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وحدة تحليل السياسات

*

المصالحة الفلسطينية :دوافعها
وآفاقها

يناقــش هــذا التحليل الــذي أعدته وحــدة تحليل السياســات بالمركز العربي لألبحاث ودراســة
السياسات التفسيرات والتحليالت بشأن ظروف المصالحة الفلسطينية وسياقاتها .ويتناول
األســئلة التــي ُ
طرحــت حول األســباب التــي دفعــت التنظيمين السياســيين الفلســطينيين
األكبر إلى إنهاء حالة االنقسام المرير المزمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة في هذا الوقت
تحديــدا .ويتســاءل هــل ســتنجح المصالحة هــذه المــرة ،بعد أن فشــلت المحاوالت الســابقة
ً
ً
جميعا؟ كما يتساءل أيضا ،لماذا قررت السلطة الفلسطينية أن تتحدى اإلرادتين اإلسرائيلية
ً
واألميركية وأن تمضي في المصالحة؟ وما هي آفاق الوضع الجديد الناشئ واحتماالته؟
* وحدة تحليل السياسات يف املركز العريب لالبحاث ودراسة السياسات.
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أعلنت حركتا فتح وحامس يف  23نيسان /أبريل  2014عن اتفاق
إلنهاء حالة االنقسام السيايس الفلسطيني ،والبدء بإجراءات تشكيل
حكومة وحدة وطنية خالل خمسة أسابيع بقيادة الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،وتحديد مواعيد االنتخابات الترشيعية والرئاسية بعد
ستة أشهر من تشكيل الحكومة .ويقع عىل عاتق تلك الحكومة
معالجة قضايا املعتقلني السياسيني وإعادة تفعيل عمل املجلس
الترشيعي واملصالحة املجتمعية عىل أساس اتفاق القاهرة لعام 2011
وإعالن الدوحة لعام  .2012وفيام رحبت دول عربية وأجنبية عديدة
بالقرار((( ،رشعت حكومة بنيامني نتنياهو باتخاذ إجراءات عقابية
خيتها بني امليض يف املصالحة مع
تجاه السلطة الفلسطينية بعد أن ّ
حامس أو "السالم" مع إرسائيل ،أما الواليات املتحدة فاعتربت القرار
بأنّه "مخيب لآلمال" ويعقّد الجهود الجارية لتحريك عملية السالم.
وح ّمل الرئيس األمرييك باراك أوباما عملية املصالحة الفلسطينية
مسؤولية توقف املفاوضات.
وفيام تتفاوت التفسريات والتحليالت بشأن ظــروف املصالحة
وسياقاتها ،طُرحت أسئلة حول األسباب التي دفعت التنظيمني
السياسيني الفلسطينيني األكرب إىل إنهاء حالة االنقسام املرير املزمن
بني الضفة الغربية وقطاع غزة يف هذا الوقت تحدي ًدا ،وهل ستنجح
املصالحة هذه املرة ،بعد أن فشلت املحاوالت السابقة جمي ًعا؟ وملاذا
قررت السلطة الفلسطينية أن تتحدى اإلرادتني اإلرسائيلية واألمريكية
وأن متيض يف املصالحة؟ وما هي آفــاق الوضع الجديد الناشئ
واحتامالته؟

العدد ٨
نيسان  /أبريل 2014

ويف حني تراجع الدعم اإليراين منذ منتصف عام  2012بصورة واضحة
بسبب موقف الحركة من الثورة السورية ،قامت الحكومة املرصية
بعد االنقالب بتدمري  %90من األنفاق الواصلة بني قطاع غزة وسيناء،
والتي كانت تعد رشيان الحياة الرئيس بالنسبة إىل القطاع؛ ما
مست النشاطات
تس ّبب بخسائر مبارشة تق ّدر بـ  500مليون دوالر ّ
االقتصادية كافة خالل النصف الثاين من عام  .(((2013وقد أدى ذلك
إىل تأخر رصف رواتب نحو  50ألف موظف عمومي بفاتورة شهرية
تبلغ حوايل  37مليون دوالر شهريًا ،فيام ارتفعت نسبة البطالة ألكرث
من  %30يف الربع األخري من عام .(((2013

