


 1 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 

 مسارات املصاحلة.. جذور األزمة وبدائل التجربة 
 *ساري عراب  أ.

 ملخص 
الوطين،  انتخاابت تشريعية ورائسية وللمجلس  الذهاب إىل  وافقت حركة محاس أخرياً، على 

ابلتوايل والرتابط، ودون شرط التزامن، مدخالً للمصاحلة الفلسطينية،  
ومصر،   وتركيا،  قطر،  منها  الدول،  عدد من  لضماانت  واستجابة 

وهو ما رّحب به الرئيس الفلسطيين حممود عباس، معلناً    1وروسيا، 
املركزية،   االنتخاابت  جلنة  رئيس  انصر،  حنا  الدكتور  دعوته  عن 
املراسيم   إلصدار  االتباع  الواجبة  اإلجراءات  لبحث  به  لالجتماع 

 2اخلاصة ابالنتخاابت وفق القانون. 
قفت يف القاهرة، يف النصف الثاين  جاءت هذه املوافقة، لتعيد إحياء جهود املصاحلة، اليت تو 

من تشرين الثاين/ نوفمرب، ابهتامات متبادلة بني احلركتني، وذلك على وقع إعالن حسني الشيخ، 
 عضو اللجنة املركزية حلركة فتح، ورئيس اهليئة العامة للشؤون املدنية يف السلطة الفلسطينية، عودة 

 مبعىن عودة التنسيق األمين.  3ىل سابق عهدها،العالقات بني السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" إ
مبطالبتها بتزامن    4ذلك يف حني اهتمت حركة فتح حركة محاس ابلرتاجع عن تفامهات إسطنبول، 

التشريعي،  اآلمال   5انتخاابت اجمللس الوطين مع اجمللس  األمر الذي فّض هذه احلوارات، مبّدداً 
وبّشروا هبا ابختالف املرحلة، وحتمية املصاحلة هذه املرّة،    العريضة اليت بّثها قياديون يف احلركتني،

 إىل أن عادت محاس ووافقت على رؤية فتح النتخاابت غري متزامنة.

 

العربية كاتب وابحث يف الدراسات الفلسطينية، وقضااي الفكر اإلسالمي. حصل على ماجستري يف الدراسات  *
 املعاصرة من جامعة بريزيت، فلسطني.

 حنا انصرد. 
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كانت اجلهود قد بدأت يف النصف الثاين من  
يف صورة تقارب بني احلركتني، بدا يف    2020سنة  

حوارات   سياقات  عن  منفصالً  األوىل  دواعيه 
أ اليت  واملتصلة  املصاحلة  الفلسطينيون،  لفها 

ابلدرجة األوىل ابالنقسام السلطوي، بني إداريت  
الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد أتسس التقارب يف 

 Benjaminمظهره األويل رداً على خطة الضم اليت أعلنها رئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو  

Netanyahu.مث تعززت دواعيه مع موجة التطبيع اخلليجي ، 
وضعت تلك احليثيات هذا التقارب يف إطار مواجهة التحدايت التصفوية اليت تستهدف القضية 
يتجاوز   ومبا  الفلسطينية  الساحة  يف  الرئيسيني  الفاعلني  متس  أن  شأهنا  ومن  برمتها،  الفلسطينية 

و  الفلسطينية،  للفصائل  العامني  لألمناء  اجتماع  يف  وطنياً  انعكس  ما  وهو  البينية،  هو  خالفاهتم 
لدى   معلقاً  وظّل  السابقة،  املصاحلة  وقّررته حوارات  الفصائل،  إليه  طاملا دعت  الذي  االجتماع 

 الرئيس الفلسطيين حممود عباس. 
التقارب الذي بدأ مبؤمتر صحفي للحركتني يف مطلع متوز/ يوليو، حتدث عن تدبري مشرتك بينهما  

بقة املألوفة، ابلتفاهم على إجراء انتخاابت  عاد اتلياً إىل السياقات السا  6إلطالق مقاومة شعبية، 
مما شكك العديد من املراقبني، يف   7تشريعية، تتلوها انتخاابت رائسية وأخرى للمجلس الوطين،

إمكانية التأسيس ملقاومة شعبية على أرضية السلطة، وطرح األسئلة حول األسباب الداعية لعدم 
طبيعة التحدي املتجاوز يف خطورته صراعات احلركتني   البدء إبعادة بناء منظمة التحرير ابلرغم من

 السلطوية.
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ألسباب   قراءة  تقدم  أن  وحتاول  عموماً،  احلركتني  بني  املصاحلة  سياقات  يف  الورقة  هذه  تُقرأ 
استعصاء هذه املصاحلة، يف مساراهتا املاضية، ومسارها األخري، إىل حني االتفاق على الذهاب  

يس  إىل انتخاابت، وذلك ابلرغم من التحدايت اخلطرية اليت أحاطت ابلقضية الفلسطينية أخرياً، ل
ترامب   إدارة دوانلد  انتهاء    Donald Trumpابتداء ابعرتاف  لـ"إسرائيل"، وال  ابلقدس عاصمة 

مبوجات التطبيع املتصاعدة، وال مبا كان بينهما من إعالن خطة ترامب للقضية الفلسطينية، وأييت  
ة وإهناء  يف سياق هذه القراءة التساؤل عن االنتخاابت إن كانت مدخالً فاعالً يف إجناز املصاحل

 االنقسام الفلسطيين. 

أتيت هذه القراءة يف ثالثة حماور أساسية؛ يعاجل احملور األول منها جذور األزمة، واملسارات اليت 
سلكت حللها، ويقرأ يف أسباب فشل تلك املسارات، بينما يعاجل احملور الثاين تفامهات إسطنبول  

عل  محاس  حركة  موافقة  من  الحقاً  تبعها  وما  متزامنة،  األخرية،  غري  شاملة  انتخاابت  إجراء  ى 
 واالحتماالت املرتتبة على ذلك، مثّ يلخص احملور الثالث جتارب املصاحلة ويقرتح البدائل املمكنة. 

 
 أواًل: مسارات املصاحلة: 

 . نظرة يف جذور األزمة:1
، إىل  2007يرجع االنقسام السلطوي، بني حركيت محاس وفتح، واملؤرخ له يف حزيران/ يونيو  

املتنفذة يف منظمة  تتفاعل، منذ دفع ما كان يوصف يف حينه، ابلقيادة  جذور سياسية، ظلت 
، واالنقالب الذي حصل يف برانمج حركة فتح، من  1974التحرير، مبشروع التسوية، منذ سنة  
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رير فلسطني، إىل إقامة السلطة الفلسطينية، على ما ميكن حتريره من فلسطني. وابلرغم العمل على حت
من تقدمي هذه الصيغة يف إطار قتايل، وَصف السلطة اليت متّثل جوهر مشروع التحول، ابلسلطة 

 فإنه كان واضحاً أن اإلطار، جمّرد قنطرة، لالنتقال إىل مسلك التسوية السياسية.  8املقاتلة،
بـ"جبهة   َتسّمى  التوجه، يف إطار حتالف  التحرير هذا  بينما واجهت قوى منضوية يف منظمة 
القوى الفلسطينية الرافضة للحلول االستسالمية"، وتشّكل من اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، 

عقة،  القيادة العامة، وجبهة النضال الشعيب، ومنظمة الصا   - العربية، واجلبهة الشعبية  وجبهة التحرير  
الرفض"،  "جبهة  ابسم  تشّكل    9واشتهر  فقد 

إثر    اً إطار  يقارب العشرين عاماً،  آخر، بعد ما 
سنة   أوسلو  اتفاق  إىل    ، 1993توقيع  ومجع 

اإلسالمي،   واجلهاد  محاس  حركيت  جانب 
واجلبهة  فلسطني،  لتحرير  الشعبية  اجلبهة 

األمر الذي يعين، غلبة السياسي على األيديولوجي يف   10الدميوقراطية لتحرير فلسطني، وغريها،
 مآالت احلركة الوطنية الفلسطينية. 

