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ق�صية فل�صطني 2011-2000

مقدمة:

�إذ  خمتلف،  بطابع  فل�صطني  ق�صية  و�لع�رشين  �حلادي  �لقرن  من  �الأول  �لعقد  طبع 

برزت �لعديد من �لعو�مل و�ملتغري�ت �لتي �أثَّرت يف م�صارها، ولكن دون �أن يوؤدي ذلك �إىل 

نتائج حا�صمة؛ وكان من �أبرز �الأحد�ث و�ملتغري�ت:

و�القت�صاد  �الأمن  �أركان  هزت  �لتي   )2005-2000( �الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع   -

�الإ�رش�ئيلي، و�أبرزت بقوة مت�صك �ل�صعب �لفل�صطيني بحقوقه و�أر�صه ومقد�صاته.

�صعود حما�ص كالعب رئي�صي يف �ل�صاحة �لفل�صطينية، بعد �أن لعبت دور�ً �أ�صا�صياً يف   -

�نتفا�صة �الأق�صى، وفازت يف �النتخابات �لت�رشيعية، و�صكلت �حلكومة �لفل�صطينية 

�الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  بنجاح  و�صدَّت  غزة،  قطاع  على  بال�صيطرة  وقامت  �لعا�رشة، 

على �لقطاع، و�حتفظت ب�صعبية كبرية يف د�خل فل�صطني وخارجها.

حالة �النق�صام �لفل�صطيني، و�ل�رش�ع بني حركتي فتح وحما�ص، و�النق�صام �جلغر�يف   -

ل م.ت.ف وموؤ�ص�صاتها. يف �إد�رة �ل�صلطة بني ر�م �هلل وغزة، وتعطُّ

�جتاه �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي نحو مزيد من �لتطرف �لديني و�ليميني، مع �صعف وتفكك   -

�الجتاهات �لي�صارية.

و�صول م�صار �لت�صوية �إىل طريق م�صدود، بعد �الإ�رش�ر �الإ�رش�ئيلي على �ال�صتمر�ر   -

يف �ال�صتيطان يف �ل�صفة �لغربية، بالرغم من قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية بكافة �لتز�ماتها 

�ملرتتبة عليها يف خريطة �لطريق.

و�حتاللها  �الإرهاب”،  على  “�حلرب  ي�صمى  مبا  للعامل  �ملتحدة  �لواليات  �إ�صغال   -

�أو يف حّل  الأفغان�صتان و�لعر�ق، مع ف�صلها يف فر�ص روؤيتها حول �ل�رشق �الأو�صط، 

�لق�صية �لفل�صطينية.

يف  �لثورة  وجناح   ،2011 �صنة  منذ  �لعربي  �لعامل  �صهدها  �لتي  و�لثور�ت  �لتغري�ت   -

م�رش وتون�ص...؛ و�الجتاه نحو قيام �أنظمة تعب عن �إر�دة �صعوبها، و�نفتاح �ملجال 

�أو قريبة منه،  ل ف�صاء�ت ��صرت�تيجية جديدة حميطة بالكيان �الإ�رش�ئيلي  �أمام ت�صكُّ
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دول  مبحور  يعرف  ملا  �لتقليدية  �ملنظومة  و�ختالل  �ملقاومة.  لتيار�ت  تاأييد�ً  �أكرث 

مع �ل�صيا�صة �الأمريكية يف �ملنطقة. مت�صاوقة  �صيا�صات  تتخذ  كانت  “�العتد�ل” �لتي 
�صعود تركيا كالعب مهم يف �ل�صيا�صة �الإقليمية، مع ميل تركي متز�يد لدعم �لق�صية   -

�لفل�صطينية، و�البتعاد عن “�إ�رش�ئيل”.

اأواًل: العدوان واملقاومة:

1. انتفا�شة االأق�شى:

 Ariel Sharon ندلعت �نتفا�صة �الأق�صى يف 2000/9/29، �إثر زيارة �أريل �صارون�

 .2000/9/28 يف  �الأق�صى  �مل�صجد  حرم  �إىل  �ال�صتفز�زية   Likud �لليكود  حزب  زعيم 

رئي�ص  من  وتاأييد�ً  مباركة  ثمة  �أن  و��صحاً  وكان 

 Ehud Barak بار�ك  �إيهود  �ل�صهيونية  �حلكومة 

للزيارة حيث زوده بـ 600 جندي ملر�فقته، و��صتنفر 

و�أحيائها.  �لقد�ص  يف  و�رشطي  جندي  �آالف  ثالثة 

حيث  �الأق�صى،  عن  �لدفاع  على  �مل�صلمون  و�صمم 

�صقط يف �ملو�جهات �الأوىل خم�صة �صهد�ء، وجرح �أكرث 

جاهزة،  �لو�صع  ��صتعال  عنا�رش  وكانت  مئة.  من 

طريق  �إىل  �ل�صلمية  �لت�صوية  مفاو�صات  و�صلت  فقد 

�لقد�ص  يف  �ل�صهيونية  �الأطماع  وتاأكدت  م�صدود، 

م�صادرة  يف  �ل�صهاينة  و��صتمر  �الأق�صى،  و�مل�صجد 

�الأر��صي وتو�صيع �مل�صتعمر�ت. 

وبد� لبار�ك �أن “�حلل �لوحيد �لذي الح يف �الأفق كان دفع �لو�صع �إىل �النفجار”، كما 

�لت�صلب،  �إظهار مزيد من  �أر�د  . ولعله 
1
قال بنف�صه يف �جتماع �رشي يف 2000/10/25

عملية  وقف  يف  ذلك  و��صتثمار  �ل�صهيوين،  �ملجتمع  و�صط  �ل�صعبية  من  مزيد  وحتقيق 

�ل�صلطة  على  �ل�صغط  من  مزيد  حتقيق  ليت�صنى  متتالية،  �أزمات  يف  �إدخالها  �أو  �لت�صوية 

�لفل�صطينية، �لتي �أثبتت �ل�صنو�ت �ملا�صية قابليتها للتنازل و�لرت�جع، وتخفي�ص �صقف 

مطالبها.

• �شارون يعتدي على حرمة 
امل�شجد االأق�شى �شنة 2000
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و�أفرزت �النتفا�صة عدد�ً من �حلقائق و�ملوؤ�رش�ت �أهمها:

االأوىل: �أن �الأمة �الإ�صالمية ما تز�ل حية، بالرغم من �جلر�ح �لتي �أثخنتها، و�أن روح 

�ملظاهر�ت  خرجت  فقد  تخمد.  مل  و�لت�صحية  للبذل  و�ال�صتعد�د  و�ل�صمود  �ملقاومة 

بع�رش�ت �الآالف بل مبئات �الآالف يف بلد�ن �لعامل �الإ�صالمي، من �لرباط يف �أق�صى �ملغرب 

وفل�صطني،  و�لقد�ص  لالأق�صى  تهتف  كلها  �الإ�صالمي،  �مل�رشق  �أق�صى  يف  جاكرتا  وحتى 

�أخوة  من  ر�ئعة  حلظات  فكانت  ودعم.  تبعات  من  لديها  ما  وتقدم  باجلهاد،  وتطالب 

�الإ�صالم ووحدة �الأمة. وظهرت جتليات �الإمكانات �لكبى لهذه �الأمة لتحقيق �لن�رش لو 

�صلكت طريق �جلهاد.

يف  �صبباً  وتكون  بل  وتوحدهم،  �مل�صلمني  جتمع  ق�صية  فل�صطني  ق�صية  �أن  الثانية: 

غدت  �لق�صية  هذه  و�أن  �مل�صرتك.  �ل�صهيوين  �لعدو  على  و�لرتكيز  خالفاتهم  جتاوز 

�لق�صية �ملركزية للعامل �الإ�صالمي، فال ق�صية جتمعهم كهذه �لق�صية، وال عدو يجتمعون 

�صده كهذ� �لعدو.

مع  و�لتطبيع  �ل�صلمية  �لت�صوية  مل�رشوع  قا�صية  �رشبة  �النتفا�صة  وجهت  الثالثة: 

�لعدو، وبرز �خليار �جلهادي كخيار �أمثل.

حياتهم  و�أ�صلوب  �لنا�ص  تفكري  طريقة  على  �نعك�صت  �النتفا�صة  هذه  �أن  الرابعة: 

�ليومي، فا�صتد �لعد�ء للم�رشوع �ل�صهيوين، و��صتد �لعد�ء �صّد �أمريكا، وتكر�صت �لروح 

�الأمريكية  �لب�صائع  مقاطعة  دعو�ت  مع  �جلماهري  وجتاوبت  �لتكافل،  وروح  �جلهادية 

لبا�صهم  ومن  �ليومي،  و�رش�بهم  طعامهم  �أ�صلوب  من  �ملاليني  غرّي  حتى  و�الإ�رش�ئيلية، 

وو�صائل تنقلهم و�ت�صاالتهم وترفيههم، فكانت مدر�صة تربوية �جتماعية �صعبية، رمبا 

�إىل مثل نتائجها. بل و��صطرت �ل�رشكات  �حتاجت حركات �الإ�صالح �صنو�ت للو�صول 

�الأجنبية �الأمريكية الإنز�ل �إعالنات عدم �لعالقة بالكيان �ل�صهيوين، بل و�لتبع ل�صحايا 

وجبة  لكل  �صعودي  بريال  تبعت  �لتي  مكدونالدز  مطاعم  مع  حدث  كما  �النتفا�صة، 

.
2
طعام، لعالج جرحى �النتفا�صة

اخلام�شة: برزت �أهمية �الإعالم ودوره يف �لتعبئة، �إذ متكن �مل�صلمون من ك�رش �لطوق 

�الإعالمي �لغربي �ملت�صهني، من خالل �لف�صائيات �لعربية، وخدمات �الإنرتنت و�لبيد 

�الإلكرتوين، وخ�صو�صاً يف �ملر�حل �الأوىل من �النتفا�صة.
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كل  يف  �لو��صعة  �ل�صعبية  بامل�صاركة  �النتفا�صة  هذه  متيزت  فقد  �أخرى،  جهة  ومن 

�لوقت  يف  متيزت  كما  �لفل�صطينية.  �لتيار�ت  كافة  ومب�صاركة  �ملحتلة،  فل�صطني  �أرجاء 

نف�صه، ب�صدة �لقمع �ل�صهيوين �لذي متادى يف قتل �الأطفال و�الأبرياء و��صتخد�م �الأ�صلحة 

�صحق  يف  تبارو�  �لذين  “�ل�صهاينة”  �ل�صالم  �أدعياء  �صوء�ت  و�نك�صفت  دولياً،  �ملحرمة 

�النتفا�صة �ملباركة.

فوت موجة �نتفا�صة �الأق�صى، وكان ذلك نتيجة �الأو�صاع  وقد �صهدت �صنة 2005 خمُ

�لتي تلَت وفاة يا�رش عرفات، و�نتخاب حممود عبا�ص رئي�صاً لل�صلطة، وب�صبب �ن�صغال 

لالنتخابات  �لتح�صري  ويف  �لبلدية  �النتخابات  يف  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني 

من  �لتهدئة   2005/1/22 يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �إعالن  عن  ف�صالً  �لت�رشيعية، 

جانب و�حد، ثّم �إعالن وقف �إطالق �لنار بني �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل” يف 8 �صباط/ فب�ير. 

�ل�صهد�ء  عدد  بلغ   2005 /12 /31 حتى   2000 /9 /28 من  �لفرتة  وخالل 

�غتيال  بعمليات  �ل�صلطات  وقامت  �صهيدة.  و270  طفالً،   793 بينهم  �صهيد�ً،   4242

�حلو�جز  على  �الإعاقة  ب�صبب  و��صت�صهد  مو�طناً،   376 لـ  ميد�نية  ج�صدية  وت�صفية 

و�لكلى  �لقلب  مر�صى  من  م�صن  و�صيخ  و�صيدة  طفل  بني  ما  مري�صاً   140 �الإ�رش�ئيلية 

. وبالرغم من �إعالن �لتهدئة �لفل�صطينية 
3ً و�ل�رشطان. وبلغ عدد �جلرحى 46068 جريحا

7800 يف  �أن كانت هناك نحو  �ل�صجناء ز�دت، فبعد  �أعد�د  �أن  �إال  �النتفا�صة،  فوت  وخمُ

�ل�صنة نف�صها. ومّت �عتقال  �إىل نحو 9200 �صجيناً يف نهاية  مطلع 2005 �رتفع عددهم 

 .
4
3495 فل�صطيني خالل �صنة 2005 ظّل منهم 1600 حمجوزين خلف �لق�صبان

�صع يا�رش عرفات  ويف �نتفا�صة �الأق�صى ومُ

لنحو  �هلل  ر�م  يف  مقره  يف  قا�ص ٍ ح�صار  حتت 

يف  مريبة  ظروف  يف  وتويف  ون�صف،  �صنتني 

قادة  من  عدد  ��صت�صهد  كما   .2004/11/11

وجمال  �صليم  جمال  �أمثال  �لكبار  حما�ص 

�صحادة  و�صالح   ،2001/7/31 يف  من�صور 

يف  �صنب  �أبو  و�إ�صماعيل   ،2002/7/22 يف 

�أق�صى  �إحدى  حما�ص  وتلقت   .2003/8/21

�ل�رشبات با�صت�صهاد زعيمها �لروحي وموؤ�ص�صها �ل�صيخ �أحمد يا�صني يف 2004/3/22، 

• يا�رش عرفات ي�شافر للعالج يف فرن�شا 
�شنة 2004
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كتائب  �صهد�ء  عدد  وبلغ   .2004/4/17 يف  �لرنتي�صي  �لعزيز  عبد  ��صت�صهاد  تبعه  ثم 

كما   .)2005 نهاية   –  2000/9/28( �الأق�صى  �نتفا�صة  خالل  �صهد�ء   604 �لق�صام 

عملية  يف  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �لعام  �الأمني  م�صطفى  علي  �أبو  ��صت�صهد 

�غتيال �صهيونية يف 2001/8/27.

• اأب� علي م�شطفى• جمال من�ش�ر• جمال �شليم

اأب� �شنب • �شالح �شحادة• اإ�شماعيل 

الرنتي�شي العزيز  الي�شار وبجانبه �ش�رة ملكان • عبد  اإىل  اأحمد يا�شني  • ال�شيخ 
ا�شت�شهاده، ويظهر فيه اآثار دمه وبقايا كر�شيه املتحرك
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كلي  ب�صكل  دمرت  �لتي  �ملنازل  عدد  وبلغ 

وجزئي 71470 منزالً، وعدد موؤ�ص�صات �لرتبية 

مدر�صة   316 للق�صف  تعر�صت  �لتي  و�لتعليم 

كما  وجامعة،  وتعليم  تربية  ومكاتب  ومديرية 

ع�صكرية.  ثكنات  �إىل  مدر�صة   43 حتويل  مّت 

مليون  وتدمري  باقتالع  �الإ�رش�ئيليون  وقام 

عن  �لعاطلني  ن�صبة  وبلغت  �صجرة.  �ألف  و355 

يف  �لفقر  ن�صبة  �أما   ،2005 �صنة   %28.4 �لعمل 

�الأر��صي �لفل�صطينية، جر�ء �الإغالق و�حل�صار 

فبلغت   ،2004 �صنة  نهاية  حتى  �الإ�رش�ئيلي 

بو�قع 63.2% يف قطاع غزة، و%31.2   %42

�أن  �إىل  �لتقدير�ت  وت�صري  �لغربية.  �ل�صفة  يف 

�القت�صاد �لفل�صطيني )�لنا�صئ �ملنهك( قد خ�رش 

منذ �ندالع �النتفا�صة وحتى 2005/9/29 نحو 

 .
5
15 مليار�ً و600 مليون دوالر

كافة  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �صاركت  وقد 

�لتقدير�ت  وح�صب  �لع�صكرية.  �لعمليات  يف 

�لفل�صطينية  �ملقاومة  نفّذت  فقد  �الإ�رش�ئيلية 

 2000/9/29 من  �لفرتة  يف  عمليات   22406

. ومتيزت حركة حما�ص بدورها �لبارز وبعملياتها �ال�صت�صهادية 
6
وحتى 2005/7/24

يف  معظمها  نفذ  حيث  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  يف  �الأمن  وزعزعت  هائالً،  دوياً  �أحدثت  �لتي 

��صت�صهادية،  عملية   135 حدثت   2005/12/1 وحتى   .1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني 

نفذت حما�ص منها 61 عملية، باالإ�صافة �إىل عمليات كثرية نفذتها كتائب �صهد�ء �الأق�صى 

 .
7
و�جلهاد �الإ�صالمي...

�مل�صتوطنني  �صّد  �لر�صا�ص  �إطالق  عمليات  على  �الأق�صى  �صهد�ء  كتائب  وركزت 

وقو�ت �الحتالل يف �ل�صفة و�لقطاع. وكان حلركة �جلهاد �الإ�صالمي دورها �ملتميز من 

خالل جمموعة من �لعمليات �لقوية �ملوؤثرة، كما نفذت �جلبهتان �ل�صعبية و�لديوقر�طية 

املنازل • تدمري 

التعليمية امل�ؤ�ش�شات  • تدمري 

االأ�شجار • اقتالع 
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عدد�ً من �لعمليات. ومن �لعمليات �لتي ت�صتحق �الإ�صارة 

عملية �غتيال وزير �ل�صياحة �الإ�رش�ئيلي رحبعام زئيفي 

يف 2001/10/17، وهو جرن�ل �صابق يف �جلي�ص، ومن 

�ل�صعبية هذه  �ل�صهاينة تطرفاً. وقد نفذت �جلبهة  �أ�صد 

�لعملية �نتقاماً الغتيال �أمينها �لعام �أبو علي م�صطفى.

لكن �لعمليات �ال�صت�صهادية على قلتها �لن�صبية كانت 

�الأكرث �أثر�ً. وينبغي �الإ�صارة �إىل �أن كثري�ً من �الإ�صابات 

�حلقيقة  يف  هي  �الإ�رش�ئيليني  “�ملدنيني”  �صفوف  يف 

يف  تقريباً  �ليهود  كل  �إن  �إذ  �حتياط،  جنود  يف  �إ�صابات 

فل�صطني �ملحتلة فوق �صن �لـ 18 يخ�صعون للتدريب �لع�صكري �الإجباري، �صو�ء كانو� 

من �لرجال �أم �لن�صاء. �أما �الأغلبية �لكبى لل�صهد�ء �لفل�صطينيني فهي من �ملدنيني. وي�صري 

مقتل  �إىل  �الإ�رش�ئيلية(  )�ملخابر�ت  )�ل�صاباك(  �الإ�رش�ئيلي  �لعام  �الأمن  جهاز  تقرير 

.
8
1513 �إ�رش�ئيلياً وجرح 3380 �آخرين منذ بدء �النتفا�صة وحتى متوز/ يوليو 2005

ي�صهد  كان  و�لذي  �القت�صادي،  و�صعه  تدهور  من  �ل�صهيوين  �لكيان  عانى  وقد 

�الأوليني  �ل�صنتني  يف  تقريباً  �ل�صياحة  تعّطلت  فقد  �النتفا�صة.  بدء  قبل  كبري�ً  �زدهار�ً 

�الإ�رش�ئيليني حتت  للدخل. و�رتفع عدد  �أكرث م�صدر  �لتي متثل ثاين  لالنتفا�صة، وهي 

�لتاأمني  موؤ�ص�صة  ن�رشته  تقرير  ح�صب   ،2004 �صنة  �آخر  يف   %22 نحو  �إىل  �لفقر  خط 

 .
9ً �لوطني �حلكومية، ذكر �إن عددهم بلغ مليوناً و534 �ألفا

�صنة  فاإن  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  عن  �صادر  ر�صمي  تقرير  وح�صب 

2002 كانت �الأ�صو�أ من �لناحية �القت�صادية يف تاريخ �لكيان �ل�صهيوين منذ خم�صني عاماً 

)�صنة 1953(. وذكر �لتقرير �أن �لناجت �ملحلي �الإجمايل تر�جع بن�صبة 1% �صنة 2002، 

 .
10

��صتمر�ر�ً النخفا�ص بن�صبة 0.9% �صنة 2001 مقارنة بارتفاع 7.4% �صنة 2000

و�نخف�ص �ملعدل �ل�صنوي ملعدل ناجت �لفرد بنحو ثالثة �آالف دوالر )من 18600 دوالر 

يف  �القت�صادي  �لق�صم  تقرير  وح�صب   .)2002 �صنة  دوالر   15600 �إىل   2000 �صنة 

كما  متجر،  �ألف   50 نحو   2002 �صنة  يف  �أغلق  فقد   Lahav ”الهاف“ �مل�صتقلني  �حتاد 

. وح�صب 
11

يتوقع �إغالق ع�رش�ت �الآالف من �مل�صاريع �لتجارية و�ملتو�صطة �صنة 2003

بع�ص �لتقدير�ت فاإن جمموع �خل�صائر �القت�صادية �الإ�رش�ئيلية خالل �ل�صنتني �الأوليني 

لالنتفا�صة بلغت نحو ثمانية مليار�ت دوالر �أي نحو 11 مليون دوالر يومياً.

• رحبعام زئيفي
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مل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  هو  �النتفا�صة  �أحدثته  �لذي  �جلوهري  �لفرق  فاإن  وهكذ� 

يعد �جلهة �لوحيدة �لتي تدفع ثمن �الحتالل و�لغطر�صة �ل�صهيونية من �صهد�ء وجرحى 

ودمار، و�إمنا �أ�صبح �لكيان �الإ�رش�ئيلي يدفع غالياً ثمن �حتالله وظلمه.

�صميم  يف  و�أ�صابته  �ل�صهيوين،  �لكيان  يف  عميقة  هزة  �النتفا�صة  هذه  �أحدثت  لقد 

�الأمن و�الزدهار �القت�صادي. و�أخذ  �ملادي، وهما  �للتني بنى عليهما وجوده  �لقاعدتني 

�أوروبا  �إىل  �لكيان �ل�صهيوين  �ليهود يحزمون حقائبهم ويغادرون  ع�رش�ت �الآالف من 

�ليهود  من   %25 من  �أكرث  �أن  �لعام  �لر�أي  ��صتطالعات  و�أظهرت  و�أ�صرت�ليا،  و�أمريكا 

جريدة  �أجرته  ��صتطالع  و�أظهر  �لبالد.  وترك  �ملغادرة  يف  جدياً  يفكرون  فل�صطني  يف 

�جلريوز�ليم بو�صت �الإ�رش�ئيلية The Jerusalem Post يوم 2002/11/29 �أن %69 

من �الإ�رش�ئيليني يعي�صون حالة �خلوف من �لتعر�ص الإ�صابات �أو �ملوت ب�صبب �لعمليات 

�أظهر  فقد  �لفل�صطينية  �ملعاناة  ق�صوة  من  �لرغم  على  فاإنه  �ملقابل،  ويف   .
12

�ال�صت�صهادية

��صتمر�ر  يوؤيدون  �لفل�صطينيني  من   %80 �أن   2002/12/18 يف  ن�رش  للر�أي  ��صتطالع 

.
13

�النتفا�صة، و�أن 63% يوؤيدون �لعمليات �ال�صت�صهادية

2. العدوان واملقاومة 2011-2006:

تابعت “�إ�رش�ئيل” عدو�نها يف �لفرتة 2006-2011، كما تابعت �لف�صائل �لفل�صطينية 

مقاومتها، و�إن بوترية و�أ�صكال خمتلفة. وكان من �أبرز مالمح هذه �لفرتة:

�رشب �ملقاومة �لفل�صطينية وتفكيك معظم خالياها يف �ل�صفة �لغربية، ب�صبب �لتعاون   -

�ل�صامل و�ملنهجي بني �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل وبني �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

حما�ص،  تقودها  �لتي  �حلكومة  برعاية  غزة،  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  تطور   -

ومتكنها من جتنيد �الآالف من عنا�رش �ملقاومة، ومن تهريب �الأ�صلحة، ومن تطوير 

�إمكاناتها �ل�صاروخية و�إن ب�صكل حمدود مقارنة باإمكانات �لعدو، وبحالة �حل�صار 

�خلانق �لتي تعي�صها.

خ�صو�صاً  �ملقاومة،  عمليات  يف  �ل�صو�ريخ  �إطالق  على  كبري  ب�صكل  �العتماد   -

�نتفا�صة  طبعت  �لتي  �ال�صت�صهادية  �لعمليات  ظاهرة  فوت  وخمُ غزة،  قطاع  من 

خالل  �لقطاع  من  قذيفة  و3758  �صاروخاً   5765 نحو  �إطالق  مّت  �إذ  �الأق�صى. 

خالل  �أطلقت  وقذيفة  �صاروخاً   540 حو�يل  ذلك  يف  مبا   2010-2006 �لفرتة 

�صوى  �ل�صاباك،  �عرت�ف  بح�صب  تنفذ،  مل  بينما   ،
14

2009 �صنة  غزة  على  �لعدو�ن 
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مقتل  �إىل  �أدت  ��صت�صهادية  عمليات  ثمانية 

. وبالرغم من كرثة �ل�صو�ريخ 
15ً 19 �إ�رش�ئيليا

�إال �أن تاأثريها كان حمدود�ً، الأنها كانت يف معظم 

وذ�ت  �ملدى  وق�صرية  �لدقة  عدية  �الأحيان 

ح�صوة متفجرة خفيفة. وبح�صب �الإح�صاء�ت 

وجرح  �إ�رش�ئيلياً   17 قتل  فقد  �الإ�رش�ئيلية 

 2009-2006 �لفرتة  خالل  �آخرين   1150

نتيجة �إطالق هذه �ل�صو�ريخ و�لقذ�ئف مبا يف ذلك خم�صة قتلى يف �أثناء �لعدو�ن على 

غزة �صنة 2009. ومع ذلك فقد كان تاأثريها �ملعنوي كبري�ً، الأنها و�صعت نحو مليون 

.
16

�إ�رش�ئيلي، يف �ملنطقة �لقريبة من قطاع غزة، يف د�ئرة �خلوف و�ال�صتهد�ف

 2008 �أو�خر  غزة  قطاع  وعلى   ،2006 �صيف  يف  لبنان  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن   -

و�أو�ئل 2009.

ويف �لفرتة 2006-2010 ��صت�صهد من �لفل�صطينيني 3293، وجرح 12054 �آخرين، 

وكان من بني �جلرحى �صنة 2010 عدد من �ملت�صامنني �لدوليني. �أما �الإ�رش�ئيليون فقد 

. ومن خالل مقارنة ب�صيطة، 
17

قمُتل منهم يف �لفرتة نف�صها 105، وجرح 1573 �آخرين

�لع�صكرية  �الآلة  ب�صبب  �لفل�صطينيون  لها  يتعر�ص  �لتي  و�ملجازر  �ملعاناة  حجم  يت�صح 

باإمكاناتهم  �لفل�صطينيون  فيه  يقاوم  �لذي  �لوقت  يف  و�ملتغطر�صة،  �ملتفوقة  �الإ�رش�ئيلية 

فل�صطينياً  طرفاً  جعلت  �لتي  �لفل�صطيني  �النق�صام  حالة  ذلك  يعك�ص  كما  �لب�صيطة. 

يكن  مل  بينما  �لفرتة؛  معظم  يف  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ملقاوم  �لعمل  و�رشب  بتعطيل  يقوم 

�ن�صحاب  ب�صبب  غزة،  قطاع  يف  و�مل�صتوطنني  �الحتالل  قو�ت  مع  مبا�رش  �حتكاك  هناك 

�الإ�رش�ئيليني منه.

تركزت �حلمالت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية 

يف هذه �لفرتة على قطاع غزة، بهدف �إ�صقاط 

حكومة حما�ص، و�رشب �ملقاومة، و�إ�صكات 

�صو�ريخها. وكان من �أبرز �حلمالت عملية 

�لفرتة  يف  ��صتمرت  �لتي  �ل�صيف”  “�أمطار 
بعد  جاءت  و�لتي   ،2006/10/31-6/26

ال�ش�اريخ • اإطالق 

ال�شيف اأمطار  • عملية 
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“�لوهم  بعملية  �الإ�صالم،  وجي�ص  �ل�صعبية  �ملقاومة  جلان  مع  بالتعاون  حما�ص،  قيام 

�أدت  Gilad Shalit. وقد  �أ�رش �جلندي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �صاليط  �إىل  �أدت  �ملتبدد” �لتي 

��صت�صهاد 400 فل�صطيني وجرح 1852 �آخرين. كما نفذت  �ل�صيف” �إىل  عملية “�أمطار 

�إىل  �أدت  �لتي   ،2006 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �خلريف”  “غيوم  حملة  “�إ�رش�ئيل” 
��صت�صهاد 105 فل�صطينيني وجرح 353 �آخرين؛ وحملة “�ل�صتاء �ل�صاخن” يف 2/27-

2008/3/3، و�لتي �أدت ال�صت�صهاد 107 فل�صطينيني. وبالتاأكيد فاإن مثل هذه �حلمالت 

.
18

كانت تمُو�جه مبقاومة بطولية، و�إن كانت غري متكافئة، من �ملقاومة �لفل�صطينية

�الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  فكانت  و�ت�صاعاً،  �رش��صة  �الإ�رش�ئيلية  �حلمالت  �أ�صدُّ  �أما 

رفت  عمُ و�لتي   ،2009/1/18-2008/12/27 �لفرتة  يف  غزة  قطاع  على  �ل�صامل 

�آلة  و�جهت  وقد  �لفرقان”.  “معركة  �ملقاومة  و�صمتها  �مل�صبوب”،  “�لر�صا�ص  با�صم 

وباقي  حما�ص  قبل  من  عنيفة  ومقاومة  بطولياً  �صمود�ً  �ملدمرة  �الإ�رش�ئيلية  �حلرب 

قوى �ملقاومة، فف�صلت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية يف �لنهاية يف �حتالل �لقطاع، ويف ك�رش قوى 

غري  �الن�صحاب  �إىل  فا�صطرت  حما�ص،  تقودها  �لتي  �حلكومة  �إ�صقاط  ويف  �ملقاومة، 

�أعطى ذلك دفعاً معنوياً كبري�ً لقوى �ملقاومة، وم�صاندة  �مل�رشوط من قطاع غزة. وقد 

فل�صطينية وعربية و�إ�صالمية ودولية و��صعة لها. وقد ��صت�صهد يف �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي 

1334 فل�صطينياً، بينهم 417 طفالً و108 ن�صاء، وجرح 5450 �آخرين، كما مّت تدمري 

االإ�رشائيلي على قطاع غزة  2009-2008 • العدوان 
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�أكرث  وت�رشر  منزالً   5350

ب�صكل  �آخر  منزل  �ألف   16 من 

فلم  “�إ�رش�ئيل”  �أما  جزئي. 

