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مقدمة:
شهددت سهنة  5102العديد من المتغيرات على الصعيد الوطني ،واإلقليمي ،والدولي ،والتي شكلت
محطات متباينة على مسار القضية السياسي ،وان تميزت هذه السنة بصمود الشعب الفلسطيني في
مواجدة العدو الص ه ه ههديوني؛ ففي غزة كان ص ه ه ههموده في حرب س ه ه ههنة  5102وآثاره المترتبة في س ه ه ههنة
 ،5102خصوصا ما دمرته الحرب واستدلكته من القدرة لديدا بالرغم من مواصلة الحصار واشتداده،
وفي الضه ههفة انطلقت انتفاضه ههة القدس ،ما قد تنعكس آثارها في سه ههنة  ،5102خصه ههوصه هها فيما يتعلق
بحماية المسجد األقصى والمقدسات.
أوالً :األوضاع الفلسطينية:
أ .القدس:
تتعرض القدس لحملة تدويد محمومة ،بإدارة الحكومة ،بمشه ه ه ههرول متكامف لتكريس فصه ه ه ههف القدس
عن باقي األ ارض ه ه ه ه ههي الفلس ه ه ه ه ههطينية في الض ه ه ه ه ههفة الغربية جغرافيا (الجدار ،الحواجز ،إض ه ه ه ه ههافة أحيا
استيطانية) ،وفصف سكاندا عندا عمليا من خالف فرض سحب الدويات واإلبعاد من مدينة القدس.
وعلى الرغم من االنتفاضه ه ههة فإن إج ار ات االحتالف تجاه سه ه ههكان المدينة ما تزاف تتواصه ه ههف ،ومن
الواضح أن وتيرة االج ار ات خفّت لكندا ما زالت مستمرة بالرغم من ذلك.
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درس الدندسة الميكانيكية في جامعة حلوان في القاهرة .حصف على درجة الماجستير في إدارة اإلنشا ات سنة
 ،0892والدكتوراه في الدندسة الصناعية سنة

0885

من أمريكا .أحد مؤسسي الجامعة اإلسالمية في غزة ،وعضو

هيئة اإلشراف فيدا .عضو مؤسس وعضو في الديئة اإلدارية للمؤتمر القومي اإلسالمي .عضو مؤسس وعضو
مجلس اإلدارة لمؤسسة القدس الدولية .أحد مؤسسي حركة حماس ،انتخب رئيسا ألوف مكتب سياسي لحركة حماس
سنة 0885؛ وتولى منصب نائب رئيس المكتب السياسي لسنوات عديدة ،وهو يتولى اآلن رئاسة مكتب الشؤون
السياسية لحركة حماس.
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من المتوقع س ه ه ههنة  5102أن تتواص ه ه ههف حملة االحتالف لتدويد المدينة من خالف مزيد من م اهر
التدويد في البنا (مشهروعين لبنا كنس أحدها في سههاحة البراق) والحفريات تحت األقصهى ،إضههافة
إلغراق أبنا القدس في س ه ه ههلس ه ه ههلة جديدة من اإلج ار ات التي تض ه ه ههيق الخناق عليدم ،وهناك احتماف
تعمق أزمة أبنا القدس ،من قبيف المشهرول المقترح لتشههكيف شههرطة مقدسهية عربية،
إلج ار ات عملية ّ
تعمف في البيئة العربية وترتبط ببلدية االحتالف ،وال عالقة لدا بالسلطة الفلسطينية ،ما يعني استمرار

