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 مقدمة

،1994ُُليةُالفلسطيينيةُاا ُنشطة ُالسطُ ُُفيُالمجتمعُالفلسطيينيُننذُ ُُيمقراطيةالتُالد ُ التحوُ ُُالمقالةهذهُناقشُُتُ 

ُ ةُاألحزابُالفلسططططططيينية،ُوتةايراتباُالمعاىططططططر ُال ُوقو ُوالمنافسططططططةُاالنتبانيةُنيىُالقواُالسططططططيا ططططططية،ُ ا طططططط 

المصططططططالحةُُُُلتحقيق2022ُُوحت ُاا 2007ُُُُننذُاا الحزبيةُُُُمسططططططاايالُونىُامُ ُُاالنقسططططططا ُالفلسططططططييني،

ُُُةُ نعنيُ ُُةُ تشطططططططا  يُ ُُوطنيةُ ُ طططططططي ةُ والتو ططططططط ُ ل ُُ حلو ُنعقولةُُ ل ُُج ُالو طططططططو ُأنىُُُُسُننبجيةال ُأ ططططططط 

 .الفلسطينيات على المجتمع هذه المنهجيَّ عكسُ،ُو يفيةببصوصُالوضعُالفلسيينيُالحالي

ُال ُنسططططططططا اتُُللعديدُنىُالتحوُ ُُا انُنتاجُ ُُوجودُاألحزابُالسططططططططيا ططططططططيةُبشطططططططط لباُالحاليُنُ   التُالديمقراطية

ن ُُُ،العديدُنىُالمناهجُالديمقراطيةفيُتدايمُُُُ عيرُ ُُبشطط  ُ وجودُهذهُاألحزابُُ ططاهمُُ.ُُوالقضططيةُالفلسططيينية

ُ.ضماناتُنجاحُالعمليةُالديمقراطيةأ عحتُأحدُ

المنبجياتُالتيُتتععباُاألحزابُالسطططيا طططيةُُُنُ أُوضطططوحُ ُاليو ُيراُب   ُ اظرُللواقعُالسطططيا طططيُالفلسطططيينيُُوالنُ 

حزبيةُوالسططططيا ططططيةُُالُُواألجند ُُ،شططططا لنُ واُُ،البدفُوُُ،الفكر تبتلفُاىُبعضططططباُالعع ُنىُحي ُُُُالفلسططططيينية

ولكىُالُ الفُأنُُُ.األحزابُالسططططيا ططططيةةُفيُناهيُ ُواضططططحةُُ ىطططط اليةناُ لقُُُُ،الحزبُُة ُننبجيالتيُتشطططط  ُ 

ُ.1ُال ُالح مُفيُالدولةيير ُجماااتُننظمةُتحاو ُالسُ ُهياألحزابُالسيا يةُ

ُقو ُ ُُنلدُ ُُديمقراطيةُفيُأي ُ هُالُتوجدُُن ُأونىُالعديبيُُ ُُ،الحقيقُيةُوفاالةُبالمعن ُُدونُوجودُأحزابُ ططططيا ططططية

تنظيمُُحي ُتعم ُال ُُ، ان اندناجُفيُنظا ُد ططططتو يُُامليةُُاىُُرُوجودُأحزابُ ططططيا ططططيةُيعع ُ ُ نُ حي ُُ

ُالسططططططيا ططططططيةُُ،أيُالعا رُ ال  ا جُُُاندناُتكوُنُُ،قابةُال ُأاما ُالح ونةالرُ باإلضططططططافةُ ل ُُُُ،وا تيا ُالقيادات

 .الح م

ُ

 
1 The Political Theory of Parties and Partisanship: Catching Up, 2020:  https://bit.ly/3MoBPYR   

https://bit.ly/3MoBPYR
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 وتعطيل الديمقراطيةاالنقسام السياسي  

ُُا،اشططططوا يُ ُُا ططططيا ططططيُ ُُا لقُواقعُ ُ،ُقد2006فوزُحر ةُحماسُفيُاالنتباباتُالتشططططر عيةُاا ُُُنُ أدُنىُالمؤ ُ 

ُُُ،موغيرُننظُ  اُُيُ جد ُ ُُيبلقُ ططؤاالُ الذيُُُنراأُلُ،فتحاُبعدُالتصططاد ُالمنبجيُواأليديولوجيُنعُحر ةُُ صططو طط 

ُفيُظ  ُ ُحو  المبيياتُُُتعان ،ُُووغيابُالوحد ُالوطنيةُُ،اشططوا يةُالمشططبدُنسططتقع ُالسططيا ططةُالفلسططيينية

ُالجديدُ تحد ُ  نا ُقيا ُُأالكثيرُنىُالعقعاتُُو  ُذلكُيضطططططططططعُُُ، ا جي ُ ُُ"اإل طططططططططرا يلية"ُنعُالواقعُالفلسطططططططططييني

 المشرو ُالوطنيُالفلسييني.

