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 ممخص

الفمسطيني في مقتل، سواء أكان  النسيج االجتماعي قسام الفمسطيني أصابتاالن تداعياتإن      
عمى كافة داخل الوطن أو خارجو، باإلضافة إلى الضرر الذي لحق بالقضية الفمسطينية 

من قبل قبول اآلخر عدم لى عدم الثقة و إحيث وصل األمر ، قميمياً محميًا أو إ، سواء صعدةاأل
حتى ثقافة  ،معدومة عند طرفي الخالف : فإن ثقافة قبول اآلخر تبدوفيما بينيما، ليذا المنقسمين

صبحت مفقودة، فيجب عمى طرفي الخالف مشاركة السياسية والحزبية أيضًا االديمقراطية وال
لمخروج من الحالة الفمسطينية  ،خرىة بمشاركة الفصائل الفمسطينية األاالتفاق عمى صيغة موحد

 المأزومة. 

Abstract 

  The repercussions of the Palestinian division have affected the 

Palestinian social fabric in the killing, whether inside or outside the 

homeland, in addition to the damage done to the Palestinian cause at all 

levels, both locally and regionally, where the lack of confidence and the 

lack of acceptance of the other by the divided between them, The culture 

of acceptance of the other appears to be non-existent at both ends of the 

dispute until the culture of democracy and political and party 

participation is also lost. Both parties to the dispute must agree on a 

unified formula with the participation of other Palestinian factions to get 

out of the Palestinian situation. 
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 تمييد

ميمية قصر الحالي عمى كافة المستويات اإلىم القضايا في العأالفمسطينية من القضية تعد     
ن الشعب الفمسطيني ألسالمي، وسط والعالم اإلقميم الشرق األإسيما في  ممية، الوالدولية واأل

 وقد ساىمت لعنة الجغرافيا لو. الوحيد الذي ما زال محتاًل وال سيادة وال سمطة وال قرار وال حرية
وىي الالعب  ،طينيةسرائيل( تقوم بدور كبير تجاه القضية الفمسإالتي ما زالت )في ذلك، و  كثيراً 
اليالمي االسم  –وتحاول تسخير كافة شركائيا عمى أنيا ضحية لإلرىاب  ،قميميًا ودولياً إكبر األ
 رىاب نفسو.نيا ىي اإلأحين  في -

 أىمية الدراسة

تكمن أىمية الدراسة من خالل خطورة االنقسام الفمسطيني، وأثره عمى القضية الفمسطينية 
 .ىمية بناء الثقة بين طرفي االنقسامأافة إلى داخميًا وخارجيًا، باإلض

 مشكمة الدراسة

وعمى الصعيدين العربي واالسالمي ، اً محميًا واقميمينظرًا ألىمية القضية الفمسطينية 
، إالَّ أن استعادة الحقوق المغتصبةوالمطالب الفمسطينية بالضغط عمى )إسرائيل( من أجل 

في عدم وجود دول او منظمات من أجل العمل عمى  سةاالسباب الرئي أحد االنقسام الفمسطيني
 كبير في عدم الحصول عمى أدني شيء. ويساىم بحد، انياء الحالة الفمسطينية الصعبة

 لذلك تبمورت مشكمة الدراسة في السؤال التالي:

 الفمسطينية؟القضية  عمى وانعكاسواالنقسام الفمسطيني  إشكاليةما 

 منيجية الدراسة

راسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، باإلضافة إلى نظرية صنع القرار، الذي سوف تعتمد الد
 محميًا واقميميًا ودوليًا.من خاللو يوضح أىمية صناعة القرار الفمسطيني عمى القضية الفمسطينية 
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 مقدمـــــة

سم في ظل ىذا االنقسام السياسي، أي الج وحتى الخارجية ن الحالة الفمسطينية الداخميةإ   
الفمسطيني كمو أصبح في اشكالية شديدة ما زلت آثارىا قائمة بسبب االنقسام السياسي، كما ان 

سيما في ظل وجود حزب يميني متطرف  التحديات التي تصطدم بيا القضية الفمسطينية قيادة وال
 الذي يصول ويجول في نشر وباء المستوطنات وتيويد القدس والعربدة، وحتى تانياىوبقيادة ن

جة ماسة وشديدة لمصحوة الداخمية ليذا نحن بحا ؛سرائيل(إأصبح ال جدوى من المفاوضات مع )
تيم جميع المسممين والعرب، ويجب ن قضيتنا قضية خواننا المسممين والعرب ألإثم من واًل أ
  يجد مشكمة في توضيحالفمسطينية ال ةحالمفالمتابع ل الفمسطينية العادلة. ةمقضيلعادة االعتبار إ

ويجب استئصال  ،صابيا المرضأيع القوى االسالمية والوطنية قد ن جمأرىاق، بالعناء واإل
 المرض حتى يشفي الجسم الفمسطيني من العناء والمشقة.

 االنتدابية مة السيئة، بل منذ احتالل فمسطينفالمتابع لمحالة الفمسطينية ليس في الحالة القائ
خوة منو وتقطعت بيم السبل، وتفرق األ ر وتشرد الكثيروالشعب الفمسطيني يعاني الكثير الكثي

لجزء المتبقي لتصبح كممت عمى اأو  8692خرى عام أقارب في الشتات، وتمتيا حرب واأل
بالشعب الفمسطيني واحدة  المصائب تحمالولم يقف عند ىذا الحد تمك المآسي و  .المصيبة أكبر

(، إليو )إسرائيلي الداخمي، وىذا ما تسعى صعب من ذلك االنقسام السياسخرى، ولكن األتمو األ
وكاًل  ،ولألسف الشديد ما زال االنقسام قائم والقادة السياسيين وصناع القرار ال يشعرون بالشعب

يغرد حسب سربو وحسب أجندة معينة تممى عميو من قبل جيات خارجية مؤثرة في صناعة القرار 
 الفمسطيني.

وما  7119بادر لمذىن أنو وليد االنتخابات التشريعية عام عند الحديث عن االنقسام السياسي يت
ن برز دور حركة حماس عمى الساحة أمنذ  فعمياً ، ولكنو بدأ واقتتالترتب عمييا من أحداث 

الفمسطينية وبروز االلتفاف الجماىيري الممفت لمنظر حوليا، حيث بدأت تزداد ظاىرة تغميب 
قبل جميع فصائل العمل الوطني شكل ممحوظ من الرايات الحزبية عمى العمم الفمسطيني ب

 8سالمي.واإل

 لدينا حكومتينلى شقين، فأصبح إبات االنقسام واقع ممموس حيث شطر النظام السياسي 
دارتين، حيث فشمت كافة الجيود في توحيد النظام السياسي من جديد رغم تشكيل حكومة  وا 

                                                           
، الييئة الدولية لدعم حق الشعب "ع آثار االنقسام السياسي عمى المجمس التشريعي الفمسطينيوض"صالح الوادية،  8

 www.icspr.ps/archives/9782، انظر الرابط 71/8/7182 ،(حشد)الفمسطيني 
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شكالياتو التي الوفاق الوطني، إال أنيا فشمت في وحدة النظام الس  .خمفياياسي بكافة تفاصيمو وا 
ن االنقسام بات أعمق ولو تداعيات عمى مجمل الحياة الفمسطينية، ومن أىم القضايا فإوبتقديرنا 

 ،وسالح المقاومة ،موظفي حركة حماسوحل ممف  ،الخالفية االتفاق عمى برنامج سياسي موحد
ذا ما مصالحة ى اتفاقف عقبة أمام تطبيق أي وتوحيد الوزارات واألجيزة االمنية، وىي أمور تق

توفر اإلرادة االنقسام ىو عدم  الستدامةواقعية  ن السبب األكثرأيظيره الساسة غالبًا، رغم 
 االنقسامن مصالح طرفي أعمى األقل، خاصة و  االنقسامطراف ألدى  االنقسامالحقيقية إلنياء 

الوطنية التي ال تزال معيقة إلتمام  والمصالح الحزبية الضيقة باتت تطغى عمى المصالح
 7 المصالحة.

