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ملخّص تنفيذي
تركّز هذه الورقة عىل االنقسام السيايس بني حركتَي فتح (حركة التحرير الوطني الفلسطيني) وحامس باعتباره العقبة
األساسية أمام املصالحة بني األطراف الفلسطينية .وتعود جذور غياب الثقة بني الفصيلتَني إىل االنقسام يف العام
 ،2007أو الفتنة .فقد ت ّم هذا االنفصال عندما سيطرت حركة حامس عىل قطاع غ ّزة بعد فوزها يف انتخابات املجلس
الترشيعي الفلسطيني يف العام  2006وبعد فرتة من التصادمات العنيفة بني القوى األمنية التابعة لحركتَي حامس
وفتح .ويف خالل العقد الذي تال االنقسام يف العام  ،2007وقّعت حركتا فتح وحامس ع ّدة اتفاقيات مصالحة ،غري أ ّن
يجف حرب هذه االتفاقيات حتّى .وعىل الرغم من ع ّدة محاوالت مجدية،
العزمية عىل التنفيذ غالباً ما تالشت قبل أن ّ
كل محاولة
غالباً ما اقترصت دعوات املصالحة من كال الجانبَني عىل الخطابات .فقد أودى التشكيك العميق إىل فشل ّ
للمصالحة ،وتستم ّر التوتّرات بني هذَين الحزبَني السياس َّيني الفلسطين َّيني األساس َّيني حتّى اليوم.
ستتع ّمق هذه الورقة يف املفاهيم األساسية للعدالة االنتقالية واملصالحة يف حالة فلسطني .فيشري مصطلح “العدالة
االنتقالية” إىل الط ُرق التي بإمكان البلدان التي خرجت من فرتات من الرصاع والقمع اللجوء إليها من أجل معالجة
انتهاكات واسعة النطاق أو ُممنهجة لحقوق اإلنسان ال يق ّدم القضاء العادي أو القائم أجوب ًة مناسبة لها.
أي مدى تساعد العدالة االنتقالية وآلياتها عىل السري قدماً باملصالحة بني األطراف الفلسطينية؟
والسؤال األسايس هو التايل :إىل ّ
الحاجة إىل مصالحة بني األطراف الفلسطينية مسأل ٌة مل ّحة ألسباب متعددة .أ ّوالً ،يتدهور الوضع اإلنساين يف غ ّزة يوماً
بعد يوم .ثانياً ،املصالحة مه ّمة من أجل تقليص خطر العنف بني الفصائل وزيادة فرص تحقيق السالم مع إرسائيل
رصفات إدارة ترامب ،وال
عىل ضوء الرصاع املقبل حول َمن ينبغي أن يخلف الرئيس محمود ع ّباس .ثالثاً ،قد تؤ ّدي ت ّ
سيّام “صفقة القرن” املحتملة ونقل السفارة األمريكية إىل القدس ،إىل انفصال ال رجوع عنه بني غ ّزة والضفّة الغربية.
تناقش هذه الورقة أنّه بإمكان دولة فلسطني أن تستم ّد الوحي من آليات العدالة االنتقالية من أجل تخطّي االنقسام
القائم يف كنفها .وتحلّل قابلية تطبيق هذه اآلليات وإمكان ّيتها ،مقرتح ًة أنّه مبقدور هذه اآلليات أن تع ّزز املصالحة
بغض النظر عماّ إذا ت ّم اعتامد عدالة انتقالية عىل نطاق شامل .وفيام ال ميكن اعتبار العدالة االنتقالية عالجاً شامالً،
ّ
وبإمكانها أن تفاقم من ح ّدة التوتّرات إن طُ ّبقت بطريقة ال تراعي السياق القائم ،باستطاعة عدد من اآلليات
املختارة أن تدفع بجهود املصالحة الحالية قُدماً .وسرتكّز هذه الورقة عىل اتفاقيات املصالحة ومدفوعات التعويض،
باإلضافة إىل اآلليات غري النقدية ،مثل التعويضات الرمزية (التي تتض ّمن اإلقرار وإحياء الذكرى واالعتذار) واالعرتاف
بالحقيقة والحوار ،وإصالح النظام القضايئ الفلسطيني.
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املقدمة
ّ
يواجه الفلسطينيون معرك ًة عىل جبهتَني :معركة ض ّد االحتالل اإلرسائييل املستم ّر ومعركة من أجل املصالحة بني
األطراف الفلسطينية .فقد أ ّدى االنقسام بني حركتَي فتح وحامس ،الحزبَني السياسيني األكربين ،إىل تعطيل االحتامالت
بتحقيق سالم وتضامن فلسطينيَّني وتأخريها .وبات هذا االنقسام عقب ًة كبرية أمام مقاومة االحتالل اإلرسائييل أيضاً.
ومع أ ّن الفلسطينيني يعيشون تحت االحتالل وال سلطة لهم عىل مصريهم السيايس ،هم ليسوا بعاجزين عن خلق
الظروف املناسبة ملصالح ٍة بني األطراف الفلسطينية .وفيام اتّخذ قادة حركتَي فتح وحامس خطوات ملموسة لتحقيق
1
التوصل إليها بعد.
املصالحة ،مل يت ّم ّ
تركّز هذه الورقة عىل االنقسام السيايس بني حركتَي فتح وحامس باعتبارها العقبة األساسية أمام املصالحة بني
األطراف الفلسطينية .وتعود جذور غياب الثقة بني الفصيلتَني إىل االنقسام يف العام  ،2007أو الفتنة .فقد ت ّم هذا
االنفصال عندما سيطرت حركة حامس عىل قطاع غ ّزة بعد فوزها يف انتخابات املجلس الترشيعي الفلسطيني يف العام
 2006وبعد فرتة من التصادمات العنيفة بني القوى األمنية التابعة لحركتَي حامس وفتح .ويف خالل العقد الذي تال
االنقسام يف العام  ،2007وقّعت حركتا فتح وحامس ع ّدة اتفاقيات مصالحة ،غري أ ّن العزمية عىل التنفيذ غالباً ما
يجف حرب هذه االتفاقيات حتّى.
تالشت قبل أن ّ
وعىل الرغم من ع ّدة محاوالت مجدية ،غالباً ما اقترصت دعوات املصالحة من كال الجان َبني عىل الخطابات .فقد أودى
بكل محاولة للمصالحة إىل الفشل ،وتستم ّر التوتّرات بني هذَين الحزبَني السياسيَّني الفلسطينيَّني
التشكيك العميق ّ
األساس َّيني حتّى اليوم.
“حل للقضايا الفلسطينية” 2.وتفرتض هذه
للتوصل إىل الحوار واملصالحة داخل فلسطني* بأنّها ّ
وقد ُو ِصفت املحاوالت ّ
النظرة أ ّن الفلسطينيني لن يحقّقوا سالماً مع إرسائيل إىل حني رأب الصدع بني حركتَي فتح وحامس .غري أنّها ال تعني
أ ّن املصالحة بني األطراف الفلسطينية ستؤ ّدي بالرضورة إىل إحالل السالم بني إرسائيل وفلسطني .سيتناول التحليل
أي مدى تساعد العدالة االنتقالية وآلياتها
اآليت هذه االفرتاضات وسيسعى إىل اإلجابة عىل هذا السؤال املحوري :إىل ّ
عىل السري قدماً باملصالحة بني األطراف الفلسطينية؟
تناقش هذه الورقة أنّه بإمكان دولة فلسطني أن تستم ّد الوحي من آليات العدالة االنتقالية من أجل تخطّي االنقسام
القائم يف كنفها .وتحلّل قابلية تطبيق هذه اآلليات وإمكان ّيتها ،مقرتح ًة أنّه مبقدور هذه اآلليات أن تع ّزز املصالحة
بغض النظر عماّ إذا ت ّم اعتامد عدالة انتقالية عىل نطاق شامل .وفيام ال ميكن اعتبار العدالة االنتقالية عالجاً شامالً،
ّ
وبإمكانها أن تفاقم من ح ّدة التوتّرات إن طُ ّبقت بطريقة ال تراعي السياق القائم ،باستطاعة عدد من اآلليات
املختارة أن تدفع بجهود املصالحة الحالية قُدماً .وسرتكّز هذه الورقة عىل اتفاقيات املصالحة ومدفوعات التعويض،
باإلضافة إىل اآلليات غري النقدية ،مثل التعويضات الرمزية (التي تتض ّمن اإلقرار وإحياء الذكرى واالعتذار) واالعرتاف
بالحقيقة والحوار وإصالح النظام القضايئ الفلسطيني.
* تستخدم املؤلّفة فلسطني لإلشارة إىل األرايض املحتلة يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
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لقد طُرح موضوع العدالة االنتقالية يف سياق الداخل الفلسطيني يف النقاش حول املصالحة الفلسطينية منذ
فرتة قصرية نسبياً .وفيام تتزايد األدب ّيات واملؤمترات األكادميية 3حول العدالة االنتقالية يف السياق اإلرسائييل
الفلسطيني 4،ال تزال األبحاث التحليلية حول تطبيق العدالة االنتقالية يف فلسطني شحيحةً 5.بالتايل ،يهدف هذا
البحث إىل ملء هذا الفراغ.
ستتع ّمق هذه الورقة يف املفاهيم األساسية للعدالة االنتقالية واملصالحة يف حالة فلسطني .فيشري مصطلح العدالة
االنتقالية إىل الطرق التي بإمكان البلدان التي خرجت لت ّوها من فرتات من الرصاع والقمع اللجوء إليها من أجل
معالجة انتهاكات واسعة النطاق أو ُممنهجة لحقوق اإلنسان ال يق ّدم القضاء العادي أو القائم أجوب ًة مناسبة لها.
الشعب عىل مواجهة املايض ومعرفة حقيقة ما اقرتفته حكومته باسمه .وتساعد أيضاً
وتساعد آلياتُ العدالة االنتقالية
َ
هذه اآلليات عىل استعادة الثقة بالعمليات التي تو ّجه حياة الشعب اليومية.
ومؤسسات الدولة من خالل التشجيع عىل
وتتض ّمن أهداف العدالة االنتقالية تعزي َز الثقة بني األفراد واملجتمعات ّ
الحوار بني املجموعات املتعارضة والكشف عن حقيقة ما حصل يف املايض .وتشري عاد ًة آليات العدالة االنتقالية إىل
تقص الحقائق وتدابري املساءلة ،مثل املحاكامت أو منح العفو ألولئك الذين يُزعم أنّهم ارتكبوا
التعويضات ولجان يّ
ٍ
انتهاكات لحقوق اإلنسان وجرائ َم دولية خطرية .وتتض ّمن آليات العدالة االنتقالية التق ّد َم باالعتذار 6وإحياء الذكرى
8
7
وإصالح النظام القضايئ (مبا فيه عملية التدقيق) والتطهري وإعادة التعليم والضامنات بعدم تكرار ما حصل.
