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م5252-11-55التاريخ :   

 تقدير موقف 

 والتكتيك ةما بين االستراتيجي المصالحة

 بقلم : د. يوسف يونس  نائب رئيس مجلس ادارة مركز الناطور للدراسات 

 : مقدمة

مستقبل المصالحة الفلسطٌنٌة فً ظل العدٌد من ٌحتدم النقاش حول  -

االشهر االخٌرة المإشرات على أن مشروع المصالحة الذي انطلق فً 

فً جولة جدٌدة او محاولة جدٌدة ، قد وصل بالفعل الى النهاٌة المحتومة 

التً سبقتها الٌه الكثٌر من المحاوالت السابقة، لٌتعزز االحساس والشعور 

لدى عموم المواطنٌن أن االنقسام قد اصبح "قدرا محتوما" ال ٌمكن 

ظم المإامرات الخبلص منه ، على الرؼم من خطورة المرحلة وتعا

والمخططات التً تستهدؾ تصفٌة القضٌة الفلسطٌنٌة ، والتً وصلت الى 

 مستوٌات ؼٌر مسبوقة منذ بداٌات النكبة الفلسطٌنٌة وتداعٌاتها المستمرة.

لمؤزق الحالة وٌبدو ان التركٌز على اجراء االنتخابات باعتباره حبل  -

بحد ذاته أزمة بحاجة الى الحل ، وكلما تم االتفاق على بند وانهاء االنقسام الفلسطٌنً ، قد اصبح الفلسطٌنٌة 

على أساس قانون ء االنتخابات إجراٌتم البحث عن حل لمعضلة اخرى ٌتم اختراعها ، فبعد االتفاق على 

ووصل االمر الى التمثٌل النسبً الكامل، الذي ٌعتبر الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة دائرة انتخابٌة واحدة، 

شكٌل قائمة مشتركة لتجاوز احتماالت الصراع التً من الممكن ان تنشب بعض االنتخابات ، االتفاق على ت

الجمٌع بفشل جوالت المصالحة فً القاهرة بحجة عدم االتفاق على "تزامن" او "تتابع" االنتخابات.  لٌفاجئ

ام الثقة بٌن األطراؾ حول إمكانٌة إجراء االنتخابات، فً بٌئة سٌاسٌة ٌسودها انعدوهو ما ٌعزز التساإالت 

 والعجز عن تطبٌق أي من التفاهمات التً وقعت بٌن الفصائل.

هناك تخوؾ من التركٌز على موضوع االنتخابات ، دون البحث المعمق فً العدٌد من المعضبلت و -

الرئٌسٌة التً تحول دون اصبلح النظام السٌاسً الفلسطٌنً، وهو ما ٌعنً استمرار االنقسام وٌعزز من 

، ما ٌخدم المشارٌع المطروحة لفرض القٌادة البدٌلة على الشعب  رة تطوره لٌصبح انفصاالا خطو

 الشراكة مجرد من وأكثر التوافق، من أكثر ٌتطلباصبح  ةالفلسطٌنٌالحالة  استنهاضوٌبدو أن الفلسطٌنً. 

ودٌمقراطٌة، مع  وطنٌة مإسسٌة أسس على الفلسطٌنٌة الكٌانات بناء إعادة باتجاه السلطة، تقاسم أو

  .الوطنٌة الخٌارات صٌاؼة وإعادة هٌئاتها، شرعٌة وتجدٌد التحرٌر، منظمة وتفعٌل بناء ضرورة إعادة

النظام السٌاسً فً سٌاق أزمة  التً تؤتً التخوفات وسنحاول من خبلل الورقة التالٌة استعراض  -

وطنً، وؼٌاب اإلرادة أو القدرة السٌاسً والجمود الحالة ما عزز ، االستراتٌجٌةالبرامج وؼٌاب الفلسطٌنً 

ٌستمر االحتبلل فً فرض الوقائع على وفً المقابل على تطبٌق ما ٌتفق علٌه من تفاهمات وطنٌة، 

.  األرض، مستندا الى ضعفنا ودعم دولً منحاز ٌشجعه على االستمرار فً التؽول على الحقوق الفلسطٌنٌة

المشهد السٌاسً الفلسطٌنً والبنٌة لتؽٌٌرات البلزمة فً وهو ما ٌفرض ضرورة االسراع فً اجراء ا

 ".االنقسام " و "انهاء حالة العجز"السٌاسٌة والمإسساتٌة للتؽلب على 

وسنقوم باستعراض أهمٌة وضرورة المصالحة بما ٌضمن استنهاض الحالة الفلسطٌنٌة لمواجهة التحدٌات  -

ٌته، وسنقوم باستعراض أهم العقبات والتحدٌات والتهدٌدات الخطٌرة المحدقة بالشعب الفلسطٌنً وقض

المصالحة والتً تقؾ عائقا امام انجازها، ثم سنقوم باستعراض ابرز السٌنارٌوهات واالحتماالت الممكنة 

سواء االنهٌار والفشل أو اتمام المصالحة من خبلل اصبلح البٌت الفلسطٌنً ، أو من خبلل االنتخابات التً 

 حتماالتها الممكنة.سنقوم باستعراض اهم ا

بتقدٌم خبلصة البحث والدراسة فً نقاط محددة مع تقدٌم توصٌات لصانع القرار سنقوم وفً نهاٌة الورقة  -

 االستفادة منها على طرٌق الخروج من االزمة الفلسطٌنٌة الحالٌة والمستمرة منذ سنوات. باإلمكان
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  :المصالحة  أهمية أوال : 

 الرجوب جبرٌلبٌن مشترك  فًصح مإتمر خبللالفلسطٌنٌة لمصالحة جولة جدٌدة لتم االعبلن عن  -

 ثم ،للفصائل العامٌن لؤلمناءجرى اجتماع  الماضً أٌلول ٖفً ، والماضً تموز ٕ فً العاروري وصالح

 النسبً، التمثٌل وفقاالنتخابات  لخوض مشتركة قائمة تشكٌل على التوافقالذي جرى فٌه  إسطنبول لقاء

 أنّ  مرة ألول وُحسم المرجعٌة، الوطنً الوفاق وثٌقةواعتبار  االنتخابات، بعد وحدة حكومة وتشكٌل

 على العزلة إحكام إلى إنكارها ٌإدي ال حتى عنها التخلً ٌجب ال مرجعٌة هً الدولٌة الشرعٌة

ا الفلسطٌنٌة، الحقوق من األدنى الحد تتضمن كونها إلى إضافة الفلسطٌنٌٌن،  المصٌر تقرٌر حق خصوصا

 الفلسطٌنٌٌن حق من أنّ  التفاهمات وتضمنت، 6ٙ1ٔ حدود على فلسطٌنٌة دولة إقامة حق ٌشمل الذي

 على االتفاق مع المرحلة، هذه فً الشعبٌة المقاومة سٌعتمدون لكنهم المقاومة، أشكال بكل االحتبلل مقاومة

 .والوحٌد الشرعً الممثل هً التحرٌر منظمة أنّ  تضمنت كما، وطنً بشكل ُتحسم النضال أشكال أنّ 

 .والشراكة فً إطار منظمة التحرٌر االنقسامبلورة رإٌة استراتٌجٌة إلنهاء لوالبدء بحوار وطنً 

والعوامل الضاغطة باتجاه ضرورة انهاء االنقسام في النقاط أهمية المصالحة الفلسطينية تحديد ويمكن  -

 : التالية

 مواجهة فً الفلسطٌنً، الوطنً الموقؾ وحدةلتؤكٌد أهمٌة االنتخابات تؤتً  مواجهة مخططات اسرائيل : .ٔ

 جراءاتاإلو القرن صفقة عن اإلعبلن مع بدأت والتً الفلسطٌنٌة، القضٌة لها تتعرض التً لضؽوطا

 الضؽوط هذه تتحول أنْ  من الفلسطٌنٌة قٌادةال خشٌةو ،لضم مناطق واسعة من الضفة الؽربٌة سرائٌلٌةاإل

 السفٌر أعلنوالتً تؤكدت عندما ، المخططاتالستبدالها بقٌادة بدٌلة تتماشى مع تلك  عملٌة إجراءات إلى

وتؤتً هذه التوجهات  (.ٔ) الفلسطٌنٌة القٌادة لتؽٌٌرنواٌا امرٌكٌة  عن فرٌدمان، دٌفٌد أبٌب، تل فً األمرٌكً

 الحصار وتشدٌداستراتٌجٌة، الذي ٌعتبره مصلحة  ،الستمرار االنقسام االحتبللبمخططات مدعومة 

  .ةالبدٌلالقٌادة الفلسطٌنٌة تمهٌدا لفرض القٌادة  انهٌاروصوال الى على الشعب الفلسطٌنً  االقتصادي

سٌاسً دٌمقراطً، نظام بناء لالهدؾ االستراتٌجً، ادى االنقسام الفلسطٌنً الى ضٌاع تجديد الشرعيات :  .5

لتجاوز أزمة وضرورة  حقاا دستورٌاا وتبدو االنتخابات  .مشتركوفق برنامج سٌاسً والتؤصٌل للمإسساتٌة 

وللحفاظ على مشروعٌة ة، لمإسسات الفلسطٌنٌاتآكل شرعٌة ٌتمثل فً مؤزق دستوري والفلسطٌنً االنقسام 

