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م2022-5-17التاريخ :   

 

 ورؤية استراتيجية سيناريوهات مستقبلية :الوضع الفلسطيني 

 

 باحث في الشؤون السياسية ونائب رئيس مركز الناطور للدراسات  –إعداد دكتور يوسف يونس 

 

 مقدمة : 

يشغل مستقبل الوضع الفلسطيني الكثير من المراقبين والمتابعين ، في ظل حالة الغموض 

وتصاعد التوتر في ظل ممارسات قوات االحتالل ومخططاته التي تغلف االحتماالت المستقبلية ، 

غياب آليات واضحة النتقال السلطة، وصعوبة في ضوء التي يسارع في تنفيذها على االرض ، و

العديد من العوامل المؤثرة والمحددة ابات جديدة في ظل االنقسام، وتعدد وتشابك إجراء انتخ

السلطة »بيئة مليئة بالتحديات، فـ تكون المتوقع ان لالتجاهات المستقبلية، والتي سيكون من 

في أزمة عميقة، واالنقسام « فتح»تعاني من خلل سياسي واقتصادي، وحركة « الفلسطينية

 نفصال بين جناحي الوطني. من اال مقتربا  ورة عميقة الفلسطيني تجذر بص

 استراتيجياتها تجاه الصراعرسم إعادة المستقبلية فلسطينية القيادة ال علىوهو ما يفرض 

، خاصة وأن النضال أشكال ، وتقييم مجموعة من الخيارات التي تشمل المفاوضات، ومع اسرائيل

لنموذج المعتمد لمعالجة الصراع، نظرتها ل  إسرائيلحيث غيرت ،  حل الدولتين اصبح غير ممكن

تسهيالت مع ، "ا  ذاتي ا  حكمالسكان "الفلسطينية ، ومنح  يضاالمزيد من االرخطاب ضّم فقد اصبح 

 .االسرائيلية المتعاقبة اترسمته الحكومالذي  ،وفق مفهوم السالم االقتصادي

توافق التوصل الى تفرض ضرورة ، استعصاءات النظام السياسيواضافة الى ان 

حيث التقطاعات المعقدة في المشهد السياسي الفلسطيني ، عن  بعيدا  ، فلسطينية  ومصالحات داخلية

كلمة الفصل في حسم مستقبل الوضع موازين القوة على االرض يكون لن أمن المتوقع سيكون 

 والحسابات االسرائيلية. لحسابات االقليميةادور الفلسطيني ، مع االخذ في عين االعتبار 

وتنشغل الدوائر االستخبارية االسرائيلية بمتابعة الوضع الفلسطيني في محاولة لرسم 

صورة واضحة عن مستقبل الوضع في االراضي الفلسطينية ، نظرا النعكاساته المحتملة على 

، وهشاشة تداخل البعد االسرائيلي بقوة في المشهد السياسي الفلسطيني الوضع االسرائيلي و

 .الموقف الفلسطيني في المقابل

للرؤية االسرائيلية باتجاه مستقبل الوضع أن نتطرق سنحاول في التقرير المرفق 

في حسم  رئيسيا   التي سيكون لها دورا  العوامل المؤثرة ونستعرض سنحاول ان و ،الفلسطيني

ن نضع احتماالت أالصراعات المستقبلية لتحديد مالمح المرحلة المقبلة ، والتي تجعلنا نحاول 

الى توقع االحتماالت الممكنة والتي سنحاول صياغتها  المرحلة المقبلة وسيناريوهات ، وصوال  

  في نقاط محددة.
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 :العوامل المؤثرة أوال : 

 دور المؤسسات الفلسطينية : - 1

المرجعية الوحيدة التي يجمع عليها الشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير ت الزال

الفلسطينية، حتى الفصائل التي تختلف مع قيادة المنظمة ال تزال ترى في المنظمة الممثل الشرعي 

إجراء و أو تعديل طريقة اتخاذ القرار الوحيد للشعب الفلسطيني وتريد االنضمام إليها وتغيير

 .ومواقف المنظمة مراجعة لسياسة

للمجلس المركزي الفلسطيني، شهدت الساحة السياسية  31مع انعقاد اجتماعات الدورة و

واعتبرت  وصل لدرجة التشكيك والطعن في شرعية تمثيل منظمة التحرير. حادا   الفلسطينية جدال  

 استنادا  ن الدور الوظيفي لمنظمة التحرير قد انتهى  وتعزز رأيها أبعض االصوات المعارضة 

ن القيادة الفلسطينية قد حسمت األمر لصالح الدولة على حساب المنظمة، وهو ما ظهر في أالى 

من دوائر السلطة الفلسطينية،  ن منظمة التحرير جزء  أعتبار إمرسوم الرئيس عباس االخير، ب

دولة ن األمم المتحدة اعترفت بفلسطين دولة مراقب، ويجب تركيز الجهود على بناء الأبحجة 

وليس إعادة تفعيل المنظمة وخصوصا  أن القوى األخرى غير جادة في أن تكون جزءا  من منظمة 

 (.1التحرير كمشروع تحرر وطني ألن لها مشروعها الخاص البديل )

وعلى الرغم من المعارضة فقد انعقد المجلس المركزي وتم انتخاب هيئة رئاسية جديدة 

طار السعي اء الشواغر في اللجنة التنفيذية، في ىلقومي وملللمجلس الوطني، ورئاسة الصندوق ا

لترتيب مؤسسات منظمة التحرير لتكون جاهزة ومهيأة لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة، 

رئيس المجلس التشريعي  ئأن يملحيث كان من المفترض  المقبلة،مرحلة الوخاصة ترتيبات 

نه وفي ظل غياب المجلس ألمدة ثالثة أشهر، تجري خاللها انتخابات جديدة، اال الفراغ الرئاسي 

، باعتبار من خالل المجلس المركزي الفلسطيني نه سيتم اتخاذ "تدابير استثنائية"، االتشريعي، ف

(. ومن الجدير بالذكر فقد 2أن منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الوالية على السلطة الوطنية )

مر جلس الوطني في دورته االخيرة بتفويض صالحياته بالكامل للمجلس المركزي، وهو االقام الم

 الذي سيعزز دور المجلس المركزي في صياغة ترتيبات المرحلة المقبلة. 

ن الجدل الحاد الذي تشهده الساحة السياسية الفلسطينية ، والذي يعكس عمق أزمة أويبدو 

ه الزالت هناك عقبات مؤثرة وحقيقية امام حسم ترتيبات نيؤكد االنظام السياسي الفلسطيني، 

فتح الباب أمام صراعات داخلية وتدخالت إسرائيلية وإقليمية ستزيد األمر ما قد ي، المقبلة مرحلة ال

مؤثرة ، قد تعرقل احتماالت تحديات يواجه المجلس المركزي الفلسطيني ما قد يجعل  ،تعقيدا  

. وذلك على الرغم من كل الخطوات واالجراءت التي المقبلة مرحلة ترتيبات النجاحه في ضمان 

لتعزيز دور المجلس المركزي الفلسطيني في الساحة السياسية الفلسطينية،  تم اتخاذها مؤخرا  

الة والمعارضة التي نجحت في تشكيل اخاصة على صعيد االستقطاب الحاد ما بين معسكري المو

من عرقلة اجتماعات المجلس المركزي االخيرة ، اال انها ستكون ن كانت لم تتمكن إكتلة قوية، و

 مؤثرة في ترتيبات المرحلة المقبلة.  

