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منتدى الرشق األوسط للسياسات ودراسات املستقبل

The Middle Forum for Policies and Future Studies supports pluralistic approach to future studies 

and promotes human rights sensitive policies and works on advising stakeholders on a strategic 

level all over the Middle East region.  It is composed of Arab and International political, 

diplomatic and academic figures who want to become a leading center in the area of future 

studies at regional and international level and to institutionalize prospective thinking in decision 

making, priority setting, peace building, good governance, planning, as well as research and 

development. 

ــات ــكار والسياس ــر األف ــة وتطوي ــى بصناع ــط، تعن ــرق األوس ــا ال ــؤون وقضاي ــم بش ــكار، تهت ــات وأف ــة دراس  مؤسس

 العامــة ودعــم عمليــات اتخــاذ القــرار واســتراف املســتقبل وبنــاء الخطــط االســراتيجية املناســبة لــه، والعمــل عــى

 إيجــاد أفــكار إبداعيــة وحلــول فعالــة للمشــكات واألزمــات املتنوعــة التــي تواجههــا املنطقــة مــن خــال بنــاء جســور

 معرفيــة وتقنيــة ورقابيــة للمؤسســات الحكوميــة والخاصــة واملجموعــات واألفــراد مــع تطوير آليــات التفاعــل واالتصال

 فيــا بينهــا.  كــا تعمــل عــى حــل النزاعــات واألزمــات القدميــة أو الناشــئة، مــن خــال بنــاء جســور ســام ومفاوضــات،

 وإدارة الحــوارات الثقافيــة والسياســية، وتعزيــز مهــام الدبلوماســية اإلنســانية الازمــة لذلــك، ســعياً لضــان التقــدم

 والتنميــة للمنطقــة وشــعوبها، ودعــم األمــن والســام العامليــن.  تعمــل املؤسســة عــى بنــاء وتطويــر اســراتيجيات

 الســام ووســائل تحقيــق العدالــة، ونــر الوعــي اإلنســاين وترســيخ مفاهيــم املواطنــة والثقافــة املدنيــة، وتطويــر

 آليــات التعبــر عــن الــرأي، وتعزيــز أداء املجتمــع املــدين، ونــر الدميقراطيــة وثقافــة حقــوق اإلنســان، واملســاهمة

 يف تشــكيل الــرأي العــام وبنــاء مســاحات آمنــة للحــوار واالختــاف، ومتكــن املــرأة وتعزيــز مكانتهــا يف الــدول

 واملجتمعــات، وتقديــم الدراســات واألبحــاث الازمــة لحــل املشــكات االجتاعيــة املســتعصية واملزمنــة، ونــر الوعــي

ــروب ــا الح ــي أرهقته ــدان الت ــعوب البل ــن ش ــيا ب ــي، ال س ــادي واالجتاع ــيايس واالقتص ــال الس ــوي يف املج  التنم

 واألنظمــة الشــمولية،  واملســاهمة مــن خــال خــراء ومختصــن يف صياغــة عقــد اجتاعــي جديــد يف تلــك الــدول

ــتقرار ــان االس ــات، لض ــن واجب ــا م ــا عليه ــوق وم ــن حق ــا م ــا له ــة وم ــة والدول ــوم املواطن ــار ملفه ــد االعتب  يعي

 .واإلمنــاء املســتدامن يف منطقــة الــرق األوســط
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بعــد ثــاث جــوالت انتخابيــة شــهدتها الســاحة اإلرسائيليــة خــال العــام 2019، وبعــد الكثــر مــن الجــداالت 
والنقاشــات، التــي وصلــت إىل حــد األزمــات بــن التيــارات السياســية واملكونــات االجتامعيــة املتصارعــة 
يف الداخــل اإلرسائيــي، تــم توقيــع اتفاقيــة تأليــف حكومــة وحــدة بــن حــزب الليكــود برئاســة بنيامــن 
نتنياهــو، وحــزب »أزرق أبيــض« برئاســة بينــي جانتــس، ومــن املتوقــع أن تنضم أحــزاب أخــرى إىل االئتاف، 

بينــام انتقــدت أحــزاب إرسائيليــة االتفــاق واعتربتــه يدشــن لـــ »حكومــة فســاد«.
ــا، حيــث يعــد أهــم مــا يف اتفاقيــة تأليــف  ــا متطرفً الحكومــة اإلرسائيليــة الجديــدة تحمــل توجًهــا قوميً
الحكومــة هــو أن فــرض »الســيادة اإلرسائيليّــة« عــى مناطــق يف الضفــة الغربيــة املحتلــة ســيتم بــدءاً 

مــن األول مــن متــوز/ يوليــو 2020.

مقدمة

وتحمــل بنــود االتفــاق االئتــايف بــن طيّاتهــا إرهاصــات الرتاجــع الكبــر يف العديــد مــن املســتويات، مــن 
خــال الســعي وراء املكتســبات الشــخصية، دون االلتفــات لواقــع الكيــان يف ظــل كورونــا، وترســخ حجــم 
الكراهيــة املجتمعيــة الداخليــة، فقــد ظهــرت الحكومــة عــى أنّهــا حكومــة اليمــن فقــط، التــي منحــت 
ــات  ــذي ب ــار، وال ــز واليس ــار املرك ــع تي ــّوة م ــم اله ــك حج ــخت كذل ــن كّل يشء، ورس ــم املتدين الحريدي
يشــعر بالغربــة يف منظومتــه التــي أسســها، فعليــه أن يتهيــأ اآلن الســتمرار ذات الحكومــة التــي تخــدم 

املتدينــن وترســخ االســتيطان عــى حســاب بقيــة الرشائــح.
ومــن الواضــح أن الحكومــة القادمــة، ستشــهد حربــاً داخليــة بــن املكونــات املتناقضــة، فنتنياهــو غــر 
معتــاد عــى وجــود مــن ينافســه يف الداخــل، وســيبدأ العمــل عــى تقزيــم جانتــس ورمبــا دفعــه 

ــة.  ــة طواعي ــادرة الحكوم ملغ
ــكيل  ــوء تش ــة يف ض ــورات الحالي ــياق التط ــة س ــة إىل دراس ــدف الورق ــارات ته ــذه االعتب ــار ه ويف إط
الحكومــة اإلرسائيليــة، مــن حيــث بنيتهــا، وحــدود الحركــة املمنوحــة لنتنياهــو مــن خالهــا، وأوجــه القــوة 
ــطينية ودول  ــوى الفلس ــب الق ــن جان ــذه م ــف ه ــه الضع ــتغال أوج ــن اس ــف ميك ــا، وكي ــف فيه والضع

ــة؟ ــذه الحكوم ــة ه ــوق، يف مواجه الط



ــى أن  ــض«، ع ــود و«أزرق أبي ــان، الليك ــق الطرف اتف
ــا  ــوارئ، مهمته ــة ط ــة حكوم ــذه الحكوم ــون ه تك
ــا، واألزمــة االقتصاديــة  األوىل معالجــة أزمــة كورون
الناشــئة عنهــا، عــى أن متتــد فــرتة هــذه الحكومــة 
أشــهر،  لثاثــة  للتمديــد  قابلــة  أشــهر،   6 ملــدة 
باتفــاق الجانبــن، وترتكــز غالبيــة بنــود االتفاقيــة 
عــى مســألة تركيــب الحكومــة ولجــان الكنيســت، 

ومنصــب رئيــس الكنيســت.
بأنــه خــال فــرتة حكومــة  بنــداً يقــي  وتضمنــت 
الطــوارئ، يجــري العمــل عــى صياغــة الخطــوط 
العريضــة لحكومــة مــا بعــد حكومــة الطــوارئ، التــي 
ســتعمل ضمــن فرتة األشــهر الـــ 36 املخصصــة لهذه 
الحكومــة، يرأســها أوال بنيامــن نتنياهــو ملــدة 18 
ــن  ــر م ــن األول/ أكتوب ــوم 21 ترشي ــي ي ــهرا، تنته ش
العــام 2021، ثــم بينــي جانتــس للفــرتة املتبقيــة، 
ويف األشــهر الســتة األخــرة منهــا يتــم اإلعــان 
عــن انتخابــات برملانيــة جديــدة، تجــري يف ربيــع 
العــام 2023، ويــرتأس جانتــس الحكومــة االنتقاليــة. 
ووضعــت االتفاقيــة بنــداً ينص عــى إمكانيــة التمديد 

ــن. ــاق الجانب ــرشط اتف ــة ب ــذه الحكوم له
الشــأن الســيايس الوحيــد الــذي ورد يف االتفاقيــة، 
عــى الرغــم مــن تفاصيلهــا الكثــرة والتعقيــدات 
»الســيادة  يســمى  مــا  فــرض  هــو  القانونيــة، 
اإلرسائيليــة« عــى املســتوطنات ومناطق شاســعة 
يف الضفــة، وذلــك يف البنديــن املرتابطن 28 و29.

