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�ل�صعيد  على  �نق�صام  و��صتمر�ر  تاأزم  �صنتا  باأنهما  و2015   2014 �صنتا  �ت�صمت 

غزة  قطاع  على  �ل�رش�ص  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  من  فبالرغم  �لد�خلي.  �لفل�صطيني 

�مل�صاحلة  عجلة  دور�ن  من  وبالرغم  جمة،  وتد�عيات  هائل  دمار  من  خلّفه  وما   ،2014 �صيف 

�لفل�صطينية �لد�خلية وت�صّكل حكومة �لتو�فق �لوطني مطلع حزير�ن/ يونيو 2014، �إال �أن �النق�صام 

ومل  �لو�قع.  �أر�ص  على  حقيقي  تغرّي  �أّي  دون  �ملوقف،  �صيد  ظلَّ  و�الإد�ري،  و�جلغر�يف  �ل�صيا�صي 

�الإد�رية،  وهياكلها  �حلكومية  �ملوؤ�ص�صات  دمج  يتم  �أو  غزة  قطاع  على  �صيطرتها  �حلكومة  تب�صط 

حيث برزت ق�صيتا �ملعابر و�ملوظفني كعنو�نني رئي�صيني يف �الأزمة �مل�صتمرة بني حما�ص من جهة، 

غزة،  قطاع  الأهايل  �ملعاناة  وترية  ت�صاعف  و�صط  �أخرى،  جهة  من  �لتو�فق  وحكومة  فتح  وحركة 

جر�ء ��صتمر�ر �حل�صار وعدم تقدمي �حلكومة خلدماتها الأهايل �لقطاع. 

وعلى مد�ر �صنتي 2014 و2015 مل تتوقف عجلة �لتن�صيق �الأمني بني �الأجهزة �الأمنية لل�صلطة يف 

ر�م �هلل ونظريتها �الإ�رش�ئيلية، بالرغم من جمود م�صرية �لت�صوية و�ملفاو�صات، و�نطالق �نتفا�صة 

�لتن�صيق  بوقف  ق�صت  �لتي  �لتحرير  ملنظمة  �لتابع  �ملركزي  �ملجل�ص  قر�ر�ت  من  وبالرغم  �لقد�ص، 

�الأمني. كما ��صتد �الحباط �لفل�صطيني مع تعرث عملية �إعادة �إعمار �لقطاع يف ظّل عدم وفاء �لدول 

�ملانحة بالتز�ماتها �ملالية.

ر�مي  برئا�صة  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  حكومة  ��صتمرت 

�الأوىل  �خلم�صة  �الأ�صهر  يف  �أعمالها  مز�ولة  يف  �هلل  �حلمد 

من �صنة 2014. فالتزمت �حلكومة على �ل�صعيد �ل�صيا�صي باالإطار �لذي حدده �حلمد �هلل عند �أد�ئه 

�لق�صم، حيث �أعلن �آنذ�ك �أن حكومته هي حكومة �لرئي�ص عبا�ص “وملتزمة ببنامج منظمة �لتحرير 

 .
�لفل�صطينية”1

�أعقاب  وبالرغم من �لدعو�ت �لفل�صطينية اللتز�م �حلياد جتاه �الأحد�ث �لتي وقعت يف م�رش يف 

بـ“�الإ�صالم  �الإطاحة  �أن  ر�أى  �ملجدالي  �أحمد  �لفل�صطيني  �لعمل  وزير  �أن  �إال   ،2013/7/3 �نقالب 

�إال  �أن ر�أيه ال يعك�ص �لر�أي �لر�صمي للحكومة،  . ومع 
2
�ل�صيا�صي” �أكب خدمة للق�صية �لفل�صطينية

�أنه �صبَّ )من طرف وزير م�صوؤول( يف خانة تعميق �النق�صام، و�أعطى ر�صالة �صلبية جتاه تيار�ت 

�الإ�صالم �ل�صيا�صي �لفل�صطينية، وعلى ر�أ�صها حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي.

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أمام  �لد�صتورية  �ليمني  حكومته  تاأدية  عند  �هلل،  �حلمد  ر�مي  �أ�صار 

ودعم  �ال�صتيطان  ملقاومة  كبري�ً  �هتماماً  “�صتويل  �حلكومة  �أن  �إىل   ،2013/6/6 يف  عبا�ص  حممود 

مقدمة

اأواًل: حكومتا رام الله وغزة
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“�مل�صكلة �لرئي�صة يف عدم منو �لعملية  ، و�أن 
�أر�صه ب�صكل كبري”3 �صمود �ملز�رع �لفل�صطيني على 

؛ لكن ن�صاط �حلكومة �قت�رش على 
�القت�صادية تكمن يف �الحتالل”، و�أن �الحتالل “يجب �أن ينتهي”4

�لتهويد و�قتحامات  �لقد�ص يف مو�جهة  و�لدفاع عن  �ال�صتيطان  يتعلق مبقاومة  فيما  �لت�رشيحات 

�مل�صتوطنني للم�صجد �الأق�صى. وقد �أ�صادت �حلكومة �لفل�صطينية بالقرويني يف قرية ق�رشة �صمال 

2014، نحو ع�رشة م�صتوطنني،  �لثاين/ يناير  �لذين �حتجزو� و�رشبو� يف كانون  �لغربية،  �ل�صفة 

. غري 
�لنف�ص”5 عن  “دفاعاً  كان  ما حدث  �أن  �الإ�رش�ئيلي، معتبة  �إىل �جلي�ص  ت�صليمهم  يتم  �أن  قبل 

“�صبكة �الأمان �حلكومية و�ملجتمعية يف مو�جهة �مل�صتوطنني” �لتي وعد �حلمد �هلل بت�صكيلها يف  �أن 

.
6
2014/1/17 مل ُتب�رش �لنور

�الأ�رشى  قانون  بتطبيق  �لتز�مها  �حلكومة  �أكدت  فقد  و�ملحررين،  �الأ�رشى  يخ�ص  فيما  �أما 

 ،
7
و�ملحررين �ملعدل ل�صنة 2014، وبذل كّل ما من �صاأنه توفري �حلياة �لكرية لالأ�رشى و�ملحررين

�لف�صائلي  �لتن�صيق  جلنة  عن  و�ملنبثقة  و�ملعتقلني،  �الأ�رشى  �صوؤون  ملتابعة  �لعليا  �لهيئة  �أن  غري 

 .
8
بنابل�ص، �أكدت على وجود مماطلة متعمدة من �حلكومة لتنفيذ هذ� �ال�صتحقاق

وتابعت حكومة �حلمد �هلل جانباً من �لتز�ماتها جتاه قطاع غزة، فو��صلت دفعها لرو�تب �ملوظفني 

يف �ل�صلطة  من  بطلب  �لعمل،  عن  �مل�صتنكفني  من  )ومعظمهم  �هلل  ر�م  حكومة  بهم  تعرتف   �لذين 

ت  ؛ كما �صرَيّ
9
ر�م �هلل(، بنحو 69% من �ملبالغ �لتي تنفقها على �لقطاع، وفو�تري عدد من �خلدمات

�أهل  قافلة من �الأدوية و�ملو�د �ملخبية و�مل�صتلزمات �لطبية �إىل قطاع غزة، وقال �حلمد �هلل خماطباً 

 .
غزة “ل�صتم وحدكم يف مو�جهة �حل�صار وتد�عياته، فنحن معكم و�صعبنا باأكمله خلفكم”10

وكان من �لتحديات �لتي و�جهتها حكومة �حلمد �هلل م�صكلة �لف�صاد يف �ملوؤ�ص�صات �حلكومية، فقد 

�أكد “تقرير �لف�صاد ومكافحته لعام 2014” �ل�صادر عن �الئتالف من �أجل �لنز�هة و�مل�صاءلة )�أمان(، 

�إد�رة جبايتها، ويحمي بع�ص  على غياب �ل�صفافية يف و�رد�ت �ل�صلطة �لتي ي�رشف �الحتالل على 

�ل�صحية  �خلدمة  �رش�ء  كلفة  و�أن  بالف�صاد،  �خلا�صة  باجلر�ئم  �ملتهمني  من  �لفارين  �أو  �لفا�صدين 

�ملركبات �حلكومية  ��صتخد�م  �لتجاوز�ت يف  ��صتمر�ر  �أي�صاً  �لتحديات  �ل�صحة. ومن  تهدر مو�زنة 

وهدر �ملال �لعام، �أمام �صعف �إجر�ء�ت �لرقابة و�مل�صاءلة يف �الإد�رة �لعامة للرت�خي�ص، مع �الرتفاع 

.
11

�مل�صتمر يف رو�تب �مل�صوؤولني يف �لهيئات و�ملوؤ�ص�صات �لر�صمية غري �لوز�رية

ت�صكيل  على  وحما�ص  فتح  فيه  تو�فقت  �لذي   ،2014/4/23 يف  �ل�صاطئ”  “�إعالن  من  وبالرغم 

2014، مبنع  حكومة تو�فقية حتل حمل حكومتي ر�م �هلل وغزة، فقد قامت �حلكومة يف �أيار/ مايو 

�إىل وجود تو�فق فل�صطيني بني  �الإ�صارة  �ملقربة من حما�ص، مع  �ليومية  توزيع �صحيفة فل�صطني 

توزيع  و�ل�صفة  غزة  من  �ل�صادرة  �لفل�صطينية  �ل�صحف  ��صتئناف  على  وحما�ص  فتح  حركتي 

.
�أعد�دها يف عموم �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 121967
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�أبريل  ني�صان/  �أو�خر  يف  عبا�ص  حممود  بت�رشف  ��صتقالتها  و�صعت  قد  �حلكومة  هذه  وكانت 

�أدت حكومة  2014/6/2، عندما  �ل�صاطئ. وتابعت حكومة ر�م �هلل عملها حتى  �إعالن  2014، عقب 

�لتو�فق �لوطني �ليمني �لقانونية �أمام رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية حممود عبا�ص. 

�إ�صماعيل هنية فتابعت عملها حتى بدء عمل  �الأعمال يف قطاع غزة برئا�صة  �أما حكومة ت�صيري 

�لفرتة حتديات كبى على  �أي�صاً. وكانت حكومة هنية تو�جه خالل تلك  �لوطني  �لتو�فق  حكومة 

من  ز�د  �لذي  �لقطاع،  على  �ملفرو�ص  �حل�صار  �صدة  ب�صبب  و�الجتماعي  �القت�صادي  �ل�صعيدين: 

حدة �لبوؤ�ص و�ملعاناة بني �ملو�طنني، وب�صبب ��صتمر�ر �لتوتر �ل�صيا�صي و�مليد�ين بني حكومة هنية 

و�ل�صلطات �مل�رشية.

�لفل�صطينية، و�أعلن عن  �مل�صاحلة  2014 �صنة  �إ�صماعيل هنية �صنة  باإعالن  وقد بد�أت �حلكومة 

. وبالفعل �أعلن هنية 
13

قر�ر�ت لدفع عجلة �مل�صاحلة وجدت ترحيباً من �لرئي�ص عبا�ص وحركة فتح

�مل�صاحلة،  تطبيق  جتاه  نية  ح�صن  بادرة  �إطار  يف  غزة  �إىل  فتح  من  وعن�رش�ً  كادر�ً   120 عودة  عن 

. وخطا هنية خطوة 
14

موؤكد�ً �أن �حلكومة وحما�ص قدمتا مبادر�ت �إيجابية لدفع �مل�صاحلة �إىل �الأمام

�أ�صا�ص  على  �النق�صام  الإنهاء  طريق  خريطة   2014/3/23 يف  قدم  عندما  �مل�صاحلة  جتاه  �إ�صافية 

.
15

�ل�رش�كة وتبني �ملقاومة �مل�صلحة

وعقب توقيع �إعالن �ل�صاطئ للم�صاحلة يف 2014/4/23، �صادت موجة من �لتفاوؤل حكومة هنية 

حول ت�صكيل حكومة تو�فقية، قادرة على �إنهاء معاناة �أهايل �لقطاع، و�إخر�جه من �أزماته �لكبى، 

و�صط تاأكيد�ت �أنها لن تتخلى عن ثو�بتها �ل�صيا�صية. وبد� هنية �أكرث تفاوؤالً حني �أكد على �إبر�م �تفاق 

 .
16

على �إن�صاء �صندوق وطني لتعوي�ص �صحايا �النق�صام بنحو 60 مليون دوالر

ويف غمرة �جلهود �لر�مية �إىل ت�صكيل حكومة �لتو�فق �لوطني، �أكد هنية �أن حما�ص ُت�صلّم �حلكم 

حما�ص  خروج  �أن  على  للتاأكيد  �أخرى  منا�صبة  يف  عاد  �أنه  �إال   ،
17

ووحدته �ل�صعب  �أجل  من  طو�عية 

جاهزة  �أنها  هنية  حكومة  فيه  �أكدت  �لذي  �لوقت  يف   .
18

�حلكم مربع  مغادرة  يعني  ال  �حلكومة  من 

لدفع ��صتحقاقات �مل�صاحلة وت�صليم �ملهام كاملة حلكومة �لتو�فق �لقادمة، ويف �للحظة �لتي كان فيها 

�ل�صابقة قدمتا كل  �أن حما�ص وحكومته  �أكد هنية  �لقانونية،  �ليمني  �لتو�فق يوؤدون  وزر�ء حكومة 

.
19

�صيء الإنهاء �النق�صام، معرباً عن �ال�صتعد�د �لتام للتعاون مع �حلكومة �جلديدة

ويف �لوقت نف�صه، بذلت حكومة هنية جهود�ً ملمو�صة يف �صبيل دعم م�رشوع �ملقاومة، وقال هنية 

يف  م�صوؤوليتها  عن  تتخلى  لن  حكومته  �إن  بغزة،  �لد�خلية  وز�رة  نظمتها  ع�صكرية  فعاليات  خالل 

حماية ظهر �ملقاومة، موؤكد�ً �أن قو�ت وز�رة �لد�خلية ت�صكل نو�ة �صلبة لبناء �أمني يتد لكل �الأر�ص 

. ويف 2014/3/10، جدد هنية موقف حكومته حول �ملقاومة، موؤكد�ً 
�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 201967

. ويف منا�صبة �أخرى 
21

�أنها خّط �أحمر ال يكن �لتنازل عنها، و�أن �صالحها موجه نحو “�إ�رش�ئيل” فقط
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�أعمال حركة حما�ص و�ملقاومة �لفل�صطينية،  �أ�رش �جلنود �الإ�رش�ئيليني يت�صدر جدول  �أن  �أكد هنية 

.
22

م�صدد�ً على �أن حترير �الأ�رشى لن يتم �إال بخطف �جلنود

وحافظت حكومة هنية على �إجنازها �ملهم �ملتمثل يف قدرتها على �صبط �الأو�صاع �الأمنية �لد�خلية 

يف �لقطاع. ويف �إثر توقيع �إعالن �ل�صاطئ، حذر هنية من �أن �مل�صاحلة ال تعني عودة �لفلتان �الأمني 

 .
23

من جديد، موؤكد�ً �أن جلنة عربية �صت�رشف على �إعادة بناء �الأجهزة �الأمنية ح�صب �تفاق �مل�صاحلة

ومل يتو�ن هنية وم�صوؤولون �أمنيون يف حكومته، يف �أكرث من منا�صبة، يف �لت�صديد على حر�صهم 

على �أمن م�رش وح�صن �لعالقة معها، على �لرغم من �حلمالت �لت�صويهية �لتي تقودها بع�ص و�صائل 

. ويف 
24

�الإعالم �مل�رشية �صّد حما�ص و�أهايل �لقطاع، �لتي �أعقبت �النقالب على �لرئي�ص حممد مر�صي

يف ظّل  �مل�رشية وحما�ص منعطفاً حاد�ً، وخ�صو�صاً  �ل�صلطات  �لعالقة بني  فيه  �لذي دخلت  �لوقت 

قر�ر حظر حما�ص وتوجيه لو�ئح �تهام بحق بع�ص قادتها �لع�صكريني، ومن بينهم �صهد�ء، عاجلت 

.
25

�حلكومة �الأمر بهدوء، نافية �أّي تدخل لها يف �ل�صاأن �مل�رشي �لد�خلي

برئا�صة  �لوطني  �لتو�فق  حكومة  ت�صكلت 

حالة  لتنهي   ،2014/6/2 يف  �هلل  �حلمد  ر�مي 

�لت�صارب و�الزدو�ج �الإد�ري بني �ِصقَّي �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، و�صط 

ظّل  يف  بها  �ملنوطة  �ملهمات  �إجناز  على  بقدرتها  و�صعبياً،  ر�صمياً  �لفل�صطيني،  �لتفاوؤل  من  حالة 

�الآمال �رشعان ما تبخرت على وقع  تلك  لكن  �النق�صام.  �لتي خلّفها  �لكبى  �الإ�صكاليات و�ملعاناة 

�خلالفات بني حركتي فتح وحما�ص، دون �أن تفلح �جلهود يف ر�أب �ل�صدع بني �لطرفني. 

نهاية وحتى  ت�صكيلها  منذ  �لتو�فق  حكومة  تولتها  �لتي  �مللفات  �أهم  �إىل  �الإ�صارة   ويكن 

�صنة 2015، وذلك على �لنحو �لتايل:

1. العالقة مع غزة:

طغت �خلالفات و�لتوتر�ت على جمرى عالقة �حلكومة مع قطاع غزة �لذي ت�صيطر عليه، عملياً، 

حركة حما�ص. وكانت خالفات قد ن�صبت بني حما�ص وفتح قبيل �الإعالن عن ت�صكيل �حلكومة حول 

ب�صكل  حكومته  �لتز�م  �هلل  �حلمد  �أعلن  حني  �آخر  خالف  �إىل  لي�صار  و�خلارجية،  �الأ�رشى  وز�رتي 

مطلق بالبنامج �ل�صيا�صي ملنظمة �لتحرير، �الأمر �لذي رف�صته حما�ص. ومل مت�ِص �إال ب�صعة �أيام 

حتى ت�صدرت �أزمة �لرو�تب م�صهد �لعالقة بني �حلكومة وحما�ص، �إذ رف�صت �حلكومة دفع رو�تب 

موظفي حكومة هنية �ل�صابقة �لذين يبلغ عددهم 40 �ألفاً تقريباً، وقررت ت�صكيل جلنة قانونية �إد�رية 

. وقال �لناطق با�صم حكومة �لوفاق 
26

للنظر يف ق�صية �ملوظفني وفق �لقانون و�الحتياجات �الإد�رية

ثانيًا: حكومة التوافق الوطني
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�إيهاب ب�صي�صو، “�إن �حلكومة بذلت ق�صارى جهدها حلل �أزمة رو�تب موظفي غزة، فمنذ �أن �أعلنت 

قطر ��صتعد�دها لتحويل 20 مليون دوالر �صهرياً لرو�تب موظفي غزة، رف�صت �لبنوك ��صتالم هذه 

�لتو�فق على  . و�صددت حكومة 
�الإ�رش�ئيلي”27 من تعر�صها مل�صايقات من �جلانب  �الأمو�ل خوفاً 

. ويف �ملقابل 
�أنها “ت�صعى لتاأمني �لدعم �ملايل من �لدول �لعربية ملعاجلة جميع تد�عيات �النق�صام”28

قال رئي�ص وزر�ء حكومة �لتو�فق �لوطني ر�مي �حلمد �هلل �إن “�ل�صلطة �لفل�صطينية لن تدفع رو�تب 

�ل�صابقة( قابلة  )�أزمة عدم دفع رو�تب موظفي حكومة غزة  �الأزمة  �ألف موظف، وبالتايل فاإن   40

. وقال ريا�ص 
للتجدد، لعدم وجود تعهد�ت موؤكدة من قطر �أو �أّي دولة �أخرى لدفع تلك �الأمو�ل”29

�ملالكي وزير �خلارجية �لفل�صطيني، �إن �حلكومة �لفل�صطينية مل تلتزم �صمن �التفاق، وحركة فتح 