ألّي آلية متنح االتفاق الشرعية مل خيضع اتفاق أوسلو الستفتاء شعيب، أو إلمجاع وطين، أو  
الشعبية، وأتسست على هذا االتفاق السلطة الفلسطينية، واشرتط وجودها برتتيبات أمنية متنع  

 11مقاومة االحتالل، وافتتحت عهدها ابستهداف معارضي االتفاق. 
ُخّصت منهم حركة محاس ابستهداف مضاعف، حلجم هذه احلركة الكبري واملؤثر مقارنة ببقية  

عارضي االتفاق، ولكوهنا متّسكت، نظريًة وممارسة، ابلعمل املسلح ضّد االحتالل، وإلرث التنافس م
الذي مجعها حبركة فتح، وبدأ يدخل القاموس الفلسطيين ألول مرة مصطلحات من قبيل التنسيق 

 األمين، واالعتقال السياسي.
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مثناً هائالً جرّاء معارضتها  دفعت حركة محاس، ومعها فصائل أخرى، كحركة اجلهاد اإلسالمي،  
هلا   أعاد  الذي  األقصى،  انتفاضة  انفجار  إىل حني  تعاين،  احلركات  أوسلو، وظّلت هذه  اتفاق 

 عافيتها، وسحب اخلصومة، نسبياً، من مساحات العالقة حبركة فتح. 
يف   متثل  جديد،  لواقع  األقصى  انتفاضة  أسست 
تراجع قوة السلطة الفلسطينية، وتعاظم قوة محاس، يف  
بعد  سّيما  وال  اخلصوص،  وجه  على  غزة  على  قطاع 

سنة   القطاع  من  االحتالل  األمر  2005انسحاب   ،
العسكري،  تنظيمها  تطوير  من  احلركة  مّكن  الذي 

السل مسارات  على  ابلتأثري  للتفكري  من ودفعها  طة 
ابستهدافها   للسلطة  السماح  دون  واحليلولة  داخلها، 
بشرعية   التغطي  من  التسوية  خّط  وحرمان  جمدداً، 

 صندوق االنتخاابت.
على ضوء ذلك دخلت احلركة االنتخاابت التشريعية، وكان دخوهلا مؤسساً على إعالن القاهرة،  

التشريعية، وتشكيل جلنة  ، واتفقت فيه الفصائل على إجراء االنتخااب2005يف آذار/ مارس   ت 
االحتكام  وحترمي  للفصائل،  العامني  األمناء  وبعضوية  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  بناء  إلعادة 

 12للسالح يف اخلالفات الداخلية.
التشريعي، اجمللس  مقاعد  بغالبية  فلسطينية،   13فازت محاس  تشكيل حكومة  على  مما محلها 

ليمياً ودولياً. وابلرغم من اعرتاف حركة فتح النظري بنتيجة  واجهت منذ حلظتها األوىل حصاراً إق
تلك االنتخاابت، وتسليمها احلكومة حلركة محاس، فإّن فتح مل تسّلم عملياً بتلك النتيجة، وقادت  
فعاليات إسقاطها داخلياً، بتوظيف اجلهاز البريوقراطي للسلطة، واملؤسسة األمنية، ضّد احلكومة  

 14اجلديدة.

 االنسحاب اإلسرائيلي 

 2005من غزة سنة 
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أفضت االشتباكات بني احلركتني يف قطاع غزة إىل سيطرة حركة محاس على القطاع، أما يف  
الضفة، وبسبب وجود االحتالل، فلم تتمكن محاس من 
بناء تشكيالت عسكرية شبه نظامية، ومل يتبَق هلا الكثري 

املتعافية، بعدما ألقت تنظيمات احلركة   يف من اخلالاي 
العسكرية  العمليات  أكثر  بثقلها خلف  الغربية  الضفة 
انتفاضة  يف  االحتالل  على  الفلسطينيون  شّنها  اليت 
عملية   إثر  للتفكيك  ذلك  بعد  تعّرضت  مث  األقصى، 
السور الواقي اليت أعاد فيها شارون اجتياح املناطق )أ(  

 . 2002الضفة الغربية يف سنة   يف
واحلال هذه، مل يكن صعباً، على حركة فتح أن تستفرد ابلسلطة يف الضفة الغربية، وأن يُركز بناء  
السلطة من جديد حول وظيفتها األمنية، ويعاد بناء أجهزهتا، إبشراف أمريكي مباشر، تواله يف 

وتُعبَّأ    Dayton Keith ،15حينه اجلنرال كيث دايتون  
السلطة وحركة فتح بتوجه سياسي جيعل من اخلصومة  

االحتالل،  مع حركة محاس مقدماً على الصراع مع  
أانبوليس   مؤمتر  بعد  هائلة  دفعة  ذلك  أخذ  وقد 

Annapolis Conference    16. 2007سنة 
 . مسارات الفشل:2

فتح حترك جهاز   ففي حني كانت  االنقسام،  قبل  احلركتني  بني  الصدع  رأب  بدأت حوارات 
السلطة املوايل هلا ابلكامل يف صراعها مع محاس، كانت يف الوقت نفسه جتّر األخرية سياسياً إىل  
احلركتني.   صراع  يف  اجلوهري  والرباجمي  السياسي  البعد  جمدداً  يؤكد  الذي  األمر  وهو  مربعاهتا، 

إلضافة إىل إعالن القاهرة، سالف الذكر، والذي يفرتض أن يعتمد مرجعية يف التأسيس ملرحلة  فبا

 2002عملية السور الواقي سنة 

 2007مؤمتر أانبوليس سنة 
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ما بعد انتفاضة األقصى، فقد وقّعت القوى الفلسطينية، ابستثناء حركة اجلهاد اإلسالمي، على ما  
 عرف بوثيقة الوفاق الوطين، واليت هي صيغة معّدلة من وثيقة صاغتها قيادات وطنية أسرية. 

، على إقامة الدولة الفلسطينية  2006نّصت وثيقة الوفاق الوطين، املعلن عنها يف حزيران/ يونيو  
، وتركيز املقاومة يف هذه األراضي، إىل جانب العمل السياسّي 1967على مجيع األراضي احملتلة سنة  

ى أساس  والتفاوضّي والديبلوماسي، ووضع خطة للتحرك السياسي وتوحيد اخلطاب الفلسطيين، عل 
وبينما رفضت محاس االعرتاف بـ"إسرائيل" أو التخلي عن سالحها،    17الشرعيتني الدولية والعربية.

وكانت قد أسرت جندايً إسرائيلياً يف الفرتة نفسها اليت أعلن فيها عن وثيقة الوفاق الوطين، فإن  
جّر محاس إىل مربعها  قيادة فتح، ممثلة يف الرئيس الفلسطيين حممود عباس، كانت متعن يف حماولة  

 السياسي.
فرباير   شباط/  ويف  عام،  من  أقل  ،  2007بعد 

وقَّعت احلركتان، وبرعاية سعودية، اتفاق مّكة، الذي  
وحدة   حكومة  مارس،  آذار/  يف  وفقه،  أتسست 
احلادية  ابحلكومة  عرفت  احلركتني،  بني    وطنية 

 . مل تعّمر طوياًل، إذ اهنار كّل شيء، بعد ثالثة شهور 18عشرة، 
مارس   آذار/  يف  احلركتان،  تسوية  2008عادت  حماولة  إىل   ،

مينية   مبادرة  إىل  يستند  اتفاق  على  ابلتوقيع  بينهما،  الصراع 
للمصاحلة بني احلركتني، بيد أّن خالفات مركبة، أحبطت املبادرة  
يف مهدها. فمن جهة قال منر محاد، مستشار الرئيس عباس يف 
حينه، إن عزام األمحد الذي وّقع االتفاق مع محاس مل يكن خموالً 

هو   بذلك، االتفاق هل  احلركتان حول  اختلفت  أخرى  ومن جهة 
 19إطار للحوار أم اتفاق للتنفيذ.

 منر محاد



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    8        

تال هذه احملطات، حوارات متعددة، أفضى بعضها إىل توقيع اتفاقات وطنية شاملة، أو ثنائية،  
، والذي كان اتفاقاً وطنياً، نّص على تشكيل إطار قيادي  2011كان أبرزها اتفاق القاهرة يف سنة  

قت ملنظمة التحرير، يتوىل مهمة إعادة بناء منظمة التحرير، ومعاجلة القضااي املصريية يف الشأنني مؤ 
 السياسي والوطين.  

