الوطتن : الي 

اكة الكاملة،  ي حقيقية، وتفعيل واالتفاق عل أسس الرسر
وتشكيل حكومة وحدة أو وفاق وطتن

ية ، او استكمال أعمال اإلطار القيادي للمنظمة ي وتتويجها بعقد اللجنة التحضير
مجلس وطتن

ي نفس توحيدي، وإجراء اال 
ن
وري ف نتخابات العامة. رزمة شاملة تنفذ بالتوازي وليس من الرصن

ايدة، خصوًصا  ن ما يسىم  الوقت، وتبدأ باالتفاق عل كيفية مواجهة وإحباط المخاطر المي 

كية" للحل ا من هذا لم يحدث، واستمرت "عملية المصالحة" "الخطة األمير
ً
. غير أن شيئ
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ات المتناقضة لما اتفق عل عملية من دون مصالحة حقيقية، وما ز  ن التفسير الت عالقة بير

ن الحكومة".   تسميته "تمكير

  

 "تمكي   الحكومة" 

ين األول/أكتوبر  اتالختالف ا ال يزال، 2017منذ ترسر ن الحكومة" بشأن تفسير " سيد تمكير

ن المتفق عليه قد تحقق،  زعميإذ  ؛الموقف  التمكير
ّ
لم تقم بما غير أن الحكومة طرف بأن

مت  ن ، بل خرقت االتفاق بمسائل  برصف، خصوًصا بما يتعلق بهالي  ن ن الممارسير سلف للموظفير

ي السلطة ما قبل قرار عدة، أبرزها 
ا لما اتفق علل 2007دعوة موظفن

ً
يه لعودة إىل وظائفهم خالف

ي بدايةبخصوص بقاء الوضع عل حاله 
ن
ن انتهاء اللجنة اإلدارية القانونية من عملها ف  إىل حير

ي شهر شباط ال
ن
وع ف جاري، وسط أنباء أنها أنهت أعمالها وبانتظار المصادقة عليها والرسر

ن الوزير بطاقم يساعده إىل جانب عدد قليل  إىل جانب االتفاق ،التطبيق ا عل أن يستعير
ً
أيض

ن انتهاء اللجنة اإلدارية.  ن إىل حير  من الموظفير

  والجدير بالذكر أن
ً
ن اللجنة المكلفة بملف  ا نشب حول تشكيلخالف  تطالب، إذ الموظفير

ي غزة إليها حت  تكون قراراتها منصفة 
ن
ن ف ن العاملير اء من الموظفير "حماس" بضم ثالثة خي 

ي أن نتائج عملها يمكن الطعن بها. 
 ومهنية، ولم تتم االستجابة لذلك، ما يعتن

ة، وأن اللجنة اإلداري ن لم يتحقق إال بنسبة صغير ي المقابل، يزعم الطرف اآلخر أن التمكير
ن
 ةف

ي تعمل بالخفاء
 هي الحكومة الفعلية للقطاع. ال تزال  الت 

ي ظل 
ن
ي ما سبق ف

فرض المزيد منها من خالل إعادة ، و استمرار معظم اإلجراءات العقابيةيأئ 

ا عن القطاع، وعي  زج آالف جدد من 
ً
ي كان الرئيس محمود عباس قد رفعها سابق

ائب الت  الرصن

ن إىل التقاعد المبكر، مع أن الو  ات الموظفير ي القطاع وفق كل المعطيات والمؤرسر
ن
ضع ف

والتوقعات المحلية واإلرسائيلية والدولية مرشح لالنهيار واالنفجار خالل األشهر القادمة إذا لم 

ي األيام واألسابيع القادمة. 
ن
 يكن ف
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افق مع ذلك ي بالي 
ن
، أظهرت "حماس" عي  العديد من المظاهر أنها ال تزال السلطة الحاكمة ف

ل تنفيذ اإلعدام بأحد العمالء من دون مصادقة الرئيس، ومنع النساء من حضور القطاع، مث

ها  مع التقليل من أهمية حل اللجنة اإلدارية وتسليم المعابر، وج ، رغم عدممباراة رياضية وغير

ن  ها من بعض أشكال الجباية، وتمكير ي ما  الرسوم وغير
أعداد أكي  من المتفق عليه من موظفن

ي وزارات من العود 2007قبل 
ن
بية والتعليم والصحة، بينما  مثلة إىل أعمالهم، ال سيما ف لم  الي 

 تصل اإلجراءات إىل األمن والقضاء ومعظم أشكال الجباية. 

