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 عنمن املعلومات  اجليش اإلسرائيلي يف وقت الحق مزيداًالناطق بلسان وأصدر 
ضافيين يف بيروت زعم أن حزب الله استخدمهما لتصنيع أجزاء موقعين إ

أحد املوقعين عبارة عن منشأة حتت األرض تم و .للصواريخ دقيقة التوجيه
مطار  يعائلة، شرق 70تعيش فيها  بقاتط 7مبان سكنية من  4بناؤها حتت 

بيروت الدويل، وتقع بجوارها كنيسة ومركز طبي، وتقع املنشأة الثانية حتت 
 90 نحوتقع على بعد وعائلة  50 نحوسكن فيها يعمارات سكنية  5مع من جم

 .من مسجد متراً

هاجم نتنياهو إيران بسبب عدوانها اإلقليمي املستمر وخططها  من ناحية أُخرى
تنتهك القيود املفروضة عليها بموجب  وأشار إىل أنها .المتالك أسلحة نووية

، وبالتايل ستكون قد أنتجت ما يكفي من 2015 املبرم معها سنةاالتفاق النووي 
 .اليورانيوم اخملصب لقنبلتين نوويتين يف غضون أشهر قليلة

 ه يطلق علي ةتعمل إيران على جيل جديد من أجهزة الطرد املركزي": نتنياهو وقال

IR9 سيضاعف قدرة التخصيب اإليرانية خمسين مرة. ليس هناك شك يف أن و
 ."نوويةإيران تسعى المتالك أسلحة 

. اه وموّلهمن العدوان اإليراين بل غذّ أن االتفاق النووي مل يحدّ وكرّر نتنياهو
عادة فرض إكي دونالد ترامب على انسحابه من االتفاق ويروشكر الرئيس األم

اإلدارة حاولت إقناع جملس هذه العقوبات املشددة على إيران، وأشار إىل أن 
ن اخلطوة فشلت يف إ ملفروض على إيران، إالّاألمن الدويل بتمديد حظر األسلحة ا

 .كسب دعم أعضاء اجمللس اآلخرين

وقّعهما مع اإلمارات العربية  نذيلالسالم ال كما تطرق نتنياهو إىل اتفاقيْ
كانت احلايل. وقال: " سبتمبرأيلول/ 15 يوماملتحدة والبحرين يف البيت األبيض 

ية منذ أكثر من ربع قرن. وهذه هذه أول معاهدة سالم بين إسرائيل ودولة عرب
هي املرة األوىل التي يتم فيها توقيع اتفاقيات سالم بين إسرائيل ودولتين 

سيجلب هذان االتفاقان اجلديدان لشعوبنا نعمة السالم  .عربيتين يف نفس اليوم
والفوائد الهائلة التي تأتي مع املزيد من التجارة واالستثمار والتبادل التجاري 

خرى. كما أنني ال لسياحة وزيادة التعاون يف العديد من اجملاالت األُوالنقل وا
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 نضم إىل دائرة السالم قريباً يأشك يف أن املزيد من الدول العربية واإلسالمية س
 اً."جد

نتيجة انفصال  االسالم مع اإلمارات والبحرين جاء إن اتفاقيْنتنياهو وقال 
ا واستخدم نيلفلسطينيا ار إىل أنشواضح عن استراتيجيات املاضي الفاشلة، وأ

، السالم بين إسرائيل والعامل العربي األوسع إزاءحق النقض  لفترة طويلة جداً
على مدى عقود كان التقدم يف عملية السالم رهينة مطالب فلسطينية غير و

وإجالء آالف  1967إسرائيلياً إىل خطوط  واقعية على اإلطالق تشمل انسحاباً
 .ارتكاب تطهير عرقي فعلياً فيما يُعتبر املستوطنين 

اعترافها وأشاد بنهج إدارة ترامب حلل النزاع راسخ يف الواقع،  وأكد نتنياهو أن
ها خطتبالقدس عاصمة إلسرائيل وبالسيادة اإلسرائيلية على هضبة اجلوالن و

أن دائرة السالم اآلخذة باالتساع  ["صفقة القرن"]. وأعرب عن اعتقاده للسالم
 .أكثر عل احتمال التوصل إىل اتفاق سالم نهائي مع الفلسطينيين مرجحاًستج