نّص االتفاق، كذلك، على إجراء انتخاابت متزامنة، للمجلس التشريعي، والوطين، والرائسة،  
هزة األمنية، وآليات املصاحلة،  وتضمن اتفاقاً على قانون االنتخاابت، وعلى معايري إعادة بناء األج 

ومن الواضح أن التحّوالت اليت طرأت على البنية    20وتشكيل جلنة مشرتكة لإلشراف على ذلك.
يف مصر، قد أسهمت يف صياغة اتفاق، أكثر    2011اإلقليمية احمليطة، بعد ثورة كانون الثاين/ يناير  

 قدرة على تشخيص املعضلة، على املستوى النظري. 
التفاهم على   العامة، ويف إجنازه  النجاح، ابلرغم من متّيزه يف مضامينه  مل يكتب هلذا االتفاق 

وما  ويل،  التفاصيل، واحملددات، واملعايري، مبا جيعله أفضل ما توصلت إليه احلركتان يف صراعهما الط
واشرتطت الوالايت    21أمجع عليه مجيع الفاعلني الفلسطينيني، فمن جهة عارضته "إسرائيل" بشدة، 

  22املتحدة على احلكومة اليت يفرتض انبثاقها عنه، االعرتاف بـ"إسرائيل"، والتخلي عن العنف. 
ومن جهة أخرى اختلفت احلركتان محاس وفتح على شخص رئيس  
حكومة الوحدة الوطنية، فقد أصّر عباس على استمرار سالم فياض رئيساً  

ابلرغم من كونه قاد حكومة السلطة بعد االنقسام، بيد أّن    23للحكومة، 
عن   احلكومة، كشفت  احتماالت حصار  عن  عباس  للرئيس  تصرحيات 
حقيقة املوقف، وذلك يف حني أّن اإلطار القيادي املؤقت مل يدع لالجتماع  

 24. 2012مرة احدة يف شباط/ فرباير  إال  
اتفاق الدوحة الذي وقّعه يف شباط/ فرباير   اتفاقات أخرى، أمهها  ، كّل من 2012تال ذلك 

الرئيس حممود عباس، ورئيس حركة محاس يف حينه خالد مشعل، والذي عاد للنّص على التزامن 

 سالم فياض
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اجتماع جلنة تطوير وتفعيل منظمة   يف انتخاابت اجمللس الوطين، والتشريعي، والرائسة، والدعوة لعقد
 إال أّن االتفاق هذه املرّة مل يكن حمل تفاهم كاٍف يف أوساط محاس نفسها.  25التحرير.

االتفاق، لذلك  قيادة محاس يف غزة معارضة  اتفاق آخر يف   26أبدت  لتوقيع  ولكنها عادت 
إبريل   الوفاق    2014نيسان/  تشكيل حكومة  إىل  ومفضياً  نفسها،  الدوحة  اتفاق  بنود  متضمناً 

وقادها رامي احلمد هللا، الذي سبق له   27الوطين، املعلن عنها يف حزيران/ يونيو من السنة نفسها،
 وتوىل رائسة حكومة السلطة خلفاً لسالم فياض قبل ذلك بسنة.

ر ما كانت حكومة الرئيس عباس، وهو تنازل  مل تكن حكومة احلمد هللا حكومة توافق وطين بقد
  28من محاس مل يُثمر تقّدماً يف تنفيذ هذا االتفاق، الذي ظّل يراوح مكانه دون تنفيذ يف الواقع،

والذي    29، 2017إىل حني توقيع اتفاق جديد بني احلركتني يف القاهرة يف تشرين األول/ أكتوبر  
ة الوفاق الوطين برائسة احلمد هللا من استالم مهامها  اهتم ابلدرجة األوىل ابلنص على متكني حكوم

 يف غزة.
بدأ هذا االتفاق متعثراً، ويعاين من عقبات حول مفهوم التمكني للحكومة، وآليات إدارهتا  

لينفجر هذا االتفاق هنائياً، مع انفجار يف آذار/    30مللف موظفي قطاع غزة، وسالح املقاومة، 
ف موكباً للحمد هللا وبرفقته ماجد فرج رئيس جهاز املخابرات،  استهد  يف قطاع غزة،   2018مارس  
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دون أن يكون العرتاف ترامب ابلقدس   31لتدخل احلركتان فصالً جديداً من تبادل االهتامات،
 أثر يف توحيد احلركتني ملواجهة هذا التحدي.  2017عاصمة لـ"إسرائيل" يف كانون األول/ ديسمرب  

انتهت تلك املسارات، ابتفاق مل ينّفذ، حول إجراء انتخاابت عاّمة، أعلن عنها الرئيس عباس  
املتحدة   لألمم  العامة  للجمعية  والسبعني  الرابعة  الدورة  يف  له  خطاب   United Nationsيف 

General Assembly    /أيلول يف  نيويورك،  يف 
ووافقت عليها حركة محاس، يف    32، 2019  سبتمرب

االنتخاابت   جلنة  لرئيس  سّلمتها  مكتوبة  رسالة 
 33املركزية. 

وكانت محاس قد تنازلت يف استجابتها تلك عن شرطها تزامن االنتخاابت، التشريعية والرائسة  
إال أّن ذلك   34الكامل،والوطين، وعن اللقاء الوطين قبل املراسيم الرائسية، وعلى النظام النسيب  
مما أظهر دعوته تلك   35كّله، مل يدفع الرئيس عباس، إلصدار مرسوم رائسّي بشأن االنتخاابت،

وكأهّنا مناورة خطابية، وهو ما يلقي بظالله على اتفاق احلركتني األخري على إجراء انتخاابت شاملة  
 غري متزامنة.

 . قراءة يف مسارات الفشل:3
القاهرة   يتضح مما سبق أّن األزمة بني احلركتني ال تتمثل يف النصوص؛ فقد شّكل إعالن 

سنة    2005سنة   اتفاق  مّثل  األقصى، كما  انتفاضة  بعد  ما  ملرحلة  القاهرة    2011فاحتة  يف 
ممتازاً  الفلسطينية برّمتها، وإمنا ميكن تلخيص األزمة يف نقطتني   مدخاًل  إلعادة صياغة املؤسسة 

 ني: أساسيت
النقطة األوىل: طروء محاس على بنية السلطة الفلسطينية، اليت مّت أتسيسها للقيام أبدوار معادية  
حلركة محاس، سواء يف رؤيتها أم براجمها أم سلوكها على األرض، األمر الذي حَيول موضوعياً دون  

اومة واحلكم. ومن قدرة احلركة على االندماج يف جسم السلطة، أو ممارسة مهامها ابجلمع بني املق
مبؤسستيه   الفلسطيين،  السياسي  النظام  اندماج محاس يف  والدولية  اإلقليمية  املنظومتني  رفض  مثّ 
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عرف   ما  ابلتزامها  برانجمها كلياً  عن  احلركة  تنازل  بعد  إال  الفلسطينية،  والسلطة  التحرير  منظمة 
اً على إلزام محاس به أو  وهو الشرط الذي بقي الرئيس عباس حريص  36بشروط الرابعية الدولية،

 37تقريبها منه. 
النقطة الثانية: احتكار فتح للمؤسسة الفلسطينية، وعدم قدرهتا على استيعاب وجود منافس قوي  
هلا يف قيادة الصراع مع االحتالل. هذا االحتكار أخذ شكالً جديداً، بعد تكّون خنبة مستفيدة  

الفلسطينية، وفق وظيفة مرتبطة السلطة  السلطة   من أتسيس  عضوايً ابالحتالل، الستحالة فّك 
 اقتصادايً وأمنياً عن االحتالل املتحّكم ابلضفة الغربية ابلكامل وعلى حنو مباشر. 

صادر هذا احلال من فتح القدرة على اختاذ قرارات تعاند وظيفة السلطة، وتتحدى اإلكراهات 
اقع السلطة بقوة، إىل جانب العاملني اخلاضعة هلا، أو تتجاوز هبا العامل اإلسرائيلي احلاضر يف و 

سنة   بعد  من  فيها  املتشكلة  النخبة  طبيعة  إىل  ابإلضافة  والدويل،  وجه    2007اإلقليمي  على 
 38اخلصوص، وحتّول السلطة إىل مشروع قائم بذاته بغض النظر عن آفاقه السياسية. 

