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مقاالت

هاني الم�صري

�آفاق ''عملية'' الم�صالحة
�أين هي الم�صالحة الفل�سطينية؟ ولماذا تجمدت؟
تعال���ج هذه المقالة �أو�ضاع �إعالن الم�صالحة الفل�سطينية في القاهرة في  27ني�سان�/أبريل ،2011
وتط���رح �أ�سئل���ة عن م�ضمونها و�آفاقها وحيثيات تجميدها وما �أح���اط ويحيط بها من �أو�ضاع على
الم�ستويات الداخلية والعربية والدولية ،لتنتهي �إلى طرح ال�س�ؤال عن انحدارها �إلى م�ستوى ''عملية
م�صالح���ة'' ُتبق���ي الو�ض���ع مفتوح ًا على احتماالت �شت���ى ،وتفر�ض ما ي�شب���ه التجميد على و�ضع
فل�سطيني �صار جموده معاد ًال للموت.

عنا�صر اتفاق القاهرة:
الق�سم الأول :الورقة الم�صرية ،وهي الح�صيلة
التي انتهى �إليها حوار القاهرة� ،أكان ذلك الذي
�شاركت فيه مختلف الف�صائل والفاعليات الوطنية،
�أو الحوار الثنائي بين ''فتح'' و''حما�س'' .وقد و ّقعت
''فتح'' هذه الورقة في ت�شرين الأول�/أكتوبر ،2009
مراهنة هي ونظام ح�سني مبارك ــ بعد �أن عار�ضتها
الإدارة الأميركية بقوة ــ على عدم توقيع ''حما�س''،
وربحت ''فتح'' الرهان ،لأن ''حما�س'' رف�ضت التوقيع،
بحجة تحريفها ،وطالبت بتعديلها� ،أو ب�إ�ضافة ملحق
�إليها� ،أو ب�أخذ مالحظاتها عليها في الح�سبان ،مع
�أن ال�سبب الحقيقي لمعار�ضة ''حما�س'' يرجع �إلى
عدم ثقتها بالنظام الم�صري ال�سابق الذي �سيرعى
تطبيقها ،و�إلى خ�شيتها من �أن الهدف من الورقة
الم�صرية هو �إخراجها من النظام ال�سيا�سي بالطريقة
نف�سها التي دخلت �إليه� ،أي عن طريق �صناديق
االقتراع ،فـ ''حما�س'' بحاجة �إلى فترة تلتقط فيها
�أنفا�سها وت�ستعد لإجراء االنتخابات خوف ًا من

خ�سارتها ب�سبب الجوع والح�صار والعدوان ،وعدم
تقديم �سلطة غزة لنموذج وحدوي ديمقراطي جاذب
ي�ستحق دعم ال�شعب.
الق�سم الثاني :مح�ضر التفاهمات الذي ُو ّقع في
 4/27و�أخ ُذ مالحظات ''حما�س'' في الح�سبان على
الورقة الم�صرية ب�ش�أن �صالحيات الإطار القيادي
الموقت للمنظمة ،وت�شكيل اللجنة الأمنية العليا،
ولجنة االنتخابات المركزية ،ومحكمة االنتخابات،
وت�أليف الحكومة بالتوافق الوطني.
الق�سم الثالث :التفاهمات ال�شفوية التي �شملت
عدة م�سائل �أبرزها :االتفاق على ت�أجيل توحيد
الأجهزة الأمنية �إلى ما بعد االنتخابات المقبلة� ،أي
بعد عام ،وفق ًا لن�ص التفاهمات المكتوبة؛ االتفاق
على تطبيق االتفاق بالتتابع ال بالتوازي .ولوحظ �أن
التفاهمات ال�شفوية تتعار�ض �أحيان ًا مع التفاهمات
المكتوبة ،كما حدث بالن�سبة �إلى م�س�ألة الأمن.
( ) كاتب فل�سطيني.
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وقد جرى توقيع االتفاق ب�صورة مفاجئة للجميع،
فبعد عدة �ساعات من االجتماع الذي ُعقد في
العا�صمة الم�صرية بح�ضور ممثلين عن الخارجية
وجهاز اال�ستخبارات� ،أُعلن االتفاق على التفاهمات،
ا�ستجد؟
فما الذي
ّ

�سياق توقيع االتفاق
على الرغم من مرور �أربعة �أعوام على وقوع
االنق�سام ،لم ت�ستطع حركة ''فتح'' �أن تهزم حركة
''حما�س''� ،أو �أن تفر�ض �شروطها عليها ،بل �إن �سلطة
''حما�س'' �صمدت على الرغم من الثمن الغالي الذي
جراء الح�صار والعدوان والمقاطعة العربية
ّ
تكبدته ّ
والدولية ،كما �أنها ا�ستغلت �أعوام االنق�سام لتعميق
�سيطرتها ،و�إيجاد م�ؤ�س�سات و�أو�ضاع وم�صالح على
مختلف الم�ستويات وال�صعد ال�سيا�سية والأمنية
واالقت�صادية والثقافية والق�ضائية ،تجعل خ�سارتها
ال�سلطة بالقوة عبر تحركات �شعبية �أو �أحداث �أمنية
جراء العدوان الإ�سرائيلي �أكثر �صعوبة .وكانت
�أو ّ
�شعبية ''حما�س'' تتراجع �أحيان ًا ،كما حدث ع�شية
حرب الكوانين ( )2009/2008عليها ،وترتفع
�أحيان ًا �أُخرى ،كما حدث بعد الحرب ذاتها ،وبعد
القرار الذي اتخذه الرئي�س الفل�سطيني بت�أجيل تقرير
غولد�ستون (.)2009/10/11
وقد و ّلد هذا قناعة متزايدة لدى ''فتح'' ب�أن ال
بديل من الم�صالحة ،وال �سيما �أن �شرعية ال�سلطة
تناق�صت �إن لم تكن انتهت ،بعد انتهاء الفترة
القانونية للرئا�سة في كانون الثاني/يناير ،2009
وللمجل�س الت�شريعي في كانون الثاني/يناير ،2010
وفي ظل و�صول المفاو�ضات �إلى طريق م�سدودة بعد
تع ّنت الحكومة الإ�سرائيلية ،وخ�صو�ص ًا بعد خطابات
نتنياهو ،التي كان �آخرها خطابه �أمام الكونغر�س
في �أيار/مايو الما�ضي ،وبعد �إغالق �إ�سرائيل �أي
�إمكان ال�ستئناف المفاو�ضات ،لأنها قدمت �شروط ًا
و�إمالءات ال يمكن �أن يقبلها �أبو مازن وال �أي رئي�س
فل�سطيني مهما يكن معتدالً.
