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تقدير موقف:
المصالحة الفمسطينية :بين الدوافع والتحديات
شكل البدء في تنفيذ المصالحة الوطنية الفمسطينية عبر الرعاية المصرية ،بعد قرار حركة حماس
ّ
حل المجنة اإلدارية وتمكين حكومة التوافق الوطني من تولي مسؤوليتيا في قطاع غزة ،عالمات
استفيام كثيرة ،حول دوافع األطراف في السير باتجاه المصالحة الفمسطينية ،بعد عشرة سنوات
تقريبا عمى استمرار االنقسام ،وما ترتب عميو من تداعيات خطيرة أضرت بالقضية الفمسطينية
والشعب الفمسطيني أشد الضرر ،خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من تردي لألوضاع
االجتماعية واالقتصادية بسبب الحصار اإلسرائيمي واالنقسام الفمسطيني ،وما ترافق مع ذلك من
ارتفاع معدالت الفقر والبطالة والجريمة ،وفقدان األمل لدى الشباب ،كل ذلك جعل الحديث عن
المصالحة الفمسطينية نوع من الخيال ،إال إن حل حركة حماس المجنة اإلدارية من القاىرة
وتمكين حكومة التوافق الوطني من استالم مياميا في غزة ،واالتفاق بين وفدي حركتي فتح
وحماس عمى العودة لتطبيق اتفاق القاىرة عام  ،2011برعاية المخابرات المصرية ،فتح الباب
أمام مجموعة من التساؤالت حول األسباب والدافع الحقيقية التي جعمت السير باتجاه المصالحة
ىذه المرة أكثر سيولة من السباق؟ والتحديات التي مازالت تقف أمام تنفيذ ىذه المصالحة؟
أوالً :أسباب ودوافع السير تجاه المصالحة
منذ حدوث االنقسام ،عقب سيطرة حركة حماس بالقوة عمى قطاع غزة صيف العام  ،2002منذ
تمك الحظة استمرت قضية المصالحة الفمسطينية تراوح مكانيا ،رغم العدد اليائل من جمسات
الحوار بين حركتي فتح وحماس ،التي تمخض عنيا عدد من اتفاقيات المصالحة وانياء االنقسام،
إال أن االنقسام ظل سيد الموقف ،وىو ما يدفع البعض لمتساؤل حول ما ىي دوافع الطرفين
لممصالحة ىذه المرة ،وىل دوافع الطرفين اختمفت عن السابق؟
ال شك إن المصالحة الفمسطينية كانت ومازالت مطمب شعبي ورسمي ،في ظل التحديات الكثيرة
التي تواجو الشعب الفمسطيني ،إال أن الجديد في المصالحة ىذه المرة الرغبة الحقيقية وتوفر
اإلرادة السياسية إلنياء االنقسام من قبل حركتي فتح وحماس ،والسير تجاه تحقيق المصالحة،
وىنا يمكن تحديد بعض الدوافع واألسباب التي تقف خمف ىذه الرغبة.
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دوافع حركة حماس:
عقب إصدار حركة حماس وثيقة المبادئ والسياسات العامة ،التي ساعدت الحركة عمى التقارب
مع القاىرة ،برزت لدى الحركة إرادة سياسية حقيقية إلنياء االنقسام ،أكد عمييا مسؤول الحركة
في غزة" ،يحيى السنوار" ،حيث ذكرت صحيفة القدس الفمسطينية ،أن مسؤول حركة حماس في
قطاع غزة عقد اجتماع مع المجنة االدارية المنحمة ووكالء الو ازرات الطالعيم عمى ق اررات تم
اتخاذىا لضمان سير عممية المصالحة الوطنية .وكشفت المصادر المطمعة أن الق اررات تمثمت
بإلغاء كافة التكميفات التي قامت بيا المجنة االدارية أثناء وجود وفد حركة حماس في مصر.