خالفات   عن  األوقات  بعض  يف  محاس كشفت  حركة  أّن  من  صفوفها،  وابلرغم  يف  داخلية 
خبصوص بعض تفامهات املصاحلة، كما يف اتفاق الدوحة، أو يف تفامهات إسطنبول األخرية كما  

املؤسَّس على انقسام   39سيأيت، إال أن عوامل التفجري األساسية بقيت متمثلة يف التباين الرباجمي، 
صل جوهرايً ببنية السلطة، سياسي عميق، سابق على االنقسام السلطوي. هذا التباين الرباجمي، يت

 ووظيفتها األمنية، ومصاحل خنبتها، وحضور العوامل اإلسرائيلية، واإلقليمية، والدولية فيها. 
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بناء منظمة    2011يتأكد ذلك ابتفاق سنة   الذي تضّمن االتفاق على أطٍر وطنية، كإعادة 
اسي كله، ومبا يوّحد من برامج  التحرير، مما من شأنه أن يتيح اجملال إلعادة النظر يف املسار السي

التحرير،   الفصائل الفلسطينية، وجيمعها على رؤية واحدة ملواجهة االحتالل، من خالل منظمة 
بعّدها اإلطار األقدر على إدارة التنوع الفلسطيين، خبالف السلطة الفلسطينية املؤسسة على وظيفة  

عل التداول على قيادة السلطة حماالً دون معادية لقوى فلسطينية أساسية، يف طليعتها محاس، مما جي
التحرير اليت وقّعت   تسوية مسبقة ملبدأ وجودها واستمرارها، أو طبيعة وظيفتها، بواسطة منظمة 

 اتفاق أتسيسها. 

فيها، ومنط خنبتها   املتعددة احلاضرة  والعوامل  السلطة،  الرباجمي، ووظيفة  التباين  إىل  ابإلضافة 
إغف ميكن  ال  فإنه  االجتماعية  اجلديدة،  مفاعليه  حيث  من  سواء  لالنقسام،  اهلائلة  اآلاثر  ال 

والسياسية، أم املصاحل املرتتبة عليه لكال الفريقني، أم حجم التعقيد الناشئ الذي يستحيل تفكيكه 
 ابلنصوص، أم ابالنتخاابت اليت سبقت جتربتها. 

ز من االتفاق العام على  إن التداول على السلطة يكون عادة يف النظم املستقرة، يف إطار انج
أيديولوجيا السلطة، وبراجمها، واجتاهاهتا، وهو أمر غري متوفر يف احلالة الفلسطينية، واليت تزيد تعقيداً  
عن مثيالهتا العربية، لقصورها السلطوي يف ظّل االحتالل، وارهتاهنا لعوامل خارجية متعددة، وعلى 

األخرية املصاحلة  حوارات  قراءة  ميكن  ذلك  انتخاابت  ضوء  حنو  الذهاب  احتمال  واستشراف   ،
 شاملة.
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 اثنياً: تفامهات إسطنبول واالنتخاابت:
 . من املقاومة إىل السلطة:1

خطة بنيامني نتنياهو لضّم أراٍض من الضفة الغربية، كانت العامل األول يف التقريب بني احلركتني،  
املؤمتر   تعزز ويف عقد  الذي  األمر  الرجوب، وهو  العاروري وجربيل  املشرتك بني صاحل  الصحفي 

الحقاً مع موجات التطبيع، وبدا خمتلفاً مع حضور حركيت محاس واجلهاد اإلسالمي اجتماع ما  
 41مث عقد مؤمتر األمناء العامني. 40يسمى "القيادة الفلسطينية" يف رام هللا، 

امل على  النص  اللقاءات،  تلك  تفامهات  تضمنت  انتهى يف  األمر كّله  أّن  إال  الشعبية،  قاومة 
إسطنبول إىل االتفاق على انتخاابت شاملة غري متزامنة، تبدأ ابجمللس التشريعي، وهو ما تراجعت 
عنه محاس، لتعود للموافقة عليه يف آخر أمرها، مما يثري مجلة من التساؤالت، حول إمكانية صمود  

مدخالً للخروج من األزمة، أو مواجهة التحدايت، وذلك ألسباب    هذه التفامهات، أو أن تشّكل
 ميكن تلخيصها فيما يلي: 

يف  احنصاره  لعدم  السابقة،  واالتفاقات  احلوارات  عن كّل  خمتلفاً  األخري كان  التقارب  داعي  أ. 
خطة   على  وطنياً  تفامهاً  يستدعي  ما كان  وهو  وطين،  بعد  من  بدأ  بل  السلطوي،  االنقسام 

ابالتفاق على برانمج وطين، أو ابلبدء من منظمة التحرير. لكن ما حصل هو العكس   املواجهة، 
  42متاماً، ابالتفاق على البدء من انتخاابت تشريعية، مما يعين إعادة تدوير األزمة يف بطن أوسلو، 

 صاحل العاروري جربيل رجوب
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يف حني كان ابإلمكان االتفاق على دعوة اإلطار القيادي املؤقت لالجتماع والنهوض مبهمته  
 يف القاهرة. 2011بناء منظمة التحرير وفق اتفاق سنة   إلعادة

ب. استمرار قيادة السلطة يف التأكيد على خطها السياسي نفسه، مما يعين متسكها ابملسار ذاته،  
ومن مثّ استحالة فّك السلطة عن االحتالل، أو مواجهة تداعيات املسار اخلطرية على القضية  

صرّح الرئيس عباس عدة مرات، وحىت يف سياق التقارب،  الوطنية من داخل املسار نفسه؛ فقد  
بتمسكه ابملفاوضات، ونبذه    44أم يف مؤمتر األمناء العامني،   43سواء يف اجتماع القيادة يف رام هللا

ملا مسّاه "اإلرهاب"، ودعوته لعقد مؤمتر دويّل للسالم، مشخصاً املشكلة يف القيادتني األمريكية 
  يف املسار نفسه. واإلسرائيلية الراهنة، ال

ج. مل تكن خطوة الضّم، املعلن عن نية ترسيمها قانونياً، وهي جارية من جهة التنفيذ يف الواقع 
أو   املستوطنات  أو  ابلقدس  املتعلقة  ترامب،  إدارة  قرارات  سلسلة  من  خطورة  أبقّل  ابلفعل، 

الواقع من سياسات الالجئني أو اإلعالن عن صفقته. وابلرغم من ذلك فإن شيئاً مل يغرّي يف  
التقارب بني   يسرّع من  أو  فاعلة،  أدوات مقاومة شعبية  لتطوير  فتح  أو يدفع حركة  السلطة، 
احلركتني، مما يعزز القراءة اليت ذهبت إىل أن ما أبدته حركة فتح من تقارب جتاه محاس، كان  

جتديد شرعية السلطة مث النظر يف إمكانية    45مناورة لشراء الوقت إىل حني االنتخاابت األمريكية. 
الفلسطينية وخطها السياسي بغطاء من محاس نفسها، ودون الوصول ابألخرية إىل منظمة التحرير 

 الفلسطينية.
د. رفض قيادة فتح تزامن تشكيل اجمللس الوطين ملنظمة التحرير مع االنتخاابت التشريعية، وعلى 

االستحقاقات  بقية  استكمال  يف  شّكك  سابقة،  اتفاقات  فإذا كانت    خالف  االنتخابية، 
يفرتض،   فإنه  التفامهات  منها خالل ستة شهور وفق  الثالثة سيفرغ  االنتخابية  االستحقاقات 

 واحلال هذه، أال يكون لدى فتح أي مشكلة يف البدء ابجمللس الوطين، أو ابلتزامن.
لتحرير.  ذلك يف حني يلزم محاس ما يضمن هلا استكمال هذه االستحقاقات كوهنا خارج منظمة ا

وإذا كان إصرار فتح هذا، الذي بدا تراجعاً عن اتفاقات سابقة، يؤّشر إىل إرادهتا يف االستمرار  
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ابإلمساك بورقة منظمة التحرير يف مواجهة محاس، فإهنا ويف حال أرادت ابلفعل الذهاب إىل 
جتديد شرعية  انتخاابت تشريعية دون ضماانت كافية إلعادة بناء منظمة التحرير، تكون قد أرادت 

السلطة الفلسطينية، لتعزيز مكانة القيادة احلالية إزاء الضغوط اخلارجية، مما يفتح اجملال واسعاً لنمط  
 جديد من االنقسام يف حال ذهب اجلميع إىل هذا اخليار. 

