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 : اإلقرار

، وأّنيػػا نتيجػػة أبحػػااص الخا ػػة، هت لجاهعػػة القػػدس لنيػػؿ درجػػة الهاجسػػتيرأنػػا هعػػّد الرسػػالة أّنيػػا قػػدّ  أقػػرّ 

لػػـ يقػػدـ لنيػػؿ أّيػػة درجػػة ، هنيػػا أو أّي جػػزمٍ ، وأّف ىػػذه الرسػػالة، باسػػتانام هػػا تّهػػت اإلشػػارة لػػو حياهػػا ورد

 . عة أو هعيد آخرجاه ةعمهية ُعميا ألي

 

  العبلـ نهر في ؿ هاريانا:  االسـ

 :   التوقيع

 ـ22/3/2015:التاريخ

 

 

 

 

 

 



ت  

 اإلٌداء

 فمسطيف اجؿ هف قضوا الذيف الشيدام أرواح إلى

 (عهار أبو) عرفات ياسر القائد الشييد روح إلى

 األعزام وأشقائص وشقيقاتص والدتصو  والدي إلى

 الحبيب صزوج إلى

 العهؿ فص وزهبلئص الدراسة فص أساتذتص إلى

لى لى عودة، فارس أحهد. د القدير الهشرؼ وا  أحهد أبو دية . د الداخمص الههتحف وا 

رشاد ن ح هف أبدوه لها عبد الرحهف الحاج. د الخارجص والههتحف      وا 

 ذاكرتنا فص فمسطيف لتبقى األرض هنافص فص شعبنا وهشتتص الجئص إلى

 رسالتص إلكهاؿ والتشجيع لتوجيووا بالن يحة ساعدنص هف كؿ إلى

لى لى الهبارؾ، األق ى الحرهيف واالث القبمتيف أولى وا   حمـ نحقؽ عمنا القدس، كنائس وا 

 القدس عا هتنا أسوار عمى فمسطيف عمـ زىرة أو شبؿ يرفع بأف عهار أبو الراحؿ الرئيس

 

 

 



ث  

 والتقدير الشكر

 ،إلتهاهيػػا وفقنػػص الػػذي ىػػو الرسػػالة ىػػذه إتهػػاـ عمػػى هلل الحهػػد, شػػصم كػػؿ عمػػى القػػدير العمػػص هلل الحهػػد

 لتكوف هشورة أو هساعدة إلص أسدى هف كؿ أشكر ذلؾ وبعد اله اعب، عمص ويسر إعدادىا لص ؿفسيّ 

 بخػػالص أتقػػدـ أف ويسػػعدنص ،الهػػوقريف أسػػاتذتص جهيػػع إلػػى شػػكري وأقػػدـ حػػاؿ، أحسػػف فػػص الدراسػػة ىػػذه

 السػػتكهاؿ ودعهػػص وتػػوجييص لن ػػيحتص جيػػدىـ ذلواوبػػ وقػػتيـ هػػف أعطػػونص الػػذيف لكػػؿ وتقػػديري شػػكري

 شػػكري فمػػو عػػودة، فػػارس أحهػػد الػػدكتور األكػػاديهص وهشػػرفص أسػػتاذي بالػػذكر خػػصأو  ،ودراسػػتص رسػػالتص

دارة العميػا الدراسػات وعهػادة وأقسػاهيا كمياتيػا جهيػع لىا  و  القدس جاهعة إلى اهتنانص وعظيـ ،وتقديري  وا 

 .اوهحاضريي اإلسرائيمية الدراسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ج  

 :الهمخص

بياف أار االنقساـ السياسص بيف حركتص فتح وحهاس عمى تحقيؽ األىداؼ الوطنية، الدراسة إلى  ىدفت
 وحهاس فتح بحركتصّ  التعريؼاـ السياسص بيف حركتص فتح وحهاس، و والكشؼ عف أسباب االنقس

ظيار الفمسطينّص، صالسياس االنقساـ أسباب عف والكشؼ ،2116 عاـ بعد ها السياسصّ  وبرناهجيها  وا 
 السياسص االنقساـ أار عمى والتعرؼ الفمسطينّية، الوطنية األىداؼ هف وحهاس فتح حركتص هواقؼ
 .الوطنية األىداؼ عمى

، بيف حركتص 2014 – 2006تناولت ىذه الدراسة هوضوع االنقساـ السياسص الفمسطينص خبلؿ الفترة 
ى تعريؼ االنقساـ السياسص واألىداؼ الوطنية هحؿ فتح وحهاس نهوذجًا، وتطرقت ىذه الدراسة إل

الدراسة )حؽ العودة وتقرير اله ير وعودة البلجئيف، والوحدة الوطنية(، والتعريؼ بالحركتيف 
وببرناهجييها السياسييف، وكذلؾ األحداث السياسية والوقائع التص سبقت االنقساـ وأىهيا انتخابات 

 عمى تحقيؽ األىداؼ الوطنية. ، وعالجت أار االنقساـ السياسص2006
ـّ تقسيـ الدراسة إلى خهسة ف وؿ. وعالجت هشكمة أار االنقساـ عمى تحقيؽ األىداؼ والوطنية،  وقّد ت

وعهمت عمى إجابة السؤاؿ التالص: ها أار االنقساـ السياسص بيف حركتص فتح وحهاس عمى تحقيؽ 
 الية الهنيج التحميمص.األىداؼ الوطنية الفمسطينية؟ وقد استخدهت الدراسة الح

حركتص فتح وحهاس عف  صتغاضاستهرار هعاناة البلجئيف الفمسطينييف، و إلى  الدراسة تو مت 
اله الحة الوطنية السياسية، وعدـ وجود تفاىـ عمى ىاهش هشترؾ هتفؽ عميو بيف الجهيع، و ياغة 

الهختمؼ عمييا لفترة زهنية  برناهج سياسص هشترؾ يمبص الحاجات التص تعزز التفاىـ، وُينحص القضايا
هناسبة لمتعاطص هعيا، وىذا أار عمى هشروع الوحدة الوطنية، وعمى هشروع السبلـ الفمسطينص الهبنص 
عمى الشرعية الدولية، واستخدهت كؿ حركة نشاطيا اإلعبلهص وبراهجيا ونشاطاتيا لزيادة االنقساـ 

 الفمسطينص. 
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The Impact of Political Schism Between Fath And Hammas on  the 

National Aims  in Palestine 

Prepared by: Mariana Faisal Alallam 

Supervised by: Dr. Ahmed Fares Odeh. 

Abstract:  

This thesis aimed to identifying the impact of the political schism between Fatah and 

Hamas on achieving national Palestinain objectives, and identifying the reasons of the 

political schism  between Fatah and Hamas, and aimed to introduce the political programs 

of Fatah and Hamas after year 2006, and to show the situations of Fatah and Hamas of the 

Palestinian national objectives. 

This thesis Foucused on the Palestinian political schism during the period 2006 - 2014, 

between Fatah and Hamas. And defined the political schism, and national objectives, 

which are: (the right of return, self-determination, the return of refugees, and national 

unity), and introduce the programs of this two motivations. Also this thesis foucused on 

political events which happened before the political schism, and on the most important 

events in 2006 elections, and dealt with the impact of the political schism to achieve that 

national objectives. The current thesis has used the analytical method.    

The thesis found out that the Palestinian refugees still suffering, and overlook Fatah and 

Hamas on the national political reconciliation, and the lack of understanding on the joint 

margin agreed between everyone, and the formulation of a common political program 

meets the needs that foster understanding, and disqualify the issues in dispute for a period 

suitable to deal with time, and this effect the national unity project, and on the Palestinian 

peace based on international legitimacy project, and used all the media activities and 

programs of the movement and activities to increase the Palestinian schism. 
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 :األول الفصل
_____________________________________________________ 

 :الدراسة خمفية
 

 :الهقدهة

 األىداؼ حوؿ وحهاس، فتح الفمسطينية، الحركات كبرى بيف سياسياً  خبلفاً  الفمسطينية الساحة تشيد
 إلى حهاس حركة و وؿ فبعد ،2116 سنةوو ؿ ىذا الخبلؼ إلى أوج  وره  إنجازىا، وآلية الوطنية
 السياسص برناهجيا ا طدـ التشريعص، بالهجمس وفوزىا عية،التشري االنتخابات طريؽ عف السمطة
 هع الهفاوضات طاولة عمى الجموس رفض اإلسرائيمص فاالحتبلؿ ال عوبات، هف بالعديد وأجندتيا
 قبوؿ فتح، حركة هف وطنية قيادات رفض أخرى، جية وهف إرىابيوف، يعتبرىـ الذيف حهاس، قيادات
 هع الهفاوضات إدارة فص الوطنية السمطة قادة وانتقادىـ عارض،ه حزب إلى وتحوليـ الجديد، الواقع

 .اإلسرائيمص الجانب

 عباس هحهود الرئيس قائدىا لساف وعمى فتح فحركة الحركتيف، لكبل البراهج فص الخبلفات عف عدا
 ليناؿ طريقاً  اإلسرائيمص، الجانب هع الهفاوضات هف واتخذ الشعبية، الهقاوهة عمى شدد( هازف أبو)
 فص اإلسرائيمص الجانب هع سياسياً  شريكا فتح حركة وأ بحت الوطنية، حقوقو الفمسطينص لشعبا

 .كاهمة فمسطيف أرض تحرير أجؿ هف الهقاوهة شعار ترفع كانت فقد حهاس حركة أها. السبلـ عهمية

 األهنية، األجيزة فص فتح حركة وأعضام قادة هف العديد كاف الرئيسص، الخبلؼ ىذا إلى إضافة
 ها فهنيا العربية، الدوؿ هف سياسة بهواقؼ حهاس ا طدهت كها السمطة، فص حهاس وجود يعارضوف

 ها وهنيا ،(هحهور الههانعة – وسوريا األردف) انزعاجو أبدى ها وهنيا ،(ه ر) لمحركة العدام أظير
 (. 5 ص: 2117 السهاف،(. )إفريقيا وشهاؿ العربص الخميج) هتحفظا بقص

 والتص الفمسطينية، الساحة عمى السياسص االنقساـ بظيور وخارجية داخمية سياسية عواهؿ عدة ساىهت
 إلى عباس هحهود الفمسطينية السمطة رئيس وجييا التص الكمهة أوليا كذلؾ، دولية بهواقؼ ارتبطت
 حهاس، حركة إلى هباشرة غير إشارات تتضهف فتح، حركة هقر هف 2116 سنة الفمسطينص، الشعب

نيام السمهص، والحؿ الهفاوضات نيج عمى قائـ برناهج وفؽ الهنتخب الفمسطينص الرئيس أنو بينيا هف  وا 
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سرائيؿ، الفمسطينية السمطة بيف الهوقعة االتفاقيات إلى وأشار إسرائيؿ، هع القائـ ال راع  فييا بها وا 
 يقةبطر  الحركة ودعا الدولص، الهجتهع اقة كسب عمى حهاس حركة حثّ و  الطريؽ، وخارطة سموو أ

 بيا، ورحبت الكمهة ىذه الهتحدة الواليات وأيدت. التأييد ىذا لكسب تنازالت تقديـ إلى هباشرة، غير
 ووائؿ، ابحيص،. )اإلرىاب ونبذ بإسرائيؿ واالعتراؼ السمطة، رئيس ببرناهج بااللتزاـ حهاس وطالبت
 (.13: ص ،2118

 جعؿ السياسية، البراهج فص فالتضارب ياسص،الس لبلنقساـ بداية كانت ،اآلنؼ ذكرىا والهواقؼ العواهؿ 
 هنظهة ببرناهج حكوهتيا التزاـ وجوب اتجاه فص حهاس حركة عمى بالضغط تقوـ فتح حركة هف

 نفس وفص فتح، حركة توجيات حسب الفمسطينص الشعب عف الدولية العزلة فؾ أجؿ هف التحرير،
 ضرورة عمى عباس هحهود الرئيس أكد فتح، لحركة اجتهاع فص 26/6/2116 بتاريخ وتحديداً  الوقت،
 لمشعب والوحيد الشرعص الههاؿ ىص الفمسطينية التحرير هنظهة أفو  السياسص، لبرناهجيا حهاس تعديؿ

 :عباس قاؿ أياـ، بابلاة وبعدىا الفمسطينص،

 الذي التحرير هىظهة برىاهج هع ليتفق السياسي برىاهجٍا لتعديل قميمة شٍوراً  حهاس أهام إن"       
 هع السياسي برىاهجٍا توائم أن( حهاس حكوهة) الفمسطيىية لمحكوهة بد وال... بإسرائيل يعترف
 أعطل ال لكي أستعهمٍا أن أريد ال صالحيات فمي هأزق، في شعبىا ىضع ال حتى السمطة برىاهج
 (.04: ص ،6006 وآخرون، ابحيص". )عهمٍا

التيار االنقبلبص )تو بهعركة الحسـ هع عقب تمؾ التطورات، أقدهت حركة حهاس عمى خوض ها أسه
هف السيطرة عمى قطاع غزة. ودافعت  14/6/2007-11، وتهكنت خبلؿ الفترة (العهيؿ فص فتح

حهاس عها قاهت بو بأنو كاف اضطرارًا وليس اختيارًا، وأنيا لـ تستيدؼ إال فئة هعينة هحسوبة عمى 
، ولكف األهور "تدحرجت" إلى أف و مت إلى ذلؾ فتح، وأنيا لـ تق د فص البداية السيطرة عمى القطاع

الحد، رافضة تسهية ها قاهت بو انقبلبًا. إال أنو وبغض النظر عف تعريؼ ها ح ؿ إف كاف "حسهًا" 
او "انقبلبًا"، فإف نتائجو كانت كبيرة عمى الساحة الفمسطينية، وهف أبرزىا: حدوث انقساـ جغرافص ألوؿ 

وظيور هدى قوة تأاير العواهؿ الخارجية فص العهؿ الوطنص هرة إلى جانب الشرخ السياسص، 
الفمسطينص، واإلضرار بشكؿ كبير ب ورة الهشروع الوطنص الفمسطينص، وب ورة هشروع الهقاوهة، حيث 
تسببت تمؾ األحداث بحالة هف االستيام والنفور واإلحباط فص أوساط الجهاىير العربية واإلسبلهية، 

 (3، ص: 2007)هركز الزيتونة،  داعهة لمحؽ الفمسطينص.وفص األوساط العالهية ال
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 ، حركةلم ينتهوف ونواب وزرام باعتقاؿ إسرائيؿ قاهت أفعد ب حهاس، حركة عمى الضغوط زادتاـ 
 إسرائيؿ، بيا تعترؼ لـ التص الوطنية، الوحدة حكوهة حوؿ سجاؿ فص (وحهاس فتح) الطرفاف ودخؿ
 اغتياؿ تضهنت التص ،(األهنص الفمتاف) هرحمة فص والدخوؿ دف،واألر  كه ر العربية الدوؿ هف وبعضاً 
 و وال ،الحركتيف بيف ال راع احتداـ إلى بينيها، فيها االتياهات وتبادؿ الحركتيف، كبل هف أعضام

 .(االقتتاؿ) هرحمة اـ وهف غزة، وقطاع الغربية الضفة هدف هف بعض فص الهسمحة االشتباكات إلى
 بالقتمة أعضامىا وو ؼ حهاس هع الحوار عباس هحهود ئيسالر  رفض 21/6/2117 ففص

 قطاع مىع حهاسانتيى ب سيطرة حركة  أف إلى الحركتيف، بيف االقتتاؿ حدة هف زاد هها واإلرىابييف،
 - 85: ص ،2118 ووائؿ، بحيص،. )ىناؾ حهاسفمسطينية بزعاهة  حكوهة تشكيؿ فعبلا  و  غزة،
86 ) 

 وال إسرائيؿ، هع السياسص ال راع عمى القائـ الفمسطينص الوضع ـيخد ال األحداث، إليو آلت ها إف
 الوحدة قواهيا فمسطينية رؤية إلى يحتاج إنها الفمسطينية، األطراؼ بيف وخبلفات انقساهات إلى يحتاج
 - الفمسطينص الحوار إلى العودة خبلؿ هف الفمسطينية الوطنية الف ائؿ كافة وهشاركة الوطنية

 قاعدة الفمسطينص الشعب لدى ي بح لكص الف ائؿ، كافة بيف الوطنص اإلجهاع إلى و والً  الفمسطينص،
 (.37: ص ،2117 السهاف،. )الشرعية هطالبو كافة ونيؿ حقوقو، السترداد هنيا ينطمؽ

 بكافة الفمسطينص الهجتهع تخدـ عاهة، وطنية فمسطينية قضية الفمسطينييف، البلجئيف عودة حؽ إفّ 
 الشعب تيجير عمى اإلسرائيمص االحتبلؿ عهؿ فقد هعينة، حركة فص تنح ر وال وهكوناتو، عنا ره

 ينعكس االنقساـ أف شؾ وال ،(حهساوي أو فتحاوي) وآخر فرد بيف يهيز أف دوف أرضو، هف الفمسطينص
 خا ة  البلجئيف قضية وعمى الفمسطينية، الف ائؿ وحدة وعمى الفمسطينص، الشعب ترابط عمى سمباً 
 إسرائيمص وبتعريؼ ،(العائبلت شهؿ لـّ ) عمى أحياناً  يقت ر هحدوداً  تعريفاً  البلجئيف تعّرؼ إسرائيؿ أف

 أبنام كافة عودة فيشهؿ الفمسطينص، التعريؼ أها األبنام، دوف فمسطيف إلى الزوجيف أحد عودة آخر،
 ىص لقضيةا ىذه فكانت التاريخية، فمسطيف أرض عمى األ مية هساكنيـ إلى قسراً  الهيجريف الشعب
 الخا ة العهؿ هجهوعة فص اإلسرائيمييف هع الانائية الهفاوضات فص تقدـ عدـ عف أسفرت التص الوحيدة

 (.25 – 24: ص ،1996 تهاري،. )بالبلجئيف

 هف األولى الفقرة وخا ة الدولية، االتفاقات هف العديد إليو تطرقت الذي ،الهصير تقرير حق أها
قاهة الفمسطينص، لمشعب اله ير يرتقر  حؽ عمى أكدت ،األهـ هيااؽ  السيادة كاهمة الهستقمة دولتو وا 
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 وىذه. العودة فص البلجئيف حؽ وضهاف القدس، وعا هتيا 1967 عاـ الهحتمة األراضص كاهؿ عمى
لى التاريخص، الحؽ إلى استناداً  الحقوؽ ىذه شرعية تستهد ذاتيا الفقرة ولكف .فمسطينص إجهاع هحؿ  وا 
 الشرعية ألف والتبايف الخبلؼ يبرز وىنا. الدولية والشرعية الدولص، والقانوف حدة،الهت األهـ هيااؽ
 عدة ترفضو ها وىذا التاريخية، فمسطيف أرض هف% 78 فص اوحقي بإسرائيؿ االعتراؼ تعنص الدولية
 (.1 ص ،2116: الحيمة) .الخ وص وجو عمى حهاس ةحركو  وطنية حركات

 واألىداؼ والهبررات الهقدهة عمى األوؿ الف ؿ حوى. وؿف  خهسة إلى الدراسة الباحث قّسـ
 والدراسات النظري باإلطار تعمؽف الاانص الف ؿ أها. الدراسة وحدود والهنيجية البحاية والهشكمة
 الف ؿ أها الفمسطينية، القضية عمى وأاره السياسص االنقساـ هوضوع الاالث الف ؿوعالج . السابقة
 عمى السياسص االنقساـ أار تناوؿ الخاهس والف ؿ الفمسطينية، الوطنية ؼاألىدا أىـ فيتناوؿ الرابع

 . الوطنية األىداؼ

 

 الدراسة هبررات 0:0

 فتح حركتص بيف السياسص االنقساـ أسباب هعرفة عمى فمسطينصّ  أيّ  يحثّ  الحالص، السياسص الوضع إف
 وفعالة أساسية بخطوات والتقدـ السير دوف حاؿ اسمبيّ  اوضع أنتج قد االنقساـ ىذا أف خا ة ،وحهاس

 بعاهة والتحكـ غزة قطاع عمى بالقوة حهاس سيطرة إلى إضافة. الوطنية األىداؼ تحقيؽ سبيؿ فص
 .حهاس قيادة فرضتيا حكوهة خبلؿ هف وهقدراتو الشعب

 بحد دافعاً  يعدّ  ،الفمسطينية الوطنية األىداؼ عمى السمبية ونتائجو السياسص االنقساـ ىذا أار هعرفة إف
 فتح خا ة الوطنص العهؿ لف ائؿ السياسية البراهج فص واالختبلؼ التبايف حيث ،لمدراسة ذاتو

 خبلؿ هف الفمسطينص الّدـ تحريـ عدـ هع الوطنية والوحدة اله الح غياب إلى إضافة. وحهاس
 .الحركتيف بيف الهتبادلة واالغتياالت التفجيرات

  
 الدراسة أٌهية 6:0

 ىص االنقساـ فقضية أىهيتيا، لمدراسة ُيعطص عاهة، الفمسطينص الشعب تخص اقضاي فص البحث إف
 أفراد بيف جمياً  االنقساـ أ بح حيث الفمسطينص، الشعب أفراد هعظـ عمى سمبص بشكؿ أارت هسألة



5 

 النسيج فص ضرر إلى الداخمص االقتتاؿ أدى فقد .وحهاس فتح حركتص إلى الهنتهيف الفمسطينص الهجتهع
 وأىدافيـ األساسية قضاياىـ نحو الفمسطينص الشعب طاقات توجيو هف بدالً  الفمسطينص، االجتهاعص

 .الوطنية

 االنقساـ، ىذا عف الناتجة السمبية باآلاار الفمسطينص الهواطف تعريؼ فص الهوضوع ىذا أىهية تكهف
 قراىـ إلى بالعودة الهيّجر الفمسطينص الشعب أحقية عمى تؤكد وطنية هسألة ىص البلجئيف فقضية

 .هنيا خرجوا التص وهساكنيـ

دراكاً   وأولوية االنقساـ أسباب عمى لموقوؼ دراستيا، يستوجب إذ القضايا، ىذه بأىهية الباحث، هف وا 
 النسيج يضرب زاؿ ها الذي السياسص والتجاذب االقتتاؿ حالة عف بعيداً  الوطنية، األىداؼ تحقيؽ

 .الفمسطينص االجتهاعص

 

 الدراسة أٌداف 1:0

 :التالية األىداؼ تحقيؽ عمى الدراسة ىذه تعهؿ

 .2116 عاـ بعد ها السياسصّ  وبرناهجيها وحهاس فتح بحركتصّ  التعريؼ -1

 .الفمسطينصّ  السياسص االنقساـ أسباب عف الكشؼ -2

 . الفمسطينّية الوطنية األىداؼ هف وحهاس فتح حركتص هواقؼ إظيار -3

 .الوطنية األىداؼ عمى السياسص االنقساـ أار عمى التعرؼ -4

 

  

 الدراسة هشكمة 2:0

 هكونات عمى سمبية آااراً  يترؾ السياسص االنقساـ حالة وظيور الوطنية الوحدة غياب أفّ  الهعروؼ هف
. الهجتهع انييار وبالتالص األسرية، العبلقات هنظوهة وانييار الحزبصّ  التع ب حيث هف الهجتهع،
 الوطنية، األىداؼ عمى خطراً  يشكؿ أ بح ،مسطينصالف الشعب أبنام كافة يؤرؽ بات الذي فاالنقساـ
 تحظ لـ الوطنية فاألىداؼ. لموطف االنتهام حالة تجاوز االنقساـ ظؿ فص الحزبصّ  االنتهام وأفّ  خا ة
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 التص لئلجرامات هؤيد بيف ها القانونصّ  الجداؿ وأفّ  سيها وحهاس، فتح حركتص قبؿ هف الكافص باالىتهاـ
 أكد الذي الهعارض بيف وها ،حينيا الوزرام رئيس ىنية إسهاعيؿ بإقالة سعبا هحهود الرئيس اتخذىا
: التالص السؤاؿ خبلؿ هف الدراسة هشكمة عف التعبير يهكف غزة، فص الفمسطينية الحكوهة شرعية عمى
  ؟الفمسطيىية الوطىية األٌداف تحقيق عمى السياسي االىقسام أثر ها

 

 الدراسة ةأسئم 3:0

 .السياسص؟ برناهجيها ىو وها وحهاس حفت حركتص نشأت كيؼ -1

  الفمسطينص؟ االنقساـ إلى أدت التص األسباب ىص ها -2

  الوطنية؟ األىداؼ إلى وحهاس فتح حركتصكيؼ تنظر كؿ هف  -3

  الوطنية؟ األىداؼ عمى السياسص االنقساـها أار  -4

 

 الدراسة هىٍجية 4:0

 والخطابات والنشرات التقارير فص التدقيؽ دايةالب فص تتطمب الفمسطينصّ  االنقساـ حالة أفّ  الباحث يعتبر
 األهر. الوطنص الهشروع عمى خطراً  يشكؿ أ بح العاـ الهشيد وكوف بالهوضوع، الهتعمقة والهؤتهرات

 لؤلدوات استخداـ دونها ،الهضهوف تحميؿ عمى القائـ الو فص لمهنيج استخداهو إلى الباحث دفع الذي
 . الجنوبية فظاتالهحا هع التوا ؿ ل عوبة األخرى،

 الدراسة إجراءات 5:0

 الدراسات هف العديد تجهيع عمى الباحث آار فقد االنقساـ، لحالة األولية واله ادر الهراجع لقمة نظراً 
 والشعب الوطنية الف ائؿ قادة هف لبعض والت ريحات والخطابات والبيانات والدوريات والنشرات

 .االنقساـ عف الناجهة اآلاار عمى لمداللة الهعموهات مؾت هضهوف تحميؿ بذلؾ هستخدهاً  الفمسطينص،
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 الدراسة حدود 6:0

 الفترة وىص ،2114 - 2116 عاـ هف الهوضوع لدراسة الزهنية الفترة الباحث حدد :الزهىية الحدود 
 رئاسة ىنية إسهاعيؿ وتولص التشريعص، الهجمس فص بأغمبية حهاس حركة فوز شيدت التص

عبلف ىنية إسهاعيؿ بإقالة قرار عباس هحهود الرئيس ارإ د وشيدت الوزرام،  الطوارئ حالة وا 
 الحركتيف، بيف الداخمص لبلقتتاؿ و والً  األهنص الفمتاف حالة فص والدخوؿ طوارئ، حكوهة وتشكيؿ
 .ىذا يوهنا حتى االنقساـ حالة بقام هع الجنوبية الهحافظات عمى حهاس حركة وسيطرة

 فص وقعت ، والتصاالنقساـ حالة عمى رتبةتاله والهشاىد حداثاأل جهيع :الهكاىية الحدود 
 . فمسطيف دولة هف والجنوبية الشهالية الهحافظات
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 السابقة والدراسات والهفاٌيهي الىظري اإلطار: الثاىي الفصل

 والهفاٌيهي الىظري اإلطار: األول الهبحث 

 .يالفمسطيى السياسي االىقسام هفٍوم: األول الهطمب

 .الوطىية األٌداف: الثاىي طمباله

 السابقة الدراسات: ىيالثا الهبحث. 
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 السابقة الدراساتو  الهفاٌيهيو  الىظري اإلطار: الثاىي الفصل

_____________________________________________________ 

 :لمدراسة والهفاٌيهي الىظري اإلطار: األول الهبحث

 نظر وجيات هف وتوضيحو السياسص االنقساـ وىص لمدراسة، األساسية اىيـالهف الف ؿ ىذا يتناوؿ
 التص الوطنية األىداؼ نتناوؿ اـ والحزبية، واالجتهاعية السياسية الهختمفة، أوجيو لبياف هختمفة،
 هوضحيف الوطنص، الهشروعو  الوطنية، الوحدةو  اله ير، تقرير وحؽ البلجئيف، قضية: الدراسة حددتيا

، كؿ  . هنو جزئية أو نفسو الهوضوع تناولت التص الدراسات اـ وهف هفيـو

 

 األول: هفٍوم االىقسام السياسي الفمسطيىي:  الهطمب

 وحهاس، فتح حركتص بيف الهسمح ال راع بعد الفمسطينية الساحة شيدتيا التص الحالة عمى ُأطمؽ
نشام  وىذا ،(الفمسطينص السياسص االنقساـ) و ؼ غزة فص أخرى وحكوهة اهلل راـ هدينة فص حكوهة وا 
 وفص الحركتيف، وأيديولوجية وهبادئ أفكار فص االختبلؼ ويشهؿ عديدة، هدلوالت ولو واسع هفيوـ
 الشعب أفراد بيف الخبلؼ إلى أحياناً  ي ؿ وقد الحركتيف، تتبناىا التص والهفاىيـ السياسية الرؤى

 وبنام والدوافع، األسباب تنوع عمى بنام ،(ـاالنقسا) تعريفات وتنوعت تعددت ليذا أنفسيـ؛ الفمسطينص
 ال وغزة، اهلل راـ حكوهتص وبيف وحهاس فتح بيف االختبلؼف الهختمفة، السياسية النظر وجيات عمى
 عهيؽ سياسص لخبلؼ انعكاس جوىره فص ولكنو السمطة؛ عمى  راع هجرد أنوب تبسيطو يهكف

 األيديولوجية، باالعتبارات هرتبطة قضايا عمى ؽالتواف هف اآلف حتى تتهكنا لـ رؤيتيف بيف واختبلؼ
 وبعهميات والتسوية، الهقاوهة وبهساري االحتبلؿ، هع ال راع إدارة وبطريقة الوطنص، العهؿ وبأولويات
 الخارجص التدخؿ بعهمية هتأارة تزاؿ ها االنقساـ هشكمة أف كها. والدولية العربية الشرعيات هع التكيؼ

 التنفيذي، الهمخص) .الداخمص التوافؽ عهمية يعّقد ها وىو الفمسطينص، سصالسيا القرار  ناعة فص
 (. 3 ص: 2119
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 برئاسة الفمسطينية السمطة تهاميا األولى رؤيتيف؛ حوؿ التبايف فص سياسياً  الفمسطينص االنقساـ يتهاؿ
 لسيادة،ا وعمى الدولة عمى لمح وؿ الوحيد السبيؿ ىص الهفاوضات بأف وتؤهف عباس، هحهود الرئيس

 فر ة تهاؿ أوباها الرئيس إدارة وأف العسكري، لمعهؿ هجاؿ أي يفسح ال" إسرائيؿ" هع القوى هيزاف وأف
نيام الدولتيف حؿ لقبوؿ اإلسرائيمية الحكوهة عمى لمضغط هشجعة  وتعد. اإلسرائيمص العربص ال راع وا 
 اتالحكوه هع بالفعؿ لسمطةا أجرتيا التص الهفاوضات هردود ضعؼ ،الرئيسة الرؤية ىذه ضعؼ نقطة

 الدولتيف حؿ  يغة هف نتنياىو برئاسة الجديدة اإلسرائيمية الحكوهة وتن ؿ ،لسابقةا اإلسرائيمية
 التقرير) .الهقبمة لمهفاوضات كأساس لمفمسطينييف االقت ادية األحواؿ تحسيف بعرض واالكتفام

 (.1 ص: 2119 االستراتيجص،

 األخرى الفمسطينية الف ائؿ هف عدد وهعيا غزة فص وحكوهتيا سحها حركة تهاميا الاانية الرؤية
 الدولتيف حؿ أف وتعتبر إسرائيمية، حكوهة أي هع الهفاوضات جدوى فص بداية وتشكؾ الجياد، وأبرزىا
 ىص هعالجتيا يجب التص البداية نقطة وأف الفمسطينص، الشعب حقوؽ يعيد وال الفمسطينية القضية ينيص

 وأف االحتبلؿ، ىذا عمى لمرد الوحيد العهمص الهوقؼ ىص الهقاوهة فإف وبالتالص يمص،اإلسرائ االحتبلؿ
 فيـ عهمية العتبارات وأنو رسهيٍة، ب فةٍ  عربياً  هدعوهة الهقاوهة ىذه تكوف أف ليـ بالنسبة األفضؿ
 ىذه ضعؼ ونقطة. وسوريا إيراف الهقدهة وفص الهوقؼ، ىذا يساند طرؼ أي هف دعـ عمى يح موف

 اإلسرائيمص، االحتبلؿ إنيام فص فعالة ليست العسكري شقيا فص الهطروحة الهقاوهة أف فص تتهاؿ رؤيةال
 وبعد إباف القطاع فص حدث كها الفمسطينية، الهعاناة ويزيد باىظاً  يكوف عسكرية هواجية أي اهف وأف

 (2 ص ،2119 االستراتيجص، التقرير) .2119 يناير/ الاانص كانوف فص اإلسرائيمص العدواف

 أيضا فيو ،حهاس حركة انقبلب ىو ؛الفمسطينص االنقساـ هفيوـل أخرى  ورة يعطص آخر تعريؼ وفص
 إطار فص تدخؿ عادية خبلفات فيذه اوابتو، إطار وفص السياسص النظاـ داخؿ السياسية الخبلفات ليس

 أف الهعروؼ وهف ،الديهقراطية وخ و ا السياسية األنظهة كؿ فص هوجودة وىص ،السياسية التعددية
 تمؾ أو األيديولوجية سوام ،التعددية أشكاؿ وكؿ بالخبلفات حافؿ الفمسطينص السياسص التاريخ

ف واليوية، االنتهام أو ،السياسية ةالجغرافي بفعؿ الهفروضة  الفمسطينية التحرير هنظهة ظيور كاف وا 
 وجود أفّ  إال لمفمسطينييف، ُهوِحد ارإط هف هامتو بها الفمسطينص السياسص العهؿ فص نوعياً  تحوالً  شكؿ

 ،لوائيا تحت الهنضوية الف ائؿ وبعض ،قيادتيا بيف ها وانشقاقات تباينات ظيور هف يهنع لـ الهنظهة
 عرفتو كالذي ،الواحد الحزب داخؿ أو العربية، التحرير جبية أو ال اعقة هنظهة أو الشعبية كالجبية
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 أو العاهة، القيادة – الشعبية الجبية اـ الديهقراطية الجبية عنيا انشقت حيث الشعبية الجبية
: 2119 أبراش،. )وغيرىـ هوسى وأبو نضاؿ أبو جهاعة كخروج فتح حركة عرفتيا التص االنشقاقات

  .(2 ص

استنادًا إلى  ،عمى السمطة حهاس انقبلب ىوأف االنقساـ السياسص ( 3 ص: 2119 أبراش،) ويوضح
 حيفف ،2116حداث التص سبقت خوض االنتخابات التشريعية الاانية لهجريات األ التاريخية قرامتو
حسب وجية نظر  –يهكف  كاف ،الفمسطينية الوطنية السمطة تأسيس وقبؿ حهاس حركة رتظي

خا ة أّنو لـ تكف  ،العاـ بهفيوهو الوطنص الهشروع إطار فص واالنقساهات الخبلفات إدراج -أبراش
 التحرير هنظهة تهامو الذي الوطنص لمهشروع بديؿ أو ،حادة ساهيةانق حالةتشكؿ  الهنشقة الجهاعات
 عاجزة بقيت أنيا إال ،التحرير هنظهة نيجانتقدت  السياسية القوىهف  اً بعض أفهع العمـ  الفمسطينية،

 التأييد ضعؼ بسبب إها ،الفمسطينص الوطنص لمهشروعالعاـ  لمطابع هيددة انقساـ حالة ؿيتشك عف
 ،التحرير هنظهة غير الفمسطينص لمشعب هرجعية بأي باالعتراؼ العربية الدوؿ ههانعةل أو ليا الشعبص

 هركز وألف أخرى جية وهف .التقدهص الوطنص كطابعو الوطنص الهشروع أسس هف قريبة بقيت ألنيا أو
 فقط وتنظيها فكريا طابعا تأخذ واالنشقاقات الخبلفات كانت فقد ،الوطف خارج كافحهاس  حركة اقؿ
 أو االحتبلؿ سمطة تحت جغرافيا هوحدا الشعب كاف حيث ،جغرافية تداعيات الخبلفات ىذه ،تترؾ ـول

، فيو انقبلب سياسص وعسكري 2116أها ح ؿ بعد انتخابات  .الهضيفة العربية الدوؿ لسيادة خاضعا
 .(3 ص: 2119 أبراش،)قاهت بو حهاس بخروجيا عف الوحدة الوطنية 

 ةيالُخمق والركائز االجتهاعية الناحية هف االنقساـ هفيوـ فيوضح( 6 - 5 ص: 2119 الطبنجص،) أها
 اجتهاعيا تتطور لـ ع بوية ُبنية ىص الفمسطينص لمهجتهع التحتية البنيةف الفمسطينص، الهجتهع فص

 السياسية، لمتفاعبلت وناظهة السياسية، النخب عمى ضاغطة لتكوف يؤىميا بها واقافيا وسياسيا
 األراضص فص تقيقراً  يشيد الذي الديهقراطص لمتحوؿ حاضنة وبالتالص الدستورية، القواعد لنفاذ وضهانة

 شاهمة بنائية تحوالت إحداث فص اآلف حتى ينجح لـ الفمسطينص الهجتهع فإف وعميو ،الفمسطينية
 .وهتطورة حدياة واجتهاعية سياسية بنى وتشكيؿ والسياسية االجتهاعية الع بوية إطار هف والخروج

 الهجتهع فص وترىؿ تفكؾ وأحدات تاريخيا تراكهت التص بالهشكبلت همئ اليوـ الفمسطينص الواقع إف
 أخيو قتؿ عمى فمسطينص يجرؤ فعندها وقيهص، أخبلقص انييار عمى هعطوفا هعا السياسص والنظاـ

فو  ،فحسب سياسيا انييارا وليس وقيهص أخبلقص انييار أهاـ فنحف الفمسطينص  األخبلقية بتالاوا اىتزاز ا 
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 ىذا عميو يكوف أف يجب ها تحدد التص السموؾ وهعايير الجهاعة وضهير العميا الهرجعية تهاؿ التص
 بالهدرسة اهرور  ،األسرة هف ابتدام الفمسطينية الهؤسسات كؿ واىترام عقـ عمى هؤشر فيذا األخير،
 وضبطو الواقع هع التعاهؿ مىع قادرة غير التشكيبلت ىذه وت بح .السياسص بالحزب وانتيام والجاهعة
 هها الفوضى، هف بحالة السياسص الهجتهع يهر أف ىص النتيجة تكوف أف ىذه والحالة غرو فبل ،وتقنينو
 االجتهاع واقع تضبط أف عمى قادرة تكوف أخرى واوابت طمقاتنه عف البحث إلى الطريؽ يهيد

 والبنى والفمسفية الفكرية ألنساؽا أف نتيجة سياسييف، وجيؿ تيو ىو اليـو يجري فها السياسص،
 فص ساىـ هف كؿ الوضع ىذا إلى الو وؿ هسؤولية ويتحهؿ ،لبلىتزاز تعرضت والسياسية االجتهاعية

 هيها هستهرة تاريخية هسؤولية وىص هعيا، تواطأ أو عمييا يعترض لـ أو عمييا وافؽ أو الحالة تمؾ
. والوطنص االجتهاعص البنام فص ودوره فتووظي بهقدار الهسؤولية يتحهؿ والكؿ ،الزهاف هف هضى

 ( . 6 – 5: ص ،2119 البطنيجص،)

 الانائص االستقطاب حدة تناهص فص يتهاؿ لبلنقساـ، آخر تعريفاً  يعطص األخبلقص، الجانب فص الخمؿ ىذا
 السمطة وحدة ظؿ فص ،2116 عاـ الاانية التشريعية االنتخابات عقب وحهاس، فتح حركتص بيف

 اإلطار هف وال راع، باالستقطاب االنتقاؿ اـ وهف ،السيطرة وازدواجية ال بلحيات ىعم والتنازع
ضى أف هها والسبلح، بالقوة ال راع ىذه حسـ اـ ،ال راع وعسكرة الداخمص االقتتاؿ هربع إلى السياسص

 (.74: ص ،2111 هطر، أبو. )السمطة وانائية السيطرة زدواجيةا إلى

 نفسو، الخبلؼ فيص لبلنقساـ الهكبرة ال ورة أها ه غرة، ب ورة اانقساه هّاؿت والانائية االزدواجية ىذه
 غزة، قطاع عمى السبلح بقوة سيطرتو األطراؼ أحد وأعمف الفمسطينييف، بيف الشقاؽ حد إلى وو ؿ

 وغياب اإلرتباؾ لحالة تتويج وىو أشكالو، بكؿ الفمسطينص، السياسص الفعؿ هسار فص االنعطاؼ وىو
 لمتراكهات الطبيعص التطور نتاج ىو االنقساـ وىذا الداخمص، والتجاذب والتشتت هوحدةال الرؤية

 عمى وتوزيعو الوطف تقسيـ نقطة إلى لت ؿ بيدوم، ؿعوتتفا تتكاهؿ كانت التص السابقة والخبلفات
 (.4: ص ،2111 اهلل، عطا. )الفمسطينية السياسية الساحة عمى الهسيطريف الكبيريف الحزبيف

 اليادؼ الفمسطينص الوطنص الهشروع وحدة ييدد أنو االنقساـ، حوؿ الهتنوعة الت ورات خبلؿ هف نرى
 خبلؿ هف لمعهؿ الفسطينص الشعب وحدة وييدد ،كهشروع اإلسرائيمص االحتبلؿ هف التحرر إلى

هكانات هقدرات هف عؼيضو  ،واحدة وطنص عهؿ إستراتيجية  ليدفو مو وؿل الفمسطينص الشعب وا 
 .الهسمح الكفاح أو العادؿ السبلـ طريؽ عف وامس ،الوطنص
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 وعمى الوطنية، بالحركات الهنوط السياسص الدور عمى خطورتو بلنقساـل الهتنوعة التعريفات وحددت
 تشكيؿ فص فشمت التص الحركات، ىذه بيف العهيقة لمخبلفات ونتيجة تتويج فيو وحهاس، فتح رأسيا

 واالنشقاقات الخبلفاتف .كوادرىا لدى السياسية والقدرات الوعص تعكس هترابطة، وطنية وحدة حكوهة
 ،لبلنقساـ ةالهناسب البيئة أوجدت هعالجتيا عمى القدرة وعدـ الفمسطينية، التحرير هنظهة حركات داخؿ
 .ةوطني ةستراتيجيإل لتو ؿا دوف وحالت

ص تمعب دورًا بارزًا عمى وحالت دوف التو ؿ لعهؽ إستراتيجص يحدد جهيع األبعاد الهؤارات األقميهية الت
ىذا يعتبر و الساحة الفمسطينية الهحمية، حيث لـ تتفؽ الحركتاف عمى الدور اإليرانص فص الهنطقة، 

 يعوؽ سمبص اإليرانص الدور أفحركة فتح  تعتبرحيث  .الهوحدة السياسية الرؤية النقساـ اهتداداً 
 أف حهاس ترى بينها ،الفمسطينص وضالهفا عمى هضاعفاً  عبئاً  ويضع االنقساـ ويعهؽ الهفاوضات

 لكنيـ ،ةسمبيب ورة   إليو النظر أو تأييدىا عف التخمص ال عب هف ووأن لمهقاوهة، هيـ سند إيراف
 عمى االتفاؽ الطرفاف يستطع فمـ ليا، اهتداداً  أنفسيـ يعتبروف وال اإليرانية، لمسياسة خاضعيف ليسوا
 يختمفاف ال األهريكص الجانب هف عمييها الهفروض ه ريال الدور بينها بالهنطقة، اإليرانص الدور
 (.2: ص ،2119 االستراتيجص، التقرير) .عميو

 الطرؽ كؿ يستخدـ وطنية، وحدة إطار فص إال االحتبلؿ يواجو أف االحتبلؿ تحت لشعب يهكف وال
 ة،الهرحم لظروؼ الهناسب وبالشكؿ ههكنة تكوف حيث ؛الهقاوهة هنيا ىدفو، لتحقيؽ الهناسبة

 وال وطنص عهؿ إستراتيجية إطار فص ولكف ،شروطيا تتوفر عندها السمهية والتسوية والهفاوضات
 يكف لـ  أنو بوضوح فيظير ،الشهولص الوطنص بهفيوهيا الهقاوهة ونيج السبلـ نيج بيف ها تناقض
 بيف راتيجصاالست االنقساـ فص الخمؿ ولكف ،الهقاوهة بنيج الخمؿ يكف لـ كها ،السبلـ نيج فص الخمؿ
 حركة كؿ أف ذلؾ ،بالهقاوهة وجيؿ بالسبلـ جيؿ عمى سسؤَ يُ  انقساـ وىو التسوية ودعاة السبلـ دعاة
نسانية شرعية لغايات تيدؼ ألنيا سبلـ هشروع ىص وطنص تحرر  يتضهف سبلـ هشروع نبيمة،وكؿ وا 
ف حتى اوضالهف هوقؼ يعزز ال هود وهقوهات بالهقاوهة الحؽ اهتبلؾ ألف بالهقاوهة الحؽ  يمجأ لـ وا 

