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 قرار ترامببعد السلطة الفلسطينية مستقبل 
 محمد أبو سعده

 تمهيد
ابالره رقل إلض  تنصيييييييب  ترالد ترامبا رليسييييييا بلض البيو ا بي ا تت ييييييوا بداية من

؛ تبدت السييييلطة الو نية الفلسييييطينية 2017 يسييييمبر  6في القدس إلض  السييييفارم اامري ية
ليي لة من التالي يميني متلييد ا ا  .بليهفي تضييال ا تسحسييد  فالح ومة اإلسييراليليةا المس

ال تقتا في اسييتوالو تتو  ترامب في منصييبها من أتل التهاب ما تبقض من ا راضييي  تسضييي 
ا الذي يفترض أن تقوب بملية السيييييالب الحالية "حل الدتلتين"الفلسيييييطينيةا تتدمير مبدأ 

  .1بلض أساسه
السييييييلطة الفلسييييييطينية رفسييييييها في تاقال  ييييييعبا  تن أن تمتلك تفي مواتهة ذلكا تجد 

خيارات كثيرم أت أتراق قوم كبيرما ا سيما في ظل حالة الضعف تالفوضض السالدم في 
 بلضهذه التحديات تغيرها تجعل مسيييييييتقبل السيييييييلطة الفلسيييييييطينية  .المنطقة العربية

 .محكال
 

 
 

                                  
-22م( ، تاريخ االطالع 31-1-2017تاريخ النشر ) ، 48موقع عرب  السلطة الفلسطينية أمام مستقبل غامض وخيارات صعبة بعهد ترامب"،، رامي حيدر  1

 الرابط.م، 12-2017

https://www.arab48.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2017/01/31/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D9%88%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
https://www.arab48.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2017/01/31/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D9%88%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
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 ةالتحديات التض تواته السلطة الفلسطيني :المحور ا تو
 :الضووط الداخلية :أتا

  :مل لة الت ويني 1
كان الرليس  ب؛1993باب  تسلوتذلك في أبقاب اتفاق أ لفلسطينيةمنذ تأسيس السلطة ا

الفلسييطيني الراحل ياسيير برفات ير  أن السييلطة الفلسييطينية هي اللبنة ا تلي لملييرت  
بلض حسيياب ت لذلك أرصييب تل إهتمامه في بناا السييلطة الفلسييطينة االدتلة الفلسييطينية

بينما كان ير  قا م ال يان الصهيوري  امنظمة التحرير الفلسطينيةت مؤسسات حركة فتح
مما ترك  ابأرها سييييلطة إ ارية تأمنية تمفف من أبباله تجاه اللييييعب الفلسييييطيني المحتل

خصو ا بعد أن تحركو العديد  .رمتهتدابيات سلبية بلض النظاب السياسي الفلسطيني ب
محاتلة البحث  السييلطة الفلسييطينيةت من الحركات الفلسييطينية ضييد توتهات حركة فتح

تقد تصييدرت حركة  ابن ممثل بديل بن منظمة التحرير الفلسييطينية لللييعب الفلسييطيني
 .2حماس هذا الملهد 

 

  :رقساب الفلسطينيمل لة ااي 2
الضييفة الوربية المع   ت رفصيياو السييياسييي بين قطا  غ ماابا تحدتث 2007منذ أحداث 
شيييهدت السيييلطة الفلسيييطينية حالة من التليييظي في  ترها  ارفصييياو الجورافيمسيييبقا باا
تح ومة الضفة  ا"ةالمهمل"مة التحرير الفلسطينية بعد تتو  منظ االمدماتيت السياسي
كارو كفيلة بإيجا   ا"ورية  تن شيييييربية قار "في غ م  تح ومة ا"بقوم الرليس  "الوربية 

