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نظامه  واضطراب  الدويل  بالنسق  الفواعل  رصاع  ينبئ 
األمنية،  امللفات  حسم  عىل  الدولية  القوى  قدرة  عدم  عن 
مما يسهم يف إطالة أمد الفوىض اإلقليمية، وبام ينعكس سلًبا 
استثامرها يف صفقات  أو  بتهميشها،  الفلسطينية  القضية  عىل 
فوىض  غامر  من  املنطقة  ختوضه  ما  ظل  يف  اإلقليمية  التسوية 
اإلقليمي"  "التكتل  حماوالت  من  الرغم  عارمة، عىل  إقليمية 
الداخل، أو  التداعيات األمنية عىل  املنطقة خوًفا من  لتهدئة  
من تأجيج نمط احلروب بالوكالة، أو ما قد ينعكس سلًبا عىل 
مسار تسويات اإلقليم جراء حماوالت ضبط التوازن يف ظل 

التشكيالت اخلارجية اجليو- اسرتاتيجية للرشق األوسط.  
املنطقة  سياسات  رسم  يف  اإلرسائييل  الدور  تعاظم  أن  كام 
جتاه  العريب  السقف  انخفاض  عن  فضاًل  أمريكية،  برعاية 
للصني  املتزايد  االقتترتاب  مع  اإلرسائييل،  العريب  الرصاع 
والتعاون  التنسيق  وتكثيف  العربية،  الدولة  من  وروسيا 
إلعادة  احلاجة  أوجد  جهتهام  من  معها  واألمني  االقتصادي 

الدفع بامللف الفلسطيني.  
نوفمرب   2 يف  الصادر  بلفور"  "إعالن  مئوية  مع  وتزامًنا 
احلكومة  اعتذار  رضورة  بني  ما  الدائر  والسجال   ،1907
ذلك  جراء  تداعيات  من  عليه  تأسس  ما  عىل  الربيطانية 
اإلعالن "املجحف" عىل الشعب الفلسطيني، وما تؤسس له 
الفلسطينية  التحرير  هيئة  توقيع  يف  واملتمثلة  املوقف  برمجاتية 

"ورشعيته"  اإلرسائييل  بالكيان  تعرتف  التي  أوسلو  التفاقية 
من  عليها  ترتب  وما  التارخيية،  فلسطني  أرض  معظم  عىل 
التحول  ظل  يف  وذلك  ذلك.  بموجب  دولية  التزامات 
بسياسات الداخل وأقطاهبا املتفاعلة نحو إعادة ترتيب البيت 
 - "الفلسطيني  االقتسام  إهناء  حول  والتفاوض  الفلسطيني 
األكرب  للحسم  للتفرغ  املصاحلة  بملف  والدفع  الفلسطيني" 
عدد  عىل  وذلك  اإلرسائييل"،   - "الفلسطيني  املمتد  للرصاع 
من التحوالت النوعية تستوضحها الدراسة بالنقاط التالية :  

- نظرة عىل الداخل:
املجلس  انتخابات  يف  باألغلبية  محاس  حركة  فوز  منذ 
الفلسطينية،  احلكومة  وتشكيلها   ،2006 عام  الترشيعي 
من  مظلاًم  نفًقا  فتح  حركة  وبني  بينها  العالقات  انتهجت 
بني  الدامية  والصدامات  السياسية  واملناكفات  االنقسام 
احلركتني، أسفرت عن عزلة شبه تامة بني رام اهلل حيث سلطة 

حركة فتح وغزة حيثام تتمركز حركة محاس.
كام أن كافة اجلوالت الداخلية واخلارجية للمصاحلة وإهناء 
حالة االنقسام بني حركتي فتح ومحاس باءت أغلبها بالفشل، 
العام  القاهرة  باتفاق  مروًرا   ،2007 العام  مكة  باتفاق  بدًءا 
2011، واتفاق الشاطئ العام 2014، وصواًل الختبار اتفاق 
ومتكني  السلطة  مؤسسات  لتوحيد  الرامي   2017 القاهرة 

حكومة الوفاق الوطني من حكم قطاع غزة.

حت�����������������والت ال������������داخ������������ل ال�����ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي وحت������������دي������������ات ال���������واق���������ع
إميان زهران              

  باحثة دكتوراه  في العالقات الدولية
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املضمون العاماالتفاق

اتفاق مكة 2007
وّقعت فتح ومحاس يف 8 فرباير 2007 بمكة املكرمة وبرعاية ملك السعودية آنذاك عبد اهلل بن عبد العزيز 
آل سعود، عىل اتفاق مصاحلة يقيض بإيقاف أعامل االقتتال الداخيل يف قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة 

وطنية.