عالوة على ما �سبق ،ف�إن القيادة الفل�سطينية

قررت التوجه �إلى الأمم المتحدة كو�سيلة لل�ضغط من
�أجل ا�ستئناف المفاو�ضات ،وفي هذه الحالة ،ف�إنها
�ستحتاج �إلى الوحدة ل�سحب الذرائع من يد اللجنة
تتحججان باالنق�سام
الرباعية و�إ�سرائيل اللتين
ّ
الفل�سطيني لتبرير عدم االعتراف بالدولة الفل�سطينية،
�أو لعدم ممار�سة تلك اللجنة ال�ضغوط على �إ�سرائيل،
لدفعها �إلى قبول حل متوازن لل�صراع الذي تعاني
جراءه منذ ع�شرات ال�سنين.
المنطقة ّ
م�ضي �إ�سرائيل بمعدالت غير
ي�ضاف �إلى ذلك
ّ
م�سبوقة في تطبيق مخططاتها التو�سعية والعدوانية
والعن�صرية واال�ستيطانية ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق
بتعميق �أ�سرلة القد�س وتهويدها ،وف�صلها عن بقية
الأرا�ضي المحتلة� ،أو تنفيذ خطة فك االرتباط عن
قطاع غزة وفر�ض ح�صار خانق عليه وعزله تمام ًا
عن ال�ضفة الغربية� ،أو تعزيز �سيا�سة تق�سيم ال�ضفة
الغربية �إلى معازل مف�صول بع�ضها عن بع�ض،
وتو�سيع اال�ستيطان ،وعدم تمكين ال�سلطة من العودة
�إلى ممار�سة مهماتها و�صالحياتها التي كانت تقوم
بها في المناطق الم�صنفة� ،أ وب ،وفق ًا لما كان
معمو ًال به قبل  .2000/9/28ومع �أن ال�سلطة طبقت
جميع التزاماتها في اتفاق �أو�سلو وملحقاته وفي
خريطة الطريق� ،إ ّال �إن �إ�سرائيل في المقابل ،لم تقدم
�شيئ ًا ُيذكر ،الأمر الذي �أ�ضعف �صدقية ال�سلطة �أمام
�شعبها ،ف�أ�صبحت �شرعيتها الوطنية ،ولي�س فقط
القانونية ،مهددة تمام ًا ،وال �سيما �أن النموذج
ال�سينغافوري الذي وعدت بتقديمه لم يتحقق.
فالنجاحات الإدارية واالقت�صادية والأمنية التي
حققتها ال�سلطة و�صلت �إلى الذروة مع اقتراب اكتمال
وب�شرت ب�أنها �ستكون
خطة العامين التي و�ضعتها ّ
فر�صة ذهبية لتحقيق الدولة الفل�سطينية .غير �أن هذه
الخطة لن ت�ؤدي وحدها �إلى �إنهاء االحتالل ،لأنها لم
تكن جزءاً من ا�ستراتيجيا تحرر وطني قادرة على
دحره ،و�إنما مجرد خطة بديلة من ف�شل المفاو�ضات
الثنائية �أدخلتنا في متاهة ووهم جديدين.
وقد و�صلت خطة الحكومة �إلى تحقيق �إقامة
م�ؤ�س�سات دولة تحت االحتالل من دون �أن تنهيه،
و�أق�صى ما حققته هو ح�صولها على �شهادات دولية
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ب�أن م�ؤ�س�ساتها باتت جاهزة لإقامة الدولة ،من دون
تحمل
�أن ي�ؤدي ذلك ــ كما راهنت ال�سلطة ــ �إلى ّ
المجتمع الدولي ،وخ�صو�ص ًا الواليات المتحدة
الأميركية ،لم�س�ؤولياته ،بحيث ي�سعى لفر�ض الدولة،
و�إنما تكثفت ال�ضغوط بد ًال من ذلك على القيادة
الفل�سطينية ال�ستئناف المفاو�ضات التي ترافقت مع
التهديد من مغبة تحقيق الم�صالحة الوطنية واللجوء
�إلى الأمم المتحدة.
وفي هذا الو�ضع جاء �سقوط نظام ح�سني مبارك
الحليف الرئي�سي لل�سلطة كال�صاعقة على ر�أ�سها،
الأمر الذي دفعها �إلى التحرك نحو الم�صالحة ،في
ظل ما ُعرف بالربيع العربي الذي �أظهر �أهمية
ال�شعوب والر�أي العام ،و�أعاد ال�صدقية �إلى دور م�صر،
بحيث لم يعد ممكن ًا تجاهل رغبة قيادتها الجديدة
في �إنجاز الم�صالحة ،لأنها ال ت�ستطيع �أن ت�ستمر
على الموقف ال�سابق نف�سه ،الذي اتخذته �سلطة قائمة
على الف�ساد واال�ستبداد والتوريث ،وهي رهينة
لل�شروط والإمالءات والم�صالح الأميركية بالكامل؛
ولذا ال نبالغ في القول �إن الم�صالحة كانت �أحد
انعكا�سات الربيع العربي على الو�ضع الفل�سطيني.
ولم يكن من الطبيعي عدم ت�أثر الفل�سطينيين
برياح التغيير والثورات العربية ،هم الذين كانوا
�ضحية مرحلة اال�ستبداد والف�ساد والتبعية والتمزق،
جراءها المنطقة العربية منذ ع�شرات
التي عانت ّ
ال�سنين .وقد انعك�س الربيع العربي على الفل�سطينيين
من خالل ال�شروع في حراك �شبابي بد�أ في � 15آذار/
مار�س ،وو�ضع مخططات للت�صعيد في � 15أيار/
مايو ،و 5حزيران/يونيو ،و�أيلول�/سبتمبر المقبل،
الأمر الذي جعل القيادة الفل�سطينية وحركة
''حما�س'' ــ وخ�صو�ص ًا �أن قطاع غزة �شهد حراك ًا
�شبابي ًا �أو�سع كثيراً مما �شهدته ال�ضفة ــ ح�سا�ستين
تجاه الر�أي العام الفل�سطيني ،وتتح�سبان لما يمكن
�أن يتطور �إليه الحراك ال�شعبي من ت�صاعد ربما يهدد
ال�سلطتين بال�سقوط تحت �ضرباته.