تعرتف �إال مبقتل 13 �إ�رش�ئيلياً، 

بينما  جريحاً؛   185 ونحو 

قتلت  �أنها  �ملقاومة  قوى  قدَّرت 

هذ�  خالل  �إ�رش�ئيلياً    80 نحو 

.
19

�لعدو�ن

�الأ�رشى  �أو�صاع  وكانت 

�الحتالل  �صجون  يف  و�ملعتقلني 

وقف  بعد  حتى  �العتقال  حمالت  تتوقف  ومل  �لفل�صطينية.  �ملعاناة  مظاهر  �أكب  �أحد 

لي�صل  �ملعتقلني  عدد  وتز�يد  �الأق�صى؛  �نتفا�صة 

معتقالً،   11550 جمموعه  ما   2007 �صنة  نهاية  يف 

قطاع  من  و860  �لغربية،  �ل�صفة  من   10485 منهم 

 ،1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  من  و140  غزة، 

و�صل  �ل�صنة  تلك  ويف  �لعرب.  �ملعتقلني  وع�رش�ت 

نائباً   47 منهم   ،52 �الأ�رشى  و�لوزر�ء  �لنو�ب  عدد 

قائمة  �إىل  منهم   42 ينتمي  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  عن 

حركة  من  و�أربعة  )حما�ص(،  و�الإ�صالح  �لتغيري 

�لت�رشيعية،  �النتخابات  قبل  �عتقلو�  وثالثة  فتح، 

�إىل �أحمد �صعد�ت �الأمني �لعام  باالإ�صافة 

.
20

للجبهة �ل�صعبية

ويف مطلع �صنة 2011 كان ما يز�ل يف 

�صجون �الحتالل نحو �صبعة �آالف �أ�صري، 

�إىل �أن حمالت �العتقال هي  مع �الإ�صارة 

حمالت م�صتمرة، غري �أنه يجري �إطالق 

بعد  عديدة  �أحيان  يف  �مل�صجونني  �رش�ح 

• اإ�رشار على االنت�شار بالرغم 
من االعتقال

• اأحمد �شعدات

االإ�رشائيلي على قطاع غزة  العدوان  • من �شحايا 
2009-2008
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ما  �رشعان  ولكنهم  �أ�صهر،  ب�صعة 

�صهدت  فقد  باآخرين؛  ي�صتبدلون 

 7500 نحو  �عتقال   2007 �صنة 

فل�صطيني، مقارنة بنحو 5800 �صنة 

 ،2009 �صنة   5100 ونحو   ،2008

ولعل   .2010 �صنة   4200 ونحو 

حدة  تر�جع  على  تدل  �الإح�صائيات 

�ملقاومة، ب�صبب تز�يد فعالية �لتعاون 

�الأمني بني حكومة �صالم فيا�ص يف ر�م �هلل وبني �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

لبنان،  على  �صامالً  عدو�ناً  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �صنت  �لفرتة،  هذه  وخالل 

يف  يوماً   33 ��صتمر  لبريوت،  �جلنوبية  و�ل�صاحية  لبنان  جنوب  بالذ�ت  ��صتهدف 

7/12-2006/8/14؛ وقد ووجهت مبقاومة بطولية من قبل حزب �هلل وباقي  �لفرتة 

وقد  �أهد�فها.  حتقيق  يف  وف�صلها  �الإ�رش�ئيلية،  �لقو�ت  الندحار  �أدى  مما  �ملقاومة،  قوى 

نحو  تهجري  ومّت  �آخرين،   3700 وجرح  لبناين   1400 ��صت�صهاد  �إىل  �حلرب  �أدت 

973 �ألفاً ب�صكل موؤقت، وحدث دمار كبري يف �لبنى �لتحتية، فلحقت �أ�رش�ر بنحو �صبعة 

و1187  قتيل،   400 بنحو  �الإ�رش�ئيلية  �خل�صائر  درِّرت  وقمُ ج�رش�ً.  و145  منزل،  �آالف 

جريحاً، وت�رشر نحو 11 �ألف منزل نتيجة �صقوط 3204 �صو�ريخ كاتيو�صا، كما �أعلن 

حزب �هلل �أنه متكن من تدمري 120 دبابة مريكافا، وثالثني مدرعة وبارجتني بحريتني 

.
21

وخم�ص مروحيات

االإ�رشائيلي على لبنان 2006 • العدوان 

• اأ�رشى فل�شطيني�ن يف �شج�ن االحتالل
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وبالرغم من �نتهاء �نتفا�صة �الأق�صى، و�الأو�صاع �ال�صتثنائية �لتي ت�صهدها �ل�صفة 

وتطويرها  �لفرتة،  تلك  �صهدتها  �لتي  �لبطولية  �ملقاومات  فاإن  غزة،  وح�صار  �لغربية، 

تز�ل  ما  �جلهاد  روح  �أن  يوؤكد  �ل�صو�ريخ،  جمال  يف  وخ�صو�صاً  �لت�صليحية  الإمكاناتها 

قوية يف هذه �الأمة، و�أن قوى �ملقاومة، وخ�صو�صاً �الإ�صالمية، قادرة على تقدمي “�إن�صان” 

يف  �خل�صائر  و�إنز�ل  �الإبد�ع،  على  وقدرته  وت�صحيته،  وجر�أته  ب�صموده  يت�صم  جديد 

�لعدو.

ثانيًا: الو�سع الداخلي الفل�سطيني:

�حلادي  �لقرن  من  �الأول  �لعقد  ميَّزت  �لتي  �لد�خلي  �لو�صع  �صمات  �أبرز  من  كان 

و�لع�رشين: �صعود حركة حما�ص، وجناحها يف �النتخابات �لت�رشيعية، و�صيطرتها على 

قطاع غزة، ووفاة �أبي عمار وحلول �أبي مازن مكانه، و�رتباك م�صرية حركة فتح، وحالة 

ل عمل م.ت.ف وموؤ�ص�صاتها، وتر�جع �لي�صار �لفل�صطيني.  �النق�صام �لفل�صطيني، وتعطُّ

و�إذ� كان �ملز�ج �لعام �لفل�صطيني قد �ن�صغل يف �ل�صنو�ت �خلم�ص �الأوىل من �لعقد باملقاومة 

�لبيت  برتتيبات  �لتالية  �ل�صنو�ت  يف  �ن�صغل  فقد  ودعمها،  �الأق�صى  �نتفا�صة  وتفعيل 

�لد�خلي �لفل�صطيني و�مل�صاحلة �لوطنية، وفّك �حل�صار.

1. م�شار ال�شلطة الفل�شطينية:

�الأمنية  �لقب�صة  كانت  وبينما  لََقه. 
َ
و�أ وهجه  �ملقاوم  للعمل  �الأق�صى  �نتفا�صة  �أعادت 

لل�صلطة �لفل�صطينية ت�صعف، كانت تزد�د م�صاحة �لعمل �ملقاوم، وتن�صم �إليه كافة فئات 

��صتفادت حركة حما�ص وقوى  �لفل�صطيني وف�صائله مبا فيها حركة فتح. وقد  �ل�صعب 

�ملقاومة من تلك �لظروف يف �إعادة ترتيب بنيتها �لد�خلية.

وهو  حما�ص.  حركة  �صعبية  �صعود  مع  �الأق�صى  �نتفا�صة  تر�فقت  ولذلك، 

فتح  �صعبية  تر�جع  ومع  ومتيّزه،  حلما�ص  �ملقاوم  �لدور  قوة  مع  تر�فق  �صعود 

�لفرتة  يف  �ل�صلطة  عمل  طبع  �لذي  و�لف�صاد  �الإد�رة  �صوء  نتيجة  �ل�صلطة  وقيادة 

مر�كزها  وتدمري  �الإ�رش�ئيلي،  لالحتالل  �ل�صلطة  مناطق  تعر�ص  ومع  �ل�صابقة. 

يف  وفاته  قبيل  وحتى   2002 مار�ص  �آذ�ر/  منذ  عمار،  �أبي  وح�صار  �رشطتها،  ومقار 

�الأمريكية،  �الإ�رش�ئيلية  لل�صغوط  لال�صتجابة  �ل�صلطة  �جتهت  فقد   ،2004/11/11
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�البن  بو�ص  جورج  طرحه  �لذي  �لطريق”،  “خريطة  م�رشوع  على  �ملو�فقة  خالل  من 

و�لذي  �الأمريكي،  �لت�صور  وفق  �ل�صلطة”  بـ“�إ�صالح  و�لقيام   ،George W. Bush

لتقلي�ص  �ل�صالحيات  من  عدد�ً  و�إعطائه  �لوزر�ء،  رئي�ص  من�صب  ��صتحد�ث  يت�صمن 

ف�صالً  �أجهزة؛  ثالثة  يف  �لت�صعة  �الأمنية  �الأجهزة  ودمج  عرفات،  �لرئي�ص  �صالحيات 

عن عدد من �الإ�صالحات �الإد�رية و�ملالية.

يف  وجنح   ،2003/9/6-4/29 �لفرتة  يف  �لوزر�ء  رئا�صة  عبا�ص  حممود  توىل  وقد 

عقد تهدئة يف �لفرتة 6/29-2003/8/21، حيث �نهارت �إثر �غتيال �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية 

من  عدد�ً  عبا�ص  و�جه  وقد   .2003/8/21 يف  �صنب  �أبو  �إ�صماعيل  حما�ص  يف  للقيادي 

�أدى  مما  �الإ�رش�ئيليني  ومع  �لف�صائل  ومع  عرفات  �لرئي�ص  مع  تعامله  يف  �ل�صعوبات 

�لفل�صطينية  )�أبو عالء(، �لذي �صّكل �لوز�ر�ت  �أحمد قريع  �إىل ��صتقالته. وقد توىل مكانه 

وتوىل   ،2006/3/27-2003/10/5 �لفرتة  غطت  و�لتي  و�لتا�صعة،  و�لثامنة  �ل�صابعة 

وز�رة �ملالية فيها �صالم فيا�ص.

ب�صبب  �الإنهاك  من   2004 �صنة  �النتفا�صة  عانت 

وح�صية �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وب�صبب �صّح �الإمكانيات، 

و�صعف �لدعم �لعربي و�الإ�صالمي و�لدويل. ويف �صيف 

من  �ملئات  دحالن  حممد  فتح  يف  �لقيادي  حرك   2004

�لرئي�ص  ��صتهدفت  و�حتجاجات  مظاهر�ت  يف  �أن�صاره 

عرفات بحجة �ملطالبة باالإ�صالح، ولقيت �الحتجاجات 

قطاع  يف  خ�صو�صاً  فتح  قياد�ت  من  عدد  من  دعماً 

�الأمريكيني و�الحتاد  من  و��صحاً  لقيت دعماً  غزة، كما 

عالمات  �ملظاهر�ت  هذه  على  �أثري  وقد  �الأوروبي. 

�حلقيقية  و�أهد�فها  بتوقيتها  متعلقة  كثرية  ��صتفهام 

�أثريت  كما  �مل�صتهدف؛  و�ل�صخ�ص  مثرييها  وطبيعة 

�أو �صكوت حممود  ��صتفهام عن عدم �عرت��ص  عالمات 

عرفات  �أ�صيب  �صهر،  بنحو  ذلك  وبعد  عليها.  عبا�ص 

باري�ص،  يف  للعالج  �إر�صاله  ��صتدعى  غام�ص،  مبر�ص 

�لعديد  و�صط   ،2004/11/11 يف  هناك  تويف  �أنه  غري 

• اأحمد قريع

• حممد دحالن
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�ل�صبب �حلقيقي لوفاته. ومّت نقل  �لت�صاوؤالت حول  من 

جثمانه �إىل �لقاهرة ثم ر�م �هلل حيث دفن هناك.

لقد هيمن عرفات على �ل�صاحة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية 

م.ت.ف،  ورئا�صة  فتح،  رئا�صة  وتوىل  عاماً،   35 طو�ل 

فل�صطني،  دولة  ورئا�صة  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  ورئا�صة 

�لفل�صطينية.  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  من�صب  عن  ف�صالً 

ومن  �لب�جماتي،  �ل�صيا�صي  من  مركباً  عرفات  وكان 

د الآمال �صعب فل�صطني، و�إن مل يمُ�صلّم �لعديد من  �ملمُج�صرِّ

غري   .
22

بقيادته �لفل�صطينية  و�لف�صائل  �لفل�صطينيني 

�أنه لقي مزيد�ً من �ل�صعبية و�لتقدير يف �أثناء �صموده يف 

�حل�صار قبل وفاته رحمه �هلل.

توىل رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي روحي فتوح رئا�صة 

يا�رش  مكان  �الأ�صا�صي،  �لنظام  بح�صب  موؤقتاً،  �ل�صلطة 

�لرئا�صة  �نتخابات  جرت   2005/1/9 ويف  عرفات. 

و�جلهاد  حما�ص  حركتا  قاطعتها  �لتي  �لفل�صطينية، 

�الإ�صالمي. وقد �صارك يف �النتخابات 65% ممن يحق 

فتح،  مر�صح  عبا�ص،  حممود  وفاز  �لت�صويت،  لهم 

�ملر�صح  بينما ح�صل  �ملقرتعني؛  عدد  62% من  بن�صبة 

من   %20 نحو  على  �لبغوثي  م�صطفى  �لي�صاري 

�الأ�صو�ت. وقد توىل عبا�ص �أي�صاً رئا�صة فتح، كما توىل 

رئا�صة م.ت.ف.

تثبيتها  يف  عبا�ص  جنح  �لتي  �لتهدئة  من  �أجو�ء  ويف 

�تفاق  �أجو�ء  ويف  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  مع  بالتو�فق 

 2005/3/17 يف  �لفل�صطينيون  وقعه  �لذي  �لقاهرة 

ويت عملياً �صفحة �النتفا�صة، و�ن�صغل �لفل�صطينيون  طمُ

تنفيذ  يف  خ�صو�صاً  �لفل�صطيني،  �لبيت  برتتيب 

لل�صلطة  و�لت�رشيعية  �لبلدية  �النتخابات  ��صتحقاقات 

�لفل�صطينية.

• روحي فت�ح

• اإعالن ف�ز حمم�د عبا�س يف 
االنتخابات الرئا�شية

• م�شطفى الربغ�ثي
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 ،2005 �صبتمب  �أيلول/  يف  مّت  �لذي  غزة  قطاع  من  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صحاب  وكان 

�نت�صار�ً كبري�ً لقوى �ملقاومة، ونك�صة مل�صار �لت�صوية �ل�صلمية؛ حيث مل يكن خافياً �لثمن 

�أن �الن�صحاب  �ل�صيا�صي و�لب�رشي �لذي يدفعه �الإ�رش�ئيليون نتيجة �لعمل �ملقاوم، كما 

�ل�صالم  عملية  وكاأن  �ل�صلطة،  مع  تن�صيق  �أو  تفاو�ص  ودون  �جلانب  �أحادي  جاء 

.
23

�لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي قد �نتهت، وال وجود لها

جرت �النتخابات �لبلدية على �أربع مر�حل، وقد ظهرت فيها �صعبية حما�ص على نحو 

�لنتائج  حتديد  �ل�صهل  من  يكن  مل  ولكن  �لفل�صطينية.  و�ل�صلطة  فتح  قيادة  �أقلق  و��صح 

بدقة، خ�صو�صاً و�أن كثري�ً من مر�صحي حما�ص خا�صو� �النتخابات كم�صتقلني الأ�صباب 

ويف  �الأ�صو�ت،  عدد  يف  فتح  على  حما�ص  تقدمت  فقد  عام  وب�صكل  �جتماعية.  �أو  �أمنية 

�لبلديات �لكبرية؛ بينما تقدمت فتح على حما�ص يف عدد �ملقاعد، ويف �لبلديات �ل�صغرية. 

وكان من �لالفت للنظر فوز حما�ص بنحو 74% من �أ�صو�ت مدينة نابل�ص، وعدم �إجر�ء 

قيادة �ل�صلطة �النتخابات يف بلديتي �خلليل وغزة وهما من �ملعاقل �لقوية حلما�ص. وقد 

ح�صلت فتح، وفق بع�ص �لتقدير�ت، على 1164 مقعد�ً مقابل 862 مقعد�ً حلما�ص، بينما 

ح�صلت �لتنظيمات �الأخرى و�مل�صتقلون على 701 مقعد�ً. وح�صلت حما�ص على ن�صف 

�ملرحلة  �لثانية، و26% يف  �ملرحلة  و�لر�بعة و33.7% يف  �الأوىل  �ملرحلتني  �الأ�صو�ت يف 

�لثالثة؛ بينما ح�صلت فتح على 32% يف �ملرحلة �الأوىل، و40% يف �لثانية، و53.7% يف 

.
24

�لثالثة، و30% يف �لر�بعة

ويف �أجو�ء من عدم �ليقني و�خلالفات �لد�خلية يف فتح، قام عبا�ص بتاأجيل �النتخابات 

�أن  �إال بعد  �إىل 2006/1/25، ومل تتاأكد �النتخابات  �لت�رشيعية من متوز/ يوليو 2005 

“�مل�صتقبل”  قائمة  مع  �أعلنتها  �لتي  �لر�صمية  �لقائمة  ووحدت  خالفاتها،  فتح  جتاوزت 

�لتي �أعلنها حممد دحالن، بالتو�فق مع مرو�ن �لبغوثي، وجبيل �لرجوب، وعدد كبري 

عن  �لناجتة  �الطمئنان  حالة  لوال  لتتم  �النتخابات  تكن  مل  كما  �ل�صابة.  فتح  قياد�ت  من 

��صتطالعات �لر�أي �لتي مل تكن تعطي حما�ص �صوى نحو 25% من �الأ�صو�ت �أو �ملقاعد؛ 

مقابل نحو 38-40% لفتح. وقد كان عبا�ص بحاجة ما�صة لتاأكيد �رشعية رئا�صته لكل 

�إطار  يف  �ل�صيطرة”  “حتت  كمعار�صة  حما�ص  �إدخال  خالل  من  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

�أكرث قوة و�أكرث  “�ل�رشعية �لفل�صطينية”؛ بحيث يكنه �مل�صي يف م�صار �لت�صوية ب�صكل 
متثيالً. وهذ� ما جعل �لطرف �الأمريكي يدعم �لعملية �النتخابية، كما حظيت بعدم ممانعة 

�إ�رش�ئيلية، و�إن كان �الإ�رش�ئيليون قد �أبدو� تخوفاتهم.



139

ق�سية فل�سطني 2011-2000

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

وقد حتققت �ملفاجاأة للجميع )مبا يف ذلك عدد كبري من قو�عد حما�ص وقياد�تها( بفوز 

حما�ص بـ 74 مقعد�ً من �أ�صل مقاعد �ملجل�ص �لت�رشيعي �لـ 132، كما فاز �أربعة مر�صحني 

�ل�صعبية  �جلبهة  45 مقعد�ً، وح�صلت  بـ  فتح  فازت  بينما  قو�ئم حما�ص؛  م�صتقلني على 

مقعدين،  على  وفد�  �ل�صعب  وحزب  �لديوقر�طية  �جلبهة  و�ئتالف  مقاعد،  ثالث  على 

�لطريق  وقائمة  مقعدين،  على  �لبغوثي  م�صطفى  برئا�صة  �مل�صتقلة  فل�صطني  وقائمة 

�لثالث برئا�صة �صالم فيا�ص على مقعدين.

فا�صطرت  ذلك،  يف  تنجح  مل  لكنها  وطنية،  وحدة  حكومة  ت�صكيل  �إىل  حما�ص  �صعت 

عا�صتها  �لتي  و�الإحباط  و�الرتباك  �ل�صدمة  من  �أجو�ء  ويف  بنف�صها.  �حلكومة  لت�صكيل 

غري  ولكنه  �ل�صعب،  من  مفرو�صاً  �رشيكاً  جانبها  �إىل  وجدت  �لتي  و�ل�صلطة،  فتح  قيادة 

مرحب به، قامت بعدد من �الإجر�ء�ت ��صتهدفت حما�رشة حما�ص و�إ�صعاف حكومتها 

و�إف�صالها؛ على �لرغم من �إعالنها عن قبول نتائج �النتخابات و�حرت�مها للديوقر�طية 

�لفل�صطينية. وكان من �أبرز هذه �الإجر�ء�ت:

بعد  باالأكرثية،  فتح  فيه  تتمتع  كانت  �لذي  �ل�صابق،  �لت�رشيعي  للمجل�ص  جل�صة  عقد   -

و�لتعديالت  �لقر�ر�ت  من  عدد  و�أخذ  �أ�صبوعني،  بنحو  �النتخابات  نتائج  ظهور 

�لد�صتورية )بخالف �الأعر�ف �لقانونية و�لبملانية( ��صتهدفت تعزيز �صلطات �لرئي�ص، 

و�إ�صعاف �حلكومة و�ملجل�ص �ملنتخب فاأعطت للرئي�ص �صلطة مطلقة يف ت�صكيل �ملحكمة 

واليته  �ملنتهية  �ملجل�ص  و�صادق  �ملوظفني.  ديو�ن  على  �ل�صلطة  و�أعطته  �لد�صتورية، 

على مر�صوم رئا�صي يق�صي بتعيني �أمني عام للمجل�ص �لت�رشيعي ليحل حمل �أمني �رش 

�ملجل�ص �لذي يجب �أن يكون نائباً من �ملجل�ص. وهو ما �صمته حما�ص “�نقالباً �أبي�ص، 

وف�صاد�ً د�صتورياً”.

الت�رشيعية • ف�ز حما�س يف االنتخابات 
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حتت  لل�صلطة  �لتابعة  �الإعالمية  �الأجهزة  كل  ي�صع  مر�صوماً  عبا�ص  �لرئي�ص  �أ�صدر   -

�إ�رش�فه �ملبا�رش.

- �أ�صدر عبا�ص مر�صوماً بتاأ�صي�ص هيئة خا�صة الإد�رة �ملعابر �حلدودية برئا�صة �صائب 

عريقات. 

مدير�ً  �صباك،  �أبو  ر�صيد  بتعيني  مر�صوماً  عبا�ص  �أ�صدر   -

لالأمن �لد�خلي، وم�رشفاً على �الأمن �لوقائي و�لدفاع �ملدين 

و�ل�رشطة، وهي �الأجهزة �لتي كانت تتبع وز�رة �لد�خلية.

نيرِّ عبا�ص �صليمان ِحلرِّ�ص مدير�ً لالأمن �لوطني. - كما عمُ

�ل�صفار�ت  متابعة  م�صوؤولية  بتحويل  عبا�ص  �لرئي�ص  قام   -

�إىل  �ل�صلطة  خارجية  وز�رة  من  �خلارج  يف  �لفل�صطينية 

م.ت.ف.

- ثم �إن �لرئي�ص عبا�ص قام با�صتبعاد جميع وزر�ء �حلكومة، مبا 

يف ذلك وزير �خلارجية، من جوالته �خلارجية ومقابالته، ومباحثاته مع �مل�صوؤولني 

�لعرب و�الأجانب.

ومعركة  حما�ص،  حكومة  �صالحيات  نزع  ملعركة  فتح  قيادة  من  تد�صيناً  هذ�  كان 

�الأجهزة  كافة  على  �لتامة  فتح  حركة  �صيطرة  وكانت  عملها.  تبد�أ  �أن  قبل  حتى  �إف�صالها 

عائقاً  وموؤ�ص�صاتها،  ووز�ر�تها  لل�صلطة  �لبريوقر�طي  �الإد�ري  �جلهاز  وعلى  �الأمنية، 

حقيقياً كبري�ً �أمام حكومة حما�ص )بالرغم من �لكفاء�ت �ملتميزة لوزر�ئها( �لتي كان عليها 

و�لتعطيل  �لتعويق  تتعمد  كانت  �لتي  و�الإد�رية  �الأمنية  �لقياد�ت  من  �لكثري  مع  �لتعامل 

و�الإف�صال.

حتت  �لو�صع  �إد�رة  يف  بالغة  �صعوبات  حما�ص  حكومة  و�جهت  �أخرى،  جهة  ومن 

�صيا�صي  ح�صار  بد�أ  فقد  �لفاعلة.  و�لدولية  �لعربية  �لقوى  مع  �لتعامل  ويف  �الحتالل، 

و�لتي  لل�صلطة  تاأتي  �لتي  �مل�صاعد�ت  وقف  فتم  خانق،  ودويل  �إ�رش�ئيلي  و�قت�صادي 

ت�صكل �أكرث من ن�صف ميز�نيتها، كما رف�صت “�إ�رش�ئيل” ت�صليم عائد�ت �ل�رش�ئب �لتي 

جتنيها ل�صالح �ل�صلطة، و�لتي ت�صكل نحو ثلث ميز�نيتها، ومّت وقف �لتحويالت �لبنكية 

�ملتحدة،  )�لواليات  �لدولية  �لرباعية  �رشوط  ي�صمى  ما  فر�ص  ومّت  �ل�صلطة.  حل�صابات 

وحكومتها،  حما�ص  مع  �لتعامل  على  �ملتحدة(  و�الأمم  ورو�صيا،  �الأوروبي،  و�الحتاد 

اأب� �شباك • ر�شيد 
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حيث ��صرتطت �عرت�ف حما�ص بـ“�إ�رش�ئيل”، ونبذ حما�ص “لالإرهاب” ووقفها للمقاومة 

�مل�صلحة، ومو�فقتها على كافة �التفاقيات �لتي وقعتها م.ت.ف؛ وهي �رشوط تعجيزية 

تعني �أن تفقد حما�ص هويتها، و�أن تخرج من جلدها.

