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ى

ى

 

 بعد حل املجلس التشزيعي ما 

 وإجزاءات سياسية وعقوبات اقتصاديةسيىاريوهات 
 

حملةةالتصعيةةالتلتصقةةهل الرئةة لتصةةطينيلتصملدةةبلسهلتأمةةلرل ضةة  كليةةيخيل عةةةللةةض  ل ض ةة ل  ةةل ل  ةة لتصا ةةلال

تصملدةةةةبلولال تصقةةةةهلخاةةةةنالضعةةةةلضلح في ةةةة للةةةةمهلر سل ةلمةةةةيلتمةةةةحاولياةةةةل ل ةةةة لتصدةةةةلبالتصملدةةةةبلولال مأ  صةةةةال

قنادةة  ل مةة لصل ةة ةل  ةة لحط ةةالحمةة  ل   ةة لتصميةة ي لتصملدةةبلولالص دةةلل ل بةة رلعةة  ل تصاةةت  ل ةةهلتط ةة لل 

 ةةةةةععي لتةةةةة لعةةةةةنح سفلئ يلتصةةةةةطينيلتصملدةةةةةبلسهلتأمةةةةةلرل ضةةةةة  ل سيفعةةةةة لتصقةةةةةهل أةةةةة   لتةةةةةهل عص ةةةةة ليم فةةةةة لتصودةةةةةل ل

لجعمةة  التصملدةةبلسهل تص ةةط ل  ةة ل يةةولتضا  تةةال سةةطولح صةةالعل عةةلال ضتحلةةالتااةةت ل تحابمةة يل ب ةة  ل

 تصاب   يلفالع  .ل تليب  لك سا

ع ةةةةول  صاةةةة قنل ل تصتعةةةةعلسل تصعاةةةةةتللتصلتاةةةة ل  ةةةة لئل كةةةة لتصح ةةةةة  لعلدةةةةلالتةةةةهلمجةةةةطتقتيلتةةةة ل ةةةةة  ل ال ةةةة يل ي

تصدل سةةةةلهلتصملدةةةةبلسهكل سةةةةطولح صةةةةالتةةةةهلتص لمحةةةةالتضبلاةةةةالصلعمةةةةطرل مدةةةةعاض لتصا ةةةةلالتصملدةةةةبلولالتةةةةهل ةةةةع ل

إصةةتتسلتصات ةةتلتةةهلتصاةةطتستيلتصطي عةةلالتصقةةهليبةة  لتا ةة لتضم صةة لل عيةة ر ال تصدل عةةلال  تحلةةاكل  مةة ل ضةةت ل

لتةةةةةةةهلصلمع ضةةةةةةة لصل ةةةةةةةي ل
 
تصملدةةةةةةةبلسهلساةةةةةةةتل ةةةةةةةتضيلتعتةةةةةةةلليةةةةةةةت سلحةةةةةةةل لت  ةةةةةةة   لتصدةةةةةةةلبالتصملدةةةةةةةبلولاليةةةةةةةتسف ل 

تدةةةةا صل ي  لفةةةةال بةةةة رلعةةةة  كل تصقةةةةهل ةةةةتضيلتةةةة لإ ةةةةع لتضأامةةةةالتصتعةةةةعلسفالحةةةة لتض لةةةةيلتص  ةةةةط  التصملدةةةةبلسهل

 تة للضشة طلتةهلية سفرل ةطتسلتضأامةالتصتعةعلسفاكلئةاتلتصاةطتس ل2 كل م ةع ل ةهلتقنع   ة يل اةتل6002تضحع ول   ل

   لم لتهليتت ل يلي اح لضت  لتصات تلتهلتصدنح سفلئ يل تصقهل ماهلت ل دعاطل  ل م ل  ا:

 السيىاريو ألاول: إجزاء اهتخابات في الضفة الغزبية املحتلة دون قطاع غشة

ل  ة
 
 لتصمي ي لتصملدبلولال فالتاتتت  لحط ةالحمة  لسس ةعلإ ةع لتضأامةالتصتعةعلسفال تصقةهلت عق ية لتقناع ة 

