مرتكزات المصالحة التاريخية بين القوى
الوطنية والديمقراطية واإلسالمية الفلسطينية

د .إياد البرغوثي
مدير عام مركز رام اهلل لدراسات حقوق اإلنسان

لم تكن مسألة التعددية السياسية والفكرية مطروحةة لةدإ شاءةال الا ةام العرمةظ لما مةة التحريةر الف سةطياية ةظ
العام  ،4691حياذاك كان الرئيس المصري عمد الااصر فظ أوج وتة ،وكان المد القومظ فظ أ صة عافوااة
 ،فظ مقامل اسالم سياسةظ ممثةل مةاإلخوان المسة مين الماعة لين ،لةيس فقةط عةن الا ةام العرمةظ مةل وأي ةا عةن
الءعوب العرمية.
كةةان ذلةةك السةةمب الةةذي عةةل الما مةةة وميةةة ال،ةةوإ ،حي ة

ةةمت عااصةةر وميةةة ووطايةةة ف سةةطياية ،ولةةم

يءةةارك ،ولةةم يكةةن ماإلمكةةان أن يءةةارك أي مةن اإلسةةالميين .مةةل أن ثقةةة الةرئيس عمةةد الااصةةر مقيةةادا فةةت التةةظ
أع ن عةن تأسيسة،ا فةظ العةام الةذي ت ة شاءةال الما مةة كااةت معدومةة اتي ةة شعتمةاره لءخصةيات ت ةك القيةادا
ريمة من اإلخوان المسة مين (حسةاين ييكةل) .تغيةر ذلةك
ح يران  ،4691حي

ئيةا معةد ي يمةة الا ةام العرمةظ الااصةري فةظ حةرب

دخ ت فصائل العمةل الفةدائظ شلة ما مةة التحريةر مقيةادا ياسةر عرفةات رئةيس فةت عةام

4691( 4696؟؟) ول ةةم يء ةةارك اإلس ةةالميون الف س ةةطيايون في ،ةةا ،م ةةل شء ةةترط أن يك ةةون العم ةةل المسة ة

ء ةةرطا

لدخول الما مةة فكااةت تعدديةة مءةروطة ،مث ةت مءةكل وا ة تعدديةة تو ،ةات ارا مةة العرميةة ت ةاا الق ةية
الف سطياية ،والمحاور الخار ية.
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مصورا عامة حاف ت ما مةة التحريةر ع ة تعدديةة الفصةائل في،ةا كةل الو ةت ،رمةم خةروج الةمع
التفيذية من حين رخر ،أو ت ميد المع

لع ويت

في،ا فظ مع

مةن ل ات،ةا

ارحيان  .لكةن الا ةام الةذي أسةماه ياسةر

عرفةةات" :ديمقراطيةةة الماةةاد " اتسةةم م،يماةةة الفصةةيل اركمةةر فةةت  ،و ائةةده ياسةةر عرفةةات الةةذي شتسةةم مكاري مةةا
خاصة وعال ات عامة ،ع تة ائد الثورا الف سطياية مال ماا ع.
ماذ اءأا الما مة وحت ا،اية السمعياات ومال مط حت العام ،4611حي
ل،ا طامعا ع ماايا .ممرور الو ت دخل ع

مةدأ مالتاةا

 ،مقةظ الطةاما العةام

خطاب الما مة ورئيس،ا ارمر ياسر عرفات مسحات دياية ع

اعة ةةدا التاة ةةافس مة ةةا التية ةةارات الدياية ةةة الااءة ةةئة .كة ةةذلك ما ة ةذ اءة ةةأا الما مة ةةة وحت ة ة ا،اية ةةة السة ةةمعياات ،مة ةةاب
اإلسةةالميون الحركيةةون لةةيس فقةةط عةةن الما مةةة ،مةةل وعةةن العمةةل السياسةةظ والعسةةكري الف سةةطياظ فةةظ داخةةل
ف سطين وخار ،ا ،رمم ما يل عن مءاركة لمع

أفراد ارخةوان المسة مين فةظ ارردن فةظ العمةل الفةدائظ مةن

خالل حركة فت  ،فيما سمظ حيا،ا ممعسكرات الءيوخ.
فةةظ ا،ايةةة السةةمعياات ومدايةةة الثمااياةةات، ،ةةر اإلسةةالم الحركةةظ المعاصةةر فةةظ ف سةةطين وذلةةك متأسةةيس حركةةة
ال ،ةةاد اإلسةةالمظ فةةظ ف سةةطين وتءةةكل مةةا يسةةم مالكتةةل اإلسةةالمية فةةظ ال امعةةات الف سةةطياية كةةذراع ءةةمامية
طالميةةة لحركةةة اإلخ ةوان المس ة مين ،ش ةةافة شل ة شسةةتئااا ح ة ب التحريةةر اإلسةةالمظ الةةذي مةةد اءةةاط

فةةظ

ار ار ظ الف سطياية أثر شحتالل.4691
مةةا ،ةةور ت ةةك الحركةةات وخاصةةة الكتةةل اإلسةةالمية فةةظ ال امعةةات شمتةةدأ التاةةافس ميا،ةةا ومةةين الط مةةة التةةامعين
لفصةةائل الما مةةة ،خاصةةة اليسةةاريين مةةا،م .وكثية ار مةةا تةةم شسةةتخدام الكتةةل اإلسةةالمية مةةن مةةل فةةت فةةظ تاافسةة،ا
التق يةةدي مةةا اليسةةار الف سةةطياظ فةةظ حياة (ارسة مة والسياسةةة ) ،خاصةةة وأن فةةت يةةظ ش مةةا حركةةة محاف ةةة
أيديولو يا رمةم شسةتعداديا إلحتةوال ال ميةا ،ش ةافة شلة ال ةذور التاريخيةة القريمةة مةن اإلخةوان لكثيةر مةن ةادا
فت اروائل وما،م ياسر عرفات.
طرحت حركة ال ،ةاد ارسةالمظ رييت،ةا ل ق ةية الف سةطياية ع ة شعتمةار أا،ةا حركةة وطايةة ديايةة وأن الق ةية
الف سةةطياية يةةظ

ةةيت،ا المرك يةةة والكيةةان الصةة،يواظ يةةو عةةدويا ارسةةاس .أمةةا ح ة ب التحريةةر فق ةد ش تصةةر

2

اءةةاط ع ة التا يةةر لرييت ة عةةن الخالفةةة اإلسةةالمية و ةةرورت،ا دون التطةةر

شل ة الق ةةية الف سةةطياية التةةظ

اعتمر التعامل مع،ا من مسيوليات الخ يفة "المات ر".
كةةان عةةدم شيتمةةام ال ،ةةاد اإلسةةالمظ مالميسسةةات واإلاتخامةةات وا تصةةار شيتمةةام ح ة ب التحريةةر ع ة التا يةةر
ل خ يف ةة مطمئاا ةا لفصةةائل ما مةةة التحريةةر ،وخاصةةة فةةت مةةن حي ة