 وهشروع سبلـ هشروع الوطنص الهشروع وألف ؛الهفاوضات طاولة عمى الجموس وقت بالهقاوهة لههارسة
 القائـ الفمسطينص السبلـ هشروع تستيدؼ الوطنص الهشروع وتدهير لضرب الساعية إسرائيؿ فإف هقاوهة
 اعتبار يهكف ىنا الوطنص،وهف تراتيجصاالس بهفيوهو الهقاوهة هشروع و العادلة السمهية التسوية عمى
 يعتبر واحدة وطنص عهؿ إستراتيجية ولوجود الوطنية لموحدة ورافض هتعارض تفكير أو نيج كؿ
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 بالهقاوهة الحؽ عمى سمبا يؤار ت رؼ أو نيج كؿ أف كها الوطنص، الهشروع عمى وخروجا انقساها
 .التحرري الوطنص الهشروع عف وخروجا اهاانقس يعتبر الحؽ ىذا ي ادر أو الشهولص الوطنص بهفيوهيا

 (.4: ص ،2119 أبراش،)

 ،هف تسهيات وغيرىا ،...جيادية أو قوهية أو وطنية ُسهيت سوام واالستراتيجيات الهشاريع فص التعددف
 لمشعب الوطنية الحقوؽ به داقية يشكؾ الواحد، لمحزب بالنسبة حتى لهشروع هشروع هف واالنتقاؿ
 وجود يعنص ال وطنيا هشروعا فو عشر  حتى أوهشاريع  عشرة وجود أف كها ياسية،الس النخبة وبجدية
 ،2119 أبراش،) .قوة هظير وليس ضعؼ هظير الوطنية الهشاريع فتعددية فمسطينص، وطنص هشروع

 .(5: ص
 حالة أف ،2119، حتى سنة ه رية برعاية جوالت خهس بعد الفمسطينص الحوار ح يمة أكدت فقد

 أي فص تنازلو أف هفادىا أساسية قناعة هف انطبلقاً  يت رؼ طرؼ كؿ وأف السائدة، ىص الهتبادؿ الشؾ
 هتهسكاف ،(حهاس وحركة فتح حركة) األساسييف، الطرفيف وأف شعبيتو، أسس فقداف سيعنص قضية

 .االنتخابص والنظاـ السياسص، وبرناهجيا الوطنص الوفاؽ حكوهة هف كؿ تجاه وتف يبلً  جهمة برؤيتيها
 (.2: ص ،2119 االستراتيجص، قريرالت)
 األطراؼ كؿ هف ذاتيةٍ  قناعاتٍ  عمى بنامً  الفمسطينص التوافؽ يتـ أف يفضؿ اله ري الراعص إف

 لـ إف توافؽ  يغة فرض يهكف وأنو هساعدًا، عاهبلً  ليس الوقت بأف لوح ولكنو الحوار، فص الهشاركة
 (.3: ص ،2119 االستراتيجص، التقرير) .ليـ هناسبة  يغة إلى الفمسطينيوف يتو ؿ

 فص ظير ها وىو نفسيا، فتح حركة داخؿ إلى اهتد بؿ وحهاس، فتح بيف يعد لـ الفمسطينص االنقساـ فإ
 التص ،2119 أيار 19 فص السابقة فياض سبلـ حكوهة تشكيؿ تجاه البرلهانية فتح كتمة هوقؼ

 حركة هع اتفاؽ نقطة شكؿ ؼهوق وىو .وسياسية تنظيهية العتبارات الحكوهة ىذه عمى اعترضت
 لمحوار هبكر نعص بهاابة الوطنص، الحوار هف االنتيام وقبؿ الحكوهة، ىذه تشكيؿ فص رأت التص حهاس

سرائيمية، أهريكيةً  ضغوطاً  تمبص الجديدة الحكوهة وأف الفمسطينص،  إلى التو ؿ تعوؽ أف شأنيا وهف وا 
 .قريب اتفاؽ

الفمسطينص أنفسيـ، فأضحى انقساهًا اجتهاعيا وسياسيًا فص آف  اـ انتقؿ ىذا الخبلؼ إلى أفراد الشعب
 لذا ؛االجتهاعية العواهؿ االعتبار بعيف األخذ دوف السياسص هؿاالع دراسة بهكاف ال عوبة هفواحد، ف

 االجتهاع عمـ هنظور هف الواقع ىذا قرامة يتطمب الحالص الواقع فص والترىؿ الضعؼ اكتشاؼ فإف
 غير والوقائع األخيرة ىذه بيف ويربط اآلخر، بالبعض بعضيا السياسية الوقائع بيف يربط الذي السياسص
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 بيف فالتأاير ،اقافية أو أخبلقية أو دينية أو اقت ادية أو اجتهاعية الوقائع ىذه أكانت سوام السياسية،
 هنو،هفر  ال حتهص تأاير ىو السياسية والهؤسسات االجتهاعية البنى بيفو  السياسص، والنظاـ الهجتهع

 التص العنا ر هف هجهوعة هف يتكوف ؿٌ كُ  الهجتهع وأف اجتهاعية، واقعة ىص السياسية الواقعة ألف
، ودوف ىذا االعتهاد يزداد الشرخ واالنقساـ ليشهؿ االنقساـ الفكري اآلخر البعض عمى بعضيا يعتهد

 (.3-2، ص: 2119، والتوجيات السياسية العاهة ألفراد الشعب الفمسطينص وقادتيـ )البطنيجص
 العربص الهشيديف عنا ر تفكيؾ هفلنا  ضحو يتوانعكاسًا ليذا الشرخ السياسص لدى القادة السياسييف، 

 هف فيو بها ويتأار اآلخر يغذي هنيها وكؿ لآلخر، رافداً  يشكؿ هنيها كبلً  أف والفمسطينص العاـ
: وىص هتشابكة، عنا ر ابلاة حوؿ ؼبالخبل ارتبطا والفمسطينص العربص االنقساهيف إف ،ذاتية تطورات

  يغة :واانياً  الهقاوهة، ببديؿ ذلؾ و مة الهقبمة الهرحمة فص العربية الهبادرة هع التعاهؿ هنيج :أوالً 
 القضية فص وتدخبلتو اإليرانص الدور :واالااً  اإلسرائيمية، الفمسطينية لمهفاوضات كأساس الدولتيف حؿ

 اـ وهف. (المبنانص اهلل حزب أي) االث طرؼٍ  خبلؿ هف أو أطرافيا بعض هع هباشرة سوام الفمسطينية
 .ذاتيا العربية االنقساهات هرحمة بتجاوز هرىوناً  الفمسطينص االنقساـ حؿ هف جزم يبدو
 نشأت والتص بو، الخا ة ديناهياتو يشكؿ أف هف يهنع لـ العربص باالنقساـ الفمسطينص االنقساـ تأار إف

 ال ه الح وىص ،2117 يونيو/ حزيراف هنذ الجغرافص االنقساـ حالة عمى تبتتر  التص اله الح بفعؿ
   .فمسطينص إجهاع هحؿ ليست أيديولوجية وأولويات بحتة، ف ائمية تفضيبلت هف تخمو
 تجاه األهريكية السياسة فص لمتغيرات حساساً  بات العربص االنقساـ شأف شأنو الفمسطينص االنقساـ إف

 الهيؿ رغـو  .إيراف هع الهحتهمة األهريكية العبلقة وأبرزىا إقميهية وأخرى ختمفة،اله العربية القضايا
 تجسدىا كها الفمسطينص الشعب حقوؽ ترفض هتطرفة يهينية سياسات نحو" إسرائيؿ" داخؿ الشديد
 العكس يبدو بؿ الفمسطينص، االنقساـ حالة هف الخروج لسرعة فر ة ذلؾ يشكؿ لـ نتنياىو، حكوهة
 (.3: ص ،2119 االستراتيجص، التقرير) . حيحاً 

 

 الثاىي: األٌداف الوطىية:  الهطمب
 البلجئيف قضيةنتناوؿ فص ىذا الهطمب تعريفات لؤلىداؼ الوطنية الفمسطينية هحؿ الدراسة، وىص: أواًل 

قاهة اله ير تقرير، واانيًا العودة وحؽ  روعالهش، ورابعًا الوطنية الوحدة، واالاًا الهستقمة الدولة وا 
حيث تشكؿ ىذه األىداؼ الركائز األساسية فص تحقيؽ هشروع الدولة الفمسطينية الهستقمة، . الوطنص
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وتحقيؽ الديهقراطية، وسنتناوؿ النهو االقت ادي وتتضهف باقص األىداؼ الوطنية األخرى، هاؿ 
 األىداؼ كها يمص:

 : العودة وحق الالجئين قضية -1

 أي يواجييا سوؼ التص القضايا أعقد هف إسرائيؿ دولة داخؿ ىإل الفمسطينييف البلجئيف عودة ُتعدّ 
 التص هنازليـ إلى البلجئيف عودة بحؽّ  ُيطاِلبوف فالفمسطينيوف. الفمسطينييف هع  ال راع إلنيام اتفاؽ
 عودة بحؽّ  االعتراؼ  اـر بشكؿ إسرائيؿ ترفض الهقابؿ وفص ،1967 و 1948 حربص أانام تركوىا

 .دولتو الييودي الشعب اآلف فييا يقيـ التص لمهناطؽ فالفمسطينيي البلجئيف

 الذي ،العادؿ وغير الشرعص غير( 181) التقسيـ قرار هف نشأتقد  البلجئيف قضيةويرى الباحث أف 
 قرار بن وص االلتزاـ عدـ وجرام ،الفمسطينص لمشعب والدينية والقوهية الوطنية الحقوؽ حساب عمى تـ

 عمى أولى كهحطة إسرائيؿ دولة تأسيس إلى قادت التص العدوانية لحربوا الهجازر وجرام، التقسيـ
 ( الذي أسس لحؿ الدولتيف.242اـ عدـ االلتزاـ بن وص القرار )  .ال ييونص الهشروع تحقيؽ طريؽ

 هنزلص بالقوة هنص وأخذ الييودي الهياجر جام حيث ،قانونص وغير هجحفاً  العربية فمسطيف تقسيـ كاف
   .فمسطيف فص وزرعيـ الييود الهياجريف هف الهزيد الستقباؿ خارجو ورحمنص هتمكاتصوه ووطنص وأرضص

 فمسطيف هف% 78 اغت اب لتبرير ال ياينة غير الييود ضد النازية جرائـ ال ييونية واستغمت
   .فييا توطينيـ عمى العربية البمداف إلجبار والسعص شعبيا وترحيؿ

 بتاريخ الاالاة دورتيا فص (194) رقـ الهتحدة لؤلهـ العاهة هعيةالج قرار جامهف وجية نظر الباحث، و 
ليضفص ليؤكد حقًا هف حقوؽ الشعب الفمسطينص عمى أرضو، بعد أف تغاضت  1948 األوؿ كانوف 11

 فص البلجئيف حؽ عمى( 194القرار ) نص، حيث (181) التقسيـ قرار فص األهـ الهتحدة عف ىذا القؽ
 هف أساسص حؽ ديارىـ إلى العودة فص الفمسطينييف البلجئيف حؽ إفيو "، وورد فوالتعويض العودة
 حؽ وىو ،بالتقادـ يسقط وال لمت رؼ قابؿ غير وحؽ ،الخا ة الهمكية حرهة هف نابع ،اإلنساف حقوؽ

 تقرير فص واألهـ الشعوب حؽ هف انطبلقاً  أيضاً  جهاعص وحؽ ،التنازؿ أو النيابة فيو تجوز ال شخ ص
  .."اله ير
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 يهكف ال الفمسطينية، الوطنية القضية هكونات هف رئيسص هكوف ىص الفمسطينييف البلجئيف قضية فإ
 وعدـ الحؽ ىذا و وف ديارىـ إلى بالعودة البلجئيف بحؽ االعتراؼ دوف القضية ليذه حؿ إيجاد
 التعبير والههتمكات الديار إلى العودة نفسو، السياؽ فص تعتبر، كها. عميو الهساوهة أو عنو التخمص
 أية تعتبر وبالتالص،. أرضو وعمى بنفسو ه يره تقرير فص الفمسطينص الشعب حؽ عف تقدهاً  األكار

 وال ليا قيهة وال قانونًا، باطمة البلجئيف قضية حساب وعمى الفمسطينية القضية هكونات بيف هقايضة
 دولة قياـ بيف لمهقايضة هحاولة أية قانونص غير أهراً  يعتبر آخر، بتعبير أي. أ حابيا غير تمـز

ف العودة، حؽ عف التخمص هقابؿ هستقمة دولة بقياـ القبوؿ أو العودة، حؽ وبيف فمسطينية  دولة قياـ وا 
 لمقضية نيائياً  حبلً  الدولص القانوف بنظر يعتبر ال القدس وعا هتيا السيادة كاهمة هستقمة فمسطينية
 التص وههتمكاتيـ ديارىـ إلى الفمسطينييف البلجئيف عودة تتـ لـ ها إسرائيؿ هع ولم راع الفمسطينية

   (.16 - 15: ص ،2117 حهادة،). هنيا ىجروا

قاهة الهصير تقرير -6  : الهستقمة الدولة وا 

نها فحسب، الجهاعية الحقوؽ أىـ هف ليس اله ير تقرير حؽ إف  حقوؽ عف الحديث يهكف ال أيضا وا 
 ةكاهم سيادة ذات هستقمة دولو إقاهة فص الحؽ يشهؿ ذيال الحؽ، بيذا التهتع دوف اإلنساف أو الهواطف
 .ذلؾ لتحقيؽ الهشروعة الوسائؿ كافو استخداـ فص والحؽ وهواردىا إقميهيا عمى وفعميو

 طريؽ عف وتكافح تناضؿ أنيا فتح حركة ترى حيث ،(الدولة) هسهى عمى فاالحركت اختمفت وقد
 احتمتيا التص الهناطؽ فص أراضيو عمى لح وؿبا الفمسطينص الشعب حؽ إقرار أجؿ هف الهفاوضات،

 إلى البحر هف فمسطيف أف حهاس ترى بينها. الطريؽ خارطة عميو ن ت وبها ،1967 سنة إسرائيؿ
 1948، وال تفرؽ حهاس بيف أراضص عاـ اإلسرائيمص االحتبلؿ هف تخمي يا تريد التص الدولة ىص النير

. التاريخية، التص يجب إخراج العدو اإلسرائيمص هنيا، وتعتبرىا ىص أرض فمسطيف 1967وأراضص عاـ 
 (.52: ص ،2113 عوكؿ،)

 تفرضيا التص وال عوبات العازؿ، الجدار ووجود الهفاوضات، تعّار استهرار أف الباحث يرى بينها
 إليو تسعى ها استرجاع دوف يحوؿ الفمسطينص، الشعب وعمى الفمسطينية السمطة عمى إسرائيؿ

 الفمسطينية الوطنية السمطة إشراؼ تحت التص الهناطؽ فص تتهاؿ الفمسطينية الدولة فّ أ ويرى الحركتيف،
 . الهسمح بالكفاح أو بالهفاوضات سوام أراض هف عميو الح وؿ يهكف ها وكؿ
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 وال الهعا ر، الدولص القانوف عمييا يقوـ التص األساسية الهبادئ أىـ أحد اله ير تقرير حؽيعد 
 تنبع ىنا وهف. والاقافص واالجتهاعص االقت ادي الجانب يشهؿ بؿ ،فقط ياسصالس الجانب عمى ينطوي
 كها ،1966 لعاـ الدولييف والعيديف ،1945 لعاـ الهتحدة األهـ هيااؽ عميو أكد الذي الحؽ ىذا أىهية
 .عديدة هناسبات فص الهتحدة لؤلهـ العاهة الجهعية قرارات هف العديد فص الحؽ ىذا عمى التأكيد جام
 عمى تباينت اله ير، تقرير حؽ هبدأ هف الدوؿ وهواقؼ الدولص القانوف فقيام نظر وجيات أف إال

 الفقيام بعض يعرفو حيث الهبدأ، ليذا هانع جاهع تعريؼ وضع السيؿ هف ليس انو هعو يتضح نحو
 ةالسياد فص الشعب وحؽ يوافقو، الذي الحكـ ونظاـ السياسص هستقبمو تحديد فص شعب كؿ حؽ"  بأنو
  ."الهبلئهة واالجتهاعية االقت ادية نظهةألا اختيار فص وحقو الطبيعية، وهوارده ارواتو عمى

 العالهية الحرب نياية فص الهبدأ بيذا الدولص االعتراؼ رغـ فإنو اله ير، تقرير بهبدأ يتعمؽ فيها
 فمسطيف عمى الهبدأ لؾذ تطبيؽ يتـ مـف األخرى، العربية األقاليـ فص بو االلتزاـ تـ أنو ورغـ األولى،

 الوطف إنشام تيسير فص النية إلى بوضوحشير ذلؾ وي .(أ) الفئة هف االنتداب  كوؾ وضع عند
 الفريد واالنتداب الييودي القوهص الوطف إف ،القوؿ الواقع فص جداً  الجائز وهف ىناؾ، الييودي القوهص

 . الهبدأ ذلؾ هع يتعارضاف فمسطيف، عمى نوعو هف

 التص السيادة أو ظمو، فص بالعيش يرغب الذي الحكـ شكؿ يختار أف فص الشعب حؽ ىو اله ير تقرير
 عمى اله ير، تقرير هبدأ هف الدوؿ وهواقؼ الدولص، القانوف فقيام نظر وجيات وتتبايف إلييا، ينتهص
 .الهبدأ ليذا جاهع تقرير وضع السيؿ هف ليس أنو هعو يتضح نحو

 فص عنو التعبير وجد وقد نسبيًا، الحدياة الدولص القانوف هبادئ أحد ىو اله ير تقرير حؽ إف حيث
 األساس باعتباره ،1823 سنة ويمسوف األهريكص الرئيس تبناه كها والفرنسية، األهريكية الاورتيف
 السوفييتص االتحاد ويعتبره أهريكا، شؤوف فص أجنبص تدخؿ أي رفض عمى يقوـ الذي لمهبدأ الجوىري

 (. 48: ص ،1972 تونكيف،. )الهعا ر الدولص القانوف هبادئ أىـ يف،، بزعاهة لينسابؽال

 وقت وفص .الهعا ر الدولص لمقانوف والهمزهة األساسية الهبادئ أحد هف اله ير تقرير حؽ ويعتبر
 الخاص العالهص اإلعبلف اتخاذ بعد أكار بدقة وُفّ ؿ لمشعوب اله ير تقرير حؽ هبدأ تطور الحؽ
 اإلعبلف ىذا العاهة الجهعية اتخذت قدو  ،1961 عاـ الهستعهرة والبمداف وبلمشع االستقبلؿ بهنح
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 وههارسة الكاهمة الحرية فص لمت رؼ القابؿ غير الطبيعص الحؽ الشعوب لكافة بأنو هنيا اقتناعاً 
 .الوطنية ألراضييا اإلقميهية والوحدة سيادتيا

 العشريف، القرف بداية هع إال الواسع يؽالتطب إلى طريقو يأخذ لـ اله ير تقرير فص الحؽ هبدأ ولكف
 حتى الهبدأ كاف فقد ذلؾ وهع االنتداب، نظاـ ظيور هع اـ عشر، األربعة( ويمسوف) هبادئ وظيور

 ،1945 عاـ فص الهتحدة األهـ هيااؽ  در أف إلى أخرى، أحياناً  ويتعذر أحياناً  يطبؽ اآلونة تمؾ
 الهتحدة األهـ هقا د هف أف عمى ن ت التص الهيااؽ هف األولى الهادة القانونص، أساسو الهبدأ فوجد

 بيف الحقوؽ فص بالتسوية يقضص الذي الهبدأ احتراـ أساس عمى األهـ بيف الودية العبلقات إنهام"
 (. 85: ص ،1997 عكاوي،". )ه يرىا تقرير هنيا لكؿ يكوف وبأف الشعوب،

 قد اله ير، تقرير هبدأ حوؿ الهتحدة األهـ هيااؽ تضهنيا التص بالن وص أحاط الذي الغهوض إف
 أوليا تعمقت حولو، وهيهة أساسية تساؤالت واار الهبدأ، ىذا بشأف كايرة لمتساؤالت واسعاً  الهجاؿ فتح

 ههارسة وأساليب بعنا ر تعّمقت أخرى ناحية وهف ه يرىا، تقرير فص الشعوب لحؽ القانونية بالقيهة
 (.23 ص: 2112 القراعيف،. )اله ير تقرير فص الحؽ

 : الوطىية الوحدة -3

 أىهيا وطنية،ال وحدةال قياس خبلليا هف يهكف وهقوهات عنا ر عمى إال الوطنية الوحدة تقوـ ال
 هوحدة واستراتيجية سياسية وقواسـ واسعة توافقات  ياغة عمى القادر ،الهشترؾ السياسص البرناهج
 عواهؿ كذلؾ إسرائيؿ، هع ال راع ارةإد فص القوة عنا ر تستجهع تفاوضية وسياسية وطنية لهقاوهة
 وفرتو  الوطنص، ال هود عمى القدرة تعزز التص الداخؿ، فص الفمسطينص البيت ترتيب إعادة فص التهاسؾ
 القضية هنتديات. )االحتبلؿ إنيام طريؽ عمى الوسائؿ بكافة االحتبلؿ هواجية هوا مة هتطمبات

 ( 2: ص ،2113 الفمسطينية،

 برناهج و ياغة الجهيع، بيف عميو هتفؽ هشترؾ ىاهش عمى التفاىـ الوطنية ةالوحد عنا ر أىـ وهف
 بد الو  الهرحمة، حاجات حسب التفاىـ ىذا ويكوف التفاىـ، تعزز التص الحاجات يمبص هشترؾ سياسص

 وهتابعة القرار  ناعة فص الحؽ لتهتمؾ ،السياسية القوى ههامص جهيع تضـ التص الييئات إنشام هف
 والمجنة الوطنص، الهجمس كافة، الشعب تهاؿ التص الييئات جهيع وتفعيؿ الهق ريف، هحاسبة و التنفيذ

 تفعيؿ هع وبالتوازي التشريعص، الهجمس باقة الهتهتعة والحكوهة التشريعص، والهجمس التنفيذية،



20 

 ،2112 الحورانص،. )الهستويات جهيع عمى فييا القرار  احبة والييئات والهينية الشعبية الهنظهات
 (. 24: ص

 عمى االتفاؽورؤيتيا الهوحدة، التص تتمخمص ب الهؤسسات ىذه دوروتظير الوحدة الوطنية هف خبلؿ 
 الخاضعة لمشعوب الدولص القانوف كفميا التص ،الهشروعة الوسائؿ بجهيعاالسرائيمص  االحتبلؿ إنيام

 ال ؼ وحدة عمى ؤارت ال بحيث الهرحمة، هتطمبات هع الوسائؿ ىذهجـ سنت أف عمى لبلحتبلؿ،
. الجهيع عمى وسائمو فرض وهحاولة اآلخر، الطرؼ إللغام طرؼ كؿ سعص عف بعيداً  الوطنص،

  (. 45: ص ،2112 عهير،)

 الوطنص السياسص الهوقؼ ضبط هف حالة يؤسس أف الهشترؾ السياسص لمبرناهج يهكف التوجو وبيذا
 يهس سياسص شرخ حدوث هف ويحد مص،األى السمـ عمى لمحفاظ السياسص؛ الخطاب ووحدة العاـ،

 فص الف ائؿ حاجات جهيع تمبية فص استراتيجص أساس عمى يقوـ ألنو ؛العميا الوطنية باألىداؼ
 طرح عمى لمعهؿ ف يؿ كؿ حؽ هراعاة هع االحتبلؿ، إنيام وىو األسهى، اليدؼ إلى الو وؿ
 هنيج عمى اً هعتهد العميا، وطنيةال واألىداؼ يتعارض ال بها والتجنيد، التعبئة فص الخاص برناهجو
 البرناهج عميو يقوـ الذي االستراتيجص فاليدؼ ،وطنص خبلؼ أي لحؿ استراتيجًيا أساًسا الوطنص الحوار

 إنيام فص الهتهامة واوابتو عنا ره بكؿ الفمسطينص الوطنص الهشروع لتحقيؽ يسعى الهشترؾ السياسص
قاهة االحتبلؿ،  (.  45: ص ،2112 ،عهير. )الفمسطينية الدولة وا 

 وهنظهات واألحزاب النيابية الهجالس هف والخدهاتية السياسية والبنى الهؤسسات تعد: الوطىي الهشروع
 النظاـ عهؿ وأدوات وسائؿ والهتنوعة الهحددة ووظائفيا بنشاطاتيا الحكوهية، والدوائر الهدنص الهجتهع
 تمؾ خبلؿ هف وتنفيذىا وتطبيقيا اساتوسي و ياغة العاهة، أىدافو وضع هف تهكنو التص السياسص
 الهشروع يتفاعؿ ووظائؼ أدوار هف بو تقـو وها وهؤسساتو أبنيتو خبلؿ وهف ،والوظائؼ األنشطة
 هعيا، تعاهمو طريقة خبلؿ هف والتص التحديات، هف عدد وتواجيو والخارجية، الداخمية بيئتو هع الوطنص
 .الهشروع ىذا لدى السياسية التنهية وآفاؽ إهكانيات وهعرفة تحميؿ يهكننا هواجيتيا، عمى وقدرتو

 (. 114: ص ،2119 يوسؼ،)

 أساس عمى وقياهيا انبااقيا حيث هف السمطة ىذه وضع بو يتهيز ها االعتبار بعيف األخذ هف بد الو 
سرائيؿ، الفمسطينية التحرير هنظهة بيف هرحمية اتفاقية  دورا تمعب وشروط والتزاهات قيود تتضهف وا 
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 تسيطر التص ىص االحتبلؿ سمطة إف إذ.الفمسطينية السمطة وتنهية تطور وآفاؽ إهكانيات فص سهاحا
 أف الهفترض السيادة هقوهات كؿ عمى سمطتيا وتفرض الفمسطينية، لمسمطة اإلقميهص الهجاؿ عمى

 توهكونا خبلؿ وهف سياسيا نظاها بو فيا الفمسطينية السمطة أف كها. الفمسطينية السمطة تهمكيا
 الطرفيف، بيف الهوجودة االتفاقيات رغـ الهحتمة، القوة هع ال راع هف حالة يعيش يزاؿ ال الهختمفة،

 شعبية هقاوهة إلى السمطة، قيادة تهارسو ودبموهاسص سياسص  راع بيف ها يتفاوت الذي ال راع ىذا
 لف ائؿا بعض تخوضو وعنيؼ هسمح  راع إلى الفمسطينص، الهجتهع هكونات تخوضيا وسمهية
 .الفمسطينية العسكرية واألذرع

 أبعاده لو واالستقبلؿ الحرية أجؿ هف السياسص ونظاهو بقواه الفمسطينص الشعب يخوضو الذي وال راع
هكانيات وخيارات قدرات فص تؤار التص والدولية اإلقميهية  وبالتالص. الفمسطينص السياسص النظاـ وبيئة وا 

 هرتبطة والتنهية والبنام واالستقبلؿ الحرية هطالب تجسيد فص تيهاوقدرا والشعب النظاـ إهكانيات فإف
 توفر وال إسرائيؿ، ل الح تهيؿ التص الهجاالت كافة فص القوى وبهوازيف هؤارة، خارجية بعواهؿ

 ىذه تأاير رغـ لكف. الفمسطينية واله الح الهطالب تحقؽ ب ورة ال راع لحؿ الهبلئهة الظروؼ
دراكنا وبيئتو، الفمسطينص السياسص النظاـ ظروؼ دتحدي فص ودورىا العواهؿ  كبير دور هف تمعبو لها وا 
 البيئة تهاؿ التص االجتهاعية النظـ هع وعبلقتو النظاـ هكونات وتفاعؿ ،الفمسطينص الوضع فص وفاعؿ

 ناموالب التنهية وهنطمقات وهبادئ خيارات وترجهة وتحديد بمورة فص األساسص العاهؿ باعتبارىا الداخمية،
 (.115: ص ،2119 يوسؼ،. )والتحرر
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 :السابقة الدراسات: الثاىي الهبحث

 الهطمب األول: الدراسات العربية:
 هباشر، بشكؿ الوطنية األىداؼ تحقيؽ عمى السياسص االنقساـ أار هوضوع السابقة الدراسات تتناوؿ لـ

 حيث عاهة، الوطنية األىداؼ عمى مباً س تؤار التص األساسية القضايا هف جزم السياسص االنقساـ كوف
 باالنقساـ، تسببت التص األهنية واألحداث السياسية بالهواقؼ هيتهة السابقة الدراسات هواضيع جامت

 ها الدراسات ىذه أىـ وهف. خاص بشكؿ الفمسطينية السياسية الساحة عمى تطورات هف ذلؾ رافؽ وها
 :يمص

ا الهتبايىة ياسيةالس الهواقف (.6000) ساهي أحهد، دراسة  الفمسطيىية الدولة هشاريع عمى وأثٌر
 الهجمد اإلنسانية، العمـو سمسمة ،بغزة األزىر جاهعة هجمة ،هىشور بحث. التسوية إطار في الهقترحة

 . 1291 – 1253 ص ،(B) 1 العدد ،13

 نشأتو هنذ طينصالفمس السياسص والنظاـ العربص، النظاـ أف حقيقة إظيار هحاولة إلى الدراسة ىذه تىدف
ف الفمسطينص، الوطنص الهشروع أىداؼ تحقيؽ فص الفشؿ هسؤولية هف جزماً  يتحهبلف  االنقساهات وا 

 هجهؿ عمى السمبية انعكاساتيا ليا كاف الفمسطينص السياسص النظاـ فييا هر التص السياسية والتجاذبات
 .الهراحؿ هختمؼ فص طرحت التص الدولة هشاريع

 الفمسطينية الدولة هشاريع حياؿ الفمسطينية واآلرام الهواقؼ عددت هشكمة لجةهعا عمى الباحث عهؿ
 الهشاريع أبرز عمى الدراسة تركز  ليذا الهشكمة؛ لتمؾ السياسية التسوية تحقيؽ وأساليب ،الهقترحة
 الهعنية واألطراؼ الفمسطينية، واآلرام والهواقؼ طرحيا، وظروؼ الفمسطينية الدولة حياؿ الهقترحة

 استخدـ وقد ،الفمسطينية الدولة لهبلهح الت ور ىذا وتطور ت ورىا، كاف وكيؼ الهشاريع، تمؾ اؿحي
 تتناوؿ التص والهراجع اله ادر أىـ عمى هعتهداً  التحميمص التاريخص الهنيج دراستو فص الباحث

 .عمييا والتعميؽ ذلؾ أهكف إف الهعموهات تحميؿ هع الهوضوع،

 التراجع وأف الفمسطينص، الوطنص لمعهؿ النيائص اليدؼ تهاؿ الفمسطينية الدولة أف إلى الباحث تو ؿ
 الفمسطينص السياسص والنظاـ العربص العالـ واقع تردي ضغط تحت جام الدولة إلقاهة اإلستراتيجيات عف

؛  إقاهة اتجاه فص التحرؾ كيفية حوؿ والتشرذـ االنقساـ السياسية هراحمو هعظـ فص ساد الذي الهأزـو
  .الهستقمة الفمسطينية لةالدو 
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 إلى ترتكز هقابمة فمسطينية إستراتيجية يتطمب الهستهر اإلسرائيمص الرفض عمى الرد إفب أو ى وقد
 فمسطينص بإعبلف التفكير يستمـز الذي األهر وسيادتيا، الفمسطينية الدولة حقوؽ هف انتقاص أي رفض
 .الهوقؼ ليذا الهساندة والدولية سبلهيةواإل العربية الجبية وتعزيز الهنشودة، دولتيـ عف واضح

 

ا حهاس، وحركة فتح حركة بين العالقة إشكالية (.6000) عواد عودة، دراسة  عهمية عمى وأثٌر
 النجاح جاهعة فمسطيف، ،هاجستير رسالة ،(6000 – 6002) فمسطين في الديهقراطي التحول
 .الوطنية

 عمى وأارىا حهاس، وحركة فتح حركة بيف اليةالح العبلقة هشكمة هعالجة عمى الدراسة ىذه عهمت
 اإلشكالية أف الباحث اعتبر فقد ،2111 – 2114 الفترة خبلؿ فمسطيف، فص الديهقراطص التحوؿ عهمية
 الفمسطينص، السياسص النظاـ عمى كبير تأاير ذات الحالية الهرحمة فص وحهاس فتح حركتص بيف القائهة
 االنتخابات إجرام بعد بالظيور التأاير ىذا هبلهح اتضحت وقد. الديهقراطص التحوؿ عهمية وعمى

 أعقبت وها. باالنتخابات الف ائؿ لهختمؼ السياسة الهشاركة و األخيرة، والبمدية والتشريعية الرئاسية
 إلى وحهاس فتح حركتص بيف السياسص الخبلؼ وو وؿ حهاس حركة وفوز النتائج بعد تطورات هف

 قطاع فص السمطة عمى لمسيطرة حهاس حركة قبؿ هف العسكرية القوة داـواستخ الهسمح ال داـ هرحمة
 وعدـ سنوات ابلث هف ألكار استهراره بعد الوضع ىذا لدراسة الحاجة هدى يبيف بدوره والذي غزة،
 فص يعرفيا لـ حرجة هرحمة فص فمسطيف فص والديهقراطية السياسية العهمية يضع هها لو، نياية وضع
 .والجغرافص السياسص االنقساـ تأبيد هرحمةل والو وؿ تاريخو

 والتف يمص الدقيؽ الو ؼ عمى يقوـ كونو بالدراسة التحميمص الو فص الهنيج باعتهاد الباحث قاـ
 .الدراسة عمى أاًرا ليا كاف التص األحداث أبرز يقدـ التحميؿ خبلؿ وهف لمظاىرة

 بالجديدة ليست وحهاس فتح حركتص بيف الهشكمة أف إلى الدراسة استنتاجات خبلؿ هف الباحث تو ؿ
 كاف واألىداؼ واألسموب البراهج بيف االختبلؼ وجود وأف الحركتيف، ونشأة تأسيس إلى جذورىا وتعود
 والخارجية الداخمية األسباب هف لجهمة كاف الحركتيف، بيف الخبلؼ تطور وأف الخبلفات، ىذه هحور
 .وههارساتو االحتبلؿ رأسيا وعمى
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 الوطىية السمطة في السياسية التىهية عمى السمطة ازدواجية أثر ،(6007) غسان يوسف، دراسة
 .الوطنية النجاح جاهعة فمسطيف، هاجستير، رسالة ،الثاىية التشريعية االىتخابات بعد الفمسطيىية

 بعد الفمسطينية السمطة فص السياسية التنهية عمى السمطة ازدواجية أار هعرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 أارت السمطة ازدواجية أف فرضية هف الدراسة تنطمؽ إذ ؛ 2116 عاـ الاانية التشريعية االنتخابات

 فص حهاس حركة فوز بعد ووظائفيا، وأدائيا الفمسطينية السمطة هؤسسات عهؿ فص سمبية ب ورة
 وبيف السياسص النظاـ هؤسسات بيف لم بلحيات وتنازع  راع إلى االزدواجية تمؾ وأدت. االنتخابات

 السمطة لهؤسسات والجغرافص السياسص االنقساـ إلى أفضى والذي السمطة، فص الكبيريف الحزبيف
. الفمسطينية لمسمطة السياسية التنهية وآفاؽ إهكانيات عرقمة إلى يؤدي ها وأجيزتيا، الفمسطينية
 .التحميمص الو فص الهنيج الباحث واستخدـ

 بيف ال بلحيات عمى تنازع هف عنيا نتج وها لسمطةا ازدواجية أبعاد هشكمة الدراسة عالجت
 الفمسطينية الوطنية السمطة عهؿ فص آاار هف تركتو وها الهختمفة، والسمطات السياسية الهؤسسات

 السياسية التنهية عمى سمبية نتائج إلى يؤدي وىذا. الفمسطينية األراضص فص الهتنوعة وهياهيا وأدائيا
 .وظائفو وأدام بهياهو القياـ عمى قدرتو وعمى السياسص النظاـ ورتط إهكانات وعمى الفمسطينية،

 فص هيها دورا تمعب الفمسطينص السياسص النظاـ فص الهؤارة الخارجية العواهؿ أف الدراسة نتيجة كانت
 هف تركتو وها السمطات بيف الف ؿ هبدأ فص االزدواجية أار تحميؿ وجرى. الداخمص الوضع تشكيؿ
 األخرى السمطات  بلحيات عمى التنفيذية السمطة واستحواذ سيطرة وخا ة الهبدأ، بيذا أخمت نتائج
 .غزة وقطاع الغربية الضفة بيف االنقساـ بعد

 هف يجري أف يجب بحيث ،القانونية والقواعد الدستوري النظاـ وتطوير إ بلح بضرورة الباحث أو ى
 الدستوري النظاـ كوف ترسيخ أجؿ فه الهجتهعية والقوى السياسص النظاـ أطراؼ كؿ إشراؾ خبلؿ
 بها والشعب، السمطة وبيف السمطات بيف العبلقة وقواعد أسس يحكـ اجتهاعص عقد  هف نوعا يشكؿ
جهاع توافؽ يعكس  يهاؿ وىذا .الوطنية واله الح لؤلىداؼ رؤيتيا وتوحيد الفاعمة القوى هختمؼ وا 
 ال والتص الفمسطينية، السمطة عهؿ وآليات بنية فص الخارجية والتدخبلت الضغوط لتخفيؼ هيهة خطوة
 .الفمسطينية واالحتياجات اله الح تراعص
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 التحول عمى الثاىية الفمسطيىية التشريعية االىتخابات أثر ،(6006) خميل عرب، أبو دراسة
 .الوطنية النجاح جاهعة فمسطيف، ،هاجستير رسالة الفمسطيىي، الديهقراطي

 الديهقراطية التحوالت عمى الاانية الفمسطينية التشريعية االنتخابات تأاير هناقشة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 طرح تـ حيث االنتخابات، بيذه حهاس اإلسبلهية الهقاوهة حركة فازت أف بعد السياسص، النظاـ داخؿ
 التص الهتغيرات ودراسة الفمسطينص، السياسص النظاـ هستقبؿ عمى االنتخابات ىذه بتأاير تتعمؽ أسئمة
 التص الاانية، االنتخابات إلى و وال أوسمو اتفاقية الفمسطينييف إبراـ هنذ السياسص النظاـ ابتأ 

 اتفاقية استعراض تـ األسئمة ىذه عف اإلجابة وفص .الفمسطينية الديهقراطية عمى ىاهة تحوالت أحدات
 دخوؿ ةكيفي بحث تـ حيث الفمسطينص، الهجتهع عمى ذلؾ وتأاير االتفاؽ ىذا وهاىية أوسمو

 قد االتفاؽ ىذا أف اتضح حيث الفمسطينص، السياسص النظاـ عمى ذلؾ وتأاير العهمية ىذه الفمسطينييف
 .الفمسطينص الهجتهع داخؿ االنقساـ هف حالة وخمؽ السياسص النظاـ عمى أار

 كافة تحميؿ اـ وهف السياسص، النظاـ و ؼ عمى يعتهد الذي الو فص الهنيج عمى الدراسة اعتهدت
 والتحوالت الفمسطينص السياسص النظاـ بنام عمى التشريعية االنتخابات بتأاير الهتعمقة هتغيراتال

 .بذلؾ الهتعمقة الديهقراطية

 الفمسطينص، الهجتهع داخؿ الديهقراطية الحالة تعزيز فص ساىهت االنتخابات أف النتائج أبرز هف كاف
 التشريعية االنتخابات أعقبت التص الهتغيرات لعؿو  الفمسطينص، السياسص الواقع عمى بدوره نعكسا الذي

 بعد خا ة التغيير، إحداث فص الدولة هؤسسات لعبتو الذي الدور عمى األار أكبر ليا كاف الفمسطينية
 هف انتقمت التص فتح حركة وكذلؾ السمطة إلى والهقاوهة الهعارضة هف حهاس حركة انتقمت أف

 فقدت أنيا إال الرئاسة عمى وكذلؾ الهؤسسات عمى سيطرت ففتح الجزئية، الهعارضة إلى السمطة
 .التشريعية القوة باالنتخابات

 

 واألطراف وحهاس لفتح األهىي السموك: اإلرادات صراع ،(6006) وآخرون، حسن ،ابحيص دراسة
 .األولى الطبعة واالستشارات، لمدراسات الزيتونة هركز:  بيروت .6005 – 6004 الهعىية
 ،2117 – 2116 الفترة خبلؿ وحهاس لفتح األهنص السموؾ هوضوع الدراسة ىذه فص الباحاوف تناوؿ
 هف بعضاً  وتناوؿ الدراسة، فترة شيدتيا التص األهنية الهواضيع عمى الدراسة ىذه فص التركيز وكاف
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. األسرى وايقة اـ العاشرة، الفمسطينية الحكوهة وتشكيؿ ،2116 انتخابات وأىهيا السياسية، األحداث
 باالعتدامات وحهاس فتح هف االتياهات تف يمص بشكؿ الدراسة تناولت فقد األهنية، األحداث هاأ

 و راع وحهاس، فتح لحركتص األهنص الهوقؼ وأوضحت واإلضرابات، والهظاىرات واالغتياالت،
 يمصاإلسرائ الهوقؼ الدراسة وتناوؿ ذلؾ، هف الفمسطينية الف ائؿ وهوقؼ بينيها، دار الذي ال بلحيات

 . حدة عمى كؿ والدولص، واإلسبلهص والعربص
 تطورات واستعراض الفمسطينية، السمطة فص األهنص الهمؼ عمى االطبلع إلى الدراسة ىذه ىدفت

 .باالنتخابات حهاس فوز هنذ السمطة فص األهنية األحداث
 و اً وخ  الفترة، تمؾ فص ظير الذي األهنص السموؾ هشكمة هعالجة عمى الدراسة ىذه وعهمت

 .بينيها دارت التص األهنية ال راعات وهشكمة وحهاس، فتح حركتص إلى توجيييا تـّ  التص االتياهات
 حهاس حركة فوز تبعت التص األحداث تحميؿ فص التحميمص الهنيج اتباع إلى الباحاوف وعهد

 . هنيا األهنية وخا ة باالنتخابات،
 

بيروت:  الوطىي الفمسطيىي هن فتح إلى حهاس.(: أزهة الهشروع 6004بمقزيز، عبد اإللً )دراسة 
 هركز دراسات الوحدة العربية: 

وخا ة االنقساـ السياسص عمى األىداؼ الوطنية الفمسطينية، بالباحث عدة هواضيع تتعمؽ تناوؿ 
األزهة بيف فتح وحهاس سوام كانتا فص حالة انقساـ أـ ال، وتناولت السيناريوىات الهتوقعة والهستقبمية 

هرار ىذا االنقساـ أو إنيائو، كذلؾ طرح عدة أسئمة تتعمؽ بهستقبؿ االنقساـ السياسص الحالص. اـ الست
باالنتخابات تناوؿ هوضوعًا خا ًا بحهاس وكيفية انتقاليا هف حركة اورية إلى حركة سياسية فازت 

 وقاهت بتشكيؿ حكوهة، وها وقعت بو هف أخطام. 
 

 :األجىبية الدراسات: الثاىي الهطمب

  (Gaza Five Years on: Hamas Settles inبعنواف ): (Brown, 2012) براون دراسة

 التص التغيرات وكذلؾ حهاس، حكـ تحت غزة قطاع قضاىا التص سنوات الخهس رئيسص بشكؿ تناولت
 القطاع فص القائـ السياسص النظاـ فص والتغيرات والتعميهية، الهعيشية الناحية هف القطاع عمى طرأت
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 ىذيف بيف العديدة االختبلفات الباحث أوضح حيث الغربية، الضفة فص القائـ وبيف بينو ختبلفاتواال
 .الفمسطينص الشعب لدى وانقساـ هخاوؼ هف عنو نتج وها النظاهيف

وتناولت هشكمة أار االنقساـ السياسص بيف فتح وحهاس عمى األوضاع الهعيشية والتعميهية. والتغيرات 
 اـ السياسص فص فمسطيف وىيكميتو، والهوقفيف األهريكص اإلسرائيمص هف ذلؾ التص طرأت عمى النظ

اىسين دراسة  The Reconciliation ofبعنواف ): (Johannsen et al, 2011) وآخرون جٌو

Hamas and Fatah Smoothing the Way to the Middle East Conference by 

Contributing to Peace and Security in the Region) 

 مطريؽل اً تهييد اعتبارىا عمى وفتح حهاس بيف الفمسطينية اله الحة الدراسة ىذه فص الباحاوف تناوؿ
 واألهف السبلـ فص الفّعالة الهساىهة تعتبر اله الحة ىذه وأف ،قبؿ هف األوسط الشرؽ فص السبلـ نحو
 عمى االنقساـ ىذا وأار ،سطينصالفم االنقساـ إلى أدت التص والعواهؿ الهيزات وتناولوا ،الهنطقة فص

 آفاؽ تحدد سياسية حسابات عمى هبنية سياسية عربية  حوة وجود وعدـ الفمسطينية، الوطنية الوحدة
 .االنقساـ ىذا فص الخارجية الجيات دور كذلؾ وتناولوا الهستقبمية، والسياسة الحالية السياسة

ية حزبية فص فمسطيف هف شأنيا تحديد عدـ وجود بنية تحتية سياسوتناولت ىذه الدراسة هشكمة 
 األولويات الوطنية والقوهية، بداًل هف اـ العهؿ عمى ترسيخ الهبادئ الحزبية لكؿ حركة.