ن بعد أن نجح  ألحد يده من دون تحميل المسؤولية  يرفعأن فيكاد  ،أما الراعي المرصي الطرفير

"، وسط معلومات أنه يخطط الست ن ة "التمكير
من دون تحديد  ئناف جهوده قريًبا بتمديد في 

 .بدعوة وفدين من "فتح" و"حماس" إىل لقاء بالقاهرةموعد 

  

 السيناريوهات الُمحتملة

  

  نفس المكان
 
 السيناريو: األول المراوحة ف

 ،
ً
 أو أكير قليال

ً
ن دون ميقوم هذا السيناريو عل بقاء الوضع الحاىلي عل ما هو عليه، أقل قليال

ات  جوهرية.  تطورات وتغير

ي بهذا السيناريو، منها الخشية من انهيار  ةعدوتدفع عوامل 
ن
قطاع غزة وتداعياته األوضاع ف

ي ككل، وعل األمن واالستقرار، خصوًصا أن هذا االنهيار يمكن 
وعواقبه عل الوضع الفلسطيتن

ل أن يزيد من احتمالية وقوع مواجهة عسكرية، من خالل زيادة دوافع "حماس" وبقية الفصائ

ن  غير مرغوبة وال مفضلة ورغم أن المواجهة العسكرية . إىل المواجهة ي من الطرفير
ن
 ، عل األقل ف

لة قد التوتر القائم والحصار اإلرسائيلي واالعتداءات المتواص هذه الظروف غير المواتية، إال أن

لق بالوضع إىل المواجهة العسكرية.  ن  تين
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ّ
هناك قد يكون أكي  من  القائمة اع ضد السلطةثمن انفجار القطويزيد من هذا االحتمال أن

ي ال ،ثمن الحرب مع االحتالل
لط مثل إعادة خ -باهظ رغم ثمنه ال -بف  خياًرا له فوائده ت ت 

 األوراق، والدفع باتجاه الوحدة ضد إرسائيل، ودعم الصمود والمقاومة. 

ي نفس المكانسيناريو ويعزز من احتمالية 
ن
ية سي للسياسة الفلسطينالعنوان الرئي أن المراوحة ف

كية  الرسمية ال يزال انتظار التطورات المفتوحة عل احتماالت عدة بشأن الخطة األمير

ي بظالله عل الموقف من المصالحة ذاتها.  ومواقف األطراف اإلقليمية والدولية منها،
  ما يلف 

، ما من دون الطرف  تتقدمالعملية السياسية ال يمكن أن ومن هذه االحتماالت أن  ي
الفلسطيتن

ي الحاجة إىل 
كية "قد يتم تأهيله، أو يعتن للتنفيذ وليس للتفاوض" من دون طرح الخطة األمير

، ألنه  ي
طرف غير مقرر والخطة لإلقليم ككل" كما أخي  جيسون "موافقة الطرف الفلسطيتن

ن "إ قد يتمغرينبالت سفراء دول أوروبية مؤخًرا أثناء لقائهم به، أو   قناع"االنتظار إىل حير

ن موقفه، والموافقة عل استئناف المفاوضات، والتعاطي مع الخطة  الرئيس عباس بتليير

ي أو كليهم ي أو عرئ 
كية ألنها اللعبة الوحيدة بالمدينة، أو انتظار نضج بديل فلسطيتن ا عنه األمير

  وعن القيادة الحالية. 
ً
ي لن يرضن بديال

مع أن كال األمرين صعب، ألن الشعب الفلسطيتن

. فلسط كي اإلرسائيلي  ينًيا أو عربًيا للتغطية عل الحل األمير

ض تحق كية حت  تمرير  تعير  ق هذا السيناريو يفي   أن دون من لكنو  ،تطرحلو الخطة األمير

كي استبعاد الدور يصل األمر إىل  د جهو ل )يمكن كرس احتكاره ولكن من المتعذر استبعاده( األمير

أو إيجاد  ،وط تمرير الخطة وفق االحتماالت السابقةبانتظار توفر رسر  دفع العملية السياسية

ن واألمم المتحدةأقىص ما إذ . صيغة بديلة عنها  ي  دوًرا  يمكن أن تلعب أوروبا وروسيا والصير
ن
 ف

ن  ، الذي أكدت كل األطراف ب إيجاد صيغة تسمح الوقت الضائع إىل حير كي استئناف الدور األمير

اف بالالدولية وبعض الدول العربية أن ال بديل  كي باالعي  قدس عنه رغم معارضتها للقرار األمير

ي نقل السفارة إليها. 
ن
وع ف  عاصمة إلرسائيل والرسر

، وخصوًصا من السلطة الفلسطينية سيتواصل هذا السيناريو وضمن  ن دعم حل الدولتير

دعم السلطة وتعويضها عن قطع أو تقليل إىل جانب مواصلة ، العالمواألردن ومعظم العرب و 



 

6 

 

كية، وعن تخفيض المساعدات لألونروا، المساعد ضمن مظلة أوسلو لضمان بقائها ات األمير

 وعدم مضيها نحو اعتماد مسار جديد. 