�أي�صاً، بدفع رو�تب موظفي حركة حما�ص، ور�أى �أن نقل هذه �الأزمة وحتميلها للحكومة يف �ليوم 

.
�الأول يف ت�صكيلها يعك�ص نيات “غري طيبة”30

لتقدمي  �لطو�رئ  حالة  �حلكومة  �أعلنت   2014/7/8 يف  غزة  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  بدء  ومع 

، وقامت برفع م�صتوى �ملعونات �لطارئة لغزة �إىل 55 مليون 
31

�لدعم الأهايل غزة يف مو�جهة �لعدو�ن

 )16 مليون دوالر(، لتعود �حلكومة جمدد�ً وتخ�ص�ص مبلغ ع�رشة ماليني �صيكل �إ�صافية 
32

�صيكل

. وبالرغم من بع�ص �ملو�قف �ملت�صنجة �لتي �صدرت عن م�صوؤولني 
33

)2.9 مليون دوالر( دعماً لغزة

بعدم  فيها  هدد  و�لتي  �الأمنية،  �الأجهزة  با�صم  �لناطق  �ل�صمريي  عدنان  بينهم  ومن  �ل�صلطة،  يف 

با�صتهد�ف  حما�ص  و�تهام  حزبية،  م�صالح  مقابل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  باأبناء  بالت�صحية  �ل�صماح 

، �إال �أن �حلكومة �أكدت �أنها �صوف تتحمل م�صوؤولياتها جتاه قطاع غزة.
34

عنا�رش فتح بغزة

موظفي  “نقابة  هددت  حيث  �صعبة،  مرحلة  دخلت  �لعدو�ن  �نتهاء  �إثر  �لرو�تب  �أزمة  �أن  وبد� 

غزة”، بعدم �ل�صماح ملوظفي �ل�صلطة �لوطنية بالعودة �إىل �أماكن عملهم بالوز�ر�ت و�ملد�ر�ص، �إال بعد 

حّل م�صكلة رو�تب من وظفتهم حركة حما�ص. وعلَّق �حلمد �هلل على عجزه يف حّل م�صكلة �لرو�تب 

بقوله “يد�ي مربوطتان وكذلك قدماي ومطلوب مني �ل�صباحة”. وك�صف �أنه “مّت حتذير �حلكومة 

و�لبنوك �لعاملة يف �الأر��صي �لفل�صطينية �أنه يف حال دفع )رو�تب �ملوظفني( حلكومة حما�ص �ل�صابقة 

يف غزة �صيتم مقاطعة �حلكومة”. وقال “كل دول �لعامل، ومل يتبَق �أحد مل ُيحذِّر �أنه �إذ� دفعت هذه 

�الأمو�ل، ف�صيتم مقاطعة �حلكومة و�ل�صعب �لفل�صطيني”؛ م�صيفاً �أنه يف حال �ملقاطعة “فاإن �لنظام 

.
�مل�رشيف �لفل�صطيني �صيتعر�ص الإ�صكالية كبرية، تهدد �لو�صع �لفل�صطيني �لعام”35

وخطت �حلكومة خطوة عملية جتاه غزة عندما ز�رتها بكامل �أع�صائها يف 2014/10/9، وعقدت 

، �إال 
36

جل�صة خا�صة فيها، ووعد �حلمد �هلل خاللها بحل كافة م�صكالت غزة خالل �ملرحلة �لقادمة

�لبملانية،  كتلتها  نو�ب  �أحد  عدو�ن  عاطف  ل�صان  على  ر�أت  �لزيارة  نتائج  ر�قبت  �لتي  حما�ص  �أن 

. غري �أن
37

 �أن �حلمد �هلل مل يِف باأي من وعوده �ملتعلقة بحل م�صكالت قطاع غزة �لكبرية و�لكثرية
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قطرية  منحة  �إطار  يف  �ملدنيني  غزة  ملوظفي  كدفعة  دوالر   1,200 مبلغ  تقدمي  عن  �أعلن  �هلل  �حلمد 

. ويف هذ� �الإطار، �أكد نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص مو�صى
38

 على طريق حّل �أزمة �لرو�تب

لينالو� حقوقهم  و�أنها تعمل جاهدة  �ملوظفني يف قطاع غزة،  لن تتخلى عن  �أن حركته  �أبو مرزوق 

.
39

كباقي موظفي �ل�صلطة. ونبّه �إىل �أن �الأمور �صتكون يف منتهى �ل�صعوبة دون �إنهاء �أزمة �ملوظفني

وتاأجلت زيارة كانت مقررة لر�مي �حلمد �هلل وحكومته لغزة نهاية �لثلث �الأول من ت�رشين �لثاين/ 

��صتهدفت  تفجري�ت  بفعل  �لقطاع،  م�صكالت  وحّل  �مل�صاحلة  ملف  متابعة  بهدف   ،2014 نوفمب 

مد�خل منازل لقياد�ت من فتح ومن�صة �حتفال يف ذكرى رحيل �لرئي�ص يا�رش عرفات. وكما كان 

متوقعاً عقب وقوع �لتفجري�ت، فقد ن�صبت �أزمة جديدة بني حما�ص و�حلكومة، حيث �أكدت وز�رة 

. وهو ما 
40

�لد�خلية بغزة �أن عدم �رشف ميز�نية ت�صغيلية للوز�رة يوؤثر على عملها �ملدين و�الأمني

، لتبادر �لوز�رة 
41

��صتدعى رّد �حلمد �هلل �لذي �أكد �أن حما�ص هي �ل�صلطة �الأمنية �لفعلية يف قطاع غزة

 .
42

بالقول �إنها تفتقد �ملرجعية �الإد�رية نظر�ً المتناع �حلمد �هلل عن �لتو��صل معها

�لقد�مى  غزة  موظفي  عودة  غزة،  يف  عقدتها  جل�صة  خالل  �حلكومة،  قررت  �ل�صنة،  نهاية  ومع 

)�مل�صتنكفني( و��صتيعاب �ملوظفني )�ملُعينني(، و�أعلنت �أن حجم �إنفاق �ل�صلطة على �لقطاع ال يقل عن 

 .
43%47

لكن عجلة �التهامات �ملتبادلة عادت للدور�ن من جديد، �إذ و�صف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لذي تقوده 

حما�ص، يف جل�صة عقدت يف غزة يف كانون �لثاين/ يناير 2015، قر�ر�ت �حلكومة باأنها باطلة وغري 

، يف �لوقت �لذي قرنت فيه �حلكومة �أد�ء دورها بتمكينها من �أد�ء مهامها كاملة يف غزة 
44

د�صتورية

، يف �إ�صارة �إىل حما�ص �لتي تتهمها �حلكومة مبنعها من ممار�صة �أعمالها وب�صط 
45

دون �أّي عر�قيل

�لتي  �لبنوك  وبع�ص  �لبيد  مكاتب  �رشعت   ،2015 يناير  �لثاين/  كانون  ويف  غزة.  على  �صيادتها 

تخ�صع الإد�رة حركة حما�ص يف قطاع غزة ب�رشف �صلفة مالية ملوظفي غزة، �لذين مل تعرتف بهم 

 .
46

بعد حكومة �لتو�فق �لفل�صطينية

�آذ�ر/  �لد�خلية بغزة منت�صف �صهر  �لتوتر بني حما�ص و�حلكومة عندما ك�صفت وز�رة  و��صتد 

مار�ص 2015 عن �عرت�فات لعنا�رش من �أمن �ل�صلطة قدمو� معلومات عن �ملقاومة، وقامو� ب�صل�صلة 

.
47

تفجري�ت يف �أماكن خمتلفة د�خل �لقطاع

وقبل نهاية �آذ�ر/ مار�ص ز�ر �حلمد �هلل غزة، ير�فقه وفد رفيع من حكومته بتوجيه مبا�رش من 

ت�صليم  مقابل  �ملوظفني  مل�صكلة  حّل  وو�صع  �لد�خلية،  �مل�صاحلة  تكري�ص  بهدف  عبا�ص،  �لرئي�ص 

�ملعابر �حلدودية �لتي ي�صيطر عليها موظفو حكومة هنية �ل�صابقة، �إال �أن جهوده باءت بالف�صل. ويف 

2015/4/7 �أقدمت �حلكومة على �إعادة ت�صكيل �للجنة �لقانونية �الإد�رية �خلا�صة بالنظر يف ق�صايا 

. وتال ذلك زيارة قام بها وفد وز�ري من �حلكومة 
48

�ملوظفني، وت�صكيل جلنة لت�صلُّم معابر �لقطاع
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لغزة يف 2015/4/20 لبحث ق�صية �ملوظفني، �إال �أن �لوفد قطع زيارته لغزة، حمّمالً حما�ص م�صوؤولية 

�أد�ء مهامه يف �لقطاع. ور�أى م�صوؤول ملف �مل�صاحلة �لوطنية ع�صو مركزية حركة فتح  منعه من 

�لنائب عز�م �الأحمد، �أن “وحدة �لوطن �أهم من كل �ملوظفني ومن �حلكومات، وحدة �ملوؤ�ص�صات هي 

وحدة �لوطن، ووحدة �حلكومة هي وحدة �ل�صلطة و�لوحدة �لقانونية”، و�أ�صاف �أن حما�ص ن�صفت 

.
كّل �صيء وحولت “ق�صية �ملوظفني �إىل قمي�ص عثمان لتعطيل تنفيذ كل بنود �تفاق �مل�صاحلة”49

ويف 2015/6/3، عقد �ملجل�ص �لت�رشيعي �جتماعاً يف غزة، بح�صور نو�ب كتلة حما�ص �لبملانية، 

حيث �تهم فيه �ل�صلطة �لفل�صطينية بالف�صاد ونهب �أمو�ل �لقطاع، ودعا �إىل �إخ�صاع �جلهات �مل�صوؤولة 

على  و�حلكومة  �لقيادة  “�إن  �هلل،  �حلمد  �رشَّح   ،2015 يونيو  حزير�ن/  ويف   .
50

للتحقيق �ل�صلطة  يف 

.
��صتعد�د حلل ق�صية موظفي قطاع غزة، ولكن ب�صكل متو�ٍز مع ت�صلم �حلكومة ملعابر �لقطاع”51

�أدو�ت �حلرب �لال �أخالقية �أزمة موظفي قطاع غزة هي �إحدى  �أن  �أبو مرزوق  �أكد   ويف �ملقابل، 

تقوم  �أن  على  ن�ّص  �مل�صاحلة  �تفاق  الأن  لتحدث،  تكن  مل  �ملوظفني  م�صكلة  �أن  ور�أى  �حلركة.  �صّد 

وخالل  �أنه  �إىل  و�أ�صار  كافة.  �ملوظفني  وحقوق  دمج  جتاه  م�صوؤولياتها  بكافة  �لتو�فق  حكومة 

مفاو�صات وقف �إطالق �لنار يف �لقاهرة، �أفاد �جلانب �مل�رشي �أال �عرت��ص �إ�رش�ئيلي �أو �أمريكي على 

مو�صوع �ملوظفني، م�صيفني �أنها ق�صية د�خلية وال يحق الأي �أحد �لتدخل فيها. ولفت �أبو مرزوق 

يعودو�  �أن  �ملوظفني  بخ�صو�ص  �حلركة  مطالب  على  د�ئماً  يردون  كانو�  �حلكومة  �أع�صاء  �أن  �إىل 

.
52

للرئي�ص عبا�ص الأن �لقر�ر بخ�صو�صهم �صيا�صي

جهة،  من  حما�ص  بني  متفجرة  خالف  نقطة  وم�رش  غزة  قطاع  بني  �لبي  رفح  معب  و�صكل 

و�ل�صلطة �لفل�صطينية وم�رش من جهة �أخرى، �إذ �أ�رشت م�رش على ت�صلّم حكومة �لتو�فق للمعب 

��صتمر�ر  جر�ء  غزة  قطاع  �جتاحت  �لتي  �الإن�صانية  �الأزمة  و�إنهاء  فتحه،  الإعادة  رئي�صي  ك�رشط 

�إغالقه. غري �أن حما�ص �أ�رشَّت �أن يكون ذلك �صمن تطبيق حزمة بنود �مل�صاحلة، مبا يف ذلك �لتز�م 

�حلكومة ب�رشف رو�تب �ملوظفني، �لذين �صبق �أن عينتهم حكومة هنية. �الأمر �لذي ��صتدعى مبادرة 

ف�صائلية مّت طرحها على حما�ص و�حلكومة نهاية 2015 بهدف حّل �الأزمة، �إال �أنها مل تلَق جتاوباً 

حقيقياً من �لطرفني حتى كتابة هذ� �لتقرير.

�أثناء �صفرهم  �أربعة من عنا�رش كتائب �لق�صام، �جلناح �مل�صلح حلما�ص، يف  كما �صكل �ختطاف 

وحفر   ،2015 �أغ�صط�ص  �آب/  �صهر  �أو�خر  رفح  ملعب  �مل�رشية  �لبو�بة  �جتيازهم  بعد  �خلارج  �إىل 

�ل�صلطات �مل�رشية لقناة مائية ت�صخ مياه �لبحر الإغر�ق �الأنفاق على �حلدود �مل�رشية مع قطاع غزة 

�صهر �أيلول/ �صبتمب 2015، عن�رَشي توتر كبري بني حما�ص من جهة، وفتح و�ل�صلطة �لفل�صطينية 

�لكاملة عن  �مل�صوؤولية  �ل�صلطات �مل�رشية  �أخرى. فقد حملت حما�ص  و�ل�صلطات �مل�رشية من جهة 

.
53ً

حياة �ملقاومني �الأربعة، ودعت لتاأمني �الإفر�ج عنهم فور�
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كما �تهمت حما�ص �لرئي�ص عبا�ص و�ل�صلطة بتحري�ص �ل�صلطات �مل�رشية �صّد قطاع غزة و�أهله 

�ل�صامدين، وذلك �نطالقاً من ت�رشيحات �أدىل بها �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي من �أن كافة 

 .
54

�الإجر�ء�ت �لتي تتم على �حلدود تتم بالتن�صيق بني م�رش و�ل�صلطة �لفل�صطينية

�أعدت �حلكومة خطة تف�صيلية مللف  2014، فقد  �لقطاع عقب عدو�ن  �إعمار  �إعادة  وحول ملف 

�إعادة �الإعمار بتكلفة �أربعة مليار�ت دوالر تقريباً، و�أكدت م�صوؤوليتها �لتامة عن متابعة هذ� �مللف، 

وهو ما مّت ر�صده يف هذ� �لف�صل ب�صكل تف�صيلي يف �جلانب �ملتعلق بانعكا�صات �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي 

على قطاع غزة يف �صيف 2014 على �لو�صع �لد�خلي �لفل�صطيني. 

2. الت�شكيلة الوزارية:

�إد�رياً، �صادقت �حلكومة يف 2014/9/2 على قر�ر �إلغاء وز�رة �الأ�رشى وحتويلها �إىل هيئة وطنية 

�إثر   ،2014/12/10 �أبو عني يف  ، فيما ��صت�صهد رئي�ص هيئة �صوؤون �جلد�ر و�ال�صتيطان زياد 
55

عليا

�رشبه باأعقاب بنادق وغاز جنود �الحتالل لدى م�صاركته يف م�صرية �صعبية �صلمية ملقاومة �جلد�ر 

. ويف 2015/7/30 �تفق �لرئي�ص عبا�ص ورئي�ص �حلكومة �حلمد �هلل على �إجر�ء تعديل 
56

�صمال ر�م �هلل

وز�ري �صمل خم�ص حقائب، �الأمر �لذي �أثار �نتقاد�ت �لف�صائل �لفل�صطينية، ويف مقدمتها حما�ص، 

�لتي �أعلنت عدم �عرت�فها بالوزر�ء �جلدد.

3. الق�شايا ال�شيا�شية:

تابعو� يف  قد  �لفل�صطينيون  �أحد�ث �صيا�صية جوهرية، وكان  �أّي   2015–2014 �لفرتة  ت�صهد  مل 

 General �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �أمام  عبا�ص  �لرئي�ص  خطاب   ،2015 �صبتمب  �أيلول/  نهاية 

مر�جعة  ب�صدد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  فيه  �أعلن  �لذي   ،Assembly of the United Nations

كافة �التفاقيات �ل�صيا�صية و�الأمنية و�القت�صادية مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، ب�صبب تنكر حكومات 

�آثاره �ملبا�رشة على �حلكومة �لتي  �الحتالل �ملتعاقبة لالتفاقيات �ملوقعة مع �ل�صلطة؛ و�لذي يرتك 

تتوىل حتويل �أّي قر�ر�ت �صيا�صية �إىل �إجر�ء�ت وتطبيقات عملية. لكن �صنة 2015 �نق�صت دون �أّي 

خطو�ت عملية من قبل �ل�صلطة جتاه �لوعود �لتي �أطلقها �لرئي�ص عبا�ص.

�لدويل  �الأمن  جمل�ص  �إىل  للتوجه  حماوالت  عدة  ف�صل  بعد  �إال  �ملوقف  لهذ�  �ل�صلطة  ت�صطر  ومل 

United Nations Security Council لعر�ص م�صاريع قر�ر�ت حتدد جدوالً زمنياً الإنهاء �الحتالل 

مع نهاية �صنة 2017، و�لتي كان �آخرها �مل�رشوع �لفرن�صي �لذي كان ي�صتهدف �إعادة �إحياء �لعملية 

�ل�صيا�صية بني �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل”، و�لذي تر�جعت عنه فرن�صا حتت �صغوط �أمريكية و�إ�رش�ئيلية 

مطلع �صهر متوز/ يوليو 2015.
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�ملحكمة  �إىل  باالن�صمام  ر�صمي  طلب  بتقدمي  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيام   2015 مطلع  و�صهد 

�جلنائية �لدولية International Criminal Court (ICC)، و�لذي �أتى بعد توقيع �صكوك �ن�صمام 

�ل�صلطة �لفل�صطينية ملجموعة من �ملو�ثيق و�ملعاهد�ت �لدولية، مبا فيها ميثاق روما ملحكمة �جلنايات 

�إقر�ر م�رشوع الإنهاء �الحتالل �صمن �صقف زمني  �لدولية، وذلك رد�ً على ف�صل جمل�ص �الأمن يف 

. ويف 2015/5/18، تلقت فل�صطني مو�فقة ر�صمية على �الن�صمام �إىل منظمة �جلمارك �لعاملية 
57

حمدد

لالن�صمام  ر�صمياً  طلباً   2015/8/3 يف  قدمت  كما   ،World Customs Organization (WCO)

�نتفا�صة  �ندالع  �الإ�رش�ئيلية عقب  ��صتمر�ر �جلر�ئم  INTERPOL. ويف ظّل  �الإنرتبول  �إىل منظمة 

�لقد�ص، دعا ريا�ص �ملالكي وزير �خلارجية، �الحتاد �الأوروبي European Union (EU) �إىل لعب 

، فيما �أيد وزر�ء �خلارجية �لعرب مر�جعة �تفاقيات �ل�صلطة مع 
58

دور فاعل يف مفاو�صات �لت�صوية

)�نظر   .
59

حالها على  �الأو�صاع  بقاء  حال  �لفل�صطيني،  �ملركزي  �ملجل�ص  لقر�ر�ت  وفقاً  “�إ�رش�ئيل” 
حول �ملفاو�صات وم�صار �لت�صوية �ل�صلمية يف �لبند خام�صاً يف �لف�صل �لثاين(.

