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 ورقة تقدير موقف

 والسلطة الخليل والمصالحة ّيةعمل

 هاني المصري: إعداد

 ملّخص تنفيذيّ 

تابعة للجناا  العساير   ّيةمن قبل خل أسرهمإذا ثبت أن اختفاء المستعمرين المستوطنين الثالثة قد تم 
التاا   ّيااةالمصااالحة الوطن؛  اا ن ّيااةُنفِّااذ ت بااارار مريااس  ولااي  بمبااادر   رد ّيااة، وأن هااذا العمل"حمااا "ا لاا

بتشييل حيومة و اق وطن  أنهت وجود حيومتين واحد     الضفة واألخرى    غس  ستتعرض بدأت 
ساراييل تساتهدم مان العادوان الشاامل الاذ  إإلى امتحان يبير، إذ إنها ستيون معرضة لالنهيار؛ ألن 

ذا ثبااات صاااحة ا دعااااء إ ثاااة،سااارا  المساااتوطنين الثال طاااالقإ: عاااد  أهااادام، وهااا  ّياااةشااانتع بعاااد العمل
 يةا لحرياة حماا  خشاوخصوًصا ،للمااوماة ّياةالتحت بنيةال تصفيةو ؛  عاًل  "ن و مخطو "سراييل  بأنهم اإل

 ّياة، وجعال هنااث ثمًناا باهً اا أل  عملجاون ييار  وتوقام المفاوضاات ةمن تصاعدها بعاد  شال مهما
 .  مااومة؛ والتراجع عن صفاة تبادل األسرى من خالل إعاد  أسر عشرات األسرى المحررين

لاااي  "الجانااا  و ّياااةحادأ ّيةساااراييلللخطاااوات اإل ّيةرض الفلساااطينتمهياااد األوياااذلث يهااادم العااادوان إلاااى 
مااان  يةحلاااول أو مباااادرات يميااان أن تطااار  خشااا ّياااةلاطاااع الطرياااق علاااى أ" ا نساااحا  أحااااد  الجانااا 

لااى تااداع إ شااال المصااالحة يات الفااراا الناااجم عاان  شاال المفاوضااات وعاادم ا تفاااق علااى اسااتينا ها، وا 
، والمسيد ّيةواستمرار  صل قطاع غس  عن الضفة الغرب" حما "و " تح"ب عاد  ا ستنسام الداخل  بين 

حتااى تصاابح قااادر   بتحويلهااا أيثاار وأيثاار إلااى ويياال أمناا  ماان دون صااالحيات، ضااعام الساالطةإماان 
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ع، مار الواقاع الاذ  يساتيمل ا حاتالل خلاايثر ماع األأو مستعد  للتعايش أسراييل  على قبول الحل اإل
   .الجان  ّيةحادأو رسم  عند تنفيذ الخطوات أولو من خالل تنسيق غير رسم  

عنهاا طعناة للمصاالحة وتاو ر  "حماا " ّيةمساوول تذا ثبتاإ ّيةسيعتبرون العمل"  تح"الريي  أبو ماسن و
 رصة إلسراييل لالناضااض عليهاا،  ا  حاين أن المطلاو  تحميال ا ساتعمار ا ساتيطان  ا حتاللا  

إلااى التوصاال إلااى حاال سياساا  عاان طريااق  يااة، ألنااع أ شاال جميااع الجهااود والمبااادرات الرامّيةالمسااوول
 سااتة حااوال د ساايانها، وأساار وتهوياادها وطاار  ّيةالمفاوضااات، وواصاال عملااع بمصااادر  األرض الفلسااطين

مااانهم معتالاااين  044مااانهم تااام أسااارهم خاااالل األسااابوعين الماضااايين، و 044أيثااار مااان  آ م أساااير،
دون توجيااع أ  تهاام و  تاااديمهم إلااى المحايمااة، مااا يجعاال ماان  نهايااةاعتااااً  إدارًيااا يجاادد إلااى مااا   

 .  إلطالق سرا  األسرىر جدوى األيثالطريق  يبدو يأنعاختطام الجنود والمستعمرين المستوطنين 

تو يام أهادام  ياةدون رو   يمين أن يستايم التحليل للموقم بعاد اختفااء المساتعمرين المساتوطنين، 
 ّيااةتنفياذ مخططاات موضاوعة سااابًاا   عالقاة لهاا بالعمل مان أجاال ّيةهاذا األمار مان الحيومااة اإلساراييل

 .يما بّينا آنًفا

**************** 

، ، و يما إذا نفذها  صيل  لساطين "الخليل ّيةعمل"مر قبل  ث ألغاس   يعرم أحد مد  الوقت الذ  سي
ا ماان الفصااايل المعرو ااة بااارار مريااس ، أو عماال  اارد ، أو مااغيرهالجهاااد اإلسااالم  أو أو " حمااا "

أو غيرهااا ماان تن يمااات الااعااد ، أو غيرهااا ماان التن يمااات التاا  تتياااثر " داعااش"تابعااة لااا  ّيااةنفااذتها خل
  .  ّيةد المنطاة العربيالفطر على امتدا