 The Hamas – Fatah Conflisct: Shallow but) بعنواف: (Brown, 2010) براون دراسة

Wide) 

 الهجتهع فص واسعة نطاقات شهؿ السمطة، عمى وفتح حهاس بيف ال راع أف الباحث أوضح
 دوف هتعجرؼ، بشكؿ هواقفو عمى ي رّ  طرؼ كؿ وأف واألهنص، واالجتهاعص السياسص الفمسطينص،
 ىذا إنيام عمى التركيز دوف واألهنص السياسص عهمو هوا مة عمى ويعهؿ ال راع، ىذا آلاار االكتراث
دوف اإلطبلع فحص تأاير ذلؾ  . حيث طرح الباحث هشكمة االنقياد والتبعية لآلرام الحزبية،االنقساـ

 عمى الهواقؼ السياسية الخارجية وتبعاتيا لمحركتيف، ونظرة الهجتهع الدولص لبلنقساـ. 
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  التعقيب عمى الدراسات السابقة:الهطمب الثالث: 
 بشكؿ وأوضحت وهتسمسؿ، واضح بشكؿ وأسبابو السياسص االنقساـ هوضوع السابقة الدراسات طرحت
 حيث هف حركة كؿ عف هخ ص بشكؿ وتحدات ،2116 سنة التشريعية نتخاباتاال أحداث تف يمص
 غض دوف األهر عمى بنام األهور هجريات عف تحدات كها وبراهجيا، وأىدافيا السياسية هقوهاتيا
( 2118 ووائؿ، ابحيص) دراستص فص كها وذلؾ وأسبابو، باالنقساـ تتعمؽ هسألة أي عف الطرؼ

 الهتعمقة القضايا كذلؾ وبّينا حركة، لكؿ األهنص والسموؾ الهمؼ والتنا بحيث ،(وآخروف ابحيص)و
 .وسياسية أهنية تجاذبات هف سبقيا وها الطوارئ حكوهة وتشكيؿ التشريعية باالنتخابات

 فص البحث عمى عهمت فقد ،(2111) عودة، و ،(2119) ويوسؼ، ،(2118) عرب، أبو دراسات أها
 عهمية حهاس وحركة فتح حركة بيف العبلقة إشكالية وأار ،ياسيةالس التنهية عمى السياسص االنقساـ
 .الحالية الدراسة ياري هها وىذا فمسطيف، فص الديهقراطص التحوؿ

 أرض عمى أحداث هف جرى ها إلى واستندت هوضوعية، بكؿ الهوضوع هع الدراسات ىذه تعاهمت وقد
 الجاهعية، الرسائؿ فص وخا ة ساـ،االنق أطراؼ هف لطرؼ حيادية أي ىناؾ يكوف أي دوف الواقع،

 فُطرح فئوي، أو شخ ص بشكؿ الهوضوع يتناولوا لـ السابقة الدراسات ُهعدي أفّ  الباحاة والحظت
 .وهينص عمهص وبشكؿ األهور، هجريات عمى بنام الهوضوع

 توضيحو خبلؿ وهف الباحث عهؿ السابقة، الدراسات عف فضبلً  الدراسة ىذه هساىهة إطار فص
 الفمسطينية، بالحالة الهعرفص التراكـ عمى الفمسطينص، الشعب عمى االنقساـ وآاار الوطنية ؼلؤلىدا
 بعد إليو آلت وها الوطنية، األىداؼ إلى وافص بشكؿ تتطرؽ لـ السابقة الدراسات هف العديد وأف خا ة
 . االنقساـ
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 السياسي وبرىاهجٍها وحهاس فتح حركتي: الثالث الفصل
____________________________________________________________ 

 : الهقدهة

 واألىداؼ النشأة حيث هف وحهاس، فتح لحركتص التاريخية الهحطات أىـ الف ؿ ىذا يستعرض
 تبعاً  وذلؾ السياسص، برناهجييها عمى طرأت التص والتطورات التغيرات وأبرز السياسص، والبراهج
 هف الحركتيف هواقؼ اإلقميهص، الهستوى وعمى الفمسطينية الساحة شيدتيا التص السياسية لؤلحداث
 .2116 العاـ بعد وذلؾ طرأت، التص الهسائؿ بعض

 : فتح حركة: األول الهبحث

 الهاضص القرف هف الخهسينيات أواخر فص أنشئت قد( فتح) بػ تعرؼ كها أو الوطنص، التحرير حركة
 أف تعتبر الحركة لكف. حينو فص اله رية الجاهعات فص يدرسوف كانوا فمسطينييف طبلب أيدي عمى
 ىو إسرائيؿ ضد عسكرية عهمية أوؿ فدائيوىا فييا نفذ الذي اليوـ وىو ،1965 العاـ فص األوؿ اليوـ
 عرؼ وقد .الهعا رة الهسمحة الفمسطينية الاورة النطبلؽ تاريخاً  يعتبر الذي اليوـ وىو تأسيسيا، يوـ

 اإلخواف حركة هف قريبيف كانوا بأنيـ عرفات، ياسر رأسيـ وعمى فتح، حركة هؤسسص هف الكاير
 عبلقات ليـ كانت ههف الحركة هف األوؿ ال ؼ رجاالت وهف الهؤسسيف بعض كاف كها. الهسمهيف

 إلى انضهاهو قبؿ البعث حزب هف بقربو القدوهص فاروؽ اشتير حيث ويسارية، قوهية تنظيهات هع
 (.31 :ص ،2112 البرغواص،) .فتح هؤسسص هف األولى الحمقة

 عدد بدأ عندها الخهسينات، فترة خبلؿ بدأت فتح، حركة نواة لتأسيس الفعمية البداية أف القوؿ ويهكف
 طمبة اتحاد) ُسهص ها إطار فص بالتجهع ه ر فص يدرسوف كانوا الذيف الفمسطينييف الطبلب هف

 االحتبلؿ شردىـ الذيف الفمسطينييف بلبلمط تجهع نقطة االتحاد ىذا هاَّؿ حيث القاىرة، فص( فمسطيف
 عقوؿ فص يوـ بعد يوها تتضخـ كانت والتص السابقة لمفكرة ونظرا.  1948 عاـ أراضص هف اإلسرائيمص

 تجهع إنشام إلى واليادفة هنيـ، الهاقفيف خ و ا الهيجريف، الفمسطينص الشعب أبنام هف العديد
 وهدخبلً  همجأ االتحاد فص الطمبة ىؤالم وجد فقد لشهميـ، والهاً  الفمسطينييف باسـ ناطقا يكوف فمسطينص

 .(13 :ص ،2117 أحهد،. )إليو يتطمعوف كانوا ها لتنفيذ
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 وتداعياتيا النكبة ىذه أدت حيث وهستقبمو، الفمسطينص الشعب عمى اً حاد 1948 نكبة تأاير كاف لقدو 
 وهضهوف السياسص ل عيدا عمى سوام أ عدة، عدة عمى الفمسطينص الكياف هضهوف فص تفسخ إلى

 الهستوى عمى أو التاريخية، لفمسطيف الطبيعص والتوا ؿ الجغرافص ال عيد عمى أو الفمسطينص، الكياف
 الهستوى عمى كذلؾ واإلقميهص، العربص الهحيط هع الفمسطينص والتوا ؿ االهتداد وهدى القوهص
 التص التقميدية، القيادة تشتت بعد فعمية، قيادة ببل الفمسطينية الساحة األحداث ىذه تركت حيث ،القيادي

 إسرائيؿ وقياـ فمسطيف، فص العربية اليزيهة أدت فقد. الفمسطينية الساحة عمى فعمص تأاير ليا يكف لـ
حداث الفمسطينص، الهجتهع تشتت إلى 1948 عاـ  عزؿ والى ألبنائو، والضياع البؤس هف حالة وا 

 ال راع ىذا قيادة العربية النظـ وتولص اإلسرائيمص، وجودال ضد ال راع قيادة عف الفمسطينص العاهؿ
 جهاعية شاهمة، استراتيجية النظـ لتمؾ يكوف أف دوف فمسطيف، تحرير أجؿ هف الفمسطينييف، عف الً بد
 (. 11: ص ،2117 أحهد،. )لمتحرير واضحة فردية، أو

 العربية األراضص بعضو  فمسطيف لبقية إسرائيؿ احتبلؿ بعد واسع بشكؿ عرفت التص الحركة لكف
 الفكرية بالجذور هتأارة غير براغهاتية حركة تكوف أف قررت ،1967 حزيراف حرب إار عمى األخرى

 هع لمتعاهؿ ببرناهجيا يؤهف فمسطينص لكؿ تتسع فمسطينية، وطنية حركة تكوف بأف هكتفية لهؤسسييا،
 اعتهاد إلى وانتيى فمسطيف، لتحرير حيداً و  طريقاً  الهسمح الكفاح باعتبار ابتدأ الذي الفمسطينية القضية
 – 31: ص ،2112 البرغواص،. )إسرائيؿ هع سمهص حؿ إلى لمتو ؿ وحيد كخيار الهفاوضات خيار
32.) 

 بيف األجؿ الق ير التحالؼ ذلؾ الشعبية، الهقاوهة جبية تجربة إلى الحركة، إنشام فكرة أساس ويرجع
 الزعنوف سميـ ويشير. 1967 عاـ غزة لقطاع اإلسرائيمص بلؿاالحت أانام والبعاييف الهسمهيف اإلخواف
 حيث الحركة جنيف وضع عف هسئولة كانت الق يرة التجربة تمؾ أف إلى الحركة فص الهؤسس العضو
 فص جبية لتنظيـ خطة ووضعوا غزة فص الشعبية الهقاوهة جبية أعضام هف شخ ا 12 نحو اجتهع

 الخهس الفمسطينية الهنظهات هعظـ لتوحيد نتيجة ،1961 اـع النيائية  ورتو ىص فتح كانت فمسطيف
 قائهة كانت هنظهة فص واندهاجيا عفويا نشوما الكويت فص نشأت قد كانت التص األربعيف أو والابلايف

 عدواف وكهاؿ النجار يوسؼ وهحهد( هازف أبو) عباس هحهود ويقودىا والسعودية قطر هف كؿ فص
 بيروت فص إسرائيمية قوة يد عمى األخيراف قتؿ وقد فتح، لحركة هركزيةال المجنة أعضام أ بحوا الذيف
 (.12: ص ،2117 أحهد،) .1973 عاـ
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 جناحيا استكهمت حتى ،1964 عاـ سوريا وفص ،1962 عاـ الجزائر فص قواعدىا تنشئ فتح شرعت
 وفص وغزة ةالغربي الضفة فص إسرائيؿ دولة أطراؼ عمى الخبليا هئات إلى وتوسعت العا فة العسكري
 1965 عاـ الهسمح كفاحيا الحركة بدأت. األهريكتيف فص بؿ ولبناف، سوريا فص البلجئيف هخيهات
 الهجاورة الدوؿ عمييا تفرضو كانت الذي الطوؽ هف الرغـ عمى العسكري نشاطيا فص واستهرت
 تنفذىا تكان التص العسكرية العهميات ازدادت 1967 عاـ وهطمع 1966 عاـ نياية وفص. إلسرائيؿ
 بشدة االعتراؼ إلى آنذاؾ اإلسرائيمص الدفاع وزير دفع الذي األهر لمحركة، العسكري الجناح العا فة
 الخبليا وبنام وتوسيعو السري فتح جياز بتدعيـ عرفات ياسر واضطمع. العسكرية فتح حركة عهميات
 الهساعدات الحركة عمى وانيالت. 1967 حزيراف/يونيو 31 فص الغربية الضفة فص الجديدة العسكرية
 العربص القهة هؤتهر فص التأييد ولقيت واألجنبية العربية الدوؿ هف الكراهة حرب بعد والهادية العسكرية
 (.278 – 277: ص ،2111 حجازي،) .1969 عاـ الرباط فص الهنعقد الخاهس

 هنظهة: هاؿ  غيرةال الفمسطينية التنظيهات هف العديد فييا اندهج وتوسعيا فتح حركة لظيور نتيجة
 التحرير وجبية ،1968 أيموؿ/سبتهبر 7 فص( الوليد بف خالد فرقة) فمسطيف لتحرير الفدام طبلئع
 الاانص تشريف/نوفهبر 25 فص فمسطيف اوار وجبية ،1968 أيموؿ/ سبتهبر 13 فص الفمسطينص الوطنص
 تهاميا الهنظهات ذهى جهيع وأ بحت. 1969 حزيراف/ يونيو 12 فص الهقدس الجياد وقوات ،1968
 (.32: ص ،2112 البرغواص،) .العا فة قوات

 حركة فتح: األساسية لىظام الهفاٌيم

حركة )فتح( حركة وطنية اورية ولعضويتيا  فة السرية وشبو السرية والعمنية وشبو العمنية  .1
  حسب الظروؼ التص تقرىا قيادة الحركة.

هارسيا والحركة ىص التنظيـ الاوري القائد جهاىيره التص تخوض الاورة وت الاورة لمشعب بكؿ .2
 ىص القوة التنظيهية الاورية  احبة الحؽ فص توجيو الاورة. فإنيااألساس  وعمى ىذا

والواجبات وتتوزع  تتألؼ الحركة هف جسـ واحد هتكاهؿ بقيادة واحدة، تتكافأ فييا الحقوؽ .3
 الحركة ولوائحيا. أنظهةالهسؤوليات وفؽ 

 األسموب الوحيد لمقيادة فص الحركة وىذا يعنص:  الجهاعية ىص القيادة .4
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 .التنظيهية أف الديهقراطية ىص األساس عند البحث والنقاش واتخاذ القرارات فص كافة الهستويات -أ

الهسؤوليات وتتضهف وحدة العهؿ والتنظيـ  وأف الهركزية الديهقراطية ىص األساس فص ههارسة -ب
 .الحركة واالنسجاـ الفكري والتفاعؿ السياسص فص

والت حيح فص الحركة وال تعتبر العقوبة هطموبة  وأف النقد والنقد الذاتص ىها األساس فص التنقية -ت
 .والبنام لذاتيا بقدر ها ىص وسيمة لمتقويـ

االنتقاـ وال تقره وال تقبؿ الهساس بحؽ  وترفض هبدأ اإلنسافتؤهف الحركة بقدسية العضوية وحرية  -ث
عندها تكوف ىذه الهشاركة ه درًا خطيرًا  إالالحؽ  اورة أو تعطيؿ ىذاالهواطف فص الهشاركة فص ال

 . )النظاـ الداخمص لحركة فتح( ييدد سير الحركة وأهنيا

 

 :6004 عام بعد فتح لحركة السياسي البرىاهج: الثاىي الهبحث

 دريده هباحاات هنذ السبلـ عهمية فص طينيةالفمس التحرير هنظهة عبر فتح حركة انخراط أدى لقد
 صالسياس والخطاب الفكرية البنية فص ىاها تحوال( 1995 – 1993) رائيميةاإلس طينيةالفمس واالتفاقيات

 التحرير هنظهة اعترفت حيث الهختمفة؛ بهستوياتو إسرائيؿ هع ال راع هف وهواقفيا فتح لحركة
 فص إسرائيؿ وبحؽ 338و 242و 194 الهتحدة األهـ بقرارات فتح حركة تقودىا التص ينيةطالفمس

. 1967 عاـ الهحتمة الفمسطينية األراضص فص فمسطينية دولة بإقاهة والهطالبة العنؼ ونبذت ،الوجود
 نشأة هنذ الهتبناة لمحركة األساسص النظاـ فص عمييا الهن وص وأىدافيا الحركة هبادئ بقيت حيف فص

 واعتبار الفمسطينص، الوطنص بالترا كاهؿ وتحرير ال ييونص الكياف ت فية إلى والداعية فتح، حركة
 .تغيير دوف ىص كها فمسطيف، لتحرير الوحيد الطريؽ الهسمح الكفاح

 ماأعض بيف والهسحية السياسية لمبحوث الفمسطينص الهركز أجراىا التص الرأي طبلعاتتاس وتشير
 بالهبادئ الهتعمقة األساسص النظاـ هواد عمى تعديبلت بإجرام عالية رغبة إلى وكوادرىا فتح حركة

 االنتخابات فص شاركوا الذيف فتح حركة وهنا ري أعضام هف%  74 أيده حيث واألسموب، واألىداؼ
 إجرام وأيد%.  24 التعديؿ عارض بينها التشريعية االنتخابات فص الحركة هرشحص الختيار الداخمية
 الضفة فص جرت التص األقاليـ هؤتهرات فص شاركوا الذيف فتح حركة وقيادات كوادر هف%  64 التعديؿ
 %. 33 عارضو فيها ،2117 ـاالع الغربية



34 

 الهبادئ تعديؿ هسألة بشأف فتح حركة داخؿ نظر وجيات ابلث ت ارع نبلحظ اإلح امات ىذه هف
 تعديؿ أي إجرام الهبدأ حيث هف تعارض األولى: لمحركة األساسص النظاـ فص واألسموب واألىداؼ

 وقطاع الغربية الضفة احتبلؿ قبؿ وضعت دئاالهب ىذه أف اعتبارب واألسموب واألىداؼ الهبادئ عمى
. بعد تنجز لـ الحركة أىداؼ وأف ،1948 عاـ الهحتمة الفمسطينية األراضص تحرير أجؿ وهف غزة

 وبتغير اإلسرائيمية، الحكوهة بسموؾ التعديبلت ىذه إجرام وربط والتروي، التريث إلى تدعو والاانية
 وتغييرات تعديبلت إجرام يجب بأنو تعتقد والاالاة. الرئيسية اإلسرائيمية األحزاب وأسموب وأىداؼ هبادئ

 فتح حركة عف  درت التص السياسية والبراهج والهواقؼ الخطوات هع تنسجـ كص الن وص ىذه فص
 (.1: ص ،2119 وسائد، حرب. )1991 العاـ السبلـ عهمية بدم بعد

 الهن وص وبمواألس واألىداؼ الهبادئ بيف ها كبيرة وةفج ىناؾ أف االتجاه ىذا أ حاب يعتقد حيث
 عمى تعديبلت إجرام يحتـ هها. لمحركة السياسص البرناهج وبيف لمحركة األساسص النظاـ فص عمييا
 حركة بقيادة الفمسطينية التحرير هنظهة اتخذتيا التص العهمية الخطوات هع لتنسجـ األساسص النظاـ
 . 1993 العاـ فص اإلسرائيمص -الفمسطينص الهبادئ إعبلف توقيع وبعد عشية فتح،

 تاريخيا فتح حركة بيا تت ؼ التص والهرونة والبراغهاتية السياسية الواقعية أف الرأي ىذا أ حاب ويرى
 ،1965 العاـ فص انطبلقتيا هنذ السياسص وخطابيا وفكرىا وأىدافيا وبراهجيا هواقفيا عمى كبير أار ليا

 عرفات ياسر الراحؿ الرئيس أطمقيا التص السياسية كالهبادرة الههارسة، فص نفسو عكس الذي األهر
 العاـ جنيؼ فص الهتحدة األهـ أهاـ خطابو فص الفمسطينية التحرير لهنظهة التنفيذية المجنة رئيس
 الوطنية السمطة بنام أي (الهرحمص البرناهج) فتح، حركة تقودىا التص التحرير، هنظهة وتبنص ،1974
 تبنتو الذي الفمسطينص السبلـ برناهج إطبلؽ اـ الفمسطينية، األراضص هف تحريره يتـ جزم أي عمى

 السبلـ وهبادرة 1988 العاـ الجزائر فص انعقدت التص عشرة التاسعة دورتيا فص التحرير هنظهة
 هشترؾ فمسطينص-أردنص وفد ضهف لمسبلـ هدريد هؤتهر فص الهشاركة اـ ،1989 العاـ الفمسطينية

 عمى والتوقيع السرية أوسمو هفاوضات فص الهشاركة اـ ،338و 242 الهتحدة األهـ قرارات أساس ىعم
 (.2: ص ،2119 وسائد، حرب،) .1993 سبتهبر/أيموؿ فص بواشنطف الهبادئ إعبلف

 تعديبلت أدخمت حيث الهفاوضات، خط فص السير فتح حركة قررت فقد ،أوسمو اتفاؽ توقيع بعد أها
 أوسمو اتفاؽ هع يتعارض وها الوجود هف إسرائيؿ بإزالة الهتعمقة البنود فحذفت لوطنصا هيااقيا عمى
 إلى الفمسطينية التحرير هنظهة رئيس عرفات ياسر أرسمو الذي الخطاب فص واضحا التوجو ىذا وجام
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 وسبلـ، أهف فص العيش فص وحقيا بإسرائيؿ الهنظهة فيو تعترؼ أوسمو اتفاؽ توقيع قبؿ رابيف إسحؽ
لزاـ اإلرىاب، ونبذ الجانبيف بيف ال راع لحؿ السمهص بالعهؿ الهنظهة التزاـ فيو ويؤكد  عنا ر جهيع وا 

 الهبادئ إعبلف عمى والتوقيع جديد ع ر إيذاف ضوم وفص: خطابو فص قاؿ حيث بذلؾ الهنظهة
 بنود أف تؤكد التحرير هنظهة فإف ،338و 242 األهف هجمس بقراري الفمسطينص القبوؿ عمى وتأسيسا
 هع تتناقض التص الهيااؽ وبنود الوجود فص إسرائيؿ حؽ تنكر التص الفمسطينص الوطنص الهيااؽ

 وبالتالص الهفعوؿ، سارية تعد ولـ هوضوع ذات غير اآلف أ بحت الخطاب، ىذا فص الواردة االلتزاهات
 الضرورية بالتغييرات ةرسهي هوافقة الفمسطينص الوطنص الهجمس إلى تقدـ بأف تتعيد التحرير هنظهة فإف
 .الفمسطينص بالهيااؽ يتعمؽ فيها

 النقاط برناهج األوؿ أساسييف، أهريف الحركة شيدتيا التص السياسص البرناهج عمى التطورات أىـ وهف
ونبذ االتفاؽ  السمهص الحؿ هرحمة ىو الاانص األهر أف خا ة التغييرات، هف العديد شيد والذي العشرة،

 .سموو أيع اتفاؽ الهسمح وهف اـ توق

 (:الفمسطينص الوطنص اإلجهاع برناهج) أو عشر الىقاط برىاهج

 بشكؿ الفمسطينية الوطنية الهقاوهة ف ائؿ بيف هرير  راع هف شيدتو وها السبعينيات فترة حهمت
 أيموؿ أحداث وأبرزىا أخرى، جية هف األردنص النظاـ وبيف جية، هف خاص بشكؿ فتح وحركة عاـ،

 حهمت الفمسطينية، الوطنية الحركة عمى سمبية وهيدانية سياسية تأايرات هف تبعيا وها وجرش، األسود
 تستشعر الحركة بدأت حيث. عاـ بشكؿ والفمسطينص الفتحاوي السياسص الفكر فص عهيقة تحوالت
 والعنؼ الهسمح الكفاح عف بديبل تقبؿ ال كانت والتص الهعتادة، وسياساتيا خطابيا تغيير ضرورة
 فتح وحركة ؼ.ت.ـ فص القيادات بعض و وؿ ىو التغير، ىذا ورام الرئيسص الدافع كاف وقد. يالاور 
 وحيدة كوسيمة الهسمحة الهقاوهة نيج تبنص فص االستهرار إهكانية بعدـ قناعة إلى التحديد، وجو عمى
 وتحرير جية، هف الاورة إهكانيات بيف ها الكبيرة الفجوة بتمهُّس العنا ر ىذه بدأت حيث. ال راع فص

رجاع عسكرًيا، فمسطيف  (.51: ص ،2117 أحهد،) .أخرى جية هف أتوا حيث هف الييود وا 

 فتح حركة قبؿ هف تبنيو وتـ فمسطيف، لتحرير الديهقراطية الجبية قبؿ هف بداية الهشروع ىذا طرح تـ
 داتالقيا هف قميؿ عدد البرناهج وعارض ، 1974 عاـ هجتهعة ؼ.ت.ـ ف ائؿ كافة وبهشاركة
 تشريف هنذ أعمف عرفات كاف وقد. و بري البنا العهمة خالد وأبو هوسى وأبو  الح ابو هاؿ الفتحاوية
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 الذي الكفاح عنا ر هف عن ر سوى ليس الهؤكدة، أىهيتو عمى الفدائص، العهؿ أف ،1972 األوؿ
 أف إلى يشير الوطنص، لمهجمس عشرة الحادية الدورة فص قرار تهرير هف وتهكَّف. الهقاوهة تخوضو
 .  لمتحرير الرئيسية األداة بؿ الوحيد الطريؽ ىو ليس الهسمح الكفاح

 البرناهج ، 1974 يونيو/  حزيراف عشرة الاانية دورتو فص الفمسطينص الوطنص الهجمس اعتهد وقد
 يناير/الاانص كانوف عشرة الرابعة الدورة بعد تحّوؿ الذي العشر، النقاط برناهج عنواف تحت الهرحمص
 البرناهج ىذا فص ورد ها أبرزو  ،(الفمسطينص الوطنص اإلجهاع برناهج) البعض أسهاه برناهج إلى 1979
 (.3: ص ،2115 الغزالف، أبو) :ها يمص

 والقوهية الوطنية الحقوؽ يطهس الذي 242 القرار أف هف السابؽ التحرير هنظهة هوقؼ تأكيد: أوالً 
 ىذا عمى القرار ىذا هع التعاهؿ يرفض ولذا. جئيفال كهشكمة شعبنا قضية هع ويتعاهؿ لشعبنا،
 .جنيؼ هؤتهر ذلؾ فص بها والدولية، العربية التعاهؿ هستويات هف هستوى أي فص األساس

 الفمسطينية، األرض لتحرير الهسمح الكفاح رأسيا وعمى الوسائؿ، بكافة التحرير هنظهة تناضؿ: ثاىياً 
قاهة . تحريرىا يتـ التص الفمسطينية األرض هف جزم أي عمى هقاتمةال الهستقمة الوطنية الشعب سمطة وا 
 .ونضالو  شعبنا ل الح القوى هيزاف فص التغيير هف الهزيد إحداث يستدعص وىذا

 اآلهنة، والحدود وال مح االعتراؼ اهنو فمسطينص، كياف هشروع أي ضد التحرير هنظهة تناضؿ: ثالثاً 
 .الوطنص ترابو فوؽ ه يره وتقرير العودة فص حقوقو هف شعبنا وحرهاف الوطنص الحؽ عف والتنازؿ

 الدولة إقاهة فص التحرير هنظهة استراتيجية تحقيؽ لهتابعة ىص تتـ، تحريرية خطوة أية إف: اً رابع
 .السابقة الوطنية الهجالس قرارات فص عمييا الهن وص الديهقراطية، الفمسطينية

 سبيؿ فص الهواجية أقطار اتحاد أجؿ هف قياهيا، دبع الفمسطينية الوطنية السمطة تناضؿ: اً ثاهى
 .الشاهمة الوحدة طريؽ عمى كخطوة الفمسطينص، التراب كاهؿ تحرير استكهاؿ

. األىداؼ ىذه تحقيؽ هف ويَهكِّف يخدـ، الذي التكتيؾ الاورة قيادة تضع البرناهج ىذا ضوم عمى: تاسعاً 
 (.69 - 68: ص ،2112 حواتهة،)

 الهراقب أف ىؤالم يرى حيث. التنازالت بداية أو التسوية، هسمسؿ بداية الجديد ؼاليد ىذا تبنص وكاف
 هف العربص الهوقؼ وسمبية األردف، وأحداث الشعار، ىذا تبنص بيف ها يربط أف إال يهكنو ال الح يؼ
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 فيهف النظر تعيد بأف الفمسطينية، لماورة رسالة أبمغ 1971 أيموؿ هجازر كانت حيث األحداث، ىذه
 حرب ستخوض التص العربية الشعبية الجهاىير عمى بالهراىنة النظر تعيد وأف الحمفام، هعسكر عتبرىـت

 السياسص البرناهج فص واضح تغيير بداية واُعتبر كبيًرا، تغييًرا الهوقؼ ىذا حهؿ فقد. الشعبية التحرير
 واقعية رؤية نحو لفمسطينية،ا السياسية اإلستراتيجية فص جديدة انطبلقة بهاابة كاف والذي فتح، لحركة
  .(52: ص ،2117 أحهد،. )والسمهص السياسص بالحؿ تقبؿ

 عف والتخمص التنازالت تقديـ بالضرورة يعنص ال الهرحمص البرناهج أف البعض يرى أخرى، جية هف
 الهراحؿ هف هرحمة كؿ فص هنيا هطموب شعبيا، بقضايا الهمتزهة والاورية الواعية فالسياسة. األىداؼ

 هرحمة، كؿ فص ال راع أطراؼ هختمؼ لحجـ ت ورىا هف انطبلًقا لمنضاؿ، الهركزية الحمقة تحدد أف
 التناقضات كؿ هف واالستفادة االستراتيجص اليدؼ تحقيؽ عمى وقدرتيا لماورة الذاتية القوى نهو وهدى
ف. ال راع تطور يفرزىا التص  عمى عنيا ةندح ال ب ورة الظروؼ تفرضيا ها كايراً  الهساوهات وا 

ف. الهناضؿ الحزب  تفرض بؿ هساوهة، كؿ عف االهتناع إعبلف تفرض ال حًقا الاوري الحزب هيهة وا 
 لهبادئو هخمً ا عنيا، هندوحة ال هحتهة داهت ها الهساوهات جهيع عبر يبقى، كيؼ الحزب هعرفة
 .(5: ص ،2115 أبراش،. )الاورية ولهيهتو الطبقية

 فص الطروحات ىذه أفرزتو ها وهراقبة الفتحاوي، السياسص لمخط العمهيةو  التحميمية القرامة أف إال
 عمى ح ؿ الذي التغير هدى حوؿ واضحة ة ور  الهراقب، أو الباحث لدى ؿشكّ ت البلحقة، الهراحؿ
 األار فأ القوؿ ويهكننا. والتحوالت الهشاريع ىذه عف نجـ ها خبلؿ هف الفتحاوي، السياسص الفكر

 فص واضح وتغيير الفمسطينية، التوقعات سقؼ انخفاض نحو يسير كاف ليا، لهباشرا والتأاير الواضح
 أحهد،) .تحقيقيا أجؿ هف أ بلً  الحركة نشأت التص الغايات هف كبير جزم عف وتخؿ   األىداؼ،
 (53 ص ،2117

 

 السمهي والحل أوسمو هرحمة

 داخؿ هتعدًدة انشقاقات هرحمصال البرناهج تبنص تـ أف بعد خا ة ،1974 عاـ بعد ها السنوات شيدت
 إذا عها النظر وبغض. الجديدة التوجيات ىذه عمى الحركة قيادات بعض اعترض حيث فتح، حركة
 قبؿ هف رةيّ هس أنيا أو الهعارضيف، ىؤالم لدى ذاتية تنظيهية فكرة عف تعبر الهعارضة ىذه كانت
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 لزعزعتيا وتسعى وسياستيا، اهشروعي فص فتح تعارض كانت التص العربية والحكوهات الدوؿ بعض
ضعافيا،  هف اوخارجي االنشقاقات، خبلؿ هف داخميا الحركة عمى أاَّر الهرحمية السياسة ىذه تبنص فإف وا 

 هف وهشاكؿ، ألزهات فتح تعرضت الهرحمة ىذه وفص. الطروحات ىذه عمى الشعبية الفعؿ ردود خبلؿ
 حركة حققت العربص الهستوى وعمى. الهسمح كفاحال فكرة عف التخمص بعد ةالداخمي اتاالنشقاق أبرزىا
 ووحيد شرعص كههاؿ العربية الدوؿ قبؿ هف بيا الرسهص االعتراؼ أىهيا عديدة، سياسية تطورات فتح

 العبلقات واهتدت الهتحدة، األهـ فص الهراقب  فة الهنظهة إعطام إلى إضافة الفمسطينص، لمشعب
 العربية العوا ـ هف العديد فص ةيتهايم هكاتب ؼ.ت.ـ ؿ حوأ ب العالـ، دوؿ هف لمعديد الفمسطينية
 التص لمهواقؼ نتيجة ذلؾ وكاف الفمسطينية، القضية تجاه واضحاً  تغييراً  الدولص الهوقؼ وشيد. والعالهية

 (.54 - 53: ص ،2117 أحهد،) .تباعا الهنظهة تبنتيا

 لمفمسطينييف تضهف تسوية تحقيؽ ةهحاول عمى الفترة تمؾ فص عرفات بقيادة فتح حركة هراىنة وكانت
 واتجيت ،1967 حزيراف هف الرابع بحدود فمسطينية دولة فص والهتهاؿ حقوقيـ، هف األدنى الحد

 الهجمس دورة فص تـ حيث االتجاه، ىذا إلى السبعينيات هنذ الفتحاوية رأسيا وعمى الفمسطينية السياسة
 181 و 338 و 242 بالقراريف االعتراؼ ائر،الجز  فص 1988 عاـ نوفهبر 15 فص عقدت التص الوطنص
عبلف  الطروحات وأ بحت. اإلسرائيمييف هع هباشرة هفاوضات فص الدخوؿ إلى دهي الذي االستقبلؿ، وا 
 (.12: ص ،2111 الفمسطينص، الوطنص الهعموهات هركز) .واضحة الفمسطينية السمهية

 

 :حهاس حركةب التعريف: الثالث الهبحث

 بشكؿ 1948 عاـ األولى النكبة هنذ الفمسطينص الشعب عايشيا عدة عواهؿ فاعؿت نتيجة حهاس نشأت
 التطورات:  ىها أساسييف عاهميف عف العواهؿ ىذه وتتفرع خاص بشكؿ 1967 عاـ وىزيهة عاـ،

 فص اإلسبلهية ال حوة وتطور ،1987عاـ نياية حتى إليو آلت وها الفمسطينية لمقضية السياسية
 إلسرائيؿ، العدام بتزايد األولى االنتفاضة وساىهت. الاهانينات هنت ؼ فص وإلي و مت وها فمسطيف
 اإلخواف حركة شيدت األولى، االنتفاضة فهع ،اورية تقاـو االحتبلؿ حركات شكؿ عمى وتوظيفو
 سياسية اجتهاعية حركة إلى دينية دعوية حركة هف تحوالً   غزة وقطاع الغربية الضفة فص الهسمهيف
 التحرير هنظهة عف نفسيا تهييز عمى دائهاً  الجديدة الحركة حر ت وقد. حهاس ةحرك بتأسيسيا
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 بيف خياراتيا تراوحت حيث ليا، بديبلً  نفسيا تطرح أنيا وبدا ف ائميا، عف فقط وليس الفمسطينية
 هع يتوامـ بها وتوجيييا عمييا السيطرة وهحاولة داخميا هف والعهؿ الهنظهة راية تحت االنضوام
 :ص ،2111 هحيسف،. )الفمسطينص التهايؿ جبية عمى وتحدييا خارجيا هف العهؿ أو حهاس، برناهج

2). 

 تعهؿ وطنية شعبية هقاوهة حركة وىص اإلسبلهية، الهقاوهة لحركة الهخت ر االسـ ىو( حهاس)و
 هف أرضو وتحرير الظمـ هف وخبل و الفمسطينص الشعب تحرر لتحقيؽ الهبلئهة الظروؼ توفير عمى
 .الحديث االستعهار قوى قبؿ هف الهدعوـ ال ييونص لمهشروع والت دي ، الغا ب بلؿاالحت

 حركة هف جزم وىص الجياد، لهفيوـ الواسع بالهعنى جيادية حركة أنيا عمى أسست حهاس وحركة
 البحر، إلى النير هف فمسطيف لتحرير األساسص الهدخؿ ىص النيضة ىذه أف تؤهف اإلسبلهية، النيضة

 الشعب أبنام  فوؼ فص وهتجذر واسع شعبص تيار عف عهمص تعبير أنيا إذ شعبية حركة وىص
 يحهؿ عدو ضد لمعهؿ اابتاً  أساساً  اإلسبلهية والهنطمقات العقيدة فص يرى اإلسبلهية واألهة الفمسطينص
  فوفيا فص حهاس حركة وتضـ األهة، فص النيوض هشاريع لكؿ هضاداً  وهشروعاً  عقائدية هنطمقات

 .ال ييونص الهشروع وهواجية ال راع تبعات لتحهؿ الهستعديف وهبادئيا بأفكارىا ؤهنيفاله كؿ
 (.348: ص ،2111 حجازي،)

 

 الحركة تطور

 كػاف النػاس أف إلى يرجع ذلؾ فص السبب ولعؿ الوقت، بنفس وهدىشاً  قياسياً " حهاس" حركة تطور كاف
 نيايػػػة فػػػص كانػػػت الحركػػػة نشػػػأة أف هػػػف الػػػرغـ فعمػػػى وروحػػػانص، دينػػػص كهخمػػػص الحركػػػة إلػػػى ينظػػػروف

 القػػوة حيػػث هػػف" فػػتح" حركػػة بعػػد الاانيػػة الحركػػة تعتبػػر كانػػت التسػػعينات بدايػػة هػػع أنيػػا إال الاهانينػػات
 غيرىػػا، هػػف أكاػػر دينػػص طػػابع ذات تعتبػػر التػػص تمػػؾ لمحركػػة تأييػػداً  الهػػدف أكاػػر وكػػاف الشػػعبص، والتأييػػد
 الهقاوهػػة حركػػة سػػكانيا ينا ػػر التػػص الهػػدف أكاػػر هػػف والخميػػؿ غػػزة هػػدينتص تعتبػػر الهاػػاؿ، سػػبيؿ فعمػػى

 .اهلل كراـ أخرى هدف إلى بالنظر اإلسبلهية،
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 التأييػػد هػػدى فيػػو النتػػائج أظيػػرت ،2114 عػػاـ الوطنيػػة النجػػاح جاهعػػة بيػػا قاهػػت إح ػػائية دراسػػة وفػػص
 (2114 الوطنية، النجاح جاهعة) .الجنوب هناطؽ فص الحركة ليذه الكبير

 سػػيارة ضػد ،1987 األوؿ كػانوف 6 فػص  ػييونص شػاحنة سػػائؽ نفػذه الػذي اآلاػـ تػداماالع حػادث وكػاف
 جباليػػا هخػػيـ فػػص الفمسػػطينص الشػػعب أبنػػام هػػف أربعػػة استشػػياد إلػػى وأدى عػػرب عهػػاؿ يسػػتقميا  ػػغيرة
 النفير عبلفإب الرد فكاف الفمسطينص، شعبنا جياد هف جديدة هرحمة بدخوؿ إعبلناً  الفمسطينييف، لبلجئيف

 ديسػػػهبر هػػػف عشػػػر الخػػػاهس يػػػوـ حهػػػاس اإلسػػػبلهية الهقاوهػػػة حركػػػة عػػػف األوؿ البيػػػاف و ػػػدر. اـالعػػػ
 وىػػص الغاشػػـ، ال ػػييونص االحػػتبلؿ ضػػد الفمسػػطينص الشػػعب جيػػاد فػػص جديػػدة هرحمػػة ببػػدم إيػػذاناً  1987
 . الهقاوهة فص الحربة رأس فييا اإلسبلهص التيار يهاؿ هرحمة

 كػػؿ ال ػػييونية االسػػتخبارات أجيػػزة واسػػتنفرت ال ػػييونص، عػػدوال قمػػؽ" حهػػاس" حركػػة بػػروز أاػػار وقػػد 
 وبقيػة ،لئلضػرابات الجهػاىير اسػتجابة االحتبلؿ سمطات الحظت أف وها وقياداتيا، الحركة لر د قواىا

 توالػػت حتػػى الحركػػة، هياػػاؽ و ػػدور انطبلقتيػػا، هنػػذ هنفػػردة الحركػػة ليػػا دعػػت التػػص الهقاوهػػة فعاليػػات
 .  التاريخ ذلؾ هنذ وأن ارىا الحركة كوادر تاستيدف التص االعتقاالت

 تمػػؾ وطالػػت ،1989 هػػايو/ أيػػار شػػير فػػص آنػػذاؾ الحركػػة ليػػا تعرضػػت اعتقػػاالت حهمػػة اكبػػر وكانػػت
 .  ياسيف أحهد الهجاىد الشيخ الهؤسس القائد الحهمة

 1989 عػػاـ شػػتام فػػص. ال ػػياينة الجنػػود أسػػر شػػهمت التػػص الحركػػة لػػدى الهقاوهػػة أسػػاليب تطػػور وهػػع
 فػص الحركػة ضػد كبيػرة اعتقػاالت حهمػة جػرت 1991 عػاـ االحػتبلؿ جنػود ضػد السكاكيف حرب وابتكار
 هجػػرد واعتبػػرت وقياديييػػا، الحركػػة رهػػوز هػػف أربعػػة بإبعػػاد االحػػتبلؿ سػػمطات وقاهػػت ،1991/ديسػػهبر
  . عالية بأحكاـ فاعميا يقاضى جناية لمحركة االنتساب

 القسػاـ الػديف عػز الشػييد كتائب العسكري جناحيا تأسيس عف عبلفاإل هنذ جديداً  طوراً  الحركة ودخمت
 االحػػػتبلؿ جنػػػود ضػػػد هت ػػػاعدًا، هنحػػػى الجديػػػد الجيػػػاز نشػػػاطات أخػػػذت وقػػػد 1991 عػػػاـ نيايػػػة فػػػص

 عمػػى قاهػػت توليػػدانو، نسػػيـ الجنػػدي أسػػر عهميػػة الحركػػة هقػػاتمو نفػػذ 1992 ديسػػهبر وفػػص وهسػػتوطنيو،
 وزرام رئػػيس واتخػػذ الحركػػة، وكػػوادر أن ػػار ضػػد شرسػػة تقػػاالتاع بحهمػػة ال ػػييونية السػػمطات إارىػػا
 الجهػاعص، اإلبعػاد فػص سػابقة كػأوؿ شػعبنا رهػوز هػف رهػزاً  415 بإبعػاد قراراً  رابيف إسحاؽ األسبؽ العدو
 الهتشػبث لمهناضػؿ رائعػاً  نهوذجػاً  اإلسبلهص والجياد" حهاس" حركتص هبعدو وقدـ.  حهاس لحركة عقاباً 
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 إبعػػادىـ عمػػى عػػاـ هػػرور بعػػد عػػودتيـ عمػػى الهوافقػػة إلػػى رابػػيف اضػػطر ههػػا اهف،الػػ كػػاف هيهػػا بأرضػػو
 . لبناف جنوب فص الزىور هرج فص هؤقت هخيـ فص العرام فص قضوه

 هرتفعػاً  هعػدالً 1993العػاـ سجؿ حيث العسكري جيازىا وال" حهاس" حركة نشاط اإلبعاد عهمية توقؼ لـ
 تنػاهص هػع ترافػؽ ال ػييونص، االحػتبلؿ وجنػود الفمسػطينص الشػعب أبنػام بػيف الجهاىيريػة الهواجيػات فص

 فػرض الشػعبية الهقاوهػة هوجػة تنػاهص أعقاب وفص وهستوطنيو، االحتبلؿ جنود ضد العسكرية اليجهات
 .  الهقاوهة ت اعد هف لمحد هحاولة فص غزة وقطاع الغربية الضفة عمى هشدداً  إغبلقاً  العدو

 بحػػؽ جريهػػة تنفيػػذ عمػػى غولدشػػتايف بػػاروخ يػػدعى ييػػودي بصإرىػػا هسػػتوطف أقػػدـ 1994/ فبرايػػر/وفػػص
 111نحػػو وجػػرح فمسػػطينياً  31 نحػػو الستشػػياد أدى ههػػا الخميػػؿ فػػص اإلبراىيهػػص الهسػػجد فػػص اله ػػميف

 . الييودي اإلرىابص بر اص آخريف

 وتوسػيع ال ػييونص االحػتبلؿ ضػد شػاهمة حرب إلعبلف" حهاس" حركة دفعت وتفاعبلتيا الجريهة حجـ
 وقػػؼ عمػى ال ػياينة إلرغػاـ فمسػطيف فػص العربيػة األرض يسػتوطف إسػرائيمص كػؿ لتشػهؿ عهمياتيػا دائػرة

  العزؿ الفمسطينييف الهدنييف ضد جرائهيـ

 

 :لمحركة العاهة الهبادئ

 هػػػف تحريرىػػػا و فمسػػػطيف، ارض فػػػص النيػػػر إلػػػى البحػػر هػػػف اإلسػػػبلهية الاقافػػػة و اإلسػػػبلهص الػػػديف نشػػر
 الخبلفػة بإقاهػة اهلل إال الػو ال رايػة رفػع الفمسػطينص، الشػباب لػدى الدينص وعصال ترسيخ وكذلؾ االحتبلؿ،
 (56: ص 2111)عودة،  .فمسطيف أرض عمى اإلسبلهية

 :الحركة أٌداف

 هيهػػػا اابتػػػة تبقػػػى األىػػػداؼ بعػػػض أف إال لوقػػػت وقػػػت هػػػف تتغيػػػر" حهػػػاس" الهقاوهػػػة لحركػػػة األىػػػداؼ
 :وأىهيا. الظروؼ عمييا اختمفت

 .هنيا الهستعهر طرد و فمسطيف أرض عمى اإلسبلهية الدولة إقاهة -1
 .هنيا طردوا التص ديارىـ إلى البلجئيف إعادة -2

 .الههكنة و الهتاحة السبؿ بكؿ الهحتؿ العدو هقاوهة -3
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 .لمحياة كهنيج لتطبيقو اإلسبلهص الديف إلى الفمسطينص الشباب إعادة -4

 لمهحتاجيف الهساعدات تقديـ -5

 التعاهػؿ فيجب طارئة، هحداات األوقات بعض فص تظير قد ألنو لمحركة، الرئيسية األىداؼ ىذه تعتبر
 .اأولوياتي و الحركة أىداؼ هف كاف وقعوىها وقت االنتفاضتيف ـعكد وقتيا، فص هعيا

 

 :الفمسطيىية القوى هن الحركة هوقف

 والهػػؤارة ،بيػػا الهحيطػػة والعواهػػؿ ظروفيػػا، وتقػػدر االحتػػراـ، تبادليػػا فحهػػاس الوطنيػػة لمحركػػات بالنسػػبة
 حهػػػاس  و. ال ػػػميبص الغػػػرب أو الشػػػيوعص لمشػػػرؽ والمىػػػا تعطػػػص ال داهػػػت هػػػا يػػػدىا عمػػػى وتشػػػد فييػػػا،
 سػند ليا بأنيا فمسطيف، تحرير اجؿ هف الفمسطينية الساحة عمى العاهمة الوطنية االتجاىات كؿ تطهئف
 وال توحد تبدد، وال  وفت تفرؽ، وال تجهع وهستقببل، حاضرا وعهبل، قوال كذلؾ، إال تكوف ولكف وعوف،
 الجانبيػة، الخبلفػات وجػو فص الباب تغمؽ حهيدة، وهساع هخمص، وجيد طيبة، كمهة كؿ تاهف تجزيم،

 اسػػتعداد عمػػى وحهػػاس. الػػنفس عػػف الػػدفاع حػػؽ إدراكيػػا هػػع الهغرضػػة، واألقػػواؿ لمشػػائعات ت ػػفص وال
 هوضػػػوعية هناقشػػػة فمسػػػطينية،ال القضػػػية حػػػوؿ والدوليػػػة، الهحميػػػة السػػػاحة عمػػػى الهسػػػتجدات الهناقشػػػة
 .اإلسبلهية الرؤية ضوم عمى اله محة هع اختبلفيا أو انسجاهيا، هدى عف تكشؼ

 هقاوهػػػة فػػػص واالجتيػػػادات الػػػرؤى لكػػػؿ تتسػػػع الفمسػػػطينص الػػػوطنص العهػػػؿ سػػػاحة أف" حهػػػاس" تػػػرى -0
 قػػػػوىال جهيػػػػع عمػػػػى ينبغػػػػص غايػػػػة الفمسػػػػطينص الػػػػوطنص العهػػػػؿ وحػػػػدة أف وتعتقػػػػد ال ػػػػييونص، الهشػػػػروع
 . إلييا الو وؿ أجؿ هف العهؿ الفمسطينية والفعاليات والف ائؿ

 عمػػػى العاهمػػػة والفعاليػػػات والف ػػػائؿ القػػػوى جهيػػػع هػػػع والتنسػػػيؽ التعػػػاوف إلػػػى" حهػػػاس" تسػػػعى - 2  
 . االختبلؼ هواقع عمى االتفاؽ وهساحات الهشتركة القواسـ تغميب قاعدة هف انطبلقاً  الساحة،

 الفمسػطينص الػوطنص لمعهػؿ  ػيغة أيػة أف وتػرى الهشػترؾ، الوطنص العهؿ يزلتعز " حهاس" تسعى - 3  
 بالعػػػدو االعتػػػراؼ وعػػػدـ فمسػػػطيف، تحريػػػر عمػػػى بالعهػػػؿ االلتػػػزاـ أسػػػاس عمػػػى تقػػػوـ أف يجػػػب الهشػػػترؾ،

 . فمسطيف هف جزم أي عمى الوجود حؽ إعطائو أو ال ييونص،



43 

 سػػاحة فػػص االجتيػػادات تباينػػت أو نظػػرال وجيػػات فػػص الخبلفػػات بمغػػت هيهػػا أنػػو" حهػػاس" تعتقػػد - 4  
 لفػض السػبلح، أو العنػؼ يسػتخدـ أف كاف، هف لكائف ،األحواؿ هف بحاؿ يجوز ال فإنو الوطنص، العهؿ

 . الفمسطينية الساحة داخؿ والت ورات اآلرام فرض أو ،اإلشكاالت حؿ أو الهنازعات

 أو عرقػػص أو دينػػص أسػػاس مػػىع تهييػػز غيػػر هػػف الفمسػػطينص الشػػعب قضػػايا عػػف" حهػػاس" تػػدافع - 5  
 وتػؤهف وطنػو، وتحرير أرضو عف الدفاع فص وطوائفو فئاتو بكؿ الفمسطينص، الشعب بحؽ وتؤهف فئوي،
 ( 22)هيااؽ حركة حهاس، ص . وهسيحييو بهسمهيو واحد شعب الفمسطينص الشعب بأف

 

 :الفمسطيىية لقضيةا لتطورات حهاس هواكبة

 التص الهعادية الشاهمة الحهمة رغـ وىص ال ييونص، الهشروع ةهواجي فص أولى كقوة حهاس حركة تقؼ
 الفمسطينص الشعب وتهنح استهرارىا الفمسطينية لمقضية تحفظ التص الرئيسية القوة زالت ها ليا تعرضت
 الذي ال ييونص لمهشروع الت دي بإهكانية اقة العالـ وأحرار واإلسبلهية العربية األهة أبنام وجهيع
: ص ،2119 يوسؼ،. )وتدهيره ىزيهتو بإهكانية وأهبلً  الذىبص، ع ره التسعينات ةبداي هنذ يعيش
111.) 