                                  
 .37م( ، ص 2016، ، ) بيروت: مركز الزيتونة"ي إشكاليات اإلصالح آليات التغيرالنظام السياسي الفلسطين"، ات، سليمان بشاراترائد نعير   2
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تاات بنتالج سيلبية بلض القضيية  يي النظاب السيياسيي الفلسيطيني تالتحالة من التيه ف
إرها إلض  رقسيييياب الفلسييييطينيم من تتو  بده محاتات إلرهاا ااتبلض الرغ .الفلسييييطينية

فتح )د  الطرفين أتا غياب الثقة ل اتفلييييييل في رهاياتها تذلك يرتال لعده أسييييييباب أهمها
ثالثا   اختالي في ش ل المقاتمة الفلسطينية تمصير السالحاا ثاريا   افي ا خر (تحماس

ت تلية تعطل مسير المصالحة الفلسطينية سواا بل ل مباشر التعرض لضووط اقليمية 
اسييييتمر  كثر من بليييير  الفلسييييطيني الذي لالرقسييييابال بير  ثالمورترابعا  .أت غير مباشيييير

 .3التموي لتحمل تبعاته سنوات يوتد حالة من
 

  :قتصا ي للسلطة الفلسطينيةالضعف ااي 3
فترض أن ي ون رصيييييفها يس ت ا4مليار  تار 4.4با 2017مي ارية السيييييلطة الفلسيييييطينية للعاب 

تحييا  تاا امليون  تار 750الوايييات المتحييدم اامري ييية  اتقريبييا مسييييييييابييدات خييارتييية
بلما أن هذه الدفعات  اتالدتو العربية رصيييييييف مليار  تار اا ترتبي رصيييييييف مليار يورت

أقل من النصيييف فالوايات المتحدم اامري ية قد خفضييو إلض  اب2016تقلصيييو في العاب 
تاآلن تهد  بقطعه بعد تحركات  مليون 122إلض  ثم امليون 400إلض  مليون 750 بمها من 

ا بينما ت ييييييل  بم ااتحا  "ترامب"السييييييلطة الفلسييييييطينية ضييييييد قرار الرليس ا مري ي 
مليون يورت من أ ل رصف مليار يورت؛ تأخيرا  الدتو العربية مجتمعة  300إلض  ااترتبي

                                  
-12-24م( ، تاريخ االطالع 9-10-2017، تاريخ النشر )  " ما الذي يختلف عن أخر جهود للمصالحة الفلسطينية "خالد الجندي، مركز بروكنجز ،   3

 الرابط.م، 2017
م، 2017-12-24ع م( ، تاريخ االطال31-1-2017، تاريخ النشر )  م"2017مليار دوالر ميزانية السلطة لعام  4.48" ،  لإلعالمالمركز الفلسطيني   4

 الرابط.

https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/10/09/whats-different-about-the-latest-palestinian-reconciliation-effort/
https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/10/09/whats-different-about-the-latest-palestinian-reconciliation-effort/
https://www.palinfo.com/news/2017/1/31/4-48-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017
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تارب أن إلض  هذا .5تبلض شييي ل  فعاتمليون  500مليون  تار من أ يييل  150تدفال اآلن
 .الصهيوري ااقتصا قتصا  الفلسطيني يقال تحو رحمة هناك ت ا كبير من اا

 

  :ال اري ما القيا ية في السلطة الفلسطينيةغياب ي 4
أن القيا ات الفلسطينية الحالية في السلطة ضعيفة تغير بات اللار  الفلسطيني يؤمن 

تقد ت  ا  هذه ا  مة اتسيييييييابا في  .بليهم الملقامقا رم بلض تحمل أبباا المسييييييي وليات 
قييل في تحقي  لقييدرتييه بلض ا  .محمو  ببيياس يحيياو تفييام الرليس الفلسيييييييطيني الحييال

 .توا ن تلو ت لي في السلطة الفلسطينية الحالية
 

 :الضووط الصهيورية :ثاريا
تواته السيييييييلطة الفلسيييييييطينية ا تمت و في قرار ترامب بنقل السيييييييفارم  يالتحديات الت