الورقة املرصية 2009
بعد عامني من االنقسام، وبعد انتهاء احلرب اإلرسائيلية عىل غزة عام 2008، جتددت الوساطة املرصية 
بني الفصائل الفلسطينية، حيث أعدت القاهرة خالصة أفكارها فيام بات ُيعَرف بت"الورقة املرصية" التي 

طرحتها يف سبتمرب 2009.

تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 آليات  لبحث  مرصية،  برعاية   2011 ديسمرب   20 يوم  القاهرة  يف  الفلسطينية  الفصائل  اجتمعت 
اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني التي وقعت عليها الفصائل بالقاهرة يف 4 مايو .2011

اتفاق الدوحة 2012

وقعت حركتا فتح ومحاس يف العاصمة القطرية الدوحة يف 6 فرباير 2012 اتفاًقا للمصاحلة، هبدف ترسيع 
وترية املصاحلة الوطنية الفلسطينية. ونص االتفاق عىل تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة 
تشكيل املجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن مع االنتخابات الرئاسية والترشيعية، وتشكيل حكومة 

توافق وطني من كفاءات مهنية مستقلة، واستمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها بعد اتفاق القاهرة.

توقيع اتفاق الشاطئ يف 23 إبريل 2014 ، ونص االتفاق عىل تضمني ما تم التوافق عليه يف كل من اتفاق اتفاق الشاطئ 2014 
القاهرة 2011 واتفاق الدوحة 2012.

اتفاق القاهرة 2017
برعاية مرصية يف ختام جلسة حوار عقدت يف  اتفاق  أكتوبر 2017 إىل  توصلت فتح ومحاس يوم 12 
القاهرة. ويقيض االتفاق بت"متكني حكومة الوفاق برئاسة رامي احلمد اهلل من تويل كافة املسؤوليات يف 

قطاع غزة، وأن يتوىل احلرس الرئايس اإلرشاف عىل املعابر ومعرب رفح احلدودي مع مرص".

شكل)1( : أبرز اتفاقيات املصاحلة وإنهاء االنقسام ما بني فتح وحماس

املصاحلة  إلمتام  السابقة  املحاوالت  فشل  سبب  ويرجع 
ورؤية  نفسها،  احلتتوارات  إىل  جوانبه  أحد  يف  الفلسطينية 
املصاحلة  اتفاقات  بنود  تلبية  ملدى  و"محاس"  "فتح"  من  كل 
السياسية  الربامج  الختالف  النظر  دون  منهام  كل  ملصلحة 
ملختلف الفصائل الفلسطينية، بام فيها اختالف اسرتاتيجيات 
أشبه  احلتتوارات  بدت  لذلك،  السيايس  والعمل  النضال 
جوالت  وليست  احلكم،  إلدارة  تفامهية  سياسية  بصفقات 
وتطوير"منظمة  السياسية،  الرشاكة  لتأسيس  معمق  حوار 
التحرير" لتصبح مؤهلة إلعادة بناء وحتقيق املرشوع الوطني 
اجلوالت  تلك  غالبية  اقترصت  فقد  ومرتكزاته.  الفلسطيني 
والفصائل  القوى  مشاركة  دون  من  و"محاس"  "فتح"  عىل 

والشباب.  واملتترأة  املدين  املجتمع  عن  وممثلني  األختترى 
ويضاف إىل ذلك تأثري العوامل اخلارجية، ومن ضمنها حتول 
بني  النظر  وجهات  لتقريب  العربية  الدول  بعض  حماوالت 
لصالح  واصطفاف  تدخل  إىل  النهاية،  يف  "فتح" و"محاس"، 

طرف ما دون آخر.  
إشكاليات االنقسام بالداخل: 

القضية  لفواعل  الداخيل  االنقسام  إرجاع  الصعب  من 
الفلسطينية إىل نقطة جدلية واحدة يتم التغلب عليها بإجراء 
إىل  النظر  دون  و"محاس"  "فتح"  بني  احلتتوارات  من  مزيد 
بدًءا  الداخل،  من  ومعاجلتها  لالنقسام  األخرى  املسببات 
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عىل  والتوافق  الفلسطينية،  الوطنية  احلركة  هيكلة  بإعادة 
والقوى  الفصائل  كافة  قبل  من  العام  السيايس  الربنامج 
الوحيد  السبيل  هي  فالرشاكة  املدين،  املجتمع  ومؤسسات 
إلهناء االنقسام ، أو إعادة إنتاجه من جديد، ومن خالل تتبع 
تطورات االنقسام الفلسطيني وحمطاته، وإخفاقات احلوارات 
جدليات  أبرز  رصد  نستطيع  إلهنائه،  السابقة  والنقاشات 

