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 الملخ ص

وانطلقت الدراسة من الّظروف والتداعيات، (م2007)لدراسة االنقسام الفلسطينّي تناولت ا

الذي استلم _من ح حركة فتح )محمود عباس(، ها مرشّ ، وفاز بم( 2005) االنتخابات الرئاسّية

، فيما باتت بااللتزام بخريطة الطريقمتعّهداا  ،خالل هذه االنتخابات_ زمام الّسلطة الفلسطينية

كان ال بّد من إجراء على صعيٍد آخر،  ، والدولية فيما بعد قةا لتعّهداتهالمقاومة الّسلمية سمةا لصي

ياسّي الفلسطينّي بعد استشهاد (؛ الستكمال ترتيب النظام السّ م2006) االنتخابات التشريعية

 .)ياسر عرفات(

م(؛ إذ إّن التنافس أو االختالف على 2007نقسام ال يعود فقط إلى عام )فاال

الصالحيات القانونية والسياسية يعود إلى ما قبل ذلك من حيث التنافس ما بين مشروعين 

 م(.1993وسلو )وأيديولوجيتين مختلفين ما بين فتح وحماس، وخاّصة ما بعد اتفاقية أ

وعلى الرغم من كون هذا االنقسام هو فلسطينّي داخلّي، إال أّن ثّمة ظروفاا طرأت، 

وعوامل إقليمية ودولية أسهمت في ديمومته؛ وذلك بما يخدم تحقيق مصلحتها العليا، هذا 

باإلضافة إلى أّن أحداث االنقسام شهدت مواجهاٍت ما بين فتح وحماس، وانتقلت من حالة 

انقساماا جغرافياا بين  -ألول مرة-ع األيديولوجّي والسياسّي إلى العسكري، وشهد االنقسام الصرا

شطري الوطن، كذلك يختلف هذا االنقسام عن حاالت االنقسام واالنشقاق التي شهدتها الساحة 

الفلسطينية من كونه انقساماا داخل الوطن، وكذلك انقسام في النظام السياسّي الفلسطينّي، وفي 

الّشرعّية الفلسطينية؛ لذلك ترك هذا االنقسام آثاراا مدّمرةا على المجتمع الفلسطيني على جميع 

 األصعدة: السياسّية واالجتماعّية واإلعالمّية وغيرها.
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رب من استحقاقاتها إلسرائيل للتهّ  ةا منَح فرصةا كبير إّن األثر السلبّي الكبير لالنقسام أنه 

 للّشعب، وضياعٍ  شاملٍ  دمارٍ  إلى ، فما أدى هذا الصراع إالسطينيّ وواجباتها تجاه الّشعب الفل

 حقوق الالجئين بالعودة إلى فلسطين.سلٍب لللقضّية الفلسطينية، و 

وبالنسبة لموقف الفصائل، فقد اتسم موقفها بالضعف وعدم الفعالية، إذ إّن هناَك من 

ر عن أّي موقف يفيد المصالحة عارض االنقسام وطعن به، وهناَك من تحفظ على رأيه ولم يعبّ 

كل أو إنهاء الوضع القائم، ونتيجة أخرى تتعّلق بالمواقف اإلقليمية والعربية والدولية، مفادها أّن ل

ستراتيجية والخاّصة بها، ولهذا َثّمة من كان يريد ويؤيد هذا دولة من هذه الدول مصالحها اال

 المصالح سياسّيةا أو اقتصادّية أو جغرافّيةا. االنقسام؛ ألّن ذلك يخدم مصالحه، سواء أكانت هذه

ق بالمنهجية المستخدمة في هذه الدراسة، فقد استخدمت الباحثة  المنهج أما فيما يتعلّ         

التاريخي لتتبع مراحل استفحال االنقسام الفلسطينّي، ومنهج الوصف التحليلّي للتعرف على ظاهرة 

 اعد على تفسير جميع الظروف المحيطة بالظاهرة الدراسّية.الدراسة وفهمها، باإلضافة إلى أنه س
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Abstract: 

This study tackled the Palestinian division that happened in (2007), its conditions and 

repercussions. The study started from the presidential elections (2005), which was 

won by Fatah’s candidate (Mahmoud Abbas) who became afterwards in charge of the 

Palestinian Authority (PA), and undertook be committed to the Road Map.However, 

peaceful resistance remained a constant feature of Abbas’ international pledges. On 

the other hand, there was a need to conduct the legislative elections in (2006) to 

complete the organization of the Palestinian political system, especially after the 

martyrdom of Yassir Arafat.  

The division not only goes back to (2007) since competition or disagreement over 

legal and political powers, but also goes back to before that in terms of competition 

between two different ideological projects, Fatah and Hamas, especially after the Oslo 

Accords (1993).  

Despite the fact that this is an internal Palestinian division, there were conditions, 

regional and international factors that contributed to its sustainability, in a way that 

achieves their best interests. Furthermore, the events of division have seen 

confrontations between Fatah and Hamas, and has moved from ideological and 

political to a military conflict, and for the first time, the division witnessed a 

geographical division between the two parts of the country.  

This division is different from other divisions that occurred in the Palestinian 

arenabecause it is an internal division in the Palestinian political system and in 

Palestinian legitimacy. 

 Therefore, this division has had devastating effects on Palestinian society at all 

levels: political, social, media and others.  



 ط
 

The great negative impact of the division gave Israel a great opportunity to evade its 

entitlements and obligations towards the Palestinian people. As a result, this conflict 

led to mass destruction of the people, loss of the Palestinian cause, and the deprivation 

of the rights of refugees to return to Palestine. 

Factions’ position was weak and ineffective. There were those who opposed and 

challenged the division, or those who have reserved their opinion and have not 

expressed any position that would benefit reconciliation or the end of the status quo; 

in addition to another outcome that concerns regional, Arab and international 

positions, which indicate that each country has its own strategic and private strategies. 

There were different parties who wanted and supported this division because it serves 

their interests, whether these interests are political, economic or geographic.   

As for the methodology, the researcher used the historical method to trace the stages 

of exacerbation of the Palestinian division, in addition to the analytical description 

methodology to identify and understand the phenomenon of the study, which also has 

helped to interpret all conditions that surround the study. 
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 المقدمة

هاد الرئيس الراحل استش بعدبسبب الّتغيير الذي طرأ على بنية النظام السياسّي الفلسطينّي؛      

 انتخاب، وتّم ذلك من خالل تشريعية ورئاسية، كان ال ّبد من إجراء انتخابات ت ()ياسر عرفا

عادة ترتيب البيت الفلسطينّي من جديد،  )محمود عباس( مرشح حركة فتح إلدارة زمام السلطة، وا 

، (م1996)انتخابات  التي كانت قد قاطعت تشريعيةالنتخابات اال في فوز حماس كانت المفاجأةو 

صراعات على السلطة بين أكبر فصيلين على الّساحة الفلسطينية؛ إذ كان كّل فصيل فبدأت هنا 

يتبّنى فكرةا معينةا وأيديولوجيةا خاّصة به أصبحت تتعارض مع بعضها البعض، هذا وكان برنامج 

فلسطين،  م(1967األراضي المحتلة لعام ) الحركة اإلسالمية يقوم على المقاومة من أجل تحرير

فتح كان برنامجها يقوم على المنهج السلمّي والتسوية مع إسرائيل للوصول إلى حالة  بينما حركة

من السالم يتعايش معها الّشعب الفلسطينّي، ومن هنا تولدت نتيجٌة واحدٌة، أال وهي االقتتال بين 

، وقطاع غزة تحت (فتح)حركة  سيطرةنشطار فلسطين إلى قسمين: الّضفة تحت وا الطرفين،

(، وكان لذلك آثار سلبية وسّيئة انعكست على الّشارع والّشعب الفلسطيني، سواء من )حماس حكم

وكان لذلك ردود فعل على جميع األصعدة عربياا  ،أو االقتصادّية  واالجتماعّية   الناحية الّسياسّية  

 وهذا ما ستتناوله الدراسة خالل فصولها. واقليمياا ودولياا،

 أهم ية الدراسة 

 (م2007)إلى أّنه على الّرغم من أّن االنقسام قد ظهر في الحقيقة في عام تجدر اإلشارة

، وبالتحديد مع (م1987)إال أّن جذوره تعود إلى بدايات االنتفاضة الفلسطينية األولى أواخر عام 

حركة المقاومة اإلسالمية حماس، في ظّل بيئٍة فصائليٍة يغلب عليها الطابع اليسارّي  نشأة

أخَذ الخالف باالزدياد بين فتح وحماس مع ازدياد القاعدة الّشعبية لحركة حماس على والعلمانّي، و 



 ك
 

( التي تقود فصائل حساب باقي الفصائل، وبالتحديد حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح

 .(م1993 )أوسلو عام ، وتعمقت الفجوة أكثر بعد توقيع اتفاقمنظمة التحرير

، (م2006 )يات وجذور وتداعيات قبل عامنّي كان له بدافالواضح أّن االنقسام الفلسطي

مع فوز حركة حماس في االنتخابات، ولكّن هذه االنتخابات عّمقت الّشرخ، وفّجرت الوضع، 

 .االنقسام على الساحة الفلسطينية فحدث

تنبع أهّمية الدراسة من محاولة التعرف على إشكالية العالقة بين حركة فتح وحركة 

ف على حقيقة هذه اإلشكالية وأسبابها، ومدى األثر الذي تركته هذه اإلشكالية حماس، والوقو 

 خّن الّشعب الفلسطينّي ما زال يرز على الشعب الفلسطينّي، كما تكمن أهّمية الدراسة في حقيقة أ

، وعالقاٍت إيجابيٍة بين جميع الفصائل؛ وذلك من ل، وهو بحاجة إلى جهوٍد مشتركةٍ تحت االحتال

التنافس والتنافر التي تؤثر سلباا على المشروع الوطني الفلسطيني وآماله  ّلص من حالةأجل التخ

 في تحقيق الدولة الفلسطينية والتحرر من االحتالل.

 مشكلة الدراسة 

ئة التي حصلت في فلسطينتكمن مشكلة الدراسة في التطورات والتغّيرا بعد  ت المفاج 

، (م2006 )ت التشريعية الفلسطينية عاماالنتخاباو ( م2004)استشهاد الرئيس )ياسر عرفات(

شريعّي، التي نتج عنها فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس الت ،ومشاركة حماس بها

، باإلضافة إلى حدوث تطورات متتابعة ومتسلسلة؛ وذلك من خالل العاشرة وتشكيل الحكومة

سيطرة حماس بالكامل على قطاع  ذلك بين الفصيلين )فتح وحماس(، وتال حدوث اشتباك مسّلح

، وبعد ذلك انشطر قسم الضفة عن القطاع، مّما أفضى إلى والدة حكومتين للّشعب غزة

 الفلسطينّي.
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 أسئلة الدراسة

بر فصيلين ما هي األسباب التي أدت إلى االنقسام الفلسطيني ووقوع الخالف بين أك (1

 ؟على الساحة الفلسطينية

ة من ق بل سام الفلسطيني؟ وهل جرت أّي عمليات تقيميّ ما هي األحداث التي تلت االنق (2

 لما جرى من أحداث في القطاع ؟ وحماس فتح

 ؟على الشعب الفلسطيني هذا االنقسام تركهاما هي اآلثار التي  (3

 ؟من االنقسام ل الفلسطينيةما هو موقف الفصائ (4

 رسمياا وشعبياا؟  االنقسامهل بذلت جهود جادة من أجل إنهاء  (5

 ف الدول اإلقليمية والعربية والدولية من هذا االنقسام؟ما هو موق (6

 فرضي ة الدراسة: 

إّن حركتي فتح وحماس تسودهما عالقة توتٍر واضطراٍب، وتتسم العالقة فيما بينهما 

بالمشاحنات والصراعات، متّمثلة بالّصراع على السلطة، فلم تكن العالقة بينهما تكامليةا ومتوازنةا؛ 

على مسار الحياة الّسلمية للّشعب  كلتا الحركتين كان له تأثير سلبّي كبير وهذا التنافر بين

الفلسطينّي، وضياع حقوقه، وكذلك منَح فرصةا كبيرٌة إلسرائيل للتهّرب من استحقاقاتها وواجباتها 

دمار للّشعب، وضياع للقضّية الفلسطينية إلى هذا الصراع إال  أدى تجاه الّشعب الفلسطيني، فما

 الالجئين بالعودة إلى فلسطين.وحقوق 

وتفترض الدراسة أّن االنقسام السياسي وتبعياته من االنقسام الجغرافي بين حركتي فتح 

لقضية الفلسطينية، وساهم في وحماس وجناحي الوطن الضفة وقطاع غزة، أثر سلباا على مسار ا



 م
 

نهاء حل الدولتين  خطة االحتالل اإلسرائيلي بالسيطرة على األرض في الضفة الغربية تقدم وا 

نشاء   ، وهذا ما أثبتته الدراسة في مجمل فصولها.كيان فلسطيني معين في غزة فقطوا 

 

 منهجية الدراسة

أما فيما يتعلق بالمنهجية المستخدمة في هذه الدراسة، فقد استخدمت الباحثة  المنهج التاريخي 

حليلّي للتعرف على ظاهرة الدراسة لتتبع مراحل استفحال االنقسام الفلسطينّي، ومنهج الوصف الت

 وفهمها، باإلضافة إلى أنه ساعد على تفسير جميع الظروف المحيطة بالظاهرة الدراسّية.

 

 الحدود الزمنية للدراسة

م(، وذلك ألنها تعتبر السنة الحاسمة لما سبقها  2007تناولت الدراسة االنقسام الفلسطيني لسنة )

ثاراا هامة على القضية الفلسطينية والنظام السياسي وما لحقها من أحداث التي تركت آ

 الفلسطيني.

 

 هداف الدراسةأ

 .اب الخالف الحاصل بين فتح وحماسالتّعرف على أسب (1

في عام حماس في االنتخابات التي كانت تعارضها  أسباب مشاركة التّعرف على (2

 .(م1996)

 في فلسطين.يمقراطية االنقسام على مسار العملية الّسلمية والد آثارالتّعرف على  (3

 والدولية على االنقسام. واإلقليميةالتعرف على ردود األفعال العربية  (4

 



 ن
 

 الدراسات السابقة

ار(: النقسام الس ياسي  الفلسطيني  والدور الرقابي  للمجلس  (1 دراسة )رامي منسي َنص 

 التشريعي  

مجلس التشريعّي الفلسطينّي هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع األداء الرقابّي لل       

(؛ وذلك الستعراض األدوات الرقابّية 2007-2014خالل فترة االنقسام في قطاع غزة )

للمجلس التشريعّي، وتقييم إلى أّي مدى تّم استخدام هذه األدوات خالل االنقسام، والوقوف 

اّصة، دون أن على أهم معيقات العمل البرلمانّي بصورة عامة والرقابة البرلمانية بصورة خ

تطرق هذه الدراسة إلى أهم األسباب التي أدت إلى حدوث هذه الُمعيقات التي كانت تقف ت

دائماا بوجه عمل البرلمان بشكل مفّصل، باإلضافة إلى أّن هذه الدراسة هدفت إلى التعرف 

زها مدى إسهام الرقابة البرلمانية في تطوير عمل الوزارات والمؤّسسات الحكومّية وتعزي لىع

في قطاع غزة، ولكن لم تتحدث عن الّصراع الحاصل بين الفصيلين، الذي كان دوماا سبباا 

، ولم تفصل أيضاا األسباب التي أدت إلى هذا من أسباب تعطيل عمل هذه المؤّسسات

الصراع والخالف الذي أدى إلى انشقاق الفصيلين، ومن المالحظ أن هذه الدراسة اقتصرت 

ولم توضح دور ومواقف الدول  النقسام على المجلس التشريعي ودوره،بالحديث عن انعكاس ا

هذا  وهذا ما سأتناوله في دراستي بشكل مفّصل اإلقليمية والعربية والدولية من هذا االنقسام،

م( فقط ولم تتناول 2007وباإلضافة إلى أن الدراسة تناولت حقبة زمنية معينة وهي سنة )

 .اسة السابقةحقبة زمنية طويلة كما في الدر 

 



 س
 

(: تداعيات النقسام الس ياسي  الفلسطيني  على السي اسة دراسة )سامر بني عودة (2

 (م2007-2016الخارجية الفلسطينية )

هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على أهّم المخاطر التي ُيسّببها االنقسام الّسياسّي     

عتبر حجر الزاوية في بناء الفلسطينّي على الّسياسة الخارجية الفلسطينية، والتي تُ 

العالقات السياسّية الدولية والعالمّية الداعمة للقضّية الفلسطينية، وكذلك تحديد أهّم ركائز 

نقسام السياسة الخارجّية لتحقيق المشروع الوطنّي الفلسطينّي، وعالقة زوال آثار اال

لى السياسة ، ومن المالحظ أن هذه الدراسة ركزت فقط عالسياسّي على هذه الركائز

 الخارجية ولم تتعمق بالحديث عن الظروف الداخلية واألسباب التي أدت إلى االنقسام.

 

: التحو لت الس ياسي ة في فلسطين وتداعياتها على ِقيم دراسة )طالل أحمد أبو ركبة( (3

 (م1994-2014التسامح في المجتمع الفلسطيني  )

لنظام السياسّي الفلسطينّي الناشئ عقب هدفت الدراسة إلى تقديم مراجعة في مسيرة ا    

أوسلو في ضوء مآالته، واستناداا للوقائع التي حدثت، أي أنها مراجعة من داخل التجربة 

الفلسطينية، وتناولت التداعيات التي رسمتها التحوالت السياسّية التي عصفت بالقضّية 

 الفلسطينية على ق يم التسامح.

ية التسامح، مركزة على الجانب االجتماعي بشكل فتحدثت الدراسة فقط عن جزئ    

من، وتناولت حقبة زمنية طويلة تحدثت فيه عن تفاصيل النظام الفلسطيني، وما  كبير

 وصل إليه الوضع الفلسطيني من خالل التسلسل الزمني لهذه الدراسة.

 

 



 ع
 

ع دراسة بحثية )إبراهيم ابراش(: جذور النقسام الفلسطيني  ومخاطره على المشرو  (4

 الوطني  

تشير الّدراسة إلى أّن االنقسام لم يبدأ مع االنقالب الذي أقدمت عليه حركة        

وسيطرتها على القطاع، وما ترّتب عليه من قطع التواصل  (م2007)حماس في 

المؤّسساتّي الّرسمّي بين الّضفة وغزة، وتشكيل حكومتين وسلطتين متعاديتين، صحيح أّن 

أ مشاهد الخالفات الفلسطينية، وأخطرها إال أّن لالنقسام جذوراا انقالب حماس كان أسو 

 ستراتيجيةاأعمق من ذلك، فما جرى في غزة هو صيرورة لخالفاٍت قديمةٍ ذات أبعاد 

حركة تحّرر وطنّي، قبل  عواجهت النظام الّسياسّي الفلسطينّي منذ تأسيسه باعتباره مشرو 

، ووصلت  إلى هات أشكاله مع وجوددقت وازداثّم تعمّ  الوطنية الفلسطينية وجود السلطة

 مرحلة التفّجر مع انقالب حركة حماس.

قف امو ناقشت هذه الدراسة التطور التاريخي لالنقسام ولم تتطرق هذه الدراسة إلى        

والعربّية من االنقسام  ،والدولّية ،قف الدول اإلقليمّيةا، ومو الفصائل الفلسطينية األخرى

لذلك جاءت هذه الدراسة مكملة لهذه الدراسات حتى تتضح الصورة أمام ، و الفلسطينيّ 

 المهتمين حول هذا الموضوع.

 خط ة الد راسة 

 ، وتم الحديثم(2006-2005االنتخابات الرئاسية والتشريعية ) تناول الفصل األول

ث عن ، فتحدّ (م2006-2007في السلطة الفلسطينية لعام ) التقّلبات السياسّية عن بشكل موجز

، باإلضافة إلى الحديث ث عن اجتماعات القاهرة ونتائجهاالنظام الّسياسّي الفلسطينّي، ثّم تحدّ 

، كما تضّمن دوافع حماس في خوض (م2005-2006عن االنتخابات الرئاسّية والتشريعّية )



 ف
 

(، م2006، وتطرق إلى نتائج االنتخابات التشريعية لعام )االنتخابّية التشريعّية الثانية العملّية

برام اتفاق مكة وبنودهاوانتهى بتشكيل حكومة الوحدة الو   .طنية، وا 

(، وأسبابه، وتناول في طياته أيضاا أحداث م2007ظروف انقسام )لالفصل الثاني  تطرق

 االنقسام وآثاره الّسياسّية واالجتماعّية.

ضمنها أما الفصل الثالث، فتحّدث عن موقف الفصائل الفلسطينية من االنقسام، من 

الجبهة الّشعبية و  حركة الجهاد اإلسالميّ مواقف موقف حركة فتح وحركة حماس، باإلضافة إلى 

 حزب الّشعب، وانتهى بموقف األسرى من هذا االنقسام.و والجبهة الديمقراطية، 

قف الدول اإلقليمّية والعربّية والدولّية من االنقسام، فاإلقليمية اواستعرض الفصل الرابع مو 

وقف إسرائيل والموقف التركّي، باإلضافة إلى الموقف اإليرانّي، أما بالنسبة لموقف تضمنت م

واألردن وموقف جامعة الدول  ،ةالّسعوديّ و  وقطر، قف مصر،االدول العربية فقد تّضمن مو 

الواليات  :تضمنت الدول اآلتيةو  من االنقسام العربية، وانتهى هذا الفصل بالمواقف الدولية

 .حدةاألمم المتّ هيئة و  ،واالتحاد األوروبيّ  ،وروسيا ،يكيةالمتحدة األمر 

 المصادر والمراجع

ودوريات،  ،تنوعت المصادر والمراجع التي استعانت بها الباحثة لتغطية الدراسة من كتب

باإلضافة إلى استخدام الّصحف والمّجالت وبعض المواقع اإللكترونية، باإلضافة إلى إجراء 

إضافةا إلى  نالفلسطينيي لتي قامت بها الباحثة مع المسؤولين والقياّديينالمقابالت الشخصّية ا

 .يةاستخدام بعض المقاالت الواردة في بعض المواقع اإللكترون

فلسطينية، ومجّلة الدراسات حثة أيضاا من الدورّيات كمجّلة ّشؤون واستفادت البا

 ،األيام والحياةو  القدس يدةالفلسطينية، واعتمدت الدراسة على العديد من الّصحف مثل جر 

 .اوغيره باإلضافة إلى استخدام بعض المصادر األجنبية
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 (م2004-2007التقلبات السياسية في السلطة الفلسطينية ): األولالفصل 

 

   النظام الس ياسي  الفلسطيني. 

 اجتماعات القاهرة ونتائجها. 

 م(2005-2006 )النتخابات الرئاس ية والتشريعية. 

 (م2005 )الرئاسية النتخابات. 

 دوافع حماس في خوض العملية النتخابية التشريعية الثانية. 

 م( 2006 )النتخابات التشريعية. 

 (م2006 )نتائج النتخابات التشريعية لعام. 

 تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. 
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 :الفصل األول

 (2004-2007التقلبات السياسية في السلطة الفلسطينية )

غ في النظام السياسّي الرئيس ياسر عرفات وما تركه من فرا استشهادقلبات منذ برزت هذه الت  

، وصوالا إلى إجراء انتخابات رئاّسية لتغطية الشاغر الذي تركه الرئيس الراحل وتعيين خلٍف الفلسطينيّ 

حالة له، ومن ثّم إجراء انتخابات تشريعية ثانية بمشاركة جميع القوى السياسية؛ وذلك من أجل إنهاء 

الفساد والفوضى واإلرباك التي كانت سائدة في النظام السياّسي الفلسطيني، وهذا ما سأوّضحه خالل 

 هذا الفصل.

 النظام الس ياسي  الفلسطيني  

 (م1993)بعد اتفاق أوسلو عام  تأسسالذي  (1)من المعروف أّن النظام السياسّي الفلسطيني

، حيث كان هو الذي عرفات استشهادت والتعديالت بعد عض التغيراكان من المفروض أن يطرأ عليه ب

ياسر عرفات أثراا بالغاا  استشهادلقد ترك . (2)يقوم بصنع القرارات جميعها سواء أكانت سياّسية أم إدارية

في حياة الّشعب الفلسطينّي ومؤّسساته، حيث إّن شخصيته مّكنته من الّسيطرة على الحركة الوطنية 

عدة أزمات شديدة  اسُتشه د أدى ذلك إلى تعّرض النظام السياسّي الفلسطينّي إلىالفلسطينية، فعندما 

 :كان من نتائجها

 .(3)نشوب صراعات وخالفات بين الفصائل الفلسطينية على أجهزة السلطة الفلسطينية .1

قادة فتح من ناحية أخرى، ازدياد حدة الصراع بين أقطاب السلطة الوطنية من ناحية، وبعض  .2

مجموعة من التحّديات للقيادة الجديدة على صعيد السلطة الوطنية  ستشهادهافقد ترك 

                                                 
1
ةاألولىكانتعبارةعنوالدةمنظمةالتحريرالفلسطينيةفالمرحل،مرفيثالثمراحل(م(1964فالنظامالسياسيالفلسطينيمنذعام

تشكيل،وتميزتهذهالمرحلةبالقيادةالمنفردةللرئيسالراحلياسرعرفات،وصعودالفصائلالفلسطينية فقدتمفيها المرحلةالثانية، وأما
.(م(2006يةالثانيةعاموالثالثةكانتبعدفوزحركةحماسفياالنتخاباتالتشريع،السلطةالفلسطينية

.24،تداعيات االنقسام السياسي الفلسطينيسامررشيد،،عودة
2
.52-51،النظام السياسي واألثر الذي تركه وفاة عرفات ،جورج،جقمان
3
.37،ألداء السياسي للسلطة الفلسطينيةا،طه،القصاص
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فراغ سياسّي  استشهادهعن ونتج . (1)الفلسطينية من ناحية، وعلى حركة فتح من ناحية أخرى

وقانونّي فرض معطياٍت ضرورية ال يمكن تجاوزها، وأهمها عقد االنتخابات الرئاسية الثانية 

 .(2)للسلطة الفلسطينية

 ومشاركة حماس في هذه االنتخابات. أفضت وفاته إلى حدوث تغييرات في نظام االنتخابات، .3

ألّن جميع الدالئل والمعطيات تشير  ؛تغير في الوضع السياسي الفلسطينيإلى  أدى ّلهفهذا ك

ما تتجه إلى القاهرة من أجل الحوار والتوّصل إلى اتفاق في الفصائل الفلسطينيةوهذا ما جعل  إلى ذلك؛

لمرحلة جديدة من  ، حيث أّسس هذا االتفاقم2005)بينهم، َفُعرف هذا االتفاق باتفاق القاهرة لعام )

وتفعيل منّظمة التحرير الفلسطينية، ومن النتائج المباشرة لهذا ، مراحل النظام السياسّي الفلسطينيّ 

 .(3)االتفاق بدأت التحضيرات الجادة لالنتخابات التشريعية الثانية

 اعات القاهرة ونتائجهااجتم

اجتمع الرئيس محمود عباس مع الرئيس المصري حسني مبارك على هامش اجتماعات الحوار        

الوطني الفلسطينّي الذي افتُت ح في القاهرة، وحضَر االجتماع رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر 

( مسرحاا للحوارات بين م2005إذ كانت القاهرة منذ سنة ) ،(4)سليمان راعي الحوار الفلسطيني

وبدأت هذه الحوارات بين فتح وحماس، وبعد ذلك توسعت هذه الحوارات فأصبحت تشمل  الفصائل،

، ونتج عن هذه الحوارات (5)اثنا عشر فصيالا فلسطينياا القاهرة الفصائل المختلفة، فقد شارك في حوارات 

                                                 
1
.102،حركة فتح اإلشكاليات والتحديات،عمررشادسليم،ناصر
2
.103،على عملية التحول الديمقراطي وتأثيرهاأزمة المشاركة السياسية ،باسلاحمدذياب،عامر
3
.38،األداء السياسي للسلطة الفلسطينية،طهخالد،القصاص
4
.3287،1العدد،2005/3/17،جريدة األيام 

5
النضا جبهة الفلسطيني)فدا(، الديمقراطي حزباالتحاد التحريرحزبالشعبالفلسطيني، جبهة الفلسطينية، التحرير جبهة الشعبي، ل

فلسطيني لتحرير الشعبية الجبهة فلسطين، لتحرير الشعبية الجبهة الفلسطينية، العربية الجبهة الديمقراطية-العربية، الجبهة العامة، القيادة
 )فتح(، الفلسطيني الوطني التحرير حركة فلسطين، ير دولة فلسطين/ منظمة التحرلتحرير

http://www.plo.ps/category/112/1/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84الفلسطينية،

http://www.plo.ps/category/112/1/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84
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وتّضمنت  م(2005/مارس / 17التي صدرت في ) ما ُيعرف في الحياة السّياسية باسم )وثيقة القاهرة (

 اآلتي: الوثيقة

التمّسك بالثوابت الفلسطينية من دون أّي تفريط، واالتفاق على تطوير منظمة التحرير الفلسطينية  .1

قامة الدولة الفلسطينية  ،(1)وتفعيلها وحق الشعب الفلسطيني بالمقاومة من أجل إنهاء االحتالل، وا 

 مّسك بحّق عودة الالجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.وعاصمتها القدس، والت

والضوابط التي تتعّلق باالنتخابات التشريعية الثانية، وضرورة استكمال اإلصالحات  تحديد اإلجراءات .2

وأوضحت حماس أّن قرارها لخوض  لتأسيس مرحلٍة سّياسية جديدة،؛ (2)الشاملة في المجاالت كافة

واندالع   ،أوسلو الذي انتهى عمليا بعد محادثات كامب ديفيد الثانيةاالنتخابات ال يستند على مبادئ 

إلى اتفاق القاهرة؛ ألنه المرجعية السياّسية التي تحكم  انتفاضة األقصى، وبالتالي فإّن قرارها يستند

 .(3)السلوك السياسي للقوى الفلسطينية في المرحلة المقبلة

ووقف أشكال العدوان  ، وضرورة التزام إسرائيل بذلكينّص على التهدئة االتفاق على برنامج سياسي .3

 .(5)اإلفراج عن جميع األسرىو  ،(4)كافة

اإلجراءات كافة من أجل تعديل قانون االنتخابات التشريعية، من  اتخاذالمجلس التشريعي  الطلب من .4

من خالل  وبتعديل قانون االنتخابات للمجالس المحّلية اعتماد المناصفة في النظام المختلط، حيثُ 

 التمثيل النسبي.

جميع القوى  بحيث تضمّ  وفق أسس يتّم التراضي عليها، تفعيل منّظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها .5

ألّن منظمة التحرير هي الممثل الّشرعي والوحيد للشعب الفلسطينّي؛ وتوّصل  والفصائل الفلسطينية؛

 د هذه األسس.إلى اتفاق ينّص على تشكيل لجنة تتولى تحدي المشاركون

                                                 
1
.60،األزمة السياسية في فلسطين ) تقارير جلسات السياسات العامة (،حمدأ،أبودية
2
 .72،ثر االنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية على التحول الديمقراطي الفلسطينيأ،خليل،أبوعرب
3

.78-79،النخب السياسية الفلسطينية وأثرها على الوحدة الوطنية،ميسون،عمير
4

.8،المصالحة الوطنية الفلسطينية ،مفوضية اإلعالم والثقافة،فتح
5

.270-271،راسات فلسطينيةد،ونآخر،عبدالستارووقاسم؛عثمان،عثمان
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ووحدة الصف  ،على أن الحوار هو الوسيلة للتعامل بين القوى كافة دعماا للوحدة الوطنية االتفاق .6

الفلسطينّي، واحترام حقوق المواطن الفلسطينّي وعدم إلحاق أّي ضرر بها، واستكمال هذا الحوار خالل 

 جمع الكلمة وصيانة الحقوق الفلسطينيةالفترات المقبلة ُيَعد من الضرورات األساّسية َولّم الّشمل نحو 

 .(1)وعلى تحريم االحتكام للسالح في الخالفات الداخلية

الفلسطينّي، سواء فيما يخّص  إلى بداية  حقبٍة جديدٍة في العمل السياسيّ  مّهدت حوارات القاهرة

فعلى الّصعيد  الفلسطينية، أو فيما يخّص عالقة الفصائل الفلسطينية بإسرائيل،–العالقة الفلسطينية

الداخلي تم االتفاق على ترتيب البيت الفلسطينّي بالكامل، من حيث إعادة بناء منّظمة التحرير 

جراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية، أما على صعيد العالقة مع االحتالل فقد قدمت  الفلسطينية وا 

 .(2)الفصائل الفلسطينية هدنة من طرف واحد

 

  

                                                 
1

.270-271 ،دراسات فلسطينية،خرونآ،عبدالستارووقاسم؛عثمان،عثمان
2
.271،نفسه 
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 م((2005-2006ية والتشريعية النتخابات الرئاس  

عدد مقاعد المجلس التشريعّي،  (2005)بشأن االنتخابات العامة لسنة  (1)(9حّدد قانون رقم ) 

( مقعداا، وحّدد أيضاا مدة والية المجلس بأربع سنوات من تاريخ انتخابه على أن 132حيث تمثل )

نون االنتخابات نظاماا انتخابّياا مختلطاا أربع سنوات بصورة دورية، وقد أقّر قا تجرى االنتخابات كلّ 

دة غير الدوائر المتعدّ  و( بين نظام األغلبية )ذ50%-50%مناصفةا لعدد مقاعد المجلس التشريعي )

 ،(2)( والنظام النسبي )أو نظام القوائم (، باعتبار األراضي الفلسطينية دائرةا انتخابيةا واحدةا المتساوية

باا على أساس نظام )تعّدد الدوائر(، موّزعين على الدوائر االنتخابية السّت ( نائ66بحيث يتّم انتخاب )

( نائباا يتّم 66و) وبما ال يقل عن مقعٍد واحٍد لكّل دائرة، ،(3)عشرة حسب عدد الّسّكان في كّل دائرة

تضّم  انتخابهم على أساس نظام التمثيل النسبّي )القوائم(، فيقوم الناخب بالتصويت على الالئحة التي

أسماء جميع المرّشحين، ويعتمد هذا األسلوب أصال على وجود األحزاب وما تقوم به من أعداد لهذه 

 .(5)وحّدد القانون أيضاا التزامن في االنتخابات الرئاّسية والتشريعية في الوقت نفسه ،(4)القوائم

رأة، والثاني ( األول للمتخصيص مقاعد مضمونةأقّر القانون الفلسطيني نوعين من الكوتا)

للمسيحيين في المجلس التشريعّي، حيث ُخّصصت ستة مقاعد للمسيحيين ضمن المقاعد المخّصصة 

لنظام الدوائر يتّم تحديدها بمرسوم رئاسّي، وفرض القانون على القوائم االنتخابية تخصيص مقاعد 

ٍة واحدٍة من بين كّل مضمونة للمرأة في القوائم المترشحة على مستوى الوطن، بحيث ال يقل عن امرأ

 من:

                                                 
1
أحكاماًتتعلقبالتصويتالشخصيومنعالتوكيلفيالتصويت،بشأناالنتخاباتم(2005)(لسنة9(منقانونرقم)8تضّمنتالمادة)

النائب ا،الختيار اختيار أن التوكيلوبما فيه ،لنائبممنوع التعبير في غيره النائبتوكيل بابأولىمنع المجلسفمن الرأيداخل عن
(.28،سيادة القانون مبدأثر االنقسام السياسي الفلسطيني على أ ،جامعةبيرزيت)التشريعي.

 Muqtafi.birzeit.edu
 2
 

3
كذلكبالنسبةإلىإسرائيلوالدليلعلىذلكأّنإسرائيللمتقمبتعطيلاالنتخاباتفيو،عمليةاالنتخاباتاألمريكيةشجعتالوالياتالمتحدة

القدس أصرتعلى،دائرة المحددإجراءوكذلكأمريكا االنتخاباتفيموعدها تأجيلهذه،هذه مع فتحكانوا ولكنهناكجزءمنقيادة
أمابالنسبةلعملياتالتهدئةالتينّصعليهااتفاق،لجريمةسياسيةووطنيةفيظلوجوداالحتالإجراءهاوذلكالعتقادهمأناالنتخابات؛

"إنحماسكانت:المسؤوليناإلسرائيليينإذقالواالقاهرةفكانتحماستؤيدهاأكثرمنفتحوكانتأكثرالتزامابهذهالعمليات،وذلكبشهادة
 .8،مفوضية اإلعالم والثقافةحركةالتحريرالوطنيالفلسطيني،،وإنفتحاألقلالتزامابالتهدئة".فتح،األكثرالتزاما

4
.120،االنتخابات في فلسطين واالعتبارات القانونّية والسياسية،رائد،عبدالحميد
5
.15،االنقسام السياسي الفلسطيني،راميمنسي،نصار
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 .سماء الثالثة األولى في القائمةامرأة واحدة من بين األ .1

 .ين األسماء األربعة التي تلي ذلكامرأة ثانية من ب .2

 .(1)امرأة واحدة في كّل خمسة أسماء تلي ذلك .3

 

  

                                                 
1
.15 ،االنقسام السياسي الفلسطيني،رامي،نصار
فلسطيني:يقومعلىنظاماألغلبيةالتعدديةالذييمكنتعريفهعلىأنهنظامبديللتصويتالكتلةأومايعرفبالتصويتالنظاماالنتخابيال2

إنتصويتالكتلةأوالتصويتالمحدود:عبارةعنتوظيفنظامالفائزاألولفي،يعملبهفياالنتخاباتالتشريعيةالفلسطينية،المحدود
وهويقومعلىتعددعضويةالناخبينويمنحكلناخب،وسيتمالعملبهذاالنظامفياالنتخاباتالقادمة،عددةالعضويةالدوائراالنتخابيةمت

ويمنحالناخبونفيكّلدائرةانتخابيةالفرصة،عددامناألصواتوقوائممفتوحةتفسحالمجالإلمكانيةانتخابمرّشحينمنأحزابمختلفة
وذلكحسبرغبتهم.لجنةاالنتخاباتالمركزية،ويمكناستخدامصوتواحدأوجميعاألصوات،التيسيتّمشغلهاللتصويتلعددالمقاعد

.6 ،دليل االنتخابات الرئاسة الفلسطينية،"فلسطين"
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 (م(2005النتخابات الرئاسية 

ك شاغر بمنصب الرئيس على أنه في حال أصبح هنا ينص القانون األساّسي الفلسطيني 

وبعد ذلك يتّم  (روحي فتوح)المجلس التشريعي الفلسطيني فقد تولى هذا المنصب  رئيس يتولى الرئاسة

الرئيس ياسر عرفات  استشهادتخابات بعد اإلعداد النتخابات رئاّسية خالل ستين يوماا، وجرت هذه االن

نتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، ال(م2005)بستين يوماا، حيث بدأت في التاسع من يناير 

خلفاا للرئيس الراحل ياسر عرفات، وهذه االنتخابات هي االنتخابات الثانية التي حصلت بعد 

االنتخابات ثالثة أحزاب فلسطينية، كان من  هذه ، وقاطعت(م(1996االنتخابات التي جرت في عام 

وذلك ألنها كانت تعتقد ، (1)ترشيحاا وتصويتاا أبرزها حركة حماس، حيث قاطعت االنتخابات الرئاسية 

، أّن هذه االنتخابات لم تعقد بصورة متزامنة مع االنتخابات المحّلية والتشريعية في إطار رزمة واحدة

مطلب  نّ إ" قال: (2)"حماس"( )رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة االسالمية فإسماعيل هنية

فلسطينّي الذي يدعو إلى إحداث تغييراٍت ديمقراطيٍة حقيقية وأن حماس يستند إلى المطلب الشعبّي ال

تكون هناك قرارات مشتركة من أجل صنع القرار الفلسطينّي، وأنه يجب أيضاا عدم التفرد بالقرارات 

السياسية التي تخص الساحة الفلسطينية، وأنه يجب تشكيل اتفاق عام على رؤية سياسية جديدة تناسب 

، فدعا هنية إلى إجراء انتخابات تكون شاملة رئاسية وبرلمانية وبلدية "ومقتضياتهاالمرحلة الراهنة 

 .(3))محلية( في آن واحد

أما الجبهة الّشعبية، فقد قاطعت االنتخابات؛ مبررة ذلك بعدم وجود التنسيق على إجراء 

نما الذي قام بتنسيقها هو طرف واحد وهو حركة فت فالجبهة  ح،االنتخابات بشكٍل وطني موسع، وا 

ولكن بشرط أن يتمّسك بثوابت  مرّشح، الشعبية أعلنت أنها لن تشارك، وأبقت الباب مفتوحاا لدعم أيّ 

العودة، وتقرير المصير وصيانة الوحدة الوطنية وترسيخها على أسٍس ديمقراطيٍة تحترم  القّضية في حقّ 
                                                 

1
.268،دراسات فلسطينية،عبدالستاروآخرون،قاسمو،عثمان،عثمان

2
 Wafainfo.ps/ar-page
3
 .269 ،ة السياسية لحركة حماسالمشارك،مجدي،عيسى
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 نتخابات،اركتها في أي نوع من االالتعددية، أما حركة الجهاد اإلسالمّي فقد أعلنت رفضها وعدم مش

، مبررة أن األجواء التي جاءت في ظلها االنتخابات الجديدة بعد استشهاد وهذا موقف ثابت للحركة

الرئيس)ياسر عرفات(، وتعطل عملية السالم مع إسرائيل شكلت  دوافع للمعارضة الفلسطينية إلعادة 

ومة اإلسالمية والجهاد اإلسالمي بعد أن قررت تقويم موقفها، والمعارضة جاءت من قبل حركة المقا

 1الجبهتان الشعبية والديمقراطية المشاركة في االنتخابات

بعد انسحاب ثالثة  (2)جرت االنتخابات الرئاسية، حيث تنافس سبعة أشخاص من المرّشحين

مرشح  فاز ائج التي أفرزتها االنتخاباتمنهم، فجرت هذه االنتخابات في جّو ديمقراطّي، وحسب النت

%( من األصوات كنتيجة نهائية (62,32فحصل على  ،(3)حركة فتح محمود عباس )أبو مازن(

 .(4)للعملية االنتخابية

حظي فوز محمود عباس بترحيب كبير على الساحة الدولية، واهتمت األطراف كافةا باستمرار 

مج حركة حماس في العملية العملية االنتخابية لتشمل االنتخابات المحّلية والتشريعية من أجل د

 باعتبارها جزءا من النظام السياسّي الفلسطينّي. السلمية،

نه أصّر على االلتزام فقط أ إذ فالرئيس عباس كان أسلوبه مغايراا ألسلوب ياسر عرفات؛

بمسار التسوية السلمية على عكس ياسر عرفات الذي نهج نظاماا متوازياا في دعم مساري التسوية 

وعند تسّلم عباس منصبه تعّهد بااللتزام بخريطة الطريق ومكافحة العنف، فيما باتت  والمقاومة،

 .(5)المقاومة السلمية سمة لصيقة لتعهداته الدولية فيما بعد

                                                 
1

امنياً، منه المطلوبة االلتزامات على تأكيداً لعباس الدولي الدعم في ترى المعارضة ماجد، دياك، أبو

.net/news/reportsandinterviews/2005/1/11https://www.aljazeera
2
،،وحسينبركةوعبدالحليمحسناألشقر،وعبدالكريمنايفشبير،وتيسيرخالد،وبسامالصالحي،ومحمودعباس،هممصطفىالبرغوثي

.31-33،دليل االنتخابات الرئاسة الفلسطينية،لجنةاالنتخاباتالمركزيةفلسطين
3
.269،دراسات فلسطينية،عبدالستاروآخرون،اسمقو،عثمان،عثمان
4
.2005/1/11،3225،17،جريدة األيام 
5
.38،((2007-2016األداء السياسّي للسلطة الفلسطينية في ظلّ االنقسام القصاص،طهخالد،

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2005/1/11/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2005/1/11/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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وهذا دليل على  إنجاح العملية االنتخابية، الفلسطينيون في تلك الّظروف الّصعبة استطاع

ة والتمّسك بها، فحركة حماس كان لديها استعداد كبير لتقبل التزامهم بشكل جّدّي بالعملية الديمقراطي

أيقنت أّن عليها أن تستغّل المواقف وتثبِّت موقعها بأن تكون شريكةا في صنع د فقد أّي تطور جدي

 .القرار السياسيّ 

 )أبو مازن وحماس( عدة حوارات قبل إجراء االنتخابات، وكان نتيجة هذه الحوارات جرت بين 

 .(1)لسياّسية المقبولة على الّطرفين من حيُث المبدأ والوصول إلى عملية التهدئةالّشراكة ا

أصبح الرئيس الفلسطيني)محمود عباس( رئيساا للسلطة الوطنية الفلسطينية عبر الّشرعية 

االنتخابية، ولكّن الّظروف كانت متخلخلة وغير مواتية في ذلك الوقت، حيث كان لديه منهجية للعمل 

 .(2)الت األمني والعمليات التفجيريةرفض عسكرة االنتفاضة، وكان يرفض االنفتقوم على 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 .36،الصراع السياسي الفلسطينيداود،محمد،

2
.86التحوالت السياسية في فلسطين،أبوركبة،طالل،
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 (م 2006)لنتخابات التشريعية ا

 االنتخابات الثانية كان مقرراا أن تجري (م1996) األولى سنة بعد انتخابات المجلس التشريعي

مارسات االحتالل ، ولكنها تعطلت؛ وذلك بسبب اندالع انتفاضة األقصى وم(م(2000عام 

بين الفصائل الفلسطينية كافة وبحضور  (م(2005اإلسرائيلي، وتم االتفاق في إعالن القاهرة في عام 

رئيس السلطة الفلسطينية على إجراء االنتخابات التشريعية من العام نفسه، إال أن االنتخابات تأجلت 

 .(1)رت هذه االنتخابات في هذا العام، وج(م2006)حتى عام

كان لهذه االنتخابات أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي؛ وذلك بسبب عدة  لقد

 هي: ظروف وعوامل أجريت خاللها االنتخابات

القوى والفصائل الفلسطينية معظم أّن هذه االنتخابات هي األولى من نوعها التي تمت بمشاركة  .1

 ضمن المنافسة بين الفصائل واألحزاب الوطنية واإلسالمية، فقد أدى ذلك إلى حدوث قدٍر كبيٍر من

حيث شاركت فيها حركة فتح ب، (م(1996التعددية السياسية، وذلك بعكس االنتخابات األولى عام 

 .(2)والفصائل المتحالفة معها، ولم تشارك بها حركتا الجهاد وحماس والجبهتان الديمقراطية والشعبية

واضحاا في طبيعة النظام السياسّي الفلسطينّي الذي  أّن هذه االنتخابات اعتبرت نقلة نوعية وتغيراا  .2

المحاصصة الفصائلية"، أو نظام الزعيم التاريخي، أو نظام على نظام الكوتا " د لفترة طويلةاعتم

الشرعية الثورية في امتالك الشرعية السياسية، والتمثيل السياسّي للشعب الفلسطينّي، إذ تحول النظام 

هذه االنتخابات إلى نظام يقوم على أساس المشاركة الشعبية، التي تستمد فيه  الفلسطينّي في السياسيّ 

 الشرعية السياسية من الشرعية التمثيلية واالنتخابية باالحتكام والرجوع إلى صناديق االقتراع.