-حكومتين حيث تم تشكيل  ،بين الضفة وقطاع غزة في قطع التواصل االنقسامتسبب وعميو 
بل طال االنقسام  ،فحسب لكن االنقسام أعمق من ذلك ليس جغرافياً  ،متناقضتين– واحد لشعب
 مسبقًا. الشيءموجود بعض  ن كان ىذا أمرا  لة الثقافية واالجتماعية معًا، و الحا

حركتين فتح  أكبراالنقسام اختزل بين  وكان ،السمطةلكن جذور االنقسام بمثابة صراع عمى 
حيث غاب دورىا عن الساحة  ،خرىظر لمفصائل والقوى الفمسطينية األوحماس فقط دون الن

قد تصبح قوة  عاً الفمسطينية في الضغط عمى طرفي االنقسام، عمى الرغم من أنيا لو اجتمعت م
ن وجد مشروع فمسطيني إذه الحالة السياسية الصعبة، ىذا جل الخروج من ىأثالثة مؤثرة من 

 جل تقدم مصمحة الوطن عمى المصمحة الحزبية.أعميو كافة الفصائل المختمفة من  موحد تجتمع

 ،سامتساىم بشكل كبير في استمرار االنق الضفة الغربية وقطاع غزةن لعنة الجغرافيا بين إ
 ال سيما بعدت تمك الفجوة بين طرفي الخالف حيث ازداد األطراف،وتوسيع الفجوة بين كافة 

والتي ما  7112 )يونيو( االنقسام السياسي الممموس عمى أرض الواقع الذي حدث في حزيران
 زالت انعكاساتو مستمرة.

 الفمسطيني السياسي خطر االنقسام

حيث أصبح ىناك انتشار كبير  ،ب الفمسطيني بشكل كبيرأثر االنقسام عمى فكر وثقافة الشبا 
طن والقضية، وخاصة والحركات االيدولوجية أكثر من انتماء لمو  لألحزابوانتماءات  ألفكار

قميمي كحركات العمل الديني التي أثرت عمى إيديولوجي أحزاب ذات طابع أبوجود حركات و 
كما أدى انتشار  ،والعملفي التنقل والسفر  قميميةليومية لممواطن بسبب الخالفات اإلالحياة ا

لى انتكاسة ثقافية كبيرة ونقص كبير لممعمومات عن القضية الفمسطينية لدى إالفكر الحزبي 
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 فكار السطحية وعدم المام مجموعة كبيرة من المجتمع بالقضيةلى انتشار األإ باإلضافةالشباب، 
 4.الفمسطينية

حديث والمعاصر في منطقة الشرق المحتل في التاريخ الن ىناك حركة نضالية لمقاومة لم يك
حيث الترابط  ،وخصوصًا المنطقة العربية، حاربت وناضمت دون مؤازرة من دول الجوار وسطاأل

والجغرافي والديني بين الدول العربية، ولكن الحال يختمف بالقضية الفمسطينية كثيرًا وذلك  العرقي
فمسطينية مقسمة بين الدول العربية وليس ىناك جسم عديدة، حيث كانت القضية ال ألسباب

ل ت من قبئالفمسطينية كانت قد أنش حتى منظمة التحرير ،سياسي فمسطيني يدافع عن حقوقو
عباء القضية الفمسطينية بين أن تقاسم أن ىذا مع مرور الوقت اتضح أجامعة الدول العربية، اال 

 3وذلك بسبب الخالفات العربية. ،لحل النيائي لياساء لمقضية وصعب اأنو أ اتضحالدول العربية 

شكالية الكبيرة ىي أثرت عمى القضية الفمسطينية، واإلن الخالفات العربية فإومع ذلك كمو 
 ولحل ىذه االشكالية يجب عمى السمطة الفمسطينية: ،االنقسام السياسي

 الداخمي.تصحيح المسار الفمسطيني  -8
 و الخارجي.أسواء عمى الصعيد الداخمي  لسياسياالنقسام ا أفسدهصالح ما إ -7
من قبل الدول العربية  سواء ،الفمسطينيةحسن استغالل الجيات المساعدة لمقضية  -4

 وسواىا.
لى إلتغيير مسار القضية الفمسطينية  سالميةن المقومات والموارد العربية واإلاالستفادة م -3

 فضل.األ
ومع  ،و انقسام اجتماعي وثقافي بالمجتمعولكن سبب االنقسام السياسي الفمسطيني الذي لحق ب

المحيطة سالمية حداث العربية واإلمع األ الفمسطيني ال سيمالى انقسام في القرار إىذا أدى ذلك 
ساىم كل ذلك في تشرذم وتشتت القضية  ،العربي عالمال وخصوصاً  وسطفي الشرق األ والموجودة

لم تمق اىتمام من قبل المجتمع الدولي حتى الفمسطينية، وانعكس ذلك عمى القضية الفمسطينية و 
 والعربي بالقضية ولم يمق ليا بااًل وال اىتمام.

 
 
 

                                                           
 الرابط ، انظر81/6/7182، دنيا الوطن االخبارية،ناقوس الخطر يدق أبواب القضية الفمسطينيةسميمان أبو ظريفة،  4

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2015/09/18/378519.html 
 المرجع السابق. 3
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  الفمسطيني سباب االنقسام السياسيأ

الذين ما زالوا  ألولئكالتي لم تكن عمى وعي منذ السنوات الماضية، وتنوييًا  لألجيالتنويرًا 
لزوال، فإننا نذكر الرأي العام الفمسطيني الذي يفكرون أنيم غير قابمين لمقسمة أو التراجع أو ا

 وىي:في الشارع الفمسطيني  االنقسامباألسباب الحقيقية التي أدت إلى  االنقساميدعو إلنياء 

 فشل المشروع السياسي التي تبنتو منظمة التحرير فيما يخص المفاوضات. -8
 تعطيل آثارىا.و  7119رفض نتائج االنتخابات الحرة التي حدثت عام  -7
 واألمنية والسياسية. اإلداريةإغراق البالد في الفوضى  -4
 تغيب الشراكة في الضفة الغربية، وممارسة اإلقصاء الشامل لكل من ىو معارض. -3
وذلك بالتعاون مع مراكز القوى  ،رفض كل محاوالت المصالحة والتالعب بالمواقف -2

 قميمية السابقة.اإل
 2 .الدولية عيةشروط الربالرضوخ لقرارات المجتمع الدولي و ا -9

الراىن ىو أمر جديد  االنقساملم تكن الحالة الفمسطينية متماسكة وموحدة تمامًا ليصبح القول إن 
لى تباين المقاربات إزاء المسألة الوطنية إ، فالخالفات قديمة تعود جذورىا 7112بدأ فقط عام 