بالنجا  بنال المخطو ين إلى غس  أو سيناء ، هل ّيةهذا العمل نهايةييم ستيون و  أحد يعرم أيًضا 
 ّيااةالعملتيااون ؛ أو حتااى أن ّيااة اا  الضاافة الغرب أو ميااان آخاار؛ أو النجااا  بالحفااا  علااى ميااانهم سااًرا

تنتهاا   ؛ أوّيةماع اسااتبعاد ذلاث لتداعياتاع الوخيمااة علاى الحيومااة اإلساراييل مفبريااة ّية؛ أو مسارحّياةجناي
 .  بعودتهم أحياء مع أو من دون صفاة تبادل أسرىو أ ؛باتل المخطو ين وخاطفيهم ّيةالعمل
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هااا جميعهااا تمثاال ضااربة نّ يإن الساايناريوهات المحتملااة مختلفااة  اا  ياال حالااة ماان الحااا ت المااذيور ، ول
 ّيااااةاألمنجااااراءات هناااااث نااااااط ضااااعم  اااا  سلساااالة اإل أنوتثباااات  ،ّيةسااااراييللااااردع اإلا ّيااااةموجعااااة لن ر 

بينما مضاى ، اذا نفذت  المطلو  إحباطها  ورً ، وا  لمنع تنفيذ عمليات مااومة ناجحة يةالرام ّيةا حتالل
؛ مااا ياادل الخاااطفين و  ميااان ا ختطااام ّيااةيااام ماان دون اليشاام عاان هو أيثاار ماان عشاار  أن حتااى اآ
 .  قدرات الجهة الخاطفةعلى 

؛ بهادم وبقةااا مازة   ّية بتنفيذ العمل تهي من قام" حماس"أن  ّيةسنرّيس    هذا الورقة على  رض
عاااد  ا عتبااار لاا التاا  تماار بأسمااة شااديد   هاارت بتشااييل حيومااة و اااق " حمااا "ا مبااادلتهم باألساارى، وا 

اجاع، بعاد أن طغاى الصاراع علاى خياار المااوماة الاذ  تعارض إلاى تر وطن  بشروط الريي  ياملة، ول
لمشارية    الن ام السياس  الفلسطين  من بوابة السالطة، ل" حما "توجع السلطة والاياد  والارار بعد 

اإلطااار الايااااد  "، وصااوً  إلااى المشاااارية  اا  وتشااييل الحيوماااة ّيةوالتشااريع ّياااةا نتخابااات المحلباار ع
 .  "المن مةلجنة تفعيل وتطوير "الذ  أصبح " الموقت

 

 إلنجاح اتفاق المصالحة" حماس"دوافع 

ع بااو ماااسن تراجااع عاان شاارطأالتناااس ت التاا  قاادمتها ماان أجاال إنجااا  المصااالحة بااأن " حمااا "بااررت 
 ا  شاباط  ،"عاالن الدوحاةإ"يماا ياان يصار مناذ توقياع  أشاهر، التعجيس  ب جراء ا نتخابات بعاد ثالثاة

الوحااد  تسااتحق التناااسل ماان أجلهااا، وأنهااا تناسلاات ، وبااأن "الشاااط  عااالنإ"توقيااع  ّيةحتااى عشااو  0400
عاان الحيومااة ولينهااا لاام تغااادر الحياام، ويااذلث ماان أجاال أن تواصاال بشاايل أ ضاال خيااار المااومااة،   

 ّيةساااايما أنهااااا سااااتحتف  بعناصاااار قوتهااااا علااااى األرض، وخصوًصااااا يتاياااا  الاسااااام والااااادرات التسااااليح
 .  ّيةوا قتصاد ةيّ والخدمات ّيةاإلدار  بنيةوال ّيةوالصاروخ

أصبحت مضطر  لتاديم " حما "األسبا  المذيور  إ  أنها تغفل أسبا  أخرى تتعلق بأن  ّيةعلى أهم
بعااد المتغياارات  ماان مواجهااة خطاار أيباار، يةهااذا التناااس ت لالحتفااا  بمااا لااديها يتن اايم بعااد تسايااد الخشاا
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العااداء المساااتمر بااين الن اااام  اا   ااال ، و وخصوصاااا ساااوط حيااام محمااد مرسااا   اا  مصااار، ّيااةاإلقليم
 .   امتداًدا لهم" حما "  تعتبر تالمصر  وجماعة اإلخوان المسلمين ال

األوضااع  ا  المنطااة بعاد انهياار محاور الممانعاة، وماا بعاد تنصاي   واّتضح أن المراهنة على تغييار
ما يجعل تحرث  ،واق مراهنة خاسر  أو غير مأمونة الع ؛رييًسا، واعترام العالم يلع تاريًبا بعالسيس  

