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�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية
ء

تقدمي

�مللف�ت  �أهم  �أحد  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  يف  مني  �لأ �مللف  يمُعّد 

�أن  يف  �لفل�صطينيني  طموح�ت  فيه  وتتد�خل  وح�ص��صية.  تعقيد�ً  و�أكرثه� 

منية �لوطنية �ملعّبة عن �إر�دتهم، مع رغب�ت �ملحتل  تكون لهم �أجهزتهم �لأ

جهزة �أدو�ت قمعية تط�رد �ملق�ومة وحتول  �ل�صهيوين يف �أن تكون هذه �لأ

تعقيد�ت  ذلك  يف  وتدخل  “مريح”،  ��صتعم�ر  �إىل  �ل�صهيوين  �ل�صتعم�ر 

يف  و�لخرت�ق  �لف�ص�د  وم�ص�كل  تله�،  وم�  �أو�صلو  �تف�ق�ت  و�لتز�م�ت 

مني، و�ل�صعي  جهزة، ف�صًل عن �لرغبة �ل�صعبية يف �صبط �لفلت�ن �لأ هذه �لأ

من ولكن حتمي �ملق�ومة. يج�د مع�دلة من��صبة حتفظ �لأ لإ

ول من در��صة �أك�ديية �أو�صع؛ تهدف �إىل ت�صليط  هذ� �مللف هو �جلزء �لأ

مني �لفل�صطيني وملب�ص�ته. ويهدف هذ�  �ل�صوء على �إ�صك�لي�ت �مللف �لأ

�صهدته�  �لتي  منية  �لأ �لتطور�ت  حول  معلوم�ت  تقرير  تقدمي  �إىل  �جلزء 

وحتى  �لت�رشيعية  �لنتخ�ب�ت  يف  حم��ص  فوز  منذ  �لفل�صطينية  �ل�ص�حة 

حد�ث �لتي �نتهت ب�صيطرة حم��ص على قط�ع غزة، وبت�صكيل حكومة  �لأ

�لطو�رئ يف �ل�صفة �لغربية.

ن �ملو�صوع �صديد �حل�ص��صية فقد ك�ن هن�ك حر�ص �صديد على  ولأ

حد�ث ب�صكل مو�صوعي، ودون �لدخول يف �لتحليلت  مت�بعة تطور �لأ

و�ل�صتنت�ج�ت و�لته�م�ت، وترك �ملعلوم�ت �ملوثقة تتحدث عن نف�صه�، 

وتو�صل �لر�ص�لة �ملب��رشة بنف�صه�. ولذلك ف�إن هذه �لدر��صة يكن �عتب�ره� 

تقرير معلوم�ت �أكرث منه� در��صة حتليلية مق�رنة. ومع ذلك ف�إن هن�ك جم�ًل 
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ء

تثبته�  �لتي  �ل�صتنت�ج�ت  من  �لعديد  �إىل  ي�صل  ن  لأ �لكرمي  للق�رئ  و��صعً� 

�لوق�ئع.

ونحن ندرك �أن مثل هذه �لدر��ص�ت �حل�ص��صة قد تر�صي �لبع�ص وقد 

تغ�صب �آخرين، ولكنن� نكتب هن� در��صة علمية ل ت�صتهدف �إر�ص�ء �أحد 

ومو�صوعية  متم��صكة  رو�ية  توفري  ت�صتهدف  م�  بقدر  �أحد،  �إغ�ص�ب  �أو 

بد�ء ملحظ�تهم و�نتق�د�تهم  حد�ث. كم� �أن �ل�صدر مفتوح للجميع لإ للأ

�لتي �صتلقى كل �هتم�م وترحيب.

       

�ملحرر

د. حم�صن �ص�لح
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ء

املقدمة

 Oslo �أو�صلو  �تف�ق�ت  على  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  بمُنيت 

ت على ت�أ�صي�ص �أجهزة �أمنية  Agreement �ملوقعة ع�م 1993، و�لتي ن�صّ

حلفظ �لنظ�م �لع�م �لد�خلي حتت م�صمى “قوة �رشطية”، وبلغ عدد �ملوظفني 

فيه� فعليً� 34 �ألفً� يف �صيف 1997 لي�صكل �أعلى ن�صبة �رشطة يف �لع�مل مق�رنة 

بعدد �ل�صك�ن، بن�صبة رجل �أمن و�حد لكل 84 �صخ�صً�. وو�صل �لعدد �إىل 

�لختب�ر(،  �ألفً� حتت   21 نحو  �إىل  )�إ�ص�فة   2006 مطلع  �ألفً� يف   57 نحو 

مق�بل نحو 80 �ألف موظف مدين، لي�صّكلو� م� ن�صبته 49.4 % من �إجم�يل 

ميز�نية  على  م�ليً� كبري�ً  عبئً�  مر  �لأ �صّكل هذ�  �ل�صلطة. وقد  عدد موظفي 

�ل�صلطة، �إذ كّلفت رو�تب �لع�صكريني حو�يل 375 مليون دولر �صنة 2005، 

. و�صكلت 
1
�أي م� ن�صبته 37.5 % من �إجم�يل رو�تب �ملوظفني يف �ل�صلطة

من �لوق�ئي،  من �لوطني، و�لأ �ل�صلطة �لفل�صطينية ت�صعة �أجهزة �أمنية، هي �لأ

من �خل��ص، و�لبحرية،  و�ملخ�بر�ت �لع�مة، و�ل�صتخب�ر�ت �لع�صكرية، و�لأ

.
2
�ص�فة �إىل �ل�رشطة �ملدنية و�لقوة 17، و�لدف�ع �ملدين، ب�لإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حم�صن �ص�لح )حمرر(، التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة 2006 )بريوت: مركز �لزيتونة 
1

للدر��ص�ت و�ل�صت�ص�ر�ت، 2007(، �ص 304، 315. ملزيد من �ملعلوم�ت �نظر:

http://www.pnic.gov.ps/arabic/economy/budget/budj2005.html؛
http://www.mof.gov.ps/monthly-reports/2006/table2006/Table_

6.php
�ص�صة �لدر��ص�ت �لفل�صطينية، 1998(،   جميل هلل، الدولة الفل�سطينية بعد اأو�سلو )بريوت: موؤ

2

�ص 78، 230.
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عدم  وتز�يد  �أعم�له�  ت�ص�رب  �إىل  منية  �لأ جهزة  �لأ عدد  تز�يد  �أدى 

�ل�صي��صي  للحزب  و�لولء  �ملح�صوبية  مظ�هر  �نت�ص�ر  مع  بينه�،  �لتن�صيق 

جهزة هم من �أع�ص�ء حركة فتح �أو  �حل�كم، حيث �أن معظم �أفر�د هذه �لأ

جهزة  يديه�، كم� ظهرت �صبه�ت على وجود �خرت�ق�ت د�خل هذه �لأ موؤ

�رش�ً على بدء  مور ك�نت موؤ من قبل جه�ت دولية و�أحي�نً� �إ�رش�ئيلية. هذه �لأ

�أية �أزم�ت هو �صيطرة  �إذ ك�ن �ل�ص�من لعدم حدوث  جهزة،  �أزمة تلك �لأ

مر �لذي  منية، �لأ جهزة �لأ �لرئي�ص �لر�حل عرف�ت على ك�فة �صلحي�ت �لأ

جهزة. �إل �أن هذه �ل�صيطرة لقت مع�ر�صة خ�رجية  �أرج�أ ت�صدع تلك �لأ

د�رة �إىل �ل�صغط  مريكية ب�صكل �أ�ص��صي؛ ف�صعت تلك �لإ د�رة �لأ من قبل �لإ

ل�صتحد�ث من�صب رئي�ص للوزر�ء يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، وربط �لرئي�ص 

 Road �لطريق  خريطة  �إطلق   George Bush بو�ص  جورج  مريكي  �لأ

مريكية �جلديدة لعملية �ل�صلم بت�صلم رئي�ص  ية �لأ Map، �لتي عك�صت �لروؤ

حممود  تويل  مريكية  �لأ د�رة  �لإ دعمت  وقد   .
3
من�صبه �لفل�صطيني  �لوزر�ء 

حول  �آنذ�ك  وعب��ص  عرف�ت  بني  �خللف  �أن  �إل  �ملن�صب،  لهذ�  عب��ص 

�ل�صخ�ص �لذي �صيتوىل حقيبة �لد�خلية، ك�ن �صببً� يف خلف�ت �أخرى �أّدت 

�إىل تقدمي عب��ص ل�صتق�لته بعد حو�يل م�ئة يوم من توليه �أول من�صب رئي�ص 

.
4
للوزر�ء يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

ب�لقبول  حتظى  �صخ�صية  بيد  منية  �لأ �ل�صلحي�ت  و�صع  �أن  ويبدو 

يج�د من�صب رئي�ص  �ص��صي لل�صغط لإ �رش�ئيلي ك�ن �لد�فع �لأ مريكي و�لإ �لأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن�ّص كلمة بو�ص، موقع �إ�صلم �أون لين، 2003/3/14، �نظر:
3

http://www.islamonline.net/Arabic/News /2003- 03/ 14/rticle08a.

shtml
 جريدة ال�سبيل، عّم�ن، 2003/11/11.