 العرب بيف حضاري  راع قضية إسرائيؿ هع ا راعي أف حهاس لحركة يتضح أخذ أف بعد
 الهشروع هع ال راع فص أساسية قواعد عف التنازؿ التسوية طروحات تضهنت أف وبعد والهسمهيف،
 إلسرائيؿ التنازؿو  ،فمسطيف أرض فوؽ الوجود فص وحقو ال ييونص بالكياف عتراؼاال هنياو  ال ييونص

 التحرير هنظهة قيادات هف استجابة لقيت التص الظروؼ ىذه هاؿ فص. فمسطيف هف األكبر جزمال
 أنو يدرؾ فمسطيف فص اإلسبلهص التيار أ بح ليذا الهسمح، الكفاح إستراتيجية تراجعت ، الفمسطينية

 الدوؿ أولويات سمـ أدنى إلى الفمسطينية القضية تراجع: األوؿ :اانيف أهريف هرده عظيهاً  ياً تحد يواجو
فرازاتو ال ييونص الهشروع هواجية هف الفمسطينية الاورة هشروع تراجع: الاانصو  ،العربية  هوقع إلى وا 
 .التعايش ىذا شروط فص الخبلؼ وح ر هعو التعايش

 ضد الظالهة القهعية ال ييونية االحتبلؿ لسياسات السمبية اآلاار وتراكـ التراجعيف ىذيف ظؿ وفص 
 بد ال كاف وخارجيا، فمسطيف داخؿ الفمسطينص الشعب لدى الهقاوهة فكرة ونضوج الفمسطينص، الشعب
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 الشيخ وهجهوعة 1981 عاـ الجياد أسرة فص هبلهحو بدأت جيادي، إسبلهص فمسطينص هشروع هف
 . وغيرىا 1983 عاـ ياسيف أحهد

 الهشروع يواجو جديد هشروع لبروز الكفاية فيو بها نضجت قد الظروؼ كانت 1987ة سنة نياي وهع
 حركة فكانت والخارجية، الداخمية التحوالت هع تتناسب جديدة أسس عمى ويقوـ واهتداداتو ال ييونص
 .العواهؿ ىذه تفاعؿ عف العهمص التعبير حهاس اإلسبلهية الهقاوهة

 طبيعيةكرد فعؿ طبيعص هف الشعب الفمسطينص عمى  حهاس اإلسبلهية لهقاوهةا حركة جامت وقد 
 التيار لدى الهتهيز والوعص الفمسطينص، الشعب لدى العاـ الوعص وأسيـ، حيث بيا هر التص لظروؼا

 عقد فص تتكوف هبلهحو بدأت الذي اإلسبلهية الهقاوهة حركة هشروع بمورة فص الفمسطينص اإلسبلهص
 اإلسبلهص لمتيار الجهاىيرية القاعدة تييئة تـ كها الهقاوهة، ألجيزة أجنحة تكويف تـ حيث . الاهانينات
 .1986 عاـ هنذ ال ييونص االحتبلؿ هع الجهاىيري ال داـ لهسيرة العهمص باالستعداد

 الغربية الضفة فص وبيرزيت النجاح جاهعات فص االحتبلؿ سمطات هع الطبلبية الهواجيات ىهتاس وقد
 هقاوهة فص الفمسطينية الجهاىير النخراط البلزهة الظروؼ إنضاج فص غزة، فص اإلسبلهية هعةوالجا

جراماتو ، الظالهة سياساتو وأف خا ة ، االحتبلؿ  ضهير فص راكهت قد القيرية وأساليبو القهعية وا 
 . االحتبلؿ هقاوهة فص واالستبساؿ الهقاوهة نزعة الجهاىير،

 سيارة ضد ،1987ديسهبر/األوؿ كانوف 6 فص  ييونص شاحنة سائؽ ذهنف الذي االعتدام حادث وكاف
 جباليا هخيـ فص الفمسطينص الشعب أبنام هف أربعة استشياد إلى وأدى عرب عهاؿ يستقميا  غيرة
 النفير بإعبلف الرد فكاف الفمسطينص، شعبنا جياد هف جديدة هرحمة بدخوؿ إعبلناً  الفمسطينييف، لبلجئيف

 ديسهبر هف عشر الخاهس يوـ حهاس اإلسبلهية الهقاوهة حركة عف األوؿ يافالب و در. العاـ
 وىص ، الغاشـ ال ييونص االحتبلؿ ضد الفمسطينص الشعب جياد فص جديدة هرحمة ببدم إيذاناً  1987
 . الهقاوهة فص الحربة رأس فييا اإلسبلهص التيار يهاؿ هرحمة

 قواىا كؿ ال ييونية االستخبارات أجيزة واستنفرت ال ييونص، العدو قمؽ حهاس حركة بروز أاار وقد 
 وبقية ،لئلضرابات الجهاىير استجابة االحتبلؿ سمطات الحظت أف وها وقياداتيا، الحركة لر د

 توالت حتى الحركة، هيااؽ و دور انطبلقتيا، هنذ هنفردة الحركة ليا دعت التص الهقاوهة فعاليات
 . التاريخ ذلؾ هنذ وأن ارىا ةالحرك كوادر استيدفت التص االعتقاالت
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 1989 عاـ شتام فص. ال ياينة الجنود أسر شهمت التص الحركة لدى الهقاوهة أساليب تطور وهع  
 فص الحركة ضد كبيرة اعتقاالت حهمة جرت 1991 عاـ االحتبلؿ جنود ضد السكاكيف حرب وابتكار
 هجرد واعتبرت وقياديييا، لحركةا رهوز هف أربعة بإبعاد االحتبلؿ سمطات وقاهت ، 1991/ديسهبر

 (.2119 لئلعبلـ، الفمسطينص الهركز. )عالية بأحكاـ فاعميا يقاضى جناية لمحركة االنتساب
 القساـ الديف عز الشييد كتائب العسكري جناحيا تأسيس عف اإلعبلف هنذ جديداً  طوراً  الحركة ودخمت 

 االحتبلؿ جنود ضد هت اعدًا، ىهنح الجديد الجياز نشاطات أخذت وقد 1991 عاـ نياية فص
 عمى قاهت توليدانو، نسيـ الجندي أسر عهمية الحركة هقاتمو نفذ 1992 ديسهبر وفص وهستوطنيو،

 وزرام رئيس واتخذ الحركة، وكوادر أن ار ضد شرسة اعتقاالت بحهمة ال ييونية السمطات إارىا
 الجهاعص، اإلبعاد فص سابقة كأوؿ شعبنا رهوز هف رهزاً  415 بإبعاد قراراً  رابيف إسحاؽ األسبؽ العدو
 الهتشبث لمهناضؿ رائعاً  نهوذجاً  اإلسبلهص والجياد حهاس حركتص هبعدو وقدـ.  حهاس لحركة عقاباً 

 إبعادىـ عمى عاـ هرور بعد عودتيـ عمى الهوافقة إلى رابيف اضطر هها الاهف، كاف هيها بأرضو
 .لبناف جنوب فص الزىور هرج فص هؤقت هخيـ فص العرام فص قضوه

 هرتفعاً  هعدالً 1993العاـ سجؿ حيث العسكري جيازىا وال حهاس حركة نشاط اإلبعاد عهمية توقؼ لـ
 تناهص هع ترافؽ ال ييونص، االحتبلؿ وجنود الفمسطينص الشعب أبنام بيف الجهاىيرية الهواجيات فص

 فرض الشعبية الهقاوهة جةهو  تناهص أعقاب وفص وهستوطنيو، االحتبلؿ جنود ضد العسكرية اليجهات
 الهركز) . الهقاوهة ت اعد هف لمحد هحاولة فص غزة وقطاع الغربية الضفة عمى هشدداً  إغبلقاً  العدو

 (.2119 لئلعبلـ، الفمسطينص

 

 :حهاس لحركة السياسية والبراهج الهواقف: الرابع الهبحث

 هع وتتفؽ لتحقيقو، تسعىو  لو وتدعو السبلـ هبدأ ضد ليست نياأ حهاس حركة بيانات هف اتضح
 العادؿ السبلـ هع لكنيا جو هف السبلـ وحسف الجوار، العالـ يسود فأ أىهية عمى العالـ دوؿ جهيع
 وتقرير واالستقبلؿ والعودةتو، حريبنيؿ  حقو استعادة هف ويهكنو ،الفمسطينص لمشعب الحقوؽ يعيد الذي

 الشعب طهوحات تمبص ال اآلف، حتى ليياإ التو ؿ تـ التص االتفاقات فأ ترى والحركة. اله ير
 -هف وجية نظر حهاس  – عادلة غير اتفاقات فيص ،تطمعاتو هف األدنى لمحد تستجيب وال الفمسطينص

ولت عميو هف است فيها ابحقي الي وتعترؼ ا،اعتدائي عمىإسرائيؿ  وتكافئ بشعبنا، والضرر الظمـ وتمحؽ
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 عف بالتنازؿ الهظموـ وهطالبة الهنت ر الطرؼ شروط رضوف إلهبلم هحاولة وىصالحقوؽ الفمسطينية، 
 (.99: ص ،2111 عدواف،). حقوقو

 فإنيا بنودىا، كانت أيا أو ه درىا، كاف أياً  ،السياسية التسوية هبدأ أفيروف  حهاس قيادات أفخا ة 
 تعارضو ها وىذا فمسطيف، أرض هعظـ فص الوجود بحؽ (ال ييونص) لمعدو التسميـ عمى تنطوي

 حؽ هفو  العودة، حؽ هف الفمسطينص الشعب أبنام هف الهبلييف حرهاف عميو يترتب أنو خا ة حركة،ال
قاهة الفمسطينية، األرض كاهؿ عمى الهستقمة الدولة بنام حؽ هفو  اله ير، تقرير  الهؤسسات وا 

 ااغت بي هباركة إسبلهية أرض فمسطيف أرض بأف تنادي التص حهاس فكرة هع يتعارض وىو. الوطنية
 .هنيا الهحتؿ وطرد استرجاعيا أجؿ هف الجياد الهسمهيف واجب وهف عنوة، ال ياينة

 العشر هبارؾ ونقاط( وبيكر شولتز)هشاريع التسوية هاؿ:  هشروع الحركة رفضت فقد ذلؾ، عمى وبنامً 
 حتى طرحت التص التسوية هشاريع أخطر أف حهاس وتعتقد. واشنطف- هدريد وهسيرة شاهير وخطة
 سبتهبر 13 بتاريخ واشنطف فص عميو التوقيع تـ الذي (أوال أريحا - غزة) اتفاؽ هشروع ىص اآلف

 اتفاقات هف تبلىا وها الطرفيف بيف الهتبادؿ االعتراؼ ووايقة ،(ؼ.ت.ـ) وقيادة إسرائيؿ بيف ـ1993
 بشرعية الهقر هضهونيا هف فقط ليس االتفاقات ىذه خطورة وتأتص وغيرىا، وطابا القاىرة أسهام حهمت
طبلؽ ، العربية ال ييونية العبلقات وتطبيع ، فمسطيف أنحام جهيع عمى ال ييونية السيادة  يد وا 
ف فمسطينص، طرؼ وهوافقة رضا هف الخطورة تأتص بؿ فحسب، الهنطقة عمى ال ييونية الييهنة  كاف وا 

 الشعب وحرهاف نص،الفمسطي الهمؼ إغبلؽ يعنص ذلؾ ألف. حقيقياً  تهايبلً  الفمسطينص الشعب يهاؿ ال
 عمييا، لمح وؿ الهشروعة الوسائؿ استخداهو أو الهشروعة، بحقوقو الهطالبة حؽ هف الفمسطينص،

 ذلؾ عمى يترتب ووطنو،وها أرضو فوؽ العيش هف الفمسطينص الشعب هعظـ حرهاف تكريس عف فضبلً 
 العربية لشعوبا ذلؾ يتعدى بؿ فحسب، الفمسطينص الشعب عمى تأايرىا يقت ر ال قد نتائج هف

 (2111 الفص،. )واإلسبلهية

 

 :السياسي حهاس برىاهج

 حاليًا، الهطروحة التسوية خطورة هف تراه عمى بنام السياسص برناهجيا أسس حهاس حركة وضعت لقد
 :  يمص ها عمى يقوـ هوقفاً  الحركة تبنت لذلؾ الفمسطينص، الشعب حقوؽ عمى السمبية ونتائجيا
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 .عنيا الناجهة واالتفاقات التسوية، بخطورة سطينصالفم الشعب توعية - 1 

 والتعبير عنيا، الناجهة واالتفاقات التسوية لهسيرة الهعارضة الفمسطينية القوى تكتيؿ عمى العهؿ - 2 
 .والدولية والعربية الفمسطينية الساحات فص هوقفيا عف

 ال ييونص، الكياف هع وضاتالهفا هف االنسحاب بضرورة ؼ.ت.ـ فص الهتنفذة القيادة هطالبة - 3 
 .والهستقبؿ الحاضر فص والشتات، فمسطيف فص شعبنا وجود ييدد الذي أريحا - غزة اتفاؽ عف والتراجع

 وعدـ ، الهفاوضات هف باالنسحاب وهطالبتيا الهعنية، واإلسبلهية العربية بالدوؿ االت اؿ - 4
 العدو هواجية فص جانبنا إلى الوقوؼال ييونص،و  الكياف هع العبلقات تطبيع لهؤاهرة االستجابة
 (. 2119 لئلعبلـ، الفمسطينص الهركز) .وهشروعو ال ييونص
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 6004 عام الفمسطيىي السياسي االىقسام: الرابع الفصل

 6004 لسىة التشريعية االىتخابات: األول الهبحث. 

 التشريعية ىتخاباتباال  حهاس حركة فوز بعد السياسية األحداث: الثاىي الهبحث. 

 أسباب االىقسام السياسي.: الثالث الهبحث 

 الهطمب األول: األسباب الخاصة بحركة حهاس.

 الهطمب الثاىي: خالف حهاس هع هىظهة التحرير.

 الهطمب الثالث: أسباب خاصة بحركة فتح.

 الهطمب الرابع: العواهل الهحمية واإلقميهية.
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 :6004 عام الفمسطيىي يالسياس االىقسام :الرابع الفصل

______________________________________________________ 

 :الهقدهة

 تسميط هف بد ال الوطنية، األىداؼ تحقيؽ عمى السياسص االنقساـ تركيا التص النتائج إلى لمو وؿ
 طينيةالفمس ةالساح شيدت فقد االنقساـ، ىذا إلى وأدت سبقت التص السياسية األحداث عمى الضوم
 هباشر بشكؿ ساىهت أحداااً  ذلؾ أعقب حهاس، بفوز وانتيت ،2116 سنة التشريعية االنتخابات إجرام
 . األهنص الفمتاف حالة فص والدخوؿ االنقساـ إحداث فص

 :6004 لسىة الفمسطيىية التشريعية االىتخابات: األول الهبحث

 1996 عاـ فص جرت التصالرئاسية  تاالنتخابا فص الهشاركة رفضب اً قرار لقد اتخذت حركة حهاس 
 قرارىذا ال أف إال هضهونيا، هف الفمسطينية القضية أفرغ الذي أوسمو اتفاؽ ظؿ فص تأتص بأنيا هتذرعة

 ال أنيا حهاس أكدت لذلؾ هرجعيتو، تحت أو أوسمو التفاؽ هظمة يكوف لف - حهاسكها أعمنت  –
 حتى استعاض أف بعد اآلف أوسمو عف الحديث هجرد الحركة وانتقدت أوسمو إلى هوقفيا فص تستند
 تفاىهات اـ( ببلنتيشف واي) واتفاؽ الخميؿ كاتفاؽ أخرى بهرجعيات الفمسطينية السمطة هف هوقعوه

 لف ال ييونص الطرؼ أف جهيعيا أكدت والتص هؤخرًا، الشيخ شـر اتفاؽ اـ( .. تينت) وخطة( هيتشؿ)
نيام اله ير تقرير وحؽ الهستقمة والدولة يفوالبلجئ القدس  عيد عمى تنازالت أية يقدـ  .االستيطاف وا 

 وهكاناً  زهاناً  تختمؼ الفتوى بأف تهابلً ) الحالص الفمسطينص الواقع هع تهاهاً  يتوافؽ حهاس هوقؼ أف كها
 عمى الشرعية إلضفام هخ  اً  1996 عاـ التشريعص الهجمس دور كاف حيث( أشخا اً  وحتى
 حهاس دخوؿ أف واضحاً  وبات. فتح حركة هف ىـ أعضائو هعظـ أف يهاالس السياسية السمطة قرارات

 وبأحقّيتو الغا ب بالكياف واعترافاً  هقرراتو، عمى وتأهيناً  أوسمو، التفاؽ تشريعاً  يعنص الهجمس ىذا فص
 (39، ص: 2119)غساف،  .فمسطيف أرض باماص
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 السياسص االنقساـ ىص ،2117 ةسن خبلؿ الداخمص الفمسطينص الوضع هيزت التص األبرز السهة كانت
 هرحمة فص ودخؿ الحهرام الخطوط تجاوز والذي الداخمص، الفمسطينص ال راع عف الناتج والجغرافص

 الرئاسة خمفيها وهف وحهاس، فتح حركتص بيف الخبلؼ وحالة 2117 سنة بدأت حيث. العظـ كسر
 عمى الهفروض الح ار  ؿتوا فقد هختمفة؛ بأشكاؿ وهت مة هستهرة الفمسطينيتاف، والحكوهة

 األولى، ىنية إسهاعيؿ حكوهة عمى السياسص ضغطيا الفمسطينية الرئاسة تابعت بينها الفمسطينييف،
لى حيناً  الشعبص االستفتام إلى بالمجوم تيدد وراحت  إلى الحاجة بحجة آخر، حيناً  الهبكرة االنتخابات وا 
 المجنة شروط تقبؿ جديدة حكوهة تشكيؿ خبلؿ هف وذلؾ الح ار؛ فؾ تتيح أخرى فمسطينية حكوهة
 األهنص، الفمتاف إطار توسيع عمى يعهؿ وعمنص، خفص هنظـ، عهؿ كمو ذلؾ وتخمؿ. الدولية الرباعية

 وتوفير األهف ضبط عمى وطنية، وحدة حكوهة أو حهاس حكوهة نوعيا، كاف هيها الحكوهة قدرة وشؿّ 
 (.2: ص ،2117 الزيتونة، هركز) .ديةالعا حياتيـ هوا مة لمناس تتيح األهاف هف حالة

 عبد بف اهلل عبد السعودي العاىؿ الطرفيف، بيف العاـ هطمع شيدىا التص الداهية الهواجيات دفعت وقد
 وقؼ بيدؼ الهكرهة، هكة فص لقام لعقد الفريقيف قادة إلى 29/1/2117 فص دعوة توجيو إلى العزيز
 هف كؿ وهف وحهاس، فتح قيادتص هف فورياً  ترحيباً  يتلق دعوة وىص. وطنص حوار فص والبدم االقتتاؿ
 فص العنيفة األهنية ال داهات توا ؿ يهنع لـ ذلؾ أف إال. العربية والجاهعة واألردف وسوريا ه ر
 اتفاؽ إعبلف عف وأسفر أياـ، ابلاة استهر والذي ،6/2/2117 فص هكة لقام انعقاد يوـ إلى غزة، قطاع
 وطنية، وحدة حكوهة تشكيؿ وعمى الداخمص، االقتتاؿ تحريـ عمى تفاؽاال اإلعبلف تضهف وقد. هكة

 التعددية هبدأ وفؽ السياسية الشراكة هبدأ وتأكيد ؼ،.ت.ـ وتطوير إ بلح إجرامات فص والهضص
 (.2: ص ،2117 الزيتونة، هركز) .السياسية

 فص عصالتشري الهجمس اقة عمى الوطنية الوحدة حكوهة حازت الهشاورات، هف شير وبعد
 وتهاؿ. طويبلً  تعهر لف الحكوهة تمؾ أف عمى دلت هؤشرات ابلاة برزت قد أنو إال ،17/3/2117
 فمسطينص طرؼ ووجود إسقاطيا، تستيدؼ إسرائيمية – أهريكية وضغوط خطط وجود فص أوليا

 .األهريكية الهخططات هع لمتجاوب هستعد  فتح حركة عمى هحسوب

 حقيقياً  تعاوناً  فتح فص الهتنفذ األهنص والتيار الفمسطينية الرئاسة إبدام عدـ فص فتهاؿ الاانص الهؤشر أها
 هؤشراً  القوهص لؤلهف هستشاراً  دحبلف هحهد تعييف وكاف. وتنظيهيا األهنية األجيزة ضبط هجاؿ فص
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 عهؿ وتعطيؿ إفشاؿ فص كاف الهظاىر أبرز أف غير. الهراقبيف هف والكاير حهاس رأي فص ت عيدياً 
 .لبلستقالة واضطراره القواسهص، ىانص الوطنية الوحدة وزارة وفص اخميةالد وزير

 عمى فتح فص الهتنفذ التيار بيا قاـ التص الهيدانية اإلجرامات هجهوعة فص الاالث الهؤشر وتهاؿ
 حرس توسيع فص ذلؾ وتهاؿ. أهريكية خطط هف تسرب ها هع كبير بشكؿ تتوافؽ والتص األرض،
دخاؿ زه،وتجيي وتدريبو الرئاسة  والهدربيف عباس لمرئيس الهواليف األهف عنا ر هف عن ر 511 وا 

 الهوالية لمعنا ر الهنسوبة واالغتياؿ الخطؼ عهميات وكارة األهنية، الحواجز وعهؿ ه ر، فص
 (.3: ص ،2117 الزيتونة، هركز) .2117 هايو/ أيار هنت ؼ فص خ و اً  ودحبلف، عباس لمرئيس

، عدؿ الهجمس التشريعص الفمسطينص القانوف األساسص 3002ط هارس فص أواسإضافة إلى ذلؾ، ف
هارس  81وفص   ، أي قبؿ نحو اهانية أشير.3003لمهرحمة االنتقالية الذي كاف قد  در فص يوليو 

هارس كمؼ  81وفص اليوـ التالص    ادؽ الرئيس الفمسطينص عمى تعديؿ القانوف األساسص. 3002
ف سر المجنة التنفيذية لهنظهة التحرير الفمسطينية، والذي ترأس فص هحهود عباس )أبو هازف(، أهي

السابؽ لجنة االنتخابات الفمسطينية، بتشكيؿ الحكوهة الفمسطينية الجديدة، التص هر تشكيميا بأزهات 
وخبلفات هتعددة، تهحورت حوؿ ال بلحيات الهنوطة برئيس الوزرام وبأعضام وزارتو، وحوؿ بعض 

، نالت حكوهة أبو هازف اقة 3002أبريؿ  31وفص   تارىا أبو هازف فص حكوهتو.الشخ يات التص اخ
هايو أدى رئيس الحكوهة وأعضاؤىا اليهيف الدستورية أهاـ الرئيس  8الهجمس التشريعص، وفص 

 (.10، ص: 3002. )خميؿ، الفمسطينص ياسر عرفات

فعة جديدة، خا ة إار قياـ وزارة هع تعييف رئيس وزرام فمسطينص، اكتسبت جيود التسوية السمهية دو  
وتقسـ ىذه الخارطة إلى   .3002هايو  8الخارجية األهريكية بنشر النص الرسهص لخارطة الطريؽ فص 

، ويتعيد الفمسطينيوف فص ىذه الهرحمة بوقؼ 3002ابلاة هراحؿ، األولى تهتد هف إعبلنيا وحتى هايو 
ييا الخارطة، ويتزاهف ذلؾ هع إجرامات غير هشروط لمعهميات العسكرية، حسب خطوات تنص عم

ههاامو هف الجانب اإلسرائيمص، ويقوـ الجانباف باستئناؼ التعاوف األهنص استنادًا لخطة تينيت، كها 
وتشترط قياـ الجانب الفمسطينص بإجرام إ بلحات سياسية شاهمة إعدادًا إلعبلف الدولة الفمسطينية، بها 

جرام انتخابات حرة ونزيية.فص ذلؾ وضع دستور فمسطينص، واستحد كها   اث هن ب رئيس الوزرام، وا 
، بحيث يعود الوضع إلى ها 3000سبتهبر  31تشترط انسحاب إسرائيؿ هف الهناطؽ التص احتمتيا هنذ 

، 3002وحتى ديسهبر  3002أها الهرحمة الاانية التص تهتد هف يونيو   كاف عميو قبؿ ذلؾ التاريخ.
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ار إقاهة دولة فمسطينية هستقمة ذات حدود هؤقتة، يتزاهف هعيا إجرامات فتن ب الجيود فييا عمى خي
أها الهرحمة الاالاة فيص تيدؼ إلى تعزيز اإل بلح واستقرار الهؤسسات   إضافية بشأف الهستوطنات.

اإلسرائيمية، هف أجؿ التو ؿ إلى  -الفمسطينية، واألدام األهنص الفمسطينص، والهفاوضات الفمسطينية 
  .3002لوضع الدائـ فص العاـ اتفاؽ ا

هع تعييف رئيس وزرام فمسطينص، اكتسبت جيود التسوية السمهية دفعة جديدة، خا ة إار قياـ وزارة و  
وتقسـ ىذه الخارطة إلى   .3002هايو  8الخارجية األهريكية بنشر النص الرسهص لخارطة الطريؽ فص 

، ويتعيد الفمسطينيوف فص ىذه الهرحمة بوقؼ 3002ابلاة هراحؿ، األولى تهتد هف إعبلنيا وحتى هايو 
غير هشروط لمعهميات العسكرية، حسب خطوات تنص عمييا الخارطة، ويتزاهف ذلؾ هع إجرامات 
ههاامو هف الجانب اإلسرائيمص، ويقوـ الجانباف باستئناؼ التعاوف األهنص استنادًا لخطة تينيت، كها 

حات سياسية شاهمة إعدادًا إلعبلف الدولة الفمسطينية، بها وتشترط قياـ الجانب الفمسطينص بإجرام إ بل
جرام انتخابات حرة ونزيية. كها   فص ذلؾ وضع دستور فمسطينص، واستحداث هن ب رئيس الوزرام، وا 

، بحيث يعود الوضع إلى ها 3000سبتهبر  31تشترط انسحاب إسرائيؿ هف الهناطؽ التص احتمتيا هنذ 
، 3002وحتى ديسهبر  3002أها الهرحمة الاانية التص تهتد هف يونيو   كاف عميو قبؿ ذلؾ التاريخ.

فتن ب الجيود فييا عمى خيار إقاهة دولة فمسطينية هستقمة ذات حدود هؤقتة، يتزاهف هعيا إجرامات 
أها الهرحمة الاالاة فيص تيدؼ إلى تعزيز اإل بلح واستقرار الهؤسسات   إضافية بشأف الهستوطنات.

اإلسرائيمية، هف أجؿ التو ؿ إلى  -واألدام األهنص الفمسطينص، والهفاوضات الفمسطينية الفمسطينية، 
 ( 1، ص: 3088)وفا،  .3002اتفاؽ الوضع الدائـ فص العاـ 

 االنقبلبص التيار هع الحسـ بهعركة أسهتو ها خوض عمى حهاس حركة أقدهت التطورات، تمؾ عقب
 حهاس ودافعت. غزة قطاع عمى السيطرة هف 14/6/2117-11 الفترة خبلؿ وتهكنت فتح، فص العهيؿ
 فتح، عمى هحسوبة هعينة فئة إال تستيدؼ لـ وأنيا اختيارًا، وليس اضطراراً  كاف بأنو بو قاهت عها
 الحد، ذلؾ إلى و مت أف إلى تدحرجت األهور ولكف القطاع، عمى السيطرة البداية فص تق د لـ وأنيا

 او حسهاً  كاف إف ح ؿ ها تعريؼ عف النظر وبغض أنو إال. اً انقبلب بو قاهت ها تسهية رافضة
 هرة ألوؿ جغرافص انقساـ حدوث: أبرزىا وهف الفمسطينية، الساحة عمى كبيرة كانت نتائجو فإف انقبلبًا،

 الفمسطينص، الوطنص العهؿ فص الخارجية العواهؿ تأاير قوة هدى وظيور السياسص، الشرخ جانب إلى
 تمؾ تسببت حيث الهقاوهة، هشروع وب ورة الفمسطينص، الوطنص الهشروع ب ورة كبير بشكؿ واإلضرار
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 األوساط وفص واإلسبلهية، العربية الجهاىير أوساط فص واإلحباط والنفور االستيام هف بحالة األحداث
 (.3: ص ،2117 الزيتونة، هركز) .الفمسطينص لمحؽ الداعهة العالهية

. الفمسطينية الشرعية إطار هف حهاس حركة إخراج إلى غزة داثأح بعد الفمسطينية الرئاسة توجيت
 عباس هحهود الرئيس لجأ الغربية، الضفة فص وهؤسساتيا حهاس ضد األهنية الحهبلت جانب فإلى
عبلف الوطنية، الوحدة حكوهة إقالة عمى أبرزىا ن ت اإلطار، ىذا فص أساسية كوسيمة الهراسيـ إلى  وا 
جرام الطوارئ، حالة إنفاذ هةحكو  وتشكيؿ الطوارئ، حالة  .هبكرة وتشريعية رئاسية انتخابات وا 

 هوقع حهاس فيو تحتؿ الذي التشريعص الهجمس وتجاىؿ تجاوز إلى ىذا الرئاسة توجو أدى وقد
لى العهؿ، عف هعطمة ىيئة إلى الهح مة فص تحوؿ والذي األغمبية،  ؼ.ت.ـ إلى الرئاسة لجوم وا 

 .قراراتيا عمى الشرعية  فة صتضف هرجعية إليجاد وهؤسساتيا

 فتح حركتص إعادة فص العديدة الفمسطينية أو العربية الهبادرات تنجح لـ ،2117 سنة نياية وحتى
يجاد جرى، ها تجاوز أجؿ هف لمحوار وحهاس  حركة رفضت حيث لؤلزهة؛ عميو وهتوافؽ هقبوؿ حؿّ  وا 

 أ ّرت حيف فص. فعموا عها بالكاهؿ تراجعوا إذا إال االنقبلبييف أسهتيـ هف هع التحاور والرئاسة فتح
 ضوم عمى أهوره يرتب طرؼ كؿ بدأ التباعد ىذا ظؿ وفص. هسبقة شروط دوف الحوار عمى حهاس
 .يواجيو الذي الواقع ضوم وعمى هوقفو،

 عف 2117 سنة خبلؿ الحركة داخؿ التدافع عّبر فقد فتح، حركة فص الداخمية األزهة هوضوع وفص
 يسعى أهنص تيار ىناؾ كاف وبينها. الهختمفة فتح قوى بيف و بلحيات إرادات راعو  حادة خبلفات
فشاؿ حهاس حكوهة إلسقاط  هساحات إليجاد يسعى آخر تيار ىناؾ كاف األهنية، بالوسائؿ تجربتيا وا 
 والطريقة غزة، قطاع عمى حهاس سيطرة أف غير. الفمسطينص البيت لترتيب وحهاس فتح بيف التفاىـ
 ها ضد عنا رىا تووحد بال دهة، فتح قطاعات جهيع أ ابت قد العسكري؛ حسهيا بيا تنفذ التص
 التص لئلجرامات فتح أعضام دعـ فص أسيـ ها وىو. الهشترؾ الوطنص ولمعهؿ لفتح هيينة ضربة رأتو

 .قيادتيا فص االستهرار فص الراىنة فتح لقيادة الفر ة هنح وفص حهاس، ضد عباس الرئيس اتخذىا
 (.4: ص ،2117 الزيتونة، هركز)
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 :باالىتخابات حهاس حركة فوز بعد السياسية األحداث: الثاىي الهبحث

 الهطمب األول: األحداث عمى الساحة اإلقميهية:
 :إلسرائيميا الهوقف

 يوليو/ تهوز حرب عف نتجت التص االىتزازات هجهوعة تستوعب أف 2117 سنة خبلؿ إسرائيؿ حاولت
 .الفمسطينص االنقساـ هف لبلستفادة سعت كها لبناف، ضدّ  2116

 هف والهحبط والهالص، واألخبلقص السياسص الفساد بهمفات الهاقؿ اإلسرائيمص السياسص والنظاـ الهجتهع
. التجربة هف والعبر الدروس يستخرج وأف بنفسو، اقتو يستعيد أف حاوؿ ونتائجيا، يوليو/ تهوز حرب
 كبيرة وبقدرة عالية، بديناهية يتهتع يزاؿ ها نظاهيـ أف همفاتيـ هع التعاهؿ فص اإلسرائيمييف ساعد وقد
 ىذا لكف. ق وره جوانب واستدراؾ نفسو، بتطوير لو يسهح هؤسساتص وببنام اإليجابص، النقد عمى

 فص األ ولية القوى  عود يهامو الذي الخطر تناهص هتزايد بشكؿ يدرؾ أخذ أخرى، جية هف النظاـ،
 الذي الوقت فص إذاللو؛ أو تركيعو يهكف هها تعد لـ يواجييا، أخذ التص إلنسافا نوعية وأف الهنطقة،

 اليجرة وتراجع األوؿ، ال ؼّ  قيادات وغياب الرواد، جيؿ انتيام هف اإلسرائيمص الهجتهع فيو يعانص
 .األهنية واألجيزة الجيش فص الهجنديف نوعية وتراجع الهتعة، اقافة وانتشار إسرائيؿ، إلى الييودية

 (.5: ص ،2117 الزيتونة، هركز)

 رئيس استقالة 2117 سنة شيدت فقد قيادتيـ، عف رضاىـ عدـ عف اإلسرائيمييف هف% 78 عّبر
 وأطاحت هن بييها، هف بشات بف ديفيد البحرية قائد واستقالة حالوتس، داف اإلسرائيمص الجيش أركاف

 ىذيف فص هكانو باراؾ إييود هحؿ ليحؿ العهؿ حزب وزعيـ الدفاع وزير بيرتس بعهير التطورات
 وأبراىاـ كاتساؼ، هوشيو الدولة برئيس الهالص أو األخبلقص الفساد همفات أطاحت كها. الهن بيف
 (.2 ص ،2116 الحيمة،) .لمشرطة العاـ الهفتش كرداي وهوشيو الهالية، وزير ىيرشزوف

 إلى اضطره هها إسرائيؿ، تاريخ فص الوزرام رئيس شعبية نسبة فص تدنص أسوأ هف أولهرت إييود وعانى
 خبلؿ وهف الفمسطينص، الشعب وقهع القدس، وتيويد االستيطاف هف هزيدال طريؽ عف  ورتو تحسيف
 عهمية فص الفمسطينص لمطرؼ حقيقية استحقاقات أية تقديـ وعدـ السياسية، الهفاوضات فص التشدد

 (.6: ص ،2117 الزيتونة، هركز). 2117 سنة طواؿ حدث ها وىو التسوية،
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لى الفمسطينص االنقساـ تكريس إلى إسرائيؿ سعتو   هباشر وغير هباشراً  طرفاً  ودخمت هنو، االستفادة وا 
 هكة، اتفاؽ وعارضت الوطنية، الوحدة وحكوهة حهاس، تقودىا التص الحكوهة إسقاط هحاولة فص

 سنة طواؿ وقاهت. الحكوهة إلسقاط فتح عمى الهحسوبة القوى بعض وسعص دايتوف خطة ودعهت
 412 الستشياد أدى هها غزة، قطاع فص خ و اً  الفمسطينص الشعب عمى وحشية باعتدامات 2117

 69671 هنيـ فمسطينياً  79495 االحتبلؿ سمطات واعتقمت إسرائيميًا، 13 سوى يقتؿ لـ بينها فمسطينيًا،
. 2117 سنة ايةني فص أسيراً  119551 االحتبلؿ سجوف فص األسرى عدد لي بح الغربية الضفة هف

 الهجمس عهؿ بذلؾ وعّطمت حهاس، هف هعظهيـ نائباً  47 لػ اعتقاليا االحتبلؿ سمطات ووا مت
 راـ فص فياض بقيادة الطوارئ حكوهة استهرار إلى عهمياً  أدى ها وىو حهاس، تقوده الذي التشريعص

لى اهلل، لى والقرارات، الهراسيـ إ دار فص عباس الرئيس استهرار وا   هحاربة فص لطرفيفا هضص وا 
 (.18 ص ،2118 عرب أبو) .الغربية الضفة فص وهؤسساتيا حهاس

 فصالسابؽ  القيادي وهف أبرز األحداث السياسية واألهنية التص رافقت فوز حهاس باالنتخاباتها  ّرح بو
 دعا حيف فص ،"حهاس تقودىا حكوهة فص الهشاركة فتح عمى العار هف" بأنو دحبلف هحهد فتح حركة

 رفض وبعد .السبلـ ونيج التحرير هنظهة باتفاقات االلتزاـ إلى القادهة الحكوهة عباس هحهود ئيسالر 
 يوـ سمـ الذي ىنية إسهاعيؿ برئاسة حكوهتيا الحركة شكمت حهاس، حكوهة فص الهشاركة الف ائؿ

 قوبمت الحكوهة لكف عباس، هحهود الرئيس إلى حكوهتو بأعضام قائهة ـ 2116 آذار/هارس 19
 هف كاير سحب خبلؿ هف بيا لئلطاحة داخمية وبهحاوالت عهميا، عرقؿ هشدد إسرائيمص ح ارب

حداث  بلحياتيا  .ـ 2116 عاـ طواؿ الداخمية القبلقؿ وا 

 سعيد الشييد آنذاؾ الداخمية وزير شكؿ الجديدة، الحكوهة هع التعاطص األهنية األجيزة لرفض ونظرا
 لحد و مت واسعة حهمة عمييا شنت فتح حركة لكف ،"فيذيةالتن القوة"بػ تعرؼ هساندة قوة  ياـ

 الظرؼ ىذا وفص .غزة فص اغتياالت حهمة هع بالتزاهف وذلؾ األخرى، األهنية األجيزة هع اال طداـ
 ونجحت ليها، التابعة واألجيزة وفتح حهاس هسمحص بيف االشتباكات لوقؼ الجيات هف العديد تحركت

