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 ACT -فريق األزمات العريب
األعضاء الدائمون 

 

 فريق األزمات العريب
Arab Crises Team- ACT 
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 جواد احلمد

 األردن )رئيس الفريق(   -رئيس مركز دراسات الشرق األوسط 

 قاصد حممود
الباحث االسرتاتيجي، والنائب األسبق لرئيس هيئة األركان 

 األردن  -املشرتكة يف اجليش العريب 

 حممد العدينات
 األردن   -تطوير القطاع العام األسبق أستاذ االقتصاد ووزير  

 نظام بركات 
 األردن  -أستاذ العلوم السياسية

 عاطف اجلوالين

 األردن  -الكاتب واحمللل السياسي

 مصطفى عثمان
السابق للسودان يف وزير اخلارجية السوداين األسبق واملمثل  

 السودان   -جنيف يف    األمم املتحدة 

 حامد القويسي
 مصر  -بريطانيا  سواس يف أستاذ العلوم السياسة يف جامعة  

 صباح الياسي 
 العراق  -أستاذ اإلعالم السياسي والدبلوماسي األسبق

 ايمسي األسعد
 األردن  -مركز دراسات الشرق األوسط 

 )مقرر الفريق(

 



 

 

1 

 أزمة املصاحلة الفلسطينية .. األبعاد واملخرج
 رج
 

 األبعاد واملخرج...  أزمة املصاحلة الفلسطينية 
 2023كانون الثاين/ يناير  

 احملتوايت  قائمة
 

 3 ............................................................................................ امللخص التنفيذي 

 7 ...................................................................................... املدخل املوضوعي   :لا و أ

 10 .................................................................... اثنياا: خلفيات األزمة وأسباهبا ودوافعها

 15 ................................................................................ اثلثاا: توصيف األزمة احلالية 

 18 ................................................................. رابعاا: أطراف األزمة املباشرة وغري املباشرة 

 21 ................................................................................ خامساا: سيناريوهات األزمة 

 28 ........................................................................ سادساا: تصّورات اخلروج من األزمة

Executive Summary .......................................................................... -- 

 

 



 



 

 

3 

 أزمة املصاحلة الفلسطينية .. األبعاد واملخرج
 رج
 

 
 

 امللخص التنفيذي
يف مركز    ACT  - فريق األزمات العريب  ، والذي يعّده يتناول هذا التقرير االسرتاتيجي أزمة املصاحلة الفلسطينية

أبعادها، ويناقش مواقف يتناول  ، و خلفيات األزمة وأسباهبا ودوافعهاالتقرير    ، ويستعرضدراسات الشرق األوسط
خمتلف األطراف املباشرة وغري املباشرة من املصاحلة، كما يقدم رؤيته ألبرز السيناريوهات احملتملة وخيارات األطراف  

يف ضوء انسداد مسار املصاحلة الفلسطينية بعد مرور أكثر من سبعة عشر عاماً على توقيع   ، وذلكابلتعامل معها
بني القوى الفلسطينية، ومرور مخسة عشر عاماً على االنقسام السياسي واجلغرايف بني اتفاقات وتفامهات متعددة  

 .قطاع غزة والضفة الغربية
على    املصاحلة حاجة للنضال الوطين الفلسطيين وللشعب الفلسطيين وللفصائل الفلسطينية  ويعتقد الفريق أنّ 

د مالمح املخرج املمكن يف ضوء التجربة مصاحلة، وحيدّ   رؤية واقعية وطنية للشروع مبسارويسعى إىل تقدمي  ،  حّد سواء
 .يف ضوء متطلبات املراحل القادمة احملتملة للقضية الفلسطينية والواثئق اليت مت التوصل إليها 

التقرير   تناول  ودوافعهاوقد  وأسباهبا  األزمة  إىل  خلفيات  إضافة  املصاحلة  ،  حماوالت  هبا  مرت  اليت  املراحل 
مببادرة من الرئيس الذي مت    2022تفاق اجلزائر عام  انتهاء اب،  2005إعالن القاهرة األول عام  من  بدءاً    الفلسطينية

واليت   إشكاليات جوالت حوارات املصاحلة واالتفاقيات املوقّعة بني األطراف، كما تناول  اجلزائري عبد اجمليد تبون
مة واملفاوضات مع االحتالل اإلسرائيلي، وجود خالف بني مواقف األطراف املشاركة خبصوص املقاو كان أبرزها  

للتطبيقو  األفهام  الكاملة،    ،تباين  املصاحلة  إرادة جادة ابجتاه حتقيق  استمراروعدم وجود  إىل  االنتقادات    إضافة 
 .مما عّزز عدم الثقة جبدية هذه املصاحلات شعبياً  ،واالهتامات بني األطراف املشاركة يف املفاوضات

انقسام الشرعية    أسباب جوهرية تدفع للتفكري اجلاد ابملصاحلة الوطنية الفلسطينية، وأمهها   ةالتقرير إىل عد   ويشري
تعّثر املفاوضات السياسية  ، و الفلسطينية واملؤسسات الفلسطينية بني حكومة محاس وبني رائسة السلطة الفلسطينية

نيني، واحلاجة اىل مواجهة وطنية شاملة  ، واجتاهات احلكومة اليمينية الفاشية يف إسرائيل ضد الفلسطيمع إسرائيل
تعاظم  إضافة إىل ، وتراجع حماوالت التّوصل إىل تسوية سياسية للقضية الفلسطينية،  وموّحدة لوقف هذه السياسات

 بني الفرقاء. املصاحلة  أوالضغوط العربية والدولية على األطراف الفلسطينية، سواء لتشجيع االنقسام 

على    ويركز احلالية  توصيفالتقرير  السياسي    األزمة  املستوى  أبعادها على  واستعراض  الفلسطينية  للمصاحلة 
هلذه األزمة، مؤكداً على أّن هذه    املباشرة وغري املباشرة  مواقف األطراف  يناقشواألمين والعسكري الفلسطيين، كما  

مواقفو إقليمية  و داخلية    األطراف تستند  السياسي  بعضها  دولية،  الربانمج  و الوطين  على  التفاوض  على  أخرى  ، 
 .تتدخل الستخدام أزمة املصاحلة ملصاحلها الذاتيةاثلثة و  ،االحتالل اإلسرائيلي واالتفاق مع

 
 For English Executive Summary Refer to the End of the Report… click here. 
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مثة جمموعة من السيناريوهات احملتملة ملستقبل أزمة املصاحلة الفلسطينية وإعادة ترتيب البيت    التقرير أنّ   ويبني 

ين، وبعد دراسة العوامل املؤثرة واحملددات احلاكمة ملسار املصاحلة الوطنية الفلسطينية، ويف ضوء الفلسطي  الداخلي 
  " إجناز املصاحلة"التقرير أن فرص حتقق السيناريو األول    يرى  ،2024-2023التغريات احملتملة للعامني القادمني  

كرد فعل منظم وموحد على   ت ديناميكيتها ابلتحركيف حال بدأ  2023ممكنة، لكّنها قد أتخذ وقتاً أكثر من العام  
 .الفلسطينينة ضد خمتلف األطراف واملكوانت والعنفية  اإلجراءات اإلسرائيلية احلادة  

الثاين  التحليل أن    ويُظهر  الفرقاء"فرص حتقق السيناريو    " التهدئة والتعايش وابتداع آليات تنسيق حمددة بني 
ممكنة، خاصة أنه ال يتطلب تقدمي تنازالت حمددة من األطراف الفلسطينية لتحقيق احلّد األدىن من التوافق الوطين، 

سهم يف تعزيز  وال يتطلب تغيرياً يف واقع املؤسسات الفلسطينية، ويؤجل استحقاق االنتخاابت إىل وقت الحق، ويُ 
ني املتطرف اإلسرائيلي، ويوفر فرصة لتحسني أجواء الثقة بني اجلبهة الداخلية الفلسطينية يف مواجهة سياسات اليم

 األطراف الفلسطينية، كما حيّد من حالة التنافس والتنازع يف الساحة الفلسطينية. 
الثالث  وقد ال حيظى   الفلسطينية"السيناريو  املصاحلة  األزمة يف  حالة  هو"  استمرار  االستمرار كما    ،بفرص 

ت امليدانية والسياسية والقانونية يف اإلجراءات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني، يف مقابل  ألسباب عديدة، أمهها التحوال
حتّوالت مهمة يف مشال الضفة الغربية بتشكيل جمموعات مسلحة فلسطينية عابرة للفصائل، وقادرة على حشد أتييد 

 حاضنة شعبية.
سي فلسطيين ملواجهة إجراءات وسياسات احلكومة  االجتاه حنو وحدة ميدانية وبرانمج سيا"  أما السيناريو الرابع

، فإنه يشّكل ضرورة واقعية يف التعامل مع املتغري يف احلكومة اإلسرائيلية، وال يكّلف الفصائل "اإلسرائيلية اجلديدة
الفلسطينية تقدمي تنازالت أبّي شكل، كما حيقق لكل الفصائل مكاسب شعبية، ويوفر حلركة فتح والسلطة ورقة  

س ينجح يف كسر حّدة  ضغط  قد  أنه  وشعبياً، كما  سياساً  إليها  احلاجة  أبمّس  متثيلية هي  ووحدة  وشعبية  ياسية 
يف   الثقة الشعبية هبذه الفصائل املشاركة  زز التوجهات اإلسرائيلية العنصرية والعنفية ضد الشعب الفلسطيين، مما سيع

احلة أوسع ووحدة أفضل على صعيد امليدان والسياسة، ، ويفتح الفرصة لتطوير احلالة الوطنية حنو مصهذه املواجهة
ودعم الربانمج  ولذلك فرمبا يكون هذا السيناريو خياراً واقعياً عملياً قليل الكلفة السياسية، لكّنه حيمل فرصاً خلدمة  

 توحيد حركة فتح املنقسمة على نفسها.  ويساهم يف توسيع فرصة ، الوطين املوحد
السيناريو    رصة التطور أيضاً من خالل حتقق السيناريو الثاين زمنياً، حيث قد يتطوركما حيظى هذا السيناريو بف

، ابجتاه حتقق ، على أرضية املواجهة الشاملة مع احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة2023أواسط العام    الثاين حال وقوعه
 . السيناريو الرابع

ة الوطنية الفلسطينية متاحة بعدة اجتاهات، وأن فرص  ولذلك فقد وجد الفريق أن الطريق أمام إهناء أزمة املصاحل
جناحها إن توفرت اإلرادة الفلسطينية من الفرقاء ممكنة، وأن تعويقها من األطراف األخرى املباشرة وغري املباشرة 

 سيكون عسرياً يف حال مل تتعاون معها أي أطراف فلسطينية ذات صلة. 



 

 

5 

 أزمة املصاحلة الفلسطينية .. األبعاد واملخرج
 رج
 

 
؛ فهي ضرورة  وطنيةللخروج من األزمة على أّن املصاحلة الوطنية ضرورة    اقرتحهاالتقرير يف التصورات اليت  يؤّكد  و 

النضال من  ومتنوعة  موحدة  جبهود  االحتالل  وإهناء  والعودة،  التحرير  للفصيلني واملقاومة  ملشروع  ضرورة  وهي   ،
الفلسطيين بشراك   ،فتح ومحاس  ، األكربين الوطين  املشروع  الدعم  كذلك  ة حقيقية، وهي  لقيادة  ضرورة الستئناف 

 ضد االحتالل اإلسرائيلي.الفلسطيين  للقضية والشعب والنضال الوطيّن    ،العريب واإلسالمي والدويل، الرمسي والشعيب
حتقيق وقائع تبعث األمل وتغّذيه قوالً وفعالً لدى أبناء الشعب  كذلك يف إطار  تظهر أمهية املصاحلة وضرورهتا  و 

ين يف الداخل ابلتحرر من االحتالل اإلسرائيلي، ويف اخلارج ابلعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة كاملة الفلسطي
على تقدمي    ACT  -، األمر الذي شّجع فريق األزمات العريب على أرض فلسطني احملررةالسيادة وعاصمتها القدس  

 ذكر. مالمح للمخرج من هذه األزمة وفق خمتلف املعطيات آنفة ال
يف هنايته أبرز مكّوانت املخرج املقرتح مبراحله املختلفة، وهي: قيام حوار فلسطيين    يُلخص  التقريرفإن  ولذلك  

عقد مؤمتر وطين فلسطيين و ،  ل يف تطبيق املصاحلةإعداد وثيقة مهنية تتضمن مكان النزاع واخللو دائم صريح ومسئول،  
التفاق على بلورة "اهلدف الوطين االسرتاتيجي ابلتحرير والعودة"، او عام حتت شعار "الوحدة الوطنية وملّ الشمل"،  

تشكيل حالة وطنية مجاعية  و ،  للمشروع الوطين الفلسطيين   التوافق على برانمج وطين يكّمل ويؤطر األهداف املركزيةو 
لفلسطيين بني  جامعة للكل اقيادية نضالية  البحث عن صيغة  و للقوى والفصائل الفلسطينية على القواسم املشرتكة،  

الوطين و الفصائل،   امليثاق  أقرها  اليت  الفلسطينية  الوطنية  ابلثوابت  الفلسطينية  والفصائل  التحرير  منظمة    متّسك 
ومنظمات اجملتمع  والقوى السياسية واجملتمعية ضمان حرية العمل السياسي يف إطار القانون لألحزاب  و ،  الفلسطيين

)منظمة    بكل مؤسساته  أداء النظام السياسي الفلسطيينعلى  دور الرقابة    املدين، ومتكني قوى اجملتمع من ممارسة 
عرب   التحرير الفلسطينية، السلطة الوطنية الفلسطينية، احلالة الفصائلية، وأي أشكال أو هيئات يتفق عليها الحقاً(

 مة لذلك.ووفق الصيغ واإلجراءات القانونية املنظّ  ،املمارسة احلرة للتعبري عن الرأي
  



 



 

 

7 

 أزمة املصاحلة الفلسطينية .. األبعاد واملخرج
 رج
 

 
 أزمة املصاحلة الفلسطينية .. األبعاد واملخرج 

 
 

 املوضوعي للتقرير  دخل: املأولا 
تفامهات  و على توقيع اتفاقات    عاماً   عشر   سبعة كثر من  أيف ضوء انسداد مسار املصاحلة الفلسطينية بعد مرور  

على االنقسام السياسي واجلغرايف بني قطاع غزة والضفة    عاماً   مخسة عشر ، ومرور  بني القوى الفلسطينية  متعددة 
زمة  أيف هذا التقرير    يف مركز دراسات الشرق االوسط يف األردن،  ACT  -العريب   زمات الغربية، يتناول فريق األ

ىل مالمح املخرج املمكن والواقعي إلتوصل يف هنايته  املصاحلة الفلسطينية كإحدى األزمات العربية املستعصية، وحياول ا 
 .زمةمن هذه األ

ب الصدع الفلسطيين شاركت فيها كل القوى الفلسطينية يف الداخل  أ ن جهود وحماوالت ر أ  هجيدر ذكر مما  و 
حزبية   الفلسطينية  الساحة  يف  الناشئة  القوى  وبعض  املستقلني،  من  والعديد  فصائليةأواخلارج،  بلغت    ،و  واليت 