عةةدم تءةةكي ،ما لماةةافس ةةدي .وا تص ةرت

الماافسةةة الحقيقيةةة ع ة الكتةةل ا سةةالمية ،أو اإلخ ةوان المس ة مين ،كوا،ةةا اركثةةر و اةةا وارمعةةد شمتةةدادا ،وكوا،ةةا
و ةةعت اصةةب عياي،ةةا الماافسةةة ال ديةة ع ة تمثيةةل الاةةاس ويةةو مةةا كااةةت فةةت حساسةةة ت ايةةة مصةةورا كميةرا،
ومن الصعب ل،ا أن تسم رحد مأن ياافس،ا فظ يذا الم مار .1
لكن التاافس ما اإلخوان المس مين ممث ين مالكتل اإلسالمية ما ما مة التحرير مقظ "حميدا" ماذ شاطال ة ت ك
الكتةةل فةةظ العةةام 4611شل ة شاطال ةةة حركةةة حمةةاس فةةظ أواخةةر  .4611كةةان ذلةةك رن الط ةرفين تاافسةةا فةةظ
م عمين مخت فين ،م عب الوطاية الذي تمات ما مة التحرير ،والدين الذي تمااه اإلخوان.
لم تعتمر الما مة اإلخوان ماافسا ديا ما داموا لم يتماوا الق ية الوطاية و ش تصر يم،م ع

تدين الم تما

 ،وم ةةا ي ،ةةم الما م ةةة ي ةةظ أن تمث ةةل الء ةةعب الف س ةةطياظ م،م ةةا كاا ةةت در ةةة تدياة ة  .واإلخة ةوان ل ةةم يعتم ةةروا ف ةةت
والما مةةة ماافسةةا ةةديا مةةاداموا معيةةدياعن شيتمةةام اإلخ ةوان مأس ة مة الم تمةةا ،فمةةدإ وكةةأن الما مةةة ةةد تركةةت
الم تمةةا لإخ ةوان ،وتةةرك اإلخ ةوان الةةوطن ل ما مةةة ،رمةةم اإلت،امةةات المتمادلةةة عةةن عةةدم تةةدين اإلخ ةوان وعةةدم
وطاية الما مة مالءكل المااسب.
مإامثا حركة حماس من اإلخوان المس مين ما مداية اإلاتفا ة الف سطياية فظ أواخر  4611ودخةول الحركةة
ساحة العمل الوطاظ الف سطياظ شتخذ الصراع ما الما مة طامعا مخت فا وفظ مات،ة ال ديةة .فالحركتةان ،فةت
كأكمر فصيل فظ م.ت.ا وحماس أخذتا تتاافسان ع ة افةس المو ةوع "الةوطن" وتسةتخدمان افةس ارسة وب،
المقاومة المس حة لإحتالل التظ ءك ت تاريخيا أمر مصادر الءرعية ع

الساحة الف سطياية.

 1ربما تحتاج مسألة إهتمام منظمة التحرير بتمثيل الفلسطينين دراسة خاصة .فصراع المنظمة مع منافسيها على تمثيل الشعب الفلسطيني
سواء كان من الدول العربية أو من داخل المجتمع الفلسطيني حادا وربما يفوق صراعها مع اإلحتالل الذي نافسها على األرض ...وفي
أوسلو إعتبرت اإلعتراف لها بالتمثيل إنجازا تاريخيا.
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لكةن أيةةم عامةةل رفةةا التاةةافس مةةين فةةت وحمةةاس لحةةده ار صة وحولة شلة مةةا يقتةةرب مةةن الصةراع كةةان شتفةةا
أوس و الذي و عتة ما مة التحريةر مةا شسةرائيل فةظ العةام  ،4661ذلةك اإلتفةا الةذي لةم توافة ع ية الحركةات
اإلسالمية وفظ مقدمت،ا حماس وكذلك كثير من الما مات الوطاية .و سم الءعب الف سطياظ عموديةا ،ومةا ال
يو ،وما ترتب ع ي من ا ام سياسظ ،يوا

الكثير من الصعومات.

فةةظ أوس ة و تخ ةةت ما مةةة التحريةةر عةةن المقاومةةة المس ة حة لإحةةتالل رسةةميا وعم يةةا فةةظ حةةين رف ةةت حمةةاس
"وأخرون" يذا التو

ال ديد .حياذاك شتخذ التاةافس "الصةراع" مةين فةت وحمةاس ماحة أخةر تمامةا حية

شتخةذ

ءكل صراع مين س طة ومعار ة.
مل ذلك كان الصراع مين ال اامين صراع أاداد ع

المستوإ ارخال ظ ،صراع الفكرا ما الفكرا ،والح ة ما

الح ةة ،ف،ةةو ص ةراع "ااةةداد" لكسةةب تأييةةد ال م،ةةور  ،حت ة وان خةةرج عةةن ماطق ة الس ة مظ الح ةواري فةةظ مع ة
ارحيةةان .لك ةةن تح ةةول ف ةةت شلة ة حة ة ب السة ة طة ،أخ ةةذ ارم ةةور شلة ة صةةراع م ةةين حرك ةةة "سةة طة" تس ةةتخدم أدوات
الس طة ،مكل اإلر الس مظ الذي تحم الس طة فظ ماتطقتاا ،ومين حركة يظ رمم كل ما يمكن أن يو د مةن
تحف ات فظ تاريخ،ا لدإ الكثيرين ،ماتت

حية "لمطش" الس طة.

فظ المدامة تمحور التاافس مين الحركتين ،الما م "فت " واإلخوان ،وكأا صةراع مةين أولويةات الةوطن والةدين،
ومعد تأسيس حماس ،وذيام،ا احو المقاومة المس حة ،تو ة الصةراع ليكةون صةراعا مةين الةوطن والةوطن .مةين
ءةةك ين وا ،ةةين وأسة ومين وخطةةامين ل ةةوطن ،وفةةظ مرح ةةة حقةةة حية
ر ا الصراع مين الحركتين ليكون فظ مع

تخ ةةت الما مةةة عةةن المقاومةةة المسة حة

تمحوراتة ارساسية مين "الدين" والوطن .مءكل مق وب يذه المرا،

الدين الذي تماتة فت والوطن الذي تماتة حماس 2،لدعم ف،م،ما ل مءروع الوطاظ
كةل أءةكال التاةافس "الصةراع " السةامقة كااةت فكريةة وسياسةية  ،حتة وان خر ةت مإت ةاه العاةا فةظ أكثةر مةن
مرا ،كما اا .لكن تحول فت لح ب الس طة رسميا اقل التاافس "الصراع" ليكون أخال يا مين مستويين ،س طة
تعتم ةةد ع ة ة ماطق ،ةةا وأدوات ،ةةا ف ةةظ القم ةةا ت ةةارا وف ةةظ ارم ةةرال ت ةةارا أخ ةةرإ ،ومعار ةةة شاتق ةةت ف ةةظ ذي ةةن الا ةةاس

 2في الدعاية اإلنتخابية لمجلس طلبة جامعة النجاح ،كان ممثلو الكتلة اإلسالمية يحملون المصاحف في حين يحمل ممثلو فتح مجسمات
الكالشنكوف ،بعد أوسلو حمل ممثلو فتح المصحف وممثلو حماس الكالشنكوف.
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(اإلسالم السياسظ فظ ف سطين ) شل خااة ال حية ،مغ

الا ر شن كان ذلك حقيقيا فظ وا ا ارمر أم ميةر

ذلك.
لكن دراما الا ام السياسظ الف سطياظ متمثال مالصراع مين فت وحماس لم يقا عاد ذلك الحد مل شتخذ ماح
كاريكاتيريةةا مأسةةاويا أخةةر معةةد سةةيطرا حمةةاس ع ة

طةةاع مة ا 3.عاةةد ذلةةك أصةةمحاا أمةةام مءةة،د يتءةةكل فية

ا ام سياسظ من حركتين كميرتين ،كل ما،ما س طة فظ

ل من الوطن ومعار ة فظ

ل أخر.

