
 

1 

 

 

 

 إستراتيجي  تقدير

 

 حوار القاهرة واستحقاق التقدم 

 نحو الوحدة الوطنية الشاملة

 

  

  

 

 لجنة السياسات في مركز مسارات 

 

 إعداد: هاني املصري 

  

 

 2017 شرين الثاني/نوفمبر ت 19 

 



 

2 

 

 مقدمة

 قأكتوبر الماضي بعنوان "آفا/ولألتشرين ا 8ا بتاريخ ا إستراتيجي  أصدر مركز مسارات تقدير  
ذي جرى بين حركتي فتح وحماس في تشرين الالمصالحة الفلسطينية عشية حوار القاهرة"، 

الحة تناول العراقيل التي تقف أمام جهود إنهاء االنقسام، ومتطلبات تحول المصاألول/أكتوبر، 
 إلى وحدة وطنية شاملة، والسيناريوهات الُمحتملة لمسار المصالحة.

 أنها إلى أن الصورة ليست وردية وال تدعو للتفاؤل الشديد، كما وخلص هذا التقدير اإلستراتيجي
ال تدعو للتشاؤم المطبق. فهناك أسباب وظروف أدت إلى تحرك ملف المصالحة، وتجعل فرصة 

 وما ،االستمرار أفضل من سابقاتها، ولكن ذلك يستدعي رؤية االحتماالت والسيناريوهات المختلفة
، ومتطلبات تحقق السيناريو المفضل سوأ واألكثر احتماال  واأل يئهو المفضل والجيد والس

 . يئوتقليل أضرار الس ،ودرء األسوأ ،للفلسطينيين

تشرين  22و 21يومي  واليوم، عشية انطالق جلسة الحوار الوطني الشامل في القاهرة
 رضهمية في ضوء حجم العقبات التي تعتأ ، تبدو مثل هذه العملية أكثر نوفمبر الجاري /الثاني

 قليلةالخطوة األولى في مسار المصالحة، والمتعلقة بتمكين الحكومة، كما ظهر خالل األسابيع ال
، وضرورة وضع كافة الملفات على طاولة الحوار الوطني من أجل التوافق على حلول الماضية

 ا إلى نقطة الصفر.مني للتنفيذ، بما يضمن عدم العودة مجدد  ز وآليات وجدول 

 

 واملستجدات صالحةامل سيناريوهات

، وقد طرأت رضت ثالثة سيناريوهات محتملة آلفاق المصالحةعُ  ،ستراتيجي السابقفي التقدير اإل
الماضية باتت معها مواقف حركتي فتح وحماس، وعدد من  ستةتطورات خالل األسابيع ال

ودولية  ةن األميركي واإلسرائيلي، إضافة إلى مواقف إقليمياالفصائل األخرى، وكذلك الموقف
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والفرص التي ا من حيث مستوى تأثيرها على كل من هذه السيناريوهات، أخرى، أكثر وضوح  
وهو ما يحاول هذا التقدير اإلستراتيجي  .ينبغي للفلسطينيين عدم إهدارها إلنجاح الجهود الحالية

 ي:أتكما ي الثالثة السيناريوهاتا بإعادة عرض تحليل التركيز عليه بدء  

 

ا مرعان سأي  ،إلنجاز المصالحة مثل سابقاتهاألول: أن تكون المحاولة الراهنة السيناريو ا
 الولية المستجدات المحلية والعربية واإلقليمية والد سيما أن ال ،وهذا سيناريو مستبعد .ستنهار

ومة للتخلي عن الحك "حماس"حيث التقت اإلرادة المحلية المتمّثلة باستعداد  تعزز فرص تحققه،
مع  ،على عودة سيطرة السلطة على القطاع "فتح"وموافقة الرئيس و ،اع دون شروطفي القط

 زيزتع تسعى لتنفيذ خطوات من شأنهاو  ،هوانفجار  القطاعرية التي ال تريد انهيار اإلرادة المص
على صعيد ما يسمى كذلك و  ،رعاية ملف المصالحةفي واستعادة الدور المصري  ،من القومياأل
  ."عملية السالم"

وضاع األا انهيار يض  أكية والدولية التي ال تريد سرائيلية واألمير اإل ويضاف إلى ذلك، المواقف
حياء المفاوضات تمهيد إللل وتسعى لتوظيف مسار المصالحة وفق شروطها ،وانفجار القطاع

ن تأخذ شكل حل أكية جديدة يمكن تمرير خطة أمير  في سياق محاوالت ،والعملية السياسية
ى دند األال تلبى الح كونهاا في ولكنها تلتقي جميع   ،و يجمع ما بين االثنينأ ،و نهائيأ ،انتقالي

 من الحقوق والمصالح الفلسطينية.