م بالمرونة وذلك بالتشدد، التي سادت الساحة الفمسطينية منذ بداية النضال الفمسطيني، فيذا اتس
 ا:يظيرت عدة إشكاليات أىم أوسمو اتفاقومنذ 

  لرسم العالقة بين الفمسطينيين اعتماد المفاوضات دون سواىا كصيغة يتيمة
لكن دون التأكد من توافر شروط نجاحيا وجدواىا، وقد ترتب عمى ذلك  ،سرائيل(إو)

 .تعارض سياسي في صفوف الفمسطينيين بين مؤيد ومعارض
 تسع لمتأويل يلك االتفاق ما جعمو ذلثانية تمثمت بالطبيعة المؤقتة لشكالية ااإل

مالء الشروط والمواقف من قبل )بقى عرضة لمتغيير يوألن  ،والتفسير و أ ،سرائيل(إوا 
 التنصل مما ال تريده من إيحاءات في تمك االتفاقيات.

 (737)من ألليين لمجمس اشكااإل شكالية الثالثة فتمثمت باعتماد القرارينأما اإل، 
كأساس لمتسوية الدائمة، وترتب عمى ذلك تعميق الخالفات وتأجيجيا  (441)

 9داخميًا.
                                                           

  ، انظر الرابط74/4/7188، وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالم، االسباب الحقيقية لالنقسامحسن أبو حشيش،  2
www.alray.ps/ar/post/92345 

 السياسات والدراسات االستراتيجية، المركز الفمسطيني ألبحاث ي ومتطمبات التخطياالنقسام السياسباسم الزبيدي،  9
 www.masarat.ps/ar/coutrutانظر الرابط / (مسارات)
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حين  ،7112 يو(ن)يو  ىم لمقضية الفمسطينية وما شيدتو من انقسام داخمي في حزيراناأل التطورو 
دة المشروع ىذا االنقسام الخطير والذي ىدد وح ،حركة حماس عمى قطاع غزة بالقوة سيطرة

قسام بالصميم قدرة الشعب لموصول لقد ضرب االن .بأكمموالوطني والنظام السياسي الفمسطيني 
ومن خالل المقاومة كحالة وطنية شمولية، وما كان  ،لى ىدفو الوطني من خالل السالم العادلإ

والدعم  ،وأوسم يمية التي ساىمت في إيجاد اتفاققمنقسام أن يحدث لوال التغيرات اإلليذا اال
 2الخارجي الذي تتمقاه حركة حماس.

وسماتو  نظام سياسي قائم تقاس قدراتو أين إة في وجود نظام سياسي فمسطيني، فثمة إشكالي
وينتج عن رسم ىذه السياسات مخرجات ليذا النظام  ،بالسياسات المتبعة من قبل ىذا النظام

ظام بقدر ما تنعكس مخرجاتو ولكن يتطمب ، وتقدر االستقاللية ليذا النتنعكس عمى سيادة الدولة
ذلك شرط ميم وىو وجود نظام سياسي ذات سيادة مستقمة ليستطيع تنفيذ ىذه السياسات، 

وما يزيد من ىذه  ،النظام الفمسطيني غير مستقل، لذلك وجدت إشكالية استقاللية النظام ولألسف
ن وجود الفجوة الكبيرة في بنية ىذا شكالية االنقسام السياسي الفمسطيني الداخمي الذي زاد ماإل

ذلك  ركادن كانا يا  و  ،شكاليةراك طرفي الخالف من خطورة ىذه اإلدإمع عدم  ،النظام السياسي
 ن يحدث في ظل استقرار سياسي.أ، وىذا االمر ال يمكن ةفيذا يزيد الطين بم

اء بالضفة المحتمة الفمسطيني سو  ما زالت آثار االنقسام السياسي الفمسطيني تتعمق وتطال الكل
صبحت ىناك قوانين في الضفة ألى فمسطيني الشتات، و إمر حتى وصل األ ،و في قطاع غزةأ

 في غزة. عمامختمفة 

 عقبات المصالحة الفمسطينية

خير في عمى الرغم من تشكيل حكومة التوافق الوطني التي تمخضت عن اتفاق المصالحة األ
نجاز اتفاقات المصالحة السابقة وال إبات التي وقفت أمام ن ىناك العديد من العقأال إقطاع غزة، 

 تزال العقبات جاثمة.
لى المصالحة الفمسطينية عمى مدار إي عدم التوصل فقد يكون السبب الرئيس  -

 سنوات عديدة.
 المصالحة. أطرافغياب الثقة المتبادلة بين  -
 التمسك بمصالح حزبية ضيقة عمى حساب المصالحة الوطنية. -

                                                           
 طروحة ماجستيرأ، 7188-7111 تأثير التغيرات العربية واالقميمية عمى السياسة الداخمية الفمسطينيةعمر بشير،  2

 .6، ص7184 ، ةغز  - منشورة، جامعة االزىر غير
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 1السياسي لمحكومة. البرنامج -

خرى تتمثل أىناك معيقات  يضاً أضافة لما سبق ذكره عن معيقات المصالحة الفمسطينية إوعميو 
 :في التالي

 خر والمعب عمى مبدأ التخوين.غياب ثقافة الديمقراطية السياسية وقبول اآل -
 تغمب المصمحة الحزبية والشخصية عن المصمحة الوطنية العامة. -
 والمحمي المؤثر عمى طرفي الخالف الفمسطيني.قميمي التدخل اإل -
فشالو وتنجح في إاتفاق يتم وتحاول  أيسرائيمي في كثر التدخل اإلىم واألالعامل األ -

 حيان.كثير من األ
عدم التوافق عمى برنامج سياسي جامع لكل الفصائل وموحد بكل مؤسساتو لمكل  -

 الفمسطيني.

طالة ا  يمية والدولية دورًا واضحًا في تغذية االنقسام و قملعبت العديد من العوامل من العوامل اإل
عكس سمبًا عمى القضية الفمسطينية والشعب الفمسطيني، كما أضر بمكانة وشعبية نمده، بما اأ

لى إرين، فالمصالحة ىي الخيار الوحيد لمفمسطينيين إلعادة القضية الفمسطينية يالحزبين الكب
ال إيتم تحقيق مصالحة حقيقية بين حركتي فتح وحماس، ن أمسارىا الصحيح، وليس من المتوقع 

في حالة االتفاق عمى الخطوط العريضة لمبرنامج السياسي الفمسطيني، بما يسمح بحل جميع 
 6من ومنظمة التحرير الفمسطينية واالنتخابات بتفرعيا.كممف األ ؛الممفات العالقة

جل ما تفعمو، بل استغمت الحالة أررات من ن لم تريد مبا  سرائيل( تستغل االنقسام و إوعميو، فإن )
طراف الفمسطينية، حتى واتساع الفجوة بين األ ،زمة الداخمية الفمسطينيةالفمسطينية الزدياد شدة األ

جل أممية بحجة عدم وجود شريك لمسالم من مام المحافل األأصبحت تقاضي الفمسطينيين أ
 .لى تسوية معوإالتوصل 

