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 مقدمة

حة وإعادة ترتيب البيت يسر مركز الزيتونة أن يقدم لقرائه الكرام ملفًا حول تطورات ملف الحوار والمصال
 .2017-2008الفلسطيني، خالل الفترة 

ويأتي نشر هذا الملف في ضوء التطورات األخيرة في ملف المصالحة التي أدت إلى توقيع اتفاق 
، والذي فتح المجال الستالم الحكومة في رام هللا برئاسة رامي الحمد هللا إدارة 12/10/2017القاهرة في 

والمعابر في قطاع غزة؛ مما يمهد الطريق لمتابعة تطبيق باقي بنود المصالحة  الوزارات والمؤسسات
 . 2011التي سبق توقيعها في أيار/ مايو 

وهذا الملف هو في أصله مستالت من التقرير االستراتيجي الفلسطيني الذي يصدر عن مركز الزيتونة، 
و، وماجد أبو دياك ومحسن صالح. وكان قد شارك في إعدادها مؤمن بسيس 2015-2008ويغطي الفترة 

فهي في أصلها مستالت من اليوميات الفلسطينية التي تصدر عن مركز  2017-2016أما الفترة 
الزيتونة والتي شارك في إعدادها ربيع الدنان وباسم القاسم. وفي الحالتين )التقرير االستراتيجي 

 محسن صالح. واليوميات( فإن اإلشراف والتحرير العلمي كان من مسؤولية
والملف يهدف إلطالع الباحثين والمهتمين بالمصالحة الفلسطينية، وتوضيح البيئات والظروف التي 
حدث فيها االنقسام الفلسطيني، وكيف تطور ملف التعامل الداخلي والعربي والدولي معه خالل السنوات 

 هذا الملف. العشر الماضية. وهو ما يعين على تشكيل صورة أكثر وضوحًا ونضجًا حول

 وهللا الموفق
 المحرر
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 2008التطورات خالل سنة 
؛ 2008غطى الحديث عن الحوار بين فتح وحماس، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، معظم سنة 

على طاولة واحدة، ولم يتمكنوا من غير أن ما بدا أنهم "شركاء متشاكسون" لم يستطيعوا الجلوس 
مواجهة بعضهم بعضًا لحلحلة خالفاتهم. وظّلت أجواء االتهام وانعدام الثقة والشروط المسبقة هي 
السائدة طوال تلك السنة. وبالطبع، فإن األمر كان أبعد من مجرد "مشاكسة"، إذ إنه خالف على 

 البرنامج السياسي وعلى األهداف االستراتيجية.
أّن طرفي الخصام؛ فتح وحماس، كانا يحاوالن استثمار عنصر الوقت باعتباره جزءًا من  ويظهر

العالج، أو على أساس أنه يلعب لصالح طرف دون آخر، على الرغم من أن مرور الوقت يزيد في 
أحيان عديدة المشاكل تعقيدًا، ويكرس وقائع على األرض تزيد الحل صعوبة. فمن جهة كانت الرئاسة 

 :طينية وتيار السلطة في رام هللا تراهن على أنالفلس
 الحصار الخانق، واحتماالت االجتياح اإلسرائيلي لقطاع غزة، .1
 وعمليات المالحقة واالجتثاث في الضفة، .2
 وانحدار منحنى المقاومة، .3
 والفلتان األمني واإلضرابات واالضطرابات، .4
 وانسداد األفق الرسمي العربي والدولي، .5

كومة حماس في القطاع وإسقاطها، وبالتالي فرض شروط الرئاسة وفتح عليها. ستؤدي إلى إفشال ح
 ومن جهة أخرى، كانت حماس ومؤيدو حكومة هنية يراهنون على:

 القدرة على الصمود والتحمل وتوفر إرادة المقاومة والقتال. .1
 ي داخلها.التماسك التنظيمي، في مقابل ترهل وتفكك البني التنظيمية في فتح، ومشاكل الفساد ف .2
 تعثر مسار التسوية، وانعدام وجود أفق لحل سلمي يمكن أن يوافق عليه الشعب الفلسطيني. .3
الشرعية الشعبية الديموقراطية، واحتمال عودة المجلس التشريعي ألداء دوره في أي صفقة تبادل  .4

 لألسرى، مما يجعل من اليسير إسقاط حكومة فياض ديموقراطيًا.
 يس عباس، في مقابل استمرار صالحية المجلس التشريعي.قرب انتهاء والية الرئ .5
 فشل المشروع األمريكي وتعثره في المنطقة. .6

 اتساع نطاق الدعم العربي واإلسالمي للقطاع المحاصر. .7
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وهكذا، دخل الطرفان في عملية "عّض أصابع" مشتركة، بانتظار أن يصرخ أحدهما قبل اآلخر،  
ل مشروعه الوطني؛ كما كان يسمح للصائدين في لكن ذلك كان يستنزف الوضع الفلسطين ي؛ ويعطِّّ

 الماء العكر من تشويه الموقف الفلسطيني بسبب حالة االنقسام.
 تلخصت اشتراطات الرئيس عباس والسلطة في رام هللا وفتح في بدء حوار مع حماس في:  
 التراجع عن االنقالب في غزة، واالعتذار للشعب الفلسطيني. .1
ة التحرير الفلسطينية ممثاًل شرعيًا وحيدًا، وااللتزام باالتفاقات التي وقعتها، وقبول االعتراف بمنظم .2

 الشرعيات التي قبلتها.
 أما األسس التي أرادت أن ينبني عليها االتفاق مع حماس فكانت:

الوصول إلى اتفاق ال يجلب العزلة للقيادة أو الحكومة الفلسطينية، وال يعيد الحصار على الشعب  .1
 لسطيني.الف

 إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة. .2
ورفضت فتح الحوار الثنائي مع حماس، وفضلت إعطاء نفسها شرعية أوسع وزخمًا أكبر، من خالل 
إرسال وفد باسم منظمة التحرير للتحاور معها، أو انعقاد جلسات الحوار بوجود جميع الفصائل. بينما 

ح وحماس، وأن عليهما التحاور المباشر أواًل لحل القضايا رأت حماس أن جوهر المشكلة هو بين فت
 األساسية، قبل توسيع دائرة الحوار.

أصرت حماس على أن يكون الحوار دون شروط مسبقة، وأن توضع كل النقاط على الطاولة. لكن 
ة، وأن حماس كانت ترى أنه حتى يكون الحوار جادًا مثمرًا فال بّد أن تناقش جميع القضايا كرزمة واحد

يفرج عن جميع المعتقلين السياسيين. وقبيل انعقاد مؤتمر الحوار في القاهرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 
تحول مطلب اإلفراج عن المعتقلين إلى شرط مسبق لدى حماس، وهو ما دفعها لالعتذار عن  2008

للحوار دون اإلصرار  القدوم للمؤتمر مما أدى إلى تأجيله. وقد أثار ذلك غضب حركة فتح التي جاءت
 على الشروط المشار إليها سابقًا.

لم تكن حماس ترى أن ما قامت به في القطاع هو انقالب على الشرعية، فهو برأيها خطوة 
اضطرارية في مواجهة من كانوا يستخدمون الفلتان األمني لالنقضاض على الشرعية الحقيقية المنتخبة 

. ولم يكن لدى 1ل "نحن الشرعية، فكيف ننقلب على أنفسنا"للشعب الفلسطيني. وعلى حد تعبير مشع

                                                           
 .5/1/2008موقع المركز الفلسطيني لإلعالم،  1
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. كما 2حماس مانع من تشكيل لجنة نزيهة ومحايدة لتحديد الطرف المسؤول، ومن يجب عليه االعتذار
رفضت حماس االعتراف المسبق بالمنظمة ممثاًل شرعيًا وحيدًا قبل أن يتّم إصالحها وتفعيلها، وقبل أن 

ولم تكن في وارد االلتزام باالتفاقات التي وقعتها المنظمة، وخصوصًا ما  تدخل حماس عضوًا فيها.
يتعارض مع الثوابت الفلسطينية وخط المقاومة، وتحديدًا ما يتعلق باالعتراف بـ"إسرائيل" وحقها في 

، أو بعقد اتفاقات تحمل طابعًا دائمًا أبديًا. ولذلك، فقد كان وجود هذه 1948األرض المحتلة سنة 
 تراطات يعني عدم انعقاد الحوار.االش

كان مفهومًا انتقائيًا لدى العديد من  14/6/2007التراجع عن "االنقالب" وعودة األوضاع إلى ما قبل 
المطالبين به، إذ كان يعني التسليم بشرعية الرئيس عباس، وتسليم السلطة والمقار المدنية واألمنية في 

الرسمية للعمل، ومحاسبة ومعاقبة من قاموا بـ"االنقالب". لكنه لم  قطاع غزة إليه، وعودة األجهزة األمنية
يكن يعني لهم ما أرادت حماس أن تفهمه من أن عودة األوضاع تعني عودة حكومة الوحدة الوطنية 
برئاسة إسماعيل هنية للعمل، والتراجع عن كافة المراسيم والقوانين التي أصدرها عباس في غيبة 

لسطيني، وإعادة كافة المؤسسات والجمعيات التي تتبع حماس أو تدعمها في المجلس التشريعي الف
الضفة الغربية إلى العمل بشكل طبيعي، ووقف التنسيق األمني مع اإلسرائيليين، ووقف تنفيذ خطة 

 دايتون في إعادة تشكيل األجهزة األمنية، وضرب البنى التحتية لحركات المقاومة.
إجراءات حقيقية لبناء الثقة بين الطرفين تمهد لحوار  2008ل سنة ومن جهة أخرى، فلم تتّم طوا

مثمر؛ إذ استمرت الحمالت اإلعالمية واالتهامات واالعتقال السياسي، مما جعل األجواء المشحونة 
وسوء الظن وتصيُّد األخطاء هي البيئة السائدة. وهذا ال ينفي أنه كانت تجري محاوالت مخلصة من 

 ويات مختلفة، لتجاوز األزمة.الطرفين، وعلى مست
الرئيس عباس وقيادات من فتح اتهمت حماس بتنفيذ أجندات إقليمية وباالرتباط بإيران والعالقة 
بالقاعدة، وبأنها تسعى إلنشاء "إمارة ظالمية" في قطاع غزة. أما حماس فاتهمت عباس وحكومة رام هللا 

يار المقاومة، وبأن القيادة في رام هللا غير جادة في األمريكية، وبضرب ت -بتنفيذ األجندة اإلسرائيلية 
 الحوار بسبب الفيتو األمريكي على المصالحة بين فتح وحماس.

وبدا الرئيس عباس متناقضًا في أحاديثه وخطاباته، بين الدعوة للحوار وفتح صفحة جديدة، وبين 
نطالقة فتح دعا إلى "فتح صفحة ال 43الهجوم واالنتقاد العنيف والساخر. ففي خطابه في الذكرى الـ 

                                                           
 المرجع نفسه. 2
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جديدة"، وإلى "تفاهم إخوي عميق"؛ ولكنه اتهم سالح المقاومة المرفوع في غزة بأنه "لم يجلب لغزة 
وأهلها الصابرين الصامدين سوى الضحايا والوبال"، وأضاف إنه "ليس سّرًا نكشفه أن أدعياء المقاومة، 

. 3عوا للمطالبة بهدنة ذليلة لحماية رؤوسهم وامتيازاتهم"وعندما باتوا في دائرة التهديد المباشر، سار 
ولعل عباس يعلم أن التحدث عن الهدنة الذليلة وحماية الرؤوس واالمتيازات سوف يفتح على القيادة 

رام هللا "عش دبابير" هو في غنى عنه، خصوصًا وأن حماس تعتبر السلطة في رام هللا الحلقة  في
 األضعف في هذا الموضوع.

، كان أبو مازن صريحًا في وصف صواريخ 27/2/2008الحياة المنشورة في صحيفة ي مقابلة مع وف
المقاومة بأنها "عبثية". وقال "إن ممارسات حماس أظهرت للعالم أنها حركة أقل ما يقال عنها أنها 

قامت به"، ظالمية، تريد إمارة في غزة، وال يهمها باقي المشروع الوطني، الذي أصبح مهددًا بسبب ما 
وأضاف أن تنظيم القاعدة موجود في غزة وأنه وحماس حلفاء. وأكد أنه في الضفة ال يسمح "بازدواجية 

 .4وقصة أن هذا السالح للمقاومة أكذوبة كبيرة ال تنطلي على أحد"!… السالح
ح وفي الذكرى الرابعة لوفاة ياسر عرفات اتهم عباس حماس بأنها "تعطل الحوار الفلسطيني لمصال

ألف موظف في قطاع غزة، فإن  77أجندات إقليمية"، وأنه بينما تدفع السلطة في رام هللا الرواتب لـ 
!! واالتهام بتجارة المخدرات تهمة غريبة 5اآلخرين يأتون "بالمال والسالح والمخدرات ويتاجرون بها"

 ومستهجنة يعرف الرئيس عباس عدم صحتها.
ين فتح وحماس، فقد أقرت بوجوده قيادات فتحاوية مثل عزام أما الفيتو األمريكي على الحوار ب

األحمد وعبد هللا اإلفرنجي وقدورة فارس، لكنها لم تكن ترى أن فتح ملزمة بهذا الفيتو، وأنها ستذهب 
. ونفى الرئيس عباس في مناسبات عدة خضوعه للفيتو 6للحوار متى رأت في ذلك مصلحة وطنية

نحن ال نقبل وال نسمح بأي فيتو إقليمي أو دولي أو محلي أن يقف حجر األمريكي على الحوار، وقال "
 .7عثرة في طريق المصالحة الوطنية"
                                                           

 .1/1/2008، لندن، الحياةصحيفة  3

 .27/2/2008 الحياة، 4

 .12/11/2008، لندن، القدس العربيصحيفة  5

، عّمان، الغد؛ وصحيفة 23/8/2008، 48؛ وموقع عرب 20/9/2008 القدس العربي،انظر: تصريحات عزام األحمد،  6
 دس برس؛ وتصريح قدورة فارس، وكالة ق6/11/2008 ، الشارقة،الخليج؛ وتصريح اإلفرنجي، صحيفة 5/11/2008

 .29/9/2008إنترناشيونال، 

 .24/11/2008و 12دبي، البيان، ؛ وانظر أيضًا: صحيفة 1/8/2008، رام هللا، الحياة الجديدةصحيفة  7
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تحدث عدد من قيادات حماس عن الفيتو األمريكي باعتباره عائقًا حقيقيًا أمام المصالحة، مثل محمد 
. وقد رأت 8زهارنزال، وفوزي برهوم، وعزت الرشق، وخالد مشعل، وإسماعيل رضوان، ومحمود ال

، تأييدًا لما 24/6/2008حماس في كلمة عمرو موسى في افتتاح مؤتمر الدول المانحة في برلين، في 
تقول؛ إذ دعا موسى إلى تحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته لجهة رفع ما سّماه الفيتو المفروض على 

 Condoleezzaكية كوندوليزا رايس المصالحة الفلسطينية؛ ودخل في جدل حاد مع وزيرة الخارجية األمري

Rice"9، التي ردَّت بأنَّه من غير الممكن "تحقيق السالم من دون وجود شريك للسالم. 

رؤيتها لحل أزمة االنقسام الفلسطيني؛ حيث أكدت أن  6/1/2008طرحت مذكرة لحماس معدة في 
الجانب اإلسرائيلي؛ كما يضعف االنقسام يضر بالمصالح الوطنية والعربية واإلسالمية، وال يخدم إال 

الموقف السياسي الفلسطيني، ويضعف قدرة أية قيادة فلسطينية على إنجاز الحقوق الفلسطينية 
واستعادتها. وذكرت أن الحل يكمن في الحوار الوطني غير المشروط، والتمهيد له بوقف الحمالت 

ادًا وشفافًا ويتناول جوهر المشكالت، اإلعالمية، واإلفراج عن المعتقلين، كما يجب أن يكون الحوار ج
بعيدًا عن التدخالت الخارجية. وحددت حماس عشرة مبادئ وأسس للحوار، وأكدت فيها على وحدة 
الضفة والقطاع، ووحدة النظام السياسي الفلسطيني في الضفة والقطاع، واحترام الخيار الديموقراطي 

انون األساسي، وإعادة بناء األجهزة األمنية على أسس والشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها، واحترام الق
 2006ووثيقة الوفاق الوطني  2005وطنية ومهنية، وإقامة حكومة توافق وطني، وااللتزام باتفاق القاهرة 

، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل، وإعادة بناء منظمة التحرير 2007وباتفاق مكة 
أن السلطة الفلسطينية بغض النظر عمَّن يديرها، غير قادرة وغير مؤهلة إلدارة  وتفعيلها. ورأت حماس

مشروع المقاومة، وأن من الخطأ ربط المقاومة وأجنحتها العسكرية وسالحها بالسلطة، وبالتالي ال يجوز 
مع  للسلطة احتكار السالح ونزع سالح المقاومة. وقالت إنه يجب التنسيق بين الفصائل إلدارة الصراع

 "إسرائيل"، وكذلك التنسيق مع حكومة السلطة من خالل آلية مناسبة.

                                                           
، لندن، الشرق األوسط؛ وفوزي برهوم، صحيفة 27/4/2008الجزيرة.نت، موقع انظر: تصريحات محمد نزال،  8

، بيروت، النهار؛ وخالد مشعل، صحيفة 6/7/2008لإلعالم،  ؛ وعزت الرشق، المركز الفلسطيني6/7/2008
؛ وسعيد 13/8/2008، القدس العربي؛ ومحمود الزهار، 22/7/2008، القدس العربي؛ وإسماعيل رضوان، 16/7/2008

 .27/10/2008الخليج،  صيام،

 .25/6/2008الجزيرة.نت،  9
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وقد كشف محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحماس، عن مقترحات قدمها خالد مشعل للقيادة 
. وعندما اضطر الفلسطينيون لكسر 10السعودية من ست نقاط، تتوافق بشكل عام مع المذكرة السابقة

وتدفق مئات اآلالف عبر الحدود المصرية، تجددت الدعوة للحوار، وطرحت الحصار باتجاه معبر رفح 
الحكومة المقالة في غزة فكرة إدارة مشتركة مع السلطة في رام هللا لمعبر رفح. وقد قوبل ذلك بالرفض، 
وقال نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس عباس، إن الرئاسة لن تحاور حماس في أي قضية "قبل 

عن انقالبها"، وإن على حماس أن "تغادر المعابر فورًا، وتعلن عن فشلها في تسيير حياة أن تتراجع 
. وقد فسر مراقبون هكذا تصريحات بأن السلطة في رام هللا ترغب باستمرار الحصار 11الناس في غزة"

 بهدف إفشال حكومة حماس، وتحريض أهالي غزة ضّدها؛ على الرغم مما يسببه ذلك من معاناة هائلة
 لنحو مليون ونصف مليون فلسطيني.  

وتحت ضغط الظرف الطارئ الذي أحدثه اختراق مئات اآلالف من أبناء غزة للحدود المصرية، دعا 
. وقد لقيت 12الرئيس مبارك الستضافة حوار بين فتح وحماس في سبيل إنهاء الخالف الفلسطيني

، مما أدى لعدم 14شروطه المسبقة، لكن الرئيس عباس بقي على 13الدعوة ترحيبًا من فتح وحماس
انعقاده. وقد رأى رمضان شلَّح، األمين العام لحركة الجهاد، بأنَّ السلطة في رام هللا هي العقبة األكبر 

 .15في طريق الحوار، وأن أبا مازن يضع في كل مرة شرطًا يعلم مسبقًا أنَّ حماس سترفضه
 

 المبادرة اليمنية:
، من ست 9/8/2007 صالح مبادرة لحل االنقسام الفلسطيني، في طرح الرئيس اليمني علي عبد هللا

 نقاط، وقد لقيت ترحيبًا من حماس، ولكنها لم تلَق استجابة من طرف الرئيس عباس.
، زار الرئيس عباس اليمن، والتقى الرئيس علي عبد هللا صالح، حيث تّم إضافة بند 9/2/2008وفي 

أبو مازن للحوار، وأصبح هو البند األول، الذي نّص على  جديد للمبادرة اليمنية يتضمن أهم شروط
                                                           

 .5/1/2008، الشرق األوسط 10

. وقال عزام األحمد "إنني أقول باسم الرئيس أبو مازن: لن يكون هناك لقاء مع أي 24/1/2008، القاهرة، األهرامصحيفة  11
 .24/1/2008، عّمان، الدستورصحيفة  كان ال يلتزم بالشرعية الفلسطينية، التي يشكل الرئيس عباس رأسها". انظر:

 .26/1/2008، الحياة 12

 .26/1/2008، أبها )السعودية(الوطن، صحيفة  13

 .27/1/2008، اةالحي 14

 .28/1/2008، الحياة 15
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، والتقيد بما التزمت به منطمة 13/6/2007"العودة باألوضاع في غزة إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 
 التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات مبكرة رئاسية ومجلس تشريعي". أما البنود الستة األخرى فكانت: 

م(، 2007م(، واتفاق مكة )عام 2005ناف الحوار على قاعدة اتفاق القاهرة )عام ثانيًا: يتّم استئ
على أساس أن الشعب الفلسطيني كٌل ال يتجزأ، وأن السلطة الفلسطينية تتكون من سلطة الرئاسة 
المنتخبة والبرلمان المنتخب والسلطة التنفيذية ممثلة بحكومة وحدة وطنية، وااللتزام بالشرعية 

 ة بكل مكوناتها.الفلسطيني
 ثالثًا: التأكيد على احترام الدستور والقانون الفلسطيني وااللتزام به من قبل الجميع.

رابعًا: إعادة بناء األجهزة األمنية على أسس وطنية، بحيث تتبع السلطة العليا وحكومة الوحدة 
 الوطنية، وال عالقة ألي فصيل بها.

ية تمثل فيها كل الفصائل بحسب ثقلها في المجلس خامسًا: تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتالف
 التشريعي، وتكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها كاملة.

سادسًا: تشكل لجنة من خالل الجامعة العربية تتكون من الدول ذات الصلة مثل مصر 
والسعودية وسورية واألردن، وتعبر اليمن عن استعدادها للمشاركة إذا طلب منها ذلك، وتكون 

 همتها تنفيذ ما سبق.م
سابعًا: تتكون المؤسسات الفلسطينية بكل تكويناتها دون تمييز فصائلي، وتخضع للسلطة 

 العليا وحكومة الوحدة الوطنية.
نوافق نحن ممثلي حركتي فتح وحماس على المبادرة اليمنية كإطار الحوار بين الحركتين 

أحداث غزة، تأكيدًا لوحدة الوطن الفلسطيني للعودة باألوضاع الفلسطينية إلى ما كانت عليه قبل 
 أرضًا وشعبًا وسلطة واحدة.

لة فور إعالنها، أما حماس  وقد سارع الرئيس عباس إلى الترحيب بمبادرة الرئيس اليمني المعدَّ
فطلبت إيضاحات حول البند الذي تّم إضافته، ورفضت منطق الشروط المسبقة، غير أنها أبدت 

ورد في المبادرة بنودًا على جدول أعمال الحوار الوطني لبحثها ومناقشتها. وبناء  استعدادها العتبار ما
على الدعوة اليمنية أرسلت حماس وفدًا يمثلها، بينما أرسل الرئيس عباس وفدًا باسم منظمة التحرير 
وليس حركة فتح وحدها، وهو ما اعتبرته حماس عدم جدية من قبل أبي مازن، ألن وفد المنظمة حسب 

(، وكان من 23/3/2008-19رأيها ال يتحدث باسم فتح وال الفصائل. وقد استمرت الحوارات أربعة أيام )
الواضح أن جوهر الخالف يتركز على البند األول الذي جرى حوله نقاش طويل، انتهى بحذف جملة 

 "والتقيد بما التزمت به منظمة التحرير" من نّص المبادرة.
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قة التعامل مع المبادرة، حيث رأت حماس أنها إطار للحوار وليس ثمَّ جرت مباحثات حول طري
منفصاًل عن المبادرة  23/3/2008للتنفيذ. وانتهت المناقشات بالتوافق على إصدار "إعالن صنعاء" في 

اليمنية؛ والذي وقعه كل من عزام األحمد عن فتح، وموسى أبو مرزوق عن حماس. وقد نّص اإلعالن 
اس على المبادرة اليمنية "كإطار الستئناف الحوار بين الحركتين؛ للعودة على موافقة فتح وحم

باألوضاع الفلسطينية إلى ما كانت عليه قبل أحداث غزة، تأكيدًا لوحدة الوطن الفلسطيني أرضًا وشعبًا 
 وسلطة واحدة". 