4. الو�شع املايل والقت�شادي:

مل ُتختب حكومة �لتو�فق جدياً يف �ملجالني �ملايل و�القت�صادي �إال بعد �أن قامت حكومة �الحتالل 

لتوجهها  �ل�صلطة  من  �نتقامية  كخطوة  “�ملقا�صة”،  �لفل�صطينية  �ل�رش�ئب  �أمو�ل  عائد�ت  بحجز 

مب�رشوع قر�ر يدعو �إىل �إنهاء �الحتالل �إىل جمل�ص �الأمن �لدويل نهاية كانون �الأول/ دي�صمب 2014، 

. ونتيجة لذلك، 
60

لتاأكيد�ت وزير �ملالية �صكري ب�صارة 70% من مو�ردها وفقاً  �أفقدها  �الأمر �لذي 

مالية  �أزمة  �لوزير،  جهاد  �لنقد  �صلطة  حمافظ  عن  �صادرة  ت�رشيحات  ح�صب  �حلكومة،  و�جهت 

 .
61

خانقة ��صطرت �لبنوك لالعتذ�ر عن تقدمي �لقرو�ص لها بغية متكينها من دفع رو�تب �ملوظفني

تبعاً لذلك، �أقرت �حلكومة مو�زنة طو�رئ ل�صنة 2015 �بتد�ء من 2015/4/1 بهدف تر�صيد �لنفقات 

وزيادة �الإير�د�ت، حيث �أكد وزير �ملالية �صكري ب�صارة �أنه فور �نفر�ج �الأزمة �ملالية ف�صيتم تقدمي 

.
62

مو�زنة تكميلية جديدة

ويف 2015/4/18، تو�صلت �حلكومة �إىل �تفاق مع �الحتالل حول فّك �حلظر عن عائد�ت �ل�رش�ئب 

�ملالية،  �الأزمة  وجر�ء   .
63

�لكهرباء قطاع  يف  وخ�صو�صاً  و�ال�صتقطاعات،  �خل�صومات  بع�ص  مع 

، ما ��صطر 
�رتفع حجم �لدين �لعام على �ل�صلطة بن�صبة 7.1% خالل �لربع �الأول من �صنة 642015

 .
65

�حلكومة لتخ�صي�ص 400 مليون �صيكل )100 مليون دوالر( لت�صديد م�صتحقات �لقطاع �خلا�ص

�نخفا�ص  منا�صبة  يف  ب�صارة  �لوزير  �أكد  �إذ  �خلارجي،  �ملايل  �لدعم  يف  تر�جعاً   2015 �صنة  و�صهدت 

، فيما �أ�صارت وز�رة �ملالية نهاية �أيلول/ �صبتمب 2015 
66

�لدعم �خلارجي بن�صبة 22% خالل �ل�صنة

. )�نظر حول 
67

�إىل �أن خزينة �ل�صلطة تلقت 28% فقط مما توقعته من م�صاعد�ت ومنح مالية خارجية

�لو�صع �القت�صادي لل�صلطة �لفل�صطينية يف �لبند ثانياً من �لف�صل �ل�صابع(.
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5. الو�شع الأمني:

�رتبط �لو�صع �الأمني �لد�خلي حلكومة �لتو�فق بالنطاق �جلغر�يف لل�صفة �لغربية فح�صب، نظر�ً 

�لتي  �لعو�ئق  بفعل  �دعاء�تها،  ح�صب  غزة،  قطاع  على  ونفوذها  �صيطرتها  ب�صط  من  متكنها  لعدم 

ت�صعها حركة حما�ص.

�الأمنية  �الأجهزة  مع  بالتن�صيق  كثرية  �أحيان  يف  تتم  )�لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ملد�همات  عد�  وفيما 

للم�صتوطنني  �لد�خلي  �الأمني  �لو�صع  فاإن  �ل�صلطة،  عليها  ت�صيطر  �لتي  للمناطق  �لفل�صطينية( 

�الأمنية  �الأجهزة  قامت  وقد  �الإ�رش�ئيليني.  �مل�صوؤولني  جانب  من  مقبوالً  كان  و�الحتالل 

�لفل�صطينية بحمالت �عتقال لنا�صطني من حركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، و�لتي كان �أبرزها 

بالتخطيط  �ل�صلطة  �تهمتهم  �لذين  حما�ص  عنا�رش  من  �لع�رش�ت  �أ�صابت  �لتي  �العتقاالت  حملة 

�ل�صلطة  �أمن  �صّد  �أخرى  وهجمات  �ل�صفة،  �أمن  لتقوي�ص  �إ�رش�ئيلية  �أهد�ف  �صّد  هجمات  لتنفيذ 

جملة �ل�صلطة  رو�ية  كذبت  �لتي  حما�ص  من  عنيف  فعل  رّد  �أثار  �لذي  �الأمر  �دعاء�تها،   ح�صب 

.
68 وتف�صيالً

�الإ�صالمية  �لدولة  تنظيم  قبل  من  �ل�صلطة  ملناطق  �أمني  �خرت�ق  الأي  �ل�صلطة  نفي  الفتاً  وكان 

خلية  عنا�رش  �عتقال  زعمت  �لتي   ،2015 �صنة  مطلع  �الإ�رش�ئيلية  �التهامات  الأحد  وفقاً  “د�ع�ص” 
.
69

تابعة للتنظيم يف منطقة �خلليل بال�صفة

مطلع و�لده�ص  �لطعن  �أ�صلوب  ��صتخد�م  عليها  غلب  �لتي  �لقد�ص  �نتفا�صة  �ندالع   ومع 

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015، �لتزمت �حلكومة و�أجهزتها �الأمنية �حلياد �مليد�ين يف معظم �الأحيان، 

�الحتالل  و�إجر�ء�ت  وقمع  عنف  �أن  موؤكدة  �أنف�صهم،  عن  �لدفاع  يف  �لفل�صطينيني  حّق  عن  ود�فعت 

و�الإعد�مات  �الإرهاب  منا�صبة  من  �أكرث  يف  �حلكومة  ود�نت  �لعنف.  من  مزيد�ً  �إال  يولّد  ال  �لتع�صفية 

 .
70

بال�صفة �الأو�صاع  �إ�صعال  يف  �الأ�صا�صي  �لعامل  هي  �مل�صتوطنني  جر�ئم  �أن  موؤكدة  �الإ�رش�ئيلية، 

ال�صتخد�م  حماولة  �أّي  ومنع  �لقد�ص  �نتفا�صة  ع�صكرة  عدم  على  حر�صها  �حلكومة  �أبدت  وبينما 

.
72

، فقد دعت يف �لوقت نف�صه �إىل توفري �حلماية �لدولية لل�صعب �لفل�صطيني
71

�ل�صالح فيها

ل�صبط  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  مر�قبة  كامري�ت  لن�رش  �الحتالل  مع  �تفاقاً  �الأردن  وّقع  وحني 

�لو�صع �الأمني و�مليد�ين، رف�صت �حلكومة هذ� �التفاق ور�أت فيه فخاً يهدف العتقال �لفل�صطينيني 

. )�نظر حول �لتن�صيق �الأمني بني �ل�صلطة و�الحتالل يف �لبند خام�صاً من هذ� 
73

بحجة �لتحري�ص

�لف�صل(.
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�لد�خلية  �لوطنية  �مل�صاحلة  ق�صية  �صكلت 

على  �لفل�صطينيني  لدى  �الأ�صا�صية  �لق�صية 

مت�ص  لكونها  و2015   2014 �صنتي  مد�ر 

ومع  و�ملعي�صية.  �لوطنية  حياتهم  جوهر 

ذلك، فاإن عجز طريف �النق�صام عن حتويل ن�صو�ص �تفاقات �مل�صاحلة �لنظرية �إىل و�قع وتطبيقات 

عملية، �أدخل �لفل�صطينيني يف حالة من �لياأ�ص من �إمكانية طّي �صفحة �النق�صام و�إنهاء �لقطيعة بني 

�لطرفني، حتى �إن حديث �مل�صاحلة �أ�صحى مادة ممجوجة تقابل بالال مباالة لدى �لغالبية �ملحبطة 

من �لفل�صطينيني.

�أثبتت كل حماوالت �لو�صول �إىل م�صاحلة بني فتح وحما�ص، كما �أثبتت كل �التفاقات �لتي متت 

لعقد �مل�صاحلة �بتد�ء من �تفاقات �لقاهرة للم�صاحلة حتى كتابة هذه �ل�صطور، �أن �مل�صاحلة ب�صكلها 

�أن جوهر  �لو�قع. و�ل�صبب  �أر�ص  �لتنفيذ، وي�صعب تنزيلها على  �ملطروح، تكاد تكون غري ممكنة 

مبا�رشة  معاجلة  �مل�صاحلة  م�صاريع  كل  يف  يَعالَج  ال  تتجاوزه  �أن  للم�صاحلة  ير�د  �لذي  �النق�صام 

�أو  �إىل ت�صكيل حكومة تو�فق،  �أو �لهروب  �إجر�ء�ت جانبية،  �إىل �تفاق على  و�رشيحة؛ و�إمنا ُي�صار 

�لتح�صري النتخابات، مع �أن �أ�صا�ص �النق�صام بني �لطرفني مرتبط بالتعار�ص �جلوهري بني م�صاري 

�لت�صوية و�ملقاومة.

على  �حلرب  بعد  �لعربية  �جلامعة  جمل�ص  �جتماعات  يف  وعلناً  ر�صمياً  عبا�ص  حممود  �رشح 

�إال م�صاحلة  ال  �أن  �لقاهرة،  يف  غزة  قطاع  �إعمار  �إعادة  موؤمتر  يف  خطابه  يف  كما   ،2014 غزة   قطاع 

على �أ�صا�ص:

1. قر�ر �صيا�صي و�حد يف �حلرب و�ل�صلم.

2. و�صالح و�حد.

3. و�صلطة و�حدة.

باتفاقات  و�العرت�ف  و�لت�صوية  �لتفاو�ص  �صيا�صة  يعني  �لو�حد  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  كان  فاإذ� 

 �أو�صلو Oslo Accords و“نبذ �لعنف”. وهو ما ال تقبل به حما�ص وال �جلهاد وال �جلبهة �ل�صعبية،

وال ت�صلم به، كما يريد عبا�ص، �جلبهة �لديوقر�طية �أو �لف�صائل �الأخرى. و�إذ� كان �ل�صالح �لو�حد 

يعني �صالح �الأجهزة �الأمنية �مللتزمة بالتن�صيق �الأمني وبت�صفية �ملقاومة �مل�صلحة و�النتفا�صة، وكل 

ما يدخل �صمن �إطار �لعنف حتى �ملو�جهات باحلجارة و�ملولوتوف ناهيك عن �ل�صكاكني و�لده�ص، 

�لتي  �الأمنية  �الأجهزة  حّل  كذلك  �الأنفاق،  وت�صليم  غزة  قطاع  يف  �ملقاومة  �صالح  نزع  يقت�صي  مما 

حتمي �ملقاومة و�الأنفاق. و�إذ� كانت �ل�صلطة �لو�حدة تعني �أن ت�صبح �ل�صلطة يف قطاع غزة خا�صعة 

ثالثًا: التطورات املتعلقة مب�شار 

           امل�شاحلة الوطنية واإعادة

           ترتيب البيت الفل�شطيني
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�إال  �إذ� كانت هذه �رشوط حممود عبا�ص �لتي ال م�صاحلة  ل�صيا�صات و�لتز�مات �ل�صلطة يف �ل�صفة؛ 

با�صتحقاقات ال يكن قبولها  �أن �مل�صاحلة �صت�صطدم عملياً  �أن ُيعرتف علناً  �أ�صا�صها، فيجب  على 

من قوى �ملقاومة.

فتح  حركتي  بني  �ملتبادلة  �لعالقة  على  خيمت  �إيجابية  باأجو�ء  ��صتُهلّت  قد   2014 �صنة  وكانت 

وحما�ص، �إذ مّت �التفاق بني عز�م �الأحمد م�صوؤول ملف �مل�صاحلة يف فتح و�إ�صماعيل هنية نائب رئي�ص 

تو�فق وطني تنهي  ت�صكيل حكومة  �أجل  لقاء قريب يجمعهما، من  �ل�صيا�صي حلما�ص على  �ملكتب 

فتح  من  وفدين  بني  جمع  لقاء  يف  ثماره  �أول  وجد  ما  وهو   ،
74

و�لقطاع �ل�صفة  بني  �النق�صام  حالة 

.
75

وحما�ص يف 2014/2/9 مبنزل هنية، لو�صع خطة عملية لتطبيق �تفاق �مل�صاحلة

2014/4/23، حني مّت توقيع �إعالن �ل�صاطئ عقب لقاء جمع  وبقيت �الأو�صاع على حالها حتى 

وفد�ً يثل منظمة �لتحرير برئا�صة عز�م �الأحمد بوفد من حما�ص برئا�صة �إ�صماعيل هنية يف منزل 

تو�فق  حكومة  ت�صكيل  و�أهمها  �مل�صاحلة،  �تفاق  بنود  تطبيق  على  ون�ّص  �ل�صاطئ،  مبخيم  هنية 

�لت�رشيعية  �النتخابات  �إجر�ء  �أ�صابيع مع  �ملنظمة خالل خم�صة  للجنة تفعيل  �جتماع  وطني وعقد 

.
76

و�لرئا�صية و�ملجل�ص �لوطني، ب�صكل متز�من، بعد �صتة �أ�صهر من ت�صكيل �حلكومة

باإعالن  �لفل�صطينية  و�ملجتمعية  و�لف�صائلية  �ل�صعبية  �الأو�صاط  فيه  رحبت  �لذي  �لوقت  ويف 

�ل�صاطئ، �نتقد نايف حو�متة �الأمني �لعام للجبهة �لديوقر�طية هذ� �الإعالن، حمذر�ً من �أن حكومة 

.
77

�لتو�فق �لوطني �لفتحاوية �حلم�صاوية لن تعي�ص طويالً كما قال

على  و�تفقتا  �حلكومة  ت�صكيل  حول  م�صاور�تهما  وحما�ص  فتح  حركتا  �أنهت   2014/5/28 ويف 

ت�صمية ر�مي �حلمد �هلل رئي�صاً حلكومة �لتو�فق، فيما مّت �الإعالن �لر�صمي عن ت�صكيل �حلكومة يف 

2014/6/2، ومّت حتديد مهامها يف �إعادة توحيد �ملوؤ�ص�صات �ملدنية و�الأمنية و�إعادة �إعمار غزة و�إعادة 

حما�ص  بني  حمدودة  �إجر�ئية  بدت  �لتي  �خلالفات  بع�ص  من  بالرغم  و�لقطاع،  �ل�صفة  �إىل  �للحمة 

و�لرئا�صة �لفل�صطينية.

حما�ص  بني  �جلوهرية  �خلالفات  �أول  تفجرت  �حلكومة،  عمل  على  �الأول  �ل�صهر  �نق�صاء  ومع 

من  �ملوظفني  بني  بالتمييز  �حلكومة  قر�ر�ت  حما�ص  رف�صت  �إذ  �ملوظفني،  ملف  حول  و�حلكومة 

حيث عودة �ملوظفني �لذين ��صتنكفو� عن �أد�ء وظائفهم بعد �أحد�ث �صنة 2007، و�إخ�صاع �ملوظفني 

�لتابعني لها الإعادة �لبحث و�لتقييم �لقانوين و�الإد�ري قبل �إعطائهم رو�تبهم، معتبة ذلك جتاوز�ً 

.
78

التفاق �مل�صاحلة

تاأخذ منحى  بد�أت  �أخرى،  �لتو�فق من جهة  �لعالقة بني حما�ص من جهة، وفتح وحكومة  لكن 

توتر مكتوم )ومعلن �أحياناً(، بعد مقتل ثالثة م�صتوطنني على يد مقاومني )�كتُ�صف الحقاً �أنهم من 
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 ،2014 2014/6/12؛ وبعد مو�جهة حما�ص للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على �لقطاع يف �صيف  حما�ص( يف 

)فتح  فل�صطيني م�صرتك  ت�صكيل وفد  �لقتال. وبالرغم من  الإنهاء  و�إ�رش�رها على �رشوط حمددة 

�أن قيادة فتح وخ�صو�صاً عبا�ص، مل  �إال  وحما�ص و�لف�صائل( يف مفاو�صات �لقاهرة ب�صاأن �لهدنة؛ 

حما�ص  عبا�ص  �لرئي�ص  �تهم  وقد  �لقطاع.  يف  �ملقاومة  بقر�ر  حما�ص  “�نفر�د”  من  �نزعاجها  تخِف 

باإقامة حكومة ظّل يف قطاع غزة، �الأمر �لذي نفته حما�ص، معتبة ت�رشيحاته توتريية وال حترتم 

.
79

�لوحدة �لوطنية

غزة  لزيارة  خا�صة  جلنة  فتح  �صكلت  �حلرب،  نهاية  عقب  �ملوقف  الحتو�ء  حماولة  ويف 

مل  �للقاء  �أن  �إال  �مل�صاحلة،  بينها  ومن  �الأ�صا�صية  �لفل�صطينية  �لق�صايا  حول  حما�ص  مع  و�لتحاور 

�لعالقة  �لق�صايا  خمتلف  �إجناز  على  �التفاق  خالله  وجرى   ،2014/9/25 يف  �لقاهرة  يف  �إال  ينعقد 

�إعمار غزة، ورو�تب �أد�ء عملها يف غزة، و�إعادة   و�أهمها �ل�رش�كة �ل�صيا�صية، ومتكني �حلكومة من 

�ملوظفني.

�أن  �إىل  �لتفاهمات،  هذه  تنفيذ  بخ�صو�ص  �الأر�ص  على  ملمو�ص  تقدم  �أّي  يطر�أ  مل  ذلك  �إثر  ويف 

ملفات  تطبيق  �صبل  تعرت�ص  �لتي  �لعقبات  لتذليل  غزة  �إىل  رفيع  وفد  �إر�صال  نيتها  عن  فتح  �أعلنت 

باإحياء  يخت�ص  مهرجان  هام�ص  على   ،2014 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  مطلع  حما�ص  مع  �مل�صاحلة 

�لذكرى �ل�صنوية �لعا�رشة لوفاة �لرئي�ص �لر�حل يا�رش عرفات، وخ�صو�صاً يف ظّل عودة �لرت��صق 

فتح  قياد�ت  من  عدد  منازل  �أمام  تفجري�ت  ب�صل�صلة  ذلك  ��صطدم  وقد   .
80

�لطرفني بني  �الإعالمي 

بغزة، �إ�صافة �إىل تفجري من�صة مهرجان �لرئي�ص �لر�حل عرفات يف 2014/11/7، ما حد� بحركة فتح 

، بالرغم 
81

التهام حما�ص وحتميلها م�صوؤولية وقوع �لتفجري�ت بحكم �صلطتها �الأمنية على �لقطاع

. كما د�نت �لف�صائل �لفل�صطينية �ملختلفة 
82

من �إد�نة حما�ص لهذه �لتفجري�ت ودعوتها ملالحقة �جلناة

.
83

هذه �لتفجري�ت

ويف رّد فعل م�صاد، هدد خليل �حلية ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص بنزع �لثقة من �حلكومة، 

، فيما �تهم حممد فرج �لغول رئي�ص 
84

متهماً �لرئي�ص عبا�ص بتعطيل عملها ومعاملة غزة كقرية نائية

من  �لثقة  نيلها  عدم  بحكم  و�لد�صتورية  �لقانونية  �ل�رشعية  بعدم  �حلكومة  �لبملانية  حما�ص  كتلة 

حّل  �إىل  حما�ص  با�صم  �ملتحدثني  �أحد  ر�صو�ن  �إ�صماعيل  دعا  ذ�ته،  �لوقت  يف   .
85

�لت�رشيعي �ملجل�ص 

. تبعاً لذلك، حاولت �أربعة 
86

�حلكومة، متهماً �إياها بالف�صل يف �لقيام مب�صوؤولياتها جتاه �أهايل �لقطاع

ف�صائل هي: �جلهاد �الإ�صالمي، و�جلبهتان �ل�صعبية و�لديوقر�طية، وحزب �ل�صعب، ر�أب �ل�صدع 

.
87

بني فتح وحما�ص، �إال �أن جهودها باءت بالف�صل

ومع �قرت�ب �نتهاء �ملدة �لزمنية �ملتو�فق عليها حلكومة �لتو�فق يف 2014/12/2، �رتفع من�صوب 

حلما�ص  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  مرزوق  �أبو  مو�صى  طالب  حيث  �حلركتني،  بني  جديد  من  �لتوتر 
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�إىل  باالفتقار  عبا�ص  �لرئي�ص  متهماً  �لقائمة،  �حلكومة  عن  كبديل  وطنية  وحدة  حكومة  بت�صكيل 

، نافياً وجود حكومة ظّل تديرها حما�ص يف قطاع غزة ح�صب
88

�ل�صيا�صي الإنفاذ �مل�صاحلة  �لقر�ر 

.
89

�تهامات فتح

ومع مطلع �صنة 2015، علت موجة من �لتفاوؤل عقب �إعالن ر�مي �حلمد �هلل رئي�ص �حلكومة عن 

، �إال �أن بياناً �صدر عن 
90

نيته زيارة قطاع غزة، وتعهده بحل م�صكالت �لقطاع خالل �أربعة �أ�صابيع

�حلكومة �أكد �أن �حلكومة لن تتمكن من �لقيام بدورها �إال بعد متكينها من �أد�ء مهامها كاملة دون �أّي 

عر�قيل ف�صائلية، ما �أعاد �الأمور �إىل �ملربع �الأول، ودفع حما�ص للقول باأن هذ� �لبيان يثل �نقالباً 

 .
91

على �مل�صاحلة

وعادت م�صاعي �لتو�فق جمدد�ً مطلع �صباط/ فب�ير 2015، عقب �إعالن ف�صائل منظمة �لتحرير 

عن نيتها �إر�صال وفد عنها �إىل قطاع غزة للقاء حما�ص، �إال �أن عز�م �الأحمد عّطل تلك �مل�صاعي ح�صب 

د�خل  “لوبياً”  هناك  �أن  �أي�صاً  �أكدت  �لتي  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  عن  �صادرة  �تهامات 

�ل�صلطة �لفل�صطينية ي�رش على تعطيل �مل�صاحلة وتهمي�ص قطاع غزة.