بمبادر  منها أقل ضرًرا عليها من أن ُتجبر على التخل  عن الحيومة جاراء عادم الاادر  علاى " حما "
األسماات  عنها، خصوًصا مالًيا     ل تفاقم الحصار، وما أدى إليع من اسدياد حاد  ّيةتحمل المسوول

 .  مال انفجار الموقم بصور  شاملةينذر باحتد، ما والمياا والصحة واليهرباء والوقو  ّيةالمعيش

الحفا  علاى من خالل اتفاق المصالحة التخل  عن ع ء الحيومة، و " حما "هدم    هذا السياق ت
 اااتح معباار ر ااح، واساااتعاد  العالقااات مااع مصااار، أو ، و ّيةوالعسااير  ّيااةقوتهااا  اا  غااس ، خصوًصاااا األمن

حيااااء المجلااا   ،من ماااة التحريااارتخفيااام حاااد  العاااداء، والتاااادم علاااى طرياااق الااادخول إلاااى موسساااات  وا 
عاااد  تن اايم صاافو ها  اا  الضاافة الغربو  ،ّيااةالتشااريع  الااذ  تتمتااع  يااع باألغلب ، وا سااتعداد إلجااراء ّيااةا 

ا نتخابات الت  من المفضل أن يتم تأجيلها إلى أطول  تر  ممينة؛ ألن إجراءها بعد ستة أشهر على 
 ّّ حسان األحاوال، لان تحصال علاى ماا حصالت علياع سايجعلها،  ا  أ" إعاالن الشااط "األقل، يما نا

ماان دون  ّيااة، يمااا أن نجاحهااا  اا  الحصااول علااى األغلب0442 ّيةماان مااعااد  اا  ا نتخابااات التشااريع
 ّياةحل مسألة ا عترام اإلسراييل  واألميريا  واألوروبا  بهاا المتعاذر مان دون التسامهاا بشاروط الرباع

 .  0442  الدوامة الت  شهدناها بعد  وسها    انتخابات لن يمينها من الحيم، وسيعيد األمور إلى نف

عااد  تن ايم أتحاول  باتفاق المصالحة" حما "الخالصة أن  ن تبا  عناصر قوتها يتن يم  ا  غاس  وا 
 ّيااااةصاااافو ها  اااا  الضاااافة وتشااااتر  الوقاااات وتحماااا  نفسااااها ماااان األسااااوأ، وتنت اااار تغّياااار ال ااااروم العرب

ذا وجادت .   ّياةوالدول ّيةواإلقليم  أن المصاالحة لان تاسيح عان ياهلهاا عا ء رواتا  ماو ف  حيومتهااوا 
، ولن تفتح معبر ر ح، وستود  إلى إخراجها مان السالطة، ساواء عان طرياق صاناديق ا قتاراع الساباة

 اا     اا  الساالطة و   " ااتح"نهااا مسااتهد ة باإلقصاااء والهسيمااة و   رصااة لشااراية مااع ، وأدونهاااماان أو 
 .  المصالحة ستنال  على  نها المن مة؛ 
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هل تشيل حيومة جدياد  وهاذا غيار مميان قانونًياا، :   هذا الحالة   تدر  ماذا تفعل " حما " ولين
 لم تعد عملًيا جسًءا من الحيومة الاايمة الت  تعتبر بحق حيومة الاريي ، إذ إن أ  خاالم لان ياود  

الااذ   ل المجلاا  التشااريع علااى األغلاا  إلااى انهيااار أو انشااااق الحيومااة، خصوًصااا إذا تاام قباال تفعياا
حتاى " حماا "، أو إذا تم     ل اختطام أيثار مان عشارين نايًباا مان يملث قانونًيا حج  الثاة عنها

، وهااذا يطاار  مليااون عالمااة التاا  تتمتااع بهااا ّيااةاألغلب" حمااا "اآن والحباال علااى الجاارار، مااا قااد يفاااد 
والحملااااة  ّيةالعاااادوان والعنصاااار سااااوال حااااول جاااادوى التوجااااع إلجااااراء ا نتخابااااات  اااا   اااال ا حااااتالل و 

، ماا يضار  شارط ّيةبصاور  أساسا" حماا "عاًماا، التا  تساتهدم  00األيبر من أيثر مان  ّيةاإلسراييل
 .  الضرور  إلجراء أ  انتخابات ّيةالحر 

لجاأ إلاى قاد تساوى تفعيال ورقاة المااوماة التا  مان شاأنها خربطاة يال األوراق، و " حما "  يباى أمام و 
مواجهااة يبياار  مااع إسااراييل، ألنهااا قااد تيااون طااوق النجااا  يمااا ا يفااتح الطريااق  نااد ع مااالمااومااة، أ  

 ذا لم تجد مخرًجا آخر  اال  .   "ر  شمشون عل  وعلى أعداي  يا"يانت سابًاا، أو تيون مثل خيار 
 .  على من  يع معبدمفر من هدم ال