                                                 
1
.81،المجلس التشريعي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية ،حسن،عياش
2
.82، نفسه
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أّن هذه االنتخابات منحت الفرصة الكافية لجميع القوى الفلسطينية؛ لكي تعرف مدى حجمها وأهليتها  .3

 .(1)دة الشعب الفلسطيني، من خالل كسب الشرعية الشعبية بواسطة صناديق االقتراعلقيا

أنها جاءت من أجل تلبية مطالب الشعب، وأنها جاءت من أجل إنهاء الفساد،  االنتخابات أكدتّن أ .4

، الذي كان المواطن ضحيته األولى؛ فلذلك أجريت (2)والتردي األمنّي واالقتصادّي والتضخم الوظيفي

 .السيئة ه االنتخابات للتخلص من جميع تلك األوضاعهذ

رغم  هذه االنتخابات إجراءعلى  صراا الرئيس )محمود عباس( كان مُ  أنباإلضافة إلى هذا 

كان يريد مشاركة جميع فصائل المقاومة فيها وذلك ألنه يريد ويحث حيث الضغوط الداخلية والخارجية 

 .(3)وري دمج جميع فصائل المقاومة في العملية السياسيةعلى الحل السلمي، وكان يرى أنه من الضر 

فيما يتعلق بهذه  (عزام األحمد)ولكن ثّمة رأي آخر بالنسبة لقيادي في حركة فتح وهو 

انتخابات تشريعية ثانية، وهي خطيئة سياسية  إجراءاالنتخابات حيث قال: "كنت منذ البداية ضد 

 .(4)ي التزمت بتنظيمي وما أقره"لكنن ،خاصة مع وجود االحتالل اإلسرائيلي

ملتزمون بخيار الشعب  نا"إن مغاير لذلك، حيث قال: رأيفكان له  (نبيل شعث)أّما الدكتور 

النتائج الرسمية لالنتخابات، فإنه سيطلب من الحزب األكبر في  إعالنوعندما سيتم  الفلسطيني

 .(5)المجلس التشريعي تشكيل الحكومة"

 

 

 

 

                                                 
1
.83،المجلس التشريعي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية ،،حسنعياش
2
.286،إصالح النظام السياسي الفلسطيني،محمد،أبومطر
3
.34،الحصار،وائل،سعد

www.raya.ps/news,2014/2/25
4
 

5
.2006/1/27،21،جريدة األيام 

http://www.raya.ps/news,2014/2/25
http://www.raya.ps/news,2014/2/25
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 ية النتخابية التشريعية الثانيةالعمل دوافع حماس في خوض

أعادت حركة حماس التفكير بالمشاركة في االنتخابات والدخول في النظام السياسي والذي  

تمثله السلطة الفلسطينية، ومنّظمة التحرير الفلسطينية، حيث جاء ذلك بعد االتفاق الذي وصلت إليه 

، ركاء في الدم، شركاء في القرار"د رفعت شعار "شفق ،الحركة من خالل االجتماع الذي عقد بالقاهرة

صالح النظام السياسّي الفلسطينّي  فقررت الدخول في االنتخابات من أجل المحافظة على التضحيات وا 

 .(1)الذي كان مليئاا بالفساد واإلرباك والتخبط حسب وجهة نظر الحركة

؛ ألّن ظروف تلك الفترة (م(1996أّن حماس لم تشارك في انتخابات عام  نستنتج مما سبقو 

مشاركتها في تلك الفترة تأييداا التفاقية  دالدخول في السلك السياسي، اذ تعّ كانت ال تسمح بمشاركتها و 

أوسلو والَقبول بالوجود اإلسرائيلّي في فلسطين، باإلضافة إلى أن فكر حماس كان موجهاا فقط باتجاه 

، ولكن قبولها لهذه ة سوف يعرقل مسيرة المقاومة الفلسطينيةدخولها في العملية االنتخابي وأن المقاومة،

على رغبتها باإلصالح وتنفيذاا لمطلب الشعب الذي كان متعطشاا  جاء بناءا  االنتخابات ومشاركتها فيها

 .إلحداث أّي تغيير في السلطة

حيث أجريت االنتخابات التشريعية الثانية اختلفت الظروف عليها،  (م2006)وفي عام  

الواقع السياسّي واالقتصادّي واالجتماعّي كان مشجعا لها للدخول في المجال السياسي، إذ كان هناك ف

تأييد متزايد لحركة حماس من قبل الشعب على األصعدة كافة، فهذا ما شجعها على المشاركة في 

 في المجتمع.العملية االنتخابية لهذا العام، وبناءا على طلب الّشعب في إصالح األوضاع المتردية 

 كان قد صرح سابقاا: ياسين( الزعيم الروحي لحركة حماس،على الرغم من أن الشيخ )أحمد  

ّن الدخول في االنتخابات خير من عدمه إذا كان المجلس يملك صالحية التشريع؛ ألننا نعارض ما أ"ب

                                                 
1
.52 ،إشكالية العمل النيابي ألعضاء كتلة التغيير واإلصالح،إياد،أبوصالح
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المستقبل قها في فلماذا ال نعارض في قلب المؤسسة التشريعية التي ستجعل من ح ،يجري في الّشارع

 .(1)"تمثيل الّشعب الفلسطيني

وذلك ألنها  في االنتخابات؛ (م(1996تجدر اإلشارة إلى أّن حركة حماس لم تشارك عام  

كانت متخوفة من اتفاقية أوسلو في ذلك الوقت، حيث اعتقدت أن المشاركة في االنتخابات يعّد البداية 

باالنتخابات  (م(2006بينما مشاركتها في عام  ،الحركة لتطبيق اتفاقية أوسلو؛ وذلك ما كانت تخشاه

 (م2006)اعتبرته استفتاء على مشروعها المقاوم ضد االحتالل، فالفوز الذي حققته في انتخابات عام 

يعّد دليالا على تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة، 

االنتخابات جرت بعد انتفاضة األقصى، فبهذا كانت أوسلو ميتة بالنسبة  هذا باإلضافة إلى أنّ 

 .(2)(1996)لحماس، على العكس من عام 

باإلضافة إلى أن حماس تريد الحفاظ على برنامج المقاومة من خالل منبر المجلس  هذا

تها للخروج من : محاولا تشارك في هذه االنتخابات ومنهاالتشريعي، وكان لديها دوافع داخلية جعلته

الضغوط التي تمثلت في اتهامها باإلرهاب، وذلك من قبل إسرائيل وأمريكا خاصة بعد أحداث 

كبيرة أدت إلى اغتيال  ،وأمنيةٌ  ،وسياسيةٌ  ،حيث مورست ضدها ضغوٌط اقتصاديةٌ  (م/2001أيلول(11/

اديق االقتراع بعض قاداتها، فاعتبرت حماس أن دخولها النظام السياسي الفلسطيني من خالل صن

 .(3)سيمنحها الحصانة الالزمة لمواجهة الضغوط الخارجية والتحديات

ة الفلسطينية، ل في الحياة السياسيّ صالح شامإحركة حماس معنية ببرنامج  نّ ال شّك في أ        

 معٍ بناء مجت ، بحيث يتمّ ومظاهره خالقيّ واأل يّ دار واإل شكال الفساد الماليّ أ حارب كلّ صالح شامل يُ إ

يه توفير متطلبات الحياة ، وفرص للجميعفُ عطاء الا  ، تتجسد فيه العدالة والتكافل و حر   مجتمعٍ و ، نظيفٍ 

العمل  صالحيّ ، ويكشف هذا البرنامج اإلهيونيّ قتصاد الصّ ، واالقتصاد المنعتق من التبعية لالةاليوميّ 
                                                 

1
.111،االنتخابات في فلسطين واالعتبارات القانونية والسياسية،رائد،عبدالحميد
2
Palestine.Paldf.net/news/2016/11/28
3
.55،عضاء كتلة التغيير واإلصالحإشكالية العمل النيابي أل،إياد،أبوصالح
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 نسان الفلسطينيّ ظة على كرامة اإل، والمحافسالميّ واإل مع المحيط العربيّ  على بناء عالقات متوازنة

 .(1)يته في التعبير وفي النقد والمعارضةوحرّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 15،الكتاب األبيض"،حركةالمقاومةاإلسالمية"حماس
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 التشريعية الثانية دوافع فتح في خوض العملية النتخابية

عن نيته بتنظيم االنتخابات التشريعية والمشاركة فيها وذلك أعلن الرئيس )محمود عباس(           

 لعدة أسباب منها:

 . ديد الشرعية الفلسطينيةتج .1

االستعداد للمرحلة المقبلة التي تعتبر من أهم المراحل التي تواجه القضية الفلسطينية، إذ  .2

تطلب هذه المرحلة قيادة جديدة تكون قادرة على قيادة المشروع الوطني، وتتحدى الصعوبات 

 .التي تواجه القضية الفلسطينية 

الغربية، وما وصلت إليه عملية التسوية فهذا يفسر جزئيا "واقع السلطة الفلسطينية في الضفة  .3

االنتخابات، فالسلطة الفلسطينية ومشروعها السياسي ومنذ  إلجراءمسعى رئيس السلطة 

 .(1)، ويبقى على أسباب وجودهاعاني من فراغ سياسي يسند شرعيتهاسنوات ت

اوي باألساس، فمن شاركت حركة فتح في هذه االنتخابات؛ وذلك ألن السلطة مشروع فتح .4

 تشارك حماس في حكومتها. أنالطبيعي 

ويجب أن تشارك فتح باالنتخابات؛ ألن جميع القيود والعقبات المفروضة على النظام  .5

باستحقاقاته، الذي وقعته فتح؛ وألن مشروع  أوسلواتفاق  إنتاجالسياسي الفلسطيني هي من 

وطني الفلسطيني بدال من أن يكون المالية منها تحول إلى عبئ على النضال ال وباألخص

الوطنية؛ وألن فتح تتحمل مسؤولية الفساد المالي والترهل  األهدافوسيلة وخطوة نحو تحقيق 

الذي تعاني منه السلطة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة، بدليل أن هذا الفساد والترهل  اإلداري

 .(2)كان أحد أسباب خسارتها لالنتخابات

                                                 
 
1

www.rawabetcenter.com/archives ،2019،دوافعالذهابلالنتخابات.
2
 .31سطيني،متابعات إخبارية يومية تعنى بالشأن الفلفلسطيناليوم،



17 
 

ظهرت بوادر لنجاح الحكومة القادمة، دون مشاركتها  إنيخشى  ؛ ألنهيجب أن تشارك فتح .6

هذه الحكومة الناجحة، ووضع العقبات  إفشالفيها، أن يدفعها هذا النجاح إلى العمل على 

لم تستطع  واإلدارةوالعراقيل في وجهها، حتى ال تتمكن حماس من تقديم نموذج في الحكم 

حماس وانخفاض إضافي في شعبية ي زيادة في شعبية فتح أن تقدمه فيما مضى، وهو ما يعن

 .(1)فتح

لمشاركة في االنتخابات التشريعية فهذه بعض األسباب التي أدت إلى جعل حركة فتح ا             

م(، ويمكن القول أن فتح أرادت المشاركة في العملية االنتخابية لكي ال تنفرد حماس 2006) عام

تضم حركة حماس تحت جناح  أن أرادتحركة فتح  أن إلى باإلضافةا بالسلطة والحكم والسيطرة، هذ

من جديد ن تصبح تابعة وخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية مة التحرير الفلسطينية من جديد وأمنظ

 لذلك قد يكون هذا هو السبب الرئيسي والدافع للمشاركة باالنتخابات التشريعية.

 

 

 

  

                                                 
1
 31،رية يومية تعنى بالشأن الفلسطينيمتابعات إخبافلسطيناليوم،



18 
 

 (م(2006ام نتائج النتخابات التشريعية لع

النتائج النهائية بحضور ممثلي القوائم  ((2006/7/29أعلنت لجنة االنتخابات المركزية في  

وذلك بعد إقفال باب  في جميع الدوائر االنتخابية %((77,69االنتخابية، فقد بلغت نسبة التصويت 

 مة اإلصالح والتغييرحصلت قائ وكانت على النحو اآلتي:" ،(1)تراع في جميع الدوائر االنتخابيةاالق

( مقعداا، وقائمة أبو علي مصطفى، )الجبهة 45( مقعداا، وقائمة حركة فتح على )74)حماس( على )

وحزب الشعب "الشيوعي" ( مقاعد، وقائمة البديل )تضم تحالف الجبهة الديمقراطية 3الشعبية( على )

( وقائمة الطريق الثالث وقائمة فلسطين المستقلة على )مقعدين ،(2)على مقعدين وحركة فدا(

 .(3)( مقاعد4على)مقعدين(، أما المرشحون المستقّلون على مستوى الدوائر فقد حصلوا على )

شكل فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية تحوالا هاماا في النظام السياسّي 

والتي ، (4)ة لحماس نفسهادولّي، وشكل مفاجأوال الفلسطينّي على المستوى الفلسطينّي واإلقليميّ 

قادرة على تشكيل الحكومة منفردة ووضع برنامج اإلصالح والتغيير موضع التطبيق أصبحت 

 .(5)العملي

وكانت نتائج االنتخابات تشكل عنصراا مفاجئاا أثار ردود فعل قوية، فثمة من رحب بهذه 

لسطينية برئاسة حماس أو حكومة ف مع تفاوضالكإسرائيل التي رفضت  َمْن رفضها النتيجة، وثمة

 .وفريق ثالث متحفظ برأيه ،(6)مشاركتها

 

 

 
                                                 

1
 .4 ،حماس تستلم السلطة من فتح،مركزدراساتالشرقاألوسط
2
.1،لجنة االنتخابات المركزية 
3
 .84 ،(م2006)فوز حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( في  ،حسام،الدجني
4
.85،نفسه 
5
.26،(م(2006-2007قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها ،سينح،أبوالنمل
6
.2006/1/27،1،جريدة األيام 
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 تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

أبدت جميع األطراف رغبتها العلنية بقبول  (م2006)بعد ظهور نتائج انتخابات عام    

 س(أكد الرئيس )محمود عباالنتائج والبدء بالخطوات الالزمة إلنجاح التجربة وتشكيل الحكومة، فقد 

تشكيل لبالمشاورات الالزمة  والقيامبالتزامات السلطة،  وتمسكهالتزامه باحترام نتائج االنتخابات، 

 .(1)الحكومة الفلسطينية

انضمام حركة فتح إلى حكومة وحدة وطنية في حال تم  إمكانيةلم يستبعد نبيل شعث و    

النهائي بإمكانية االنضمام إلى ائتالٍف االتفاق على البرنامج السياسي للحكومة مشيراا إلى أّن القرار 

 .(2)وطنّي حكومّي من عدمه هو أمر يعود إلى قرار الحركة وليس لرغبات األفراد

في حكومة وحدة  حركة حماس مختلف القوى الفلسطينية بما فيها حركة فتحمن جانبها دعت 

أمام الطاقات والكفاءات  سعاا إن حماس آمنت بالّشراكة الّسياسية، وفتح الباب وا :"هنية وقال وطنية،

، وسرعان ما دخلت حماس في حوار مع مختلف القوى الفلسطينية لتعمل "لتعمل على إنقاذ الوضع

 .(3)على إيجاد قواسم مشتركة من أجل تشكيل حكومة وطنية

على الرغم من كل الجهود والمساعي التي بذلتها حماس من أجل التوصل إلى قواسم مشتركة 

، فقد رفضت الجبهة الشعبية حكومة وحدٍة وطنيةٍ  إال أنها لم تنجح في تشكيل ألخرى،مع الفصائل ا

عند حركة  ، وسبب رفضها هو عدم وجود نّص صريٍح وواضحٍ لتحرير فلسطين الدخول في الحكومة

 .(4)شرعّي والوحيد للّشعب الفلسطينيّ ينّص على أّن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل ال حماس

                                                 
1
 .2006/1/27،1،جريدة األيام 
2
.21،نفسه 
3
.27،الحصار،وائلأحمد،سعد
4
.28،نفسه 
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إلى حين تضمين برنامج الحكومة  فقد اعتذرت عن المشاركة في الحكومة، (1)لة البديلأما كت

لشرعي والوحيد للّشعب إشارة واضحة حول مرجعية وثيقة االستقالل، ومنظمة التحرير الممثل ا

 .(2)والتمسك بقرارات الّشرعية الدولية ،الفلسطينيّ 

في الحكومة على اعتبار أّن االنتخابات  المشاركة أما حركة الجهاد، فقد رفضت منذ البداية

، لكنها أكدت أنها ستتعاون مع حركة حماس، وستقدم هي من إفرازات أوسلو التي ترفضهاالتي جرت 

 .الممكن دون المشاركة في الحكومة لها كل الدعم

 ؛كان من الواضح أن فصائل منظمة التحرير الفلسطيني امتنعت عن المشاركة في الحكومة

حماس رفضت االعتراف بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب  حركةألن 

كما رفضت االعتراف بالقانون األساسي للسلطة الوطني  ، ورفضت وثيقة االستقاللالفلسطيني

 .(3)الوطنية، وباالتفاقات التي عقدتها السلطة الوطنية  وكذلك رفضت قرارات الّشرعية الدولية

ال تريد حكومة وحدٍة وطنيٍة وشراكة، بل تريد  حت أّن حركة حماسأما حركة فتح فأوض

باإلضافة إلى أّن حماس  ،مع حركة فتح ليجعلوا من فتح واسطة للوصول إلى الّسلطة والمنّظمة ائتالفاا 

 .(4)تريد االستفادة من خبرة فتح في إقناع الفصائل فقط

رئيس الوزراء المكلف إسماعيل لجأ  ،بعد فشل كّل الجهود في تشكيل حكومة وحدة وطنية

آذار/مارس (25والذي بدوره وافق عليها في  هنية إلى تقديم تشكيلة الحكومة إلى الرئيس محمود عباس

 .(5)مع التأكيد على عدم الرضا عن برنامج الحكومة (م2006

                                                 
1
لتحر الديمقراطية الجبهة وهما: الفلسطينية االشتراكية الجماعات من للعديد تحالفانتخابي الفلسطينيكان الشعب وحزب فلسطين ير

%من2,92م(جاءفيالمرتبةالرابعةبنسبة2006واالتحادالديمقراطيالفلسطينيوالمستقلون،فيانتخاباتالمجلسالتشريعيفييناير)

يتلحمثمفيمحافظةراماألصواتالشعبية،كانلهنائبينوهما:قيسعبدالكريم،وبسامالصالحي،كانأفضلتصويتلهمافيمحافظةب

  www.maannews agency,4/3/2016م(،2007هللاوالبيرة،وتمحلالتحالففيأوائلعام)
2
.(2006/مارسآذار (17وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
3
.(م2006/مارسآذار21) الحياة الجديدة 
4
.10،الوطنية الفلسطينية المصالحة،مفوضيةاإلعالم
5
.30،الحصار،وائل،سعد

http://www.maan/
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ين ( ضّدها، وامتناع نائب(36مقابل  صوتاا  ((71نالت الحكومة ثقة المجلس التشريعي بغالبية  

من الضفة الغربية  (14)، ( وزيراا (24عن التصويت، وقد تألفت الحكومة الجديدة بقيادة حماس من 

، وقد َغَلَب على هذه الحكومة طابع المهنية والتكنوقراط فقد من قطاع غزة بينهم امرأة ومسيحيّ  (10)و

 ،(1)مجال السياسيين والعاملين في الضمت الحكومة العديد من أصحاب الشهادات العليا والمتخصص

فقد كان هناك إجماع بين مختلف القوى الفلسطينية على أّن تشكيل مثل هذه الحكومة يمكن أن يشكل 

مخرجا للوضع الفلسطيني الذي يشهد استقطابا حاداا بين التيارين األساسيين على الساحة الفلسطينية 

 .(2))فتح وحماس(

طنية كانت تعاني من التعثر مع استمرار المشاورات من أجل تشكيل حكومة الوحدة الو  إن

؛ وبسبب هذه األجواء دعا ملك يد الحصار اإلسرائيلّي والدوليّ الفلتان األمني، باإلضافة إلى تشد

إلى حوار بين فتح وحماس في مكة المكرمة،  م(2007/1/29السعودية عبد اهلل بن عبد العزيز في )

انعقدت اجتماعات مكثفة في هذه الفترة، انتهت باتفاق الدعوة ترحيبّا من كال الطرفين، و  ولقيت هذه

 .(3)مّكة بين فتح وحماس

 من بنود اتفاق مكة:

 تأكيد على حرمة الدم الفلسطينّي.ال .1

 تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية. .2

صالحها. .3  تطوير منّظمة التحرير الفلسطينية وا 

 ة السياّسية.تأكيد على مبدأ الشراكة السياسية، وقاعدة التعدديال .4

؛ وأخذ كّل فصيل حصته في هذه لى كيفية تشكيل حكومة وحدة وطنيةاالتفاق ع ركز هذا

، وأخلت إال أنها تمردت الحكومة ولكن على الرغم من االجتماعات التي كانت قائمة مع حركة حماس،
                                                 

1
.30، الحصار،وائل،سعد
2
.61،األزمة السياسية في فلسطين تقارير جلسات السياسة العامة،أحمد،أبودية
3
www.alzaytouna.net/5،محسنمحمد،صالح

http://www.alzaytouna.net/5
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وحدة بسبب بالموازين والحوارات التي جرت مع حركة فتح، فانتهى اتفاق مكة وانتهت معه حكومة ال

، أو ، والبعض يعّده تمرداا عسكرياا وليس انقالباا (2007/حزيران/14الذي تم في )  انقالب حماس

، فالرأي الغالب على أنه تمرد عسكري؛ وذلك ألن فئة مسلحة سيطرت بالقوة العسكرية حسماا عسكرياا 

 .(1)على جزء من البلد واختطفته

شاركة باالنتخابات، ومن ثم تأليف حكومة لسلطة فمشكلة حماس تكمن في أنها وافقت على الم

، فإن سياسات حماس عادت بالضرر عليها وعلى رجعيتها وال بالشروط التي وضعتهاال تعترف بم

أم انتخابات رئاسية  ي حل ديمقراطي سواء أكان استفتاءالقضية الفلسطينية، فحماس رفضت أ

نما فضلت وتشريعية مبكرة لحل ازدواجية السلطة،  االقتتال من أجل حسم الخالفات الداخلية وتكريس وا 

، ت الشعب ليس لها دور في المقاومةفرفع شعار المقاومة ال يعني أن أغلبية فئا ،(2)األحادية هيمنتها

 .(3)تدار في الغرف المغلقةألنها  رفع شعار المفاوضات ال أهمية له كما أنّ 

لذلك لم أهدافها؛  يكن سوى وسيلة لتحقيقوترى الباحثة أّن تشكيل الحكومة من قبل حماس لم 

، فهذا أدى إلى فشل سّي وبرنامج الحركة المنافسة لهاطيع حماس التوفيق بين برنامجها السياتتس

 ة.ومكلى المستوى واألداء السياسّي للحتشكيل الحكومة والدخول في صراعاٍت داخلية أثرت ع

  

                                                 
1
.11،المصالحة الوطنية الفلسطينية،لسطينيحركةالتحريرالوطنيالف
2
.167-168،الدراسات الفلسطينية،ماجد،كيالي
3
.62،الدراسات الفلسطينية،جميل،هالل
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 ( وأسبابهم2007ظروف انقسام):  الفصل الثاني

 

 باب النقسام الفلسطيني  أس 

 أحداث النقسام 

 آثار النقسام السياسية 

 آثار النقسام الجتماعية 
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 :الفصل الثاني
 ( وأسبابهم2007ظروف انقسام)

 أسباب النقسام الفلسطيني  

 العوامل الداخلية لالنقسام :

 اولا: اتفاقية أوسلو

جذور  قع منذ توقيع اتفاقية أوسلووالتي بدأت بالوا تعددت أسباب االنقسام الفلسطينّي،  

 وطني   لمشروعٍ  مشروٍع وطني  مستقل  نسبياا ومقاوٍم  االنتقال من ذ بتوقيع االتفاقية تمّ ؛ إ(1)موغلة

 جماع الوطنيّ ع لإللى حدوث تصدّ ، مما أدى إمغامرةٍ  و تسويةٍ لشروط تسوية غير متوازنٍة، أ خاضعٍ 

 رهينة عمليةٍ  المشروع الوطنيّ  راتيجيٍة فلسطينيٍة واضحٍة وغداستياب ال، وبالتالي غحول هذا المشروع

 نّ واألخطر من ذلك أ وأنتجت اتفاقيات ال تسمن وال تغني من جوعٍ  انحرفت عن مسارها سلميةٍ  تسويةٍ 

ها الذي مثلته السلطة أصبح أسير الموافقة اإلسرائيلية، فمنذ توقيع االتفاقية عارض النظام السياسيّ 

ومن هنا ظهرت بوادر  ،سقاطهإلى إ وسعت حركة حماس ،لتنظيمات الوطنية واإلسالميةالكثير من ا

بعد يوم بين  سع يوماا يتّ بدأ ، فمنذ توقيعها ظهرت حالة من التشرذم واالنقسام الذي االنقسام الفلسطينيّ 

 ،للسالم دولي   مؤتمرٍ  وطالبت بعقدٍ  ،مة اختارت الحلول السلميةالمنظّ  إنّ ؛إذ (2)حركتي فتح وحماس

في  حماس استمرت ، بينمالقرارات الشرعية الدولية يل طبقاا وأعلنت عن استعدادها للمفاوضات مع إسرائ

تفريط في جزء من  هو جزء من فلسطين، التفريط في أيّ  أنّ حيث اعتبرت  ،الحلول السلميةرفض 

ير، ورفضت العملية مة التحر لمنظّ  الدين، فمن هذا المنطلق لم تعترف حماس بالبرنامج السياسيّ 

 مة التحرير.مع منظّ  السلمية وشكلت مشروعها التنافسيّ 

                                                 
1
Brown, N. J. (2010). The Hamas-Fatah Conflict: Shallow but Wide. Fletcher F. World Aff., 44
2
.2009/6/10،مفهوم االنقسام الفلسطينيابراش،إبراهيم،:؛وانظر40،تداعيات االنقسام الفلسطينيعودة،سامر،
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 استشهاد ياسر عرفات وتجاوزات السلطة :ثانياا 

حالة  ، إضافة إلى تفاقم(1)تراجع شعبية حركة فتحلى وأدى استشهاد الرئيس ياسر عرفات إ

لى إعادة الحركة إلى مجدها وعطائها في المقابل عمدت جاهدةا إ لها، ولكنها االنقسام والتشرذم الداخليّ 

صالح  ي مساراٍت تنظيميٍة ومؤسسيٍة جديدة  وضعها الداخلي، وذلك من خالل وضعها فوحيويتها وا 

ن لم ت االعتبار للّنهوض بالحركة من  ة التي كانت بعينمن االفتراضات الرئيسيّ  ، ولكّن ذلك كلهطبقوا 

عادة تهيئة الحركة ال بّد من إ ساسيّ تها التنظيم األبصف ؛دورها جديد، ولكي تتمكن فتح من استكمال

ية، وكان هذا المنافس في بعض األحيان احة الفلسطينعلى السّ ؛ نظراا لوجود منافٍس قوي  لها لهذا الدور

قد أفضى  خذ بهذا الوضع الجديّ عدم اهتمام حركة فتح باأل فإنّ أقوى منها،  حياناا يوازي قوة فتح، وأ

 .(2)كل واالنقسامآاجع والتمن التر إلى مزيد 

نحن كنا  ، فقال:"(لحركة فتح عضو الهيئة الحركية العليا)إبراهيم أبو النجا وهذا ما أكده 

مجموعات مسّلحة صبحنا عبارة عن سير باالتجاه غير الصحيح، نتيجة أننا أننا كفلسطينيين ننعرف أ

الخالفات برزت  تلتف حول مشروع واحد، وبدايةوال  ،واحداا  ، وال تنفذ مشروعاا واحدٍ  مر قائدٍ بأ تمرال تأ

 ن يكون له رؤيةا ، وأن يشكل لنفسه لوناا ، وأفلت من عباءة الوطنية الكبرىن يمع ظهور من يريد أ

 .(3)جماع الفلسطيني"عن رؤية اإل خارجيةا 

 

 ثالثاا: وصول حماس إلى السلطة

ة إلى أّي مدى سيصل هذا وكانت فتح غير مدرك"، (4)فاإلسالم السياسي كان ينمو ويتطور

النمّو فكانت معتمدةا على تاريخها وعلى سلطتها من جهٍة وعلى العالم الذي يريدها من جهٍة أخرى 

                                                 
1
(،وذلكمنخاللفوزحركةحماسعلىحركةفتحوحصولهاعلىأغلبيةأصواتالشعب2006وهذامابداواضحاًمنخاللانتخابات)

الفلسطيني.
2
.150،حركة فتح والسلطة الفلسطينية،ارشيد،سامر
3
.71،ثره على البيئة االجتماعيةأاالنقسام الفلسطيني ومرزوق،عالء،

4
Brown, N. J. (2010). The Hamas-Fatah Conflict: Shallow but Wide. Fletcher F. World Aff., 45. 
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اإلسالم السياسّي ونجاحه في أن يسحب البساط من تحت  كّل ذلك لم يشفع لها أمام تصاعدولكّن 

غرات الكثيرة التي كانت موجودة في الث إلىأقدام فتح؛ فتّم ذلك باستغالل حماس ضعف فتح، إضافةا 

بنائها وسياساتها، والثغرات التي شابت تجربة السلطة الفلسطينية في بداياتها من قضايا الفساد التي 

كانت متداولة كثيراا في قضايا ما وصف بالتنازالت أمام اإلسرائيليين، ومن ثم بعض المظاهر الفاشلة 

د والفلتان األمنّي، كّل ذلك تجمع ليصب في طاحونة حماس، للسلطة التي كانت موجودة كقضايا الفسا

، فحماس أخذت السلطة من يد السلطة عن الّصيغة التي أتت بها فاستغلت ذلك بشكل جيد، وأقصت

السلطة التي هي أنشأت السلطة، فهذا شيء عجيب غريب بأن فتح هي التي أقامت السلطة بكل 

لتي شكلت الحكومات، وهي التي شكلت جهاز األمن، مؤسساتها وهي التي مألت الشوارع، وهي ا

وبالطبع تحقق لحماس ما  ،فجاءت حماس وقالت لها في انتخابات حرة ونزيهة: أنت تنحي جانباا 

رسمته وما خّططت له؛ فهذا سببه أن فتح لم تكن منتبهة جيداا لذاتها، نظراا لوجود صراعاٍت داخليٍة 

افة إلى التنافس على السلطة من جهٍة والتنافس على الغنائم من وقويٍة جداا بين رجالها وقادتها، إض

 .(1)جهٍة أخرى، كل هذا قادها في نهاية المطاف إلى أن تخلق تربة مواتية ألي انقسام"

ا الوريثة الوحيدة لكرسي بين الطرفين اعتبار فتح أنه ومن ضمن الخالفات التي نشبت

االحتالل  في ظّل جثوم ت السلطة الوطنية وأقامتهاوذلك باعتقادها بأنها هي التي جلب السلطة؛

لذلك كانت فتح تنظر إلى حماس على أنها فقط حركة مقاومة ال يحق  على البالد والعباد؛ اإلسرائيلي

 يها البقاء فقط في خندق المقاومة.أن عللها التدخل في السياسة والعمل السياسي، و 

أكد عضو المجلس التشريعي  (م2007 )وفي محاولة من حركة حماس تبرير ما حدث عام

"هناك أسباب اعتمدت عليها حركة حماس في ما تطلق والقيادي في حركة حماس نزار رمضان أن: 

 حراا  حماس اعتبرت نفسها حركة منتخبة انتخاباا ف، (انقالب)وفي ما يطلق عليه اآلخرون  (حسم)عليه 

                                                 
1

 .26/2/2019،الساعة:العاشرةصباحاً،(،رامهللاعالم سابقاإعمرو)مستشار الرئيس عرفات ووزير نبيل مقابلةمعالدكتور:
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لم تتمكن  هي تشعر أنهاو ، المجلس التشريعيّ قرابة ثلثي األصوات في  ، وحصدتشهد له العالم نزيهاا 

 أيضاا  تمو ، تم التغول عليها عب الفلسطيني لكنويعني ذلك حقها في إدارة الشّ  ،خذ دورها السياسيّ من أ

 وأصيب ،موكبه في أكثر من مرة ( من خالل اعتراض)إسماعيل هنيةإطالق النار على رئيس الوزراء

 ثمة ،وقطع إبهامه األيمن ،بإطالق نار من شباب فتح (حمد يوسفمستشاره الشخصي الدكتور )أ

رعية االنتخابية وصندوق االنتخابات من قبل على الشّ  انقالباا أحداث كثيرة تعتقد حماس أنها كانت 

 .(1)فتح"

بأن السلطة ملكها وحدها، وال يجوز ألّي كان أن  تعتقد : " إن فتحضاف نزار رمضان قائالا أو 

استياء عناصر  ض قوة وضغوطاا هائلة على حركة حماس، وبدا واضحاا أخذت تفر فيسلبها منها، 

وتحلق  (محمود الزهار)عتقل الدكتور حماس من قوة السلطة المفرطة في حقهم بقطاع غزة، فعندما يُ 

، وما رافق ذلك من مؤسس كتائب عّز الدين القسام (دمةإبراهيم المقا)عتقل الدكتور لحيته، وعندما يُ 

ذاللتعذيب  نزار رمضان  يضيفو  ،لى التفكير بتغيير هذا الوضع المؤلمقهٍر، مما حدا بأهل غزة إو  وا 

في هذا الصدد: "سألت قيادات من غزة، وقالوا إنه ما جرى لنا فرض علينا أن نبحث عن السلطة بأي 

ة ، وكانت حماس تبحث عن حكومالنتخابات ولم يسلموا لها بتاتاا وسيلٍة كانت لحماية أنفسنا، فجاءت ا

وحدة وطنية... ولكن كنت أنا معارضاا لهذه الحكومة، وكنت أتمنى على حماس أن تبقى في صفوف 

المعارضة ال في عباءة الحكومة؛ ألن الحكومة لها ما بعدها من تبعات واستحقاقات حكومة في ظل 

قود هذه دول مانحة، وفي ظّل رعاية أميركا، وفي ظل رعاية أوروبا وعالم آخر ال تستطيع حماس أن ت

 ".يات، فكانت هذه نظرتي الّشخّصيةالحكومة ضمن هذه المعط

على صعيد قطاع غزة كان هناك ثمة مشروع يقوده محمد دحالن إلفساد " وقال أيضاا:

مستشار الرئيس أبو مازن األمني وكان  (محمد دحالن)المجتمع الفلسطيني في الوقت الذي كان فيه 

                                                 
1
 .3/3/2019،الخليل،الساعةالحاديةعشرصباحاً،نزار رمضان)عضو مجلس تشريعي منتخب عن حركة حماس(:مقابلةمعالدكتور
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وهذا يعني أنه كان على رأس عمله  و لجنة المركزية في فتح،رئيس جهاز األمن الوقائي، وكان عض

ة حركة حماس، في تلك الفترة، وكما أنه كان يقترف أعماالا ال يتصورها عقل عندما يعذب كبار قاد

 جذور": وقال أيضاا  ٍة مرضّيةٍ ٍة نفسيقبيل االنتخابات، فنجح في خلق حال كان هذاف ويزجهم في السجون

، بل ولدت قبل ذلك، عندما كان دحالن قد أسس فرق موت، (م6/2007)يدة شهرلم تكن ول االنقسام

متخصصة في إحداث االنقالبات وتنفيذ االغتياالت، وقال: أنا التقيت في السجن مع شخص اسمه 

 .(1)"كنت أعمل مع فرق الموت عند دحالن، وقال لي إني (شيبوب حلس)

ت لبحث الوضع وتقصيه في غزة؛ فقد أشارت التي شكل (2)وهذا ما أكدته لجنة تقصي الحقائق

هذه اللجنة إلى أن حركة فتح كانت تضم تياراا بقيادة محمد دحالن الذي كان ذا تأثيٍر ونفوذ كبيرين في 

الثالوث الكامل: الحركة والسلطة والرئاسة الفلسطينية، وكلها معادية لحماس وكان يرغب في إزاحة 

ألخبار والتعليقات كافةا إلى تعاون هذا التيار مع إسرائيل والواليات حكومة الوحدة الوطنية، كما تشير ا

المتحدة األمريكية، ويسيطر هذا الجناح من فتح على األجهزة األمنية الفلسطينية، وكذلك عمد هذا 

التيار وفق أخبار حماس إلى إقصاء أعضاء من ذوي اللحى وأئمة المساجد وغيرهم من المنتمين 

 .(3)لحماس

 المفاوضات هي الحل الوحيد للوصول إلى أنّ  (أبو مازن)عتبر الرئيس ٍة أخرى امن جه 

 يوازن إذ كان شاملٍة وعادلٍة، وهذه النظرة مخالفةا تماما لنظرة الرئيس الراحل )ياسر عرفات(، تسويةٍ 

منهما ، ولكل عن عرفات وليس بديالا  ،هو شخص آخر (أبو مازن)، ولكن بين المفاوضات والمقاومة

 .(4)تراتيجيته وفلسفته وأدواته في حل القضيةسا

                                                 
1
 .3/3/2019،الخليل،الساعةالحاديةعشرصباحاً،نزار رمضان)عضو مجلس تشريعي منتخب عن حركة حماس(:مقابلةمعالدكتور

2
مةاإلسالمية)حماس(فيقطاعشكلتهاالسلطةالفلسطينيةللتحقيقفيإخفاقاتاألجهزةاألمنيةفيمواجهةحركةالمقاوهيعبارةعنلجنة

منهم،غزة آخر عدد خدمات عن واالستغناء الفلسطينية، األمنية األجهزة في الضباط من كبير عدد رتب بتنزيل وأوصت ،

www.arab48.com
3
.49،الفلسطينية في مفترق طرق القضيةمحمد،عبدالعليم،
4
.10،مخاطر الشقاق على القضية الفلسطينيشعل،عبدهللا،األ
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 (المقاومة)، فكانت تقاؤهماجين وطريقين ال يمكن الوهكذا ظهر الخالف ثم الصراع بين منه  

للقضاء  (مازن أبو)فهي التي ساندت  (الدوليةالشرعية )عبارات  أماهي كلمة السر المساندة لحماس، 

