في ورقة بحثية لشبكة المنظمات الهالية الفلسطينية حول المصالحة
محطات طويلة من الحوار الوطني لنهاء النقسام ....
هال تنجح الجهود هاذه المرة ؟

مقدمة

اعداد شبكة المنظمات الهالية

لم يعد خافيا ول سرا مدى الرتباط الوثيق بين استمرار النقسام الكارثي الذي اصنناب عمننق المجتمننع الفلسننطيني منننذ
اكثر من  10سنوات وبين حجم الضرر الكبير الذي لحق بالمشروع الوطني  ،وحالة التدهاور المتواصلة لمكانة القضنننية
الوطنية عموما التي تمر بادقا واصعب مراحلها على الطلقا مع استمرار توسيع الستيطان  ،وخطط الضننم والتوسننع ،
وسلسلة القوانين العنصرية الجاري اقرارهاا من حكومة الحتلل  ،وتشير الحصنناءات الننتي نشننرت مننؤخرا الننى تضنناعف
حجم الستيطان عدة مرات خلل السنوات الماضية بما في ذلك في مدينة القدس المحتلة ومحيطها  ،وارتفنناع معنندلت
مصادرة الراضي وهادم البيوت والنتيجة في ذلك واحدة وهاي تضاؤل امكانيننة قيننام دولننة مسننتقلة كاملننة السننيادة وفننرض
للحل من طرف واحد اي دولة الحنندود المؤقتننة فاسننرائيل هانني المسننتفيد الول مننن اسننتمرار النقسننام وتفننتيت وحنندة
الراضي الفلسطينية جغرافيا وسياسيا وهاو ما تريده اسرائيل حتى عندما فرضت خطة النفصال واخلء مستوطنات قطاع
غزة بشكل احادي كان الهدف الوصول لليوم الذي تتحقق فيه حالة النقسام بين الضفة والقطاع .
الخشية اليوم وبعد سنوات النقسام العجاف ورغم كل الجهود التي بذلت في معظم العواصم ان يتحول النقسام الى "
انفصال"  ،اي استحالة قيام دولة متواصلة وبنظام سياسي موحد بين ما يطلق عليه شننطري الننوطن هاننذا بنندل الحسنناس
بالمل وامكانية احراز تقدم  ،وتحرر الطراف من الجندات الخارجية والمصالح الحزبية الضننيقة  ،وتضننييق الخننناقا علننى
جماعات المصالح التي ارتبط وجودهاا ونمننت بوجننود النقسننام ولهننا مصننلحة فنني البقنناء عليننه وترسننيخه  ،ومعهننا يفقنند
المواطن العادي الصبر ويتراجع المل بتحقيق المصالحة  ،وتنحسر معها قوة تاثير الرادة الشعبية لحداث التغير المرجو
وتسود حالة من اللمبالة تجاه الحساس بالنتماء والمواطنة .
تطوف هاذه الدراسة المتواضعة في جوانب التفاقات التي تم التوصل اليها لنهنناء النقسننام وتسننتعرض تلننك المحطننات
التي اصبحت مع مرور الزمن بل جدوى بنظر الناس عامة وغير قابلننة للتحقيننق بننالمعنى الفعلنني محطننات جننابت الوفننود
عواصم عديدة اتفاقات وخطط تنفيذ لكنها كلها باءت بالفشل  ،كانت التفاصيل تحول دون اتمام هاذه التفاقات والنتيجنننة
المزيد من التراجع في المزاج الشعبي العام انعكس سلبا على حالة السلم الهالي  ،واضر بالوضاع المعيشية والقتصادية
وتهميش الغلبية الصامتة من الناس التي وقفت دون حراك بانتظار اليام عسى ان تحمل البشرى بالتغير المنظور .
هاذه المعادلة من استمرار النقسام الداخلي والشننرخ الحاصننل فنني تفاصننيل المجتمننع الفلسننطيني فنني الضننفة الغربيننة
وقطاع غزة افقيا وعموديا مع استمرار تراجع الحريات العامة  ،في ظل غياب الهيئات والطر التي تعنى بننالقوانين والرقابننة
على اداء السلطة التنفيذيننة ومسنناءلتها ومنهننا المجلننس التشننريعي ؟ ودور المؤسسننة الفلسننطينية احزابننا وقننوى سياسننية
ومجتمعية ؟؟ وكيف يمكن استنهاض الشارع في ظل عدم الثقة بما هاو قائم حيث تشننير اسننتطلعات الننرأي العننام الننتي
اجريت مؤخرا الى تراجع كبير لدور القوى وحجم الرهاان على دورهاننا فنني التننأثير فيمننا يتعلننق بانهنناء النقسننام الننداخلي
والعمل على هاذا الصعيد في المستقبل !!
