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م�سارات العمل الوطني
ما بعد النتخابات الإ�سرائيلية

مقدمة

يتن��اول هذ� �لتقري��ر م�سار�ت �لعمل �لوطن��ي �لأكثر قدرة على �لو�س��ول �إلى نقطة تحول 
�إ�ستر�تيج��ي في �لكف��اح �لوطني �لتحرري لل�سعب �لفل�سطيني، ف��ي �سوء تحديات ما بعد 
�لع��دو�ن �لإ�سر�ئيلي على قطاع غزة، وم�ستوى تقدم �لم�س��روع �ل�ستعماري �ل�ستيطاني 
�لحتالل��ي في �ل�سف��ة �لغربي��ة، وتفّجر �لعن�سري��ة �سد �ل�سع��ب �لفل�سطيني ف��ي �أر��سي 
48، و�ل�سيناريوه��ات �لمحتمل��ة ما بعد �لنتخابات �لإ�سر�ئيلي��ة، و�نك�ساف �لتجمعات 

�لفل�سطينية في عدة بلد�ن على مخاطر وجودية في ظل �لمتغير�ت �لإقليمية.  

ت��م �إعد�د م�س��ودة �لتقرير في �سوء مخرج��ات �سل�سلة من �للق��اء�ت و�لور�سات �لحو�رية 
�لت��ي ُنّظم��ت في عدد من �لتجمع��ات �لفل�سطينية في �ل�سفة �لغربية وقط��اع غزة و�أر��سي 
48 و�لأردن ولبن��ان وبريطانيا و�لوليات �لمتحدة، حول �لمخاطر و�لتحديات و�لفر�س 
�لت��ي يو�جهها �ل�سعب �لفل�سطين��ي وق�سيته �لوطنية، على �لم�ست��وى �لوطني �لعام، وعلى 
م�ستوى كل من هذه �لتجمعات �لفل�سطيني��ة، بم�ساركة �لمئات من �ل�سخ�سيات �ل�سيا�سية 
و�لأكاديمي��ة و�لن�سوي��ة و�ل�سبابية.  كما تم �إع��د�د �لن�سخة �لنهائية م��ن �لتقرير بال�ستفادة 
م��ن �لمالحظ��ات و�لقتر�حات �لقّيمة �لت��ي طرحها �أع�ساء منتدى �لتفكي��ر �لإ�ستر�تيجي 
�لفل�سطين��ي �ل��ذي �سكله مركز م�سار�ت، خ��الل �جتماع خا�س لمناق�س��ة و�إغناء م�سودة 

�لتقرير يوم 11 ني�سان/�إبريل 2015.
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من �ساأن م�سار�ت �لعمل �لوطني و�لمهمات �لعاجلة �لمقترحة في �لتقرير، ب�سفتها محاور 
متر�بط��ة للخيار �لفل�سطين��ي �لمف�سل، �أن ت�س��كل خارطة طريق على �لم��دى �لمتو�سط، 
تنق��ل �لفل�سطينيين من �لنقطة �لتي يقفون فيها �ليوم �إل��ى نقطة �لتحول نحو بلورة م�سروع 
وطن��ي قائم على ��ستعادة �إطار �ل�سر�ع �لتحرري �س��د �لم�سروع �ل�ستعماري �ل�ستيطاني 
�لحتالل��ي �لعن�سري، ل �سيما ف��ي �سوء و�سول �إطار �لتفاو�س �لثنائ��ي �لقائم على �أ�سا�س 
»ح��ل �لدولتين« �إلى طريق م�سدودة بفعل �ل�سيا�س��ات �لإ�سر�ئيلية.  وهو �ن�سد�د ل ينتق�س 

من حق تقرير �لم�سير ب�سفته حقا جمعيا لل�سعب �لفل�سطيني �أينما وجد.

�إن تج��اوز �ل�سيا�س��ة �لإ�سر�ئيلي��ة للنقط��ة �لت��ي كان يمكن عنده��ا تحقي��ق �سيناريو »حل 
�لدولتي��ن«، من �ساأنه تحفيز �لتفكير �لإ�ستر�تيجي �لفل�سطين��ي على �إعادة تعريف م�سمون 
ح��ق تقرير �لم�سير لل�سعب �لفل�سطيني �أينم��ا وجد د�خل وطنه وخارجه، باعتباره �لهدف 
�لإ�ستر�تيج��ي �لناظم للكفاح �لفل�سطيني، و�لتحول باتجاه تبني �إ�ستر�تيجية للتحرر �لوطني 
عاب��رة لم��ا ي�سمى »�لخ��ط �لأخ�سر«، ته��دف �إلى هزيم��ة وتفكيك منظوم��ة �لم�سروع 
�ل�سهيون��ي �لكولونيال��ي �ل�ستيطان��ي �لعن�سري، و�إنهائ��ه بما ي�ستمل عليه م��ن �متياز�ت 
�سيا�سي��ة جماعية للم�ستعِمرين، وع��ودة �لالجئين �إلى �لديار �لتي هجرو� منها.  وهو هدف 

يفتح �لأفق �أمام �لخيار�ت �لإ�ستر�تيجية �لأخرى، بما ي�سمل �لدولة �لو�حدة.  

ي�ستند �لتقرير �إلى تحليل �ل�سياق �لعام �لذي �أف�سى �إلى و�سول �لفل�سطينيين �إلى �لنقطة �لتي 
يقف��ون فيها �ليوم، ويركز على �أهد�ف �لخيار �لإ�ستر�تيجي �لمف�سل فل�سطينيا على �لمدى 
�لمتو�سط )ما بين 5-7 �سنو�ت( لمو�جهة تحديات �لمرحلة �لقادمة، مع �قتر�ح �لم�سار�ت 
و�لمتطلب��ات �لأكثر جدوى للو�س��ول �إليها.  ومن �ساأن تبني رزم��ة متر�بطة ومتد�خلة من 
�ل�سيا�سات و�أ�ساليب �لعم��ل وو�سائل �لتنفيذ �لخا�سة بكل من هذه �لم�سار�ت �سمن خطة 

�إ�ستر�تيجية متكاملة �أن يحقق ما ياأتي: 

اأول. اأن يكف��ل تكام��ل وفعالية عملية اإعادة ت�سكيل التوج��ه الإ�ستراتيجي الفل�سطيني �نطالقا من 
خط��ة متكاملة، تربط ما بي��ن �لمكت�سبات �لتي حققها ن�سال �ل�سع��ب �لفل�سطيني و�أهد�فه 
�لوطني��ة �لإ�ستر�تيجي��ة و�لأهد�ف �لفرعية �لمتعلقة بكل من م�س��ار�ت �لعمل �لوطني، بما 
يمّك��ن من �لو�سول �إلى �لنقطة �لتي يريد �لفل�سطينيون �لو�سول �إليها.  �أي �أن هذه �لخطة، 
على �لرغم من تد�خل بع�س �سيا�ساتها بين �لقديم و�لجديد بفعل ثقل ما ترتب على �لم�سار 
�ل�ساب��ق، �إل �أنها في �لمح�سلة تنتم��ي �إلى �إ�ستر�تيجيات �لتغيير �لت��ي تنطلق من �لعتر�ف 

بالأمر �لو�قع وقيوده �لثقيلة باتجاه تغييره، ولي�س �لت�سليم به �أو �لتكيف مع نتائجه.
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ثاني��ا. اأن يبل��ور ردا فل�سطينيا عمليا قادرا عل��ى �سد واإحباط ال�سيناريوه��ات المف�سلة لإ�سرائيل، 
و�أن يوج��ه لها ر�سال��ة و��سحة بخ�سو�س �لكلفة �لباهظ��ة ل�ستمر�رها في �لتنكر للحقوق 
�لفل�سطينية، وع��زم �لفل�سطينيين على �لتخلي �لنهائي عن �إطار �لتفاو�س �لثنائي، وجديتهم 
ف��ي �إعادة ت�سكيل �لتوج��ه �لإ�ستر�تيجي �لفل�سطيني عمليا ولي�س لفظي��ا، �إلى جانب �إعادة 
بن��اء وتطوير �لخطاب �لفل�سطيني �لقائم على �لجمع ما بي��ن �لحزم في �لتم�سك بالحقوق 
�لفل�سطيني��ة و�لجانب �لأخالقي في �لكف��اح �لتحرري �لفل�سطيني، ف��ي مو�جهة خطاب 
»الدول��ة اليهودي��ة« واالنزياح نحو مزيد من التط��رف والعن�سرية في اأو�س��اط الراأي العام 

�ليهودي في �إ�سر�ئيل.

ثالثا. اأن يعيد ت�سكيل الخطاب الفل�سطيني الموجه للأطراف الإقليمية والدولية بعيد� عن �لتهديد 
�للفظي وبال�ستناد �إلى خطو�ت فعلية، بما يو�سح �أن �لفل�سطينيين موحدون في ت�سميمهم 
عل��ى تحقيق �أهد�فه��م �لإ�ستر�تيجية، ولن يقبلو� �أبد� باأي بد�ئ��ل تنتق�س من حقوقهم، ول 
توج��د خيار�ت �أخرى بديلة لوجوب تحمل هذه �لأطر�ف م�سوؤولياتها في �إنهاء �لحتالل 

و�ل�ستيطان و�لعن�سرية وفق قو�عد �لقانون �لدولي.  

رابع��ا. اأن يمّك��ن الفل�سطينيين من اإعادة انتزاع زمام المبادرة ف��ي �سياق عملية تر�كمية لتحويل 
�لتحدي��ات �إلى فر�س، عبر �لتركيز على �إحد�ث تغيير في ميز�ن �لقوى يخدم تقدم �لكفاح 

�لوطني �لتحرري لل�سعب �لفل�سطيني.  

ل يقت��رح �لتقري��ر عنا�س��ر �إ�ستر�تيجي��ة وطني��ة �سامل��ة على �لم��دى �لبعيد، لكن��ه يحلل 
�ل�سيناريوهات و�لتحديات �لتي يو�جهها �ل�سعب �لفل�سطيني وق�سيته �لوطنية على �لمديين 
�لق�سي��ر و�لمتو�سط، ويقترح م�سار�ت للعم��ل �لوطني تبدو �أقرب لأجندة �لعمل �لكفاحي 
و�ل�سيا�س��ي �ليوم��ي عل��ى �لم�ستوى �لد�خل��ي، وفي �إط��ار �ل�سر�ع مع �لنظ��ام �ل�سهيوني 
�ل�ستعم��اري �ل�ستيطاني، وكذلك على �لم�ستوى �لدولي، مع �قتر�ح رزمة من �لمتطلبات 
و�لمهمات �لعاجلة.  ويوؤمل �أن تحّفز هذه �لعملية على تطوير �إ�ستر�تيجية فل�سطينية موحدة 
و�سامل��ة لإنه��اء �لحتالل و�ل�ستيطان و�لعن�سري��ة، و�إن كان ما يت�سمن��ه �لتقرير يمكن �أن 

ي�سكل بحد ذ�ته جزء� من هذه �لإ�ستر�تيجية.

�إن �لحاجة �إلى تبني وتنفيذ خطة وطنية لم�سار�ت متنا�سقة ومتر�بطة في �سياق �إعادة ت�سكيل 
�لتوج��ه �لإ�ستر�تيجي لم تعد مو�سع جدل فل�سطيني مع �ت�ساح �لتجاهات �لرئي�سية للروؤية 
�لإ�ستر�تيجية �لتي يتبناها رئي�س �لحكومة �لإ�سر�ئيلية بنيامين نتنياهو، منذ �إعالن ف�سل وزير 
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�لخارجي��ة �لأميركي ج��ون كيري بالتو�سل �إلى �تفاق �سامل �أو �تف��اق �إطار �أو حتى �تفاق 
ل�ستئناف �لمفاو�سات، وت�سعيد �سيا�سات �لعدو�ن في �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة، وتف�سي 

�لتطرف و�لعن�سرية و�لفا�سية في �إ�سر�ئيل كما ظهر خالل �لنتخابات �لإ�سر�ئيلية.  

لق��د �سكلت ه��ذه �لروؤي��ة �ل�ستر�تيجي��ة لنتنياهو و�سركائ��ه �لبو�سلة �لموجه��ة لرزمة من 
�ل�سيا�س��ات و�لإج��ر�ء�ت �لإ�سر�ئيلي��ة �لت�سعيدية في �ل�سف��ة �لغربية، وبخا�س��ة في مدينة 
�لقد���س، م��ا قبل �لعدو�ن على قط��اع غزة، و�سول �إل��ى �لحالة �لنتفا�سي��ة �لتي ت�سهدها 
�لقد�س، و�لهبات �ل�سعبية في عدة مناطق في �ل�سفة �لغربية و�أر��سي 48، وبخا�سة مع �إقر�ر 
مجموع��ة من �لقو�نين �لعن�سري��ة �لتي توجت باإعد�د م�سودة لم��ا ي�سمى »قانون �لقومية« 
�لمتوق��ع �إعادة طرحه على �أجن��دة �لكني�ست و�لحكومة �لإ�سر�ئيلي��ة �لجديدة، ف�سال عن 
�إعالن نتنياهو �ل�سافر بينما كان في طريقه للفوز بولية ر�بعة في رئا�سة �لحكومة �لإ�سر�ئيلية 

عن موت ما ي�سمى »حل �لدولتين«.  

كما جاء �لت�سعيد �لإ�سر�ئيلي في �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة، وتفجر �لعن�سرية �سد فل�سطينيي 
�أر��سي 48، واالنزياح نحو مزيد من التطرف اليميني واالأيديولوجي في اأو�ساط الجمهور 
�لإ�سر�ئيلي، بالتز�من مع متغير�ت و�سر�عات �إقليمية دفعت �لهتمام بالق�سية �لفل�سطينية �إلى 
الوراء، م��ع االن�سغال بالتطورات في م�سر منذ �سقوط حكم االإخوان الم�سلمين وانتخاب 
عب��د �لفتاح �ل�سي�سي رئي�سًا لم�سر �لتي يكن نظامها �لجديد �لعد�ء لحركة حما�س بو�سفها 
�مت��د�د� لجماعة �لإخو�ن، ومع �سع��ود »د�ع�س« و�سيطرتها على مناطق و��سعة في �لعر�ق 
و�سوري��ا، و�سول �إلى ت�سكيل تحالف دولي لمو�جهتها، و�آخر لتنفيذ »عا�سفة �لحزم« في 
�ليمن، وفي وقت ت�ستمر في��ه حالة �ل�سر�ع بين �لثور�ت و�لموؤ�مر�ت في �لمنطقة �لعربية، 
وت�ستح��وذ على جل �لهتمام في �لدول �لعربي��ة، وكذلك �لعالم، خ�سو�سا بالن�سبة للدول 

�لتي ت�سهد �سر�عات د�خلية طغت فيها �لمذهبية و�لطائفية على �أي �سيء �آخر.  

م��ع ذلك، فاإن �لتقرير ي�ستنتج من تحليل��ه لل�سياق �لإ�سر�ئيلي، �أن ت�سعيد �سيا�سات �لعدو�ن 
و�ل�ستيط��ان و�لتهوي��د و�لعن�سري��ة لم يكن نتيجة له��ذه �لتطور�ت، ب��ل ترجمة لمحاولة 
توظيفها للتعجيل في تنفيذ خطة معدة �سلفا لتحقيق �أهد�ف بات يطلق عليها �لبع�س »روؤية 
نتنياه��و« لإد�رة �ل�سر�ع مع �لفل�سطينيي��ن �سمن »�أفق �سيا�سي جدي��د«، يقوم على �أ�سا�س 
تحال��ف معل��ن �أو م�سمر مع بع���س دول �لإقليم على قاعدة مو�جهة خط��ر �إير�ن و�لقوى 

�لإرهابية و�لمتطرفة �لتي تت�ستر خلف �لإ�سالم.  
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وتقت�س��ي م��اآلت هذه �لروؤية �إح��كام �سيطرة �لنظ��ام �ل�ستعماري �ل�ستيطان��ي �لعن�سري 
على مجمل �لمنطق��ة �لو�قعة بين نهر �لأردن و�لبحر �لمتو�سط، وفق منظومات �سيطرة يتم 
�إنتاجها ح�سب خ�سائ�س كل من تجمعات �لفل�سطينيين في هذه �لمنطقة، بما فيها �لمناطق 
�لخا�سع��ة لل�سلط��ة �لفل�سطينية، ما يعني �إعادة فر�س ترتيب��ات جديدة لدور ووظائف هذه 

�ل�سلطة في �إطار حكم ذ�تي مقل�س.

كم��ا يرك��ز �لتقرير على �لأه��د�ف �لإ�سر�ئيلية من ور�ء �لت�سعيد ف��ي �ل�سفة و�لعدو�ن على 
قطاع غزة، ويحاجج باأن تفادي �لعدو�ن على �لقطاع لم يكن �أمر� مرجحا، و�إن كان لأد�ء 
فل�سطين��ي موحد وفعال ومب��ادر �أن يوؤثر في م�سار �لعدو�ن، وكذلك في نتائجه، وتوظيف 
�ل�سم��ود و�لمقاومة لتوفير متطلبات تبني �إ�ستر�تيجية وطني��ة �ساملة بال�ستناد �إلى م�سار�ت 
للعم��ل الوطني ت�ساع��د الفل�سطينيين على ا�ستع��ادة زمام المبادرة الإحب��اط ال�سيناريوهات 
�لمف�سلة لإ�سر�ئيل، وتعزيز متطلبات تنفيذ �أهد�ف �لخيار �لفل�سطيني �لمف�سل في �لمرحلة 
�لر�هن��ة، في �سوء �أربعة �سيناريوهات محتملة، هي: 1( �إد�رة �ل�سر�ع. 2( فر�س ت�سويات 

منقو�سة. 3( تاأزيم �ل�سر�ع. 4( تفجر �ل�سر�ع.  

يقت��رح �لتقري��ر في �س��وء ذلك خي��ار� فل�سطينيا مف�سال عل��ى �لمدى �لمتو�س��ط، يت�سمن 
م�س��ار�ت للعمل �لوطني ورزمة من �لمتطلبات و�لمهمات �لعاجلة، �لتي تحتاج �إلى �آليات 

لل�سغط و�لتاأثير باتجاه تبنيها وتنفيذها من قبل دو�ئر �سنع �لقر�ر �لفل�سطيني. 





م�سارات العمل الوطني
ما بعد النتخابات الإ�سرائيلية

السياق اإلسرائيلي

من��ذ �لع��ام 2009، �عتم��دت حكوم��ة نتنياه��و �إ�ستر�تيجي��ة �إد�رة �ل�س��ر�ع و�لبناء على 
�لمتغي��ر�ت �لتي تفر�سها عل��ى �لأر�س لتعميق �لحتالل و�ل�ستيط��ان و�لعن�سرية و�لق�ساء 
عل��ى �أية فر�سة لقيام دول��ة فل�سطينية م�ستقلة.  ولهذ� �لغر���س، تعاملت مع �لتن�سيق �لأمني 
و�لتع��اون �لقت�سادي مع �ل�سلطة �لفل�سطينية، وحت��ى �لمفاو�سات �لثنائية، كو�سائل تخدم 
�إ�ستر�تيجيته��ا في �إد�رة �ل�س��ر�ع، بانتظار ��ستكمال مقومات ح�س��م �ل�سر�ع لفترة طويلة 
قادمة، عبر فر�س روؤيتها لت�سوية �سيا�سية ل تت�سمن عن�سر �لن�سحاب من مزيد من �لأر��سي 

�لفل�سطينية.  

ي��رى �لبع�س �أن ه��ذه �لإ�ستر�تيجية �لإ�سر�ئيلية ت��وؤدي عمليا �إلى تدمير خي��ار »�لدولتين« 
و��ستبد�ل��ه بدولة و�حدة بنظامين، �أي نظ��ام تفرقة عن�سرية »�أبرتهايد«، �أ�سو�أ مما كان عليه 
�لح��ال في جنوب �أفريقيا �إب��ان حقبة �لف�سل �لعن�سري.  لكنها ف��ي �لو�قع تنتج منظومات 
قائم��ة عل��ى عالقات �سيط��رة ��ستعمارية �أكثر تعقي��د� من ذلك، م�سممة ل�سم��ان ��ستمر�ر 
�ل�سيط��رة و�لتحكم بالفل�سطينيي��ن ب�سفتهم »مجموعات �سكانية« تقي��م في نطاق »�أر�س 
�إ�سر�ئي��ل �لكبرى«، مع فر���س نموذج �سيطرة وتحكم خا�س بقطاع غ��زة.  �إذ تتماثل في 
هذ� �ل�سياق مثال، �أهد�ف �سيا�سات �لتهجير �لق�سري في �لنقب مع تلك �لمنفذة في �لقد�س 
و�لأغ��و�ر وجنوب �لخليل، لكن و�سائل تنفيذها تتباين تبعا لختالف »مكانة« �لفل�سطيني 

»�لمقيم« هنا �أو هناك، وفق ت�سنيفات تحددها منظومات �ل�سيطرة �ل�ستعمارية.  



 12  

مرتكزات روؤية نتنياهو

لم يط��ر�أ تعديل على �لأهد�ف �لرئي�سية لهذه �لإ�ستر�تيجية، ب��ل �نتقل نتنياهو �إلى �لك�سف 
�لمعل��ن عن هذه �لأه��د�ف، وبخا�سة خالل فت��رة �نتخابات �لكني�س��ت، في حين كانت 
�سابقا م�سمرة خلف �لتاأييد �لز�ئف لمقاربة »حل �لدولتين«.  وهو ما يعني �أن �أي ��ستئناف 
للمفاو�س��ات �لثنائية �سيكون هدفه من وجهة �لنظر �لإ�سر�ئيلية �ل�ستفادة من �لو�سع �لقائم 
حالي��ا و�لبح��ث في و�سائ��ل �إد�رة �ل�سر�ع لفترة طويل��ة قادمة ولي�س حل��ه، وقطع �لطريق 
على تطور م�سار�ت للعمل �لكفاح��ي و�ل�سيا�سي �لفل�سطيني تعتمد مقاربة تدويل �ل�سر�ع 
بمفهومها �ل�سامل، و�إعادة �لنظر في �سكل �ل�سلطة ووظائفها بما يتالءم مع متطلبات تو�سيع 

�أ�سكال �لمقاومة �لوطنية و�لمقاطعة.