وقد راهنت ''حما�س'' كثيراً على �سقوط حركة
''فتح'' ،مناف�سها الرئي�سي ،تحت �ضربات ف�شل
المفاو�ضات و�صراع الأجنحة داخلها ،وال�صراع
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بينها وبين �سالم فيا�ض ،كما راهنت على المتغيرات
العربية والإقليمية والدولية ،وال �سيما بعد الحرب
اللبنانية الثانية في �سنة  2006وتداعياتها ،وقدرة
محور الممانعة العربي المتحالف مع �إيران على
تحقيق عدة نقاط لم�صلحته.
و�سقط الرهان ،و�أطاحت رياح الثورة العربية
بمحوري االعتدال والممانعة ،وخ�صو�ص ًا المحور
َ
رياح
أركانه
�
أهم
�
من
عدد
يعاني
الذي
الأخير
َ
التغيير ،و�أ�صبح م�ستقبل النظام ال�سوري الحليف
الرئي�سي لـ ''حما�س'' والمحت�ضن لقيادتها في
الخارج غام�ض ًا ،كما م�ستقبل عالقاتها به ،الأمر
الذي �أوقع ''حما�س'' في حيرة ،بين اال�ستجابة
لل�ضغوط الممار�سة عليها من نظام ب�شار الأ�سد
لدعمه ودفع ثمن تحالفه معها ودعمه �إياها
وا�ست�ضافتها على الأرا�ضي ال�سورية ،وبين ت�أييد
المطالب الم�شروعة لل�شعب ال�سوري ،وال �سيما �أن
الإخوان الم�سلمين في �سورية� ،أ�شقاء وحلفاء
''حما�س'' ،هم من �أبرز مناه�ضي هذا النظام ،وهو ما
دفعها �إلى البحث عن م�صادر دعم و�شرعية
فل�سطينية وعربية �أُخرى ،احتياط ًا لما يمكن �أن ت�ؤول
�إليه الأو�ضاع في �سورية.
ف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن ''حما�س'' لم ت�ستطع الجمع
بين احتفاظها بال�سلطة في غزة واال�ستمرار في
ممار�سة المقاومة الم�سلحة� ،إذ بات مطلوب ًا منها
االختيار ،فاختارت المحافظة على ال�سلطة والتهدئة
مع �إ�سرائيل� ،أي تعليق المقاومة حتى �إ�شعار �آخر،
الأمر الذي �أ�ضعف �شرعيتها ب�شكل ملمو�س.
ولم تتمكن ''حما�س'' �أي�ض ًا ،ولأ�سباب مو�ضوعية
وذاتية� ،أن تقدم نموذج ًا لل�سلطة ُيحتذى به� ،أكان
جراء الح�صار والعدوان،
�إ�سالمي ًا �أم وطني ًا ،وذلك ّ
وعدم اتباعها �سيا�سة قادرة على �إقامة نظام
ديمقراطي ي�سمح للقوى الأخرى ب�أن ت�شارك،
وترددها بين رغبتها في �إقامة نظام �إ�سالمي
والخ�شية من عواقب ذلك فل�سطيني ًا وعربي ًا ودولي ًا،
وعدم قدرتها كذلك على �إقامة جبهة وطنية متحدة
ت�أخذ من قطاع غزة �شبه المحرر قاعدة انطالق
لتحرير بقية الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة.
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لماذا تم تجميد اتفاق الم�صالحة؟
حقق �أبو مازن من اتفاق الم�صالحة �إنجازات
مبا�شرة� ،إذ ظهر جال�س ًا على المن�صة في حفل
الم�صالحة مع عمرو مو�سى الأمين العام للجامعة
العربية ومراد موافي رئي�س جهاز اال�ستخبارات
الم�صري ،بينما جل�س خالد م�شعل رئي�س المكتب
ال�سيا�سي لحركة ''حما�س'' في ال�صف الأمامي بين
الح�ضور ،وبدا �أبو مازن كزعيم للفل�سطينيين جميع ًا،
الأمر الذي �أظهره زعيم ًا �شرعي ًا قوي ًا يحظى بموافقة
قوى من هذه ال�شرعية المرون ُة
الف�صائل كافة .وقد ّ
التي �أبدتها حركة ''حما�س'' من خالل خطاب خالد
م�شعل في حفل الم�صالحة والت�صريحات التي �أدلى
بها بعد ذلك ،والتي �أكد فيها موافقة ''حما�س'' على
�إقامة دولة فل�سطينية على حدود  ،1967ومنح
الرئي�س الفل�سطيني مهلة جديدة للمفاو�ضات لعام
كامل ،وهو كرم فاق ما طلبه �أو توقعه �أبو مازن.
عالوة على ذلك ،ح�صل فريق ال�سلطة من خالل
اتفاق القاهرة على موافقة ''حما�س'' على ت�أليف
حكومة من الم�ستقلين من دون �أن ت�شارك فيها �أو
ترئ�سها ،بحكم ح�صولها على الأغلبية في المجل�س
الت�شريعي ،وموافقتها �أي�ض ًا على �أن تح�صل الحكومة
على ثقة المجل�س الت�شريعي بعد ح�صولها على الثقة
من الرئي�س خالف ًا لما ين�ص عليه القانون الأ�سا�سي
المعدل ،كما وافقت على تطبيق االتفاق بالتتابع ال
بالتزامن كما كانت تطالب.
وفي المقابل ،ح�صلت ''حما�س'' على �إنجازات ال
يمكن �إنكارها� ،إذ اع ُترف بها �شريك ًا �أ�سا�سي ًا من
خالل �أخذ مالحظاتها على الورقة الم�صرية في
الح�سبان ،وت�ضمينها في مح�ضر التفاهمات الذي
اع ُتبر جزءاً ال يتجز�أ من االتفاقية ،ف�ض ًال عن اعتماد
مبد�أ التوافق الوطني بد ًال من الت�شاور الذي كانت
ت�صر عليه حركة ''فتح'' ،و�أعيد فتح معبر رفح
ب�صورة م ّكنت قيادة ''حما�س'' من التحرك من و�إلى
قطاع غزة ب�شكل �أف�ضل من ال�سابق ،و ُفتحت �صفحة
جديدة من العالقات بينها وبين القيادة الم�صرية
الجديدة �أف�ضل من قبل ،وجرى االعتراف من خالل
التفاهمات ال�شفوية ب�سيطرتها الأمنية طوال المرحلة

االنتقالية التي تنتهي ب�إجراء االنتخابات.