                                                           
 2022-02-26مركز الناطور  –خطورة إنهاء منظمة التحرير قبل التحرير  –د. إبراهيم أبراش  - 1
 08/08/2015العربي الجديد  -مستقبل النظام السياسي الفلسطيني وأسئلة ما بعد عباس  -معين الطاهر  - 2
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 حركة فتح : الصراعات داخل  – 2

النظام يشهدها يعتبر الصراع داخل حركة فتح نقطة ارتكاز لفهم أعمق للتطورات التي 

وية التخوفات من احتماالت انزالق السياسي الفلسطيني ؛ حيث يعزز الصراع بين القيادات الفتحا

االوضاع في الضفة الغربية إلى الفوضى ، في مشهد مشابه لالوضاع التي شهدتها االراضي 

 الفلسطينية في نهاية االنتفاضة الثانية، والتي سبقت رحيل الرئيس عرفات.

وزير )حسين الشيخ  الوزيربين ائتالفين رئيسيين  أحدهما يقوده  وتشهد حركة فتح صراعا  

ويحظى بدعم ماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية، والثاني بقيادة جبريل  (الشؤون المدنية

توفيق الطيراوي، وال يقّدم هذان التحالفان أي اختالفات أيديولوجية عن توجهات والرجوب، 

جة الرئيس عباس، وتحاول كل جهة تقديم نفسها على أنها أكثر براغماتية  وأكثر قدرة على معال

 (. 3القضايا األساسية )

وبينما عزز دخول حسين الشيخ إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتكليفه 

بملف المفاوضات مع إسرائيل ، واحتماالت تعيينه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، من 

نه في المقابل قد ادى الى ازدياد حدة ا، اال الصراعات القياديةفرص نجاحه في حسم معركة 

جمع  ةورفع وتيرلصراع على رئاسة السلطة الفلسطينية، ل تحضيرا  ، حركة فتحداخل التوتر في 

فى مخيمات الضفة الغربية، وهنا يكمن دور الطيرواى الذى  وخصوصا   األسلحة والنشطاء ، 

ر ماجد فرج صاحب تأثير فى مخيّم فى مخيّم الالجئين بالطة فى نابلس، فيما يعتب ا  ريؤثر كثي

 .(4الرجوب فى منطقة الخليل )جبريل الدهيشة فى بيت لحم ، ويؤثر 

حتى الوصول الى في الفترة القادمة  ات مرشحة للتصاعدالصراعن إووفق التقديرات ف

الصفقات بين التحالفات تستمر سحيث والذي تم تأجيله السباب تكتكية، المؤتمر الثامن لحركة فتح، 

حركة ، من الفي تحديد اتجاهات الصراع داخل  المؤتمر الثامن حاسما  حيث سيكون المختلفة، 

لضمان انتقال آمن للسلطة ،  خالل انتخاب قيادات جديدة وتجديد الهياكل القيادية للحركة تمهيدا  

اجتماع المجلس الثوري  بدأت بالفعل في، وهي الخطوة التي استبعاد معسكر مروان البرغوثيو

لحركة فتح في يناير الماضي، حيث تم إقصاء المقربين من مروان البرغوثي، خاصة من ترشحوا 

يشهد المؤتمر الثامن ايضا ن أومن المرتقب . التي تم تأجيلهاالنتخابات مستقلة في افي قائمة 

المستقبلي في قيادة حركة لتعزيز دوره  إدخال اللواء ماجد فرج إلى اللجنة المركزية لحركة فتح

 .فتح

ية قيادية شخص  االتفاق على امكانية الخالفات داخل حركة فتح تعيق ن أومن المتوقع 

، وهو ما يعزز فرضية تقسيم المواقع بين رؤساء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير واحدة 

االقتراع الي من ستظل هذه الفرضية بحاجة الى شرعية صناديق والفلسطينية وحركة فتح، 

كان سيناريو  ات المحلية مؤخرا  بن عقد االنتخاأويبدو  ،اختيارات اللجنة المركزية لحركة فتح

، وهو احتمال قد يتم اللجوء اليه المقبلة مرحلة التمهيدي المكانية اجراء االنتخابات الرئاسية في 

 لتجاوز عقبة "شرعية الصندوق".

                                                           
معهد واشنطن  -كيف ترسم المنافسة على خالفة عباس معالم الخيارات الفلسطينية  -غيث العمري, إيهود يعاري, مايكل هيرتسوغ  - 3
 م6-6-2020
 ٢٠١٨-٨-٢٤معاريف  - «يناريوهات المعركة مع المرشحين األربعةس»الحرب على خالفة أبو مازن..  - 4
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 موقف حركة حماس :  - 3

قدرتها في الحفاظ على قّوتها ، ولكنها ظلت تواجه مشكلة  ة حماس دائما  أظهرت حرك

فقدانها الحّل الواضح للفراغ االستراتيجي في الحركة الوطنية الفلسطينية، وهو ما جعل 

استراتيجيتها تبدو أكثر إشكالية، خصوصا في اعقاب السيطرة على قطاع غزة وظهور التناقض 

جراء تغييرات في  الهياكل ال هابين مهامها في الحكم، وهو ما دفعبين دورها كحركة مقاومة ، و

لمحت  من أاستقدام قيادة جديدة، وإدخال تعديالت في ميثاقها، ، و2017القيادية للحركة في سنة 

لتحقيق سعت و، (5خاللها الى استعدادها للتكيّف مع المتغيرات السياسية الفلسطينية واإلقليمية )

في بيئة اقليمية شديدة التناقض، بين تحالفَْين، األّول يضم السعودية ، مصر،  توازن في تحركاتها

  .األردن والسلطة الفلسطينية، والثاني تقوده إيران ويضم سورية وحزب هللا

ن الحركة وافقت على حّل الدولتين في ميثاقها المعّدل، وأسقطت أي أوعلى الرغم من 

للمعسكر االول ، اال أن قوة الجذب اإليرانية  لمين، ارضاء  إشارة إلى صلتها بجماعة اإلخوان المس

قد تكون أقوى، ألنّها تستند إلى توافق استراتيجي وطويل األمد، وتحظى بدعم يحيى السنوار 

وصالح العاروري، والجناح العسكري للحركة، المدعوم من ايران، وهو ما يعطي العالقة مع 

ن أخر الذي يمكن آللى عكس العالقة مع المعسكر اايران صفة "التحالف االاستراتيجي"، ع

 .(6توصف العالقة معه انها "وفاق" وليس "تحالف" )

مع الكثير من القوى السياسية الرئيسية ، فلسطينيا استطاعت الحركة ان تعزز تحالفاتها و

العامة، سواء فصائل منظمة التحرير مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية القيادة 

، حيث المقبلةلمرحلة ل وفصائل اخرى خارج اطار منظمة التحرير مثل الجهاد االسالمي، استباقا  

من القانون األساسي والتي  35تعتبر الحركة انه سيكون بامكانها المطالبة بتطبيق أحكام المادة 

ة لحين ن يتولى رئيس المجلس التشريعي بصورة مؤقتة رئاسة السلطة الفلسطينيأتنص على 

يوما ، وهو ما يعني ان عزيز دويك او احمد بحر األحق  60اجراء االنتخابات الرئاسية خالل 

 بتولي الرئاسة مؤقتا  . 

مر هو الذي دفعه الى حل المجلس التشريعي ، ن استدراك الرئيس عباس لهذا األأويبدو 

ا مالدستورية، والتي سيكون لهوعقد اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني، وتشكيل المحكمة 

 دورا في حسم ترتيبات المرحلة المقبلة. 