وعل��ى �لرغ��م من �إدخال تعديالت عل��ى و�سائل تحقيق هذه �لأهد�ف خ��الل فترة ما قبل 
�نتخاب��ات �لكني�ست في �آذ�ر �لما�سي، �إل �أنه يمك��ن تلخي�س مرتكز�ت روؤية/�إ�ستر�تيجية 

نتنياهو و�لأهد�ف �لتي ت�سعى لتحقيق �أحدها فيما ياأتي:

 اإدراج و�سائ��ل تنفي��ذ اأهداف ه��ذه الإ�ستراتيجية في �سي��اق روؤية اأ�سمل للتع��اون الإقليمي( 1)
يق��وم على محدد�ت لعقيدة �أمني��ة �إ�سر�ئيلية، �سمن ما يطلق علي��ه نتنياهو »�لأفق 
�ل�سيا�س��ي �لجديد«، لي���س مع �لفل�سطينيي��ن، بل مع عدد من �ل��دول �لعربية �لتي 
ت�ست��رك مع �إ�سر�ئيل في م�ساعر �لقلق من ت�ساع��د دور �إير�ن و�لقوى »�لإ�سالمية« 

�لمتطرفة.  

وق��د تحدث نتنياهو ب�سكل و��سح عن ه��ذه �لروؤية بعد �لعدو�ن على قطاع غزة، 
وم��ن ثم ب�سكل �سافر ع�سية �نتخابات �لكني�ست �لأخي��رة، غير �أنه �سبق �أن تطرق 
�إليه��ا قبل �لع��دو�ن، بحيث يمك��ن �ل�ستنتاج �إنها �إحدى �أه��م مقدمات �لعدو�ن 
نف�س��ه، كم��ا �سيو�سح في �سياق ه��ذ� �لتقري��ر.  �إذ ��ستعر�س نتنياه��و في خطاب 
�ألق��اه في 2014/6/9، �أي قبل 3 �أيام م��ن حادثة �ختفاء �لم�ستوطنين �لثالثة قرب 
�لخلي��ل، ما ُو�سف باأنه »عقي��دة �أمنية« جديدة لمو�جهة �أربع��ة تحديات رئي�سية 

تتلخ�س بما ياأتي:

تح�سي��ن �لحدود و�لدف��اع عنها عن طريق بن��اء �سياج �أمني عل��ى �لحدود مع  �أ. 
�لأردن، مع وجود ع�سكري على نهر �لأردن.
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�ل�سيط��رة �لأمني��ة على �لمنطق��ة �لو�قع��ة بي��ن �لأردن و�لتجمع��ات �ل�سكانية  ب. 
�لإ�سر�ئيلية، �أي على �لمنطقة �لتي يفتر�س �أن تقوم فيها �لدولة �لفل�سطينية.

�لتع��اون �لإقليمي �لمحدود بي��ن �إ�سر�ئيل ودول عربي��ة »معتدلة« بهدف كبح  ج. 
�لإ�سالميين �لمت�سددين.  

منع �إير�ن من �لتحول �إلى دولة على عتبة �متالك �لقدرة على �إنتاج �سالح نووي.   د. 

وه��و ما حد� ببع�س �لمحللي��ن �لإ�سر�ئيليين للقول �إن عقي��دة نتنياهو �لجديدة 
تت�سم��ن بند� �أ�سا�سيا جديد� هو �ل�سع��ي للتو�سل �إلى »حل موؤقت« لل�سر�ع مع 
�لفل�سطينيي��ن، و�إن لم يقل ذلك �سر�ح��ة.  و�سوف يتناول �لتقرير �لحتمالت 

�لو�ردة ب�ساأن »�لحلول �لموؤقتة« في �لجزء �لخا�س بال�سيناريوهات �لمتوقعة.

تكثيف وت�سريع العم��ل لإعادة �سياغة وظائف ال�سلطة الفل�سطينية على مقا�س �لخطو�ت ( 2)
�لت��ي يمكن �أن تق��دم عليه��ا �إ�سر�ئي��ل م�ستقبال لفر���س �سيناريوه��ات مف�سلة لها، 
وبخا�سة تل��ك �لتي تن�سجم مع �لمتد�ول حاليا بخ�سو�س �لنف�سال عن »�ل�سكان« 
�لفل�سطينيين، دون �ن�سحابات فعلية، حتى ولو ��سطرت - في حالة تبني �لفل�سطينيين 
�إ�ستر�تيجي��ة مجابهة ديبلوما�سية وميد�ني��ة - لإعادة �حتالل كامل �لمناطق �لخا�سعة 
حالي��ا لولية �ل�سلطة �لفل�سطينية �إد�ريا و�أمنيا في �لفترة �لأولى، تمهيد� لإعادة فر�س 
ترتيبات جديدة لحكم ذاتي قائم على فك االرتباط مع ال�سوؤون المدنية للفل�سطينيين 

في كامل �لمناطق �لم�سنفة )�أ(.

في هذ� �ل�سياق، يمكن تف�سير �أحد �أهد�ف »بروفة« �إعادة �حتالل بع�س �لمناطق في 
�ل�سفة �لغربية لتنفيذ عمليات و��سعة �لنطاق، كما حدث في �لخليل في �سياق �لعملية 
�لتي تلت �ختف��اء �لم�ستوطنين �لثالثة بتاريخ 2014/6/12، و�لمناور�ت �لع�سكرية 
لحق��ا في �ل�سفة �لغربية، وبخا�سة منذ تول��ي رئي�س �أركان جي�س �لحتالل �لجديد 
غادي اإيزنكوت مهماته، ما يوؤكد اأنه ال يمكن اإ�سقاط �سيناريو اإعادة احتالل المناطق 
�لخا�سع��ة لل�سلطة في ظل تلويح نتنياهو بخطو�ت �أحادية لالنف�سال عن »�ل�سكان« 

�لفل�سطينيين دون �أن ي�سمل ذلك �ن�سحابات جديدة.  

لك��ن �لهدف هذه �لمرة �سيكون �لذهاب �إل��ى �أبعد مما بلغه �أرئيل �سارون في عملية 
»�ل�سور �لو�قي«، دون �لعودة �إلى �لو�سع �لذي كان قائما قبل �لعام 1994، بما يعنيه 
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من �إعادة فر�س �ل�سيطرة �لإ�سر�ئيلية �ل�ساملة على �لحياة �لمدنية للمجتمع �لفل�سطيني 
عب��ر ما ي�سمى »�لإد�رة �لمدنية«، ب��ل �لتمهيد لمرحلة جديدة في ظل �لتفكير باليوم 
�لتال��ي لما بعد �لرئي�س محمود عبا�س، قد يكون عنو�نها �إعادة �إنتاج ترتيبات لحكم 
ذات��ي قائم على ف��ك االرتباط مع ال�س��وؤون المدنية للفل�سطينيين ف��ي كامل المناطق 
�لم�سنف��ة )�أ(، �أو ربما ترتيبات لإد�رة ذ�تية خا�س��ة بكل من هذه �لمناطق )�سلطات 
محلية بدل من �سلطة مركزية( تكر�س مكانتها كمعازل غير متو��سلة جغر�فيا �أو حتى 

من حيث نظمها �لإد�رية �لمحلية.  

ف��ي كل �لأح��و�ل، �سوف تبقى �ل�سيطرة �لأمنية �لكاملة ف��ي هذه �لمناطق بيد قو�ت 
�لحت��الل، حتى ول��و �سمح باأ�سكال لتوفير �لأمن �لد�خل��ي وفق �سيغ مماثلة لبع�س 
�لمهم��ات �لتي تق��وم بها �ل�سلطة، �أو حتى قريبة من »�سرط��ة �لبلديات« ما قبل �لعام 
1994.  �أما قطاع غزة، ف�سيتم تحديد �لعالقة معه وفق معادلة عنو�نها وقف �إطالق 

نار طويل �لأمد مقابل تخفيف �لح�سار وتح�سين ظروف �لحياة.

حت��ى ما قبل تعهد نتنياهو خالل حملته �لنتخابية بمنع قيام دولة فل�سطينية خالل 
فت��رة وليته �لر�بعة،  ظهرت موؤ�سر�ت و��سحة عل��ى ت�سريع �لخطو�ت �لتنفيذية 
للمخط��ط �لإ�سر�ئيلي، �لذي لم يع��د يكتفي باإعادة تحديد وظائف �سلطة �لحكم 
�لذ�تي كوكيل �أمن��ي و�إد�ري و�قت�سادي ل�سلطة �لحتالل ذ�تها، كما كان �لحال 
منذ �جتياح مناطق �ل�سلطة �لعام 2002، بل تقلي�س هذه �لوظائف ب�سكل يتناق�س 
حتى م��ع �لترتيب��ات و�ل�سالحيات �لمح��دودة و�لمقيدة �أ�س��ال بموجب �تفاق 

�أو�سلو ومالحقه.  

وق��د �أك��دت و�سائل �لإع��الم �لإ�سر�ئيلية �أن نتنياه��و �أبل��غ �لإد�رة �لأميركية، خالل 
لق��اء م��ع �لجنر�ل �لأميركي جون �أل��ن قبل يوم و�حد من �لتو�س��ل �إلى وقف �إطالق 
�لن��ار خالل �لع��دو�ن على قطاع غزة ي��وم 2014/8/26، �أن �لعب��رة �لأ�سا�سية �لتي 
��ستخل�سته��ا �إ�سر�ئيل من �لع��دو�ن هي »وجوب �حتفاظها بمطل��ق �لحرية لجي�سها 
وقو�تها د�خل �أر��سي �ل�سفة �لغربية قبل �أي �سيء«، و�أن هذ� �ل�ستنتاج »ي�سمل حرية 
�لحرك��ة في كل �أنحاء �ل�سفة �لغربية، ولي�س فق��ط على �متد�د �لحدود مع �لأردن«، 
وه��و ما يعني �أن نتنياهو لم يعد يكتفي بتو�جد ع�سكري لقو�ت �لحتالل في منطقة 

�لأغو�ر فقط كما كان يطالب خالل �لمفاو�سات برعاية كيري!
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اإدم��اج قطاع غزة �سمن الإ�ستراتيجية المطبقة في ال�سف��ة الغربية، في �سوء �لإخفاق ( 3)
ف��ي تحقيق ع��دد من �لأهد�ف �لرئي�سي��ة للعدو�ن �لأخير عل��ى قطاع غزة، عبر 
�لنتق��ال م��ن �لرف���س �لقاطع لتحقي��ق �لم�سالح��ة �لفل�سطينية �إل��ى �إفر�غها من 
م�سمونها من خالل محاولة تعمي��م نموذج �ل�سلطة ذ�ت �ل�سالحيات �لمقل�سة 
ف��ي �ل�سفة �لغربية على قط��اع غزة، بما ي�سمل تو�سيع �لتن�سي��ق �لأمني و�لتعاون 
�لقت�س��ادي، �أمال ف��ي دفع �ل�سلطة لتحقيق ما عج��زت �إ�سر�ئيل عن تحقيقه عبر 
�لح��رب؛ �أي �لحف��اظ عل��ى هدوء طوي��ل �لأمد عل��ى �لحدود، و�إنه��اء ظاهرة 
�لأنفاق، ون��زع �سالح �لمقاومة �أو �سبط ��ستخد�مه، وف��ي �لحد �لأدنى توريط 

�ل�سلطة في �حتر�ب د�خلي.  

هن��اك موؤ�سر�ت �أي�سا على �أن �إ�سر�ئيل قد ت�سغط في مرحلة ما باتجاه مقاربة جديدة 
م�ستندة �إلى �سكلين: �لأول، »دولة موؤقتة« تدير �لمعازل في �ل�سفة �لغربية، و�أخرى 
في قط��اع غزة.  و�لثاني، �سيغ��ة �لمركز و�لأطر�ف في قطاع غ��زة، بحيث تتولى 
�ل�سلط��ة �لفل�سطينية �لإ�سر�ف على »�لأطر�ف«، عب��ر �إد�رة �لمعابر و�لم�ساركة في 
�آلي��ات �لرقابة عل��ى عملية �إعادة �لإعم��ار و�ل�سوؤون �لمدني��ة للمو�طنين من خالل 
�لحكوم��ة، في حين تتولى »حما�س« حفظ �لأمن ف��ي »�لمركز«، �أي د�خل قطاع 
غ��زة وعلى �لحدود، با�ستخد�م نفوذها د�خل �لأجهزة �لأمنية وباإ�سناد من �لأجنحة 

�لم�سلحة لعدد من �لف�سائل �سمن �تفاق »تهدئة« طويل �لأمد.  

اأهداف العدوان

ي�ساع��د تحليل �ل�سياق �لإ�سر�ئيلي على تف�سير �أه��د�ف وتوقيت �لعدو�ن �سد �ل�سعب 
�لفل�سطين��ي بذريع��ة عملية �لخليل.  فقد ب��د�أت حكومة نتنياهو ب�س��ن حملة عدو�نية 
و��سع��ة في �ل�سف��ة �لغربية عق��ب �ختفاء �لم�ستوطني��ن �سملت ده��م وتفتي�س 2216 
منزل، و�عتقال مئات �لمو�طنين و�لنو�ب و�لأ�سرى �لمحررين بموجب �سفقة �ساليط 
لتب��ادل االأ�سرى، اإ�سافة اإلى اختطاف وحرق الفتى محم��د اأبو خ�سير في �سعفاط من 
قب��ل متطرفي��ن يهود يوم 2014/7/2، قب��ل �أن تقرر �لحكوم��ة �لإ�سر�ئيلية ر�سميا بدء 
عمليته��ا �لع�سكرية �سد �لقطاع ف��ي 2014/7/7، بالتز�من مع ت�سريحات لم�سوؤولين 
من »حما�س« �أكدت �سعي �لحركة لتجنب �لحرب مع �لجاهزية للرد على �لعدو�ن في 

حال تو�سيعه.  
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لق��د حك��م �لت�سعيد �لهمجي م�س��ار �لعدو�ن، رغم �لمن��اورة �لإ�سر�ئيلي��ة بالمو�فقة على 
�لمب��ادرة �لم�سرية لوق��ف �إطالق �لنار، ف��ي محاولة لتوظيف موق��ف »حما�س« �لر�ف�س 

للمبادرة كمبرر لتوفير غطاء دولي موؤيد لت�سعيد �لعدو�ن.  

لك��ن هذ� �لم�ستوى م��ن �لت�سعي��د كان بحاجة �إلى �أه��د�ف محددة ي�سعى �لع��دو�ن �إلى 
تحقيقها. وهو ما كان مو�سع انتقاد في بع�ض االأو�ساط االإ�سرائيلية ب�سبب ما اعتبر تخبطا في 
تحديد �أهد�ف و��سحة وقابلة للتحقيق، مع تغيير في �لأهد�ف جر�ء ��ستطالة �أمد �لحرب، 

وحالة �نفالت في ت�سريحات متباينة لعدد من وزر�ء حكومة نتنياهو حول �لأهد�ف. 

فم��ع بد�ي��ة �لت�سعيد ف��ي �ل�سفة �لغربي��ة، ح��ددت حكومة نتنياه��و �أهد�فه��ا في �سرب 
�لم�سالح��ة �لفل�سطينية و�ل�سغط على �لرئي�س عبا�س لحل حكومة �لتو�فق �لوطني، وتوجيه 
�سربة قا�سمة �إلى حركة حما�س وبنيتها �لتنظيمية و�لموؤ�س�ساتية في �ل�سفة �لغربية.  ومن ثم 
م��ع بد�ية �لعدو�ن على قطاع غزة، �أ�سيف ه��دف �لق�ساء على ف�سائل �لمقاومة، وبخا�سة 
حرك��ة حما�س، وجلب �لهدوء �إلى �لمناطق �لإ�سر�ئيلي��ة �سمن ما ي�سمى ب�»غالف غزة«، 
ومن ثم تم رفع �سعار �لق�ساء على �لأنفاق باعتبارها �لخطر �لإ�ستر�تيجي �لرئي�سي �لقادم من 

قطاع غزة، و�سول �إلى تحديد هدف نزع �سالح ف�سائل �لمقاومة..  وهكذ�.  

يمك��ن ر�س��د �أكثر من �سب��ب ور�ء هذ� �لتخب��ط، مث��ل �أد�ء �لمقاومة �ل�س��ادم للم�ستويين 
�ل�سيا�س��ي و�لع�سكري في �إ�سر�ئيل، رغم �لكلفة �لباهظ��ة لل�سمود �لفل�سطيني، ل �سيما مع 
ا�ستم��رار �سق��وط اآالف ال�سواريخ على اأه��داف تبعد اأكثر من 160 كيل��و متر� عن قطاع 
غ��زة، والخ�سائر المرتفعة في �سفوف �سباط وجن��ود جي�ض االحتالل، والتوظيف الفعال 
لالأنف��اق في تنفيذ عمليات هجومية خلف خطوط ق��وات االحتالل، والعمليات البحرية، 
وتوفر حا�سنة �سعبية للمقاوم��ة، و�ت�ساع حالة �ل�ستنكار �لدولي للجر�ئم �لإ�سر�ئيلية بحق 
�لمدنيين، وغير ذلك من �أ�سباب ذ�ت عالقة باإخفاق �لخطط �لع�سكرية في تحقيق �لأهد�ف 
�لأ�سا�سي��ة �لمعلنة مع بد�ية �لحرب، غي��ر �أن �أحد �لأ�سباب �لرئي�سية ور�ء �لتخبط يكمن في 
ع��دم �لإف�ساح عن �لأهد�ف �لحقيقية لإ�ستر�تيجية نتنياه��و، �لذي �عتقد �أن �لتوقيت بات 
منا�سب��ا لتمهيد �لطريق لتنفيذها عبر �لندفاع في ت�سعيد و��س��ع في �ل�سفة و�لقطاع لك�سر 

�إر�دة �لفل�سطينيين على �لمقاومة.

في كل �لأحو�ل، ورغم �لتعديالت �لتي طر�أت على �لأهد�ف �لمعلنة في �سياق م�سار ت�ساعد 
�لعت��د�ء�ت ف��ي �ل�سفة �لغربية، ومن ثم �لعدو�ن على قطاع غ��زة، يمكن �إجمال �لأهد�ف 
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�لت��ي �سعت �لحكوم��ة �لإ�سر�ئيلية لتحقيقها �أدناه، ل �سيما �أن من �س��اأن ذلك �لم�ساعدة في 
تقييم نتائج �لعدو�ن في �سوء مدى �لنجاح �أو �لإخفاق في تحقيق هذه �لأهد�ف:

• ح��رف �لنتب��اه دوليا نحو ما ي�سم��ى �لخطر �لقادم من قطاع غ��زة في ظل تعاظم 	
�لق��وة �لع�سكري��ة لحركتي حما���س و�لجه��اد �لإ�سالمي على وج��ه �لخ�سو�س، 
ومحاولة �إقامة تماثل م�سلل بينهما وبين تنظيم »د�ع�س« و�لإرهاب �لذي يمار�سه 
لال�ستف��ادة من �لحمل��ة �لدولية �سده ف��ي �سوريا و�لعر�ق، تح��ت �سعار مكافحة 
»�لإره��اب« �لفل�سطيني، بدل من تحميل حكومة نتنياهو م�سوؤولية �إف�سال جهود 
كي��ري على �سعيد �لمفاو�سات �لمبا�سرة، وبخا�سة مع �سروع �لتحاد �لأوروبي 
في �تخاذ خطو�ت عملية في مو�جهة ��ستمر�ر �ل�سيا�سة �ل�ستيطانية بما يهدد فر�س 
»ح��ل الدولتين«، اإ�سافة اإلى عدم ارتياح في اأو�ساط االإدارة االأميركية اإزاء موا�سلة 

�لتعنت �لإ�سر�ئيلي.  

• قط��ع �لطريق عل��ى �أي مبادر�ت لملء �لفر�غ �لناجم عن �إف�س��ال �لحكومة �لإ�سر�ئيلية 	
للمفاو�س��ات، بم��ا في ذل��ك �إمكانية تطور مو�ق��ف �أوروبية �أو رو�سي��ة تميل باتجاه 
��ست�سد�ر قر�ر من مجل�س �لأمن يحدد �أ�س�س حل �ل�سر�ع على قاعدة »حل �لدولتين«، 
حت��ى ولو كان مجحف��ا بالحقوق �لفل�سطيني��ة، و�لإبقاء على �سيناري��و �إد�رة �ل�سر�ع 
بم��ا يخ��دم تنفيذ �أهد�ف روؤي��ة نتنياهو.  وكذلك قطع �لطريق عل��ى تطور �لخطو�ت 
�لفل�سطيني��ة باتجاه رف�س بقاء �لو�سع �لقائم، عبر �إع��ادة نقل ملف �لق�سية �لفل�سطينية 
برمته �إلى �لأمم �لمتح��دة، و��ستكمال �لن�سمام �إلى �لمعاهد�ت و�لوكالت �لدولية، 
و�إعادة �لنظر في �سكل ودور ووظائف موؤ�س�سات �ل�سلطة �لمدنية و�لأمنية بما ين�سجم 
مع مكانة فل�سطين كع�سو ب�سفة مر�قب في �لأمم �لمتحدة، وتو�سيع �لمقاومة �ل�سعبية 

وحمالت �لمقاطعة.