أ منمبجموعها  ر   أربع عشرة  كثر  على  العربية  الدول  من  والعديد  واليمن أ جهة،  وليبيا  واألردن  وقطر   سها مصر 
  ، إضافة اىل تشكيل جلنة متابعة عربية من وزراء خارجية مخس دول عربية أيضاً واجلزائر والسودان وسوراي والسعودية
ىل تفامهات  إوقد مت يف هذه احملاوالت واجلهود التوصل    اً،كما حاولت ذلك تركيا أيضعرب جامعة الدول العربية،  

 .اتفاقاً ثالثة عشر ثر من أكواتفاقات بلغت 
و  أبل حققت بعض اإلجنازات املرحلية الدائمة    ،هذه اجلهود مل تذهب عبثاً ومن اإلنصاف اإلشارة إىل أن  

ىل قواعد قوية لربانمج سياسي مشرتك بني خمتلف األطراف الفلسطينية يف إمبا يف ذلك النجاح ابلتوصل    ،املؤقتة
، 2007وطنية يف ضوء اتفاق مكة لعام  نت من تشكيل حكومة وحدة  ، ومتكّ 2006وثيقة الوفاق الوطين لعام  

كما مت تنفيذ جزء مهم من املصاحلات االجتماعية يف قطاع غزة يف ضوء  رغم أهنا استمرت ألقل من شهرين فقط،  
ن من بناء آليات مستمرة ووقائع حقيقية تنهي االنقسام وحتقق  ، لكنها ابحملصلة مل تتمكّ 2009اتفاق القاهرة لعام 

ته، كما تسبب  ل النظام السياسي الفلسطيين برمّ مر الذي عطّ من الوحدة الوطنية، األ  وابلتايل نوعاً   ،املصاحلة الوطنية
مين يف الضفة  مام العامل، انهيك عن تفاعالت االشتباك الداخلي األ  أ إبرابك املوقف السياسي الذي بدا منقسماً 

 .واملسلح أحياانً  ،وقطاع غزةالغربية 

، وذلك رغم  عاماا   17يتناول هذا التقرير أزمة املصاحلة الفلسطينية اليت مضى عليها أكثر من 
ي "وثيقة الوفاق الوطين" ليستند  ىل إطار سياسي سّ إاتفاقية مصاحلة والتوصل    13توقيع أكثر من  

الفلسطينية إليها الربانمج السياسي املشرتك للمنظمة والسلطة والعمل املشرتك بني القوى والفصائل  
 يف مواجهة الحتالل اإلسرائيلي حىت إهنائه وحتقيق العودة لالجئني والشتات الفلسطيين. 
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تحقيق  مل لدى الشعب الفلسطيين بالعملية هلذه اجلهود واالتفاقات حالة من خيبة األ لة  لت احملصّ وابلتايل شكّ 

كما يطالب الكل    ،هنائه وبناء الدولة املستقلةإو   اإلسرائيلي  د الصفوف ملواجهة االحتالل مصاحلة وطنية حقيقية توحّ 
العديد من التنازالت احلزبية والفئوية    طرافالفلسطيين مبن فيهم الذين يوقعون على هذه الواثئق، واليت قدمت فيها األ

خرها حماولة جتديد النظام السياسي ابنتخاابت عامة وشاملة يف الداخل واخلارج آبل والسياسية املهمة، واليت كان  
 . ساساً أإلجراء انتخاابت مل تتم لظروف تتعلق بقيادة حركة فتح    2020نبول لعام  طسإ و حوار  أفيما عرف ابتفاق  

انهيك   ،كما تعاين كل القوى سياسياً   ،واجتماعياً   ى شكل انقسام يعاين منه الشعب اقتصادايً وظل احلال عل
و مسلحة فردية  أعن إشكاليات عمل املقاومة يف ظل استمرار التنسيق األمين مع االحتالل ضد أي مقاومة شعبية  

ودخلت يف حالة أزمة    الفلسطينية الكاملة قد فشلتن جهود املصاحلة الوطنية  لتايل ميكن القول أبابو فصائلية، و أ
ا يف هذا التقرير ويف هذه املرحلة  ال بد من البحث عن خمرج هل  أنه  ACT  - زمات العريبحقيقية، واليت وجد فريق األ

 احلرجة. 
راسة  لكن الد  ،ىل كثري من املعوقات والعوامل اليت تسببت بذلكإيشري الكثري من اخلرباء والقادة الفلسطينيني  

ن أ، و ساسي هو سبب فلسطيين أساساً ن السبب األأاملعمقة ومتابعة تفاصيل االتفاقات واآلليات اليت تبعتها تؤكد  
ن  أطراف فلسطينية، وليس بشكل مباشر، ولذلك ميكن القول  أا يتم عرب  إمن  ،ن حصلإ،  تدخل األطراف األخرى

، وهذا ال يقلل من أتثري  يف تعطيلها  هم هو العامل األكرب واأل  فلسطينياً رادة والنية احلامسة لتحقيق املصاحلة  غياب اإل
غري الراغبة يف هذه املصاحلة العتبارات    كا وبعض الدول العربية واإلسالمية ريالعوامل األخرى املتعلقة إبسرائيل وأم 

 .ُقطرية خاصة 
اجلهات املعنية ابالرتقاء مبوقفها   نّ أ  ، ومعرفع اليوم كمطلب شعيب فلسطيين ملحّ يُ املصاحلة الوطنية   ن موضوع إ
خرى تعلن يف كل مناسبة استعدادها العملي ملغادرة العزلة ىل منصة املوقف التارخيي املطلوب هي األ إللتقدم  الوطينّ 

ن الواقع  أال  د، إكيان وطين موحّ   والتشرذم واالستعداد لالندماج واكتساب املشروعية الدستورية والشعبية يف إطار
حدامها يف رام هللا إ  :يشي أبمر آخر، حيث تضرب فكرة مركزية السلطة والقوة يف بيئتني خمتلفتني   امليداينّ   العمليّ 

 .خرى يف غزةواأل
فاإلرث القومي   ،للشأن الوطين الفلسطيين وتداعياته السلبية اليوم ن املصاحلة كمفردة ال تليق أن تكون عنواانً إ

واخلسائر املتمثلة بتهديد مصريي مباشر للقضية الفلسطينية    ،خ بقوافل الشهداءضمّ والوطين للكفاح الفلسطيين امل
رخيية على كل القوى الفلسطينية على اختالف توجهاهتا سرها، كل ذلك يضع هذه املفردة )املصاحلة( كمسؤولية اتأب

ملوضوع املصاحلة الفلسطينية  ن الفهم احلقيقي  أو خارجها، غري  أالفكرية واالجتماعية، سواء تلك اليت يف السلطة  
املعربّ أجيب   التارخيي  الفهم للتماثل  الفلسطينية ملعىن نكران الذات ن يبقى يف حدود  الغاية والذاكرة الوطنية   عن 

وهي يف حكم قوة القانون وحتميته يف مسار الكفاح الفلسطيين املستند على احلق التارخيي الذي   ،وااللتزام ابملسؤولية
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التنا وليست كجراحة    ، نتاج العمل الوطينإعادة  إشكال  أفهم )املصاحلة( كشكل من  زل عنه ، وهكذا تُ ال ميكن 

ن املأزق املايل الذي متر به فصائل املقاومة والنظام أىل  إو حركة شعبية، كما حيسن التنبيه  أو سلطة  أ لنظام    ية جتميل
و دولية ال تتوافق مع املشروع الوطين الفلسطيين أجندات إقليمية  أ ىل  إاحلالة الفلسطينية    السياسي الفلسطيين رمبا جيرّ 

و تتعامل مع القضية الفلسطينية وفق مصاحلها اإلقليمية والدولية والعتبارات خاصة قد ال ترتبط  أ ابلتحرير والعودة، 
 .ابلقضية وحقوق الشعب الفلسطيين يف مرحلة من املراحل 

ن ميتلك  أاملصاحلة الفلسطينية اليت أيملها الشعب الفلسطيين بشكل كامل ومستمر دون  حتقيق    من الصعب   نّ إ
 اإلسرائيلي  إبهناء االحتالل   جناز اهلدف املركزيإ لدورها احلاسم يف    أطراف األزمة اإلرادة واإلميان والثقة بتشييدها نظراً 

 التارخيية وعاصمتها القدس.  رض الفلسطينية تشمل بسيادهتا كل الشعب واأل واليت ،وبناء الدولة املستقلة
تتجاوز تراكم    ةجديدة ملوضوع املصاحلة الفلسطينية، رؤية  ىل رؤي إويعتقد أن اخلروج من هذه األزمة حباجة  

املرحلة الراهنة،  ىل اشرتاطات   إواالرتقاء عملياً   ،هي خالفات جوهرية  ن كانت فعالً إ  ،اخلالفات الداخلية اجلوهرية
ىل املزيد من سياسة التوسع والقضم لألرض الفلسطينية، وأتكيد  إ اليمني الصهيوين العنصري  انزايح  ويف املقدمة منها  

اهلوية الدينية العنصرية للدولة اليهودية، واليت هتدد حبق القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيين ابملصادرة واالستيطان 
ىل دايرهم وممتلكاهتم، إواملنع من تطبيق حق العودة لالجئني والشتات الفلسطيين    ،عدام واالعتقالوالتهجري والطرد واإل
 ىل قتل احللم الفلسطيين ابلتحرير والعودة وإقامة الدولة املستقلة. إوهي بذلك تسعى 

وسط يف هذا التقرير االسرتاتيجي حول  يف مركز دراسات الشرق األ  ACT  -زمات العريب ويتناول فريق األ
سباهبا ودوافعها، كما يتناول توصيفها أببعادها، ويناقش التقرير مواقف أزمة و زمة املصاحلة الفلسطينية خلفيات األأ

خمتلف األطراف املباشرة وغري املباشرة من املصاحلة، كما يقدم رؤيته ألبرز السيناريوهات احملتملة وخيارات األطراف  
 .عامل معها ابلت

اإل و  سؤاليقدم  عن  وللفصائل    :جابة  الفلسطيين  وللشعب  الفلسطيين  الوطين  للنضال  حاجة  املصاحلة  هل 
ن املصاحلة الوطنية ضرورة حقيقية على خمتلف املستوايت، مث يتوصل التقرير أالفلسطينية، حيث يؤكد التقرير وفريقه  

مالمح املخرج املمكن يف ضوء التجربة والواثئق اليت مت التوصل   مصاحلة، وحيدد  مبسارىل رؤية واقعية وطنية للشروع  إ
 .للقضية الفلسطينيةاحملتملة ليها، ويف ضوء متطلبات املراحل القادمة إ

  أزمة املصاحلة الفلسطينية، تبقى متصلة أساساً   ن املقاربة املفاهيمية ملوضوع املصاحلة، أو حتديداً أويؤكد الفريق  
بفكرة الشرعية بتمثيل إرادة الشعب الفلسطيين، واالتفاق على معيار النظام السياسي يف توافقه مع اشرتاطات العمل  

 .الوطين لتحرير األرض واستعادة الوطن، وكذلك ابلسياق الفكري واشرتاطاته
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 أسباهبا ودوافعها : خلفيات األزمة و اثنياا 

بداية   الفلسطينية يف  الساحة  االنقسامات على  بظهور  أساساً  الفلسطينية  املصاحلة  واتفاقيات  ترتبط عمليات 
، وما تالها  1987  عام االنتفاضة الفلسطينية األوىل    مع بداية   أعلن عن قيام حركة محاس كان قد  ات، حيث  ي التسعين

أعلنت جمموعة من الفصائل الفلسطينية و ، خاصة بينها وبني حركة فتح  ، من ظهور جتاذابت على الساحة الفلسطينية 
  عام   توقيع اتفاقية أوسلو من  وما تالها    1990  عام   معارضتها للتسوية السياسية للقضية الفلسطينية يف مؤمتر مدريد 

 ني السياسية ممثل   بدأت بوادر االنقسام واضحة بني مؤيدي التسوية و بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل،    1993
أوسلو، وبني تيار املقاومة ممثاًل حبركيت محاس واجلهاد    اتفاق   حبركة فتح وتيار السلطة الفلسطينية اليت أنشئت عقب 

على املستوايت    اإلسالمي وبعض الفصائل الفلسطينية األخرى، ومع مرور الوقت استمرت االنقسامات الفلسطينية 
 وقطاع غزة.   الغربية   متثلت بوجود حكومتني منفصلتني يف كل من الضفة و   ، غرافية السياسية واملؤسسية واألمنية واجل 

  فرض وقطاع غزة، مع    الغربية  وكذلك انقسمت املؤسسات السياسية واألمنية إىل مؤسسات فرعية يف الضفة
  أدى كومة السلطة الفلسطينية، مما حلبعد فوز حركة محاس ابالنتخاابت الفلسطينية وقيادهتا احلصار على قطاع غزة 

وظهور ، غزة  وقطاع الغربية  إىل انفصال جغرايف يعيق عملية التواصل واالنتقال بني املؤسسات الفلسطينية يف الضفة
عليها    اً متفق  الفلسطيين وتتطلب حلوالً   اليت متس حياة الشعبو   ،بعد تعمق االنقسام  ،جمموعة من القضااي وامللفات 

 . جراء االنتخاابت وغريهاإمثل رواتب املوظفني وإدارة املعابر و 

 املصاحلة الفلسطينية حماولتاملراحل اليت مرت هبا 
عته والذي وقّ ،  2005  عام األول  بدأت اخلطوات األوىل للمصاحلات الفلسطينية يف إعالن القاهرة   -1

إىل كلّ  فتح ومحاسحركتا   إضافة  وقد  من    ،  الدميقراطية،  واجلبهة  الشعبية  واجلبهة  اإلسالمي  اجلهاد 
ة ابعتبارها دخول مجيع القوى والفصائل الفلسطينية للمنظمو طالب اإلعالن إبصالح منظمة التحرير 

محاس على  حركة  فت بعد حصول  هذه اخلطوة توقّ   املمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيين، لكنّ 
ل حركة فتح،  ترحيباً من تيار مهم داخ  مل تلق    أغلبية يف االنتخاابت التشريعية وتشكيل حكومة جديدة

 دة. يف تسليم مقاليد السلطة للحكومة اجلدي ،حسب محاس  وعدم تعاون حركة فتح،
،  27/6/2006وذلك بتاريخ    ،عة من كافة الفصائل الفلسطينيةاملوقّ   "وثيقة الوفاق الوطين "صدور   -2

 هبدف االتفاق على إطار سياسي ميثل القواسم املشرتكة. 
إمساعيل    كومة احلالسلطة الفلسطينية حممود عباس ورئيس  رئيس  ل  توصّ   11/9/2006وقد تبعها يف   -3

املشار إليها أعاله،    وفاق الوطين حكومة وحدة وطنية جديدة بناًء على وثيقة ال هنية إىل اتفاق لتشكيل  
 حال دون ذلك. وحركة محاس   حركة فتح  تواصل االشتباكات بني مؤيدي لكنّ 

