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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  تقدمي
  

وتتـداخل  . حساسيةتعقيداً ويعد امللف األمين يف السلطة الوطنية الفلسطينية أحد أهم امللفات وأكثرها  
 األمنية الوطنية املعبرة عن إرادم، مع رغبات احملتـل          فيه طموحات الفلسطينيني يف أن تكون هلم أجهزم       

 استعمار  الصهيوين يف أن تكون هذه األجهزة أدوات قمعية تطارد املقاومة وحتول االستعمار الصهيوين إىل             
تعقيدات والتزامات اتفاقات أوسلو وما تالها، ومشاكل الفساد واالختـراق يف           ، وتدخل يف ذلك     "مريح"

الً عن الرغبة الشعبية يف ضبط الفلتان األمين، والسعي إلجياد معادلة مناسبة حتفظ األمن              هذه األجهزة، فض  
  .ولكن حتمي املقاومة

 دف إىل تسليط الضوء على إشكاليات امللـف         ؛هذا امللف هو اجلزء األول من دراسة أكادميية أوسع        
حول التطورات األمنيـة الـيت   ومات تقرير معلويهدف هذا اجلزء إىل تقدمي  . األمين الفلسطيين ومالبساته  

شهدا الساحة الفلسطينية منذ فوز محاس يف االنتخابات التشريعية وحىت األحداث اليت انتهت بـسيطرة               
  .محاس على قطاع غزة، وبتشكيل حكومة الطوارئ يف الضفة الغربية

بـشكل  وألن املوضوع شديد احلساسية فقد كان هناك حرص شديد على متابعة تطـور األحـداث                
موضوعي، ودون الدخول يف التحليالت واالستنتاجات واالامات، وترك املعلومات املوثقة تتحدث عـن     

ولذلك فإن هذه الدراسة ميكن اعتبارها تقرير معلومات أكثـر          . نفسها، وتوصل الرسالة املباشرة بنفسها    
رمي ألن يـصل إىل العديـد مـن         ومع ذلك فإن هناك جماالً واسعاً للقارئ الك       . منها دراسة حتليلية مقارنة   

  .االستنتاجات اليت تثبتها الوقائع
وحنن ندرك أن مثل هذه الدراسات احلساسة قد ترضي البعض وقد تغضب آخرين، ولكننا نكتب هنا                

 بقدر ما تـستهدف تـوفري روايـة متماسـكة           ،دراسة علمية ال تستهدف إرضاء أحد أو إغضاب أحد        
فتوح للجميع إلبداء مالحظام وانتقادام اليت ستلقى كل اهتمام         كما أن الصدر م   . وموضوعية لألحداث 

  .وترحيب
  احملرر

 حمسن صاحل. د
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  :مقدمة
، واليت نصت على تأسيس ١٩٩٣بنيت السلطة الوطنية الفلسطينية على اتفاقات أوسلو املوقعة عام 

 ألفاً ٣٤، وبلغ عدد املوظفني فيها فعلياً "قوة شرطية"سمى أجهزة أمنية حلفظ النظام العام الداخلي حتت م
بنسبة رجل أمن واحد لكل  ليشكل أعلى نسبة شرطة يف العامل مقارنة بعدد السكان، ١٩٩٧يف صيف 

 ،) ألفاً حتت االختبار٢١إضافة إىل حنو  (٢٠٠٦مطلع ألفاً  يف  ٥٧حنو إىل العدد  ووصل . شخصا٨٤ً
 قدو. من إمجايل عدد موظفي السلطة %٤٩,٤ دين، ليشكّلوا ما نسبته ألف موظف م٨٠مقابل حنو 

مليون  ٣٧٥وايل ح  العسكريني رواتبكلفت السلطة، إذ ةعبئاً مالياً كبرياً على ميزانيهذا األمر ل شكّ
وشكلت السلطة . ١رواتب املوظفني يف السلطةمن إمجايل % ٣٧,٥ ما نسبته أي، ٢٠٠٥دوالر عام 

أجهزة أمنية، هي األمن الوطين، واألمن الوقائي، واملخابرات العامة، واالستخبارات الفلسطينية تسعة 
  .٢، والدفاع املدين، باإلضافة إىل الشرطة املدنية١٧العسكرية، واألمن اخلاص، والبحرية، والقوة 

هر أدى تزايد عدد األجهزة األمنية إىل تضارب أعماهلا وتزايد عدم التنسيق بينها، مع انتشار مظا
حركة فتح من أعضاء  هم معظم أفراد هذه األجهزة أن حيثاحملسوبية والوالء للحزب السياسي احلاكم، 

 داخل هذه األجهزة من قبل جهات دولية وأحياناً ظهرت شبهات على وجود اختراقاتكما  أو مؤيديها،
 لعدم حدوث أية أزمات هذه األمور كانت مؤشراً على بدء أزمة تلك األجهزة، إذ كان الضامن. إسرائيلية

هو سيطرة الرئيس الراحل عرفات على كافة صالحيات األجهزة األمنية، األمر الذي أرجأ تصدع تلك 
 فسعت بل اإلدارة األمريكية بشكل أساسي؛إال أن هذه السيطرة القت معارضة خارجية من ق. األجهزة

وربط الرئيس األمريكي  الفلسطينية، تلك اإلدارة إىل الضغط الستحداث منصب رئيس للوزراء يف السلطة
 اليت عكست الرؤية األمريكية اجلديدة لعملية السالم بتسلم رئيس ،جورج بوش إطالق خارطة الطريق

دعمت اإلدارة األمريكية تويل حممود عباس هلذا املنصب، إال أن اخلالف وقد . ٣الوزراء الفلسطيين منصبه
 كان سبباً يف خالفات أخرى أدت ،سيتوىل حقيبة الداخليةبني عرفات وعباس آنذاك حول الشخص الذي 

  .٤إىل تقدمي عباس الستقالته بعد حوايل مائة يوم من توليه أول منصب رئيس للوزراء يف السلطة الفلسطينية
ويبدو أن وضع الصالحيات األمنية بيد شخصية حتظى بالقبول األمريكي واإلسرائيلي كان الدافع 

 منصب رئيس للوزراء، فبعد أيام من تويل حممود عباس هلذا املنصب يف األساسي للضغط إلجياد
، بدأت سلسلة من االجتماعات واللقاءات بني شخصيات يف احلكومة الفلسطينية اجلديدة ٣٠/٤/٢٠٠٣

                                                 
 .٣١٥، ٣٠٤، ص)٢٠٠٧مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، : بريوت(٢٠٠٦التقرير االستراتيجي الفلسطيين لسنة حمسن صاحل،  1
 .٢٣٠، ٧٨، ص )١٩٩٨نية، مؤسسة الدراسات الفلسطي: بريوت (الدولة الفلسطينية بعد أوسلو مجيل هالل، 2
  :، انظر١٤/٣/٢٠٠٣نص كلمة بوش، موقع إسالم أون الين،  3

shtml.a08article/03/14-2003/News/Arabic/net.islamonline.www://http  
 .١١/١١/٢٠٠٣، عمان، السبيلجريدة  4



٦   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

واجلانب اإلسرائيلي تركزت مجيعها تقريباً على اجلانب األمين، ففي اللقاء األول الذي مجع بينهما يف 
 طالب رئيس احلكومة اإلسرائيلية أرييل شارون حممود عباس بأن تتخذ السلطة إجراءات ،١٧/٥/٢٠٠٣

وتعمل على مجع السالح من التنظيمات الفلسطينية، وقد تعهد عباس " مكافحة اإلرهاب"حقيقية لـ
  والعمل على وضع حد، بتنفيذ خارطة الطريق٤/٦/٢٠٠٣خالل القمة اليت مجعته بشارون يف العقبة يف 

 لقاًء خالل وجود تلك ١٦كما أن غالبية اللقاءات بني اجلانبني، واليت بلغ جمموعها . لالنتفاضة املسلحة
  .٥احلكومة، متت مبشاركة حممد دحالن الذي كان يتوىل منصب وزير شؤون األمن آنذاك

إضافة إىل الضغط اخلارجي لسحب الصالحيات األمنية من الرئيس عرفات، سعت جهات داخلية 
 حرك حممد دحالن املئات من أنصاره يف شوارع قطاع غزة للمطالبة ٢٠٠٤، ففي صيف ٦غط عليهللض

باإلصالح، وكان واضحاً أن حترك دحالن يلقى مساندة عدد من قيادات فتح واألجهزة األمنية يف قطاع 
يف وقت و. ٧غزة، ورفض حممود عباس شجب التحرك أو إدانة الشائعات اليت تروج لتحالف بني االثنني

الحق كُشف عن رسالة موجهة إىل وزير الدفاع اإلسرائيلي موقعة من دحالن ومؤرخة يف 
، يتضح فيها أن حترك دحالن كان يهدف ألبعد من سحب صالحيات عرفات، إذ ورد ١٣/٧/٢٠٠٣

ه  أيامه األخرية، ولكن دعونا ننهيتأكدوا أيضاً أن السيد ياسر عرفات أصبح يعد"فيها عن دحالن قوله 
على طريقتنا وليس على طريقتكم، وتأكدوا أيضاً أن ما قطعته على نفسي أمام الرئيس بوش من وعود 

  .٨"فإنين مستعد ألدفع حيايت مثناً له
يف   الذي توىل رئاسة السلطة، حممود عباساستجاب ٢٠٠٤نوفمرب / يف تشرين الثاينبعد وفاة عرفات 

 أجهزة فقط، ثالثةدمج األجهزة األمنية يف فرطة الطريق، اخت عليه ملا نص، ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين
، )وتتبع وزارة الداخلية(هي جهاز األمن الداخلي، ويضم الشرطة واألمن الوقائي والدفاع املدين 

  .)وتتبعان الرئاسة(واملخابرات العامة، وقوات األمن الوطين 
ة إىل املطالبة بإجراء انتخابات عقب تويل حممود عباس منصب الرئاسة، عادت اإلدارة األمريكي

إىل دفع مسرية اإلصالحات يف السلطة وفق وإسرائيل دفان عرب تلك اخلطوة أمريكا تشريعية، وكانت 
 حركات املقاومة يف العملية ، وحماولة دمجيريمها، وإعطاء مزيد من الشرعية أليب مازن ومسرية التسويةامع

                                                 
اللقاءات األمنية يف فترة تويل حممود عبـاس رئاسـة          سوزان عقل،   : ، انظر يف فترة تويل حممود عباس رئاسة الوزراء      حول اللقاءات األمنية     5

  .١٧-٧، ص ٢٠٠٥مارس /  آذار-يناير/ ، كانون الثاينجملة مركز التخطيط الفلسطيين، الوزراء
  .١٧/٨/٢٠٠٤، الدوحةالوطن، جريدة  " الصراع مع عرفات،ملاذا سارع دحالن إىل تفجري"حسني عطوي،  6
، ص  )٢٠٠٦مركز الزيتونة للدراسـات واالستـشارات،     : بريوت( ٢٠٠٥التقرير االستراتيجي الفلسطيين لسنة     حمسن صاحل وآخرون،     7

٢٦.  
، ١٣/٧/٢٠٠٣، غـزة،    )ع اإلسـرائيلي  وزير الدفا (إىل شاؤول موفاز    ) وزير شؤون األمن املفوض لوزارة الداخلية     ( رسالة، حممد دحالن     8

  :وثيقة نشرها موقع نوبلزنيوز، انظر
id&15=page_select&det_show=page?php.index/news/com.syrianobles.news.www://http
a05a5ea86cbd0c4f787fbbd9e5c7f8d9=PHPSESSID&28772=  
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حها يف حال أرادت ذلك، وهو ما يعين أن دخول محاس احلياة السياسية، والضغط عليها للتخلي عن سال
 نائباً أمريكياً عن هذا التوجه يف رسالة ٣٣٩ر وقد عب. السياسية سيكون مرفوضاً ما مل تغير برناجمها املقاوم

زع ـوجهوها إىل الرئيس بوش تطالبه مبنع حركة محاس من دخول االنتخابات التشريعية إذا مل تن
 كانت قد أعربت على لسان فإسرائيل إسرائيلياً يف الوقت نفسه؛به و مطلب كان مرغوباً  وه.٩سالحها

 أعلن ٢٠٠٥أبريل / في نيسانعدد من مسؤوليها عن معارضتها لفوز محاس يف االنتخابات التشريعية، ف
 ذلك عرب واشنطن وتل أبيب ال تريدان وصول محاس للسلطة، حىت لو متّ"وزير املالية بنيامني نتنياهو أن 

، بينما أعلن نائب رئيس الوزراء مشعون برييز أن إسرائيل ستساعد حممود عباس، ١٠"االنتخابات التشريعية
أوملرت قبيل رئيس الوزراء إيهود ال  وق.١١ألنه إذا فازت محاس فإن ذلك سيكون اية عملية السالم

 أو احلكومة الفلسطينية، سنواصل يعي كانت محاس جزءاً من الس التشرال فرق إذا"االنتخابات إنه 
  .١٢"ضغوطنا ملنع وضع كهذا
بعض القوى ملشاركة يف تلك االنتخابات دون الرضوخ لتلك الضغوط، دفع اى لعإال أن إصرار محاس 

 للتحضري خلطط إلضعاف احلركة، فوفق تقرير نشرته جريدة كل العرب األسبوعية وجملة اإلذاعة الفاعلة
 جماورة قبل  واإلسرائيليني اجتمعوا يف عاصمة عربية من اخلرباء األمريكينين عدداًوالتلفزيون املصرية، فإ

 من االنتخابات التشريعية، ووضعوا مؤامرة الغتيال مشعل، وجتفيف املنابع املالية حلركة محاس حنو شهر
دف إضعاف احلركة، وضم ،خابرات ماع أيضاً عناصر من امل االجتوالضغط على الدول املستضيفة هلا

وجهاز األمن الوقائي ومن أبرزهم حممد دحالن، إضافة إىل مسؤولني من خمابرات الدولة اليت احتضنت 
  .١٣هذا اللقاء

                                                 
 .٢٥/٦/٢٠٠٥، لندن، احلياةجريدة  9

 .١٩/٤/٢٠٠٥، اإلمارات، اخلليججريدة  10
  .١٩/٤/٢٠٠٥، فلسطني، احلياة اجلديدةجريدة  11
 .١٨/١/٢٠٠٦ اخلليج، 12
  :انظر، ٢٢/١٢/٢٠٠٥، الناصرة، كل العربجريدة  13

 rtl=dir&02p=FN?asp.Display/com.alarab-kul.www://http ــدة ــريب ؛ وجري ــدس الع ــدن، الق ، لن
٢٧/٢/٢٠٠٦. 
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  :ي إىل احلكومة التشريعمن الس
ى التيار املسيطر يف حركة فتح، فعلى أثار فوز حركة محاس يف االنتخابات التشريعية استياًء واضحاً لد

الرغم من إبداء الرئيس حممود عباس وقيادة فتح ترحيباً بنتائج االنتخابات، إال أن مؤشرات السلوك على 
 إىل جانب ، ورفض املشاركة فيهازع الصالحيات من احلكومة املرتقبةـلناألرض وشواهده كانت تتجه 

يين عند تسلمه نتائج االنتخابات، تضمنت جمموعة إشارات محاس؛ فقد وجه عباس كلمة للشعب الفلسط
موجهة بشكل غري مباشر إىل حركة محاس، من بينها التذكري بأنه رئيس منتخب وفق برنامج قائم على 
ج املفاوضات واحلل السلمي للصراع مع إسرائيل، واإلشارة إىل االتفاقيات املوقعة معها، مبا فيها أوسلو 

اإلضافة إىل قرارات القمم العربية والتزامه ا، وحثّ احلكومة القادمة على العمل وخارطة الطريق، ب
، ويف هذا دعوة غري مباشرة لتقدمي تنازالت من قبل ١٤لكسب ثقة األسرة الدولية والرأي العام العاملي

صل ولقي هذا اخلطاب ترحيباً من اإلدارة األمريكية، فقد وصفه القن. محاس لكسب التأييد الدويل
إذا أرادت محاس "باملهم جداً، وقال إنه  (Jacob Walles)كوب والس ااألمريكي العام يف القدس ج

املشاركة يف العملية السياسية، عليها االلتزام بربنامج الرئيس عباس، واالعتراف بإسرائيل ونبذ 
جود دولة ، وهو موقف يتقاطع مع قناعات عباس الذي رأى أن مشكلة محاس هي رفضها و١٥"اإلرهاب
  .١٦إسرائيل

فوز محاس بغالبية مقاعد الس التشريعي، نفى بويف اليوم التايل إلظهار النتائج األولية لالنتخابات 
يف حني قال حممد دحالن ، ١٧ن يكون يف نية فتح املشاركة يف أي حكومة تشكلها محاسأصائب عريقات 

 ، فتح أن تشارك يف حكومة تقودها محاس إنه من العار علىخالل مسرية نظمها مسلحون من حركة فتح،
وإذا فكر أي شخص مهما عال شأنه، يف أن يقترب من ، حنن سنكون معارضة شديدة وقوية: "وأضاف

محل هذا التصريح من شخصية أمنية  .١٨" يف حياتهاألخريوظيفة أي مواطن سيكون قد ارتكب اخلطأ 
ن هو مستعد للقيام مبمارسات غري دميوقراطية أو  تعين أن هناك يف فتح م،وقيادية يف فتح دالالت خطرية

دموية إذا قامت محاس بأية عمليات إصالح أو تغيري أو حماربة فساد، أو كسرت احتكار فتح يف السيطرة 
وظهرت على األرض ممارسات لبعض أفراد هذه  .على املؤسسات من خالل تكريس مبدأ الشراكة

على مبىن الس التشريعي يف غزة  العشرات سيطر ٣٠/١/٢٠٠٦األجهزة ترمجت تلك التصرحيات، ففي 
ىل إالداخلية خشية تعرضهم وزارة  وعدم تركها حتت قيادة ،ىل املؤسسة الرئاسيةإ الشرطة للمطالبة بضم
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٩   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

 الذي ،مود عباسللرئيس حم قوى األمن الفلسطينية بوالئها تتعهد كما .١٩الفصل يف حال تسلمتها محاس
ونقل عن  . ستتشكل بقيادة محاس كانت وليس للحكومة اليت،منية أم خاضعون لهأبلغ قادة األجهزة األ

اجتماع يف املقاطعة، أمر عباس بوضوح قادة   وخالل،نهإمسؤول فلسطيين يف قوات األمن يف رام اهللا قوله 
  . ٢٠األجهزة بتقدمي تقاريرها له شخصياً

رأس اهلرم األمين " أن فيهأكد ، ميد عالء حسينالشرطة الفلسطينية العدير عام وتزامن هذا مع موقف مل
 وزير الداخلية إذا جاء من حركة نه لن يكون من حقأ و، حتت إمرة رئيس الدولة دوماًوالعسكري يظلّ

 أن جمموعات من حركة فتح طالبت بتوزيع ، وبين"محاس أن يغري أو يعزل قادة وضباط هذه األجهزة
، إال أنه أكد عدم منيةجهزة األ من سيطرة محاس على األة ختوفاًأسلحة على أفراد الشرطة الفلسطيني

وجتاوزت تصرحيات حسين رفض إعطاء حكومة تقودها محاس أية صالحيات أمنية . السماح بذلك األمر
 ها وطالب، من قطاع غزةسرائيلية انطالقاًذا قصف جناحها املسلح املواقع اإلإركة احلبقتال إىل حد التهديد 

  .٢١" وقف الكفاح املسلح كشرط أساس ملساندة ووقوف اتمع الدويل معهاإعالن"بـ
 ٣٠/١/٢٠٠٦شخصيات من محاس، ففي ترافقت هذه األجواء مع تصعيد أمين بدأ باالعتداء على 

 من قادة كتائب القسام إلطالق نار من جمهولني يف حادثني منفصلني يف خان يونس ورفح ٣تعرض 
من الوقائي السابق مدير جهاز األ منـزلانفجرت عبوة ناسفة أمام  يومني، وبعدها ب٢٢جنوب قطاع غزة

، وام  سليمان أبو مطلق،يف قطاع غزة وأحد مرشحي حركة فتح لالنتخابات التشريعية عن خان يونس
على خلفية احلادث و. ٢٣، إال أن احلركة نفت هذا االامف وراء حماولة اغتيالهوقبالو محاس أبو مطلق
أن خاطفيه عقب اإلفراج عنه كشف الناشط  و محاس يف خان يونس لالختطاف،ناشطي تعرض أحد

 اًمؤكدأبو مطلق،  منـزلطلبوا منه االعتراف بأن كتائب القسام طلبت منه وضع عبوة ناسفة على مدخل 
قد  وكانت محاس .٢٤ ولكنه رفض،أنه تعرض للضرب واالبتزاز واإلغراء من أجل اإلدالء باعتراف مصور

ذا االختطاف إال أنه نفى ذلكا ٢٥مت جهاز األمن الوقائي.  
يف قدت اجتماعات بني مسؤولني إسرائيليني كبار ومسؤولني فلسطينيني وبعد هذا التصعيد بأيام ع

وأوضحت الصحيفة أن . وفق ما كشفت عنه صحيفة الصنداي تاميز الربيطانية  أمريكي،دعمبتكساس 
لفلسطيين لشؤون األمن الوطين، قاد فريقاً ميثل حركة فتح للمحادثات جربيل الرجوب، مستشار الرئيس ا
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١٠   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

وقالت . ميش حركة محاس، وناقشت سبل ٢٠٠٦فرباير / اليت جرت ما بني الثامن والتاسع من شباط
ن الرجوب أبلغ اتمعني أن جناح محاس كان غلطة ميكن تصحيحها، والتأكد من عدم تكرارها الصحيفة إ
 نشرت صحيفة نيويورك تاميز تقريراً عن خطة أمريكية إسرائيلية دف ١٤/٢/٢٠٠٦ ويف .٢٦يف املستقبل

إىل عزل السلطة الفلسطينية، والتسبب مبعاناة للشعب الفلسطيين جتربه على إسقاط حكومة محاس وإعادة 
  .٢٧فتح إىل السلطة

يف ته األخرية  اختذ الس التشريعي السابق الذي تسيطر عليه فتح يف جلسيف ذلك الوقتو
 استباقاً لتشكيل عدداً من القرارات والتعديالت اليت استهدفت تعزيز صالحيات الرئيس، ١٣/٢/٢٠٠٦

وتبعية ديوان املوظفني  سلطة مطلقة يف تشكيل احملكمة الدستورية، منح الرئيستضمنت  محاس للحكومة،
  .٢٨للرئاسة
  

  :وثيقة األسرىالطريق إىل 
بعد تكليفها تشكيل احلكومة سعت محاس إىل إشراك كافة القوى الفلسطينية، مبا فيها حركة فتح يف 

ن تلك القوى رفضت املشاركة، مما اضطر محاس يف النهاية لتشكيل احلكومة حكومة وحدة وطنية، إال أ
حركته رفض  ٢٠/٣/٢٠٠٦ يف باسم فتحأمحد عبد الرمحن الناطق  عزىو .منفردة برئاسة إمساعيل هنية

محاس رفضت االعتراف مبنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيين،   حركةاملشاركة إىل أن
 كما رفضت االعتراف بالقانون األساسي للسلطة الوطنية، وباالتفاقات .ورفضت وثيقة االستقالل الوطين

 متثل بأاحينها اجلديدة كومة احلووصف ، عية الدوليةاليت عقدا السلطة، وكذلك رفضت قرارات الشر
  .٢٩  على السلطة خطرياً سياسياًانقالباً

الفترة اليت سبقت تشكيل احلكومة شهدت حتريضاً متواصالً ضد حركة محاس، فعقب اجللسة األوىل 
الحيات للمجلس التشريعي املنتخب، واليت ناقشت القرارات األخرية للمجلس السابق بشأن توسيع ص

 إلغاء بعض الرحيم نواب محاس مبحاولة اإلطاحة مبحمود عباس، واصفاً ام الطيب عبدالرئيس، 

                                                 
26 Times Online, 19/2/2006, see:  
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١١   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

 متثل باقتحام اً ميدانياًتوتري، وشهد ذلك اليوم ٣٠الصالحيات اليت منحت له بأا حماولة انقالبية لتغيري النظام
لس يف غزةمسلحني تابعني لفتح مقر٣١ وإطالق النار داخله، ا.  