ومع عودة �لرت��صق �الإعالمي بني �لطرفني و�صيوع �أنباء غري موؤكدة حول نية ف�صائل �ملنظمة 

 �إر�صال وفد عنها �إىل �لقطاع، �أكد �صالح �لبدويل �أحد قادة حما�ص �أن �لرت��صق �الإعالمي �حلا�صل

و��صتعمال  �مل�صاحلة  بعرقلة  عبا�ص  �لرئي�ص  متهماً  غزة،  �إىل  �ملنظمة  من  وفد  �إر�صال  �إىل  يحتاج  ال 

.
92

�ملنظمة لتحقيق �أهد�ف �صيا�صية خا�صة

للف�صائل  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  قدمت �جلبهة   2015 �أبريل  ني�صان/  �صهر  ينتهي  �أن  وقبل 

�النق�صام  �إنهاء  �أجل  من  طريق  وخريطة  �أفكار�ً  ت�صمل  تف�صيلية  مذكرة  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية 

نائب  �أن  غري  وحما�ص.  فتح  معه  تتفاعل  مل  �لذي  �الأمر   ،
93

�لفل�صطينية �لوطنية  �لوحدة  و��صتعادة 

رئي�ص مكتب حما�ص �ل�صيا�صي �إ�صماعيل هنية دعا �ل�صعودية �إىل جتديد م�صاعيها الإنهاء �النق�صام 

، وهو ما ��صتدعى رف�صاً فتحاوياً على ل�صان حممد ��صتية ع�صو مركزية فتح 
94

وتطبيق �مل�صاحلة

و�أمني مقبول �لقيادي باحلركة، �للذْين �أكد� �أن ملف �مل�صاحلة ال يحتاج �إىل و�صاطات جديدة، و�أن 

�ملطلوب ال يتعدى تطبيق �التفاقيات �ملبمة بني �لطرفني، متهمني حما�ص مبحاولة حتييد م�رش عب 

.
95

�إدخال �ل�صعودية على خّط �مل�صاحلة بني �لطرفني

لقاء  بري  نبيه  �للبناين  �لنو�ب  جمل�ص  رئي�ص  رعى  �مل�صاحلة،  ملف  �لتام  �جلمود  �صاد  وفيما 

مقرتحات  تت�صمن  مهمة  مبادرة  وقدم  بريوت،  �للبنانية  �لعا�صمة  يف  وحما�ص  فتح  بني  م�صرتكاً 

. لكن �التهامات 
96

لدفع قطار �مل�صاحلة �لفل�صطينية �إىل �الأمام، �الأمر �لذي القى ترحيباً من �لطرفني

�ملتبادلة بني �لطرفني جعلت من هذه �ملبادرة مبادرة نظرية بحتة دون �أّي نتائج عملية. تال ذلك قيام 
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نائب رئي�ص �حلكومة، لبحث  �أبو عمرو  �إىل قطاع غزة برئا�صة زياد  باإر�صال وفد  �لتو�فق  حكومة 

ملَفي �ملعابر و�ملوظفني، دون �أن تتمخ�ص �للقاء�ت عن �تفاقات جدية يف نهاية �ملطاف.

حول  �جلدل  عاد   2015 يونيو  حزير�ن/  مطلع  �لتو�فق  حلكومة  �الأول  �لعام  �نق�صاء  ومع 

وحدة  حكومة  ت�صكيل  حما�ص  على  فتح  طرحت  فقد  �لو�جهة،  �إىل  ت�صكيلتها  وطبيعة  �حلكومة 

للم�صاركة  ��صتتبع و�صع حما�ص ثالثة �رشوط  ما  �لتو�فق، وهو  بديالً عن حكومة  وطنية جديدة 

�صيا�صي  برنامج  تبني  وعدم  �هلل،  �حلمد  ر�مي  �حلكومة  رئي�ص  تغيري  وهي  �ملنتظرة،  �حلكومة  يف 

�تفاق �مل�صاحلة مبا يف ذلك �العرت�ف مبوظفي حكومة  بـ“�إ�رش�ئيل”، و�لعمل على تطبيق  يعرتف 

.
97

هنية �ل�صابقة

حكومة  �أّي  يف  حما�ص  م�صاركة  عدم  �حلية  خليل  �أكد  حني  �لرف�ص  �إىل  حما�ص  موقف  وتطور 

. غري 
98

��صتثناء�ت �لد�خلية حلو�ر وطني �صامل دون  مقبلة، ما مل تخ�صع �حلكومة وم�صاور�تها 

�أن �لرئي�ص عبا�ص قام بتكليف ر�مي �حلمد �هلل باإجر�ء تعديل وز�ري ر�أت فيه حما�ص �نقالباً على 

.
99

�مل�صاحلة، موؤكدة عدم �عرت�فها ب�رشعية �أّي تعديل وز�ري دون �لتو�فق معها

بعدم  حما�ص  تهديد�ت  ظّل  يف   2015/7/31 يف  �حلكومة  على  �لوز�ري  �لتعديل  جرى  وهكذ� 

�العرت�ف بالتعديل �حلا�صل، وو�صط معار�صة بع�ص �الأو�صاط �لقيادية يف فتح، ومن بينها عز�م 

�الأحمد �لذي �أكد �أن �لتعديل �لوز�ري مل يكن مبر�ً، الأن مفاو�صات ت�صكيل حكومة وحدة وطنية 

كانت متو��صلة.

وبالرغم من �لتعديل �لوز�ري، �لذي جتاوز حما�ص وجاء خالفاً لرغبتها، �إال �أن �حلركة ��صتمرت 

ل�صان خالد م�صعل  ما جاء على  �ملجاالت؛ وهو  �لوطنية يف خمتلف  �ل�رش�كة  �إىل حتقيق  يف دعوتها 

رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة؛ �لذي �صدد على �أهمية �لديوقر�طية و�رشورة حتمل �مل�صوؤولية 

.
100

�لوطنية يف ظّل �لتحديات و�ملخططات �الإ�رش�ئيلية

و�أمام �ملخططات �الإ�رش�ئيلية �لتي ��صتهدفت �مل�صجد �الأق�صى وحماوالت تق�صيمه زمانياً ومكانياً 

يف �أيلول/ �صبتمب 2015، �أعلن عز�م �الأحمد �أنه تلقى تكليفاً من �لرئي�ص عبا�ص بالتو��صل مع حما�ص 

. يف �لوقت ذ�ته، دعا �أ�صامة حمد�ن �أحد قادة 
101

بهدف �تخاذ خطو�ت عملية يف �إطار حتقيق �مل�صاحلة

حما�ص �لرئي�ص عبا�ص �إىل توحيد �ل�صف �لفل�صطيني، موؤكد�ً �أن حتقيق �مل�صاحلة �صريدع �الحتالل 

 .
102

عن تق�صيم �مل�صجد �الأق�صى

مركزية  �تخذت  حني  �لد�خلي  �لفل�صطيني  �مل�صهد  �قتحام  على  ت�صارف  جديدة  �أزمة  �أن  وبد� 

وقّدم  للمنظمة،  �لتابع  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  عقد  ب�رشورة  قر�ر�ً   ،2015/8/16 يف  فتح، 

2015/8/22 ��صتقاالتهم من  حممود عبا�ص وت�صعة من �أع�صاء �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير يف 
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ع�صويتها. وح�صبما قال و��صل �أبو يو�صف ع�صو �للجنة �لتنفيذية، فقد �أ�صبح هناك فر�غ قانوين، 

حتديدها  )مّت  �صهر  خالل  طارئة  جل�صة  لعقد  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  دعوة  متت  عليه  وبناء 

�صائب  عبا�ص  كلَّف  كما   .
103

�لتحرير ملنظمة  جديدة  تنفيذية  جلنة  النتخاب   ،)2015/9/15–14 يف 

عريقات مب�صوؤولية �أمانة �رش منظمة �لتحرير، وذلك بعدما �أقال يف 2015/6/30 يا�رش عبد ربه من 

.
104

هذ� �ملن�صب

ر�أتها  �لتي  �لطريقة،  بهذه  �لوطني  �ملجل�ص  عقد  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  رف�صت 

من  يثل،  ذلك  على  عبا�ص  �إ�رش�ر  �أن  ور�أت  �لوطنية.  �التفاقات  لكل  ومتجاوزة  متفردة  طريقة 

�لناحية �لعملية، �صطباً لالتفاقات �لوطنية ومتزيقاً لل�صف �لوطني، “وت�صكيل �ملنظمة وفق مقا�صات 

. كما رف�صت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني �مل�صاركة يف دورة 
عبا�ص �ل�صخ�صية و�حلزبية”105

و�أو�صحت  “طارئة”،  ��صتثنائية  �أم  عادية  �أكانت  �صو�ء  �إليها،  �لدعوة  متت  �لتي  �لوطني  �ملجل�ص 

ويطيل  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  يف  �الأزمة  يعّمق  �أن  �صاأنه  من  �لوطني  للمجل�ص  جديدة  دورة  عقد  �أن 

�الإعد�د  يجري  �صيا�صية  م�صاريع  لتمرير  �لوطني  �ملجل�ص  ��صتغالل  من  وحذرت  �النق�صام،  �أمد 

�مل�صاركة  عدم  قر�ر  �أن  �إىل  �جلبهة  و�أ�صارت  �ملفاو�صات.  �إىل  و�لعودة  و�أوروبا  و��صنطن  يف  لها 

موؤ�ص�صات  يف  �ل�صعبية  �جلبهة  لع�صوية  تعليقاً  �أو  �ن�صحاباً  يعني  ال  �لوطني  �ملجل�ص  دورة  يف 

حما�ص  حركتي  يف  �ملتمثلة  غزة،  يف  �ملقاومة  ف�صائل  ودعت   .
106

�لفل�صطينية �لتحرير  منظمة 

�ل�صاعقة،  وقو�ت  �الأحر�ر،  وحركة  �ملجاهدين،  وحركة  �ملقاومة،  وجلان  �الإ�صالمي،  و�جلهاد 

الأنه  �لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص  النعقاد  �لدعوة  مقاطعة  �إىل  �لعامة،  �لقيادة   - �ل�صعبية  و�جلبهة 

عن  �صي�صدر  ما  كل  �أن  و�أكدت  �لوطنية.  بالعالقات  وم�صا�صاً  �لوطني  للم�رشوع  تهديد�ً  ي�صكل 

يف �مل�صاركني  �الأ�صخا�ص  �إال  يثل  ولن  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  الأبناء  ملزماً  يكون  لن  �جلل�صة   هذه 

.
107

هذه �جلل�صات

وعلى �صعيد مت�صل، طالب �صبعون نائباً يف بيان موقع باأ�صمائهم بدعوة �الإطار �لقيادي �ملوؤقت 

ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية لالجتماع فور�ً وفق �تفاقات �مل�صاحلة، وقال �لنو�ب �إنهم ال يعار�صون 

“�صّد  لكنهم  جامعة”،  تو�فقية  �أ�ص�ص  “وفق  �ملنظمة  هيئات  �أو  �لوطني  �ملجل�ص  يف  �مل�صاركة  مبد�أ 

. كما وّقع مئات 
�خلطو�ت �النفر�دية �ملتعجلة �ملت�صببة مبزيد من �النق�صام و�لت�رشذم و�لتفّرد”108

.
109

�ل�صخ�صيات �الأكاديية و�مل�صتقلة على عري�صة تطالب بتاأجيل �الجتماع

ل�صحب  فتح  وقيادة  عبا�ص  �لرئي�ص  ��صطر  �ملجل�ص،  عقد  على  �لو��صعة  �العرت��صات  وب�صبب 

�جتماع  عقد  تاأجيل   ،2015/9/9 يف  �لزعنون،  �صليم  �لوطني  �ملجل�ص  رئي�ص  فاأعلن  لعقده،  �لدعوة 

�لف�صائل  لدى  وترحيباً  �رتياحاً  لقي  ما  وهو   .
110

عادية جل�صة  لعقد  مب�صاور�ت  و�لبدء  �ملجل�ص، 

.
111

�لفل�صطينية
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2015 يف �أ�صعف م�صتوياتها،  وعلى ما يبدو، فاإن فر�ص حتقيق �مل�صاحلة كانت يف نهاية �صنة 

يف  د�خلي  فل�صطيني  تقارب  الإحد�ث  �لقد�ص  �نتفا�صة  هيّاأتها  �لتي  و�ملناخات  �لظروف  من  بالرغم 

خالل  وفتح  حما�ص  بني  �لوفاق  �صيناريو  �صعود  باإمكانية  �لتنبوؤ  ي�صعب  لذ�،  �الحتالل.  مو�جهة 

�ملرحلة �لقادمة، يف ظّل �ملعطيات �لر�هنة، �إال �إذ� حدث تغري در�ماتيكي يف �مل�صهد �لفل�صطيني �لد�خلي 

يدفع بعجلة �مل�صاحلة �إىل �الأمام.

وفتح  جهة،  من  حما�ص  بني  �ملتوترة  �لعالقة  �حتلت 

�لف�صاء  يف  و��صعاً  حيز�ً  �أخرى  جهة  من  و�ل�صلطة 

و2015،   2014 �صنتي  مد�ر  على  �لفل�صطيني  �لوطني 

حيث غلب عليها �لرت��صق �الإعالمي �لد�ئم، يف ظّل ت�صارب برناجمي فتح وحما�ص حول مو�صوع 

�ملقاومة، و�ملفاو�صات، و�التفاقيات، و�لتن�صيق �الأمني.

يف  و�مل�صحية  �ل�صيا�صية  للبحوث  �لفل�صطيني  �ملركز  �أجر�ها  �لتي  �لر�أي  ��صتطالعات  وتعك�ص 

يف  وحما�ص  فتح  بني  �ال�صتقطاب  حالة  ��صتمر�ر   ،)2015–2014( �لتقرير  هذ�  ي�صملها  �لتي  �لفرتة 

�ل�صارع �لفل�صطيني. �إذ حت�صل فتح وحما�ص على ثلثي �الأ�صو�ت تقريباً؛ بنحو ثلث �الأ�صو�ت لكل 

منهما، بينما حت�صل �لف�صائل �الأخرى جمتمعة على نحو 11%. وهناك نحو 20–23% مل يقررو� 

ملن �صي�صوتون، وعادة ما تتوزع معظم �أ�صو�تهم على فتح وحما�ص. وكان الفتاً يف �ال�صتطالعات 

يف  �أعلى  �صعبية  على  فتح  وح�صول  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �أعلى  �صعبية  على  حما�ص  ح�صول  تكر�ر 

�لقطاع. كما كان الفتاً �لرت�جع يف �صعبية �لرئي�ص عبا�ص يف حال حدوث �نتخابات رئا�صية يف مو�جهة 

�إ�صماعيل هنية كمر�صح عن حما�ص، �إذ يح�صل هنية على 51% من �الأ�صو�ت مقابل 41% لعبا�ص، 

وفق ��صتطالع كانون �الأول/ دي�صمب 2015. 

هذ� �ال�صتقطاب �لذي ت�صري �إليه �ال�صتطالعات، يوؤكد �صعوبة �أن يقوم �أّي طرف باإلغاء �أو تهمي�ص 

�لطرف �الآخر، و�رشورة ترتيب �لبيت �لفل�صطيني ب�صكل ي�صتوعب �جلميع ويحرتم �أوز�نهم. ويف 

�لوقت نف�صه، فاإن �ملعطيات �الأخرى لال�صتطالعات توؤكد تز�يد �الإحباط من م�صار �أو�صلو ومن �أد�ء 

قوية  ر�صالة  يعطي  ما  وهو  �مل�صلحة.  لالنتفا�صة  �لتاأييد  تز�يد  مع  �الأمني،  �لتن�صيق  ومن  �ل�صلطة 

للف�صائل وللقيادة �لفل�صطينية ب�رشورة عمل مر�جعة �صاملة للتجربة �لفل�صطينية يف ظّل �أو�صلو؛ 

وح�صم �مل�صار�ت مبا يعزز روح �ملقاومة و�ملحافظة على �لثو�بت.

مع مطلع �صنة 2014 �تهمت حما�ص فتح بال�صعي الإخر�جها من �مل�صهد �ل�صيا�صي، نافية يف �لوقت 

. ومل تفلح عودة 
112

نف�صه مو�فقتها على �إعطاء �لرئي�ص عبا�ص تفوي�صاً باملو�فقة على حّل �لدولتني

ثالثة قياديني من فتح �إىل غزة ممن غادروها �إبان �أحد�ث �صيطرة حما�ص على غزة �صنة 2007، وهم 
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�لغنو�صي  ر��صد  �إدخال  �الأحمد  عز�م  وحماولة  ز�يدة،  �أبو  و�صفيان  ياغي  وعالء  �صمالة  �أبو  ماجد 

و�إحد�ث  �لقطيعة  �إنهاء  يف  وحما�ص،  فتح  بني  �لو�صاطة  خّط  على  �لتون�صية  �لنه�صة  حركة  زعيم 

.
113

�لتقارب بني �حلركتني

با�صم  �ملتحدث  �لقو��صمي  �أ�صامة  قال  فيما  عليها،  م�رش  بتحري�ص  فتح  حما�ص  �تهمت  فقد 

حركة فتح، �إن حركة حما�ص وجماعة �الإخو�ن كانتا تخططان حلل م�صكلة �لالجئني فى �صيناء عن 

طريق �إقامة �إمارة لالجئني �لفل�صطينني يف قطاع غزة، و�متد�دها 60 �ألف كم �إىل �صيناء، �الأمر �لذي 

�أن حما�ص جزء من �حلركة �لوطنية  ��صطر �لقوى �لوطنية و�الإ�صالمية يف قطاع غزة للتاأكيد على 

.
114

�لفل�صطينية، نافية �أّي دور خارجي حلما�ص يف م�رش

ويف �لوقت �لذي ��صتد فيه �لتوتر بني فتح وحما�ص، لوحظ �أن جمرى �لعالقة بني حما�ص و�جلهاد 

�الإ�صالمي �أخذ منحى �آخر ذ� طابع �إيجابي، يف ظّل ت�رشيحات رم�صان عبد �هلل �الأمني �لعام حلركة 

�جلهاد �الإ�صالمي �لذي �أكد �أن حما�ص و�جلهاد �رشكاء يف �حلرب و�ل�صلم على �ل�صو�ء، و�لتي جاءت 

�إز�ء  وفتح  حما�ص  مو�قف  و��صتمرت   .
115

غزة قطاع  على  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  من  يومني  بعد 

�لق�صايا �لوطنية �لفل�صطينية وردود �لفعل �لف�صائلية عليها، حيث غلب عليها �لطابع �ل�صعار�تي، 

و�صوالً �إىل حلظة ت�صكيل حكومة �لتو�فق �لوطني مطلع حزير�ن/ يونيو 2014 �لتي �أعقبتها موجة 

من �لتفاوؤل ما لبثت �أن �نق�صعت يف ظّل عودة �خلالفات �ملتبادلة حول �لعديد من �مللفات بني �لطرفني. 