• �إف�سال �لجهود ل�ستكمال تحقيق �لم�سالحة بعد ت�سكيل حكومة �لوفاق �لوطني، عبر 	
محاول��ة �ل�سغط على �ل�سلط��ة و�لرئي�س عبا�س للتر�جع عن خط��وة ت�سكيل �لحكومة 
و�إث��ارة �لمزيد م��ن �لخالفات بين حركتي فتح وحما�س، وبخا�س��ة عبر �إعادة �عتقال 
وزر�ء �سابقي��ن ونو�ب من حركة حما���س و�لأ�سرى �لمحررين بموجب �سفة �ساليط، 
ومحاول��ة زيادة �ل�سغط �ل�سيا�سي و�ل�سعب��ي على ف�سائل �لمقاومة عن طريق رفع كلفة 

�لت�سدي للعدو�ن و�ل�سعي لتحميلها م�سوؤولية ذلك.  
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• تدمير ق��در�ت �لمقاومة وكي �لوع��ي �لوطني وك�سر �إر�دة �ل�سع��ب �لفل�سطيني وحركته 	
الوطنية على موا�سلة م�سيرة التحرر الوطني، عبر اال�ستخدام المفرط للقوة واإيقاع خ�سائر 
فادحة في �سفوف �لحا�سنة �ل�سعبية للمقاومة، وفي �لقت�ساد و�لبنية �لتحتية و�لموؤ�س�ساتية، 
بم��ا يدف��ع �لفل�سطينيين للياأ�س من جدوى مقاومة �لحت��الل في ظل �لختالل �لفادح في 
مي��ز�ن �لقوى، وت�سجي��ع بروز نزعات �نهز�مي��ة تدعو للقبول بم��ا يطرحه �لحتالل من 
حلول تهدف لت�سفية �لحقوق �لفل�سطينية تحت �سعار »لي�س بالإمكان �أح�سن مما كان«.  
وه��و ما يف�س��ر �للجوء �إلى تطبيق »عقي��دة �ل�ساحية« خالل �لعدو�ن، وه��ي �لعقيدة �لتي 

يتبناها غادي �إيزنكوت، �لرئي�س �لجديد لأركان جي�س �لحتالل.

دينامية الت�سعيد و»عقيدة ال�ساحية«

تتباي��ن �لتقدير�ت ب�ساأن �لظروف �لتي �أدت �إلى تطبيق »عقي��دة �ل�ساحية« في قطاع غزة، 
ف��ي �إ�سارة �إلى تدمير �ل�ساحية �لجنوبية ف��ي بيروت خالل حرب لبنان �لثانية �لعام 2006، 
�إذ يتو��س��ل �لج��دل ب�ساأن مدى �لحاجة �إل��ى �رتكاب جر�ئم و��سع��ة ر�ح �سحيتها مئات 
�لمدنيي��ن، مع �إعالن �لقي��ادة �لفل�سطينية عزمها مالحقة �لم�سوؤولي��ن عن هذه �لجر�ئم في 
�لمحكمة �لجنائية �لدولية، وبخا�سة �أنه لم تكن هناك تقدير�ت على �لم�ستوى �لإ�سر�ئيلي 
ت�سير �إلى �أن »حما�س« كانت معنية بحرب �ساملة.  بل و��ستند قر�ر �لت�سعيد �سد قطاع غزة 
�إل��ى تقدير مف��اده �أن »حما�س« وباقي ف�سائل �لمقاومة �سوف تلت��زم �سيا�سة �لرد �لمحدود 

دون �لنجر�ر �إلى مو�جهة و��سعة.  

بح�سب تقدي��ر�ت �ل�ستخبار�ت �لع�سكرية �لإ�سر�ئيلية، فاإن م��ا ح�سل هو نتيجة »دينامية 
�لت�سعيد«، رغم عدم وجود رغبة �إ�ستر�تيجية في �لحرب لدى »حما�س«، �لتي ظلت حتى 
لحظ��ة �لإع��الن عن بدء �لحرب تحت ��س��م »�لجرف �ل�سامد« تعتق��د �أن �لحديث يدور 
ع��ن »جولة عنف« محدودة.  غير �أن »دينامية �لت�سعيد« ذ�تها بموجب قر�ر�ت �لم�ستوى 
�ل�سيا�سي ل تقدم ما يكفي من بر�هين على �سحة �لتبرير�ت �لالحقة في �سياق تن�سل كل من 
�لأجهزة �ل�ستخبارية �لإ�سر�ئيلية من �لم�سوؤولية عن »�لعجز �ل�ستخباري« ما قبل �لحرب، 
كم��ا ل تف�س��ر �أ�سباب �تخاذ قر�ر بحرب �ساملة لم يكن من بي��ن �أهد�فها في �لبد�ية �لق�ساء 

على خطر �لأنفاق كما �أُعلن لحقا.  

  وكان��ت ح�سيلة تو�سي��ع �لعدو�ن وتطبيق »عقي��دة �ل�ساحية« كعام��ل ردع لل�سغط على 
�ل�س��كان �لمدنيين، خالل 51 يوم��ا، نحو 2160 �سهيد�ً و11 �ألف جريح، وتدمير حو�لي 
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17 �ألف منزل ب�سكل كلي و40 �ألف ب�سكل جزئي ح�سب تقدير�ت فل�سطينية �أولية، �إ�سافة 
�إلى تدمير مئات �لم�ساجد و�لمد�ر�س و�لموؤ�س�سات �ل�سحية و�لتعليمية و�لمجتمعية.  ومن 
ثم �ت�س��ح �أن هذه �لتقدير�ت بدت �أكثر تو��سعا مقابل حجم �لكارثة �لإن�سانية �لتي �سببتها 
�آلة �لحرب �لإ�سر�ئيلي��ة، �إذ �أعلنت وكالة غوث وت�سغيل �لالجئين �لفل�سطينيين »�لأونرو�« 
�أن 80 �ألفا من منازل �لالجئين في قطاع غزة ت�سررت، منها 20 �ألف منزل لم تعد �سالحة 
لل�سكن، في حين بلغ عدد �لفاقدين للماأوى 110 �آلف، معظمهم من �لأطفال.  وح�سب 
تقدي��ر�ت �لحكومة �لفل�سطينية، ف��اإن عملية �إعادة �إعمار قطاع غ��زة �ستكلف 4 مليار�ت 
دولر �أميرك��ي على �لأقل، ن�سفها تقريبا تكلفة �إع��ادة �إعمار وتاأهيل �لبنى �لتحتية وحدها 

)1.9 مليار دولر(.





م�سارات العمل الوطني
ما بعد النتخابات الإ�سرائيلية

السياق الفلسطيني

�سّعدت حكومة نتنياهو �عتد�ء�تها في �ل�سفة �لغربية، ومن ثم عدو�نها على قطاع غزة، في 
ظل عدة متغي��ر�ت في �لو�سع �لفل�سطيني تعتبر محفزة لهجوم �إ�سر�ئيلي م�ساد، من �أبرزها 
�إع��الن ف�س��ل جهود كيري في �لتو�سل �إلى �تفاق �سامل �أو �تف��اق �إطار �أو حتى على �تفاق 
ل�ستئن��اف �لمفاو�سات، ومن ثم �إحياء جهود �لم�سالح��ة �لفل�سطينية و�سول �إلى ت�سكيل 

حكومة �لوفاق �لوطني في 2014/6/2، بموجب �تفاق �ل�ساطئ.  

حظي��ت هذه �لحكوم��ة بدعم دولي و��سع �لنط��اق، بما في ذلك موق��ف �أميركي �نطوى 
عل��ى ��ستعد�د للتعامل مع �لحكومة، لكنه رف�س ��ستكمال �لم�سالحة لت�سمل دمج حركتي 
حما���س و�لجه��اد �لإ�سالمي في عملية �سنع �لق��ر�ر �لفل�سطيني من خ��الل تفعيل و�نتظام 
�جتماع��ات �لإطار �لقيادي �لموؤقت لمنظمة �لتحري��ر، �أو تفعيل دور �لمجل�س �لت�سريعي، 
وفق �تف��اق �ل�ساطئ، ف�سال عن بروز خالف فل�سطيني د�خلي حول كيفية معالجة م�سكلة 
رو�تب موظفي حكومة »حما�س« �ل�سابقة، وهو �لأمر �لذي و�سع �لعقبات �أمام ��ستكمال 

تحقيق �لم�سالحة وفق رزمة �لإجر�ء�ت �لمتو�فق عليها.

ج��اءت حادثة �ختف��اء �لم�ستوطني��ن �لثالثة بعد ع�سرة �أي��ام من ت�سكي��ل �لحكومة؛ لتوفر 
لإ�سر�ئي��ل ذريعة لتوظيفها لنتز�ع زمام �لمبادرة في تو�سي��ع هجومها �لميد�ني و�ل�سيا�سي 
عل��ى حكومة �لوف��اق �لوطني ومجمل عملية �لم�سالحة �لتي بات��ت تو�جه �أول �ختبار�ت 
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ال�سغ��وط الت��ي تعر�س��ت لها، ف��ي ظل �سكوك ح��ول م��دى الجدية للم�سي ف��ي تحقيق 
�لم�سالح��ة بعيد� عن عقلي��ة �لإق�ساء، ووجود محفز�ت و�أ�سب��اب متباينة لأهد�ف كل من 

»فتح« و»حما�س« للمو�فقة على �تفاق �ل�ساطئ وت�سكيل �لحكومة.  

م��ن جانبها، �أدركت »حما�س« �أن ��ستم��ر�ر �لمر�هنة على تغيير �لأو�ساع في �لمنطقة بعد 
�نهيار حكم �لإخ��و�ن �لم�سلمين في م�سر، و�نتخاب �لرئي�س عبد �لفتاح �ل�سي�سي، لم يعد 
كافيا، ومن �ساأنه �أن يزيد من عبء �إد�رة قطاع غزة �لمحا�سر، ب�سكل يهدد بانفجار �لو�سع 
ف��ي وجهها، و�أن يزيد من توت��ر عالقتها مع م�سر، في �سوء ب��روز محور عربي »معتدل« 
يتوحد خلف موقف مناه�س لبع�س �لتيار�ت �لإ�سالمية، بما فيها �لإخو�ن �لم�سلمون �لذين 
ت��م ت�سنيفهم في خانة »�لإرهاب« في بلد�ن عربية ع��دة، بحيث كانت �لأولوية لمناه�سة 
مح��ور »تركيا، قطر، �لإخو�ن«، ومن ثم �لإرهاب، قبل �أن ت�سبح �لأولوية لحقا لمحاربة 
�لنف��وذ �لإير�ني.  لذلك، بد� �تخ��اذ »حما�س« في تلك �لظروف خط��و�ت بمبادرة ذ�تية 
باتج��اه �لتخلي عن �لحكومة وتقديم تنازلت للرئي�س عبا���س �أقل �سرر� من �إجبارها على 

ذلك في مرحلة لحقة.

غير �أن »حما�س« تركت �لحكومة ولم تترك �لحكم، وهذ� طبيعي لأن �لمطلوب �أن تغادر 
مو�ق��ع �لتفرد بال�سلطة في قطاع غ��زة، ولي�س مغادرتها كليا، مقاب��ل �أن ت�سبح �سريكة في 
�لمنظم��ة و�ل�سلطة.  وقدمت �لحركة، �لتي لم تعد قادرة عل��ى �لوفاء بالتز�مات حكومتها 
في ظ��ل توقف �لدعم �لإير�ني وتفاق��م �لح�سار وتدمير �لأنفاق، تن��ازلت للرئي�س عبا�س 
�لذي �سكل حكومة دون مر�عاة لتحفظات »حما�س« على عدد من وزر�ئها، وعلى قاعدة 
برنامج��ه �ل�سيا�س��ي، وهو ما �عتبرته »حما���س« مخالفا لالتفاق على ع��دم وجود برنامج 
�سيا�س��ي للحكومة.  و�أ�ساف �لرئي�س �إلى ذلك، �لت��ز�م �لحكومة بمو��سلة �لتن�سيق �لأمني 
م��ع �سلطات �لحتالل، كما لم ي�سدر مر�سوم��ا باإجر�ء �لنتخابات، �أو قر�ر� بدعوة �لإطار 
�لقيادي �لموؤقت �إلى �لجتماع، و�أحجم عن تقديم �أي �لتز�م بتحمل �لحكومة �لم�سوؤولية 
عن �سرف رو�تب موظفي حكومة »حما�س« �ل�سابقة، م�ستعينا في ذلك بغمو�س ن�سو�س 

�تفاق �لم�سالحة نف�سه.  

لم تنكر »حما�س« تقديمها تنازلت فيما يتعلق بت�سكيل �لحكومة، ولكن لكي تتخلى عن 
ع��بء �لحكومة، في حين �أ�سبحت �لمقاومة و�ل�ستمر�ر في تطوير قدر�ت كتائب �لق�سام 
من �أه��م �لأدو�ت في يد �لحركة ل�سمان �حتفاظها بعنا�س��ر قوتها على �لأر�س، وبخا�سة 
لجه��ة وجودها �لمتنفذ �سمن �لبنية �لإد�رية و�لخدماتي��ة و�لقت�سادية و�لأمنية لل�سلطة في 
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القط��اع، ف�سال عن �سم��ان دور م�ستقبلي لها على م�ستوى منظمة التحرير بدءا باالنخراط 
�لفع��ال في د�ئرة �سنع �لقر�ر من خالل �لإطار �لقيادي �لموؤقت.  ور�أت �أن ذلك قد يكون 
كافيا لتوفير متطلب��ات ت�سمح بفتح معبر رفح، وتخفيف حدة �لتوتر في عالقتها مع م�سر، 
و�إحي��اء �لمجل���س �لت�سريعي �لذي تتمتع في��ه بالأغلبية، و�إعادة تنظي��م �سفوفها في �ل�سفة 
�لغربي��ة، و�ل�ستعد�د لإجر�ء �لنتخابات للرئا�سة وللمجل�سين �لوطني و�لت�سريعي من موقع 

تحظى فيه ب�سعبية �أكبر.

ف��ي �لمقاب��ل، كان هدف �لرئي�س ه��و ��ستعادة �ل�سلطة في قطاع غ��زة تحت �سعار »�سلطة 
و�ح��دة وق��ر�ر و�حد و�سالح و�ح��د«، وهو ما يتعار���س مع ��ستمر�ر بق��اء »حما�س« في 
الحك��م حتى لو غادرت الحكومة، ما يعني من وجهة نظر بع���ض اأو�ساط »فتح« ا�ستمرار 

وجود »حكومة ظل« في غزة.  

لذل��ك، �عتبرت »حما���س« و�لعديد من �لمر�قبين و�لمهتمين خط��وة �لرئي�س في �لمو�فقة 
عل��ى �إر�سال وفد يمثل �لمنظمة للتحاور مع »حما���س«، و�سول �إلى �إبر�م �تفاق �ل�ساطئ، 
محاول��ة للح�س��ول على ما يع��زز �سرعية رئا�ست��ه لل�سلطة من خالل ت�سكي��ل حكومة تتبع 
برنامج��ه ولك��ن دون تحمل عبء �لحكم في قطاع غ��زة، وبخا�سة لجهة �سرف رو�تب 
موظف��ي حكومة »حما���س«، ودون ��ستعجال �لتفاق مع م�سر عل��ى �إد�رة وت�سغيل معبر 
رفح، بما يبقي �ل�سغط على »حما�س«، �إ�سافة �إلى عدم دعوة �لمجل�س �لت�سريعي �أو �لإطار 
�لقي��ادي �لموؤقت لاللتئام، بانتظار متغير�ت وظ��روف جديدة قد ت�سمح با�ستئناف �لعملية 
�ل�سيا�سي��ة مع �إ�سر�ئيل.  وهو م��ا كان ينذر �إما بانهيار �لم�سالح��ة، �أو �إبقاء حكومة �لوفاق 
�لوطن��ي مجرد حكوم��ة »مع وقف �لتنفيذ« ف��ي قطاع غزة، طالم��ا �أن تمكينها من �لقيام 

بدورها كامال مرهون بالتو�فق خارجها بين حركتي فتح وحما�س.  

 �إز�ء ذل��ك، بد� من وجهة نظر »حما���س« �أن عو�قب لجوئها �إلى تفعيل ورقة �لمقاومة في 
�ل�سف��ة �لغربي��ة، �أو تنفيذ عملية مح��دودة �سد قو�ت �لحتالل في قط��اع غزة، لن تكون 
�أكث��ر �سرر� من ��ستمر�ر �لو�س��ع على حاله في قطاع غزة رغم تخليها عن �لحكومة.  وقد 
جوبه��ت محاولت »حما�س« لتغيير قو�ع��د �للعبة برد فعل �سريع من قب��ل �لرئي�س عبا�س 
�لذي ندد بعملية �لخليل محمال »حما�س« م�سوؤولية �لت�سعيد �لإ�سر�ئيلي في �ل�سفة �لغربية، 
في ت�سريحات �أثارت ردود فعل و��سعة في �ل�سارع �لفل�سطيني، في ظل �فتقار لروؤية �أ�سمل 
للموق��ف �لإ�سر�ئيل��ي.  كما حّم��ل »حما�س« لحق��ا م�سوؤولية توفير مب��رر�ت ل�سن ومن 
ث��م ��ستمر�ر وتو�سيع �لع��دو�ن �لإ�سر�ئيلي على قطاع غزة، وبخا�س��ة بعد رف�سها �لمبادرة 
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�لم�سرية لوقف �إطالق �لنار م��ع نهاية �لأ�سبوع �لأول للعدو�ن، رغم وجود قر�ر �إ�سر�ئيلي 
معل��ن بت�سعيد العدوان وا�ستدع��اء مزيد من قوات االحتياط ع�سي��ة اإعالن حكومة نتنياهو 

مناورتها بقبول �لمبادرة �لم�سرية.  

لقد �أظهر �لموقف �لر�سمي �لفل�سطيني �لمندد بعملية �لخليل ق�سور� في �لروؤية �لإ�ستر�تيجية 
�لفل�سطيني��ة لالأه��د�ف �لت��ي ت�سع��ى حكوم��ة نتنياه��و لتحقيقه��ا، وبخا�سة من��ذ توقف 
�لمفاو�س��ات �لثنائية، بل و�أثار �أجو�ء من �لحتق��ان �لد�خلي �سجعت على �لتمادي في رد 
�لفعل �لإ�سر�ئيلي على هذه �لعملية، في محاولة لتحقيق �أهد�ف عدة في �آن و�حد، تتجاوز 

هدف ��ستهد�ف �لم�سالحة. 

م��ن جهة �أخرى، ف��اإن �لدر�س �لأول من مجريات �لعدو�ن وتبعات��ه و�لخ�سائر �لفادحة في 
�سفوف �لمدنيين و�لمقاومة على حد �سو�ء، يتمثل ب�سرورة �إدر�ك �أن ت�سعيد �لمقاومة لي�س 
ق��ر�ر� يتخذه ف�سيل وحده دون توفر �لموؤ�س�سة �لوطني��ة �لجامعة و�لإ�ستر�تيجية �لموحدة، 
لأن �لعو�ق��ب تم���س �لجميع.  �أم��ا �لدر�س �لثاني، فيتمث��ل ب�سعوبة �لجمع بي��ن �لمقاومة 
و�ل�سلط��ة ب�سكلها ووظائفها �لر�هن��ة في �آن و�حد في ظل مخاطر تحول �لمقاومة �إلى �أد�ة 

للبقاء في مو�قع �لقوة و�لنفوذ د�خل �ل�سلطة.
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جدل االنتصار واالنكسار

�س��كل �لع��دو�ن على قطاع غزة، وما تاله من تطور�ت و�س��ول �إلى منح �ليمين �لمتطرف 
بقيادة نتنياهو تفوي�سا لمو��سلة �سيا�ساته لأربع �سنو�ت جديدة بعد �لنتخابات �لإ�سر�ئيلية، 
محط��ة مف�سلية في م�سار �ل�سر�ع �لفل�سطيني �لإ�سر�ئيلي، ل �سيما في �سوء �ت�ساح �أهد�ف 
روؤي��ة نتنياه��و، �إذ يمكن �أن يوفر ذلك فر�س��ة تدفع باتجاه مر�جعة �لعدي��د من �ل�سيا�سات 
وو�سائل �لعمل �لتي �عتمدتها �لقيادة �لفل�سطينية منذ توقيع �تفاق �أو�سلو، وبدء �لتحول نحو 

تبني �إ�ستر�تيجيات جديدة للكفاح �لتحرري �لفل�سطيني.  

وبدال م��ن االنخراط في ور�سة للتواف��ق على م�سارات العمل الوطن��ي لمواجهة تداعيات 
�لع��دو�ن و�لمخطط��ات �ل�ستعماري��ة و�ل�ستيطاني��ة و�لعن�سرية لحكوم��ة نتنياهو، وجد 
�لفل�سطينيون �أنف�سهم في مربع �لجدل حول تقييم نتائج �لعدو�ن ما بين �نت�سار �أو �نك�سار، 
ف��ي ظل �أ�سو�ت تحمل �لفل�سطينيين ومقاومته��م و�سمودهم م�سوؤولية �لإيغال �لإ�سر�ئيلي 

في �لدم �لفل�سطيني و�لتدمير و��سع �لنطاق في قطاع غزة.

يمكن �لقول �إن ق�سطا من هذ� �لجدل كان يندرج �سمن �رتد�د�ت �لعدو�ن، وبخا�سة بفعل 
�لخ�سائر �لفل�سطينية �لفادحة، مع ��ستمر�ر �لح�سار و�لنق�سام و�إمكانية تكر�ر �لعدو�ن �سد 
�لقطاع �ل��ذي �سهد ثالث حروب مدمرة خالل �ستة �أعو�م.  وكل ذلك يمكن، بل يجب، 
�أن يخ�س��ع لتقييم هدفه �لتو�فق على �أ�سكال �لن�س��ال وتوقيت ممار�ستها بما ير�عي �لتقليل 
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�إلى �لحد �لأدنى من �لخ�سائر �لفل�سطينية مقابل رفع �لخ�سائر �لإ�سر�ئيلية.  لكن ق�سطا �آخر 
م��ن �لجدل يتجاهل ما حققه �لفل�سطينيون من �إنج��از�ت رغم �لختالل �لفادح في ميز�ن 
�لقوى ل�سالح �آلة �لح��رب �لإ�سر�ئيلية، وما لحق باإ�سر�ئيل من خ�سائر، �سو�ء كانت مبا�سرة 

�أم ذ�ت طابع �إ�ستر�تيجي.  