الســلطة الفلســطينية" :مأزق"
المفاوضات
مع رفضها اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األرسى الفلسطينيني البالغ
عددهم  30أس ًريا 14 ،منهم من داخل الخط األخرض ،تكون إرسائيل
قد أطاحت مطلب السلطة الفلسطينية الثالث ،والذي شكّل غطاء
لقبول األخرية استئناف املفاوضات ،ووضعتها يف موقف سيايس
صعب((( .وقد ربطت إرسائيل بشكل غري رسمي موافقتها إلطالق
رساح هؤالء األرسى بقبول الجانب الفلسطيني متديد املفاوضات والتي
يفرتض أن تنتهي مدتها مبوجب االتفاق األصيل يف  29نيسان /أبريل
 ،2014وذلك من دون أن تلبي رشط تجميد االستيطان .ويف الوقت
نفسه ،أعلنت إرسائيل عن مخطط لبناء  700وحدة سكنية استيطانية
جديدة يف القدس الرشقية املحتلة .وقد أوصلت املواقف اإلرسائيلية

حماس" :مأزق" الحصار
متر حكومة حامس يف قطاع غزة بأزمة مالية خانقة ناتجة من تزامن
جملة من الظروف املحلية واإلقليمية التي أث ّرت سلب ًيا يف قدراتها
عىل إدارة الوضع املعييش لسكان قطاع غزة .فقد فُرضت عىل الحركة
حالة حصار وعزلة إقليمية ودولية ،زادت حدتها بعد انقالب  3متوز/
يوليو  2013يف مرص والعداء املتصاعد لإلخوان املسلمني يف عدد من
الدول العربية.

 1عىل املستوى العريب ،رحبت جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج
العربية وكل من مرص وتونس وقطر باتفاق املصالحة .أما دوليًا ،فقد رحبت األمم املتحدة
وكل من فرنسا تركيا وروسيا والصني باملصالحة أيضً ا ،فيام ربط االتحاد األورويب بني املصالحة
ورضورة امليض باملفاوضات.

" 2نظرة عىل االقتصاد يف غزة عام  ،"2013موقع وزارة الشؤون الخارجية (غزة) 9 ،كانون
الثاين /يناير  ،2014انظر:
_http://www.mofa.ps/new/index.php?option=com
content&view=article&id=1297:-2013&catid=33
" 3الترشيعي يقر  894مليون دوالر موازنة عامة لـ  2014بعجز مقدر بـ  699مليون
دوالر" ،موقع وزارة املالية (غزة) ،انظر:
_http://www.mof.gov.ps/new/index.php?option=com
content&view=article&id=401:--894----2014---699--&catid=12:2011-07-0409-06-27&Itemid=119
 4حدّدت السلطة الفلسطينية ثالثة رشوط للعودة إىل املفاوضات ،وهي :وقف االستيطان
يف املناطق الفلسطينية املحتلّة عام  ،1967واعتبار حدود الرابع من حزيران /يونيو 1967
أساسا للمفاوضات ،وإطالق رساح األرسى الفلسطينيني الذين ُسجنوا قبل توقيع اتفاق أوسلو
ً
عام  1993والبالغ عددهم  104أرسى عىل أربع دفعات مقابل التزام القيادة الفلسطينية
عدم التو ّجه إىل هيئات األمم املتحدة طوال هذه املفاوضات .وفيام رفضت إرسائيل الرشطني
األولني ،فإنها قبلت الثالث.

دراسات وأوراق تحليليّة
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هذه املفاوضات إىل طريق مسدود ،فرشعت الدبلوماسية الفلسطينية
بعدها يف اتخاذ إجراءات تفعيل عضوية دولة فلسطني يف املؤسسات
الدولية كرد فعل عىل ذلك ،ومن بينها إعالن االنضامم باسم دولة
فلسطني إىل  15اتفاقية ومعاهدة دولية ،كام بدأت مساعيها إلمتام
املصالحة الفلسطينية مع حركة حامس.

وترشيع ّية ،وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطين ّية بوصفها
أولويات لتحقيق املصالحة(((.
ومن جهة أخرى ،تدعم املصالحة الفلسطينية رشعية الرئيس محمود
عباس ودوره الوطني عىل الساحة الفلسطينية يف مواجهة تيار محمد
دحالن ،والذي بدأ يعمل مؤخ ًرا للعودة إىل دائرة الضوء مدعو ًما
مبوجة الثورات املضادة ومستقويًا بارتباطاته بأجهزة استخبارات
إرسائيلية وعربية.
وبناء عىل ما سبق ،فإ ّن املصالحة تعترب يف هذه الظروف مطلبًا
أساسا.
فلسطين ًيا ،فتحاويًا وحمساويًا ،وذلك ملواجهة هذه التحديات ً

