ورقة تقدير موقف

عمليّة الخليل والمصالحة والسلطة
إعداد :هاني المصري
تنفيذي
مل ّخص
ّ
إذا ثبت أن اختفاء المستعمرين المستوطنين الثالثة قد تم أسرهم من قبل خلّية تابعة للجناا العساير
ل ا "حمااا " ،وأن هااذا العملّيااة ُنفِّااذت باارار مريااس ولااي بمبااادر ردّيااة؛ ا ن المصااالحة الوطنّيااة التا
بدأت بتشييل حيومة و اق وطن أنهت وجود حيومتين واحد

الضفة واألخرى

غس ستتعرض

إلى امتحان يبير ،إذ إنها ستيون معرضة لالنهيار؛ ألن إساراييل تساتهدم مان العادوان الشاامل الاذ
شاانتع بعااد العملّيااة عااد أهاادام ،وه ا  :إطااالق س ا ار المسااتوطنين الثالثااة ،إذا ثباات صااحة ا دعاااء

وخصوصاا لحرياة حماا
عال؛ وتصفية البنية التحتّياة للمااوماة،
اإلسراييل بأنهم "مخطو ون" ً
ً

خشاية

ثمناا باه ًاا أل عملّياة
من تصاعدها بعاد شال مهماة جاون ييار وتوقام المفاوضاات ،وجعال هنااث ً
مااومة؛ والتراجع عن صفاة تبادل األسرى من خالل إعاد أسر عشرات األسرى المحررين.

ويااذلث يهاادم الع اادوان إلااى تمهيااد األرض الفلس ااطينّية للخط اوات اإلس اراييل ّية أحادّي ااة الجان ا

ا نسااحا

و"ل ااي

أحاااد الجان ا " لاطااع الطريااق علااى أّيااة حلااول أو مبااادرات يمياان أن تطاار خش اية م اان

تااداعيات الف اراا الناااجم عاان شاال المفاوضااات وعاادم ا تفاااق علااى اسااتينا ها ،والااى إ شااال المصااالحة
ب عاد ا ستنسام الداخل بين " تح" و"حما " واستمرار صل قطاع غس عن الضفة الغربّية ،والمسيد

ماان إضااعام الساالطة بتحويلهااا أيثاار وأيثاار إلااى ويياال أمنا ماان دون صااالحيات ،حتااى تصاابح قااادر
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على قبول الحل اإلسراييل أو مستعد للتعايش أيثر ماع األمار الواقاع الاذ يساتيمل ا حاتالل خلااع،
ولو من خالل تنسيق غير رسم أو رسم عند تنفيذ الخطوات أحادّية الجان .
الريي

أبو ماسن و" تح" سيعتبرون العملّية إذا ثبتات مساوولّية "حماا " عنهاا طعناة للمصاالحة وتاو ر

رصة إلسراييل لالناضااض عليهاا ،ا حاين أن المطلاو تحميال ا ساتعمار ا ساتيطان ا حتاللا

المسااوولّية ،ألنااع أ شاال جميااع الجهااود والمبااادرات الراميااة إلااى التوصاال إلااى حاال سياس ا عاان طريااق

المفاوضااات ،وواصاال عملااع بمصااادر األرض الفلسااطينّية وتهوياادها وطاارد ساايانها ،وأساار حاوال سااتة

آ م أس ااير ،أيث اار م اان  044م اانهم ت اام أس اارهم خ ااالل األس اابوعين الماض اايين ،و 044م اانهم معتال ااين
اعتاااا ً إدارًيااا يجاادد إلااى مااا

نهايااة ماان دون توجيااع أ تهاام و تاااديمهم إلااى المحايمااة ،مااا يجعاال

اختطام الجنود والمستعمرين المستوطنين يبدو يأنع الطريق األيثر جدوى إلطالق س ار األسرى.
يمين أن يستايم التحليل للموقم بعاد اختفااء المساتعمرين المساتوطنين ،دون روياة أهادام تو يام

هاذا األمار مان الحيومااة اإلساراييلّية مان أجاال تنفياذ مخططاات موضاوعة ساااباًا

يما ّبينا آنفًا.

عالقاة لهاا بالعملّيااة

****************
يعرم أحد مد الوقت الذ سيمر قبل ث ألغاس "عملّية الخليل" ،و يما إذا نفذها صيل لساطين ،

"حمااا " أو الجهاااد اإلسااالم أو غيرهم اا ماان الفصااايل المعرو ااة با ارار مريااس  ،أو عماال اارد  ،أو
نفااذتها خلّيااة تابعااة ل ا "داعااش" أو غيرهااا ماان تن يمااات الااعااد  ،أو غيرهااا ماان التن يمااات التا تتياااثر
يالفطر على امتداد المنطاة العربّية.