 

تأخذ  بحيث ،من النجاح أكبر من سابقاتها أن يكون نصيب جهود المصالحة :السيناريو الثاني
كما هي وبالتزاماتها  داد السلطةخرى امتأو بعبارة أ ،ستعادة قطاع غزة تحت مظلة السلطةاشكل 

يختلف عن إنجاز مصالحة لكنه  ،رضوهو يتحقق على األ ،وهذا السيناريو محتمل لى القطاع.إ
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الوصول إلى ما بعد االنقسام دون  جديدة من مرحلة نتقال إلى حالةاهو أقرب إلى ف ،حقيقية
ديات والمخاطر وتوظيف التح ةتحقيق وحدة حقيقية قادرة على االستمرار والصمود في مواجه

  تاحة.الفرص الم

نه أال إ االنفصال، يهدد بالتحول إلىأنه ا وخصوص   ،ن هذا السيناريو أفضل من االنقسامأ ومع
و أ ،واسعحدوث خالف  دوينذر باالنهيار عن ،"دون مصالحة"مصالحة لى عملية إسيكون أقرب 

 .والتغيرات العاصفة صراعاتوال تقاناى باالحتمنطقة حبلواردة كون المستجدات كبيرة 

 حول بعضفي األيام األخيرة  وفي سياق هذا السيناريو، يمكن وضع رفع حدة التراشق اإلعالمي
 ،والموظفين ،والسالح ،مناألو  ،جديدة وتشكيل حكومة ،الحالية الحكومة تمكينثل م ،القضايا

نما محاو و  ،المواقففي ا ا جوهري  تغيير   والتي ال تعكس ،والمنظمة  فكل طر  قفالت لتحسين مو ا 
 ومهما ،فليس من مصلحة أي طرف العودة إلى ما قبل حل اللجنة اإلدارية القاهرة، حوارعشية 

دارة إدارة التوافق مثلما تمكنت من إ علىمختلف األطراف  أن تحرصفترض يكبرت الخالفات 
 لاالحتال استمرار من المستفيدين من قلةن الخطر يتهدد الجميع باستثناء أخصوصا  ،االنقسام
 .والحصار واالنقسام

 

وهو  ،تكون المصالحة الجاري تحقيقها مقدمة إلنجاز وحدة وطنية شاملة أن :الثالث السيناريو
ودفع  ،ال في إطار بلورة رؤية شاملة وتوفر إرادة فوالذية لتحمل الضغوطإ سيناريو لن يتحقق

لبرنامج الوطني الذي ال بد من ا لتحقيق أهدافو خطط عمل أووضع خطة  ،الثمن المطلوب
 الدولة/البرنامج السياسي للسلطةبما في ذلك التوافق على ، إقراره في المجلس الوطني التوحيدي

منظمة الوطني لبرنامج التحقيق  على طريقكأداة تخدم التقدم  من خالل الحكومةوآليات تنفيذه 
من والسالح على السياسة والمال واأل دون االتفاقمن  وقد برهنت التجربة الماضية أنه .التحرير
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ن تقوم وحدة أال يمكن  ،لى الشعبإواالحتكام بعد ذلك  ،والمنظمة والسلطة/الدولة وأسس الشراكة
  .وطنية حقيقية

ي الت ن القوى أل ،امستبعد حالي   هو الخيار المفضل للفلسطينيين، إال أنه السيناريو أن هذا معو 
ا  جذري  حال   لكن قوته تنبع من كونه يقدم ،صح ال تزال ضعيفةو على األأ ،غير موجودة هستحمل

ا سيم ال ،غلبيةرادة األا  ويعبر عن مصلحة و  ت مقومات تحويله إلى خيار وطني وشعبي،ذا توفر إ
راد ال من مصالح األف ،هداف والحقوق الوطنية والمصلحة العامةاأل التوافق على ينطلق منأنه 