وعلى صعيد الضغوط اخلارجية، قررت إسرائيل مقاطعة احلكومة اليت ستشكلها محاس إال إذا اعترفت 
، ووافقت على االتفاقات اليت "اإلرهابية"، ونزعت أسلحة املنظمات "اإلرهاب"بإسرائيل ونبذت العنف و

حت هذه املطالب هي نفسها وقد أصب. متّ التوقيع عليها بني إسرائيل ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
كما فرضت إسرائيل حصاراً اقتصادياً . تقريباً اليت حددا الرباعية الدولية للتعامل مع احلكومة الفلسطينية

 مليون ٦٠خانقاً ضد الشعب الفلسطيين، فأوقفت حتويالت الضرائب املستحقة للفلسطينيني واليت تزيد عن 
ية اإلسرائيلية مع البنوك الفلسطينية، ومنعت بالتنسيق مع دوالر شهرياً، وأوقفت التعامالت البنك

  .األمريكيني أية حتويالت بنكية خارجية إىل احلكومة الفلسطينية
داخلياً  توتراً ٢٨/٣/٢٠٠٦شهدت األيام التالية لتشكيل احلكومة وحصوهلا على ثقة التشريعي يف 

 خليل اجلناح العسكري للجان املقاومة الشعبية، صالح الدين لوية الناصرأقائد ميدانياً فجره استشهاد 
اام  وسارع ناطق باسم اللجان إىل .به تهاسرائيل صل، نفت إيف غزة يف انفجار سيارة مفخخة، القوقا

بو شباك ومسري أن حممد دحالن ورشيد إوقال حلادث، جهاز األمن الوقائي يف غزة بالوقوف وراء ا
، وختلل تشييع القوقا مساه مترد القوقا على أوامرهمأىل ما إا ذلك وعز ذلك،مشهراوي هم املسؤولون عن 

سفرت عن مقتل ثالثة فلسطينيني أ ،اشتباكات مسلحة بني عناصر يف جلان املقاومة وعناصر من فتح
 وشكلت هذه احلادثة التحدي األمين األول حلكومة محاس، اليت جنحت يف تطويق .٣٢ آخرين٣٦وجرح 

دعا رئيس الوزراء إمساعيل هنية املسلحني لالنسحاب من الشوارع، إال أن تلك االشتباكات، حيث 
وبالتزامن مع . ٣٣ لدعوة هنيةسلحتهم يف اهلواء يف استعراض للقوة يف حتدأ نريان وامن فتح أطلقمسلحني 

حاول نفر من ناشطي ما جرى يف غزة، تعرضت احلكومة لضغوط يف امللف األمين يف الضفة الغربية، حني 
  كي يوصلوا ما أمسوه مطلباً؛ احلكومة يف رام اهللا بأسلحتهماقتحام مقر  احملسوبني على فتحتائب األقصىك

  .٣٤ىل نائب رئيس الوزراءإ عادالً
كما احتدم صراع الصالحيات بني مؤسسيت الرئاسة واحلكومة مع األيام األوىل لعمل احلكومة 

 الصالحيات األمنية اليت كان يطالب ا هانه سيمنحأ اساجلديدة، فعلى الرغم من تأكيد الرئيس حممود عب
 بتبعية إدارة املعابر واحلدود له اًموس مر٥/٤/٢٠٠٦، إال أنه أصدر يف ٣٥ للوزراءعندما كان رئيساً
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١٢   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

 وسالح ،من العام قوات األواليت تضم (من الوطينقوات األ خبضوع  كما أصدر مرسوماً،٣٦مباشرة
 وبتعيني قائد األمن الوقائي السابق ، لسيطرته املباشرة) واحلرس الرئاسي،رية واالستخبارات العسك،البحرية

رشيد أبو شباك مديراً لألمن الداخلي، مشرفاً على األمن الوقائي والدفاع املدين والشرطة، دون التشاور 
 وبرزت يف ذلك الوقت مظاهر دلّت على رفض عناصر األجهزة األمنية االعتراف .٣٧حكومة محاسمع 
 السماح ٩/٤/٢٠٠٦سلطة احلكومة أو التعاون معها، فقد رفض عناصر من جهاز األمن الوقائي يف ب

وبلغت هذه املظاهر حد . ٣٨ملوكب رئيس الوزراء إمساعيل هنية باملرور من أمام مقر اجلهاز يف مدينة غزة
قر الس  اقتحم عدد منهم م١٥/٤/٢٠٠٦مشاركة عناصر األمن يف أعمال الفوضى األمنية، ففي 

  غزة الذي يربط جنوب قطاع،طريق صالح الدين الرئيسيالتشريعي يف خان يونس، وقطع آخرون 
  .٣٩احتجاجاً على عدم تلقيهم رواتبهم، بشماله

وإزاء هذا الواقع الذي مل تعد متتلك فيه وزارة الداخلية أية صالحيات، ورفض عناصر األجهزة األمنية 
 قراراً بتشكيل قوة أمنية خاصة، إلسناد قوات الشرطة ٢٠/٤/٢٠٠٦م يف التجاوب معها، اختذ سعيد صيا

، ٤٠تتبع له بصورة مباشرة، وبتعيني قائد جلان املقاومة الشعبية مجال أبو مسهدانة مراقباً عاماً لوزارة الداخلية
 ،٤١ عنصر٣٠٠٠يف البداية  ذه القوةه وقد بلغ عدد أفراد". القوة التنفيذية"املشكّلة باسم عرفت القوة و

 كتائب  عنصراً من٣٢٢٥حوايل  ، مؤلّفني من ٢٠٠٦أكتوبر /  يف تشرين األول٥٥٠٠وارتفع إىل 
 ةاجلبه من ٢٦٠ألوية الناصر صالح الدين، و من ٨٠٠ من كتائب شهداء األقصى، و١٠٠٠القسام، و
 من جبهة التحرير ٣٤ من الصاعقة، و٥٠ من القيادة العامة، و٨٠، والدميقراطية من اجلبهة ٥٠ و،الشعبية
  . ٤٢العربية

شكّل قرار صيام حمطة تصعيد رئيسة يف صراع الصالحيات بني احلكومة والرئاسة، فقد ألغى عباس هذا 
 رئيس املكتب شن، وتعليقاً على قرار اإللغاء، ٤٣القرار يف اليوم التايل وعده غري دستوري وخمالفاً للقانون

ذناب يف السلطة مساهم باألأ ومن عباس،حممود   ضداً الذعالسياسي حلماس خالد مشعل هجوماً
 حكومة  ضدمنياًأ و دف للتآمر واالنقالب عسكرياً؛م يشكلون حكومة موازيةأ الفلسطينية، معترباً

 استشهاد الشيخ ىمام حشد شعيب يف دمشق مبناسبة ذكرأضاف مشعل الذي كان يتحدث أو .محاس
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١٣   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

هم يف جتويع الشعب فشال حكومة محاس، وتسخبطة مدروسة إلذناب تقوم ن تلك األأمحد ياسني، أ
 ىمحد عبد الرمحن علأ املستشار الرئاسي ورد. عداءالفلسطيين ويف الفلتان األمين، وذلك ملصلحة األ

هلية أوضاع حنو حرب  ودفع األ، الفتنةى امته بالتحريض عل،خطاب مشعل بتصرحيات غاضبة
  .٤٤فلسطينية

وعمليات احتجاجية قامت ا هدت الضفة الغربية مظاهرات مسلحة عقب تصرحيات مشعل، ش
 اشتباكات  غزةيف  مكتب وزارة الصحةشهد ، كماجهزة األمنيةجهات حمسوبة على حركة فتح واأل

م حاولوا اقتحام قال خالد راضي الناطق باسم الوزارة إو .نيمسلح وعنيفة بني حراس وزارة الصحة
 جمموعة مما أدى لتدخل ،قصىفوا عن أنفسهم بأم من كتائب شهداء األعرو مكتب الوزير باسم نعيم،

االعتداء ب كتائب القسام رفضت هذه الرواية، متهمةفتح إال أن حركة ، ٤٥ة الوزيرمايحلمن كتائب القسام 
  .٤٦على بعض املراجعني

اس بتخزين أسلحة للبحث يف اامات وجهها األردن حلممود عباس إىل عمان تزامن ذلك مع زيارة حمل
ومتفجرات على أراضيه، عشية زيارة كانت مقررة لوزير اخلارجية يف حكومة محاس، حممود الزهار، يف 

، قال عباس إن ما اطّلع ٢٤/٤/٢٠٠٦، ويف حوار مع جريدة الرأي األردنية نشرته يف ١٨/٤/٢٠٠٦٤٧
هجوماً على ، وشن  ومرفوضاًذهالً ومكان خطرياً اللواء حممد الذهيباألردنية من مدير املخابرات عليه 

 ويف اليوم نفسه لوح عباس خالل زيارة له إىل تركيا .٤٨"مشعل الفتنة"مشعل ووصفه بأنه تصرحيات خالد 
ن تواجه الواقع أعلى محاس  أن  التركية"إن.إن.سي" بإقالة حكومة محاس، وأضاف يف مقابلة مع حمطة

  .٤٩سرائيلإوتتفاوض مع 
ت تشهد فيه األراضي الفلسطينية توتراً أمنياً، وتصعيداً إعالمياً، أوردت رويترز ويف الوقت الذي كان

، حتدث عن وجود خمططات دولية لدعم احلرس الرئاسي ٢٩/٤/٢٠٠٦تقريراً نشرته القدس العريب يف 
ذا مريكية أ مشاورات ىمطلع عل مصدرونقل عن عن طريق زيادة عدده وتدريبه ومتويله، التابع لعباس 

   .٥٠"رهاب يف حال امتناع محاس عن ذلكاهلدف هو تشكيل قوة يعتد ا حملاربة اإل"لشأن أن ا
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١٤   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

  :الوفاق الوطينالبحث عن 
صحيفة صاندي تاميز ة التوتر اإلعالمي، فقد أوردت مايو حد/ تزايدت يف األيام األوىل من شهر أيار

كتائب القسام الغتيال الرئيس عباس وحممد ل اًسرائيل خمططإحباط إحول تقريراً  ٧/٥/٢٠٠٦ يف الربيطانية
 ويف اليوم نفسه أوردت جريدة احلياة اللندنية تقريراً .٥١القسام والرئاسة نفتا ذلك اخلرب، إال أن دحالن

ة مؤلفة من ثالثة آالف م شرعوا يف تشكيل قوة عسكرية كبريقوهلم إ يف فتح نيادة ميدانيعن قنقلت فيه 
حركيت محاس و فتح شرعتا يف القيام بأعمال ، وقالت إن ماية املشروع الوطين وكوادر احلركةحلمقاتل 

يف حركة  القرارات ايلتت، وكان الفتاً يف حينه ٥٢ يف األسابيع الثالثة األخرية غزةجتييش واسعة يف قطاع
 مع أنباء عن فشل اللقاء الذي مجع عباس وهنية يف غزة وتزامن ذلك. ٥٣هابتعيني ناطقني إضافيني بامسفتح 
  .٥٤ لبحث أزمة الرواتب وتنازع الصالحيات٦/٥/٢٠٠٦يف 

 وقعت اشتباكات بني مسلحني من حركيت فتح ومحاس يف خان يونس أدت لسقوط ٨/٥/٢٠٠٦ويف 
بالتسبب باالشتباكات ثالثة قتلى، وتبادلت احلركتان االامات باملسؤولية عنها، إذ ام كل طرف اآلخر 

 وجتددت هذه االشتباكات يف اليوم التايل، الذي شهد مطالبة محاس .٥٥حبجة خطف عدد من عناصره
النائب عن محاس سيد أبو ، عقب اعتداء تعرض له ٥٦الرئيس عباس بإقالة رشيد أبو شباك من منصبه

مل تكن و .٥٧األمن الوقائي، واملستشار السياسي لرئيس الوزراء أمحد يوسف على يد عناصر من مسامح
ها يف ذلك اليوم، فقد امته ألوية  بتنفيذ اعتداءات حبقّ األمن الوقائيمحاس الطرف الوحيد الذي ام

  .٥٨الناصر صالح الدين مبحاولة اغتيال أحد قادا أيضاً
 ١٠/٥/٢٠٠٦نتيجة لتلك األحداث اجتمع قادة من حركيت فتح ومحاس برعاية إمساعيل هنية يف 

، وحترمي تابعة األوضاع امليدانيةملتشكيل جلنة تنسيق عليا  حتواء األوضاع، واتفقت احلركتان علىال
 إال أن تعرض عنصرين من كتائب األقصى إلطالق نار، وزرع عبوات ناسفة أمام ؛٥٩االحتكام للسالح

 .ع من جديد أدى الشتعال األوضامنازل ضباط من األمن الوقائي على يد جمهولني يف اليوم التايل؛
ورفضت فتح حينها التسليم بوقوف جمهولني وراء األحداث متهمة كتائب القسام، اليت نفت أية صلة هلا 
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١٥   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

 وشهدت األيام التالية استهدافاً لعناصر من األمن الوقائي بإطالق النار عليهم أو تفجري سيارام، .٦٠بذلك
اف كانوا من املشاركني يف التعرض ملوكب وأشار أحد املصادر إىل أن العناصر الذين تعرضوا لالستهد

  .٦١هنية، واالعتداء على سيد أبو مسامح وأمحد يوسف
 ساعة، كان أحدمها حممد التتر ٤٨القسام خالل كوادر بلغ التصعيد األمين ذروته مع اغتيال اثنني من 

يد صيام الختاذ ا دفع وزير الداخلية سع، مم١٦/٥/٢٠٠٦٦٢ يف  باغتيالهألمن الوقائيا محاس الذي امت
سوء أداء األجهزة إىل   حينها تشكيل القوة، وأرجع صيام١٧/٥/٢٠٠٦قرار بنشر القوة التنفيذية يف 

 اً مباشراًتشريعو باجتاه الفتنة اً خطرياًتصعيد، إال أن فتح عدت القرار ٦٣ذ تعليماتهيتنفورفضها القائمة 
 فتح وأفراد ناشطيتظاهر اآلالف من  احلل، واً من املشكلة وليس جزء املنتشرة القوةوعدتللفوضى، 

وبعد يومني من نشر القوة التنفيذية، وقع أول . ٦٤األجهزة األمنية يف غزة منددين بقرار وزير الداخلية
  .٦٥اشتباك بينها وبني قوات الشرطة، نتيجة بلبلة أحدثها إطالق مسلحني جمهولني النار على الطرفني

ح خطرية جراء انفجار املخابرات العميد طارق أبو رجب جبروأصيب رئيس جهاز  ٢٠/٥/٢٠٠٦ويف 
توفيق الطرياوي نائب رئيس ة، وقد ام  كهربائي يف مبىن املخابرات العامة مشال مدينة غزوقع يف مصعد

ن تكون احلركة أبو رجب، غري مستبعد أف وراء حماولة اغتيال سابقة تعرض هلا ووقبالاملخابرات محاس 
، إال أن احلركة رفضت تلك االامات، وقالت إن أطرافاً داخل فتح هي اليت اولة أيضاًتقف وراء هذه احمل

تبىن ي والية فلسطني - تنظيم القاعدة تقف وراء حماولة االغتيال، وقد صدر يف اليوم التايل بيان باسم 
املشهراوي وأبو وحممود عباس ومسري  هدد باغتيال حممد دحالني و،املسؤولية عن حماولة اغتيال أبو رجب

  .٦٦علي شاهني
يف العاملني يف إذاعة احلرية  كُشف عن تسجيل صويت حلوار أجراه حممد دحالن مع ٢٤/٥/٢٠٠٦ويف 

. ٦٧"ستلمهم مخسة بلدي من هان آلخر األربع سننيأأنا راح ": غزة، قال فيه مستهزئاً من حكومة محاس
مناكفة "  من تلك العبارةعينإذا كان ي عما ٢٨/٨/٢٠٠٦وعند سؤاله خالل حوار مع صحيفة الرسالة يف 

  .٦٨" بالتأكيد،نعم: "أجاب دحالن، "احلكومة
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١٦   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

أوملرت صادق على نقل كمية يف تلك األثناء وردت أنباء عن أن رئيس احلكومة اإلسرائيلية إيهود 
ئيس قال ر، فيما  من محاسة عباسمن أجل محاي؛  األردنعن طريق حلرس الرئاسي اىلإحمددة من السالح 

 جيب إتاحة اال لنقل األسلحة"نه إلعاد جالشعبة السياسية األمنية يف وزارة األمن اإلسرائيلية عاموس 
وأوضحت مصادر أمنية  ."وملواجهة محاس، من أجل تنفيذ القرار الشجاع الذي اختذهحلرس أبو مازن؛ 

كما ذكرت  .٦٩ بينها منتإسرائيلية أن األسلحة اليت سيتم نقلها ستزودها دول عدة، إسرائيل ليس
، ويف ٧٠هآرتس أن إسرائيل وافقت على مترير أسلحة إىل قوة الرئاسة، تزوده ا مصر واألردن

 ذكر املعلق السياسي اإلسرائيلي زئيف شيف يف صحيفة هآرتس أن الرئاسة الفلسطينية ٢٨/٥/٢٠٠٦
نباء أوردت جريدة الشرق وعقب تلك األ.  آالف عنصر١٠تنوي زيادة عدد عناصر احلرس الرئاسي إىل 

أ فيه ممن أمساهم أمراء احلرب،  ترب،األوسط حواراً مع فاروق القدومي أمني سر اللجنة املركزية حلركة فتح
هاين احلسن عضو اللجنة املركزية حذر  كما .٧١ركة تتعاون مع محاساحلالغالبية العظمى يف مشرياً إىل أن 

موال اليت تدفع لبعض قادة احلركة  من خالل األها،للسيطرة عليمريكية أ  من حماوالت ومساعٍ فتححلركة
ية والدفاع يف أعلن رئيس جلنة الشؤون اخلارج ١٥/٦/٢٠٠٦ويف . ٧٢وىليف الصفوف القيادية األ

إىل القوات املوالية لعباس من األردن  نقل أسلحة نه متّأ  (Tzachi Hanegbi) يبغالكنيست تساحي هن
-مإ من نوع  أمريكياً رشاشا٩٥٠ًن ثالث شاحنات تنقل إحرونوت فأ يديعوت  وحبسب.مبوافقة إسرائيل

يريز على احلدود إ حىت رام اهللا ومعرب ي ومتت مواكبتها من قبل اجليش اإلسرائيل، عربت جسر اللنيب١٦
 خالل حديثهعباس  أشاروبعدها بأيام ، ٧٣سرائيليةإال أن عباس نفى التقارير اإل، سرائيل وقطاع غزةإبني 

عمليات ملنعهم المنفذي   أن السلطة قد تضطر يف بعض األحيان إىل قتلإىل يف مؤمتر البتراء الثاين يف األردن
  . ٧٤عن القيام بأعماهلم

دفع هذا الفلتان األمين واخلالف بني الرئاسة واحلكومة األسرى الفلسطينيني ممثلني بقيادات الفصائل يف 
 الوفاق الوطين أو وثيقة األسرى، اليت حاولت أن تكون موضع السجون اإلسرائيلية، إىل إطالق وثيقة

وقبل انطالق احلوار . ٢٥/٥/٢٠٠٦توفيق بني اجلميع، وتقرر طرحها ملؤمتر حوار وطين تقرر عقده يف 
بثالثة أيام جتددت االشتباكات بني حركيت فتح ومحاس والقوى األمنية التابعة هلما يف مدينة غزة، وبلدة 

كما امت محاس  ،٧٥فشال احلوارإحول حماولة  يونس، فتبادلت احلركتان االامات عبسان شرق خان
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١٧   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

 اشتباكات ؤمترافتتاح امل وشهد يوم .٧٦األمن الوقائي بقتل سامل قديح أحد عناصرها عشية انطالق احلوار
اً االامات يف مدينة غزة بني عناصر من القوة التنفيذية وأفراد من األمن الوقائي، وتبادل الطرفان جمدد

  .٧٧بالبدء يف إطالق النار
ويف أوىل جلسات احلوار، هدد عباس بطرح وثيقة األسرى لالستفتاء الشعيب ما مل تتوصل الفصائل إىل 

، وقد جاء هذا التهديد عقب دعوة وزيرة اخلارجية تسييب ٧٨ أيام١٠صيغة توافقية حول الوثيقة خالل 
 أو إجراء استفتاء شعيب الستبدال حكومة خابات جديدةلإلعالن عن انت ٢٠/٥/٢٠٠٦يف ليفين عباس 

 وخالل مناقشة بنود الوثيقة تعرض احلوار النتكاسات عديدة؛ فتخطى املهلة احملددة له دون .٧٩محاس
 حاول آالف ١/٦/٢٠٠٦الوصول إىل صيغة توافقية، إذ تواصل التوتر األمين على األرض، ففي 

م مقر الس التشريعي يف غزة وأطلقوا النار على املبىن احتجاجاً على املتظاهرين من األجهزة األمنية اقتحا
 أعلنت فتح تأسيس ميليشيا جديدة موازية للقوة التنفيذية يف جنني، ٣/٦/٢٠٠٦، ويف ٨٠عدم دفع رواتبهم

 اشتباكات يف ١٢/٦/٢٠٠٦كما وقعت يف . ٨١ شوارع املدينةإىل احلركة ناشطي شاب من ٢٥٠٠ونزل
ن الوقائي والقوة التنفيذية اليت حاصرت مقر األمن الوقائي يف املدينة، وقصفته بالقذائف رفح بني األم

 ،بالقرب من املقر الصاروخية، على خلفية مقتل أحد عناصر التنفيذية خالل مشاركته يف جنازة كانت متر
اء والس ي رئاسة الوزرمقروامتدت األحداث لتصل الضفة الغربية، حيث أحرق مسلحون من فتح 

، كما امت كتائب القسام األمن الوقائي مبحاولة ٨٢ يف رام اهللا واختطفوا أحد نواب محاسالتشريعي
  . ١٨/٦/٢٠٠٧٨٣اغتيال أحد قيادييها يف 

 التوصل ٢٧/٦/٢٠٠٦وعلى الرغم من كل تلك اخلالفات، إال أن الفصائل استطاعت يف النهاية، يف 
 باستثناء حركة  اليت عرفت باسم وثيقة الوفاق الوطين، على الوثيقة،إىل صيغة جديدة ترضي مجيع من وقّع

إدانة وحترمي  وتضمنت بنود الوثيقة .٨٤اجلهاد اإلسالمي، اليت كانت منذ البداية تعترض على بعض بنودها
ت على  الرتاعات الداخليةاستخدام السالح لفضهاوتطويرضرورة إصالح املؤسسة األمنية ، ونص 

العمل على إصدار قانون مينع دعت إىل  و،ته ومحايم العالقة مع املقاومة وتنظيم سالحهاوضرورة تنظي
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وااللتزام باملرجعية السياسية املنتخبة اليت حددها األمنية، ممارسة العمل السياسي واحلزيب ملنتسيب األجهزة 
، كيل جبهة مقاومة موحدةتشو ،التمسك خبيار املقاومة يف مواجهة االحتالل كما تضمنت الوثيقة .القانون

واالتفاق على احترام صالحيات كلّ من الرئيس واحلكومة حبسب ما وردت يف القانون األساسي، 
التشريعية والرئاسية بصورة نتخابات االالتمسك بإجراء واالتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، و

  .٨٥دورية وطبقاً للقانون
  

  :وصيف غزة الساخن عملية الوهم املتبدد
ومتكنت من أسر اجلندي " الوهم املتبدد" نفذت ثالثة من فصائل املقاومة عملية ٢٥/٦/٢٠٠٦يف 

لتفامهات ل اًالرئاسة الفلسطينية العملية خرق، وقد عدت ٨٦اإلسرائيلي جلعاد شاليت وقتل جنديني آخرين
ا أعلنت أو خالل اليومني املاضيني،  االجتماع ا اليت متّ،ادات الفصائل الفلسطينيةها قينت ععبراليت 

ورداً على العملية بدأت إسرائيل محلة شرسة . ٨٧ةستجري حتقيقاً شامالً وسريعاً حول منفذي هذه العملي
ئيلي يف غزة والضفة استهدفت بشكل أساسي إسقاط حكومة محاس، فقد خطفت قوات االحتالل اإلسرا

  اإلسرائيليصادق وزير الدفاع، كما ٨٨ نائباً ووزيراً فلسطينياً خالل أربعة أيام من تنفيذ العملية٢٨حنو 
 أدت وقد، ٨٩ضد قطاع غزةعسكرية  الأمطار الصيفمحلة على  ٢٨/٦/٢٠٠٦يف عمري بريتس 

سطيين وجرح  فل٤٠٠ إىل استشهاد ٣١/١٠/٢٠٠٦ حىت االجتياحات واهلجمات اإلسرائيلية املتواصلة
ودفعت هذه احلملة وزير الداخلية سعيد صيام إلصدار أوامر لألجهزة األمنية بالتصدي . ٩٠ آخرين١٨٥٢

التنازع ، وهو ما عكس استمرار حالة ٩٢، إال أن عباس ألغى هذا القرار يف اليوم التايل٩١للعدوان اإلسرائيلي
 استمرت حالة التوتر األمين بني فتح ومحاس على الصالحيات األمنية حىت يف ظل العدوان اإلسرائيلي، كما

حسني أبو عجوة عضو املكتب السياسي حلركة محاس لالغتيال على .  تعرض د٧/٧/٢٠٠٦ميدانياً، ففي 
من الوقائي يف غزة بالوقوف تسميه فرقة املوت التابعة جلهاز األيد مسلحني جمهولني، وامت محاس ما 

جوم هل ،من الوقائي نبيل طموس يف غزة الضابط يف األمنـزل  تعرض١٨/٧/٢٠٠٦ويف . ٩٣هاليوراء اغت
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 يف الضابط يف األمن الوقائي صقر عنرب، كما قُتل ٩٤ جزئياًنـزل املتفجريو  أدى ملقتل أحد حراسهمسلح
 ه مصادر يف حركة فتح واألمن الوقائي باملسؤولية عن مقتل على يد مسلحني جمهولني، وألقت٢/٨/٢٠٠٦

وتعرض العقيد يف االستخبارات العسكرية حممد املوسة لالغتيال يف خميم جباليا يف  .٩٥على حركة محاس
 . وزير الداخليةىلإ سلمت أمساء القتلة إا تقال، ووامت فتح عناصر من محاس بقتله، ٦/٨/٢٠٠٦٩٦

 زارة الوت كما طالب يف قتل املوسة،حركة محاس بتسليم املشتبه م الحقاً  الداخليةوقد طالبت وزارة
 . ٩٧ أبو عجوة.حركة فتح بتسليم املتهمني بقتل د

  

  :السعي إىل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
ترافقت تلك األحداث مع بداية سجال سياسي بني حركيت فتح ومحاس حول مسألة تشكيل حكومة 

 بضرورة اإلسراع يف تشكيل ٢/٨/٢٠٠٦ى لسان النائب نبيل شعث يف وحدة وطنية، فقد طالبت فتح عل
وعلى الرغم من ذلك، فإن . ٩٨حكومة كهذه، وردت محاس يف حينه بأن الوقت مل يكن مناسباً لذلك

استناداً إىل وثيقة وطنية  لتشكيل حكومة وحدة ؛بدء املشاورات على ١٦/٨/٢٠٠٦عباس وهنية اتفقا يف 
جمموعة من د واجهت هذه املشاورات عقبات عدة، برزت أوالها عندما حدد هنية وق. ٩٩التفاهم الوطين