لقد أصمحت فت س طة فظ ال فة الغرمية "مكةل التحف ةات ع ة مو ةوع سةيادا ت ةك السة طة" ،ومعار ةة فةظ
م ة ا .وأصةةمحت حمةةاس س ة طة فةةظ م ة ا ومعار ةةة فةةظ ال ةةفة الغرميةةة .لقةةد اقةةل ذلةةك الو ةةا الص ةراع مةةين
الحركتين شل مستوإ أخر يتط ب ءكال خاصا من أءكال المصالحة.
شاحصر الصراع معد اإلاقسام مين الما مة مفصائ ،ا وحماس فظ المو وع الوطاظ الف سطياظ وكيفية موا ،ة
اإلحتالل ،لكن ذلك الصراع مثل أي ا صراعا ع

اإلمتيا ات التظ ت اي،ا ارطراا من و وديةا فةظ السة طة

.
مرتكزات المصالحة بين القوى اإلسالمية والقوى المشكلة لمنظمة التحرير:
عاةةد الحةةدي

عةةن أيةةة مرتك ة ات ل مصةةالحة مةةين القةةوإ اإلسةةالمية والقةةوإ المءةةك ة لما مةةة التحريةةر ،مةةد مةةن

اإلاطةةال مةةن معة

ارسةةس التةةظ يمكا،ةةا

ةةمط المةةا،ا الةةذي يمقياةةا ع ة سةةكة الماطة الةوا عظ الةةذي يةةدرك

الموا ا المخت فة ل عااصر المخت فة المكواة لكال التيارين اإلسالمظ والوطاظ.
فعادما اتحد

عن اإلسالميين فإااا اقصد أساسا حركة حماس ،رن كال من الحركتين اإلسالميتين ارخريين،

ال ،ةاد وحة ب التحريةةر ،ل،مةةا مةةا الةوطايين خالفةةات مةةن اةةوع أخةةر ،وت ةك الخالفةةات
مين الطرفين فظ ال روا الف سطياية الحالية حي
الةةوطاظ و ا

تاافسا الما مة ع

تءةةكل ةةوير التاةةا

تمثيل الءةعب و تاتقةدان سة وك،ا

تمةةاعظ  .ت ةةك الخالفةةات يةةظ اركثةةر ماطقي ة مةةين التيةةاريين اإلسةةالمظ والةةوطاظ فةةظ ال ةةروا

الطميعية مير المتأثرا مالعوامل المتداخ ة والمتءامكة فظ الق ية الف سطياية .
 3هذه الورقة ال تناقش أحقية أو عدم أحقية السلطة أو حماس في األحداث الذي أدت إلى اإلنقسام
5

يذا ياطم أي ا ع

العااصةر المءةك ة لما مةة التحريةر حية

تقصةد فةت أساسةا .فخالفةات اإلسةالميين مةا

ال م ،ةةة الء ةةعمية أو حة ة ب الء ةةعب م ةةثال ت ةةأتظ ف ةةظ س ةةيا أخ ةةر م ةةدايا ووطاي ةةا ع ةةن خالف ةةات،م م ةةا ف ةةت و ية ةادا
الما مة ،ومن الم،م أي ا أن

اخدع مالعاوان الذي يحتوي مفةاييم اإلسةالمظ والةوطاظ .وكأااةا اتحةد

خالا مين المفاييم افس،ا "الدين والوطن" .احن ياةا اتحةد

عةن

عةن خةالا مةين حركةات سياسةية ليسةت مرتمطةة

مال ةةرورا فةةظ الوا ةةا العم ةةظ مةةا مط ة المفةةاييم التةةظ تحمةةل مسةةميات،ا .فةةالخالا مةةين حمةةاس وفةةت لةةيس يةةو
مالتأكيد الخالا مين الدين والوطن ،ولو كان ارمر كذلك صم حل اإلءكال اكثرس،ولة.
كما مد ارخذ معةين اإلعتمةار عاةد الحةدي

عةن ما مةة التحريةر ،وخاصةة فةت  ،لةيس فقةط التغيةرات السياسةية

الت ةةظ طة ةرأت ما ةةذ م ةةدل التا ةةافس م ةةين ف ةةت وحم ةةاس وخاص ةةة شتفا ي ةةة أوسة ة و وتمعات ،ةةا ،ولك ةةن أي ةةا التغية ةرات
اإل تماعية الحادا التظ طرأت خاصة ع

مع

يادات فةت وما مةة التحريةر ا ةافة الة حمةاس ،ووصةول

الكثيةةر مةةن كوادريةةا شل ة مصةةاا المر وا يةةة الكمي ةرا ذات الطةةاما الكةةوممرادوري والطفي ةةظ الةةذي يعةةيش ع ةةويا
ع

عال ة مير عدائية ما ا حتالل .العال ة ما اإلحتالل.

يعرا مع م الف سطياين أن أوس و سمت ار ار ظ الف سةطياية فةظ ال ةفة والقطةاع شلة أ ،ب،ج .لكةن الئةل
مةةا،م يعرفةةون أن الف سةةطياين ةةد سةةموا أي ةةا شلة فئةةات متءةةام،ة يكرسةة،ا اإلحةةتالل فةةظ يويةةات ووثةةائ  .يةةذه
ارمور اإل تماعية السياسية تصم فظ ماية اريمية عادما اا ر شل ت رر الفئات الف سطياية المخت فة مةن
اإلح ةةتالل ،وم ةةن ث ةةم شس ةةتعداد الفئ ةةات المخت ف ةةة لتحم ةةل ردود فع ةةل سة ة مية م ةةن اإلح ةةتالل ع ة ة أي تق ةةدم مإت ةةاه
المصالحة أو ميريا ،وذلك شذا ما شفتر اا أن المصالحة سوا تكةون فةظ ميةر صةال اإلحةتالل ،وا ريةا يةظ
ليست مال رورا كةذلك فةظ كةل الحةا ت .واعتمةادا ع ة ذلةك فةإن القةوإ الف سةطياية المخت فةة ،تاةدرج فةظ أطةر
وأحالا ش يمية ودولية مخت فة.
فالما مة ،وم،ما تحدثت عن القرار الف سطياظ المستقل ،ت د افس،ا أ ةرب شلة التحةالا الةذي تقةوده الو يةات
المتحةةدا وي ةةم شس ةرائيل ،لةةيس فقةةط را،ةةا م ةةطرا شل ة ذلةةك ،مةةل اتي ةةة ل تغي ةرات اإل تماعيةةة التةةظ ةةرت فةةظ
صةةفوف،ا .ويةةذا ياطم ة أي ةةا ع ة حمةةاس التةةظ تتةةأر
ش تصادية مين ح فين ش يميين (شيران وتركيا) .ويظ مالتالظ
ل قوإ الغرمية.
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إلعتم ةارات عديةةدا ،مةةن ميا،ةةا شعتمةةارات ش تماعيةةة-
ت د افس،ا دائما فظ مو ا م ةاد مصةورا ذريةة