وكان رهان �أبو مازن هو �أن موافقة ''حما�س''
على ت�أليف حكومة م�ستقلين من دون برنامج
�سيا�سي �أو يكون برنامجها برنامج الرئي�س �أو
برنامج المنظمة� ،ستجعل الحكومة مقبولة دولي ًا فال
تتعر�ض للح�صار والمقاطعة ،لكنه خ�سر الرهان بعد
الموق َفين الأميركي والإ�سرائيلي من اتفاق
الم�صالحة .فقد ربطت �أوروبا موقفها النهائي من
الم�صالحة بطبيعة الحكومة وبرنامجها ال�سيا�سي
وت�شكيلتها والتزاماتها ب�شروط اللجنة الرباعية
الدولية ،كما �أن الإدارة الأميركية اتخذت في البداية
ونر'' ،مثلما جاء في خطاب �أوباما
موقف ''لننتظر َ
في الخارجية في � ،5/19إ ّال �إنه ما لبث �أن قال في
خطابه �أمام م�ؤتمر ''الإيباك'' في � 5/23إن ''اتفاق
الم�صالحة عقبة كبيرة �أمام ال�سالم''.
مجل�سي ال�شيوخ والنواب
ومما زاد الطين ب ّلة� ،أن
َ
ّ
الأميركيين طالبا الإدارة الأميركية بوقف
الم�ساعدات الأميركية لل�سلطة الفل�سطينية �إذا ما
م�ضت في اتفاق الم�صالحة ،ونفذت تهديدها
مجل�سي
بالذهاب �إلى الأمم المتحدة .ومع �أن قرار
َ
الكونغر�س غير ملزم للإدارة الأميركية� ،إ ّال �إنه في
ظل تباين الآراء في �إدارة �أوباما بين َمن يريد التقدم
بمبادرة �أميركية للحل ومحاولة فر�ضها على
الطرفين ،وبين َمن يريد اعتماد �سيا�سة �إدارة ال�صراع
ال حله ،وانت�صار الفريق الثاني كما ظهر من ا�ستقالة
جورج ميت�شل ،وتراجع الإدارة الأميركية عن
وعودها بالن�سبة �إلى تجميد اال�ستيطان وحل ال�صراع
و�إقامة الدولة في �أيلول�/سبتمبر المقبل� ،إلى درجة
�أن هيالري كلينتون قدمت م�شروع بيان لإ�صداره
بعد اجتماع اللجنة الرباعية في تموز/يوليو
الما�ضي ،ويتبنى ب�شكل حا�سم المواقف الإ�سرائيلية
الأ�سا�سية ،ما يدل على �أن �أوباما اختار عدم �إغ�ضاب
�إ�سرائيل وم�ؤيديها في الواليات المتحدة الأميركية،
كي يعزز فر�صه في االنتخابات الرئا�سية المقبلة
التي بد�أ ي�ستعد لها منذ الآن .وقد هددت وا�شنطن
القيادة الفل�سطينية با�ستخدام الفيتو في مجل�س
الأمن �ضد �أي م�شروع قرار مطالبة بالع�ضوية
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الكاملة لدولة فل�سطين ،و�أنذرتها بقطع الم�ساعدات
طبقت اتفاق الم�صالحة.
�إذا م�ضت في ذلك ،و�إذا ّ
وال�س�ؤال هنا ،هو :لماذا تتخذ الإدارة الأميركية
مثل هذه ال�سيا�سة المت�شددة مع �أن ''حما�س'' لن
ت�شارك في الحكومة المقبلة ،كما �أنها �ستعتمد ،على
الأغلب ،برنامج الرئي�س في �ضوء ما نالحظه من
عدم �إثارتها نقطة البرنامج ال�سيا�سي؟
يمكن تف�سير ذهاب الإدارة الأميركية �إلى هذا
الحد ،بكونها تدرك معنى اتفاق الم�صالحة وتطبيقه،
فهو �سيعزز الموقف الفل�سطيني و�سيقلل من فر�ص
ا�ستئناف المفاو�ضات ،ذلك ب�أن الأمر الحا�سم الذي
�سيقرر الموقفين الأميركي والإ�سرائيلي من اتفاق
الم�صالحة هو ما �سي�ؤدي �إليه من م�ساعدة �أو عرقلة
لم�سار ا�ستئناف المفاو�ضات الثنائية من دون
�شروط� ،أي وفق ًا لل�شروط الإ�سرائيلية.
ويدرك ح ّكام وا�شنطن وتل �أبيب �أن القيادة
الفل�سطينية بعد اتفاق الم�صالحة هي �أقل ا�ستعداداً
لتقديم التنازالت ،و�أبعد عن الموافقة على ال�شروط
الإ�سرائيلية ال�ستئناف المفاو�ضات ،ولذلك من
المتوقع ا�ستمرار موقفهم الراف�ض لالتفاق .فالم�س�ألة
لم تعد فقط موافقة الحكومة المقبلة على �شروط
اللجنة الرباعية المظلمة والمجحفة ،بل �إن
الم�صالحة واال�ستعداد للتوجه �إلى الأمم المتحدة
يهددان باحتمال اختيار القيادة الفل�سطينية بدائل
تختلف عن خيار المفاو�ضات الثنائية واالنفراد
الأميركي بها ،حتى لو رددت ليل نهار ،وردد �أبو
مازن ''لطم�أنة الأميركان والإ�سرائيليين'' ب�أن
الم�صالحة الوطنية واللجوء �إلى الأمم المتحدة
ي�ستهدفان تعزيز فر�ص تحقيق ال�سالم وا�ستئناف
المفاو�ضات الثنائية.
فالقيادة الفل�سطينية يمكن �أن تجد نف�سها بعد
الم�صالحة واللجوء �إلى الأمم المتحدة في مكان ال
تريده ،بل ربما ال ت�ستطيع �إعادة عقارب ال�ساعة �إلى
الوراء والعودة �إلى المفاو�ضات حتى لو رغبت في
ذلك.
�إن اتفاق الم�صالحة يعطي حركة ''حما�س''
ال�شرعية ،ويعترف ب�سلطتها ودورها ،ويم ّكنها من
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ممار�سة الت�أثير من خالل الم�ساهمة في ت�أليف
الحكومة ،وحجب الثقة عنها بالأغلبية التي تتمتع
بها في المجل�س الت�شريعي الذي ن�ص اتفاق
الم�صالحة على تفعيله ،و�إن ا ُّتفق على ت�أجيل ذلك
فترة ق�صيرة من الزمن ،ولذلك �سيبقى االتفاق
مرفو�ض ًا �أميركي ًا و�إ�سرائيلي ًا ،واحتمال وقف الدعم
ال�سيا�سي والمالي وفر�ض العقوبات �سيكون مرجح ًا.