وجدت حكومة حما�ص نف�صها �أمام خزينة خاوية، 

وتعاين فوق ذلك من ديون تبلغ مليار�ً و772 مليون 

)وخ�صو�صاً  �ملعار�صة  قوى  �أخذت  بينما   .
25

دوالر

و�الإ�رش�بات  و�العت�صامات  �ملظاهر�ت  توؤجج  فتح( 

مع  �الأمنية  �الأجهزة  تتعاون  ومل  بالرو�تب.  �ملطالبة 

حيث  �ملنا�صب،  بال�صكل  �صيام  �صعيد  �لد�خلية  وزير 

�ملفرت�صة  �صلطاته  منه  نمُزعت 

تز�يد  �لذي  �لوقت  يف  عليها، 

خ�صو�صاً  �الأمني  �لفلتان  فيه 

ذلك  ��صطر  وقد  غزة.  قطاع  يف 

“�لقوة  لت�صكيل  �لد�خلية  وزير 

مو�لية  عنا�رش  من  �لتنفيذية” 

�ملقاومة  وقوى  حما�ص  من 

 .
26

معها �جليدة  �لعالقات  ذ�ت 

نز�ٍع  يف  �ل�صلطة  ذلك  �أدخل  وقد 

كما  �ل�صالحيات،  حول  جديد 

قوة  بت�صكيل  عبا�ص  �لرئي�ص  قام 

�لرئا�صي”  “�حلر�ص  با�صم  �أمنية 

�لتنفيذية  �لقوة  ت�صكيل  بعد 

�أمريكا على  �أقدمت  بينما  ؛ 
27

باأيام

مليون   86.4 مبلغ  تخ�صي�ص 

�حلر�ص  قو�ت  لدعم  دوالر 

.
28

�لرئا�صي

• �شعيد �شيام

التنفيذية • الق�ة 

الرئا�شي • احلر�س 
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�ل�صالحيات،  �رش�ع  خلفية  وعلى 

و�لتظاهر�ت و�لتظاهر�ت �مل�صادة، و�حلمالت 

لدفع  حثيثاً  عمالً  هناك  �أن  بد�  �الإعالمية، 

�صاحة  �إىل  �مل�صلحة  و�أجنحتها  فتح  حركة 

وحتوَّل  و�حلكومة.  حما�ص  �صّد  �ل�رش�ع 

حو�دث  �إىل  بالتدريج  �ل�صيا�صي  �لتحري�ص 

�غتيال  نار و��صتباكات م�صلحة. وكان  �إطالق 

عبد �لكرمي �لقوقا، �الأمني �لعام للجان �ملقاومة 

�ل�صعبية، �ملقربة من حما�ص، يف 2006/3/31، عالمة فارقة يف �لتحول �إىل لغة �ل�صالح، 

�لترت  �غتيال حممد  �للجان حممد دحالن بال�صلوع يف �الغتيال. وتبع ذلك  �تهمت  حيث 

 2006/7/6 يف  �لعوجة  وح�صني  �لع�صكرية،  حما�ص  قياد�ت  �أحد   ،2006/5/16 يف 

يف  لتح�صد  �ال�صتباكات  وتتابعت  حلما�ص.  �ل�صيا�صية  لقياد�ت  � من  وهو 

تلو� على خلفيات �صيا�صية،  قمُ 1-2006/11/30 ما جمموعه 41 فل�صطينياً  /1 �لفرتة 

منهم �أربعون يف قطاع غزة وحده. �أما �لفلتان �الأمني ب�صكل عام، فقد ح�صد 260 قتيالً 

 .
29

و1239 جريحاً يف �صنة 2006

َفتََح تو�فق �لف�صائل �لفل�صطينية مبا فيها فتح وحما�ص على “وثيقة �لوفاق �لوطني” 

حكومة  ت�صكيل  �أمام  �لباب   ،2006 يونيو  حزير�ن/  يف  �الأ�رشى،  بوثيقة  عرف  ما  �أو 

و�لتخلي  �حلكومة،  يف  �ملفرت�ص  ن�صيبها  من  للتقليل  حما�ص  و��صتعدت  وطنية.  وحدة 

ولكن  للحكومة.  �الأول  �ل�صف  من  قياد�ت  تر�صيح  وعدم  �لوزر�ء،  رئي�ص  من�صب  عن 

�ت�صح فيما بعد �أن �الأمر مرتبط ب�رشوط �لرباعية، وبال�صغوط �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية 

و�الأوروبية، ولي�ص فقط بح�ص�ص و�صالحيات كل طرف يف د�خل �حلكومة. وقد �أ�صهم 

 ،2006/5/21 )يف  مر�ت  عدة  عبا�ص  �لرئي�ص  �إعالن  �الأو�صاع  وتعقيد  �لتوتر  زيادة  يف 

رئا�صية  �نتخابات  �إجر�ء  عن  و2007/1/19(،  و2006/12/16،  و2006/9/27، 

حلل  �لد�صتورية  �ل�صالحيات  يلك  ال  عبا�ص  �أن  حما�ص  ر�أت  حيث  مبكرة،  وت�رشيعية 

ثل �لتفافاً على �لعملية �لديوقر�طية. �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�أن دعوته متمُ

ومن جهة �أخرى، فقد �زد�د تعقيد و�صع �ل�صلطة، تنفيذ عملية “�لوهم �ملتبدد” �لتي 

�أدت �إىل �أ�رش جلعاد �صاليط. وقد تبع ذلك قيام “�إ�رش�ئيل” بحملة �عتقاالت فورية و��صعة 

�صملت 64 من وزر�ء حما�ص وقادتها ونو�بها يف �ملجل�ص �لت�رشيعي. ثم تو�صعت حملة 

الق�قا الكرمي  • عبد 
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وعمل  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  عمل  تعطيل  �إىل  �أدى  مما  �لع�صكرية،  و�حلمالت  �العتقاالت 

حكومة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية. و�عتبار�ً من 2006/6/26، وعلى مدى خم�صة �أ�صهر 

تقريباً نفذت “�إ�رش�ئيل” عمليتي “�أمطار �ل�صيف” و“غيوم �خلريف” يف قطاع غزة مما 

�أدى ال�صت�صهاد نحو 505 فل�صطينيني، وجرح 2205 �آخرين. ومع نهاية �صنة 2006 

ثالثني  �ل�صجن  يف  هناك  يز�ل  ما  وكان  فل�صطينياً،   5671 �عتقلت  “�إ�رش�ئيل” قد  كانت 

.
30

ع�صو�ً من حما�ص يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�أربعة من وزر�ء حكومة �إ�صماعيل هنية

�صنة  �أو�ئل  يف  وموؤيديهما  وحما�ص  فتح  بني  و�ال�صتباكات  �الحتقان  حدة  ت�صاعدت 

2007، فقامت �ل�صعودية بالدعوة �إىل حو�ر بني �لطرفني، �نتهى �إىل ما يعرف باتفاق مكة، 

يف 2007/2/7 و�لذي تلقاه �لفل�صطينيون ب�صعادة و�رشور كبريين. وقد �أ�ص�ص �التفاق 

وحدة  حكومة  لت�صكيل 

�إ�صماعيل  برئا�صة  وطنية 

ت�صكيلها  مّت  و�لتي  هنية؛ 

فعالً )9 من حما�ص، و6 من 

فتح، و4 من باقي �لف�صائل، 

�مل�صتقلني(، وحازت  و5 من 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  ثقة 

�أن  غري   .2007/3/17 يف 

حممد  عنّي  عبا�ص  �لرئي�ص 

 2007/3/2 يف  دحالن 

• جلعاد �شاليط

املدّمرة املتبدد، وتظهر دبابة املريكافا  ال�هم  • عملية 

اإ�شماعيل هنية • ت�شكيل حك�مة وحدة وطنية برئا�شة 
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�لقومي، وهو ما  �أميناً ل�رش جمل�ص �الأمن  �لقومي كما عينه  له ل�صوؤون �الأمن  م�صت�صار�ً 

�أعطى دحالن نفوذ�ً و��صعاً على �الأجهزة �الأمنية، بخالف �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني. 

وقد �أثار هذ� �لتعيني �أول م�صكلة يف �إطار عمل �حلكومة الأنه �صعى حلجب �صالحياتها عن 

�الأجهزة �الأمنية، و�إبقائها بيد �لرئا�صة.

�أن  بعد  للت�صاعد،  �لفل�صطينية  �لد�خلية  �الأزمة  عادت 

يف  �لقو��صمي،  هاين  �جلديد  �مل�صتقل  �لد�خلية  وزير  ف�صل 

�الأمنية،  �الإ�صالحات  من  �أي  �إحد�ث  �أو  �صالحياته  ممار�صة 

)�ملقرب  �صباك  �أبو  ر�صيد  باأن  �إياها  �صبباً  ممُ ��صتقالته  فقدم 

للد�خلية،  �لتابعة  �الأمنية  �الأجهزة  على  يهيمن  دحالن(  من 

وينع وزير �لد�خلية من �الت�صال بقادة هذه �الأجهزة، و�أن 

�لرئا�صة �لفل�صطينية �صلبت وزير �لد�خلية �صالحياته �ملالية 

.
31

و�الإد�رية

يف  ال�شلطة  على  فتح  و�شيطرة  غزة،  قطاع  على  حما�س  �شيطرة   .2

ال�شفة الغربية:

تتجهان  وحما�ص  فتح  �أن  �إىل  �الأحد�ث  م�صار  �أ�صار 

 – نحو �ل�صد�م، فقد تبني وجود خطط و�صغوط �أمريكية 

�لوطنية، كما  �لوحدة  �إ�صقاط حكومة  ت�صتهدف  �إ�رش�ئيلية 

م�صتعد  فتح  على  حم�صوب  فل�صطيني  طرف  وجود  تبني 

للتجاوب مع �ملخططات �الأمريكية. فقد تتاىل ظهور �أخبار 

�لتي   Keith Dayton د�يتون  كيث  خطط  ��صتمر�ر  د  توؤكرِّ

�لفل�صطينية  �لرئا�صة  حر�ص  قو�ت  ت�صليح  ��صتهدفت 

وتدريبها، بهدف �إعد�دهم ملو�جهات حمتملة مع حما�ص يف 

. وكان يجري �حلديث عن جتهيز 15 �ألف فرد من رجال �الأمن يتبعون عبا�ص 
32

قطاع غزة

. و�أ�صارت �لتقارير 
ويدينون بالوالء ملحمد دحالن، بحيث يتمكنون من “ردع حما�ص”33

�أكدَّ يف جل�صة ��صتماع يف جلنة �ل�رشق �الأو�صط بالكوجنر�ص �الأمريكي يف  �أن د�يتون  �إىل 

.
�أو�خر �أيار/ مايو 2007 باأن “�الأو�صاع �صتنفجر قريباً وبال رحمة يف قطاع غزة”34

جمال  يف  حقيقياً  تعاوناً  فتح  يف  �ملتنفذ  �الأمني  و�لتيار  �لفل�صطينية  ِ�لرئا�صة  تبد  ومل 

�الإجر�ء�ت  من  مبجموعة  فتح  يف  �ملتنفذ  �لتيار  وقام  وتنظيمها.  �الأمنية  �الأجهزة  �صبط 

الق�ا�شمي • هاين 

• كيث دايت�ن
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�مليد�نية تتو�فق ب�صكل كبري مع ما ت�رشَّب من خطط �أمريكية. ومن ذلك تو�صيع حر�ص 

�لرئا�صة، وعمل �حلو�جز �الأمنية، وكرثة عمليات �خلطف و�الغتيال �ملن�صوبة للعنا�رش 

�ملو�لية للرئي�ص عبا�ص ودحالن، خ�صو�صاً يف منت�صف �أيار/ مايو 2007؛ حيث حتدثت 

�الأجهزة  يد  على  و�حد  �أ�صبوع  يف  عنا�رشها  من   22 �غتيال  عن  حما�ص  من  م�صادر 

.
35

�الأمنية

خا�صت حما�ص ما �أ�صمته معركة �حل�صم مع “�لتيار �النقالبي �لعميل يف فتح”، ويف 

�لفرتة 11-2007/6/14 متكنت من �ل�صيطرة على قطاع غزة. وت�صري �إح�صاء�ت �ملركز 

�لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، �إىل �أنه قد �صقط جر�ء �أحد�ث �حل�صم �لع�صكري 161 قتيالً 

خالل �لفرتة 7-2007/6/16، ومن بني هوؤالء 43 مدنياً، و91 �صخ�صاً من عنا�رش 

حركة فتح و�الأجهزة �الأمنية �لتابعة لها، و27 �صخ�صاً من حركة حما�ص وكتائب �لق�صام 

 .
36

و�لقوة �لتنفيذية

اأمني بعد ف�زها يف االنتخابات • ووجهت حما�س بحالة فلتان 
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وقد د�فعت حما�ص عما قامت به باأنه كان ��صطر�ر�ً ولي�ص �ختيارياً، و�أنها مل ت�صتهدف 

�إالّ فئة معينة حم�صوبة على فتح؛ و�أنها مل تق�صد يف �لبد�ية �ل�صيطرة على �لقطاع، ولكن 

�الأمور “تدحرجت” �إىل �أن و�صلت �إىل ذلك �حلّد؛ و�أنها مل تكن تخطط لل�صيطرة على �ملربع 

�الأمني ومقر �لرئا�صة، ولكن قيام �الأجهزة �الأمنية باإخالئها، وتعر�صها للنهب و�ل�رشقة 

�ل�صيطرة على  �أن  �لتو�صيحات  �لنا�ص، ��صطرها للقيام بهذه �خلطوة. وجاء يف  من قبل 

مو�قع �الأجهزة �الأمنية جاءت من �أجل قطع �لطريق على ما و�صفتها بـ“�لفئة �ملت�صهينة 

.
�لتي تت�صرت ببع�ص �الأجهزة”37

مل تخلمُ عملية �حل�صم �أو ما عرف باالنقالب من ممار�صات �صلبية �أ�صاءت �إىل �صورة 

�ملدهون  �صميح  �إعد�م  عملية  �الإخبارية  و�ل�صبكات  �الإعالم  و�صائل  نقلت  فقد  حما�ص؛ 

�خلروج  على  �لفل�صطيني  �الأمن  �صباط  �إجبار  �صور  نقلت  كما  وم�صيئة.  ة  فجَّ ب�صورة 

على  �ملح�صوبة  �الإعالمية  �لو�صائل  قامت  �لتي  �لنماذج  من  ذلك  وغري  عارية،  ب�صدور 

��صتخدموها  �أدو�ت  لهم  وقدَّم  كبري،  ب�صكل  خ�صومها  خدم  ما  وهو  بن�رشها،  حما�ص 

ب�صكل فاعل للتحري�ص �صّد حما�ص. وقد �عرتف �لعديد من قياد�ت حما�ص بوجود هذه 

�ملمار�صات �خلاطئة، و�أعلنو� رف�صهم لها، غري �أنهم قدموها يف �صياق �لتحري�ص �لهائل 

�ملتبادل بني فتح وحما�ص.

رئي�ص  هو  �لقر�ر  �تخذ  �لذي  الأن  �نقالباً؛  به  قامت  ما  ت�صمي  �أن  حما�ص  رف�صت 

وهو  �لوطنية،  �لوحدة  حكومة  يف  �لد�خلية  وزير  من�صب  يتوىل  نف�صه  وهو  �لوزر�ء، 

على  ظلت  حما�ص  �أن  كما  �الأع�صاء.  غالبية  يثل  منتخب  ت�رشيعي  جمل�ص  من  مدعوم 

م�صبقة.  �رشوط  دون  و�حلو�ر  �لتفاهم  �إىل  ودعته  و�رشعيته،  عبا�ص  بالرئي�ص  �عرت�فها 

وبغ�صرِّ �لنظر عن تعريف ما قامت به حما�ص �إن كان “ح�صماً” �أو “�نقالباً”، فاإن نتائجه 

كانت كبرية على �ل�صاحة �لفل�صطينية، وكان من �أبرزها:

الأول مرة يحدث �إىل جانب �ل�رشخ �ل�صيا�صي �نق�صام جغر�يف، فيجد �أبناء قطاع غزة   -

�أنف�صـهم حتـت �صـيطرة حمـا�ص وحكومتهـا �ملمُقالة؛ بينما جتد �ل�صفة �لغربية نف�صها 

حتت �صيطرة فتح و�لرئا�صة �لفل�صطينية وحكومة �لطو�رئ.

تظهر �الأحد�ث مدى قوة تاأثري �لعو�مل �خلارجية يف �لعمل �لوطني �لفل�صطيني.  -

وب�صورة  �لفل�صطيني،  �لوطني  �مل�رشوع  ب�صورة  كبري  ب�صكل  �الأحد�ث  �أ�رشت   -

برناجمها �ملقاوم، و�أحدثت حالة من �ال�صتياء و�لنفور و�الإحباط يف �أو�صاط �جلماهري 

�لعربية و�الإ�صالمية، ويف �الأو�صاط �لعاملية �لد�عمة للحّق �لفل�صطيني.
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الإ�صقاط  كفر�صة  �لقطاع  على  حما�ص  �صيطرة  مع  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  تعاملت   -

حكومة �لوحدة �لوطنية و�إن�صاء حكومة طو�رئ مو�لية )حتى و�إن كان ذلك خمالفاً 

للقانون �الأ�صا�صي( يف �ل�صفة �لغربية. و��صتفادت من تغييب دور �ملجل�ص �لت�رشيعي، 

�لذي ت�صيطر عليه حما�ص، يف �إ�صد�ر مر��صيم رئا�صية تاأخذ قوة �لقانون. وقد م�صت 

حما�ص  على  �لت�صييق  يف  بعيد�ً  �لطو�رئ  وحكومة  �لرئا�صية  و�الإجر�ء�ت  �ملر��صيم 

تفكيك  وحماولة  موؤ�ص�صاتها،  و�إغالق  �لغربية  �ل�صفة  يف  عنا�رشها  على  و�العتد�ء 

�ل�صفة  يف  و�حلكومة  �لرئا�صة  طورت  �لذي  �لوقت  يف  و�لع�صكرية.  �لتنظيمية  بنيتها 

من تن�صيقها �الأمني مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وقد �أفادت م�صادر حما�ص يف �ل�صفة 

�لفرتة 6/11-2007/8/31 من عنا�رش  لـ 1007 �عتد�ء�ت يف  �أن حما�ص تعر�صت 

و�ختطاف،  �عتقال  عملية   639 �صملت  وقد  فتح،  عنا�رش  ومن  �الأمنية  �الأجهزة 

دور  ذلك  يف  مبا  وجمعيات،  موؤ�ص�صات  على  �عتد�ء  و175  نار،  �إطالق  عملية  و36 

قر�آن، وجمعيات خريية، وموؤ�ص�صات �إعالمية ومكاتب �صحفية، ومد�ر�ص وريا�ص 

 .
38

�أطفال، كما حدث 156 �عتد�ء على ممتلكات خا�صة باأبناء حما�ص ومنا�رشيها

وتعاملت  غزة،  قطاع  على  �ل�صيطرة  �ملقالة  وحكومتها  حما�ص  �أحكمت  �ملقابل،  ويف 

ب�صدة مع �أن�صار فتح، �لذين كانت ترى يف ممار�صات عدد منهم تهديد�ً لالأمن و�ال�صتقر�ر 

يف �لقطاع. غري �أنه مل تتوفر �إح�صائيات حمددة عن حجم �لتجاوز�ت �لقانونية يف �لقطاع. 

و�إن كان كلٌّ من �ل�صلطتني يف �ل�صفة و�لقطاع قد تعر�صتا لنقد موؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان.

غياب  ويف  حما�ص،  مع  �ل�رش�كة  غياب  يف  طليقة  نف�صها  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  وجدت   -

مع  �ملفاو�صات  ويف  �لت�صوية  م�رشوع  يف  حثيث  ب�صكل  فم�صت  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص 

�جلانب �الإ�رش�ئيلي، وبوجود �لرعاية و�لدعم �الأمريكي و�لغربي و�لعربي. 

�إ�رش�ئيلية متو��صلة،  �عتد�ء�ت  عانى قطاع غزة من ح�صار خانق ومتو��صل، ومن   -

�إ�صقاط  بهدف  حما�ص،  على  �لتحري�ص  يف  �ل�صلطة  عنا�رش  بع�ص  لالأ�صف  و�أ�صهم 

حكومتها و�إف�صال جتربتها.

تر�جع  و�إىل  غزة،  قطاع  يف  �الأمني  �لفلتان  ظاهرة  فوت  خمُ �إىل  �حل�صم  عملية  �أدت   -

ن�صبياً  جنحت  حما�ص  �أن  �إىل  ي�صري  ما  وهو  و�لعائلية.  �لف�صائلية  �ل�صد�مات  حدة 

�أن ذلك يرجح مقولة حما�ص حول  و�ل�صيطرة عليها؛ كما  �لظاهرة  �إ�صعاف هذه  يف 

�مل�صوؤولية �لكبرية لتيار �أمني حمدد، حم�صوب على فتح، عن ظاهرة �لفلتان �الأمني. 
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�لفلتان  ظاهرة  قتلى  عدد  فاإن  �الإن�صان،  حلقوق  �مليز�ن  مركز  �إح�صائيات  وح�صب 

�الأمني يف �الأ�صهر �ل�صتة �الأوىل من �صنة 2007 قد بلغ 422 قتيالً و1946 جريحاً، 

�أما �ل�صهور �ل�صتة �الأخرية من �صنة 2007، و�لتي تلت �صيطرة حما�ص على �لقطاع، 

. وعلى �لرغم من 
39ً فاإن عدد �صحايا �لفلتان �الأمني بلغ نحو 60 قتيالً و425 جريحا

�الأوىل من �صنة 2008 مل  �لثالثة  �الأ�صهر  �لقطاع، فاإن  �لتي يعي�صها  �ل�صعبة  �حلالة 

ت�صهد �صقوط قتلى يف �رش�عات بني فتح وحما�ص، وبد� �أن �لو�صع حتت �ل�صيطرة.

كان من �لو��صح �أن قر�ر �حل�صم قد �تخذته حما�ص ب�صكل ميد�ين يف قطاع غزة، ومل   -

يكن قر�ر�ً مركزياً. 

�ملعركة  �أن  ترى  تكن  مل  �الأمنية  �الأجهزة  يف  �لعنا�رش  معظم  �أن  �لو��صح  من  كان   -

�أن هذه  مع حما�ص هي معركتها، و�إمنا معركة تيار معني يف �الأجهزة ويف فتح. ولو 

�ألف عن�رش يف قطاع غزة عدَّت �ملعركة معركتها،  �الأجهزة �لتي تتكون من نحو 55 

لرمبا كان من �ل�صعب جد�ً على حما�ص ح�صم �ملعركة ل�صاحلها. ويوؤكد تقرير �أعده 

�ملكتب �لع�صكري حلركة فتح يف غزة، حول �أ�صباب �النهيار �ل�رشيع لالأجهزة �الأمنية، 

وجود قناعة لدى عدد كبري من منت�صبي �الأجهزة باأنهم كانو� يد�فعون عن م�رشوع 

تيار و�حد متنفذ يف �ل�صلطة وحركة فتح.

3. حك�مة �شالم فيا�س:

�لفل�صطيني  �لرئي�ص  �صعى  2007/6/14؛  يف  غزة  قطاع  على  حما�ص  �صيطرة  بعد 

�ملجل�ص  جتاوز  و�إىل  �لفل�صطينية  �ل�رشعية  من  حما�ص  �إخر�ج  �إىل  عبا�ص  حممود 

باإجر�ء�ته  لي�صتند  م.ت.ف  غطاء  �إىل  فلجاأ  �أع�صائه،  غالبية  متتلك  �لذي  �لت�رشيعي 

�لكبى،  �ل�صوؤون  يف  لل�صلطة  مرجعية  هي  �ملنظمة  �أن  من  �لرغم  على  �إليها؛  �لرئا�صية 

ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  عقدت  �ل�صلطة.  �إطار  �صمن  ت�رشيعية  �أو  تنفيذية  �أد�ة  ولي�صت 

�لتحرير �جتماعاً طارئاً يف 2007/6/14 و�أقرت عدة تو�صيات، و�صعتها حتت ت�رّشف 

عبا�ص: �لرئي�ص 

�إقالة حكومة �إ�صماعيل هنية.  -

�إعالن حالة �لطو�رئ.  -

ت�صكيل حكومة �إنفاذ حالة �لطو�رئ.  -

.
40

�إجر�ء �نتخابات مبكرة  -
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فيا�ص  �صالم  عبا�صمُ  وكلّف 

بت�صكيل حكومة �إنفاذ حالة �لطو�رئ 

فيا�ص  ومتّكن  طو�رئ(،  )حكومة 

ثم   ،2007/6/17 يف  ت�صكيلها  من 

حكومة  �إىل  �صهر  نحو  بعد  حتولت 

�لنظام  �أن  من  بالرغم  �أعمال؛  ت�صيري 

)�لد�صتور(  �لفل�صطيني  �الأ�صا�صي 

�لطو�رئ  حالة  �إعالن  للرئا�صة  يتيح 

فقط، دون �أن يتيح لها ت�صكيل حكومة طو�رئ، كما �أن �لنظام �الأ�صا�صي يحول �حلكومة 

لو  وحتى  �أعمال.  ت�صيري  حكومة  �إىل  هنية(  �إ�صماعيل  )حكومة  �لوقت  ذلك  يف  �لقائمة 

�صلمنا جدالً ب�رشعية حكومة فيا�ص، فاإن �لد�صتور �لفل�صطيني يلزمها بنيل ثقة �ملجل�ص 

�لت�رشيعي وهو ما مل حت�صل عليه مطلقاً. ومن �لناحية �لعملية فقد ر�صي فيا�ص �أن يكون 

�ملحدد �لفاعل و�الأ�صا�ص يف بقائه، من �لناحية �لفل�صطينية، هو تعطيل �ملجل�ص �لت�رشيعي 

وحرمانه من �أد�ء مهامه. وكان من �ملثري لال�صتغر�ب �أن تقوم هذه �حلكومة �لتي يفرت�ص 

�أن متثل �إر�دة �ل�صعب، مبحاربة �جلهة �لتي تعب عن �إر�دة غالبيته و�ملخولة بتمثيله!. 

�القت�صادية  �لقو�نني  �صياغة  باإعادة  فيا�ص  وحكومة  عبا�ص  �لرئي�ص  قام 

�ملعار�صة  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  تغييب  من  م�صتفيدين  و�الأمنية،  و�الجتماعية 

الإجر�ء�تهم. وخالل �لفرتة من حزير�ن/ يونيو 2007 وحتى حزير�ن/ يونيو 2008، 

406 مر��صيم غطت تقريباً كل جو�نب �حلياة  �لرئي�ص عبا�ص وحكومة ر�م �هلل  �أ�صدر 

�لرئا�صة وحكومة ت�صيري  �ملجال التهام  . وقد فتح هذ� 
41

�ل�صيا�صي و�لقانوين و�لنظام 

غزة  يف  باالنقالب  حما�ص  فيه  يتهمون  �لذي  �لوقت  يف  باأنهم  فيا�ص  برئا�صة  �الأعمال 

و�خلروج على �ل�رشعية، فاإنهم �أنف�صهم ينقلبون على �ل�رشعية �لت�رشيعية، ويقومون 

و�جتثاثهم.  مبحاربة ممثليها 

بحجة  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لزكاة  جلان  جميع  حّل  على  فيا�ص  حكومة  �أقدمت  وقد 

�إح�صائية   2008/11/12 يف  حما�ص  و�أ�صدرت   .
42

حما�ص حلركة  مايل  م�صدر  �أنها 

بـ 616 معتقالً �صيا�صياً من �أبنائها لدى �ل�صلطة، وقالت �إن حاالت �العتقال �ل�صيا�صي 

وحتى   2007/6/10 من  �لفرتة  يف  �عتقال،  حالة   2921 بلغت  �ل�صفة  يف  الأفر�دها 

.
43

2008/11/11

ُي�شكِّل حك�مة ط�ارئ • فيا�س 
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فيا�ص مل يكن حملَّ �عرت��ص حما�ص وعدد من ف�صائل �ملعار�صة �لفل�صطينية فقط، 

و�إمنا كان حملَّ �عرت��ص �لكثري من كو�در فتح وقياد�تها، و�لتي كانت حتتج عليه بقوة 

لكنها ت�صطر لل�صكوت على م�ص�ص ب�صبب �إ�رش�ر عبا�ص )و�الإ�رش�ئيليني و�الأمريكان 

عليه(. وخالل دورة �ملجل�ص �لثوري �لـ 25 حلركة فتح )2008/5/26( تعر�ص فيا�ص 

لهجوم عنيف، و�صبهه �لبع�ص ببول بر�ير Paul Bremer �أول حاكم �أمريكي للعر�ق، 

�صكل  وعندما  �لفل�صطينيني.  على  مفرو�صة  �أمريكية  حكومة  حكومته  �آخرون  و�عتب 

فيا�ص حكومته يف 2009/5/19، و�جه معار�صة من كتلة فتح �لبملانية، �لتي �صغط 

لل�صكوت.  عليها عبا�ص 

�لفتحاوية(  �لعنا�رش  من  �لكثري  فيها  )مبا  �لوطنية  �لكو�در  من  �ملئات  فيا�ص  �أحال 

�خلب�ء  �أمام  �ملجال  وفتح  �لتقاعد،  �إىل  �الأمنية  �الأجهزة  يف 

�الأمريكيني وخ�صو�صاً كيث د�يتون ومن بعده مايكل مولر 

يتو�فق  مبا  �الأمنية  �الأجهزة  الإعد�د   ،Michael Muller

عهد  ويف  �ملقاومة.  قوى  ومالحقة  �لت�صوية  و��صتحقاقات 

من  قمته،  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  مع  �الأمني  �لتعاون  و�صل  فيا�ص 

على  و�لقب�ص  �ملقاومة  �صبكات  وك�صف  معلومات،  تبادل 

باالإ�رش�ئيليني،  �الحتكاك  ومنع  �ملظاهر�ت،  وقمع  رجالها، 

و�إعادة �إ�رش�ئيليني دخلو� �إىل مناطق �ل�صلطة.

و�صعت �ل�صلطة حتت قيادة فيا�ص �إىل جتنيد عنا�رش �رشطة على �أ�صا�ص �لوالء، ولي�ص 

باإ�رش�ف  �إعد�دها  جرى  كتائب  عدة  �لنتيجة  وكانت  �لوطنية.  �لروح  على  بال�رشورة 

د�يتون، وكان يتم �حلديث عنها بح�صب جريدة هاآرت�ص Haaretz )ني�صان/ �أبريل 2008( 

وبح�صب  د�يتون”.  “�أبناء  �أنهم  على 

و�صل  فقد  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صادر 

�إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  �لتن�صيق 

درجة  �إىل  م�صبوقة،  غري  م�صتويات 

 2010 �صنة  يف  يعلن  �ل�صاباك  جعلت 

ع�رشين  من  �أكرث  منذ  مرة  الأول 

�ملطلوبني  من  قائمته  خلو  عن  عاماً 

�حلكومة  ك�صفت  وقد  �لفل�صطينيني. 

• مايكل م�لر

الفل�شطينية ال�رشطة  • جتنيد كتائب جديدة من 
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�الإ�رش�ئيلية يف تقريرها �ملقدم �إىل “جلنة �رتباط �لدول �ملانحة” يف بروك�صل، و�لذي نمُ�رش يف 

2011/3/14 �أنه يف �صنة 2010 قامت �أجهزة �الحتالل بـ 2968 عملية م�صرتكة مع قو�ت 

�الأمن �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية، كما عقدت 686 �جتماعاً م�صرتكاً معها.