حسن نصر الله السيد قال األمين العام حلزب الله  ورداً على خطاب نتنياهو هذا،
زيارة إىل ممثلي وسائل اإلعالم  دعاإن احلزب يف خطاب ألقاه الليلة املاضية 

على  هذا األخيردف كشف كذب بهالذي ذكره رئيس احلكومة اإلسرائيلية املكان 
  .الهواء مباشرةً

  
  على مشروع القانون الرامي يصادق نهائياً لكنيست [ا

 ]إىل تقييد حق التظاهر خالل فترة اإلغالق املشدد

  
  Ynet ،30/9/2020موقع 

  
 فجر اليوم (األربعاء)صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة 

  على مشروع القانون الرامي إىل تقييد حق التظاهر خالل فترة اإلغالق املشدد. 

  عضواً. 38عضو كنيست وعارضه  46وأيد مشروع القانون 
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كما وصلت إىل  ظاهرات حاشدة ضد هذه اخلطوة.تقبالة مقر الكنيست  وأُقيمت
 لبعضها بدخول الّإسمح مل يُ لكن ،سيارة 1000قافلة احتجاجية تضم  القدس
  .الكنيستحميط 

  
  حاالت الوفاة اليومية بالنسبة إىل عدد السكان يف [تقرير جديد: معدل

  ]يف الواليات املتحدة عدلاملجتاوز إسرائيل جراء فيروس كورونا 
  

  30/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  

تقدم ["أمان"] عسكرية تابعة لشعبة االستخبارات الفرقة عمل  تقرير أصدرته قال
حاالت الوفاة  معدلن إ )الثالثاء( املشورة إىل وزارة الصحة اإلسرائيلية أمس

ألول اليومية بالنسبة إىل عدد السكان يف إسرائيل جراء فيروس كورونا جتاوز 
  .يف الواليات املتحدةحاالت الوفاة  معدل مرة

إسرائيل  يفبالفيروس اليومية اجلديدة  اإلصابة إىل أن حاالتالتقرير كما أشار 
 .ال تزال األعلى يف العامل

 الفائتاليومية يف إسرائيل خالل األسبوع  اةالوفحاالت بلغ معدل  للتقرير، ووفقاً
 2.2 نحولكل مليون شخص بينما كان املعدل يف الواليات املتحدة حالة  3.5

 .لكل مليونحالة 

ناجمة عن أظهر أحدث بيانات وزارة الصحة يف إسرائيل أن حصيلة الوفيات الو
مع تسجيل أكثر  حتى الليلة قبل املاضية،وفاة  1500فيروس كورونا جتاوزت 

  .ثالثة أسابيع خالل نحوحالة وفاة جديدة  500من 

حاالت استمرار ارتفاع حاالت مع  1507وبلغ عدد حاالت الوفاة صباح أمس 
 .طرةاحلاالت اخلاجلديدة وعدد  اإلصابة

غالق اإل يُرفعن أدلشتاين إيويل اإلسرائيلي استبعد وزير الصحة من ناحية أُخرى 
  ية بعد أسبوع ونصف األسبوع.يهوديف نهاية فترة األعياد ال
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إدلشتاين، يف سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة "كان" [تابعة لهيئة البث أضاف و
دون ن متدريج السيتم هذه املرة ب اإلغالق اخلروج من الرسمية اجلديدة] أمس، أن

 وجة األوىلاملمن  تم استخالصهاالعبر التي  إثريف  ، وذلكي ضغطالرضوخ أل
  لتفشي فيروس كورونا.

رئيس احلكومة بنيامين  مساء أمس أن 12وذكرت قناة التلفزة اإلسرائيلية 
يف حماولة الحتواء  أنه من املمكن تمديد اإلغالق ملدة شهر تقريباً يعتقد نتنياهو 

 .الفيروستفشي 

املدير العام لوزارة الصحة حيزي ليفي ونائبه إيتمار غروتو يف األيام  أكد كما
 يوم نهما ال يعتقدان أن احلكومة ستسيطر على تفشي الفيروس بحلولأاألخيرة 

 .وأنهما يتوقعان أن يتم تمديد اإلغالق ،أكتوبرتشرين األول/ 11

لشؤون كورونا اجتماعاً أن يعقد اجمللس الوزاري اإلسرائيلي املصغر املقرر   ومن
  التخاذ قرارات بهذا الشأن. اليوم (األربعاء)

 تطلقأطرية التي ستستمر يف حملتها القُ اإلسرائيلية أمس أنهاأكدت الشرطة و
غالق وتعليمات وزارة الهادفة إىل تطبيق اإلو ،عليها اسم "املسؤولية ستنتصر"

   الصحة ملواجهة تفشي فيروس كورونا.