وحاولت حركة حماس احداث اختراق في الساحة الفلسطينية للعودة الى المؤسسات 

الشرعية من خالل السعي التفاق مصالحة يؤدي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية ، وفي 

ب رئيس الحركة والمسؤول عن الضفة الغربية، منذ هذا االطار برز اسم صالح العاروري نائ

إعالنه بالتنسيق مع القيادي في حركة فتح جبريل الرجوب عن إطالق مشروع المصالحة، بالرغم 

من معارضة الكثير من قيادات حماس لتلك التوجهات. وشككت كذلك قيادات فتحاوية في حقيقة 

داخل حركة والصراعات جيج الخالفات ن الحركة تسعى لتأأتوجهات حركة حماس ، واعتبرت 

 على ترتيب اوضاعها في الضفة الغربية. حماس فتح، ما قد يساعد حركة 

                                                           
5 - Nathan Brown - Hamas: chained or shrewd? - Carnegie Center 4-25-2018 
6 -  Previous source 
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ن حركة حماس قررت استخدام االوضاع في الضفة الغربية كرافعة أوتشير تقديرات 

ي ، والتي ف” المقاومة المزدوجة“لتعزيز أهدافها في غزة، ولذلك تبنت قيادة الحركة استراتيجية 

جوهرها محاولة للحفاظ على الهدوء في قطاع غزة، وتخفيف الحصار وإعادة اإلعمار، وتحسين 

الوضع اإلنساني، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية للحركة في الضفة الغربية، ما يّمكن الحركة 

تقويض وترسيخ مكانتها في قيادة النضال الفلسطيني، ما سيساهم في  ،من تعزيز شرعيتها السياسية

 . مع قوات االحتاللشرعية السلطة الفلسطينية، من خالل تصعيد المواجهات في الضفة الغربية 

خطوة استباقية لقطع الطريق أمام  كجاء عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير ولذلك 

للسيطرة على  ا  مناورات حركة حماس الساعية إليجاد صيغة للدخول إلى منظمة التحرير، تمهيد

، من خالل المطالبة بضرورة إعادة بناء منظمة التحرير المقبلةمرحلة الطة الفلسطينية في السل

واشترط الرئيس عباس اقامة حكومة وحدة  .ن ذلك هو السبيل األوحد إلنهاء االنقسامأعتبار إب

مر وطنية بموافقة حماس على االلتزامات الدولية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وهو األ

 .المقبلةلمرحلة للذي ترفضه حركة حماس بشدة ، وتفضل االنتظار ا

 

 الموقف االسرائيلي : - 4

إال أن العامل الحاسم مستقبل الوضع الفلسطيني رغم أهمية التوازنات الداخلية في تحديد 

  (.7توافقات إسرائيلية وإقليمية ودولية )وانما سيكون هناك تأثيرهام ل، فقط ا  لن يكون فلسطيني

النعكاساته  نظرا  ” فلسطينيا   شأنا  ”، معتبرة انه ليس تكثف اسرائيل استعداداتها وتحركاتها ولذلك 

، خاصة الفوضىالساحة الفلسطينية في حالة من تدخل ن أاالستراتيجية المحتملة ، حيث يتوقع 

في ضوء غياب آليات واضحة النتقال السلطة بصورة سليمة، اضافة الى عدم وجود المرشح 

على قد يفرض وهو االمر الذي انهيار السلطة الفلسطينية، القادر على الحيلولة دون  القوي الحاسم

ال ترغب اسرائيل وهو الخيار الذي التدخل المباشر للسيطرة على المناطق الفلسطينية ،  اسرائيل

 .في الوصول اليه

وتبحث اسرائيل عن نقطة توازن بين موقفها كمراقب على االحداث المتوقعة والحذر من 

، تخوفا من تكرار في القيادة الفلسطينية اي تورط في الساحة الفلسطينية الداخلية ، لحسم الصراع 

ستحاول ولذلك نموذج بشير الجميل في لبنان ، الذي كان له انعكاسات كارثية على اسرائيل، 

بين المساهمة في استقرار النظام الفلسطيني، ومراقبة التطورات داخل النظام الفلسطيني  الدمج

، مع امكانية التدخل في حالة وجود خطر مباشر يهدد  ؤثر على اسرائيل سلبا  تن أالتي يمكن 

اسرائيل، بالتنسيق مع القوى الرئيسة في المنطقة مع محاولة تجنيد قوتها السياسية واالقتصادية 

  (.8ي استقرار النظام الفلسطيني )ف

 على محورين رئيسيين : ي في هذا االتجاهسرائيلاالتحرك الن يكون أومن المتوقع 

 

                                                           
 م٢٠٢٢٢-٢-٢٧القدس  –خالفة الرئيس عباس واحتماالت الصراع على السلطة  –زياد أبو زياد  - 7
 2021-01-19مركز ابحاث االمن القومي االسرائيلي  -اليوم الذي يلي ابو مازن هنا بالفعل  -ين ميخائيل ميلشتا - 8



[6] 
 

 :الضفة الغربية – أ

وسلو، والذي سعت اسرائيل من خالله الى أالمرتكز الرئيسي التفاقيات دائما لقد كان 

لالنهاك  تالفلسطينية الكبيرة ، بعد ان تعرضمن المناطق ذات الكثافة السكانية ها انسحاب قوات

على مخططات  مر الذي اثر سلبا  ( وهو األ1993 - 1987في مالحقة نشطاء االنتفاضة االولى )

ن تقوم أاصبح من المطلوب ، ومنطقةفي التطوير الجيش االسرائيلي للقيام بمهام استراتيجية 

  نية.األمالسلطة الفلسطينية بهذه الوظيفة 

تحديد مستقبل النظام السياسي الذي ستسعى ل يالمحدد الرئيسفقد كان "االمن" هو ولذلك 

 .اسرائيل لدعمه في المرحلة المقبلة

لتدهور الوضع االمني في الضفة الغربية في الفترة االخيرة واضطرار الجيش  ونظرا  

 ،الضفة الغربية االسرائيلي للعودة الى ممارسة مهام عملياتية في عمق المناطق الفلسطينية في 

لبحث عن الطرف الفلسطيني القادر على تنفيذ تلك التوجهات لن هناك ضغوط في اسرائيل إولذلك ف

  في المرحلة المقبلة.

طراف من األ التي سيظهرها أيا  قدرة ن الأوتعتبر التقديرات االستخبارية االسرائيلية 

 رئيسيا   ستكون معيارا  ، ضفة الغربيةمن في الضمان االستقرار واألعلى الفلسطينية المتصارعة، 

 . (9) لتحديد الجهة التي من الممكن دعمها هاما  

على  ا  دائم لتعامل مع الشعب الفلسطينياالسرائيلية في اتوجهات االستراتيجية الوستتركز 

الذاتي هوامش أوسع للحكم  اعطاءومنح السكان "حقوق معيشية"، بدون أية حقوق على االرض، 

نظام سياسي ايجاد والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ، وخاصة في المناطق المصنفة "أ"، في 

 تنفيذ هذه السياسةقادرة على فلسطينية قيادة وجود ضرورة ، وهذا يتطلب هذه التجمعاتبين يربط 

حيث تتمحور السياسة االسرائيلية في هذا االتجاه   .الضفة الغربيةوضمان استقرار االوضاع في 

االقتصادي"،  من خالل اإلفراج عن األموال المجمدة للسلطة الفلسطينية، السالم مفهوم "على 

توسيع المعابر ووالسماح بفتح مشاريع اقتصادية، وزيادة اعداد العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، 

المستقبلية ، التي فلسطينية اليادات والقالتسهيالت ط بين هذه للربتسعى اسرائيل ، حيث سالتجارية

  .لتعزيز موقفها في الشارع الفلسطينيستكون بحاجة ماسة 

تواجه حركة فتح صعوبات كبيرة في ظل حالة الصراع التي تعيشها والتي من المتوقع و

االسرائيلي في الضفة مر الذي سيعني زيادة مهام الجيش ن تتعزز في المرحلة المقبلة ، وهو األأ

الغربية، وهو ما يتطلب استباق تلك المرحلة بالبحث عن بديل جاهز وقادر على ضبط االمن، وال 

ن يخدم أمانع لدى اسرائيل من صياغة التفاهمات الالزمة مع هذا البديل الذي من المفترض 

اسرائيل لحركة حماس بالسيطرة اال انه من المستبعد ان تسمح  المصالح االستراتيجية االسرائيلية.