وشدد "السنوار" عمى أعضاء المجنة االدارية بعدم التدخل من قريب أو من بعيد في عمل
الو ازرات ،كما اصدر "السنوار" أوامره لوكالء الوزرات بعدم عرقمة المصالحة في الو ازرات وتسييل
عودة الموظفين لوظائفيم ،مؤكدا عمى أ ّن من يخالف ىذه الق اررات سيتم رفع الغطاء التنظيمي
عنو( .)1وأيضا أكد عمييا عضو المكتب السياسي لحركة حماس" ،خميل الحية" ،الذي أكد أن

حركتو ذاىبة بكل جدية نحو إنياء االنقسام الفمسطيني ،الفتا إلى أن حماس لن تتراجع عن ذلك.
وقال الحية ،خالل برنامج تمفزيوني ،مساء األربعاء ،إن الدوائر الحكومية كاممة جاىزة الستقبال
الحكومة؛ إلدارة شؤونيا في غزة ،مؤكدا ترحيب حركتو بالحكومة ،وأنيا ستوفر ليا كل
اإلمكانيات .ويمكن تحديد أهم العوامل والدافع في النقاط التالية:
 تردي األوضاع اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية في قطاع غزة ،ومعاناة المواطنين ،وأن
حركة حماس تتحمل الجزء األكبر عنيا ،فيي الحاكم األول واألخير لمقطاع وتتحمل المسؤولية
الكاممة عن ىذا الحكم.
 فشل تجربة حكم اإلسالم السياسي في المنطقة ،وتراجع المشروع األمريكي الذي كان يستند
عمى حركات اإلسالم السياسي في المنطقة ،واستمرار األزمة الخميجية التي شكمت ضغوط عمى
استمرار الدعم القطري لحركة حماس.
 انتشار الفساد والمحسوبية في مؤسسات غزة ،األمر الذي أضر بصورة الحركة عمى المستوى
الجماىيري ،خاصة إن حماس تعتبر حركة مقاومة ،وتكاليف بقاء الحركة في حكم غزة في ظل
ىذه الظروف قد يضر بصورة حركة حماس بشكل كبير.
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 الدور المصري الفاعل ،فدخول القاىرة عمى خط المصالحة ،واحتواء حركة حماس ،واعطائيا
ضمانات عربية ودولية ،كان عامال إيجابيا في تحرك الحركة باتجاه المصالحة ،وىذا ما تأكد
من بيان المجنة الرباعية ،الذي رحب بالجيود المصرية ،ورفع الحظر عن المساعدات الدولية
لغزة ،بعد تولي حكومة التوافق مياميا في غزة.
 رفع الفيتو األمريكي واإلسرائيمي عن المصالحة الفمسطينية ،حيث صرح المبعوث األمريكي
لعممية السالم ،في الشرق األوسط "جيسون غرينبالت" ،إنو يتعين عمى المجتمع الدولي العمل
من أجل إعادة السيطرة عمى قطاع غزة لمسمطة الفمسطينية .ونقمت صحيفة "ىآرتس" العبرية عن
"غرينبالت" قولو" :لقد حان الوقت لوقف مراقبة الوضع في غزة والبدء في تغيير الوضع
ىناك"( .)2وىذا يعتبر مؤشر عمى الموافقة األمريكية عمى الجيود التي تقوم بيا القاىرة لتحقيق
المصالحة.
 خشية حركة حماس من فتح مواجية عسكرية جديدة مع إسرائيل في ظل استمرار الحركة في
حكم غزة ،وما سوف يترتب عميو من قيام إسرائيل بتدمير البنية التحية لقطاع غزة ،بحجة
استخداميا في اعمال المقاومة.
 رغبة القيادة الجديدة لحركة حماس في إحداث الفارق ،وانياء الوضع الشاذ في الساحة
الفمسطينية ،خاصة أ ّن معظم ىذه القيادة أسرى صفقة وفاء األحرار ،ولم يكونوا جزء من حالة
االنقسام ،وىذا ما تأكد خالل لقاء السنوار مع الشباب في غزة ،عندما قال سأقطع عنق كل من

يقف أمام المصالحة الفمسطينية.
