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 فرص "إعالن اجلزائر" يف إجناز املصاحلة الفلسطينية 

 1عاطف اجلوالين

 

 : مقدمة
 

حتقيق   جلهود  عامني  حنو  دام  غياب  بعد 
حترّكت   املصاحلة   الفلسطيين،  االنقسام  وإ�اء 

اجلزائر خالل األشهر املاضية الستئناف املسار  
املتوّقف، ومتّكنت يف �اية املطاف من الوصول  

وقَّعت  جديد  اتفاق  الفصائل    عليه   إىل 
يف   بـ"إعالن    2022/ 10/ 13الفلسطينية  ُعرف 

 اجلزائر".  
فلسطين إجناز مصاحلة  اجلديد يف  االتفاق  فرص  التوافق  فما هي  أمام حتقيق  اجملال  تفتح  ية جديّة 

الوطين، وإعادة بناء مؤسسات القرار على أسس دميوقراطية، وإجراء االنتخاابت اليت ّمت أتجيلها قبل  
عامني إىل أجل غري حمدد؟ وهل ينجح "إعالن اجلزائر" يف حتقيق ما فشلت فيه احلوارات واالتفاقات  

 ذاته؟ السابقة، أم يواجه النتيجة واملصري
 

 :أوًال: خلفيات املصاحلة ومسارها الزمين
 

  2005يعرض اجلدول التايل املسار الزمين جلهود حتقيق الوحدة الوطنية وإجناز املصاحلة، بدءاً من سنة  
 . 2022الذي شهد أول حماولة لبناء التوافق الوطين، وصوالً إىل "إعالن اجلزائر" يف تشرين األول/ أكتوبر  

 
 

إعالمي وكاتب أردين من أصل فلسطيين. رئيس حترير صحيفة السبيل األردنية. خبري يف الشؤون السياسية واالسرتاتيجية    1
إىل   العمل، ابإلضافة  وأوراق  املوقف  وتقديرات  السياسية  والتحليالت  املقاالت  مئات  له  نُشرت  واألردنية.  الفلسطينية 

 النشط يف الوسائل املرئية واملسموعة.  حضوره
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 املسار الزمين جلهود حتقيق الوحدة الوطنية وإجناز املصاحلة 

 2022تشرين األول/ أكتوبر   -  2005
 

 

 سبب الفشل احملاولة التاريخ  ت
 قبل االنقسام

 مل يتم تنفيذ بنوده خبصوص إعادة بناء منظمة التحرير  إعالن القاهرة  19/3/2005 1
 اشرتاط عباس اعرتاف محاس صراحة بـ"إسرائيل"  وثيقة األسرى  2006أ�ر/ مايو  2

3 11/9/2006 

اتفاق مبدئي بني حممود  
عباس وإمساعيل هنية على  
تشكيل حكومة وحدة  

 وطنية

 بقرارات الرابعية الدولية اشرتاط عباس اعرتاف محاس 

 2007االشتباكات اليت أفضت لالنقسام يف حزيران/ يونيو  اتفاق مكة  8/2/2007 4
 بعد االنقسام

 اخلالف بني محاس وفتح على تفسري بنود االتفاق  إعالن صنعاء  23/3/2008 5

شباط/ فرباير   6
2009 

حماداثت يف القاهرة وورقة  
 مصرية للمصاحلة 

عباس التزام حكومة الوحدة بقرارات الشرعية  اشرتاط 
 الدولية 

7 2010 
سلسلة لقاءات يف القاهرة  

 ودمشق 
 مل ُتسفر عن اتفاقات حمددة 

8 4/5/2011 
اتفاقية الوفاق الوطين يف  

 القاهرة 
اشرتاط موافقة محاس على شروط الرابعية الدولية، واخلالف  

 على اختيار رئيس حكومة الوحدة 

 اتفاقية الدوحة  2012شباط/ فرباير   9
عدم تنفيذ بنود االتفاق وتبادل االهتامات على خلفية  

 االعتقاالت املتبادلة 
 مل يتم االلتزام بتنفيذ بنود االتفاق  اتفاق القاهرة  2012أ�ر/ مايو   10

كانون الثاين/ يناير   11
2013 

حماداثت بني فتح ومحاس  
 برعاية مصرية 

 التوصل إىل نتائج عملية مل يتم 

 تبادل االهتامات بعدم تنفيذ بنود االتفاق  اتفاق الشاطئ/ قطاع غزة  23/4/2014 12
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 : التقييم واالستنتاجات
 

االنقسام  إ�اء  جلهود  الطويل  املسار  رصد  خالل  من 
الفلسطيين  الصف  توحيد  وقبلها جهود  املصاحلة،  وحتقيق 
املؤسسات على أسس  بناء  وإعادة  الوطين  التوافق  وإجناز 
مهمة   استنتاجات  مبجموعة  اخلروج  ميكن  دميوقراطية، 
ومفيدة يف التنبؤ مبستقبل هذا املسار ويف توّقع فرص جناح  

 "إعالن اجلزائر" بتحقيق ما فشلت يف إجنازه اجلهود واحملاوالت السابقة، ومن أبرز هذه االستنتاجات: 
الذي مهَّد الطريق إلجراء االنتخاابت التشريعية يف شهر شباط/    2005ابستثناء اتفاق القاهرة لسنة   .1

عاماً إلجناز املصاحلة وبناء التوافق    16، فإن اجلهود واحملاوالت اليت تواصلت على مدار  2006فرباير  
 الوطين مل تكّلل ابلنجاح. 