4
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للوزر�ء، فبعد �أي�م من تويل حممود عب��ص لهذ� �ملن�صب يف 2003/4/30، 

�حلكومة  يف  �صخ�صي�ت  بني  و�للق�ء�ت  �لجتم�ع�ت  من  �صل�صلة  بد�أت 

على  تقريبً�  جميعه�  تركزت  �رش�ئيلي  �لإ و�جل�نب  �جلديدة  �لفل�صطينية 

 ،2003/5/17 يف  بينهم�  جمع  �لذي  ول  �لأ �للق�ء  ففي  مني،  �لأ �جل�نب 

حممود   Ariel Sharon �ص�رون  �أريل  �رش�ئيلية  �لإ �حلكومة  رئي�ص  ط�لب 

ره�ب” وتعمل  عب��ص ب�أن تتخذ �ل�صلطة �إجر�ء�ت حقيقية لـ“مك�فحة �لإ

خلل  عب��ص  تعهد  وقد  �لفل�صطينية،  �لتنظيم�ت  من  �ل�صلح  جمع  على 

�لقمة �لتي جمعته ب�ص�رون يف �لعقبة يف 2003/6/4 بتنفيذ خريطة �لطريق، 

�للق�ء�ت بني  �أن غ�لبية  �مل�صلحة. كم�  و�لعمل على و�صع حدٍّ للنتف��صة 

�حلكومة، متت  تلك  لق�ًء خلل وجود   16 بلغ جمموعه�  و�لتي  �جل�نبني، 

.
5
من �آنذ�ك ون �لأ مب�ص�ركة حممد دحلن �لذي ك�ن يتوىل من�صب وزير �صوؤ

�لرئي�ص  منية من  �لأ �ل�صلحي�ت  ل�صحب  �خل�رجي  �ل�صغط  �إىل  �إ�ص�فة 

حّرك   2004 �صيف  ففي   ،
6
عليه لل�صغط  د�خلية  جه�ت  �صعت  عرف�ت، 

�صلح،  حممد دحلن �ملئ�ت من �أن�ص�ره يف �صو�رع قط�ع غزة للمط�لبة ب�لإ

فتح  قي�د�ت  من  عدد  م�ص�ندة  يلقى  دحلن  حترك  �أن  و��صحً�  وك�ن 

منية يف قط�ع غزة، ورف�ص حممود عب��ص �صجب �لتحرك �أو  جهزة �لأ و�لأ

�صف  . ويف وقت لحق كمُ
7
�إد�نة �ل�ص�ئع�ت �لتي تروج لتح�لف بني �لثنني

�رش�ئيلي من�صوبة �إىل دحلن، وعليه�  عن ر�ص�لة موجهة �إىل وزير �لدف�ع �لإ

عقل،  �صوز�ن  �نظر:  �لوزر�ء،  رئ��صة  عب��ص  حممود  تويل  فرتة  يف  منية  �لأ �للق�ء�ت  حول   
5

الفل�سطيني،  التخطيط  مركز  جملة  �لوزر�ء،  رئ��صة  عب��ص  حممود  تويل  فرتة  يف  منية  �لأ �للق�ء�ت 

ك�نون �لث�ين/ ين�ير- �آذ�ر/ م�ر�ص 2005، �ص 17-7.

 ح�صني عطوي، “مل�ذ� �ص�رع دحلن �إىل تفجري �ل�رش�ع مع عرف�ت،” جريدة الوطن، �لدوحة، 
6

.2004/8/17
 حم�صن �ص�لح وب�صري ن�فع )حمرر�ن(، التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة 2005 )بريوت: مركز 

7

�لزيتونة للدر��ص�ت و�ل�صت�ص�ر�ت، 2006(، �ص 26.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رخة يف 2003/7/13، ي�صري حمتو�ه� �إىل �أن حترك دحلن ك�ن  توقيعه وموؤ

دحلن  عن  فيه�  ورد  �إذ  عرف�ت،  �صلحي�ت  �صحب  من  بعد  لأ يهدف 

خرية،  �لأ �أي�مه  يعّد  �أ�صبح  عرف�ت  ي��رش  �ل�صيد  �أن  �أي�صً�  “ت�أكدو�  قوله: 

�أن  �أي�صً�  ننهيه على طريقتن� ولي�ص على طريقتكم، وت�أكدو�  ولكن دعون� 

دفع  لأ م�صتعد  ف�إنني  وعود  من  بو�ص  �لرئي�ص  �أم�م  نف�صي  على  قطعته  م� 

. �إل �أن دحلن نفى �صحة تلك �لوثيقة وم� نمُ�صب �إليه فيه�، 
حي�تي ثمنً� له”8

“هذه  �إن   2007/7/11 �لدولية يف  وق�ل يف حديث ن�رشته جريدة �حلقيقة 

.
�ص�ص�ته�”9 �مرة على �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية وموؤ �لوثيقة مزورة، وموؤ

حممود  ��صتج�ب   2004 نوفمب  �لث�ين/  ت�رشين  يف  عرف�ت  وف�ة  بعد 

ت  عب��ص، �لذي توىل رئ��صة �ل�صلطة يف ك�نون �لث�ين/ ين�ير 2005، مل� ن�صّ

هي  فقط،  �أجهزة  ثلثة  يف  منية  �لأ جهزة  �لأ فدمج  �لطريق،  خريطة  عليه 

�ملدين  و�لدف�ع  �لوق�ئي  من  و�لأ �ل�رشطة  وي�صم  �لد�خلي،  من  �لأ جه�ز 

�لوطني  من  �لأ وقو�ت  �لع�مة،  و�ملخ�بر�ت  �لد�خلية(،  وز�رة  )وتتبع 

)وتتبع�ن �لرئ��صة(.

مريكية  �لأ د�رة  �لإ ع�دت  �لرئ��صة،  من�صب  عب��ص  حممود  تويل  عقب 

�إىل �ملط�لبة ب�إجر�ء �نتخ�ب�ت ت�رشيعية، وك�نت �أمريك� و“�إ�رش�ئيل” تهدف�ن 

�صلح�ت يف �ل�صلطة وفق مع�يريهم�،  عب تلك �خلطوة �إىل دفع م�صرية �لإ

دمج  وحم�ولة  �لت�صوية،  وم�صرية  م�زن  بي  لأ �ل�رشعية  من  مزيد  و�إعط�ء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول موف�ز )وزير  من �ملفو�ص لوز�رة �لد�خلية( �إىل �ص�وؤ ون �لأ  ر�ص�لة، حممد دحلن )وزير �صوؤ
8

�رش�ئيلي(، غزة، 2003/7/13، وثيقة ن�رشه� موقع نوبلزنيوز، �نظر: �لدف�ع �لإ

http://www.news.syrianobles.com/news/index.php?page=show_

det&select_page=15&id=28772&PHPSESSID=9d8f7c5e9fbbd787f
4c0cbd86ea5a05a 

جريدة  احلقيقة الدولية، عّم�ن، 2007/7/11، �نظر:
 9

http://www.factjo.com/newsletterFullNews.aspx?id=944&INo=74
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�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية
ء

حرك�ت �ملق�ومة يف �لعملية �ل�صي��صية، و�ل�صغط عليه� للتخلي عن �صلحه� 

�ل�صي��صية  �حلي�ة  حم��ص  دخول  �أن  يعني  م�  وهو  ذلك،  �أر�دت  ح�ل  يف 

�أمريكيً�  ن�ئبً�   339 عّب  وقد  �ملق�وم.  برن�جمه�  تغرّي  مل  م�  مرفو�صً�  �صيكون 

حركة  مبنع  تط�لبه  بو�ص  �لرئي�ص  �إىل  وجهوه�  ر�ص�لة  يف  �لتوجه  هذ�  عن 

وهو   .
10

�صلحه� تنـزع  مل  �إذ�  �لت�رشيعية  �لنتخ�ب�ت  دخول  من  حم��ص 

قد  ك�نت  فـ“�إ�رش�ئيل”  نف�صه؛  �لوقت  �إ�رش�ئيليً� يف  به  مطلب ك�ن مرغوبً� 

يف  حم��ص  لفوز  مع�ر�صته�  عن  وليه�  م�صوؤ من  عدد  ل�ص�ن  على  �أعربت 

�لنتخ�ب�ت �لت�رشيعية، ففي ني�ص�ن/ �أبريل 2005 �أعلن وزير �مل�لية بني�مني 

تريد�ن  ل  �أبيب  وتل  “و��صنطن  �أن   Benjamin Netanyahu نتني�هو 

 ،
�لت�رشيعية”11 �لنتخ�ب�ت  مّت ذلك عب  لو  لل�صلطة، حتى  و�صول حم��ص 

�أن   Shimon Peres برييز  �صمعون  �لوزر�ء  رئي�ص  ن�ئب  �أعلن  بينم� 

ذلك  ف�إن  حم��ص  ف�زت  �إذ�  نه  لأ عب��ص،  حممود  �صت�ص�عد  “�إ�رش�ئيل” 
 Ehud وق�ل رئي�ص �لوزر�ء �إيهود �أوملرت .