على االوضاع في الضفة الغربية ، فاستمرار االنقسام وبقاء جناحي الوطني بعيدا عن سيطرة 

 طرف فلسطيني قوي سيظل هدف استراتيجي اسرائيلي.
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 قطاع غزة : -ب 

فصل بتنفيذ مخططاته المتعلقة ب ياالنتفاضة الثانية، وقيام اليمين االسرائيلبعد اندالع 

حماس في قطاع حركة استطاعت االنسحاب من قطاع غزة، ولضفة الغربية عن قطاع غزة ، ا

ة بعد الحروب، والتي ئقدرتها على ضبط االمن في قطاع غزة وااللتزام باتفاقيات التهدغزة إثبات 

 .، وليس اعادة احتالل غزةان هدفها تقليص القدرات العسكرية للتنظيماتدائما اسرائيل أعلنت 

راتيجية الثابتة للحكومات االسرائيلية المتعاقبة تجاه قطاع غزة ترتكز على استغالل االست

 لتأكيد على عدم أحقية الفلسطينيين في اقامة دولتهم لاالنقسام الفلسطيني ، بين فتح وحماس، 

استبعاد هدف "القضاء على حكم حماس"  بغزة، حتى ال يحدث فراغ أمني في القطاع، و .المستقلة

الى أن هذا الهدف يتطلب حربا  برية  كبيرة ، وهذا ي عد مغامرة خطيرة، لم ترغب الحكومات  اضافة

، لذا اتبعت تكتيك "جز العشب" والذي يهدف إلى منع تعاظم القوة ااالسرائيلية في التورط فيه

العسكرية للتنظيمات الفلسطينية ، عبر شن عمليات جوية عسكرية من وقت آلخر تستهدف البنية 

 .لتحتية العسكرية للتنظيمات في قطاع غزةا

واعتمدت الحكومات االسرائيلية تكتكيات "العصا والجزرة"، فعند اطالق الصواريخ من 

غزة ، يقوم الجيش اإلسرائيلي بقصف مواقع المقاومة ، والتهديد بشن عملية عسكرية، أو إغالق 

وعند الهدوء  .من الصيد ببحر غزة معبر كرم أبو سالم، ومنع إدخال البضائع، أو منع الصيادين

األمني، تقدم بعض التسهيالت المدنية لسكان غزة، مثل توسيع مساحة الصيد بالبحر، وإعادة فتح 

معبر كرم أبو سالم التجاري بشكل كامل؛ إلدخال المعدات والبضائع، وزيادة حصة التجار الغزيين 

ر االوضاع تقوم باللجوء الى الوسطاء وفي حالة توت ،للمرور عبر معبر إيرز للعمل بإسرائيل

 للتوصل إلى تفاهمات تضمن فترة هدوء نسبي على الحدود. 

غزة من المتوقع أال تحقق تلك التكتيكات استقرارا أمنيا طويل األمد، وقد يشهد قطاع 

 .تصعيدا  عسكريا

ولذلك يمكن القول ان قطاع غزة سيكون له دورا هاما في حسم مستقبل االوضاع في 

، سواء على صعيد ضبط االوضاع االمنية ، او ضبط الصراعات المقبةمرحلة اللضفة الغربية في ا

  الفلسطينية الداخلية.

خاصة في ضوء المعلومات التي كشفت عنها االجهزة االمنية االسرائيلية والتي اكدت 

ية ، اضافة وجود رابط بين قيادة حركة حماس في قطاع غزة والتوترات االمنية في الضفة الغرب

الى محاوالتها دائما التأكيد على اعتقال خاليا تابعة لحركة حماس في الضفة الغربية تتلقى تعليماتها 

 من قيادة الحركة في قطاع غزة .

 ثانيا : سيناريوهات مستقبلية :

 االحتمال االول : انهيار السلطة الفلسطينية :  -أ 

السيطرة على جميع مفاصل القرار الفلسطيني، استطاع الرئيس عباس خالل سنوات حكمه 

ن غيابه سيضعف النظام السياسي الفلسطيني ، وهو ما ينذر بتحويل الصراع على إوبالتالي ف

إلى مواجهات بين المعسكرات  ،السلطة من الخالف السياسي على البرنامج الوطني واستراتيجياته
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وظهور الكانتونات في الضفة الغربية التي تقودها تتسبب بانهيار السلطة الفلسطينية، قد المتنافسة، 

غزة، ما سيحيي بعض المشاريع المشبوهة مثل الضفة وقيادات محلية ، وانفصال كامل بين 

 "التقاسم الوظيفي".  

كل أسباب القوة للدفع في هذا االتجاه أن اسرائيل تمتلك حقيقة ويتغذى هذا السيناريو من 

  .شؤونهمبأن الفلسطينيين عاجزين عن إدارة  اائهويؤكد ادع االذي يخدم مصلحته

وتزعم تقارير إسرائيلية أن الشخصيات المتصارعة فى حركة فتح تواصل تحضيراتها، 

في مخيمات الالجئين فى الضفة الغربية، وهنا يكمن  ا  وخصوصوبدأت جمع األسلحة والنشطاء، 

ا فى مخيّم الالجئين بالطة فى نابلس، فيما يعتبر  محورية دور توفيق الطيرواى الذى يؤثر كثير 

، ويؤثر جبريل الرجوب فى منطقة الدهيشة في بيت لحم تأثير فى مخيمالماجد فرج، صاحب 

  .(10)الول ومجموعات مسلحة تنشط في نابلس الخليل، وما زالت هناك عالقات كبيرة بين الع

وتخشى إسرائيل أن يؤدي الصراع إلى حالة من الفوضى في الضفة المحتلة، قد تستغلها 

 ردا   ،بعض الجهات االقليمية لتصعيد عمليات المقاومة ضد قوات االحتاللالمعارضة الفلسطينية و

مثل عنصرا  مؤثرا  باتجاه تقويض ت تباتوالتي المستوطنين، وقوات االحتالل على اعتداءات 

 ظرا  لعجزها عن الدفاع عننعرض السلطة الفلسطينية للمزيد من اإلحراج قد ي مام ،االستقرار

تطور موجة العمليات الحالية يهدد باحتماالت في المناطق الواقعة تحت مسؤوليتها، ما المواطنين 

 . في مواجهة االحتاللإلى انتفاضة ثالثة 

يل لتحويل مسار الصراع في الضفة الغربية باتجاه أن يكون صراع تسعى اسرائو

ها الحتالل، ما يساعدارتبة على قوات جيش تفلسطيني لتخفيف االعباء االمنية الم –فلسطيني 