ويتّخذ مصطلح املصالحة معن َيني .فيشري معنى املصالحة األ ّول إىل تخطّي االختالفات والتوتّرات من أجل استعادة
معنى ثانياً
العالقات الو ّدية والتوفيق بني مواقف متعارضة .أما يف السياق الفلسطيني ،فأخذ مصطلح املصالحة
ً
سياسياً أكرث .إذ يشري إىل التوقّع الحايل الذي تبديه السلطة الفلسطينية ،وهي الهيئة الحاكمة الفلسطينية ،بأنّه عىل
حركة حامس أن تسلّم السلطة إىل حركة فتح باسم املصالحة .وفيام هم قليلون الذين يعارضون فكرة الحاجة إىل
استعادة العالقات الو ّدية بني الحركتَني ،يبقى معنى املصالحة الثاين نقط َة خالف.
ستبدأ هذه الورقة باستعراض تاريخ الرصاع بني األطراف الفلسطينية .ويعود هذا االنشقاق (أقلّه) إىل فرتة تأسيس
حركة حامس يف العام  .1987غري أ ّن هذا التحليل سيسلّط الضوء عىل األحداث التي وقعت منذ االنقسام يف
العام  .2007ويُع ّد ذلك الوقت النقط َة الزمنية الفضىل لبداية الرسد ،مبا أ ّن هذا االنقسام تحديدا ً هو ما س ّبب
االنشطار السيايس داخل الوحدة الفلسطينية .وسيت ّم الرتكيز عىل حركتَي فتح وحامس ،لكن ستؤخذ مواقف األحزاب
الفلسطينية األصغر بعني االعتبار أيضاً 9.بعد هذه اللمحة التاريخية العامة ،ستناقش الورقة األبحاث املرتبطة
بالعدالة االنتقالية من منظور ُمقارن ،ث ّم ستق ّدم ملح ًة عامة عن تدابري العدالة االنتقالية األنفع يف سياق املصالحة بني
األطراف الفلسطينية وتعالج سبب إخفاق آليات العدالة االنتقالية الحالية .أخريا ً ،ستختم الورقة بتقديم مجموعة
من التوصيات بشأن السياسات.
ترتكز نتائج هذه الدراسة عىل  30مقابلة أُجريت يف رام الله والقدس وإسطنبول والدوحة مع فلسطينيني
منخرطني يف جهود املصالحة بني األطراف الفلسطينية بصفتهم مسؤولني حكوميني ومراقبني وأكادميني وناشطني.
وستأخذ هذه الدراسة بعني االعتبار التط ّورات التي حدثت حتّى  30يوليو  .2018وأحد األسباب وراء صعوبة إجراء
أبحاث يف موضوع السياسة الفلسطينية هو أ ّن السياسة يف فلسطني يف تغيرّ مستم ّر ج ّراء تجاوب الفلسطينيني
مع وضع متقلّب ومتغيرّ  .ويكمن تح ٍّد آخر يف إجراء أبحاث حول فلسطني ،أال وهو أ ّن عددا ً كبريا ً من املعلومات
إ ّما غري موث ّق أو غري ُمتاح بسهولة.
الحاجة إىل مصالحة بني األطراف الفلسطينية مسأل ٌة مل ّحة لعدة أسباب .أ ّوالً ،يسوء الوضع اإلنساين يف غ ّزة يوماً بعد
يوم .تح ّمل مواطنو غ ّزة عبء الخصام الجاري بني حركتَي فتح وحامس عىل أصعدة كثرية .وقد بدأ الحصار اإلرسائييل
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عىل غ ّزة يف  15يونيو  ،2007وهو حصار ج ّوي وب ّري وبحري مستم ّر يعرقل بش ّدة قدرة الوصول إىل قطاع غ ّزة ويفاقم
ظروف معيشة مواطني غ ّزة 10.وفرضت السلطة الفلسطينية عقوبات عىل غ ّزة أيضاً يف العام  112017النتزاع غ ّزة من
سيطرة حركة حامس وللضغط عىل هذه الحركة من أجل أن توافق من دون قيد أو رشط عىل مطالبها ،التي تتض ّمن
حل اللجنة اإلدارية بقيادة حركة حامس يف غ ّزة والتنازل عن سيطرتها عىل غ ّزة للسلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات
ّ
12
رئاسية وترشيعية .وتدرك األغلبية الساحقة من الفلسطينيني بظلم هذا الوضع وتطالب بوقف فوري لجميع
بحق غ ّزة .وفاقم تراجع الواليات األمريكية عن متويل وكالة األمم املتحدة
التدابري التي اتّخذتها السلطة الفلسطينية ّ
13
إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونروا) يف العام  2018من ح ّدة الوضع اإلنساين يف غ ّزة.
ثانياً ،املصالحة مه ّمة من أجل تقليص خطر العنف بني الفصائل وزيادة فرص تحقيق السالم مع إرسائيل عىل
التوصل إىل مصالحة
ضوء الرصاع املقبل حول َمن ينبغي أن يخلف الرئيس محمود ع ّباس 14.ثالثاً ،تتزايد رضورة
ّ
رصفات إدارة ترامب ،وال سيّام “صفقة القرن” املحتملة ونقل السفارة األمريكية إىل القدس ،قد تؤ ّدي إىل
أل ّن ت ّ
انفصال ال رجوع عنه بني غ ّزة والضفّة الغربية 15.ويُظهر التهديد الذي تشكّله صفقة كهذه ،باإلضافة إىل التقلّص
املستم ّر لحقوق الفلسطينيني ،مدى أه ّمية أن يشكّل الفلسطينيون جبه ًة مو ّحدة ،فقد يق ّوي ذلك مقاومتهم يف
وجه االحتالل اإلرسائييل.
أخريا ً ،تجدر معالجة الشكاوى بني حركتَي فتح وحامس عىل وجه الرسعة أل ّن كلتا الفصيلتَني تخرس الدعم الشعبي.
وهذا يعني تراجع قدرة الحزبَني األك َربين عىل التفاوض رشعياً يف موضوع السالم مع إرسائيل وعىل التو ّجه إىل
املجتمع الدويل من أجل تدخّل ب ّناء.
16
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خلفية االنشقاق بني حرك َتي حامس وفتح
شكّلت االنتخابات الفلسطينية الثانية التي أُجريت يف العام  2006نقط َة تح ّول يف العملية السياسية الفلسطينية
وتس ّببت بانقسام حا ّد بني حركتَي فتح وحامس .غري أ ّن أصول العداوة بينهام تعود إىل االختالفات القامئة منذ زمن
حول دور السياسة والدين يف الرصاع ألجل فلسطني ،باإلضافة إىل السياسات اإلرسائيلية.
وال يض ّم نطاق هذه الورقة نقاشاً مع ّمقاً حول السياسات اإلرسائيلية القامئة منذ زمن والتي تهدف إىل تقسيم فلسطني
وإبقائها منقسمة .لقد فصل الحصا ُر اإلرسائييل غ ّز َة عن إرسائيل والضفّة الغربية بدءا ً من العام  ،2007واضطلع بدور
بارز يف إقحام فلسطني يف رصاع وتشكيك دامئَني بني فصائلها 17.وعىل الرغم من أ ّن ق ّوات االحتالل اإلرسائيلية قد
ط ّبقت آليات اإلغالق والحصار منذ العام  ،1967شكّل الحصار عىل غ ّزة يف العام  2007الحصار األشمل ،إذ ق ّيد ح ّرية
التنقّل برصامة أكرب من قبل .نتيج ًة لذلك ،كانت له التداعياتُ الكربى عىل النظام السيايس الفلسطيني أيضاً .فقد ترك
أضعف
االنقسا ُم النظا َم السيايس ضعيفاً تع ّمه الفوىض 18.وقد و ّرط هذا االنقسا ُم الفلسطينيني أكرث يف نزاع فصائيل
َ
اهتام َمهم بالرصاع القومي الفلسطيني 19.وعطّلت إرسائيل أيضاً مبادرات املصالحة بطرق متعددة ،مثل وضع ضغط
20
مستم ّر عىل السلطة الفلسطينية لكيال تتصالح مع حركة حامس.
باإلضافة إىل ذلك ،ال يتيح تركي ُز هذه الورقة إىل سرب االختالفات بني حركتَي فتح وحامس بعمق .لكن من امله ّم تسليط
الضوء عىل اختالفَني أساس َّيني .ففيام تتبع حركة فتح ،التي ّأسسها يارس عرفات ،تو ّجهاً علامنياً وقومياً ،تع ّرف حركة
حامس نفسها عىل أنّها “حركة املقاومة والتحرير الوطني اإلسالمي الفلسطيني” ،وتستعني باإلسالم كإطارها املرجعي
كل من الحركتَني يف كيفية مقاومة االحتالل اإلرسائييل .ففيام
للحكم 21.ويكمن االختالف الثاين البارز يف وجهة نظر ّ
22
استم ّرت حركة حامس مبنارصة املقاومة املسلّحة ،اتّبعت حركة فتح اسرتاتيجية تفاوض يف هذا املوضوع.
األحزاب السياسية الفلسطينية األخرى
أين تقف األحزاب واملجموعات السياسية الفلسطينية األصغر من هذا االنقسام بني حركتَي حامس وفتح؟ أشارت
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني بوضوح أنّها تقف أكرث إىل جانب حركة حامس من حركة فتح .ففي يناير ،2018
أعلن قائد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني أحمد سعدات ،الذي ال يزال مسجوناً حالياً لدى إرسائيل ،أ ّن الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطني ستبقى إىل جانب الحركات املقاومة “الحيّة” 23.وقد دعم سعدات بش ّدة جهود املصالحة
الوطنية التي بذلتها حركة حامس .وتصف الجبه ُة الشعبية لتحرير فلسطني حرك َة حامس عىل أنّها “جزء حيوي يف
24
الحركة الوطنية الفلسطينية”.
وتوافق حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطيني بشكل عام حرك َة حامس يف ما يتعلّق باملصالحة .وتعتقد أ ّن تنفيذ اتفاقية
القاهرة التي أُبرمت يف العام  252011متثّل الخطوة األه ّم نحو املصالحة 26.وليست حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطيني
حالياً عضوا ً يف منظّمة التحرير الفلسطينية ،املنظّمة التي ت ّدعي أنّها التجسيد للحركة الوطنية الفلسطينية ولهدفها
القايض بتحرير فلسطني 27.وتُظهر حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطيني استعدادا ً لتشكّل جزءا ً يف رشاكة وطنية من أجل
28
إعادة هيكلة منظّمة التحرير الفلسطينية ،لك ّنها غري مستع ّدة للمشاركة يف رشاكة سياسية مع السلطة الفلسطينية.
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لكن مبا أ ّن االنضامم إىل منظّمة التحرير الفلسطينية قد يعني يف جميع األحوال االنضامم إىل رشاكة واسعة مع
السلطة الفلسطينية ،من املستبعد أن تنض ّم حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطيني إىل منظّمة التحرير الفلسطينية قريباً.
وتناقش حركة الجهاد اإلسالمي أنّه ،طاملا ال يزال محمود ع ّباس قائد منظّمة التحرير الفلسطينية ،ستستم ّر
املنظّمة بخضوعها لهيمنة السلطة الفلسطينية .ويعني ذلك أنّه لن تت ّم مراعاة مصالح املجموعات األخرى
بشكل ٍ
كاف .ومبا أ ّن حركة فتح لطاملا شكّلت الفصيلة األه ّم يف منظّمة التحرير الفلسطينية ومبا أ ّن حركة فتح
تهيمن عىل السلطة الفلسطينية ،من الطبيعي أن تحذر حركة الجهاد اإلسالمي من املشاركة يف منظّمة التحرير
الفلسطينية بصيغتها الحالية.