ل توجد جهة او ربما بيت لم يتضرر بفعل استمرار الشرخ الحاصننل فنني النسننيج الننوطني والمجتمعنني والسننتقواء علننى
المجتمع من حيث هايمنة السلطة التنفيذية او اجهزة المن ومصادرة الحريننات العامننة ومظاهارهاننا عدينندة لسننيما العتننداء

على المسيرات  ،ومنع التجمع السلمي وحق التظاهار  ،والتعدي على حرية الرأي والتعبير ،وسلسلة مراسيم بقننوانين تحنند
من الحقوقا المدنية وتتنافى حتى مع مبرر اصدارهاا حسب القانون الساسنني تسننببت فنني اغلقا العدينند مننن الجمعيننات
والمؤسسات واحدثت قطيعة في عمل بعض المؤسسات التي كانت قبل ذلك تتمتع بحق العمل في الضفة الغربية وقطاع
غزة كلها مظاهار تذوب معها امكانية تعاطي المجتمع المدني معها باعتبارهاا حالة سننليمة وهانني تبعننث علننى الريبننة والقلننق
المتواصل .
هاذه جولة في ابرز التفاقات واللقاءات التي عقدت على امل الوصول لحل تزول معه هاذه الغي مننة ال سننوداء
التي تكدر سماء الوطن وتصبغ وجوه الناس فيه بحالة من المرض المتواصل وهاو النقسام
ويمكن توزيع المحطات على النحو التالي
 اواخر حزيران  2006اعدت قيادات من الحركة السيرة في السجون وثيقة عرفت "بوثيقة السرى " التي دعتالى انهاء النقسام فورا  ،وحددت العديد من القضايا تتعلق بالمقاومننة  ،والنظننام السياسنني  ،الحكومننة  ،منظمننة التحريننر ،
النتخابات .الجهزة المنية  ...الخ وتم تبنيها من الجميع لكنها لم تطبق .
 التاسع عشر من كانون ثاني  – 2006اطلقت منظمة المؤتمر السلمي بعد مشاورات ولقاءات عديدة مبادرة تمبموجبها التفاقا على  9نقاط تضننمنت سننحب المسننلحين مننن الشننوراع  ،والحتكننام للقننانون  ،وتشننكيل غرفننة عمليننات
مشتركة من كافة القوى  ،ولجنة تحقيق محايدة فيما جرى ولكنها هاي الخرى ذهابت ادراج الرياح ولم يتم العمل بأي بننند
من بنودهاا.
 الثامن من شباط  2007بعد جهود شاقة وبرعاية سعودية تم التوقيع على اتفاقا مكة الذي تضمن بنودا واضننحةتحرم الدم الفلسطيني  ،واعتماد الحوار كأساس وحيد لمعالجة الخلفات والتباينات السياسية  ،وكذلك تشننكيل حكومننة
وحدة وطنية وتطوير المنظمة برنامجها ومؤسساتها  ،واعادة بننناء هاننذه المؤسسننات وقوبننل التفنناقا بمباركننة عربيننة وعمننت
الفرحة اوساط الشارع الفلسطيني لكنها لم تلبث ان تبخرت امام استمرار النقسام دون الوصول الننى النتيجننة المرجننوة
باستعادة الوحدة.
 بعد نحو عام من هاذا التفاقا وفي الثاني والعشرين من اذار  2008وقع في العاصمة اليمنية صنعاء اتفاقا جديدمن  7نقاط ينص على عودة قطاع غزة الى وضعه السابق اي قبننل حزيننران  2006واللننتزام بنناجراء انتخابننات رئاسننية
وتشريعية مبكرة  ،واحترام القانون من قبل الجميع  ،وبناء الجهننزة المنيننة  ،وتشننكيل حكومننة وحنندة وطنيننة تقننوم الجامعننة
العربية بمتابعة تنفيذ بنود التفاقا الذي تم التوصل اليه عبر لجنة خاصة تتولى تشكيلها.
 حزيران  2008رعت السنغال حوارا وطنيا تمخض عن التفاقا في العاصمة دكننار برعايننة الرئيننس عبنند النن وادتضمن البدء بحوار " اخوي" بين الطراف المختلفة وكان بمثابة اعلن نوايا سرعان مننا تلشننى دون ان يكنناد يننذكر مننع
استمرار النقسام .
 في التاسع من تشرين ثاني  2008اعلن من القاهارة مع استمرار الدور المصري والجهود التي تبذلها مصر عننناطلقا دعوة او مبادرة جديدة تضمنت ثلث نقاط اهامها تننوفر ارادة للحننوار وانهنناء النقسننام وتحدينند الهاننداف المرجننوة
منه  ،واجندة واضحة لهذا الحوار ولم تلق تلك الفكار اذانا صاغية وبقي مجرد اعلن .