تحو شهية  امدينة القدس كعا مة لدتلة ال يان الصهيوري فحسبإلض  ا مري ية فقد فس
 لتهابإبلتنفيذ ممططاتا تقضييييض  اكة في الح ومة الصييييهيوريةا ح اب اليمينية الملييييار

 .فصييل القدس بنهاإلض  مسيياحات كبيرم من الضييفة تفصييل شييمالها بن تنوبهاا باإلضييافة
ا رفتالي بينيوا بإبالره "البيو اليهو ي"ت ير التربية تالتعليم ت بيم ح ب  تهذا ما أكده

من مساحة الضفة  %40السالح بلض رحو بن خطة لمنح الفلسطينيين ح ما ذاتيا من ت  
من  %60الوربية تضييم غالبية أراضيييها لل يان الصييهيوري موضييحا أن ال يان سييوي يضييم 

  .مساحة الضفة الوربية له

                                  
م، 2017-12-24م(، تاريخ االطالع 24-2-2-2016تاريخ النشر ) " الدول المانحة تقّلص مساعداتها إلى السلطة الفلسطينّية"، عدنان أبو عامر ،   5

 الرابط.

https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/02/palestinian-authority-reduce-foreign-aid.html
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الذي يمنال أي ح ومة  يييييييهيورية من التفاتض بلض أي  "القدس الموحدم"قارون  تربما
اسيييييييتثنالية ا تقل بن ثمارين بضيييييييوا من ت ا من القدس إا بعد موافقة غالبية ريابية 

هذا  يتيأت .هي خطوم في هذا ااتجاه6(ما يسيييياتي ثلثي أبضيييياا ال نيسييييو) 120أ ييييل 
  .7ر ن أت سينااالحديث في ضوا البحث بن ملاريال الو ن البديل سواا في ا 

كما أبلن ت ير اإلسيي ان تالبناا الصييهيوري يؤاي غاارو أن ح ومته تمطن لبناا مليون 
حدم اسيييييتيطارية تديدم في الضيييييفة الوربية المحتلةا خالو ا بواب العليييييرين المقبلةا ت

كما يطمال قا م  .8منها سييييييتقاب بمدينة القدس تحدها %30إلض  20أن رسييييييبة إلض  مليييييييرا  
 .9كمطوم ثارية  ابتراي أمري ي تديد بيهو ية الدتلة العبريةاال يان الصهيوري ب

 

  :الضووط المارتية :ثالثا  
هناك إشيييي اليات  اتعاري منها السييييلطة الفلسييييطينية يتارب اإلشيييي اليات الداخلية الت إلض

 اتالمتمثلة بوياب الظهير العربي تاإلسيييييالمي للقضيييييية الفلسيييييطينية اخارتية تعاري منها
إلض  تهناك من يذهب ."كا  مة المليجية" رلوالهم بالمالفات البينية فيما بينهمتذلك ا

 التالبب في الورقة الفلسطينية من أتل تحقي  رؤياهم الما ة ما هو أبعد كالرغبة في
تقد ذكرت ريورك تايم  بأن تلض  .(إيران التطبيال أت مسيييييييألة العداا من)سيييييييواا في ملف 

العهد السعو ي محمد بن سلمان مارس ضوو ا بلض رليس السلطة الفلسطينية من أتل 
  .10تقديم تنا ات لصالح ال يان الصهيوري 

                                  
 الرابط.م، 2018-1-3م( ، تاريخ االطالع 2-1-2018تاريخ النشر )  " الفلسطينيون يشجبون قرار الكنيست بشأن القدس"،موقع الجزيرة ،   6
 بط.الراجع سبق ذكره ، ، مر 48موقع عرب  السلطة الفلسطينية أمام مستقبل غامض وخيارات صعبة بعهد ترامب"،رامي حيدر ،   7
 الرابط.م، 2017-12-25م( ، تاريخ االطالع 25-12-2017تاريخ النشر) ، موقع الجزيرةمخطط إسرائيلي لمليون وحدة استيطانية بالضفة"،   8
م( ، 23-12-2017تاريخ النشر ) العربية ،  cnnموقع  هنية يحذر: هناك معلومات عن اتجاه إدارة ترامب لالعتراف بيهودية إسرائيل وشطب حق العودة"،  9