دوافع السمطة وحركة فتح
خالل الشيور القميمة الماضية ادركت السمطة الفمسطينية وحركة فتح خطورة استمرار االنقسام
الفمسطيني ،لذلك اتخذت مجموعة من اإلجراءات العقابية التي أدت لتأزيم الوضع االقتصادي في
غزة ،بيدف اجبار حركة حماس عمى السير باتجاه المصالحة ،من أجل استعادة السمطة السيطرة
عمى قطاع غزة ،استباقا لمتطورات السياسية ،خاصة في ظل الحديث عن قرب طرح الواليات
المتحدة األمريكية خطة سالم ،قد يكون قطاع غزة جزء أساسي منيا ،إال أن ىناك دوافع أخرى،
دور ميما في سير السمطة الفمسطينية وحركة فتح باتجاه المصالحة مع حركة حماس ،ومن
لعبت ا
بينيا:
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 انسداد األفق السياسي ،ووصول عممية السالم لطريق مسدود ،عقب تخمي الحكومات
اإلسرائيمية المتعاقبة عن مسار أوسمو ،مما يتطمب وحدة الموقف الفمسطيني ،الذي لن يأتي إال
عبر الوحدة الوطنية.
 محاولة توحيد الجبية الداخمية الفمسطينية ،وترتيب البيت الداخمي الفمسطيني ،في ظل قرب
طرح الواليات المتحدة األمريكية خطة سالم جديدة ،قد ال تمبي الحد األدنى من الحقوق
الفمسطينية ،وبالتالي مواجية ىذه التحديات تتطمب وحدة الموقف الفمسطيني.
 مساعي القيادة الفمسطينية لعقد دورة جديدة لممجمس الوطني ،وىو ما يتطمب حضور حركتي
حماس والجياد اإلسالمي ،وىذا لن يتحقق ،إال عبر بوابة المصالحة الفمسطينية.
 قطع الطريق عمى التفاىمات بين حركة حماس وتيار "دمحم دحالن" ،فخالل الفترة األخيرة
ناورت حركة حماس ،بورقة "دحالن" مع الرئيس عباس وحركة فتح ،وىو ما حقق نتائج إيجابية،
في دفع الرئيس وحركة فتح لمتعاطي بشكل إيجابي مع حركة حماس.
 رغبة الرئيس عباس في إنياء االنقسام ،الذي وقع في عيده ،وبالتالي ال يريد الرئيس إنياء
مسيرتو السياسة بدون إنياء ىذا الممف.
ثانياً :تحديات المصالحة
ال شك أن ىناك تحديات كثيرة تقف أمام تحقيق المصالحة الفمسطينية ،خاصة في ظل فشل
تجارب المصالحة السابقة ،التي ولدت حالة من اإلحباط لدى كثير من أبناء الشعب الفمسطيني،
وتبقى قضية الشراكة السياسية واألمن والموظفين والمعابر والكيرباء والبطالة وندرة الوظائف
وتردي األوضاع اإلنسانية في غزة ،من أىم تمك التحديات التي تقف أمام المصالحة الفمسطينية،
فكل تمك األزمات عمى طاولة الحكومة الفمسطينية ،من أجل إيجاد الحمول المناسبة ليا ،في
محاولة إلخراج القطاع من ىذه الحالة المتردية .ورغم كثرة التحديات التي يمكن أن تقف حجر
عثرة أمام المصالحة الفمسطينية ،إال أنو يمكن تحديد أىم تمك التحديات بالنقاط التالية:
قضية الموظفين
ليست "اسرائيل" وحدىا ىي التحدي الذي يواجو حكومة الوفاق الوطني ،فعديد التحديات الداخمية
والممفات الشائكة التي ورثتيا الحكومة من سنوات االنقسام العشر ،حيث تجذرت حالة االنقسام
