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 "الدوحة إعالن تطبيق فرص"

  
هشام آحيل، رامي مهداوي،  ،خوري زاهي، القادر الحسيني عبد، قسيس نبيل ):مع حفظ األلقاب(الحضور 

تلحمي، وليد األحمد، منيب المصري، صالح رأفت، قيس عبد الكريم، محمد اشتيه، زهيرة  دمازن غنيم، داوو
  .حنان عشراوي، ليلي فيضيفجر حرب، عزمي الشعيبي،  آمال،

 
  .، جوهرة بكر، آآلء آراجةُمظفر، بيسان أبو رقطي روال  ":مفتاح"طاقم 

  
  :مقدمةال
 

من شباط  6في العاصمة القطرية الدوحة في  ،"إعالن الدوحة"قع اتفاق المصالحة الذي ُعرف بُو
 اقف قياداتالتباين في مو على ضوء ،"الجلسة" عقد هذهحتى موعد استمر  توقيعه تعطيلتال وقد الجاري، 

دون مواجهة ما حال ، شهدتها المنطقةأوضاع إقليمية ومتغيرات حرآة حماس في الداخل والخارج في ظل 
من غير  وطنيةآفاءات تشكيل حكومة و ،إلجراء االنتخابات فعليةاتخاذ الخطوات الوحيثيات إنهاء االنقسام، 

 فئويةها تقديم المصالح الإنفاذ المصالحة التي غيب ما انعكس على، الرئيس محمود عباسالسياسيين برئاسة 
ن في فرض على المصلحة الوطنية، وبالتالي خسارة الوقت لصالح االحتالل اإلسرائيلي الذي يسابق الزم

  .الضفة الغربية، وممارساته العدوانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته علىسيطرته 

الفلسطينية،  وإصالح منظمة التحرير، االنتخابات الخطوات المطلوبة إلجراءتم تعطيل تى اآلن وح
لذا آان البد من بحث ومناقشة أبعاد هذا اإلعالن   ،في أعمالها من الشروع لجان المصالحة عدم تمكينو

 ،الفلسطينيثار غياب المصالحة على الوضع السياسي ، ومن ثم البحث في آوفرص تطبيقه ومتطلباته
 على العامةالتوجهات السياساتية و النظر ووجهات التصورات المستقبلية من الخروج بمجموعةباإلضافة إلى 

 . والدولي واإلقليمي الفلسطيني الصعيدين على الراهنة، واالقتصادية السياسية التحديات ضوء
  

  :النقاش
  

  االنتخابات
آان مشوبًا بالحذر، فهناك متطلبات عملية وفعلية تدل  وإن رافق توقيع اتفاق إعالن الدوحة، تفاؤًال

والبد حقيقي بالمصالحة، فحتى تنال المصالحة الشرعية والمصداقية البد من إجراء انتخابات، اللتزام االعلى 
فترة لمقبولة دوليًا،  مستقلة وطنيةآفاءات من االنسجام مع متطلبات إجرائها ومع متطلبات تشكيل حكومة 

في حين تشير  .غزةتخابات واإلشراف على إعادة إعمار وهي اإلعداد لالن ،فةهداف معرَّأبدة وزمنية محد
بعض التوقعات إلى عدم إمكانية المصالحة قبل انتهاء انتخابات مجلس الشورى لدى حرآة حماس والتي 

وآذلك ى مجلس الشورقبل انتخاب  يمكن الحديث عن قرار بهذا الخصوصستستمر ألسابيع، وبالتالي ال 
  .انتخابات المكتب السياسي للحرآة
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  التباين في مواقف حماس
حرآة حماس للتعاطي مع االتفاق نتيجة للتباين في فيه البعض بمدى استعداد شكك وفي الوقت الذي 

وبروز تيار في حماس أآثر تشددًا مثلته مواقف الزهار وهنية،  لداخل والخارج،في االحرآة  يمواقف قيادي
الحرآة ضمانات في  ئاسة الحكومة دون أن ُتعطىافقة خالد مشعل للرئيس عباس في موضوع ررأى في مو

قضايا أخرى، مثل إصالح منظمة التحرير، وتفعيل عمل المجلس التشريعي تنازًال مرفوضًا من قبلها، 
حديث عن طريق ت لهااإلعداد لم تبد أية جدية في موضوع و حماس عمل لجنة االنتخابات في غزة، عطلتف

لجنة  قضية ، ومستغلةللمماطلة، مستخدمة أعذاراً سياسية قطاعالالمعطل منذ فترة طويلة في  سجل الناخبين
تماطل في  وبالتالي ظلت، االنتخاباتعبر بأن فتح تريد التخلص منها  متذرعةاالنتخابات لإلعاقة والتعطيل، 

 محاولة استشرافداخليًا، بما في ذلك  عهاأوضاموضوع إجراء االنتخابات لكسب مزيد من الوقت، ولترتيب 
مستقبل الحرآة في سوريا على ضوء انتقال مكاتب قيادتها من دمشق وعلى ضوء التغيرات إقليمياً وخاصة 