فقد ردت فتح ب�صدة على �تهامات حما�ص للرئي�ص عبا�ص باأن مو�قفه ال متثل �ل�صعب �لفل�صطيني، 

، وهو ما تّوج نهاية حزير�ن/ يونيو 
116

موؤكدة �أن مو�قف حما�ص مل متثل يوماً ما �ل�صعب �لفل�صطيني

2014 بتحذير�ت �أطلقها مو�صى �أبو مرزوق من �أن حما�ص قد ت�صطر للعودة �إىل �إد�رة قطاع غزة يف 

.
117

ظّل تهمي�ص �ل�صلطة لغزة و�أهلها

�ملقاومة  فيها  و�صف  �لتي  عبا�ص  �لرئي�ص  ت�رشيحات  �إثر  وفتح  حما�ص  بني  �لتوتر  و��صتد 

يوليو  متوز/  غزة  على  �لعدو�نية  �حلرب  �ندالع  �أعقبت  �لتي  �الأوىل  �الأيام  يف  �حلروب”،  بـ“جتارة 

“�إ�رش�ئيل”  �إن من حّق  فيها  قال  �لتي  �ل�صلطة  �ملالكي وزير خارجية  2014، وت�رشيحات ريا�ص 

�لدفاع عن نف�صها، طاملا ��صتمر �إطالق �ل�صو�ريخ من قطاع غزة، وهو ما دفع �أبو مرزوق لو�صفه 

طالبت  حني  مد�ه  �لتوتر  وبلغ   .
118Benjamin Netanyahu نتنياهو  بنيامني  خارجية  وزير  باأنه 

فتح حما�ص بخلع عباءة جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني وتعليق ع�صويتها يف �جلماعة، وحني �تهم عدنان 

�ل�صمريي �لناطق با�صم �الأجهزة �الأمنية بال�صفة حما�ص با�صتهد�ف عنا�رش فتح بغزة �إبان �حلرب، 

.
119

و�صوالً �إىل �تهام �صلطان �أبو �لعينني ع�صو مركزية فتح حلما�ص بفر�ص �لو�صاية على �لقطاع

حما�ص،  مع  �لعالقة  م�صتقبل  لبحث  فتحاوية  جلنة  بت�صكيل  �خلا�صة  �الأفكار  بع�ص  تفلح  ومل 

م�صرية  من  �حلد  يف  �لد�خلي،  �لفل�صطيني  �ملاأزق  من  للخروج  م�صعل  خالد  طرحها  �لتي  و�الأفكار 
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بني  �الإعالمي  �لرت��صق  ��صتمر  �إذ   ،2014 �صبتمب  �أيلول/  مطلع  �حلرب  �نتهاء  �إثر  بينهما  �لتوتر 

�لطرفني على �لرغم من بع�ص �جلهود �لف�صائلية �لتي حاولت تلطيف �الأجو�ء بني �حلركتني. وهو ما 

��صتدعى �إطالق دعوة من رم�صان عبد �هلل �أمني عام حركة �جلهاد يف 2014/10/23 الإحد�ث �إ�صالح 

حقيقي و�رشيع يف كافة �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية، بهدف �إنقاذ �لو�صع �لفل�صطيني ور�أب �ل�صدع بني 

تاأييدها  �الأحمد  �أبدت فتح على ل�صان عز�م  �إذ  �آذ�ناً �صاغية،  �هلل  �لفل�صطينيني. ومل جتد دعوة عبد 

.
120

لالإجر�ء �مل�رشي �لقا�صي باإقامة منطقة عازلة على �حلدود مع قطاع غزة

ويف �لوقت �لذي بد� فيه ب�صي�ص من �الأمل يف ظّل �إعالن نية وفد من حكومة �لتو�فق زيارة غزة 

مد�خل  طالت  �لتي  �لتفجري�ت  جاءت   ،2014 نوفمب  �الأول/  ت�رشين  مطلع  �لقائمة  �مل�صكالت  حلل 

�ل�صنوية  �لذكرى  �ملنوي عقده يف  �ملن�صة �خلا�صة باالحتفال  قياد�ت فتح، وتفجري  بيوت عدد من 

�إنهاء �النق�صام وعودة �لوئام �لوطني. فقد  �أمل يف  �أّي بارقة  لرحيل �لرئي�ص عرفات، لتق�صي على 

�صيطرتها  بفر�ص  و�تهامها  �لتفجري�ت،  هذه  م�صوؤولية  حلما�ص  فتح  حتميل  حّد  �التهامات  بلغت 

�أورث �إحباطاً ف�صائلياً عاماً عّب عنه نايف  ؛ �الأمر �لذي 
121

�الأمنية وهيمنتها �النف�صالية على غزة

�إىل  �لفل�صطينية  �لقيادة  د�عياً  وحما�ص،  فتح  ملو�قف  �إد�نته  يف  �لديوقر�طية  �جلبهة  زعيم  حو�متة 

لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  �تهمت  ذ�ته  �الإطار  يف   .
122

و�الجتماعية �ل�صيا�صية  �صيا�صاتها  ت�صحيح 

فل�صطني حكومة �لتو�فق بتهمي�ص قطاع غزة، وز�دت على ل�صان رباح مهنا ع�صو مكتبها �ل�صيا�صي 

 .
123

�أن �لرئي�ص عبا�ص ال يريد غزة

و�جلهاد،  حما�ص،  هي:  �أ�صا�صية،  فل�صطينية  ف�صائل  �صتة  رف�صت   2014 �صنة  نهاية  ومع 

�ل�صلطة  قدمته  �لذي  �مل�رشوع  و�ل�صاعقة،  �لعامة،  و�لقيادة  و�لديوقر�طية،  �ل�صعبية  و�جلبهتني 

.
124

ملجل�ص �الأمن �لدويل بخ�صو�ص �إنهاء �الحتالل، لكونه ينتق�ص من �حلقوق و�لثو�بت �لفل�صطينية

و�صهدت �الأ�صابيع �الأوىل من �صنة 2015 جولة جديدة من �لرت��صق �الإعالمي بني حما�ص وفتح، 

. ورّد عليه �صالح �لبدويل بالتاأكيد على 
125ً

�إقليماً متمرد� �إىل �عتبار غزة  حيث دعا عز�م �الأحمد 

تقديها  خالل  من  �لغزيني  ع�رش�ت  بقتل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تورط  تثبت  لوثائق  حركته  �متالك 

. وهو ما جدد �تهامات فتح حلما�ص بعدم �لتخلي 
126

معلومات ��صتخبار�تية لالحتالل �إبان �حلرب

عن والئها جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، �الأمر �لذي رّد عليه �لبدويل بالتاأكيد على �أن فتح و�ل�صلطة 

.
127 

يقدمون معلومات كاذبة للمخابر�ت �مل�رشية، ال�صتعد�ئها �صّد حما�ص و�أهايل قطاع غزة

2015 �تخذت فتح وبقية �لف�صائل مو�قف م�صاندة حلما�ص يف وجه  ومع نهاية �صباط/ فب�ير 

�أكد جمال حمي�صن ع�صو مركزية فتح على  �إذ  �إرهابية”،  “حركة  قر�ر حمكمة م�رشية بت�صنيفها 

رف�ص �لقر�ر �لق�صائي �مل�رشي، كما رف�صت فيه حركة �جلهاد و�جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني 

حركة  من  قيادي  وفد  ز�ر  �مل�رشية،  و�ل�صلطات  حما�ص  بني  �ل�صدع  لر�أب  حماولة  ويف   .
128

�لقر�ر
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�جلهاد برئا�صة رم�صان عبد �هلل �لقاهرة، و�لتقى م�صوؤولني م�رشيني، وناق�ص �صبل حّل �الأزمة مع 

حما�ص وملف �مل�صاحلة �ملتعرثة ومعب رفح، وذلك دون �أن يتم �لك�صف عن �أّي نتائج على خلفية 

.
129

�لزيارة

و�صكلت قر�ر�ت �ملجل�ص �ملركزي للمنظمة مطلع �آذ�ر/ مار�ص 2015، و�لقا�صية بوقف �لتن�صيق 

�الأمني و�إعادة �لنظر يف �صائر �التفاقيات مع �الحتالل، نقطة �ختالف جديدة بني �ل�صلطة و�لف�صائل 

�صاحبت  �صكوكاً  هناك  �أن  غري  �لقر�ر،  بهذ�  و�لفل�صطينيون  �لف�صائل  رحبت  وقد  �لفل�صطينية، 

. وبالفعل فاإن عبا�ص 
130

�إمكانية تطبيقه، ولذلك �صككت حما�ص يف جدية �لقيادة �لفل�صطينية يف تنفيذه

مل ينفذه حتى كتابة هذه �ل�صطور. 

وعادت دورة �لرت��صق �الإعالمي بني حما�ص وفتح جمدد�ً، �إثر �تهام وز�رة �لد�خلية يف حكومة 

غزة �ل�صابقة الأع�صاء يف �أمن �ل�صلطة بر�م �هلل بالتورط يف تفجري�ت �صهدها قطاع غزة، �الأمر �لذي 

عبا�ص  �لرئي�ص  ت�رشيحات  على  ورد�ً   .
131

�لد�خلية �أزمتها  لت�صدير  حما�ص  من  حماولة  فتح  عدَّته 

و�أحد م�صت�صاريه، �لتي دعا فيها �إىل “عا�صفة حزم” �صّد غزة نهاية �آذ�ر/ مار�ص 2015، يف �إ�صارة 

تطالب  �لتي  �لت�رشيحات  هذه  �جلهاد  حركة  د�نت  �ليمنيني؛  �حلوثيني  �صّد  �خلليجي  �لتحالف  �إىل 

بتدخل عربي �صّد قطاع غزة، كما �صّن مو�صى �أبو مرزوق هجوماً عنيفاً على قيادة �ل�صلطة ب�صبب 

 .
132

هذه �لدعوة

بان�صمام  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  و�جلبهتان  حما�ص  رحبت   2015 �أبريل  ني�صان/  ومطلع 

�ل�صلطة �لفل�صطينية ر�صمياً �إىل �ملحكمة �جلنائية �لدولية، ودعت �إىل �الإ�رش�ع يف تقدمي �مللفات ملالحقة 

.
133

قادة �الحتالل على جر�ئمهم بحق �ل�صعب �لفل�صطيني

وقبل �أن تطوي �صنة 2015 ن�صفها �الأول، دخلت �لعالقة بني حما�ص وفتح منعطفاً حاد�ً عقب 

�تهامات �لرئي�ص عبا�ص حلما�ص باإجر�ء �ت�صاالت �رشية مع “�إ�رش�ئيل” عب و�صيط �إثيوبي، �الأمر 

.
134

�لذي ��صتدعى نفي �حلركة �لتي و�صفت هذه �التهامات باأنها �صخيفة

ويف �لوقت �لذي تد�ولت فيه �ل�صاحة �ل�صيا�صية �مل�رشوع �لفرن�صي �لذي ي�صعى لعودة �لطرفني 

�ملفاو�صات وي�صع معايري لدولة فل�صطينية خالل مدة زمنية  �إىل طاولة  �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي 

�مل�رشوع  هذ�  خماطر  من  حما�ص  وحركة  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  �جلبهتان  حذرت  حمددة،  غري 

 .
135

و�لتعامل معه، كونه يلتف حول �حلقوق و�لثو�بت �لفل�صطينية

و�زد�دت عالقة حما�ص بحركة فتح و�ل�صلطة �صوء�ً عقب �عتقال �ل�صلطة للع�رش�ت من عنا�رش 

�ملقاومة  و�إ�صعاف  �حلركة  �صوكة  لك�رش  حماولة  حما�ص  ر�أتها  �إذ   ،2015/7/3 يف  بال�صفة  حما�ص 

 .
137

، فيما �أكدت ف�صائل �ملقاومة �أن هذه �العتقاالت ال تخدم �إال �الحتالل
136

وخدمة الأمن �الحتالل

�لناطقني  �أحد  �لقو��صمي  �أ�صامة  ل�صان  �تهامات حما�ص، �صنت فتح هجوماً م�صاد�ً على  ورد�ً على 
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لف�صل  �ملتطرف  �الإ�رش�ئيلي  و�ليمني  �ال�صتيطان  قادة  مع  بالتفاو�ص  �حلركة  فيه  �تهمت  با�صمها، 

. وهو ما دفع خالد م�صعل للك�صف عن لقاء�ت �أجرتها حركته مع �أطر�ف 
138

قطاع غزة عن �ل�صفة

�أوروبية ودولية بهدف دفع جهود �إعمار �لقطاع، نافياً وجود �أّي حتركات من حما�ص باجتاه هدنة 

.
139

طويلة �الأمد مع �الحتالل

ومنت�صف �آب/ �أغ�صط�ص 2015 عادت فتح جمدد�ً التهام حما�ص باإجر�ء مفاو�صات مع “�إ�رش�ئيل” 

�أن ذلك ي�صتهدف تكري�ص  Tony Blair، موؤكدة  Quartet توين بلري  �لرباعية  �للجنة  عب مبعوث 

. غري 
140

�النق�صام، وف�صل غزة عن �ل�صفة، و�اللتفاف على �ل�رشعية �لفل�صطينية �لتي متثلها �ملنظمة

�أن �إ�صماعيل هنية رف�ص مو�قف فتح �لتي عدَّها حماولة لت�صويه مو�قف حما�ص، موؤكد�ً �أن حما�ص 

.
141

لن تقبل بدولة يف غزة و�أن بو�صلتها ثابتة نحو �لقد�ص وكّل فل�صطني

زمانياً  �الأق�صى  �مل�صجد  تق�صيم  �إىل  �لر�مية  خمططاتها  تنفيذ  �الحتالل  حكومة  ت�رشيع  ومع 

ومكانياً، وتو�صع عمليات �ملقاومة �ل�صعبية �لفل�صطينية رد�ً عليها، �أكد �إ�صماعيل هنية �أو�خر �أيلول/ 

يد  باإطالق  و��صحة  قر�ر�ت  �إىل  حتتاج  و�مل�صاحلة  و�لتحرير  �الأق�صى  معركة  �أن   2015 �صبتمب 

. وقد وجد ذلك �صد�ه لدى عبا�ص زكي ع�صو مركزية 
142

�ملقاومة يف �ل�صفة، ووقف �لتن�صيق �الأمني

فتح �لذي دعا لالرتد�د عن �تفاق �أو�صلو �لذي و�صفه بامل�صوؤوم، وعن عملية �لت�صوية �لتي و�صفها 

 .
143

بالفا�صلة، و�النطالق نحو ��صرت�تيجية جديدة ملو�جهة ��صتحقاقات �ملرحلة �ملقبلة

�ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �أمام  خطاباً  عبا�ص  �لرئي�ص  �ألقى   2015 �صبتمب  �أيلول/  ونهاية 

بها  يلتزم  ما مل  و�الأمنية و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �التفاقيات  �الحتالل مبر�جعة  فيه حكومة  هدد 

�الحتالل، وهو ما ر�أت فيه فتح و�ملنظمة بد�ية ملرحلة جديدة يف تاريخ �لق�صية �لفل�صطينية، فيما مل 

جتد فيه عدد من �لف�صائل تهديد�ً جدياً، ور�أت �أنه دون �لتوقعات و�الآمال.

على  للمحافظة  فتح  دعت   ،2015 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  مطلع  �لقد�ص  �نتفا�صة  �ندالع  ومع 

طابعها �ل�صعبي، حمذرة حكومة �الحتالل من �مل�صا�ص بالو�صع �لتاريخي للم�صجد �الأق�صى، فيما 

دعت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني �إىل ت�صكيل قيادة موحدة لتنظيم �ملعركة مع �الحتالل، بينما 

دعت حما�ص �ل�صلطة لوقف �لتن�صيق �الأمني وتوفري �لغطاء للمقاومة بال�صفة، ناهيك عن �لتو�فق 

.
144

على ��صرت�تيجية وطنية موحدة حلماية �النتفا�صة، و�ملز�وجة بني �لفعل �ل�صيا�صي و�مليد�ين

�مل�رشية  و�ل�صلطات  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بني  �تفاق  عن  �الأحمد  عز�م  �أعلن   ،2015/11/16 ويف 

، غري �أن حما�ص قالت �إنها لي�صت طرفاً يف هذ� �التفاق، ولكنها �أعربت يف 
145

الإعادة ت�صغيل معب رفح

. لكن م�صادر م�رشية 
146

�لوقت نف�صه، عن ��صتعد�دها للتعاطي مع �أّي مقرتح �إيجابي لفتح �ملعب

م�صوؤولة نفت �لتو�صل الأي �تفاق حول �ملعب، وهو ما عز�ه �لبع�ص �إىل تدخالت من جانب حممد 

دحالن، �أدت �إىل �إحباط �التفاق �ملفرت�ص يف �للحظة �الأخرية.
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�أر��صٍ  توزيع  نيتها  عن  غزة  يف  لها  �لتابعة  �حلكومية  و�لوز�ر�ت  حما�ص  �أعلنت  وعندما 

�الأخرى وموؤ�ص�صات  �ملالية، �صنت فتح و�لف�صائل  �ملوظفني كبديل عن م�صتحقاتهم  حكومية على 

�لف�صائل تكري�صاً فيها  ر�أت  فيما  �إذ عّدتها فتح جرية،  �صّد هذه �خلطوة،  �ملدين هجوماً   �ملجتمع 

.
147

لالنق�صام

وهكذ�، فقد تركزت فعالية �لعالقات �لفل�صطينية �لبينية، �صلطة وف�صائل، يف بوؤرة �خلالف �لد�ئم 

و�لتوتر �مل�صتمر بني حما�ص من جهة، وفتح و�ل�صلطة من جهة �أخرى، ولي�ص من �ل�صعوبة مبكان 

توقع ��صتمر�ره على �لنمط ذ�ته خالل �ملرحلة �لقادمة.

مد�ر  على  �ال�صطر�بات  بع�ص  فتح  حلركة  �لد�خلي  �لتنظيمي  �لو�صع  �صهد  �أخرى،  جهة  من 

نهاية با�صتقالتها  غزة  قطاع  يف  لفتح  �لعليا  �لقيادية  �لهيئة  تقدمت  فقد  و2015.   2014  �صنتي 

كانون �لثاين/ يناير 2014 �حتجاجاً على تعطيل �صالحياتها، �الأمر �لذي دفع مركزية فتح الإر�صال 

. كما قدم ع�رش�ت �لكو�در من فتح 
148

وفد �إىل �لقطاع بهدف ت�صويب �الأو�صاع �لد�خلية يف �حلركة

��صتقاالتهم نهاية �صباط/ فب�ير 2014 بحجة �صيا�صة �لتعيينات �خلاطئة د�خل �حلركة.

