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َترددت وما زال تتردد مقولة أن المصالحة الفلسـطینیة لیسـت شـأنًا فلسـطینیًا بـل عربیـًا وٕاقلیمیـًا ودولیـًا، وكـأن 
أن المصـــالحة غیـــر ممكنـــة بـــل مســـتحیلة فـــي ظـــل المصـــالح المتعارضـــة والمتناقضـــة مـــن یرددهـــا یریـــد أن یقـــول

دون أن یـــدرك هـــذا الُمـــردد أن القضـــایا السیاســـیة ألي مجتمـــع ال یمكـــن أن تـــتم . فلســـطینیًا وعربیـــًا وٕاقلیمیـــًا ودولیـــاً 
كمـــا أن . ســهبمعــزل عــن المحـــیط، وأن مكونــات القضـــایا السیاســیة هـــي مكونــات ذاتیــة وموضـــوعیة فــي الوقـــت نف

تعریــف السیاســة بأنهــا فــن الممكــن، وأنهــا تعنــي البحــث عــن تقــاطع المصــالح، یعنــي أن التــآمر السیاســي مــن أجــل 
تحقیــــق الممكــــن خدمــــة للمصــــالح واألهــــداف المنشــــودة لــــیس مســــتبعدًا فــــي الشــــأن السیاســــي علــــى صــــعید الفكــــر 

أنهـا فـن التـآمر مـن أجـل تحقیـق المصـالح الحزبیـة وقد ال نحید كثیرًا عن الصواب إذا عرفنا السیاسیة ب. والممارسة
. الخ... والوطنیة 

هذا یدفعنا إلى القول أن من یعتقـد أن المصـالحة الفلسـطینیة یمكـن أن تكـون شـأنًا فلسـطینیًا فقـط فهـو مخطـئ 
جمــارات الســیما وأن األطــراف الفلســطینیة لیســت أطــراف مســتقلة ال علــى المســتوى السیاســي أو المــالي بــل لهــا تــأث

فالســلطة الفلســطینیة فــي الضــفة الغربیــة أســیرة اتفاقــات سیاســیة وأمنیــة ومالیــة، وســلطة األمــر الواقــع فــي . بــالمحیط
أي  ال یمكــن الحــدیث عــن قــرار فلســطیني . غــزة تحكمهــا مــوازین قــوى وارتباطــات بمحــاور سیاســیة وأمنیــة ومالیــة

وال یعنـي ذلـك أن واقـع الشـأن الفلسـطیني محكـوم بقراراتـه . اهللامستقل مائة بالمائة ال هنا في غزة وال هناك في رام 
للغیر وال یستطیع أن یحلق بعیدًا عن نفوذ وسیطرة المحیط بل یعني أن التحدیات في الشأن الفلسطیني هـي كبیـرة 

یــع ورقــة وقــد بـرز ذلــك جلیــًا مــن أن توق. نظـرًا للــدور الكبیــر الــذي تلعبــه العوامـل الموضــوعیة مقابــل العامــل الــذاتي
. المصالحة من قبل حركة حماس كان تأثرًا وتكیفًا مع متغیرات المحیط العربي واإلقلیمي

ذاتیة تحدیاتلمصالحة على أرض الواقع هي والبد من اإلشارة هنا أن المعوقات والتحدیات التي تواجه تنفیذ ا
:سوف یتم الحدیث عنهاوموضوعیة

:التحدیات الذاتیة: أوالً 
حیـث أن . نـدة شخصـیةى فلسطینیة من حركتي فـتح وحمـاس تعمـل علـى عرقلـة المصـالحة ألجوجود قو -1

فهنـاك قیـادات حصـلت . هذه القوي قد كونت لهـا شـبكة مصـالح سیاسـیة واقتصـادیة خـالل فتـرة االنقسـام
وبفعل هـذه . على مناصب في األجهزة األمنیة والعسكریة لم یكن یمكن أن تحصل علیه في ظل الوفاق

صب أصـبحت هـذه القیـادات تتمتـع بامتیـازات، ومراكـز قـوى ونفـوذ حكـومي ومجتمعـي مـن الصـعب المنا
ومـــا ینطبـــق علـــى القیـــادات والعناصـــر األمنیـــة والسیاســـیة یمكـــن أن ینطبـــق ذلـــك علـــى . التضـــحیة بهـــا

المناصــب المدنیــة فــي الــوزارات والهیئــات المختلفــة، إضــافة إلــى مؤسســات أخــرى ســواء مؤسســات شــبه 
). ألخ... جمعیات خیریة وٕاعالمیة (حكومیة 

بنیة ثقافیة ثنائیة على الصعید المجتمعي بین الضفة الغربیة وقطاع غزة-2
الثقـافيیبدو أن هناك تیارات أو نخب فكریة واقتصادیة تكون لها ثقافة انعزالیة جغرافیة ال تتفق مـع النسـق 