مما  باأكرث  ت�صخيمه  جرى  فقد  باأد�ئه  فيا�ص  يفخر  �لذي  �القت�صادي  �جلانب  �أما 

�مل�صاعد�ت  و�أ�صري  �حل�صار،  و�أ�صري  �الحتالل،  �أ�صري  يبقى  �قت�صاد  وهو  ي�صتحق. 

�الأجنبية. فقد �رتفع �لناجت �ملحلي �الإجمايل حتت حكومة فيا�ص من نحو 4.6 مليار�ت 

�لناجت  بارتفاع  مقارنة   ،2010-2007 �لفرتة  يف  تقريباً  دوالر  مليار�ت   5.7 �إىل 

�ملحلي �الإ�رش�ئيلي للفرتة نف�صها من 168 مليار�ً �إىل 217 مليار دوالر للفرتة نف�صها. 

من  �رتفع  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من  �لفل�صطيني  �لفرد  ن�صيب  فاإن  �أخرى،  وبعبارة 

�أي ز�د خالل حكم فيا�ص  �إىل 1502 دوالر�ً يف �لفرتة 2010-2007  1298 دوالر�ً 

مببلغ 204 دوالر�ت يف ثالث �صنو�ت مبعدل 68 دوالر�ً �صنوياً؛ بينما ز�د دخل �لفرد 

�أي مبعدل  28500 دوالر  �إىل  23300 دوالر  للفرتة نف�صها من  �ل�صنوي  �الإ�رش�ئيلي 

�خلارجية  �لتجارة  على  “�إ�رش�ئيل”  وتهيمن  �صنوياً.  دوالر   1733 مقد�ره  زيادة 

من  تاأتي  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  و�رد�ت  من   %69 نحو  �إن  �إذ  �لغربية،  �ل�صفة  يف  لل�صلطة 

�لبطالة  �أما  “�إ�رش�ئيل”.  �إىل  تذهب  �صادر�تها  من   %80 من  �أكرث  �أن  كما  “�إ�رش�ئيل”، 
بينمابلغت  �لغربية،  �ل�صفة  يف   %25 نحو  �إىل   2009 �صنة  �أو�خر  يف  ن�صبتها  فو�صلت 

ن�صبة �لفقر %24.

رحمة  حتت  يكون  بحيث  ت�صميمه  مّت  �أنه  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �قت�صاد  م�صكلة  �إن 

�ل�صغط  لي�صبح  �لت�صوية،  عملية  ��صتحقاقات  رحمة  وحتت  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل 

�ل�صلطة  ميز�نية  من   %55-50 نحو  �إن  �ل�صيا�صي.  �البتز�ز  من  نوعاً  �القت�صادي 

تاأتي من م�صاعد�ت �لدول �ملانحة، وحو�يل ثلث �مليز�نية ياأتي من م�صتحقات �ل�رش�ئب 

و�جلهات  “�إ�رش�ئيل”  تاأتي  ذلك  وعند  بتح�صيلها.  “�إ�رش�ئيل”  تقوم  �لتي  �لفل�صطينية 

هذه  ي�صتلم  �لذي  �ل�صخ�ص  وطبيعة  �لنظام  طبيعة  �لفل�صطينيني  على  لتفر�ص  �الأجنبية 

�الأمو�ل، وطريقة �لتعامل معها. وهنا فاإن �الأمر لي�ص مرتبطاً بالكفاءة و�ل�صفافية فقط، 

و�إمنا باالأد�ء �ل�صيا�صي و�الأمني.

حكومة فيا�ص �لتي كانت تقول �إنها تنفق �أكرث من مئة مليون دوالر �صهرياً على قطاع 

�أن مبلغاً �صخماً كان يذهب  غزة، كانت تقدم �صورة منقو�صة عن �حلقيقة. فال�صحيح 

للموظفني �لذين ال يذهبون للعمل، فمنذ �النق�صام �لفل�صطيني و�ل�صلطة يف ر�م �هلل تدفع 
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�لرو�تب ملن يجل�ص يف بيته، وتوقف �لرو�تب عمن يذهب �إىل �لعمل �إال �صمن ��صتثناء�ت 

�ألف موظف )من  حمددة كال�صحة و�لتعليم. فكانت حكومة فيا�ص تنفق على نحو 60 

�أ�صل 78 �ألفاً( �رشط �أن يبقو� يف بيوتهم، وهوؤالء كانو� يح�صلون على 86% من �لرو�تب 

�إىل غزة  �ملر�صلة  �الأمو�ل  فاإن  �آخر،  �لقطاع. ومبعنى  �إىل  �هلل  �ل�صلطة يف ر�م  �لتي حتولها 

و�أوجدت و�صعاً  �ل�صيا�صي؛  �لتوظيف  �ل�صلطة( يف  قيادة  ��صتخدمها فيا�ص )ومن خلفه 

�لتزمو�  �لذين  �أولئك  ومعاقبة  �لعمل،  عن  �مل�صتنكف  �ملتغيب  مكافاأة  نتيجته  كانت  �صاذ�ً 

باأعمالهم وخدمة �صعبهم. 

“�إقامة موؤ�ص�صات  �إىل  �صعى فيا�ص عندما �صكل حكومته �جلديدة يف 2009/5/19، 

مطار  مثل  �صيادية،  م�صاريع  �إقامة  �خلطة  وت�صمنت   .
44

عامني �مل�صتقلة” خالل  �لدولة 

وحت�صني  و�ملياه،  �لطاقة  مو�رد  وتاأمني  �أ�صا�صية،  حتتية  بنية  و�إن�صاء  حديد  و�صكة 

�الإ�صكان و�لتعليم و�لزر�عة، وت�صجيع �ال�صتثمار، وحت�صني �أد�ء �الأجهزة �الأمنية، ف�صالً 

. و�أر�د فيا�ص من خالل تطبيق خطته 
45

عن بناء �مل�صت�صفيات و�لعياد�ت �ل�صحية وغريها

�أن يكون عملياً، باال�صتفادة قدر �الإمكان من �لظروف �ملتاحة، وبال�صعي ل�صناعة �حلقائق 

�ل�صعب  �صمود  تدعم  �الأقل  على  �أو  �لفل�صطينية،  �لدولة  بناء  تدعم  �لتي  �الأر�ص،  على 

�أن  �إ�رش�ئيلي معورِّق ومر�وغ، ويكن  �أنه كان يمُو�جه بطرف  �أر�صه. غري  �لفل�صطيني يف 

يدمر �الإجناز�ت من خالل �إجر�ء�ته �لقا�صية �ملعتادة، ويجعل ما يقوم به فيا�ص �صئيالً 

مقارنة مبا يقوم به �الإ�رش�ئيلي ب�صكل حثيث، من م�صاريع تهويد و��صعة يف �لقد�ص وباقي 

�ل�صفة �لغربية، بينما “ي�صتمتع” بقيام �ل�صلطة بالتز�ماتها يف قمع تيار�ت �ملقاومة، ودون 

�أن متلك هذه �ل�صلطة �أية �أور�ق �صغط حقيقية على �جلانب �الإ�رش�ئيلي.

�أد�ء  يف  �إجناز�تها  ك�صفمُ  كان  فيا�ص،  �صالم  حكومة  عمر  من  �صنو�ت  �أربع  وخالل 

�لوطنية.  �ال�صتحقاقات  �أد�ء  يف  �إجناز�تها  ك�صف  من  �أكب  �الإ�رش�ئيلية،  �ال�صتحقاقات 

�أنه كان هدوء�ً مربوطاً ب�رشب م�رشوع  �أمنياً، غري  وقد وفرت �صيا�صات فيا�ص هدوء�ً 

�ملقاومة، وب�رشب �أحد �أهم عنا�رش قوة �ملجتمع �لفل�صطيني يف وجه �الحتالل، وبالتايل 

كان هدوء�ً يغري �الحتالل مبزيد من �ال�صتمر�ر يف �حتالله.

كما وفرت �صيا�صات فيا�ص حت�صناً �قت�صادياً ن�صبياً، غري �أنه كان يف جوهره مرتبطاً 

بتبعات �لدول �ملانحة ودعمها، دون �أن يحقق عملية تنمية حقيقية، بينما ظّل �الحتالل 

ي�صك بخناق م�صادر �الإنتاج وعمليات �ال�صتري�د و�لت�صدير وحتويل �الأمو�ل، وتابع 

��صتخد�مها كاأدو�ت �بتز�ز �صيا�صي و�قت�صادي لتحقيق مكا�صب جديدة.
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4. احلك�مة املقالة يف غزة:

حممود  �إقالة  بعد  �ل�رشعية  �الأعمال  ت�صيري  حكومة  نف�صها  تعدُّ  هنية  حكومة  ظلّت 

وباقي  فتح  وزر�ء  �ن�صحاب  من  �لرغم  وعلى  �لفل�صطيني.  �لد�صتور  بح�صب  لها  عبا�ص 

�لف�صائل و�مل�صتقلني منها، وبقاء وزر�ء حما�ص فقط، �إال �أنها ��صتمرت يف ت�صيري �الأعمال 

من خالل �لوزر�ء �ملتبقني �ملوجودين يف �لقطاع. ويف �أو�خر حزير�ن/ يونيو 2008 �أ�صدر 

وزير�ً  �لعي�صوي  و�أ�صامة  للرتبية،  وزير�ً  ع�صقول  حممد  بتعيني  قر�ر�ً  هنية  �إ�صماعيل 

لل�صوؤون  وزير�ً  �لكرد  و�أحمد  لالأوقاف،  وزير�ً  �صعر  �أبو  وطالب  و�ملو��صالت،  للنقل 

�لذي   ،
46

للد�خلية للعدل، وثبَّت �صعيد �صيام وزير�ً  �الجتماعية، و�أحمد �صويدح وزير�ً 

��صت�صهد �غتياالً يف �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على �لقطاع فيما بعد. وقد �صعت حكومة هنية 

�أكرث من مرة �إىل تو�صيع ت�صكيلتها �لوز�رية، بالعر�ص على عدد من �لف�صائل �ال�صرت�ك 

فيها، وهو م�صعى ظّل م�صتمر�ً حتى �أو�ئل �صنة 2011 لكنها مل تنجح يف ذلك.

رف باحلكومة �ملقالة( نف�صها ت�صبح  وجدت حكومة ت�صيري �الأعمال يف غزة )�أو ما عمُ

عك�ص �لتيار يف بيئة عربية منق�صمة على نف�صها، وبيئة دولية معادية �أو خما�صمة �أو ال 

�لبقاء يف  �إ�صماعيل هنية يتمثل يف قدرتها على  مبالية. وكان جناح هذه �حلكومة بقيادة 

العي�ش�ي• حممد ع�شق�ل اأب� �شعر• اأ�شامة  • طالب 

الكرد • اأحمد �ش�يدح• اأحمد 
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ظروف تكاد تكون م�صتحيلة. لكن �لقدرة على �لبقاء دفعت فاتورتها ح�صار�ً خانقاً الأكرث 

من مليون ون�صف �ملليون فل�صطيني، ودمار�ً يف �لبنية �لتحتية، و�ن�صغاالً بتوفري �لوقود 

ولقمة �خلبز وحبة �لدو�ء. غري �أنها مل تكن متلك خيار�ت كثرية، فقد كان �صقوطها يعني 

بالن�صبة لها �لعودة للفلتان �الأمني، و�جتثاث حما�ص وبرنامج �ملقاومة من �لقطاع، وك�رش 

�إر�دة �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لتغيري، وعودة بر�مج �أو�صلو وخريطة �لطريق و�أنابولي�ص 

�إذ�  و�أنها  �لعناء،  ي�صتحق  �صمودها  �أن  ور�أت  و��صتحقاقاتها.  ومفا�صدها  �صلبياتها  بكل 

ها بني “�خلبز و�لكر�مة”، فاإنها �صتختار �لكر�مة. جبت على خو�ص معركة تمُخريرِّ
مُ
�أ

على  �حل�صار  �أدى  ولقد 

يف  كارثية  �آثار  �إىل  غزة  قطاع 

قيام  مع  خا�صة  �القت�صاد، 

�الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  �صلطات 

�خلا�ص  �جلمركي  �لرمز  باإلغاء 

مما   ،2007/6/21 يف  بالقطاع 

يعني �إنهاء �لتعامالت �لتجارية 

و�لعالمات  �لوكاالت  وكافة 

�لتجارية مب�صتوردي وم�صدري 

غزة  قطاع  عانى  وقد  �لقطاع. 

من �إغالق 95% من �ملن�صاآت �ل�صناعية، �أي ما يقارب 3700 م�صنع من �أ�صل 3900؛ 

عدم  نتيجة  دوالر  مليون   370 بقيمة  حتتية  وبنية  بناء  م�صاريع  تنفيذ  تعليق  مّت  كما 

تو�فر مو�د �لبناء. وتدهور �لقطاع �ل�صحي ب�صبب �لنق�ص �حلاد يف �الأدوية و�مل�صتلزمات 

�ألف عامل كانو� يعملون يف �لقطاع �خلا�ص؛  �أكرث من 75  و�ملعد�ت �لطبية؛ ومّت ت�رشيح 

وتاأثر  �لتجاري؛  �لنقل  قطاع  من   %90 حو�يل  تعطيل  ومّت  �لزر�عي؛  �لت�صدير  وتوقف 

ن�صبة  وو�صلت   .
47

و�ملطبوعات و�لقرطا�صية  �لكتب  يف  �لنق�ص  ب�صبب  �لتعليمي  �لقطاع 

وكان   .
48%60 �إىل  �لبطالة  معدالت  و�رتفعت   ،%80 من  �أكرث  �إىل  غزة  قطاع  يف  �لفقر 

هناك نحو 60% من �صكان �لقطاع ال تتوفر لهم �الإمد�د�ت �ملائية �لكافية، وتقت�رش �ملياه 

�أكرث من %80  �أن  . كما 
49

�ل�صاحلة لل�رشب يف حدود 10% فقط من جملة �الحتياجات

وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  وكالة  م�صاعد�ت  على  يعتمدون  �لقطاع  يف  �لالجئني  من 

�لالجئني �لفل�صطينيني يف �ل�رشق �الأدنى )�الأونرو�(. 

• من معاناة احل�شار على غزة
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وقد متكنت حكومة هنية من �إحكام �صيطرتها 

و�حل�صار  �الجتياحات  وف�صلت  �لقطاع،  على 

على  وحافظت  �إ�صقاطها.  يف  �الأمني  و�لفلتان 

وجه  يف  �لقطاع  �أبناء  بني  بها  باأ�ص  ال  �صعبية 

�لتي  فتح  حركة  من  خ�صو�صاً  قوية،  معار�صة 

على  �الأنفاق  ومثلت  �صفوفها.  ترتيب  �أعادت 

�إىل  نفقاً   24 من  ز�دت  �لتي  �مل�رشية،  �حلدود 

بع�ص  لتوفري  جزئياً  حالً  نفق،   500 من  �أكرث 

نحو  غطت  حيث  �ل�رشورية،  �الحتياجات 

“و�رد�ت” �لقطاع. وتابعت �حلكومة  50% من 

نقل  و��صتمر  �ملقاومة،  حلركات  غطاء  توفري 

و“تهريب” �الأ�صلحة �إىل �لقطاع وت�صنيع ما يكن ت�صنيعه. غري �أن �ملربع �لذي وجدت 

�حلكومة نف�صها فيه جعل فعل حما�ص وفعل تيار �ملقاومة فعالً دفاعياً يف جوهره، كما �أن 

�الأد�ء �حلكومي �رتبط ب�صبط �الأمن وتوفري �الحتياجات �ل�رشورية ومكافحة �لف�صاد، 

دون �أن تتاح له ظروف �لقيام باأية عملية تنموية �أو تطوير �قت�صادي، ف�صالً عن تاأجيل 

�لعديد من �جلو�نب �ملرتبطة بب�مج �الأ�صلمة، وتطبيق �ل�رشيعة �لتي يتبناها فكر حما�ص.

وعلى �لرغم من �أن �صيا�صة �لرئا�صة و�حلكومة يف ر�م �هلل مع �لوظائف �لعمومية �أدت 

�إىل �إ�صعاف قطاع �لعمل �حلكومي يف قطاع غزة، �إال �أنه يظهر �أن حكومة هنية متكنت من 

�لتكيف مع �لو�صع، فا�صتطاعت توفري �لرو�تب الأكرث من 18 �ألف موظف ممن يعملون 

�الأجهزة  منت�صبي  عدد  مثالً  فبلغ  للوظائف،  حاجتها  من  �الأدنى  �حلّد  وغطت   ،
50

معها

خطها  يوؤيد  مبن  �ل�صو�غر  من  �لعديد  ومالأت   .
51ً �ألفا  56 كان  �أن  بعد   13600 �الأمنية 

�ل�صيا�صي �أو يتو�فق مع برناجمها، �أو يتقبل �لعمل يف ظّل �لو�صع �لقائم يف �لقطاع، كما 

��صتعانت بكتائب �لق�صام ل�صبط �الأمن عند �حلاجة. وهو ما فتح �ملجال التهامها و�تهام 

حما�ص بتنفيع من يوؤيدهما، و�إعطاء �لعمل �حلكومي يف �لقطاع وجهاً حزبياً.

وقد جنحت حكومة هنية يف تفكيك �ملربعات �الأمنية لعدد من �لعائالت �لقوية و�ملتنفذة 

�ل�صاطئ، وعائلة حلّ�ص يف  �لقطاع كما حدث مع عائلة بكر يف 2007/6/13 يف خميم  يف 

2008/8/2، يف حي �ل�صجاعية، وعائلة دغم�ص يف 2008/9/15 يف حي �ل�صبة و�صط 

االأنفاق على احلدود امل�رشية • اأحد 
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�إ�رش�ب و��صع  . ومتكنت حكومة هنية يف نهاية �صيف 2008 من جتاوز 
52

مدينة غزة

قام به �ملدر�صون و�الأطباء يف �لقطاع، ونفذته حركة فتح وموؤيدوها، ف�صالً عمن يتبنى 

�أن�صار  “جند  تنظيم  �صد   ،2009/8/15 يف  �أمنية  عملية  نظمت  كما  �ملطلبية.  ق�صاياهم 

زعيم  بينهم  من  قتيالً،   28 �صقوط  عن  �أ�صفرت  و�لتي  غزة،  قطاع  جنوب  رفح  �هلل” يف 

�لتنظيم �ل�صيخ عبد �للطيف مو�صى، ونحو 130 جريحاً، بمُعيد �إعالن زعيم �لتنظيم عن 

. وبذلك تكون حكومة هنية قد �أحكمت �صيطرتها على �لقطاع، 
�إقامة “�إمارة �إ�صالمية”53

وهو ما �أو�صل �لكثري من معار�صيها �إىل ��صتنتاج �صعوبة، �إن مل يكن ��صتحالة، �إ�صقاطها 

�أو تغيريها من �لد�خل.

�صمدت حكومة هنية يف مو�جهة �حلرب �الإ�رش�ئيلية على قطاع غزة )2008/12/27-

�لهجوم  �إف�صال  من  حما�ص  تقودها  �لتي  �ملقاومة  تيار�ت  مع  ومتكنت   ،)2009/1/18

�الإ�رش�ئيلي، و�إجبار �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية على �الن�صحاب �لكامل من �لقطاع. و��صتطاعت 

��صتيعاب �صدمة �حلرب ب�رشعة، وتابعت �إد�رتها و�صيطرتها على �الأو�صاع يف �لقطاع، 

�أو �لفلتان �الأمني �لذي كان ير�هن عليه �لبع�ص. وقد مثَّل �صمود  ومل حتدث �لفو�صى 

�ملمُقالة وحلما�ص،  للحكومة  و�إعالمية كبرية  �ملقاومة وب�صالتها ر�فعة �صعبية و�صيا�صية 

ل ذلك د�فعاً للم�صي يف  و�أوجد حالة من �الإحباط لدى �أعد�ء حما�ص وخ�صومها. وقد �صكَّ

�حلو�ر �لوطني لتحقيق �مل�صاحلة �لفل�صطينية.

�ملباين  �أ�صاب قطاع غزة نتيجة �حلرب عليه كبري�ً، حيث بلغ عدد  �لذي  �لدمار  كان 

ر ب�صكل جزئي �أكرث من 16 �ألف مبنى، وقد  �ملدمرة ب�صكل كلي 5350 مبنى، بينما دمُمرِّ

�صمل �لتدمري �أغلب مقر�ت �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ص�صات �لر�صمية و�الأمنية. غري �أن حكومة هنية 

كلفة  �ملمُقالة  �حلكومة  قدرت  بديلة.  مقار  يف  �حلرب  بعد  مبا�رشة  خدماتها  تقدمي  تابعت 

�إعادة �إعمار ما دمره �الحتالل بنحو مليارين و215 مليون دوالر، ومت�صكت باالإ�رش�ف 

 .
54

�الإعمار على  �هلل  ر�م  يف  فيا�ص  حلكومة  مبا�رش  �إ�رش�ف  �أي  ورف�صت  �الإعمار،  على 

لكنها مل متانع �أن تقوم �جلهات �ملانحة بتنفيذ عملية �الإعمار بنف�صها �أو من خالل �جلهات 

�أنها هي  �لرغم من  للحكومة، على  ي�صفع  كله مل  �أن ذلك  بها. غري  تثق  �لتي  و�ل�رشكات 

�لتي تدير كافة �الأمور على �الأر�ص. و�أ�رّشت �جلهات �ملانحة على �لتعامل مع �لرئي�ص 

عبا�ص وحكومة فيا�ص، كما ر�عت �ل�رشوط و�العتبار�ت �الإ�رش�ئيلية؛ وهو ما عنى عملياً 

��صتمر�ر �حل�صار و�لدمار، وعدم �لقدرة على �إي�صال �مل�صاعد�ت وتنفيذ �مل�صاريع.
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5. منظمة التحرير الفل�شطينية:

على �لرغم من �أن منظمة �لتحرير هي �لتي �أن�صاأت �ل�صلطة �لفل�صطينية و�أعطتها �لغطاء 

باالنزو�ء و�لرت�جع،  �أخذت م.ت.ف  بينما  بالت�صخم،  �أخذت  �ل�صلطة  �أن  �إال  و�ل�رشعية؛ 

�الإنعا�ص”  “غرفة  �ملنظمة يف  �ل�صلطة. وو�صعت  �أدو�ت  �أد�ة من  �لزمن وكاأنها  لتبدو مع 

عند  لها  �لعودة  “ختماً” تتّم  لتكون  حمتو�ها،  من  موؤ�ص�صاتها  فرغت 
مُ
و�أ مرِّ�صت  همُ �أن  بعد 

�ملفرت�صة  �لقانونية  �ملدة  �نتهاء  من  �لرغم  وعلى  قر�ر.  لتمرير  �أو  غطاء  لتوفري  �حلاجة 

للمجل�ص �لوطني �لفل�صطيني وللجنة �لتنفيذية و�ملجل�ص �ملركزي منذ �صنة 1999، فقد 

منهما  ��صتفادت  حيث  باالنعقاد،  �ملركزي  �ملجل�ص  وكذلك  �لتنفيذية،  �للجنة  ��صتمرت 

�لقانوين  موقفها  �رشعية  دعم  يف  وفتح(  �ل�صلطة  قيادة  نف�صها  )وهي  �ملنظمة  قيادة 

و�ل�صيا�صي، خ�صو�صاً يف دعم حكومتها يف ر�م �هلل، ويف مو�جهة حما�ص وحكومتها يف 

غزة. وكان �صعيها لل�صيطرة على عدد من �مللفات، يف �إطار �رش�ع �ل�صالحيات، بعد فوز 

حما�ص يف �النتخابات �صنة 2006، و�صعيها �إىل �إخر�ج حركة حما�ص من �إطار “�ل�رشعية 

�لفل�صطينية”، بعد �صيطرة حما�ص على قطاع غزة �صنة 2007، قد ��صتوجب بالن�صبة �إليها 

�رشورة جتاهل �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني وجتاوزه، ب�صبب متتع حما�ص باالأغلبية 

�ل�رشعية على  �ل�صلطة من مرجعية ت�صفي �صفة  بّد لرئا�صة  �ملطلقة الأع�صائه. وكان ال 

�لتنفيذية  �للجنة  )وحتديد�ً  موؤ�ص�صاتها  �أ�صبحت  وفجاأة  م.ت.ف.  �إىل  فلجاأت  قر�ر�تها، 

�ليومية،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صوؤون  يف  وتقرر  وتبحث  جتتمع  �ملركزي(،  و�ملجل�ص 

بالرغم من خمالفة ذلك للنظام �الأ�صا�صي لل�صلطة، �إذ �إن �ملنظمة هي ح�صب ما هو متفق 

عليه، مرجعية لل�صلطة يف �ل�صوؤون �لكبى، ولي�صت �أد�ة تنفيذية �أو ت�رشيعية �صمن �إطار 

ومنتهية  �ل�رشعية  منقو�صة  ملوؤ�ص�صات  �النتقائي  �لتفعيل  من  نوعاً  هذ�  وكان  �ل�صلطة. 

ت�صكيلها  �إعادة  تنتظر  �لفل�صطينية  �لقوى  بني  �صابقة  �تفاقات  ح�صب  وهي  �ل�صالحية، 

و�نتخابها.

�صنة  �ملنظمة  تاأ�صي�ص  منذ  دورة  ع�رشين  عقد  قد  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  وكان 

1964 وحتى �صنة 1991، بخالف �لنظام �الأ�صا�صي �لذي ين�ّص على �نعقاد دورة و�حدة 

�صنوياً. ومل تنعقد يف �ل�صنو�ت �لع�رشين �لتالية )حتى �صنة 2011( �صوى دورة و�حدة!! 

�أو�صلو  �تفاقية  منذ  )خ�صو�صاً  و�لرقابي  �لت�رشيعي  دوره  فعلياً  َفَقد  �ملجل�ص  �أن  �أي 

ثم  �لفل�صطيني.  �لوطني  �لقر�ر  �صناعة  عن  وتهمي�صه  عزله  وجرى   ،)1993 �صنة 

�ل�صغوط  حتت  �إال  تنعقد  مل   ،1996 �أبريل  ني�صان/  يف  قدت  عمُ �لتي  �لدورة  تلك  �إن 
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�الأمريكية – �الإ�رش�ئيلية الإلغاء بنود �مليثاق �لوطني �ملعادية لـ“�إ�رش�ئيل” و�ل�صهيونية. 

وهي دورة قام يا�رش عرفات باإ�صافة �أكرث من 450 ��صماً جديد�ً لها، بحيث �أ�صبح عدد 

�الأع�صاء �لذين جرى �عتمادهم حل�صور جل�صة �إلغاء �مليثاق �أكرث من 850 ع�صو�ً دون 

علم رئي�ص �ملجل�ص �صليم �لزعنون، ودون �أخذ مو�فقته، �أو دون �إحالة �الأ�صماء �جلديدة 

.
55

على جلان �ملجل�ص �لوطني

�ل�صعب  �لتي يتم بها �ختيار ممثلي  �أن يت�صاءل عن حقيقة �لطريقة  �إن من حّق �ملرء 

�لفل�صطيني يف �ملجل�ص؟ وملاذ� ما يز�ل مقت�رش�ً على جزء من �ل�صعب �لفل�صطيني، بينما يتم 

��صتبعاد �أو تهمي�ص قطاع و��صع من �ل�صعب �لفل�صطيني، وخ�صو�صاً من موؤيدي �لتيار 

�الإ�صالمي كحما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي؟ وعن �ل�صبب يف ت�صكيل جمل�ص وطني فل�صطيني 

يزيد عدد �أع�صائه عن عدد �أع�صاء �ملجل�ص �لوطني لل�صني، �أو جمل�ص �لنو�ب �لهندي، �أو 

�لكوجنر�ص �الأمريكي..؟!! يف �لوقت �لذي يكون فيه يف �أم�ص �حلاجة �إىل �لفاعلية و�ملرونة 

و�لقدرة على �الجتماع و�رشعة �تخاذ �لقر�ر.

كان من �لو��صح �أن تفعيل م.ت.ف تفعيالً حقيقياً، و�إعادة بناء موؤ�ص�صاتها، مرتبط 

مبلف �الإ�صالح �لفل�صطيني �ل�صامل، و�إعادة ترتيب �لبيت �لفل�صطيني، وهو �أمٌر ما كان 

ليتّم دون حو�ر بني فتح وحما�ص وبقية �لف�صائل، ودون �لو�صول �إىل تو�فق وبرنامج 

�أنه كان نقطة جوهرية  �إ�صالح �ملنظمة، على �لرغم من  وطني م�صرتك. وقد تعرث ملف 

�أطر�ف فل�صطينية  �آذ�ر/ مار�ص 2005، ب�صبب وجود خماوف لدى  �لقاهرة يف  يف �تفاق 

وعربية ودولية من �إمكانية هيمنة حما�ص على �ملنظمة، بعد �أن فازت يف �نتخابات �ملجل�ص 

�لرغم من ت�صمني  �أو�ئل �صنة 2006. وعلى  �ل�صفة و�لقطاع  �لفل�صطيني يف  �لت�رشيعي 

وثيقة �لوفاق �لوطني �صنة 2006، و�تفاق مكة �صنة 2007، مو�د متعلقة بتفعيل �ملنظمة 

و�إ�صالحها، �إال �أنه مل توؤخذ �أية خطو�ت جادة يف هذ� �الإطار. وبالتاأكيد، فاإن �رش�ع فتح 

وحما�ص على �ل�رشعية �صنة 2007 كان �صبباً يف تعّطل عملية �الإ�صالح، لكنه ال ينبغي 

مرتبطة  �أ�صا�صية  ظاهرة  كان  وتهمي�صها  �ملنظمة  فاإ�صعاف  ذلك؛  على  كله  �للوم  و�صع 

مب�صار �لت�صوية و�تفاق �أو�صلو، ومرتبطة بطريقة �لقيادة �لفل�صطينية يف �لقيادة �لفردية 

و�لبعد عن �لعمل �ملوؤ�ص�صي. 