ا ألوساط سياسية  وقد تميل األوساط األمنية والعسكرية اإلرسائيلية
ً
لهذا السيناريو، خالف

 عن  لخشيتها من عواقب
ً
 وخصوًصا إذا  فتها،انهيار السلطة أو تغيير وظيانفجار القطاع، فضال

ي ا أوقفت السلطة
، وأصحبت مجاورة ، ووفرت مقومات الصمود بشكل فعلي  لتنسيق األمتن

ي وجه االحتالل. 
ن
 للمقاومة من خالل دعم المقاومة الشعبية ف

ي 
ن
باستمرار سيناريو مراوحة  ،إرسائيلية وعربية ودولية ،ثمة مصلحة ألطراف عدة ،الواقعف

ي المكان ذاته،
ن
ن ف ي خيارات سياسية دراماتيكية الفلسطينيير

منع أو  ،سواء من حيث عدم تبتن

اكة الكاملة مع حركة حماس ضمن نظام سياسي موحد.  ي طريق الرسر
ن
ي الرئيس و"فتح" ف

 مىصن

كية واجهة مخاطر تصفية القضية الفلسطينيةإن م ي حالة اإلرصار عل طرح الخطة األمير
ن
ال  ف

ي المكان ذا
ن
، وبرصف النظر عن االحتماالت الخطةهذه ته. فتعزز من فرص سيناريو المراوحة ف

 له، بل هي المتعلقة بكيفية تسويقها، 
ّ
غير مضمونة محفوفة بالمخاطر، و ليس قدًرا ال راد

 أن اإلرصار عل ، بلإذا قدر لها النجاح بحاجة إىل وقت حت  تنجحو النجاح، 
ً
قد يها األكير احتماال

احتماالت المواجهة مع االحتالل من  من خالل دفع ها ل مخططيع انقالبها  إىليؤدي 

ن جميًعا وفتح الباب أكير النهيار وال   . قول "حل" السلطةنالفلسطينيير

ن كما سيدفع اإلرصار عل الخطة إىل تعزيز فرص  ايدة تطبيق األفكار المتداولة فلسطينًيا بقوة مي 

 سياسًيا وقانونًيا، والسعي للحصول عل المزيد من
ن اف الدول  حول تجسيد دولة فلسطير اعي 

ي المحكمة الجنائية بها، 
ن
وتفعيل الفتوى القانونية لمحكمة الهاي، والعضوية الفلسطينية ف

امات اتفاق أوسلو، وما يقتضيه ذلك من تغيير طبالدولية،  ن
ي التحلل من الي 

ن
 ف

ً
وع فعال يعة والرسر

اماتها ووظائفها، ونقل الوظائف السياسية إىل المنظمة ن  ة بنائها. بعد إعاد السلطة والي 

، لق ال يغوعل الرغم من أن هذا السيناريو  ن لكنه ال يملك القدرة الباب تماًما أمام حل الدولتير

 ، ي
عل فتح الطريق له وال عل منع المزيد من التدهور جراء استمرار الزحف والضم االستيطائن
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ي واستكمال تهويد القدس وأرسلتها، والتقدم أكير عل طريق ضم الكتل االستيطان
ية واألراضن

وفق ما رصح به وزير  المصنفة )ج(، وإبقاء قطاع غزة "رأسه طافًيا حت  ال يغرق" وال ينجو

مان.   الحرب اإلرسائيلي أفيغدور ليي 

ي إطار هذا السيناريو من الصعب
ن
ي ق الرسر يتحق ،وليس من المستحيل ،وف

ن
اكة الكاملة، ألن طرف

اكة، وأكي  دليل عاالنقسام  ْين للرسر
َ
ل ذلك كيفية التعامل مع تطبيق "اتفاق غير مستعد

م  ن ي هي حكومة الرئيس وتلي 
ن الحكومة، الت  القاهرة الجديد"، إذ تجري كل الجهود لصالح تمكير

ي خالل 
ن هناك حاجة ماسة لحكومة وحدة وطنية أو وفاق حقيف  ي حير

ن
نامجه وتعليماته، ف بي 

ة االنتقالية، لكي تقوم بتوحيد المؤسسات والوزارات وا
 ألجهزة األمنية عل أسس وطنيةالفي 

ا عن الهيمنة والتفرد واإلقصاء واحتكار الوطنية أو الدين أو الحقيقة، تمهي
ً
ا ومهنية، بعيد

ً
د

 .لالحتكام إىل الشعب عي  االنتخابات

 

: انهيار القطاع والسلطة وفرض خطة ترامب  
 
 السيناريو الثان

ي 
ن
 قطاع غزة وانزالقه نحو االنهيار يتحقق هذا السيناريو من خالل استمرار تردي الوضع ف

"، وفتح الطريق لحلإ واالنفجار لتسهيل ي
 عادة ترتيبه لكي يكون محور "الكيان الفلسطيتن

ي غزةل تصفوي
ن
، مع أو من دون معازل الضفة لقضية عن طريق إقامة "الدويلة" الفلسطينية ف

ن  ا عل حساب سيناء لتضم قسمً ومع أو من دون توسيعها   . من الالجئير

ي هذا السيناريو، ما أن احتمال انهيار مؤسسات السلطة قد يكونك
ن
ا ف

ً
نتيجة الحتدام  وارد

عل خلفية محاولة فرض خطة ترامب، وتداعياتها السياسية  الفلسطينية اإلرسائيلية المواجهة

 واالقتصادية واألمنية والميدانية. 