ثقافي یصعب التجـانس معـه، لـذلك تنظـر إلـى حیث تنظر هذه النخب إلى قطاع غزة كمجتمع . الوطني العام
للضفة الغربیة خالل الحكم والضم االنعزالویبدو أن فترة . سكان قطاع غزة نظرة مواطنین من الدرجة الثانیة

. األردني جعل البعض یرى امتداده الجغرافي والثقافي والدیموغرافي في الضـفة الشـرقیة ولـیس فـي قطـاع غـزة
.عد تشجیعي للمصالحة الفلسطینیةوهذه النخب لیس لدیها ب

علــى هویــة الحزبیــة لــدى بعــض القــوى داخــل المعســكر اإلســالمي السیاســیةوجــود انقســام فــي األجنــدة-3
وال یعطــي أهمیــة . فهنــاك مــن ینتمــي للمشــروع اإلســالمي فكــرًا وسیاســة. المشــروع التحــرري الفلســطیني

یــرفض المصــالحة بــین المشــروعین الــوطني وهــو . كبیــرة للهویــة الوطنیــة للمشــروع التحــرري الفلســطیني
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واسـتبدال المشـروع الـوطني بالمشـروع . اإلحاللـي واإلقصـائيواإلسالمي، ویرى أن الحل یكمن في البعد 
.اإلسالمي

حیث أن هناك تیـار یـرتبط بالجانـب التفاوضـي مـع . وجود انقسام في األجندة السیاسیة داخل حركة فتح-4
انــب الفلســطیني یعــاني مــن انقســام ثنــائي فــي برنامجــه السیاســي بــین وحیــث أن الج. الجانــب اإلســرائیلي

فــإن الــبعض فــي التیــار التفاوضــي یــرى أن المصــالحة ال تخــدم مشــروعه . تیــار تفاوضــي وتیــار مقــاوم
.التفاوضي السلمي

وهـذا یجعـل . وسـیادة روح التعصـب الحزبـي. في المجتمـع الفلسـطینيالدیمقراطیةضعف البنیة الثقافیة -5
ویــنعكس ذلــك فــي ضــعف مفــاهیم . الــرأي والــرأي اآلخــر ضــعیفًا فــي الفكــر والممارســة الفلســطینیةتقبــل

. الشراكة وسیادة فكر التفرد واإلقصاء واإلحالل
إشكالیة في القرار الفلسطیني الداخلي بسبب التبعیة السیاسیة والمالیة-6

ومالیـــة بالعدیـــد مـــن األنظمـــة العربیـــة عانـــت القـــوى الفلســـطینیة منـــذ نشـــأتها مـــن ارتباطـــات فكریـــة وسیاســـیة
وهذا االرتباط الذي قد یصل إلى االرتباط األمني مع أجهزة هذه الدول األمنیة یجعـل القـرار داخـل . واإلقلیمیة

وبالتــالي هنــاك تــداخل فــي محــاور وتجاذبــات قــد تخــدم مصــالح األنظمــة اإلقلیمیــة . هــذه القــوى غیــر مســتقل
حیـــث تســـتخدم هـــذه الـــدول الورقـــة الفلســـطینیة ضـــمن أوراقهـــا . لفلســـطینیةوالعربیـــة علـــى حســـاب المصـــالحة ا

وهــذا یجعــل القــوى الفلســطینیة تعبــر عــن مصــالح هــذه األنظمــة فــي القضــایا . السیاســیة محلیــًا وٕاقلیمــًا وعربیــاً 
زبــي ســیما وأن العمــل الحوحیــث أن القــوى الفلســطینیة ال تســتطیع تمویــل ذاتهــا محلیــًا، ال. الفلســطینیة الداخلیــة

.بعد طوعیًا وطنیًا بقد ما یعبر عن مصالح شخصیة ومنفعیة كبیرةلم یعد یعبر عن والفصائلي
إشكالیة الوحدة الجغرافیة في البعد الفلسطیني-7

حیث یعاني الجانب الفلسطیني من إشكالیة سـوف تبقـى قائمـة، وتشـكل نقطـة ضـعف فـي المشـروع التحـرري 
فقطاع غزة والضـفة الغربیـة ال . بالكامل وهي إشكالیة التباعد الجغرافيالفلسطیني ما لم یتحقق تحریر الوطن 

وهـذا . وهذا االنقسام الجغرافي یشـكل معوقـًا ذاتیـًا جغرافیـاً . تشكل وحدة جغرافیة واحدة بالعد المكاني الجغرافي
.طاع غزةاالنفصال الجغرافي یضعف التواصل والتالحم الشعبي والسیاسي والمؤسسات بین الضفة الغربیة ق