المخططات لعزف القدس عن بيئتدا الفلسههطينية سههياسههيا .سههتكون القدس سههنة  5102أحد أهم عناوين
المواجدة فلسطينيا مع االحتالف.
ب .االنتفاضة:
 س ههعى اإلسه هرائيلي لتنفيذ مخططات االس ههتيال على المس ههجد األقص ههى —وبالحد األدنى أج از
أس ههاس ههية منه— من خالف مش ههرول التقس ههيم الزماني والمكاني للمس ههجد ،غير أن ذلك اص ههطدم بإرادة
الشعب الفلسطيني الذي فجر انتفاضة القدس في وجه المحتف.
 شههكلت االنتفاضههة نقطة تحوف في مواجدة االحتالف الذي كان يعتقد أن الضههفة قد اسههتكانت،
سيما في ّف التنسيق األمني مع السلطة ،كما شكلت االنتفاضة فرصة على الصعيد الوطني في
ال ّ
ّف انسداد األفق السياسي ،غير أن االنتفاضة ما تزاف ال تح ى بمشاركة ودعم تن يمات الفصائف
بشكف ٍ
كاف.
 شكلت االنتفاضة في  5102وحدة فلسطينية ميدانية في أماكن اندالعدا ،وبتضامن كبير معدا
من فلسه ه ه ه ه ه ههطينيي  ،29األمر الهذي دفع الحكومهة اإلس ه ه ه ه ه ه هرائيليهة التخاذ قرار تاريخي ،بإخراج الحركة
اإلس ه ه ههالمية في أ ارض ه ه ههي  0829عن القانون! وهي تحاوف تددئة المواطنين الفلس ه ه ههطينيين ،بص ه ه ههرف
موازنات مالية مرتفعة نسبيا —للمرة األولى— للبلديات العربية.
 المتوقع لسه ه ه ههنة  ،5102أن تكون ممارسه ه ه ههات العدو الصه ه ه ههديوني عامال حاسه ه ه ههما في رفع وتيرة
االنتفاض ه ه ه ههة ،وأن يس ه ه ه ههبب العدوان الص ه ه ه ههديوني تجاه القدس والمقدس ه ه ه ههات من جدة ،وعلى الش ه ه ه ههعب
الفلسه ه ه ههطيني من جدة أخر  ،مزيدا من التصه ه ه ههعيد وبالتالي تصه ه ه ههاعد االنتفاضه ه ه ههة ،واتسه ه ه ههال قاعدتدا
الشعبية ،خصوصا إذا شاركت الفصائف فيدا بقوة أكبر.
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ج .المصالحة واالنقسام:


شهددت سنة  5102تراجعا في جدود إندا حالة االنقسام ،وبالرغم من تشكيف حكومة الوفاق

الوطني إال أن االنقس ههام لم ينتدي ،وبالرغم من تقص ههير حكومة الوفاق بواجباتدا تجاه غزة ،أو إندا
االنقسه ه ه ه ه ه ههام عمليها ،إال أن الرئيس محمود عبهاس وبهدال من توفير فرا النجهاح للحكومهة ،فقهد عمهف
وعين آخرين دون
لتعطيف دورها تجاه القطال ،وأدار الحكومة بطريقة سلبية؛ فقد أقاف مع م وزرائدا ّ

التشاور مع الشركا .


تواصه ه ه ه ه ههلت االتصه ه ه ه ه ههاالت بين حركتي حماس وفتح على عدة مسه ه ه ه ه ههتويات ،كما تواصه ه ه ه ه ههلت

االتصههاالت مع القو والفصههائف الفلسههطينية في الداخف والخارج ،وشههددت نداية سههنة  5102لقا ات
بعضدا رسمية وبعضدا غير رسمية بين شخصيات قيادية من حماس وفتح.


ما تزاف العقبات التي تعترض تطبيق المص ه ههالحة قائمة ،بالرغم من تش ه ههكيف حكومة الوفاق،

خصه ه ه ههوصه ه ه هها العقبات المتمثلة في عدم انعقاد اإلطار القيادي المؤقت لمن مة التحرير ،وعدم انعقاد
المجلس التش هريعي ،واإلج ار ات األمنية ضه ّهد المقاومة وضه ّهد حركة حماس من طرف أجدزة السههطلة
بتنسيق تام مع االحتالف وأجدزته األمنية.
د .حصار غزة:


تواصههف حص ههار غزة في س ههنة  5102للعام التاس ههع على التوالي ،وارتفعت وتيرة إغالق معبر

رفح ،والذي لم يتم فتحه أكثر من  50يوميا طواف سه ههنة  ،5102كما تواصه ههف الحصه ههار عبر المعابر
األخر  ،باإلضافة إلى عدم إيفا بعض المانحين بتعدداتدم ،وهو ما أعاق بشكف كبير إعادة عملية
إعمار قطال غزة نتيجة ما أصهابه من دمار في االعتدا ات الصهديونية سهنتي  5105و ،5102وذلك
بالرغم من العديد من المبادرات الدادفة إلندا الحصار.
ه .المقاومة:


كانت س ههنة  5102بالنس ههبة للمقاومة في غزة س ههنة إعادة بنا وترميم ما أص ههاب بنيتدا خالف