 .(1)والحصول على الحكم والسلطة على حماس

ومن أسباب االنقسام الذي غدا حقيقةا واقعةا وملموسةا ومعيشةا على األرض الفلسطينية هو  

شعور حركة فتح بأن بساط السلطة بما تشمله من تشريعي ونواب ووزراء ورئيس حكومة وبلديات 

فتح  ومؤسسات قد أصبح ملكا لحركة حماس بعد االنتخابات، وهذا ما أكده نبيل عمرو حيث قال:"

وأن المعارضات التي  دت على مدى نصف قرن أن تقود الساحة الفلسطينية في صورة مطلقةتعو 

لمعارضة قياداتها كانت محدودة للغاية؛ إذ كانت فصائل صغيرة وبعض الشخصيات  كانت تنشأ

س عميق وشامل لدور فتح القيادي في الثورة الفلسطينية، وفي منظمة التحرير، يالمستقلة ولكن ثمة تكر 

كانت حماس تخطط لالنقالب  :"في هذا الصدد أيضاا  وأضاف ،"في مرحلة السالم مع إسرائيل وحتى

فبالتالي فتح  تملك في غزة )ثالثين ألف( مقاتل،ولالستئثار بالسلطة تحت عين وبصر فتح التي كانت 

الل كانت ترى أن هنالك سعياا إسالمياا حمساوياا لالستئثار بالسلطة ولو فقط في قطاع غزة من خ

األعمال التي يقومون بها تمثلت في استقطاب إسرائيل للضغط على السلطة من خالل الصواريخ التي 

، كل ذلك كان يشكل إحراجاا للسلطة وعدم القدرة من ، وترد إسرائيل عليهاكانت تطلق على إسرائيل

احها في إدارة جانب السلطة على الرد؛ لذلك أعتقد أن فتح بحكم أزماتها الداخلية، وبحكم عدم نج

 .(2)السلطة بشكل جيد خسرت الجولة أمام حماس"

 يديولوجياألرابعاا: الختالف 

فركزت حركة فتح منذ  ،لكل فصيل األيديولوجية الخاصة به يضاا أنمن أسباب االنقسام أ

، واستقاللية القرار الفلسطيني على الهوية الوطنية تأسيسها على فكرة تحرير فلسطين، وركزت أيضاا 

                                                 
1
 145.،مخاطر الشقاق على القضية الفلسطينيشعل،عبدهللا،األ 
2
 .26/2/2019،الساعة: العاشرة صباحا   ،سابقا(، رام هللا اإلعالمنبيل عمرو)مستشار الرئيس عرفات ووزير مقابلةمعالدكتور:
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، لكي يتوحد الجميع في معركة التحرير وفتح المجال أمام (1)واستبعاد األيديولوجيات من هوية الحركة

 ينفصلوا عن لالنضمام إليها وذلك بعد أن كافة مختلف األفراد من كافة الفصائل الفكرية والسياسية

ين الحاجة إليه، حفاعتمدت على الكفاح المسلح  ،، فاتسمت حركة فتح بالمرونةتنظيماتهم السابقة

 .(2)العمل السياسي عندما يتطلب األمر ذلك واعتمدت

يديولوجياا حيث تعتبر أن ا على الحكم مع حركة فتح ُبعداا أوأعطت حماس صراعها وتنافسه

وتشترط على  ،ليه تحتكم في كل تصرفاتهاوهي أن "اإلسالم منهجها" وا   ،من ميثاقهاالمادة األولى 

كما تطالبها بالتراجع عن التنازالت السياسية التي قدمتها إلسرائيل،  المنهج ى هذاحركة فتح أن تتبنّ 

حركة المقاومة من جنود حركة فتح، فحركة فتح اتبعت  فعندما تقوم حركة فتح بذلك سوف تصبح

 .(3)حماسمنهج العلمانية وهي منهجية متناقضة مع 

فكما حركة فتح علمانية قال  يديولوجياا بين الفصيلين،الخالف أ يكون نبيل عمرو أن نفى

إن العلمانية هي البراغماتية في أداء مهام  ولكنها تنكر ذلك وقال:"، ن حماس علمانيةأيضاا:" إ

السلطة، وهم براغماتيون أكثر من فتح، وهم الذين يقيمون اآلن حواراا عبر طرف ثالث مع إسرائيل، 

، ين أقاموا سلطة استبدادية في غزةاتية، وهم الذوهم الذين دخلوا أوسلو بعد أن حرموها وهذا يعد براغم

سلطة في رام اهلل عن أشياء وها هي غزة تدفع الثمن وفلسطين كلها تدفع الثمن، دون إلغاء مسؤولية ال

، ولكن في نهاية المطاف سوقوا كلمة )علمانية( واعتبروها أنها مرتبطة باإللحاد والكفر، وهي كثيرة

 .(4)ليست كذلك أبداا 

 

 

                                                 
1
Brown, N. J. (2010). The Hamas-Fatah Conflict: Shallow but Wide. Fletcher F. World Aff, 45. 
2
.253-254،االنقسام الفلسطينيفيصل،نعمان،
3
.256،نفسه
4
 .26/2/2019،صباحاًالساعة:العاشرة،رامهللا(،عالم سابقا  رو)مستشار الرئيس عرفات ووزير اإلنبيل عممقابلةمعالدكتور:
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 ساا: الخالف الفتحاوي الداخليخام

ي الذي كان داخل حركة فتح نفسها ومما ساعد في نجاح انقالب حماس هو الخالف الداخل

وأّن الصراع الذي نشب وما زال هو صراع على السلطة، وكان هذا الصراع مغلفاا بدعاوى أيديولوجية 

هو سياسي أيضاا والذي  يا، والإن الصراع ليس أيديولوج"وسياسية، فكما قال الدكتور نبيل عمرو: 

سرائيل عبر يثبت ذلك أ نه لو كان أيديولوجياا أو سياسياا لما كان هناك حوار مستمر بين حماس وا 

 طرف ثالث، وذلك يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني من حياته وقضيته، ومن اقتصاده ومن نفسيته، فكما

 ."قال هو صراع على السلطة ليس إال

ن فتح تعجلت في إثارة الكثير من المشكالت واألزمات التي شار إلى أباإلضافة إلى ذلك أ

فيما تقوم به فتح  ومنهكاا  أفضت إلى حالة االنقسام، وكذلك بالنسبة لوضع الشعب الذي بات محبطاا 

، وبحسب رأي الدكتور نزار يقول: وفي قطاع غزة خاصةا من عمليات اختطاف بالنسبة للصحفيين، 

، لكن األساس والتفكير واألجندة لكن بعد وقوع االنقسام فإنه يغذىفلسطينّي  و  -يّ "إن االنقسام فلسطين

، وحماس تقول: إنها استردت شرعيتها المنتخبة في السلطة، م بدأ فلسطينياا تلته ردات أفعالأن االنقسا

بل تعد ذلك الشرعية الحق؛ ألن الشعب انتخب، وأنهم سوف  وال تعد ذلك انقالباا أو حسماا،

 .(1)"حكموني

 

 :يمكن إجمالها فيما يلي العوامل الخارجية التي أدت إلى النقسامأما بالنسبة إلى  

الفلسطيني بشكل علني خارج االنقسام حدث نتيجة عمل المؤسسات  تجدر اإلشارة إلى أن 

 دخلمثل: قطر وتركيا وغيرهما، باإلضافة إلى الت ارجيالخ تدخل العالم ، فتم االنقسام نتيجةالوطن

نهاءه صبح من المقدور السيطرة علي، ولو كان عكس ذلك ألفي الشأن الفلسطينيّ  األوروبي الوضع  وا 

                                                 
1
.26/2/2019،الساعة:العاشرةصباحاً،رامهللا(،عالم سابقا  الرئيس عرفات ووزير اإلنبيل عمرو)مستشار مقابلةمعالدكتور:
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 على الصعيد العربيّ  اآلخرينحماس كانت تتوقع وتطالب ، إضافة إلى هذا فإن (1)في الوقت المناسب

هذه  بإجراءي سمحت لم تعترف باالتفاقيات الت أنها، في حين باالعتراف بنتائج االنتخابات يّ والدول

 . (2)االنتخابات، ولم تتمكن حماس طيلة ممارستها للحكم من حل هذا التناقض

، وكذلك بالنسبة إسرائيلتها مع عالق بإدارة يكن بمقدورها أن تقوم لمباإلضافة إلى أن حماس  

في  اا أيض وفشلت ،ففشلت في رفع الحصار عن القطاع ،يفةعكانت ض فقد دارة عالقتها مع مصرإلى إ

وفشلت في بناء نموذج مصغر للدولة  ،الفلسطينية والنظام الفلسطيني األراضياسترجاع وحدة 

 .(3)الفلسطينية في غزة

وهو  احتالله فلسطين منذ ؛ إذأسباب االنقسام حد أهمأن االحتالل كان أ أيضاا من المعروف 

، وجد قيادة سياسية موحدةت نه الهذا باإلضافة إلى أ ،على تفريق الشعب الفلسطيني جاهداا  يعمل

باإلضافة إلى االنجذاب إلى االستقطاب  للمؤسسات الوطنية الجامعة،وافتقار الفلسطينيين أيضاا 

الدولي، ووصول المفاوضات السياسية إلى طريق مسدود، وبقاء المعارضة من دون –اإلقليمي

جل ي النضال من أته الرئيسية فوتجمعا الفلسطينيّ  على إشراك الشعبّ  وقادرةٍ  مقنعةٍ  استراتيجياتٍ 

 .(4)حقوقه ومصالحهاسترداد 

ما حد أسباب االنقسام والصراع فيأ والخالف بين حماس والسلطة حول المعابر هو أيضاا 

؛ ألن الدستوري، هذا باإلضافة إلى الضعف (5)فالمعابر كشفت عمق األزمة بين حماس والسلطةبينهم؛ 

، ولكن المشكلة فقط نظم الحياة العامةالدستور والقانون الذي ي ي من فقدانالعربية ال تعانمنطقتنا 

ذ أصبح هناك اختراق للقوانين من السلطة ، إبها، وظهر ذلك عقب االنقسام تكمن في عدم االلتزام

                                                 
1
.116،22 ،العدد2019آذار26،جريدةالحدثالفلسطيني،االنقسام الشعبي،عمرو،نبيل
2
.145،القضية الفلسطينية مخاطر الشقاق علىاالشعل،عبدهللا،
3
.32،القضية الفلسطينية في مفترق طرقمحمد،عبدالعليم،
4
.57،، الدراسات الفلسطينيةهالل،جميل
5
.145،مخاطر الشقاق على القضية الفلسطينيةشعل،عبدهللا،اال
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وأصبح  الرقابية مع تعطيل وظيفة المجلس التشريعيّ  يضاا ا في رام اهلل وغزة، وترافق ذلك أبشقيه

 .(1)الطرفيننشبت بين أعلى مستوى من التردي بسبب التجاوز واالختراقات التي الوضع القانوني على 

هناك مصالح لدى طرفي االنقسام تحول دون التضحية بها؛ فأبو مازن "وأكد نبيل عمرو أن 

وحماس ال ، أوسلوفتح، ورئيس السلطة وصانع  ال يمكن أن يكون رئيساا فخرياا أو شكلياا ألنه يعد رئيس

وسلطوياا، وبالتالي سيطول عمر  ّد نفسها تابعة لمحمود عباس الذي تختلف معه سياسّياا يمكن أن تع

 .(2)"االنقسام فيما بينهم

باإلضافة إلى أن حركة فتح بعد أن سلمت الحكم إلى حماس تخوفت من أن حماس سوف  

وكهم األمني السياسي مرتبكاا وسلتسيطر على جميع زمام األمور، فالخوف لدى الطرفين جعل سلوكهم 

كيل القوة انعكس على الوضع االقتصادي واالجتماعي، فتم تش خطر، وهذا التخوف أيضاا أ

، ما دفع فتح إلى أن تحسب كل الحساب لهذه القوة، التي كانت سبباا رئيساا من قبل حماس(3)التنفيذية

 .(4)لوقوع االنقسام بين الفصيلين المتناقضين

حماس في السيطرة على القطاع، ولكن لم يحصل ذلك في  واالنقسام وقع بقطاع غزة ونجحت 

إّن قطاع غزة  ، إذ قال:"في تصريح عمرو الضفة الغربية؛ وذلك لسبب واضح وصريح وضحه نبيل

، مما سهل (كم مربع)300يعد مدينة عمليا؛ وذلك يعني أن القطاع مساحته صغيرة، فتبلغ مساحته 

لى جانب ذلك فإن بالضفة الغربية وجوداا السيطرة عليه، ولكن السيطرة على الضفة أ صعب، وا 

                                                 
1

.124،واألملاالنقسام الفلسطيني بين الفشل  إنهاءبدر،اشرف،
2
.26/2/2019،رامهللا،الساعة:العاشرةصباحاً،(دكتور نبيل عمرو )مستشار الرئيس عرفات ووزير االعالم سابقا  المقابلةمع:

3
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الداخل لوزير حق نصعلى مهماتها، أداء في األمنية األجهزة تساعد شرطية أمنية قوة استحداث في ،الفلسطينية القوة التنفيذيةية

https://www.aljazeera.net
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.62،وحماس
4
.12/3/2019ساًء،بيتلحم،الساعة،الثانيةعشرةم،الدكتور ناصر اللحام)رئيس تحرير وكالة معا(مقابلةمع:
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لذلك غضت الطرف عن  إسرائيليا؛ فبهذا الوجود ال تستطيع حماس أن تجازف بثورة على السلطة؛

 .(1)"الضفة الغربية

يضاف إلى األسباب اآلنفة الذكر دور اإلعالم الفلسطيني في تكريس االنقسام، فقد قدم 

، وحولوا لطرفين في أوهام االنتصار السريعي إحداث االنقسام، فأغرقوا ااإلعالم دوراا كبيراا وسيئاا ف

اإلعالم من مراقب إلى منغمٍس رئيسّي في شهوات الحكم، ومنغمٍس في الصراع، فغدت التنظيمات 

تهدأ أهدافها ومخططاتها، والعساكر والبنادق تبرد زخات رصاصها، ولكن اإلعالم لم يهدأ أبداا بل 

 .(2)يسخر نفسه في تعميق االنقسامو الصراع،  واصل دوره يؤجج

هو عدم خبرة حماس في إدارة الشؤون  كله نه قد يكون سبب ذلكأ مما سبق يتضحو  

، وقد يكون الفلسطينية التي طالما كانت فتح تستلم زمام أمورها، وانشغال حماس بأمور المقاومة فقط

دة لتستلم مقادير لم تكن حماس مستع إذ ؛شريعيةنتيجة االنتخابات الت بسبب التغيير المفاجئ الذي طرأ

ودون  ،لذلك الوطني الفلسطيني من دون التهيئة ، فليس من السهل إدارة المشروعالسلطة بأكملها

 امل له.االستعداد الك

نه مهما كان هناك أخطاء وارتباك وصراعات داخل سلطة فتح نفسها فقد أ باإلضافة إلى ذلك

نتيجة االنتخابات كما جاءت؛ ألن هذه االنتخابات عبارة عن عمليٍة كان يجب عليها أن تتقبل 

، فهم يقولون: كانت هناك خالفات داخلية وصراعات على السلطة؛ ديمقراطية تحدث عنها العالم أجمع

لذلك كانت هذه هي الفجوة التي أوصلت حماس إلى الحكم، ولكن قد تكون هذه االنقسامات الداخلية 

تكون قد أثرت على الشارع الفلسطيني، وعلى اختيار الشعب، ولكن األمر المهم بعضاا من كل، وقد 

الذي أوصل حماس إلى الحكم والسلطة هو االنتخابات التي أجريت على مرأى ومسمع من العالم، 

وكان على فتح أن تتقبل التعددية السياسية، فطالما أجريت انتخابات كان ينبغي لها أن تتوقع النتيجة، 

                                                 
1
 26/2/2019،رامهللا،الساعة:العاشرةصباحاً،سابقا( اإلعالمالدكتور نبيل عمرو )مستشار الرئيس عرفات ووزير مقابلةمع:
2
 .12/3/2019الساعة:الثانيةعشرةمساًء،،بيتلحم،الدكتور ناصر اللحام)رئيس تحرير وكالة معا(مقابلةمع:
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ي لحظة وقع أيضاا فوز منافسيها، وأن تتقبل اختيار الشعب، والتروي والتمهل وعدم التسرع فوأن تت

 ، وقضيته التي لم تجد حالا حتى اآلن.الغضب إذ كان ضحية التسرع الشعب
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 أحداث النقسام

من االنقسام تم الدخول إلى المقرات  ((15/6/2007-14في  في اليوم األول والثاني  

، وكان هناك أيضاا انتقام شخصي وعائلي، فهذا أدى إلى ت عمليات إعدام بحق من فيهاونفذ األمنية

تهجير كثير من أبناء فتح في قطاع غزة، وتسليم أنفسهم إلى اإلسرائيليين، ثم بعد ذلك شنت كتائب 

القسام هجوماا على عائلة دغمش في شهر رمضان، فقتلت منهم المسلحين مباشرة في أثناء صيامهم، 

لى إ على أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، فلجأ هؤالءو عد ذلك شنوا هجوماا على عائلة حلس وب

تسليم أنفسهم أيضاا إلى إسرائيل، وتم نقلهم إلى أريحا، ووقع االقتتال بين الطرفين، فذهب ضحية هذا 

ائيات لم تكن دقيقة، ، فاإلحص(مائة وخمسة وستون قتيالا )، ويقال (قتيالا  وأربعينمائة وثمانية )العنف 

وبعد ذلك فرضت حماس السيطرة الكاملة على قطاع غزة، فحاصرت منزل الرئيس )ياسر عرفات( 

وصادرت سياراته، وحاصرت مقر هيئة اإلذاعة والتلفاز، أي أنها قامت بعملية تطهير سياسي كامل، 

المعلومات من هؤالء  ، قد يكون ذلك من اجل سحبعتقال واحتجاز المئات من األشخاصفتم أيضا اال

 .(1)أو بسبب الخوف من انتقام الفتحاويين من حماس

ن وبدأت مسيرات ومظاهرات مسلحة قادها محمد دحالن، باإلضافة إلى نشوب الكثير م

، وعدم مشاركة حركة فتح في الحكومة، ووضعت شروطا تعجيزية المناكفات والمشاغبات السياسية

ركتها في حصار غزة، وتوصلت حركة فتح إلى ما سمي على حركة حماس، باإلضافة إلى مشا

نقالبي الذي طالب ما وصفته حركة حماس باإلضراب اال بإضراب الموظفين والمطالبة بالرواتب، وهو

، أو توفير الرواتب حتى وصل األمر بالرئيس محمود عباس إلى أن باالستقالةالحكومة الفلسطينية 

 .(2)الخبز أهم من نتائج االنتخابات"إن رغيف  يخاطب المتظاهرين، ويقول:"

                                                 
1
.12/3/2019الساعة:الثانيةعشرمساًء،،بيتلحمكتور ناصر اللحام)رئيس تحرير وكالة معا (،الدمقابلةمع:
2
.17،األبيضالكتاب ،اإلسالميةحركةالمقاومة
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كان نتيجة االرتباك والتخبط بسبب  م(،2007عام ) ولكن ما فعلته فتح في فترة االنقسام   

نتائج االنتخابات؛ إذ إنها كانت تراوح بين الشيء وعكسه، فحركة فتح صرحت انه ال حوار مع حماس 

ث عكس المتوقع، فباإلضافة إلى رواتب إال إذا تخلت عن االنقالب، ولكن في اليوم التالي حد

الموظفين، فقد منعتهم فتح من مزاولة أعمالهم في يوم االنقسام، ولكن بعد يوم سمحت لهم بالخروج 

إلى وظائفهم  وتم هذا كله نتيجة االرتباك والتخبط اللذين تعيشهما حركة فتح، ونتيجة اللكمة القوية 

 .(1)ساحق في عملية االنتخابات التشريعيةالتي تلقتها فتح من حماس، وهي الفوز ال

رئيس )عزام األحمد(  م(، طالب2007وفي فترة االنقالب على االنتخابات التشريعية سنة) 

جراء انتخابات مبكرة حاوالت فتح بتغيير الوضع فم ،كتلة فتح في المجلس التشريعي بحل المجلس، وا 

بدخول أجهزة األمن الفلسطينية التي معظم كوادرها تطورت إلى أن اتخذت مساراا جديداا متمثالا الراهن 

توفيق )من حركة فتح على خط الجدل السياسي فقد ذهب مدير المخابرات العامة في الضفة الغربية 

أن  وقال: إلى محاوالت التحريض على الخروج في مسيرات ضد وزير الداخلية والحكومة (الطيراوي

 .(2)جهازه سيكون سنداا وعوناا للمتظاهرين

أن حركة فتح كانت ضد االنقالب وكان من المفروض " نفى ذلك بقوله: (توفيق الطيراوي)لكن 

في اليوم التالي لالنقالب، فإما أن تعلن غزة منطقة متمردة، أو أن تقطع  إجراءاتأن تكون هناك 

 (3)قطحتى يعود قطاع غزة إلى حضن السلطة، وهذا ما جرى ف اإلمكانياتجميع الرواتب، وتوقف كل 

مدير المركز  (راجي الصوراني)من األحداث التي وقعت نتيجة االنقسام ما قاله الدكتور 

الفلسطيني لحقوق اإلنسان في مقابلة أجرتها معه قناة )الحوار(: إن اتفاق مكة الذي عقد هو عبارة عن 

لوحدة الوطنية الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء في حكومة ا (غازي حمد)، ويقول المحارباستراحة 

                                                 
1
 .26/2/2019،الساعة:العاشرةصباحاً،رامهللا(،سابقا   اإلعالمنبيل عمرو)مستشار الرئيس عرفات ووزير مقابلةمعالدكتور:
2
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3
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في  نه لم يعالج قضية المؤسسة األمنية مما زاد األمر تعقيداا اتفاق مكة كان يعتريه نقص وهو أ إن

 .(1)الشارع الفلسطيني

طلق عليه اليوم األسود؛ وذلك ألن ما حدث في هذا اليوم أُ  (م2007حزيران عام  (14ويوم 

ذه الجريمة التي اقترفت في هذا اليوم من يعد جريمة نكراء جرت أحداثها على مدار عدة أيام، فه

ت إلى قتل العديد من المدنيين واألبرياء الذين ال دخل لهم في ما جرى بين الصعب غفرانها؛ ألنها أدّ 

الفصليين، ومن المؤسف أن مرتكبي هذه الجريمة ليسوا من عامة الشعب، بل إنهم من القياديين 

س، وكانت المحصلة النهائية لهذه األحداث الدموية التي أنفسهم الذين هم في إطار حركتي فتح وحما

جرت متمثلة في استيالء حماس بالقوة العسكرية على زمام األمور وسيطرتها الكاملة على قطاع غزة، 

، ي والمخابرات العامة في قطاع غزةوقامت باالستيالء على المراكز األمنية وتفجير مباني األمن الوقائ

بطرد عناصر السلطة الفلسطينية، فأفضى ذلك إلى لجوء العديد من القيادات  باإلضافة إلى قيامهم

 .(2)وأبناء فتح للهروب، وترك غزة خوفاا على حياتهم أو البطش بهم

تردي  أن ما جرى من أحداث ووقائع في تلك الفترة ما هي إال حصيلة ونستنتج مما سبق 

الفلسطينيين سيطرتهم على الوضع وفقدان ثقة ، باإلضافة إلى فقدان القادة األوضاع في قطاع غزة

نتيجة قيام  الشعب بهم، فتوالت األحداث في قطاع غزة، وتبلورت وازداد األمر تعقيدا، وهذا أيضاا 

القيادة األمنية من قياديي فتح بترك مقراتهم في قطاع غزة، والهرب منها، فهذا األمر أدى إلى تمرد من 

عمال العنف والتخريب بكل قاموا بأ إذضباط من حركة حماس والقبل الشعب، ومن قبل الجنود 

 سهولة.

تفجير األمن في  برز أحداث االقتتال الذي وقع بين الفصلين الكبيرين متمثالا كان من أ 

:"إن عناصر من القسام (يوسف عيسى)، وقال مدير عام األمن الوقائي العميد الوقائي في خان يونس

                                                 
1
.2007/6/15،وثائقي من انتاج قناة الحوار،برنامجماذاحدث
2
https://www.alwatanvoice.com،2016/6/14،في تاريخ الشعب الفلسطيني األسوداليوم بوشعبان،حاتم،أ
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فل المقر وزرع عبوة ناسفة كبيرة الحجم، مما أسفر عن سقوط جرحى قاموا به من خالل حفر نفق أس

وضحايا نتيجة االنفجار الذي هز المنطقة، وأطلقت النار على مسيرة مناهضة لالقتتال في مدينة غزة 

، وكان (من بينهم طفلة ثالثة عشر مواطناَ )مما أفضى إلى قتل عدد من المواطنين، فبلغ عدد القتلى 

 .(1)في االشتباكات المسلحة بين فتح وحماس (ستين مواطناا  )غعدد الجرحى يبل

 422))( (2007األولى من سنة  أشهربلغ عدد قتلى ظاهرة الفلتان األمني خالل الستة  

التي تلت الحسم  أشهر، فيما لم يتجاوز عدد قتلى الفلتان األمني في الستة جريحاا ( 1,946)و قتيالا 

 .(2)قتيال ((60( 2007/6/14العسكري الذي نفذته حماس في )

وأكد الرئيس )محمود عباس( ورئيس الوزراء )إسماعيل هنية( ضرورة وقف االقتتال الدائر في 

غزة، حيث جرى ذلك من خالل اتصال هاتفي بينهما، وتضمن االتصال كذلك ضرورة بذل الجهود 

لغة الحوار،  إلىالعودة  إلىة الالزمة والتواصل مع كافة األطراف ذات العالقة لوقف االقتتال، باإلضاف

 .(3)واحترام االتفاقيات التي وقعت لحماية الوحدة الوطنية

لجنون، محذراا في ووصف الرئيس )محمود عباس( االشتباكات الداخلية في قطاع غزة با

ن استمرار االشتباكات والصدمات سيؤدي إلى انهيار قطاع غزة، وأكد أنه يجب أن الوقت ذاته من أ

ك الدماء من كافة األطراف، أن كل من يحمل السالح ويهاجم ويعتدي هو المسؤول عن يتوقف سف

 .(4)عمله هذا

م اسعن الناطق ب ما نقلته وكالة معاا  ومن األحداث المهمة التي وقعت في هذا اليوم أيضاا  

على  نه تم إغالق كافة المؤسسات التابعة لحماس في جنين احتجاجاا إ كتائب األقصى في جنين قوله:"

نه تم إمهال ركة فتح"، وأضاف الناطق أالجرائم التي ترتكبها كتائب القسام والقوة التنفيذية بحق أبناء ح

                                                 
1
.4097،21،العدد2007/6/14،جريدة األيام 
2
.88(،المشروع الوطني الفلسطيني أزمةقراء نقدية في تجربة السلطة الوطنية )سعد،وائل،
3
.4181،15،العدد2007/6/14،الحياة الجديدة 
4
.4097،21،العددجريدة األيامعزالدين،حسام،
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إن حركة فتح تمتلك في  :"مستشفى الرازي التابع لحماس مدة يومين إلخالئه من المرضى، وقال أيضاا 

ذا لم يتم وقف االعتداء على عناصر فت ح بغزة سنقوم بتصعيد جنين أربعمائة عنصر مسلح، وا 

 .(1)إجراءاتنا بحق نشطاء وقادة حماس بجنين"

ذا ما تداولته التقارير ثمة عنف مفرط واكب األحداث والتطورات التي نشبت في غزة، وه

حيث االغتياالت وهدم المنازل والتعذيب والضرب، باإلضافة إلى اإلهانة والمعاملة المذلة  ،الدولية

 وأيديولوجيةتعبئة سياسية  ى حد السماح بالمواجهة العسكرية، كان هذا بمثابةللكرامة وتصاعد األمر إل

 .(2)، كل ذلك قاد إلى الوصول إلى هذه المرحلة من العنفوشحن النفوس ضد الخصم

ولكن في نهاية المطاف باتت حماس تحكم سيطرتها الكاملة على قطاع غزة، ولكن مقابل  

ي؛ وذلك بسبب فرض سيطرتها على القطاع، مما أدى إلى ذلك خسرت االعتراف اإلقليمي والدول

قليمياا  فرض الحصار على القطاع، عربياا  من اإلغالق التام  باإلضافة إلى أنها عانت كثيراا  ودولياا  وا 

المنفذ الوحيد لقطاع غزة مع  معبر رفح إغالقتم  إذعليها، ووقف الدعم على كل األصعدة للقطاع، 

ة إلى منع إسرائيل الصيادين من الصيد، وكذلك منعت إسرائيل سفن كسر العالم الخارجي، باإلضاف

 .(3)الحصار من الوصول إلى غزة واعتقلت من كان على متنها وأعادتهم إلى بالدهم

فتح لم توصل غزة إلى كارثة إنسانية كما هي  قائالا:" وأشار إلى ذلك الدكتور نبيل عمرو، 

مواطن الغزاوي يشرب مياهاا ، وكان الوحة بال قيد او شرطوط مع مصر مفتالحال اآلن، كانت الخط

 .(4)، وال يوجد انقطاع للكهرباء كما هو حاصل اآلن"صافية

وبسبب  ،قطاع غزة ذي المساحة الضيقة، والتعداد السكاني الضخم إدارةحماس في فشل إن  

انتشار الفقر والبطالة مما و  كبيرة مثل انقطاع رواتب الموظفين وقع القطاع في أزمة، سوء اإلدارة هذه

                                                 
1
.4181،15،العدد2007/6/14 الحياة الجديدة، 
2
.54،القضية الفلسطينية في مفترق الطرقعبدالعليم،،محمد
3
https://www.alwatanvoice.com،2016/6/14،في تاريخ الشعب الفلسطيني األسوداليوم بوشعبان،حاتم،أ
4
 .26/2/2019،الساعة:العاشرةصباحاً،رامهللا(،عالم سابقا  ر اإلرو)مستشار الرئيس عرفات ووزينبيل عممقابلةمعالدكتور:
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يجاد، تغيير هذه الحكومة والتخلص منهالعديد من المواطنين في القطاع بمطالبة ا إلى أدى حكومة  وا 

دارة أوضاعها االقتصادية أخرى إذ إن هذا الحصار منع من  ،بديلة تقوم بتسيير أعمال القطاع وا 

فسوء  ، وهي تدر عليهم الدخل،ينتجها القطاع ومنع كذلك توريد السلع التي استيراد الكثير من الموارد

كاد أن ، باإلضافة إلى دخل محدود ،إلى رفع األثمان للمنتجات االقتصادية والحصار أفضى اإلدارة

 .(1)تسريع عجلة االقتصاد الالزمة لعدم القدرة على يكون معدوماا 

 في  هنية(بإقالة حكومة ) صدر قراراا مهم وهو أن الرئيس)محمود عباس( أ ثمة حدث

، وتسارعت األحداث بشكل دراماتيكي، ففي حين كانت (2)، وتشكيل حكومة طوارئ(م15/6/2007)

وتحريرها لقطاع  حركة حماس تستكمل سيطرة قواتها على غالبية مقار األجهزة األمنية وتعلن انتصارها

يل هنية( وقرر قلب الرئيس محمود عباس األوراق وأقال حكومة )إسماع ،(قطعان العمالء)غزة من 

إعالن حالة الطوارئ، وتشكيل حكومة طوارئ، ولكن حماس رفضت ذلك، ومع هذا جاء قرار الرئيس 

أمين عام الرئاسة بعد ساعات من اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة  (الطيب عبد الرحيم)الذي أعلنه 

إن ما  حركة حماس:"المتحدث باسم  (سامي أبو زهري)، وقال التحرير أوصت فيه بإقالة الحكومة

من قطعان المستوطنين،  بعد تحريره أوالا  (قطعان العمالء)للقطاع من  يجري في غزة هو تحرير ثانٍ 

 ،وأضاف نحن كنا مضطرين لهذه الخطوة بعد أن فشلت كل الوساطات لوقف الجرائم من هذه الفتنة

ة حقيقية من طرف الرئيس ، وقال: إذا كانت هناك جديحماس على استعداد لوقف االقتتال وأكد أن

 محمود عباس لوقف هذه األحداث فنحن جاهزون".

ة، إال أن هذا باإلضافة إلى أن واشنطن كانت تدرس نشر قوة دولية لحفظ السالم في قطاع غز 

عود إلى احتالل قطاع غزة؛ وذلك ، أما بالنسبة إلسرائيل فأوضحت أنها لن تحماس رفضت هذه الفكرة

                                                 
1
.32،القضية الفلسطينية في مفترق طرقمحمد،عبدالعليم،
2
.4182،العدد2007/6/15،جريدة الحياة 
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قنبلة موقوتة،  –في نظرها -؛ فقطاع غزة (1)من حلها يد من المشاكل بدالا ن احتاللها سوف يز أل

 ويستنزف طاقاتها المادية والبشرية.

وصفت حماس أن ما وقع من أحداث إنما هو انقالب ضد الشرعية وتجاوز للقوانين، اذ قام  

تمخض م فياض الحكومة التي شكلها سال ال شك في أنّ ، و (2)فياض بإعالن تشكيل الحكومة الجديدة

وسيطرة حماس على قطاع غزة  ،نتيجة حوادث الفلتان األمنيّ و االنقسام الحاصل بين الفصيلين،  عنها

ة ، وسبب بقائها واستمراريتها هو هذا االنقسام، وعلى الرغم من معاناتها من شرعيّ (م2007)عام 

، فهذا ساعدها على ائيليّ سر ا  و  يّ ودول يّ لسطينية، إال أنها حظيت بدعم عربمنقوصة على الساحة الف

 .(3)االستمرار والبقاء

سالم )ى الحقيبة المالية فيها رئيسها ، وتولّ (4)من اثني عشر وزيراا  تألفتفحكومة الطوارئ       

حقيبة الداخلية، ولكن  (عبد الرازق اليحيى)حقيبة الخارجية، و (وزياد أبو عمر )م ، في حين تسلّ (فياض

قرار  يّ أ نّ إ ":إذ قال ،الناطق باسم حماس (ي برهومفوز )ح به ا ما صرّ هذا الوضع رفضته حماس، وهذ

سماعيل إبدالا من رئيس الوزراء الحالي ) ق بتعيين رئيس للوزراءاتخاذه من الرئيس عباس فيما يتعلّ  يتمّ 

نما معها ولن نتعاملَ  ،بها ولن نعترفَ  ،ةهذه الحكومة غير شرعيّ  هنية( مرفوض، وأضاف أنّ  ، وا 

 .(5)"فلسطينيةٍ  ّيةٍ طنية التي جاءت بشرعلحكومة الوحدة الو دعمنا 

وذلك  ،ق للرئيس إقالة الحكومة، إال أنه يحّ لرغم من رفض حماس لحكومة الطوارئعلى ا     

عالن حالة إله  ، وكذلك يحقّ المعدل ساسيّ جاء في القانون األ علىفي ذلك  مستنداا  ،عبلمصلحة الشّ 

                                                 
1
.4098،1العدد،2007/6/15جريدة األيام،  
2
.4183،1العدد،2007/6/16جريدة الحياة، 

3
www.alzaytouna.net،20/11/2010،حكومة سالم فياضصالح،محسن،
4
ة(،تشكيلةالحكومة:الدكتورسالمفياض)رئيسالوزراءووزيراللماليةوالخارجية(،وعبدالرازقاليحيى)وزيراًللداخليةوالشؤونالمدني

وا المحلي للحكم )وزيراً البندك لالقتصادوزياد )وزيراً حسونة كمال ومحمد المرأة(، وشؤون للسياحة وزيراً دعيبس) وخلود لزراعة(،
فتحيعبدواألشغالالعامةواالتصاالت(،ولميسالعلمي)وزيراًللتربيةوالتعليمالعاليوالثقافة(،سميرعبدهللا)وزيراًللعملوالتخطيط(،و

الما ورياض للصحة(، )وزيراً مغلي واشرفهللا االجتماعية(، والشؤون لألوقاف )وزيراً بواطنة جمال والعدل(، لإلعالم )وزيراً لكي
الطوارئالفلسطينية تشكيلةحكومة للنقلوالمواصالت(، )وزيراً مشهورأبودقة لشؤوناألسرىوالشبابوالرياضة(، العجرمي)وزيراً

.158،مجلة الدراسات الفلسطينيةبرئاسةسالمفياض،
5
 https://www.arab48.com(، (17/6/2007،حكومة الطوارئ تؤدي اليمين القانونية وحماس تعتبرها حكومة غير شرعية 

http://www.alzaytouna.net/
https://www.arab48.com/
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رت من ة الفلسطينية برّ وهناك دراسة قانونية نشرتها البيادر السياسيّ  ح،الطوارئ عند وجود عصيان مسل

ى في حال لم تكن إقالتها ة حتّ حكومة الوحدة الوطنية فاقدة للشرعيّ  خاللها تشكيل حكومة الطوارئ؛ بأنّ 

عضائها )وزراء فتح والمستقلين الذين أوذلك بسبب فقدانها ألكثر من ثلث من قبل عباس دستورية؛ 

 .(1)اذ الطوارئإنقت عباس(؛ لذلك تم تشكيل حكومة على قرارا او وافق

 تمّ  (م2007موز// ت13)وقبل انتهاء مدة حكومة الطوارئ المحددة بشهر واحد، وفي يوم          

ة مجموع أعضائها ستّ  ليها ليصبحَ إبإضافة أربعة وزراء  ، فصدر مرسوم رئاسيّ توسيع هذه الحكومة

التعامل  حيث تمّ  ،، وفي اليوم التالي قدمت حكومة فياض استقالتهام فياضبمن فيهم سال وزيراا  عشر

 .(2)معها بعد ذلك باعتبارها حكومة تسيير أعمال

ونتيجة هذه األحداث كان ال بد من وجود محاولة جادٍة وصادقٍة إلنهاء حالة االقتتال، والعمل 

ية إلنهاء حالة االنقسام وأبرمت في على وحدة الصف الفلسطيني، وتم ذلك من خالل المبادرة اليمن

 ، ونصت هذه االتفاقية على:(م/2007آب5/)تاريخ 

  والتقيد بما التزمت (م(2007/6/13ما كانت عليه في غزة قبل تاريخ  إلىالعودة باألوضاع ،

جراءبه منظمة التحرير الفلسطينية   .(3)انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية وا 

  على  (م2007)واتفاق مكة عام  (م2005)اتفاق القاهرة عاماستئناف الحوار على قاعدة

ن السلطة الفلسطينية تتكون من سلطة الرئاسة الشعب الفلسطيني كل ال يتجزأ، وأ نأساس أ

المنتخبة والبرلمان المنتخب، والسلطة التنفيذية ممثلة بحكومة وحدة وطنية، وااللتزام بالشرعية 

 الفلسطينية بكل مكوناتها.

 لدستور والقانون الفلسطيني وااللتزام به من قبل الجميع.احترام ا 

                                                 
1
.95،صراع الصالحيات بين فتح وحماسعيتاني،مريم،
2
 www.alzaytouna.net،20/11/2010،حكومة سالم فياضصالح،محسن،
3
 .وثائقالمصالحةالفلسطينيةوكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 

http://www.alzaytouna.net/
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  إعادة بناء األجهزة األمنية على أسس وطنية، بحيث تتبع السلطة العليا وحكومة الوحدة

 فصيل بها. أليالوطنية وال عالقة 

  تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتالفية تمثل كل الفصائل بحسب ثقلها في المجلس التشريعي

 .(1)على ممارسة مسؤولياتها كاملةوتكون قادرة 

  ،تشكيل لجنة من خالل الجامعة العربية تتكون من الدول ذات الصلة، مثل مصر والسعودية

وسوريا، واألردن، وتكون اليمن مستعدة للمشاركة إذا طلب منها ذلك، وتكون مهمتها تنفيذ ما 

 سبق.

 ز فصائلي، وتخضع للسلطة دون تميي أشخاص ذوي كفاءات تتكون المؤسسات الفلسطينية من

 .(2)العليا بحكومة الوحدة الوطنية

أنه في ظل هذه األوضاع التي كانت تعاني منها الساحة الفلسطينية، وعبر  ويتضح 

المحاوالت والجهود المستمرة من اجل الوصول إلى حل يرضي كل األطراف، كانت إسرائيل تسعى إلى 

ياسية في قطاع غزة، إذ كانت الظروف الداخلية مساعدة استغالل هذه الفرصة لكي تحقق أهدافها الس

على غزة وكانت في هذا تلقى كل الدعم من الدول الحليفة لها  ومواتيه لقيادة إسرائيل لتشن حربٍ 

 وبخاصة من الواليات المتحدة.