أيضا ييم ستيون نهاية هذا العملّية ،هل بالنجا بنال المخطو ين إلى غس أو سيناء
و أحد يعرم ً

ار ا الضاافة الغربّيااة؛ أو حتااى أن تيااون العملّيااة
أو ميااان آخاار؛ أو النجااا بالحفااا علااى ميااانهم سا ًا

جنايّياة؛ أو مسارحّية مفبريااة ماع اسااتبعاد ذلاث لتداعياتاع الوخيمااة علاى الحيومااة اإلساراييلّية؛ أو تنتها

العملّية باتل المخطو ين وخاطفيهم؛ أو بعودتهم أحياء مع أو من دون صفاة تبادل أسرى.
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إن الساايناريوهات المحتملااة مختلفااة ا ياال حالااة ماان الحااا ت المااذيور ،وليّنهااا جميعهااا تمثاال ضاربة

موجع ااة لن رّي ااة الا ااردع اإلسا اراييلّية ،وتثبااات أن هن اااث نا اااط ضا ااعم ا ا سلس االة اإلجا اراءات األمنّيا ااة
ور ،بينما مضاى
ا حتاللّية الرامية لمنع تنفيذ عمليات مااومة ناجحة ،واذا نفذت المطلو إحباطها ًا

حتااى اآن أيثاار ماان عشاار أيااام ماان دون اليشاام عاان هوّيااة الخاااطفين و ميااان ا ختطااام؛ مااا ياادل
على قدرات الجهة الخاطفة.

سنرّيس

هذا الورقة على رضّية أن "حماس" هي من قامت بتنفيذ العمل ّية وبقةااا مازة ؛ بهادم

مبااادلتهم باألساارى ،واعاااد ا عتبااار ل ا "حمااا " التا تماار بأسمااة شااديد
وطن بشروط الريي

هاارت بتشااييل حيومااة و اااق

ترجاع ،بعاد أن طغاى الصاراع علاى
ياملة ،ولخياار المااوماة الاذ تعارض إلاى ا
الن ام السياس الفلسطين من بوابة السالطة،

السلطة والاياد والارار بعد توجع "حما " للمشارية

عباار ا نتخابااات المحلّيااة والتش اريعّية وتشااييل الحيومااة ،وصااوً إلااى المشااارية ا "اإلطااار الاياااد

الموقت" الذ أصبح "لجنة تفعيل وتطوير المن مة".

دوافع "حماس" إلنجاح اتفاق المصالحة
بااررت "حمااا " التناااس ت الت ا قاادمتها ماان أجاال إنجااا المصااالحة بااأن أبااو ماااسن ت ارجااع عاان شاارطع
التعجيس ب جراء ا نتخابات بعاد ثالثاة أشاهر ،يماا ياان يصار مناذ توقياع "إعاالن الدوحاة" ،ا شاباط
 0400وحتااى عشاّية توقيااع "إعااالن الشاااط " ،وبااأن الوحااد تسااتحق التناااسل ماان أجلهااا ،وأنهااا تناسلاات
عاان الحيومااة ولينهااا لاام تغااادر الحياام ،ويااذلث ماان أجاال أن تواصاال بشاايل أ ضاال خيااار المااومااة،

وخصوصا ااا يتاي ا ا
سا اايما أنها ااا سا ااتحتف بعناصا اار قوتها ااا علا ااى األرض،
ً

والصاروخ ّية والبنية اإلدارّية والخدماتّية وا قتصادّية.
على أهمّية األسبا

المذيور إ أنها تغفل أسبا

الاسا ااام والاا اادرات التسا االيحّية

أخرى تتعلق بأن "حما " أصبحت مضطر لتاديم

هااذا التناااس ت لالحتفااا بمااا لااديها يتن اايم بعااد ت اسيااد الخشاية ماان مواجهااة خطاار أيباار ،بعااد المتغيارات
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اإلقليمّيااة ،وخصوصااا ساااوط حياام محمااد مرس ا

ا مصاار ،و ا

اال العااداء المسااتمر بااين الن ااام

امتدادا لهم.
المصر وجماعة اإلخوان المسلمين الت تعتبر "حما "
ً

واتّضح أن المراهنة على تغييار األوضااع ا المنطااة بعاد انهياار محاور الممانعاة ،وماا بعاد تنصاي
ييسا ،واعترام العالم يلع تار ًيبا بع؛ مراهنة خاسر أو غير مأمونة العواق  ،ما يجعل تحرث
السيس ر ً

ضرر عليها من أن تُجبر على التخل عن الحيومة جاراء عادم الاادر علاى
ًا
"حما " بمبادر منها أقل
ماليا
تحمل المسوولّية عنها،
خصوصا ً
ً