 هـ. جيدر التذكري يف هذا السياق، بتفرد حركة فتح إبدارة املشهد كامالً تشريعياً وقضائياً من موقعها
يف قيادة السلطة التنفيذية، بعد حّل اجمللس التشريعي ابستخدام احملكمة الدستورية اليت كانت  

 47وهو األمر الذي ينسحب على حّل اجمللس التشريعي نفسه،   46حمّل تشكيك شديد بشرعيتها، 
وذلك ابإلضافة إىل اجلدل الذي دار حول حّل الرئيس عباس جمللس القضاء األعلى، هذا جانب  

من واح تكتنزه  ملا  عليها،  انتخاابت  لتأسيس  القائمة  الفلسطينية  البنية  من عدم صالحية  د، 
 عوامل تفجري حمتملة.

يف السياق نفسه جتدر اإلشارة كذلك إىل أّن السلطة مل أتخذ  
خطوات لتهيئة األجواء، وال حىت يف أثناء احلوارات، كوقف  

واالستدعاءات السياسية، ودفع رواتب نواب  االعتقاالت  
محاس، وخمصصات بعض أسراها، ورفع احلظر عن مواقع  

محاس اإللكرتونية، بل عّدت املطالبة بتهيئة األجواء حمّل انتقاد  
 48من عزام األمحد عضو اللجنة املركزية حلركة فتح. 

ت مل تنظّم حركة فتح، ِبَعدِّها  و. على طول الفرتة الفاصلة بني اإلعالن عن التقارب وفشل احلوارا
الفصيل املسيطر على ساحة الضفة والقائد للسلطة، مقاومة شعبية مؤثرة، ومل ينبثق عن التقارب 
العامني للفصائل أي فعالية جادة يف إطار املقاومة الشعبية، سوى بيان   أو عن مؤمتر األمناء 

، والذي مل يدُع إال إىل  "القيادة الوطنية املوحدة للمقاومة الشعبية  : 1بيان رقم  "وحيد ملا مُسّي بـ 
 49فعاليات رمزية، كرفع العلم الفلسطيين، وتنظيم وقفات احتجاج.

 عزام األمحد
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يتصل مبا سبق إىل أّن الدعوة لالنتخاابت، ألجل االحتكام لإلرادة الشعبية، تغفل متاماً الواقع غري  ز.  
افتقاد  الدميوقراطي، واعتماد اإلدارة يف   الضفة وغزة، على صيغة ذات طبيعة أمنية، ابإلضافة إىل 

لتقاليد دميوقراطية راسخة، وبىن   الفلسطينيني أصالً 
مما يطعن ابتداء يف تكافؤ    50مؤسسية وطنية اثبتة، 

إزالة كّل   األحوال،  أقّل  يف  ويستدعي،  الفرص، 
والقوانني   واملراسيم  السياسي،  التمييز  أشكال 

 ما ترفضه فتح.   االستئثارية، وهو 
 . مآالت التفامهات واحتماالت االنتخاابت:2

انفضت احلوارات يف القاهرة، على وقع عودة السلطة الفلسطينية إىل التنسيق األمين، إال أّن 
األمر تعّلق ابلدرجة األوىل، برتاجع محاس، كما اهتمتها فتح، عن تفامهات إسطنبول، وظهر األمر 

مما أفضى إىل حماولتها تعديلها ابإلصرار على   51جممعة على هذه التفامهات، وكأّن قيادة محاس غري  
ومعاجلة   52التزامن بني انتخاابت الوطين والتشريعي، وهتيئة األجواء الوطنية قبل هذه االنتخاابت،

 بعض السياسات التمييزية على أساس مناطقي وسياسي.
إىل هذه االنتخاابت بشروط الرئيس عباس،  إال أّن عودة محاس جمّدداً، للموافقة على الذهاب  

وابلركون إىل الضماانت، اليت قدمتها بعض الدول، ال ينّم، وابلنظر إىل السياقات السابقة، عن  
اقتناع كامل، بقدر ما ينّم عن احلرج الذي تعرضت له احلركة، بعد ترويج فتح، والرئيس عباس، وال 

تراجع محاس ع لرواية  الدول،  الرئيس على إجراء  سّيما لدى بعض  ن تفامهات إسطنبول، وعزم 
 انتخاابت شاملة ابلتوايل يف غضون ستة شهور. 

يف املقابل تذهب بعض اآلراء إىل أّن قبول محاس ابنتخاابت غري متزامنة، على أساس السلطة  
املنبثقة عن أوسلو الذي هو جوهر االنقسام السياسي، راجع إىل رغبتها، ضمن حتالفاهتا الرتكية  
القطرية اإلخوانية، يف مواكبة جميء إدارة أمريكية جديدة، وحماولة أتهيل نفسها أمام هذه اإلدارة،  
وحتصني نفسها بشرعية انتخابية جديدة يف ظّل وضع عريّب مرتّد، مستغلة يف ذلك فشل مشروع 
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إهن اشرتاط  عدم  من  مستفيدة  نفسه  الوقت  ويف  املعقدة،  الداخلية  وخالفاهتا  السياسي،  اء فتح 
غري أن احلديث عن مواكبة محاس جمليء إدارة أمريكية جديدة، وحماولة    53سلطتها على غزة أواًل.  

 أتهيل نفسها أمام هذه اإلدارة، هو يف احلقيقة بعيد عن فكر محاس وسلوكها السياسي. 
إّن الذهاب إىل انتخاابت تشريعية، وإجناز تلك االنتخاابت، دون ضماانت كافية إلعادة بناء  
اجمللس الوطين، وضمن هذه السياقات املذكورة، من شأنه أن ينفتح على خماطر متعددة من حيث 

 املبدأ، ومنها: 
أ. جتديد شرعية السلطة الفلسطينية أبخذها الغطاء الشعيب، واالتفاق الفصائلي، وابشرتاك أكرب 

برانمج وطين، أو حمددات فصائل املقاومة، واملنافس الرئيس لفتح يف الساحة، دون االتفاق على  
لوظيفة السلطة، ودون استكمال بناء منظمة التحرير، مما يكّرس أوراق القّوة ومفاتيح املؤسسة  

 الفلسطينية يف يد قيادة مشروع التسوية. 
قدرة االحتالل على التحكم بكامل الضفة الغربية، مطلقة، مبا يف ذلك هيمنتها على جمال  ب.  

، قد يتجه االحتالل  2006مّث، ويف تكرار لتجربة انتخاابت سنة  السلطة الفلسطينية، ومن  
السياسي حلركة محاس، مما خيلي ساحة   املمثلني للخط  النواب، أو أكثرهم،  العتقال مجيع 
الضفة الغربية، وهي ساحة الصراع الرئيسة، وساحة السلطة الفلسطينية، من التدافع السياسي  

 قيادة فتح ابلفعل السياسي أو التصرف ابملؤسسة الفلسطينية. الذي من شأنه أن حيّد من تفرد  
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ج. استهداف النواب ابالعتقال، قد أييت يف سياق حصار للسلطة، فاملصاحلة مع محاس تعين قراراً 
ابملواجهة، وقرار املواجهة يتطلب برانجماً وطنياً مسبقاً. وابإلضافة إىل كون السلطة ال تكشف  

احلصار اإلقليمي والدويل للسلطة من شأنه أن يدفع حنو انقسام جديد  عن إرادة مواجهة، فإّن  
إبقصاء حركة محاس متاماً عن السلطة حبجة 
املقاصة  أزمة  أظهرت  وقد  احلصار.  فّك 
األمين،  للتنسيق  السلطة  وعودة  األخرية 
انفكاكها عن االحتالل من داخل   استحالة 

 مسار وجودها وتشغيلها.
، من حيث ابتزاز املنظومتني اإلقليمية والدولية حلركة محاس،  2006تخاابت  د. مل يتغري شيء، منذ ان

حلملها على القبول بشروط دجمها يف النظام السياسي الفلسطيين، أو أن يدور االنقسام جمدداً يف 
 حلقة مفرغة على أرضية أوسلو.