إلى كان من الواضح أن ممثلي فتح وحماس تعرضوا لضغوط كبيرة من القيادة اليمنية للوصول 
نتيجة، بحيث يستطيع الرئيس اليمني أخذها معه إلى مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد في دمشق بعد 

 أيام قليلة.
تعّرض إعالن صنعاء فور صدوره إلى هجوم قاٍس من مستشاري الرئيس عباس، كما تعّرض عزام 

. وذكر نمر حماد أنَّ األحمد لالنتقاد. وحدثت مساجالت بين األحمد وبين نمر حماد وياسر عبد ربه
، بينما قال عبد ربه إن إعالن صنعاء "ولد 16األحمد لم يتواصل مع الرئاسة قبل التوقيع على اإلعالن

. أما األحمد فردَّ 17ميتًا"، وإنه "اتفاق غش"، وإن الشروع في الحوار حول المبادرة اليمنية "عبث سياسي"
ن حماد "ال يعرف شيئًا"، وأنَّه ال يعرف موقع حماد في بأنه كان على اتصال دائم بالرئاسة، وأنه يبدو أ

ل من فتح بالتوقيع . غير أن 18فتح، وال يعرف إذا ما كان حماد عضوًا في فتح. وأكد األحمد أّنه مخوَّ
الرئيس عباس مال على ما يبدو لرأي مستشاريه، رافضًا اعتبار المبادرة اليمنية إطارًا للحوار، وُمصّرًا 

. ويظهر أنَّه بعد بضعة أيام عاد األحمد للتعبير باللغة المعتمدة نفسها لدى رئاسة 19يذأن تكون للتنف
السلطة، فأكد على أن "الموافقة على المبادرة اليمنية نّصًا وروحًا كما هي، ال تقبل أي تأويل أو تفسير، 

شرعية في القطاع"؛ وإنما حوار لتنفيذ بنودها كاملة، يبدأ فور إعالن إنهاء االنقالب على السلطة ال
. وقال إنه "لن يكون هناك جلوس على 20مؤكدًا أنها لن تخضع للحوار، وإنما للتطبيق على أرض الواقع

 .21طاولة الحوار قبل أن يذهب هنية إلى منزله"

                                                           
 .24/3/2008الجزيرة.نت،  16

 .25/3/2008 الخليج، 17

 .25/3/2008، الشرق األوسط؛ و24/3/2008الجزيرة.نت،  18

 .24/3/2008، الحياة 19

 .30/3/2008رام هللا، األيام، صحيفة  20

 .4/4/2008الدوحة، صحيفة العرب،  21
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أظهر تعّثر المبادرة اليمنية وإعالن صنعاء أن أجواء المصالحة الفلسطينية لم تكن قد نضجت بعد، 
واالشتراطات التي ُوضعت للتعامل معها قد أفرغتها من قوتها الدافعة، "وكسرت وأن التفسيرات 

مجاديفها". وأنَّ البعض ما يزال يعول على إضعاف الطرف اآلخر لتحقيق مكاسب على حسابه. وظّلت 
 .2008المناقشة حول ما إذا كانت المبادرة اليمنية للحوار أم للتنفيذ مادة للسجال باقي سنة 

ء الشد والجذب بين فتح وحماس؛ ورّد عباس على دعوة مشعل لزيارة غزة إلجراء عادت أجوا
المناقشات بتجديد الموقف بأنَّ على حماس "أن تتراجع عن انقالبها، وتعلن التزامها بالشرعية 

. بينما علق عزام األحمد بأن 22الفلسطينية والعربية والدولية. وأن نذهب معًا سوية إلى انتخابات مبكرة"
 .23شعل "غير مؤهل أن يطلب مثل هذا الطلب"، وأن غزة في حالة "عصيان"، وشّبهها بإقليم "متمرد"م

 
 الرعاية المصرية:

، أعلن أسامة حمدان أن حماس طلبت رسميًا من الجزائر التوسط لمصالحة 7/4/2002وفي 
محمود الزهار في  . كما تحدث24الفلسطينيين، وأنها تلقت رّدًا إيجابيًا من المسؤولين الجزائريين

. غير أن هذه 25عن مساٍع قطرية للوساطة بين محمود عباس والحكومة المقالة في غزة 29/5/2008
 الجهود على ما يبدو لم تنعكس أفعااًل مؤثرة على األرض.

حاول الرئيس السنغالي عبد هللا واد، بوصفه رئيسًا للقمة في منظمة المؤتمر اإلسالمي، أن يسهم 
وجاء إلى العاصمة السنغالية داكار وفدان من فتح وحماس في األسبوع األول من شهر  في المصالحة،
، والتقى الوفدان كل على حدة مع الرئيس السنغالي ومساعديه، كما التقى الوفدان 2008حزيران/ يونيو 

 برعاية الرئيس. غير أن الخالفات بقيت على حالها، وتّم االكتفاء ببيان ختامي يغطي عدم نجاح
الحوار. وكان انطباع السنغاليين أن فتح لم تأخذ اللقاء بالجدية الكافية، وأن وفدها لم يكن يملك 
الصالحيات المطلوبة، وأن المشاركة كانت أقرب إلى مجاملة السنغال منها إلى إعطائها دورًا فاعاًل في 

صر الدور الفاعل في إذ يظهر أن عباس كان يرغب بإطالق دعوة جديدة للحوار، يكون لم المصالحة.
رعايتها وإنجاحها، خصوصًا وأنه يدرك ما لمصر من ثقل كبير وتأثير على الساحة الفلسطينية 

                                                           

 .1/4/2008، الشرق األوسط 22

 .1/4/2008، ق األوسطالشر 23

 .8/4/2008، الدستور 24

 .30/5/2008، الغد 25
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التقى الرئيس عباس والعربية، فضاًل عن قربها من الخط السياسي الذي يمثله. وقد تبين ذلك عندما 
من الفصائل، وجدد دعوته باللجنة التنفيذية للمنظمة، وبحضور مندوبين عن عدد  5/6/2008مساء 

للحوار، وبلغة تصالحية خلت من االتهامات؛ وشكل لجنة لمتابعة موضوع المصالحة ضمت حكمت 
زيد ونمر حماد وأحمد عبد الرحمن من فتح، كما ضمت عبد الرحيم ملّوح من الجبهة الشعبية، ومحمود 

 . إسماعيل من جبهة التحرير العربية، ومصطفى البرغوثي من المستقلين
ولم يلبث الرئيس عباس أن طلب من حسني مبارك أن تقوم مصر برعاية الحوار الفلسطيني 

الحياة عن السفير الفلسطيني في مصر نبيل عمرو أن صحيفة واستضافته والسعي إلنجاحه. ونقلت 
. أما حماس فقد رحبت بالحوار، ورحبت باللغة اإليجابية 26مبارك أبلغ عباس بموافقة مصر وترحيبها

لتي طرح بها عباس دعوته، وإن لم تلحظ تغييرًا في الشروط المسبقة، كما أشارت إلى أنها لم تتلقَّ أية ا
دعوة في حينه من أي جهة للحوار. ونبهت إلى أن الحوار حتى يأخذ مسارًا جديًا ال بّد أن يكون بين 

 .27فتح وحماس
نها لم تكن تملك قوة الدفع الكافية في لم تأخذ دعوة عباس للحوار طريقها المباشر للتنفيذ، ربما أل

"معسكر رام هللا"، وربما ألنها استخدمت للتلويح للطرف اإلسرائيلي بحالة اإلحباط السائدة نتيجة تعثر 
مسار التسوية، وتمكن حماس في االستمرار في بسط سيطرتها على قطاع غزة. ومن جهة أخرى فقد 

ء لدى الرئيس عباس من الرسالة التي بعث بها خالد مشعل يكون أحد أسباب تعثر الحوار حالة االستيا
، والتي رحَّب فيها بالحوار 8/6/2008إلى األمين العام للجامعة العربية وعدد من الزعماء العرب في 

لكنه أشار إلى أن الجهود والوساطات اصطدمت بعقبة "الفيتو األمريكي والفيتو اإلسرائيلي"، مطالبًا 
وأال تكون المصالحة في "سياقات استخدامية أخرى، كأن تكون غطاء التفاقات بحوار حقيقي وجاد، 

 .28متوقعة.... أو خطوة اعتذارية تسبق اجتياحًا أو عدوانًا شاماًل متوقعًا على قطاع غزة..."

                                                           

 .10/6/2008، الحياة 26

؛ وتصريح محمد نزال، قدس برس، 8/6/2008انظر مثاًل: تصريح سامي أبو زهري، المركز الفلسطيني لإلعالم،  27
11/6/2008. 

شق ردًا على رسالته "االستفزازية" التي قال نبيل عمرو إن محمود عباس تعمد مقاطعة خالد مشعل لدى زيارته لدم 28
، الحياة؛ وانظر أيضًا تعليقًا لمحمود عباس بالمعنى نفسه في: 10/7/2008، الحياةبعث بها إلى قادة عرب. انظر: 

30/7/2008. 
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، وربطت قيادات من حماس انخفاض 2008استمر الحديث عن الدعوة المصرية للحوار في صيف 
 4/7/2008الضغوط األمريكية وشروط الرباعية. غير أن نبيل عمرو قال في وتيرة دعوة عباس وبين 

فصياًل فلسطينيًا إلجراء الحوار. وفي الوقت نفسه نشرت الشرق  14إن مصر ستوجه قريبًا الدعوة لـ 
ورقة تتضمن رؤية حماس عن مبادئ الحوار وأسس التوافق، وهي مشابهة لتلك  7/7/2008األوسط في 
يها سابقًا. ويظهر أن جانبًا من بطء الدعوة المصرية للحوار يعود إلى حرص المصريين التي أشرنا إل

، محاولين الوصول إلى قواسم 29على التحضير الجيد له، حيث قاموا بإرسال أسئلة استكشافية للفصائل
بادلة مشتركة، وورقة أولية تكون أساسًا للبحث والنقاش. ومن جانب آخر، فإن استمرار االتهامات المت

بين فتح وحماس، وقيام حماس بالسيطرة على المربع األمني لعائلة حلِّس، وتعاملها الحاسم مع إضرابي 
المعلمين واألطباء، فضاًل عن استمرار السلطة في رام هللا بعمليات االعتقال السياسي ألنصار حماس 

طاع غزة إقليمًا متمردًا... والجهاد ونشطاء المقاومة، وصدور دعوات من بعض رموز السلطة باعتبار ق
 وغير ذلك؛ كلها أسهمت في تعّثر مسيرة الحوار.

الفصائل الفلسطينية، وخصوصًا المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية، حاولت أن تقدم رؤيتها 
إلنهاء االنقسام الفلسطيني. وتحدث صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية، في 

بأن شخصيات تنظيمية وازنة أعدت وثيقة عمل تهدف إلى البدء في حوار وطني ينهي  21/7/2008
. وبعد ذلك بنحو شهر ونصف تحدثت مصادر قيادية في منظمة التحرير بأن 30انقسام فتح وحماس

فصائل المنظمة تحاول الدفع باتجاه تشكيل "حكومة تصريف أعمال" كمخرج إلنهاء حالة الحكومتين 
طاع؛ وأن الجبهتين الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب واالتحاد الديموقراطي )فدا( في الضفة والق

وجبهة النضال الشعبي كلها تدعم هذا التوجه. غير أن المصادر القيادية نفسها كانت ترى أن مساحة 
م الحركة أمام فتح فيما يتعلق بالحكومة "تبدو مشلولة"، بسبب الدعم األوروبي واألمريكي لشخص سال

فياض كرئيس للحكومة، وربط ملف المساعدات المالية بوجوده، وعدم انتماء فياض لفتح، وبالتالي فإنه 
 .31ال يخضع لقراراتها

                                                           

. وأرسلت حماس ردودًا على األسئلة المصرية وفق الخطوط 10/8/2008الدوحة، الشرق، وصحيفة الخليج، انظر:  29
 .7/7/2008في  الشرق األوسطمة التي سبق ونشرتها العا

 .22/7/2008، القدس العربي 30

 .7/9/2008 الخليج، 31
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تحدثت األنباء عن أن القاهرة أعدت ورقة من خمسة محاور  2008ومع نهاية أيلول/ سبتمبر 
ذه المحاور، وهي مرتبطة بعدم لتقديمها للحوار الفلسطيني، وأن هناك شبه توافق على أربعة من ه

االحتكام إلى العنف، وبتشكيل حكومة توافق وطني، وإعادة تأهيل األجهزة األمنية، وإعادة تأهيل منظمة 
. كما 32التحرير الفلسطينية؛ أما المحور الخامس فهو تحديد موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية

بندًا من إجراءات بناء الثقة بين فتح وحماس؛ كوقف  14تحدثت األنباء عن أن الورقة المصرية تحوي 
الحمالت التحريضية، وإطالق سراح المعتقلين، ورفع الحظر عن الجمعيات والمؤسسات. كما تتضمن 
أيضًا عددًا من البنود المتفق على عناوينها؛ كإصالح منظمة التحرير، وتشكيل حكومة انتقالية. بينما 

الف؛ كإرسال قوات عربية بقيادة مصرية للقطاع، والمطالبة بالتزام كان هناك نقاط ما زالت موضع خ
. وقد توجه وفد من حماس إلى 33كافة الفصائل باالتفاقات الدولية التي وقعت عليها المنظمة والسلطة

، حيث التقى بعمر سليمان ومساعديه، وكان هناك توافق على تشكيل حكومة 8/10/2008القاهرة في 
بناء األجهزة األمنية على أسس وطنية ومهنية، وأن يتّم تشكيل لجنة إلعادة بناء  وفاق وطني، وإعادة

م.ت.ف، على أن تنهي أعمالها خالل شهرين من عقد لقاء الحوار الوطني، وأن يتّم االتفاق على كافة 
الموضوعات كرزمة واحدة، وأن ترعى القاهرة حوارًا ثنائيًا بين فتح وحماس )حددت القاهرة يوم 

 .11/11/2008-9النعقاده( قبل انعقاد جلسات الحوار الوطني الشاملة في  25/10/2008
تلقت حماس الورقة المصرية، وقدمت مالحظات تؤكد على ضرورة الفصل بين مقتضيات 
المصالحة وإنهاء االنقسام، وبين موضوعات إدارة الصراع والمفاوضات مع االحتالل، وعلى ضرورة 

 فاق في الضفة والقطاع، وحل المسائل باتفاق رزمة واحدة.التنفيذ المتزامن لالت
األغلبية العظمى من فتح كانت معنية بإنجاح الحوار، لكن كان لديها أيضًا الرغبة في تشكيل 
حكومة توافق تتمكن من فّك الحصار ويتعامل معها المجتمع الدولي، كما كانت معنية بتثبيت شرعية 

 .34رئاسية وتشريعية مبكرةالرئيس عباس، وإجراء انتخابات 
، حيث اعتذرت فتح عن 2008عادت أجواء التوتر من جديد في أواخر شهر تشرين األول/ أكتوبر 

من أعضاء  170، ومع اتهامات للسلطة في رام هللا باعتقال 25/10/2008حضور اللقاء المقترح في 

                                                           
 .30/9/2008، جدة، عكاظصحيفة  32

 .6/10/2008، عكاظ 33
 .21/10/2008 الخليج،؛ وتصريح محمود عباس، 12/10/2008انظر مثاًل: تصريح قدورة فارس، قدس برس،  34
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ما لم تلحظ حماس إدخال . ك35حماس في األسابيع األربعة األولى من شهر تشرين األول/ أكتوبر
مصر ألي تعديالت اقترحتها على الورقة المصرية. وأخذ يتزايد شعور لدى حماس بأن الترتيبات 
الجارية لن تؤدي إلى مصالحة حقيقية، وإنما ستركز على حاجة طرف دون طرف، وأن األمر 

ء مع عمر سيتمحور حول إعطاء غطاء لتمديد رئاسة محمود عباس. ولذلك، سعت حماس في لقا
إلى إبداء قلقها من أن حملة االعتقاالت في الضفة الغربية تسمم األجواء،  4/11/2008سليمان في 

وطالبوا بإجراءات ملموسة في اإلفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وضمان مشاركة وفد من حماس 
قديم مالحظاتها على من الضفة الغربية، وقد وعد المصريون بالتوسط في األمر. كما أعادت حماس ت

الورقة المصرية، ووعد المصريون بتقديم ورقة جديدة في لقاء الحوار الشامل. غير أن المصريين أبلغوا 
على المنصة إلى جانب عمر  10/11/2008حماس أن الرئيس عباس سيجلس في حفل االفتتاح في 

عام الجامعة العربية، وأن عباس سليمان ووزراء خارجية مصر واألردن وسورية ولبنان والسعودية وأمين 
سوف يغادر القاعة مع الجالسين على المنصة بعد أن يلقوا كلماتهم. وعند ذلك سينتقل قادة بقية 
الفصائل للتوقيع على ما يفترض أنهم قد اتفقوا عليه في اليوم السابق لالفتتاح، من تشكيل لجان وتحديد 

 مهامها، والبيان الذي سيصدر عن اللقاء.
، وقد أثار ذلك استهجان حماس، التي قدمت 36قيادة السلطة من جهتها وجود معتقلين سياسييننفت 

عنصر من كوادرها وأنصارها معتقلين  500بحسب قول محمد نزال كشوفًا إلى مصر بأسماء أكثر من 
. كما لم يتمكن وفد حماس من الخروج من الضفة الغربية، ولم تتّم االستجابة 37في الضفة الغربية

لطلبات حماس، بأن يكون هناك تكافؤ بين أطراف الخالف، وأنهما على مسافة واحدة من الطرف 
الراعي، وبأن يحضر الرئيس عباس جميع جلسات الحوار باعتباره رئيس فتح، وطرفًا أساسيًا في 
الخالف، وليس راعيًا للمؤتمر. ولذلك قامت حماس، وثالثة من فصائل المقاومة هي؛ الجهاد 

القيادة العامة، والصاعقة، باالعتذار عن حضور لقاء القاهرة، وأبلغت  -مي، والجبهة الشعبية اإلسال
8/11/2008ذلك للطرف المصري في 

. وقد أثار ذلك حالة استياء وغضب لدى المصريين ولدى 38
ت قيادات فتح والسلطة في رام هللا، واتهمت قيادات فتحاوية حماس بإفشال الحوار واالرتباط بأجندا

                                                           

 .3/11/2008، 48؛ وتصريح عزت الرشق، عرب 29/10/2008 الخليج،زهري،  انظر: تصريح سامي أبو 35

 .8/11/2008، الشرق األوسط؛ وتصريح محمود عباس، 5/11/2008، القدس العربيانظر: تصريح نبيل شعث،  36
 .9/11/2008، الغد 37

 .9/11/2008، الحياة 38
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. بينما رّدت حماس بالقول إن من يتحدثون عن تدخالت إقليمية يقومون بعملية إسقاط لما 39إقليمية
، وأنها مستعدة لبدء الحوار 40يفعلونه هم من ربط قراراتهم باالتفاقيات مع "إسرائيل" واإلدارة األمريكية

، 41في الجلسات كلها فورًا في حالة إطالق سراح األسرى، وقدوم وفدها من الضفة، ومشاركة عباس
. وفسر اإلسرائيليون الغضب المصري بأنه 42وأن الحوار يجب أن يكون جادًا وليست مجرد جلسة توقيع

رفٌع للغطاء العربي عن حماس وحكومتها، وشعروا أن الوقت المناسب للعدوان الواسع على قطاع غزة 
 قد َأزِّف.

قدت مقاطعة حماس لجلسات الحوار، وقال الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت منظمة التحرير انت
بيان لجبهة اليسار الفلسطيني، التي تضّم الجبهتين الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب الفلسطيني، 
إنه كان من الممكن بدء الحوار في موعده، وطرح كافة القضايا على طاولة الحوار. وأكدت في الوقت 

. ووصف رباح مهنا، عضو 43ات في الضفة والقطاعنفسه رفضها لالعتقال السياسي وقمع الحري
. وقد استخدمت الجبهة الشعبية تعبيرات 44المكتب السياسي للجبهة الشعبية، قرار المقاطعة "بالخاطىء"

دبلوماسية مخففة النتقاد مقاطعة حماس للحوار، بخالف الجبهة الديموقراطية التي صرح عضو مكتبها 
حمل المسؤولية عن تعطيل جهود القيادة المصرية إلنهاء االنقسام"؛ السياسي تيسير خالد بأن حماس "تت

وأن حماس تتستر على حقيقة موقفها من الحوار بذرائع ال تبرر امتناعها عن المشاركة فيه. وقال إن 
حماس التي كانت تتهم غيرها باالستجابة للفيتو الخارجي على الحوار، قد استجابت هي نفسها لهذا 

اس غّلبت بموقفها هذا "الحسابات والمصالح الفئوية الضيقة، على الحسابات والمصالح الفيتو؛ وأن حم
 .45الوطنية العليا للشعب الفلسطيني"

وحملت الجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي، واالتحاد 
حركة حماس مسؤولية تعطيل الحوار الوطني.   الديموقراطي الفلسطيني "فدا"، وجبهة التحرير العربية، 

                                                           
القدس س في ذكرى وفاة ياسر عرفات، ؛ وخطاب محمود عبا9/11/2008 عكاظ،انظر: تصريح عزام األحمد،  39

 .12/11/2008، العربي

 . 11/11/2008، القدس العربيانظر: تصريح موسى أبو مرزوق،  40

 .12/11/2008، فلسطينانظر: تصريح خليل الحية، صحيفة  41

 .24/11/2008، الحياةانظر: تصريح خالد مشعل،  42

 .9/11/2008، القدسصحيفة  43
 .9/11/2008، الغد 44
 .10/11/2008، حياة الجديدةال 45
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وطالبت هذه الفصائل في بيان مشترك حركة حماس بمراجعة حساباتها. وأكدت أنها ترفض االعتقال 
 .46السياسي، لكنها تؤكد أنه ال يجوز التذرع به لتعطيل الحوار

االعتقال  كان من الواضح أن تركيز حماس اإلعالمي على االعتذار عن عدم الحضور بسبب   
السياسي في الضفة الغربية، لم يكن مقنعًا بما فيه الكفاية. ويظهر أن حماس لم ترغب، بتسليط الضوء 
على شعورها، مع عدد من الفصائل، بأن الحوار بالشكل التي تمَّ تصميمه، لم يكن سوى "فخٍّ سياسي"، 

يل أو تأجيل  الملفات األخرى يهدف أساسًا إلعطاء شرعية التمديد للرئيس عباس، بينما سيتّم تعط
 الملّحة والمهمة، حيث ال توجد أية ضمانات لعالجها والبتِّّ فيها في المؤتمر نفسه.

أعاد الفشل في انعقاد الحوار الوطني في القاهرة األوضاع بين فتح وحماس، وبين رام هللا وغزة، إلى 
نهاية والية الرئيس عباس بحسب رأي  المربع األول، بينما ازدادت حساسية الوضع الداخلي مع اقتراب

حماس ومن يقف في صفها، ومع اقتراب نهاية مدة التهدئة بين المقاومة في قطاع غزة وبين 
مثَّل نقطة تحول  27/12/2008اإلسرائيليين. غير أن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في 

دة الوطنية وتناسي الخالفات ومواجهة كبيرة، إذ ظهرت دعوات من فتح ومن جميع األطراف للوح
. وعلى الرغم من أن البعض راهن في البداية على إسقاط حكم حماس في قطاع غزة، واستعد 47العدو

لقطف ثمار الهجوم اإلسرائيلي، إال أن الصمود البطولي للشعب وللمقاومة ووقوف الشارع الفلسطيني 
اجعة حساباتهم، والوصول إلى نتيجة بعدم القدرة على والعربي واإلسالمي والدولي معها، دفع هؤالء لمر 

السيطرة على القطاع عبر الدبابة اإلسرائيلية، أو ببشاعة هذا األمر إن تّم. كما أن حماس قّدرت أن 
الظروف غير مناسبة إلعالن نهاية والية الرئيس عباس وتنصيب رئيس المجلس التشريعي أو نائبه في 

ا فإنَّ الدعم الشعبي الواسع الذي تمتعت به حماس في معركة غزة، منصب الرئاسة المؤقت. وهكذ
 Ehud Olmertواأللق الذي عاد لبرنامج المقاومة، مع تعّثر مسار التسوية، ونهاية واليتي إيهود أولمرت 

، والحاجة للتوافق على إعمار قطاع غزة، أسهمت في فتح مسار جديد  George W .Bushوجورج بوش
 .2009وطني تكلل في اجتماعات الحوار الوطني في القاهرة في آذار/ مارس وجاد للحوار ال

                                                           
 .12/11/2008، الحياة الجديدة 46
 .28/12/2008، الحياة الجديدةانظر مثاًل: تصريح أحمد عبد الرحمن،  47
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 2009التطورات خالل سنة 
بأفضل  2009لم يكن حّظ الحوار الفلسطيني ومساعي تحقيق المصالحة بين فتح وحماس في سنة 

ين في الوضع الداخلي الفلسطيني أمام رؤيتين مختلفتين ومسارين متعارض ظل. إذ 2008منها في سنة 
التعامل مع أولويات العمل الوطني وثوابته، وطريقة إدارة الصراع مع االحتالل، ومساري المقاومة 
والتسوية، وفي التكّيف مع الشرعيات العربية والدولية. ولذلك، فمن الظلم تبسيط االختالف بين فتح 

يمكن تفسير صمود وحماس، وبين حكومتي رام هللا وغزة، في كونه مجرد صراع على السلطة. فال 
حماس في وجه الحصار، وفي وجه العدوان اإلسرائيلي على القطاع، وإغالق مؤسساتها، وسجن 
ممثليها في المجلس التشريعي، ومطاردة أنصارها في الضفة... بمجرد الرغبة بوضع أفضل في حكم 

منظمة التحرير، وأن السلطة. كما ال يمكن فهم إصرار فتح على اعتراف حماس باالتفاقات التي وقعتها 
تتشكل حكومة يلتزم برنامجها السياسي ببرنامج المنظمة وشروط الرباعية؛ إال دفعًا باتجاه برنامج 

 سياسي يتضمن االعتراف بـ"إسرائيل" ووقف العمل المقاوم.
 عانى الحوار الفلسطيني من ثالث أزمات أساسية:

ك ثوابته وأولوياته، وطرق إدارة الصراع، أزمة تحديد مسار العمل الوطني الفلسطيني، بما في ذل .1
وبرنامجه السياسي. إذ إن هناك حالة شّد بين مسار أيديولوجي إسالمي مقاوم، متطلع للتغيير وفرض 
معادالت جديدة إلدارة الصراع، وبين مسار وطني براجماتي، متكّيف مع الواقعية العربية واإلمكانات 

 اآلنية.
ة االنقسام السياسي والفلتان األمني، وسيطرة حماس على قطاع أزمة الثقة التي تعّمقت نتيج .2

غزة، وقيام السلطة في الضفة الغربية بالتعاون مع االحتالل بمطاردة حماس ومحاولة اجتثاثها، وبسبب 
 الحمالت اإلعالمية واألمنية المتبادلة بين الطرفين.