حتة، وىي البئم في الحالة الفمسطينية لم تقف عند حدودىا السياسية ن تداعيات االنقسام القاإ
العام  الرأيإضعاف الحالة الفمسطينية في مواجية االحتالل واالستيطان الصييوني، وفي أعين 

الحياة اليومية لمفمسطينيين لى المس المباشر بإسالميًا ودوليًا، بل تعدتيا ا  والقوى الشعبية عربيًا و 
كما في الضفة الغربية، بمعنى أن تداعيات االنقسام امتدت لتمس الحياة  غزة قطاعفي 

                                                           
 ، انظر الرابط8/9/7189، مركز وفا لمدراسات، فتح وحماس أسباب االنقسام وأفاق المصالحةمحمد الشريف،  1

 www.altareekh.com/articale/view/8502  
 المرجع السابق. 6
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بب في حدوث مشاكل عائمية داخل االجتماعية واالقتصادية والثقافية لمفمسطينيين. بل االنقسام تس
فيو أن الواقع الفمسطيني  ال شكومما  ،وساىم في زيادة استخدام العنف أو التيديد ،سرة الواحدةاأل

 81كالت التي تراكمت منذ االنقسام.ممئ بالمش

من حركتي فتح وحماس يقف عمى مفترق طرق  نية والشعب الفمسطيني وكالً الفمسطي ن القضيةإ
سرائيمي بالمصادرة واالستيطان والقتل واالعتقال، وفي ظل االحتالل اإل استمرارجديد في ظل 

اإلحباط والفشل الذريع  إصرار حركة فتح عمى استمرار المضي في مشروع أوسمو لمسالم رغم
الرئيس محمود عباس، في مقابل إصرار حركة حماس عمى قول الذي مني بو ىذا المسار حسب 
قميمية والدولية عمى الطرفين، وفي ظل التجاذبات اإل .ل والعدوانخيار المقاومة ورفض االحتال

 88ن كل ذلك أصبح يشكل مصدرًا لتحديات خطيرة تيدد القضية الفمسطينية.فإ

طراف الفمسطينية بمورة استراتيجية مشتركة لكي تخرج الحالة يجب عمى جميع األ ،وعميو
شكالية  السياسي القائم الذي مس جميع مرافق الحياة  االنقسامالفمسطينية من حالة اليأس وا 

الذي صوتيا غائب -األحزاب لذا يجب لعب دورًا كبيرًا من قبل االجتماعية لممواطن الفمسطيني، 
أي  ،ي تعتبر نفسيا بمعزل عن الحالة الفمسطينية القائمةتخرى الاأل- احة الفمسطينيةعن الس

تشكل طرفًا ثالثًا ميمًا ومؤثرًا في إنياء الحالة الفمسطينية  أن ممكنمن الحالة االنقسام، لكنيا 
حالة اليأس العميقة  المواطن من إلخراجالحالية، إن وجدت لدييا استراتيجية ورؤية واضحة 

، وعدم الثقة بينو وبين صانع القرار لما يميو من ضياع مستقبل أجيال كاممة، يولمسيطرة عما
ن تباينت د رجة المعاناة باإلضافة لمواقع المرير الذي يمر بو الشعب الفمسطيني بكافة أطيافو، وا 

 نيا تمس الجميع .أبين المواطنين إال 

ن التفكير الفصائمي الفمسطيني، ومما يؤسف أن ال ريب أن ثقافة الشراكة الوطنية غائبة تمامًا ع
لم تكن كافية  آسي وآالم ومصائب في ظل االنقسامتجربة السنوات الماضية مما حوتو من م

صياغة التفكير الفصائمي باتجاه موجبات الشراكة الحقة، واالستقامة عمى رؤية جامعة  إلعادة
الضيق، وتنزل عند حدود المصمحة الوطنية تعمى المشترك الوطني العام عمى االعتبار الفصائمي 

 87كانت الكمفة أو االثمان المترتبة عمييا. العميا أياً 

                                                           
"دراسة عمى عينة من  معاتاالنقسام السياسي وعالقتو باالغتراب السياسي من وجية طمبة الجاياسر أبو عجوة، محمد عسمية،  81

 .846-841ص ،7184 ،7، ع82 )سمسمة العموم االنسانية(، المجمداألقصى قصى" مجمة جامعة طمبة جامعة األ
 عمان،، وسط)ندوة( التحديات وآفاق المستقبل، مركز دراسات الشرق األ الحوار الفمسطيني وورقة المصالحة المصرية 88
78/87/7116. 
 ، انظر الرابط82/9/7182 ، الجزيرة نت،سنوات عمى االنقسام الفمسطينيثماني مؤمن بسيسو،  87

www.aljazera.net/knowledgegate/opinions  
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فإن التعصب الحزبي والسياسي كان لو صدى أكبر من التعصب الوطني، مما أدى ذلك  ،وعميو
ىناك ضغوط الى المساس بالمؤسسات السياسية واالجتماعية أيضًا، ويجب الذكر أيضًا بأن 

لى الضغوطات إمر صل األليا دور كبير في بقاء االنقسام السياسي الفمسطيني، حتى و  خارجية
 الداخمية إلبقاء الحالة الفمسطينية كما ىي بل تزداد سوءًا.

أن من يريد قيادة و مستقاًل ال يمكنو أن يؤسس أو يقود مشروعًا وطنيًا،  من ال يمتمك قراراً و 
ولكن في إطار استراتيجية عمل  ،لسممية والعسكريةالمشروع الوطني عميو توسل كل الطرق ا
ولم يكن الخمل في  .لمقاومة بمفيوميا الوطني الشموليوطني وال تناقض بين نيج السالم ونيج ا

نيم أما لم يكن الخمل بدعاة المقاومة دعاة السالم أنيم ينشرون السالم والتسوية السممية، ك
االنقسام االستراتيجي بين دعاة السالم ودعاة  ولكن الخمل في ،يتمسكون بالحق بالمقاومة

 84عمى جيل بالسالم وجيل بالمقاومة.وىو انقسام يؤسس في رأينا  ،التسوية

 السمبية السياسيةار االنقسام ـآث

وبسبب عدم وضوح الرؤية الفمسطينية لمستقبل المشروع الوطني الفمسطيني وبناء الدولة ومستقبل 
ددىا الخطر من خالل بقاء االنقسام الفمسطيني الداخمي الذي أدى ، أصبح ييالقضية الفمسطينية

 لى:إبدوره 

وتيويد القدس بشكل غير  الغربية من التفرغ لالستيطان بالضفة سرائيل(إمكن االنقسام ) -8
 مسبوق.

وىذا ما شجع عمى طرح مشاريع  ،التشكيك بقدرة الشعب الفمسطيني بحكم نفسو بنفسو -7
 الوصاية.

فمسطينية من قضية شعب يناضل من أجل الحرية واالستقالل لصراع تحويل القضية ال -4
 عمى السمطة بين من يقترض أنيا فصائل حركة تحرر وطني.

لى مجرد اىتمامات إنسانية إالقضية الفمسطينية كقضية سياسية تراجع االىتمام الدولي ب -3
 من إغاثة ومساعدات غذائية ورفع الحصار.