   . في مصر
  

من حالة االنقسام،  ستفيدةالوقت تبلورت قوى داخلية في قطاع غزة ال ُيستهان بها ممرور ومع 
مصالح وامتيازات ال تريد التخلي عنها، فليس لها مصلحة في تجاوز إنهاء األزمة، وقد بنت مرتبطة بو

وتباين داخل حماس  إضافة إلى الواقع المعقد. المتداخل مع األوضاع اإلقليميةمصالحها على الوضع القائم 
بتوجهاته مع متغيرات وحتى داخل جناحها العسكري الذي تأثر  ،بين رموزها وقياداتها المصالح والمنافسات

  .لبعض القيادات الحمساويةاإليراني المباشر  ، ناهيك عن الدعمالمنطقة
  

  الحراك الشعبي
دفع وعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، لتحقيق وحدة الش ضغطاً شعبيًايتطلب الراهن إن الظرف 

ة تحميل المسؤولية للطرف حماس للتجاوب مع آليات تطبيق اإلعالن، آما على آل الفصائل والقوى الوطني
وبالتالي ال يمكن إنهاء االنقسام إال بالعودة إلى الشعب من خالل صناديق  .الذي يعيق إنفاذ المصالحة

ارتكز باألساس على تشكيل حكومة آفاءات وطنية لفترة زمنية محددة " إعالن الدوحة"االقتراع، علمًا بأن 
في اجتماع القاهرة  أي منها أنإعمار غزة، لكن لم يجر االتفاق بشوبمهام معرَّفة، وإجراء االنتخابات وإعادة 

  .األخير
  

أزمة حقيقة تعيشها آل القوى الفلسطينية، فحرآة حماس لم حالة من التيه السياسي و والواقع أن هناك
 تعد فصيًال يمارس المقاومة آما أنها ال تريد الذهاب للمفاوضات، في حين أن فتح التي تخلت عن الكفاح

هاض مقاومة شعبية عارمة هناك صعوبة في استنفأما شعبيًا المسلح، فشلت في سياسة المفاوضات، 
  . انعدام اإلجماع الوطني على شعار سياسي واضحومتكاملة، مع 

  
   ةمنظمة التحرير الفلسطينيإصالح 

 تريد ، فحماسقائمًا الزال منظمة التحرير الفلسطينيةعلى  في حين أن الخالف بين حماس وفتح
لسلطة هذا المجلس، باإلضافة إلى  الحكومة إلخضاعهاتشكيل التشريعي بالتزامن مع  انتخابات المجلس

ما يطرح  .التي تحتاج إلى إعادة إصالح وتفعيل .منظمة التحرير الفلسطينية داخل التمثيلحجم لصراع على ا
 أساسوعلى لحكومة المقالة في غزة، بين حكومة تسيير األعمال في رام اهللا وا شكًال جديدًا من العالقة
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االعتبار خصوصية بعين ولكن مع صيغة مشرعة تأخذ  ،سلطتين تنفيذيتين بحكومة واحدة أي آونفدرالي،
 .آل طرف

 
 الحكومة مسألةوهي القضايا األساسية،  معالجة باالنتهاء منال يمكن معالجة القضايا الفرعية إال  ،من هنا

  .النتخاباتوا
 
 

 :التوصيات
  

، االنقسام آليًاسيكرس فغير ذلك أما ، الذهاب إلى انتخاباتالبد من اتفاق حقيقي بين الطرفين قبل  -
 . يعمق االنقسام على األرض ، فيما األداء اليوميًاشكلي ًاتقاربسيصبح  هألن
 

خاصة أولئك طراف، الوقوف في وجه آل من يعطل إنفاذ المصالحة من مختلف األ وجوب -
  . أمام تطبيق المصالحةالوقوف  فئويةالسماح للمصالح الشخصية والالمنتفعين، وعدم 

  
أن يخرج إلى  إنجاز المصالحة، ويتوجب على الحراك الشبابي والشعبيضرورة االستبسال في  -

 .الشارع في مختلف المحافظات للمطالبة باإلسراع بتنفيذها
 

وعدم االآتفاء بالتحرك  ،صةصختت المعلى األبعاد المهنية والعملية للمصالحة من قبل الكفاءا العمل -
 .السياسي فقط

  
لحرآة الوطنية الفلسطينية، وليست مجرد إعادة تحسين اجة إلى رؤية جديدة إلعادة تأسيس احال -

وليس التنظيمين  ،إعادة توحيد الشعب الفلسطيني يتوجبلذا  ،العالقات بين األطراف القائمة
 .فحسب الرئيسيين

 
األجندة أولويات فهو لم يعد ضمن  ،تهميشًا دوليًاويواجه  ،ًا حقيقًاأزقمالوضع الفلسطيني يعيش  -

لذا  آما يجب عدم التعويل على أي موقف أمريكي أو إسرائيلي، ،بعد التغيرات اإلقليمية الدولية
المسار السياسي المغلق، والتصعيد  مسؤول من أجل مواجهة سياسي إرادة سياسية وموقف فالمطلوب

 .مستوياته آافة اإلسرائيلي على
**********  

  
  .تم دعوة ممثلين عن حرآة حماس للجلسة، لكنهم لم يأتوا ألسباب خاصة :تنويه

  