ض ي لصالح لتسهيل  قد يصبح ممًرا  انهيار السلطة أنهذا السيناريو  يفي 
تجاوز الدور الفلسطيتن

تتضمن التهجير  بحيثأدوار عربية وإرسائيلية، وتطبيق الخطط الموضوعة، أو خليط منها، 

عة من رئيس األردن ومرص، وحل اإلمارات السبعوالضم والحل عل حساب  ، والدولة المخي 
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ي مقر "
ن
ي خطابه ف

ن
ي أشار اليها ف

ن نتنياهو الت  س تشاتام هاو الحكومة اإلرسائيلية بنيامير

Chatham House ي ذكرى وعد بلفور، وذلك بغرض تكريس
ن
ي ف

ي العام الماضن
يطائن " الي 

ي يمكن أن تسىم "دولة" دون أن تملك مقومات الدول، 
السلطة بوصفها سلطة حكم ذائ 

وعة السالح وبال سيادة وال حدود وال سيطرة حقيقية ن  . وتكون مين

 
ً
 مع أنه مستبسيكون هذا السيناريو محتمال

ً
اجع ترامب عن عد إن لم يكن مستحيال إذا لم يي 

ي فرضها حت  من دون موافقة القيادة الفلسطينية، وما لم يكن الموقف 
ن
خطته، ومىصن ف

، كافًيا لردعه.  ي ، خصوًصا األوروئ  ي والدوىلي ي والعرئ 
 الفلسطيتن

عويشجع هذا السيناريو أن بعض الدول العربية قد تؤيده ألنها  ي الرسر
ن
ي من نقص ف

ية، تعائن

، وكونها  كي ن يستخدم أي تأخير عل الجبهة من أتخسر وتتوهم تعويضها من الدعم األمير

كي ال كًيا وإرسائيلًيا، كذريعة لعدم التقدم عل طريق بناء الحلف األمير ي الفلسطينية، أمير عرئ 

ي قاتل بأن حكام واشنطن وتل أبيب يمكن  اإلرسائيلي الموجه ضد إيران، تحت تأثير وهم عرئ 

تحت أمرهم، وهم مستعدون لشن الحرب ضد إيران إذا أزيلت القضية الفلسطينية  يكونوا  أن

عن الطاولة. وهذا زعم يهدف إىل تصفية القضية الفلسطينية وليس إىل تلبية الحقوق 

ورة، ألنها الفلسطينية مصلحة إذا كانت  لن تقع إال ، ولن يقود إىل الحرب المنتظرة بالرصن

كية إرسائيلية م ؤكدة، وإذا كانت نتيجتها مضمونة أو شبه مضمونة، عدا عن أن ممولها أمير

هم ووقودها سيكون العرب ال   .غير

ي 
ن
ي مواجهة  هذا السيناريو قد تتحرك المصالحة إىل األمامسياق ف

ن
ي ضوء الحاجة للتوحد ف

ن
ف

انهيار السلطة وانفجار  ععل األرجح ستنجرف ما إذا لم تحدث رسيًعا، ف، ولكنهالمخاطر 

ة  .القطاع اللذين سيكون لهما تداعيات وارتدادات كثير
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 السيناريو الثالث: إحباط صفقة ترامب وإنجاز الوحدة وإنقاذ القطاع من االنهيار

عل  هذا السيناريو محتمل الحدوث إذا توفرت متطلباته، وخصوًصا إنجاز الوحدة الوطنية

ي توجه رسالة واضحة بأن  ،أساس برنامج سياسي ونضاىلي 
قادر عل تحقيق حالة نهوض وطتن

عند  سيكون ؛ثمن محاولة فرض خطة ترامب ودعم مخططات تعميق االحتالل واالستيطان

كا وإرسائيل  اجع عنها أمير ي ظل تزايد المخاطر أعل من ثمن الي 
ن
 . وهذا الهدف ممكن تحقيقه ف

ي تهدد القضية الفلسطينية وعدم وجود طرف ف
ي أساسي مستالت 

ي لسطيتن
ن
عد لالنخراط ف

 الحلول المطروحة. 