اتفاق 

تشكيل الحكومة

و ضوابط الحركـة

املحور األول:



أوالً:

بنود 

االتفاق 

نــّص البنــد 28 عــى أن »رئيــس الحكومــة، ورئيــس الحكومــة البديــل، 
ــام،  ــات س ــع باتفاقي ــل الدف ــن أج ــيق، م ــوياً، وبالتنس ــان س يعم
مــع كل جراننــا، والدفــع نحــو تعــاون إقليمــي، مبجــاالت اقتصاديــة 

متنوعــة، ومبجــال كورونــا«.
وحــول مــا يتعلــق بترصيــح الرئيــس ترامــب بشــأن )»صفقــة القــرن«(، 
فــإن رئيــس الحكومــة ورئيــس الحكومــة البديــل، يعمــان بالتوافــق 
ــألة  ــك مس ــا يف ذل ــة، مب ــدة األمركي ــات املتح ــع الوالي ــل م الكام
هــذا  بشــأن  الــدويل  واملجتمــع  األمريكيــن  أمــام  الخرائــط، 
ــح  ــى املصال ــاظ ع ــعي للحف ــار الس ــذا يف إط ــوع، وكل ه املوض
األمنيــة واالســرتاتيجية لدولــة إرسائيــل، مبــا يف ذلــك، الحفــاظ 
الســام  اتفاقيــات  اإلقليمــي، والحفــاظ عــى  عــى االســتقرار 

)القامئــة( والســعي التفاقيــات ســام مســتقبلية«.
ــة  ــرة الثاني ــإن الفق ــة، ف ــام إرسائيلي ــائل إع ــبام ورد يف وس وحس
يف البنــد 28 وردت بطلــب مــن بينــي جانتــس، وأن القصــد منهــا 
ــاً  ــع غضب ــكل مين ــور، بش ــة الغ ــم منطق ــألة ض ــط ملس ــع ضواب وض
ــاً، قــد يــؤدي إىل قطــع العاقــات، مــا يعنــي حســب مــا ورد  أردني
تــم التوصــل إىل اتفــاق  بالــذات، إال إذا  عــدم ضــم غــور األردن 
إقليمــي أيضــا، عــدا االتفــاق مــع الواليــات املتحــدة. هــذه تحليــات 
الصحافــة اإلرسائيليــة، وليــس واضحــاً، حتــى اآلن، مــا الــذي ســيكون 
بشــأن منطقــة غــور األردن، التــي تشــكل 30% مــن مســاحة الضفــة.

ــد 3،  ــر يف البن ــام ذك ــم م ــى الرغ ــه »ع ــى أن ــد 29، ع ــّص البن ون
ــن  ــاورات ب ــاث واملش ــري األبح ــد أن تج ــد 28، وبع ــد 20، والبن والبن
رئيــس الحكومــة ورئيــس الحكومــة البديــل، حــول األســس املفصلــة 
ــم  ــة التــي يت أعــاه، يســتطيع رئيــس الحكومــة أن يُحــر املصادق
التوصــل إليهــا مــع الواليــات املتحــدة األمركيــة، حــول رسيــان 
الســيادة، ابتــداء مــن 2020/7/1، للبحــث يف الكابينيــت )الطاقــم 
وللحكومــة،  والسياســية(  األمنيــة  للشــؤون  املقلــص  الــوزاري 

للمصادقــة عليــه يف الحكومــة، و/ أو الكنيســت«.

)1(



و«يف حــال أراد رئيــس الحكومــة عــرض اقرتاحــه عــى الكنيســت، فإنــه يســتطيع فعــل هــذا 
ــت  ــدى التصوي ــزم ل ــرصاً، ويلت ــود ح ــة الليك ــن كتل ــون م ــى أن يك ــت، ع ــو كنيس ــطة عض بواس
ــس  ــه رئي ــذي عرض ــرتاح ال ــاً لاق ــون مطابق ــص القان ــون ن ــأن يك ــة، ب ــراءة التمهيدي ــه بالق علي
ــل  ــم نق ــة، يت ــراءة التمهيدي ــون بالق ــرار القان ــد إق ــة. وبع ــت والحكوم ــة يف الكابيني الحكوم
القانــون إىل مســار الترشيــع األرسع، وبشــكل ال يشــوش وال يعرقــل املســار، مــن قبــل رئيــس 

ــن«. ــة واألم ــة الخارجي ــون يف لجن ــث يف القان ــت، للبح ــة الكنيس لجن
القصــد مــن البنــد 29، يف البدايــة، أن البنــود املذكــورة، تتحــدث عــن حكومــة طــوارئ مهمتها 
معالجــة أزمــة كورونــا، واألزمــة االقتصاديــة الناشــئة عنهــا. ومــن دون أن يُذكــر، فــإن مســألة 
الضــم ليســت بحاجــة إىل موافقــة بينــي جانتــس وحزبــه، ألن الحديــث عــن »إرادة رئيــس 

ــة«. الحكوم
كذلــك، مبوجــب القانــون فــإن مســألة ضــم أيــة منطقــة ملــا يســمى »الســيادة اإلرسائيليــة« 
ــا  ــة، والحق ــدس املحتل ــى الق ــيادة« ع ــرض »الس ــم ف ــام ت ــن حين ــي، ولك ــرار حكوم ــي بق تكف
ــا  ــت، وحص ــى الكنيس ــن ع ــرض القراري ــرى ع ــة، ج ــورية املحتل ــوالن الس ــات الج ــى مرتفع ع
عــى أغلبيــة، علــام أن القانــون بشــأن االنســحاب مــن »مناطــق تحــت الســيادة«، تلــزم بقــرار 
كنيســت، عــى أن يوافــق عليــه 80 عضــواً يف الكنيســت عــى األقــل، وإذا وجــدت أغلبيــة 

عاديــة يتــم عــرض االنســحاب عــى اســتفتاء عــام. 
كذلــك فــإن البنــد )29( يهــدف إىل أن يكــون قانــون الضــم مــن خــال كتلــة الليكــود، وليــس كتــا 

أخــرى يف االئتــاف الحكومــي، وهــذا نــوع مــن التنافــس الحــزيب.
وهــذا النــص القصــد منــه هــو أن رئيــس لجنــة الكنيســت، أي اللجنــة اإلداريــة، ســتكون برئاســة 
عضــو مــن »أزرق أبيــض«، ولــه صاحيــات لوضــع جــدول أعــامل اللجنــة، ويهــدف هــذا النــص إىل 
ــر فــوراً نقــل القانــون  أال يعرقــل رئيــس لجنــة الكنيســت عمليــة ترشيــع رسيــع للقانــون، ويُق

لاســتمرار يف ترشيعــه، يف لجنــة الخارجيــة واألمــن.



الحكومــة  يف  الوظيفــي  التقاســم  شــكل  يف  ترتكــز  االتفاقيــة،  لبنــود  الســاحقة  الغالبيــة 
ــود  ــزب الليك ــم ح ــط، األوىل تض ــن فق ــاف ككتلت ــراف االئت ــع أط ــل م ــا تتعام ــام أنه ــت، ك والكنيس
وحلفــاءه، مــن دون ذكرهــم، وهــام كتلتــا املتدينــن املتزمتــن، الحريديــم، شــاس ويهــدوت 

هتــوراه، وكتلــة أحــزاب املســتوطنن »ميينــا«، والنائبــة أوريل ليفــي- أبكســيس.
والكتلــة الثانيــة تضــم حــزب »مناعــة إلرسائيــل«، الــذي اتخــذ لكتلتــه اســم »أزرق أبيــض«، ومعــه 
نائبــان مــن أصــل ثاثــة مــن حــزب العمــل؛ عمــر برتــس، رئيــس الحــزب، وإيتســيك شــمويل، بينــام 
النائبــة الثالثــة مــراف ميخائيــي أعلنــت متردهــا، وهــي تنتظــر قــرارا يف الحــزب يرفــض االنضامم. 
كــام تنضــم إىل »أزرق أبيــض«، الكتلــة املنشــقة عــن حــزب »تلــم« الرشيــك يف التحالــف الســابق 

لـــ«أزرق أبيــض«، وهــام يوعــز هنــدل وتســفي هــاوزر.
ــف »أزرق  ــاً يف تحال ــود، و19 نائب ــكر الليك ــاً يف معس ــن، 59 نائب ــن الكتلت ــوازن ب ــدم الت ــم ع ورغ
ــتتم  ــاً س ــرف، والحق ــكل ط ــراً ل ــاوي، 16 وزي ــة بالتس ــب الوزاري ــم الحقائ ــم تقاس ــه ت ــض«، إال أن أبي
إضافــة 4 وزراء، اثنــان لــكل طــرف، لتكــون الحكومــة األكــرب منــذ ســنوات طويلــة، وحتــى أنهــا أكــرب 
ــن 8  ــة تعي ــى إمكاني ــص ع ــة تن ــة وأن االتفاقي ــات 2009، خاص ــد انتخاب ــكلت بع ــي تش ــك الت ــن تل م

ــن. ــاق الجانب ــواب وزراء، باتف ن
ومــن أهــم الــوزارات التــي ســيحصل عليهــا تحالف الليكــود: املالية، يف حــن أن الليكود سيتســلم 
الخارجيــة بعــد التنــاوب بــن نتنياهــو وجانتــس، ووزارات األمــن الداخــي والداخليــة والتعليــم 

والبنــاء واإلســكان والصحــة.