افتقار المإسسات السٌاسٌة القائمة إلى الشرعٌة منذ سنوات، األمر الذي ، فً ظل النظام السٌاسً الفلسطٌنً

بالتنظٌمات الثقة فقد الذي ، أمام الشعب الفلسطٌنًوالعربً، وكذلك أمام المجتمع الدولً ضعفها ٌعنً 

 .(ٕ) بٌرةالقضاٌا ذات الحساسٌة الوطنٌة الكالعدٌد من مإشرات المباالة تجاه  رتظهووالنخب السٌاسٌة، 

لى صٌػ قابلة للتطبٌق، لقاءات المصالحة فً الوصول إدائما فشلت اصالح النظام السياسي الفلسطيني :  .3

 ، لمشتركعدم قدرة الفصائل الفلسطٌنٌة، العتبارات ذاتٌة وموضوعٌة، على التوافق والعمل النظرا 

مما ٌفرض ضرورة لشراكة، ل، وُزرعت فٌها قٌم سٌاسٌة رافضة ؼٌر دٌمقراطٌة تؤسست بنٌة انقسامو

جمود الحالة  إلنهاء، الموحدة البرامج السٌاسٌة وصوال الى صٌاؼة ٌر فً المشهد السٌاسً الفلسطٌنً ٌالتؽ

كائتبلؾ  ،منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌةعادة بناء وتفعٌل إو،  لتؽٌٌر الوضع القائم والتخلص من االنقسام

معنٌة بدورها اإلداري الخدماتً الجؽرافً لجزء من الشعب الوطنً عرٌض، والسلطة الفلسطٌنٌة 

عن دور ومهام منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة كاطار  محتلة ، والتً تتماٌزالفلسطٌنً المتواجد على ارضه ال

   .(ٖ) فً الحرٌة واالستقبللالشعب الفلسطٌنً سٌاسً إلنجاز استحقاقات  –تمثٌلً 

 : أمام المصالحة  وعقباتتحديات ثانيا : 

بعد الحدٌث عن تجاوز عقبة طبٌعة االنتخابات العامة المقبلة من خبلل تفاهمات الرجوب العاروري،  -

سرعان ما تبدد ، ثم المجلس الوطنً ةاالتفاق على اجراء انتخابات "متتالٌة" تبدأ بالتشرٌعً ثم الرئاسٌو

ٌة ورئاسٌة ومجلس التفاإل فً حوارات القاهرة حٌث أصرت حركة حماس على اجراء انتخابات تشرٌع

 .وطنً متزامنة، ما اعاد حوارات المصالحة الى نقطة الصفر

-  

                                                                 
ٔ
 مٕٕٓٓ-6-1ٔدٌفٌد فرٌدمان ، السفٌر االمرٌكً فً اسرائٌل، مقابلة ، صحٌفة اسرائٌل الٌوم  - 
ٕ
 6ٕٔٓنوفمبر،  ٕ٘د. أحمد عطاونة ، االنتخابات الفلسطٌنٌة .. تحدٌات وفرص ، مركز رإٌة للتنمٌة السٌاسٌة  - 
ٖ
 المصدر السابق - 
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 عقبات قانونية :  - 1

من على الرؼم من االجواء المتفائلة التً احاطت بجهود المصالحة ، اال انها قد فتحت الباب امام العدٌد  -

تجدٌد "شرعٌات شاملة" ام "شرعٌات الفلسطٌنً أم  االنقسام إنهاءهو  الهدؾحول أن ماهٌة التساإالت 

 على االتفاق دون من االنقسام ٌنتهً وهلهل االنتخابات طرٌقا للمصالحة وانهاء االنقسام ؟، ؟ ، جزئٌة" 

فً بٌئة سٌاسٌة ٌسودها انعدام الثقة بٌن الفصائل، وؼٌاب سلطة المصالحة إمكانٌة و وطنً؟، برنامج

 الفصل هذا ولماذا، بالفعل ؟ ، هل سُتجرى االنتخابات؟ً منها الفصائلزمات الداخلٌة التً تعاناألالقانون، و

االنتخابات لمجلس تشرٌعً وهل ستجرى ، الوطنً؟،  والمجلس والرئاسٌة التشرٌعٌة االنتخابات بٌن

ما هو القانون الذي االقرار بنتائج االنتخابات، وفً الفصائل مدى جدٌة أم برلمان دولة فلسطٌن ؟، وسلطة ال

من هً ؟، و1ٕٓٓتعدٌبلته عام ، أم ٕ٘ٓٓكم االنتخابات، هل هو القانون األساسً المعدل عام سٌح

منع اجراء االنتخابات فً اذا قرر االحتبلل  الموقؾ؟، وما هو الحكومة التً ستشرؾ على االنتخابات

 وبناءا على ذلك نستعرض أهم العقبات القانونٌة التً تقؾ أمام المصالحة:  (.ٗ؟ )القدس

فً شهر نوفمبر / تشرٌن ثانً رسالة الرئٌس عباس الى رئٌس لجنة االنتخابات المركزٌة  تأشار .ٔ

ٌعنً تحدٌد النظام االنتخابً دون ، ما ”تجرى االنتخابات على أساس قانون النسبٌة الكاملةأنه: "على 6ٕٔٓ

لسنة  6قانون رقم هو  هل، تحدٌد القانون الذي سٌتم اعتماده إلجراء االنتخابات التشرٌعٌة والرئاسٌة

 .1ٕٓٓ( لسنة ٔالقرار بقانون االنتخابات رقم )أم  ،بشؤن االنتخابات ٕ٘ٓٓ

التً تضمنها القرار بقانون رقم لبلنتخابات التشرٌعٌة شروط الترشح أن من  ٘ٗمن المادة  ٌٙنص البند  .ٕ

الممثل الشرعً والوحٌد بمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة باعتبارها المرشح أن ٌلتزم “:  1ٕٓٓ( لسنة ٔ)

وهو ما لم ٌتم التطرق الٌه فً ، ”ستقبلل وبؤحكام القانون األساسًللشعب الفلسطٌنً وبوثٌقة إعبلن اال

 التفاهمات المختلفة.

]الرسمٌة الخاضعة للسلطة  تقوم الشرطة“ :على 1ٕٓٓلسنة  ٔمن القرار بقانون رقم  88تنص المادة  .ٖ

ستجد لجنة االنتخابات المركزٌة ضرورة االعتماد و، ”الفلسطٌنٌة[ بالمحافظة على أمن العملٌة االنتخابٌة

الذي ٌتطلب تجاوز إمكانٌة الطعن بعدم مشروعٌة االنتخابات، االمر على جهازي الشرطة لحماٌة مراكز 

 .(٘)آلٌات ضمان حٌادٌة الشرطة باإلضافة الى توفٌر ، عمل الشرطة فً قطاع ؼزة

تشكل محكمة قضاٌا االنتخابات :"على ، والذي نص  1ٕٓٓلسنة  ٔمن القرار بقانون رقم  ٕٓالمادة وفق  .ٗ

فً ظل انقسام "، اال انه وثمانٌة قضاة بناءا على تنسٌب من مجلس القضاء األعلى“بمرسوم رئاسً من 

بالجهاز القضائً فً قطاع الضفة الؽربٌة على فً الجهاز القضائً، حٌث ال ٌعترؾ مجلس القضاء األ

مما ٌتطلب االتفاق على آلٌة  صاحب الوالٌة لتشكٌل هذه المحكمةحول قائما الخبلؾ لذلك سٌظل ؼزة، 

 .(ٙ) واضحة الختٌار أعضاء المحكمة المنوي تشكٌلها

على الجوانب القانونٌة واالتفاق  ،بضمان نزاهة االنتخابات، واحترام نتائجهاالتنظٌمات ضرورة تعهد  .٘

تكلٌؾ لجنة االنتخابات المركزٌة ، والترشح لبلنتخاباتالمختلفة بحٌث تتٌح لجمٌع القوى السٌاسٌة 

ة ٌهٌئات رقاببالتعاون مع بالتحضٌر لبلنتخابات ووضع الخطط الكفٌلة بمنح المصداقٌة للعملٌة االنتخابٌة 

ختٌار أعضاء محكمة قضاٌا االنتخابات ، وضمان الآلٌة على تفاق االضرورة مع التؤكٌد على  دولٌة،

على ” االشراؾ“وضمان استقبللٌة الجهات الحكومٌة وجهات ، احترامها من قبل األطراؾ المختلفة

 .(1) االنتخابات الفلسطٌنٌة كالشرطة والعاملٌن فً مراكز االقتراع

 الموقف االسرائيلي : - 5

 بتعافً ثل مصلحة استراتٌجٌة ، ولذلك من المستبعد أن تسمحتعتبر اسرائٌل أن االنقسام الفلسطٌنً ٌم -

االنتخابات، والعقبات أمام المصالحة الكثٌر من وٌتوقع أن تضع وانهاء االنقسام،  الفلسطٌنً الوضع

االعتراؾ بالقدس دونالد ترامب قرار الرئٌس األمرٌكً خاصة فً ضوء ، وبصورة خاصة فً القدس

جعل من موافقة الحكومة اإلسرائٌلٌة تقد ، والتً فً اسرائٌل الٌمٌنة السائدة والتوجهاتعاصمة إلسرائٌل، 