، والتخل  عن أوهام ّيةالعليا، ومااومة الضغوط الخارج ّيةالمخرج موجود إذا تم تغلي  المصالح الوطن
، وعاان الرهاااان عاان اآخاارين، وعلااى المتغيااارات ّيااةأميري يااةبرعا ّياااةماان خااالل مفاوضااات ثناي يةالتسااو 
اإلقصاااء والمياال إلااى  اارض الوقااايع  ّيااة، أو  اا  إسااراييل، والتخلاا  عاان عالّيااةوالدول ّيااةواإلقليم ّيااةالعرب

واحترام إراد  الشع  الت  يعبار  ّيةد، وا حتيام إلى الحوار والطرق السياسعلى األرض من جان  واح
عنهااا مااا دمنااا  اا  مرحلااة التحاارر الااوطن  و لسااطين تحاات ا حااتالل أساًسااا، ماان خااالل و اااق وطناا  

عريضة، وتسعى إلى إجراء ا نتخابات يشيل من أشيال الصراع ضاد ا حاتالل  ّيةتجسدا جبهة وطن
الصراع الداخل  مان خاالل ا نتخاباات، ماا ياود  إلاى تياري  ا ناساام وتهمايش ولي  يوسيلة لحسم 

 .  أيثر وأيثر ّيةالفلسطين ّيةالاض

، ياسااتمرار للصااراع" إعااالن الشاااط "لتعاماال مااع مااا يجاار  وي هاار ماان خااالل ار ميحااذتلااذلث يجاا  ال
فلساطينيين إلاى ماا هام لالنفراد باياد  الفلسطينيين على نف  األسا  والسياساات التا  أوصالت السواء 
 ّيةوتهمااااايش الاضااااا قاااااادهم إلااااى تعمياااااق ا حاااااتالل وتوساااايع ا ساااااتيطان وا ناساااااماألمااااار الااااذ   يااااع، 
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نماا إلاى الاضااء علاى الاضا" حما "، ألن هذا لن ياود إلى إقصاء ّيةالفلسطين  ّيةأو الاضاء عليهاا، وا 
ذا هسماات حمااا  أو انهااارت  ااالفراا ساايفتح الطريااق .   ّيةالفلسااطين ، حيااب بعاادها "داعااش"للااعااد  ووا 

،  ااالمطلو  "حمااا "أو يمخاارج ماان األسمااة العمياااة التاا  تعااان  منهااا .   ساايندم حااين   ينفااع الناادم
 .  ّيةويضع الشع  الفلسطين  على طريق تحايق أهدا ع الوطن ّيةمخرج وطن  يناذ الاض

 

 "إعالن الشاطئ"لتوقيع وتنفيذ " فتح"دوافع الرئيس و

ووصااول المفاوضااات ماار  أخاارى إلااى طريااق " إعااالن الشاااط "قباال توقيااع السياساا  لاااد وصاال الوضااع 
" اتفاااق سااالم"ن لتوقيااع و أبااو ماااسن مسااتعدالااريي  إلااى درجااة أن الفلسااطينيين ممثلااين باياااد  مساادود، 

، باادليل مااوا اتهم علااى 0621عاان األرض، بمااا  يهااا عاان جااسء ماان أراضاا   ّيااةيتضاامن تناااس ت جوهر 
إلااى إسااراييل،  ّية ا  الاااد  الشاارق" ّيااةاليهود"واألحياااء  ّيةوضاام اليتال ا سااتيطان"  مبادأ تبااادل األراضاا"

مباادر  الساالم "؛ بدليل الموا اة على حل متفق عليع يما جااء  ا  حق الالجيين    العود ويذلث عن 
المحتلاة لماد   ّيةعبار الموا ااة علاى تواجاد الااوات اإلساراييلللدولة العتيد ، المناوصة والسياد  ، "ّيةالعرب

 ااا  األراضااا  المحتلاااة العاااام  ّيةخمااا  سااانوات بعاااد ا تفااااق علاااى الحااادود والمعاااابر ومنااااطق إساااتراتيج
بينما     تختلم يثيًرا عنها من حيب الجوهر،  ّية، على أن تحل محلها بعد ذلث قوات أميري0621

 ّيةألن الحيومااة اإلسااراييل، ّيااةبااالرغم ماان ياال هااذا التناااس ت المجان يوجااد شااريث إسااراييل  لشااراء ذلااث
مناوصاااة  21أراضااا  علاااى جاااسء مااان  ّيةومتطر اااة، و  تابااال قياااام حتاااى دولاااة  لساااطين ّياااةيمين ّياااةالحال

 .  حق العود  دون ومنسياد  ال

  وضع صع  جًدا   يستطيع أن يادم تناس ت أيثر مماا قادم، و  بناء على ما سبق، يبدو الريي   
لاذا يفضال ا نت اار .   أن يجابع حتى يتغير الواقع وُيخلق وضاع جدياد يريد أن يعود إلى الخلم، و 