�إن �أول م��ا يج��در �لتنبه له �أن �لحرب على قطاع غزة ل��م تح�سم بعد، �سو�ء �سمد وقف 
�إط��الق �لن��ار �أم �نهار قبل �لتو�سل �إلى �تفاق طويل �لأم��د.  �إذ ل يز�ل �لفل�سطينيون غير 
متيقنين م��ن �إمكانية ��ستئناف �لمفاو�سات غير �لمبا�س��رة برعاية م�سر للتو�سل �إلى مثل 
ه��ذ� �لتفاق، في ظ��ل مح��اولت �إ�سر�ئيلية عبر �أط��ر�ف �إقليمية ودولي��ة للتو�سل �إلى 
»تهدئة« طويلة هدفها ف�سل وتحييد قطاع غزة عن االنخراط في الت�سدي للمخططات 
�لإ�سر�ئيلي��ة في �ل�سف��ة �لغربية، مقابل بع�س �لخطو�ت لتخفي��ف �لح�سار عن �لقطاع.  
وهو ما يعني محاولة تحقيق ما عجزت �إ�سر�ئيل عن تحقيقه خالل �أطول �لحروب �لتي 

تخو�سها منذ تاأ�سي�سها.  

وقد �عترفت »حما�س« بوجود �ت�سالت غير مبا�سرة تطالب �إ�سر�ئيل فيها بوقف تهريب �أو 
تطوير �ل�سالح، و�لكف عن حفر �لأنفاق، مقابل �إبر�م »تهدئة« طويلة قد ت�سل �إلى خم�س 
�سن��و�ت، �أو �أكثر، مع �إمكانية �لمو�فقة على �إن�س��اء ميناء، وربما مطار.  و�إذ� كان �سحيحا 
�أن »حما���س« لم تو�ف��ق على ذلك حتى �لآن، و�أكدت على �سرورة �لتو�فق وطنيا على �أي 
عر�س »هدنة«، فاإن �ل�سحيح �أي�سا �أنه لي�س هناك ما ي�سير �إلى �أن �لمفاو�سات غير �لمبا�سرة 

قد توقفت.  

وفي حالة عدم تحقيق تقدم جدي في �لم�سالحة، فاإن �سيناريو �لتو�سل �إلى »هدنة« طويلة 
تزي��د �لنق�س��ام وتعمق �لنف�سال بين �ل�سفة و�لقطاع قد يحق��ق تقدما بق�سد �أو من دونه.  
وهو ما �سيجعل �إ�سر�ئيل �أكثر تحكما بالطرفين، وبخا�سة مع تو�سيع نطاق تحكمها بحركة 
�نتقال �لأفر�د و�لب�سائع عبر �لمعابر �لتي ت�سيطر عليها لت�سمل �لتحكم �أي�سا، في حالة �إن�ساء 

ميناء، بتنقل �ل�سفن ومن عليها، مع �آليات ت�سمن حرية تفتي�سها.   

في ه��ذ� �ل�سياق، يكمن �لتحدي �لأبرز ف��ي مدى �ن�سجام �ل�سم��ود �ل�سيا�سي �لفل�سطيني 
�إز�ء �أي عرو���س »تهدئة« �أو »هدنة« عبر و�سط��اء، �أو عبر مفاو�سات جديدة في �لقاهرة، 
مع م�ست��وى �ل�سمود و�لت�سحيات �لج�سيمة و�أد�ء �لمقاوم��ة، ووحدة �ل�سعب �لفل�سطيني 
في �ل�سف��ة و�لقطاع و�أر��سي 48 و�ل�ست��ات في مو�جهة �لأه��د�ف �لإ�سر�ئيلية للعدو�ن، 
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�إذ يعتب��ر ذل��ك �لر�فعة �لأهم �لتي �ساهم��ت بدورها في بلورة موقف وطن��ي جماعي �إبان 
�لع��دو�ن يتبن��ى مطالب �لمقاومة، ومن ث��م ت�سكيل وفد فل�سطيني موح��د �إلى مفاو�سات 
القاه��رة تحت مظلة منظم��ة التحرير الفل�سطينية، و�سوف ت�ساه��م في اإحباط المحاوالت 

�لإ�سر�ئيلية لإفر�غ �لمطالب �لفل�سطينية من م�سمونها.

و�إل��ى حين تعزيز �لإنجاز �لفل�سطيني �لأه��م �لمتمثل في �ل�سمود و�أد�ء �لمقاومة، ل يمكن 
تجاهل ما تحقق على �سعي��د اإحباط اأهداف اإ�سرائيل الرئي�سية من وراء العدوان، وبخا�سة 
�لف�س��ل ف��ي خو�س ح��رب خاطفة تحقق �لأه��د�ف �لإ�سر�ئيلي��ة في ك�س��ر �إر�دة �ل�سعب 
�لفل�سطين��ي في مو��سلة كفاحه �لتحرري، و�لف�سل في تعميم نموذج �ل�سفة على �لقطاع، 

و�لإخفاق في نزع �سالح �لمقاومة. 

وتر�ف��ق ذلك مع ف�سل �إ�ستر�تيجي لخيار نقل �لمعركة �إلى �أر�س �لخ�سم عبر �لحرب �لبرية 
دون �أن تتكب��د �إ�سر�ئيل خ�سائر فادحة، وف�سل �لعقي��دة �لأمنية �لقائمة على ح�سم �لمعركة 
بالعتم��اد على �سيطرة وتفوق �س��الح �لجو فقط، ف�سال عن �نك�س��اف عدم قدرة �لجبهة 
�لد�خلي��ة �لإ�سر�ئيلي��ة وغالبية �لجمهور �لذي �أي��د ��ستمر�ر وتو�سيع �لع��دو�ن على تحمل 
تد�عي��ات �لحرب �لطويلة، و�إجبار ع�سر�ت �لآلف من �س��كان �لمناطق �لمحيطة بقطاع 
غ��زة على �لرحيل �سمال، وتخلخل �لمب��د�أ �لقائم على �عتبار �إ�سر�ئي��ل �لمالذ �لأكثر �أمانا 

لتحفيز يهود �لعالم على �لهجرة �إليها.  

وتع��د هذه �لنتكا�سات ذ�ت �أبعاد �إ�ستر�تيجية، لذلك �أثارت جدل و�نق�ساما في �لحكومة 
�لإ�سر�ئيلي��ة و�لأجهزة �لأمنية، ووظف��ت في �لهجوم على نتنياهو ف��ي �سياق �لتناف�س على 
�نتخاب��ات �لكني�ست، حتى من قبل �سركاء نتنياهو ف��ي �لحكومة �لتي �سنت �لعدو�ن، مثل 

�أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينت.

عل��ى �لم�ست��وى �لفل�سطين��ي �لإ�ستر�تيج��ي، يكم��ن �لإنج��از �لأه��م للفل�سطينيي��ن �أثناء 
�لع��دو�ن ف��ي �إعادة �كت�س��اف مكامن قوته��م و��ستعادة وعيه��م بموقع ق�سيته��م ب�سفتها 
ق�سي��ة تح��رر وطن��ي، وتعزي��ز �لوح��دة �لميد�ني��ة و�ل�سعبية، و�إف�س��ال �أه��د�ف �لعدو�ن 
�لرئي�سي��ة وحرم��ان �إ�سر�ئي��ل م��ن �س��ورة �لنت�س��ار في �أط��ول حروبه��ا من��ذ تاأ�سي�سها. 

و�ساه��م ذلك في �إعادة �لعتب��ار لخيار �لمقاومة، م��ع �سرورة �ن�سج��ام �أ�سكال وتوقيت 
ممار�سته��ا بما يتنا�سب مع ظروف كل من �لتجمع��ات �لفل�سطينية، بما في ذلك ��ستخد�م 
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�لمقاوم��ة �لم�سلحة في قط��اع غزة كاإ�ستر�تيجي��ة للدفاع و�لردع رغ��م خطر ومحدودية 
��ستخد�مها كاإ�ستر�تيجية هجومية. 

ولع��ب �ت�س��اع �أهد�ف �لع��دو�ن دور� في تحفي��ز �لجه��ود �لر�مية لتحقي��ق �لم�سالحة 
و��ستع��ادة �لوحدة �لوطنية رغم تعثرها، وبدء �لتحول نحو �لتفكير في تبني �إ�ستر�تيجيات 
جديدة قادرة على تحوي��ل �لتحديات �إلى فر�س تعزز �لكفاح �لفل�سطيني بعيد� عن خيار 

�لتفاو�س �لثنائي.

في �لمقابل، ثمة حاجة لوقفة تقييمية �ساملة لمقدمات �لعدو�ن ومجرياته وتد�عياته �لمتوقع 
��ستم��ر�ر بع�سها ل�سنو�ت قادم��ة، و�أد�ء مختلف �لأط��ر�ف �لفل�سطيني��ة، وبخا�سة لجهة 
م�ست��وى ما تحقق م��ن مطالب رفعتها �لمقاوم��ة وتبنتها �للجنة �لتنفيذي��ة لمنظمة �لتحرير 

لحقا قيا�سا �إلى حجم �لت�سحيات و�لخ�سائر.  

�إن مث��ل ه��ذه �لعملية �لتقييمية يجدر �أن تاأخذ بعين �لعتب��ار بعدين، �لأول يتعلق بم�ستوى 
تحقيق �لأهد�ف و�لمطالب �لفل�سطينية، و�لثاني يتعلق بمدى تحقيق �لأهد�ف �لإ�سر�ئيلية، 
ل �سيم��ا �أن �لح�سار لم ُيرفع وعملية �إعادة �لإعمار ل تز�ل متعثرة كما هو حال �لم�سالحة 
�لت��ي ل��م تتقدم وكان �إف�سالها هدفا لت�سعيد �لعدو�ن.  ول��م يتم ��ستكمال مفاو�سات وقف 
�إط��الق �لنار، بل تر�جعت �إ�سر�ئيل حتى عن تو�فقات �سابقة تتعلق بم�ساحة �ل�سيد �لبحري 
وع��دم ��ستهد�ف �ل�سيادين، وتح��اول �إعادة فر�س منطقة عازلة عل��ى حدود قطاع غزة، 
وتق��وم بتوغالت بين فت��رة و�أخرى، كما لم ينتظ��م فتح معبر رفح، ول��م ت�سهد �لعالقات 
بين »حما�س« وم�س��ر �ختر�قا ذ� �ساأن، في حين تفاقمت �لأو�ساع �لكارثية في قطاع غزة 
ب�س��كل يهدد بانفجار جديد.  وكل ذلك يوؤكد �سحة �ل�ستنت��اج باأن �لمد�فع هد�أت لكن 

�لمعركة لم تح�سم بعد.  
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التحديات وتحليل ميزان القوى

�إن حقيق��ة عدم ح�س��م �لمعركة، وتفوي���س �ليمين �لمتط��رف مجدد� ب��اإد�رة �لحكم في 
�إ�سر�ئي��ل، تعن��ي �أن هن��اك مخاطر وتحديات يتوق��ف على �لنجاح ف��ي مو�جهتها تحويل 
�لإنج��از�ت �إلى نقطة تحول عبر تبني م�سار�ت للعمل �لوطني في �لمرحلة �لقادمة، يمكن 

�أن ي�سكل جزء منها محاور لإ�ستر�تيجية وطنية �ساملة للتحرر �لوطني.  

وثم��ة موؤ�س��ر�ت في �لح��ر�ك �ل�سيا�سي �لفل�سطيني عل��ى �لم�ستوى �لدول��ي، رغم طابعها 
�لتكتيك��ي حت��ى �لآن، وكذلك ق��ر�ر�ت �جتماع �لمجل���س �لمركزي لمنظم��ة �لتحرير 
�لفل�سطينية يومي 4 و2015/3/5، يمكن �لبناء عليها وتطويرها، بالتر�فق مع تعزيز عنا�سر 

�لقوة �لتي برزت بو�سوح خالل فترة �لعدو�ن على قطاع غزة.

يذه��ب بع�س �لمحللي��ن �لإ�ستر�تيجيين �إلى �عتبار هذ� �لع��دو�ن حدثا موؤ�س�سا، �أي ي�سكل 
محط��ة لإحد�ث �نعطافة في م�س��ار �ل�سر�ع �لفل�سطيني �لإ�سر�ئيل��ي، لي�س من حيث تبني 
�سيا�س��ات وو�سائ��ل تنفيذ جدي��دة وح�سب، بل كذلك م��ن حيث تاأثيره ف��ي وعي �لذ�ت 
وموقعها ومكامن قوتها في �ل�سر�ع.  �أي �أنه حدث موؤ�س�س بمعنى �إعادة �سياغة �لمفاهيم 
ذ�ت �لعالق��ة بتعري��ف �ل�سر�ع وموق��ع �لق�سية �لفل�سطيني��ة و�أهد�ف �لم�س��روع �لوطني 

و�أ�سكال �لكفاح �لأن�سب لتحقيقها.  
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غي��ر �أنه ي�سعب �إحد�ث مثل هذه �لنعطاف��ة مع �ل�ستمر�ر في �لم�سار ذ�ته وتوقع �لو�سول 
�إل��ى نتائج مغايرة، وبخا�سة �أن جزء� من �ل�سيا�سات و�لأدو�ت �لمعتمدة ما قبل �لعدو�ن لم 
يعد قادر� على مو�جهة تحديات �لمرحلة �لمقبلة، بل �إن بع�سها بات ُي�سهم في بقاء �لو�سع 

على حاله، بما يوفره من مز�يا ل�سالح �لقوة �لقائمة بالحتالل.

وف��ي �لحديث عن م�س��ار�ت �لعمل �لوطني كخي��ار ي�سهم في توفير متطلب��ات �لو�سول �إلى 
�نعطاف��ة ق��ادرة على �إح��د�ث تغيير في ميز�ن �لق��وى، ُتثار عدة ق�سايا من قبي��ل م�سير عملية 
�لم�سالحة، و�آفاق �إع��ادة بناء موؤ�س�سات �لنظام �ل�سيا�سي على م�ستوى كل من منظمة �لتحرير 
و�ل�سلطة، بما يكفل تجديد �لهياكل و�لقيادة و�إعادة بناء �لتمثيل �لوطني لل�سعب �لفل�سطيني في 
كاف��ة تجمعاته، و�لبرنامج �لوطني، وتد�عيات ��ستكمال �لن�سمام �إلى �لتفاقات و�لوكالت 
�لأممية، وتقديم ملفات �إلى محكمة �لجنايات �لدولية، و�آفاق تطور �أو تر�جع �لحالة �ل�سعبية 
ذ�ت �ل�سمات �لنتفا�سية في بع�س مناطق �ل�سفة �لغربية، وبخا�سة �لقد�س، و�لحر�ك �ل�سيا�سي 

و�ل�سعبي �لمتنامي في �أر��سي 48 كاأحد مرتكز�ت �لكفاح �لوطني �لفل�سطيني. 

�سيكون لكل ذلك تاأثيره �أي�سا على م�ستقبل �لعملية �ل�سيا�سية، في ظل دعو�ت لملء �لفر�غ 
�ل�سيا�س��ي �لناجم ع��ن ف�سل �إطار �لمفاو�س��ات �لثنائية، ونتائج �لع��دو�ن على قطاع غزة، 
وتنام��ي مظاهر �لتوتر و�لمو�جهة ف��ي �لأر��سي �لفل�سطينية، حتى ول��و عبر عملية �سيا�سية 

�سكلية بعد ت�سكيل �لحكومة �لإ�سر�ئيلية تعيد �إنتاج �لمفاو�سات �لثنائية.

يظ��ّل �لعديد من ه��ذه �لق�سايا خا�سع��ا لمجموعة من �لتحديات و�لعو�م��ل �لمتغيرة حتى 
�للحظ��ة، بما في ذل��ك �حتمال �نفجار �لأو�ساع في قطاع غ��زة و�ندلع جولة �أكثر عنفا 
من �لع��دو�ن �لإ�سر�ئيلي، و�لت�سعيد في �ل�سفة �لغربية عق��ب ت�سكيل �لحكومة �لإ�سر�ئيلية 
�لجديدة، وكذلك وق��وف �لحركة �ل�سيا�سية �لفل�سطينية عل��ى �أعتاب �لمنظمات �لدولية، 
وبخا�س��ة محكمة �لجنايات، بانتظ��ار �إعادة تقيي��م �لإد�رة �لأميركي��ة ل�سيا�ستها �إز�ء حل 
�ل�س��ر�ع، �أو �نتظ��ار نتائج �لتقدم بم�سروع قر�ر عربي �أو غرب��ي جديد �إلى مجل�س �لأمن، 
والره��ان على تح�سين �س��روط ا�ستئناف المفاو�سات، اإال اأن ال�س��وؤال االأبرز يبقى: ما هي 
�ل�سيا�س��ات �لفل�سطينية �لأكث��ر فعالية من حيث قدرتها على تحوي��ل �لتحديات �إلى فر�س 

لمنع دولة �لحتالل من تحقيق �إنجاز�ت في فر�س �سيناريو �إد�رة �ل�سر�ع؟

تكمن �أولى �لم�سكالت في عدم وجود كيان تمثيلي موحد، وقيادة وطنية و�حدة، وبرنامج 
وطني تو�فق��ي، ون�سوء مر�كز متعددة للقر�ر و�لفعل د�خل �لوطن وخارجه، مع �متد�د�ت 
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لحالة �لت�سظي و�لت�سرذم تطال �لتحالفات على �لم�ستويين �لإقليمي و�لدولي، وتهمي�س دور 
�لإر�دة �ل�سعبي��ة في �لتاأثير و�لتغيير و�لرقابة و�لم�ساءل��ة عبر موؤ�س�سات ديمقر�طية موحدة. 
ونتيجة ذلك هي �لفتقار �إل��ى �سيا�سات فل�سطينية موحدة ذ�ت �أهد�ف محددة ومتر�بطة، 

وهو ما يمكن مالحظته عند محاولة �لإجابة عن �سوؤ�ل: اأين يقف الفل�سطينيون اليوم؟ 

تتج��اوز �لإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل حدود ت�سخي�س �لو�س��ع �لقائم و�لمخاطر و�لتحديات، 
لت�سمل تحليل ميز�ن �لقوى باأبعاده �لمتعلقة بال�سر�ع �لفل�سطيني �لإ�سر�ئيلي �ليومي، وكذلك 
�لعو�مل �لعربية و�لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لتاأثير في دعم �أو �إ�سعاف قدرة �لفل�سطينيين على 
تحقي��ق �أهد�فه��م.  �إن تخطيط و�سائل �لتنفيذ فيما يتعلق بكل م��ن م�سار�ت �لعمل �لوطني 
يرتبط بالقدرة �أكثر منه بالرغبة، �أي بتحليل �لتوزيع �لن�سبي للقوة �لذي يتحكم بالقدرة على 

تحويل �ل�سيناريوهات �لمف�سلة �إلى خيار�ت ذ�ت �أهد�ف و�قعية قابلة للتحقيق.  

غي��ر �أن ذلك ل يعني تجاهل �لمتطلبات �لتي ت�ساعد على تحويل ما هو مرغوب �إلى و�قع، 
لأن ه��ذ� �لتجاهل يعني �لت�سليم بالأمر �لو�قع بدل من �لعمل على تغييره.  لذلك، فاإن جزء� 
مهم��ا من م�سار�ت �لعمل �لوطن��ي يتعلق ببناء �لقدرة على تحقيق �لأهد�ف، وبخا�سة فيما 
يتعل��ق باإنهاء �لنق�سام و�إع��ادة بناء �لوحدة �لإ�ستر�تيجية و�لبرنام��ج �لوطني �لو�حد.  وفي 
نهاية �لمطاف، ي�س��كل توفير �لمتطلبات �لإ�ستر�تيجية �لمتعلق��ة بالتمكين، �أو ببناء �لقوة/ 

�لقدرة، �أحد �أهم �لأ�س�س �لموجهة لإ�ستر�تيجيات �لتغيير.  

عند تحليل �لتوزيع �لن�سبي للقوة، تبدو �إ�سر�ئيل، ب�سفتها �لقوة �لقائمة بالحتالل، في موقع 
�أف�س��ل من حيث �لقدرة على �ل�ستفادة من بق��اء �لو�سع �لر�هن على حاله لفر�س متغير�ت 
تخ��دم �أهد�ف �لم�س��روع �ل�ستعماري �ل�ستيطان��ي �لعن�سري، �سو�ء فيم��ا يتعلق بتو�سيع 
�ل�ستيطان و�لتهويد و�لتهجير �لق�سري، �أو فر�س ترتيبات جديدة تحكم �إطار عمل �ل�سلطة 
�لفل�سطيني��ة دون �سالحي��ات فعلية، ومحاولت تعميم هذ� �لنم��وذج على قطاع غزة، �أو 
تعمي��ق �نف�ساله عن �ل�سفة، وغيرها م��ن تهديد�ت ناجمة عن �ل�سيناريوهات �لمتناق�سة مع 

حقوق �ل�سعب �لفل�سطيني.  

عل��ى �لجهة �لمقابل��ة، يمتلك �لفل�سطينيون قدر�ت يجدر ��ستثماره��ا لإف�سال �أو �لحد من 
ق��درة �إ�سر�ئيل على تحقيق �أهد�فه��ا، �إذ �إن تحقيق �لوحدة �لإ�ستر�تيجية وبناء قيادة موحدة 
م��ن خالل �إنهاء �لنق�س��ام و�لتو�فق على برنامج وطني موحد، عل��ى �سبيل �لمثال، �سوف 
يف�سل �لهدف �لإ�سر�ئيلي في تعميق �لنف�سال بين �ل�سفة و�لقطاع، �أو ما يتردد عن م�ساريع 
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مثل »دولة غزة«، �أو فر�س ترتيبات جديدة لحكم ذ�تي محدود في �ل�سفة.  