12
�صيكون نه�ية عملية �ل�صلم

Olmert قبيل �لنتخ�ب�ت �إنه “ل فرق �إذ� ك�نت حم��ص جزء�ً من �ملجل�ص 

.
�لت�رشيعي �أو �حلكومة �لفل�صطينية، �صنو��صل �صغوطن� ملنع و�صع كهذ�”13

�إل �أن �إ�رش�ر حم��ص على �مل�ص�ركة يف تلك �لنتخ�ب�ت دون �لر�صوخ 

�صع�ف �حلركة؛  لتلك �ل�صغوط، دفع بع�ص �لقوى �لف�علة للتح�صري خلطط لإ

ذ�عة و�لتلفزيون  �صبوعية وجملة �لإ فوفق تقرير ن�رشته جريدة كل �لعرب �لأ

�رش�ئيليني �جتمعو� يف ع��صمة  مريكيني و�لإ �مل�رشية، ف�إن عدد�ً من �خلب�ء �لأ

�مرة  �لت�رشيعية، وو�صعو� موؤ قبل نحو �صهر من �لنتخ�ب�ت  عربية جم�ورة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 جريدة احلياة، لندن، 2005/6/25.
10

م�ر�ت، 2005/4/19.  جريدة اخلليج، �لإ
11

 جريدة احلياة اجلديدة، فل�صطني، 2005/4/19.
12

13 اخلليج، 2006/1/18.



�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

12

ء

لغتي�ل م�صعل، وجتفيف �ملن�بع �مل�لية حلركة حم��ص و�ل�صغط على �لدول 

�مل�صت�صيفة له�، بهدف �إ�صع�ف �حلركة، و�صّم �لجتم�ع �أي�صً� عن��رش من 

�إىل  �إ�ص�فة  �أبرزهم حممد دحلن،  ومن  �لوق�ئي  من  �لأ �ملخ�بر�ت وجه�ز 

.
14

ولني من خم�بر�ت �لدولة �لتي �حت�صنت هذ� �للق�ء م�صوؤ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جريدة كل العرب، �لن��رشة، 2005/12/22، �نظر: 
14

http://www.kul-alarab.com/Display.asp?FN=p02&dir=rtl ؛
 وجريدة القد�س العربي، لندن، 2006/2/27.
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�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية
ء

اأواًل: من املجل�س الت�شريعي اإىل احلكومة

�أث�ر فوز حركة حم��ص يف �لنتخ�ب�ت �لت�رشيعية ��صتي�ًء و��صحً� لدى 

�لتي�ر �مل�صيطر يف حركة فتح، فعلى �لرغم من �إبد�ء �لرئي�ص حممود عب��ص 

ر�ص  �رش�ت �ل�صلوك على �لأ وقي�دة فتح ترحيبً� بنت�ئج �لنتخ�ب�ت، �إل �أن موؤ

ورف�ص  �ملرتقبة،  �حلكومة  من  �ل�صلحي�ت  لنـزع  تتجه  ك�نت  و�صو�هده 

�مل�ص�ركة فيه� �إىل ج�نب حم��ص؛ فقد وجه عب��ص كلمة لل�صعب �لفل�صطيني 

�إ�ص�ر�ت موجهة ب�صكل  عند ت�صلمه نت�ئج �لنتخ�ب�ت، ت�صمنت جمموعة 

وفق  منتخب  رئي�ص  ب�أنه  �لتذكري  بينه�  من  �إىل حركة حم��ص،  مب��رش  غري 

برن�مج ق�ئم على نهج �ملف�و�ص�ت و�حلل �ل�صلمي لل�رش�ع مع “�إ�رش�ئيل”، 

�لطريق،  وخريطة  �أو�صلو  فيه�  مب�  معه�،  �ملوقعة  �لتف�قي�ت  �إىل  �ص�رة  و�لإ

�ص�فة �إىل قر�ر�ت �لقمم �لعربية و�لتز�مه به�، وحّث �حلكومة �لق�دمة  ب�لإ

، ويف هذ� 
15

�لع�ملي �لع�م  و�لر�أي  �لدولية  �رشة  �لأ ثقة  لك�صب  �لعمل  على 

دعوة غري مب��رشة لتقدمي تن�زلت من قبل حم��ص لك�صب �لت�أييد �لدويل. 

�لقن�صل  و�صفه  فقد  مريكية،  �لأ د�رة  �لإ من  ترحيبً�  �خلط�ب  هذ�  ولقي 

مريكي �لع�م يف �لقد�ص ج�كوب و�ل�ص Jacob Walles ب�ملهم جد�ً،  �لأ

وق�ل �إنه “�إذ� �أر�دت حم��ص �مل�ص�ركة يف �لعملية �ل�صي��صية، عليه� �للتز�م 

وهو   ،
ره�ب”16 �لإ ونبذ  ب�إ�رش�ئيل  و�لعرت�ف  عب��ص،  �لرئي�ص  ببن�مج 

موقف يتق�طع مع قن�ع�ت عب��ص �لذي ر�أى �أن م�صكلة حم��ص هي رف�صه� 

.
وجود دولة “�إ�رش�ئيل”17

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موقع عرب 48، 2006/1/27.
15

نب�ء �لفل�صطينية )وف�(، 2006/1/27.  وك�لة �لأ
16

 جريدة الراأي، عّم�ن، 2006/3/3.
17



�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

1�

ء

ولية للنتخ�ب�ت بفوز حم��ص بغ�لبية  ظه�ر �لنت�ئج �لأ ويف �ليوم �لت�يل لإ

فتح  نية  يف  يكون  �أن  عريق�ت  �ص�ئب  نفى  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  مق�عد 

ق�ل حممد دحلن  ، يف حني 
18

ت�صكله� حم��ص �أي حكومة  �مل�ص�ركة يف 

خلل م�صرية نظمه� م�صلحون من حركة فتح، �إنه من �لع�ر على فتح �أن 

مع�ر�صة  �صنكون  “نحن  و�أ�ص�ف:  حم��ص،  تقوده�  حكومة  يف  ت�ص�رك 

من  يقرتب  �أن  �ص�أنه، يف  مهم� عل  �صخ�ص  �أي  فكر  و�إذ�  وقوية،  �صديدة 

. حمل 
خري يف حي�ته”19 �أي مو�طن �صيكون قد �رتكب �خلط�أ �لأ وظيفة 

هذ� �لت�رشيح من �صخ�صية �أمنية وقي�دية يف فتح دللت خطرية، تعني �أن 

هن�ك يف فتح من هو م�صتعد للقي�م مبم�ر�ص�ت غري ديوقر�طية �أو دموية �إذ� 

�أو ك�رشت  ف�ص�د،  �أو حم�ربة  تغيري  �أو  �إ�صلح  ب�أية عملي�ت  ق�مت حم��ص 

�ص�ص�ت من خلل تكري�ص مبد�أ �ل�رش�كة.  �حتك�ر فتح يف �ل�صيطرة على �ملوؤ

ترجمت  جهزة  �لأ هذه  �أفر�د  لبع�ص  مم�ر�ص�ت  ر�ص  �لأ على  وظهرت 

�لع�رش�ت على مبنى �ملجل�ص  �صيطر   2006/1/30 �لت�رشيح�ت، ففي  تلك 

�ص�صة �لرئ��صية، وعدم تركه�  �لت�رشيعي يف غزة للمط�لبة ب�صّم �ل�رشطة �إىل �ملوؤ

�لف�صل يف ح�ل ت�صلمته�  �إىل  �لد�خلية خ�صية تعر�صهم  قي�دة وز�رة  حتت 

حممود  للرئي�ص  بولئه�  �لفل�صطينية  من  �لأ قوى  تعهدت  كم�   .
20

حم��ص

منية �أنهم خ��صعون له، ولي�ص للحكومة  جهزة �لأ عب��ص، �لذي �أبلغ ق�دة �لأ

ول فل�صطيني يف قو�ت  �لتي ك�نت �صتت�صكل بقي�دة حم��ص. ونقل عن م�صوؤ

من يف ر�م �هلل قوله، �إنه وخلل �جتم�ع يف �ملق�طعة، �أمر عب��ص بو�صوح  �لأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

18 احلياة، 2006/1/27.