 ّيةبالضااغط علااى الحيومااة اإلسااراييل ّيااةإلااى حااين حاادوب تطااورات جديااد ، مثاال أن تاااوم اإلدار  األميري
و ااق  ّيةلتليااين موقفهااا أو المساااعد  علااى تشااييل حيومااة جديااد   اا  إسااراييل تاباال بايااام دولااة  لسااطين

 .  ع م ماومات الدولشروط تفادها م
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وحتاااى يميااان ا ساااتمرار  ااا   تااار  ا نت اااار واللعااا   ااا  الوقااات الضاااايع وتحساااين شاااروط المفااااوض 
الفلسطين ، و    ل التصاعد المحموم    العدوان وا ساتيطان والضاغط الشاعب  للمصاالحة، وتفااقم 

ًحاا، والحاجاة إلاى وتبا  خيار المفاوضات مفتو " أوسلو"، وليسمح بمصالحة تحت سام "حما "أسمة 
الريي  وسح  الذريعة من أيد  إسراييل حول  يةلو  ّيةبعد مرور حوال  ضعم الفتر  الاانون ّيةالشرع

، خصوًصاا دخاول اإلساالم السياسا  مرحلاة هباوط؛ ّياةمن يمثل الفلسطينيون وتو يم المتغيرات العرب
أعطااى أبااو   اا  عهاادا؛ ّيةين، وخصوًصااا تراجااع األماال بايااام دولااة  لسااطلياال ذلااث و اا  هااذا ال ااروم

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

، حتااااى تساااامح لااااع باسااااتينام حتااااى اآن علااااى األقاااال" حمااااا "حاااااق  يااااع نااًطااااا يثياااار  علااااى حسااااا  
المفاوضاااات، والااادخول  ااا  مغاااامر  عايماااة جدياااد  قاااد تياااون أخيااار  هاااذا المااار  لجنااا  حصااااد اليفاااا  

 .  الفلسطين  بثمارا، أو يما ياال بعجرا وبجرا

ألنهاا يميان أن تغيار قواعاد " الخليال ّياةعمل"   هذا السياق، نستطيع أن نضع رد   عال الاريي  علاى 
الااادول  ّياااة ااا  ماااوتمر وسراء خارجأدلاااى بخطاااا  ذلث لاااجااااا مخاااالم لماااا يأمااال باااع، اللعباااة يلهاااا  ااا  ات

، ما يفتح البا   حتما ت تصريحات صادمة للرأ  العام الفلسطين ، تضمن ّية   السعود ّيةاإلسالم
 .  مرعبة على الوضع الداخل  الفلسطين  إذا لم يتم التراجع عن هذا التصريحات

يذريعاة ألنهاا " حماا "الشع  الفلسطين  يلع هو المستهدم من العدوان اإلسراييل  الذ  يستخدم  إن
جااسء ماان اإلخااوان المساالمين المعرضااين لحمااالت ضاادهم ماان أطاارام متعاادد   اا  مرحلااة هبااوطهم  اا  

 هاار لياان هااذا ساايجعلها ت، ّيااةوهاا  معرضااة لالسااتهدام أيثاار إذا ثباات أنهااا تااام وراء العملالمنطاااة، 
و صيل مااوم يستحق التضامن معع، بينما السالطة ت هار يطارم  ّيةام الفلسطينيين على أنها ضحأم

علاااى التنساايق األمنااا  بااالرغم مااان أن ا حااتالل تجااااوس ياال ا تفاقاااات  متعاااون مااع ا حاااتالل ومصاار  
  مجرد وييال أمنا"، و"سلطة بال سلطة"، وجعل السلطة يما ياول رييسها وقادتها والتصنيفات لألرض

 .  "لالحتالل
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الساااور " ّيااةمنااذ مااا يساامى عملمااان قااوات ا حااتالل مسااتباحة بالياماال  الساالطة أصاابحت بااال ساالطة و 
وبالتااال  مااا ؛ "السااالم ّيااةعمل" مااا يساامى باارمااا يااان يفتاارض قوحتااى اآن،  0440 اا  العااام " الااواق 

يحمااا  الشاااع  و  ، ّية  يحااااق أ  مصااالحة  لساااطينغيااار المااااد  يجعااال اساااتمرار التنسااايق األمنااا  
نماا مصالحة أل ااراد وجماعاات وضاد المصاالحة الوطنالفلساطين ،  تاو ير األماان  ، ويشايل نوًعااا مانّياةوا 

يحصل حالًيا ما لم تراجع السلطة نفسها ا م، و والاانون الدول  ّيةا حتالل    انتهاث للحاوق الفلسطين
  نهااا سااتفاد مااا  ّيااةة الوطنلخدمااة الشااع  والمصاالح ّيااةوو ايفهااا والتساماتهااا بحيااب تصاابح ساالطة وطن

 .  لها، وربما تنهار ّيةوشرع ّيةتباى من مصداق

 

 "الخليل ّيةعمل"السناريوهات المحتملة بعد 

  