  على االنتخابات فً القدس الشرقٌة أمرا مستبعدا.
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 م6ٕٔٓ-ٓٔ-ٔ لئلعبلمامد  ،أسئلة ما قبل الجواب 8تخابات...بدنا ان، حسن عصفور  - 
٘
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 ، مصدر سابقجهاد حرب  - 
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لتصوٌت المقدسٌٌن فً االنتخابات ، اال ان بعض المتوقعة وعلى الرؼم من المعارضة االسرائٌلٌة  -

لحصول على مكاسب استراتٌجٌة فً هذا االطار ، من التقدٌرات تتوقع امكانٌة قٌام اسرائٌل بالمناورة ل

البلدة القدٌمة التصوٌت داخل عن بشرط أن ٌتنازل الفلسطٌنٌون  "تصوٌت القدسعلى "خبلل الموافقة 

من الفلسطٌنٌٌن، "تنازل سٌاسً كبٌر"، ، وهو ما ٌعنً حصول اسرائٌل على والمناطق المرشحة للتهوٌد

، ما  ، واالعتراؾ "ؼٌر المباشر" بالقرارات األمرٌكٌةلخطوات التهوٌدٌةتكرٌس اللها ؼطاءا رسمٌا ٌوفر 

  .(8) سٌفتح الباب أمام دول جدٌدة لبلعتراؾ بها عاصمة للكٌان

، وبذلك سٌكون تصوٌتهم  البٌة المقدسٌٌن ٌحملون بطاقة إقامة فً القدسؼمع االخذ بعٌن االعتبار أن  -

ال ٌعنً التشكٌك بما  دهم،مقٌمون فً الخارج فً  انتخابات ببلمواطنو أٌة دولة لطرٌقة مشاركة مشابها 

سٌاستها لتهوٌد القدس والتخلص فً تمرٌر وهو ما ٌعنً فً نهاٌة االمر نجاح اسرائٌل تلك الدولة. بالسٌادة 

 .المواطنٌن المقدسٌٌنمن 

 موقف فتح وحماس :  -3

 من الوقت، كسب تٌكٌة" تتطلب استمرارمع موضوع المصالحة باعتبارها "ضرورة تكتتعامل فتح وحماس  -

فً مخٌبة لآلمال، الحركتٌن جاءت نتائج اجتماعات القاهرة بٌن ، وحاسمة   قرارات   اتخاذ إلى اللجوء دون

تعرقل مما ٌعزز فرضٌة وجود العدٌد من العوامل  على الكثٌر من الملفات العالقة،ضوء عدم التفاهم 

 الذاتً ماكٌانه صعٌد على ٌواجهان تعقٌداتن افالطرف ،لٌس فقط الخبلفات بٌنهما المصالحة الفلسطٌنٌة ،

  (.6لمسإولٌاته ) كمجال علٌه تحسب التً البٌئةو

 حركة فتح :  -أ 

 الحركة للتوجهات الساعٌة لدمج داخل المصالحة، وبرزت معارضةحركة فتح حول ٌتعزز الجدل داخل  -

دمج كل ما ترتب على ها ألن من شؤنؼزة،  قطاع على سٌطرتها إنهاءبحجة ضرورة  السلطة، فً ”حماس“

 لحماس. االنقسام فً بنٌة الشرعٌة، وهذا أكبر المكاسب 

 لصٌاؼة ترتٌبات المرحلة المقبلة بدون حالها على األمور حركة تسعى لضمان استمراربعض قٌادات ال -

 وقد االنتخابات،لعرقلة  الدستورٌة المحكمة وأ الوطنً أو المركزي المجلس اعتمادا على قرارات انتخابات

  .(ٓٔالسٌاق ) هذا فً استباقٌة خطوة التشرٌعً المجلس بحل الدستورٌة المحكمة قرار ٌكون

وقؾ المساعدات وتعتمد تلك االطراؾ على االزمة االقتصادٌة التً تواجهها السلطة الفلسطٌنٌة فً اعقاب  -

امتناع واألمٌركٌة، والقرار اإلسرائٌلً باقتطاع األموال التً تدفعها السلطة لعائبلت الشهداء واألسرى، 

(، ٔٔالفلسطٌنٌة )االراضً األزمة االقتصادٌة فً السلطة عن تسلم أموال المقاصة، األمر الذي أدى إلى 

 تجهٌز الشارع الفلسطٌنً لقبولها.  والتً أعتبرها البعض مإشرا على مخططات مستقبلٌة ٌجري

فضلت الترٌث انتظارا لنتائج االنتخابات االمرٌكٌة ووصول المرشح ووفق التقدٌرات فان تلك القٌادات  -

 المتفق الدولٌة المرجعٌات أساس الدٌمقراطً باٌدن الى البٌت االبٌض، تمهٌدا للعودة الى المفاوضات على

 صفقة على ”اعتراضٌة جملة“مسار المصالحة، الذي لم ٌكن سوى علٌها، وهو االمر الذي ٌتعارض مع 

 (.ٕٔالضم والتطبٌع ) ومشارٌع القرن

 حركة حماس: -ب 

اإلقلٌمً ومخططات  لمواجهة االستهداؾ حركة فتح مع التقارب بالرؼم من مساعً حركة حماس الستثمار -

حٌث  األقوى، الموقؾ فً أنهاإال أنها فً المقابل تعتبر  الشرعٌة، بالمإسسات باالستظبلل القٌادة البدٌلة،

 لتطبٌق األخضر الضوء داخلٌا وخارجٌا، ولذلك قامت بتؤجٌل إعطاء محتملة، تحّوالت تراهن على

الحركتٌن، وقامت بتؽٌٌر موقفها كلٌا فً اجتماعات القاهرة. ومن الجدٌر بالذكر فقد  بٌن إسطنبول تفاهمات

 كل فً فشل عباس الرئٌس وأن مؤزق حركة فتح، عن والعاروري ل هنٌةجاءت تصرٌحات اسماعٌ

 مضطرا للمصالحة.  ٌجعله ما الخٌارات
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لتشكل كتائب القسام، امكانٌات حول  "ٌحٌى السنوار"رسائل قائد حماس فً قطاع ؼزة وجاءت أٌضا  -

 "كتائب القسام"سٌطرة فتح ان الحكم فً قطاع ؼزة أي كانت نتاج االنتخابات سٌبقى تحت حركة رسالة ل

 : لمصالحة، مرتبطة بالعوامل التالٌةالحذرة باتجاه ا أن تحركات حماس ،وأكدت هذه التصرٌحات (.ٖٔ)

الداخلٌة،  الصراعات واحتدام جدٌدة، قٌادة الداخلٌة الختٌار التحضٌر النتخاباتها حماس فً انشؽال حركة .ٔ

حركة النموذج الحكم السلبً الذي جسدته الحصار على انعكاسات ، وفً الضفة الؽربٌة التنظٌمٌة والمشاكل

تراجع اإلسبلم السٌاسً وجماعة اإلخوان المسلمٌن فً المقاومة، و مشروع أفق ، وانسداد فً قطاع ؼزة

االنتخابات التشرٌعٌة عام الحركة من احتماالت عدم تكرار نتائج  جمٌعها مإشرات عززت تخوؾ المنطقة،

 . (ٗٔ)، وعدم اجراء انتخابات الرئاسة دم ضمان التتابع فً االنتخاباتعمن كذلك التخوؾ و ،ٕٙٓٓ

 إلى مطمئنة وتبدو وتركٌا، إٌران حلفائها فً المنطقة، أدوار تعاظم تراهن بعض قٌادات الحركة على .ٕ

 القطاع، فً نفوذها إلدامة الفصائل، شعبٌة وتآكل فتح ”ترهل“ على وتعّول ؼزة، قطاع سٌطرتها على

 ٌجعل الحركة ؼٌر متعجلة للمصالحة.، ما والشتات الؽربٌة الضفة وتوسٌعه فً

التً القٌادات لها عبلقة بتسوٌة تتطلب تجدٌد بٌنما تتخوؾ حركة حماس من ان تكون االنتخابات القادمة  .ٖ

فً  ستتعامل مع عنوانٌن للشعب الفلسطٌنً،التً  ،ترتٌبات مستقبل القضٌة الفلسطٌنٌةستكون طرفاا فً 

األولوٌة الستمرار سٌطرتها على ؼزة، إلنجاز هدنة طوٌلة المدى الحركة تعطً ولذلك ، فةؼزة والض

عدم التوصل إلى ، اال أن فشل هذا الخٌار وحلول استراتٌجٌة لمشاكل ؼزة بمعزل عن منظمة التحرٌر و

قطاع  تزاٌد احتماالت شن عدوان إسرائٌلً جدٌد علىقد ٌجعل خٌاراتها تتضاءل لمصلحة هدنة طوٌلة، 

" فً محٌط قطاع لؤلنفاقاألرضً "المضاد  تحت الجدار جٌش االحتبلل االسرائٌلً بناء استكمال بعدؼزة؛ 

 من كثٌر نظر وجهة من هً والتً ؼزة، قطاع مع القادمة للحرب االستعدادات كافة واستٌفاء ؼزة،