 الوحدة، تضمنت اإلفراج عن كافة الوزراء والنواب الذين تعتقلهم إسرائيل، الشروط قبل تشكيل حكومة
وأن يرأس ،  حبسب نسبتها يف الس التشريعي على نصيب حبيث حتصل كل حركة احلكومةليتشكو

بدء احلوار بشأن إعادة تفعيل منظمة ، إضافة إىل املطالبة با تشكل األغلبيةأل من محاس احلكومة شخص
، ١٠٠وهي شروط استغربتها فتح ورفضتها.  بالتزامن مع املشاورات بشأن احلكومة،التحرير الفلسطينية

سب جيري التلهي ا لك" أكذوبة"ووصف ياسر عبد ربه حينها احلديث عن حكومة وحدة وطنية بأنه 
التعامل مع وظهرت عقبة أخرى إثر إعراب اإلدارة األمريكية عن رفضها . ١٠١هلاء الرأي العامإ و،الوقت

أي حكومة ال توافق على الشروط الثالثة اليت وضعتها اللجنة الرباعية، وهي نبذ العنف، واالعتراف 
ن وثيقة أ ،قاءاته معهم يف غزة قادة محاس يف لعباس إلبالغ ا دفعمم. سرائيل، وباالتفاقات املوقعة معهاإب
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، ١٠٢دخلت عليها الفصائل تغيريات جوهريةأن أاألسرى مل تعد تشكل برناجماً صاحلاً للتسويق الدويل بعد 
 غري أن اإلضافات اجلوهرية اليت حتدث عنها عباس مل تكن سوى .مل تعد توافق تلك الشروطحبيث 

محد عزام األ وبعدها قال .دما متّ التوقيع على الوثيقةالتعديالت اليت وافق عليها هو نفسه وحركة فتح عن
ن الرئيس عباس لن يشكل حكومة وحدة وطنية مامل تقبل محاس بوضوح إ ،الربملانيةرئيس كتلة فتح 

 وهو ما عىن عملياً حماولة قيادة فتح إضافة شروط وتنازالت .١٠٣سرائيلإ يتضمن االعتراف ب سياسياًبرناجماً
  .فاق الوطينجديدة على وثيقة الو

ذت نقابة املوظفني احلكوميني، اليت تسيطر عليها حركة فتح، ديدها  نفّ،إضافة إىل تلك العقبات
 وتزامن هذا اإلضراب .، احتجاجاً على عدم دفع الرواتب٢٠٠٦سبتمرب /  بداية شهر أيلول يفباإلضراب

 خطوة يبدو أا أتت كوسيلة ، يف١٠٤الذي شاركت فيه نقابة املعلمني مع بداية العام الدراسي اجلديد
ضغط على حكومة محاس؛ لدفع احلركة لتخفيض السقف السياسي يف حال متّ االتفاق معها على حكومة 

ر من وترافق اإلضراب مع محلة إعالمية شرسة ضد حكومة محاس، وكان رئيس احلكومة قد حذّ. وحدة
ان الرئيس الفلسطيين حممود عباس يف ، يف املقابل ك١٠٥ فيهتسييس اإلضراب، ومن مشاركة العسكريني

 ويف السياق .١٠٦ من نتائج الدميقراطية أن لقمة العيش أهمرأى قد دعم إضراب املوظفني، و٣٠/٨/٢٠٠٦
أظن أن اتمع الفلسطيين قرر أخرياً أن : ٢/٩/٢٠٠٦يف  عبد ربه يف تصرحيات صحافية نفسه قال ياسر

    .١٠٧اإلضراب يف إشارة إىل ،يأخذ عملية التصحيح بنفسه
 فنظم منتسبو األجهزة األمنية ؛انعكست هذه التصرحيات املشجعة لإلضراب على األمن الداخلي

لس التشريعيمسريات احتجاج، وهامجوا مقروا كسرو ه، النار داخل يف قطاع غزة، وأطلقوا ا
القائد األعلى فته وهنا حذرت وزارة الداخلية من حترك العسكريني وطالبت الرئيس عباس بص. ١٠٨حمتوياته

  .١٠٩ل املسؤولية لوقف هذا التدهور وحتم،لقوات األمن التدخل
ويف ذلك الوقت اصطدمت مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية باملزيد من العقبات، فقد كان 

 وهو ما ،هناك حتركات موازية للمشاورات يف سبيل استقدام قوات دولية إىل كل من القطاع والضفة
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إضافة إىل أن تناقض التصرحيات أربك الساحة الفلسطينية، ففي الوقت . ١١٠الوزراء الفلسطيينرفضه رئيس 
الذي أعلن فيه أمحد عبد الرمحن الناطق باسم حركة فتح أن الرئيس عباس قد قرر جتميد املباحثات يف 

 الرئيس أنلن  ردينة ليعأبوناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، عاد ال
 نإ هنية إمساعيلوقال رئيس احلكومة  . تشكيل حكومة االئتالف الوطين ومل جيمدهاإجراءاتعباس أرجأ 

نه اتفق مع الرئيس عباس على أ  تشكيل حكومة الوحدة، مؤكداًم من الناطقني باسم فتح ال يروق هلعدداً
  .١١١استئناف املشاورات لتشكيلها بعد عودته من رحلته اخلارجية

أن ١٩/٩/٢٠٠٦ تشكيل حكومة الوحدة ذكرت االحتاد اإلماراتية يف عددها الصادر يف وفيما خيص ،
اليت املعاملة نفسها  سيتلقى بأنهلس، هدد الرئيس حممود عباس ا ووبجاكالقنصل األمريكي يف القدس 

اللجنة الرباعية  يف حال تشكيل حكومة وحدة وطنية ال تليب شروط ،كيةيراألم اإلدارةمن  تتلقاها محاس
 ومل تتخلَ ،بإسرائيل مل تعترف إذالن نعترف حبكومة فلسطينية برئاسة محاس : لساحيث قال و. ةالدولي

تصريح لصائب عريقات قال ويف . ١١٢ ومل تعترف باالتفاقات اليت وقعتها السلطة الفلسطينية،عن اإلرهاب
 ليفين بأن أي حكومة وحدة وطنية  تسييبفيه إن الرئيس الفلسطيين طمأن وزيرة اخلارجية اإلسرائيلية

ا مع محاس سوف تعترف حبق١١٣ إسرائيل يف الوجوديتفاوض بشأ.     
 لألممجتماعات اجلمعية العامة يف هذه األثناء كان الرئيس الفلسطيين قد سافر إىل نيويورك حلضور ا

شدد قد و ،٢٠/٩/٢٠٠٦ يف  الرئيس األمريكي جورج بوشاتجتماعاال، والتقى على هامش املتحدة
باعية الدولية، على عدم استعداد اإلدارة األمريكية التعامل مع حكومة فلسطينية ال تقبل شروط الراألخري 

، وأنا أبديتها على الشجاعة اليت  بشكل كافأشكرك أنليس بوسعي ":  بعباس قائالًوأشاد الرئيس بوش
 يف كلمته اليت ألقاها أمام اجلمعية عباس د وبدوره أكّ.١١٤" تعمل معكأن حكومتنا تريد أنأؤكد لك 

 واالتفاقات ،أن احلكومة الفلسطينية املقبلة ستلتزم باالعتراف املتبادل بني منظمة التحرير وإسرائيلالعمومية 
  .١١٥املوقعة بني اجلانبني وتنبذ العنف

رة، ومن هناك بعد عودة الرئيس عباس من نيويورك التقى بالرئيس املصري حممد حسين مبارك يف القاه
: أعلن عن عودة احلوار إىل نقطة الصفر، متهماً حركة محاس بالتراجع عن االتفاق املوقع معها، وأضاف

 والواليات املتحدة ال ترى يف هذه املواقف ما ، دوالً أوروبيةأن أيضاً وجدنا األمن جملس إىلعندما ذهبنا "
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٢٢   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

. ١١٦" من جديداألمر وسنبحث ،نقطة الصفر إىل ولألسف عدنا ،يساعد على بناء حكومة وحدة وطنية
اتفاق بني الرئاسة واحلكومة، قبل سفر ويذكر هنا أن عدداً من الصحف العربية كانت قد نشرت نص 

  :عباس إىل نيويورك، وأتت بنود االتفاق على الشكل اآليت
١- اء من أجل حترير أرضه ؛ الشعب الفلسطيين يف العمل والنضالتؤكد احلكومة حقحتالل  االوإ

والسبل املشروعة كافة، وإزالة املستوطنات وجدار الفصل العنصري، وإقامة الدولة الفلسطينية  بالوسائل
 وعاصمتها ، واملتواصلة جغرافياً،١٩٦٧ على مجيع األراضي الفلسطينية احملتلة عام ،السيادة املستقلة كاملة

  .القدس
 يف آذار ، االتفاق عليه يف القاهرةا متّجناز متدعم احلكومة وتشجع كل اجلهود اليت تبذل إل -٢
بوصفها املمثل الشرعي والوحيد للشعب ؛ ما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينيةي ف٢٠٠٥

  .الفلسطيين، وتؤكد ضرورة اإلسراع يف تنفيذ اإلجراءات الالزمة لذلك قبل اية العام
 باعتبارها املرجعية السياسية ،رير الفلسطينيةحتترم احلكومة االتفاقات اليت وقعتها منظمة التح -٣

  . مبا حيمي املصاحل العليا لشعبنا ويصون حقوقه،الفلسطينية للسلطة الوطنية
 ؛تساعد احلكومة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يف وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي -٤

شرعية الدولية املتعلقة بالقضية الفلسطينية،  وقرارات ال،لتحقيق األهداف الوطنية على أساس املبادرة العربية
  .مبا ال ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيين

 املفروض على شعبنا، وستعمل احلكومة على ملمة والرئاسة على رفع احلصار الظاتتعاون احلكو -٥
رفعه بكل جهد مستطاع وحلشد الدعم العريب واإلسالمي والدويل والسياسي واملايل واالقتصادي 

  .اينواإلنس
 وعودة املبعدين إىل أماكن ،العمل على حترير مجيع األسرى واملعتقلني من دون استثناء أو متييز -٦

  .سكناهم
٧- تمع الدويل تؤكد احلكومة حقتنفيذ ما ورد يف القرار إىل العودة والتمسك به، كما وتدعو ا 
١٩٤كومة على مضاعفة اجلهد  كما ستعمل احل، العودة لالجئني الفلسطينيني وتعويضهم يف خصوص حق

  .لدعم ومساندة ورعاية الالجئني الفلسطينيني والدفاع عن حقوقهم
، يعاد تشكيل جلنة املفاوضات العليا مبا يعزز املشاركة السياسية ) حسب الوثيقة- إلغاؤه متّ( -٨

  .ومحاية املصاحل الوطنية
طة الصفر، ورد احلكومة بأن ت أن املشاورات عادت إىل نقعلى ضوء تصرحيات الرئيس عباس اليت عد

ا عادت إىل نقطة صفر، ألغى الرئيس حممود عباس زيارة إىل ات وصلت إىل نقطة ال ميكن القول إاملشاور
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 املشاورات، اليت ل، ليجتمع مع رئيس وزرائه إمساعيل هنية الستكما٢٥/٩/٢٠٠٦غزة، كانت مقررة يف 
أن حكومة الوحدة لن تكون أعلن ياسر عبد ربه فيما . كان يؤمل أن ينتج عنها حكومة وحدة وطنية

 املتحدة، األمم وقرارات ، ومبادرة السالم العربية،قتؤممكنة ما مل تقبل محاس باتفاقات سالم الوضع امل
  .١١٧ها احلكومة اليت احتكرا محاسمناليت عانت نفسها  ستعاين بالطريقة فإا وإال

انسداد األفق األمريكي يف االعتراف حبكومة ال تليب مع وصول احلوار السياسي إىل حائط مسدود، و
التطلعات األمريكية واإلسرائيلية ملستقبل املنطقة، بدأ تبادل االامات حول مسؤولية هذا الفشل، كما 

، فضالً عن مسؤولية الضائقة املالية، وعدم ١١٨محلت قيادات حركة فتح احلكومة مسؤولية الفلتان األمين
بينما انتقدت احلكومة برئاسة محاس تنصل الرئيس الفلسطيين من عدم تنفيذ . ١١٩فنيدفع الرواتب للموظ

، وكان املستشار اإلعالمي للرئيس قد صرح بأن الرئيس عباس ١٢٠االتفاق القاضي بدفع مرتب شهر كامل
  . ١٢١استطاع تأمني راتب شهر كامل وسيدفع للموظفني، إال أن شيئاً من هذا مل حيدث

ياسي والتوظيف املايل ملا حيدث، خرج مئات من منتسيب األجهزة األمنية يف وسط هذا اخلالف الس
 يف مظاهرات احتجاج على عدم دفع الرواتب، وقد عدت حركة محاس هذه األعمال ٢٦/٩/٢٠٠٦

 احلكومة إن هذه األعمال التخريبية تشكل حماولة انقالب واضحة ضد" : هلاوقالت يف بيانممنهجة، 
بيان أن هذه املمارسات املشبوهة املرتبطة باالحتجاج على عدم الوأضاف ، ية الفلسطينيةالفلسطينية والشرع

ثر تأكيدات احلكومة الفلسطينية على دفع سلف مالية جلميع إدفع الرواتب، حسب زعم أصحاا، جاءت 
 بهم، وبالفعل متّ الذي أعلن فيه عن إمكان املوظفني التوجه إىل البنوك لتلقى روات ذاته ويف اليوم،املوظفني

 اليت ينفذها البعض حتت ستار عدم ،ا يؤكد على النوايا التخريبية واملخططات العبثيةمماستالم الرواتب، 
 املتظاهرين أن الرصاص الذي أطلقه كل عنصر من هؤالء وأشارت محاس يف بياا إىل". دفع الرواتب

  .١٢٢يعادل قيمة راتبه الشهري
أكتوبر، فخرج منتسبو األجهزة األمنية يف / بداية شهر تشرين األولاتسعت التظاهرات األمنية مع 

 بسالحهم حمتجني على عدم دفع رواتبهم، وهامجوا مقر احلكومة الفلسطينية يف رام اهللا ، ١/١٠/٢٠٠٦
نائب رئيس هامجوا مبىن وزارة التربية وحرقوا سيارة و ،كما أضرموا النار يف مبىن جماور تستخدمه احلكومة

ومتت هذه األعمال مبشاركة جمموعات من كتائب شهداء األقصى، الذين .  ناصر الدين الشاعرراءالوز
ثر هذا التصعيد األمين من جهات حمسوبة على فتح، وبعد مهامجة على إ. قاموا مبهامجة مكتب نواب محاس
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اولة لوقف التظاهرات مقرات احلكومة والتشريعي، انتشرت القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، يف حم
املسلحة، اليت فسرت بأا حماولة انقالب على احلكومة، وقع اشتباك بني عناصر التنفيذية واملتظاهرين من 

على خلفية هذه األحداث .  جرحيا٧٠ً قتلى و٨عناصر األجهزة األمنية التابعة للرئيس، مما أدى إىل وقوع 
ضرورة التزام األجهزة  مع رئيس السلطة، وشدد على سارع رئيس الوزراء إمساعيل هنية إىل االتصال
، وطالب بالعودة إىل احلوار لتشكيل حكومة الوحدة األمنية بالقانون وعدم اخلروج إىل الشوارع

  .  ١٢٣الوطنية
 القوة التنفيذية مسؤولية النائب مجال الطرياوي الناطق الرمسي باسم كتلة فتح الربملانية عناصرومحل 

 القوة التنفيذية وامليليشيا ى الثورة علإىلفتح حلركة  القاعدة الشعبية"دعا الطرياوي هذه األحداث، و
 ى هذه العصابة اليت تسمأمامجيب استنهاض اجلماهري بكاملها للوقوف : "الطرياوي أيضاً، وقال "السوداء

يت عانينا منها  املسلمون الاإلخوان وهي أال ، جذورها التارخييةإىلت محاس، هذه العصابة اليت ارتد
  .١٢٤"كثرياً

يبدو أن التدخالت اخلارجية مل تكن بعيدة عما حيدث يف األراضي الفلسطينية، فقد تسربت بعض 
، ذكرت فيها أن اجتماعاً عقد يف العقبة، ٣٠/٩/٢٠٠٦املعلومات اليت  نشرا القدس العريب يف تاريخ 

ر مصرياً، ومدير جهاز الشاباك يوفال ديكسن، ضم كالً من الرئيس حممود عباس، ومسؤوالً أردنياً، وآخ
 االتفاق عليه مع هنية، وسجل ممثال مصر ومسؤولني أمنيني خليجيني، وعرض عباس االتفاق الذي متّ

 منيب املصري وسالم فياض : امسياوطرحواألردن حتفظهما على استالم إمساعيل هنية رئاسة احلكومة، 
ما طالب عباس يف االجتماع نفسه استبعاد خالد مشعل عن ك. كشخصيتني مستقلتني لرئاسة احلكومة

وبالفعل رفض الرئيس عباس لقاء خالد مشعل على الرغم من دخول دولة . ١٢٥حمادثات تشكيل احلكومة
قطر يف وساطة بني الطرفني، مشترطاً اعتذار مشعل عن تصرحيات كان قد وجهها ضد عباس يف مهرجان 

  .١٢٦حلركة محاس
أ احلديث عن احتمال إعالن الرئيس عباس حل احلكومة، أو إجراء انتخابات مبكرة، يف هذه األثناء بد

ويف سياق . على اعتبار أن الوقت قد نفد، وهي خطوة عدا حركة محاس استجابة للضغوط اخلارجية
، أن اإلدارة األمريكية تعد برناجماً ١٤/١٠/٢٠٠٦ نقلت احلياة اجلديدة عن وكالة رويترز يف متصل
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، وحسب ما ذكرت وكالة رويترز نتخابات فلسطينية مبكرة حمتملةاعدة خصوم حركة محاس استباقاً الملس
  . ١٢٧ مليون دوالر٤٢أن قيمة املساعدات قدرت بنحو 

وعلى ما يبدو مل تكن الرغبة يف تغيري احلكومة رغبة فلسطينية داخلية فقط، بل شاركتها يف ذلك 
ن يسمح أ" تشكيل حكومة جديدة من شأنه اسي أورويب بأنجهات دولية وإقليمية؛ فقد صرح دبلوم

  .١٢٨"آخرين بتقدمي املساعدات املالية) ماحنني(لـ
 التدخل اخلارجي والتصعيد الداخلي، كانت الرئاسة الفلسطينية تسعى إىل تقوية أجهزا ةومبوازا

، باإلضافة إىل السماح األمنية، فقد طلبت الرئاسة الفلسطينية من إسرائيل السماح هلا بإدخال السالح
بدخول قوات بدر املرابطة يف األردن إىل قطاع غزة، ولكن احلكومة اإلسرائيلية مل تسمح بدخول هذه 

 حىت لو تلقى أبو مازن مليون بندقية فهذا لن لإلدارة األمريكية، بأنه " إسرائيل" القوات، وكان رد
 بينما .١٢٩القرار االستراتيجي والتصميم عليه املشكلة ليست يف كمية السالح، بل يف ، حيث أنيساعد

جاء رد حركة محاس مرحباً بعودة قوات بدر إىل قطاع غزة، فقد عد النائب عن كتلة محاس الدكتور 
على ضرورة أن تكون هذه العودة يف إطار  شددوستراتيجية محاس، ا من اًحيىي موسى، هذه العودة جزء

 املقاومة الفلسطينية، أو إلجياد توازنات لطرف ها ضمن أجندة لصد التعامل معن ال يتمأأجندة وطنية، و
  .١٣٠خر الطرف اآل حسابعلى

 بعملية توغل يف قطاع غزة، أطلقت عليها اسم غيوم ييف هذه األثناء قامت قوات االحتالل اإلسرائيل
 ٣٥٣ وجرح  فلسطينيني١٠٥اخلريف، استمرت عملية غيوم اخلريف ثالثة أسابيع، مما أدى إىل استشهاد 

 يف عددها ةويف سياق الدعم اإلسرائيلي حلرس الرئيس، نشرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلي. ١٣١آخرين
يتون، وضع خطة كيث دا، تقريراً ذُكر فيه أن املنسق األمريكي اجلنرال ٣١/١٠/٢٠٠٦الصادر يف 

دوالر لتعزيز قوة  مليون ٢لتدريب حرس الرئاسة الفلسطينية، وأضاف التقرير بأن اخلطة تقتضي برصد 
وأشار كاتب التقرير ألوف بن، ، ٦٠٠٠ عنصر إىل ٣٥٠٠عباس، وذلك من خالل زيادة عدد قواته من 

  . ١٣٢أن هذه التدريبات تأيت يف ظلّ تصاعد وترية الصراع بني حركيت فتح ومحاسإىل 
اطة بني حركيت وعلى الرغم من استمرار التصعيد السياسي واألمين الفلتان األمين، إال أن جهود الوس

فتح ومحاس مل تنقطع، بل قامت جهود جبارة لتقريب وجهات النظر بني الطرفني، يف حماولة لتشكيل 
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 على إاء حالة االحتقان وسحب ٢٧/١٠/٢٠٠٦ االتفاق بني فتح ومحاس يف ومتّ. حكومة وحدة وطنية
  .  اتفاق املصاحلة، ورحبت حركة فتح مبا أمسته١٣٣املسلحني من الشوارع، وساد اهلدوء نسبياً

عادت أجواء احلوار الفلسطيين تبعث على األمل، فقد دخل الدكتور مصطفى الربغوثي يف وساطة سعياً 
وانعكس التفاؤل على جلسات احلوار بني حركيت فتح . للخروج من األزمة وتشكيل حكومة الوحدة

التوصل إىل حلٍّ لتشكيل  يف سبيل ةومحاس، ويف هذا اجلانب أظهرت حركة محاس الكثري من الليون
حكومة وحدة وطنية، فقد أبدى رئيس الوزراء إمساعيل هنية استعداده للتخلي عن رئاسة الوزراء، حيث 

 مث متضي  وغريهم فلنتحرك جانباًواألوروبيني كينييراألم كانت رئاسة الوزراء مشكلة عند إذا"هنية قال 
   .١٣٤"ال حنرص على الكراسي... السفينة 

ب جللسات احلوار الفلسطيين أن جيزم بقرب اإلعالن عن حكومة وحدة وطنية، حيث أخذ كاد املراق
اإلعالم يتداول أمساء بعض املرشحني لرئاسة الوزراء، وظهر هذا التفاؤل من خالل تصرحيات الرئيس 

 يف ناصر الدين الشاعرنائب رئس الوزراء  إثر لقائه ١٠/١١/٢٠٠٦حممود عباس، فقد صرح عباس يف 
ن إ و،هناك جهود ناجحة وجيدة"وأضاف أن  ، االتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنيةنه متّأ ، اهللارام

ولكن هذا التفاؤل مل يدم طويالً، إذ أبدت الرباعية الدولية معارضتها . ١٣٥"شاء اهللا تؤيت مثارها قريباً
وفد املشارك يف اجتماع للتعامل مع أي حكومة ترفض قراراا، كما انعكس املوقف األمريكي من خالل ال

 إنْ:  سلبياً على جلسات احلوار، فقد نقل عن الوفد األمريكي قوله١٥/١١/٢٠٠٦الرباعية يف تاريخ 
حازت محاس على نصيب كبري من احلقائب الوزارية، فإن الواليات املتحدة ستجد من العسري عليها أن 

يف ظلّ . ١٣٦اختالفاً ملموساً عن احلكومة احلالية ألن تلك احلكومة لن ختتلف ؛تتعامل مع احلكومة اجلديدة
هذا التعنت األمريكي لقبول الوحدة الوطنية الفلسطينية، رفضت حكومة محاس التخلي عن مسؤوليتها، 

يف حني رأى عزام . وتقدمي استقالتها إىل حني توفر ضمانات دولية برفع احلصار عن الشعب الفلسطيين
ومع اختالف الفرقاء . ١٣٧راز تقدم يف تشكيل حكومة الوحدةاألمحد استقالة هنية ضرورية إلح

ن األمور وصلت إ: "الفلسطينيني على بعض الوزارات السيادية، قام نبيل عمرو بإعالن تعليق احلوار، وقال
 وأن  ،  اآلنحىت التوصل إليها عن النتائج اليت متّ] راضٍ[  ال أحد راضياًه وأضاف أن،  ما نقطة حرجة حلدإىل
  .١٣٨ " تشكيل احلكومة وبرناجمهاى أكرب عل تبدي تعاوناًأن محاس ىعل

                                                 
  .٢٩/١٠/٢٠٠٦، فلسطني، األيام 133
 .١١/١١/٢٠٠٦، الشرق 134
 .١١/١١/٢٠٠٦، احلياة اجلديدة 135
 .١٧/١١/٢٠٠٦، احلياة 136
 .٢٠/١١/٢٠٠٦، القدس العريب 137
 .٢١/١١/٢٠٠٦ القاهرة، األهرام،جريدة  138



٢٧   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

على رغم ": يف املقابل أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن احلوار مستمر، حيث قال
 وستستمر اجلهود حىت االنتهاء من هذا ، مثة فرصة لتشكيل حكومة وحدة وطنيةهتعثر اجلهود، إال أن

  .١٣٩"املوضوع
وهنا يبدو أنه كانت هناك وجهات نظر عديدة داخل مكتب الرئاسة حول جدوى استمرار احلوار، 

جناز احلكومة إشكك عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ياسر عبد ربه يف قدرة احلوار اجلاري على فقد 
 احلكومة اجلديدة ضرورة انسجام برنامجعلى وأكد عبد ربه يف مؤمتر صحفي .  يف الوقت احملدداجلديدة
اللجنة التنفيذية لن تقبل بتلميحات من بأن  مقدراً، مع برنامج منظمة التحرير بصورة قاطعة وجليةالتام 

ستخدم ذريعة  وقد ي، الغموض يف هذه احلالة سيكون سلبياًأن من حمذراًو ،"وفق وثيقة الوفاق الوطين"قبيل 
    .١٤٠يف مواصلة احلصار