المعايير األمريكية أزمة الضغوط والشروط الخارجية، إذ استخدمت شروط الرباعية و  .3
واإلسرائيلية كسيف ُمسّلط على عملية الحوار، وإن استخدمت صياغات مختلفة ومخففة. فـ"االلتزام 
باالتفاقات التي وقعتها المنظمة"، و"تشكيل حكومة تفّك الحصار"... كانت صياغات تعّبر عنها 

وقف مسار التسوية، وبقطع المعاني نفسها بشكل أو بآخر. كما لم تتوقف التهديدات األمريكية ب
المساعدات، والعودة لحصار الضفة... إذا شاركت حماس في حكومة ال تستجيب لشروط الرباعية. 
ولم يكن لدى الواليات المتحدة مانع من تحقيق المصالحة الفلسطينية، طالما أنها ستكون ذات مسار 
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غزة، واحتواء حماس أو تهميشها  واحد باتجاه فوز فتح في االنتخابات، وإعادة سيطرتها على قطاع
 ونزع شرعيتها الشعبية. أما أي مسار آخر فسيعني بقاء الحصار واألزمة وتشديدهما.

( نقطة تحّول كبيرة، إذ إن 18/1/2009-27/12/2008مّثل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة )
اس بالقوة، كما أن الصمود البطولي للشعب والمقاومة أحبط آمال البعض من إمكانية إسقاط حم

التعاطف الشعبي الكبير فلسطينيًا وعربيًا وإسالميًا بل ودوليًا أعاد األََلق لحماس وتيار المقاومة، 
، نتيجة عدم مشاركتها في الحوار الوطني الذي 2008وأخرجها من الزاوية التي ُحشرت فيها في خريف 

ما أن األداء الباهت والمرتبك للحكومة في رام كان مقررًا في القاهرة، واتهامها بالتسبب في إفشاله. ك
هللا، جعل قيادة فتح وحكومة فياض في وضع حرٍج في نظر الكثيرين. وأخذت تتزايد الدعوات في 
أوساط فتح والسلطة للحوار وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، ووقف حمالت التحريض المتبادلة، كما 

 "إسرائيل".قامت السلطة بتجميد مفاوضات التسوية مع 
وهكذا، فإن أحد نتائج العدوان على غزة كان االندفاع باتجاه الحوار الوطني. وأصبحت حماس في 
وضع قوي لم تعد تشعر فيه بأنه يمكن فرض شروط عليها، أو استضعافها وتهميشها في العملية 

لنظام األساسي بحسب ا 9/1/2009السياسية. كما احتفظت حماس بورقة انتهاء والية الرئيس عباس في 
)الدستور( الفلسطيني، غير أنها لم تستخدمها بشكل جاد أو فّعال، وإن كانت لوَّحت بها بين فترة 
وأخرى. ولعلها أرادت استخدامها كورقة ضغط، مع إبقائها ضمن النقاط التي يمكن التفاهم عليها، أو 

 ات.إيجاد مخارج سياسية وقانونية لها، عند الجلوس على طاولة المفاوض
أسهم وقف الحمالت اإلعالمية بين فتح وحماس في إيجاد أجواء إيجابية لبدء الحوار، غير أن 
إطالق سراح معتقلي حماس في الضفة الغربية ظّل مطلبًا ملّحًا لحماس، التي أصّرت على إطالق 

يين، كانت سراحهم قبل البدء بالمفاوضات. وبينما كانت السلطة في رام هللا تنكر وجود معتقلين سياس
حماس تتحدث عن قوائم بأسماء نحو خمسمئة معتقل. وقد تأخر إطالق الحوار الذي كان مقررًا في 

معتقاًل في شباط/ فبراير  21. وكانت السلطة في رام هللا قد أطلقت 1بسبب هذه المسألة 22/2/2009
اس رأفت ناصيف ؛ غير أن القيادي في حم23/2/20092، ووعدت بإطالق ثمانين معتقاًل يوم 2009
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نفى إطالق سراح الثمانين، قائاًل إن العكس هو الصحيح، وإن "ما نشاهده في الواقع هو استمرار لحملة 
 .3وممارسات على األرض ستكون لها انعكاسات سلبية على أجواء الحوار"

ظّلت قضية معتقلي حماس في الضفة أحد أبرز القضايا الضاغطة على أجواء المفاوضات طوال 
، وتسببت في تعثرها بين حين وآخر، غير أن قيادة فتح والسلطة في رام هللا لم تستجب لكافة 2009 سنة

الضغوط، ألنه ال يوجد معتقلون سياسيون حسبما تقول. وليس من المؤكد أن سبب ذلك هو رغبة قيادة 
ق سراحهم لضمان فتح باستخدام ورقة المعتقلين ألقصى حدٍّ ممكن، وإنما قد يكون عدم رغبتها في إطال

بقائها دون منافس في الضفة، ولطمأنة اإلسرائيليين واألمريكان على التزامها بمكافحة "اإلرهاب" وببنود 
خريطة الطريق، وبتطبيق اإلصالحات األمنية التي يشرف عليها الجنرال األمريكي كيث دايتون 

Dayton Keithر الحوار الفلسطيني.، وبشكل يجعل هذه اإلجراءات مسارًا منفصاًل عن مسا 
جرى التوافق على أن يتّم الحوار الفلسطيني تحت رعاية مصرية، وهي رعاية كانت قد نشطت في 

، لكنها تعّثرت عندما اعتذرت حماس ومعها ثالثة فصائل فلسطينية عن 2008النصف الثاني من سنة 
، مطالبة بإطالق سراح 10/11/2008حضور مؤتمر المصالحة، الذي كان مقررًا عقده في القاهرة في 

المعتقلين في الضفة، وبالسماح لوفدها عن الضفة بالقدوم، وبمشاركة عباس في جلسات الحوار كلها، 
. وقد أثار ذلك غضب مصر، لكنها سرعان ما استجابت لرعاية 4وليس مجرد حضوره حفل االفتتاح

 لظروف المناسبة إلنجاح الحوار.الحوار، بعد الحرب على قطاع غزة، مع السعي قدر اإلمكان إليجاد ا
، تبعتها مشاركة الفصائل 25/2/2009-24ُأطلقت عملية الحوار بلقاءات بين فتح وحماس يومي 

لت خمس لجان تناولت خمس قضايا هي: االنتخابات، واألمن، ومنظمة 26/2/2009األخرى في  . وتشكَّ
ية. وقد ظهرت تأكيدات من حماس وفتح التحرير الفلسطينية، والحكومة االنتقالية، والمصالحة الوطن

، بينما 5بالحرص على إنجاح الحوار. فقد دعا محمود عباس وفد فتح "إلنجاح الحوار بشتى الوسائل"
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إن حماس "تسامت" على جراحها النازفة في 

وات الحوار، وتأكيدًا على المضي في مشروع غزة، ومعاناة مئات من سجنائها في الضفة، استجابة لدع
. وأكَّد إسماعيل هنية أن "موضوع المصالحة وإنهاء االنقسام قرار استراتيجي في 6المصالحة الوطنية
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حركة حماس، وهو موقع اإلجماع، والرغبة في إنجاح الحوار تلقى قوة دفع في كل األوساط الحركية في 
 .7الداخل والخارج"

 ة، ويظهر أن تقدمًا كبيرًا حدث في عدّ 30/6/2009-28للحوار كان آخرها في ُعقدت ست جوالت 
، تتكلل بتوقيع المصالحة في 27/7/2009-25مسارات. ودعت مصر إلى جولة سابعة وأخيرة في 

اليوم التالي النتهاء الجولة، غير أن حماس أكدت مرة أخرى على مطلبها بتبييض سجون الضفة من 
قبل التوقيع على اتفاق المصالحة؛ واتهمت فتح بعدم الجدية في المصالحة  المعتقلين السياسيين

. لم تقم السلطة في رام هللا بإطالق المعتقلين، ولم تنعقد الجولة السابعة، وانشغلت 8وإنهاء االنقسام
، كما اعتذرت فتح عن عقد الجولة المقترحة في 4/8/2009فتح بعقد مؤتمرها السادس في 

ت تأجيلها إلى أجل غير مسمى، نظرًا لعقد جلسة طارئة للمجلس الوطني وطلب 25/8/2009
 .27/8/20099-26 الفلسطيني يومي

كان من الواضح أن أجواء عدم الثقة، وأّن الخبرة التاريخية السلبية بين فتح وحماس، جعلت مسألة 
رات والضمانات الكافية االتفاق أمرًا أكثر صعوبة، وتطلبت الدخول في التفاصيل، ومحاولة إيجاد التصو 

 إلنجاز اتفاق ناجح.
دفع تفاؤل محمود عباس والسلطة الفلسطينية في رام هللا بإمكانية إحداث اختراق في مسار 

للرئاسة األمريكية، ومحاولته  Barack Obamaمفاوضات التسوية السلمية، بعد تولي باراك أوباما 
لى التريث في عقد أي اتفاق مع حماس، من شأنه الضغط على الجانب اإلسرائيلي لوقف االستيطان، إ

أن يفسد األجواء مع أمريكا، أو ال يلبي متطلبات عملية التسوية. كما يظهر أن طول أمد المفاوضات، 
وتراجع الوهج واأللق الذي تمتعت به حماس في البداية نتيجة معركة غزة، وزيادة الحصار الخانق على 

ار ومنع اإلعمار، قد دفعت قيادة فتح إلى تصليب موقفها بشكل أكبر قطاع غزة، الذي أضيف إليه الدم
مع استمرار جوالت الحوار؛ وزيادة الحديث عن تشكيل حكومة تقبل شروط الرباعية، وإجراء االنتخابات 

 دون ضرورة االتفاق على كافة القضايا.
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اية إجراء انتخابات وقد زاد هذا من خشية قيادة حماس أن تكون عملية الحوار تستهدف في النه
مضمونة النتائج، تؤدي لنزع الشرعية الشعبية عن حماس، وتضمن عودة سيطرة فتح على قطاع غزة، 
بحيث يكون ذلك مجرد تكريس لقيادة فتح للشعب الفلسطيني، لتكون في وضع تفاوضي أفضل في 

 عملية التسوية، وتكون أكثر قدرة على التحدث باسم الفلسطينيين.
 ةفي الحوار على أن يكون اتفاق المصالحة اتفاقًا شاماًل يعالج الملفات الخمسركزت حماس 

ويضمن تنفيذها على األرض بشكل متواٍز، كما رفضت الضغوط الخارجية وبالذات معايير اللجنة 
الرباعية في إنجاز المصالحة، ثم إن قضية إطالق سراح المعتقلين في الضفة الغربية كانت حاضرة 

أساسي مسبق للتوقيع على االتفاق. أما فتح فركزت على تشكيل حكومة توافق وطني  دائمًا كشرط
 تكون مؤهلة لفّك الحصار، وعلى عمل االنتخابات الرئاسية والتشريعية.

كانت استقالة حكومة سالم فياض مؤشرًا إيجابيًا لدى حماس يشير إلى جدية فتح في تحقيق 
شكيل الحكومة بعد ذلك بحوالي شهرين قد ألقى بظالله المصالحة. غير أن إعادة تكليف فياض بت

، بحجة 2009السلبية على الحوار. ثم إن قيام قيادة فتح بعقد مجلس وطني فلسطيني في آب/ أغسطس 
استكمال انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قد مّثل مؤشرًا آخر بالنسبة لحماس وقوى 

عملية المصالحة، ألن تشكيل الحكومة وانتخاب قيادة المنظمة كانا في  المعارضة على تراجع فتح تجاه
صلب أجندة الحوار الفلسطيني، وليس من المناسب في رأي حماس وقوى المعارضة اتخاذ هذه 

 اإلجراءات في أجواء تمهد للوصول إلى مصالحة حقيقية.
هذه الحكومة من فّك حظي ملف تشكيل الحكومة بنقاش كبير، فبالنسبة لفتح يجب أن تتمكن 

، 10الحصار، ولذلك عليها أن تلتزم بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير واالتفاقات التي وقعتها المنظمة
وهو ما يعني فعليًا القبول بشروط الرباعية بما في ذلك وقف المقاومة المسلحة واالعتراف بـ"إسرائيل"... 

ولم يكن لدى حماس مانع أن تتشكل الحكومة على  وهذا لم يكن واردًا لدى حماس وفصائل المقاومة.
أساس وثيقة الوفاق الوطني )وثيقة األسرى( التي حظيت بشبه إجماع بين الفصائل. كما لم يكن لدى 
حماس مانع أن تكون هذه الحكومة حكومة مهمات، تتولى مسائل ترتيب االنتخابات وإعادة إعمار غزة 

 .11وإصالح األجهزة األمنية... وغيرها
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وفي أثناء الجولة الثانية من الحوار، طالب رئيس وفد حركة فتح أحمد قريع بحكومة "تعترف اعترافًا 
شفافًا كالكريستال بإسرائيل"، في سياق رّده على اقتراح الجبهة الشعبية والجهاد اإلسالمي أن تتشكل 

 .12حكومة دون برنامج سياسي
الحكومة باقتراحه أن ترشح حماس أربعة منها  وقد حاول أبو مازن أن يجد مخرجًا لمشكلة تشكيل

ليكونوا وزراء في حكومة التوافق الوطني، ويكونوا كـ"فدائيين" بحيث يلتزمون باالتفاقات الُموقَّعة بشكل 
شخصي، ويذكروا أنهم يمثلون أنفسهم وليس موقف الحركة، وذلك من أجل أن تنال الحكومة القبول 

أمين سر المجلس التشريعي أن االقتراح لم يكن جادًا، فضاًل عن أن  الدولي. وقد الحظ محمود الرمحي
 .13حماس لن تقبل به

الملف األمني كان من الملفات المعقدة أيضًا، والتي شهدت جدااًل ساخنًا طوال جلسات الحوار، إذ 
عدد  حاولت فتح في البداية أن تقتصر الترتيبات واإلصالحات األمنية على قطاع غزة، مطالبة بعودة

كبير من منتسبي األجهزة األمنية ممن توقفوا عن أعمالهم بعد سيطرة حماس على القطاع. أما حماس 
فأصّرت على إدخال الضفة الغربية ضمن الترتيبات األمنية. وقد ألقى االعتقال السياسي واإلجراءات 

عدد من عناصر األمنية ضّد المؤسسات في الضفة والقطاع بظالله على الحوار. وكان الستشهاد 
وقع كبير؛ إذ اعتبر خالد مشعل بعد  31/5/2009حماس على يد عناصر السلطة في قلقيلية في 

مباحثاته مع الوزير عمر سليمان أن "العقبة اَلكؤود أمام المصالحة الفلسطينية هي ما يجري في الضفة 
ا أجهزة السلطة من اغتياالت واختطافات"، وقال إن "هناك حملة الجتثاث حركة حماس تمارسه

. وقد بذل المصريون جهودًا كبيرة لحّل مشكلة المعتقلين، خصوصًا في 14الفلسطينية في الضفة الغربية"
 .15، وتابعت وفود أمنية مصرية ذلك في فلسطين المحتلة ودمشق2009صيف 

وبشكل عام، يظهر أن الجولة السادسة للحوار، أحدثت تسويات مقبولة للطرفين في عدد من 
فات الحساسة كاألمن، والمعتقلين، كما وافقت فتح وحماس على تشكيل لجنة مشتركة من كافة المل
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. وقد 16الفصائل للتنسيق واإلشراف على اتفاق المصالحة، بحيث تنهي أعمالها فور إجراء االنتخابات
ه أثار هذا البند اعتراض عدد من فصائل المنظمة، وخصوصًا الجبهة الديموقراطية، من منطلق أن

سيعطي شرعية لـ"انقالب حماس" في غزة، بينما رفضته الجبهة الشعبية، ألنها ترى أنه "سيكرس 
 .17االنقسام"، حيث ستعمل اللجنة على التنسيق بين حكومتي غزة ورام هللا

، 2009ويظهر أنه قد تّم تجاوز عدد من العقبات خالل شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر 
ثالثة آالف عنصر من األجهزة األمنية السابقة في األجهزة األمنية العاملة  وحدثت توافقات على إدماج

في غزة، وإعادة بناء األجهزة األمنية في الضفة والقطاع بمساعدة ضباط أمن مصريين وعرب، وتحديد 
، وأن تعقد انتخابات المجلس التشريعي ضمن نظام 25/6/2010االنتخابات الرئاسية والتشريعية في يوم 

 .18وفق نظام الدوائر(... %25وفق نظام التمثيل النسبي، و %75خابي مختلط )انت
تصريحات من فتح وحماس، تشير إلى قرب توقيع  2009وظهرت في أوائل تشرين األول/ أكتوبر 

ثم يتّم التوقيع بعد  19/10/2009اتفاق المصالحة، حيث كان متوقعًا أن تلتقي الوفود الفلسطينية في 
. غير أن صدور تقرير جولدستون، وقرار السلطة بطلب تأجيل التصويت عليه في ذلك بستة أيام

، وما United Nations (UNالتابع لألمم المتحدة ) Human Rights Councilمجلس حقوق اإلنسان 
ترافق معه من تصعيد إعالمي وغضب شعبي، يتهم السلطة في رام هللا بالتقصير وارتكاب "جريمة" 

اء، ويشكك في أمانتها ومصداقيتها، أدى إلى مطالبة حماس لمصر بتأجيل التوقيع بحّق دماء الشهد
على االتفاق حتى تهدأ النفوس؛ بينما رأت القاهرة في تأجيل التوقيع خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني، 

 .19وإهدارًا للجهد المصري 
فتح وحماس توقيعه  قدمت مصر نّصًا نهائيًا مقترحًا التفاق المصالحة الفلسطينية وطلبت من

، على أن تتسلم مصر توقيعات باقي الفصائل في األيام الخمسة 15/10/2009بحدٍّ أقصى في 
. وفي أجواء فضيحة تقرير جولدستون سارعت قيادة فتح إلى التوقيع على اتفاق المصالحة، 20التالية
النّص الموقع من قبل  ليسلم القاهرة 15/10/2009أبو مازن بإرسال عزام األحمد إلى مصر في  وقام
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. أما حماس فطلبت مهلة لقراءة النّص ومراجعته، بينما أصّرت القاهرة على أن النّص الذي 21حركة فتح
 .22أعّدته نهائي، وغير قابل للفتح أو النقاش، وأنه يجب أن يوقَّع كما هو

 
 ملخص الورقة المصرية: 

 4,100حة تفصياًل، إذ بلغ نّصها نحو ورقة المصالحة المصرية المقترحة من أكثر وثائق المصال
صفحة. وقد تضمن نّصها الذي جاء بعنوان "اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني،  22كلمة، موزعة على 

 "، وسلمته مصر للفصائل الفلسطينية، النقاط التالية: 2009القاهرة، 
مة وفق أسس يتّم التراضي تنّص الورقة على تفعيل وتطوير المنظ أواًل: منظمة التحرير الفلسطينية:

عليها، بحيث تضّم جميع القوى والفصائل. ويتّم تشكيل مجلس وطني جديد، بما يضمن تمثياًل فلسطينيًا 
واسعًا في الداخل والخارج. وتقوم اللجنة المكلفة بتطوير المنظمة باستكمال تشكيلها، وعقد أول اجتماع 

ديد العالقة بين المؤسسات والهياكل والمهام لكل من لها فور البدء بتنفيذ هذا االتفاق. وتقوم بتح
 المنظمة والسلطة، وبما يحافظ على مرجعية المنظمة للسلطة، ويضمن عدم االزدواجية.

وحتى انتخاب المجلس الوطني الجديد، تتمثل مهام اللجنة في وضع األسس واآلليات للمجلس، 
ي، واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق، ومتابعة تنفيذ ومعالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطن

 القرارات المنبثقة عن الحوار.
: تؤكد الورقة على إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في االنتخابات ثانيًا:

ميع ، ويلتزم الج28/6/2010الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس، بشكل متزامن يوم اإلثنين 
بذلك. وتجرى انتخابات المجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل، في الوطن والخارج حيثما 

 %25قوائم،  %75أمكن، بينما تجري االنتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط على أساس 
في  11تخابية )دائرة ان 16)الضفة الغربية وقطاع غزة( إلى  . ويقسم الوطن%2دوائر، ونسبة الحسم 

الضفة وخمس في غزة(. وتجري االنتخابات تحت إشراف عربي ودولي، مع إمكان اتخاذ التدابير 
لضمان إجرائها في ظروف متكافئة ومواتية للجميع، وفي جو من الحرية والنزاهة والشفافية ومع آلية 

شاورات التي يقوم بها وعلى يقوم الرئيس الفلسطيني بتشكيل لجنة االنتخابات، بناء على المو  للرقابة.
 تنسيب القوى السياسية والشخصيات الوطنية.
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: يدعو البند الخاص باألمن إلى صياغة القوانين الخاصة باألجهزة األمنية حسب المهام األمن ثالثًا:
المنوطة بها، وأن تكون تلك األجهزة مهنية وغير فصائلية، مع تحديد معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة 

يد األجهزة، التي يجب أن تخضع للمساءلة والمحاسبة أمام المجلس التشريعي. وتنّص الورقة على وتوح
أن أي تخابر أو إعطاء معلومات للعدو، تمّس الوطن والمواطن الفلسطيني والمقاومة، يعتبر خيانة 

فلسطيني في واحترام األجهزة األمنية لحّق الشعب ال ،عظمى. كما تنّص على تحريم االعتقال السياسي
وتنّص في الوقت نفسه على  المقاومة، وإبعاد المؤسسة األمنية عن التجاذبات والخالفات السياسية.

تجريم وتحريم استخدام السالح، ألسباب خارج المهمات الوظيفية، وبعيدًا عن اللوائح واألنظمة 
 المنصوص عليها.

الفلسطيني مرسومًا بها، تتكون من تشكيل لجنة أمنية عليا، ُيصدر الرئيس  وتنّص الورقة على
ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي لمتابعة وتنفيذ اتفاقية الوفاق 
الوطني في الضفة والقطاع، وتكون من بين مهامها رسم السياسات األمنية واإلشراف على تنفيذها. 

رية وعربية، مع التأكيد على حّق الضمان الوظيفي ويتّم إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية بمساعدة مص
 لجميع العاملين فيها.

: تدعو الورقة إلى نشر ثقافة التسامح والمحبة والمصالحة والشراكة المصالحات الوطنية: رابعاً 
السياسية والعيش المشترك، وحّل جميع االنتهاكات التي نجمت عن الفلتان واالنقسام بالطرق الشرعية 

ة، ووضع برنامج لتعويض المتضررين من االنقسام والعنف ماديًا ومعنويًا، ووضع األسس والقانوني
واآلليات الكفيلة بمنع تكرار األحداث المؤسفة، والوقف الفوري لكل أشكال التحريض المتبادل، والعمل 

لكاتهم، على رفع الغطاء التنظيمي والعشائري والعائلي عن كل من يرتكب االعتداءات على الناس وممت
 وإصدار ميثاق شرف يؤكد على تحريم االقتتال الداخلي.