وبشكل عام ،تشري األحزاب األصغر إىل أ ّن عملية املصالحة تركّز حرصا ً عىل حركتَي فتح وحامس وأ ّن هات َني الحركتَني
ال تتعامالن مع مسألة املصالحة عىل أنّها مسألة وطنية 29.إذ تسود الفكرة لدى هذه األحزاب أ ّن الحزبَني األكربين
يعريان أه ّمية لوجهات نظر “الغرباء” (أي الجهات الفاعلة الدولية) أكرث منها لألحزاب األصغر.
انتخابات العام  2006وتداعياتها العنيفة
يف يناير  ،2005بعد وفاة يارس عرفات ،انتُخب مرشّ ح حركة فتح محمود ع ّباس رئيساً للسلطة الفلسطينية .ويف
انتخابات املجلس الترشيعي الفلسطيني يف يناير  ،2006فازت حركة حامس بأغلبية املقاعد حائز ًة  74مقعدا ً من
أصل ( 132أي  56يف املئة) يف املجلس الترشيعي الفلسطيني .وأتت حركة فتح يف املرتبة الثانية بفارق كبري بنيلها 45
31
أقل بكثري ( 44مقابل  41يف املئة).
مقعدا ً 30.وكان الفارق يف فوز حركة حامس عىل حركة فتح يف التصويت الشعبي ّ
غري أ ّن حركة فتح ،املدعومة من القوى الغربية وعدة دول عربية ،رفضت القبول بنتيجة االنتخابات .إذ من غري
املعقول بكل بساطة أن تحكم فلسط َني حرك ُة حامس ،التي لطاملا اعتربتها القوى الغربيةِ ،مثل الواليات املتحدة،
منظّم ًة إرهابية.
ويف األشهر التي تلت انتخابات العام  2006املطعون بها ،تباعدت حركتا فتح وحامس م ّرة أخرى .فقد عجزتا عن
33
التوصل إىل تسوية سياسية يف موضو َعي االنتخابات املبكرة 32وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ّ
وازدادت التوتّرات األمنية بعد أن استلم ع ّباس زمام السلطة املبارشة عىل الق ّوات األمنية للسلطة الفلسطينية وأعلن
أ ّن الق ّوة التنفيذية الداعمة لحركة حامس غري قانونية وغري رشعية يف أبريل  34.2006غري أ ّن الق ّوة التنفيذية تابعت
نشاطها ،مماّ أ ّدى إىل نشوب اشتباكات عسكرية متف ّرقة واسعة النطاق من غ ّزة إىل نابلس يف الضفّة الغربية ،من
العام  2006حتّى أواسط العام  .2007وتفاقم الوضع عندما شكّل ع ّباس ق ّوة خاصة مؤلّفة من ألفَي عنرص من أجل
حامية املسؤولني والقوى األمنية التابعني لحركة فتح من مقاتيل حركة حامس .وأودى خروج العنارص األمن ّيني عن
القانون إىل زيادة الفوىض والخسائر البرشية 35.وو ّجهت حركة حامس أصابع االتهام إىل حركة فتح متّهم ًة إياها
36
بالتخطيط لإلطاحة بالحكومة املنتخَبة.
ويف يونيو  ،2007طردت حركة حامس جميع املسؤولني يف حركة فتح من قطاع غ ّزة .وكان الرصاع الذي وقع نتيجة
حرب أهلية فلسطينية 37.فقد
ذلك يف غ ّزة بني  10و 15يونيو  2007شديدا ً للغاية إىل ح ّد أ ّن بعضهم وصفه بأنّه ٌ
ُ
بحق مقاتيل حركة فتح يف خالل هذا الرصاع الوجيز لكن الشديد .إذ ألقي مبقاتلني
ارتُكبت أعامل وحشية متعددة ّ
تابعني لكال الطرفَني من أعىل املباين املرتفعة وهم أحياء 38.و ُج ّر آخرون نصف عراة يف الشوارع 39.وتبينّ الحقاً أ ّن
40
رصفات التي قامت بها حركتا حامس وفتح عىل ح ّد سواء شكّلت انتهاكات للقانون اإلنساين.
بعضاً من هذه الت ّ
األقل قد قُتلوا وأكرث من  550شخصاً أصيبوا خالل القتال
وق ّدرت اللجنة الدولية للصليب األحمر أ ّن  116شخصاً عىل ّ
يف األسبوع املنتهي يف  15يونيو 41.وبحسب الهيئة الفلسطينية املستقلّة لحقوق املواطن ،قُتل أكرث من  600فلسطيني
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الحق ،وهي
مؤسسة ّ
يف القتال من يناير  2006وحتى مايو  42.2007عقب هذه االعتداءات ،أعلن شعوان جبارين من ّ
منظّمة غري حكومية فلسطينية تُعنى بحقوق اإلنسان ،أنّه يجدر بالفصائل أن تضع برنامج عدالة انتقالية يح ّمل
منتهيك حقوق اإلنسان املسؤولية.
واشت ّدت االشتباكات يف يونيو عندما ألقت حركة حامس القبض عىل أعضاء من حركة فتح يف غ ّزة وقتلت محمد
السويريك ،وهو مسؤول يف الحرس الرئايس للرئيس ع ّباس ،عرب رميه من أحد املباين .وبعد الحادث ،استم ّرت
املعارك باألسلحة النارية بني الفصيلتَني ،وقَتل أعضا ُء يف حركة فتح محم َد الرفاعي ،أحد خطباء املساجد التابعني
لحامس 43.وتابعت حركة فتح الر ّد من خالل االعتداء عىل مقاتل يف حركة حامس وقتله .ويف  11يونيو ،أي اليوم
رس الحركة جامل
التايل للمواجهات الشديدة ،أعدم أعضا ُء من حركة حامس مسؤوالً كبريا ً يف حركة فتح ،هو أمني ّ
أبو الجديان .وتس ّبب مقتله بتفاقم الوضع الداخيل يف غ ّزة وأفىض إىل اعتداءات مخطّطة مو ّجهة ض ّد أفراد
وقواعد أمنية .وتع ّرض مكتبا قائ َدي الفصيلتَني رئيس الوزراء إسامعيل هنية والرئيس محمود عبّاس إىل هجامت
44
يف اليوم ذاته الذي أُعدم فيه أبو الجديان.
وبني  9و 13يونيو ،قُتل حوايل  59فلسطينياً ،مبن فيهم موظّفان يف األمم املتحدة ،وأصيب  273شخصاً نتيجة القتال.
بحلول ذلك الوقت ،كانت حركة حامس قد ع ّززت سلطتها يف شامل غ ّزة وسيطرت عىل الطريق املمت ّدة من الشامل
إىل الجنوب 46،وهي ذات أهمية اسرتاتيجية ،وش ّنت اعتدا ًء عىل قوات األمن الوقايئ التابعة لحركة فتح يف مدينة خان
يونس الواقعة يف قطاع غ ّزة 47.أخريا ً ،يف  15يونيو ،متكّنت حركة حامس من فرض سيطرتها الكاملة عىل غ ّزة وترشيع
وحل حكومة الوحدة
حكمها وه ْزم جميع ق ّوات حركة فتح .ويف الضفّة الغربية ،أعلن الرئيس عبّاس حالة طوارئ ّ
التي تشكّلت يف مارس .2007
45

تشكيل
ُ
بالتايل ،متخّض عن معركة غ ّزة انقسا ٌم بني الضفّة الغربية وغ ّزة .وبرز بشكل خاص عن انقسام العام 2007
مؤسسات حكومية موازية .فقد انقسم مثالً نظام املحاكم ،مبا فيه القضاء ،إىل اثنني.
ّ
عالوة عىل ذلك ،شكّلت حركة حامس ق ّو ًة أمنية موازية تألّفت من أعضاء يف كتائب القسام .ورفضت القوات األمنية
التابعة للجانبَني أن تتعاون .فقد مثّلت ق ّوات حامس املقاوم ًة املسلّحة التقليدية ،فيام التزمت ق ّوات فتح بالحفاظ
عىل اتفاقية أوسلو 48.وعىل الرغم من سيطرة حركة حامس عىل غ ّزة ،تابعت السلطة الفلسطينية بدفع رواتب
عرشات اآلالف من املوظّفني املقيمني يف غ ّزة .فقد الزم مسؤولو السلطة الفلسطينية هؤالء منازلهم لك ّنهم نالوا
رواتبهم مع ذلك ،فيام وظّفت حركة حامس عرشات اآلالف من املسؤولني من حركة حامس ليحلّوا محلّهم.
ويف سياق رصاع العام  ،2007بإمكان عملية “تحقيق العدالة” أن تأيت بشكل آليات العدالة االنتقالية .فبسبب الخلل
مناسب.
يف نظام العدالة الفلسطيني ،قد يكون اعتامد آليات العدالة االنتقالية حالً ج ّد
ٍ
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مفهوم العدالة االنتقالية
ابتكرت رويت تيتل مصطلح العدالة االنتقالية وح ّددته عىل أنّه “سرب أغوار دور القانون يف فرتات التغيرّ السيايس
الجذري” 49.وت ُعنى العدالة االنتقالية بشكل أسايس بكيفية تعامل نظامٍ َخل ٍَف مع انتهاكات حقوق اإلنسان التي
ارتكبها النظام أو األنظمة االستبدادية التي سبقته 50.ويمُ كن اعتبار العدالة االنتقالية أيضاً مجموع ًة من الوسائل
العملية من أجل توجيه الدول يف خالل املرحلة االنتقالية السياسية وبعدها .وقد ابتُكر هذا املصطلح يف البداية لِام
يرتبط باملراحل االنتقالية من أشكال الحكومة االستبدادية إىل الدميقراطية ،لكن يف اآلونة األخرية ت ّم تطبيق العدالة
االنتقالية يف عدد من حاالت الرصاع الجاري ،مثل تلك القامئة يف كولومبيا وجمهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا
52
وعدد من بلدان الربيع العريب 51وفلسطني.
وال يزال تطبيق العدالة االنتقالية يف السياق الرشق أوسطي موضوعاً مثريا ً للجدل .فيقول الكثري من األكادمييني
سابق ألوانه ،إذ مل مت ّر البالد
واملعلّقني امل ُركّزين عىل املسألة الفلسطينية إ ّن
تطبيق العدالة االنتقالية يف سياق فلسطني ٌ
َ
53
مبرحلة انتقالية سياسية ،وال يبدو أنّها ستشهد ذلك يف املستقبل القريب .غري أ ّن تيتل تؤكّد عىل أ ّن العدالة االنتقالية
مفهوم واسع مبا يكفي لتطبيقه خارج الحدود األ ّولية أو التقليدية لها .ويعني ذلك أنّه من املمكن تطبيق العدالة
االنتقالية يف حاالت من الرصاع الجاري حتّى 54.كذلك ،تكتب نهى أبو الدهب أنّه يجدر تطوير العدالة االنتقالية
َفرتض أ ّن املنطقة العربية متثّل التح ّدي األكرب حتّى
لتأخذ بعني االعتبار املراحل االنتقالية املعقّدة وغري الليربالية 55.وت ُ
اآلن ملفهوم العدالة االنتقالية ،مبا أ ّن املراحل االنتقالية يف العامل العريب ال تجري عاد ًة من حكم غري ليربايل إىل حكم
ليربايل ،بل من حكم غري ليربايل إىل شكل جديد من الحكم القمعي 56.وتصف أبو الدهب هذه املراحل االنتقالية
57
بأنّها “مراحل انتقالية مبهمة”.