يف  حاجزاً 40سيتم نصب نحو  ؤولة يف قيادة الشرطة أنهوقالت مصادر مس
، وستشدد اإلسرائيلية البلداتاملدن والطرقات الرئيسية وتكثيف النشاطات داخل 

  الشرطة أكثر فأكثر على فرض القانون.
  

  أن نتنياهو غيريف مرحلة معينة قد أقرّر  :مندلبليت[
  ]رئيس للحكومةكه ماتقادر على ممارسة مه

  
  30/9/2020"معاريف"، 

  
يف نه قد يقرر أقال املستشار القانوين للحكومة اإلسرائيلية أفيحاي مندلبليت 

رئيس كه ماتأن بنيامين نتنياهو غير قادر على ممارسة مهمرحلة معينة 
 بسبب لوائح االتهام املقدمة ضده بشبهة ارتكاب خمالفات فساد. للحكومة
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 ]العائلة[" هصحيفة "همشبحا أدىل به إىل يف حديثهذه جاءت أقوال مندلبليت و
  . )الثالثاءأمس (منها مساء  ةمقاطع صوتي 12 ة التلفزة اإلسرائيليةبثت قناو

"إذا قمت بخلط األمور  يف سياق حديثه نتنياهو قائالً:مندلبليت  خاطبو
وضعك اجلنائي قد تبدأ  يفواستخدمت سلطتك احلاكمة كرئيس للحكومة للتأثير 

إىل  قد تصل األمور جتاه نحو مشكلة كبيرة"، وأكد أنه مع مشكلة كهذهاألمور باال
 رئيس للحكومة. كه ماتغير قادر على القيام بمه يصبح فيه نتنياهووضع 

 ؟ما إذا كان من املستحيل التعامل مع املشكلة يمكن معرفةمتى ورداً على سؤال 
د عُييف كل مرة ه وشدّد على أنأن األمر ليس مسألة حسابية، مندلبليت أجاب 

 .عشرة قبل اتخاذ القراراتللف وليس فقط لألل

واعتبر املستشار القانوين للحكومة أن الطريقة األسلم للتعامل مع استخدام 
تضارب وجود  بشأنتسوية إىل التوصل معه  ينتنياهو سلطته احلكومية ه

بين كونه رئيس حكومة ويف الوقت عينه متهماً بارتكاب شبهات  مصالح
 ائية.جن

النيابة  وإىلجلهاز القضائي إىل ااالتهامات التي وجهها نتنياهو ونفى مندلبليت 
 عُرضت عليه تنطويأن جميع األدلة التي  وأكدضده،  بشأن حياكة ملفاتالعامة 

  من طرف احملكمة. إلدانته على احتماالت كبيرة

يف ظل  خصوصاً، وحماكمة سريعة لنتنياهوعقد مندلبليت إىل أنه طالب ب أشارو
ن ذلك يجب أن يتم يف أسرع وقت إ"قلت  :. وأضافاألخير االدعاءات التي يطلقها

تخذ قرار سريع يف هذا سم هذه املسائل وأن يُممكن ألن اجلمهور يريد أن حتُ
للغاية. يجب أن  ئاملسألة طيلة خمس سنوات، هذا أمر سي هذه جرّ ال يجوزالشأن. 

يف أقرب وقت ممكن والبت  بغية االنتهاء منهابعة خالل أيام متتا ةتتم احملاكم
  وحسمها." يف جميع االدعاءات

  
  
  



ر

ة 
و 
يف 
- 
اً 
ا 
ن 
 ،
ة 

ة 
ا 
ى 
ص 
ي 
ى 

 يرجى ذكر املصدر

  ت
  يل

 االنتفاضة
ما جرى هو

يف التحديد
- ق أوسلو

تاريخياًئياً 
، تراجعوابلة
واحداً من 
الفلسطيني، 

بين تشكيلة

فترة كثيرة
ها صورتها
وبين القوى
ننا تلخيص
يوهات التي
عياتها على

 عند االقتباس 

 

ليل التغييرات
على إسرائي 

على نشوب
ة األقصى". 