فتح ومحاس لوقف االشتباكات بني الطرفني  حركيت  بني    2007  فرباير  /توقيع اتفاق مكة يف شباط -4
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إمس  وتشكيل حكومة وحدة وطنية هنية،  برائسة  فيها  عوامل الحقة  ولكّن  اعيل  فأفسدت  تدّخلت 

 . فيها حركة فتح  ي استقاالت ممثلعد مت احلكومة بسّ ، وق  العالقة
ات  ييتعلق آبلوالذي فتح ومحاس حركيت يف صنعاء بني  2008 مارس /صاحلة يف آذار امل توقيع اتفاق  -5

 .الوفاق الوطين طبيق وثيقةت
بعد حرب ضروس مع    تجاء يت  وال،  2009توقيع "اتفاقية الوفاق الوطين الفلسطيين" يف القاهرة عام   -6

شنّ  اليت  اإلسرائيلية  قطاع غزة،    كبرياً   ت عدواانً القوات  املقاوم متكّ و على  من دحر   ة نت    ه الفلسطينية 
حرب حقيقية ضدها من قبل قوات  يف  االنتصار األول للمقاومة  هذا  اعترب  و فشاله يف حتقيق أهدافه،  إو 

انتهاء احلرب  إاالحتالل، ولذلك دعت مصر   مباشرة وبعد  ىل اجتماع حوار فلسطيين داخلي بعد 
 . أوالً  يسرائيلاجلانب اإل هعلنأوالذي  ،طالق النار الذي رعته مصرإوقف 

سطيين الشامل الذي عقد يف القاهرة ابتداء  لحوار الوطين الفللكان نتاجاً    ذياالتفاق الوقد مشل  
لتوجه احلقيقي  اأتكيد مشل على ، وقتها مبارك الرئيسومباشرة من  مصرية  رعاية ب 2/2009/ 26من 

إهناء  ، و قات اليت حتول دون إعادة وحدة الوطن والشعبحنو الوفاق واملصاحلة، والتغلب على املعوّ 
  ، كافة الفصائل والتنظيمات والقوى الفلسطينيةوشاركت فيه    ،حالة االنقسام الفلسطيين إىل غري رجعة

على حلول للقضااي اليت مثلت  ق  توافالد كافة املبادئ واألسس الالزمة لتنفيذ متطلبات ذلك، و وحدّ 
 . جوهر اخلالف واالنقسام

التامّ االجناح  إل و  االلتزام  على  اجلميع  وافق  املالئم    تفاق  املناخ  وتوفري  املرحلة  لتنفيذ  مبقتضيات 
متطلباهتا، والتفاعل إبجيابية مع استحقاقاهتا، على أن تتوىل جلنة عليا برائسة مصرية ومبشاركة عربية  

 .اإلشراف واملتابعة لتنفيذ هذه االتفاقية
تفعيل وتطوير  وكان هذا االتفاق تفصيلياً للغاية؛ حيث تناول مسائل متعددة وجوهرية: على رأسها  

التشريعية والرائسية  ت  النتخاابوفق أسس يرتاضى عليها اجلميع،  وإجراء ا   منظمة التحرير الفلسطينية 
م اجلميع  ا لتز او   2010/ 28/6يوم  متزامن مع حتديد موعد اثبت هلا  بشكل  واجمللس الوطين الفلسطيين  

ن عمل األجهزة  وأ شعب الفلسطيين ال يزال يعيش مرحلة التحرر الوطين  ال ن  التأكيد على أ، و بذلك
  صاحلات الوطنية وإجراء امل   ،الضفة الغربية وقطاع غزة جيب أن حيقق أمن الوطن واملواطناألمنية يف  

مجيع االنتهاكات اليت    نشر ثقافة التسامح واحملبة واملصاحلة والشراكة السياسية والعيش املشرتك وحلّ ب
ن من االنقسام  جنمت عن الفلتان واالنقسام ابلطرق الشرعية والقانونية ووضع برانمج لتعويض املتضرري 

وأتكيد حترمي االعتقال على خلفية  مباشرة،  املعتقلني حلل املشكلة  قوائم  ، وحتديد  ومعنوايً   والعنف مادايً 
فتح   لدى كل طرف من  املعتقلني  ابإلفراج عن  فوراً  والبدء  االلتزام ابلقانون،  مع  السياسي  االنتماء 

وتشكيل  ومحاس الو ،  الوفاق  اتفاقية  لتنفيذ  مشرتكة  والفصائل    من  طينجلنة  ومحاس  فتح  حركيت 
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رائسيا بتشكيلها  ويصدر الرئيس حممود عباس مرسوماً نصفها من فتح ومحاس  تسمي كلّ ، واملستقلني 

 . بعد التوافق على أعضائها
ع برعاية مصرية، وكان اتفاقاً شاماًل إلعادة توحيد وبناء السلطة  قّ ، والذي وُ 2011  عام   اتفاق القاهرة -7

فتح وبني خالد مشعل ممثاًل حلركة  حلركة    بني الرئيس حممود عباس ممثالً الفلسطينية ومنظمة التحرير  
  ، محاس، وقد متت املوافقة على تشكيل حكومة مشرتكة انتقالية إلجراء انتخاابت رائسية وتشريعية

السماح   الفلسطينية  يتحلركوكذلك  التحرير  والعمل على    ،محاس واجلهاد اإلسالمي بدخول منظمة 
املناطق يف  واألمن  النظام  حفظ  إلجراءات  مشرتكة  أمنية  جلنة  الوطنية   تشكيل  للسلطة    اخلاضعة 

عام    ،الفلسطينية القاهرة  اتفاق  يف  ورد  ما  على  توّ ،  2009والتأكيد  االتفاق تنفيذ  قف  وقد    هذا 
 .خلالفات اليت ظهرت حول رائسة احلكومة االنتقاليةبعد ا( 2011)

استقال مبوجبه   والذي   ، يف خميم الشاطئ يف قطاع غزة  2014  أبريل  /يف نيسان  تشكيل احلكومة   اتفاق -8
تسليمه و ا،  تكليف رئيس جديد هل  السلطة  إمساعيل هنية من رائسة حكومة السلطة رمسياً، ليتاح لرئيس

وأمهها   ،لتحديد مهام احلكومة اجلديدة  2014  سبتمرب /أيلول 25وتبعه اتفاق القاهرة يف  احلكومة،
  يف ذلك وعاد االنقسام  مل تنجح هللا  رامي احلمد  برائسة  اجلديدة  كومة احل  لكنّ  ،دمج األجهزة األمنية

 .من جديد بني الطرفني 
إسطنبول بني حرك  -9 العاماجتماع  و   ، فتح ومحاس  يتحوارات  الفلسطينية يف شهر  ني األمناء  للفصائل   

وابلفعل  وضع رؤية مشرتكة إلجراء انتخاابت عامة،  ل   لوصول إىل اتفاقهبدف ا،  2020  سبتمرب   /أيلول
الرئيس الفلسطيين    وأعلنت مواعيد االنتخاابت وبدأت محالت الرتشيح، غري أن  ما اتفق عليه،بدأ تنفيذ  

يف    ئها عدم موافقة إسرائيل على إجرا، حبجة  حممود عباس أصدر مرسوماً جديداً بتأجيل االنتخاابت
 قاء اآلخرين.دون التشاور مع الفر و   س،القد

أربعة  تبون، وقد مت توقيع االتفاق من    يد اجمل  مببادرة من الرئيس اجلزائري عبد   2022  عام   اتفاق اجلزائر  -10
د  وحدّ   ،وضح ترتيبات حمددة إلجراء االنتخاابت التشريعية والرائسيةأوالذي    ،اً فلسطيني  فصيالً   عشر

الفلسطينية يف منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل أمهية دخول الفصائل  أكد على  و   ،فرتات زمنية
 . مبدأ الشراكة السياسية  كيدبناء على برانمج متفق عليه، وأت  للسلطة الفلسطينية   حكومة وحدة وطنية 

 طراف األعة بني والتفاقيات املوقّ  حوارات املصاحلةجولت  إشكاليات
وعلى رأسها حركة فتح وحركة محاس،    ،اتفاقيات مصاحلة بني األطراف الفلسطينية  عشر مت توقيع أكثر من  

وشاركت معظم الفصائل الفلسطينية يف هذه اجلوالت من املصاحلة، هذا ابإلضافة إىل اإلعالانت والبياانت اليت 
احلة الفلسطينية تناولت جوالت املفاوضات خبصوص املص، وقد  صدرت عن األطراف املشاركة يف ترتيب املصاحلات
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املفاوضات عدة مواضيع مشرتكة الصادرة عن جوالت  للشعب    ا:أمهه  ،واالتفاقيات  املشروعة  التمسك ابحلقوق 

الفلسطيين يف تقرير مصريه  ،الفلسطيين الدولة الفلسطينية على أرضه  ،والتمسك حبق الشعب  التمسك ، و وإقامة 
إجراء االنتخاابت التشريعية  ، و غزة، وكذلك بني الفصائل الفلسطينيةابلوحدة الفلسطينية بني الضفة الغربية وقطاع  

إعادة تشكيل منظمة ، و مبا فيها القدس  1967عام    وتوحيد السلطة الفلسطينية على األراضي احملتلة  ،والرائسية
 .إليها التحرير الفلسطينية ودخول كافة الفصائل الفلسطينية 

خبصوص املقاومة واملفاوضات مع االحتالل اإلسرائيلي، املشاركة  بني مواقف األطراف    خالف وجود  وقد لوحظ  
وما رافقها من ظهور إعالمي وتبادل املصافحات،    ،واالجتماعات للمصاحلة الفلسطينيةتعدد االتفاقيات  وذلك رغم  

ابجتاه حتقيق    جادةلتباين األفهام للتطبيق وعدم وجود إرادة  نظراً  ؛  اً حقيقي  اً على أرض الواقع مل حترز تقدم  هالكن
ز استمرت االنتقادات واالهتامات بني األطراف املشاركة يف املفاوضات مما عزّ نفسه  ويف الوقت    املصاحلة الكاملة،

 .شعبياً  عدم الثقة جبدية هذه املصاحلات
مراحل  تشكّ كما   خالل  التملصاحلة  ا   حواراتلت  االنتخاابت  عام  منذ  الفلسطينية  عدة    2006شريعية 

يف   2007يف آذار/ مارس  تشكيل حكومته الثانية    إمساعيل هنية  حيث أعاد رئيس الوزراءحكومات فلسطينية،  
بتكليف    2007، ويف حزيران/ يونيو  خمرجات اتفاق مكة  ضوء أصدر رئيس السلطة الفلسطينية مرسوماً رائسياً 

إقالة حكومة الوحدةسالم فياض بتشكيل حكومة طوارئ   واليت ظلت متارس أعماهلا    ، الوطنية برائسة هنية  بعد 
 2009، وأعاد فياض تشكيل حكومته الثانية عام  2014حىت العام  فقط  يف قطاع غزة  كحكومة تصريف أعمال  

الثالثة عام    رئيس السلطة الفلسطينيةفه  مث كلّ ،  ومل حتظ ابلثقة الربملانية رامي لِّّف  كُ   مث   ،2012بتشكيل حكومته 
بتشكيل احلكومة  2012يف عام  احلمد هللا   يف إطار تنفيذ اتفاق    2014وأعيد تشكيلها منتصف عام  ،  أيضاً 

 ،2007لت عام  كّ من رائسة حكومة الوحدة الوطنية اليت شُ   إمساعيل هنية ابستقالته رمسياً   مبوجبهم  تقدّ الشاطئ الذي  
تشكيل حكومة جديدة   الثانية حىت  هللا  ، واستمرت حكومة احلمدوأصدر عباس مرسوماً حبلها منتصف العام ذاته

 .2019عام  حممد اشتية يف برائسة  
وكان على رأسها مصر اليت   ،شاركت أطراف عربية ودولية متعددة يف هذه املفاوضات وعمليات املصاحلةوقد 
هذا ابإلضافة إىل ،  2017و  2011و  2009و  2007 ات أعوامأهم جوالت املفاوضات مثل اتفاقي احتضنت

 عام  ، وكذلك قطر يف إعالن الدوحة 2008  عام   ،  وإعالن صنعاء 2007  عام   كل من السعودية يف اتفاق مكة
اجلزائر  2012 وأخرياً  عام  ،  فيها  مصاحلة  توقيع  مت  وليبية 2022اليت  وأردنية  سورية  جهود  هناك   ، كما كانت 

التأثري الفاعل على األطراف الفلسطينية لتنفيذ   حتقيق  لكن هذه األطراف مل تستطعوسودانية وروسية وتركية أخرى،  
أدوار   ،املّوقعة  االتفاقات  اإلقليمي ويفوكانت  إثبات حضورها  والرغبة يف  الدول  تنبع من مصاحل هذه  القضية   ها 

 ألسباب أخرى. و أ، لسطينيةالف
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 املصاحلة  احلاجة إىل  أسباب ودوافع 

 مثة أسباب جوهرية تدفع للتفكري اجلاد ابملصاحلة الوطنية الفلسطينية، وأمهها: 
 وبني رائسةنقسام الشرعية الفلسطينية واملؤسسات الفلسطينية بني حكومة محاس بعد فوزها يف االنتخاابت  ا .1

السلطة الفلسطينية وحماولة الطرفني كسب الشرعية من خالل نشاط السلطة داخل اجملتمع الدويل واألمم  
املقابل  حماولة  ، ويف  الفلسطيين لالستفادة من الدعم اخلارجي   هنا متثل الكلّ وحماولة تقدمي نفسها أب  ،املتحدة

الشرعية الفلسطينية ومناصرة الشعوب  سرائيلية على قطاع غزة كسب  مام االعتداءات اإلأمحاس بصمودها  
 ضد االحتالل اإلسرائيلي.   العربية من خالل متتعها بشرعية املقاومة

ظهرت الدعوات واملطالبات    ،ووصوهلا يف حاالت إىل اشتباكات مسلحة  ،استمرار حاالت االنقسام  نتيجة .2
وأحزاب  كذلك تدخلت قوى شعبية    الشعبية بضرورة املصاحلة بني األطراف الفلسطينية املتنافسة واملتصارعة،

 .عربية للضغط على األطراف الفلسطينية حلقن الدماء ومنع تدهور العالقات بني الفصائل الفلسطينية
قطاع غزة نتيجة احلصار  لدى كل طرف؛ فقد عاىن  األزمات املالية اليت عانت منها كل األوضاع االقتصادية   .3

وتردي الوضع املعيشي للسكان نتيجة    ،وظفني يف القطاعاملفروض عليه وعدم قدرته على دفع رواتب امل 
جتاه تيار اإلسالم السياسي، وابلتايل    دول اخلليج العريب بعض  مصر و وتغري سياسات    ،تراجع الدعم العريب

ة  ، وكذلك احنسار الدعم اإليراين حلكومة محاس بسبب موقفها من األزمة السوري جتاه قطاع غزة وسلطة محاس
 .2016  -2011خالل الفرتة  

