
 أ
 

 عنوان البحث
 

  االنقسام على المشروع الوطني الفلسطيني"التداعيات ومخاطر  "

 
 

 -مؤتمر األمن القومي الفلسطيني الخامس"ورقة عمل مقدمة إلى 
 "أكاديمية اإلدارة السياسية

 

 

 الباحثان
 

 . سهام  فتحي أبو مصطفيأد. جمال عبد الناصر محمد  أبو نحل                        

 

 ه1438م/ 2017عام 

 

 

 



 ب
 

 الفهرس
 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع م

 ت المقدمة  .1
 ث الدراسة هميةأ  .2
 ث أهداف الدراسة  .3
 ث مشكلة الدراسة  .4
 ث فرضية الدراسة  .5
 ث منهجية الدراسة  .6
 12-1 ة بين حركتي فتح وحماسطبيعة العالقالمبحث األول:   .7
 6-1 وحماس فتح حركتي بين الخالف أوال تداعيات وأسباب  .8
 9-6 :الثانية الفلسطينية االنتخابات في حماس حركة مشاركةثانيا   .9
 12-10 العاشرة الحكومة تشكيل رافقت التي التحديات  .10
 17-12 :المبحث الثاني: العوامل التي أسهمت في حدوث االنقسام الفلسطيني  .1
 22-18 طني الفلسطيني و الع و ر مخاطر االنقسام على المشالمبحث الثالث:   .11
 20-18 تداعيات اإلنقسام على المشروع الوطني الفلسطيني :أوال  .12
 22-20 تحول دون تحقيق المصالحة التيالمعيقات والعراقيل ثانيا:  .13
 24-23 تائجنال  .14
 25 التوصيات  .15
 28-26 المراجع  .16

 

 
 

 

 

 



 ت
 

 :المقدمة

 حزيران منتصف في الواقع أرض على جليا   تجسد الذي وحماس فتح حركتي بين االنقسام شكل        
 اإلسرائيلي، االحتالل من للتحرر سعيه إطار في الفلسطيني، الوطني للمشروع قاسمة ضربة ،2007
 سواء التحررية، المشاريع كافة على القاتمة بظالله ألقى االنقسام هذا السيادة، ذات المستقلة دولته وبناء
 تدريجي انقسام إلى وتحول وأيديولوجيا   سياسيا   بدأ الذي الصراع فأسهم وطنية، أسس من المنطلقة تلك
 عن يةالشرع نزع منهما كل يحاول مختلفان، واجتماعيان سياسيان نظامان عنه نتج وغزة، الضفة بين

 الواقع وأصبح لالنعقاد، النصاب من األدنى الحد يملك لم الذي التشريعي المجلس تعطيل في األخر،
 في تداخلت وبذلك الغربية، الضفة في والقانوني السياسي، الواقع عن مختلفا   غزة قطاع في السياسي
نما فقط، واأليديولوجيا السياسة ليس نطاقه،  واالقتصادية واألمنية لسياسيةا واألجندات المصالح أيضا   وا 
 . واالستقالل للتحرر السعي إطار في والخارجية، المحلية

 باتجاه األمور، تسيير في فلسطينية بأيد غزة قطاع في المنفصل الكيان فكرة بروز في االنقسام ساهم لقد
 إلى استنادا   مضمونه نم المستقلة الفلسطينية الدولة شعار إفراغ وهو اإلسرائيلي، االحتالل كيان يريده ما
  .الوطني المشروع إلطار خاضع غير الكيان من جزءا   أن

 سياسي لخالف انعكاس جوهره في ولكنه السلطة؛ على صراع كحالة االنقسام اختزال يمكن ال لذلك
 الفكر وفي البرامج في باختالف مرتبطة قضايا على التوافق من تتمكنا لم رؤيتين بين واختالف عميق،

 المقاومة وبمساري االحتالل، مع الصراع إدارة وبطريقة الوطني، العمل وبأولويات لفصيلين،ا بين
 بعملية متأثرة تزال ما االنقسام مشكلة أن كما. والدولية العربية الشرعيات مع التكيف وبعمليات والتسوية،
 . الداخلي وافقالت عملية يعّقد ما وهو الفلسطيني، السياسي القرار صناعة في الخارجي التدخل

 على حماس حركة سيطرة أسهمت وقد برمته، الوطني المشروع على وسلبي خطير بشكل أثر االنقسام
 تمثلت جديدة مرحلة وفي مظلم نفق في الفلسطيني الوطني والمشروع الفلسطينية القضية بدخول غزة قطاع
 سياسيا   واقعا   أوجد الذي األمر عنيف،ال السياسي التأثير وقع تحت الفلسطينية السياسية األوراق بعثرة في

 وبخصوص اإلسرائيلي، االحتالل مع الصراع إدارة بخصوص مأزق في حماس حركة ووضع فلسطينيا  
 مشكلة وتحليل وفهم لرصد كمحاولة البحث هذا فجاء الفلسطيني الوطني العمل فصائل باقي مع عالقتها
 على تأثيره ومدى ، السياسي االنقسام بها مر التي ريخيةالتا التطورات معرفة خالل من السياسي، االنقسام
 .الفلسطيني الوطني المشروع



 ث
 

 :النظرية الدراسة أهميه 

 في مفصلي موضوع على الضوء تسلط فهي تناقشه، الذى موضوعهاال طبيعة من أهميتها الدراسة تكتسب
 هذه تأثير ومدى وحماس تحف حركتي بين العالقة إشكالية دراسة خالل من الفلسطينية القضيةتاريخ 

 حجم حيث من الوطني المشروع على االنقسام مخاطر معرفة إلى إضافة االنقسام، حدوث على الخالفات
 كونها من الدراسة أهمية تنبع كما. الفلسطيني المجتمع في الحاله هذه علي تترتب التي والنتائج التأثير
 إلى يحتاج وهو والضعف، والفساد بالتناحر المثقل ينيالفلسط السياسي النظام بناء إعادة كيفية في تبحث

لى عميقة، بنيوية تحوالت  لتحمل مستعدة داخلية فلسطينية ئةيوب ،كبير شعبي ودعم قوية سياسية إرادة وا 
 .االنقسام مخاطر على تقضى أن يمكن التي البنيوية التحوالت إحداث في للمساهمة تبعاتها

 : الدراسة أهداف

 على االنقسام تأثير ومعرفة وحماس، فتح حركتي بين السياسي االنقسام مخاطر لتوضيح الدراسة تسعى
 دون تحول التي والمعيقات العراقيل معرفة إلى إضافة الفلسطيني، الوطني والمشروع السياسية األوضاع

 .وحماس السلطة بين السياسية المصالحة تحقيق و االنقسام إنهاء

 مشكلة الدراسة: 
نقسام الفلسطيني هي حاله طارئه علي الشعب الفلسطيني أثرت سلبا   علي المشروع الوطني إن حاله اال

 الفلسطيني . وتتلخص مشكله الدراسة في السؤال التالي : 
 ما مخاطر االنقسام على المشروع الوطني الفلسطيني. 

 وتتفرع األسئلة التالية : 
 ما أسباب الخالف بين حركتي فتح وحماس.  -
 . يالنتخابات الفلسطينية الثانية في حدوث االنقسام الفلسطينهل أثرت ا -

 الوطني الفلسطيني. عالقضية الفلسطينية والمشرو  لما أثر االنقسام السياسي على مستقب -
 منهجيه الدراسة:

اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، ألنها ظاهرة حديثة، وقضية موجودة 
لمعرفة العوامل الكامنة وراء حدوث ظاهرة االنقسام في المجتمع الفلسطيني ومدى  يجب تحليلها،

 تأثيرها علي المشروع الوطني واستراتيجيته في المستقبل. 
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 المبحث األول: طبيعة العالقة بين حركتى فتح وحماس

 بين حركتي فتح وحماس الخالف أوال: تداعيات وأسباب

ليس أمرا  جديدا ، بل هو امتداد لحاالت كثيرة من سياسي الفلسطيني ال ال يخفى على أحد أن الخالف
الخالف شهدتها الحالة الفلسطينية منذ فترة االنتداب البريطاني، مرورا بتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، 

 ومن ثم سيطرة الفصائل الفلسطينية عليها.

م 1967جعلت من األراضي المحتلة عام  ، التي1987ومع اندالع االنتفاضة الفلسطينية األولى عام  
مركز ثقل في صناعة األحداث، في داخل األرض المحتلة، وجعلت الخارج مركز ثقل في صناعة القرار 
من خالل منظمة التحرير الفلسطينية؛  فلقد شهدت الساحة الفلسطينية خاللها خالفات فصائلية في 

ورفعت  تي حملت أيديولوجية ومشروع خاص بهامع تأسيس حركة حماس، ال مراحلها المختلفة، خاصة
رفضت االندماج في و  شعارا  اإلسالم هو الحل وكانت تتبع )وترتبط تنظيميا  وفكريا  بجماعة اإلخوان،

، ومن هنا بدأت الخالف تتسع بينها وبين حركة فتح، التي كانت تقود فصائل منظمة التحرير الفلسطينية
 الوطنية الموحدة.  منظمة التحرير، في إطار القيادة

لم يتمكن الطرفان تاريخيا  من التوصل إلى اتفاق، سواء في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، أو في 
عصر االنتفاضة األولى، وقد تعمقت فجوة الخالف بين حركتي فتح وحماس بعد توقيع اتفاقية أوسلو 

ما كانت رفضته حماس واعتبرته تنازال عن ، وهو 1993واعتراف المنظمة بدولة االحتالل )إسرائيل( عام 
فلسطين التاريخية في ذلك الوقت، ومع قيام السلطة تمكنت حركة فتح من إحكام قبضتها األمنية على 

 إعادة" مرحلة في ، والتي بدأتل األجهزة األمنية مع حركة حماساألوضاع وآثرت التعامل من خال
 لتحقيق كسبيل المفاوضات نهج نحو والتوجه الكيان، ضدّ  حالمسل العسكري بالعمل يتعّلق فيما" التفكير
 بينها ومن الفلسطينية، المقاومة وفصائل حركة فتح بين الفجوة عّمق آخر سبب وهو فلسطين، في السالم

 ( 122-121: ص2012حماس )غيات،

س وحركة فتح األثر الكبير على تعّمق الخالف بين حركة حمامما سبق يتبين أن اتفاقية أوسلو كان لها  
التي كانت تقود منظمة التحرير الفلسطينية في حينه، بل إن "أوسلو" تسبب بشرٍخ كبير بين فصائل 

بموجب اتفاق "أوسلو"، اعترفت منظمة حيث أنها  باقية حتى اللحظة آثارهمنظمة التحرير نفسها، والزالت 
لحة، مقابل اعتراف "اسرائيل" بمنظمة التحرير بالكيان المحتل، كما نص االتفاق على حظر المقاومة المس

في الضفة وغزة، وشمل االتفاق على أن تقر دولة االحتالل  بعض األراضيالتحرير، وانسحاب العدو من 
تنتهي المفاوضات حكم ذاتي "ليس دولة مستقلة ذات سيادة"، سلطة وطنية لبحق الفلسطينيين في إقامة 

على األراضي التي تنسحب منها "إسرائيل"، ام دولة فلسطينية في نهايتها بتحويل السلطة إلي دولة أي قي
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بعد قيام السلطة، برز ، و السلطة الوطنية الفلسطينيةواقيمت تأسست بدء التطبيق وبعد عام ، علي إثر ذلك
 بين حماس وفتح فيما يتعلق بُسبل مواجهة االحتالل؛ السياسيالخالف 

(http://www.alzaytouna.net/arabic ) 

، دخلت العالقة بين حركتي فتح وحماس 2000ومع انطالق شرارة االنتفاضة الفلسطينية الثانية في أيلول 
منحنى جديدا، حيث ازدادت شعبية حماس على حساب حركة فتح، وترافق ذلك ضعف وترهل في بعض 

طينية، بسبب قيام االحتالل االسرائيلي بتدمير العديد من مقارها، واغتيال عدد كبير األجهزة األمنية الفلس
من أفرادها من قبل الجيش اإلسرائيلي، إضافة إلى فساد وترهل اإلدارات والمؤسسات التابعة 

 (  10: ص2008للسلطة.)عوكل،

يل شامل للموضوع والعودة إن الحديث عن األسباب الحقيقية الموضوعية لالنقسام يحتاج منا إلى تأص 
إلى جذور الخلل في العالقات الثنائية بين حركتي حماس وفتح على وجه الخصوص والخلل الموجود بين 

وهناك العديد من المتغيرات الداخلية التي أسهمت في  جميع مكونات الحياة السياسية الفلسطينية برمتها
 حدوث الخالف بين حركتي فتح وحماس تمثل في:

 والبرامج السياسية ف الفكر  وايإيديولوجياالختال. 