أما عىل الصعيد االقتصادي ،فتواجه السلطة الفلسطينية التي تقودها
حركة فتح يف الضفة الغربية الوضع نفسه الذي تواجهه حامس يف
غزة؛ إذ قررت حكومة نتنياهو حجب أموال الرضائب عنها والتي
تق ّدر بنحو  1.5مليار دوالر سنويًا ،أي ما يعادل أكرث من ثلث موازنة
الحكومة الفلسطينية ،وذلك كخطوة عقابية ر ًدا عىل قيام السلطة
الفلسطينية بتقديم طلب انضامم إىل العديد من املؤسسات والهيئات
الدولية .وه ّددت إرسائيل باتخاذ املزيد من اإلجراءات يف حال إمتام
املصالحة .ويف ضوء عدم توافر البدائل الجدية وعدم التزام املانحني
العرب تنفيذ وعودهم املالية ،تصبح السلطة الفلسطينية عىل شفري
االنهيار؛ وهو ما حذّر منه العديد من املسؤولني الفلسطينيني ودفعهم
حل السلطة الفلسطينية.
إىل التلويح بإمكانية ّ
ومن املؤكد أ ّن الرأي العام الفلسطيني الضاغط والرافض للمفاوضات
واإلمالءات اإلرسائيلية أجرب طريف االنقسام الفلسطيني عىل إعادة
النظر يف مواقفهام تجاه مسألة املصالحة؛ إذ أظهر استطالع للرأي أجراه
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات أ ّن  %89من الفلسطينيني
يرفض "اتفاق اإلطار" الذي يُر ّوج له وزير الخارجيّة األمرييك جون
عب الرأي
يصب يف تحقيق املصالح اإلرسائيليّة .كام ّ
كريي ويرى أنه ّ
العام الفلسطيني عن رفضه للرشوط التي تحاول إرسائيل فرضها عىل
الفلسطيني مثل االعرتاف بيهوديّة الدولة ،واستمرار سيطرتها
الجانب
ّ
بدل من حق
عىل املعابر الربيّة والبحريّة والجويّة ،وقبول التعويض ً
العودة ،وبقاء امل ُستوطنات؛ ما يعني عمليًا القضاء عىل احتامالت
قيام الدولة الفلسطينية املستقلة ذات السيادة .كام أظهر الرأي العام
الفلسطيني تأييده للمصالحة الفلسطينية ،وإجراء انتخابات رئاس ّية

احتماالت المصالحة وآفاقها
يالحظ يف اتفاق املصالحة بني حركتي فتح وحامس الرتكيز عىل األمور
اإلجرائية مثل :تشكيل الحكومة ،وإجراء االنتخابات ،وإعادة بناء
منظمة التحرير الفلسطينية ،وذلك عىل حساب القضايا الجوهرية
األكرث أهمية كاالتفاق عىل برنامج سيايس مشرتك ملواجهة التحديات
يعب ذلك عن امتالك كل من
التي تواجه القضية الفلسطينية .وفيام ّ
الحركتني رؤيتني مختلفتني حول املقاومة واملفاوضات مع إرسائيل،
فإنه يعرب  -من جهة أخرى  -عن حاجتهام املاسة لتجديد رشعيتهام
ملواجهة استحقاقات املرحلة القادمة.
ويف ضوء ما تقدم ،وأخذًا يف االعتبار السياقات املحلية واإلقليمية
والدولية ،تجد املصالحة الفلسطينية نفسها اليوم أمــام ثالثة
سيناريوهات محتملة ،هي:
الفلسطيني :اتفاق كريي يخدم
 5املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات" ،الرأي العا ّم
ّ
مصلحة إرسائيل" ،املؤرش العريب لعام  24 ،2014نيسان /أبريل  ،2014انظر:
http://www.dohainstitute.org/content/4b8b1f07-4f82-4bc4-834c233cdd5dbe5b
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•أن متيض حركتا فتح وحامس يف املصالحة مراعا ًة للمصالح
العليا للشعب الفلسطيني ،وأن تتجاهل القيادة الفلسطينية
الضغوط واملواقف األمريكية واإلرسائيلية ،وأن تتمكن حكومة
الوحدة الوطنية املكونة من كفاءات فلسطينية تجاوز األزمة
وتهيئة األجواء النتخابات جديدة تقبل بها األطراف كافة ،وأن
يعاد بناء منظمة التحرير عىل أسس وطنية جامعة .لك ّن نجاح
هذا السيناريو يتوقف عىل ثالثة عوامل :األول ،أن تفي الدول
العربية بالتزاماتها املالية وأن توفِّر الدعم السيايس لتمكني هذه
الحكومة من الصمود .ويف هذا السياق تعقد جامعة الدول
العربية اجتام ًعا غري عادي عىل مستوى املندوبني الدامئني يف
 28نيسان /أبريل ملناقشة تطورات املفاوضات وتوفري شبكة
األمان املالية للسلطة الفلسطينية .كام أبدت كل من قطر
وتركيا استعدادهام لتوفري املساعدات يف حال إمتام املصالحة.
والثاين ،أن تتجاهل حركة فتح ضغوط قوى معسكر الثورات
املضادة لالنسحاب من املصالحة أو استغاللها إلنهاء نفوذ حركة
حامس يف غزة .والثالث ،أال تذهب السلطة الفلسطينية إىل خيار
املفاوضات يف حال استمرارها من دون توافق سيايس وطني
جامع.