 سبب الفشل احملاولة التاريخ  ت
 االنقسام بعد

13 25/9/2014 
اتفاق يف القاهرة على  
 مهمات حكومة الوحدة 

 اخلالف على تنفيذ بنود االتفاق 

14 
كانون األول/  

 2015ديسمرب 
حماداثت يف الدوحة  
 استمرت ثالثة شهور 

انزعاج مصري، واخلالف على دفع رواتب املوظفني يف  
 قطاع غزة، وتصرحيات قاسية للرجوب ضّد محاس 

 رفض قيادة السلطة دفع رواتب موظفي قطاع غزة  اتفاق القاهرة  2017 15
 توصل إىل اتفاق، وتعّذر صدور بيان ختامي عدم ال حوار الفصائل يف موسكو  11/2/2019 16

 اتفاق اسطنبول  22/9/2020 16
أتجيل السلطة لالنتخاابت حبجة عدم مساح اجلانب  

 اإلسرائيلي إبجراءها يف القدس 

 إعالن اجلزائر  2022/ 13/10 17
مل تتضح نتيجته بعد، واضطرت اجلزائر إللغاء البند املتعلق 

نتيجة اشرتاط قيادة فتح والسلطة حبكومة الوحدة الوطنية 
 ربط تشكيلها ابالعرتاف بقرارات الشرعية الدولية 
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شهدت جولة    14، فإن بقية السنوات الـ  2021و   2018و  2016وُيالحظ أنه ابستثناء السنوات      
أكثر    2014و   2012و   2006واحدة على األقل من جوالت احلوار الوطين، فيما شهدت السنوات  

من جولة. ووصل عدد االتفاقات اليت وقّعت عليها الفصائل الفلسطينية، وفيها "إعالن اجلزائر"،  
 اتفاقاً وإعال�ً مل جيِر تنفيذها عملياً.  14إىل حنو 

املتغّريات والتحوالت املهمة على الصُّعد املختلفة؛ فلسطينياً وعربياً   على الرغم من حصول كثري من .2
وإقليمياً ودولياً، إال أن نتيجة خمتلف اجلهود واحملاوالت كانت سلبية ومل تفلح يف حتقيق إجناز حقيقي  
  على صعيد تعزيز الوحدة الوطنية وجتاوز تداعيات االنقسام الفلسطيين، وهو ما يقود إىل استنتاجني

 مهمني:

أن التحد�ت واملعّوقات والعوامل الذاتية الفلسطينية كانت مؤثرة للغاية، ورمبا كانت األهم،   األول:    
 يف تعطيل مسار املصاحلة، دون التقليل من أمهية املعوقّات اخلارجية. 

مسار   الثاين:     املؤثرة يف  والدولية  واإلقليمية  العربية  األطراف  من  للعديد  السلبية  املواقف  استقرار 
احلة الفلسطينية، وعدم تغّري موقفها على الرغم من املتغريات والتحوالت اليت جرت على مدار  املص
منذ    16حنو   املتعاقبة  2006عاماً  األمريكية  اإلدارات  وموقف  اإلسرائيلي  املوقف  . حيث حافظ 

 لسطينية.واملوقف األورويب وموقف بعض الدول العربية على التوجه السليب ذاته من حتقيق املصاحلة الف
السياسي" بصورة   .3 "اإلسالم  والدولية من حركات  العربية  األطراف  للعديد من  السليب  املوقف  أثَّر 

سلبية على فرص إجناز املصاحلة وحتقيق التوافق الفلسطيين. حيث أظهرت تلك األطراف عدم الرغبة  
السياسية   املعادلة  يف  واجلهاد  محاس  حضور  بتعزيز 

ة واالحتاد األورويب الفلسطينية، وقاطعت الوال�ت املتحد
يف   فوزها  بعد  محاس  حركة  شّكلتها  اليت  احلكومة 

، وفرضت عليها حصاراً 2006االنتخاابت التشريعية سنة 
على  مشّجع  غري  موقفاً  واختذت  خانقاً،  ومالياً  سياسياً 
النظام  رئيسية يف  واستيعاب محاس كقوة  املصاحلة  حتقيق 

  السياسي الفلسطيين.
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مسؤولية الفشل   2007سنة  من اخلطأ حتميل االنقسام الفلسطيين   .4
وتفعيل   التحرير  منظمة  بناء  وإعادة  الوطنية  الوحدة  حتقيق  يف 
قبل  ذلك  لتحقيق  بُذلت  حماوالت  أربع  فشلت  فقد  مؤسساهتا. 

القاهرة   إعالن  أبرزها:  ومن  ووثيقة    ،2005/ 3/ 19يف  االنقسام، 
ل الوطين  األسرى،    2006  سنةالوفاق  بوثيقة  ذلك  قبل  ُعرفت  اليت 

واتفاق حممود عباس وإمساعيل هنية على تشكيل حكومة وحدة وطنية  
والذي مل يصمد    2007/ 2/ 8، واتفاق مكة املوّقع يف  2006/ 9/ 11يف  

 سوى بضعة أشهر.  

حرصت قيادة فتح والسلطة منذ وقت مبكر على توظيف التباين   .5
جهود   تعطيل  يف  توجهاهتا  خلدمة  واملقاومة  التسوية  بر�َجمي  بني 
املصاحلة وبناء التوافق الوطين. حيث اشرتطت قيادة السلطة موافقة  

، وهو ما  2006سنة  محاس على شروط اللجنة الرابعية الدولية يف  
اتفاق عباس وهنية   الوطنية. وتكرر  أفشل  على تشكيل احلكومة 

وصوالً إىل "إعالن اجلزائر" األخري    2011  سنة و   2009  األمر يف سنة
، حيث أصّر وفد حركة فتح على أن يتضمن اإلعالن بنداً  2022سنة  

يربط بني تشكيل حكومة الوحدة الوطنية واالعرتاف بقرارات الشرعية  
ويفشل اجلهود اجلزائرية، األمر الذي اضطر اجلانب اجلزائري  الدولية، وهو ما كاد يعّطل توقيع االتفاق  

 لشطب كامل البند املتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، من أجل تذليل العقبات أمام توقيع االتفاق. 