هنـاك خشــیة أن تكـون بعــض األطـراف الفلســطینیة الفاعلـة تنظــر إلـى المصــالحة مـن بــاب المنـاورة وذلــك -8
ویخشـى . حیث تحاول أن تبرز أن الشعب الفلسطیني قد تصالح وأصـبح موحـداً . استباقًا الستحقاقات سبتمبر

.لوظیفيهنا أن تكون المصالحة الفلسطینیة هي شكل جدید من أشكال التقاسم ا
)الخارجیة(التحدیات الموضوعیة : ثانیاً 

تدخل األطراف العربیة واإلقلیمیة والدولیة -1
الدولة العبریة- أ

ویقــف علـــى رأس المعارضــین للمصـــالحة الفلســطینیة الدولـــة العبریــة التـــي تعــد المصـــالحة الفلســطینیة تهدیـــدًا 
مــن أجــل تفتیــت وتشــظى المشــروع إلضــعافهاإلســرائیلیة القائمــة علــى تقســیم الشــعب الفلســطینيلإلســتراتیجیة

الوطني الفلسطیني سیاسیًا وعسكریًا وبالتالي تضمن الدولة العبریة استمرار السیطرة على الشعب الفلسـطیني، 
فانقســام الشــعب الفلســطیني مجتمعیــًا وسیاســیًا . ومنعــه مــن ممارســة حقــه فــي االســتقالل وحــق تقریــر المصــیر

ي علــى الصــعد كافــة علــى الجبهــة الداخلیــة، وتراجــع حالــة االشــتباك مــع الجبهــة یعنــي انكفــاء األداء الفلســطین
. وتمارس الدولة العبریة سیاسة االستفراد بكل طرف، وٕاضـعافه. اإلسرائیلیة التي تعد الجبهة العدائیة المركزیة

، وكـان هنـاك ضـرب المشـروع التفاوضـي مـن )2009-2008(فكان هناك مثًال ضرب قطـاع غـزة فـي حـرب 
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كمـا أن . الـخ... الل اإلدعاء بعدم تمثیل الرئیس أبو مازن للشعب الفلسطیني، وعدم وجود شـریك فلسـطینيخ
تستخدم قطاع غزة كإدارة أزمة من أجل إبعاد األنظار عن سیاستها االستیطانیة والتهویدیـة فـي الدولة العبریة 

، ومحاصــرة نفوذهــا وامتـــدادها وهــي معنیــة بمحاصــرة حركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة. القــدس والضــفة الغربیــة
وكـــان تصـــریح نتنیـــاهو أن علـــى . السیاســـي والعســـكري فـــي الضـــفة الغربیـــة مـــن خـــالل اإلبقـــاء علـــى االنقســـام

السلطة الفلسطینیة في الضفة الغربیة أن تختار بین السالم مع إسرائیل أو السالم مع حركة حماس ویعد قمة 
كثیرًا على اعتبار أن الساحة مستباحةني الذي نعرف أن ساحته التدخل اإلسرائیلي السافر في الشأن الفلسطی

اهو یــوقــد أكــد نتن.الفلســطینیة هــي إفــراز التفاقیــات أوســلو والقــاهرة، والمحكومــة بحكــم ذاتــي محــدود ومحاصــر
موقفه في خطابه في الوالیات المتحدة األمریكیـة أمـام منظمـة أیبـاك الصـهیونیة عنـدما طلـب مـن الـرئیس أبـي 

. مزیق اتفاق المصالحة مع حركة حماسمازن ت
:وتستطیع الدولة العبریة عرقلة المصالحة من عدة نواحي

الجانب المالي -
حیث تتحكم الدولة العبریة وفـق اتفـاق بـاریس االقتصـادي بالعائـد الضـرائبي الـذي یجمـع مـن حركـة البضـائع 

الدولة العبریة بتحویل االقتطاعات المخصصـة وبموجب االتفاقیة یجب أن تقوم. الفلسطینیة تصدیرًا واستیراداً 
مــن % 37ملیــون دوالر تشــكل نحــو 63هــذه المخصصــات نحــو وتبلــغ . للســلطة الفلســطینیة بصــورة شــهریة

وقــــد قامــــت الســــلطة الفلســــطینیة بتــــأخیر صــــرف المرتبــــات للمــــوظفین المــــدنیین . المیزانیــــة الشــــهریة للســــلطة
ولـم تفـرج . بسـبب رفـض الدولـة العبریـة تحویـل المخصصـاتمـن الشـهر16والعسكریین في شهر مایو حتـى 