  .والفصائل

بقى ن يأ إلى أن استبعاد تحقق هذا السيناريو، ال يعني إدارة الظهر لضرورةال بد من اإلشارة 
ناء وفير مقومات تحويله إلى خيار يتم اعتماده وتوفير مقومات تحقيقه، وبا يتم السعي لتهدف  

وربما تحدث تطورات ومتغيرات كبيرة تجعله  أوسع موقف وطني وشعبي ضاغط بهذا االتجاه،
ا حدثت لم ،67 لوال هزيمة األنظمة العربية في حرب حزيراند التذكير بأنه ولعل من المفي ا.ممكن  

ن المد دت منها استفاأل ،ولىالتي كانت أهم من انطالقتها األ ،االنطالقة الثانية للثورة الفلسطينية
غطية دعم الثورة لتإلى وكانت بحاجة  ،الشعبي الداعم لها بعد هزيمة األنظمة التي باتت ضعيفة

 حزيران. حربالتي كشفتها  عورتها

 

 معرقلة وعوامل مؤشرات

ن أب ،اليه سابق  إالسابق من خطوات يؤكد ما خلصنا اإلستراتيجي التقدير  إصدارما جرى منذ 
تجاوز بعض التحديات والتهديدات، في  فقد تم بالفعل .السيناريو الثاني هو األكثر احتماال  

ثناء بعض باست ،دون مشاكل تذكرلوزاراتهم في القطاع م الوزراء تسلّ ستكمال ا مقدمتها النجاح في
مسؤول  ،بو نعيمأتوفيق اللواء غتيال حدثت محاولة الو  .بسرعة المشاكل التي تم تجاوز معظمها
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سالمي الجهاد اإل تاكما تجاوزت حرك .لو نجحت لكانت لها تداعيات كبيرةو  ،من في القطاعاأل
ترد دون أن نجاح ُملفت للنظر حين احتفظت بحق الرد ب اكبير   اوحماس وبقية الفصائل امتحان  

إلى دى أما  شرق غزة، نفقالحتى اآلن على المجزرة التي ارتكبتها قوات االحتالل بقصف 
 .القدسمنهما قائدان في سرايا  ،مناضال   12استشهاد 

ومة سرائيل تستهدف استدراج كتائب المقاإكانت إذا ال نستطيع الجزم فيما في هذا السياق، 
تقوم به في  أقدمت عليهن ما واسعة تقضي في طريقها على المصالحة، أل ةلى مواجهإالمسلحة 

ير غبالحسبان هذا االحتمال،  أخذت ولكنها بالتأكيد أو غيابها،بوجود المصالحة  ؛كل األحوال
التأثير على مسار في  المساهمة بدور فعالبهذا العدوان أرادت نها أنستطيع الجزم ب أننا
 ا. بد  أو ال تكون أ ،سرائيليةوفق الشروط واإلمالءات اإل هاومضمونلمصالحة ا

 لشروطابدليل زيادة  ،سرائيل لم ترفع الفيتو عن المصالحةيدفع ذلك إلى إعادة التأكيد على أن إ
 .ةمصالحالدونها ال تتحقق من والتي  ،السلطة والمنظمةفي  "حماس"ها على مشاركة تضعو التي 

 من جهة أولى ال تريد مة اإلسرائيلية على أساس معادلة تخدم مصالحها، فهيوتتصرف الحكو 
وف سوبخاصة أنها  ،جراء تفاقم الحصار إلى مستوى االنفجار قطاع غزة وصول األوضاع في

 لة التيالدولة المحت بصفتها ،خرى ا وقبل بقية األطراف األ وأساس  وال  أتتحمل المسؤولية عن ذلك 
ما ك، سانيةنالمروعة وغير اإلالحالة  هلى هذإوصلت القطاع أوالتي  ،دوانُتمارس الحصار والع

لها  الدجاجة التي تبيض باعتبارهنقسام أن ينتهي اال ،بقوة أكبرو  من جهة أخرى، ال تريد أنها
تحقيق وحدة فلسطينية تقوي باختصار، فإن أكثر ما تسعى إسرائيل إلفشاله هو  .اذهب  

  الفلسطينيين في مواجهتها.