•أن تفشل عملية املصالحة ،فعىل الرغم من األجواء اإليجابية
التي سادت توقيع االتفاق والجدية التي أظهرها الطرفان،
فإ ّن ذلك ال مينع القول بأ ّن هناك أجوا ًء من القلق تعتمل يف
أوساط الرأي العام الفلسطيني يف ضوء التجارب السابقة .فثمة
ٍ
ضغط
تخ ّوف من احتامل استخدام املصالحة بوصفها ورق َة
لتأمني رشوط استمرار املفاوضات مع إرسائيل ،وبخاصة يف ظل
استمرار الضغوط األمريكية واإلرسائيلية وتصاعدها ،والتي ترمي
إىل تعطيل املصالحة .قد يتك ّرر هذا األمر كام حصل سابقًا بعد
خي نتنياهو الرئيس عباس ما
إعالن الدوحة عام  2012حني َّ
بني املصالحة مع حامس والسالم مع إرسائيل ،وتك ّرر أيضً ا يف

العدد ٨
نيسان  /أبريل 2014

أيار /مايو  2013عندما اتفق الطرفان الفلسطينيان عىل تشكيل
حكومة وحدة وطنية خالل ثالثة أشهر وإجراء االنتخابات بعد
ثالثة أشهر من تاريخ تشكيل الحكومة ،وهو ما مل يجر التزامه؛
إذ عادت السلطة الفلسطينية بعد ذلك إىل املفاوضات وفقًا
ملبادرة "اتفاق اإلطار" لوزير الخارجية األمرييك جون كريي .كام
أ ّن غياب الراعي املبارش للمصالحة والذي يضمن تنفيذ بنود
االتفاق والتزامه من قبل األطراف ،يضع عالمات استفهام حول
إمكانية نجاحها وبخاصة مع استمرار األداء السيايس لحكومة
االنقالب يف مرص املعادي متا ًما لحركة حامس.

•أن يؤدي التصعيد اإلرسائييل املستمر إىل صدام كام يف حالة
انتفاضة األقىص .فحكومة اليمني اإلرسائيلية تتخذ خطوات
تصعيدية تجاه األرايض الفلسطينية إثر ّ
تعث املفاوضات واحتامل
إمتام املصالحة ،ما قد يؤدي إىل احتجاج فلسطيني وعمليات
مقاومة ،فتقوم إرسائيل باجتياح جزيئ وحصار شامل للسلطة
الفلسطينية كام حدث عام  2000بعد فشل مفاوضات كامب
ديفيد ،األمر الذي يؤدي إىل قيام انتفاضة فلسطينية شاملة يف
مواجهة االحتالل .ال شك يف أ ّن مثة إدراكًا رسم ًيا فلسطين ًيا بأ ّن
حكومة نتتياهو تعارض قيام دولة فلسطينية ،وأ ّن املفاوضات
معها عبثية يف الواقع .وهذا عامل رئيس يف صمود املصالحة
الفلسطينية ،كام أ ّن قيادة حامس تدرك أ ّن إدارة قطاع غزة
وانفصالها السيايس عن بقية املناطق املحتلة أصبحت عبئًا
حقيق ًيا .وهذا عامل إضايف يدفع إىل تقوية املصالحة وصمودها.
ولكن مثة عقبات يف الطريق ليس أقلها موقف النظام املرصي
الحايل من حركة حامس.
يف كل األحوال ،فإ ّن اتفاق املصالحة بني فتح وحامس أخرج الوضع
الفلسطيني من عنق الزجاجة وفتح أمامه آفاقًا جديدة تسمح
 إن متسكّت الحركتان مبا أنجزتاه ،وقاومتا الضغوط ،واستعانتاباملوقف الشعبي الداعم والصامد واملقاوم واملواقف الشعبية
الدولية املتعاطفة  -ببلورة مبادرات أخرى ،قد تضع املرشوع الوطني
الفلسطيني من جديد عىل الطريق الصحيحة.