وحالة فلسطني صعبة بشكل خاص أل ّن مسألة إقامة الدولة الفلسطينية ال تزال موضع جدل .ويكون هدف
خلق املناخ السيايس املناسب
تطبيق آليات العدالة االنتقالية يف سياق كهذا تشجي َع املصالحة عىل أمل أن يس ّهل ُ
َ
الحق بتقرير مصريهم
االنتقال إىل ّ
يف الجانب الفلسطيني
حل سيايس مع إرسائيل .وقد يعطي ذلك الفلسطينيني َّ
وإقامة دولة خاصة بهم.
والهدف من آليات العدالة االنتقالية هو تأمني ظروف اجتامعية ت ُح َرتم فيها حقوق اإلنسان 58.وتسعى العدالة
االنتقالية إىل وضع املبادئ التي تُرشِف عىل االنتقال من نظام سابق يفتقر إىل األخالق إىل نظام مستقبيل أفضل من
بكل
الناحية األخالقية 59.طبعاً ،يبقى اال ّدعاء بأ ّن العدالة االنتقالية تغيرّ املبادئ األخالقية موضوعاً قابالً للجدل ومناطاً ّ
شخص ،عىل غرار معظم اال ّدعاءات املتعلّقة باألخالقيات.
وتشكّل فكرة املصالحة جزءا ً رئيسياً من العدالة االنتقالية منذ ابتكارها .ومع أنّه ليس من الواضح دامئاً أنّه ميكن
تحقيق املصالحة من خالل آليات العدالة االنتقالية ،دامئاً ما تشكّل املصالحة أحد األهداف الرئيسية لعمليات العدالة
أساس عملية املصالحة كام ييل“ :ليست العدالة
االنتقالية .ففي سياق يوغوسالفيا السابقة ،وصف املجلس األورويب َ
ما بعد الحرب قضائية وعقابية فحسب ،بل تصالحية ووقائية أيضاً ،فهي تع ّوض للضحايا وتزيل الحصانة وتحرص عىل
60
املايض ويعيش بسالم وأمن”.
كل الشعب يف املنطقة
أن يتقبّل ّ
َ
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جهود العدالة االنتقالية واملصالحة يف سياقات أخرى
نجاح جنوب أفريقيا يف االنتقال من نظام األبارتايد (أو نظام الفصل العنرصي) مصد َر إلهام للفلسطينيني.
لطاملا شكّل َ
فقد أشار بانتظام وباستمرار مسؤولون حكوميون يف الضفّة الغربية وغ ّزة ،باإلضافة إىل ممثّيل املنظّامت غري الحكومية
املحلّية والدولية يف رام الله وغ ّزة عىل ح ّد سواء ،إىل النموذج الجنوب أفريقي عىل أنّه تعليمي للغاية 61.وقد متخّض
النموذج عن مفاوضات مستم ّرة بني املؤمتر الوطني األفريقي والحزب الوطني الحاكم.
هذا
ُ
وأحد األسباب وراء ِ
الذكر امل ُتك ّرر للنموذج الجنوب أفريقي هو التشابهات القامئة بني نظام األبارتايد يف جنوب
ظل االحتالل اإلرسائييل .غري أ ّن نطاق هذه الورقة التحليلية لن
أفريقيا وظروف التمييز التي يعيشها الفلسطينيون يف ّ
62
يغطّي مدى إمكانية استخدام هذا التشابه يف التفرقة العنرصية يف سياق االحتالل اإلرسائييل.
وتتالءم بعض الخصائص األساسية التي ميتاز بها منوذج العدالة االنتقالية يف جنوب أفريقيا تالؤماً كبريا ً مع فلسطني:
أ ّوالً ،عملية التفاوض التي سبقت االنتخابات الدميقراطية األوىل ،وثانياً ،مفهوم تشاطر السلطة االنتقايل ،وثالثاً ،مفهوم
اإلقرار بحقيقة ما حصل يف املايض .فبإمكان هذه الخصائص أن تع ّزز عملية املصالحة الفلسطينية .لكن ال يزال من
أي مدى نجحت العملية االنتقالية يف جنوب أفريقيا ،وال سيّام لجنة الحقيقة واملصالحة ( ،)TRCيف
غري الواضح إىل ّ
تحقيق املصالحة.
غري أ ّن عملية لجنة الحقيقة واملصالحة هدفت إىل تشجيع املصالحة ،وقد برز إجامع عىل أ ّن اللجنة نجحت يف
تحقيق هذه الغاية .لك ّن وجهات النظر تختلف بني األجيال .إذ تعتقد األجيال األقدم يف جنوب أفريقيا أ ّن لجنة
الحقيقة واملصالحة ساهمت فعالً يف املصالحة العنرصية ،فيام يقول الجنوب أفريقيون األصغر س ّناً إ ّن فصل اللجنة
بني املصالحة والعدالة االجتامعية له تداعيات خطرية عىل املصالحة 63.لكن يبدو أ ّن كثريين يتّفقون عىل أ ّن اللجنة
ساهمت يف خلق ثقافة من احرتام حقوق اإلنسان ويف العدالة اإلصالحية.
تقص حقائق يف الكثري من السياقات االنتقالية ،مبا فيها يف سرياليون.
تأسست لجان يّ
وبعد النموذج الجنوب أفريقيّ ،
64
ويوافق أغلبية املفكّرين عىل أ ّن هذه اللجان ساهمت إىل درجة مع ّينة يف املصالحة بني الضحايا والجناة يف سرياليون.
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تدابري العدالة االنتقالية يف سياق
الرصاع بني األطراف الفلسطينية
ت ُعتبرَ اتفاقيات املصالحة من آليات العدالة االنتقالية ألنّها قادرة عىل تشكيل أساس للعملية االنتقالية .ومن بني
املؤمترات والوثائق واالتفاقيات املتع ّددة املتعلّقة باملصالحة ،تربز اتفاقية القاهرة التي أُبرمت يف العام  2011كاملحاولة
األقوى واألحدث لصياغة خطّة ورؤية شاملتَني للمصالحة 65.فقد أ ّدت لفرتة إىل بروز ج ّو من التفاؤل ألنّها شكّلت
اتفاقاً متهيدياً حول استعادة السلطة الفلسطينية رسمياً السيطرة عىل غ ّزة .غري أ ّن هذه االتفاقية مل ِ
تؤت مثارها
وبقي الحصار اإلرسائييل عىل غ ّزة ،شأنه شأن عقوبات السلطة الفلسطينية ،قيد التنفيذ .ويف ما ييل ستت ّم مناقشة
اتفاق ّيتَي املصالحة يف العا َمني  2011و .2017وستت ّم مناقشة أيضاً قابلية تطبيق آليات أخرى للعدالة االنتقالية ،مبا
فيها التعويضات وإصالح نظام القضاء الفلسطيني واالعرتاف بالحقيقة والحوار.
 )1اتفاقية القاهرة يف العام 2011
تبقى اتفاقية القاهرة يف العام  2011اتفاقي َة املصالحة األكرث رشعية وموثوقية بني حركتَي فتح وحامس 66.وقد دعت
االتفاقية إىل إجراء انتخابات لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية واملجلس الترشيعي الفلسطيني واملجلس الوطني
الفلسطيني (الهيئة التمثيلية ملنظّمة التحرير الفلسطينية) يف غضون سنة منذ تاريخ التوقيع .ووافق الطرفان أيضاً
67
عىل تشكيل حكومة توافقية للفرتة االنتقالية.
وليس مبحض الصدفة أن ت ّم توقيع اتفاقية القاهرة يف العام  .2011فقد ألهم الربيع العريب حركة شعبية يف الضفة
الغربية وغ ّزة كلتيهام من أجل إنهاء االنقسام .ومع اكتساب الثورة املرصية زخامً يف العام  ،2011أظهرت حركة
فتح قابلية للمصالحة .وشكّلت املصالحة الفلسطينية مح َّط االهتامم األ ّول لنبيل العريب ،وزير الخارجية املرصي
68
يف ذلك الوقت.
ويف خطوة أتت بفعل مناخ تلك اللحظة ،ق ّدم قائد حركة حامس إسامعيل هنية خطاباً ُمتل َفزا ً دعا من خالله حركة
فتح إىل حوار شامل .فسارع ع ّباس إىل الر ّد عىل هذه الدعوة ووافق عىل زيارة غ ّزة من أجل تشكيل حكومة توافقية.
غري أ ّن هذه الزيارة مل تت ّم بسبب اختالفات سياسية بني الطرفَني.
لكن عىل الرغم من إلغاء زيارة ع ّباس ،بقي ما يكفي من اإلرادة السياسية لتوقيع اتفاقية املصالحة .واضطلعت
مرص ما بعد مبارك بدور مه ّم أيضاً يف جعل األطراف كافّة تقبل بوثيقة املصالحة 69.فقد أ ّدى املجلس األعىل للقوات
املسلّحة ،أي املجموعة التي حكمت مرص بعد اإلطاحة مببارك ،دورا ً بارزا ً يف خلق بيئة إيجابية من أجل قبول اتفاقية
القاهرة 70.إذ أرشفت مرص مثالً عىل اجتامعات املتابعة بني حركتَي حامس وفتح يف مارس وأبريل  .2011وت ّم التوقيع
عىل االتفاقية أخريا ً يف  3مايو .2011
وت ّم توقيع إعالن الدوحة يف العام  2012يف ٍ
جهد لتشجيع تنفيذ اتفاقية القاهرة امل ُ َربمة يف العام  ،2011لكن مل يت ّم
تشكيل حكومة وحدة إلاّ بعد اتفاقية املصالحة يف أبريل  .2014ولهذا األمر سببان مهماّ ن :أ ّوالً ،غابت الثقة بني
حركتَي فتح وحامس يف بعض املسائل امله ّمة .ثانياً ،مارست إرسائيل ضغطاً عىل السلطة الفلسطينية لكيال تشارك يف
71
حكومة وحدة مع حركة حامس.
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وأمل الفلسطينيون أن تشكّل اتفاقية القاهرة امل ُ َربمة يف العام  2011بداي َة فصل جديد يف العالقات الفلسطينية
املحلّية .ور ّحبت بشكل عام الفصائل الفلسطينية باتفاقية املصالحة ،لك ّنها طالبت بتقديم ضامنات من أجل تطبيقها.
72
واعتربت بعض الفصائل أ ّن إطا َر عمل ثنائياً غري ٍ
كاف وأ ّن الحاجة إىل اتفاقية وطنية شاملة رضورية.