د بشكل ائي وال يوجد حوارات تذكر بسبب فشل ماحلوار ج"ن إوعاد نبيل عمرو ليؤكد 
 وإصرار حركة محاس على التمسك ،املتحاورين بالتوصل التفاق حول الربنامج السياسي للحكومة

" على عباس أن ينظر يف بدائل أخرى"ن إوقال ".  وخاصة وزاريت الداخلية واملالية،باحلقائب السيادية
   .١٤١ةلتشكيل احلكوم

ففي ه التجاذبات زادت إىل حد ما من وترية االعتداء على املؤسسات والشخصيات الفلسطينية، هذ
 احملسوبة جانيت ميخائيل قامت جمموعة مسلحة بإطالق النار على رئيسة بلدية رام اهللا ٢١/١١/٢٠٠٦

  . ١٤٢على اجلبهة الشعبية واملتحالفة مع محاس يف إدارة البلدية
ت السياسية حول تشكيل احلكومة الفلسطينية عاد التوتر األمين إىل التصاعد، ومع بداية ظهور اخلالفا

وكان أخطر ما انعكس على الشارع الفلسطيين، هو حماوالت فرض الرؤى السياسية بقوة السالح ال 
باحلوار، أو االحتكام إىل املؤسسات احلكومية، أو إىل الشرعية الفلسطينية، وهذا ما أدى يف كثري من 

ات إىل االعتداء على املؤسسات والشخصيات، حىت وصل إىل التهديد بل حماوالت تنفيذ عمليات األوق
 يزيد عناية نائب رئيس الدائرة الفنية يف الساغتيال سياسي حبق بعض الشخصيات الرمسية، فقد تعرض 

قام بتشغيل  ألنه، ٢٣/١١/٢٠٠٦ ه مساء اخلميسمنـزل ى النار عليه وعلإلطالق التشريعي الفلسطيين
األربعاء تشريعي يوم ال بني غزة ورام اهللا، خالل انعقاد جلسة )كونفرنس الفيديو(جهاز النقل املباشر 

        .١٤٣ اليت قاطعتها كتلة فتح٢٢/١١/٢٠٠٦
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٢٨   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

، من خالل بيان صدر يف عليماتهوعلى الرغم من إصدار الرئيس الفلسطيين حممود عباس أوامره وت
تسيب األجهزة األمنية بعدم املشاركة يف أية تظاهرات أو احتجاجات، إىل مجيع من" ٣٠/٩/٢٠٠٦

والتزامهم يف أماكن عملهم وثكنام ومعسكرام، ومزاولة أعماهلم والقيام بواجبام يف حفظ األمن 
 قامت جمموعات من رجال األمن الفلسطيين بقطع ٢٥/١١/٢٠٠٦، إال أنه يف ١٤٤"والنظام العام
احتجاجاً  ،الشوارع الرئيسيةيف   حيث ألقوا النفايات واحلجارة ،ة املرور يف غزةإعاقة حركالطرقات، و

  . ١٤٥عدم تلقيهم رواتبهم كاملةًعلى 
أرحيا، بإعالن كوندوليزا رايس يف قام الرئيس حممود عباس، عقب اجتماعه بوزيرة اخلارجية األمريكية 

 وعملنا يف أكثر من اجتاه، ،ذلنا كل اجلهودب":  مشترك مع رايسصحفيانتهاء احلوار، حيث قال يف مؤمتر 
، وهو ما فُسر من قبل العديد من السياسيني أن هذا اإلعالن ١٤٦" طريق مسدودإىللكن مع األسف وصلنا 

الناطق باسم وكان . كان تلبية للرغبة األمريكية بعدم التوافق مع حركة محاس على حكومة وحدة وطنية
القضايا األمنية ستتصدر جدول أعمال  قبيل اللقاء بأن  صرح قداكورماككية شون ميرموزارة اخلارجية األ

 أن واشنطن ستقدم مقترحات يف شأن سبل تعزيز قوى األمن أوضح  ورايس، كما عباسبنياحملادثات 
 وكالة ونسبت .وإطالق الصواريخ على إسرائيل من غزة" اإلرهابية" ملنع اهلجمات ؛التابعة للرئيس عباس

 سبل للخروج إجيادشجعنا أبو مازن على " : األمريكية قوله مسؤول رفيع يف وزارة اخلارجيةإىل" رويترز"
   .١٤٧" وإن مل يستطع فلديه خيارات أخرى متاحة،من هذا املأزق

 الفشل يف احلوار الفلسطيين الداخلي، املسؤولية عنبعد ذلك دخل الشارع الفلسطيين يف سجال حول 
 ةد يلجأ إليها الرئيس عباس، فقد صرح نبيل شعث عضو اللجنة التنفيذيوبدأ التلويح خبيارات أخرى ق

 إقالة حكومة رئيس الوزراء  ميلك حقفإن الرئيس حممود عباسمن الناحية الدستورية على أنه حلركة فتح 
 انتخابات ، ومن جهة أخرى دعت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل إجراء١٤٨إمساعيل هنية

يف هذه األثناء كان . ١٤٩" على الدميوقراطيةاًانقالب"، وهذا ما عدته حركة محاس رة رئاسية وتشريعيةمبك
رئيس الوزراء الفلسطيين قد خرج من قطاع غزة يف جولة إىل بعض الدول العربية واإلسالمية، بينما عاد 

مة الفلسطينية، حيث عد الناطق التوتر األمين إىل الشارع الفلسطيين مترافقاً مع عمليات حتريض ضد احلكو
، كما خرج املئات ٢٠٠٦١٥٠باسم حركة فتح مجال نزال أن فساد حكومة محاس هو احلدث األبرز للعام 
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٢٩   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

 يف مظاهرات احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم، وقاموا ٩/١٢/٢٠٠٦من منتسيب األجهزة األمنية يف 
محد حبر نائب رئيس ار يف اهلواء، واالعتداء على أباقتحام مقر الس التشريعي يف قطاع غزة، وإطالق الن

 بإطالق النار على ١٠/١٢/٢٠٠٦، كما قامت جمموعة مسلحة يف تاريخ ١٥١ له بالشتائمواالس وتعرض
أما حركة محاس فقد امت الرئيس عباس . ١٥٢موكب وزير الداخلية سعيد صيام يف حماولة الغتياله

وقال النائب حيىي موسى إن أعمال الشغب اليت  ،تنازالت سياسيةأجل تقدمي باستغالل أزمة الرواتب من 
جزء من حالة ممنهجة مرتبطة باملوقف السياسي حلركة هي  ،يقوم ا عناصر األجهزة األمنية إلثارة الفوضى

وهكذا كانت األحداث تشري إىل أن الوضع الفلسطيين ذاهب إىل مزيد من التوتر األمين، ففي . ١٥٣فتح
١١/١٢/٢٠٠٦ ،قام جمهولون باستهداف سيارة تاء بلعوشة، لّق أربعة أطفال إىل مدرستهم، وهم أبناء 

املقدم يف جهاز املخابرات العامة، وقد رجح العديد من املراقبني أن يكون هو املستهدف يف هذه احلادثة من 
النتفاضة األوىل، قبل بعض العمالء إلسرائيل، حيث يذكر أن اء بلعوشة كان من بني الناشطني يف ا

وام النائب عن كتلة فتح مجال الطرياوي حركة محاس . ١٥٤ومسؤول عن تصفية بعض العمالء آنذاك
 إجراء داخلية جديدة قبيل أزمة إىل محاس تتجه أنقال لدينا معلومات بتورطها يف هذه اجلرمية، حيث 

  سيمر من دون رداألمر هذا أنل  أختيأنن محاس مسؤولة عن هذا اهلجوم وال ميكن أانتخابات مبكرة، و
 بينما استنكرت حركة محاس هذه اجلرمية ووصفها الناطق باسم محاس إمساعيل رضوان بأا ال .من فتح

مرتكيب هذه اجلرمية بفئة جبانة، متتهن القتل والتخريب، وتستهدف األطفال  أمحد حبر وصفإنسانية، فيما 
ألوامر السريعة  رلرئيس حممود عباس ووزير الداخلية صيام، بإصداوطالب ا. واملواطنني اآلمنني بدون رمحة

  . ١٥٥للبدء يف التحقيق يف اجلرمية البشعة من أجل اعتقال ارمني
تسارعت األحداث بعد ذلك، فأمر الرئيس الفلسطيين بنـزول قواته، وانتشرت الفوضى يف الشارع، 

ا دعا احلركة إىل اام بعض قيادات فتح مم. وهو نائب من حركة محاس ،حممد شهابت مهامجة ومتّ
 اغتالت جمموعة مسلحة ١٣/١٢/٢٠٠٦ويف . ١٥٦باستغالل دماء األطفال يف سبيل حتقيق مكاسب سياسية

 جمموعة من األمن الوقائي بتنفيذ عملية اإلعدام  وهو أحد قادة محاس، وامت محاسالقاضي بسام الفرا،
 وأطلقوا النار عليه أمام ، الفرا على الركوعأجربوان املسلحني حبق الفرا، وقد ذكر بعض شهود العيان أ

١٥٧ةاملار .  
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٣٠   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

دفعت هذه التوترات األمنية رئيس الوزراء إمساعيل هنية إىل قطع جولته، والعودة إىل قطاع غزة يف 
، وقد أُجرب هنية من قبل املراقبني األوروبيني على الدخول إىل قطاع غزة عرب البوابة ١٤/١٢/٢٠٠٦
 وذلك بعد االنتظار لساعة طويلة، كما منع من إدخال بعض األموال ،منية يف املعرب سرياً على األقداماأل

اليت كان قد مجعها خالل جولته، ويف أثناء خروجه تعرض رئيس الوزراء إىل حماولة اغتيال، فجرح 
د من املدنيني خالل مستشاره السياسي أمحد يوسف، وقتل مرافقه، وأصيب جنله، باإلضافة إىل جرح العدي

وقد امت حركة محاس النائب حممد دحالن مبحاولة اغتيال هنية، ونقلت . ١٥٨عمليات إطالق النار
 على لسان حممد دحالن، أثناء مقابلة هاتفية ١٦/١٢/٢٠٠٦جريدة القبس الكويتية، يف عددها املنشور يف 

، كما قال "عيهدأهذا شرف ال : "قوله هنية اامه مبحاولة اغتيال، تعليقاً على التلفزيون الفلسطيينمع 
. باطلة وساذجة، فقد عودتنا محاس على الكذب والنصب وتلفيق التهم) االامات (إا أقوللن : "أيضاً

، ولو سار وحده يف الشارع ملا إلسرائيل لنا أو وما حدث هلنية مل يكن حماولة اغتيال، فهو ليس مطلوباً
    .١٥٩"حدأتعرض له 
ل وزير الداخلية سعيد صيام الرئيس عباس مسؤولية استهداف هنية، حيث قال اق نفسه، محويف السي

 وبالتايل ،من املعابرأإن حرس الرئيس عباس هو املسؤول عن : "١٥/١٢/٢٠٠٦ؤمتر صحفي عقده يف يف م
ر  وأشا." موكب رئيس الوزراءىسؤولية مباشرة عن إطالق النار علفإن الرئيس حممود عباس مسؤول م

صيام إىل عدم تعاون الرئاسة معه لوقف الفلتان األمين، حيث ذكر أنه طلب من الرئيس عباس إعادة 
تشكيل جملس األمن القومي ولكن الرئيس مل يفعل، وأضاف أن الرئيس عباس اختذ العديد من القرارات 

   .١٦٠اليت تتعارض مع توجهاته كوزير داخلية
 الوقائي قاموا مبنع أنصار حركة محاس من إقامة مهرجان ونذكر يف سياق األحداث أن عناصر األمن

 ٣٥ى متظاهرين من أنصار محاس مما أدى إىل وقوع حنو  إطالق النار علذكرى االنطالقة يف رام اهللا، ومتّ
ق نار يف  إىل حادث إطال١٣/١٢/٢٠٠٦كما تعرض وزير األسرى واحملررين وصفي قبها يف جرحياً، 

دهاولة جديدة الغتيال حممدينة رام اهللا، ع . هجوماً   يوسف رزقةاإلعالم يف حكومة محاس وزير وقد شن
بزيادة املناكفات كلما هدأت وترية إياه متهماً ، من وصفه بالتيار االنقاليب داخل حركة فتحى علاًحاد 

  .١٦١االعتداءات اإلسرائيلية
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٣١   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

  :الطريق إىل اتفاق مكة
يف ظلّ إعالن وصول احلوار الفلسطيين إىل طريق مسدود، قام الرئيس الفلسطيين حممود عباس باإلعالن 

: ١٦/١٢/٢٠٠٦ ألقاه يف ، فقد جاء يف خطابٍ انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرةإىلاللجوء عن قراره ب
 مىت أشاء، فلنرجع إىل الشعب وفقاً حلقي الدستوري، وقعت على قرار تشكيل احلكومة، وأستطيع إقالتها"

 فاندلعت عيد السياسي على األمن الفلسطيين؛ وانعكس هذا التص.١٦٢"الذي هو مصدر السلطات
 بني أنصار فتح ومحاس، كما تعرض وزير اخلارجية حممود الزهار إىل حماولة اغتيال، وانتشر تاالشتباكا

باقتحام مقر وزارة االتصاالت القريب وقامت قوات من حرس الرئاسة . املسلحون على أسطح البنايات
 الرئيس الفلسطيين، وقد ذكر بيان صادر عن الوزارة أن حرس الرئيس قاموا بإخراج املوظفني منـزلمن 

 وزارةكما عدت ". الوزارة ستفتح أبواا عندما تعود ألصحاا"من مقر عملهم وإبالغهم بأن 
ميثل انقالباً عسكرياً "املؤسسات والوزارات الفلسطينية م لبعض ، أن ما حدث من إغالق منظّاالتصاالت

- على احلكومة، ويهدد بدوامة من الصراع الداخلي املفتعل من قبل تيار انقاليب يعمل لصاحل أجندة صهيو
  . ١٦٣"كيةيرأم

يف ظلّ اجلو املشحون بني حركيت فتح ومحاس، تدخلت منظمة املؤمتر اإلسالمي، ومتّ التوقيع على اتفاق 
 على سحب املسلحني من الشوارع، ١٩/١٢/٢٠٠٦اية الوفد املصري، ونص االتفاق املوقع يف تاريخ برع

، وجتنيب األجهزة األمنية "وتويل وزارة الداخلية املسؤولية الكاملة عن حفظ األمن يف الشارع الفلسطيين"
  .١٦٤التدخل يف اخلالفات السياسية

 يف األراضي الفلسطينية باهتمامٍ بالغ، فقد قام رئيس وكان اتمع الدويل يترقب األحداث الدائرة
، حيث التقى الرئيس ١٨/١٢/٢٠٠٦الوزراء الربيطاين توين بلري بزيارة إىل األراضي الفلسطينية يف 

وملرت، كما أكد له  رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أالفلسطيين حممود عباس الذي أطلعه على رغبته بلقاء
يف املقابل قامت بعض احملاوالت العربية لعودة احلوار الفلسطيين . ١٦٥ انتخابات مبكرةأنه عازم على إجراء

خوفاً من اندالع حربٍ أهلية، فعرض األردن على الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية استضافة اللقاء 
  ظهرت إشارات سلبية من طرف عباس، وقال مستشارت الذي رحب فيه هنية باللقاء،ويف الوق. بينهما

 إمساعيل يف عمان بني الرئيس حممود عباس ورئيس الوزراء  اللقاء الذي كان مقرراًإن"عباس نبيل عمرو 
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٣٢   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

 قتيالً بني الطرفني، فيما ١٣وقد اشتعلت شرارة االشتباك مرة أخرى؛ ليسقط . ١٦٦"هنية مل يعد مطروحاً
  . ١٦٧دداً زمنياًأظهر الرئيس الفلسطيين بعض املرونة إزاء استئناف احلوار على أن يكون حم

ومع ظهور بوادر بقرب استئناف احلوار الفلسطيين الداخلي، بدأت أخبار إدخال السالح حلرس 
، ونقالً ٢٩/١٢/٢٠٠٦الرئيس عباس تتكشف، حيث ذكرت جريدة احلياة اللندنية يف عددها املنشور يف 

لعسكري الواقع قرب  اأنصار من موقع أسلحة نقلت ، حنو عشر شاحنات عسكرية فلسطينيةعن شهود أن
 شاهدوا الشاحنات أم وأضافوا ،)السرايا( وسط املدينة األمنية لألجهزة الرئيس  املقرإىل ، عباسمنـزل

   .العسكرية حتمل صناديق باللون العسكري تدخل السرايا إلفراغ محولتها
 طرح موضوع متّنه إ )Miri Eisin (نيسيا الناطقة باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي مريي كما قالت

 - فلسطينية -نقل أسلحة لقوات عباس، تشمل بنادق وذخرية، يف اجتماعات للجنة مشتركة إسرائيلية 
دايتون تطبيق تسليم هذه األسلحة اجلنرال األمريكي كيث  االتفاق على أن يتوىل  ومتّ،كيةيأمر

جيب "نه أ اإلسرائيليزر إلذاعة اجليش  بنيامني بن اليعااإلسرائيلي وزير البىن التحتية  وأوضح. للفلسطينيني
 .١٦٨"إيران ليتمكن من مكافحة اإلرهابيني املسلحني يف محاس الذين تدرم ومتوهلم ؛ مازنأبوتعزيز موقع 

 اإلدارةن إ ف؛)Sean McCormack( شون ماكورماككيةيرماألوحسب املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
رس لتقدمي مساعدة بقيمة عشرات ماليني الدوالرات للقوات  تسعى للحصول على موافقة الكوجناألمريكية
 .١٦٩ اليت تأمتر بعباساألمنية

ففي  عاد التوتر بني حركيت فتح ومحاس ليحصد العديد من القتلى واجلرحى، ٢٠٠٧ومع بداية سنة 
د  اشتبكت جمموعة من القوة التنفيذية مع عناصر من جهاز األمن الوقائي، سقط خالهلا العقي٤/١/٢٠٠٧

حممد غريب واثنان من مرافقيه، امت حركة فتح عناصر محاس بإعدام غريب فسارعت إىل اإلعالن عن 
 حرس غريب قاموا بإطالق النار على إنحالة االستنفار العام يف صفوفها، يف املقابل قالت القوة التنفيذية 

 ٢٣ احد من االشتباكات حنوسقط خالل أسبوع ووقد .  عليهملتنفيذية مما استوجب الردلدورية تابعة 
، كما أشيع بأن الرئيس الفلسطيين قد ١٧٠ مواطنا٣٢ً خطف واحتجاز متّ، و آخرون١٣٥ وجرح مواطناً
  .١٧١يى النائب حممد دحالن، أحد رموز اخلالف مع حركة محاس، قيادة األجهزة األمنية بشكل سرولّ

شتباك اإلعالمي منحى أكثر خطورة ليعمل مل يقتصر االشتباك بني املتسلحني بالبنادق فقط، بل أخذ اال
ج األجواء على األرض، حيث شن النائب الفتحاوي حممد دحالن هجوماً عنيفاً يف خطاب ألقاه يعلى ي
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٣٣   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

  اعتدي على فتحاوي واحد سنردإذا" النطالقة فتح، وقال فيه ٤٢ يف الذكرى ٧/١/٢٠٠٧بتاريخ 
 الذي يقتلنا أسلوم وسنرفض ،أى عن قوتنا يكونون خمطئني اعتقدت قيادم أم مبنوإذاالصاع صاعني، 

 ، اجلغرافيةأماكنهم إىل يعودوا أن إىل وكوادر فتح أبناء"ودعا دحالن . "باملساء وجيلس معنا بالصباح
وكل األقصى، وخاطب دحالن كتائب شهداء ". وستصلهم كل التعليمات اليت سيسريون على درا

 على الزناد وأيديكم أصابعكم تبقى أنواجبكم منذ هذه الليلة " :فتح قائالًالتشكيالت العسكرية حلركة 
 وبصوت لنردد مجيعاً" وأضاف دحالن. " ولكن حىت ال يتكرر ما تكرر يف املاضي،جل االعتداءأليس من 

شيعة، " محاس هاتفني وردد احلشد شعارات ضد. " والعار هلم واحلياة لنا،واحد حتيا فتح واملوت للقتلة
  . ١٧٢"شيعة، شيعة

الرئيس تاالحتقان، ومجع استطاعت الوساطات الفلسطينية إخراج الشارع الفلسطيين من جو 
، ٢١/١/٢٠٠٧الفلسطيين حممود عباس ورئيس املكتب السياسي حلركة محاس خالد مشعل يف دمشق يف 

يف ختام  وعمرأبو  زياد وحضر االجتماع أيضاً كل من صائب عريقات وموسى أبو مرزوق، وقد تال
 :د فيه على النقاط التالية أكّ ختامياًباس ومشعل بياناًعمؤمتر صحفي مشترك ل

 . ووقف محالت التحريض وحترميهرفض القتال الداخلي الفلسطيين. ١
 ودعم احلوار الذي تقوده أسبوعني،استمرار احلوار وجهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خالل . ٢

 .جلنة احلوار الوطين يف غزة
 .الشروع خالل شهر من تارخيه يف خطوات تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. ٣
  .١٧٣املؤقتة ورفض احللول ،التأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية. ٤

ثر هذا اللقاء قررت الفصائل الفلسطينية استئناف احلوار فيما بينها، مع استمرار تبادل االامات وعلى إ
، ولكن من الالفت للنظر أنه مع اقتراب حركيت فتح ومحاس يف كل مرة للتوصل إىل تفاهم بني احلركتني
ا كانت االشتباكات تعود لتهدم ما متّ االتفاق عليه، حيث تعرضت دورية للقوة التنفيذية التابعة مفيما بينه

. ١٧٤جرح سبعة آخرينلوزارة الداخلية يف مدينة جباليا، لعملية تفجري مما أدى إىل مقتل أحد عناصرها و
 ولكن دون وقوع ضحايا يف ، وزير اخلارجية حممود الزهارمنـزلكما قام جمهولون بإطالق النار على 

  . ١٧٥هذا اهلجوم
 من جديد، وبدأت عمليات اخلطف، وعادت االشتباكات بشكل  يف قطاع غزةاألميندهور الوضع وت

 منصور شاليل يف حماولة العتقاله، منـزلرة أكثر دموية، فقد قامت جمموعة من القوة التنفيذية مبحاص
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٣٤   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

الامه باملسؤولية عن عمليات اخلطف والقتل اليت نشبت، وعلى إثر ذلك قامت كتائب شهداء األقصى 
وأُعلنت .  ١٧٦ عنصراً من القوة التنفيذية، وهددت بإعدامهم يف حال تعرضوا ملنصور شاليل٢٤باختطاف 

 اًهناك تيار"ن ح رئيس الس التشريعي باإلنابة أمحد حبر بأصرحالة االستنفار يف صفوف احلركتني، و
 . ووقف جلسات احلوار الوطين، يف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، يفشل كل اجلهود الفلسطينيةأنيريد 
 ألي الساحة الفلسطينية للمواجهة عند كل بوادر  وجر،األحداث ما هو اهلدف من افتعال هذه وإال

 قتيالً وعشرات اجلرحى يف أقل من ثالثة ٣٠ت هذه املوجة من االقتتال سقوط وسجل. ١٧٧"اتفاق؟
 تقريراً جاء فيه أن حرس الرئاسة التابع للرئيس حممود ٢٨/١/٢٠٠٧ونشرت وكالة رويترز يف . ١٧٨أيام

، وأسلحة أخرى، كما متّ تسليم ١٦-  بندقية كالشنيكوف وإم٤٩٠٠ و ٣٩٠٠عباس قد استلم ما بني 
خرى من البنادق والذخرية إىل احلرس الرئاسي، من قبل مصر واألردن مبوافقة من عدة شحنات أ

 تقريراً آخر يتحدث عن خطة أمريكية، تقتضي ٣١/١/٢٠٠٧بينما نشرت الوكالة نفسها يف . ١٧٩إسرائيل
 لئال تكون هلم صالت مع مجاعات إسالمية مسلحة، ؛بفحص عناصر احلرس الرئاسي لضمان أهليتهم

 ١٠ مليون دوالر لزيادة قوات عباس لتصل إىل حنو ٨٦ر أن الرئيس األمريكي قد تعهد بدفع وذكر التقري
  . ١٨٠آالف عنصر

 عادت االشتباكات بعد فترة هدوء بسيطة، إثر شيوع أخبار عن دخول كميات ١/٢/٢٠٠٧ويف 
 القسام كبرية من األسلحة والعتاد العسكري، حيث قامت جمموعات من القوة التنفيذية وعناصر كتائب

يف املقابل . ١٨١باعتراض شاحنات، قالت حركة محاس إا حتتوي على سالح قادم من دولة عربية قريبة
قامت جمموعات من حرس الرئاسة الفلسطينية باقتحام مبىن اجلامعة اإلسالمية يف غزة، وتعرضت خمتربات 

  ثامناًأن و،يف اجلامعةإيرانيني سبعة  اعتقلوا اجلامعة للتخريب، وذكر أحد مسؤويل فتح بأن حرس الرئاسة
وقد فشل حرس الرئاسة يف . ١٨٢، فيما نفت حركة محاس صحة هذه األنباءر نفسه خالل االشتباكفج

كما قامت جمموعة من . إثبات ادعائهم حول اإليرانيني، حيث ظهر أن ذلك كان جمرد دعاية إعالمية
 وهددوا بتصفيتهم، ليعودوا  عاما١٥ً و١١ما بني تتراوح أعمارهم  شاباً ١٥جهاز األمن الوقائي باعتقال 

  .١٨٣بعد ذلك ويفرجوا عنهم بعد تدخل الوسطاء
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٣٥   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