بتـــــاریخ ، ياإلســـــرائیلوزیـــــر المالیـــــة ،وقـــــد هـــــدد یوفـــــال شـــــطاینتس.عنهـــــا إال بعـــــد ضـــــغط أمریكـــــي أوروبـــــي
م بوقــف عائــدات الضــرائب فــي حــال تــم اإلعــالن عــن حكومــة وحــدة وطنیــة تشــارك بهــا حركــة 16/6/2011

".موال في حال وجود حكومة وحدة وطنیة إلى عناصر إرهابیةأن إسرائیل تخشى وصول األ"وزعم . حماس
البعد الجغرافي-

م، واتفاقیات الهدنة في رودس بین الدولة العبریة والـدول 1948نظرًا ألبعاد عسكریة وسیاسیة تتعلق بحرب 
وقـد . ةونـتج عـن ذلـك انفصـال جغرافـي مـع الضـفة الغربیـ. العربیة المحیطة تكـون قطـاع غـزة بحـدوده الحالیـة

وبـالرغم مـن أتفـاق أوسـلو الموقـع . جعل ذلـك الدولـة العبریـة تـتحكم بالتواصـل بـین قطـاع غـزة والضـفة الغربیـة
م قد نص على الحفاظ على وحـدة قطـاع غـزة والضـفة جغرافیـًا ولكـن الدولـة العبریـة لـم تنفـذ 13/9/1993في 

. لدولة العبریةذلك على أرض الواقع مما جعل التواصل الفلسطیني یقع تحت رحمة ا
اتفاقیات السالم الفلسطینیة اإلسرائیلیة-

ــة العبریــة اســتخدام اتفاقیــات الســالم الموقعــة مــع الجانــب الفلســطیني لعرقلــة أي تشــكیل حكــومي  تحــاول الدول
ســلطوي فــي األراضــي الفلســطینیة علـــى اعتبــار أن الطــرف الفلســطیني ملـــزم بهــذه االتفاقیــات وبنودهــا ســـواء 

حیــث تســتخدم الدولــة العبریــة مفهــوم ). المقاومــة(تصــادیة واألمنیــة وال ســیما قضــیة نبــذ العنــف السیاســیة واالق
األمن استخدامًا فضفاضًا في التعامل مع السلطة الفلسـطینیة التـي لـم تنشـئ ضـمن واقـع تحریـري نضـالي بـل 

وهـذا یجعـل . فاقیـاتوفق اتفاقیـات سـالم مقیـدة للنظـام السیاسـي الفلسـطیني الـذي یخضـع فـي تكوینـه لهـذه االت
والتــدخل فــي تشــكیل أي حكومــة . الموقعــةالطــرف اإلســرائیلي یطالــب الجانــب الفلســطیني بــااللتزام باالتفاقیــات 

.فلسطینیة ال تلتزم بشروط االتفاقیات الموقعة
التفوق العسكري والسیاسي اإلسرائیلي-
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. علـى أراضـي السـلطة الفلسـطینیةحیث توظف الدولة العبریة تفوقها العسكري والسیاسي فـي فـرض سـیطرتها
وهناك الحصار اإلسـرائیلي . فهناك السیطرة األمنیة اإلسرائیلیة، والحواجز العسكریة، وجدار الفصل العنصري

وتمتلــك الدولــة العبریــة قــدرة علــى خلــط األوراق داخــل الســاحة الفلســطینیة، . بــرًا وبحــرًا وجــوًا علــى قطــاع غــزة
.لى توظیف عمالئها في خلله األوضاع داخل المجتمع الفلسطینيوقدرتها ع. والعبث باستقرارها

تدخل األنظمة العربیة في الشأن الفلسطیني وتوظیفه لخدمة أجندتها السیاسیة القطریة-ب
حیـث تعمـل . تعد القضیة الفلسطینیة ببعدها القومي واإلسالمي مدخًال للتـدخل العربـي واإلسـالمي فـي شـأنها

وحیث أن . لورقة الفلسطینیة في أجندتها السیاسیة واإلعالمیة محلیًا وعربیًا ودولیاً هذه األنظمة على توظیف ا
الـــدول العربیـــة یســـودها األداء القطـــري أكثـــر مـــن القـــومي فـــي سیاســـتها، وتعنـــي بالدرجـــة األولـــى بمصـــالحها 

التــي توظــف ومــن الــدول . السیاســیة فإنهــا تحــاول إیجــاد اذرع حزبیــة وفصــائلیة لهــا دخــل الســاحة الفلســطینیة
.الورقة الفلسطینیة في سیاستها سوریا وقطر إضافة إلى جمهوریة مصر العربیة

الموقف األمریكي المنسجم والداعم للموقف اإلسرائیلي-ج
فـــال تعــد الوالیــات المتحــدة راعیــًا نزیهـــًا .یعــد الموقــف األمریكــي منســجمًا مـــع الموقــف اإلســرائیلي وداعمــًا لــه