عدد  يكون  �أن  على  �إجماع  و�صبه  فل�صطيني  تو�فق  هناك  كان   2005 �صنة  وخالل 

�أع�صاء �ملجل�ص �لوطني يف حدود 300 ع�صو بحيث يكون ن�صفهم من �ل�صفة و�لقطاع 

�لتيار  �أن فوز حما�ص باأغلبية كبرية �صدم  �ل�صتات )�خلارج(. غري  �لثاين من  و�لن�صف 
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جعل  ما  وهو  فتح(؛  )تيار  �لوطني  �ملجل�ص  على  وي�صيطر  م.ت.ف  يقود  �لذي  �لرئي�ص 

�لزعنون يمُقدم على ت�رشيحات غريبة ومفاجئة، وخمالفة متاماً ملا �صبق �أن �أعلنه بنف�صه. 

فقد تر�أ�ص يف 2006/2/4 �جتماعاً مب�صاركة �أكرث من مئة �صخ�صية من �أع�صاء �ملجل�ص 

�لوطني وكو�در حركة فتح يف �الأردن، و�صدد �لزعنون �أنه “�صيد�فع عن كل ع�صو فيه، 

من  �لعدد، وال  حيث  ال من  كان،  �صبب  باأع�صائه الأي  �مل�ص  ظرف  �أي  حتت  ي�صمح  ولن 

حيث �لرتكيبة”. وقال: “�صنحافظ على �ملجل�ص �لوطني كما هو عليه �الآن، و�صوف �أد�فع 

�أعمال  �فتتاح  يف  �لزعنون  و�رّشح   .
ج�صدي”56 يف  دم  قطرة  �آخر  حتى  “�لوطني”  عن 

�لـ 132  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أع�صاء  �أن  �لفل�صطيني يف 2006/2/16  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

�صيتّم �إ�صافتهم �إىل �أع�صاء �ملجل�ص �لوطني �لبالغ 783 ع�صو�ً!! وهي خطوة �أقل ما يقال 

فيها �أنها تف�صد �أجو�ء �نطالقة حقيقية نحو �إ�صالح م.ت.ف وموؤ�ص�صاتها. وهو ما يعني 

�أن �الأع�صاء �ملنتخبني �صي�صيعون يف بحر �الأع�صاء �ملعينني!!.

يف  حقيقية  �إ�صالحات  �إحد�ث  دون  ولكن  م.ت.ف،  يف  نفوذه  تقوية  �إىل  عبا�ص  �صعى 

بنيتها وموؤ�ص�صاتها. فاأ�صدر قر�ر�ً يف 2006/11/9 بتعيني �أحد �ملقربني منه، يا�رش عبد 

ربه، �أميناً ل�رش �للجنة �لتنفيذية، وقرر يف 2006/12/18 �إغالق مقر �لد�ئرة �ل�صيا�صية 

للمنظمة يف عّمان، وهو ما �عتب �رشبة لغريه فاروق �لقدومي رئي�ص �لد�ئرة �ل�صيا�صية، 

يف  د�ئرته  مقر  على  �الإ�رش�ف  يف  بذلك  عمله  �نح�رش  �لذي  �لتاريخيني،  فتح  قادة  و�أحد 

�لذي يحتاجه  �لرئي�ص عبا�ص �لغطاء  �لتنفيذية  تون�ص. و�أعطى �ملجل�ص �ملركزي و�للجنة 

حالة  �إنفاذ  حكومة  ت�صكيل  يف  و�لد�صتورية(  �لقانونية  �صحته  مدى  عن  �لنظر  )بغ�ص 

�لطو�رئ يف ر�م �هلل، ويف حتويلها �إىل حكومة ت�صيري �أعمال، ويف نزع �ل�رشعية عن حكومة 

�إ�صماعيل هنية، ويف جمموعة كبرية من �ملر��صيم و�الإجر�ء�ت �ملرتبطة مبحاربة و�جتثاث 

�لدعوة النتخابات رئا�صية  �لغربية، ويف  �ل�صفة  �ملقاومة وموؤ�ص�صاتها يف  حما�ص وقوى 

وت�رشيعية مبكرة، ويف دعم م�صار �لت�صوية 

�نتخابه  ويف  �لتفاو�صية،  و�لعملية  �ل�صلمية 

 ،2008/11/23 يف  فل�صطني  لدولة  رئي�صاً 

ويف متديد فرتة واليته �لرئا�صية �لتي �نتهت 

يف 2009/1/9.

�لقاهرة  حو�ر  نتائج  عبا�ص  ينتظر  ومل 

يف  ف�صعى  حما�ص،  مع  يجري  كان  �لذي 

افتتاح االجتماع  • عبا�س والزعن�ن خالل 
الطارئ للمجل�س ال�طني 2009
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عمره  �نتهى  )�لذي  �لفل�صطيني  �لوطني  للمجل�ص  طارئة  جل�صة  عقد  �إىل   2009 �صيف 

�الفرت��صي( يف 2009/8/25 يف مقر �لرئا�صة بر�م �هلل النتخاب �صتة �أع�صاء يف �للجنة 

�أن  بعد  �ملتوفني،  �أع�صائها  من  �صتة  مكان  يحلّون  �لتنفيذية، 

�ملجل�ص  و�نعقد  �لن�صاب.  �كتمال  عدم  م�صكلة  �للجنة  و�جهت 

ع�صو،   700 عن  يزيد  ما  �أ�صل  من  ع�صو�ً   325 بح�صور 

على  �لتو�فق  ومّت   .1996 جمل�ص  ع�صوية  يف  م�صجلني 

�نتخاب �أربعة �أع�صاء بالتزكية هم �صائب عريقات عن حركة 

وحنا  �ل�صعبي،  �لن�صال  جبهة  عن  جمدالين  و�أحمد  فتح، 

عمرية عن حزب �ل�صعب، و�صالح ر�أفت عن فد�. �أما �ملقعد�ن 

ع�رش�وي  وحنان  فتح،  من  قريع  �أحمد  فيهما  ففاز  �لباقيان 

�صتقلة(. )ممُ

�لتي  �حلرية  حول  �هلل  ر�م  يف  �ملجل�ص  �نعقاد  �أثار  وقد 

متثيل  على  قدرته  مدى  وحول  �الحتالل،  حتت  بها  يتمتع 

�ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل و�خلارج، ف�صالً عن �مل�صكالت 

و�أثريت  �أع�صائه.  و�صالحيات  �صالحياته  بانتهاء  �ملرتبطة 

�للجنة  يف  ربه  عبد  يا�رش  وجود  م�صاألة  �أخرى  جهة  من 

عدة  منذ  منه  ��صتقال  �لذي  فد�،  حلزب  ممثالً  �لتنفيذية 

ممثالً  ر�أفت  �صالح  دخل  بينما  له،  ممثالً  يعد  ومل  �صنو�ت، 

جديد�ً له. مع �لعلم �أن هذ� �لف�صيل مع ف�صيلني �آخرين حتالفا 

معه )�لديوقر�طية وحزب �ل�صعب( مل ي�صتطيعو� �حل�صول 

جمتمعني على �أكرث من مقعدين يف �ملجل�ص �لت�رشيعي؛ ولكن 

�حت�صب  ما  �إذ�  �لتنفيذية،  �للجنة  يف  مقاعد  �أربعة  لهم  �أ�صبح 

 .
57

عبد ربه من بينهم

)�لورقة  �لوطنية  �مل�صاحلة  ورقة  فاإن  �أخرى،  جهة  ومن 

فتح  بني  �لقاهرة  يف  بتوقيعها  �الحتفال  مّت  �لتي  �مل�رشية( 

توؤكد   ،2011/5/3 يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  وباقي  وحما�ص 

على تفعيل م.ت.ف وتطويرها، وعلى ت�صكيل جمل�ص وطني 

• �شائب عريقات

راأفت • �شالح 

• اأحمد جمدالين

• حنا عمرية
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جديد، ي�صمن متثيالً و��صعاً يف �لد�خل و�خلارج. كما جرى �لتو�فق على �أن تتم �نتخابات 

�ملجل�ص بالتز�من مع �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي يف �ل�صفة و�لقطاع.

6. م�شار امل�شاحلة ال�طنية:

�أزمة �صيا�صية  ٍ�ل�صلطَة يف  �أدخل ت�صاعدمُ نفوذ ِحما�ص  منذ �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى، 

جتاذب  حالة  يف  نف�صها  �ل�صلطة  ووجدت  �ملتعددة.  �الأخرى  �أزماتها  �إىل  ت�صاف  جديدة، 

�النتفا�صة  �ملطالِبة بوقف  �الأوروبية  �الأمريكية  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صغوط  هائل بني مطرقة 

بتبني  �ملطالبة  و�لوطنية  �الإ�صالمية  �ملقاومة  �صند�ن  وبني  �لتنازالت،  من  �ملزيد  وتقدمي 

برنامج وطني على �أ�صا�ص ت�صعيد �النتفا�صة الإجبار �لكيان �الإ�رش�ئيلي على �الن�صحاب. 

على  وفاعلة  حا�صمة  قر�ر�ت  �تخاذ  على  قادرة  غري  �ل�صلطة  �أن  �لو��صح  من  كان 

�أكرث  جّرب  قد  عرفات  وكان  حما�ص.  وخ�صو�صاً  �ملقاوم  للتيار  �لرجوع  دون  �الأر�ص، 

من مّرة �إعالن توقف �النتفا�صة، لكنها كانت ت�صتمر وتت�صع، مما �أفقده و�أفقد �ل�صلطة 

�لكثري من �لهيبة. و�عرت�فاً بهذ� �لو�قع، �جتهت �الأنظار �إىل �لدعوة �إىل حو�ر فل�صطيني - 

فل�صطيني كان جوهره بالن�صبة لل�صلطة وم�رش )�لتي دخلت بقوة على هذ� �خلط( �إيقاف 

��صتفادت  “�إ�رش�ئيل”. وقد  �ملفاو�صات مع  �إعالن هدنة، �صعياً ال�صتمر�ر  �أو  �النتفا�صة 

م�رش من حجمها �لعربي �لكبري وعالقاتها �ملتميزة مع �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل” و�أمريكا، 

فانعقدت  �حلو�ر�ت،  لهذه  �لدعوة  يف  �لفل�صطينية،  �ملعار�صة  على  �نفتاحها  عن  ف�صالً 

و�نعقدت  وحما�ص،  فتح  بني   2002/11/13-10 يف  �ملفاو�صات  هذه  �أهم  �لقاهرة  يف 

 .2003/12/7-4 ويف   ،2003/1/28-24 يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  كافة  مب�صاركة 

ورمبا �أ�صهمت هذه �حلو�ر�ت يف تقريب وجهات �لنظر، ولكن �ل�صلطة ف�صلت يف �حل�صول 

��صتمرت  لكنها  �أ�صهر،  ثالثة  ملدة  �لف�صائل  �أعلنتها  �لتي  �لهدنة  �صوى  تريد  ما  على 

52 يوماً فقط )2003/8/21-6/29(.

للتهدئة، ولرتتيب  �أجو�ء جديدة متيل  �لفل�صطينيون يف  �أو�ئل �صنة 2005 دخل  ويف 

�لبيت �لفل�صطيني، فعقدت �لف�صائل �لفل�صطينية يف �لفرتة 15-2005/3/17 مباحثات 

مكثفة �نتهت بـ“�تفاق �لقاهرة”، �لذي �أكد على �لثو�بت �لفل�صطينية، مبا يف ذلك �إقامة دولة 

فل�صطينية عا�صمتها �لقد�ص، وعلى حّق �لعودة، و�أعلن عن فرتة تهدئة ت�صتمر حتى نهاية 

على  �التفاق  ومّت  �الأ�رشى،  �رش�ح  و�إطالق  العتد�ء�تها  “�إ�رش�ئيل”  وقف  �رشط  �لعام، 
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�إجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية، و��صتمر�ر عملية �الإ�صالح يف �أجهزة �ل�صلطة، 

وعلى �إعادة تنظيم م.ت.ف وفق �أ�ص�ص يتم �لرت��صي عليها، وبحيث ت�صم كافة �لف�صائل 

�لفل�صطينية.

�صفافة  �أجو�ء  يف  عام  ب�صكل  �لفل�صطينية  و�لت�رشيعية  �لبلدية  �النتخابات  جرت  وقد 

�أن  غري  �لفل�صطينية.  �ل�صاحة  على  �لقوى  مو�زين  كبري  حّد  �إىل  عك�صت  وديوقر�طية، 

�ل�صلوك �لعام لقيادة �ملنظمة )وهي نف�صها قيادة �ل�صلطة وقيادة فتح( متثّل يف �أنها بالرغم 

من رغبتها يف �إ�رش�ك كافة �لقوى �لفل�صطينية يف �ملوؤ�ص�صات �لت�رشيعية و�لتنفيذية، �إال �أنها 

كانت تريد �أي�صاً �ال�صتمر�ر يف �ال�صتحو�ذ على �لقيادة وعلى عملية �صناعة �لقر�ر، ويف 

�لهيمنة على �ملوؤ�ص�صات وخ�صو�صاً �ل�صيا�صية و�الأمنية. كما كانت يف كثري من �الأحيان 

تريد �أن تنفذ من �تفاقياتها، مع �لف�صائل �لفل�صطينية، ما تريد، وبال�صكل �لذي تريد. فبعد 

�تفاق �لقاهرة مل تقم باأي �صيء ذي بال يتعلق باإعادة تنظيم م.ت.ف، وعندما وجدت �أن 

�جتاه �النتخابات �لبلدية ال يخدمها كثري�ً عطلت �إجر�ء �النتخابات يف �خلليل وغزة. �أما 

من  مبجموعة  قامت  فقد  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  حما�ص  بفوز  فوجئت  عندما 

�إليها، ��صتهدفت م�صادرة عدد من �ل�صالحيات �ملهمة  �الإجر�ء�ت، �لتي �صبقت �الإ�صارة 

�إف�صال  بغر�ص  عملها،  وعرقلة  �لفل�صطينية،  و�حلكومة  �لت�رشيعي  للمجل�ص  و�حليوية 

حما�ص و�إ�صقاط حكومتها، و�ل�صعي باأ�رشع ما يكن لعمل �نتخابات ت�رشيعية جديدة، 

حتاول من خاللها فتح �صمان فوزها فيها. وباخت�صار فاإن قيادة فتح، بعد نحو �أربعني 

عاماً يف �النفر�د بالقيادة، مل تكن متعودة وال ر�غبة يف تد�ول حقيقي لل�صلطة، خ�صو�صاً 

حالة  يف  كما  و�أولوياته،  �لعمل  ��صرت�تيجيات  ويف  �الأيديولوجيا  يف  تخالفها  �أطر�ف  مع 

�لتيار �الإ�صالمي.

وم�صارين  خمتلفتني  روؤيتني  �أمام  ز�ل  وما  �لفل�صطيني  �لد�خلي  �لو�صع  كان 

�إد�رة �ل�رش�ع مع  �لوطني وثو�بته، وطريقة  �لعمل  �أولويات  �لتعامل مع  متعار�صني يف 

و�لدولية.  �لعربية  �ل�رشعيات  مع  �لتكيّف  ويف  و�لت�صوية،  �ملقاومة  وم�صاري  �الحتالل، 

ولذلك، فمن �لظلم تب�صيط �الختالف بني فتح وحما�ص، وبني حكومتي ر�م �هلل وغزة، يف 

كونه جمرد �رش�ع على �ل�صلطة. فال يكن تف�صري �صمود حما�ص يف وجه �حل�صار، ويف 

وجه �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على �لقطاع، و�إغالق موؤ�ص�صاتها، و�صجن ممثليها يف �ملجل�ص 

�لت�رشيعي، ومطاردة �أن�صارها يف �ل�صفة... مبجرد �لرغبة بو�صع �أف�صل يف حكم �ل�صلطة. 
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كما ال يكن فهم �إ�رش�ر فتح على �عرت�ف حما�ص باالتفاقات �لتي وقعتها م.ت.ف، و�أن 

تت�صكل حكومة يلتزم برناجمها �ل�صيا�صي ببنامج �ملنظمة و�رشوط �لرباعية؛ �إال دفعاً 

بـ“�إ�رش�ئيل”، و�لتنازل عن معظم فل�صطني  باجتاه برنامج �صيا�صي يت�صمن �العرت�ف 

�لتاريخية �ملحتلة �صنة 1948، ووقف �لعمل �ملقاوم. ولذلك عانى �حلو�ر �لفل�صطيني من 

ثالث �أزمات �أ�صا�صية:

�لفل�صطيني، مبا يف ذلك ثو�بته و�أولوياته، وطرق  �لعمل �لوطني  �أزمة حتديد م�صار   -

�أيديولوجي  م�صار  بني  �صّد  حالة  هناك  �إن  �إذ  �ل�صيا�صي.  وبرناجمه  �ل�رش�ع،  �إد�رة 

�إ�صالمي مقاوم، متطلع للتغيري وفر�ص معادالت جديدة الإد�رة �ل�رش�ع، وبني م�صار 

وطني بر�جماتي، متكيّف مع �لو�قعية �لعربية و�الإمكانات �الآنية.

�أزمة �لثقة �لتي تعّمقت نتيجة �النق�صام �ل�صيا�صي و�لفلتان �الأمني، و�صيطرة حما�ص   -

مبطاردة  �الحتالل  مع  بالتعاون  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ل�صلطة  وقيام  غزة،  قطاع  على 

بني  �ملتبادلة  و�الأمنية  �الإعالمية  �حلمالت  وب�صبب  �جتثاثها،  وحماولة  حما�ص 

�لطرفني. 

و�ملعايري  �لرباعية  �رشوط  ��صتخدمت  �إذ  �خلارجية،  و�ل�رشوط  �ل�صغوط  �أزمة   -

�صلّط على عملية �حلو�ر، و�إن ��صتخدمت �صياغات  �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية ك�َصيف ممُ

حكومة  و“ت�صكيل  �ملنظمة”،  وقعتها  �لتي  باالتفاقات  فـ“�اللتز�م  وخمففة.  خمتلفة 

مل  كما  باآخر.  �أو  ب�صكل  نف�صها  �ملعاين  عن  تعّب  �صياغات  كانت  �حل�صار”...  تفّك 

و�لعودة  �مل�صاعد�ت،  وبقطع  �لت�صوية،  م�صار  بوقف  �الأمريكية  �لتهديد�ت  تتوقف 

حل�صار �ل�صفة... �إذ� �صاركت حما�ص يف حكومة ال ت�صتجيب ل�رشوط �لرباعية. ومل 

يكن لدى �لواليات �ملتحدة مانع من حتقيق �مل�صاحلة �لفل�صطينية، طاملا �أنها �صتكون 

ذ�ت م�صار و�حد باجتاه فوز فتح يف �النتخابات، و�إعادة �صيطرتها على قطاع غزة، 

�آخر ف�صيعني  �أي م�صار  �أما  �ل�صعبية.  �أو تهمي�صها ونزع �رشعيتها  و�حتو�ء حما�ص 

بقاء �حل�صار و�الأزمة وت�صديدهما.

�ل�صاحة  ت�صهدها  �أخذت  �لتي  و�حل�صار  و�لتعطيل  �ل�صالحيات  �رش�ع  حالة  ومع 

�الأ�رشى”،  “وثيقة  ظهرت  �لعا�رشة،  للحكومة  وت�صكيلها  حما�ص  فوز  �إثر  �لفل�صطينية، 

فتح  ذلك  يف  مبا  �لف�صائل  خمتلف  من  �الحتالل  �صجون  يف  �أ�صرية  قياد�ت  وقعتها  �لتي 

.
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وحما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي
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و�لتعاون  لل�صلطة،  �ل�صلمي  و�لتد�ول  �لوطنية،  �لوحدة  معاين  على  �لوثيقة  وتوؤكد 

و�لتكامل بني موؤ�ص�صة �لرئا�صة و�حلكومة و�ملجل�ص �لت�رشيعي و�لق�صاء، وعلى ت�صكيل 

يف  �حلق  وعلى  وم.ت.ف،  �ل�صلطة  �إ�صالح  يف  �مل�صي  وعلى  وطنية،  وحدة  حكومة 

�ملقاومة مع �ل�صعي لت�صكيل جبهة مقاومة موحدة، وت�صكيل مرجعية �صيا�صية موحدة 

�مل�صتقلة وعا�صمتها  �إقامة دولته  “يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  �لوثيقة على  و�أكدت  لها. 

�لقد�ص �ل�رشيف على جميع �الأر��صي �ملحتلة عام 1967، و�صمان حّق �لعودة لالجئني، 

�أر�ص  �لتاريخي يف  �إىل حّق �صعبنا  �الأ�رشى و�ملعتقلني م�صتندين يف ذلك  وحترير جميع 

�الآباء و�الأجد�د، و�إىل ميثاق �الأمم �ملتحدة، و�لقانون �لدويل، وما كفلته �ل�رشعية �لدولية”. 

جانب  �إىل  و�لدبلوما�صي  �لتفاو�صي  �لعمل  تبني  على  �لثالث  �لبند  يف  �لوثيقة  وو�فقت 

�لعمل �ملقاوم، وقالت يف �لبند �ل�صابع �إن �إد�رة �ملفاو�صات هي من �صالحيات م.ت.ف، 

ورئي�ص �ل�صلطة “على قاعدة �لتم�صك باالأهد�ف �لوطنية �لفل�صطينية، وحتقيقها، على �أن 

يتم عر�ص �أي �تفاق م�صريي على �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �جلديد للت�صديق عليه �أو 

�إجر�ء ��صتفتاء عام حيثما �أمكن”.

حتفظ مندوب �جلهاد �الإ�صالمي على �لبند �ل�صابع �ملتعلق باملفاو�صات، بينما �أ�صدر 

قالو�  بياناً  وجمدو  وعوفر  و�لنقب  و�ل�صبع  وع�صقالن  نفحة  �صجون  يف  حما�ص  �أ�رشى 

فيه �إن �لوثيقة ال تعب عن حقيقة مو�قفهم، و�أن لديهم رف�صاً �رشيحاً لعدد من �لق�صايا 

.
59

�لو�ردة، كما �أن لديهم حتفظات على بنود �أخرى

وجدت �لوثيقة ترحيباً من �لرئي�ص عبا�ص ومن �للجنة �لتنفيذية للمنظمة، الأن هناك 

ن�صو�صاً يحتمل تف�صريها �إعطاء �لغطاء للعملية �لتفاو�صية �لتي تقودها �ملنظمة ورئا�صة 

�ل�صلطة، كما تركز على �إقامة �لدولة �لفل�صطينية على �الأر�ص �ملحتلة �صنة 1967، دون 

�أن تنفي �أو تثبت �إن كان ذلك �أمر�ً نهائياً، ودون �أن تنفي �أو تثبت �حلق يف حترير �الأر�ص 

يل �إقر�ر نتائج �لعملية �لتفاو�صية على �ملجل�ص �لوطني  �ملحتلة �صنة 1948، كما �أنها حتمُ

�جلديد �أو �ال�صتفتاء، مع �أن موقف حما�ص �الأ�صا�صي �أن �لثو�بت ال يمُ�صتَفتَى وال يمُ�صوت 

�لت�رشيعي،  �ملجل�ص  �إليه  دعا  �لذي  �لوطني  �حلو�ر  موؤمتر  يف  عبا�ص  قال  ولذلك،  عليها. 

��صتفتاء  على  �لوثيقة  �صيطرح  �إنه  و2006/5/26،   25 يومي  �هلل  ور�م  غزة  يف  و�نعقد 

.
60

�صعبي، �إذ� مل يتم �لتو�صل �إىل �تفاق خالل ع�رشة �أيام
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للنقا�ص، لكنها  �لوثيقة قاعدة �صاحلة  �لر�صمية، ر�أت يف  �لناحية  حركة حما�ص، من 

رف�صت �عتمادها كما هي، كما رف�صت �ال�صتفتاء عليها. وبعد حو�ر�ت مطولة �صدرت 

�لوثيقة ب�صكلها �ملعدل يف 2006/6/28، مع �الحتفاظ مبعظم ن�صو�صها، و�إبقاء نوع 

وباقي  وحما�ص  فتح  �إليها  ت�صتند  �أن  يكن  خمتلفة،  لتاأويالت  �ملحتمل  �لغمو�ص  من 

�لر�بع  �لبند  يف  �إ�صافة  مع  �لتفاو�صية،  بالعملية  �ملتعلقة  �لبنود  وظلت  �لف�صائل. 

�ل�صعب  حقوق  يحفظ  مبا  يتم  �أن  يجب  �ل�صامل  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لتحرك  �أن 

وثو�بته. �لفل�صطيني 

وبالرغم مما بد� تنازالً من حما�ص فيما يتعلق باإد�رة �ملنظمة و�لرئا�صة �لفل�صطينية 

�لتعرث  �لوطنية عانت من  �لوحدة  �أن م�صاور�ت ت�صكيل حكومة  �إال  �لتفاو�صية،  للعملية 

�حلملة  ومع  و�لدويل،  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  ت�صديد  ومع  �الأمني،  �لفلتان  ��صتمر�ر  مع 

�الإ�رش�ئيلية على حما�ص وقوى �ملقاومة �إثر عملية �أ�رش جلعاد �صاليط. ويف هذه �الأجو�ء 

�ل�صعودية عبد �هلل بن عبد  دعا ملك 

حلو�ر   2007/1/29 يف  �لعزيز 

�ملكرمة.  مكة  يف  وحما�ص  فتح  بني 

ولقيت �لدعوة ترحيباً من �لطرفني، 

يف  مكثفة  �جتماعات  �نعقدت  حيث 

�إىل  �نتهت   ،2007/2/8-6 �لفرتة 

وحما�ص،  فتح  بني  مكة”  “�تفاق 
�لدم  حرمة  على  �أكد  �تفاق  وهو 

ال�طني 2006 • م�ؤمتر احل�ار 

• اتفاق مكة
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�لفل�صطيني، وعلى �التفاق على ت�صكيل حكومة وحدة وطنية فل�صطينية، وعلى �مل�صي 

قمُدماً يف �إجر�ء�ت تطوير و�إ�صالح م.ت.ف؛ كما �أكد على مبد�أ �ل�رش�كة �ل�صيا�صية، وقاعدة 

.
61

�لتعددية �ل�صيا�صية

بكتاب  هنية  �إ�صماعيل  �صي�صكلها  �لتي  �حلكومة  فيه  تلتزم  ن�ٌص  �التفاق  يف  وورد 

�لعليا  �لوطنية  �مل�صالح  بـ“حماية  يتعلق  فيما  �ل�صلطة  رئي�ص  من  �ملوجه  �لتكليف 

و�لعمل  وتطويرها،  مكت�صباته  على  و�حلفاظ  حقوقه،  و�صون  �لفل�صطيني،  لل�صعب 

�لقانون  ومو�د  �لوطنية،  �ملجال�ص  قر�ر�ت  �أقرتها  كما  �لوطنية،  �الأهد�ف  حتقيق  على 

ذلك  �أ�صا�ص  “على  و�أنه  �لعربية”.  �لقمم  وقر�ر�ت  �لوطني،  �لوفاق  ووثيقة  �الأ�صا�صي، 

�لتحرير  منظمة  وقعتها  �لتي  و�التفاقات  �لدولية،  �ل�رشعية  قر�ر�ت  �حلكومة  حترتم 

. وقد ر�أى عديدون �أن ��صتخد�م 
62

�لفل�صطينية”؛ وهو ما جاء فعالً يف برنامج �حلكومة

هذه  �أن  حما�ص  ر�أت  بينما  حما�ص؛  من  جديد  تنازل  عن  يعب  “حترتم”  كلمة  �ل�صلطة 

�لكلمة، و�إن كانت تعطي طماأنة لالآخرين، �إال �أنها ال حتمل تنازالً، كما ال حتمل م�صموناً 

ومو�جهة  �النق�صام،  و�إنهاء  �لدماء،  حقن  �صبيل  يف  لذلك  ��صطرت  و�أنها  قانونياً؛ 

�حل�صار. كما ��صطرت حما�ص للرد على �لرجل �لثاين يف �لقاعدة �أين �لظو�هري �لذي 

كائٌن  يلك  وال  �إ�صالمي.  وقف  �أر�ص  هي  “فل�صطني  �أن  على  فاأكدت  بالتنازل،  �تهمها 

من كان �أن يتنازل عن �أي �صب منها”، و�أن حما�ص حركة “جهادية ومقاومة، و�صتبقى 

.
كذلك ما د�م هناك �صب و�حد من فل�صطني حمتالً”63

مل يع�ص �تفاق مكة �صوى ثالثة �أ�صهر، فبالرغم من ت�صكيل هنية حلكومة وحدة وطنية، 

وحماوالت  �الأمني،  بالفلتان  حفلت  �لفرتة  هذه  �أن  �إال  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  ثقة  حازت 

�الإف�صال �الإ�رش�ئيلية �الأمريكية، ومن تيار معروف يف حركة فتح. وقد �أدى ذلك �إىل �رش�ع 

مك�صوف بني فتح وحما�ص، نتج عنه �صيطرة حما�ص على قطاع غزة. وبذلك �أ�صيف �إىل 

يف  حلكومتني  وت�صكيل  جغر�يف،  �نف�صاٌل  �ل�صالحيات،  على  و�لنز�ع  �ل�صيا�صي،  �لنز�ع 

�إمكانات  عقَّد  ما  وهو  �لثقة،  �نعد�م  حو�جز  من  ومزيد  �لدم،  من  وجد�ر  وغزة،  �هلل  ر�م 

�لتفاهم و�إمكانات �لتعامل بروح ح�صارية وموؤ�ص�صية.