يعد التباين واالختالف في الرؤى السمة الرئيسية التي تميز التعددية السياسية عموما، فاالختالف       
في المواقف بين االحزاب والفصائل أمر طبيعي وضروري، إال أن غياب المؤسسة الوطنية الفلسطينية 

ن في ظل نظام سياسي سلطوي، يعد العقبة الرئيسية في تنظيم حدود الحاضنة والمنظمة لذلك التباي
العالقة بين التيارات المختلفة، وأحد االسباب المباشرة في وصول الخالف السياسي بين الفصائل إلى 

حركة فتح تعتمد في (، 2015)الحسيني،صراع غير مضبوط أو منظم على السلطة من هنا يتبين أن. 
والتأكيد على استقاللية القرار  على الطابع الوطني للصراع مع إسرائيل،شأتها منذ نفكرها السياسي 

فلم تتبّن أي  السياسي، واستبعاد األيديولوجيات من هويه الحركة، ليتوحد الجميع في معركة التحرير،
، األمر الفلسطينيين افةمعتبرة نفسها حركة وطنية شاملة لكأو عقيدة سياسية محددة، اتجاهات إيديولوجية، 

الذي أكسب الحركة صفة المرونة التي مكنتها من إحداث العديد من التغيرات تبعا  لمراحل الصراع 
، فاعتمدت الكفاح المسلح حيث يكون، والعمل (2016)الشريف،والظروف المحيطة بالقضية الفلسطينية

لمت من تجارب السياسي حيث يجب، وشكلت مساحة واسعة من التعددية تطال المجتمع كله، فقد تع
الماضي كيف تكون اطارا وطنيا مفتوحا للجميع بحيث يتعايش فيه األتون من تجربة )االخوان المسلمين( 

اللينينة، والذى يتعايش فيه المشايخ ورجال الدين مع  -مع الذاهبين بأفكارهم إلى اقصى تخوم الماركسية
 (161: ص2010الرهبان والمطارنة وجمهور المعتقدين من الديانتين )فيصل،

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=198&a=67034
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لقد أرادت فتح أن تكون اطارا  تنظيميا حركيا واسعا  يستوعب تناقضات المجتمع الفلسطيني، ويوجهه نحو 
مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، تجسيدا  لذلك يقول يزيد الصايغ "لقد كانت فتح حركة، ال حزبا  والحركة هي 

وليست حركة تنظيم سياسي فاعتبرت فتح أن  العمل المستمر البعيد عن التنظيم الجامد فهي حركة شعب
الوطنية القطرية الفلسطينية وفرت االطار العريض الذي تجد كل الطبقات االجتماعية، وكل التيارات 

(، ويري الباحثان ان حركة فتح كان فكرها يقوم علي 947:ص2002العقائدية لها موقفا داخلة" )الصايغ،
واألشمل الذي يعمل علي استيعاب واستقطاب، كافة أبناء الشعب  مبدا ان الحركة هي: "  االطار االعم

الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بغض النظر عن فكرهم الخاص بهم، المهم هي ان يجتمع الجميع في 
 ذلك االطار الوطني شامل.

تقطاب كل إن معركة التحرير لها األولوية على أية تناقضات فكرية أو سياسية أو اجتماعية والبد من اس
القوي الثائرة وتوحيدها في المعركة ضد الكيان الصهيوني، ولذلك البد من استبعاد األيديولوجيات 
والمبادئ، حتى ينشغل الجميع بمعركة المصير، فال أيديولوجيا إسالمية أو يسارية أو قومية، وانما الهوية 

 وتحرير فلسطين هي الطريق التي توحد الجميع.

كان البد من تحرير اإلرادة الفلسطينية، والمحافظة على استقالليه القرار الوطني ومن هذا المنطلق  
 الفلسطيني المستقل، لذلك كله، تعتبر حركة فتح حركة وطنية ثورية مستقلة.

وقد استطاعت التنظيمات الفلسطينية المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير أن تربط الوطنية الفلسطينية 
ياسي، وتمكنت التنظيمات من اإلبقاء على مبدأ الوحدة الوطنية الفلسطينية محددا  ببرنامج المنظمة الس

رئيسا ، يجمع بين أطياف العمل السياسي في اتخاذ القرارات المصيرية، ليبقى ميدان الصراع والتنافس في 
ويبدو ذلك واضحا  من خالل مقارنة مبادئ ( 162:ص2012إطار تحقيق البرنامج السياسي)فيصل،

رامج الحركة ما قبل اتفاق أوسلو مع برنامجها الذي أقّرته في المؤتمر السادس الذي انعقد في العام وب
 (2016)الشريف، .2009

وجدت حركة حماس نفسها ومنذ البداية في افتراق أيديولوجي عن فكر منظمة التحرير الفلسطينية، بينما 
فاعتمدت في المادة  واضحة في ميثاق الحركة. تعتمد في تكوين فكرها السياسي على مرتكزات دينيةفهي 

ليه تحتكم في كل تصرفاتها" وتشترط حركة حماس أساسا تبني  األولي من ميثاقها أن اإلسالم منهجها، وا 
منظمة التحرير لإلسالم كمنهج وتطالبها بالتراجع عن التنازالت السياسية التي قدمتها، وحين ذلك فإنها 

ظمة التحرير، كما أعلنت في ميثاقها أنه: " يوم أن تتبني منظمة التحرير ترتضي أن تكون جنودا في من
في تعريفها  كما اعتمدت الفلسطينية اإلسالم كمنهج حياة، فنحن جنودها ووقود نارها التي تحرق األعداء" 

ألرض فلسطين على عبارات ذات صبغة دينية بحتة، فنصَّ ميثاق الحركة على أنها "أرض وقف إسالمي 
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وعملت حماس على دعم رؤيتها للصراع  يجوز التنازل أو التفريط بأي جزء منه وال يحق ألحد ذلك"ال 
 .(163: ص2012)فيصل،األحداث ببعضها تربطو وتحليلها له بأحداث تاريخية، 

واستنادا  لهذه المرتكزات وضعت الحركة برامجها وصاغت مواقفها، فرفضت االعتراف، وتمسكت  
عن المشاركة في عملية التفاوض، معتبره حسب الميثاق "إن الحلول السلمية  بالمقاومة، وامتنعت

 والمؤتمرات الدولية الساعية لحل القضية الفلسطينية تتعارض مع عقيدة المقاومة اإلسالمية".
 (2016)الشريف،

س ترى أن وهكذا وألن منظمة التحرير الفلسطينية قد تبنت فكر الدولة الديموقراطية العلمانية وحركة حما
الفكرة العلمانية، مناقضة للفكرة الدينية مناقضة تامة، وعلى األفكار تُبني المواقف والتصرفات وتتخذ 
القرارات، وقد كرر الشيخ أحمد ياسين هذا المفهوم في مرات عديدة ومثال ذلك تصريحه لصحيفة النهار 

لذي ال يتبني اإلسالم فهما ودستورا، المقدسة، الذى يقول فيه " أنني لست ضد المنظمة ولكن ضد خطها ا
وكلما اقتربت منظمة التحرير الفلسطينية من اإلسالم والتزمت به، كلما ازداد التزامي بها" 

 (.2016)الشريف،

  :منظمة التحرير الفلسطينية 

، مرت العالقة بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ البداية بأطوار مختلفة من التنافس والتعارض
فبعد أكثر من عقدين من الزمن من ظهور المنظمة وتفرد حركة فتح بقيادتها ظهرت حماس ببرنامجها 
اإلسالمي الجهادي والذي يختلف كثيرا عن برنامج المنظمة، ورغم التحول النوعي الذي أحدثة االنتفاضة 

ط بالكفاح على فكر وسلوك جماعة اإلخوان المسلمين في الوطن عبر تأسيس حركة حماس واالنخرا
الوطني لمواجهة االحتالل إال أن حركة حماس كانت حريصة على عدم االنضمام في أي أطر وهياكل 

 ومؤسسات تابعة أو ذات صلة بالمنظمة الرتباطها فكريا  وايدلوجيا وتنظيميُا بجماعة االخوان المسلمين.

مي تستمد منه رؤاها لمختلف ليس من شك أن حركة حماس رغبت منذ البداية أن تميز نهجها بفكر إسال 
القضايا السياسية بما فيها موضوع منظمة التحرير ودورها في الساحة الفلسطينية انطالقا من ذلك وجدت 
الحركة الكثير مما يمكن أن تختلف حولة مع منظمة التحرير ففي الوقت الذي يري ميثاق المنظمة 

بية تري حماس أن فلسطين هي أرض للمسلمين فلسطين كأرض عربية والفلسطينيين كجزء من األمه العر 
كافة ويتم تحريرها عبر الجهاد هذا التباين بين الطرفين في توصيف فلسطين والفلسطينيين شق الطريق 
لتباينات أخري كثرة مثل ماهية العدو والطريقة األنسب لتحرير فلسطين ومواقف األطراف المختلفة 

صدقاء والحلفاء ومسألة االنتماء والبرامج السياسية واالجتماعية المحيطة بالحالة الفلسطينية ومن هم األ
واالقتصادية وغير ذلك من القضايا. عالوة على ذلك وكما تري حماس أن منظمة التحرير الفلسطينية 
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ليست حرة في اتخاذ القرار الذى يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني كون نشأة المنظمة ومصادر تمويلها 
ية لذا تري حماس أن المنظمة من حيث تشكيلها ومؤسساتها وقراراتها ال تمثل كل أبناء هي األنظمة العرب

 الشعب الفلسطيني. 

لذلك فقد رفضت حركة حماس منذ البداية االعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب 
ي الرئيسية المنخرطة الفلسطيني أو االنضواء في إطار القيادة الوطنية الموحدة التي تشكلت من قبل القو 

في إطار منظمة التحرير الفلسطينية طالما بقيت المنظمة غير ملتزمة باإلسالم منهجا وأسلوب عمل 
ومازالت مصرة على خطها السياسي في التنازل عن جزء من فلسطين لصالح المشروع الصهيوني. ونظرا 

اذ القرار الوطني، كما تضبط أليات لعدم وجود مرجعية مؤسسية يحتكم إليها الطرفان، تضبط أليات اتخ
التداول السلمي للسلطة، وشرعيه تمثيل الشعب الفلسطيني كانت من أسباب استمرار الخالف والصراع 
ن تهميش دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها  بين الحركتين وفق برامج سياسية مختلفة ومتضاربة وا 

عاما والتداخل لمؤسساتها مع السلطة زاد 40مة منذ أكثر من كيان سياسي معنوي، وقيادة حركة فتح للمنظ
من حدة اإلشكالية إضافة لتأخر المنظمة في تجديد الشرعيات من خالل تشكيل مجلس وطني فلسطيني 

 جديد منتخب شعبيا ويمثل كافة الشرائح المختلفة للفلسطينيين منذ أكثر من عشرين عاما .

 مؤسسة الرئاسة 

شكيل قوة موازية للسلطة الفلسطينية وتحديدا في غزة بعد االنسحاب لالحتالل محاولة حركة حماس ت
وكذلك عدم التواصل التفاق بين الطرفين على اقتراح حركة حماس إدارة شئون  2005اإلسرائيلي عام

القطاع ورفض حركة فتح لوجود السلطة ومنظمة التحرير كمرجعية عليا وقد فشلت الحركتين في إدارة 
الطريقة واألسلوب الديموقراطي مما جعل األمور تزداد تعقيدا في ظل غياب األسلوب الديموقراطي األزمة ب

 وغياب فكرة قبول األخر، وانعدام الثقة المتبادلة وتبني حماس فكر اإلخوان المغلق.