بين مؤسسات السمطة في الضفة وغزة ،وأصبحت كل منطقة منفصمة تماما عن األخرى ،كما أن
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مشكمة عودة الموظفين السابقين ،تعتبر واحدة من التحديات التي ستعمل الحكومة عمى معالجتيا
خاصة وأن حكومة حماس عممت عمى إحالل موظفين جدد بدل الموظفين السابقين( .)3ويعتبر
ممف موظفي حكومة حماس بغزة ،من أىم العقبات أمام المصالحة .ألن ممف الموظفين
والتعقيدات التي تقف أمام ىذا الممف ،وعمل المجنة اإلدارية والقانونية المنوط بيا تقييم ممفات
موظفين غزة ،قد يمثل عائقا ميما أمام تنفيذ أي اتفاق لممصالحة .فقد كان ىذا الممف ،من أبرز
معوقات نجاح اتفاق "الشاطئ" بين الحركتين الموقع عام  ،2012حيث رفضت السمطة دمجيم
بدون مراجعة لممفاتيم الوظيفية ضمن موظفي الحكومة ،واقترحت تشكيل لجنة لدراسة ممفاتيم،
وىو ما رفضتو حركة حماس في السابق(.)4
الشراكة السياسية
طريق المصالحة الوطنية الفمسطينية ليست مفروشة بالورود ،حتى وان توفرت اإلرادة السياسية
والرغبة الحقيقية ،والحاضنة العربية ،والموافقة الدولية ،إال أن اختالف البرامج السياسية بين فتح
وحماس يشكل أىم تحديات المصالحة الفمسطينية ،فحركة حماس ال تؤمن بأي بالتسوية السممية
مع إسرائيل إلقامة الدولة الفمسطينية ،وتؤكد عمى ضرورة المقاومة المسمحة لالحتالل وترفض
االعتراف بإسرائيل .أما حركة فتح ،فترى أن الحل السياسي السممي والمقاومة الشعبية واالشتباك
السياسي مع االحتالل في المحافل الدولية ،باإلضافة إلى المفاوضات مع الحكومة اإلسرائيمية
ىي السبيل الوحيد إلقامة الدولة عمى حدود عام  1692وخالل جمسات الحوار المتعددة التي
جرت في القاىرة والدوحة منذ  2002وحتى  ،2012حاول الطرفان تقميل اليوة بين البرنامجين،
ولكن تمسك كل طرف بمبادئو أفشل ذلك( .)5ولكن عقب طرح حركة حماس وثيقتيا األخيرة،
جسرت الفجوة بين البرامج السياسية ،وأصبح الطرفين أقرب لتبني خيار الدولة الفمسطينية عمى
حدود  ،1692وىذا ما يساىم في الوصول لشراكة سياسية ،واالتفاق عمى استراتيجية وطنية
موحدة ،زمن السمم والحرب ،يمكن أن تذلل العقبات التي تقف أمام المصالحة الوطنية ،ألنو
بدون الوصول ليذه الشراكة في ظل حالة التشرذم الذي يعاني منيا النظام السياسي الفمسطيني
لن تستمر المصالحة طويال.
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الممف األمني وسالح الفصائل
الممف األمني من أىم الممفات الشائكة والمعقدة أمام استمرار المصالحة ،خاصة في ظل إصرار
حكومة التوافق الوطني عمى استالم كافة ميام ومسؤوليات في غزة ،بما فييا الممف األمني،
وىذا ما ظير خالل كممة رئيس الوزراء في بداية الجمسة األسبوعية لمحكومة الثالثاء الموافق
2012/6/29م ،في ظل وجود أجيزة أمنية وشرطية تتبع بشكل مباشر لحركة حماس.