يف مو�ز�ة ذلك، ��صتد �خلالف �لفتحاوي �لد�خلي بني �لرئي�ص عبا�ص و�ملو�لني له وبني �لقيادي 

 ،
149

�ملف�صول من �حلركة حممد دحالن، �إذ �أ�صدر عبا�ص �أمر�ً بف�صل عدد من �أتباع دحالن من فتح

�الأمر �لذي دفع �لطرفني �إىل مو�جهة �إعالمية تّوجت بدعوة دحالن لت�صكيل جبهة فل�صطينية موحدة 

.
150

ملقاومة �صلوك عبا�ص

كما �أنهت فتح �نتخاباتها �لد�خلية ملعظم �أقاليمها، يف �ل�صفة �لغربية و�خلارج، يف ظّل �إ�صكاليات 

بني  �مل�صتفحل  �خلالف  بحكم  غزة،  قطاع  الأقاليم  �لد�خلية  �النتخابات  �إجر�ء  �عرت�صت  و��صحة 

بني  �ملو�قف  تقريب  حاول  �لذي  �لر�صمي  �مل�رشي  �جلهد  من  وبالرغم  ودحالن.  عبا�ص  �أن�صار 

هذ�  �أن  �إال  و2015،   2014 �صنتي  �أو�خر  وخ�صو�صاً  بينهما،  �مل�صاحلة  و�إحد�ث  وعبا�ص  دحالن 

�جلهد باء بالف�صل يف نهاية �ملطاف ب�صبب مو�قف عبا�ص �لر�ف�صة، �لتي ال يبدو عليها �أّي �صكل من 

2015 �صادقت  �لثاين/ نوفمب  �ملرونة يف هذ� �ملو�صوع. ويف منت�صف ت�رشين  �أو  �لرت�جع  �أ�صكال 

للحركة، وتق�صي  �ل�صابع  للموؤمتر  �لتح�صريية  �للجنة  �أع�صاء  مركزية فتح على تو�صيات رفعها 

.
151

بتاأجيل �ملوؤمتر �إىل �أجل غري م�صمى ب�صبب ��صتمر�ر �خلالفات �لد�خلية و�صعود تيار دحالن

فيما  �ل�صفة،  يف  �لن�صبي  �لتنظيمي  �ال�صتقر�ر  من  نوعاً  �صت�صهد  فتح  �إن  �لقول  يكن  هنا  من 

�صتبقى تعاين من عدم �ال�صتقر�ر �لتنظيمي �لد�خلي يف قطاع غزة، ما مل يتم ح�صم �خلالف �ملحتدم 

بني عبا�ص ودحالن.

وخالل �لفرتة �لتي يتناولها هذ� �لتقرير، �أخذت مالمح �الأزمة �ملالية حلركة �جلهاد �الإ�صالمي 

تظهر يف �الأفق بعد �إغالق مكتب ف�صائية فل�صطني �ليوم يف �لقد�ص �ملحتلة، �لتي تديرها �حلركة من 
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�إير�ن  و�نزعاج  و�إير�ن،  �حلركة  بني  خالفات  �إىل  تعود  �الأزمة  هذه  �أن  ويظهر   .
152

فل�صطني خارج 

عدم  ذلك  يف  مبا  عربي،  بلد  �أّي  �صوؤون  يف  �لتدخل  وعدم  �حلياد  �صيا�صة  �جلهاد  حركة  �لتز�م  من 

�ملايل  لدعمها  كبرية  بتقلي�صات  �إير�ن  وقامت  وغريها.  و�ليمن  �صورية  يف  �الإير�ين  �ملوقف  تاأييد 

�لت�صغيلية  �مليز�نية  ويف  ملتفرغيها  �ل�رشف  يف  للحركة  كبرية  مبعاناة  ت�صبَّب  مما  �جلهاد؛  حلركة 

.
153

ملوؤ�ص�صاتها

ومن �جلو�نب �لتي �نعك�صت �صلباً على �لعالقات �الإير�نية مع حركة �جلهاد، قيام ه�صام �صامل، 

ن�رش�ً  �ل�صابرين  “حركة  بتاأ�صي�ص   ،2014 �صنة  يف  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  عن  �ملن�صق  �لقيادي 

و�ملو�قف  �الأجندة  مع  �أكرث  تتماهى  فل�صطينية  حركة  وهي  غزة.  قطاع  يف  ِح�ْصن”   – لفل�صطني 

�إليها  نظرت  كما  بحذر.  معها  تعاملت  �لتي  حما�ص  من  ترحيباً  تلَق  مل  حركة  وهي   .
154

�الإير�نية

“�لت�َصيُّع”  �أو لن�رش  للنفوذ �الإير�ين  �أن تكون مدخالً  �أطر�ف فل�صطينية عديدة بقلق، وبخ�صية من 

�ل�صاحلات”؛ وهي و�جهة عمل  “�لباقيات  باإغالق جمعية  �ل�صلطات يف غزة  �لقطاع. وقد قامت  يف 

�ملتعلق  �ل�صيا�صي، بخالف ترخي�صها  �لعمل  2016/3/13، بحجة ممار�صتها  �ل�صابرين يف  حلركة 

.
155

بالعمل �خلريي

�لعام لالأمني  نائباً   ،2014 يناير  �لثاين/  كانون  يف  فوؤ�د،  �أحمد  �أبو  �نتخب  �أخرى،  جهة   من 

للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، خلفاً لعبد �لرحيم ملوح �لذي قدم ��صتقالته من �لهيئات �لقيادية 

للجبهة خالل �ملوؤمتر �لعام �ل�صابع، حيث جرى �ختيار �الأمني �لعام �أحمد �صعد�ت ونائبه و�أع�صاء 

.
156

�لهيئة �لقيادية للجبهة يف �لد�خل و�ل�صتات

وعقدت �للجنة �ملركزية للجبهة �لديوقر�طية دورتها �لر�بعة برئا�صة �أمينها �لعام نايف حو�متة 

�ل�صاحة  عا�صتها  �لتي  �ل�صيا�صية  �لتطور�ت  �صل�صلة  �أمام  فيها  وتوقفت   ،2014 فب�ير  �صباط/  يف 

�لتقارير  �أمام  توقفت  كما  �ال�صتيطان،  وقف  ودون  �الأمريكية،  �الإد�رة  �صغط  حتت  �لفل�صطينية 

�لتنظيمية �ملقدمة لها من خمتلف �لهيئات �لقيادية، و�تخذت ب�صاأنها �لقر�ر�ت �لالزمة، و�أ�صدرت يف 

. ويف �لذكرى �لـ 45 النطالقة �جلبهة �لديوقر�طية، �أر�صل 
157

ختام �أعمالها �لبالغ �لوطني �ل�صيا�صي

نايف حو�متة يف 2014/2/22 ر�صالة �إىل �ل�صعب �لفل�صطيني، دعا فيها حممود عبا�ص وكل ف�صائل 

وقوى �ل�صعب �لفل�صطيني �إىل رف�ص �تفاق �الإطار �الأمريكي، كما دعا حكومة �إ�صماعيل هنية يف غزة 

.
158ً

وحكومة �ل�صلطة �إىل �ال�صتقالة وت�صكيل حكومة تو�فق وطني فور�

ويف �آب/ �أغ�صط�ص 2015، عقدت �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني، موؤمترها �لعام �ل�صابع 

ونطالبها  بها  ن�صمح  ولن  �أحمر  خّط  �أونرو�  “تقلي�صات  عنو�ن  حتت  غزة،  �صمال  حمافظة  يف 

�ل�صيا�صي  �ل�صعيد  على  �لعمل  توجهات  من  جملة  �إقر�ر  ومّت  خدماتها”،  بتقدمي  باال�صتمر�ر 

و�الجتماعي و�لديوقر�طي، و�أبرز �الأ�صكال �لتنظيمية �ملطلوبة لتو�صيع �ل�صغط �ل�صعبي، و�إيجاد 
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حلول مل�صكالت �لفئات �الجتماعية �ملت�رشرة من �لعدو�ن و�النق�صام، مبا يّكن من تعزيز �ل�صمود 

كافة  يثلون  مندوباً  ثالثني  �نتخاب  مّت  كما  �الإغالق.  و�صيا�صة  و�حل�صار  �لعدو�ن  ومو�جهة 

.
159

�لقطاعات �لعاملة

لي�ص �رش�ً �أن ��صتمر�ر �لتن�صيق �الأمني بني �أجهزة �الأمن 

ي�صكل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أمن  و�أجهزة  �الإ�رش�ئيلية 

عقدة �لعقد و�لعقبة �لكاأد�ء �لتي تعرت�ص حتقيق �لوفاق 

�أحقاد�ً  و�لوئام �لفل�صطيني �لد�خلي. فقد �نعك�ص �لتن�صيق �الأمني على �لد�خل �لفل�صطيني وكر�ص 

و�صغائن د�خل �لو�صط �لف�صائلي و�لن�صيج �ملجتمعي �لفل�صطيني. وعلى مد�ر �صنتي 2014 و2015 

من  �لرغم  على  �الإ�رش�ئيلية  للتاأكيد�ت  وفقاً  وتائرها  ز�دت  بل  �الأمني،  �لتن�صيق  عجلة  تتوقف  مل 

�أحد�ث �نتفا�صة �لقد�ص �لتي �ندلعت �أو�خر �صنة 2015. و�صهدت �صنتي 2014 و2015 عدة حاالت 

و�صلمتهم �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  �أعادتهم  حيث  �ل�صلطة،  مناطق  �إىل  �إ�رش�ئيليني  م�صتوطنني   لدخول 

�إىل جي�ص �الحتالل.

��صتمر�ر  غزة  قطاع  يف  �لتخطيط  بوز�رة  �ملعلومات  مركز  عن  �صادر  حكومي  تقرير  وثق  كما 

�أجهزة  يد  �أخرى على  �الإ�صالمي وف�صائل  لعنا�رش حما�ص و�جلهاد  �العتقال و�ال�صتدعاء  حاالت 

�أمن �ل�صلطة يف �ل�صفة �لغربية، باالإ�صافة �إىل ��صتمر�ر عقد ع�رش�ت �الجتماعات �الأمنية مع �أجهزة 

.
160

�أمن �الحتالل

ويف داللة الفتة على حجم وم�صتوى �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل، تعهد �لرئي�ص عبا�ص نهاية 

“�إ�رش�ئيل” بغ�ص �لنظر عن ��صتئناف �ملفاو�صات 2014 مبو��صلة �لتن�صيق �الأمني مع   �أيار/ مايو 

.
�أم ال، موؤكد�ً �أن “�لتن�صيق �الأمني مقد�ص و�صن�صتمر به، بغ�ص �لنظر �ختلفنا �أو �تفقنا”161

يف �ملقابل، دعت حما�ص �ل�صلطة �إىل �لكّف �لفوري عن عمليات �لتن�صيق �الأمني، ووقف �الجتماعات 

و�للقاء�ت �الأمنية مع �الحتالل، و�إد�نة حمالت �العتقال �مل�صعورة �لتي ي�صنها �الحتالل �صّد قياد�ت 

ورموز �ل�صعب �لفل�صطيني، و�لتي م�ّصت رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي و�لعديد من �لنو�ب و�لقياد�ت 

.
162

�ل�صيا�صية

م�صتوطنني  ثالثة  �ختطاف  عقب  خا�صاً  منحى  �أخذت  �الحتالل  مع  �الأمنية  �لعالقات  لكن 

2014/6/12 قرب مدينة �خلليل بال�صفة �لغربية، حيث تعهد �لرئي�ص عبا�ص بتقدمي  �إ�رش�ئيليني يف 

موؤكد�ً  �ملختطفني،  وحما�صبة  عائالتهم  �إىل  و�إعادتهم  �لثالثة،  �مل�صتوطنني  على  للعثور  �مل�صاعدة 

يف  ي�صب  �لذي  �الأمني  بالتن�صيق  �إيانه  عن  معرباً  �ل�صاأن،  بهذ�  �الحتالل  مع  �صتن�صق  �ل�صلطة  �أن 

.
163

م�صلحة �ل�صلطة، بهدف حماية �ل�صعب �لفل�صطيني على حّد قوله

خام�شًا: االأجهــزة االأمنيـة

              والتن�شيق االأمني
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�أمن  �أجهزة  �أن  �إ�رش�ئيلية  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  عبا�ص  �لرئي�ص  �أو�صح  �صاأن،  ذ�ت  داللة  ويف 

�ل�صلطة متكنت منذ بد�ية �صنة 2013 وحتى �صهر حزير�ن/ يونيو 2014 من �إحباط ما ال يقل عن 43 

 .
164

حماولة ��صتهد�ف �إ�رش�ئيليني

2014/7/8، دعت ف�صائل يف منظمة �لتحرير �للجنة  ولدى بدء �حلرب �الإ�رش�ئيلية على غزة يف 

 .
165

بوقفه قر�ر  و�تخاذ  �أعمالها  جدول  على  �الأمني  �لتن�صيق  مو�صوع  باإدر�ج  للمنظمة  �لتنفيذية 

على  �الإ�رش�ئيلية  ونظريتها  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  بني  �الأمنية  �للقاء�ت  فبقيت  يتم،  مل  ذلك  �أن  �إال 

�لعدو�ن �أحدثه  �لذي  �لهائل  وللدمار  للمدنيني،  �لو�قعة  �لقتل  لعمليات  �عتبار  �أّي  دون   حالها، 

على �لقطاع.

�لرئي�ص عبا�ص، عقب حماولة  �إ�رش�ئيلية هجوماً على  �أو�صاط �صيا�صية و�إعالمية  وعندما �صنت 

�لتي  و�لده�ص  �لطعن  عمليات  وبع�ص   Yehuda Glick غليك  يهود�  �الإ�رش�ئيلي  �حلاخام  �غتيال 

قوالً  �الأمني  �لتن�صيق  يقد�ص  عبا�ص  �لرئي�ص  �أن  �إ�رش�ئيليون  �أمنيون  قادة  �أكد  فل�صطينيون،  نفذها 

“�إ�رش�ئيل”، و�أنه  �أجهزته �الأمنية خمل�صة يف تنفيذ �التفاقات و�اللتز�مات �الأمنية مع  وعمالً، و�أن 

“ين�صق معنا �صّد حما�ص و�ملقاومة �لفل�صطينية”، فيما جدد م�صوؤولون �أمنيون يف �ل�صلطة �إخال�صهم 
.
لالتفاقيات �الأمنية مع “�إ�رش�ئيل”166

�أّي تغيري على حجم وم�صتوى  2015، مل يطر�أ  �صنة  2014 ودخول  �صنة  �نطو�ء �صفحة  ومع 

�الأبرز  �ل�صيا�صي  �حلدث  �أن  بيد  �الإ�رش�ئيلية،  ونظريتها  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  بني  �الأمني  �لتن�صيق 

�لذي فر�ص نف�صه على �ل�صاحة �لفل�صطينية كان قر�ر �ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني، يف 2015/3/5، 

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطة  مع  كافة  باأ�صكاله  �الأمني  �لتن�صيق  “وقف  �جتماعه،  خالل  قرر  �لذي 

�ملجل�ص  �أع�صاء  حينها  �صفق  وقد   ،
�جلانبني”167 بني  �ملوقعة  باالتفاقيات  �لتز�مها  عدم  �صوء  يف 

تو�جه  �أن  �مل�صتغرب  من  يكن  ومل  �ل�صطور.  هذه  كتابة  حتى  ينفذ  مل  �لذي  �لقر�ر،  لهذ�  وقوفاً 

ظّل  يف  �الأر�ص،  على  و�قع  �إىل  حتوله  عدم  يف  و�لثقة  مباالة،  �لال  من  بنوع  �لقر�ر  هذ�  “�إ�رش�ئيل” 
بخ�صو�ص  �ملركزي  �ملجل�ص  قر�ر  باأن  عبا�ص  �لرئي�ص  من  مقربة  م�صادر  عن  �صادرة  تاأكيد�ت 

�إال عب �إ�صد�ر مر�صوم رئا�صي،  وقف �لتن�صيق �الأمني ما هو �إال جمرد تو�صية، و�أن وقفه ال يتم 

.
168

وهو �أمر بعيد �ملنال

�إجر�ء مفاو�صات �رشية  Uri Savir عن  �أوري �صافري  �الأ�صبق  �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي  وقد ك�صف 

معاريف  �صحيفة  �أكدت  بينما  �لفل�صطينية،  �لهبة  ملو�جهة  و�إ�رش�ئيلية  فل�صطينية  �أمنية  جهات  بني 

ن�رش  قد  �الإ�رش�ئيلي،   Walla و�ال  موقع  �أن  كما   .
1692015 �صنة  �أمنياً  لقاء   140 تنظيم   Maariv

قد �ل�صلطة  باأن  فيها  ذكر  معطياٍت  و�الحتالل،  �ل�صلطة  بني  �الأمني  �لتن�صيق  حول  له  تقرير   يف 
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ما  2014 �صنة  �أعادت  بينما   ،2015 �صنة  �لغربية  �ل�صفة  يف  مناطقها  دخلو�  �إ�رش�ئيلياً   634  �أعادت 

.
170

ال يقل عن 622 �آخرين

يف  حما�ص  من  نا�صطني  �صّد  �أمنية  حملة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صنت  �الأمني،  �لتن�صيق  �إطار  ويف 

�ل�صفة �لغربية، حيث �أكدت �أو�صاط ��صتخبارية �إ�رش�ئيلية �أن هذه �حلملة تاأتي بالتن�صيق مع جهاز 

يتتبع  �لذي  �الإ�رش�ئيلي،   Israel Security Agency—ISA (Shabak) )�ل�صاباك(  �لعام  �الأمن 

خاليا مالية تدفع �أمو�الً وم�صتحقات لعائالت حما�ص ومعتقليها، ما يوؤكد �ل�رش�كة �الأمنية للجانبني 

.
171

و��صتمر�ر �لتن�صيق �الأمني بينهما

�الأمنية للم�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف  �لبيئة  �لتن�صيق �الأمني، حت�صنت  وكنتيجة لثبات ور�صوخ 

�ل�صفة �لغربية، وعزت �لتقدير�ت �الإ�رش�ئيلية ذلك �إىل �لهدوء �الأمني �ل�صائد يف �ل�صفة �لذي يعود �إىل 

.
172

تبادل �الأدو�ر �ملحكم بني �الأجهزة �الأمنية �لتابعة لل�صلطة ونظريتها �الإ�رش�ئيلية

وبد� �أن �إيغال �ل�صلطة يف تعاونها �الأمني مع �الحتالل قد ��صتفز بع�ص �لف�صائل �لفل�صطينية، �إذ 

�أ�صوة بحركتي  �الأمني  �لتن�صيق  �ل�صعبية لتحرير فل�صطني من لهجة خطابها �صّد  �صّعدت �جلبهة 

حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي. وخاطب رباح مهنا ع�صو مكتبها �ل�صيا�صي �لرئي�ص عبا�ص و�أجهزة �أمن 

�ل�صلطة بال�صفة قائالً: “�أال تخجلون من �ال�صتمر�ر يف �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل رغم جر�ئمه 

�ملتو��صلة بحق �أبناء �صعبنا؟”، م�صيفاً: “�أال ترون �أن �إجر�ء�ت �الحتالل �ملتكررة بحق �صعبنا مبر�ً 

.
لكم لوقف �لتن�صيق �الأمني �لبغي�ص؟!”173

ويف �لوقت �لذي دعت فيه قوى وف�صائل فل�صطينية لالنتقام، وتفعيل �ملقاومة �صّد �مل�صتوطنني 

يف �ل�صفة، عقب جرية �إحر�ق عائلة دو�ب�صة يف نابل�ص مطلع �آب/ �أغ�صط�ص 2015، �صارعت حركة 

فتح، �لعمود �لفقري لل�صلطة، على ل�صان ع�صو جلنتها �ملركزية جبيل �لرجوب للتاأكيد على رف�ص 

ما �أ�صماه �رتكاب �عتد�ء�ت على �أهد�ف �إ�رش�ئيلية �نتقاماً لعائلة دو�ب�صة، موؤكد�ً �أن �ل�صلطة �صتو��صل 

.
174

مكافحة كل من يحاول �إف�صال توجهها �ل�صيا�صي، يف �إ�صارة �إىل عمليات �ملقاومة

و�ال  ملوقع  ��صمه(  ذكر  عن  )�متنع  �الحتالل  جي�ص  يف  �ل�صباط  كبار  �أحد  ت�رشيحات  وجاءت 

�الإ�رش�ئيلي، و�لتي �أكد فيها �أن �لرئي�ص عبا�ص ينع عب �لتن�صيق �الأمني �ندالع �نتفا�صة فل�صطينية 

ثالثة على �لرغم من �ملو�جهات �ليومية بال�صفة، لت�صفي مزيد�ً من �لو�صوح و�الإ�رش�ر على �لنهج 

.
175

�الأمني لل�صلطة

�لكني�صت  يف  �لنائبة  ز�رت   ،2015 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  مطلع  �لقد�ص  �نتفا�صة  �ندالع  ومع 

�الإ�رش�ئيلي ك�صانيا �صفاتلوفا ر�م �هلل و�جتمعت مع �أحد كبار قادة �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية �لذي 
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طماأنها على �لتن�صيق �الأمني، و�أن �أجهزة �أمن �ل�صلطة تعمل جاهدة �صّد كّل من يحاول �مل�صا�ص باأمن 

. ويف غمرة �أحد�ث �النتفا�صة ودعو�ت �لف�صائل �لفل�صطينية لل�صلطة بوقف �لتن�صيق 
“�إ�رش�ئيل”176

�الأمني، ن�رشت �صحيفة معاريف تقرير�ً �أكدت فيه �أن �لرئي�ص عبا�ص ي�صكل حامي حمى �لتن�صيق 

�أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  نقلت  لذلك،  وم�صد�قاً   .
177

قولها حّد  على  “�الإرهاب”  والجم  �الأمني 

تاأكيده  رم�صان  �إبر�هيم  �للو�ء  جنني  حمافظ  عن   2015/11/17 يف  �لعبية   Yedioth Ahronoth

حاجز  على  �إ�رش�ئيليني  جنود�ً  ت�صتهدف  كانت  طعن  عمليات  ثالث  منعت  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  �أن 

�لثاين/ ت�رشين  من  �الأول  )�لن�صف  �الأخريين  �الأ�صبوعني  خالل  جنني  �صمال  �الإ�رش�ئيلي   �جللمة 

.
178

نوفمب 2015(

بالرغم من �ندالع �نتفا�صة �لقد�ص، �لتي لقيت دعماً و��صعاً من �ل�صعب �لفل�صطيني، و�لتي ولّدت 

�صغطاً كبري�ً على �ل�صلطة �لفل�صطينية، �إال �أن �ل�صلطة حاولت ح�رشها يف �إطار �صيق، وحتت �صقف 

�ل�صلطة  �أ�رّشت  ولذلك،  �ل�صلطة.  �أجندة  وفق  لها  �ل�صيا�صي  �لتوظيف  �أجل  من  به،  �لتحّكم  يكن 

�لفل�صطينية على ��صتمر�ر �لتن�صيق �الأمني مع �صلطات �الحتالل، بالرغم من وجود �أغلبية فل�صطينية 

تطالب بوقف هذ� �لتن�صيق.