ل تفاقم الحصار ،وما أدى إليع من اسدياد حاد األسماات

المعيشّية والمياا والصحة واليهرباء والوقود ،ما ينذر باحتمال انفجار الموقم بصور شاملة.
هذا السياق تهدم "حما " من خالل اتفاق المصالحة التخل عن ع ء الحيومة ،والحفا علاى
خصوصااا األمنّيااة والعساايرّية ،و ااتح معباار ر ااح ،واسااتعاد العالقااات مااع مصاار ،أو
قوتهااا ا غااس ،
ً
تخفياام حااد العااداء ،والتااادم علااى طريااق الاادخول إلااى موسسااات من مااة التحرياار ،واحياااء المجل ا

التش اريع الااذ تتمتااع يااع باألغلبّيااة ،واعاااد تن اايم صاافو ها ا الضاافة الغربّيااة ،وا سااتعداد إلج اراء
ا نتخابات الت من المفضل أن يتم تأجيلها إلى أطول تر ممينة؛ ألن إجراءها بعد ستة أشهر على

اّ "إعاالن الشااط " سايجعلها ،ا أحسان األحاوال ،لان تحصال علاى ماا حصالت علياع
األقل ،يما ن ّ
ماان مااعااد ا ا نتخابااات التشاريعّية  ،0442يمااا أن نجاحهااا ا الحصااول علااى األغلبّيااة ماان دون

حل مسألة ا عترام اإلسراييل واألميريا واألوروبا بهاا المتعاذر مان دون التسامهاا بشاروط الرباعّياة

لن يمينها من الحيم ،وسيعيد األمور إلى نف

الدوامة الت شهدناها بعد وسها

انتخابات .0442

الخالصة أن "حما " باتفاق المصالحة تحاول أن تبا عناصر قوتها يتن يم ا غاس واعااد تن ايم
تغي اار ال ااروم العربّي ااة
ص اافو ها ا ا الض اافة وتش ااتر الوق اات وتحما ا نفس ااها م اان األسا اوأ ،وتنت اار ّ

واإلقليمّية والدولّياة .واذا وجادت أن المصاالحة لان تاسيح عان ياهلهاا عا ء رواتا

ماو ف حيومتهاا

الساباة ،ولن تفتح معبر ر ح ،وستود إلى إخراجها مان السالطة ،ساواء عان طرياق صاناديق ا قتاراع
أو ماان دونهااا ،وأنهااا مسااتهد ة باإلقصاااء والهسيمااة و رصااة لشاراية مااع " ااتح"
المن مة؛ نها ستنال

على المصالحة.
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ا الساالطة و ا

هذا الحالة

ولين "حما "

قانونياا،
تدر ماذا تفعل :هل تشيل حيومة جدياد وهاذا غيار مميان
ً

عمليا جسًءا من الحيومة الاايمة الت تعتبر بحق حيومة الاريي  ،إذ إن أ خاالم لان ياود
لم تعد ً

علااى األغلا

خصوصااا إذا تاام قباال تفعيال المجلا
إلااى انهيااار أو انشااااق الحيومااة،
ً

قانونيا حج
يملث
ً

الثاة عنها ،أو إذا تم

التشاريع الااذ

نايباا مان "حماا " حتاى
ل اختطام أيثار مان عشارين ً

اآن والحباال علااى الج ارار ،مااا قااد يفاااد "حمااا " األغلبّيااة الت ا تتمتااع بهااا ،وهااذا يطاار مليااون عالمااة

س ا اوال حا ااول جا اادوى التوجا ااع إلج ا اراء ا نتخابا ااات ا ا

ا اال ا حا ااتالل والعا اادوان والعنصا اارّية والحملا ااة

عاماا ،التا تساتهدم "حماا " بصاور أساساّية ،ماا يضار شارط
اإلسراييلّية األيبر من أيثر مان ً 00

الحرّية الضرور إلجراء أ انتخابات.

و يباى أمام "حما " ساوى تفعيال ورقاة المااوماة التا مان شاأنها خربطاة يال األوراق ،وقاد تلجاأ إلاى
المااومااة ،أ ماا يفااتح الطريااق نااد ع مواجهااة يبياار مااع إساراييل ،ألنهااا قااد تيااون طااوق النجااا يمااا
يانت ساباًا ،أو تيون مثل خيار "شمشون عل وعلى أعداي يا ر ".
مفر من هدم المعبد على من يع.
المخرج موجود إذا تم تغلي

مخرجا آخر اال
ذا لم تجد
ً

المصالح الوطنّية العليا ،ومااومة الضغوط الخارجّية ،والتخل عن أوهام

التسااوية ماان خااالل مفاوضااات ثنايّيااة برعايااة أميريّيااة ،وعاان الرهااان عاان اآخ ارين ،وعلااى المتغي ارات

