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  أن استمرار انقسامهما لن يؤدي لوالدة دولة مستقلة" حماس"و" فتح"تدرك 

  حدة الوطنية الفلسطينيةوإدعموا حكومة ال

  
  جيمي كارتر

  

منظّمتا فتح ) مايو/أيار 4(غداً األربعاء  ستوقِّعحتت رعاية احلكومة املصرية، . هذه حلظة حاسمة
نتخابات اجمللس الذي سيسمح بإجراء االنتخابات الرئاسية وا املصاحلة تفاقاوحماس على 

واجملتمع الدويل هذا اجلهَد،  إذا َدعَمَ كلٌ من الواليات املتحدة األميركية .التشريعي يف غضون عام
دةٍ يف الضفة فسوف يساعدان الديمقراطية الفلسطينية ويرسيان األساس لدولةٍ فلسطينيةٍ موحَّ

بقيا متحّفظين أو سعيا أما إذا . آمنٍ مع إسرائيل تستطيع صنعَ سالمٍ التي الغربية وقطاع غزة،
تفاق، فقد يتدهور الوضع يف األراضي الفلسطينية احملتلة مع جولة جديدة من أعمال لتقويض اال

بالغ األهمية، وعلى الواليات املتحدة  نتقالية أمرٌاحلكومة اال إن دعمَ. العنف ضد إسرائيل
  .تصدّر هذا الدعمأن ت األميركية

  

عن أنه رغبةٌ عميقةٌ يف  ، فضالً"الصحوة العربية"يف  تفاق على أنه مساهمةٌ هذا االإىلينبغي النظر 
حقّق يُْدرك اجلانبان أن هدفهما لدولة فلسطينية مستقلة ال يمكن أن يت. نقسامات الداخليةرأب اال

فلقد . تنامية للديمقراطية املصرية الناشئةتفاق أيضاً إىل األهمية املويؤشر اال. إذا بقيا منقسمين
على توقيع االتفاق، من خالل  ، بوصفها وسيطاً نزيهًا، اجلانبَيْنقتةؤأقنعت احلكومة املصرية امل

املوقَّع يف القاهرة من قبل حركة فتح، مع إضافات تلّبي حتفّظات حركة  2009تفاق أكتوبر دمج ا
  .حماس

  

نتخابية وحمكمةً لدرس الطعون جماع، جلنةً إلدارة العملية اال، باإلتعيينَ نيْتفاق اجلانبَلزم االيُ
لفلسطينية، ويسعني القول أن نتخابية يف األراضي اعمليات ا ثالثَ تُ لقد سبق وراقبْ . االنتخابية

من  عتبرها املراقبون الدوليّون حرّةً، وعادلةً، ونزيهةً، وخاليةًت انتخاباا اأدارت ؤسستَيْنامل هاتَيْن
  .أعمال العنف
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أي من دون ممثلين حلركتي فتح  –من التكنوقراط  تشكيلَ حكومةِ وحدةٍ كما تعهّد الطرفان
أبو (شرف على األمن جلنةٌ مشكّلةٌ من قبل الرئيس الفلسطيني حممود عباس وسوف تُ. وحماس

  . بمؤازرة مصرية، )مازن
  

  مع الدويل دعمَ االتفاق؟ ملاذا يتوجّب على الواليات املتحدة األميركية واجملت

حماس يف  فازت حركةُ 2006ففي سنة . حتراماً للديمقراطيةأوالً، احتراماً حلقوق الفلسطينيين وا
حتاد األوروبي، األمم الواليات املتحدة األميركية، اال-" الرباعية"االنتخابات التشريعية، لكن 

وأخذت . املساعدات، فانهارت حكومة الوحدة الوطنية تْبَ جَرفضت النتائج وحَ  -املتحدة، وروسيا
وبدالً من . ريق اآلخر، وقام كل فريق باعتقال نشطاء الفاملنافسة بين الفصيلين شكالً بغيضاً 