 صمود اتفاق المصالحة دون استكمال تطبيق بنوده: السناريو األول

 ياااوم هااذا الساايناريو علااى صاامود اتفاااق المصااالحة دون أن يسااتيمل تطبيااق جميااع بنااودا، خصوًصااا
بعاادها، بساب  احتماال عادم ، وحتى ا نتخابات مشايوث واألمن والبرنامج السياس  المتعلاة بالمن مة

تسااتفيد منهااا إسااراييل، أو  ّيةسياساا ّيااةموا اااة إسااراييل علااى إجرايهااا ماان دون أن تيااون جااسًءا ماان عمل
جاااهستين إلجاااراء غياار " حماااا "و"  ااتح"، أو ألن طرياًااا لتيااري  ا ناسااام وا قتتاااال بااين الفلسااطينيين

 ّيةوشاراية سياسا ّياةيماا أن إجراءهاا مان دون وحاد  وطن.   انتخابات خالل الفتر  المحادد   ا  ا تفااق
، ومع استمرار العادوان الحاال  أو علاى أساا  الوقاايع ّيةبين مختلم ميونات الحرية الفلسطين ّيةحايا

 ّياة، وياو ر غطااًء لعمليم الت  يرتيبها ستمرار ا حتالل ويغط  على الجرا ّيةالت  أقامها يعط  شرع
نما تستهدم تو يم وقايع العدوان الذ  رّيس علاى اساتهدام حرياة  انتخابات ليست حر  و  نسيهة، وا 

 .  حما  المنا   الرييس  لحرية  تح    أ  انتخابات قادمة
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إلجااااراء  ّيةالفلساااطينهناااااث  يااار  يجااار  تاااداولها علااااى أعلاااى المساااتويات  وهناااا يميااان اإلشاااار  إلاااى أن
ا نتخاباااات علاااى أساااا  التمثيااال النساااب  اليامااال، حياااب ياااتم ا تفااااق علاااى قايماااة واحاااد  تشاااارث  يهاااا 

% 04الفصااايل التاا  تريااد المشااارية  اا  ا نتخابااات، ويتاارث عاادد ماان المااعااد بمااا   يسيااد عاان نساابة 
وذلث لاللتفام علاى  لي  يتنا   عليها المستالون والفصايل الت  تر ض ا نضمام للاايمة المشترية،

أو  "حماا "لمنع ا نتخابات من خالل ر اض مشاارية الااد  أو ر اض مشاارية  ّيةأ  محاولة إسراييل
 .  غيرها، إذ يمين    هذا الحالة السما  بالتصويت اإلليترون  ألهل الاد 

 ّياةلحة الوطنرياايس المصا"هذا  ير  جدير  با هتمام شريطة أن تأت  بعد أو بالترا ق مع ا تفااق علاى 
سااااتراتيجيات العماااال وبرنااااامج الاواساااام المشااااترية،  ااااال يعااااال أن تيااااون وحااااد  وقايمااااة واحااااد  " العليااااا وا 

 ّيةشااراية سياسااا ّيااةومااان دون اتفاق متفااق عليااع وانتخابااات تحاات ا حاااتالل ماان دون مضاامون سياسااا 
 .  بعيًدا عن الهيمنة والتفرد واإلقصاء ّيةحايا

ى تساتمر السالطة  ا  وضاعها الاراهن أقال أو أيثار قلاياًل، وليان الحاجاة إلا   هذا السيناريو يمين أن 
تغييار المسااار سااتيبر أيثار وأيثاار،  لاام تعااد السالطة قااادر  علااى ا سااتمرار  ا  وضااعها الااراهن بعااد أن 

ويميان .   بعاد اساتباحة منااطق سايطرتها بشايل دايام ومساتمر" سالطة باال سالطة"حّولتها إسراييل إلى 
، حياب ّيةا السيناريو صيغة شبيهة بما يحادب  ا  لبناان، وليان بخصاايّ  لساطينأن نشهد ضمن هذ

 .  يحتف  حس  اهلل باو  مسلحة مستالة،    نف  الوقت الذ  يشارث  يع    مجل  النوا  والحيومة

 

 فشل اتفاق المصالحة: السناريو الثاني 

ماان دون أن يعناا  بالضاارور  تشااييل حااور هااذا الساايناريو حااول  شاال اتفاااق المصااالحة  شاااًل تاًمااا، ميت
إذ نشااهد العااود  إلااى التراشااق اإلعالماا  وحمااالت ا عتاااال ومحاااو ت اإلقصاااء ماان حيومااة  اا  غااس ، 

و اا  هااذا الحالااة سنشااهد انتخاباااتع مختلفًااا عليهااا، ويمياان أن تجاار   اا  .   ياال طاارم للطاارم اآخاار
وساايباى معباار ر ااح علااى حالااع، ومصاار، " حمااا "منطاااة دون أخاارى، وبالتااال  يتااأجج الصااراع بااين 