ال  و�أنه  �أ�صود”،  دموي  بـ“�نقالب  قامت  حما�ص  �أن  وموؤيدوه  عبا�ص  �لرئي�ص  ر�أى 

�صبيل للتفاهم معها �إال �إذ� عادت عن �نقالبها، و�أعلنت �لتز�مها بـ“�ل�رشعية” �لفل�صطينية 

�أمام �ملجل�ص �ملركزي للمنظمة يف 2007/7/18  و�لعربية و�لدولية. و�أعلن يف خطاب له 

دعا  كما  �غتياله،  مبحاولة  حما�ص  و�تهم   ،2005/3/17 يف  �ملعلن  �لقاهرة  �تفاق  �نتهاء 
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�إىل �نتخابات رئا�صية وت�رشيعية مبكرة على �أ�صا�ص �لقائمة �لن�صبية. وبالطبع فاإن فكرة 

�لقائمة �لن�صبية تلقى ترحيباً من �لف�صائل و�الأحز�ب �ل�صغرية )وخ�صو�صاً �لي�صارية( 

الأنها �صتحولها من �أحز�ب ذ�ت تاأثري هام�صي يف �صناعة �لقر�ر �لفل�صطيني، �إىل �أن تكون 

تاأثري حا�صم، خ�صو�صاً يف �صوء حالة �ال�صتقطاب �حلاد بني فتح  �لقبّان” وذ�ت  “بي�صة 
نف�صه  ير�صح  من  كل  على  �رشط  لفر�ص  �صعى  عندما  ت�صدد�ً  عبا�ص  ز�د  كما  وحما�ص. 

�لذي تعب عنه م.ت.ف )قبل  �ل�صيا�صي  باملوقف  �لت�رشيعي باأن يلتزم م�صبقاً  للمجل�ص 

�إعادة تنظيمها و�إ�صالحها، و�إدخال حما�ص و�جلهاد وقوى �ملقاومة �الأخرى فيها(. وهو 

.
64

ما يعني عملياً ��صتبعاد حما�ص من �لعملية �ل�صيا�صية، و�لق�صاء على �أية فر�ص للتفاهم

�إليه، ومّت باأمر رئي�ص وزر�ء  �أما حما�ص فر�أت فيما قامت به فعالً م�رشوعاً ��صطرت 

�ملجل�ص  باأغلبية  مدعوماً  �لد�خلية،  وزير  باأعمال  يقوم  كان  �لذي  نف�صه  وهو  �ل�صلطة، 

�لت�رشيعي، يف مو�جهة عملية فلتان �أمني مبمج، حتميه �لقوى �الأمنية يف �ل�صلطة، �لتي 

ترف�ص �الن�صياع لتعليمات حكومتها؛ كما ر�أت �أن حكومة ت�صيري �الأعمال بقيادة هنية هي 

�حلكومة �ل�رشعية وفق �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني. و�أن ت�صكيل �حلكومة يف ر�م �هلل كان 

�نقالباً على هذ� �لقانون. ومل متانع حما�ص من �حلو�ر، ولكن دون �رشوط م�صبقة. ورف�صت 

حما�ص �لقفز عن �رشعية �ملجل�ص �لت�رشيعي و�رشعية �حلكومة، و�لرتكيز فقط على �رشعية 

�لرئا�صة؛ كما رف�صت ��صتخد�م موؤ�ص�صات م.ت.ف يف غري �صالحياتها، بغر�ص جتاوز 

�ملوؤ�ص�صات �لت�رشيعية لل�صلطة؛ ودعت �إىل عالج عاجل للملف �الأمني، و�إعادة بناء �الأجهزة 

.
65

�الأمنية على �أ�ص�ص وطنية ومهنية وتنظيفها من �لفا�صدين و�لعنا�رش �مل�صبوهة

يف  و�صوحاً  �أكرث  كانت  م.ت.ف،  حتت  �ملن�صوية  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �لف�صائل 

�لغربية،  �ل�صفة  يف  عبا�ص  الإجر�ء�ت  تفهماً  و�أكرث  لـ“�نقالب” حما�ص،  �لقوية  �نتقاد�تها 

وكان نقدها باهتاً ملجموعة �ملر��صيم �لتي �أ�صدرها عبا�ص، ولالإجر�ء�ت �الأمنية �لقا�صية 

�لتي �تخذها. مع مالحظة �أن هذه �لف�صائل، وخ�صو�صاً �لي�صارية، كانت �أقرب �إىل �ملوقف 

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص يف نقد م�صار �لت�صوية �ل�صلمية �لذي �ختطه عبا�ص.

قدمت �جلبهة �لديوقر�طية مبادرة للم�صاحلة �لوطنية ت�صتند �إىل �أربع نقاط:

تر�جع حما�ص عن �نقالبها.  -

ت�صكيل حكومة �نتقالية، تر�أ�صها �صخ�صية م�صتقلة، تهيئ �الأجو�ء النتخابات جديدة.  -

تعديل نظام �النتخابات �لعامة باعتماد نظام �لتمثيل �لن�صبي.  -

.
66

تفعيل م.ت.ف وتطويرها  -
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�آذ�ناً  تلَق  مل  مبادرتها  لكن 

�جلهود  تو�لت  وقد  �صاغية. 

و�الإ�صالمية  و�لعربية  �لفل�صطينية 

وحما�ص،  فتح  بني  لالإ�صالح 

�ليمنية،  �ملبادرة  �أبرزها  وكان من 

�صنعاء  باإعالن  �نتهت  �لتي 

هذ�  �أن  غري  2008/3/23؛  يف 

�الإعالن وعز�م �الأحمد، �لذي وقع 

من  عنيف  لنقد ٍ تعر�صا  فتح،  عن 

�لذي ن�ّص  �الإعالن،  �لبناء على  �إمكانية  �إىل تعطيل  �أدى  �لرئي�ص عبا�ص، مما  م�صت�صاري 

على مو�فقة فتح وحما�ص على �ملبادرة �ليمنية كاإطار ال�صتئناف �حلو�ر بني �حلركتني، 

لر�أي  عبا�ص  ومال  غزة.  �أحد�ث  قبل  عليه  كانت  ما  �إىل  �لفل�صطينية  باالأو�صاع  للعودة 

م�صت�صاريه، حيث �عتب �ملبادرة �ليمنية �إطار�ً للتنفيذ ولي�ص �إطار�ً للحو�ر.

و�د،  �هلل  عبد  �ل�صنغايل  �لرئي�ص  حاول  كما   

للقمة يف منظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي،  بو�صفه رئي�صاً 

حتقيق �مل�صاحلة يف حزير�ن/ يونيو 2008، حيث 

حتت  د�كار  يف  وفتح  حما�ص  من  وفد�ن  �لتقى 

رعايته، ولكن دون �لتو�صل �إىل �أي نتائج عملية. 

للدعوة  عبا�ص  �لرئي�ص  عاد   2008/6/5 ويف 

لقيام  دعا  كما  ت�صاحلية،  �إيجابية  بلغة  للحو�ر 

وحما�ص  م�رش  ورحبت  �حلو�ر.  برعاية  م�رش 

بذلك، و�صعت م�رش للتح�صري للحو�ر مب�صاركة 14 ف�صيالً فل�صطينياً، و�أعدت م�صودة 

يف  �العتقاالت  حملة  ��صتمر�ر  ب�صبب  ت�صممت  �حلو�ر  �أجو�ء  �أن  غري  �مل�صاحلة.  لورقة 

ال  و�لذي  �ملحادثات،  به  �صتتم  �لذي  �ل�صكل  وب�صبب  حما�ص،  الأع�صاء  �لغربية  �ل�صفة 

حفل  يف  �ملن�صة  على  �صيجل�ص  عبا�ص  �أن  حما�ص  �مل�رشيون  �أبلغ  حيث  باجلدية،  يوحي 

�إلقاء �مل�صوؤولني  �إىل جانب عدد من �مل�صوؤولني �لعرب، و�أنه �صيغادر �لقاعة بعد  �الفتتاح 

كلماتهم. غري �أن حما�ص طلبت �أن يح�رش عبا�ص جميع جل�صات �حلو�ر باعتباره رئي�ص 

فتح، وطرفاً �أ�صا�صياً يف �خلالف، ولي�ص ر�عياً للموؤمتر، كما كانت هناك �صكوك باأن عبا�ص 

اليمنية املبادرة  • لقاء فتح وحما�س ملناق�شة 

• عبد اهلل واد
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�قرت�ب  مع  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  كرئي�ص  �لتجديد  �رشعية  نف�صه  الإعطاء  �ملوؤمتر  يريد 

�أخرى هي �جلهاد  موعد �نتهاء فرتته �لرئا�صية. ولذلك رف�صت حما�ص وثالثة ف�صائل 

�الإ�صالمي و�جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة، و�ل�صاعقة ح�صور لقاء �لقاهرة، مما �أدى 

�إىل �إلغائه؛ وهو ما �أثار غ�صب �حلكومة �مل�رشية. 

�لفرتة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  وجه  يف  غزة  لقطاع  �لبطويل  �ل�صمود  �أعطى 

خ�صومها  و�صعور  حما�ص،  �صعبية  وت�صاعد   ،2009/12/18-2008/12/27

�لوطني.  �إ�صقاطها، دفعة كبرية للعودة للحو�ر  ��صتحالة  �إن مل يكن  و�أعد�ئها ب�صعوبة، 

يومي  وحما�ص  فتح  بني  بلقاء�ت  م�رشية  برعاية  �حلو�ر  جل�صات  طلقت 
مُ
�أ وقد 

�لف�صائل يف 2009/2/26، وت�صكلت خم�ص  باقي  24-2009/2/25، تبعتها م�صاركة 

جلان ملعاجلة ق�صايا: م.ت.ف، و�النتخابات، و�الأمن، و�حلكومة �النتقالية، و�مل�صاحلة 

قدت �صّت جل�صات حو�ر كان �آخرها يف 28-2009/6/30؛ وظهر �أن تقدماً  �لوطنية. وعمُ

كبري�ً حتقق يف م�صار�ت عديدة. غري �أن ق�صية �ملعتقلني �ل�صيا�صيني خ�صو�صاً يف �ل�صفة 

�ملفاو�صات،  �أمد  طول  ومع  �ملحادثات.  �أجو�ء  على  قامتة  ظالالً  تلقي  ظلت  �لغربية، 

بعد  حما�ص  به  متتعت  �لذي  �الألق  وتر�جع  غزة،  قطاع  على  �خلانق  �حل�صار  و�زدياد 

�حلرب على غزة، و�نفتاح �آمال لدى رئا�صة �ل�صلطة بحدوث �خرت�ق يف م�صار �ملفاو�صات 

من  عجلة  يف  فتح  تعد  مل  �الأمريكية،  للرئا�صة   Barack Obama �أوباما  بار�ك  تويل  بعد 

يكون  �أن  على  حما�ص  فيه  ركزت  �لذي  �لوقت  ويف  مو�قفها.  ت�صليب  من  وز�دت  �أمرها 

�تفاق �مل�صاحلة �صامالً، ويتم �صمان تنفيذه على �الأر�ص ب�صكل ٍمتو�زٍ، فقد ركزت فتح 

لفّك �حل�صار )غري معرت�ص عليها من  على ت�صكيل حكومة تو�فق وطني تكون موؤهلة 

و�لت�رشيعية. �لرئا�صية  �النتخابات  عمل  وعلى  �لدويل(،  “�إ�رش�ئيل” و�ملجتمع 

قّدمت م�رش ن�صاً نهائياً مقرتحاً التفاق �مل�صاحلة، مكوناً من حو�يل 4100 كلمة يف 

22 �صفحة، وطلبت من فتح وحما�ص توقيعها قبل 2010/10/15. ويف �أجو�ء ف�صيحة 

جولد�صتون Goldstone �صارعت فتح للمو�فقة، �أما حما�ص فطلبت مهلة ملر�جعة �لن�ص. 

وقد تلخ�صت �لورقة �مل�رشية يف:

- �لتاأكيد على تفعيل وتطوير م.ت.ف.

قر�ر�ته  ياأخذ  �جلديد،  �لوطني  �ملجل�ص  �نتخاب  حتى  موؤقت  قيادي  �إطار  ت�صكيل   -

بالتو�فق.
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يوم  يف  متز�من  ب�صكل  �لوطني  و�ملجل�ص  و�لت�رشيعية  �لرئا�صية  �النتخابات  �إجر�ء   -

يف  �لكامل  �لن�صبي  �لتمثيل  �أ�صا�ص  على  �لوطني  �ملجل�ص  �نتخابات  وجتري  و�حد. 

للقو�ئم،   %75 على  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  جتري  بينما  و�خلارج؛  �لد�خل 

و25% للدو�ئر، وتكون ن�صبة �حل�صم %2.

تكون �الأجهزة �الأمنية مهنية وغري ف�صائلية، وتت�صكل جلنة �أمنية عليا، يمُ�صدر �لرئي�ص   -

�لفل�صطيني مر�صوماً بها، تتكون من �صباط مهنيني بالتو�فق، ومتار�ص عملها حتت 

�إ�رش�ف م�رشي وعربي ملتابعة وتنفيذ �تفاقية �لوفاق �لوطني يف �ل�صفة و�لقطاع.

حّل جميع �النتهاكات �لتي جنمت عن �لفلتان و�النق�صام بالطرق �ل�رشعية و�لقانونية.   -

�إطالق �رش�ح جميع �ملعتقلني �ل�صيا�صيني يف �ل�صفة و�لقطاع.   -

تدقيق  على  حما�ص  �إ�رش�ر  يف  دورها  �ل�صابقة  �لتاريخية  و�خلبة  �لثقة  �أزمة  لعبت 

خمرجاً  ي�صتخدم  �أن  يكن  تغيريها  �أو  نزعها  �أّن  ترى  عبار�ت،  وتثبيت  �لن�صو�ص 

للتن�صل �أو �لرت�جع عن �اللتز�مات. وقّدمت حما�ص عدد�ً من �لتعديالت �لتي �أ�رّشت على 

ت�صمينها يف �لن�ّص، و�لتي تلخ�صت يف:

�إ�صافة جملة “تعتب هذه �ملهام �أعاله غري قابلة للتعطيل باعتبارها �إجماعاً وطنياً مّت   -

�لتو�فق عليه”، وذلك يف �حلديث عن مهام �الإطار �لقيادي �ملوؤقت للمنظمة.

�النتخابات  جلنة  “ت�صكيل  على  لتن�ّص  �النتخابات  بلجنة  �خلا�صة  �لفقرة  تعديل   -

بالتو�فق �لوطني، وي�صدر �لرئي�ص مر�صوماً بذلك”.

�ملطالبة باإ�صافة ن�ّص يو�ّصح باأن ت�صكيل �للجنة �الأمنية �لعليا “يتّم �لتو�فق عليه”.  -

م�رشية  مب�صاعدة  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  وهيكلة  �إعادة  “يتّم  ن�ّص  تعديل   -

.
عربية...”، وذلك باإ�صافة كلمة “بناء” بعد كلمة “�إعادة”67

�أية  �إدخال  �أو  للنقا�ص،  �لورقة  فتح  رف�صتا  فتح  وحركة  �مل�رشية  �حلكومة  �أن  غري 

تعديالت عليها. وهكذ�، ظّل م�رشوع �مل�صاحلة يو�جه حالة من �لتّعرثُّ �لذي مل تنفع معه 

حماوالت فل�صطينية من جهات مثل �جلبهة �ل�صعبية، ومن �صخ�صيات م�صتقلة مثل منيب 

قطرية  حماوالت  ح�صلت  كما  منا�صبة،  حلول  �إىل  للو�صول  �لو�دية...  ويا�رش  �مل�رشي 

و�صعودية و�صود�نية وليبية وتركية للتو�صط، ولكنها مل توؤدرِّ �إىل نتيجة.

�صهد �مللف �خرت�قاً جديد�ً بعد لقاء م�صعل يف مكة مع رئي�ص �ملخابر�ت �مل�رشية عمر 

�صليمان، �لذي قال �إنه ال يانع �أن تتفق حركتا فتح وحما�ص على تفاهمات تر�عي حتفظات 
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. و�نعقدت جل�صة حو�ر يف دم�صق يف 2010/9/24، حيث 
68

حما�ص على �لورقة �مل�رشية

وفد�  و�لتقى  �الأمني.  �جلانب  عد�  ما  حما�ص،  مالحظات  ملعظم  �ال�صتجابة  خاللها  مّت 

�حلركتني يف دم�صق مرة �أخرى يف 2010/11/9، دون �لو�صول للنتيجة �ملرجوة.

تز�يد  يف   ،2011 �صنة  مطلع  منذ  �لعربي  �لعامل  ي�صهدها  �لتي  �لتغري�ت  �أ�صهمت 

�ل�صغوط باجتاه �مل�صاحلة �لفل�صطينية. وكان توقيع فتح وحما�ص على �تفاق �مل�صاحلة 

�الأمنية،  �لعقدة  فّك  وبعد  حما�ص  ملالحظات  �ال�صتجابة  بعد   ،2011/5/3 يف  �لقاهرة  يف 

منعطفاً مهماً يف م�صار �لوحدة �لوطنية. غري �أن حجم �لتحديات �لتي �صيو�جهها �لطرفان 

الإجناح �مل�صاحلة ما ز�ل هائالً؛ فالطرفان بحاجة �إىل برنامج حقيقي لبناء �لثقة بينهما، 

و�إىل �لتعامل بجدية وحزم مع عنا�رش �لفتنة �لد�خلية و�مل�صتفيدين من �النق�صام؛ وكذلك 

منع �لتدخل �خلارجي، وخ�صو�صاً �الإ�رش�ئيلي و�الأمريكي، الإف�صال هذ� �التفاق.

ثالثًا: م�سار مفاو�سات الت�سوية ال�سلمية: 

قامت �ال�صرت�تيجية �لتفاو�صية �الإ�رش�ئيلية على �أ�صا�ص “�إد�رة �ل�رش�ع” ولي�ص على 

�أ�صا�ص “حل �ل�رش�ع”. وهي ت�صعى �إىل �إ�صعاف �خل�صم بكل �لطرق، �إىل �أن يقبل باخليار 

�لتفاو�ص. وقد جنح �الإ�رش�ئيليون  �إطالة عملية  �إ�رش�ئيلياً، وهو ما يف�رش  �ملتاح  �لوحيد 

“ال  �أن  �إ�صحق ر�بني  �أيلول/ �صبتمب 1993 يف تثبيت مقولة  �أو�صلو يف  منذ توقيع �تفاق 

مو�عيد مقد�صة”، و�لتي �أ�صبحت عنو�ناً لل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية و�أحد �أ�صاليبها يف �ل�صغط 

و�البتز�ز. 

وعندما عاد حزب �لعمل Labor بقيادة �إيهود بار�ك للحكم بعد ثالث �صنو�ت من حكم 

�إىل ت�صوية نهائية، لكنه قدم برناجماً  �لو�صول  �أعلن رغبته يف  �لليكود 1999-1996، 

�صيا�صياً مبنياً على “�لالء�ت �خلم�ص”:

ال الإعادة �لقد�ص �ل�رشقية للفل�صطينيني، و�لقد�ص عا�صمة �أبدية موحدة لـ“�إ�رش�ئيل”.  .1

ال لعودة “�إ�رش�ئيل” �إىل حدود ما قبل حرب 1967.  .2

ال لعودة �لالجئني �لفل�صطينيني.  .3

ال الإز�لة �مل�صتعمر�ت �ليهودية يف �ل�صفة و�لقطاع.  .4

�لفل�صطينية دون  �لدولة  �أن تكون  ال لوجود جي�ص عربي يف �ل�صفة �لغربية )مبعنى   .5

جي�ص وغري مكتملة �ل�صيادة(.
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�لطرفان  ذهب   ،2000 �صنة  �صيف  ويف 

ديفيد  كامب  �إىل  و�الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني 

كلينتون،  �الأمريكي  �لرئي�ص  من  بدعوة 

حيث عقدت مفاو�صات مار�ثونية يف �لفرتة 

ت�صوية  �إىل  للو�صول   2000/7/25-12

نهائية. ويظهر �أن مو�صوع �حلدود و�لكتل 

يكن  �لتي  �الأمور  من  كانا  �ال�صتيطانية 

�ل�صفة  من   %90 من  )�أكرث  عليها  �لتفاهم 

وبقاء  �الأر�ص،  يف  تبادل  مع  �لقطاع،  وكل 

�لكتل �ال�صتيطانية(، غري �أن مو�صوعي �لقد�ص وعودة �لالجئني بقيا دومنا حّل؛ مما �أدى 

�إىل �نهيار �ملفاو�صات، و�ندالع �نتفا�صة �الأق�صى بعد ذلك ب�صهرين.

�لتطرف،  من  مزيد  نحو  �الإ�رش�ئيلي  �ملز�ج  وحتول 

�أريل  وفاز   ،2000/12/9 يف  لال�صتقالة  بار�ك  و��صطر 

مناف�صه  �صّد   2001/2/6 يف  �لعامة  �النتخابات  يف  �صارون 

�أكد  مما   ،%25 عن  يزيد  وبفارق  تاريخية،  باأغلبية  بار�ك 

عودة �لتيار �لليكودي �ملت�صدد �إىل �ل�صد�رة من جديد. 

مل ي�صتطع �صارون �أن يوفر �الأمن لالإ�رش�ئيليني وي�صحق 

�النتفا�صة يف مئة يوم كما وعد، وحاول �أن يجّر �لعجلة �إىل �لور�ء و�أن يفر�ص �لو�قع �لذي 

ديفيد  كامب  �تفاقية  �صّد  �صّوت  قد  كان  فقد  بالت�صوية،  يوؤمن  �صارون  يكن  ومل  يريد. 

مع م�رش، كما �صّوت �صّد �تفاق �أو�صلو، وحتّفظ على �تفاق �لت�صوية مع �الأردن. و�أعلن 

�أن �تفاق �أو�صلو  �رّش�ً  �أن �تفاق �أو�صلو قد مات. وحتى �صنة 2005 كان ال يز�ل ممُ مر�ر�ً 

�لتامي  �إ�رش�ئيلية” ح�صبما ورد يف مقابلة له مع جملة  خطاأ قامت به حكومة  �أكب  “كان 
. وعندما جاء �صارون لل�صلطة كان 

69
�الأمريكية Time Magazine يف �أيار/ مايو 2005

م�رشوعه يف جوهره م�رشوعاً �أمنياً، وهو مل يعر�ص �صوى حكم ذ�تي للفل�صطينيني على 

40-45% من �ل�صفة �لغربية، كما رف�ص �لدخول يف �أي مباحثات قبل توقف �النتفا�صة. 

م�صار  تعطل  مرحلته  و�صهدت   ،2006 �صنة  مطلع  حتى  �حلكم  يف  �صارون  ��صتمر  وقد 

�لت�صوية، و�ن�صغال “�إ�رش�ئيل” بقمع �النتفا�صة، وحماولة �إيجاد حلول بديلة. 

• اجتماعات كامب ديفيد 2000

• اأريل �شارون
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1. مبادرة جنيف:

�رشية  مفاو�صات  جتري  كانت  باالنتفا�صة،  من�صغلون  �لفل�صطينيون  كان  وبينما 

��صتمرت �صنتني بني جمموعة مقربة من �لرئا�صة �لفل�صطينية وفتح، وجمموعة �إ�رش�ئيلية 

مقربة من �أو�صاط �لي�صار و�لو�صط �الإ�رش�ئيلي، وقد نتج عنها يف �أو�خر �صنة 2003 ما 

عرف بـ“مبادرة جنيف” Geneva Initiative حلل �لنز�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي. وهي 

�تفاقية غري ر�صمية تدعو �إىل:

بحق  �لفل�صطينيون  يعرتف  و�أن  �لفل�صطيني،  لل�صعب  وطناً  تكون  فل�صطينية  دولة   -

لهم. قومي  “�إ�رش�ئيل” كوطن  دولتهم  �ليهودي” يف  “�ل�صعب 
غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  وت�صمل  �ل�صالح،  منزوعة  �لفل�صطينية  �لدولة  تكون   -

�لقد�ص  يف  �ليهودية  و�الأحياء  �ال�صتيطانية  �لكتل  تمُ�صم  بحيث  حدودية  تعديالت  مع 

�لتي  “�أر�صها” �مل�صاحة نف�صها  “�إ�رش�ئيل” من  �ملقابل �صت�صلم  “�إ�رش�ئيل”، ويف  �إىل 

�أن  �ملبادرة  �أ�صحاب  �الأر�ص بالنوعية نف�صها، وتوقع  �ل�صفة، و�صتكون  �أخذتها من 

تكون م�صاحة �الأر�ص 2-3% من �ل�صفة �لغربية.

�صتكون �الأحياء �لعربية يف �لقد�ص عا�صمة لدولة فل�صطني وحتت �صيادتها. ولن يكون   -

�ملعبد” دون  “جبل  �ليهود  �أو ما ي�صميه  �الأق�صى،  �مل�صجد  بناء يف  �أو  هناك حفريات 

مو�فقة �لطرفني. و�عتبت �ملبادرة �حلي �ليهودي يف �لقد�ص وحائط �لب�ق و�ملقبة 

�ليهودية يف جبل �لزيتون حتت �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية.

�ملدى  على  م�صتقبل  الإ�رش�ئيل  يوجد  “ال 
�لطويل دون ت�صوية �صلمية مع �لعرب”. “لقد ذكر 

يل بن جوريون يف �صنة 1956 �أن �لدولة �ليهودية 

�أو �خلم�ص ع�رش �صنة �لقادمة،  �صت�صتمر يف �لع�رش 

ولكن �حتماالت وجودها بعد ذلك هي %50”.

> Nahum Goldman, “The Psychology of 
Middle East Peace,” Foreign Affairs, 
October 1975, p. 113.

• ناح�م ج�لدمان
• بن ج�ري�ن
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يف  �حلق  تعطهم  مل  لكنها  �لفل�صطينية،  للدولة  �لعودة  حّق  لالجئني  �ملبادرة  �أعطت   -

�لعودة �إىل �أر�صهم �الأ�صلية �ملحتلة �صنة 1948 “�إ�رش�ئيل”، وجعلت قبول عودتهم 

�أمر�ً �صيادياً �إ�رش�ئيلياً. و�أعطت لالجئني حّق �لتعوي�ص عن معاناة �للجوء وعن فقد�ن 

�أمالكهم.

و�فقت �ملبادرة على عمل ترتيبات �أمنية �صارمة يف مناطق �لدولة �لفل�صطينية، تعمل   -

�إنذ�ر مبكر  �إقامة حمطتي  “�إ�رش�ئيل”، و�أجازت  “�إرهابية” �صّد  �أعمال  �أية  على منع 

�جلو  �صالح  ��صتخد�م  �أجازت  كما  �لغربية،  �ل�صفة  وو�صط  �صمال  يف  لـ“�إ�رش�ئيل” 

�الإ�رش�ئيلي للمجال �جلوي �لفل�صطيني.

ت�رشف على معابر �حلدود �لدولية لفل�صطني طو�قم م�صرتكة من قوة �أمن فل�صطينية   -

وقوة �أمن متعددة �جلن�صيات، وحتتفظ “�إ�رش�ئيل” بح�صور غري منظور للعني على 

.
70ً مدى ثالثني �صهر�

وعلى �لرغم من �أن هذه �ملبادرة غري ر�صمية، �إال �أنها تبدو مهمة للغاية يف بيان �ملدى 

فال�صخ�صيات  �ملرتقبة.  �لدولة  �صكل  يف  �لفل�صطينية  �لقيادة  �إليه  ت�صل  �أن  يكن  �لذي 

�لفل�صطينية �مل�صاركة ذ�ت طبيعة ر�صمية وجزء رئي�ص من عملية �صناعة �لقر�ر ومنهم 

�لعديد من �لوزر�ء و�لقياد�ت؛ �أمثال يا�رش عبد ربه، �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية للمنظمة، 

ونبيل  �الأ�رشى،  �صوؤون  وزير  �لر�زق  عبد  وه�صام  �ل�صابق،  و�لثقافة  �الإعالم  ووزير 

عبا�ص،  ملحمود  �ل�صيا�صي  �مل�صت�صار  �لعمري  ور�ئد  �ل�صابق،  �ل�صياحة  وزير  ق�ّصي�ص 

قياد�ت  من  منا�رشة...  وزهري  �حلور�ين،  وحممد  فار�ص،  قدورة  �أي�صاً  وهناك 

الرازق• يا�رش عبد ربه • نبيل ق�شي�س• ه�شام عبد 

• حممد احل�راين• قدورة فار�س
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ورموز فتح. �أما �ل�صخ�صيات �الإ�رش�ئيلية فتنتمي للمعار�صة �الإ�رش�ئيلية وال متلك دور�ً 

مماثالً يف �صناعة �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي؛ ومن �أبرزها يو�صي بيلني Yossi Beilin، ويو�صي 

 Amram مت�صناع  وعمر�م   ،Amnon Shahak �صاحاك  و�آمنون   ،Yossi Sarid �رشيد 

.Avraham Burg و�أبر�هام بورغ ،Mitzna

2. املبادرة العربية:

�لعربية  و�جلامعة  �لعرب  �لروؤ�صاء  قمم  قر�ر�ت  ظلت  فقد  �لعربي،  �جلانب  يف  �أما 

حتكم جممل �لروؤية �لعربية، وظلت بنود م�رشوع �ل�صالم يف فا�ص 1982 باإقامة دولة 

فل�صطينية م�صتقلة على �الأر�ص �ملحتلة �صنة 1967، وعودة �لالجئني، وحّق جميع دول 

�ملنطقة يف �لعي�ص ب�صالم �صمن حدود �آمنة؛ تعّد موجهاً عاماً للم�صار �لعربي.

