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 1الوضع الفلسطيني الداخلي: التطورات والمسارات المحتملة
 د. موسى أبو مرزوق2

 
 :مقدمة
العديد من المتغيرات على الصعيد الوطني، واإلقليمي، والدولي، والتي شكلت  5102 سهنة تشهدد

ن تميز  ني في بصمود الشعب الفلسطي السنة ههذ تمحطات متباينة على مسار القضية السياسي، وا 
 سههههههههنة المترتبة في وآثاره 5102 سهههههههنةي غزة كان صهههههههموده في حرب فف ؛مواجدة العدو الصهههههههديوني

داده، مواصلة الحصار واشتمن رغم بالالحرب واستدلكته من القدرة لديدا  ما دمرته خصوصا   ،5102
فيما يتعلق  خصههههوصهههها  ، 5102 سههههنةنعكس آثارها في تقد  القدس، ما وفي الضههههفة انطلقت انتفاضههههة

 .بحماية المسجد األقصى والمقدسات
 

 :أواًل: األوضاع الفلسطينية
 :القدس .أ

بمشهههههههههرول متكامف لتكريس فصهههههههههف القدس  ،بإدارة الحكومة ،تتعرض القدس لحملة تدويد محمومة
)الجدار، الحواجز، إضهههههههههههافة أحيا   جغرافيا   في الضهههههههههههفة الغربية عن باقي األراضهههههههههههي الفلسهههههههههههطينية

 من خالف فرض سحب الدويات واإلبعاد من مدينة القدس. استيطانية(، وفصف سكاندا عندا عمليا  

ا تزاف تتواصههههههف، ومن تالف تجاه سههههههكان المدينة م ات االحاالنتفاضههههههة فإن إجرامن رغم وعلى ال
 ذلك.من رغم بال ةمستمر ما زالت  الكند خّفتاالجرا ات  وتيرةالواضح أن 

                                                           

 مركز أقامه الذي "،2016 استراتيجي تقدير - 2015 استراتيجي تقييم: فلسطين "قضية مؤتمر في قدمت هذه مداخلة 1
 .11/2/2016 في بيروت، في واالستشارات، للدراسات الزيتونة

 نةس اإلنشا ات إدارة في الماجستير درجة على حصف. القاهرة في حلوان جامعة في الميكانيكية الدندسة درس 2
 وعضو غزة، في اإلسالمية الجامعة مؤسسي أحد. أمريكا من 0885 سنة الصناعية الدندسة في والدكتوراه ،0892
 عضوو  مؤسس عضو. اإلسالمي القومي للمؤتمر اإلدارية الديئة في وعضو مؤسس عضو. فيدا اإلشراف هيئة

 ماسح لحركة سياسي مكتب ألوف رئيسا   انتخب حماس، حركة مؤسسي أحد. الدولية القدس لمؤسسة اإلدارة مجلس
 لشؤونا مكتب رئاسة اآلن يتولى وهو عديدة، لسنوات السياسي المكتب رئيس نائب منصب وتولى ؛0885 سنة

 .حماس لحركة السياسية
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أن تتواصهههههههف حملة االحتالف لتدويد المدينة من خالف مزيد من م اهر  5102 سهههههههنةمن المتوقع 
، إضههافة ريات تحت األقصهىنس أحدها في سههاحة البراق( والحفالتدويد في البنا  )مشهروعين لبنا  ك  

إلغراق أبنا  القدس في سهههههههلسهههههههلة جديدة من اإلجرا ات التي تضهههههههيق الخناق عليدم، وهناك احتماف 
ة عربية، يلتشههكيف شههرطة مقدسهه المقترحمن قبيف المشهرول  ،ق أزمة أبنا  القدسإلجرا ات عملية تعمّ 

ة، ما يعني استمرار الفلسطيني بالسلطةتعمف في البيئة العربية وترتبط ببلدية االحتالف، وال عالقة لدا 
أحد أهم عناوين  5102 سههنةسههتكون القدس  .الفلسههطينية سههياسههيا  المخططات لعزف القدس عن بيئتدا 

 .مع االحتالف المواجدة فلسطينيا  
 

 :االنتفاضة .ب

  زا   وبالحد األدنى أج—األقصهههى المسهههجد سهههعى اإلسهههرائيلي لتنفيذ مخططات االسهههتيال  على
، غير أن ذلك اصههههطدم بإرادة ول التقسهههيم الزماني والمكاني للمسهههجدمن خالف مشهههر  —أسهههاسهههية منه

 الشعب الفلسطيني الذي فجر انتفاضة القدس في وجه المحتف.