ويوفر لها المساحة لتمرير وتنفيذ مخططاتها ومشاريعها اإلستراتيجية في الضفة الغربية  وترسيخ 

 إلنهاء حل الدولتين من خالل محورين رئيسيين:مشروعها االستراتيجي 

% من مساحة الضفة 10المحور االول يتمثل في تنفيذ مخطط مشروع القدس الكبرى على  .1

الغربية والذي يفصل شمالها عن جنوبها، ويهدف إلى تطويق القدس الشرقية بما يسمى 

ية وإعاقة تواصلها "متروبوليتان القدس" لتهويد المدينة بالكامل، وتقسيم الضفة الغرب

، لحساب "كيان على االرض ومحاصرة المدن الفلسطينية. وصوال  إلى تدمير الكيان الفلسطيني

حكم ذاتي" يتولى إدارة الشؤون الحياتية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، عن طريق 

ظيفة السلطة ، ما يعني تغيير ومجالس بلدية سيجري انتخابها بصورة مباشرة من المواطنين

 .الفلسطينية من "كيان سياسي" الى "جسم اداري"

ويمثل قطاع غزة المحور الثاني في مخططات اسرائيل إلنهاء حل الدولتين فقد بادرت اسرائيل  .2

مؤخرا  لتغيير سياستها في التعامل مع قطاع غزة ، من خالل اإلعالن عن خطوات تهدف إلى 

ن قطاع غزة " للحفاظ على الهدوء النسبي السائد ، "تحسين مستوى المعيشة اإلنسانية لسكا

واستخدام ضغط  رأي عام في قطاع غزة على حماس للحفاظ على الهدوء، مستغلة عمق 

، "االنقسامتعميق "االقتصادي"، ما يعزز السالم االقتصادية ، وفق مفهوم " –األزمة اإلنسانية 
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 –ة الكيانية الفلسطينية، وفصل جغرافي نحو "االنفصال"، وتدمير الوحدويدفع باتجاه تعزيزه 

 سياسي بين الضفة وقطاع غزة.

ويواجه هذا السيناريو عقبات رئيسية هامة خاصة من جهة انهيار السلطة الفلسطينية ، 

ة في االراضي الفلسطينية وامكانية امتداد تأثيرات هذا االمر االمنيواحتماالت انتشار الفوضى 

ما الى ضمان وجود سيطرة امنية في مناطق الفلسطينيين النها تعلم الى اسرائيل، التي تسعى دائ

فقدان االمن في المناطق االسرائيلية.  جيدا ان فقدان االمن في المناطق الفلسطينية يعني تماما  

 لمخاطره المحتملة على اسرائيل. نظرا   ولذلك فان هذا السيناريو قد يبدو مستبعدا  

 

 االنتقال السلمي :االحتمال الثاني :  -ب 

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير او رئيس رئيس المجلس الوطني او يتولى 

المحكمة الدستورية ، رئاسة السلطة الفلسطينية بصورة مؤقتة إلى حين إجراء انتخابات رئاسية 

ا 60وتشريعية في غضون  ية المجلس المركزي االخير، بهدف إضفاء شرعجاء انعقاد و .يوم 

، بما في ذلك تعديل في بنود اختيار الرئيس الفلسطيني، عبر إضافة المقبلةمرحلة العلى ترتيبات 

في حال تَعذُّر إجراء « المجلس المركزي»ن طريق انتخابات في عبند جديد يسمح باختياره 

الوفاق الوطني بين كافة الفصائل واستبعاد تحقيق مصالحة االنتخابات العامة، في ظل غياب 

 وطنية شاملة في ظل التعقيدات التي تشهدها الحالة الفلسطينية. 

تعيين روحي فتوح رئيسا  للمجلس الوطني الفلسطيني، تمهيدا لهذا السيناريو، جاء ولقد 

حتى يتولى إدارة مداوالت المجلسين الوطني والمركزي، لتجاوز معارضة نقل الصالحيات، 

روحي فتوح، شغل في الماضي منصب رئيس المجلس وتعديل اللوائح واإلجراءات، خاصة وان 

التشريعي الفلسطيني، والرئيس المؤقت للسلطة الفلسطينية بعد الرئيس عرفات، ولديه اطالع كامل 

على الكثير من تفاصيل صناعة القرار في المؤسسات الفلسطينية وتعقيدات العالقات بين 

ن الدول العربية المؤثرة، ودعم امريكي هذا السيناريو مشاركة فاعلة مويتطلب (. 11الفصائل)

واوروبي، وتفضل اسرائيل هذا السيناريو، الذي يسمح باالبقاء على السلطة بشكلها ووظيفتها 

  الحالية، وهو الهدف األهم بالنسبة السرائيل.

وفق هذا السيناريو فان هناك العديد من الشخصيات المرشحة لتولي قيادة السلطة 

 حلة المقبلة:الفلسطينية في المر

 حسين الشيخ :  - 1

في اللجنة المركزية لحركة فتح في  ا  ، تم انتخابه عضو1960مواليد مخيم الجلزون عام 

في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في  ، وتم انتخابه من المجلس المركزي عضوا  2008عام 

م. يتمتع بعالقات داخلية واسعة على مستوى أقاليم حركة فتح ، ويجري بشكل 2022فبراير 

 .دوري لقاءات مع أمناء سر أقاليم حركة فتح، ما عزز من حضوره القوي داخل الحركة

                                                           
معهد  -من هبوط شرعية السلطة؟ ” مركزية فتح“في معركة أبو مازن وخصومه.. هل ستسرع قرارات  -يوحنان تسوريف  - 11
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يشكل مع اللواء ماجد فرج تحالف قوي ومؤثر في مركز صناعة القرار الفلسطيني،  

استطاع أن يعزز نفوذه في الشارع الفلسطيني،  بحكم ووتقاسم لالدوار ما بين السياسي واألمني، 

عاما ، قدم الكثير من التسهيالت للمواطنين  15موقعه كرئيس للهيئة العامة للشؤون المدنية منذ 

الحصول على آالف موافقات طلبات لّم شمل عائالت فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع ومنها 

 غزة وتصاريح العمال والتجار.

يتمتع بعالقات مع قيادات إسرائيلية، يشارك بجانب ويتولى ملف االتصاالت مع إسرائيل، 

وقام مؤخرا  .باللواء ماجد فرج في كل االجتماعات مع القادة والسفراء األجانوالرئيس عباس 

بترتيب لقاء الرئيس عباس مع وزير الدفاع االسرائيلي غانتس في منزل االخير، وأجرى لقاء 

اخر مع وزير خارجية إسرائيل يائير البيد في تل أبيب، وهو ما اعتبر نقلة نوعية في العالقات 

  .بين السلطة وإسرائيل من المستوى األمني إلى المستوى السياسي

، خاصة في اعقاب تعيينه عضو في لحسم الصراعات القياديةسماء القوية برز كأحد األ

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، في خطوة تمهيدية لتعيينه في منصب أمين سر اللجنة 

وهي الخطوة التي تعزز من فرصه في الصراع ، في سيناريو مشابه  التنفيذية لمنظمة التحرير،

كحالة قبول ، ، ، اسرائيليا  لشيخحسين ال. وبينما ينظر س الى رئاسة السلطةلوصول الرئيس عبا

خاصة انه يؤمن بامكانية تحقيق المكاسب السياسية عبر المفاوضات مع إسرائيل، ويتبنى موقفا  