، وحت   يتوفر لهذا  ويمكن أن ي وإقليىمي  ، إذا قام علمن أطراف دولية وازنةالسيناريو دعم عرئ 

ي واقعي قابل للتحقيق أساس
ن عل اعتماد المقاومة  برنامج وطتن كير

ومقبول دولًيا، والي 

ي سبيل الدفاع عن النفس للتصدي لعدوان  الشعبية، وعدم اللجوء إىل المقاومة المسلحة
ن
إال ف

 .أو اجتياح إرسائيلي للقطاع

  األطراف الفلسطينية أكير من األطراف الخارجية. ما يمنع إنجاز الوحدة الوطنية اآلن 
ً
ا  فسابق

كية، وحت  األوروبية  كانت الخشية الفلسطينية من العقوبات والمقاطعة اإلرسائيلية واألمير

ي تمنع القيادة الفلسطينية من والدولية للسلطة
اف بالمنظمة؛ هي الت  ، ومن سحب االعي 

وط  ي الوحدة إذا لم توافق "حماس" عل رسر
ن
ي ف

 أما اآلن، فإدارة ترامب الرباعية. اللجنة المىصن

ب من سحب  ي واشنطن، وتخفيض المساعدات، وتقي 
ن
ة إغالق مكتب المنظمة ف بدأت بمسير

اف بالرئيس،  له، تماًما مثلما حصل مع الرئيس الراحل  "دمية"يفة البحث عن خلومن االعي 

ي حزيران الشهيد 
ن
ي خطاب له ف

ن
كي جورج بوش االبن ف يارس عرفات عندما أعلن الرئيس األمير

ي بحاجة إىل  2002
م  "ااٍلرهاب"تحارب  "قيادة جديدة ومختلفة"أن الشعب الفلسطيتن ن وتلي 

" ي
كي الصهيوئن  .بالسالم األمير
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 ما العمل؟

ن الستر  واألسوأ )استمرار الوضع عل ما هو عليه، هل نب  بانتظار تحقق السيناريوهير
ف 

كي اإلرسائيلي التصفوي االنهيار واالنفجار و  (، أم يجب عمل كل ما يمكن وفرض الحل األمير

؟ ي
 عمله إلحباطهما وفتح الطريق لسيناريو اإلنقاذ الوطتن

ي الذي يستجيب لمصالح الشعب ال
ي الواجُب الوطتن

 الجاد إلنهاء االنقسام يقتىصن
َ
تحرك

 .واستعادة الوحدة من دون تنازالت جديدة وال مغامرات، وبال إضاعة الفرص المتاحة

من الخطورة بمكان تصور إمكانية معالجة االنقسام بالمزيد من االنقسام من خالل تجريب ما 

ديدة من دون سبق تجريبه، مثل العودة إىل تشكيل "اللجنة اإلدارية"، ولكن ضمن تشكيلة ج

 مشاركة فصائلية ولكن بمباركتها. 

ي تنطلق من نوايا حسنة تستهدف منع القطاع من االنهيار، أو 
أنها مجرد هذه األفكار الت 

ي معظمها مناورات لتحريك الوضع لقطع الطريق عل 
ن
ال إن لم يكن كلها  االنهيار، غير أنها ف

يد من المخاطر، وترسع الخىطو  ،تحل أزمات القطاع ن  نحو تحول االنقسام إىل انفصال، ولو سي 

ها، أو االستفادة من ي  لوضع الخاصا تحت مسميات فدرالية، أو غير
ن
لة يطاع إلقامة دو الق ف

 فلسطينية 
ً
ن الظرف المناسب.   بأنأمال  تتمدد إىل الضفة عندما يحير

ي تج
ن
: لألسباب الحقيقية لما يعانيه القطا  اهلها تكمن معضلة هذه األفكار والمبادرات ف  ع، وهي

، وإغالق معي  رفح معظم  يام أالحصار اإلرسائيلي المحكم، والتهديد الدائم بالعدوان اإلرسائيلي

ي الذ
 ي وصل إىل حد فرض إجراءات عقابية ضد القطاع. السنة، واالنقسام الفلسطيتن

وإذا فككنا هذه األسباب، نجد أن إرسائيل فرضت الحصار، وتريد االستمرار فيه، وتشن 

ي القطاع، وكي وعيه، وكرس إرادته عل الصمود العدوان 
ن
تلو اآلخر؛ لكرس إرادة شعبنا ف

اف بإرسائيل، ونزع سالحها والكف عن تطويره، ووقف  والمقاومة، ودفع "حماس" إىل االعي 

، إضافة إىل استمرار االنقسام وتعميقه  ن حفر وبناء األنفاق، وتسليم الجثث واألرسى اإلرسائيليير

 ن مزايا ال تقدر بثمن. لما يقدمه لها م
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هم التوصل إىل حل يتضمن إنهاء أو تفقد حاولت عي   ،أما "حماس" ي بلير وقطر وتركيا وغير
وئن