يام، فل�صطني، 2006/1/28.  جريدة االأ
19

 عرب 48، 2006/1/30.
20
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�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية
ء

 .
21

جهزة بتقدمي تق�ريره� له �صخ�صيً� ق�دة �لأ

علء  �لعميد  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  ع�م  ملدير  موقف  مع  هذ�  وتز�من 

مني و�لع�صكري يظّل دومً� حتت �إمرة  ح�صني، �أكد فيه �أن “ر�أ�ص �لهرم �لأ

من حركة  ج�ء  �إذ�  �لد�خلية  وزير  حّق  من  يكون  لن  و�أنه  �لدولة،  رئي�ص 

جهزة”، وبنّي �أن جمموع�ت  حم��ص �أن يغري �أو يعزل ق�دة و�صب�ط هذه �لأ

من حركة فتح ط�لبت بتوزيع �أ�صلحة على �أفر�د �ل�رشطة �لفل�صطينية تخوفً� 

منية، �إل �أنه �أكد عدم �ل�صم�ح بذلك  جهزة �لأ من �صيطرة حم��ص على �لأ

مر. وجت�وزت ت�رشيح�ت ح�صني رف�ص �إعط�ء حكومة تقوده� حم��ص  �لأ

جن�حه�  ق�صف  �إذ�  �حلركة  بقت�ل  �لتهديد  حدِّ  �إىل  �أمنية  �صلحي�ت  �أية 

�رش�ئيلية �نطلقً� من قط�ع غزة، وط�لبه� بـ“�إعلن وقف  �مل�صلح �ملو�قع �لإ

.
�لكف�ح �مل�صلح ك�رشط �أ�ص��ص مل�ص�ندة ووقوف �ملجتمع �لدويل معه�”22

�صخ�صي�ت  ب�لعتد�ء على  بد�أ  �أمني  ت�صعيد  جو�ء مع  �لأ تر�فقت هذه 

�لق�ص�م  كت�ئب  ق�دة  من  ثلثة  تعر�ص   2006/1/30 ففي  حم��ص،  من 

ورفح  يون�ص  خ�ن  يف  منف�صلني  ح�دثني  يف  جمهولني  من  ن�ر  طلق  لإ

منـزل  �أم�م  ن��صفة  عبوة  �نفجرت  بيومني  وبعده�  غزة23،  قط�ع  جنوب 

حركة  مر�صحي  و�أحد  غزة  قط�ع  يف  �ل�ص�بق  �لوق�ئي  من  �لأ جه�ز  مدير 

و�تهم  مطلق،  �أبو  �صليم�ن  يون�ص،  خ�ن  عن  �لت�رشيعية  للنتخ�ب�ت  فتح 

نفت  �حلركة  �أن  �إل  �غتي�له،  حم�ولة  ور�ء  ب�لوقوف  حم��ص  مطلق  �أبو 

يف  حم��ص  ن��صطي  �أحد  تعر�ص  �حل�دث  خلفية  وعلى   .
24

�لته�م هذ� 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 موقع �صي �إن �إن، 2006/1/29.
21

 جريدة الغد، عّم�ن، 2006/1/30.
22

م�ر�ت، 2006/2/1.   جريدة البيان، �لإ
23

24 القد�س العربي، 2006/2/2.
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ء

�أن خ�طفيه  فر�ج عنه  �لإ �لن��صط عقب  يون�ص للختط�ف، وك�صف  خ�ن 

طلبو� منه �لعرت�ف ب�أن كت�ئب �لق�ص�م طلبت منه و�صع عبوة ن��صفة على 

غر�ء  و�لإ و�لبتز�ز  لل�رشب  تعر�ص  �أنه  كد�ً  موؤ مطلق،  �أبو  منـزل  مدخل 

قد  حم��ص  وك�نت   .
25

رف�ص ولكنه  م�صور،  ب�عرت�ف  دلء  �لإ �أجل  من 

.
26

ذلك نفى  �أنه  �إل  �لختط�ف  بهذ�  �لوق�ئي  من  �لأ جه�ز  �تهمت 

�إ�رش�ئيليني  ولني  �جتم�ع�ت بني م�صوؤ قدت  عمُ ب�أي�م  �لت�صعيد  وبعد هذ� 

�أمريكي، وفق م� ك�صفت  ولني فل�صطينيني يف تك�ص��ص بدعم  كب�ر وم�صوؤ

جبيل  �أن  �ل�صحيفة  و�أو�صحت  �لبيط�نية.  ت�يز  �ل�صند�ي  �صحيفة  عنه 

من �لوطني، ق�د فريقً�  ون �لأ �لفل�صطيني ل�صوؤ �لرئي�ص  �لرجوب، م�صت�ص�ر 

يثل حركة فتح للمح�دث�ت �لتي جرت م� بني 8 و2006/2/9، ون�ق�صت 

�صبل تهمي�ص حركة حم��ص. وق�لت �ل�صحيفة �إن �لرجوب �أبلغ �ملجتمعني 

�أن جن�ح حم��ص ك�ن غلطة يكن ت�صحيحه�، و�لت�أكد من عدم تكر�ره� 

تقرير�ً  ت�يز  نيويورك  �صحيفة  ن�رشت   2006/2/14 ويف  �مل�صتقبل27.  يف 

عن خطة �أمريكية �إ�رش�ئيلية تهدف �إىل عزل �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لت�صبب 

مبع�ن�ة لل�صعب �لفل�صطيني جتبه على �إ�صق�ط حكومة حم��ص و�إع�دة فتح 

.
28

�إىل �ل�صلطة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25 احلياة اجلديدة، 2006/2/6.

26 احلياة اجلديدة، 2006/2/5.

Times Online ، 19 /2 /2006 ، see:                                                                        
27

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article732462.ece
Steven Erlanger ، ”U.S. and Israelis are said to talk of Hamas Ouster ،“ in 28 

The New York Times newspaper ، 14 /2 /2006 ، in:

http//www.nytimes.com/14 /02 /2006/international/middleeast/

 14mideast.html?hp&ex1139979600&partner=homepage
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ويف ذلك �لوقت �تخذ �ملجل�ص �لت�رشيعي �ل�ص�بق �لذي ت�صيطر عليه فتح 

خرية يف 2006/2/13 عدد�ً من �لقر�ر�ت و�لتعديلت �لتي  يف جل�صته �لأ

��صتهدفت تعزيز �صلحي�ت �لرئي�ص، ��صتب�قً� لت�صكيل حم��ص للحكومة، 

ت�صمنت منح �لرئي�ص �صلطة مطلقة يف ت�صكيل �ملحكمة �لد�صتورية، وتبعية 

ديو�ن �ملوظفني للرئ��صة29.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يام، فل�صطني، 2006/2/14. 29 االأ
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ء

�شرى ثانيًا: يف الطريق اإىل وثيقة االأ

�رتف�ع  مه�مه�  وت�صلمه�  للحكومة  حم��ص  ت�صكيل  فرتة  �صهدت 

حركت�  خلفهم�  ومن  و�حلكومة،  �لرئ��صة  �ص�صتي  موؤ بني  �لت�صعيد  وترية 

�رش�ع  و�حتدم  �مليد�ين،  �لتوتري  خلله�  ت�ص�عد  حيث  وحم��ص؛  فتح 

�ل�صلحي�ت، وت�صّكلت �لقوة �لتنفيذية �لتي غدت منذ ذلك �حلني مو�صع 

حد�ث  قدمًة للأ خلف �أ�ص��صي بني �لطرفني. وك�نت �أحد�ث هذه �ملرحلة ممُ

قي�د�ت  دفعت  و�لتي  لحقً�،  �لفل�صطينية  ر��صي  �لأ �صهدته�  �لتي  �لد�مية 

رفت فيم� بعد ب��صم  طلق مب�درتهم �لتي عمُ �رشى يف �صجون �لحتلل لإ �لأ

�رشى”. “وثيقة �لأ
�لقوى  ك�فة  �إ�رش�ك  �إىل  حم��ص  �صعت  �حلكومة  ت�صكيل  تكليفه�  بعد 

�لفل�صطينية، مب� فيه� حركة فتح يف حكومة وحدة وطنية، �إل �أن تلك �لقوى 

�لنه�ية لت�صكيل �حلكومة منفردة  رف�صت �مل�ص�ركة، مم� ��صطر حم��ص يف 

يف  فتح  ب��صم  �لن�طق  �لرحمن  عبد  �أحمد  وعز�  هنية.  �إ�صم�عيل  برئ��صة 

2006/3/20 رف�ص حركته �مل�ص�ركة �إىل �أن حركة حم��ص رف�صت �لعرت�ف 

مبنظمة �لتحرير كممثل �رشعي ووحيد لل�صعب �لفل�صطيني، ورف�صت وثيقة 

لل�صلطة  �ص��صي  �لأ ب�لق�نون  �لعرت�ف  رف�صت  كم�  �لوطني.  �ل�صتقلل 

قر�ر�ت  رف�صت  وكذلك  �ل�صلطة،  عقدته�  �لتي  وب�لتف�ق�ت  �لوطنية، 

�ل�رشعية �لدولية، وو�صف �حلكومة �جلديدة حينه� ب�أنه� متثل �نقلبً� �صي��صيً� 

.
30

خطري�ً على �ل�صلطة 

�لفرتة �لتي �صبقت ت�صكيل �حلكومة �صهدت حتري�صً� متو��صًل �صّد حركة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

30 احلياة اجلديدة، 2006/3/21.
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وىل للمجل�ص �لت�رشيعي �ملنتخب، و�لتي ن�ق�صت  حم��ص، فعقب �جلل�صة �لأ

خرية للمجل�ص �ل�ص�بق ب�ص�أن تو�صيع �صلحي�ت �لرئي�ص، �تهم  �لقر�ر�ت �لأ

ط�حة مبحمود عب��ص، و��صفً�  �لطيب عبد �لرحيم نو�ب حم��ص مبح�ولة �لإ

 ،
31

�إلغ�ء بع�ص �ل�صلحي�ت �لتي منحت له ب�أنه� حم�ولة �نقلبية لتغيري �لنظ�م

مقّر  لفتح  ت�بعني  م�صلحني  ب�قتح�م  متثل  ميد�نيً�  توتري�ً  �ليوم  ذلك  و�صهد 

.
32

�ملجل�ص يف غزة، و�إطلق �لن�ر د�خله

“�إ�رش�ئيل” مق�طعة �حلكومة  وعلى �صعيد �ل�صغوط �خل�رجية، قررت 

�لعنف  ونبذت  بـ“�إ�رش�ئيل”  �عرتفت  �إذ�  �إل  حم��ص  �صت�صكله�  �لتي 

على  وو�فقت  ره�بية”،  “�لإ �ملنظم�ت  �أ�صلحة  ونزعت  ره�ب”،  و“�لإ

�لتف�ق�ت �لتي مّت �لتوقيع عليه� بني “�إ�رش�ئيل” ومنظمة �لتحرير و�ل�صلطة 

�لتي حددته�  تقريبً�  نف�صه�  �ملط�لب هي  �أ�صبحت هذه  وقد  �لفل�صطينية. 