فالمتةةاما لءةةيون حمةةاس ي ةةد أا،ةةا كحركةةة مقاومةةة ت ةةد افسةة،ا ريمةةة مةةن شي ةران وح فائ،ةةا ح ة ب اهلل وسةةوريا،
وكحركة يظ تاريخيا وأيديولو يا

ل من اإلخوان المسة مين ت ةد افسة،ا م ةطرا رن تكةون خةارج يةذا الح ةا

و ريمة من تركيا و طر .شن يذا التأر

مين المحورين ي د الل عاد أي عم ية تقارب ما الما مة ،وتفسيره

سةةيكون اا صةةا شن لةةم يأخةةذ عامةةل التغيةرات اإل تماعيةةة-اإل تصةةادية فةةظ صةةفوا الحركةةة ش ةةافة شلة العوامةةل
ال يوسياسية والفكرية.
شن المتاما ل ءأن الف سطياظ يدرك مدإ تأثير العااصر الخار ية المخت فة فظ القرار الف سطياظ مدلا مالو يةات
المتحةةدا واس ةرائيل والرماعيةةة الدوليةةة والم ةةدان العرميةةة ع ة شختالف،ةةا مةةن المحةةيط شل ة الخ ةةيا .لقةةد مةةدإ ذلةةك
وا ةةحا عاةةدما فةةا ت حمةةاس فةةظ اإلاتخامةةات التء ةريعية و اطع،ةةا "الم تمةةا الةةدولظ" حت ة شات،ةةت ارمةةور شل ة
اإلاقسةام المو ةود .شن القةوإ الدوليةة التةظ دفعةت مإت ةةاه اإلاقسةام يمكةن أن تقةا متفر ةة ع ة المصةةالحة ش
شذا درت أا،ا ستكون لصالح،ا فظ ا،اية ارمر.
لقد كاات مفار ة حقيقية ،أن تخرج واحدا من أيم وثةائ المصةالحة مةين الف سةطيايين مةن السة ون .أن يةذا
يعكس مدإ حر

ارسرإ ع

المصالحة فقط ،و يدلل ع

الا ا السياسظ والوطاظ لقادا المعتق يين من

كةةل اإلت ايةةات فقةةط ،ولكا ة يءةةير شل ة مةةدإ تحةةرر ارسةةرإ مةةن العوامةةل ال ةةامطة والمقيةةدا التةةظ يو ةةد في،ةةا
القةةادا فةةظ خةةارج السة ون .أكثةةر القةةادا الف سةةطياين حريةةة يةةم اولئةةك المو ةةودين مةةا،م فةةظ الس ة ون اإلس ةرائي ية
وذلك لعدم و ود مصال ل،م د تت،دد مإتخاذ موا ا د تغ ب اإلسرائي يين.
شن عوامةةل شرتمةةاط الف سةةطياين مةةالقوإ الخار يةةة "شسةرائيل والو يةةات المتحةةدا وأورومةةا" كثيةرا ،ويةةظ تة داد ممةةرور
الو ت ،وي داد ارمر سولا عادما اعرا أن الدول العرمية أي ةا ،ويةظ التةظ يمكةن أن تكةون المةديل عةن القةوإ
ار امية ،ت داد تمعيت،ا لت ك الدول ،و يمكن لمع م،ا أن تكون عواا ل ف سطياين ش مالمقدار الذي تسم ل،ةا
القوإ الدولية مذلك.
شن السة طة الف سةةطياية لةةم تتماطي ةةة فتةرا و وديةةا أية سياسةةة لإعتمةةاد ع ة الةةذات والحةةد مةةن تمعيت،ةةا ل خةةارج.
فالمر وا ي ةةة الوطاي ةةة شات ،ةةت تمام ةةا وام ةةت مكاا ،ةةا ت ةةك المر وا ي ةةة الطفي ي ةةة والكوممرادوري ةةة .وت ةةخم ال  ،ةةا
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المير راطظ ل س طة مءكل كمير ،وعدد العاط ين عن العمةل فةظ ش ديةاد م طةرد .و ةرإ تخريةب العمةل ال ارعةظ
لصال العمل فظ شسرائيل واات ار المساعدات .كل ذلك اد من تمعية الس طة ل قوإ الخار ية.
المصالحة ...ضرورة
رمةةم

ةةخامة القةةوإ الخار يةةة ما،ةةا (شس ةرائيل وأمريكةةا) والداخ يةةة(الفئةةات اإل تماعيةةة المسةةتفيدا مةةن اإلاقسةةام)،

الع اية ما،ا والخفية التظ

تريد ل مصالحة الف سطياية أن تحد

وتريةد شسةتمرار اإلاقسةام الف سةطياظ  ،ش أن

شا،ال اإلاقسام وعودا ال حمة شل الا ام السياسظ الف سطياظ مسألة فظ ماية اريمية .فذلك يعطظ خما أكمةر
ل ق ية الوطاية الف سطياية .ويسحب المساط مةن تحةت أ ةدام القةوإ التةظ

تريةد خية ار ل ق ةية ،والتةظ تريةد أن

تثمت أن الءعب الف سطياظ ليس ءعما شاما يو م رد ت معات سكااية مخت فة فظ أماكن مخت فة من العالم.
لق ةةد شس ةةتخدمت شسة ةرائيل اإلاقس ةةام إلثم ةةات ع ةةدم ص ةةالحية الوف ةةد الف س ةةطياظ ل تف ةةاو

مإس ةةم ك ةةل الف س ةةطياين.

وحاولةةت اإلسةةتفراد مكةةل طةةرا ف سةةطياظ ع ة حةةده .وترك ة خطام،ةةا م،ةةذا الخصةةو

ع ة عةةدم و ةةود وحةةدا

ل تمثيل الف سطياظ .لكا،ا فظ افس الو ت مةذلت كةل ال ،ةود مةن أ ةل أن يمقة اإلاقسةام .وو فةت

ةد التقةارب

الةةذي ةةرإ مةةين فةةت وحمةةاس معيةةد تءةةكيل حكومةةة الوفةةا الةةوطاظ .وطالمةةت الغةةرب معةةدم التعةةاون مةةا ت ةةك
الحكومة.
يريد الطرفان المتخاصمان -رمم ااعتاةا مو ةود فئةات فةظ ك ي،مةا تخةالا ذلةك -المصةالحة فعةال لكةن كةل مةن
ماط قات ة  ،وحسةةب الءةةكل الةةذي يريةةد ول سةةماب الت ةظ يريةةد .ولكةةن الس ةيال ال،ةةام المطةةروس ياةةا لةةيس فقةةط ع ة
الطرفين المتخاصمين ،مل ارطراا ارخرإ المكواة ل ا ةام السياسةظ الف سةطياظ مةن تا يمةات سياسةية وحتة
الءخصيات الوطاية المستق ة وت ك ما،ا الاءةطة مةن أ ةل تحقية المصةالحة ،يةو أي اةوع مةن المصةالحة يةو
المط وب؟ ،ويل ستكون ت ك المصالحة ع
ع

اعدا تقوية الءعب الف سطياظ و يادا تمسك محقو الوطايةة أم

اعدا القمول ال ماعظ مالمطروس من خالل المفاو ات و اإلمتثال لرممات شسرائيل والرماعية الدولية.