 عن بين مواقف مختلف األطراف الفلسطينية ينبغي أن يتركز على اإلجابة التنافسلذلك، فإن 
وتعمل  ،ى قطاع غزةإلوسلو أ: مصالحة تعيد السلطة المقيدة باتفاق نريد؟"أي مصالحة " سؤال

صبح ا لتسرائيل تعديلها أيض  إعادة العمل باتفاقية المعابر التي تريد ا  و  ،على نزع سالح المقاومة
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سرائيلي لتمرير التطبيع كي اإلمير تمهد وتغطي على التحرك األ مصالحة يأ ،هأسوأ مما هي علي
ن على حماية ين قادر ي، أم مصالحة تجعل الفلسطيني"الحل االقليميتحت شعار "سرائيل إمع 

 ؟حباط المخططات المعاديةا  رضهم و أقضيتهم وشعبهم و 

 اية في اعتماد السيناريو المفضل، غير أن هناكفي اإلجابة عن هذا السؤال تكمن نقطة البد
 من سيناريو "مصالحة دون مصالحة" ، على األقل بسرعة،النتقالسمح بالتفاؤل بامؤشرات ال ت

أفراد قد تم تسلم وتسليم المعابر من خالل وضع عناصر و فإلى سيناريو الوحدة الوطنية الشاملة. 
داخل  دون اإلبقاء على أي فرد منهم "حماس"من السلطة محل العناصر الذين عينتهم سلطة 

د ض بينما استمرت اإلجراءات العقابية ،الغيت الرسوم والضرائب المفروضة سابق  ، وأُ المعابر
حالة آالف جدد من الموظفين في إ عن فضال   ،وال يعرف أحد سوى الرئيس متى سترفع القطاع،
  .على التقاعد والقطاعالضفة 

اق اتف أن مع ،دمج الموظفين المدنيين واألمنيينحول مسألة اعتماد و  تباين  ظهر في المقابل، 
 على دفع نصف رواتبهم مع نهاية شهر ص  ن   أكتوبر الماضي/األخير في تشرين األولالقاهرة 
ي الخاصة بالنظر ف للجنةا الموقف من علىوانعكس هذا الخالف الجاري.  نوفمبر/ثانيالتشرين 
و أبمشاركة ممثلين عنها كأعضاء وليس كمستشارين  "حماس"تطالب  إذ ،الموظفين أوضاع

و أحول تشكيل  ان هناك خالف  أكما  كما جرى االتفاق عليه على مضض في القاهرة. ،مختصين
يين من بين مسؤولين أمن االتفاق عن لقاء ص  ن   يتحدث إذ، منية عليا بالتوافقأعدم تشكيل لجنة 

 .ة ملف األمنلمعالج عمل مشترك صيغةوليس  الطرفين

إن ترك المسائل السياسية األساسية التي من المفترض أن تكون موجهة للجان الفنية، وحتى 
 ق علىللحكومة، في يد أعضاء اللجان يعني عدم توّفر نية لتذليل اعقبات. فاألصل أن يتم االتفا

 السياسات الموجهة التي يلتزم الجميع بتطبيقها.
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 تقوم على اإلقصاء أو حتى المحاصصة، مصالحةا بين ناك فرق  ه ا على أنيجدر التأكيد مجدد  
ى تحقق من خالل االتفاق علت ، فالوحدةتكون مقدمة لوحدة وطنية شاملةومصالحة  ا،ولو جزئي  

 وتشكيل حكومة وحدة وطنية ،عادة االعتبار للبرنامج الوطني الذي يجسد القواسم المشتركةإ 
الحفاظ على شريطة  ،ر مرونة من البرنامج الوطنيكثأيكون و  ه،ببرنامج سياسي يتفق علي

 لدوليلى القانون اإوباالستناد  ،ا عن شروط اللجنة الرباعيةالحقوق والمصالح الفلسطينية بعيد  
والعمل  ،لتزاماتهاالسرائيل إوربط تطبيق االلتزامات الفلسطينية بتطبيق  ،مم المتحدةوقرارات األ

عن  دولة االحتاللا مع تخلي انسجام   ،االلتزامات ههذ تدريجي منبشكل على التحرر الكلي 
ة إداريتشكيل لجنة بحيث تقوم حكومة الوحدة بممي بدولة فلسطين، واالعتراف األ ،التزاماتها