 الف الذي كان يعتقد أن الضههفة قد اسههتكانتشههكلت االنتفاضههة نقطة تحوف في مواجدة االحت، 
التنسيق األمني مع السلطة، كما شكلت االنتفاضة فرصة على الصعيد الوطني في  ما في  فّ ال سيّ 
ا تزاف ال تح ى بمشاركة ودعم تن يمات الفصائف مانسداد األفق السياسي، غير أن االنتفاضة   فّ 

 بشكف كاٍف.

  سطينية ميدانية في أماكن اندالعدا، وبتضامن كبير معدا وحدة فل 5102شكلت االنتفاضة في
بإخراج الحركة  ،التخاذ قرار تاريخي الحكومهة اإلسههههههههههههههرائيليهةي دفع ، األمر الهذ29 ييمن فلسههههههههههههههطين

بصههههههههرف  ين،حاوف تددئة المواطنين الفلسههههههههطينيتهي عن القانون! و  0829اإلسههههههههالمية في أراضههههههههي 
 العربية. اتللبلدي —األولىللمرة —موازنات مالية مرتفعة نسبيا  

  في رفع وتيرة  ا  رسههههههههات العدو الصههههههههديوني عامال  حاسههههههههم، أن تكون مما5102 لسههههههههنةالمتوقع
االنتفاضهههههههههة، وأن يسهههههههههبب العدوان الصهههههههههديوني تجاه القدس والمقدسهههههههههات من جدة، وعلى الشهههههههههعب 

دتدا عمزيدا  من التصههههههههعيد وبالتالي تصههههههههاعد االنتفاضههههههههة، واتسههههههههال قا ،الفلسههههههههطيني من جدة أخر 
 .إذا شاركت الفصائف فيدا بقوة أكبر خصوصا  الشعبية، 
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 :المصالحة واالنقسام .ج

 تشكيف حكومة الوفاق من رغم بالفي جدود إندا  حالة االنقسام، و  ا  تراجع 5102سنة  تشهدد
، أو إندا  جاه غزةتقصهههير حكومة الوفاق بواجباتدا تمن رغم بالالوطني إال أن االنقسهههام لم ينتدي، و 

، إال أن الرئيس محمود عبهاس وبهدال  من توفير فرا النجهاح للحكومهة، فقهد عمهف ا  االنقسههههههههههههههام عمليه
آخرين دون  نفقد أقاف مع م وزرائدا وعيّ  ؛، وأدار الحكومة بطريقة سلبيةالقطاللتعطيف دورها تجاه 
 التشاور مع الشركا .

  تواصههههههههههههلت حماس وفتح على عدة مسههههههههههههتويات، كما حركتي تواصههههههههههههلت االتصههههههههههههاالت بين
لقا ات  5102 سههنةشهههددت نداية و االتصههاالت مع القو  والفصههائف الفلسههطينية في الداخف والخارج، 

 بعضدا رسمية وبعضدا غير رسمية بين شخصيات قيادية من حماس وفتح.

 فاق، تشههههههكيف حكومة الو من رغم بال ا تزاف العقبات التي تعترض تطبيق المصهههههالحة قائمة،م
قت لمن مة التحرير، وعدم انعقاد ؤ عدم انعقاد اإلطار القيادي المالعقبات المتمثلة في  خصههههههههوصهههههههها  

حركة حماس من طرف أجدزة السهههطلة  المقاومة وضهههدّ  واإلجرا ات األمنية ضهههدّ  ،المجلس التشهههريعي
 ام مع االحتالف وأجدزته األمنية.بتنسيق ت

 

 :غزة حصار .د

  ر الق معبغللعام التاسهههع على التوالي، وارتفعت وتيرة إ  5102 في سهههنةتواصهههف حصهههار غزة
عبر المعابر  ، كما تواصهههههف الحصهههههار5102 سههههنةطواف  ا  يومي 50لذي لم يتم فتحه أكثر من وا ،رفح

ملية عباإلضافة إلى عدم إيفا  بعض المانحين بتعدداتدم، وهو ما أعاق بشكف كبير إعادة  ،األخر 
، وذلك 5102و 5105 سهنتيمن دمار في االعتدا ات الصهديونية قطال غزة نتيجة ما أصهابه إعمار 

 العديد من المبادرات الدادفة إلندا  الحصار.من رغم بال

 