 83ثقافيًا واجتماعيًا وقانونيًا. امتدفيًا فقط بل االنقسام لم يعد سياسيًا وجغرا -2

                                                           
 ، انظر الرابط 83/88/7187خبارية، ، سما اإلاالنقسام الفمسطيني وتأثيره عمى المشروع الوطنيبراش، أ براىيمإ 84

www.samanews.ps/ar/post/ 
 المرجع السابق. 83
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 اىتمام ىسيجعل القضية الفمسطينية سواء عمى الصعيد المحمي أو الدولي، ال تمق ،ومع ىذا كمو
بحجة من يمثل الكل  ،من قبل العرب والغرب بسبب استمرار االنقسام الفمسطيني الداخمي

وما مصير  ؟مة التحرير الفمسطينية أم السمطةوىل منظ ؟مسطيني سواء في الداخل أو الخارجالف
وما مصير التدخالت العربية والغربية في الشأن الفمسطيني  ؟قطاع غزة بارتباطو بالضفة الغربية

 ؟ضعفو االنقسام السياسي الفمسطينيالذي أ

وبشكل عام لم يكن البرنامج السياسي وصراع الصالحيات المصدر الوحيد لمخالف الداخمي في 
لمرحمة، فقد واكبيما أيضًا خالف قديم بشأن حق مقاومة االحتالل ومواجية اعتداءات ىذه ا

وفشل خيار المفاوضات  ،7181عام  أواخرالعربية  الحراكات)إسرائيل( المتكررة. ومع اندالع 
مع )إسرائيل(، ارتفعت مجددًا أصوات الشباب الفمسطيني ليطالبوا بإنياء االنقسام والعودة لموحدة 

 82نية.الوط

خالف كبرى رغم المطالبة الشبابية والشعبية والفصائمية، وحتى من قبل أطراف ال ،وعميو
أكثر فأكثر، ن الحالة الفمسطينية بقيت كما ىي بل ازدادت سوءًا أال إالحركتين فتح وحماس، 

نقاذ القضية الفمسطينيةيجاد صيغة موحدة لمخروج من األإويحاول كال الطرفين  من  زمة القائمة وا 
التدىور أكثر من ذي قبل. ويبدو تقارب حركة حماس مع جيات فتحاوية أخرى سيحاول أن 

مور تأخذ منحى آخر وضعت فيو حسب اعتقادىا، وربما األيخرجيا من المأزق السياسي التي 
 .مور تعقيداً األير فيح الحركة لتزداد غير المنحى التي تس

ال الحياة بل ط ،سياسيًا فقط ن االنقسام لم يبقألإنياء االنقسام من قبل الجميع والمطالبة ب
سرة نفسيا، وىذا تسبب في ترىل البنية االجتماعية األ لىإمر االجتماعية حتى وصل األ

يضًا ال يمكن أو  ،واالقتصادية أيضًا، حيث ال يمكن بناء قوة اقتصادية عمى تربة سياسية ضعيفة
محمود االجراءات الصعبة التي اتخذىا الرئيس  وبعد .وة سياسية عمى تربة اقتصادية ىشةبقاء ق
ن واقع قطاع غزة العوامل السابقة عنى بعضيا أل بحق قطاع غزة، فال يمكن فصل ىذهعباس 

 مجتمع قبمي وعشائري بطبيعتو.

وتؤكد المعطيات  ،ومع استمرار االنقسام الفمسطيني "عشر سنين" إال قميل تتصاعد نتائجو السمبية
 استغاللالفمسطينية أضرارًا جسيمة ال يمكن حصرىا أو تقديرىا، وفي مقدمتيا أنو لحق بالقضية 

مخطط يصعد االستيطان  )إسرائيل( ليذا االنقسام لتمرير الكثير من مخططاتيا وعمى رأسيا
يمان ا أدى االنقسام كذلك الى خفوت اإلكم ،راضي في الضفة الغربية وتيويد القدسومصادرة األ

                                                           
 ، انظر الرابط 82/2/7188، صحيفة فمسطين اليوم االخبارية، تسمسل زمني نقسام الفمسطيني اال  82

www.paltoday.ps/ar/post/ 
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مما دفع بالكثير  ،مس محل شك كبيرصبحت مسممات األأقضية الفمسطينية، و ي والدولي بالالعرب
عالن عن مسممات جديدة جميعيا يصب ضد القضية لمأجورين لالندفاع واإلمن المتربصين وا

 89الفمسطينية.

تفرقت لكن السبل  ،ن يتحرر من االحتاللأكتان فمسطينيتان تريدان لوطنيما وحماس حر فتح إن 
في الرؤى والتوجيات  ولم يتوقف األمر عند حد االختالف .وسائل ىذا التحرر في اختيار بيما

لى اقتتال سالت عمى إثره إواالختالف  خالفتحول ال نماا  طرق التعامل معو، و وتقييم الواقع و 
فيل  رض وشعب طالت معاناتو،أترض أن تسيل من أجل مقدسات وطن و دماء كان من المف

لى تنافس عمى قيادة الحركة الوطنية الفمسطينية في ىذه المرحمة إالخالف بين فتح وحماس يعود 
مر أبعد من ىذا؟ وىل يمكن النظر م أن االأيشيا القضية الفمسطينية، التاريخية اليامة التي تع

 82لى وضعو الصحيح.إإلعادة مسار القضية الفمسطينية  نو محاولةألى ىذا الصراع عمى إ

 حدغياب االتفاق عمى نظام سياسي مو 

ر والمقاومة والسالم وحتى اليوية التي تؤطلدولة ا عندما تصبح أسس ومرتكزات النظام السياسي:
فيذا معناه وجود أزمة عميقة تتعدى كونيا  ،محل تساؤل ونقاش وجوده وحركتو إقميميًا ودولياً 

رياح  أزمة حكومية عادية أو أزمة سياسية نتاج لمحراك االجتماعي والسياسي الناتج عن مالمسة
الديمقراطية. في الوضع الطبيعي فإن الديمقراطية بمستمزماتيا وتوابعيا ال تغير من الثوابت 

ال ما كان لأل ،والمرجعيات ونتصور أنو  .ات وطنية ىي أساس التعامل الدوليمة ثوابت ومرجعيوا 
يعود لكل حزب سياسي أو جماعة صياغة الثوابت والمرجعيات الوطنية حسب عقيدتو 

فتصبح لدينا ثوابت ومرجعيات دينية، وثوابت ومرجعيات ماركسية، وثوابت  ،وأيدولوجيتو
ومرجعيات قومية، وثوابت ومرجعيات وطنية، ومرجعيات طائفية بعدد الطوائف، وثوابت 
ومرجعيات إثنية بعدد االعراق الموجودة بالدولة. وبالتالي سيسعى كل حزب لتطبيق تصوره 

ومستقر  ي ثابتسلن نكون أمام نظام سيا بالتأكيدو طنية حسب تعريفو ليا، لممصمحة والثوابت الو 
 81مام حالة سياسية ومتسببة تمزقيا الصراعات الداخمية.أبل  ،ولو بالمفيوم النسبي