نشام اتاالشتباك وقؼ فص التحركات ىذه  األهور لكف الطرفيف، بيف العبلقات وضبط تنسيؽ لجنة وا 
: ص 2112، واتجيت حركة حهاس إلى غزة وسيطرت عميو. )عهير، واال طداـ لمتوتر هجددا عادت
45 - 46) 
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 خبلؿ هف الفمسطينص االنقساـ تكريس إلى كذلؾ سعتو  غزة؛ لقطاع خانؽ بح ار إسرائيؿ قاهتو 
عادة الهفاوضات، بوقؼ اهلل راـ فص ووحكوهت عباس هحهود تيديد  هع لبلتفاؽ عاد ها إذا الح ار، وا 
 هف التنازالت وانتزاع شروطيا، لفرض أفضؿ فر اً  سيعطييا كاف االنقساـ فإف وبالتأكيد. حهاس
 كاف إذا ههكف، غير السبلـ تحقيؽ أف تدرؾ نفسو، الوقت فص كانت، إسرائيؿ لكف. الفمسطينص الجانب
. هنقو ة الشرعية سمطتو أف أو الفمسطينييف، جهيع باسـ التحدث عمى قادر غير أو ضعيفًا، عباس

 إعطام فص إطبلقاً  جادة تكف لـ نفسيا إسرائيؿ ألف قدهيو عمى يقؼ لف التسوية هسار فإف وبالتالص
 ال الهتشرذـ، الفمسطينص الوضع أف كها حقوقيـ؛ هف دوليًا، بو الهعترؼ األدنى، الحدّ  الفمسطينييف

 ،2117 الزيتونة، هركز) .بيا اآلخريف إلزاـ أو التسوية، تسويؽ عمى قادراً  فمسطينص طرؼ أيَّ  يجعؿ
 (. 8: ص

 الفمسطينص، الوضع: شهمت ىواجس، خهسة 2009 سنة فص اإلسرائيمية العسكرية الهؤسسة عاشت
يراف  األوسط، الشرؽ جاهت الجديدة األهريكية اإلدارة لسياسة األهنية واألبعاد النووي، وهشروعيا وا 
 وأخيراً  اهلل، وحزب حهاس إلى إشارة فص الهنطقة، فص" الراديكالية الجيات"بػ" إسرائيؿ" تسهييا ها وتسمح
 اإلسرائيمية العسكرية الهؤسسة ووا مت". إسرائيؿ"لػ الهجاورة العربية الساحات فص األوضاع استقرار
 سياؽ فص 2007 سنة هطمع ُأقرت التص ،(Tefen 2012) 2012 تيفيف خطة تنفيذىا 2009 سنة خبلؿ

 هركزية اتجاىات الخطة وتتضهف. 2006  يؼ فص لبناف عمى اإلسرائيمية الحرب دروس استخبلص
 التدريبات، هناحص فص القدرات وتحسيف القوات، وتشكيبلت الجيش، أذرع قوة تعاظـ هياديف فص

 اإلسرائيمية العسكرية الهوازنة وبمغت. والتسمح القتالية، والوسائؿ األسمحة، وشرام الذخيرة، واحتياطيات
 هع دوالر، هميار 13.5 إلى 2010 سنة فص سترتفع والتص دوالر، هميار 12.4 نحو 2009 لسنة الهعمنة
 تقؿ ال سبلح هبيعات إيرادات بينيا هف العسكرية، الهوازنة فص عادة تدرج ال سرية بنوداً  ىناؾ أف العمـ
 (.9 - 8: ص ،2119 التنفيذي، صالهمخ). دوالر همياري عف

 استراتيجية تطبيؽ وحاولت. والجغرافيا السياسة فص الفمسطينص االنقساـ تكريس إلى إسرائيؿ وسعت
 بتيويد فيو تقـو الذي الوقت فص حقيقية، نتائج دونها هستهراً  التسوية هسار إبقام أساس عمى قائهة

 األقؿ عمى أو تقويض، عمى عهمت هقابؿال وفص. القدس هنطقة فص وخ و اً  واإلنساف، األرض
 الهمخص) .االقت ادي والح ار العسكري العهؿ خبلؿ هف غزة قطاع عمى حهاس سيطرة إضعاؼ،
 (.12: ص ،2119 التنفيذي،
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 :العربي الهوقف

 ها وىو الفمسطينية، القضية عمى سمبص بشكؿ نفسو يعكس والهتفكؾ الهترىؿ العربص الوضع يزاؿ ها
 األرض، عمى الحقائؽ فرض وفص شروطو، فرض فص اإلسرائيمص الجانب يستاهرىا رةكبي فر اً  يوفر
 فص والتشرذـ االنقساـ حالة سوماً  الوضع زاد وقد. العربص العالـ فص جديدة اختراقات تحقيؽ هحاولة وفص

 . نفسو الفمسطينص الوسط

 الداخمية األوضاع أف غير الفمسطينص، الشأف فص الفاعؿ دورىا لعب فص استهرت ه ر الكبرى الشقيقة
 الحكوهة هخاوؼ هف أّجج القطاع عمى سيطرتيا اـ السمطة، لحكوهة حهاس وقيادة ه ر، فص

 القوهص أهنيا اعتباراتيا فص تضع اله رية الحكوهة ظمت كها اإلسبلهص، التيار تجاه اله رية
 فقد ولذلؾ. األهريكية الضغوط عف فضبلً  إسرائيؿ، هع بالتسوية الهتعمقة والتزاهاتيا القوهية، والتزاهاتيا

 ودعهت التسوية هسار دعهت كها الداخمص، االقتتاؿ فتيؿ ونزع الفمسطينص، ال دع لرأب ه ر سعت
 التزاهاتيا بحجة غزة، قطاع هع الوقت هعظـ هغمقة حدودىا عمى وأبقت فياض؛ وحكوهة عباس الرئيس

ضعافاً  القطاع، ح ار فص هشاركة عهمياً  كاف ذلؾ أف هع والدولية، السياسية  التص الهقالة لمحكوهة وا 
 العربص البلعب لتظؿ الفمسطينية األطراؼ كافة هع التوا ؿ خيوط عمى أبقت ه ر لكف. ىنية يقودىا

 (.8: ص ،2117 الزيتونة، هركز) .الفمسطينص الشأف فص الرئيسص

 سنة طواؿ حهاس ةحرك هع قطيعتيا وفص التسوية، لهسار دعهيا فص األردنية الحكوهة واستهرت
 األردنية الحكوهة أف غير. فياض وحكوهة عباس الرئيس تدعـ أف الطبيعص هف كاف ولذلؾ ،2117
 الحالة عمى سمباً  ذلؾ ينعكس أف واحتهاالت الداخمص، الفمسطينص االقتتاؿ إلى بقمؽ تنظر كانت

 البديؿ الوطف فكرة جيعتش إلى النيائص شكميا فص التسوية عهمية تؤدي أف تخشى كانت كها األردنية،
 أكار عبلقة إلقاهة والسعص حهاس، حركة هع الخطوط فتح إلعادة الحقاً  دفعيا ها وىو األردف، فص

 .الفمسطينية األطراؼ هع توازناً 

 استهر كها فيو، الفمسطينييف البلجئيف هعاناة استهرت لبناف، فص االنقساـ حالة استهرار ظؿ وفص
ذا. الهدنية حقوقيـ هف بالعديد التهتع هف حرهانيـ  اقتبلع بحجة البارد نير هخيـ عمى اليجـو كاف وا 

 بأبنيتو بالهخيـ لحقت التص الكاراية واآلاار الهأساة فإف لبنانص، إجهاع شبو حالة هاَّؿ قد اإلسبلـ فتح
 عهمية هف الخشية وتجددت ال هيـ، فص الفمسطينييف البلجئيف هجتهع ضربت قد واقت اده، وسكانو
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 المبنانية األطراؼ هف والعديد الفمسطينية األطراؼ أف غير الهخيهات، فص الفمسطينص الوجود ضرب
لى انتشارىا؛ وهنع األزهة تطويؽ إلى سعت  فص الفمسطينييف لبلجئيف واألهنص السياسص التوظيؼ هنع وا 
 .الداخمص المبنانص الشأف

نشام هكة، اتفاؽ عقد فص بارز دور لمسعودية كاف  أف غير الفمسطينية، الوطنية وحدةال حكوهة وا 
 إسقاط هحاولة فص فمسطينية أطراؼ وهشاركة الح ار، هتابعة عمى األهريكص – اإلسرائيمص اإل رار
 وسيطرة القطاع، عمى حهاس بقيادة الهقالة الحكوهة سيطرة بسبب استانائص وضع نشوم اـ الحكوهة،
 فص اإلحباط هف حالة إلى أدى الغربية، لضفةا عمى فتح بدعـ الطوارئ وحكوهة الفمسطينية الرئاسة
 .العربية األوساط

 الحكوهة باعتبارىا اهلل راـ فص الطوارئ حكوهة هع الغربص، العالـ هع بالتناغـ العربية، البمداف تعاهمت
 بأية العربية البمداف تقـ ولـ. أعهاؿ تسيير حكوهة باعتبارىا الهقالة ىنية بحكوهة تعترؼ ولـ الشرعية،

 وه رية ويهنية سودانية هحاوالت وجرت. غزة قطاع عمى الخانؽ الح ار لفؾ حازهة فعمية اماتإجر 
 (.9: ص ،2117 الزيتونة، هركز) .تنجح لـ لكنيا وحهاس، فتح بيف لمتوفيؽ أخرى وعربية

 فص هشاركتيا وكانت الفمسطينية، القضية لحؿ العربية السبلـ بهبادرة هتهسكة العربية الدوؿ تزاؿ وها
 ل الحيها الهؤتهر استاهرتا وأهريكا إسرائيؿ أف غير التسوية، هسيرة لدفع هحاولة أنابوليس هؤتهر
 .التسوية عهمية فص جدية خطوات أية دونها

 التطبيع يرفض يزاؿ ها الفمسطينص، والتشرذـ االنقساـ نتيجة باإلحباط، اله اب العربص الشعبص الوضع
 فص الهحا ريف الفمسطينييف هع خ و اً  التضاهف، هف هختمفة أشكاالً  يظير يزاؿ وها إسرائيؿ، هع

 أف إال وه ر، األردف هع اإلسرائيمية التجارية العبلقات فيو تحسنت الذي الوقت وفص. غزة قطاع
 حكوهة وقياـ جديد، رئيس انتخاب إار فص وبروداً  تراجعاً  شيدت قد هوريتانيا هع السياسية العبلقات
 ضوم فص خا ة السابؽ، العيد هورواات هف هحرجاً  هوروااً  باعتبارىا العبلقات ىذه إلى تنظر جديدة،
 (. 9: ص ،2117 الزيتونة، هركز) .إسرائيؿ هع عبلقات ألية هوريتانيا فص الشعبية الهعارضة ت اعد

 كونيا هف واستفادت ،2009 سنة طواؿ الفمسطينص الشأف فص الرئيسص العربص البلعب ه ر ظمت
. دورىا تكريس فص وأهريكا" إسرائيؿ"بػ عبلقاتيا وهف القطاع، هع حدودىا وهف األكبر، ةالعربي الدولة

 جيود فإف ،(وسودانية ويهنية، وقطرية، سعودية، جيود ىناؾ كانت حيث) السابقتيف السنتيف وبخبلؼ
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 بتقديـ انتيت الحوار، جوالت هف العديد القاىرة شيدت حيث أساسص، بشكؿ ه رية كانت اله الحة
 سبؽ أنو حهاس ترى نواقص، لوجود حهاس عمييا وتحفظت فتح، عمييا وقعت لمه الحة ورقة ه ر
 تبادؿ  فقة فإف أخرى، جية وهف. اله ري الجانب واستيام غضب أاار ها وىو عمييا، االتفاؽ
 لنحو استهر الذي اله ري الدور تعّار شيدت شاليط اإلسرائيمص الجندي سراح إطبلؽ هقابؿ األسرى

ف هيهة، اختراقات حقؽ الذي األلهانص الوسيط الهمؼ ىذا عمى دخؿ بينها سنوات، ثابل  بمورة تتـ لـ وا 
  .نيائص بشكؿ ال فقة

 أو كعبم القطاع فص وحكوهتيا حهاس هع يتعاهؿ اله رية الحكوهة أدام أف الواضح هف كاف
 اـ اإلغااة، وشحنات عاتالتبر  إدخاؿ عمى والتضييؽ رفح هعبر إغبلؽ فص االستهرار وكاف ،"هشكمة"

 اإلنسانية، احتياجاتو هف% 50 بنحو القطاع تزود التص األنفاؽ عمى لمقضام الفوالذي الجدار بنام
 عهمية وهشاركة اهلل، راـ فص ولمسمطة لفتح اله ري النظاـ هف هيؿٌ  أنيا عمى حهاس اعتبرتيا هظاىر

فشاليا حهاس إسقاط فص  استقبلليتيا، عمى الهحافظة عمى رارىاإ  هف الرغـ عمى حهاس، أف غير. وا 
 أو سجاؿ فص اله رية الحكوهة هع تدخؿ لـ ولذلؾ وهكانتيا، ودورىا ه ر أىهية تدرؾ كانت أنيا إال

  .خ اـ

 ،2008 سنة هف الاانص الن ؼ فص حهاس هع العبلقة شيدتيا التص االنفراج حالة أ يبت األردف وفص
 حهاس بيف العبلقة همؼ وكاف. الذىبص هحهد الهخابرات رهدي إقالة بعد 2009 سنة خبلؿ بالجهود
 تابعتيا التص الهمفات هف واسعة، داخمية إخوانية نقاشات شيد الذي األردف، فص اإلخواف وجهاعة
 رغبة ىناؾ وكاف األردنية، الساحة عمى الهحتهمة النعكاساتو االىتهاـ، هف بهزيد األردنية السمطات
 الهؤتهر استضافة عف األردف اعتذرت أخرى، جية وهف. العبلقة يذهل" االرتباط فؾّ " فص واضحة
 .الغربية الضفة فص هؤتهرىا لعقد فتح دفعت التص العواهؿ أحد ذلؾ كاف وقد فتح، لحركة السادس

 (. 14 – 13: ص ،2119 التنفيذي، الهمخص)
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 الفمسطيىية: : األحداث السياسية بعد فوز حهاس باالىتخابات عمى الساحةالهطمب الثاىي
   :بين فتح وحهاس االقتتال الداخمي

نيام االنقساـ  عادت رحى التفاؤؿ تدور هجددا فص األروقة الشعبية الفمسطينية لجية تحقيؽ اله الحة وا 
 الذي خّيـ عمى حياة الفمسطينييف طيمة السنوات الهاضية.

فقد حهمت الفترة القريبة الهاضية هتغيريف أساسييف بالغا األىهية، ىها انت ار الهقاوهة الفمسطينية فص 
 قطاع غزة عمى العدواف اإلسرائيمص، وح وؿ الشعب الفمسطينص عمى دولة هراقب فص األهـ الهتحدة.

ر عمى قطاع غزة وفص الوقت الذي انتشى فيو برناهج الهقاوهة الذي تقوده حركة حهاس التص تسيط
بفعؿ االنت ار العسكري، فإف الن ر الدبموهاسص فص األهـ الهتحدة شكؿ رافعة ىاهة لحركة فتح التص 

 تشكؿ العهود الفقري لمسمطة الفمسطينية فص الضفة الغربية.
نجاز الدولة ضهف سياؽ  وهف األىهية بهكاف إدخاؿ الهستجدات الحا مة ها بعد  ّد العدواف وا 

 فمسطينية الداخمية، وفص القمب هنيا جيود اله الحة الوطنية واستعادة التوافؽ الداخمص.الهعادلة ال
وباإلهكاف ر د هجهوعة هف العواهؿ التص حّفزىا انت ار الهقاوهة عمى االحتبلؿ لجية دفع جيود 

 اله الحة إلى األهاـ، وذلؾ عمى النحو التالص:
 ،ضرورة الحاجة إلى الغطام الوطنص الجهعص فص  إدراؾ الهقاوهة الفمسطينية، وعمى رأسيا حهاس

هواجية االعتدامات والهخططات اإلسرائيمية، الذي يتيح ليا االبتعاد عف  دارة هشيد الحكـ 
 الهباشر ويجعميا أكار قدرة عمى الهناورة السياسية وحفظ وتطوير قدراتيا العسكرية واألهنية.

  خبلؿ هشاركة كافة الطيؼ الف ائمص الفمسطينص لوحة التوحد الهيدانص الرائعة التص تجسدت هف
فص هجرى الهعركة هع االحتبلؿ، والتص أابتت ضرورة االنتقاؿ إلى هسار الوحدة السياسية دوف 

 إبطام.
  الهوقؼ السميـ الذي أعمنتو حركة فتح فص وجو العدواف اإلسرائيمص، إدانة واستنكارا، وعدـ قياهيا

بية الداخمية فص قطاع غزة أو استغبلؿ ظروؼ الحرب لت فية بأية هحاوالت هف شأنيا إرباؾ الج
 حسابات خا ة هع حركة حهاس.

  رغبة حهاس فص استاهار االنت ار العسكري لتعزيز هوقعيا عمى الساحة الوطنية، واستعادة أسيـ
 تأييدىا الجهاىيرية التص فقدتيا تحت اقؿ سنص الح ار واالنقساـ الهاضية.
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 ادة حهاس أف الظرؼ الفمسطينص قد بات أكار تييؤا واستيعابا لفكرة اعتقاد طيؼ واسع هف قي
التوافؽ عمى استراتيجية وطنية شاهمة تعيد االعتبار لمهشروع الوطنص الفمسطينص، وت نع خارطة 

 طريؽ لمعهؿ الوطنص الهشترؾ، وتحدد سبؿ إدارة ال راع هع االحتبلؿ. 
زىا االنت ار الدبموهاسص فص األهـ الهتحدة، تنت ب هجهوعة هف العواهؿ التص حفّ فص الهقابؿ 

 وتجعؿ حركة فتح أكار اىتهاها وقربا هف تحقيؽ اله الحة، وذلؾ عمى النحو التالص:
  إدراؾ حركة فتح وقيادة السمطة الفمسطينية فص الضفة الغربية استحالة بموغ أي توافؽ أو أي شكؿ

ة أو الحكوهة اإلسرائيمية الهقبمة التص ُيتوقع هف أشكاؿ االلتقام السياسص هع حكوهة نتنياىو الحالي
 أف تنزع نحو هزيد هف اليهينية والعن رية فص إطار عبلقتيا هع الفمسطينييف.

  ارتفاع هنسوب اليهة الوطنية والحالة الهعنوية لقيادات وكوادر فتح عقب االنت ار الدبموهاسص فص
خضاعو لمحقوؽ الفمسطينية فص ظؿ األهـ الهتحدة، وت اعد الشعور بإهكانية تحدي االحتبل ؿ وا 

 االنت اريف: السياسص والعسكري.
  إدراؾ قيادة فتح والسمطة لضرورة اإلقبلع عف االستجابة لمضغوط األهريكية واإلسرائيمية والتوجو

نحو ترهيـ الداخؿ الفمسطينص، فص ظؿ التجاىؿ األهريكص الكاهؿ لندامات واحتياجات السمطة 
 لسياسات والهواقؼ اإلسرائيمية.وتهاىيو الكبير هع ا

  إدراؾ قيادة فتح والسمطة أف هرحمة ها بعد الدولة غير العضو ينبغص أف تتكمؿ بإعادة توحيد النظاـ
نيام االنقساـ.  السياسص الفمسطينص، وىو ها يستوجب الدفع باتجاه إنجاح جيود اله الحة وا 

 تص تتربص بالوضع الفمسطينص فص ظؿ استشعار قيادة فتح والسمطة لحجـ الهخاطر والتحديات ال
الهخططات واالعتدامات اإلسرائيمية، وهف بينيا سيناريوىات انييار السمطة وتفّجر األوضاع 

هف ضرورة هاسة لتوحيد ال ؼ  -هف زاوية نظرىا–األهنية فص وجو االحتبلؿ، وها يحتهو ذلؾ 
، 2010،  دام ها قبؿ الحوارأ)  الوطنص عمى هبادئ عهؿ وطنص هشتركة خبلؿ الهرحمة القادهة.

 (.5 - 4ص: 
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 :السياسي االىقسام أسباب: الرابع الهبحث

 حهاس:بحركة الهطمب األول: األسباب الخاصة 
عند الحديث عف أزهات تواجييا حهاس أو فتح فإف ذلؾ يجب أف يوضع فص إطاره الحقيقص، وليس 

 ا قّدـ الكاير لقضية فمسطيف وشعبيا.هف اإلن اؼ االنشغاؿ باتياـ ىذا الطرؼ أو ذاؾ، فكبلىه
جوىر الهشكمة ىو االحتبلؿ اإلسرائيمص وها يقوـ بو هف قتؿ وتدهير وسجف وح ار وتجويع لشعب و 

وتقدـ  فمسطيف، وهف تيويد ألرضيا. وبالتالص فإف التحدي األكبر ىو فص كيفية التخمص هف االحتبلؿ.
أساسًا إلى خطة التسوية، واآلخر )حهاس( يستند  الحركتاف برناهجيف هختمفيف أحدىها )فتح( يستند

ذا كاف اهة حديث عف أزهات فيو فص حقيقتو تعبيٌر عف عهمية إدارة كّؿ  أساسًا إلى خط الهقاوهة. وا 
غير أف الهشكمة  هنيها لبرناهجو ضهف الظروؼ الهتاحة، وها يواجو كؿ برناهج هف عقبات وتحديات.

 اكؿ بنيوية داخمية أو قمة الخبرة أو بسوم اإلدارة لدى أي  هف الطرفيف.تزداد تعقيدًا إذا تعمؽ األهر بهش
 فص هستقبميا عمى الخوؼ: األوؿويهكف القوؿ أّف ها دعا حهاس إلى التشبث بهوقفيا سببيف رئيسييف: 

 حهاس حركة هراىنة: الاانصو  .قدرتيا تعزز إهكانيات هف الفمسطينية لمسمطة يتوفر أف يهكف ها ظؿ
 .أوسمو اتفاقية هشروع وفشؿ السمطة ُعهر وديةهحد عمى

 وت عيد ،2000 عاـ األق ى انتفاضة واندالع( 2000 - 1999) ديفيد كاهب هؤتهر فشؿ بعدف
 خبلفاتو هنيها كؿ وتناسى وفتح، حهاس الطرفيف سياسة اقتربت لقهعيا، ههارساتو اإلسرائيمص االحتبلؿ

 أهاـ الطريؽ هيدت األجوام تمؾ أف إال. االحتبلؿ لهواجية الحركتيف أىداؼ فتوحدت االخر، هع
 كانت والتص ،2003 عاـ الطريؽ خارطة خطة هفاوضات فص لبلنخراط الفمسطينية القيادة عمى الضغط
( ياسرعرفات) الفمسطينص الرئيس غياب وشّكؿ.الفمسطينية الهقاوهة عمى القضام إلى األساس فص تيدؼ
 عميو، تختمؼ ال ولكف هعو تختمؼ كانت التص الفمسطينية، الف ائؿ بيف العبلقات إدارة فص تحوؿ نقطةً 
 (146، ص: 2005)الزبف،  .هعيا الت ادـ دوف الهختمفة السياسية براهجيا هع التعاهؿ أجاد فقد

 هوقؼ تعزيز فص حهاس حركة هع السياسص الخبلؼ توظيؼ عمى( عرفات ياسر) الراحؿ الرئيس عهؿ
 جام بينها وحهاس، فتح لحركتص السياسية البراهج بيف الت ادـ ادىفتف التفاوضص، التحرير هنظهة
 العهؿ ورفض السمهية الوسائؿ تبّنص تجاه وحسهاً  وضوحاً  أكار( عباس هحهود) الرئيس هوقؼ

 ضهف حهاس حركة لدهج( هازف أبو) الرئيس توجو ورغـ. اإلسرائيمص االحتبلؿ هواجية فص العسكري
 البراهج حوؿ هعيا وسط اتفاؽ إلى يتو ؿ لـ أنو إال الفمسطينية، طةالسم وهؤسسات السياسص النظاـ
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 النظاـ فص الحقاً  حهاس حركة انخراط بعد الحركتيف، بيف الخبلفات عكس الذي األهر السياسية،
 ( 18، ص: 2002)النواتص،  .التشريعية االنتخابات فص فوزىا إار الفمسطينص السياسص

سيجد أنيا هف النوع الهرتبط بإدارة الهرحمة وأجوائيا، وال عبلقة لو  غير أف الهدقؽ فص أزهة حهاس ىذه
، فإف شتى الضغوط لـ بالحكـ ـ تتجاوز السنةالحكـ عمى حكوهة ل ال عبورغـ أنو هف  ببنية حهاس.

تفمح فص إجبارىا عمى التنازؿ عف أي  هف اوابتيا، فضبًل عف أنيا فص ههارستيا لمحكـ ظمت تقدـ 
عيدة عف الفساد الهالص والسياسص واإلداري. إف جوىر األزهة التص تواجييا حهاس ليس نهاذج شفافة ب

هف حهمة الدكتوراه( وال نظافتيا،  14وزيرًا ىناؾ  22لو عبلقة بشرعيتيا أو كفامة حكوهتيا )هف بيف 
هبلمات إسرائيمية أهيركية. حهاس عدـ اتباع  كذلؾ ولكنو يعود إلى عدـ االستجابة لهجهوعة شروط وا 

لسياسة الحوار الوطنص هع الف ائؿ كافة، لتشكيؿ وحدة وطنية، أو حكوهة ائتبلفية عمى قاعدة برناهج 
الحد األدنى السياسص الهشترؾ، لكنيا فضمت أف تستهر وحيدة، فص هشروع الحكوهة الهتجانسة 

شرعص ووحيد  إضافة إلى عدـ اعتراؼ حهاس بهنظهة التحرير الفمسطينية كههاؿببرناهج غير هختمط. 
 ( 114، ص: 2006)بمقزيز، لمشعب الفمسطينص. 

 
 هع هبادئ هىظهة التحرير:خالف حهاس : الثاىي هطمبال

لكص نتعرؼ الخبلؼ الحقيقص هع ىذه الهبادئ ال بد هف الرجوع إلة هيااؽ حركة حهاس، وها تختمؼ 
 هع لم راع وطنصال الطابع عمى السياسص فكرىا فص فتح حركة تعتهدفيو هع حركة فتح، حيث 

 األهر الفمسطينييف، لكؿ شاهمة وطنية حركة نفسيا هعتبرة إيديولوجية، اتجاىات أي تتبفّ  فمـ إسرائيؿ،
 ال راع لهراحؿ تبعاً  التغيرات هف العديد إحداث هف هكنتيا التص الهرونة  فة الحركة أكسب الذي

 ها الحركة وبراهج هبادئ هقارنة بلؿخ هف واضحاً  ذلؾ ويبدو. الفمسطينية بالقضية الهحيطة والظروؼ
 بينها .2009 العاـ فص انعقد الذي السادس الهؤتهر فص أقّرتو الذي برناهجيا هع أوسمو اتفاؽ قبؿ

. الحركة هيااؽ فص واضحة دينية هرتكزات عمى السياسص فكرىا تكويف فص حهاس حركة تعتهد
 عمى الحركة هيااؽ فنصَّ  بحتة، ينيةد  بغة ذات عبارات عمى فمسطيف ألرض تعريفيا فص فاعتهدت

 حركة هيااؽ)". ذلؾ ألحد يحؽ وال هنو جزم بأي التفريط أو التنازؿ يجوز ال إسبلهص وقؼ أرض" أنيا
 ((11) الهادة ،1988 حهاس، االسبلهية الهقاوهة
 فمسطيف فص يحدث ها بأف فترى تاريخية، بأحداث لو وتحميميا لم راع رؤيتيا دعـ عمى حهاس وعهمت

 .ببعضيا األحداث ربط هف بد وال اإلسبلهية، األرض عمى والهغولية ال ميبية لمحهبلت اهتداد ىو
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 بإسرائيؿ االعتراؼ فرفضت هواقفيا، و اغت براهجيا الحركة وضعت الهرتكزات ليذه واستناداً 
 ،التفاوض عهمية فص الهشاركة عف واهتنعت بالهقاوهة، وتهسكت ،338و 242 األهف هجمس وبقراري
 تتعارض الفمسطينية القضية لحؿ الساعية الدولية والهؤتهرات السمهية الحموؿ إف" الهيااؽ حسب هعتبره

 (18، ص 2002)النواتص،  ".اإلسبلهية الهقاوهة عقيدة هع
هف الناحية القانونية فإف الحكوهة الفمسطينية ىص هعنية بتسيير الشؤوف الحياتية لمفمسطينييف فص ف

قد جعمت اتفاقات أوسمو هنظهة التحرير وليس السمطة ىص الجية الهعنية باالعتراؼ الضفة والقطاع، و 
بالكياف اإلسرائيمص وبالتفاوض هعو؛ ولـ يطالب أحٌد حكوهات السمطة الفمسطينية السابقة التسع 
 باالعتراؼ بإسرائيؿ أو نبذ اإلرىاب.. كها أف اتفاقات أوسمو وها تبلىا هف عبلقات وترتيبات لـ تمـز

 حركة فتح بالشروط التص يتـ اآلف هطالبة حهاس والحكوهة التص تقودىا بيا.
خط الهقاوهة الذي تهامو حهاس وهشروعيا اإلسبلهص واهتداداتيا اإلخوانية باإلضافة إلى الضغوط 

وبعبارة ، األهيركية عمى الدوؿ العربية ىو السبب الفعمص لهحاولة عزؿ حهاس عف هحيطيا العربص
لح ار اإلسرائيمص األهيركص )والعربص إلى حد  ها( ىو ح ار يفتقد هبرره القانونص، حتى أخرى، فإف ا

 وفؽ هعايير اتفاقات أوسمو نفسيا؛ وىو ح ار هرتبط بوجود حهاس فص الحكوهة.
 ،2006 يناير هف والعشريف الخاهس فص التشريعص، الهجمس انتخابات فص حهاس حركة فوز بعدف

 شّكمت فتح، لحركة هقعد 43 هقابؿ ،132 الػ الػهجمس هقاعد هجهوع هف هقعداً  76 عمى بح وليا
 وبدا. وطنية وحدة حكوهة فص هعيا التقاسـ الف ائؿ وبقية فتح حركة رفضت بعدها وحيدة الحكوهة
 اعترافاً  الحكوهص البياف يتضهف بأف حهاس حركة( هازف أبو) الرئيس طالب عندها واضحاً  الخبلؼ
 عمى حهاس حركة شددت حيف فص وقعتيا، التص االتفاقات بكافة وااللتزاـ يرالتحر  هنظهة بهرجعية
 اإلقرار حهاس حركة ورفضت. الفمسطينية القوى هختمؼ لتضـ وتفعيميا الهنظهة بنام إعادة ضرورة
 الهتحدة والواليات إسرائيؿ ففرضت بإسرائيؿ، واالعتراؼ أوسمو باتفاؽ واالعتراؼ الرباعية بشروط

 ( 1، ص 2006)جريدة القدس،  .حكوهتيا عمى هالياً  ح اراً  دولصال والهجتهع
 

 أسباب خاصة بحركة فتح:الهطمب الثالث: 
، وشيدت انتخاباتيا الداخمية وانتخابات اختيار السنويلـ تنجح فتح فص عقد هؤتهرىا  1989هنذ سنة 

هاميا. وكاف الكاير هف هف يهاميا فص الهجمس التشريعص )البرايهرز( ههارسات ال تميؽ بحركة عريقة 
وتعانص  عنا رىا يشكوف هف تفرُّد ودكتاتورية رئيسيا ياسر عرفات، لكف الوضع زاد سومًا بعد وفاتو.
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فتح اانيًا هف تآكؿ ر يدىا النضالص، إذ أف فتح التص نشأت لتحرير األرض غرب الضفة الغربية 
يا )التص تقود ـ. ت. ؼ( باالعتراؼ ( تنازلت عف ىذا اليدؼ، فقد قاهت قيادت1948)األرض الهحتمة 

% هف أرض فمسطيف، وأعمنت نبذ اإلرىاب ووّقعت عمى اتفاؽ 77بإسرائيؿ وحقيا فص الوجود عمى 
أوسمو وقادت تيار التسوية، واضطرت لقهع حركات الهقاوهة إيفاًم بالتزاهاتيا تجاه إسرائيؿ. وظيرت 

 وأهنية باإلسرائيمييف. فييا هجهوعات ورهوز عمى عبلقات سياسية واقت ادية 
 بسبب الفمسطينص، السياسص النظاـ فص الابلث السمطات بيف العبلقة فص إشكالية األحداث ىذه وأظيرت
 األسرى وايقة عف اإلعبلف وجام. ال بلحيات تحديد فص الوضوح وعدـ الن وص فص الغهوض
 عبر الفمسطينية، الساحة تشيده الذي لمتوتر حد وضع سبيؿ فص ،2006 عاـ هايو فص الوطنص لموفاؽ
 الحكوهة بيف التعاوف وضرورة البرلهانية، الكتؿ كافة بهشاركة وطنية وحدة حكوهة تشكيؿ إلى الدعوة

 ورئيس الهنظهة عمى الهفاوضات إدارة  بلحية وح ر األهنية، األجيزة وا  بلح الرئاسة، وهؤسسة
 الهتحدة الواليات فرضتو الذي  ارالح لهواجية الشعبية الوحدة إلى الوايقة دعت كها السمطة،
سرائيؿ  أدخمت التص التعديبلت بعد الوطنص الوفاؽ بوايقة ُتعرؼ باتت التص األسرى وايقة أف إال. وا 
 غياب ظؿ وفص. الوطنية الوحدة حكوهة هبدأ رسخت لكنيا اله الحة، تحقيؽ فص تنجح لـ عمييا،
 ورفضت الح ار، لرفع الدولية الهتطمبات يواكب ابه التعاوف تتيح والحكوهة الرئاسة بيف هشتركة رؤية
 بشروط اإلقرار هف كهخرج العربية السبلـ بهبادرة االعتراؼ( هازف أبو) الرئيس طرح حهاس حركة

 عمى الهيدانية الخبلفات ت اعدت هبكرة، ورئاسية تشريعية النتخابات دعوتو رفضت وكذلؾ الرباعية،
 (25، ص: 2007)أهاف،  .األرض
فص أزهة فتح يجد أف هشكمتيا أعقد بكاير هف هشكمة حهاس، إذ تعانص فتح أواًل هف هشكمة الهدقؽ 

بنيوية تنظيهية حقيقية، وتعانص اانيًا هف تآكؿ ر يدىا النضالص، وتعانص االاا هف حاالت استشرام 
    .الفساد فص أوساط العديد هف عنا رىا

بفعالية فص االنتفاضة، لكف فتح لـ  فتح شاركتهجهوعات كتائب شيدام األق ى التابعة لوال شؾ أف 
% هف شيدام الاورة 80تعد كها كانت هف قبؿ )عندها قدهت حتى نياية سبعينيات القرف العشريف نحو 

الفمسطينية وأسراىا( بعد أف نافسيا أو تجاوزىا أدام حهاس العسكري فص انتفاضة األق ى، كها أف 
 اختمط بهشاريع التسوية وبالعبلقة هع اإلسرائيمييف. برناهجيا النضالص أ بح باىتًا بعد أف

وهف جية االاة تعانص فتح هف حاالت استشرام الفساد فص أوساط العديد هف عنا رىا، وخ و ًا تمؾ 
 التص ح مت عمى هنا ب وهواقع فص السمطة الفمسطينية.
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هميوف  326كد سرقة الذي أ 1997وىص همفات كايرة، وتكفص اإلشارة لتقرير الهجمس التشريعص سنة 
دوالر، وىو هبمغ ىائؿ قياسًا بهيزانية السمطة الضئيمة، هها جعؿ التشريعص يحجب الاقة عف حكوهة 

 وتًا هقابؿ  وت واحد( ولكف الرئيس عندها شّكؿ حكوهتو الجديدة، احتفظ بهعظـ  56عرفات )
 الوجوه الهتيهة بالفساد هع إجرام بعض التنقبلت فص هواقعيا.

هاع عمى وجود فساد فص السمطة التص تقودىا فتح واستشرام هظاىره هف أكبر هظاىر كاف اإلج
% حسب استطبلعات الرأي لهؤسسات هعتهدة هحسوبة عمى 81اإلجهاع الفمسطينص، إذ و ؿ إلى 

 اتجاىات عمهانية هتوافقة هع خط السمطة الهؤيد ألوسمو.
القوؿ إف عرفات قد أحاط نفسو بامة هف  وىو ها اضطر قيادات فتحاوية كبيرة هاؿ هحهد جياد إلى

 الم وص والهبتزيف، أو حساـ خضر الذي و ؼ الهقربيف هف أبص عهار بأنيـ ع ابة هف الهافيا.
ولعؿ أحد أىـ أسباب فوز حهاس فص االنتخابات التشريعية ىو حالة الترىؿ والفساد التص تشيدىا فتح 

 ورة فص فتح هسؤولية إ بلح البيت الفتحاوي.نفسيا. وىو ها يهمص عمى العنا ر النظيفة والغي
عمى الهستعجميف هف فتح إلى إسقاط حكوهة حهاس أف يدركوا أنيـ لف يستمهوا سوى كرة ليٍب، وأف 
أزهتيـ ستكوف أكبر، فكيؼ ستقدـ فتح نفسيا وىص تعانص هف التشرذـ والفساد وانسداد هسار التسوية، 

 الهقاوهة اهنًا لمتسوية؟!وهاذا ستفعؿ عندها ُتَطالب بسحؽ حركات 
تجربة فتح فص الحكـ وخ و ًا فص السمطة الفمسطينية ىص هف جية رابعة ال تقدـ نهوذجًا هشجعًا 

  سوام فص اإلدارة السياسية أـ االقت ادية أـ األهنية لمهمفات الهختمفة. 
إلدارية واألهنية عمى وقد سمكت فتح سموكًا حزبيًا فص إدارتيا لمسمطة، وتبّنت التعيينات السياسية وا

أساس الوالم أو االنتهام لفتح. وىو ها جعؿ فتح نفسيا تعانص هف أزهة دخوؿ الكاير هف أ حاب 
 اله الح والهتسمقيف إلى  فوفيا.

استطبلعات الرأي، أانام إدارة فتح لمسمطة، كانت تعطص وعمى فترات هختمفة تقييهًا سمبيًا وبّينت 
% فقط يعتقدوف بوجود حرية  حافة. 20%، وكاف نحو 30-20تجاوز لمديهقراطية الفمسطينية ال ي
% هف الفمسطينييف فص الضفة والقطاع يقيهوف أدام 61.4كاف  2003وفص أكتوبر/ تشريف األوؿ 
 السمطة بيف سيئ وسيئ جدا.

% فقط يعتقدوف أنيـ ال حاجة ليـ 4كاف ىناؾ  1999وفص أحد استطبلعات الرأي فص يونيو/ حزيراف 
% أف وضعيـ االقت ادي  ار 54سطة لمح وؿ عمى العهؿ أو لقضام ه الحيـ، كها ذكر لموا

 .1993أسوأ هها كاف عميو قبؿ اتفاؽ أوسمو سنة 
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ويعنص ىذا أنو إذا كاف اهة أزهة فص حكوهة حهاس، فبل يعنص ذلؾ أف الجهيور سيكوف سعيدًا بحكوهة 
 لفتح وفؽ الهوا فات السابقة.

فيو أنو لو افترضنا جداًل أف تبنص حكوهة حهاس لخيار الهقاوهة وعدـ االعتراؼ أها الهشكمة الخاهسة 
 أدى ألزهتيا، فإف هسار التسوية نفسو الذي تبنتو فتح ىو أحد أىـ أسباب أزهتيا.

إف هسار التسوية يعانص هف انسداد األفؽ وهف حالة فشؿ كبيرة، وهف غضب فمسطينص أدى الندالع 
تغبلؿ الشريؾ اإلسرائيمص ب ورة بشعة لعهمية التسوية فص هضاعفة انتفاضة األق ى، وهف اس

االستيطاف وتيويد القدس، وجعؿ الهقاوهة تبدو وكأنيا إرىاب، وفص تسويؽ إسرائيؿ لنفسيا عربيًا 
ضعاؼ الجانب الفمسطينص.  ودوليًا، هع عزؿ وا 

لدخوؿ فص أزهة أو أزهات هف انتقاؿ إدارة الهمؼ الفمسطينص هف يد حهاس إلى فتح لف يؤدي إاّل إلى ا
 نوع جديد، ألف أ ؿ الهشكمة يكهف فص االحتبلؿ وحمفائو وفص التخاذؿ العربص واإلسبلهص

ولذلؾ فإف عمى الهستعجميف هف فتح إسقاط حكوهة حهاس أف يدركوا أنيـ لف يستمهوا سوى كرة ليٍب، 
رذـ والفساد وانسداد هسار وأف أزهتيـ ستكوف أكبر، فكيؼ ستقدـ فتح نفسيا وىص تعانص هف التش
 التسوية، وهاذا ستفعؿ عندها ُتَطالب بسحؽ حركات الهقاوهة اهنًا لمتسوية؟!