العربّيااة واإلقليمّيااة والدولّيااة ،أو ا إس اراييل ،والتخل ا عاان عالّيااة اإلقصاااء والمياال إلااى اارض الوقااايع
على األرض من جان

واحد ،وا حتيام إلى الحوار والطرق السياسّية واحترام إراد الشع

الت يعبار

أساسااا ،ماان خااالل و اااق وطن ا
عنهااا مااا دمنااا ا مرحلااة التحاارر الااوطن و لسااطين تحاات ا حااتالل
ً

تجسدا جبهة وطنّية عريضة ،وتسعى إلى إجراء ا نتخابات يشيل من أشيال الصراع ضاد ا حاتالل
ولي

يوسيلة لحسم الصراع الداخل مان خاالل ا نتخاباات ،ماا ياود إلاى تياري

ا ناساام وتهمايش

الاضّية الفلسطينّية أيثر وأيثر.
لااذلث يجا

التحااذير ممااا يجاار وي هاار ماان خااالل التعاماال مااع "إعااالن الشاااط " ياسااتمرار للصاراع،

سواء لالنفراد باياد الفلسطينيين على نف

والسياساات التا أوصالت الفلساطينيين إلاى ماا هام

األسا

يا ااع ،األما اار الا ااذ قا ااادهم إلا ااى تعميا ااق ا حا ااتالل وتوسا اايع ا سا ااتيطان وا ناسا ااام وتهما اايش الاض ا اّية
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الفلسطينّية ،ألن هذا لن ياود إلى إقصاء "حما " أو الاضاء عليهاا ،وانماا إلاى الاضااء علاى الاضاّية

الفلسااطينّية .واذا هسماات حمااا
ساايندم حااين

أو انهااارت ااالفراا ساايفتح الطريااق للااعااد و"داعااش" ،حيااب بعاادها

ينفااع الناادم .أو يمخاارج ماان األسمااة العمياااة الت ا تعااان منهااا "حمااا " ،ااالمطلو

مخرج وطن يناذ الاضّية ويضع الشع

الفلسطين على طريق تحايق أهدا ع الوطنّية.

دوافع الرئيس و"فتح" لتوقيع وتنفيذ "إعالن الشاطئ"
لاااد وصاال الوضااع السياسا قباال توقيااع "إعااالن الشاااط " ووصااول المفاوضااات ماار أخاارى إلااى طريااق
مساادود ،إلااى درجااة أن الفلسااطينيين ممثلااين باياااد ال اريي

أبااو ماااسن مسااتعدون لتوقيااع "اتفاااق سااالم"

يتضاامن تناااس ت جوهرّيااة عاان األرض ،بمااا يهااا عاان جااسء ماان أ ارضا  ،0621باادليل ماوا اتهم علااى

"مبادأ تبااادل األ ارضا " وضاام اليتال ا سااتيطانّية واألحياااء "اليهودّيااة" ا الاااد
ويذلث عن حق الالجيين

الشارقّية إلااى إساراييل،

العود ؛ بدليل الموا اة على حل متفق عليع يما جااء ا "مباادر الساالم

العربّية" ،والسياد المناوصة للدولة العتيد  ،عبار الموا ااة علاى تواجاد الااوات اإلساراييلّية المحتلاة لماد
خم ا

ساانوات بعااد ا تفاااق علااى الحاادود والمعااابر ومناااطق إسااتراتيجّية ا األ ارض ا المحتلااة العااام

 ،0621على أن تحل محلها بعد ذلث قوات أميريّية

يثير عنها من حيب الجوهر ،بينما
تختلم ًا

يوجااد ش اريث إس اراييل لش اراء ذلااث بااالرغم ماان ياال هااذا التناااس ت المجانّيااة ،ألن الحيومااة اإلس اراييلّية

الحالّيااة يمين ّي ااة ومتطر ااة ،و تاب اال قي ااام حت ااى دول ااة لس ااطينّية عل ااى ج ااسء م اان أ ارضا ا  21مناوص ااة
السياد ومن دون حق العود .
بناء على ما سبق ،يبدو الريي

وضع صع

جدا
ً

يستطيع أن يادم تناس ت أيثر مماا قادم ،و

ويخلق وضاع جدياد .لاذا يفضال ا نت اار
يريد أن يعود إلى الخلم ،و أن يجابع حتى يتغير الواقع ُ

إلااى حااين حاادوب تطااورات جديااد  ،مثاال أن تاااوم اإلدار األميريّيااة بالضااغط علااى الحيومااة اإلساراييلّية
لتليااين موقفهااا أو المساااعد علااى تشااييل حيومااة جديااد ا إس اراييل تاباال بايااام دولااة لسااطينّية و ااق