تص ةةط لالتصملدةةبلولال   ةة لتصاةة قنل ل تصح ةة  ل تصت ماطتالةةالتصقةةهلت سعةة  لتص ةةاولتصملدةةبلسهل  ةة ل اةةال ت عةةتتسل

%لتةةهلضسولسلدةةب  لتصع سف لةةاكلتةة ل اسةةهلض ل87  قةة ل ةةهلتل مةة لتصت ةة ميلي ةة سلت ةةط رلض عةةلللتصةةالليحةة   ل ةةهل

لصةةةتنلتصملدةةةبلول  لضة ةةةطلقنعةةة ي ليلةةة للقنع   ةةة يل مةةةل  
 
لجمالةةة 

 
حمةةة  ل ييةةةتسئ لصلح ةةة  لتصدل سةةةلهللئحةةة عل  لةةة 

تصملدةةةةةبلسهل تصلصةةةةةل لإلةةةةة لسض لتصدةةةةةلبالضتةةةةة  ليطتجةةةةة لسةةةةةطللحط ةةةةةالسةةةةةعللتصقةةةةةهلخا ةةةةة  ل لجةةةةةلرل إعةةةةةطتيل  ل  ةةةةة ل

ل اةت لسعضةالتصمية ي ل8497 ستضلهلتصقهلتحعلت  ل   ل
 
 كل   صع لالسإ لتضل فلتصملدةبلسهل ةتل ةتنلض وة ل لةلح 

 اللقنع    يلتص  ط الالتض ت ل اتئ لتحعيفلئاتلتصا  .تصملدبلولال م لسي  لحط الحم  لتض  س الف
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 ما يعشس هذا السيىاريو ما يلي:

.لعلدالتصاال  يلتصقهليمطل  لتصدةلبالتصملدةبلولال  ة ل بة رلعة  كليةيخيللةمهلتأبة يلتصمية لتصدل سةلهل8

    لع  ل تص مالتص ط لا.

 لتصامةةةةة لتصةةةةةلاسهكل  ةةةةةت ليةةةةةلسطلتصضن ةةةةةال.لس ةةةةة ليأالةةةةة لتض ةةةةة س التصدل عةةةةةلال ةةةةة  لك سةةةةةال اةةةةةطل تصاةةةةةلنل سيةةةةة ي6

 تضح عضالقن ل اللقناد  لتض  طذ ل تصاللع ئ لفاليمال لتصودل للجعم  التصملدبلسهل تصلاسه.

.لتل ةةفلحمةة  ل تصميةةة ي لتصملدةةبلولالتصةةةطتسبلصااةةتلتقنع   ةة يلخ ةةةط الاكلر  ل ةةت  لسيةةةنيلتصدةةلبال ةةةهل3

  ةة يلخ ةةط الال سي عةةلالفةةالتص ةةمالتص ط لةةال تصاةةت لسسةة لتصاال ةة يل خ ةةال لح لتةةال حةةت ل احلةةاليم ةةتلفقنع 

   ب رلع  .

كل إرست لحمةةةة  للةةةةمهلصةةةةلتيللتضح مةةةة يل9
 
.لتل يةةةة سلتضمةةةةط ول  ةةةة لتصابةةةة ركل تعحاةةةةالت ةةةةط رلتضا  تةةةةالر صلةةةة 

مسئ  لةةاكلر تسةة لر صلةةالضع عةةلالفلخدةةمللصةةطينيلتصدةةلبالتأمةةلرل ضةة  ل لةة لض ةةتت لحط ةةالحمةة  لفةةالتدةة سل

  .6002تهلجت تل   لعطتسلت لحتثل   لتصلصل لإل لتصدلبال

 ما يضعف هذا السيىاريو ما يلي:

.للحةةةةعع لمعةةةةطتيل الفل دةةةةملل ةةةةإجطتقلتقنع   ةةةة يلفةةةةالتصاةةةةت كلس صاةةةةت لتةةةةهل ج ةةةةالقن ةةةةطل إعةةةةطتيل  ل  صةةةةمال8