 
 : اثنياً: مواقف األطراف املؤثرة يف مسار املصاحلة والتوافق الوطين

 

املاضية   السنوات  خالل  تطرأ  مبلف  مل  املعنية  الفلسطينية  األطراف  مواقف  على  جوهرية  تغريّات 
املصاحلة، وكذلك على توجهات األطراف العربية واإلقليمية والدولية املؤثرة يف هذا امللف. وفيما يلي  

 عرض لتلك املواقف:

 حممود عباس 

 إمساعيل هنية
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 : قيادة فتح والسلطة الفلسطينية .1
 

الفرتة  خالل  والسلطة  فتح  قيادة  مواقف  أظهرت 
اتفاقات  إىل  للوصول  لديها  اجلديّة  توفر  عدم  املاضية 
ملزمة، نتيجة االستحقاقات املرتتبة عليها. وبرزت رغبتها  
القرار  مؤسسات  خمتلف  على  االستحواذ  مبواصلة 
الفلسطيين، وبقطع الطريق على دخول أي منافس قوي  

حتكم السيطرة عليها من فرتة تزيد    إىل منظمة التحرير اليت
 على النصف قرن. 

اليت أسفرت   2006سنة  كما أبرز سلوك قيادة فتح خشيتها من تكرار نتائج االنتخاابت التشريعية  
على    2021سنة  عن فوز كبري حلركة محاس. ومع تفاقم اخلالفات واالنقسامات داخل صفوف احلركة  

خلفية تشكيل القوائم االنتخابية، توفّرت لديها أسباب إضافية للتهرب من االستحقاقات االنتخابية،  
وال سّيما يف ظّل النتائج غري املشجعة لالنتخاابت البلدية والنقابية والطالبية اليت أجريت خالل الفرتة  

 األخرية. 

 : محاس وفصائل املقاومة .2
 

سالمي واجلبهة الشعبية وعدد آخر من الفصائل الفلسطينية، توّفر  يظهر سلوك محاس واجلهاد اإل
الرغبة لديها إل�اء االنقسام وإعادة بناء منظمة التحرير وتفعيل مؤسساهتا، حيث ترى يف ذلك مدخالً 
مهماً لتعزيز املوقف الفلسطيين يف مواجهة االحتالل، والستعادة املسار الدميوقراطي وإ�اء تفّرد فصيل 

 ابلقرار الفلسطيين وإبدارة املؤسسات الوطنية.  واحد 
وُيالحظ أن تلك الفصائل قبلت يف معظم األحيان بتقدمي التنازالت املطلوبة من أجل تذليل العقبات 
اليت تعرتض طريق إ�اء االنقسام وحتقيق التوافق الوطين، لكنها احتفظت طيلة الفرتة املاضية مبوقفها  

ب االلتزام  رفضت  االحتالل، كما  مع  األمين  وللتنسيق  أوسلو  التفاقية  الرابعية  الرافض  اللجنة  شروط 
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بتحقيق  والسلطة  فتح  قيادة  رغبة  بعدم  قوية  لقناعة  األطراف  تلك  من وصول  الرغم  وعلى  الدولية. 
 املصاحلة، فإ�ا تبدي التجاوب ابستمرار مع أّي جهود عربية أو إقليمية أو دولية.

 :مصر .3
 

املاضية   السنوات  طوال  املصري  اجلانب  أبدى 
د إبدارة الشأن الفلسطيين  حرصاً شديداً على التفرّ 

وسعى   الفلسطينية،  املصاحلة  ملف  واحتكار 
إلغالق األبواب على أّي أدوار عربية أو إقليمية أو  

دخول قطر، وروسيا، وتركيا على ملف املصاحلة، إال أن املوقف املصري  على الرغم من  دولية منافسة. و 
االستمرار وحتقيق جناحات مهمة. كما عّرب  السليب جتاه تلك اجلهود أسهم يف إضعاف قدرهتا على  

 املوقف املصري عن عدم االرتياح للجهود اجلزائرية األخرية اليت أسفرت عن توقيع "إعالن اجلزائر". 
بتأثري   املصاحلة  إدارة جهود  واحلياد يف  التوازن  إىل  األحيان  معظم  املصري، يف  املوقف  افتقد  وقد 

 اع غزة والتحّسس من توجهاهتا السياسية واأليديولوجية. االنزعاج من سيطرة حركة محاس على قط

 : بقية األطراف العربية .4
 

القطرية يف  اجلهود  أكتوبر    2016/ 2015و   2012  ابستثناء  األول/  تشرين  اجلزائر يف  ،   2022وإعالن 
مصرية غاضبة، وانشغاالً  جتّنبت الدول العربية القيام أبّي جهود لتحقيق املصاحلة الفلسطينية، جتّنباً لردود فعل  

أبولو�ت أخرى. ويف ظّل االنقسامات العربية، وتراجع أولوية القضية الفلسطينية عربياً كقضية مركزية، لوحظ  
 غياب واضح جلامعة الدول العربية عن القيام أبي دور إل�اء االنقسام الفلسطيين وحتقيق املصاحلة الوطنية. 

 : الكيان الصهيوين .5
 

اختذ الكيان الصهيوين طيلة العقود السابقة موقفاً متشدداً من إدماج حركتا محاس واجلهاد اإلسالمي  
يف املؤسسات الفلسطينية، وسعى إلفشال خمتلف جهود حتقيق التوافق الوطين الفلسطيين وإ�اء االنقسام 

الفلسطينية و  إنه يضعف األطراف  فيه مصلحة إسرائيلية أكيدة؛ حيث  إدارة الذي يرى  يستنزفها يف 
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صراعاهتا الداخلية ويشغلها عن مواجهة إجراءات االحتالل، ويف الوقت ذاته ُخيضع السلطة الفلسطينية  
 لشروطه السياسية ومتطلباته األمنية. 