، باملعاصر
 توقيع اتفا

نهائاً قرارمل 
الدولة املقب 

كان  نشب
- سرائيلي

فلسطينيين 

ن بداية ف
 يف نهايته
قات بينها و

عاماً يمكن 
يل السيناري

ستكون تداع

/9/2020 

الثانية: حتل
 وتداعياتها

عاماً ع 20 
ن "انتفاضة

فلسطيني امل
سنوات على

ل ويف العامل
ةتنميسي و

راع الذي
 النزاع اإلس
احملسوم للف

   الوطنية.
كان 2000

ية، تغيرت
شبكة العالق

20 مرور

انية، وحتلي
ينية، وما س

/24تيجيا"، 

االنتفاضة ا
الفلسطينية

  
كرى مرور

 الفلسطينيون
 التاريخ الف

س 7د مرور 
 يف إسرائيل

سياسالسار مل
لقتال. الصر
يف تاريخ 
يخي وغير ا
من األهداف
0/سبتمبر 

 الفلسطينية
 داخلها، وش

رائيل. بعد
نتفاضة الثا
ومة الفلسطي

  احث
ت واالسترات

على نشوب 
ى املنظومة 

وم حتل ذك
ان يسميها
 املهمة يف

ملاضية. بعد
ظر كثيرين

املتوجه إىل
 خنادق الق

ثر ضراوة يف
لتخبط التاري
تناقضات م
 يف أيلول

نظومةيف امل
 القوى يف

 رأسها إسر
حدثتها االنت

و يف املنظ

با - لشتاين
ليا للسياسات

شرون عاماً ع
ي طرأت على

مثل هذا اليو
ية، أو كما كا

ملنعطفات
د الثالثة امل
 اعتُبر يف نظ

التطينيين ب
لوراء، إىل

األكثر اعات
د استمرار ال
ة وكثيرة الت

ب الصراع
طرابات يف
ة وموازين
رجية وعلى

رات التي أح
 أن تتطور

  يل.

 
8

ميخائيل ميل
معهد هرتسل

عش
التي

 يف م
الثاني
أحد ا

العقود
الذي

للفلسط
إىل ا
الصرا
وجسّد
واسعة

 نشوب
االضط
الذاتية
اخلار
التغير
يمكن

إسرائي

 

8 

 

  
م 

"م
  



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
9 

  حتليل التغييرات
  28االنتفاضة الثانية هي حدث تاريخي له تاريخ بداية متفق عليه (يف 

، يف اليوم التايل نشبت يأيلول/سبتمبر زار أريئيل شارون احلرم القدس
مواجهات مسلحة واسعة النطاق يف جميع أرجاء "املناطق")، لكن ليس 
لها تاريخ انتهاء حمدد. يوجد بين الفلسطينيين مَن يدّعي أن االنتفاضة 
 الثانية وصلت إىل نهايتها مع موت ياسر عرفات يف تشرين الثاين/

وصعود أبو مازن الذي تبنى رؤيا استراتيجية خمتلفة  2004نوفمبر 
تماماً؛ وهناك مَن يقول إن االنتخابات العامة يف السلطة الفلسطينية يف 

ة بالقوة على قطاع التي فازت فيها "حماس"، وسيطرة احلرك 2006نة س
هما اللذان أنهيا االنتفاضة الثانية؛ وهناك  2007/يونيو غزة يف حزيران

من هجمات بإطالق النار  حتولتمَن يزعم أن املواجهة مل تتوقف أبداً، بل 
وهجمات انتحارية إىل معارك عسكرية وجوالت تصعيد يف قطاع غزة، 

  هجمات أفراد يف الضفة الغربية.و
 كثيرة أُخرى يف  مثل حاالت -  التطورات يف االنتفاضة الثانية أثبتت

أن دينامية التصعيد أقوى بكثير من اخلطط، وهي  -  التاريخ الفلسطيني
توصل الفلسطينيين تقريباً على الدوام إىل واقع خمتلف وأسوأ من الذي 

إليه عرفات قدماً بصورة استباقية  بادر"التفجير" األول الذي خططوا له. 
، على ما يبدو من أجل العودة 2000ومقصودة يف نهاية أيلول/سبتمبر 