ثانياً: 
تقاسم

ومحاصصة

يف

الحكومة 

والكنيست
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ــف  ــة )لنص ــاع والخارجي ــض«، الدف ــف »أزرق أبي ــا تحال ــيحصل عليه ــي س ــوزارات الت ــم ال ــن أه وم
املــدة( والعــدل واالقتصــاد والعمــل والرفــاه، وكذلــك حقيبــة غابــت عــن حكومتــي نتنياهــو 
األخرتــن »شــؤون األقليــات«. ويقــال إن »أزرق أبيــض« معنــي بتعيــن وزيــر عــريب، ليــس عضــو 

ــت. كنيس
وســيكون عــى كٍل مــن الليكــود و«أزرق أبيــض« توزيــع الحقائــب عــى تحالفيهــام، ويف كل جانب 
ستنشــأ أزمــة، فشــخصيات كبــرة يف الليكــود ســتجد نفســها مــع حقائــب هامشــية ال وزن فعليــا 
لهــا أمــام الجمهــور. يف حــن أنــه ليــس لـــدى »أزرق أبيــض« مــا يكفــي لشــغل هــذه الحقائــب، 
وقــد يســتحر شــخصيات مــن غــر أعضــاء الكنيســت، خاصــة وأن لهــذا التحالــف مناصــب رئاســة 7 

لجــان كنيســت.
ــا  ــدة، منه ــة عدي ــرات قانوني ــيبادر لتغي ــاف س ــإن االئت ــض« ف ــة »أزرق أبي ــاوز أزم ــل تج ــن أج وم
توســيع نطــاق مــا ُعــرف بـــ »القانــون الرنويجــي«، الــذي يجيــز بحســب الصيغــة اإلرسائيليــة، 
ــتقال  ــال اس ــه، ويف ح ــن حزب ــه، م ــل عن ــب بدي ــول نائ ــت لدخ ــة الكنيس ــن عضوي ــر م ــتقالة وزي اس

ــل.  ــب البدي ــكان النائ ــت، م ــة الكنيس ــود لعضوي ــة يع ــن الحكوم ــر م الوزي
ويف حــن أن القانــون القائــم يجيــز اســتقالة وزيــر واحــد، لكتلــة تضــم 12 نائبــا عــى األكــر، 
ــى  ــاً ع ــم 20 نائب ــة تض ــن كتل ــتبدال 5 وزراء م ــيتم اس ــة، س ــدة املقرتح ــة الجدي ــه يف الصيغ فإن
ــحن، إذ  ــة املرش ــقاقاً يف قامئ ــرّة انش ــمل ألول م ــوين سيش ــل القان ــإن التعدي ــك ف ــر. كذل األك
أن انشــقاقات الكتــل الربملانيــة تتعلــق فقــط مبــن هــم يف عضويــة الكنيســت، ولكــن بســبب أن 
»أزرق أبيــض« خــاض االنتخابــات مــع حزبــن آخريــن، والرتشــيحات يف القامئــة االنتخابيــة متداخلــة 
بــن األحــزاب، فــإن القانــون الجديــد ســيقي بفســخ قامئــة املرشــحن أيضــاً بحيــث حينــام 

ــزب. ــن ذات الح ــب م ــل نائ ــض« يدخ ــن »أزرق أبي ــر م ــتقيل وزي يس
يشــار هنــا إىل أن بنيامــن نتنياهــو ضمــن لنفســه التعيينــات الدبلوماســية األهــم، ففــي حــن أن 
الســفر يف واشــنطن ســيكون بتعيــن مبــارش مــن رئيــس الحكومــة، مبعنــى أنــه عنــد بــدء واليــة 
بينــي جانتــس ســيكون بإمكانــه اســتبداله، إال أن باقــي الســفراء املهمــن يعينهــم نتنياهــو لــكل 

فــرتة الحكومــة، وهــم: الســفراء يف األمــم املتحــدة وبريطانيــا وفرنســا وأســرتاليا.
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ــي  ــن القوم ــد األم ــا معه ــي قدمه ــات الت ــكار واملقرتح ــية يف األف ــة أساس ــط بدرج ــذه الضواب ــز ه ترتك
ــكيلها : ــط تش ــن خط ــان ع ــور اإلع ــدة ف ــة الجدي ــة اإلرسائيلي ــات للحكوم ــي كتوصي اإلرسائي

1ـ التوصــل إىل تفاهــامت )رسيــة( مــع إدارة ترامــب )وقــادة الحــزب الدميقراطــي( حــول الخطــوط الحمــراء 
املتعلقــة بالتطــورات املحتملــة يف الربنامــج النــووي اإليــراين، ومحتويــات االتفــاق النــووي املحســن 

مــع إيــران، والنشــاط اإلقليمــي إليــران.
2ـ ضامن وجود خيار هجوم مستقل ذي مصداقية ضد إيران.

3ـ االســتمرار يف العمــل ضــد االندمــاج اإليــراين يف ســوريا، والحصــول عــى مســاعدة روســية يف هــذا 
الشأن.

ــذل  ــرب، وب ــي للح ــي رئي ــد مرجع ــامل«( كتهدي ــرب الش ــات )»ح ــددة الجبه ــرب متع ــط لح ــع مخط 4ـ وض
جهــد ملنعهــا، والتأكــد مــن أن الجمهــور عــى علــم بهــذه الحــرب وعواقبهــا املحتملــة ومســتعد لهــا.

ــه وظــروف مثــل هــذا الهجــوم، بافــرتاض التقــدم  ــة اســتباقية ضــد حــزب الل 5ـ تقييــم الحاجــة إىل رضب
يف مــرشوع األســلحة الدقيقــة، حيــث يجــب املوازنــة بــن هــذا الخيــار والبدائــل )الدفــاع والــردع والحــرب 

املســتمرة بــن الحــروب(.
6ـ االمتنــاع عــن تدابــر الضــم األحاديــة عــى نطــاق واســع يف الضفــة الغربيــة، واعتــامد الخطــة املقدمــة 
ــوة  ــك دع ــا يف ذل ــه INSS، مب ــذي نرشت ــطينية، ال ــة« الفلس ــاحة »اإلرسائيلي ــرتاتيجي للس ــار اس يف إط

لتجديــد املفاوضــات.
7ـ تعزيز وقف إطاق نار طويل األمد مع حامس مبعاير متنعها من زيادة قوتها العسكرية.

8ـ استعادة الدعم األمرييك من الحزبن »إلرسائيل«.
9ـ منــع حــدوث أزمــة حــادة مــع الواليــات املتحــدة بشــأن عاقــات »إرسائيــل« مــع الصــن مــن خــال 
حــوار اســرتاتيجي، ومراجعــة السياســة التجاريــة مــع الصــن، وتعزيــز آليــات إدارة املخاطــر يف املثلــث 

»اإلرسائيــي« - الصينــي - األمريــيك.
10ـ اســتعادة العاقــات الجيــدة مــع األردن، والحفــاظ عــى معاهــدة الســام مــع مــرص، وتحســن العاقات 

مــع دول الــرشق األوســط الواقعيــة األخرى.
11ـ إعطــاء أولويــة واضحــة للشــؤون املدنيــة خــال العــام املقبــل )الصحــة والتوظيــف والتعليــم والرعايــة 
االجتامعيــة(، مــع الرتكيــز عــى محــركات النمــو والفئــات املحرومــة والطبقــة الوســطى، واغتنــام الفــرص 

لتقريــب القطاعــات العربيــة واألرثوذكســية املتطرفــة مــن مجموعــات األغلبيــة يف البــاد.
12ـ صياغــة ووضــع ميزانيــة لخطــة متعــددة الســنوات »للجيــش اإلرسائيــي«، وتكييفهــا مــع قيــود 
ــة  ــة بالعمل ــاعدات األمريكي ــوال املس ــتخدام أم ــكري باس ــد العس ــك الحش ــة، وتحري ــة املتوقع امليزاني

ــة. األجنبي
ــاح  ــاون والكف ــاعدة والتع ــال املس ــن خ ــامل م ــول الع ــة ح ــات اليهودي ــع الجالي ــات م ــة العاق 13ـ تقوي
ــة إىل  ــرة اليهودي ــن الهج ــدة م ــة جدي ــتعداد ملوج ــه، االس ــت نفس ــامية، ويف الوق ــاداة الس ــد مع ض

»إرسائيــل«.

ثالثاً: 
ضوابط حركة الحكومة الجديدة املتوقعة:
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مــن واقــع االعتبــارات الســابقة، ميكــن القــول إننــا أمــام 
حكومــة متمســكة باســرتاتيجيتها املرتكــزة عــى األولويــة 
األمنيــة، وليــس التســويات السياســية، ويــأيت ذلــك يف 
ظــل واقــع ومعطيــات ترتكــز إىل عــدد مــن العنــارص؛ وأبرزها: 
اســرتاتيجية  أو  سياســية  تنــازالت  أيــة  تقديــم  عــدم   )1(
للجانــب الفلســطيني، وإمنــا العمــل عــى تبنــي سياســات 
ــطينية،  ــلطة الفلس ــى الس ــارات ع ــق الخي ــتهدف تضيي تس
مــع الرتويــج بــأن الرئيــس عبــاس منقــوص الرشعيــة، وأنه مل 
يعــد رشيــكاً حقيقيــاً وفاعــاً ميكــن االعتــامد عليــه والوثــوق 

ــه. بقدرات
داخــل  الحزبيــة  واملكونــات  الكتــل  برتضيــة  التعجيــل   )2(
االئتــاف القومــي الدينــي الجديــد، والتأكيــد عــى أن الجانب 
اإلرسائيــي غــر ملــزم بــأن يقــدم أيــة تنــازالت مــن أي نــوع، 
ــل  ــيتم العم ــل س ــطينياً، ب ــرتدي فلس ــع امل ــل الوض يف ظ
إرسائيليــاً عــى تســويق »صفقــة القــرن« إقليميــاً ودوليــاً، 
تأمــن  تــم  أن  بعــد  اإلرسائيــي،  اليمــن  شــمل  وجمــع 
االنحيــاز والدعــم األمريــيك املطلــق للمشــهد اإلرسائيــي 

ــد. ــور والبعي املنظ
)3( تحــرر الجانــب اإلرسائيــي مــن أيــة ضغــوط سياســية 
مرحلــة  لبــدء  مدخــاً  ذلــك  ســيكون  دوليــة،  أو  إقليميــة 
جديــدة مــن السياســات اإلرسائيليــة أحاديــة الجانــب، هدفها 
اختبــار ردة الفعــل الفلســطينية، ومــن الطبيعــي أن يعمــل 
ــر  ــو األم ــت، وه ــيك الف ــيق أمري ــوين بتنس ــن الصهي اليم
ــو  ــات صهي ــل رهان ــره، يف ظ ــه ملخاط ــي التنب ــذي ينبغ ال
أمريكيــة عــى رضورة العمــل وفقــاً لبنــود »صفقــة القــرن«؛ 
املتضمنــة ترويــج املصالــح اإلرسائيلية يف اإلقليــم بأكمله، 

ــريب. ــطيني والع ــتوى الفلس ــى املس ــط ع ــس فق ولي
)4( وفــرت اإلدارة األمريكيــة عــرب »صفقــة القــرن« دعــامً 
اســرتاتيجياً متامســكاً ومســتقراً »إلرسائيــل«، مبــا يف ذلــك 
التوافــق األمريــيك – اإلرسائيــي، بشــأن الرتتيبــات األمنيــة 
الغربيــة  الضفــة  يف  بشــأنها  املتفــق  واالســرتاتيجية 

والقــدس وغــزة وهضبــة الجــوالن الســورية.