شروط تفادها مع م ماومات الدول.
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وحت ااى يمي اان ا س ااتمرار ا ا
الفلسطين  ،و

ت اار ا نت ااار واللعا ا

ل التصاعد المحموم

ا ا الوق اات الض ااايع وتحس ااين ش ااروط المف اااوض

العدوان وا ساتيطان والضاغط الشاعب للمصاالحة ،وتفااقم

أسمة "حما " ،وليسمح بمصالحة تحت سام "أوسلو" وتبا خيار المفاوضات مفتو ًحاا ،والحاجاة إلاى
الشرعّية بعد مرور حوال ضعم الفتر الاانونّية لو ية الريي

وسح

الذريعة من أيد إسراييل حول

خصوصاا دخاول اإلساالم السياسا مرحلاة هباوط؛
من يمثل الفلسطينيون وتو يم المتغيرات العربّياة،
ً

وخصوصااا ت ارجااع األماال بايااام دولااة لسااطينّية ا عهاادا؛ أعطااى أبااو
لياال ذلااث و ا هااذا ال ااروم،
ً

وطنياا
ااما
ً
ماسن الضوء األخضر لو د المن ماة للتوقياع علاى "إعاالن الشااط " ،إذ إناع باذلث يضاع وس ً
على صدرا من خالل أنع أنهى ا ناسام الذ حدب أثناء و يتع قبل أن يرحل ،ا نفا

حا ااق ي ااع نااطً ااا يثي اار عل ااى حس ااا

الوقات الاذ

"حم ااا " حت ااى اآن عل ااى األق اال ،حت ااى تس اامح ل ااع باس ااتينام

المفاوض ااات ،وال اادخول ا ا مغ ااامر عايم ااة جدي ااد ق ااد تي ااون أخي اار ه ااذا الم اار لجنا ا حص اااد اليف ااا
الفلسطين بثمارا ،أو يما ياال بعجرا وبجرا.
علاى "عملّياة الخليال" ألنهاا يميان أن تغيار قواعاد

هذا السياق ،نستطيع أن نضع رد عال الاريي

اللعبااة يلهااا ا اتجاااا مخااالم لمااا يأماال بااع ،ل اذلث أدلااى بخطااا
اإلسالمّية

ا مااوتمر وسراء خارجّيااة الاادول

السعودّية ،تضمن تصريحات صادمة لل أر العام الفلسطين  ،ما يفتح البا

حتما ت

مرعبة على الوضع الداخل الفلسطين إذا لم يتم التراجع عن هذا التصريحات.

إن الشع

الفلسطين يلع هو المستهدم من العدوان اإلسراييل الذ يستخدم "حماا " يذريعاة ألنهاا

جااسء ماان اإلخاوان المساالمين المعرضااين لحمااالت ضاادهم ماان أطارام متعاادد ا مرحلااة هبااوطهم ا
المنطاااة ،وها معرضااة لالسااتهدام أيثاار إذا ثباات أنهااا تااام وراء العملّيااة ،لياان هااذا ساايجعلها ت هاار
أمام الفلسطينيين على أنها ضحّية و صيل مااوم يستحق التضامن معع ،بينما السالطة ت هار يطارم
متعاااون مااع ا حااتالل ومصاار علااى التنساايق األمن ا بااالرغم ماان أن ا حااتالل تجاااوس ياال ا تفاقااات
والتصنيفات لألرض ،وجعل السلطة يما ياول رييسها وقادتها "سلطة بال سلطة" ،و"مجرد وييال أمنا
لالحتالل".
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الساالطة أصاابحت بااال ساالطة ومسااتباحة بالياماال ماان ق اوات ا حااتالل منااذ مااا يساامى عملّيااة "السااور

ال اواق " ا العااام  0440وحتااى اآن ،مااا يااان يفتاارض قباار مااا يساامى "عملّيااة السااالم"؛ وبالتااال مااا
يجع اال اس ااتمرار التنس اايق األمنا ا غي اار الما ااد

يحا ااق أ مص االحة لس ااطينّية ،و يحما ا الش ااع

نوعااا مان تاو ير األماان
الفلساطين  ،وانماا مصالحة أل اراد وجماعاات وضاد المصاالحة الوطنّياة ،ويشايل ً
ا حتالل

حاليا ما لم تراجع السلطة نفسها
انتهاث للحاوق الفلسطينّية والاانون الدول  ،وما يحصل ً

وو ايفهااا والتساماتهااا بحيااب تصاابح ساالطة وطنّيااة لخدمااة الشااع

تباى من مصداقّية وشرعّية لها ،وربما تنهار.