 قتيالً يف شهر كانون ٥٠يبدو أن اشتداد االقتتال الداخلي بني حركيت فتح ومحاس، وسقوط أكثر من و
دية إىل الدخول يف يناير، وفشل حماوالت عربية أخرى حللّ النـزاع، قد دفع اململكة العربية السعو/الثاين

  .وساطة بني احلركتني، فدعت إىل عقد حوار بينهما يف مكة املكرمة
د االتفاق على حرمة الدم ، وقد أك٨/٢/٢٠٠٧ّاستطاع الوفدان الفلسطينيان التوصل إىل اتفاقٍ يف 

ات  يف إجراءملضي قدماًا"، و"شكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينيةت" الفلسطيين، كما نص االتفاق على
د الطرفان على مبدأ الشراكة، وكسر ، كما أكّ"تفعيل وتطوير وإصالح منظمة التحرير الفلسطينية

على أسس وطنية االحتكار من قبل فتح ملؤسسات السلطة الفلسطينية، وإعادة تشكيل األجهزة األمنية 
  . ١٨٤ومهنية
  

  :مرحلة حكومة الوحدة الوطنية
مل ختلُ هذه الفترة من بعض احلوادث األمنية، فقبل توقيع اتفاق مكة بيوم واحد، ويف أثناء املباحثات 

 مما أدى إىل مقتل حممد أبو كرش وإصابة اثنني ممن معه، ؛تعرضت جمموعة تابعة حلركة محاس إلطالق النار
تيال، حيث كان أحد املصابني، ويدعى وسارع مكتب النائب حممد دحالن إىل نفي تورطه بعملية االغ

 مندويب حممد دحالن قد أوقفوهم وأطلقوا النار عليهم، إال أن منـزل، قد ادعى أن حرس حلمي عابد
  . ١٨٥ احلفاظ على التهدئةمتكنوا منيف املكتب املشترك  احلركتني

 فسعت إىل إجياد شرخ وعلى ما يبدو أن هناك أطرافاً مل ترق هلا حالة الوفاق بني الرئاسة واحلكومة؛
 وزير التخطيط منـزل قام مسلحون جمهولون بإطالق النار على ١٧/٢/٢٠٠٧إلفشال اتفاق مكة، ففي 

يف حكومة محاس املستقيلة الدكتور مسري أبو عيشة، الذي ام بدوره االحتالل اإلسرائيلي بالقيام ذا 
  .١٨٦العمل

الدكتور ،  عن حركة محاسلنائبٍ ـزلمنمن جهة أخرى قامت جمموعة من حركة فتح بإحراق 
وعلى . ، وذلك انتقاماً لوفاة أحد عناصرها، ولكن حركة فتح سارعت ودعت إىل اهلدوءيوسف الشرايف

الرغم من االتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتكليف رئيس الوزراء املستقيل إمساعيل هنية 
حيث . ة مل تتوقف، كما أن عملية التسلح مل تتغريأال أن اخلروقات األمني. بتشكيل حكومة الوحدة
حمسوبة رمسياً على الرئاسة دون غريها، ودون تنسيق مشترك  تسليح أطرافاشتكت محاس من أنه يتم 

فقد كشفت وكالة رويترز عن وجود مراكز تدريب تابعة حلرس . مسبق مع احلكومة ودون علمها
 جتهيزه هذا موقع عسكري جيب أن يتم"إن لرئاسة قوله الرئاسة، كما نقلت عن أحد قادة جهاز حرس ا
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٣٦   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

محاس . حنن ال ينقصنا العامل البشري ولكن تنقصنا التجهيزات... مكة أم مل يكن سواء كان هناك اتفاق
جرى يف غزة تداول وثيقة منسوبة كما . ١٨٧"وأما حنن فال منلك ذلك. ..لديها قذائف هاون وصواريخ

، ويسري العمل به بدءاً من ٢٨/٢/٢٠٠٧يف  عاًخلياً للحركة موقّحلركة فتح تتضمن تعميماً دا
  :، وقد تضمن تكليف جهاز أمن حركة فتح مبا يلي١/٣/٢٠٠٧

  .إحصاء أفراد كتائب القسام يف كل املناطق وفق التسلسل التنظيمي -١
 .إحصاء أفراد القوة التنفيذية -٢
 .أماكن التصنيعومعرفة أماكن ختزين السالح  -٣
 . والنقاط الومهية والقدمية منها،لتنفيذية الثابتة واملتحركةمعرفة مواقع ا -٤
متابعة املساجد؛ إذا ما كانت تستخدم يف التدريب، أو ختزين السالح، أو  -٥

 .التحقيق، أو إذا ما تستخدم كغرفة السلكي
 . وحتديد األماكن القدمية واجلديدة،معرفة نقاط املرابطني وحتديدها -٦
 . تعمل يف القساممعرفة األشخاص اهولة اليت -٧
  .حتديد أنواع السيارات اليت تستخدمها كتائب القسام والقوة التنفيذية -٨

يظهر أن إسرائيل كانت تسعى لدفع الشارع الفلسطيين ملزيد من االقتتال، فقد هة أخرى، ومن ج
 ١٠٠أن إسرائيل كانت قد دفعت  ٨/٣/٢٠٠٧ اإلسرائيلية على موقعها يف صحيفة معاريفذكرت 
عت أن السلطة قد أخلت بالتعهد املكتوب بيد سالم فياض، والذي دوالر للسلطة الفلسطينية، وادمليون 

 صرف باقي ن يتمأ على ، مليون دوالر لتعزيز قوى األمن التابعة للرئاسة٨٦ صرف مبلغ بأن يتمتعهد فيه 
وقالت . لصحيفة اإلسرائيليةما ذكرته احسب وذاك ، نسانية املتفق عليها سلفاًاملبلغ على بعض اجلوانب اإل

وملرت يعتزم االستفسار من عباس عن مصري املئة أ إنسرائيلي مريي ايسني املتحدثة باسم رئيس الوزراء اإل
  . ١٨٨مليون دوالر

مل يكن اإلصرار السياسي على تشكيل حكومة الوحدة كافياً لوقف عمليات االغتيال، بل سبقت 
حلوادث كانت ستؤدي إىل إفشال كل اجلهود السابقة، ففي عملية اإلعالن عن حكومة الوحدة بعض ا

 تعرض حممد الكفارنة، أحد قادة كتائب القسام، لعملية اغتيال، وعقب هذا احلادث ١٠/٣/٢٠٠٧
اندلعت االشتباكات بني حركيت فتح محاس، كما تعرض وزير األسرى وصفي قبها احملسوب على محاس 

 جنني  مناطق متعددة مثل األحداث اليت وقعت، يفنركتااحلنت أداإلطالق النار، وعلى الرغم من ذلك 
  . ١٨٩طوباسو
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٣٧   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

مل يكن أمام احلركتني إال الدخول يف حرب أهلية، أو التوصل لصيغة سياسية توافقية، لكن احلركتني 
واستطاعت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إمساعيل هنية أن ترى النور، حيث نالت .  السياسيآثرتا احللّ

وتوالت ردود الفعل املرحبة واملتحفظة والرافضة هلذه . ١٧/٣/٢٠٠٧ من الس التشريعي يف الثقة
  .احلكومة

 كما دعت اتمع عت إسرائيل إىل رفض التعامل معها،فور اإلعالن عن حكومة الوحدة الوطنية سار
أبدت احلكومة  من جهة أخرى .الدويل إىل اإلبقاء على احلصار الذي كان مفروضاً على حكومة محاس

، فيما رفضت الواليات املتحدة األمريكية التعامل مع ١٩٠ استعداها للتعامل مع حكومة الوحدةةالنروجيي
اختذ االحتاد  مع وزراء حركة فتح واملستقلني، بينما  ومل متانع االتصال،وزراء محاس يف حكومة الوحدة

تقومي برنامج احلكومة اجلديدة ب ملساعداتاألورويب موقفاً مرحباً بتشكيل احلكومة؛ لكنه ربط تقدمي ا
ويبدو أن اإلدارة . ١٩١وأفعاهلا، أما املوقف الربيطاين والفرنسي فقد تناغم إىل حد ما مع املوقف األمريكي

قال توىن سنو املتحدث باسم البيت األبيض يف األمريكية مل تكن ترغب يف حصول هذا االتفاق، فقد 
 اختيار ممثلي نه متّأ الوقت الذي يقبل فيه الرئيس بوش احلقيقة املتمثلة يف يف" :نهإتصريح له ذا الصدد 

 :وأضاف. " فإنه ال يتعني على الواليات املتحدة املوافقة على قرارام؛محاس وفتح يف انتخابات دميقراطية
 وضعتها  لكنه لن يعترف حبكومة ال تلىب الشروط اليت،لقد قبل الرئيس بوش االنتخابات الدميقراطية"

  .١٩٢"اللجنة الرباعية الدولية
أما املوقف العريب فقد كان مرحباً وداعماً من خالل تصرحياته؛ فقد دعا وزير خارجية مصر أمحد أبو 

، جيابية مع احلكومة واختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان جناحها يف عملهاإالتعامل بالغيط اتمع الدويل إىل 
  .  ١٩٣برفع احلصار عن احلكومة الفلسطينية اجلديدةكما طالبت اجلامعة العربية 

 خصوصاً وزير الداخلية هاين القوامسي، الذي ما إن بدأ عمله ،واجهت احلكومة اجلديدة حتدياً كبرياً
ى جمموعة من ، إثر إطالق نار عل٢١/٣/٢٠٠٧حىت تصاعدت االشتباكات بني حركيت فتح ومحاس يف 

ل هذا احلادث مؤشراً على ، احملسوب على حممد دحالن، وشكّس مسيح املدهونحركة محاس من قبل حر
إمكانية عودة الصراع العسكري إىل ما كان عليه قبل اتفاق مكة، فتدخل وزير الداخلية ومتّ االتفاق على 
جتنب االحتكاك وسحب املسلحني، ولكنه مل ينجح يف وقف عمليات االغتيال واخلطف، لتعود احلركتان 

  . ١٩٤قتتال على أن ينقل مسيح املدهون، من مشال غزةوتتفقا على وقف اال
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٣٨   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

  : وتصاعد الفلتان األميناستقالة وزير الداخلية
بدأت احلكومة اجلديدة عملها بوضع خطة أمنية للقضاء على الفلتان األمين، كما قام الرئيس الفلسطيين 

دار مرسوم إلعادة إنشاء جملس األمن القومي برئاسته، وقام بتعيني حممد دحالن مستشاره لألمن بإص
  . ١٩٥القومي، وهو ما رفضته حركة محاس

ومحاية األرواح ، روح الطمأنينة والشعور باألمن لدى املواطننيبثّ"ت اخلطة األمنية على وقد نص 
 التعديات على األمالك وإزالة ،ملمتلكات واملنشآت العامة ومحاية ا،وفرض النظام العام واألمنواألعراض، 
 ومنع ظاهرة ، وبسط سيادة القانون، هيبة السلطةإعادة"، كما هدفت اخلطة إىل " احلكوميةواألراضي

تقدمي احلماية والدعم الكايف "أهدافها أيضاً  ومن بني "انتشار محل السالح واحلواجز املسلحة وظاهرة اللثام
وتنفيذ األحكام ،  احملاكمأمام يف القضايا املعروضة ر احملاكم دف قيامها بسرعة البت ودو،للقضاة

 ونقاط ،عد اخلطة على البدء بنشر حواجز الروتنص. "القضائية وأوامر النيابة املتراكمة لدى الشرطة
  .١٩٦املقترحة ونشر الدوريات الراجلة يف املناطق األمنية ،التفتيش داخل املدن وعلى الطرق الرئيسة

وعلى الرغم من االتفاق على تنفيذ اخلطة األمنية وإقرارها من قبل حكومة الوحدة، اليت تضم حركة 
فتح وغريها من ألوان الطيف السياسي الفلسطيين، إال أن هذه اخلطة سرعان ما اصطدمت حبواجز عديدة 

الداخلي، ورجل  األمنجهاز فه مع مدير إىل تقدمي استقالته، إثر خالهاين القوامسي مما دفع وزير الداخلية 
نعه من التصرف وفق ، إذ ام القوامسي رشيد أبو شباك مب شباكأبوالعقيد رشيد عباس وفتح يف األمن، 

مل يقبل رئيس الوزراء هذه االستقالة على الرغم من .من صالحياتهباحلد  واألجهزة األمنية، بإدارةرؤيته 
دعت حركة محاس على لسان موسى أبو مرزوق إىل إقالة رشيد أبو ، و١٩٧إعالن القوامسي متسكه ا

 عد١٩٨ وزير الداخلية" لصالحياتاًاستالب"شباك، وارتأت أن منصبه ي .ت حركة فتح على هذه وقد رد
 ذه ن التعرض ملدير األمن الداخليالدعوات بالرفض؛ حيث قال الناطق باسم فتح عبد احلكيم عوض، إ

، كما ادعى أن حركة فتح تواصلت مع المات االستفهام، وال يأيت يف اإلطار الصحيحالطريقة أمر يثري ع
 بينما ذكر القوامسي يف .١٩٩وزير الداخلية، وذكر هلم أن أسباب االستقالة ال دخل هلا بالعقيد أبو شباك

يد مدير أن صالحيات الس: " أن أوىل املعوقات أمام اخلطة األمنية هي١٧/٤/٢٠٠٧ يف ةاستقالته املؤرخ
عام األمن الداخلي هي كل الصالحيات، وأنين كوزير ليس يل أي صالحية إال من خالل السيد مدير عام 

وأقلها أنين ال أملك مطلقاً استدعاء شرطي أو ضابط مالزم ملقابليت إال من خالله، وإن . األمن الداخلي
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٣٩   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

 أو إلزامهم بأي عمل يتعلق ، الوقائيرفض فله احلق يف ذلك، فما بالكم يف استدعاء مدير عام الشرطة أو
وقد ذكر القوامسي بعض املمارسات من قادة األجهزة األمنية واليت أعاقت عمله، فقد ". مبصلحة الوطن

 وجود وزير الداخلية، وكشف القوامسي عنذكر أن أحد الضباط تعرض للتوبيخ حلضوره إىل مكتب 
 من تنفيذ تعليمات الوزير بنقل ثالثة من الشرطة للعمل تعليمات خطية موجهة إىل اللواء عالء حسين متنعه

وأوضح القوامسي بأن هناك تعميم صارم يفرض على كافة العاملني باألجهزة األمنية، . معه يف احلراسة
  .بعدم االتصال أو تلقي التعليمات من أي مستوى يف الوزارة إال من أبو شباك شخصياً

له تنفيذ اال على  وزير الداخليةأمام هذا الواقع أصرستقالة؛ لفشله يف احلصول على صالحيات ختو
  .  ٢٠٠اخلطة األمنية، وقد قبلت احلكومة استقالته، واستلم رئيس الوزراء إمساعيل هنية وزارة الداخلية

مل يستطع اتفاق مكة املوقع بني حركيت فتح ومحاس، برعاية اململكة العربية السعودية، أن حيسم 
حكومة غري قادرة على االنسجام ، حيث إن بنود االتفاق مل يتحقق منها إال تشكيل اخلالف بني الطرفني

ت موضع خالف بني وزير الداخلية والرئاسة، أضف إىل ذلك ما بينها، كما أن الصالحيات األمنية ظلّفي
 اتفاقاً، أضف ١٥ املوقعة بني الطرفني لوقف االقتتال، واليت كانت أكثر من ةعدم االلتزام باالتفاقات امليداني

 االتفاق عليه مل ينفذ، حيث ماطلت حركة فتح يف تنفيذ هذا البند،  متّذيالشراكة الإىل ذلك أن مبدأ 
ها أحد، ة حكراً على حركة فتح ال ينافسها فيوبقيت املراكز احلساسة يف أجهزة األمن والسلطة الفلسطيني

  . تتلوها جولة جديدة من القتالقد راحة حمارب مما يشري إىل أن اتفاق مكة مل يكن لدى البعض إال است
 ،أمام هذا الواقع بدأت تظهر تقارير تشري إىل اقتراحات أمريكية للرئاسة الفلسطينية بتقوية فتح

طة  خ٢٠٠٧بريل أ/ لعسكري معها، فقد تسربت يف نيسانواإلعداد لإلسقاط محاس ، والتحضري للحسم ا
  :ودف هذه اخلطة إىل ما يلي" ٢٠٠٧عام خطة عمل للرئاسة الفلسطينية ل"مسيت 

إبقاء الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح يف عني اتمع الدويل مركز الثقل يف  -١
  .املشهد السياسي الفلسطيين

 .حتديد أسس العملية السلمية، وعدم إضاعة الوقت يف تغيري أيديولوجية محاس -٢

جل متكني عباس من املضي  من أ؛توفري الدعم الالزم سياسياً ومالياً لعباس وفتح -٣
 . ومن مث إجراء انتخابات مبكرة،يف املفاوضات

 .ضرب القوة السياسية حلركة محاس -٤

 .توفري األدوات الالزمة للرئاسة الفلسطينية للسيطرة على األجهزة األمنية -٥

كما حددت اخلطة مدة زمنية قصرية متتد من ثالثة إىل تسعة أشهر لتحقيق هذه األهداف، إضافة إىل 
  .تأكيد اخلطة على تعاون كل من إسرائيل وأمريكا على حتقيق هذه األهداف
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والعمل على ، "سلطة واحدة ذات قوة واحدة"ت اخلطة على تنفيذ سياسة  األمن فقد نصما خيصأما في
ج، ي ودمج القوى املسلحة يف األجهزة األمنية بالتدر، والسيطرة على من خيرقهاضمان وقف إطالق النار

  . ٢٠١مدة هذا البند بستة أشهروحددت 
حيث امت كتائب القسام يف ذلك اليوم يف هذه األثناء ارتفعت وترية االقتتال والتراشق اإلعالمي، 

 ؛أحد قادا امليدانيني منية بقتل إبراهيم ،مدينة غزة شرق عناصر من حرس الرئاسة على معرب املنطار
قسام والقوة التنفيذية بقصف املعرب وموقع لألمن الوطين بإطالق النار عليه من موقعهم، فردت كتائب ال

وقد تراجع عدد من أفراد األمن الوطين باجتاه الشرق نتيجة القصف، فأطلق جنود . ٢٠٢بالقرب منه
ويف اليوم . ٢٠٣ منهم على الفور٨ا أدى ملقتل مماالحتالل قذيفة باجتاههم عند اقترام من الشريط الفاصل، 

 رشيد أبو شباك يف غزة بإطالق النار جتاه عناصر من احلركة متواجدين منـزلراس التايل امت محاس ح
 وقد سقط خالل . من حراسه٦ أبو شباك، مما أدى ملقتل منـزليف املكان، فرد عناصر احلركة مبهامجة 

 عنصر من عناصر ٥٠٠، ورافق هذه االشتباكات العنيفة دخول ٢٠٤جريح١٠٠ قتيالً و٣٠ حنو١٦/٥- ١٥
مساعد وزيرة د كما أكّ. ٢٠٥إىل قطاع غزة قادمني من مصرة الفلسطينية، التابعة للرئيس عباس، البحري

 ديفيد وولش خالل جلسة استماع أمام جلنة الشؤون اخلارجية يف ،كية للشرق األوسطيرماخلارجية األ
دمي مزيد من تق" ضرورة علىة املساعدة املالية إىل الفلسطينيني، لدراس خصصت  األمريكي،جملس النواب

 وخلق أجواء تشجع على إحراز تقدم على ، يف حني حياول فرض األمن والقانون،الدعم للرئيس عباس
 متنبهني للتحديات اخلطرية اليت تواجهها ىعلينا أن نبق ": اجلنرال كيث دايتونقالو ".املستوى السياسي

على أن تستخدم هذه األموال " سيحرص شخصياً"نه أوأكد ". قوات األمن املوضوعة بإمرة الرئيس عباس
   .٢٠٦لتدريب قوات األمن الفلسطينية

تقضي  خطة دايتون، واليت ، نص١٠/٥/٢٠٠٧وكذلك نشرت الشرق القطرية يف عددها الصادر يف 
 بتطوير خطة ملواجهة صواريخ القسام ، مستشار األمن القومي للسلطة الفلسطينية،بأن يقوم حممد دحالن

 ٢١وأن ينشر رئيس السلطة الفلسطينية قوات تتوىل هذه املهمة حبلول . الفلسطينيةبدعم من رئيس السلطة 
، وأن تشكل قوات األمن الفلسطينية واجليش اإلسرائيلي يف كرم أبو سامل وقوات ٢٠٠٧ يونيو /حزيران

                                                 
 201 Mark Perry and Paul Woodward, Document details ‘U.S.’ plan to sink Hamas, Asia 

Times,16/5/2007, in:  
 http://conflictsforum.org/2007/document-details-us-plan-to-sink-hamas/ . دوكانت جريدة ا

  . نص الوثيقة، ولكن السلطات األردنية منعت صدور هذا العدد٣٠/٤/٢٠٠٧نية قد نشرت يف عددها يف األرد
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٤١   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

ين على  خاليا تنسيق مشتركة للبدء يف التنسيق األم،األمن الفلسطينية وقوات حرس احلدود املصرية يف رفح
 دحالن وعباس تدريب قوات األمن التابعة للرئيس كذلك بأن يقر اخلطة تقضي و. احلدود بني غزة ومصر

، وتأسيس قوات أمن فلسطينية وحرس رئاسة ٢٠٠٧ ، قبل انتهاء العام احلايلها ونشرهاوجتهيز الفلسطيين
  . ٢٠٧اا لدى وحداالستعداد التدريبات  يف غزة وحتسني إجراءآمنة وقادرة على 

ومن جهة أخرى أخذت أطراف قريبة من الرئاسة الفلسطينة، تعمل على تسويق فكرة استقدام قوة 
محد يوسف دولية لنشرها يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد رفضت احلكومة هذه الفكرة، ودعا أ

 وتنظم ،لداخليمن عربية تراقب الوضع اأالستقدام قوات " الفلسطيين املستشار السياسي لرئيس الوزراء
 املتدهور يف غزة األمين الوضع وعد أن ،" وتعمل على ترشيد الساحة الفلسطينيةاألمنية، األجهزةعمل 
   .٢٠٨ برعاية عربية ملعاجلة النقص الذي اعترى اتفاق مكة،"٢-مكة اتفاق"مساه أ ما إىلحباجة 

وجه إىل قطاع غزة، ولكنه عاد ومع تدهور احلالة األمنية يف قطاع غزة، قرر الرئيس حممود عباس الت
فانعكس هذا . ٢٠٩، وهو ما نفته حركة محاسهل ذهابه؛ إذ أشيع بأن كتائب القسام حتضر الغتيالوأج

 عمليات اخلطف والقتل واالغتيال السياسي، تالفراق السياسي على احلالة األمنية املتدهور أصالً، فازداد
عنصراً على يد األجهزة األمنية ٢٢سبوع واحد فقط عت حركة محاس بأنه سقط من أفرادها خالل أواد 

جنحة األوهدد هذا االحتقان بانتقال أعمال االقتتال إىل الضفة الغربية، فسارعت . ٢١٠التابعة لعباس
 باحترام اتفاق مكة، ورفضت  للمطالبة الشعبيةةاجلبهاجلهاد وربعة التابعة لفتح ومحاس والعسكرية األ

قصى يف نابلس، يف البيان وقال مهدي أبو غزالة، قائد كتائب شهداء األ .الفتوسيع دائرة االقتتال واخل
ننا نرفض وبشكل قاطع حماولة إ ":بو علي مصطفىأالذي تاله حبضور عدد من مقاتلي القسام وكتائب 

 الزيت على النار، ونطالب أصحاب الضمائر السعي جاهدين لوأد الفتنة يف  وصب،توسيع دائرة اخلالف
، ٢١١" ليمارسوا هوايتهم يف القتل والتنكيل؛شعاهلاإ الفتنة من ألصحاب وعدم السماح ،وحماصراأرضها 

 إىل هنية، أفراد األجهزة األمنية، وكافة املسلحني املنتشرين يف الشوارع، إمساعيلدعا رئيس الوزراء و
   .٢١٢ وإخالء الشوارع،ر الثكنات واملقاإىلااللتزام باألوامر الصادرة من القيادة السياسية، والعودة 

على الرغم من كل الدعوات إىل التهدئة واالتفاقات املوقعة، إال أن عمليات العنف املسلح مل دأ، بل 
ازدادت وأخذت األمور منحى خطرياً، فقد بدأ تداول األخبار عن عمليات اخلطف والتعذيب واإلعدام 

 عن ة يف هذه األعمال، فقد نقل موقع فلسطني اآلنورطرد االشتباه، وعاد أيضاً تداول بعض األمساء املت
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٤٢   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

 ومنصور شاليل ، مسيح املدهون؛أحد عناصر أمن الرئاسة أن من قام بعمليات اإلعدام امليدانية مها
  .٢١٣احملسوبني على حركة فتح

) من خصوم محاس (أحد املشايخ وألول مرة يف تاريخ القضية الفلسطينية تصدر فتوى علنية من قبل
، القريبة من النائب حممد  فقد نشرت وكالة فلسطني برسوصفهم باخلوارج،بعد قتل عناصر محاس ز يجت

  :، واليت جاء فيهاشاكر احلرياندحالن، نص فتوى الشيخ 
أيها العساكر والضباط والقياديون، اعلموا أن أمن البلد يف رقابكم، وأن اهللا عاذركم فيما تفعلون، "

 من يقاتلكم، إن من يقاتلكم هم اخلوارج الذين خرجوا على شرعيتكم، طوىب فأنتم اإلسالم، ال اإلسالم
  .٢١٤"تل منكم بأيديهم، وطوىب ملن قتلهم أو قتل منهم واحداًملن قُ

واجهت عمليات االقتتال انتقادات واسعة من كافة القوى والفصائل الفلسطينية، ومن الدول العربية 
ولعل تدهور األحداث األمنية يف قطاع . س بتغليب لغة العقلواإلسالمية، وطالبت مصر حركيت فتح ومحا