�لرب�عية �لدولية Quartet للتع�مل مع �حلكومة �لفل�صطينية. كم� فر�صت 

ف�أوقفت  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �صّد  خ�نقً�  �قت�ص�ديً�  ح�ص�ر�ً  “�إ�رش�ئيل” 
حتويلت �ل�رش�ئب �مل�صتحقة للفل�صطينيني و�لتي تزيد عن 60 مليون دولر 

�لفل�صطينية،  �لبنوك  مع  �رش�ئيلية  �لإ �لبنكية  �لتع�ملت  و�أوقفت  �صهريً�، 

مريكيني �أي حتويلت بنكية خ�رجية �إىل �حلكومة  ومنعت ب�لتن�صيق مع �لأ

�لفل�صطينية.

�لت�رشيعي  ثقة  لت�صكيل �حلكومة وح�صوله� على  �لت�لية  ي�م  �لأ �صهدت 

�لن��رش  �ألوية  ق�ئد  ��صت�صه�د  فّجره  ميد�نيً�  د�خليً�  توتر�ً   2006/3/28 يف 

�صلح �لدين �جلن�ح �لع�صكري للج�ن �ملق�ومة �ل�صعبية، خليل �لقوق�، يف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31 اخلليج، 2006/3/7.

 جريدة امل�ستقبل، بريوت، 2006/3/7.
32
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�نفج�ر �صي�رة مفخخة يف غزة، نفت “�إ�رش�ئيل” �صلته� به. و�ص�رع ن�طق 

من �لوق�ئي يف غزة ب�لوقوف ور�ء �حل�دث،  ب��صم �للج�ن �إىل �ته�م جه�ز �لأ

ولون  وق�ل �إن حممد دحلن ور�صيد �أبو �صب�ك و�صمري م�صهر�وي هم �مل�صوؤ

عن ذلك، وعز� ذلك �إىل م� �أ�صم�ه مترد �لقوق� على �أو�مرهم، وتخلل ت�صييع 

فتح،  �ملق�ومة وعن��رش من  ��صتب�ك�ت م�صلحة بني عن��رش يف جل�ن  �لقوق� 

هذه  و�صكلت   .
33

�آخرين  36 فل�صطينيني وجرح  ثلثة  مقتل  عن  �أ�صفرت 

تطويق  يف  جنحت  �لتي  حم��ص،  حلكومة  ول  �لأ مني  �لأ �لتحدي  �حل�دثة 

�مل�صلحني  هنية  �إ�صم�عيل  �لوزر�ء  رئي�ص  دع�  حيث  �ل�صتب�ك�ت،  تلك 

للن�صح�ب من �ل�صو�رع، �إل �أن م�صلحني من فتح �أطلقو� نري�ن �أ�صلحتهم 

. وب�لتز�من مع م� جرى 
34

يف �لهو�ء يف ��صتعر��ص للقوة يف حتدٍّ لدعوة هنية

�لغربية،  �ل�صفة  مني يف  يف غزة، تعر�صت �حلكومة ل�صغوط يف �مللف �لأ

ق�صى �ملح�صوبني على فتح �قتح�م  حني ح�ول نفر من ن��صطي كت�ئب �لأ

مقّر �حلكومة يف ر�م �هلل ب�أ�صلحتهم؛ كي يو�صلو� م� �أ�صموه مطلبً� ع�دًل �إىل 

.
35

ن�ئب رئي�ص �لوزر�ء

مع  و�حلكومة  �لرئ��صة  �ص�صتي  موؤ بني  �ل�صلحي�ت  �رش�ع  �حتدم  كم� 

وىل لعمل �حلكومة �جلديدة، فعلى �لرغم من ت�أكيد �لرئي�ص حممود  ي�م �لأ �لأ

به� عندم� ك�ن  يط�لب  �لتي ك�ن  منية  �لأ �ل�صلحي�ت  �صيمنحه�  �أنه  عب��ص 

�ملع�بر  �إد�رة  بتبعية  2006/4/5 مر�صومً�  �أ�صدر يف  �أنه  �إل   ،
36

للوزر�ء رئي�صً� 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

33 احلياة، 2006/4/1.

 جريدة عكاظ، �ل�صعودية، 2006/4/2.
34

35 احلياة، 2006/4/2.

36 احلياة اجلديدة، 2006/3/1.
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�لوطني  من  �لأ �أ�صدر مر�صومً� بخ�صوع قو�ت  ، كم� 
37

مب��رشة له  و�حلدود 

من �لع�م، و�صلح �لبحرية، و�ل�صتخب�ر�ت �لع�صكرية،  )و�لتي ت�صّم قو�ت �لأ

من �لوق�ئي �ل�ص�بق ر�صيد  و�حلر�ص �لرئ��صي( ل�صيطرته �ملب��رشة، وبتعيني ق�ئد �لأ

من �لوق�ئي و�لدف�ع �ملدين  من �لد�خلي، م�رشفً� على �لأ �أبو �صب�ك مدير�ً للأ

�لوقت  ذلك  يف  وبرزت   .
38

حم��ص حكومة  مع  �لت�ص�ور  دون  و�ل�رشطة، 

منية �لعرت�ف ب�صلطة �حلكومة  جهزة �لأ مظ�هر دلّت على رف�ص عن��رش �لأ

من �لوق�ئي يف 2006/4/9  �أو �لتع�ون معه�، فقد رف�ص عن��رش من جه�ز �لأ

�أم�م مقّر �جله�ز  ب�ملرور من  �إ�صم�عيل هنية  �لوزر�ء  �ل�صم�ح ملوكب رئي�ص 

من يف �أعم�ل  . وبلغت هذه �ملظ�هر حّد م�ص�ركة عن��رش �لأ
39

يف مدينة غزة

منية، ففي 2006/4/15 �قتحم عدد منهم مقّر �ملجل�ص �لت�رشيعي  �لفو�صى �لأ

يربط  �لذي  �لرئي�صي،  �لدين  �آخرون طريق �صلح  يون�ص، وقطع  يف خ�ن 

.
40

جنوب قط�ع غزة ب�صم�له، �حتج�جً� على عدم تلقيهم رو�تبهم

و�إز�ء هذ� �لو�قع �لذي مل تعد متتلك فيه وز�رة �لد�خلية �أية �صلحي�ت، 

يف  �صي�م  �صعيد  �تخذ  معه�،  �لتج�وب  منية  �لأ جهزة  �لأ عن��رش  ورف�ص 

تتبع  �ل�رشطة  �صن�د قو�ت  �أمنية خ��صة، لإ بت�صكيل قوة  2006/4/20 قر�ر�ً 

له ب�صورة مب��رشة، وبتعيني ق�ئد جل�ن �ملق�ومة �ل�صعبية جم�ل �أبو �صمهد�نة 

“�لقوة  ب��صم  �مل�صّكلة  �لقوة  وعرفت   ،
41

�لد�خلية لوز�رة  ع�مً�  مر�قبً� 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جريدة القد�س، فل�صطني، 2006/4/6. 
37

38 اخلليج، 2006/4/6.

39 احلياة، 2006/4/9.

40 الغد، 2006/4/16.