 وية، ولجنة أمنية عليا تشرفئوقانونية للبت في قضية الموظفين وفق معايير مهنية وليست ف
 .على معالجة ملف األمن

 ،خالف حول عقد المجلس الوطني التوحيدي أما على مستوى ملف منظمة التحرير، فهناك
ن بشكل كامل دو  من السيطرة على القطاع إلى أن تتمكن الحكومة تأجيل انعقادهدا حول وتحدي  

، وقد يعقد سيؤجل حتى إشعار آخر الوطنيالمجلس عقد ن أما يعني  ،تحديد سقف زمني
وهناك خالف على شروط االنضمام  يء.اق وطني ما يهدد بانهيار كل شدون اتفالمجلس القديم 

 وبين من ،ن تتضمن الموافقة على برنامج المنظمة والتزاماتهاأظمة بين من يطالب بإلى المن
لة برنامج العودة وتقرير المصير والدو  ؛جماع الوطنيعلى برنامج اإل الشروط بالموافقة يقصر

 ة.واالستقالل الوطني والمساوا 

 ،رهوهذا له ما يبر  ،االتفاقات السابقة تضمنتها ا عممختلف تمام   يءش حتى اآلن ما يحدثإن 
ا، وفيها في بعض ا مقدس  ، واالتفاقات السابقة ليست نص  فالظرف اختلف ه.ما يدحض اوله أيض  

ا يان  الة أوجه وقابلة لتفسيرات متعددة، وأحالجوانب قدر من التناقض، والعديد من عباراتها حمّ 
همية االتفاق على البرنامج أل أو عدم اهتمام كاف   تجاهل في المقابل هناكلكن و  متناقضة.
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إجرائها و أجراء االنتخابات إوصفة لعدم  هوهذ ،من لما بعد االنتخاباتاأل لملفوتأجيل  ،الوطني
  .نى من نزاهتهادون توفر الحد األ

اق اتف"و "عالن الدوحةإ "ا ، وخصوص  2011عام لل "اتفاق القاهرة"التفاقات الالحقة على كانت ل
نت التي كا ذاته، اتفاق القاهرةب لى حد كبيرإتمثل ت ،قلألمرجعيتها النظرية على ا ،"الشاطئ

تتضمن رزمة واحدة تشمل الحكومة ، و التوافق ا عبرتستند إلى صيغة خروج الجميع منتصر  
 وطني التوحيدي واألمن واالنتخاباتوالمجلس التشريعي واإلطار المؤقت للمنظمة والمجلس ال

الفشل  رغم ،كان يوضع جدول زمني يحدد متى سيتم تنفيذ كل عنوان إذ ،والمصالحة المجتمعية
افيتين دة الكالقناعة واإلرا لديهمانقسام لم تتوفر ن طرفي االأل ،تطبيق ما كان يتم التوقيع عليه في

 للتطبيق. 

فرادية تفضل االحتفاظ بالسيطرة االن "حماسكانت "حيث  ،سةالممار في النوايا الحقيقية قد ظهرت ف
، ما يمنحهم الشرعية ،مثل دفع رواتب موظفيها ،على السلطة في القطاع ومراكمة مكاسب جديدة

مظلة تحت يريدان استعادة القطاع  "فتح"الرئيس وبينما كان لى منظمة التحرير، إوالدخول 
تح حقق بحكم القوة والشرعية التي تتمتع بهما حركة فالسلطة التي تخضع لحكم فردي بامتياز ت

لتي ا ،الهيمنة هنهاء هذوتقاوم أي محاولة إل ،التي تهيمن على السلطة والمنظمة منذ زمن طويل
ف ائظها يتولون معظم الو ءها وحلفاءن قياداتها وكوادرها وأعضاأمنها ، مظاهر عديدةتترجمها 

ثناء  ن جميع قادة األجهزة األمنية دون استأ كماصغيرة، وحتى ال ،والمتوسطة ،والمناصب العليا
على الفصل بين الحزبية  ا للقانون الذي ينّص أعضاء في المجلس الثورى لحركة فتح خالف  

 ن تستلم السلطة قطاع غزةأال غضاضة  ولو لم تكن "فتح" مهيمنة .منألجهزة اأوالمهنية في 
فضال  عن أننا بحاجة إلى أن تتصرف السلطة  نها ستكون سلطة تعبر عن الكل الفلسطيني.أل