والمصاالحة الوطنّيااة نهااا سااتفاد مااا

السناريوهات المحتملة بعد "عمليّة الخليل"

السناريو األول :صمود اتفاق المصالحة دون استكمال تطبيق بنوده
خصوصااا
ياااوم هااذا الساايناريو علااى صاامود اتفاااق المصااالحة دون أن يسااتيمل تطبيااق جميااع بنااودا،
ً

المتعلاة بالمن مة واألمن والبرنامج السياس  ،وحتى ا نتخابات مشايوث بعاادها ،بساب

احتماال عادم

موا اااة إس اراييل علااى إجرايهااا ماان دون أن تيااون جااسًءا ماان عملّيااة سياس ا ّية تسااتفيد منهااا إس اراييل ،أو
طرياًااا لتي اري

ا ناسااام وا قتتااال بااين الفلسااطينيين ،أو ألن " ااتح" و"حمااا " غياار جاااهستين إلج اراء

انتخابات خالل الفتر المحادد ا ا تفااق .يماا أن إجراءهاا مان دون وحاد وطنّياة وشاراية سياساّية

حاياّية بين مختلم ميونات الحرية الفلسطينّية ،ومع استمرار العادوان الحاال أو علاى أساا

الوقاايع

ااء لعملّياة
الت أقامها يعط شرعّية ستمرار ا حتالل ويغط على الج اريم الت يرتيبها ،وياو ر غط ً
انتخابات ليست حر و نسيهة ،وانما تستهدم تو يم وقايع العدوان الذ رّيس علاى اساتهدام حرياة
حما

المنا

الرييس لحرية تح

أ انتخابات قادمة.
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وهن ااا يمي اان اإلش ااار إل ااى أن هن اااث ي اار يج اار ت ااداولها عل ااى أعل ااى المس ااتويات الفلس ااطينّية إلجا اراء
ا نتخابااات علااى أسااا

التمثياال النسااب الياماال ،حيااب يااتم ا تفاااق علااى قايمااة واحااد تشااارث يهااا

الفصااايل التا تريااد المشااارية ا ا نتخابااات ،ويتاارث عاادد ماان المااعااد بمااا
لي يتنا

يسيااد عاان نساابة %04

عليها المستالون والفصايل الت تر ض ا نضمام للاايمة المشترية ،وذلث لاللتفام علاى

أ محاولة إسراييلّية لمنع ا نتخابات من خالل ر اض مشاارية الااد
غيرها ،إذ يمين

أو ر اض مشاارية "حماا " أو

هذا الحالة السما بالتصويت اإلليترون ألهل الاد .

هذا ير جدير با هتمام شريطة أن تأت بعد أو بالت ار ق مع ا تفااق علاى "رياايس المصالحة الوطنّياة

العلي ااا" واس ااتراتيجيات العم اال وبرن ااامج الاواس اام المش ااترية ،ااال يعا اال أن تي ااون وح ااد وقايم ااة واح ااد

وانتخابااات تحاات ا حااتالل ماان دون مضاامون سياس ا متفااق عليااع وماان دون اتفاقّيااة ش اراية سياس اّية

بعيدا عن الهيمنة والتفرد واإلقصاء.
حاياّية ً

ايال ،وليان الحاجاة إلاى
هذا السيناريو يمين أن تساتمر السالطة ا وضاعها الاراهن أقال أو أيثار قل ً
تغييار المسااار سااتيبر أيثار وأيثاار ،لاام تعااد السالطة قااادر علااى ا سااتمرار ا وضااعها الاراهن بعااد أن
حولتها إسراييل إلى "سالطة باال سالطة" بعاد اساتباحة منااطق سايطرتها بشايل دايام ومساتمر .ويميان
ّ
أن نشهد ضمن هذا السيناريو صيغة شبيهة بما يحادب ا لبناان ،وليان بخصاايّ لساطينّية ،حياب
يحتف حس اهلل باو مسلحة مستالة،

نف

الوقت الذ يشارث يع

مجل

النوا

والحيومة.

السناريو الثاني :فشل اتفاق المصالحة
تامااا ،ماان دون أن يعن ا بالضاارور تشااييل
يتمحااور هااذا الساايناريو حااول شاال اتفاااق المصااالحة شا ًاال ً
حيومااة ا غااس ،إذ نشااهد العااود إلااى الت ارشااق اإلعالما وحمااالت ا عتاااال ومحاااو ت اإلقصاااء ماان
ياال طاارم للطاارم اآخاار .و ا هااذا الحالااة سنشااهد انتخابا ع
اات مختلفًااا عليهااا ،ويمياان أن تجاار ا
منطاااة دون أخاارى ،وبالتااال يتااأجج الص اراع بااين "حمااا " ومصاار ،وساايباى معباار ر ااح علااى حالااع،
وربما تصبح األماور أساوأ علاى هاذا الصاعيد .إضاا ة إلاى أنناا سنشااهد اعتاداءات إساراييلّية ،وربماا،
9