وقد عارض االحتالل اإلسرائيلي بقوة خمتلف االتفاقات اليت أُبرمت  
بعض   يف  وفرض  املاضية،  السنوات  خالل  ومحاس  فتح  حركَيت  بني 
املرات عقوابت اقتصادية على السلطة الفلسطينية. فبعد توقيع اتفاق  

يف   اإلسرائيلي  وصف    2011القاهرة  الوزراء  نتنياهو رئيس    بنيامني 
Benjamin Netanyahu    أبنه عملية االتفاق  أمام  الباب  يغلق 

"السالم"، وقال إن على حممود عباس االختيار بني املصاحلة مع محاس  
   وبني "السالم".

 :الوال�ت املتحدة واالحتاد األورويب .6
 

األمريكية   واإلدارات  األورويب  االحتاد  اختذ 
موقفاً سلبياً من جهود    2007سنة  املتعاقبة منذ  

حركة   استيعاب  ومن  الفلسطينية،  املصاحلة 
الفلسطينية  السلطة  مؤسسات  يف  محاس 
اليت  التجربة  بعد  سّيما  وال  التحرير،  ومنظمة 

،  2006سنة  سية عرب انتخاابت اجمللس التشريعي  اعُتربت فاشلة يف ترويض محاس واحتوائها يف املعادلة السيا 
حيث مل ُيسهم وجود احلركة يف املؤسستني التشريعية والتنفيذية يف تغيري مواقفها الرافضة لقرارات الشرعية  

 الدولية املتعلقة ابالعرتاف بـ"إسرائيل" وااللتزام ابتفاقية أوسلو. 

 

 ": "إعالن اجلزائراثلثاً: سنياريوهات مستقبل املصاحلة بعد 
 

شكَّلت اجلهود اجلزائرية إلجناز املصاحلة الفلسطينية والنجاح يف الوصول إىل "إعالن اجلزائر"، خطوة  
   مهمة وحمطة ابرزة يف مسار املصاحلة الفلسطينية العتبارات عديدة من أمهها:

 بنيامني نتنياهو
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اجلزائر"، ورغبة األطراف الفلسطينية الوزن السياسي واالقتصادي املهم للجزائر كدولة راعية لـ"إعالن  .1
 املختلفة بتعزيز العالقة معها.

والرافض  .2 الفلسطينية  القضية  جتاه  املتقدم  اجلزائري  املوقف 
للتطبيع مع الكيان الصهيوين، وانفتاح القيادة اجلزائرية على 

 العالقة مع خمتلف األطراف الفلسطينية.  

اجلزائر مع املصاحلة كملف سياسي ال كملف أمين، تعامل   .3
حيث رعى الرئيس اجلزائري عبد اجمليد تبون "إعالن اجلزائر" 
جهود   ظلَّت  فيما  احلوار.  يف  املشاركة  األطراف  والتقى 

 املصاحلة طيلة فرتة إدارهتا مصر�ً، ملفاً أمنياً.

خالل  توّجه اجلزائر لتوفري مظلة ودعم عريب لـ"إعالن اجلزائر"   .4
 القمة العربية اليت انعقدت يف اجلزائر. 

تعثر اجلهود املصرية يف حتقيق املصاحلة طيلة السنوات السابقة، وأمهية البحث عن خيارات موازية ال   .5
 تتعارض ابلضرورة مع الدور املصري.  

 

 : السيناريوهات احملتملة
 

املصاحلة   جهود  واجهت  اليت  املعوقات  ضوء  ثالثة  يف  تربز  الطويل،  مسارها  عرب  الفلسطينية 
 سيناريوهات حمتملة لـمستقبل املصاحلة يف ضوء "إعالن اجلزائر" وهي: 

 فشل اجلهود اجلزائرية يف إجناز املصاحلة، والوصول إىل طريق مسدود. .1

 إجناز املصاحلة وفق السقوف الزمنية اليت حددها "إعالن اجلزائر".  .2

  منتج من جوالت احلوار.   الدخول يف مسار طويل غري .3

 
 

 عبد اجمليد تبون 
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 :  احملددات والعوامل املؤثرة 
 

مواقف   على  والوقوف  املاضية،  السنوات  طوال  الفلسطينية  املصاحلة  مسار  استعراض  خالل  من 
وتوجهات األطراف املؤثرة فلسطينياً وعربياً ودولياً، ورصد املتغريات السياسية الراهنة، تربز جمموعة من  

يُتوّقع أن تلعب دوراً مهماً يف ترجيح فرص السيناريوهات الثالثة املتوقعة ملستقبل "إعالن  احملددات اليت 
 اجلزائر"، ومن أمهها: 

 على املستوى الفلسطيين:  .1
 

تباين الربامج السياسية بني مشروع املقاومة والتحرير ومشروع أوسلو والتسوية السياسية، واشرتاط   •
قيادة فتح والسلطة قبول فصائل املقاومة بقرارات الشرعية الدولية قبل املوافقة على تشكيل حكومة 

 وحدة وطنية.  

از املصاحلة خالل الفرتة القادمة، يف  ومن املرّجح أن يستمر التأثري السليب هلذا احملدد على فرص إجن   
ظّل متّسك قيادة السلطة مبوقفها، واعتبار حركات املقاومة هلذا املطلب شرطاً تعجيز�ً يهدف إىل  

 إفشال املصاحلة والتهرب من استحقاقاهتا. 
ت  التنافس احلاّد بني حركيت فتح ومحاس على قيادة املشروع الوطين، وخشية فتح من إجراء االنتخااب •

التشريعية يف ظّل انقساماهتا وتراجع شعبيتها يف الشارع الفلسطيين ويف االنتخاابت البلدية والنقابية  
 والطالبية. 