  21/10/2008تم توزيع مسودة التفاقا الذي توصلت اليه القوى والفصائل برعايننة مصننرية مجننددا وعرفننتبمسودة اتفاقا تضمنت الحديث عن وحدة الراضي الفسطينية جغرافيا وسياسيا  ،وان الحوار هاو الوسيلة الوحيدة لنهنناء
الخلفات وشددت على المصالحة الوطنية التي تسمو على الحزبية الضيقة
 بعد نحو عام من ذلك في السابع عشر من ايلول  2009تننم طننرح اتفنناقا الوفنناقا الننوطني عننبر الورقننة المصننرية ،وتضمنت هاي الخرى تفعيل منظمننة التحريننر وتطويرهاننا  ،اجننراء النتخابننات الرئاسننية والتشننريعية بننالتزامن مننع انتخابننات
المجلس الوطني حيث تم تحديد  28/6/2011موعدا لها  ،اعادة بناء الجهزة المنيننة علننى اسننس مهنيننة باشننراف
مصري وعربي  ،وقف التحريض والتراشق العلمي  ،وتشكيل لجان المصالحة  ،وتم العلن عننن تشننكيل لجنننة مننن كافننة
الفصائل بعد ان وقعت عليها .
 التاسع من تشرين ثاني  2010احتضنننت العاصننمة السننورية دمشننق فنني حينننه جولننة اخننرى مننن الحننواراتالفلسطينية التي ضمت قيادات من كافة الفصائل  ،تركزت الجهود خللها لمناقشة مواقف الطننراف غيننر انهننا لننم تفننض
الى نتيجة تذكر .
 في شباط  2011مع اندلع الثورات العربية او ما يعرف " بالربيع العربي" شهدت الراضي الفلسطينية تحركاتوفعاليات شبابية ونسوية ولعدد من منظمات المجتمننع المنندني الننتي نظمننت فعاليننات عدينندة واعتصننامات للمطالبننة بانهنناء
النقسام  ،واستمرت عدة اسابيع ولكنها لم تكن بحجم التاثير الفعلي لنهاء النقسام بضغط شعبي وجماهايري من الشننارع
.
 منتصف اذار  2011في خطاب له بمقر المقاطعة برام ال اعلن الرئيس محمود عباس استعداده للذهااب لقطاعغزة لتوقيع المصالحة مع حماس وانهاء النقسام وعزمه لقاء قيادة الحركة في القطاع لطي هاذه الصفحة ال ان الزيارة لننم
تتم .
  27/4/2011اعلن في القاهارة عن تتويج الجهود المصرية بالتوصل الى اتفاقا ينهنني النقسننام الننداخلي ويضننعحدا له تم التوقيع عليه يوم الرايع من ايار بمشاركة القوى كافة وبحسب التفنناقا الجدينند سننتجرى انتخابننات رئاسننية
وتشريعية وللمجلس الوطني في غضون عام  ،وتشكيل لجنة مشتركة لعادة هايكلة وتفعيل منظمة التحرير  ،وتشكيل مجلننس
اعلى للمن  ،وتشكيل حكومة مؤقتة مننن شخصننيات مسننتقلة وهاننو مننا فتننح الطريننق لحالننة مننن التفنناؤل سننادت اوسنناط
وقطاعات واسعة في المجتمع الفلسطيني
 استمرت المشاورات واللقاءات لتنفيذ بنود التفاقا ووضع اليننات الواضننحة لننذلك بمشنناركة كافننة الفصننائل والقننوى ،حيث اصدر الرئيس محمود عباس مرسننوما رئاسننيا يقضنني باعننادة تشننكيل لجنننة النتخابننات المركزيننة  ،وتشننكيل كافننة
اللجان الخرى لبدء العمل وتم ذلك اواخر كانون ثاني 2011
 فيما كانت المحطة الخرى هاي اعلن الدوحة يوم السادس من شباط  2012الذي تضمن تشكيل حكومننة وحنندةيتولى الرئيس عباس رئاستها وهاي لفترة انتقالية تتشكل من مستقلين وتكننون مهمتهننا العننداد للنتخابننات  ،واعننادة اعمننار
قطاع غزة ومثل اعلن الدوحة تتويجا لجهود ومسار طويل من الحوارات العسيرة في محطات الحوار الوطني السابقة .
 ايار  2013القاهارة بعد سلسلة من الجتماعات التي احتضنتها العاصننمة المصننرية بيننن وفننود مننن حركننتي فتننحوحماس تم العلن عن اتفاقا الطرفين برعاية مصرية على صيغة لنهاء النقسام وفق جدول زمني محدد وبدء المشنناورات
الفنية لبحث القضايا العالقة  ،وتضمن لول مرة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحركتين وترأسها مصر هادفها ضمان تنفيننذ
التفاقا وتذليل العقبات على ان يكون التنفيذ رزمة واحدة وتلعب مصر كراع للتفنناقا دور الضننامن لننه  ،وتضننمن العلن

اتفاقا الطراف على تشكيل حكومة وفاقا وطني برئاسة الرئيننس محمننود عبنناس سننرعان مننا تعننثر التفنناقا الجدينند بسننبب
العديد من التعقيدات وفي مقدمتها المن.