ن ذلك أاال  ،متشددا  من ضرورة الحفاظ على العالقة بين األجهزة األمنية الفلسطينية واإلسرائيلية

 :  ؤثرةمعوامل عدة بالضرورة أنه تم حسم المعركة ، حيث يخضع االمر الى  ال يعني

وطني، المجلس اجتماع اللقوانينها التي تتطلب التحرير اختيار رئيس منظمة بينما يحضع  .1

اختيار رئيس لكن و ،لمجلس المركزيجتماعات ايتم االستعاضة عنه باوهو االمر الذي يمكن 

ليست مهيّأة الفلسطينية الحالية لسلطة الوطنية، يتم من خالل انتخابات عامة، الظروف ا

  (.12) في مناطق السلطة الفلسطينية إلجرائها

تعدد المنافسين داخل اللجنة المركزية لحركة فتح سيجعل من االمر يزداد صعوبة في حسم  .2

ل الحركة، وهذا ما يفسر اتجاهات الصراع  وسيؤدي الى استفزاز التيارات األخرى داخ

يتضمن االشارة لم حيث ركزي، جلس الملبيان الختامي للمفي االشيخ حسين صيغة تعيين 

  تعيينه أمين سر اللجنة التنفيذية، في محاولة لتفادي المعارضة المتوقعة.

اعتماده في تحركاته على التأثير القوي السرائيل ، خاصة من جهة التسهيالت الحديث عن  .3

االقتصادية ، التي نجحت من خاللها اسرائيل في تعزيزها نفوذها في االراضي الفلسطينية ، 

الى ان تشير سرائيلية االتقديرات اال ان المصدر قوته في المرحلة المقبلة ، تعتبر والتي قد 

، ولذلك يوجد حذر لدى االسرائيليين، المرحلة المقبلةيضعف فرصه في دعم حسين الشيخ س

 (. 13) باعتبار ان هذه الخطوة ال تتناسب مع السياسات االسرائيلية

وهو االمر الذي يمكن  شعبي ،الدعم وغياب اليؤخذ على حسين الشيخ غياب الكاريزما  .4

 .(14) الفترة االخيرةالتغاضي عنه في ظل شبكات المصالح التي نجح في تشكيلها في 
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 رية المحسوبة على حركة فتح والتي يتوقع ان يكون لها دورا  كافتقاده دعم المجموعات العس .5

مجموعة مسلحة واحدة وان ، خاصة المقبلة مرحلة الال يمكن االستهانة بها في حسابات  هاما  

 االنتفاضة الثالثة.في جنين او في نابلس يمكنها ان تربك كل االطراف وتدفع باستحقاق 

في حركة فتح وقطاعات اقتصادية مؤثرة ، عقدها على الرغم من التحالفات القوية التي  .6

قيادات فتحاوية محسوبة على دعم وصول المؤتمر الثامن لحركة فتح أن يشهد واحتماالت 

ب اال انه يؤخذ عليه غيا، اال أن  ماجد فرج لالمساك بمفاصل تنظيمية –تحالف حسين الشيخ 

 التحالفات الداخلية مع القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة في الشارع الفلسطيني.

 جبريل الرجوب :  – 2

، متزوج وأب ألربعة أبناء، يحمل درجة الدبلوم 1953من مواليد دورا قضاء الخليل عام 

، ويحمل درجة الماجستير من 2004في العلوم االمنية من كلية الدفاع واألمن الروسية عام 

 ، وله بعض المؤلفات االمنية. 2009جامعة القدس في الدراسات الشرق اوسطية عام 

، ، وحكم بالسجن المؤبدبتهمة إلقاء قنبلة يدوية على سيارة عسكرية اعتقلته قوات االحتالل

لمناحيم ” الثورة“أثناء اعتقاله درس اللغة العبرية واالنجليزية، وترجم مع أحد اصدقائه كتاب 

في اإلنتفاضة لنشاطاته ، أعتقل 1985عنه في صفقة تبادل االسرى عام ، تم االفراج بيغين

استقر في تونس، وبعد اتفاقية أوسلو عاد  ،بإبعاده الى لبنان 1988ير األولى، وصدر قرار في ينا

قوات االحتالل بعد اقتحام ، إلى الضفة الغربية وتم تكليفه بقيادة االمن الوقائي في الضفة الغربية

 ، تم اقالته من منصبه وتعيينه مستشار األمن القومي. 2002نهاية مارس رام هللا 

، ولم يحالفه 2006في انتخابات المجلس التشريعي في يناير ترشح على قائمة حركة فتح

الحظ في االنتخابات ، وقدم استقالته كمستشار االمن القومي، ثم ترأس االتحاد الفلسطيني لكرة 

، 2009، فاز بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح في مؤتمرها السادس عام 2006القدم منذ 

في المؤتمر السابع لحركة فتح والذي  لمبية الفلسطينية".ويشغل حاليا منصب رئيس اللجنة األو

، فاز بعضوية اللجنة المركزية بأعلى االصوات 2016عقد في رام هللا نهاية شهر نوفمبر لعام 

 بعد مروان البرغوثي، يشغل اآلن منصب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح.

الخليل، وعالقاته القوية مع القيادي يعتمد جبريل الرجوب على تحالفاته القوية في منطقة 

الدخول في مواجهة مباشرة مع حسين وفي المقابل يتجنب  في حركة فتح توفيق الطيراوي ،

يسعى لتعزيز مكانته في قيادة حركة فتح في المؤتمر الثامن لحركة فتح ، والذي يتوقع ، والشيخ

 ان يشهد الكثير من الصراعات. 

طيراوي ليشمل القيادي المفصول من حركة فتح محمد ال -وقد نشهد تحالف الرجوب 

مثل رئيس الوزراء السابق سالم فياض دوليا دحالن ، مع امكانية انضمام شخصية تنفيذية مؤثرة 

 (.15)الصراعات القيادية قد تمنح الرجوب فرصا قوية في حسم ما 

ويعتمد الرجوب في تحركاته على التقارب مع حركة حماس، بهدف خلق تكتل وطني من 

خارج حركة فتح، ويعتبر ان المخرج الوحيد للمأزق الوطني الحالي يتمثل في ضرورة التوجه 

، وقام حركة حماسمع الى مصالحة حقيقة مع حركة حماس تعتمد على "شراكة وطنية" حقيقية 
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أسفرت عن االتفاق  في إسطنبوليادي في حركة حماس صالح العاروري مع القمحادثات بإجراء 

مصادر وكشفت  التوجه الى اجراء االنتخابات باعتبارها خطوة هامة على طريق المصالحة.

معلومات للرئيس عباس تؤكد أن وماجد فرج أحبطا هذه الخطوة بتقديم حسين الشيخ أن اسرائيلية 

ية وأنها تستخدم هذا الشعار لتقويض حكم السلطة الفلسطينية حماس ليست مهتمة بالمصالحة الوطن

في الضفة الغربية لإلطاحة بمنظمة التحرير الفلسطينية واالستيالء عليها، واكدا ان تفاهمات 

، الصراعات القياديةحماس في حسم دعم حصول الرجوب على  فالرجوب العاروري كان تستهد

ة مع حماس وتم تعيين روحي فتوح رئيسا للمجلس ولذلك قام الرئيس عباس بعرقلة المصالح

 (.  16الوطني ، في ضربة مؤثرة لطموحات الرجوب )

، تحالفاته في حركة فتح والتحركات القوية لحسين الشيخ و، تهالطبيعة "الجدلية" لشخصي

لسيطرة على مفاصل القرار في الحركة، للحركة فتح والتي يتوقع ان تستكمل في المؤتمر الثامن 

في حسم الصراعات القيادية ويقلص من فرصه  تراجع نفوذ وتحالفات الرجوبما قد يؤدي الى 

 .الفتحاوية

 مروان البرغوثي :  - 3

فاز في االنتخابات حيث يحظى مروان البرغوثي بشعبية في األراضي الفلسطينية؛ 

ل المعتقل، وحصل على أعلى نسبة من األصوات في وهو داخ 2006التشريعية التي جرت عام 

 انتخابات اللجنة المركزية لحركة "فتح" خالل المؤتمر السابع.