فالمطلوب �إخ�ضاع ''حما�س'' �أو �إ�سقاط �سلطتها
و�إخراجها من النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بالقوة �أو
فليبق االنق�سام الأ�سود
عن طريق االنتخابات ،و�إ ّال
َ
تقدر
م�ستمراً لأنه يعطي �إ�سرائيل مزايا هائلة ال ّ
بثمن.
وفي هذا ال�سياق ،ف�إن من الطبيعي �أن ترف�ض
�إ�سرائيل اتفاق الم�صالحة رف�ض ًا تام ًا منذ اللحظات
الأولى ،وقد طالب نتنياهو في خطابه �أمام
الرئي�س �أبو مازن
الكونغر�س في �أيار/مايو الما�ضي،
َ
باالختيار بين ''حما�س'' و�إ�سرائيل ،وبتمزيق اتفاق
الم�صالحة والعودة �إلى طاولة المفاو�ضات الثنائية.
وقد ترافق هذا التهديد مع ت� ّأخر وزير المالية
الإ�سرائيلي في تحويل العائدات الجمركية
الفل�سطينية التي تجمعها �إ�سرائيل ،والتي ت�ش ّكل ثلثي
ميزانية الرواتب ،وذلك في �إنذار وا�ضح الداللة على
ما يمكن �أن يحدث �إذا تم تطبيق اتفاق الم�صالحة.
وت�أ�سي�س ًا على ما �سبق ،ف�إننا ندرك �أن تطبيق
اتفاق الم�صالحة كما ُو ّقع� ،سيعني �إمكان العودة �إلى
الح�صار والمقاطعة الأميركية والإ�سرائيلية ،وربما
بم�شاركة بع�ض دول �أوروبا المهمة �أي�ض ًا.
فهذه التطورات �أدت �إلى تجميد اتفاق الم�صالحة،
لأن ال�سلطة غير م�ستعدة لتحمل عواقب وقف الدعم
الأميركي ال�سيا�سي والمالي ،وتوقف �إ�سرائيل عن
تحويل العائدات الجمركية لها ،وال �سيما �أنها تعاني
�أزمة مالية ظهرت في تراكم عجز الميزانية �شهراً بعد
جراء عدم ت�سديد الدول العربية اللتزاماتها
�شهرّ ،
دل عليه �صرف ن�صف راتب
بدعم ال�سلطة الذي ّ
حزيران/يونيو الما�ضي ،واحتماالت غام�ضة بعدم
�صرف راتب تموز/يوليو� ،أو �صرف ن�صفه فقط.
عالوة على ما �سبق ،ف�إن اتفاق الم�صالحة جاء
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ا�ضطراري ًا �أكثر منه مبادرة فل�سطينية وثمرة االتفاق
على ا�ستراتيجيا موحدة ناجمة عن قناعة خال�صة
ب�أهمية الم�صالحة و�ضرورتها مهما يكن الثمن
المترتب عليها ،والدليل على ذلك� ،أن الورقة
الم�صرية وورقة التفاهمات المكتوبة والتفاهمات
ال�شفوية ،تناولت الم�سائل الإجرائية ،من دون
االلتفات �إلى الق�ضايا الجوهرية المتعلقة بالأهداف
والخيارات اال�ستراتيجية الكفيلة بتحقيقها.
فالبرنامج ال�سيا�سي جرى ت�أجيله ،ولم يتم االتفاق
على تحديد وا�ضح ل�صالحيات الإطار القيادي
الموقت للمنظمة ،الأمر الذي يف�سح المجال �أمام
جماعات االنق�سام كلها ،والمناوئين له داخلي ًا
وخارجي ًا ،لالنق�ضا�ض عليه ،وخ�صو�ص ًا �أن االتفاق
جاء ب�صورة �أ�سا�سية كاتفاق ثنائي ،وجرى البحث
في تطبيقه ب�شكل ثنائي بعيداً عن الف�صائل
وال�شخ�صيات الوطنية الأُخرى ومختلف قوى
فتحول �إلى اتفاق محا�ص�صة
المجتمع المدني،
ّ
ثنائي بين ''فتح'' و''حما�س'' �أقرب �إلى تحقيق
االقت�سام بد ًال من �إنهاء االنق�سام.
وفي هذه الأو�ضاع والمالب�سات جاء االتفاق
نوع ًا من التعاي�ش بين ال�سلطتين والبرنامجين،
ونجم عن عجز كل منهما عن هزيمة الآخر ،فاالتفاق
و�سيلة ال�ستمرار التناف�س الحزبي ،وهو ،بالن�سبة �إلى
''فتح'' ،تكتيك لتح�سين �شروط ا�ستئناف المفاو�ضات
قبل �أو بعد التوجه �إلى الأمم المتحدة ،ولتقوية
الموقف الفل�سطيني عند التوجه �إلى الأمم المتحدة.
� ّأما بالن�سبة �إلى ''حما�س'' ،ف�إنه محاولة لك�سب الوقت
انتظاراً لتغييرات مواتية لها ،وخ�صو�ص ًا بعد
االنتخابات الم�صرية التي من المتوقع �أن تفوز فيها
جماعة الإخوان الم�سلمين ''الأب الروحي لـ 'حما�س' ''
بح�صة �أ�سا�سية.
وكي تكتمل ال�صورة ،ف�إنه ال بد من القول �إن
ان�شغال م�صر �أكثر بال�صراعات الحادة في الفترة
الأخيرة ،بعد توقيع االتفاق ،بين قوى الثورة التي لم
تنت�صر بعد والنظام القديم الذي لم يرحل كلي ًا ،حرر
الأطراف الفل�سطينية من ال�ضغوط الم�صرية المتوقعة
عليها لإتمام الم�صالحة ،كما �أن تراجع الحراك

ال�شعبي الذي لم ي�شهد انطالقته المتوقعة في 5/15
و ،6/5وبقاء م�صير �سورية وبقية البالد التي ت�شهد
ثورات معلق ًا ،وتكثيف الجهود الأميركية والأوروبية
ال�ستئناف المفاو�ضات� ،أمور كلها جعلت الرئي�س
ي�ؤثر االنتظار قبل تطبيق اتفاق الم�صالحة،
وخ�صو�ص ًا �أن الجهود الفل�سطينية مركزة وم�شغولة
با�ستحقاق �أيلول�/سبتمبر ،لأن النجاح في هذا
اال�ستحقاق يتطلب الوحدة.