 اعلن توصل حركتي فتح وحماس الى تفاهامات جديدة وهاو ما بات يعننرف باتفاقا ال شنناطيء اوا خننر ابر يننل ني سننان 2014وتتضمن بنودا واضحة تجاه القضايا الشائكة التي شكلت عقبة سابقا وتم التفاقا علننى عننناوين رئيسننية محننددة
منها التحرك السياسي  ،المجلس التشريعي  ،اعادة العمار ورفع الحصار ووضعت اليات عمل حول ملفات المننوظفين ،
المن  ،تشكيل لجان للحريات والمصالحة المجتمعية  ،النتخابات  ،كما تم التفاقا على تهيئة الجواء لجراء النتخابات ،
وعلى تشكيل حكومة توافق وطني خلل  5اسابيع  ،وانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بعد  6اشهر
وقد تم تشكيل حكومة التوافق وادت اليمين في الثاني من يونيو  2014ولكن التفاقا لقى مصير التفاقننات السننابقة
واصطدم بملفات رواتب الموظفين في قطاع غزة  ،وتفعيل حكومة الوفاقا  ،ومعبر رفح وازمة الكهرباء ونقاط اخرى عديدة
.
 شهد العام  2015جهودا وتحركات عربية قطرية ومصرية وعقدت العديد من اللقاءات بين حركتي فتح وحماس ،منها لقاء في العاصمة اللبنانية بيروت لتحريك المياه الراكدة في ملف المصالحة بعد توقف عجلتها واسننتكملت اللقنناءات
في القاهارة دون ان تصل لنتيجة ولم تتكلل الجهود بالنجاح ايضا .
 بعد عدة اشهر من الجمود استضافت الدوحة منتصف العام  2016لقاء جمع الرئيس محمود عباس مع رئيسالمكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وناقش ملف المصالحة وتم العلن عن التفاقا على عدة تفصننيلت تتعلننق
بالحكومة  ،وملف الموظفين اضافة لتفعيل المجلس التشريعي ورحبت القاهارة بما جرى ودعت لنجنناح جلسننات الحننوار
استمرارا لجهود قطر عامي  2008و . 2012
وشهد العام  2016مبادرة قدمها المين العام لحركة الجهاد السلمي رمضان عبدال من  10نقاط لتحقيننق
المصالحة  ،وصياغة برنامج وطني جديد موحد للشعب الفلسطيني
فيما اعتبرت اوساط ومؤسسات عديدة قرار حكومننة الوفنناقا اجننراء انتخابات الهيئات المحل يننة فنني ال ضننفة الغرب يننة
وقطاع غزة التي كانت مقررة في تشرين اول من العام الماضي  2016في  416هايئة محلية بمثابة بارقة امننل ومقدمننة
لجراء النتخابات التشريعية والرئاسية المر الذي يدفع عجلة المصننالحة للمننام  ،وقنند قننامت لجنننة النتخابننات المركزيننة
بجميع التحضيرات الفنية واللوجستية لجراء النتخابات ثم فوجيء الجميع تقريبا بقرار محكمة العدل العليا في الثالث من
تشرين اول باجرائها في غزة ثم بعدهاا بقرار تأجليها لمدة  6اشهر
كما تم ارجاء عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني بعد سلسلة من المشاورات التي اجريت بهذا الشأن وسط خلفننات
على مكان المجلس وجدول اعماله ومشاركة قوى فلسطينية ليست ممثلة فيه اضافة للعديد من القضايا والتباينات الخرى
 اواخر كانون ثاني  2016عقد في العاصمة السويسرية جنيف بحث العديد من القضايا منها تشكيل حكومة وحدةوطنية ،وصيغة لقاء لعقد المجلس الوطني وهاو لقاء غير رسمي بدعوة من مركز مسارات للدراسات وهاو اللقاء الول بعد
المؤتمر السابع لحركة فتح
 اجتمعت في العاصمة اللبنانية بيروت في  11كانون ثاني  2017اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطينيوتم العلن بعد ختام يومين من الجتماعات والمشاورات عن التفاقا على تشكيل مجلس وطننني بمشنناركة جميننع القننوى
وفقا لعلن القاهارة  2005واتفاقا القاهارة مايو ايننار  ،2011كمننا دعننى الجتمنناع لضننرورة تنفيننذ التفاقننات السننابقة
كمقدمة لنهاء النقسام  ،واعلن اتفاقا الطراف على بدء التحضيرات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس صننلحياتها فنني
الضفة الغربية وقطاع غزة ودعوة الرئيس محمود عباس لبدء المشاورات لتشكيل الحكومة .

 استضافت العاصمة الروسية موسكو منتصف كانون ثاني  2017بدعوة من مركز الستشراقا لقاءات للفصائلالفلسطينية ،واجتمعت مع وزير الخارجية الروسي ،وهادف الجتماع لبحث السننبل الننتي مننن شننانها تننذليل العقبننات امننام
تحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارهاا المسألة الحاسمة في امكانيننة الوصننول للحقننوقا الوطنيننة وانهنناء الحتلل ،واعلننن
البيان الختامي بدء المشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنيننة وكننان التوقننع العلن عنهننا مطلننع الصننيف ،وتشننكيل مجلننس
وطني يضم كافة القوى في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشننرعي الوحينند للشننعب الفلسننطيني فنني كافننة امنناكن
تواجده .