ُ فاالنقسططا ُُُُ؛طو لةُ ُُولفتر ُ ُُلمشططرو ُالوطنيُالفلسططيينيسططعةُلبالن ُ ُنواي ُ ُُ ُ نقيةُتحوُ ُُقل ُ ُ  ُُغزُ ُفيُُثُ دُ ناُحُ  ن 

ناُنيىُنشططططططططططططرو ُننظمةُالتحر رُالعلمانيُُُُيدولوجيةُالمبتلفةاأُلالعالقاتُُُال ُ ططططططططططططعيدُةُ نوايُ ُجُنرحلةُ توُ 

ُ.تناحر ىنتميىُللحزبيىُالمُ نويُنيىُالمُ حُالدُ سلُ زا ُالدا ليُالمُ ن ُ  ل ُالُأداالذيُوالمشرو ُاإل الني،ُ

ىططططططعيهُُأداُ ل ُحا ُُُقدُُاالنقسططططططا ُالحاليُفيُالسططططططاحةُالفلسططططططيينيةُأنُ يرا2ُُُُنلوحالقياديُاعدُالرحيمُُكانُ

ُفيُُُالبيئةُُتضطططططططعُووحد ُالشطططططططعهُبةكمله،ُُوُُرقةحالةُالفُ تُُحي ُطالُُ،1948نذلكُالذيُ انُ الفلسطططططططيينية

ُيعنيُُُنُ أالسليةُتعنيُوحد ُالسيا ة،ُُوُُوحد ُُنُ أراُُو انُي،ُُلل ايةُُوضعُ يير جع ُاالنقسا ُفيُالسلية

نىُ ططيامُنقتضططياتُُ رجتُُُُالقضططيةولذلكُنجدُاليو ُأنُنيدُاألطرافُالبا جية،ُُُالقضططيةُالفلسططيينيةُو قةُ 

ُ.ضمىُا تحقاقاتُاألجنداتُالسيا يةُالمتعدد ُاإلقليميةُوالدوليةُود لتالمصلحةُالوطنية،ُ

ُفيُنحُ  ططاهمُُ ُالسططيا ططيةُوُ االنقسططا ُالسططيا ططي ُُ،الفلسططيينيُةاالنتباباتُُُ:ننباُوُُ،العديدُنىُنعالمُالديمقراطية

ُ طططاهم ُُُوُُ،وُفيُالضطططفةُال ربيةأُُ،  طططوايُفيُغزُ ُُ،أيُوالتععير ةُالرُ وُحر ُ ُُ،قانيةُوالحزبيةوالحر ةُالن ُ  فيُاُُأيضططط 

الجمعيُلديبمُُُُبم ُ وانعدا ُالُُ،بسطططططططعهُانعدا ُاألفقُالسطططططططيا طططططططي،ُُشطططططططعاباندُالجويُُالتُالبجر ُواللُ ز اد ُنعدُ 

 

 .ملوح معبد الرحيمع  2008مقابلة مع جميل النمري على جريدة الغد سنة  (ا)نائب األمين العام للجبهة الشعبية سابق   -2
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ُالو طو ُلح  ُ ُُ،بسطعهُانعدا ُالثقةُباألحزابُالسطيا طية بسطعهُُُ؛قصطيرُ ُهذهُالعقعاتُفيُوقتُ نبيُُي ُُُوا طتحالة

ُ. العا ُالصالحاىُُبمعز ُ ُحي ُتقد ُاألحزابُنصالحباُالحزبيةُ،المنبجيُلألحزابُالسيا ية ُالتحوُ 

 الديمقراطية الفلسطينية عجلة ومحاولة دفعالمصالحة الفلسطينية 

قاياتُنيىُالفصطا  ُالفلسطيينية،ُُأجر تُالعديدُنىُالل ُ ُُ،2007اا ُاالنقسطا ُالسطيا طيُالفلسطيينيُُوقو ُُننذُُ

الديمقراطيةُُاجلةُُعُنىُأج ُ ااد ُدفُ ُُوالتيُأفضتُ ل ُنجمواةُنىُالتوافقات،ُو انتُاالنتباباتُحاضر ُ 

وحت ُاالجتمططااططاتُالططدا ر ُاانُفيُالجزا رُُُُ،2007قططاياتُننططذُالعططا ُالل ُ ُُفيُفلسططططططططططططططييى،ُو م ىُذ رُأهم ُ 