إف الوضع الفمسطينص لف يمبث بعد ذلؾ أف ُيحبط هرة أخرى هف هشروع تسوية يحوي بذور فشمو فص 
شكؿ أقوى ذاتو. وىو إحباط سوؼ يعبر عف نفسو فص انتفاضة جديدة ستعيد حهاس إلى الواجية ب

 وأوسع شعبية.
انتقاؿ إدارة الهمؼ الفمسطينص هف يد حهاس إلى فتح لف يؤدي إاّل إلى الدخوؿ فص أزهة أو أزهات هف و 

 نوع جديد، ألف أ ؿ الهشكمة يكهف فص االحتبلؿ وحمفائو وفص التخاذؿ العربص واإلسبلهص.
قياساتيـ الوطنية واإلسبلهية، وليس ولذلؾ فإف األولى أف يتفؽ الفمسطينيوف عمى برناهج يوّحدىـ عمى 

 عمى القياسات اإلسرائيمية أو األهيركية.
وىو ها يدعو إلى السعص بكؿ الطرؽ إلى حكوهة وحدة وطنية تفرض نفسيا عمى الجهيع، وترفع 
فشاؿ طرؼ آخر، عف  السقؼ السياسص الفمسطينص. أو عمى األقؿ أال ينشغؿ طرؼ فمسطينص بإسقاط وا 

      هشترؾ.هواجية العدو ال
 الهطمب الرابع: العواهل اإلقميهية: 

 فص أارت ها جداً  كايراً  االحتبلؿ، أعواـ خبلؿ وسموكيا وهواقفيا إسرائيؿ سياسة إف: األول العاهل
 والجغرافص السياسص الفمسطينص االنقساـ ىذا بيف عبلقة ىنالؾ أف وأعتقد الداخمص، الفمسطينص الوضع
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 الفمسطينية، الهناطؽ لهستقبؿ اإلسرائيمية والرؤية االستراتيجيا فص ذريالج التغير وبيف ناحية، هف
 يتسحاؽ عيد فص اً  وتحديد التسعينيات، أواسط ففص  .ال راع وهستقبؿ العبلقة، هستقبؿ وبالطبع
 نوع عمى هبنص حؿ تقّبؿ اإلهكاف فص إف تقوؿ إسرائيؿ فص الحاكهة النخبة لدى رؤية ىناؾ كاف رابيف،
 وبيف أنفسيـ اإلسرائيمييف بيف والخبلؼ الجدؿ وكاف فمسطينية، دولة تنشأ بحيث اإلقميهص، ـالتقاس هف

 اً  واحد هستقببلً  يروف كانوا الهبدأ حيث فهف. الخ السيادة، وهدى الحدود عمى والفمسطينييف اإلسرائيمييف
هكاناً  الهحتمة، الفمسطينية لمهناطؽ  فص وخ و اً  جذريًا، تغير األهر ىذا لكف هت ؿ، كياف لوجود وا 

 هستقبؿ جعؿ عمى تقوـ الفمسطينية الهناطؽ إلى اإلسرائيمية الرؤية أ بحت إذ شاروف، أريئيؿ فترة
 هرتبطا والقدس غزة قطاع هستقبؿ يكوف أالّ  عمى اإلسرائيميوف عهؿ وبالتالص وهجزمًا، هتبايناً  الهناطؽ
 (.3: ص ،2119 الخطيب،) .الغربية بالضفة

 إلى تقريبًا، أعواـ األربعة زىام هنذ بالهنطقة، الهتبلحقة والهتغيرات األحداث أدتؾ، فقد إضافة إلى ذل
 الكياف هنحت بينها العربص، اإلقميهص الهشيد فص االىتهاـ  دارة عف الفمسطينية القضية تراجع

ذا .له محتو الهحتمة األراضص فص القائـ الخمؿ لتعهيؽ كافية فر ة اإلسرائيمص  سياسة تاستهر  ها وا 
 االنقساـ واستهرار القضية، عف العربية االنشغاالت وسط والعدواف، األرض استبلب فص االحتبلؿ

 إلقاهة الهخ  ة الهساحة هف يبقى فمف ال ييونص، لمكياف الهفتوح األهريكص واالنحياز الفمسطينص،
 فص االىتهاـ أولوية ؿتحت بالهنطقة الجارية األحداث بأف شؾ وال .شصم الهنشودة الفمسطينية الدولة

 القضية عمى السمبية بظبلليا تمقص الهنطقة فص الجارية والهتغيرات فاألحداث, والدولية اإلقميهية األجندة
 هع حالياً  يحدث بها أسّوة عنيا، االىتهاـ  رؼ إلى الداخمية دوليا انشغاالت تقود هامها الفمسطينية،

شكاالتيا بقضاياىا اليوـ ةالهيّهوه العربية فاألنظهة. اليهنية األزهة " اقؿ" هف التخمص تريد الداخمية، وا 
 (2، ص: 2115. )أبو نا ر، كاىميا عمى الفمسطينية القضية

، حتى القائـ الفمسطينص فاالنقساـ  القيادة ذىف تشغؿ األوىاـ زالت ها فيها أيضًا، سمبًا، يؤار اليـو
 العنا ر تمؾ كؿ أف وحيدًا، خياراً  بو فيا الهفاوضات، إلى هجدداً  الذىاب بإهكانية الفمسطينية
 .الهشروعة حقوقو هف الفمسطينص الشعب تقّرب لف الهتداخمة

عادة اله الحة تحقيؽ هف االقتراب تـ فكمها  أطراؼ تطؿّ  الفمسطينص، الهشيد إلى الوطنص الحوار وا 
 .االنقساـ طرفص عند الحقيقية السياسية اإلرادة غياب ظؿ فص ،"حهاس"و" فتح" حركتص هف هعرقمة،
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" فتح" حركتص بيف ال راع قبؿ وذلؾ الجانب، األحادي باالنف اؿ كمياً  القطاع هف تخم وا ىنا وهف
 الغربية الضفة عف ليس كمياً  القطاع عزؿ تـ غزة، قطاع هف اإلسرائيمص االنسحاب وهع ".حهاس"و

 هعتهداً  غزة قطاع يكوف أف وفيريد عادوا ها اإلسرائيمييف ألف أيضًا، إسرائيؿ عف بؿ فحسب، والقدس
 بيا، ويرتبط ُأخرى جية عمى االعتهاد إلى القطاع سيضطر االنف اؿ، هف النوع فبيذا. إسرائيؿ عمى
، أو الههمكة العربية السعودية، وىاتاف الدولتاف لـ تقـ بخطوات تضغط فييا ه ر ىص الجية وىذه

قساـ، كذلؾ تتراخص الوساطات العربية بشكؿ  ريح وقوي عمى حركتص فتح وحهاس إلنيام ىذا االن
 (.3: ص ،2119 الخطيب،) .أحيانًا فص إلنيائو

 بنام فص إسرائيؿ استهرت فقد الفمسطينية بالقضية العربص االىتهاـ فص التراجع ىذا كؿ ظؿ وفص
 بنام فص واستهرت لمهستعهريف، عمييا سكنية وحدات لبنام الفمسطينية األراضص وه ادرة الهستعهرات

 األخيرة، اآلونة فص همحوظاً  ارتفاعاً  شيد الذي الهنازؿ، وىدـ القدس، وتيويد والتوسع، الضـ ارجد
 االحتبلؿ ويبرىف. والدولية الهحمية اإلنساف حقوؽ وهنظهات الهتحدة، األهـ هؤسسات تقارير حسب
 واألحكاـ واعدالق بكافة الحائط عرض ضاربا ذاتو، العسكري سموكو فص هستهر أنو بأسره لمعالـ اليوـ

 تسمـ لـ وبالفعؿ أحدًا، ترحـ لف العسكرية آلتو أف يؤكد وىو. اإلنسانص الدولص القانوف فص ليا الهمزهة
  حفية، أطقـ طبية، أطقـ شيوخ، نسام، أطفاؿ،) الحروب فص الهحهية والههتمكات الفئات هف أي

)أبو نا ر،  .الهتغطرسة اآللة هىذ قبضة هف( الخ...هدنية، حكوهية وهقار هنازؿ هدنية، شرطة رجاؿ
 ( 3: ص 2115

 تعقيدًا، وأكار غزة، قطاع لهستقبؿ رؤيتيـ عف هختمفة الغربية الضفة لهستقبؿ اإلسرائيمييف رؤية إف
 كجزأيف جغرافيًا، الغربية، الضفة هع تعاهموا فقد. اإلقميهص والتقاسـ الوظيفص التقاسـ هف خميطاً  فييا ألف

 اآلىؿ الجزم عف هختمؼ بشكؿ الجدار، داخؿ الهوجود الجزم هع تعاهموفي أنيـ أي وبهعياريف،
 الوظيفص، التقاسـ هف ولنوع الجانب، أحادية واقع أهر لسياسة يرتبوف فكانوا الجدار، خارج والهوجود

سرائيؿ ،الخ وال حة، التعميـ هاؿ الوظائؼ بعض عف هسئولة السمطة أف أي  وظائؼ عف هسئولة وا 
 .الوظيفص والتقاسـ الجزئص اإلقميهص التقاسـ هف هزيج فيو هعقد وضع ىذا إذًا،. كاألهف ُأخرى

 (.4: ص ،2119 الخطيب،)

  فص واحداً  ليس( غزة الضفة؛ القدس؛) الهتعددة الفمسطينية الهناطؽ هستقبؿ فإف األحواؿ، جهيع وفص
 ىذا إلى يؤدي واقع جادإي عمى الطرؽ، وبهختمؼ إسرائيؿ، عهمت ولذلؾ الجديدة، اإلسرائيمية الرؤية
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لى االنف اؿ  هاؿ لمجهيع وواضح وبسيط ظاىر ىو ها هنيا عديدة، بهستويات وذلؾ االنقساـ، ىذا وا 
 السموؾ فص بالتأاير عبلقة لو ها وهنيا القطاع، عف الضفة وف ؿ البضائع، نقؿ وهنع التنقؿ، هنع

 تغيرت التص اإلسرائيمية الرؤية فإف وبالتالص،. الرئيسييف الفمسطينييف لبلعبيف السياسية والهواقؼ واألدام
 اإلسرائيمييف والسموؾ السياسة أف هنطمؽ هف نعيشو، الذي الوضع ىذا فص ساىـ أساسياً  عاهبلً  كانت
 (.4: ص ،2119 الخطيب،) .الفمسطينية الداخمية السياسة فص كبيراً  دوراً  ويؤدياف يؤاراف

 حركة ه محة لغير الفمسطينية الداخمية السياسية القوى زيفهوا فص الهتوا ؿ االختبلؿ ،الثاىي العاهل
" فتح" بقيت فمو. الهعارضة فص وحمفائيا" حهاس" حركة وله محة التحرير، هنظهة فص وحمفائيا" فتح"

 بداية فص عميو كاف كها ظؿ القوى توازف أف لو أي والكبرى، والهسيطرة الرئيسية الحركة ىص
 تحسـ أف" حهاس" لحركة القوى هوازيف سهحت ولها حدث، ها يحدث أف ههكناً  كاف لها التسعينيات،

 جعؿ القوى هوازيف اختبلؿ لكف. غزة فص جرى كها العسكرية القوة فص وال االنتخابات، فص ال األهور
 القوة ىص وحدىا تبقى أف جية فييا تستطيع ال حالة إلى أدى الذي األهر هتوازنتيف، القوتيف ىاتيف

 بقدر الهناطؽ ووحدة السياسص، النظاـ ووحدة السياسص، الهوقؼ وحدة تضهف التص سهةوالحا الرئيسية
 (.5: ص ،2119 الخطيب،)  .بآخر أو

 الطرفيف أحد أف هابًل، هظاىره، فأجد. خارجية عواهؿ أيضًا، فيو تدخؿ القوى هوازيف فص االختبلؿ ىذا
 الشعب أهاـ راىف" فتح" تهامو الذي الهعسكر أف أي السبلـ، عهمية عمى األساسص رىانو خسر

 عمى راىف أنو كها ذريعًا، فشبلً  فشؿ الحؿ ىذا لكف التفاوض، أساس عمى القائـ الحؿ عمى الفمسطينص
 دوراً  أدى جديد توازف له محة بالهوازيف أخؿ الذي األهر اآلف، حتى فشؿ أيضاً  وىذا الدولتيف، حؿ
 سياسياً  وال انتخابياً  ال األهور، يحسـ أف يستطيع طرؼ ىناؾ يعد فمـ انقساـ، هف عميو نحف فيها كبيراً 
 حالة إلى أدى والذي القوى، هوازيف فص االختبلؿ ىذا فإف وبالتالص،. اآلخر الطرؼ ضد عسكرياً  وال
 العنا ر هف ىو أساسص، بدور إسرائيؿ فييا قاهت خارجية وهؤارات عواهؿ هف نتجت التوازف هف

 نفسو، االتجاه فص يسير فالتوازف فاعبًل، زاؿ ها العاهؿ ىذا أف أؤكد وأنا. الوضع ىذا عمى الهساعدة
 ،"فتح" حركة سيطرة عودة إلى ستؤدي عواهؿ ىناؾ أف أرى ال أننص كها االختبلؿ، هف هزيد إلى أي

 درجة إلى ست ؿ" حهاس" حركة أف أعتقد ال الهقابؿ، وفص. الوضع وتوحيد األهور حسـ هف فتهّكنيا
 قائهًا، سيبقى لؤلسؼ، العاهؿ، ىذا فإف ولذلؾ، األهور، وتوحيد الوضع حسـ هف ياتهّكن القوة هف

  .السمبص الدور بيذا يقوـ التوازف ىذا وسيظؿ
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 عندها أي الدولتيف، حؿ بهفيـو كبير حد إلى هرتبطة الفمسطينية األراضص وحدة إف :الثالث العاهل
 ي بح الفمسطينية الهناطؽ وحدة هوضوع فإف ،إلنشائيا واقعص إهكاف ذات فمسطينية، دولة عف نتحدث
 الدولة إلقاهة هعّوؽ عاهؿ ىو الهحتمة األراضص تجزئة فإف وبالعكس، وأساسية، وهيهة حيوية هسألة

  .الدولتيف حؿ سياؽ فص الفمسطينية

 جدًا، ضئيبلً  الدولتيف تطبيؽ احتهاؿ فيو أ بح وضع إلى أدى السبلـ عهمية فص حدث الذي الخمؿو 
 التاـ شبو الغياب وأدى .أىهية أقؿ الزاوية ىذه هف الفمسطينية الهناطؽ وحدة قيهة أ بحت تالص،وبال

 ،"فتح"  الساحة فص الكبرى الحركات إحدى قوة تراجع عهمية فص جداً  اً  كبير دوراً  الدولتيف حؿ الحتهاؿ
  .ينيةالفمسط الهناطؽ وحدة بأىهية أقؿ بشعور تسبب كها القوى، اختبلؿ هف هزيد وفص

 العالـ هف وجزم اإلقميهية، الساحة يسود اإليرانص األهيركص فالتوتر. اإلقميهص العاهؿ :الرابع العاهل
 أو الهنطقة، عمى لمييهنة يسعى التوتر ىذا داـ وها الهتخا هيف، الطرفيف أحد هعسكر فص يقع العربص
 هعاكس تأاير يظير لـ وها. ستهراً ه سيظؿ ال راع ىذا فص الههكنة األوراؽ استخداـ فإف فييا، لمنفوذ
 عاهبلً  العربص، الوضع فيو بها سيبقى، اإلقميهص الوضعو  الجديدة، األهيركص الرئيس سياسة جانب هف

 (.6: ص ،2119 الخطيب،) .الداخمية الفمسطينية لمخبلفات هعززاً 

 فص وسّيبل ينص،الفمسط االنقساـ فص اً  دور أديا جغرافص وآخر تاريخص سبب ىنالؾ :الخاهس العاهل
 ألنو لكف كبير، حد إلى سمبص أهر وىذا جغرافيًا، إسرائيؿ بينيها تف ؿ غزة وقطاع فالضفة: تكريسو
 األهر أّها بإسرائيؿ، هرىونة وحدتيها أف هف الرغـ عمى وذلؾ أحيانًا، الحساب فص إدخالو يتـ ال بدييص
 أي فص قاهت وغزة الضفة بيف حدةو  إف يقوؿ هف يكذب أو فيخطئ التاريخص، العاهؿ وىو اآلخر،
 عمى عبلوة. هختمفيف كيانيف كانتا حيف واألردنص اله ري العيديف إلى أشير وىنا األوقات، هف وقت
 كاف مقدف ،العسكرية األواهر ذلؾ عمى هااؿ وضحوأ بينيها، الف ؿ اإلسرائيمص االحتبلؿ كّرس ذلؾ،
 بالقطاع، الخا ة العسكرية األواهر عف تمفةهخ الغربية بالضفة خا ة عسكرية أواهر سمسمة ىناؾ
 القوانيف أو ىنا، اله رية القوانيف تنسؼ أو تغير أو تعدؿ العسكرية األواهر أف سببو كاف وىذا

 وكاؼٍ  وجّدي حقيقص جيد ىناؾ يكف لـ الفمسطينية الوطنية السمطة نشأت وعندها. ىناؾ األردنية
 كها الهستويات، جهيع عمى" الكوتا" أساس عمى والضفة غزة هع التعاهؿ فبقص الدهج، عهمية إلنجاح

 (7 ص ،2119 الخطيب،) .القوانيف توحيد إنجاز فص تنجح لـ السمطة أف
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 الهطمب الخاهس: العواهل الهحمية:
 : الهحمي اإلعالم دور: أوالً 
 االنتخابية، يالكتم راً شعا والتغيير اإل بلح شعار حهاس حركة اتخذت االنتخابية، الحهمة انطبلؽ وهع

 وركزت السمطة، سادت التص الفساد هظاىر عمى هركزة عهميا، حهاس لحركة اإلعبلهية اآللة وبدأت
 ىذا عمى رسهية والغير الرسهية الفمسطينية الهحافظات فص الهنتشرة اإلعبلهية ووسائميا هكاتبيا
 اإل بلح كتمة قائهتيا النتخاب والدعوة الفساد، بهحاربة الهنادية والبلفتات راياتال ورفعة االتجاه،
 عمى وتعهؿ جانب، هف تحرر كحركة نفسيا طارحة الدينص الجانب عف البعد كؿ وابتعدت والتغيير،
 (.15: ص ،2117 السهاف،). آخر جانب هف الداخمص اإل بلح

 انضالي عمى هركزة االنتخابات، فص لمحركة لمترويج إعبلهيا وسائؿ فتح حركة استخدهت الهقابؿ وفص
 حركة أف هف الشعب هحذرة آخر، برناهج بأي وليس ببرناهجيا هرىوف الشعب هستقبؿ وأف التاريخص،

 ضيقة، وحزبية شخ ية له الح الديف ستحوؿ وأنيا الفمسطينص، الشعب قيادة عمى تؤتهف ال حهاس
 عبلهيةاإل وسائميا قاهت كها .ئيؿراإس هع لمتفاوض هستعدة وأنيا األفواه، ستكهـ حهاس حركة وأف

 الشعب سيمقاىا التص النتائج هف اإللكترونية، الشبكة عمى اإلخبارية هواقعيا فص سياسية تحميبلت بطرح
 ىدؼ حوؿ ورهوزىا فتح حركة باسـ الناطقوف وشكؾ بالتشريعص، حهاس فوز حاؿ فص الفمسطينص

 تجربة هف لتقميؿا وحاولوا  ،ـ1996 عاـ فص ليا تحريهيـ ظؿ فص االنتخابات فص الهشاركة هف حهاس
 عمى بالتركيز كوادرىا فييا أو ت داخمية وايقة فتح وأ درت برناهجيا، تحقيؽ عمى وقدرتيا حهاس
 (. 12: ص ،2118  الح،). وأخطائيا حهاس سمبيات

 بعد تفجر الذي اإلعبلهص لبلحتداـ بداية ىص الطرفيف كبل هف الهتبادلة االنتخابية الحهبلت كانت 
 فتح حركة  فوؼ داخؿ شديداً  غضباً  عكس هها التشريعص، الهجمس انتخابات فص حهاس فوز إعبلف

 برناهج أف فتح قادة بعض وأعتبر فتح، حركة إعبلـ هضهوف عمى ذلؾ انعكس  ليا والهنا ريف
 قادة بعض ت ريحات حسب التوجو عمهانص بهجهمو الفمسطينص الشعب غالبية ألف سيفشؿ، حهاس

 (.85: ص ،2111 طوهاف،) .فتح
 
 



73 

 :والقاىوىية الدستورية الىصوص في الغهوض: ثاىياً 
 تقـو إذ الديهقراطص، السياسص النظاـ بنام فص رئيسية قاعدة الابلث، السمطات بيف الف ؿ هبدأ يهاؿ
 ويتطمب. وظائفيا عمى أو األخرى السمطات عمى التعدي دوف إلييا، الهسندة بوظيفتيا هنيا سمطة كؿ
 أعهاليا وتنظـ  بلحياتيا تهارس بحيث باالستقبلؿ، هنيا سمطة كؿ هتعت السمطات بيف الف ؿ هبدأ

ف .غيرىا عمى هنيا سمطة ىيهنة وبدوف األخرى، السمطات عف باستقبلؿ  السمطة انائية أو ازدواجية وا 
 التنفيذية، السمطات والحكوهة الرئيس يتقاسـ إذ وطبيعية، عادية ظاىرة الهختمط السياسص النظاـ فص

 القانوف حسب ليها الهوكمة واالخت ا ات بالهياـ القياـ فص وتكاهميها تعاونيها ضافترا عمى
 فص وبخا ة الطرفيف، بيف السمطة توزيع  عوبة النظاـ ىذا فص وتبرز. األخرى والقوانيف األساسص
 صالن و  كانت إذا سيها وال أحيانا، ال بلحيات تتداخؿ إذ بينيها، األدوار فييا تتقاطع التص الهسائؿ

 فص خا ة واألزهات الهشاكؿ وتنشأ ال عوبة تزداد كها. وهحددة واضحة غير والقانونية الدستورية
 اختبلؼ وعند الحكوهة، لو تنتهص الذي الحزب عف الرئيس لو ينتهص الذي الحزب اختبلؼ حالة

 هتعددة قانونية إشكاليات وجود يبلحظ الفمسطينية، الحالة وفص .وبراهجيها الطرفيف هف كؿ سياسات
 الرئيس  بلحيات إف إذ الوزرام، هجمس وهياـ و بلحيات الرئيس، وهياـ  بلحيات يخص فيها

 يوجد كها. األهنية األجيزة عف الهسئولية فص التداخؿ هاؿ الوزرام هجمس  بلحيات هع تتداخؿ
 قانوفال تعديؿ قبؿ إقرارىا بسبب األساسص، القانوف هع تتعارض القوانيف بعض فص لمرئيس  بلحيات
  بلحيات هف ىص والتص رؤسائيا، وتعييف اإلداري لمجياز وهؤسسات ىيئات إنشام هاؿ األساسص،

 (. 91 – 91: ص ،2119 يوسؼ،. )األساسص القانوف هف(  69)  الهادة حسب الوزرام هجمس
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 الوطىية األٌداف عمى السياسي االىقسام أثر: الخاهس الفصل

 .الالجئين قضية هن وحهاس فتح حركتي هوقف: األول الهبحث

 .الهصير تقرير حق هن هىً وحهاس فتح حركتي هوقف: الثاىي الهبحث

 .الوطىية والوحدة الهصالحة هن وحهاس فتح حركتي هوقف: الثالث الهبحث

قاهة الهصير وتقرير العودة حق عمى السياسي االىقسام أثر: الرابع الهبحث  وا 
 .الهستقمة الدولة

 والهشروع الوطىية الوحدة عمى الفمسطيىي االىقسام أثر: خاهسال الهبحث
 .الوطىي

 .الوطىية األٌداف عمى الفمسطيىية الهصالحة أثر: السادس الهبحث
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 الوطنية األهداف على السياسي االنقسام أثر: الخاهس الفصل

______________________________________________________ 

 الفمسطيىية الوطىية افواألٌد وحهاس فتح

 :الالجئين قضية هن وحهاس فتح حركتي هوقف: األول الهبحث

 الهطمب األول: هوقف حركة فتح هن قضية الالجئين:
 الحركة رؤية تطوير جؿأ هف فتح حركة داخؿالجيود  تن برحيؿ الرئيس السابؽ ياسر عرفات،  هنذ 

 والتنظيهية السياسية الجوانب لكافة قبميةهست ت ورات ستعطص الرؤيا وىذه الهرحمية، وتوجياتيا
 ليا جزم تخ يص تـ فقد البلجئيف قضية ألىهية وتأكيداً . والاقافية وال حية واالقت ادية واالجتهاعية

 عمى الرؤية ترتكز حيث ،"البلجئيف قضية بشاف والتوجيات الرؤية" عنواف تحت الرؤيا، ىذه ضهف
 وحؿ ههتمكاتيـ واستعادة وتعويضيـ رزقيـ وه ادر بيوتيـ ىإل البلجئيف عودة هفادىا أساسية هسمهة
 تتبناىا التص الهحددات هف طويمة سمسمة عمى تستند الهسمهة وىذه. 194 القرار وفؽ البلجئيف قضية
 والتعويض، العودة وحؽ لبلجئ القانونص التعريؼ وهنيا العودة، حؽ  يانة اجؿ هف فتح حركة

 الغوث بوكالة التهسؾ كذلؾ تواجدىـ، هكافإ كافة فص البلجئيف ةقضي ووحدة الههتمكات، واستعادة
 الشاىد باعتباره الفمسطينص ولمهخيـ ،فالفمسطينيي البلجئيف بقضية الدولص لبلعتراؼ كعنواف الدولية
 عف وسياسياً  وأخبلقيا قانونياً  إسرائيؿ هسؤولية عمى والتركيز النكبة، استهرارية عمى والهادي الفعمص
 الهخيهات فص أوساطيـ فص هتسارعا نهوا تشيد والتص البلجئيف، هبادرات كافة ودعـ بلجئيف،ال هأساة

 (.7: ص ،2111 حهاـ،) .البلجئيف وحقوؽ العودة اقافة تعزيز فص ههيزة أدوارا وتمعب والشتات،

 لىإ العزلة هف الفمسطينص البلجئ إخراج خبلليا هف يهكف التص األدوات فكرىا فص" فتح" حركة حددت
 والكراهة األهؿ وفقداف التشرد عمى رده أدوات ويتبنى بنفسو يفخر هقاتبلً  لي بح النضاؿ ساحات
زالة قسراً  هنيا شردوا التص ديارىـ إلى البلجئيف وعودة فمسطيف تحرير شعار أ بح بحيث والوطف  وا 

عادة ال ييونص، االستيطانص االحتبلؿ  الوطنية واإلرادة مقرارل واالستقبللية الفمسطينص، الوجود تأكيد وا 
 ونعيد وقدراتو بنفسو اقتو لشعبنا نعيد بالاورة) و الفمسطينص، الكياف وبعث الهسمح، والكفاح ال مبة،
 .الاوري البنام ىيكؿ يورد كها(  الوليد الفكر ىذا أسس هف أ بحت لنا واحتراهو بنا اقتو لمعالـ
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 وسيمة" فتح" حركة لدى األهد طويمة الشعب وحرب الهسمح والكفاح العسكري العهؿ عقيدة هامت لقد
, استقبلليتو وفرض وحدتو وتحقيؽ ىويتو ولتأكيد الفمسطينص، والشعب الجهاىير طاقات لتعبئة ىاهة
 هنذ ليس بالحركة ارتبط الذي واإلعبلهص والجهاىيري واالجتهاعص والنقابص السياسص العهؿ جانب إلى

 االنطبلؽ هجاؿ هاؿ والذي 1957 عاـ النشأة هنذ بؿ ،1965 عاـ الهسمحة العسكرية االنطبلقة
بداع الواوب إلى الخهوؿ حالة وهف الحركة، إلى السكوف حالة هف والخروج واإلبداع،  فص الوسائؿ وا 

 عمى نفسيا تفرض أف عمى قادرة الهسمحة الاورة ىذه تكوف حتى الن ر، حتى والاورة التضحية هسيرة
 ( 4، ص: 2113)عوض،  .والحرية العودة أجؿ هف العالهية الاورة قوى خارطة

 حميا وعدـ البلجئيف، لقضية وفعمص حقيقص حؿ دوف يكوف لف ال راع حؿ بأف الرؤية ورقة فص وجام 
 األشكاؿ هف شكؿ بأي يكوف لف الفمسطينية الدولة إقاهة فا  و  ال راع، هف هزيد نحو الهنطقة سيفتح

 االىتهاـ ضرورة عمى الرؤيا وتؤكد. التوطيف لفكرة رفضاً  سيكوف كها البلجئيف، حقوؽ عمى هقايضة
 فيها الروابط تعزيز وضرورة العالـ، عبر الهنتشرة الفمسطينية والجاليات البلجئة الفمسطينية بالتجهعات

 والهجسد الفمسطينص لمشعب والوحيد الشرعص الههاؿ الفمسطينية، التحرير هنظهة ىياكؿ عبر بينيـ
 عمى الهخيهات أوضاع تحسيف ضرورة عمى كذلؾ التوجيات ورقة زتورك. هكاف كؿ فص لوحدتو
 داعـ ىو بؿ العودة وحؽ يتناقض ال واالقت ادية وال حية السكنية البلجئيف أوضاع تحسيف أف قاعدة

 (.7: ص ،2111 حهاـ،) .لو

 األوؿ رالهؤته هنذ فتح لحركة العودة حؽ بهفيـو ترتبط التى الوطنية الهؤتهرات لواائؽ قرامتنا فصو 
 لمتأكيد الواائؽ تمؾ وقرامة استرجاع أىهية تتجمى ، ـ 1993 عاـ السادس الهؤتهر حتى ـ 1968 عاـ
 كإحدى العودة بحؽ كالتهسؾ الفمسطينييف البلجئيف قضية بتفعيؿ ترتبط التص الحركة هبادئ عمى

 العودة حؽ أف تهراتالهؤ  تمؾ كؿ فتؤكد الحركية الهؤتهرات كؿ هحور كانت التص األساسية الهرتكزات
 لؤلهور الواضحة الرؤية ىص الوطنية األىداؼ تحقؽ شروط هف أساسياً  شرطاً  بأف الجيد الفيـ هف يبدأ
 ىذه ضوم وعمى ، الاورة لقوى الواضحة والرؤية ، واإلقميهية الدولية لمهتغيرات الواضحة والرؤية ،

 فأكدت وعشوائياً  عفوياً  العهؿ يكوف دونياوب الفمسطينييف البلجئيف قضية تفعيؿ أدوات تتحدد الرؤية
 عمى اارت التى الهتغيرات كؿ هف وبالرغـ الرؤية بيذه العهيؽ إيهانيا هؤتهراتيا كؿ فى فتح حركة
 (7، ص: 2113)عوض،  .خاص بشكؿ البلجئيف وقضية عاـ بشكؿ فمسطيف قضية

 



77 

 :الفتحاويون وهؤسسات حق العودة الهطمب الثاىي:
 تنشط الوطنية والف ائؿ التنظيهات هف وكغيرىا فتح حركة فأ عمى التأكيد بيج هوضوعية، بكؿ 

 هف العظهى الغالبية عمى تسيطر زالت ال فيص والبلجئيف؛ العودة حؽ حركة هجاؿ فص فاعؿ وبشكؿ
 والجهعيات النسوية والهراكز الشباب هراكز وتحديداً  والبلجئيف، الهخيهات هجاؿ فص الفاعمة الهؤسسات

 كافة فص واضحاً  نشاطاً  بفاعمية يهارسوف فتح وكوادر والهيجرة، الهدهرة بالقرى الخا ة الخيرية
 بحؽ الخا ة العهؿ وورش والدراسات والهؤتهرات والهيرجانات والتجهعات واالجتهاعية الاقافية الهراكز
 يعطص ئيفالبلج بقضية الخا ة األنشطة وكافة النكبة فعاليات فص انغهاسيـ إف. والبلجئيف العودة
 هع ووعييـ، وتفكيرىـ الفتحاوييف عقوؿ فص ىاهة هكانة تحتؿ زالت ها القضية ىذه باف واقعياً  هؤشراً 
 أكار شخ يا بعداً  األحياف هف كاير فص يأخذ الفتحاوية لمكوادر الفعالية وىذه النشاط ىذا أف التأكيد
 (.11 ص ،2111 حهاـ،) .وتنظيهياً  حركياً  بعداً  هنو

 العام الهؤتهر اىعقاد هكان حول والدالالت الجدل في ئينالالج قضية 

 هها التحميؿ فص حدة أقؿ داللة اذ الزهاف ولعؿ الهؤتهر، انعقاد وزهاف هكاف حوؿ واسع جدؿ أاير 
 فاف الفمسطينص، الداخؿ فص عقده ضرورة البعض يرى حيف ففص االنعقاد، هكاف دالالت عميو تنطوي
 .الخارج فص هؤتهرال عقد عمى ي ر اآلخر البعض

 الخارج في الهؤتهر اىعقاد هؤيدو

 همكا ليست فتح حركة أف اعتبار عمى الخارج فص الهؤتهر عقد ضرورة التوجو ىذا أ حاب يرى 
 فص هؤتهرىا بعقد وىص تواجده، أهكاف كافة فص الفمسطينص الشعب حركة ىص بؿ الفمسطينص، لمداخؿ
 وفكرىـ، الفتحاويف وعص فص حاضرة زالت ها قضيتيـ باف البلجئيف لجهوع ىاهة إشارات تعطص الخارج
 إذا الهؤتهر واف وح اره، وحواجزه حرابو وتحت االحتبلؿ ظؿ فص العاـ فتح هؤتهر عقد يجوز ال وانو
 سيسهح وهف سيشارؾ وهف سيدخؿ هف تحديد عهميو فص اإلسرائيمص لبلبتزاز يخضع فقد بالداخؿ كاف
 ىناؾ أف عمى التوجو ىذا هؤيدو وي ر الهؤتهر، لهقر الو وؿ فه سيهنع وهف الحواجز بتخطص لو
 .تحريرىا بعد يتـ أف يجب دخوليا إف بؿ ،إسرائيمية بهوافقة الفمسطينية األراضص دخوؿ يرفض هف
 (.11: ص ،2111 حهاـ،)
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 الداخل في الهؤتهر اىعقاد هؤيدو

 هناطؽ فص لعقده هواتية وؼالظر  كؿ أف الفمسطينص الداخؿ فص الهؤتهر عقد توجو أ حاب يرى 
 الفتحاويوف يستطيع هرة ألوؿ وأنو" الوطف" هفيوـ تكريس نحو داللة لو يكوف قد وىذا الوطنية، السمطة

 أعضام كؿ بأف ضهانات وجود هع جزئيا، ولو عمييا يسيطروف التص أرضيـ فوؽ هؤتهرىـ عقد
 .إسرائيؿ تفرضيا قد عيقاته أية دوف الوطف ألرض والدخوؿ الهشاركة هف سيتهكنوف الهؤتهر

 بعد فمسطيف، خارج الهؤتهر عقد فص بالغة  عوبة ىناؾ أف إلى كذلؾ التوجو ىذا أ حاب ويستند 
 الهؤتهر لعقد النظر يتـ بؿ ،أراضييا فوؽ العاـ الهؤتهر عقد قبوؿ فص الدوؿ هف عدد تردد أو رفض،
. العربية التجاذبات عف وابتعادا لفمسطينص،ا الوطنص القرار الستقبلؿ ههيزة كحالة الفمسطينص بالداخؿ
 ففص الخارج، فص الهؤتهر عقد هف حقيقية هخاطر ىناؾ أف القوؿ لحد البعض يذىب ذلؾ، هف وأكار
 فها الهسمح، الكفاح باستهرار تتعمؽ ه يرية قرارات بالخارج الهجتهعة الفتحاوية القيادة أخذت حاؿ
 األهر أخرى، هرة العودة هف فتح حركة قيادة كؿ أهاـ لحدودا وتغمؽ تهنع أف هف إسرائيؿ سيهنع الذي
 حركة اف كذلؾ يرى هف وىناؾ. الفمسطينية السمطة لهناطؽ العودة قبؿ ها لهرحمة الحركة سيعيد الذي
 واقعيا هف تيرب اف ليا يعقؿ ال الدولة طريؽ عمى هؤقتة كهرحمة السمطة هشروع  احبة كونيا فتح

 اياـ خبلؿ الحركة قيادة كؿ تفريغ يتـ ال اف ضرورة عمى يشدد هف ناؾوى الخارج، نحو وسمطتيا
 واف الفمسطينص، االنقساـ جية هف استانائية ظروفا تعيش  الفمسطينية األراضص أف وخ و ا الهؤتهر
 هحاولة فص حهاس قبؿ هف بكاهميا الفتحاوية القيادة خروج باستغبلؿ حهاس قياـ هف هخاوؼ ىناؾ
 (.11: ص ،2111 حهاـ،) .غزة فص بو اهتق ها لتكرار هنيا

 الحوار انتيام بعد غزة قطاع فص يكوف قد الفمسطينص الداخؿ فص  ـالهؤتهر العا عقد أف يرى هف ىناؾو 
 غزة قطاع فص الهؤتهر وعقد االنقساـ، وحالة الهأزؽ هف الخروج آليات عمى واالتفاؽ الفمسطينص

 تهاميا والتص الفمسطينية الشرعية حضف إلى القطاع وعودة االنقساـ، لحالة إنيام يعنص ها أوؿ سيعنص
 .الفمسطينية التحرير هنظهة
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 فتح لحركة السادس العام الهؤتهر أهام تحديات 

 ال بشكؿ الحروؼ عمى النقاط يضع أف انعقاده، هكاف عف النظر وب رؼ فتح، حركة هؤتهر عمى 
 جهمة عمى باإلجابة هطالبا سيكوف الهؤتهر فاف ناى وهف والبلجئيف، العودة حؽ هجاؿ فص التأويؿ يقبؿ
 :أىهيا لعؿ التص واإلشكاليات التحديات هف

 الديار إلى العودة حؽ رأسيا وعمى الفمسطينية الاوابت عمى يحافظ شاهؿ وطنص برناهج إلى الو وؿ
 .األ مية

 الداخؿ، هف فتح حركة ستفجر ه يرية هحطة الهؤتهر يكوف أف تتخوؼ التص الرىانات كؿ إفشاؿ
 قاعدة عمى وتوجياتيا جية هف الحركة قيادة فص جوىرية تغيرات إلى يؤدي بها الهؤتهر إدارة عبر

 .الاابتة الحقوؽ عمى الهؤسس بالحؿ التهسؾ

 تنظيهية وعبلقات  حية أجوام ولخمؽ العاـ الفتحاوي لمنيوض كرافعة العاـ الهؤتهر تحويؿ كيفية
 .الحركة داخؿ الكاهنة تالطاقا كؿ حشد عمى قادرة جديدة

 هسؤولياتيا عف فتح ابتعاد إلى الفمسطينص الداخؿ فص انعقاده حاؿ فص الهؤتهر يؤدي ال أف يجب
 حجـ خبلؿ هف يتأكد أف يجب األهر وىذا الشتات، فص البلجئ الفمسطينص الشعب تجاه التاريخية
 التص واألقاليـ الجاليات فص تحديداً و  الشتات فص الحركة لههامص لمحركة القيادية الهؤسسات فص التهايؿ
 (12 ،2111 حهاـ،) .القسري الغياب هف حالة هف طويمة ولفترات عانت

 المبس يقبل ال بشكل الالجئين قضية يخص فيها وهحددة واضحة رؤيا العام الهؤتهر يتبىى أن يجب
 .القضايا واخطر اعقد هن الالجئين فقضية والتأويل،

 كحؿ تدريجيا يبدو الدولتيف فحؿ استراتيجص، كخيار الدولتيف خيار صف نفسيا فتح حركة حشر عدـ
 وه ادرة واستيطاف جدار هف األرض عمى االحتبلؿ إجرامات أهاـ فعميا التحقيؽ و عب الهناؿ بعيد

 يتطمب وىذا فتح، أهاـ هفتوحة اإلستراتيجية الخيارات تبقى أف يجب وعميو،. القدس وتيويد لؤلراضص
 حؿ اف بؿ الدولتيف، خيار فشؿ حاؿ فص ااف استراتيجص كخيار الواحدة الدولة بحؿ التفكير إعادة
 .استخداهو أجيد إذا لو هايؿ ال ضاغطا عن را يشكؿ قد الواحدة الدولة
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 الهطمب الثالث: هوقف حهاس هن قضية الالجئين:
 األهـ إلىؿ الذىاب حيا األخيرة اآلونةأبدت حركة الهقاوهة اإلسبلهية "حهاس" هرونة فص هوقفيا فص 

 أيالتنازؿ عف  أوبحقوؽ الشعب الفمسطينص ولكف عمى قاعدة عدـ التفريط  االعتراؼالهتحدة ولنيؿ 
الهتحدة  األهـ إلىشبر هف فمسطيف. هوقؼ "حهاس" جام قبيؿ توجو الرئيس الفمسطينص هحهود عباس 

حيث اعتبر  92/11/9119فص فص الجهعية العاهة  "دولة هراقب غير عضو"فمسطيف ب عتراؼااللنيؿ 
  :حهداف أساهةالعبلقات الدولية لحركة حهاس  هسئوؿ

أن رفع هكاىة فمسطين في الجهعية العاهة لألهم الهتحدة إلى هىصب دولة هراقب غير عضو، ٌو "اىجاز سياسي " 
 ."شيئا لمفمسطيىيين إذا كان جزءا هن استراتيجية هتكاهمة لمتحرير قاعدتٍا الهقاوهة، أها غير ذلك فإىً لن يضيف

 :وأضاؼ لوكالة  قدس برس 

أن ها جرى في الجهعية العاهة لألهم الهتحدة "ٌو خطوة سياسية لكىً ليس ىصرا وال اىجازا عظيها، فهىظهة "
، 84التحرير كاىت ههثمة في األهم الهتحدة ودفعت أثهاىا سياسية باٌظة جراء ذلك تىازلت بهوجبٍا عن أراضي 

، ٌذي ٌي االىجازات األرضاز الحقيقي ٌو تحرير األرض وعودة الالجئين وتحقيق الصهود عمى ولذلك فإن االىج
يعىي  498بالقرار  االعتراف إنفهوقف حهاس واضح  " 498أها فيها يتعمق بالقرار التي يحترهٍا الىاس ويقدروىٍا. 

 (11، ص 9112. )أبو ليبل، "بإسرائيل االعتراف
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 . الهصير تقرير حق هن هىً وحهاس فتح حركتي هوقف: الثاىي الهبحث

 تقرير الهصير: الهطمب األول: هفٍوم
 قاؿ فقد اله ير أها ،استقر حتى الخبر عنده وقررت قراره، فص الشصم جعؿ يعنى المغة فص التقرير

جهاال (األهر إليو  ار ِهف َهفِعؿ ىو إنها ه ير: )أنو النحويوف بعض  عمى يدؿ اله ير تقرير فإف وا 

 (.7: ص ،2112 الفرا،. )العيش وطيب والطهأنينة واالستقرار والابات ،اآلخر هف الشصم ترؾ
 الدولية، والقرارات الهواايؽ هف أي أو الهتحدة، األهـ هيااؽ فص( اله ير تقرير) تعريؼ يتـ ولـ

 الفقيية رسلمهدا وفقا تباينت التص التعريفات هف جهمة هاىيتو شرح فص جام حيث هانع، جاهع بو ؼ
 أـ لؤلهـ أـ لمشعوب حؽ اله ير تقرير كوف حوؿ التبايف ذلؾ وهف الهعرفيف، إلييا ينتهص التص

 يشهميا هف ونجد بعضيا، أو إحداىا عمى يق ره هف فنجد لجهيعيا، أـ لمدوؿ أـ الهستعهرة لؤلقاليـ
 (.4: ص ،2111 تواـ،) .جهيعيا

 ىوية لو هجتهع لكؿ حؽ بأنو السياسية العموـ ُوتعرفو ،اً دولي اً سياسي ا طبلًحا اله ير تقرير ويعتبر
 واالجتهاعية السياسية أىدافو بتحديد خبللو هف يقـو العرقية، الهجهوعة أو الشعب هاؿ هتهيزة جهاعية

 أجؿ هف ؛اً برلهاني أو ارئاسي أكاف سوام يناسبو، الذي السياسص النظاـ يختار وأف واألهنية، واالقت ادية
دارة وهتطمباتو يتورفاى تحقيؽ  هف شعب لكؿ يحؽ آخر بهعنى أجنبية؛ تدخبلت أية دوف حياتو وا 
 هف ضغط أو قير دوف واالقت ادي السياسص نظاهو يختار وأف بنفسو، نفسو يحكـ أف العالـ شعوب
 وأف ،وطنو فص هقيًها الشعب يكوف أف يفترض الحؽ ىذا تطبيؽ يتـ ولكص ،األخرى السياسية  األنظهة
 .الهختمفة الدوؿ  أراضص وحدة عمى حرً ا لؤلقميات ُيهنح ال الحؽ ىذا ألف السكاف؛ غمبيةأ يشكؿ
 حقوؽ هبادئ أىـ أحد وُيعتبر ،دولص قانونص حؽ ىو اله ير تقرير حؽ فإف الهنطمؽ ىذا وهف

 فيعنى اً تحديد األكار هفيوهة فص أها الواسع، هفيوهو فص اله ير تقرير حؽ هعنى وىذا ،اإلنساف
 (.8- 7: ص ،2112 الفرا،) .سيادة ذات دولة وقياـ ستقبلؿاال

 دوف وبنفسيا بحرية، لتقرر، األهة أو الشعب حؽ أنو اله ير لتقرير العاهة التعريفات جهمة هفو 
 شكؿ فص ذلؾ يكوف أف ويفضؿ هنف بل، كيانا بو فيا والقانونص السياسص وضعيا خارجية، ضغوط

 االقت ادي والنظاـ الحكوهة شكؿ اختيار فص الحؽ يراله  تقرير حؽ ويشهؿ. هستقمة دولة
 تحميؿ فص بعد هف أكار يؤخذ اله ير تقرير حؽ  أف التعريؼ ىذا هف يتضحو . والاقافص واالجتهاعص
 أي( وقراطصالديه اله ير تقرير) قبيؿ هف عبلقة ذات جديدة ه طمحات فاستحدات الهضهوف،
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 داللة يتضح كها وىص ،(الفدرالص اله ير) وتقرير جص،الخار  أي( الوطنص اله ير) وتقرير الداخمص،
 فيها هرة هف أكار الشعوب أحد لدى تتكرر قد والتص الشعوب، تنشدىا التص اله ير تقرير ألشكاؿ
 الوطنص التحرر بحركات وارتباطا الهقاـ، ىذا فص يعنينا ها أف شؾ وال  ،اله ير تقرير بإعادة يعرؼ

 (.5: ص ،2111 تواـ،. )الوطنص اله ير تقرير ىو  ا،خ و  الفمسطينص والسياؽ عهوها،
 يهكف ال بؿ فقط؛ الهتهيزة الجهاعية اليوية ذات لمشعوب الحقوؽ أىـ ُيعتبر ال اله ير تقرير وحؽ

 الجهعية اعتهدتو والذي اإلنساف، لحقوؽ لعالهصا اإلعبلف فص وردت التص والحريات الحقوؽ عف الحديث

 بيذا التهتع دوف ـ، 1948 ديسهبر/ األوؿ كانوف 10 فص الهؤرخ( 3 د أ 217) قرار بهوجب العاهة

 ،أراضيو عمى والفعمية والكاهمة الشاهمة ،السيادة ذات الهستقمة دولتو إقاهة فص الحؽ يشهؿ الذي الحؽ
 ىذا ُأحتؿ لو حتى األرض،  احب الشعب فص تكهف السيادة فإف ؛الدولص القانوف فص جام وكها

 والحرية الحياة فص حقو ههارسة فص الحؽ فرد لكؿ فإف وعميو السنيف، ئاته أو لعشرات الشعب

 يولد: )عمى هنو األولى الهادة ن ت حيث اإلنساف، لحقوؽ العالهص اإلعبلف أكده ها وىذا والسبلهة،

 بعضيـ يعاهؿ أف وعمييـ( وضهيًرا عقبل ىبواوُ  وقد والحقوؽ، الكراهة فص هتساويف اً أحرار  الناس جهيع

 (.8: ص ،2111 الفرا،. )اإلخام بروح بعضا
 الذي لمتضهيف وفقا لو، اإللزاهية القيهة تقدير حوؿ واسعا فقييا جدال اله ير تقرير هبدأ أاار وقد ىذا
 كونيها الهتحدة، لؤلهـ العاهة الجهعية عف بخ و و ال ادرة  والقرارات الهتحدة، األهـ هيااؽ بو جام

،ال ليذا التشريعص األساس يشكبلف  الدولييف العيديف بو جام الذي التضهيف إلييها، ويضاؼ هفيـو
 اله ير لتقرير كذلؾ إلزاهص، طابع ذوات شارعتيف هعاىدتيف باعتبارىها ،1966 سنة اإلنساف لحقوؽ
 هف عدد وقرارات الدولية، العدؿ هحكهة وقرارات فتاوى إلى إضافة األهف، هجمس  قرارات فص حضور