وبالنظر لتلك المحطات يمكن ان تتكشف الصورة في ان هاذه الحننوارات الننتي اسننتمرت علننى منندار السنننوات الماضننية،
والتي اعقبت جلسات طويلة من الحوار والنقاش ،وتوقيع اعلنات او تفاهامننات او وثننائق للوصننول الننى اتفنناقا  ،وابرمننت
جميعها او معظمها برعايات عربية وبشكل خاص كان لمصر نصيب السد فيها  ،ال ان الموقف بقي علننى حنناله فنني نهايننة
المر ولم يتم تحقيق الهنندف المنشننود بتحقيننق المصننالحة علننى الرض ولننم يلمننس الشننارع والمننواطن العننادي تغييننرا
جوهاريا فيما يجري باستثناء المزيد من تفجر العديد من الزمات الداخليننة والقضننايا المطلبيننة لقطاعننات وشننرائح واسننعة
اهامها الضمان الجتماعي  ،اضراب المعلمين ازمة الكهرباء في قطنناع غننزة  ،ناهايننك عننن ارتفنناع معنندلت الفقننر والبطالننة
والعزوف عن المشاركات الشعبية في معظم النشطة نتيجة الحساس بفقدان الثقة بما يجري .
وتثبت الوقائع ايضا بعد اكثر من  10سنوات ان العبرة بما يجري ل تتعلق بالتواقيع ول حتى مكان التوقيع فمن السننجون
ووثيقة السرى الى دكار فنني السنننغال ثننم مكننة والقنناهارة والدوحننة ورام النن وغننزة مننرورا بننالخرطوم وصنننعاء وتننونس
ووصول لجنيف وموسكو مؤخرا كلها شهدت جولت طويلة استمرت مئننات السنناعات مننن العمننل الشنناقا كننانت كلهننا
محكومة بالفشل ولننم تحقننق النجنناز الننذي طننال انتظنناره  ،غياب الرادة السياسية هاننو المعطننل الرئيننس للمصننالحة
والحتكام احيانا لنظرات ضيقة للحفاظ على "مكتسبات" تتعلق بحساب الربح والخسارة ذاتيا وليس وطنيا .
هاذا الستعراض لتواريخ ومحطات الحوارات الطويلة لما يقارب  10اعوام من النقسام يفتح الباب من جديد لتساؤلت
مشروعة عديدة من حق المواطن ان يطرحها لذوي المر والقرار الى متى ستستمر هاذه الحالة ؟؟ ومتى يمكن لنننا ان نشننهد
واقعا مغايرا لما يجري ؟؟
ربما تشهد الفترة المقبلة حراكننا لنهنناء النقسننام الننداخلي فل يعقننل ان تسننتمر الحالننة الراهانننة الننتي توصننف "بالغريبننة
والشاذة" ونرى انهيار الحلم ببناء مستقبل الجيال المقبلة ول نحرك ساكنا  ،واذا كانت عشرات اللقاءات التي جرت كمننا
تم استعراضها سابقا لم تفلح في اقناع الخوة الخصوم للعودة للوحدة والنزول عن الشجرة فلماذا ل يكننون التغييننر مننن
السفل الى العلى اي من القاعنندة للقمننة عننبر الرادة الشننعبية مؤسسننات العمننل الهالنني والجمعيننات وقننوى المجتمننع
المدني بامكانها ان تلعب دورا فاعل في ذلك وان يكون لها صننوتها فنني تحشننيد الشننارع لسننقاط النقسننام بقننوة الرادة
الشعبية .
السؤال المطروح للجميع لماذا علينا ان نعود انفسنا علننى تقبننل فكننرة ان النقسننام حالننة مسننتدامة فنني حياتنننا غيننر قابلننة
للطاحة بها ؟ وان ممارسة رياضة فكرية في احداث التغير المنشود تبدو مستحيلة ؟ مع انها ليست كننذلك بنناي حننال مننن
الحوال ؟؟ ام ان النقسام دخل تفاصيل الحياة اليومية والمعيشية يتأثر به رب السننرة والموظننف والطننالب  ،والمعلننم ،
والعامل  ،وكافة شرائح المجتمع  ،تتراجع حياة القطاعات وقوى النتنناج وتتضننرر مصننالح الغالبيننة السنناحقة بسننببه وهانني
ليست سببا فيه!! فلماذا ل تدقا ساعة العمل لنهاء هاذه الصفحة مرة واحدة وللبد .
فصل اخر من فصول النقسام اكثر عمقا وللسف يولد مع كل توقيع على اعلنات ووثائق المصالحة يتبعها تلشي للمال
الكبيرة التي علقت عليه ثم يولد شعور قاتم يتكرس معه جننوهار هاننذا النقسننام المنندوي فيننترك ننندوبا قاسننية ويخيننم علننى
المشهد صورة الحباط  ،واهاتزاز الثقة وفقدان القدرة على التغيير .