�لعربي  �لقمة  �لتي جرى تبنيها يف موؤمتر  �ل�صعودية  �ملبادرة  ويف �صنة 2002 حلّت 

�ملعتمدة  �ملرجعية  هي  و�أ�صبحت  فا�ص،  م�رشوع  مكان   ،2002/3/28-27 يف  ببريوت 

�لدولة  �إقامة  يف  �صابقاتها  عن  جوهرها  يف  تختلف  ال  وهي  للت�صوية،  �لعربية  للروؤية 

�لفل�صطينية �مل�صتقلة على �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وعودة �لالجئني، غري �أنها تتحدث 

ب�صكل �رشيح عن �العرت�ف و�لتطبيع �لعربي �ل�صامل مع “�إ�رش�ئيل” يف حال مو�فقتها 

 .
71

على �لت�صوية

• ي��شي بيلني • ي��شي �رشيد • اآمن�ن �شاحاك

• عمرام مت�شناع • اأبراهام ب�رغ
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3. خريطة الطريق:

بد� �أن هناك مك�صباً �صيا�صياً فل�صطينياً جديد�ً عندما �صدر قر�ر جمل�ص �الأمن �لدويل 

رقم 1397 يف 2002/3/12 �لذي �أو�صح فيه �ملجل�ص الأول مرة روؤيته مل�صتقبل �ل�رش�ع 

.
بقيام دولة فل�صطينية م�صتقلة تتعاي�ص �إىل جانب “�إ�رش�ئيل”72

روؤيته  بو�ص  جورج  قّدم   2002/6/24 ويف 

مفاو�صات  يف  �لدخول  �إىل  د�عياً  �لنهائية  للت�صوية 

توؤدي �إىل �إقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة وديوقر�طية 

قادرة على �حلياة وتعي�ص جنباً �إىل جنب باأمن و�صالم 

مع “�إ�رش�ئيل” وجري�نها �الآخرين. وقد مّت تبني هذه 

و�الأمم  ورو�صيا  �الأوروبي  �الحتاد  قبل  من  �لروؤية 

ومّت  �لدولية(،  )�لرباعية  �أمريكا  �إىل  �إ�صافة  �ملتحدة 

تعديلها ب�صكلها �لنهائي يف ني�صان/ �أبريل 2003 فيما 

�أ�صبح يمُعرف مب�رشوع خريطة �لطريق.

تكمن �أهمية خريطة �لطريق يف �أنها �أول �لتز�م �أمريكي معلن باإقامة �لدولة �لفل�صطينية 

و�صمن مدى زمني حمدد ال يتجاوز نهاية �صنة 2005. وهي مق�صمة �إىل ثالث مر�حل، 

�ل�صمانات  وقائمة على برنامج بناء ثقة بني �لطرفني، وم�صتغرقة متاماً يف توفري كافة 

و�لقيام  �النتفا�صة  وقف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  على  تفر�ص  فيما  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �الأمنية 

مليئة  �لطريق  وخريطة  �صاملة.  و�قت�صادية  و�أمنية  و�إد�رية  �صيا�صية  �إ�صالح  بعملية 

ت�صور�ً  تقّدم  ال  لكنها  �لنهائية  �لق�صايا  حلل  تدعو  �أنها  من  �لرغم  على  �إذ  بالثغر�ت، 

ترتك  بينما  ب�صيء،  �الإ�رش�ئيلي  �ملفاو�ص  تلزم  وال  للمفاو�صات،  ذلك  وترتك  حلها  عن 

�ملفاو�ص �لفل�صطيني حتت رحمته. ومن �لناحية �لعملية فما �ن�صغلت �أمريكا بتطبيقه هو 

�اللتز�مات �لفل�صطينية، لكن �الإ�رش�ئيليني مل يطبقو� �لتز�ماتهم حتى فيما يتعلق باملرحلة 

�الأوىل من خريطة �لطريق �ملتعلقة بوقف �ال�صتيطان.

مل تقدم خريطة �لطريق ت�صور�ً نهائياً متعلقاً بالق�صايا �جلوهرية )�لقد�ص، �لالجئون، 

�ال�صتيطان، �حلدود، �ل�صيادة...(، ومل تقدم من جهة ثانية �أية �آلية حقيقية تلزم �لطرف 

�لقوة  �أمن  �ن�صغلت بكيفية �صمان  ثالثة  �أنها من جهة  �لتز�ماته، كما  بتنفيذ  �الإ�رش�ئيلي 

�لتي تقوم باحتالل �الأر�ص و�غت�صابها، بدالً من توفري �الأمن ل�صحايا �الحتالل.

• ج�رج ب��س



177

ق�سية فل�سطني 2011-2000

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

و�صع  مع  �لطريق،  خريطة  مبدئياً  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أقّرت   2003/5/25 يف 

للتحفظات  تفهمهم  �الأمريكيون  و�أبدى  حمتو�ها.  من  عملياً  �أفرغتها  عليها،  حتفظاً   14

ت�صكيل  و�إعادة  �النتفا�صة،  �إنهاء  �الإ�رش�ئيلية  �لتحفظات  ت�صمنت  وقد  �الإ�رش�ئيلية. 

كما  “�لعنف”،  ملنع  �الإ�رش�ئيلية،  �ملعايري  وفق  حقيقية،  بجهود  لتقوم  �الأمنية  �الأجهزة 

�الإ�صالمي  و�جلهاد  “�الإرهابية” )حما�ص  �ملنظمات  تفكيك  من  �النتهاء  �ل�صلطة  على  �أن 

غري  �الأ�صلحة  وجمع  �لتحتية،  بنيتها  وتدمري  وغريها(  �الأق�صى...  �صهد�ء  وكتائب 

�لثانية من  �لبدء باملرحلة  �أية دعو�ت حتري�صية، قبل  �لقانونية، ومنع تهريبها، ووقف 

�لطريق  خريطة  لتعطيل  يكفي  وهو  فقط،  �الأول  �لتحفظ  هو  هذ�  كان  �لطريق.  خريطة 

�أما �لتحفظات �الأخرى، فقد  �أهلية بني �لفل�صطينيني.  ل�صنو�ت، كما يقدم م�رشوع حرب 

و��صتبعدت  �لطريق،  خلريطة  �لزمنية  �لقيمة  و�ألغت  جديدة،  فل�صطينية  قيادة  ��صرتطت 

مرجعية �ملبادرة �ل�صعودية، وقر�ر جمل�ص �الأمن 1397 �لد�عي الإقامة دولة فل�صطينية، 

ف�صالً عن ��صرت�طها �أن يعلن �لفل�صطينيون حّق “�إ�رش�ئيل” يف �لوجود كـ“دولة يهودية”، 

و�أن يتخلو� عن حّق �لعودة �إىل فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948.

�أجهزة،  ثالثة  يف  �الأمنية  �الأجهزة  بتوحيد  جهتها  من  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قامت 

و��صتحدثت من�صب رئي�ص �لوزر�ء �لذي تواله حممود عبا�ص �أوالً ثم تاله �أحمد قريع، 

 2005/1/9 يوم  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيون  �نتخب  عرفات،  يا�رش  وفاة  وبعد 

�لتعديالت �حلكومية  �لعديد من  باإجر�ء  �ل�صلطة  لل�صلطة. وقامت  حممود عبا�ص رئي�صاً 

وخ�صو�صاً يف �جلو�نب �ملالية و�القت�صادية لتاأكيد �ل�صفافية. ومتكنت �ل�صلطة من �إقناع 

�لف�صائل �لفل�صطينية باإعالن �لتهدئة من جانب ٍو�حد يف 2005/1/22، ثّم �إعالن وقف 

�إطالق �لنار بني �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل” يف 8 �صباط/ فب�ير. 

ويف يوم 2005/6/21 �لتقى �صارون 

�عرت�ف  من  وبالرغم  �لقد�ص،  يف  بعبا�ص 

�ل�صعيد  على  تقّدم  بتحقيق  �صارون 

ذلك  يعتب  مل  �أنه  �إال  و�لتهدئة  �الأمني 

عن  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صادر  ونقلت  كافياً. 

نعمل  �أن  “ينبغي  ل�صارون  قوله  عبا�ص 

�صوياً. كّل �صاروخ يطلق باجتاهكم كاأنه 

ولكن  �أفعل  �أن  �أريد  و�أنا  باجتاهي.  • لقاء �شارون عبا�سيطلق 
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�إ�رش�ئيل تطلب �لكثري من �ل�صلطة، يف  “�إن و�صعه �صعب و�أن  قدر�تي حمدودة”. وقال 

.
حني �أن غالبية �لعمليات �صّدها تنطلق من مناطق حتت �ل�صيطرة �الإ�رش�ئيلية”73

4. الف�شل اأحادي اجلانب:

تقوم فكرة �لف�صل �أحادي �جلانب على �أ�صا�ص �أن تفر�ص “�إ�رش�ئيل” �ل�صكل �لنهائي 

�أكب  من  و�لتخل�ص  �الأر�ص،  من  م�صاحة  �أكب  على  باملحافظة  وللت�صوية،  حلدودها 

�أو  بالقد�ص  مرتبطة  باهظة،  ��صتحقاقات  لدفع  ت�صطر  �أن  ودون  �لفل�صطينيني،  من  قدر 

�ملطاف  �الأمر يف نهاية  �لغربية؛ وبحيث يبدو  �ل�صفة  �مل�صتعمر�ت يف  �أو تفكيك  �لالجئني 

م�صكلة حدودية بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، يكن �أن متوت مع �لزمن. وقد هيمنت 

فكرة �لف�صل �أحادي �جلانب على �لروؤية �ل�صيا�صية �الإ�رش�ئيلية يف �لفرتة من �صنة 2003 

وحتى �صنة 2006.

خطته  قدم  �صهرين  نحو  وبعد  للفكرة،  تبنيه  �صارون  �أعلن   2003/12/18 ويف 

للف�صل مت�صمنة �الن�صحاب من قطاع غزة مع حر��صتها ومر�قبتها حلدوده �خلارجية، 

�صجن  �إىل  غزة  حتويل  �لعملية  �لناحية  من  يعني  وهذ�  �جلوي.  جماله  على  و�صيطرتها 

كبري، كما يمُبقي �لقطاع وفق �لقانون �لدويل منطقة حتت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وت�صمنت 

خطة �لف�صل يف �ل�صفة �لغربية �الحتفاظ ب�صت كتل ��صتيطانية، �إ�صافة �إىل �رشقي �لقد�ص 

 .
74

وما حولها من م�صتعمر�ت

بني  �مل�صرتك  �ل�صحفي  �ملوؤمتر  يف  �أمريكياً  دعماً  �جلانب  �أحادي  �لف�صل  خطة  القت 

تبد�أ  بحيث  �خلطة  تنفيذ  جتزئة  وجرى   .2004/4/14 يف  و��صنطن  يف  و�صارون  بو�ص 

باالن�صحاب من قطاع غزة و�أربع م�صتعمر�ت منعزلة يف �ل�صفة �لغربية.

من  �الن�صحاب  �إىل  �الإ�رش�ئيليني  دفع  يف  �لرئي�صي  دورها  �الأق�صى  النتفا�صة  كان 

. كانت حماية نحو ثمانية �آالف 
75

قطاع غزة بعد �أن حتّول �إىل عبٍء �أمني و�قت�صادي كبري

�آالف �جلنود حلماية �لبوؤر  م�صتوطن يف �لقطاع عملية مكلفة ومرهقة، وت�صتدعي ن�رش 

�ال�صتيطانية يف بحر من مليون و400 �ألف فل�صطيني. بيد �أن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �صعت 

و�ملادية. فهي  �ل�صيا�صية  �ملكا�صب  �أكب قدر ممكن من  �ن�صحابها يف حتقيق  �إىل توظيف 

ه يف �أي  �صتتخل�ص من �لعبء �ل�صكاين �لهائل �لذي يثله قطاع غزة و�لذي ال يكن �صمُّ

�نت�صار  �إعادة  �أن  عن  وف�صالً  للدولة.  �ليهودية  �لهوية  على  �حلفاظ  ي�صتهدف  م�رشوع 

�حتمال  وتخفي�ص  �لقطاع  ب�صكان  �لفعلي  �الحتكاك  �إنهاء  تكفل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص 

�لع�صكرية،  عملياتها  مّبر  �لقطاع  يف  �ملقاومة  �إفقاد  �إىل  �صعت  فاإنها  للهجمات،  تعّر�صه 
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على  �اللتفاف  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �صعت  كما  �الأقل.  على  �لدويل  �ملجتمع  نظر  يف 

�لقد�ص  تهويد  خمططات  لتنفيذ  �لغربية  بال�صفة  و�ال�صتفر�د  �لطريق،  خريطة  م�رشوع 

�أية  يف  �ال�صتيطانية  �لتجمعات  و�إبقاء  �الأر��صي  وم�صادرة  �لعن�رشي  �لف�صل  وجد�ر 

ت�صوية �صيا�صية قادمة. ومن جهة �أخرى حاولت �أن حت�ّصن �صورتها و�أن تقدم نف�صها 

�إىل �ملجتمع �لدويل كطرف حمبٍّ لل�صالم ويقدم تنازالت “موؤملة” يف �صبيله. 

بد�أ �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من �لقطاع يف منت�صف �آب/ �أغ�صط�ص 2005، ومّت �إنهاوؤه 

يف 2005/9/11، و�أعلنت “�إ�رش�ئيل” �نتهاء �حتاللها للقطاع من جانب و�حد، فيما �أبقت 

�صيطرتها على �حلدود و�ملنافذ �لبية و�لبحرية و�جلوية. ويف 2005/11/15 تو�صلت 

وتثبيت  �أوروبي  �إ�رش�ف  بوجود  �ملعابر،  �إد�رة  حول  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  �تفاق  �إىل 

كامري�ت مر�قبة تبثُّ للطرف �الإ�رش�ئيلي ب�صكل مبا�رش كل ما يجري، مع حّق “�إ�رش�ئيل” 

�أمره خالل  يف �العرت��ص على دخول وخروج من ت�صتبه به، حيث يبتُّ �الأوروبيون يف 

. وقد �حتفلت �ل�صلطة بافتتاح �ملعب يف 2005/11/25.
76

�صت �صاعات من �حتجازه

مل تطل حما�صة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية خلطة �لف�صل، �إذ بد�أ �الحباط يدب ب�صكل �رشيع 

جتاهها يف �لن�صف �لثاين من �صنة 2006؛ و�أخذت ترت�جع عن �صلّم �أولويات �حلكومة، 

:
77

�صعت على �لرَّف، وكان �أبرز �أ�صباب ذلك حتى ومُ

�إ�صقاطها، و�خلوف من  �النتخابات، وت�صكيل حكومتها، و�لف�صل يف  فوز حما�ص يف   -

�عتبار �الن�صحاب �نت�صار�ً حلما�ص، وتثبيتاً لنفوذها على �الأر�ص.

ف�صل �لهجوم �الإ�رش�ئيلي على لبنان وحزب �هلل يف �صيف 2006، وتز�يد �لقناعات   -

باأن �الن�صحاب من �جلنوب �للبناين �صنة 2000 ز�د من قوة حزب �هلل ومن قدر�ت 

�ملقاومة، مما ز�د من خماوف تكر�ر هذ� �ل�صيناريو يف �ل�صفة �لغربية.

�أ�صعف  Kadima، مما  Ehud Olmert وحزب كاديا  �أوملرت  �إيهود  تر�جع �صعبية   -

قدرة �أوملرت على �ملناورة و�حلركة.

يف  معه  و�لتن�صيق  �ل�صلطة،  ورئا�صة  عبا�ص  حممود  دعم  ب�رشورة  قناعات  ظهور   -

مو�جهة حما�ص.

�ن�صغال �لد�خل �الإ�رش�ئيلي بف�صائح �لف�صاد، وملفات �لتحقيق يف �حلرب على لبنان.  -

ظهور �صعوبات عملية �أمنية و�قت�صادية وقانونية عند در��صة تطبيقات �خلطة على   -

�الأر�ص. وهو ما �أ�صارت �إليه “جلنة �لتجميع” �لتي در�صت �الن�صحاب �أحادي �جلانب 

 .
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وقدمت تقريرها يف منت�صف �آب/ �أغ�صط�ص 2006
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5. الع�دة اإىل خيار الدولة الفل�شطينية من خالل التفاو�س:

�أربك فوز حما�ص يف �النتخابات �لقيادتني �لفل�صطينية و�الإ�رش�ئيلية، كما �أربك م�صار 

وعندما  تطويعها.  �أو  حما�ص  �إ�صقاط  مبحاوالت  �جلميع  و�ن�صغل  �ل�صلمية،  �لت�صوية 

�صيطرة  �إثر  �هلل  ر�م  يف  فيا�ص  �صالم  برئا�صة  �لطو�رىء  حكومة  عبا�ص  �لرئي�ص  �صكل 

“�إ�رش�ئيل” جماالت �لتعاون  حما�ص على قطاع غزة يف حزير�ن/ يونيو 2007، فتحت 

�لت�صوية  م�صار  حتريك  عن  �حلديث  وعاد  �هلل.  ر�م  يف  �حلكومة  مع  �الأمنية  وخ�صو�صاً 

�لذي تكلل مبوؤمتر �أنابولي�ص لل�صالم Annapolis Conference يف �لواليات �ملتحدة يف 

 .2007/11/27

ومل يكن ثمة جديد يف جوهر �الأفكار �الإ�رش�ئيلية �لتي ظلت تتحدث عما هو �أكرث من 

حكم ذ�تي و�أقل من دولة م�صتقلة. وظهر عدد من �ملقرتحات لقياد�ت �إ�رش�ئيلية حم�صوبة 

ب�صكل �أ�صا�صي على حزب كاديا �لذي ��صتمر يف �حلكم حتى �صباط/ فب�ير 2009 )�إيهود 

 )...Haim Ramon صمعون برييز، حاييم ر�مون� ،Tzipi Livni أوملرت، ت�صيبي ليفني�

تدعو �إىل �ن�صحاب من نحو 90% من �ل�صفة �لغربية مع بقاء �لكتل �ال�صتيطانية، و�إجر�ء 

عملية تبادل لالأر��صي لتعوي�ص �لفل�صطينيني ما �صيفقدونه ب�صبب �مل�صتعمر�ت.

و�صهدت �صنة 2009 عودة �ليمني �ملتطرف بقيادة �لليكود للحكم، و�لذي كان ما يز�ل 

يعتقد �أنه باالإمكان “ع�رش” �لفل�صطينيني �أكرث لتحقيق �ملزيد من �لتنازالت. وعلى �لرغم 

�أنها ف�صلت  �إال  �لت�صوية  �أوباما يف حتريك عملية  �ملتحدة حتت حكم  �لواليات  من ن�صاط 

يف فر�ص �أب�صط ��صتحقاقات خريطة �لطريق، وهو �لوقف �الإ�رش�ئيلي �لتام لال�صتيطان. 

ولذلك، تعطل م�صار �ملفاو�صات طو�ل �صنة 2009، كما �ت�صم بالتعرث يف �صنة 2010. 

�التفاق على  �إىل  �أدت  �ملفاو�صات، و�لتي  بمُذلت ال�صتئناف  �لتي  �لرغم من �جلهود  فعلى 

مفاو�صات غري مبا�رشة، ثم مفاو�صات مبا�رشة، مقابل �إعالن “�إ�رش�ئيل” جتميد�ً موؤقتاً 

�إ�رش�ئيلي قاطع  �نهارت يف �صوء رف�ص  �أن تلك �جلهود  �إال  �أ�صهر،  لال�صتيطان ملدة 10 

لتمديد فرتة �لتجميد، �لتي �نتهت يف 2010/9/26.

م�صار   2011 �صنة  مطلع  منذ  وتتو�صع  تظهر  �أخذت  �لتي  �لعربية  �لثور�ت  جعلت 

�لت�صوية �أكرث �صعوبة و�أبعد مناالً، فقد �صقطت �أكب �الأنظمة �لعربية �لد�عمة لهذ� �مل�صار 

)م�رش(، وعانت �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية من و�صع قلق ومرتبك؛ ومال �لكيان 

تز�يد  كما  �لع�صكرية.  �لبنية  وتقوية  �الأمنية،  �الإجر�ء�ت  من  مزيد  التخاذ  �الإ�رش�ئيلي 
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وتاأجيل  موؤقتة  حدود  على  �لتو�فق  يعني  مبا  �ملوؤقتة،  �لدولة  لفكرة  �الإ�رش�ئيلي  �لطرح 

�أحادي  �الن�صحاب  فكرة  طرح  �أخرى،  جهة  من  عاد،  كما  �لنهائي.  �حلل  ق�صايا  باقي 

�جلانب.

6. خيار الدولة ال�احدة:

�أما خيار �لدولة �لو�حدة ثنائية �لقومية، فهو و�إن مل يتبنه �ملفاو�ص �لفل�صطيني، فاإنه 

�أ�صبح ياأخذ حيز�ً متز�يد�ً من �الهتمام يف �لو�صط �لفل�صطيني، بعد حالة �الإحباط �ل�صائدة 

من �إمكانية حّل �لدولتني. ويظهر �أن مثقفني وقياد�ت فل�صطينية حم�صوبة على فتح �أخذت 

تتحدث عن خيار �لدولة �لو�حدة، �إما كو�صيلة لل�صغط و�لتهديد على �جلانب �الإ�رش�ئيلي، 

�أو كخيار حقيقي وحيد للخروج من �الأزمة، و�إنهاء �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي.

�لفل�صطينيون  ي�صبح  �أن  ي�صتبعد  مل  �أنابولي�ص،  بعد  �ملفاو�صات،  قريع  قاد  وعندما 

جزء�ً من دولة ذ�ت قوميتني مع �الإ�رش�ئيليني يف �أر�ص فل�صطني �لتاريخية، يف حديث له مع 

�أع�صاء من حركة فتح يف �جتماع مغلق، بح�صب ما نقلت وكالة رويرتز يف 2008/8/11. 

�لثاين/  ت�رشين  �صهر  يف  �قرتح  �لفل�صطينيني  �ملفاو�صني  كبري  عريقات  �صائب  �أن  كما 

يف  �لبناء  عن  �الإ�رش�ئيليون  يتوقف  مل  �إذ�  �لو�حدة،  �لدولة  حّل  تبني   2009 نوفمب 

 .
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�مل�صتعمر�ت

رابعًا: القد�س والو�سع احلايل:

دينية  �أبعاد  من  متثله  ملا  �ل�صهيوين؛  �ليهودي  �لفكر  يف  مركزية  م�صاألة  �لقد�ص 

وتاريخية. وكان قر�ر �لتق�صيم �ل�صادر عن �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة رقم 181 يف 

�لقد�ص  �أعطى  �إىل دولتني عربية ويهودية، قد  �صنة 1947، و�لقا�صي بتق�صيم فل�صطني 

و�صعاً خا�ّصاً بحيث تكون حتت �ل�صيادة �لدولية. ولكن �ل�صهاينة �حتلو� غربي �لقد�ص 

نحو  �لفل�صطينيون  ويلك  �لعرب.  �صكانها  من  �ألفاً   60 بطرد  وقامو�   ،1948 �صنة 

88.7% من جممل م�صاحة �لقد�ص �لغربية، و�لتي قام �ل�صهاينة بتهويدها، وبناء �أحياء 

�صكنية يهودية فوق �أر��صيها، و�أر��صي �لقرى �لعربية �مل�صادرة حولها، مثل قرية لفتا 

كارم  عني  وقرى  �لوز�ر�ت،  من  وعدد  )�لكني�صت(  �الإ�رش�ئيلي  �لبملان  عليها  بمُني  �لتي 

 .
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ودير يا�صني و�ملاحلة وغريها
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�أكملت   1967 �صنة  ويف 

ل�رشقي  �حتاللها  “�إ�رش�ئيل” 
حتت  كان  �لذي  �لقد�ص 

و�لذي  �الأردنية،  �ل�صيطرة 

�ل�صفة  من  جزء�ً  يمُعّد 

�لوقت  ذلك  ومنذ  �لغربية. 

حممومة  تهويد  حملة  بد�أت 

فاأعلن  �لقد�ص،  ل�رشقي 

�لقد�ص  �صطري  توحيد  عن 

�الإ�رش�ئيلية  �الإد�رة  حتت 

�أعلن  ثم   ،1967/6/27 يف 

�أن   1980/7/30 يف  ر�صمياً 

موحدة  �أبدية  عا�صمة  �لقد�ص 

.
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للكيان �الإ�رش�ئيلي

وقد قام �لكيان �الإ�رش�ئيلي 

�لقد�ص  بلدية  نطاق  بتو�صيع 

�صّم  من  ليتمكن  تدريجياً؛ 

على  �لقد�ص  تهويد  بعملية  وليقوم  كيانه،  �إىل  نهائياً  �لغربية  �ل�صفة  من  �أخرى  مناطق 

م�صاحة  كانت   1967 �صنة  �لقد�ص  “�إ�رش�ئيل”  �حتلت  فعندما  و��صع.  مبمج  نطاق 

، فقامت بتو�صيع نطاق �لبلدية 
2
 وم�صاحة غربي �لقد�ص 24 كم

2
�رشقي �لقد�ص 6.5 كم

�لقد�ص،  لـ 28 قرية فل�صطينيّة يف حميط مدينة  ٍتابعة  �أر��ص  �قتطعتها من   
2
�إىل 104 كم

ويقع معظمها �رشقي �ملدينة �أي يف �ل�صفة �لغربية. ثم تابعت “�إ�رش�ئيل” تو�صيع �حلدود 

؛ 
2
�لبلدية للقد�ص خالل �صبعينيات وثمانينيات �لقرن �لع�رشين حتى و�صلت �إىل 126 كم

 غربي �ملدينة.
2
 منها �رشقي �لقد�ص، بينما يقع 54 كم

2
يقع 72 كم

تقدير�ت  ح�صب  �ألفاً   773 حو�يل  و�ل�رشقي  �لغربي  ب�صقيها  �لقد�ص  وي�صكن 

�صنة 2009 من بينهم 497 �ألف يهودي )64.3%(، ي�صكن نحو 200 �ألف منهم �رشقي 

�لقد�ص.  �رشقي  ي�صكنون  تقريباً  كلهم   )%35.7( عربي  �ألف   276 هناك  بينما  �لقد�ص؛ 

• قرية لفتا

اأرا�شي قرية لفتا االإ�رشائيلي ف�ق  الكني�شت  • مبنى 
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وقد ف�صل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، بالرغم من كل �الإجر�ء�ت �لقا�صية �لتي يتخذها، حتى 

�الآن يف تنفيذ خمططه �ل�صاعي لتخفي�ص ن�صبة �لعرب �إىل نحو 12% فقط.

�صادرت دولة �الحتالل معظم �أر��صي �رشقي �لقد�ص، فبمُنيت عليها �مل�صتعمر�ت �لتي 

معظم  على  �لبناء  حّق  من  �لفل�صطينيني  وحرمت  جانب،  كل  من  �لقد�ص  �رشقي  �أحاطت 

خم�ص�صة  �ألفاً(   72 �أ�صل  )من  فقط  دومن  �آالف  ت�صعة  �صوى  تبَق  ومل  �لقد�ص،  �أر��صي 

الأغر��ص �لبناء �أي ما يعادل 12.5% من م�صاحة �رشقي �لقد�ص �أو 7.25% من م�صاحة 

بلدية �لقد�ص �لتي فر�صها �الحتالل.

�ملغاربة، بعد توجيه  �الإ�رش�ئيلية بطرد �صكان حي  �لقو�ت  ويف 1967/6/11 قامت 

مقابل  منزالً   135 �لبالغة  �حلي  ملنازل  تدمري  ذلك  وتبع  قليلة،  لدقائق  باخلروج  �إنذ�ر 

ليكون  باالأر�ص  ت�صويته  وجرى  �إ�صالمية.  �أوقاف  �أمالك  ومعظمها  �لب�ق،  حائط 

بال�صيطرة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  وقامت  عبادتهم.  الأغر��ص  �ليهود  ي�صتخدمها  �صاحة 

�أ�صدرت  �إذ  �لقد�ص.  �لبلدة �لقدية يف  �ليهودي يف  �أو ما يعرف باحلي  على حي �ل�رشف 

�أمر�ً مب�صادرة 116 دومناً ت�صمل ذلك �حلي، و�صارع باب �ل�صل�صلة،  يف 1968/4/18 

وهي �لبا�صورة، وحي �ملغاربة. وكانت ت�صم خم�صة م�صاجد، وز�ويتني، و�أربع مد�ر�ص، 

جمموعه  ما   1948 حرب  قبل  منها  يلكون  �ليهود  كان  مبنى،  و700  �أثرياً،  و�صوقاً 

105 مبانٍ، �أما ما كان يلكه �لعرب فكان 595 مبنى.