 السياسية آثار النقسام

 على الحالة  سلبيةا  اا أن يكون لالنقسام الداخلي الذي حل بالساحة الفلسطينية آثار  من المؤكد

بسبب هذا النزاع بين اكبر فصيلين على الساحة  كبيرٍ  التي تأثرت بشكلٍ  ،االجتماعيةالسياسية و 

 من هذه اآلثار حيث تمثلت فيما يلي: وسنذكر مجموعة ،الفلسطينية

                                                 
1

.44،لمصالحة الوطنية الفلسطينية محطات ووثائقفتح،ا–حركةالتحريرالوطنيالفلسطيني
2
omhttp://www.alatarre.c 

http://www.alatarre.com/
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  عاقته من حيث خدمته للتوجه اإلسرائيليخطورة االنقسام، تظهر ، أو مدى معارضته وا 

الوطنية الفلسطينية في مواجهة اإلعالم والدعاية اإلسرائيلية، الهادفة إلى تحقيق  يةستراتيجلال

، بوصفه وأوروبياا  ،استراتيجياا  التفهم األمريكي باعتباره حليفاا  تفهم عالمي ما أمكن وتحديداا 

كبر في منطقة الشرق األوسط، سواء الحتياجات إسرائيل األمنية، أو لشروط لدور أ متطلعاا 

فاالنقسام أبطل من قيمة  ،(1)من حله ها الخاصة لناحية التحول إلى إدارة الصراع بدالا قيام

مكانية تطبيق قرارات الشرعية ا مكاناتها حول فلسطين؛ ألوا  ن الشرعية الدولية تتحدث لدولية وا 

 .(2)عن الضفة وغزة، باعتبارها وحدة واحدة

  االستحقاق األكبر المطلوب منها والمتمثل وفر االنقسام الفرصة المواتية إلسرائيل للتهرب من

، حيث (م(1967في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الداعية إلى إنهاء االحتالل الذي بدأ عام 

فتح الباب أمام الذرائع اإلسرائيلية لالدعاء بعدم جدارة الشعب الفلسطيني وجاهزيته للحل وتسلم 

يق ويعطل استكمال الجاهزية الوطنية إلقامة على أن االنقسام يع زمام أموره بنفسه، فضالا 

 .(3)الدولة الفلسطينية المستقلة؛ وبالتالي لن يكون هناك دولة فلسطينية دون قطاع غزة

 على  ضعف االنقسام مشروع السالم الفلسطيني؛ وذلك ألن الرئيس )أبو مازن( بات ضعيفاا أ

صالحياته ال يحق له اتخاذ  نه رئيس منتهيةمفاوضات؛ وذلك بسبب اعتبار حماس إطاولة ال

 .(4)القرارات

 في الضفة  واحداا  سياسياا  رغم بقائه رابطاا  ،انعكست حالة االنقسام على دور المجلس التشريعي

في البنية  كبيراا  الغربية وقطاع غزة، وتعطيل سن القوانين والتشريعات، مما الحق ضرراا 

الفلسطيني االستقرار السياسي، السياسي  السياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وافقد النظام

                                                 
1
.22،القضية الفلسطينية بين االنقسام والمصالحةالريماوي،ظافر،
2
.98،التحوالت السياسية في فلسطينأبوركبة،طالل،
3
.48،القضية الفلسطينية بين االنقسام والمصالحةالريماوي،ظافر،
4
.136،المشروع الوطني الفلسطيني،براهيمإ،ابراش
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اوجد االنقسام حكومتين منفصلتين: حكومة بالضفة الغربية برئاسة سالم فياض وحكومة  كما

 .(1)مقالة في قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية، مما شوه النظام السياسي الفلسطيني

 اإلسرائيلية، التي من  قاد هذا االنقسام إلى إحداث انقسام جغرافي يسهم في خدمة المصالح

في تشويه صورة المشروع الوطني الفلسطيني  ثر أيضاا صلحتها تشتيت الشعب الفلسطيني، وأم

على انه أدى  وتشويه صورة المقاومة عند العرب والمسلمين، وعند الدول األخرى، هذا فضالا 

زيادة  إلىه أفضى الفتن الداخلية؛ فهذا جميع وآثارالقطيعة بين أبناء الشعب الفلسطيني،  إلى

 .(2)التدخالت الخارجية في شؤون القضية الفلسطينية 

  االعتراف بمنظمة التحرير، كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب استمرار رفض حركة حماس

الفلسطيني يؤدي إلى إلغاء حقوق الالجئين؛ وذلك من خالل إلغاء من يمثلهم وهي منظمة 

وضعت نفسها في مأزق سياسي وذلك عندما قامت  التحرير الفلسطينية، فحركة حماس

بتشكيل حكومة سياسية داخل قطاع غزة بعد فصلها عن الضفة، فهذا يخدم المشروع 

اإلسرائيلي الذي يهدف إلى تشتيت الشعب وتمزيق كياناته، ويعمل على استغالل االنقسام 

 .(3)الشعب الفلسطينيللتشكيك في تمثيل لخدمة مصلحتها، فإسرائيل تستغل حالة االنقسام؛ 

  ّويلزم من  ل االنقسام غزة إلى منطقة منكوبة، وهذا يعني أنها ال تسطيع إغاثة نفسها بنفسهاحو

نشب هناك و  ،من الصيد معبر رفح، ومنع الصيادين وأغلق، ، فشدد الحصارإغاثتهاالعالم 

ت وتحولت إلى عنف داخلي وتوتر، وانتشرت البطالة والفقر، وانقطعت غزة عن العالم وانعزل

 .(4)منطقة منكوبة

                                                 
1
.65،النظم االنتخابية التشريعية اثرالبزم،إبراهيم،
2
.161،في قطاع غزة (2007)حداث حزيران أعودة،كفاح،
3
 .162،في قطاع غزة م(2007)حزيران  أحداثعودة،كفاح،
4
.12/3/2019،،الساعة:الثانيةعشرةمساءًبيتلحم(،ناصر اللحام)رئيس تحرير وكالة معا   :الدكتورمقابلةمع
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 نتيجة هذا االنقسام الذي شتت الشعب  وى االقتصاد الفلسطيني بشكل كبيرتراجع مست ،

 .(1)عضهما البعضبعن ( وفصل جسمي الوطن )غزة والضفة

 

 آثار النقسام الجتماعية

الذي  كان لالنقسام نتائج على المستوى االجتماعي فقد تضرر الشعب الفلسطيني من الوضع

طرأ على الساحة الفلسطينية إلى أن وصل األمر إلى االنقسام الشعبي، إذ تحول االنقسام من منحى 

إلى منحى آخر، فكان في السابق فصائلياا وسلطوياا ومن ثم أصبح شعبيا فهذا التحول شديد الخطورة 

 .(2)على الجذور والمقومات األساسية للقضية والشعب والنضال الوطني

هناك تسوية إقليمية مفروضة يجد الجميع نفسه غير قادر على منعها، ولكن هذا  وقد يكون

احتمال بعيد، باإلضافة إلى أن الوضع سوف يستمر لفترة أطول، وهذا على حساب القضية والشعب 

 .(3)الفلسطيني وعلى حساب الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني

وحالة لناس في حالة انفصام وكره وحقد ا، وسيبقى وحدةوفي ظل االنقسام لن يكون هناك 

 .(4)االنقسام تفضي إلى حالة ضعف عام وكامل في أوصال الشعب الفلسطيني

، وهي األسرة والمدرسة، ولذلك شريحتين في المجتمع الفلسطيني مّ هكان لالنقسام تأثير على أ       

 قويةٍ  سرةٍ أُ اء جل بنأ، من ب الفئويّ صّ عن التع سرة بعيداا لأل ّية  االجتماع ئة  عادة التنش  إمن  دّ فال بُ 

على مواصلة  اا قادر  كون مجتمعاا ، وبالتالي يُ يات الداخلية والخارجيةجهة التحدّ جل مواأمتماسكة، ومن 

                                                 
1
 3/3/2019،صباحاًالساعة:الحاديةعشر،الخليلخب عن حركة حماس(،تنزار رمضان)عضو مجلس تشريعي منالدكتور:مقابلةمع
2
.116،22 ،العدد(2019ذارآ26)،جريدةالحدثالفلسطيني،االنقسام الشعبي،عمرو،نبيل
3
 .26/2/2019،الساعة:العاشرةصباحاً،(،رامهللاسابقا اإلعالمنبيل عمرو)مستشار الرئيس عرفات ووزير مقابلةمعالدكتور:
4
 .3/3/2019،صباحاً،الساعة:الحاديةعشرالخليل،نزار رمضان)عضو مجلس تشريعي منتخب عن حركة حماس(مقابلةمعالدكتور:
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 تتفّشىت الكراهية أ، وبدعلى أنفسهم الطالب في المدارس انقسموا ، كما أنّ يّ ر ي والتحرّ مشروعه الوطنّ 

 .(1)رس عن الصراع القائمبينهم، ولذلك يجب تحييد المدا

، الذين عن بقية العالم وضاع معظم سكان القطاع المعزولين تماماا أي لى تردّ إوأدى االنقسام      

بحيث  عات من الخارج،غاثية من وكالة الغوث، والتبرّ مساعدات اإليعتمدون في جانب معيشتهم على ال

النسيج  تفكك ذلك إلى وأفضىرة؛ دالت البطالة والفقر بصورة كبيارتفاع معذلك تمّخض عن 

، يمق  فقار في الالمزيد من اإل أسهمت في والدةظاهرة الفقر والبطالة  نّ أخطر من هذا ، واألاالجتماعيّ 

منية في العديد من االنحرافات األ استغالل البعض من الفقراء والمحتاجين رل ويسّ ا سهّ ممّ 

والسبب  ؛خالق، وفي النظام، وفي العدالةفي األ اا فقر  يضاا أتشمل  ، فظاهرة الفقر أصبحتواالجتماعية

 .(2)في ذلك هو االقتتال الداخلي القائم على الساحة الفلسطينية

خر واآل هو فتحاويّ  منصبح هناك أفرق بين العائلة الواحدة، فيُ  وأصبح االنقسام أيضاا        

سرة الفلسطينية مناعتها قدان األفُ  لىإضافة فخاذ، هذا باإلألى إ ، وانقسمت العائالت أيضاا حمساويّ 

، وأبنائه   وكذلك بين األب ،بين الزوج وزوجته سرية  األ ذ حدث شرخ كبير في العالقات  ؛ إالداخلية

 ر االجتماعيّ القطيعة األسرية؛ بسبب تغلغل الحقد والكراهية، وقلة التزاو  لى حدّ ا إحيانا األمر أ ووصل

العنف ، وازدياد ظاهرة االجتماعيِّ  خ  سّ طالق والتفحاالت اللى تزايد إضافة إة، في المناسبات الخاصّ 

نتيجة هذا  مستمرّ  وتوترٍ  ة من قلقٍ ثار نفسيّ والدة آلى إضافة ، باإلمن المدارسرب ، والتسّ سريّ األ

 .(3)الصراع

 ث حاالت الهرب والتهجير القسريّ إذ أحد ؛فراد العائلة الواحدةأت لى تشتّ إ يضاا قاد أاالنقسام و        

ساء لى زيادة معاناة النإدى ذلك أياب الزوج بسبب الهرب أو الموت، ت العائلة الواحدة، ونتيجة لغتشتّ و 

                                                 
1
.75،االنقسام الفلسطيني وأثره على البنية االجتماعيةمرزوق،عالء،
2
http://www.ahewar.org،واالنقسام وآثارهما االقتصادية واالجتماعيةالحصار الصوراني،غازي،
3
 .75،االنقسام الفلسطيني وأثره على البنية االجتماعيةمرزوق،عالء،

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=182510&r=0
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رة على ، وذلك من خالل السيطعليهنّ  شخاص الذكور المقربين منهنّ ة؛ وذلك بسبب سيطرة األاليوميّ 

عن مساحة من  بحثاا  ردهنّ لى االنتقال للعيش بمفإالنساء بعض ة؛ مما دفع اليوميّ  وشؤونهنّ  مصاريفهنّ 

واالغتصاب بين لى قطع العالقات الوطيدة بين الجيران وتبادل التهديدات بالقتل إضافة باإل ة،الحريّ 

 .(1)، وتبادل نظرات االحتقار واالزدراء بين الجيرانالجيران بشكل دائم

 االجتماعية   ل صوره  بكّ  يم النفاق االجتماعيّ انتشار ق   أيضاا ثار التي نتجت عن االنقسام ومن اآل     

خضوع وتراكم الخوف في ، والحباط أو اليأسلى اإلإيل تكالية، وانتشار المَ ة، أو الالمباالة واالوالسياسيّ 

نتشار اباب، إلى جانب وية الهلوسة بأنواعها بين الشّ دأرات و انتشار المخدّ  إلىضافة صدور الناس، باإل

ة الجتماعيّ في مجتمعنا أصبح همهم هو االنخراط في الحياة االكثيرين  الجرائم واالنتحار لدرجة أنّ 

 ذّ االشّ  ة لهذا المسار االجتماعيّ ، والنتيجة الحتميّ ة، والحفاظ على سالمتهملتأمين مصالحهم الخاصّ 

، وروح التراجع جاعةروح الشّ  ، وروح المكر محلّ روح الكرامة روح الخضوع محلّ  حلّ تَ  تقضي بأن

ب ة والتعصّ انتشار العدميّ  إلىضافة باإل، روح المقاومة روح االستسالم محلّ و ، روح المبادرة محلّ 

 .(2)ديةروح الديمقراطية والتعدّ  عمى المنغلق محلّ األ

، وتنازع الصالحيات بين الحكومتين في ة في السلطة الفلسطينيةة السياسيّ زموأدى استمرار األ         

اع غزة، لموظفي السلطة الفلسطينية في قط ، واالجتماعية  دية  تفاقم األوضاع االقتصا إلىغزة ورام اهلل 

ها قطع ، ومنمن الحكومتين التي اتخذتها كلّ  فةَ المختل جراءات  اإل نّ إ، حيث والمدنيّ  يها العسكريّ بشقَ 

 نّ أالمدنية، كما دد بطريقة تتجاوز قانون الخدمة ، وتوظيف موظفين جُ فينرواتب العديد من الموظّ 

جهزة و األألوظيفة المدنية في كل من اواستبدال المئات  هم،وتهميش آخرين قصاءا  و  ،موظفين حاللإ

قدرتهم على توفير  وانحسار، ةآثار خطيرة على أوضاعهم المعيشيّ منية في قطاع غزة؛ أدى إلى األ

                                                 
1
.52،لفلسطينياآلثار المترتبة على االنقسام االشعيبي،محمدفيصل،
2
 http://hadfnews.ps/post/47007/11/10/2018،وضاع االجتماعية )الطبقية( في الضفة الغربيةاألالصوراني،غازي،
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، وممارسة في وقف نشاطات الكتل الطالبية يضاا أب االنقسام ، وقد تسبّ مصادر رزقهم وأفراد أسرهم

 .(1)تشكيل الحياة الطالبية في اا مهم اا باعتبارها موقع ،حياة الديمقراطية في الجامعاتال

ويتضح أّن هذه اآلثار مست حقوق األشخاص المدنيين، فتّم القتل والتعذيب، واالعتقال، فذهب        

إلى  ضحية هذا االنقسام األطفال والشيوخ والنساء في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما أدى أيضاا 

تهجير العديد من العائالت بشكل قصري للحفاظ على حياتهم وحياة أطفالهم؛ فأدى هذا إلى تدهور 

 األوضاع في فلسطين بشكٍل عام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
.76،االنقسام الفلسطيني وأثره على البنية االجتماعيةمرزوق،عالء،
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 موقف الفصائل الفلسطينية من النقسام: الفصل الثالث

 

  حركة فتح أولا : 

  ثانياا: حركة حماس 

   ثالثاا: الجهاد اإلسالمي 

  :الجبهة الشعبية رابعاا 

  الجبهة الديمقراطية خامساا : 

  حزب الشعب سادساا : 

  الفلسطينية : المبادرة الوطنيةسابعاا 

  األسرى: ثامناا 
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 :الفصل الثالث

 من النقسام  ةالفلسطيني الفصائل موقف

ى ليست جزءاا أساسياا من االنقسام الذي فرض نفسه علعلى الرغم من أن الفصائل الفلسطينية 

 بذلت جهوداا الوسيط في الصراع بين فتح وحماس، و  حاولت أن تقوم بدور إال أنها الساحة الفلسطينية،

ولم  ،حالة التوتر التي كانت سائدة بين الفصيلين الكبيرينوتخفيف  حاولت من خاللها التهدئة كبيرة 

وحماس  فتح لى حركتي، وألقوا بالالئمة عمن الفصائل سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة يؤيد أيّ 

منظمة التحرير  تحتالفصائل المنضوية  نّ أالالفت للنظر  نّ أمور، غير ليه األإبسبب ما وصلت 

( قد شاركت في اجتماعات المجلس الشعب وفداا وحزب  الشعبية والديمقراطية الفلسطينية )الجبهتان

، وفي توفير داة ضغط ألخذ الّشرعيةباعتباره أ والذي استخدمته الرئاسة الفلسطينية ،مةللمنظّ  المركزيّ 

، وفي الوقت ذتها لتثبيت سلطتها ومواجهة حماسجراءات والمراسيم التي اتخمن اإل الغطاء لمجموعة

 ،انقالب "حماس" في قطاع غزة وما صاحبه من ممارسات -بقوة–الذي كانت فيه هذه الفصائل تنتقد 

رئاسة أقدمت عليها  منية التيجراءات والحمالت األاإلفي نقد مجموعة المراسيم و  داءها كان باهتاا أ نّ إف

قرب أهذه الفصائل  نّ أر البعض ذلك في ، ويفسّ فة الغربيةحماس في الضّ  ة فياض ضدّ لطة وحكومالسّ 

قرب في موقفهم أوهناك من الفصائل من كان ، لى حماسإلى فتح منها إي ياسّ ا السّ من ناحية برنامجه

ذ كان إ ؛للسالم وبمسار مشروع التسوية (نابوليس)أمر بمؤتمر ق األة عندما تعلّ وخاصّ  ،لى حماسإ

وتعارض  ،حياناا أ تقاطعٍ  لةالفصائل نفسها في حا هذه نّ إوهكذا ف ؛للمؤتمر ولعملية التسوية موقفها ناقداا 

 في يجابيةا إكثر أدوار أ داءوهو ما قد يؤهلها أل ،فتح وحماس :خرى مع كال الفصيلين الكبيرينأ حياناا أ

هم الفصائل التي أومن  (1)وخبراتهامكاناتها إدارة إحسنت أما ذا إيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، تحق

 :خالل فترة االنقسام لٌ افعّ  رٌ ودو  واضحّ  كان لها موقفٌ 

                                                 
1
 .60،م2007ستراتيجيالتقرير االصالح،محسنمحمد،
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 حركة فتح  :أولا 

 حركة فتح كانت ضدّ  نّ أ، )عضو اللجنة المركزية لمنّظمة التحرير( كد توفيق الطيراويأ

من  في اليوم التالي لالنقالب إجراءاتن تكون هناك أنه كان يجب إ :ومن ضمن ما قاله، االنقالب

الداعمة  اتإلمكان توقف كاّل أن ، و قطع كل الرواتبن تُ أو أ، متمردةا  علن قطاع غزة منطقةا ن يُ أضمنها 

نقالب، ن يكون في اليوم التالي لالألى حضن السلطة فهذا كان من المفروض إ لقطاع غّزة حّتى يعود

 هاولأ، فاتفاقيةكثر من أوتم توقيع  ،ن اجتماعكثر مأقد عُ تلك الفترة التي تلت االنقالب خالل و 

، من هذه االتفاقيات يّ ألم تلتزم ب حماس ، لكنّ الثة القاهرة وغيرها الكثيروالث ،والثانية مكة ،صنعاء

ل في هذا المشروع يتمثّ و  ،فتحلحركة  عن المشروع السياسيّ  مختلف تماماا  فكان لحماس مشروع سياسيّ 

 ، والطرف الثانيسرائيلإول األ :طرفان في هذا الّتوّجه يدعمهامة و ة المنظّ لقياد ن تكون حماس بديالا أ

 .(1)الوضع بشكل عام المسلمين، لذلك تردى لإلخوانالحكم فيها كان  نّ أل ؛قطر وتركيا هو

ومؤسسات  ،الشعب الفلسطينيتقود ن تقوم حماس بتشكيل حكومة أمتخوفة من  فتح كانت

حماس  نّ أفتح ب إضافة إلى رؤية عة؛حماس لم تعترف بالعديد من االتفاقيات الموقّ  نّ السلطة؛ وذلك أل

 تلجأ فتح إلى استغالل نأمن  جل ذلك كان ال بدّ أمة، فمن عن السلطة والمنظّ  ن تكون بديالا تسعى أل

 ،ت فتح مكانتها بالسلطة، فاستغلّ الفلسطينية قصاء حماس عن الساحةإجل أ فوذها منجميع قواها ون

وتوقف كّل  ،باعتباره ورقة ضغٍط قويةا ومؤثرةا؛ إذ به تقطع الرواتب عن قطاع غّزة لى المالإ باإلضافة

من خالل  جل تحقيق هدفها المنشود في استرجاع ما فقدتهأالعالقات الخارجية من كذلك و  المستحّقات،

 .(2)فوز حماس في االنتخابات

سواء كانت عمليات  ،لى العديد من التحدياتإحركة فتح خالل مسيرتها الطويلة  رضتتعّ 

 وأ و مواجهات مع دول عربية،أ لمخابرات اإلسرائيلية "الموساد"،التصفية لقيادات في الحركة على يد ا
                                                 

1
.2019/4/8الساعة:الواحدةمساًء،أريحا،،الطيراوي)عضو اللجنة المركزية لحركة فتح(توفيق مقابلةمع:
2
.23،صراع الصالحياتعيتاني،مريم،
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ي االنتخابات ، فهزيمة فتح فكانت سداا منيعاا أمام هذه التحّدياتالحركة  داخلية، ولكنّ الاالنشقاقات 

قوى الصدمات التي تلقتها أمنافستها الرئيسية حماس كانت من م( على يد 2006التشريعية عام )

هذه الهزيمة حتى وقع انقالب حماس وسيطرتها العسكرية على قطاع  ن تستوعبأولم تلبث  ،الحركة

اتها بضرورة (، ونتيجة لذلك تعالت األصوات في صفوف حركة فتح في مختلف مستوي2007غزة في )

 .مر الحركة الذي غاب لسنوات طويلةالتجديد وعقد مؤت

ل هذا المؤتمر شكّ  نّ أالسادس، ورأى البعض  قد المؤتمر الحركيّ عُ ( 4/8/2008وفي تاريخ )        

 ،لقياداتها ووحدتها وحقق تجديداا  ،استعادت من خالله عافيتها وفاعليتها، فلحركة فتح جديدةا  انطالقةا 

 من اإلصالحات البنيوية الستعادة دورها القائد إلى المزيد الحركة بحاجة نّ أخرون آر فيما اعتب

 .(1)والرائد

فتح البرلمانية وتبين ذلك من خالل ما قاله رئيس كتلة  اا وواضح اا وكان موقف الحركة ثابت

لقاء مع  وأو اتصال أحوار  جراء أيّ إنة المركزية لحركة فتح قررت عدم اللج نّ إ )عزام األحمد(:"

)زكريا  مازن القائد العام لفتحف أبو مستوى"، ومن جهة أخرى كلّ  حركة حماس االنقالبية على أيّ 

متابعة جميع أنشطة حركة فتح في ببرئاسة اللجنة القيادية العليا  غا( عضو اللجنة المركزية للحركةاأل

 .(2)غزة

حماس  نّ وذلك ألتجاه حماس؛  اا صارم اا ن تتخذ موقفأعلى حركة فتح وهذا يعني أّنه توّجب 

 عالماإلشر من قبل مركز وهذا تبين من خالل التقرير الذي نُ  ،ط لالنقالب مسبقاا كانت تخطّ 

جاء  فقد (،السياسيّ  واإلقصاءحكومة حماس )وكان عنوانه  ،م(2006)ب آوالمعلومات التابع لفتح في 

شخاص أحالل  ا  و ، ين لحركة فتحلمنتما الموظفينن تقوم بعزل حكومة حماس كانت تسعى أل نّ إ فيه:"

                                                 
1
http://www.wafainfo.ps/atemplate،مركز المعلومات الوطني 
2
.4103،1،العدد2007/6/20،،جريدةاأليامال اتصال وال حوار مع حماسمركزيةفتح:
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السلطة الوطنية  لالنقالب على هيكل شارة واضحةا إفهذا كان  ؛من حركة حماس مكانهم عضاءأو 

 .(1)"والسيطرة عليها

الخطوة التي انتهجتها فتح تجاه حماس، وبخاّصة في مثل هذه األوضاع التي كانت  يعتقد أنّ و 

ذ تحاول حركة إفراد حركة حماس في القطاع، نا ترفض تماماا  سائدة في تلك الفترة كما أن حركة فتح

من  مفادها أنه معينة لحركة حماس فتح السيطرة على بعض األمور في قطاع غزة لكي توصل رسالةا 

 .غياب حركة فتح في ظلّ  وتنفرد فيه ن تفرض سيطرتها الكاملة على القطاعأعب الصّ 

( كان له نظرة مغايرة لألوضاع رئيس حركة فتح مود العالول )نائبوتجدر اإلشارة إلى أّن مح

لى التكاثف والتعاضد بدل التخاصم والتشرذم،  الراهنة آنذاك، فدعا إلى االئتالف بدل االختالف وا 

 نهاء االنقسام بين الفصائل الفلسطينية، مشيراا ا  و  ،إلطالق مبادرة للمصالحة الحركة تستعدّ  نّ إ: "فقال

نهاء ا  ها يقوم على تحقيق المصالحة و مضمون زالت قيد البحث، لكنّ تفاصيل المبادرة ما  نّ ألى إ

ة لى تصفية القضيّ إ الهادفة طات الزمنيةاالنقسام وتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة المخطّ 

 .(2)الفلسطينية

قوامها أنه ال بّد  ،وعرض أيضاا نبيل عمرو مبادرةا أخرى، وناقشها مع الرئيس محمود عباس 

المؤسسات، فنحن ال توجد لدينا مؤسسات تعمل، بل لدينا رئاسة تحكم بمراسيم، أّما في من عودة عمل 

، واقترح أيضاا عقد مؤتمر لفتح من مةو النسبة لوجود المؤسسات فهي معدغزة فالحكم أمر واقع أما ب

ر بالفعل عقد المؤتمو  أجل ترتيب الوضع الداخلي، يلي ذلك مجلٌس وطنّي، ومن ثّم انتخابات عامة،

جرت الّرياح بما ال تشتهي الّسفن، وبعد ذلك جاء المجلس الوطني وكان هزيالا؛ ألنه ليس ولكن 

مجلساا، فال يعّد مجلساا بالشكل المناسب والصحيح، فهذه المبادرة تحقق منها بندان فقط وهما: المؤتمر 

ا، فكان ال بّد من حّل ثالث والمجلس ولكّن النتائج كانت مخّيبة لآلمال، ولم ُتؤت هذه االجتماعات ُأكله

                                                 
1

.41،صراع الصالحياتعيتاني،مريم،
2
www.alawsat.com،،الشرقاألوسطمبادرة إلنهاء االنقسام إطالقفتح تعتزم  

http://www.alawsat.com/
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، فالذي ينتخب ربما يكون أقوى في حّل مسألة ، تتمّثل في إجراء انتخابات عامةفي مبادرة نبيل عمرو

االنقسام، فان لم تعد المؤسسات الفلسطينية إلى العمل، فكّل الذي يجري على الساحة الفلسطينية يعّد 

تخابات هي الحّل لمعالجة الوضع، ولكن لم تنفذ فموقف فتح هباءا منثوراا، وذّر الرماد في العيون، فاالن

من االنقسام كان موقفاا انتهازياا، باإلضافة إلى أن فصائل المنّظمة تآكلت، وانتهى دورها وتأثيرها ولم 

 .(1)تعد موجودة، كّل ذلك انعكس سلباا على الوضع الراهن

عباس سيحرك مياه المصالحة التي  الرئيس إنّ  رفيع المستوى:" فلسطينيّ  وقال مصدر سياسيّ 

حماس تعمل من  أنبشكل حاسم، وذلك إلدراكه  كافةا  بنودها ينفذ أن، دون طويلةٍ  منذ فترةٍ  بقيت ساكنةا 

عنه تخفيف الضغط والحصار عن قطاع  ، بحيث يتمخضهدنة مع إسرائيل إلى اتفاق جل التوصلأ

وبطبيعة الحال ، نشاء ميناء بحريّ إ نوده أيضاا عمار، وستتضمن بوستبدأ بموجبه عملية إعادة اإل ،غزة

 .(2)فيه رئيسياا  ن يكون طرفاا أيمر هذا االتفاق دون  نّ يرفض )أبو مازن(أ

  

                                                 
1
 .26/2/2019ا،:العاشرةصباحً،رامهللا،الساعة(الم سابقا  ع)مستشار الرئيس عرفات ووزير اإل الدكتور نبيل عمرو:مقابلةمع
2
www.alkhalegonline.net

http://www.alkhalegonline.net/
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 حركة حماس ثانياا:

مع حماس تلتزم بوقف النار  نّ أ المسؤول البارز في حركة حماس:" (محمود الزهار)كد أ

للتحدث  حماس على استعداد أيضاا  نّ إ :"وقال أيضاا  "،لى المصالحة مع فتحإوتسعى بالتوازي  ،اسرائيل

 .لكن ليس عن السياسة"و  ،مع إسرائيل بخصوص مسائل التجارة والمشكالت اإلنسانية

ذا كانت حماس تريد تأسيس دولة إسالمية في غزة بعد سيطرتها إوعندما ُسئل بخصوص ما 

 ، وأضاف الزهار"عبالكاملة من الشّ بالطبع نريد فعل ذلك، ولكن مع المساندة  قال:" ،على القطاع

 طالما ال نملكو ألنه ال توجد دولة للفلسطينيين  ؛ة إسالميةهذه اآلونة ال يمكننا تأسيس دول في": قائالا 

 .(1)"سنحاول تأسيس مجتمع إسالميّ فدولة 

ى وال تريد السيطرة عل ،عن السلطة ن تكون بديالا أنها ال تحاول أ وفي المقابل صّرحت حماس

بناء الشعب الفلسطيني أنها سوف تتعامل مع جميع أمور، كما صرحت لطة والتفرد بمقادير األالس

كفاءة للمعايير التي تخص ال دارتها للحكومة، وذلك بوضعها، من خالل إالوطنية بشكل يخدم المصلحة

 . (2)، دون النظر إلى االنتماءات السياسية، أو المشارب الفصائلّيةبناء الشعبأالموجودة بين 

 جلأصالح وليس من جل اإلأذلك جاء من  نّ أظفين بمو عزل ال وبررت حماس موقف

تغيير يحدث  يّ أ نّ إ وقالت:" على الساحة الفلسطينية،خذ مكانة فتح ألو أد بالسلطة، التفرّ اإلقصاء و 

المراكز وهياكل صناعة القرار تستوجب التغيير في  جديدةٍ  وحكومةٍ  في المناصب هو نتاج سياسةٍ 

د بالشكل الجيّ  إدارتهع وتستطي ،جديدة تكون في صالح الشعب بإصالحاتجل القيام أدارات من اإلو 

 . (3)والمطلوب

                                                 
1
.4108،العدد(2007/6/25)،جريدةاأليام،ملتزمون بالتهدئة مع إسرائيلالزهار:
2
.23،صراع الصالحياتمريم،،عيتاني
3
.43،نفسه 
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جراه مع ملك األردن أفي اتصال  )رئيس المكتب الّسياّسي لحركة حماس( إسماعيل هنيةوقال 

 :قائالا كد أف ،حةالمصال خر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وخاصة ملفّ آجل المباحثة في أمن 

صبح االنقسام خلف ظهورنا أحيث  ،وماضية في التطبيق األمين لالتفاقات حركة حماس جادةٌ  نّ إ"

إنجاح  الدور األردني فيأهمية  مؤكداا  ،الوحدة الفلسطينية -من الجميع–هذه المرحلة تطلب نّ أة خاصّ 

 .(1)"المصالحة

لسطينّي له جناحان، جناح الحركة الوطنية، وعّرج نزار رمضان على ذلك قائالا :"أن الشعب الف

وجناح الحركة اإلسالمية ال يستطيع أن يطير بأحدهما، فالّشعب الفلسطينّي له مكوناته الذاتية، 

مياؤه الخاصة التي من خاللها يمزج بين الدين والوطنية، ولذلك لن يستقيم إال بمسار الوحدة يوك

أن تشطب حماس، وال حماس أن تلغي فتح  وشعار  الوطنية من جميع األطراف فال تستطيع فتح

رمضان واضح، وهو في األصل أن يكونوا شركاء في الدم، شركاء في القرار، فهو شخصياا كان يقوم 

وال يرى أّن خصمه فتح وال الجبهة وال غيرها حيث شهد مكتبه لقاءاٍت  بالتنسيق مع فتح بعدة أمور،

، فلم تكن ن العمل الفصائلي والعمل األخويّ لة، وكانوا ينسقو واجتماعاٍت بين شخصيات متوازنة ومسؤو 

بينهم أي صورة سوداوية، حاول البعض أن يّصورها كذلك، فهو في نظره أّن هناك فئةا منتفعة من هذا 

عودة الوحدة إنه ينبغي  االنقسام؛ وذلك على األصعدة كافةا من جميع الحركات واألحزاب، فيقول:"

، فعلى الجميع ؛ ألنه من الالوطنية صعب بأن تحقق حماس منفردةا وفتح منفردةا أّي مستقبٍل سياسي 

 .(2)الرجوع إلى رشده، أما غير ذلك فيعدُّ أوهاماا وسراباا يحسبُه الظمآن ماءا"

فحماس تريد  ؛خرجل اآلأفتح وحماس ال تريدان التنازل من حركتي  نّ أمن ذلك ونستنتج  

وذلك من  ؛لى االقتتال فيما بينهمإمما أدى  ،ريد التنازل عن السلطةوفتح ال ت ،السيطرة على القطاع

                                                 
1
https://www.khaberni.com/news/211603،االنقسام خلف ظهورنا–إسماعيلهنيةللملك
2
 .3/3/2019صباحاً،،الخليل،الساعةالحاديةعشرنزار رمضان)عضو مجلس تشريعي منتخب عن حركة حماس(مقابلةمع:الدكتور
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على حساب المصلحة العامة ومصلحة الشعب  فتغليب  سياسيةٍ  طماعٍ أو  جل تحقيق مصالح شخصيةٍ أ

 طماعها وقمعها للشعب الفلسطيني.أة هي التي جعلت إسرائيل تزيد من المصلحة الخاص

ل وذلك من خال ؛لكي تسيطر على الوضع الداخلين تستمر حماس بمحاوالتها أويتوقع 

مر سوف فهذا األ ؛يةو رئاسّ أانتخابات برلمانية  مباشرة في أيّ الغير و أمحاوالتها للمشاركة المباشرة 

والتقارب مع الدول  من الودّ  جوٍ  على خلق يضاا أحماس  وستعمل، الداخلية والخارجية يكسبها الشرعية

يرانمثل مصر  ،ركةالتي ترتبط معها بمصالح مشت عدم التدخل في  -بعين االعتبار–، وتركيا آخذةا وا 

 . (1)والخارجيّ  منها الداخليّ أوعدم المساس ب ،الدولهذه  شؤون

  الجهاد اإلسالمي   ثالثاا:

وبالتالي  قليمّياا ؛ ألنها ضعيفة مالياا وعسكرياا وا  الفصائل أكثر من فتح وحماس تخوفت بقية

طها فالجهاد اإلسالمي كانت حليفاا مع حماس، وعلى الرغم من ذلك كانت ترب، خافت أكثر على ذاتها

 .(2)للعلن ؛ لذلك موقفهم لم يكن واضحاا تماماا عالقات وقنوات مفتوحة مع فتح

مة عدم مشاركتها في حكومة فصائل منظّ  لجهاد اإلسالمي في فلسطينكدت حركة اولكن أ

حكومة قادمة، ورفض القيادي في الحركة  س، وال في أيّ علن عنها الرئيس محمود عباأالتحرير، التي 

في الوقت  :"قائالا ، صائل الفلسطينية إلدارة قطاع غزة)خالد البطش( المشاركة في لجنة إدارية من الف

صيغة قد يفهم من  يّ أ بداا أمة التحرير، بالتأكيد ال نقبل الذي نرفض فيه صيغة حكومة فصائل منظّ 

 ،ال هذه الصيغة تعجبنا مة التحريرو مقاومة في مواجهة منظّ أطفاف إسالمي ننا في حالة اصأخاللها 

 .(3)لالنقسام في صالح إسرائيل وصفقة القرن" اا وال تلك الصيغة تعجبنا، حيث يكون ذلك تكريس

                                                 
1
 https://www.masarat.ps،تطور الفكر السياسي لحركة حماس،ناصر،خضور
2
 .12/3/2019مساًء،،بيتلحم،الساعة،الثانيةعشرير وكالة معا(الدكتور ناصر اللحام)رئيس تحرمقابلةمع:
3
the gazaa post.com،الجهاد اإلسالمي تعلن موقفها من المشاركة في االنتخابات 
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الجهاد  نّ أوضح فقد أ )عضو اللجنة المركّزية لحركة فتح( كده توفيق الطيراويأوهذا ما 

نهم ما زالوا متمسكين أ أي ،نما يريدون فقط المقاومةإ ؛لطة وال يريدون دولةال يريدون س اإلسالمي

 . (1)ذي يسير على منهاج المقاومة فقطال همبمبدئ

تفرد منها  إالسيطرة حماس على قطاع غزة ما هو  نّ أ اإلسالمياعتبرت حركة الجهاد 

التي ألقت بظاللها على الّساحة  ماهريةة والجة والسياسيّ ات التنظيميّ لسلطة وكان لذلك العديد من التبعبا

نها عبرت عن انزعاجها منها أال إسالمي من عالقة حماس الجيدة بالجهاد اإل، وبالرغم الفلسطينية

حماس  نّ أرى الجهاد تتشريعية والدخول بحكومة فلسطينية، و لم تقبل بخوض االنتخابات ال ألنهاوذلك 

 ليس ثّمة نهأثبتوا أنهم ألى إ باإلضافة ،مرايش مع هذا األلذلك حاولوا التع ؛ن في غزةهي السلطة اآل

قل بكثير من مساحة أمساحة الخالف  وأنّ  ،وجود قواسم مشتركة ويؤكدون ،خالف في ما بينهم

في قطاع باعتبارها سلطةا حاكمةا  ن هذه القواسم لم تمنع حماس من التصرفإورغم ذلك ف ،االتفاق

 . (2)ختلف عن استحقاقات المقاومةها ت، والسلطة لها استحقاقاتغزة

 كبيرةٍ  نها كانت على درجةٍ أال إعلى القطاع،  سيطرتها بسببسالمي انتقدت حماس والجهاد اإل

 اف التابعة لحركة حماس كانت تنظرطر وهناك بعض األ ،من الفهم والوعي لقيام حماس بهذه الخطوة

دور الوسيط، في الوقت الذي  ؤدين تأكونها حاولت  في ،واستغرابٍ  سلوك الجهاد نظرة عتبٍ  إلى

وخندق التيار  ،المقاومة ن تكون معها في خندقأو  ،ن تقف فيه بشكل حاسم مع حماسأيجب 

سالمي اإللى حركة الجهاد إمن فتح  ُثّلةٍ حالة من االستغراب بسبب انضمام  كان هناكسالمي، كما اإل

يستخدم هؤالء مظلة الجهاد  أنّ ف من وظهرت مخاو  قطاع غزة ، بعد سيطرة حماس علىفي قطاع غزة

نشاطاتها  لومع ذلك بقيت حركة الجهاد تساند حركة حماس من خال ،التوتر بالقطاع إحداثفي 

                                                 
1
.2019/4/8،الساعة:الواحدةمساًء،توفيق الطيراوي)عضو اللجنة المركزية لحركة فتح(مقابلةمع:
2
adnanabu amer.com/post,2018/1/16،اإلسالميةمع الحركات  اإلسالميعالقة الجهاد  
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، وفي اإلسرائيليةي مواجهة االجتياحات جانبها ف إلىتساندها وتقف  أيضاا  وبقيت ،وفعالياتها المقاومة

 . (1)اإلسرائيليةقاالت واالغتياالت تمن االع األخرى كما عانت هي ،واريخالصّ  إطالق

كل  أن :"(2))زياد نخالة(-آنذاك–في فلسطين اإلسالميالعام لحركة الجهاد  األميننائب  وأكد

 إالمحاوالت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للسيطرة على سالح المقاومة في قطاع غزة ليس 

رات المصالحة بين حركتي حماس وفتح غلب حوا أنّ  ولن يكتب لها النجاح، مبيناا  ،مضيعة للوقت

المقاومة ليست في مواجهة مع السلطة، بل  أنعلى  ، ومشدداا مواجهة الحقيقةعليها سمة الهروب من 

الحصار على  تأييدالسلطة انتهجت سياسة  إن": أيضاا ، وقال "اإلسرائيليفي معركة كبرى مع العدو 

خارج  -بشكل فعليّ - واعتباره ردد في التحريض عليه،ولم تت (،م(2007قطاع غزة منذ االنقسام عام 

االنقسام فشلت نتيجة تردد السلطة وخشيتها من  إنهاءمحاوالت  أنّ  ، موضحاا ينيةالشرعية الفلسط إطار

ة فيما يتعلق وخاصّ  ،أوسلواتفاق مع حماس هو تجاوز التفاق  يّ أ أنتعتبر  إسرائيلن ؛ ألإسرائيل

ب من مواجهة الحقيقة هو السمة الغالبة في كل الحوارات التي تمت حتى هر تبسالح المقاومة، لذلك ال

 . "اآلن

نعمل  ومحدد ،التفاق على مشروع سياسي واضحى الإنحن بحاجة  :"أيضاا نخالة  وأضاف

نحن والتزاماتنا  إما": أيضاا  وقال ،"تغادر موقفها السابق أن، وعلى فتح وفصائل منظمة التحرير عليه

لن فلم يؤخذ هذا بعين االعتبار  ذاوا  حتى اللحظة  أوسلوجرت مياه كثيرة منذ اتفاق  ال احد، لقد أو

 . (3)"األمام إلىخطوة واحدة  نتقدم

 

 

                                                 
1
.2007،61ستراتيجيالتقرير االصالح،محسنمحمد،

2
أمافيالوقتالحاليفهواألمينالعاملحركةالجهاداإلسالمي.
3
 /:jehad.ps/posthttps/،2017/6/4نائب األمين العام لحركة الجهاد:حوار

https://jehad.ps/post


62 
 

 الجبهة الشعبية رابعاا:

م بين طرفين فقط هما فتح نه تأل وذلك ؛التفاق مكة اا الذعاا الجبهة الشعبية انتقاد توجه

، ورأت الجبهة في هذا االتفاق الحكومة والمناصب بينهم م اقتسامفمن خالل هذا االتفاق توحماس 

 ، التي اتفقت عليها جميع الفصائلتحديدها في وثيقة الوفاق الوطنيّ  للحقوق الفلسطينية التي تمّ  ضياعاا 

ملف الفساد واالقتتال الداخلي وعدم محاسبة المتورطين في تلك  إغالق أيضاا  الجبهة كما انتقدت

 .(1)لمشاركة في حكومة الوحدة الوطنيةا الجبهة ولذلك رفضت ؛الجرائم

 خطوةٌ  هو ما قام به الرئيس عباس من تشكيل حكومة طوارئ أنواعتبرت الجبهة الشعبية 

 . (2)الفلسطينية األزمةوتعميق  سطينيّ الفل زيم الوضع الداخليّ أمتسرعة تسهم في ت

وحدة الشعب  تطوير وتكريسالعمل على  إلىودعا المؤتمر الوطني السابع للجبهة الشعبية 

السالح الوحيد في الكفاح الوطني الذي يعمل على تحقيق العديد من المهام ن ذلك يعتبر أل ؛الفلسطيني

نجازها الوطنية  .(3)الفلسطينية أصبح أمراا واقعاا على الساحة م الذياالنقسا دائرة ، والخروج منوا 

ئرة العالقات السياسية في الجبهة ( مسؤول دامن ما قاله الدكتور )ماهر الطاهرمن ضو 

المصالحة مهمة  إن(:"1972الشعبية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة المركزية العامة للجبهة منذ سنة )

 "، وقالوعميقةٍ  شاملةٍ  فلسطينيةٍ  وطنيةٍ  وضرورية، ولكنها خطوة ضرورية باالتجاه السليم لبناء وحدةٍ 

فازت  أنع غزة وسيطرة حركة حماس بالقوة المسلحة بعد اللجوء للحسم العسكري في قطا إنّ  :"أيضاا 

حسم التناقضات الداخلية من  نّ أل ؛ال ينبغي الوقوع فيها بانتخابات المجلس التشريعي كان خطيئةا 

حمر، أخط  إجالئيالعنف في مرحلة التحرر الوطني وفي ظل استعمار استيطاني  إلىخالل اللجوء 

                                                 
1
.59،م2007ستراتيجيالتقرير االصالح،محسنمحمد،
2
.61،نفسه 
3
 .studies-https://www.palestine،مؤسسة الدراسات الفلسطينية 

https://www.palestine-studies/
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واستغالل االحتالل له  ،الخطيرة ليس على القضية الوطنية فحسبمخاطرة الجسيمة ونتائجه لل نظراا 

 .(1)بل لتداعياته وانعكاساته على بنية المجتمع الذي يتصدى للعدو المشترك" ،ألبعد الحدود

، النائب في المجلس التشريعي في الجبهة الشعبية لتحرير أيضاا  جميل المجدالوي() وقال

هير لتمارس الضغط على قيادة الحركتين إلنهاء االنقسام ومن حشد الجما إال أمامنا ليس فلسطين:"

هنا جاءت فكرة حراك ) وطنيون إلنهاء االنقسام( لتشكيل قوة ضغط على قيادة الحركتين وفقا لما 

 تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني".