وفي �سياق توظيف �لقدرة �أي�سا، يمكن �لإفادة من عو�مل �أخرى تدخل في ح�ساب �لتوزيع 
�لن�سبي للقوة، من قبي��ل دور وتاأثير طرف ثالث، مثل �لموقف �لم�سري �لر�ف�س لنف�سال 

قطاع غزة، �إ�سافة �إلى مو�قف �أخرى عربية ودولية د�عمة للموقف �لفل�سطيني.  

وبالمث��ل، فاإن �إعادة �لنظر في �س��كل �ل�سلطة ودورها ووظائفها من �ساأنها �أن ت�سعف قدرة 
دول��ة �لحتالل على فر�س ترتيبات جديدة تحكم �إطار عمل �ل�سلطة �لفل�سطينية، في حين 
�إن م�س��ار�ت �لعمل �لوطني �لمتعلقة بتو�سيع �لمقاوم��ة و�لمقاطعة ورف�س �لعودة �إلى �إطار 
�لتفاو���س �لثنائي وتدويل �ل�سر�ع تع��زز من قدرة �لفل�سطينيين على رف��ع تكلفة �سيا�سات 
االحت��الل واال�ستيطان واإحباط محاوالت اإدارة ال�س��راع، اأو فر�ض حلول »انتقالية« على 

غر�ر »�لدولة �لموؤقتة« عبر �لمفاو�سات �أو من دونها.

ثم��ة �أف�سليات ل�سالح كل من �لطرفين �لفل�سطين��ي و�لإ�سر�ئيلي عند تحليل �لتوزيع �لن�سبي 
للقوة، حتى في ظل �ختالل �لمح�سلة �لعامة لميز�ن �لقوى ل�سالح �لقوة �لقائمة بالحتالل.  
�إذ ل يمكن �لنظر �إلى مفهوم ميز�ن �لقوى باعتباره ثابتا غير متحول، �أو �أن مجمل عنا�سره 
مع تكلفة كل منها تميل ل�سالح طرف بعينه، ما يفر�س على �لتفكير �لإ�ستر�تيجي �لفل�سطيني 
�أن يدر�س بعناية ما يمكن فعله �أو عدم فعله في لحظة معينة بالمقارنة مع ما يمكن لإ�سر�ئيل 
�أن تفعله �أو ل تفعله، وكذلك تاأثير �أطر�ف �إقليمية ودولية على قدر�ت كل من �لطرفين في 

تلك �للحظة.  

�إن �لأ�سا���س �لموجه لتحليل �لتوزي��ع �لن�سبي للقوة في كل من م�سار�ت �لعمل �لوطني، هو 
�لنطالق من تعزيز �لقدر�ت �لفل�سطينية على �إحد�ث تعديل في ميز�ن �لقوى في �لمفا�سل 
�لتي يمتلك �لفل�سطينيون �أف�سلية فيها قيا�سا �إلى مدى قدرة �إ�سر�ئيل على �لتاأثير، و�أن ياأخذو� 
بعي��ن �لعتبار �لرب��ط ما بين �لقوة/�لقدرة �لمتاحة فيما يتعلق بم��ا ي�ستطيعون �لقيام به على 
�لم��دى �لمبا�سر من جهة، و�لقوة/�لقدرة �لكامنة فيما يتعلق بمتطلبات �إ�ستر�تيجية ي�ستطيع 
�لفل�سطيني��ون توفيرها وتحويلها �إلى ق��وة متاحة �ل�ستخد�م و�لتاأثير من جهة �أخرى. وهذ� 
�لتفعي��ل �لخالق و�لمتكام��ل لعنا�سر �لقوة �لمتاحة و�لكامنة ه��و �لكفيل بتوظيف »�لقوة 

�ل�ساملة« في �ل�سر�ع. 

وت�سم��ل عنا�س��ر �لقوة �لكامنة متطلبات ع��دة، مثل �إعادة بناء �لوح��دة �لوطنية، ومعالجة 
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م�س��كالت �لفل�سطينيين ف��ي مختلف �لتجمعات لتحرير و�إط��الق طاقاتهم لخدمة تحقيق 
�لأه��د�ف �لوطنية �لجمعية، وكذلك �لعمل �لج��دي لبناء عو�مل ر�دعة لنفالت �لعدو�نية 
�لإ�سر�ئيلي��ة، عب��ر مو��سل��ة تو�سيع وبناء ق��در�ت �لمقاوم��ة �لوطنية باأ�سكاله��ا �لمختلفة، 
و�لتح��رك على م�ستوى جميع �لمنظم��ات �لدولية، ف�سال عن توظيف قدر�ت طرف ثالث 
لخدمة �لموقف �لفل�سطيني، مثل تعزيز �لمو�قف �لعربية و��ستعادة مكانة �لق�سية �لفل�سطينية 
و�أولويته��ا �سم��ن منظومة �لعمل �لعرب��ي �لم�سترك، وتطوير �إج��ر�ء�ت �لتحاد �لأوروبي 
بخ�سو�س منتجات �لم�ستوطنات، و�لتبني �لر�سمي للمقاطعة ورف�س �لتطبيع، وغير ذلك.  

ي�سم��ل ما �سبق عدة �أمثلة تتعل��ق بالحاجة �إلى تطوير متطلبات �لتفكي��ر �لإ�سر�تيجي حول 
منهجية �لتخطيط لإحد�ث تغيير تر�كمي في ميز�ن �لقوى. ويجدر �أن تت�سمن خطط �لعمل 
و�آليات و�أ�ساليب �لتنفيذ تحليال �أكثر �سمولية وتف�سيال لنظام �لأف�سليات و�لقدر�ت �لخا�س 
ب��كل من م�سار�ت �لعمل �لوطني في �سوء �ل�سيناريوهات �لمحتملة.  ومن حيث �لجوهر، 

فاإن ماآلت هذه �لعملية �لمتكاملة تعني تحويل �لتحديات �إلى فر�س.





م�سارات العمل الوطني
ما بعد النتخابات الإ�سرائيلية

السيناريوهات المحتملة

في �سوء ما �سبق، يو�جه �لفل�سطينيون �سيناريوهات عدة خالل �لمرحلة �لقادمة، يجدر بهم 
�ل�ستعد�د لإف�سال غير �لمرغوب منها وتعزيز تحويل �لمرغوب منها �إلى خيار ذي �أهد�ف 

وو�سائل تنفيذ ناجعة م�ستندة �إلى تحليل �لتوزيع �لن�سبي للقوة، كما هو مبين �أدناه:

اأول. �سيناريو اإدارة ال�سراع

ينطوي هذ� �ل�سيناريو على مخاطر جمة تهدد �لم�سروع �لوطني �لفل�سطيني، �سو�ء تم ذلك 
با�ستئن��اف �لمفاو�س��ات �أم من دونها، حي��ث ت�سعى حكومة نتنياهو لتوظي��ف مبد�أ �إد�رة 
�ل�سر�ع �نطالقا من �لو�سع �لقائم كو�سيلة لتحقيق تقدم في تطبيق روؤية نتنياهو �لقائمة على 
فتح �آفاق جديدة للتعاون �لإقليمي بين �إ�سر�ئيل وعدد من دول �لمنطقة وفق ترتيبات �أمنية، 
ين��درج في �إطارها تو�سي��ع �ل�سيطرة �لأمنية �لمبا�سرة على مجم��ل �لمنطقة �لو�قعة بين نهر 
�لأردن و�لبح��ر �لمتو�سط، بما في ذلك �لمناطق �لخا�سع��ة لإد�رة �ل�سلطة �لفل�سطينية، مع 

مو��سلة مخططات تعميق �لحتالل و�ل�ستيطان و�لتهجير �لق�سري.  

يعني ذلك عمليا �لتن�سل نهائيا مما تبقى من �لتز�مات �إ�سر�ئيلية �سكلية بموجب �تفاق �أو�سلو، 
وبخا�س��ة عبر �إعادة فر�س ترتيبات جديدة لوظائف �ل�سلطة �سمن �لمنطقة )�أ( ل تختلف من 

حيث �لجوهر عن �لو�قع �لقائم في �لمنطقة )ب(، و�أحيانا )ج(، عندما يتعلق �لأمر بالأمن.
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ل ي�ستبع��د ه��ذ� �ل�سيناريو �إمكانية �ل�سغط من قبل �لولي��ات �لمتحدة، وربما بع�س �لدول 
�لأوروبي��ة، ل�ستئن��اف �لمفاو�س��ات �لثنائية، بعد ت�سكي��ل �لحكوم��ة �لإ�سر�ئيلية، �سمن 
مقارب��ة هدفها م��لء �لفر�غ وقطع �لطريق على تطور مو�جه��ة فل�سطينية �إ�سر�ئيلية قد تهدد 
بانهي��ار موؤ�س�سات �ل�سلطة في حالة مو��سلة �إ�سر�ئيل ل�سيا�سة فر�س �لوقائع بقوة �ل�ستيطان 
و�لتهويد، وبخا�س��ة في �لقد�س، �أو تحول �لفل�سطينيين باتج��اه خيار �لتدويل و�لمحكمة 
�لجنائي��ة �لدولية وتو�سيع نطاق �لمقاومة و�لمقاطعة.  ولكن في نهاية �لمطاف، فاإن هدف 
�حت��و�ء �ل�سر�ع عبر عملي��ة تفاو�سية ز�ئفة ل يختلف كثير� من حي��ث نتائجه عن �لهدف 
�لإ�سر�ئيل��ي �ل�ساعي لإد�رة �ل�س��ر�ع، بل و�سيتم توظيف �لمفاو�س��ات كاإحدى �لأدو�ت 

لتحقيق هذ� �لهدف.

يت�سم��ن هذ� �ل�سيناريو م�ستويات ثالثة من �لأهد�ف �لت��ي ت�سعى �إ�سر�ئيل لتحقيقها �سمن 
مرتكز�ت روؤية نتنياهو �لو�ردة �أعاله في هذه �لتقرير:

الغربي��ة ال�سف��ة  ف��ي  الفل�سطينيي��ن  »ال�س��كان«  ع��ن  النف�س��ال  تكري���س  محاول��ة   الأول: 
في معازل غير متر�بطة، �سو�ء بالتفاق معهم �أو دون �تفاق.  ويحتمل �سمن هذ� �ل�سيناريو 
�أن تو�ف��ق �إ�سر�ئي��ل عل��ى ��ستئناف �لمفاو�س��ات �لثنائية �سريط��ة �أن تخ��دم �إد�رة �ل�سر�ع 
ولي���س حله، بالتركيز عل��ى �لتفاو�س حول �لترتيبات �لجديدة لحك��م ذ�تي مقل�س لإد�رة 
�ل�س��وؤون �لمدنية للفل�سطينيي��ن، حتى و�إن تم ذلك في �سياق �لتو�س��ل �إلى »حل موؤقت«، 
م��ع �لعمل على فر�س �لنتقال من �سيغة �لتن�سيق �لأمن��ي �إلى �لوكيل �لأمني ذي �لمهمات 
�لمدرج��ة �سمن �لإ�ستر�تيجية �لأمني��ة �لإ�سر�ئيلية في �سياق �إقليم��ي.  �أي �أن �لحتياجات 
�لأمنية للمجتمع �لفل�سطيني لن تكون �لعامل �لمحدد ل�سيا�سات ومهمات �لأجهزة �لأمنية 

�لفل�سطينية، با�ستثناء �لمهمات �ل�سرطية لحفظ �لأمن �لد�خلي.

الغربي��ة، ال�سف��ة  ف��ي  المطبق��ة  الإ�ستراتيجي��ة  �سم��ن  غ��زة  قط��اع  اإدم��اج  محاول��ة   الثان��ي: 
ف��ي �سوء �لإخفاق ف��ي تحقيق عدد من �أهد�ف �لعدو�ن �لأخي��ر، عبر �لنتقال من �لرف�س 
�لقاط��ع لتحقيق �لم�سالحة �لفل�سطينية �إل��ى �إفر�غها من م�سمونها من خالل محاولة تعميم 
نم��وذج �ل�سلطة ذ�ت �ل�سالحيات �لمقل�سة في �ل�سف��ة �لغربية على قطاع غزة، بما ي�سمل 
تو�سي��ع �لتن�سي��ق �لأمني و�لتع��اون �لقت�سادي، �أمال ف��ي دفع �ل�سلط��ة لتحقيق ما عجزت 
�إ�سر�ئي��ل ع��ن تحقيقه عبر �لحرب؛ �أي �لحفاظ على »هدوء« طوي��ل على �لحدود، و�إنهاء 
ظاه��رة �لأنف��اق، ونزع �س��الح �لمقاومة �أو �سب��ط ��ستخد�مه، وفي �لح��د �لأدنى توريط 

�ل�سلطة في �حتر�ب د�خلي.  
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 الثال��ث: اإدم��اج قط��اع غ��زة �سم��ن اإ�ستراتيجي��ة تقا�س��م وظيف��ي تجم��ع ما بي��ن �سيغ��ة كل من
المرك��ز والأطراف ف��ي �إد�رة �لنق�سام، حتى ولو تحت مظل��ة حكومة و�حدة �سكلية، وفق 
تقا�سم وظيفي لإد�رة �لمعابر و�ل�سوؤون �لمدنية من جهة، وحفظ �لأمن من جهة �أخرى، في 
حالة ف�سل �إمكانية ��ستعادة �ل�سلطة دورها كامال في قطاع غزة وفق �لهدف �لمذكور �أعاله.  

يعن��ي ذل��ك �أن تت�سلم �ل�سلط��ة »�لأطر�ف« من خ��الل �إد�رة �لمعابر وحف��ظ �لأمن فيها، 
و�لتن�سيق م��ع �سلطات �لحتالل فيما يتعلق بهذ� �لجانب م��ن حيث �لإ�سر�ف على حركة 
�نتقال �لأفر�د و�لب�سائع وحفظ �لأمن في �لمعابر، و�أن تقوم بدورها في مر�قبة عملية �إعادة 
�لإعمار وفق �سيغة �لمر�قبة �لثالثية �لإ�سر�ئيلية �لفل�سطينية �لدولية �لتي تم �لتو�سل �إليها من 
خالل مبعوث �لأمم �لمتحدة �ل�سابق روبرت �سيري، مقابل وقف �إطالق نار طويل �لأمد، 

فيما تتولى �إد�رة �ل�سوؤون �لمدنية في �لقطاع عبر �لحكومة.  

�أم��ا حف��ظ �لأمن في �لقط��اع، فيترك لحرك��ة حما�س �لتي تتول��ى �لم�سوؤولي��ة �لأمنية عن 
»�لمركز«، �أي د�خل �لقطاع وعلى حدوده )�لمنطقة �لعازلة(، عبر �لأجهزة �لأمنية �لقائمة 
بالتعاون مع �لأجنحة �لم�سلحة للف�سائل، مع �إعادة دمج جزء من موظفي �لأجهزة �ل�سابقة 
في �لأجه��زة �لقائمة حاليا، وبما ي�سمن تثبيت وقف �إطالق نار طويل �لأمد، ي�سمل وقف 
�إط��الق �ل�سو�ريخ و�لعمليات �لم�سلحة في محيط �لقطاع وحف��ر �لأنفاق مقابل �ل�سماح 

باإن�ساء وت�سغيل ميناء بحري وفق ترتيبات محددة ومقيدة.  

بالن�سبة لإ�سر�ئيل، تحقق ترتيبات �ل�سلطة في �لأطر�ف و»حما�س« في �لمركز هدفا مزدوجا 
�سمن معادلة عدم تقوية �سلطة �لرئي�س عبا�س من جهة، وعدم تقوي�س قدرة »حما�س« على 
حفظ �لأمن من جهة �أخرى.  وفي �لنهاية، فاإن هذه �لترتيبات هي و�سفة ل�ستمر�ر �ل�سر�ع 
�لد�خلي على مر�كز �لقوة و�لنفوذ بين حركتي فتح وحما�س تهدد بانفجار �لو�سع �لد�خلي 

في قطاع غزة ب�سورة �أ�سد كارثية من فترة �لنق�سام �لما�سية.

لي���س من م�سلحة �لفل�سطينيي��ن �لقبول ب�سيناريو �إد�رة �ل�س��ر�ع، �أو حتى �لتعاطي معه 
�أمال بتعديل �أهد�فه �أو درء مخاطره، بما فيه �لم�ستويات �لثالثة لالأهد�ف �لتي يمكن �أن 
ت�سعى حكومة نتنياهو لتحقيقها، ل �سيما �أنه يق�سي نهائيا على �أي �آمال فل�سطينية باإقامة 
دولة م�ستقلة، ب��ل ويعني ت�سليما فل�سطينيا بنتائج �لم�س��روع �ل�ستعماري �ل�ستيطاني 
�لعن�س��ري، وقبول بترتيبات لحكم ذ�ت��ي مقل�س �سمن منظوم��ة �ل�سيطرة �ل�سهيونية 

�ل�ستعمارية.
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ثانيا. �سيناريو فر�ض ت�سويات منقو�سة

وي�سمل �حتمالت ع��دة، من بينها تدخل دولي عبر مجل�س �لأمن تحت �سعار »�إنقاذ حل 
�لدولتي��ن« لفر�س ت�سوية تجحف بحقوق �لفل�سطينيين فيما يخ�س حدود �لدولة و�سيادتها 
عل��ى �أر�سها و�أجو�ئها ومياهها ومو�ردها، ومكانة �لقد�س كعا�سمة للدولة، وحق �لعودة، 

ف�سال عن �لعتر�ف باإ�سر�ئيل كدولة يهودية.  

كم��ا قد ي�سم��ل محاولة فر���س �إقامة »دول��ة موؤقتة« في مع��ازل �ل�سف��ة �لغربية وقطاع 
غ��زة، �سو�ء باتفاق م��ع �لفل�سطينيين �أو كنتيجة لخطو�ت �إ�سر�ئيلي��ة �أحادية من قبيل �سم 
�لم�ستوطن��ات و�أج��ز�ء و��سعة من �ل�سف��ة، �أو �إمكاني��ة �إقامة »دولة موؤقت��ة« على مقا�س 
قط��اع غزة، كما يتردد بين فينة و�أخرى، �سو�ء عبر تكري�س �نف�ساله �لتام عن باقي �لوطن 
�لفل�سطين��ي، �أم تقدي��م �إغ��ر�ء�ت للتو�سل �إلى �تف��اق وقف �إطالق نار طوي��ل �لأمد عبر 
مفاو�س��ات غير مبا�سرة مع »حما�س«، مقابل تخفيف �لح�سار، وربما �إقامة ميناء ومطار 
وفق منظومة تحكم بحركة �لنقل عبرهما، وغيرها من مظاهر �ل�سيادة �لز�ئفة بمعزل عن 

�إنهاء �لحتالل في �ل�سفة �لغربية.  

ل يب��دو �أي من هذه �ل�سيناريوه��ات مرجحا، ب�سبب رف�سها من قبل �لقي��ادة �لفل�سطينية، 
وجميع �لق��وى �ل�سيا�سية �لوطنية و�لإ�سالمية، رغم وجود مخاط��ر ب�ساأن �إمكانية �لتعاطي 
�لفل�سطين��ي �لر�سمي مع م�سروع قر�ر عربي �أو غربي قد يم���س بالحقوق �لفل�سطينية على 

غر�ر م�سروع �لقر�ر �لأول �لذي ظل هابطا رغم تعديله تحت �سغط وطني و�سعبي.  

�أما �إ�سر�ئيل، فاإنها ترف�س وفق روؤية نتنياهو مبد�أ �لن�سحاب لإقامة دولة فل�سطينية مهما 
كان �سكلها وفق �سيناريو فر�س �لت�سوية عبر �لتدخل �لدولي، وتحبذ �لتو�سل �إلى �تفاق 
مع ط��رف فل�سطيني يحظى بال�سرعية وق��ادر على �إد�رة و�سب��ط �لأو�ساع �لد�خلية، 
�سو�ء فيما يتعلق ب�سيناريو »�لدولة �لموؤقتة« بال�سفة �أم »دولة غزة«، وهو �أمر غير متاح 

حتى �لآن.  

غير �أنه ل يمكن تجاهل فر�س تز�يد وزن �أي من هذين �ل�سيناريوهين تبعا لديناميات تطور 
�ل�سر�ع على �لأر�س باتجاه مو�جهة قد تترتب عليها خطو�ت �إ�سر�ئيلية �أحادية، وبخا�سة 

في �سياق �سيناريو تفجر �ل�سر�ع.
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ثالثا. �سيناريو تاأزيم ال�سراع

هذ� �ل�سيناريو قد يتط��ور كنتيجة ل�ستكمال توجه �لقيادة �لفل�سطينية نحو �لأمم �لمتحدة، 
عب��ر �إعادة تقديم م�سروع قر�ر عربي �إلى مجل�س �لأمن يت�سمن �إنهاء �لحتالل عن �أر��سي 
دولة فل�سطين �لمحتلة منذ �لعام 1967 �سمن �سقف زمني محدد.  وفي حالة �لإخفاق في 
��ست�سد�ر هذ� �لقر�ر، وهو �لمرجح في �سوء �إمكانية ��ستخد�م »�لفيتو« �لأميركي، �أو تقدم 
�أط��ر�ف دولية بم�سروع قر�ر يجح��ف بالحقوق �لفل�سطينية، يمك��ن ��ستكمال �لن�سمام 
�إل��ى �لتفاق��ات و�لمنظمات و�ل��وكالت �لدولية، �إلى جانب تقديم ملف��ات �إلى محكمة 

�لجنايات �لدولية لمالحقة ومحا�سبة مرتكبي �لجر�ئم �لإ�سر�ئيلية.

بالرغم من �أن هذ� �ل�سيناريو يبدو �أقرب �إلى و�سائل �لعمل �أكثر من كونه خيار� �إ�ستر�تيجيا، 
�إل �أنه قد يتحول �إلى مقاربة تتبناها �لقيادة �لفل�سطينية، �إما ب�سبب دينامية �سيا�سات �لت�سعيد 
االإ�سرائيلية، واإما لتحقيق اأهداف تكتيكية، من بينها تح�سين �سروط ا�ستئناف المفاو�سات، 

�أو بقاء �لو�سع �لقائم على حاله.  