، وربماا، ّيةإضاا ة إلاى أنناا سنشااهد اعتاداءات إساراييل .  وربما تصبح األماور أساوأ علاى هاذا الصاعيد
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 -وهااذا األماار .   للمااومااة ّية، خصوًصااا الصاااروخّيااةالتحت بنيااةلل ّيااةاجتيااا  للاطاااع لتوجيااع ضااربة قو 
ى؛ حتااى   تصاال المااومااة إلااى نااوع ماان تااواسن تلجااأ إليااع إسااراييل بااين الفينااة واألخاار  -يمااا نالحاا  

لى مرحلة تصبح  يها قادر  على إيااع خساير أيبر ب سراييل  .  الردع، وا 

، وماا يعنياع ذلاث "الخليال ّياةعمل"باارار مرياس  ها  مان نفاذت " حماا "هذا السيناريو وارد إذا ثبت أن 
ذا تأيدت تنفيذ خالياها المسلحة عمليات أخرى ّيةمن إميان إسراييل باأن عادواًنا واساًعا علاى قطااع ، وا 

غس  لن يود  إلى انهيار السالطة أو تغييار موقفهاا والتساماتهاا إساء إساراييل، وخصوًصاا وقام التنسايق 
األمن ، ولن يود  إلى تداعيات يبير  من خالل تضامن عرب ، خاصة  ا  مصار واألردن يميان أن 

الة ستشن عادواًنا علاى غاس ، ماا يعنا  أنهاا يميان أن توثر على عالقاتهما ب سراييل؛   نها    هذا الح
 .  تاوم بعدوان متدحرج يمين أن يصغر وييبر    ضوء ردود الفعل المحتملة

سيضاااع مصاااير  ّياااةأ  عااادوان إساااراييل  يبيااار غاااس  ومثااال اساااتمرار العااادوان الحاااال   ااا  الضااافة الغرب
بحيب يمين أن نشهد  على المحث، ّيةوالوطن ّيةالشعب ّيةالسلطة بوصفها سلطة تح ى بنوع من الشرع

 نوًعا من ا حتجاجات الت  ربما تصل إلى انتفاضة ضد السالطة بساب  اساتمرار ارتهانهاا با لتساماات
ماااان دون أن تلتاااااسم إسااااراييل باااااأ  شاااا ء ساااااوى مواصاااالة ا حاااااتالل  ّيةوا قتصااااااد ّيااااةواألمن ّيةالسياساااا

يات علاى حرياة  اتح  ا   ال أنهاا تساتعد لعااد سييون لع تداعيما  .  وا ستيطان والعدوان والحصار
موتمرها السابع وسط صراعات بين األجنحة المختلفاة، وباين الاريي  ودحاالن، وصاراع مرشاح للتفااقم 

 ّيةأميري يةبرعا ّيةد بعد  شل خيار المفاوضات الثنايم  عت  على خال ة الريي  والبرنامج الذ  يج  أن يُ 
 .  ّيةانفراد

ن تجميااد اتفاااق المصاااالحة واسااتاالة حيومااة الو ااااق الااوطن  وتشااييل حيوماااة  اا  هااذا الساايناريو يميااا
الحفااا  علاى حيومااة الو ااق الااوطن  مان دون تشااييل حيومااة ماع جدياد ، أو تجميااد اتفااق المصااالحة 

هاا  حيوماااة الااريي  بامتياااس قباال أن تيااون حيومااة و ااااق  ّيااةجديااد ، علااى اعتبااار أن الحيومااة الحال
 .  وطن 
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، وستيون أيثر استعداًدا لاباول ّيةالفلسطين ّيةالسلطة أيثر وأيثر بال سلطة، وستفتاد للشرعيما ستبدو 
وقطااع غاس ، وساتتسايد  ّياة، وسيتعمق ا نفصال ماا باين الضافة الغربّيةأو التعايش مع الحلول اإلسراييل

منااااطق  ّياااةالمختلفاااة  ااا  الضااافة، خصوًصاااا باااين الااااد  وبا ّيةالفروقاااات ماااا باااين التجمعاااات الفلساااطين
 .   الضفة

  

 إلنهاء االنقسام بدايةالوفاق الوطني  كومة  ح:السيناريو الثالث

عااد   ّياةحايا بداياةبنى هذا السيناريو على  رض أن تشيل حيومة الو اق الاوطن  يُ  إلنهااء ا ناساام وا 
باين التياارات  ّياة، وشاراية حاياّياةوالتمثيل على أس  تضمن قياام مصاالحة تاريخ ّيةبناء الحرية الوطن

 .  ّيةالفلسطين ّيةالميونة للحرية الوطن ّيةاألساس

 ّيااةالوطن و  تغلاا  المصااالح ،علااى خااالم   تتبناااا، وهاا  هااذا ا حتمااال مسااتبعد ألن الاااوى المااوثر 
وثر يوأصبح  ،ترهلت، إضا ة إلى أنها ّيةوالفصايل ّيةوالجهو  ّيةواألنان ّيةالمشترية على المصالح الفردو 