وقـــد بـــدا الموقـــف األمریكـــي الـــداعم للموقـــف . للعملیـــة الســـلمیة بـــل یمـــارس الضـــغط علـــى الجانـــب الفلســـطیني
فالوالیـات المتحـدة بارتبـاط مصـالحها . الصـهیونياإلسرائیلي من استخدام قرار الـنقض الفیتـو ضـد االسـتیطان 

ــة العبریــة، واالرتبــاط  العضــوي السیاســي والــدیني تشــكل غطــاء سیاســیًا للجــرائم اإلســرائیلیة، والســیما مــع الدول
تجـاه قضـایا الحـل النهـائي ةوتتبنى المواقف اإلسـرائیلی. إجراءات االستیطان، وتهوید القدس، والجدار الفاصل

لــى أن وقــد بــدا الموقــف األمریكــي واضــحًا مــن اتفــاق المصــالحة حیــث أكــد ع). القــدس، الحــدود، حــق العــودة(
وقـــد قـــال الـــرئیس . وتنبـــذ العنـــفلوأن علـــى حمـــاس أن تعتـــرف بإســـرائی. ذلـــك یعرقـــل عملیـــة الســـالم ویعیقهـــا

فمــا أعلــن مــؤخرًا علــى األخــص مــن اتفــاق بــین فــتح "األمریكــي فــي خطابــه الموجــه للشــرق األوســط بتــاریخ 
یتفــاوض مــع طــرف أظهــر كیــف یمكــن للمــرء أن : وحمــاس یثیــر تســاؤالت أساســیة مشــروعه بالنســبة إلســرائیل

أن یقـدموا فـي األسـابیع والشـهور ننفسه أنه غیر مستعد لالعتـراف بحقـك فـي البقـاء؟ وعلـى القـادة الفلسـطینیی
. وهذا یبرز الموقف األمریكي الرافض للمصالحة الفلسطینیة". القادمة جوابًا موثوقًا به لهذا السؤال

تذبذب الموقف األوروبي . د
مثــل إخباریــةفهنــاك تصــریحات نقلــت فــي مواقــع . وروبــي متذبــذب وغیــر واضــح تمامــاً حیــث یبــدو الموقــف األ

أن الـــدول "م عـــن دبلوماســـي أوروبـــي رفـــض ذكـــر اســـمه 17/6/2011موقـــع أرض كنعـــان اإلخباریـــة بتـــاریخ 
األوروبیة ستتعامل مـع الحكومـة الفلسـطینیة الجدیـدة بعـد تشـكیلها حتـى لـو كانـت مدعومـة مـن حمـاس، المهـم 

ویشــكل الــدعم المــالي األوروبــي عنصــرًا مهمــًا فــي ". بة إلینــا أن یكــون رئــیس الحكومــة لــیس مــن حمــاسبالنســ
.ولذلك یعد الموقف األوروبي ذا أهمیة كبیرة بالنسبة لملف المصالحة سلبًا أو إیجاباً . میزانیة السلطة

ل ملف الجندي اإلسـرائیلي یبدو أن اتفاق المصالحة لن یسیر بمعزل عن ملفات أخرى عربیة وٕاقلیمیة مث-ه
وبهـذا یبـرز أن المفاوضـات التـي تجـرى لمعالجـة هـذه . ، وفتح معبر رفح وٕانهاء الحصارو اإلعمار، "شالیط"

الملفــات ســوف تــؤثر ســلبًا أو إیجابــًا علــى ملــف المصــالحة الفلســطینیة الســیما وأن جمهوریــة مصــر العربیــة 
.لمتداخلةوالدولة العبریة أطراف فاعلة في هذه الملفات ا

:مقومات نجاح المصالحة الفلسطینیة: ثالثاً 
حیـث بـدا واضـحًا للطـرفین أن . إدراك الطرفان بضرورة إنجـاح المصـالحة لعوامـل محلیـة وٕاقلیمیـة ودولیـة-

وأن كــال المشــروعین قــد . هنــاك أزمــة فــي المشــروع التفاوضــي والمشــروع المقــاوم خــالل الســنوات الســابقة
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وأن االنقسـام كانـت لـه التـداعیات السـلبیة . ولـم یحققـا شـیئًا للقضـیة الفلسـطینیةوصال إلـى طریـق مسـدود
كما أن الدولـة العبریـة قـد اسـتفادت مـن االنقسـام . على المجتمع الفلسطیني والمشروع الوطني الفلسطیني

ة یجـب أن أما عربیـًا وٕاقلیمیـًا فـإن الثـورات العربیـة قـد أحـدثت تغییـرات عربیـة وٕاقلیمیـ. على جمیع الصعد
فالثورة المصریة قد أسقطت حكم حسني مبارك الـذي كـان مناصـرًا للـرئیس عبـاس، . تؤخذ بعین االعتبار