إىل املفاوضات من موقع قوة، ترافق مع مواجهات شعبية واسعة النطاق، 
لكنها حتولت بسرعة إىل صراع مسلح، قادته التنظيمات املسلحة وعلى 

السلطة الفلسطينية التي كانت يف احلزب احلاكم  يف  - رأسها "فتح"
طليعة الداعمين للعملية السياسية. باإلضافة إىل ذلك، االنتفاضة التي 
بدأت كمواجهة وطنية شاملة ضد إسرائيل حتولت إىل صراع فلسطيني 

  داخلي شرس، غيّر بصورة دراماتيكية صورة املنظومة الفلسطينية.
  بما هي عليه اليوم تكشف  2000مقارنة املنظومة الفلسطينية يف سنة

التغييرات العميقة التي طرأت عليها. يف هذا اإلطار يمكن اإلشارة إىل عدد 
  من الفوارق اجلوهرية بين املاضي واحلاضر:
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: بدأت االنتفاضة الثانية بينما كان يسيطر ساحاتة إىل ساحمن   - أ
على املنظومة الفلسطينية عنصر قوة واحد (السلطة الفلسطينية) 

احد (عرفات). بعد مرور عشرين عاماً، تسيطر على املنظومة وزعيم و
يف الضفة الغربية ويف قطاع  - الفلسطينية حكومتان مستقلتان

ليستا معنيتين) بالدفع قدماً  - مل تنجحا (أو ملزيد من الدقة - غزة
باملصاحلة بينهما. يف نظر الكثيرين من الفلسطينيين االنقسام 

ر الزمن هو أحد الثمار املُرة الواضحة الذي يزداد ترسخاً مع مرو
لالنتفاضة الثانية. ما بدأ كصراع ضد إسرائيل أدى إىل زعزعة مركز 
احلكم الفلسطيني، وعزز قوة "حماس" التي اعتبرت نفسها دائماً 
بديالً من قيادة منظمة التحرير يف املنظومة الفلسطينية، بعد 

هامش املنظومة  سنوات طويلة كان فيها املعسكر اإلسالمي على
الفلسطينية، وعمل من موقع املعارضة، أو كحركة سرية مالحَقة، 

 قلب الواقع رأساً على عقب يف قطاع غزة. 

، وقبل تعثر 2000االبتعاد عن حتقيق األهداف الوطنية: يف صيف   - ب
املفاوضات، ساد شعور وسط كثيرين يف املنظومة الفلسطينية 

ن الطرفين على وشك التوصل إىل (وأيضاً اإلسرائيلية والدولية) بأ
تسوية تاريخية. وبحسب هذه النظرة، يمكن أن يؤدي األمر إىل 
حتقيق أهداف وطنية فلسطينية استراتيجية، وعلى رأسها قيام دولة 

عاماً يبرز لدى اجلمهور الفلسطيني شعور باالبتعاد  20مستقلة. بعد 
سها الدولة ماعية، وعلى رأاجلهداف األاملستمر عن إمكان حتقيق 

املستقلة التي تستند إىل رؤيا دولتين لشعبين. هذا يف األساس بسبب 
، باإلضافة إىل التغيير د املستمر يف املفاوضات السياسيةاجلمو

املستمر يف الواقع اجلغرايف والديموغرايف يف الضفة الغربية. 
هداف األتالشي اإليمان بالعملية السياسية كأداة مركزية لتحقيق 

ية ال يعني بالضرورة زيادة التأييد لفكرة "املقاومة" التي وطنال
تمثلها قيادة "حماس". نموذج احلكم الذي تمثله احلركة يف قطاع 

عاماً  13غزة ليس مغرياً بالنسبة إىل أغلبية الفلسطينيين: رافقت  الـ
األخيرة ثالث معارك فتاكة ومدمرة، وضائقة مدنية مستمرة 
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لة اليأس بين البديل من العملية السياسية للجمهور الغزاوي. يف حا
وبين املقاومة، تطورت فكرة متواضعة أكثر واقعية هي حتسين 
نسيج احلياة كما يعبّر عنه شعار" بدنا نعيش". يجسد هذا األمر، من 
بين أمور أُخرى، التعب اجلماعي للفلسطينيين من سنوات من 