االنقسام عىل النحو اآليت:
- إشكاليات داخلية: 

األيديولوجي  باالختالف  الفلسطينية  الفصائل  تتميز   .1
يف  يؤدي  وهذا  والنضالية،  السياسية  االسرتاتيجيات  وتنوع 
أحيانًا  ومتناقض  خمتلف  الفصائيل  العمل  يف  هنج  إىل  النهاية 
يف جماهبة املرشوع الصهيوين، يف ظل غياب الربنامج السيايس 
العام، ويفتح الباب عىل مرصاعيه للتأويل والتفرد باملرشوع 

الوطني لفصيل سيايس دون آخر. 
ومحاس،  فتح  حركتي  عىل  احلوار  جلسات  اقتصار   .2
السلطة،  املحاصصة عىل  تركز عىل أشكال من  أي حوارات 
وليس بناء مرشوع وطني وبرنامج سيايس وطني جُتمع عليه 

مكونات احلقل السيايس الفلسطيني.
3. غياب اإلطار الفلسطيني اجلامع لكل فصائلة، واملعرب عنه 
يف منظمة التحرير بعد إعادة بنائها وفًقا للنهج الوطني التشاركي 
، وكذلك حتديد العالقة بني السلطة واملنظمة كمرجعية وطنية 

عليا بعد تشابك وتداخل الصالحيات فيام بينهام.
- إشكاليات خارجية: 

1. التداخل اإلرسائييل يف تعميق هوة االنقسام الفلسطيني، 
املصاحلة  إلمتام  اجلهود  كافة  وعرقلة  ا،  وسياسيًّ ا  جغرافيًّ
الفلسطينية التي يعتربها هتديًدا السرتاتيجيته القائمة عىل جتزئة 
الشعب الفلسطيني وتقسيم أرضه، وتفريغ القضية من مضموهنا 

خلدمة أهدافه االستيطانية وخريطة "إرسائيل الكربى".
التي  والدولية،  اإلقليمية  اخلارجية،  التجاذبات   .2
ودعم  بمواقف  االستقواء  عىل  االنقسام  طريف  ساعدت 
أطراف خارجية لتعزيز موقفهام يف حوارات املصاحلة بطريقة 
رشوط  إىل  بالنظر  وذلك  االنقسام.  عمر  إطالة  يف  أسهمت 
اللجنة الرباعية الدولية التي عادت كل من إرسائيل واإلدارة 

األمريكية لتوظيفها كعقبة يف طريق جهود املصاحلة احلالية.
- إعادة التصور الفلسطيني والتحول يف هوية الداخل:  

دولًيا  اجلميع  وتنبأ  عام 1993،  أوسلو  اتفاقية  توقيع  منذ 
وإقليمًيا وكذلك بالداخل الفلسطيني  أن تنتهي املفاوضات 
إىل إقامة الدولة الفلسطينية باحلدود التوافقية بام فيها القدس 

الرشقية. 
تدرجيًيا بعد إخفاق املفاوضات وجميء حكومات إرسائيلية 
بحل  اخلتتاص  بالطرح  قبوهلا  بعدم  علنا  جتاهر  متطرفة 
االستيطانية  بالكيانات  األفقية  التوسعات  وبعد  الدولتني، 
التوافقية"  "باحلدود  فلسطينية  دولة  قيام  إمكانية  من  جتعل 
من املستحيالت. وعىل الرغم من ذلك، ظل املجتمع الدويل 
عىل  حدثت  التي  التطورات  يتجاهل  هذا  ليومنا  واإلقليمي 
األمثل  هو  الدولتني  حل  أن  باعتبار  عاًما،   24 منذ  األرض 

وبالتايل جيب أن يتحقق.
داخل  بالتشكيل  بدأت  جديدة  تصورات  هناك  باملقابل، 
املجتمع الفلسطيني، خاصة بني األجيال اجلديدة الذين ال يروق 
للعديد منهم حلم الدولة الفلسطينية وفًقا لألجندة اإلرسائيلية 
حيث: )دولة منزوعة السالح وحمدودة السيادة، دون القدس 
وذلك  العودة(،  حق  من  والتملص  األردن،  وغور  الرشقية 
إىل  تؤدي  قد  التي  الطرق  حول  الشكوك  تزايد  مع  بالتوازي 
قيام دولة فلسطينية ذات سيادة موحدة، يف ظل قيادة سياسية 
فلسطينية تصاعد حوهلا الرأي يف األوساط الداخلية أهنا عاجزة 