غزة املالصق ملصر قد أعطى مؤشراً على إمكانية انعكاس هذا الوضع على أمن مصر، خاصة على منطقة 
  . سيناء السياحية، لذلك دعت مصر الفصائل الفلسطينية إىل مؤمتر حوار يف القاهرة

 بني وفد حركة فتح واملسؤولني املصريني، وقد ٢٧/٥/٢٠٠٧بدأت احملادثات التمهيدية يف تاريخ 
عرض الوزير عمر سليمان استئناف احلوار بني الفصائل الفلسطينية، ومن جهة أخرى وافقت حركة محاس 

ودعا أبو  على املشاركة يف احلوار، واجتمع وفد محاس برئاسة موسى أبو مرزوق مع املسؤولني املصريني،
ن تكون هناك ضمانات تؤكد استقالهلا عن كل االنتماءات أ و،زارة الداخليةتفعيل دور و"مرزوق إىل 

حنن وفتح طائر يعمل جبناحني، وال ميكن لطائر جبناح واحد أن يطري، وال ميكن استثناء " أضافو. "احلزبية
 .٢١٥" ومهما كانت الدوافع الشخصية أو اإلغراءات،طرف أو إلغاء اآلخر مهما كان التحريض اخلارجي

  .مرت القيادة املصرية باالجتماع مع باقي الفصائل الفلسطينية متهيداً لعقد احلوار النهائياست
 Die(ا فلت وهنا بدأت تتكشف بعض اخلطط إلسقاط حكومة محاس، فقد نشرت جريدة دي يوجن

junge Welt ( تقريراً كتبه معلق الصحيفة فولف راينهاردت ١٤/٦/٢٠٠٧األملانية يف )Wolf 

Reinhardt( م فيه الرئيس األمريكي جورجبوش بالتخطيط منذ فترة طويلة لتفجري األوضاع ، ا
 القيام بتصفيات ى عل، حسب ما قاله الكاتب، هلا داخل فتحتحريض تيار موالٍب و،الداخلية الفلسطينية

ايتون  داعتراف كيث إن هذا االام مبين على ،وقال راينهاردت .جسدية لقادة الفصائل العسكرية حلماس
بوجود تأثري قوي للواليات ، رسماع يف جلنة الشرق األوسط بالكوجنأواخر أيار املاضي أمام جلسة است

 ألعضاء اللجنة أن األوضاع ستنفجر أضاف الكاتب أن دايتون قد ذكر، وكافة املتحدة على تيارات فتح
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، كي اإلسرائيلي داخل فتحيار األمر إىل أن التي الصحيفة األملانية،هتونو . وبال رمحة يف قطاع غزةقريباً
 جيدة ،كسر شوكة محاسل املقدم له كل الدعم السخيمن رغم على ال مل ينجح حسب قول الصحيفة،

الدمى الفتحاوية ه  توجيإىلأي . آي. إن هذا الفشل دفع سي، و عرب القتال املباشر،التنظيم والتسليح
عن وجود خيوط كثرية تربط بني  الصحيفة دثتوحت .هاوكوادر لتشكيل فرق موت الغتيال قادة محاس

إىل خبرية التخطيط الصحيفة ونسبت  . الذي يشرف عليه حممد دحالن،فرق واحلرس الرئاسيهذه ال
ف  إن دحالن مكلّ، قوهلا)Helga Baumgarten( هيجا باوجمارتن. السياسي باجلامعات اإلسرائيلية د
 هي تصفية أي قوى مقاومة ؛ بتنفيذ مهمة حمددةىكية أخري وأجهزة أمر،من وكالة االستخبارات املركزية

وخلصت الصحيفة األملانية إىل أن استمرار املواجهات احلالية يفرض  . وخارجهاإلسرائيل داخل محاس
كي ي يف املخطط األمر أو املضي قدماً،على فتح االختيار بني النأي بنفسها عن خمططات جمموعة دحالن

  .٢١٦لفلسطينيةإلشعال احلرب األهلية ا
املوفد اخلاص من قبل األمم املتحدة، يف ) Alvaro de Soto(ويف هذا الصدد وجه ألفارو دي سوتو

 والرباعية الدولية، ،ر اية خدمته نقداً الذعاً لكل من الواليات املتحدة األمريكية، واالحتاد األورويبيتقر
 ،، دفعت الواليات املتحدةكة بعد عامفاق م اتإىلوحىت التوصل  محاس تشكيل حكومةوذكر أنه منذ 

 كما انتقد دي .اإلسالمية مواجهة بني فتح ومحاس مع استمرار محلة الضغط لعزل احلركة إىل ،بوضوح
مثل تتضمن صالحيايت بصفيت امل:  االتصال مع حكومة محاس وقالمم املتحدة األسوتو منعه من قبل

 اتصاالت مع حكومة هذه السلطة بصفتها إجراء، ةمم املتحد األمنظمةالشخصي للسكرتري العام لدى 
 حىت تشكيل ، بصورة منتظمة، مث أنا يف وقت الحق، واليت تعامل معها من سبقوين؛الذراع التنفيذية هلا
باستثناء مكاملتني هاتفيتني بناء على تعليمات حمددة من السكرتري العام كويف : وقال .حكومة بقيادة محاس
 اتصال مع رئيس وزراء حكومة السلطة الفلسطينية أي جرِأ عباس، مل إشرافت أنان ولقاء مصادفة حت

  .٢١٧ يف حكومتهآخر عضو أي وال مع ، هنيةإمساعيل
 يظهر أا ،يف الوقت ذاته استمرت أعمال العنف يف قطاع غزة، وكان من الواضح أن هناك جهة ما

فقد سجل دخول أسلوب جديد يف .  تقوم بشكل متعمد بتصعيد الوضع األمين،حمسوبة على حركة فتح
هذه األحداث؛ فقد رصد مركز امليزان حلقوق اإلنسان عمليات خطف وإطالق النار على سيقان 

 التابعة حلركة محاس، حيث ذكر مركز فلسطني ةاملختطفني، كما متّ استهداف صحفيني يعمالن يف جريد
، عندما كانا ١٣/٥/٢٠٠٧لعشي خطفا يف امليزان أن كالً من حممد مطر عبده وسليمان عبد الرحيم ا

يستقالن سيارة أجرة يف حي تل اهلوى مبدينة غزة، وبعد حوايل ساعتني وجدا بالقرب من منطقة الكتيبة 
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طف مدير عام يف وزارة املالية السيد هاشم  خ٢٧/٥/٢٠٠٧، ويف ٢١٨يف غزة وقد أطلقت عليهما النار
ديد، اجل هتصعيد بأسلوبهذا ال األحداث لتؤشر على بداية وتتالت. حسني أبو الندى يف منطقة تل اهلوى

النار على ساقيه، ويف  محاس، ومتّ إطالق ىطف حبيب مجيل زهد، وهو حمسوب عل خ٢٩/٥/٢٠٠٧ففي 
٣/٦/٢٠٠٧٦/٦/٢٠٠٧قيه أيضاً، ويف تاريخ إطالق نار على سامتّ  و،طف حممد عزام عودة خ طف  خ

امت محاس عناصر األجهزة األمنية كان أن ، و عليهاالعتداءمتّ ل هنية وأحد مرافقي رئيس الوزراء إمساعي
 وهو مقرب ،طلقت النار على ساقي الدكتور فايز عليان الرباوي، فقد أ٧/٦/٢٠٠٧ُ أما يف .ذا االعتداء

 حاصرت ١٠/٦/٢٠٠٧ويف تاريخ . من محاس، وذلك بعد خروجه من حفل ختريج حلرس الرئاسة
 وأحد ، عميد كلية التجارة يف اجلامعة اإلسالمية، الدكتور عالء عادل الرفايتنـزلمجمموعة مسلحني، 

ه بالقرب من مركز شرطة العباس يف غزة، مث قاموا باختطاف أخيه الشيخ منـزلقيادات محاس، ويقع 
 ووجد ، وهو إمام مسجد العباس، وأطلقوا عليه الرصاص بالقرب من جممع أنصار،حممد عادل الرفايت

واجلدير بالذكر أن أغلب من . ٢١٩ األمر الذي أدى إىل وفاته،باً بعدة أعرية نارية يف البطن والساقنيمصا
 . هلاني من املقربو كانوا من عناصر حركة محاس أوا للخطف واالعتداء،تعرض

  
  :مينمحاس واحلسم األ

، ٢٢٠ إلطالق القذائف يف حماولة الغتياله،أثناء وجوده بداخلهة، هني رئيس الوزراء منـزلض تعرُّعد ب
قررت حسم األمر إذ  قادا حركة محاس، ،دخل قطاع غزة يف مرحلة جديدة؛ فانطلقت الشرارة األخرية

حكومة الوحدة الوطنية، ضد  ومحاس  وبالتآمر ضد،مع العناصر اليت تتهمها بالوقوف خلف الفلتان األمين
أكدت كما  فأعلنت القوة التنفيذية حالة االستنفار يف صفوفها، خدام القوة العسكرية،من خالل است

ليس بيننا وبني ": قالت يف بيان هلا جاء فيهإذ حركة محاس يف الوقت ذاته أن صراعها ليس مع حركة فتح، 
ؤالء القتلة  من ه أي شيء نتنازع عليه، وإن على حركة فتح أن تعلن موقفها بوضوح تام)فتح (احلركة

رمني، وأن ترفع عنهم الغطاء التنظيمي، حىت ال حيون ما حيدث على أنه صراع بني فتح ول املأجورا
 ١٢/٦/٢٠٠٧كما قامت قيادة كتائب القسام يف تاريخ . ٢٢١"ومحاس حول سلطة أو تقاسم كعكة

 ،١٧ وقوة ،الوقائيواألمن  ، واالستخبارات، األمن الوطين: األمنية التاليةنداء لعناصر األجهزةبتوجيه 
 :وأضافت القسام ".اتكم خالل ساعتني من اآلن حىت ال تتعرضوا لألذىعليكم مغادرة مقر": وقالت هلم
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٤٥   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

 وطالبت كتائب .٢٢٢"دحالن وأمثاله) حممد(ال نريد التعرض هلم وهم يستخدمون كدروع بشرية لـ"
 عناصر ت هامج١٢/٦/٢٠٠٦ستسالم، ويف القسام والقوة التنفيذية مجيع عناصر األجهزة األمنية لال

أشخاص من األمن  ١٠ ودارت معركة سقط خالهلا ،القسام والتنفيذية مواقع األمن الوقائي يف مشال غزة
، بعد ذلك ٢٢٣ات األمن الوقائياس على مقرمحمن عناصر محاس قبل أن تسيطر حركة  ٧الوقائي، و

ات سيطر خالهلا مسلحو محاس على معظم مقر حيث ه،وجنوب انتقلت االشتباكات إىل وسط قطاع غزة
جنوب يف  األمنية ظم املقارمع متكنت حركة محاس من السيطرة على ١٣/٧/٢٠٠٧ ويف .األجهزة األمنية

 خارج سيطرة  من مدينة غزةجلنويب الغريبوااجلزء الشمايل الغريب  إال ، ومل يتبق ا ومشاهلهاووسطغزة 
 ومكتب حممد ،همنـزلكتب عباس ووم الرئيسي للمخابرات العامة، املقر اليت تضمهي األجزاء محاس، و
 ومنازل عدد من كبار ،"السرايا" األمن الوقائي الرئيسي، وجممع األجهزة األمنية ه، ومقرمنـزلدحالن و

 أعلنت كتائب القسام عن ١٤/٦/٢٠٠٧ ويف .القادة السياسيني والعسكريني يف الفريقني املتصارعني
آخر معاقل  "ته، والذي مسرئيس حممود عباس الواقع يف غزةالن فرض سيطرا الكاملة على منتدى متكنها م

 األجهزة األمنية اتمقر وبذلك سيطر اجلناح العسكري لكتائب القسام على مجيع ".التيار االنقاليب العميل
يف منطقة تل اهلوى غرب غزة، جهاز األمن الوقائي ومقر  وسط مدينة غزة، ة باسم السرايا الواقعةاملعروف
وقد سقط خالل عملية احلسم العسكري اليت .٢٢٤ مشال غرب مدينة غزة)السفينة ( املخابرات العامةومقر 

 وقد قام عناصر حركة محاس بعمليات إعدام .٢٢٥ جرحيا٥٥٠ً، و قتيال١١٦ًقامت ا حركة محاس 
 ، مسيح املدهون١٤/٦/٢٠٠٧ يف كتائب القسامعدمت  فقد أض من عدم قيادة التيار العميل؛ميدانية لبع
عدام عشرات املواطنني إياه املسؤولية املباشرة عن لة إحمم ،ية احملسوبة على فتحاألمن اتقيادأحد ال
وأظهرت فضائية  . وديده بتنفيذ املزيد من تلك املمارسات،نازل يف غزةعدد من امل وحرق ،وامللتحني

 وحوله املئات من املواطنني ، بيد عناصر القساملقبض على املدهون جرحياًلقاء اإ حلماس ةقصى التابعاأل
يهتفون ضدت عملية اإلعدام هذه أمام عدسات املصورين، ـّومت .٢٢٦ن تطلق عليه النريانأرون قبل ه ويكب

إجبار ضباط األمن وهذه املمارسات وغريها مثل قتل آخرين، . وإفراغ عدد كبري من الرصاص يف جسده
دوس أحدهم على صورة ات، وطيين على اخلروج بصدور عارية، ورفع علم محاس على بعض املقرالفلس

ات السلطة الفلسطينية بطرقة مسيئة واستفزازية، الرئيس ياسر عرفات،  باإلضافة إىل عمليات اقتحام مقر
سعت محاس ، أساءت بشكل كبري إىل الصورة اليت فتحوما رافق ذلك من تغطيات إعالمية وحتريضية ضد 
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٤٦   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

وقد اعترفت . هادائماً لتقدميها عن نفسها، وخدمت بشكل كبري خصوم محاس واحلمالت التحريضية ضد
قيادات حركة محاس مثل مشعل وهنية ومحدان ذه املمارسات اخلاطئة ورفضت تبنيها، غري أا قدمتها يف 

  . سياق التحريض اهلائل املتبادل بني فتح ومحاس
 باإلعالن عن تعليق مشاركتها يف ، سلسلة اإلجراءات اليت قامت ا محاسعقب،  حركة فتحقامتو

 بإصدار ١٤/٦/٢٠٠٧، كما قام رئيس السلطة الفلسطينية يف تاريخ ١٢/٦/٢٠٠٧حكومة الوحدة يف 
ثالثة مراسيم، أقال فيها رئيس الوزراء إمساعيل هنية، وأعلن حالة الطوارئ يف مجيع األراضي الفلسطينية، 

وهنا جتدر اإلشارة إىل أن . ٢٢٧ حالة الطوارئأحكام إنفاذحكومة املرسوم األخري فقد نص على تشكل أما 
هناك خالفاً حول صالحية الرئيس بتشكيل حكومة الطوارئ، حيث أن القانون األساسي للسلطة 

على إثر . ٢٢٨، ال ينص على تشكيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ"الدستور"الفلسطينية، والذي هو مبثابة 
 بإرادة وجودنا يف احلكومة جاء إن": اإلقالة رد رئيس الوزراء إمساعيل هنية باستمرار عمل احلكومة وقال

ن الوضع احلاصل ال أ و،من الشعب الفلسطيين% ٩٦ واحلكومة احلالية متثل ،شعبية عرب صناديق االقتراع
مني الناس على حيام أ وت،فو العام العإعالن إىلمحاس  ودعا هنية حركة "تصلح فيه قرارات منفردة

  .٢٢٩ وممتلكام

  
   :ةتشكيل حكومة الطوارئ والتطورات الالحق

 متّ تكليف وزير املالية يف حكومة الوحدة لتشكيل حكومة الطوارئ، وبالفعل ١٥/٦/٢٠٠٧ بتاريخ
أمساء أعضاء  ١٧/٦/٢٠٠٧مبرسوم رئاسي يف تاريخ  وأعلن ،الطوارئشكّل سالم فياض حكومة 

وبدأت يف هذه اللحظة مرحلة جديدة متثلت باالنقسام السياسي واجلغرايف، فقد أصبح هناك . احلكومة
. حكومة مقالة يف قطاع غزة برئاسة إمساعيل هنية، وحكومة طوارئ يف الضفة الغربية برئاسة سالم فياض

 ،عادة فتح احلوار مع حركة فتحإلع دعا رئيس املكتب السياسي حلركة محاس خالد مشعل؛ إزاء هذا الوض
 ولكن ، ليس بترتيبه،مينقل عقبة امللف األاليوم وقد حللنا على األ ":دمشق يف  له يف مؤمتر صحفيوقال
 املتمثلة ؛نة القائمة اآل من معاجلة القضيبد ال،منية السليمةمام املعاجلة األأزالة العقبات اليت كانت حتول إب

   .٢٣٠"زمة الفلسطينيةباالنقسام الفلسطيين واأل
ال حوار مع "جاء رد حركة فتح على لسان رئيس كتلتها يف الس التشريعي عزام األمحد بقوله 

 ويسلموا املؤسسات الرمسية للقيادة ، ويلغوا انقالم،االنقالبيني إال بعد أن يعودوا إىل رشدهم
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٤٧   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

كما . ٢٣١"قبل ذلك ال جلوس معهم إطالقاً. ..بعد ذلك ميكن النظر يف مسألة اجللوس معهم.. .الفلسطينية
و لقاء مع أو اتصال أي حوار أجراء إعدم  ب١٩/٦/٢٠٠٧يف   قراراً فتحاللجنة املركزية حلركةاختذت 

 يف مام الس املركزي الفلسطيينأخطاب  وأعلن حممود عباس خالل .٢٣٢ي مستوىأحركة محاس على 
 خالد مشعل اًتهمم، "رهابينيالقتلة واإل"وصف قادا بـو ،رفض احلوار مع حركة محاس ٢٠/٦/٢٠٠٧

وقد نفت محاس ذلك نفياً قاطعاً، وحتدت عباس أن يثبت ذلك، وعرضت  .٢٣٣بالضلوع يف مؤامرة الغتياله
  .مع أي جلنة حتقيق ملعرفة احلقيقةعاون تال

 على الضفة الغربية، فبدأت عمليات انتقامية استهدفت انعكست أجواء االقتتال يف قطاع غزة
 وهو ما ،اعتدت على رموز وكوادر من محاس يف الضفة الغربية، ومؤسسات حركة محاس وقياداا

عناصر حمسوبة على فتح باستهداف أشخاص ال ، كما قامت أشارت إليه مراكز حقوق اإلنسان العديدة
، أحد عناصر  السلعوسأنيس قتلت أا األقصى كتائب لنتأع فقد .دخل هلم مبا حصل يف قطاع غزة

 كما قاموا .٢٣٤ عناصر محاس يف غزةأيدي مسيح املدهون على مقتل على  بعد اختطافه يف نابلس رداًمحاس
 رئيس الس التشريعي عزيز الدويك، وقد ذكرت حركة محاس أن عدد االعتداءات على منـزلبإحراق 

 منها ات؛ اعتداء٥٠٩  حوايلوصل ٢٧/٦/٢٠٠٧ يف الضفة حىت تاريخ قيادا ومؤسستها وناشطيها
 .٢٣٥اعتداء على ممتلكات عامة وخاصةحالة  ٢٣٨ حادثة إطالق نار، و٢٦اختطاف، وعملية  ٢٤٥

وأفادت اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان أنه على إثر صدور املرسوم الرئاسي اخلاص بإعالن حالة 
يات اعتقال حبق مواطنني يف الضفة الغربية، ورصدت اهليئة انتهاكات حبق بعض الطوارئ، بدأت عمل

املواطنني وبتعرضهم للضرب والتعذيب أثناء االعتقال والتحقيق، وأضافت اهليئة أنه يف بعض احلاالت متّ 
لقانون هت اهليئة إىل أن ابلضرب، وخلع غطاء الرأس عمداً، ونالتعرض لزوجات املعتقلني، وأقارم با

األساسي ال جييز يف حالة الطوارئ اعتقال أحد من املواطنني إال مبذكرة من الضابطة القضائية، وهو ما مل 
 من القانون األساسي تنص ١١٢وعلى الرغم من أن املادة . يتوفر يف عمليات االعتقال يف الضفة الغربية

 يوماً، ١٥مة املختصة خالل مدة ال تتجاوز على أنه جيب مراجعة أي توقيف من قبل النائب العام أو احملك
 أو أن يوجه إليهم ،إال أن عدداً كبرياً من املعتقلني ما زالوا يف سجون السلطة دون عرضهم على احملكمة

 حىت ١٤/٦/٢٠٠٧فمنذ بداية محلة االعتقاالت يف . مرور املدة القانونية املسموح امن رغم على الاام، 
 حالة اعتقال، غري مفرج عنهم، يف سجون السلطة الفلسطينية ١٠٢ اهلئية ، رصدت٢٩/٦/٢٠٠٧تاريخ 
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٤٨   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

 إذ شاركت ،ونشري إىل املخالفة الصرحية للقانون األساسي يف حاالت االعتقال السابقة. يف الضفة الغربية
 وبالنسبة ملا حدث يف الضفة فقد مر .٢٣٦كتائب شهداء األقصى باالعتقال إىل جانب قوات حرس الرئاسة

ن التركيز عليه من قبل وسائل اإلعالم، على الرغم من ضخامته واتساعه حىت باملقارنة مع ما حدث يف دو
قدرا على ذلك، من رغم على ال ، على عمليات االعتقالآثرت عدم الرد فقد حركة محاس أما .القطاع

كبري يف الضفة الغربية فوذ  وحصراً لدائرة املشاكل، فحركة محاس تتمتع بن،حرصاً على املصلحة الوطنية
 اليت ، مدى شعبية محاس أظهرت هذه النتائجإذ،  بشكل قوي نتائج االنتخابات  البلدية والتشريعيةعكسته

   . وخصوصاً املدن والبلدات الكبرية،تفوقت فيها على فتح يف الكثري من مناطق الضفة
وادر حركة محاس يف الضفة ئيلية لكرت عملية املالحقة اليت قامت ا السلطات اإلسراوبالطبع فقد أثّ

تزال حىت اآلن ما ، حيث عمدت إىل اعتقال نواب حركة محاس يف الضفة الغربية، و على الوضعالغربية
 اعتقاهلم  متّنليهم آالف العناصر والكوادر الذيئباً ووزيراً من حركة محاس، أضف إ نا٤٠تعتقل أكثر من 

  . سابقاً
، مرسوماً رئاسياً، علّق ١٦/٦/٢٠٠٧ عاد وأصدر يف ، أصدرها عباسقد كان  اليتمإضافة إىل املراسي

 من القانون األساسي الفلسطيين، ومجيعها تتعلق مبسألة تكليف ٦٧ و٦٦ و٦٥من خالله العمل باملواد 
، وبذلك متّ ٢٣٧رئيس الوزراء، واملدة املتاحة له لتشكيل احلكومة، وحصوهلا على الثقة من الس التشريعي

ا أصدر الرئيس عباس مرسوماً كم.  تشكيل احلكومة الفلسطينيةما خيصلس التشريعي فيدور اتعطيل 
. ٢٣٨ عن القانون خارجةً، وما مساها ميليشيات محاس،، عد مبوجبه القوة التنفيذية١٦/٦/٢٠٠٧ يف آخر

 يشارك فيه لّ جملس األمن القومي، الذي يقضي حب٢٢/٦/٢٠٠٧ إصدار مرسوم بتاريخ هذا باإلضافة إىل
 مرسوماً ٢٦/٦/٢٠٠٧أصدر الرئيس يف كما ، ٢٣٩كل من رئيس الوزراء املقال، والنائب حممد دحالن

  .٢٤٠ املسلحةت مبوجبه كافة ما مساها بامليلشياحلّ
أما على الصعيد التنظيمي فقد قام عباس بسلسلة إجراءات متثلت بإنشاء حمكمة تنظيمية للتحقيق يف 

حركة محاس بسرعة، وقد ذكر هاين احلسن أحد قيادات حركة فتح، بأن ظروف سقوط قطاع غزة بيد 
 ٢٥٠نزل عقوبات حبوايل أ"زة؛ وأنه  جراء ما حدث يف غالرئيس عباس قد عاقب كوادر من حركة فتح

 يرفعوا أن رفضوا أم وذنبهم ، بعد األحداث األخرية يف غزة،عسكرياً من كبار القادة العسكريني لفتح
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٤٩   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

 .٢٤١" وهو دحالن، بدالً من أن يعاقب املسؤول الرئيسي عما حصل  ه أشقائهم يف محاس،السالح يف وج
، فما ٢٤٢ قد ام دحالن بتنفيذ خطط دايتون٢٧/٦/٢٠٠٧وكان احلسن يف مقابلة مع فضائية اجلزيرة يف 

 ، من منصبه ككبري مستشاري الرئيس٣/٧/٢٠٠٧ احلسن يف رئيس عباس إال أن قام بإقالة هاينكان من ال
  .٢٤٣عباس

ا غري قانونية، كما قامت محاس من جهتها رفضت حركة محاس قرارات الرئاسة الفلسطينية وعد
بالكشف عن وضع يدها على ما أطلقت عليه باملخزون االستراتيجي، وضم هذا املخزون حسب قول 

 حملمود عباس مع النائب عن محاس مشري املصري آالف الوثائق اليت تكشف تعامل األجهزة األمنية التابعة
وذا الصدد أعربت مصادر إسرائيلية . ٢٤٤إسرائيل، واشتراكها بقتل مقاومني، أو تسليم معلومات عنهم

وذكر القيادي يف . ٢٤٥من الوثائق اليت سقطت بيد حركة محاس" إسرائيل"عن قلق املستوى األمين يف 
 وثائق على العثور متّ"  أنه٢٢/٦/٢٠٠٧حركة محاس الدكتور خليل احلية، يف مؤمتر صحفي عقده يف 

 املقاومون يستخدمها اليت التكتيكات كافة عن عالوة ،إليها املقاومني وصول وسبل ،األنفاق مكان تكشف