رابعاً: 

العنــاصـر 

الضابـطـة 

للحكومة:

)4(



السيناريو األول: مخطط الضم الكامل

ــي  ــب والت ــد ترم ــيك دونال ــس األمري ــط الرئي ــر يف مخط ــا ذك ــع م ــم جمي ــو ض وه
املســتوطنات   ،%17 األردن  )غــور  الضفــة  مســاحة  مــن   %30 مســاحتها  تشــكل 
املعزولــة 3%، الكتــل االســتيطانية 10%، باإلضافــة للطــرق(  وباملقابــل ستســلم 
»إرسائيــل« للســلطة مــا تبقــى مــن مناطــق )C( باإلضافــة لجنــوب الخليــل ومنطقتن 
يف النقــب لربطهــا مــع قطــاع غــزة، هــذا الســيناريو يعنــي أن البيــت األبيــض يتفــق 
كليــا مــع مخطــط نتنياهــو وكتــل اليمــن االســتيطاين يف الكنيســت، ويذهــب إىل 
فــرض مــا يســمى »الســيادة« عــى كل املســتوطنات، ومناطــق شاســعة يف 
الضفــة، مبــا فيهــا منطقــة غــور األردن وشــامل البحــر امليــت، التــي حســب تقســيم 

ــة. ــاحة الضف ــن مس ــغ 30% م ــا يبل ــإن حجمه ــال ف االحت
يف هــذا الســيناريو ســيكون نتنياهــو وحلفــاؤه أمــام ســؤال التبنــي الكامــل لخطــة 
ترامــب وفريقــه. ففــي هــذه الخطــة ورد مصطلــح »دولــة فلســطينية«، وهــذا مــا 
يرفضــه املســتوطنون وأحزابهــم ومؤيدوهــم، فهــم يرفضــون »مصطلــح الدولــة« 
مــن حيــث املبــدأ، حتــى لــو أن الحديــث يف الخطــة ذاتهــا عــن كيــان ممســوخ، 
مقطّــع األوصــال، ال ســيطرة لــه عــى أي تواصــل مبــارش مــع العــامل، وال عــى 
األجــواء، وال عــى مــا هــو تحــت األرض؛ مجــرد كيــان، بأقــل مــن حكــم ذايت، وتســميه 

الخطــة »دولــة«.
والتقديــر هــو أنــه عــى الرغــم مــام يُظهــر نتنياهــو مــن قــوة وإرصار، فــإن هــذا 
ــى  ــه يبق ــرى، ولكن ــيناريوهات األخ ــن الس ــه م ــف باحتامالت ــى أضع ــيناريو يبق الس

ــة. ــة قامئ فرضي

خامساً: 
الخيارات 

اإلرسائيلية 

لبسط السيادة:

ــة  ــارات اإلرسائيلي ــق بالخي ــا يتعل في

بســط  لصيغــة  حاليــاً  املتوفــرة 

الســيادة وضــم املســتوطنات، فإنهــا 

ميكــن أن تدور بــن عدة ســيناريوهات 

ــايل: ــو الت ــى النح ــك ع وذل
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السيناريو الثاين: الضم الجزيئ

ــل  ــت إرسائي ــال واجه ــم يف ح ــة األوىل، قائ ــزيئ يف املرحل ــم الج ــيناريو الض س
اعرتاضــات إقليميــة وعامليــة، وبطبيعــة الحــال االعرتاضــات الفلســطينية قامئــة 
يف كل األحــوال، لذلــك قــد تقــوم بتقســيم مخططهــا عــى مراحــل، ووضــع جــدول 
زمنــي لضــم املناطــق، والــرشوع بفــرض مــا يُســمى »الســيادة اإلرسائيليــة« عــى 

منطقــة تلــو األخــرى.
ــن  ــان كل القوان ــي برسي ــون يق ــن قان ــيوازيه س ــط س ــذا املخط ــر ه ــن متري ولك
اإلرسائيليــة عــى املســتوطنن يف جميــع أنحــاء الضفــة، مبعنــى أن القوانــن 
ســارية عــى األشــخاص، ولكــن ليــس عــى األرض يف كل مــكان، ومــرشوع القانــون 
هــذا طرحــه املســتوطنون مــراراً عــى جــدول أعــامل الكنيســت يف الســنوات 
ــى  ــرض »الســيادة« ع ــمح بف ــروف تس ــول  ظ ــن حل ــي إىل ح ــة، كحــل مرح املاضي

األرض.
وســيناريو الضــم الجــزيئ يف حال تطبيقه، سيســتثني يف مرحلتــه األوىل منطقة 
غــور األردن، بادعــاء أن هــذا ســيقلل مــن حــدة رد الفعــل األردين الرســمي، ويــرتك 
مجــاالً للمنــاورة أمــام دول عربيــة، منهــا مــا ســتجد نفســها ملزمــة بإصــدار مواقــف 
ــل أن  ــن إرسائي ــب م ــة للطل ــع اإلدارة األمركي ــا يدف ــذا م ــم، وه ــد الض ــة ض ــر جدي أك

تأخــذ بعــن االعتبــار الظــروف اإلقليميــة.
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االنتخابــات اإلرسائيليــة للكنيســت ومــن ثــم تشــكيل 

الحكومــة أســفرت عــن حكومــة لديهــا مســاحة للتحــرك 

ــر  ــا أك ــاط قوته ــن نق ــف، لك ــاط ضع ــا نق وإن كان لديه

ــل  ــن أج ــا، وم ــاين منه ــي تع ــا الت ــاط ضعفه ــن نق م

ــش  ــوف نُناق ــة، س ــة اإلرسائيلي ــدرات الحكوم ــاح ق إيض

هــذه األوجــه حيــث ال يــزال نتنياهــو ميلــك هامشــا 

ــدر ال  ــه بق ــمح ل ــس س ــع جانت ــف م ــرك، ألن التحال للتح

ــاورة. ــن املن ــه م ــتهان ب يس

أوالً: أوجه القوة

مــا مــن شــك أن الحكومــة الجديــدة هــي حكومــة ميينيــة 
ومتتلــك العديــد مــن أوجــه القــوة، حيــث لــن يتغــر يشء 
مــن ناحيــة السياســات التــي ســوف متارســها الحكومــة 

فيــام يتعلــق بالــرصاع العــريب اإلرسائيــي:
مــن  املزيــد  نتنياهــو  منحــت  الحكومــة  هــذه   -1
ومســتقرة  متجانســة  حكومــة  ســتكون  ألنهــا  القــوة، 
يتبنــون  بالكنيســت  مقعــداً   63 مــن  أكــر  المتاكهــا 
السياســات اليمينيــة املتطرفــة، ومــا يُقــارب 72 عضــو 
كنيســت يدعمــون اســتقرار الحكومــة، ومــن هنــا فــإن 
أيــة  ومعارضــة  أكــرب،  تكــون  ســوف  حركتهــا  حــدود 
سياســات تتعلــق بالضــم والتعامــل مــع الــرصاع العــريب 
اإلرسائيــي لــن تكــون كبــرة، بــل عــى العكــس مــن ذلــك 
ســتكون حــدود حركتهــا واســعة، دون معارضــة كبــرة 
ومؤثــرة، كــام تُعتــرب الترشيعــات التــي ســنتها الحكومــة 

جعلــت مــن املحكمــة العليــا غــر ذات صلــة.
يســتطيع  قويــة  حكومــة  الجديــدة،  الحكومــة   -2
خالهــا،  مــن  الشــخصية  مصالحــه  يُحقــق  أن  نتنياهــو 
كــام أن األهــداف اإلرسائيليــة فيــام يتعلــق بالسياســة 
الداخليــة والخارجيــة، هــذه الحكومــة قــادرة عــى أن 
ــو  ــتطيع نتنياه ــا يس ــنوات، ورمب ــاث س ــتمر لث ــر وتس تُبح
وجانتــس متديدهــا ألربــع ســنوات، وأهــم مصــادر قوتهــا 
ع مــا تريــد مــن قوانــن المتاكهــا  ِ أنهــا تســتطيع أن تُــرشَّ
ــدون  ــا يزي ــت ورمب ــو كنيس ــن 74 عض ــة م ــة الفوري األغلبي

الحقــاً.