2022.ُ

 االتفاقات واللقاءات التاريخ

ُاتفاقيةُن ةُالم رنُة2007ُفبراير 

ُالمعاد  ُاليمنيةُال تئنافُالحوا ُوإنبايُاالنقسا ُالفلسيينُي2007ُأغسطس 

ُ االنُ نعاُي2008ُمارس 

ُوايقةُالوفامُالوطنيُالفلسيينيُ"الوايقةُالمصر ةُ"2009ُ أكتوبر

ُوايقةُ"وقفةُحق"ُالصاد  ُاىُ عا ُالشبصياتُالمسيحيةُفيُفلسييُى2009ُ

ُاتفاقيةُالقاهرُ 2011ُمايو 

ُاتفاقيةُالدوحُة2012ُفبراير 

ُاتفامُالقاهر 2012ُمايو 

ُترقيةُفلسييىُفيُاألنمُالمتحد نحادااتُبعد2013ُُيناير 

  االنُالشاطئ2014ُ

ُنحادااتُنتفرقُة2016ُ

ُاتفامُالقاهر 2017ُ

ُاتفامُنو  و2018ُيناير 

ُنعاحثاتُالجزا ُر2022ُ
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ُبش   ي ةُتنبيُاالنقسا ُالسيا يُُل ُُ الو و ُنحاولةُُُُال فكر ُهذهُاللقاياتُُتقو ُُ أ ا يُُُُالفلسييني

ُ الُالنقسا ُالسيا يُالفلسيينياُُطرفيُمثالنتُ ىُُتياللُ ُ،نيىُحر تيُفتحُوحماس ناُتزا ُُهذهُالمساايُُُنُ أ،

ونسطططاايبماُللحصطططو ُال ُالسطططليةُُُُ،تناحر ىنىُالحزبيىُالمُ ُك  ُ لبسطططعهُضطططيقُاألفقُالسطططيا طططيُُُُ؛ضطططعيفةُ 

ُُُطر قُالح  ُ ُفيُُواضططططحةُ ُُ ُاقعةُ ناُيشطططط  ُ ُ،ننبماُُيضططططمىُاال ططططتقرا ُالحزبيُلك  ُ ُُوالح مُبشطططط  ُ  ُُيا ططططيالسطططط  

ُ.ؤ ةُالد تو  ةُللقانونُالفلسيينيةُال ُالرُ ي ُنالوطنيةُالمعوحد ُ ل ُالالو و ُُو

ُفشل المصالحة على الواقع السياسي الفلسطيني أثر

ُالعطططديطططدُنىُاُا ل ُُُُال ُالح مُُاُوجودُتنطططاحرُنيىُحر تيُفتحُوحمطططاسأدُ  لعيطططةُال ُالمجتمعُُاطططا ُالسطططططططططططططط 

ُاإل طططرا يليةُفيُالضطططفةُال ربيةعُالرُ تو ططط ُُُ:ننباُُ،الفلسطططييني يير ُال ُنعانرُكا ُالسططط ُحُ إُوُُ،قعةُاال طططتييانية

اددُنىُالدو ُالعربيةُللتيعيعُنعُاالحتال ُُفتحُالمجا ُأنا ُُُوُُ،وضططططططططعفُالروايةُالفلسططططططططيينيةُُ،قيا ُغز 

ُالُو،ُُ يلياإل را ُُ؛عشير ُوالقعيلُةأ عحتُتحتكمُللوالتيُُُُ،جعيةُفيُبع ُالمدنُالفلسيينيةرُ تصاادُالتيا ات

ُُُ.لمناكفات السياسية بين غزة والضفة الغربية با اصبح مرهون  أالقانون الفلسطيني الذي    تطبيقف بسبب ضع

 ططططططططر ُنىُقانونُحمايةُاأُلُُ:نث ُُ،العديدُنىُالقوانيىُُرُفيُ ططططططططى ُ تة ُ االو ُال ُذلك،ُأداُاالنقسططططططططا ُ ل ُال

ُالمتمثلةُنرواب ُُرُ الغيرُُاتُُللحاضططططططططنوقادُاألفرادُللتوجهُُُُضططططططططعفُالحاضططططططططنةُالر ططططططططميةأناُُُُ،العنف  ططططططططمية

ُنُ أ ماُُُ،فيُالمجتمعُالفلسطططططططيينيُُالقانوُناُال ُوضطططططططعُاُواضطططططططحُ  ُ يرُ ناُيشططططططط  ُ ُُ،اتيالعا التُوالح مُالذُ 

السيا يُُُُهموُ الشعو ُبةهميةُدُ فقدُالشعابُفيُالمجتمعُالفلسيينيُُأقدُتعيي ُنساايُالمصالحةُالمستمرُُ

ُُ.اىُالبمو ُالجماايةُبمعز ُ ُالفردي ُ ُوالعح ُاىُالبم ُ العديدُنىُالشعابُللبجر ُُدفعناُُ،ال ُاأل ُض

اُال ُنسطططططططتقع ُُ ُ يرُ يشططططططط  ُ ُُاألنرُالذيُُ،والمراهقيىتبميشُالتععئةُالوطنيةُللشطططططططعابُُ يرُُو ذلك،ُازدادُُ