مالاسةةمة ل ةرئيس أمةةو مةةا ن ف،ةةو مةةيمن تمامةةا مرييةةاه التةةظ تتمثةةل ع ة المسةةتوإ الةةوطاظ ممصةةالحة تاريخيةةة مةةا
اإلسرائي يين تات،ظ مإ امة دولة ف سطياية فظ حدود ( 4691فظ وليس مال رورا ع ) .يذه الرييةا تتط ةب أن
يكةةون خيةةاره الوحيةةد المفاو ةةات والحفةةا ع ة العال ةةات ال يةةدا مةةا الم تمةةا الةةدولظ وفةةظ مقدمت ة الو يةةات
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المتحدا واسرائيل واإلتحاد ارورومظ والرماعية الدولية ،وع

مستوإ اإل يم ت ك الدول العرمية المقرمة من ت ةك

الم دان والمتمث ة مالعرمية السعودية ومقية م دان الخ ةيا ومصةر و ارردن مالدر ةة ارولة  .يحةر
ما ن ع
ع

أن يكون وا حا ل م

حساب مع

الةرئيس أمةو

أا لن يذيب شل شم اب يذا الح ا تحت أي را حت لو كان ذلك

عال ات داخل الميت الف سطياظ افس  ،أو حت داخل ما مة التحرير وحركة فت افس،ا.

وحتة يكةةون ممقةةدور الةرئيس أمةةو مةةا ن أن يحقة رييةةاه والتةةظ يعتقةةد أن أسة وب تحقيق،ةةا وتكتيكات،ةةا وتحالفات،ةةا
ترتقظ شل أيمية الرييا افس،ا ،يذا شن لم ت د ع ي،ا أحيااا ،ي ب أن يعمةل ليمقةظ افسة رئيسةا ويةا ةاد ار ع ة
شتخةةاذ الق ة اررات التةةظ يريةةد لةةيس فقةةط ع ة معار ةةي السياسةةيين مثةةل حمةةاس وال ،ةةاد اإلسةةالمظ وال ة حةةد مةةا
ال م،ة الءعمية ،مل أي ا ع

مالئ فظ ما مة التحرير والس طة وحت فظ الحركة التظ يترأس،ا فت .

شن أيم مءك ة توا ة الةرئيس أمةو مةا ن يةو شعتقةاده أن العال ةة الدوليةة الاامعةة مةن رييةاه ل ق ةية الوطايةة ل،ةا
ارولويةةة ع ة كةةل ءةةظل ممةةا في،ةةا ع ة عال ات ة مةةا ءةةعم  .يةةذا يعطةةظ اإلاطمةةاع فةةظ كثيةةر مةةن ارحيةةان أن
ال ةرئيس يقةةا فةةظ موا ،ةةة ءةةعم مةةا المعسةةكر ارخةةر .شن م،مةةة ال ةرئيس أمةةو مةةا ن فةةظ عةةل مصةةال ءةةعم
الوطاية تتقاطا ما مصال أعدال ءعم التاريخيين ،م،م تمدو مستحي ة .ويظ م،م تتط ب ما أن

يكون

ديمقراطيا ش مالقةدر الةذي يةرإ فية أن الديمقراطيةة سةتقود ارمةور شلة اإلمقةال ع ة أدوات تحقية رييةاه ائمةة
دون أي شاتقا

.

يذا الو ا أي ا ي قظ م الل ع

طميعة تحالفات أمو ما ن الداخ ية .فح فائ الطميعيين فةظ يةذه الحالةة يةم

الذين يءاركوا ريياه السياسية ،المتمث ة أساسا فظ الحر

ع

عدم تعكير العال ة ما القوإ الدولية الفاع ة

وفظ مقدمت،م شسرائيل و أمريكا .ويي ل كثي ار ما يتمث ةوا فةظ التا يمةات الصةغيرا ومعة

الءخصةيات المسةتق ة

أكثر مما يو دوا داخل حركة فت افس،ا .مل أن حركةة فةت كحركةة كميةرا ذات تةاريل ا ةالظ طويةل لةدي،ا ،أو
لدإ مع ،ا ،من ممررات ليكواةوا معيةدين عةن التوافة مةا الةرئيس أو مةا ن مةن حية

عةدم شسةتعداديم ل تماثةل

ما السياسات الغرمية فظ الماطقة أكثر من كثيرين من السياسيين خارج الحركة.
يذا الو ا يةاعكس أكثةر مةن ميةرا ع ة عال اتة وموا فة مةن اإلسةالميين فخالفةات الةرئيس -كةرئيس ل سة طة
ولفت وكءخ

 -ما اإلسالميين

تأتظ ع

اعدا اإلختالا الطميعظ مين وطايين "ع ماايين" واسةالميين،
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أي ع

ال،وية اريديولو ية الفكرية ل دولة والم تما ،و ع

الخيارات الفكرية والف سفية فيما يتع

مالمو ا

مةةن التع ةةيم أو الم ةرأا ،أو طةةر التاميةةة والتطةةور اإل تصةةادي ،لكا،ةةا تةةأتظ أساسةةا ع ة خ فيةةة مةةدإ تةةأثير يةةذه
الموا ةةا ع ة العال ةةة مةا القةةوإ الدوليةةة المتافةةذا المتحكمةةة لةةيس فقةةط مةةأدوات الحيةةاا اليوميةةة ل ف سةةطياين ،مةةل
ومدإ شمكااية تحقي أمو ما ن لريياه الوطاية.
دور ياما فظ تحديد عال ة الرئيس أمو ما ن مالقوإ الف سطياية ارخرإ يةو مةدإ ةوا
ارمر الثااظ الذي ي عب ا
يةةذه الحركةةة أو ال ،ةةة أو الءةةخ

فةةظ ماافسةةة أو ت،ديةةد  -أو شمكاايةةة ماافسةةة أو ت،ديةةد -ال ةرئيس فةةظ افةةوذه

السياسظ كرئيس ل س طة أو الما مة.
ويذا الت،ديد أو اإلمكااية لت،ديد،

تأتظ فقط من وا وافوذ يذه ال ،ة فظ أوساط الف سطيايين أو فظ الا ام

السياسةةظ الف سةةطياظ ،مةةل أساسةا مةةن العال ةةات التةةظ تم ك،ةةا يةةذه ال ،ةةة ،أو التةةظ مةةن الممكةةن أن تم ك،ةةا يةةذه
ال ،ة ،لماافسة الرئيس ،أو شمكااية ماافست فظ عال ات ما القوإ الدولية واإل يمية .ويذا ارمر ياطم ع
معار ةةي التق يةةديين مث مةةا يةةظ ع ية حمةةاس مةةثال ،أو ع ة الماافسةين مةةن داخةةل اإلطةةار كمةةا يةةو ع ية ع ة
سميل المثال محمد دحالن.
فظ يذه الحالة

يءكل شتفا أوس و مالاسةمة ل ةرئيس آلية ةد تكةون اا حةة لتحقية رييةاه السياسةية ،مةل أي ةا

درعا يمكن اإلحتمال م

د شمكااية وصول المعار ين ل  ،وخاصة حركة حماس شل الس طة (المعتةرا م،ةا

دوليا) .لذلك ارإ أن عال ة أو مو ا الرئيس عماس من حركة ال ،اد اإلسةالمظ مةثال ليسةت سةيئة رمةم أا،ةا
حركة ذات أيديولو يا شسالمية وموا ا وطاية مخالفة تماما لت ك التظ يتماايا ،ويةذا مخت ةا عةن الو ةا فيمةا
يتع

محركةة حمةاس ،التةظ يةظ أي ةا ل،ةا كثيةر مةن الموا ةا المءةام،ة لحركةة ال ،ةاد ولكا،ةا تمت ةك مةن القةوا

والافوذ ل تعكير ع

عال ة الرئيس م،ذه القوإ أو إلمكااية الح ول مكاا فظ تماظ ت ك العال ات.