ل إن اختالف البرامج السياسية لكال الحركتين واستمرار الحصار الدولي ومنع المساعدات أديا إلى فش
حكومة الوحدة الوطنية وتمت السيطرة العسكرية لتطلق الرصاصة األخيرة على تلك الحكومة مما أدى إلى 
ادخال الساحة الفلسطينية في أوضاع مأساوية من الفوضى واإلرباك وحصول تجاذبات أدت في النهاية 

على قطاع غزة وسيطرة  لحدوث االقتتال بين الحركتين وانتهى االنقالب بالسيطرة العسكرية لحركة حماس
السلطة على الضفة الغربية وحدث األقسام السياسي والجغرافي الذى أعتبر األسوأ في تاريخ الشعب 

 (134-133: ص2011الفلسطيني ونضاله عبر عدة عقود )عودة،

 ،التي تقود كل من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيةاالختالفات بين حركتي حماس فتح و  التباينرغم  
، فأضر االنقسام بالقضية الفلسطينية 2007إال أن ذلك لم يصل يوما إلى انقسام دموي كالذي حدث عام 
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كما جذور فكرية وأخرى ناتجة عن تعارض المصالح، كما لم يفعل حدث أخر ويعود ذلك التباين إلى 
" فتفرقت بهم السبل في تكمن إشكاليات البرامج السياسية ورؤيتهما المراوحة بين "المقاومة والسالم للقضية

اختيار وسائل التحرر، ولم يتوقف األمر عند حد االختالف في الرؤي والتوجهات وتقيم الواقع وطرق 
نما تحول الخالف واالختالف إلى اقتتال طالت معاناته الشعب الفلسطيني، وبالرغم من  التعامل معه، وا 

لفلسطينية، بما فيها حركتي فتح وحماس، في ظل الهدف الفلسطيني واحدا  يجمع كافة الفصائل اذلك يبقى 
للحفاظ على الثوابت الوطنية؛ عبر بناء استراتيجية وطنية تضع برنامجا   استمرار االحتالل اإلسرائيلي،
 وطنيا  موحدا  يشارك فيه الجميع

 مشاركة حركة حماس في االنتخابات الفلسطينية الثانيةثانيا: 

أوسلو  باتفاقيةفتح وحماس نتيجة رفض حركة حماس القبول  كتيحر لقد تعددت مظاهر الخالف بين 
والتي شكلت نقطة تحول حاسمة في تكوين الحقل السياسي الفلسطيني، وتغيير ، 1993الموقعة عام 

قواعد اللعبة السياسية فيه وتحديد مواجهاته وتحدياته، بعدما فتح المجال "نظريا" أمام دولة وطنية ذات 
، بيد أن االنتقال من 1967غرافي )الضفة وغزة( وحدود معترف بها تعود إلى حزيران سيادة على إقليم ج

 والتنظيمات األحزاب متعددة تحرر حركةحقل منظمة التحرير الوطني، الذى تديره وتتفاعل في إطارة 
 هامقدمت وفي والقيود، التدابير من عدد يحكمها ذاتي حكم سلطة وضعه وترتب تديره حقل إلى السياسية،
 اعتراف مقابل اإلسرائيلي، بالكيان واالعتراف التفاوض استراتيجية واعتماد المسلح الكفاح عن التخلي
 أساس على السياسي النظام في تحوال   أوجد قد الفلسطينية؛ الوطنية بالحقوق إقراره دون بالمنظمة األخير
 ممثل جامع نظيميت إطار في وتختلف تتفق تنظيمات مجرد أساس على وليس ومعارضة، سلطة

 ( 2014)سعد الدين،. بالمنظمة

 والفصائل القوى وبين جهة من فتح وحركة الرئاسة مؤسسة بين العالقة في حادة إشكاليات أوجد كما
واعتبرتها تنازال عن الحقوق الفلسطينية، كما رفضت اإلقرار بتمثيل الذي  حماس، حركة سّيما ال األخرى،

الواقع الفلسطيني، إال أن الحركة تبنت مبدأ التعايش مع السلطة  عكسال يمنظمة التحرير واعتبرته 
أوسلو، ورسخت خطابا إعالميا يطعن بشرعية السلطة  اتفاقيةالفلسطينية، التي نشأت على أساس 

صعدت العمل العسكري ضد إسرائيل. في حين تولت لذلك ويظهرها كمشروع يقوض الحقوق الفلسطينية، 
 تة الفلسطينية واعتمدت مستويات مضبوطة من الضغط على حركة حماس، وتركحركة فتح قيادة السلط

االحتالل، سعيا  ألن هامش محدود لنشاطها، بما يسمح باستخدامها كورقة تكتيكية خالل المفاوضات مع 
 . تصل المفاوضات لقيام دولة فلسطينية
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نت تراهن على محدودية عمر لقد تعاملت حركة حماس مع السلطة الناشئة من هذا المنطلق ألنها كا
لقد أسهمت اتفاقية أوسلو في توتر العالقة ( 60: ص2010الدجنى،السلطة وفشل مشروع اتفاقية أوسلو)

بين السلطة وحركة حماس، وتجسد ذلك عبر مقاطعة حركة حماس لالنتخابات الرئاسية والتشريعية التي 
 ، باعتبارها إحدى إفرازات االتفاق. 1996جرت عام 

، وتصعيد االحتالل 2000الفلسطينية عام  االنتفاضة واندالعن بعد فشل مؤتمر كامب ديفيد ولك 
دخلت العالقة بين الفصيلين الكبيرين منحنى جديدا ، حيث ازدادت شعبية اإلسرائيلي ممارساته لقمعها، 

عادتها إلى واجهت األحداث بعد أن توارت مرغمة بفعل حركة حماس على حساب حركة فتح،  أداء وا 
السلطة ضدها لعدة سنوات، السيما بعد تفرد السلطة وحركة فتح بالشأن الفلسطيني، وبعد أن تم تجميد 

أفسحت المجال لحركة  االنتفاضةالعمل العسكري المقاوم لحساب خيار التفاوض وجهود التسوية، كما أن 
القائم، ويمكن القول أن حماس للعودة من جديد لممارسة العمل العسكري مستفيدة من الظرف السياسي 

لحركة حماس وتشكل رافعة بالنسبة لها السيما في التحول  الحقيقيالثانية بدأت تعكس الحجم  االنتفاضة
بدأت حالة الجمود التي انتاب موقف الحركة في  فقدالذى أوجدته لدى الحركة في قضايا الفكر السياسي 
واألساليب  واآلالتى شيئا فشيئا، حيث كانت األدوات السابق تجاه المشاركة في العملية السياسية يتالش

التي تتبعها الحركة ال تعول كثيرا على العمل السياسي، بل كانت توجه كافة جهودها تجاه العمل العسكري 
والعمل االجتماعي، متذرعة دائما بأنها حركة مقاومة، وأن أي عملية سياسية تجري هي تحت سقف 

أصال، لكن انتفاضة األقصى وما تخللها من أحداث وممارسات على  أوسلو، وبالتالي هي مرفوضة
ياسر عرفات، الشهيد لرئيس ا اغتيالصعيد القضية الفلسطينية عامة مثل تجميد المفاوضات، وحصار ثم 

معان واستغاللها وضعف السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية واإلدارية، وبروز ظاهرة الفلتان األمني،  وا 
وتيرة عنفها ضد الفلسطينيين، كل ذلك دفع الحركة للمرة األولي إلى التفكير  وارتفاعي بطشها إسرائيل ف

سعيا للوصول الي  في العملية السياسية وقبول قواعد اللعبة الديموقراطية وخوض االنتخابات االندماجفي 
اركة في العملية وقد تزايد الدافع لدى حركة حماس للمش؛ (60: ص2010الدجنى،) .سدة الحكم للسلطة

، حيث واجهت حركة حماس تحديات عديدة 2005السياسية بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة عام 
مع الملف السياسي وتعقيداته المختلفة، ذلك أن  التعاطيقدرة الحركة على معرفة كان أهمها، مدى 

اسمة إزاء القدرة على الثبات االنسحاب اإلسرائيلي خلق واقعا جديدا ووضع الجميع أمام اختبارات ح
ثبات الذات،  االحتالل، إضافة إلى بيان مدى قدرة الحركة على استنساخ  دمره في إعادة ما واالنخراطوا 

مدى قدرتها على المحافظة على قوتها العسكرية  وبيانالضفة الغربية،  فيتجربة قطاع غزة وتطبيقها 
يا وميدانيا من جهة أخري خاصة في ظل الواقع الجديد وطن استثمارهاداخل قطاع غزة من جهة، ومحاولة 

الذى فرضة عامل االنسحاب أحادى الجانب، الذى يوحى بعدم جدوى العسكرة وانتشار السالح في ظل 
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عدم وجود عدو داخل قطاع غزة بعد أن أعادت إسرائيل انتشار قواتها خارج قطاع غزة مع بقاء سيطرتها 
، وبذلك فقد شهد النظام الفلسطيني العديد من التحوالت (176-2010:170الكاملة على الحدود)المبحوح،

السياسية التي حدثت بعد قيام االنتفاضة الفلسطينية الثانية، ورحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات، 
واالنسحاب اإلسرائيلي من غزة، كان أبرزها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية حيث جرت 

، أي بعد تسع سنوات على االنتخابات الرئاسية األولي وفاز 2005سية في عام االنتخابات الرئا
باالنتخابات بالرئاسة الرئيس محمود عباس، الذى بدأ بعد تولية السلطة بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، 
خاصة بعد أن وضع في سلم أولوياته إجراء انتخابات تشريعية جديدة لكنه وجد نفسة أمام معضلتين 

يسيتين كان عليه إيجاد حل لهما ليتمكن من ممارسة الحكم بفاعلية، األولى تمثلت في إعادة ترتيب رئ
وتقوية عالقة السلطة الفلسطينية بالمحيطين اإلقليمي والدولي جراء االنتفاضة وتوقف عملية السالم بين 

ن الرئيس عباس وحركة فتح؛؛ الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، والثانية تتمثل في حل المشاكل داخلية بي
كما سعى الرئيس من خالل االنتخابات إلى دمج حركة حماس في النظام السياسي بهدف إشراكها في 

(، وقد رحبت حركة حماس باإلعالن عن المشاركة 70-69: ص2008تحمل أعباء الحكم )أبو عرب،
رها على الوضع السياسي في االنتخابات المحلية والتشريعية خاصة في ظل تزايد شعبيتها وتأثي

الفلسطيني، بهدف العمل على توظيف المقاومة في مكاسب سياسية برلمانية، عبر المشاركة في السلطة، 
إضافة إلى المشاركة في إصالح النظام السياسي، إذ لم يعد ممكنا من وجهة نظر الحركة تصويب بناء 

 ( 154: ص2007)عزام، النظام الفلسطيني وحماية مشروع المقاومة من خارج بنيتة.

م، والتي شاركت خالل حواراته كافة فصائل منظمة 2005وتزامن ذلك مع انعقاد حوار القاهرة عام 
التحرير باإلضافة إلى حركتي حماس والجهاد اإلسالمي من أجل رأب الصدع الذى أصاب العالقات 

، الذى دعم العملية الديموقراطية الداخلة الفلسطينية، وتمخض عن هذا االتفاق إعالن القاهرة الفلسطيني
بجميع جوانبها المختلفة ومثل إنجازا وتطورا نوعيا في طبيعة التحالفات السياسية القائمة. حيث تمكنت 
الفصائل الفلسطينية من صياغة تفاهم سياسي مشترك، تأسس على تنازالت متبادلة وبناء مقاربات سياسية 

مرتكزات الوثيقة ما يتصل بموقف حماس تجاه االنخراط في  توفيقية لقضايا سياسية شائكة، من أبرز
: 2008العمل السياسي الفلسطيني الرسمي من خالل المشاركة في االنتخابات التشريعية. )أبو عرب،

 ( 73ص

 شملت أكد ذلك ممثل الحركة في نابلس محمد غزال حيث قال "إن الحركة عقدت مشاورات مستفيضة
)اإلسرائيلية( وقررت المشاركة في  األسري في السجون ذلك في بما والخارج الداخل في مؤسساتها مختلف

االنتخابات وأن القرار جاء استنادا إلى التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحماية برنامج 
المقاومة كخيار استراتيجي، وأضح أن المشاركة تأتي في إطار حرص حركة حماس على تعزيز نهجها 
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شعب الفلسطيني في كافة المجاالت ورعاية شؤونه ومصالحة وحماية حقوقه ومكتسباته" في خدمة ال
 (  67: 2014)كساب،

كما بين القيادي في حركة حماس حسن يوسف أن قبول حماس المشاركة في االنتخابات يعود إلى 
لمفاوضات اتضاح دور المجلس التشريعي في عدم عقدة مفاوضات واتفاقيات مع )إسرائيل( وأن جميع ا

واالتفاقيات كانت توقع باسم منظمة التحرير، وقد أكد أن عدم مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية 
السابقة كان قرارا سياسيا ولم يكن موقفا شرعيا يحرم تلك المشاركة أو يحللها، وأن حماس رأت أن ثمة 

حكم الذاتي الذي رسمت معالمة مشروعا خطيرا يتم تمريرة من خالل االنتخابات وهو مشروع سلطة ال
: 2007أنداك ليكون ترسيما لواقع سياسي فلسطيني مهزوم يقبل بالتنازل عن الحقوق األساسية. )عيسي،

 (194-193ص ص 

، 1996ويتبين من ذلك أنه دار جدل طويل حول المفارقة ما بين االنتخابات التشريعية األولى عام 
عالن حماس المشاركة فيها، ويعود ذلك إلى 2006ت الثانية ورفض حماس المشاركة فيها، واالنتخابا ، وا 

 (:14م، 2007) كساب:  :

شعور حماس بالقوة في ظل امتالكها أوراقا مهمة في موضوع التهدئة ووقف إطالق النار، حيث  -
توصلت مختلف األطراف في الساحة الفلسطينية إلى قناعة مفادها أن أي اتفاق فلسطيني داخلي 

وصول إليه بدون موافقة حماس، كما ال يمكن للسلطة توقيع أي اتفاق سالم مع ال يمكن ال
 إسرائيل دون موافقة بقية الفصائل عليه خاصة حماس والجهاد.