خصوصااا الصاااروخّية للمااومااة .وهااذا األماار -
اجتيااا للاطاااع لتوجيااع ضاربة قوّيااة للبنيااة التحتّيااة،
ً

يمااا نالح ا  -تلجااأ إليااع إس اراييل بااين الفينااة واألخاارى؛ حتااى

تصاال المااومااة إلااى نااوع ماان ت اواسن

الردع ،والى مرحلة تصبح يها قادر على إيااع خساير أيبر ب سراييل.
هذا السيناريو وارد إذا ثبت أن "حماا " باارار مرياس ها مان نفاذت "عمل ّياة الخليال" ،وماا يعنياع ذلاث

من إميانّية تنفيذ خالياها المسلحة عمليات أخرى ،واذا تأيدت إسراييل باأن عادو ًانا واس ًاعا علاى قطااع
وخصوصاا وقام التنسايق
غس لن يود إلى انهيار السالطة أو تغييار موقفهاا والتساماتهاا إساء إساراييل،
ً
األمن  ،ولن يود إلى تداعيات يبير من خالل تضامن عرب  ،خاصة ا مصار واألردن يميان أن

توثر على عالقاتهما ب سراييل؛ نها

هذا الحالة ستشن عادو ًانا علاى غاس  ،ماا يعنا أنهاا يميان أن

تاوم بعدوان متدحرج يمين أن يصغر وييبر

ضوء ردود الفعل المحتملة.

اا الض اافة الغربّي ااة سيض ااع مص ااير

أ ع اادوان إسا اراييل يبي اار غ ااس ومث اال اس ااتمرار الع اادوان الح ااال

السلطة بوصفها سلطة تح ى بنوع من الشرعّية الشعبّية والوطنّية على المحث ،بحيب يمين أن نشهد
نوعا من ا حتجاجات الت ربما تصل إلى انتفاضة ضد السالطة بساب
ً

اساتمرار ارتهانهاا با لت اسماات

السياس ا اّية واألمنّيا ااة وا قتصا ااادّية ما اان دون أن تلتا ااسم إس ا اراييل با ااأ ش ا ا ء سا ااوى مواصا االة ا حا ااتالل
وا ستيطان والعدوان والحصار .يما سييون لع تداعيات علاى حرياة اتح ا
موتمرها السابع وسط صراعات بين األجنحة المختلفاة ،وباين الاريي
على خال ة الريي
انفرادّية.

والبرنامج الذ يج

ال أنهاا تساتعد لعااد

ودحاالن ،وصاراع مرشاح للتفااقم

أن ُيعتمد بعد شل خيار المفاوضات الثنايّية برعاية أميريّية

ا هااذا الساايناريو يمي ان تجميااد اتفاااق المصااالحة واسااتاالة حيومااة الو اااق الااوطن وتشااييل حيومااة
جدياد  ،أو تجميااد اتفااق المصااالحة ماع الحفااا علاى حيومااة الو ااق الااوطن مان دون تشااييل حيومااة
جديااد  ،علااى اعتبااار أن الحيومااة الحالّيااة ه ا حيومااة ال اريي

وطن .
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بامتياااس قباال أن تيااون حيومااة و اااق

استعدادا لاباول
يما ستبدو السلطة أيثر وأيثر بال سلطة ،وستفتاد للشرعّية الفلسطينّية ،وستيون أيثر
ً
أو التعايش مع الحلول اإلسراييلّية ،وسيتعمق ا نفصال ماا باين الضافة الغربّياة وقطااع غاس ،وساتتسايد

خصوصااا بااين الاااد
الفروقااات مااا بااين التجمعااات الفلسااطينّية المختلفااة ا الضاافة،
ً

الضفة.

وباّيااة مناااطق

السيناريو الثالث:حكومة الوفاق الوطني بداية إلنهاء االنقسام
ُيبنى هذا السيناريو على رض أن تشيل حيومة الو اق الاوطن بداياة حاياّياة إلنهااء ا ناساام واعااد
بناء الحرية الوطنّية والتمثيل على أس

تضمن قياام مصاالحة تاريخّياة ،وشاراية حاياّياة باين التياارات

األساسّية الميونة للحرية الوطنّية الفلسطينّية.
هااذا ا حتمااال مسااتبعد ألن الاااوى المااوثر

تتبناااا ،وه ا علااى خااالم ،و تغل ا

المصااالح الوطنّيااة

والمشترية على المصالح الفردّية واألنانّية والجهوّية والفصايلّية ،إضا ة إلى أنها ترهلت ،وأصبح يوثر
يهااا أ اراد وجماعااات لهااا مصااالح متعارضااة مااع المصااالح الوطنّيااة ،ويااذلث ا ن هناااث حاجااة لتجديااد

الحريااة الفلسااطينّية ا ضااوء الخب ارات والحاااايق الجديااد والاادرو
يتطل

المسااتفاد  ،وهااذا مااا تخشاااا ألنااع

إجراء تغييرات تم ّ اإلستراتيجيات والسياسات واألشخاّ واألدوات.