 ؛سلبي أمرالنقسام انتظار تغيير قيادة فتح وحماس إلنهاء ا إن: قائالا  وأضاف المجدالوي

نصطف تحت راية  أنجل أ، من وفئاته المجتمع الفلسطيني قوى كلّ  من إيجاد يافطة تضمّ  ولذلك ال بدّ 

 يتنازل أي منا عن انتمائه السياسي". أناالنقسام، دون  إنهاء

الشعب  أوساط في أغلبيةحركتي حماس وفتح ال تزاالن تمثالن  نأويقر المجدالوي أيضا 

 وأكدوبحق الشعب الفلسطيني،  نفسيهمادة الحركتين من أخطاء بحق غم ما ترتكبه قيار  الفلسطيني

استمرار هذا االنقسام الذي يضر بكافة قطاعات  السعي للتأثير في قواعد الحركتين التي ترفض قطعاا 

 .(2)الشعب

ل ما فيها وتدين االنقسام بك الداخليّ  االقتتال أيضاا  فالجبهة تدين االحتراب الفلسطيني وتدين

، فكان وتشويهها األحداثيقومون بتضخيم  ذينال واألفراد األشخاص تدين أنها إلى باإلضافة ،من قوة

هذا بدوره يكرس االنقسام ف ؛أيضاا قد المصداقية تالموجه غير صحيح ويف اإلعالمهذا التضخيم من قبل 

 .ويعمقه

 إن :"أثناء وقوع االنقسام (عناعبد العليم د) القيادي في الجبهة الشعبية ومن ضمن ما قاله

هم ولكنّ  ،حماسكبر من الجهاد و أعدد شهدائهم  أنمع  ،زائر في الوطن وكأنهاالجبهة كانت مهمشة 

                                                 
1
 https;//www.alzaytouna.net،موقف الجبهة الشعبية من المصالحة 
2
https;//24news.ps/post/763،االنقسام إنهاءماس وفتح تتبادالن الذرائع لالنقالب على مساعي حالمجدالوي،
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ومع ذلك لم يهتموا  ،، وكانت فتح تقوم بوضع ممثلين لها داخل المنظمةمع ذلك كانوا مهمشين

، فالسلطة لم تقم بعمل لذين يقمعون الشعبفهم ا سرائيلي،اإلمع الكيان  أسهمواف ،بالصالح الفلسطيني

 األشخاصفالشعب الفلسطيني وضعه االقتصادي مدمر بسبب هؤالء  ،نللفلسطينيي استثماريٍ  مشروعٍ 

يكشفوا عن  أندور الوسيط ال يستطيعون  أدوافي الجبهة  إنهموقال :  ،مصالح فقط أصحابالذين هم 

 إلىالحادة  مبانتقاداته أوموقفهم بعدائهم  ايكشفو  م أنّ فليس بمقدوره ،هذا الموقف إزاءورقتهم تماما 

المغلقة وفي االنتخابات فهم سوف يكشفون  األبوابفي  نفسه الوقت ولكن في، حماس إلى أوالسلطة 

 لهم حصة داخل منظمة التحرير إنّ  إذ ؛عاقبتهمن السلطة فإكل ذلك  إلى باإلضافة، من جديد أوراقهم

 . (1)هميشهمالفلسطينية ومع ذلك تم ت

لسطين( انتقادات حادة العام للجبهة الشعبية لتحرير ف األمينعبد الرحيم ملوح )نائب  ووجه

، واتهمها باستهداف الجبهة الشعبية في غزة بصورة ممنهجة، وطالب ملوح حماس لحركة حماس

ة لها الجبهتي تبذالجهود ال إلى وأشار، لشراكة مع حركة فتح والرئيس عباسموقع ا إلى بالتراجع سياسياا 

لكون االتصاالت الجارية  أسفهعن  وأعربالذي وضع فيه الشعب الفلسطيني،  المأزقللخروج من 

ومتطلبات  مواتية، الطرفين ظروف لدى تنضجلم  ألنه تسفر عن أية نتائج ملموسة؛ ب الصدع لمألر 

 عليه حماس في غزة. أقدمت عسكريٍ  ومن حسمٍ  ،معالجة نتائج ما حدث من صراع

اكة في النظام السياسي عدم الشر )وعقلية ( المحاصصة)وحذر ملوح مما سماه عقلية 

 حلّ  بإمكانيةولم يبد ملوح أي تفاؤل  ،هذه العقلية جربت وكانت نتيجتها ما حصل نّ أل(؛ الفلسطيني

لى الشراكة إالذهاب و  على مطالبة حماس بالتراجع السياسيّ  ويصرّ  ،زمة الفلسطينية في القريباأل

 . (2)عقول مفتوحةب

                                                 
1
2019/3/19،الخليل،الساعة:الثالثةمساًء،عبد العليم دعنا )القيادي في الجبهة الشعبية (مقابلةمع:
2
 www.miftah.org/arabic,2007/9/15،حماس باستهدافها وتحذرها من االنقسامالجبهة الشعبية تتهم حركة  
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 بزمام األمور؛ ن تمسكأنها هي يجب أو  ،نها انتصرت في المجلس التشريعيأ اعتقدت حماس

 ئاسة لها حصتهاوالر  ،له حصته أن المجلس التشريعيالقوانين وال فهي غير مستوعبة ال الدستور وال 

كثر من أي مقاعدها أعدد السلطة التشريعية وكان  حماس ، فعندما استلمتحدود بينهم ثمةو  أيضاا،

يكن معلوماا خرين ولم اآل وأزاحتنها هي التي انتصرت أفهي تتصور  ،كثر من فتحأو  ،خرآفصيل 

من السلطة  كبيرة له مساحةو  ،فله صالحيات ،، فالرئيس من فتحفعالة يضاا أن حصة الرئاسة أ لديها

م تستوعب هذه القضية على فهي ل منفردةا؛ الشرعية تأخذن أتنفيذية، وهي ليس وحدها وال يحق ال

 عبد العليم) فكان ،كاذيبأوفتح تنشر كذلك  ،كاذيبأن حماس تنشر أخر وهو آشيء  ثمةو  ،طالقاإل

من خالل تزييف  وكانت هذه األكاذيب ؛كاذيبهذه األ على شخصياا  شاهداا القيادي في الجبهة  (دعنا

عالء وا  المصالح لك كله كان بسبب ، وذحقائق، وخلط األوراق، وتزاحم األحداث من قبل الطرفينال

 ،وضاعلى تردي األإدى أمما  ،، وفتح تعتبر نفسها هي صاحبة القرار بكل شيءالفصيل على الوطن

جل تقريب أدور الوسيط من  متمثالا في ، لذلك كان موقف الجبهةعلى الوطن كل ذلك سلباا  انعكسو 

 . (1)ا أي اهتمام وهمشت بالكاملوحل الخالفات القائمة، ومع ذلك لم يعيروه ،وجهات النظر

من  (م2007)وبسبب هذه التقلبات السياسية لم تسلم الجبهة الشعبية بعد االنقسام في عام 

 باإلضافة، حيث منعت الجبهة من تنظيم الفعاليات السياسية هة السياسياضطهاد حماس لسلوك الجب

باعتبارها فصيالا له والحد من دورهم  مالحقتهمو ، واالعتقال لةءفرادها للمساأتعرض قياداتها و  لىإ

 . (2)تاريخه وسجّله الّنضالي على الّساحة الفلسطينية

 

 

                                                 
1
2019/3/19الخليل،الساعة:الثالثةمساًء،عبد العليم دعنا )القيادي في الجبهة الشعبية (،مقابلةمع:
2
.159،صراع العقل السياسي الفلسطيني،إبراهيمسعيد،عياد
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 الجبهة الديمقراطية :خامساا 

الجبهة  على الشرعية، وتقدمت انقالباا  دن ما قامت به حماس يعأالجبهة الديمقراطية رأت 

 ،الفلسطيني والمأزق الراهنة زمةمن األللخروج  واحدةا  ربع نقاط تشكل رزمةا أمن  بمبادرةالديمقراطية 

 :اآلتيوتتمثل في 

تراجع حماس عن انقالبها في قطاع غزة والعمل على صون الحريات الديمقراطية والتعددية  .1

 السياسية.

سها شخصية أوتر  ،بو مازنأل محل حكومة الطوارئ التي شكلها تشكيل حكومة انتقالية تح .2

 .جراء انتخابات جديدةا  لشعب و ا إلى ء المناسبة للعودةجوااأل إلى تهيئة ، بحيث تسعىمستقلة

 عامة باعتماد نظام التمثيل النسبي.لاتعديل نظام االنتخابات  .3

رعي والوحيد للشعب ، باعتبارها الممثل الشهاتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطوير  .4

 . (1)ائتالفيةٍ  ديمقراطيةٍ  سسٍ أاتها على عادة بناء مؤسسا  الفلسطيني، و 

 قليمها في قطاع غزةإمين أتب السياسي للجبهة الديمقراطية و عضو المكطالب صالح ناصر و 

 وطالب  ،لحالة االستقطاب الثنائي بين فتح وحماس ووضع حدٍ  ،االنقسام المدمر إلنهاءبالتعجيل 

 ؛والوطنيالتشريعي  :لى الشعب عن طريق االنتخابات الشاملة للرئاسة والمجلسينإ ايعودو ن أبأيضاا 

ن إ :"يضاا أتيار قاداته وممثليه، وقال صالح جل اخأمن حق المواطن من  هين االنتخابات وذلك أل

نقاذ حركتنا إجل أداة للنضال من أ، فلسطينيالتجمع الديمقراطي ال الجبهة الديمقراطية تحيي والدة

جل الدفاع عن أ، ومن وسلوأجل شق مسار جديد يحررها من قيود أ، ومن لوطنية من مأساة االنقساما

                                                 
1
.61،م(2007)التقرير االستراتيجي صالح،محسنمحمد،
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جل أوتمكين الشباب، ومن  ،للمرأةجل المساواة التامة أالديمقراطية وحقوق المواطنين من الحريات 

 . (1)وسائر الكادحين والموظفين والمزارعينالحقوق المشروعة للعمال 

بو أعصام  طية لتحرير فلسطينعضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراكد أعلى ما سبق  وبناءا 

التي تسعى حركة فتح لتشكيلها؛ ن الجبهة الديمقراطية لن تشارك في تشكيل الحكومة الفصائلية إ" دقة،

كلنا  :"أيضاا  "وقال ق وطنينسب هو تشكيل حكومة توافلوية هي كيف ننهي االنقسام، واألو ن األأل

 لحوار فقط، مؤكداا با تتم زالة االنقساما  ، و بدورها كما يجب في قطاع غزة ن حكومة الوفاق لم تقمأيعلم ب

 . (2)العربية والدولية، وفق تعبيره" المعطل للمصالحة هم الزعامات والطبقات المستفيدة منه والمحاور نّ أ

وتطوير دورها  جل تطويرهاأوذلك من  ؛نهم سوف يناضلون من داخل المنظمةأ أبو دقة كدأو 

الشرعي والوحيد للشعب  فهي الممثل ؛نه ال بديل عن منظمة التحرير الفلسطينيةأدائها، و أومؤسساتها و 

على  الضغط جلأمن  ؛نهم سيحاولون استنهاض الشارع الفلسطينيأ إلى يضاا أشار أالفلسطيني، و 

لمواقف وكذلك الوضع نهم يتفقون مع حماس في بعض اأ ةبو دقأكد أ، و حالة االنقسام إلنهاءالزعامات 

 . (3)خرعلى اآل فصيالا غّلبون ، فهم ال يبالنسبة لفتح

في  راالستمرادان أنه أ ذإ ؛كده المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينأوهذا ما 

لى إ باإلضافة ،دان طرفي االنقسامأبير في كبح الحركة الجماهرية، و ثر كأكان له  يذلحالة االنقسام ا

 الشخصية ومصالحهم الذاتية جل الحفاظ على مكاسبهمأوقيامهم بذلك من  ،تحميلهم مسؤولية ما وقع

نهاء حالة ا  مني و سيق األلى وقف التنإعا المكتب السياسي السلطة ، فدالتي تولدت مع حالة االنقسام

 .  (4)االنقسام

                                                 
1
tps:// www.alwatanvoice.com /arabicht))2019/2/23)
2
,https:// www.alwatanvoice.com /arabic"الديمقراطية"حماسانقلبتعلىمنظومةالعالقاتالفلسطينية،ـقياديب

(2019/3/7).
3
,https:// www.alwatanvoice.com /arabic"الديمقراطية"حماسانقلبتعلىمنظومةالعالقاتالفلسطينية،ـقياديب

2019/3/7).)
4
https://palsawa.com/post(،2019/1/7(،بالغ سياسي صادر عن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية 

https://palsawa.com/post
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الرافض موقف الجبهة  المكتب السياسي من كوادر الجبهة عضو فهد سليمان  يضاا أكد وأكما  

لحصول على لحسم خالفات الصراع وا يلةا وسوالمدين لالقتتال الداخلي، واستنكر استخدام السالح 

استخدام و  بل يجب تغليب لغة العقل على لغة القوة وتراشق التهم بين الطرفين ،المسلحةالسلطة بالقوة 

لى إتعزيز الوحدة الوطنية واالحتكام وذلك من خالل  ؛الحلول الديمقراطية والسلمية لحسم الخالفات

 . الشعب باعتباره مصدر التشريع

لى طاولة الحوار الوطني إنه ينبغي العودة إ :"عضو المكتب السياسي للجبهة بو غوشأوقال 

، مر الواقع في غزةحل حكومة األو  ،جع حماس عن نتائج الحسم العسكريالشامل على قاعدة ترا

 التي ،زمة الراهنةعقاب األأراضي الفلسطينية في ياسية االنقسامية التي تعيشها األوتجاوز الحالة الس

دة السياسية والجغرافية عقبه من تداعيات خطيرة تهدد الوحأوما  ،عن الحسم العسكري في غزة جمتن

 . (1)راضي الفلسطينية في غزة والضفة والقدس المحتلة "لكافة األ

صبح من أف إزاء هذا الواقع المزري الناجم عن االنقسام فكان اليسار في وضع محرج للغاية

في الوقت  دمع الوضع السائ يتأقلموالم  لمنوط بهم إضافةا إلى أنهما الصعب عليهم تحديد الدور

 مراا أديولوجية اليسار تفرض يأاع داخلي وذاتي داخل حركة اليسار، فكانت لى صر إدى أالحالي، مما 

قوى اليسار تمكن لذلك لم ت ؛أخرىولكن الواقع كان يفرض متغيرات  ،وكان لهم رؤية خاصة بهم معيناا 

 . (2)نا من الوضع الراهحسم موقفهمن 

دعم تحركة حماس و  دعمكانت قوى اليسار ت األحيانفي كثير من وتجدر اإلشارة إلى أنه  

، وبالرغم من األيديولوجيمن حيث الفكر  تماماا  مختلفة عنها أنهامع  ،سياساتها وبرنامجها السياسي

                                                 
1
 www.wafa.ps/ar-page(,2007/7/22)،قيادة الجبهة الديمقراطية تدعو حماس للتراجع عن انقالبها 
2
.157-158،صراع العقل السياسي الفلسطينيعياد،سعيدإبراهيم،
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لطتها مطلقة والمنفردة في س أنجل الحد من سلطة حركة فتح التي تعتبر أمن  ؛ذلك كانت تساندها

 . (1)ةوالمعارض التأييدفكان هذا العمل ينم عن تقلب سياسي لقوى اليسار في  ،الحكم

دور  أيضاا  ولعبوا األحمردور الصليب  لعبوااليسار وبحسب وصف توفيق الطيراوي فإن: "

النقسام فهذا الدور ا على ومن هم القائمون اإلشكاليةهي  أينوهم يعرفون  ،نيتحميل المسؤولية للطرف

ى اللوم عل إلقاءعليهم  لزاماا فكان  ،االنقسام إنهاءهم في ال يس ألنه أّدوه غير مقبول وغير معقول؛ الذي

 . (2)من هم قائمون بمشروع االنقالب

 حزب الشعب :سادساا 

وقف الحزب  (م(2007عام  أواسطبعد االنقالب الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزة 

التي قامت بها حركة  الممارسات، وانتقد بشدة الظالمية وسياستهضد االنقالب مبدئية  ة وبكلأبجر 

وكرس  على حد سواء ، التي تضر بالشعب والقضية الفلسطينيةمخاطر السياسية واالجتماعيةحماس وال

ت في كافة جوال رزٌ وبا مميزٌ  رٌ فكان له دو  ،جل وحدة الشعبأاالنقسام والعمل من  نهاءإل جل نشاطه

 . (3)الحوار الوطني

نهاء االنقسام لتحقيق هدف  دعا حزب الشعب إلى التحرك العاجل والجاد بغية الحوار وا 

الوحدة؛ من أجل التصدي لجرائم االحتالل اإلسرائيلي واعتداءاته، وأكد الحزب أن العنف واستهداف 

وتبعاٌت خطيرة إذا بقي  كل من هو فلسطيني من قبل االحتالل والمستوطنين سيزداد، ويكون له أبعاد

 الوضع الفلسطيني على ما هو عليه من انقسام وتشتت.

أولوية الجهود الداخلية يجب أن  وقال نافذ غنيم )عضو المكتب السياسي لحزب الشعب(:"إنّ 

ين، موضحاا أن شعبنا يتنصب اآلن على إنهاء االنقسام، بدل تركيز الجهود على التهدئة مع اإلسرائيل

                                                 
1
.159،صراع العقل السياسي الفلسطينيعياد،سعيدإبراهيم، 
2
.2019/4/8،الساعة:الواحدةمساءًتوفيق الطيراوي)عضو اللجنة المركزية لحركة فتح(،مقابلةمع:
3
14/3/2019)،)www.plo.ps/category/122

http://www.plo.ps/category/122
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، وأضاف قائالا: "إن مع ذاته قبل أن تكون مع العدوّ  حاجة إلى تهدئٍة ووحدٍة وسالمٍ الفلسطيني ب

ة االنقسام الداخلي وما رافقه من تفاصيل كارثية شجع االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه على استباح

في  كانات تحقيق السالم العادل الذي يضمن لشعبنا الفلسطيني حقوقهالدم الفلسطينّي، وتدمير كل إم

 .(1)الحرية واالستقالل والعودة "

حالة االنقسام الداخلي وترتيب البيت الفلسطيني، وذلك من  إنهاءوطالب الحزب بضرورة   

خالل التفاهم والحوار الوطني، حتى ال يكون االنقسام ذريعة تستغله إسرائيل وتسلكه منهجاا لوضع من 

عماد الشعب لقيادي في حزب كما أوضح ا ،طينيالعراقيل واإلمالءات الجديدة أمام المفاوض الفلس

ام ومرحلة أن الشعب الفلسطيني يتعرض للعديد من الضغوطات، ومن ضمنها االنقس عصفور

، كذلك بالنسبة إلى الوضع االقتصادي واالجتماعي وحمالت قمع الحريات المفاوضات غير المجدية

نقسام الذي قصم ظهر الشعب بكل طبقاته حتم ضرورة اإلسراع إلنهاء االات تُ طفإن جميع هذه الضغو 

 ،وفئاته، علماا بأن المستفيد األول واألخير من هذا الوضع المتردي على جميع األصعدة هي إسرائيل

 ،(2)فيجب بسبب ذلك االنتباه إلى الوضع الداخلي الفلسطيني دون التبعية إلى أي أجندات خارجية

هة التحديات التي تعصف بالقضية الوطنية، وللتخفيف وكذلك يجب استعادة الوحدة الفلسطينية لمواج

 .(3)أيضاا من معاناة الشعب

عارضوا االنقسام من  الشعب حزبأن أعضاء  القيادي بالجبهة الشعبية وأكد عبد العليم دعنا

، ولكّنهم غّلبوا مصالحهم الذاتية من جهة أخرى، فهم يريدون أن يتماشوا مع السلطة، مع أنهم جهة

، نطواء تحت إطارها إلعطائهم وزارة، بينما فتح طلبت منهم االاء في منظمة التحريرأعض ليسوا

                                                 
1
  www.wafa.ps/ar-page(,2008/12/6)،حزب الشعب يدعو إلى  تحرك عاجل من أجل إنهاء االنقسام 
2
 maan news.net/content,(1/9/2010)،حزب الشعب الفلسطيني يحذر من استغالل االنقسام 
3
 https://alresalah.ps/post,(16/2/2010)،نضال يدعوان إلنهاء االنقسامحزب الشعب وجبهة ال 
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ضّد حماس، بغية تحقيق مصالحهم معظم األحيان وقفوا إلى جانب فتح وتجدر اإلشارة إلى أنهم في 

 .(1)الشخصية ومآربهم الذاتية

ام الذي نعاني منه إن االنقس وقال األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي:"

ل وصمة عار في الحياة الفلسطينية، وألحق أضراراا بالغة في القضية الوطنية، وفي مصالح شعبنا شكّ 

على كل األصعدة مشدداا على ضرورة بذل جهد حقيقي من أجل طي ملف هذا االنقسام البغيض 

يع إسرائيلية مشار بشكل نهائي، بما يقطع الطريق على مساعي فصل قطاع غزة عن الضفة أو أية 

نجاحه، وتكريس وحدة  ستراتيجيةاأخرى، ولهذا أهمية  الدولة  أراضيكبرى لحماية المشروع الوطني وا 

 .(2)الفلسطينية المحتلة وتعزيزها وعودة نظامها السياسي موحداا 

، لقة في ضوء استمرار هذا االنقسامأن كل الطرق تصبح مغ"وما وضحه وأكده الصالحي، 

تمام ونحن من موقع نا ومع كل قوى شعبنا وفعالياته نبذل أقصى الجهود إلنهاء هذا الملف، وا 

 ."المصالحة في إطار وطني شامل، وتوجيه كل الطاقات لمواجهة االحتالل وجرائمه ومشاريعه

ضرورة التعامل مع كل القضايا ومعالجتها بإرادة ب"فتح وحماس  حركتي الصالحي وطالب

ام من كل جوانبه وتصفية آثاره على شعبنا وقضيته، وعليهما أن يتحمال سياسية جادة إلنهاء االنقس

للشعب الفلسطيني،  بجرأٍة واقعاا مريراا هما مسؤولتان عنه ويجب التخلص منه، وهما ال تسديان جميالا 

عن فداحة االنقسام  ، وهو في الوقت ذاته تكفيرل ومطلوب إنجازه فوراا إنما هذا استحقاق وطني عاج

 .(3)"ما ترتب عنه من انتهاكات وأضرار بحقوق شعبنانفسه، و 

وخالل ندوة سياسية نظمها حزب الشعب الفلسطيني في المحافظة الوسطى في قطاع غزة 

إلعادة تأسيس الحزب، وبمشاركة حشد من أعضاء الحزب والعديد الذكرى الواحدة والثالثين  بمناسبة

حملة شعبية للضغط على كافة األطراف التي من الشخصيات والوجهاء دعا المشاركون إلى أوسع 
                                                 

1
((2019/3/19،الخليل،الساعة:الثالثةمساًء،عبد العليم دعنا )القيادي في الجبهة الشعبية (مقابلةمع:
2
 www.ppp.ps/(21/10/2017)،إنهاء االنقسام استحقاق وال مبرر  لتعطيل وحدة الجهد الوطني 
3
 نفسه 
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، مشيراا إلى أن استعادة الوحدة ومن أجل استعادة الوحدة الوطنية تعيق إنهاء حالة االنقسام الكارثي،

مقاومة مخططاته  يعد حجر الزاوية في معركة النضال ضد االحتالل اإلسرائيلي، وشرطاا أساسياا في

 .(1)واالنتصار عليه

بالدور التاريخي الذي قدمه  ،ناصر اليافاوي األمين العام لمبادرة المثقفين العربوأشاد الدكتور 

الحزب في تاريخ القضية الفلسطينية، وتطرق إلى الواقع المأساوي الذي تمر به القضية الفلسطينية، 

ياد مشيراا إلى حالة االنقسام وما رافقها من كوارث انعكست على المواطنين الفلسطينيين وبخاصة ازد

حاالت الفقر وارتفاع معدالت اإلحباط، ال سيما بين أوساط الشباب، وانغماس الكثير منهم في التعاطي 

بالمخدرات، ودعا اليافاوي إلى ضرورة تكاثف الجميع إلنهاء الحالة المأساوية التي يعاني منها الشعب، 

 ولاللتفات إلى رفع مستوى النضال المثمر ضد االحتالل اإلسرائيلي.

الفلسطينية، ولم تقم حل باألرض رفضت قوى اليسار بما فيها الجبهة الشعبية االنقسام الذي و  

في النظام السياسي  باعتبارها فصيالا وحزباا مؤثراا  تستعيد دورها أنهاباستغالل الوضع لصالحها في 

قيمة جماهيرية تمنحها  ذاته الوقت وفي ،الفلسطيني، وذلك من خالل تشكيلها لقوة تقوم برفض االنقسام

يعمل على  اا محايد اا تكون طرف أنّ وذلك بالتفاف الكثيرين حولها وااللتحاق بركبها، ولكن فضلت الحركة 

 فهذا الدور الذي اتخذته الحركة أبرزها وكأنها حركة؛التوفيق بين طرفي االنقسام )فتح وحماس(

 . (2)وحركة ال تصلح لقيادة الشعب والعمل في السلك السياسي انتهازية،

 

 

 

 

                                                 
1
 voice.com,،www.alwatan)14/2/2013(، حزب الشعب يدعو لحملة شعبية إلنهاء االنقسام 
2
.158،صراع العقل السياسي الفلسطينيعياد،سعيدإبراهيم،

http://www.alwatan/
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 : المبادرة الوطنية الفلسطينيةسابعاا 

، واعتبرت هذه األحداث حداث االقتتال الداخلي المؤسفةأنت المبادرة الوطنية الفلسطينية داأ        

خاصة في ظل تصعيد العدوان  ،ينيّ عب الفلسطال يتناسب مع حجم تضحيات الشّ  اا خطير  اا مؤشر 

لوقف العودة  ، وطالبت المبادرة بضرورة العمل سريعاا زةعلى مختلف مناطق قطاع غ رائيليّ ساإل

، كما طالبت المبادرة قةيّ عليا على المصالح الفئوية الضّ ، وتغليب المصلحة الوطنية الومنعه لالقتتال

 عب الفلسطينيّ وجماهير الشّ  يّ هلسات العمل األالقوى والفصائل ومؤسّ الرئاسة والحكومة وجميع 

سيء لصورة حوادث تُ  ومنع أيّ  ،حدتهعب وحماية وَ من الشّ أجل ضمان أ من االعريضة بالعمل معا 

 .(1)النضال الفلسطينيّ 

 ةٍ ، وتشكيل قيادنهاء االنقسامإة المبادرة الوطنية الفلسطينية بشار البرغوثي إلى مطالبة حركأو         

 إلى اتفاق القاهرة شيراا مُ  ،الفلسطينية مة التحريرطار منظّ إفي  ر الوطنيّ لحركة التحرّ  دةٍ موحّ  ةٍ وطني

عادة إمة، التي يجب طار المنظّ إدة في نشاء القيادة الموحّ ا  و  ،لتوحيد كافة القوىساس فر األأنه يوّ  على

 .في مواجهة االحتالل ر الوطنيّ تفعيل دورها لصالح استنهاض حركة التحرّ 

 ةٍ دموحّ  وطنيةٍ  شاء قيادةٍ نإننا دعونا منذ زمن طويل إلى إ ":البرغوثي وقال النائب مصطفى        

دارة الصراع ، وإلسرائيليّ ط اإللمواجهة المخطَ  موحدةٍ  وطنية   ورؤيةٍ  ستراتيجيةاعلى صياغة  تكون قادرةا 

غالق الباب بصورة وإل ،في الخطاب السياسيّ  المتفاقمة   نهاء االزدواجية  ، وإلوشجاعةٍ  وحكمةٍ  بحنكةٍ 

 ة والنضالية لقيادةٍ خضاع كافة القرارات السياسيّ إ، ومن أجل الوطنيّ  فّ الصّ  ئية أمام محاوالت شقّ نها

 .(2)بأسره" عب الفلسطينيّ مصالح الشّ  طرف باالنفراد بقرارات تمّس  يّ ، بحيث ال تسمح ألموحدة   وطنيةٍ 

ة والتشريعية وليس الرئاسيّ  جراء االنتخاباتإنهاء االنقسام قبل إودعا النائب البرغوثي إلى         

د نهائه، وجدّ إل ةا داأن تكون أمن  لتعميق االنقسام بدالا  نه ال يجوز أن تكون االنتخابات سبباا أبعدها، و 

                                                 
1
 http://www.wafa.ps،10/6)(2007/،المبادرة الوطنية الفلسطينية تدين أحداث رفح وتطالب بصون الدم الفلسطيني 
2
 https://samanews.ps/ar/post(،(25/10/2013،البديل للمفاوضات المتعثرة هو توسيع المقاومةالبرغوثي:

http://www.wafa.ps/
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حماس  داعياا  ،ة وغزةفّ ية في الضّ جراء االنتخابات المحلّ رفضه لموقف حماس المعارض إل رغوثيّ الب

  مراجعة موقفها. إلى

جراء ا  الفلسطيني من التعبير عن رأيه و  عبحرم الشّ استمرار االنقسام يَ  نّ أوأكد البرغوثي        

 ،جراء االنتخاباتإدون  يّ نه ال يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في البنيان الفلسطين؛ ألاالنتخابات

ق تعلّ ة فيما يخاصّ  ،جراء االنتخاباتالدعوة إل نهاء االنقسام، ومن ثمّ لى ممارسة ضغوط إلإ داعياا 

لى تفعيل، وأكد إمة التحرير تحتاج منظّ  هيئات   نّ أل وتقوية؛ لى تجديدإالذي يحتاج  بالمجلس الوطنيّ 

دعا  نهاء االحتالل، كماإل السليم والقويم الطريق؛ ألنه عب يريد إنهاء االنقسامالشّ  ثي أنّ النائب البرغو 

نهاء االنقسام، عب إلل على تحقيق ما يطالب به الشّ تعم مستقلةٍ  فلسطينيةٍ  وطنيةٍ  لى تشكيل لجنةٍ إ

 .(1)لتحقيق المصالحة الوطنية واضحةٍ  لياتٍ آ يجادا  و 

 ، وأضافيضعف الجسد الفلسطينيّ  اصلٍ متو  صبح مصدر نزيفٍ أاالنقسام  نّ إ وقال البرغوثي:"       

نها ما زالت تحت أرغم  ،هل غزة يدفعون ثمن هذا االنقسام، والصراع على السلطةأ نّ إ: قائالا 

 حكومة ":يضاا أ، وقال "وبؤس معيشتهم ،ومعاناة مرضاهم ،لهمطفاأبنائهم وحياة أاالحتالل، من قوت 

، ومحاولة تكريس هلهأكثر في حصار غزة وتعذيب أكثر فأن التي تستتر بهذا االنقسام تتمعّ سرائيل إ

 .(2)بد عن باقي فلسطين"فصله لأل

زمة النظام أل ولاأل العنوانل مثّ يُ  وفق رؤية البرغوثي فاالنقسام القائم في الساحة الفلسطينية       

مشروع  فشلُ  زمةَ ق األلى سبب، ويعمّ إهو نتيجة تحولت  ذاته   نقسام بحدّ اال ، لكنّ الفلسطينيّ  اسيّ السيّ 

محاولة تصفية  معانها فيا  االتفاقيات، و  سرائيل عن كلّ إوخروج  ، وفشل المفاوضاتياسيّ السّ  الحلّ 

، لى مزيد من االنقسام الداخليإوليس للوحدة  ، وهو فشل يفترض أن يكون دافعاا الحقوق الفلسطينية

 .، تركز على تغيير ميزان القوى المختلّ جديدةٍ  وطنيةٍ  ستراتيجيةاه سوى الجَ ولن يع

                                                 
1
http://maannews.net/Content(،13/2/2011،)إنهاء االنقسام يجب أن يسبق إجراء االنتخاباتالبرغوثي:
2
 https://www.watania.net،29/6/2017)،)أهل غزة يدفعون ثمن االنقسام والصراع على السلطةالبرغوثي:

http://maannews.net/Content.aspx?id=359673
https://www.watania.net/
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، وحركة المقاطعةعبية الوطنية البديلة المرتكزة على تصعيد المقاومة الشّ  ستراتيجيةاال غير أنّ        

ر قيادة موحدة لحركة التحرّ ، ووجود دة الوطنيةر لها عنصر الوحم يتوفّ كتب لها النجاح ما للن يُ 

 ، أو باتخاذ قرار غريب بحلّ جراءات تزيد من تعميق االنقسامإزمة القائمة باتخاذ األ حل  ، فلن تُ الوطنيّ 

رغم  لتي تضمّ ، والوحيدة االديمقراطية عب باالنتخاباتخبت مباشرة من الشّ سة الوحيدة التي انتُ المؤسّ 

  .(1)طراف الطيف الوطنيّ أم، معظم شللها بسبب االنقسا

 :طرافل األبل كُ ق  ن م  يكمن حلُّ األزمة باتّخاذ قرارين اثنين شجاعين        

على أساس التمثيل  ، وللمجلس الوطنيفوراا  ية وتشريعيةرئاسّ  جديدة   جراء انتخابات  إلى إ: الدعوة والا أ

 .هائلغاإبدل  المجلس التشريعيّ ة بما فيها رعيّ سات الشّ ، لتجديد المؤسّ الكامل النسبيّ 

ساتها عادة بناء مؤسّ إ ن يتمّ إلى أمة التحرير وهيئاتها بولهم في منظّ قُ و  : انضواء جميع القوى فوراا ثانياا 

 ساس اتفاقات المصالحة الوطنية.أعلى 

 ةٍ دموحّ  وطنيةٍ  ، ولخلق قيادةٍ رعيةنهاء االنقسام وتعزيز الشّ إل فعلياا  ساساا أشكالن هذان القراران سيُ        

، ما يساندها بمواقف مسؤولة موحدة وكلّ  ،سرائيلإوتواجه مخططات  ،دةا موحّ  وطنيةا  ستراتيجيةاتعتمد 

دث منذ حَ  لت فعلياا ، التي تعطّ ه في الممارسة الديمقراطيةلحقّ  نيّ عب الفلسطيكما سيضمنان استعادة الشّ 

 .(2)، وهي الشراكة والممارسة الديمقراطيةزمةألنهاء اإل واحدٍ  ، فال يوجد سوى طريقٍ (م2007) االنقسام

 

 

 

 
                                                 

1
الوحيدإلنهاءاألزمة،البرغوثي،مصطفى،الشراكةالوطنيةوالديمقراطيةهيالطريق

https://www.wattan.tv/ar/news29/10/2018 
2
البرغوثي،مصطفى،الشراكةالوطنيةوالديمقراطيةهيالطريقالوحيدإلنهاءاألزمة،

https://www.wattan.tv/ar/news29/10/2018 

https://www.wattan.tv/ar/news%20%2029/10/2018
https://www.wattan.tv/ar/news%20%2029/10/2018
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 سرىاأل :ثامناا 

نهم نبذوا كل أسرى من قضية االنقسام، ليه قادة األإسرى وما توصل ما جاء في وثيقة األإن 

دانة استخدام السالح مهما كانت المبّ لى الفتنةإوما يقود  ،ة واالنقساممظاهر الفرق  ّض ت لفررا، وا 

، حرمة الدم الفلسطينيّ  تأكيد، و عب الواحدم السالح بين أبناء الشّ ، وتحريم استخداةالنزاعات الداخلي

بما في ذلك معارضة  ،ي بكافة الوسائلأالخالفات والتعبير عن الر  لحلّ  اا وحيد وااللتزام بالحوار أسلوباا 

ات وتنظيم المسير  االحتجاج السلميّ  وحقّ  ،السلطة وقراراتها على أساس ما يكفله القانون

ى على المواطنين وممتلكاتهم وال تتعدّ  ،من السالح وخاليةا  ن تكون سلميةا أشريطة  ،واالعتصامات

 .(1)والممتلكات العامة

( من أهم األسباب التي أفضت إلى ضعف م2007ويعد االنقسام الفلسطينّي منذ عام )

لساحة الفلسطينية في ذلك فمن المعروف أّن الوضع الذي كان سائداا على ا ،التفاعل مع قضّية األسرى

الوقت كان له العديد من اآلثار المدمرة والسلبية على قضية األسرى وعلى الحركة األسيرة فأدى ذلك 

إلى فصل أسرى حماس عن أسرى فتح، وبالتالي استفرد االحتالل بعقاب أسرى حماس تحت سياسة 

ه إدارة السجون بإضرابات "فرق تسد" ما أدى هذا إلى وقوع األسرى بفّخ، وأضحت حماس تواج

جراءات مختلفة وحدها  .(2)وا 

بأنهم في الجبهة الديمقراطية طرحوا  (مصطفى بدارنة)وما وّضحه أيضاا األسير المحرر 

، وذلك من خالل إنهاء حالة الفصل، وتم اريع إعادة توحيد الحركة األسيرةومش ،العديد من المبادرات

ن الفصائل، باإلضافة إلى حالة االنقسام الخطيرة التي ترتب ذلك بمساعدة الجبهة الشعبية وغيرها م

عليها تداعيات، أصبحت تشل من قدرات شعبنا على استنهاض طاقاته في مواجهة االحتالل، وكذلك 

لذلك كان ال بد  ،أدى هذا الوضع المرير إلى  عدم قدرة الشعب على انتزاع حقوقه الوطنية والسياسية
                                                 

1
 www.dci.ps(،25/2/2013)،دائرةالدبلوماسيةوالسياساتالعامة،منظمة التحرير الفلسطينية 
2
 https://paltimes.net,(21/4/2015)،األسرىالموسمية واالنقسام اخطر ما يواجه  

http://www.dci.ps/
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ادة الفلسطينيين ووحدة سياستهم، فهذا هو وحده الذي يحقق لهم آمالهم من إعادة الوحدة بين الق

فهذا ما كان األسرى يسعون له ويحاولون التوفيق ما بين  ،وطموحاتهم ومواجهة االحتالل اإلسرائيلي

 .(1)الفصائل ونبذ االنقسام الفلسطيني

ن االنقسام إ :"صار األسرى في غزة )جمال فروانة(وبهذا الصدد قال رئيس منظمة أن

الفلسطيني أضر بقضية األسرى، وقلل من حضور قضيتهم، وحرمهم من اتخاذ خطواٍت نضاليٍة كثيرٍة 

وأضاف: إنهم  ،نتيجة االختالف السياسّي، مؤكداا إغالق مؤسسات تعنى بالدفاع عن األسرى في غزة

لكنها توقفت عند  ،شعبياا أطلقوا مبادرة "توحيد الجهود من أجل نصرة األسرى" فلقيت ترحيباا رسمياا و 

التفاصيل الدقيقة نتيجة بعض التخوفات من الطرفين، ووضح أيضاا أّن األسرى قضية شاملة، وال 

األسرى داخل السجون اخذوا زمام  مؤكداا أنّ  ،فتح حماس و يجوز أن تسيطر عليها خالفات حركتي

 وأقاموا قسم الوحدة الوطنية في عوفر". ،المبادرة

أن االنقسام الذي وقع  ،(عبد الناصر فروانة)احث المختص بشؤون األسرى كذلك أوضح الب

ا وحدة األسرى، وبالتالي أدى إلى تزعزع متانة هذه الحركة  أثر على الوطن، فمّزقه ومّزق أيضا

وصالبتها، وأفضى أيضاا إلى حدوث تصدع وشروخ بين صفوف ذويهم، وكذلك مّزق وحدة كل من 

أن هذا الوضع علل سبب عدم قدرة الحركة األسيرة اتخاذ قرار بالمواجهة فوضح فروانة  ،يقف خلفهم

 .(2)المصيرية

ويستنتج أّن هذا إن دل على شيء فإنه يدل على موقف األسرى الثابت والموحّد والمتمثل في 

رفضهم لهذا االنقسام البغيض الذي يمزق أوصال الشعب الفلسطيني ويفرق قياداته ويجحف من 

د األمر لالحتالل اإلسرائيلي الذي طالما كان هو سبب كّل ما يحدث على الساحة حقوقهم، ويوط

 الفلسطينية.