 الرابط.م، 2017-12-24تاريخ االطالع ، 
 الرابط.م، 2018-1-3م( ، تاريخ االطالع 3-12-2017تاريخ النشر )  ،نيويورك تايمز ،السالم الفلسطينية للشرق االسط"خطة ، توماس كوكس  10

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/2/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%AC%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/2/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%AC%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://www.arab48.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2017/01/31/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D9%88%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
http://www.aljazeera.net/news/international/2017/12/25/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/international/2017/12/25/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/12/23/hamas-ismail-haniya-trump-israel
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/12/23/hamas-ismail-haniya-trump-israel
https://www.nytimes.com/2017/12/03/world/middleeast/palestinian-saudi-peace-plan.html
https://www.nytimes.com/2017/12/03/world/middleeast/palestinian-saudi-peace-plan.html
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ة تارب الدتر السييييلبي الذي تلعبه الوايات المتحدم ا مري يإلض الموقف العربي  يصييييبت
تبلض الرغم  ا الح ال يان الصهيوريإلض  اقتصا يات سياسيا اتجاه السلطة الفلسطينية

ر إا أن الدت امن معرفة السييييلطة الفلسييييطينية المسييييب  بالدتر ا مري ي الدابم للصييييهاينة
  .ة هيورية بحتلرؤ   ك تفقا  اامري ي اآلن أ بح يتحر

 

 سيناريوهات تمستقبل السلطة الفلسطينية :ور الثاريالمح
 ستمرار السلطة الفلسطينيةا :السيناريو ا تو

في المنظور المتوسيييين بلض أن تتمذ  من المتوقال أن يسييييتمر بقاا السييييلطة الفلسييييطينية
 :اآلتيةإحد  ا ش او 

  :هو بليهبقاا الوضال بلض ما  :توا  ااحتماو
قد تنجح السييييلطة الفلسييييطينية في تمطي المطوم ا مري ية التصييييعيدية المتعل  بنقل 

ن تتمذ السييييييلطة بعد أ االقدس تإسيييييي ات اللييييييار  الفلسييييييطينيإلض  السييييييفارم ا مري ية
تهو  الجمعية العامة لألمم المتحدمت مجلس ا من بتراضيييييية فياالفلسيييييطينية خطوات 

المح مة إلض  ش ات تربما تقدب السلطة الفلسطينية  .السابقةما حدث بالفعل في ا ياب 
 رت بها ال يان الصيييييهيورياتحقي  رسيييييمي في ترالم الحرب التي الجنالية الدتلية لفتح 
تقد تلجأ  .تملف ا سر  الفلسطينيين في السجون الصهيورية .تبلض رأسها ااستيطان

ر الوايات المتحدم تسييييطا لحل بتبااسيييية أخر ا من بينها إبالن رفضيييها لميارات سييييا
  .11السلطة بالر ت  الدبلوماسية اكتفاا يتبالتال .  الفلسطيني اإلسراليليالصرا

                                  
 الرابط.مرجع سبق ذكره ،  السلطة الفلسطينية أمام مستقبل غامض وخيارات صعبة بعهد ترامب"،، رامي حيدر  11

https://www.arab48.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2017/01/31/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D9%88%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
https://www.arab48.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2017/01/31/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D9%88%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
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 اهذه اإلترااات قد تنجح في إقنا  الليييار  الفلسيييطيني بتحركات السيييلطة الفلسيييطينية
إلض  مما يؤ ي .ال يان الصييييييهيوريت تتليييييي ل ضييييييوو ا بلض الوايات المتحدم اامري ية