عضوًا من حركتي  16: تتشكل اللجنة من اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني خامسًا:
فتح وحماس والفصائل والمستقلين، وتسمي كل من فتح وحماس ثمانية أعضاء، ويصدر الرئيس محمود 

كيلها بعد التوافق على أعضائها. ويكون الرئيس محمود عباس هو مرجعية عباس مرسومًا رئاسيًا بتش
هذه اللجنة بصفته رئيس المنظمة والسلطة. وتكون اللجنة إطارًا تنسيقيًا ليست لديها أية التزامات أو 
استحقاقات سياسية، وتبدأ عملها فور توقيع اتفاقية الوفاق، وينتهي عملها في أعقاب إجراء االنتخابات 

تشكيل حكومة فلسطينية جديدة. وتتولى هذه اللجنة تنفيذ اتفاق المصالحة من خالل التعامل مع و 
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الجهات المعنية المختلفة، وتهيئة األجواء إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، 
 اإلعمار في غزة. واإلشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية، ومتابعة عمليات إعادة

وتنّص الورقة أيضًا على معالجة القضايا المدنية والمشاكل اإلدارية الناجمة عن االنقسام، بما يشمل 
تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقالت في المؤسسات واإلدارات الحكومية، 

الصلة. وتشكل لجنة إدارية قانونية لدراسة والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها ذات 
القضايا المذكورة. وتدعو الورقة لعودة جميع الموظفين المدنيين بالضفة وغزة الذين كانوا على رأس 

)الحسم العسكري( إلى وظائفهم، بما في ذلك المفصولين والمتغيبين على خلفية  14/6/2007عملهم قبل 
 لمعالجات القضائية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.االنقسام. وتشكيل وحدات استشارية ل

وتعتبر الورقة أن األفراد الذين لحق بهم أذى بمختلف أنواعه، في أثناء مرحلة المواجهات الداخلية، 
ضحايا العنف، وتتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية معالجة قضاياهم، بمتابعة ومشاركة من لجنة 

 المصالحة الوطنية.
: ُتحّل هذه المشكلة من خالل قيام كل من حركتي فتح وحماس بتحديد قوائم تقلون المع سادسًا:

المعتقلين طبقًا آلخر موقف، ويتّم تسليم مصر ومؤسسة حقوقية )يتفق عليها( نسخة منها بعد التحقق 
ن منها )تثبيت األعداد واألسماء( قبل التوقيع على اتفاقية الوفاق الوطني. ويقوم كل طرف باإلفراج ع

 .23المعتقلين الموجودين لديه من كل الفصائل فور توقيع االتفاقية
استفادت قيادة فتح والسلطة في رام هللا من توقيعها على الوثيقة المصرية، ومن َتمنُّع حماس عن 
ذلك، في الخروج من مأزق فضيحة تأجيل تقرير جولدستون، وفي شّن هجوم إعالمي واسع ومضاد 

جهود الوحدة الوطنية والمصالحة. وقد استفادت فتح من الرغبة الصادقة  على حماس، بأنها تعرقل
فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا في تحقيق المصالحة، في محاولة حشر حماس في الزاوية. أما حماس التي 
رفضت التوقيع تحت الضغط، وأصّرت على مطابقة النّص بما تّم االتفاق عليه في محاضر الجلسات 

دا موقفها مرتبكًا شيئًا ما باختالف تصريحات قادتها بشأن إمكانية التوقيع على الورقة، السابقة، فقد ب
والمالحظات التي يجب أخذها بعين االعتبار. وواجهت مهمة صعبة في إقناع الُمتابع العادي، بأن 
 وجاهة مالحظاتها تستحق عدم التوقيع. كما حدثت تسريبات عن اختالف بين موقفي قيادة حماس في

 غزة ودمشق بشأن التوقيع، حيث ُذكر أن قيادتها في دمشق أكثر تشددًا من قيادتها في غزة.
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لعبت أزمة الثقة والخبرة التاريخية السابقة دورها في إصرار حماس على تدقيق النصوص، وتثبيت 
. وقّدمت عبارات ترى أّن نزعها أو تغييرها يمكن أن يستخدم مخرجًا للتنصل أو التراجع عن االلتزامات

حماس عددًا من التعديالت التي أصّرت على تضمينها في النّص أو وضعها في ملحق بالنّص، بحيث 
 يأخذ قوته القانونية والسياسية. وتلخصت أبرز المالحظات في:

إضافة جملة "تعتبر هذه المهام أعاله غير قابلة للتعطيل باعتبارها إجماعًا وطنيًا تّم التوافق عليه"  .1
رة الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بعد الحديث عن مهام اإلطار القيادي المؤقت إلى الفق

 للمنظمة، إلى حين إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
تعديل الفقرة الخاصة بلجنة االنتخابات لتنّص على "تشكيل لجنة االنتخابات بالتوافق الوطني،  .2

هو بخالف النّص الموجود في الورقة الذي ينّص على أن الرئيس ويصدر الرئيس مرسومًا بذلك"؛ و 
الفلسطيني يقوم بتشكيل لجنة االنتخابات، بناء على المشاورات التي يقوم بها وعلى تنسيب القوى 

 السياسية والشخصيات الوطنية.

 نّص يوّضح بأن تشكيل اللجنة األمنية العليا "يتّم التوافق عليه". بإضافةالمطالبة  .3

يل نّص "يتّم إعادة وهيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية عربية..."، وذلك بإضافة تعد .4
 . 24كلمة "بناء" بعد كلمة "إعادة"

غير أن الحكومة المصرية وحركة فتح رفضتا فتح الورقة للنقاش أو إدخال أية تعديالت عليها. وهكذا، 
الذي لم تنفع معه محاوالت فلسطينية من جهات مثل  ظّل مشروع المصالحة يواجه حالة من الّتعثُّر

الجبهة الشعبية، ومن شخصيات مستقلة مثل منيب المصري... للوصول إلى حلول مناسبة، كما 
حصلت محاوالت قطرية وسعودية وسودانية وليبية للتوسط، استمرت حتى قبيل انعقاد مؤتمر القمة 

 ، ولكنها لم تؤدِّّ إلى نتيجة. 2010س العربية في سرت في ليبيا في أواخر آذار/ مار 
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 2010التطورات خالل سنة 
بقيت المصالحة بين فتح وحماس تراوح في مكانها على الرغم من التقدم الظاهري الذي حدث فيها 

بعد قبول مصر إلحاق ورقة تتفق عليها الفصائل بورقتها للمصالحة والتي كانت تصر في السابق على 

 أو إضافات أو تعديالت.توقيعها دون أي شروط 

الرئيس وقد تمسكت فتح في البداية بمطلبها من حماس توقيع الورقة المصرية، وقد رفض 

الفلسطيني عقد أي لقاءات مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل قبل توقيع هذه 

كون هناك لقاء في حال توقيع حماس، وبعد ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة، سي" الورقة. وقال إنه

 .1معهم ولكن قبل ذلك ال"، مشددًا على ضرورة أن يتم توقيع المصالحة الفلسطينية في مصر

جهدًا في إطار المصالحة وقام بزيارة قطاع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وقد بذل نبيل شعث 

يس السلطة وفي هذا السياق، علق رئ غزة، ولكنه لم يتمكن من حلحلة الخالفات بين الطرفين.

الفلسطينية محمود عباس على هذه الزيارة، وقال إن ذهاب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل 

شعث إلى غزة ليس اجتهادًا شخصيًا بل بقرار من الحركة، لكنه نفى صلتها بالمصالحة وأضاف أن 

عه تجاوز غير "زيارة شعث لغزة تحت هذا العنوان فقط وذهابه إلى بيت إسماعيل هنية والجلوس م

 .2موافقين عليه"

كما بذلت الشخصيات المستقلة برئاسة ياسر الوادية جهودًا لدعم زيارة شعث، وفي ملف المصالحة 

 .3بشكل عام، ولكن الخالفات بقيت على حالها

، فقد أبلغ 27/3/2010وفيما ارتبطت جهود المصالحة بالقمة العربية التي انعقدت في ليبيا في 

حمود عباس ليبيا ومصر والسعودية واألردن أنه لن يحضر القمة العربية المقررة في رئيس السلطة م

من جانبه، أعلن رئيس المكتب  .4ليبيا إذا حضرها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل

السياسي لحماس خالد مشعل، أن الحركة على استعداد لتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية قبل القمة 
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بية في ليبيا أو خاللها، رافضًا الخوض في الرد على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس العر 

 .5بشأن عدم حضوره للقمة، إذا حضرها مشعل

وأعادت مصر تأكيد موقفها من المصالحة، على لسان وزير الخارجية أحمد أبو الغيط الذي أكد أن 

وقيع فقط، وقال إن أية مالحظات عليها ستؤخذ في الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية مطروحة للت

 .6االعتبار عند التنفيذ

وكررت حماس اتهاماتها لواشنطن بإعاقة عملية المصالحة، واتهم مشعل الواليات المتحدة بوضع 

 .7على مصالحة حركته مع حركة فتح Vetoحّق النقض "الفيتو" 

معلومات تشير إلى أن حماس بصدد وبالرغم من الجمود الظاهر في المفاوضات، فقد ظهرت 

تقديم مرونة بهدف توقيع االتفاق، تقوم على خفض تحفظاتها شريطة االلتزام ببعض المالحظات، 

وهي: أن تتضمن التعديالت أن تكون القيادة المؤقتة، المزمع تشكيلها إلى حين إعادة انتخاب مؤسسات 

لجنة االنتخابات من جانب الرئيس محمود عباس منظمة التحرير "غير قابلة للتعطيل"، وأن يتم تشكيل 

بـ"التوافق" مع حماس، وهو مبدأ يسري أيضًا على تشكيل لجنة أمنية عليا لتنفيذ اتفاق المصالحة، 

 إضافة إلى إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

تأخير إجراء االنتخابات الذي كان وقد ظهر أن التأخر الذي حصل في إنجاز المصالحة يتطلب 

في مسودة الورقة المصرية "ما يتطلب االتفاق على موعد جديد". وظهرت  28/6/2010مقترحًا في 

طروحات تؤكد ضرورة أن تكون ورقة المالحظات "ملحقة بالورقة المصرية وجزءًا ال يتجزأ منها"، وأن 

 .8لضامنة التفاق المصالحةيتم التوقيع عليها من األطراف المعنية والراعية وا

وبعد تبادل االتهامات بين الطرفين بتعطيل المصالحة، وفشل وساطات عديدة من بينها وساطات 

سعودية وقطرية وتركية، شهد هذا الملف اختراقًا جديدًا بعد لقاء مشعل في مكة مع رئيس المخابرات 

                                                           

 .17/2/2010، الكويت، الدارصحيفة  5
 .21/2/2010، األيام 6
 .2/3/2010، القدس العربي 7
 .19/3/2010، الحياة 8
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فتح وحماس على تفاهمات تراعي الذي قال إنه ال يمانع أن تتفق حركتا المصرية عمر سليمان، 

 .9تحفظات حماس على الورقة المصرية قبل التوقيع على هذه األخيرة

وقد ترافق هذا االختراق مع استئناف المفاوضات المباشرة مع "إسرائيل" والتعنت الذي أبدته الحكومة 

هذه المفاوضات،  اإلسرائيلية في موضوع تجميد االستيطان، وقد ربطت تقديرات بين مؤشرات الفشل في

وتوجه السلطة مدعومة من مصر إلعادة تفعيل ملف المصالحة، الستخدامه كورقة ضغط في 

 المفاوضات. 

، حيث تّم خاللها االتفاق على تشكيل 24/9/2010وانعقدت أولى جلسات الحوار في دمشق في 

وتعيين موعد جديد لجنة االنتخابات بالتوافق الفلسطيني، وتشكيل محكمة لالنتخابات بالتوافق، 

لالنتخابات، باإلضافة إلى تشكيل إطار قيادي مؤقت إلى حين إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية 

وفقًا لما جاء في الورقة المصرية للمصالحة. وقال عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 

ث قضايا هي: االنتخابات ومحكمة ورئيس كتلتها البرلمانية، إن اجتماع حركتي فتح وحماس حّل ثال

االنتخابات ومنظمة التحرير الفلسطينية، منوهًا إلى أنه بقيت قضية األمن التي سيصار إلى حلها 

 .10بمشاركة المختصين في هذا الموضوع

وقال القيادي في حركة حماس في لبنان علي بركة إن الحركة ستبحث مع حركة فتح في دمشق 

ي والبحث في تشكيل اللجنة األمنية المشتركة العليا التي ستشرف على إعادة استكمال الحوار الفلسطين

وهيكلة األجهزة األمنية تحت رعاية مصرية. وأوضح أن "الحركتين اتفقتا في اجتماعهما السابق في 

دمشق على إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن وليس في غزة 

بينما جرى تأجيل بحث الشق المتعلق بتشكيل اللجنة األمنية المشتركة التي ستشرف على عملية فقط". 

 .11البناء والهيكلة إلى االجتماع المقبل

                                                           
 .6/10/2010، الحياة 9

 .26/9/2010، األيام 10
 .6/10/2010، الغد 11
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وقال القيادي في حماس محمود الزهار إن حركة فتح وافقت على رؤية حركة حماس فيما يتعلق 

لخاصة باالنتخابات، وموضوع القيادة المؤقتة بنقاط، لجنة االنتخابات المركزية، واللجنة القضائية ا

 .12لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي كانت فتح ترفض طرح حماس حولها سابقاً 

وفي محاولة إلنجاز النقطة األخيرة واألهم في المصالحة، التقى وفدان من الحركتين في دمشق مرة 

ت بين الطرفين بإفشال جهود المصالحة، ، إال أن اللقاء انتهى بتبادل االتهاما9/11/2010أخرى في 

حيث قالت فتح إن حماس لم تحدد مطالبها، فيما أكدت حماس أن فتح ال تريد أي مشاركة لها في 

اللجنة العليا التي تشرف على األجهزة األمنية بالضفة وغزة. وأن إعادة بناء األجهزة األمنية ستقتصر 

إسرائيلي بعد الجولة األولى على  -تو أمريكي فيعلى الضفة دون غزة. وقالت حماس إن هناك 

وقالت مصادر فلسطينية إن عدم التوصل لشيء في هذا اللقاء جاء نتيجة  موضوع "الملف األمني".

إصرار حركة "فتح" وتحديدًا مدير جهاز المخابرات في السلطة ماجد فرج على اقتصار التعديالت 

اع غزة فقط، وعدم استعداده لقبول أي تعديل على الوضع األمنية على األجهزة األمنية الموجود في قط

 .13األمني في الضفة الغربية المحتلة

الحياة، أن الطرفين أعادا صياغة التفاهمات السابقة بعد أن  صحيفةوكشفت مصادر فلسطينية ل

ان توصال لحل وسط بشأنها، وهي أن تقوم الحركتان بتسمية أعضاء لجنة االنتخابات وتجاهل ما إذا ك

هذا بـ"التشاور أم بالتوافق" كما ورد في تفاهمات أيلول/ سبتمبر. وعندما حاول وفد حماس سحب هذا 

الحل الوسطي على محكمة االنتخابات، رفض وفد فتح بدعوى أن القضاء "مستقل ويجب عدم تدخل 

هم" بين المنظمات به". وتفاهم الطرفان على إضافة عبارة "أال يكون قضاة المحكمة مختلفًا علي

 الفصائل.

وفي موضوع القيادة الموقتة المزمع تشكيلها إلى حين إحياء مؤسسات المنظمة، طلب وفد فتح 

إضافة عبارة "بما ال يتناقض مع صالحيات اللجنة التنفيذية في المنظمة" إلى العبارة السابقة التي كان 

القيادة المؤقتة المزمع تشكيلها  جرى التوافق على إضافتها في الجلسة االولى، وهي أن "تكون مهمات

غير خاضعة للتعطيل". ولدى مراجعة النقطة الرابعة المتعلقة بموعد االنتخابات المقبلة، اتفق الطرفان 
                                                           

 .7/10/0201المركز الفلسطيني لإلعالم،  12
 .11/11/2010المستقبل العربي اإللكترونية، صحيفة  13
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على أن تجري في فترة تتراوح بين ثمانية أشهر وسنة، من توقيع الورقة المصرية، كي يتاح للطرفين 

 لهما في الضفة وغزة". التحضير إلجرائها في "أجواء عادلة ومنصفة

غير أن المشكلة بدأت في العمق لدى الوصول إلى النقطة الخامسة المتعلقة بملف األمن، إذ إن 

الطرفين اتفقا سابقًا على "إعادة بناء وهيكلة أجهزة األمن في الضفة وقطاع غزة"، وبقيت النقطة الثانية 

المصادر أن "المفاجأة كانت أن مدير  المتعلقة بتشكيل لجنة أمنية عليا من الطرفين. وأوضحت

االستخبارات في السلطة ماجد فرج قال في االجتماع إن كل ما يتعلق باألمن لن يكون فيه أي شراكة. 

الشراكة بالسياسة واالنتخابات ممكنة، أما في األمن فهذا غير ممكن. وأن أجهزة األمن مبنية على 

ر الذي عّدته حماس تراجعًا عن االتفاقات السابقة أسس وطنية من دون مشاركة أو محاصصة"، األم

 .14وأجوائها اإليجابية

تجدر اإلشارة هنا إلى أن تكليف ماجد فرج بمناقشة الموضوع األمني، بدا وكأنه شهادة بأن فتح ال 

سلطة لها على األجهزة األمنية والسياسة األمنية في الضفة الغربية؛ وهذا معنى إصرار فرج على 

 ضع األمني في الضفة خارجًا عن كل حوار.اعتبار الو 

                                                           
 .17/11/2010، الحياة 14
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 2011التطورات خالل سنة 
شكل ملف المصالحة الفلسطينية واحدًا من أعقد الملفات الفلسطينية، التي يحاول الفلسطينيون على 

اختالف انتماءاتهم الفكرية ومشاربهم السياسية إيجاد حلول ومقاربات تسهم في تفكيكها، وطّي صفحة 

 هّدت كاهل الفلسطينيين، وأسهمت في تراجع مكانة قضيتهم دوليًا. االنقسام التي

، وفي ظّل اشتعال الثورة المصرية طرأ تغير جوهري على موقف حركة فتح، 2011مع مطلع سنة 

، فيما اشترطت حماس 1فقد أبدت الحركة موافقتها على مالحظات حركة حماس على الورقة المصرية

. إثر ذلك عرضت فتح إمكانية إجراء 2خارج نطاق الورقة المصرية شروطًا جديدة إلتمام المصالحة

، األمر الذي رفضته حماس التي أعلنت عكوفها على بلورة رؤية 3انتخابات في ظّل تعثر المصالحة

. وبموازاة ذلك رفضت الحركتان مبادرة لسالم فياض 4وطنية شاملة في إطار مبادرة إلنهاء االنقسام

ال الحكومتين في غزة ورام هللا، في الوقت الذي أبدت فيه حماس مرونة جديدة قوامها اإلبقاء على ك

 .5لجهة التعاطي مع الورقة المصرية

وهكذا بدأ حراك المصالحة على إيقاع حديث مصري رسمي عن أن ملف المصالحة الفلسطينية يعّد 

إال أن ذلك لم يكن كافيًا ، 6من أهم الملفات على طاولة نبيل العربي، وزير الخارجية المصري الجديد

في ظّل بعض التباينات في تفسير بعض النقاط والمالحظات الواردة ضمن الورقة المصرية بين حركتي 

 فتح وحماس. 

ومع اإلعالن عن المسيرة المليونية في إطار الحراك الشعبي في الضفة والقطاع منتصف آذار/ 

قسام، التقط إسماعيل هنية اللحظة عبر خطاب مارس الذي استلهم الربيع العربي بهدف إنهاء االن

، وهو ما القى استجابة 7متلفز، دعا فيه حركة فتح إلى حوار شامل في أي مكان إلنجاز المصالحة

                                                           
 .6/1/2011، الشرق  1
 .9/1/2011، األيام 2

 .1/2/2011، الخليج 3
 .3/3/2011-2، الدستور 4

 .5/3/2011قدس برس،  5

 .10/3/2011، القاهرة، المصريون صحيفة  6

 .15/3/2011فلسطين أون الين، موقع  7
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. لكن زيارة عباس لم 8سريعة من طرف عباس الذي أعلن استعداده لزيارة غزة وتشكيل حكومة توافقية

 . 9ياسية بين الطرفينالنور بفعل مناكفات إعالمية وخالفات س ترَ 

وقد شكل الحياد المصري التام في مرحلة ما بعد سقوط نظام مبارك أحد أهم األسباب الدافعة 

إلنضاج ملف المصالحة والتهيئة الواضحة للتوقيع على الورقة المصرية. وبدأ الدور المصري الراعي 

لفلسطينية وما تفرضه من أولوية لمسيرة المصالحة يستعيد مكانته، ويعيد إنتاج دوره تجاه القضية ا

 تطبيق المصالحة بين الفلسطينيين.

وهكذا أشرف المصريون على لقاءات متتابعة جادة بين حماس وفتح نهاية آذار/ مارس ونيسان/ 

، إال أن ملف المصالحة 10أبريل. وبالرغم من محاولة تركيا الدخول على خط الوساطة بين فتح وحماس

المصرية الحصرية، وصواًل إلى لحظة اإلعالن المفاجئ عن توقيع اتفاق بقي في دائرة المعالجة 

 .27/4/2011المصالحة باألحرف األولى بين الحركتين في القاهرة في 

شكل توقيع اتفاق المصالحة مفاجأة سارة للفلسطينيين الذين أثقلهم طول أمد االنقسام. وما بين 

، واالحتفال 3/5/2011وحماس، والتوقيع الرسمي في  التوقيع باألحرف األولى على االتفاق بين فتح

بذلك في اليوم التالي في القاهرة بمشاركة الفصائل الفلسطينية، تجسدت روح فلسطينية تجاه طّي صفحة 

الماضي، وفتح صفحة جديدة في العالقات الفلسطينية الداخلية، ولمس الفلسطينيون عبر خطاب 

لوحدة الوطنية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي. ومع حركتي فتح وحماس حرصًا على إنجاز ا

ذلك، فإن النصوص اإلجمالية التي حملها اتفاق المصالحة بدت عنصرًا مؤرقًا للكثيرين قياسًا إلى 

العديد من التجارب السابقة، وخصوصًا أن الطرفين )فتح وحماس( كانا في حاجة إلى جولة جديدة من 

 الكثير من النقاط التفصيلية بشأن مختلف ملفات المصالحة. الحوارات للتفاهم على

                                                           

 .17/3/2011، س العربيالقد 8

؛ 29/3/2011؛ وقدس برس، 25/3/2011؛ وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 20/3/2011موقع الرسالة.نت،  9
 .31/3/2011، أبو ظبي، االتحادوصحيفة 

 .10/4/2011، البيان؛ و7/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،  10
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وقد رحبت مختلف القوى والفصائل الفلسطينية باتفاق المصالحة بين فتح وحماس وسط مطالبات 

، إال أن ذلك لم يمنع بعض الفصائل من إبداء بعض التحفظات على 11بضمانات كافية لحماية االتفاق

؛ فيما دعت قوى وفصائل متعددة للخروج 13، والجبهة الديموقراطية12مياالتفاق مثل حركة الجهاد اإلسال

 من أسر اإلطار الثنائي إلى فضاء اإلطار الوطني الشامل.

أما الموقفان اإلسرائيلي واألمريكي فيبدو من سياق ردود فعلهما األولية المتشنجة، أنهما فوجئا بتوقيع 

سريعًا عقب  Benjamin Netanyahuن نتنياهو اتفاق المصالحة بين حماس وفتح، فقد خرج بنيامي

اإلعالن عن توقيع اتفاق المصالحة باألحرف األولى بين الحركتين في القاهرة ليخّير السلطة الفلسطينية 

، ويطلب من واشنطن وقف المساعدات المقدمة للسلطة في حال تشكيل 14بين حماس و"إسرائيل"

إلى القول  Avigdor Liebermanليبرمان  أفيجدورته ، فيما ذهب وزير خارجي15حكومة وحدة مع حماس

 .16بأن عباس تجاوز الخطوط الحمراء، محذرًا من فوز حماس في االنتخابات القادمة

ولم يلبث المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر أن انعقد ليعلن رفضه أي تفاوض مع حكومة وحدة 

في حملة دبلوماسية تستهدف تحريض الغرب  ، لتبدأ "إسرائيل" بعد ذلك17فلسطينية تشارك فيها حماس

. 18على مقاطعة حكومة الوحدة الفلسطينية المنتظرة، كما تقاطع الواليات المتحدة منظمة القاعدة

، وسط مطالبات 19ومارست الحكومة اإلسرائيلية تهديداتها فعليًا بتعليق تحويل عوائد الضرائب للسلطة

 Moshe Kahlonها وزير االتصال اإلسرائيلي موشيه كحلون لدى أوساط رسمية إسرائيلية نافذة عبر عن

 .20بضم الضفة الغربية ردًا على اتفاق المصالحة

                                                           
 .29/4/2011، األيام 11

 .3/5/2011 ،القدس العربي 12
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وبالرغم من نبرة التهديد والوعيد اإلسرائيلية العالية إال أن أوساطًا إسرائيلية رسمية أخرى قدمت رؤية 

لدائرة السياسية واألمنية في رئيس ا Amos Giladمخالفة للموقف الرسمي، حيث استبعد عاموس جلعاد 

 .21وزارة الحرب اإلسرائيلية حدوث مصالحة عملية بين فتح وحماس

أما الموقف األمريكي فلم يخف قلقه البالغ من اتفاق المصالحة الفلسطيني، حيث أعلن أعضاء في 

يك ، إال أن جا22أن اتفاق المصالحة يعني وقف المساعدات األمريكية للسلطة Congressالكونجرس 

، مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية األمريكية، أكد أن واشنطن Jake Sullivanسوليفان 

، وهو ما يعبر عن موقف أمريكي أكثر ترّويًا 23ستواصل تقديم مساعداتها للسلطة بقيادة عباس وفياض

ّخ المساعدات من الموقف اإلسرائيلي المتسرع، ويقوم على مواصلة السياسة ذاتها، واالستمرار في ض

 لحكومة فياض، ريثما يتّم التوافق على حكومة جديدة مستقباًل.