عن طرح رؤية اسرتاتيجية تفصيلية متامسكة.
كمقاربات  أختترى  بدائل  بتترزت  ذلتتك،  عىل  تأسيًسا 
التصور  "إعادة  بت  يعرف  بات  ما  نحو  قدًما  للميض  متوازنة 
الفلسطيني". وأبدت كل منها دالئل عىل تبلور هذا التيار يف 
منها  أًيا  أن  الشعبية، غري  بالقواعد  الفاعلة  أوساط األطراف 
ال يتمتع، بالدعم من جانب القيادة السياسية الرسمية يف رام 

اهلل؛ ويمكن إجياز املقاربات املطروحة بالتايل:
1. مقاربة "ثنائية القومية":  

فيها  يتشارك  التي  القومية"،  "ثنائية  مقرتحات  إن 
أمًرا  ليست  واحدة،  دولة  يف  واإلرسائيليون  الفلسطينيون 
"بريت  منظمة  نادت  املايض  القرن  عرشينيات  ففي  جديًدا. 
ثنائية  دولة  يف  هيودي  عريب-  بتعايش  اليهودية  شالوم" 
املوافقة عىل خمرجات  وقبل  الستينيات،  أواخر  القومية. ويف 
التحرير  منظمة  اقرتحت  العنف،  عن  واالبتعاد  الدولتني 
بحاميتها  يتمتع  ديمقراطية”،  علامنية  “دولة  إقامة  الفلسطينية 
الفلسطينيون واليهود عىل حد سواء، وخالل العقود األخرية 
كاملثقفني  الفلسطيني  املجتمع  من  معينة  رشائح  أعربت 
ألنه  أوسلو  إلطار  معارضتهم  عن  املدين،  املجتمع  ونشطاء 
هذا  عىل  فبدأوا  االستيطاين،  التوسع  من  احلد  يف  أخفق 

األساس باملطالبة بحلول الدولة "ثنائية القومية".
اآلخذة  الفلسطينية  الديمغرافية  األغلبية  إىل  وبالنظر 
يف  جاذبية  تزداد  قد  القومية  ثنائية  خيارات  فإن  بالنمو، 
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السنوات املقبلة. إال أن الواقع العميل يفيض إىل أن  التحرك 
للحركة  بالنسبة  كارثي  أمر  الواحدة"  "الدولة  مقاربة  باجتاه 
بجميع  لنفسها  ستحتفظ  إرسائيل  ألن  الفلسطينية،  الوطنية 
املكاسب املؤسسية. كام أن هذه املقاربة قد تفيض إىل رشعنة 
الدبلومايس  باالعرتاف  واملخاطرة  اإلرسائيلية  املستوطنات 

الذي حققته احلركة الوطنية الفلسطينية. 
2. املقاربة "احلقوقية":  

تستهدف  التي  السياسية  املقاربات  أن  عىل  مؤرشات  ثمة 
اإلنسانية  للحقوق  القانونية  احلامية  من  أكرب  قدر  تأمني 
املقاربة  هذه  وتشتمل  قوة؛  ازدادت  قد  الفلسطينية  واملدنية 
عىل تشكيلة واسعة من اإلجراءات واخلطوات التكتيكية عىل 
الصعيدين املحيل والدويل، تتضمن حركة املقاطعة واملصادرة 
العاملية  والرشعية  القانونية  والوثائق   ،BDS والعقوبات، 
املقاربة  املدين. ويمكن هلذه  العنيفة والعصيان  واملقاومة غري 
الواحدة. وقد تؤدي  الدولة  أو  الدولتني  أن تنسجم مع حل 
بمزيد  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مطالبة  إىل  املقاربة  هذه 
الرسمية  املؤسسات  إحجام  يفرس  مما  أيًضا،  احلقوق  من 
الفلسطينية عن تبني مثل هذه املقاربات. كام أن هناك تطبيقني 
حمددين للمقاربات القائمة عىل احلقوق ومها املقاومة السلمية 

.BDSوحركة الت
3. مقاربة "املقاومة املسلحة":  

األكثر  املقاربة  هي  املسلحة”  “املقاومة  مقاربة  تعترب 
إرسائيل  تفوق  رغم  جتددها  استبعاد  يمكن  وال  راديكالية، 
العسكري وعدم رغبة أي من الفصائل الفلسطينية النتفاضة 
حتقيق  يف  الثانية  االنتفاضة  أخفقت  بعدما  مسلحة،  ثالثة 
تطلعاهتم. غري أن ثمة دالئل عىل أن النزعة القتالية تكتسب 
انقسام  عدة  استطالعات  أظهرت  وقد  اجلاذبية،  من  مزيًدا 
املفاوضات  يؤيدون  من  بني  تقريًب  بالتساوي  الفلسطينيني 
املقاومة  أو العنف. ففي خريف 2015، انترشت موجة من 
الفلسطينية، بدأت  انتفاضة فيام عرف باهلبة  املسلحة ألشهر  
التنظيم كان  بمصادمات يف املسجد األقىص. ولكن مستوى 