وفي هذا ال�سياق يمكن �أن ن�ستوعب ،ولي�س من
ال�ضروري �أن نوافق على :لماذا تم تجميد اتفاق
الم�صالحة ،ولماذا يحاول �أبو مازن �إعادة �صوغه
بحيث �أ�صر على ت�سمية �سالم فيا�ض رئي�س ًا
للحكومة ،بينما �أ�صرت ''حما�س'' على رف�ضه ،خالف ًا
لما ن�ص عليه االتفاق من �ضرورة التوافق على
رئي�س الحكومة والوزراء ،و�أن الحكومة لها مهمات
من دون برنامج �سيا�سي ،مثلما يظهر من عدم الن�ص
على برنامج �سيا�سي في االتفاق .كما يمكن �أن
ن�ستوعب لماذا ت�صر ''حما�س'' على رف�ض فيا�ض،
فالم�س�ألة ،مثلما الحظنا� ،أكبر من خالف على �سالم
فيا�ض ،بل هي خالف ب�ش�أن الم�سار ال�سيا�سي،
قطبي النزاع ''فتح'' و''حما�س''
وب�ش�أن مكانة َ
وم�صالحهما ونفوذهما.

''عملية'' م�صالحة �أم م�صالحة؟
منذ �إعالن القاهرة في �سنة  ،2005مروراً ب�إجراء
االنتخابات الت�شريعية في كانون الثاني/يناير
 ،2006ووقوع االنق�سام ال�سيا�سي والجغرافي في
حزيران/يونيو  ،2007حتى الآن� ،شهدنا �سل�سلة من
الحوارات والمبادرات واالتفاقات الفل�سطينية
والعربية والدولية ،كان �أبرزها :وثيقة الأ�سرى؛
اتفاق مكة؛ �إعالن �صنعاء؛ الحوار الوطني الثنائي
ال�شامل برعاية م�صرية ،والذي ا�ستمر فترة طويلة
وانتهى بالورقة الم�صرية؛ اتفاق القاهرة في �سنة
.2011
�إن توقيع االتفاقات وانهيارها بعد ال�شروع في
تطبيقها كاتفاق مكة� ،أو قبل �أن يجف حبر توقيعها
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ك�إعالن �صنعاء الذي انهار بعد �ساعات� ،أو اال�ستمرار
في الحوار ب�ش�أنها طوي ًال مثل الورقة الم�صرية� ،أو
تعليقها حتى �إ�شعار �آخر مثل م�صير اتفاق القاهرة،
�أمور كلها �أوجدت مخاوف متزايدة من �أن الم�صالحة
�أ�صبحت ''عملية'' م�صالحة من دون م�صالحة ،مثلما
حدث مع ''عملية'' ال�سالم الم�ستمرة منذ م�ؤتمر مدريد
في �سنة  1991كـ ''عملية'' من دون �سالم.
�إن الهدف من �إبقاء ''العملية'' هو الإيحاء ب�أن
ال�صراع قاب قو�سين �أو �أدنى من الحل ،وبالتالي ال
داعي لطرح مبادرات وخيارات وبدائل �أُخرى ،وال
لتدخل �أطراف عربية �أو �إقليمية �أو دولية،
�ضرورة ّ
لأن �إبقاء عملية ال�سالم رهينة المفاو�ضات الثنائية
المبا�شرة ،واالنفراد الأميركي برعايتها مع غطاء
دولي زائف ،يجعالن من الأطراف الدولية �شاهد زور
ال �أكثر ،ومن الفل�سطينيين فري�سة �سهلة تحت رحمة
االحتالل الإ�سرائيلي الذي كان �أحد العوامل الرئي�سية
لإ�ضعافهم وانق�سامهم.
� ّأما الآن ،ف�إن الأطراف الفل�سطينية المتنازعة
والم�أزومة تريد �أ ّال تبدو �أمام ال�شعب الفل�سطيني
ب�صورة َمن يتحمل الم�س�ؤولية عن وقوع االنق�سام �أو
ا�ستمراره ،ولذا نراها دائم ًا تتب ّنى �سيا�سة تدعو �إلى
الم�صالحة ،وتو ّقع اتفاقات ب�ش�أنها ،حتى لو لم
تتوفر الإرادة الالزمة لتطبيقها ،كي يتهرب كل طرف
تحمل الم�س�ؤولية عن ا�ستمرار االنق�سام ملقي ًا
من ّ
�إياها على الطرف الآخر ،كما �أن اتفاق القاهرة
�أعطى كل فريق مكا�سب ال يريد خ�سارتها ،ولذا ،ف�إن
عملية الم�صالحة ما زالت مجمدة من دون �أن تنهار.
ولذلك ،يجب التحذير من �أن ت�صبح الم�صالحة مجرد
''عملية'' للإيحاء ب�أن الم�صالحة قريبة وفي متناول
اليد ،من دون البحث في جذور االنق�سام و�أ�سبابه
وعوامله ،وبال �سعي لتقديم العالج لها.
وال يمكن فهم �أ�سباب االنق�سام من دون ر�ؤية �أن
خيار المفاو�ضات كخيار وحيد �أو �أ�سا�سي و�صل �إلى
طريق م�سدودة ،بدليل توقف المفاو�ضات منذ �سنة
 2001حتى الآن ،با�ستثناء �سنة  2004حين
ا�ست�ؤنفت المفاو�ضات مع حكومة �أولمرت ،من دون
التو�صل �إلى اتفاق ،و�أيلول�/سبتمبر الما�ضي حين
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ا�ست�ؤنفت المفاو�ضات مع حكومة نتنياهو وانهارت
بعد ثالثة �أ�سابيع على انطالقها ،ولذا يجب التخلي
عن خيار المفاو�ضات ب�شكل نهائي ،وال �سيما �أنه
ترافق مع �إلغاء الخيارات الأُخرى �أو اللجوء �إليها
هبة النفق في
كردة فعل تكتيكية ،مثلما حدث في ّ
�سنة  ،1996واالنتفا�ضة الثانية (.)2004 – 2000
كما ال يمكن فهم �أ�سباب االنق�سام من دون ر�ؤية
�أن خيار المقاومة الم�سلحة كخيار وحيد �أو �أ�سا�سي،
و�صل �أي�ض ًا �إلى طريق م�سدودة ،و�إن كان هذا الخيار
يتحمل م�س�ؤولية �أقل من خيار المفاو�ضات في
و�صولنا �إلى ما نحن فيه ،بدليل �أن المقاومة
الم�سلحة معلقة� ،أكان ذلك باتفاق والتزامات
متبادلة في ال�ضفة� ،أو بهدنة بال اتفاق في قطاع
غزة ،با�ستثناء بع�ض ردات الفعل على اال�ستفزازات
والعدوان الع�سكري الإ�سرائيلي ،اللذين ندفع ثمن ًا
باهظ ًا لهما ،وبع�ض �أ�شكال المقاومة ال�شعبية
الرمزية المحلية والمو�سمية ،والتي على �أهميتها ال
ت�سمن وحدها وال تغني عن جوع.