تقييم القدرات 

أوجه القوة 

والضعف 

يف الحكومة 

اإلرسائيلية:

املحور الثاين: 

)7(

)8(

)9(



يُعتــرب رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو املرشــح املنطقــي لألمــن القومــي   -3
ــا إىل نجــاح طموحاتــه  إلرسائيــل وأداة فاعلــة ذات قــدرة جيوسياســية. ويرجــع ذلــك جزئيً
ــدس  ــان الق ــداث إع ــد أّدت أح ــدة. فق ــات املتح ــع الوالي ــه م ــوة عاقت ــية وق الجيوسياس
عاصمــة إلرسائيــل وضــم الجــوالن املحتــل وإعــان صفقــة القــرن والربــات يف ســوريا، 
إلــخ، إىل رصف انتبــاه الناخبــن اإلرسائيليــن عــن الشــائعات التــي رست بشــأن لوائــح 
األزمــات  وعــن   ،2018 فربايــر  شــباط/  يف  صــدرت  والتــي  بحقــه  املقّدمــة  االتهــام 

االقتصاديــة والرتكيــز فقــط عــى نجاحــات هــذه املســاعي. 
وهــذا يعــزز اعتقــاد نتنياهــو بعــدم وجــود أي نظــر لــه فيــام يتعلــق باألمــن القومــي، 
ويف حــن لــن يكــون وقــع قيــادة نتنياهــو ســهاً، إالّ أنــه ال رغبــة يف االســتعاضة عنــه ألن 
اإلرسائيليــن ال يــرون أحــًدا ســواه قــادًرا عــى مواجهــة إيــران، و«حــزب اللــه«، و«حامس«.

متكــن اليمــن مــن خــال حكمــه مــن ترويــج مفاهيمــه ومفرداتــه السياســية   -4
والدينيــة، مثــل االســتيطان والدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي، وضــم املســتوطنات 
ــو األمــر الــذي  ــيادة اإلرسائيليــة، وه ــتيطانية بــل وضــم وادي األردن للس ــل االس والكت
أفــى إىل ســيادة األيديولوجيــة اليمينيــة القوميــة والدينيــة، وإحــداث تغيــر جــذري 
يف املــزاج العــام اإلرسائيــي، حتــى أصبــح املجتمــع اإلرسائيــي يتجــه أكــر فأكــر 

لليمــن ويخطــو بخطــوات واســعة نحــو التشــدد والتطــرف.
مــن بــن أبــرز أوجــه القــوة التــي أســفر عنهــا االتفــاق الحكومــي، غيــاب البديــل   -5
ملنظــور الليكــود وتحالــف اليمــن الدينــي والقومي للتســوية مع الشــعب الفلســطيني، 
وعــدم متكــن التحالــف املنــاوئ لليكــود مــن اخــرتاق ســقف التســوية مــع الفلســطينين 
والتــزام الصمــت حــول حــدود هــذه التســوية، بــل األكــر مــن ذلــك مجــاراة رؤيــة اليمــن 
بلغــة مختلفــة ملونــة بــاألزرق واألبيــض ومغلفــة بحفــظ وحــدة إرسائيــل وعــدم اســتمرار 

ــن. ــوف اإلرسائيلي ــام يف صف االنقس
يقتــرص الخــاف بــن رؤيــة التكتلــن للتســوية حــول األســاليب والتكتيــكات، ولكــن   -6
ــي  ــك الت ــا، تل ــة لتفاعاته ــا والحاكم ــة له ــادئ املوجه ــول املب ــان ح ــدو يتفق ــام يب في
تتمثــل يف أمــن إرسائيــل والحفــاظ عــى املســتوطنات، واالحتفــاظ بتفــوق إرسائيــل 
يف محيطهــا اإلقليمــي واإلبقــاء عــى الجــوالن تحــت الســيادة اإلرسائيليــة واالحتفــاظ 

بالقــدس املوحــدة تحــت الســيادة اإلرسائيليــة.
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ثانياً: أوجه الضعف:

داخليــاً االتفــاق االئتــايف الجديــد أبــرز العديــد مــن أوجــه الضعــف الــذي يُعانيــه الكيــان، 
ومــن بــن هــذه األوجــه:

أن بنــود االتفــاق االئتــايف، تحمــل بــن طيّاتهــا إرهاصــات الرتاجــع والضعــف يف   -1
ــدان  ــو فق ــاق ه ــذا االتف ــه ه ــف عن ــا كش ــرز م ــال، وأب ــة االحت ــة لدول املســتويات الداخلي
الثقــة بــن األطــراف، حيث أن مــن يتمّعن ببنــود االتفاق االئتــايف، يجــد أّن رشوط الطرفن 
عــى بعضهــام، تتجــاوز مســألة ضــامن الحــق، إىل جانــب محاولــة تجنــب الســقوط يف فــخ 
األخــر، فتــم تفصيــل كّل البنــود عــى أن يتــم متريرهــا ترشيعيــاً مــن خــال الكنيســت، لذلــك 
ــد  ــمح بع ــن يس ــو ل ــى أن نتنياه ــك مبعن ــرة الش ــن دائ ــة ضم ــذه الحكوم ــل ه ــوف تعم س
مــرور فرتتــه األوىل حســب االتفــاق االئتــايف أن يكــون جانتــس رئيســاً للــوزراء، وبالتــايل 
سيســعى للتملــص مــن االتفــاق بأيــة طريقــة، رمبــا مــن خــال ترشيــع بعــض القوانــن مــن 
أجــل إلغــاء القوانــن الســابقة، ومــن هنــا فــإن أهــم نقــاط ضعــف هــذه الحكومــة أنهــا 
مبنيــة عــى الشــك، األمــر الــذي ســوف يجعــل أي ســلوك داخــي لهــذه الحكومــة محــل 

نقــض ومحــل شــك، وهــذا مــا ســينعكس ســلباً عــى ثقــة الجمهــور.
ــر  ــرب تغي ــاء، ع ــى القض ــاف ع ــو االلتف ــدة ه ــة الجدي ــف الحكوم ــه ضع ــن أوج م  -2
القوانــن مبــا يضمــن اســتمرار نتنياهــو، فقــد نــال حصانــة لعــام ونصــف، واســتطاع بعدهــا 
تغيــر القانــون مــن أجــل ضــامن بقائــه يف الحكومــة كوزيــر تحــت الئحــة اتهــام، رغــم أّن 
ــايئ  ــار القض ــاة، واملستش ــن القض ــة تعي ــت معادل ــتطاع تثبي ــك، واس ــع ذل ــون مين القان
للحكومــة، األمــر الــذي ســيجعل القضــاء تحــت ســيطرة الســلطة التنفيذيــة، يف ظــل 

ــيحاكمونه . ــن س ــن م ــعى لتعي ــة، ويس ــع للمحاكم ــة يخض ــس للحكوم رئي
البحــث عــن املكتســبات الشــخصية، دون االلتفــات لواقــع الكيــان يف ظــل كورونــا،   -3
ففــي ظــل الحديــث عــن أزمــة اقتصاديــة، ســتتضخم الحكومــة مــن ثاثــن وزيــرا وأربعــة 
نــواب للــوزراء، إىل ســتة وثاثــن وزيــراً، وســتة عــرش نائبــاً للــوزراء، مــام ســيكلف الخزينــة 
مليــارات الشــواقل اإلضافيــة، هــذا إىل جانــب عمــل مقــر آخــر لنائــب رئيــس الــوزراء )بنــي 

جانتــس( ليزيــد مــن العــبء عــى امليزانيــة.
ــخ حجــم الكراهيــة املجتمعيــة الداخليــة، فقــد ظهــرت  االتفــاق االئتــايف رسَّ  -4
الحكومــة عــى أنّهــا ذاتهــا حكومــة اليمــن، التي منحــت الحريديــم املتدينــن كّل يشء، 
لــن يُشــاركوا يف الجيــش، ولــن يتعلمــوا التعليــم األســايس، وســيبقون كــام ُهــم عبئــاً 

ــة. ــى الدول ع
ــات  ــار املركــز واليســار، والــذي ب ــخت حجــم الهــّوة مــع تي أن هــذه الحكومــة رسَّ  -5
التــي أسســها، فعليــه أن يتهيــأ اآلن الســتمرار ذات  بالغربــة يف منظومتــه  يشــعر 
ــارات  ــى تي ــلبياً ع ــر س ــأنها التأث ــن ش ــاء، وم ــام والقض ــتُهاجم اإلع ــي س ــة، الت الحكوم
أساســية يف املجتمــع، وســتعمل عــى خدمــة املتدينــن بشــقيهم، وتُرســخ االســتيطان 

ــح. ــة الرشائ ــاب بقي ــى حس ــاة ع ــن الحي ــداً م ــه مزي ومتنح
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موقــف  دون  الجديــدة  اإلرسائيليــة  الحكومــة  إن 
عــى  يؤثــر  وواضــح  حاســم  وفلســطيني  عــريب 
صعيــد  عــى  نتنياهــو  ألن  ترتاجــع  لــن  مصالحهــا، 
والرصيــد  الدعــم  ميتلــك  اإلرسائيــي  اليمــن 
يســتطيع  الشــخيص  صعيــده  وعــى  لتغطيتــه، 
الواليــات  ودوليــاً  الخــاص،  مرشوعــه  تحقيــق 
ــه،  ــى تغطيت ــدرة ع ــك الق ــدة متل ــة املتح األمريكي
لــن  األخــرى  الــدول  مــن  وكثــر  األوربيــة  والــدول 
تســتطيع عرقلــة سياســات نتنياهــو مبــرشوع الضــم، 
وبالتــايل فــإن مــا ميكنــه أن يعرقــل هــذا املــرشوع 
هــو مــرشوع نتنياهــو اآلخــر، القائــم عــى التوســع 
ــع،  ــال التطبي ــن خ ــريب م ــامل الع ــدد يف الع والتم
مــرص  وخاصــة  العربيــة،  الــدول  اســتطاعت  فــإذا 
إجــراءات  بأنهــا ســتتخذ  أن ترســل رســائل  واألردن، 
قويــة ضــد هــذه السياســات فإنهــا قــد تشــكل رادعــاً 

لنتنياهــو نحــو االســتمرار قدمــا بهــا.
الــذي  فــام  مرحليــاً،  وارد  غــر  هــذا  كان  وإذا 
يفرضــه اســتمرار صعــود اليمــن اإلرسائيــي مــن 
والعــريب  الفلســطيني  الطــرف  عــى  تحديــات 
والعربيــة  الفلســطينية  الخيــارات  ومــا  واألردين؟ 
الدولتــن  حــل  »فشــل«  تحــدي  مواجهــة  يف 
الــذي تســتند السياســات الرســمية العربيــة إليــه 
يف مقاربتهــا للــرصاع العــريب اإلرسائيــي، ويف 
ســمح  تفــككاً  تشــهد  عربيــة  إقليميــة  حالــة  ظــل 
بالتــايل مــا مل يواجــه  بتحــرك إرسائيــي واســع، 
وفلســطينياً  عربيــاً  موقفــاً  وحكومتــه  نتنياهــو 
ــه  ــعارات، فإن ــكام والش ــاوز ال ــاً، يتج ــخاً وقاطع راس
سيســتمر يف سياســاته التوســعية يف ظــل واقــع 

عــريب غــر مقلــق لــه وال يدفــع مثنــه.