  .وقت مسؤلة اإلسرائٌلٌٌن الخبراء

 نتائج االنتخابات االمريكية : – 4

 سٌضعؾ الرئاسٌة األمٌركٌة االنتخابات فً باٌدن جو الدٌمقراطً المرشح تشٌر بعض التقدٌرات أن نجاح -

الى البٌت  هعلى وصول حركة فتح التً تراهن موقؾ سٌقوي كونه احتماالت المصالحة الفلسطٌنٌة،

 فً المنظمة مكتب فتح إعادة على عزمه وأعلن الضم، باعتباره معارضا لصفقة القرن وخطة االبٌض،

 البلجئٌن ؼوث ووكالة للسلطة األمٌركً والدعم الفلسطٌنٌة، األمٌركٌة العبلقات واستئناؾ واشنطن،

 السفارة بقاء مع الشرقٌة، القدس فً األمٌركٌة القنصلٌة وضع بإعادة تعهده إلى إضافة ،(األونروا)

  .بٌن الفلسطٌنٌٌن واسرائٌل المفاوضات استئناؾعلى  سٌعمل بؤنه توّقع عن فضبلا  القدس، فً األمٌركٌة

 ٌحددها الرئٌس ال االمرٌكٌة تحكمها اعتبارات الخارجٌة وٌبدو ان تلك التقدٌرات تتناسى ان السٌاسة -

 للحقوق والتنكر العسكري، وتفوقها أمنها وضمان إسرائٌل، دعم األمٌركً فقط، وخاصة ثوابتها فً

 مجلس فً الفٌتو استخدامها بدلٌل المتحدة، األمم وقرارات الدولً القانون فً المتضمنة حتى الفلسطٌنٌة،

 إلسرائٌل الملٌارات عشرات اتفاقٌة بتقدٌم توقٌع جرى أوباما عهد وفً مرة، ٖٗ إسرائٌل لصالح األمن

 والقدس ،1ٙ حدود إلى عودة ال) "اإلسرائٌلٌة البلءات" الدٌمقراطً الحزبوٌدعم  .سنوات عشر خبلل

 حق ورفض ،”ٌهودٌة“ دولة بوصفها الوجود فً إسرائٌل حق عن والدفاع الموحدة، لإسرائٌ عاصمة

 ٌعطً وهذا بالتفاوض، تحل نزاع مسؤلة شًء وكل واالستٌطان األرض واعتبار بالعودة، البلجئٌن

ٌّزة االحتبلل  كوروناستكون  "باٌدنجو "اضافة الى ان أولوٌات ادارة الرئٌس  .تناسبه( التً الوقائع خلق م

 أن بعد أهمٌتها، تراجعت التً العربٌة والمنطقة الفلسطٌنٌة القضٌة تكون ، ولن االقتصادٌة وتداعٌاتها

 له الذي وروسٌا الصٌن مع والتنافس الصراع تقدم ظل وفً للنفط، مصدرة المتحدة الوالٌات أصبحت

واالهم  .إٌران مع النووي االتفاق ٌعٌد أن ممكن "اٌدن"جو ب أن عن فضبُل  آخر، صراع أي على أولوٌة

 لن ، وبالتالً المركزٌة القضٌة هً الفلسطٌنٌة القضٌة تعد لم إذ األولوٌات، تؽٌٌر نحو العربً النظام تحّول

ا ٌواجه ٌا   .إسرائٌل على ٌضؽط لكً موقفا عرب
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 سيناريوهات واحتماالت : ثالثا : 

 الحركتٌن تستطع بتعقٌدات لم الفلسطٌنٌة المصالحة اتفاقٌات اصطدمت سنة ٖٔ من أكثر مدى على -

عرقلة كافة جهود المصالحة. وبعد أن توصلت اجتماعات اسطنبول الى تفاهم مما ادى الى  تجاوزها،

 أشهر بثبلثة تعقبها التشرٌعً، المجلس بانتخابات تبدأ ، متعاقبة   انتخابات   إجراء حركتً فتح وحماس على

ٌُصدر الفلسطٌنً، الوطنً المجلس انتخابات تؤتً مث ومن للرئاسة، انتخابات  عباس محمود الرئٌس وس

ا وفجؤة تبخر كل  .الكاملة النسبٌة القوائم أساس علىستجري االنتخابات التً  لتنظٌم البلزمة المراسٌم فورا

سنحاول استعراض وهذا الوهم وعدنا الى المربع االول والتراشق االعبلمً واالتهامات المتبادلة. 

االحتماالت والسٌنارٌوهات المرتقبة فً المرحلة المقبلة فً ضوء االعتبارات سابقة الذكر والتطورات 

 االخٌرة المتعلقة بالحدٌث عن فشل المصالحة:

 االول : المصالحة قبل االنتخابات :  السيناريو

لوضع الداخلً اإذا كانت األفضلٌة هً إلجراء االنتخابات ، أم ترتٌب المطروح دائما ما التساإل  -

انتخابات المجلس الوطنً الفلسطٌنً باعتباره اإلطار الذي ٌعكس تمثٌبلا البدء بإجراء ، من خبلل الفلسطٌنً

ًّ برسم  حكومة السٌاسات واالستراتٌجٌات الموحدة، ثم تشكٌل شامبلا لشعبنا فً الخارج والداخل، وهو المعن

إجراء االنتخابات تحت ثم لمإسسات واألجهزة التابعة للحكومة، اتوحٌد تقوم ب، ؼزةموحدة فً الضفة و

  .ووفق برنامج سٌاسً موحد واستراتٌجٌة موحدة إشراؾ مإسسة وطنٌة واحدة

ٌّة، وؼٌاب أهداؾ  استراتٌجٌةؼٌاب التوافق على الناجم عن االنقسام وٌعتبر أنصار هذا السٌنارٌو أن   - سٌاس

ًّ ا ًّ  االنتخابات، ٌجعل لنظام السٌاس إاّل بعد االتفاق على عوامل  ،ؼٌر ممكنة أصبلا فً السٌاق الفلسطٌن

ٌّة وعلى رأسها،  ًّ  االستراتٌجٌةأساس ًّ الفلسطٌن ٌّة، ومكّونات النظام السٌاس ، والخطة الوطنٌة الفلسطٌن

، وماه، والقضٌة الفلسطٌنٌةالشاملة لمواجهة التحدٌات والمخاطر التً تواجهها  ًّ ٌّته، شكل النظام السٌاس

ٌّة الدولة، وشكل الحكم فٌها.، واالوحدوده وحدة المإسسات التً تحضر إلجرائها، اضافة الى  تفاق على هو

ا، وهو ما ٌجعل من االنتخابات  ٌا ، ؼٌر الُمتوّفر كل ًّ ًّ والسٌاس قبل انهاء وإلى الحد األدنى من التوافق القانون

هترئة، وؼٌاب المرجعٌات المشتركة الناظمة بٌئة سٌاسٌة ومإسساتٌة فلسطٌنٌة مظل ، فً االنقسام

 تلٌس، والحاكمة للعمل الوطنً، وؼٌاب ضمانات الحرٌة والنزاهة، وتعارض البرامج السٌاسٌة واألولوٌات

 إلى تكرٌستإدي وس (.٘ٔ) أكثر من 'وصفة للفشل'؛ وإعادة تدوٌر ألزمة المشروع الوطنً الفلسطٌنً

إجراء االنتخابات فً سٌاق ثم معالجة االنقسام، ولذلك من الضروري والدفع به نحو االنفصال،  االنقسام

 عملٌة متكاملة إلنجاز المصالحة.

الفلسطٌنً، وسٌعزز  السٌاسً النظام على كارثٌة نتائج الىستإدي االنتخابات ووفق هذا السٌنارٌو فان  -

 من االنتهاء ت دون، حٌث جرت االنتخابإٙٓٓ عام التشرٌعٌة احتماالت تكرار تجربة االنتخابات

والتشرٌعٌة، مما  الرئاسٌة االنتخابات بٌن التزامن عدم ظل الدستوري، وفً النظام فً االساسٌة التعدٌبلت

الفلسطٌنً ، والتعقٌدات المحٌطة داخلٌا  السٌاسً ونظرا لحداثة النظام ؛”التعاٌش حالة“ خلق الى ادى

 تكرارها، خاصة فً ظل فً والتً ال ٌرؼب الجمٌعوخارجٌا، حدثت االزمة التً نعٌشها حتى الٌوم، 

 .(ٙٔوالدولٌة ) واالقلٌمٌة الوطنٌة السٌاسٌة المتؽٌرات

اجتماع لجنة تفعٌل وتطوٌر منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، لبلنتخابات المرسوم الرئاسً ولذلك ٌجب ان ٌسبق  -

التحدٌات السٌاسٌة فً حث والب قسام ،وانهاء االن بحث المتطلبات السٌاسٌة والتنظٌمٌة إلنجاح االنتخاباتل

قرارات انطبلقا من المرجعٌة السٌاسٌة لبلنتخابات الفلسطٌنٌة ، و الراهنة والمخاطر التً تتهدد القضٌة

لمجلس المركزي؛ بفك االرتباط مع االتفاقٌات مع )إسرائٌل(، واالعتراؾ الدولً بفلسطٌن كعضو مراقب ا

وٌعتبر  هذا من ضرورات إعادة صوغ وظائؾ السلطة ومسمٌاتها.فً األمم المتحدة، وما ٌترتب على 