ومع تقّدم محاس وفصائل املقاومة يف االنتخاابت األخرية، ورغبة فتح مبواصلة اهليمنة على مؤسسات     
ثر هذا احملدد سلباً على فرص جناح "إعالن  السلطة واملنظمة واحتكار القرار السياسي، يُرّجح أن يؤ 

   اجلزائر" يف إجناز املصاحلة خالل الفرتة القادمة.
خيارات األطراف الفلسطينية ومدى جديتها يف حتقيق املصاحلة وبناء التوافق الوطين. فإذا كان تعامل  •

حركات املقاومة الفلسطينية مع ملف املصاحلة عّرب يف معظم األحيان عن مرونة يف املوقف ورغبة  
ة مع امللف أظهر  إب�اء االنقسام واملشاركة يف مؤسسات العمل الوطين، فإن سلوك قيادة فتح والسلط 

 أ�ا تتعامل بصورة تكتيكية وتتأثر ابلضغوط واملتغريات اإلقليمية والدولية.  
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ترامب   دو�لد  األمريكي  والرئيس  نتنياهو  بنيامني  حكم  فرتة  فخالل 
Donald Trump  صفقة القرن"، اختذت قيادة السلطة     وطرح مشروع"

الرتكية   اجلهود  وعلى  املقاومة  حركات  على  وانفتحت  إجيابية  خطوات 
، الذي  2020سنة  لتحقيق املصاحلة، وهو ما أاتح توقيع اتفاق اسطنبول  

ّمت خالله حتديد مواعيد إلجراء االنتخاابت مبستو�هتا الثالثة؛ التشريعية  
 الوطين الفلسطيين.  والرائسية وانتخاابت اجمللس

ابنتخاابت    Joe Bidenلكن األمر تغّري بصورة كاملة عقب فوز جو ابيدن  
الرائسة األمريكية وخسارة نتنياهو لالنتخاابت، حيث تراجع حممود عباس  
عن إجراء االنتخاابت التشريعية قبل وقت قصري من موعدها املقرر، وقام 
بتأجيلها إىل وقت غري حمدد مبربر الرفض اإلسرائيلي إلجرائها يف مدينة  

الفلسط يين يف غياب  القدس. وتبع ذلك عقد جلسة للمجلس املركزي 
القوى املعارضة لسياسات قيادة السلطة، وأعلنت فيها قرارات متشددة  

تغلق األبواب على إجناز أي مصاحلة، حيث اشرتط اجمللس االلتزام بقرارات  
 الشرعية الدولية من أجل املشاركة يف مؤسسات منظمة التحرير.

 على املستوى العريب واإلقليمي والدويل:  .2
 

القمة. وتدرك اجلزائر أمهية   • انتهاء  مدى جدية اجلزائر يف مواصلة جهودها إلجناز املصاحلة عقب 
الشأن الفسطيين وملف املصاحلة يف تعزيز حضورها وأتثريها عربياً وإقليمياً، حيث سعت العديد من 

وأتثريه دورها  الستثمار  السابقة  العقود  طوال  والدولية  واإلقليمية  العربية  امللف  األطراف  يف  ا 
 الفلسطيين من أجل تعزيز حضورها كفاعل إقليمي يف شؤون املنطقة.  

ويف ضوء ما حققته اجلزائر من نتائج إجيابية برعايتها إلعالن اجلزائر، يُرّجح أن تواصل جهودها ملتابعة      
 ملف املصاحلة الفلسطينية، وأن حترص على حتقيق إجناز مهم على هذا الصعيد. 

 جو ابيدن 

 دو�لد ترامب
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يادة املصرية ابحتكار إدارة الشأن الفلسطيين، وخصوصاً ما يتعلق مبلَفي املصاحلة والتهدئة  متّسك الق •
مع االحتالل. ومع أن اجلزائر امتلكت اجلرأة للدخول على خط املصاحلة الفلسطينية واستطاعت 

اً لقدرة  إجناز اتفاق بني الفصائل الفلسطينية، فإن من املرّجح أن يشّكل التحفظ املصري حتّد�ً مهم
 اجلزائر على مواصلة جهودها يف متابعة تنفيذ "إعالن اجلزائر".

ويُلمح البند الوارد يف البيان اخلتامي لقمة اجلزائر خبصوص املصاحلة الفلسطينية، إىل حماوالت يُرجَّح       
ري  أن تكون بُذلت للوصول إىل صيغة توافقية تراعي التحفظّات املصرية. ففي إشارة مباشرة لكن غ

العربية   البيان "ابجلهود  والرتحيب بتوقيع   الفلسطيين املبذولة يف سبيل توحيد الصفصرحية، أشاد 
اجلزائر"على   الفلسطينيني األشقاء توحيد  إعالن  "ضرورة  على  البيان  أكد  ذاته،  السياق  ويف   .""

إىل وجود احتماالت  جهود الدول العربية للتسريع يف حتقيق هذا اهلدف النبيل". األمر الذي يشري  
للتفاهم على إدارة مشرتكة، مصرية جزائرية، مللف املصاحلة، مع عدم استبعاد ممارسة اجلانب املصري  

 لنفوذه وأتثريه على بعض األطراف الفلسطينية من أجل تعطيل اجلهود اجلزائرية وإفشاهلا.
هتميش دور جامعة الدول العربية وغياهبا عن القيام جبهود  •

الفلسطينية نتيجة ضعف  فاعلة وم ؤثرة لتحقيق املصاحلة 
 فاعليتها وتراجع دورها يف معاجلة األزمات العربية.  

توفّر مربراً        الفائتة ال  السنوات  أن جتربة  الرغم من  وعلى 
جهود   دعم  يف  اجلامعة  دور  تفعيل  إبمكانية  للتفاؤل 
املصاحلة خالل الفرتة القادمة، فإنه من غري املستبعد أن 

أ تطّور نسيب على دورها يف متابعة ملف املصاحلة الفلسطينية يف ظّل رائسة اجلزائر جمللس اجلامعة يطر 
 خالل الشهور القادمة. 