مع ذلك، ل يمكن �لحكم با�ستبعاد تطبيق هذه �لمقاربة ب�سكل مدرو�س ومتدرج، من حيث 
من�س��وب تاأزيم �ل�س��ر�ع و�أهد�فه ومتطلباته وو�سائل �لعمل وكلف��ة كل خطوة تتخذ في ظل 
ميز�ن �لق��وى �ل�سائد، �سريطة ع��دم ��ستخد�مها كخطوة تكتيكية لإع��ادة ��ستن�ساخ �لم�سار 
�ل�سابق، و�أن ت�سكل �أحد مكونات خيار �أ�سمل يت�سمن م�سار�ت �لعمل �لوطني على �لمديين 
�لق�سي��ر و�لمتو�س��ط، بما يوفر متطلب��ات �لتحول باتجاه تبن��ي �إ�ستر�تيجي��ة جديدة للتحرر 
�لوطني، ل �سيما �أن كلفة تاأزيم �ل�سر�ع و�إعادة �لعتبار للق�سية �لفل�سطينية و�لوحدة �لوطنية 

و�لمقاومة و�لمقاطعة �ستبقى �أقل من كلفة تقدم �سيناريو �إد�رة �ل�سر�ع وفق روؤية نتنياهو.

�س��وف ي�ساع��د �سيناريو مقارب��ة �لتاأزيم، في حالة �بتع��اده عن �لتوظي��ف �لتكتيكي، على 
تعزي��ز خيار �عتماد م�سار�ت �لعم��ل �لوطني، بما يفتح �لمجال �أمام فر�س �لتقدم في م�سار 
�لم�سالحة، ورف�س ��ستئناف �لمفاو�سات �لثنائية، و�تخاذ خطو�ت متدرجة في �إطار �إعادة 
�لنظر في �لعالقات �لفل�سطينية �لإ�سر�ئيلية، مثل �لتحلل �لتدريجي من قيود و�لتز�مات �تفاق 
�أو�سل��و، بما فيه��ا �إعادة �لنظر في بروتوك��ول باري�س �لقت�س��ادي، وبروتوكول �لترتيبات 
�لأمنية �لملحق باتفاقية طابا للعام 1995، وب�سمن ذلك وقف �لتن�سيق �لأمني �ل�ستخباري، 
وكذلك �لب��دء بخطو�ت لإعادة �لنظر في �سكل ووظائف �ل�سلط��ة تخدم تو�سيع �لمقاومة 

�لوطنية و�لمقاطعة.  
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رابعا. �سيناريو تفجر ال�سراع

ق��د يتطور هذ� �ل�سيناري��و كنتيجة لتطور من�سوب �ل�سر�ع، �سيا�سي��ا وديبلوما�سيا وميد�نيا، 
ف��ي كل م��ن �سيناري��و �إد�رة �ل�سر�ع �لمرغ��وب �إ�سر�ئيلي��ا، �أو �سيناري��و �لتاأزيم �لمرغوب 
فل�سطيني��ا، اإذ ي�سعى كل من هذين ال�سيناريوهين الإحب��اط اأهداف ال�سيناريو االآخر.  االأمر 
�ل��ذي قد تترتب علي��ه مو�جهة �سيا�سية وميد�نية مع �إ�سر�ئيل تن��ذر باإمكانية تفجير �ل�سر�ع 
ب��دل من �إد�رته تبعا لم�ستوى �لت�سعيد في �سيا�سات تعميق �لحتالل و�ل�ستيطان و�لعدو�ن 

و�لعتد�ء�ت على �لمقد�سات، وتقلي�س �سالحيات �ل�سلطة �لفل�سطينية. 

 كم��ا قد تبل��غ عو�مل تاأزيم �ل�سر�ع م�ست��وى ينذر باإمكانية تغل��ب �سيناريو �لنفجار على 
�سيناري��و �إد�رة �ل�سر�ع، مع دفع �لفل�سطينيين باتج��اه محاولة تغيير قو�عد حل �ل�سر�ع في 
�إط��ار �لتدوي��ل كعامل �ساغط لإنهاء �لحت��الل و�إقامة �لدولة �سم��ن �سقف زمني محدد، 
��ن نتنياهو خلف �سع��ار »�لدولة �ليهودية«، و�إجها�س م�ساع��ي �لفل�سطينيين لإقامة  وتح�سّ

�لدولة �لم�ستقلة عبر ت�سعيد مخططات و�ل�ستيطان و�لتهويد.  

وخل��ف ذل��ك، يكم��ن �إدر�ك �لأط��ر�ف ذ�ت �لعالقة باأن بق��اء �لو�سع عل��ى حاله لم يعد 
مقب��ول، �أو حتى ممكنا.  لكن �ل�سعي لتغيير �لو�س��ع �لر�هن، وفق م�سالح وح�سابات كل 
م��ن هذه �لأط��ر�ف، ينطوي على تط��ور�ت تجعل من �ل�سعب على ط��رف بعينه �لتحكم 
برفع من�س��وب �لتاأزيم وفق ح�ساباته، �أو ربما وفق ح�سابات �أطر�ف �أخرى معنية بالتفجير 
مثل مجموعات من �لم�ستوطنين �أو �لمتطرفين �ليهود �لتي قد تقدم على عمل �إرهابي �سد 

�لفل�سطينيين، يتم �لرد عليه بعمليات مقاومة نوعية.  

ف��ي حين قد يبدو �سيناريو مقاربة »�لتاأزيم �لمح�س��وب و�لتدريجي« لل�سر�ع مف�سال للقيادة 
�لفل�سطيني��ة، �إل �أن �لت�سعي��د �لإ�سر�ئيلي يوفر في �لمقابل كل �لعو�م��ل �لالزمة لبلوغ لحظة 
�لنفج��ار، وبخا�سة مع ترجيح و�سوله �إل��ى م�ستويات غير م�سبوقة عقب ت�سكيل �لحكومة 
�لإ�سر�ئيلية �لجديدة، وتوظيفها لفز�عة ت�ساعد »�لخطر �لوجودي« �لناجم عن �تفاق �لإطار 
حول برنامج �إير�ن �لنووي، و�لمتغير�ت �لعا�سفة في �لإقليم، للتغطية على رف�س �أي �ن�سحاب 

من �لأر��سي �لفل�سطينية �لمحتلة و�ل�ستمر�ر في تدمير فر�س �إقامة �لدولة �لفل�سطينية.

م��ن �ساأن تط��ور دينامية �ل�سر�ع باتج��اه �سيناريو �لنفجار �أن يوؤدي �إل��ى مو�جهة مفتوحة 
قد تف�س��ي �إلى �نهيار �أو تفكك موؤ�س�سات �ل�سلطة �لفل�سطيني��ة، وتنفيذ خطو�ت �إ�سر�ئيلية 
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�أحادية مثل �سم م�ستوطنات ومناطق في �ل�سفة �لغربية، وتق�سيم �لم�سجد �لأق�سى �لمبارك، 
وت�سجيع بروز قياد�ت �أو �إد�ر�ت محلية بعد تفكك �ل�سلطة.  

لذلك، فاإن هذ� �ل�سيناريو يتطلب ��ستعد�د� فل�سطينيا لمو�جهة تد�عياته عبر �إعادة بناء �لوحدة 
و�إحي��اء دور منظمة �لتحرير �لفل�سطينية، وبن��اء هياكل وطنية بديلة في حالة تفكك �ل�سلطة 
لإد�رة �سوؤون �لمجتم��ع �لفل�سطيني تحت �لحتالل، وتو�سيع نطاق �لمقاومة و�لمقاطعة، 
وتوفي��ر �لدعم لتطوير بنية �قت�سادية ت�سامنية، و�لتحول باتج��اه تبني �إطار جديد لم�سروع 

�لتحرر �لوطني قد ل يكون من بين �أهد�فه تحقيق فكرة �ل�ستقالل في دولة.  

�إن مجم��ل �ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت �لتي يمكن �لتفكير بها لمو�جهة �إمكانية تطور �ل�سر�ع 
باتجاه �سيناريو �لنفجار، �نطالقا من �لحد من كلفة خ�سائره �لفل�سطينية، �لب�سرية و�ل�سيا�سية 
و�لقت�سادية و�لجتماعية، مقابل رفع كلفة خ�سائر دولة �لحتالل و�لم�ستوطنين، ل بد �أن 
تك��ون حا�سرة منذ �ليوم ف��ي �لتفكير �لإ�ستر�تيجي �لفل�سطيني، �سم��ن ما يمكن �أن نطلق 

عليه ��سم �لخطة )ب(.
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ما بعد النتخابات الإ�سرائيلية

الخيار المفضل: مسارات العمل الوطني

ثمة موؤ�سر�ت �أولية على ممار�سة �لقيادة �لفل�سطينية �أ�سكال من تاأزيم �ل�سر�ع وفق م�ستويات 
محدودة، منها �لحر�ك �ل�سيا�سي �لر�هن على �لم�ستوى �لدولي.  غير �أن �لتركيز على تاأزيم 
�ل�س��ر�ع بال�ستناد �إل��ى خطة �لتحرك �لديبلوما�س��ي لح�سد �لمزيد م��ن �لعتر�فات بدولة 
فل�سطي��ن، و�لتوجه نحو مجل�س �لأمن، و�لن�سمام �إلى محكمة �لجنايات �لدولية؛ ل يبدو 
قادر� على ت�سكيل حالة ردع بو�سعها لجم �لنفالت �لمتوقع في �سيا�سة �لت�سعيد �لإ�سر�ئيلي 
عل��ى �لأر���س، ويبقى محكوما على �لأرج��ح ب�سقف �لرهان على �إدخ��ال تعديالت على 

الم�سار ال�سابق ذاته، وبخا�سة اإمكانية تح�سين �سروط العودة للمفاو�سات الثنائية.

ف��ي المقاب��ل، تتزايد م�ساع��ر الغ�س��ب واالإحباط في اأو�س��اط مختلف قطاع��ات ال�سعب 
�لفل�سطين��ي ب�سكل ينذر بات�ساع نطاق �لمو�جهة �ل�سعبي��ة لقو�ت �لحتالل و�لم�ستوطنين 
في �ل�سفة �لغربية، �إلى جانب تفاقم �لمعاناة في قطاع غزة ب�سبب ��ستمر�ر �لح�سار و�إغالق 
�لمعاب��ر وعدم �ل�س��روع في عملية �إع��ادة �لإعمار، وعدم تمكن حكوم��ة �لوفاق �لوطني 
م��ن �لقيام بمهماتها، �إ�سافة �إلى ��ستمر�ر حالة �لتوت��ر و�لتر��سق �لإعالمي بين حركتي فتح 

وحما�س.

لذلك، فاإن مقاربة �لتاأزيم ينبغي �أن تخدم تحقيق �أهد�ف �لخيار �لفل�سطيني �لمف�سل �لقائم 
على تبني خطة عمل عل��ى �لمديين �لق�سير و�لمتو�سط، ت�ستمل على رزمة م�سار�ت للعمل 
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�لوطني، ذ�ت �أهد�ف وو�سائل عمل متنا�سقة ومتكاملة، وتوفر في �سياق تنفيذها �لمتطلبات 
�لالزمة للتو�فق �لوطني على محاور �إ�ستر�تيجية �ساملة للتحرر �لوطني، عبر حو�ر و��سع بين 
مختل��ف �لقوى �ل�سيا�سية و�لموؤ�س�سات �لأهلية و�لقطاع �لخا�س، وممثلين عن �لم�ستقلين 

و�لمر�أة و�ل�سباب في �لوطن و�ل�ستات.  

تتمثل هذه الم�سارات في الآتي:

اأول. اإعادة بناء الوحدة الوطنية

يتطل��ب ذل��ك �لإقالع عن �لعمل وفق مقارب��ة �لم�سالحة بعقلية �لإق�س��اء، من خالل دعم 
وتطوير م�سار �لم�سالحة �لوطنية، بما في ذلك �إ�سد�ر �لرئي�س دعوة لالإطار �لقيادي �لموؤقت 
�إل��ى �للتئام، و�سمان �نتظام �جتماعاته بع��د معالجة �لعقبات �لتي تعتر�س ذلك، وبخا�سة 
ت�سحي��ح �لعالقة بين حركة حما�س وم�سر بما يكفل ��ست�سافة �لقاهرة لالجتماع، و�لتو�فق 
عل��ى برنامج �سيا�سي، و�إعادة بناء موؤ�س�سات منظمة �لتحري��ر بما يفتح �لطريق �أمام تجديد 
هياكلها وقيادتها، وتفعيل وظائفها في تنظيم ورعاية �سوؤون مختلف �لتجمعات �لفل�سطينية 
وف��ق �لظروف و�لحتياجات �لخا�سة بكل منه��ا، وت�سكيل حكومة وفاق وطني حقيقي، 
�أو حكوم��ة وحدة وطنية، قادرة على ممار�س��ة مهامها و�سالحياتها �لكاملة في قطاع غزة 
وتحمل م�سوؤولياتها تجاه �لجميع دون تمييز، و��ستئناف عمل �لمجل�س �لت�سريعي، وتنفيذ 

بنود لجنتي �لحريات �لعامة و�لم�سالحة �لمجتمعية.  

�إن تطوي��ر م�سار �لم�سالح��ة بالبتعاد عن �سلبي��ات �لحتر�ب �لد�خلي ف��ي بع�س �لبلد�ن 
�لعربي��ة، و�ل�ستفادة م��ن بع�س �لتجارب �لأولي��ة �لإيجابية، وبخا�سة ف��ي تون�س، �سوف 
ي�ساه��م في بناء نموذج فل�سطيني قائ��م على »�لم�سالحة �لتاريخية« بي��ن �لتيار�ت �لوطنية 

و�لديمقر�طية و�لإ�سالمية �لتي توؤمن بمبادئ �لديمقر�طية و�لتعددية و�ل�سر�كة �ل�سيا�سية.  

ويقت�س��ي ذل��ك �لتو�فق �أول عل��ى ركائز للم�سلح��ة �لوطنية �لعليا )ميث��اق وطني( و�أ�س�س 
لل�سر�ك��ة �ل�سيا�سي��ة �لديمقر�طية في ظل مرحل��ة �لتحرر �لوطني، تكفل للق��وى �ل�سيا�سية 
�لوطني��ة و�لديمقر�طية و�لإ�سالمية �لتعاي�س �لديمقر�ط��ي �سمن �سيغة �لئتالف �لجبهوي 
�سم��ن نظ��ام �سيا�س��ي موح��د عل��ى م�ست��وى كل م��ن �لمنظم��ة و�ل�سلطة، �س��و�ء تمكن 
�لفل�سطيني��ون من �إجر�ء �لنتخابات �أو حرمو� م��ن ممار�سة هذ� �لحق تحت �لحتالل، �أو 
ف��ي بع�س �لتجمعات في �ل�ستات فيما يخ�س �نتخاب��ات �لمجل�س �لوطني، مع �حتر�م قيم 
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ومبادئ �لعد�لة �لجتماعية، وحق��وق �لإن�سان، و�لتعددية �لفكرية و�ل�سيا�سية، و�لم�ساو�ة 
بين �لجن�سين، وتكافوؤ �لفر�س، ومكافحة �لف�ساد و�لترهل و�لمح�سوبية.  

و�إذ� كان��ت تجربة �نتخابات �لعام 2006 �أب��رزت خطورة غياب �لتو�فق على هذه �لركائز 
واأ�س�ض ال�سراكة ك�س��رط م�سبق الإجراء االنتخابات الرئا�سية والت�سريعية، بعيدا عن توظيف 
نتائجه��ا في �سياق تناف�س على �لهيمنة و�حتكار مو�قع �لق��وة و�لنفوذ، فاإن �إعادة �لنظر في 
�سكل �ل�سلطة ووظائفها و�لتحلل �لتدريجي من �لتز�ماتها بموجب �تفاق �أو�سلو، باتت تعد 
متطلب��ا يحفز �لتفكير في جدوى ووظيفة �أي �نتخاب��ات رئا�سية وت�سريعية جديدة، بحيث 
ل تم��دد �لو�سع �لقائم ل�سنو�ت قادمة، ل �سيما فيما يخ�س �سكل �ل�سلطة ووظائفها تحت 

�سقف »�أو�سلو«.  

�أما فيما يتعلق بانتخابات �لمجل�س �لوطني، فال بد من �لتو�فق على �آليات �إجر�ئها حيث �أمكن 
في �لوط��ن و�ل�ستات، و�آليات تمثي��ل �لفل�سطينيين حيث يتعذر �إج��ر�ء �لنتخابات وفق مبد�أ 
»�لديمقر�طية �لتو�فقية«، مع �إيجاد �آليات تكفل �إ�سر�ك �لفل�سطينيين في �أر��سي 48 في عملية 

�سنع �لقر�ر �لوطني في �إطار منظمة �لتحرير عبر لجنة �لمتابعة �لعليا كاإطار تمثيلي لهم.  

�إل��ى حين �إنجاز كل ذل��ك، لي�س هناك مبرر لعدم �ل�سروع �لف��وري في �إطالق ور�سة على 
م�ست��وى مختلف �لتجمعات �لفل�سطينية في �لوطن و�ل�ست��ات لإعادة بناء وتوحيد وتفعيل 
�لأط��ر و�لموؤ�س�س��ات ذ�ت �لم�ستوي��ات �لتمثيلية �لمختلف��ة، عبر �عتماد مب��د�أ �لنتخاب 
�لديمقر�ط��ي وف��ق نظام �لتمثي��ل �لن�سبي �لكامل، بم��ا ي�سمل �إعادة بن��اء �لتمثيل �لقطاعي 
و�لمهني من خالل �لتحاد�ت �ل�سعبية و�لنقابات �لمهنية، و�لتمثيل �لمحلي عبر  �لمجال�س 

�لمحلية و�لبلديات و�للجان �ل�سعبية في �لمخيمات.  

وفي �سي��اق عملية �لتجديد و�ل�ستنها���س �لوطني و�ل�سعبي، هناك حاج��ة لتر�فق ما �سبق 
م��ع تفعي��ل دور �لقطاعين �لخا�س و�لأهل��ي، ودعم وت�سجيع �لتن�سي��ق و�لعمل �لم�سترك 
بين �لح��ركات �لجتماعية و�لرو�ب��ط �لطوعية و�لمجموعات �ل�سبابي��ة و�للجان و�لأطر 
ف��ي مختل��ف �لتجمعات، وب�سمنه��ا �أر��س��ي 48، �لنا�سطة ف��ي مجالت تعزي��ز �لهوية 
�لوطني��ة و�لثقافية ومقاومة �لحت��الل و�لمقاطعة ورف�س �لتطبيع، مث��ل حركة �لمقاطعة، 
ولج��ان مقاومة �لج��د�ر و�ل�ستيط��ان، و�لدف��اع عن �لأر��س��ي، و�لأ�س��رى، ومناه�سة 
�لتميي��ز �لعن�سري، ولجان �لعودة، وغيرها م��ن تعبير�ت خا�سة بالالجئين في �لمخيمات 

و�لجاليات في �لمهاجر.  
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وق��د �سبق �أن �أ�س��در مركز م�سار�ت ع��دد� من �لوثائ��ق و�أور�ق �ل�سيا�س��ات �لتي تت�سمن 
ت�س��ور�ت و�آليات تتعل��ق باإعادة بناء موؤ�س�سات منظمة �لتحري��ر �لفل�سطينية، وكيفية تذليل 
�لعقب��ات �أمام �لتئام �لإطار �لقيادي �لموؤقت للمنظم��ة و�سمان �نتظام �جتماعاته، ومفهوم 
»�لم�سالح��ة �لتاريخي��ة« ومتطلب��ات نجاحها، و�إع��ادة �لنظر في �س��كل �ل�سلطة ودورها 
ووظائفه��ا، و�إعادة بناء وتوحيد ودم��ج �لموؤ�س�سات �لأمنية، وكذلك �إع��ادة بناء وتوحيد 
�لتح��اد�ت �ل�سعبي��ة و�لنقابات �لمهنية، وكيفي��ة �لتعامل مع �لنتخاب��ات و»�لديمقر�طية 

التوافقية« في ال�سرط الفل�سطيني الخا�ض.  

و��ستندت هذه �لوثائق، �لمن�سورة على �لموقع �لإلكتروني للمركز، �إلى ح�سيلة �سل�سلة من 
�للق��اء�ت �لحو�رية بم�ساركة عدد كبير من �ل�سخ�سيات �ل�سيا�سية و�لأكاديمية و�لمجتمعية 
من مختلف �لأطياف و�لتجمعات �لفل�سطينية د�خل �لوطن وخارجه، وهي تعك�س �لروؤى 
و�لت�سور�ت �لمتد�ولة في هذه �لتجمعات �إز�ء �لق�سايا �لمتعلقة باإعادة بناء �لوحدة �لوطنية 

من جهة، ومعالجة م�سكالت وهموم كل من �لتجمعات �لفل�سطينية من جهة �أخرى.

ثانيا. اإعادة النظر في �سكل ال�سلطة ووظائفها

مر�جع��ة م�سي��رة �أو�سلو و�لتج��ارب �لفل�سطيني��ة و��ستخال�س �لدرو�س و�لعب��ر، و�لتحرر 
�لتدريج��ي م��ن �للتز�مات و�لقي��ود �لتي فر�سها �تف��اق �أو�سلو على �ل�سلط��ة �لفل�سطينية، 
وف��ي مقدمتها �لتن�سيق �لأمني بموجب بروتوكول �لترتيب��ات �لأمنية، وبروتوكول باري�س 
�لقت�س��ادي، ف��ي وقت تحللت فيه �إ�سر�ئي��ل من �لتز�ماتها وت�سعى لإع��ادة فر�س ترتيبات 

جديدة.  