العدوان الصههديوني صههيف  ،5102كما كانت سههنة بنا قدرات إضههافية اسههتعدادا لمواجدة جديدة من
جانب العدو ،قد تفرض عليدا مستقبال.
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سه ههنة  5102تميزت بإبدال فلسه ههطيني جديد؛ تحولت فيه أبسه ههط الوسه ههائف العادية إلى وسه ههائف

مقاومة كما نر في الضه ه ههفة (الدهس بالسه ه ههيارات ،والطعن بالسه ه ههكاكين) ،ما أربك االحتالف وأجدزته
األمنية ،وأربك الواقع االجتماعي داخف الكيان الصهديوني ،وهو ما يؤسهس لدفع إضافي لصالح فعف
ضد االحتالف ومستوطنيه.
المقاومة في الضفة الغربية ّ


ما زاف التنسيق األمني قائما بين السلطة واالحتالف في الضفة الغربية على الرغم من إدانته

في اتفاقيات المص ه ه ه ه ههالحة في القاهرة س ه ه ه ه ههنة  ،5100وعلى الرغم من قرار المجلس المركزي لمن مة
التحرير بوقفه ،بف زاد في ّف توفر الغطا السياسي من السلطة.


من المتوقع سهنة  5102أن تتصهاعد المقاومة في الضفة إلى جانب تصاعد االنتفاضة ،كما

أن فرا عدوان صديوني على قطال غزة سنة  5102تبدو ضعيفة.
ثانياً :العالقة مع االحتالل:
حد ما على جانبي الحدود في قطال غزة ،نتيجة لعدم
أ .شددت سنة  5102حالة من االستقرار إلى ّ
رغبة كال الطرفين في حرب جديدة.

ب.على الرغم من التنسه ه ه ه ه ههيق األمني ،والجدود التي تبذلدا السه ه ه ه ه ههلطة وأجدزتدا األمنية لمنع عمليات
المقاومة ،إال أن انتفاضة جديدة انطلقت في القدس أوال ثم في الضفة أواخر سنة  ،5102وأخذت
شكف الطعن بالسكاكين ،والدهس بالسيارات ،والرشق بالحجارة في العديد من نقاط التماس.
ج .يتوقع سه ه ه ه ههنة  5102أن يسه ه ه ه ههتمر مسه ه ه ه ههتو الص ه ه ه ه هرال مع االحتالف من خالف المقاومة الشه ه ه ه ههعبية
واالنتفاضات والمواجدات بموجات مؤثرة.
ثالثاً :العالقة الفلسطينية الداخلية
أ .مع حركة فتح والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية:
أي
 سه ههجلت سه ههنة  5102حالة من الركود على الصه ههعيد السه ههياسه ههي ،حيث لم يسه ههجف خاللدا ّ
حراك بارز باسه ه ه ه ه ه ههتثنا بعض المبادرات واألطروحات التي كان الرئيس محمود عباس يسه ه ه ه ه ه ههعى من
خاللدها لتحريهك المياه الراكدة ،وش ه ه ه ه ه ه ه ار المزيد من الوقت ،من أبرزها محاولة عقد المجلس الوطني،
وارساف بعض الوز ار للحوار حوف مشاكف قطال غزة وسبف حلدا.
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أزمة احتماالت انديار الس ه ههلطة كانت أبرز المحطات التي عايش ه ههتدا حركة فتح خالف سه ه هنة

 ،5102والتي ي در أندا سه ه ههتس ه ه هتمر إلى سه ه ههنة  ،5102ليبقى ملفا سه ه ههاخنا بحاجة إلى رؤية واضه ه ههحة
للتعامف معه ،وذلك في ّف السه ه ه ه ه ههياسه ه ه ه ه ههات الصه ه ه ه ه ههديونية ،والتنكب لالتفاقيات الموقعة ،واسه ه ه ه ه ههتمرار

االسههتيطان ،واالنقسههامات الداخلية في حركة فتح ،والتي أصههبحت أكثر وضههوحا خالف سههنة ،5102

خصوصا فيما يتعلق به"مرحلة ما بعد محمود عباس" ،والتي بدأت تطرح على كافة الصعد.


تص ههاعد الخالفات داخف اللجنة التنفيذية لمن مة التحرير ،والتي كان أبرز محطاتدا مش ههكلة

ياسر عبد ربه ،وتعطيف جلسة المجلس الوطني التي دعي لدا لالنعقاد.