                                                           
  ، انظر الرابط73/81/7189مدونات الجزيرة نت،  ،المتبقياالنقسام الفمسطيني والحل ناصر الصوير،  89

www.blogs.aljazeera.net/blogs  
 ، انظر الرابط 71/81/7182 ،، الجزيرة نتة الفمسطينيةخالف فتح وحماس والقضي 82

www.aljazeera.net/specialfiles/pages/d8f386 
، مركز فمسطين ألبحاث لة االنتخابية في مناطق السمطة الفمسطينية في ظل االنقسامأالمس شكاليةإبراش، أبراىيم إ 81

 www. masearat.ps/ar/contatc ؛الرابط، انظر (مسارات)السياسات والدراسات االستراتيجية 
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بكل حزب  والسياسات الخاصةىذا ما يحدث في الحالة الفمسطينية من تباين في الرؤى  ،وعميو
يذا أصبح حال النظام السياسي في حالة صعبة ومنقسم بين واتجاه وال سيما طرفي الخالف، ل

سرائيمي ي القائم، وحتى ال ننسي الدور اإلكبرى الفصائل بسبب الخالف واالنقسام السياسي الداخم
ن كان ا  ناسب مع عممية السالم القائمة، و حتى يت طبيعة النظام السياسي الفمسطيني في وتدخمو

قميمية والدولية في حيث لعبت كثير من المؤثرات اإل ،قيقةغير منطقي وواقعي لكنيا الح ىذا
طالتو مما ينعكس ذلك عمى القضية الفمسطينية،  ،توسيع دائرة االنقسام الفمسطيني الداخمي وا 

 ويضر بمكانة الشعب الفمسطيني إقميميًا ودوليًا.

 الخالف:ي قميمية والدولية، يجب عمى طرفلى مكانتيا اإلإتعود القضية الفمسطينية  لكيو 

  جامعة. موحدة واستراتيجية وطنيةلى صيغة إالتوصل 
 .الخروج من الحالة الفمسطينية القائمة التي أضرت بالجميع 
 طرفي الخالف  مماأحيث يتيح الفرصة  ،االتفاق عمى برنامج سياسي موحد وجامع

 لمخروج من الحالة القائمة.
 القضية الفمسطينية من  اذإلنقطراف الخارجية الدولية التواصل مع الجيات واأل

 .التدىور والضياع بين أروقة المنظمات الدولية

خرى تغذيو وتزيد من أو  ،حيث تسعى بعض الدول لبقاء الحالة الفمسطينية كما ىي منقسمة
قسام ما زال ن االنأال إ ،طراف من خطورة الموقفعمى الرغم من إدراك ووعي جميع األاتساعو، 

خر، آلالوطن حكر عمى حزب دون ا نأطراف وكدم الثقة بين جميع األلى عإمستمرًا، وذلك يعود 
، خر، حيث أصبح ىناك خمط بين المصمحة الحزبية والمصمحة الوطنيةوبسبب عدم قبول اآل

طراف ألم يوجد ىناك أحزاب و  نوأا بمستقبل القضية الفمسطينية، وكطرفي الخالف يتفرد صبحأو 
طراف والقوى يجب مشاركة جميع األ ليذاو  .خري سوى طرفي الخالفأوقوى فمسطينية 

المختمفة أو المتوافقة بالقرار  سواء-الفمسطينية صوتيا غائب عن الساحة  التي-الفمسطينية 
طراف حد يجمع كافة الفصائل والقوى واألوصياغة برنامج سياسي مو  ،السياسي الفمسطيني

 لتشتت والضعف.الفمسطينية، حتى تخرج وتنجو القضية الفمسطينية من حالة ا

لو أن السمطة مكتممة الشرعية  والسالح والبرنامج والحقيقة أننا كنا سنسعد بوحدانية السمطة
ن ليذا أوالشتات، ولو غزة قطاع و  الغربية الساحقة من الفمسطينيين في الضفة لألغمبيةوممثمة 
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ن أبكل ىذا لو سطينيين، وكنا سنسعد دنى من حقوق الفمالحد األ استعادةالبرنامج فرصة في 
  86طريق المفاوضات ما زال مفتوحًا.

 ، إذأضر االنقسام بالقضية الفمسطينية كما لم يفعل حدث آخر وعمى مدار سنوات مضتلقد 
 ةعدصمما عمق من آثاره السمبية عمى أ ،فشمت جميع مبادرات الصمح في جسر االنقسام

 71عديدة.

  النظام السياسي الفمسطيني ةحال

حول العالقة بين السمطات الثالث،  الفمسطينيا زلت قائمة في النظام السياسي ىناك إشكالية م
أسيم في تحول  ،وذلك بسبب الغموض في النصوص وعدم الوضوح في توزيع الصالحيات

وذلك بالصراع الحقيقي بين فتح وحماس بعد  ،الصراع عمى الصالحيات داخل السمطات الثالث
وسيطرت فتح عمى مؤسسة  ،مجمس الوزراء عمى ماسح تخيرة، حيث سيطر االنتخابات األ

وعمى فكرة النظام السياسي  ،والذي أصبح يشكل خطرًا عمى المجتمع الفمسطيني الرئاسة
ومن خالل تتبع الخطاب السياسي لغالبية الفصائل الفمسطينية  .الديمقراطي القائم عمى التعددية

الديمقراطية، وذلك من خالل فعالياتيا نالحظ ضعف الثقافة  ،وتحديدًا لدى حركة فتح وحماس
 78عالمية بين الحركتين التي تحاول كل منيما إقصاء اآلخر.وشعاراتيا وتحديدًا المناكفات اإل

ي ىذا حالة من التفكك ف أحدثمما  ،شكاليات المتزايدةاقع الفمسطيني محاط باألزمات واإلن الو إ
ى انييار بالسمب عم أثررة الواحدة، مما سلى داخل األإمر المجتمع الفمسطيني، حتى وصل األ

حيث ال يمكن نجاة أي  ،حالة االنقسام الحالي ىلإبنائنا، وذلك يعود أ ىبعض القيم واالخالق لد
ال ا  يجب عمييم تطبيقات عممية و  صادقةالغير من الشعارات  مسئول من تحمل المسئولية بدالً 

 يفضل عمييم ترك مناصبيم لمن ىم أىل ليا.

حيث تعدد صناع القرار، وأيضًا تنوع  ،زمة عميقةأإن القضية الفمسطينية أصبحت في ف ،وعميو
لمتنازعة وخطابيا السياسي حسب المصالح الحزبية أكثر منيا وطنية، وأصبحت ىذه القوى ا

لى استراتيجية ورؤية سياسية واضحة ومحددة، وكل ىذا أثر عمى القضية الفمسطينية أمام إيفتقر 
                                                           

 ، انظر الرابط 81/6/7183ون الين، أ، فمسطين في أسباب عودة االنقسام الفمسطينيعريب الرنتاوي،  86
www.felesten.ps/detar/is/news 

، انظر 74/4/7182 ، صحيفة الحياة الفمسطينية،االنقسام الفمسطيني وخالف حركتي فتح وحماسسنية الحسيني،  71
 http://www.alhayat.comالرابط 

 (،7181-7113) شكالية العالقة بين حركة فتح وحركة حماس وأثرىا عمى عممية التحول الديمقراطيإعواد عودة،  78
 .16-12ص ،7188 منشورة، غير طروحة ماجستيرأ ،جامعة النجاح
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مما انعكس عمييا بالسمب وتدىور الحالة الفمسطينية يومًا بعد يوم، ال  ،الدوليةو  يميةقماإل المواقف
طني مست باالقتصاد الو  ألنياخطر األ التي تشيد مناكفات ىيسيما في ظل الظروف الحالية 