الغربية من  و  السلطة الفلسطينية يف الضفة  املالية نتيجة مصادرة إسرائيل  من جهة اثنية تعاين  األزمة 
، ونتيجة ضعف وعدم انتظام الدعم العريب والدويل املقرر هلا، مبا يف  لعوائد اجلمارك احملصلة لصاحل السلطة
 عجز مايل واضح جعلها غري قادرة على الوفاء  مما أوقع السلطة يف  ذلك املساعدات العسكرية األمريكية،

 . ابملتطلبات اإلدارية واخلدمية واألمنية يف الضفة الغربية
  هناء تزايد الضغوط الشعبية الفلسطينية وكذلك القوى السياسية يف كل من الضفة الغربية ويف قطاع غزة إل .4

واليت تسعى لفرض    ، سادت اجملتمع اإلسرائيلياالنقسام والتوحد ملواجهة املوجة العنصرية اليمينية الدينية اليت
الفلسطيين الشعب  على  الواقع  وتوجهاته  ، انهيك عن  األمر  اإلسرائيلي  للطرف  األمريكي  االحنياز  تزايد 

 .2020حىت عام    ترامبدوانلد اليمينية يف عهد الرئيس األمريكي 
تسوية سياسية للقضية الفلسطينية،    التّوصل إىل   وتراجع حماوالت   ،مع إسرائيلالسياسية  ر املفاوضات  تعثّ  .5

تزايد الضغوط الشعبية والرأي العام الفلسطيين الرافض لفرض شروط التسوية اإلسرائيلية  نفسه  ويف الوقت  
توسيع االستيطان واملطالبة ابالعرتاف بيهودية    متثلت به السياسة اإلسرائيلية من  مباو   ،على الطرف الفلسطيين

طلب توسيع اجلهود لتوحيد الصف الفلسطيين ملواجهة االعتداءات اإلسرائيلية املتكررة على  مما ت  ،الدولة
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غزة األقصى   ،قطاع  للمسجد  االقتحام  عمليات  النشاط    ،وكذلك  اإلسرائيلية ضد  العسكرية  والعمليات 

 .داخل الضفة الغربية الفلسطيين املقاوم 
أصبح يتبلور   حيث  الفلسطينية  الساحة  على  القضية  :  شروعني مب  اخلالف  لتدويل  يسعى  األول 

  وقيادة حركة فتح،   السلطة الفلسطينية  بّنتهالذي تو   ،والدولية  الدبلوماسية الفلسطينية اعتماداً على اجلهود  
احلليفة  محاس والقوى    تبناه حركةوالذي ت  ،املسلحةو   الشعبية  مشروع املقاومة والذي يطالب ابملقاومةالثاين  و 

 . ةغز قطاع يف   معها، خاصة
مثل الشروط   من جهة، سواء لتشجيع االنقسام ،تعاظم الضغوط العربية والدولية على األطراف الفلسطينية  .6

واالدعاء بغياب طرف فلسطيين موحد    ،اإلسرائيلية على السلطة وختيريها ما بني السالم واملصاحلة مع محاس
معه و و ،  للتفاوض  والغربية  اجلهود  األمريكية  حمالضغوط  املنطقةحبجة  يف  اإلرهاب  عرف  و   ،اربة  ما  طرح 

واليت جتاوزت بنود الشرعية الدولية وقرارات   ،2019عام  الرئيس األمريكي ترامب   " من قبلصفقة القرنبـ"
املتحدة أخرى  األمم  ومن جهة  الفلسطينية،  القضية  تصفية  إىل  وتسعى  عربية  تدخّ ،  أطراف    لتشجيع ل 

إما حرصاً على املصلحة    ،لتسوية اخلالفات بني األطراف الفلسطينية  متعددة  بادراتمبصاحلة الفلسطينية و امل
 .وإما انسجاماً ورغبة يف حتقيق مصاحل هذه الدول يف ظل ظروف االنقسامات العربية، الفلسطينية

 : توصيف األزمة احلالية لثاا اث
  بسيطرة محاس على األصعب  ت صورته  االنقسام الفلسطيين الذي جتلّ   على   بصدور هذا التقرير يكون قد مرّ 

ذلك  15حوايل    غزة  قطاع وقد سبق  واالحتكاكات    عاماً،  واملناكفات  املشاحنات  أكثر من عشر سنوات من 
ركة  بني طريف األزمة الرئيسني ح   توقيع ثالث عشرة اتفاقيةالسياسية والعسكرية أحياانً )قمع واغتياالت(، وابلرغم من  

ترمجة االلتزامات  على  و   ل أزمة املصاحلة الفلسطينية ما زالت عصية على احل  إال أنّ   ،2005  عامفتح وحركة محاس منذ  
يف ظروف وبيئات دولية وإقليمية وعربية وحىت عليها  األطراف  رغم توقيع خمتلف    ،واالتفاقات إىل إجراءات عملية

وحققت النجاح تلو النجاح  ،مسح إلسرائيل إبطالق العنان لصهيونيتها وعنصريتها وعنفواهنا األمر الذي، فلسطينية
اليت مت هندستها   "صفقة القرن" من خالل    من االخرتاق   اً مزيدقت  حقّ كما    ،والتهويد  يف مشاريعها االستيطانية والضمّ 

الفلسطينية القضية  إلهناء  اإل امل   لصاحل   وتصميمها  أ  سرائيليةصاحل  حقّ دون  ألي  اعتبار  الشرعية    ي  احلقوق  من 
 برامج التطبيع مع عدد من الدول العربية بعيداً عن خط املواجهة.فضاًل عن ، الفلسطينية

املصاحلة على تعميق العديد من األزمات القائمة أصالً لدى الفلسطينيني حتقيق  انعكس هذا الفشل يف    ما ك
تعرض للحمالت العسكرية املتعاقبة واملتزامنة مع حصار خانق حرم يي  ذغزة القطاع  سواًء يف    ،وعلى كافة األصعدة

أو   الطبيعية،  احلياة  متطلبات  أدىن  من  الفلسطيين  الغربيةيف  الشعب  هدفاً   ،الضفة  اليت ابتت  القدس   وخصوصاً 
خطر األ ألهم و وا   ، فيها  لالستيطان والتهويد والقمع واالضطهاد واالغتياالت واالقتحامات والتضييق على احلياة اليومية 

ذلك   إحياء  هو  من  فرص  فلسطيين"تبديد  الفلسطينيني   ، جامع  "مشروع وطين  لدى  األمل    دفع   والذي   ،يبعث 
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ووقف    اإلسرائيلي،  إىل اجرتاح وابتكار بدائل وآليات جديدة ملقاومة االحتالل  ،خصوصاً الشباب الناشط  ،البعض  

 .واملقدساتبطشه ومتاديه ابالعتداء واالنتهاك للحقوق 
  العامل األهمّ   يعتقد أنو   ؟املّوقعة   يبقى السؤال األصعب واألهم، ملاذا ال تفي األطراف أو تلتزم ابالتفاقياتو 

إىل العوامل واألطراف   يقود   و ما وه  ،ة احلقيقية للمصاحلةرادتوفر أو امتالك اإلعدم  هو    يف إعاقة حتقق املصاحلة
ذلك    ، ويرتبطغري معنية أو غري قادرة أو غري مستفيدة من تبعات املصاحلة  أطراف أخرى  أيّ   واألسباب اليت جتعل 

القائم  أحياانً  احلركة    ،بوضعها  داخل  احلادة  واألجهزة،الواحدة  واالختالفات  األشخاص  املوقف    بني  انهيك عن 
 اإلسرائيلي الذي حياول اإلبقاء على االنقسام.

هناك أطراف عربية  بل رمبا ليست أمريكا وإسرائيل فقط من ليس له مصلحة لتحقيق املصاحلة ومنع حصوهلا، 
أو تؤثر يف الداخل    اً وتستطيع أن متارس ضغوط  ، أن تتم أيضاً   ذه املصاحلة هل وإقليمية ألسباهبا ومصاحلها ال تريد  

أن  ،الفلسطيين التأكيد على  املهم  يدركانني الرئيسي  طريف اخلالف  ومن  ال    هنا جيد  ،للمصاحلة  الزمالثمن   ان من 
 كبرية لتتحقق. نفسيهما أمام خيارات صعبة واستحقاقات  

السياسي  البيئات الفلسطينية مجيعها غري واثقة ابملسار  ابتت  و   ،على األرض بدأ يتغري  من جهة أخرى فإن الواقع
 ، إسرائيل   بتطوير بدائل وآليات ذاتية غري تقليدية ملواجهة بعض األطراف  وبدأت    ،احلايل وحالة االنسداد السائدة
مبا   ،الوطنية ملختلف الفصائلاملصاحلة يف أولوية البدائل    حيث يفرتض أن تكون   وبتأييد شعيب داخلي وخارجي،

الثمن املتوقع حتمّ   بغضّ فيها حركيت فتح ومحاس،   ولذلك يرى ،  ألن بقاء الوضع احلايل أعلى كلفة  ،لهالنظر عن 
بوابة حلالة وطنية    للمصاحلة اليت تعترب   طوق جناة ل  قد تشكّ اجلزائر وآليات تنفيذها  اتفاقية  العديد من املراقبني أن  

تطلق كافة و   ،جديدة تنقل الشعب الفلسطيين بكل مكوانته إىل مرحلة جديدة حيملها مشروع وطين فلسطيين جامع
  األرض   وحترير اإلسرائيلي    إهناء االحتالل   هوو   ، ابجتاه هدف واحدإمكاانهتا  قدراهتا و القوى والتيارات الفلسطينية  

 .للشعب الفلسطيين أفضل  سياسية وإدارية و وحتقيق ظروف حياتية  العودة تطبيق و 

 ة ـاد األزمـأبع
املعنوية والنفسية يف ظل ظروف حياتية قاسية وأزمات    الفلسطيين الشعب  قامتة على حالة    ألقت أزمة املصاحلة ظالالً 

غياب أي بوادر لوالدة مشروع وطين فلسطيين بسبب هذه األزمة اليت  يف ظل  و ،  مرتاكمة وانسداد آفاق املستقبل لقضيته 
ملوّ  بيئة وطنية  قمعية غري مسبوقة أفرزت  أمنية  بسياسات وإجراءات    على   قت حالة االرهتان واالعتماد عمّ اليت  و   ، ثة 

  ، قت حاالت االنقسام واالستيطان، وعمّ   يف التهويد والضمّ   ا مالئمة لإلمعان يف تنفيذ خمططاهت   اً رت ظروف ووفّ   ، إسرائيل 
لى املصاحل الضيقة ومطالب احلياة  ع وتراجعت مظاهر الشموخ الوطين حلساب االنكفاء    ، ونقلتها إىل احلاضنة الشعبية 

  ، وإن كانت حمدودة احلجم  ، يف اجملتمع قوى  ت املقابل ظهر ويف اليومية يف ظل اليأس من الوضع القائم وآفاق املستقبل،  
وكذلك    ، ة هذه السياسات أنتجتها السياسات العدوانية اإلسرائيلية وفشل السلطة يف مواجه   ل  ها حتمل بوادر حتوّ لكنّ 



 

 

17 

 أزمة املصاحلة الفلسطينية .. األبعاد واملخرج
 رج
 

 
اليت أحيت الروح  و   ، 2021  عام   وخصوصاً يف عملية سيف القدس   ، ومة يف مواجهة العدوان اإلسرائيلي املتكرر جناح املقا 

 . وبعثت فيها حالة جديدة قابلة للصياغة ،  دهتا مبشاعرها وآماهلا ووحّ   ، الوطنية الفلسطينية من جديد 
رت الغطاء  سياسية جسيمة ابلقضية الفلسطينية ألهنا وفّ   اً على املستوى السياسي أحلقت أزمة املصاحلة أضرار و 

الفلسطينية من قبل  اتوالتربير لكافة اخلسائر والرتاجع القضية  العربية حبجة االنقسام   العديد من   يف دعم  الدول 
 إضافة إىل دول أخرى إقليمية ودولية تراجع أتييدها ودعمها بسبب االنقسام، حىت   ،وتعدد املرجعيات الفلسطينية 

الضرر كان  و   ،فت االنقسام للهروب من استحقاقات اتفاقيات السالم أو االخنراط أبي عملية سلميةإسرائيل وظّ إّن  
القضية    إبدارة شؤون  وانفردتالفلسطينية  حيث استحوذت السلطة    ،السياسي األكرب على املستوى الفلسطيين نفسه

بغطاء   2002عام  لللسالم   ملبادرة العربية ابو  ،حل الدولتني فكرة  بو  1993عام ل  أوسلوتفاقية  ثة ابالفلسطينية متشبّ 
وفتح اجملال إلسرائيل للمزيد   ،مما أضعف املوقف الفلسطيين برمته  ،ورفض من قوى فلسطينية مهمة،  عريب ضعيف

خلق واقع  يف  جنحت  ، حيث  واالستيطان واالخرتاق للمجال العريب   من النجاحات يف مشاريعها التهويدية والضمّ 
 .يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ميكن أن  غري مناسب ألي حل سلميّ على جغرافية فلسطني وشعبها جديد 
غزة حتت احلصار والقصف واالغتياالت واحلمالت  قطاع  ف  ؛مثناً ابهظاً يف جمال األمن دفع الشعب الفلسطيين  و 

حتت قبضات أمنية شديدة من إسرائيل وحصارها   الغربية  اإلسرائيلية واإلجراءات األمنية الداخلية املشددة، والضفة 
واغتياالهتا واعتقاالهتا  وحواجزها  األمنية  الوطنية  السلطة من  و   ،وتوغلها  املقاومني   وتعتقل  تالحق  اليت  أبجهزهتا 

 . ومؤيديهم
العسكري واملقاومةوقد تكون الصورة خمتلفة   تنفيذ إسرائيل للحصار اخلانق  استمرار  الرغم من  فب،  يف اجملال 

أجزاء   ،غزةقطاع  الدائم على   الغربية  من  واملتقطع على بعض  املمنهجة   ،الضفة  العسكرية  احلمالت  وابلرغم من 
إال أن املقاومة الفلسطينية جنحت يف كل املواجهات ابلصمود والتصدي وحتقيق    ،واالقتحامات والتوغل واملالحقات

جنحت املقاومة بتطوير إمكانياهتا   كما،  ولو بشكل نسيبّ   ،ظروف عملياتية واسرتاتيجية متعادلة يف بعض األحيان
 وخلقت   ، ووصلت صوارخيها إىل كافة أحناء فلسطني احملتلة  ،جومية وأنظمة اإلسناد الصاروخي واإللكرتوينالدفاعية واهل

 .حالة من الردع املتبادل املعقول
ابتكار أساليب مواجهة وهجمات فردية ومجاعية  الغربية  كذلك فرضت هذه األزمة على الفلسطينيني يف الضفة  و 

مقا أجسام  إىل  مؤخراً  تطورت  أفرزهتا  صغرية  بعناوين جديدة  اليت شكّ ومة  القدس"البيئة   عام   لتها حرب "سيف 
ولدى   ،اليت جنحت إبحداث تغيري جوهري يف توحيد وإحياء وتفعيل روح املقاومة يف كافة أحناء فلسطني ، و 2021