ما زالت الس ه ه ه ه ه ههلطة تحتف بعالقات جيدة على الص ه ه ه ه ه ههعيد العربي ،بما في ذلك العالقات مع

سورية ،والتي ترتبط بشكف أساسي بالتعاون األمني بين األجدزة األمنية الفلسطينية والسورية.
ب .المشروع الفلسطيني:


هك أن المشههرول الوطني الفلسههطيني يعي
لذلك ،ال شه ّ

في م زق ،حتى وان كان هناك عنوان

اسه ه ه ه ه ه ههمه "المقاومة" ،فإندا قد اسه ه ه ه ه ه ههتنزفت في أكثر من محطة مع معيقات إقليمية حتى تمنع إمكانية
استثمارها سياسيا ،وبالتالي فإن األمر يتطلب خالف  5102السعي للخروج من حالة االستنزاف هذه.


مع مرور الوقت يترسخ غياب مرجعية فلسطينية واضحة متفق عليدا ،بما في ذلك العناوين

المعروفة كمن مة التحرير ومؤسساتدا ،والتي تآكلت صورتدا بشكف كبير في السنوات الماضية.


بالرغم من أن انتفاضة القدس مثلت حدثا محوريا في الش ن الفلسطيني مع نداية  ،5102إال

أندا بقيت أسيرة الجغرافيا ،ومترابطة بالشرائح التي تشارك فيدا ،األمر الذي يتطلب استثمارها لتكون
بمثابة رافعة سههياسههية للعمف الوطني الفلسههطيني ،وعنوانا جامعا ومتفقا عليه ،يكون األرضههية الصههلبة
ألي حراك سياسي.


سهنة  5102أكدت على ضعف إمكانية إنجاز ملف المصالحة ،األمر الذي يتطلب الوصوف

لرؤية حاسمة حوف هذا الملف سنة  5102باتجاه تفعيله وانجازه.
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ج .االنقسام بين فتح وحماس:


لم تتمكن الحركتههان من كسه ه ه ه ه ه ههر حههالههة االنقس ه ه ه ه ه ه ههام على الرغم ممهها يتعرض لههه كههف مندمهها

وبمس ه ه ه ه ههتويات مختلفة من قبف االحتالف ودوف أخر  ،وجرت محاولة إلحيا الحوار وتطبيق اتفاقات
المصالحة سنة  ،5102ولكن دون تحقيق إنجاز مدم.


ثمة بوادر ومؤشه ه ه هرات أولية على وجود بيئة فلس ه ه ههطينية جديدة أو حوارات بين فتح وحماس،

تبشههر بإمكانية تحريك ملف المصههالحة ،واعادة بنا الن ام السههياسههي بكف أشههكاله سههنة  ،5102ولعف
الوحدة الميدانية للشههباب الفلسههطيني من كف الفصههائف في انتفاضههة القدس تشههكف رافعة قوية لتحقيق
هذه المصالحة .وشكلت حوارات الدوحة األخيرة بين الطرفين نقطة انطالق أولية يمكن البنا عليدا،
وهي بحاجة إلى إسههناد من كف القو والشههخصههيات المخلصههة في الشههعب الفلسههطيني ،للمشههاركة في
قطف ثمرة إندا االنقسام والتوحد على برنامج وطني شامف قبف نداية سنة .5102
ٍ
هبي ،في وض هع
ختاماً ،فإن سههنة  5102شههكلت نقطة مراجعة وتفكير ،كما شههكلت نقطة
تحوف نسه ٍ
القضههية الفلسههطينية سههياسههيا واعالميا وبشههكف إيجابي ،لكندا لم تتمكن من تحقيق الوحدة الوطنية وال
استئناف مقاومة االحتالف بالشكف الشامف ،عدا عن انتفاضة القدس في الربع األخير منه.
لكن سه ه ههنة  ،5102دشه ه ههنت بنجاحات انتفاضه ه ههة القدس ،وانطالق حوارات ص ه ه هريحة جادة بين فتح
وحماس إلندا االنقس ههام وبنا الوحدة الوطنية على أس ههاس برنامج وطني مش ههترك إلندا االحتالف،
وهو ما قد يحمف فرص ه ههة تحوف ٍ
مدم في القض ه ههية الفلس ه ههطينية ،خص ه ههوص ه هها في حاف انتدا الحروب
الداخلية والطائفية في عدد من البالد العربية لصالح االستقرار والمصالحات الوطنية.
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