�للو�ء ماجد فرج، الأ�صبوعية  �لفل�صطينية،  �ل�صياق، جاءت ت�رشيحات مدير �ملخابر�ت  ويف هذ� 

ديفين�ص نيوز Defense News �الأمريكية، �لتي ُن�رشت يف 2016/1/18، باأن “�أجهزتنا �عتقلت نحو 

مائة فل�صطيني منذ ت�رشين �الأول/ �أكتوبر وحتى �الآن، كانو� يخططون لتنفيذ عمليات �صّد �أهد�ف 

�إ�رش�ئيليني  �صّد  هجوم  مائتي  �إحباط  من  متكنت  كما  بع�صهم،  من  �أ�صلحة  و�صادرت  �إ�رش�ئيلية 

خالل �لفرتة ذ�تها”. وو�صف فرج، يف �ملقابلة، �لتن�صيق �الأمني بني �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل” بـ“ج�رش 

�إىل  �لعودة  �ل�صيا�صيني نحو  �ملنا�صبة بني  �لظروف  �أن تتهياأ  �إىل  �لطرفني  يكن بقاوؤه مو�صوالً بني 

قائمة  �الأمني  �لتن�صيق  تاأكيده على �رشورة �حلفاظ على عالقات  مفاو�صات جادة”. وجّدد فرج 

حتقيق  من  �لفل�صطينيني  يقّربا  لن  و�الإرهاب  “�لعنف  م�صيفاً  �الإ�رش�ئيلي،  و�جلي�ص  �ل�صلطة  بني 

.
حلمهم”179

ويف �إ�صارة ال تخلو من دعم و��صح ملدير �ملخابر�ت �لفل�صطينية، �نبى حممود عبا�ص للدفاع عن 

�صيا�صة �لتن�صيق �الأمني، و�لتاأكيد على �أن �اللتز�م به ال رجعة عنه؛ لكونه �أحد �أهم �لتز�مات �تفاقيات 

“�إننا   ،2016/1/21 يف  �هلل  ر�م  يف  �الإ�رش�ئيلية  �الإعالم  و�صائل  لقائه  خالل  عبا�ص  قال  وقد  �أو�صلو، 

. و�أكد يف 2016/1/23، �أن “�لتن�صيق 
مع �ملقاومة �ل�صعبية �ل�صلمية و�صّد �لتطرف بكافة �أ�صكاله”180

�الأمني مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي ال ز�ل قائماً، و�أجهزتنا �الأمنية متنع �أّي مو�طن من تنفيذ �أّي عمل”. 

�الأمن  يقتلون،  ثم  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  على  �حلجارة  الإلقاء  �أطفالنا  يذهب  �أن  نقبل  “لن  و�أ�صاف: 
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�الأمني  “�لتن�صيق  �أن  عبا�ص  و�أو�صح  �صخ�صياً”.  مني  وباأو�مر  حلمايتهم،  ذلك  ينع  �لفل�صطيني 

قائم لهذه �للحظة، لكن بعد �الآن ال �أعلم ما �صيكون. نحن نقوم بو�جبنا على �أكمل وجه، وال �أ�صمح �أن 

جر �إىل معركة ال �أريدها، فال �أريد معركة ع�صكرية ال �أقدر عليها، وال �أريد �أن يعي�ص �صعبي يف م�صري 
ُ
�أ

.
�أ�صود”. وتابع عبا�ص قوله باأنه “�إذ� بقيت �إ�رش�ئيل غري ملتزمة باالتفاقيات لن نلتزم بها”181

�أز�لت  كما  �الأمني،  �لتن�صيق  �إليه  و�صل  �لذي  �ملدى  وفرج،  عبا�ص  من  كل  ت�رشيحات  �أظهرت 

حتى  �أو  �الأمني  �لتن�صيق  وقف  خيار  من  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لقيادة  �حلقيقي  �ملوقف  عن  �ل�صتار 

عدم  �أكدت  كما  �مل�صدود،  �لتفاو�صي  �مل�صار  جد�ر  يف  ثغرة  �إحد�ث  �أجل  من  �الأقل،  على  به  �لتلويح 

فنّدت  كما  �الأمني.  �لتن�صيق  بوقف  �لفل�صطيني  �ملركزي  �ملجل�ص  قر�ر  تنفيذ  يف  �لقيادة  هذه  جدية 

�للجنة �ملركزية  �لتنفيذية وع�صو  �للجنة  �أمني �رش  �لت�رشيحات، ما ُن�رش عن �صائب عريقات  هذه 

لفتح من �أن �ل�صلطة �صتبد�أ قطع عالقاتها مع “�إ�رش�ئيل” ر�صمياً مطلع �صنة 2016، مبا فيها وقف 

.
182

�لتن�صيق �الأمني

وقد �صهد �لتن�صيق �الأمني تن�صيطاً وتفعيالً �أكب يف كانون �الأول/ دي�صمب 2015، حيث ر�صدت 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أمن  الأجهزة  �نتهاكاً   265 �لغربية  �ل�صفة  يف  �ل�صيا�صيني  �ملعتقلني  �أهايل  جلنة 

 Haaretz هاآرت�ص  �صحيفة  وحتدثت   .
183

حما�ص حركة  وخ�صو�صاً  �ملقاومة  وكو�در  �أبناء  بحق 

�الإ�رش�ئيلية يف 2016/1/7، عن تقرير الأجهزة �الأمن �الإ�رش�ئيلية ي�صري �إىل �أن قيادة �ل�صلطة يف ر�م �هلل 

عملت على تقلي�ص “�لتحري�ص” يف �الإعالم، ون�رشت عنا�رشها �الأمنية بالزي �لر�صمي يف مناطق 

�لتما�ص، خ�صو�صاً يف �الأ�صابيع �الأخرية، وجدَّدت �حلمالت �العتقالية لعنا�رش حما�ص، مع تر�جع 

25 نا�صطاً، معنية  ٍن كبرٍي يف �لتن�صيق �الأمني، و�عتقال �صبكة من  يف م�صاركة عنا�رش فتح، وحت�صُّ

 .
184

بالعمل �لع�صكري حلما�ص

وحر�صت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية على �لتاأكيد على �أهمية �لتن�صيق �الأمني مع �ل�صلطة �لفل�صطيني 

بال�صفة  �لعمليات �صّد �الحتالل وم�صتوطنيه  �الأقل من تنفيذ  �أو �حلّد على  ومدى جناعته يف منع 

�أن تن�صيق �جلي�ص و�الأجهزة �الأمنية  �أكّد تقدير ع�صكري �إ�رش�ئيلي على  �لغربية، ويف هذ� �ل�صياق، 

مع  �لعالقات  يف  �أ�صا�صية  لبنًة  ُيعد  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �لتابعة  �الأمنية  �الأجهزة  مع  �الإ�رش�ئيلية 

و�أ�صار   .
185

�لغربية �ل�صفة  �لفل�صطينيني يف  �ملو�جهة مع  تفاقم  �أْن يحول دون  �صاأنه  �جلانبني، من 

تو��صل  �ل�صلطة  �أمن  “�أجهزة  �أن  �إىل   Moshe Ya‘alon يعلون  مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير 

�لتعاون �الأمني” مع �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، و�إىل قدرة هذ� �جلي�ص، بالتعاون و�لتن�صيق مع �ل�صلطة، 

.
186

على �لق�صاء على �نتفا�صة �لقد�ص
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غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �أ�صاب 

�صيف 2014 �أهايل �لقطاع يف �لعمق و�ل�صميم، 

قو�ئم  �إىل  منهم  �الآالف  ع�رش�ت  و�أحال 

�أ�صاب  �لذي  �لهائل  �لدمار  ظّل  يف  �النتظار، 

فاإن �لدمار،  من  �لكثري   ،2012 وعدو�ن   2009/2008 عدو�ن  خلّف  ولئن  وممتلكاتهم.   بيوتهم 

عدو�ن 2014 كان �الأ�صد و�الأكرث عنفاً وق�صوة، ما جعل ملف �إعادة �إعمار �لقطاع �مللف �الأكرث �أهمية 

لدى �أهايل �لقطاع يف مرحلة ما بعد �نتهاء �لعدو�ن )�نظر �أي�صاً حول �لعدو�ن على غزة يف بند ثالثاً يف 

�لف�صل �لثاين من هذ� �لتقرير(. لذ�، كانت خيبة �أمل �أهايل �لقطاع جر�ء �صعف وتعرث عملية �إعادة 

�الإعمار كبرية، بحجم كب �آمالهم �ملرجوة وطموحاتهم �ملن�صودة. 

وقد بد�أت �جلهود �خلا�صة باإعادة �الإعمار بني يدي مباحثات �لتهدئة غري �ملبا�رشة �لتي جرت يف 

�لقاهرة يف 2014/8/11، �إذ تو�فقت حركتا فتح وحما�ص على ت�صكيل هيئة وطنية بقر�ر من �لرئي�ص 

ُينهي  �أن  وقبل   .
187

ودويل وعربي  فل�صطيني  بقبول  وتتمتع  �الإعمار  �إعادة  تتوىل  بحيث  عبا�ص، 

�لعدو�ن �صهره �الأول، �صكلت حكومة �لتو�فق جلنة وز�رية لالإ�رش�ف على جهود �لتح�صري الإعمار 

. و�أكد مفيد �حل�صاينة وزير 
188

�لقطاع، و�الإعد�د ملوؤمتر �ملانحني �لذي �صتنطلق بعده عجلة �الإعمار

�الأ�صغال و�الإ�صكان يف �حلكومة �أن غزة �أ�صحت منطقة منكوبة بكل ما حتمله �لكلمة من معنى، �إذ 

بلغت خ�صائرها ما بني 6–8 مليار�ت دوالر، وبلغ عدد �لوحد�ت �ل�صكنية �لتي دمرت ب�صكل كامل 

�أو �أ�صيبت ب�صكل بالغ وغري �صاحلة لل�صكن 20 �ألفاً، �إ�صافة �إىل قر�بة 40 �ألف وحدة دمرت ب�صكل 

وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  ووكالة  للحكومة  تابعة  مدر�صة   180 بينها  من  وطفيف،  متو�صط 

 United Nations Relief and Works )�الأونرو�(  �الأدنى  �ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني 

.
189Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)

وما �أن �نتهى �لعدو�ن حتى �أكدت حما�ص على ل�صان خليل �حلية �أن حكومة �لتو�فق هي �مل�صوؤولة 

. وحذر رم�صان عبد �هلل 
190

عن �إعمار �لقطاع، معرباً عن ��صتعد�د حركته لدعم �حلكومة و�إ�صنادها

من مغبة �لتهاون يف ملف �إعادة �الإعمار، موؤكد�ً �أن �ل�صعب �لفل�صطيني لن يت�صامح مع من ي�صتنكف 

. ومل يتو�ن قادة حما�ص يف �لتاأكيد، خالل �أكرث من منا�صبة، على 
191

عن �لوفاء با�صتحقاقات هذ� �مللف

رف�ص �أّي مقاي�صة مللف �إعادة �الإعمار ب�صالح �ملقاومة حتت �أّي ظرف من �لظروف.

ويف ظّل عظم �ملاأ�صاة �لتي حاقت باأهايل �لقطاع جر�ء �لعدو�ن، دعا مو�صى �أبو مرزوق �ل�صلطة 

�لفل�صطينية للبدء بعملية �إعادة �الإعمار دون �نتظار موؤمتر �ملانحني �ملقرر يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 

. ويف �لوقت �لذي تعهدت فيه �ململكة �لعربية �ل�صعودية بتقدمي 
192

2014 وو�صول �أمو�ل �إىل خزينتها

، ن�رشت حكومة �لتو�فق تفا�صيل خطتها �لوطنية الإعادة �إعمار 
193

500 مليون دوالر الإعمار �لقطاع

�شاد�شًا: انـعكــا�شـــات العـدوان

              االإ�شرائيلي على قطاع

              غـــــــــزة �شيـــف 2014
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، وتال ذلك قيام �حلكومة بزيارة غزة يف 2014/10/9، 
194ً

�لقطاع بتكلفة �أربعة مليار�ت دوالر تقريبا

�هلل  �حلمد  ر�مي  رئي�صها  ووعد  �لقطاع،  �أر�ص  على  �الأوىل  للمرة  �أع�صائها  بكامل  �جتمعت  حيث 

باإعادة �إعمار �لقطاع، موؤكد�ً �أن �حلكومة �أنهت كل �خلطط �لتف�صيلية لعر�صها على موؤمتر �ملانحني 

. لكن موجة من �الإحباط �صادت �ل�صاحة �لفل�صطينية نهاية ت�رشين �الأول/ 
195

�ملقرر عقده يف �لقاهرة

�أكتوبر 2014 يف ظّل ت�رشيحات ر�مي �حلمد �هلل �لتي �أكد فيها �أنه مل ي�صل �حلكومة “فل�ص و�حد” 

.
196ً

من �ملبالغ �لتي وعدت بها �لدول �ملانحة الإعمار غزة موؤخر�

وعندما �أعلن روبرت �صريي Robert Serry �ملبعوث �لدويل لل�رشق �الأو�صط عن خطته الإعادة 

�إعمار �لقطاع مطلع ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2014، و�صيوع مو�فقة �أبو مرزوق �ل�صخ�صية عليها، 

�إعادة  من  �ملنتفعني  على  �إ�رش�ئيلياً  فيتو  ت�صع  �لتي  �خلطة،  على  حما�ص  مو�فقة  مرزوق  �أبو  نفى 

�الإعمار، ورف�صتها بقية �لف�صائل، د�عية �إىل تغيريها �أو تعديل �الأخطاء �لو�ردة بها على �أقل تقدير. 

وبالفعل، �أكد �أبو مرزوق نهاية ت�رشين �لثاين/ نوفمب �أن روبرت �صريي قام بتعديل خطته لت�صبح 

تقاع�ص  حال  يف  �خليار�ت،  من  �لعديد  لديها  حما�ص  �أن  موؤكد�ً  �لفل�صطيني،  �لطرف  من  قبوالً  �أكرث 

�أبو مرزوق رف�ص  2014 جدد  . ومع نهاية 
197

�إعادة �الإعمار �إز�ء عملية  �جلهات �ملعنية عن دورها 

�إىل �أن هناك توجهاً لت�صكيل هيئة وطنية لالإ�رش�ف على عملية �إعادة  حركته خلطة �صريي، م�صري�ً 

، �إال �أن هذه �لفكرة مل تتطور من �صياقاتها �لنظرية �لبحتة �إىل م�صار�ت تطبيقية و�قعة.
198

�الإعمار

وكانت خطة روبرت �صريي قد ت�صمنت فكرة هدنة بني “�إ�رش�ئيل” وبني �لف�صائل �لفل�صطينية 

رفع  �أثنائها  يف  ويتم  �لوطني،  �لتو�فق  حكومة  مظلة  حتت  �لهدنة  تكون  و�أن  �أعو�م،  خم�صة  ملدة 

�الأر�ص  فوق  للمقاومة  �لع�صكري  �لن�صاط  وجتميد  �الإعمار،  و�إعادة  غزة،  قطاع  عن  كلياً  �حل�صار 

وحتت �الأر�ص. غري �أن �لالفت للنظر �أن �صريي مل يطرح م�رشوعه �إال بعد �نتهاء واليته، مما �أعطى 

�للجنة  مبعوث  بلري،  توين  �أما  وم�صد�قيته.  جديته  من  جانباً  �مل�رشوع  فقد�ن  على  �صلبياً  موؤ�رش�ً 

�لرباعية طو�ل �ل�صنو�ت �لثمان �ملا�صية )2007–2015(، فقد برز هو �الآخر يف �الأيام �الأخرية قبيل 

�نتهاء واليته، ليتحدث عن �رشورة و�صع حّد ونهاية ملعاناة قطاع غزة، و�أعلن بعد زيارة �لقطاع 

�إ�رش�ئيلية  �لعامة خلطته فتتحدث عن تنازالت  �ملوؤ�رش�ت  �أما  �الأو�صاع تتغري.  لروؤية  �أنه متحم�ص 

)وكاأن �لطرف �الإ�رش�ئيلي يقتطع جانباً من حقوقه!!(، وعن فتح معابر �لقطاع، وعن حالة وحدة 

فل�صطينية ت�صّجع �لت�صوية �ل�صلمية. وتابع بلري ن�صاطه فالتقى خالد م�صعل رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي 

حلركة حما�ص، معب�ً عن �رشورة فّك �حل�صار عن �لقطاع، وعن �رشورة عدم جتاوز حركة حما�ص 

.
199

و�لتعامل �الأوروبي �ملبا�رش �لعلني معها

بغ�ص �لنظر عن مبادرتي �صريي وبلري �إال �أنه من �ملوؤكد �أن ربيع و�صيف 2015 �صهد� ن�صاطاً 

�أوروبياً متز�يد�ً لتقدمي مقاربة مقبولة )من جميع �الأطر�ف( لفك �حل�صار وبدء �الإعمار. وقد ن�صط 
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مع  �خلا�صة  عالقاته  بلري  لتوين  �أن  كما  �مل�صمار،  هذ�  يف  �الإ�صكندنافية...  و�لدول  �ل�صوي�رشيون 

و�لد�عمتان  حما�ص  ملوقف  �ملتفهمتان  وتركيا،  قطر  �أن  ويظهر  و�الأمريكان.  �لبيطانية  �ل�صلطات 

.
200

بقوة لفك �حل�صار وتنفيذ �الإعمار، قد قدمتا مقرتحات لرفع �حل�صار مقابل هدنة طويلة �الأمد

و�أكدت حما�ص �أن �أطر�فاً غربية �صلمتها �قرت�حات لهدنة طويلة �ملدى و�أنها تقوم بدر��صتها... 