من عودة مظاهر  الغربية  ما حصل يف الضفة    اليوم  لكن األكثر حضوراً   ،غالبية الشعب الفلسطيين بكافة أطيافه
، مثل عرين 2022، منذ أاير/ مايو  املقاومة املسلحة أبمناط وأساليب مبتكرة ومتنوعة ومؤثرة وبغطاء شعيب جيد

 األسود وكتيبة جنني.
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 املباشرة وغري املباشرة : أطراف األزمة اا رابع 

على أمهية الوحدة    2022وحىت عام    2005مجيع اتفاقات وتفامهات املصاحلة الفلسطينية منذ عام    أكدت 
االحتالل،    الفلسطينية ومقاومة  والتصدي  للصمود  مت كأساس  من    حيث  سلسلة  على  االتفاقيات هذه  التوقيع 

 نبول مث مؤخراً اجلزائر.طسإو  ة اتفاقيات القاهرة ومكة املكرمة والدوحها من أمهو ، والتوافقات واإلعالانت
مبواقف  يتعلق  املباشرة  وفيما  وغري  املباشرة  األزمة  ذلك  ،  أطراف  الفلسطينية،    علىوأتثري  املصاحلات  فشل 

بد أواًل من   ال ،بحث يف مواقف أطراف األزمةلل، و للمسامهة يف اخلروج بتصورات وتوصيات تسهم يف حل األزمةو 
األزمة،   أطراف  بعض  وهيحتديد  دولية،  وأطراف  إقليمية  وأطراف  داخلية  تأطراف  مواقفهها  الربانمج   ستند  على 

ملصاحلها الذاتية املصاحلة  وأطراف أخرى تتدخل الستخدام أزمة  اإلسرائيلي  والبعض على متكني االحتالل    ،السياسي
وأصبح صراعاً حملياً وإقليمياً   ، هذا الصراع دون حلّ قد طال أمد  فه،  ب منالقضية الفلسطينية للتكسّ   قةر و واستخدام  

وحتدث فيه تشققات داخلية بني   ،ودولياً، وهذا النوع من الصراعات عندما يطول أمده تتدخل فيه أطراف عديدة
قد  واقف، و هلذه امل  املبادئ هي احملدد الرئيس دون  ، وتصبح املصاحل  ذاهتا  األطراف ويف داخل األطراف واحلركات 

تؤثر بطريقة مباشرة أو غري مباشرة على   ،أو حىت شخصية  ،حركيةو حزبية،  و طرية،  قُ و إقليمية،  و دولية،      املصاحلتكون  
 . مسار األزمة

 املباشرة أولا: أطراف األزمة
املّوقعة عليها، وهي  مثة أطراف مباشرة وذات أتثري حاسم على إمكانية إهناء أزمة املصاحلة وتنفيذ االتفاقات  

 : ابألساس تنقسم إىل حمورين
 الفلسطيين والعرب  :احملور األول

الفلسطينية • ابألطراف  يتعلق  هذه    تعدّ   فيما  إىل  التّوصل  يف  األكرب  واملؤثر  الفاعل  ومحاس  فتح  حركتا 
التنظيمات   من  وحلفاء  شركاء  منهما  لكل  وابلطبع  تنفيذها،  على  قدرة  األكثر  وابلتايل  االتفاقيات، 

ن هلما أيضا  أعتقد قيادات فلسطينية  تفيما    ،للحركتني مصاحل واضحة يف املصاحلةو   ،الفلسطينية األخرى
 .طبيق املصاحلةمصاحل يف عدم ت

الغربية   علما أبن كاًل من محاس وفتح تسيطران على األرض واإلدارة احلكومية يف قطاع غزة والضفة 
  ، ، حيث تتمسك محاس ابلشرعية االنتخابية الدميقراطية2007منفردتني على الرتتيب، وذلك منذ العام  

، وشرعية املقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي،  2006وهي اليت فازت فيها يف آخر انتخاابت فلسطينية عام  
العربية والدولية لالعرتاف هبا، وقد   التحرير والشرعية  السياسية ملنظمة  فيما تتمسك حركة فتح ابلشرعية 

ه احلالة، وهو من املعّوقات اليت قد  متّكنت احلركتان من حتقيق العديد من املصاحل واملكاسب استناداً هلذ 
 تنفيذ بعض البنود املتفق عليها يف حال شعرت أهنا ستخسر بعض املكاسب. عدم تدفع أايً منهما ل
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ىل  إ يف ظل جناحهما ابلتوصل  وذلك    ، عد السبب األيديولوجي من بني أسباب عدم تطبيق املصاحلة ستب  ويُ 

أن غالبية حلفاء حركة محاس السياسيني من بني الفصائل  كما  ام،  اتفاقيات تفصيلية عديدة قابلة إلهناء االنقس 
الفلسطينية الرئيسية حمسوبون على التيار اليساري والعلماين، وبعضهم أعضاء يف منظمة التحرير، وكانوا حلفاء  

اغماتية  وتردده ترتاوح بني احلساابت السياسية الرب   ه و ضعف أ حلركة فتح لعقود خلت، ما جيعل دوافع عدم التطبيق  
 يتعلق برتكيبة القيادة للسلطة واملنظمة للمرحلة التالية من تطبيق املصاحلة.   ومبا الراهنة والفئوية  

الدولتني العربيتني األكثر أتثرياً يف مسار    ،ما األردن  وإىل حدّ   ،مصر  تعدّ   ،فيما يتعلق ابألطراف العربيةو  •
دول  دور  إضافة إىل    ح ومحاس، حركيت فت  من   القدرة للضغط على كلِّّ   اناملصاحلات الفلسطينية، كما متلك

 . خصوصا السعودية وقطر  اخلليج العريب
وحتديداً األردن ومصر    ،يف دول اجلوار  ة الفلسطينية، فإنه يتمثلمن حيث ترتيب التأثري على املصاحل و 

حبكم  ، وذلك  2011األزمة فيها عام    ندالع كان دورها فاعاًل يف السابق قبل اقد  وسوراي، أما سوراي ف 
فصائل املقاومة على أراضيها، لكن دور سوراي  واستقرار    القوية مع حركيت محاس واجلهاد اإلسالمي،  عالقتها

حتت الضغط املباشر لكلّ   تها يف اجلامعة العربية ووقوعها  جتميد عضويكذلك بعد  و   زمة،بعد بداية األ  صتقلّ 
 وانشغاهلا يف مواجهات تداعيات أزمتها. روسيا وإيران،من 

وحبكم إشرافها على األماكن  ،  فهي األقرب حبكم ارتباطها ابلقضية الفلسطينية منذ نشأهتا  أما األردنّ 
ل مؤثرة، لكّن تدخّلها يف املصاحلة كان حمدوداً  ا، وهي عوامالوجود الفلسطيين األكرب فيهحبكم  و   ،املقدسة

 بسبب استالم مصر للملف عربياً ودولياً، ورمبا فتحاوايً.
والدوليةو العربية  الساحة  على  وثقلها  مصر  وحجم  غزة،  بقطاع  وارتباطها  جوارها  حبكم  مصر    ، أتيت 

ديفيد اتفاقية كامب  توقيع  حىت  العربية  للحروب  االتفاقيات  ،  1978عام    وقيادهتا  ملعظم  واستضافتها 
 ، كطرف مهم وفاعل ومؤثر. والربوتوكوالت بشأن املصاحلة الفلسطينية

لذلك  و مع إسرائيل ومصاحل مع الوالايت املتحدة،  سالم  األردن ومصر اتفاقيات    ومن املعلوم أن لكلّ  من
ا هلذه املصاحلات مواقف الوالايت  مهما وتقييمه يف حتركّ   انوتراعي  توقع أن يكون موقفهما موازانً للكل،من املف

 .املتحدة ومصاحلهما معها
أهنا ليست دولة جوار إال أن أتثريها من  اململكة العربية السعودية، فبالرغم    ومثة أمهية كبرية كذلك لدور 

ومسامهاهتا املالية الكبرية يف كافة جماالت    ،وزهنا العريب وثقلها اإلسالميعلى القضية الفلسطينية أييت من  
الفلسطينية القضية  للمن  و   ،دعم  مكة  التفاق  ورعايتها  فرباير  شباط/  يف    ةالفلسطيني  مصاحلةاحتضاهنا 

 ، والذي لو استمر تطبيقه لتحققت املصاحلة الفلسطينية.2007
العريب وبتحالفاهتا اإلقليمية والدولية، وهي صاحبة مبادرة السالم    أتثر موقف السعودية بثورات الربيعوقد  
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وتركت األمر للقاهرة    ،الفلسطينية  ةاملصاحلوضوع  مب   هااهتمام  ، حيث تراجع2002  عام  بريوتيف  العربية  

، خاصة بعد تقارير أمنية فلسطينية ومن دول عربية، مت توصيلها أبن حركة محاس هي اليت  لتتوىل هذا امللف
 قضت اتفاق مكة. ن

ا قطر واجلزائر ضمن هذه اجملموعة، فكلّ  من  إدراج    كذلك   وميكن املايل والسياسي  قطر بسبب  لدعم 
واجل فتح ومحاس،  الفلسطينية خاصة حركيت  القضية  تقدمه ألطراف  الذي  بسبب  املستمر    احتضاهنا زائر 

  بقضية الكفاح الفلسطيين ورعايتها لوثيقة ملّ الرتباطها التارخيي  ، و 1988عام  يف الفلسطينية   إعالن الدولة
، وميكن اعتبار موقفهما داعماً للمصاحلة  2022يف تشرين األول/ أكتوبر عام    الشمل الفلسطيين يف اجلزائر 

 وذا أتثري نسيب معقول.
زرع  وقبلها إىل    1948إسرائيل على الدوام ومنذ نكبة عام  سعت  ، حيث  : اإلسرائيلي واألمريكياحملور الثاين

حيث   عديدة،  ومربرات  بعناوين  السياسية  وقواه  الفلسطيين  الشعب  أبناء  بني  واالنقسام  تكمن  الفنت 
مصلحتها االسرتاتيجية يف احملافظة على االنقسام يف الساحة الفلسطينية، وتعمل بقوة ملنع التّوصل إىل  

وإن   املصاحلة،  وتقو اتفاقات  تطبيقها،  دون  احليلولة  على  فتعمل  تستطع  الوطنية  مل  السلطة  بتهديد  م 
يف حال تّوجهها لتطبيق بعض ما اتفق عليه، ويف الغالب كانت الوالايت    ،برائسة حركة فتح  ،الفلسطينية

ع وتساعد املوقف اإلسرائيلي بتهديد الرئيس عباس أبن عليه االختيار بني محاس والسالم،  املتحدة تشجّ 
 محاس ال تلتزم ابتفاقات السالم وترفض االعرتاف إبسرائيل.ابستثناء فرتات زمنية حمددة، وذلك ما دامت  

 اثنياا: األطراف غري املباشرة
لعالقة األيديولوجية  بسبب ادواًل مثل إيران    وهي تضمّ   ،ميكن اعتبارها أهم جمموعات التأثري غري املباشر  مثة دول

ل ودعمها  الفلسطينية  القضية  من  مع  اإلسالمي كل  واجلهاد  وعسكرايً   محاس  وسياسياً  للتأثري يف وت  ،مالياً  سعى 
سعت   اال يوجد ما يشري إىل أهنّ الفلسطينية، لكن    املعلن هو دعم خط املقاومة   إيران  موقف أّن  ورغم  ،  مواقفهما

،  محاسة رمسية لتطبيق اتفاقات املصاحلة  بدِّ حيث مل تُ   ؛رمبا يكون دورها سلبياً بل  لتوقيع اتفاقية مصاحلة فلسطينية،  
، 2007خاصة بعد اتفاق مكة لعام   يف طريق املصاحلة،  عاقات هت بعض االنتقادات ومارست بعض اإلمبا وجّ ور 

  كثر أتثراً أن حركة اجلهاد رمبا كانت  أاملصاحلة، فيما يبدو  برانمج  ابالعتبار يف  هذا املوقف  حركة محاس مل أتخذ    لكنّ 
يف من جهة اثنية  و   ،وبدا ذلك واضحا بعد اتفاق مكة أيضا من جهة  ، به رغم استمراراها يف مفاوضات املصاحلة

عدم موافقتها على بنود املصاحلة املتعلقة ابالنتخاابت الفلسطينية وخاصة للسلطة الوطنية الفلسطينية يف الداخل  
 ك البنود املتعلقة ابلتهدئة مع إسرائيل.العتبارات أيديولوجية سياسية تتفق فيها مع إيران، وكذل 

بني    2020سبتمرب  أيلول/  سطنبول يف  إاحتضنت ورعت حوار    اليت و   ،أتيت تركيا ضمن هذه اجملموعةكما  
يف  رتكيا دور  لمل يُعرف  و ،  تقيم عالقات متوزانة معهما أيضاً هي ، و توّسطت بينهما عدة مراتو  ،حركيت فتح ومحاس
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مصلحتها يف أن  ترى  واليت  اخلارجية،    هتااعالقتغرّيات  قوة موقفها يعتمد على    إال أنّ   ،الفلسطينية  املصاحلات   إعاقة

 .مع األطراف هلا  ويف عالقة متوازنة  ،الفلسطينيةاملصاحلة 
  هتقدمي  وحبكم  ،االحتاد األورويب حبكم وزنه الدويل وأتثريه على القضية الفلسطينيةأيضاً  موعات  هذه اجملمن  و 

موقفه من املصاحلات الفلسطينية رمبا يوصف  و   ،لألونروا ولالجئني الفلسطينيني وللسلطة الفلسطينية  الدعم اإلنساين
فلسطيين غري مباشر،   -حاولة إلجراء حوار فلسطيينأوروبية مب، بل قام عرب مؤسسات جمتمع مدين  املعارض  غريب

 ليقلل فجوة اخلالفات بني الفرقاء.
هي  و موعة دول هلا وزهنا الدويل وأتثريها السياسي يف القضااي الدولية مثل روسيا والصني،  اجمل   ويضاف هلذه

إصدار إال من  ابستثناء حماوالت روسية متقطعة مل تتمكن    ، داعمة للمصاحلة الفلسطينية ولكنها غري فاعلة فيها  تبدو
 . بيان واحد مشرتك مل يتحّول إىل برانمج عمل

 : سيناريوهات األزمةاا خامس
يف ضوء املعطيات القائمة وفق التحليل يف هذا التقرير، وقراءة سلوك األطراف الفاعلة، وبيان واستكشاف  

التقرير يرى أن مثة    فإنّ   ،أزمة وديناميكياهتا  اهتا، ويف ضوء سرب غور خلفياملصاحلة الفلسطينية  أزمةالعوامل املؤثرة يف  
سيناريوهات رئيسة ميكن دراستها يف تناول االجتاه املستقبلي لألزمة، وخلدمة الوصول إىل مسار مناسب للتحول  

 واخلروج من األزمة، وابلتايل تقدمي التوصيات املناسبة الفاعلة لتحقيق ذلك. 
 :وهي ،وإعادة ترتيب البيت الداخلي  ةالفلسطيني املصاحلة أزمة ستقبل مثة جمموعة من السيناريوهات احملتملة مل