 ملقارعة الفصائل متلكها اليت والعتاد والعدة العسكرية التجهيزات عن املعلومات على عالوة الفصائل، كل من

 خالل من كشفها متّ اليت ،األمنية األجهزة ممارسات احلية رضاستع وقد ،٢٤٦"ختزينها وأماكن االحتالل

  :يلي مبا صهاوخلّ ،منيةاأل األجهزة اتمقر يف عليها عثر اليت الوثائق
 . ومطاردم ومتابعتهم ورصدهمحماربة رجال املقاومة -١
  . البحث احلثيث عن مكان اجلندي الصهيوين األسري شليط -٢
 قيادات سياسية وأمنية وفصائل وجتار ورجالمن . نالتننصت على كل الناس خارج القانو -٣

 مل تسلم منهم ومن تنصتهم البعثات الدبلوماسية العربية وغريها مبا فيهاو ،أعمال رجاال ونساء
 . عمار رمحه اهللا كانوا يتنصتون عليهأبوحىت . البعثات املصرية

.  يريدونذوا هلم ماتهم لينفّ مث مساوم وأخالقياً بعد استدراجهم جنسياًإسقاط الناس يف حبائلهم -٤
 . وسياسيني وزراء ومديرينسقطواوقد أ

.  وكان املشرف املباشر على ذلك دحالن ورشيد أبو شباك،التنسيق األمين أو قل اخليانة الوطنية -٥
 .وهذا باعتراف قيادات هذا التيار اخلياين
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٥٠   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

  بتسليم معلومات تضر حيث قاموا،العمل لصاحل املخابرات األمريكية والصهيونية ودول أجنبية -٦
 وقيادات ، وعلماء، والحقوا قيادات سياسية،باألمن القومي العريب واإلقليمي واإلسالمي

 حتت ما ، دول حلساب دول أخرى، بل وعملوا ضدلفصائل وأبلغوا عن معلومات خطريةل
 . ات يف األمن الوقائي واملخابر، وخصوصاًيسمى بالعالقات اخلارجية داخل األجهزة األمنية

 .الوقائي وراء معظم حاالت اخلطف خاصة لألجانب -٧
٨- ريب املخدرات إىل الضفة الغربية بعدما يتمها وضبطها من جتار املخدرات يف ي السيطرة عل

  . ات األجهزة األمنية حيث ضبطت كميات منها يف مقر؛غزة، واستخدام الدوالرات املزورة
 من للخروج شاملة عشرية خطة غزة يف ألقاه ولمط خطاب يف هنية إمساعيل طرح ٢٤/٦/٢٠٠٧ ويف

 املعادي الفتحاوي التيار عم بل فتح، حركةو عباس الرئيس مع تكن مل املشكلة أن على اًشددم ،األزمة

 باألجهزة اًضباط أن إىل وأشار ."اًدفاعي" إجراًء كانت غزة قطاع على بالقوة محاس سيطرة نإ وقال .حلماس

 حبماية خطابه يف تعهد كما .إجراءات أي همضد تتخذ أن دون ،الغتياله حماوالت بتدبري اعترفوا األمنية

  . ٢٤٧غزة يف ومؤسساا فتح أعضاء

 ودول األمريكية اإلدارة من كل سارعت فياض، سالم برئاسة الطوارئ حكومة تشكيل عن اإلعالن ومع

 على أما ،"الطوارئ حكومة" بـ العترافا إىل اإلسرائيلي الكيان إىل إضافة عربية، ودول ،األورويب االحتاد

 ؛اجلديدة الفلسطينية للحكومة سريعة اقتصادية مساعدات اجلهات من العديد متقد فقد االقتصادي، الصعيد
 وأشارت كاملةً، االقتصادية مساعدا تقدمي إعادة قررت املتحدة الواليات أن رايس كوندوليزا أعلنت فقد

 عنها اإلفراج تنوي املتحدة الواليات كانت دوالر، مليون ٨٦ قيمتها مالية مساعدة جدولة ستتم أنه إىل

   .٢٤٨عباس حملمود التابعة األمنية للقوى
 إجراءات مبجموعة األخري قام فياض، حلكومة والعريب الدويل اتمع قبل من الواسع االعتراف هذا ومع

ا  تعداملعتمدة السفر تجوازا تغيري إىل عمد فقد غزة، قطاع يف محاس حكومة على التفافية إجراءات أ 

   .٢٥٠والرسوم الضرائب دفع من غزة قطاع أبناء بإعفاء قام كما ،٢٤٩الفلسطينية للسلطة
 طلبب ٢٩/٦/٢٠٠٧يف فرنسا إىل زيارته خالل عباس حممود الفلسطيين الرئيس قام أخرى جهة ومن

 املقالة هنية حكومة تفرد .٢٥١ورئاسية تشريعية انتخابات بإجراء لنيته وذلك دولية، قوات مالستقدا

 خالل من الفلسطينية القضية تدويل خطر"الـ من أنه محد غازي احلكومة باسم الناطق وعد بالرفض،
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٥١   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

 وال ،بالتعقيد تتميز اليت الفلسطينية الساحة يف القوات هذه مهمة ستكون ماذا" :متسائالًو ،"الدولية القوات

   .٢٥٢"واملقاومة؟ السياسي العمل على تقومو ،واخليارات بالرؤى مليئة تزال
 تفعيل قامت بإعادةويف الوقت الذي رفضت فيه حركة فتح إجراء أي حوار مع حركة محاس، 

عالقاا مع إسرائيل، والتقى الرئيس حممود عباس برئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أوملرت يف قمة دعت 
ىل البدء  خالل القمة إوملرتودعا عباس أ. ٢٥/٦/٢٠٠٧ وحضرها األردن يف شرم الشيخ يف ،إليها مصر

  .٢٥٣مستقلةفلسطينية طار زمين متفق عليه إلقامة دولة إمبفاوضات وفق 
وقد تلت ذلك سلسلة من املواقف واإلجراءات اليت جاءت لتضييق اخلناق على حركة محاس يف غزة، 

وصدرت . الغربية وقطاع غزةوسامهت يف تعميق الشرخ بني الفلسطينيني وتكريس الفصل بني الضفة 
علنت حكومة أة من جهات فلسطينية وإسرائيلية وأمريكية؛ حيث زامنتلك املواقف واإلجراءات بصورة مت

/  أشهر ابتداء من شهر متوز٦ملدة دفع رواتب العاملني يف القطاع العام ستا  أ٢/٧/٢٠٠٧يف  طوارئال
كافة عقودهم، ومشل القرار ينص على إلغاء اً قرارأصدرت  ألف موظف كانت قد ٣١يوليو، باستثناء 

رحب أوملرت  وقد .٢٠٠٥٢٥٤ ديسمرب/ العقود اليت أبرمتها احلكومات السابقة منذ أواخر كانون األول
... خطوات احلكومة اجلديدة"ن إ قال بالتدابري اليت اختذا حكومة الطوارئ الفلسطينية، ويف ذلك اليوم

ورأى أن ".  بيننا وبينهم سيسمح من دون شك بتقدم املسار السياسيتساعد على نشوء مسار للتنسيق
وإحراز تقدم ... موقف احلكومة الفلسطينية اجلديدة يفتح الباب للتعاون بعدما أُغلق بسبب حركة محاس"

يف اللحظة اليت جيدد فيها عالقته مع "، وهدد عباس بقطع االتصاالت معه "باجتاه السبل الدبلوماسية
  .٢٥٥"محاس
كية إن حكومة بوش قد التقطت دعوة حممود عباس بنشر يمصادر أمرفيه قالت يف الوقت الذي و

قوة إلجياد انت قد طُرحت يف األساس سابقة كقوات دولية يف غزة والضفة، لتعيد الترويج خلطة أمريكية 
باس على  رايس عحثت ،حفظ سالم تقوم بدور أمين إلاء املقاومة الفلسطينية املسلحة ضد إسرائيل

مريكية شون ماكورماك املتحدث باسم اخلارجية األإال أن . ٢٥٦مواصلة الترويج خلطة استقدام قوات دولية
ننا سنجد الكثري من أ من لست متأكداً ":وقاليف احتمال إرسال قوات دولية،  ١٠/٧/٢٠٠٧شكك يف 

من  ":ضافأ و،د هذه القواتلوجو" ال تكون متفهمة كثرياًأاجليوش الراغبة باملشاركة وسط بيئة يفترض 
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٥٢   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

منية فلسطينية فاعلة وقادرة ومسؤولة تكون قادرة على العمل أجهزة أفضل تكثيف اجلهود على تدريب األ
  .٢٥٧"يف الضفة الغربية وقطاع غزة

 كرم أبو  باستخدام معرب إسرائيلياً مصرياًقبوهلا عرضاً ٩/٧/٢٠٠٧يف أعلنت حكومة الطوارئ كما 
الذي يعد معرباً  ( من أجل عبور الفلسطينيني العالقني على معرب رفحسرائيلية،إلا لسيطرةل اخلاضع سامل

 ورأت أنه  حركة محاسوهو األمر الذي رفضته. ةمنذ سيطرة محاس على قطاع غز، )فلسطينياً مصرياً
 وأثار كالم".  وليس التخفيف من معاناة الفلسطينيني،يهدف إىل تقييد حركة قيادات وكوادر احلركة"

يف ذلك اليوم تساؤالت قد تعزز اامات محاس؛ حيث رياض املالكي . ديف حكومة الطوارئعالم وزير اإل
يران إجاؤوا من  "حيملون معتقدات سياسية متشددة " شخصا٧٩ًن بني العالقني على معرب رفح قال إ
ي تدريبات ىل تلك الدول لتلقإغادروا غزة قد  كانوا مإ مصادر حكومية تلاقو.  وقطراوسوري
أن عباس وبعض املقربني منه طلبوا من  ١٨/٧/٢٠٠٧يف  صحيفة هآرتس ذكرت وقد .٢٥٨عسكرية

، وهو ما نفاه غزة حركة محاس على سيطرة يف أعقاب ،احلكومة اإلسرائيلية ومن مصر عدم فتح معرب رفح
  .٢٥٩املتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة

ت اليت قامت ا حكومة الوحدة املقالة برئاسة هنية يف املقابل شهدت غزة جمموعة من اإلجراءا
وحركة محاس؛ حيث متكنت محاس من حترير الصحايف الربيطاين املختطف آالن جونستون يف 

 الوضع األمين يف قطاع غزة، على محاس الشعور بسيطرةسهم يف تعزيز أإجراء وهو . ٤/٧/٢٠٠٧٢٦٠
فتح ناهض حركة  القيادي يفسبق ولفلسطيين األوزير العدل االذي شهد حالة من االستقرار وصفها 

وأضاف الريس أن حركة محاس قد ". منذ زمن احلكومة املصرية ]القطاع[ يشهدها مل"حالة بأا الريس 
 حكومة أعلنتو. ٢٦١ من خالل سيطرا على غزةاستبقت ضربة كانت ستوجه هلا من األجهزة األمنية

،  وإتاحة الفرصة للعاملني فيه لاللتحاق جبهاز الشرطة،الوقائي جهاز األمن  عن حل١٦/٧/٢٠٠٧ِّيف  هنية
تكون مهمته األساسية مجع املعلومات األمنية ورصدها بديل عنه، نشاء جهاز أمين جديد إشرعت يف و

 إال أن تلك اإلجراءات رافقها اام حلماس والقوة التنفيذية بارتكاب اعتداءات حبق نشطاء .٢٦٢وتوثيقها
إجرام "  مبمارسة١٣/٧/٢٠٠٧ يف  أمحد حلس عضو الس الثوري يف حركة فتح محاسفتح؛ حيث ام

د قو.  يف القطاعم محلة اعتقاالت ومدامهات واسعة لبيومن خالل ،يف غزة  ضد نشطاء حركته"سياسي
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٥٣   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

كما .٢٦٣ضدهمن عملية االعتقال جاءت على خلفية شكوى مقدمة أب املتحدث باسم القوة التنفيذية رد 
، ١٦/٧/٢٠٠٧ و١٢/٧ اثنان من احملتجزين لدى القوة التنفيذية بتهمة التعاون مع االحتالل يف تويف

أثناء يف وقالت القوة أن األول انتحر قبل استكمال التحقيق معه، فيما قالت كتائب القسام أن الثاين تويف 
تنفيذية بفتح حتقيق يف ة القوة الوقد طالبت جهات عد. ٢٦٤حماولته فك السالسل اليت كان مقيداً ا

كما أصيب النائب  .٢٦٥احلادثني، كما انتقد عدد من اهليئات احلقوقية تعامل القوة التنفيذية مع املعتقلني
عني مكتبه يف رفح قنإثر اقتحام مسلحني مجبروح،  ٢٣/٧/٢٠٠٧عن كتلة فتح الربملانية أشرف مجعة يف 
 حركة محاس املسؤولية عنو التنفيذية  القوةَ فتحتلمحوقد . واالعتداء عليه بالضرب وإطالق النار

إسالم وضح أ و أية صلة هلا باحلادث وتعهدت مبالحقة املسؤولني، التنفيذية يف حني نفت القوةاالعتداء؛
 واعتدوا ، هم من رجال الشرطة الذين مل يتلقوا رواتبهمعتداءن الذين نفذوا االالناطق باسم القوة أشهوان 

ن استأنفت حكوم سالم فياض أ رام اهللا لوقف رواتبهم بعد ىلإمساءهم أرسل أنه أ حبجة  ى النائب مجعةعل
  االعتداء وعده تعدياً على الس رئيس الس التشريعي باإلنابةأدان أمحد حبروقد  .دفع رواتب املوظفني

 بأن حركته ١٦/٧/٢٠٠٧ يف الدوحة يف ختام ملتقى القرضاوير أن خالد مشعل قد أقر ويذك. ٢٦٦نفسه
 استعداد احلركة لالعتذار اًبديما فرعية وال متثل سياسة، أ بارتكبت أخطاء يف قطاع غزة، إال أنه وصفها

  .٢٦٧عنها
 من قبل األجهزة األمنية وعناصر من حركة فتح ضد حركة محاس يف مارساتويف املقابل استمرت امل

 ،٢٦٨ من محاس شخصا١٢٠ًعن ملا يزيد  الضفة  األجهزة األمنية يفاعتقال الضفة الغربية؛ حيث تواصل
عن يف نابلس  كما أفرج ،٢٦٩ يوما٢٠ً بعد اعتقال دام ١٩/٧/٢٠٠٧ منهم يف نابلس يف ٥أفرج عن 

 ناشطاً من ٢٢إال أن أجهزة األمن اعتقلت يف اليوم التايل . ٢١/٧/٢٠٠٧القيادي يف محاس أمحد دولة يف 
عتقال إىل أن حمصلة االنتهاكات حبقها يف الضفة بلغت عقب االركة د أشارت احلوقمحاس يف جنني، 

  .٢٧٠ عملية اختطاف٤١٣ ابينهمن  اعتداء، ٧٣٧
كما تابعت محاس كشف الوثائق اليت حصلت عليها عقب سيطرا على مقرات األجهزة األمنية يف 

سطينية تثبت تورط أجهزة أمنية فل"وثيقة قال إا  عن ١٦/٧/٢٠٠٧غزة، حيث كشف حممود الزهار يف 
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٥٤   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

 براهيم املقادمةإالشهيد والشهيد عبد العزيز الرنتيسي من بينهم  ،"يف عمليات جتسس على قادة من محاس
  .٢٧١اللذان اغتالتهما إسرائيل

 ٥/٧/٢٠٠٧فأصدر يف  ويف تلك األثناء اختذ الرئيس عباس عدة مواقف تصعيدية جتاه حركة محاس،
على إجراء املرسوم ، ونص ٢٠٠٧د يف دورته الثانية لسنة بشأن دعوة الس التشريعي لالنعقامرسوماً 

مجلس باالقتراع السري قبل إجراء أية مناقشة ألي موضوع على جدول جديدة للانتخابات هيئة مكتب 
نه ال يوجد نص يف القانون األساسي خيول الرئيس عقد دورة ، ورفضت محاس هذا األمر وقالت إاألعمال

شارة إىل أن الس مل يتمكن من عقد أية جلسة منذ ذلك احلني لعدم وجتدر اإل. ٢٧٢جديدة للتشريعي
اكتمال النصاب يف أي منها؛ نظراً لغياب إحدى الكتلتني الرئيستني يف كل من اجللسات اليت كان يدعى 

 اإلذاعة اإلسرائيليةويشار إىل أن . إليها، إضافة إىل وجود حنو ثلث نواب الس يف السجون اإلسرائيلية
أن اإلفراج عن نواب حركة محاس يعين أن احلركة ستؤمن من وملرت أ حذروا عباسأن مقربني من قالت 

ىل إصدار املراسيم اهلادفة إبو مازن على أقلص من قدرة يا  مم،النصاب القانوين لعقد جلسات التشريعي
  .٢٧٣املس حبركة محاس

ان العريب االنتقايل حممد جاسم محلها رئيس الربملكما وضع عباس مخسة شروط للحوار مع محاس، 
  : ٢٧٤؛ وهيالصقر، إىل خالد مشعل يف دمشق

  ".االنقالب"التراجع عن إجراءات محاس يف غزة وإزالة كل آثار ما مساه  -١
  .االعتراف بشرعية السلطة الوطنية -٢
  .االعتراف بشرعية حكومة سالم فياض واعتبارها حكومة تصريف أعمال -٣
  .اتمع الدويل عن تصرفها يف غزةاعتذار محاس للشعب الفلسطيين و -٤
  .املوافقة على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة -٥

أضاف عباس شرطاً سادساً إىل الشروط السابقة خالل اجتماع الس املركزي ملنظمة التحرير وقد 
 مبنظمة التحرير الفلسطينية ممثالً شرعياً وحيداًوالقبول عتراف ال، وهو ا١٨/٧/٢٠٠٧الفلسطينية يف 

  .٢٧٥"كما هي"للشعب الفلسطيين 
 يف حديثقال الرئيس عباس  يف روما، ١٠/٧/٢٠٠٧ يف يطايل اجتماعه مع رئيس الوزراء اإلوقبل
اس حتمي تنظيم القاعدة وتتيح له احلصول على موطئ قدم يف إن محيطايل احلكومي  اإل(Rai) لتلفزيون
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٥٥   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

 يف  يصبري الناطق باسم احلركة أنه سامي أبو زهرأىووهو اام نفته حركة محاس بشدة، . ٢٧٦غزة
  . ٢٧٧ دف يئة األجواء الستقدام قوات دولية إىل قطاع غزة،خانة االستقواء باخلارج ضد محاس

الساحة الفلسطينية "وقد علّق إيهود أوملرت على اخلطوات اليت قام ا عباس ملواجهة محاس بالقول إن 
 وقام ، يتصدى حلركة محاس حبزمأسلطة حممود عباس بدن رئيس الأذ إ ؛ ملموساً حتوالًتشهد حالياً

، كما اختذت حكومة أوملرت عدة خطوات لدعم عباس، من بينها ٢٧٨"خبطوات مل يقم ا يف السابق
من اجلبهتني الدميقراطية % ١٥من حركة فتح و% ٨٥ ( أسرياً غالبيتهم من حركة فتح٢٥٥اإلفراج عن 
 من نشطاء ٢٠٠ مالحقة أكثر من توقفأو. ٢٠/٧/٢٠٠٧٢٧٩ يف ، حيث مت اإلفراج عنهم)والشعبية

مين وإلقاء أسلحتهم أكتائب شهداء األقصى املطلوبني يف الضفة، بشرط توقفهم عن ممارسة أي نشاط 
وقد أعلن زكريا الزبيدي قائد كتائب شهداء األقصى . ٢٨٠وانضمامهم ألجهزة األمن لفترة زمنية حمددة

  .٢٨١كتائب وقعوا على تعهد بوقف اهلجمات ضد إسرائيلاللي مقات، أن ١٤/٧/٢٠٠٧يف الضفة، يف 
استقالة  اليت أعلنها، بقبول استبق موعد انتهاء حالة الطوارئ كان عباس قد ١٣/٧/٢٠٠٧ويف 

تكليف إعادة ب ر مرسوماصدإ و،عمالأ كحكومة تسيري ها عملةواصلم اطلب منهال و،حكومة الطوارئ
 رئيس جلنة صياغة الدستور الفلسطيين، أمحد اخلالدي،  عدوقد. ٢٨٢فياض تشكيل حكومة عادية جديدة

وكان اخلالدي  .٢٨٣ للدستوراًغري قانوين وخمالفإجراًء ىل حكومة تصريف أعمال إحتويل حكومة الطوارئ 
 انتقدوا يف  قدوثالثة من املستشارين واملشرفني على كتابة القانون األساسي للسلطة الفلسطينية

على  السابقة بتشكيل حكومة طوارئ وتعطيل مواد يف القانون األساسي  إجراءات عباس٨/٧/٢٠٠٧
ساسي ينص على بقاء حكومة الوحدة املقالة بقيادة هنية  القانون األا غري قانونية، مؤكدين أنأساس أ

  .٢٨٤مور حلني حصول عباس على موافقة برملانية على احلكومة اجلديدةلتصريف األ
عقب  عريقات كشف صائبو. ة ثانية بإيهود أوملرت يف القدس اجتمع عباس مر١٧/٧/٢٠٠٧ويف 
ىل ما كانت عليه قبل إوضاع عادة األإسرائيلية تبحث يف إ - عن وجود جلنة خاصة فلسطينية اللقاء

الرزاق اليحىي بدأت  ن اللجنة اليت يرأسها من اجلانب الفلسطيين وزير الداخلية اللواء عبدإوقال ، االنتفاضة
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٥٦   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

يف  اجلانبني بني على عقد لقاءات أسبوعية كما مت االتفاق خالل اللقاء. "املطلوبني"النتفاضة مبلف نشطاء ا
  .٢٨٥األمينلتنسيق إطار ا

  دعا الرئيس األمريكي جورج بوش إىل عقد اجتماع دويل إلحياء عملية السالم بني نفسهويف اليوم
بالعمل على ووعد بوش ".  املنطقةبعض جريام يف"، مبشاركة ٢٠٠٧ الفلسطينيني وإسرائيل يف خريف

 مليون دوالر ١٩٠ أن حكومته ستقدم حنو  موضحاً،كية والدولية حلكومة فياضيرزيادة املساعدات األم
إلصالح األجهزة " مليون دوالر مساعدات مباشرة ٨٠هذه السنة مساعدات أمنية وانسانية، من بينها 

 ١٩/٧/٢٠٠٧يف ة الدولية يف ختام اجتماعها يف لشبونة  اللجنة الرباعي وقد دعمت.٢٨٦الفلسطينية" األمنية
شريك "وصفت وزيرة اخلارجية األمريكية رايس الرئيس حممود عباس بأنه عقب االجتماع  و.اقتراح بوش

  .٢٨٧ للمجتمع الدويل"ممتاز
يف ألقاها  كلمة  وخالل    اجتمع الس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية يف رام اهللا،         ١٨/٧/٢٠٠٧ ويف
 انتخابات رئاسـية    إلجراءىل اصدار املراسيم الضرورية     إالس   دعا عباس    ديدة للمجلس اجلدورة  الح  اافتت

  كما شن عباس هجوماً الذعاً على حركة محاس، وقـال إن           .ساس القائمة النسبية  أوتشريعية مبكرة على    
، وإـا   "لتحقيق أغراضها احلقرية  ال تم إال بنفسها وبأنصارها وحمازبيها، وتأخذ الشعب رهينة          "ا  قياد

 مطمئن  هأن وأضاف   ".اخترعت ما ال خيطر على بال الشيطان من أكاذيب وأراجيف لتربير فعلتها يف غزة             "
انقالبيـة  "قطاع بأنه عملية    ال على   احلركةووصف استمرار سيطرة    ،  "ليسوا من اإلسالم يف شيء    "إىل أم   

اقبة الشعب الفلسطيين، ولكن جيب معاقبة محاس، خاصـة أن          ال نريد مع   ":ومضى قائالً ". سخيفة وحقرية 
مسؤوليها حياولون كل يوم تربير جرميتهم اليت اقترفوها باسم الدين، من أجل أن يصلوا إىل أهدافهم الدنيئة                 

 :فقـال حممالً محاس املسؤولية عن هذا األمر؛        عباس يف كلمته إلغاء اتفاق القاهرة،        علنكما أ . "واملنحطة
، وأضـاف أن    "ول قائل هناك اتفاق القاهرة، وأقول لقد قضوا بفعلتهم هذه على اتفاق القـاهرة             قد يق "

 األخـري ن  إ قالو ورد حممود الزهار يف اليوم التايل على خطاب عباس،           .٢٨٨"أى اتفاق القاهرة   "مشعل  
 ".أوملرتاران بالكامل للمشروع األمريكي ورؤية جورج بوش واإلمالءات الصهيونية من           "كشف عن   

إن الشعب الفلسطيين لن يقبل بأن جترى انتخابات مبكرة هدفها           ":وهدد بإفشال االنتخابات املبكرة قائالً    
  .٢٨٩"االلتفاف على الشرعية الفلسطينية
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٥٧   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

قرر و  مبكرة،جراء انتخاباتعلى تفويض من الس املركزي إل ١٩/٧/٢٠٠٧عباس يف حصل وقد 
جراء انتخابات جديدة لعضوية الس يف عداد إلس الوطين، واإلعقد دورة جديدة للمجلأيضاً الس 

  .٢٩٠رحب الس بدعوة الرئيس بوش لعقد مؤمتر للسالم يف املنطقةكما . الوطن والشتات
يف ظل االصطفاف الدويل إىل جانب الرئيس حممود عباس وحكومة تسيري األعمال برئاسة سالم 

 املزيد من التأزم والتعقيد، وتعميق االنقسام السياسي واجلغرايف الوضع الفلسطيين يسري حنوفياض، يبدو أن 
ترفضه ال تزال  ويف الوقت الذي تدعو فيه محاس للحوار، فإن الرئاسة الفلسطينية وفتح .بني الفلسطينيني

لطرفان قدراً  دون أن يبدي ا، تظهر يف األفق بوادر النفراج األزمةمن املستبعد أنو. قبل تنفيذ شروطها
  . وتغليب املصاحل العليا للشعب الفلسطيين،تم العودة إىل احلواررب من املرونة، وتأك
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  :اخلامتة
 مدى حساسية امللف األمين ،٢٠٠٦، منذ مطلع أظهرت األحداث اليت شهدا األراضي الفلسطينية

العمل التأثري على   إىل،الوضع الفلسطيين الداخليالتأثري على  أبعاد تتعدى ملا له من ؛الفلسطيين وخطورته
 من منطلق ذا امللفه  التعامل معوهو ما يؤكد ضرورة.  والقضية الفلسطينية بكاملها،الوطين الفلسطيين

 طرف فلسطيين األجنيب ضدب االستقواء باإلسرائيلي أو فلسطيينمما يعين أنه ال جيوز ألي طرف  ؛وطين
 إىل أجهزة وطنية تعمل  اليت تتوىل هذا امللف، األمنية األجهزةحتويل ر ضرورةكما يطرح هذا األم. آخر

ي فصيل ألحلركة فتح أو وليس  ، لكل الشعب الفلسطيينتكونإعادة بنائها لأن تتم و للمصلحة الوطنية،
  . هذه األجهزةالفساد والعمالة داخلو االختراقحماوالت  حماربةكما جتب آخر، 
فصيالً آخر؛ وبالتايل فإنه ال بد من العودة أن يلغي فصيل فلسطيين لأنه ال ميكن  أظهرت األحداث وقد

وصول لواتجاوز األزمة احلالية ل على الساحة الفلسطينية، واألطرافإىل احلوار حللّ أية خالفات عالقة بني 
صول إىل تلك يستدعي الو و.ملواصلة العمل من أجل القضية الوطنيةو ،إىل صيغة جتمع الكلّ الفلسطيين

 لتشمل كل فصائل ؛على أسس وطنيةمؤسساا إعادة بناء  ومنظمة التحرير الفلسطينية تفعيل  الصيغة
 وكافة الشرعيات ممثلة يف الرئاسة والس ،احترام املؤسسات التشريعية كما يقتضي ذلك. العمل الوطين

 ،وإلغاء كافة اإلجراءات واملراسيم التشريعي واحلكومة، وتشكيل حكومة جديدة موحدة للضفة والقطاع،
 رفض كافة املسلكيات اخلاطئة يف الضفة مع التشديد على.  حلّها من بدالًسهمت يف تعقيد األزمةأاليت 

 وحماسبة  ورفع الغطاء عن الذين يضرون بالعمل الوطين ويشوهونه،اً كان مصدرها،الغربية وقطاع غزة، أي
زين أياً كان فصيلهمرمني واملخطئني واملتجاومجيع ا.  