، في حسم الصراعات القيادية الفتحاويةوتتوفر للبرغوثي مقومات تجعله األوفر حظا  

رعية خاصة وانه لديه القدرة على اعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني، حيث يمتلك الش

وامتالكه النضالي،  هالنضالية التي تجعله مقبوال من الفصائل والشارع الفلسطيني بفضل تاريخ

كاريزما وحضورا  قويا ، اضافة الى قدرته على ضبط الصراعات داخل حركة فتح ، وسيكون 

خلق قوة ضاغطة عربية ودولية على الى هذا االحتمال ويحتاج (. 17محل دعم عربي ودولي )

ل" لإلفراج عنه ضمن أي صفقة تبادل لألسرى مع حركة حماس التي تتفق مع البرغوثي "إسرائي

 في كثير من النقاط.

وتواجه فرص البرغوثي عقبات أهمها وجوده داخل السجون اإلسرائيلية، وعدم وجود 

توافق فتحاوي عليه، وإذا ما قررت اسرائيل اطالق سراح البرغوثي تحديدا ليصبح رئيسا فإن 

يلجأ البرغوثي للتحالف مع ولذلك يوجد احتمال أن (. 18سيثير شكوكا حول البرغوثي نفسه )ذلك 

هذا الطموح هو الذي وقف وراء موافقة يذكر ان احد التيارات الفتحاوية ، مقابل اطالق سراحه، 

البرغوثي على الدخول في تحالف مع محمد دحالن في االنتخابات التشريعية التي تم تأجيلها. وقد 

الرجوب في مواجهة حسين الشيخ، على الرغم من ان هذا التوجه مع  يضطر البرغوثي للتحالف 

الخطوات التي شرعت بها قيادة حركة فتح مؤخرا باستبعاد الموالين في ضوء له حسابات معقدة، 

تيّار مروان وهو ما جعل  لمروان البرغوثي من المجلس الثوري للحركة وعضوية المؤتمر الثامن.

 . قد يضعف نفوذه وتأثيره في الصراعات القائمة داخل حركة فتح تهميشا  كبيرا  يواجه رغوثي الب
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 محمود العالول :  – 4

لد في نابلس عام  ، يحمل ليسانس في الجغرافيا من جامعة بيروت، تم اعتقاله 1950و 

في القطاع  ، تم ابعاده إلى األردن، وتدرج حتى اصبح رئيس لجنة نابلس1967عام ثالث سنوات 

جنود من قوات جيش االحتالل  8، وشارك في عملية اسر المسؤول عن االرض المحتلة الغربي

، وبعد اغتيال الشهيد خليل الوزير "ابو جهاد"، تم تعيينه رئيسا 1982اثناء اجتياح لبنان عام 

 للجنة األراضي المحتلة. 

م ، 1989تم انتخابه في عضوية المجلس الثوري لحركة فتح في المؤتمر الخامس عام 

م، وفي المؤتمر 2000استشهد نجله جهاد اثناء انتفاضة عام ، 1995عام  تم تعيينه محافظ  نابلس

تم انتخابه لعضوية اللجنة المركزية، وتم تجديد عضويته في اللجنة المركزية في  2009السادس 

 لسابع، وتم تعيينه نائبا لرئيس الحركة. المؤتمر ا

سيعني ضمان استمرار هيمنة الجيل القديم من حسم الصراعات الفتحاوية نجاحه في 

الشخصيات في منظمة التحرير الفلسطينية على عملية صنع القرار والمشهد السياسي الفلسطيني، 

حية تبنى سياساته ويشاطره خاصة وان اراؤه ومواقفه مشابهة لمواقف الرئيس عباس سواء من نا

 ”. المقاومة الشعبية”نفس االسترتيجيته والتي تؤكد على االلتزام بـ

نجاح العالول في حسم الصراع والوصول الى قيادة السلطة يتعلق بثالث محطات اولها  

توطيد العالقة مع الجيل الشاب في حركة فتح والذي يضم قادة معروفين ولهم شعبية، والثاني إن 

يحظى بشرعية شعبية لدى الجمهور الفلسطيني وهذا قد يتحقق من خالل انتخابات واذا تعذر عليه 

أن يخوض مواجهة لكسب شعبية تمنحة شرعية. والثالث أن يختار لنفسه سياسة مستقلة ومختلفة 

لحسم الصراع بسبب قوة المنافسين من  هعن سياسة الرئيس أبو مازن. من الصعب  تقييم حظوظ

ت حركة فتح ،  خاصة وانه يفتقد الكاريزما والخبرة سياسية الالزمة الدارة معركة الصراع قيادا

 الداخلية المرتقبة ، باالضافة إلى أن عالقاته مع التنظيمات االخرى غير جيدة.

 

 االحتمال الثالث : اتفاق مراكز القوى :  -ج 

ينص الدستور الفلسطيني على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بصورة 

بعد حّل المجلس مستحيال مؤقتة رئاسة السلطة الفلسطينية لمدة شهرين، إال أن هذا الخيار أصبح 

تقوم اللجنة المركزية باختيار احد اعضائها لخالفة من المفترض ان التشريعي ، وبناء عليه 

، ثم يتم عرضه على المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الرئيس عباس 

 للسلطة الفلسطينية، ومن ثم تصادق المحكمة الدستورية على القرار. العتماده رئيسا  

، ومخاطر انعكاس واحد صعوبة االتفاق على مرشح ن الصراعات داخل حركة فتح وأاال 

انهيار السلطة التي قد تؤدي الى ، وفي االراضي الفلسطينية اع استقرار االوضعلى الصراعات 

لتجنب المتصارعة الضغط على مراكز القوى ، ولذلك سيكون السيناريو االفضل هو الفلسطينية

منظمة التحرير »ورئيس « السلطة الفلسطينية»، وتقاسم المناصب ما بين رئيس هذا االحتمال 

 هو ما سيقلل الفوضى المحتملة.، و« فتح»ورئيس حركة « الفلسطينية
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يواجه هذا السيناريو صعوبات االتفاق بين القيادات المتصارعة على المواقع القيادية 

بعد تقليص دور المنظمة في النظام  الثالثة وصعوبة حسم الصراع بصورة ودية ، خصوصا  

حتالل، ما السياسي الفلسطيني، والتطورات التي طرأت على دور السلطة الوطنية في ظل اال

يدخل الحالة الفلسطينية في مرحلة جديدة، اضافة الى صعوبة في اختيار رئيس السلطة الفلسطينية 

للشرعية الوطنية  بدون انتخابات مباشرة من الشعب الفلسطيني وهو االمر الذي سيجعله فاقدا  

 على االنتخابات في تحديد خيارات الشعوب. والدولية التي تؤكد دائما  
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من للسلطة آلما بين فشل االنتقال االوضع الفلسطيني حول مستقبلية السيناريوهات ال تنحصر •

وما قد يتبعه من صراعات داخلية فلسطينية قد تؤدي الى انهيار السلطة الفلسطينية قد تمهد 

الطريق امام تمرير المخططات االستراتيجية في الضفة الغربية. واالحتمال الثاني الذي 

يفترض االنتقال السلمي للسلطة وهو االمر الذي ينحصر في اسماء عدد من المرشحين من 

حسين الشيخ وجبريل الرجوب ومروان البرغوثي : ات حركة فتح لقيادة هذه المرحلة وهم قياد

ومحمود العالول، وهو االمر الذي يتراوح ما بين الصراع المفتوح ما بين هذه القيادات ، 

 واحتماالت التوصل الى تقاسم السلطات فيما بينهم .