ولطاملا اعترب مسؤولون حكوميون فلسطينيون بارزون ،باإلضافة إىل أعضاء يف األحزاب األصغر واملجتمع املدين ،أ ّن
اتفاقية القاهرة امل ُ َربمة يف العام  2011تشكّل األمل األفضل لتشجيع التفاهم املشرتك واملصالحة ،باإلضافة إىل أنّها
كل مسألة مه ّمة
تحل ّ
الخطّة األشمل للمصالحة .ويعتقد عضو بارز يف حركة حامس أ ّن اتفاقية القاهرة تستطيع أن ّ
يف عملية املصالحة 73.وبشكل عام ،تعارض حركة حامس التوقيع املستم ّر عىل اتفاقيات مصالحة جديدة.
للتوصل إىل اتفاق نهايئ حول
تأسست خمس لجان
ّ
وكجزء من اتفاقية القاهرة امل ُ َربمة يف العام ّ ،2011
كيفية حكم األرايض املحتلّة .ويف األساس ،أُنيطت هذه اللجان مبه ّمة اإلرشاف عىل تطبيق اتفاقية املصالحة.
وتبلورت تفاصيل عملها يف اتفاقية القاهرة امل ُ َربمة يف العام  74 .2011ولهذه اللجان صالحي ٌة مستمرة بالعمل
نحو املصالحة .ويشكّل تطبيق االلتزامات املتَّفق عليها يف اتفاقية العام ( 2011مع التعديالت الالزمة ألخذ
التط ّورات التي جرت منذ تلك الفرتة بعني االعتبار) واالستمرار الناشط لعمل لجان القاهرة وسيل ًة مه ّمة
للميض قدماً.
محتملة
ّ
تأسستا من أجل
وتشمل اللجان املعنيّة باملصالحة الوطنية لجن َة املصالحة االجتامعية ولجنة الح ّريات العامة ،اللتني ّ
تنفيذ اتفاقية القاهرة .وسيت ّم أيضاً وصف لجنة االنتخابات بشكل مقتضب يف هذه الورقة .ومتثّل هذه اللجان الثالثة
بعضاً من أه ّم العنارص الالزمة لتعزيز جهود املصالحات بني حركتَي حامس وفتح وللتخفيف من التوتّرات التي تلت
االشتباكات يف العام .2007
(أ) لجنة املصالحة املجتمع ّية
تُعنى لجنة املصالحة املجتمعيّة بعد ٍد من املسائل املتعلّقة بدعم املصالحة بني حركتَي فتح وحامس 75.ويف فلسطني،
كل ما يتعلّق باملسائل الناجمة عن االنقسام ليس إال ،وليس إىل املصالحة
يشري مصطلح “املصالحة االجتامعية” إىل ّ
االجتامعية مبعناها األوسع.
وتهدف هذه اللجنة إىل تشجيع السلم األهيل ،مماّ يع ّزز الرشاكة السياسية ويدعم تق ّدم املجتمع من خالل تعزيز
الوحدة .ويشكّل ذلك الخطو َة األوىل نحو إنهاء االنقسام .وعىل الرغم من هذه األهداف الطموحة ،مل تجتمع اللجنة
بصورة منتظمة .وتتض ّمن أهدافها :استعادة الوحدة الفلسطينية من خالل إنهاء امللفّات األه ّم لقضايا الضحايا يف
خالل فرتة االنقسام ،وإنهاء التوتر بني العائالت التي فقدت أوالدها يف االنقسام ،ووضع ح ّد للتربيرات التي تغطّي
الهاربني وأعامل القتل وأعامل القتل املضادة وااللتزام بالرشع اإلسالمي إلنهاء القضايا ،وتضميد جراح االنقسام وتقوية
صمود الشعب الفلسطيني يف قطاع غ ّزة ،وتشجيع املصالحة االجتامعية واملجتمعية إلنهاء االنقسام ،واملحافظة عىل
76
السلم األهيل والنسيج االجتامعي والتامسك بني العائالت يف غ ّزة.
(ب) لجنة الح ّريات العامة
تأسست لجنة الح ّريات العامة لإلرشاف عىل إنشاء جهات تابعة سياسية من الجانبَني ولتحسني وضع الحقوق املدنية
ّ
والسياسية ،وهي تتمتّع بصالحية واسعة نوعاً ما ،ويتعلّق معظم عملها باملصالحة بشكل مبارش أو غري مبارش .وقد
ركّزت اللجنة جزءا ً مهماّ ً من عملها عىل ح ّرية التنقّل .وهي تعمل أيضاً من أجل إلغاء الحظر عىل الصحف وإعادة
املؤسسات الخريية واملجموعات الحقوقية التي أُقفلت يف خالل االنقسام السيايس 77.وتهت ّم اللجنة أيضاً مبسألة
افتتاح ّ
78
العدد الكبري من موظّفي الخدمة املدنية الذين خرسوا عملهم يف خالل الرصاع يف العام .2007
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وتهت ّم اللجنة بشكل خاص بحقوق السجناء .ومع أ ّن التعذيب مشكلة مستمرة يف السجون الفلسطينية ،ال تأيت
محاكمة مرتكبي أعامل التعذيب عىل رأس األجندة الفلسطينية .ففي خالل اجتامع يف العام  ،2013أوصت اللجنة
مثالً بألاّ يت ّم استجواب السجناء إلاّ بحضور محامٍ  79.غري أ ّن هذه التوصية مل تُتطَ ّبق .والواقع أنّه نادرا ً ما ت ُط ّبق السلطة
الفلسطينية التوصيات التي تق ّدمها اللجنة .ويف بعض األوقات ،أوقَفت اللجنة عملها نتيجة عجز الحكومة عن تطبيق
توصياتها 80.وتزايد اإلحباط مع عدم قدرة اللجنة عىل نيل النتائج لقاء جهودها عىل الرغم من بعض اإلعالنات
املتع ّددة السابقة ألوانها بأنّه سيبدأ نرش الصحف ويُطلق رساح املحتجزين.
(ت) لجنة االنتخابات
يُع ّد إجراء انتخابات وطنية خطو ًة مه ّمة نحو الوصول إىل دميقراطية حقيقية ،وإىل مصالحة بني األطراف الفلسطينية.
وامله ّم يف املوضوع أ ّن عدم متكّن املجلس الترشيعي الفلسطيني من االجتامع منذ العام  2007يعني أ ّن الربملان
مستقل ،مبا أنّه عىل املحاكم
ّ
ظل قضاء
متوقّف عن العمل منذ أكرث من عقد .غري أ ّن االنتخابات الح ّرة ال تجري إلاّ يف ّ
أن تكون جاهزة لالستامع إىل الخالفات املتعلّقة باالنتخابات .وقد أصدرت اتفاقية القاهرة أحكاماً إلنشاء محكمة
انتخابية ،باإلضافة إىل تشكيل لجنة االنتخابات .وتبعاً للقانون االنتخايب يف فلسطني ،عىل الرئيس الفلسطيني أن يشكّل
لجنة انتخابية باالستناد إىل االستشارات .وإجراء انتخابات مسأل ُة إرادة سياسية تفتقر إليها السلطة الفلسطينية منذ
فرتة طويلة .غري أنّه من املمكن تعزيز اإلرادة السياسية من خالل ٍ
حشد ف ّعال للمجتمع املدين ،باإلضافة إىل أعامل
املنظّامت الدولية.
 )2اتفاقية القاهرة يف العام 2017
بحلول أكتوبر  ،2017أصبح االنشقاق واضحاً وأكرب بني حركتَي فتح وحامس .ويعود سببه جزئياً إىل فرض
ع ّباس عقوبات اجتامعية اقتصادية عىل غ ّزة كطريقة إلجبار حركة حامس عىل املوافقة عىل مطالب السلطة
الفلسطينية 81.وتض ّمنت العقوبات الح ّد من اإلمدادات الكهربائية إىل غ ّزة يف مايو  82 .2017وبعد ذلك بفرتة
وجيزة ،طلب ع ّباس أن ينتقل الوزراء يف الضفّة الغربية إىل غ ّزة ليستلموا وزاراتها .وقد شكّل هذا الطلب
أحد مطالب عبّاس القليلة التي وافقت عليها حركة حامس بسبب الضغط االقتصادي الذي مارسته عليها
83
السلطة الفلسطينية.
وبات الوضع جاهزا ً لجهد مصالحة جديد عندما كشفت حركة حامس النقاب عن “وثيقة املبادئ والسياسات العامة”
يف العام  ،2017يف محاولة إلظهار انفتاح عىل املصالحة .وقد شكّلت تلك الوثيق ُة الوثيق َة األيديولوجية األوىل التي
أقل تش ّددا ً تجاه إرسائيل
نرشتها حركة حامس منذ إصدار وثيقة تأسيسها يف العام  84.1988وتُظهر الوثيقة موقفاً ّ
وتعترب الرصاع سياسياً ال دينياً 85.ويبقى رفض حركة حامس التخليّ عن قدرتها العسكرية إحدى النقاط الشائكة األه ّم
يف عملية املصالحة .فام زالت الحركة تع ّرف عن نفسها بأنّها حركة تحرير وطنية ،وال تشري الوثيقة األخرية إىل أ ّن
الحركة ستتخلىّ عن الرصاع املسلّح كوسيلة أساسية ملقاومة إرسائيل.
وبرز عامل آخر ولّد مناخاً مالمئاً للنقاشات يف موضوع الوحدة ،أال وهو تغيري القيادة يف حركة حامس .واأله ّم يف
هذا املوضوع أ ّن التقارب بني قائد حركة حامس الجديد يحيى السنوار ومحمد دحالن أتاح إمكانية تدفّق األموال إىل
غ ّزة من اإلمارات العربية املتحدة .ودحالن قائد سابق يف حركة فتح وعضو سابق يف املجلس الترشيعي الفلسطيني.
وقد أطاح به محمود ع ّباس يف العام  2011بسبب تهم فساد وا ّدعاءات بأنه خطّط لإلطاحة بع ّباس .ويُ َع ّد دحالن
العباً بارزا ً بفضل روابطه الوثيقة مع اإلمارات العربية املتحدة ،التي تق ّدم له الدعم املايل ،ومع مرص ،إحدى الجهات
الفاعلة األساسية يف جهود املصالحة بني حركتَي حامس وفتح .وبشكل عام ،أ ّدت حاجة حركة حامس إىل التمويل إىل
86
توطيد عالقاتها أكرث مع دحالن.