حاجة حماس إلى الحماية والشرعية، في ظل الهجمة األمريكية الشرسة على كل المنظمات  -
 اإلسالمية في إطار ما يسمى بمكافحة اإلرهاب األصولي.

راءة حماس لمزاج الرأي العام الفلسطيني الذى خاض انتفاضة األقصى ويرغب في الراحة ق -
 وتحقيق بعض اإلنجازات االقتصادية واالجتماعية وغيرها.

إدراك حماس بعقم العملية السلمية، وعدم قدرتها على اإلفضاء ألية تسوية سياسية، وخاصة في  -
 سياسي جراء تلك المشاركة.ظل حكومة شارون، بذلك لن تضطر لدفع أي ثمن 

قناعة حماس أنها بحاجة إلى العمل السياسي والجماهيري، وليس فقط المقاومة المسلحة، خاصة  -
 في ظل المتغيرات الدولية

شعور حماس بأهمية تغيير نهجها وسياستها، في ظل المتغيرات الدولية التي تهدد بشطبها في  -
 (.69-68: ص2014ت النهج.)كساب،حال استمرارها برفع نفس الشعارات وتبني ذا
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 ثالثا: التحديات التي رافقت تشكيل الحكومة العاشرة

 حماس حركة ، وفوز2006منذ أن أعلنت لجنه االنتخابات المركزية نتائج االنتخابات التشريعية لعام 
فتح أصبحت  لحركة مقعد 43 مقابل ،132 الـ الـمجلس مقاعد مجموع من مقعدا   76 على بحصولها

ة حماس داخل النظام السياسي الفلسطيني وتسيطر على أحد مكونات السلطة الفلسطينية وهو حرك
المجلس التشريعي، وقد كلفها الرئيس محمود عباس حسب القانون األساسي بتشكيل الحكومة، فعملت 

اسية، حماس جاهدة على تطبيق المبادئ العامة في برنامجها االنتخابي وخاصة فيما يتعلق بالشراكة السي
وحرصت على إشراك مختلف القوى الفلسطينية بما فيها حركة فتح في حكومة وحدة وطنية، فقد قال 
إسماعيل هنية بعد إعالن نتائج االنتخابات بأيام قليلة "إن حماس ستجري مشاورات مع كافة الكتل 

ات ذات البرلمانية التي فازت باالنتخابات، وخاصة األخوة في حركة فتح مع عدد من الشخصي
االختصاص وأضاف أن حماسآ أمنت بالشراكة السياسية وفتحت الباب واسعا أمام الطاقات والكفاءات 
لتعمل على إنقاذ الوضع" وسرعان ما دخلت حماس في حوار مع القوى الوطنية، بهدف االتفاق على 

البرنامج الذى  برنامج عمل موحد وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقد كان هناك نقاط التقاء كثيرة بين
اقترحته حركة حماس، وما طالبت به بعض القوي الفلسطينية، حيث تعتقد الحركة أنها قدمت تنازالت 
كبيرة للوصول إلى برنامج سياسي يقوم على اتفاق الحد األدنى، حتى فيما يتعلق بتطبيق البرنامج 

 والفصائل الفلسطينية.  األيديولوجي للحركة، واستعدادها لتقديم حقائب سيادية  لبعض القوى 

هذا البرنامج رغم النواقص الذى تكتنفه، يقدم تطورا  سياسيا في فكر الحركة اإلخوانية ويحاول التقدم 
بخطوات سريعة باتجاه برنامج منظمة التحرير، كما أن البرنامج يقدم السياسي العملي على الديني 

، وفى خدمة التطور الديموقراطي؛ رغم نقاط األيديولوجي، وهى تطورات تسهم في خدمة مصالح الحركة
االلتقاء الكثيرة على الجوانب الداخلية والحريات الديموقراطية واالجتماعية، والجوانب االقتصادية التي 
سيتضمنها برنامج الحكومة. فإن التباين األساسي تمحور وفقا لما أوضحه الدكتور فيصل أبو شهال 

لتحرير الفلسطينية في الحكومة العاشرة التي ستشكلها حركة حماس أسباب عدم مشاركة فصائل منظمة ا
إلى قولة "بأن حركة فتح ومعها فصائل المنظمة كانت ترغب في المشاركة مع حماس، ولكن حسب كل 
القوانين واألعراف الدولية ال يحق ألى حكومة جديدة أن ال تلتزم باالتفاقيات التي وقعتها الحكومات 

سلطة الفلسطينية أنشئت بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني، وال يحق ألى حكومة أن السابقة، كذلك ال
ال تعترف وتقر بشرعية المنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، لذلك لم توافق أي من القوي أن 

 (، كما حدد59: ص2010تشارك في الحكومة العاشرة، ولذلك شكلت حماس الحكومة لوحدها". )الدجني،
مستشار الرئيس لألمن القومي جبريل الرجوب ثالثة شروط للمشاركة في تشكيل الحكومة وهى القبول 
سرائيلية وقبول االتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وقبول مبادرات السالم العربية، بينما  بدولتين فلسطينية وا 
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ي يعتبر وثيقة الجبهة الشعبية فقد طالبت حماس بوضع نص صريح في برنامج الحكومة السياس
االستقالل والقانون األساسي المرجعية الرئيسة لعمل الحكومة المقبلة واعتبار قرارات الشرعية الدولية التي 
تستجيب للحقوق الوطنية بنودا ضمن البرنامج السياسي، في حين اعتذرت كثلة البديل عن المشاركة في 

ول مرجعية وثيقة االستقالل ومنظمة التحرير الحكومة إلى حين تضمين برنامج الحكومة إشارة واضحة ح
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والتمسك بقرارات الشرعية الدولية، األمر الذى أسهم في فشل 
حركة حماس بتشكيل حكومة وحدة وطنية وأصبحت أمام الخيار األصعب وهو تشكيل حكومة منفردة مما 

الفلسطينية، وبدأ الوضع السياسي في الضفة يسير في خطين  أزم العالقة بينها وبين رئيس السلطة
 (165-164: ص2010متوازيين، األمر الذى أدى إلى الجمود واالحتقان في الساحة الفلسطينية.)عزام

فالحركة تدرك في حال تنازلت عن الحكم تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية، فإنها  قد ال تعود إلى 
ابات المبكرة  خاصة بعد ممارستها للحكم ومن هنا حرصت على رئاسة خيارها األول ومنها االنتخ

الحكومة؛؛ وبذلك يتضح أن أهم اإلشكاليات الداخلية التي واجهت الحكومة العاشرة أنها أصبحت محكومة 
ببرنامجين متصارعين وهما برنامج الرئاسة الفلسطينية، الذى يري ضرورة االلتزام بشروط الرباعية الدولية 

رعية الفلسطينية، ويراهن على المفاوضات كحل وحيد للقضية الفلسطينية، وبرنامج الحكومة، الذى والش
يحترم فقط االلتزامات الموقعة والشرعية الدولية ويطالب بالحل المرحلي مقابل هدنة، ورفض الشروط 

ى أوجد تناقضا سياسيا الرباعية والشروط الفلسطينية الداخلية، مع إشهار دائم لسالح المقاومة، األمر الذ
داخليا وخارجيا، كان من بين مؤشراته حالة العنف الداخلي وحالة الحصار الخارجي، األمر الذى أثر 
سلبا على قدرة الحكومة وأدائها لمهامها وعرقلة بناء المؤسسات، إضافة إلى عجز الحكومة عن دفع 

 رواتب الموظفين.

لحكومة على الصعيد الخارجي، قيام الواليات المتحدة األمريكية بينما تمثلت أهم اإلشكاليات التي واجهت ا
واالتحاد األوروبي بقطع كافة االتصاالت السياسية مع الحكومة، وتجميد كافة المساعدات المقدمة للشعب 
الفلسطيني، بعد رفض حركة حماس تغيير مواقفها السياسية تجاه إسرائيل، وهو ما يعنى دخول المشروع 

عب الفلسطيني نفق العزلة السياسية والحصار االقتصادي، حيث إن هذه المساعدات تعتمد الوطني والش
 (80: ص2011عليها السلطة في إدارة سلطتها وتسير حياه المواطنين. )حمد،

وال ريب أن هذه المساعدات المقدمة للسلطة جزءا من العملية السياسية وجزء  من تفاهم سياسي، وهو ما 
بتشكيل حكومة حماس التي ترفض شروط ومرتكزات العملية السياسية، لذا فإن تحقيق يتعرض لتحد كبير 

حل جذري للمشكلة المالية التي تواجهها الحكومة يبدو غير ممكن دون تحقيق تقدم في عملية التسوية. 
ودون المساعدات المالية تبدو حركة حماس عاجزة عن القيام بإصالحات سياسية واقتصادية تعهدت من 
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بل بتحقيقها، مما يدلل على العالقة الطردية بين التقدم في عملية السالم وبين تقديم المساعدات.)الحمد ق
 (.  2006جواد،

 المبحث الثاني: العوامل التي أسهمت في حدوث االنقسام الفلسطيني

زيمه أكثر؛ لقد أفرزت نتائج االنتخابات التشريعية وضعا معقدا، ساهمت الدول الغربية واالحتالل في تأ
مما أدى إلى اصطدام حركة حماس بجدار كبير من التحديات الداخلية وازداد النظام السياسي تأزما بعد 
رفض اللجنة التنفيذية بصفتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برنامج الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء 

أن تعترف مرجعية أعلى بمرجعية أدنى ال  المكلف السيد إسماعيل هنية، وهو رفض متوقع ألنه ال يعقل
تعترف بها وال بالقانون األساسي الذى شرع االنتخابات بات للنظام السياسي ثالث رؤوس أساسية تتمثل 
في منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد بمقتضى الميثاق الوطني وبمقتضى القانون األساسي للسلطة، 

دولي، ورئيس للمنظمة والسلطة، ثم حكومة يترأسها أغلبية وبمقتضى االعتراف العربي واإلسالمي وال
( األمر الذي أسهم في 36: ص2011وبرنامج متعارض مع برنامج الممثل الشرعي لكل الشعب،)داود،

قالة  تفجير الصراع بين حركتي فتح وحماس، وأفضى إلى سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وا 
أحد أهم المنعطفات في العالقات الفلسطينية الداخلية، وتسبب الحكومة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية، 

في االنقسام بين قطاع غزة عن الضفة الغربية سياسيا، ودخول الساحة الفلسطينية في نزاع وجدل داخلي 
حول الدوافع التي وقفت وراء االنقسام ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها ما هو متعلق بنصوص الدستور 

ماني الرئاسي الذى بموجبة يتم توزيع الصالحيات بين الحكومة والرئيس، هذا النظام سمح الفلسطيني البرل
بوجود رئيس ينتمى إلى برنامج يختلف عن برنامج حزب األغلبية في المجلس التشريعي األمر الذى أسهم 

 في وجود سلطتين.