على أساس أنها دولة تحت االحتالل، وما يقتضيه ذلك من تجاوز اتفاق أوسلو الذي تجاوزته 
 الحكومات اإلسرائيلية منذ وقت طويل.
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ستنسخ ل  حتى
ُ
 الفشل تجربة ت

 لموقعة افاق القاهر اتإن تفادي العودة إلى مربع الفشل، يتطلب مراجعة األسباب وراء عدم تطبيق 
تماع أو نكاد أن نكون إذا لم يتغير االتجاه في اج ولماذا بتنا اآلن. وملحقاته 2011في أيار 
 في ع  قّ  أكتوبر الذي وُ /أمام اتفاق جديد كما يظهر من خالل اقتصار اتفاق تشرين األولالقاهرة 

ر ي حوافالقاهرة فسيتم بحثها  القاهرة على تمكين الحكومة، أما بقية القضايا المتضمنة في اتفاق
تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو وفاقية، أو حتى تعديل أو تجاهل القاهرة الوشيك، مع رفض 

الحكومة القائمة، التي يوجد مالحظات على مدى "وفاقيتها" حتى عند تشكيلها بوفاق وطني، 
 توافق.  الومن ثم أجريت عليها بعد ذلك تعديالت ب

 جذر المأزق الفلسطيني يعود إلى وجود رأسين لكل منهما برنامجهأن  ومالي اقد بات واضح  ل
 ،بينهما شراكةوال يقبالن ال ،وال يحظى أحدهما بأغلبية كبيرة ومستقرة ،وتحالفاته العربية واإلقليمية

تقزيم الطرف اآلخر، وال يوجد طرف ثالث قوي  و تحجيم أوأكل طرف منهما إقصاء يريد حيث 
  المطلوب. إلحداث التوازن 

 لوطنياعلى البرنامج  التوافقأهمية  واتجاهل الموقعين على اتفاق القاهرةأن  ،يضاف إلى ما سبق
 تحقيق وحدة وطنية هدون االتفاق عليمن ال يمكن  برنامج القواسم المشتركة الذي باعتباره

 ،النضالشكال وأنما خطط العمل ا  و  يشمل فقط األهداف والشعارات،يجب أن ال  حقيقية، وهو
 . ا ما هي أشكال المقاومة والمفاوضات والعمل السياسي المناسبةخصوص  

دون االتفاق عليها وتجسيدها بالممارسة ال من سس الشراكة التي أكما تم تجاهل االتفاق على 
 أناعتبرا  "فتح"الرئيس و. بل يمكن القول، إن ألي اتفاق مصالحة أن يصمد طويال  يمكن 

مرحلة صعود وبخاصة أنها اقترنت ب ،رتعلى توقيع اتفاق القاهرة تغيّ ا مالظروف التي أجبرته
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ا تعتبر نفسها امتداد   "حماس"التي كانت  ،خوان المسلميناإلجماعة ا وتحديد   ،سالم السياسياإل
 خوان المسلمين في االنتخابات البرلمانيةلدرجة أن االتفاق وقع عشية نجاح اإل ،في فلسطين اله

 ،خوان المسلمين في المنطقة برمتهافالمرحلة تتميز بهبوط اإل ،ما اليومأ .رئاسيةثم ال المصرية،
  ، يقبع في السجن.الرئيس المصري السابق ،محمد مرسيكما أن 

ه لدرجة وصول ،لى مفاقمة حصار قطاع غزةإ أفضت فقد ا،كبير   المتغيرات العاصفة كان وقع هذه
ي موقف تغيير جوهري حاسم فإلى دى أمر الذي األ ،جارهلى حافة الهاوية بما ينذر بانهياره وانفإ
 دون من ذ ارتأت التخلي عن الحكومة في القطاع إ نتخاب قيادة جديدة،ابعد  سيما "، الحماس"

ها والحفاظ على ئن مصلحة بقاأل ،ن تعذر ذلكإدون ضمان مشاركتها بها من حتى و  ،شروط
  .تهايات الحكم التي باتت غير قادرة على تلبيدورها السياسي والعسكري تتطلب تخليها عن مسؤول