فةةظ حالةةة حركةةة ال ،ةةاد اإلسةةالمظ يطمةةئن ال ةرئيس لةةيس فقةةط مسةةمب عةةدم و ةةود ةةوا كافيةةة لةةدإ يةةذه الحركةةة
لتاافس ة مةةل را،ةةا

تتماةةظ سياسةةة ماافسةةة الس ة طة أو ما مةةة التحريةةر فةةظ الميسسةةات المخت فةةة التامعةةة ل،ةةا.

معكس ما تفع ة حركة حماس ،مل يطمئن لمدإ"صد "يذه الحركة فظ عدم تماي،ا لت ك الماافسة.
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أما فيما يتع

محركة حماس ،ف،و

يطمئن ل،ا ليس فقط را،ا تم ك من القوا والافوذ لماافسةت  ،ويةو ماثمةت

فةةظ اشاتخامةةات ، 1119مةةل رن لةةدي،ا مةةا يكفةةظ مةةن المرامماتيةةة ل تحةةول مةةن حالةةة شلة أخةةرإ ومةةن مو ةةا شلة
أخر ،واريديولو يا اي ا ل تطويا ،أو ل ح ور أو الغيةاب عاةد الحا ةة ،ورممةا يكةون أخطريةا مالاسةمة لة يةو
شمكاايةةة أن تتما ة موا ةةا تقرم،ةةا مةةن شس ةرائيل والو يةةات المتحةةدا والقةةوإ الدوليةةة المتافةةذا ارخةةرإ حي ة

تصةةم

مذلك مرءحة رن تكون مدي ة ل ما مة ول رئيس.
شن يذه المرامماتية لدإ حماس ،يمكا،ا كما أعتقد أن الرئيس يعتقد ،أا،ا تحرم من أيم أس حت

د الحركة،

ويو شتفا أوس و وص ت مإسرائيل والو يةات المتحةدا والقةوإ الدوليةة ارخةرإ التةظ يافةرد م،ةا ممةثال ل ف سةطياين
حت ارن .شن الرئيس

يطمئن شلة ثمةات حمةاس فةظ عةدم تفاو ة،ا أو تقرم،ةا مةن شسةرائيل ،و يطمةئن شلة
شعتماده كمفاو

ثمات شس ارئيل فظ عدم تفاو ،ا ما حماس وثمات،ا ع

عن الف سطياين أو ممثال ل،م.

عاد الا ر شل الموا ا المحتم ة رسرائيل وأمريكا ت ةاه الق ةية الف سةطياية والعااصةر المخت فةة الفاع ةة في،ةا،
ا د أن تحقي رييا الرئيس أمو ما ن تتط ب أن يمق يو فظ الس طة ،وأن يا

فظ امقال افس معتمدا وحيدا

لةدإ الم تمةةا الةةدولظ وخاصةةة ارطةراا اركثةةر تةةأثي ار فية  ،ويةةذا يقت ةةظ ماة التءةةم

متكتيكاتة التةةظ كمةةا اةةا

تكاد تتساوي ما شستراتي يت أو تتفو ع ي،ةا عاةد ال ةرورا -ويةذا ارمةر يقت ةظ مال ةرورا لةيس فقةط اإلمةدال
المستمر "لحسن الاوايا" لت ك ارطراا ،مل اإلستعداد الدائم ل تغ ب ع
يرممون فظ تقوي

عال ات ما ت ك ارطراا أو الذين سياافسوا ع

معار ي  ،المتمث يين فظ أولئك الذين
التقرب ما،ا أكثر ما .

مالاسمة لحماس التظ لم يكن لدي،ا مااا لدخول الما مة ماذ مدايات،ا معكس ال ،اد شاما مءةروط،ا التةظ تمث ةت
فظ أن تحصل شما ع

أكثر من  %01أو أن تتما الما مة اإلسالم ،ف،ظ معكس الرئيس أمةو مةا ن ما الةت

تحمل رييةا المقاومةة لإحةتالل ويةذا مةا ي ةع،ا فةظ المعسةكر المةوا ي لرييةا الةرئيس ،وا امةة الدولةة ذات المعةد
اإلسالمظ ،ويذا ما
من الغمو

ي،تم م الرئيس كثيرا ،وتقوم الحركة مإرسال ميءرات مين الفياةة وارخةرإ ،أحيااةا مكثيةر

وأحيااا أخرإ مكثير من الو وس ع

أا،ا مستعدا ل قمول مدولة شسرائيل والتعةاطظ مع،ةا شن لة م

ارمر ،ويذا ما ية عا الةرئيس أكثةر .و مةل كةل يةذا فةإن حمةاس تريةد أت تحمةظ و وديةا ،لةيس فقةط مةن ت،ديةد
اإلسرائي ين ل،ا كحركة مقاومة ،مل أي ا من شمكااية ت،ديد الس طة ل،ا ،ويو ما خمرتة فظ ساوات معد تأسيس
الس طة من اإلعتقا ت لقادت،ا وكوادريا.
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وتدرك حماس أن شءتراك،ا فظ الا ام السياسظ يام دا ل حفا ع
يامش الا ام مل يظ

ل أصيل ما  .لكا،ا تدرك أي ا أا،ا

ذات،ا ،وإلثمات أا،ا حركة

تعيش ع ة

تستطيا أن تكون لوحةديا ممث ةة لةذلك الا ةام

السياسظ ليس را،ا لن تفةو "ديقراطيةا" مرئاسةة ذلةك الا ةام ،مةل را،ةا سةتكون يةدفا سة،ال ل قةوإ المتافةذا ميةر
ال ار ةةيةعن و ةةع،ا الحةةالظ .لقةةد كااةةت ت رمةةة فةةو الحرك ة ماإلاتخامةةات وتءةةكي ،ا ل حكوم ةة مافةةردا مةةن أكثةةر
الت ةةارب سةةوا ع ي،ةةا .الحةةل لةةدإ الحركةةة شذا ،يةةو عةةدم اإلسةةتئثار مالا ةةام مةةن ااحيةةة ،وعةةدم الخةةروج ماة مةةن
ااحية ثااية ،ويذا يتط ب أن تكون الحركة ءريكا "أصيال" ،ومقةر ار ولةيس

ةعيفا كمةا وصةل ارخةرون ور ةوا

مةةذلك .ء ةراكة تسةةتطيا مةةن خالل،ةةا الحركةةة أن تقةةرر أو تءةةارك فةةظ تقريةةر الق ةةايا الوطايةةة والسياسةةية العامةةة
وكةةذلك فةةظ الق ةةايا اإل تماعيةةة شن ل ة م .وتسةةتطيا مةةن خالل ،ةا أي ةةا أن تقةةدم أو ار حسةةن اوايايةةا لمةةن ي،م ة
ارمر فظ الم تما الدولظ .وتستطيا كذلك أن تحمظ افس،ا داخ يا وتطالب "محصت،ا" "الءرعية" فظ المكاسب
التظ تح
يرإ الرئيس

م،ا ارح اب الحاكمة فظ العالم الثال

عادا.