يام، فل�صطني، 2006/4/21. 41 االأ
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 ،
42

�لتنفيذية”. وقد بلغ عدد �أفر�د هذه �لقوة يف �لبد�ية ثلثة �آلف عن�رش

من  لّفني  موؤ  ،2006 �أكتوبر  ول/  �لأ ت�رشين  يف  عن�رش   5,500 �إىل  و�رتفع 

ق�صى،  حو�يل 3,225 عن�رش�ً من كت�ئب �لق�ص�م، و�ألف من كت�ئب �صهد�ء �لأ

و800 من �ألوية �لن��رش �صلح �لدين، و260 من �جلبهة �ل�صعبية، و50 من 

�جلبهة �لديوقر�طية، و80 من �لقي�دة �لع�مة، و50 من �ل�ص�عقة، و34 من 

 .
43

جبهة �لتحرير �لعربية

بني  �ل�صلحي�ت  �رش�ع  يف  رئي�صية  ت�صعيد  حمطة  �صي�م  قر�ر  �صّكل 

�حلكومة و�لرئ��صة، فقد �ألغى عب��ص هذ� �لقر�ر يف �ليوم �لت�يل وعّده غري 

لغ�ء، �صّن رئي�ص �ملكتب  ، وتعليقً� على قر�ر �لإ
44

د�صتوري وخم�لفً� للق�نون

ومن  عب��ص،  حممود  �صّد  لذعً�  هجومً�  م�صعل  خ�لد  حلم��ص  �ل�صي��صي 

ي�صكلون حكومة  �أنهم  �لفل�صطينية، معتب�ً  �ل�صلطة  ذن�ب يف  ب�لأ �أ�صم�هم 

و�أمنيً� �صّد حكومة حم��ص.  للت�آمر و�لنقلب ع�صكريً�  تهدف  مو�زية؛ 

مبن��صبة  دم�صق  �صعبي يف  �أم�م ح�صد  يتحدث  ك�ن  �لذي  م�صعل  و�أ�ص�ف 

بخطة  تقوم  ذن�ب  �لأ تلك  �أن  ي��صني،  �أحمد  �ل�صيخ  ��صت�صه�د  ذكرى 

ف�ص�ل حكومة حم��ص، وت�صهم يف جتويع �ل�صعب �لفل�صطيني  مدرو�صة لإ

عد�ء. ورّد �مل�صت�ص�ر �لرئ��صي �أحمد  مني، وذلك مل�صلحة �لأ ويف �لفلت�ن �لأ

عبد �لرحمن على خط�ب م�صعل بت�رشيح�ت غ��صبة، �تهمته ب�لتحري�ص 

.
45

و�ص�ع نحو حرب �أهلية فل�صطينية على �لفتنة، ودفع �لأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

42 ال�سبيل، 2006/5/23.

43 احلياة اجلديدة، 2006/10/9.

44 اخلليج، 2006/4/22.

45 القد�س العربي، 2006/4/22.
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م�صلحة  مظ�هر�ت  �لغربية  �ل�صفة  �صهدت  م�صعل،  ت�رشيح�ت  عقب 

جهزة  وعملي�ت �حتج�جية ق�مت به� جه�ت حم�صوبة على حركة فتح و�لأ

منية، كم� �صهد مكتب وز�رة �ل�صحة يف غزة ��صتب�ك�ت عنيفة بني حر��ص  �لأ

�إنهم  �لوز�رة  ب��صم  �لن�طق  ر��صي  وق�ل خ�لد  وم�صلحني.  �ل�صحة  وز�رة 

ب�أنهم من  �أنف�صهم  نعيم، وعّرفو� عن  ب��صم  �لوزير  �قتح�م مكتب  ح�ولو� 

ق�صى، مم� �أدى لتدخل جمموعة من كت�ئب �لق�ص�م حلم�ية  كت�ئب �صهد�ء �لأ

�لق�ص�م  كت�ئب  متهمة  �لرو�ية،  هذه  رف�صت  فتح  حركة  �أن  �إل   ،
46

�لوزير

.
47

ب�لعتد�ء على بع�ص �ملر�جعني

�ته�م�ت  يف  للبحث  عّم�ن  �إىل  عب��ص  ملحمود  زي�رة  مع  ذلك  تز�من 

ع�صية  �أر��صيه،  على  ومتفجر�ت  �أ�صلحة  بتخزين  ردن حلم��ص  �لأ وجهه� 

�لزه�ر،  �خل�رجية يف حكومة حم��ص، حممود  لوزير  مقررة  ك�نت  زي�رة 

يف  ن�رشته  ردنية  �لأ �لر�أي  جريدة  مع  حو�ر  ويف   ،
48

 2006/4/18 يف 

ردنية  �لأ �ملخ�بر�ت  مدير  من  عليه  �ّطلع  م�  �إن  عب��ص  ق�ل   ،2006/4/24

على  هجومً�  و�صّن  ومرفو�صً�،  ومذهًل  خطري�ً  ك�ن  �لذهبي  حممد  �للو�ء 

نف�صه  �ليوم  �لفتنة”49. ويف  �صعل  “ممُ ب�أنه  ت�رشيح�ت خ�لد م�صعل وو�صفه 

و�أ�ص�ف  حم��ص،  حكومة  ب�إق�لة  تركي�  �إىل  له  زي�رة  خلل  عب��ص  لّوح 

�لو�قع  تو�جه  �أن  على حم��ص  �أن  �لرتكية  �صي.�إن.�إن  مع حمطة  مق�بلة  يف 

.
وتتف�و�ص مع “�إ�رش�ئيل”50

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و�سط، لندن، 2006/4/24.  جريدة ال�رشق االأ
46

47 احلياة اجلديدة، 2006/4/30.

48 احلياة، 2006/4/20.

49 الراأي، عّم�ن، 2006/4/24.

50 اخلليج، 2006/4/25.
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ء

توتر�ً  �لفل�صطينية  ر��صي  �لأ فيه  ت�صهد  ك�نت  �لذي  �لوقت  ويف 

�لعربي يف  �لقد�ص  ن�رشته  تقرير�ً  �أوردت رويرتز  �إعلميً�،  وت�صعيد�ً  �أمنيً�، 

�لرئ��صي  �حلر�ص  لدعم  دولية  خمطط�ت  وجود  عن  حتدث   ،2006/4/29

م�صدر  عن  ونقل  ومتويله،  وتدريبه  عدده  زي�دة  طريق  عن  لعب��ص  �لت�بع 

قوة  ت�صكيل  “�لهدف هو  �أن  �ل�ص�أن  بهذ�  �أمريكية  م�ص�ور�ت  مطلع على 

 .
ره�ب يف ح�ل �متن�ع حم��ص عن ذلك”51 يعتد به� ملح�ربة �لإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

51 القد�س العربي، 2006/4/29.
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ثالثًا: يف الطريق اإىل وثيقة الوفاق الوطني

بني  �لد�مي  �لد�خلي  �لقتت�ل  جولت  �أوىل  �ملرحلة  هذه  �صهدت 

منية �ملو�لية لكل منهم�. وك�نت هذه  جهزة �لأ حركتي فتح وحم��ص، و�لأ

و�ص�ع، يف ح�ل  �إليه �لأ ول  �إنذ�ر ملدى خطورة م� قد توؤ حد�ث مبث�بة  �لأ

��صتمر�ر �خللف على م� هو عليه بني �لرئ��صة و�حلكومة، و�صّكلت ب�لت�يل 

ع�مًل �ص�غطً� على �لطرفني للبحث عن �لوف�ق �لوطني، �نتهى �إىل توقيع 

وثيقة �لوف�ق �لوطني يف 2006/6/27.

علمي،  وىل من �صهر �أي�ر/ م�يو حّدة �لتوتر �لإ ي�م �لأ فقد تز�يدت يف �لأ

فقد �أوردت �صحيفة �ص�ندي ت�يز �لبيط�نية يف 2006/5/7 تقرير�ً حول 

وحممد  عب��ص  �لرئي�ص  لغتي�ل  �لق�ص�م  لكت�ئب  خمططً�  “�إ�رش�ئيل”  �إحب�ط 

. ويف �ليوم نف�صه �أوردت 
52

دحلن، �إل �أن �لق�ص�م و�لرئ��صة نفت� ذلك �خلب

جريدة �حلي�ة �للندنية تقرير�ً نقلت فيه عن ق�دة ميد�نيني يف فتح قولهم �إنهم 

لفة من ثلثة �آلف مق�تل حلم�ية  �رشعو� يف ت�صكيل قوة ع�صكرية كبرية موؤ

�مل�رشوع �لوطني وكو�در �حلركة، وق�لت �إن حركتي حم��ص وفتح �رشعت� 

 ،
53

خرية �ص�بيع �لثلثة �لأ يف �لقي�م ب�أعم�ل جتيي�ص و��صعة يف قط�ع غزة يف �لأ

وك�ن لفتً� يف حينه تت�يل �لقر�ر�ت يف حركة فتح بتعيني ن�طقني �إ�ص�فيني 

. وتز�من ذلك مع �أنب�ء عن ف�صل �للق�ء �لذي جمع عب��ص وهنية 
54

ب��صمه�

.
55

يف غزة يف 2006/5/6 لبحث �أزمة �لرو�تب وتن�زع �ل�صلحي�ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و�سط، 2006/5/8. 52 ال�رشق االأ

53 احلياة، 2006/5/7.