ويعتبر الممف األمني من أىم التحديات التي تنتظر حكومة الوفاق الوطني ،صحيح أن حماس
وفتح اتفقتا عمى تأجيل النظر في ىذا الممف إلى ما بعد االنتخابات القادمة ،لكن الواقع يقول أن
ىناك أجيزة أمنية في الضفة تختمف تماما عن تمك الموجودة في غزة ( .)6وفي ىذا السياق
أوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح البردويل أن "األمن سيبقى عمى حالو لمدة
عام ،يتم خاللو دمج ثالثة آالف عنصر أمني تابع لمسمطة مع القائمين عمى األمر حاليا ،ثم
بعد عام تعاد دراسة المنظومة األمنية في الضفة وغزة وىيكمتيا من خالل لجنة خاصة" .وقال
"ومع ىذا ،فاألمن سيخضع لوزير الداخمية وحكومة الوفاق ،وأي تغيير فيو لن يكون إال بقدر ما
اتفق عميو في القاىرة ،وبالنسبة لمو ازرات المدنية فستخضع ىي األخرى لمحكومة بشكل
طبيعي"(.)7
من جية أخرى يعتبر ضبط سالح الفصائل وعدم استخدامو في الخالفات الداخمية ،من أىم
التحديات التي تقف أمام المصالحة الفمسطينية ،خاصة في ظل انتشار المجموعات المسمحة
الفمسطينية في قطاع غزة ،فالسمطة الفمسطينية ترفع شعار أن سالح السمطة سالح واحد ،وأنو
ال يوجد سالح غيره (سالح األجيزة األمنية) ،فيما ترى حركة حماس أن سالح المقاومة ال
يمكن المساس بو( (8وىناك من يرى إن حركة حماس تخشى عمى دورىا المقاوم في حال قيام
السمطة بالميام األمنية في قطاع غزة ،في ظل رفض الرئيس عباس لخيار المقاومة المسمحة،
ولعل ىذا ما دفع "اإلسرائيميين" لمدخول عمى خط المصالحة ،لتبديد التوافق الوليد بين الحركتين
بوساطة مصرية ،والترويج لمقولة إن حركة حماس تريد (لبننة) الساحة الفمسطينية- ،تكون
بمثابة حزب هللا في قطاع غزة ،-عمى أن تخفف من األعباء اإلدارية وتوكل بيا إلى السمطة
الفمسطينية ،ما يعني أن السمطة الفمسطينية سيكون أشبو "مقاول ثانوي" في حين أن السمطة
العميا ستبقى بيد حركة حماس(.)9
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توحيد المؤسسات
ال شك إن توحيد مؤسسات السمطة الفمسطينية التنفيذية والتشريعية والقضائية بين غزة والضفة
الغربية ،من أىم التحديات التي تواجيو طريق المصالحة الفمسطينية ،خاصة إن االنقسام استمر
عشرة سنوات تقريبا ،وتولد عنو انقسام افقي في مؤسسات الدولة بين الضفة وغزة ،مما يجعل
ميمة توحيد ىذه المؤسسات أمر غاية في الصعوبة ،في ظل تعدد القوانين والموائح التي قامت
عمييا ىذه المؤسسات ،وربما يكون ذلك دافعا نحو العمل عمى سرعة توحيد المؤسسات
الفمسطينية ،خاصة القضائية.
الضغوط اإلقميمية
ار سمبية في استمرار االنقسام ،ألن استمرار
خالل السنوات الماضية لعبت الضغوط اإلقميمية أدو ا
االنقسام كان يخدم مصالحيا االستراتيجية ،عبر استخدام الورقة الفمسطينية كأحد أوراق الضغط
في المعادلة الدولية واإلقميمية ،وىذا ما يؤكد أىمية عودة الدور المصري القوى والفعال في ممف
المصالحة ،ألن القاىرة استطاعت خالل الفترة الماضية بناء عالقات قوية مع حركة حماس مما
ساىم في تجاوب الحركة مع المساعي المصرية ،وعمل عمى ابعاد التأثير السمبي لمقوى
اإلقميمية.