ُُ،العودُ ُُاىُجانعباُالسططيا ططيُالمتمث ُبحق ُ ُبمعز ُ ُُ نسططانيةُ ُقضططيةُ تصططعحُُُُنُ أوإن انيةُُُُ،القضططيةُالفلسططيينية
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ُجنُ ماهيُنعُاأُلالتُ ناُيعنيُُُ،وزوا ُاالحتال ُ،وتقر رُالمصطططير قةُُبسطططعهُضطططعفُالث ُ ُُ،ةُباالحتال د ُالبا ططط 

ُ.باألحزابُالسيا يةُالفلسيينية

ُت ييرُالعديدُنىُالمفاهيمُالمُ فيُُنيةُ ططيسططاهمُقلةُنسططاايُالمصططالحةُالفلسططييرُ ا ططتمرا ُاُ ُنُ   دا  ُُلةُُتة طط  

ُبادلُبالت يُ ُفُُ،لشططعهُالفلسططيينيا نسططتقع ُُُ ييرُال ُرنؤىطط  ُهوُُوُُ،المسططتمررُُتعر فُالقضططيةُالفلسططيينية

ُ.2007الوطنيةُالتيُ انتُقع ُاا ُُاتهز  ُالُيرق ُلليموحُ يا ي
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 وصياتالت  

ُفيُالفتر ُاأل ير ُبشط  ُ ُُأا رت ُُت ماُأضطعُفُُ،ال ُالواقعُالسطيا طيُالفلسطيينيُُنلحوظُ ُالتحوالتُالديمقراطية

ُرتُتلكُالتحوُ ا ُأُُ،ُفقدالتوازُيالةُلمعضططططلةُاالنقسططططا ُالسططططيا ططططي،ُوال ُفرصُالو ططططو ُلحلو ُفعُ  اُُالتُأيضطططط 

ُُ،ُةناُ ططاهمُفيُز اد ُاال ططتييانُفيُالضططفُ ُُ،يُالوطىُفيُغز ُوالضططفةُال ربيةنيىُىططقُ العالقةُُال ُطعيعةُُ

ُفيُالوقتُالحاليُأولو ةُ ُدُ تع.ُُوغالمُفيُغز اإُلا طتمرا ُُُو قصطواُيجهُالعم ُال ُُُالمصطالحةُالفلسطيينية

مشطططططط التُالتيُتحي ُُكُنجمواةُنىُالوتدا ُ ُ،ج ُضططططططمانُالعديدُنىُاألنو أنىُُ،وقتُ ُُأقربتحقيقباُفيُ

ُُ:تياىُطر قُاُاُ  م ىُذلكُوُ،بالمجتمعُالفلسييني

واالنيالمُننباُنبدفُُُ،السطططيا طططيةُُوالقوُاُُنقا ُالتقايُجانعةُنيىُجميعُاألحزابالعح ُالجادُاىُ -

ُالفلسططييني  ُوبالتوازُينبايُاالنقسططا ُالسططيا ططي ُُ يجادُتحالفُىططعانيُونسططويُحقيقيُيضططمُ نحاولةُُُ،.

،ُُاىُالمصطططططططالحُالحزبيُةُُابعيدُ ُُ،للوحد ُالوطنيةُ ُ   ونُنوُاُوىطططططططعابُنىُجميعُاألحزابُالسطططططططيا طططططططيةُُ

يم ىُ تُنىُاالنقسطا ُالسطيا طيُالفلسطيينيُُالضط  ُالشطععيُالمسطتمرُنىُقع ُاألجيا ُالتيُتضطرُ ف

 .االنقسا ُالسيا يُالفلسيينيُنباي يساادُفيُأنُ

ُُ،أولو ُةضططططططططل ُُالمصططططططططلحةُالوطنيةُالفُ تضططططططططعُنعاد اتُحزبيةُُتقديمُُُُ ل حماسُوفتحُُُتيداو ُحر  -

ُبمعز ُ ُُيُنناهجُد ا طططططيةُتدامُالحس ُتعن ُ ُوُُ،اىُالمصطططططلحةُالحزبيةُبمعز ُ  اىُُُالوطنيُالفلسطططططييني

ُبمعز ُ ُُ،باتُالحزبيةالتجاذُ   .اىُاالنتمايُلألحزابُالسيا يةُوتربيةُجي ُيؤنىُبالقضيةُالفلسيينية

ُ،عيىُاالاتعا بالقدسُُفيُُُهانسطططططططططةلةُ جرايذُُ ُ أنعُُُ،الداو ُالعاجلةُلعقدُاالنتباباتُالفلسطططططططططيينية -

ُ.الةُ وفعُ ُم نةُ نُ ُباوتش ي ُو اطاتُلجعل

ُ