منظمة التحرير ، استنادا الى أن لة المقبلة للمرحالتجهيزات التي تشهدها القيادة الفلسطينية ،  •

الكثير من التعقيدات التي تواجهها هي صاحبة الوالية القانونية والشرعية الدولية، ، الفلسطينية

الجدل الذي تشهده الساحة السياسية ، خاصة في ضوء الدور الوظيفي لمنظمة التحريرستعرقل 

ن أياسي الفلسطيني ، الذي من المفترض الفلسطينية، والذي يعكس عمق أزمة النظام الس

عقبات مؤثرة امام حسم ترتيبات انتقال السلطة بصورة طبيعة، وتضع يضمن حالة االستقرار، 

 .فتح الباب أمام صراعات داخلية وتدخالت إسرائيلية وإقليمية ستزيد األمر تعقيدايقد ما 

النظام السياسي بأزمة خالفة الرئيس دون االهتمام تركز االطراف الفلسطينية على موضوع  •

فوضى من "الالمشهد الفلسطيني ما يعني التوجه الى تعميق االزمة، واقتراب  ،الفلسطيني

، سواء على صعيد تسارع مخططات اتخاذ قرارات حاسمة"، في ضوء العجز عن شاملةال

تيطانية وزيادة أعداد االحتالل للسيطرة على االراضي الفلسطينية لتنفيذ مشاريع اس

والذي يترك انعكاساته االنفصال بين الضفة وغزة او على صعيد مواجهة  المستوطنين،

سياسات التطبيع التي تبنتها الكثير القضية الفلسطينية، خاصة في ظل مستقبل الخطيرة على 

 وليةمن الدول العربية، والتي أضعفت البعد العربي للقضية الفلسطينية ، والتحوالت الد

  ة.يرئيسواقليمية ، التي جعلت قضية فلسطين غير حاضرة في مسارات دولية االخيرة

تواجه حركة فتح صعوبات كبيرة في ظل حالة الصراع التي تعيشها والتي من المتوقع بينما  •

في تحديد اتجاهات  ان يكون حاسما  والذي يتوقع المؤتمر الثامن، حتى انعقاد تتصاعد ان 

ستظل بحاجة الى شرعية صناديق االقتراع الي من اختيارات اال انها حركة، الالصراع داخل 

غياب قدرة االطراف الرئيسية على عقد تحالفات ، اضافة الى اللجنة المركزية لحركة فتح

داخلية وخارجية، خاصة مع تعمق االنقسام بين جناحي الوطن، الضفة الغربية وقطاع غزة، 

 افي وسياسي واجتماعي.وتوجهه للتحول الى انفصال جغر
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فلسطينية على البعد الجغرافي والعشائري من المتوقع ان القيادات التركز الصراعات بين  •

يعزز التوجه االسرائيلي لفرض الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية المحدود في الوظيفة االمنية 

، خاصة في ظل  والخدماتية ، وقد يؤدي الى تعزيز قوة االنفصال بين المناطق الفلسطينية

 غياب التركيز على مشروع وطني يجمع بين ابناء الشعب الفلسطيني من كافة المناطق.

رغم أهمية التوازنات الداخلية في تحديد الرئيس القادم إال أن الموافقة اإلسرائيلية واإلقليمية  •

عب والدولية تعتبر ضرورية ألي رئيس قادم، والعامل الحاسم لن يكون حركة فتح أو الش

  (.19) توافقات إسرائيلية وإقليمية ودوليةوسيكون بحاجة الى ، فقط الفلسطيني

سيناريو انهيار السلطة الفلسطينية ، مستبعد اسرائيليا نظرا لمخاطره المحتملة على اسرائيل،  •

ة في االراضي الفلسطينية وامتداد االمنيفي ضوء التخوفات من احتماالت انتشار الفوضى 

تأثيرات هذا االمر الى اسرائيل، التي تسعى دائما الى ضمان وجود سيطرة امنية في مناطق 

، سيكون المحدد الرئيس في تحديد مستقبل المقبلةمرحلة الفي ضوء الحديث عن ، الفلسطينيين 

جيش وعودة ضفة الغربية النظام السياسي هو "االمن"، ونظرا لتدهور الوضع االمني في ال

في عمق المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، ولذلك فان هناك نشاطاته الى االحتالل 

لبحث عن الطرف الفلسطيني القادر على تنفيذ تلك التوجهات في المرحلة لضغوط في اسرائيل 

ون صراع اسرائيل لتحويل مسار الصراع في الضفة الغربية باتجاه أن يكوستسعى  المقبلة.

ها الحتالل، ما يساعدارتبة على قوات جيش تفلسطيني لتخفيف االعباء االمنية الم –فلسطيني 

ويوفر لها المساحة لتمرير وتنفيذ مخططاتها ومشاريعها اإلستراتيجية في الضفة الغربية  

 .وترسيخ مشروعها االستراتيجي إلنهاء حل الدولتين 

عية ضد الشعب الفلسطيني ، افقد السلطة الفلسطينية تصعيد قوات االحتالل اجراءاتها القم •

الكثير من شعبيتها، وهو ما سيفرض تحديات كبيرة امام القيادة الفلسطينية المرتقبة التي 

ستكون مطالبة باحداث توازن في توجهاتها للسيطرة على الشارع الفلسطيني، وهو االمر 

ذين ينتمون جميعهم الى حركة الذي قد يضعف من فرص وحظوظ المرشحين الحاليين وال

فتح، اضافة الى صراعاتهم الداخلية التي ستضعف قدرتهم على توجيه االوضاع باتجاه انتقال 

 .المقبلةمرحلة الآمن للقيادة الفلسطينية في 

مرحلة القطاع غزة سيكون له دورا هاما في حسم مستقبل االوضاع في الضفة الغربية في  •

ستخدام االوضاع في الضفة الغربية كرافعة الحركة حماس خاصة في ضوء توجهات ، المقبلة

ترسيخ مكانتها في قيادة النضال الفلسطيني. وهو االمر الذي سيعني ولتعزيز أهدافها في غزة، 

زيادة وتكثيف مهام الجيش االسرائيلي في داخل الضفة الغربية، وهو ما يتطلب استباق تلك 

بديل جاهز وقادر على ضبط االمن، وال مانع لدى اسرائيل من صياغة المرحلة بالبحث عن 

التفاهمات الالزمة مع هذا البديل الذي من المفترض ان يخدم المصالح االستراتيجية 

اال انه من المستبعد ان تسمح اسرائيل لحركة حماس بالسيطرة على االوضاع  االسرائيلية.

وبقاء جناحي الوطني بعيدا عن سيطرة طرف فلسطيني في الضفة الغربية ، فاستمرار االنقسام 

 قوي سيظل هدف استراتيجي اسرائيلي.
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