ناصفة بين نظام الدوائر ونظام القوائم الذى يستند على التمثيل النسبي، وكذلك نظام انتخابي يقوم على الم
، والتي جعلت 1994إضافة إلى أمر يتعلق بطبيعة المؤسسة التنفيذية التي أنشأتها حركة فتح عام 

العضوية في الحركة تتماهى إلى حد كبير مع معظم الوظائف وخاصة العليا منها، وذلك فى ظل 
ائل وعلى رأسها حركة حماس عن المشاركة في السلطة لرفضهم اتفاق أوسلو استنكاف معظم الفص

(. األمر الذى أسهم في عدم مقدرة حركة فتح على التكيف مع نتائج 142:ص69،العدد 2007)عوكل،
االنتخابات، إضافة إلى عدم مقدرة حركة حماس في إقناع فصائل العمل الوطني باالنضمام إلى 

 وبقية فتح حركة واضحا بعد رفض الخالف ( وقد بدا143-142: ص69لعدد،ا2007حكومتها، )عوكل،
محمود  وطنية إضافة إلى رفض حركة حماس مطلب الرئيس وحدة حكومة في معها التقاسم الفصائل
 وقعتها، التي االتفاقات بكافة وااللتزام التحرير منظمة بمرجعية اعترافا   الحكومي البيان يتضمن بأن عباس
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الفلسطينية،  القوى مختلف لتضم وتفعيلها المنظمة بناء إعادة ضرورة على حماس حركة شددت حين في
األمر الذى  بإسرائيل، واالعتراف أوسلو باتفاق واالعتراف الرباعية بشروط الحركة اإلقرار  كما ورفضت

 .حكومتها على وقف التعامل مع الحكومة الجديدة وفرض حصارا  ماليا   المتحدة الواليات دفع 

 بسبب الفلسطيني، السياسي النظام في الثالث السلطات بين العالقة في إشكالية لعواملا هذه أظهرت ولقد
شهدت األيام التالية لتشكيل  وبالتالي، الصالحيات تحديد في الوضوح وعدم النصوص في الغموض

سستي الرئاسة الحكومة وحصولها على ثقة التشريعي توترا داخليا فاحتدم صراع الصالحيات بين مؤ 
والحكومة منذ األيام األولى لعمل الحكومة الجديدة، فعلى الرغم من تأكيد الرئيس محمود عباس أنه 
سيمنحها الصالحيات األمنية والتي كان يطالب عندما كان رئيسا للوزراء؛ إال أنه أصدر في مارس 

ه لرفع الحصار وفتح المعابر مرسوما بتبعية إدارة المعابر والحدود له مباشرة، في محاولة من 2006
فشال الحجج اإلسرائيلية والدولية بعد استخدام إسرائيل إمكانياتها كقوة احتالل في اغالق الحدود  المغلقة، وا 
شرافها، األمر الذى أسهم في تدهور  مع األراضي الفلسطينية؛ ومنع نقل البضائع دون إذنها ومراقبتها وا 

دية ووصلت لحد منع دخول المساعدات والمنح والعالقين على كبير في األوضاع المعيشة واالقتصا
المعابر، وعلى إثر ذلك أعلن رئيس الحكومة عزمة اتباع سياسة تقشفية، لكنه لم يكن يتوقع مدى ارتهان 
الوضع المالي واالقتصادي الفلسطيني للمساعدات الغربية ومدى الحصار الذى ستواجه الحكومة والشعب 

دت حكومة حماس باإلعالن على هذه المطالب عن استعدادها عقد هدنه طويلة المدى الفلسطيني؛؛ وقد ر 
مع إسرائيل واحترام االتفاقيات اإلسرائيلية الفلسطينية؛ غير أن إسرائيل واللجنة الرباعية لم تعتبر هذه 

، فلم تعد التنازالت كافية لنزع سمة اإلرهاب عن حماس، فتعمقت األزمة الملحة التي تواجه حكومة حماس
قادرة على دفع رواتب الموظفين العموميين في مؤسسات السلطة الفلسطينية، كما أصبحت بعض 
القطاعات المهمة كقطاعي الصحة والتعليم والتي تعتمد في تشغيلها على السلطة الفلسطينية تتعرض 

دة من أكبر لضغوطات مالية حادة، وأصبحت مسألة امتناع البنوك عن التعامل مع حكومة حماس واح
العقبات أمام جهود كسر الحصار، كما قررت اإلدارة األمريكية وقف التمويل لمشاريع تنمية البنية التحتية 

 (39-38: ص2011في السلطة الفلسطينية، وحصر المساعدات في األغراض اإلنسانية فقط.)داود،

حاولت توسيع حدة الخالف  يتضح من ذلك أن األطراف الدولية وخصوصا الداعمة ماليا لعملية السالم
بين الفصيلين الفلسطينيين، واستخدام المال المقدم للسلطة كورقة ضاغطة على الجهتين فأوقفت مساعدتها 
عن السلطة الفلسطينية لتأزيم الموقف وحرمان الموظفين في السلطة الفلسطينية من رواتبهم ومخصصاتهم 

واقع في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمرارا  لحالة الشهرية بهدف الضغط على هذه الشريحة لتغيير ال
الفوضى والتيه؛ أكدت الحكومة العاشرة التي تقودها حماس؛ مسؤوليتها عن تأمين رواتب موظفي السلطة، 
مما يتعارض مع تصريحات رئيس الحكومة، التي قال فيها أنها ليست من مسؤوليات الحكومة وحدها. 
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رئيس والحكومة، إذ أخذت حركة حماس تكيل االتهامات للرئيس عباس وبذلك بدأت أزمة ثقة بين ال
باستغالل أزمة الرواتب من أجل تقديم تنازالت سياسية، مما أصاب الموظفين بحالة استياء نظرا لعدم 
مقدرة الحكومة على توفير رواتبهم في ظل الحصار والمقاطعة الدولية، األمر الذى أسهم في استمرار 

 (40: ص2011سي والفلتان األمني الذى عم الشارع الفلسطيني.)داود،التصعيد السيا

يتبين من ذلك أن حركة فتح رغبت في االستمرار بقيادة السلطة وااللتزام بالمسيرة السلمية واستحقاقاتها، 
والتي تعتبر إنجازا وطنيا بالنسبة للحركة، وبين إصرار حركة حماس على ممارسة صالحياتها البرلمانية 

بر كتلة برلماني، والتزامها ببرنامجها اإلصالحي الذى وعدت ناخبيها بتحقيقه؛ مما زادت الفجوة بين كأك
 الحركتين وأصبحت أقرب إلى الصراع بدل الوفاق والوحدة.

وفى ظل الحصار الذى فرض على الشعب الفلسطيني وازدياد حالة الفلتان األمني، بدأت جهود    
الفلسطيني الداخلي، وتقريب وجهات النظر بين الطرفين في محاولة  الوساطة لرأب الصدع السياسي

 للوفاق األسرى وثيقة لتشكيل حكومة مشتركة ووضع حد للتوتر الذى تشهده الساحة الفلسطينية،  فجاءت
 بهدف التوفيق بين الجميع وذلك من خالل تحقيق التعاون بين الحكومة ،2006 عام مايو في الوطني
إضافة إلى  البرلمانية، الكتل كافة بمشاركة وطنية وحدة حكومة على تشكيل والعملالرئاسة  ومؤسسة
 دعت كما السلطة، ورئيس المنظمة على المفاوضات إدارة صالحية وحصر األمنية، األجهزة إصالح
سرائيل المتحدة الواليات فرضته الذي الحصار لمواجهة الشعبية الوحدة إلى الوثيقة  سرىاأل وثيقة أن إال. وا 

تم رفض بعض بنودها في بداية األمر من قبل حركة حماس بينما أصر الرئيس عباس على قبول الوثيقة 
كما هي، وهدد بطرح الوثيقة على االستفتاء الشعبي في حال عدم التوصل إلى صيغة توافقية، وقد تم 

موافقة على تشكيل إدخال بعض التعديالت األساسية على الوثيقة تحت اسم وثيقة الوفاق الوطني، وال
حكومة وحدة، تستند إلى ما تم االتفاق عليه في هذه الوثيقة وبذلك أصبحت الوثيقة تمثل أرضية مشتركة 

 (.179: ص2007)عزام، .الوطنية الوحدة حكومة مبدأ رسخت الوثيقة في تحقيق المصالحة كما أنها

لفلسطيني إال أنها  لم تستطع إخراج بالرغم من أن وثيقة الوفاق الوطني  جاءت لرأب الصدع السياسي ا
النظام السياسي من أزمته، في ظل غياب برنامج سياسي مشترك، ووجود سلطتين قائمتين على األرض 
نما على قيادة الشعب وهو ما توافقت عليه الدراسة  متصارعتين ال يتنازعان على الصالحيات فقط وا 

فاظ على السلطة، وفتح اعتبرت الوثيقة طريقة فحركة حماس اعتبرت الوثيقة جسرا  يساعدها في الح
 إلسقاط الحكومة، األمر الذى أسهم في تصاعد الخالفات الميدانية.

 وحدة حكومة بتشكيل يقضي في مكة اتفاقا وحماس فتح حركتا وّقعت ،2007 لعام يناير من الثامن وفي
 أساس على السياسية الشراكة دأمب وتأكيد لتكريسها، الدستورية اإلجراءات اتخاذ في والشروع وطنية،
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 منظمة وقعتها التي االتفاقيات احترام وكذلك الفلسطينية، الوطنية السلطة في بها المعمول القوانين
جراءات التحرير، صالحها تطويرها وا   عليها، متفق خطوات وفق لذلك التحضيرية اللجنة عمل وتسريع وا 
 دون تحول التي والترتيبات اإلجراءات كافة واتخاذ الفلسطيني الدم حرمة التأكيد على الى باإلضافة

 وطنية وحدة حكومة هنية تشكيل إسماعيل  مجددا   محمود عباس الرئيس إثره على االقتتال، فقد كّلف
 القوانين أساس على السياسية الشراكة مبدأ وتأكيد لتكريسها، الدستورية اإلجراءات اتخاذ في والشروع
 التحرير، منظمة وقعتها التي االتفاقيات احترام وكذلك الفلسطينية، وطنيةال السلطة في بها المعمول
جراءات صالحها تطويرها وا   عليها. متفق خطوات وفق التحضيرية اللجنة عمل وتسريع وا 
 (2016)الشريف،

 في بقيت الرئيسية المعضلة أن إال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ضمن تفاهمات اتفاق مكة، الرغم وعلى
الدولي فلم تحقق أي من األهداف التي  المجتمع متطلبات مقدرتها على تلبيته وعدم السياسي مجهابرنا

عادة األمن واألمان، بل تدهورت حالة الفوضى والفلتان األمني،  وضعتها على عاتقها كفك الحصار، وا 
تتال الداخلي نتيجة وتدهورت األوضاع االقتصادية واالجتماعية، وتصاعد العدوان اإلسرائيلي، انفجر االق

( وأصبح 74: ص2013للعجز عن االتفاق على تطبيق الخطة األمنية التي أقرتها الحكومة. )مخيمر،
الملف األمني في هذه المرحلة من أهم الملفات وأكثرها تداخال حيث وصل القتال بين حركتي فتح وحماس 

لتنفيذية التي شكلتها حركة حماس بتوجيه في قطاع غزة مرحلة الال عودة حيث بدأت كتائب القسام والقوة ا
تحذيرات لألجهزة األمنية الفلسطينية لمغادرة مقراهم األمنية أو االستسالم للكتائب إضافة إلى مهاجمة 
العديد مواقع األجهزة األمنية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والهاون واالشتباك مع عناصرها بهدف 

لك الخطوة في سياق التحدي األمني الخطير الذى واجهته السلطة السيطرة على مقراتها وقد جاءت ت
الفلسطينية في تلك المرحلة وباتت على المحك وأصبح دورها ال يتوافق مع متطلبات المرحلة وعليه فقدت 
جزء كبير من سيطرتها األمنية في قطاع غزة على األقل؛ وبالرغم من ذلك فقد أكدت حركة حماس أن 