حيث ال سياسة قوية مع اقتصاد ضعيف، وأصبحت حالة سكان قطاع غزة تزداد  ،الفمسطيني
 .سوءًا اكثر من قبل

 داخمي منذ حزيران انقسامن الحالة التي تمر بيا القضية الفمسطينية وما شيدتو من حالة إ
لى إم السياسي الفمسطيني أيضًا ووصل لى تيديد المشروع الوطني والنظاإ تدأ، 7112 )يونيو(
بسبب مساىمة  ،، حيث أصاب االنقسام الفمسطيني القضية الفمسطينية بالشملمتدىورةحالة 
في االنقسام بشكميا الحالي مستمرة  الفمسطينيةما جعل الحالة  ،قميمية والدوليةمن الدول اإلالعديد 

 .مانلى بر األإتدور في فراغ دون الوصول  يتالصعب وال

خير لطرفي الخالف حركتا فتح وحماس كبرى ول واألنياء االنقسام يعود في المقام األإن تعثر إ
وال  ،ن ىموم وآىات الشعب والمواطن الطرفين يتجاىالن كالأالفمسطينية، في حين الفصائل 

ن طرفي االنقسام أن يتكممون، مع أالمواطنين، فيم يتألمون دون يشعرون بالضيق الذي يالزم 
مام أعمى القضية الفمسطينية ومكانتيا السياسي الفمسطيني يدركون تمامًا خطورة االنقسام 

  .والدولية اإلقميميةالمحافل 

، فقد أدخل االنقسام 7112عام في لشعب الفمسطيني انقسامًا أخطر من االنقسام الذي لم يواجو ا
 توراق السياسية وأحدثوتبعثرت األ ،القضية الفمسطينية في مرحمة من الصعب التكين بنتائجيا

 77واقعًا مأزومًا.

النظام المنقسم يضًا ثمة إشكالية قائمة في النظام السياسي الفمسطيني حول القدرة الكاممة ليذا أو 
الخالف الفمسطيني  أطرافواتباع سياستين مختمفتين تمارسيما  الضفة الغربية وقطاع غزة،بين 

وأيضًا من خالل مؤسسات الدولة  ،الداخمي، فالنظام السياسي يتجدد من خالل نظام الحكم
حكميا سياسة القائمة وسياساتيا المتبعة، لذا فيو عبارة عن أجيزة ومؤسسات متناسقة ومترابطة ت

 حيث تبين طبيعة نظام الحكم وانعكاسو عمى الشعب من خالل ممارسة السمطة الحاكمة. ،واحدة

وليما النظام السياسي أميمتين لكي يكون ليا تأثير قوي، لى ركيزتين إن السياسية بحاجة إ  
اب والسياسيين كاديميين والمثقفين والكت  ذا يجب عمى األ، لخر صانع القرار والكادر السياسيواآل

نيم ىم الطبقة ن يقوموا بمحاسبة صناع القرار ألأذاتيم قبل  وأصحاب الرأي والفكر، محاسبة
                                                           

، 83/3/7182حيفة دنيا الوطن، ، صأثر االنقسام الفمسطيني تعمى السياسة الخارجية الفمسطينيةشمدان أبو يعقوب،  77
 http://pulpit.almatanvoice.com/articalانظر الرابط 
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ل فكار السياسية والحزبية لدى الفصائعادة النظر في األإفي المجتمع، كما يجب  ىماأل
ن أبل نفسنا قأن نتصالح مع أو الوطنية، كما ويجب أالمية سوالتنظيمات الفمسطينية سواء اإل

 .فضل من تمك القائمةألى حالة إخطاء لصيانتيا والوصول ومعرفة األ ،خريننتصالح مع اآل

تداعيات االنقسام السياسي القائم حتى يومنا ىذا لم تقف عند حدودىا السياسية بل تعدت ذلك، ف
الة دة من ابقاء حن ىناك تيارات مستفيأ، كما وولقمة عيش الحياة اليومية لممواطنحيث أصابت 
لى اتفاق بين إتوصل  أيقميمية، وما زالت ىناك جيات تعرقل إم أكانت محمية أاالنقسام سواء 

 طرفي الخالف في الحالة الفمسطينية.

  عمى القضية الفمسطينية السياسي االنقسام أثر

نيا في البداية أفي قطاع غزة، رغم تعمق االنقسام السياسي الفمسطيني عند سيطرة حركة حماس 
، كما وتعرض 7119لمحكم بالشكل الديمقراطي منذ االنتخابات التشريعية عام  وصمت

جل أضغطت عمى حماس من  نقميمية والدولية، حيإللفمسطينيون عمى أثر ذلك لمضغوط اا
واالحترام بالذات بمثابة التمثيل  الواليات المتحدة األمريكيةااللتزام بالشروط الدولية التي تعتبرىا 

وكان ىذا بمثابة  ،سرائيل(إسألة الحل النيائي والتسوية مع )ثر عمى مأية، مما لممواقف الدول
الدور الفمسطيني أمام عادة إن أمع حركة حماس كسمطة حاكمة، كما  الشروط الدولية لمتعامل

طيني من أجل االىتمام عادة الدور الفمسإيجب  ممية والدولية تأثر كثيرًا، وكانالمحافل األ
خطاب الفمسطيني أمام المنظمات ، وىذا يحدث عند توحيد البالقضية الفمسطينيةلي الدو و قميمي اإل
 ممية والدولية.األ

إن الواقع الفمسطيني ممئ بالمشكالت المتراكمة والمتزايدة، ما أحدث تفكك وترىل في المجتمع 
قيمي  انيياروأثر ذلك عمى  ،لى المجتمع الصغير المتمثل باألسرةإ الفمسطيني حتى وصل ذلك

ن ىناك أواألخ ألخيو وأكثر من ذلك، كما  خالقي حتى وصل األمر إلى قتل المرأة لزوجياأو 
داخل المجتمع بسبب تداعيات االنقسام، ولن ينجو أحد من  واجتماعي سياسي أيضاً  انييار

أيضًا يذىب في خطورتو إلى ما ىو أبعد بكثير من  واالنقسامالمحاسبة الرسمية أو الشعبية، 
 74اإلسرائيمي. االحتاللر المباشرة التي تتصل بالصراع مع اآلثا

                                                           
 ، انظر الرابط 84/9/7183 ..، صحيفة االيام،ومن تداعيات االنقسام أيضا  طالل عوكل،  74

www.alayyam.ps/ar/_page.php?id=c52b708y2067400yc52b708 



18 
 

لنضال الفمسطيني المشروع، ألننا يشكل ضعف لمقضية الفمسطينية وا أصبحفاالنقسام السياسي 
شكاليات لكل اإل العالج الفمسطينية ىين المصالحة أصحاب قضية عادلة وحقيقية، كما و أ

 التي ما زالت مستمرة.الة المأزومة وىي السبيل الوحيد لمخروج من الح ،القائمة

طراف الدولية في الوضع الفمسطيني كان لو تأثير كبير عمى سير الحياة ن تدخل عدد من األإ
الديمقراطية، وظير ذلك جميًا بالقرارات الصادرة عن الرباعية الدولية التي تقف خمفيا الواليات 

فمسطيني عام اث منصب رئيس الوزراء الالمتحدة، كما كانت بوادر ذلك التدخل عندما تم استحد
صالح والشفافية والحكم الصالح، وذلك من أجل الضغط عمى الرئيس ، تحت مبررات اإل7114

من ىنا يتضح مدى قدرة المجتمع الدولي  .وسع لرئيس الوزراءأعطاء صالحيات ا  و  ،ياسر عرفات
وراق لممارسة تمك الضغوط ألفمسطيني، واستخدامو العديد من اعمى التدخل في صناعة القرار ال

 73سواء كانت مالية أو دبموماسية أو غيرىا.