                                                 
1
 voice.com,،https://www.alwatan)23/11/2011(دنياالوطن،،صة الثنائية عقبة أمام استعادة الوحدة الوطنيةالمحاص 
2
https://www.aljazeera.net,(18/4/2010 )،االنقساميفاقممعاناةاألسرى

https://www.alwatan/
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 موقف الدول اإلقليمي ة والعربية والدولية من النقسام الفلسطيني  : الفصل الرابع

 

  اإلقليمية من النقسام الفلسطينيالمواقف  

  ّأوالا: الموقف اإلسرائيلي 

  ّثانيا: الموقف التركي 

 اا: الموقف اإليرانّي ثالث 

 مواقف الدول العربية من النقسام الفلسطيني 

  أوالا : موقف جمهورية مصر العربية 

  الموقف الّسعودّي : ثانياا 

  موقف المملكة األردنية الهاشمّية : ثالثاا 

  موقف جامعة الدول العربية: رابعاا 

  موقف قطر: خامساا 

 المواقف الدولية من النقسام الفلسطيني 

  موقف الواليات المّتحدة األمريكية أوالا : 

  الموقف الروسّي ثانياا : 

  موقف االتحاد األوروبّي ثالثاا : 

  موقف األمم المتحدة : رابعاا 
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 :الفصل الرابع

 موقف الدول اإلقليمي ة والعربية والدولية من النقسام الفلسطيني  

 :اإلقليمية من النقسام الفلسطينيالمواقف 

 اإلسرائيلي  : الموقف أولا 

 غزة تحت سيطرة حماس،أعلنت إسرائيل بعد حدوث االنقسام عن رفضها ألن يصبح قطاع 

على استغالل حالة االنقسام الفلسطيني والعمل على توظيف هذا الوضع بما يخدم المصالح  فعملت

     جزئتها ضمن واألهداف اإلسرائيلية الثابتة والداعية إلى تفتيت قضّية الّصراع العربّي اإلسرائيلي وت

 . (1)خيارات إسرائيل في حّل القضّية الفلسطينية؛ فالّضفة الغربية إلى األردن، وقطاع غزة إلى مصر

سطينّي، وعملت على استغّلت إسرائيل هذا االنقسام من أجل التسّلل إلى المشهد السياسّي الفل

تخاطب المجتمع الدولي للّطعن ، ومنع أّي محاوالت فلسطينية للفكاك منه، وذهبت بالمقابل هتعزيز 

إّن فرصة الّسالم مع  بالّشرعية الفلسطينية، وبوحدة الموقف الفلسطينّي الّسياسّي والجغرافّي، وبالقول:

وتتهّرب من التقدم باتجاه العملية  تتذرعالفلسطينيين معدومة في ظّل االنقسام الفلسطينّي وبقيت 

وال يحكم غزة، وكانت الذريعة  ئيس محمود عباس بأنه ضعيفتهم الر الّسياسّية بحجة هذا االنقسام، وت

" ال يوجد شريك –أبو مازن ضعيف وال يحكم غزة  –مع من نتفاوض" لمقولة اإلسرائيلية على الدوام "وا

لتتهّرب من استحقاقات العملية السلمّية، وتنهي مشروع  رائيل بذرائع واهيةٍ سياسّي"، فقد تذّرعت إس

 .(2)الدولة الفلسطينية

نهاء االنقسام، خرج  وبعد نجاح الفلسطينيين في أكثر من مرة في التوقيع على المصالحة وا 

يهّدد ويتوّعد السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس،  -بنيامين نتنياهو-رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

الم بأّن المصالحة مخّيراا إياه ما بين الوحدة مع حماس، أو السالم مع إسرائيل، وذهب يخاطب دول الع
                                                 

1
.152،في قطاع غزة((2007أحداث حزيران كفاح،،عودة
2
.114،تأثير التغيرات العربية واإلقليميةبشير،عمريوسف،
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هذا عدا عن تصريحات كثير من القادة  على مساعي التسوية الّسياسّية، مع حماس تشكُل خطراا 

اإلسرائيليين بالدعوة إلى محاصرة السلطة الفلسطينية بعد هذه المصالحة، وقد أدركت إسرائيل أّن 

 .(1)راء االنقسامتحقيق المصالحة يؤذن بخسارة إسرائيل بكّل مكتسباتها التي حّققتها ج

ُيعّد االحتالل اإلسرائيلّي هو التحّدّي األول أمام المصالحة الفلسطينية، ويتسم الموقف 

اإلسرائيلي باالرتباك والتخبُّط في التصريحات والمواقف تجاه المصالحة الفلسطينية، وأوضح بنيامين 

ت، فمنها اعتراف حماس بدولة نتنياهو أّن هناك شروطاا إسرائيلية من أجل قبول مثل هذه المصالحا

إسرائيل، ووقف اإلرهاب، وقطع العالقات مع إيران، وعودة الُجثث والجنود المختطفين لدى حماس، 

ويمكن اعتبار هذه الّشروط المعّقدة من قبل  ،وتفكيك البنية العسكرية لحركة حماس في الّضفة وغزة

مكانية فرض العقوبات على أّي حكومة إسرائيل عائقاا ومأزقاا كبيراا قد يواجه المصالحة ال فلسطينية، وا 

 .(2)فلسطينية تكون حركة حماس جزءاا منها

فكان إلسرائيل الدور األكبر في تعزيز االقتتال وتغذيته بين حركتي فتح وحماس؛ وذلك تّم 

بمساعدة العمالء الخاضعين إلسرائيل، باإلضافة إلى محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني 

فأسهمت هذه النوعّية من الجرائم في زرع الّشّك والخوف المتبادل  ،ماعيل هنّية( على معبر رفح)إس

وهذا ُيكسبها  ،فمن خالل ذلك تستثمر إسرائيل الّصراع الدائر بين الفصيلين ،بين أعضاء فتح وحماس

 .(3)ما تريد، وعلى رأس ذلك إضعاف الحركة الوطنية والقضّية الفلسطينية

كانت ُتخّطط  إسرائيلفي هذا الّصدد: "إّن  (توفيق الطيراوي)كّل هذا؛ فإّن ما قاله  وبعيداا عن

لحدوث هذا االنقالب منذ زمن، عن طريق المساعدات التي كانت تُقدمها لحماس؛ لتكون بديالا عن 

ى وثائق يقول فيها ضابط تحقيق إسرائيلي: إنهم أنشأوا حماس حتّ  فهناكمنّظمة التحرير الفلسطينية؛ 

ولكّن اسرائيل اكتشفت بعد فترة أّن عناصر حماس  ،تكون بديالا عن منظمة التحرير الفلسطينية
                                                 

1
.102،األداء السياسي للسلطة الفلسطينيةالقصاص،طه،
2
 https://barq-rs.com،قراءة في مسار المصالحة الفلسطينيةالمصري،عزيز،
3
.64،القضية الفلسطينية في مفترق طرقمحمد،عبدالعليم،
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وعملت إسرائيل جاهدةا على جمع المعلومات بخصوص ذلك ونّفذت بعض  ،يتدّربون ويتسّلحون

فمنذ البداية كان  ،(أحمد ياسين)وكذلك  ،(صالح شحادة)االعتقاالت، فتّم اعتقال المسؤول العسكرّي 

أّن شارون يقول:"  ،فالشاهد األول على ذلك ،الدور األكبر في إحداث االنشقاق واالنقالب لإلسرائي

ة الفلسطينية؛ ألنني قررت أن دون التنسيق مع السلط ،قررُت االنسحاب األحادّي الجانب من غزة

حصل  أما سيفهذا يعني أّن االنقسام  وأغلُقها وأرميها بالبحر"، ،القضّية الفلسطينية في ق نّينة أضع

الّشاهد الثاني فكالم نتنياهو عندما قال:" نحن نرسل األموال إلى غزة حّتى نبقي االنقسام؛ ألنه من 

 .(1)صالحنا"

ى غزة؛ ألّن حيث رفض نتنياهو عودة السلطة إل ومصالحها إسرائيليخدم  النقساماكذلك فإن 

لذي أحدث شرخاا كبيراا بين القطاع والّضفة، باإلضافة إلى أنه مستفيدة من هذا االنقسام ا إسرائيل

إّن غزة والضفة باتتا كيانين  وأضاف قائالا:" ،يرفُض عودة غزة تحت سيطرة الرئيس محمود عباس

 .(2)سام ليس سيئاا بالنسبة إلسرائيل"وهذا االنق ،منفصلين

في  فقد أوضح (االستراتيجية ن للدراساتالباحث في مركز بيغ) هكوهين الجنرال غيرشون أما

 ،(2005إّن عملية فّك االرتباط اإلسرائيلي عن غزة في صيف ) مقال له بصحيفة إسرائيل اليوم:"

 ،أسفر عن انقساٍم بين السلطة الفلسطينية في الّضفة الغربية، وبين حكم حركة حماس في قطاع غزة

لكنه من الناحية الفعلية  ،فها من هذا االنقساممن األفضل إلسرائيل من الناحية الرسمّية أّن تعلَن موقو 

 ."، ال بّد من المحافظة عليهئيليةإسرامصلحٌة 

إلى أّن المصلحة اإلسرائيلية من استمرار االنقسام الفلسطيني يمكن ربطها  :"وأشار هكوهين 

وقال  ،ٍت آمنةٍ بالقلق اإلسرائيلّي القديم الجديد من أّي ربط بين الّضفة الغربية وقطاع غزة َعبر ممرا

إّن أّي ربط بينهما َسُيعّرض سيطرة الجيش اإلسرائيلّي في مناطق الّضفة للخطر األمنّي، وال  أيضاا:"
                                                 

1
 .2019/4/8))،:الواحدةمساءًالساعةالطيراوي)عضو اللجنة المركزية لحركة فتح(، توفيقمقابلةمع:
2
monitor.com(14/4/2019-https://www.al)،إسرائيل لن تخوض حربا  ضّد حماس إلعادة عباس إلى غزةأبوعامر،عدنان،

https://www.arab48.com,(5/4/2019)،ياهو: لن أسلم غزة لعباس واالنقسام مصلحة إسرائيليةنتنُينظرأيضاً:

https://www.al-monitor.com(14/4/2019
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سّيما في ظّل تحّول قطاع غزة خالل السنوات العشر الماضية إلى بقعٍة جغرافيٍة مليئٍة بالوسائل 

 ".القتالية

إنه  :"ن والعرب قائالا يلية مع الفلسطينيوأكد هكوهين الذي شارك في معظم الحروب اإلسرائي

؛ فإّن االنقسام بين حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في الّضفة مصلحٌة ستراتيجيةاالمن الناحية 

إسرائيلية أيضاا؛ ألّن انفصال غزة عن الّضفة ساعد على تقليص ما وصفها بالّضغوط الفلسطينية على 

 .إسرائيل إلقامة دولة لهم"

نه مع استمرار االنقسام الفلسطينّي يمكن إلسرائيل أن ُتخّيَر الفلسطينيين بين إ :"أضافو 

يارين : إما تحقيق سيطرتهم على مناطق الّضفة الغربية التي استلموها منذ  أو االندماج  ،(م1996)خ 

نع شبكة ولذلك سيكون من المصلحة اإلسرائيلية العمل بكّل قوتها لم ،في إسرائيل باعتبارها دولةا واحدةا 

 .(1)العالقات بين الّطرفين اللذين يحكمان غزة والّضفة"

األحزاب اإلسرائيلية سواء اليمينية أو اليسارية كانت ترى في االنقسام الفلسطينّي فرصةا و 

مناسبةا لتعزيز موقفها دولياا باإلضافة إلى حصولها على اعتراٍف عالمي  يؤيدها ويمنحها القدس 

طريق المفاوضات؛ إذ إّن تلك المفاوضات تعمل على التقليل من شأن محمود عاصمةا لها؛ وذلك عن 

لذلك كان ال بّد من االنقسام والتعامل مع  ،والتشكيك في قوته بوصفه ممّثالا للشعب الفلسطينيّ  ،عباس

؛ من أجل خلق فرصة مواتية إلسرائيل للحصول على التأييد الدولي والعالمي التي تريده السلطة وحدها

 .(2)لك في االنقسام منفعة لهالذ

                                                 
1
 https://www.aljazeera.net/news,)17/6/2017(،جنرال إسرائيلي : بقاء االنقسام الفلسطيني مصلحة لنا 
2
  //:www.Wattan.tv/ar/news(,7/9/2015https)،لفلسطيني والمفاوضات الفلسطينيةاالنقسام افادي،،أبوبكر

https://www.aljazeera.net/news
http://www.wattan.tv/ar/news(,7/9/2015
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ولكن في الوقت ذاته  ،ورحبت إسرائيل بحكومة الطوارئ الفلسطينية التي يرأسها سالم فياض

؛ وذلك عندما رأت أنه بإمكانها القيام بافتراٍق دولي  وعربي  حكومةهذه ال إلضعاف عّدة محاوالت بذلت

 .(1)نيةفي ظّل الحصار الدولّي المفروض على السلطة الفلسطي

وحين انتهت األحداث في قطاع غزة أعلنت إسرائيل تأييدها للمعتدلين، وعلى رأسهم الرئيس 

سوف  -من خاللها-)محمود عباس( وحركة فتح، وُأعلن أيضاا عن قيامها بعدد من الخطوات التي 

إسرائيل  ؛ وذلك من أجل مواجهة حماس وغزة  فقد أفرجتينية في الّضفة الغربيةتدعم الّسلطة الفلسط

عن أموال الّضرائب المحتجزة عندها، التي كانت تأخذها كضرائب، باإلضافة إلى اإلفراج عن مائتين 

وخمسين أسيراا من فتح، ورفعت الحظر االقتصادّي عن الّسلطة،  باإلضافة إلى توقفها عن مالحقة 

عدم إشراعها في وجه مائة وتسعة وثمانين من أعضاء شهداء األقصى بعد تسليم أسلحتهم للّسلطة، و 

سمحت وسهلت دخول األموال القطرية إلى حركة حماس في قطاع  إسرائيلوفي المقابل فإن  االحتالل

 .(2)غزة رافعة شعار المال مقابل التهدئة

 ثانيا: الموقف التركي  

ونتيجة لذلك وّسعت  ،(م2007تمّكنت حماس من فرض سيطرتها على قطاع غزة عام ) مابعد

 -خالل لقاءاتها-وأجرت محادثاٍت مباشرةا مع ممثليها؛ إذ كان يمثل حماس  ،ها مع حماستركيا عالقات

)خالد مشعل(، باإلضافة إلى رئيس  -آنذاك–مع تركيا بشكل أساسّي ورسمّي رئيس مكتبها السياسّي 

(، واستقبله العديد من م2012حكومة حماس في غزة )إسماعيل هنية(،الذي وصل إلى تركيا في عام )

ووزير  ،رجب طيب أردوغان()لّشخصّيات الّسياّسية والمهمة في تركيا، ومنهم رئيس الحكومة التركيةا

 .(3)اللذان استضافاه في معظم لقاءات هذه الزيارة ،الخارجية )داوود أوغلو(

                                                 
1
.65،القضية الفلسطينية في مفترق طرقمحمد،عبدالعليم،
2
.64،نفسه 
3
،ترجمة:مركزأطلسللدراساتاإلسرائيلية.وتقارب أيديولوجي ستراتيجيةاالقات بين تركيا وحماس اعتبارات العدراسةبعنوان:
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حماس؛ بأعضاء من حركة  ،من خالل ترحيب )أردوغان( ووزير الخارجية التركيّ  يستشفو 

يحاا وواضحاا لحكومة حماس من الجانب التركّي، وأنها على استعداد لمساندتهم ّن هناك قبوالا صر أب

 ،والوقوف بجانبهم، ولكّن هذا الموقف ليس من الضرورّي أن ينّم عن رفض تركيا للسلطة أو لرئيسها

 ، فإّن تركيا ترحّب بحكومة ديمقراطية اختارها الشعب.إجماالا ولكن 

 ، وكانت تسعى جاهدة ألن تستمرّ (1)ة الوطنية الفلسطينيةمل مع السلطفتركيا استمرت بالتعا

باإلضافة إلى أنه كان لها دور واضح وفعاٌل في  ،(سالم فياضة)عالقتها مع )محمود عباس( وحكوم

ملفات المصالحة التي تمت بين الطرفين، وهذا يدل على موقف تركيا الداعم والمؤّيد الستمرار الوحدة 

عديدةا ُوجهت إلى تركيا جّراء تأييدها لحماس والتقرب منها  ُتهماا  رة إلى أنّ وتجدر اإلشا ،الفلسطينية

لتقدم في عملية من أجل ا ولكن تركيا نفت ذلك من خالل رّدها:" ،أكثر من الفصيل اآلخر )فتح(

 .(2)تكون هناك وحدة فلسطينية وليس تفرقة وانشقاق" أنّ السالم يجب

مشاركة في االئتالف بينهما؛ وذلك نتيجة فوز حركة طلب أردوغان من حركتي فتح وحماس ال 

حماس وحصولها على العدد األكبر من المقاعد التي تمّكنها من تشكيل الحكومة الفلسطينية وعرض 

لتستلم ملّف المصالحة  ةأّن بالده مستعدّ  23/7/2007)))أردوغان( على )إسماعيل هنية( بتاريخ 

ب محاولة تركيا للمحافظة على مكانها السياسي في الوطن وكان ذلك ناتج من سب إلتمامه وتحقيقه

عادة الوحدة إلى صفوفكم ، وقال:"(3)العربي  ،نحن في تركيا جاهزون للتحرك من أجل رأب الصدع وا 

ننا سنكون سعداء إذا نجحنا في تحقيق المصالحة بينكم وعودة الوفاق إلى صفوفكم ننا نتألم من  ،وا  وا 

ويضر بمصلحة الشعب  ،وهذا االنقسام ُيضعف موقفكم ،ة الفلسطينيينرؤية نزيف الدم بين اإلخو 

                                                 
1
Larrabee, F., & Nader, A. (2013). Israel and the Palestinian Issue. In Turkish-Iranian Relations in a Changing 

Middle East (pp. 15-16).
2
.112،سطينيةتركيا وسياستها الخارجية اتجاه القضية الفلالشرطي،طارق،

3
Larrabee, F., & Nader, A. (2013). Israel and the Palestinian Issue. p. 16. 
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كما أّن استمرار هذا الخالف سيؤثر سلباا على إقامة الدولة الفلسطينية  ،والقضية الفلسطينية

 .(1)المستقّلة"

أّن تركيا على استعداٍد تام  ألن تكون  ،أكد رئيس الوزراء التركي )رجب طيب أردوغان(و  

وقال خالل مؤتمٍر صحفي   ،االا ونشطاا وصوالا إلى اتفاٍق، ومصالحٍة حقيقيٍة بين فتح وحماسوسيطاا فعّ 

 ،مٌر واجبأح الخالف بين حركة فتح وحماس إن إصال :"(بشار األسد)مشترٍك مع الرئيس الّسورّي 

أّن  وأوضح ،مضيفاا أّن حماس رّحبت بأن تؤدي أنقرة دور الوسيط، وهو ما أكده )إسماعيل هنية(

 ،إعالن تركيا التدخل إلنهاء الخالف بين فتح وحماس ال يعني وجود دور بديل عن الدور المصري

ودعا إلى تكامل األدوار بين الدول العربية واإلسالمية على خلفية المصالح العليا التي تجمع هذه 

ب بأّي جهٍد عربٍي الدول، مؤكداا أّن ملف المصالحة الفلسطينية في مصر، ولكنه في الوقت نفسُه يرح

سالمي  .(2)آخر" وا 

بأّن الدور التركّي في ملف  المتحدث باسم الرئاسة المصرية:" (سليمان عواد)وصّرح  

ويسعى إلى دعمه، وأّن الرئيس التركّي )عبد اهلل  ،المصالحة الفلسطينية يعّد مكّمالا للدور المصريّ 

 .(3)"(مع الرئيس المصرّي )حسني مبارك غول( ووزير خارجيته أكدا هذا األمر خالل محادثاتهما

أّن الدور التركّي  :"قائالا  )أحمد داود أوغلو( ة تركياوزير خارجيكما وأكد على هذا المبدأ  

 لكنه لن يحّل محّل الدور المصرّي". ،يمكن له أن يكون مساعداا أو مكمالا 

الم؛ فهذا إن دّل على فتركيا ترى أّن الوحدة الفلسطينية هي شرٌط أساسيٌّ من شروط السّ  

ن كانت تقوم بدعم حماس، وتعترف بها، كونها جاءت عن طريق  شيء  فإنما يدّل على أّن تركيا وا 

                                                 
1
.117-118،تركيا وسياستها الخارجية اتجاه القضية الفلسطينيةالشرطي،طارق،
2
 .43،تركيا والقضية الفلسطينيةصالح،محسن،
3
.44،نفسه 
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االنتخابات لتمثيل الّشعب الفلسطينّي، إال أنها في الوقت نفسه تعترف بالسلطة وبرئيسها محمود عباس 

 .(1)بينهماوطالبت مراراا وتكراراا، وعملت جاهدةا على تحقيق الوحدة 

 ثالثاا: الموقف اإليراني  

قطاع غزة تمكين حماس من سيطرتها على إلى دت أ، التي (م2007/يونيو/14 ) حداثأبعد       

لكلمة مشروع  ءا عالإن وقف بجانب حركة حماس؛ حيث رأت في ذلك برز مَ أ يرانيّ كان النظام اإل

االتهام صابع أهت ولهذا الموقف توجّ  ؛ةاسيّ حة على حساب تراجع مشروع التسوية السيالمقاومة المسلّ 

 لطةخر وهو الساآل الفصيلدعم حماس على حساب طرف بر حداث عَ طها في تلك األيران بتورّ إلى إ

محمود أحمدي  يرانيّ ت ذلك من خالل تصريح الرئيس اإلفَ يران نَ إ وحركة فتح، غير أنّ  الفلسطينية

الفتنة بين حماس وفتح هي من  نّ أيران، و إمن واجبات  اومة الفلسطينيةالدفاع عن المق نّ أب "نجاد:

مين عام جامعة الدول أ، باالتصال ب(متكي منوشهر)يراني اإلة "، ثم بادر وزير الخارجيّ سرائيلإنع صُ 

ط بالده في تورّ  ، نافياا زمة الفلسطينيةاأل لى بذل الجهود الالزمة لحلّ إ العربية عمرو موسى داعياا 

 .(2)حداث االنقسامأ

 عمليةا  حداث، بل اتخذت خطواتٍ رانية بالتصريح حول موقفها من األية اإلولم تكتف الدبلوماسيّ      

محمد رضا )فريقية عربية واإلؤون الللشّ  يرانيّ لى دمشق مساعد وزير الخارجية اإلإلذلك، عندما جاء 

لمواجهة  ف توحيد الصفوفطراف الفلسطينية بهدجرى سلسلة لقاءات مع مختلف األأ، و (باقري

م في سبيل ضمان االنسجام تقدُّ  يّ أ طرأولم ي ،تلك الجهود باءت بالفشل نّ أال إاالحتالل، 

 .(3)الفلسطيني

                                                 
1
 .94،كية اإلسرائيلية وأثرها على القضيةالعالقات الترأبومطلق،رائدمحمود،

2
 116-117،يرانية وانعكاساتها على القضية الفلسطينيةاإل-العالقات القطريةاألغا،محمد،
3
 117نفسه،
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في استيالء  رئيسيّ  يّ يرانإلى دور إشارتا أمصر والسلطة الفلسطينية  نّ أووردت تقارير تفيد ب       

، كان استيالء المخابرات الفلسطينيةجهاز  رئيس (توفيق الطيراوي)، وبحسب ما قاله حماس على غزة

 .(1)سلحةيران، التي قدمت التدريب واألإمع  نسقاا حماس على السلطة في غزة مُ 

المال  ن تستغلّ أيران إفة الغربية، أصبح بمقدور في الضّ  وتعاظمه نفوذ حماسومع انتشار        

فة ومن بينها كتائب الضّ  خرى فياأل ثير في الجماعاتأفي محاولة الت والتدريب العسكريّ  يديولوجياواأل

 .(2)سالميّ قصى والجهاد اإلشهداء األ

راضي الداعمة للحكومة المنتخبة في األ كبر الدولأمن  أصبحت يرانتمّخَض عن ذلك أّن إ       

راع الذي فصل لى جانب فتح في الصّ إوقفت الفلسطينية، في وقت كانت غالبية الدول العربية قد 

لهذه  يرانيّ سرائيلية على غزة حجم الدعم اإلظهرت الحروب اإلأوقد  (م(2007اع بعد فة عن القطالضْ 

 ّية  قليمواإل غوط الداخلية  ا من مقاومة الضّ وضع حماس في موقع يمكنه يرانيّ الدعم اإل، وهذا الحركة

 .(3)يمكن التعويل عليه ا استراتيجيااحليفا باعتبارها يران إلى إوجعلها تنظر  ة  والدوليّ 

 

 ل فيما يلي:لحكومة حماس بقطاع غزة تتمث   يراني  دوافع الدعم اإل

 نّ إف ،سرائيليّ فلسطين من االحتالل اإليقوم على تحرير  يران الدينيّ إواجب  نّ إ: دوافع الدينيةال :ولا أ

 ة لنصرة القدس.، ولهذا تعقد لها الندوات والمؤتمرات العالميّ طرد اليهود من فلسطينن يُ أى يران تتمنّ إ

ن أالدولة التي يمكن  نّ أحقيق مكاسب ولفت نظر المقاومة؛ بوذلك بت؛ الدوافع الستراتيجية :ثانياا 

 سالمية المقاومة، ورقةهذه الفصائل اإل ن تكونأيرانيون يران، كما يطمح اإلإتحتضنهم وترعاهم، هي 

ركات غير قريبة المنطقة من ح خرى الموجودة فيدور التيارات األ جانب تخفيف لىضغط ومساومة إ

                                                 
1
.23،قليميةسباق إيران على األعلوية اإلأوراقباحث،
2
25،نفسه 
3
 https://www.aljazeera.net،خيارات حماس   في العالقة مع ايراناحمديان،حسن،

https://www.aljazeera.net/
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 ّيةا سياس من خاللها مكاسبَ  يرانإقق ن تحْ ُيمكن أ هذه المقاومة جهةا  ولتكونَ  ،يران مثل حركة فتحإمع 

 لها. المناوئ مريكيّ ن تفرض نفسها وبقوة، تجاه الطرف األأ، فهي تريد وحقيقيةا 

، ونشطت في فلسطينيةمة اليران دعمها المعتاد لحماس والمقاو إواصلت  ة:: الدوافع السياسي  ثالثاا 

فأفضى لدفع رواتب الموظفين،  لدعم الماليّ ، كما تابعت تقديم المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزةا

 .(1)ةعادة انتخابه لرئاسة الجمهوريّ إنجاد ودعمه في  لى زيادة شعبية  إ

)اتفاق مثل  انقسم الموقف اإليراني بمتابعة ومواكبة األحداث المتسارعة للقضية الفلسطينية 

باإلضافة إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وانهيار هذا االتفاق  ،الذي ُوّقع بين فتح وحماس (مكة

 م(2007) وصوالا إلى مؤتمر أنابوليس الذي ُعق د في نهاية ،وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة

الخارجّية اإليرانية )محمد برعاية الواليات المتحدة، وشاركت فيه الدول العربية كافةا، فالمتحّدث باسم 

إذ وصفه  ،ألنه ُيسهم في وضع حد  لألزمة الداخلية علي حسين ( أكد أّن بالده رّحبت باتفاق مكة؛

 .(2)بأنه خطوٌة إيجابيٌة وبناءةٌ 

َثّمة طائفة من المسؤولين اإليرانيين استّمروا بالدعوة إلى الوحدة الوطنية ووقف االقتتال  

س الّسابق )هاشمي رفسنجاني( األطراف المتنازعة من الفلسطينيين إلى إشراع الداخلّي  فدعا الرئي

إنه يجب على كل  من الّسعودية  أسلحتهم ضّد إسرائيل، كما قال الناطق باسم الخارجّية اإليرانية:"

ومصر وسوريا التشاور فيما بينها لحّل األوضاع في فلسطين ودعوة الجماعات الفلسطينية إلى التوحد، 

إيران جاهدةا  بعض الجهات في فحاولت ،قتال العدّو الصهيونّي واحترام نتائج االنتخابات الديمقراطيةو 

 .(3)بعد سيطرة حماس على القطاع احتواء تداعيات ما حصل عبر الدعوة إلى الحوار

اّتخذت إيران عّدة مواقف لتأكيد دعمها لحكومة هنية من خالل احترام نتائج االنتخابات 

هذا باإلضافة إلى أّن ؛ القضية الفلسطينية لما له من أضرار علىرفض االقتتال الداخلّي و  ،اطيةالديمقر 
                                                 

1
 102-103،السياسة اإليرانية تجاه حركات المقاومةأبوسعده،أحمد،
2
. 216،(2007)ستراتيجيلتقرير االاصالح،محسن،
3
.217 ،(2007)ستراتيجيلتقرير االاصالح،محسن،
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إّن تشكيل حكومة طوارئ فلسطينية مخالٌف " :صّرح نائب وزير الخارجية اإليراني )مهدي مصطفوي(

ّدة التوتر الّسياسّي في فلسطين المحتلة" ،للديمقراطية ك دعت صراحةا لكن إيران مع ذل ،ويزيد من ح 

فاإليرانّيون بمختلف تياراتهم أجمعوا ، (1)إلى الحوار في طهران لوضع نهاية لألزمة الفلسطينية الداخلية

يار الّشعب هو الحّل ال ، فعندما وحيد إلنهاء االنقسام الفلسطينيّ أّن الرجوع إلى الحوار، والعودة إلى خ 

حّذر مرشد الجمهورية اإلسالمية  ،بالّسالحتطور الخالف السياسّي، ووصل إلى مرحلة االقتتال 

-الصهيونّي إلى صراع فلسطينيّ  –اإليرانية )علي خامنئي( من فتنة تحول الصراع الفلسطينّي 

وجاء ذلك في إطار تنبيهه إلى  ،معرباا عن أسفه لمقتل الفلسطينيين من أّي مجموعة كانت ،فلسطينيّ 

سرائيل لزرع الفتنة والّشقاق في العالم اإلسالميّ  المؤامرة التي ُتخطط لها الواليات المّتحدة  ،األمريكية وا 

وقد أوضح طريقته التي من خاللها يمكن مواجهة هذه الفتنة، وهي اليقظة والجهاد والمقاومة بوجه 

 .(2)تهديدات العّدو وأطماعه

رورة وض على تجّنب الخالف ونبذ التفرقة نييالفلسطين (وحّض الرئيس اإليراني )أحمدي نجاد

حّل المشاكل بالحوار؛ ألّن المستفيد الوحيد من هذا الخالف واالنشقاق هو العّدو اإلسرائيلّي، كما قال 

ّن الفت ":الرئيس أيضاا  نة بين حماس وفتح من إّن الدفاع عن المقاومة الفلسطينية من واجبات إيران، وا 

 .(3)"صنع إسرائيل

نّي )سالم فياض( الّتهم إلى إيران بأنها هي على الرغم من ذلك وّجه رئيس الوزراء الفلسطي

 إسماعيل الّسبب بتكريس االنقسام؛ وذلك بسبب قيام إيران بدعوة رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة

وقال )فياض(:"إّن دعوة هنية للمشاركة في ق مة عدم  ،للمشاركة في قمة دول عدم االنحياز هنية

                                                 
1
.218،(2007)ستراتيجيلتقرير االاصالح،محسن،
2
.116،العالقات القطرية اإليرانيةاالغا،محمدعوده،
3
.219،م((2007ستراتيجيالتقرير اال،صالح،محسن
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ولدور  ،راا في موقف إيران المناوئ لوحدة األرض الفلسطينيةاالنحياز في طهران تمّثل تصعيداا خطي

 .(1)السلطة الوطنية في رعاية مصالح أبناء شعبنا في قطاع غزة والّضفة الغربية بما فيها القدس"

ولكنها كانت تستغّل هذه  ،فإيران في حقيقة األمر، لم تقم بأّي عمل جدّي إلنهاء االنقسام 

واتضح ذلك من خالل طلبها بإجراء مباحثات بين الفصائل  ،يمياا لصالحهاالقضّية لتكتسب نفوذاا إقل

الفلسطينية للوصول إلى الوحدة الوطنية؛ َعبر دعوة الدول التي لها دور فّعال في التعامل مع القضية 

جراء الحوار بين المجموعات كاناتها لتوفير المناخ المناسب إلومن خالل استخدام إم ،الفلسطينية

نية، بغية تحقيق الوحدة بينهم، عن طريق الّشروط والمبادئ التي تخدم مصلحتها وتضمن الفلسطي

 .(2)بقاءها على الساحة الفلسطينية

َثّمة العديد من المصادر تّتهُم اإليرانيين بأنهم يدعمون اإلرهاب، ويعملون على إفشال جهود  

الذي يتنافى مع مخّططاتها ومطامعها  ومن ة وذلك حتى ال يعّم الّسالم واالستقرار يالمصالحة الفلسطين

يرانيةا أسهمت في تعّنت حركة  أدّلة ذلك أّن هناك مسؤوالا فلسطينياا بارزاا، قال: "إن تدخالٍت قطريةا وا 

 .(3)ما أّدى إلى انتهاء جولٍة أخيرٍة من جهود الوساطة المصرية دون تقدم في إنهاء االنقسام" ،حماس

فةا إلى دعوات المصالحة المتعاطف مع حركة حماس؛ إضا نياإليرابالّرغم من الموقف 

وبخاّصةا في ظّل رفض الرئيس الفلسطينّي هذا الحوار قبل العودة إلى ما قبل االنقالب الذي والحوار 

وقع في غزة طالب السفير اإليراني لدى األمم المّتحدة )منصور الصادقي( في كلمته في اجتماع 

ة قضايا الشرق األوسط بالتصدي لجرائم االحتالل الّصهيونّي مشدداا مجلس األمن المخّصص لمناقش

على أنه ال يمكن شطب حماس من الساحة الّسياسّية، بل إّن المحاوالت التي تستهدف حماس 

 .(4)فاشلة

                                                 
1
 http://www.aljazeera.net,(25/8/2012)،فياض: إيران تكرس االنقسام الفلسطيني 
2
.109،السياسة اإليرانية  تجاه حركات المقاومةأبوسعدة،محمد،
3
 https:// al-ain.com/article,(28/11/2018)،قطر وإيران ... خراب ُيغذي االنقسامؤوف،داوود،عبدالر
4
.219،م((2007ستراتيجيالتقرير اال،صالح،محسن



91 
 

تنطلق من رؤية إيران لنفسها في أّنها دولة إقليمية، لها  اإليرانيةوهذا يعني أّن بعض المواقف 

ومنها الموقف من القضية  ،وتعّد هذه المواقف منفصلةا عن المصالح ،ياسّية والدينيةمواقفها السّ 

الفلسطينية باعتبارها قضيةا عادلةا، وصحيٌح أّن إيران وغيرها من الدول كانت تتدخل أحياناا في الشأن 

ك ال يعني أّن إال أّن ذل ،مما أدى إلى تعقيد ملّف المصالحة وتكريس االنقسام ،الفلسطيني بشكٍل سافرٍ 

وبالتالي فإّن تغيير السياسة  ،إيران وغيرها كانت السبب الرئيسّي في المشاكل الفلسطينية الداخلية

أو تغيير معادلة الّصراع مع إسرائيل، فالخلُل  ،اإليرانية لن يؤدي تلقائيا إلى إنهاء االنقسام الفلسطيني

اسية الفلسطينية من جهٍة، وفي النظام السياسّي يكمن في النخب السي اإلسرائيليةإضافة إلى الّسياسة 

ن لم تغّير هذه النخب سياساتها، وترتقي بمواقفها إلى الموقف  الفلسطينّي نفسه من جهٍة أخرى، وا 

 .(1)الوطني المسؤول، فإّن أّي تغيير في سياسة إيران اتجاه القضية الفلسطينية سيكون تأثيره محدوداا 

 مالياا وعسكرياا إلى وقٍت قريبٍ  ت في دعم حركة الجهاد اإلسالميّ وال شّك في أّن إيران استمر 

 .(2)إال أّن هذا الدعم أخذ بالتراجع، وربما بالتوقف باعتراف مسؤولين في الحركة

ويرى الكاتب والمحلل  لكل فصائل المقاومة، وتطرح ذلك منذ سنواٍت طويلٍة، الدعمفإيران تقدُم 

ن هي مثل كل دولة أخرى لها مصالح محدودة، لكن الفلسطينيين إن إيرا (:هاني المصري)السياسي 

لو لم نكن منقسمين لكنا نأخذ  وقال المصري أيضاا:" ،منحوا اإليرانيين فرصاا وطريقاا أكثر من غيرهم

ومع ذلك لم تتوّقف محاوالت  ،"مع مصالحنا ونرفض أّي مطامع أخرىمن مواقف إيران ما يتقاطع 

بل  ،سطينيين المنضوين تحت جناح الفصائل الكبيرة كفتح وحماس والجهادإيران في استقطاب الفل

وكانت تمّدهم بالّدعم المادّي والمعنوّي  ،قامت بتجنيد مجموعاٍت مسّلحٍة لها في غزة والضفة الغربية

أحد األجنحة في غزة، ورفض ذكر اسمه  باإلضافة إلى أّن إيران حاولت  وهذا ما كشفهلتنفيذ عمليات 

                                                 
1
 .10،والغرب على القضية الفلسطينية إيرانتداعيات االتفاق بين ،إبراهيمابراش،
2
.11،نفسه
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)جماعات عماد مغنية (، وما يسمى )حزب  :فصائل بأسماء تدّل على األصول الّشيعّية، مثل تشكيل

 .(1)اهلل الفلسطيني(

إنه من اللحظة األولى  يقول في هذا الصدد )حازم أبو شنب( القيادي بحركة فتح الفلسطينية:"

ستياا لهاتين ولوج دعماا مالياا النقالب حماس في غزة، كان واضحاا لنا داخل القطاع أّن هناك 

ولمجموعات مسّلحٍة داخل القطاع؛ فهذا الدعم الذي كان تأثيره  ،الحركتين: حماس والجهاد اإلسالميّ 

في االنقسام الفلسطينّي واضحاا"، والدليل على ذلك أّن هناك تصريحاٍت واضحةا وصريحةا صدرت عن 

 .الحركتين وعّبرت عن هذا الدعم اإليرانيّ 

أّن  وم الّسياسّية بجامعتي القدس واألقصى الدكتور ) أيمن الرقب( على:"ويشّدد أستاذ العل

أّن في تصريحات قدمها )للبيان( إلى "إيران دعمت حماس منذ اللحظة األولى النقالبها بغزة" ومشيراا 

إيران تعتقد بأّن فكرها تغّيرّي في المنطقة، وحاولت فرض مشروعها على القضّية الفلسطينية من خالل 

 .(2)كتي حماس والجهاد، وأسهمت بذلك في تغذية االنقسام الفلسطيني"حر 

  

                                                 
1
 https://alawsat.com/home،2016//10، لسطينيةإيران والقضية الفكفاح،زبون،
2
 https://www.albayan.ae/one,21//2019قطر وإيران تغذيان االنقسام والصراع الداخلي،خالد،محمد،

https://alawsat.com/home
https://www.albayan.ae/one,21/2019
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 العربية من النقسام الفلسطيني مواقف الدول

عّبرت الدول العربية بعد اجتماع في القاهرة عن غضبها الّشديد بسبب االنقسامات بين 

ال : "إنها تنتظر منها إنهاء تلك االنقسامات،قائلةا  الفصائل الفلسطينية،  .(1") وقعت عليها العقوباتوا 

خصص للبحث في الوضع  لعرب في نهاية اجتماٍع طارئٍ وطالب وزراء الخارجّية ا

في مقّر الجامعة العربية في القاهرة أّن تعود األوضاع في قطاع غزة إلى ما كانت عليه  ،الفلسطينيّ 

بالعودة إلى الحوار لحّل  وَدَعوا كافة األطراف الفلسطينية ،قبل إعالن حماس سيطرتها على القطاع

ونتيجة لذلك قّرر وزراء العرب تشكيل لجنة من أجل تقصي الحقائق لما جرى من  ،الخالفات بينهم

واألمانة العامة للجامعة  ،وقطر وتونس ،ومصر، واألردن ،أحداث في غزة، وتضّم هذه اللجنة السعودية

وكلف الوزراء  ،جامعة العربية في غضون شهروطالبوا اللجنة بأن تقدم تقريرها إلى مجلس ال ،العربية

وجهود مصر من أجل  ،هذه اللجنة بمتابعة ودعم الجهود التي تبذلها السعودية منذ توقيع اتفاق مكة

هذه الجهود ودعوا كافة األطراف الفلسطينية إلى التجاوب مع  ،وقف إطالق النار والعودة إلى الحوار

 .(2)المبذولة

 

 

 

 

  

                                                 
1
 http://www.alhaya.ps/arch،االنقسام الفلسطينيّ العرب يعربون عن غضبهم من  
2
 .4183،1،العدد16/6/2007،جريدة الحياة الجديدة 

http://www.alhaya.ps/arch
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 هورية مصر العربية : موقف جم أولا 

الت الثنائية من االتصا ابتداءا  ،(1)كثر من وسيلة الحتواء هذه الخالفاتأمصر  نهجت        

، وتحت (برهان حماد)، برئاسة اللواء عالٍ على مستوى  ا مصرياا منيا أ اا ت وفدثبع والحوارات الثالثية، ثمّ 

 وثالثيةٍ  ثنائيةٍ  قمةٍ  وترتيب لقاءات   رعاية الوزير عمر سليمان )رئيس جهاز المخابرات المصرية(

تطور  هذا الموقف المصريّ  نّ لك، ي اجتماعات وزراء الخارجية العربي هذا الموقف ف، وتبنّ ورباعيةٍ 

القاهرة عقب تلك  إلىعادته ا  و  منيّ وفدها األسحب إلى مصر  عمدت، حيث حداث غزة الداميةأبعد 

عقب أللصراع بين حركتي فتح وحماس، و  ةٍ مويّ د حداث في إشارة إلى رفض ما حدث من تصفيةٍ األ

مر في األ بين الحركتين، لكنّ  متوازنٍ  ي موقفٍ ى تبنّ عودة إل ، ثمّ للسلطة الفلسطينية مؤّقتٌ  ك انحيازٌ ذل

 .حمود عباس في مواجهة حركة حماسلموقف الرئيس م ودعمٍ  ميلٍ  إلىالنهاية تطور 

حسني مبارك  لرئيس المصريّ ، عقب قمة جمعت اردندعت مصر واأل(م2007 ) ففي بداية        

اتفاق بين فتح  إلىالوصول  لىوا  ، وقف االقتتال الفلسطينيّ  إلى، ردن عبد اهلل بن الحسينوملك األ

دعت مصر الفصائل الفلسطينية  ، أو حكومة تكنوقراط، ثمّ وطنيةٍ  وحدةٍ  حماس على تشكيل حكومة  و 

، بعد الفلسطينيّ  –موقفها الداعم للحوار الفلسطينيّ  ع عنتراج ، ونفت أيّ اتفاق مكة إلىلالنضمام 

ن مصر بي وتشاورٍ  بتنسيقٍ  تنفيذ هذا االتفاق يتمّ  أنّ كدت أتوقيع حركتي فتح وحماس اتفاق مكة، و 

 .(2)في عمله اا ما زال مستمر  المصريّ  منيّ الوفد األ نّ أوالمملكة العربية السعودية، و 

اللواء برئاسة  منيّ بر وفدها األلت مصر عَ تدخّ  ،الفصيلينلدامية بين د االشتباكات اوبعد تجدّ         

ت بعد ذلك جولة أبد طالق النار، ثمّ إالمقيم في غزة، ونجحت في عقد اتفاق لوقف  (برهان حماد)

ر السابق في القاهرة عام جديدة من الحوار بمشاركة العديد من الفصائل الفلسطينية على غرار الحوا

                                                 
1
Pettengill, J., & Ahmed, H. (2011). Regional Actors and the Fatah-Hamas Unity Deal.4 
2
.149(،م2007)جي الفلسطيني لسنة التقرير االستراتيصالح،محسن،
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الحسم  إلىبعد لجوء حركة حماس  أو لم ُيكتب لها النجاح لم تكتمل هذه الحوارات   ، لكنّ (م2005)

 .(1)في القطاع العسكريّ 

، استهدفت دعم سرائيليةٍ ا  و  وفلسطينيةٍ  ردنيةٍ أ يخ بمشاركةٍ في شرم الشّ  ةا رباعيّ  مةا ت مصر قونظمّ        

زاء إولمرت أيهود إد ظهر تشد، لكن نهاء الخالفات الفلسطينيةالرئيس محمود عباس، والسعي إل