�إن وقوع فل�سطين تحت االحتالل ،وكونه احتال ًال
�إجالئي ًا ا�ستعماري ًا عن�صري ًا ي�ستهدف الفل�سطينيين
جميع ًا ،بغ�ض النظر عن تطرفهم واعتدالهم ،وعن
كونهم من�ضوين في ''فتح'' �أو ''حما�س''� ،أو غير
منتمين �إلى �أي ف�صيل ،وي�ستهدف ت�شويه تاريخهم
وت�صفية حقوقهم وت�شريد َمن تب ّقى منهم ،وم�صادرة
حا�ضرهم وم�ستقبلهم� ،أمر يوجب بلورة ا�ستراتيجيا
موحدة للتحرر الوطني ،ال يمكن من دونها الخروج
من الم�أزق الوطني العام ،ومن الطريق الم�سدودة
التي دخلتها الم�صالحة .فمن دون هذه اال�ستراتيجيا
لن يغير اتفاق الم�صالحة واقع االنق�سام جذري ًا،
و�إنما �سي�ضفي ال�شرعية عليه ،و�سي�ؤدي �إلى نوع من
التعاي�ش مع وجود �سلطتين وبرنامجين.
�إن طبيعة مرحلة التحرر الوطني ومهماتها يجب
�أن تفر�ض على جميع الأطراف الفل�سطينية �إخ�ضاع
التناف�س الحزبي والف�صائلي والتعددية الفكرية
والحزبية وال�سيا�سية المطلوبة دائم ًا ،من �أجل خلق
المناف�سة والتطور والإبداع لم�صلحة ا�ستراتيجيا
وطنية موحدة و�شاملة ُتبنى على الإنجازات ال�سابقة،
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و َتجاوز الإخفاقات والنواق�ص والأخطاء ،والتركيز
على الكفاح الوطني ،لأن غياب وحدة الفل�سطينيين
يعر�ض الق�ضية الفل�سطينية لل�ضياع،
اال�ستراتيجية ّ
فتذهب الت�ضحيات والبطوالت ال�سابقة هدراً.

الم�صالحة �أو ًال
�إن ربط الم�صالحة بالمفاو�ضات كان له �أبلغ
ال�ضرر على �إمكان تحقيقها .ف�إ�سرائيل بذرت بذور
االنق�سام منذ مدة طويلة ،من خالل �إ�صرارها في
اتفاق �أو�سلو وما بعده على الف�صل بين الق�ضية
الفل�سطينية وال�شعب والوطن ،وذلك بتحويل الق�ضية
الفل�سطينية �إلى ق�ضايا (القد�س؛ الحدود؛ اال�ستيطان؛
الالجئون؛ الأمن؛ المياه) ،وتق�سيم المرحلة �إلى
مراحل انتقالية ونهائية ،وتق�سيم الأر�ض
�إلى �أ ،ب ،ج ،والف�صل بين ال�ضفة الغربية والقد�س،
وتقطيع ال�ضفة �إلى ثالثة معازل �أ�سا�سية ،وتفتيتها
عن طريق الحواجز والجدار العن�صري والطرق
االلتفافية والمناطق المهمة لإ�سرائيل ا�ستراتيجي ًا
و�أمني ًا وع�سكري ًا لأ�سباب دينية وتاريخية وثقافية �أو
اقت�صادية مائية� ...إلخ ،والف�صل بين ال�ضفة الغربية
وغزة في �سيا�سة بد�أت ع�شية توقيع اتفاق �أو�سلو من
خالل منع التوا�صل بين ال�ضفة وقطاع غزة،
وا�ستمرت بعده بمنع تطبيق فتح الممر الحر والآمن
المن�صو�ص عليه في االتفاق ،وال يزال تعميقها
يتوا�صل حتى الآن.
فالمفاو�ضات الثنائية وما �سمي عملية ال�سالم،
ُبنيا على تجزئة الق�ضية الفل�سطينية وتق�سيم �شعبها،
و�سعيا لت�صفيتها من جميع جوانبها ،ولذلك ف�شال،
لأنهما يجريان �ضمن اختالل فادح في موازين
القوى ،ويترافقان مع عدم ا�ستعداد �إ�سرائيل لت�سوية
متوازنة ،كما بدا في تع ّنت الحكومات الإ�سرائيلية
التي تعاقبت على الحكم منذ توقيع اتفاق �أو�سلو
حتى الآن .فجميع هذه الحكومات تجاوز جوهري ًا ــ
و�إن ب�شكل متفاوت ــ اتفاق �أو�سلو ،وتعامل معه ك�أنه
غير موجود� ،إ ّال فيما يخ�ص ا�ستمرار االلتزامات
الفل�سطينية به ،والتي تتعلق باالعتراف بحق �إ�سرائيل

في الوجود ،وبتطبيق االلتزامات ،وخ�صو�ص ًا ما لها
عالقة بالتن�سيق الأمني ،ونبذ العنف والإرهاب،
وتطبيق اتفاقية باري�س االقت�صادية التي فر�ضت
على الفل�سطينيين تحت االحتالل م�ستوى معي�شي ًا من
حيث الغالء والأ�سعار وال�ضرائب قريب ًا مما يعي�ش
فيه الإ�سرائيليون ،من دون ح�صول الفل�سطينيين على
دخل مقارب لدخل الإ�سرائيليين.