متدنًيا بحيث حال دون قيام انتفاضة ثالثة.
السياسية" والتي  "املقاربات  بدائل  احلديث عن  ومع جتدد 
تشكل حتول يف اهلوية نحو إعادة التصور الفلسطينى، ألزم ذلك 
كل من حركتي فتح ومحاس إلعادة تعريف أدوارهم السياسية، 

والتي اتضحت مؤخًرا بدالالت التحركات التالية:  
- التحول بحركة فتح:   أوالاً

فتح  حلركة  السابع  للمؤمتر  املتخصصني  من  عدد  يؤرخ   
فتح"  "حركة  فيها  استكملت  كمحطة   )2016 نوفمرب   29(

حتوهلا إىل حزب "السلطة"، أي باعتباره املؤمتر األخري حلركة 
التحرر الوطني، واألول حلزب "فتح السلطة". غري أن ذلك 
نجحت  إذا  وما  املؤمتر،  بعد  ما  املمتدة  بالتداعيات  مرتبط 
"فتح"  مجاعات املصالح يف استكامل مسار التحول يف أجندة 

كحركة حترر وطني من عدمة. 
 ومن حيث املضمون، نجد أن "احلركة" يف سياق تطورها 
التجديد  إعادة  نحو  دفعها  األزمات  من  العديد  من  تعاين 
األزمات  تلك  ضمن  ومن  السياسية،  واملقاربات  باخلطاب 

ما يىل:  
عاتقها  عىل  "احلركة"  أخذهتا  التي  اخليارات  إخفاق   .1

وأمهها االرهتان لعمليتي املفاوضة والتسوية منذ عقدين.
2. حتول “فتح” من الناحية العملية إىل سلطة عىل حساب 
كأهنا  تبدو  زالت  ما  أهنا  رغم  وطني،  حترر  كحركة  طابعها 

تستخدم خطابات حركة التحرر الوطني.
والتنوع،  التعددية  عىل  تأسست  التي  “الروح"  انطفاء   .3
فاالختالفات احلالية الظاهرة فيها تتعلق باملواقع واملناصب، 
مما حرمها من احليوية السياسية التي كانت هلا يف مراحل سابقة 

قبل قيام املؤسسية والتحول نحو "السلطة".
ويف ظل األزمات السابقة، فثمة عوامل مؤثرة يف املسارات 
هناك  باتت  إذ  للحركة،  الداخيل  التصور  إلعادة  املحتملة 
ثالث كتل يتوقف عىل طريقة ترصفها مدى النجاح يف هيكلة 

صفوف احلركة أو توسيع اخلالفات والتصدعات الداخلية:
واللجنة  املنتخبة  هبيئاهتا  فتح  يف  األوىل: تتمثل  الكتلة   -
من  امُلتبعة  باالسرتاتيجية  التخبط  من  حالة  ظل  يف  املركزية، 
حيث إعادة االنفتاح عىل عرشات القادة والكوادر ممن اختذت 
بحقهم إجراءات عىل خلفية "التجنح"، مقابل الغاضبني من 
استبعادهم من عضوية املؤمتر. مما قد يفتح املجال إلضعاف 
عىل  داخلية  استقطابات  حدوث  إمكانية  ظل  يف  التامسك 

خلفية التنافس عىل املواقع السياسية باحلركة. 
- الكتلة الثانية: تتمثل يف اجليلني الثاين والثالث من احلركة 
اللذين مل يعودا ضمن اهليئات القيادية، وربام خارج املجلس 
البقاء  يفضلون  هؤالء  معظم  لكن  للحركة،  االستشاري 
إلعادة  املحتملة  الرتتيبات  وانتظار  احلركة،  صفوف  ضمن 
توزيع وتدوير املناصب عىل مستوى السلطة، كام أن جزء كبري 
يشكل  أن  ويمكن  الكتلة،  هذه  ضمن  التارخيية  الكوادر  من 
عامل ضغط إجيايب للدفع باجتاه احلفاظ عىل طابع فتح كحركة 
ببقاء  املرتبطة  املصالح  جمموعات  مواجهة  يف  وطني  حترر 