إضا ة إلى ما سبق ،لم تُ ِهار حتاى اآن أحا اس أو حرياات اجتماعّياة جدياد لاديها قاو يا ياة إل اسحاة
الاديم وتادم الجديد ،يما أن "اتفااق الاااهر " وماا ساباع ولحااع مان اتفاقاات ينتما إلاى مرحلاة تجاوستهاا

ممينااا باانف
ممينااا عنااد توقيااع ا تفاااق ا أيااار  0400لاام يعااد
األحااداب إلااى حااد يبياار ،مااا يااان
ً
ً

الطرياااة اآن.

طااا لاام يااتم
األحااداب والتطااورات تجاااوست العديااد ماان نااااط ا تفاااق ،هااو تضاامن ناا ً

ا تفاق على تطبياها ،وتجاهل قضايا أساسّية ،الت من دون ا تفااق عليهاا
يفااا

لسااطين يباادو أيثاار وأيثاار أنااع

يميان تاو ير متطلباات

غنااى عنااع ماان أجاال تجساايد الحاااوق واألهاادام والمصااالح

الفلسطينّية.
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بديل من حو عار وطن واسع يشارث يع ممثلاون حاياياون عان مختلام تجمعاات وقطاعاات وأحا اس
سيما الم أر والشبا

والشتات .حوار يهدم إلى تشاخيّ الواقاع بعماق

وقوى الشع

الفلسطين ،

وموض ااوع ّية م اان أج اال وض ااع الع ااالج المناسا ا

م اان دون إع اااد إنت اااج وتيا ارار األ ي ااار والسياس ااات

يعااا ،أو هاارت مسااتجدات جديااد
والتجاار والصاايل التا اسااتخدمت ساااباًا و شاالت ش ًاال ذر ً

بااد ماان

ا نطالق منها وأخذها بالحسبان.

ا ا ه ااذا الس اايناريو يمي اان أن ي ااتم تغيي اار ش اايل الس االطة وو ايفه ااا والتساماتها اا بحي ااب تخ اادم المص االحة
الوطنّية وتيون أدا من أدوات المن مة وتنفيذ البرنامج السياس الذ يجسد الاواسم المشاترية .واذا
غمر المواجهة ،الت ستحدب ا ضاوء ذلاث ،ساتحل محلهاا قيااد وطنّياة موحاد

انهارت السلطة

تا ااود الموسسا ااات الوطنّيا ااة الت ا ا ستسا ااعى لتاااو ير ماوما ااات الصا اامود والتواج ااد الفلسا ااطين والخا اادمات
والصحة والتعليم وميا حة الجريمة وتو ير األمان الاداخل  ،مثال البلاديات والمجاال

الاروّياة والنااباات

وا تحا ااادات واللجا ااان الشا ااعبّية واألح ا ا اس والاا ااوى والحريا ااات ا جتماعّيا ااة والموسسا ااات الوطنّيا ااة علا ااى

اختالم أنواعها.

يستهدف هذا الحوار التحضير لعقد مؤتمر وطني من أجل االتفاق على ما يأتي:
" ازةةا

المحةةلح الو ن ّي ة العليةةا" التا ت َجمااعُ الفلسااطينيين ا جميااع أماااين تواجاادهم ،وبمااا

يلح ا الخصااايّ المميااس لياال تجمااع ،وبمااا يشاامل ا تفاااق علااى األهاادام األساس اّية وقواعااد

العم ا اال وأش ا اايال النض ا ااال الرييسا ا اّية ،وق ا اايم الحرّي ا ااة والمس ا اااوا والعدال ا ااة والتا ا اادم والديماراطّي ا ااة
والمحاسبة.

 إعاد بناء الحرية الوطنّية والمن مة والتمثيل على أسا
 تشييل إطار قياد موقت للمن مة ،بما
إجا اراء انتخاب ااات المجلا ا

هذا الريايس.

يتعارض مع موسسات من مة التحرير ،إلى حاين

ال ااوطن  ،أو تش ااييل مجلا ا
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وطنا ا جدي ااد با س ااتناد إل ااى مع ااايير

يحددها الو اق الوطن المساتند إلاى الحااوق واألهادام الفلساطينّية والاى الشارعّية التا تو رهاا

المااومة دون انفراد من أحد.

 ا تفاق على برنامج سياس يجسد الاواسم المشترية.
 وضع إستراتيجيات جديد تستوع

التجار الساباة وقادر على تحايق األهدام الوطنّية.
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