تؤد إىل إجناز مهم.  مل ،الشعارات، والنضال واأليديولوجيا النضالية
هذا الشعور باإلضافة إىل ذكرى الصدمة التي ال تزال حمفورة يف 
الوعي اجلماعي الفلسطيني يف ضوء نتائج االنتفاضة الثانية، جلما 

 ) حتقُّق سيناريو انتفاضة ثالثة.يف جلم نمستمراحتى اليوم (و

األوىل زعزعة الثقة اجلماعية بين إسرائيل والفلسطينيين: املراحل  -ج
 يف قلب عملياتوالقاسية لالنتفاضة الثانية، وخصوصاً ال

يف الوعي  ، التي أحلقت أذى كبيراًاإلسرائيلية سكنيةال التجمعات
العام اإلسرائيلي بشأن كل ما يمس الصلة بالفلسطينيين وفرص 
التوصل إىل تسوية سياسية معهم. هذا التوجه ترسخ بعد سيطرة 

وب معارك عسكرية قاسية يف العقد "حماس" على قطاع غزة، ونش
ونصف العقد األخيرين، والتي انطوت على تهديد قلب إسرائيل (يف 

كل ذلك بعد انسحاب إسرائيل واألساس بواسطة إطالق الصواريخ)، 
.  يبرز التغيير يف الرأي العام اإلسرائيلي  2005من املنطقة يف سنة 

ن األخيرين التي بصورة واضحة يف املعارك االنتخابية يف العقدي
الوسط. عدم الثقة واضح  - فاز بها فقط زعماء من كتلة اليمين

أيضاً يف اجلانب الفلسطيني، وخصوصاً الذين يعيشون يف الضفة 
الغربية، والذين يف تقديرهم أن إسرائيل ال تنوي الدفع قدماً 
بالعملية السياسية، بل تسعى لتغيير مستمر للواقع يف املنطقة من 

يف نهاية األمر (كل ذلك من دون  اتتمكن من السيطرة عليهأجل أن 
إعالن رسمي للضم، الذي مل يعد مطروحاً على ما يبدو على جدول 
األعمال يف أعقاب تطبيع العالقات بين إسرائيل واإلمارات، والذي 

  يبدو يف نظر الفلسطينيين تهديداً ال يزال موجوداً).
 إقليمي حيز يف الثانية فاضةاالنت نشبت: اخلارجي الدعم خسارة -د

 من األوىل املراحل يف األقل على. اليوم عن تماماً خمتلف
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 ومن الدويل اجملتمع من واسع بدعم الفلسطينيون حظي املواجهات
 مع اخلليج دول عالقات قطع خالل من ذلك جتلى. العربي احليز

 سنوات، لعدة بلديهما إىل واألردن مصر سفيريْ واستدعاء إسرائيل،
 العاملين أنحاء شتى يف جرت للفلسطينيين كبيرة تأييد وتظاهرات

 كل بشأن األنظمة على ثقيالً قيداً شكلت والتي واإلسالمي، العربي
 الدويل اجملاالن عاماً، 20 مرور بعد. إسرائيل مع عالقاتها يمس ما

 الفلسطينية املشكلة من صعوبة أكثر بمشكالت مشغوالن والعربي
 املتحدة الواليات بين املواجهة اإلقليمية، االضطرابات الكورونا،(

 السني العاملين بين التوتر وسورية، إيران أزمة والصين، وروسيا
 ،)وغيرها الشمالية وكوريا املتحدة الواليات بين التوتر والشيعي،

 له نهاية ال الذي النزاع من ويأساً تعباً التغيرات هذه أظهرت قدو
 العربي العامل يف خصوصاً هذا يبرز. والفلسطينيين إسرائيل بين

 صعود إسرائيل يف ضوء مع وثيقة عالقات تطوير يف يرغب الذي
 حاول الذي املبدأ لتقويض مستعد وهو اإليراين، التهديد

 مع العالقات تطبيع إن والقائل سنوات، طوال زرعه الفلسطينيون
. الفلسطينيين وبين بينها تسوية إىل التوصل بعد فقط ممكن إسرائيل
 إزاء أساسي تعاطف إظهار يواصل جهته من العربي الشارع

 والضائقة االستنزاف من سنوات بعد لكن الفلسطيني، املوضوع
 يف للخروج استعداداً أقل أصبح ،"العربي الربيع" أحداث بسبب