الوطين الفلسطيين .1 العمل    عرب تشكيل جلنة وطنية تشرف على ذلك   ،إجناز املصاحلة وتفعيل مؤسسات 
 .إجراء االنتخاابتمنها و 

 .التعايش والتهدئة وتفعيل بعض آليات التنسيق .2
 بني الفرقاء.  ةيف األزم  القائم  حالة التوتراجلمود واستمرار   .3
االتفاق على برانمج سياسي ميداين ملواجهة سياسات وإجراءات احلكومة  ، و االجتاه حنو الوحدة امليدانية .4

 . اجلديدة اإلسرائيلية املتطرفة 
 ا: يهوفيما يلي عرض هلذه السيناريوهات وفرص حتققها والنتائج املرتتبة عل

 وتفعيل مؤسسات العمل الوطين  الوطنيةإجناز املصاحلة األول:  سيناريوال
 وصف السيناريو •

من خالل جلنة وطنية تقودها كل من    د  حمدّ ين الرئيسية وفق جدول زم  صاحلة لتطبيق املاتفاق  إىل آلية  الوصول  
إجراء االنتخاابت الرائسية والتشريعية وللمجلس الوطين الفلسطيين، وإعادة بناء مبا يف ذلك  ،  فتح ومحاسحركيت  
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إهناء مظاهر االنقسام السياسي واجلغرايف، وتشكيل حكومة ، و املؤسسات الوطنية الفلسطينية على أسس دميقراطية

 .ل مجيع األطراف السياسية الفلسطينيةوحدة وطنية متثّ 

 متطلبات حتّقق السيناريو •
فتح ومحاس، إبهناء أزمة الثقة    ة اجلادة لدى األطراف الفلسطينية الرئيسية، وعلى وجه اخلصوص حركيتالرغب .1

ل  تقلّ   بينها، وتغليب املصاحل الوطنية العليا للشعب الفلسطيين على املصاحل الفئوية، والوصول إىل توافقات
 . من املعادلة السياسية  وحتول دون إقصاء أي طرف وطينّ   ،من التأثريات السلبية حلالة التنافس بني الفصيلني 

برانمج سياسي توافقي وأرضية مشرتكة بني خمتلف القوى  إطار  ك  2006الوطين لعام    وفاقاعتماد وثيقة ال .2
 . الفلسطينية إلدارة الفعل الوطين والتحرك السياسي

اتفاقاا .3 لتنفيذ  الفلسطينية  الساحة  الرئيسية يف  األطراف  امل ستعداد  و ت  القاهرة  املربمة يف  سطنبول  إصاحلة 
واجلزائر، والتقّيد ابلتزاماهتا واستحقاقاهتا املتبادلة، وتقدمي التنازالت املطلوبة للوصول إىل صيغ توافقية تراعي  

 يف تطبيق هذه االتفاقات. اعتبارات خمتلف األطراف 
البيت   .4 لرتتيب  األولوية  وإعطاء  اإلسرائيلية،  التحفظات  وعدم  جتاوز  الداخلية،  اجلبهة  وتعزيز  الفلسطيين 

 . الرضوخ للضغوط السياسية واالقتصادية اخلارجية الراغبة إبدامة االنقسام السياسي يف الساحة الفلسطينية
والقضية   .5 الفلسطينيني  تواجه  اليت  التهديدات  خبطورة  الفلسطينية  األطراف  لدى  واإلدراك  الوعي  توّفر 

ني اإلسرائيلي املتطرف على مقاليد السلطتني التشريعية والتنفيذية، وهو ال  الفلسطينية يف ظل سيطرة اليم
 املتطرفة إللغاء الشعب الفلسطيين وهويته ومقدساته دون متييز.خُيفي توجهاته اخلطرية ومواقفه 

طينية  طمأنة األطراف العربية والدولية أبن تداعيات املصاحلة الفلسطينية وخمرجات العملية الدميقراطية الفلس .6
تعود ابنعكاسات سلبية على مصاحل تلك األطراف، وأبنّ  للوصول إىل    لن  الفلسطينية تسعى  األطراف 

 اً. عربًيا ودولي الفلسطينية صيغة سياسية متوازنة وفاعلة يف إدارة منظومة العالقات
،  واللجنة املنبثقة عنها  العربية تعزيز الدور العريب يف إجناز املصاحلة ورعايتها، عرب تفعيل دور جامعة الدول   .7

والتنسيق والتكامل يف األدوار بني مصر واجلزائر وبقية األطراف العربية املعنية، لتذليل العقبات اليت تعرتض  
 . طريق املصاحلة

 سيناريوال حتقق هذاالنتائج املرتتبة على  •
، واخلروج عاماً   مخسة عشرتواصلة منذ  إهناء التداعيات السياسية واالجتماعية السلبية لالنقسام الفلسطيين وامل .1

 .من حالة االستنزاف واالنشغال إبدارة ملف االنقسام واالشتباك والتنازع
تعزيز الوحدة الوطنية ومتتني اجلبهة الداخلية الفلسطينية، وتقوية املوقف الفلسطيين يف مواجهة التحدايت   .2

 .اإلسرائيلي املتطرف جتاه الشعب الفلسطيين والقضية الفلسطينيةويف مقدمتها السياسات العدائية لليمني 
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 . جتديد شرعية وحيوية املؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتعزيز املسار الدميقراطي يف الساحة الفلسطينية .3
، على قاعدة املواءمة بني املسار  توفري فرصة لتحقيق التوافق والتكامل بني مسارات العمل والفعل الوطينّ  .4

 ، والتكامل وتبادل األدوار. ل اإلسرائيليياسي ومسار مواجهة االحتالالس
 . تعزيز استقاللية القرار الوطين الفلسطيين، وتقليل حجم التدخالت اخلارجية يف الشأن الفلسطيين الداخلي .5
املستحكمة،    اإلسهام يف تعزيز حالة اهلدوء واالستقرار يف املنطقة العربية، عرب إهناء واحدة من األزمات العربية  .6

 .أجواء املصاحلات العربيةبيئة و ز األمر الذي يعزّ 

 التعايش والتهدئة وتفعيل بعض آليات التنسيقالسيناريو الثاين: 
 وصف السيناريو •

الوطنية  العالقات  يف  والتهدئة  التعايش  من  حالة  السياسي  الفلسطينية  حتقيق  والتصعيد  االحتكاك  وجتّنب   ،
تفعيل بعض  ، و ب االعتقال السياسي يف الضفة الغربية وقطاع غزةاحرتام احلرايت العامة وجتنّ ، و واإلعالمي وامليداين

آليات التنسيق يف مواجهة حتدايت املرحلة القادمة والسياسات العدائية لليمني اإلسرائيلي املتطرف، وانعقاد اإلطار 
املؤقّ  العامني القيادي  األمناء  مستوى  على  التحرير  ملنظمة  اإلسرائيلي  إلدارة  ت  االحتالل  مع  وأتالصراع  جيل ، 

 لظروف أفضل. االستحقاقات االنتخابية يف الساحة الفلسطينية إىل وقت الحق جيري التوافق عليه
 السيناريو حتققمتطلبات  •

  اً التصعيد واالحتكاك، إدراك  رغبة األطراف الفلسطينية الرئيسية بتحقيق حالة من اهلدوء والتعايش وجتّنب .1
خلطورة حتدايت املرحلة القادمة يف ظل التهديدات اليت حيملها فوز اليمني املتطرف ابنتخاابت الكنيست  

 .اإلسرائيلي
الفلسطينية، من خالل دور فاعل   .2 بذل جهود عربية إجيابية لتحقيق حالة اهلدوء والتعايش بني األطراف 

 .واألطراف العربية املؤثرة يف امللف الفلسطيينجلامعة الدول العربية 
تجّنب املزيد من التوتر  لحتقق حالة من اهلدوء يف الساحة الفلسطينية    لتشجيع  األطراف الدولية   اضطرار  .3

 ، يف ظل هتّور احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة.والتصعيد يف املنطقة
ه وبني بين يف ظل اخلالف احلادّ ئة الفلسطينية، تفامهات التهدعن منع التّوصل إىل  اجلانب اإلسرائيلي عجز .4

 السلطة الفلسطينية.
 سيناريوهذا ال حتقق النتائج املرتتبة على  •
من التعايش  جديدة  اخلروج من حالة االستنزاف واالنشغال إبدارة ملف اخلالف الداخلي، وحتقيق حالة   .1

 . واهلدوء النسيب
 .مواجهة حتدايت املرحلة وسياسات اليمني املتطرفتوفري احلد األدىن من التوافق الوطين يف  .2
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 . حرمان األطراف اخلارجية من مواصلة اللعب على االنقسامات والتناقضات الفلسطينية الداخلية .3
 . اإلسهام يف تعزيز حالة اهلدوء واالستقرار على املستويني العريب واإلقليمي .4
وتعززت    ،يف حال جنحت حالة التعايش والتهدئة  قةالسابصاحلة  املاتفاق  تطبيق  توفري الفرصة لالنتقال إىل   .5

 .ةطراف الفلسطينياألأجواء الثقة بني 

 حالة التّوتر بني الفرقاءاجلمود واستمرار السيناريو الثالث:  
 اريوينوصف الس •

السلبية  تواصل التداعيات  ، و يف الساحة الفلسطينية  استمرار حالة االنقسام السياسي واجلغرايف القائمة حالياً 
واصل جهود املصاحلة دون  ، وتاإلسرائيلي  لالنقسام على العالقات الفلسطينية وعلى إدارة املواجهة مع االحتالل 

 .حتقيق إجنازات تغرّي الوضع القائم

 يوسينار الحتّقق  متطلبات •
لتقدمي .1 استعدادها  وعدم  ومكتسباهتا،  مبواقفها  الرئيسية  الفلسطينية  األطراف  ضمن   متّسك    تنازالت 

 .استحقاقات التوافق الوطين
فشل جهود اجلزائر يف التوفيق بني األطراف الفلسطينية ويف تنفيذ بنود إعالن اجلزائر الذي جرى توقيعه يف   .2

13/10/2022. 
الساحة   .3 يف  القائم  الوضع  استمرار  من  املستفيدة  والدولية  اإلقليمية  واألطراف  اإلسرائيلي  اجلانب  متّسك 

 . ملصاحلةبل وهتديداهتا للسلطة الوطنية الفلسطينية ملنع ا ،وجهودها مبواقفها    الفلسطينية
استمرار غياب الدور اإلجيايب الفاعل ملؤسسات العمل العريب املشرتك عن اإلسهام يف جهود حتقيق املصاحلة   .4

 .الفلسطينية
 سيناريوالهذا  حتقق النتائج املرتتبة على  •

استمرار التداعيات السلبية لالنقسام على الواقع الفلسطيين وعلى العالقات بني األطراف الفلسطينية، ومبا   .1
 املستجدة. يسهم يف إدامة حالة االستنزاف ويضعف اجلبهة الداخلية والقدرة على مواجهة التحدايت 

اليت انتهت فرتة   قياداهتاوالتشكيك يف شرعية الفلسطيين، تواصل حالة الشلل يف مؤسسات العمل الوطين  .2
، وتعزيز حالة عدم الثقة بني  إىل أجل غري حمدد  املنتظرة شعبياً   واليتها، وأتجيل االستحقاقات االنتخابية

 الشباب الفلسطيين.
هلا  تعزيز قدرة حكومة اليمني اإلسرائيلي املتطّرف على تنفيذ أجندهتا وتوجهاهتا املتشددة، وإاتحة الفرصة   .3

 على املستوى الدويل.دفاعها عن نفسها وبراجمها  ، وجناحملواصلة اللعب على التناقضات الفلسطينية
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فتح اجملال أمام استمرار التأثريات والتدخالت اخلارجية السلبية يف الشأن الفلسطيين الداخلي، واإلضرار   .4

 .ابستقاللية القرار الوطين
 .يف العامل العريب استمرار ظروف عدم االستقراراإلسهام يف  .5

الرابع: احلكومة   السيناريو  سياسات  ملواجهة  سياسي  برانمج  على  والتفاق  امليدانية،  الوحدة  تنامي 
 اإلسرائيلية اجلديدة 

 وصف السيناريو •
ر حالة التنسيق والتكامل امليداين يف الضفة الغربية ملواجهة إجراءات االحتالل االسرائيلي، وتنامي حالة  تطوّ 

االرتياح السياسي يف داخل قطاعة غزة، وتبلور حالة وطنية ضد السياسات العنصرية اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة 
 ، والتوصل إىل برانمج سياسي مرحلي خيتص مبواجهة احلكومة اإلسرائيلية اجلديد.1948عام 
 متطلبات حتقق السيناريو •

وحلفائهما أن سياسات وإجراءات احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة ال  ى حركيت فتح ومحاس  دتوافر القناعة ل .1
 يستطيع مواجهتها أي طرف مبفرده. 

 تنامي اجتاهات توتري العالقة مع السلطة الوطنية من قبل إسرائيل. .2
وضد السلطة الوطنية ورموز    تزايد شراسة اإلجراءات اإلسرائيلية العقابية والقانونية ضد الشعب الفلسطيين .3

 القدس وضد احلرم اإلبراهيمي يف اخلليل.وضّد املسجد األقصى واملقّدسات و فتح، حركة 
 د.تنامي االتصاالت واحلوارات بني القوى الفلسطينية السياسية ببلورة برانمج مواجهة موحّ  .4
ت  لإلجراءا   على مواجهة مجاعية  1948تلفة عام  ختوافق القوى الوطنية والربملانية الفلسطينية يف األراضي امل .5

 العنصرية والعنفية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني فيها.
جراءات خصوصاً فيما يتعلق ابلقدس  االردنية، والتعبري عنها مبواقف وإ   - تنامي التوتر يف العالقات اإلسرائيلية .6

 األقصى. و 
املسلحة يف كل من جنني وانبلس حتديداً، وقدرهتا على   .7 الفلسطينية  للمجموعات  التماسك    قيام التزايد 

 بعمليات نوعية ضد قوات االحتالل اإلسرائيلي واملستوطنني املسلحني.
 النتائج املرتتبة على حتقق هذا السيناريو •

تشكيل حالة فلسطينية متماسكة سياسياً وميدانياً ضد اإلجراءات  والسياسات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية   .1
 .1948والقطاع والقدس وأراضي  

ى من  الفلسطينية وحركة فتح أمام الضغوط اإلسرائيلية واألمريكية خبصوص ما تبقّ تغليب موقف السلطة   .2
 ثوابت القضية يف عملية التسوية.
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د ومؤثر ضد االحتالل  موحّ   والقدس، مؤهلة للقيام بعصيان مدينّ   48تشكيل حالة جديد يف الضفة وأراضي   .3

 اإلسرائيلي.
خاصة يف حالة القدرة على حتريك الشارع العريب وتفاعله    ،تزايد الضعف يف عملية التطبيع العريب مع إسرائيل .4

 مع املواجهات امليدانية الفلسطينية مع االحتالل اإلسرائيل.
د العريب والفلسطيين ضد سياسات وإجراءات إسرائيل على املستوى الدويل سياساً وإعالمياً وحقوقياً،  التوحّ  .5