السلطة عىل حاهلا.
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- الكتلة الثالثة: تتمثل يف تيار دحالن الذي يطلق عىل نفسه 
الديمقراطي"، وحيظى بدعم من أطراف  "التيار اإلصالحي 
التسليم  رفضه  من  انطالقًا  خطواته  ملواصلة  ويستعد  عربية، 
برشعية املؤمتر السابع ونتائجه، وهو ما يضعة أمام خيارين: 
األول، استمرار العمل حتت مظلة "حركة فتح" وخلق حالة 
إىل  أقرب  إطار  وهو  واخلالفة،  الرشعية  عىل  التنازع  من 
والعمل ضمن  احلركة،  استبعاده من صفوف  بعد  االنشقاق 
إطار سيايس جديد، مما يقيض عىل فرص استمرار استقطاب 
عدد كبري ممن يعدون أنفسهم أبناء حلركة فتح تارخيًيا، وكذلك 
هذا  أن  طاملا  الفلسطينية  السياسية  احلياة  يف  التأثري  صعوبة 
التيار ال يطرح برناجًما سياسًيا خيتلف عام تتبناه فتح ورئيسها. 
كام أن تشكيل حركة سياسية جديدة يضعف الدعم اخلارجي 
لذلك التيار، ألنه يعني أن دحالن بات خارج فتح التي ُتعد 

املنظومة األساسية لرئاسة منظمة التحرير، وربام السلطة.
انتخابية  قوائم  لتشكيل  االستعداد  هو  الثاين:  اخليار  بينام 
قادرة عىل منافسة قوائم فتح الرسمية يف أي انتخابات قادمة، 
املحلية.  لالنتخابات  أم  الترشيعي،  واملجلس  للرئاسة  سواء 
ملواجهته  ويستعد  مازن  أبو  الرئيس  لقلق  مثري  احتامل  وهو 
بتوجيه "رضبات استباقية" لشخصيات فتحاوية خترجها من 

املنافسة يف حال إجراء االنتخابات.
ثانياًا- التحول بحركة “محاس”: 

كثرية  حتديات  الراهنة  املرحلة  يف  محاس  بحركة  حتيط 
داخلًيا  التموضع  إلعادة  سعيها  ظل  يف  األصعد  كافة  عىل 
انتخاباهتا  إنجاز  من  “محاس”  متكن  من  وبالرغم  وإقليمًيا، 
الداخلية، متجاوزة عدة عقبات، عىل رأسها التباعد اجلغرايف 
تتسم  أخرى  حتديات  هناك  أن  إال  األمنية،  والتهديدات 

بالنوعية لقيادهتا اجلديدة تتمثل يف:
خالد  َمثَّلها  تارخيية  قيادة  من  القيادي،  االنتقال  حتدي   -
طوال  احلركة  أداء  عىل  اخلاصة  بصمتها  هلا  وكان  مشعل، 
عقدين، إضافة إىل أن القيادة اجلديدة التي تتمثل يف إسامعيل 
هنية تتموضع جغرافًيا يف قلب احلصار، وما يستتبع ذلك من 

حتديات معقدة.
احلركة،  مكونات  بني  الداخيل  التوازن  إدارة  حتدي   -
الداخل  بني  القيادي  األداء  تنظيم  تسميته  يمكن  ما  وخاصة 

واخلارج.
مضطربة  إقليمية  أجواء  يف  السيايس  امللف  إدارة  حتدي   -

واستهداف إقليمي ودويل للحركة.
محاس،  حلركة  الداخيل  التحول  خلطوات  واستكاماًل 
تم هيكلتها  والتي  اجلامعة،  السياسية  وثيقتها  فقد  أصدرت 

ظل  يف  مبادئها  عن  التخيل  دون  احلركة  مستجدات  لرتاعي 
مرونة يف العمل السيايس القائم بام تضمنته من ختٍل عن عدد 
القبول  عىل   20 الت  بندها  يف  جاء  ما  مقدمتها  يف  املبادئ  من 
ارتباطات  التحلل من أي  حدود 4 يونيو1967، فضاًل عن 
كحركة  نفسها  وتقديم  املسلمني"  "اإلخوان  جلامعة  سياسية 
التي متر هبا اجلامعة يف  البنيوية  األزمة  وطنية؛ خاصة يف ظل 
خمتلف  بني  السياسية  املواقف  يف  هوة  من  خلفته  وما  مرص 
أطراف اإلقليم، وهو ما دفع بحامس لفك االرتباط مع مجاعة 
مسبق  كرشط  ودولية،  إقليمية  تفامهات  عىل  بناًء  اإلخوان 
نية الستكامل  كبادرة حسن  أو  اخلارجية  الستئناف عالقاهتا 
مرصية،  برعاية  الفلسطينية   - الفلسطينية  املصاحلة  جدولة 