تخفيف الحصار بشكل ملموس مقابل هدنة طويلة األمد، ولكن إرسائيل رفضت ذلك ألنها 

 .م أكير تريد استمرار معادلة "هدوء مقابل هدوء"، وإذا أرادت "حماس" أكير عليها أن تقد

ي الذي يسببه  ومن جانبها، تريد 
مرص الحفاظ عل أمنها القومي عي  إيقاف وجع الرأس األمتن

ي سيناء، إضافة إىل منع انهيار القطاعوبخاصة قطاع غزة، 
ن
ن ما يجري فيه وف  لجهة العالقة بير

ة السلمية الرامية إىل التوصل إ ا إلحياء المسير
ً
ن تمهيد  ىل ما وانفجاره، وتوحيد الفلسطينيير

 ." ن  يسىم "حل الدولتير

ة ة، مثل توسع االنقسام أفقًيا وعمودًيا، وصعوبة إحياء المسير  تواجه مساعي مرص عقبات كبير

وط واإلمالءات  ي تهدف إىل فرض حل يستجيب للرسر
ي ظل إدارة ترامب الت 

ن
السياسية ف

ي القطاع إما من خالل إقامة "دويلة" فلسطينية  سيكون عل حساب مرص، وهو اإلرسائيلية. 
ن
ف

الحؤول دون قيام دولة مرصية من سيناء وضمها للقطاع، أو  اقتطاع أراض  عي   أو من دون 

، أو من خالل ر  وري لحماية أمنها القومي
ت مرص قيامها رصن ي فلسطينية طالما اعتي 

ن
 مي القطاع ف

حضن مرص ودفن فكرة الدولة الفلسطينية. وتصطدم المساعي المرصية بخالفات مرصية مع 

ي بشكل عامالر 
 .ئيس عباس حول كيفية ترتيب البيت الفتحاوي، والفلسطيتن

، ال سيما بعد القرار  عقبة االنقسامتجاوز اآلن، بات  ن أكير من أي وقت مىصن بيد الفلسطينيير

كي بخصوص القدس، إنجاز الوحدة  إال أنولكن من دون تقليل تأثير العوامل الخارجية،  األمير

ي ظل إعطاء  ال يزال مستعصًيا، ال سيما 
ن
األولوية الستعادة القطاع من دون  "فتح"الرئيس وف

ها من الفصائل. أما "حماس" اكة مع "حماس" وغير اف بالرسر فتعىطي األولوية الستمرار  ،االعي 

ي السلطة والمنظمة. غير أن الحل 
ن
سيطرتها الفعلية عل القطاع ومراكمة مكاسب أخرى ف

ي وظائفها  واضح ويتمثل باستعادة القطاع تحت مظلة
ن
ي يجب إعادة النظر ف

السلطة الت 

ي السلطة والمنظمة. 
ن
اكة كاملة ف اماتها مقابل رسر ن  والي 
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ة العودة مبادرات وأفكار   ومست 

ولوية لرفع الحصار تتضمن إعطاء األفردية غير متبلورة  هناك مبادئ وأفكار ومبادرات أخرى

ن الضفة والقطاع، أو بأي ثمن، ولو عل حساب قضايا وحقوق أخرى، عن طريق المقا يضة بير

 . مع سالح المقاومة واألنفاق ... إلخ

ي مضبوط ومسيطر عليه باتجاه الحدود، وهناك  مبادرة أخرى تنطلق من تنظيم انفجار شعت 

ا لحق العودة، ومحاولة لكرس الحصار ومنع االنفجار 
ً
وبالتحديد باتجاه إرسائيل، تطبيق

ي نفذت عل الحدود السورية  وتوجيهه ضد االحتالل. وهذه الفكرة أشبه
بتكرار للمبادرة الت 

ي 
ن
ية للحدود، ما أدى إىل إرسال 15/5/2011واللبنانية ف ، من خالل اقتحام حشود جماهير

، وسقوط ن ات الشهداء والجرىح.  رسالة قوية للعالم حول حق عودة الالجئير  عرسر

إذ  المختلفة بشأن تنفيذها،إن مثل هذه المبادرات يجب التفكير بها ملًيا، ودراسة االحتماالت 

تتخذ إجراءات مسبقة قد تصل إىل تحويل  ال ينفع الجزم من دون تفسير مقنع بأن إرسائيل لن

يط الحدودي إىل "حزام من نار" لمنع االحتشاد فيه، أو أن ة لوقف  الرسر ترتكب مجزرة كبير

، حت  لو كان سلمًيا  ي  100الزحف الشعت 
ً
ا بشكل كبير جد

ً
 ا، ألن ما يمكن أن% ومنظًما ومنضبط

 يردع إرسائيل عن ارتكاب المجزرة: 

ي ظل ما تشهده إرسائيل م
ن
: روادع داخلية؛ سياسية وأخالقية، وهي غير متوفرة بالمرة ف

ً
ن أوال

ي 
تحوالت، ومن تطرف وعنرصية وعدوانية وتعطش للعنف والدماء، ولعل الوحشية الت 

ي الضفة تعاملت بها مع المتظاهرين، خصوًصا عل حدود القط
ن
اع، واإلعدامات الميدانية ف

 دليل عل ذلك. 