 الواسع واملالحقات القضائية لقيادهتا.اً لالنتقاد الدويل جيعل إسرائيل حمطّ  ومبا
 إعادة توحيد صفوف حركة فتح وإضعاف التدخل اخلارجي فيها.  .6
 تراجع املالحقات األمنية من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية للناشطني واملقاومني يف الضفة الغربية. .7
لية الشعب الفلسطيين  أه  م اعة لعدالصف الفلسطيين واستخدام االنقسام مشّ   إضعاف دور إسرائيل يف شقّ  .8

 لالستقالل.
 اخلارجي يف العامل ضد سياسات وإجراءات إسرائيل. يد لفلسطينياملوحّ  التحرك الشعيبّ  .9
 فتح الفرصة إلمكانية حتقق املصلحة وبناء الوحدة الوطنية السياسية وامليدانية معاً. .10

 املؤثرة على أزمة املصاحلة احملددات 
 احملددات احلاكمة   •

 ا: هاحملددات والعوامل املؤثرة في خالل استعراض السيناريوهات السابقة وشروط حتققها أن من أهمّ يتضح من 
أزمة الثقة وحالة التنافس بني حركيت فتح ومحاس على قيادة املشروع الوطين الفلسطيين، ومدى االستعداد   .1

 .لتغليب املصاحل الوطنية العليا على املصاحل الفئوية والذاتية 
 لكل طرف.  العامل املصلحي واملكتسبات اليت حتققت خالل العقود السابقة .2
 إشكالية عدم التوصل اىل برانمج سياسي حمدد مشرتك بني فتح ومحاس ملواجهة املرحلة. .3
على املساعدات اخلارجية اليت تستخدم يف كثري من األحيان  للسلطة الوطنية  اعتماد االقتصاد الفلسطيين   .4

 ، إزاء املصاحلة مع محاس حتديداً.يف توجهات السلطة الفلسطينية كورقة ضغط للتأثري
ي  ألمن النتائج احملتملة    خمتلف األطراف ذات الصلة فلسطينياً وعربياً ودولياً، وكذلك إسرائيلياً،  فاتختوّ  .5

 .بفوز حركة محاس فيها 2006عام ها كما يف انتخاابت فلسطينية، واخلشية من تكرار نتائج
اليمني   .6 السياسيهيمنة  املشهد  على  املتطّرف  الساحة  اإلسرائيلي  اإلسرائيلي  على  املتوقعة  وتداعياهتا   ،

 .الفلسطينية
املع .7 اإلسرائيلي  جلهود  املوقف  املصاحلة يق  إل وال  الفلسطينية  إجناز  الساحة  داعم  يف  االنقسام  حالة  دامة 

 .الفلسطينية
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التنافس بني بعض األطراف  احتماالت  صاحلة، و الدور العريب وفاعلية مؤسسات العمل املشرتك يف إجناز امل  .8

 . لفهذا املالعربية يف إدارة 
العربية   .9 العالقات  واالنفتاح يف  اخلليجية،  األزمة  تداعيات  العربية وجتاوز  العالقات  املصاحلات يف  أجواء 

مع كلّ  تركيا  عالقة  احلال يف  هو  االتصاالت   اإلقليمية، كما  وكذلك  واإلمارات،  ومصر  السعودية    من 
 ، وبني تركيا وسوراي.واحلوارات بني السعودية وإيران

من احلاجة    انطالقاً   ،ةوجتّنب التصعيد يف املنطق  ،زايدة االستقطاب الدويل، والرغبة األمريكية ابلتهدئة .10
شكاليات مع السياسات اإليرانية  تداعيات احلرب يف أوكرانيا، واإلعات الصني، و ىل مواجهة سياسات وتطلّ إ

 .الشرق األوسط وجتاه امللف النووييف 
 احملددات أتثري مناقشة  •

مثة تغرّيات إجيابية تعّزز فرص  فإن  السابقة على احتماالت حتقيق املصاحلة،    دداتأتثري احملدراسة  من خالل  
إجناز املصاحلة الفلسطينية، من أمهها أجواء املصاحلات العربية واإلقليمية، وتزايد اإلدراك داخل الساحة الفلسطينية 

شّكله هيمنة اليمني الصهيوين على املشهد السياسي اإلسرائيلي، والتوّجه األمريكي لتهدئة التوترات  تللتهديد الذي  
فيما يتعلق بتشكل    شكال ومناطق وفرتات زمنية، وخصوصاً أ دة بعدة  ، وجناح جتربة املواجهات امليدانية املوحّ ةيف املنطق

 لة من خمتلف الفصائل. اجملموعات املسلحة يف كل من جنني وانبلس واملشكّ 
مهها استمرار حالة  ومن أ  ،قات املهمة اليت ما تزال تعرتض طريق إجناز املصاحلةالعديد من املعوّ مثة  يف املقابل  و 

، ، واليت تتمثل يف العديد من السلوكيات السياسية واألمنية لكل منهما التنافس وأزمة الثقة بني حركيت فتح ومحاس
ملصاحلة الفلسطينية، وضعف دور اجلامعة العربية يف رعاية جهود  هود حتقيق ا اإلسرائيلية جل  مانعة امل حالة  استمرار  و 

 ي.حىت التطبيق العمل املصاحلة

 الرتجيح بني السيناريوهات
  2023ها قد أتخذ وقتاً أكثر من العام  لكنّ   ،ولذلك فإن فرص التحقق للسيناريو األول إبجناز املصاحلة ممكنة

 اإلجراءات اإلسرائيلية احلادة ضد خمتلف األطراف واملكوانت. يف ظل يف حالة بدأت ديناميكيتها ابلتحرك 
كما تبدو فرص حتقق السيناريو الثاين، ابلتوجه حنو التهدئة والتعايش وابتداع آليات تنسيق حمددة بني الفرقاء  

فق الوطين، األدىن من التوا  ال يتطلب تقدمي تنازالت حمددة من األطراف الفلسطينية لتحقيق احلدّ خاصة أنه  ،ممكنة
ىل وقت الحق، ويسهم يف تعزيز  إيف واقع املؤسسات الفلسطينية، ويؤجل استحقاق االنتخاابت    وال يتطلب تغيرياً 

اجلبهة الداخلية الفلسطينية يف مواجهة سياسات اليمني املتطرف اإلسرائيلي، ويوفر فرصة لتحسني أجواء الثقة بني 
 . تنافس والتنازع يف الساحة الفلسطينيةمن حالة ال األطراف الفلسطينية، كما حيدّ 

أما خبصوص السيناريو الثالث القائم على استمرار حالة األزمة يف املصاحلة الفلسطينية، فقد ال حيظى بفرص  
االستمرار كما هو ألسباب عديدة، أمهها التحوالت امليدانية والسياسية والقانونية يف اإلجراءات اإلسرائيلية ضد  
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حتوّ   الفلسطينيني، يف عابرة مقابل  فلسطينية  مسلحة  بتشكيل جمموعات  الغربية  الضفة  يف مشال  مهمة جداً  الت 

 للفصائل، وقادرة على حشد أتييد وحاضنة شعبية.
أما خبصوص السيناريو الرابع واملتعلق ابالجتاه حنو وحدة ميدانية وبرانمج سياسي فلسطيين ملواجهة إجراءات  

ل ضرورة واقعية يف التعامل مع املتغري يف احلكومة اإلسرائيلية، وأنه جلديدة، فإنه يشكّ وسياسات احلكومة اإلسرائيلية ا
شكل، كما حيقق لكل الفصائل مكاسب شعبية، ويوفر حلركة    ف الفصائل الفلسطينية تقدمي تنازالت أبيّ ال يكلّ 

احلاجة إليها سياساً وشعبياً، كما أنه قد ينجح    وشعبية ووحدة متثيلية هي أبمسّ   ةفتح والسلطة ورقة ضغط سياسي
لفصائل  ة التوجهات اإلسرائيلية العنصرية والعنفية ضد الشعب الفلسطيين، مما سيعيد الثقة الشعبية هبذه ايف كسر حدّ 

املشاركة، ويفتح الفرصة لتطوير احلالة الوطنية حنو مصاحلة أوسع ووحدة أفضل على صعيد امليدان والسياسة، ولذلك  
وكذلك    ،ه حيمل فرصاً خلدمة وقوة الربامجفرمبا يكون هذا السيناريو خياراً واقعياً عملياً قليل الكلفة السياسية، لكنّ 

 حيد حركة فتح املنقسمة على نفسها.ك تو مبا يف ذل  ،لرفع شعبية كل الفصائل
يتطور أواسط  قد  السيناريو بفرصة التطور أيضاً من خالل حتقق السيناريو الثاين زمنياً، حيث  هذا  حيظى  كما  

 ، على أرضية املواجهة الشاملة مع احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة. 2023العام 

 تصّورات اخلروج من األزمة  : اا سادس

 الفلسطينية الوطنية املصاحلة ضرورة  •
هي ضرورة ملشروع التحرير والعودة،  ف  ؛رورة حقيقية على خمتلف املستوايتاملصاحلة الوطنية ض  نّ أيؤكد التقرير  

كربين فتح ومحاس لقيادة املشروع  هناء االحتالل جبهود موحدة ومتنوعة من النضال، وهي ضرورة للفصيلني األإو 
ابلقوة    ،الرمسي والشعيب  ،والدويل  ي سالمبشراكة حقيقية، وهي ضرورة الستئناف الدعم العريب واإل الوطين الفلسطيين  

 . ضد االحتالل اإلسرائيلي السابقة للقضية والشعب والنضال الوطينّ 
لدى أبناء الشعب الفلسطيين    وفعالً   يه قوالً مل وتغذّ ألا   بعث لتحقيق وقائع ت  هتاضرور تظهر أمهية املصاحلة و كما  

إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة كاملة السيادة  ، و ويف اخلارج ابلعودة  ،سرائيلي الداخل ابلتحرر من االحتالل اإليف
هذه على تقدمي مالمح للمخرج من  األزمات العريب  ع فريق  مر الذي شجّ األ  ،يف األراضي احملررة  وعاصمتها القدس

 . نفة الذكرآزمة وفق خمتلف املعطيات  األ

 خارطة طريق للمصاحلة الوطنيةمالمح  •
الوطينّ إن   املال  رأس  وصوالً   تكوين  احلوار  األإ  آلليات  بني  الثقة  بناء  من  يبدأ  راسخة،  مصاحلة  طراف  ىل 

 اجلميع   خرى خارجها، وأن يُدركو القوى األأ،  الفلسطينية ومنظمة التحرير  ضمن دائرة السلطة  سواءً   ،الفلسطينية
 .م ملثل هذه املصاحلة الضروريةن تكون متاحة اليو أارخيية اليت ميكن بعمق ومشولية معىن الفرصة الت
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تفرض  إو  قطاع غزة  احلكومية يف  اإلدارة  الغربية وجلنة  الضفة  الفلسطينية يف  اليت حتيط ابلسلطة  الظروف  ن 

خمتلف الصعد فتح ومحاس على  حركيت  معاانة كل من    نّ أ الوحدة الوطنية، كما  بناء  اإلسراع إبجراءات املصاحلة و 
تصاعد خماطر اليمني املتطرف اإلسرائيلي يف  خاصة مع  ،  احلالية  تفرض عليهما االلتقاء يف مرحلة التحرر الوطين
وحيداً  واليت تؤمن ابإلرهاب سبيال ً   ،رابب الصهيونية الدينية املتطرفةأاحلكومة اجلديدة برائسة بنيامني نتنياهو وحلفائه  

 بال متييز.و  ،ىل محاسإفتح واجهة الشعب الفلسطيين من مل
  نّ أو لرديف شعيب وهي تتعرض للضغوط اإلسرائيلية والدولية،  الفلسطينية هي أبمس احلاجة  السلطة    نّ أكما  

واحد   ىل موقف وطينّ إاحلاجة    تطورات املواجهات امليدانية يف الضفة الغربية مع قوات االحتالل ومستوطنيه يف أمسّ 
ل حالة انتفاضة شعبية ومقاومة قوية إلخراج القوات اإلسرائيلية من الضفة  كّ تشحىت    متماسك وفاعل إلسنادها

ال  االحتالل اإلسرائيلي  ومنع ممارسات  ،ووقف االستيطان  ،والقدسالغربية   ورفع   ،عب الفلسطيينشاإلرهابية ضد 
 احلصار عن قطاع غزة. 

كان    منها  هلذه املصاحلة، لكن موقفه  متحمساً ليس  ريكي  رف األمن الطأاملتابعة التفصيلية الدقيقة  دت  وقد أكّ 
، ولذلك ال ميكن االحتجاج هبذه معيقاً طرفاً  ن يكون  أما املوقف اإلسرائيلي فمن الطبيعي  أ،   شدة وليناً متذبذابً 

 تنفيذ املوقع عليه من اتفاقات املصاحلة.  إىلالتحدايت كأسباب واقعية وعلمية ملنع التوصل الفلسطيين 
  2009ىل اتفاق القاهرة عام  إالتوصل    من فعالً  نت  متكّ املختلفة  الفلسطينية  األطراف  ويدعم ذلك بقوة أن  

والشاملة    ةالعام جراء االنتخاابت  ، بل والشروع إب2006وثيقة الوفاق الوطين عام    وقبلهما التوافق على  2011وعام  
ن اخلالفات أ، و الوطنية  سطينية هي اليت تصنع املصاحلةن اإلرادة الفلأكد  يؤ   وهو ما،  2020عام    إسطنبول اتفاق  وفق  

ن من منع هذه اخلطوات األولية مبا يف ذلك النجاح بتشكيل كّ السياسية واأليديولوجية والضغوط اخلارجية مل تتم
 ة. برعاية السعودي 2007اتفاق مكة عام توقيع ثر إحكومة وحدة وطنية  

املصاحلة الوطنية اىل اسرتاتيجية فلسطينية متكاملة لدى كل فصيل ولدى  ن يتحول اتفاق  ألذلك ال بد من  
 ، الفلسطيينسناد النضال الوطين  إ الستعادة دوره يف    والدويلّ   مر الذي سيدفع املوقف العريبّ وهو األ،  الفصائل جمتمعة

 . الداخلي عن االحتجاج ابالنقسام اً بعيد
من جهود  بناء  ينبغي  كما   ما مضى  على  مميزةاملصاحلة  الع   تطويرها  ع م  ،واتفاقات  الواقع  والرؤية  ملحنو  ي 

 . ةعن التدخالت الدولية واإلقليمي السياسية بعيداً 
ل القناعة لدى الفريق وفق قراءته وحتليله لطبيعة وأسباب أبعاد األزمة وأطرافها واترخيها ونصوص  األمر الذي شكّ 

مث دراسة السيناريوهات   مرة،   14دين من الزمن وألكثر من  االتفاقات اليت مت التوقيع عليها خالل ما يقرب من عق
يف   الفرصة مواتية ومتاحة يف هذه املرحلة للبحث اجلادّ   ل إليها أزمة املصاحلة الفلسطينية، أبنّ ن تتحوّ أاليت ميكن  