تختلف ه��ذه �لعملية عن �لدعو�ت �إلى �عتماد خيار حل �ل�سلطة دون بناء �لبديل �لوطني 
و�لموؤ�س�سات��ي �لقادر على ��ستمر�ر تمثيل وقيادة �ل�سع��ب �لفل�سطيني، و�إد�رة �سوؤونه في 
�لأر��س��ي �لمحتلة من��ذ �لعام 67، من خالل �أج�س��ام وهياكل تقوده��ا منظمة �لتحرير.  
�إذ �إن عملي��ة �إعادة �لنظر في �س��كل ودور ووظائف موؤ�س�سات �ل�سلط��ة �لمدنية و�لأمنية 
وف��ق �سروط وظ��روف واحتياج��ات كل من ال�سف��ة الغربية وقطاع غ��زة، ت�ستمل على 
مجموع��ة متر�بطة من �لخط��و�ت و�لإجر�ء�ت �لمدرو�س��ة بعناية فائقة، ويب��د�أ تنفيذها 
ب�سكل ت�ساعدي وتدريجي، مثل وقف �لتن�سيق �لأمني، و�إعادة �لنظر في �لتز�مات وقيود 

بروتوكول باري�س �لقت�سادي.  
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يفتر���س �أن تخ��دم هذه �لخط��و�ت مرحلة متو�سطة �لم��دى يتم خاللها �إع��ادة بناء حركة 
�لتحرر �لوطن��ي في �إطار منظمة �لتحري��ر �لفل�سطينية، و��ستكمال تحقي��ق �لم�سالحة عبر 
�إعادة توحيد موؤ�س�سات �ل�سلطة �لفل�سطينية، و�لتركيز على �إحد�ث تغيير في ميز�ن �لقوى، 
دون �أن يترت��ب على ذل��ك �لدخول في مجابهة ميد�نية و�سيا�سي��ة �ساملة تهدد بقاء �ل�سلطة 
ذ�ته��ا في �لمدى �لمنظور، وقب��ل �أن تتوفر جاهزية فل�سطينية ل�سيناري��و �لمو�جهة �ل�ساملة 

)تفجير �لو�سع(، ولكن مع وجوب �ل�ستعد�د لإمكانية تطور هذ� �ل�سيناريو.  

هناك �لعديد من �لأفكار، وب�سمنها ما يتوفر لدى مركز م�سار�ت بناء على مخرجات �لحو�ر 
�لوطن��ي في عدد م��ن �لتجمعات، يمكن �أن يبحثه��ا �لكل �لوطني، ب��دء� بالإطار �لقيادي 
�لموؤق��ت لمنظمة �لتحرير، ب�ساأن �لو�سائل و�لخط��و�ت �لمتتالية �لتي يمكن تنفيذها �سمن 
عملي��ة �إعادة �لنظر في �سكل �ل�سلطة ووظائفها في �سياق عملية مح�سوبة لتاأزيم �لو�سع مع 
االحتالل، واإحباط مخططاته لفر���ض ترتيبات جديدة مقل�سة لدور و�سالحيات ال�سلطة، 

�نطالقا من �أربعة �أ�س�س موجهة: 

الأول: �إعادة �سياغة �لعالقة بين �ل�سلطة �لفل�سطينية وموؤ�س�ساتها �لمختلفة مع دولة �لحتالل 
عل��ى �أ�سا���س �لم�سالح �لوطنية �لعليا لل�سعب �لفل�سطيني، و�نطالق��ا من كون �ل�سلطة �إطار� 
موؤ�س�ساتي��ا خدميا تتركز وظائفه ف��ي �إد�رة �سوؤون �لمجتم��ع �لفل�سطيني من خالل �عتماد 
نظ��م �إد�رية ل مركزية، تتمتع باأق�سى درج��ات �لمرونة و�لفعالية في تقديم �لخدمات على 

�لم�ستويات �لمحلية في ظل �سيناريوهات مختلفة لتطور �ل�سر�ع مع �لحتالل.

الثان��ي: ت�سويب عالق��ة �ل�سلطة بمنظمة �لتحري��ر �لفل�سطينية ب�سفتها �لكي��ان �لموؤ�س�ساتي 
�لتمثيل��ي لل�سعب �لفل�سطيني �أينما وجد، وعلى قاعدة �إعادة بناء �لوحدة �لوطنية و�لبرنامج 
�لوطن��ي �لو�حد.  �إن تعزيز �لدور �لخدمات��ي لل�سلطة �لمركزية وفق نظام يعتمد �لالمركزية 
عل��ى �لم�ستويات �لمحلية، ل بد �أن يتر�فق مع �إعادة بناء موؤ�س�سات منظمة �لتحرير ب�سفتها 
�لمرجعي��ة �لوطنية �لعليا �لم�سوؤول��ة عن �إد�رة �ل�ساأن �لوطني �لع��ام لل�سعب �لفل�سطيني في 
مختل��ف تجمعات��ه د�خل �لوطن وخارج��ه، و�أن يمّك��ن �لمنظمة م��ن �إد�رة �ل�سر�ع عبر 

خطو�ت مدرو�سة.

الثال��ث: �إعادة �سياغة �لعالقة بين موؤ�س�سات �ل�سلط��ة و�لمو�طن و�لقوى و�لهياكل و�لأطر 
�لنا�سط��ة في مجالت �لمقاومة �لوطنية �سمن مفهوم »تجاور« �ل�سلطة و�لمقاومة، بمعنى 
ع��دم ن�سوء تعار�س بين وظائف �ل�سلطة من جه��ة، ودور �لمقاومة من جهة �أخرى، وعلى 
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�أ�سا���س حماية �لمناط��ق �لمهددة بالم�سادرة و�ل�ستيطان و�لتهوي��د، وبخا�سة في �لقد�س، 
وتوفير �لخدمات ودعم �ل�سمود �لفل�سطيني، و�سيانة وتعزيز �لحريات �لعامة.

الراب��ع: مر�ع��اة �لتباينات في ظروف وخ�سائ�س و�حتياج��ات كل من �ل�سفة �لغربية وقطاع 
غزة، بما يقت�سيه ذلك من در��سة �لأن�سب من حيث �ن�سجام �سكل موؤ�س�سات �ل�سلطة، �لمدنية 
و�لأمني��ة، ودورها ووظائفها مع متطلبات و�حتياجات �إد�رة �س��وؤون �لفل�سطينيين، وحماية 
اأمنهم وفق �سروط الواقع القائم في كل من ال�سفة والقطاع، وبخا�سة منذ اإعادة انت�سار قوات 
�لحت��الل في محيط �لقطاع.  �إن مثل ه��ذه �لعملية ل بد �أن تتم في ظل وجود قيادة موحدة 

وبرنامج وطني و�حد في �إطار منظمة �لتحرير ب�سفتها �لموؤ�س�سة �لوطنية �لجامعة.

ثالثا. تدويل ال�سراع

�لتم�س��ك برف�س �لعودة �إل��ى �إطار �لمفاو�سات �لثنائّية برعاي��ة �أميركية منفردة، و�لرد على 
ال�سغوط ال�ستئنافها بطرح مقاربة جديدة للمفاو�سات طالما بقي »حل الدولتين« مطروحا 
عل��ى اأجندة الح��راك ال�سيا�سي الدولي، تنطلق من العمل على تاأمي��ن ال�سروط لعقد موؤتمر 
دول��ي كامل �ل�سالحيات في �إطار �لأمم �لمتح��دة، وعلى �أ�سا�س �لقانون �لدولي وقر�ر�ت 
�لأم��م �لمتح��دة ذ�ت �ل�سلة، بهدف تنفيذ ه��ذه �لقر�ر�ت ل �لم�ساوم��ة على م�سمونها، 
ول �لتفاو���س حولها، بما يكفل تحقيق �لأه��د�ف �لوطنية في تقرير �لم�سير و�إقامة �لدولة 
�لم�ستقل��ة على جميع �لأر��سي �لمحتلة �لعام 67، وعا�سمتها �لقد�س، وممار�سة �لالجئين 

حق �لعودة �إلى �لديار �لتي هجرو� منها مع �لتعوي�س وفق �لقر�ر رقم 194.  

ل ينبغ��ي �أن يتجاهل مفهوم تدويل �ل�سر�ع �أهمية تفعي��ل ��ستخد�م �أدو�ت �لقانون �لدولي 
لفر���س �لعزلة على �إ�سر�ئيل ومعاقبته��ا على �لجر�ئم �لتي ترتكبه��ا، وعلى ر�أ�سها مالحقة 
ومحا�سبة مرتكبي �لجر�ئم �لإ�سر�ئيلية في محكمة �لجنايات �لدولية، و��ستكمال �لن�سمام 
�إلى �سائر �لمو�ثيق و�لوكالت �لدولية، وتفعيل فتوى لهاي ب�ساأن جد�ر �لف�سل �لعن�سري، 
وتقري��ر غولد�ستون، وو�سع خطة لال�ستفادة م��ن تقرير لجنة �لتحقيق �لدولية �لم�سكلة من 
مجل���س حقوق �لإن�سان للتحقيق في �لنتهاكات و�لجر�ئم �لإ�سر�ئيلية في �ل�سفة و�لقطاع 

منذ 2014/6/12، و�لمقرر �إنجاز تقريرها �لنهائي في نهاية حزير�ن/يونيو 2015.

و�لمق�س��ود بمفه��وم �لتدويل هنا �إع��ادة تفعيل �لبعد �لدولي �ل��ذي كان د�ئم �لح�سور في 
�ل�سر�ع، و�إع��ادة �لعتبار لقو�عد �لقانون �لدولي وق��ر�ر�ت �لأمم �لمتحدة كاأ�سا�س لحل 
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�لق�سية �لفل�سطينية، ومطالبة دول �لعالم باحتر�م �لتز�ماتها وفق ذلك في �لتعامل مع �إ�سر�ئيل، 
ودفع �لمزيد من �لبلد�ن، على �لم�ستويات �لر�سمية و�ل�سعبية، لتحمل م�سوؤولياتها في دعم 
م�س��ار �لتحرر �لوطني لل�سعب �لفل�سطيني.  وهو ما يقت�سي �أن تكون خطة �لحر�ك �لدولي 
�أح��د مكونات �إ�ستر�تيجية فل�سطينية �ساملة ت�ستن��د �إلى ��ستعادة �لوحدة �لوطنية على �أ�سا�س 
برنامج وطن��ي في �إطار منظمة �لتحرير، وتتز�من مع �لن�سال متعدد �لأ�سكال و�لم�ستويات 

�سد �لمنظومة �لإ�سر�ئيلية �ل�ستعمارية �ل�ستيطانية �لعن�سرية.

ف��ي هذ� �ل�سياق، ف��اإن �لتعامل �لفل�سطيني م��ع �أي قر�ر جديد يتم �ل�سع��ي ل�ست�سد�ره من 
مجل���س �لأمن ينبغي �أن يحتكم �إلى مدى �ن�سجامه مع �نطباق قو�عد �لقانون �لدولي، �لتي 
توؤكد على �أن �لأر��س��ي �لفل�سطينية كلها هي �أر��س محتلة، وعدم �سرعية �ل�ستيطان، و�أن 
�ل�س��ر�ع لي�س على �أر��س متنازع عليها، ب��ل خا�سعة لالحتالل، �لذي يجب �أن ينتهي بما 
ي�سمن ��ستقالل و�سيادة دولة فل�سطين على كامل �أر��سيها، وعا�سمتها �لقد�س، وفق �سقف 
زمن��ي محدد، مع ممار�س��ة �لالجئين لحق �لعودة �إلى �لديار �لتي هج��رو� منها وفق �لقر�ر 
رق��م 194، وبما ي�سمن �إعادة �لتاأكيد على مرجعيات �أي عملية �سيا�سية محتملة من جهة، 
وي�ساعد على �لخروج من �إط��ار �لمفاو�سات �لثنائية �لخا�سعة لالختالل في ميز�ن �لقوى 

ل�سالح �إ�سر�ئيل من جهة �أخرى.

�إن �لج��دوى �لرئي�سي��ة م��ن ور�ء �لتوجه �إلى مجل�س �لأم��ن �أو �لجمعي��ة �لعامة، وغيرهما 
من موؤ�س�س��ات ووكالت �لأمم �لمتحدة، وفق هذه �لأ�س�س، �س��و�ء ل�ست�سد�ر قر�ر باإنهاء 
�لحت��الل، �أو للمطالب��ة بوقف �ل�ستيطان بكاف��ة �أ�سكاله، �أو غير ذلك م��ن �نتهاكات، ل 
تكم��ن ف��ي �لرهان على �إمكاني��ة �لتو�سل �إلى ح��ل وطني قريب، بل ف��ي �أهمية �لحتكام 
لقو�ع��د �لقانون �لدولي ذ�ت �ل�سل��ة، و�عتر��س �أي حلول ت�سفوي��ة للحقوق �لفل�سطينية 
تتناق���س مع هذه �لقو�ع��د، وتوفير �آليات ر�دعة لنفالت �ل�سيا�س��ات �لإ�سر�ئيلية �لعدو�نية 

و�ل�ستيطانية، ومطالبة دول �لعالم باحتر�م �لتز�ماتها وفق ذلك في �لتعامل مع �إ�سر�ئيل.

رابعا. تفعيل المقاومة والمقاطعة

��ستنها�س وتفعيل �لمقاومة �لوطنية، وبخا�سة �لمقاومة �ل�سعبية �سد �لحتالل و�ل�ستيطان، 
وبخا�سة في �لقد�س، و�لرتقاء بها �لى م�ستوى �لنتفا�سة �ل�سعبية �ل�ساملة وتوفير م�ستلزمات 
تاأطيرها وتوجيهها عل��ى �لم�ستويات �لقيادية و�لمحلية، على �أ�سا�س �عتبار �لمقاومة بكافة 
�أ�سكاله��ا، بم��ا فيها �لمقاوم��ة �لم�سلحة، حقا طبيعي��ا لل�سعب �لفل�سطين��ي يكفله �لقانون 
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�لدول��ي وقر�ر�ت �لأمم �لمتحدة، و�سيانة �سالح �لمقاوم��ة في مو�جهة مخططات نزعه، 
عل��ى �أن يتم �لتو�فق على �أ�سكال �لمقاوم��ة وتوقيت ممار�ستها بما يخدم �لأهد�ف �لوطنية 

وير�عي خ�سائ�س وظروف كل من �لتجمعات �لفل�سطينية في �لوطن و�ل�ستات.

كم��ا ينبغي �لهتمام بتو�سيع حركة �لت�سامن �لدولي مع �ل�سعب �لفل�سطيني، ودعم وتطوير 
حرك��ة �لمقاطعة �لدولية لإ�سر�ئي��ل وفر�س �لعقوبات عليها و�سح��ب �ل�ستثمار�ت منها، 
وتبن��ي �لمقاطع��ة ورف���س �لتطبيع وت�سجي��ع �لمنتجات �لوطني��ة ك�سيا�س��ة فل�سطينية على 
�لم�ست��وى �لوطني، ل �سيما �أنها �أحد �أهم مكونات عملية �إعادة �سياغة �لعالقة بين �ل�سلطة 
�لفل�سطيني��ة وموؤ�س�ساتها �لمختلفة و�لمجتمع �لفل�سطين��ي عموما مع �لحتالل �ل�سر�ئيلي 

من جهة، ورفع كلفة �لحتالل من جهة �أخرى.

خام�سا. رفع الح�سار عن قطاع غزة

مو��سلة �لعمل على رفع �لح�سار �لجائر عن قطاع غزة، وفتح �لمعابر، و�لتعجيل في عملية 
�لإعم��ار، ومعالجة �لم�س��اكل �لتي �سببها �لع��دو�ن، �سو�ء �لمت�سل��ة بالحتياجات �ليومية 
ف��ي �لقطاع كالإيو�ء و�لم��اء و�لكهرباء، �أم تلك �لمتعلقة بح��دود �ل�سيد �لبحري و�لمطار 
و�لمين��اء، و�لتم�سك بهذه �لمطال��ب �لعادلة في �أي مفاو�سات لتثبي��ت وقف �إطالق �لنار 
�سم��ن �سيغة �لوفد �لموحد، وعلى قاع��دة �لعمل �لجاد لإنهاء �لح�س��ار وتاأمين �لتو��سل 
بي��ن قطاع غزة و�ل�سف��ة �لغربية، وبينه وبين �لعال��م �لخارجي، ومن��ع م�ساركة �ل�سركات 
االإ�سرائيلية من التربح من عملية اإعادة االإعمار، واإحباط االأهداف االإ�سرائيلية الرامية لح�سر 
دور �ل�سلطة في �لقطاع بدور �لوكيل �لأمني لالحتالل، ووجوب �إدماج كل ذلك في �سياق 
�لمعرك��ة لإنهاء �لحتالل و�لت�سدي لمحاولت فر�س م�ساري��ع �لنف�سال �لم�سبوهة مثل 

»دولة غزة«.

�إن معالج��ة �لم�سائ��ل �لإن�ساني��ة �لملحة في قطاع غ��زة )�لرو�تب، �لموظف��ون، �لمعابر، 
�لإعمار، �لكهرباء، �ل�سحة، �لأمن .. �إلخ( ق�سية ل تقبل �لتاأجيل، �أو ربط معالجتها بق�سايا 
�أخرى كبرى يحتاج تحقيقها �إلى وقت طويل، �سريطة �أن يتم ذلك �سمن روؤية وطنية �ساملة 
و�قعي��ة، ت�سمل �لعمل م��ن �أجل �إنهاء �لنق�س��ام، و�لمعالجة �ل�ساملة للو�س��ع �لفل�سطيني، 
�نطالقا من �سرورة وح��دة �لقيادة و�لموؤ�س�سة و�لقر�ر و�لتفاق على برنامج وطني يج�سد 

�لقو��سم �لم�ستركة.
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ولتحقيق ذلك، يمكن �لعودة �إلى ورقة »�أفكار لمعالجة �لو�سع �لكارثي �لذي يعي�سه قطاع 
غ��زة«، �لتي �قترحتها مجموعة من �ل�سخ�سيات �ل�سيا�سية و�لعتبارية في �ل�سفة و�لقطاع، 
بناء على مبادرة من مركز م�سار�ت، و�نطلقت من تحديد �آليات وخطو�ت عملية لمعالجة 

�لو�سع في �لقطاع بال�ستناد �إلى ما ياأتي:

• �لبدء بمعالجة �لق�سايا �لإن�سانية �لممكن معالجتها فور� ومن دون �إبطاء، مع �إدر�ك �أن 	
�لحل �لجذري لها ل يمكن �أن يكون من دون تحقيق �لم�سالحة )بمعنى �إنهاء �لنق�سام 
و��ستع��ادة �لوحدة �لوطنية(.  و�لم�سالحة ل يمكن �أن تتحقق ب�سورة حقيقية من دون 
�لتف��اق على �إعادة بناء و�إ�سالح وتفعيل موؤ�س�سات منظمة �لتحرير �لفل�سطينية بحيث 
ت�س��م مختلف �أل��و�ن �لطيف �ل�سيا�سي، ومن دون �لتفاق عل��ى �عتماد �إ�ستر�تيجيات 
كفيل��ة بوقف وتقليل �لأ�س��ر�ر و�لخ�سائر و�لحفاظ على �لمكت�سب��ات، وعدم تقديم 

تنازلت كمرحلة �أولى على طريق �إنجاز �لنت�سار�ت بتحقيق �لحقوق و�لأهد�ف.

• عدم ت�سيي�س �لق�سايا �لإن�سانية، مثل فتح �لمعابر و�لحدود و�ل�سحة و�لتعليم و�لكهرباء 	
و�إع��ادة �لإعمار و�إعادة هيكلة موؤ�س�س��ات �ل�سلطة ودمجها وتوحيدها، لأن ت�سيي�سها 

يعقدها ويمنع �لتو�سل �إلى حلول لها.

• �لنط��الق من مبد�أ �أن حكومة �لوف��اق �لوطني م�سوؤولة عن جمي��ع �لموظفين �سمن 	
هيكلية �إد�رية ومالية موحدة، مثلما هي م�سوؤولة عن �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة.

وف��ي �سوء ذلك، ت�سمل �لورقة �آليات تتعلق باإعادة دم��ج �لموظفين و�إيجاد هيكل وظيفي 
و�حد في �ل�سف��ة �لغربية وقطاع غزة، على �أ�سا�س معايير مهنية مو�سوعية لي�ست لها عالقة 
بانتماء�ت �لموظفين �ل�سيا�سية و�لحزبية، و�قتر�حات محددة فيما يتعلق بمعالجة مو�سوع 
رو�تب موظفي �لقطاع �لعام ف��ي �لموؤ�س�سات �لمدنية و�لأمنية، وكذلك معالجة مو�سوع 
�لأمن بدء� بت�سكيل �للجنة �لأمنية �لعليا �لمن�سو�س عليها في »�تفاق �لقاهرة« لتبد�أ فور� في 
تطبيق �لبنود �لأمنية في �لتفاق، وت�سكيل لجنة ق�سائية وطنية بالتو�فق ُت�سرف على توحيد 
�لق�ساء و�لنيابة �لعامة، و�آلي��ات مقترحة لكيفية قيام حكومة �لوفاق �لوطني بو�جباتها فيما 

يتعلق باإعادة �لإعمار.

كم��ا ل تغف��ل �لورقة في �سي��اق معالجة �لو�سع في قط��اع غزة �أهمية �إقام��ة �لعالقات بين 
م�سر وفل�سطين على �أ�سا���س �لرو�بط �لتاريخية و�لقومية و�لم�سالح �لم�ستركة، وبما يكفل 
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�حتر�م �إر�دة �لم�سريين باختيار قيادتهم، وعمل كل ما من �ساأنه منع �إلحاق �أي �سرر بالأمن 
�لم�س��ري، وخا�س��ة في �سين��اء، وبما ي�سمن حماي��ة �لحدود بين م�س��ر وفل�سطين، وفتح 
�لح��دود و�لمعاب��ر ب�سكل د�ئم.  وهو م��ا يتطلب حل �لإ�سكالت بي��ن »حما�س« وم�سر 

�نطالقا من هذه �لروؤية.