الخيارات 

الفلسطينية 

والعربية 

يف التعامل 

مع الحكومة 

اإلرسائيلية:

املحور الثالث:
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بقــاء املشــهد الراهــن يف الضفــة والقطــاع عــى مــا هــو عليــه 
ــة« يف  ــارات »صفري ــي لخي ــه اإلرسائي ــل التوج ــدوم، يف ظ ــن ي ل
ــار يف  ــل لانفج ــزة القاب ــاع غ ــات قط ــع تحدي ــي، م ــل اليوم التعام
أيــة لحظــة، مــا دام الحصــار مســتمراً، كــام بــات واضًحــا أن املــرسح 
الســيايس يف إرسائيــل والواليــات املتحــدة أصبــح جاهــزًا ملشــهد 
تصفيــة  مخطــط  ضمــن  األبــرز  الحلقــة  باعتبــاره  القــادم  الضــم 
القضيــة الفلســطينية، وفــق صفقــة ترامب-نتنياهــو، وهــو مــا 
يتطلــب رًدا فلســطينيًا اســرتاتيجياً عــى هــذا التحــدي املتعاظــم، 
ــو  ــداين، ه ــعبي املي ــمي والش ــطيني الرس ــل الفلس ألن رد الفع
والعســكرية  األمنيــة  املؤسســة  أن  خاصــة  الحاســم،  العامــل 

ــه. ــق علي ــاق متف ــياق اتف ــم إال يف س ــد الض ــة، ال تؤي اإلرسائيلي
لذلــك فــإن أهــم الخطــوات الفلســطينية التــي يجــب العمــل عليهــا 

خــال املرحلــة القادمــة:
)1( إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية

ــة  ــة ودميقراطي ــس وطني ــى أس ــاق ع ــح دون االتف ــن ينج ــذا ل وه
توافقيــة، ومشــاركة حقيقية لجميع أطياف الشــعب الفلســطيني، 
عــى أســاس القواســم املشــرتكة التــي تضمنتهــا وثيقــة الوفاق 
الوطنــي، مــا يعنــي تشــكيل قيــادة وطنيــة موحــدة تضــم جميــع 
والضفــة  الداخــل  )فلســطينيي  الفلســطيني  الشــعب  مكونــات 
الغربيــة وقطــاع غــزة والشــتات(، وهــذا يتطلــب بلــورة اســرتاتيجية 
ــاء مؤسســات منظمــة  سياســية ونضاليــة تكــون مدخــاً إلعــادة بن

التحريــر، والنظــر يف الحكومــة وغرهــا مــن امللفــات.
يُعــد هــذا الخيــار بديــاً ذا فعاليــة عاليــة يف توحيــد الجهــود 
الفلســطينية ملواجهــة السياســات اإلرسائيليــة، ويســاعد تحقيقــه 
ــطينية،  ــة الفلس ــاند للقضي ــريب ودويل مس ــف ع ــاء موق ــى بن ع
ــة،  ــة القادم ــات اإلرسائيلي ــد للسياس ــط وتهدي ــة ضغ ــكل حال ويُش
لكنــه مرفــوض عنــد بعــض دول اإلقليــم ومعظــم القــوى الدوليــة 

التــي تعيــق تشــكيله.
لكــن تطبيــق ذلــك البديــل ممكــن إذا توفــرت اإلرادة السياســية 
لــدى أطــراف املعادلــة السياســية الفلســطينية، مــع األخــذ بعــن 
ــم  ــل« الدائ ــعي »إرسائي ــدة وس ــات املتح ــة الوالي ــار معارض االعتب

ــام. ــيخ االنقس لرتس
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)2( إعادة النظر يف شكل السلطة الفلسطينية ووظائفها والتزاماتها:

ــب  ــطينية، يج ــم األرايض الفلس ــل ض ــو تفعي ــرك نح ــة، والتح ــاق الحكوم ــة واتف ــل بخط ــرار إرسائي ــع إق م
إعطــاء األولويــة إلنجــاز التحــرر الوطنــي، وهنــا تصبــح الســلطة أداة لخدمــة الربنامــج الوطنــي وليســت عبئــا 
عليــه، مــا يعنــي »رضورة إعــادة صياغــة الســلطة الفلســطينية وتحويلهــا إىل ســلطة خدميــة، وترحيــل 
ــدة  ــة العقي ــة إىل مراجع ــطينية«، باإلضاف ــر الفلس ــة التحري ــيادية إىل منظم ــية والس ــام السياس امله
ــذا  ــه، وه ــن وحاميت ــة املواط ــة خدم ــزة األمني ــة األجه ــون مهم ــي، لتك ــيق األمن ــف التنس ــة ووق األمني
يتطلــب االنتقــال مــن صيغــة االقتصــاد االســتهايك التابــع واملقيــد باتفاقيــة باريــس إىل صيغــة االقتصــاد 

املقــاوم.
وهــذا الخيــار ميكــن أن يكــون بديــاً ذا فعاليــة عاليــة، يســاعد تحقيقــه عــى التحــرر مــن القيــود املفروضــة 
القيــادة  لــدى  القيــادة الفلســطينية، وميكــن تطبيقــه إذا توفــرت اإلرادة السياســية  عــى خيــارات 
ــات  ــة التحدي ــن مواجه ــم م ــي متكنه ــدرات الت ــر الق ــد كب ــون إىل ح ــطينيون ميلك ــطينية، فالفلس الفلس
املســتقبلية، بشــأن إقامــة دولتهــم املســتقلة حينــام يحصلــون عــى حقهــم الطبيعــي يف الســيطرة 
عــى مواردهــم، وهــذا يتطلــب يف املقــام األول العمــل عــى تنفيــذ قــرارات املجلــس املركــزي 
ــات  ــع االتفاقي ــة جمي ــل«، ومراجع ــع »إرسائي ــة م ــد العاق ــوب تحدي ــطينية، بوج ــر الفلس ــة التحري ملنظم
املربمــة معهــا، مــع األخــذ بعــن االعتبــار أّن هــذا البديــل يعنــي ضمنــا الصــدام مــع »إرسائيــل« وحلفائهــا.

ويوجــد وعــي عــام يؤيــد ويســاند هــذا الخيــار، فبحســب اســتطاع رأي أجــراه املركــز الفلســطيني للبحــوث 
ــرن«  ــة الق ــون »صفق ــطيني يرفض ــور الفلس ــن الجمه ــارس 2020 أن 94% م ــحية يف م ــية واملس السياس
ــيق  ــف التنس ــل، ووق ــرتاف بإرسائي ــحب االع ــام، وس ــاء االنقس ــا بإنه ــرد عليه ــرة بال ــة كب ــب أغلبي وتطال
ــد  ــة تعي ــن 80% أن الصفق ــر م ــول أك ــلح؛ ويق ــل املس ــوء للعم ــلو، واللج ــل بأوس ــف العم ــي، ووق األمن
الــرصاع مــع إرسائيــل ليصبــح وجوديــاً؛ وتهبــط نســبة تأييــد حــل الدولتــن ألقــل مســتوى منــذ توقيــع اتفــاق 

أوســلو. 
)3( مأسسة املقاومة الشعبية ودعمها:

ال يتعــارض دعــم املقاومــة الشــعبية بجميــع أشــكالها مــع أشــكال املقاومــة املرشوعــة األخــرى التــي 
ــي  ــط تراع ــع خط ــوب وض ــلحة. واملطل ــة املس ــا املقاوم ــا فيه ــاين، مب ــدويل واإلنس ــون ال ــا القان أقره
تــوازن القــوى وتتناســب مــع إمكانيــات الشــعب الفلســطيني، بحيث تنخــرط جميع ألــوان الطيف الســيايس 
ــن  ــة م ــة مدعوم ــرار االنتفاض ــى غ ــة ع ــة جامهري ــول إىل حال ــال للوص ــة االحت ــعبي يف مقاوم والش
ــة  ــة املقاطع ــز حرك ــع تعزي ــر م ــعة، وبالتضاف ــعبية واس ــات ش ــاركة فئ ــطينية، ومبش ــات الفلس املؤسس

وتجنيــد القــوى الصديقــة للقضيــة الفلســطينية مــن أجــل نرصتهــا يف املحافــل الدوليــة.
ويعتــرب هــذا الخيــار بديــاً ذا فعاليــة عاليــة، يســاعد تحقيقــه عــى إعــادة القضيــة الفلســطينية إىل دائــرة 
االهتــامم الــدويل، وهــو ممكــن التطبيــق، وال يرتتــب عليــه دفــع أمثــان باهظــة يف حالــة تعزيــز الطابــع 
ــذا  ــد ه ــام يؤي ــي ع ــاك وع ــددة وهن ــعة ومتع ــه واس ــاً وخيارات ــاً مرن ــرب بدي ــة، ويعت ــعبي للمقاوم الش

البديــل. 
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يقــف األردن اليــوم أمــام تحــٍد وجــودي، يف ظــّل تســارع الخطــوات 
اإلرسائيليــة الهادفــة إىل ضــّم أرايض غــور األردن ومنطقــة شــامل 
حيــث  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف  واملســتوطنات  امليــت  البحــر 
ــرض  ــو »ف ــة ه ــة اإلرسائيلي ــكيل الحكوم ــاق تش ــد يف اتف ــم بن ــد أه يع
الســيادة اإلرسائيليــة« عــى مســتوطنات الضفــة الغربيــة وغــور األردن .