وذلك لعدة اعتبارات:  
 - اعتبارات داخلية:  تفاقم األوضاع االقتصادية يف قطاع 
التي  العقوبات  أعقاب  يف  السيام  مسبوق،  غري  بشكل  غزة 
فرضها عباس عىل قطاع غزة رًدا عىل الرفض السابق حلركة 
محاس حل "اللجنة اإلدارية" التي شكلتها إلدارة شؤون قطاع 
لعمل  إعاقة  السلطة  قيادة  اعتربهتا  التي  اخلطوة  وهي  غزة، 
باإلضافة  اهلل.  احلمد  رامي  يرأسها  التي  "التوافق"  حكومة 
إمدادات  فواتري  السلطة يف سد  إسهام  تقليص عباس يف  إىل 
عن  نتج  وما  إرسائيل.  من  غزة  عليها  حتصل  التي  الكهرباء 
ذلك من تداعيات سلبية عىل املستوى الصحي والبيئي، وهذا 
ما جعل قيادة محاس يف غزة معنية بتأمني مصدر آخر لتعويض 
اللوجيستية  واإلمتتدادات  الكهرباء  إمتتدادات  يف  النقص 
األخرى، مما جعلها معنية بالتوجه إىل مرص عرب بوابة دحالن.
- اعتبارات إقليمية : وهو ما مثلته األزمة اخلليجية األخرية 
حلركة  اإلقليمية  التحالفات  شبكة  عىل  مبارشة  تأثريات  من 
احلضور  عىل  احلركة  اعتامد  تقليص  فرضت  والتي  محاس 
معسكر  جعلت  املرصية  الرعاية  أن  كام  القطاع.  يف  القطري 
إعادة  مشاريع  تنفيذ  حول  تصوًرا  هناك  أن  يعلن  دحالن 
دحالن  وأن  خاصة  قطر.  تنفذها  التي  تلك  غرار  عىل  إعامر 
ذو ارتباط وثيق باإلمارات مما جيعل كلفة تنفيذ هذه املشاريع 

تتحملها الدول اخلليجية األعضاء يف املحور املقاطع لقطر.
مساعي  بجدولة  يتعلق  ما  وهو  اقتصادية:  اعتبارات   -
الستكامل  كرشط  الفلسطيني  الصف  ووحتتدة  املصاحلة 
الطرح  سياق  يف  تأيت  والتي  االقتصادية.  األجندة  متطلبات 
اإلرسائييل  لرزمة املساعدات اجلديدة التي ستقدمها للسلطة 
التحتية  بالبنى  املشاريع ذات صلة  إىل  باإلضافة  الفلسطينية، 
البنى  للمياه والكهرباء يف غزة أيًضا، خاصة وأن تعزيز هذه 
الطرح  إىل  باإلضافة  البيئية.  تأهيل غزة وحل مشاكلها  يتيح 
"ترقوميا"، وما يلحق به من  اخلاص بإقامة جممع صناعي يف 
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حمطة للنفط وخمازن كثرية لتخزين املعدات حتى خروجها من 
اجلمرك. إضافة إىل مرشوعات تطهري مياه الرصف الصحي 
والفلسطيني،  اإلرسائييل  اجلانب  يف  تطهري  منشآت  وإقامة 
التارخيي الذي وقعه يف السنة املاضية  إتفاق الكهرباء  كذلك 

منسق العمليات يف األرايض مع السلطة الفلسطينية. 
- انعكاسات حمتملة لتحوالت الداخل:  

واخلارجية  الداخلية  واملتغريات  األحداث  لتداخل  نتيجة 
بنا  إذ  ومحاس"،  فتح  "حركتي  الفلسطينية  القضية  بفاعيل 
بالداخل  األخرية  التحوالت  لنتاج  حمتملة  انعكاسات  أمام 
"املصاحلة"،  بعد  ما  سيناريوهات  من  يتبعها  وما  الفلسطيني 
فإما النجاح، أو الفشل، أو استمرار الوضع القائم، ولكن وفق 
لتقاسم وظيفي فئوي، ومن ثم نحن أمام ثالثة سيناريوهات:

- السيناريو األول: إعادة بناء الوحدة الوطنية 
الداخل؛  شهدها  التي  النوعية  التحوالت  من  الرغم  عىل 
احلوار  لغة  وتبقى  عميقة،  الفلسطيني  االنقسام  أزمة  أن  إال 
إهناء  نحو  الرئيسية  الركيزة  هي  الفلسطيني-الفلسطيني 
االنقسام، وعىل الرغم من أن احلوارات التي تقود إىل الرشاكة 
السياسية مل تبدأ بعد،  إال أن املصاحلة احلالية تنطلق من مقاربة 
التنفيذ خطوة وراء أخرى دون توافق عىل خط النهاية، إذ بعد 
بحث  يتم  السلطة،  ملؤسسات  تسلمها  عرب  احلكومة  متكني 
لكل  السياسية  الرشاكة  أسس  عىل  األخرى  القضايا  كافة 
يف  والتفرد  اهليمنة  حقبة  ينهي  بام  السيايس،  احلقل  مكونات 
قد  ما  وهو  القطاع،  أو  الضفة  يف  سواء  الفلسطيني،  القرار 
ينتهي به إىل إقرار سيناريو إعادة بناء املرشوع الوطني اهلادف 