 وقد عانى تطبيق اتفاق المصالحة من التعثر، وقد تجلى ذلك في بروز العوائق التالية:

ففي الوقت الذي كانت فيه آمال الفلسطينيين ترنو نحو عهد واعد جديد االعتقال السياسي:  .1

، كانت األجهزة األمنية في الضفة الغربية تواصل استدعاءاتها واعتقاالتها بعد توقيع اتفاق المصالحة

بحّق ناشطي حماس وكأن شيئا لم يكن. وتأسيسًا على ذلك بادر موسى أبو مرزوق باتهام دوائر في 

، فيما انتقد إسماعيل هنية استمرار االعتقاالت واالستدعاءات في 24فتح بمحاولة عرقلة المصالحة

، قبل أن يعلن خالد مشعل أن ما يجري في الضفة 25إلى تطبيق أمين التفاق المصالحةالضفة ودعا 

. 26يتنافى مع روح المصالحة ويؤكد أن االعتقال جزء من صفحة االنقسام السوداء وينبغي طّيه نهائياً 

ومع ذلك فإن عجلة االعتقال السياسي لم تتوقف وبقيت على حالها بالرغم من التأكيد المتكرر 

 ولين في فتح أن ملف االعتقال السياسي سوف يغلق نهائيًا.لمسؤ 
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بالرغم من إعالن الرئيس عباس فور توقيع اتفاق المصالحة أن مهمة البرنامج السياسي:  .2

الحكومة التوافقية الجديدة ستكون اإلشراف على إجراء االنتخابات وإعادة إعمار قطاع غزة، إال أنه لم 

، مما أثار 27قالية هي حكومته، وستكون ملتزمة بسياسة منظمة التحريريلبث أن أكد أن الحكومة االنت

رفض حركة حماس التي أكد عضو مكتبها السياسي محمود الزهار أن الشعب الفلسطيني ليس رهينة 

، فيما أكد صالح البردويل أحد قادة الحركة أن الحكومة المقبلة ليست 28البرنامج السياسي لعباس

. وهكذا استمر الخالف بين حماس وفتح دون أي توافق 29برنامجًا سياسياً  حكومة الرئيس وال تحمل

 حول هذه القضية. 

ما أن انقضت مراسم توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة حتى شرعت حركتا ملف الحكومة:  .3

فتح وحماس في لقاءات ثنائية بهدف بحث آليات تنفيذ اتفاق المصالحة وعلى رأسها تشكيل حكومة 

 لوطني التي نّص عليها االتفاق.التوافق ا

وبالرغم من األجواء اإليجابية التي خيمت على اللقاءات األولى التي انعقدت برعاية المخابرات 

المصرية في القاهرة بين الطرفين، وتوافقهما على آليات تشكيل الحكومة، وقيامهما بتوسيع دائرة 

 أن األمور ما لبثت أن عادت إلى المربع األول مشاوراتهما لتشمل الفصائل الفلسطينية في الداخل، إال

من جديد إثر طرح حركة فتح اسم فياض مرشحًا لها لرئاسة الحكومة التوافقية. ومع إصرار عباس على 

ترشيح سالم فياض لرئاسة الحكومة في مقابل رفض حماس له، دخلت الحوارات مرحلة األزمة والجمود 

 .30المطبق بين الطرفين

ات فتح وحماس حول ملف الحكومة، التي يفترض أن يشكل عملها وأداؤها لمهامها ومع فشل حوار 

إيذانًا فعليًا بإنهاء االنقسام، وبالرغم من تأكيد حماس على لسان موسى أبو مرزوق استعدادها لتشكيل 

، إال أن مصادر فلسطينية مطلعة رجحت تأجيل 31حكومة تحظى بقبول غربي كي ال يستمر الحصار
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بسبب ضغوط إسرائيلية وأمريكية وانتظارًا لما  2011ل الحكومة إلى ما بعد أيلول/ سبتمبر ملف تشكي

، وهو ما استتبع 32ستؤول إليه خطوة السلطة بالذهاب إلى األمم المتحدة لنيل عضوية الدولة الفلسطينية

 .33رفضًا موازيًا من طرف حماس

س المجلس العسكري الحاكم في وشهدت تلك اآلونة طلب عباس من المشير محمد طنطاوي رئي

، كما أكد في مناسبة أخرى لقادة المخابرات المصرية أن 34مصر التدخل لدى حماس لقبول فياض

 .35واشنطن خيرته بين فياض أو المقاطعة

لة داخل  وبالرغم من انتقادات الفصائل الفلسطينية لتعثر خطوات المصالحة، والخالفات الُمعتمِّ

اس على ترشيح فياض، إال أن موقف عباس لم يتغير، وبقيت األمور مركزية فتح حول إصرار عب

تراوح مكانها في ظّل المناكفات والجداالت اإلعالمية؛ مع اإلشارة إلى محاولة تركية للوساطة بين 

. واستمر األمر كذلك حتى ظهور نتائج "استحقاق 36الطرفين تمحورت حول إقناع حماس بقبول فياض

لسلطة في تمرير طلبها لدى مجلس األمن في تشرين األول/ أكتوبر، وسط أيلول/ سبتمبر" وفشل ا

 لقاءات حوارية متفرقة جرت بين الطرفين. 

وقد شكل فشل السلطة في نيل عضوية الدولة الفلسطينية الكاملة في األمم المتحدة أرضية جديدة 

ارات بين فتح وحماس من النطالق حوارات جديدة بهدف تنفيذ اتفاق المصالحة المتعثر. وانطلقت حو 

جديد على مستويات رفيعة تمهيدًا للقاء قمة بين عباس ومشعل نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر وسط 

تأكيدات على ضرورة تجاوز عقدة تسمية رئيس حكومة التوافق، حيث بدت، وألول مرة، مالمح انفراج 

، 37عاده من مشاورات تشكيل الحكومةحقيقية في هذا الملف حين أكد عزام األحمد أن فياض قد تّم استب

 .38غير أنه عاد مجددًا ليؤكد أن موقف فتح بخصوص ترشيح فياض لم يتغير
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في القاهرة، والذي  23/11/2011وظلت األنظار معلقة بلقاء القمة بين مشعل وعباس الذي انعقد في 

ر المصالحة تمخض عن إعالن الطرفين عن بدء شراكة وطنية حقيقية، وانطالقة فعلية في مسا

حول تنفيذ اتفاق المصالحة التفاق توصل الجانبين . وأعلن عزام األحمد عن 39الفلسطينية الداخلية

ومستقبل السلطة ومنظمة التحرير والدولة ، البرنامج السياسي للمرحلة القادمةبما يخص الفلسطينية 

فاق على تكريس التهدئة في واالت، والمصالحة المجتمعية، وعقد االنتخابات في موعدها، الفلسطينية

 أن اً فيض، مملف المعتقلين خالل أيام ، وإنهاءاعتماد المقاومة الشعبيةغزة و الضفة الغربية وقطاع 

، وسيعقد لقاء آخر بين عباس ومشعل حول بشأنه االتفاق على مواصلة المشاورات موضوع الحكومة تمّ 

 .40ى هذا الموضوع، وكافة المواضيع األخر 

الخاصة بإعادة تفعيل وتطوير  ،االتفاق على عقد لجنة منظمة التحرير الفلسطينية تمّ وخالل اللقاء 

التي اصطلح عليها اإلطار القيادي المؤقت وفق إعالن  ،وصياغة هياكل منظمة التحرير القيادية

 وصريحاً  قال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، إن اللقاء كان إيجابياً . و 2005 سنةالقاهرة 

انسداد أفق التسوية السياسية واالنحياز  ن لمرحلة جديدة في ظلّ دشِّّ إلى أن اللقاء يُ  ، مشيراً شفافاً و 

وبالرغم من اآلمال في إحداث انطالقة جديدة في ملف  .41المطالب الفلسطينية كي الواضح ضدّ ياألمر 

عباس لم تحمل جديدًا، وهو ما حمل مشعل  –المصالحة، إال أن األيام التي أعقبت لقاء مشعل 

، فيما اتهم محمود الزهار عباس 42للتحذير من التدخالت الخارجية الهادفة إلفشال مساعي المصالحة

، في الوقت الذي حذر فيه ماهر الطاهر عضو المكتب السياسي 43بعدم الجدية في تطبيق المصالحة

 .44هائهللجبهة الشعبية من إدارة االنقسام بداًل من إن

التقى وفدا فتح وحماس في القاهرة برعاية مصرية، وأعلنا عن خطوات عملية  18/12/2011وفي 

لحّل الملفات العالقة بينهما، وأكدا على إنهاء قضية المعتقلين السياسيين، وجوازات السفر، وحرية 
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، ودفع بمحمود ، وهو ما أشاع أجواء جديدة من التفاؤل45الحركة والحريات، وعودة الفارين من غزة

 .46الزهار الذي شارك في الحوارات إلى القول بوجود اختراق في كثير من قضايا المصالحة

التقت الفصائل الفلسطينية في القاهرة وتوافقت باألسماء على تشكيل لجنة  20/12/2011وفي 

المجتمعية، على  االنتخابات المركزية، ولجنة الحريات وبناء الثقة في الضفة والقطاع، ولجنة المصالحة

، وأن تعقد الكتل والقوائم 2012أن يتّم االنتهاء من ملف تشكيل الحكومة مع نهاية كانون الثاني/ يناير 

البرلمانية اجتماعًا تشاوريًا في القاهرة، ومن ثم اجتماعًا آخر في الضفة والقطاع، يتّم في أعقابه رفع 

ار مرسوم رئاسي بدعوة المجلس التشريعي توصيات إلى رئيس السلطة كي ُيصار بعدها إلى إصد

. غير أن المعطيات الذاتية والموضوعية شككت في إمكانية 472012لالنعقاد في بداية شباط/ فبراير 

االنتهاء من هذا الملف بحكم الظرف الداخلي والتدخل الخارجي، وهو ما دفع بعض األوساط إلى طرح 

 .48النتخاباتإمكانية بقاء حكومتي فياض وهنية حتى موعد ا

وإثر التوافق على تفكيك الُعقد المستحكمة من خالل توزيع ملفات المصالحة العالقة على لجان 

فصائلية عاملة، أعلن مشعل: "اآلن ال أحد يستطيع االنفراد بالقرار السياسي وال االنفراد بإدارة مؤسسات 

. لكن استمرار 50وحدة المنشودة، وأنه لن ُتعقد انتخابات قبل إنجاز حكومة ال49السلطة والمنظمة"

االستدعاءات واالعتقاالت السياسية في الضفة الغربية، بالرغم من توافق الطرفين على إنهاء ملفها 

 .51بشكل كامل، دفع حماس للتأكيد أن هناك تيارًا يحاول العبث باتفاق المصالحة الفلسطينية

الحة مكانها بالرغم من الخالصات ويبدو أن خشية حماس كانت في محلها، إذ راوحت ملفات المص

المهمة التي بلغتها بعض اللجان التي تّم التوافق عليها وخصوصًا في ملف االعتقال السياسي وحرية 

، حين 2012الحركة والسفر وقضايا الحريات. واستمرت األمور على ركودها حتى مطلع شباط/ فبراير 
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فقية إلى الرئيس عباس كمخرج لحّل األزمة القائمة توافقت حماس وفتح على إسناد رئاسة الحكومة التوا

بينهما. لكن هذا االختراق في ملف الحكومة ال يعني طّي الملف نهائيًا، في ضوء تعثر تطبيق ملفات 

 المصالحة األخرى.

ومما يبدو فإن مسيرة المصالحة لن تغادر الوضع السلحفائي خالل المرحلة المقبلة، على الرغم من 

تهاء من ملف الحكومة، في ظّل الضغط والتدخل الخارجي، وسيطرة مراكز القوى في إمكانية االن

األجهزة األمنية في الضفة التي تحاول تفريغ المصالحة من مضامينها ومحاورها األساسية، عبر رفض 

 االستجابة لبنود المصالحة حول إشاعة الحريات واإلفراج عن المعتقلين السياسيين.

يات الواقع الراهن بعين االعتبار، فإننا يمكن أن ندرك أن ملفات المصالحة لن وإذا ما أخذنا معط

يطرأ عليها اختراقات جوهرية، وصواًل إلى موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية، الذي يرى فيه كثيرون 

 هدف ومقصد السلطة وفتح األساس من وراء عملية المصالحة برمتها.
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 2013-2012التطورات خالل الفترة 
بتطورات على المستوى النظري، ولكن لم  2013–2012مّر ملف المصالحة الفلسطينية طيلة سنتي 

 يفلح طرفا االنقسام الفلسطيني في ترجمتها إلى وقائع ملموسة على أرض الواقع.
 حبرًا على ورق، ولم تفلح الحوارات الثنائية 2012 سنةفقد بقي إعالن الدوحة الذي تّم إبرامه بداية 

التي جرت برعاية مصرية حتى لحظة حدوث االنقالب في مصر في إنزاله منزل التنفيذ وسط اتهامات 
شهدت بعض  2013متبادلة بتحمل مسؤولية تعطيل المصالحة بين الطرفين. إال أن نهاية سنة 

حة التطورات اإليجابية والمبادرات لدعم المصالحة، خصوصًا من قِّبل حكومة هنية. وكان إعالن الدو 
تكد سنة  أحد أهم المفاصل والمحطات ذات العالقة بملف المصالحة والحوار الفلسطيني الداخلي. فلم

تطوي شهرها األول حتى شهدت نقلة مهمة في إطار الحوار الدائر بين حركتي حماس وفتح،  2012
رعاية ب إعالن الدوحةعبر قيام خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس والرئيس عباس بتوقيع 

 .6/2/2012مباشرة من أمير قطر في 
، وتفعيل اإلطار القيادي عباسالرئيس يرأسها وطني حكومة توافق  ونّص اإلعالن على تشكيل

لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يبحث أمر تفعيل المنظمة وانتخابات المجلس الوطني، وإنجاز ملف 
عمل لجنة االنتخابات المركزية لتحديث سجل  الحريات، وملف المصالحة المجتمعية. ومن ثّم بدء

الناخبين، بما يمهد الطريق أمام قيام الرئيس عباس بإصدار مرسوم لتحديد موعد االنتخابات الرئاسية 
. وجاء إعالن الدوحة لينهي شهورًا من الجدل بين الحركتين حول شخص 1والتشريعية والمجلس الوطني

 بها تنفيذ ملفات المصالحة وإجراء االنتخابات.رئيس الحكومة التوافقية التي يناط 
ولم يكد حبر التوقيع على إعالن الدوحة يجف، حتى ظهرت عالمات تصّدع وخالف في موقف 
حماس من االتفاق الحاصل بين مشعل وعباس. فقد انبرى بعض قادة حماس في قطاع غزة إلبداء 

س عباس، ومن بينهم عضوا المكتب معارضتهم إلسناد رئاسة حكومة التوافق الوطني إلى الرئي
السياسي محمود الزهار الذي جاهر برفض االتفاق علنًا وخليل الحية الذي قّدم معارضته من وجهة 

 .2نظر قانونية
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البرلمانية التي تمثل حركة حماس في المجلس التشريعي  التغيير واإلصالحوشكلت معارضة كتلة 
إعالن الدوحة لسان إسماعيل األشقر نائب رئيسها أن  عقبة إضافية في وجه االتفاق، إذ أكدت على

، بحر. وانضم إلى المعارضة الداخلية في حماس أحمد 3لمجلس التشريعيمخالف للقانون وتجاوز لـ
المسند إليه بحسب إعالن الدوحة منصب عباس  رئيس المجلس التشريعي باإلنابة، الذي ذهب إلى أن

 .4رفض تكريس السلطات بيد رجل واحدعلنًا الفلسطيني، م مخالف للقانون األساسي
وعلى خلفية االعتراض الذي أظهرته بعض قيادات حماس في قطاع غزة، والتي شعرت بالغضب 

اجتماعًا عاجاًل في الدوحة في  مشعل وهنيةجراء عدم استشارتها قبل توقيع االتفاق، فقد عقد 
إعالن إنفاذ خالف في حماس بشأن  أيّ  وخلصا إلى التوافق وعدم وجود لتدارك الموقف، 15/2/2012

 .5الدوحة
وبالرغم من ذلك، فإن إعالن الدوحة لم يَر النور ألسباب اختلفت فتح وحماس في تفسيرها حسب 
موقف كل منها، وهو ما دفع تجمع الشخصيات المستقلة التي يرأسها رجل األعمال ياسر الوادية لنشر 

 .6الطرفينالحة بين لتنفيذ المص 28/4/2012في  بادرة عاجلةم

ومع فشل التطبيق في مرحلته األولى، دخلت فتح وحماس في مرحلة جديدة امتدت من أيار/ مايو 
برئاسة كل من عزام فتح وحماس التقى وفدان يمثالن  20/5/2012وحتى نهاية السنة. ففي  2012

النتخابات بغزة وبدء على عمل لجنة ا ، واتفقابرعاية مصريةاألحمد وموسى أبو مرزوق في القاهرة 
على القضايا المتعلقة  ، اتفق الطرفان29/5/2012-28. وفي لقاء آخر في 7مشاورات لتشكيل الحكومة

، حيث شهد اتفاق الحركتين 5/6/2012، وهو ما مهد للقاء ثالث في 8بتشكيل حكومة التوافق الوطني
ًا بحضور مشعل وعباس في على اإلسراع في تسمية أعضاء حكومة التوافق واإلعالن عنها رسمي

20/6/2012
"فيتو" التهام الـ 25/6/2012 في أبو مرزوق . لكن أيًا من ذلك لم يحدث، مما اضطر 9

                                                           
 .6/2/2012قدس برس،  3
 .15/2/2012الين،  فلسطين أون  4
 .15/2/2012، لإلعالمالمركز الفلسطيني  5
 .28/4/2012قدس برس،  6
 .20/5/2012، وفاوكالة  7
 .29/5/2012ون الين، أفلسطين  8
 .6/6/2012، القدس 9
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"فيتو" أمريكي على  ، إال أن األحمد نفى وجود أي10المصالحة الفلسطينية بتعطيل مسارمريكي األ
 .11المصالحة

 2/7/2012في إثر ذلك في حماس وقامت  تبعًا لذلك، ساد التوتر أجواء العالقة بين الطرفين،
 ، كما رفضت12في الضفة الغربية بسبب سياسة القمع األمني ،تعليق تسجيل الناخبين في غزة مؤقتاً ب

تهإجراء االنتخابات المحلية بالضفة و  10/7/2012في قرار حكومة فياض  جهود ل ضرباً  عدَّ
 .13لمصالحةا

إال بعد عودة لجنة مع حماس دة لبحث المصالحة عو  أال األحمدمن جهتها أكدت فتح على لسان 
الواليات ، األمر الذي نفته حماس على لسان هنية الذي أشار إلى أن 14االنتخابات للعمل في غزة

 .15المتحدة طلبت من السلطة تجميد المصالحة
، فتح ألي حوار جديد مع حماس عدم استعداد ألحمدجدد ا 20/9/2012وفي حوار صحفي في 

المطلوب الشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة فورًا، والسماح للجنة االنتخابات بالعمل في غزة  مؤكدًا أن
 .16من جديد

للرئيس المصري محمد مرسي حماس قدمت أن البردويل أكد  2012ومع نهاية تشرين األول/ أكتوبر 
ه األحمد بالتأكيد علي المتعثرة مع فتح، وهو ما ردّ  ورقة جديدة لمصر تتضمن آليات لتنفيذ المصالحة

 لحكم لم تعد مؤهلة لتكون مرجعية وراعية للحوار والمصالحةلمصر بعد تسلم اإلخوان على أن 
 .17الفلسطينية، متهمًا إياها بالتحيز لحماس

إال على إيقاع تصريحات مشعل عندما وطأت أقدامه أرض غزة في زيارة  2012نته سنة تولم 
 .18قيق المصالحة ووأد االنقسام، حين وعد بتح7/12/2012تاريخية في 

                                                           
 ، انظر:25/6/2012، "بوك فيس، موقع التواصل االجتماعي "أبو مرزوق الرسميةموسى صفحة  10

 https://ar-ar.facebook.com/mousa.abumarzook 
 .28/6/2012، القدس العربي 11
 .2/7/2012المركز الفلسطيني لإلعالم،  12
 .11/7/2012 ،القدس العربي 13
 .17/7/2012، المستقبل 14
 .3/8/2012فلسطين أون الين،  15
 .20/9/2012، الحياة 16
 .20/11/2012، الحياة؛ و1/11/2012، القدس العربي 17
 .8/12/2012، الشرق األوسط 18
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، التقى وفدان من فتح وحماس برعاية 17/1/2013، وتحديدًا في 2013 سنةمع األيام األولى ل

مصرية في القاهرة، وأقرا جدواًل زمنيًا لتشكيل حكومة توافقية برئاسة الرئيس عباس نهاية كانون الثاني/ 

لحة رزمة واحدة، وعقد اجتماع لإلطار القيادي . وتّم التفاهم على إنجاز ملفات المصا2013يناير 

الذي سيتولى اإلشراف والمصادقة على قانون انتخابي جديد للمجلس  9/2/2013لمنظمة التحرير في 

الوطني الفلسطيني، فضاًل عن إعادة تشكيل لجنة االنتخابات المركزية في الضفة والقطاع الستكمال 

تشكيل الحكومة نهاية شباط/ فبراير، ليصار بعدها إلى  السجل االنتخابي، على أن تبدأ مشاورات

 .19إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني

هنية  بلقاء بين رئيس لجنة االنتخابات المركزية حنا ناصر وإسماعيلتفاق الاوبدأت أولى ثمار هذا 

 .20ء عمل اللجنة في قطاع غزةعلى بد، أعقبه اتفاق 30/1/2013في 

لكن عجلة المصالحة ما لبثت أن أصابها العطب من جديد دون أن يطرأ على مسارها أّي جديد 

دون أن يتمخض عنه أّي  9/2/2013باستثناء اللقاء اليتيم الذي عقده اإلطار القيادي للمنظمة في 

 إجراءات نوعية.