ختالفات بين الطرفين، كان يتوجّب على  اجملتمع الدويل مساعدتهما على حلّ اال تعميق
  .ةتشريعينتخابية وعمليات ا خالفاتهما من خالل

  

تشعر إسرائيل  .تفاق إىل وقف إطالق نار مُعمِّرثانيًا، ألنه بفضل الدعم الدويل، قد يؤدي اال
أن تستخدم حركةُ حماس حكومةَ الوحدة الوطنية لشنّ والواليات املتحدة األميركية بالقلق من 

. بلدةلقد زرت بلدة سديروت اإلسرائيلية احلدودية وأشارك قلق سكان ال. هجماتٍ ضد إسرائيل
حركة حماس على وقف إطالق الصواريخ، وحاول هؤالء القادة التفاوض على وقف  حثَثْتُ قادةَ

ينبغي أن تساعد الواليات املتحدة األميركية، وباقي أطراف الرباعية، . ودائمإطالق نار متبادل 
  .وقف إطالق نارماس وإسرائيل على التوّصل إىل كالً من ح

  

وسَيَسَع أبو . نهائي لدولتَيْن تفاق سالمٍأن يشكّل وسيلةً للضغط يف سبيل ا ثالثاً، بوسع هذا االتفاق
 وبفضل دعم الرباعية، ستستطيع حكومة الوحدة. سم جميع الفلسطينيينمازن التفاوض با

سير األسرى الفلسطينيين مقابل إطالق اجلندي االسرائيلي األ التفاوض مع إسرائيل من أجل إطالق
زعيم حركة حماس خالد مشعل،  خالل حمادثاتي مع. ستيطانجلعاد شاليط، ومن أجل وقف اال

. ستفتاء فلسطينيا تمت املوافقة على هذا احلل يف ان حركة حماس ستقبل حلّ الدولتَيْن إذقال إ
تعترف إسرائيل بدولة فلسطينية مستقلة،  –متبادل  عترافٍافضي إىل تفاق أن يُويمكن لهذا اال

  .عتراف حركة حماس بإسرائيلوبكالم آخر، اتفاق يتضمّن ا. ين تعترف بإسرائيلوفلسط
  

لكن . أجِدُ امليثاَق بغيضاً. إن الريبة من حركة حماس تنبع من ميثاقها الداعي إىل تدمير إسرائيل
تفاقات أوسلو يف حين فلسطينية على اع منظمة التحرير الميجدر أن نتذّكر أن إسرائيل تفاوضت 
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ستغرق األمر خمس سنوات أخرى قبل أن يتم تغيير القد  .كان يحتوي ميثاقها على بنود مماثلة
  . ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية

  

لكن، . شريك للسالممن سرائيليين أنه ما دام الفلسطينيون منقسمين، ليس هناك يقول العديد من اإل
ختار الفلسطينيون الوحدة هذا األسبوع يف لقد ا. ه، يرفضون قبول حكومة وحدةيف الوقت نفس

نطالق بما فيه الكفاية ال ةإنها وحدة هشة، لكن على الرباعية أن جتعلها آمنة وسلمي. القاهرة
  .النهائي مع إسرائيل مفاوضات الوضع

  

ى الربح، أسّس مركز كارتر الذي ال يتوخّ. للواليات املتحدة األميركيةن يالتاسع والثالثالرئيس جيمي كارتر كان 
  .الم والصحة يف جميع أنحاء العاملوالذي يسعى لتحقيق الس

  

  " واشنطن بوست" عن

5/5/2011  

  

 



 

 
 

  
، وال الدراسات الفلسطينية ؤسسةالدراسات الفلسطينية، جميع حقوق النشر وإعادة التوزيع حمفوظة مل مؤسسة

يمكن حتميل هذه املقالة أو طبعها لالستخدام . إدارة املؤسسةيمكن نشرها أو توزيعها إلكترونياً إال بإذن من 

  ipsbrt@palestine-studies.org .الفردي فقط، وعند االستخدام يرجى ذكر املصدر
 