نما كانت مع تيار ) دحالن( في ذلك الوقت والذي اتهمتُه بالسعي خصومتها لم تكن م ع حركة فتح، وا 
لضرب الوحدة الوطنية، ويعمل على إشاعة الفوضى والفلتان األمني. وقد ورد ذلك في التصريحات التي 
أدلى بها في أعقاب االنقسام، حين قال "إن ما جرى في قطاع غزة خطوة اضطرارية لمعالجة مشكلة 

ة، وأن ما حدث ليس موجها ضد حركة فتح، ولكن هناك طرفا يسعى دائما إلجهاض جميع مبادرات مزمن
الوفاق الوطني، باستعمال جميع الوسائل، بما فيها االستقواء بالعالم الخارجي، وأن الحوار الوطني 
" الشامل، هو الذى سيتمكن من المعالجة الجذرية لكافة القضايا، وعلى رأسها الملف األمني

 (2012)مشعل،
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وفي الوقت الذى اتهمت فيه حركة حماس بأنها حركة انقالبية ال تقبل بالشراكة السياسية، وتريد أن 
تنفصل بقطاع غزة لتقيم فيه إمارة مستقلة، فإن خطاب حماس ركز على تسمية االنقالب الذي قامت به 

ا عرف بفرقة الموت الدحالنية وقتها؛. في غزة "بالحسم العسكري" وأن سبب االنقسام هو الفلتان األمني وم
والتعديات التي تعرضت لها حركة حماس سواء على وزرائها، أو نوابها أو مؤسساتها، وأن الخطوة كانت 
اضطرارية لتصحيح مسار أمنى منحرف، وأنه لم يكن ورائها أيه أبعاد سياسية، كما جاء في الكتاب 

س مرارا وتكرارا، من خالل مختلف مستويات القيادة، ان األبيض الذى أصدرته الحركة "تؤكد حركة حما
تلك األحداث لم تكن أكثر من عملية تصحيح لمسار أمنى منحرف، وأنها ليس وراءها أيه أبعاد سياسية 
بالمطلق. فالحركة حريصة كل الحرص على التواصل الجغرافي بين قطاع غزة والضفة، ليس واردا في 

: 2013تستقل بغزة لتنشئ كيانا سياسيا منبتا في فلسطين" )دحبور، استراتيجيتها على اإلطالق أن
 (195ص

وقد أكد ذلك خالد مشعل في كلمة ألقاها في مؤتمر اإلسالميون في العالم العربي إذ قال "وحدة األرض 
، أرض واحدة بكل 1948الفلسطينية فالضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة واألرض المحتلة عام 

تها. إنها وحدة واحدة، ال يفصل جزء منها عن األخر، وهى بمجموعها وطن الشعب الفلسطيني. أما جغرافي
وضع غزة الحالي الذى يتخوف منه البعض، فإنه حال استثنائي فرض علينا، وليس وضعا طبيعيا، وال 

الوطن  يمكن أن نقبل أن تكون غزة منفصلة عن الضفة، فغزة والضفة وحدة واحدة، وهما معا جزء من
 (2012الفلسطيني الكبير. )مشعل،

لقد شكل االنقسام الداخلي الفلسطيني تحديا أمنيا وتنمويا وديموقراطيا للسلطة الفلسطينية أحرج قيادة 
السلطة ومؤسساتها أمام العالم من ناحية ووفر لالحتالل منصة لالنطالق ومهاجمة السلطة الفلسطينية 

اول االحتالل اإلسرائيلي استثمار االنقسام الفلسطيني واستغل والشعب الفلسطيني على حد سواء وح
الظروف األمنية التي تمر بها السلطة الفلسطينية وقامت بتوسيع مشاريع استيطانها وفرض شروط جديدة 

 المتطلبات يواكب بما التعاون تتيح والحكومة الرئاسة بين مشتركة رؤية غياب ظل على السلطة، وفي
 العربية السالم بمبادرة االعتراف الرئيس محمود عباس طرح حماس حركة ورفض صار،الح لرفع الدولية
حاولت  مبكرة، ورئاسية تشريعية النتخابات دعوته رفض وكذلك الرباعية، بشروط اإلقرار من كمخرج

( واتخذ 112: ص2013السلطة الوطنية التخفيف من حدة االنهيار الذى أصاب أحد أجزائها )سلمان،
الوطنية  الوحدة حكومة بإقالة مرسوما   دة إجراءات مستخدما حقة الدستوري تمثلت في إصدارالرئيس ع

 بينما فياض، سالم برئاسة الغربية الضفة في إنقاذ طوارئ جديدة حكومة وتشّكل التي شكلتها حماس،
مته هي بالرغم من إقالة حكومة إسماعيل هنية، واعتبر حكو  الرئيس بقرار االعتراف حماس حركة رفضت

حكومة الشعب الفلسطيني الشرعية، كونها حصلت على ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني، إذ قال في 
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عالن حالة الطوارئ،  تصريحات أوردتها صحيفة القدس "إن قرارات الرئيس محمود عباس بإقالة الحكومة وا 
شعب الفلسطيني الشرعية، هي قرارات متسرعة وغير مدروسة العواقب، وأن الحكومة القائمة هي حكومة ال

وسوف تبقى تمارس عملها االعتيادي، ولن تتخلى عن مسؤولياتها الوطنية واألدبية تجاه الشعب 
(، كما اعتبرت أن حكومة الطواري التي شكلها الرئيس عباس 197-195: ص2013الفلسطيني")دحبور،

دة مشير المصري حيث قال برئاسة فياض هي حكومة غير شرعية، ولن تتعامل معها حماس وهذا ما أك
في لقاء لصحيفة القدس" إن جميع اإلجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس محمود عباس، ومن ضمنها 
قرار تشكيل حكومة الطوارئ بأنها قرارات باطلة، ولن تعترف بها حركة حماس وتعتبرها غير شرعية" 

وقد عملت على  عملها، نية أنها ستواصله اسماعيل برئاسة الوحدة حكومة ( كما أعلنت2007)المصري،
 وترسخ الواحد، الشعب أبناء بين االنقسام مظاهر وسادت. تحركاتهم من وحدت فتح حركة أنصار قمع

(، ويتضح من 2016)الشريف،.الواحد الوطن جانبي على والمؤسساتي واالقتصادي السياسي االنفصال
تلقى بالئمة استمرار الحصار واالنقسام على  ذلك أن حركة حماس حاولت مرارا من خالل خطابها أن

حركة فتح والرئيس الفلسطيني والحكومة في الضفة الغربية، بسبب ارتهانهم للمساعدات الدولية والتنسيق 
األمني. ومن ذلك تصريح رئيس حكومتها المقال إسماعيل هنية الذى قال فيه "إن الحوار الفلسطيني 

-196: ص2013قان ال يلتقيان، ويجب وقف التنسيق األمني. )دحبور،والتنسيق األمني مع إسرائيل طري
(، إن االنقسام في الحركة السياسية الفلسطينية ليس جديدا ووليد االنتخابات الثانية ومشاركة حركة 197

قليمية ودولية خالل العقديين الماضيين والتي تقاطعت مع  نما جاء نتيجة تحوالت محلية وا  حماس بها، وا 
الراهنة وأدت إلى تزايد في االحتقان وحدوث الصدام المسلح وحدوث االنقسام بين حركتي فتح  األحداث

(، يتضح مما سبق أن الخالف الحاد واالستقطاب الثنائي بين 65-57: ص ص2008وحماس.)هالل،
حركتي فتح وحماس، خلق أجواء من عدم الثقة، ، إضافة إلى الصراع على السلطة، وعدم تقبل االخر 

لشراكة معه، وتعثر التداول السلمى للحكم وغياب المرجعية المؤسسية التي يحتكم إليها الطرفان أدى إلى وا
انهيار المؤسسات الفلسطينية التي تشكل مرتكزات سياسية لعمليه اإلصالح والتطور الديموقراطي بسبب 

افق مع الحصار ، وضعف المرونة العلة الدولية السياسية واالقتصادية والسياسية، والعنف الداخلي الذى تر 
السياسية ألطراف النظام الفلسطيني، وغياب مفاهيم التسامح، وشيوع ثقافة التحريض والطعن في الشرعية، 
وعليه كان من الطبيعي أن تشهد الساحة الفلسطينية تراجعا في مكانه التعددية السياسية، وخلال في بنية 

 سياسية الحقيقية فيه.  النظام الفلسطيني، وعرقلة المشاركة ال
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 .وسبل مواجهتهاطني الفلسطيني و الع و ر مخاطر االنقسام على المشالمبحث الثالث: 

 تداعيات االنقسام على المشروع الوطني الفلسطيني أوال:

أقل ما يقال عن تداعيات االنقسام أنها كارثية ونكبة جديدة للشعب الفلسطيني . فقد شكلت تحديات الواقع 
ياسي الفلسطيني الفلسطيني عبر مراحل وجود القضية الفلسطينية الشريان الحى الذى أضاف للفكر الس

محددات الرؤى، وتطلعات السياسة المستقبلية، وساهمت في بلورة البرنامج السياسي الفلسطيني. لكن 
خطوة حماس في قطاع غزة كحركة تغيير سياسي، أوجدت واقعا سياسيا فلسطيني، يتسم بحالة من 

د داخلي، وتعاطي الضبابية حول مستقبل القضية الفلسطينية في ظل غياب الوحدة الوطنية، كتح
المخططات اإلسرائيلية مع الواقع الفلسطيني الجديد كتحد  خارجي، ليشكال معا تحديات تقف حائال أمام 

 تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني.

م، شكلت نقطة تحول في تاريخ المشروع الوطني 2007حزيران  16فأحداث قطاع غزة في منتصف 
، حيث ضياع الوطن بسبب 1948لذي أحدثة نكبة فلسطين عام الفلسطيني، قد تقارن بعمق التحول ا

النكبة يوازي ضياع وحدة الشعب ولفترة ليست بالقصيرة، فاالنقسام توج مرحلة نوعية على صعيد العالقات 
المتناقضة ما بين مشروع منظمة التحرير الفلسطينية والمشروع اإلسالمي، واعتبر منتصف حزيران 

البرنامجين على اعتبار أن التصادم دموي، مما عكس ضيق مساحة التوافق  ، لحظة التصادم بين2007
بينهما. وهناك العديد من المؤشرات والتداعيات التي تدلل على خطورة االنقسام على الساحة الفلسطينية 

 والمشروع الوطني الفلسطيني: 

  ً:تقسيم الكيان الفلسطيني سياسيًا و جغرافيا 
ني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، الذى تجسد جليا  على أرض الواقع في لقد هيأ االنقسام الفلسطي

، إلى شطر الوطن لكيانين متناحرين، وحكومتين سلطتين فلسطينيتين تحت 2007منتصف حزيران عام 
االحتالل، وترسيخ مفهوم الحزب الواحد في كل من شطري الوطن، األمر الذى أدى إلى شل المؤسسات 

مقومات الحياه السياسية مما عبر عن سابقة في العالقات الداخلية الفلسطينية، بما يهدد  الدستورية، وكافة
 مبدأ الوحدة الوطنية، ومستقبل المشروع الوطني برمته.                                     