في  Facebookصل االجتماعي "فيس بوك" وفي تغريدة على صفحته الشخصية على موقع التوا

، من أبرزها غياب الموضوع السياسي ستة أسبابتأخر تنفيذ المصالحة إلى أبو مرزوق ، عزا 6/5/2013

عن الحوار، واختالف البرامج السياسية، والفيتو اإلسرائيلي واألمريكي، وشروط الرباعية، وتخوف فتح من 

 .21يل المفاوضات مع "إسرائيل" لدى أبو مازن سيطرة حماس على المنظمة، وأولوية تفض

طور إدارة األزمة التي راعت الجانب فتح وحماس دخلت المصالحة بين  2013ومع أيار/ مايو 

في لقاء  . فقد اتفقت حماس وفتح2013الشكلي دون أّي مترتبات حقيقية حتى الشهر األخير من سنة 

، في الوقت الذي 22شهرأة وفاق خالل ثالثة حكوم تشكيل على 15/5/2013جديد برعاية مصرية في 

المنبثقة عن اتفاق المصالحة في اجتماع لها بالقاهرة بمشاركة فتح وحماس في لجنة الحريات أقرت فيه 

                                                           
 .18/1/2013، الحياة 19
 .31/1/2013، الحياة الجديدة 20
 .6/5/2013صفحة موسى أبو مرزوق الرسمية، فيس بوك،  21
 .15/5/2013، معاً  وكالة 22
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أشكال  على حماية الحريات العامة ووقف كلّ  الكل الفصائلي الفلسطيني اتفاق على 30/5/2013

 .23االعتقال السياسي

أبدت فتح رفضها للمبادرة،  26/8/2013لفصائل بالمشاركة في إدارة غزة في على دعوة هنية ل ورداً 

 .تفاق القاهرة وإعالن الدوحةحماس التنفيذ بإرسال موفد إلى غزة مشترطة 

ودعا فيه فتح لتنفيذ المصالحة وإنهاء  19/10/2013 فيوحين ألقى هنية خطابًا سياسيًا مركزيًا 

هي حماس بأن فتح جاهزة لتنفيذ المصالحة، وأن  ا أحمد عسافاالنقسام، ردت فتح على لسان ناطقه

. وأكد المتحدث باسم فتح في غزة حسن أحمد جدية حركته في إنهاء 24هامن تنفيذ التي تتهرب

االنقسام؛ أما سفيان أبو زايدة عضو المجلس الثوري لحركة فتح فقد أكد على العناصر اإليجابية في 

في أبو مرزوق لزيارة القطاع لطّي صفحة االنقسام. بدوره، نفى خطاب هنية، ودعا الرئيس عباس 

إلى أن  23/11/2013ة، مشيرًا في مناسبة أخرى في عن تعطيل المصالححماس ة يمسؤول 7/11/2013

. وفي 25، في إشارة إلى المفاوضاتالمصالحة مع فتح مؤجل حتى انتهاء فترة الحمل الكاذبملف 

التزام الحكومة في غزة ع شخصيات سياسية ومجتمعية وأكاديمية في لقاء مهنية أكد  28/11/2013

 .26لتطبيق المصالحةداعيًا  ،وحماس باتفاقي القاهرة والدوحة

تستعد للرحيل شهد ملف المصالحة تطورات إيجابية، إذ بادر  2013وفي الوقت الذي كانت فيه سنة 

اإلنساني في قطاع غزة وسبل  ، وناقش معه الوضع11/12/2013لالتصال بالرئيس عباس في  هنية

وبحث  14/12/2013في  مشعلعباس اتصااًل مماثاًل من  تحقيق المصالحة بين الطرفين. كما تلقى

، وناقشا فيه الخطوات المطلوبة لتفعيل مسار المصالحة معه جملة من القضايا، ومن بينها سبل تطبيق

 .27المصالحة خالل المرحلة المقبلة

 

                                                           
 .31/5/2013الجزيرة.نت،  23
 .19/10/2013؛ ووفا، 19/10/2013، فلسطين أون الين 24
 .23/11/2013، القدس العربيو ؛7/11/2013صفحة موسى أبو مرزوق الرسمية، فيس بوك،  25
 .28/11/2013المركز الفلسطيني لإلعالم،  26
 .14/12/2013، و11/12/2013وكالة وفا،  27
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اليًا من التفاؤل عبر قيام حكومة هنية بإطالق عدد من معتقلي فتح، وبلغت األجواء مستوى ع

بالعودة إلى  2007 سنةوالسماح لنواب وقيادات وأعضاء فتح الذين فروا في غمرة أحداث االنقسام 

بين الطرفين، إذ  2014القطاع. وفي إثر ذلك، جرى حراك متسارع على مدار كانون الثاني/ يناير 

االطالع أن الطرفين يناقشان كافة الملفات المتعلقة بتطبيق المصالحة بعيدًا عن أفادت مصادر واسعة 

وسائل اإلعالم، سعيًا إلى تشكيل حكومة التوافق الوطني. ومع ذلك، فإن تعثر المصالحة يبقى احتمااًل 

حة الذي قويًا، بالرغم من تشديد كافة األطراف الفلسطينية على أهميتها وضرورتها. إذ إن اتفاق المصال

، لم يعالج األسباب الحقيقية لالنقسام، وهي األسباب السياسية واالستراتيجية 4/5/2011تّم توقيعه في 

المتعلقة بموقف طرفي االنقسام من المسار الوطني الفلسطيني باتجاه المقاومة المسلحة وما يترتب 

ن استحقاقات. وهي استحقاقات عليها من استحقاقات، أو باتجاه التسوية السلمية وما يترتب عليها م

متعارضة ال تكفي الجوانب اإلجرائية للمصالحة لعالجها. كما أن طريقة تنفيذ برنامج المصالحة تجعل 

الطرف اإلسرائيلي )المعادي للمصالحة( متحكمًا في ثالثة ملفات من ملفاتها الخمسة؛ فملف تشكيل 

زة األمنية كلها ملفات يمكن أن يقوم الطرف الحكومة، وملف إجراء االنتخابات، وملف إصالح األجه

اإلسرائيلي بإفشالها أو تعطيلها، ويكاد يستحيل تنفيذها دون سكوته أو رضاه في حالة السعي لتنفيذها 

 في الضفة الغربية. 
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 2015-2014التطورات خالل الفترة 
 2014ى مدار سنتي شكلت قضية المصالحة الوطنية الداخلية القضية األساسية لدى الفلسطينيين عل

لكونها تمس جوهر حياتهم الوطنية والمعيشية. ومع ذلك، فإن عجز طرفي االنقسام عن تحويل  2015و
نصوص اتفاقات المصالحة النظرية إلى واقع وتطبيقات عملية، أدخل الفلسطينيين في حالة من اليأس 

ن حديث المصالحة أضحى مادة من إمكانية طّي صفحة االنقسام وإنهاء القطيعة بين الطرفين، حتى إ
 ممجوجة تقابل بالال مباالة لدى الغالبية المحبطة من الفلسطينيين.

أثبتت كل محاوالت الوصول إلى مصالحة بين فتح وحماس، كما أثبتت كل االتفاقات التي تمت 
كلها ، أن المصالحة بشحتى كتابة هذه السطورلعقد المصالحة ابتداء من اتفاقات القاهرة للمصالحة 

المطروح، تكاد تكون غير ممكنة التنفيذ، ويصعب تنزيلها على أرض الواقع. والسبب أن جوهر االنقسام 
الذي يراد للمصالحة أن تتجاوزه ال يَعاَلج في كل مشاريع المصالحة معالجة مباشرة وصريحة؛ وإنما 

أو التحضير النتخابات،  ُيصار إلى اتفاق على إجراءات جانبية، أو الهروب إلى تشكيل حكومة توافق،
 مع أن أساس االنقسام بين الطرفين مرتبط بالتعارض الجوهري بين مساري التسوية والمقاومة.

صرح محمود عباس رسميًا وعلنًا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية بعد الحرب على قطاع غزة 
 ال مصالحة إال على أساس:، كما في خطابه في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة، أن 2014

 . قرار سياسي واحد في الحرب والسلم.1
 . وسالح واحد.2
 . وسلطة واحدة.3

 Osloفإذا كان القرار السياسي الواحد يعني سياسة التفاوض والتسوية واالعتراف باتفاقات أوسلو 

Accords  ،وال تسلم به، كما و"نبذ العنف". وهو ما ال تقبل به حماس وال الجهاد وال الجبهة الشعبية
يريد عباس، الجبهة الديموقراطية أو الفصائل األخرى. وإذا كان السالح الواحد يعني سالح األجهزة 
األمنية الملتزمة بالتنسيق األمني وبتصفية المقاومة المسلحة واالنتفاضة، وكل ما يدخل ضمن إطار 

والدهس، مما يقتضي نزع سالح  العنف حتى المواجهات بالحجارة والمولوتوف ناهيك عن السكاكين
المقاومة في قطاع غزة وتسليم األنفاق، كذلك حّل األجهزة األمنية التي تحمي المقاومة واألنفاق. وإذا 
كانت السلطة الواحدة تعني أن تصبح السلطة في قطاع غزة خاضعة لسياسات والتزامات السلطة في 
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الحة إال على أساسها، فيجب أن ُيعترف علنًا الضفة؛ إذا كانت هذه شروط محمود عباس التي ال مص
 أن المصالحة ستصطدم عمليًا باستحقاقات ال يمكن قبولها من قوى المقاومة.

قد اسُتهّلت بأجواء إيجابية خيمت على العالقة المتبادلة بين حركتي فتح وحماس،  2014وكانت سنة 
ح وإسماعيل هنية نائب رئيس المكتب إذ تّم االتفاق بين عزام األحمد مسؤول ملف المصالحة في فت

السياسي لحماس على لقاء قريب يجمعهما، من أجل تشكيل حكومة توافق وطني تنهي حالة االنقسام 
 9/2/2014، وهو ما وجد أول ثماره في لقاء جمع بين وفدين من فتح وحماس في 1بين الضفة والقطاع

 .2بمنزل هنية لوضع خطة عملية لتطبيق اتفاق المصالحة
، حين تّم توقيع إعالن الشاطئ عقب لقاء جمع وفدًا 23/4/2014وبقيت األوضاع على حالها حتى 

يمثل منظمة التحرير برئاسة عزام األحمد بوفد من حماس برئاسة إسماعيل هنية في منزل هنية بمخيم 
جتماع الشاطئ، ونّص على تطبيق بنود اتفاق المصالحة، وأهمها تشكيل حكومة توافق وطني وعقد ا

للجنة تفعيل المنظمة خالل خمسة أسابيع مع إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، 
 .3بشكل متزامن، بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة

وفي الوقت الذي رحبت فيه األوساط الشعبية والفصائلية والمجتمعية الفلسطينية بإعالن الشاطئ 
العام للجبهة الديموقراطية هذا اإلعالن، محذرًا من أن حكومة التوافق الوطني انتقد نايف حواتمة األمين 

 .4الفتحاوية الحمساوية لن تعيش طوياًل كما قال
أنهت حركتا فتح وحماس مشاوراتهما حول تشكيل الحكومة واتفقتا على تسمية  28/5/2014وفي 

، 2/6/2014الرسمي عن تشكيل الحكومة في رامي الحمد هللا رئيسًا لحكومة التوافق، فيما تّم اإلعالن 
وتّم تحديد مهامها في إعادة توحيد المؤسسات المدنية واألمنية وإعادة إعمار غزة وإعادة اللحمة إلى 
 الضفة والقطاع، بالرغم من بعض الخالفات التي بدت إجرائية محدودة بين حماس والرئاسة الفلسطينية.

حكومة، تفجرت أول الخالفات الجوهرية بين حماس ومع انقضاء الشهر األول على عمل ال
والحكومة حول ملف الموظفين، إذ رفضت حماس قرارات الحكومة بالتمييز بين الموظفين من حيث 

                                                           
 .10/1/2014فلسطين أون الين،  1
 .10/2/2014، القدس العربي 2
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، وإخضاع الموظفين التابعين 2007عودة الموظفين الذين استنكفوا عن أداء وظائفهم بعد أحداث سنة 
داري قبل إعطائهم رواتبهم، معتبرة ذلك تجاوزًا التفاق لها إلعادة البحث والتقييم القانوني واإل

 .5المصالحة
لكن العالقة بين حماس من جهة، وفتح وحكومة التوافق من جهة أخرى، بدأت تأخذ منحى توتر 
مكتوم )ومعلن أحيانًا(، بعد مقتل ثالثة مستوطنين على يد مقاومين )اكُتشف الحقًا أنهم من حماس( 

، وإصرارها 2014مواجهة حماس للعدوان اإلسرائيلي على القطاع في صيف ؛ وبعد 12/6/2014في 
على شروط محددة إلنهاء القتال. وبالرغم من تشكيل وفد فلسطيني مشترك )فتح وحماس والفصائل( 
في مفاوضات القاهرة بشأن الهدنة؛ إال أن قيادة فتح وخصوصًا عباس، لم تخفِّ انزعاجها من "انفراد" 

اتهم الرئيس عباس حماس بإقامة حكومة ظّل في قطاع غزة، قاومة في القطاع. وقد حماس بقرار الم
 .6األمر الذي نفته حماس، معتبرة تصريحاته توتيرية وال تحترم الوحدة الوطنية

وفي محاولة الحتواء الموقف عقب نهاية الحرب، شكلت فتح لجنة خاصة لزيارة غزة والتحاور مع 
ية األساسية ومن بينها المصالحة، إال أن اللقاء لم ينعقد إال في القاهرة حماس حول القضايا الفلسطين

، وجرى خالله االتفاق على إنجاز مختلف القضايا العالقة وأهمها الشراكة السياسية، 25/9/2014في 
 وتمكين الحكومة من أداء عملها في غزة، وإعادة إعمار غزة، ورواتب الموظفين.

تقدم ملموس على األرض بخصوص تنفيذ هذه التفاهمات، إلى أن أعلنت وفي إثر ذلك لم يطرأ أّي 
فتح عن نيتها إرسال وفد رفيع إلى غزة لتذليل العقبات التي تعترض سبل تطبيق ملفات المصالحة مع 

، على هامش مهرجان يختص بإحياء الذكرى السنوية العاشرة 2014حماس مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 
. وقد 7حل ياسر عرفات، وخصوصًا في ظّل عودة التراشق اإلعالمي بين الطرفينلوفاة الرئيس الرا

اصطدم ذلك بسلسلة تفجيرات أمام منازل عدد من قيادات فتح بغزة، إضافة إلى تفجير منصة مهرجان 
، ما حدا بحركة فتح التهام حماس وتحميلها مسؤولية وقوع 7/11/2014الرئيس الراحل عرفات في 
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، بالرغم من إدانة حماس لهذه التفجيرات ودعوتها 8م سلطتها األمنية على القطاعالتفجيرات بحك
 .10. كما دانت الفصائل الفلسطينية المختلفة هذه التفجيرات9لمالحقة الجناة

وفي رّد فعل مضاد، هدد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس بنزع الثقة من الحكومة، 
، فيما اتهم محمد فرج الغول رئيس كتلة 11ومعاملة غزة كقرية نائية متهمًا الرئيس عباس بتعطيل عملها

حماس البرلمانية الحكومة بعدم الشرعية القانونية والدستورية بحكم عدم نيلها الثقة من المجلس 
. في الوقت ذاته، دعا فيه إسماعيل رضوان أحد المتحدثين باسم حماس إلى حّل الحكومة، 12التشريعي

. تبعًا لذلك، حاولت أربعة فصائل هي: 13فشل في القيام بمسؤولياتها تجاه أهالي القطاعمتهمًا إياها بال
الجهاد اإلسالمي، والجبهتان الشعبية والديموقراطية، وحزب الشعب، رأب الصدع بين فتح وحماس، إال 

 .14أن جهودها باءت بالفشل
، ارتفع منسوب 2/12/2014في  ومع اقتراب انتهاء المدة الزمنية المتوافق عليها لحكومة التوافق

التوتر من جديد بين الحركتين، حيث طالب موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس بتشكيل 
حكومة وحدة وطنية كبديل عن الحكومة القائمة، متهمًا الرئيس عباس باالفتقار إلى القرار السياسي 

 .16ي قطاع غزة حسب اتهامات فتح، نافيًا وجود حكومة ظّل تديرها حماس ف15إلنفاذ المصالحة
، علت موجة من التفاؤل عقب إعالن رامي الحمد هللا رئيس الحكومة عن نيته 2015ومع مطلع سنة 

، إال أن بيانًا صدر عن الحكومة 17زيارة قطاع غزة، وتعهده بحل مشكالت القطاع خالل أربعة أسابيع
كينها من أداء مهامها كاملة دون أّي عراقيل أكد أن الحكومة لن تتمكن من القيام بدورها إال بعد تم
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فصائلية، ما أعاد األمور إلى المربع األول، ودفع حماس للقول بأن هذا البيان يمثل انقالبًا على 
 . 18المصالحة

، عقب إعالن فصائل منظمة التحرير عن 2015وعادت مساعي التوافق مجددًا مطلع شباط/ فبراير 
اع غزة للقاء حماس، إال أن عزام األحمد عّطل تلك المساعي حسب نيتها إرسال وفد عنها إلى قط

اتهامات صادرة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي أكدت أيضًا أن هناك "لوبيًا" داخل السلطة 
 الفلسطينية يصر على تعطيل المصالحة وتهميش قطاع غزة.

مؤكدة حول نية فصائل المنظمة إرسال ومع عودة التراشق اإلعالمي بين الطرفين وشيوع أنباء غير 
وفد عنها إلى القطاع، أكد صالح البردويل أحد قادة حماس أن التراشق اإلعالمي الحاصل ال يحتاج 
إلى إرسال وفد من المنظمة إلى غزة، متهمًا الرئيس عباس بعرقلة المصالحة واستعمال المنظمة لتحقيق 

 .19أهداف سياسية خاصة
قدمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للفصائل الفلسطينية  2015سان/ أبريل وقبل أن ينتهي شهر ني

في قطاع غزة مذكرة تفصيلية تشمل أفكارًا وخريطة طريق من أجل إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة 
، األمر الذي لم تتفاعل معه فتح وحماس. غير أن نائب رئيس مكتب حماس 20الوطنية الفلسطينية

، وهو 21ل هنية دعا السعودية إلى تجديد مساعيها إلنهاء االنقسام وتطبيق المصالحةالسياسي إسماعي
ما استدعى رفضًا فتحاويًا على لسان محمد اشتية عضو مركزية فتح وأمين مقبول القيادي بالحركة 
اللذْين أكدا أن ملف المصالحة ال يحتاج إلى وساطات جديدة، وأن المطلوب ال يتعدى تطبيق 

ت المبرمة بين الطرفين، متهمين حماس بمحاولة تحييد مصر عبر إدخال السعودية على خّط االتفاقيا
 .22المصالحة بين الطرفين

وفيما ساد الجمود التام ملف المصالحة، رعى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لقاء مشتركًا 
مقترحات لدفع قطار  بين فتح وحماس في العاصمة اللبنانية بيروت، وقدم مبادرة مهمة تتضمن
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. لكن االتهامات المتبادلة بين 23المصالحة الفلسطينية إلى األمام، األمر الذي القى ترحيبًا من الطرفين
الطرفين جعلت من هذه المبادرة مبادرة نظرية بحتة دون أّي نتائج عملية. تال ذلك قيام حكومة التوافق 

نائب رئيس الحكومة، لبحث ملَفي المعابر بإرسال وفد إلى قطاع غزة برئاسة زياد أبو عمرو 
 والموظفين، دون أن تتمخض اللقاءات عن اتفاقات جدية في نهاية المطاف.

عاد الجدل حول الحكومة  2015ومع انقضاء العام األول لحكومة التوافق مطلع حزيران/ يونيو 
وطنية جديدة بدياًل وطبيعة تشكيلتها إلى الواجهة، فقد طرحت فتح على حماس تشكيل حكومة وحدة 

عن حكومة التوافق، وهو ما استتبع وضع حماس ثالثة شروط للمشاركة في الحكومة المنتظرة، وهي 
تغيير رئيس الحكومة رامي الحمد هللا، وعدم تبني برنامج سياسي يعترف بـ"إسرائيل"، والعمل على 

 .24ابقةتطبيق اتفاق المصالحة بما في ذلك االعتراف بموظفي حكومة هنية الس
وتطور موقف حماس إلى الرفض حين أكد خليل الحية عدم مشاركة حماس في أّي حكومة مقبلة، 

. غير أن الرئيس 25ما لم تخضع الحكومة ومشاوراتها الداخلية لحوار وطني شامل دون استثناءات
حة، مؤكدة عباس قام بتكليف رامي الحمد هللا بإجراء تعديل وزاري رأت فيه حماس انقالبًا على المصال

 .26عدم اعترافها بشرعية أّي تعديل وزاري دون التوافق معها
في ظّل تهديدات حماس بعدم االعتراف  31/7/2015وهكذا جرى التعديل الوزاري على الحكومة في 

بالتعديل الحاصل، ووسط معارضة بعض األوساط القيادية في فتح، ومن بينها عزام األحمد الذي أكد 
 ي لم يكن مبررًا، ألن مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية كانت متواصلة.أن التعديل الوزار 

وبالرغم من التعديل الوزاري، الذي تجاوز حماس وجاء خالفًا لرغبتها، إال أن الحركة استمرت في 
دعوتها إلى تحقيق الشراكة الوطنية في مختلف المجاالت؛ وهو ما جاء على لسان خالد مشعل رئيس 

للحركة؛ الذي شدد على أهمية الديموقراطية وضرورة تحمل المسؤولية الوطنية في ظّل  المكتب السياسي
 .27التحديات والمخططات اإلسرائيلية
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وأمام المخططات اإلسرائيلية التي استهدفت المسجد األقصى ومحاوالت تقسيمه زمانيًا ومكانيًا في 
ن الرئيس عباس بالتواصل مع حماس بهدف ، أعلن عزام األحمد أنه تلقى تكليفًا م2015أيلول/ سبتمبر 

. في الوقت ذاته، دعا أسامة حمدان أحد قادة 28اتخاذ خطوات عملية في إطار تحقيق المصالحة
حماس الرئيس عباس إلى توحيد الصف الفلسطيني، مؤكدًا أن تحقيق المصالحة سيردع االحتالل عن 

 . 29تقسيم المسجد األقصى
اقتحام المشهد الفلسطيني الداخلي حين اتخذت مركزية فتح، في  وبدا أن أزمة جديدة تشارف على

 وتسعة عباس محمود ، قرارًا بضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني التابع للمنظمة، وقّدم16/8/2015
 عضويتها. وحسبما قال من استقاالتهم 22/8/2015التحرير في  لمنظمة التنفيذية أعضاء اللجنة من

 المجلس دعوة تمت عليه وبناء قانوني، فراغ هناك أصبح فقد التنفيذية، اللجنة عضو يوسف أبو واصل
 لجنة النتخاب ،(15/9/2015-14شهر )تّم تحديدها في  خالل طارئة جلسة لعقد الفلسطيني الوطني
 التحرير، منظمة أمانة سرعريقات بمسؤولية  صائب كما كلَّف عباس .30التحرير لمنظمة جديدة تنفيذية
 .31ربه من هذا المنصب عبد ياسر 30/6/2015أقال في  دمابع وذلك

 التي رأتها طريقة الوطني بهذه الطريقة، المجلس عقد )حماس( اإلسالمية المقاومة رفضت حركة
 يمثل، من الناحية العملية، ذلك على عباس أن إصرار ورأت .الوطنية االتفاقات لكل ومتجاوزة متفردة
 الشخصية عباس مقاسات وفق المنظمة "وتشكيل الوطني، للصف يقاً وتمز  الوطنية لالتفاقات شطباً 

التي تمت  الوطني المجلس دورة في فلسطين المشاركة لتحرير الشعبية كما رفضت الجبهة .32والحزبية"
 الوطني للمجلس جديدة دورة عقد أن ، وأوضحت"طارئة" استثنائية أم عادية أكانت الدعوة إليها، سواء

 المجلس استغالل من وحذرت االنقسام، أمد ويطيل الفلسطينية الساحة في األزمة يعّمق أن شأنه من
 .المفاوضات إلى والعودة وأوروبا واشنطن في لها اإلعداد يجري  سياسية مشاريع لتمرير الوطني
 تعليقاً  أو انسحاباً  يعني ال الوطني المجلس دورة في المشاركة عدم قرار أن الجبهة إلى وأشارت
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غزة،  في المقاومة فصائل ودعت .33الفلسطينية التحرير منظمة مؤسسات في الشعبية لجبهةا لعضوية
 األحرار، وحركة المجاهدين، وحركة المقاومة، ولجان اإلسالمي، والجهاد المتمثلة في حركتي حماس

 الوطني المجلس النعقاد الدعوة مقاطعة إلى العامة، القيادة -الشعبية  والجبهة الصاعقة، وقوات
 سيصدر ما وأكدت أن كل .الوطنية بالعالقات ومساساً  الوطني للمشروع تهديداً  ألنه يشكل الفلسطيني،

 هذه في المشاركين األشخاص إال يمثل ولن الفلسطيني، الشعب ألبناء ملزماً  يكون  لن الجلسة هذه عن
 .34الجلسات
 المؤقت القيادي اإلطار بدعوة بأسمائهم موقع بيان في نائباً  سبعون  طالب متصل، صعيد وعلى
 مبدأ يعارضون  ال إنهم النواب وقال المصالحة، اتفاقات وفق فوراً  لالجتماع الفلسطينية التحرير لمنظمة

 الخطوات ضدّ " لكنهم ،"جامعة توافقية أسس وفق" المنظمة هيئات أو الوطني المجلس في المشاركة
 الشخصيات مئات وّقع كما .35"والتفّرد شرذموالت االنقسام من بمزيد المتسببة المتعجلة االنفرادية
 .36االجتماع بتأجيل تطالب عريضة على والمستقلة األكاديمية

وبسبب االعتراضات الواسعة على عقد المجلس، اضطر الرئيس عباس وقيادة فتح لسحب الدعوة 
 لس،المج اجتماع عقد تأجيل ،9/9/2015الزعنون، في  سليم الوطني المجلس لعقده، فأعلن رئيس

 .38وهو ما لقي ارتياحًا وترحيبًا لدى الفصائل الفلسطينية .37عادية جلسة لعقد بمشاورات والبدء
 ،في أضعف مستوياتها 2015وعلى ما يبدو، فإن فرص تحقيق المصالحة كانت في نهاية سنة 

واجهة بالرغم من الظروف والمناخات التي هّيأتها انتفاضة القدس إلحداث تقارب فلسطيني داخلي في م
االحتالل. لذا، يصعب التنبؤ بإمكانية صعود سيناريو الوفاق بين حماس وفتح خالل المرحلة القادمة، 
في ظّل المعطيات الراهنة، إال إذا حدث تغير دراماتيكي في المشهد الفلسطيني الداخلي يدفع بعجلة 

 المصالحة إلى األمام.
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 2017–2016التطورات خالل الفترة 
-2016لم التطورات في الشأن الداخلي الفلسطيني وملف المصالحة خالل سنتي كانت أبرز معا

 ما يلي: 2017

. أعادت كل من حركتي فتح وحماس ترتيب بيتهما الداخلي، من خالل االنتخابات التي أفرزت القيادة 1

ت الجديدة في أكبر فصيلين فلسطينيين. وفي الوقت الذي انتخبت فيه حماس رئيسًا جديدًا وأدخل

دماء جديدة في قيادتها؛ فإن فتح حافظت على رئيسها في موقعه األول، وكانت أكثر محافظة في 

 التغيير، وإن كان بعض حرسها القديم قد تخلوا عن مواقعهم. 

. بالرغم من استمرار محاوالت إنهاء االنقسام، وتعدد المبادرات الفلسطينية والعربية والدولية، إال أن 2

 قضتا دون إنهاء االنقسام.معظم السنتين ان

بحّل حماس للجنة اإلدارية في غزة، ثّم توقيعها التفاق القاهرة  2017. تكللت الجهود مع نهاية صيف 3

 الذي يؤسس عمليًا لتمكين الحكومة في رام هللا من إدارة قطاع غزة.

لتحقيق شراكة  . ما زالت قيادة السلطة وفتح تعطل عمل المجلس التشريعي، ولم تقم بأي إجراءات4

 فعلية في الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها خصوصًا في الضفة الغربية. 