رورا أن يقود الا ام السياسظ وحيدا ولذلك طرس مو وع حكومة الوفا الوطاظ التظ

تستف

القوإ التظ يح ر شستف ا يا .وتكون الم،مة ارساسية ل،ذه الحكومة يو ش رال اإلاتخامات التظ يامغظ أن يفو
الرئيس وحركت م،ا دون ماةا ع ،ويةذا يتةي لة الءةرعية التامةة ل مقةال وحيةدا ع ة رأس ال،ةرم السياسة دون أن
يكون مإمكان حماس أو ميريا التءكيك فظ يذه الءرعية.
لكةةن حمةةاس

تريةةد ذلةةك الءةةكل مةةن اإلاتخامةةات س ةوال ا حةةت في،ةةا أو لةةم تةةا

 .فا اح،ةةا يعا ةظ شسةةتتئثاريا

مالسة ة طة وي ةةذا يعا ةةظ مقاطع ةةة شسة ةرائيل والغ ةةرب ل ،ةةا وتحم  ،ةةا مس ةةيولية حرم ةةان الف س ةةطيايين م ةةن المس ةةاعدات
والتس،يالت التظ تقدم،ا ت ك الةدول .وعةدم ا اح،ةا يعاةظ حرماا،ةا مةن المءةاركة فةظ الا ةام السياسةظ ومالتةالظ
ع ،ا يدفا س،ال لمن يريد ل،ةا أن تكةون كةذلك .لةذلك تسةع الحركةة رن تكةون عم يةة المصةالحة مةا الةرئيس
وفت ماإلتفا ع

أساس التقاسم "ل م،مات" و"الغاائم" أو شي اد ا ام شاتخامظ اسمظ يقود شل ذلك الءكل من

التقاسم.
شاطال ا مما سم ا د أن اإلاقسةام الةذي حصةل مةين القطمةين السياسةيين الف سةطيايين ارساسةيين لةم ياةتا فقةط
عةةن عوامةةل ذاتيةةة لةةدي،ما ،مةةل أي ةةا ل ةةروا مو ةةوعية أحاط ةت مالق ةةية الف سةةطياية مرمت،ةةا .وسةةاعد فةةظ
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شسةةتمرار يةةذا اإلاقسةةام الفصةةل ال غ ارفةةظ مةةين ال ةةفة ومة ا الةةذي لةةم يسةةم ريةةة ةةوا الق ةةال ع ة ارخةةرإ أو
الذياب فظ حرب أي ية حت الا،اية.
ورن الخالا مين مراام ظ الطرفيين يو خالا ويري وحقيقظ ،ويكاد يقترب من التاا
شي اد مرااما ثال

 ،فإن الذياب شل

ي ا اصب عياي ماذ المداية ال مةا مةين المراةام ين المتاةا عين ،راة سةيكون مراام ةا

مءةويا ومسةتحيال ،مةل يسةع شلة ت سةيد الحقةو الوطايةةة الف سةطياية كمةا ت اريةا أم ميةة الف سةطيايين فةظ كافةةة
أماكن توا ديم ،واإلمكااية الحقيقية لتحقي يذا المرااما فظ المعطيات الدولية الرايا .
ولتو ةةي ذلةةك أكثةةر مةةد مةةن العمةةل ال ةةاد إلي ةةاد المءةةترك لةةيس فقةةط مةةا الحةةركتين المتاافسةةتين فةةظ الا ةةام
السياسةةظ الف سةةطياظ مةةل مةةا ال مةةايير الف سةةطياية التةةظ تماعةةدت ا رت،ةةا لق ةةيت،ا فةةظ فت ةرات ت ار ةةا الق ةةية،
وا دادت أختالفات،ا لدر ة أصم لدياا الق يل من المءترك والمس مات ،ويذا ما مد من تصحيح .
أريةةد أن أمةةدو ياةةا وكةةأااظ أو ة ال ةةوم شلة أوسة و ومةةا ترتةةب ع ي،ةةا .ولكةةن أوسة و طرحةت ع ة الف سةةطياين
أسئ ة كان من المفتر

أا،ا كاات مير واردا .أصمحت المس مات الف سطياية مو ةا تسةايل كميةر .أيةن يةظ

ف سطين؟ أين حدوديا وأين مدا،ا ومعالم،ا؟ وما يظ الحقو الف سطياية؟.
يذه ارسئ ة ليست مطروحةة لةدإ أي ءةعب مةن ءةعوب العةالم .يو ةد ءةعب فةظ العةالم مخت ةا ع ة حةدود
وطا  ،أو ع

ما شذا كاات يذه المدياة يظ

من وطا أم .

د يقول ائل أن ال روا الف سطياية مخت فة ويذا صحي  ،ولكن مد من فت اقاش ءامل لتحديد الماط قةات
وارساس ةةيات والمسة ة مات رن اإلخ ةةتالا في ،ةةا مي ةةر مء ةةروع .اإلخ ةةتالا يص ةةم مء ةةروعا عا ةةدما يك ةةون ح ةةول
ارليات وارولويات .من أ ل ذلك مد من ميتمرات ف سطياية عامة حي

و د الف سطيايون ،من أ ةل المحة

فظ ال ذور والمس مات والمءترك ،وطر تمتيا،ا ،والخروج ممرااما وطاظ ءامل سيكون مة مالتأكيةد ة لا مةن
مراما فت وحماس والفصائل الف سطياية ارخرإ.
معةةد ذلةةك ي ةةري المحة

فةةظ الا ةةام أو ارليةة التةةظ يمكا،ةةا أن تقةةود الدفةةة احةةو تحقية ذلةةك المراةةاما والةةذي مةةن

الوا ة أا ة لةةيس الس ة طة الف سةةطياية مغ ة

الا ةةر عمةةن في،ةةا ،وذلةةك إلعتمةةارات عديدي ةة أيم،ةةا أن "و يت،ةةا"
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محةةددا ع ة ف سةةطيايظ ال ةةفة والقطةةاع فةةظ أحسةةن ارحةوال .لكا،ةةا ةةد تكةةون ما مةةة التحريةةر ،ولكا،ةةا مالتأكيةةد
ليست الما مة م،ذه الحال الذي وص ت شلي اآلن.
فال سةةم الةةذي ي ةةب أن يمثةةل الف سةةطايين يفتةةر

مة أن يتصةةا مءةةمولية تمثي ة ل،ةةم فةةظ كةةل أمةةاكن توا ةةديم

وكافة مءارم،م الفكرية وااتمائات،م السياسية .وأن يتما يدا الطموس الوطاظ العام ل ءعب الف سطياظ المامث
عةةن اإلختي ةار الحةةر والةةوطاظ ل ءةةعب الف سةةطياظ مأكم ة  .ذلةةك يفةةر