اما ان لهذا النقسام البغيض ان ينتهي مننن تفاصننيل حياتنننا ؟؟ والكننل بننات ينندرك ان اطالننة امننده مننن شننأنها اطالننة عمننر
الحتلل وان الوصول للحقننوقا الوطنيننة ل يمكننن ان تتحقننق بنندون اسننتعادة الوحنندة  ،وان ضننمان الحقننوقا القتصننادية
والجتماعية والديمقراطية مقدمة للوصول للحقوقا الوطنية عبر انهاء النقسام ايضا
وتكمن النتيجة النهائية التي يخلص اليهننا هاننذا السننتعراض السننريع ايضننا لمحطننات الحننوار الننتي جننرت فنني عدينند مننن
العواصم ولم تسفر عن اي تقدم يذكر وبالتننالي هاننذا يفتننح المجننال للسننؤال عننن امكانيننة بدء حوار وطني جنندي فنني
الداخل ها نننا فنني رام ا لنن و غننزة يضننع النقنناط علننى الحننروف  ،وتنفيننذ مننا تننم التفنناقا عليننه قبننل حنندوث النهيننار
المحدقا،النتيجة مفادهاا ضغط شعبي واسع ولقاءات برعاية المجتمع المدني والطر والجسام المحليننة الموجننودة
وذات التاريخ الطويل  ،هاذه المرة عبر ضننغط شننعبي يعينند العتبننار للقضننية الوطنيننة ويحننافظ علننى مننا تبقننى مننن النظننام
السياسي ويعيد الهيبة لمبدأ سيادة القانون بعد هاذه السنوات الطويلة التي تحتنناج الننى افعننال علننى الرض للخلص مننن
اثارهاا  ،فالنقسام ل يعالج بالتمني نحن فعل بحاجة للعمل بمشاركة كافة المكونات .
من اهام النقاط والتوصيات بهذا الشأن
 يمكن للعواصم ان تساعد وان تقدم خبراتها وتلعب دورا ايجابيا باتجاه تحقيق المصالحة ولكن القرار في نهاية المطاففلسطيني
 بامكان المجتمع المدني ان يلعب دورا رئيسا لنهاء النقسام كونه احنند ضننحايا النقسننام ومؤسسنناته مننا زالننت موحنندةبعملها في الضفة الغربية وقطاع غزة ولها باع طويل في العمل في هاذا الطار
 هاناك جهات تسعى لمأسسة النقسام وجماعات مصالح نمت ولها مصلحة في استمرار النقسام المبادرات والجهود هاي موسننمية وغيننر قننادرة فعل علننى خلننق حالننة ضننغط حقيقنني ،ومننن المهننم اسننتمرار الجهننودوتوسيع الئتلفات بين مختلف الطراف ل سيما تشجيع مبادرة وطنيون لنهاء النقسام
 من الهامية التمسك بمبدأ سيادة القانون ورفض اي اجراءات تمس القانون والعمل على منظومة قانونيننة واحنندة وفصننلالسلطات  ،وتفعيل المجلس التشريعي كمصدر للتشريعات.
 تعزيز الجهد الشعبي الضاغط من قبننل المؤسسننات الهاليننة والمجتمننع المنندني بهنندف انهنناء النقسننام وتشننكيل لجننانمتخصصة في مجالت العلم والسلم الهالي والمجتمعي وتشجيع الناس للنزول للشارع والتعبير عننن رايهننم ومننوقفهم
بالضرار التي لحقت بالمجتع الفلسطيني جراء استمرار النقسام وتداعياته

ملحق لبزر المحطات للعام 2017
مع اعلن حركة حماس حل اللجنة الدارية في قطاع غزة اواسط ايلول الماضي هال تكون الجواء التي رافقننت سلسننلة
من الجراءات التي اتخذت بحق قطاع غزة قد تبددت الى الحد الذي يوفر مناخات ايجابيننة للمزينند مننن الخطننوات لطنني
صفحة النقسام الداخلي ،والوصول لمصالحة جدية ؟ فعلى ضوء المتغيرات التي تعصف بالقليم ودول المحيط العربي
بشكل خاص ضمن ما يجري لعادة ترتيب المنطقة وفي ظل موازين القوى ومصالح الدول الكننبرى ،وانعكنناس كننل ذلننك
على مستقبل القضية الوطنية للشعب الفلسطيني برمتها ومعها مستقبل حقوقه الوطنيننة ايضنناهال بنندء قطننار المصننالحة يسننير
على الطريق الصحيح !!