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المصالحة الفلسطينية وإمكانية
تحقيق العدالة االنتقالية

وبشكلٍ عام ،نُسب الفضل يف مفاوضات الوحدة إىل دحالن 87.فبحلول هذه الفرتة ،بات يؤ ّدي دورا ً بارزا ً نتيجة عق ِْده
صفق ًة ليم ّد غ ّزة بالنفط املرصي عندما قطع ع ّباس الكهرباء عنها .ووعد دحالن أيضاً بإحضار مشاريع إمنائية بتمويل
إمارايت إىل القطاع 88.ويف العام  ،2017قاد جهودا ً للمصالحة االجتامعية ،من أبرزها دفع تعويضات لعائالت أولئك
الذين قُتلوا يف اشتباكات العام .2007
وشكّلت العداوة بني ع ّباس ودحالن والرغبة يف إبقاء دحالن خارج العملية أحد مح ّفزات ع ّباس األساسية للمشاركة
بعض من قادة حركة فتح أن يح ّدوا من دور دحالن عرب التشديد عىل رضورة أن مت ّر جميع
يف النقاشات .وحاول ٌ
اإلعانات إىل غ ّزة عرب السلطة الفلسطينية .ومن املستبعد أن تخضع مرص ،حليفة اإلمارات العربية املتحدة املق ّربة،
89
لهذا املطلب .ويف ذلك الوقت ،اعتُرب استعداد عبّاس للقبول بدور دحالن أساسياً يف نجاح املصالحة أو فشلها.
والحقاً زار رئيس الوزراء يف السلطة الفلسطينية رامي الحمد الله غ ّزة كجز ٍء من املفوضات املستم ّرة يف موضوع
تنص عىل أن تسيطر السلطة
الوحدة 90.ويف  12أكتوبر  ،2017وقّعت حركتا فتح وحامس ،بوساطة مرصية ،اتفاقي ًة ّ
الفلسطينية عىل معابر غ ّزة يف  1نوفمرب  2017وتستلم مسؤولياتها الكاملة يف غ ّزة بحلول  1ديسمرب .2017
يف املقابل ،وافقت السلطة الفلسطينية عىل إلغاء القيود املالية التي كانت فرضتها عىل غ ّزة كتدابري عقابية 91.وشارك
92
يف هذه املفاوضات  13حزباً سياسياً فلسطينياً آخر ،منها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني ُممثّلة بجميل مزهر.
ور ّحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني بالتنازالت التي ق ّدمتها حركة حامس 93.وشكّل االتفاق بعودة غ ّزة تحت
95
سيطرة السلطة الفلسطينية التق ّد َم األبرز 94.واعتربت األمم املتحدة هذا التط ّور سبباً لـ“التفاؤل الحذر”.
 )3التعويضات
النقاش مبوضوع التعويضات لفرتة طويلة حول التعويضات التي قد تدفعها إرسائيل لفلسطني نتيجة انتهاكات
ُ
متحور
96
حقوق اإلنسان وخسارة األرض وترشيد الكثري من السكّان يف خالل نكبة العام  1948ويف السنوات الالحقة.
التعويض عن امللكيات الضائعة واملعاناة البرشية .وقد ت ّم اإلقرار عىل نطاق واسع
وتتض ّمن التعويضات بشكل رئييس
َ
حل للرصاع الفلسطيني اإلرسائييل.
أي ّ
يف
أسايس
ن
و
مك
ّها
ن
أ
عىل
بالتعويضات لالجئني الفلسطينيني
ّ
ّ
األقل لهذا
تلق الكثري من االهتامم .ويربز سببان عىل ّ
بيد أ ّن مسألة التعويضات يف سياق الداخل الفلسطيني مل َ
الوضع .أ ّوالً ،عاد ًة ما تكون مدفوعات التعويض جزءا ً من نظام عدالة انتقالية ،وهذا النوع من األنظمة غائب يف
فلسطني .ثانياً ،عاد ًة ما يت ّم دفع التعويضات بعد إقرا ٍر بالذنب ،وهذا النوع من اإلقرار تعرقله التوتّرات بني األطراف
الفلسطينية .وهذه املعضلة موضوع يربز غالباً يف النقاشات حول منفعة التدابري التعويضية.
ويف العام  ،2017ت ّربعت اإلمارات العربية املتحدة من خالل دحالن مببلغ يقارب  15مليون دوالر أمرييك للتعويض
لعائالت الضحايا 97.وأُعطيت هذه التعويضات املالية لعائالت أكرث من نصف الضحايا يف خالل حفل خاص يف غ ّزة.
وقد رأى الكثريون أ ّن القرار بدفع التعويضات مبادر ٌة قادها دحالن 99.وكانت الن ّية إلحاق املدفوعات بإرشاد للضحايا
ولعائالتهم وبارتباط متواصل معهم .وتعمل لجنة تكافل (اللجنة الوطنية اإلسالمية للتنمية والتكافل االجتامعي)،
وهي مجموعة تشمل حركة حامس والقسم التابع لدحالن من حركة فتح ،عىل التعويض لضحايا االشتباكات يف العام
100
 2007وعائالتهم.
98

غري أنّه من املستبعد أن يأيت املزيد من التعويضات النقدية من مصدر “خارجي” مامثل يف املستقبل القريب.
ومن املستبعد أيضاً أن ترت ّب هيكلي ٌة فلسطينية مدفوعات التعويضات ،مثل لجنة املصالحة املجتمعيّة ،ويعود
سبب ذلك جزئياً إىل النقص يف التمويل والتنظيم .وفيام تستطيع التعويضات املالية أن ت ُحدث فارقاً كبريا ً يف حياة
الضحايا من خالل تحسني ظروف حياتهم املا ّدية ،عىل الفلسطينيني املهت ّمني باملصالحة أن ينفتحوا أيضاً عىل
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وكحل أمثل ،ينبغي أن يحصل
التعويض الرمزي مثل االعتذار 101واإلقرار العام باألعامل الخاطئة وإحياء الذكرىّ .
الضحايا عىل تعويضات مالية ورمزية عىل ح ّد سواء ،غري أ ّن النقص يف املوارد يعني أ ّن الفلسطينيني سيحصلون
عىل األرجح عىل تعويضات رمزية باإلجامل .عىل الرغم من ذلك ،بإمكان هذه الجهود أن تساعد عىل مامرسة
ضغط سيايس للحثّ عىل تقديم تعويض مايل.
ويجدر التشديد عىل أ ّن ضحايا الرصاع يف العام  2007ال يوافقون جميعهم عىل فكرة تلقّي التعويضات ،بل بعضم يو ّد
أن يُطبَّق قانون القصاص .والقصاص فئة من الجرمية تتض ّمن جرائم القتل واألذية املتع ّمدة 102.ويف جرائم القصاص
يضطلع الضحايا بدور أسايس يف املعاقبة عىل الجرائم .فبإمكان الضحايا أن يختاروا نوع العقاب الذي ينبغي فرضه
أو أن يختاروا مسامحة الجاين 103.وقد ُوصف القصاص بأنّه شكل من أشكال العدالة اإلصالحية ،ويُعزى ذلك جزئياً
104
إىل طبيعته املتمحورة حول الضحية.
 )4إصالح نظام العدالة الفلسطيني
املؤسسات العامة التي أدامت
املؤسسات العامة آلي ٌة أساسية يف العدالة االنتقالية .فمن الرضوري تحويل ّ
إصالح ّ
مؤسسات تدعم العملية االنتقالية وتصون سيادة القانون .وقد قُ ّدمت أيضاً توصيات بالتدقيق يف
الرصاع إىل ّ
القطاعات األمنية يف البلدان التي مت ّر مبرحلة انتقالية.
وحالياً ،النظام القانوين الفلسطيني ُمس ّي ٌس بالكامل تقريباً ،وتغيب الثقة باملحاكم إىل ح ّد كبري .ويزداد لجوء
الفلسطينيني إىل آليات العدالة غري الرسمية بدالً من وضع ثقتهم باملحاكم 105.ويتّضح تَسيُّس املحاكم أيضاً يف
الطرق التي صيغت بها القوانني منذ االنقسام .ففي الضفة الغربية ،يت ّم إقرار القوانني مبرسوم رئايس .وقد نُفّذت
هذه القوانني الصادرة مبرسوم وفقاً للام ّدة  43من القانون األسايس الفلسطيني 106.لكن يقول بعضهم إ ّن القانون
األسايس ال يتيح إصدار القوانني مبوجب مرسوم رئايس إلاّ يف حاالت “الرضورة” .ومن ناحية غ ّزة ،يت ّم إصدار القوانني
بالطريقة امللتبسة عينها .فمنذ العام  ،2007بدأ أعضاء كتلة التغيري واإلصالح يف حركة حامس ،الذين دخلوا املجلس
الترشيعي الفلسطيني يف العام  ،2006باالجتامع وإصدار قوانني جديدة .وتابعوا عىل هذا املنوال حتّى بعد انتهاء
م ّدة واليتهم يف العام  .2010وبسبب سجن ٍ
بعض من أعضاء حركة حامس ،ق ّررت الحركة أن تتّبع نظاماً يت ّم مبوجبه
إصدار القوانني من خالل التصويت بالوكالة .وعنى ذلك أ ّن أولئك األعضاء يف املجلس الترشيعي الفلسطيني الذين
ُسجنوا ومل يستطيعوا التصويت بأنفسهم ميثّلهم أعضاء آخرون يف حركة حامس ،فيص ّوتون عنهم كوكالء لهم .وهذا
107
النظام ال أساس له يف القانون األسايس.
بالتايل ،تربز مسائل مل ّحة تتعلّق بحالة القوانني املعتمدة يف خالل االنقسام يف العام  ،2007باإلضافة إىل القرارات
القانونية (مثل قرارات املحاكم) التي صدرت يف خالل تلك الفرتة 108.إذ تطرح رشعية القوانني وقرارات املحاكم
الصادرة بعد العام  2006ودستوريتها جدالً .وتربز مشكلة مستمر ّة أيضاً هي أ ّن السلطات القانونية يف الضفة الغربية
أي إعادة دمج لسلطات الضفة الغربية وغ ّزة القضائية .باملثل ،أ ّدت
تعترب إصدار القوانني يف غ ّزة غري قانوين وترفض ّ
109
رصف واعتباره غري دستوري.
متابعة إصدار القوانني يف الضفة الغربية مبوجب مرسوم بالكثريين إىل انتقاد هذا الت ّ
ففي األساس ،يُ َع ّد استيالء السلطة التنفيذية عىل السلطة الترشيعية انتهاكاً ملبدأ الفصل بني السلطات.
وال تقترص األزمة يف القطاع القانوين عىل طريقة إصدار القوانني فحسب ،فمن الرضوري استعادة ثقة الناس بالقضاء.
إذ يعاين الجهاز القضايئ يف غ ّزة ،وبدرجة أدىن ،يف الضفة الغربية ،نقصاً حا ّدا ً يف املوارد ويعجز عن تلبية حاجات
النقص يف املوارد هذا
الشعب الفلسطيني .ويربز نقص حا ّد أيضاً يف عدد القضاة يف أنحاء األرايض املحتلّة 110.ويرتك ُ
القضا َة أكرث عرض ًة لتع ّدي السلطة التنفيذية عىل صالحياتهم ولغريها من التأثريات .ويؤ ّدي ذلك إىل تقويض كبري
الستقالل القضاء.