و�ملطلع على ردود حما�ص وتعليقاتها بهذ� �ل�صاأن، و�لتي جاءت على �أل�صنة عدد من قادتها وناطقيها 

و�أ�صامة  �لر�صق،  وعزت  مرزوق،  �أبو  ومو�صى  هنية،  �إ�صماعيل  �أمثال  و�الإعالميني،  �ل�صيا�صيني 

و�إ�صماعيل  �لنونو،  وطاهر  �لبدويل،  و�صالح  برهوم،  وفوزي  زهري،  �أبو  و�صامي  حمد�ن، 

ر�صو�ن،... يالحظ �أن موقف حما�ص يتلخ�ص يف:

وجوب وجود �صمانات تلزم “�إ�رش�ئيل” بفك �حل�صار، ووقف �عتد�ء�تها، وبالتايل بدء �الإعمار.  .1

�أن تكون �لتهدئة طويلة �ملدى �صمن حالة تو�فق وطني، وخ�صو�صاً ف�صائل �ملقاومة يف قطاع   .2

غزة.

“�إ�رش�ئيل” بال�صفة �لغربية، و�أال توؤدي باأي �صكل لف�صل  �أال تكون �لتهدئة على ح�صاب تفرد   .3

.
201

�ل�صفة عن �لقطاع

�إثر  �لزجاجة  عنق  دخل  قد  �لد�خلي  �لفل�صطيني  �لو�صع  �أن  بد�   2015 ل�صنة  �الأوىل  �الأيام  ويف 

تدهور �لعالقة بني حما�ص وحكومة �لتو�فق، �لتي �أعلنت �أنها لن ت�صتطيع �أن تتحمل م�صوؤولياتها 

جتاه عملية �إعادة �الإعمار ما مل يتم متكينها من فر�ص ح�صورها و�صيطرتها على قطاع غزة، مبا يف 

ذلك ��صتالم م�صوؤولية �ملعابر، وذلك على خلفية �تهام �حلكومة حلما�ص بتعطيل عمل وفد وز�ري 

�إىل قطاع غزة لبحث بع�ص �لق�صايا، وعلى ر�أ�صها ق�صية �ملوظفني �لذين  قادم من �ل�صفة �لغربية 

 .
��صتنكفو� عن �لعمل مع �صيطرة حما�ص على غزة �صيف 2022007

مليون   15 حولت  قطر  �أن  �لتو�فق  حكومة  �أعلنت   2015 يناير  �لثاين/  كانون  �نت�صاف  ومع 

دوالر لرتميم �ملنازل �ملت�رشرة جزئياً، وتقدمي �مل�صاعد�ت للنازحني جر�ء �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على 

.
203

�لقطاع

�لتز�ماتها  بكامل  �لوفاء  يف  �ملانحة  �لدول  وتلكوؤ  و�حلكومة،  حما�ص  بني  �لعالقة  �أزمة  ظّل  ويف 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أحمد بحر رئي�ص  ل�صان  �أطلقت حما�ص حتذير�ً على  �الإعمار،  �إعادة  جتاه ملف 

�لفل�صطيني باالإنابة من �أن �الأو�صاع يف قطاع غزة تتجه نحو �النفجار يف ظّل تاأخر �الإعمار وت�صديد 

.
204

�حل�صار

وزير  �حل�صاينة  مفيد  �أو�صح  �إذ  موقفها،  وتبير  �صاحتها  تبئة  يف  كثري�ً  �حلكومة  تتاأخر  ومل 

بخ�صو�ص  �ل�صلطة  خزينة  و�صل  ما  �إجمايل  �أن  متفرقة،  منا�صبات  يف  و�الإ�صكان،  �لعامة  �الأ�صغال 
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ملف �إعادة �الإعمار ال يتعدى 200 مليون دوالر؛ معلناً بدء مرحلة جديدة تعنى ببناء �لبيوت �ملهدمة 

كلياً �صمن �إعادة �الإعمار بالرغم من تباطوؤ تدفق �أمو�ل �ملانحني ومو�د �لبناء، موؤكد�ً حاجة قطاع 

 .
205

غزة �إىل 130 �ألف وحدة �صكنية ب�صبب �لدمار �لذي خلفه �لعدو�ن

�لتو�فق، وزير �القت�صاد، ورئي�ص  نائب رئي�ص حكومة  �أعلن حممد م�صطفى   2015/3/10 ويف 

�ملن�صاآت  الأ�صحاب  تعوي�صات  ب�رشف  �لبدء  عن  �جلنوبية،  �ملحافظات  الإعمار  �لوز�رية  �للجنة 

؛ 
206

�القت�صادية ذ�ت �الأ�رش�ر �لطفيفة، من خالل منحة قطرية بهدف دعم عودتها للعمل و�الإنتاج

�جلهد  لعرقلة  بال�صعي  و�حلكومة  �ل�صلطة  يف  �أطر�فاً  �تهم  حما�ص  قادة  �أحد  حمد�ن  �أ�صامة  �أن  �إال 

�إعمار غزة،  2015/3/28 �تهم �لرئي�ص عبا�ص حما�ص بعرقلة  . ويف 
207

�لقطري �خلا�ص باإعمار غزة

 .
208

وذلك خالل كلمته يف �لقمة �لعربية مب�رش، �الأمر �لذي رف�صته �حلركة

و�نطالقاً من رغبتها يف ت�رشيع عملية �إعادة �الإعمار، قررت �حلكومة يف �جتماعها يف 2015/4/7 

هذ�  مع  �لتعاطي  رف�صت  حما�ص  �أن  �إال  غزة،  قطاع  �إىل  �ملعابر  كافة  ��صتالم  لرتتيب  جلنة  ت�صكيل 

�الإجر�ء �إال على �أ�صا�ص تنفيذ �صامل حلزمة �تفاق �مل�صاحلة، ما �أعاد �الأمور بني حما�ص و�حلكومة 

�إىل نقطة �ل�صفر من جديد. وخالل ور�صة عمل يف 2015/4/9 �أكد �لوزير �حل�صاينة �أن عملية �إعادة 

منا�صبة  ويف  يومياً،  �الإ�صمنت  من  كيلوغر�م(  ماليني  )ثمانية  طّن  �آالف  ثمانية  �إىل  بحاجة  �الإعمار 

�أخرى، يف 2015/4/12، �أ�صار حامت عوي�صة وكيل وز�رة �القت�صاد يف غزة �إىل �أن “�إ�رش�ئيل” �صمحت 

الإعادة  �لكويتية  �ملنحة  و�صول  و�إثر  �الإعمار.  باإعادة  �خلا�صة  �الحتياجات  من  فقط   %5 بتوريد 

�الإعمار �لبالغة 200 مليون دوالر، ناق�ص ر�مي �حلمد �هلل مع �للجنة �خلا�صة بعملية �إعادة �الإعمار 

.
209

�صبل تنفيذ م�صاريع �الإعمار، موؤكد�ً �أن �إعادة �الإعمار هي م�صوؤولية �حلكومة ب�صكل مبا�رش

مهماتها  بتعطيل  حما�ص  �حلكومة  �تهمت  �لتو�فق،  حكومة  ت�صكيل  على  كامل  عام  مرور  ومع 

وم�صوؤولياتها �خلا�صة باإعادة �الإعمار من خالل رف�صها ت�صليم �لوز�ر�ت و�ملعابر و�ل�صماح بعودة 

2015، �أعلن �لوزير �حل�صاينة عن �تفاق  . وقبل �أن ينتهي حزير�ن/ يونيو 
210

�ملوظفني �إىل �أعمالهم

حول �آلية �إدخال مو�د �لبناء من �جلانب �الإ�رش�ئيلي بني �الأطر�ف �لثالثة، �ملكونة من وز�رة �الأ�صغال 

 United Nations Office for �مل�صاريع  خلدمات  �ملتحدة  �الأمم  ومكتب  �ملدنية  �ل�صوؤون  ووز�رة 

Project Services (UNOPS) �مل�رشفة و�مل�صوؤولة عن مر�قبة �آلية �إعادة �الإعمار، منوهاً �إىل �أن هذه 

، قبل �أن 
211

�الآلية ت�صتهدف �أ�صحاب �ملنازل �ملهدمة كلياً، و�ملباين �جلديدة، و�إ�صافة طو�بق جديدة

يعلن جمدد�ً عن مو�فقة “�إ�رش�ئيل” على �إدخال مو�د �لبناء �لالزمة الإعادة �إعمار 663 وحدة �صكنية 

 .
212

تهدمت كلياً خالل �لعدو�ن

�أمو�ل  ل�رشف  �الإعد�د  بدء  عن  �حل�صاينة  ك�صف   ،2015 �أغ�صط�ص  �آب/  �صهر  �نت�صاف  ومع 

�لدفعة �لثانية من منحة �الإعمار �لقطرية بعد �حل�صول على مو�فقة �إ�رش�ئيلية ل�رشف مو�د �لبناء 
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. ومع حلول �لعام �لدر��صي �جلديد مطلع �أيلول/ �صبتمب 2015 مّت �إفر�غ جميع 
213

�ملخ�ص�صة لهم

مر�كز �الإيو�ء من �ملو�طنني �لبالغ عددهم 450 �ألفاً ممن �رشدهم �لعدو�ن نتيجة تدمري منازلهم.

ووفقاً للجهات �مل�صوؤولة يف �ل�صلطة فقد مّت �إز�لة 560 طناً )560 �ألف كغ( من ركام �ملنازل �ملدمرة 

�ملناطق  2,200 كرفاناً متنقالً يف جميع  �أكرث من  �ل�صلطة  �أنحاء قطاع غزة، حيث وفرت  يف خمتلف 

. و�أعلن �لوزير �حل�صاينة يف 2015/10/26، �أن �ملنحة �لكويتية الإعادة �إعمار 
214

�لتي �صملها �لعدو�ن

، فيما قّدرت 
215

قطاع غزة �صتبد�أ بتنفيذ م�صاريعها خالل �أ�صابيع بهدف �إعمار 2,000 وحدة �صكنية

.
216

�لوز�رة خ�صائر �الإن�صاء�ت يف قطاع غزة جر�ء عدو�ن 2014 بقر�بة ثالثة مليار�ت دوالر

مي�رش”  “قر�ص  �تفاقية  �الإيطالية  و�حلكومة  �لفل�صطينية  �حلكومة  وقعت   ،2015/11/18 ويف 

�أن ت�صدده  )16.7 مليون دوالر( على  15 مليون يورو  �إعمار قطاع غزة، وذلك بقيمة  �إعادة  لدعم 

، يف �لوقت ذ�ته �لذي �أ�صار فيه �لوزير �حل�صاينة �إىل �إ�صالح 90% من 
217ً

�حلكومة على مدى 40 عاما

�الأ�رش�ر �جلزئية يف بيوت غزة �لتي ت�رشرت خالل عدو�ن 2014.

بغزة  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وز�رة  وكيل  �أعلن   ،2015 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  نهاية  ومع 

�صكنية،  وحدة  �ألفي  �أو  الألف  عنها  ُيعلن  قد  جديدة،  ثانية  قطرية  منحة  وجود  عن  �رشحان  ناجي 

باالإ�صافة �إىل منح �إعمار جديدة مقدمة من دول خمتلفة، �أبرزها �لكويت، و�ل�صعودية، و�الإمار�ت، 

الألفي �لالجئني  وت�صغيل  غوث  وكالة  مبهامها  تقوم  بحيث  �الأمريكية،  �ملتحدة   و�لواليات 

وحدة �صكنية.

ترقى  ال  وحمدودة  بطيئة  بوترية  تتم  �الإعمار  �إعادة  �أعمال  ز�لت  ما   2015 �صنة  �نق�صاء  ومع 

�النق�صام بني  ��صتمر�ر  �لفل�صطيني، ر�صمياً وف�صائلياً و�صعبياً، يف ظّل  �لطموح  �إىل م�صتوى  بحال 

�أو تغرّي جوهري خالل �ملرحلة �لقادمة  �أّي تطور ملمو�ص  �أن يطر�أ عليها  �لفل�صطينيني. وال ُيتوقع 

�إال �إذ� تبدلت �ملعطيات، وب�صطت حكومة �لتو�فق �لوطني نفوذها على قطاع غزة �لذي ت�صيطر عليه، 

عملياً، حركة حما�ص، مبا يجعل �آلية �لتعاطي مع ملف �إعادة �الإعمار خمتلفة عن ذي قبل.

من خالل ��صتقر�ء جتربة �صنتي 2014 و2015 يكن �لقول �إن هناك �إدر�كاً فل�صطينياً 

فاحل�صار  �لد�خلي.  �لفل�صطيني  �لو�صع  على  لالنق�صام  �ل�صلبية  للتد�عيات  متز�يد�ً 

بالغة  و�إن�صانية  ومعي�صية  �قت�صادية  ظروف  من  خلّفه  وما  غزة،  قطاع  على  �ملفرو�ص  �مل�صدد 

�ل�صعوبة، و�ملخططات �الإ�رش�ئيلية �لعن�رشية �إز�ء �ال�صتيطان و�لتهويد، ورف�ص حكومة �الحتالل 

�لق�صية  مكانة  وتر�جع  �لفل�صطينية،  �لوطنية  و�لتطلعات  �حلقوق  من  �الأدنى  للحد  �ال�صتجابة 

�لفل�صطينية دولياً، وم�صتوى �ال�صتياء �ل�صعبي جر�ء ��صتمر�ر �النق�صام، كل ذلك يدفع لل�صري نحو 

�لتحديات  مو�جهة  يف  �لفل�صطيني  �لتمو�صع  الإعادة  �الأدنى،  بحده  ولو  �لوطني،  �لتو�فق  من  نوٍع 

خال�شة
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�لكبى �لتي تو�جهها ق�صية فل�صطني. وقد دلّت جتربة �ل�صنتني �ملا�صيتني على و�صول �الحتالل 

�الإ�رش�ئيلي و�الإد�رة �الأمريكية و�ملنظومة �لدولية �ملتو�طئة يف فر�ص �حل�صار �إىل قناعة با�صتحالة 

غزة  قطاع  على  عملياً،  ت�صيطر،  �لتي  حما�ص  حركة  و�إخ�صاع  �لفل�صطينية  �ل�صعبية  �الإر�دة  ك�رش 

�لدولية، ما ��صطرهم للبحث عن �صيغ جديدة للتعامل مع غزة و�أهلها، من  لل�رشوط و�الإمالء�ت 

بينها تقدمي مقرتحات لتخفيف �حل�صار بهدف منع غزة من بلوغ حافة �النفجار.

وجود  مع  خ�صو�صاً  وحا�رش�ً،  قائماً  يظلُّ  �النق�صام  ��صتمر�ر  �صيناريو  فاإن  �أخرى،  جهة  من 

عو�مل فاعلة ال ي�صتهان بها تدفع باجتاهه. فبنامج حما�ص �لقائم على �ملقاومة ورف�ص �تفاقات 

مع  جوهري  ب�صكل  يتعار�ص  �لرباعية،  �رشوط  وباقي  بـ“�إ�رش�ئيل”  �العرت�ف  ورف�ص  �أو�صلو 

�الأمر  ويحتاج  ��صتحقاقات.  من  عليه  ينبني  وما  �ل�صلمية  �لت�صوية  م�صار  على  �لقائم  فتح  برنامج 

�ملرحلة  �أولويات  يحدد  تو�فقي  م�صاٍر  �إىل  و�صوالً  للم�صارين،  و�ملر�جعات  �جلهد  من  �لكثري  �إىل 

وبرناجمها �ل�صيا�صي وي�صبط �لثو�بت، بحيث تتم �إد�رة �الختالف ب�صكل مقبول للجميع، يف بنى 

موؤ�ص�صية و�حدة، كمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية و�ل�صلطة �لفل�صطينية. وهي مهمة ع�صرية، قد يكون 

موؤد�ها �لتخلي عن �تفاقات �أو�صلو �أو تغيري وظيفة �ل�صلطة �لفل�صطينية... وبالتايل دفع ��صتحقاقات 

كبرية، قد يرف�صها كثري من �ملنتفعني من �لو�صع �حلايل.

قادر على تعطيل عمل  �الإ�رش�ئيلي  �لطرف  �أن  �مل�صاحلة  برنامج  �إنفاذ  يزيد من �صعوبة  ومما 

�حلكومة وتعطيل �النتخابات، وتعطيل �أّي تطوير لالأجهزة �الأمنية وباقي �أجهزة �ل�صلطة يف �ل�صفة 

�أن  كما  �ملقاومة.  تيار  و�أن�صار  و�أن�صارها  حلما�ص  فيها  حقيقية  �رش�كة  هناك  كان  ما  �إذ�  �لغربية، 

�حلقيقية  �مل�صاركة  تعقيد  من  تزيد  �ل�صيا�صي  �الإ�صالم  لتيار�ت  �ملعادية  و�لدولية  �الإقليمية  �لبيئة 

هذ�،  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  �أو  �لتحرير  منظمة  بناء  �إعادة  �أو  تفعيل  يف  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حلما�ص 

من  طويلة  جتربة  ب�صبب  حدث  قد  وحما�ص  فتح  بني  �لثقة  عدم  من  كبري�ً  �رشخاً  �أن  �إىل  باالإ�صافة 

�ل�رش�ع و�الحتكاك بني �لطرفني.

وتعك�ص ��صتطالعات �لر�أي �لتي �أجر�ها �ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية حالة 

�إحباط متز�يدة جتاه �تفاقات �أو�صلو، �إذ يوؤيد 68% من �مل�صتطلعني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 

دي�صمب  �الأول/  كانون  ��صتطالع  وفق   ،%25 �صوى  بقاءها  يوؤيد  وال  �التفاقات،  هذه  عن  �لتخلي 

حّل  يوؤيدون  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  ن�صف  نحو  فاإن  نف�صه،  �ال�صتطالع  ووفق   .2015

ومطالبات   ،%60 بنحو  �مل�صلحة  �النتفا�صة  �إىل  للعودة  و��صع  تاأييد  وهناك  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة 

 .%26 �صوى  �لت�صوية  مفاو�صات  م�صار  يوؤيد  ال  بينما   ،%65 �إىل  ت�صل  عبا�ص  �لرئي�ص  با�صتقالة 

وقد تكررت هذه �لنتائج، �أو قريباً منها، يف ��صتطالعات �صابقة، مما يعّب عن �أزمة حقيقية تو�جهها 

.
218

�ل�صلطة �لفل�صطينية يف م�صار �لت�صوية �لذي تتبناه، ويف �لدور �لوظيفي �لذي تقوم به
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وعلى ذلك، فاإن �لرغبة �ل�صادقة بتحقيق �مل�صاحلة يجب �أن يرت�فق معها برنامج بناء للثقة، مع 

بناء  �إىل منظومة عمل فاعلة حتت  للو�صول  �لفل�صطيني  �لعمل  مر�جعات حقيقية وجادة مل�صار�ت 

موؤ�ص�صي و�حد، مبا يحافظ على �لثو�بت، ويتابع م�رشوع �لتحرير. ولهذ�، فامل�صاحلة �ملمكنة هي 

�مل�صاحلة �لتي حتافظ على �صالح �ملقاومة، وتوقف �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل يف �ل�صفة �لغربية، 

وت�صعى �إىل حتويل �ل�صلطة �إىل �صلطة مقاومة تتبنى �النتفا�صة �ل�صاملة، �لتي تتحقق �لوحدة �لوطنية 

على �أ�صا�صها، �صعياً يف هذه �ملرحلة لدحر �الحتالل، وتفكيك �مل�صتعمر�ت، وفّك �حل�صار عن قطاع 

غزة، و�إطالق كل �الأ�رشى.