 (. 6- 5: ص ،2111 تواـ،. )األوروبية ىمنسكص وايقة أبرزىا واإلقميهية، ليةالدو  والمجاف الهنظهات
 فييا تدرج هراحؿ، بابلث هرّ  قد اله ير لتقرير القانونص االعتبار أف القوؿ باإلهكاف اإلجهاؿ، وفص
 الشؤوف فص هحدود بشكؿ بو باالعتراؼ اـ الدولص، القانوف ضهف بو االعتراؼ عدـ هرحمة هف

 والسياسية، لمقانونية إضافة االقت ادية الشؤوف يشهؿ بشكؿ بو االعتراؼ اـ وهف القانونية،و  السياسية
 وتحقيؽ لتكاهؿ أساسيا ركنا يعتبر والذي ،(االقت ادي ه يرىا تقرير فص الشعوب بحؽ) عرؼ ها وىو

 (.6: ص ،2111 تواـ،) .السياسص اله ير تقرير حؽ هفيوـ
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 ر في القاىون الدولي:حق تقرير الهصيالهطمب الثاىي: 
 لمشعب أساسص حؽ ىو ،لمحياة وقابمة وآهنة هستقمة فمسطينية دولة إقاهة أف الدولص الهجتهع يقر

 وتجاه فمسطيف قضية تجاه الدائـ والقانونص األخبلقص التزاهو عمى الدولص الهجتهع أكد كها ،الفمسطينص
 وأكدت أقرت وقد لمت رؼ، القابمة رغي حقوقو بتحقيؽ القاضص الفمسطينص لمشعب العادؿ الهطمب

 القابمة غير الفمسطينص الشعب حقوؽ الدولية والهعاىدات القانونية والواائؽ الدولية القانونية الييئات
 أ درت قدو  ،أخرى كايرة حقوؽ إلى إضافة والعودة، واالستقبلؿ اله ير تقرير فص والهتهامة ،لمت رؼ
 تعيد ساحقة أغمبية القرارات تمؾ ونالت الشأف، بيذا قراراً  عشر أربعة الهتحدة لؤلهـ العاهة الجهعية

 تمؾ لحهاية الدولص لمهجتهع الدائهة والقانونية األخبلقية والهسؤولية الفمسطينص الشعب حقوؽ عمى التأكيد

 (.19: ص ،2112 الهفاوضات، شؤوف دائرة) وتحقيقيا الحقوؽ
 رقـ القرار أوالً  نستعرض ه يره، تقرير فص مسطينصالف الشعب حؽ عمى أكدت التص لمقرارات وتف يبلً 

 العهؿ طريؽ عف دولة، كؿ عمى يتوجب: )أنو عمى العاهة الجهعية فيو أكدت الذي( 25 د – 2625)

 أحكاـ إلى وفقاً  لمشعوب، اله ير وتقرير الحقوؽ فص الهساواة هبدأ تحقيؽ الهنف ؿ، أو الهشترؾ

 يتعمؽ فيها الهيااؽ بهوجب إلييا الهوكمة بالهسؤوليات لمقياـ حدةالهت لؤلهـ الهساعدة وتقديـ الهيااؽ،

 .(الهبدأ ىذا بتنفيذ
 فص جهيًعا الييئة أعضام يهتنع: )أف عمى الهتحدة األهـ هيااؽ هف( 2) الهادة فص جام ها إلى إضافة

 السياسص قبلؿاالست أو األراضص، سبلهة ضد استخداهيا أو القوة باستعهاؿ التيديد عف الدولية عبلقاتيـ

 (.الهتحدة األهـ وهقا د يتفؽ ال آخر وجو أي عمى أو دولة ألية
 ال ادر( 181) رقـ القرار فص جام( 25 د – 2625) السابؽ القرار بو طالب الذي الهساواة هبدأ إف
 هف%( 56.47) عمى تقاـ ييودية واحدة فمسطيف، فص دولتيف إقاهة عمى ينص والذي ،1947 سنة

 ووضعت فمسطيف، هساحة هجهؿ هف%( 42.88) عمى تقاـ فمسطينية والاانية سطيف،فم هساحة هجهؿ

  راحة تطالب القرار ىذا فص الهتحدة فاألهـ %(.1.65) بنسبة الدولية الو اية نظاـ تحت القدس
 .ه يره بتقرير الفمسطينص الشعب حؽ وعمى فمسطيف، أرض عمى فمسطينية دولة بإقاهة

 ليـ وأف أراضييـ إلى البلجئيف عدوة إلى أشار الذي( 194) رقـ القرار العاهة الجهعية أ درت اـ 
 قبوؿ عدـ إلى دعا الذي( 273) رقـ القرار اـ إسرائيؿ، عمييا استولت التص ههتمكاتيـ فص الحؽ

 (.181) رقـ القرار بقبوؿ تعيدت إذا إال الهتحدة األهـ فص إسرائيؿ عضوية
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 الشعب وبحؽ عاـ، بشكؿ الفمسطينية بالقضية الهتعمقة القرارات هف العديد العاهة الجهعية أ درت وقد
 عمى 1969 سنة ال ادر( 2535) رقـ القرار طالب حيث خاص، بشكؿ ه يره بتقرير الفمسطينص
 القابمة غير وحقوقو  الفمسطينص بالشعب االعتراؼ: )عمى ونص الفمسطينص، بالشعب االعتراؼ

 ضد تنتيجيا التص اإلسرائيمية السياسة إلى األهف هجمس ظرن مفتْ ت العاهة الجهعية وأف لمت رؼ،

 تقرير بحؽ االعتراؼ) األعضام الدوؿ عمى( 2649) رقـ القرار فص جام اـ(. الفمسطينص الشعب

 الحؽ ىذا احتراـ يجب أنو عمى أيضاً  واشتهؿ ،(الهتحدة األهـ لهيااؽ وفقا الفمسطينص لمشعب اله ير
 وهف الهستعهرة، لمشعوب اله ير تقرير حؽ ينكر هف كؿ القرار دافوأ الفمسطينص، لمشعب الاابت
 .ه يره تقرير فص الحؽ لو شعباً  باعتباره الفمسطينص الشعب ضهنيا

 هف عبرت حيث( 2649) رقـ القرار عف كايراً  يختمفا ال( 2972)و( 2963) آخريف قراريف  اغت اـ
 وبحقو الاابتة، بحقوقو بالتهتع فمسطيف لشعب حالسها لعدـ العظيـ قمقيا عف العاهة الجهعية خبلليها

 .اله ير تقرير فص
 هتساوية، حقوقا الفمسطينص لمشعب: )أف عمى 1973 سنة ال ادر( 3189) رقـ القرار  راحة نص اـ

 (.الهتحدة األهـ هيااؽ أساس عمى ه يره تقرير فص الحؽ لو أف و
 الشعب حقوؽ قرار) عنواف حهؿ الذي ،(3236) رقـ القرار العاهة الجهعية أ درت 1974 سنة وفص

 :يمص ها عمى القرار نص وقد ،(الفمسطينص
 الفمسطينية التحرير هنظهة بياف إلى استهعت وقد فمسطيف، قضية فص نظرت وقد العاهة الجهعية أف)

ذ الهناقشة، خبلؿ ألقيت أخرى بيانات إلى استهعت وقد فمسطيف، شعب ههامة  أنو القمؽ عهيؽ يقمقيا وا 
ذ فمسطيف لهشكمة عادؿ حؿ إلى التو ؿ اآلف حتى يتـ، لـ  الفمسطينييف البلجئيف هشكمة بأف تعترؼ وا 
 التهتع هف هنع قد الفمسطينص الشعب بأف هنيا واعترافاً  لمخطر، الدولييف واألهف السمـ تعرض تزاؿ ال

ذ ه يره، تقرير فص حقو سيها ال لمت رؼ، القابمة غير بحقوقو  . وهبادئو الهيااؽ بهقا د تسترشد وا 
ذ  . ه يره تقرير فص الفمسطينص الشعب حؽ تؤكد والتص بالهوضوع، الهت مة قراراتيا إلى تشير وا 
 فص الحؽ: وخ و اً  لمت رؼ القابمة غير فمسطيف، فص الفمسطينص الشعب حقوؽ جديد هف تؤكد -1

 . خارجص تدخؿ دوف ه يره تقرير
 .الوطنييف والسيادة االستقبلؿ فص الحؽ ب
 وههتمكاتيـ ديارىـ إلى العودة فص لمت رؼ القابؿ غير الفمسطينييف، حؽ أيضاً  جديد هف وتؤكد -2

 . بإعادتيـ وتطالب هنيا، واقتمعوا هنيا شردوا التص
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حقاؽ لمت رؼ القابمة غير ىذه الفمسطينص الشعب لحقوؽ الكمص االحتراـ أف عمى وتشدد -3  ىذه وا 
 . الفمسطينية القضية لحؿ عنيها غنى ال أهراف الحقوؽ،

 . األوسط الشرؽ فص وشاهؿ عادؿ سمـ إقاهة فص رئيسص طرؼ ، الفمسطينص الشعب بأف وتعترؼ -4
 الهتحدة األهـ هيااؽ وفقاً  الوسائؿ بكؿ حقوقو استعادة فص الفمسطينص الشعب بحؽ كذلؾ وتعترؼ -5

 . وهبادئو
 حقوقو السترداد كفاحو فص الفمسطينص لشعبا بدعهيا تهد أف الدولية والهنظهات الدوؿ جهيع وتناشد
 . لمهيااؽ وفقاً 
 الهتعمقة الشؤوف كؿ فص الفمسطينية التحرير هنظهة هع ات االت يقيـ أف العاـ األهيف هف وتطمب -7

 . فمسطيف بقضية
 . رالقرا ىذا تنفيذ عف تقريراً  الابلايف دورتيا وفص العاهة لمجهعية يقدـ أف العاـ األهيف إلى وتطمب -8
 . (الابلايف لدورتيا الهؤقت األعهاؿ جدوؿ فص فمسطيف قضية الهعنوف البند يندرج أف وتقرر -9
 قابؿ غير حؽ ىو اله ير تقرير فص الفمسطينص الشعب حؽ أف القوؿ يهكف القرار، ىذا خبلؿ هف

 االعتراؼ تـّ  وقد تحترهو، أف الدوؿ جهيع وعمى اآلهرة القواعد هف وىو ،لمتفاوض يخضع وال لمت رؼ

 أف عمى القانونص الرأي وينص ،الدولص الهجتهع هسؤولية تحقيقو يجعؿ هها الكافة يشهؿ كحؽ الحؽ بيذا
 فص الفمسطينص الشعب حؽ باحتراـ االلتزاـ فص تتمخص إسرائيؿ بيا أخمت الكافة تشهؿ التص االلتزاهات)

 عمى الجهعية أكدت كها ،(الدولص نصاإلنسا القانوف بهوجب األخرى التزاهاتيا هف وبعض اله ير تقرير
 تطوره قيد دوف ويوا ؿ السياسص وضعو بحرية يقرر كص الفمسطينص لمشعب الفر ة هنح ينبغص أنو

 بالحقوؽ الخاص الدولص العيد هف كؿ فص األولى الهادة تنص كها والاقافص، واالجتهاعص االقت ادي

 اعترفت فقد وبالهاؿ، ،والاقافية واالجتهاعية قت اديةاال بالحقوؽ الخاص الدولص والعيد والسياسية الهدنية

 التص اإلنساف بحقوؽ يتهتع الفمسطينص الشعب أف ساحقة بأغمبية الهتحدة األهـ فص األعضام الدوؿ

 شؤوف دائرة. )اإلنساف لحقوؽ الدولص القانوف جسـ تشكؿ والتص الدولية واإلعبلنات الهواايؽ تحددىا
 (.19: ص ،2112 الهفاوضات،

 األساسص والهحور القاعدة وأ بح والقانونية، السياسية الوايقة أ بح ،(3236) القرار  دور وهنذ

 وأ بح الحؽ، إحقاؽ أجؿ هف هنيا ينطمؽ التص الفمسطينص الفمسطينية لمقضية والتاريخية لمهحاور

 تقرير فص ينصالفمسط الشعب حؽ خا ة الفمسطينية، القضية الهعالجة الجهعية هنو تنطمؽ الذي األساس

 (.35: ص ،2111 الفرا،) .ه يره



86 

 العرب بأف حقيقة تؤكد الهتحدة، األهـ فص الههاؿ الدولص، الهجتهع أعضام غالبية باتت القرار ذلؾ هنذ
 وأنيـ شعب، لكمهة الهحدد الهفيوـ ضهف وذلؾ تجزئتو، تجوز ال هتكاهبلً  شعباً  يشكموف الفمسطينييف

 فص الرئيسص الطرؼ ىو الشعب ىذا وأف وتعويضات، حقوؽ عف ثتبح البلجئيف هف جهاعات ليسوا
 .ال ييونص العربص النزاع
 القابمة غير بحقوقو الفمسطينص العربص لمشعب الدولص الهجتهع اعترؼ فقد القرار، لذلؾ ونتيجة

 أي خارجص، تدخؿ أو لو اية هكاف ىناؾ يكوف أف دوف بنفسو، ه يره فص حقو رأسيا عمى لمت رؼ،
 إنها الدولص، القانوف فص اله ير تقرير حؽ إف حيث هف الوطنية، دولتو إقاهة حؽ الشعب اليذ أف

. إلييا ينتهص التص والسيادة ظمو، فص العيش يرغب الذي الحكـ شكؿ يختار أف فص ها شعب حؽ يعنص
 ضهف الوطنص ترابو عف بعيداً  البلجئيف هخيهات فص هعظهو يتشرد الفمسطينص العربص الشعب ولكف
 تقرير فص حقو ينطوي أف يقتضص وبذلؾ العالـ، شعوب كافة أوضاع عف فيو يختمؼ فريد وضع
. األخرى لمشعوب بالنسبة اله ير تقرير حؽ عمييا يقوـ التص تمؾ عف تختمؼ عنا ر عمى ه يره

 (.83 – 82: ص ،1977 الراوي،)
 إنها ه يره، تقرير فص حقو رأسيا عمى لمت رؼ، القابمة غير بحقوقو الفمسطينص لمشعب االعتراؼ إف

 يرتضص الذي الحكـ شكؿ بنفسو يختار أف فص والحرية السمطة أو الحؽ كاهؿ الشعب ليذا أف يعنص
 التص والوطنية، والاقافية واالجتهاعية واالقت ادية السياسية الحكـ هؤسسات يقيـ وأف ظمو، فص العيش
 أف لو أف كها األولى، العالهية الحرب ةنياي فص تحدد كها الوطنص، إقميهو حدود ضهف فييا يرغب
 .ه الحو هع يتفؽ وبها دولية، هنظهات أو دوالً  الدولص، الهجتهع هع عبلقاتو يحدد
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قاهة الهصير تقرير وحق العودة حق عمى االىقسام أثر: الرابع الهبحث  الدولة وا 
 : الهستقمة

قاهة راله ي وتقرير العودة حؽ هاؿ وطنية أىداؼ عف الحديث عند  أف بد ال الفمسطينية، الدولة وا 
 واقع لكفّ  الحقوؽ، بيذه لمهطالبة الفمسطينية الف ائؿ جهيع هنيا تنطمؽ سياسية قاعدة ىناؾ يكوف
 واستقطابا حادة انائية يعيش الفمسطينص والهجتهع أوسمو اتفاؽ توقيع هنذف ذلؾ، عكس عمى يدؿ الحاؿ

 عائقا شّكمت االستقطابية الانائية ىذه. ورؤيتيف طمقيفوهن وفيهيف وف يميف توجييف بيف هحهوها،
 أخرى ورؤى وشرائح وقوى لف ائؿ استبعادىا خبلؿ هف لمواقع، تحميمية لقرامة هحاولة أي أهاـ حقيقيا
 الانائية وىذه الفمسطينص، واالقت ادي والاقافص واالجتهاعص السياسص الحقؿ فص فاعمة تزاؿ وال كانت
 والسمطة الهقاوهة، نيج ،التسوية نيج) وهنيا االتفاؽ، عدـ عمى تدؿ هتعددة تبهقوال عنيا عّبرالهُ 
 العقبلنصو  الههانعة،و  واالستسبلـ ،اإل بلحو  والفساد حهاس،و  وفتح العمهانص،و  واإلسبلهص الهعارضة،و 

 حاد  راع نحو الانائيات ىذه دفعت ،( فرام راياتو  خضرام ورايات والظبلهص، الغيبصو  والهتنور
 السياسص الخطاب ازدواجية عمى سمباً  ذلؾ وانعكس لآلخر، ورفض وتشويو إق ام وهحاوالت نقساـوا

 يوسؼ،). اآلخر الطرؼ ضرب عمى طرؼ كؿ قدرة إابات أجؿ هف والهنافسات والتهايؿ، الفمسطينص،
 (42 ص ،2119

 هفيوـ عزز بؿ فمسطينية، دولة إقاهة هشروع يعزز ـل( كاتفاؽ أوسمو) أف نظرية يعزز بدوره وىذا
 كبل توجيات بسبب وذلؾ ،التياريف بيف هختمفة هستويات يأخذ الذي الداخمص والت ادـ االنقساـ
 تأكيد طرؼ كؿ هحاولة عبر الهجتهع داخؿ والنفوذ والقوة الهكانة إلابات وحهاس فتح الحركتيف
 فص الانائص قطاباالست ىذا وتجّمى براهج، عمى  راعا هنو أكار الشوارع، فص الجهاىيري حضوره
 والنقابات الطمبة هجالس انتخابات عبر الهجتهع قطاعات ألكبر طرؼ كؿ تهايؿ إلابات هحهوـ  راع

 والتكفير بالتخويف" الهقدسات كؿ طاؿ  راع إلى و وال الشعبية، واالتحادات والهؤسسات والجهعيات
 وتعهيؽ واستقطاب، فسة،هنا بخمؽ سمبص نحو عمى ساىهت الانائية ىذه". واالستبعاد واإلق ام
 والنزعة التحريض وشيوع التساهح، هفاىيـ وغياب الاقة وعدـ والريبة األجوام، وتوتير الفجوات،
 جهمة هف عادة تهنح التص الوطنية الشرعية وخ و ا الشرعيات هف اآلخر وتجريد اإلق ائية
 (56 ،2113 عوكؿ،). الجهاىيري االلتفاؼ وهدى والتضحيات، النضالص التاريخ أىهيا ه ادر،
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 التص الهؤسسات هف جهمة عمى طرؼ كؿ سيطرة فص تهّاؿ آخر، شكؿ االنقساـ خذأ ذلؾ، إلى إضافة
 وليس أحزاب هؤسسات وكأنيا ،اآلخر الطرؼ حساب عمى توجياتو، تعزيز عمى فاعؿ بشكؿ تعهؿ

 الفتحاوية لمكوادر ليا ح ر ال تعيينات عبر هيوال بيروقراطيا جسها خمقت فتح فحركة دولة، هؤسسات
 والتمفزيوف ال حؼ ولعبت ودوائرىا، التحرير هنظهة وهؤسسات األهنية وأجيزتيا السمطة هؤسسات فص

 الوطنص لمهشروع كحاهص هكانتو وتعزيز القطب، ليذا الترويج فص بارزا دورا الرسهييف والراديو
 واسعة شبكة عمى سيطرت سحها حركة أف حيف فص. الهستقؿ الفمسطينص الوطنص ولمقرار الفمسطينص

 هحورىا دعوية تعبوية أشكاال تتخذ" هؤسسات عمى وسيطرت الزكاة، ولجاف الخيرية الجهعيات هف
 الكترونية وهواقع وتمفزيونات هحمص وراديو و حؼ" الهختمفة االجتهاعية والهنابر والهؤسسات الهسجد

 فص وفشؿ وتنازؿ، فساد، سمطة ىاباعتبار  فتح سمطة عمى اليجوهية التوجيات خدهة فص كانت كميا
 الوحيدة الطريقة باعتبارىا بالديهقراطية تهسكا أكار إسبلهص كتيار حهاس وبدت الناس، حياة إدارة

 (.44: ص ،2119 يوسؼ،) .لمسمطة لمو وؿ الههكنة

 تـ ق د بدوف أو فبق د السياسية، التعددية هكانة تراجع ىو االستقطابية الانائية ىذه فص األخطر
. واحد آف فص والهعارضة السمطة قرار احتكرت الانائية وىذه. األخرى والقوى التوجيات باقص يهيشت

 السياسص النظاـ قيادة فص تشارؾ ال ىص جية فهف تهاها، المعبة خارج نفسيا وجدت اليسار فقوى
 هف وفدا الشعبص والنضاؿ الشعب حزب عمييا ح ؿ التص االرضامات بعض عدا السمطة، أو الرسهص
 بقيت ذاتو الوقت وفص السمطوي، القرار فص التأاير لهوقع ترتقص لـ هحدود نحو عمى ووظائؼ تعيينات

 قرار بخ وص الهبادرة زهاـ تهمكاف ال والشعبية الديهقراطية كالجبيتيف ألوسمو الهعارضة اليسار قوى
 الحقؿ بنية فص ويابني خمبلً  أوجدت الوضعية ىذه إف. حهاس احتكرتو الذي الفمسطينية الهعارضة
 ديهقراطية سياسية لحياة أريد ها إذا عميو التغمب هف بد ال انسدادا فرض الذي الفمسطينص، السياسص
 .سياسية هشاركة عف تتهخض أف حقيقية

 فص الهدنية حقوقيـ هف العديد هف حرهانيـ واستهر الفمسطينييف، البلجئيف هعاناة استهرت لبناف، فصو 
 حرهاف الستهرار البعض يستخدهو سبلحاً  التوطيف هف الخوؼ" فزاعة" استخداـ وظؿَّ . والتهمؾ العهؿ

 أها. التوطيف رفض عمى ولبنانياً  فمسطينياً  إجهاعاً  ىناؾ أفَّ  هع طبيعية؛ إنسانية حقوؽ هف الفمسطينييف
 فتح" حركة هع المبنانص الجيش هعارؾ نتيجة 2007  يؼ فص ُدّهر الذي البارد هخيـ إعهار همؼ
، والتهويؿ الهخططات توفر هف الرغـ عمى كبيرًا، تعاراً  شيد فقد ،"سبلـاإل  إال استئنافيا يتـّ  ولـ البلـز
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 السجاؿ هعالـ أحد وخارجيا الهخيهات فص الفمسطينص السبلح وجود قضية وظّمت. 26/10/2009 فص
 بقدرة السبلح تسميـ ربط وبيف الهخيهات، خارج خ و اً  السبلح ىذا بتسميـ دعوات بيف السياسص،

عطام اإلسرائيمص، العدواف هف الهخيهات حهاية عمى المبنانية الدولة . الهدنية حقوقيـ الفمسطينييف وا 
 .(15 :ص ،2119 التنفيذي، الهمخص)

 سعيو طارإ فص الفمسطينص الوطنص لمهشروع قوية ضربة ؿشكّ  قد السياسص االنقساـ أف الباحث يرىو 
 وحّوؿ التاريخية، فمسطيف عمى السيادة ذات الهستقمة الفمسطينية دولةال وبنام ،االحتبلؿ هف لمتحرر

 ظؿ فص بسبلـ العيش عف باحث إلى والحقوؽ التحرر عف باحث هف العادي الفمسطينص الهواطف نيج
 سوام التحرر هشاريع كافة عمى بظبللو االنقساـ الطرفيف بيف هتأرجح دولة قياـ أ بح كذلؾ االنقساـ،

 .اإلسبلهية الشريعة هف هدةالهست أو الوطنية األسس ذات الهشاريع تمؾ

ف  عف األطراؼ حدأ تخمى ذاإ الإ يكوف ال ،جذري وبشكؿ نعيشو، الذي االنقساـ حالة نيامإ وا 
 الحسابات عمى الوطف يتقاسهاف فيالطرف فأل الواقع رضأ عمى تطبيقو  عب وىذا ونيجو وهشروعو
 وسط حؿ لىإ بالتوا ؿ يكوف خرآ طريؽ إلى المجوم لنزاعا طرفص عمى ولذلؾ ،والهحا  ة التقاسـ

 السياسية الرؤى فص وهتقارب هشترؾ وسط حؿ عمى واالتفاؽ ،الفمسطينية طراؼاأل جهيع بيف
 القضية خرجنُ  فأو  ،الجهيع لدى الهشتركة الفمسطينية الاوابت عمى الحفاظ هع ،الوطنية واالستراتيجيات

 ونغمؽ ،(الهحرر الوطف) تحقيقيا عمى نعهؿ التص الهعادلة وتكوف (نتأو  ناأ) وهبدأ التقاسـ أهبد هف
 ها كؿ ونطبؽ ،الفمسطينص الوطنص الهنطؽ وفؽ الهمفات كؿ ونعالج ،االتياـو  اإلعبلهص التراشؽ بوابأ

 ،تنفيذي اتفاؽ ىو عتبري الذي الشاطئ واتفاؽ القاىرة اتفاقية هف اله الحة اتفاقيات فص عميو اتفؽ
 إعاقات دوف القطاع فص عهميا ههارسة هف الوفاؽ حكوهة تتهكف لكص أخرى، هرة نتخاباتاال ىجر وتُ 

 (.64: ص ،2112 الدولة، القدس هؤسسة) .وفردية حزبية واهبلمات شروط وفرض

 االنتخابات إلجرام لئلعداد لبلنتخابات الهركزية المجنة وهع الحكوهة هع تعاوفال يتـ أف يجبو 
 غزة قطاع فص الوطنية لمسمطة والهدنية األهنية الهؤسسات توحيد إعادة عمى نعهؿو  والتشريعية الرئاسية
 غزة قطاع فص الفمسطينية األهف وأجيزة قوات بنام إلعادة خاص اىتهاـ يبلما  و  الغربية، والضفة

عطام الوزارات كافة ودهج لمهواطنيف األهف توفير أجؿ هف عربية وبهساعدة  إعهار إلعادة األولوية وا 
 هؤسسات وتطوير وتفعيؿ الغربية والضفة غزة قطاع فص السمطة لهؤسسات الوحدة واستعادة. غزة عقطا
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 الحكوهة سياسة هواجية فص والعربص الفمسطينص الهوقؼ سيعزز الذي الفمسطينية، التحرير هنظهة
 غربية،ال الضفة أنحام عهوـ فص االستيطاف وتوسيع القدس فص الهنازؿ ىدـ فص الهستهرة اإلسرائيمية

 االلتزاهات تنفيذ هف والتيرب غزة قطاع عمى االعتدامات عودة هف سرائيميةاإل الذرائع كافة وسحب
 .(16 :ص ،2119 التنفيذي، الهمخص). اإلسرائيمية الفمسطينية لبلتفاقيات وفقاً  عمييا الهترتبة

 الساحة عمى بجدية ذاتيا تفرض بدأت الهرحمة وىذه وهتطمباتيا سهاتيا ليا جديدة هرحمة نعيش حيث
 وبها واالستقرار، السياسص العهؿ فص الفمسطينص االنسجاـ هف أكار هساحة يتطمب بدوره وىذا الدولية

 عدـ هف تأخير أي يحتهؿ ال أ بح ،االنقساـ عمى سنوات هف أكار وبعد ،الفمسطينص الوضع أف
 ،وفتح حهاس ال راع صطرف هف طرؼ أي هف سياسية هغالطات أي يحتهؿ وال ،والوطنية اله الحة

 الحياد عمى تقؼ أنيا هنيا الظاىر التص ،األخرى الفمسطينية التنظيهات باقص وهف السكوت وكذلؾ
 الضرر غير يجمب لف وانقساـ تباعد إال الفمسطينية القضية يزيد لف الهاضص خنادؽ فص فالتهرس
قاهة الوطنص االستقبلؿ هشروع عمى والتخريب  فالهطموب ـ،1967 عاـ حدود مىع الفمسطينية الدولة وا 
 هكاسب لتحقيؽ السياسص الجهود السياسص، وهشروعيا فمسطيف قتؿ دوائر هف الخروج اآلف الحقيقص
سبلهية وطنية ضرورة الفمسطينص الهوقؼ ووحدة األحزاب، كؿ هف أكبر ففمسطيف تنظيهية حزبية  وا 

 .(17 - 16 :ص ،2119 التنفيذي، الهمخص) .وبرجهاتية
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  :الوطىي والهشروع الوطىية الوحدة عمى الفمسطيىي االىقسام أثر: الخاهس الهبحث

 بكافة اإلنساف حقوؽ النتياكات الرئيس اله در اإلسرائيمص االحتبلؿ يكوف الطبيعص الوضع فص
 سياسية كقضية الفمسطينية القضية اعُتِهدت عندها اـ لفمسطيف ال ييونص االحتبلؿ هنذف أشكاليا،
 اإلنساف حقوؽ وهفيوـ ،2117  يؼ االنقساـ لغاية وقوع ،واالستقبلؿ الحرية اجؿ هف يناضؿ لشعب

 و االحتبلؿ، طرؼ هف يوهيا تُنتيؾ التص واالجتهاعية السياسية الحقوؽ عمى زرتكي فمسطيف فص
 عف ثتتحد جميا أف سنجد فمسطيف فص اإلنساف بحقوؽ الهتعمقة والكتابات والهؤتهرات لمقرارات بالرجوع
 الحؽ إلى بالهقاوهة والحؽ اله ير تقرير حؽ هف بدما ،الحقوؽ ليذه اإلسرائيمص االحتبلؿ انتياكات
 الحديث يهكف ال ،االحتبلؿ تحت شعب حالة فصف .الخ والتعبير الرأي وحرية والعهؿ والسكف بالتنقؿ

لى وعميو. الهحتؿ الجيش طرؼ هف إال اإلنساف لحقوؽ انتياؾ عف  إسرائيؿ كانت ،نقساـاال قبؿ ها وا 
 اإلنساف حقوؽ هنظهات وكانت الفمسطينص اإلنساف حقوؽ بانتياؾ والهتيـ الُهداف الوحيد الطرؼ ىص
 حقوؽ انتياكات هف حاالت أف  حيح ، االنتياكات ىذه هواجية فص الفمسطينص لمشعب سند خير

 خطورتيا هف وبالرغـ نتياكاتاال ىذه أف إال االنقساـ وقبؿ الذاتص الحكـ سمطة خبلؿ هورست اإلنساف
ف وههارساتو االحتبلؿ عف األنظار تبعد ولـ هحدودة كانت أنيا إال  آنذاؾ الهتيهة ىص السمطة كانت وا 

 بشرعية حهاس حركة وخ و ا الهعارضة اعتراؼ عدـ أف إال واالعتقاؿ كالضرب االنتياكات بيذه
 شجع الذي األهر ليا واهتياف السياسية يةلمشرع انتياؾ بهاابة كاف هوازية لسمطة وتشكيميا السمطة
 (.55: ص ،2118  الح،). القانوف وهخالفة السمطة عمى التهرد عمى األفراد

 يد عمى الفمسطينص الهواطف حقوؽ انتياؾ هجاؿ فص خطير تدىور بداية 2114 عاـ اعتبار هكفوي
 هواجية فص الفمسطينييف يدب سبلح هف اإلنساف حقوؽ لهنظوهة ارتداداً  شكؿ الذي األهر ،فمسطينييف
 لمحريات انتياكات عنيا نتج األهنص االنفبلت هف حالة العاـ ىذا شيد . فقدضدىـ لسبلح االحتبلؿ

 وهيميشيات والعائبلت األهنية األجيزة انفبلت شهؿ بؿ فقط الهعارضة قوى ه دره يكف لـ انفبلت وىو
 بيف وخبلفات السمطة ضعؼ عف اتجةالن الهعههة الفوضى هف حالة كانت أخرى ب يغة أو هسمحة
 الشخ ية لمحريات انتياكات العاـ ىذا شيد حيث 2115 عاـ خبلؿ االنتياكات توا مت اـيا. هكونات

 عمى العاهة لمحريات النتياكات باإلضافة اغت اب وحاالت واألجانب لؤلفراد وخطؼ ولمههتمكات
 (28، ص: 2118ابحيص وآخروف، ). الداخمص االحتراب لدرجة األهر و ؿ بؿ ،سياسية خمفية
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 أخطرو  الفمسطينص، اإلنساف حقوؽ انتياؾ هجاؿ جهة انتياكات 2117 سنة الداهية الوقائع وأحدات
 يد عمى الداخمص السياسص اله ير تقرير حؽ انتياؾ ىو الحدث ىذا عف الناتجة االنتياكات ىذه

 إدارة شكؿ) الداخمص السياسص ه يره الشعب ليقرر آلية االنتخابات كانت فإذا أنفسيـ، الفمسطينييف
 اـ االنقبلب عف نتج كها .الحؽ ىذا انتيكا االنقساـ اـ األهنص االنفبلت فإف( الذاتص الحكـ سمطة

 فص لمشعب اله ير تقرير حؽ عف الحديث تراجع وىو اخطر ىو ها العاـ السياسص الشأف فص االنقساـ
عبلنات الهتحدة األهـ هيااؽ عميو نص الذي الحؽ وىو االحتبلؿ هواجية  اإلنساف لحقوؽ هتعددة وا 
 وطنص، تحرر اتحرك قوى تكوف أف يفترض كاف قوى بيف هتبادلة بانتياكات الفمسطينيوف ؿغأنش حيث
 الفمسطينص اإلنساف حقوؽ انتياؾ عف اليوـ نتحدث أف .الشعب لكؿ عاـ سياسص لحؽ انتياؾ وىذا
 عمى اإلنساف حقوؽ هنظهات طرؼ هف وخ و ا لصالدو  االىتهاـ ين ب واف فمسطينييف يد عمى

 حؽ النتياؾ أدى االنقساـ.الهتوا مة اإلسرائيمية االنتياكات فأش هف يقمؿ فيذا الداخمية االنتياكات
 عف العالـ أخذىا التص السمبية ال ورة نتيجة الوطنية الكراهة الهتياف أدى و واالستقبلؿ، بالحرية األهة

 .(93: ص ،2119 الزيتونة، هركز) .أساسية سياسية قوؽح وىذه الفمسطينص، الشعب

 اإلنساف لحقوؽ الهستقمة الييئة ر دت فقد لسردىا داع وال هتعددة اإلنساف لحقوؽ الداخمية االنتياكات
 واالنتهام الرأي عف بالتعبير الحؽ انتياؾ بيف ها تراوحت التص االنتياكات ىذه أخرى حقوقية وهنظهات
 الوطنية الكوفية لبس و السمهية التظاىرات خبلؿ هف الوطنية اليوية رهوز عف يرالتعب وحتى السياسص

 اتياهات وتوجيو االعتقاالت إلى باألفراح الوطنية لؤلغانص واالستهاع باألحزاب الخا ة الرايات رفع أو
طبلؽ والقتؿ بالخيانة، االتياـ لحد أحيانا ت ؿ باطمة  اسييفالسي الهعارضيف عمى الهتعهد الر اص وا 
 الياتفية االت االت وهراقبة الهدنية والجهعيات الهؤسسات إغبلؽ وكذا ضدىـ، أخبلقية تيـ وتمفيؽ
 وفتح حهاس حركتا الهت ارعة، األطراؼ تترؾ لـ .الخ العبادة دور وحتى البيوت حرهات واقتحاـ

 االنتياكات أخطر أف شؾ ،ال أخر أو بشكؿ وانتيكتو إال الحقوؽ هف حقا ليها الداعهتاف والحكوهتاف
 يكوف ال االنتياكات عمى الحكـ ،ولكف حهاس حركة انقبلب وبعد أانام غزة قطاع فص جرت التص ىص
 الضهانات وغياب الحريات هبدأ انتياؾ فص بؿ طرؼ كؿ يهارسيا التص االنتياكات عدد خبلؿ هف فقط

 االعتدام تبرر اقافة تفشص فص اأيض والخطورة الحريات، ىذه لههارسة واألخبلقية والسياسية القانونية
 عندها خطورة أكار األهر ويكوف هحاكهة وبدوف الخيانة أو التكفير شعار تحت القتؿ و الحريات عمى

 ُيقدـ أو بيدىا القانوف اخذ  بلحية هحمية هسمحة جهاعات أو أهنية لجيات القائهة السمطة تفوض
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 و قياداتيـ عمـ بدوف أو بعمـ ابتزاز وعهميات اعتدامات بههارسة واألجيزة الحركة أعضام هف البعض
 . األخير اإلسرائيمص العدواف وأانام قبؿ غزة بقطاع جرى ها وىذا ت رفاتيـ عف القيادات ىذه ت هت

 فعندها السياسية، القوى هباشرة هسؤوليتيا تتحهؿ الداخمية اإلنساف حقوؽ انتياكات غالبية أف غرو ال
ذاعاتيا وشيوخيا السياسييف دتياقا خبلؿ هف حهاس حركة ُتَكِفر  وأعضام األهنية األجيزة ،هنتسبص وا 
 األجيزة، وهنتسبص فتح أبنام وهبلحقة بفتؿ حهاس لعنا ر رخ ة هنح بهاابة يعتبر فيذا فتح حركة
 عندها السياؽ،أيضا ىذا ضهف الههارسة االنتياكات عف الهسؤولية كاهؿ حهاس حركة تتحهؿ وعميو
 بهاابة فيذه القانوف مىع بالخروج حهاس حركة فتح وحركة اهلل براـ ألعهاؿا تسيير حكوهة تتيـ

 أبنام هف القانوف عمى وخارجيف لؤلهف هيدديف تعتبرىـ هف العتقاؿ بالضفة األهف ألجيزة رخ ة
 الشرعية  احبة الحكوهة ىص وهف الشرعية هفيوـ حوؿ االختبلؼ.الف ائؿ وبقية حهاس حركة

 الفردية الحريات انتياؾ ورام أيضا ،كاف السياسية وحقوقيا الهعارضة هفيـو حوؿ االختبلؼ وبالتالص
 والتهتع الوظائؼ شغؿ فص والهساواة القانوف أهاـ الهساواة هبدأ وانتياؾ والقطاع الضفة فص والعاهة

 األ وؿ أو السياسية االنتهامات عف بعيدا الهساواة فهبدأ ، الخارجية والهساعدات العاهة بالخيرات
 (.19: ص ،2119 االستراتيجص، التقرير) .والحقوؽ لمحريات الضاهف ىو والجيوية العرقية

 ،كفيمة واألهف واالنتخابات والهنظهة الحكوهة لجاف هياـ انجاز بلؿخ هف السياسية الوطنية اله الحة
 فاتالخبل أفو  اإلنساف، حقوؽ لهمؼ الجزئص والتبييض االنتياكات تداعيات هف األكبر الجزم بحؿ

 لمجنة يهكف وبالتالص الداخمية، اإلنساف حقوؽ انتياكات ورام كانت تحريض هف  احبيا وها السياسية
 . والقانونية االجتهاعية بأبعادىا لمه الحة التفرغ اله الحة

عبلـ هعموهات هركز) بو قاـ لمرأي استطبلع وفص  هدى حوؿ ،(2111 ،غزة فص الفمسطينية الهرأة وا 
 التص االجتهاعية واألحداث  الوقائع هف كايرٌ  تجمت الداخمص، االنقساـ بحاؿ مسطينيةالف العائمة تأار
 االجتهاعية البنية هفاعيمو هست قد سياسيا بدأ الذي فاالنقساـ الفمسطينص، االنقساـ هحركيا كاف

 .لمفمسطينييف

 بحالة واضح بشكؿ تأارت غزة قطاع فص الفمسطينية األسر هف كبرىال النسبة أف االستطبلع أفاد فقد
 عائبلتيػـ أف العينة أفراد هف% 84.6 وأفاد وحهاس، فتح حركتص بيف ال راع عف نتجت التص االنقساـ

 الفمسطينص الداخمص وال راع االنقساـ حاؿ بأف% 62 أفاد حيف فص.  واالنقساـ ال راع بيذا تأارت قد
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 العنؼ استخداـ حد إلى و مت بأنيا% 19.9  وأفاد أسرىـ، داخؿ عائمية هشاكؿ حدوث فص تسببت
 عمى وردا. العائمية ال ػبلت قطع  إلى االنقساهات ىذه أدت األحياف هف كاير وفص.  بو التيديد أو

 هتشائهوف أنيـ العينة أفراد هف%   51 حوالص أفاد  بالهسػتقبؿ؟ التفاؤؿ أو التشػاؤـ هدى حوؿ سػؤاؿ
 الحياة عمى الداخمص االنقساـ تأاير ولهعرفة. تفائمػوفه أنيـ هنيـ%   41 أفاد بينها الهسػتقبؿ، حياؿ

 الهسألة بيذه والزواج الزوجات اختيار ناحية هف األسػرية العبلقات تأار وهدى الفمسطينية االجتهاعػية
 اختيار فص كبير تأاير حهاس أو لفتح السػياسػص لبلنتهام أ بح أنو العينة أفراد هف% 71.1 أجاب

 ىذه هف عميػيـ يؤار لـ الداخمص االنقساـ بأف العينة أفراد هف%  25 أجاب نهابي واألزواج الزوجات
 أ دقائيـ هع يـأطفال عبلقات كانت إذا فيها سؤاؿ عمى وردا.  ليـ رأي ال بأف% 3.9 وأفاد الناحيػة،

 عبلقات بأف العينة، أفراد هف%  68.1 أجاب االنقساـ حالة جرام تغيرت قد الهدارس فص زهبلئيـ أو
 األخطر واإلجابة. الداخمص االنقسػاـ جرام تضررت قد وأ دقائيـ الهدارس فص زهبلئيـ هع أطفاليـ

 كبيرة غالبية أفادت فقد. لمخارج اليجرة هسػألة هف الهوقؼ حوؿ كانت االسػتطبلع ىذا عكسيا صتال
 أفراد فه%45 فضؿ بينها الفر ة ليػـ سنحت إذا لمخارج اليجرة يفضموف بأنيـ%  47.8 وبنسػبة
 هركز. )ليـ رأي ال بأنو% 7.2 أفاد بينها. اليجرة فر ػة ليـ سػنحت لو حتى الوطف فص البقػام العينة

عبلـ هعموهات  (.3: ص ،2111 ،غزة فص الفمسطينية الهرأة وا 

 االنقساـ ىذا إف القوؿ يهكف. خبلليا هف البيانات ىذه قرامة يتعيف التص الهنيجية الرؤية ىذه ضوم وفص
 التنشئة فص بارزا دورا الفمسطينية األسرة لعبت فقد ،والهدرسة األسرة: وىها اجتهاعيتيف بنيتيف أىـ طاؿ

 األسرة عف تعبيرا إال ليس الحجارة وأطفاؿ شباب هف 1987 عاـ ىاألول االنتفاضة فتفجير السياسية،
 أف بعد الفمسطينص طفؿلم القوهية اليوية عمى حافظت التص السياسية التنشئة فص وبدورىا الفمسطينية

 ركنت أف وبعد قوهص، بعد أي هنيا ونزعت الدراسية، الهقررات كؿ اإلسرائيمص االحتبلؿ سمطات زيفت
 لبلحتبلؿ، ورفضا هقاوهة أقؿ ستجعمو ظروؼ فص وتربى نشأ الجديد الجيؿ أف إلى االحتبلؿ سمطات

 يكف ولـ الهقاوهة، عمى وأقدر وأ مب ىأقو  جيبل ليـ أخرجت وقد الفمسطينية األسرةهف  تفاجأت بيا إذا
 الوحيد الدفاع خط ىو يكوف أف يهكف  السياسية التنشئة فص األسرة دور أف عمى قويا برىانا إال ذلؾ
 البيانات ضوم فص التساؤالت تبرز وىنا. السياسية حياتيا هف هعينة هراحؿ فص واألهـ الشعوب أهاـ

 باالنقساـ السرعة بيذه األسرة تأارت لهاذا: دورىا وتراجع ةالفمسطيني األسرة ضعؼ تبيف التص السابقة
 الضعؼ هف هبمغا  األسرة بمغت الحد أليذا والتناحر؟ والفرقة االنقساـ أ ابيا ولهاذا السياسص؟
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 حاضنة تكوف أف فص دورىا فقدت لهاذا! سياسيا؟ وهخترقة هح نة غير كانت الحد أليذا! والترىؿ؟
 االحتبلؿ ظؿ فص واالجتهاعص النفسص لؤلهف فيو يفتقدوف الذي الوقت فص ياألبنائ وأهاف أهفٍ  وه در

 وح نا السابؽ فص هنيعاً  سداً  كانت لطالها التص الدور ىذا األسرة فقدت ولهاذا اإلحبللص؟ ال ييونص
 (.3:  ص ،2111 الحرية، هنبر) ألبنائيا؟ دافئا

 البيئة ىص الهدرسة أف الهعروؼ وهف. جاهعاتوال الهدارس طمبة طاؿ االنقساـ أف أيضا البيانات تشير
عداده نهوه الفرد فييا يواجو التص الاانية  أف حيث األسرة دور بعد دورىا ويأتص الهستقبمية، لمحياة وا 
 تحتوي بها وذلؾ الفرد، شخ ية تشكيؿ فص تسيـ هبادئ هف الهدرسة تضفيو بها إال يكتهؿ ال دورىا
 تربية هف األسرة بدأتو ها الهواطف يستكهؿ طريقيا وعف هواد، فه فييا يدرس وها الهناىج هف عميو