لو عاد للحوار دات القليلة التي قدمها لمحمود عباس د بالتراجع عن التعهّ ، وهدّ استئناف عملية السالم

 (وعباس) (ولمرت)أففي مقابل توافق المصالح بين ، سب طلب الرئيس مباركحمع حركة حماس على 

 حذراا  ةَ ثمّ  نّ أ نه قد اتضح جلياا إاس، فب حمفي جوانب تقوية محمود عباس على حسا (والملك عبداهلل)

بر اتباع مفاوضات السالم، عَ حياء إل جديدةٍ  لتضييع فرصةٍ  سرائيلي  إ من الدخول في شركٍ  مصرياا 

نهاء خالفاتهم، ذه القمة على دعوة الفلسطينيين إل، فقد ركزت مصر في هليات حصار حماس وعزلهاآ

لوساطة بين حركتي فتح وحماس بعد مصر ستعاود ا نّ أ، اا دحسني مبارك مجدّ  الرئيس المصريّ  كدأو 

، سرائيليّ مع الجانب اإل فةا مكثّ  االتٍ جري اتصالقاهرة تُ  كدت مصادر مصرية أنّ أمور، و األ أن تهدأ

ة من الغاز والماء ساسيّ مدادات األق باإلفيما يتعلّ  نسانيةٍ إ زمةٍ أ يّ لضمان عدم تعرض قطاع غزة أل

 .(2)والمواد الطبيعيةغذية والكهرباء واأل

 
ية الدول العربية لالنعقاد لبحث دعوة مجلس وزراء خارج من خالل اا بارز  دوراا مصر  ّدمتوق       

ردن عودية واألمصر والسّ  ي الحقائق تضمّ لتقصّ  ، وتشكيل لجنة  الفلسطينيّ -زمة الصراع الفلسطينيّ أ

 تكفلليات المناسبة التي في اآلطرف بالذي حدث، والبحث  كلّ  ، بهدف التعرف على رؤيةوقطر

 .(3)الفلسطينيّ  -استمرار التواصل واستئناف الحوار الفلسطينيّ 

                                                 
1
Pettengill, J., & Ahmed, H. (2011). Regional Actors and the Fatah-Hamas Unity Deal.5 
2
.150-151(،م2007 ) التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنةصالح،محسن،
3
.152،المصدر نفسه 
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–ة الستئناف الحوار الفلسطينيّ لخاصّ ة هذه اللجنة واصلت مصر جهودها اهمّ ر مُ وبعد تعثّ        

، دعت (م2007)يلول أول من سبوع األبين الفصيلين، ففي األ خاصةا  ،واحتواء الخالفات ،الفلسطينيّ 

عداد ا  مكانية استئناف الحوار بينهما، و إحماس وفتح للقاهرة للتباحث حول  الن حركتيمثّ مصر وفدين يُ 

منية التابعة األ قارّ خالء المحماس استعدادها إل بينها أن تعلنَ  ، منن التوافق والتقاربؤمّ دة تُ متعدّ  غٍ يَ ص  

من دون تحديد  ة بعد الحسم العسكريّ المستجدّ  وضاعاستعدادها للتراجع عن األ أن تعلنَ ، أو للسلطة

 .(1)ولم تلَق ُأذَنا صاغيةا  هداف المرجوةق األحقّ هذه الدعوة لم تُ  نّ لك ،خطواتطبيعة ال

عاون مع الوساطة الت إلى بو الغيط الفصائل الفلسطينيةأحمد أ ة المصريّ ودعا وزير الخارجيّ        

من خالل االتفاق  (2)منية على الساحة الفلسطينيةوضاع األللتدهور الحالي في األ المصرية لوضع حدّ 

دلى بها بعد اجتماع مع أبو الغيط في تصريحات أ، وطالب الفلسطينيّ  للعمل الوطنيّ  ة  على خطّ 

ل مثّ ، باعتباره يُ بين الفلسطينيين بوقف االقتتال فوراا  (جبريل الرجوب)لحركة فتح  عضو المجلس الثوريّ 

لطة الوطنية ية تقديم الدعم الالزم للسّ همّ أبو الغيط على أد ، وشدّ المرحلة الحالية ية القصوى فيولو األ

 .(3)من والنظاملى القيام بواجباتها واستعادة األالفلسطينية لمساعدتها ع

األوضاع الداخلية في  غير أنّ  ،أن الفلسطينيّ دورها الفاعل في الشّ أداء ت مصر في استمرّ و        

الحكومة المصرية ج من مخاوف سيطرتها على القطاع أجّ  ثمّ  ،حكومة السلطةل ، وقيادة حماسمصر

والتزاماتها  ها القومي  منَ ، كما بقيت الحكومة المصرية تضع في اعتباراتها أسالميّ اتجاه التيار اإل

صر ولذلك سعت م ؛مريكيةغوط األعن الضّ  ، فضالا سرائيلإقة بالتسوية مع ها المتعلّ ، والتزاماتةالقوميّ 

دعمت ، و من جهة ي، كما دعمت مسار التسوية، ونزع فتيل االقتتال الداخلّ دع الفلسطينيّ أب الصّ لر 

بقت على حدودها مغلقة معظم الوقت مع قطاع غزة أ، و من جهة ُأخرى الرئيس عباس وحكومة فياض

                                                 
1
.153  ،(م2007 ) التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنةصالح،محسن،
2
Pettengill, J., & Ahmed, H. (2011). Regional Actors and the Fatah-Hamas Unity Deal.12. 
3
.4098،21(،العدد:(15/6/2007،جريدة االيام 
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ار القطاع، في حصحقيقية وواقعّية مشاركة ذلك كان  نّ أة والدولية، مع ة التزاماتها السياسيّ جّ بح

طراف بقت على خيوط التواصل مع كافة األمصر أ ، لكنّ لتي يقودها هنيةللحكومة المقالة ا ضعافاا ا  و 

 .(1)في الشأن الفلسطيني الرئيسي   العربي   ى الالعبَ الفلسطينية لتبقَ 

سطينية حاولت مصر أن تكون وسيطاا نزيهاا إال أنها كانت تظهر ميلها للتعامل مع الرئاسة الفل       

وحركة فتح من جهٍة والتشدد في تعاملها مع حركة حماس من جهٍة أخرى، وكانت ترى أّن الرئاسة 

الفلسطينية، هي التي تمثل السياسة الخارجية الفلسطينية وليس الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة 

 .(2)حماس

الدبلوماسية وأدانت مصر سيطرة حماس على السلطة في غزة، ونتيجة لذلك سحبت بعثتها 

واألمنية من قطاع غزة، باإلضافة إلى أنها استاءت من تعطيل المؤسسات الفلسطينية الشرعية ودعت 

وطالبت أيضاا جميع الدول العربية بدعم  ،إلى وقف االقتتال الداخلّي فوراا في األراضي الفلسطينية

األراضي الفلسطينية المحتلة وأكدت مصر وحدة  ،(الفلسطينية ورئيسها )محمود عباس السلطة الوطنية

 .(3)والمتمثلة في الضفة بما فيها القدس الّشرقية وقطاع غزة (م1967عام )

تعهداتهما ولجوئهما إلى سفك الدماء ل الفصيلين: فتح وحماس واستنكرت مصر عدم إيفاء

م إلى صوت ودعت إلى االحتكا ،الفلسطينية في ممارسات تتنافى مع كافة الشرائع والقوانين والمواثيق

فمصر سوف تستمر في مساعيها وجهودها لتحقيق استقرار األوضاع في  ،العقل والمصالحة الوطنية

 .(4)وتحقيق الّسالم العادل الذي يكفل للشعب الفلسطينّي حقوقه وسيادته كاملة ،األراضي الفلسطينية

م حماس أو إن ما يعني مصر هو بقاء قطاع غزة هادئاا وتحت السيطرة سواء أكان تحت حك

ألنه إذا انفجر  ،على حدود غزة إال أن تأخذ الموقف االيجابيبعودته تحت سيطرة السلطة الفلسطينية 

                                                 
1
 .57،أثر االنقسام السياسي بين حركتي فتح وحماسالعالم،ماريانا،
2
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3
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أهل غزة في وجه مصر، واندفعوا باتجاهها فستحّل كارثة في مصر؛ إذ ليس بمقدور الحكومة المصرية 

جاهدةا في حل فمن أجل ذلك نرى مصر تسهم  ،تحمل أي انفجار سكاني في غزة باتجاه مصر

نهاء االنقسام؛ فذلك من مصلحتها  .(1)الخالف وا 

م( مع فوز اإلخوان 2006لقد ترافق فوز حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية في عام )

م(، وقد اتسمت عالقة حماس 2005المسلمين في االنتخابات التشريعية المصرية التي جرت عام) 

طلب مصر من الحركة في هذه المرحلة أي شروط سواء االعتراف بمصر آنذاك باإليجابية، حيث لم ت

بإسرائيل إذا أرادت تشكيل الحكومة، ورحبت جمهورية مصر على لسان الرئيس المصري السابق 

 .(2))محمد حسني مبارك(، بفوز حماس المفاجئ، مشيداا بنزاهة التجربة الفلسطينية

م( برئاسة)خالد مشعل(، 2006ي فبراير)وبناءا على ذلك جاءت زيارة وفد حماس للقاهرة ف

رئيس المكتب السياسي للحركة، باعتبارها العاصمة العربية األولى التي لها دور واضح في القضية 

مصر  أكدتالفلسطينية، ولها عالقاتها الوثيقة مع جميع أطرافها وفصائلها في الداخل والخارج، وقد 

طيني، وشددت على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية لقادة حركة حماس موقفها الداعم للشعب الفلس

الفلسطينية وتجنب االنقسام واالقتتال بين أبناء الشعب الفلسطيني، وشددت مصر أيضاا على أنه أياا 

اإلسرائيلية، فعليه أن يتعامل مع التوافق الدولي العام حول  كان الفائز في االنتخابات الفلسطينية أو

 .(3)األوسط، وحق الشعب الفلسطينّي في إقامة دولته المستقلة قضية السالم في الشرق

)عصام العريان( حماس على االستفادة من دروس النضال  اإلخوانوحّث القيادي في جماعة 

 ،بناء اللحمة داخل المجتمع الفلسطينّي، وأكد ضرورة التوّحد خلف برلمانه عادةوا   ،الفلسطينّي السابق

 .(4)يات المّتحدة إلى احترام نتائج االنتخابات، واحترام إرادة الشعّب الفلسطينيّ كما دعا دول العالم والوال

                                                 
1
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2
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باتت القاهرة تراقب عن كثب سلوك قادة حماس وتصّرفاتهم في قطاع غزة، وما إذا كانت   

السلطة، وبخاّصة عمليات التصدير واالستيراد، ومعبر رفح مع الحركة ستلتزم باالتفاقيات التي وقعتها 

لغاء كّل اإلجراءات التي ترتبت على ذلك، ومدى استعدادهم واس تعدادهم إلعادة مقرات السلطة، وا 

توجيه دعوة حركة وعلى ضوء هذا سيتّم  ،للوصول إلى توافق مع فتح حول النقاط المختلف عليها

 .(1)حماس إلى الحوار

دخل في ملف ثّمة العديد من الدوافع التي جعلت مصر تدعو قادة حماس لزيارتها والت 

المصالحة، فمن ذلك: خوف مصر من أّن تشديد الخناق على قطاع غزة قد يؤدي إلى هجرة أشخاٍص 

باإلضافة إلى رغبتها في التدخل  ،فهذا يؤدي إلى إحداث الفوضى األمنية في سيناء ،إليها متطرفين

ائمة بين حماس وقطر؛ من أجل تشديد الخناق على السياسة الخارجية القطرية؛ وذلك بسبب العالقة الق

 .(2)فمصر تبحث عن بديل للدور القطري في غزة؛ وذلك إلنهاء عالقتها مع حماس

زالة أجواء التوّتر وتمكنت مصر من استعادة زمام  ،نجحت حماس والقاهرة في تذليل العقبات وا 

رحب بأّي وت ،وستستمّر مصر في خطواتها اتجاه قطاع غزة ،المبادرة في ملّف المصالحة الفلسطينية

 .(3)لقاءاٍت فلسطينيٍة على أرضها

 الموقف الس عودي  : ثانياا 

رّحبت المملكة العربية الّسعودية بفوز حماس، واعتبرته تعبيراا طبيعياا عن إرادة الّشعب 

الفلسطينّي، وطالب الملك )عبداهلل بن عبد العزيز( المجتمع الدولّي بقبول نتائج االنتخابات الفلسطينية، 

مل مع حماس بشكٍل موضوعي  وتجنب األحكام المسبقة والمواقف المتعّجلة داعياا حركة حماس والتعا

إلى تشكيل حكومة تعمل على تحقيق تقدم في عملية السالم، وفي السياق ذاته أعلنت الرياض على 

                                                 
1
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عٍم )سعود الفيصل( بأنها ستبقى على موقفها بوصفها أكبر دا وزير الخارجية السعوديّ  لسان األمير

عربي  مالي  للفلسطينيين، مشيراا إلى أنه إذا غيرت كّل جهة عالقاتها مع السلطة الفلسطينية على خلفية 

 .(1)نتائج االنتخابات فستقع كارثة

وقال األمير )سعود الفيصل( عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب برئاسته في مقّر جامعة 

ينّي كان أيضاا من بين الموضوعات الرئيسية التي بحثها الدول العربية :" استمرار االنقسام الفلسط

االجتماع" وأضاف أّن المجتمعين عبروا عن أهمية اتخاذ موقٍف عربي  صلٍب وحازٍم من إراقة الدم 

 .(2)الفلسطينّي )بأيدي فلسطينيين( وتعميق االنقسام"

مرار النزاع الذي من أّن مجلس الجامعة قرر عدم الوقوف مكتوف األيدي أمام است مؤكداا على

شانه إهدار الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتشجيع إسرائيل على الُمضّي في غّيها وعدوانها، وتعميق 

 المعاناة اإلنسانية للفلسطينيين".

وقد كشفت قياداٌت فلسطينيٌة عن وجود مساٍع سعوديٍة إلنهاء حالة االنقسام الداخلي بين 

لى ذلك أّن الرئيس الفلسطيني )محمود عباس( طلب من الّسعودية حركتي فتح وحماس، والذي يدّل ع

 .(3)أن يكون لها دور في ملّف المصالحة الفلسطينية

أكد الموقف الرسمّي للسلطة الفلسطينية تلقي الرئيس )أبو مازن( دعماا سعودياا لموقفه من 

من أمره، وأّن تمكين  المصالحة، والذي يقضي بأّن األمر بحاجة إلى الوقت، وأنه ليس على عجلة

 .(4)والملف األمني بشكل عام ،حكومة أبو مازن في غزة يتطلب أيضاا بحث موضوع سالح المقاومة

ومع اشتداد األزمة العربية وزيادة النفوذ السعودّي في المنطقة، حاولت المملكة العربية 

فوجه الملك  ،العربية–ات العربية السعودية أن تؤدي دوراا بارزاا وأن تتقّلد دور القائد في حّل الّصراع

                                                 
1
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إلى الفصيلين الكبيرين )فتح وحماس( لعقد  م(2007) نداءا عاجالا في نهاية يناير عامالسعودّي 

وبالرغم من أن هذا االتفاق الموقع أعطى األمل والتفاؤل لحل  ،(1)المصالحة بينهما في مكة المكرمة

انه لم ينجح في حل اإلشكال الموجود؛ فاألحداث الصراع الدائر بين الفصيلين الفلسطينيين، إال 

وبخاصة بقطاع غزة جعلت البعض يعتبرونها طعناا في موقف المملكة العربية  السريعة التي تلته،

 الّسعودية راعية االتفاق.

وينفي الصحفّي السعودّي )سعود الريس(أّي تراجع في موقف الّسعودية من القضية 

وأضاف أّن  ،ساساا باإلحباط بسبب عدم احترام الفلسطينيين التفاق مكةرغم أّن هناك إح ،الفلسطينية

الرياض تعمل بعيداا عن األضواء من أجل إعادة الوحدة للصف الفلسطيني مشيراا إلى أّن الخالف 

داخل صفوف الطرفين الفلسطينيين ناجم عن وجود جهات متطرفة ال تريد الوحدة واألمن في 

 .(2)المنطقة

قامة عالقة السعودية  إن ال تريد أن تضحي بعالقتها مع السلطة من أجل إرضاء حماس، وا 

 نّ ويبدو أ ،باإلضافة إلى أّن إقامة عالقة مع حماس بالنسبة للسعودية له محدداته ومقتضياته ،معها

حركة حماس وتياراتها غير مستعدة للقبول واالستجابة لهذه المحددات، وأهمها الموافقة على مبادرة 

وتنفيذ المصالحة الفلسطينية  ،(م2002العربية التي تقدمت بها السعودية في قمة بيروت عام ) السالم

نهاء العالقة مع إيران وحزب اهلل، ولكن ال يتوقع أن توافق حماس على ذلك من أجل فتح عالقات  وا 

 .(3)مع الدولة السعودية وعالقٍة قوامها الدعم المالّي المشروط

 

 

                                                 
1
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 الهاشمي ة ة األردنية موقف المملك: ثالثاا 

باحتواء عملية االقتتال التي وقعت بين عناصر كّل من فتح  اهتماماا أظهرت المملكة األردنية         

ودعوة أخرى إلى تشكيل حكومة  ،وجاء هذا االهتمام مقروناا بدعوة إلى احترام اتفاق مكة ،وحماس

 المصريّ   الثاني( في لقاءي القمة مع الرئيسفهذه االهتمامات عبر عنها الملك )عبد اهلل ،وحدٍة وطنيةٍ 

والذي دفعه إلى الحرص على عدم االقتتال ما قد  ،م(2007))حسني مبارك( في شهر كانون الثاني 

( في رمضان الثاني ينتج عنه من آثاٍر سلبيٍة قد تنعكس على األردن، ففي لقاء جمع الملك )عبد اهلل

عبر الملك عن هذه المخاطر التي  ،دن من أصٍل فلسطينيٍ ( مع نخبة من رجاالت األر م2006عام )

 ،إّن األردن يستطيع تحمل حرٍب أهلية في العراق أو لبنان لفترٍة طويلٍة جداا  قد تنعكس عليهم بقوله:"

 .(1)لكنه ال يستطيع تحمل حرٍب مماثلٍة في فلسطين ألكثر من شهر أو شهرين على الحّد األقصى"

سماعيل إ)حكومة حماس برئاسة  محمود عباس قراره بحلّ  الفلسطينيّ  صدر الرئيسوحين أ      

ة دين لهذه الخطّ ردن في مقدمة المؤيّ كانت األ ،(سالم فياض)برئاسة  جديدةٍ  يل حكومةٍ ، وتشك(هنية

ياته للحكومة الجديدة بالنجاح في عرب عن تمنّ أرئيس الحكومة، الذي  (معروف البخيت)لسان  على

 عملها.

 ردنيّ كان الموقف األ (ولمرتأهود )إييخ بحضورقدت في شرم الشّ ة التي عُ لقمة الرباعيّ وفي ا     

، السلطة الفلسطينية على حساب حماسحول تقوية  والفلسطينيِّ  ، سرائيليِّ اإل :مع الموقفين متوافقاا 

في قطاع غزة ال  خيرةَ األ التطورات   قد اعتبر في كلمته في تلك القمة، أنّ  (عبد اهلل الثاني)وكان الملك 

ة الفلسطينية، وضرورة تعامل للشرعيّ  ردنّ د على دعم األ، وشدّ دلةاة العوقضيّ  عب الفلسطيني  م الشّ تخد

                                                 
1
 164-165،((2007ستراتيجيالتقرير االصالح،محسن،
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راضي الفلسطينية الخاضعة من األ أال يتجز  ، باعتباره جزءاا قطاع غزة سرائيل معا  و  المجتمع الدوليّ 

 .(1)لوالية السلطة الفلسطينية

حداث التي شهدها في األ يرانيّ إوجود دور (إلى معروف البخيت) ردنيّ األ رئيس الوزراء وألمح     

كد رئيس أعلى القطاع، و  (حماس)سالمية وانتهت بسيطرة حركة المقاومة اإل ،راا قطاع غزة مؤخّ 

ة الفلسطينية ورئيسها محمود والسلط ،مة التحريربمنظّ  لةا ممثّ  ،ة الفلسطينيةالحكومة دعم المملكة للشرعيّ 

لما جاء في مقررات مؤتمر وزراء  قاا فْ و   الفلسطينيّ  ة المجلس التشريعيّ لشرعيّ  كراا ولم يورد ذ   ،عباس

بالرئاسة الفلسطينية والمجلس  لةا مثّ مُ  ،ة الفلسطينيةرعيّ كد الشّ أقد في القاهرة، و ارجية العرب الذي عُ الخ

 .(2)المنتخب التشريعيّ 

على وجوب احترام  ردنّ كيد األأردنية ناصر جودة تباسم الحكومة األ د الناطق الرسميّ جدّ و      

 .(3)مة التحرير الفلسطينية والسلطات الدستورية المنبثقة عنهادها منظّ ة الفلسطينية التي تجسّ رعيّ الشّ 

 عتها مع حركة حماس، وفي قطية من جهةردنية في دعمها لمسار التسويواستمرت الحكومة األ     

الرئيس عباس وحكومة  أن تدعمَ  ، ولذلك كان من الطبيعيّ (م2007 ) طوال سنة من جهة أخرى

، واحتماالت أن الداخليّ  االقتتال الفلسطينيّ  إلى ردنية كانت تنظر بقلقٍ الحكومة األ أنّ  فياض، غيرَ 

 عملية التسوية في شكلها النهائيّ  يَ ، كما كانت تخشى أن تؤدّ ردنيةعلى الحالة األ ينعكس ذلك سلباا 

عادة فتح الخطوط مع حركة إلى إ ، وهو ما دفعها الحقاا ردنالوطن البديل في األ تشجيع فكرة إلى

 .(4)طراف الفلسطينيةمع األ كثر توازناا أ قامة عالقةٍ عي إلحماس، والسّ 

: الدعوة ومرتكزاا على أمرين أولهما واضحاا  –بالنسبة للوضع الفلسطينيّ –ردنّي فكان الموقف األ     

نيهما: دعم السلطة الفلسطينية ورئيسها )محمود عباس( وحمايتهم؛ فقد عبر عن وثا ،إلى وقف االقتتال

                                                 
1
.166،((2007ستراتيجيالتقرير االصالح،محسن،
2
https://www.aljazeera.net/news،20/6/2007،حداث غزةإلى دور إيراني في أاألردن يلمح النجار،محمد،
3
.139-140،ردنركة المقاومة اإلسالمية حماس واألالعالقة بين حذويب،خالد،
4
.57،أثر االنقسام السياسي بين حركتي فتح وحماسالعالم،ماريانا،

https://www.aljazeera.net/news
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مؤتمراٍت ولقاءاٍت قمٍة ثنائيٍة  أوهذا الموقف الملك )عبد اهلل الثاني( أكثر من مرة، سواء في تصريحاٍت 

وكذلك  ،فلسطينيةٍ -مصريةٍ –أم مع الرئيس الفلسطيني ولقاءات قمٍة ثالثيٍة أردنيٍة  ،مع الرئيس المصري

والتي خصصت لدعم السلطة  ،(إيهود أولمرت)القمة الرباعية في شرم الشيخ التي شارك فيها 

 .(1)واستئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية

لطة، فعلى الصعيد ولكن على الرغم من ذلك كان هناك من يؤيد فوز حماس واستالمها للس

زب جبهة العمل اإلسالمي األردني  أّن فوز حماس حمزة منصور( األمين العام لحالشعبي اعتبر )

رسالة إلى الحكام العرب والمسلمين بضرورة دعم هذه المسيرة الجديدة التي قررها الشعب الفلسطيني 

أما األمين العام لحزب الوحدة الشعبية في األردن )سعيد ذياب( فقد اعتبر فوز حماس  ،بإرادته وحريته

 ،ترتيب خياراته وأولوياته إعادةستمكن الشعب من  ،خ الشعب الفلسطينيمرحلة جديدة ونوعية في تاري

واعتبر أيضاا األمين العام  ،وأشكال نضاله، وستضع حداا للفساد الذي استشرى في السلطة الفلسطينية

 .(2)للحزب الوطني الدستوري )أحمد الشناق( أّن فوز حماس هو فوز للشعب الفلسطينيّ 

الثاني( من التداعيات الخطيرة ألحداث غزة وأكد أّن االنقسام الداخلّي ال وحّذر الملك )عبد اهلل 

قامة الدولة  -في مقدمتها-يخدم المصالح الوطنية الفلسطينية التي  زوال االحتالل اإلسرائيلّي وا 

 .(3)الفلسطينية المستقلة، ويوفر إلسرائيل الحجة والذريعة للتهّرب من استحقاقات الّسالم

عبد اهلل( أهمية تعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية، وتفويت الفرصة على أي وأكد الملك )

محاولة إلحداث انشقاق في الصف الفلسطيني، وشدد أيضاا على ضرورة دعم وحدة الّشعب الفلسطينّي 

وقدر الرئيس الفلسطينّي مواقف األردن  ،خلف القيادة الشرعية له، ممثلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية

 .(4)اعمة للشعب الفلسطيني وحرص الملك على حشد الدعم الدولي لرفع الحصار عن الفلسطينيينالد

                                                 
1
.165،فتح وحماسأثر االنقسام السياسي بين حركتي العالم،ماريانا،
2
 www.mesc.com.jo،دراسة إحصائية وسياسية في نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية 
3
17،،العدد:28/6/2007))،جريدة األيام 
4
www.addustour.com/articles,(19,6,2007)،جريدة الدستور 

http://www.addustour.com/articles,(19,6,2007
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فالعالقة مع حماس  ،فاألردن أيضاا له مصلحٌة كبيرٌة في فتح قنوات اتصال مع حماس

ضروريٌة لترتيب البيت الفلسطينّي الداخلي ومن خالل هذه العالقة يستطيع األردن إبقاء دوره اإلقليمي 

ي المنطقة، وكذلك يحمي ظهره من مشروع الوطن البديل؛ لذلك كان ال بّد من محاولٍة جادٍة لتحقيق ف

ولكن األردن  ،(1)ولو كان ذلك على حساب السلطة الوطنية ،عالقة وصلٍة وثيقٍة بين حماس واألردن

حليفاا  وحماس ترى األردن ،وجزءاا من المحور اإليراني ،ترى حماس خطراا على األمن الوطنيّ 

 .(2)وجزءاا مّما تعتبره معسكراا أميركياا في المنطقة،ستراتيجياا لخصمها الفلسطينّي )الرئيس عباس(ا

 ،ألزمة اإلقليمية ومفاعيلها من جهة اميكيات خضع بدوره لدينا ي"فالمشهد السياسي األردن

ّسياسية الرسمية األردنية بين وقد دمج اتجاه داخل األوساط ال ،والعتباراٍت داخليٍة أردنيٍة من جهة أخرى

بالربط بين انتصار حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية وبين  ،االعتبارات الداخلية واإلقليمية

ومحاولة استنساخ  ،انفتاح شهية جماعة اإلخوان المسلمين لتغيير قواعد اللعبة السياسية الداخلية

اا من خالل العالقة الوطيدة بين حركة حماس وجماعة وثاني ،بل والوصول إلى الحكم ،التجربة أوالا 

فقط في سياق االستحقاقات الداخلية  ،مما يجعل منهما معاا قوةا صلبةا يصعب التعامل معها ،اإلخوان

 األردنية".

وأّن مصلحة األردن  ،فالحليف التاريخّي الموضوعّي للوطنية األردنية هي الوطنية الفلسطينية

بما يكفل  ،وتؤسس دولة فلسطينية غربي النهر ،نيٍة فلسطينيٍة تقبل بحل الدولتينتكمن بوجود سلطٍة وط

 .(3)عدم تمرير أّي حلول على حساب األردن

 

 

                                                 
1
 .62،حماس والحركة اإلسالمية والحوار مع النظام السياسي في األردنلخاليلة،أحمد؛الشناق،أحمد،وآخرون،ا
2
.52،السياسة األردنية وتحدي حماسأبورمان،محمد،
3
.58،نفسه
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  موقف جامعة الدول العربية: رابعاا 

كان للجامعة العربية بعد االنتخابات مباشرة مواقف حيادية؛ ونتيجةا لذلك حذر )عمرو موسى( 

العربية، الواليات المتحدة من أّن تحاول رفض نتائج هذه االنتخابات األمين العام للجامعة 

 .(1)الديمقراطية

أشاد مجلس جامعة الدول العربية بالجهد الذي يبذله الرئيس )محمود عباس( الستعادة و 

ماله في الحقوق الفلسطينية، وفي المفاوضات مع إسرائيل، وأكد المجلس في بيان له عقب انتهاء أع

الموقف الفلسطيني القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم  "تأييدعة العربية، مقر الجام

قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الّشرقية،  العربية للتوصل إلى حل  نهائي  لجميع القضايا، وا 

ثوابت الموقف  وهو الموقف الذي يؤكد أيضاا رفض الحلول الجزئية أو االنتقالية التي تتعارض مع

 الفلسطينّي والعربّي".

وشدد المجلس على دعم الجهود العربية إلنهاء حالة االنقسام، وتعزيز الوحدة الفلسطينية 

وبخاصة المبادرة اليمنية في هذا الشأن طبقاا إلعالن القمة العربية األخيرة في دمشق، كما أكد دعمه 

لراهن، مطالباا جميع الفصائل الفلسطينية التجاوب بصفٍة خاصة للجهود التي تبذلها مصر في الوقت ا

 .(2)مع الجهود المصرية التي تتّم بمباركٍة عربيٍة بما يسمح بتحقيق المصالحة

وأكد مساعد األمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون اإلعالم السفير )محمد الخمليشي( في 

نهاء االنقسام بين الفلسطينيين فكرة لم تصريحات خاصة أّن موضوع تشكيل قوات حفظ سالم عربية إل

جامعة الدول العربية تدرك عمق الخالف الفلسطيني،  وقال:" ،جامعة الدول العربية تخطر على بال  

والتفكير في موضوع شبيه بقوات حفظ  ،وهي تعرف أيضاا أّن وجهات النظر العربية حوله مختلفة كذلك

                                                 
1
.75،دور جامعة الدول العربية في إدارة الصراع الفلسطيني اإلسرائيليالسعودي،سعيد،
2
www.alhaya.ps

http://www.alhaya.ps/
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ما أستطيع تأكيده أّن هذا األمر لم  :"ين االعتبار"، وقال أيضاا مور بعالسالم سيأخذ بالتأكيد كّل هذه األ

 نتعرض له في الجامعة إطالقاا".

وأشار )الخمليشي( إلى أّن جامعة الدول العربية التي تلتقي بالفريقين الفلسطينيين المختلفين 

تنهي به االنقسام تدعم كّل الجهود العربية لرأب الصدع الفلسطيني، وال تملك حالا سحرياا يمكنها أن 

 .(1)على حد تعبيره

من انتهاج الكيل وحّذر )عمرو موسى( األمين العام للجامعة العربية آنذاك، الواليات المّتحدة 

ال يمكن أن تسعى واشنطن إلى تعزيز الديمقراطية فيما ترفض نتائج هذه االنتخابات  :"بمكيالين، قائالا 

الدول العربية على هامش منتدى دافوس االقتصادّي العالمّي الديمقراطية" وقال األمين العام لجامعة 

إّن حماس ستظهر وجهاا آخر في الحكم، وأضاف: إذا كانت حماس ستشّكل حكومةا وهي  في سويسرا:"

في موقع السلطة بحيث تكون لديها مسؤولية الحكم والتفاوض والوصول إلى السالم، فسيكون هذا شيئاا 

 .(2)اس الذي ينشر أفراداا في الّشارع"مختلفاا عن تنظيم حركة حم

طراف الفلسطينية التي األ ضدّ  ة وعمليةا جديّ  خذ خطواتٍ الجامعة ستتّ  نّ إ :"(عمرو موسى)قال و        

 لجامعة في فرض عقوباتٍ ة ا، وكشف موسى عن نيّ الجاري في القاهرة الحوار الوطنيّ م بعيق التقدّ تُ 

، وقد تكون ضد الطرف الذي يعرقل المصالحة ون ضدّ ستك وبات  العق نّ أ: ضيفاا طراف مُ هذه األ بحقِّ 

إلى الفصائل الفلسطينية  داا موسى مجدّ  عمرو ، ودعاةعرقل الجهود المصريّ تُ  مةُ منظّ  أيّ  دّ ض أوالجميع 

عدم ، و على المصلحة الدنيا والمصالح الف ئوّية الّضيقة عب الفلسطينيليا للشّ تغليب المصلحة العُ 

 .(3)نهاء حالة االنقسامإفيما يتعلق ب االنتظار طويالا 

                                                 
1
www.paltoday.ps،،فلسطيناليومالجامعة العربية ال نفكر بقوات عربية إلنهاء االنقسام بين فتح وحماس 
2
.160،أثر االنقسام الفلسطينيالحمزاوي،نمسة،

3
 ayyam.ps-http://www.al،00810/9/2،طراف الفلسطينيةعقوبات ضد األالجامعة العربية ستفرض موسى:

http://www.al-ayyam.ps/
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 اا دشدّ ، مُ عب الفلسطينيّ ي مرحلة انقسام الشّ طّ مين العام لجامعة الدول العربية ضرورة تخكد األأو       

 في تصريح له على رفضه يضاا أدد ، وشّ وواحدةٌ  قائمةٌ  فلسطينيةٌ  ةٌ ناك شرعيّ ه ن تكونَ أنه يجب أعلى 

 وغزة في طريق". ،فة في طريقالضّ  ن تسيرَ أ" ال يمكن :اهن، وقالالقاطع للواقع الفلسطيني الر 

مسؤولية الوضع  الفلسطينيين جميعاا  الا ، محمّ يتهمجل قضّ أد من حّ التوّ إلى ودعا الفلسطينيين       

عادة وضع إالدور الحاسم في  أداءة بالجماعيّ  رادة العربيةة قيام الجامعة العربية واإلهميّ أح القائم، ووضّ 

انقسام  نّ أر من سرع ما يمكن، وحذّ أها بوحلّ  ،ة الفلسطينيةطريق التركيز على القضيّ  إلىفلسطينيين ال

ر في الموقف ، ويؤثّ ة الفلسطينيةعلى القضيّ  سلباا ريؤثّ  طينيّ الفلس والوضع السياسيّ  عب الفلسطينيّ الشّ 

 يضاا أكد أة فلسطين، و قضيّ  وعلى حلّ  ،العربية والمصالح العربية العليا التي تستند على المبادرة العربيّ 

 نّ إلى أ شار أفصيل، و  يّ أ ن تكون ضدّ فصيل، ولَ  موقف لصالح أيّ  خذ أيّ أالجامعة العربية لم ت نّ أ

 .(1)ة الفلسطينية بكافة مكوناتهارعيّ الجامعة تدعم الشّ 

يق المصالحة، جل تحقأمن  مستمرِّ  كٍ وتحرِّ  على تواصل   15/6/2007))فالجامعة العربية منذ       

ية وتحقيق الوحدة الوطن ،نهاء االنقسامالمبذول إل الموقف والجهد المصريّ  جمعت على دعمأحيث 

االنفصال حداث غزة منذ أن تعاملت مع ول مَ أية هي ، فالجامعة العرببقرارات وزراء الخارجية العرب

 في ظلّ  ةا غزة، وخاصّ امعة عن االتصال والتعامل مع ، ولم تنقطع الجبين الفصائل الفلسطينية

وحاولت في  بغية إيجاد ّحٍل ُيرضي الجميع، يةلجهات المعنّ طراف وال األكّ  إلىهت ، وتوجّ الحصار

 .(2)جل رفع الحصار عن القطاعأالعمل من  وروبيّ تحاد األنسان واالمن ومجلس حقوق اإلمجلس األ

                                                 
1
 https://www.kuna.net،10/7/2007،يشدد على ضرورة تخطي مرحلة انقسام الشعب الفلسطينيموسى:
2
 https://alresalah.ps،13/2010،لى قطاع غزةوصول عمرو موسى إ 

https://alresalah.ps/
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مبادرة  ، ودعم أيّ ة الفلسطينيةضيّ داد للدفاع عن القعلى استع عربيةٍ  نحن كشعوبٍ  "وقال موسى:     

 ":يضاا أعلى حقوقه، وقيام دولة فلسطين، وقال  عب الفلسطينيّ حصول الشّ  إلىي فلسطينية تؤدّ 

 .(1)هذه الجهود بال فائدة" االنقسام يجعل كلّ 

كل طلق هذه الدعوة باسم نه يُ أ داا كّ بين الفلسطينيين مؤ  وقف االقتتال فوراا  موسى أيضاا إلىودعا      

 نّ أ داا مؤكّ  ،في غزة المصريّ  منيّ ربين بتكثيف التعاون مع الوفد األن المتحاي، وطالب الفلسطينيالعرب

من واأل للموقف العربيّ  ه سوف يكون نجاحاا ونجاحُ  ،العرب عن كلّ  ة نيابةا هذا الوفد يقوم بمهمّ 

 .(2)ة الفلسطينيةوالقضيّ  الفلسطينيّ 

دخال إرائيلية اقترحت الجامعة العربية سووقف الممارسات اإل ،نيةات الفلسطيالخالف جل حلّ أومن      

رض الفلسطينية من لى قطاع غزة للفصل بين الفصائل، وقد وصف ما يدور على األإ عربيةٍ  تٍ قوا

 .(3)في مقتل" صابتنا جميعاا أن و يصابت الفلسطينيأ نه:" لعنةٌ أاقتتال ب

 (4)موقف قطرخامسا: 

إّن هذه العملية  بنجاح االنتخابات التشريعية الفلسطينية، وقال:" ن خليفةحمد بأمير قطر  أشاد     

االنتخابية ستكون لها نتائج إيجابية على طريق بناء الدولة الفلسطينية، كما أجرى األمير اتصاالا هاتفياا 

ة في مع رئيس المكتب السياسّي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس )خالد مشعل(، هنأه فيه بفوز الحرك

 .(5)للشعب الفلسطيني األمن واالستقرار والرخاء" االنتخابات التشريعية الفلسطينية متمنياا 

                                                 
1
  https://www.amad.ps/(25/2/2016،ال توجد أي تطورات إيجابية في ملف المصالحةعمروموسى:

2
.4098،21،العدد:15/6/2007)،)يامجريدة األ 
3
.129(،م2008)التقرير االستراتيجي لسنة صالح،محسن،
4
بحيث،بدأتالعالقاتالمتميزةبينقطروحماس(م1999)معاألردنعلىأراضيهاعامةحماسبعدخالفهممنذأناستقبلتقطرقاد

السياسية حماسوتوجهاتها تأثيركبيرعلىحركة حماسإلىخو،كانلقطر فيدفعحركة عاموكانتالبداية ضاالنتخاباتالتشريعية
.زقوت،ناهض،طريمؤخراًبأنهمكانواوراءذلكوقداعترفاألميرالق،ةاتفاقأوسلوبعدأنكانترافضةالمشاركةتحتراي(م2006)

https://www.watan.ps 
5
.182،نفسه 

https://www.amad.ps/(25/2/2016
https://www.watan.ps/
https://www.watan.ps/
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إن ّهذه العملية  ،في اتصاٍل هاتفّي مع )محمود عباس( (حمد بن خليفة آل ثاني)وقال الّشيخ      

 .(1)االنتخابية سوف تكون بداية الطريق لبناء الدولة الفلسطينية

غط عليها ومحاولة الضّ  ،لتها حماسمن الحكومة العاشرة التي شكّ  تبلور الموقف الدوليّ  مع بدايةو      

خشية انعكاس موقف حماس المناقض  واالقتصاديّ  وفرض الحصار السياسيّ  ،لتوجيه سياساتها

مام أمن خالل كلمته  (ل ثانيآ حمد بن خليفة)مير قطر أبدى أاسة الدولية على سلوك الحكومة، لسيّ ل

ومة الفلسطينية التي شكلتها ستراسبورج انتقاده لموقف الدول الغربية من الحك في وروبيّ ن األلماالبر 

في  ما نشهد لها مثيالا على ممارسته ديمقراطية قلّ  عب الفلسطينيّ ة الشّ أمن مكاف بدالا  حماس، وقال:"

، وتفرض اا ة ديمقراطيعلى حكومة منتخبا فهم كيف يفرض حصارا أنا ال أمنطقتنا، تمت معاقبته عليها، و 

 ن يحكمه".في اختيار مَ  ه الديمقراطيّ لمجرد أنه مارس حقّ  جماعيةا  كمله عقوباتٍ أعلى شعب ب

مالءات على ييدها للعملية الديمقراطية، وتنديدها بمحاوالت فرض اإلأعالن تإولم تكتف قطر ب       

الدول التي ال تتعامل مع  من يدبين حركة حماس والعد مبادرات عديدةا طرحت الحكومة الوليدة، بل 

، (عبد اهلل الثاني)ردن، والتقى بالملك لى األ( إحمد بن جاسم)قطر  ، حيث ذهب وزير خارجيةالحركة

ة القطرية ركات الدبلوماسيّ تحّ ال، كما كانت ردن وحركة حماسعادة العالقات بين األإوحمل معه مبادرة 

شكلتها حماس برئاسة تاح على الحكومة الجديدة التي مريكية بجدوى االنفدارة األقناع اإلإاتجاه 

، ولم تغفل هذه الجهود عن لتفعيل ديمقراطيتهم الوليدة فرصةا ح الفلسطينيين نْ ، ومَ (سماعيل هنيةإ)

لى إة الفلسطينية محمود عباس للوصول لتقريب وجهات النظر بين حركة حماس ورئيس السلط مساعٍ 

 .(2)وطنيةٍ  صيغة لتشكيل حكومة وحدةٍ 

حركتي فتح  (ل ثانيآم حمد بن جاس)ّي ئيس الوزراء القطر لى ذلك طالب ر إضافة باإل

لى طاولة الحوار من إلى ضرورة الجلوس إلتزام باتفاق مكة، ودعاهما وحماس بوقف االقتتال واال

                                                 
1
 www.mesc.com.jo،دراسة إحصائية وسياسية في نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية 

2
.113،يرانيةاإل–القطرية العالقات األغا،محمد،
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ق الفلسطينيين ودعم اتفا ،الدول العربية مسؤولة عن دعم االستقرار في فلسطين: "ضاف أنّ أجديد، و 

على  نهم ال يدعمون طرفاا أو  ،ساند السلطة الفلسطينية والحكومةقطر ت نّ أكد أوتحريم الدم بينهم"، و 

طراف الفلسطينية بحيث تعمل األ يجاد حلّ إمكان خر، ولكنهم يحاولون على قدر اإلحساب اآل

 .(1)السترجاع حقوقها

االنتخابية؛ وذلك باالعتراف عملت قطر على محورين، أولهما: الوقوف إلى جانب التجربة و        

نهاء  ،بنتائجها والبناء عليها بما يخدم عملية السالم وثانيهما: كانت تحاول قطر حّل الّصراع وا 

 .(2)فكان مناسباا لقطر استدعاء بعض عناصر المقاومة إلى عملية السالم ،االنقسام

لى الّسيطرة على قطاع غزة قّدمت قطر دوراا غير واضح المعالم حّتى اآلن في دفع حماس إف      

وكانت قطر من أشد الداعمين لحماس في تعزيز االنقسام من  ،ودعمها بالمال مما أوجد االنقسام

نمائيةٍ  وكان لقطر  ،خالل دفع األموال المباشرة لدعم مؤسساتها، أو من خالل مشاريع اقتصاديٍة وا 

طرة قطر على القرار السياسي لدى مما زاد من سي ،أيضاا مواقف سياسيٌة مؤّثرة على حركة حماس

وعندما بدأت مباحثات المصالحة بين الّسلطة الوطنية وحماس كانت قطر تفرض  ،حركة حماس

وأخضعت حماس وّحولتها  ،وقد نجحت قطر بذلك،(3)ولكن دون أن تظهر على السطح ،وجودها بقوة

بهدف الوصول إلى ترسيخ حكم حماس من المقاومة النضالية إلى المقاومة الّشعبية باعتبارها رّدة فعل 

عالنها كياناا مستقالا، فالخطوة القادمة لمال قطر هو دفع حماس لالعتراف بإسرائيل ونبذ  في غزة، وا 

 .(4)اإلرهاب، وبذلك تنفيذ خارطة الطريق في سحب سالح المقاومة

لون في وألقت صحيفة )هوثورن كولر( األمريكية، الضوء على االتهامات التي ّوجهها مسؤو 

حركة فتح للنظام القطرّي بالتآمر مع إسرائيل إلدامة االنقسام الفلسطينّي المستمر منذ سيطرة حماس 

                                                 
1
.116،يرانيةاإل–العالقات القطرية األغا،محمد،
2
 .5،الموقف التركي والقطري من القضية الفلسطينيةشقير،شفيق،
3
 .https://www.qposts31/12/2018،قطر تمن على الفلسطينيين بملياراتها وانقسامهم 
4
https://www.watanزقوت،ناهض،

https://www.qposts31/12/2018
https://www.watan/
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م(، وكذلك بالتدخل في الشؤون الداخلية للفلسطينيين، وأشارت أيضاا إلى 2007على القطاع عام)

تعزيز قوة حماس في من أجل  )حمد بن خليفة وحمد بن ثاني(التحركات التي قام بها نظام الحمدين 

 .(1)غزة

مبررةا ذلك  ،فبالرغم من االنقسام؛ إال أّن قطر استمرت بدعم حكومة إسماعيل هنية في غزة

باألزمة اإلنسانية التي يعاني منها القطاع نتيجة الحصار المالّي واالقتصادّي وحرمان القطاع من 

 .(2)المساعدات  المالية  الدولية  

القطرّي اعتراه شيء من الخطأ، حيث كان بإمكانها مساعدة الّشعب  وترى الباحثة أّن الموقف

في قطاع غزة، من خالل االتفاق مع جميع األطراف الفلسطينية؛ ألّن عملها هذا كان من شأنه أن 

يزيد الوضع سوءاا بين الفصائل الفلسطينية، واستمرار النزاع فيما بينهم؛ ففي ذلك إشارة واضحة لتأييد 

ماس في القطاع ضّد حركة فتح، ومحاولة لجعل الفجوة تزداد فيما بينهم، فحركة فتح ما تقوم به ح

للرجوع تحت جناح منظمة  إخضاعهااألموال القطرية إلى حماس وذلك من أجل  إيصالكانت تعارض 

وجود حكومتين في فلسطين، ولكن حماس كان لها نظرة مغايرة، وهي أّن هذه  ءالتحرير والسلطة وإلنها

نسانيةال تصل إليها من أجل حل أزمة اقتصادية األمو  سرائيل دور في هذا وكان إل ،وقع بها القطاع وا 

 االتفاق مع قطر إليصال هذه األموال لتعميق حكم حماس وتكريس االنقسام بين الفصيلين.