 جريدة الوطن، �ل�صعودية، 2006/5/9. 
54

 عكاظ، 2006/5/8.
55
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ء

ويف 2006/5/8 وقعت ��صتب�ك�ت بني م�صلحني من حركتي فتح وحم��ص 

�لته�م�ت  �حلركت�ن  وتب�دلت  قتلى،  ثلثة  ل�صقوط  �أدت  يون�ص  خ�ن  يف 

خر ب�لت�صبب ب�ل�صتب�ك�ت بحجة  ولية عنه�، �إذ �تهم كل طرف �لآ ب�مل�صوؤ

�لت�يل،  �ليوم  يف  �ل�صتب�ك�ت  هذه  وجتددت   .
56

عن��رشه من  عدد  خطف 

 ،
57

�لذي �صهد مط�لبة حم��ص �لرئي�ص عب��ص ب�إق�لة ر�صيد �أبو �صب�ك من من�صبه

و�مل�صت�ص�ر  م�ص�مح،  �أبو  �صيد  �لن�ئب عن حم��ص  له  تعر�ص  �عتد�ء  عقب 

 .
58

من �لوق�ئي �ل�صي��صي لرئي�ص �لوزر�ء �أحمد يو�صف على يد عن��رش من �لأ

من �لوق�ئي بتنفيذ �عتد�ء�ت  ومل تكن حم��ص �لطرف �لوحيد �لذي �تهم �لأ

بحّقه� يف ذلك �ليوم، فقد �تهمته �ألوية �لن��رش �صلح �لدين مبح�ولة �غتي�ل 

.
59

�أحد ق�دته� �أي�صً�

برع�ية  وحم��ص  فتح  حركتي  من  ق�دة  �جتمع  حد�ث  �لأ لتلك  نتيجة 

�حلركت�ن  و�تفقت  و�ص�ع،  �لأ لحتو�ء   2006/5/10 يف  هنية  �إ�صم�عيل 

�مليد�نية، وحترمي �لحتك�م  و�ص�ع  �لأ ملت�بعة  علي�  تن�صيق  ت�صكيل جلنة  على 

طلق ن�ر، وزرع  ق�صى لإ ؛ �إل �أن تعر�ص عن�رشين من كت�ئب �لأ
60

لل�صلح

من �لوق�ئي على يد جمهولني يف �ليوم  عبو�ت ن��صفة �أم�م من�زل �صب�ط من �لأ

�لت�صليم  حينه�  فتح  ورف�صت  جديد.  من  و�ص�ع  �لأ ل�صتع�ل  �أدى  �لت�يل؛ 

حد�ث متهمة كت�ئب �لق�ص�م، �لتي نفت �أية �صلة  بوقوف جمهولني ور�ء �لأ

�لوق�ئي  من  �لأ من  لعن��رش  ��صتهد�فً�  �لت�لية  ي�م  �لأ و�صهدت   .
61

بذلك له� 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �إ�صلم �أون لين، 2006/5/8؛ ووك�لة وف�، 2006/5/8. 
56

57 احلياة، 2006/5/10. 

 جريدة ال�سفري، بريوت، 2006/5/10.
58

 وك�لة قد�ص بر�ص، 2006/5/10.
59

60 احلياة، 2006/5/11.

61 احلياة، واخلليج، 2006/5/12.
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ب�إطلق �لن�ر عليهم �أو تفجري �صي�ر�تهم، و�أ�ص�ر �أحد �مل�ص�در �إىل �أن �لعن��رش 

�لذين تعر�صو� لل�صتهد�ف ك�نو� من �مل�ص�ركني يف �لتعر�ص ملوكب هنية، 

.
62

و�لعتد�ء على �صيد �أبو م�ص�مح و�أحمد يو�صف

�لق�ص�م خلل  �ثنني من كو�در  �غتي�ل  مع  ذروته  مني  �لأ �لت�صعيد  بلغ 

�لوق�ئي  من  �لأ �تهمت حم��ص  �لذي  �لترت  �أحدهم� حممد  ك�ن  �ص�عة،   48

، مم� دفع وزير �لد�خلية �صعيد �صي�م لتخ�ذ قر�ر 
63

ب�غتي�له يف 2006/5/16 

2006/5/17، و�أرجع �صي�م ت�صكيل �لقوة حينه�  �لتنفيذية يف  �لقوة  بن�رش 

، �إل �أن فتح عّدت 
64

جهزة �لق�ئمة ورف�صه� تنفيذ تعليم�ته �إىل �صوء �أد�ء �لأ

�لقر�ر ت�صعيد�ً خطري�ً ب�جت�ه �لفتنة وت�رشيعً� مب��رش�ً للفو�صى، وعّدت �لقوة 

فتح  ن��صطي  لف من  �لآ �مل�صكلة ولي�ص �حلل، وتظ�هر  من  �ملنت�رشة جزء�ً 

. وبعد يومني 
65

منية يف غزة منددين بقر�ر وزير �لد�خلية جهزة �لأ و�أفر�د �لأ

من ن�رش �لقوة �لتنفيذية، وقع �أول ��صتب�ك بينه� وبني قو�ت �ل�رشطة، نتيجة 

.
66

بلبلة �أحدثه� �إطلق م�صلحني جمهولني �لن�ر على �لطرفني

�أبو  ط�رق  �لعميد  �ملخ�بر�ت  جه�ز  رئي�ص  �أ�صيب   2006/5/20 ويف 

مبنى  يف  كهرب�ئي  م�صعد  يف  وقع  �نفج�ر  جر�ء  خطرية  بجروح  رجب 

ن�ئب  �لطري�وي  توفيق  �تهم  وقد  غزة،  مدينة  �صم�ل  �لع�مة  �ملخ�بر�ت 

له�  تعر�ص  �ص�بقة  �غتي�ل  ب�لوقوف ور�ء حم�ولة  �ملخ�بر�ت حم��ص  رئي�ص 

�أبو رجب، غري م�صتبعد �أن تكون �حلركة تقف ور�ء هذه �ملح�ولة �أي�صً�، 

�إن �أطر�فً� د�خل فتح هي  �أن �حلركة رف�صت تلك �لته�م�ت، وق�لت  �إل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

62 احلياة، 2006/5/17.

63 احلياة، 2006/5/18.

 �إ�صلم �أون لين، 2006/5/17.
64

م�ر�ت، 2006/5/19. 65 احلياة، واحلياة اجلديدة، 2006/5/18؛ وجريدة االحتاد، �لإ

يام، فل�صطني، 2006/5/19. 66 االأ
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ء

�لتي تقف ور�ء حم�ولة �لغتي�ل، وقد �صدر يف �ليوم �لت�يل بي�ن ب��صم تنظيم 

رجب،  �أبو  �غتي�ل  حم�ولة  عن  ولية  �مل�صوؤ يتبنى  فل�صطني  ولية   - �لق�عدة 

ويهدد ب�غتي�ل حممد دحلن وحممود عب��ص و�صمري �مل�صهر�وي و�أبو علي 

.
67

�ص�هني

حممد  �أجر�ه  حلو�ر  �صوتي  ت�صجيل  عن  �صف  كمُ  2006/5/24 ويف 

دحلن مع �لع�ملني يف �إذ�عة �حلرية يف غزة، ق�ل فيه م�صتهزئً� من حكومة 

ربع  �لأ خر  لآ ن[  ]�لآ ه�ن  من  بلدي  خم�صة  �أ�صتلمهم  ر�ح  “�أن�  حم��ص: 

�له خلل حو�ر مع �صحيفة �لر�ص�لة يف 2006/8/28  . وعند �صوؤ
�صنني”68

�أج�ب دحلن:  �حلكومة”،  “من�كفة  �لعب�رة  تلك  من  يعني  ك�ن  �إذ�  عّم� 

.
“نعم، ب�لت�أكيد”69

�إيهود  �رش�ئيلية  �لإ �حلكومة  رئي�ص  �أن  عن  �أنب�ء  وردت  ثن�ء  �لأ تلك  يف 

�أوملرت �ص�دق على نقل كمية حمددة من �ل�صلح �إىل �حلر�ص �لرئ��صي عن 

ردن؛ من �أجل حم�ية عب��ص من حم��ص، فيم� ق�ل رئي�ص �ل�صعبة  طريق �لأ

 Amos Gilad رش�ئيلية ع�مو�ص جلع�د� من �لإ منية يف وز�رة �لأ �ل�صي��صية �لأ

تنفيذ  �أجل  من  م�زن؛  �أبو  حلر�ص  �صلحة  �لأ لنقل  �ملج�ل  �إت�حة  “يجب  �إنه 

�لقر�ر �ل�صج�ع �لذي �تخذه، وملو�جهة حم��ص”. و�أو�صحت م�ص�در �أمنية 

�صلحة �لتي �صيتم نقله� �صتزوده� دول عدة، “�إ�رش�ئيل” لي�صت  �إ�رش�ئيلية �أن �لأ

�أ�صلحة  مترير  “�إ�رش�ئيل” و�فقت على  �أن  ه�آرت�ص  . كم� ذكرت 
70

بينه� من 

، ويف 2006/5/28 ذكر �ملعلق 
71

ردن �إىل قوة �لرئ��صة، تزوده به� م�رش و�لأ

�رش�ئيلي زئيف �صيف يف �صحيفة ه�آرت�ص �أن �لرئ��صة �لفل�صطينية  �ل�صي��صي �لإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

67 احلياة، 2006/5/23-21.