طيني يشكل غياب التواصل الجغرافي لألراضي الفلسطينية، المحتلة معضلة أساسية تواجه الشعب الفلس
وقيادته، وبخاصة في انفصال الضفة الغربية عن قطاع غزة عن قطاع غزة جغرافيا كان ومازال هدفا  
واضحا  للسياسة االحتاللية اإلسرائيلية، وبخاصة بعد أن تحول الهدف اإلسرائيلي إلى اإلعالن عن 

فصل مصلحة أمنية من محددات المصالح اإلسرائيلية حول قطاع غزة، وداخل الضفة الغربية؛ باعتبار ال
 (165: ص2009الدرجة األولي.)عودة ،
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فألول مرة يؤدي الشرخ السياسي إلى انقسام جغرافي، يساهم في خدمة المشروع اإلسرائيلي الذى يقوم 
( حيث وضعت حركة حماس نفسها في 43:ص2008أساسا  على تفتيت الكيانية الفلسطينية، )أبودقة،

لتكريس نظامها السياسي، المبني على فكر اإلسالم السياسي،  مطب سياسي حينما فصلت قطاع غزة
وتكون بذلك قد دفعت باتجاه خدمة المشروع اإلسرائيلي، وأعطت الذريعة لدولة االحتالل البتالع كل 
المناطق االستراتيجية حول القدس، حيث مكن االنقسام من التفرغ لالستيطان في الضفة وتهويد القدس 

 ا مكنها اتخاذ قرارات عنصرية كيهودية الدولة وقد جوبهت برفض دولي لها. بشكل غير مسبوق، كم

كما استطاعت إسرائيل استثمار هذا االنقسام في تعزيز االنقسام الجغرافي من خالل استفرادها بقطاع 
عن باقي األجزاء الفلسطينية، وتجسيد ذلك جليا ، في قرار إسرائيل بإعالن  غزة، وجعلة كيانا منفصال  

طاع غزة كيانا  معاديا  لها، ينطوي على تهديد مباشر ومخاطر بالغة تهدد المشروع الوطني الفلسطيني، ق
حيث وفر لها المبررات الكاملة لمحاصرته ومعاقبته، وتشجعيها على القيام بمحاصرة قطاع غزة ومن  لم 

عي. وهكذا توافق االنقسام يتخذ موقفا جديا وصحيحا إزاء العدوان البشع، أو حيال جريمة العقاب الجما
الفلسطيني مع الرؤية اإلسرائيلية القائمة على فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة كما استطاعت إسرائيل 
لحاق الضرر  توظيف االنقسام لصالحها، من خالل استثماره كنقطة ارتكاز لتخطى التمثيل الفلسطيني، وا 

بة للمبرر اإلسرائيلي بالتنصل من االتفاقيات بالمشروع الوطني وذلك من خالل تهيأت األرض الخص
وااللتزامات، يمثالن السياسة الفلسطينية وال يستطيعان تحديد رؤية السياسية الفلسطينية التي أصبحت في 
خطر حقيقي، نتيجة المنحني الخطير من عزل الضفة الغربية عن قطاع غزة، والمثال الحى على ذلك 

نى عزل الشعب الفلسطيني، والفصل الحقيقي بين الضفة وغزة فكرة التهدئة المقترحة التي تع
 (.165: ص2009)عودة،

وقد اختلفت وجهات النظر حول تأثير االنقسام على وحدة الجغرافيا بين الضفة الغربية وقطاع غزة من 
باب أن الضفة والقطاع أصال في حالة فصل جغرافي. فمن وجهات النظر التي وجدت أن التأثير السلبي 

الوحدة السياسية والوحدة االقتصادية دون الوحدة الجغرافية والتي هي أصال غير موجودة كما ذكر ذلك ب
عبر الستار قاسم، في حين ذهب أخرون إلى أبعد من ذلك، حيث أن االنقسام أصال قائم على أسس 

ل الفلسطيني، سياسية وبنيوية وجغرافية، وتستند على عامل الزمن في تثبيت حالة اإلنقسام في الداخ
والخطورة تكمن بتداخل كل ذلك مع العامل اإلسرائيلي الذي يسعى إلى اإلنقسام من خالل ربط الفصل 
الجغرافي باألهداف اإلسرائيلية، وقدرة إسرائيل على استثمار االنقسام الفلسطيني في تعزيز االنقسام 

ينية، استكماال  لعملية فك االرتباط عن الجغرافي، وجعل قطاع غزة كيانا منفصال عن باقي األجزاء الفلسط
، مما يعزز من احتماالت وجود سيناريوهات مختلفة تجاه قيام كيانات منفصلة في 2005قطاع غزة عام 

 (54-52: ص2011الضفة الغربية وقطاع غزة.)داود،
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إلى  فاالنقسام الفلسطيني ساهم في تعميق الفصل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة بصورة أدت
اإلعالن عن قطاع غزة كيانا معاديا ، واستطاعت إسرائيل عزل القطاع، وخلق حالة غريبة، تمثلت بفصل 
الصراع الرئيسي في الضفة الغربية والمواجهة العسكرية في القطاع وقد ساهم بروز فكرة الكيان المنفصل 

االحتالل، وهو إفراغ شعار الدولة  في قطاع غزة بأيدي فلسطينية في تسيير األمور، باتجاه ما تريده دولة
الفلسطينية المستقلة من مضمونة استنادا إلى أن جزءا من الكيان غير خاضع إلطار المشروع الفلسطيني. 

 (166: ص2009)عودة،

 المتصارعين تجمع صيغة إلى التوصل في والخارج بالداخل السياسية القوي جهود فشل من ذلك ويتضح
 الطريق أغلق مما وبرامجهما، بمواقفهما وحماس فتح حركتي من كل تشبت بسبب ذلك. سواء كلمة إلى
 هذا ثمار جنى من والمستفيدة الرابحة اإلسرائيلي االحتالل دولة وكانت الشاملة، الوطنية الرؤية وجه في

ية فاإلقسام الفلسطيني يقف عائقا أمام حل الصراع على أساس إقامة الدولة الفلسطين  الفلسطيني االنقسام
المستقلة باعتبار االنفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة سياسيا وجغرافيا هو الحد الفاصل ما بين رؤية 
منظمة التحرير، حركة حماس لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، كما يعد االنقسام حركة تغيير عميقة 

لي التأثير على السياسة الفلسطينية المستقلة؛ أدت لزيادة التدخالت الخ ارجية في القضية الفلسطينية، وا 
تراجع القضية الفلسطينية عربيا  ودوليا ، وبالمقابل دولة االحتالل حققت مكاسب بسبب االنقسام وكانت 
تخلق ذرائع االنقسام للتنصل من االتفاقات ومن عملية السالم بحجة عدم وجود شريك هل نتفاوض مع 

 عباس أم حماس؟.

 المصالحة: اتفاق تحقيق دون تحول التي والعراقيل: المعيقات انياث

نهاء االنقسام عدم في أسهمت هناك العديد من العراقيل والتناقضات،  الوحدة واستعادة تحقيق المصالحة وا 
 الوطنية وتتمثل تلك العراقيل في:

صرار االنقسام، لطرفي السياسية اإلرادة توفر عدم  حدة،الو  إلنجاز شروطه على منهما طرف كل وا 
 بسلطتها لالحتفاظ األولوية" حماس" تعطي بينما غزة، في السلطة الستعادة األولوية يعطي فالرئيس
 (55: ص2011)داود،.المنظمة في للمشاركة واالستعداد غزة في االنفرادية

 خالل من الحظنا كما وتعميقه، واستمراره االنقسام وقوع في كبير ا دور ا الذى لعب اإلسرائيلي العامل
 مقاطعة وعبر االنقسام، لوقوع خصبة أرضية توفر بصورة غزة قطاع مع" االرتباط فك" خطة تصميم
 واشنطن وتحريض والوزراء، النواب عشرات واعتقال الوطنية، الوحدة وحكومة" حماس" حكومة إسرائيل

 تلتزم وال إلرهابوا العنف وتنبذ بإسرائيل تعترف ال حكومة أي مقاطعة على والعالمية األوروبية والعواصم
 . االتفاقيات بتطبيق
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 تجاوز من التمكن عدم من الخشية بسبب السياسي المضمون العديدة وملحقاته" القاهرة اتفاق" تجاهل
 من اإلسالمي والجهاد" حماس" وبرنامج جهة، من التحرير ومنظمة والرئيس" فتح" برنامج بين الخالف

 الالزمة اإلرادة توفرت إذا مشتركة قواسم إلى التوصل استحالة يعني ال الخالف أن رغم أخرى، جهة
 كليهما، أو الدين أو الوطنية يحتكر أو الحقيقة يملك أنه واالدعاء واإلقصاء التفرد نهج عن الجميع وابتعد
ا اآلخرين، وأن صحته، ثبتت برنامجه وأن  تبني عليهم المنظمة إلى االنضمام يريدون من خصوص 

 دولة إقامة هدف حول باالتفاق تمثلت كبيرة تقاطعات توفر إلى تشير العنيدة ائعالوق أن مع برنامجها،
 المقاومة حق على والموافقة والمنظمة، السلطة في للمشاركة واالستعداد ،1967 حدود على فلسطينية

 األسرى وثيقة في تجسد كما النقاط، من وغيرها واحدة، إستراتيجية إطار في ووضعهما المفاوضات ومبدأ
 .2006 العام( الوطني الوفاق)

، ثنائي ا يتفقان إذ ،"حماس"و" فتح" على الوطنية واالتفاقات الحوار اقتصار  مشاركة تتم ذلك وبعد أوال 
ا الشعب، تغييب ويتم والمستقلين، األخرى الفصائل  ما األهلية، والمؤسسات والنقابات االتحادات خصوص 

 على المتنازعين الطرفين مصالح يغلب الذي الثنائي فصائليال المحاصصة نظام منطق اعتماد إلى أدى
 العكس هو المفترض أن مع المنظمة على السلطة مسألة المشتركة؛ وتقديم والقواسم الوطنية المصلحة

 وغيرهما واالنتخابات الحكومة تشكيل مثل بالسلطة، المتعلقة البنود تطبيق على التركيز تم حيث تمام ا،
ا الخارجية، العوامل لتأثير تتعرض التي المسائل من  كل تملك التي المحتلة، الدولة إسرائيل، وخصوص 

 التي البنود تطبيق ُأهمل حين في المنظمة، على أقل تأثير وسائل تملك بينما السلطة، على التأثير وسائل
 تواجد، أينما نيالفلسطي الشعب تمثل أنها من بالرغم المؤقت، القيادي اإلطار تفعيل مثل بالمنظمة، تتعلق
 اقتراح وفق االنتخابات بعد ما إلى األمن ملف تطبيق وطنه، وتأجيل خارج مشرد نصفه من أكثر أن علم ا
 المصالحة اتفاق تطبيق دون تحول التي العوائق أهم من وهو ،"القاهرة اتفاق" توقيع ُبعيد الرئيس قدمه

جراء  االنقسام. إدارة من دوامة في ندور جعلنا ما االنتخابات، وا 

 بعد جد ا كبير بشكل تزايد الذي والدولية واإلقليمية العربية األطراف والعامل الخارجي والذى تمثل في تأثير
 له، المقدمة للمساعدات واالرتهان محور، إلى لالنحياز المتنازعين الطرفين من كل حاجة جّراء االنقسام
ا المتغيرات، على والرهان  اإلسالم صعود من رافقها وما ،"العربي الربيع" ثورات اندالع بعد خصوص 
 أقلق الذي األمر لها، فلسطيني ا امتداد ا" حماس" تشكل حيث تحديد ا، المسلمين اإلخوان وجماعة السياسي

 ،"حماس" منافستها لصالح يطبق ال حتى المصالحة اتفاق تطبيق في وحذر ا تردد ا أكثر وجعلها" فتح"
 (؛ وتأثير53: ص2011)داود،.مصر في الحكم من المسلمون خواناإل سقط عندما يحصل والعكس
 يحقق ال بأهميتها واإلقناع المصالحة حول الحوار يجعل ما وخارجهما، السلطتين داخل االنقسام جماعات
 التحرير منظمة ومؤسسات الوطنية الحركة وتجديد بإحياء المصالحة ربط يستدعي ما المتوخاة، النتائج
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عادة  أو موازي ا ليصبح باستمرار ويتعاظم يكبر وشعبي سياسي ضغط وممارسة الوطني، مشروعال تعريف وا 
سرائيل االنقسام مصالح جماعات تمارسه الذي الضغط من أكبر   .والدولية واإلقليمية العربية واألطراف وا 
 تخشى وهي ،االنقسام مرحلة في وسلطة وثروة نفوذ ا ازدادت التي الجماعات هذه وزن من التقليل يجب ال
ا المكاسب، من الكثير الوحدة تفقدها أن من  المجلس مثل الرقابية، بالمؤسسات أطاح االنقسام أن خصوص 

 الفردي الحكم أشكال تعّمقت حين في المستقل، الحر واإلعالم الفاعل، المستقل والقضاء التشريعي،
غالق مثل القمعية، والممارسات  .حوله ومؤيديه أنصاره التفاف لىإ فريق كل حاجة ظل في المؤسسات، وا 
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 النتائج والتوصيات

 أوال: النتائج
 توصلت الدراسة للنتائج التالية

  اتضح من خالل الدراسة أن العالقة التي تربط بين حماس ومنظمة التحرير ومن بعدها السلطة
والصراع العنيف أحيانا  أخرى،  الشديد أحيانا ، يالوطنية منذ البداية اتسمت بالتنافس األيديولوج

، من خالل 2006وقد تزايد الخالف بخاصة بعد فوز حماس في االنتخابات البرلمانية عام 
الصراع على الصالحيات بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، وثمة تخوفات ومحاذير تحيط 

زبية على بمستقبل النظام السياسي مثل تقاسم السلطة بين الحركتين، وتقديم المصلحة الح
المصالح الوطنية العليا، وهو أمر بدا واضحا  خالل مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، 
مما سيؤثر سلبا  على المشروع الوطني الفلسطيني، ويجعل الساحة الفلسطينية عرضة لغياب حالة 

 التعددية السياسية.