الجديد في ملف المصالحة هاذه المرة ايضا هاو الثقل المصري الكبير الذي يعول عليه كثيرا فنني اطننار دور مصننر القليمنني
المرتقب ،ووصول الطراف المختلفة الى نتيجة ان استمرار حالة النقسام الحالية سيكون مكلفننا علننى مختلننف الصننعد،
فل حركة حماس بمقدورهاا استمرار السيطرة على القطنناع ،ول حركننة فتننح يمكنهننا ايضننا اسننتمرار الوضننع القننائم امننام
تدهاور الوضع المعيشي في القطاع  ،وتراجع حالة الحريات العامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حنند سننواء،
والوضع النساني المقلق في غزة تحديدا حيننث اعلنننت اعلنننت ) المننم المتحنندة ان قطنناع غننزة ربمننا يكننون منطقننة غيننر
صالحة للعيش بحلول العام  ( 2022جراء استمرار الحصار ،وارتفاع معدلت البطالة ،والتلوث الموجود فنني المينناه
والبيئة ،وغيرهاا من المشكلت التي يواجهها  ،ويضاف الى ذلك ان الطراف المختلفة تدرك ان المعادلة الشننرقا اوسننطية
الجديدة التي يجري التسويق لها مؤخرا تتطلب تقليل الخسائر التي يمكن ان تحلق بالشننعب الفلسننطيني ومننن عنندم فائنندة
استمرار تجاهال ما يجري والحتفاظ بذات المواقف والتمترس خلفها كل هاذه العوامل وغيرهاننا سنناهامت سنناهامت الننى
حد كبير في احداث تغيرات واضحة في هاذه المواقف المعتادة .
من التطورات التي شهدهاا العام الجاري  2017ازاء ملف المصالحة يمكن ان نذكر اهام تلك المحطات التي تسنننتكمل
وتضاف للحراك على مدار السنوات الماضية لرحلة المصالحة والتي كان اخرهاا لقاء اللجنة التحضننيرية فنني بيننروت يننناير
 2017والجديد من المحطات التي تلت ذلك لبرز ما جرى نستعرضه في هاذا الملحق على النحو التالي
 استمرار الجهود المصرية ضمن اللقاءات والجتماعات التي عقدت مع مسؤولين من حركتي فتح وحماس تننم خللهنناطرح العديد من الفكار والمقترحات التي من شانها دفننع عجلننة المصننالحة للمننام،والحاجننة المصننرية الملحننة لمعالجننة
الوضع المني في سيناء والمنطقة المتاخمة لقطاع غزة .
 نهاية اب الماضي وفود من فتح وحماس تصل للعاصمة التركية بشكل منفصل تبعها لحقا لقاء بين الرئيس محمننودعباس والتركي اردوغان اعلن بعده عن مبادرة تركية لنهاء النقسام ثم زيارة مننن اردوغننان للعاصننمة الردنيننة اعلننن فنني
نهايتها ان ملف المصالحة الفلسطينية قد حظي بجانب هاام خلل المباحثات في عمان مع الملك عبد ال الثاني ،وتتضننمن
المبادرة حل اللجنة الدارية ،وقف العقوبات بحق القطاع المتمثلة بخصومات الرواتب ،احالة عدد كننبير للتقاعنند ،وقننف
التحويلت الطبية ،وتقليص الكهرباء عن القطاع ،والمبادرة من سبع نقاط وتضمنت تشكيل حكومة وحدة وطنية وبرنامجهننا
هاو بمثابة وثيقة وفاقا وطني،وحل قضية الموظفين الحاليين والقدامى ،والتحضير لجراء انتخابات عامننة فنني فننترة ل تتجنناوز
الستة اشهر ،والدعوة لجتماع الطار القيادي في فترة ل تتجاوز الثلثة اشننهر مننن تشننكيل حكومننة الوحنندة علننى ان يتننم
وضع الليات والجداول الزمنية في حال موافقة كافة الطراف على هاذه المبادرة
 حزب الشعب طرح حزب الشعب مطلع اب الماضي ما سماه مبادرة جدينندة لنهنناء النقسننام تتكننون مننن اربعننة نقنناطتضمنت الولى حل اللجنة الدارية وايضا وقف الجراءات بحق قطاع غزة ،وتمكين حكومة التوافق مننن اخننذ دورهاننا فنني
القطاع وفق خارطة طريق واليات محددة  ،وثالثا فتح حوار لتشكيل حكومة وحنندة بعنند اربعننة اشننهر مننن عمننل الحكومننة
لتهيئة الجواء وتتولى الحكومة اجراء النتخابات العامة بعد ثلثة اشهر من تشكيلها .
 وطنيون لنهاء النقسام حيث اطلق حراك وطنيون لنهاء النقسام ما عرف بمبننادرة " نننداء القنندس" حملننت توقيننعمئات من قوى مختلفة ،والشخصيات الوطنية ،والمستقلين ،والشباب ،والنساء وتضمنت عدة نقاط منها حل اللجنة الدارية،
ووقف الجراءات بحق القطاع بالتزامن ،مطالبة الرئيس محمود عباس ببدء المشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية لتنفيذ
قرارات المجلس المركزي ،التحضير لجراء النتخابات في غضون عام  ،وتفعيل العامل الشعبي الضاغط لنهنناء النقسننام ،
واستمرار وقف التصالت مع الحتلل بما فيها وقف التنسيق المني .
 طرح جمال الخضري  -رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار منتصف تشرين اول الماضي مبادرة جديدة اعلنها فيمؤتمر صحفي في غزة تنص على ضرورة حل اللجنننة الداريننة وبننالتزامن يتننم وقننف الجننراءات المتخننذة بحننق القطنناع،
وتمكين حكومة الوفاقا من العمل في القطاع بكافة صلحياتها وبضمان حقننوقا المننوظفين الجنندد والقنندامى ،كمننا دعننت
المبننادرة لتشننكيل حكومننة وحنندة فلسننطينية ،وتفعيننل المجلننس التشننريعي للمصننادقة علننى الحكومننة  ،الننى جننانب اجننراء
النتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات للمجلس الوطني .