أمـا الثـورة فـي سـوریا فقـد وضـعت حركـة . ویتعامل مـع ملـف المصـالحة مـن الناحیـة األمنیـة بدرجـة كبیـرة
تقد بأنـه كـان لـه دورًا هامـًا فـي حماس في حالة ارتباك نظرًا لعالقتها الوطیدة من النظام السوري الذي یع

. عرقلة المصالحة
فیجــــب هنــــا االنتبــــاه جیــــدًا . ضــــرورة إدراك الطــــرفین بمعوقــــات المصــــالحة والعمــــل علــــى مجابهتهــــا معــــاً -

فالتمنیـات واألمـاني وحـدها ال تكفـي لتحقیـق ". الشیطان یكمن في التفاصیل"للمعوقات الذاتیة وفق مقولة 
وٕادراك من الطرفین للمعوقات والتحدیات، وأن المعركة الحقیقیة هي في المصالحة بل یتطلب ذلك وعي 

.كیفیة ترجمة األقوال إلى أفعال، والكلمات إلى واقع ممارس
ضــرورة إدراك الطــرفین بانتهــاء شــرعیتهما االنتخابیــة وأنهــم بحاجــة اآلن إلــى إجــراء االنتخابــات مــن أجــل -

.جدیدة تدعم شرعیتهم أكثر من السابقتجدید الشرعیة، وأمًال في الحصول على نتائج 
فالضــغط الشــعبي لــیس فقــط وصــوًال إلــى توقیــع االتفــاق بــل . تواصــل الضــغط الشــعبي إلنجــاح المصــالحة-

. ومواصــلة الضــغط علــى كــل طــرف یعمــل علــى عرقلــة تنفیــذ االتفــاق وتعریتــه شــعبیاً . العمــل علــى تنفیــذه
ـــارات التـــي  ـــة القـــوى والتی ـــذ االتفـــاق خدمـــة ألجنـــدتها والعمـــل المتواصـــل علـــى تعری تقـــف فـــي طریـــق تنفی

وعلـى مؤسسـات المجتمـع المـدني أن یكــون لهـا صـوتًا مسـموعًا إلـى جانـب الضــغط . الشخصـیة والحزبیـة
.الشعبي

فأمـام حكومـة الوحـدة الوطنیـة مهمـات . دعم حكومة الوحدة الوطنیة لتحقیق برنامجها على جمیع الصـعد-
المصـــالحة االجتماعیـــة، واإلعـــداد النتخابـــات الهیئـــات المحلیـــة، كثیـــرة مـــن إعـــادة إعمـــار غـــزة، وٕانجـــاز

وأن تركــز هــذه الحكومــة علــى المهنیــة وٕاعــادة هیكلــة الــوزارات . الــخ... واالنتخابــات التشــریعیة والرئاســیة 
والبــد مـن اإلشــارة هنـا إلـى أنــه یتوقـع أن تواجـه حكومــة الوحـدة الوطنیــة . علـى أسـس مهنیــة ولـیس حزبیـة

وهــذا یتطلــب الصــبر والجلــد . ة بعــد مــا أفرزتــه ســنوات االنقســام مــن إجــراءات األمــر الواقــعتحــدیات كبیــر 
ـــة لمعالجـــة  ـــالخبرات المهنی ـــا یجـــدر القـــول بضـــرورة .أخطـــاء ســـنوات االنقســـاموالمثـــابرة واالســـتعانة ب وهن

ظمـــة وأن یكــون ذلـــك بــالتوازي مــع عملیــة إصــالح وتفعیــل من. معالجــة الملفــات بــالتوازي ولــیس بــالتوالي
.التحریر الفلسطینیة

حیث یتوجب على جامعة الدول العربیـة أن تواصـل . ضرورة توفر غطاء عربي سیاسي وٕاعالمي ومالي-
ــه الغطــاء العربــي الــالزم مــع التهدیــد بــالوقوف فــي وجــه الطــرف الــذي . دعــم اتفــاق المصــالحة، وتــوفر ل

البــــد مــــن غطــــاء مــــالي عربــــي وفـــوق ذلــــك. یعرقـــل تنفیــــذ المصــــالحة، واتخــــاذ الخطــــوات الالزمــــة بحقــــه
فأمـــام التهدیــد اإلســـرائیلي واألمریكــي بوقـــف الــدعم المـــالي للســلطة التـــي تحتــاج لـــدعم مـــالي . للمصــالحة

لموازنتها فإنه یتطلب من الجانب العربي سـد أي نقـص فـي میزانیـة السـلطة ومواجـه أي عجـز یـنجم عـن 
وهنــا یتطلــب . یة مـن الجانــب اإلسـرائیليوقـف المســاعدات األمریكیـة، ووقــف عائـدات الضــرائب الفلســطین