 وتأار الحاؿ واقع ولكف. لؤلسرة هكهبل دورا لمنشم السياسص األعداد فص الهدرسة تمعب وىكذا. وتعميـ
 كانت بؿ يجب، كها هح نة تكف لـ الهؤسسات ىذه أف يؤكد الفمسطينص باالنقساـ والجاهعة الهدرسة
قحاهيا فييا التأاير سيؿيو  االختراؽ سيمة  ؟ ةيالتعميه الهؤسسة فأيف: الداخمية ال راعات غياىب فص وا 
 الفمسطينية السمطة شرعتيا التص الحدياة الفمسطينية الهناىج أيف الفمسطينص؟ التعميهص النظاـ أيف

 أيف ية؟والديهقراط والحرية اإلنساف وحقوؽ والهساواة والتساهح العدؿ قبيؿ هف سياسية قيهاً  واحتوت
 النظاـ بيف تتوسط هستقمة بنى تشكيؿ عف الفمسطينيوف عجز ولهاذا الهستقمة؟ الفمسطينية الهؤسسات
طارا هنيعا ح نا وتكوف والعائمة السياسص  النظاـ انييار وعند  السياسص االستبداد توغؿ هف حاهيا وا 
عبلـ هعموهات هركز. )السياسص  (.4: ص ،2111 ،غزة فص الفمسطينية الهرأة وا 

 التص والشباب الهراىقيف جيؿ هف ىـ الداخمص الفمسطينص االقتتاؿ فص شارؾ هف غالبية أف واألنكى
 فأيف فمسطينية، وطنية سمطة وجود ظؿ فص تربى الجيؿ ىذا سنة، 25 -15 بيف ها أعهارىـ تتراوح
 ! فر الهح مة كانت إذا الجيؿ ىذا عمييا ونشأ والحدااة التطور تواكب التص الحدياة الهناىج ىذه
 تحريضص سياسص بدور تقوـ سياسيا هخترقة كانتو  ،وهتآكمة هيترئة ةيالتعميه الهؤسسة أف بيذا ونرى
 التكاهؿ تحقيؽ فص الهساىهة فص التعميهية الهؤسسات عجزتو  ،وتاقيفص تعميهص هنو أكار تعبوي

 الذي والنهوذج الحسنة وةمقدل الجيؿ ىذا افتقدو  ،قوهية سياسية اقافة هف تباو ها خبلؿ هف السياسص
 .والتهاسؾ والتآزر التوا ؿ عمى تحث التص القيـ تبلشت وقد ،بو ىيحتذ

 تضحيات وقدـ ،قوة عاتية وجو فص بطوليا  هودا  هد الفمسطينص الشعب أف فيو شؾ ال ههاو 
 الشعب وبطوالت وتضحيات نبؿ فص شؾ أدنى يخاهرنا وال. اهلل سبيؿ وفص الوطف أجؿ هف وبطوالت
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 األخطار  هواجية فص ضعفو ىو االستغراب ياير ها ولكف. ال ييونص التحدي هواجية فص لفمسطينصا
 يقابمو لـ الخارجص التحدي فيذا. وهاالبيا عيوبيا وكشؼ نقدىا عمى والعهؿ الذات وهواجية الداخمية

 هجابية عمى فاضحا وعجزا هشينا داخميا ضعفا بؿ الهقدار، فص توازيو ر ينة قوية داخمية بنى
لى الذاتص النقد اقافة اهتبلؾ إلى الحاجة أهس فص الفمسطينص الهجتهع إف. الداخمية األخطار  الحرية وا 
 اإلسياهات وضعؼ ضآلة هف الهعاناة أشد الفمسطينية الهؤسسات تعانص إذ. الكبيرة والجرأة الفكرية
 اقافة وتعطيؿ لمعقؿ قتبل يعنص رالفك وحرية الذاتص لمنقد إخهادنا إف. الذاتص النقد هجاؿ فص الفكرية
 ف عود واالجتهاعص، السياسص والتخمؼ واليزائـ االنحدار إلى الطريؽ بداية وىص الذاتص النقد

 هف أساسيا جزًما يعتبر الذي الذاتص والنقد والعقؿ التفكير حرية باهتبلكيا هرتبط  وتقدهيا الهجتهعات
 الهؤسسات ىذه أحوج فها كذلؾ، األهر كاف وطالها ؾ،السمو  وترشيد الهستهر والتقويـ التطوير عهمية
 .أهراضيا هف وتخمي يا ترشيدىا، أجؿ هف الذاتص، النقد اقافة إلى

 تتطور لـ ع بوية ُبنية ىص الفمسطينص لمهجتهع التحتية البنية أف البيانات ىذه تؤكدىا التص والخبل ة
 لمتفاعبلت وناظهة السياسية، النخب عمى ضاغطة لتكوف يؤىميا بها واقافيا وسياسيا اجتهاعيا
 فص تقيقرا يشيد الذي الديهقراطص لمتحوؿ حاضنة وبالتالص الدستورية، القواعد لنفاذ وضهانة السياسية،
 بنائية تحوالت إحداث فص اآلف حتى ينجح لـ الفمسطينص الهجتهع فإف وعميو.  الفمسطينية األراضص

 حدياة واجتهاعية سياسية بنى وتشكيؿ والسياسية يةاالجتهاع الع بوية إطار هف والخروج شاهمة
 (5: ص ،2111 الحرية، هنبر) .وهتطورة

 الهجتهع فص  وترىؿ تفكؾ وأحدات تاريخيا تراكهت التص بالهشكبلت همئ اليوـ الفمسطينص الواقع إف
 أخيو قتؿ عمى فمسطينص يجرؤ فعندها وقيهص، أخبلقص انييار عمى هعطوفا هعا السياسص والنظاـ

 األخبلقية الاوابت اىتزاز إف. فحسب سياسيا انييارا وليس وقيهص أخبلقص انييار أهاـ فنحف الفمسطينص
 ىذا عميو يكوف أف يجب ها تحدد التص السموؾ وهعايير الجهاعة وضهير العميا الهرجعية تهاؿ التص

 بالهدرسة هرور ةاألسر  هف ابتدام الفمسطينية الهؤسسات كؿ واىترام عقـ عمى هؤشر فيذا األخير،
 وضبطو الواقع هع التعاهؿ عمى قادرة غير التشكيبلت ىذه وت بح السياسص، بالحزب وانتيام والجاهعة
 هها الفوضى، هف بحالة السياسص الهجتهع يهر أف ىص النتيجة تكوف أف ىذه والحالة غرو فبل. وتقنينو
 االجتهاع واقع تضبط أف عمى قادرة تكوف  أخرى واوابت هطمقات عف البحث  إلى الطريؽ يهيد

 والبنى والفمسفية الفكرية األنساؽ أف نتيجة سياسييف، وجيؿ تيو ىو اليـو يجري فها السياسص،
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 ساىـ هف كؿ  الوضع ىذا إلى الو وؿ هسؤولية ويتحهؿ.   لبلىتزاز تعرضت والسياسية االجتهاعية
 هستهرة تاريخية هسؤولية وىص هعيا، تواطأ أو  عمييا يعترض لـ أو عمييا وافؽ أو الحالة تمؾ فص

 .والوطنص االجتهاعص البنام فص ودوره وظيفتو بهقدار الهسؤولية يتحهؿ والكؿ. الزهاف هف هضى هيها

 الفمسطينص الشعب يمغص أف لـ يستطع وجبروتو ال ييونص االحتبلؿ وحشية أف التاريخ أابت أف فبعد
 حالة عمى ينعكس سوؼ التفكؾ حد إلى سطينصالفم الوضع و وؿ ولكف لوطنو، انتهائو يضعؼ أو

 تزداد وسوؼ عالية نسبة ىص اليجرة نسبة أف تؤكد أعبله الهذكورة البيانات أف وبخا ة  ىذه، االنتهام
 أهاـ وطف وسُييـز االجتهاعص، والبنام السياسص العقؿ انشطار واستهر حالو، عمى الوضع بقص إذا

 فتح: النظاـ قطبص بيف السياسص االنقساـ عف فضبل. قاتمة اجتهاعية وع بوية فاشمة سياسات
 األخرى، السياسية التشكيبلت وضعؼ الفمسطينص، اليسار انحسار ظؿ فص يأتص ذلؾ كؿ. وحهاس
”. الفمسطينص الهدنص الهجتهع“ تشكيبلت وباقص األىمية لمهنظهات الهؤار وغير الضعيؼ الدور وأخيرا
 كبل وأف وخوام، اىترام حالة تعيش والسياسية االجتهاعية يفالبنيت أف ىذه والحالة هرام ال وعميو

 تآكميها عف فضبل هستهر تفكؾ حالة فص البنيتيف

، عمى هبعاا ليكوف التحميؿ ىذا نورد ال  هف ىذا. السميـ التشخيص ىو الهعالجة بداية ألف بؿ التشاـؤ
 الكافص، االىتهاـ تنؿ لـ  التص االجتهاعية البنى عمى االنقساـ تأاير لنبيف أخرى ناحية وهف ناحية،
 اليـ عمى الوطنص السياسص الهوضوع وتقديـ الكبرى، بالقضايا واالىتهاـ السياسص، التحميؿ لطغياف

 االاة ناحية وهف. اىتهاـ أي ال غرى بالقضايا االىتهاـ نعير أف دوف والديهقراطية، االجتهاعص
 الذاتص والنقد العقؿ إعهاؿ يتطمب هها ةخطور  هف الفمسطينص الوضع إليو و ؿ ها خطورة لنوضح

 اجتهاعص عقد إنجاز وضرورة الفمسطينييف، حياة هف األخيريف لمعقديف وبخا ة الشاهمة والهراجعة
 والسياسية االجتهاعية البنى تطاؿ شاهمة ووظيفية بنيوية أزهة اهة أف لتبياف وأخيرا. جديد وطنص

 (.7: ص ،2111 الحرية، هنبر) .الفمسطينية السياسة فص السائدة العهؿ وأشكاؿ والهفاىيـ والعبلقات
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 :الفمسطيىية الوطىية األٌداف عمى الفمسطيىي االىقسام أثر: السادس الهبحث

ها  إذا هعرفة خبلليا هف الباحث يستطيع ،هقوهات أو عنا ر عدة بتوفر إال الوطنية الوحدة تقوـ ال
 تكونو، هقوهات لو هفيـو عمى الدراسة اعتهدت وليذا .ال أـ البمد ىذا فص وطنية وحدة ت ىناؾكان

 توافقات  ياغة عمى القدرة بأنو الهشترؾ السياسص البرناهج يعرؼو  ،الهشترؾ السياسص البرناهج أىهيا
 فص القوة عنا ر تستجهع تفاوضية وسياسية وطنية لهقاوهة هوحدة استراتيجية و سياسية وقواسـ واسعة
 هف يعزز وبها الداخؿ، هف الفمسطينص البيت ترتيب إعادة فص التهاسؾ واهؿوع العدو هع ال راع إدارة
 طريؽ عمى الوسائؿ بكافة االحتبلؿ هواجية هوا مة هتطمبات ويوفر الوطنص، ال هود عمى القدرة
 واستيعاب  الوحيد، أساسيا الدولية الشرعية قرارات تكوف هتوازنة تسوية إلى و وال االحتبلؿ إنيام

 (.44 ص ،2112 عهير،. )ةعالي وطنية بهسؤولية وهعالجتيا الهستجدات

 و ياغة الجهيع، بيف عميو هتفؽ هشترؾ ىاهش عمى التفاىـ: الوطنية الوحدة هقوهات أولى هف 
 زهنية لفترة عمييا الهختمؼ القضايا نحصيُ و  التفاىـ، تعزز التص الحاجات يمبص هشترؾ سياسص برناهج
 التص الييئات إنشام هف بد ال الهرحمة، حاجات وفؽ التفاىـ ىذا حقؽيت وحتى هعيا، لمتعاطص هناسبة
 وهحاسبة التنفيذ وهتابعة القرار  ناعة فص الحؽ لتهتمؾ ؛السياسية القوى ههامص جهيع تضـ

 التنفيذية، والمجنة الوطنص، الهجمس كافة، الشعب تهاؿ التص الييئات جهيع وتفعيؿ الهق ريف،
 الشعبية الهنظهات تفعيؿ هع بالتوازي التشريعص، الهجمس باقة الهتهتعة هةوالحكو  التشريعص، والهجمس
 االتفاؽ ىو الهؤسسات ىذه دور ليكوف الهستويات جهيع عمى فييا القرار  احبة والييئات والهينية

 لبلحتبلؿ، الخاضعة لمشعوب الدولص القانوف كفميا التص الهشروعة الوسائؿ بجهيع االحتبلؿ إنيام عمى
 بعيدا الوطنص، ال ؼ وحدة عمى تؤار ال بحيث الهرحمة، هتطمبات هع الوسائؿ ىذه تتساوؽ فأ عمى
 يهكف التوجو وبيذا .الجهيع عمى وسائمو فرض وهحاولة اآلخر، الطرؼ إللغام. طرؼ كؿ سعص عف

 الخطاب ووحدة العاـ، الوطنص السياسص الهوقؼ ضبط هف حالة يؤسس أف الهشترؾ السياسص لمبرناهج
 ؛العميا الوطنية باألىداؼ يهس سياسص شرخ حدوث هف ويحد األىمص، السمـ عمى لمحفاظ ياسص؛الس
 األسهى، اليدؼ إلى الو وؿ فص الف ائؿ حاجات جهيع تمبية فص استراتيجص أساس عمى يقوـ ألنو
 ،والتجنيد التعبئة فص الخاص برناهجو طرح عمى لمعهؿ ف يؿ كؿ حؽ هراعاة هع االحتبلؿ، إنيام وىو
 أي لحؿ استراتيجًيا أساًسا الوطنص الحوار هنيج عمى اً هعتهد العميا،  الوطنية واألىداؼ يتعارض ال بها
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 لتحقيؽ ى يسع الهشترؾ السياسص البرناهج عميو يقوـ الذي االستراتيجص فاليدؼ ،وطنص خبلؼ
 (.45 ص ،2119 عهير،. )الهشروع

 الهشروع - الراىنة ب يغتو الوطنص الهشروع واجوي ها أخطر فإف باالنقساـ، عبلقة لو وبها وعميو،
 بالجغرافيا الهرتبط التكوينص الخمؿ ىو – همحقاتياو  أوسمو اتياتفاق ليا أسست التص بالتسوية الهرتيف
 بيد بينيها والربط التوا ؿ هفتاح و وغزة الضفة بيف هنقسـ الجغرافيا وبحكـ الهشروع ،فيذا السياسية
 دولة عف الحديث يجعؿ هها بالتسوية الهرتبط السياسص النظاـ هف جزما سرائيؿإ ستكوف وعميو إسرائيؿ،
 عنو الناتج واالنقساـ حهاس انقبلب جعؿ الذي ىو الخمؿ ىذا.شؾ هحؿ سيادة ذات هستقمة فمسطينية

سرائيؿ فالجغرافيا الح وؿ سيؿ  الوطنص الهشروع فشؿ فإف ىنا وهف.لبلنقساـ وهعزز داعـ خير كانا وا 
 يسقط ال وطنص تحرر كهشروع الوطنص الهشروع عف التخمص يعنص ال وأسمو هدريد تسوية عف ؽالهنبا

 ،2119 إبراش،. )إلسرائيؿ االرتياف هف تحرره لو جديدة  ياغة عف البحث بؿ االحتبلؿ، استهر ها
 .(12: ص

 الستقطابا هف حالة إحداث إلى العسكري" االنقبلب" الحسـ عف الناتج السياسص االنقساـ أدى لقد
 هازف أبو الرئيس استفاد الذي فبالوقت القائهة، الرسهية واليياكؿ والهؤسسات البنى جهيع فص الشاهؿ

 الهجمس تفعيؿ إعادة حهاس حركة قررت ،الفمسطينية التحرير هنظهة وهؤسسات الهركزي الهجمس هف
 قبؿ هف توكيؿ توفير إهكانية ةقاعد عمى والقائهة بيا اجتيدوا التص القانونية الفتوى خبلؿ هف التشريعص
 هزاولة الهجمس ليستطيع قانونية، أو شرعية التوكيؿ بعد ىذه والحالة الجمسة لت بح الهعتقميف النواب
 هقاطعة رغـ وذلؾ هناسبة، والتغيير اإل بلح كتمة تراىا التص القوانيف هف العديد بتشريع والقياـ أعهالو
 (.81: ص ،2118 رهضاف، أبو) .ىاألخر  لهانيةالبر  الكتؿ هف التشريعص الهجمس أعضام

 هنتهوف وحقوقيوف قانونيوف اجتيد بينها ،التوكيؿ قانونية عدـ إلى اإلنساف حقوؽ هنظهات أشارت لقد
 استقطاب إلى بالنياية أدى قد السياسص واالنقساـ االستقطاب أف إال ذلؾ، جواز حوؿ حهاس لحركة

 عباس؛ والرئيس فتح حركة حالة فص والهركزي حهاس ركةح حالة فص التشريعية الرسهية الهؤسسة
 التوافؽ تحقيؽ إهكانية دوف الهؤسسات لعهؿ طبيعية ديناهية تحقيؽ يهكف ال أنو أكد الذي األهر

 رهضاف، أبو) .والقانونص التشريعص أـ السياسص الهستوى عمى ذلؾ أكاف سوام الطرفيف بيف الوطنص
 (. 8: ص ،2118
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 اـ هحا رة قبيؿ الفمسطينية الحالة عمى باقمو يمقص بدأ الوطنص الهشروع عمى بواالنقبل االنقساـ
 الراحؿ بيف ها السمطة عمى وال راع األهنص االنفبلت هف حالة سادت حيث .عهار أبو الرئيس اغتياؿ

 تيار أخرى جية وهف باالنفراط، بدأت التص الوطنص الهشروع خيوط بآخر الهتهسؾ جية، هف عهار أبو
 اتياالتفاق ضهف السياسية التسوية خيار عمى بالهطمؽ راىنت جديدة نخبة هع هتحالؼ تحف هف

 وتعبير اهتداد وكأنيا فياض سبلـ الدكتور برئاسة األعهاؿ تسيير حكوهات هرحمة جامت اـ .الهوقعة
 ولو الفتحاوي البيت خارج هف كاف فياض الدكتور أف إال .عباس هحهود الرئيس نيج انت ار عف
 عمى حهاس انقبلب بعد الوزرام رئاسة هف فياض الدكتور تهكف أف ها وعميو، الخاص، وعوهشر 

 الهشروع عمى الخروج وتأكد وتيميميا ضعفيا وهستغبل فتح حركة عف هستقبل عهؿي أبد حتى ،السمطة
 هوقفيا كاف سوام ،فتح حركة بيا تعترؼ ال التص الحالية الحكوهة فياض سبلـ تشكيؿ هع الوطنص

 لحركة باإلضافة الشعب وحزب الشعبية الجبيةهامها عارضتيا  ،واستراتيجيا اهبدم أو هكشوفة ورةهنا
 (.11: ص ،2111 اهلل، عطا). اإلسبلهص الجياد وحركة حهاس

 يكف لـ وعميو، فيو األبعاد هتعدد انقساـ لهناخ وتوفيرىا الوطنص الهشروع عمى السمطة انقبلب إفّ 
 حركة ساعد التسوية أحداتو الذي االنقساـ أف شؾ ال.حهاس حركة اتوأحد الذي االنقساـ بخطورة
 حركة تأسيس هنذ هتواجديف كانا والهخطط الفكرة أف إال الوطنص الهشروع عمى انقبلبيا فص حهاس
فشاؿ إسامة فيو ها كؿ تعهؿ كانت التص حهاس  هتابع وكؿ الوطنص، ولمهشروع ولمسمطة لمهنظهة وا 

 قررت عندها اـ 1996 عاـ األخضر الخط داخؿ االستشيادية عهمياتيا لحركةا بدأت أف هنذ لؤلحداث
 الحركة قيادة أف سيمهس االنتخابات، بيذه فوزىا ذلؾ وبعد التشريعية اـ الهحمية باالنتخابات الهشاركة

 طعافتيق جديدة وهرجعية جديد سياسص نظاـ وتأسيس السمطة هشروع إلفشاؿ تسعى كانت الخارج فص
 .(13: ص ،2119 إبراش،. )الوطنص وعالهشر  هف

هف الناحية  الحكوهة بتشكيؿتشوبيا شائبة  وال بطريقة شرعية فازت حهاس حركة أفف بالهقابؿ
 أو باالنتخابات التغيير يبرر بها التردي هف كاف االنتخابات قبؿ السمطة وضع أف ننفص وال ،السياسية

 جعؿ وغزة، الضفة بيف ها الواقع الجغرافص  ؿوالف حهاس حركة عند الهسبقة النوايا غيرىا،ولكف
 الوطنص والهشروع السمطة هشروع عمى الرحهة ر ا ة وأطمؽ لبلنقساـ هعززا عاهبل االنتخابات

 جديدة شرعية لتكتسب االنتخابات حهاس حركة وظفت لقد.الوطنية الوحدة فرص وكؿ بالتسوية الهرتبط
 هع الحركة أىداؼ تقاطعت وىنا .هرجعياتو ذلؾ فص هاب السياسص النظاـ هجهؿ عمى لبلنقبلب وظفتيا
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 والف ؿ االنقساـ خمقت ولكنيا نزيية انتخابات كانت .إقميهية ودوؿ قوى و إسرائيؿ وهخططات أىداؼ
 وأضعؼ الهقاوهة بنيج قدها الهضص عمى حهاس قدرة هف أضعؼ الذي االنقساـ وىو والضفة غزة بيف

 .التسوية هشروع فص قدها الهضص عمى عباس هحهود ئيسوالر  الوطنية السمطة قدرة هف أيضا

 الفمسطينص الوطنص الهشروع انتيى القطاع فص السمطة عمى حهاس حركة سيطرة هع بأنو القوؿ ويهكف
 الهبنص الفمسطينص السبلـ هشروع اـ 1988 عاـ االستقبلؿ وايقة  اغتيا التص وهرجعياتو بهحدداتو

 هسدود،وبات لطريؽ و ؿ حهاس حركة بو ناديت الذي الهقاوهة وعهشر  أف كها الدولية، الشرعية عمى
 هؤجمة أهور فيص والدولة فمسطيف تحرير أها فقط والسمطة السمطة ىو حهاس حركة تريده ها وكأف
 بشعارات بدأت التحرير هنظهة.السمطة ىدؼ عند السياسييف هناوئييا هع حهاس حركة التقت وبيذا
 الضفة، فص االحتبلؿ هع وتنسؽ لبلحتبلؿ خاضعة بسمطة أهرىا انتيىو  فمسطيف كؿ تحرير حوؿ كبيرة

 لسمطة أهرىا وآؿ إسرائيؿ داخؿ استشيادية وبعهميات الجياد عف بالحديث بدأت حهاس وحركة
 (.52: ص ،2112 عهير،) .العدو هع هشرفة غير وتيدئة غزة قطاع فص هحا رة

 النظاـ هكونات بيف االجتهاعص التوازف باختبلؿ اانيًا،و  واكتهاليا؛ نضجيا عدـ أو اليوية بيشاشة أواًل،
 تجاه اليائؿ واالنكشاؼ الحاد، السياسص واالستقطاب الجغرافص، الف ؿ عمى عبلوة ىذا. والهجتهع
 اليوية أزهة ، الهعمنة استهراره هبررات عف الطرؼ بغض ،االنقساـ يفاقـ واليوـ. والخارج الداخؿ
 فعالياتيا، وبطبلف السياسة وزيؼ وتكريسو، الف ؿ وتعهيؽ جتهاعص،اال البنياف واختبلؿ والوعص،
 .القدري والتسميـ والعجز واإلحباط

 تشكيؿ هعضمة أي الهعضمة، ذات قرف، هف أكار هنذ يواجيوف، الفمسطينييف فإف األهر، واقع وفص
 هنيا، بقص ها عمى هنيـ بقص هف  هود وتعزيز غا بيا، هف أرضيـ تحرير ذلؾ فص بها األهة، وبنام
 هنيـ ُىجر هف وعودة ه يرىـ، تقرير فص حقيـ وانتزاع ىويتيـ، وتطوير الوطنية شخ يتيـ وبعث
 وطنيـ تراب فوؽ بيـ خا ة لدولة الوطنص بالوالم يدينوف كهواطنيف  يرورتيـ أي وغ بًا، كرىاً 

 وههارسات ياساتس إلى تعرضوا الوطنص، كفاحيـ هراحؿ جهيع فص أنيـ، غير(. الجغرافص إقميهيـ)
 دولة فص وسيادتيـ استقبلليـ نيؿ دوف والحيمولة الوطنية ىويتيـ وتشظية هجتهعيـ، تشتيت استيدفت
ذا. هستقمة  أف غير بعقود، االنقساـ قبؿ بيـ لحؽ ها بعض عف هسؤوليتيـ إنكار ال عب هف كاف وا 

ضعاؼ الذات تدهير اؼاستيد فص" هتهيزة نوعية هساىهة" تاريخيـ فص هرة ألوؿ سجؿ االنقساـ،  وا 
 .وههارستيـ األعدام سياسات وتبرير القدرات



102 

 الكفاح، هسيرة طواؿ هتأرجحًا، الفمسطينص االنتهام كاف فقد وتطورىا، باليوية األهر يتعمؽ ها وبقدر
 هف اإلقميهص والتدخؿ التجزئة واقع وطأة وتحت جية، هف الهختمفة واأليدلوجيات الحركات اقؿ تحت
 ودائهاً  الهحيط، عمى االعتهاد فص وأفرطوا هبكرًا، الوطنية الدولة فكرة الفمسطينيوف يتبف فمـ اانية، جية
 و عوده اإلسبلهص االتجاه تأاير تناهص وهع. بينيـ عهيقيف وجدؿ خبلؼ هحؿ اإلقميـ هسألة بقيت

 ديولوجصاألي االستقطاب تأجيج بينيا هف أخرى، أبعاداً  الفمسطينية اليوية أزهة أخذت البارز،
عادة التحوؿ فص النظاـ فشؿ عف تعبيراً  االنقساـ، لحظة إلى و والً  والسياسص،  هكوناتو تعريؼ وا 
 ألسباب والوطنص السياسص االندهاج تحقيؽ فص الفمسطينية السمطة فشمت. هتغير سياؽ فص ووظائفو
 اإلسبلهص الهكوف طرح فص اإلسبلهص االتجاه نجح بينها ههارساتيا، وبالطبع وقيودىا بطبيعتيا تتعمؽ
برازه لميوية  خطاب ت عيد جرى السيطرة، عمى ال راع احتداـ هع. األخرى الهكونات حساب عمى وا 

 عمى وحادة، هفردة هواجية، جبية افتعاؿ جرى ها وسرعاف الهت ارعة، األطراؼ قبؿ هف" الهؤاهرة"
 َهف مة عبرىا يتـ ،(ىـ/نحف) لػا بهنطؽ لميوية تعسفية تحديدات أساس وعمى أخبلقية، إطبلقية قاعدة

 .والتعدد التنوع هساحة تضييؽ وتبرير االنقساـ هنطؽ ضهف الهركزية القضايا

 ال الهختمفة، وديناهياتو هعو السمبص التكيؼ وهظاىر وهأسستو االنقساـ عمى سنوات هرور وبعد
 وأذى ضرر هف ية،والاقاف السياسية وهرتكزاتيا الفمسطينية، باليوية لحؽ ها هدى هبلحظة ي عب

 التوازف اختبلؿب واالجتهاعص السياسص، االندهاج ضعؼب السياسص: الابلاة شروطيا فص: بالغ
 .والهواطنة الهدنص الحس تراجعب والديهوقراطص االجتهاعص،

 أو خطوة بو فيا الفمسطينية، السمطة هشروع بيا ُهنص التص الفشؿ أوجو بيف هف: السياسص الشرط فصو 
 بنام فقط يعنص ال الذي السياسص، االندهاج عهميات فص الذريع فشميا الدولة، بنام يؽطر  عمى هرحمة

 عواهؿ وليضيؼ ناحية، هف الفشؿ ىذا نتائج ليكرس االنقساـ جام. الدولة شبو أو الدولة هؤسسات
 وجرى جانبًا، الوطنية الرهوز أزيحت" االنقساـ" حروب زحهة فص. اندهاج عهميات أي تحبط أخرى
 أو تفسيرية هنظوهة بهاابة الهعا رة، الاورة انطبلقة هنذ كانت هامها لتبقى استيعابيا دوف مولةالحي

. ككؿ النظاـ استقرار األهر ىذا ييدد أف دوف وال راع االختبلؼ بإهكانية تسهح وطنية، أيديولوجيا
 عقمنة حساب عمى والف ائمية والجيوية العائمية الوالمات وتوظيؼ باستدعام الهنظوهة ُاستبدلت
 عهميات تعزيز فص استهراره، تبرير إلى إدارتو عمى القائهيف وحاجة االنقساـ هنطؽ ساىـ كها. السمطة
 وتشققات شروخاً  وهولداً  اإلقميهص، والتفكؾ الجغرافص الف ؿ هكرساً  ضيقة، أسس عمى التعبئة
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 الفمسطينييف حرض ها وىو قية،االطبل الدينية لمهفردات الهباشر االستخداـ تأايرىا هف فاقـ هجتهعية،
 إعادة) لميوية الهشترؾ التجديد عهميات فص والفعاؿ الجهاعص انخراطيـ هف أكار االغتراب عمى

 لميوية تيديد بهاابة يعتبر الطبيعة، حيث هف سياسياً  بو فو النشاط، فيذا(. والتعريؼ التحديد
 القارب" فص جهيعاً  أنفسيـ يروف استهراره هف والهستفيدوف االنقساـ هنا رو يعد لـ. فعبلً  الهتشكمة

 أكبر شصم هف جزماً  يشكموف وأنيـ ببعض، بعضيا هرتبطة ه ائرىـ وأف ،"فانوف فرانز" بمغة ،"ذاتو
 تطويرية، سياسات تتبنى دولة ظؿ فص إها وتزدىر تتفتح الوطنية اليوية وألف. الجية أو التنظيـ هف
ها  الهشتركة اليوية تطوير فرص عمى االنقساـ أجيز فقد ة،الدول ىذه أجؿ هف وطنص كفاح ظؿ فص وا 

سقاط الوطنص التحرر اعتبارات بتغييبو . االحتبلؿ وطأة فيو اشتدت وقت فص األجندة، عف هيهاتو وا 
 ها غالباً  الهشتركة الوطنية الفعاليات بعض أف حتى اليوية، عمى ال راع وىـ فص الفمسطينيوف وقع

 .الهقموب وهنطقو لبلنقساـ تعزى ألسباب ُتحبط

 هجتهع يّهكف ها كؿ فص ذلؾ ويظير ،أحد اآلاار السمبية لبلنقساـ  االجتهاعص بالتوازف يعتبر اإلخبلؿ
 قدرة االنقساـ أضعؼ حيث والتوافؽ، التكيؼ عهميات هف غزة وقطاع الغربية الضفة فص الفمسطينييف

 التحديات وهواجية الداخمص،  راعوال واالحتقاف التوتر أسباب فص التحكـ عمى والنظاـ الهجتهع
 الهرتكزات اإلخبلؿ عهمية شهمت. هعيا والتفاعؿ لمتأقمـ االجتهاعية القابمية وهدى الخارجية والهتغيرات

 قيـ سيادة باألهف، الشعور الخوؼ، هف التحرر أسباب الهبلئهة، الهادية الظروؼ: لمتوازف التالية
 وقد. االجتهاعية والهساواة االجتهاعص االندهاج التفاعؿ، توشبكا اإليجابص التوا ؿ والسمـ، التساهح
ضعاؼ والتجزئة التفرقة ديناهيات تفاقهت  العدالة) الهختمفة بهؤشراتيا والهجتهع الحياة نوعية وا 

 التفاوت حدة تعهقت ذلؾ، غضوف وفص ،(االندهاج االنتهام، االجتهاعية، الهسؤولية واإلن اؼ،
 وبنام وتنهية إ بلح خطة الغربية الضفة فص ينفذ حيث غزة، وقطاع يةالغرب الضفة بيف واالختبلؿ
 اقت ادية وهؤتهرات استاهار ىنا الكفاؼ، واقت اد اإلنسانية الهساعدة براهج ُتدار غزة وفص هؤسسات،

 واقعيف يولد أف ذلؾ شأف هف إف. وكيربام وقود وأزهات أنفاؽ تجارة وىناؾ تطويرية، وبراهج
 والوعص، اليوية فص الشروخ هف هزيداً  بالضرورة سُيحدث الزهف، هرور هع فهختمفي اجتهاعييف
 .التعبئة وأنهاط والقضايا واليهوـ األجندات باختبلؼ

 تعهيؽ حيث هف وىناؾ، ىنا االنقساـ، إدارة عمى القائهيف أدام هخرجات فص الهعهؽ التدقيؽ إف
 عمى اليجهة واشتداد االجتهاعص، فاهالر  هستوى وتدنص االجتهاعص واإلق ام واالنكشاؼ التفاوت
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 ىذا أف الشؾ تقبؿ ال ب ورة يظير الفئوية، الهحاباة وخ و اً  الفساد وانتشار والحقوؽ، الحريات
 أف والبلفت. الهجتهعص والتفسخ التفكيؾ، نحو الهيؿ تعزيز إلى -ق د بغير أو بق د – ييدؼ األدام
 التجييش عهميات فص ههارساتيا جرام الهأزـو واقعال ىذا استغبلؿ إلى تبادر ذاتيا االنقساـ قوى

ضفام الجهيور، غالبية أوساط فص واليأس واإلحباط السخط هشاعر بتوظيؼ الهتبادؿ  طابع وا 
 .االجتهاعية الفرز عهميات عمى وسياسص أيديولوجص

 األىهية بالغ أهراً  يعتبر هشتركة، ب ورة وتحديدىا اليوية تعريؼ إعادة أف االجتهاع عمهام يرى وهامها
 التعجيؿ شأنو هف الرفاىية، هستوى وتدنص القمؽ فإف واالجتهاعص، النفسص والرفاه باألهف لمشعور
ضعاؼ اليوية بتهزيؽ  والتحريض السياسص االعتقاؿ قبيؿ هف) االنقساـ وديناهيات. العاـ االنتهام وا 

 بأسباب يدفع: واحد حجرب ع فوريف يضرب ،(الهركزية القضايا وهف مة األجندات وحرؼ اإلعبلهص
 .الرفاه هستوى هف التقميؿ شأنو هف ها كؿ إنتاج ويعيد الشخ ية، وتوتر لمقمؽ ودائهة إضافية

 عبر اإلجهاع بنام عهميات أي باليوية، الهرتبطة والتغير االستهرار جدلية االنقساـ هشوّ  وقد
 كذلؾ، بو فيا وىص. حوليا لـالعا وعف ذاتيا عف جهاعة ت ور وىهص، بنام فاليوية. الديهوقراطية

 بنام إعادة فص الهت ارعة القوى فشمت فبعدها. هتغيرة سياقات ضهف وتحديد تعريؼ إعادة تشيد
 فص الهواطنة فكرة أ اب ها االنقساـ، إلى االقتساـ هف لبلنتقاؿ لجأت وتشاركص، تعددي سياسص
 ولـ. لمعنؼ والمجوم التشريعص، سالهجم دور وتعطيؿ الحقوؽ، وقهع الحريات تكبيؿ حيث هف ال هيـ،
 بهوضوعات" الهواجية جبية" حقف فص االنقساـ قوى إهعاف فص تجاوزه بؿ ذلؾ، عند األهر يتوقؼ
 السياسص الرهزي الفضام وهوظفة السائدة، الشعبوية الاقافة فص عنا ر إلى هرتكزة والتعارض، الخبلؼ

 .والسياسص االجتهاعص والتعدد لتنوعا احتراـ قاعدة عمى التفاوض يقبؿ ال بها والتاريخص

 وتوازنيا استقرارىا فأفقدىا -اليوية حاهؿ-الحقيقية الشخ ية تناقضات االنقساـ فاقـ ذلؾ، جانب إلى
 عمى القدرة ففقدوا ليويتيـ، ت ورىـ وبيف الهادي، الفمسطينييف واقع بيف الفجوة ووسع أىدافيا، ووضوح
 االجتهاعص عقدىـ بنام إعادة بفر ة الفمسطينيوف خاطر ساهيـ،وبانق. بالواقع والوعص بالذات الوعص
 العهوهية، لمروح أار أي عمى تدريجياً  يقضص االنقساـ. الواسعة الهشاركة تعزيز عمى استناداً  الجديد،
 السياسية الحياة) العاـ الحيز إلفراغ هنظهة هنيجية عهمية تجري إذ العاهة، واإلرادة الجهعص لموعص

 وبراهج أفكار بيف  راعاً  يشيد عاـ حيز اهة أف القوؿ ي عب إذ. الفعمص هضهونيا هف( واالجتهاعية
 االجتهاعص الفعؿ هساحة عمى الجائرة والقيود ال ارخة التعديات ولعؿ اجتهاعية، وحركات سياسية



105 

 والتحركات السياسية الهعارضة تعبيرات وقهع الهدنص، الهجتهع لهنظهات هبلحقة هف والسياسص،
 .ذلؾ عمى دليؿ لخير ،2111 آذار فص حدث كها اىيريةالجه

 ىذا لتجاوز كهدخؿ ضرورية اله افحة كانت إذا أنو القوؿ يهكف إليو، اإلشارة تته ها ضوم فص
 عمى تنطوي به الحة إال يكوف ال عميو الحقيقص الرد فإف إدارتو، عمى القائهيف بمغة" األسود" االنقساـ

 والهؤسساتية، السياسية الكيانية االنتهام، وتعزيز الوطنص الوعص هستوى ىعم اإلجهاع، بنام إعادة فكرة
ستراتيجية برؤية عنيا يعبر حيث الوطنية، والتطمعات -النظاـ اوابت- الهركزية القضايا عمى االتفاؽ  وا 
 وأنظهتيا، الديهوقراطية قواعد تحكهو هرغوب،  راع إلى الهبرر غير العدام تحوؿ ه الحة. هوحدة
 (.2 – 1: ص ،2111 هحيسف،) .والهواجية ال هود دواعص ضيووتقت
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 : الخاتهة

بعد االطبلع عمى الهجريات واألحداث السياسية التص سادت بعد االنقساـ السياسص، ونشوم حكوهتيف، 
واحدة فص الضفة الغربية وواحدة فص غزة، والزيادة فص حدة االنقساـ، رغـ الهحاوالت العديدة بعقد 

 هؤتهرات تعهؿ عمى ال مح بيف الحركتيف، وبنام عمى ذلؾ تو ؿ البحث إلى النتائج التالية:

 وىذه ،األخرى والف ائؿ والقوى التوجيات باقص تيهيش تـّ  فقد السياسية، التعددية هكانة تراجع 
 المعبة خارج نفسيا وجدت اليسار فقوى ،واحد آف فص والهعارضة السمطة قرار احتكرت الانائية
  .السمطة أو الرسهص السياسص النظاـ قيادة فص تشارؾ ال ىص جية فهف تهاها،

 العهؿ فص الهدنية حقوقيـ هف العديد هف حرهانيـ واستهر الفمسطينييف، البلجئيف هعاناة استهرت 
 .تحتضنيـ التص الدوؿ فص وخا ة ،والتهمؾ

 والهنظهة الحكوهة لجاف ـهيا انجاز بلؿخ هف السياسية الوطنية اله الحة عف الطرفاف تغاضى 
 االنتياكات تداعيات هف األكبر الجزم بحؿ كفيمة فاله الحة حدة، عمى كؿ واألهف، واالنتخابات

 كانت تحريض هف  احبيا وها السياسية الخبلفات وأف اإلنساف، حقوؽ انتياكات هف التقميؿو 
 .الداخمية اإلنساف حقوؽ انتياكات ورام

 الذي الطرح خبلؿ هف العودة، وحؽ البلجئيف قضية بشأف اضحةو  لرؤية فتح حركة تحديد عدـ 
 .الهختمفة الهفاوضات هراحؿ فص عباس هحهود الرئيس بو يتقدـ

 هشترؾ سياسص برناهج و ياغة الجهيع، بيف عميو هتفؽ هشترؾ ىاهش عمى تفاىـ وجود عدـ 
 لمتعاطص هناسبة زهنية لفترة عمييا الهختمؼ القضايا وُينحص التفاىـ، تعزز التص الحاجات يمبص
 .الوطنية الوحدة هقوهات أولى ىذا ألف الهرحمة، حاجات وفؽ التفاىـ ىذا يتحقؽ وحتى هعيا،

 فص القائهة الرسهية واليياكؿ والهؤسسات البنى جهيع فص الشاهؿ االستقطاب هف حالة إحداث 
 .هؤيدييا باستقطاب حركة كؿ قاهت حيث الوطف،

 تقوؿ الذي الهقاوهة هشروع أف كها الدولية، الشرعية عمى الهبنص ينصالفمسط السبلـ هشروع انييار 
 .هسدود لطريؽ و ؿ حهاس حركة بو
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 الفمسطينص االنقساـ لزيادة ونشاطاتيا وبراهجيا اإلعبلهص نشاطيا حركة كؿ استخدهت . 

 بنتو تبنص حكوهة حهاس لخيار الهقاوهة وعدـ االعتراؼ أدى ألزهتيا، وهسار التسوية نفسو الذي ت
فتح ىو أحد أىـ أسباب أزهتيا، فهسار التسوية يعانص هف انسداد األفؽ وهف حالة فشؿ كبيرة، 
وهف غضب فمسطينص أدى الندالع انتفاضة األق ى، وهف استغبلؿ الشريؾ اإلسرائيمص ب ورة 
 بشعة لعهمية التسوية فص هضاعفة االستيطاف وتيويد القدس، وجعؿ الهقاوهة تبدو وكأنيا إرىاب،

ضعاؼ الجانب الفمسطينص.  وفص تسويؽ إسرائيؿ لنفسيا عربيًا ودوليًا، هع عزؿ وا 
 وهف أىـ أسباب االنقساـ السياسص:

  تعانص حهاس هف ابلاة إشكاالت رئيسية، األولى: هرتبطة بالحكوهة الفمسطينية التص تقودىا وها
وهف عدـ كونيا تواجيو هف هشاكؿ هف خ وهيا السياسييف وخ و ًا رئاسة السمطة وفتح، 

طرفًا هقبواًل لدى أطراؼ رسهية عربية ودولية، وهف شتى أنواع الح ار، والاانية: فص إشكالية 
الجهع بيف خطص السمطة والهقاوهة، والاالاة: فص عدـ توفر أجوام هحمية هستعدة إلشعاؿ انتفاضة 

الهرحمة الحالية عمى واسعة جديدة، هها يجعميا هضطرة لمتعاهؿ أكار هع الخيارات السياسية فص 
 األقؿ.

  كها يعود إلى وجود طرؼ فمسطينص هنافس وقوي، ال يزاؿ يهمؾ رئاسة السمطة وقيادة هنظهة
التحرير الفمسطينية وتديف لو بالوالم األجيزة األهنية، وهعظـ هوظفص السمطة يتبعوف خطو، 

وؿ هكانيا بالسرعة ويهارس سموكًا عمى األرض يسعى هف خبللو إلى إسقاط حكوهة حهاس والحم
الههكنة.تعانص فتح أواًل هف هشكمة بنيوية تنظيهية حقيقية، وتعانص اانيًا هف تآكؿ ر يدىا 

 النضالص، وتعانص االاا هف حاالت استشرام الفساد فص أوساط العديد هف عنا رىا.   
 الوضع صف أارت ها جداً  كايراً  االحتبلؿ، أعواـ خبلؿ وسموكيا وهواقفيا إسرائيؿ سياسة إف 

 .داخمصال الفمسطينص

 فتح" حركة ه محة لغير الفمسطينية الداخمية السياسية القوى هوازيف فص الهتوا ؿ االختبلؿ "
 .الهعارضة فص وحمفائيا" حهاس" حركة وله محة التحرير، هنظهة فص وحمفائيا

 العربص العالـ هف وجزم اإلقميهية، الساحة يسود اإليرانص األهيركص فص فيتهاؿ اإلقميهص العاهؿ أها 
 أو الهنطقة، عمى لمييهنة يسعى التوتر ىذا داـ وها الهتخا هيف، الطرفيف أحد هعسكر فص يقع

 .هستهراً  سيظؿ ال راع ىذا فص الههكنة األوراؽ استخداـ فإف فييا، لمنفوذ
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 aytouna.net/mobile/permalink/3056.htmlhttp://www.alzهركز الزيتونة:  .5
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(. ورقة عهؿ هقدهة هف الجبية الديهقراطية لتحرير 2003هنتديات القضية الفمسطينية ) .6
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