ي أو دوىلي  ألي إجراء إرسائيلي عنيف ودموي بذريعة حماية "سيادة الدولة"  ثانًيا: رادع عرئ 

ي المستوطنات المحاذية للقطاع
ن
ن ف ي  سيما أن الوضع ال وهو غير متوفر،  ،والمستوطنير العرئ 

ي 
ن
كية لها، واندفاع عدد من والدوىلي الحاىلي أضعف من أن يردع إرسائيل ف ظل الحماية األمير

 الدول العربية للتحالف معها ضد إيران. 
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ي الراهن رغم ا
ي ظل االنقسام والتوهان الفلسطيتن

ن
ي ال يبدو أنه كاٍف ف

ا: رادع فلسطيتن
ً
لتحسن ثالث

ي بعد قرار ترامب.   النست 

ي الزحف الشغير المؤكد  كما من
ن
ة من المتظاهرين ف ي أن تشارك أعداد كبير

ن
ي عي  الحدود ف عت 

ن الشعب والقيادة والفصائل االنقسام و  ظل ة بير هل والفساد، وبعد عدم و الفجوة الكبير الي 

م عل األجواء الفلسطينية ُيحد من  ي المؤسسات واألشخاص، وألن اليأس المخيِّ
ن
التجديد ف

ية الواسعة.  ي االمتناع عن هذه الفكرة، ولكن يجب أن الحركة الجماهير
تكون  وهذا ال يعتن

ي سلمًيا، حت  لو اقتىصن األمر عل  التوقعات واقعية، مع الحرص عل أن يكون الزحف الشعت 

ا. 
ً
 الحدود من دون اجتيازها إال بشكل منظم ومحسوب جيد

ي بشكل خاص، 
ي التاري    خ الفلسطيتن

ن
ي التاري    خ بشكل عام، وف

ن
إن مثل هذه األعمال العظيمة ف

ي عادة ما يحركها األمل باالنتصار غير ال
ن
ي ف

 موجود حت  اآلن. فأقىص ما يأمل الشعب الفلسطيتن

الصمود والمقاومة، وأسباب استمرار و  الوحدة تحقيقه خالل هذه المرحلة توفير مقومات

ار  ، وإبقاء القضية حية، وتقليل األرصن ن ي عل أرض فلسطير
ي الفلسطيتن التواجد البرسر

 ية الفلسطينية. والخسائر، وإحباط المخططات اإلرسائيلية، ومنع تصفية القض

ايدة بالقرب من  ن ي متواصل وبأعداد مي  ا التفكير من جديد بعمل جماهير
ً
قد يكون ممكن

ي المحدود وغير المتواصل،  الحدود، ويحافظ عل درجة منخفضة من االشتباك الجماهير

ي ظروف أخرى 
ن
ي الذي يمكن أن يحدث ف لة تمرين وبروفة للزحف الجماهير ن ليكون بمين

 مستقبلية. 

ي رغم الخسائر الفادحة ضد إرسائيل أفضل من االنفجار قد يق ول قائل إن الزحف الشعت 

، ومن خوض مواجهة عسكرية فلسطينية  واالنهيار الداخلي الذي سيتسبب بخسائر أكي 

ي وقت غير مناسب
ن
 . إرسائيلية ف
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ة  ن هذا الزحف وبأعداد كبير إن الرد عل ما سبق يكون من خالل طرح سؤال: هل يمكن تأمير

، وأنه سيمنع المواجهة بال ثمن فادح، ومن يضمن أنه سيحقق النتائج المرجوة منه إذا حدثو 

 ؟العسكرية

ي، ولكن المفيد بشكل مؤكد استخدامه  ي الجماهير ا التلوي    ح بالزحف الشعت 
ً
قد يكون مفيد

 بشكل رمزي. 