 .مؤسساتهات القالمة حاليا استمرار السلطة الفلسطينية
 

  :تتو  سلطة فلسطينية مف  ة :ثاريال ااحتماو
فبعد التصيييريحات ا خيرم  االسيييلطة الفلسيييطينية تل نها بلييي ل مقسيييم تمتفتوقد تبقض 

رستطيال القوو أن الجهو  المصرية  احركة حماست سواا من قيا ات السلطة الفلسطينية
 تهذا يقرب السييياحة الفلسيييطينية .(فليييلو)ملف المصيييالحة الفلسيييطينية قد في ا خيرم 
بمعني إبا م اللجنة اإل ارية التابال  االجهو  المصييرية أي ما قبل "المربال ا تو"إلض  للعو م

لت ون ت ا من ح ومة محا يييرم قابلة للسيييقوط في  لحركة حماس لح م غ م من تديد
  .أي لحظة

ية في الضييفة الوربية فإرها سييوي تلييهد إشيي اليات كثيرم أما مسييتقبل السييلطة الفلسييطين
فقد بات من  امحمو  بباس بين قيا ات حركة فتح يم الرليس الفلسييطيني الحالبعد تفا

  ما بين محمو اشيييبه المؤكد أن هناك  يييرابات  اخل البيو الفتحاتي بلض خالفة بباس
رتاو  "يل الرتوب برتتخصيييييمه  االو ي محمد  حالنت ا"لممضيييييربرتل فتح ا"العالوو 

 ارليس تها  الممابرات العامة في السيييلطة الفلسيييطينية "ماتد فرج ت ا"ا من السيييابقين 
حظوظه ا له تبلض الرغم من مرض ا خير "كبير المفاتضيييييين"كما يبقض  يييييالب بريقات 

تقد تر   .12سييياسييية قد تفوق كل من ذكرت اسييمااهم سييابقا مقالمة لما يمتل ه من خبرال

                                  
 الرابط.م، 2017-12-22م( ، تاريخ االطالع 21-7-2015تاريخ النشر )  " مستقبل السلطة بعد عباس .. قراءة محلل اسرائيلي"،فلسطين اليوم ،   12

https://paltoday.ps/ar/post/243365/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://paltoday.ps/ar/post/243365/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
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هو الرتل المناسييب في  "رليس الو راا ا سييب "بااقتصييا ي سييالب فياض  ات غربيةته
  .ظل تناحر البيو الفتحاتي

 

  :سلطة في قطا  غ م :ثالثال ااحتماو
سيواا ببر إيصياو قطا  غ م  اركي م أسياسيية في مسيتقبل الدتلة الفلسيطينية قطا  غ م

فة الوربية حركتي فتح تحماس  تيبدت أن اأت ببر ربطه مال سييييييييناا ابأت اا من الضييييييي
تهذا ما يقدب إحد  تفسيرات قبوو حركة فتح بالمصالحة مال حركة حماس  .تعلمان ذلك

سييباب تمسييك أتكذلك يفسيير إحد   اغ مإلض  ببر الجهو  المصييرية تذلك من أتل العو م
تهذا ما أكدته المطوم  .بنه بال امل يتبدب رغبتها في التملبقطا  غ م  حركة حماس

تح  تميييد   ابمليييييييرت  القيييدس الموحيييدم اورتنيييياهاللي و  برلييياسييييييييية المفيييات ييية لح ب 
ضييد تحركات  تصييعيديةتإن لم ت ن تحركات اللي و   .13المسييتو نات في الضييفة الوربية 

فإرها سيييييييتؤكد بلض إقتصيييييييار  تر  االرليس الفلسيييييييطيني محمو  بباس بعد قرار ترامب
 االسييلطة الفلسييطينية بلض قطا  غ م بعد سيييطرم ال يان الصييهيوري بلض الضييفة الوربية

 .أت أي ش ل آخر اأت بلالري اسواا بح م بس ري أت إ اري
 

 :الفلسطينية حل  السلطة :السيناريو الثاري
 :القيا م خارج فلسطين ارتقاو :توااحتماو ا 