ت قائيةةا تحريةةر ال سةةم الممثةةل مةةن أي ةة

ميثرات خار ية وفةظ مقةدمت،ا التةأثيرات اإلسةرائي ية المماءةرا أوميةر المماءةرا ممةا في،ةا التةظ ةد تةأتظ مةن خةالل
الس طة الف سطياية.
من الممكن أن يحمل يذا ال سم شسم ما مة التحرير الف سطياية شذا أرداا الحفا ع

الق يل الةذي تمقة مةن

المكتسمات التظ حققت،ا الما مة طي ة تاريخ،ا ،لكا،ا ي ب أن تتحرر تماما من كل السة ميات التةظ ع قةت م،ةا
طوال ت ك الفترا.
أول يذه الس ميات وأيم،ةا تكمةن فةظ العال ةة ميةر الصةحية المو ةودا مةين م.ت.ا والسة طة الف سةطياية .يةذه
العال ةةة

تكمةةن فقةةط فةةظ ت ةةخم الس ة طة ع ة الما مةةة ،وو ةةود وا ةةا ماتةةت في،ةةا الما مةةة دائةرا "م،م ةةة" مةةن

دوائر الس طة ،مل تكمن فظ التءامك التا يمظ اإلداري مةين الميسسةتين ،وأول،ةا و ةود الةرئيس الواحةد لك ي،مةا،
ويو الذي يمثل من و ،ة ا ري خطأ اتال.
يااك روفا لاءأا الس طة ع ت،ا

تخت ا فقط عةن الما مةة مةل و ةعت،ما فةظ مسةتويين مخت فةين

يمكةن

أن ي تقيا ش ممع ا.
فالسة طة أاءةةئت فةةظ أوسة و مةةن مةةل شرادا دوليةةة مةةن أ ةةل شسةةتكمال العم يةةة السياسةةية مةةا شسةرائيل .ويةةظ تمثةةل
شداريا سكان ال فة والقطاع وليس كل الف سطيايين ،وكاات اءأت،ا فظ ل ي يمة المءروع القومظ العرمةظ أو
ت ار ع فظ أحسن ارحوال.
أمةةا ما مةةة التحريةةر فقةةد أاءةةئت م ةن مةةل شرادا عرميةةة فةةظ أوج صةةعوديا القةةومظ التحةةرري .ومث ةةت المءةةروع
الوطاظ الف سطياظ وال،وية الف سطياية المتم ورا.
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وفظ يذه الحالة يغ ب ع

تفكير الس طة أولوية اليومظ الذي سيحق لف سطيايظ ال فة والقطاع الحد اردا

من سمل المعيءة ،فظ حين يتط ب ال سم العام الممثةل ل مءةروع الةوطاظ تغ يةب التفكيةر اإلسةتراتي ظ لتحقية
اريةةداا الوطايةةة ،حتة لةةو تعةةار
و ةا الءةةخ
التعةةار  ،وحي ة

ذلةةك مةةا ة ل مةةن المصةةال اآلايةةة الحياتيةةة ل ف سةةطيايين .ولاةةا أن اتخيةةل

أو الميسسةة التةةظ يةراد ما،ةا أن تفكةةر فةظ اليةةومظ واإلسةةتراتي ظ فةظ افةةس الو ةت ،حية

يكةةون

ياةةتا الفءةةل مالتأكيةةد .خاصةةة وأن اإلتفا يةةات مةةا اإلس ةرائي يين و ةةعت اليةةومظ فةةظ موا ،ةةة

ارستراتي ظ الوطاظ مالاسمة ل ءعب الف سطياظ.
وثةةاتظ يةةذه الس ة ميات ارخةةرإ التةةظ ي ةةب توفريةةا فةةظ الما مةةة أو فةةظ ال سةةم التمثي ةةظ العةةام ل ف سةةطياين يةةو
شمتعاديا عن تأثير اإلحتالل ع

ار ل المماءر .ويذا

يتع

فقط مإرتماط الما مة ما تفا يات التةظ و عت،ةا

مةةا اإلسةرائي ين ،ولكا،ةةا محكةةم و وديةةا الفي يةةائظ داخةةل ار ار ةةظ المحت ةةة  ،ف،ةةظ محكةةم الريياةةة ميةد اإلحةةتالل،
و مد أن تتأثر اررت،ا وسياسات،ا مذلك الوا ا.
ومو ةةوس أكث ةةر ،ع ة ة الف س ةةطياين الفص ةةل تمام ةةا م ةةين الما م ةةة والسة ة طة ،م ةةدلا م ةةالرئيس واات ،ةةال م ةةالمو فين
والتمويل والمقر وكل التفاصيل .معد ذلةك يامغةظ ان تكةون الما مةة ،أو ال سةم المةديل ديمقراطيةا وممةثال إلرادا
الءعب الف سطياظ الحرا والحقيقية.
وياا مد من مالح تين أي ا .ارول أن اإلاتخامات يظ شحدإ الوسةائل لتحقية الديمقراطيةة ولكا،ةا وحةديا
تكفةظ .مةةا رإ حتة ارن يةةو عةةدم اإللتة ام مدوريةةة اإلاتخامةةات ومقيةةة طقوسةة،ا ،وأي ةةا عةةدم اإللتة ام مارليةةات
الديمقراطيةةة داخةةل ميسسةةات ارا مةةة كالم سةين الةةوطاظ والمركة ي وال اةةة التافيذيةةة .والثاايةةة لمةةاذا يةرمط مةةا
يسةةم مإعةةادا ماةةال الما مةةة متحقية المصةةالحة مةةين فةةت وحمةةاس .ألةةيس مإمكاااةةا أن امةةدأ خطةوات ديةةة احةةو
ماائ،ا وتعمي ديمقراطيت،ا فظ موا اا السعظ لتحقي المصالحة.
فظ شطار كل ما سم  ،الريإ والمراما المخت فة .والعال ات الدولية المخت فة .فظ

ول ار مةات التةظ تمةر م،ةا

مخت ةةا الق ةةوإ الف س ةةطياية ،ار م ةةات الذاتي ةةة وار م ةةات المو ةةوعية .أ م ةةات ف ةةت والسة ة طة ،وأ م ةةات حم ةةاس
وارخوان ،وأ مات القوإ الثالثة ال عيفة والمترددا التظ يفتر

أا،ا تقود عم ية المصالحة داخ يا ،رمما اصةل

شل شستاتاج مفادا أن المصالحة الكام ة و الحقيقية ليست فةظ متاةاول اليةد اآلن ،وأن مةا ي ةب فع ة ومةالت امن
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ما شعةادا التفكيةر اإلسةتراتي ظ مالق ةية الف سةطياية ومةن ارسةاس ،يةو شدارا اإلخةتالا شلة حةين ح ة
ويذا يحتاج شل الكثير من العمل أي ا لكن من المفتر

ةذريا.

أن يق ل التو س مين ارطراا شل حدا اردا .

ي ة ةةب أن يحة ةةدد ال،ة ةةدا الة ةةوطاظ الف سة ةةطياظ العة ةةام .وأن يكة ةةون واحة ةةدا ل مية ةةا الف سة ةةطيايين و ة ةوايم الوطاية ةةة
واإلسةةالمية .عاةةد ذلةةك يكةةون اإلخةةتالا فةةظ اآلليةةات وفةةظ الق ةةايا الم تمعيةةة ويةةو الةةذي يمية اإلخةةتالا مةةين
ذوي الريإ الفكرية المخت فة كالوطايين واإلسالميين فظ حالتاا.
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