ات أو مئات اآلالف للزحف عل قطاع  الحدود لمنع انفجار  إذا كان بمقدور أحد تحريك عرسر

ا لحق العودة، وعل خلفية كرس الحصار 
ً
 لماذا ال ف، غزة داخلًيا وتوجيهه ضد إرسائيل، وتجسيد

ي االنقسام لفرض إرادة الشعب بالوحدة عليهما؟ ما يفتح إمكانية هم يحرك
ن
للضغط عل طرف

هدف قابل للتحقيق إذا ، أي الوحدة، خوض مقاومة مثمرة ومتصاعدة ضد االحتالل، وهو 

اكم والمتعاظمتوفر ال ي والمي 
ن
 .ضغط الكاف

  

 المخرج المناسب 

ي البناء عل اتفاق القاهرة األخير إلنجاز 
ن
ي يكون ف

إن المخرج المناسب للوضع الفلسطيتن

ي قطاع غزة من حركة حماساالمصالحة، وما يتضمنه من انتقال 
ن
ي يرفض جزء   ،لسلطة ف

الت 

ف بها عربًيا ودوليً كبير من الدول العربية والمجتمع الدوىلي التعامل م ي عها، إىل سلطة معي 
ن
 ا، وف

ا لبذل الجهود لمنع انهيار ال
ً
 طاع. قوقت يبدي مختلف األطراف استعداد

الجدير بالمالحظة هنا أن ما حدث من خطوات عل طريق المصالحة منذ توقيع اتفاق القاهرة 

، فهناك ما يشير إىل أنه مرشح للفشل أكير من ا لنجاح، مثله مثل األخير ال يبرسر بالخير

 االتفاقات السابقة، ما يستدعي 
ً
ضغوط للبناء عليه من خالل المبادرات و الجهد و ا من المزيد

ن السعي لتشكيل جبهة إ ي يشارك فيها كل الحريصير
عل الوحدة الوطنية وإنقاذ  نقاذ وطتن

ي 
ن
ي عل طرف القضية وإنهاء االنقسام، بما يؤدي إىل تراكم الضغط السياسي والجماهير

ي ا
، يتوقف أمام التحديات شامل من جديد النقسام، وبما يفتح الطريق لبدء حوار وطتن
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ي تهدد القضية الفلسطي
نية، خاصة من صفقة ترامب، وكيفية توظيف الفرص والمخاطر الت 

 المتاحة؟

ي ويضع هذا الحوار عل جدول أعماله 
 تشمل مختلف القضايا، االتفاق عل الرزمة الشاملة، الت 

ي مقدمته
ن
، وف كي اإلرسائيلي  يعرف كل طرف فيها منذ البداية ما  إذ ا خطة إحباط المخطط األمير

عليه أن يقدم وعل ماذا سيحصل، األمر الذي سيشجعه إلنجاح التجربة الجديدة من 

 المتفاقمة.  ا أهلهوهذا هو الطريق األقرص لمعالجة مشكالت غزة وإنهاء معاناة  المصالحة. 

ي وهنا يمكن تذليل عقبة االت
نامج الوطتن ن الي  ن بير ي من خالل التميير

نامج الوطتن  فاق عل الي 

الذي يجب أن يتم تبنيه من قبل منظمة التحرير بعد إعادة بناء مؤسساتها لتضم مختلف 

ض أن تتبناه  نامج السياسي الذي من المفي  ن الي  ، وبير ألوان الطيف السياسي واالجتماعي

ام حتمً لمرونة والواقعية الذي ال بد أن يتحل بال ،الدولة/ السلطة ن وط يقبل دولًيا دون االلي  ا برسر

ي تجاوزتها األحداث. فعل سبيل المثالة المجحفاللجنة الرباعي
نا ،ة الت  مج يمكن أن يقبل الي 

اف بإرس  ي االعي 
ي ال تعتن

 ائيل. السياسي الموافقة عل القانون الدوىلي وقرارات األمم المتحدة الت 

عالقات عل تطبيق "مبدأ التبادلية" فيما يخص ال السلطة/الدولة برنامجكن أن يركز كما يم 

، سواء بالنسبة لالتفاقات السابقة أو الالحقة، ويمكن تكريس الهدنة اإلرسائيلية -الفلسطينية 

ام االحتالل بوقف العدوان بكل أشكاله.  ن ط الي  ي المحتلة رسر
 ومدها إىل جميع األراضن

 واضحةملزمة و  أي عملية سياسية ال تكون مرجعيتها ويمكن أن ترفض المنظمة أي انخراط ب

ا عليها، 
ً
ا ومتفق

ً
ي تتضمن الحد مسبق

 األدئن  تستند إىل القانون الدوىلي وقرارات األمم المتحدة الت 

 من الحقوق الفلسطينية. 

اتيجية سياسية ونضالية  توفير متطلبات تنفيذ إسي 
ً
ورة أن تستهدف الوحدة أوال  ويمكن وبالرصن

ي لوقفه، وما يقتضيه ذلك من تركز عل مو 
اجهة الخطر الزاحف من االستعمار االستيطائن

 بدحر االحتالل والعودة 
ّ
 إىل انتفاضة شاملة ال تنتهي إال

ً
مقاومة شعبية متصاعدة، وصوال

 والحرّية واالستقالل. 