طني القضية الفمسطينية، ال تكمن في بعدىا الو  الفمسطيني عمىخطورة االنقسام السياسي ف
وىذا بذاتو ممي لي واألالدو و  قميمياإل لى البعدإلى أن وصمت إفحسب، بل أصبحت أبعد من ذلك 

مر ال سباب وراء االنقسام، فيذا األنية برمتيا، بغض النظر عن األمسطيعمى القضية الف انعكس
 .أنفسيمال الفمسطينيين إيعني 

 دور مؤسسات المجتمع المدني في إنياء االنقسام السياسي

، عمالعيات رجال األتستطيع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص المتمثمة في جم
ومنظمات حقوقية، باإلضافة مؤسسات غير الحكومية، ىمية، والوجماعات الضغط، والجمعيات األ

أن تؤدي دور الحسم في الكثير من القضايا المحورية  كاديميين، وفي مختمف المجتمعاتإلى األ
والمفصمية في المجتمع الذي تعيش فيو، وىي بذلك إما أن تكون أداة تدعم وتؤدي دور السمطة 

اطية، والحقوق المدنية، وسيادة القانون، أو أن تمعب في تمك الدولة من أجل تعزيز مفاىيم الديمقر 
الدور العكسي، فتمك المؤسسات يمكن أن تدعم السمطة في بسط سيادة القانون، ومن خالل تنفيذ 
حمالت توعية مستمرة لتعزيز أطر التعاون والتفاعل ما بين مؤسسات المجتمع وأفراده، وذلك من 

ذوي العالقة، وبخاصة في القضايا المحورية والحاسمة خالل توفير المعمومات باالتجاىين مع 
 72وذات المساس المباشر بحقوق االنسان وحرياتو.

                                                           
جامعة النجاح    س وأثرىا عمى عممية التحول الديمقراطي في فمسطينالعالقة بين فتح وحما عواد عودة، إشكالية 73

 .1صغير منشورة    أطروحة ماجستير7100
أثر االنقسام السياسي عمى مبدأ سيادة القانون في قطاع غزة التشريعات الضريبية والجمركية وواقع نافذ المدىون،  72

 .823-824، ص7183يت، في قطاع غزة، معيد الحقوق، جامعة بير ز  سيادة القانون
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المثقفين و عادة دور الشعب والساسة إوبناء عمى ذلك يجب  ،يكون المتضرر ىو الشعب ،وعميو
ن يمر عبر أمؤسساتي ومنظم، وىذا الدور يجب  بالشكل الديمقراطي والقانوني ضمن عمل

سمفنا أوجماعات الضغط، كما  حكوميةالغير مع المدني والمثقفين والمؤسسات ات المجتمؤسس
نياء حالة االنقسام إالمدني في القيام بدور فعال في  ىمية مؤسسات المجتمعأعمى  سابقاً 

نياء إلمضغط عمى صناع القرار من أجل  األىميةلى الجمعيات إ  باإلضافةالسياسي الفمسطيني، 
نو ألى إكذلك يجب التنبيو صحاب المناصب والقرار، أؤلم الذي يتجرعو الشعب ال ام الماالنقس

 صحاب النفوذ.ألى صناع القرار و إومًا ما حتى يصل ىذا الحال المر تي يأسي

ىو تغيب وغياب الوسيط التاريخي بين  ،ما حصل في االنقسام الداخمي الفمسطيني أخطرن إ
جتمع المدني والمثقفين والمؤسسات الثقافية والمجان السياسي واالجتماعي، وىي مؤسسات الم
 79بالكامل.الشعبية والنقابات واالتحادات التي تم تغيبيا 

ساسي لموت الطاقات الشبابية أمل ضعف لمحالة الفمسطينية وعامل االنقسام سيبقى عاف
ية المنقسمة جيال، وكمما تفاقمت الحالة الفمسطينألدى جيل بالكامل بل كاديمية والثقافية واأل

لى االنقسام إمر ن وصل األألى إيا االنقسام السياسي واالجتماعي بطبيعتيا جغرافيًا، وطال
مكوناتيا االجتماعية والسياسية بوينعكس ذلك كمو عمى موقف وقوة القضية الفمسطينية  الثقافي،

 يضًا تعقيدًا أيا حالة االنقسام ازدادت تداعياتيضًا، وكمما زادت أ كافة والثقافية واالقتصادية

ضرت بالقضية أبل  ،ن تداعيات االنقسام لم تقف عند حدىا السياسي الداخميإوخالصة القول: 
ضعاف ا  و  ،سرائيمية وتنفيذ مشاريعيا االستيطانيةمجتمعًة، حيث زاد من العربدة اإل الفمسطينية

 حياة اليوميةصابت عصب الأنيا أىم أمن ذلك و  أكثردوليًا، بل تعدت  ة الفمسطينيةقضيال
 .الفمسطينية
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 ةــخالص

، فالسياسي ىناك انقسام سياسي جغرافي قائمان، ونتج عنيما انقسام اجتماعي وثقافي أيضاً  
، نو صعبأال شك  يركة فمسطينية، واالنقسام الجغرافيجب التخمص منيا بمشا صناعة فمسطينية

 ويدرك يلم يع نفإ ن التخمص منو، ليذايمكدولية و قميمية إيضًا أة فمسطينية موحدة و لكن بمشارك
والخطر الذي يمحق بالقضية الفمسطينية  ،القادة الفمسطينيين خطورة الحالة الفمسطينية الحالية

كثر من عشر سنوات عمييا، أنياء حالة االنقسام بعد مرور إن لم يستطيعا ا  ، و داخميًا وخارجياً 
  .لحقيقيلمشعب الشكل الديمقراطي ا فيجب عمييم ترك الحكم

االنقسام يمس مفاصل  وأصبح ،ما زال قائماً  لكنو ،نياء االنقسامإب وطالبوا ينكثير ال ثتحدلقد 
ىم من ذلك كمو يجب االتفاق يدرك خطورتو، واأل أن الجميع وعمى ،حيوية في القضية الفمسطينية

ة الرئيسية ، فاالنقسام أصاب كل مرافق الحياحالة االنقسام إلنياءتحت رؤية موحدة والعمل 
 نفسيا،، أصابت األسرة ذى بمفاصل ميمة جداً ولحق األ ،والحساسة في المجتمع الفمسطيني

 ،ا لو سياستو الخاصة بعيدة عن مصالح الشعبمكيف يحكم الشعب حكومتان وسمطتان كاًل منيف
وقريبة من المصالح الحزبية والشخصية، فيجب مشاركة الشعب في صنع القرار وصياغة 

 ية تخرج الحالة الفمسطينية من المأزق الحالي.استراتيج
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