لصلاةةةطتسل تطف ةةيلتصيةةة رسلفةةةالر دةةةمق ل
 
كل  ةةتلض لةةةهل ةةةهلذصةةة لسيةةنيلتصدةةةلبالتأمةةةلرل ضةةة  ل6088إعةةطتيلللال ساةةة 

لت لفلتقنع    يلر  لتصات .تطتس 
 
ل ياطتست

 
 ت

.لتلتساةةةةةةالتصةةةةةةةطينيلتصملدةةةةةةبلسهل  ةةةةةةة لصةةةةةةماالتصاةةةةةةةط كل   صعةةةةةةة لالئحةةةةةة علتأةةةةةةةترتيلفلخدةةةةةةمللصلح ةةةةةةة  لتصدل سةةةةةةةلهل6

ل ةهل بةة رل
 
تصملدةبلسهلتلرةط  ل ةهلت ة تلت  كل   صعة لالي ةافلسةطلل اةتلتقنع   ة يلفةالتص ةمالتص ط لةال الةتت

 .ع  لتط  لتصيطترل لعت تت لصعل لتصيماا

دةةةمللصح حةةةاللقنع   ةةة يلتضط  فةةةالسةةةعللصةةةح ر  ل3 لصالتتةةة لتصميةةة ل ياةةةط يللقنادةةة  لسمةةةهلتضا ةةةتلضفل مل
 
.لقن ل ةةةا

ل  ة ترلص ةةلترسلحط ةةالسةةعللفةةال بة رلعةة  لفقنع ةة  لتميلةةي  كل   صعةة لال ةةتلييةضللتصمطصةةالض وةة لصللصةةل لإلةة لح صةةال

 تهللقناد  لتصتت  الل ط السعلل   لتص مالتص ط لال  ب رلع  .
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 السيىاريو الثاوي: عدم إجزاء الاهتخابات التشزيعية 

 ةةةةتل  ةةةةل لئةةةةاتلتصدةةةةنح سفللئةةةةلل  ةةةةط لصح  صةةةةالتصملدةةةةبلولالتضعي تةةةةاكل تل ةةةةفلك سةةةةال اةةةةطت ل ا ةةةةتلت لفل جةةةةلرل

 فقنع    يلخ ط الالفالع  لض لتص مالتص ط لالتضأعلاكل ت ل ا تلذص لت ل  ا:

ت لصلملدبلول  لفةالتضت حةاكل   صعة لال ةتلفل دةملللحةعع ل ةإجطتقل.للقنع    يلفالتت حالتصات لئللح لتا8

تقنع   ةةةةة يلخ ةةةةةط الالص ةةةةةط  لعل عةةةةةلاليمةةةةةطلل ةةةةة لتضت حةةةةةال ح ل ةةةةةالاضلالةةةةةالصلاةةةةةطتسل تطف ةةةةةيل تضل ةةةةةفلمعةةةةةطتيل ال

 تصلتا لي  سلسلدبلحيهلتصات .

يلفالتص ةمالتص ط لةاكل عةلالهل.لتصطينيلتصملدبلسهلعنع التهلتل فللحعع لذس االت مالإلص  قللقنع    6

لسيفعةةةة لتصدل عةةةةلالتصقةةةةهل دةةةة  لتةةةةهل عص ةةةة ل
 
 ةةةةي لفلتقنع   ةةةة يلر  لتصاةةةةت كلصللصةةةةل لإلةةةة لتص ةةةةت لتل الاةةةةيل ساةةةة 

 تصعمطرل  صدلبال ئل كل  لمرتسفال م ل  ت لحط السعل.

ل مي  ةال طضة  لصلمل3
 
 لحةت ي 

ي
 ة 

مل
دةبلول  كل تص ةط رل.لتصد التل ينثلل ط السعلل ةي ل  ةل لتض لةيلتضط ة للتض

فةةالخاةةت  لتصتعةةعلسل تصح ةة  ل إ ةة ر ليح ةةل لئل كةة لتصدةةلبال مةة ل و ةة  لتةة ل ةةطتستيلتض لةةيلتضط ةة لكل دةة  اال

.
 
  ب   ل د  لتهل عص  لتأملرل ض  لييملال ب رلع  لعل عل 

 
 

 