وبشكل عام، فما ما زالت هناك مخاطر على تنفيذ ملف المصالحة، خصوصًا عندما يتعلق األمر  

بطريقة التعامل مع سالح المقاومة في غزة، والتطبيق الحقيقي للشراكة الوطنية، وتفعيل المؤسسات 

يلية للشعب الفلسطيني، وخصوصًا منظمة التحرير ومؤسساتها؛ وذلك في ظّل االختالف المستمر التمث

على التعامل مع مساري التسوية والمقاومة، وأولويات المشروع الوطني، ومدى االلتزام باتفاقات أوسلو، 

 وأسقف عمل السلطة الفلسطينية... وغيرها.

 

 ترتيبات البيت الداخلي:

الجلسة . وجهت دعوة للفصائل للمشاركة في 29/11/2016في السابع  هامؤتمر عقدت حركة فتح 

ن يعبر ممثلحضور الجلسة، لدعوة التلبية  والجهاد حماس، وقررت كل من حركتي مؤتمرلل االفتتاحية

عباس قائدًا عامًا  انتخابأعيد للمؤتمر الجلسة االفتتاحية . وفي في الضفة الغربية تينمن الحرك

جاهزية حماس لكل مقتضيات  ىعل هاأكد في، جه مشعل رسالة لعباس خالل المؤتمرو و  لحركة.ل
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أعلن عباس و  .1لما فيه المصلحة الفلسطينية ،وكل الفصائل والقوى والشخصيات ،الشراكة مع فتح

فيما يتعلق و  .30/11/2016 في ينمؤتمر الأمام له في خطاب  البرنامج السياسي للحركة للسنوات القادمة

وما في طريق ثانية غير المصالحة بيننا وبين  المصالحة: "الزم نكمل عباس لحة الوطنية، قالبالمصا

أخوتنا في حماس، المصالحة على أساس االنتخابات ومن يحصل على أصوات الشعب يستلم البلد، 

في جلسته  ،أعلن المؤتمر، 4/12/2016وفي  أي انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني".

 ،. وأكد المؤتمر، في بيانه الختاميمية، أسماء الفائزين بانتخابات اللجنة المركزية لحركة فتحالختا

كما أكد وجوب عقد المجلس  ضرورة التصدي لالنقسام البغيض وإنهائه، إلنجاز المصالحة الوطنية.

 .2الوطني الفلسطيني خالل فترة ثالثة أشهر

إلى حسب رأيهم، سيؤدي  ، ألنهحركةلتمر السابع لعقد المؤ وبالمقابل، عارض دحالن، وأنصاره، 

عقد قياديون من كما  دحالن. الصغيرة، وفق تعبير عباس تقزيم الحركة وتقليصها حتى تالئم طموحات

في  في رام هللا صحفياً  مؤتمراً تعرض غالبيتهم لقرارات فصل وتجميد سابقة، كان قد فتح، 

رفض أكدوا و ، وتبرؤوا من منظميه ،وصفوه بـ"الحفلة"و  ،، هاجموا فيه المؤتمر السابع23/11/2016

، سيفرز لجنة حركةللكشف النائب أشرف جمعة عن وجود ترتيبات لعقد مؤتمر آخر و  مدخالته كافة.

 شددت النائب نعيمة الشيخ عليكما ، غير ذلك المؤتمر الذي سيعقد في رام هللا. ثورياً  مركزية ومجلساً 

 .3لمؤتمر السابع، أو االلتزام بأي من إفرازاته ونتائجهعلى أن "ال اعتراف" بشرعية ا

قيادات  من أربعةيقضي بفصل  ع عباس قراراً وقّ وفي الصراع داخل حركة فتح بين عباس ودحالن، 

المجلس الثوري  اوعضو  ،بكر ونعيمة الشيخ علي أبون نجاة االنائب ، همبسبب عالقتهم بدحالن ،فتح

محسوبين على  موظفينرواتب ، 3/11/2016في  السلطةقطعت ا كم خوصة. أبوعدلي صادق وتوفيق 

رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب  ،12/12/2016 فيتمهيدًا للتحقيق معهم قرر عباس . و دحالن

 شامي الشامي، ونجاة أبو بكر، وناصر جمعة، وجمال الطيراوي.و محمد دحالن،  هم:في التشريعي، 

أن لرئيس السلطة الصالحية  ،3/11/2016الفلسطينية، في  الدستورية المحكمة قررتجاء ذلك بعد أن 
                                                           

 .29/11/2016وموقع حركة حماس،  ؛28/11/2016، األيامو ؛29/11/2016و 1، وكالة وفاللمزيد انظر:  1

 .4/12/2016، و30/11/2016وكالة وفا،  2

القدس ووكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، و ؛23/10/2016موقع هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، للمزيد انظر:  3
 .5/12/2016وفلسطين أون الين،  ؛23/11/2016، العربي
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وفي  .انعقاد المجلس أدوارالكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو تشريعي، في غير 

دحالن، على خلفية اتهامه باختالس أقرت محكمة جرائم الفساد في رام هللا بحبس ، 14/12/2016

منصب منسق الشؤون األمنية للرئاسة الفلسطينية في عهد  مليون دوالر إّبان توليه 16عن  مبلغ يزيد

 فتحصفوف أبناء  عدد من لااعتقفي الضفة باألجهزة األمنية كما قامت  ياسر عرفات. السابق الرئيس

وبإجماع اللجنة  ،صادق عباسكما  الذين شاركوا في مؤتمر شبابي فلسطيني نظمه دحالن في القاهرة.

ونواب في التشريعي ممن قادة من بينهم  ؛من قيادات فتح نهائياً  35على فصل  لفتح، المركزية

 .4يناصرون دحالن

 

 :وثيقتها الداخليةو انتخابات حماس 

، 2017في األشهر األولى من سنة  ت حركة حماس بإجراء انتخابات داخلية في صفوف الحركةبدأ

رئيس  . حيث أعلنات التنظيميةوذلك من أجل اختيار الهيئات القيادية واإلدارية على مختلف المستوي

فوز إسماعيل هنية برئاسة المكتب  ،6/5/2017في خالد مشعل  المكتب السياسي لحركة حماس

أنها أنهت  ،7/5/2017حماس، في بيان لها في أعلنت و  السياسي للحركة في دورتها االنتخابية الجديدة.

خاللها انتخاب هنية رئيسًا للمكتب وتمَّ ، كل مراحل االنتخابات لمؤسساتها في الداخل والخارج

الحركة انتخبت أعضاء المكتب السياسي، ومن أبرزهم: موسى أبو مرزوق، كما أعلنت أن السياسي، 

فتحي و عّزت الّرشق، و ماهر عبيد، و محمَّد نزال، وخليل الحّية، و صالح العاروري، و يحيى السنوار، و 

وكانت  روري نائبًا لرئيس المكتب السياسي للحركة.حركة انتخاب العاالأعلنت ، 9/10/2017وفي  حّماد.

 ،، وخليل الحية نائبًا لهغزة السنوار رئيسًا للحركة في قطاع، انتخاب 13/2/2017الحركة قد أعلنت في 

وأحمد الكرد، أعضاء في  ،وياسر حرب ،وكل من روحي مشتهى، ومحمود الزهار، وفتحي حماد

 .ما تولى ماهر صالح قيادة حركة حماس في الخارج، ك5المكتب السياسي للحركة في القطاع

                                                           

 ؛6/9/2017و ،7/8/2016وفلسطين أون الين،  ؛14/12/2016و ،6/11/2016و ،6/8/2016، القدسللمزيد انظر:  4
 .27/2/2017، و13/12/2016، الحياةو ؛7/11/2016، األيامو ؛4/11/2016، الشرق األوسطو

، األيامو ؛13/2/2017وكالة األناضول، ؛ و 9/10/2017و ،7/5/2017-6 ،موقع حركة حماسللمزيد انظر:  5
14/2/2017. 
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وثيقة حركة  عن من الدوحة، مشعلأعلن خالد  وبالتزامن مع إجراء االنتخابات الداخلية للحركة،

تعكس اإلجماع والتراضي  ، وأكد أنها1/5/2017في  "العامةحماس السياسية "وثيقة المبادئ والسياسات 

تقوم على منهجية متوازنة بين االنفتاح والتطور والتجدد دون اإلخالل  وقال إن الوثيقة العام في الحركة.

 :6ومما جاء في الوثيقة حول المصالحة الوطنية بالثوابت والحقوق للشعب الفلسطيني.

  تؤمن حماس وتتمسك بإدارة عالقاتها الفلسطينية علـى قاعـدة التعدديـة والخيـار الـديمقراطي

 عتماد الحوار.والشراكة الوطنية وقبول اآلخر وا 

  منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية وإعــــادة بنائهــــا علــــى أســــس  ضــــرورة العمــــل علــــى تطــــوير

ديمقراطيــة، تضــمن مشــاركة جميــع مكونــات وقــوى الشــعب الفلســطيني، وبمــا يحــافظ علــى 

 الحقوق الفلسطينية.

  تؤكــد حمــاس علــى ضــرورة بنــاء المؤسســات والمرجعيــات الوطنيــة الفلســطينية علــى أســس

ســليمة وراســخة، فــي مقــدمتها االنتخابــات الحــرة والنزيهــة، وعلــى قاعــدة الشــراكة  ديمقراطيــة

الوطنيــة، ووفــق برنــامج واســتراتيجية واضــحة المعــالم، تتمّســك بــالحقوق وبالمقاومــة، وتلّبــي 

 تطّلعات الشعب الفلسطيني.

  تؤكــد حركــة حمــاس علــى أن دور الســلطة الفلســطينية يجــب أن يكــون فــي خدمــة الشــعب

 ني وحماية أمنه وحقوقه ومشروعه الوطني.الفلسطي
 

 ملف المصالحة:مجريات 

أم العربي اإلسالمي أم الدولي، الدخول  الفلسطينيحاولت بعض األطراف، سواء على المستوى 

. وبالرغم من أن معظم هذه المبادرات لم 2017-2016على خط المصالحة الفلسطينية خالل سنتي 

المصالحة، إال أنها أكدت أن هذا الملف هو أحد أهم المداخل إلعادة تحدث اختراقًا ملحوظّا في ملف 

ممر إجباري للوحدة الوطنية سعيًا لتحقيق تطلعات الشعب االعتبار للقضية الفلسطينية، وهو 

 . الفلسطيني

وقد ُأطلقت بعض المبادرات على المستوى المحلي الفلسطيني، إلنهاء االنقسام، لم تجد طريقها 

الرغم من مكانة األطراف التي طرحتها وأهميتها. وكانت بداية هذه المبادرات من الفصائل  للنجاح، على

                                                           
 .1/5/2017موقع حركة حماس،  6
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لرفع الحصار عن قطاع  مبادرة لحركة حماس وللحكومة الفلسطينية 3/1/2016في الفلسطينية التي 

فكار حماس تشكيلها لجنة قيادية لمتابعة األغزة، وحّل أزمة إدارة معبر رفح. وعلى الرغم من إعالن 

والمقترحات التي قدمت، إال أن الرئيس عباس اتهم الحركة بأنها لم ترد على المبادرة التي وافق عليها. 

والتقت حماس بلجنة من الفصائل لمناقشة المبادرة، وأكدت ترحيبها بوصول الحكومة إلى غزة للقيام 

تتسلم لجنة وطنية من  بكل مسؤولياتها في المعبر وغيره، وشددت على أنه ال مانع لديها من أن

وقالت  الفصائل مهمة اإلشراف على المعبر. وبالمقابل أعلنت لجنة الفصائل رفضتها مقترح حماس،

 .7الحكومة الفلسطينية إن اقتراح حماس ما هو إال "محاولة للمماطلة والمراوغة"

نهاء االنقسام، إل "مبادرة وطنية حقيقية، بـ"2/2/2016كما تقدم المجلس التشريعي الفلسطيني، في 

تناولت ستة ملفات؛ منظمة التحرير، وتشكيل الحكومة، وانعقاد المجلس التشريعي، واالنتخابات، 

كما اقترح القيادي في فتح، األسير مروان البرغوثي، في  .8والمصالحة المجتمعة، والبرنامج السياسي

دف توحيد الصف الفلسطيني وبناء به ،اعتماد "وثيقة العهد والشراكة السياسية"، 2016نيسان/ إبريل 

 ،مع حماس استراتيجيةمبادرة من عشر نقاط لرسم عالقة وطرح مع حركة حماس،  استراتيجيةعالقة 

صريح وصادق ومخلص بين اللجنة المركزية  استراتيجيوإنهاء االنقسام الداخلي. ودعا إلطالق حوار "

 .9س حوار مندوبين"لحركة فتح والمكتب السياسي لحركة حماس مجتمعْين، ولي

مرحلة جديدة، فقد أعلنت حماس فتح وحماس دخلت المصالحة بين  2016ومع حزيران/ يونيو 

 تقرر ، التي المحلية وقدمت ضمانات هي والفصائل إلنجاحها االنتخاباتاإليجابي من إجراء  موقفها

8/10/2016في  الفلسطينية إجراءهاالحكومة 
10. 

في جهاز  ي االنتخابات البلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة قلقاً مشاركة حركة حماس ف أحدث قرار

األمن اإلسرائيلي، الذي توقع أن يفوز مرشحو حماس في أغلبية البلديات والمجالس القروية وأن يشكل 

                                                           
وكالة وفا، و  ؛10/1/2015و 5وموقع حركة حماس،  ؛3/1/1620موقع هافينجتون بوست عربي، للمزيد انظر:  7

 .17/1/2016و 13 األيام، ؛11/1/2016وكالة أنباء شينخوا، و  ؛6/1/2016
 .2016/2/2وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم،  8
 .18/4/2016المركز الفلسطيني لإلعالم،  9

والمركز الفلسطيني لإلعالم،  ؛21/6/2016وفا، وكالة و  ؛15/7/2016و ،27/6/2016حماس،  حركةموقع للمزيد انظر:  10
 .2016/7/25و ،18/7/2016، األيامو ؛22/7/2016
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أن  في صحيفة يديعوت أحرونوت، أليكس فيشمانوكتب  بالسيطرة على السلطة الفلسطينية. ذلك تهديداً 

هي أن حماس ستفوز باالنتخابات البلدية في مدينة الخليل والبلدات المحيطة بها  "إسرائيل" التقديرات في

في طولكرم يوحد كما رأى فيشمان أنه وتلك الواقعة في جنوب جبل الخليل، وفي جنين ونابلس وقلقيلية. 

 .كما حدثت تخوفات مشابهة في أوساط حركة فتح .11وقع مفاجآت سلبيةه تانعدام يقين، لكن

شطب خمس قوائم في قطاع غزة تقدمت للمشاركة في  لجنة االنتخابات المركزيةأثار قرار 

االنتخابات البلدية، ثالث منها على األقل تابعة لحركة فتح، اعتراضًا من حركة فتح. وبررت قرار 

نون إلى قا اداً استنالرفض أنه جاء بسبب عدم توفر الشروط القانونية في أحد المرشحين أو أكثر؛ 

وردًا على قرار الشطب، تقدمت  وتعديالته. 2005 سنة( ل10انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم )

جهات محسوبة على حركة فتح إلى محكمة العدل العليا بطلب الطعن في قرارات لجنة االنتخابات 

القانونية من حيث  متهمة محاكم غزة باالفتقار إلىالستعادة قوائم الحركة التي تم استبعادها، المركزية، 

 .12التشكيل والتنسيب

 ،8/9/2016في )التي تتهمها أطراف فلسطينية بأنها محسوبة على فتح(  محكمة العدل العلياقررت و

في طعن تقدمت به خمس قوائم شطبتها لجنة االنتخابات  البتوقف االنتخابات المحلية، إلى حين 

خابات أنها أوقفت جميع إجراءاتها المتعلقة باالنتخابات جنة االنتل، أعلنت القرار على وبناءً  المركزية.

أن الموعد المقرر إلجراء االنتخابات  االنتخاباتأعلنت لجنة ، 21/9/2016وفي  .المحلية بشكل فوري 

طلب النيابة لاستجابت محكمة العدل العليا " بعد أن أصبح "غير قابل للتطبيق 8/10/2016ية في محلال

، واتهمت 3/10/2016إلى  ،حكومة الفلسطينية، تأجيل نظر القضية إلعداد دفاعهاالعامة، التي تمثل ال

كما اتهم كل من حركتي فتح وحماس الطرف اآلخر بإفشال ، تعطيل العملية االنتخابيةبحماُس الحكومة 

 Yoni Ben-Menachemوقد أشار الخبير اإلسرائيلي يوني بن مناحيم  .االنتخابات، وإقصاء المرشحين

إن عباس تعرض لضغوط كبيرة من مصر واألردن إلرجاء االنتخابات المحلية، خشية فوز إلى 

 .13حماس

                                                           
 .5/8/2016، 48عرب  11
 .5/9/2016وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية،  12
الحياة و وكالة وفا،و  ؛30/8/2016قدس برس، و  ؛21/9/2016و ،13/8/2016و 11موقع حركة حماس، للمزيد انظر:  13

 .10/9/2016والجزيرة.نت،  ؛22/9/2016، الحياةو ؛8/9/2016، الجديدة
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وأعلنت كل قررت محكمة العدل العليا إجراء االنتخابات المحلية في الضفة فقط،  ،3/10/2016وفي 

قدمة في خطوة قد بدت مو  لقرار.ل ارفضه والجهاد، والجبهتين الشعبية الديموقراطيةحماس من حركتي 

عدة مجالس بلدية في الضفة  ،1/11/2016إلجراء االنتخابات المحلية؛ حلت حكومة الحمد هللا في 

الغربية، وصادقت على تشكيل لجان لتقوم بمهام مجالس تلك الهيئات المحلية المنحلة، إلى حين إجراء 

والجهاد، والجبهة  ، في الضفة فقط، والتي قاطعتها حماس،31/5/2017في ، التي انعقدت 14االنتخابات

 هيئة محلية 181 فوز باإلضافة إلى هيئة محلية. 145في  %53.4القتراع انسبة  بلغت وقد. 15الشعبية

فقد قطاع غزة  أما، 29/7/2017 فيهيئة محلية في الضفة  66لـ التكميلية وجرت االنتخابات  بالتزكية.

إلى حين توفر الظروف ؛ 14/10/2017 جرى تأجيل االنتخابات المحلية التي كان مقرر عقدها في

 .16المناسبة

مكونة مبادرة ، 21/10/2016في ، لحركة الجهاد رمضان عبد هللا العام األمينمن جهة أخرى، طرح 

تبدأ بإعالن الرئيس عباس إلغاء للخروج من المأزق الذي تعيشه القضية الفلسطينية، نقاط  عشرمن 

إعالن المرحلة التي يعيشها و  "،إسرائيلـ"، وسحب االعتراف بإعادة بناء منظمة التحرير، و "اتفاق أوسلو"

وإعادة االعتبار للمقاومة وتعزيز  ،الشعب الفلسطيني بأنها ما زالت "مرحلة تحرر وطني من االحتالل

بصياغة برنامج وطني لتعزيز صمود الشعب وثباته على  عبد هللا وطالب وتطوير انتفاضة القدس".

لبرنامج كذلك الدعوة لـ"إطالق حوار وطني شامل" بين كل مكونات الشعب تحمل بنود ا، كما األرض

لدعم كل متطلبات التحول نحو المسار الجديد، وكذلك إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة وصياغة برنامج 

 .17وطني جديد

                                                           
 فلسطين أون الين،و  موقع حركة حماس،، و موقع لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينيةللمزيد انظر: وكالة وفا، و  14

 .1/11/2016ووكالة وفا،  ؛3/10/2016

الجبهة الشعبية ؛ وموقع 1/3/2017ن الين، فلسطين أو ؛ و 28/2/2017، موقع حركة حماسو  ،وكالة وفاللمزيد انظر:  15
 .13/3/2017لتحرير فلسطين، 

، المركز الفلسطيني لإلعالمو  ،وكالة وفا؛ و 14/5/2017 ،فلسطين - لجنة االنتخابات المركزيةموقع للمزيد انظر:  16
  .11/7/2017، وكالة وفا؛ و 30/5/2017

 .22/10/2016، الحياة 17
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اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني وفي محاولة لترطيب األجواء الداخلية الفلسطينية عقدت 

 رئيس المجلس سليم برئاسة ،11/1/2017و 10الفلسطينية في بيروت يومي  السفارةات في اجتماع

 وقوات ،والجهاد ،بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية، واألمناء العامين للفصائل، وحماس ،الزعنون 

على ضرورة عقد مجلس وطني يضم  اللجنةتوافقت  وقد العامة. القيادة -الشعبية  والجبهة الصاعقة،

، فإن من خالل االنتخاب 2011، واتفاق المصالحة 2005إلعالن القاهرة  القوى الفلسطينية كاّفة وفقاً 

 ،توحيد المؤسساتو المجتمعون على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، اتفق و  .تعذر فالتوافق

ودعت . نيوالعمل من أجل إجراء انتخابات الرئاسة والمجلسين التشريعي والوط ،واستكمال إعمار غزة

اللجنة الرئيس عباس "إلى البدء فورًا بالمشاورات مع القوى السياسية كافة من أجل التوافق على تشكيل 

ن تعقد أو  ،تواصل اللجنة التحضيرية عملها أنكما اتفق المجتمعون على . حكومة الوحدة الوطنية"

المجلس الوطني. وطلبت اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري بمشاركة القوى الفلسطينية كاّفة لحين انعقاد 

 .18استكمال اإلجراءات الضرورية إلنجاز نظام انتخابات المجلس الوطني الزعنون من 

 ق عقد اجتماع جديد للجنة التحضيرية.اعأ على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة غير أن الخالف 

 ،مركزي للمنظمةجلسة للمجلس الوطني النتخاب لجنة تنفيذية ومجلس  عقد هاحماس رفضوأعلنت 

الجبهة و  حركة الجهاد رفضتكما . قبل تجديد المجلس الوطني والمصادقة على برنامجها السياسي

منظمة مواصلة المشاورات لعقد القررت تنفيذية  12/8/2017وفي الشعبية عقد المجلس في رام هللا. 

برفض المشاركة في  في حال استمرت حماس والجهاد اإلسالميو  ،المجلس الوطني بأسرع وقت ُممكن

 سبل الذهاب لعقد الجلسة متجاوزين العقبات. تبحثإيجاد صيغة  إلىجلسة المجلس، فإنه سُيصار 

لطلب الفصائل  عقد دورة جديدة للمجلس الوطني، نظراً تُ  مل 2017وحتى منتصف تشرين األول/ أكتوبر 

 .19بالمشاركة اسحم إقناعمواصلة المشاورات المتعلقة بعقد جلسة المجلس والعمل على 

المؤتمر الشعبي "تمت الدعوة لـتشارف على اقتحام المشهد الفلسطيني حين  جديدةوبدا أن أزمة 

ستة والذي ُعقد بمشاركة  ،في مدينة إسطنبول التركية 26/2/2017–25الفترة  خاللفلسطينيي الخارج" ل

ببرنامج المقاومة والميثاق القومي  "الوحدة على قاعدة االلتزام، وشدد بيانه الختامي على آالف فلسطيني
                                                           

 .5/1/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، ؛ و 4/1/2017موقع حركة حماس، ؛ 11/1/2017-10و 1 ،وكالة وفاللمزيد انظر:  18

؛ والمركز 12/8/2017 ،وكالة وفا؛ و 10/8/2017، وكالة األناضول؛ و 6/3/2017، القدس العربيللمزيد انظر:  19
 .16/8/2017-15، الحياة؛ و15/8/2017الفلسطيني لإلعالم، 
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رئيس األمانة العامة للمؤتمر منير وبالرغم من إعالن  ".1968، والوطني الفلسطيني العام 1964العام 

إلى إعادة تشكيلها  وإنماعن منظمة التحرير الفلسطينية،  ال يسعى إلى أن يكون بديالً "ن المؤتمر أ شفيق

عن وحدة  "خروجاً مقاطعة المؤتمر، ألنه  تحرير وحركة فتح إلىت كل من منظمة الدع، فقد وبنائها"

 .20إلى مواجهة كل من يحاول المساس بمنظمة التحريرو  ،الصف الفلسطيني"

 

 وإسالمية وتوقيع اتفاق القاهرة:  عربيةمبادرات 

حركتي فتح وحماس،  بينفي عملية تقريب وجهات النظر  مهماً لعبت كل من مصر وقطر وتركيا دورًا 

، عقدت حركتا فتح وحماس 2016لوصول إلى تحقيق المصالحة الوطنية، ففي كانون الثاني/ يناير ل

 الطرفان صاغتباعًا في العاصمة القطرية الدوحة والعاصمة التركية أنقرة، حيث لقاءات غير رسمية 

وحدة وطنية  "ورقة غير رسمية تشكل برنامجًا سياسيًا ونضاليًا للمرحلة المقبلة، وتتيح تشكيل حكومة

 .21تحّضر إلجراء انتخابات عامة قريبة"

، لقاءات بين فتح 8/2/2016–7الدوحة يومي تطورت هذه اللقاءات لتصبح برعاية قطرية، حيث شهدت 

 وبدا أن، ومعالجة العقبات التي حالت دون تحقيقها ،وذلك للبحث في آليات تطبيق المصالحة، وحماس

أكد عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، أن وقد  .دإلى تصور عملي محد توصلوا الجميع

 الشرط األساسي لنجاح المصالحة الوطنية هو عزل الضغوط الخارجية عن االتفاق الفلسطيني، مشدداً 

  .22رئيس عباسالعلى أن قرار تطبيق المصالحة بيد 

المصالحة، وقد حّمل  بيقتطلم يكتب النجاح خالل هذه الجولة في الوصول إلى صياغة موحدة آلليات 

نائب أمين سر اللجنة المركزية كل طرف مسؤولية فشل الحوار إلى الطرف األخر. وفي هذا السياق، قال 

مستوى التأسيس إلنهاء  إلىما وصلنا في فتح ال يرتقي  أنعتقد أ " :لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب

فتح بإدارة ظهرها لجهود تحقيق حركة ، صالح البردويلالقيادي في حماس اتهم فيما  ".االنقسام

إال أن المجلس الثوري لفتح، والذي انعقد  المصالحة الوطنية، محماًل عباس المسؤولية الكاملة عن ذلك.