صياغة املؤسسة  إّن ما من شأنه أن يزيل هذه املخاوف، اتفاق وطيّن خارج إطار أوسلو، يعيد  
واشرتاطاته،   أوسلو  معطيات  يتجاوز  الفرقاء،  جممل  بني  واحد  مرجعي  أساس  على  الفلسطينية 
وحينئذ ميكن تدبري إدارة املؤسسات وتداوهلا من خالل االنتخاابت، وإال فإنه ال ميكن أن تكون 

 وجهاته. االنتخاابت وسيلة لتدبري االختالف السياسي، دون حسم طبيعة النظام السياسي وت
وأّما من حيث اإلمكان الفعلي للذهاب حنو انتخاابت تشريعية، مث رائسية ووطين، فإّن مجلة  

 من العوامل ينبغي أن تكون حاضرة يف االعتبار، ومنها:
أ. على عكس ما يفرتض، سيبدأ احلوار الوطين بعد إصدار الرئيس عباس ملراسيمه االنتخابية، مما  

ل فشل احلوار يف إجناز تفامهات معقولة حول الشراكة والربانمج  يضع الفرقاء يف أزمة يف حا
 الوطين.

ب. العامل اإلسرائيلي حاسم يف إجراء هذه االنتخاابت، سواء بتفامهاته غري املنظورة مع السلطة، 
أم إجراء االنتخاابت، وال ميكن هلذا العامل أن يسمح ابالنتخاابت، كما يرى مراقبون، إال إذا  
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تخاابت ستكرس وظيفة السلطة، وحتافظ على االنقسام، أو جتّر محاس أكثر إىل ضمن أن االن
 54متطلبات االندماج يف سلطة أوسلو. 

  2019ال تبدو فتح يف أحسن أحواهلا، ويف حال مل تكن دعوة الرئيس عباس لالنتخاابت يف سنة  ج. 
جمرد مناورة خطابية، وإمنا أفشلها عدم جهوزية فتح وخالفاهتا الداخلية، فإّن األمر لن يكون خمتلفاً  
مع هذه االنتخاابت، فما تزال االنقسامات واستقطاابت مراكز النفوذ والتنافس على مرحلة ما بعد  

 عباس تطبع التدافع الداخلي يف فتح. 
الضّفة، واالحتالل هـ. محاس كذلك ليست يف أحسن أحواهلا، ف التنظيمي مفكك يف  جهازها 

يالحقها بضراوة، وهو أمر سينعكس على قدرهتا على إدارة كفؤة للعملية االنتخابية، كما أّن  
خاضت   إذا  إال  هناك،  حظوظها  على  يؤثّر  قد  غزة  لقطاع  حكمها  منه  عاىن  وما  احلصار 

ا تنازالت يف برانجمها السياسي،  االنتخاابت على قائمة وطنية تضّم فتح، مما قد يستدعي منه
 أو أن ختوض االنتخاابت منفردة يف مغامرة حمفوفة ابملخاطر السياسية. 

و. من املستبعد الذهاب النتخاابت ابملعىن الكامل للمجلس الوطين، إذ يتطلب ذلك تفامهات  
،  مع الدول املضيفة للفلسطينيني يف بالد اللجوء، ومن الصعب أن تسمح بعض الدول بذلك 

ال سّيما األردن اليت حيمل الفلسطينيون فيها اجلنسية األردنية. من جهة أخرى ال يؤشر إصرار  
 حركة فتح على رفض التزامن على نوااي جاّدة للوصول إىل انتخاابت جملس وطيّن.

على ضوء تعدد العوامل املؤثّرة يف قرار االنتخاابت، وغموض أهداف الرئيس عباس من  ز.  
دعوة النتخاابت، ويف الوقت نفسه، امتناعه عن تنفيذ ما يدعو إليه كما  اإلصرار على ال 
الوصول إىل  2019يف جتربة سنة   املّرة، ولكّن  التكهن إبمكان إجنازها هذه  ، يصّعب من 

انتخاابت تشريعية هبدف جتديد شرعية السلطة، والتهيئة ملرحلة ما بعد عباس، يبقى احتمااًل  
 قائماً. 
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 وخالصات التجربة:  البدائل اثلثاً: 
املصاحل   إمهال  دون  الرباجمي،  التباين  الفلسطيين يف  االنقسام  سبق يف كون جوهر  مما  يتضح 
والتعقيدات الناشئة عن االنقسام السلطوي. وألّن السلطة مؤسسة يف إطار وظيفي، فإنه ال ميكن  

ما   وهو  الوظيفي،  الدور  هذا  دون حسم  عليها  القيادي  املثقفنيالتداول  من  العديد    55يقرتحه 
 األمر الذي يتطلب اتفاقاً مسبقاً على برانمج وطين.  56والسياسيني،

وصل   قد  ابعتباره  التسوية،  مشروع  من  انسحاب  خطة  الربانمج  هذا  يكون  أن  يفرتض 
ابلفلسطينيني إىل مآالت هتّدد قضيتهم ابلتصفية مع تكبيلهم وحتطيم فاعليتهم، إال أّن حركة فتح،  

وصفها قيادة السلطة ومشروعها، ال تبدي إرادة مواجهة، بل متسكاً ابملشروع مع حماولة حتسني  وب
 بعض حيثياته. 

ال تقّر فتح، أبّن جوهر األزمة، كامن يف املشروع السياسي وبنية املؤسسة الفلسطينية ووظيفتها،  
اً، إلهناء االنقسام،  وهو ما يفسر إصرار الرئيس عباس على التعامل مع االنتخاابت سبيالً واحد

بل وإهناء األزمة السياسية قبل وقوع االنقسام، كما يف دعواته النتخاابت مبكرة بعد فوز محاس  
 58وقد جتددت دعوته إلجراء االنتخاابت طوال سنوات االنقسام.  57، 2006يف انتخاابت سنة 
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وتوجهاته،    ،سياساته وكأّي نظام سياسي قائم، فإنه ال حيتمل التحول اجلذري من داخله يف  
ووظائفه، وإمنا تعاجل االنتخاابت مسألة تداول السلطة على النظام، وفسح اجملال للربامج املختلفة  

 حول سطح النظام ال عمقه. 
يزداد األمر صعوبة يف حالة السلطة الفلسطينية،  
الفتقادها االستقاللية، وخضوعها هليمنة االحتالل،  

واستمرارها بشرط وظيفي، ولذلك وارتباط أتسيسها  
فإّن االنتخاابت، وعلى فرض إجرائها، ال يتوقع منها  

 إجناز مصاحلة وطنية، إال إذا التزمت محاس بشروط دجمها يف النظام السياسي. 
ويف حني أّن فتح مدعوة من الفاعلني السياسيني واملثقفني إىل إعادة النظر يف مسار التسوية  

سات جديدة منفصلة عنه، فإن محاس جتد نفسها إزاء هذا االنغالق أمام برمته، والدفع حنو سيا
 أربعة خيارات: 

األول: أن تقبل بشروط االندماج يف السلطة، ابلتخلي عن برانجمها، وهو أمر مستبعد لكن ينبغي 
 التنبه إىل السعي الدائم على جرها إىل تلك الشروط. 