  

                                                 
1
https://www.alittihad،قطر وحماس تتشاركان في تصفية القضية الفلسطينيةمحمود،دينا،
2
.116،اإليرانية–العالقات القطرية غا،محمدعوده،األ

https://www.alittihad/
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 سام الفلسطينيالمواقف الدولية من النق

 : موقف الوليات المت حدة األمريكية أولا 

 اتّسم، حيث (1)العربي اإلسرائيليفي قضية الصراع ياسة األمريكية تولي اهتماماا واضحاا الس     

دارة إكثر من مسؤول في أر ، فقد عب  الوضع الفلسطينيّ  ّص بعدائه ووضوحه بما يخُ  مريكيّ الموقف األ

ق برامج طالإت بالده تبنّ  نّ أحدة بقاء حركة حماس في السلطة، و لمتّ عن رفض الواليات ا (جورج بوش)

منية التابعة جهزة األ، بهدف تعزيز األوعسكرياا  دعم فريق رئاسة السلطة الفلسطينية مالياا 

ي عن و التنحّ أس على االستجابة لمطالب الرباعية، جبار حركة حماإ، بهدف (محمود عباسرئيس)لل

 مريكية شروطاا ألحدة ا، ووضعت الواليات المتّ ية الفلسطينية للرئيس محمود عباسرعالسلطة وترك الشّ 

عة لموقّ ، وااللتزام باالتفاقات اسرائيلإاالعتراف ب وهي: ،حكومة فلسطينية الوفاء بها يّ أب على يتوجّ 

 .(2)رهابمعها، ونبذ اإل

زم العالقات أت أنّ سرائيل، إلها ولحليفتها  لحة مصلحةا تمام المصاإحدة في عدم وترى الواليات المتّ      

ثير على مستقبل أزيادة ضعفهم وانقسامهم، وبالتالي تضاؤل قدرتهم على الت لىإي بين فتح وحماس يؤدّ 

ل ذكاء الخالفات الفلسطينية، وتمنع تشكّ حدة تسعى إللمتّ الواليات ا نّ إ، وعليه فودولياا  قليمياا إتهم قضيّ 

بل السلطة وحظ من ق  خير الذي لُ أالتراجع والت نّ إف ؛لدى فتح لتحقيق المصالحة، كما يبدو حقيقيةٍ  رادةٍ إ

حدة ال فالواليات المتّ  ،مريكية والغربيةعلى استجابتها للضغوط األ لحة يدلّ ق بتنفيذ بنود المصافيما يتعلّ 

، والمجلس انخراطها في الحكومة الفلسطينية بر، عَ ودوليةٍ  قانونيةٍ  حماس على شرعيةٍ  ريد أن تحصلَ تُ 

نها سترفع سقف المطالب الفلسطينية إف ،ماسألنها مهما انخفضت مطالب ح مة التحرير؛ومنظّ  الوطنيّ 

لى فوز حماس إت أفض، فاالنتخابات الديمقراطية التي والمجتمع الدوليّ  إسرائيلمواجهة  فيوتمّسكها 

                                                 
1
Zanotti, J. (2018). The Palestinians: Background and US Relations. Congressional Research Service. (p.2). 
2
.60-61،قضية المصالحة في الخطاب السياسي الفصائليأبوعودة،عمران،
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فازت بها حماس، مريكان التعامل مع الحكومة التي إلى رفض األ فضت أيضاا أ المجلس التشريعيّ  في

ذ ن تنبُ أبشرط  ،يوجد بها وزراء من حماس مةٍ ا ستعترف بحكو مريكية في وقتها أنهوذكرت الحكومة األ

 .(1)سرائيلإالعنف وتعترف ب

حتى سيطرة حركة (م2006)التي تتبناه منذ لموقف الرباعية،  حدة مماثالا موقف الواليات المتّ  دّ عويُ      

مة للحكو  مريكيّ لى التقليل من الدعم األإوأدى ذلك الموقف  ،(م2007)حماس على غزة عام 

يه هذه السياسة تجاه للرئيس بوش االبن لتبنّ  حرجاا كان مُ  مريكيّ الموقف األ الفلسطينية، ويبدو أنّ 

 .(2)للديمقراطية الحكومة الفلسطينية رغم كونه داعماا 

يل حكومة الوحدة الفلسطينية، وتشك ،ةنجاح حماس باالنتخابات التشريعيّ  مريكا ضدّ أكانت      

-، وتشجيع االقتتال الفلسطينيّ على مناطق السلطة الفلسطينية حكمٍ مُ  لى فرض حصارٍ إضافة باإل

ي تجاهلها تالعربية للسالم الطالق المبادرة إ ، وفي ظلّ هذا الوضع السياسيّ  ، ففي ظلّ الفلسطينيّ 

النبعاث  يّ ولى بالمؤتمر الدسمّ مريكية النعقاد ما يُ سرائيل، جاءت الدعوة األإ يضاا أهملتها أبوش، و 

 يّ أالفلسطينية ودون تحقيق سرائيلية ت خالل تلك الفترة االجتماعات اإل، واستمرّ وسطيةأرق الشّ  ةالقضيّ 

عادة ا  حملته العسكرية على قطاع غزة، و  لشنّ (ولمرتأل)خضر وء األبوش الضّ  أعطىنتائج، و 

 .(3)نهاء حماسإحتالل لقطاع غزة مقابل اال

قالة حكومة إتي اتخذها الرئيس محمود عباس من ل، اجراءاتاإل مريكية كلّ دارة األوأيدت اإل     

يل حكومة طوارئ برئاسة سالم ، وتشكالتفاق مكة لة وفقاا ، والمشكّ رأسها حماسالوحدة الوطنية التي تَ 

لسياسات الرئيس  مريكيّ ييد األأعمال، فهذا التأير لى حكومة تسيإ قليلةٍ  التي تحولت بعد شهورٍ  ،فياض

خرى؛ أُ  تعميق الخالف بين الطرفين، بحيث يصعب عليهما التحاور مرة ي سياقتي فأمحمود عباس، ي

                                                 
1
.61،قضية المصالحة في الخطاب السياسي الفصائليأبوعودة،عمران،
2
.62،نفسه 
3
https://pulpit.alwatanvoice.com/12/1/2008،زيارة بوش هل حققت ما يتطلع الفلسطينيون لتحقيقهأبوحبلة،علي،

https://pulpit.alwatanvoice.com/12/1/2008
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عميق الخالف بينها وبين حركة فتح، لى تإلى الحكم إمريكية سعت منذ وصول حماس دارة األن اإلأل

سها سالم فياض، وعليه أالصادر بتشكيل حكومة طوارئ ير  سيّ مريكية المرسوم الرئادارة األيدت اإلأو 

 .(1)مريكيةالفجوة اتسعت بفضل الجهود األ نّ و حوار غير وارد؛ ألأتقارب  أيّ  صبح الحديث عنأ

تر، فقد حدة لحكومة الوحدة الخطوة الوحيدة التي زادت من حدة التو لم يكن رفض الواليات المتّ         

ها، ضدّ  حٌ مسلّ  هذا انقالبٌ  نّ أن تستنتج حماس بألى إن الموالية لحركة فتح مأدى قرارها بدعم قوات األ

رهاب كافح اإلالسلطة الفلسطينية ستُ  نّ أم المساعدة لضمان قدّ حدة على أنها تُ ت الواليات المتّ صرّ أو 

الفكرة الكامنة  (كوندوليزا رايس)مريكية وضحت وزيرة الخارجية األأن موقف حماس، و ، مهما يكُ وتمنعه

عتقد أ "عندما قالت: (م2007/ذارآ/21 ) عضاء الكونغرس فيي تصريحات ألفه المساعدات وراء هذ

ين يقبلون مبادئ اللجنة ولئك الذمن الموالية أللى دعم تطوير قوات األإننا في حاجة أ جداا  قوياا  اعتقاداا 

 .(2)منية"لون بها سيواصلون بناء قواتهم األالذين ال يقب نّ أب تام   نني على يقينٍ ة، ألالرباعيّ 

ؤيد العمليَة الديمقراطيَة وحّريَة االختيار، ولكّنها متأرجحاا وغير ثابت، إذ ت ف أمريكاكان موق

على الرغم من ذلك كانت تصنف حركة حماس منّظمةا إرهابيٌة تمارس العنف واإلرهاب، ولكنها حاولت 

أن تفرض العديد من الّشروط التي تمّكنها من التعامل مع حركة حماس وتقبلها في السلطة الوطنية 

إذا لم تلتزم حماس بشروط المنظومة  الدولية  الرباعية  فإنها ال تستطيع  :"، وصرحت أيضاا (3)الفلسطينية

أن تتعامل معها، ووصل األمر بها إلى قطع المساعدات عن السلطة الوطنية إذا ما واصلت طريق 

المصالحة مع حماس، وألّن المصالحة لم تكن معالمها واضحة على أرض الواقع فقد اتجه األمريكان 

، ولكن بالرغم من ذلك (4)بأّن الموقف األمريكّي سوف يكون واضحاا بعد تشكيل الحكومة إلى التصريح

سعت الواليات المتحدة إلى تشديد الخناق على حركة حماس من خالل حصار غزة، وكان هذا يصب 

                                                 
1
138،مريكية تجاه القضية الفلسطينيةالسياسة الخارجية األالوادية،أحمد،
2
.113،14،العدد:فلسطينية لتين يستوجب وجود حياة سياسيةحل الدودن،ميشيل،أوراقكارنيغي:
3
.122،، أثر االنقسام الفلسطينيالحمزاوي،نمسة
4
.106،سياساتالنفار،سليم،
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(، مما أدى إلى م2008بمصلحة االحتالل؛ حيث مكنهم ذلك من شّن عدواٍن واسٍع على غزة في )

 .(1)جوة بين حركتي حماس وفتحازدياد الف

، "إنه يرحب بتنافس األفكار، دليالا على وجود نظاٍم جورج بوش(وقال الرئيس األمريكي )

ديمقراطٍي سليٍم، لكنه أعرب عن شكوكه في إمكانية أّن تكون حركة حماس شريكاا في السالم إذا ما 

فظت بجناحها العسكري المسلح، تمسكت ببرنامجها السياسي الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل، واحت

، أضاف: لكنني سأواصل تذكير الناس باهتماٍم شديٍد كيفية تشكيل الحكومة، ثم أنه تابعوأشار بوش 

 وليستست شريكاا في السالم، يل هاتدمير إسرائيل، فإّن ذلك يعني أنهو  حماس من أنه إذا كان برنامج

 .(2)مهتّمة بالسالم"

من المعلومات، مفادها أّن اإلدارة األمريكية وضعت فيتو على  وكشفت وثائق ويكليكس عدداا 

وهناك العديد من األطراف األوروبية الرسمية تفيد بأن الواليات المتحدة غير  ،المصالحة الفلسطينية

لذلك ال تريد أّي أمٍر يؤّدي إلى عرقلة  ،معنية بالمصالحة النشغالها ببناء األجهزة األمنية في الّضفة

 .(3)ومخّططاتها بالّضفة الغربية مشاريعها

مّما سبق أّن أميركا كانت رافضةا نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية، وليس هذا  نستنتج و 

تقوم على تشجيع الديمقراطية؛ إال أنها كانت رافضة فكرة مشاركة  -كما تّدعي-فحسب، مع أنها دولة

ل وصفها لحركة حماس بأنها إرهابية وعلى حماس في االنتخابات التشريعية، وهذا يتضح من خال

الئحة اإلرهاب طوال الوقت، فهي كانت ال تريد أّن تبقى حماس في السلك السياسّي؛ ألنها تشكل 

 خطراا عليها وعلى مصالح إسرائيل في فلسطين.

 

                                                 
1
https://www.alzaytouna(،5/8/2015)،المنشورةعلىالموقعاإللكتروني:العالقات الدولية لحركة حماسحمدان،أسامة،
2
.123،أثر االنقسام الفلسطينيالحمزاوي،نمسة،

3
https://www.alresalah.ps 

https://www.alresalah.ps/
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 : الموقف الروسي  ثانياا 

قب فوز الحركة في عُ اس لوفد من قيادة حم (ديمير بوتينفال)لت دعوة الرئيس الروسي شكّ      

ذار آلى روسيا في مطلع إا لمواقف الدول الكبرى، ووصل الوفد بالفعل مهم   االنتخابات اختراقاا 

ؤون ، ومع رئيس لجنة الشّ (سيرجي الفروف)مع وزير الخارجية الروسيّ  ، وعقد اجتماعاا (م(2006

المجلس  بطريرك روسيا ورئيس ضافة للقاء مع، إعلى()المجلس األ لبرلمان الروسيّ الخارجية في ا

ثنينا ذا استا  حدة، و سها الواليات المتّ أعلى ر  ،الذي انتقدته عدة دول كبرىمر ، وهو األللمفتين الروسيّ 

على الحكومة  الدبلوماسيّ  ب الحصارُ ر  ضُ  ،وروبا من جهةأمريكا و أهات على توجّ  الخروج الروسيّ 

عن المواقف  نوعياا  لم يشكل اختالفاا  ة عموماا اته السياسيّ ههذا الموقف في توجّ  نّ إالفلسطينية الجديدة، ف

في روسيا ما يلي: عدم لقاء الرئيس  الحظ على نشاط الوفد الفلسطينيّ ذ يُ إ، وروبية  األ–مريكيةاأل

ما  للوفد على ضرورة احترام كلّ  يّ كيد وزير الخارجية الروسأوت ،مع الوفد الفلسطينيّ  (بوتين)الروسيّ 

فكار نفسها التي كررها سرائيل في الوجود، وهي األإ ف بحقّ ، واالعتراة ونبذ العنفلرباعيّ قرته اللجنة اأ

 .(1)مريكيونؤولين الروس، وهو موقف امتدحه األبقية المس

من  اا ، فهي لم تقاطع الحكومة الفلسطينية دبلوماسيّ بعادفي كافة األ وسطياا  موقفاا  روسيا اتخذتو      

من ة ، ولكنها التزمت بشروط اللجنة الرباعيّ عشرة ماليين دوالر مساعدةتقديم علنت عن أناحية، و 

ات ة بالمنظمّ لخاصّ ة االروسيّ  من الفيدراليّ خرى قائمة هيئة وزارة األأت من جهة أبقناحية ثانية، كما 

على لسان وزير  ، بل ودعت روسيارهابيةإمة منظّ باعتبارها لى حركة حماس إشارة رهابية من اإلاإل

 هالسالم في المنطقة من ناحية ثالثة، ولكنّ لى دمج هاتين الحركتين في عملية ا(إالفروف)تها خارجي

على أن تلتزم حماس  (م2006شباط /)في  (كالوجين)وسط لى الشرق األإلسان مبعوثها  على دتأك

                                                 
1
.2006،218التقرير االستراتيجي لسنة صالح،محسن،
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من ناحية ، وااللتزام بكافة االتفاقيات رهابورفض اإل ،سرائيلإعتراف بة باالبقرارات اللجنة الرباعيّ 

 .(1)رابعة

وتشكيل  ،مكةيدت اتفاق أءات حركتي فتح وحماس في السعودية، و ة لقادعمت السياسة الروسيّ         

الموقف  كنّ ينينعن ذلك، للميخائيل كا ث الرسمي الروسيّ تحدّ ر المُ ، وقد عب  حكومة الوحدة الوطنية

ل عناصر نه ناجم عن تدخُ أب الداخليّ  ينيّ طخرى بمحاولة تفسير النزاع الفلسأُ اتسم من ناحية  الروسيّ 

نه أيوحي ب السياق العامّ  نّ أال إد هذه الجهات، ة لم تحدّ كومة الروسيّ الح نّ أخارجية، وعلى الرغم من 

زمات وراء انفجار األ بب الحقيقيّ ها السّ نأت حركة حماس أة دايتون، التي ر ف بخطّ ر  ه نحو ما عُ وجّ مُ 

 .(2)ة الفلسطينيةالمتالحقة في الجبهة الداخلي

كدت روسيا موقفها من أ (م2007)ة في حزيران رعيّ الحيات والشّ عقاب انفجار أزمة الصّ أوفي 

في رام اهلل  شكلتماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية، فدعت حكومة الطوارئ التي ة الحفاظ على تهميّ أ

ة سرائيل واللجنة الرباعيّ إمن  الا ، كما دعت روسيا كُ لى الحوار مع حركة حماسإ(سالم فياض)برئاسة 

ي مواقف ، وهرهابيةإحركة  ت في رفض تصنيف حركة حماسواستمرّ  ،رفع الحصار عن غزةإلى 

غط على حماس من خالل تخفيض ة مارست الضّ ، لكن الحكومة الروسيّ ةتقليدية للسياسة الروسيّ 

 .(3)مستوى االتصال معها

نهاء االنقسام، وأصبح من الواضح  من الواضح أّن لموسكو دوراا كبيراا في عملية المصالحة، وا 

أنها سوف تكون واحدة من األطراف الضامنة لالتفاق ) أي المصالحة (؛ وذلك باعتبارها قوةا دوليةا، 

ويبدو دخول روسيا في المصالحة الفلسطينية بحسب ما رأى بعض المحللين السياسيين، يأتي في وقت 

                                                 
1
.2006،218التقرير االستراتيجي لسنة صالح،محسن،
2
 .255-2007،256التقرير االستراتيجي لسنة صالح،محسن،
3
.257،نفسه 
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االنقسام، بعد استئناف مصر لدورها تجاه المصالحة الفلسطينية، تظهر فيه حالة من التشجيع إلنهاء 

 .(1)وبعد أّن أصبحت روسيا كذلك عنصراا رئيسياا بالمنطقة

وأعلنت روسيا بأنها راغبة بالتدّخل والتوّسط بين حركتي فتح وحماس، بهدف إزالة العقبات 

س المكتب السياسّي لحركة ئيأمام طريق المصالحة الفلسطينية، واتضح ذلك من خالل دعوتهم لر 

إسماعيل هنية(، ورحب وزير الخارجية الفلسطينّي أيضاا )رياض المالكي( بجهود موسكو في حماس)

من خالل زيارة موسكو ولقاء المسؤولين الروس،  ،(2)تحقيق المصالحة الوطنية بين فتح وحماس

فتح وحماس؛ وذلك من أجل  فرحبت حركة حماس باالقتراح الذي قدمته موسكو لعقد لقاء بين حركتي

نهاء حالة االنقسام  .(3)تحقيق المصالحة وا 

وذكر وزير الخارجية الروسي )سيرغي الفروف( أّن موسكو رغم جميع الّصعوبات ستظّل 

بما فيها الواليات المّتحدة  ،تعمل بالتنسيق مع جميع األطراف المعنية في حّل القضّية الفلسطينّية

سرائيل، وأضاف أيضاا أ ن موسكو تعمل بالتنسيق مع بعض الدول العربية التي هي على عالقة وا 

وثيقة مع حركتي فتح وحماس، من أجل إقناعهما بالعودة إلى اتفاق المصالحة لتشكيل إدارة موّحدة في 

 .(4)يم انتخاباٍت برلمانيٍة ورئاسيةٍ رام اهلل، وتنظ

قسام أّن تعمل جاهدةا على فالذي دفع موسكو إلى التعامل مع حماس، والوقوف ضّد االن

هو انفراد حركة حماس من بين فصائل المقاومة الفلسطينية بااللتزام شبه الكامل للتعامل  إنهائه،

بأساليب غير عسكرية مع إسرائيل، األمر الذي دفع )بوتين( للقول: "إّن حركة حماس ال يمكن وضعها 

 .(5)بأنها منّظمة إرهابيٌة "

                                                 
1
www.felesteen.ps.>web>article23/12/2018،روسيا والمصالحة الوطنية الفلسطينيةانظرأيضاً:حبيب،هاني،؛

www.sama.news.ps/ar
2
 https://ramallah.news،21/12/2018، ستعدون إلنهاء االنقسام الفلسطينيم روسيا: 
3
منشورعلىالموقعاإللكتروني:ما مآرب روسيا من تدخلها في ملف المصالحة الفلسطينية،سامح،المدهون،

.comwww.eremnews 
4
 https:// Ramallah.News،وساطة روسية للتوصل إلى اتفاق ينهي االنقسام الفلسطيني 
5
.156،نقسام الفلسطينيأثر االالحمزاوي،نمسة،

http://www.sama.news.ps/ar
http://www.sama.news.ps/ar
https://ramallah.news/
http://www.eremnews.com/
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تعاملت مع حماس بشكٍل سلٍس ووّدٍي من أجل إنهاء حالة االنقسام؛ أن روسيا  يمكن القولو   

وذلك ألّن روسيا كانت تؤيد العملية االنتخابية، وأنها كانت منصفة الختيار الشعب الفلسطينّي؛ ألّن 

وأّن هذا االختيار من حّق  ،ذلك بنظرها من أسس الديمقراطية التي يجب أن تتبع في جميع الدول

لتعامل معه على الرغم من معارضة إسرائيل والواليات المتحدة لهذا االختيار، الّشعب، ووجب ا

 .نها إرهابية ال يجب التعامل معهاووصفهم لحركة حماس بأ

 : موقف التحاد األوروبي  ثالثاا 

عقد وزراء خارجية االتحاد  بعد فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية،

م(، لمناقشة الموقف حيال حركة حماس المدرجة  2006يناير 30بروكسل في )األوروبي اجتماعا في 

على الالئحة األوروبية للمنظمات اإلرهابية، وأكد االجتماع موقف االتحاد األوروبي الثابت بأّن حركة 

حماس عليها أّن تنبذ العنف وتعترَف بإسرائيل، وتلتزَم بالسالم في الشرق األوسط إذا كانت راغبةا في 

ال فعلى حركة حماس أّن تواجه حصاراا سياسياا واقتصادياا   .(1)التعامل مع االتحاد األوروبّي، وا 

إنه خالل المرحلة  وقال مسؤول اإلعالم في مكتب االتحاد األوروبي بالقدس )شادي عثمان(:"

ن المشاكل األخيرة بادر االتحاد األوروبّي، وحاول العمل مع المجتمع الدولّي والسلطة لحل العديد م

يجاد حلول للمشاكل األساسية، وآخر هذه المبادرات ما تم في مؤتمٍر خاٍص للمانحين  والعراقيل، وا 

الدوليين في بروكسل بهدف رصد أموال لبناء محطة تحليٍة مركزيٍة لقطاع غزة، وتم جمع ما يقارب من 

دوالر، وأوضح أيضاا أّن ( مليون 600%( من األموال المطلوبة إلنشاء المحطة وهو ما يقارب )80)

االتحاد األوروبي صرح في أكثر من مناسبة عن قلقه من تدهور األوضاع في قطاع غزة، وأكد أّن 

الحّل المطلوب لقطاع غزة هو حلٌّ جذريٌّ يقوم على أساس سياسي  واقتصادي  واجتماعي  ينهي 

ة والقطاع، وينهي حالة االنقسام الحصار المفروض على القطاع، ويعيد الوحدة الفلسطينية بين الضف
                                                 

1
.136-137،نقسام الفلسطينيأثر االالحمزاوي،نمسة،
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الخطيرة التي أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وحجم العائالت التي تعتمد على المعونات الدولية 

 .(1)%( من سكان القطاع50إلى أكثر من )

أّن المفوضّية  :"(والدنير-)بينيتا فيريرو ضية األوروبية للعالقات الخارجيةوأكدت المفو 

الحكومة الفلسطينية المقبلة أيا ما كانت، إذا كانت مصممة على التوصل إلى أهدافها ستتعاون مع 

بطريقٍة سلميٍة"، وأضافت:" األمر ال يتعلق بأحزاٍب سياسّيٍة بل بحقوق اإلنسان ودولة القانون والمبادئ 

 .(2)الديمقراطّية"

 موقف األمم المتحدة : رابعاا 

ن كي مون(على أنه من الّضروري أن تجري المصالحة أكد األمين العام لألمم المتحدة )با

الفلسطينية، وأن تكون بشكل يعزز الّسالم واألمن، وترك العنف والتعّصب، وكان األمين العام مرحباا 

بالجهود التي قدمت من أجل تحقيق المصالحة والوحدة الفلسطينية بما في ذلك الجهود التي قدمتها 

 .(3)ذلكالدولة المصرية من أجل تحقيق 

وبالنسبة إلى الموقف الذي اتخذته األمم المّتحدة من االنقسام والدور الذي قدّمته في مساعي 

المصالحة أنها كانت تطالب حركة حماس بأّن تلتزم بشروط الرباعّية الدولية، واالنضمام إلى مسيرة 

 .(4)التسوية، وكذلك كانت تدعو الفلسطينيين بالعودة إلى الوحدة الوطنية

أنه على الرغم من ترحيب األمم المتحدة بالمصالحة ومحاولتها لتقريب وجهات النظر، ب ضحيت

نهاء االنقسام إال أنها بقيت تفرض الّشروط على حركة حماس، وتحّثها على االلتزام بها وتحاورها  وا 

يل هذا ما زالت لترك العنف والتمّسك بشروط الرباعّية، وأّن تلتزم بالتسوية والعملية الّسلمية مع إسرائ

                                                 
1
Samanews.pshttps://www.
2
.137،أثر االنقسام الفلسطينيالحمزاوي،نمسة،
3
 https:// news.un. org/ar/story/2011/5/141642:أخبار األمم المتحدة 
4
.65،قضية المصالحة في الخطاب السياسّي الفصائليأبوعودة،عمران،
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حركة حماس ترفضه حتى اآلن، وترفض أيضاا التنازل عن عملية المقاومة، ما أفضى إلى تعزيز 

 االنقسام وتكريسه.

التي تبدو في ظاهرها  ،والدولية   ،والعربية   ،على الرغم من كّل هذه المواقف اإلقليميةو  كذلك

الخفاء قد تؤيد بقاءه؛ وذلك بحسب ما يتوافق مع واألحداث التي تلته، إال أنها ب ،رافضة لحالة االنقسام

كانت  نه في الحقيقة ثمة أيٍد خفية فلسطينّي إال أ-فيما يبدو االنقسام وكأنه فلسطينيّ  ،مصالح كل دولة

وكذلك الحال  ،لكّل دولة من الدول أطماعها التي تسعى لتحقيقها أنو  وربما أيضاا توجهه ،تؤججه

ولو كان غير ذلك لسعى كل فصيل  ،صيل يتماشى مع مصلحتهفكّل ف ،بالنسبة لفتح وحماس

، كانت تسعى ولو بالخفاء أجنبيةدولة عربيٍة أو كما أن كل للتضحية من أجل مصلحة الشعب وحقوقه 

مع أنها على يقين تاّم بأّن في ذلك آثاراا سيئة  ،إلى إبقاء االنقسام؛ ألّن في ذلك ما يحقق مصالحها

 .ماعيّ سطينّي سواء على المستوى السياسّي أو االقتصادّي أو االجتتنعكس على الشعّب الفل
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 الخاتمة 

حيـــث  ،عرفـــات الشـــهيد ياســـر ةوفـــا زمـــات بعـــدأة دّ لـــى عـــإ السياســـي الفلســـطيني ض النظـــامتعـــرّ 

 ،لفلســـطينيةبـــين الفصـــائل ا وخالفـــاتٍ  لـــى حــدوث صـــراعاتٍ إ ضـــافةباإل ،منـــيّ الفلتـــان األظهــرت أزمـــات 

 ،فيمـا بيــنهم لـى حـلّ إل وّصـجــل التّ أن نحـو الحـوار مـ تاتجهـبـين الفصــائل اصـل الح ونتيجـة هـذا النـزاع

التفاق العديد من البنود كـان ن اتضمّ ( م2005باتفاق القاهرة عام ) رفعُ فكان الحوار من خالل اتفاق 

ل ريعية الثانيــة وضـــرورة اســـتكماق باالنتخابـــات التشـــجــراءات والضـــوابط التـــي تتعلّــهـــا تحديـــد اإلهمّ أمــن 

االنتخابات ال يستند على  قرارها لخوض نّ أحت حماس وضأو  ،املة في المجاالت كافةصالحات الشّ اإل

ــــاا أمبــــادئ  ــــذي انتهــــى عملي ــــة وســــلو ال ــــد الثاني ــــدالع انتفاضــــة األ ،بعــــد محادثــــات كامــــب ديفي  قصــــىوان

لوك التــي تحكــم الّســ ةياســيّ ة السّ نــه المرجعّيــأل ؛اتفــاق القــاهرة إلــىقرارهــا يســتند  نّ إوبالتــالي فــم(، 2000)

 للقوى الفلسطينية في المرحلة المقبلة. ياسيّ السّ 

لـى إنمـا لـه جـذور تعـود ا  و  ،بشـكل مفـاجئ أهذا االنقسـام لـم يطـر و ،(م2007حدث االنقسام عام )

كانت  سالميةا إ باعتبارها حركةا  ،م(1987) سيس حركة حماسأوت ،م(1987) ولىبدايات االنتفاضة األ

العديـد مـن المقـدمات  يضاا أوكان هناك  ،التحرير الفلسطينيةمة ا بديلة لها ولمنظّ نهأفي نظر حركة فتح 

لحـدوث االنقســام كالخالفـات واالنشـقاقات داخــل  رئيسـياا  جـواء والظــروف التـي كانـت ســبباا ت األأالتـي هّيـ

حركـة فركـزت  ،ة بـهيديولوجيـة الخاّصـفصـيل األ لكـلّ  نّ أ ، ومن أسباب االنقسـام أيضـاا:مةفصائل المنظّ 

واســتقاللية القــرار  ،علــى الهويــة الوطنيــة يضــاا أوركــزت  ،علــى فكــرة تحريــر فلســطين سيســهاأفــتح منــذ ت

سـالم اإل نّ أ هـيف ،يديولوجية حمـاسأل ما بالنسبةأ ،يديولوجيات من هوية الحركةواستبعاد األ الفلسطينيّ 

تطالبهــا كمــا  ،هــذا المــنهج ىن تتبّنــأحركــة فــتح وتشــترط علــى  ،رفاتهاتّصــ ليــه تحــتكم فــي كــلّ ا  منهجهــا و 

 سرائيل.ية التي قدمتها إلياسّ بالتراجع عن التنازالت السّ 
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وعلــــى  ،واالعتــــداء علــــى المقــــراتوالقتــــل  منــــيّ الفلتــــان األ ،حــــداث كثيــــرة منهــــاأوتــــال االنقســــام 

 ة علــى حــدّ ياســيّ وضــاع االقتصــادية والسّ ي األلــى تــردّ إضــافة باإل ،شــخاص وانتشــار الفســاد والفوضــىاأل

 تطهيـــرٍ  أجـــرت عملّيـــةو  ،مـــاس ســـيطرتها بالكامـــل علـــى قطـــاع غـــزةحلـــى فـــرض إضـــافة هـــذا باإل ،ءســـوا

لـــى ظهـــور مســـيرات إضـــافة باإل ،شــخاصاأل االعتقــال واحتجـــاز المئـــات مـــنَ  يضـــاا أ ، فـــتمّ كامـــلٍ  سياســي  

م وعـد ،يةياّسـونشـوب الكثيـر مـن المناكفـات والمشـاغبات السّ  (،محمـد دحـالن)حة قادهـا مسلّ  تٍ ظاهرامو 

حـداث التـي ى حركة حماس وغيرها الكثير من األعل ووضعت شروطاا  ،مشاركة حركة فتح في الحكومة

وفــي نهايــة  ط واالرتبــاك فـي البيــت الفلســطينيّ حــداث التخــبّ ا  و  ،وضــاع فـي فلســطيني األفــي تــردّ  أسـهمت

 ولكــن مقابــل ذلــك خســرت االعتــراف ،المطــاف باتــت حمــاس تحكــم ســيطرتها الكاملــة علــى قطــاع غــزة

لـــى فـــرض الحصـــار علـــى إدى أممـــا  ،وذلـــك بســـبب فـــرض ســـيطرتها علـــى القطـــاع ؛والـــدوليّ  قليمـــيّ اإل

 عليها. غالق التامّ من اإل نها عانت كثيراا ألى إ ضافةا إ ،ودولياا  قليمياا ا  و  عربياا  ،القطاع

 نهــاءإل وصــادقةٍ  جــادةٍ  مــن وجــود محاولــةٍ  تاليــة لحالــة االنقســام كــان ال بــدّ تحــداث المونتيجــة األ

نهــاء حالــة مــن خــالل المبــادرة اليمنيــة إل ذلــك وتــمّ  ،الفلســطينيّ  فّ حالــة االقتتــال والعمــل علــى وحــدة الّصــ

لى ما كانت عليه فـي غـزة قبـل إوضاع ت على العودة باألنصّ  فقد(م(2007برمت في أوالتي  ،االنقسام

ابات مبكرة رئاسية اء انتخجر ا  مة التحرير الفلسطينية و والتقيد بما التزمت به منظّ  ،13/6/2007))تاريخ 

واتفــاق مكــة عــام  (م2005)لــى اســتئناف الحــوار علــى قاعــدة اتفــاق القــاهرة عــام إضــافة وتشــريعية، باإل

ن مــن ســلطة الســلطة الفلســطينية تتكــوّ  نّ أو  ،أال يتجــز  كــلّ  عب الفلســطينيّ الّشــ نّ أســاس أعلــى  (م(2007

رعية وااللتـزام بالّشـ ،وطنيـةٍ  وحـدةٍ  يـة ممثلـة بحكومـة  الرئاسة المنتخبة والبرلمان المنتخب، والسـلطة التنفيذ

 .بنود التي وردت في هذه االتفاقيةمكوناتها وغيرها من ال الفلسطينية بكلّ 
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ـــد مـــن اآل ـــ ثـــار الســـلبيةوكـــان لالنقســـام العدي  ،ة  والسياســـيّ  ة  واالقتصـــاديّ  ة  علـــى الحالـــة االجتماعّي

ومـن خـالل  ،عب الفلسـطينيّ مقـدرتها علـى تشـتيت الّشـ ولـى مـن حيـثُ سرائيل بالدرجـة األإفاالنقسام خدم 

مـا  لـى ديـارهم وضـياعإالالجئـين بـالعودة  قّ حـالعـودة و  تقسيم فلسطين وضياع الحقوق الفلسـطينية وحـقّ 

 ة الفلسطينية.ى من القضيّ تبقّ 

فـي الضـفة  واحـداا  سياسياا  وانعكست حالة االنقسام على دور المجلس التشريعي رغم بقائه رابطاا 

للسـلطة  فـي البنيـة السياسـية   كبيـراا  لحـق ضـرراا أا مّمـ ،القوانين والتشـريعات وتعطيل سنّ  ،غربية والقطاعال

علــى الوضــع  يضــاا أثــر أو  ،االســتقرار السياســيّ  الفلســطينيّ  فقــد النظــام السياســيّ أو  ،الوطنيــة الفلســطينية

 ذا كـــان الشــعب قويـــاا إفــ تـــربط وضــع المعـــتقالت بالوضــع الفلســـطينيّ  دارة المعــتقالتإفـــ ،جونداخــل الســ

ذا إما أ ،ن تسلبهم حقوقهم المكتسبةأسرى وال األ على الهجوم على ألن تتجر  دارةهذه اإل نّ إف ،ومتماسكاا 

غضبها  الوضع وتصبّ  دارة سوف تستغلّ ن هذه اإلإف ،كان على العكس وكان الشارع الفلسطيني ممزقاا 

 على المعتقلين.

منهـا مـا  ،عربيـةة أو قليميـإو أو دوليـة أسواء فلسـطينية  ةٌ مواقف متعدد ثمةوبسبب هذا الوضع 

فعلـى  ،فائدة عليهمتعود بال واقتصاديةٍ  ومنها من كان يؤيد هذا االنقسام لمصالح سياسيةٍ  ،يدين االنقسام

 أمـا ،اهـدافهمأتهمـا و الغاي اا فـي ذلـك تحقيقـ نّ ا كانتـا مـع اسـتمرار االنقسـام؛ ألمريكـأسرائيل و إسبيل المثال 

 سـتراتيجيةاالح بسـبب مصـ يضـاا أوذلـك  ،هذا االنقسام كانت ضدّ ف ،نسبة لبعض الدول العربية كمصربال

بنــاء غــزة نحــو ألــى هجــرة الكثيــر مــن إي اســتمرار هــذا االنقســام ســوف يــؤدّ  نّ إ إذ ؛بهــا خاصــةٍ  وجغرافيــةٍ 

 ،بهــا منــيّ ألوازديــاد الفوضــى والفلتــان ا ،فــي مصــر ســكانيّ  انفجــارٍ  إلــى قــودســوف ي وهــذا حتمــاا  ،مصــر

مــا فيمــا يتعلــق أ ،امــن ورقــة للتوفيــق بينهمــ أكثــروقــدمت  ،الوســيط بــين الفصــيلين بــدور قــومن تأفحاولــت 

هـذا االنقسـام مـع عـدم  فقد أدانـوا وغيرهما )الّشعبية والديمقراطية( بالفصائل الفلسطينية نفسها كالجبهتين

 طراف االنقسام المسؤولية.أطرف من  تحميل أيّ 
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 إلـــىن لكـــل فصـــيل مـــن الفصـــائل الفلســـطينية هـــدف تريـــد مـــن خاللـــه الوصـــول مـــن الواضـــح أ

منصب أو مكانة رفيعة في المجتمع، فالفصائل التي كانت تندرج تحت منظمة التحريـر والسـلطة كانـت 

تريد بقاء فتح على حساب حركة حماس المنتخبة من قبل الشعب، وذلك خوفا على مناصبها ومكاسبها 

رار فـتح علـى السـاحة الفلسـطينية، وكـذلك الحـال بالنسـبة للفصـائل المؤيـدة لحركـة التي تجنيهـا مـن اسـتم

حمــاس، فالــذي توضــح مــن خــالل هــذه الدراســة أن الصــراع كــان صــراعاا مــن اجــل الســلطة، ومــن أجــل 

المناصب الرفيعة ليس إال، وما كان على الدول العربية إلى أن تلعب دور الوسيط من أجـل اإلصـالح، 

ن أجــل الحفــاظ علــى المصــالح المشــتركة القائمــة بينهــا وبــين فــتح وحمــاس وبــين إســرائيل، وذلـك أيضــاا مــ

رت األوضاع بشكل ملحوظ في فلسطين، وحتى اآلن وما الدعوة إلى االنتخابات البرلمانية إلى أن تدهو 

 محاولـة والرئاسية التي أعلن عنها الرئيس محمـود عبـاس أثنـاء انعقـاد الـدورة األخيـرة لألمـم المتحـدة، إال

أخيــرة للخــروج مــن مــأزق االنقســام، واالحتكــام إلــى الشــعب ليقــول كلمتــه فــي اختيــار الجهــة التــي تنهــي 

 االنقسام، وتعيد للنظام السياسي الفلسطيني نشاطه، وتضع القضية الفلسطينية على سلم اهتمام العالم.
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 قائمة المصادر والمراجع

 باللغة العربية : : الكتب والمؤلفاتأولا 
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