ظل ميني متطرف  تعرض هلا الشعب الفلسطيين بال متييز، يف  يزمة ملواجهة التحدايت اخلطرية اجلديدة اليت  هناء األإ
 . 2022حيكم الكيان اإلسرائيلي وحكومته اجلديدة منذ هناية العام 
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 مبراحله املختلفة املقرتح انت املخرج أبرز مكوّ  •

املصاحلة  تطبيق اتفاقات  زمة  أ، بقيادة حركيت محاس وفتح، لتناول  قيام حوار فلسطيين دائم صريح ومسئول .1
 . القائمة  الفلسطيين ىل الوحدة الوطنية النضالية يف مرحلة التحرر الوطينإوكيفية العبور منها  

والوطين    لعقالينر فرص احلل ايف الساحة الفلسطينية، وتقدّ   لعداد وثيقة مهنية تتضمن مكان النزاع واخللإ .2
، وما هي املسارات  عة سابقاً االتفاقات املوقّ   فقو   املصاحلةدات عدم تنفيذ  رضي اجلميع، مع دراسة مهدّ الذي يُ 
ليات تنفيذها الواقعية، واليت وردت أجزاء منها يف العديد من  آلربانمج املصاحلة، و األفضل واألقدر  ة  الرئيس

 . 2022  عام عالن اجلزائر إ وحىت   2005عها الفلسطينيون منذ العام الواثئق اليت وقّ 
ليشمل    رض عربية حمددة أعلى    ، "الشمل   الوحدة الوطنية ولّ "  عام حتت شعار  فلسطيين عقد مؤمتر وطين   .3

يتخذ قرارات  لو   ،سس املصاحلةأصدر عنه بيان مشرتك حيدد مالمح املرحلة و يو ،  اخلارج والداخل بكل أطيافه
من  "  تشكيل جلنة وطنيةذلك "وبدون وسطاء، مبا يف    اً عليه فور   مت االتفاق ابإلمجاع للشروع بتطبيق ما  

 :يما يللتكون مهمتها وفق و واالجتماعية واالقتصادية الفلسطينية،  ةخمتلف الفصائل والقوى السياسي
i. الشاملة اإل الفلسطينية  االنتخاابت  ترتيبات  على  وطين(  شراف  جملس  رائسية،   )تشريعية، 

 .الل فرتة حمددةابلتعاون مع جلنة االنتخاابت املستقلة خ 
ii. ويشمل ذلك:  ،رى شراف على تطبيق تفاصيل اتفاقات املصاحلة األخاإل 

 .وحيد السلطة الوطنية الفلسطينية يف الضفة والقطاع والقدس حبكومة واحدة متوافق عليهات ▪
كمرجعية قيادية إلدارة شئون منظمة التحرير   للفصائل الوطنية  تفعيل جملس األمناء العامني ▪

التنفيذية انتخاب جملس وطين فلسطيين إ  ،القائمة  الفلسطينية ابلتعاون مع اللجنة  ىل حني 
 . يختار القيادة اجلديدةلجديد  

 . فلسطيينوطين  عالمية اليت تستهدف أي طرف قف كافة التصرحيات السياسية واإلو  ▪
ورد كما    ،أجهزة فقط   ثالثةىل  إ وحتويلها    ، غربية وقطاع غزةدمج األجهزة األمنية يف الضفة ال ▪

 . 2011عام  و   2009  لعام   يف اتفاقات القاهرة 
فراج عن كافة املعتقلني من خمتلف االجتاهات النضالية واملقاومة يف الضفة الغربية وقطاع اإل ▪

 .الفلسطينيةسان  نغزة ابلتوازي وفق كشوف تقدمها الفصائل ومنظمات حقوق اإل
وإعادة اً،  السماح ابلعمل لكافة املؤسسات الوطنية الفلسطينية يف قطاع غزة والضفة الغربية فور  ▪

 إىل حني إجراء انتخاابت جديدة فيها وفق القانون.  إلدارهتا اً اهليئات اإلدارية احمللولة تعسف
عمال البلدية للمدن ألليها اإتوكل ليف الضفة الغربية وقطاع غزة  انتخاابت بلدية عامة  إجراء  ▪

 . ى واملخيماتر والق
قياديت فتح ومحاس لتذليل أي عقبات يف طريق تطبيق   بني ملباشر والفاعلاستمرار التواصل ا ▪

 . الفلسطينية املصاحلة والوحدة الوطنية
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iii.   للسلطةإبعد يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية  تنفيذية    الفلسطينية  جراء االنتخاابت  وجلنة 

التحرير متثال ،  ملنظمة  متثيالً   نحبيث  االنتخاابت  استدراكات    ،واقعياً   نتائج  يتم  ضرورية  مع 
يف كافة أحناء العامل وحتت    لظروف اليت يعيشها أبناء الشعب الفلسطيينبسبب ا التوافق عليها  

 .اإلسرائيلي االحتالل
مع   والنضال الوطين  والقيام ابلصراع  ،"السرتاتيجي ابلتحرير والعودة اهلدف الوطين "التفاق على بلورة  .4

بال تنازالت  ، ولكن  ابلتحرير والعودة، ولو على مراحلوحتقيق اهلدف    اكقوة احتالل حىت هزميته  إسرائيل
 ض.و األر أعن احلقوق 

  " قيام دولة فلسطينية "  ها ويف املقدمة من  ،ل ويؤطر األهداف املركزيةلتوافق على برانمج وطين يكمّ ا .5
  ، وضمان حقّ 1967راضي احملتلة عام  ذات سيادة كاملة وغري منقوصة وعاصمتها القدس، على كامل األ

  إشراكهو ،  حيثما كان  محاية اجملتمع الفلسطيين وبلورة هويته الوطنية،، و الفلسطيينوالشتات  العودة لالجئني  
 .شكالهأيف القيادة والنضال الوطين بكافة  

وفق ما ورد يف وثيقة  تشكيل حالة وطنية مجاعية للقوى والفصائل الفلسطينية على القواسم املشرتكة،   .6
لعام   الوطين  لالنطالق2006الوفاق  قاعدة  لتكون  أيضاً   ، ،  ابلتوافق  منها  يلزم  ما  اعتبارها وتطوير  مث   ،

عتماد على التمويل الشعيب  ، مع االظمة وحكومة السلطة الوطنية يف الداخلمرجعية الربانمج السياسي للمن
 .املشروط  أو الدويلّ  ف من الدعم املايل الرمسيّ والذايت، والتخفّ 

سها محاس وفتح، يف بناء مرجعية  أوعلى ر   ،البحث عن صيغة جامعة للكل الفلسطيين بني الفصائل .7
الفلسطيين   الداخل واخلارج تستند  قيادية للشعب  الدولة  إ  شرعية شعبية ونضالية،  إىليف  قيام  ىل حني 

 . قبل التحرير مساح الظروف إبعادة بناء وتشكيل منظمة التحرير الفلسطينيةبعد التحرير أو   الفلسطينية
مليثاق الوطين،  ا  أقرها اليت  الفلسطينية  ابلثوابت الوطنية  ك منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية  متسّ  .8

الفلسطينية أب متسّ و  القوى  تبقى جزءاً ك  ب  صيالً أ   ن  السياسي  النظام  الفكري    وصفهامن  املصدر واإلطار 
 . والتنظيمي لبناء وتطور حركة التحرر الوطين الفلسطيين 

يف إطار القانون لألحزاب ومنظمات اجملتمع املدين، ومتكني قوى اجملتمع من    حرية العمل السياسيضمان   .9
الرقابة ألداء    عن الرأي  مؤسساته عرب املمارسة احلرة للتعبريالنظام السياسي الفلسطيين بكل  ممارسة دور 

 جراءات القانونية املنظمة لذلك.ووفق الصيغ واإل 
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and deciding on a national program that complements and frames the central goals of 

the Palestinian national project.  

Furthermore, the conference should provide the formation of a collective national 

document for the Palestinian forces and factions on common denominators, the search 

for a formula of leadership struggle that includes all Palestinians between the parties. 

Finally, it is to stress the adherence of the Palestinian Liberation Organization and the 

Palestinian factions to the Palestinian national constants endorsed by the Palestinian 

National Charter and to guarantee freedom of political action for political and societal 

parties and forces and civil society organizations within the framework of the law. It 

also should enable the social pressures to monitor the performance of the Palestinian 

political system with all its institutions. All such freedoms are to be through the free 

exercise of expression of opinion and under the regulating legal formulas and 

procedures. 
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Moreover, it may also succeed in breaking the intensity of the racist and violent 

Israeli tendencies against the Palestinian people, strengthening popular confidence in 

these factions participating in this confrontation, and opening the opportunity to 

develop the national situation towards broader reconciliation and better unity in the 

field and politics. Therefore, this scenario may be a realistic and practical option with 

little political cost, but it carries opportunities to serve and support the unified national 

program and contributes to expanding the opportunity to unite the divided Fatah 

movement. 

This scenario also has the opportunity to develop through the realization of the 

second scenario in time, as the second scenario may develop if it occurs in the middle 

of the year 2023, on the ground of an all-out confrontation with the new Israeli 

government, towards the realization of the fourth scenario. 

Therefore, the team found that the way to end the Palestinian national 

reconciliation crisis is available in several directions, that the chances of its success if 

the Palestinian will is available from the parties are possible, and that it will be 

challenging to obstruct it from other direct and indirect parties if no relevant Palestinian 

parties cooperate with it. 

The report stresses that national reconciliation is necessary for the scenarios it 

proposed to get out of the crisis for the following motives: 

1. It is essential for the Palestinian project and dream of liberation and refugees' 

return, ending the occupation with unified and diverse efforts of struggle and 

resistance. 

2. It is necessary for the two largest factions, Fatah and Hamas, to lead the 

Palestinian national project in solid partnership. 

3. It is essential to resume Arab, Islamic, international, official, and popular support 

for the cause, the people, and the Palestinian national struggle against the Israeli 

occupation. 

It also shows the importance of reconciliation and its necessity to achieve facts that 

give rise to hope and nourish it in word and deed among the Palestinian people at home 

by liberation from the Israeli occupation and abroad by return and the establishment of 

an independent, fully sovereign Palestinian state with Jerusalem as its capital on the 

land of liberated Palestine, which encouraged the Arab Crisis Team to present features 

for the exit path From this crisis according to the various data mentioned above. 

Therefore, at the end of the report, the report summarizes the most prominent 

components of the proposed exit path in its various stages, namely: the establishment 

of a permanent, frank, and responsible Palestinian dialogue, the preparation of a 

professional document that includes the place of conflict and the defect in the 

implementation of reconciliation agreements, and the convening of a general 

Palestinian national conference under the slogan "National Unity and Reunification." 

It is also agreeing to crystallize the "strategic national goal of liberation and return" 
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3. The new right-wing fascist government's attitudes in Israel against the 

Palestinians and the need for a comprehensive and unified national confrontation 

to stop these policies 

4. The decline in attempts to reach a just permanent political settlement of the 

Palestinian cause. 

5. The growing Arab and international pressures on the Palestinians, some 

encourage division and minimal promote Palestinian reconciliation. 

The report describes the current Palestinian reconciliation crisis and reviews its 

political, security, and military dimensions. It also discussed the positions of the parties 

directly or indirectly influenced this crisis, stressing that these parties are internal, 

regional, and international, some of which base their positions on the national political 

program, others on negotiation and agreement with the Israeli occupation, and more 

other parties that intervene to use the reconciliation crisis for their interests. 

The report considers a set of possible scenarios for the future of the Palestinian 

reconciliation crisis and the rearrangement of the Palestinian internal political system. 

The analysis and discussion found that achieving the first "implementing reconciliation 

"scenario is possible, but it may take more time than the year 2023 if its dynamics begin 

to move as an organized and unified response to the harsh and violent Israeli measures 

against the various Palestinian parties and components. 

The analysis shows that the chances of achieving the second scenario," by moving 

towards calm and coexistence and devising specific coordination mechanisms between 

the parties, are possible, especially since it does not require particular concessions from 

the Palestinian parties to achieve the minimum level of national consensus, does not 

require a change in the reality of Palestinian institutions, and postpones the general 

elections. Moreover, until a later time, it contributes to strengthening the Palestinian 

internal front in the face of the Israeli far-right policies and provides an opportunity to 

improve the atmosphere of trust between the Palestinian parties and limit the state of 

competition and conflict in the Palestinian arena. 

As for the third scenario, " the continuation of the state of crisis in the Palestinian 

reconciliation," it may not have the opportunity to continue as it is for many reasons, 

the most important of which are the field, political and legal shifts in the Israeli 

measures against the Palestinians, in exchange for essential changes in the northern 

West Bank with the formation of Palestinian armed groups that is n. And able to 

mobilize the support of a famous incubator. 

As for the fourth scenario," towards field unity and a Palestinian political program 

to confront the measures and policies of the new Israeli government, "it constitutes a 

fundamental necessity in dealing with the change in the Israeli government, and it does 

not require the Palestinian factions to make concessions in any way, and also achieves 

widespread gains for all parties, and provides for the Fatah and the PA a political and 

popular pressure card and a representative unity that is desperately needed politically 

and popularly.  
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 The Palestinian Reconciliation Crisis 

Dimensions and the Exit Path 

Executive Summary 
  

This report, done by The Arab Crisis Team- ACT at the Middle East Studies Center 

in Jordan, focuses on the Palestinian reconciliation crisis. The report investigates the 

background, causes, and motives of the problem and its dimensions. In addition, the 

report discusses the positions of the various direct and indirect parties regarding 

reconciliation. It also presents its vision of the most prominent possible scenarios and 

the options of the parties to deal with them. The report has been written in light of the 

blockage of the path of Palestinian reconciliation after more than seventeen years since 

the signing of various agreements and understandings between the Palestinian forces. 

Moreover, fifteen years have passed since the political and geographical division 

between the Gaza Strip and the West Bank.  

The ACT team believes reconciliation is necessary for the Palestinian national 

struggle, people, and factions. Accordingly, the report presents a realistic national 

vision to embark on a path of reconciliation. Furthermore, it identifies the features of 

the possible exit path in light of the experience and documents reached and the 

requirements of the potential upcoming stages of the Palestinian cause. 

The report illustrates the stages through which attempts at Palestinian 

reconciliation have gone through, starting with the first Cairo Declaration in 2005 and 

ending with the Algiers Agreement in 2022. It also enlights the problems of the rounds 

of reconciliation dialogues and the agreements signed among the parties. The most 

prominent was a disagreement between the positions of the participating parties 

regarding the resistance and negotiations with the Israeli occupation and the divergence 

of understandings of implementation of the signed agreements of reconciliation. It also 

includes the lack of serious will toward achieving complete reconciliation and the 

continuation of criticism and accusations among the parties on the responsibility of 

failure to implement the agreed protocols. All these reasons led to the need for more 

confidence in these factions' seriousness regarding reconciliation among the 

Palestinian people.  

The report refers to several fundamental reasons for serious thinking about 

Palestinian national reconciliation, the most important of which are: 

1. The division of Palestinian legitimacy and Palestinian institutions between the 

Hamas government in Gaza and the Fatah presidency of the Palestinian 

Authority in the West Bank, 

2. The faltering political negotiations with Israel, 
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