التدخبلت التحرٌض واالتهامات المتبادلة والنفوذ القوي لجماعات مصالح االنقسام، و أنالرأي هذا اصحاب 

فرض أولوٌة إنهاء االنقسام وتوحٌد المإسسات واالتفاق على أسس الشراكة السٌاسٌة الناظمة ت، الخارجٌة

تكون ٌمقراطٌة والتعددٌة وقواعد معالجة الخبلفات، باعتبارها المدخل الوحٌد إلجراء انتخابات للحٌاة الد

 . (1ٔ) مدخبلا إلنهاء االنقسام

                                                                 
ٔ٘
 ، مصدر سابقهانً المصري  - 
ٔٙ
 ، مصدر سابقد. رمزي عودة   - 
ٔ1
 م6ٕٔٓ-ٓٔ-ٕمركز الزٌتونة ، نٌة والسٌنارٌوهات المتوقعة القانو التعقٌداتاالنتخابات العامة الفلسطٌنٌة... ، وسٌم الشنطً - 
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أدوات توفر عدم ٌواجه باعتراضات اال انه ، لدى الكثٌرٌن سٌنارٌو مفضلوعلى الرؼم من ان هذا ال -

بحاجة إلى الشروع فً حوار وطنً لبلتفاق على رإٌة شاملة حٌث انه ، إلنجاحهالزمة وروافع 

االمناء العامٌن للفصائل  وبٌنما شهدت اجتماعات واحدة وقٌادة واحدة تتحلى باإلرادة البلزمة. واستراتٌجٌة

االنتخابات، وعلى  إجراء ثم االنقسام بإنهاء ٌبدأ الحل بؤن وطنٌاا  الفلسطٌنٌة فً رام هللا وبٌروت إجماعاا 

 اجتماع عقد / اكتوبر سٌتم أول تشرٌن من االول االسبوع فً اكد أنه لبلجتماع الختامً رؼم من ان البٌانال

 المركزٌة االنتخابات لجنة واهمها دعوة علٌه، االتفاق تم لما والمتابعة التنفٌذ آلٌات إلقرار العامٌن لؤلمناء

اضافة الى ان اجراء انتخابات المجلس الوطنً  لبلنتخابات، اال ان هذه الخطوة لم تحدث ، بالتحضٌر للبدء

تحتاج الى ترتٌبات اكثر تعقٌدا فً ضوء التداخبلت التً تشهدها القضٌة الفلسطٌنٌة بصورة خاصة ، 

 واالقلٌم بصورة عامة.

 السيناريو الثاني : االنهيار والفشل :

ن فتح وحماس، واستخدام والتناقضات بٌ استمرار الخبلفاتٌقوم هذا السٌنارٌو على أنه وفً ضوء  -

خاصة فً ضوء  تقدٌم تنازالت؛ دون ، وتمسكهما برإٌتهماوتعارض المصالح ،"مناورةكـ"االنتخابات 

بٌن  تفاهمات إلى صالحهما، ولذلك من المرجح عدم التوصل فً االنتخابات لن تكون نتائج التقدٌرات أن  

السٌاسً" بعدا  –"التقاسم الجؽرافً بالفشل، ما سٌمنح  ٌهّدد جهود المصالحة مما ،حركتً فتح وحماس

ط ووضمن الشر، انسجاما مع الصفقة األمرٌكٌة ،جناحً الوطنبٌن  "صلالى "الفوصوال "دٌموقراطٌا"، 

 (. 8ٔ" )دولةـ"" ولٌس لحكم ذاتً نتخابات لـ "سلطةالتكون اة التً تسعى أن اإلسرائٌلٌ

 حٌث طلبتنتائج تذكر،  دونانتهت  وحماس فتح حركتً بٌن اجتماعات القاهرةأن علومات وتوفرت م -

 الوطنً، وعرضت حماس والرئاسٌة والمجلس التشرٌعً المجلس بٌن بالتزامناالنتخابات  إجراء حماس

 نص والذي ،6ٕٔٓ نوفمبر/ الثانً كانون فً ناصر حنا االنتخابات هٌئة رئٌس مع المبرم لبلتفاق العودة

 وشكل طبٌعة حماس تقررثم  االنتخابات، مرسوم عباس محمود الفلسطٌنٌة، السلطة رئٌس ٌصدر أن على

 واتهمت حركة فتح على لسان روحً فتوح )عضو اللجنة المركزٌة( ، حركة .االنتخابات فً مشاركتها

 المصالحة تعطٌل عن المسإول أن فتوح، القاهرة، وأوضح فً الحوار بالمسإولٌة عن إفشال جولة حماس

 (.6ٔالخارج ) ولٌس ؼزة فً حماس قٌادة

وفً المقابل اعتبرت حركة حماس أن حركة فتح تتحمل مسإولٌة تعطٌل المصالحة بقرارها عودة العبلقات  -

 إلى الذهاب أن حركة فتح من حّذرت ودولٌة عربٌة جهات أن لدٌها معلومات أناسرائٌل، واكدت مع 

 التطبٌع مع اسرائٌل ومساٌرة العبلقات ٌة، وأن إعادةاالقتصاد والعزلة الضؽط من مزٌداا  سٌجلب المصالحة

عربٌة نقلوا رسائل طمؤنة الى الرئٌس عباس لتبدٌد المخاوؾ ال دولال وأن .المالٌةاالزمة  تجاوز إلى ستإدي

 أجل من سٌضؽطون واكدوا أنهم دحبلن، محمد المفصول المتعلقة بالقٌادة البدٌلة وتحدٌدا ما ٌتعلق بالقٌادي

ومن الجدٌر بالذكر فقد عرضت  ،(ٕٓ) مالٌا للسلطة الفلسطٌنٌة دعماا  وسٌقّدمون ،«السبلم عملٌة تفعٌل»

 اجتماع خبلل وذلك ،«السبلم وعملٌة المفاوضات لتحرٌك» إسرائٌلٌة ــــ فلسطٌنٌة قمة استضافة البحرٌن

ًّ  عٌسى بن حمد الملك  .الثانً هللا عبد األردنً، والملك زاٌد، بن محمد اإلماراتً، العهد بول

مرسوم االنتخابات،  بإصدارالرئٌس عباس ٌقوم قد ، رٌو، وفً ضوء العدٌد من التطوراتووفق هذا السٌنا -

وعدم انتظار موافقة حركة حماس التً ستواصل اعتراضاتها على االنتخابات انتظارا لنتائج مفاوضاتها 

 .لتثبٌت حكمها فً قطاع ؼزةطوٌلة االمد  تهدئةالؽٌر مباشرة مع اسرائٌل للتوصل الى 

وقطاع ؼزة  القائمة النسبٌة والتً ستضم مرشحٌن من الضفة الؽربٌةوسٌعتمد الرئٌس عباس نظام  -

وذلك للتؽلب ، مناطق السلطة الفلسطٌنٌةالمجلس التشرٌعً القادم سٌكون ممثبل من كافة لٌكون ، والقدس

على وانه سٌقوم باالعتماد ، وكذلك اعتراضات االسرائٌلٌٌن فً القدس. على اعتراضات حركة حماس

المجلس المركزي الفلسطٌنً العتماد بعض التعدٌبلت القانونٌة البلزمة لتمرٌر المقتضٌات القانونٌة 

كامل، تجنبا  بشكل النسبً النظام لتبنً االنتخابً القانون البلزمة لهذا السٌنارٌو، وخاصة تعدٌل

 .محتملةت قانونٌة عتراضاال

                                                                 
ٔ8
 م6ٕٔٓ-ٔٓٔ-1 لئلعبلم!، امد ٕٙٓٓاستكمال لـ "مإامرة" انتخابات  ٕٕٓٓحسن عصفور ، انتخابات  - 
ٔ6
 مٕٕٓٓ-ٔٔ-ٖٕ، برنامج ملؾ الٌوم تلفزٌون فلسطٌن ، مقابلة روحً فتوح  - 
ٕٓ
 مٕٕٓٓ-ٔٔ-ٕٗجرٌدة االخبار اللبنانٌة  - 
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، سٌقضً على األمل باستعادة زمام المبادرة ومواجهة المخاطر المحدقةأنه هذا السٌنارٌو خطورة تتمثل و -

نحو وٌضمن تطوٌره االنقسام "عمق ٌسالذي  وٌمكن أن تبدي إسرائٌل مرونة حٌال هذا السٌنارٌو

معارضٌن لهذا السٌنارٌو فان العدٌد ووفق ال .، ما سٌقضً على المشروع الوطنً الفلسطٌنً"االنفصال"

من االطراؾ فً الساحة الفلسطٌنٌة سٌقومون بتقدٌم الطعون السٌاسٌة والقانونٌة على تلك االنتخابات، ما 

هذه الخطوة مبررا الستمرار السٌطرة حماس تها فلسطٌنٌا وعربٌا ودولٌا. وستعتبر حركة شرعٌسٌفقدها 

 .(ٕٔفلسطٌنٌة )على قطاع ؼزة بعٌدا عن الكٌانٌة ال

 السيناريو الثالث : اجراء االنتخابات : 

للنضال الوطنً المشترك،  أساس الوطنٌة الشراكة أن القناعة الى حماسفتح و حركتًتصل بعد أن  -