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وتبقى عالمات استفهام كبرية قامئة حول تعيني القضاة واملؤ ّهالت املطلوبة لتوليّ هذا املنصب .ففي قطاع غ ّزة
تحديدا ً ،ال يتمتّع الكثري من القضاة باملؤ ّهالت املطلوبة ملامرسة مهنة القضاء ،وتعيني القضاة يف الضفّة الغربية
ُمس ّي ٌس جدا ً أيضاً .ففي أبريل  2016مثالً ،عينّ ع ّباس القضاة التسع الذين يشكّلون املحكمة الدستورية مبوجب
مرسوم رئايس ،وانتمى معظمهم إىل حركة فتح .ويقيض ذلك عىل رشعية املحكمة 111.واعترب الكثري من املعلّقني أ ّن
هذا املرسوم طريق ٌة أخرى لع ّباس ليك يُحكم قبضته عىل السلطة 112.ووصفت حركة حامس وض َع املحكمة عىل أنّه
113
انحراف عن الوحدة الوطنية.
وبسبب الهواجس حول رشع ّية تعيني القضاة يف فلسطني (وال س ّيام بعد االنقسام) ،باإلضافة إىل ضعف مؤ ّهالت
القضاة ،من املستحسن إخضاع جميع القضاة لعملية تدقيق يف الضفة الغربية وغ ّزة .وباستطاعة مجموعة من
114
القضاة املستقلني املتقاعدين مثالً إجراء هذا النوع من التدقيق.
وبإمكان الفلسطينيني أيضاً أن يضعوا نظاماً للمراجعة القانونية للحرص عىل أ ّن القوانني الصادرة منذ العام 2007
تتوافق مع معايري حقوق اإلنسان املح َّددة وفقاً لطموحات الفلسطينيني وعاداتهم وثقافتهم وحاجاتهم ،باإلضافة إىل
االتفاقيات الدولية—وال سيّام تلك التي وقّع عليها عبّاس .ويشمل ذلك نظا َم روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية
املؤسسات القانونية يف فلسطني رش ٌط مسبق أسايس للمصالحة
الصادر يف العام  .1998وبشكل عام ،الحاجة إىل إصالح ّ
بني األطراف الفلسطينية ،وميكن أن يرتكز هذا اإلصالح عىل اتفاقية القاهرة امل ُ َربمة يف العام .2011
 )5االعرتاف بالحقيقة والحوار
تقص الحقائق واملصالحة يف خالل مراحل انتقالية عىل
ت ّم اتّباع آلية العدالة االنتقالية القاضية بإنشاء لجنة يّ
نطاق واسع .وقد نجحت يف تسهيل الحوار والتق ّدم نحو املصالحة .فقد بات اإلفصاح عن الحقيقة املتعلّقة
تقص الحقائق يف اإلفصاح عن الحقيقة
باألحداث املاضية رشطاً الزماً يف العدالة االنتقالية .وال تُسهم لجان يّ
التاريخية فحسب ،بل يف تطبيق املساءلة أيضاً .فقد أوىص الباحث املرصي املعروف رشيف بسيوين بتأليف
لتقص الوقائع يف
تقص حقائق من أجل معرفة الحقيقة حول انتهاكات املايض وليك تعمل عمل بعثة يّ
لجنة يّ
115
سياق الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني .وش ّدد عىل أن تكون هذه اللجنة موضوعية ومحايدة .لكن عىل ضوء
اختالل موازين القوى الحايل بني إرسائيل وفلسطني ،من املستبعد للغاية أن يكون تأليف لجنة موضوعية يف
املستقبل القريب ممكناً.
تقص حقائق يف سياق االنقسام بني األطراف الفلسطينية ،مماّ يشري إىل غياب
وتندر األدب ّيات حول تأليف لجنة يّ
تقص حقائق ميكن أن
الحامس إزاء هذه الفكرة 116.وفيام قد يوافق الكثري من الباحثني واملعلّقني عىل أ ّن لجنة يّ
سابق ألوانه .إذ
تقص حقائق يف هذا الوقت ٌ
تشكّل أداة إيجابية يف هذا السياق ،ميكن القول إ ّن تأليف لجنة يّ
التوصل إىل توافق معينّ حول طبيعة
تقص الحقائق عاد ًة يف بلدان سبق أن توقّف فيها العنف وت ّم ّ
تتألّف لجان يّ
تقص الحقائق ساهمت يف بعض األحيان يف إحالل السالم 117.وعىل الرغم من
لجان
ن
أ
غري
املستقبلية.
الحكومة
ّ
يّ
تقص حقائق ،ال مينع ذلك التشجي َع عىل الحوار بني حركتَي
أ ّن الوقت حالياً ليس األنسب من أجل تأليف لجنة يّ
يتوسع الحوار ليصبح محادثة بني جميع األحزاب
أن
ويجدر
فتح وحامس ،الذي يشكّل عنرصا ً مهماّ ً للمصالحة.
ّ
السياسية الفلسطينية.
تقص حقائق عىل املدى األبعد،
َ
وينبغي أن تض ّم الحوارات حول املصالحة الوطنية
مسائل مثل إمكانية تأليف لجنة يّ
تقص الحقائق تتض ّمن بشكل عام
بعد
ّ
التوصل إىل مصالحة بني األطراف الفلسطينية .وعىل الرغم من أ ّن لجان يّ
اعرتافاً رسمياً باألخطاء املاضية ،من غري الرضوري أن تأخذ اللجنة طابعاً رسمياً أو تؤلّفها الحكومة 118.ففي السياق
الفلسطيني ،من املمكن أن تؤلّف منظّمة دولية مثل منظّمة األمم املتحدة لجنة من هذا النوع.

15

ملاذا تفشل جهود العدالة االنتقالية الراهنة؟
املصالحة بني األطراف الفلسطينية غري وشيكة .فبالفعل ،ما من اتفاق أو رؤية واضحة حالياً حول وضع فلسطني
ونظام حوكمتها املستقبل َّيني .ويعتمد هذا السؤال بالكامل عىل منوذج الدولة الذي ستؤول إليه فلسطني إذا ت ّم
التوصل إىل معاهدة سالم مع إرسائيل يف املستقبل .فقد فشلت اتفاقية القاهرة امل ُ َربمة يف العام  ،2017عىل غرار
جميع االتفاقيات من هذا النوع ،بُعيد التوقيع عليها .إذ تَ َعرقلت روح االتفاقية ألنّه يف يوم التوقيع بالذات اغتال
119
مسؤول من حركة حامس عضوا ً يف حركة فتح بعد أن اتّهمت محكم ٌة يف غ ّزة هذا العضو بأنّه يتعامل مع إرسائيل.
وبعد مرور أربعة أشهر فقط عىل إبرام اتفاقية القاهرة يف العام  ،2017تقهقرت اإلرادة لتنفيذها .فبدا واضحاً أ ّن
حركة حامس ال تنوي أن تسلّم السلطة ،مبا فيه التحكّم باألسلحة والقوات العسكرية .وباتت مرص منهمكة بأولويات
أخرى ومل تنشط يف مراقبة عملية تنفيذ االتفاقية 120.ويف رضبة أخرى لالتفاقية ،أقيل رئيس املخابرات العامة املرصية
خالد فوزي ،الوسيط األ ّول لالتفاقية ،يف أواسط يناير  121.2018وما دامت االتفاقية قامئة جزئياً عىل تجريد حركة
حامس من السالح ،يشكّل تعيني شخصيات عسكرية يف السنوات األخرية يف مناصب مرموقة يف حركة حامس خطوة
122
ال تبشرّ بالخري ملستقبل االتفاقية أيضاً.
وتُعترب املنظّامت الدولية غري الحكومية لحقوق اإلنسان يف رام الله وبعض الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين
املحليّ املجموعات الرئيسي َة التي تستخدم مصطلح العدالة االنتقالية .ومع أ ّن املصطلح مألوف لدى قيادة السلطة
الفلسطينية يف رام الله ،ال تستخدمه حركة حامس بشكل عام 123.فال تزال األبحاث غري كافية يف موضوع تطبيق
العدالة االنتقالية يف سياق الداخل الفلسطيني .ويربز توافق كبري حول الرغبة يف تنفيذ آليات فردية ،مثل التعويضات
واملفاوضات وتشاطر السلطة ،غري أ ّن الكثري من األكادمييني واملراقبني يف فلسطني وخارجها عىل ح ّد سواء ينتقدون
124
تطبيق هذا املفهوم عىل الحالة الفلسطينية.
ويُعرب أكادمييون فلسطينيون مثل ريم البطمة عن تحفّظاتهم ليس يف موضوع العدالة االنتقالية فحسب،
بل أيضاً يف موضوع الطريقة التي أصبحت فيها “املصالحة” ُمس ّيسة يف الرصاع عىل السلطة بني حركتَي حامس
ظل محاوالت قيادة السلطة
وفتح 125.وتقول البطمة أن ال آذان صاغية لحاجات الفلسطينيني اليومية يف ّ
الفلسطينية مبامرسة سياسة املصالحة.
ويسهم مستوى عا ٍل من التشكيك املتبادل بفشل عملية املصالحة املستم ّر .ويربز التشكيك من جانب حركة فتح
رصح بها عبّاس .فقد اتّهم حرك َة حامس بأنّها أشبه بتابع إيراين يف املنطقة وعىل
بوضوح من خالل البيانات التي ّ
تواصل مع تنظيم القاعدة ،من بني أمور أخرى .يف املقابل ،اتّهمت حركة حامس رام الله بتنفيذ األجندة األمريكية
رصت حركة حامس عىل أ ّن القيادة يف رام الله ترت ّدد
اإلرسائيلية وبقمعها جهو َد املقاومة الوطنية .عالوة عىل ذلك ،أ ّ
ُ
والتشكيك
ألي مصالحة بني حركتَي فتح وحامس .وبدت الرسائل املتضاربة
يف متابعة الحوار بسبب الرفض األمرييك ّ
العميق من جانب رام الله واضحني من خالل خطاب عبّاس يف ذكرى مرور  43عاماً عىل تأسيس حركة فتح ،إذ ات ّهم
127
حرك َة حامس بأنّها “تتس ّبب بالبؤس” 126لسكّان قطاع غ ّزة.
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ويف العام  ،2008أشار محلّل يف قناة الجزيرة إىل أ ّن “العداوة بني حركتَي فتح وحامس طغت عىل املطالب بوضع
اسرتاتيجية تفاوض فلسطينية [مع إرسائيل]” 128.وبعد عرش سنوات ،ال يزال يف هذا الترصيح يش ٌء من الحقيقة .فقد
حل للرصاع اإلرسائييل الفلسطيني ولالنقسام بني األطراف الفلسطينية.
تقاعس املجتمع الدويل عن السعي إىل إيجاد ّ
حل محتمل للرصاع اإلرسائييل الفلسطيني من خالل عدم
وتح ّجج املجتمع الدويل بأ ّن الفلسطينيني يؤخّرون إيجاد ّ
حل خالفاتهم الداخلية .غري أنّهم يحافظون عىل هذا املوقف فيام يعيق الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني جهود املصالحة
َّ
حرب غ ّزة يف العام  ،2014التي عرقلت تنفيذ جهود املصالحات مثل
ذلك
عىل
مثال
وخري
الفلسطينية.
اف
ر
األط
بني
ُ
اتفاقية القاهرة امل ُ َربمة يف العام  2011وعكست معظم التق ّدم الحسن الذي ت ّم إحرازه قبل اندالع الحرب.