وت�أ�سي�س ًا على ما �سبق ،ف�إن ربط الم�صالحة
بالمفاو�ضات يجعلها رهينة لها في الوقت الذي
�أخفقت هذه الأخيرة لأنه محكوم عليها بالف�شل .ولذا،
ف�إن المطلوب هو الإيمان الرا�سخ ب�أن الم�صالحة
�ضرورة وطنية ال خيار من الخيارات ،و�أن من دونها
ال يمكن تح�صيل الحقوق الوطنية المتمثلة في دحر
االحتالل وتحقيق الحرية والعودة واال�ستقالل ،ذلك
ب�أن تحقيق هذه الأهداف هو بحاجة ما�سة �إلى
الوحدة ،لأنها بداية تغيير موازين القوى ،بحيث
ومن يدعمها� ،أكثر
تجعل االحتالل مكلف ًا لإ�سرائيل َ
من الأرباح التي تعود عليهما منه.
�إن الدولة لي�ست على الأبواب ،وال على مرمى
حجر ،والم�سار ال�سيا�سي انتهى ،ولهذا ،ال بد من
تغييره واتباع م�سار جديد ،كما �أن ا�ستمرار التعلق
ب�أوهام الحل القريب هو الجذر الرئي�سي للأخطاء
التي وقعت فيها القيادة الفل�سطينية ،منذ طرح
مبادرة ال�سالم في �سنة  1988حتى الآن� ،إن لم نقل
قبل ذلك �أي�ض ًا .والدولة يجب �أ ّال ت�سبق �إنهاء
االحتالل و�أ ّال تلغي الأهداف والحقوق الأُخرى ،ففي
�سقوط وهم الحل عن طريق المفاو�ضات الثنائية،
�سقط وهم �إمكان مقاي�ضة الدولة على حدود ،1967
بما فيها القد�س ،بحق الالجئين في العودة� ،إذ �أثبتت
�إ�سرائيل في كامب ديفيد في �سنة  ،2000ومباحثات
طابا في �سنة  ،2001وم�ؤتمر �أنابولي�س في �سنة
 ،2007والمفاو�ضات في �سنة  ،2008واجتماعات
وا�شنطن و�شرم ال�شيخ والقد�س ،ومفاو�ضات �أيلول/
�سبتمبر في �سنة � ،2010أنها تريد كل �شيء ،لكن من
دون �أن تعطي الفل�سطينيين �سوى الفتات.
�إن �إ�سرائيل تريد االعتراف بها دولة يهودية
واالحتفاظ بالقد�س وت�صفية ق�ضية الالجئين،

�آفاق ''عملية'' الم�صالحة

واالحتفاظ بال�سيطرة على غور الأردن والحدود
والمياه والأجواء وباطن الأر�ض ،و�إقامة كيان ذاتي
ال يختلف كثيراً عن ال�سلطة القائمة حالي ًا ،كي
يتحمل الم�س�ؤولية عن الفل�سطينيين المقيمين في
ال�ضفة الغربية وغزة ،ويجنبها خطر الدولة الواحدة
الذي يهددها ب�صفتها دولة يهودية.
وقد ت�صبح الدولة الواحدة خياراً ال بد منه �إذا
ا�ستمر ال�صراع من دون حل ،و�إذا ا�ستمرت �إ�سرائيل
في ال�سيطرة على الأرا�ضي المحتلة منذ �سنة ،1967
بحيث يكون هناك دولة واحدة من النهر �إلى البحر،
يطالب الفل�سطينيون بحقوقهم فيها ،وخ�صو�ص ًا �أنهم
يرون �أن �إمكان قيام دولة فل�سطينية في ال�ضفة
وغزة يتراجع يومي ًا بعد �أن و�صل عدد الم�ستوطنين
�إلى �أكثر من  550.000م�ستوطن في ال�ضفة ،تتزايد
�أعدادهم ودورهم ب�شكل مت�سارع ومجنون ،لي�س في
الأرا�ضي المحتلة منذ �سنة  1967فح�سب ،بل في
�إ�سرائيل والم�ؤ�س�سات الحاكمة فيها �أي�ض ًا.

ال�سيناريوهات المتوقعة
ال�سيناريو الأول :بقاء الم�صالحة �صورية فال
طبق ،كما هي عليه الآن ،لأن هناك فوائد
تنهار وال ُت َّ
ملمو�سة لطر َفي النزاع الداخلي من �إبقاء الم�صالحة
على و�ضعها الحالي .لكن هذا ال�سيناريو غير قابل
لال�ستمرار طوي ًال ،وربما ينتهي بعد �أيلول�/سبتمبر
المقبل ،لأن بعد هذا التاريخ �سيكون مطلوب ًا � ّإما
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تطبيق اتفاق الم�صالحة وتحويله �إلى م�صالحة
حقيقية ،و� ّإما التراجع عنه.
ال�سيناريو الثاني :انهيار الم�صالحة تحت وط�أة
ال�ضغوط الأميركية والإ�سرائيلية ،وعدم ت�سديد الدول
العربية التزاماتها المالية لل�سلطة ،ومع دخول الربيع
العربي مرحلة انتقالية ال يعلم �أحد �إلى متى
�ست�ستمر ،بحيث ال ي�صبح في �إمكان الفل�سطينيين
�إيجاد الدعم الذي يحتاجون �إليه �سيا�سي ًا ومالي ًا
طوال هذه الفترة ،وهذا �سيناريو كارثي ،لأن انهيار
اتفاق الم�صالحة �سيت�سبب ب�ضياع كل �شيء ،كما �أن
هذا ال�سيناريو �سي�شق الطريق �أمام �إقامة دولة
فل�سطينية ذات حدود موقتة في ال�ضفة ،ودويلة
محا�صرة في غزة.
ال�سيناريو الثالث :تطبيق اتفاق الم�صالحة
ب�شكل متتابع �أو متوازٍ  ،بحيث يكون �شك ًال من �أ�شكال
التعاي�ش بين �سلطتين وبرنامجين انتظاراً لما
�سي�أتي ،مع غطاء وحدوي يمكن �أن ي�ساعد على عدم
تعميق االنق�سام وجعله ينتهي �إلى غير رجعة.
ال�سيناريو الرابع� :شروع الفل�سطينيين في �شق
م�سار �سيا�سي جديد ،واعتبار اتفاق الم�صالحة
مدخ ًال العتماد ا�ستراتيجيا وطنية �شاملة تجمع بين
المقاومة ال�شاملة والمقاطعة والتحرك ال�سيا�سي
الدولي ،وتبد�أ ب�إنهاء االنق�سام وا�ستعادة الوحدة
على �أ�سا�س برنامج وطني و�شراكة حقيقية و�أ�س�س
ديمقراطيةn .
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