ا الرئٌس ، التً سٌصدرتخاباتواجراء االن المصالحة، ستتجهان الى مسار بمواعٌدها  عباس مرسوما

 وطنٌة وحدة حكومة وسٌتم تشكٌل نتائجها، واحترام لتنظٌمها المناخات بتهٌئة وستلتزم الحركتان وآلٌاتها،

 النظام مإسسات توحٌد خبلل من االنقسام آثار ومعالجة المصالحة اتفاقات بنود تطبٌق على اإلشراؾ تتولى

  .الوطنٌة الشراكة أسس على السٌاسً

% من الجمهور 1ٕترٌد أؼلبٌة واسعة ، حٌث ؼالبٌة ابناء الشعب الفلسطٌنًهذا السٌنارٌو وٌفضل  -

الفلسطٌنً إجراء انتخابات تشرٌعٌة ورئاسٌة معاا، وترتفع نسبة التؤٌٌد إلجراء االنتخابات هذه فً قطاع 

% ٌرٌد من حركة حماس المشاركة ٙٙ%. كما أن ثلثً الجمهور ٘ٙ%، مقارنة بالضفة الؽربٌة 8ٖؼزة 

 .(ٕٕ) فٌها والسماح بإجرائها فً قطاع ؼزة

فً الشارع الفلسطٌنً هما فتح  رئٌسٌٌن بٌن تٌارٌن واسعا استقطابا من المتوقع ان تشهد االنتخابات -

أن ٌفوز أي فصٌل بؤؼلبٌة المقاعد فً حال عقدت االنتخابات على وفق المإشرات من المستبعد ، وحماس

 .أساس نظام التمثٌل النسبً الكامل

 االحتمال االول : فوز حركة فتح :  - أ

 فً االنتخابات، سٌشاركون بؤنهم ٌقولون أراءهممن الذٌن استطلعت % ٙٙستطبلعات الرأي ان اشارت ا -

 األخرى القوائم كافة وستحصل ،%ٖٗ على حماس حركة وستحصل ،%ٖٙ وستحصل حركة فتح على

 لمن بعد تقرر لم أنها% ٕٕ من نسبة وتقول ،%8 على مجتمعة ٕٙٓٓ عام انتخابات فً شاركت التً

 تبلػ%. 8ٖ ولفتح% ٕٖ لحماس التصوٌت نسبة بلؽت أشهر أربعة ومن الجدٌر بالذكر قبل. ستصوت

 مقارنة% )8ٕ ولفتح( أشهر أربعة قبل% ٖٗ مع مقارنة% )1ٗ ؼزة قطاع فً لحماس التصوٌت نسبة

% ٕٕ مع مقارنة% )ٖٕ لحماس التصوٌت نسبة فتبلػ الؽربٌة الضفة فً اما(. أشهر أربعة قبل% ٖٓ مع

 .(ٖٕ) (أشهر أربعة قبل% ٘ٗ مع مقارنة% )ٕٗ ولفتح( أشهر أربعة قبل

على قواعدها الجماهٌرٌة وقدرتها على عقد تحالفات مع التجمعات العشائرٌة والقوى ستعتمد حركة فتح و -

االقتصادٌة المإثرة فً المجتمع ، بفضل الدعم والنفوذ الذي تقدمه مإسسات السلطة الفلسطٌنٌة، والمزاٌا 

عن هذه المعادلة والتً تتطلب تعامبل أكثر حنكة من جانب قٌادات حركة فتح لتجاوز االزمات الناجمة 

المركبة التً تواجهها الحركة على صعٌد صراعاتها وازماتها الداخلٌة. ومن الممكن ان تستفٌد حركة فتح 

تها التنظٌمٌة من االزمات والصعوبات التً تعٌشها حركة حماس ، فً الضفة الؽربٌة من جهة تفكك بنٌ

بسبب المبلحقات االمنٌة المستمرة من قوات االحتبلل، وكذلك فً قطاع ؼزة بسبب انعكاسات أزمة الحكم 

على شعبٌة الحركة، والتجربة السلبٌة التً نتج عنها العدٌد من االزمات االقتصادٌة واالجتماعٌة، والتً 

 لقادمة.سٌكون لها تؤثٌرا على اتجاهات التصوٌت فً االنتخابات ا

وٌتعارض هذا االحتمال مع االزمات الداخلٌة والصراعات التً ٌعٌشها تنظٌم حركة فتح فً الضفة الؽربٌة  -

وقطاع ؼزة، ما انعكس على تراجع قوته ونفوذه فً الشارع الفلسطٌنً، وهو االمر الذي سٌنعكس على 

الجماهٌرٌة المختلفة. وكذلك قدرة الحركة على تجمٌع اصوات الناخبٌن وفرض تصوراتها على القطاعات 

فً قطاع ؼزة ال ٌجب اؼفال تؤثٌر االجراءات "العقوبات" والتً تركت آثارا سلبٌة كبٌرة علٌهم سواء على 

الصعٌد المعٌشً او االقتصادي والتً ستنعكس اٌضا على طبٌعة تصوٌتهم فً االنتخابات القادمة اذا لم ٌتم 
                                                                 

ٕٔ
 مصدر سابقحسن عصفور ،  - 
ٕٕ
 6ٕٔٓوالمسحٌة فً شهر آذار/مارس  المركز الفلسطٌنً للبحوث السٌاسٌة -( 1ٔاستطبلع الرأي ) - 
ٕٖ
 م.ٕٕٓٓحزٌران/ٌونٌو والمسحٌة فً شهر  للبحوث السٌاسٌةالمركز الفلسطٌنً  -( 1ٙاستطبلع الرأي )  - 
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جاد حلول سرٌعة ترضً هذه الشرٌحة الكبٌرة والمإثرة من التعامل مع هذا االمر بصورة حاسمة الٌ

الناخبٌن والذٌن ٌشكلون "الجسم الصلب" لمصوتً حركة فتح فً قطاع ؼزة. وهناك اٌضا تٌار شعبً 

مإثر فً قطاع ؼزة محسوب على محمد دحبلن ، وخاصة لدى القطاعات الشبابٌة ، والذٌن سٌكون 

 ثرا بصورة كبٌرة على طبٌعة التصوٌت لحركة فتح فً قطاع ؼزة.اهمالهم وعدم التعاطً مع مطالبهم مإ

 حركة فتح مطالبة بتحقٌق الشروط التالٌة لتحسٌن اوضاعها الداخلٌة : ولذلك فان 

 ستلقى دعما من القواعد التنظٌمٌة. داخلٌة انتخابات االنتخابٌة ضمن فتح حركة قائمة فرز -ٔ

وضمان  ؼزه قطاع فً الحركة مكاتب فتح بإعادةتفعٌل المكاتب الحركٌة على مستوى الوطن والمطالبة  -ٕ

حرٌة تحركات ابناء الحركة فً قطاع ؼزة، بما ٌضمن االقتراب من القواعد الجماهٌرٌة لحشدها لصالح 

 .الحركة فً االنتخابات القادمة

والكثٌر من القضاٌا التً تسبب  المالً والؽاء التقاعدضرورة انهاء العقوبات المفروضة على قطاع ؼزة  -ٖ

الكثٌر من الفروقات بٌن الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة والتً حتما سٌكون لها تؤثٌرا واضحا فً اتجاهات 

 .الناخبٌن فً االنتخابات القادمة

حساب تشكٌل ضرورة تعزٌز التنسٌق مع حلفاء منظمة التحرٌر من التنظٌمات الفلسطٌنٌة وعدم تجاهلها ل -4

 (.ٕٗقائمة مشتركة مع حركة حماس فً االنتخابات القادمة )

 

 االحتمال الثاني : فوز حركة حماس: -ب 

هذا االحتمال فوز حركة حماس فً االنتخابات المقبلة بؤؼلبٌة ضئٌلة ، لن تمكنها من الحصول ٌفترض  -

ما سٌتطلب التحالؾ مع تنظٌمات اخرى لتشكٌل الحكومة المقبلة. ؼلبٌة فً المجلس التشرٌعً، على األ

نتائج فً الضفة الؽربٌة تبدو قوٌة، وهذا ما اكدته حظوظ "حماس" وٌعتقد المإٌدون لهذا الخٌار ان 

 من ٪٘ٗ، ولم تحصل فٌها فتح إال على 1ٕٔٓاالنتخابات المحلٌة التً عقدت فً الضفة، فً أكتوبر 

 جامعات الضفة الؽربٌة.بعض  انتخابات نتائج حماس، اضافة إلى مقاطعة رؼم المقاعد،

حشد كوادرها وأعضائها وإلى مواقع األؼلبٌة الوصول على وٌستند هذا االحتمال الى قدرة حركة حماس  -

على عكس حركة فتح التً تعٌشها ازمات تنظٌمٌة كبٌرة والتً ستسعى حركة حماس الى وجمهورها، 

ستؽبلل االزمات المعٌشٌة واالقتصادٌة التً ٌعٌشها المواطنون لكسب تؤٌٌدهم استؽبللها، اضافة الى ا

  توزٌع مساعدات مادٌة وعٌنٌة.اعتمادا على 

وال ٌجب اؼفال قدرة الحركة على عقد تحالفات انتخابٌة مع قوى سٌاسٌة ، وهذا ما تشهده بالفعل فً قطاع  -

كثٌر من القوى السٌاسٌة الفلسطٌنٌة توترا ؼٌر ؼزة ، فً مقابل حركة فتح التً تشهد عبلقاتها مع ال

ووفق هذا االحتمال قد تسعى حركة حماس لدعم قائمة انتخابٌة ردٌفة بالتحالؾ مع بعض القوى مسبوق، 

                                                                 
ٕٗ
 – قبل االنتخابات التشرٌعٌة نرٌد ان نكون مواطنٌن فً دولة فلسطٌن متساوٌن فً كل شًء مع كل أبناء شعبنا الفلسطٌنً، هشام ساق هللا  - 

 .مٕٕٓٓ-ٓٔ-ٓٔمركز الناطور للدراسات 
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 توقعات نتائج االنتخابات الفلسطينية المقبلة
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السٌاسٌة والمستقلٌن بهدؾ احداث خلخلة فً كتلة مصوتً حركة فتح وامكانٌة التحالؾ مع هذه القائمة 

 لتشكٌل الحكومة المقبلة.