عالقات حسنة مع النظام  إعادة نسجهذا القرار متطلبات ل اتخاذ "حماس"في  تكما ساهم
على  لحصولل إلى جانب سعيها ،العالم نحوالممر اإلجباري لقطاع غزة  ، الذي يعدالمصري 

سارع مرشحة لتدهور متباتت ي ضعفت و واستعادة حاضنتها الشعبية الت ،الشرعية العربية والدولية
 ، ودون أن تقدمالحصار والعدوان بفعلدون أن تمكن من الحكم في حكم القطاع ذا استمرت إ

ن واطنيويوفر المساواة بين الم ،نسان وحرياتهإللحكم تعددي تشاركي يحترم حقوق ا اجيد   انموذج  
الفصائل على إقناع  قدرةدم الوكذلك عمعتقداتهم وجنسهم ودينهم وآرائهم،  بغض النظر عن

 .مشاركتها في الحكمب ،والمجتمع المدني "،سالميالجهاد اإل" بما فيها ،خرى األ

 القطاع، سكانالحتياجات المعيشية واإلنسانية لالقدرة على توفير اعدم  ويضاف إلى ما سبق،
مع  تفاقإلى ا صلالتو  وبعد فشل محاولة ،جراءات الرئيس العقابيةا  نفاق و غالق األإ ا بعد خصوص  

 هفما تريد ،مدمقابل هدنة طويلة األ ،بشكل جدي هو تخفيفأساس رفع الحصار، أسرائيل على إ
 ."هدوء مقابل هدوء"أكثر بكثير من مجرد معادلة  كسرائيل لتحقيق ذلإ
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 "حماس" رهانات

في حالة ضعف أو باتت  ،زمتأو أنها هُ ، دون شروط" استسلمت حماس"ن أما سبق ال يعني 
عد أن ب ،ان تستطيع معاودة التقدم الحق  ألى الوراء على أمل إ أكثرو تراجعت خطوة أنما ا  و  ،شديد
قا و عربي   ،موضعها في السلطة والمنظمة ويعترف بها وبدورهاتتعيد  هذا  ويعزز .اا ودولي  ليمي  ا 

 االحتمال:

حركة و ى ظهر الرئيس ، علا الماليةوخصوص   ،أن تلقي بأثقال الحكم الثقيلة "حماس"تريد  :أوًل 
ها نأل مستفيدة "حماس" ستخرج إذ ا،جيد  ا سيكون أمر  ستطاعا تلبية ما يترتب على ذلك افإذا فتح، 

ويدين  م،عشرات اآلالف من الموظفين الذين عينته رواتب دفعشرعنة و تراهن وستقاتل على 
ذا لم لها معظمهم بالوالء  المسؤولية وليس فعندها ستتحمل الحكومةتتم تلبية كل ذلك، . وا 

ى وال حت ،ال  أو على تشكيل حكومة وحدة كثير ا  الحركةلعل هذا ما يفسر عدم إصرار ". و حماس"
 وال تعديل الحكومة القائمة. ،حكومة وفاقية جديدة

 18) نيةقواتها األم وبخاصة ،على قوتها السياسية والعسكرية واالقتصادية "حماس"تراهن  :اثانيً 
 .لبعضانها بالسهولة التي يتصورها وال يمكن االستغناء ع ،د بديل سريع لهاالتي ال يوج ،(األف  

في  الحركة تغلغل بعدومصادر قوتها االجتماعية والدينية  "،القسام"قوة وسالح  كما تراهن على
من خالل التخلي عن الحكم على استعادة حاضنتها الشعبية وعلى قدرتها  ،يء في القطاعكل ش

 طني والمقاومة.وطرح البرنامج الو 

 ،حكم غزةإلى ويخشى من العودة  ،ائ  ا ومتباطعلى أن الرئيس يبدو متردد   الحركة تراهن :اثالثً 
بدليل طرح أفق مفتوح لتحقيق تمكين الحكومة وعدم رفع  ،نه يدرك حجم األلغام والمشاكلأل

التقاعد  علىحالة تخاذ إجراءات جديدة باإلابل تم  ،السطور هاإلجراءات العقابية حتى كتابة هذ
ن يعفي أ أن ذلكمن شف ،فشال المصالحةإى إل توأد ت هذه اإلجراءاتذا استمر وا   .المبكر

