
استمرار الوضع الراهن يعني إعاقة تشّكل األرضية الالزمة لالنتقال إىل السيناريوهات 

األخرى، والتي تخّص إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية 

وعموم الفلسطينيني، ومع ذلك، فكلام طال استمرار سيناريو االستمرار، زادت احتاملية 
أن تصبح عوامل متكينه، واملوضحة أدناه، محفزات للسيناريو الثاين والثالث والرابع. 1

إعدام حل الدولتني

مل تتوقّف إرسائيل عن االستيطان يف الضفة الغربية حتى بعد أن تأسست السلطة 

الفلسطينية، وزادت وترية االستيطان مبسارين، األول بكتل استيطانية جديدة، والثاين 

بوحدات سكنية جديدة يف الكتل القامئة، مضافاً إىل الجدار الفاصل والطرق الرسيعة 

واملعسكرات، ويف الوقت الذي كانت فيه حركة الضم والتوّسع تسري بوترية متثاقلة 

ومتباينة خالل الثالثة عقود املنرصمة، إال أّن السنوات األخرية شهدت قفزة يف النشاط 

االستيطاين يف الضفة الغربية مبا فيها القدس الرشقية، وتحديداً يف السنوات الثالث 

األوىل من حكم الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب، حيث تضاعف بناء الوحدات 

االستيطانية، وهو واقع يحول دون إمكانية قيام دولة فلسطينية يف األرايض املحتلة 

عام 1967. أما مدينة القدس فيتم استهدافها من خالل مخطط شامل يهدف إىل 

زيادة البناء السكني يف املدينة وتحديث املناطق الصناعية وبناء األبراج التجارية عىل 

حساب الوجود الفلسطيني فيها. هذا التنامي يف عدد املستوطنات والوحدات السكنية 

يأيت منسجامً مع رؤية االحتالل لزيادة عدد املستوطنني يف الضفة الغربية، ورشعنة 

االستيطان من خالل مجموع من القوانني التي بدأت بسّنها. 

املواقف اإلقليمية والدولية 

مل تستطع السلطة الفلسطينية أن تبني شبكة عالقات عىل املستوى الدويل متكّنها 

من إحراز تقّدم يف محاوالت الضغط عىل االحتالل اإلرسائييل، بل وصلت إىل حد 

خسارة الدول الصديقة والحليفة، لرتاكم فوق الفشل السياسايت وقضايا الفساد فشالً 

دبلوماسياً. يف مقابل ذلك، كان نتنياهو يسّجل إنجازات متتالية يف اإلقليم عىل صعيد 

بناء جسور للتواصل مع الدول الخليجية. الخسارات الكبرية عىل املستوى العريب 

أتت يف ظل إتفاقيات إبراهيم التي قادتها إدارة ترامب األمريكية منحازة بالكامل 

لالحتالل، ودعم املوقف اإلرسائييل بشأن القدس والضفة الغربية، والسياسة الوحيدة 

التي انتهجتها السلطة يف عهد ترامب هي سياسة الجمود، إذ مل تحرّك ساكناً أمالً يف 

عدم التجديد لرتامب بوالية ثانية. ومل تحقَّق آمال القيادة الفلسطينية بفوز بايدن، 

فام استطاع بايدن االنقالب عىل خطوات ترامب بشأن الفلسطينيني، وما زالت إرسائيل 

مستمرة يف سياساتها االستعامرية، وكل ما تّم أن السلطة أعادت التنسيق األمني حتى 

قبل وصول بايدن إىل البيت األبيض، حيث كان أبو مازن قد جمد التنسيق األمني يف 

خطوة احتجاجية مل تدم طويالً ومل تحقق أي إنجاز.  

1. مالحظة: استُخِدمت صيغة املذكر يف هذا النّص لتبسيط األسلوب، ولكّن املقصود مخاطبة الجنَسني عىل حّد سواء.

إنتاج الفلسطيني الجديد 

االستيطان مستمر، وما زالت املواقف اإلقليمية والدولية ليست يف صالح الفلسطينيني، 

والسلطة الفلسطينية مل تتوقّف عن سياسات خلق الفلسطيني الجديد، فقد بذلت 

جهوداً واضحة يف الضفة الغربية، متثّلت يف تكثيف السياسات االقتصادية املعتمدة 

عىل مصادر دخل مرتبطة باالحتالل، وترافقت مع تسهيالت بنكية، غريت من 

أمناط الحياة للمواطن الفلسطيني يف الضفة الغربية، بحيث أصبح الحديث عن أي 

حراك سيايس أو ميداين ضد السياسات اإلرسائيلية مكلف جداً ومؤثر عىل كل بيت 

فلسطيني، وقد شهد املجتمع الفلسطيني سنوات من الرتويض من خالل قطع الرواتب 

يف القطاع العام وتأخريها وما إىل ذلك من استكامل السرتاتيجية العصا والجزرة. ولكن 

مل تقترص مسألة خلق الفلسطيني الجديد عىل البعد االقتصادي، فسياسات القمع التي 

ارتكبتها األجهزة األمنية الفلسطينية خلقت بيئة من الخوف واإلرهاب، الذي حال 

حتى فرتة قريبة دون ميالد حراك شعبي واسع عىل أرضية القضايا الوطنية، فالحركات 

الشعبية تم حصارها حول قضايا مطلبية كالرواتب والضامن االجتامعي، مبا يشري إىل 

نجاح يف خلق الفلسطيني الذي ال يتجاوز الخط األحمر املرسوم له.

غياب رؤية فلسطينية بديلة 

أقىص ما فعلته قيادة السلطة الفلسطينية يف ظل تراكم كل هذا الفشل واستمرار 

السياسات االستعامرية االستيطانية، هو أن تلّوح بحل السلطة، وهي بذلك تعلن 

للجميع أنها ال متتلك أي رؤية بديلة عن حل الدولتني، وكل ما ميكنها طرحه هو أن 

تهدد بالتوقف عن “التنسيق مع االحتالل”، دون أن يتحّول هذا الطرح إىل فعل.
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»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

بالل الشوبيك، هو رئيس دائرة العلوم السياسية يف جامعة الخليل يف 

فلسطني. وهو عضو يف الجمعية األمريكية للعلوم السياسية. وله مقاالت 

ومنشورات حول اإلسالم السيايس والهوية. عمَل بالل يف السابق رئيًسا 

لتحرير صحيفة الواحة املاليزية، ومحارًضا يف قسم العلوم السياسية بجامعة 

النجاح الوطنية، ورئيًسا لوحدة الدراسات يف املركز الفلسطيني للدميقراطية 

والدراسات.
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