هناااث حاجااة لتجديااد ويااذلث  اا ن ، ّيااةمااع المصااالح الوطن أ ااراد وجماعااات لهااا مصااالح متعارضااة يهااا 
، وهاااذا ماااا تخشااااا ألناااع  ااا  ضاااوء الخبااارات والحااااايق الجدياااد  والااادرو  المساااتفاد  ّيةالحريااة الفلساااطين

  .  يتطل  إجراء تغييرات تمّ  اإلستراتيجيات والسياسات واألشخاّ واألدوات

إلساحاة  ياةقاو  يا جدياد  لاديها  ّياةلم ُت ِهار حتاى اآن أحاسا  أو حرياات اجتماع، إضا ة إلى ما سبق
وماا ساباع ولحااع مان اتفاقاات ينتما  إلاى مرحلاة تجاوستهاا " اتفااق الاااهر "الاديم وتادم الجديد، يما أن 

لاام يعاااد مميًنااا بااانف   0400 ماااا يااان مميًناااا عنااد توقيااع ا تفااااق  اا  أياااار ، إلااى حاااد يبياار األحااداب
 لاام يااتم نااًطااا تضاامن األحااداب والتطااورات تجاااوست العديااد ماان نااااط ا تفاااق،  هااو  .  الطرياااة اآن
، الت  من دون ا تفااق عليهاا   يميان تاو ير متطلباات ّيةقضايا أساسها، وتجاهل تطبيا ا تفاق على

مصاااالح يفاااا   لساااطين  يبااادو أيثااار وأيثااار أناااع   غناااى عناااع مااان أجااال تجسااايد الحااااوق واألهااادام وال
 .  ّيةالفلسطين
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وطن  واسع يشارث  يع ممثلاون حاياياون عان مختلام تجمعاات وقطاعاات وأحاسا   من حوارع    بديل  
حوار يهدم إلى تشاخيّ الواقاع بعماق .   وقوى الشع  الفلسطين ،   سيما المرأ  والشبا  والشتات

ماااان أجاااال وضااااع العااااالج المناساااا  ماااان دون إعاااااد  إنتاااااج وتياااارار األ يااااار والسياسااااات  ّيةوموضااااوع
أو  هاارت مسااتجدات جديااد    بااد ماان  ، شاالت  شااًل ذريًعاااو  والتجاار  والصاايل التاا  اسااتخدمت سااابًاا

 .  ا نطالق منها وأخذها بالحسبان

بحياااب تخااادم المصااالحة ا وو ايفهاااا والتساماتهاااياااتم تغييااار شااايل السااالطة يميااان أن  ااا  هاااذا السااايناريو 
ذا .   وتيون أدا  من أدوات المن مة وتنفيذ البرنامج السياس  الذ  يجسد الاواسم المشاترية ّيةالوطن وا 

موحاد   ّياةساتحل محلهاا قيااد  وطن، الت  ستحدب  ا  ضاوء ذلاث،     غمر  المواجهة السلطة انهارت
والتواجااااد الفلسااااطين  والخاااادمات  التاااا  ستسااااعى لتااااو ير ماومااااات الصاااامود ّيااااةتاااااود الموسسااااات الوطن

والنااباات  ّياةوالصحة والتعليم وميا حة الجريمة وتو ير األمان الاداخل ، مثال البلاديات والمجاال  الارو 
علااااى  ّيااااةوالموسسااااات الوطن ّيااااةواألحااااسا  والاااااوى والحريااااات ا جتماع ّيةوا تحااااادات واللجااااان الشااااعب

 .   اختالم أنواعها

 

 : ر لعقد مؤتمر وطني من أجل االتفاق على ما يأتييستهدف هذا الحوار التحضي

 "ااُع الفلسااطينيين  اا  جميااع أماااين تواجاادهم، وبمااا  "العليةةا ّيةة ازةةا   المحةةلح  الو ن التاا  ت َجم 
وقواعااد  ّية، وبمااا يشاامل ا تفاااق علااى األهاادام األساساايلحاا  الخصااايّ المميااس  لياال تجمااع

 ّياااااةتاااااادم والديماراطالمسااااااوا  والعدالاااااة والو  ّياااااةالحر  ، وقااااايمّيةالعمااااال وأشااااايال النضاااااال الرييسااااا
 .  والمحاسبة

 والمن مة والتمثيل على أسا  هذا الريايس ّيةإعاد  بناء الحرية الوطن  . 
  تشييل إطار قياد  موقت للمن مة، بما   يتعارض مع موسسات من مة التحرير، إلى حاين

 ساااتناد إلاااى معاااايير إجاااراء انتخاباااات المجلااا  الاااوطن ، أو تشاااييل مجلااا  وطنااا  جدياااد با
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لاى الشارع ّيةالمساتند إلاى الحااوق واألهادام الفلساطين يحددها الو اق الوطن  التا  تو رهاا  ّيةوا 
 .  دون انفراد من أحد المااومة

 ا تفاق على برنامج سياس  يجسد الاواسم المشترية  . 
  ّيةالوطنوضع إستراتيجيات جديد  تستوع  التجار  الساباة وقادر  على تحايق األهدام   . 

 

 

 