قوات االحتبلل لعناصر حركة حماس  رض هذا االحتمال مع التقدٌرات التً تشٌر الى ان مبلحقةوٌتعا -

اضافة الى ان تجربة الحركة ، التنظٌمٌة القوٌة  ونشاطاتها فً الضفة الؽربٌة ، سٌحرم الحركة من البنٌة

مركز ثقل تارٌخٌا  فً الحكم فً قطاع ؼزة افقدتها الكثٌر من مإٌدٌها فً داخل القطاع الذي كان ٌشكل

 .قطاع ؼزة بصورة واضحةحركة فً التراجع شعبٌة الى استطبلعات الرأي وأشارت  ،للحركة

 نشؤتحٌث  بالتؽٌٌرات التً طرأت على تركٌبة المجتمع الفلسطٌنًأٌضا وٌبدو ان هذا االحتمال سٌتؤثر  -

وتعزز دور  معلن، ؼٌر ذاتً لحكم مإثرا فً المجتمع الفلسطٌنً، وتسعى دور تلعب مركزٌة ؼٌر قوى

 للتكٌؾ ٌدعو الذي االقتصادي" "السبلم العشٌرة والقبٌلة بعٌدا عن تؤثٌرات التنظٌمات ، وهو ما ٌسمى تٌار

القوى، والذي بات ٌشكل تهدٌدا  موازٌن واختبلؾ الواقعٌة باسم االقتصادي السبلم ومفهوم القرن صفقة مع

م دلٌل على ٌٕٙٔٓنٌة، ولقد كانت نتائج انتخابات البلدٌات فً العام حقٌقا للقوى السٌاسٌة والفصائل الفلسط

على حساب قوة هذا التٌار ونفوذه فً الشارع الفلسطٌنً ، وهو االمر الذي قد ٌتكرر فً االنتخابات القادمة 

  .، وخاصة فتح وحماسالتٌارات التقلٌدٌة

 متحررة الختٌارات -وتفسح المجال  ائلبدأت بالفعل بعض االصوات تطالب بانتخابات تستبعد الفصحٌث  -

 على وتنافسها السٌاسٌة القوى لصراعات مكان مجرد ٌكون وصوال الى برلمان ال التنظٌمٌة القٌود من

 أفعل أحد كان الذي الداخلً الصراع بفعل والفشل الجمود العلٌا المإسسة تجنِّب بصٌؽة والنفوذ؛ الحكم

  .(ٕ٘) الفلسطٌنٌة الحالة تراجع أسباب وأهم

ونظرا لكون قوة هذا التٌار تتركز فً الضواحً والقرى فان هذا ٌعتبر خسارة لحركة حماس بالدرجة  -

االولى لمركز قوتها التقلٌدي فً تلك المناطق فً الضفة الؽربٌة والتً كانت دائما بمثابة مركز الثقل 

قادرة على استؽبلل تراجع حركة لن تكون والكثٌر من االصوات ذلك ستفقد الحركة الرئٌسً للحركة ، وب

فتح ، والتً مركز تصوٌتها فً داخل المدن ، اعتمادا على قطاع جماهٌرٌة واقتصادٌة ترتبط بالسلطة 

 الفلسطٌنٌة ومإسساتها.

 االحتمال : القائمة المشتركة "التوافقية": -ج 

ؼلبٌة األو أالقرار كون صاحب ٌٌمكنه ان او تنظٌم ، ال ٌوجد حركة الرأيانطبلقا من استطبلعات  -

القادمة، ولذلك فان  حكومةالتشكٌل من وبالتالً سٌكون من المستبعد ان تتمكن كبل الحركتٌن برلمانٌة، ال

، تحقق مشتركة قائمة ضمن القادمة االنتخابات فً بالدخول وحماس الخٌار المرجح ان تقوم حركتً فتح

  .ةالبدٌلالقٌادة و القرن صفقة و الضم مشروع ومواجهة الشرعٌات الحركتٌن لتجدٌد هدؾ

 المؤيدون  :  -أ  

ا ومراكز مصالح أوجد االنقسام .ٔ  التؽلب ٌمكن ال وقانونٌة واجتماعٌة وأمنٌة واقتصادٌة سٌاسٌة وأوضاعا

 ستإجل الخسائر، فحركة فتح وٌقلل مكاسب الطرفٌن حٌث سٌحقق كبل "المؽالبة"، فً انتخابات علٌها

 الؽربٌة الضفة فً التنظٌمً عجزها على ستؽطً حماس وحركة  الداخلٌة، صراعاتها فً الخوض

االزمة المالٌة التً تواجهها فً وستتجاوز وستتمكن من التخلص من القٌود المفروضة على تحركاتها، 

 .(ٕٙقطاع ؼزة )

 كبرى، أولوٌة المتحدة الوطنٌة الجبهة بناء ٌكون حٌث الوطنً، التحّرر مرحلة تعٌش التً فً المجتمعات .ٕ

ا ا وشرطا كافة الجهود، وهذا ما ٌتطلب تشكٌل قائمة توافقٌة تضم كافة  حشد ٌتحتم االنتصار، لتحقٌق الزما

 الفلسطٌنً السٌاسً اإلٌقاع وضبط القوى السٌاسٌة والشخصٌات الفاعلة والمإثرة لتقلٌل أخطار االنقسام،

 .(1ٕالفلسطٌنٌة ) بالقضٌة تحٌط المخاطر التً مواجهة فً

 العسكرٌة، واألجنحة والوزارات القضائٌة والسلطة األمنٌة األجهزة وتعدد االنقسام ظل فً االنتخابات .ٖ

 وإذا الضفة، فً الحكم من تتمكن لن ”حماس“ فازت فإذا .االنقسام تكرٌس إلى تقود أن ، ٌمكن واالحتبلل

 .(8ٕؼزة ) حكم من تتمكن لن ”فتح“ فازت

                                                                 
ٕ٘
 م.ٕٕٓٓ-ٓٔ-ٔٔنبٌل عمرو ، خرٌطة ؼامضة لبلنتخابات الفلسطٌنٌة ، مركز الناطور للدراسات  - 
ٕٙ
 ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٔٔ لئلعبلمامد ، قائمة فتح وحماس المشتركة .. حقٌقة ام خٌال؟ ،  زاٌدهد. سفٌان ابو  - 
ٕ1
 مٕٕٓٓ-ٓٔ-ٕٓللدراسات معٌن الطاهر ، ما بعد حدٌث االنتخابات الفلسطٌنٌة، مركز الناطور  - 
ٕ8
ًّ من دوالٌب قطار المصالحة؟، مركز مسارات ، هانً المصري -   ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٓكٌؾ ٌمكن إزالة الِعِص
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 تصب أن ٌجب ، فاالنتخابات الدٌمقراطً بالسٌاق ولٌس الوطنً بالسٌاق ترتبط أن ٌجب االنتخابٌة المقاربة .ٗ

 الوطنً التحرر مفهوم وفق الفلسطٌنٌة الوطنٌة الحالة صٌاؼة إعادة أردنا وإذا الوطنً العمل مصلحة فً

 ضروري شرط ٌشكل الحركتٌن توافق فإن على الدٌمقراطٌة، وعلٌة ٌتقدم الدٌمقراطً التوافق مدخل فإن

 .الفلسطٌنٌة بالقضٌة المحدقة التحدٌات لمواجهة

 ٘ٔ - ٓٔ على الحصول فً الٌسار وقد تنجح قوى بالمائة من المقاعد، 1٘ -ٙٙ ستحصد المشتركة القائمة .٘

ٌحاول االستفادة من  الذي االقتصادي" "السبلم تٌار على الطرٌق وهً بذلك ستقطع المقاعد، من بالمئة

 الٌسار لهذه وسٌجعل انضمام(. 6ٕ)القرن  صفقة مع بالمجتمع بما ٌتماشى مكانته من لٌعزز االنتخابات

 البرنامج، هذا على تصوٌت بمثابة القادمة مشترك، االنتخابات وطنً برنامج أساس على المشتركة القائمة

 سٌاسً. برنامج على فٌها ٌصوت التً األولى باعتبار أنها المرة مكسب وهو

 المعارضون  : 

 إدارة» وفضلت االنقسام مشكلة معالجة أرجؤت قد الفلسطٌنٌة المشتركة" ٌعنً أن القٌادات خٌار "القائمة .ٔ