خيدمها، وهو رهان على اجملهول، تتآكل يف أثناءه  الثاين: الصرب واالنتظار إىل حني حصول تغري  
تغرق محاس يف حماوالت اإلفالت من حصار غزة ويف   بينما  وقائع االحتالل،  القضية وتتكرس 

 حساابهتا الداخلية التنظيمية اليت ال تنعكس يف فعل إجيايب على الواقع الفلسطيين العام.
لتصعيد الداخلي قدر اإلمكان، مع حماولة شّق الثالث: إبقاء اجلسور ممدودة جتاه فتح، وجتنب ا

بدائل تستعيد املبادرة والفاعلية الفلسطينية، وحتول دون آتكل القدرات الفلسطينية، ودون استفراد  
واالشتغال خارج صندوق   والتفكري  التطبيع ابملشهد،  أو موجات  التسوية  أو مشروع  االحتالل 

 السلطة وإكراهات أوسلو. 
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السعي لبناء أجسام متثيلية جديدة، واالستثمار يف عناصر التثوير يف القدس من تلك األفكار  
والضفة الغربية، ودعم صمود الفلسطينيني فيهما، مع االستمرار يف مراكمة قوة املقاومة يف غزة، 
واالتفاق مع فصائل املقاومة على إدارة مشرتكة للقطاع، وتعزيز العالقات اإلقليمية مبا خيدم مشروع 

 اومة.املق

الرابع: الذهاب إىل انتخاابت تشريعية، بشروط الرئيس عباس، أي انتخاابت شاملة غري متزامنة،  
 وطاملا أن احلركتني اتفقتا على هذا اخليار، فيمكن التوصية مبا يلي: 

أ. إجناز اتفاق وطين، يف الفرتة الواقعة بني إصدار املراسيم، كما هو مفرتض، وإجراء االنتخاابت،  
 لخروج من مسار التسوية، وبناء شراكة وطنية حقيقية. يسعى ل

مينع    ب. أن  شأنه  من  مشرتكة،  قائمة  يف  االنتخاابت  خوض  فإن  االتفاق،  هذا  أجنز  حال  يف 
 االستقطاب، ويعزز الوحدة اجملتمعية، وحيّل مشكالت محاس التنظيمية يف الضّفة الغربية.

ريعية، دون اتفاق وطين يتجاوز أوسلو، فالتوصية،  ج. أّما ويف حال ذهبت احلركتان إىل انتخاابت تش 
 بعد ذلك، إبعادة بناء منظمة التحرير، ومعاجلة التباين الرباجمي عرب املنظمة. 

د. البدء إبزالة كل اإلجراءات التمييزية على أساس سياسي أو مناطقي، والعمل على هتيئة األجواء،  
 والكّف عن املمارسات املناقضة للدميوقراطية.
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 :خامتة
النتخاابت   الدائمة  عباس  الرئيس  دعوة 
تشريعية ورائسية إلهناء االنقسام، تنسجم مع 

للنظام السياسي، بعّده له مرجعية احلياة    رؤيته
الفرقاء،   بني  واحلكم  الفلسطينية،  السياسية 

خبالف محاس اليت ترى النظام السياسي القائم من حيث أتسيسه ووظيفته أساس اخلالف، فال  
 واحلال هذه، أن حتسم االنتخاابت صراع احلركتني، سواء ُأجريت االنتخاابت أم ال. يتوقع

مثّة عوامل متعددة تتحكم يف إمكان إجراء هذه االنتخاابت، مما يزيد يف غموض االحتماالت  
إزاء إجرائها، ولكن النتائج املرتتبة على إجرائها أوضح من جهة خماطرها السياسية يف حال مل تتفق 

كتان، وضمن إطار وطين أوسع، على برانمج وطين، يقّرب فتح من خّط املقاومة، وال يقّرب احلر 
 محاس من خّط التسوية. 

مبا أّن الذهاب إىل االنتخاابت بشروط فتح، أي انتخاابت غري متزامنة، فإنه ينبغي على محاس  
السعي   نفسه  الوقت  ويف  االنتخاابت،  تستمر يف حماولة حتسني ظروف  إطار  أن  للعمل خارج 

 السلطة وأوسلو، وعدم حصر إمكانيات التغيري ابملصاحلة مع حركة فتح. 
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 اهلوامش

 

 

، انظر:  3/1/2021نّص كلمة رئيس املكتب السياسي حلركة محاس حول مسار املصاحلة الوطنية، موقع حركة محاس،    1
https://bit.ly/3q40ntL 

)وفا(،    2 الفلسطينية  واملعلومات  األنباء  وكالة  الفلسطينية،  الرائسة  عن  صادر  انظر:  1/2021/ 2بيان   ،
https://bit.ly/39h5mAz 

 /S38ml37https://bit.ly، انظر: 17/11/2020تغريدة حلسني الشيخ على حسابه الرمسي، موقع تويرت،  3

اإلخبارية،    4 مسا  وكالة  ابلقاهرة،  األخرية  الفلسطينية  املصاحلة  حوارات  فشل  بشأن  التهم  تتبادالن  وفتح  محاس 
 https://bit.ly/38HZ6S6، انظر: 24/11/2020

لألنباء،    5 سند  وكالة  االنتخاابت،  تزامن  هي  فتح  حركة  مع  اخلالف  نقطة  انظر:  11/2020/ 25العاروري:   ،
https://bit.ly/3o8PZjD 

وفا،    6 الضم،  مشاريع  معا  ستواجهان  و"محاس"  "فتح"  والعاروري:  انظر:    ،7/2020/ 2الرجوب 
https://bit.ly/33mQbDG 

عرب    7 موقع  االنتخاابت،  إجراء  على  واتفاق  املصاحلة  مبباحثات  تقدم  ومحاس:  انظر:    ، 9/2020/ 24،  48فتح 
https://bit.ly/38F3vp5 

عشرة  8 الثانية  الدورة  الفلسطيين،  الوطين  اجمللس  وفا،8/6/1974-1،  القاهرة،  قرارات    انظر:  ، 
https://bit.ly/3aMAmL7 

فلسطني،   9 لتحرير  الشعبية  اجلبهة  موقع  العملية،  واملقاومة  السياسي  الرفض  فلسطني:  لتحرير  الشعبية    اجلبهة 
 https://bit.ly/38KbzF1 ، انظر:27/12/2015

اجلزيرةحممد  حمسن    10 موقع  واملستقبل،  للحاضر  دروس  أوسلو..  اتفاق   انظر:  ، 9/2018/ 14نت،  .  صاحل، 
https://bit.ly/3nWltd4 

انظر: بيان حركة محاس حول    . فض مسرية حلركة محاس بقوة السالح الناري بافتتحت السلطة عهدها يف قطاع غزة    11
 https://bit.ly/3pxObkC يف: ، 19/11/1994  لسطني، موقع حركة محاس،ما عرف مبجزرة مسجد ف

 /WPWZWP2https://bit.ly انظر: ،17/3/2005نص إعالن القاهرة،  12

 /BY7mUh3https://bit.ly انظر: ، 1/2006/ 26نت، . يف التشريعي، اجلزيرة مقعداً  76محاس تفوز رمسيا بـ  13

منتسبو األجهزة األمنية ينظمون مظاهرات يف قطاع غزة والضفة الغربية احتجاجاً على عدم تلقي الرواتب، وفا،    14
 https://bit.ly/3o7L1nm انظر: ،9/12/2006

دايتون يلخص دوره يف تدريب قوات األمن الفلسطينية: وظيفيت جعلهم يعملون أكثر لكي يعمل اجليش اإلسرائيلي   15
 https://bit.ly/2WSmI12 انظر: ،10/2010/ 31، 48أقل..، عرب 

 /Tsq4C38https://bit.ly انظر: ،28/11/2007نت، . منري شفيق، مؤمتر أانبوليس ظاهره غري حقيقته، اجلزيرة 16

 /SEcAw37https://bit.ly  انظر:  النص الرمسي لوثيقة الوفاق الوطين، موقع مفوضية العالقات الوطنية يف حركة فتح،  17

 /l6WNEi2https://bit.ly انظر: ،17/3/2007نت، . برانمج حكومة رئيس الوزراء املكلف إمساعيل هنية، اجلزيرة 18
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اعتربوا التوقيع على استئناف احلوار "خطًأ".. عباس وفريقه يرتاجعون رمسياً عن "إعالن صنعاء" وجيددون رفض    19
 https://bit.ly/3nZtM82 انظر: ،2008/ 24/3احلوار مع "محاس"، موقع املركز الفلسطيين لإلعالم، 

 hpTOPc3s://bit.ly/http انظر: ، 4/5/2011نّص اتفاق الوفاق الوطين الفلسطيين، القاهرة  20

 /a22mUp3https://bit.ly انظر: ،4/2011/ 28نت، . إسرائيل ترفض حكومة مبشاركة محاس، اجلزيرة 21

 انظر:  ،18/9/2017،  لألنباء  اتفاقات.. إليك أبرز اتفاقات املصاحلة بني محاس وفتح، وكالة شهاب  10بلغت    22
https://bit.ly/3hmRkB0   