 :المقاومة .ه

 ترميم ما أصههههاب بنيتدا خالف إعادة بنا  و  سهههنةبالنسهههبة للمقاومة في غزة  5102 سههههنة تكان
جديدة من  مواجدةاسههتعدادا  لبنا  قدرات إضههافية  سههنة ت، كما كان5102 صههيفالعدوان الصههديوني 

 جانب العدو، قد تفرض عليدا مستقبال .
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 تحولت فيه أبسهههههط الوسههههائف العادية إلى وسهههههائف  ؛بإبدال فلسههههطيني جديد تتميز  5102 سههههنة
ا نر  في الضههههههفة )الدهس بالسههههههيارات، والطعن بالسههههههكاكين(، ما أربك االحتالف وأجدزته ممة كو مقا

ف يؤسهس لدفع إضافي لصالح فعما الواقع االجتماعي داخف الكيان الصهديوني، وهو  كاألمنية، وأرب
 .االحتالف ومستوطنيه ضدّ  المقاومة في الضفة الغربية

 إدانته من غم ر على البين السلطة واالحتالف في الضفة الغربية  ا  زاف التنسيق األمني قائم ام
لمن مة قرار المجلس المركزي من رغم ال على، و 5100 سههههههههههههنة القاهرة المصههههههههههههالحة في في اتفاقيات

 من السلطة. توفر الغطا  السياسي بوقفه، بف زاد في  فّ التحرير 

  د االنتفاضة، كما المقاومة في الضفة إلى جانب تصاعأن تتصهاعد  5102 سهنةمن المتوقع
 ضعيفة.تبدو  5102 سنةأن فرا عدوان صديوني على قطال غزة 

 
 :االحتالل: العالقة مع ثانياً 

ما على جانبي الحدود في قطال غزة، نتيجة لعدم  حالة من االستقرار إلى حدّ  5102 سنة تشدد .أ
 في حرب جديدة.كال الطرفين رغبة 

 وأجدزتدا األمنية لمنع عمليات السههههههههههههلطةالتنسههههههههههههيق األمني، والجدود التي تبذلدا من رغم على ال .ب
، وأخذت 5102 سنةأواخر  أوال  ثم في الضفة ، إال أن انتفاضة جديدة انطلقت في القدسةالمقاوم

 والدهس بالسيارات، والرشق بالحجارة في العديد من نقاط التماس. ،شكف الطعن بالسكاكين

المقاومة الشهههههههههههعبية من خالف أن يسهههههههههههتمر مسههههههههههتو  الصهههههههههههرال مع االحتالف  5102 سههههههههههنةيتوقع  .ج
 موجات مؤثرة.بواالنتفاضات والمواجدات 

  
 الفلسطينية الداخلية: العالقة ثالثاً 

 التحرير الفلسطينية:ومنظمة  الفلسطينية والسلطةحركة فتح مع  .أ

 أيّ  الم يسههههجف خاللدحيث حالة من الركود على الصههههعيد السههههياسههههي،  5102 سههههنة تسههههجل 
 يسههههههههههههههعى من الرئيس محمود عباسحراك بارز باسههههههههههههههتثنا  بعض المبادرات واألطروحات التي كان 

خاللدها لتحريهك المياه الراكدة، وشههههههههههههههرا  المزيد من الوقت، من أبرزها محاولة عقد المجلس الوطني، 
رساف بعض الوزرا  للحوار   مشاكف قطال غزة وسبف حلدا. حوفوا 
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 نةسههههههأبرز المحطات التي عايشهههههتدا حركة فتح خالف  تكان السهههههلطةانديار  احتماالت أزمة 
بحاجة إلى رؤية واضههههههحة  سههههههاخنا   ، ليبقى ملفا  5102سههههههنة إلى تمر ي در أندا سههههههتسهههههه، والتي 5102

السههههههههههههياسههههههههههههات الصههههههههههههديونية، والتنكب لالتفاقيات الموقعة، واسههههههههههههتمرار  للتعامف معه، وذلك في  فّ 
، 5102 سهههنةخالف  ا  ي أصهههبحت أكثر وضهههوحالتو  ،االسهههتيطان، واالنقسهههامات الداخلية في حركة فتح

 .، والتي بدأت تطرح على كافة الصعد"محمود عباسد مرحلة ما بعه"فيما يتعلق ب خصوصا  

 التنفيذية لمن مة التحرير، والتي كان أبرز محطاتدا مشهههكلة  ةتصهههاعد الخالفات داخف اللجن
 .التي دعي لدا لالنعقاد ياسر عبد ربه، وتعطيف جلسة المجلس الوطني