مرم ببر مسيييييييابديه مراتعة  من الفلسيييييييطينية محمو  بباس أكثر  لب رليس السيييييييلطة
ترغم بدب تتو  خطة ملموسة لتف يك  .البلدياتإلض  إترااات رقل السلطة الفلسطينية

                                  
م، 2017-12-25م( ، تاريخ االطالع 25-12-2017، تاريخ النشر ) " الليكود يدعو لمؤتمر طارئ لـ"فرض سيادة إسرائيل على الضفة"" ،   24ı موقع   13

 الرابط.

http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/163541-171225-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D9%80%22%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%22
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تطالب بإبفاا السلطة الفلسطينية من الت اماتها الفلسطينيةا إا أن هناك أ وات  السلطة
تهي ف رم تدبمها بع  اللييمصيييات مثل ربيل شييعث تياسيير  .بموتب اتفاقيات أتسييلو
ارتقاو القيا م  .مثل الدكتور سييييييياري رسييييييييبة -خرتن آتهناك  .ببد ربها تمحمو  العالوو

يأتي من خالو إبا م تأهيل منظمة التحرير الفلسيييييييطينية  المارج ربماإلض  الفلسيييييييطينية
ستحداث رظاب سياسي فلسطيني اأت ببر  ابتبارها الممثل اللربي لللعب الفلسطينياب

في حاو ت يييييييوو محمو  العالوو  "حل السيييييييلطة الفلسيييييييطينية"تقد تتع   ف رم  .تديد
تها  المتليييييد ين "ال يان الصيييييهيوري برليس  يصيييييفه  الذيت اقومتهو مرشيييييح ب اللح م

بو العينين تكالهما بارض أأت سلطان  "أبو ماهر"محمد غنيم أت  ا"اإلرهابيين لحركة فتح
  .اتفاقية أتسلو منذ البداية

إلض  العال  الذي قد يحوو أماب حل السيييييلطة الفلسيييييطينية تإرتقاو القيا م الفلسيييييطينيةت
 افي الم ايا التض يتمتال بها رتاو النفوذ في السيييلطة الفلسيييطينية يصيييهالمارج يم ن تلم

ال يان الصهيوري تالدتو العربية بلض بدب ت تحرص كل من الوايات المتحدم ا مري ية
كما من المتوقال  ا بمها باللييي ل الذي يحافل بلض اسيييتمرارهات حل السيييلطة الفلسيييطينية

يعاب مؤسيييييييسيييييييات منظمة التحرير الجديدم أن ترف  ا رظمة العربية الحالية من اسيييييييت
 .تقيا اتها بلض أراضيها

 

  :رهيار النظاب السياسي الفلسطينيا :ثاريااحتماو ال
تعتبر مقدمة تضد تتو  السلطة الفلسطينية  "بالتمر  الصامو"هناك حالة يم ن ت فها 

ختياره ابا ت2006فبعيدا بن تمر  الليييعب الفلسيييطيني باب  اارهيار السيييلطة الفلسيييطينية
 اهناك تحركات لم تحل بتوطية إبالمية تافية الحركة حماس في اارتمابات التلريعية

ففي مدينة المليل  البو بلنا  شيييييييمصييييييييات بار م أن يمتنال المحافل المعين من قبل 
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تفي القدس  .السيييييييلطة الفلسيييييييطينية بن التدخل غير الضيييييييرتري في التجارم المحلية
الذي يقيم  -المعين من قبل السييلطة الفلسييطينية  حافلاللييرقية  لبو أسيير بار م من الم

أن يمتنال بالمثل بن التدخلا تفي تنين توفي المحافل موسيييييييض قدترم  -خارج المدينة 
بعد إ يييييييابته بنوبة قلبية في أبقاب إ الق النار بلض من له من قبل مهاتمين مجهولينا 