المرة كشريك  هويغضب مصر راعية االتفاق التي ُتمارس دورها هذ ،من المسؤولية "حماس"
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قدم في مع عدوها القديم وحليفها الجديد محمد دحالن للت للحركةمر الذي يفتح الطريق األ ،كامل
 .ا أصال  إذا كان ذلك ممكن  في الضفة، ا ثم الحق   غزة،

 حصلتن أن والتي يمك ،رات العربية واإلقليمية والدولية الحاصلةعلى المتغيّ  الحركةتراهن  :ارابعً 
يران وتركياخصوص   ،مستقبال   لى فصلها إحيث وصلت الحرب السورية  ،ا في سوريا والعراق وا 

 .بقوة ويقاوم التقسيم رهالعراق يستعيد دو بدأ و  ،سي اإليراني السوري خير لصالح المحور الرو األ
حداث قدر من التوازن في عالقاتها يران وحزب هللا إلإعلى التوجه نحو  "حماس"لذلك حرصت 

سوري ام الوتسعى إلعادة عالقتها بالنظ ،العربية والدولية بعد التراجع في عالقاتها مع قطر وتركيا
وأصبح جزء من  ،بعد أن استعادت عالقتها مع طهران باتجاهها سافةالتي قطعت نصف الم

 في الضاحية الجنوبية من بيروت. امقيم   ،بمن فيهم نائب رئيس مكتبها السياسي ،قيادتها

 

 خاتمة

نطلق تد أن بإن المقاربة الوحيدة التي يمكن أن ُتنجز  الوحدة  التي تحتاج إليها القضية والشعب ال 
املة غالب وال مغلوب"، أي من الشراكة الكاملة التي تتطلب االتفاق على رزمة شمن معادلة "ال 
ن ، تعمل مع بعضها بالتوازي، ويمكن أن تطّبق على مراحل، ولكثالثة مساراتيمكن أن تشمل 

لى أين ستنتهي، بحيث تشمل:   ضمن خطة معروف منذ البداية كيف تبدأ وا 

 صالحها بشكل يشمل إعادة بناء م :مسار منظمة التحرير ؤسسات المنظمة وتوحيدها وا 
ديمقراطي شامل، على أسس وطنية، وديمقراطية توافقية جبهوية، ومشاركة سياسية 
حقيقية، بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي واالجتماعي التي تؤمن بالمشاركة. 
وهو ما يتطلب التوافق على عقد المجلس الوطني التوحيدي وفق األسس التي تم 
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توصل إليها خالل اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس في بيروت مطلع العام الحالي، ال
 وكذلك التوافق على برنامج وطني يتم إقراره خالل اجتماع المجلس.

 يشمل تركيز العمل والنضال على تغيير طبيعة السلطة وشكلها :مسار السلطة/الدولة 
طني. نظمة التحرير لخدمة البرنامج الو والتزاماتها ووظائفها لكي تصبح أداة من أدوات م

ويتطلب ذلك التوافق على برنامج سياسي للسلطة/الدولة ينسجم مع الظروف الواقعية، 
ومع االعتراف األممي بدولة فلسطين باعتبارها دولة تحت االحتالل. وإلنجاح مسار 

ة أسس وطنيالمصالحة، ينبغي العمل على توحيد وا عادة بناء ودمج األجهزة األمنية على 
ا عن الحزبية، وهذا يتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية، بمشاركة فاعلة م ن ومهنية بعيد 

الفصائل، تكون قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر، وتوظيف الفرص المتاحة، 
زالة آثار االنقسام من خالل مصا لحة وتوحيد المؤسسات األمنية والمدنية والقضائية، وا 

 مجتمعية.

 ت يشمل عدم رهن معالجة مشكال :حتياجات اإلنسانية والمدنية والحقوقيةمسار ال
ليه توافق عالمعيشية والمدنية والحقوقية بتنفيذ ما يتم ال هاواحتياجاتالتجمعات الفلسطينية 

 وفق مبدأ الرزمة الشاملة، أو بما اصطلح عليه "تمكين الحكومة"، األمر الذي يتطلب
م، ت األولوية في هذه التجمعات، وتوفير سبل العيش الكريمعالجة المشكالت اليومية ذا

 وخاصة في قطاع غزة.