�ساد�سا. اإ�ستراتيجية كفاح ال�سعب الفل�سطيني في اأرا�سي 48

�لدف��اع عن �لحق��وق �لجماعية و�لفردي��ة لأبناء �ل�سع��ب �لفل�سطيني ف��ي �أر��سي 48 في 
مو�جه��ة �سيا�سة �لتمييز �لعن�سري، ودعم ح��ق �لمهجرين في �لعودة �إلى قر�هم، و�لت�سدي 
لمخططات �لتهجير �لق�سري في �لنقب و�لمثلث، و�سيا�سة هدم �لمنازل، �إلى جانب تعزيز 
�لهوية �لوطنية في مو�جهة محاولت �لتهويد و�لأ�سرلة وتفتيت وحدة �لن�سيج �لمجتمعي، 
وكذل��ك دع��م �إنجاح تجرب��ة ت�سكيل �لقائم��ة �لعربي��ة �لم�ستركة لنتخاب��ات �لكني�ست 
وتطويره��ا باتجاه �إعادة بناء وتوحيد �لموؤ�س�س��ات �لوطنية في �لد�خل، بدء� بلجنة �لمتابعة 

�لعليا للجماهير �لعربية.  

�إن معالجة �أو�ساع وم�سكالت �أبناء �ل�سعب �لفل�سطيني في �أر��سي 48 لي�ست �ساأنا �إ�سر�ئيليا، 
كم��ا ل ينبغي �لتعامل معهم ب�سفتهم مخزونا �حتياطيا لدع��م �إ�ستر�تيجية فل�سطينية تقودها 
منظم��ة �لتحري��ر دون �أن يكونو� جزء� �أ�سيال ف��ي بلورتها وتنفيذها.  لذل��ك، فاإن تحقيق 
�أه��د�ف �لفل�سطينيين في �أر��سي 48 ينبغي �أن يكون �أح��د �لمكونات �لرئي�سية للم�سروع 
�لوطن��ي �لتح��رري، و�أن يكونو� �سريكا �أ�سا�سيا ف��ي �إعادة بنائه، عبر �إيج��اد �آليات ت�سمن 
تمثيله��م في عملية �سنع �لقر�ر �لوطني في منظمة �لتحرير م��ن خالل لجنة �لمتابعة �لعليا، 
وبخا�س��ة �أن تط��ور �ل�سر�ع باتجاه تبني �إ�ستر�تيجية وطنية ته��دف �إلى ممار�سة حق تقرير 
�لم�سير كح��ق جمعي، وتفكيك �لنظ��ام �ل�سهيوني �ل�ستعم��اري �ل�ستيطاني �لعن�سري، 
�سوف ُيعلي من وزن �لدور �لذي يمكن �أن تلعبه �لكيانات و�لتعبير�ت �ل�سيا�سية و�لموؤ�س�سية 

�لوطنية لفل�سطينيي �لد�خل في مثل هذه �لإ�ستر�تيجية.   

�سابعا. حماية حقوق التجمعات الفل�سطينية

حماية حقوق �لتجمعات �لفل�سطينية في �ل�ستات وتوفير �سبل �لحماية لتجمعات �لالجئين 
ف��ي �لبلد�ن �لعربية �لتي ت�سهد نز�عات د�خلية، وبما ي�سهم في تعزيز �لهوية �لوطنية و�سون 
�لحق��وق �لمدنية و�لجتماعية �لفردي��ة و�لجماعية لأبناء �ل�سع��ب �لفل�سطيني �أينما كانو�، 
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وتعزيز وتطوير م�ساركتهم في �لن�سال �لوطني و�لبتعاد عن �لتدخل في �لنز�عات �لد�خلية 
ف��ي �ل��دول �لعربية وع��ن �سر�عات �لمح��اور �لإقليمية، م��ع عدم �لتدخ��ل �لخارجي في 

�ل�سوؤون �لفل�سطينية.

ثامنا. دعم ق�سية تحرر الأ�سرى

�لعم��ل عل��ى تدويل ق�سية �لأ�س��رى في �سجون �لحت��الل، برفعها �إل��ى مختلف �لمحافل 
�لدولي��ة بما يكفل وقف �لإج��ر�ء�ت �لتع�سفية �لإ�سر�ئيلية بحق �لأ�س��رى، و�إنهاء �لعتقال 
�لإد�ري، و�لإفر�ج عن �لأ�سير�ت و�لأطفال، على طريق تحرير جميع �لأ�سرى.  و�إلى حين 
تحقيق ذلك، يج��در �لتم�سك في مفاو�سات »�لتهدئة« في حالة ��ستئنافها بمطلب �إطالق 
�سر�ح جميع �لمعتقلين ما بعد 2014/6/12، وفي مقدمتهم �لنو�ب و�لأ�سرى �لمحررون 
بموجب �سفقة �ساليط.  وكذلك �لتم�سك باإبر�م �سفقة م�سرفة في �أي عملية تبادل جديدة، 

تعطى فيها �لأولوية لالأ�سرى �لقد�مى و�لأ�سير�ت.

تا�سعا. العوامل الإقليمية والدولية

�لعم��ل عل��ى ��ستعادة مكان��ة �لق�سي��ة �لفل�سطينية على ر�أ���س �سلم �أولوي��ات �لعمل �لعربي 
�لم�سترك في ظل متغير�ت عربية تدفع �إلى تر�جع �لهتمام بها، وتحرف �لهتمام نحو بناء 
محاور ل ترى في �إ�سر�ئيل �لتهديد �لأول و�لمبا�سر لالأمن �لقومي �لعربي وحقوق �ل�سعب 
�لفل�سطين��ي.  ويتطلب ذلك �سيا�س��ة فل�سطينية ن�سطة في �إطار �لعالق��ات �لثنائية مع �لدول 
�لعربي��ة ود�خل �لجامعة �لعربية تركز على مخاطر �لمخطط��ات �لإ�سر�ئيلية وت�سعى لتوفير 
�لعم��ق �لعربي �لد�عم �سيا�سيا ومعنويا وماديا ل�سم��ود �ل�سعب �لفل�سطيني ولإ�ستر�تيجيات 

�لكفاح �لوطني �سد �لحتالل و�لعن�سرية.  

يج��در �أن تنطل��ق مث��ل ه��ذه �ل�سيا�سة من مب��ادئ �لحفاظ عل��ى ��ستقاللية �لق��ر�ر �لوطني 
�لفل�سطيني، دون �إلغاء �أو �إ�سع��اف �لبعد �لعربي و�لإ�سالمي و�لتحرري و�لإن�ساني للق�سية 
�لفل�سطيني��ة، وع��دم �لتدخل ف��ي �ل�س��وؤون �لد�خلية للبل��د�ن �لعربية ورف���س تدخلها في 
�ل�س��وؤون �لفل�سطيني��ة، وعلى �أ�سا�س �حتر�م �إر�دة وخي��ار�ت وم�سالح �ل�سعوب �لعربية في 
�لتحرر و�ل�ستقالل و�لعد�لة �لجتماعية و�لديمقر�طية، وتحييد وتوفير �لحماية لتجمعات 

�لالجئين �لفل�سطينيين في �لبلد�ن �لتي ت�سهد �سر�عات د�خلية.  
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ول يعني تبني �سيا�سة »�لناأي بالنف�س« عن �لتدخل في �لنز�عات �لعربية �لد�خلية �لإحجام عن 
بلورة روؤية فل�سطينية م�ستركة تدعم مفهوم �لدولة �ل�سيادية �لتي تلتزم بقيم �لم�ساو�ة و�لعد�لة 
و�لديمقر�طي��ة و�لحري��ة وتحترم �لإر�دة �ل�سعبية في كل من �لبل��د�ن �لعربية، �ن�سجاما مع ما 
ت�سمنت��ه وثيقة �إعالن �ل�ستقالل، �إذ �إن �لنطالق من ه��ذه �لروؤية لبناء �لدولة �لعربية ل يعتبر 
تدخ��ال في �ل�سوؤون �لعربية، بل ين�سجم مع كون فل�سطين جزء� من �لنظام �لعربي وع�سو� في 

جامعة �لدول �لعربية، ومن حقها وو�جبها �لإ�سهام في تطوير هذ� �لنظام �لعربي.

كما ينبغي �لإفادة من �لعمق �لإ�سالمي للق�سية �لفل�سطينية، وح�سد �لمو�قف �لدولية �لد�عمة 
لعد�ل��ة �لكفاح �لتحرري لل�سعب �لفل�سطيني، �س��و�ء في �إطار �لعالقات �لثنائية �لر�سمية مع 
�لدول �لإ�سالمي��ة و�لعالمية، �أم من خالل �لعالقات م��ع �لبرلمانات و�لأحز�ب وحركات 

�لت�سامن و�لمنظمات غير �لحكومية، �أم عبر �لأمم �لمتحدة ووكالتها ومنظماتها.  

عا�سرا. مواجهة النزياح اليميني العن�سري في اإ�سرائيل

مواجه��ة االنزياح نحو مزيد من التطرف والعن�سرية ف��ي اتجاهات الراأي العام في اأو�ساط 
�ليهود في �إ�سر�ئيل كما تجّلى في منح تفوي�س بالحكم مجدد� لليمين �لمتطرف و�لعن�سري، 
وم��ا �سيترتب على ذلك من �سيا�سات �أكثر تطرفا وت�سعي��د� لحكومة نتنياهو �لجديدة، في 
ظ��ل �حتالل مبد�أ »�لدول��ة �ليهودية« و�إنكار �سرعية �لحق��وق �لتاريخية و�لطبيعية لل�سعب 
�لفل�سطين��ي في وطنه �لتاريخي موق��ع �لحجر �لأ�سا�س في بن��اء �لإ�ستر�تيجيات �لإ�سر�ئيلية 

و�لخطاب �ل�سيا�سي �لمركزي.

�إن �رتكاز �لخطاب �لر�سمي �لإ�سر�ئيلي على ت�سعيد �سيا�سات �لعدو�ن و�ل�ستيطان و�لتهجير 
�لق�س��ري وتفجر �لعن�سري��ة و�لنزعات �لفا�سية، ل ينبغي �أن يقود �إل��ى �إهمال �ل�ستفادة من 
مو�قف �لق��وى �ل�سيا�سية �لإ�سر�ئيلية و�لمت�سامنين �ليهود م��ع حقوق �ل�سعب �لفل�سطيني، 
مهم��ا كان �سوتها �سعيفا �أو هام�سيا و�سط �سجيج �لتط��رف و�لعن�سرية، بل يتطلب �إعادة 

بناء وتطوير �لخطاب �لفل�سطيني بال�ستناد �إلى ما ياأتي:

اأول. �لنط��الق من �لتم�س��ك بالحقوق �لتاريخية و�لطبيعية لل�سع��ب �لفل�سطيني في وطنه 
�لتاريخ��ي، وعد�ل��ة �لق�سي��ة �لفل�سطينية، و�لتف��وق �لأخالقي للكفاح �لتح��رري لل�سعب 
�لفل�سطين��ي، و�لتركي��ز على ن��زع �ل�سرعي��ة �لدولية عن �لنظ��ام �لكولونيال��ي �ل�ستيطاني 

�لعن�سري.  
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ثاني��ا. تفعي��ل وتو�سيع ��ستخد�م �ستى �لو�سائ��ل �لمتاحة في �لعمل �ل�سيا�س��ي و�لديبلوما�سي 
و�لقانون��ي و�لإعالم��ي، لإي�سال �لخط��اب �لفل�سطيني �لقائم على مب��ادئ �لحق و�لعد�لة 
و�لقي��م �لإن�سانية و�لقانون �لدولي لي�س فقط �إلى �لمت�سامنين �ليهود في �إ�سر�ئيل وخارجها 
م��ع حقوق �ل�سعب �لفل�سطيني، ب��ل و�إلى �أو�سع قطاعات �لر�أي �لع��ام في �إ�سر�ئيل، وعلى 

م�ستوى �لعالم، ل �سيما في �أوروبا و�لوليات �لمتحدة �لأميركية.  

ثالث��ا. �سم��ان �أن يوجه �لخطاب �لفل�سطيني �لقائم على �لجمع م��ا بين �لحزم في �لتم�سك 
بالحق��وق �لفل�سطيني��ة و�لجانب �لأخالقي ف��ي �لكفاح �لفل�سطين��ي، ر�سائل �إلى مختلف 
�لقطاع��ات �ليهودي��ة في �إ�سر�ئي��ل و�لعالم حول �لثم��ن �لباهظ �لمترتب عل��ى �ل�سيا�سات 
�لت��ي تطبقه��ا �لحكومة �لإ�سر�ئيلي��ة، و��ستمر�ر �إن��كار حقوق �ل�سع��ب �لفل�سطيني، وفي 
مقدمته��ا عزل �إ�سر�ئي��ل دوليا كما ح�سل مع نظ��ام �لف�سل �لعن�سري في جن��وب �أفريقيا، 
وعزم �لفل�سطينيين على �إف�سال مخططات �لحتالل و�ل�ستيطان و�لعن�سرية و�إعادة ت�سكيل 

�لتوجه �لإ�ستر�تيجي بما يخدم تفكيك و�إنهاء �لنظام �لكولونيالي �ل�ستيطاني �لعن�سري.

رابعا. تعزيز �أ�سكال �لتعاون �لم�ست��رك مع �لقوى �ل�سيا�سية �لإ�سر�ئيلية و�لمت�سامنين �ليهود 
في �سبيل دع��م ن�سال �لقوى �ل�سيا�سية �لممثلة للفل�سطينيين ف��ي �أر��سي 48 �سد �لعن�سرية 
و�لتهجي��ر �لق�سري وم��ن �أجل �لم�س��او�ة و�لديمقر�طية، و�لن�سال ف��ي مو�جهة �لحتالل 
و�ل�ستيطان و�لجد�ر في �ل�سفة �لغربية، ورفع �لح�سار عن قطاع غزة، ودعم حق �لالجئين 
ف��ي �لعودة، مع ��ستمر�ر تم�سك �لفل�سطينيين بجوهر �لقي��م �لإن�سانية في �سر�عهم �ليومي 

�سد �لحتالل و�ل�ستيطان و�لعن�سرية.  
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مهمات عاجلة

�إن �إنج��اح تحقي��ق �أهد�ف م�سار�ت �لعمل �لوطني ب�سفته��ا �لخيار �لمف�سل على �لمدى 
�لمتو�س��ط، يتطل��ب توفي��ر متطلب��ات رئي�سية ت�س��كل ر�فعة للعم��ل على تعزي��ز �لو�سع 
�لفل�سطين��ي �لد�خلي م��ن جهة، وتفعي��ل �لكفاح �لفل�سطين��ي باأ�سكال��ه �لمختلفة لإنهاء 
�لحت��الل و�ل�ستيط��ان و�لعن�سرية من جهة �أخرى، من خالل �ل�س��روع بتنفيذ �لمهمات 

�لعاجلة �لآتية:

�لدع��وة �إل��ى عقد �جتم��اع ف��وري لالإطار �لقي��ادي �لموؤق��ت لمنظم��ة �لتحرير ( 1)
�لفل�سطينية، لك��ي يتحمل م�سوؤوليته وفق ما �ُتفق عليه في »�تفاق �لقاهرة«، لتعزيز 
�ل�سر�ك��ة في �آلية �سنع �لقر�ر ف��ي مو�جهة �لتحديات و�لمخاط��ر �لتي تتعر�س لها 
�لق�سي��ة �لفل�سطينية وتهدد �ل�سعب �لفل�سطيني، ل �سيما تلك �لمترتبة على �لعدو�ن 
�لإ�سر�ئيل��ي، و�لمخططات �لتي �سوف ت�سعى حكوم��ة نتنياهو �لجديدة لتنفيذها، 
وما يتطلبه ذلك من تكري�س وحدة �لموقف �لوطني �لفل�سطيني وبلورة �إ�ستر�تيجية 
وطني��ة موحدة لل�سع��ب �لفل�سطيني، ومتابع��ة عملية �إعادة بن��اء موؤ�س�سات منظمة 
�لتحري��ر وتكري�س دوره��ا كمرجعية وطنية علي��ا.  ويتطلب ذل��ك �ل�سعي لتذليل 
�لعقب��ات �لتي تح��ول دون عقد �لجتماع، وبخا�سة فيم��ا يتعلق بمعالجة م�سكلة 

عالقات »حما�س« مع م�سر.  
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ت�سكي��ل حكوم��ة وف��اق وطني حقيق��ي، �أو حكومة وح��دة وطنية، لك��ي تتحمل ( 2)
م�سوؤولياته��ا كامل��ة ف��ي تنفيذ مهماته��ا في �ل�سف��ة �لغربية وقطاع غ��زة وفق �تفاق 
�لم�سالح��ة دون �أي تميي��ز، م��ع �إعطاء �لأولوي��ة لدعم �سمود �ل�سع��ب �لفل�سطيني 
و�لقطاعات �لأ�سا�سية، ومو�جهة مخطط��ات �لحتالل لتقلي�س �سالحيات �ل�سلطة 

على مقا�س ترتيبات جديدة لحكم ذ�تي مقل�س.

توفي��ر مقومات �ل�سمود و�لمقاومة وحماية وج��ود �ل�سعب �لفل�سطيني في مختلف ( 3)
�أماك��ن تو�جده، مع �إعطاء �لأولوية لو�سع خطة وطني��ة للت�سدي لمخططات تهويد 
مدينة �لقد�س، و�لتهجير �لق�سري في محيط �لقد�س و�لأغو�ر، ومعالجة �لم�سكالت 
�لناجم��ة عن �لع��دو�ن على قطاع غزة، و�لتعجيل بعملية �إع��ادة �لإعمار، �إ�سافة �إلى 
دعم كفاح �ل�سع��ب �لفل�سطيني في �أر��سي 48، وتعميم تجربة �لتو�فق على ت�سكيل 
�لقائمة �لعربية �لم�ستركة لت�سمل �إعادة بناء وتوحيد �لموؤ�س�سات �لوطنية ومرجعياتها 
ف��ي �لد�خل، وكذل��ك توفير �لحماي��ة للتجمعات �لفل�سطينية ف��ي مخيمات �للجوء 

وبلد�ن �ل�ستات �لأخرى ومعالجة م�سكالتها وهمومها.  

توفير �لدعم للحر�ك �ل�سعب��ي �لمت�ساعد في �ل�سفة �لغربية، وو�سع خطة وطنية ( 4)
لتنظيم �لفعل �ل�سعبي وقطع �لطريق على �أية محاولة للدفع باتجاه �لفو�سى و�لفلتان 
�لأمن��ي.  وهو م��ا يقت�سي �لتعامل وفق معادلة �لتجاور بي��ن �ل�سلطة و�لمقاومة، 
من خ��الل ت�سكيل قيادة وطنية موح��دة، �أو هيئة �سعبية، تق��ود وتنظم فعاليات 
�لمقاوم��ة �ل�سعبية، �إلى جانب ت�سكيل لجان محلي��ة للحر��سة و�لحماية وتوفير 
�لخدم��ات �لأ�سا�سية و�لإعالم في �ستى �لمو�ق��ع، ل �سيما في �لمناطق �لم�سنفة 
)ج(، وتحّمل �لأجه��زة �لأمنية م�سوؤوليتها في حماي��ة �لمو�طنين وممتلكاتهم 
م��ن �عتد�ء�ت �لم�ستوطني��ن، وكذلك �إيج��اد �آلية لتن�سيق �لجه��د �لوطني �سد 
�سيا�سات �لحتالل و�ل�ستيطان و�لتمييز �لعن�سري و�لتهجير �لق�سري في �ل�سفة 
�لغربي��ة و�أر��سي 48، بما ير�ع��ي خ�سو�سية وظروف و�أولويات كل من هاتين 

�لمنطقتين.

��ستكم��ال �لن�سم��ام �إلى �لمعاهد�ت و�ل��وكالت �لتابعة لالأم��م �لمتحدة، و�لتقدم ( 5)
بملف��ات حول �لنتهاكات و�لجر�ئم �لإ�سر�ئيلية �إلى محكمة �لجنايات �لدولية، بما 

يوفر عامل ردع فعال للحكومة �لإ�سر�ئيلية وقادة جي�س �لحتالل.
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�ل�سروع �لفوري في حو�ر وطني �سامل ي�سارك فيه جميع �لقوى �لفل�سطينية وممثلو ( 6)
�لمجتمع �لمدني و�لقطاع �لخا�س و�لمر�أة و�ل�سباب، من �أجل �لتفاق على ما ياأتي: 

• ركائز �لم�سلحة �لوطنّية �لعليا )ميثاق وطني( �لتي تجمع �لفل�سطينيين في جميع 	
�أماكن تو�جدهم، وبما يلحظ �لخ�سائ�س �لمميزة لكل تجمع.

• �إعادة بناء �لحركة �لوطنّية و�لمنظمة و�لتمثيل على �أ�سا�س هذه �لركائز.	

• �لتفاق على برنامج �سيا�سي يج�سد �لقو��سم �لم�ستركة.	

• و�س��ع �إ�ستر�تيجيات جدي��دة ت�ستوعب �لتجارب �ل�سابقة وق��ادرة على تحقيق 	
�لأهد�ف �لوطنية.  

و�س��ع خطة وطنية تت�سم��ن �آليات وو�سائل تحقيق �أه��د�ف م�سار�ت �لعمل �لوطني ( 7)
وتنفي��ذ �لمهم��ات �لعاجلة �لو�ردة �أعاله.  وفي حالة �لإخف��اق في ذلك، فاإن جهد� 
ينبغ��ي �لقيام به من قبل �لقوى �ل�سيا�سية و�ل�سخ�سيات �لم�ستقلة و�لمنظمات �لأهلية 
ومر�ك��ز �لبحث و�لتفكير و�ل�سباب وغيرهم؛ من �أج��ل �لتد�عي لبحث توليد �آليات 
لل�سغط و�لتاأثي��ر باتجاه �إنهاء �لنق�سام، و�إعادة بناء �لوحدة �لوطنية، وتبني م�سار�ت 
للعمل �لوطني توفر متطلبات �لو�سول �إلى نقطة تحول تخدم تقدم �لم�سروع �لوطني 

�لتحرري.