                                                           
 .1/3/2017و 21/2/2017 كالة وفا،و و  ؛1/3/2017و 26/2/2017األناضول،  وكالة؛ و 25/2/2017قدس برس،  20

 29/1/2016، الحياة 21
 .11/2/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، و  ؛8/2/2016حركة حماس، موقع وكالة وفا، و للمزيد انظر:  22
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ن أشار إلى أضرورة إعطاء حوارات الدوحة الفرصة الكافية للنجاح، و  ، أكد2016في آذار/ مارس 

 .23غزة"ل خيارات أخرى الستعادة استمرار مماطلة حماس، يدفع الحركة بتفعي"

 (2016)الذي ظهرت بوادره منذ ربيع انعكس التحسن التدريجي على العالقة بين مصر وحماس 

وقد كان ملف سيناء األمني الركيزة األساسية التي أدت إلى  .إيجابيًا على ملف المصالحة الفلسطينية

تحول في العالقات، حيث قامت قيادات من بداية ال 2016تطور العالقة بين الطرفين. وقد شهدت سنة 

ناقش وفد من حماس مع  ،12/3/2016الصف األول في حماس، بزيارات متكررة إلى القاهرة. ففي 

المصرية في القاهرة، ملفات متعددة في مقدمتها ملف األمن في صحراء سيناء،  في المخابراتمسؤولين 

ثّم تكررت  رفح.لف المصالحة الفلسطينية، ومعبر وعملية ضبط الحدود مع قطاع غزة، باإلضافة إلى م

فيما  لالستجابة للمطالب المصرية هاالحركة على استعدادالزيارات لوفود حماس إلى القاهرة، وأكدت 

أبدت مصر نيتها في  وفي المقابل، .يتعلق بحفظ الحدود، وأال يكون القطاع مصدرًا ألي مخاطر أمنية

، 17/5/2016السيسي، في عبد الفتاح  رئيسها، حيث طالب تحريك ملف المصالحة الفلسطينية

ربط بين رفع  وزير خارجية مصر سامح شكري الخالفات. غير أن لفلسطينيين بتوحيد الصف وتجنب ا

وعلى الرغم  .24بضرورة استعادة السلطة لدورها وسيطرتها على معابر القطاع الحصار عن قطاع غزة

ظروف لم تكن وصلت في تلك الفترة، إلى مرحلة النضوج إلنهاء ، إال أن الهذه البوادر المصريةمن 

 ملف االنقسام.

، غير أن هذه 26/3/2016عقد جولة حوارية ثالثة بين فتح وحماس في في المقابل شهدت الدوحة 

عقبتين تتعلقان بالبرنامج السياسي لحكومة إلى نتيجة إيجابية؛ بسبب  تؤدِّّ الجولة من المباحثات لم 

في  القياديكشف وقد  وطنية، وآليات دمج موظفي حكومة حماس المقالة السابقة في غزة.الوحدة ال

االعتراض في اجتماع بعد "أن فتح تراجعت عن المصالحة  ،26/5/2016، في حماس أسامة حمدان

ة حّمل مسؤوليالقواسمي،  ةالمتحّدث باسم فتح أسام لكن التوافق عليه". اللجنة المركزية لفتح على ما تمّ 

 .25""غير جاهزة بعد للوحدة الوطنيةبأنها  اتهمهاالفشل لحماس حيث 
                                                           

 .5/3/2016 األيام،؛ و25/2/2016نت، .الرسالة؛ و 24/2/2016، القدسللمزيد انظر:  23

وكالة وفا، و  ؛18/5/2016 السفير،، واألهرامو ؛30/3/2016، المصري اليومو ؛12/3/2016الجزيرة.نت، مزيد انظر: لل 24
29/6/2016. 

 .19/6/2016، األيام، و48عرب و  ؛7/5/22016العربي الجديد، ؛ و 28/3/2016، القدسو ؛27/3/2016، عكاظللمزيد انظر:  25
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استمرت جهود قطر إلتمام المصالحة، حيث شهدت الدوحة جولة رابعة من الحوار بين فتح 

. لم يختلف مصير هذه الجولة عن مصير سابقاتها حيث انتهت إلى 14/6/2016وحماس، ُعقدت في 

فتح المسؤولية  حركة، 18/6/2017، في كة حماس سامي أبو زهري المتحدث باسم حر  حّملالفشل، وقد 

، في العديد من الملفات االتفاق عليه سابقاً  عّما تمّ بالتراجع  فتح متهماً عن فشل لقاءات المصالحة 

 .26وتفعيل المجلس التشريعي" خصوصًا فيما يتعلق بملف الموظفين في غزة،

، في المركزية لحركة فتح وعضو وفد الحركة للحوارجبريل الرجوب، عضو اللجنة في المقابل قلل 

 ، مركزا على ضرورة تشكيلوتفعيل المجلس التشريعي الموظفين من أهمية الحديث عن 18/6/2016

 .27انتخابات بعد ثالثة أشهرإجراء و وحدة وطنية حكومة 

كل  ،27/10/2016وفي محاولة قطرية إلعطاء دفعة جديدة لملف المصالحة، جمعت الدوحة في 

، وقد أكد وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني من عباس ومشعل خالل غداء أقامه

عباس وجوب تحقيق المصالحة الوطنية، وإزالة  طرفين الحوار على أهمية إتمام المصالحة؛ حيث أكد

قيادة  قالت حماس إن، و من خالل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء االنتخابات ،أسباب االنقسام

وأكدت على التمسك بمبدأ  الحركة عرضت خالل اللقاء مع عباس رؤية متكاملة لتحقيق المصالحة.

الشراكة الوطنية في مختلف المواقع والمسؤوليات والقرار، من خالل حكومة الوحدة الوطنية، والمجلس 

لمصالحة بين كشف موسى أبو مرزوق أن حوارات ا، 15/11/2016وفي  التشريعي، ومنظمة التحرير.

مع  فتح وحماس قد توقفت، وأن عباس أصر على شروطه لتحقيق المصالحة، خالل لقائه في الدوحة

 .28قيادة حماس

لدفع  ،مليون دوالر 31 منحةوقد حاولت قطر دعم مسار المصالحة من خالل تقديم منحة لدفع 

االنقسام، ُتصرف بعد  لموظفين الذين عينتهم حماس، مخصصة ل2016شهر تموز/ يوليو رواتب 

23,800للموظفين المدنيين فقط البالغ عددهم 
29. 

                                                           

 .18/6/0162مركز الفلسطيني لإلعالم، ال؛ و 13/6/2016، الشرق للمزيد انظر:  26
 .19/6/2016، األيام 27
 .16/11/2016 ،والعربي الجديد ؛27/10/2016وكالة وفا، وموقع حركة حماس، للمزيد انظر:  28

 .3/8/2016، الحياة 29
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تواصـلت عمليـة انفـراج العالقـات بـين مصـر وحمـاس؛ مـا عكـس إيجابـًا علـى تسـريع  2017وفي سنة 

 نائـب رئـيس المكتـب السياسـي وقائـد حمـاس فـي غـزة عقـدالمضي في ملف المصـالحة الفلسـطينية؛ حيـث 

بحـث خاللـه  ،23/1/2017، فـي مخابرات العامة المصرية اللـواء خالـد فـوزي مع مدير ال إسماعيل هنية لقاءً 

 .30المصالحةمستقبل العالقات مع مصر خالل المرحلة المقبلة، إضافة إلى ملف 

 

 اللجنة اإلدارية وإجراءات عباس:

حماس في  نواب أقربعدما  2017في آذار/ مارس  دورًا جديداً الفلسطينية الداخلية  األزمةدخلت 

التعديالت التي أجروها على قانون اللجنة اإلدارية التي ستوكل لها مهام ، 16/3/2017في  ،ع غزةقطا

قال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد ، و الحكومية في القطاع المؤسساتإدارة 

حكومة الحمد هللا تخلي  بحر إن اللجنة اإلدارية مؤقتة، بهدف تسيير األعمال وخدمة المواطنين في ظلّ 

سُتحل تلقائيًا فور قيام الحكومة موسى أبو مزروق إلى أن اللجنة  وأشار .عن مهامها المنوطة بها

جراءات اإل من، عددًا 27/4/2017السلطة على القرار؛ حيث اتخذت في وردت  بالتزاماتها وواجباتها.

رباء في قطاع غزة من فاتورة شملت الطلب إلى الجانب اإلسرائيلي وقف خصم أثمان استهالك الكه

من دفع  قطاع غزة يعفي سكانبقانون  قراراً  ،6/5/2017، في عباسالرئيس أصدر كما  المقاصة.

 .31الضرائب ورسوم الخدمات

صرف عالوات طبيعة العمل لموظفي القطاع  ،4/4/2017كما أوقفت حكومة الحمد هللا في 

يب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في نقكما أحالت السلطة، بحسب  العام في قطاع غزة.

، 4/6/2017وفي  التقاعد المبكر. إلىموظف عسكري  ألف 11 قرابة الـقطاع غزة عارف أبو جراد، 

 في قطاع غزة موظفاً  6,145 أحالت ،4/7/2017، وفي محرراً  أسيراً  277دفع رواتب  السلطةأوقفت 

ًا من نواب كتلة التغيير واإلصالح في الضفة الغربية نائب 37قطعت رواتب و  إلى التقاعد المبكر.

 قطعأن  التشريعي نائب رئيس المجلس بحرأحمد ورأى  ، بشكل رسمي.2017 يونيو /لشهر حزيران

                                                           
 .24/1/2017، القدس العربي 30

وكالة وفا، و موقع حركة حماس، و ؛ 21/3/2017فلسطين أون الين، و  ؛17/3/2017، القدس العربيللمزيد انظر:  31
  .6/5/2017 اإلخبارية،وكالة فلسطين اليوم و ، وكالة وفا؛ و 5/5/2017، األيامو ؛28/4/2017، الحياةو ؛12/4/2017
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للقانون األساسي الفلسطيني بهدف  تشكل تقويضاً  ،في الضفة رواتب نواب كتلة حماسعباس ل

اإلجراء بمثابة إعالن حرب على وعّد  اسي الفلسطيني.تعطيل المجلس التشريعي والتفرد بالقرار السي

المحررين المقطوعة  األسرى قرر عباس إعادة رواتب ، 14/8/2017وفي  المجلس التشريعي ونوابه.

السماح لموظفي قطاع الصحة والتعليم ، 26/8/2017، في الحمد هللا ، كما قرررواتبهم بالضفة فقط

ي قطاع غزة االستمرار بالعمل في وزاراتهم من أجل ضمان تقديم ف للتقاعد مؤخراً  إحالتهم الذين تمّ 

 .32الخدمات للمواطنين في القطاع"

القدرة، في  أشرف غزة قطاع في الصحة وزارة باسم الناطق ونتيجة إلجراءات السلطة، ذكر

القطاع. وقال  مستشفيات األساسية نفذت في الطبية والمستهلكات األدوية من %40 ، أن10/9/2017

مريض بحاجة إلى السفر  3,000هللا، كما أن  رام في السلطة إجراءات بسبب مريضًا توفوا 30 إن

 .33أو إلى مصر الستكمال رحلتهم العالجية ،1948إلى الداخل الفلسطيني المحتل سنة  العاجل

 بأكثر من ربع الكميةإمدادات الكهرباء لقطاع غزة  بخفض في حزيران/ يونيو "إسرائيل"بدأت كما 

وزير المجلس  ،محمد اشتيةكما رفض  .بعد أن قلصت السلطة الفلسطينية ما تدفعه ثمنًا للكهرباء

 السوالر التي قدمتها مصر من خالل توريد التسهيالت ،بكدار – واإلعماراالقتصادي الفلسطيني للتنمية 

دحالن محمد مع حماس  مصر من جهة، وتفاهمات حماس مع تفاهمات على المصري للقطاع، بناء

 .34من جهة أخرى 

تطـــورت العالقـــات ونشـــطت االتصـــاالت بـــين محمـــد دحـــالن وحركـــة حمـــاس فـــي وفـــي هـــذه األجـــواء، 

وقد رغبـت الحركـة  .فيها دور أساسي، حيث ُعقدت لقاءات في القاهرة كان لمصر 2017حزيران/ يونيو 

                                                           
 4/6/2017 ،وكالة سماو  ؛16/5/2017؛ والرسالة.نت، 26/8/2017و 4/7/2017و 4/4/2017 ،وكالة وفاللمزيد انظر:  32

 ؛ وفلسطين أون الين،10/7/2017والجزيرة.نت،  ؛9/7/2017 ،العربي الجديدو  ،لفلسطيني لإلعالمالمركز او  ؛16/7/2017و
15/8/2017. 

، فيس بوكصفحة وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الرسمية، و  ؛20/8/2017فلسطين أون الين، للمزيد انظر:  33
 ، انظر:10/9/2017

https://www.facebook.com/MOHGaza1994/?hc_ref=ARQ7AxF89-

SEb9WXt0kh4ysezoc8XM9rb_GhAjTfhosqr2rAS2MWzpQ-s_sypg4L4kc&fref=nf 
 ،وكالة صفا؛ و 21/6/2017، الشرق األوسط؛ و20/6/2017، الحياة؛ و12/6/2017، الجديدالعربي للمزيد انظر:  34

 .Yedioth Ahronoth newspaper, 12/6/2017وانظر أيضًا: . 10/7/2017
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ازديــاد الضــغوط  بعــد قطــاع غــزة،فــّك الحصــار عــن فــي  انفــراج حقيقــي مــن خــالل هــذه اللقــاءات تحقيــق

تركـزت علـى ثـالث  الزهار إن التفاهمات مع دحالن محمود وقال واإلجراءات العقابية من طرف عباس.

ـــة التكافـــل  ،قضـــايا ـــة، وتفعيـــل لجن ـــف المصـــالحة المجتمعي ـــس التشـــريعي، وإنجـــاز مل ـــل المجل وهـــي تفعي

مجلـس التشـريعي فـي غـزة خالل مشاركته في جلسـة ال ،قال دحالنو  الوطني اإلسالمي ومشاريع الفقراء.

غزة  ألهل األملفي حماس قد تمكننا من إعادة  اإلخوةمع  مشتركة"بذلنا جهودًا  :الفيديو كونفرانسعبر 

، بقيــادة دحــالن، بــرزت قضــية اإلصــالحي" فــتح "تيــاروخــالل جــوالت الحــوار بــين حمــاس و .35"األبطــال

نهـم إاإلصـالحي"،  فتح ن قيادات "تيارم ،10/8/2017في  قال سفيان أبو زايدةتشغيل معبر رفح، حيث 

إلــى أن ذلــك ســينتج عنــه فــتح معبــر رفــح  مشــيراً  ،ينظــرون بإيجابيــة لتطــور العالقــات مــع مصــر مــؤخراً 

 .36بشكل أفضل من السابق

وقد أثـارت هـذه االتصـاالت قلقـًا كبيـرًا لـدى عبـاس وقيـادة فـتح، التـي خشـيت أن يسـتخدم دحـالن غـزة 

فوذه فـي فـتح وفـي الـداخل الفلسـطيني. كمـا أثـارت موجـة مـن االعتراضـات فـي مدخاًل لمحاولة استعادة ن

داخل حماس نفسها، التي تنظر قطاعـات واسـعة منهـا بشـكل سـلبي جـدًا إلـى دحـالن ودوره فـي االنقسـام 

الفلسطيني، وبسبب عدائه لتيارات اإلسالم السياسي في الوطن العربي وسعيه إلى قمعها وإفشالها. غيـر 

اس لتطويــق األمــر مــن خــالل تواصــله مــع القيــادة المصــرية، وضــبط حمــاس لتواصــلها مــع أن ســعي عبــ

تيار دحالن دون اللقاء الشخصي به، وعدم إحداث تيار دحـالن فرقـًا حقيقيـًا فيمـا يتعلـق بتخفيـف معانـاة 

غزة وفك الحصار عنها، أدى إلى تراجع حرارة التواصـل مـع دحـالن، وعـودة التواصـل بـين قيـادة حمـاس 

 عباس من جديد؛ خصوصًا مع رغبة المصريين بإحداث اختراق حقيقي في ملف المصالحة.و 

 

 

 

 

                                                           
 .27/7/2017، القدسو؛ 14/7/2017و 13/6/2017، الغد؛ و13/6/2017و 10/6/2017 وكالة سما،: للمزيد انظر 35
 .10/8/2017، القدس 36
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 : 2017/ أكتوبر اتفاق القاهرة تشرين األول

طــــــرح مبــــــادرة إلنهــــــاء االنقســــــام المصــــــري أن الــــــرئيس  ،6/8/2017، فــــــي الحيــــــاةصــــــحيفة  ونشــــــرت

كــاًل مــن عبــاس وحمــاس وافقــا وأن  ،9/7/2017خــالل لقائــه الــرئيس عبــاس فــي القــاهرة فــي  الفلســطيني،

 .37قديمة – مبادرة بديلة رفضتها الحركة باعتبارها جديدة عباسعليها، قبل أن يطرح 

وفــد مــن  ،15/9/2017إلــى القــاهرة فــي  وصــلوفــي مؤشــر إلــى حصــول تقــدم فــي ملــف المصــالحة، 

وفـد مـن ع وجـود تزامن ذلك مـ .، لبحث لملف المصالحةحمدعزام األيرأسه اللجنة المركزية لفتح  أعضاء

وقــد بــدأت بــوادر  تطــورات المصــالحة. بقيــادة إســماعيل هنيــة مــن أجــل بحــث آخــرفــي القــاهرة،  حمــاس

التــي  حــل اللجنــة اإلداريــة فــي قطــاع غــزة،ب ،17/9/2017فــي  حمــاس، االنفــراج فــي هــذا الملــف مــع قيــام

ارســة مهامهــا والقيــام داعيــًة حكومــة الوفــاق للقــدوم إلــى قطــاع غــزة؛ لمم ،16/3/2017كانــت شــكلتها فــي 

 وملحقاتهــا. 2011حــول آليــات تنفيــذ اتفــاق القــاهرة  لالتفــاقاســتعداد الحركــة ، مؤكــدة علــى بواجباتهــا فــوراً 

نــه مســتعد بمــا تــّم التوصــل إليــه مــن أجــل إنهــاء االنقســام الفلســطيني، وأعلــن أ دحــالنومــن جهتــه، رحــب 

 .38لعب أبو مازن ووقتما يريد نحن جاهزون"الكرة في م، "وقال لتوحيد حركة فتح.عباس للمصالحة مع 

إلى قطاع غزة، في إطار تكليل جهود القاهرة وإتمام  وفد أمني مصري ، وصل 1/10/2017وفي 

على اتفاق المصالحة  وقع وفدا حركتي فتح وحماس رسمياً ، 12/10/2017وفي  تفاهمات المصالحة.

نائب رئيس عزام األحمد، و  ورئيس وفد فتح ،في القاهرة، بحضور وزير المخابرات المصرية خالد فوزي 

أن  العاروري وأكد  .المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وفد حماس إلى القاهرة صالح العاروري 

، مبينًا أنهم لم يعقدوا اتفاقات 2011 سنةالحركتين ملتزمتان باتفاقيات المصالحة التي وقعت في القاهرة 

االتفاق الكامل على مفهوم تمكين الحكومة وعودة الشرعية  عزام األحمد، إنه تمّ أكد كما  جديدة.

وأعلن أنه  كذلك اإلشراف الكامل على إدارة المعابر كافة.، الفلسطينية، للعمل بشكل طبيعي في غزة

 . 39سيتم نشر حرس الرئاسة على امتداد الحدود المصرية

                                                           

 .6/8/2017ووكالة وفا، وقدس برس، ، الحياة 37

 .4/10/2017، رويترزو  ؛17/9/2017موقع حركة حماس، و  ؛15/9/2017، القدسللمزيد انظر:  38

؛ وموقع حركة حماس، 10/10/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمو  ؛2/10/2017، الشرق األوسطللمزيد انظر:  39
 .12/10/2017ووكالة وفا، 
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وعلى الرغم من قرار قطاع غزة،  لقد كان وقع إجراءات عباس والسلطة في رام هللا قاسيًا جدًا على

، لم تقم السلطة 12/10/2017حماس حّل اللجنة اإلدارية في قطاع غزة، وتوقيع اتفاق المصالحة في 

وبدا أنها تتعامل كمنتصر، ورأت أن الفلسطينية بإيقاف اإلجراءات التي اتخذتها بحّق قطاع غزة، 

على غير وبالتالي، علن عباس أنه  وط.مبادرات حماس تجاه المصالحة كانت تحت وقع هذه الضغ

ن اإلجراءات األخيرة أوأوضح  غزة. عجلة من أمره في رفع اإلجراءات العقابية األخيرة التي اتخذها ضدّ 

كما لم  لن ترفع قبل أن تتمكن الحكومة من استالم المعابر والوزارات واألجهزة األمنية بشكل كامل.

 .40عن قطاع غزة ابيةالعقاإلجراءات رفع  لوطنيا تأجيل حكومة الوفاقأعلنت الحكومة 

للجنة اجتماع ا بحث رفع العقوبات عن قطاع غزة، خالل تجلى ذلك أيضًا في تجاهل حركة فتحكما 

، على الرغم من ترحيبه باتفاق المصالحة. كما انعكس األمر ذاته 15/10/2017في حركة لالمركزية ل

إنهاء  نجاحلاالختبار الجدي  الذي شدد على أنالشيخ،  ح حسينفتعضو اللجنة المركزية لفي تصريح 

ولم تعجب عملية المماطلة في  االنقسام، هو التمكين الجدي والشامل والكامل للحكومة كما في الضفة.

أهلنا في غزة  إلغاء إجراءاته التعسفية ضدّ عدم  حماسرفع العقوبات الفصائل الفلسطينية، وقد رأت 

 .41غير مبرر

 2016 تيخالل سن في الضفة الغربية لم تتوقف أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، من جهة أخرى 

 تمّ  من عددأن ذكرت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا و  .عن مالحقة النشطاء 2017و

لمنظمة لبين تقرير كما  .2016خالل سنة فلسطينيًا مواطنًا  2,214 في الضفة بلغاعتقالهم واستدعاؤهم 

7201سنة من  األولالشهور التسعة  خاللفلسطينيًا  1,011قامت باعتقال  الضفةأن أجهزة  انفسه
42. 

 

 مبادرات دولية: 

على الصعيد الدولي، ظهر تحرك سويسري من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، بحسب ما أعلن 

ألوروبية ، وقد عرضت سويسرا وبعض الدول ا25/4/2016عنه القيادي في فتح عزام األحمد في 

                                                           
 .3/10/2017، فلسطين أون الين، والجزيرة.نت، و وكالة وفاو  ،48عرب للمزيد انظر:  40
 .17/10/2017، الحياةو، األيامو ؛15/10/2017وكالة وفا، للمزيد انظر:  41

 .موقع المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا؛ و 4/2/2017موقع حركة حماس، للمزيد انظر:  42



 

75 

المساعدة من أجل حّل قضية موظفي قطاع غزة الذين تّم تعيينهم من قبل حماس في األجهزة الحكومية 

إن السفير السويسري لدى  قال إسماعيل هنية. و2007في غزة بعد سيطرتها على القطاع منتصف 

المصالحة الفلسطينية  ، أبلغه بنية بالده عقد مؤتمر حولPaul Garnierغارنييه  السلطة الفلسطينية بول

 .43الداخلية

دمج  إلىملخص الورقة السويسرية الهادفة يل شعث إن قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبو 

الموظفين المدنيين في قطاع غزة يكمن بـ"تخفيض الكلفة المالية لعمل الجهاز الحكومي، من خالل رزمة 

ورزمة عروض تأمين ودفع إضافي  2007ما قبل عروض تقاعد مبكر، ودفع إضافي لمرة واحدة لموظفي 

 .44"2007لمرة واحدة، لمستخدمين جرى تعيينهم بعد يونيو 

فتح ، تحت رعاية الدولة الروسية، حيث عقدت 13/1/2017كما كان هناك جولة من الحوار في 

 ثةاستمرت ثال سلسلة من االجتماعات في موسكو، أخرى  وفصائل فلسطينية اإلسالميوحماس والجهاد 

 لتشكيل حكومة وموسى أبو مرزوق عن بدء مشاورات عزام األحمدحيث تّم اإلعالن من قبل . أيام

 .45اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني وتنظيم انتخابات تشريعية، يعقبها عقد وحدة وطنية
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