 يعد مل هو ذلك على وبناء للفلسطينيين، تأييداً كبيرة تظاهرات
 حاد تعبير ثمة.  العرب احلكام على املاضي يف كما ثقيالً قيداً يشكل

 رام بين العميق الشرخ يف يتجلى اخلارجي الدعم خلسارة إضايف
 أيضاً  هو قوّض الذي ترامب، الرئيس والية بداية منذ وواشنطن الله
 وهو سنوات، طوال قدماً به الدفع الفلسطينيون حاول أساسياً مبدأً
 بين تسوية إىل التوصل حتى القدس وضع يف  تغيير أي إجراء عدم

 2018 مايو/أيار يف نقل عندما وذلك والفلسطينيين، إسرائيل
  .القدس إىل األميركية السفارة

 السياسي البعدين إىل باإلضافة: والشارع القيادة يف احلرس تغيّر - ه
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 الساحة يف العميقة التيارات يف أيضاً تغيّرات حدثت واالستراتيجي،
 الناجت الواقع يف وُلد شاب جيل صعود - هاركزم يف. الفلسطينية

 ويف الثانية، االنتفاضة بعدولد  منه وجزء أوسلو، اتفاقات من
 اجليل وضعف الفلسطينية، للمنظومة املؤسسين جيل رحيل املقابل

 اجليل سمات تختلف". املناطق" يف األوىل االنتفاضة قاد الذي
 يف يجري ما على انفتاحاً أكثر هو: سبقته التي األجيال عن الشاب
 ويويل ،)االجتماعي التواصل وسائل يف الثورة أعقاب يف( العامل

 أجل من التضحية على ذلك يفضل أحياناًو ذاته أهمية، حتقيق
 األيديولوجيات نحو اجنذاباً أقل عامة وبصورة الوطنية، األهداف

  .الفلسطينية املنظومة جذبتالتي 

  املستقبل إىل نظرة
 العقدين إيجابية بصورة يلخصوا أن يستطيعون كثر فلسطينيين جند لن 

 رؤيا. اًمستمر اًوطني يجسّدان تراجعاً ،نظر كثيرين يف ،اللذين األخيرين
 فلسطيني لكيان معقد واقع حملها ويحل تدريجياً تتبدد لشعبين دولتين

 كيان املقابل ويف وضعيف، الغربية، منقسم الضفة يف موجود ذاتي
 فكري نهج له غزة، قطاع يف موجود هعريفت الصعب من آخر فلسطيني

  .خمتلفة وثقافية اجتماعية وسمات
 على سيؤدي جيةاالستراتي ائلالبدكافة  من الفلسطيني اجلماعي اليأس 

 واستبدالها" لشعبين دولتين" فكرة عن التخلي إىل طويلة سنوات مدى
 حتقيق على القدرة عدم ضوء يف". الواحدة الدولة" حلل جدي بفحص
 من متزايد عدد يعتقد املستقلة، الدولة رأسها وعلى الوطنية األهداف

 دولة يف مشتركاً وجوداً أن الشاب، اجليل من وخصوصاً  الفلسطينيين،
ليست  فكرة اليهودي اجلمهور مع األردن نهر إىل البحر من تمتد واحدة

 بل الفلسطينية، الوطنية الهوية عن التخلي يعني ال هذا. مرفوضة
 للجمهور احلاضر حاجات على جواباً تقدم بصورة وصوغها" تأطيرها"

 .واالقتصادية االجتماعية اجملاالت يف الفلسطيني

 من بقرار يُتخذ أن بالضرورة يمكن ال" الواحدة الدولة" سيناريو تطور 
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 لها خمطَّط غير نتيجة يكون أن يمكن هو. الفلسطينيين من أو إسرائيل،
 مع الفلسطينية السلطة هسياق ستضعف يف ملسار ةواعي أو مرغوبة وغير
 يف ،على القيام بوظيفتها هاقدرت اضمحالل تصل إىلو الزمن مرور

 يف املدنيين حياة إدارة يف إلسرائيل العملية الصالحيات تتوسع املقابل
 مشتركة حياة يف نفسيهما الشعبان سيجد الطريقة بهذه. الغربية الضفة