العامل األيديولوجي واملوقف السليب لألطراف العربية والدولية املؤثرة يف املشهد الفلسطيين من   •
 "اإلسالم السياسي". حركَيت محاس واجلهاد اإلسالمي كجزء من تيار  

وال يُرّجح أن يطرأ تغّري جوهري خالل الفرتة القادمة على موقف تلك األطراف من احلركتني،       
 ويتوقع أن تواصل جهودها لدعم السلطة الفلسطينية وتعزيز قوهتا يف الشارع الفلسطيين. 
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واالقتصادية   • السياسية  الضغوط  وممارسة  الفلسطيين،  االنقسام  حالة  إبدامة  اإلسرائيلية  الرغبة 
مواقف   ختتلف  وال  املصاحلة.  لتحقيق  حماوالت  أي  إلجهاض  الفلسطينية،  السلطة  على 

 احلكومات اإلسرائيلية إزاء هذا املوقف الذي يشّكل قامساً مشرتكاً يف سياساهتا وتوجهاهتا.  
نتائج االنتخاابت اإلسرائيلية وفوز املتطرفني يف املعسكر اليميين والديين بعدد مريح من املقاعد   •

الكنيست   غري   اإلسرائيلي.   Knessetيف  ومن 
احلكم   إىل  نتنياهو  عودة  تشّكل  أن  املستبعد 
السلطة،   مع  العالقة  يف  املتشددة  بتوجهاته 

ح  عامًال ضاغطاً على القيادة الفلسطينية لالنفتا 
القادمة،   الفرتة  خالل  املصاحلة  جهود  على 
سياسات   مواجهة  يف  موقفها  تعزيز  هبدف 

   اليمني اإلسرائيلي املتطرف. 
األزمات  • من  العديد  تشهدها  اليت  النسيب  اهلدوء  وحالة  واإلقليمية،  العربية  املصاحلات    أجواء 

ّتر العالقات بني تركيا وكل  العربية على خلفية األزمة اخلليجية وتو   العالقات العربية. فبعد أتزم  
من مصر والسعودية واإلمارات، طرأ تطّور إجيايب على هذا الصعيد خالل األعوام األخرية، وهو  
االنقسام   لتشمل ملف  املصاحلات  املضي يف طريق  على  عامًال مشّجعاً  يشكل  أن  ما ميكن 

 الفلسطيين. 

 

 :الرتجيح بني السيناريوهات
 

أتثري   قراءة  الفلسطينية  من خالل  املصاحلة  ملستقبل  احملتملة  السيناريوهات  السابقة على  احملددات 
 يتضح ما يلي: 

ُتواجه اجلهود اجلزائرية إلجناز املصاحلة الفلسطينية حتد�ت صعبة تُبقي فرص السيناريو األول ابلفشل   .1
والوصول إىل طريق مسدود قائمة وال ميكن استبعادها. فقيادة فتح والسلطة ما تزال غري راغبة إبجناز  
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على  وهيمنتها  السياسية  مكتسباهتا  عن  والتخلي  املصاحلة 
القرار. األمريكية   مؤسسات  واإلدارة  اإلسرائيلي  واجلانب 

والعديد من األطراف العربية ما تزال تعارض تعزيز دور محاس  
وترغب  الفلسطينية  السياسية  املعادلة  يف  املقاومة  وحركات 
مصر  تتحفظ  الفلسطينية. كما  السلطة  مع  تعاملها  حبصر 
على الدور اجلزائري يف رعاية جهود املصاحلة وتبدي حساسية  

 بصورة حصرية.    حة، وترغب ابستعادة إدارة امللفواض

ال تبدو فرص إجناز املصاحلة وفق السقوف الزمنية اليت حددها "إعالن اجلزائر" قوية حىت اللحظة   .2
ضمن املعطيات الراهنة ويف ظّل املعوقات الكثرية اليت تواجهها، مع عدم التقليل من أمهية وأتثري  

جلديّة والرغبة القوية مبتابعة اجلهود لتنفيذ "إعالن اجلزائر". كما أن  الدور اجلزائري يف حال توفّرت ا
 أجواء املصاحلات العربية واإلقليمية ميكن أن تساعد يف تذليل بعض العقبات. 

تبدو فرص جناح السيناريو الثالث (الدخول يف مسار طويل غري منِتج من جوالت احلوار) معقولة يف   .3
عوقات اليت تعرتض طريق جناح املصاحلة ما تزال قوية ويصعب تذليلها يف  اللحظة الراهنة. حيث إن امل 

املدى املنظور، ويف الوقت ذاته فإن قلق السلطة وختوفاهتا من تداعيات فوز اليمني املتطّرف ابالنتخاابت  
 اإلسرائيلية، قد يدفعها خالل الفرتة القادمة إلعادة النظر يف إدارة موقفها من جهود املصاحلة.  

ومن غري املستبعد كذلك أن تسعى اجلزائر، املعنية إبجناح جهودها يف رعاية املصاحلة الفلسطينية،  
الستثمار مشاعر القلق لدى السلطة والعديد من األطراف العربية من نتائج االنتخاابت اإلسرائيلية،  

 من أجل توفري مزيد من الزخم للجهود اجلزائرية. 

 

 : ئيسيةرابعاً: خيارات األطراف الر 
 

يف ضوء توجهات األطراف وأولو�هتا، وبتأثري املتغريات اإلقليمية والدولية، ويف مقدمتها نتائج  
االنتخاابت اإلسرائيلية األخرية وتوّقع هيمنة اليمني املتطّرف على املشهد اإلسرائيلي، تبدو خيارات  
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راعية االتفاق األخري،  األطراف الرئيسية ممثلة يف قيادة فتح والسلطة، وحركات املقاومة، واجلزائر  
 خالل املرحلة القادمة على النحو التايل: 

 : قيادة فتح والسلطة .1
 

املرحلة   يف  املصاحلة  ملف  مع  التعاطي  يف  والسلطة  فتح  قيادة  أمام  املتاحة  اخليارات  تتلخص 
 يلي: فيما  القادمة  

يف   . أ  العراقيل  وضع  ومواصلة  املصاحلة،  حتقيق  جهود  من  احلايل  املتشدد  موقفها  على  احملافظة 
أجل جتّنب نتائج  طريقها، ويف مقدمتها اشرتاط االعرتاف بقرارات الشرعية الدولية، وذلك من  

وقطع الطريق على دخول حركَيت محاس واجلهاد اإلسالمي إىل منظمة    ، االستحقاقات االنتخابية 
 التحرير. 