.دعم حكومة الوحدة الوطنیة، ودعم برنامجها السیاسي وتسویقه عربیًا وٕاقلیمیًا ودولیاً 
ویمكــن هنــا أن تلعــب تركیــا دورًا هامــًا فــي هــذا المجــال، . ضــرورة وجــود دعــم إقلیمــي لعملیــة المصــالحة-

ـــ ـــة عالقـــات جی ـــة العبری ـــا دور الضـــاغط . دةحیـــث یربطهـــا بحركـــة حمـــاس وبالدول ویمكـــن أن تلعـــب تركی
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ومحاولــة احتــواء األزمــات . والوســیط لتخفیــف االحتقــان فــي الوضــع الفلســطیني اإلســرائیلي حــین حدوثــه
. المتوقع حدوثها أما فلسطینیًا فلسطینیًا أو فلسطینیًا إسرائیلیا

لــیس موجــه ضــد أي وأنــه ضـرورة قیــام الجانــب الفلســطیني بحملـة إعالمیــة ودبلوماســیة للتــرویج لالتفـاق،-
وأن إدماج حركة . عملیة سالم بل أن وحدة الجانب الفلسطیني یخدم أي جهود دولیة لدعم عملیة السالم

.حماس في النظام الفلسطیني هو نجاح للجهود الدولیة في الشرق األوسط
ـــة االج- ـــز الدیمقراطی ـــى تعزی ـــدة تقـــوم عل ـــة جدی ـــق ثقافـــة مجتمعی ـــع فـــي خل ـــة ضـــرورة مســـاهمة الجمی تماعی

وعزیـز ثقافـة التسـامح والتضـامن والتكافـل بـدًال مـن ثقافـة . وتعزیز ثقافة الشراكة وتقبل اآلخـر. والسیاسیة
. التعصب والكراهیة والحقد التي سادت في السنوات السابقة

:مهام الحكومة: رابعاً 
یــق اتفــاق الوفــاق نــص محضــر التفاهمــات بــین حركتــي حمــاس وفــتح، والتــي تكــون ملزمــة للطــرفین عنــد تطب

ــــم توقیعــــه فــــي  ــــوطني الفلســــطیني والــــذي ت تشــــكیل الحكومــــة "م، بخصــــوص الحكومــــة علــــى 27/4/2011ال
:ونصت التفاهمات كذلك على أن مهام الحكومة هي". الفلسطینیة، وتعیین رئیس الوزراء والوزراء بالتوافق

.طني الفلسطینيتهیئة األجواء إلجراء االنتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمجلس الو -
.اإلشراف على معالجة قضایا المصالحة الداخلیة الفلسطینیة الناتجة عن حالة االنقسام-
. متابعة عملیات إعادة أعمار قطاع غزة وٕانهاء الحصار-
.متابعة تنفیذ ما ورد في اتفاقیة الوفاق الوطني الفلسطیني-
.نقساممعالجة القضایا المدنیة والمشاكل اإلداریة الناجمة عن اال-
.توحید مؤسسات السلطة الوطنیة بالضفة الغربیة وقطاع غزة-
.تسویة أوضاع الجمعیات والمؤسسات األهلیة والخیریة-

وقد عقدت الجلسة األخیرة في . ال تزال جوالت الحوار مستمرة بین حركتي فتح وحماس لتشكیل الحكومةو 
تــم التوافــق علــى رئــیس الحكومــة، وأنــه لــن یكــون ســالم م حیــث تــم اإلعــالن أنــه 14/6/2011القــاهرة بتــاریخ 

وقــد . حیــث رشــحت حركــة فــتح ســالم فیــاض لرئاســة الحكومــة ممــا أوجــد معارضــة مــن حركــة حمــاس. فیــاض
وقـد . ذكر أن الحكومة لن تضم أي وزیر سواء من حكومة السید سالم فیاض أو مـن حكومـة إسـماعیل هنیـة

م لالتفـاق 21/6/2011أبـي مـازن والسـید خالـد مشـعل یـوم الثالثـاء ُأعلن بأنـه سـوف تعقـد جلسـة بـین الـرئیس 
عـــن تأجیـــل اللقـــاء المزمـــع بـــین 19/6وقـــد تناقلـــت األنبـــاء یـــوم األحـــد الموافـــق . بشـــكل نهـــائي عـــن الحكومـــة

.ویبدو أن اتفاق تشكیل الحكومة ینتابه العدید من الصعوبات، وقد أبرز ذلك بطئ تنفیذ االتفاق. الطرفین
نیكــوالي "م خــالل اســتقباله وزیــر خارجیــة بلغاریــا 18/6/2011ذكــر الــرئیس محمــود عبــاس بتــاریخ وقــد 