  .14تلم تجرؤ السلطات بلض اتهاب الجنام في القضية
لتحركات الرليس الفلسييطيني محمو  بباس ا خيرم ضييد قرار ترامب من المتوقال ترظرا 

أن يقوب ال يان الصيييييييهيوري بفرض بقوبات مالية تإ ارية تسيييييييياسيييييييية بلض السيييييييلطة 
ارهيار السيييييييلطة إلض  الفلسيييييييطينيةا من شيييييييأرها أن تؤ يا بن قصيييييييد أت بن غير قصيييييييدا

  .15الفلسطينية
 

 نية تديدمميال  سلطة فلسطي :السيناريو الثالث
 :بربيرفوذ  :أتا  

أكد المحلل الصيييييهيوري تاكي خوتيا أن مسيييييتقبل قيا م السيييييلطة الفلسيييييطينية بقيا م 
محمو  بباس ما  او غامضييييياا فيما تظهر في ا ف  تحركات مصيييييرية بقيا م السييييييسيييييي 

للعب  تر أكبر في الملف الفلسيييييييطينيا بعد رحيل محمو   تأر رية بقيا م الملك ببد هللا
 "معاريف"تقاو خوتي في مقالته بصيييييحيفة  .بلييييي ل مفاتب أت بترتيب  بيعي بباس

للعالقات الصيييييييهيورية المصيييييييرية يالحظون أن هناك رياحا تديدم تهب من أن المتابعين 
أن هناك خريطة إلض  تروه .بالملف الفلسيييييطيني يتعل  فيماالقاهرم تحمل خططا تديدم 

                                  
م( ، 10-10-2012تاريخ النشر)  " مستقبل السلطة الفلسطينية: هل االنهيار خيار؟"، د واشنطن لسياسة الشرق االدني ،إهود يعاري، ناثان بروان ، معه  14

 الرابط.م، 2017-12-22تاريخ االطالع 
 الرابط.م، 2017-12-22م( ، تاريخ االطالع 14-2-2014تاريخ النشر )  مستقبل السلطة الفلسطينية بين الحل واالنهيار"،، عدنان ابو عامر  15

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-future-of-the-palestinian-authority-is-collapse-an-option
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-future-of-the-palestinian-authority-is-collapse-an-option
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2017/09/palestinian-authority-self-governing-israel.html
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2017/09/palestinian-authority-self-governing-israel.html
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الجهو  المصييييرية الجديدما مؤكدا أن  سييييياسييييية تديدم للملف الفلسييييطيني تمتبب تراا
القاهرم في هذه ا ثناا تسيييتول رافذم الفرص المتاحة تهي تمليييض من تفويتهاا خا ييية 

  .16.تأن بهد بباس قد ينتهي خالو سنة أت سنتين بل ل  بيعي
 ااسيييييييتبداو السيييييييلطة الو نية الفلسيييييييطينية الحاليةإلض  التحرك العربي ا خير قد يؤ ي

 للرؤية تفقا فلسييييطينين أشييييماص تعيين ببر –رم أت غير مباشييييرم بسييييلطة بربية مباشيييي
ما يبيدت  - العربيية ن كل من ا ر ن تمصييييييير تالسيييييييعو ية ا تر  ابتراي ترامب أفعلض 

تلهذا قررت هذه  اره يم ن اسيييييييتمالص الفوالد منهأبالقدس ليس بهذا السيييييييوا تتعتقد 
قضييية الفلسييطينية بال امل ن تضييال ثقلها الدبلوماسييي في محاتلة تولي شييؤتن الأالدتو 

  .بدا من الرليس الفلسطيني
تل يل لجنة برلاسته تبضوية كل  افقد أبلن أحمد أبو الويلا أمين باب الجامعة العربية

من مصير تا ر ن تالعربية السيعو ية تالسيلطة الفلسيطينية لتتولض مهمة توتيه سيياسة 
بباس بتورين العالقات  الرليس اتهموأن  دبع .القدسالتصيييييييدي فيما يتعل  بقضيييييييية 