ــت  ــن تناوب ــن الزم ــة م ــة تاريخي ــى حقب ــتار ع ــدال الس ــي إس ــذا يعن وه
تنتهــي  تســوية  اىل  للتوصــل  وشــاقة  طويلــة  مفاوضــات  عليهــا 
بانســحاب إرسائيــي مــن األرايض الفلســطينية، التــي احتلتهــا إرسائيــل 
ــدس  ــا الق ــتقلة وعاصمته ــطينية مس ــة فلس ــة دول ــام 1967، وإقام ع

ــن. ــل الدولت ــاء ح ــميا انته ــي رس ــذا يعن ــة، وه الرشقي
األردن أبــدى معارضــة قويــة للمــرشوع، وقــال امللــك عبــد اللــه الثــاين 
إنــه إذا ضمــت إرسائيــل أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة، فــإن ذلــك ســيؤدي 
إىل صــدام كبــر مــع بــاده، مشــددا عــى أن األردن يــدرس جميــع 
الخيــارات إذا جــرى الضــم ، وإضافــة إىل ذلــك فــإن السياســة األردنيــة 
ــة  ــه مجموع ــل تواج ــع إرسائي ــة م ــطينية، والعاق ــة الفلس يف القضي
ــة  ــى والوصاي ــجد األق ــل املس ــربى، مث ــئلة الك ــات واألس ــن التحدي م
الهاشــمية عــى املقدســات اإلســامية واملســيحية يف القــدس، 
ومصــر أكــر مــن مليون الجــئ فلســطيني يف األردن ال يحملــون الرقم 
الوطنــي األردين، وتأثــر الوضــع النهــايئ أو الواقعــي للضفــة الغربيــة 
ــات  ــذه التحدي ــه ه ــإن األردن يواج ــه ف ــت نفس ــى األردن، ويف الوق ع

ــريب.  ــي أو ع ــاء إقليم ــف أو غط ــا تحال ب
أن أصبحــت  ، يقــول فيــه »بعــد  ويف مقــال كتبــه مــروان املعــرش 
العمليــة السياســية مجــرد رساب، وبعــد أن اتفقــت كافــة املكونــات 
السياســية اإلرسائيليــة اليهوديــة عــى ضــم األرايض الفلســطينية، 
مبــا يقتــل فرصــة إقامــة الدولــة الفلســطينية مبــا ال يــدع مجــاالً للشــك، 
 - األردنيــة  املعاهــدة  تعنــي  مــاذا  أوســلو؟  اتفاقيــة  تعنــي  مــاذا 
اإلرسائيليــة؟ الــكام هنــا ليــس عاطفيــاً؛ بــل هــو ســيايس بامتيــاز. مــاذا 
تعنــي املعاهــدة األردنيــة - اإلرسائيليــة، إن كانــت إرسائيــل يف قتلهــا 
للدولــة الفلســطينية تعمــل مبــارشة ضــد املصلحــة الوطنيــة األردنيــة، 
ــها  ــة طمس ــة ملحاول ــة، إضاف ــة األردني ــة الوطني ــل الهوي ــاول قت وتح

للهويــة الوطنيــة الفلســطينية؟ «
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ــاك عديــد مــن البنــود يف املعاهــدة األردنيــة - اإلرسائيليــة قــد تخرقهــا إرسائيــل يف حــال  هن
تصويــت الكنيســت عــى قــرار مجلــس الــوزراء اإلرسائيــي ضــم األرايض الفلســطينية. فاملــادة 
الثانيــة مــن املعاهــدة تشــر إىل أن الجانبــن »يعرتفــان ويحرتمــان ســيادة كل منهــام، وســامته 
اإلقليميــة، واســتقاله الســيايس«، يف حــن يعتــرب قتــل الدولــة الفلســطينية تهديــداً مبــارشاً 
لــألردن وســيادته واســتقاله. ويتضمــن بنــٌد آخــر مــن املــادة ذاتهــا، إشــارة إىل اعتقــاد الجانبــن 
ــر،  ــرف اآلخ ــى الط ــلباً ع ــر س ــد يؤث ــكل ق ــام بش ــن نفوذه ــة ضم ــكان القرسي ــركات الس بـــ»أن تح
ينبغــي أال يســمح بهــا«، األمــر الــذي ســينجم عــن أيــة إجــراءات أحاديــة تــؤدي إىل تحــركات 

ــطينين إىل األردن.  ــكان الفلس ــة للس قرسي
ــل  ــل يف ظ ــى االق ــين ع ــن أساس ــة تحدي ــحة ملواجه ــة مرش ــة – اإلرسائيلي ــات األردني العاق
سياســات الحكومــة اإلرسائيليــة الجديــدة، األول؛ إرصار إرسائيــل عــى التخلــص مــن منــوذج حــل 
ــرف  ــا يع ــن م ــايئ، ضم ــل النه ــة للح ــر مرغوب ــارات غ ــام خي ــاً أم ــاب مرشع ــح الب ــن، وفت الدولت
بصفقــة القــرن وإقــرار ضــم األغــوار، تتعــارض مــع مصلحــة األردن، وقــد تــأيت عــى حســابه 
وحســاب الفلســطينين معــاً، والثانيــة؛ التحــدي اإلرسائيــي للرعايــة الهاشــمية للمقدســات 

واملســجد األقــى.
وملواجهة هذه التحديات وغرها، تكمن خيارات األردن األساسية فيام يي:

)1( املواجهة الدبلوماسية والشعبية

ــها  ــد نفس ــا تج ــا، فإنه ــروس كورون ــة ف ــة مبحارب ــلطات األردني ــغال الس ــن انش ــم م ــى الرغ ع
ــر  ــة، لتمري ــة العاملي ــل الجائح ــتغال إرسائي ــع اس ــية ملن ــة دبلوماس ــوض معرك ــى خ ــة ع مرغم
قــرار ضــم مســتوطنات األغــوار والضفــة الغربيــة، الدبلوماســية األردنيــة التــي تــرى يف الخطــوة 
اإلرسائيليــة تهديــداً لســيادتها، وهــذا يتطلــب تحــركاً بشــكل محمــوم بعــد ترصيــح لوزيــر الخارجيــة 
األمــريك مايــك بومبيــو، قــال فيــه إن ضــم أراٍض مــن الضفــة الغربيــة املحتلــة هــو »قــرار يعــود 

إىل إرسائيــل«.
قــد يكــون مهــامً قبــل التنفيــذ تفعيل الدبلوماســية األردنيــة يف التقــاط الفرص الدوليــة الرافضة 
لهــذه الخطــوة عــى مســتوى الحكومــات والربملانــات األوروبيــة والدوليــة ومجموعــات الضغــط 
ــك  ــا يف ذل ــة، مب ــرار الدولي ــر الق ــف دوائ ــع مختل ــي م ــر العلن ــي وغ ــث العلن ــة، للحدي األوروبي
ــات  ــرشح تداعي ــام، ل ــائل اإلع ــة ووس ــدول األوروبي ــدة وال ــم املتح ــريك واألم ــرس األم الكونج

هــذا القــرار عــى األردن.
 مــع اســتخدام أدوات الضغــط الشــعبية مــن قبيــل التلويــح بإلغــاء معاهــدة »وادي عربــة« 
ــل  ــيدفع إرسائي ــه األردن س ــذي ميتلك ــرتاتيجي ال ــع االس ــار أن املوق ــى اعتب ــاز ع ــة الغ واتفاقي

ــار. ــه لانفج ــح دون دفع ــن مصال ــا م ــا ميكنه ــق م ــة، وتحقي ــه بدق ــا مع ــة عاقاته ملوازن
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)2( تعليق املعاهدات أو االنسحاب منها

ــال  ــن خ ــل، م ــع إرسائي ــة م ــب العاق ــادة ترتي ــر إع ــور الخط ــذا التط ــتوجب ه يس
ــى  ــة، وع ــة – اإلرسائيلي ــام األردني ــدة الس ــة ملعاه ــة حقيقي ــدء يف مراجع الب
األردن اســتخدام هــذه الورقــة وبجديــة مــع الحكومــة اإلرسائيليــة ومــع املجتمــع 
الــدويل، وإعطــاء االنطبــاع الجــدي بــأن إرسائيــل ال تســتطيع القيــام أحاديــاً مبثــل 
هــذه اإلجــراءات مــن دون أن تكــون لذلــك تداعيــات ســلبية وجــادة عــى عاقتهــا 
ــد  ــي ق ــة الت ــات األمركي ــت واالنتخاب ــى الوق ــان ع ــة إىل الره ــم، باإلضاف باإلقلي
تــؤدي إىل خــروج الرئيــس دونالــد ترامــب بصفتــه داعــامً قويــاً لإلرسائيليــن مــن 