لكن ىذا ال يعني انتياء الضغوط اإلقميمية السمبية ،فإلى جانب المصمحة اإلسرائيمية في
استمرار االنقسام وعدم التقارب بين حركة فتح وحماس ،فإن إيران وتركيا وقطر ،تبقى أطرافا
رافضة لعودة التفاىمات بين حماس ومصر من ناحية ،وبين حماس والسمطة من ناحية أخرى،
األمر الذي يؤكد أن التفاىمات ستبقى معرضة لمنيل منيا ،ألن أىم ما في ىذا التوافق أنو جاء
في وقت بمغ فيو تراجع االىتمام العربي واإلقميمي والدولي بالقضية الفمسطينية ذروتو ،في ضوء
استحواذ تطورات األزمة السورية والصراعات الدائرة حول تقاسم نفوذ كل األطراف في سوريا،
أن ما يحدث في سوريا اآلن ىو الذي سيحدد معالم خرائط التحالفات
وادراك الكثيرين ّ
والصراعات الجديدة في الشرق األوسط ،وفي ظل ىذه الظروف باتت إسرائيل غير معنية بشأن

أية جيود لتجديد مفاوضات السالم ،مع السمطة الفمسطينية ،وأكثر ميال لتعميق مشروع التحالف
مع أطراف عربية باتت حريصة عمى ىذا التحالف من دون شروط مسبقة تتعمق بالقضية
الفمسطينية(.)10
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التحديات األخرى
باإلضافة لمتحديات السابقة ،ىناك تحديات فمسطينية أخرى ،أبرزىا ما يتعمق بتشكيل حكومة
الوحدة الوطنية ،وما يتعمق باالنتخابات في ظل تمسك السمطة بأن تجرى االنتخابات الرئاسية
والتشريعية فقط ،في حين تطالب حركة حماس بإجراء متزامن لالنتخابات التشريعية مع الرئاسية
مع انتخابات المجمس الوطني لمنظمة التحرير الفمسطينية ،بمشاركة حركتي حماس والجياد
اإلسالمي ،وأيضا من التحديات التي تنتظر الحكومة أيضا شبح البطالة والفقر والخريجين من
الشباب في غزة ،خاصة في ظل تردي األوضاع االجتماعية واالقتصادية في القطاع بسبب
الحصار واالنقسام ،مما يتطمب سرعة العمل لتغيير الوضع في قطاع غزة عمى كافة
المستويات.
الخاتمة
ال شك أن األيام األخيرة شيدت تحوالت كبيرة في ممف المصالحة الفمسطينية ،وىذا مرجعو
توافر اإلرادة السياسية لدي األطراف ،وخاصة لدى حركة حماس التي أبدت مرونة كبيرة عبر
حل المجنة اإلدارية وتمكين حكومة التوافق الوطني من العمل في غزة ،ترافق ذلك مع توفر
حاضنة عربية تمثمت في عودة الدور المصري القوي والفعال ،بموافقة دولية واقميمية عمى إنياء
ممف االنقسام الفمسطيني ،وعودة السمطة لغزة استعدادا لمحل السياسي ،الذي قد يكون مركزه
غزة ،بما يتطمب سرعة عودة السمطة لغزة وبسط نفوذىا عمى ىذا اإلقميم الجغرافي.
خالصة القول إن جديد المصالحة الفمسطينية ىذه المرة ،ىو توفر اإلرادة السياسية الحقيقية
بضرورة إنياء االنقسام ،عقب إدراك حركة حماس الواقع المحمي واإلقميمي والدولي الجديد ،مما
بات يتطمب منيا تقديم مرونة سياسية لضمان استمرار وجودىا في النظام السياسي الفمسطيني،
بموافقة دولية واقميمية ،في مقابل أدراك السمطة الفمسطينية وحركة فتح بأىمية استعادة غزة في
ىذه المحظة الفارقة ،قبل طرح الواليات المتحدة األمريكية خطة سالم قد تشكل بداية لتصفية
القضية الفمسطينية عبر الحل اإلقميمي ،األمر الذي دفعيا باتجاه التقارب مع مصر والتفاىم مع
حركة حماس ،وىذا كمو خمق الفرصة المواتية لممصالحة الوطنية ،وترتيب البيت الفمسطيني من
الداخل ،لكن ىذا ال يعني أن طريق المصالحة مفروشة بالورد.
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