 .بينهما اجلوهرية األساسية املشكالت حل دون من واحدة، دولة يف

 يف سنوات عدة منذ أنفسهم يجدون الفلسطينيون - الداخلي الصعيد على 
 من االنتقال إىل ؤشرسي أنه يبدو حدث مازن، أبو رحيل انتظار حالة

 يزال ال الذي املعاصرة الفلسطينية الوطنية للحركة املؤسس اجليل مرحلة
 منها األكبر فقد اجلزء والتي الفلسطينيين، رافقت التي بالشعارات يتمسك
 تتبلور مل جديدة مرحلة إىل احلاضر، حاجات يالئم يعد ومل داللته

 .بعد واضحة بطريقة وسماتها صورتها

 أن يمكن وما األفق، يف الزعامة هذه مثل يبدو ال اآلن حتى األقل على 
" الريّس" وراثة إىل تطمح جمموعات بين عنيفة صراعات مكانها يتطور

 السلطة: حالياً يترأسها صالحيات ثالث بين االنقسام خالل من(
 على القدرة دون من ،)وفتح الفلسطينية، التحرير منظمة الفلسطينية،

 وفتح الفلسطينية، احلكم مؤسسات إضعاف خالل ومن بينها، احلسم
 ليس". حماس" رأسها وعلى متشددة، جهات" رأس رفع" أمام الطريق

 األمد يف يتطور أن يمكن واقع بل البعيد، للمستقبل سيناريو املقصود
خارجها،  سينعكس بل الفلسطينية املنظومة على يقتصر وهذا لن القريب،

 .إسرائيل على وخصوصاً

 إىل تشير أن يمكن ال للفلسطينيين األبعاد املتعددة االستراتيجية الضائقة 
] والصهيونية الفلسطينية[ الوطنيتان احلركتان.  اإلسرائيلي اجلانب  رضا

 مرتبطتان لكنهما عام، 100 من أكثر منذ بينهما قوياً  صراعاً تخوضان
 على مباشرة ينعكس امهاحدإ يف والواقع وثيقاً، ارتباطاً ببعضهما

 عودة أجل من جهدها تركز أن إسرائيل على يتعين أوىل مرحلة يف. الثانية
 السياسي احلوار استئناف وأيضاً  معها التنسيق إىل للفلسطينيين سريعة

 مستمر" وظيفي اضمحالل" معناه القائم الوضع استمرار. الطرفين بين
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 واجلمهور إسرائيل بين للصلة مستمر وتعزيز الفلسطيني، للحكم
 إمكان تقوي بصورة" حماس"و" فتح" بين املصاحلة وتعميق الفلسطيني،

 احلكم يف وانخراطهم الغربية الضفة يف اإلسالمية األطراف قوة تعزيز
 اجملال يف األساس يف للمسؤولية، تدريجي وانتقال للمنطقة، الفلسطيني

  .إسرائيل يدي إىل املدين،
 الوطنيتان احلركتان استراتيجي، انفصال لتحقيق قابلة رؤيا دون من 

 اليأس بدافع الفلسطينيون": الواحدة الدولة" سيناريو نحو بثبات تسيران
 احلياة، ظروف حتسين نحو جماعي وتطلع الدولتين رؤيا من

يف  يجري ما حيال مباالتهم وال اهتمامهم عدم بدافع واإلسرائيليون
 حلسم املستمر التأجيل وبسبب ،"اخلفي السيامي همتوأم" ساحة

 متصاعد طمس هو يجري ما. بالفلسطينيين عالقتهم بشأن استراتيجي
 واالقتصادية التحتية للبنى عميق ودمج الشعبين، بين الفصل خلط

 واقع يجري  الضم خلطوات رسمي إعالن دون ومن. بينهما واجلغرافية
 من واسعة ومعرفة اهتماماً األمر هذا يتطلب. الغربية الضفة يف الضم

 واع حوار جانب إىل املنتظر، واملستقبل املعقد للواقع اإلسرائيلي اجلمهور
 على والضغط للحسم، السعي األساس ويف ،)موجوداً ليس حالياً(ومؤثر 
 وقبل هنا اآلن الفصل: الوطني االستراتيجي التوجه حسم أجل من القيادة

 داخلية لتغيرات االستعداد أو ،"الالعودة نقطة" إىل الطرفان يصل أن
  .وأهدافها هويتها صوغ وإعادة إسرائيل دولة يف عميقة
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