يف   . ب  املتطرف  اليمني  لفوز  املتوّقعة  التداعيات  بتأثري  املصاحلة  جهود  مع  النسيب  التجاوب 
السلطة. وإبداء مرونة  االنتخاابت اإلسرائيلية، وما يرتتب على ذلك من سياسات متشددة جتاه  

تكتيكية يف إدارة املوقف من جهود املصاحلة اجلزائرية، والدخول يف مسار طويل من احلوارات  
واملفاوضات يتيح هلا تعزيز موقفها الداخلي يف مواجهة الضغوط اإلسرائيلية املرتقبة؛ ودون أن  

 يؤدي ذلك ابلضرورة إىل انتخاابت وإىل إمتام املصاحلة.  

العقبات أمام جناحها، والتخلي عن أّي شروط  التعاطي   . ج  إبجيابية مع جهود املصاحلة، وتذليل 
وتعزيز   الوطنية  الوحدة  وحتقيق  االنقسام  حالة  جتاوز  يتيح  ومبا  إجنازها،  فرص  تعيق  متشددة 

 املوقف الفلسطيين يف إدارة املواجهة مع االحتالل خالل الفرتة القادمة. 

ح يف ضوء قراءة سلوك السلطة خالل السنوات املاضية، ويف ظّل توجهات ويبدو اخليار الثاين هو املرجّ 
قيادهتا احلالية. فخيار املرونة التكتيكية يتيح للسلطة تعزيز موقفها يف مواجهة التحد�ت النامجة عن فوز  
اليمني املتطرف يف االنتخاابت اإلسرائيلية، ويف الوقت ذاته يعفيها من استحقاقات غري مرغوبة على 

 صعيد االنتخاابت وإعادة بناء املنظمة على أسس دميوقراطية. 
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 :حركات املقاومة الفلسطينية .2
 

من أبرز اخليارات املتاحة أمام حركات املقاومة الفلسطينية، وبشكل خاص محاس واجلهاد اإلسالمي  
 واجلبهة الشعبية، يف املرحلة الراهنة:

اجلزائرية، والتعاطي إبجيابية مع متطلبات جناحها يف إجناز املصاحلة االنفتاح والتجاوب مع اجلهود   .أ
 الفلسطينية.

مواصلة التعاطي اإلجيايب مع اجلهود اجلزائرية لتحقيق املصاحلة وتوفري متطلبات جناحها، لكن دون   .ب 
،  الرهان على فرص جناحها، يف ظّل إدراك عدم رغبة قيادة فتح والسلطة وجديتها إبجناز املصاحلة 

ويف ضوء التجربة الطويلة من االتفاقات الفاشلة اليت ال جيري تنفيذها. ومبوازاة ذلك املضي يف جهود  
بناء اجلبهة الوطنية املوحدة اليت تضم حركات املقاومة املتمسكة ابلثوابت الوطنية، كمسار ال يتعارض  

   حها.مع مسار املصاحلة، بل رمبا يسهم يف توفري الشروط اليت تساعد على جنا

إدارة الظهر جلهود املصاحلة نتيجة إدراك عبثية هذا املسار، وعدم إمكانية إجناز املصاحلة يف ظّل   .ج
املواقف املتشددة لقيادة السلطة، وعدم استعدادها لتنفيذ االتفاقات والتخلي عن استئثارها ابلقرار  

 السياسي وإبدارة املؤسسات الفلسطينية.

الثاين يبدو   املقاومة  ومع أن اخليار  تتعامل حركات  يُرجح أن  القادمة،  الفرتة  األكثر واقعية خالل 
ابنفتاح وجدية كبرية مع اجلهود اجلزائرية، وأن توفّر كل املتطلبات اليت تساعد على إجناحها على الرغم 
من شكوكها جبدية موقف السلطة، األمر الذي يُلقي الكرة يف ملعب القيادة اجلزائرية، فيما إذا كانت  
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املصاحلة وتوحيد   مع خيار  تكتيكياً  وليس  اسرتاتيجياً  ابلتعاطي  والسلطة  فتح  قيادة  إقناع  قادرة على 
 اجلبهة الداخلية. 

 : اجلزائر  .3
 

 مثة خيارات عديدة متاحة أمام اجلزائر يف إدارهتا مللف املصاحلة الفلسطينية تتمثل يف ما يلي:
اجلزائر"، والذي عّرب عن رغبة جزائرية بلّم الشمل الفلسطيين، ووفّر االكتفاء مبا مت إجنازه يف "إعالن   .أ

أجواء إجيابية يف قمة ملّ الشمل العريب. وعدم املضي قدماً يف متابعة تنفيذ "إعالن اجلزائر"، ابعتبار  
أن اهلدف األساسي من اجلهود اجلزائرية قد حتقق قُبيل القمة ويف أثناء انعقادها، وحبيث يتم جتّنب  

ستنزاف اجلهود الفلسطينية يف مسار غري منتج وتواجهه عقبات صعبة، وكذلك جتّنب تداعيات ا
  التنافس مع مصر على إدارة ملف املصاحلة.

التعامل التكتيكي مع ملف املصاحلة الفلسطينية، حبيث تواصل اجلزائر جهودها يف متابعة "إعالن   .ب 
صائل الفلسطينية، بغضِّ النظر عن النتائج املتوقعة  اجلزائر" وترعى مزيداً من جوالت احلوار بني الف

لتلك احلوارات، مبا حيول دون استنزاف اجلهود اجلزائرية ويضمن يف الوقت ذاته حفاظ اجلزائر على 
 فاعلية دورها يف امللف الفلسطيين خالل فرتة رائستها للجامعة العربية. 