  السٌاسً بدال من عبلج مشكبلته. نظامها «أزمة

تمس وس الدٌمقراطٌة، لبلستفتاء، حٌث ستقلص مساحة أقرب هً انتخابات المشتركة ستجعلنا أمام القائمة .ٕ

الحاكمة  السٌاسٌة الطبقة هٌمنة وستكرس جدٌدة، قوى ظهور أي ىعل وستقطع الطرٌق ،بالتعددٌة والتنافس

على ؼالبٌة  الحركتٌن النخب والنظام السٌاسً، بسبب استحواذ القدٌمة، ولن ٌتم تجدٌد النخب إنتاج وستعٌد

 .،«المحاصصة» نظام على شرعٌة نفوذهما فً الشارع. وستضفً المجلس التشرٌعً، بسبب

 أحد مع على التحالؾ حظوظ الكثٌر من التنظٌمات والقوى السٌاسٌة التً تراهن ستضعؾ المشتركة القائمة .ٖ

 امكانٌة تراجع وبالتالً الحسم نسبة إلى تصل لن بدونه والذي القادمة، االنتخابات فً التنظٌمٌن الكبٌرٌن

 فقط، الحزبٌن القائمة من تشكل أن مصلحتها من ، ولذلك لٌس المجلس فً سٌاسً تمثٌل على حصولها

 . وطنٌة قائمة أنها بذرٌعة القائمة لهذه تنضم ألن وستسعى

 وفتح ، ووجود حماس ستواجه القائمة المشتركة عقبات عند تشكٌلها نظرا لوجود خبلفات بٌن قٌادات .ٗ

 الطرفٌن. بٌن الثقة المصالحة، وانعدام مع مصالحها الحركتٌن تتعارض داخل قوى مراكز

 

 

 

  

                                                                 
ٕ6
 ٕٕٓٓ/ٓٔ/8ٔبخصوص القائمة المشتركة ، مركز الناطور للدراسات ، محسن أبو رمضان  - 

 ؼٌر محدد الٌسار   القائمة المشتركة

75% 

15% 10% 

توقعات نتائج االنتخابات في وجود القائمة المشتركة بين 
 فتح وحماس

 النسبة
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 الخالصة والتوصيات : رابعا :  

، ما ٌفرض الكثٌر من التفاعبلت الفلسطٌنٌةتحدٌد اتجاهات ستبقى التداعٌات اإلقلٌمٌة عامبل حاسما فً  -

من تؽٌرات متوقعة فً قواعد اللعبة، تحسبا ، االقلٌمً والدولًلمشهد أكثر عمقا لقراءة  ٌنالفلسطٌنٌعلى 

تفضً فً النهاٌة إلى تؤثٌرات على س، والتً ٌوسٌاسٌة الجوما تعكسه من توازنات جدٌدة فً المعادالت 

القوى الدولٌة واإلقلٌمٌة، وحتى لدى أولوٌة تعد تشؽل لم التً  ،القضٌة الفلسطٌنٌةمن جوانب مختلفة 

معقدة تتداخل فٌها األدوار الدولٌة واإلقلٌمٌة والدٌنٌة والسٌاسٌة التً تواجه تعٌش أزمات وتحدٌات العربٌة، 

 .(ٖٓ) التنبإ بموعد انتهائهاوال ٌمكن والقومٌة،  والطائفٌة

الفلسطٌنٌة، اال ان التنظٌمات الفلسطٌنٌة الزالت  على الرؼم من تلك التحدٌات الخطٌرة التً تواجه القضٌة -

تتعامل مع موضوع المصالحة بصورة "تكتٌكٌة" تسعى من خبللها لخدمة أهدافها التنظٌمٌة، فً ظل ؼٌاب 

 الفلسطٌنً، البٌت ترتٌب الرهان على ٌكون ولذلك بات من الضروري أن .ة الوطنٌةالرإٌة االستراتٌجٌ

 والحسابات الرهانات ومؽادرة واإلصبلح، والتجدٌد التؽٌٌر ٌضمن وبما حقٌقٌة، وشراكة وطنً أساس على

 فً تؽٌٌر حصول أمل على الوحدة تحقٌق إمكانٌة من الٌؤس أو االنقسام، استمرار جدوى على الخاطئة

 ٌكون أن دون من الفلسطٌنٌة، الحقوق من األدنى الحد تحقق تسوٌة هناك تكون لنف .المحٌطة الظروؾ

ا الفلسطٌنً العامل ، موحدا  ما على تبنً وواقعٌة، وطنٌة موحدة واستراتٌجٌة رإٌة أساس وعلى وفاعبلا

ا التحلٌق على وقادرة تحقق، ٌا ا فلسطٌن ٌا ا، وعرب ٌا   .(ٖٔالفلسطٌنً ) الصمود لتعزٌز ودول

الخطٌرة المحدقة  التطوراتتلك مواجهة الفلسطٌنٌة ل الخطوة األولى لتحقٌق األهداؾتؤتً "المصالحة"  -

"، وانما اصبح خٌارا تكتٌكٌا"خٌارا ها نجازوالتً لم ٌعد إ، بمستقبل الشعب الفلسطٌنً وقضٌته الوطنٌة

تحول ٌحتى ال  ، والتوافق إلنجازه،ًالقرار الفلسطٌنحتاج الى اإلرادة السٌاسٌة ألصحاب "استراتٌجٌا" ، ٌ

الجؽرافٌة  "الكانتونات"تتكرس فٌه  "سٌاسًوانفصال اداري وجؽرافً "الى  "دارياالسٌاسً النقسام "اال

 .اإلسرائٌلً –لمشروع األمرٌكً لالفلسطٌنٌة، خدمة 

 ٌتعلق فٌما تراجع فً ضوء الؽموضالذي أعقب اجتماعات االمناء العامٌن للتنظٌمات سرعان ما  التفاإل -

اضافة  الخبلفٌة، القضاٌا على والتوافق االنتخابات العملٌة البلزمة لتحقٌق المصالحة وموعد باإلجراءات

فً كبل الجانبٌن، فً اعقاب اجتماعات القاهرة، والتً تإكد استمرار حالة عدم  "التوتٌرٌة" الى التصرٌحات

الثقة ومدى قوة ونفوذ القٌادات المعارضة للمصالحة فً داخل حركتً فتح وحماس. وهو ما ٌتطلب 

التنظٌمات صٌاؼة مشروع وطنً ٌرتكز على المشترك بٌن واتخاذ خطوات تدرٌجٌة لبناء الثقة، ضرورة 

إسرائٌل، والتوافق على تعزٌز الجبهة الداخلٌة وإصبلح ما أتلفه النضال ضد ٌة فً استراتٌجٌات الفلسطٌن

لشعب لكل امنظمة التحرٌر باعتبارها ممثلة صبلح االنقسام على الصعٌد االجتماعً والسٌاسً، وإ

 ة.بلورة رإٌة وطنٌة توافقٌة لؤلجماع الوطنً واستراتٌجٌته المقاوموصوال الى الفلسطٌنً، 

باعتبار ان المرحلة االنتقالٌة دولة فلسطٌنٌة التشرٌعٌة القادمة لبرلمان االنتخابات ٌجب دراسة خٌار أن  -

 مسودة على الفلسطٌنً، أبرزها التوافق السٌاسً النظام فً واصبلحات انتهت، وهذا ٌتطلب تؽٌٌرات

 وتوضٌح. انتخابات اي دلعق وضرورٌا مهما مدخبل ٌكون أن ٌمكن التعدٌبلت بعض مع فلسطٌن دستور

  .(ٕٖ) الوطنٌة والسلطة الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة بٌن والقانونٌة السٌاسٌة العبلقة

إلى معركة مقاومة شعبٌة، تتحّدى اإلجراءات اإلسرائٌلٌة،  االنتخاباتتحوٌل مع التؤكٌد على ضرورة  -

النضال الوطنً والمواجهة المستمرة جزء من كتثبٌت حق المقدسٌٌن فً المشاركة باالنتخابات الفلسطٌنٌة و

التحضٌر إلجرائها بالتوازي مع إجراءات تطوٌر المقاومة الشعبٌة وتصعٌدها، وإنهاء ، ومع االحتبلل.

االنقسام، المتفق علٌها فً اجتماع األمناء العامٌن، بما فً ذلك تشكٌل حكومة وحدة وطنٌة انتقالٌة، تضمن 

 االنقسام، آثار ومعالجة والحرٌات، والحقوق الثقة أجواء وتوفٌر نتخاباتتوفٌر األجواء السلٌمة إلجراء اال

 .نتائجها واحترام ونزاهتها االنتخابات حرٌة وضمان واألمنٌة، المدنٌة المإسسات توحٌد فً والشروع

أكدت االفكار التً ٌجري تداولها بخصوص القائمة المشتركة بٌن فتح وحماس، المخاوؾ من احتماالت  -

السلطة،  وال تإدي  ومنافع مناصب توزٌع على القٌادٌة والتوافق النخب إنتاج ُتعٌد شكلٌة انتخابات تمرٌر

  (. ٖٖ) واالقتصادٌة االجتماعٌة وتداعٌاته االنقسام الوطنٌة، ما ٌعنً استمرار الحالة الى استنهاض
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