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الخامتة والتوصيات بشأن السياسات
العوامل التي تو ّحد الفلسطينيني أكرث من تلك التي تف ّرقهم .بالتايل ،من املستحسن أن يعود الفلسطينيون إىل اتفاقية
القاهرة امل ُ َربمة يف العام  2011ألنّها ت ُعتبرَ عىل نطاق واسع االتفاقية األكرث موثوقية ورشعية بني اتفاقيات املصالحة
الفلسطينية ،وهي االتفاقية التي تشكّل أساس جميع اتفاقيات املصالحة الالحقة .ومبا أ ّن الوقائع عىل األرض (مثل العالقة
129
بني فلسطني والواليات املتحدة) قد تغيرّ ت منذ توقيع االتفاقية ،ال ب ّد من تعديلها وتفسريها لتالئم الديناميات الجديدة.
وتتض ّمن املتطلّبات امله ّمة لنجاح مبادرات املصالحة الشمولي َة واالستشارة الشعبية واملفاوضة والحوار الوطني
والتسوية وإعادة تنشيط لجان القاهرة واملجلس الترشيعي الفلسطيني الخاملة وإعادة إنعاش لجان القاهرة
الناشطة واستقالل القضاء وااللتزام مببدأ الفصل بني السلطات.
وتقف عقبة مهمة يف وجه تطبيق العدالة االنتقالية ،أال وهي أ ّن تطبيق العدالة االنتقالية يف ٍ
ظرف يلفّه الغموض
سابق ألوانه .ويشكّل العائق الذي يشكّله هذا التطبيق املبكر عقب ًة خطرية أمام وضع
مثل سياق الداخل الفلسطيني ٌ
اسرتاتيجية عدالة انتقالية شاملة تبعاً لالسرتاتيجيات املعتمدة سابقاً تحت هذا االسم ،غري أ ّن هذا الوضع ال مينع
الفلسطينيني من اعتامد آليات عدالة انتقالية فردية من أجل املساعدة عىل ترسيع املصالحة.
فبإمكان اآلليات االنتقالية أن تحفّز األطراف عىل املشاركة يف عملية السالم واملصالحة وتع ّزز النية الحسنة وتجمع
األطراف عىل طاولة التفاوض .بهذه الطريقة ،تستطيع العدالة االنتقالية أن تساعد عىل رسم الطريق إىل السالم .ومن
املمكن القول إ ّن الوضع الحايل بائس للغاية واالنقسام عميق للغاية إىل ح ّد أ ّن تدابري العدالة االنتقالية لن ت ُحدث
أثرا ً كبريا ً يف املصالحة ،غري أنّه يجدر فهم املصالحة عىل أنّها عملية .عندئذ ،تستطيع تدابري العدالة االنتقالية تعزي َز
مناخ يؤول إىل املصالحة عىل املدى البعيد.
وباالستناد إىل التحليل أعاله ،ميكن تقديم التوصيات اآلتية بشأن السياسات:
االنتخابات
يجدر االستامع إىل صوت الشعب الفلسطيني ،وذلك بشكل أسايس من خالل التصويت .بالتايل ،من غري املمكن تأجيل
االنتخابات بعد اآلن .فقد تأخّرت انتخابات املجلس الترشيعي الفلسطيني كثريا ً .واالنتخابات أساس جميع اإلصالحات
املؤسسات
األخرى وأساس التنفيذ الناجح آلليات العدالة االنتقالية .ومن دون انتخابات دميقراطية ،تفتقر جميع ّ
الفلسطينية الرسمية إىل رشع ّية دميقراطية .وعىل املجتمع املدين واملجتمع الدويل أن يدعوا إىل إجراء انتخابات.
وينبغي عىل املجتمع الدويل أن يتقبّل نتيجة هذه االنتخابات .فلم تكمن مشكلة االنتخابات يف العام  2006يف
االنتخابات بح ّد ذاتها ،بل يف عدم استعداد املجتمع الدويل لتق ّبل نتيجة االنتخابات.
لجان القاهرة
تجدر إعادة تفعيل اللجان التي تألّفت مبوجب اتفاقية القاهرة امل ُ َربمة يف العام  2011والتي باتت خاملة .أما اللجان
الناشطة ،فينبغي عليها أن تتح ّرك بشكل أرسع من أجل تنفيذ صالحياتها األساسية .فتربز أه ّمية لجنة املصالحة
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املجتمعية ولجنة الحريّات العامة بشكل خاص يف تعزيز املصالحة ،وينبغي أن تنشط هاتان اللجنتان أكرث .وامله ّم يف
املوضوع أنّه عىل السلطات يف الضفة الغربية وقطاع غ ّزة أن تُظهر استعدادا ً سياسياً للتعاون مع هذه اللجان ولتنفيذ
توصيات لجان القاهرة ،وال س ّيام توصيات لجنة الحريّات العامة.
إصالح القضاء
تربز حاجة مل ّحة لتُضافر حركتا فتح وحامس جهودهام من أجل إصالح الجهاز القضايئ كطريقة إلنهاء طبيعته
املتح ّزبة .وتجدر مراجعة نظام تعيني القضاة للحرص عىل استقالل القضاء .ومن املمكن أن يشكّل التدقيق يف اختيار
القضاة وسيلة ناجعة إلصالح القضاء وتعزيز استقالليته .وبإمكانه أيضاً أن يرفع من مكانة القضاء ويزيد ثق َة الناس
الرضورية بالقضاء الفلسطيني .وينبغي إلغاء التسييس الذي يغلب عىل تعيني القضاة يف املحكمة الدستورية .ويشكّل
التواصل والتعاون واالحرتام املتبادل بني قادة القضاء يف الضفة الغربية وغ ّزة أمرا ً حيوياً رضورياً يف هذا املجال.
الحوار والسعي إىل الحقيقة
ما دام الحوار مطلباً محورياً للكثري من الجهات السياسية ومنظّامت املجتمع املدين ،من الرضوري أن يقود الحوا ُر
مسائل تتعلّق بالتأليف
َ
الشامل واملفاوض ُة عملي َة املصالحة .ويجدر أن تتض ّمن الحوارات حول املصالحة الوطنية
تقص الحقائق يف األمد األبعد ،بعد تحقيق املصالحة .وليس بالرضورة أن تكون اللجنة ذات طابع
املحتمل للجنة يّ
رسمي تؤلفها الحكومة .إذ للفلسطينيني الفرصة لوضع عمليتهم الخاصة للسعي إىل الحقيقة .وبفضل مساهمة
جوانب من النموذج الجنوب أفريقي منفعةً ،وال سيّام الجانب
جنوب أفريقيا الرائدة يف العدالة االنتقالية ،قد تق ّدم
ُ
الذي يش ّدد عىل الحوار واكتشاف الحقيقة.
التعويضات
قد تشكّل التعويضات آلي ًة ف ّعالة للغاية من أجل التعويض للضحايا عن االنتهاكات التي حصلت يف خالل اشتباكات
العام  2007وبعدها .بالتايل ،من امله ّم دراسة برامج التعويضات الدولية لإلرشاد واستمداد اإللهام .وبإمكان عملية
التعويضات التي بدأها دحالن أن تق ّدم بعض التوجيه .ويجدر النظر إىل مسألة متديد دفع التعويضات املالية بسبب
انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة .وينبغي أن يستعان بالقانون الدويل كأساس وتربير نظري لتقديم التعويضات.
ونظرا ً إىل النقص يف املوارد املالية لتمويل مدفوعات التعويض ،ينبغي النظر يف إمكانية اللجوء إىل أشكال غري نقدية
من التعويضات ،مثل التعويضات الرمزية .وقد يتض ّمن التعويض الرمزي االعتذا َر 130واإلقرار العام باألعامل الخاطئة
وإحياء الذكرى.
الحاجة إىل وسيط سالم
من الرضوري أن يتّصف وسيط السالم باملوضوعية ويهت ّم ملصالح الجانبَني عىل ح ّد سواء .وقد برزت مرص كالطرف
الخارجي األكرث نشاطاً من خالل تسهيلها اتفاقيات القاهرة وغريها من مبادرات املصالحة املتع ّددة .وقد سأل بعضهم
ما إذا كانت مرص وسيطاً حسن النيّة ،مبا أنّها تتعامل مع فلسطني عىل أنّها مسألة أمنية بشكل رئييس .فلم تتّخذ البالد
التدابري الكافية للتخفيف من األزمة اإلنسانية يف غ ّزة ومل تُدن علناً العنف ض ّد مواطني غ ّزة 131.غري أنّه يبقى من
الصعب التفكري يف عملية سالم ناجحة ويف نهاية لألزمة اإلنسانية من دون مشاركة مرص الناشطة .بالتايل ،عىل مرص
أن تضطلع بدور أكرب يف تنفيذ عملية اتفاقية القاهرة امل ُ َربمة يف العام  2011من أجل إعادة تفعيل جهود املصالحة.
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نبذة عن املؤلفة

ميا سوارت هي مديرة األبحاث يف برنامج الدميقراطيّة وال ُحكم التابع ملجلس أبحاث العلوم اإلنسانيّة يف جنوب
أفريقيا .تركّز أبحاثها عىل العدالة االنتقالية والقانون الجنايئ الدويل والقانون الدستوري املقارن .وتشغل حالياً منصب
أستاذة زائرة يف جامعة ويتواترستاند .كانت سوارت زميلة زائرة ث ّم زميلة غري مقيمة يف مركز بروكنجز الدوحة يف
العام  .2018وعملت كأستاذة يف الحقوق الدولية يف جامعة جوهانسربغ وأستاذة مساعدة يف جامعة ويتواترستاند.
وشغلت سابقاً منصب أستاذة مساعدة يف الحقوق الدولية العامة والعدالة العاملية يف جامعة اليدن التي حازت منها
شهادة الدكتوراه يف العام .2006

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة

تأسس مركز بروكنجز الدوحة ،التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة ،يف العام  .2008ويُعترب املركز نافذة املعهد
َ
يف املنطقة ويقدم بحوثاً وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
وسعياً منه لتحقيق مهمته ،يلتزم املركز بتقديم أبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة اإلقليمية والدوليةُ ،مركَزا ً عىل
إرشاك شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن املجتمع املدين .وتركز هذه األبحاث
عىل أربعة مجاالت أساسية:
()I
()II
()III
()IV

العالقات الدولية يف الرشق األوسط
األمن اإلقليمي واالستقرار الداخيل
النمو الشامل وتكافؤ الفرص
إصالح الحوكمة والعالقات بني الدولة واملواطن

ومن خالل انفتاح مركز بروكنجز الدوحة عىل وجهات النظر كاف ًة مهام اختلفت ،فهو يش ّجع عىل التبادل الق ّيم لآلراء
بني منطقة الرشق األوسط واملجتمع الدويل .وقد استضاف املركز منذ تأسيسه باحثني بارزين من عرشات الدول ونظَم
عددا ً كبريا ً من الفعاليات ،مبا يف ذلك حوارات عالية املستوى ونقاشات سياسية تتناول القضايا الراهنة .هذا وقد ونرش
العديد من موجزات السياسة واألوراق التحليلية ذات التأثري.
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