دماً يف تنفيذ "إعالن اجلزائر"، وبذل جهود  التمّسك هبدف إجناز املصاحلة الفلسطينية، واملضي قُ  .ج
التجارب   دروس  من  مستفيدة  وتنفيذه،  االتفاق  ملتابعة  ومرنة  طموحة  عمل  خطة  ووضع  جدية 

 السابقة إلجناز املصاحلة من أجل جتّنب تكرار الفشل.
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اجلزائرية وتوجهاهتا خالل  الدولة  تؤثر يف خيارات  أن  يُتوقع  اليت  احملددات  الفرتة    ومثة جمموعة من 
 القادمة جتاه ملف املصاحلة الفلسطينية، ومن أمهها: 

 الرؤية السياسية للدولة اجلزائرية، وأولو�هتا للمرحلة القادمة. •

موقف الدولة اجلزائرية الثابت والتأييد الشعيب  •
الواسع للقضية الفلسطينية، وانعكاسات الدور  

التوافق  اجلزائري يف ملف املصاحلة على حالة  
 الداخلي يف اجلزائر.

إدراك اجلزائر لألخطار السياسية واألمنية لالخرتاقات اإلسرائيلية السياسية واألمنية للمنطقة العربية   •
 وللمحيط اجلزائري.

املصاحل الوطنية العليا للجزائر، وتطلعها لتعزيز حضورها كفاعل إقليمي مؤثر يف املنطقة وعدم حصر  •
 اجلوار وملف اخلالف مع املغرب وقضية الصحراء.  اهتماماهتا يف قضا� 

تقدير اجلزائر ملدى إمكانية حتقيق إجناز فعلي يف ملف املصاحلة يف ظّل جتربة "إعالن اجلزائر" وقراءهتا   •
 ملواقف األطراف الفلسطينية، وإدراكها لعدم رغبة قيادة السلطة بدفع استحقاقات املصاحلة.

 املصاحلة على عالقات اجلزائر مع مصر املتحسَّسة من الدور اجلزائري وغري املرحبة به. أتثري إدارة ملف   •

التعامل مع ملف املصاحلة الفلسطينية قُبيل القمة، ويف أثناء انعقادها،   يُلمح السلوك اجلزائري يف 
الثالث الذي ينسجم ورغبتها بتشكيل جلنة متابعة عربية لتنفيذ "إعالن اجلزائر"، إىل تبّين اجلزائر للخيار 

للقضية  الداعم  املستقّر  وموقفها  العليا،  الوطنية  املرحلية ومصاحلها  وأولو�هتا  اجلزائرية  الدولة  رؤية  مع 
 الفلسطينية واملدرك ألخطار التطبيع واالخرتاق الصهيوين للمنطقة العربية.  

املنطقة، وحيّقق هلا حضوراً  كما أن هذا اخليار يزيد من دور اجلزائر كفاعل إقليمي مؤثر يف قضا�  
سياسياً أكرب ومتوضعاً أفضل يف املعادلة اإلقليمية. إضافة إىل ذلك، فإن هذا اخليار يُعّزز حالة التوافق 
الداخلي يف اجلزائر بني احلكومة والقوى السياسية واحلالة الشعبية، حيث تتفق مجيع األطراف على دعم  

 اء االنقسام الفلسطيين ورفض التطبيع.القضية الفلسطينية، وعلى الرغبة إب�
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وميكن أن تلجأ اجلزائر لتبّين اخليار الثاين وتكتفي ببذل اجلهود املمكنة دون استغراق يف مسار جّدي 
لتنفيذ "إعالن اجلزائر"، يف حال ترّجح لديها عدم قدرهتا على حتقيق إجناز مهم يف إجناز املصاحلة، 

لفلسطيين، أو نتيجة حماوالت مصرية لتعطيل مسار اجلزائر يف إدارة نتيجة تعنت أحد أطراف االنقسام ا
   ملف املصاحلة.

 

 :خامساً: التوصيات
 

الرغم من   الفرتة على  مهم خالل  تقّدم  إجناز  الرهان على  املصاحلة، وصعوبة  تضاؤل فرص جناح 
منتجة، توصي هذه  القادمة، وعدم استبعاد الدخول يف مسار طويل من احلوارات اليت قد ال تكون  

 الورقة مبا يلي: 
مواصلة العمل فلسطينياً لتذليل العقبات الذاتية اليت تعرتض طريق حتقيق املصاحلة وإ�اء االنقسام.   .1

ويف حال مل تتوفّر القناعة إبمكانية إجناز ذلك ضمن الظروف واملعطيات الراهنة، فال ينبغي التقليل 
ت املتوقّعة هليمنة اليمني  من أمهية تنسيق اجلهود فلسطينياً خالل املرحلة القادمة ملواجهة التداعيا

 املتطرف على املشهد السياسي يف الكيان الصهيوين. 

التأكيد على أمهية مواصلة اجلزائر لدورها وجهودها خالل الفرتة القادمة للعمل على تنفيذ ما ّمت  .2
 الصعوابت والتحد�ت.على الرغم من االتفاق عليه يف "إعالن اجلزائر" 
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جلبهة الفلسطينية املوحدة خالل الفرتة القادمة اليت تضغط ابجتاه إصالح مواصلة اجلهود لتشكيل ا .3
البيت الفلسطيين، وإجياد البيئة املناسبة لذلك. فليس مثة تعارض بني التجاوب مع أي جهود عربية  
أو إقليمية أو دولية إل�اء االنقسام وإجناز املصاحلة الوطنية، وبني بناء اصطفاف وطين يدعم املقاومة 

 يتمسك ابحلقوق والثوابت الوطنية.  و 

 