البيــت األبيــض.
هــذا خيــار يف حالــة قيــام إرسائيــل بالضــم، وإذا مل ينجــح خيــار املواجهــة 
الدبلوماســية والشــعبية، وشــعرت األردن أن إرسائيــل غــر مكرتثــة بأيــة إجــراءات 
يتخذهــا األردن أو املجتمــع الــدويل، ســتجد نفســها بحاجــة ماســة حينــذاك 
لوقــف التشــبث بنمــوذج »حــل الدولتــن« الــذي ســيكون مــن الواضــح اســتحالته. 
مــع مراجعــة أردنيــة متعمقــة للملــف األردين - اإلرسائيــي الــذي بــات مــن 
ــها،  ــل نفس ــا إرسائي ــة ال تريده ــتمرار يف مقارب ــتطيع االس ــن يس ــه ل ــح أن الواض
ــات  ــا تداعي ــيكون له ــة س ــات اإلرسائيلي ــد األردن. وأن السياس ــا وض ــل ضده وتعم
عــى أمــور كثــرة، مــن بينهــا اتفاقيــة الغــاز، وأيــة عاقــات اقتصاديــة أو أمنيــة 

ــرى. أخ



لــن تختفــي التحديــات عــى الجبهــة الشــاملية، ولكــن مــن املحتمــل 
ــة  أال تتطــور إىل تصعيــد واســع النطــاق، ألن جميــع الجهــات الفاعل
لهــا  وليــس  كورونــا،  فــروس  أزمــة  مكافحــة  عــى  حاليًــا  تُركــز 
مصلحــة يف الحــرب، ويف الوقــت نفســه، فــإن مخاطــر التصعيــد غر 
املخطــط لــه تبقــى قامئــة، األمــر الــذي ميكــن أن يــؤدي إىل الحــرب 
عــى الجبهــات اللبنانيــة والســورية، وهــو ســيناريو يجــب أن يؤخــذ 
يف الحســبان لــدى جميــع االطــراف، وأن تســتعد لــه، ويف الوقــت 
نفســه، تلجــأ هــذه األطــراف للجهــود السياســية والعســكرية ملنــع 
ــة  ــى الجبه ــا ع ــز أهدافه ــة لتعزي ــائل بديل ــتخدام وس ــرب واس الح

ــاملية. الش
ــكرية  ــه العس ــز قدرات ــيواصل تعزي ــه س ــزب الل ــل أن ح ــرى إرسائي وت
مبســاعدة إيــران، مبــا يف ذلــك مــرشوع الصواريــخ املوجهــة بدقــة، 
وتطويــر قدرتــه عــى اخــرتاق »إرسائيــل« بالقــوات الربيــة، أمــا لبنــان 
ــة،  ــة، وطبي ــية، وحكومي ــة، وسياس ــة اقتصادي ــم أزم ــو يف خض فه
تُعــد واحــدة مــن أســوأ األزمــات التــي شــهدها البلــد عــى اإلطــاق 
خــال العقــود الثاثــة األخــرة، وتؤثــر هــذه األزمــة أيًضــا عــى حــزب 
اللــه، الــذي يحافــظ عــى مكانتــه يف النظــام اللبنــاين، عــى 
الرغــم مــن أن األحــداث يف إيــران كان لهــا أيًضــا تأثــر ســلبي عــى 

التنظيــم.
ــة  ــن مناقش ــن الطرف ــب م ــاملية تتطل ــة الش ــى الجبه ــارات ع الخي
خطــر التصعيــد مــن حيــث الفائــدة العامــة واملخاطــر التــي يتكبدهــا 
كل طــرف، مــن طــرف إرسائيــل ستســتمر يف الجهــود املبذولــة 
يتعلــق  وفيــام  اللــه  لحــزب  التقليديــة  األســلحة  تراكــم  ملنــع 
باملــرشوع الدقيــق، يجــب أن تحــدد املناقشــة الــرر املتوقــع مــن 
ــد  ــر، ض ــدى القص ــى امل ــرشوع ع ــاط امل ــدف إىل إحب ــوم يه هج
الــرر املحتمــل الناتــج عــن اســتخدام األســلحة املوجهــة بدقــة 
عــى نطــاق واســع يف حــرب مســتقبلية، مــع مــا يتعلــق بذلــك مــن 

دفاعيــة وخيــارات مســيئة للعمــل يف هــذا الســياق.
للخيــار  والتحضــرات  االســتعدادات  تســتمر  أن  املرجــح  مــن  لــذا 
العســكري مــن قبــل الطرفــن، مــع الترصيــح والتلميــح بــه باســتمرار 
تدعيــم  أجــل  مــن  محــدودة  رضبــات  بشــكل  إال  اســتخدامه  دون 

أهدافهــام.

ثالثاً: 
الخيارات 

عىل 

مستوى 

الجبهة 

الشاملية 

)لبنان(
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عــى صعيــد الخيــارات الفلســطينية جميــع البدائــل املطروحــة لهــا مميزاتهــا، لذلــك ميكــن   •
ــدويل، إال  ــون ال ــوء إىل القان ــة اللج ــع أهمي ــال، م ــبيل املث ــى س ــا، فع ــواٍل زمني ــكل مت ــا بش تبنيه
أنــه يجــب إعطــاء األولويــة لتمتــن الجبهــة الداخليــة، ودعــم املقاومــة الشــعبية بجميــع أشــكالها، 
ــز عــى الوضــع الداخــي يف ظــل املنظومــة اإلقليميــة والعامليــة الحاليــة، وعــدم وجــود  والرتكي
ــر أي  ــة أو تغي ــطينيون املواجه ــتطيع الفلس ــا يس ــال، ف ــاء االحت ــى إنه ــل ع ــار إرسائي إرادة إلجب
مــن قواعــد اللعبــة السياســية، أو إعــادة القضيــة الفلســطينية إىل الحيــاة، إال عــن طريــق الوحــدة 

ــة األوىل. ــرب األولوي ــذي يعت ــام ال ــاء االنقس ــطينية وإنه الفلس
يتطلــب التحــرك الفلســطيني، العمــل الجــاد عــى إصــاح منظمــة التحريــر الفلســطينية،   •
وتشــكيل قيــادة موحــدة عــرب إعــادة تفعيــل العمليــة الدميقراطيــة، وهــذه األدوات مــن شــأنها أن 
تحســن مــن الوضــع الداخــي الفلســطيني، وتســاهم يف بنــاء الثقــة بــن املؤسســة الرســمية 
ــة يف  ــات الخاطئ ــض السياس ــة بع ــل نتيج ــا الخل ــي أصابه ــطيني، والت ــعب الفلس ــطينية والش الفلس

التعامــل مــع ملفــات مهمــة، داخليــة وخارجيــة.
معركــة  خــوض  عــى  ُمرغمــة  اآلن  نفســها  تجــد  األردن  األردنيــة:  الخيــارات  صعيــد  عــى   •
ــم  ــرار ض ــر ق ــا، لتمري ــا( وتداعياته ــة )كورون ــة العاملي ــل الجائح ــتغال إرسائي ــع اس ــية ملن دبلوماس
مســتوطنات األغــوار والضفــة الغربيــة، فالدبلوماســية األردنيــة تــرى يف الخطــوة اإلرسائيليــة 
تهديــداً لســيادتها، وعليهــا اســتخدام أدوات الضغــط الشــعبية مــن قبيــل التلويــح بإلغــاء معاهــدة 
»وادي عربــة« واتفاقيــة الغــاز، عــى اعتبــار أن املوقــع االســرتاتيجي الــذي ميتلكــه األردن ســيدفع 
ــار. ــه لانفج ــح دون دفع ــن مصال ــا م ــا ميكنه ــق م ــة، وتحقي ــه بدق ــا مع ــة عاقاته ــل ملوازن إرسائي

إن مل ينجــح خيــار املواجهــة الدبلوماســية والشــعبية وشــعرت األردن أن إرسائيــل غــر   •
ــف  ــذاك لوق ــة حين ــة ماس ــي بحاج ــدويل، فه ــع ال ــا األردن أو املجتم ــراءات يتخذه ــة إج ــة، بأي مكرتث
للملــف األردين – اإلرسائيــي. أردنيــة متعمقــة  الدولتــن« مــع مراجعــة  التشــبث بفكــرة »حــل 

الخيــارات عــى الجبهــة الشــاملية تتطلــب مــن الطرفــن )الســوري واللبنــاين( مناقشــة خطــر   •
ــداً يف  ــر وتحدي ــرف، إال أن األم ــا كل ط ــي يتكبده ــر الت ــة واملخاط ــدة العام ــث الفائ ــن حي ــد م التصعي
لبنــان يحتــاج إعــادة نظــر جذريــة يف السياســات الداخليــة للدولــة، ســواء عــى الصعيــد الســيايس 
أو االقتصــادي أو األمنــي، يف ظــل االختــاالت التــي عانــت منهــا الدولــة اللبنانيــة، وتفاقمــت خــال 
العامــن املاضيــن، واســتمرار الحــراك الشــعبي الرافــض للسياســات القامئــة، ألن الخطــوة األوىل 
ــراً يف  ــراً وتطوي ــط تغي ــس فق ــب لي ــد يتطل ــا ق ــو م ــل، وه ــاء الداخ ــي بن ــارج، ه ــدو الخ ــة ع ملواجه
السياســات، ولكــن يف القيــادات القامئــة عــى وضــع وتنفيــذ هــذه السياســات يف الداخــل اللبنــاين.
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