  .17العربية اامري ية من خالو تصريحاته 
تفي ضيييييييوا ااضيييييييطرابات المتوقعة في ا ر ن بدأ البع  يناقة إم ارية إبا م ربن 
الضييييفة الوربية تا ر ن من خالو ترتيب خاص تصييييبح فيه الضييييفة الوربية تاية أر رية 

 .18ارفتاح بلض هذه الف رمتقد اقترح بع  المسؤتلين ا ر ريين ا .شبه مستقلة
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 سلطة تديدم :ثاريا  
تت ون من رمب تديدم  اأن تلهد الساحة الفلسطينية ميال  سلطة فلسطينية تديدم أي

تقد تأتي هذه السلطة تفقا  ابعيدم بن الوتوه المألوفة من القيا ات الفلسطينية الحالية
 "أتا قياب تحركات شيييييعبية في الليييييار  الفلسيييييطيني يم ن تسيييييميتها  ابوامل منها ملعد

ضد القيا ات الفلسطينية الحالية سواا في الضفة الوربية أت قطا   "بالربيال الفلسطيني 
ثاريا ربما  .البال  الحياتية التض ت ييلو اليهات غ م كحالة سييمن بلض ا تضييا  السييياسييية

تراا ارتمابات فلسطينية تلريعية ترلاسية ضرترم إإلض  تتو ل ا ح اب الفلسطينية
تقد تتع   هذه الفر ييييييية في حاو  اتأتي بنتالج مفات ة بصيييييييعو  قوالم تتتوه تديدم

أخيرا قييد تلجييأ قيييا ات  .حظيييو النمييب الفلسيييييييطينييية الجييديييدم بييدبم من بع  الييدتو
 رمب إختيار من – الملييييييياركة حاو في –حركتي فتح تحماس تربما الجها  ااسيييييييالمي 

 يمية لتمثيلهم في اارتمابات المسيييييييتقبلية القا مة لليييييييعورهم بعدب قنابة الليييييييار  أكا
 .الفلسطيني بقدرات القيا ات الفلسطينية الحالية

 

 :ختاما
هناك رغبة بربية  يييييييهيورية  تلية في الحفال بلض السيييييييلطة رغم التحوات الراهنةا 
بقيياا السيييييييلطيية )ا تو حتمييالييية السيييييييينيياريو اتهييذا مييا يع   من  االفلسيييييييطينييية الحييالييية
كما سييتحرص السييلطة الفلسييطينية  افي المنظور القريب بلض ا قل (الفلسييطينية الحالية

تليييي يل إلض  با2018أمال في أن تؤ ي اارتمابات الصييييهيورية القا مة مارس  ؛هالبلض بقا
يم ن أن ت ون منفتحة بلض  "ح ب العمل"ت "اللي و "بين  التالفيةح ومة أكثر تسطية 

كما تعلم السيييييييلطة  .اتماذ خطوات هامة مثل تحسيييييييين تضيييييييال السيييييييلطة الفلسيييييييطينية
راضيييي الفلسيييطينية سيييوي الفلسيييطينية أره في حاو حلو السيييلطة فإن ااقتصيييا  في ا 
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 الصحة تالتعليم تااتصاات تالمياه تالطاقةا تتعرض أكثر من ينهار في كافة القطابات
ما مما سيييرفال معدو البطالة لمسييتويات ألف موظف فلسييطيني لفقدان مصييا ر  خله 150

ا مال ارتفا  معدات الفقر تالجريمة تالمرتج بن %70غير مسيييييييبوقة بنسيييييييبة ت يد بن 
القارون بليي ل خطيرا تأن تلجأ الميلليييات المسييلحة لتطبي  القارون بأيديهاا مما سيييع   

 .(19) هيورية -من فرص تقو  أحداث بنف  اخلية فلسطينية تكذلك فلسطينية
 

                                  
 اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات( 19)