إىل توحيد الصف الفلسطيني. 
- السيناريو الثاين: التقاسم الوظيفي واملحاصصة

بالنظر إىل املآالت التفاوضية بني "فتح" و"محاس" نجد أن 
مضموهنا يسعى للمحاصصة يف مؤسسات السلطة، ويرجع 
فشل جهود احلوار واملصاحلة السابقة لفشل التوافق يف تطبيق 
ما تم االتفاق عليه وتتغلب املصالح احلزبية والتفرد واهليمنة 

عىل املصالح الوطنية وتأسيس رشاكة سياسية.
حتت  احلركتني  بني  الفئوي  الوظيفي  فالتقاسم  ثم،  ومن 
مظلة حكومة واحدة قد يكون إحدى سيناريوهات االتفاق 
إفشال  مسؤولية  حتمل  الطرفني  من  كاًل  جينب  ألنه  األخري، 

يف  ونفوذمها  قوهتام  مواقع  عىل  ويبقي  املصاحلة،  جهود 
موظفي  وجود  خالل  من  القطاع،  يف  السلطة  مؤسسات 

احلركتني فيها. 
عىل  خطًرا  تشكل  قد  املحاصصة  هذه  أن  نجد  باملقابل؛ 
إذ إهنا ختلق نوًعا  القانون،  التي حتكم وفق  الداخلية  السلطة 
األمر  وأمنية،  مدنية  مؤسسة  كل  داخل  "االزدواجية"  من 
الذي هيدد بمحاولة حسمها من هذا الطرف أو ذاك يف مرحلة 
 .2007 بعام  حدث  مما  كارثية  أشد  تكون  قد  بطريقة  ما 
أن  املحاصصة،  بسيناريو  األخذ  حال  يف  األجدر  فمن  لذا، 
اخلاصة  للجنة  موجهة  وأسس  معايري  عىل  أواًل  التوافق  يتم 
بالتوافق  القطاع  يف  السلطة  موظفي  أوضاع  وتنظيم  بدمج 
واملهنية  الكفاءة  تراعي  أسس  وعىل  هتميش،  دون  الفصائيل 

واالحتياجات الفعلية من املوظفني يف كل مؤسسة.
- السيناريو الثالث: إعادة إنتاج االنقسام

مؤيدي  ورغبة  واملؤسيس،  الشعبي  الدعم  توفر  رغم 
"فتح" و"محاس" بإمتام املصاحلة، إال أن مسار الفشل مطروح 
العتبارات عدة خالًفا للخربات التارخيية، أمها انشغال طريف 
االنقسام بعملية تطبيق هدف متكني احلكومة دون وجود فهم 
مشرتك للتمكني وآلياته، واستمرار اإلجراءات العقابية التي 
عدة  ملفات  وجود  إىل  إضافة   ، القطاع  ضد  السلطة  اختذهتا 
السلطة  من  كل  سالح  بني  العالقة  كقضية  خالفية،  وقضايا 
ظل  يف  للحكومة  القادم  السيايس  والربنامج  واملقاومة، 
تأجيل بحث قضايا تطوير املنظمة إىل ما بعد تسلم احلكومة 
مؤسسات السلطة يف القطاع، فضاًل عن الضغوط اخلارجية، 
رشوط  فرض  حتاول  التي  واألمريكية،  اإلرسائيلية  وخاصة 
عىل  السيايس  النظام  مؤسسات  يف  "محاس"  مشاركة  عىل 

مستوى احلكومة واملنظمة.
ومصالح  حسابات  تباين  من  الرغم  فعىل  املجمل؛  يف 
األطراف الفلسطينية بتحوالهتا الداخلية، إال أن فرص نجاح 
طريف  مصالح  التقاء  ظل  يف  كبري  التحوالت  تلك  مآالت 
االنقسام مع اتفاق القاهرة األخري للمصاحلة 2017، ليصبح 
التساؤل احلايل: هل سيوجه قادة الشعب الفلسطيني حتوالته 
النوعية نحو إعادة توحيد الصف، أم أن األمر ال خيرج عن 
فتح  بني  شخصية  ملفات  لتسوية  برمجاتية  مناورة  جمرد  كونه 

ومحاس؟!. 