٥٩   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

  
  
  

   ملحق الوثائق

  

  

  

  

  

  )٢٠٠٧مايو /حتى أيار ( في قطاع غزةهوحوادث إحصاءات حاالت الفلتان األمني. ١
  

  )١٣/٧/٢٠٠٣(وثيقة تتحدث عن تورط دحالن في مقتل عرفات . ٢

  

  ات   لنبيل عمرو بخصوص االنتخابUSAIDرسالة من منظمة . ٣

  

  مرسوم رئاسي يعين دحالن مستشاراً لألمن القومي ويعطيه الصالحيات األمنية . ٤

  

٥ .األمنية في األراضي الفلسطينية الحرفي لخطة الجنرال دايتونالنص   

  

٦ .١٦/٤/٢٠٠٧( استقالة وزير الداخلية هاني القواسمي نص(  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٦٠   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

  )٢٠٠٧مايو /حتى أيار ( في قطاع غزةهوحوادث إحصاءات حاالت الفلتان األمني. ١
  

 عدد القتلى عدد الجرحى
  ٢٠٠٧للعام 

 األطفال القتلى األطفال الجرحى
 57 235  مايو
 2 22 21 141 أبريل
 3 21 30 204 مارس
 4 52 32 408 فبراير
 6 75 24 325 يناير

  
  ٢٠٠٦حصيلة ضحايا الفلتان األمني حتى نهاية عام 

 عدد المختطفين عدد القتلى الجرحىعدد 
 الحاالت السنة

 فلسطينيين أجانب األطفال القتلى األطفال الجرحى
2002 3 2 0 2 0 0 0 
2003 39 111 9 18 3 0 0 
2004 121 178 6 57 6 6 10 
2005 394 895 151 101 23 16 23 
2006 869 1239 170 260 27 19 104 

  ٢٠٠٦خلي للعام نفالت األمني والعنف الداتفاصيل حاالت اال

 عدد الحاالت نوع الحادث
 152 شجار عائلي

 59 خالفات بين فصائل
 14 صراع بين أجهزة السلطة

 22 اشتباك بين أجهزة أمنية وفصائل
 26 اشتباك بين أجهزة أمنية وعائالت

 16 اشتباك بين عائالت وفصائل
 14 إطالق نار في المناسبات
 6 إطالق نار في المسيرات

 82 بالسالحعبث 
 1 تصفية عمالء

 97 خطف واحتجاز
 66 قتل

 74 اعتداء على موظفين أو شخصيات عامة أو أجانب
 42 إغالق طرق

 121 اعتداء على مؤسسة
 57 انفجار داخلي

 53 أخرى

  مركز الميزان لحقوق اإلنسان: المصدر



٦١   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

  )١٣/٧/٢٠٠٣(وثيقة تتحدث عن تورط دحالن في مقتل عرفات . ٢
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٦٢   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

   لنبيل عمرو بخصوص االنتخابات  USAIDرسالة من منظمة . ٣
  

  
  
  
  
  
  
  



٦٣   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

  من القومي ويعطيه الصالحيات األمنية  لألمرسوم رئاسي يعين دحالن مستشاراً. ٤
  

  
  
  
  
  
  
  
  



٦٤   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

  

٥ .األمنية في األراضي الفلسطينيةالجنرال دايتون الحرفي لخطة النص   

  
  .  تنتهي الموافقة على بروتوكول الجمارك لمعبر كرم أبو سالم١/٥/٢٠٠٧ -١

 على شكل رسالة من المنـسق       ،نهاء وإقرار متطلبات البضائع المثيرة للقلق     إ ١٥/٥/٢٠٠٧ -٢

  . األمني األمريكي إلى الجانبين يطلب فيها موافقتهما

سرائيل لبعثة المراقبة األوروبية حرية الوصول بشكل منـتظم إلـى           إ تؤمن   ١٥/٥/٢٠٠٧ -٣

  .  لغرض العمليات والتدريب بما ال يقل عن خمسة أيام في األسبوع؛معبر رفح

ولية في معبـر    أ وعمليات تصدير تجاري     ، تأسيس عمليات طبيعية للمسافرين    ١/٦/٢٠٠٧ -٤

ضمان فـتح  . فقة حكومة مصر وعمليات استيراد تجاري في معبر كرم أبو سالم بموا      ،رفح

 لساعات عمل منتظمة ومعلن      وفقاً ،المعابر للعمليات بما ال يقل عن خمسة أيام في األسبوع         

  . عنها

١/٦/٢٠٠٧ -٥  يات في معبر رفح، بإمكـان أي        تأخير شحن المعدات الالزمة للعمل      عندما يتم

برعايـة مكتـب     المـشكلة     حلّ سوف يتم .  لتنسيق الحل  رتباط فوراً عالم مكتب اال  إطرف  

  .  ساعة من اإلعالم٤٨رتباط، وبمساعدة المنسق األمني األمريكي خالل اال

 لنـشر   ؛نترنت لمعبري رفح وكـرم أبـو سـالم        إ توافقان على تأسيس موقع      ١/٦/٢٠٠٧ -٦

المعلومات المحدثة بصورة متواصلة حول ساعات العمل، وأنظمـة الزبـائن والقـوانين             

  . واإلجراءات والمعلومات العامة

إلى أو عبـر الـضفة      / لفحص كافة البضائع المشحونة من      واحداً  تتبنى مكاناً  ١٥/٦/٢٠٠٧ -٧

  . الغربية وغزة

 وفقا لبرنامج تحديد ساعات العمل المتفـق        ، تشغيل المعبر للعمليات المنتظمة    ١/٥/٢٠٠٧ -٨

  . عليه بين الطرفين

ـ             ١٥/٥/٢٠٠٧ -٩ ة  تأمين تنسيق طبيعي ومستمر بين الجـيش اإلسـرائيلي وحـرس الرئاس

جراءات السماح ألفراد   إر وتطبيق    لتطوير وتوثيق ونش   ؛واألجهزة األمنية الداخلية األخرى   

  . األمن الفلسطيني المسلحين بدخول كافة األماكن في الجانب الفلسطيني من المعبر

 تسهيل المرور بشكل يومي لألفراد العاملين في مشروعي المنطـار ودعـم             ١٥/٥/٢٠٠٧ -١٠

 للوصول إلى الجهـة الفلـسطينية       ؛المنسق األمني األمريكي   حسب تعريف    ،حرس الرئاسة 

  . والعودة إلى الجهة اإلسرائيلية من خالل المعبر

 واتخـاذ   ، بالتناسب مع الطلب، تعيين مسارب خاصة للمنتجـات الطازجـة          ١٥/٥/٢٠٠٧ -١١

جراءات عاجلة للسماح بمرور سريع لهذه المنتجات الموسمية إلى اسـرائيل واألسـواق             إ

  . العالمية



٦٥   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

تعليـق أو اكتظـاظ عمليـات       أو   تطوير خطة بديلة ومنسقة في حال تعطيل،         ١/٦/٢٠٠٧ -١٢

المنطار، وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية المعرضة للتلف، وتغيير وجهـة           /كارني

  . الصادرات من غزة إلى المعابر األخرى على نحو سريع

 النزاعات، وكـذلك تطـوير       آلية ثنائية لحلّ   وإنشاءدارة مشترك،   إ تبني نظام    ١/٦/٢٠٠٧ -١٣

 وتوثيق وتطبيق أنظمة وإجراءات الشؤون اللوجستية والتنسيق والتحميل والتغليـف وفقـاً           

  . للمعايير

 شـاحنة فـي     ١٥٠ يلبي الطلب وهو حمولة      ، تحقيق مستوى تصدير من غزة     ١/٦/٢٠٠٧ -١٤

ائع  والتصدير في الوقت المالئـم بالبـض       . وضمان عودة الحاويات الفارغة من غزة      ،اليوم

  . الزراعية خالل ما تبقى من موسم الحصاد

لكتروني من خالل اإلنترنت لما قبل التسجيل ولترتيـب الـدور           إ نظام    تطوير ١/٦/٢٠٠٧ -١٥

يستخدمه المـصدرون   و ،يتسم بالشفافية والمحاسبة  و ؛للواردات إلى غزة والصادرات منها    

ارة المخـاطر للجانـب     دإبصورة مباشرة ويتم دمجه في نظام       الفلسطينيون واإلسرائيليون   

يجب تنسيق وتصميم هذا النظام مع القطـاع الخـاص الفلـسطيني            . الفلسطيني في المعبر  

  . واإلسرائيلي

  :  تخفيف القيود على الحركة والعبور في وادي األردن عن طريق١٥/٥/٢٠٠٧ -١٦

  . زالة متطلبات التصاريح للعبورإ -١

  . هويةزالة شروط وجود عنوان في وادي األردن على بطاقة الإ -٢

زالـة  إ بما في ذلك     ،٩٠زالة القيود على استخدام المركبات الفلسطينية لطريق رقم         إ -٣

  . نقطتي التفتيش في الحمرة والعوجة

 ٢و١ بيت لحم  DUSLERزالة القيود والسماح بالحركة والعبور في منطقتي        إ ١/٦/٢٠٠٧ -١٧

  .١ومنطقة طوباس ٤و٣و٢و١و ومناطق نابلس ٨و٧و٦و٥و٤و٣و١ومناطق الخليل 

 في بيت ايبا وحوارة وعورتـا        وتحديداً ،زالة نقاط التفتيش المجاورة لنابلس    إ ١٥/٦/٢٠٠٧ -١٨

  . وشيفي شومرون وبيت فوريك

 تطوير مقترحات لتبسيط أنظمة التصاريح الباقية للسفر الداخلي، والعقبـات           ١٥/٦/٢٠٠٧ -١٩

سهيل الحركة  المتبقية أمام الحركة في الضفة الغربية، وخطط أخرى للحكومة اإلسرائيلية لت          

  . والعبور

 لكي تسمح بالمرور من غزة إلى الـضفة         ؛ للحاالت اإلنسانية  اتمديد اإلجراءات المعمول به    -٢٠

  . الغربية

 توسيعه على مدى عدة      والذي سيتم  ،الشروع في مشروع تجريبي للقافالت اإلنسانية الطبية       -٢١

ساس تلبية  أ وعلى   ،مسابيع بحيث يقوم بتلبية الطلب على خدمة القوافل بشكل كامل ومنتظ          أ

  . الطلب في وقت مالئم

 بين بيرز وترقوميا للمـسافرين      ،يام في األسبوع  أوافل الحافالت خمسة    الشروع في خدمة ق    -٢٢

  ). حاملي هويات غزة والضفة الغربية(الفلسطينيين 



٦٦   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

 وتأسـيس نظـام     ،تطوير خطة لتوسيع نظام قوافل الحافالت وسط وشمال الضفة الغربية          -٢٣

  . بين غزة والضفةقوافل للشاحنات 

 حكومة السلطة الفلسطينية على قبول مبادئ الرباعية        سوف تواصل الرئاسة الفلسطينية حثّ     -٢٤

وفي هذا السياق اإلفراج عن العريف شاليط ومراسل بي بي سي ألن . بما فيها شجب العنف

  . جونستون

ة والذخائر   لتوفير ما هو مطلوب من األسلح      ؛قرار ودعم طلبات المنسق األمني األمريكي     إ -٢٥

  .  التي تتبع رئيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة،والمعدات لقوات األمن

 ،تعيد قوات األمن الفلسطينية والجيش اإلسرائيلي تأسيس مراكز ارتباط في الضفة الغربية            -٢٦

  . تصال والتنسيق الثنائي المنتظمكز حدودية لغزة لتطبيق وتعزيز االوتأسيس مرا

يقوم مستشار األمن القومي للسلطة الفلـسطينية بتطـوير خطـة لمواجهـة              ٢١/٦/٢٠٠٧ -٢٧

ينشر رئيس السلطة الفلسطينية هـذه      .  بدعم من رئيس السلطة الفلسطينية     ،صواريخ القسام 

  . ٢٠٠٧ يونيو / حزيران٢١القوات بحلول 

 وقـوات   ، تشكل قوات األمن الفلسطينية والجيش اإلسرائيلي في كرم أبو سالم          ١/٦/٢٠٠٧ -٢٨

 وقوات حرس الحدود المصرية في رفح خاليا تنسيق مشتركة للبدء فـي             ،ألمن الفلسطينية ا

  . التنسيق األمني على الحدود بين غزة ومصر

١٥/٦/٢٠٠٧ -٢٩ مستشار األمن القومي ورئيس السلطة الفلسطينية تدريب وتجهيز ونشر           يقر 

  . ٢٠٠٧قوات األمن التابعة للرئيس الفلسطيني قبل انتهاء العام الحالي 

عقد اجتماع أمني رباعي لمواصلة بحث وتطوير خطط شـاملة لتحـسين أمـن الحـدود،                 -٣٠

  . كرم أبو سالم/ومكافحة التهريب وعمليات حفر األنفاق بمحاذاة حدود رفح

 ،تكمل قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية التنسيق مع الجيش اإلسـرائيلي والمـصريين           -٣١

  . منطقة الواقعة بين معبري رفح وكرم أبو سالموتنشر عناصرها وتفرض األمن في ال

٣٢- وتقـوم   ، نشر قوات األمن الفلسطينية بين معبر رفح وساحل البحر األبيض المتوسـط            يتم 

  . بعمليات لمكافحة التهريب وتشرع في تدمير شبكات األنفاق

جراء التدريبات فـي غـزة      إنية وحرس رئاسة آمنة وقادرة على       تأسيس قوات أمن فلسطي    -٣٣

  .ستعداد لدى وحداتهان االوتحسي

  

  
 

    ١٠/٥/٢٠٠٧الشرق القطرية : المصدر

  

  

  

  



٦٧   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

٦ .١٦/٤/٢٠٠٧( استقالة وزير الداخلية هاني القواسمي نص(  
  

  السلطة الوطنية الفلسطينية

        وزارة الداخلية

         مكتب الوزير

  

  
  م١٧/٠٤/٢٠٠٧: التاريخ

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  

  ألكرمدولة رئيس الوزراء ا

  سماعيل هنية حفظه اهللاإ/ األخ الفاضل

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

  استقالتي من حكومتكم الموقرة/ الموضوع

  

 وأنا في عمل متواصل دؤوب من أجل        ،تعلمون سيادتكم أنه ومنذ تسلمي لمهامي وزيراً للداخلية       

لي ينهض بهذه المؤسسة، وبمـا       لوضع تصور عم   ؛التعرف على الوزارة بأجهزتها المدنية واألمنية     

 ومن ثم الفصائل    ،يتالءم مع متطلبات المرحلة، فبدأت باجتماعات متواصلة مع قادة األجهزة األمنية          

 وكافة األجنحة العسكرية، وأيضاً كان لنا لقاءات مـع رجـال اإلصـالح              ، وأذرع المقاومة  ،الخمسة

ؤهم حول الخروج مـن هـذه األزمـة         والعشائر لنسمع منهم تصورهم حول المرحلة القادمة، وآرا       

وكان لنا لقاءات خالل هذه الفترة  الماضية مع كافة أذرع المقاومة            . الطاحنة التي نعاني منها جميعاً    

لنوفر هدوءاً في شمال غزة وشرقها، لنمكن الطواقم الفنية من إتمام عملها في ضخ الميـاه العادمـة                  

  وبالفعل نجحنـا فـي ذلـك والحمـد هللا         . ة اإلسالمية  الناقل إلى شرق المقبر     الخطّ شمال غزة، ومد .

          وضـباط    جميع ضباط  وواصلت اللقاءات واالجتماعات مع قادة وضباط الدفاع المدني في لقاء ضم 

          جميع العاملين في الجهاز، واجتمعت      صف الجهاز، وكذلك مع األخوة في األمن الوقائي في لقاء ضم 

ء اإلدارات وكبار الضباط، لشعوري بأهمية هـذه اللقـاءات          مراراً مع قيادات الشرطة بما فيها مدرا      

ة ومن ثم كان لي زيارات ميدانية إلى كافة مقارات وزار         . وفائدة هذا التواصل سيما في هذه المرحلة      

طالع عن كثب على عمل وأداء العاملين في هذه اإلدارات، إضافة إلى            ، لال "الجانب المدني "الداخلية،  

  .ون المدنية التي تتبع لي واجتمعت مع كافة العاملين فيهازيارتي إلى وزارة الشؤ



٦٨   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

ي الذي أصبح مكتبي الثاني، وشقة أخي أبـو         منـزلناهيك عن ما أقوم به في مكتبي بالوزارة و        

جعفر التي منحني إياها تبرعاً منه لتصبح مكتباً ثالثاً، أعمل بهم جميعاً ليل نهار، عـّل وعـسى أن                   

  .يوم القيامة ليس إاليكون ذلك في صحائف أعمالنا 

مذكراً سيادتكم أنني قمت بزيارة عاجلة إلى القاهرة، والتقيت مع كبار المسؤولين األمنيين فـي               

كمـا  . مصر للتدارس معهم حول الخطوط العريضة للخطة األمنية، واالستفادة من تجربتهم في ذلك            

ر القاهرة، وبدأنا بتشكيل وفد     أنني تحدثت معهم مطوالً حول معاناة الفلسطينيين في معبر رفح ومطا          

 لوضع آلية جديدة لحـل      ؛)الجانب المصري (مشترك سيلتقي مع بداية األسبوع القادم في معبر رفح          

  .مشاكل أهلنا في هذه المعابر

ومنذ عودتي إلى غزة تواصلت على الفور مع الطواقم الفنية التي تعمل معي إلعـداد الخطـة                 

الخطة وصودق عليها من قبل حكومتكم الرشيدة، وبعدها مباشـرةً          األمنية لمناقشتها، بالفعل نوقشت     

 إعداداً جيداً لنقطة االنطالق كي نرضي اهللا أوالً، ومن ثم شعبنا الصابر، ونرسم البسمة من                بدأنا نعد 

والتقيت باألمس مع اإلخوة في لجنة المتابعة في اجتمـاع          . جديد على شفاه أطفالنا وأمهاتنا وشيوخنا     

لفصائل والتنظيمات، وعرضنا عليهم خطتنا األمنية وإجراءات وزارة الداخلية التي ستتخذ  جميع اضم

في حينه، ووعدنا منهم بالتواصل خالل يومين لنضع آلية للتعامل مع سـالح المقاومـة، ورعيـتُ                 

، والتقيت بعدها بوجهاء ومخـاتير      )حداد وخليفة وشنباري وبسيوني   (مهرجانات الصلح مع العائالت     

  .حانون، وال زلت متواصل مع الجميع رغم الوعكة الصحية التي أمر بهابيت 

إال أنه ورغم كل هذا الجهد فإن أمامي معوقات كثيرة تكاد تعصف تماماً بكل ما أنجزناه حتـى                  

  . جداً في تحقيق أي نجاحات في الخطة األمنيةاًاللحظة، واألخطر من ذلك، فإن األمل أصبح ضعيف

مدير عام األمن الداخلي هي كل الصالحيات،       / أهمها أن صالحيات السيد   وأول هذه المعوقات و   

وأقلها أنني ال أملك    . وأنني كوزير ليس لي أي صالحية إال من خالل السيد مدير عام األمن الداخلي             

 في ذلك، فمـا     مطلقاً استدعاء شرطي أو ضابط مالزم لمقابلتي إال من خالله، وإن رفض فله الحقّ             

  .اء مدير عام الشرطة أو الوقائي أو إلزامهم بأي عمل يتعلق بمصلحة الوطنبالكم في استدع

  :واألمثلة على ذلك

بمحمد حمدان، ألنه حضر إلى مكتبي لمقابلة مدير أمن مدير عـام الوكالـة، وهـو                / خَ العميد و

جون كينج، وخرج العميد مـن مكتبـي وهـو          / شخصية أجنبية، كان يبحث معنا آلية حراسة السيد       

  .رخ ويقول أنا عارف إجت في راسي وكان منظري أمامه كوزير محرج جداًيص

عالء حسني بمنعه من تنفيذ تعليمـات بنقـل         / تعليمات خطية لمدير عام الشرطة اللواء     / والثانية

  .ثالثة من الشرطة للعمل معي في الحراسة

التـصال أو تلقـي     تعميم صارم يفرض على كافة العاملين باألجهزة األمنيـة، بعـدم ا           / والثالثة

  .التعليمات من أي مستوى في الوزارة إال منه شخصياً

أحمد ساق اهللا لمقابلتي في مكتبي، لتعيينـه مـدير مكتبـي            / كانت عندما طلبت العقيد   / والرابعة

للشؤون العسكرية، إال أنني فوجئت بأنه يمنعه واتصلت مع العقيد، لماذا لم تنفذ تعليماتي وأوامـري،            

  .ني بين الرجلينفيقول ال تضعو



٦٩   بيروت-الزيتونة للدراسات واالستشارات مرآز        

من هذا المنطلق فإن األمور ال تبشر بخير إطالقاً، فإذ كان هذا مـن الـصغائر لـيس لـي أي                     

  .صالحية، فما بالكم في مصلحة الوطن الذي يحترق والشعب الذي يموت ويصرخ

  :وثاني هذه المعوقات

نستطيع العمـل إال    ، واألحداث تزداد، فإنا لن      "والشعب يطالب فوراً  "أنني ال زلت أسمع وعوداً،      

بناء على أفعال وليس أقوال، فاإلمكانيات واالحتياجات والقوة المشتركة من كل القوى األمنية العاملة              

  .على األرض هي األهمية األولى وهي عنوان النجاح

             التنظـيم  ( المعوقـات    كما أنني أذكر أنني حدثت دولتكم عن موضوع مهم جداً، وهو من أشـد

وأن وزارة الداخليـة لهـا      " سريعاً"إن لم يتخذ بهم قراراً      )  العامة للمالية المركزية   واإلدارة واإلدارة 

استقالليتها، فسنبقى ندور في حلقة مفرغة ويبقى الوضع على حاله مذكراً سيادتكم أن معالي وزيـر                

ير عام  رضوان الحلو مد  / المالية قد حول لنا أمراً مالياً بقيمة مليون ومائتي ألف شيكل، طرف السيد            

اإلدارة المالية في األمن العام، وهذا مخالف لما اتفقنا عليه مع معالي وزير المالية، وفوجئـت اآلن،                 

 رضـوان الحلـو    /  هذا الكتاب بمراسيم رئاسية مفادها تبعية اإلدارة المالية للداخلية للـسيد           وأنا أعد

  .وتشكيله هيئة لذلك

  .مرفق  طيه صورة عن هذه المراسيم

لى ما تقدم، فإنني أقولها وبصراحة، وإضافة إلى ما ذكر، فإنني ال أستطيع العمل البتة               وتأسيساً ع 

  .مدير عام األمن الداخلي بهذا الشكل وعلى هذا النحو/ مع األخ

  .لذلك أعلن أمام دولتكم الموقرة استقالتي من حكومتكم الرشيدة

  .آمالً قبولها وسأتوجه اآلن إلى بيتي

  

   أعمالكم،واهللا معكم ولن يتركم

  
 2007/4/17م

 أخوكم     

 هاني القواسمي

  وزير الداخلية
 

  
  
  
  
  
  
  
  