صحيفة  زخاروف  آيف  23 املرة؟،  هذه  الفلسطينية  املصاحلة  تتحقق  هل  هللا،األايم،  رام   انظر:  ،11/2011/ 17  ، 
https://bit.ly/2M5NXmq  ( هآرتسعن صحيفة )نقاًل 

 /KxHSPv2https://bit.ly انظر: ،2012/ 23/2، وفا،  "جنة تطوير منظمة التحرير"الرئيس يرتأس اجتماع  24

 /ShPJD34https://bit.ly انظر: النص الرمسي التفاق الدوحة، موقع مفوضية العالقات الوطنية حلركة فتح،  25

لألنباء،    26 فتح، وكالة رويرتز  املصاحلة مع  اتفاق  قيادة محاس حول  انظر:   ، 14/2/2012استمرار اخلالف داخل 
https://bit.ly/3hpv8pX 

 /mUszgW3https://bit.ly انظر: ،2/6/2014حكومة الوفاق الوطين تؤدي اليمني أمام الرئيس، وفا،  27

ا  28 "اتفاق  مجود  من  عام  الفلسطينية..  اجلز املصاحلة   انظر:  ، 23/4/2015نت،  .  رةيلشاطئ"، 
https://bit.ly/3pppmHy 

 /O35p5L2https://bit.ly  انظر: ، وفا،12/10/2017 ،نص بيان اتفاق املصاحلة يف القاهرة 29

  ، 19/2/2018،  وكالة قدس برس إنرتانشيوانل لألنباء يربط حتسني األوضاع يف غزة بتمكني حكومة الوفاق،  هللاحلمد  ا  30
 https://bit.ly/2KyELqA انظر:

احلمد هللا،    31 تفجري موكب  الفلسطينية" يف  املصاحلة  اغتيال    سي(،   يب   )يب  الربيطانية  اإلذاعة  هيئة   موقع"حماولة 
 https://bbc.in/3hmVKb4 انظر: ،14/3/2018

وفا،    32 ألحد،  واالستقرار  األمن  حيقق  أو  ابلسالم  أييت  أن  ميكن  ال  االحتالل  املتحدة:  األمم  خماطباً  الرئيس 
 https://bit.ly/3hZhn1n، انظر: 26/9/2019

محاس،    33 حركة  موقع  االنتخاابت،  يف  وسنشارك  اإلجيايب  ردان  قدمنا  انظر:  27/11/2019هنية:   ،
https://bit.ly/3s7BNtZ 

محاس،    34 حركة  موقع  االنتخاابت،  إجراء  يف  فتح  مماطلة  حول  صحفي  انظر:  ،  12/2019/ 18تصريح 
https://bit.ly/3otXRwt 

يتواصل حول إصدار املرسوم الرائسي لتحديد مواعيد االنتخاابت، صحيفة    35 الرتاشق واخلالف بني فتح ومحاس 
 https://bit.ly/3bp7vg7، انظر: 1/2020/ 14، لندن، القدس العرب

  انظر:  ،5/4/2013،  48"محاس" ترد على واشنطن: نرفض شروط الرابعية الدولية، ولن نعرتف إبسرائيل، عرب    36
https://bit.ly/2L2CseY 

لإلعالم،    37 الفلسطيين  املركز  املصاحلة،  لتوقيع  الطريق"  "خارطة  محاس  قبول  يشرتط   انظر:  ،2/7/2010عباس 
https://bit.ly/38JoLtx 

انظر:    ،23/6/2020،  21  عريبموقع  ساري عرايب، هل تريد السلطة استنهاض اجلماهري ملواجهة حتّدي الضم؟!،    38
https://bit.ly/3nXBzTx 

https://bit.ly/2M5NXmq
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 /OVuwH34https://bit.ly انظر: ،4/2015/ 15نت، . رةيعلي بدوان، دون تسويق للتشاؤم، موقع اجلز  39

الفلسطيين يقف صفاً   40 القيادة: الشعب  كل من يريد أن   املؤامرة وضدّ   ضدّ   واحداً   الرئيس خالل ترؤسه اجتماع 
 https://bit.ly/2WPjGua انظر: ،2020/ 18/8يعتدي على قضيتنا، وفا، 

 /r9kdOA3https://bit.ly انظر: ، 9/2020/ 3برائسة الرئيس: بدء اجتماع األمناء العامني للفصائل، وفا،  41
عريب  42 فلسطينية؟،  تشريعية  انتخاابت  يف  املخرج  هل  عرايب،   انظر:   ، 29/9/2020،  21  ساري 

https://bit.ly/3aNwPw5 
كل من يريد أن   املؤامرة وضدّ   ضدّ   واحداً   الرئيس خالل ترؤسه اجتماع القيادة: الشعب الفلسطيين يقف صفاً   43

 . 2020/ 18/8يعتدي على قضيتنا، وفا، 

 . 9/2020/ 3ء اجتماع األمناء العامني للفصائل، وفا، برائسة الرئيس: بد 44

 /XM1NY34https://bit.ly  انظر:،  23/9/2020لندن،    ،العرب اجلديدصحيفة    معني الطاهر، يف انتظار ابيدن،   45

  احملكمة"  بعنوان:  األهلية  املنظمات  وشبكة  الفلسطينية  اإلنسان  حقوق  منظمات  جملس  عن  صادر  صحفي  بيان  46
  اإلنسان،   حلقوق  الفلسطيين  املركز  موقع   ،"منعدمة  وقراراهتا   تشكيلها  إجراءات  تستكمل  مل   العليا  الدستورية

 https://bit.ly/3aSkUgw انظر: ،8/11/2018

الفلسطيين واهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان بشأن قرار احملكمة   47 ورقة موقف صادرة عن مؤسسات اجملتمع املدين 
  ، 30/12/2018الدستورية حبل اجمللس التشريعي والدعوة النتخاابت تشريعية، موقع اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان،  

 https://bit.ly/34Su9cVانظر: 
اجلديدالفلسطينية،    املصاحلة  بشأن  تضارابً   تظهر  األمحد  لعزام  تصرحيات  48 انظر: 10/2020/ 20  ،العرب   ، 

https://bit.ly/3ryvXkY 
أيلول يوم رفض شعيب، موقع النجاح  15( للقيادة املوحدة: 1شجباً التفاقات التطبيع مع "إسرائيل".. البيان رقم ) 49

 https://bit.ly/3le3EUI انظر: ، 13/9/2020 ي،اإلخبار 

 ، انظر:6/1/2021مسري الزين، الكالم الفارغ عن االنتخاابت ال يغطي االهنيار الفلسطيين، موقع ملتقى فلسطني،   50
https://bit.ly/3s9A9YH 

  بني  األمين"  "التنسيق  لعودة  تنسبه   والثانية …  واخلارج  الداخل  محاس   بني   خلالفات  ترجعه   فتح:  كالمي  تراشق  51
 https://bit.ly/2WQYvYN، انظر: 11/2020/ 24، القدس العربوإسرائيل،  السلطة

 .20/10/2020 ،العرب اجلديد الفلسطينية،  املصاحلة بشأن تضارابً  تظهر األمحد لعزام تصرحيات 52

االنتخاابت؟،    53 من  موقفها  ملاذا غرّيت "محاس"  املصري،  والدراسات  هاين  السياسات  الفلسطيين ألحباث  املركز 
 https://bit.ly/3q4nUL7، انظر: 5/1/2021، مسارات -االسرتاتيجية 

 املرجع نفسه.  54

،  25/6/2020،  جلديدالعرب ا،  عزمي بشارة وسؤال "ما العمل؟" نضال شامل يف جبهات متعّددةصقر أبو فخر،    55
 https://bit.ly/37U92c1انظر: 

عايش،    56 الراهنةحممد  اللحظة  استثمار  وضرورة  مشعل  خالد  العرب،  رؤية  انظر:  9/2020/ 7،  القدس   ،
https://bit.ly/3mZ0NzQ 
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 /KrJ09i3https://bit.ly، انظر: 16/12/2006عباس يدعو النتخاابت رائسية وتشريعية مبكرة، اجلزيرة. نت،  57
 /fhRww39https://reut.rs، انظر:  20/10/2009عباس يعتزم الدعوة الجراء انتخاابت فلسطينية يف يناير، رويرتز،    58