أن اتفــاق المصـالحة الفلســطینیة سیسـهم فــي دفـع عملیــة السـالم مــن خـالل توحیــد شـطري الــوطن، "مالدینـوف 
وأكـد ". تشـریعیةوتشكیل حكومة توافق وطني تعمل على إعادة إعمار غزة، والتحضیر لالنتخابات الرئاسیة وال

أن برنــامج الحكومــة المقبلــة ســیكون برنــامج الــرئیس، وأن المفاوضــات ســتكون مــن مهــام "الــرئیس أبــو مــازن 
)م18/6/2011موقع قدس نت، ". (منظمة التحریر الفلسطینیة

حیـث . ویتوقع أن تواجه الحكومة في حال تشكیلها تحدیات كبیرة سواء على الصعید الداخلي أو الخـارجي
وتعـد معالجـة قضـیة المصــالحة . بـدو أن أجنـدتها عدیـدة وتتطلـب عمـل متواصـل، ومعالجــة للملفـات بـالتوازيی

ـــي ـــذ العمل ـــى صـــعید التنفی ـــة مـــن أصـــعب التحـــدیات عل ـــة الداخلی ـــداخل فیهـــا عناصـــر سیاســـیة . االجتماعی ویت
. وقانونیة وعشائریة وثقافیة ومجتمعیة
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:االنتخابات: خامساً 
التشـــریعیة والرئاســـیة والمجلـــس الـــوطني الفلســـطیني ن الطـــرفین یـــتم إجـــراء االنتخابـــاتوفـــق مـــا اتفـــق علیـــه بـــی

وتــم االتفـاق وفــق ورقـة المصــالحة علـى أن تــتم إجـراء االنتخابــات . عـام مــن تـاریخ توقیــع االتفـاقبعــد متزامنـة
وأن یقســم %. 2، وأن تكــون نســبة الحســم )دوائــر% (25، )نســبي، قــوائم% (75التشــریعیة بالنظــام المخــتلط 

كما نصت الورقة علـى وضـع . في قطاع غزة5منها في الضفة الغربیة، و11دائرة انتخابیة 16الوطن إلى 
، ویتم تشكیل لجنة انتخابات بالتوافق ثم یقوم بالتوافقاالنتخاباتاالنتخابات، وتشكیل محكمة آلیة رقابة على

.بذلكالرئیس أبو مازن بإصدار مرسوم 
:یوهات المتوقعةالسینار : سادساً 

:یمكن رسم عدة سیناریوهات بالنسبة لمسیرة المصالحة الفلسطینیة وهي كالتالي
أن تتعثر المفاوضات وصوًال إلى الفشل، وبقاء الواقع الراهن قائمًا وفـق التقاسـم الـوظیفي الممـارس فعلیـًا -

ن الفشــل بســبب وقــد یكــو . بحیــث یقــوم كــل طــرف بتحمیــل الطــرف اآلخــر مســؤولیة الفشــل. علــى األرض
.العوامل الذاتیة أو الموضوعیة مع ترجیح تدخل العوامل الموضوعیة بشكل اكبر

واحتیاجهـــا بـــین الحـــین واآلخـــر إلـــى . ، وعـــدم االلتـــزام باألجنـــدة الزمنیـــة المعلنـــةعملیـــة المصـــالحةتبـــاطؤ-
.ویعد هذا السیناریو المرجح. ضغط شعبي وعربي ووساطات مختلفة الستئنافها

.ویعد هذا السیناریو مستبعداً . ة المصالحة وفق األجندة الزمنیة المحددة والمتفق علیهنجاح مسیر -

. مجمل القول أن اتخاذ القرار الصواب قد ال یكون نهایة المطاف بل بدایة الطریق لمواجهه تنفیذه على األرض
في جعبته الكثیر من األوراق كما البد من مواجهة التحدیات الموضوعیة السیما وأن الطرف اإلسرائیلي یملك

لذلك على القیادتین الفتحاویة والحمساویة االستعداد لخوض . التي یستطیع من خاللها العبث بالساحة الفلسطینیة
وعلى الشعب الفلسطیني . معركة المصالحة بوعي وٕادراك للواقع القائم، بعیدًا عن المناورات والمناكفات الحزبیة

. مطلوب ولكن لیكن حذراً ؤلفالتفا. ، وعدم لعب دور المتفرجیدخل في معركة المصالحةبكافة فئاته وأطیافه أن
.ولكن على الجمیع أن یدرك أن الصالحة لیست ترفًا أو نزهة سیاسیة بل معركة بكل ما تحمله الكلمة من معنى

خالد محمد صافي . د
22.6.2011