�رشقي  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  �أوىل  باإن�صاء  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  با�رشت  وقد 

�إن�صاء  Ramat Eshkol، منذ 1968؛ ثم تابعت  �إ�صكول  �لقد�ص وهي م�صتعمرة ر�مات 

�أن�صاأت طوقاً من 11 حياً  �لقد�ص  �مل�صتعمر�ت ب�صكل مت�صارع. ويف نطاق بلدية �رشقي 

يهودية  م�صتعمرة   17 من  �لقد�ص  حول  �ت�صاعاً،  �أكرث  �آخر،  طوقاً  �أن�صاأت  كما  يهودياً. 

حماولًة قطع �لقد�ص عن حميطها �لعربي �الإ�صالمي، وبالتايل قطع �لطريق عن �أية ت�صوية 

.
82

�صلمية يكن �أن تعيد �رشقي �لقد�ص للفل�صطينيني

�أما جد�ر �لف�صل �لعن�رشي، �لذي يتم �إن�صاوؤه فاإنه يحيط بالقد�ص، هادفاً �إىل عزلها عن 

حميطها �لعربي و�الإ�صالمي. ويتد م�صاره حول �لقد�ص على نحو 167 كم. وبح�صب 

�لتقارير فاإن 231 �ألف فل�صطيني �أي نحو 56% من �صكان حمافظة �لقد�ص �صيتاأثرون 

�لقد�ص عزل 617 موقعاً  �لطوق �خلطري على  ��صتكمال هذ�  �إن  ثم  باإقامة �جلد�ر.  �صلباً 

مقد�صاً و�أثر�ً ح�صارياً عن حميطها �لعربي و�الإ�صالمي.
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د�ئم  يهودّي  وجود  حتقيق  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �صعت  �أخرى،  جهة  ومن 

�لقدية،  �لبلدة  على  �ليهودّي  �لطابع  الإ�صفاء  وحميطه،  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  ومبا�رش 

وت�صهيل عمليّات �قتحام �مل�صجد وتوفري غطاء الأعمال �حلفرّيات. كما �صمحت �ل�صلطات 

منه  و�أ�صفل  �لتنكزّية،  �ملدر�صة  ككني�ص  �مل�صجد  �أ�صو�ر  عند  �لكن�ص  ببناء  �الإ�رش�ئيلية 

�أبرز  وكانت  هوفري؛  وكني�ص  �إ�صحاق  خيمة  ككني�صّي  حميطه  ويف  ويل�صون،  كقنطرة 

�إجناز�تها يف هذ� �ملجال خالل �صنة 2010 �فتتاح كني�ص �خلر�ب )هاحوربا(. 

وبد�أ �ليهود �ل�صهاينة حملة حممومة من �حلفريات حتت �مل�صجد �الأق�صى و�ملنطقة 

�لتي حوله، مرّكزين على �ملنطقة �لغربية و�جلنوبية للم�صجد، ونتج عن هذه �حلفريات 

�جلوهرية،  و�ملدر�صة  �لكرد،  ورباط  �لعثماين،  �جلامع  منها  �الأبنية  من  عدد  ت�صدع 

و�ملدر�صة �ملنجكية. ومنذ �صنة 1967 مرت �حلفريات بع�رش مر�حل، كانت تتم بن�صاط 

�الأتربة  يفرغون  �أخذو�  عندما  خطرية  مر�حل  �حلفريات  وبلغت  وتكتم،  بهدوء  ولكن 

�لكيماوية  �ملو�د  م�صتخدمني  �ل�صخرة،  وقبة  �الأق�صى  �مل�صجد  حتت  من  و�ل�صخور 

لتذويب �ل�صخور، مما يجعل �الأق�صى حتت خطر �النهيار يف �أي حلظة، ب�صبب �أية عا�صفة 

و�ملباين  �مل�صاجد  من  �لكثري  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  و�صادرت  خفيف.  زلز�ل  �أو  قوية 

مبنى   31 بهدم   1969/6/20-14 يف  مثالً  فقامت  وهدمتها،  �الإ�صالمية  �لتاريخية 

�أ�صفل �مل�صجد ويف  �إ�صالمياً تاريخياً و�رشدت �صكانها. كما ز�د عدد �حلفريات و�الأنفاق 

حميطه �إىل 34 حفرية بحلول 2010/8/21، باتت ت�صّكل ما ي�صبه مدينة مت�صلة متعددة 

�ملد�خل و�ملخارج، �إذ �إن �حلفريات �ملكتملة و�ملفتوحة �أمام �لزو�ر �أ�صبحت 13 حفرية. 

حميطه  ويف  �مل�صجد  د�خل  و�لت�صققات  �النهيار�ت  من  عدد  �إىل  �حلفريات  هذه  �أدت  وقد 

خالل �صنة 2010.

�أما �العتد�ء�ت على �مل�صجد �الأق�صى فقد جرى 40 �عتد�ءً خالل �لفرتة 1990-1967، 

فتم  �العتد�ء�ت،  وقف  يف  و�صلو  �أ و�تفاقات  �ل�صلمية  �لت�صوية  تنفع  ومل 

�عتد�ًء خالل �لفرتة 1993-1998، مما ي�صري �إىل �زدياد �حلملة �ل�رش�صة   72 ت�صجيل 

�مل�صجد  �إحر�ق  عملية  �العتد�ء�ت  �أبرز  من  وكان  �مل�صلمني.  مقد�صات  �أقد�ص  �أحد  �صّد 

�الأق�صى يف 1969/8/21 �لتي �تهم فيها م�صيحي متع�صب يدعى ديني�ص مايكل روهان 

Denis Michael Rohan. وجرت حماوالت لن�صف �مل�صجد �الأق�صى يف 1980/5/1، ويف 

كانون �لثاين/ يناير و�آب/ �أغ�صط�ص وكانون �الأول/ دي�صمب 1984. ويف 1989/10/17 
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االأق�شى • امل�شجد 

اأنقا�س  الهيكل ف�ق  ال�شهي�نية لبناء  • من املخططات 
امل�شجد االأق�شى

االأق�شى 1969 • اإحراق امل�شجد 

مدخل  قرب  �لثالث  �ليهودي  �لهيكل  لبناء  �الأ�صا�ص  حجر  بو�صع  يهودية  جماعة  قامت 

. وتز�يد عدد �القتحامات للم�صجد بحماية من �رشطة �الحتالل ليبلغ 
83

�مل�صجد �الأق�صى

55 �قتحاماً خالل �لفرتة 2010/8/21-2009/8/22. 

ما  من  بالرغم  �الأق�صى  حماية  على  بال�صهر  وفل�صطني  �لقد�ص  يف  �مل�صلمون  ويقوم 

يعانونه من �حتالل وقهر، وهم يهبّون دوماً للدفاع عن حرمته باأج�صادهم وحجارتهم، 

بعد �أن فقدو� �لن�صري �لعربي و�الإ�صالمي. فلم تخلمُ �أية حماولة �عتد�ء يهودية من قيام 

حدث  كما  بحقهم،  جمازر  �رتكاب  �إىل  ذلك  �أدى  لو  حتى  لها  بالت�صدي  �مل�صلمني 
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لقد �صدرت ع�رش�ت �لقر�ر�ت �لدولية عن �الأمم �ملتحدة وجمل�ص �الأمن �لدويل برف�ص 

�صّم �لكيان �الإ�رش�ئيلي للقد�ص �ل�رشقية، ورف�ص �أية �إجر�ء�ت مادية �أو �إد�رية �أو قانونية 

تغرّي من و�قع �لقد�ص و�عتبار ذلك الغياً، و�عتبت هذه �لقر�ر�ت �لكيان �الإ�رش�ئيلي قوة 

�أن تخرج من �لقد�ص )ومن �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ككل(. وقد �صدر  �حتالل يجب 

يف 1990/10/8 حيث ��صت�صهد 34 وجرح 115 �آخرون، عندما حاولت جماعة يهودية 

و�صع حجر �أ�صا�ص �لهيكل د�خل �مل�صجد �الأق�صى. وكما حدث يف 25-1996/9/27 �إثر 

للم�صجد  �لغربي  �جلد�ر  حتت  لنفق  �ليهود  �فتتاح  ب�صبب  قامت  �لتي  �لغ�صب  �نتفا�صة 

.
84

�الأق�صى، مما �أدى ال�صت�صهاد 62 فل�صطينياً، وجرح 1600 �آخرين

تط�ر حدود القد�س 2000-1947

مرتجم عن �الأ�صل، �جلمعية �لفل�صطينية �الأكاديية لل�صوؤون �لدولية - �لقد�ص.
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�ملتحدة حتت رقم 2253.  �لعامة لالأمم  �لقر�ر�ت يف 1967/7/4 عن �جلمعية  �أول هذه 

فاتخذت  �إليه،  ر�صمياً  �لقد�ص  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �صّم  �أن  �إىل  تتو�ىل  �لقر�ر�ت  وظلت 

�إ ط 2/7” يف 1980/7/29 بغالبية 112 �صوتاً  “د  �ملتحدة قر�ر  �لعامة لالأمم  �جلمعية 

مقابل 7 �أ�صو�ت و�متناع 24، يدعو �ل�صهاينة �إىل �الن�صحاب �لكامل ودون �رشوط من 

�الأمن يف 1980/7/30  �لقد�ص. و�تخذ جمل�ص  �لعربية �ملحتلة مبا فيها  �الأر��صي  جميع 

باإعالن  �لت�صويت قر�ر�ً  �ملتحدة عن  �لواليات  بغالبية 14 �صوتاً �صّد ال �صيء و�متناع 

بطالن �الإجر�ء�ت �لتي �تخذها �لكيان �الإ�رش�ئيلي لتغيري و�صع �لقد�ص، موؤكد�ً �رشورة 

و�إن  �أنها  غري  �الآن،  �إىل  �ل�صدور  يف  �لقر�ر�ت  و��صتمرت  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  �إنهاء 

كانت تعرتف بحقوق �لفل�صطينيني، �إال �أنها تفتقر �جلدية و�الآلية �لالزمة الإرغام �لكيان 

.
85

�الإ�رش�ئيلي على �حرت�م �لقر�ر�ت �لدولية

خام�سًا: اجلدار العازل:

حول  ببنائه  “�إ�رش�ئيل”  تقوم  �لذي  �لعن�رشي،  �لف�صل  جد�ر  �إن�صاء  عملية  تعك�ص 

�أن  ف�صلت  �لتي  �ل�صهيونية،  �ليهودية  �النعز�لية  �لعقلية  من  جانباً  �لغربية،  �ل�صفة 

فيما  �أوروبا  مناطق  يف  عالية  بجدر�ن  م�صورة  خا�صة  �أحياء  يف  طويلة  لقرون  تعي�ص 

كما  �جلدر�ن.  خلف  من  �الآخرين  مع  تتعامل  و�أن  “�جليتو”،  �ليهودية  باالأحياء  يعرف 

�أفريقيا.  جنوب  يف  �صابقاً  �لبِي�ص  نظام  تبناها  �لتي  �لعن�رشي  �لف�صل  ب�صيا�صات  تمُذكر 

وهذ� ال يبعد كثري�ً عن طبيعة �لكيان �ل�صهيوين �لذي �صّكل لنف�صه ج�صماً غريباً حماطاً 

نف�صه  ووجد  حوله،  �لتي  �ملنطقة  عن  ولغوية  وثقافية  و�صيا�صية  دينية  بـ“جدر�ن” 

معزوالً يف �أجو�ء معادية. وهو �عرت�ف �صمني منه �أنه مل ينجح يف �أن يكون كياناً مقبوالً 

يف �ملنطقة.

�ندالع  �إثر  غزة  قطاع  حول  �صياج  بعمل  قامت  قد  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  وكانت 

�النتفا�صة �الأوىل �صنة 1987، كما �أن �إ�صحق ر�بني فاز يف �النتخابات �صنة 1992 على 

�أ�صا�ص �صعار “نحن هنا وهم هناك”.

وقد �صادقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على �إقامة جد�ر عازل يف �ل�صفة �لغربية يف ني�صان/ 

�أبريل 2002، وقد بد�أ �لعمل فيه يف 2002/6/16. وقد تو�صع �لطول �ملعتمد للجد�ر من 

�أدوميم  �إىل 770 كم يف �صنة 2007، ومّت �صّم م�صتعمرة معاليه  652 كم �صنة 2003 
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Ma'ale Adummim �رشقي �لقد�ص �إليه، �أي �أن طوله �أ�صبح �أكرث من �ِصعف طول �خلط 

�الأخ�رش )حدود �ل�صفة �لغربية مع �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948( و�لتي تبلغ 320 كم 

قد  كان   2008 �صنة  نهاية  وحتى  فقط. 

مّت بناء نحو 502 كم. و�أ�صبحت م�صاحة 

�الأر��صي �ملعزولة خلف �جلد�ر 733 �ألف 

دومن �أي نحو 12.5% من م�صاحة �ل�صفة 

�لغربية. 

و�إذ� ما مّت بناء �جلد�ر بال�صكل �ملخطط 

مبا�رشة  �أ�رش�ر�ً  �صيمُلحق  فاإنه  له 

بنحو 680 �ألف فل�صطيني، و�صيجد نحو 

250 �ألف فل�صطيني �أنف�صهم حم�صورين 

�الأخ�رش،  �خلط  وبني  �لعازل  �جلد�ر  بني 

فل�صطيني  �ألف   330 �صيجد  بينما 

�أنف�صهم مف�صولني باجلد�ر عن �أر��صيهم 

و�صتعاين  عملهم،  و�أماكن  ومزروعاتهم 

�لغرب من  �إىل  101 قرية ومدينة وجتمع �صكاين من �جلد�ر، و�صتجد 19 منها نف�صها 

�صتجد  كما  �لغربية.  �ل�صفة  �أجز�ء  باقي  مع  �ل�صكاين  �لتو��صل  من  حمرومة  �جلد�ر 

العازل • جانب من م�شار اجلدار 

الفل�شطينيني ب�شبب اجلدار  • من معاناة 
العازل
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53 قرية وبلدة نف�صها حماطة باجلد�ر من ثالث جهات. و�صي�صعى �جلد�ر �إىل �أن ي�صم 

م�صتوطني  معظم  متثل  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  من  قدر  �أكب  �إليه 

�ل�صفة �لغربية.
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 ،Fence وحتاول �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية ت�صويق �جلد�ر باعتباره جمرد �صياج حاجز

ولكن �ملتتبع للجد�ر يف خمططاته وكثري من �أماكن بنائه، يجد نف�صه �أمام خط ع�صكري 

معقد، �إذ ي�صمل م�رشوع �جلد�ر خطاً من �الأ�صالك �ل�صائكة �للولبية، يتلوه خندق بعر�ص 

�أربعة �أمتار وعمق خم�صة �أمتار، ثم �صارع م�صفلت بعر�ص 12 مرت�ً، يليه �صارع مغطى 

بالرمل �لناعم بعر�ص �أربعة �أمتار، ثم يتلوه جد�ر �إ�صمنتي مرتفع ي�صل �إىل ثمانية �أمتار، 

�أن هناك  كا�صفة، كما  و�أ�صو�ء  �إلكرتوين وكامري�ت مر�قبة  �صياج معدين  وعلى �جلد�ر 

 .
86

�أبر�ج مر�قبة ع�صكرية على �جلد�ر

ويف 2004/7/9 �أ�صدرت حمكمة �لعدل �لدولية ر�أيها �ال�صت�صاري غري �مللزم ب�صاأن 

بوقف  “�إ�رش�ئيل”  وطالبت  �لدويل،  للقانون  وخمالفاً  �رشعي  غري  فاعتبته  �جلد�ر، 

�إن �جلد�ر يعوق  بنائه، وطالبت بتعوي�ص كل �ملت�رشرين �لفل�صطينيني. وقالت �ملحكمة 

عدَّت  كما  لالأر�ص،  فعلياً  �صّماً  يمُعدُّ  بناءه  و�أن  م�صريهم،  تقرير  يف  �لفل�صطينيني  حّق 

�مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية �نتهاكاً للقانون �لدويل.

�ساد�سًا: الكيان االإ�سرائيلي:

دخل �لكيان �الإ�رش�ئيلي �لعقد �لثاين من �لقرن �حلادي و�لع�رشين وهو ما يز�ل يتمتع 

ونفوذ  بدعم  يتمتع  كما  �لعربي،  مبحيطه  قيا�صاً  متقدمة  وتكنولوجية  ع�صكرية  بقوة 

�لقانون”، ال تمُطبَّق  “فوق  دويل، خ�صو�صاً من �لواليات �ملتحدة، جعله حتى �الآن دولة 

عليها �لقو�نني و�لقر�ر�ت �لدولية.

كان من �أبرز �ملظاهر �لتي �ت�صف بها �مل�صهد �الإ�رش�ئيلي �لد�خلي: 

- تز�يد نفوذ �لتيار�ت �ليمينية؛ مبا يف ذلك �لليكود و“�إ�رش�ئيل بيتنا” Yisrael Beiteinu؛ 

ليكودية  خلفيات  ذ�ت  و�أع�صائه  قياد�ته  من  كبرية  �أعد�د�ً  فاإن  كاديا  حزب  وحتى 

ويينية.

- تز�يد نفوذ �لتيار�ت �لدينية، وخ�صو�صاً �حلركية �ملنظمة منها، وقد �صمل ذلك زيادة 

حو�يل  قبل   %7 نحو  من  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �صباط  و�صط  يف  �إليها  �ملنتمني  ن�صبة 

ثالثني عاماً �إىل نحو 40% حالياً )2011(.

- تر�جع نفوذ �لي�صار �الإ�رش�ئيلي وتفتته، مبا يف ذلك حزب �لعمل �الإ�رش�ئيلي �لذي ظّل 

على مدى 55 عاماً عمود �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية، �أو و�حد�ً من �ثنني من �أعمدتها. لكنه 
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 2011 �صنة  �لتفتت  من  عانى  ثم  �لر�بع،  للمركز   2009 �صنة  �نتخابات  يف  تر�جع 

حلزب  وت�صكيلهم  �لكني�صت  يف  نو�به  بع�ص  مع  منه  بار�ك  �إيهود  رئي�صه  بخروج 

“�ال�صتقالل”.
�ل�صيا�صية؛  �لقيادة  �ل�صعبي وحتى يف  �لف�صاد يف �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي يف �لو�صط  - تز�يد 

و�إيهود  �صارون  �أريل  �لوزر�ء  رئي�صي  �إىل  بالف�صاد  تهم  توجيه  ذلك  �أمثلة  من  وكان 

حاييم  رئي�صه  ونائب   ،Moshe Katsav كت�صاف  مو�صيه  �لدولة  ورئي�ص  �أوملرت، 

ر�مون، ورئي�ص �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي د�ن حالوت�ص Dan Halutz... وغريهم. 

وقد ز�د �نت�صار قيم �ملنفعة و�للذة و�الأنانية، و�ل�صذوذ �جلن�صي، و�لتف�صخ �الأ�رشي؛ 

وقد �نعك�ص ذلك على تز�يد ن�صب �النتحار، و�لهروب من �جلي�ص... وغريها.

- تر�جع �لهجرة �ليهودية �إىل “�إ�رش�ئيل” �إىل ما دون 20 �ألفاً �صنوياً، مع تز�يد �لهجرة 

، مع وجود موؤ�رش�ت �إىل �أن هناك 
87ً �لعك�صية من “�إ�رش�ئيل” �إىل نحو 10 �آالف �صنويا

.
88

حو�يل 700 �ألف �إ�رش�ئيلي يقيمون يف �خلارج

- تز�يد �ل�صلوك �لعن�رشي �صّد �ملو�طنني �لفل�صطينيني يف �الأر�ص �ملحتلة �صنة 1948، 

�صو�ء كان ذلك يف �ل�صلوك �ل�صعبي �أو يف ممار�صات �حلكومات �الإ�رش�ئيلية، �أو يف �صّن 

�لقو�نني و�لت�رشيعات. 

 ،1948 �صنة  �ملحتلة  )�الأر�ص  �ملحتلة  فل�صطني  يف  يقيم  كان  �ل�صكانية،  �لناحية  من 

و�الأر�ص �ملحتلة �صنة 1967( يف مطلع �صنة 2011 خم�صة ماليني و803 �آالف يهودي، 

مقابل خم�صة ماليني و390 �ألف فل�صطيني. وت�صري �لتقدير�ت �الإح�صائية �أنه �إذ� بقيت 

�صيبد�أ  �لفل�صطينيني  عدد  فاإن  هي،  كما  و�ليهودي  �لفل�صطيني  �ل�صكاين  �لنمو  معدالت 

�ألف   200 بنحو  عنه  و�صيزيد   ،2017 �صنة  �لتاريخية  فل�صطني  يف  �ليهود  عدد  بتجاوز 

�لدعو�ت  فيه  تتز�يد  �لذي  �لوقت  يف  �الإ�رش�ئيليني،  قلق  يثري  ما  وهو   .
89

2020 �صنة  يف 

�أحادي  لالن�صحاب  �أو  �ل�صكاين،  �لتبادل  ي�صمى  ملا  �أو  �لفل�صطينيني،  لطرد  �أو�صاطهم  يف 

�جلانب من مناطق �لكثافة �ل�صكانية �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية.

نحو  �إىل   2010 �صنة  �الإ�رش�ئيلي  �ملحلي  �لناجت  و�صل  �القت�صادي،  �مل�صتوى  على 

دخل  معدل  وهو  دوالر،   28500 �إىل  �لفرد  دخل  معدل  و�صل  كما  دوالر،  مليار   217

ي�صارع �ملعدالت يف �أوروبا و�لدول �ملتقدمة. وبلغت �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية �صنة 2010 

مليار�ً   59 فبلغ  �لو�رد�ت  جمموع  �أما  دوالر،  مليون  و431  مليار   58 جمموعه  ما 

و122 مليون دوالر. وت�صكل �ل�صلع �ل�صناعية نحو 80% من �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية. 
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للكيان  �الأول  �لتجاري  �ل�رشيك  ت�صكل  �ملتحدة  �لواليات  تز�ل  ما  طويلة،  �صنو�ت  ومنذ 

�الإ�رش�ئيلي، �لذي يمُ�صّدر لها نحو ثلث �صادر�ته. وبالرغم من كونه دولة غنية ومتقدمة، 

�إال �أن �لكيان �الإ�رش�ئيلي ما يز�ل يتلقى دعماً �أمريكياً �صنوياً بلغ �صنة 2010 ما جمموعه 

�لفرتة  خالل  �أمريكي  دعم  من  “�إ�رش�ئيل”  تلقته  ما  وبذلك  دوالر.  مليون   2775

.
90

1949-2010، بلغ ما جمموعه 108 مليار�ت و998 مليون دوالر

فوت �النتفا�صة �لفل�صطينية  ويعود جانب من �الزدهار �القت�صادي �الإ�رش�ئيلي �إىل خمُ

وتر�جع عمليات �ملقاومة، و�إىل “هدوء” �جلبهات �لعربية، مع حت�صن �لعالقات �ل�صيا�صية 

�ل�صيا�صية  �الخرت�قات  �إىل  باالإ�صافة  و�الأردن،  م�رش  مع  خ�صو�صاً  و�القت�صادية 

و�القت�صادية �لتي حققها �ل�صهاينة خ�صو�صاً مع �ل�صني و�لهند ورو�صيا ودول �أوروبا 

�ل�رشقية.

هذ�  على  هائل  ب�صكل  ينفق  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  ز�ل  فما  �لع�صكرية،  �لناحية  من  �أما 

مليون  و120  مليار�ً   15 نحو   2011 ل�صنة  �لع�صكرية  مو�زنته  بلغت  وقد  �جلانب. 

دوالر. وتمُعد �مليز�نية �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية من �أعلى �مليز�نيات يف �لعامل قيا�صاً بالناجت 

على  �ل�صنوي  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �الإنفاق  معدل  يبلغ  بينما  �ل�صكان  بعدد  �أو  �ملحلي 

يف  دوالر  و88  م�رش،  يف  دوالر   46 مثالً  يبلغ  فاإنه  دوالر،  �ألفي  �لو�حد حو�يل  �لفرد 

�ألف   178 �ملتفرغ  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  عدد  ويبلغ  �الأردن.  يف  دوالر�ً  و211  �صورية، 

جندي، بينما تبلغ قو�ت �الحتياط 427 �ألفاً. ويتميز �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بقدر�ت قتالية 

عالية، وبح�صوله على فر�ص تدريبية متقدمة، كما يتميز بح�صوله على �أف�صل �الأ�صلحة 

�ملتقدمة �صو�ء من تلك �لتي تنتجها �مل�صانع �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، �أم تلك �لتي تاأتيه من 

ر�أ�ص نووي، وهي  “�إ�رش�ئيل” نحو مئتي  �لغربية. ولدى  �لدول  �ملتحدة ومن  �لواليات 

�لت�صوي�ص، و�أنظمة توجيه  �أنو�ع �الأجهزة �الإلكرتونية �لع�صكرية، و�أجهزة  تمُ�صنّع كافة 

)�ل�صهم(  Kfir، و�صاروخ حيت�ص  �ملقاتلة  �ل�صو�ريخ، ومتكنت من ت�صنيع طائرة كفري 

�ملريكافا  دبابة  �صناعة  من  متكنت  كما  لل�صو�ريخ،  �مل�صاد   Arrow (Hetz) System

�أكب خم�صة  “�إ�رش�ئيل” �صمن  �لعامل. وتمُعد  �لدبابات يف  �أقوى  �لتي تعد من   Merkava

دول م�صدرة لل�صالح يف �لعامل؛ �إذ �صدرت ما قيمته �صتة مليار�ت و650 مليون دوالر 

.
91
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يف  ف�صل  فاإنه  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  بها  يتمتع  �لتي  �لهائلة  �الإمكانات  من  وبالرغم 

غزة  قطاع  على  عدو�نه  يف  ف�صل  كما   ،2006 يوليو  متوز/  حرب  يف  لبنان  على  عدو�نه 

�لذي ترت�جع فيه نوعية �جلندي  �لوقت  يف نهاية �صنة 2008 وبد�ية �صنة 2009. ويف 

�أو�صاط �جلي�ص �مل�صاكل �لنف�صية و�لف�صاد و�لتهرب من �جلندية،  �الإ�رش�ئيلي، وتكرث يف 

فاإن نوعية رجال �ملقاومة تزد�د حت�صناً، وهي �أكرث ��صتعد�د�ً على �ل�صمود و�لت�صحية.

ويو�جه �لكيان �الإ�رش�ئيلي �أزمة م�صتقبلية حقيقية تتمثل يف وجوده يف بيئة معادية، 

ويف ف�صله يف �لتحول �إىل كيان طبيعي يف �ملنطقة. والأنه كيان قائم على �غت�صاب �الأر�ص 

على حقه  �إ�رش�ر�ً  يزد�د  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �الأ�صليني، والأن  �ل�صكان  و�حلقوق وطرد 

�لعامل،  �لعرب و�مل�صلمون و�أحر�ر  �أر�صه ومقد�صاته، يدعمه يف ذلك  �لعودة وحترير  يف 

�إىل �الأبد، كما لن يبقى  �أقوياء  �إذ لن يبقى �الإ�رش�ئيليون  �أزمة هذ� �لكيان �صت�صتمر.  فاإن 

�أ�صحاب �حلق �صعفاء �إىل �الأبد. ويعرتف قادة �ل�صهاينة ومفكروهم باأن هناك حتديات 

�أطول  �لتي متلك نف�صاً  �الإ�صالمية يف د�خل فل�صطني  �لقوى  �أوالً يف �صعود  كبرية تتمثل 

فل�صطني.  من  جزء  �أي  عن  بـ“�إ�رش�ئيل” و�لتنازل  �العرت�ف  وترف�ص  للمقاومة  و�أقوى 

كما �أنه من جهة ثانية فاإن �أية حالة تغيري يف �الأنظمة �لعربية �ملحيطة بفل�صطني �إىل �أنظمة 

يف  خطري  حتول  �إىل  �صيوؤدي  �لفل�صطينية  للق�صية  د�عمة  و�إ�صالمية  وطنية  ديوقر�طية 

�لف�صاء �ال�صرت�تيجي �ملحيط بفل�صطني ل�صالح قوى �ملقاومة، ورمبا �إىل تغيري يف مو�زين 

بقاء  على  �صمانات  توجد  فال  ثالثة،  جهة  ومن  و�لبعيد.  �ملتو�صط  �مل�صتوى  على  �لقوى 

�إىل ما ال  �لقانون،  “�إ�رش�ئيل” دولة فوق  �لدعم �الأمريكي �لغربي غري �مل�رشوط، و�إبقاء 

��صتطاع  �إذ�  �أو  �لغرب،  يو�جهها  �لتي  �القت�صادية  �الأزمات  �صوء  يف  خ�صو�صاً  نهاية؛ 

�لعرب و�مل�صلمون توظيف �إمكاناتهم بال�صكل �ل�صحيح لل�صغط على �أمريكا و�لغرب.  
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