  صاغت رؤية حركة حماس تجاه هناك العديد من المتغيرات السياسية الداخلية والخارجية التي
العديد من القضايا السياسية وقضية المقاومة، وعلى رأسها المشاركة في العملية السياسية ودخول 
االنتخابات التشريعية، لعل أهم هذه المتغيرات االنتفاضة الفلسطينية الثانية، واالنسحاب 

 اإلسرائيلي من قطاع غزة.

  رفضها لعملية السالم، ولالعتراف "بإسرائيل"، في تسبب صعود حماس للسلطة، مع استمرار
 فرض الحصار بجميع أشكاله على حماس والحكومة والشعب الفلسطيني برمته. 

  تحولت حركة حماس بعد االنتخابات التشريعية الثانية من معارض للحلول السلمية إلى مرحلة
خارج السلطة، فواجهت القبول بالحل المرحلي، فأصبحت معرضة لضغوط أكثر مما كانت عليه 

حماس والحكومة العديد من الضغوطات الداخلية والخارجية التي تمثلت في الحصار وصوال إلى 
االنقسام السياسي والجغرافي؛ كما أوضحت الدراسة أن وصول حماس إلى السلطة  لم يسهم في 

نهاء حالة الف وضى، وهما إقامة حكومة فلسطينية مهنية فاعلة، أو تدعيم سلطة القانون وا 
عنصران من عناصر بناء الدولة. كما أن دفع عملية التحول الديموقراطي الفلسطيني لم يتحقق، 
فالمجلس التشريعي الجديد لم يأخذ دورة في النظام السياسي، خاصة فيما يتصل بلعب دور فعال 

برلمان، مما في محاسبة ومسائلة السلطة التنفيذية لتحسين أداء الحكومة، إذ تم تعطيل جلسات ال
أدى إلى غياب المشهد السياسي الفلسطيني، وعبر عن هشاشة الحركة الوطنية نظرا  لعدم قدرتها 
على مواجه التحديات التي تواجه المشروع الوطني. تبين من ذلك أن ثمة مساحة مشركة 
ومساحات اختالف بين حركتي فتح وحماس، ولن يكون بوسع أحد إلغاء األخر، وفى وسع كل 
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أن يتنازل عن قدر معين لألخر. إذ بإمكان الطرفين أن يعمالن معا في المساحات  طرف
المشتركة بشراكة متبادلة في القيادة، بعيدا  عن تكريس المحاصصة على حساب مبدأ 

 الديموقراطي، والتوجه لتحقيق أهداف االستقالل، وتحقيق التنمية. 

 السلطة والبرنامج السياس، هي مفتاح إنهاء  إن قدرة حماس والرئاسة على تجاوز خالفاتهما على
 االنقسام.   

  ن أهم المعضالت التي واجهت النظام السياسي الفلسطيني، وأسهمت في حدوث أزمة ثقة وا 
وصراع على الصالحيات بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، أسفرت عن حالة من االشتباك 

السياسي كان يفتقر إلى اإلطار  إلى اشتباك عسكري، أن النظام لالسياسي سرعان ما تحو 
الدستوري المحدد والواضح وعدم اكتمال بنيته السياسية وغلبه النزعة التنظيمية على بنية النظام 

 السياس، بمعنى غلبه الجزء وهو التنظيم على الكل وهو النظام السياسي

  التكيف شكل تفرد حركة حماس بالحكم في قطاع غزة تحديا حق لقدرتها في إدارة الحكم و
واالستجابة مع خصوصية الحالة السياسية الفلسطينية من حيث العالقة مع الفصائل ومؤسسات 

 المجتمع المدني. 
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 ثانيا: التوصيات
 :باالتيتوصي الدراسة 

  نشاء ثقافة سياسية ديموقراطية مبنية على احترام رأى األخر، وعدم اإللغاء التوعية السياسية وا 
، مع ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية واالبتعاد عن الحزبية، واإلقصاء

والسعي إلى إنهاء االنقسام السياسي والتوافق على صيغة للمصالحة بهدف إعادة بناء الدولة 
الفلسطينية وتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني بحيث تعود الحركة الوطنية لوضعها الطبيعي 

 ة السياسية والطبيعية في قطاع غزة والضفة.واستمرار الحيا
  تفعيل جميع اتفاقيات المصالحة الوطنية التي وُقع عليها من قبل الفصائل الفلسطينية، والعمل

على إعادة بناء الثقة بين الطرفين وقف جميع أشكال العنف وصوال إلنهاء حالة االنقسام 
مؤسسات الوطنية المعطلة، وعلى رأسها لل يالسياسي والجغرافي، العمل على إعادة االعتبار 

المجلس التشريعي، كي يمارس دوره الرقابي والتمثيلي والتشريعي بالشكل األمثل، بدال  من سياسة 
لقاء الئمة تعطيلها من قبل كل طرف على األخر.تالتسويف وتحميل المسؤوليا  ، وا 

 حول إدارة الصراع، سوف  إن االختالف بين حركتي فتح وحماس في المبادئ واألهداف والرؤيا
يقود إلى االختالف والتناقض، وسوف يكون الشعب الفلسطيني هو الخاسر الوحيد، فال بد من 
نهاء االحتالل، وأن  ضرورة الحوار واالتفاق على برنامج بالحد األدنى وطريقة إدارة الصراع وا 

حزب سياسي، ولكن يتسع لمبدأ الحرية في التعبير والمنافسة على السلطة كحق طبيعي ألى 
ضمن النظام األساسي، وسيادة القانون من خالل اإليمان بالديموقراطية والتعددية والقبول بمبدأ 

 االنتخابات الدورية. 
 .قيام المؤسسات التمثيلية بدور مباشر في إعادة صياغة الدستور الفلسطيني 

 
 
 

 

 

 

 



26 
 

 المراجع:

 مجلة" وتحديات واقع.. والسلطة نظمةالم بين الفلسطيني التمثيل( "2008)محمد دقة أبو 
 السياسات. ودراسة لألبحاث العربي المركز سياسات،

 (ماهية الدور المصري ومنطلقاته في الحوار الوطني الفلسطيني 2012حجازي غياث )2005-
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح، فسطين.2010

 ولماذا، حماس حكومة أفشل من والعدوان، الحصار تحت الحكم في تجربتها(2006) جواد الحمد 
 .انظر المعلومات من لمزيد

 (الصراع السياسي الفلسطيني وأثرة على حرية الصحافة في الضفة الغربية 2011داود محمد )
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، فلسطن.2008-2006وقطاع غزة 

 (فوز حركة المقاومة اإلسالمي2010الدجني حسام ) ة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية
( وأثرة على النظام السياسي الفلسطيني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، 2006)

 فلسطين.

 (التحول الديموقراطي الفلسطيني وأثرة على الخطاب السياسي لحركة 2013دحبور إبراهيم )
جستير غير منشورة، جامعة النجاح، ، رسالة ما2012-2006المقاومة اإلسالمية حماس 

 فلسطين.

 وأثرها الفلسطينية والفصائل القوي بين الوطنية الوحدة تعزيز أليات( 2010)العزيز عبد درويش 
 النجاح، منشورة، جامعة غير ماجستير رسالة نموذجا، وحماس فتح: السياسية التنمية في

 .فلسطين

 شؤون مجلة ،2013-1994 الفلسطينية الرئاسة أداء مؤسسة ،(2014)نادية الدين سعد 
 فلسطينية، أكتوبر.

 (دور السلطة الفلسطينية في تحقيق األمن والديموقراطية في ظل االحتالل 2013سليمان بسام )
 اإلسرائيلي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، فلسطين.



27 
 

 الوطن، دنيا ماس،وح فتح حركتي بين والخالف الفلسطيني االنقسام (2015الحسيني) سنية 
 انظر للمزيد مارس،25

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/361076.html    

 (2016الشريف محمد) لمزيد من المعلومات فتح وحماس ... أسباب االنقسام وآفاق المصالحة ،
  http://www.altareekh.com/article/view/8502 انظر

  1949( الكفاح المسلح والبحث عن الدولة: الحركة الوطنية الفلسطينية 2002)يزيد صايغ-
 ، بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية.1993

 التحول عملية على وأثرها وحماس فتح حركتي بين العالقة إشكالية (2011عواد) عودة 
 .2010-2004الديموقراطي

 الوطني المشروع على وتأثيرها غزة قطاع في 2007 حزيران أحداث( 2009)كفاح عودة 
 .فلسطين النجاح، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة وتكتيكيا، استراتيجيا الفلسطيني

 ما بين الفلسطيني السياسي النظام حماس ركةلح السياسية المشاركة( 2007) مجدي عيسى 
 بيرزيت، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة السياسية، والبرغماتية األيديولوجي التمسك
 .فلسطين

 2005 الفلسطيني الوطني الحوار في ومنطلقاته المصري الدور ماهية( 2012) حجازي غياث-
 .لسطينف النجاح، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،2010

 انظر ،للمزيد للدراسات وفا مركز المصالحة، وآفاق االنقسام أسباب...  وحماس فتح 
-28-17-14-06-2014-http://wafastudies.ps/index.php/palestinians/126

12  

 الوطنية السلطة ظل وفى البريطاني االنتداب عهد في الفلسطيني النقساما( 2012)نعمان فيصل 
 فلسطين األزهر، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة مقارنة، دراسة الفلسطينية

 المعلومات  من لمزيد مايو،31 نت، الجزيرة الفلسطيني، االقتتال أسباب( 2007)الستار عبد قاسم
  http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2007/5/31  انظر

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/361076.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/361076.html
http://www.altareekh.com/article/view/8502
http://wafastudies.ps/index.php/palestinians/126-2014-06-14-17-28-12
http://wafastudies.ps/index.php/palestinians/126-2014-06-14-17-28-12
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2007/5/31


28 
 

 (نعكاساتها على استراتيجية التحرير لدى 2014كساب عز الدين ( تجربة حماس في الحكم وا 
سية للدراسات العليا، المقاومة الفلسطينية، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة السيا

 فلسطين.

 (المعارضة في الفكر السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس 2010المبحوح وائل )1994-
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر فلسطين.2006

  بنيوية دراسة": الثالث التيار"و الفلسطيني السياسي النظام محيسن، تيسير محيسن. 

 رسالة ،(وحماس فتح حركة) مقارنه دراسة الثورى والفعل السلطة ممارسة( 2013)عماد مخيمر 
 .فلسطين األزهر، جامعة منشورة، غير ماجستير

 رسالة ،(وحماس فتح حركة) مقارنه دراسة الثوري والفعل السلطة ممارسة( 2013)عماد مخيمر 
 .فلسطين األزهر، جامعة منشورة، غير ماجستير

 الفلسطيني االستراتيجي التقرير( 2005) الستشاراتوا للدراسات الزيتونه مركز. 

 ( فتح2014مركز وفا للدراسات ) انظر للمزيد المصالحة، وآفاق االنقسام أسباب...  وحماس    
-17-14-06-2014-tinians/126http://wafastudies.ps/index.php/pales  

12-28   

 (القضية الفلسطينية في ضوء التغيرات والربيع العربي، مؤتمر اإلسالميون 2012مشعل خالد )
تشرين، موقع الزيتونه لمزيد من المعلومات انظر 29في العالم العربي، 

.net/2012/01/20http://www.alzaytouna   

 (حكومة فياض حكومة غير شرعية، موقع جريدة الشرق األوسط، يونيو، 2007المصري مشير )
لمزيد من المعلومات انظر  

 
 

 

http://wafastudies.ps/index.php/palestinians/126-2014-06-14-17-28-12
http://wafastudies.ps/index.php/palestinians/126-2014-06-14-17-28-12
http://www.alzaytouna.net/2012/01/20
http://www.alzaytouna.net/2012/01/20