منعطف هاام وتطور دراماتيكي

في كل الحراك الذي واكب العام الجاري  2017تبقى نقطة التحول الهامة هاي اعلن حمنناس عننن مبننادرة قنندمت مننن
طرفها منتصف شهر اب اشارت فيها الى انها تقدمها استجابة لما سننمته صننوت الجمنناهاير الثننائرة فنني القنندس ،واعلنهننا
عضو مكتبهننا السياسنني صننلح البردويننل مشننيرا الننى ان اللجنننة الداريننة سننتنتهي مهمتهننا فننور اسننتلم حكومننة الوفنناقا
مسؤولياتها كافة في القطاع ،وعلى راس مهماتها ،كما اشار استيعاب وتسكين كل الموظفين القائمين على راس اعمالهم،
كما طالبت المبادرة بالغاء كافة الجراءات التي فرضننت علننى غننزة مننؤخرا ،وتضننمنت النندعوة للشننروع فنني حننوار وطننني
ومشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ،مع التاكيد على اهامية تفعيننل المجلننس التشننريعي لداء مهننامه  ،والنندعوة لجننراء
انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني ،كمننا شننددت علننى دعننوة الطننار القيننادي المننؤقت لمنظمننة التحريننر لتخنناذ
قرارات وطنية ملزمة للجميع تحقق مصلحة الشعب الفلسطيني .
 حل اللجنة الدارية في السابع عشر من ايلول سبتمبر الماضي اعلنت حركة حماس في تطور مفاجيء حل اللجنةالدارية التي شكلتها في مارس الماضي المر الذي مهد الطريق امننام المسنناعي المصننرية لبنندء الخطننوات الجديننة لنهنناء
النقسام  ،وقوبلت الخطوة بترحيب محلي واقليمي ودولي كبير ،وهاو ما فتننح الطريننق لحكومننة الوفنناقا لعلن اسننتعدادهاا
للتوجه للقطاع  ،واستلم صلحياتها هاناك اسوة بالضفة الغربية ،وهاو ما تننم فعل بتننوجه الحكومننة برئاسننة دكتننور رامنني
الحمد ال للقطنناع مطلننع تشننرين اول الماضنني ووصننفه المحللننون بننالخطوة الولننى علننى طريننق انهنناء النقسننام وانجنناز
المصالحة  ،وعقدت الحكومة اول اجتماع لها من ثلث سنوات في القطاع .
 في الثاني من تشرين ثاني وقع وفدا فتح وحماس في القنناهارة مننا عننرف بننبروتوكول المصننالحة الننذي يتعلننق بتمكينننحكومة الوفاقا الوطني من العمل في غزة كما في الضفة الغربية ،ويتضمن التفاقا اليننات محننددة باشننراف مصننري مباشننر
للعمل على المعابر ،الموظفين وغيرهاا من القضايا الحياتية الخرى .
هاذه لمحة سريعة استعرضنا خللها ابرز المحطات التي تاتي استكمال للمحطات الننتي عرضننت سننابقا فنني هاننذا البحننث
ضمن المبادرات والجهود المبذولة عربيا واقليميا ودوليا على مدار السنوات السابقة للوصول لنهاء النقسام السياسننني
والجغرافي وطي صفحته تمهيدا لبدء مرحلة جديدة مختلفة هاذه المننرة عننن سننابقاتها وتؤسننس لتوحينند النظننام السياسنني
الفلسطيني والمرجعيات المختلفة .
اللقاء في القنناهارة يننوم  21/11يمكننن وصننفه بالحاسننم والمصننيري ،حيننث تتجننه النظننار مجننددا وسننط امننال بتنفيننذ
التفاقات السابقة بضمانة مصرية ،الفصائل كلها ستحضننر ،الشخصننيات المسننتقلة  ،وكافننة القطاعننات النسننوية والمجتمننع
المدني لكن السؤال الذي يبقى مفتوحا هال تتحقق المصالحة هاننذه المننرة ؟؟ المقصننود مصننالحة بشننراكة وارادة سياسننية
جدية ام ان ما يجري على ضوء التجننارب السننابقة هاننو تكتيننك مرحلنني لنندرء المخنناطر النيننة المحدقننة وهانني الننتي قننادت
للموافقة على المصالحة  ،وهال ما يجري هاو جهدجدي لنهاء النقسام ام لعادة القتسننام ؟ الجننواء مبشننرة والمننناخ مهيننأ
للعلن عن جدية الطراف كافننة للمصننالحة والمقينناس المباشننر فنني نظننر الننناس سننيكون حكومننة وحنندة وطنيننة تحضننر
لنتخابات عامة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني عنوانا للمرحلة المقبلة وحدوث النفراجة التي طال انتظارهاا ؟؟