  ع العالقات م بما في ذلكتحتف  بعالقات جيدة على الصهههههههههههههعيد العربي، ما زالت السهههههههههههههلطة
 ، والتي ترتبط بشكف أساسي بالتعاون األمني بين األجدزة األمنية الفلسطينية والسورية.سورية

 

 :المشروع الفلسطيني .ب

  ّن كان هناك عنوان ،أن المشههرول الوطني الفلسههطيني يعي  في م زق لذلك، ال شههك  حتى وا 
نية إمكاحتى تمنع اسههههههههههههههتنزفت في أكثر من محطة مع معيقات إقليمية قد ، فإندا اسههههههههههههههمه "المقاومة"
 .حالة االستنزاف هذهلخروج من ل السعي 5102، وبالتالي فإن األمر يتطلب خالف ا  استثمارها سياسي

 العناوين  ذلك ، بما فيامع مرور الوقت يترسخ غياب مرجعية فلسطينية واضحة متفق عليد
 .يةبشكف كبير في السنوات الماض التي تآكلت صورتداو  ،المعروفة كمن مة التحرير ومؤسساتدا

  إال  ،5102 نداية حدثا  محوريا  في الش ن الفلسطيني معانتفاضة القدس مثلت بالرغم من أن
لتكون  ستثمارهاا األمر الذي يتطلب ،أندا بقيت أسيرة الجغرافيا، ومترابطة بالشرائح التي تشارك فيدا

ضههية الصههلبة عليه، يكون األر  ا  ومتفق ا  جامع ا  ، وعنوانللعمف الوطني الفلسههطيني بمثابة رافعة سههياسههية
 .ألي حراك سياسي

 على ضعف إمكانية إنجاز ملف المصالحة، األمر الذي يتطلب الوصوف  تأكد 5102 سهنة
نجازهتفعيله تجاه با 5102 سنةحاسمة حوف هذا الملف  ةلرؤي  .وا 
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 :االنقسام بين فتح وحماس .ج

  مهها يتعرض لههه كههف مندمههها مرغم على اللم تتمكن الحركتههان من كسههههههههههههههر حههالههة االنقسههههههههههههههههام
بمسهههههههههههتويات مختلفة من قبف االحتالف ودوف أخر ، وجرت محاولة إلحيا  الحوار وتطبيق اتفاقات و 

 مدم. تحقيق إنجازولكن دون ، 5102 سنةلحة االمص

  جديدة أو حوارات بين فتح وحماس، بيئة فلسهههههههطينية  وجود أولية علىثمة بوادر ومؤشهههههههرات
عادة بنا  الن ام السههياسههي بكف أشههكاله تبشههر بإمكانية تحريك  ، ولعف 5102 سههنةملف المصههالحة، وا 

قوية لتحقيق  ةرافعتشهههكف الوحدة الميدانية للشهههباب الفلسهههطيني من كف الفصهههائف في انتفاضهههة القدس 
وارات الدوحة األخيرة بين الطرفين نقطة انطالق أولية يمكن البنا  عليدا، وشكلت ح هذه المصالحة.

ركة في للمشهها ،وهي بحاجة إلى إسههناد من كف القو  والشههخصههيات المخلصههة في الشههعب الفلسههطيني
 .5102 سنةقطف ثمرة إندا  االنقسام والتوحد على برنامج وطني شامف قبف نداية 

 

ع في وضههه ،نسهههبيٍ  نقطة تحوفٍ  تنقطة مراجعة وتفكير، كما شهههكل تشهههكل 5102 سهههنة، فإن اً ختام
لوطنية وال تمكن من تحقيق الوحدة اتلم  اإيجابي، لكندبشههكف و  وا عالميا   سههياسههيا  الفلسههطينية القضههية 

 عدا عن انتفاضة القدس في الربع األخير منه. بالشكف الشامف، استئناف مقاومة االحتالف
انتفاضههههههة القدس، وانطالق حوارات صههههههريحة جادة بين فتح بنجاحات  ت، دشههههههن5102 سههههههنةلكن 

وحماس إلندا  االنقسههههام وبنا  الوحدة الوطنية على أسههههاس برنامج وطني مشههههترك إلندا  االحتالف، 
وب انتدا  الحر  خصهههههوصههههها  في حاففي القضهههههية الفلسهههههطينية،  حوف مدمٍ تفرصهههههة  قد يحمفوهو ما 
 .لصالح االستقرار والمصالحات الوطنية ةبيوالطائفية في عدد من البالد العر  الداخلية

 