 ت�صجيل �صوتي ملحمد دحلن، موقع فل�صطني �حلرة، 2006/5/24، �نظر:
68

http://www.freepal.net/Dahlan.mp3    

 جريدة الر�سالة، فل�صطني، 2006/8/28.
69

 عرب 48، 2006/5/26 و2006/6/14؛ واخلليج، 2006/6/14.
70

71 االحتاد، 2006/5/29.
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تنوي زي�دة عدد عن��رش �حلر�ص �لرئ��صي �إىل ع�رشة �آلف عن�رش. وعقب تلك 

و�صط حو�ر�ً مع ف�روق �لقدومي �أمني �رش  نب�ء �أوردت جريدة �ل�رشق �لأ �لأ

�إىل  �أمر�ء �حلرب، م�صري�ً  �أ�صم�هم  فيه ممن  تّب�أ  فتح،  �ملركزية حلركة  �للجنة 

. كم� حذر ه�ين �حل�صن 
72

�أن �لغ�لبية �لعظمى يف �حلركة تتع�ون مع حم��ص

لل�صيطرة  �أمريكية  فتح من حم�ولت وم�ص�ٍع  �ملركزية حلركة  �للجنة  ع�صو 

مو�ل �لتي تدفع لبع�ص ق�دة �حلركة يف �ل�صفوف �لقي�دية  عليه�، من خلل �لأ

.
73

وىل �لأ

يف  و�لدف�ع  �خل�رجية  ون  �ل�صوؤ جلنة  رئي�ص  �أعلن   2006/6/15 ويف 

ردن  �لكني�صت ت�ص�حي هنغبي Tzachi Hanegbi �أنه مّت نقل �أ�صلحة من �لأ

�إىل �لقو�ت �ملو�لية لعب��ص مبو�فقة “�إ�رش�ئيل”. وبح�صب يديعوت �أحرونوت 

ف�إن ثلث �ص�حن�ت تنقل 950 ر�ص��صً� �أمريكيً� من نوع �إم- 16 عبت ج�رش 

�رش�ئيلي حتى ر�م �هلل ومعب �إيريز  �للنبي، ومتت مو�كبته� من قبل �جلي�ص �لإ

�أن  �إل  غزة،  وقط�ع  “�إ�رش�ئيل”  بني  �حلدود  على   Eretz Checkpoint

�أ�ص�ر عب��ص خلل حديثه  ب�أي�م  ، وبعده� 
74

�رش�ئيلية �لإ �لتق�رير  عب��ص نفى 

حي�ن  ردن �إىل �أن �ل�صلطة قد ت�صطر يف بع�ص �لأ متر �لبرت�ء �لث�ين يف �لأ يف موؤ

 .
75

�إىل قتل منفذي �لعملي�ت ملنعهم عن �لقي�م ب�أعم�لهم

�رشى  �لأ و�حلكومة  �لرئ��صة  بني  و�خللف  مني  �لأ �لفلت�ن  هذ�  دفع 

�رش�ئيلية، �إىل �إطلق  �لفل�صطينيني ممثلني بقي�د�ت �لف�ص�ئل يف �ل�صجون �لإ

مو�صع  تكون  �أن  ح�ولت  �لتي  �رشى،  �لأ وثيقة  �أو  �لوطني  �لوف�ق  وثيقة 

يف  عقده  تقرر  وطني  حو�ر  متر  ملوؤ طرحه�  وتقرر  �جلميع،  بني  توفيق 

بني  �ل�صتب�ك�ت  جتددت  �أي�م  بثلثة  �حلو�ر  �نطلق  وقبل   .2006/5/25

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

و�سط، 2006/5/29. 72 ال�رشق االأ

73 �لقد�س العربي، 2006/5/27.

74 اخلليج، 2006/6/16.

75 الوطن، �ل�صعودية، والراأي، عّم�ن، 2006/6/22.
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وبلدة  مدينة غزة،  لهم� يف  �لت�بعة  منية  �لأ و�لقوى  فتح وحم��ص  حركتي 

حم�ولة  حول  �لته�م�ت  �حلركت�ن  فتب�دلت  يون�ص،  خ�ن  �رشق  عب�ص�ن 

من �لوق�ئي بقتل �ص�مل قديح �أحد  ، كم� �تهمت حم��ص �لأ
76

�إف�ص�ل �حلو�ر

متر ��صتب�ك�ت يف  . و�صهد يوم �فتت�ح �ملوؤ
77

عن��رشه� ع�صية �نطلق �حلو�ر

من �لوق�ئي، وتب�دل  مدينة غزة بني عن��رش من �لقوة �لتنفيذية و�أفر�د من �لأ

.
78

�لطرف�ن جمدد�ً �لته�م�ت ب�لبدء يف �إطلق �لن�ر

�رشى لل�صتفت�ء  ويف �أوىل جل�ص�ت �حلو�ر، هدد عب��ص بطرح وثيقة �لأ

�ل�صعبي م� مل تتو�صل �لف�ص�ئل �إىل �صيغة تو�فقية حول �لوثيقة خلل ع�رشة 

ليفني  ت�صيبي  �خل�رجية  وزيرة  دعوة  عقب  �لتهديد  هذ�  ج�ء  وقد   ،
79

�أي�م

�أو  �نتخ�ب�ت جديدة  علن عن  2006/5/20 للإ Tzipi Livni عب��ص يف 

بنود  من�ق�صة  وخلل   .
80

حم��ص حكومة  ل�صتبد�ل  �صعبي  ��صتفت�ء  �إجر�ء 

له  �ملحددة  �ملهلة  فتخطى  عديدة؛  لنتك��ص�ت  �حلو�ر  تعر�ص  �لوثيقة 

ر�ص،  �لأ مني على  �لأ �لتوتر  تو��صل  �إذ  تو�فقية،  �إىل �صيغة  �لو�صول  دون 

منية �قتح�م مقّر  جهزة �لأ ففي 2006/6/1 ح�ول �آلف �ملتظ�هرين من �لأ

عدم  على  �حتج�جً�  �ملبنى  على  �لن�ر  و�أطلقو�  غزة  �لت�رشيعي يف  �ملجل�ص 

جديدة  ميلي�صي�  ت�أ�صي�ص  فتح  �أعلنت   2006/6/3 ويف   ،
81

رو�تبهم دفع 

ن��صطي �حلركة  �ص�ب من   2,500 �لتنفيذية يف جنني، ونزل  للقوة  مو�زية 

. كم� وقعت يف 2006/6/12 ��صتب�ك�ت يف رفح بني 
82

�إىل �صو�رع �ملدينة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

76 اخلليج، 2006/5/23.

77 الراأي، عّم�ن، 2006/5/25.

و�سط، 2006/5/26. 78 ال�رشق االأ

79 احلياة، 2006/5/26.

ذ�عي و�لتلفزيوين  �رش�ئيلية �لث�نية، ر�صد �لبث �لإ ذ�عة �لإ  �نظر: تقرير �صموئيل ط�ل، �لإ
80

و�صط، 2006/5/20. �لعبي، عّم�ن، مركز در��ص�ت �ل�رشق �لأ

 جريدة القب�س، �لكويت، 2006/6/2. 
81

82 احلياة، 2006/6/4.
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من �لوق�ئي يف �ملدينة،  من �لوق�ئي و�لقوة �لتنفيذية �لتي ح��رشت مقّر �لأ �لأ

�لتنفيذية  عن��رش  �أحد  مقتل  خلفية  على  �ل�ص�روخية،  ب�لقذ�ئف  وق�صفته 

حد�ث  خلل م�ص�ركته يف جن�زة ك�نت متّر ب�لقرب من �ملقّر، و�متدت �لأ

لت�صل �ل�صفة �لغربية، حيث �أحرق م�صلحون من فتح مقّري رئ��صة �لوزر�ء 

كم�   ،
83

�هلل ر�م  يف  حم��ص  نو�ب  �أحد  و�ختطفو�  �لت�رشيعي  و�ملجل�ص 

يف  قي�دييه�  �أحد  �غتي�ل  مبح�ولة  �لوق�ئي  من  �لأ �لق�ص�م  كت�ئب  �تهمت 

 .
84
 2006/6/18

يف  ��صتط�عت  �لف�ص�ئل  �أن  �إل  �خللف�ت،  تلك  كل  من  �لرغم  وعلى 

�لنه�ية، يف 2006/6/27 �لتو�صل �إىل �صيغة جديدة تر�صي جميع من وّقع 

على �لوثيقة، �لتي عرفت ب��صم وثيقة �لوف�ق �لوطني، ب��صتثن�ء حركة �جله�د 

. وت�صمنت 
85

�صلمي، �لتي ك�نت منذ �لبد�ية تعرت�ص على بع�ص بنوده� �لإ

�لد�خلية،  �لنز�ع�ت  لف�ّص  �ل�صلح  ��صتخد�م  وحترمي  �إد�نة  �لوثيقة  بنود 

تنظيم  منية وتطويره� و�رشورة  �لأ �ص�صة  �ملوؤ �إ�صلح  ت على �رشورة  ون�صّ

على  �لعمل  �إىل  ودعت  وحم�يته،  �صلحه�  وتنظيم  �ملق�ومة  مع  �لعلقة 

جهزة  �لأ ملنت�صبي  و�حلزبي  �ل�صي��صي  �لعمل  مم�ر�صة  ينع  ق�نون  �إ�صد�ر 

كم�  �لق�نون.  �لتي حدده�  �ملنتخبة  �ل�صي��صية  ب�ملرجعية  و�للتز�م  منية،  �لأ

ت�صمنت �لوثيقة �لتم�صك بخي�ر �ملق�ومة يف مو�جهة �لحتلل، وت�صكيل 

جبهة مق�ومة موحدة، و�لتف�ق على �حرت�م �صلحي�ت كّل من �لرئي�ص 

�ص��صي، و�لتف�ق على ت�صكيل  و�حلكومة بح�صب م� وردت يف �لق�نون �لأ

حكومة وحدة وطنية، و�لتم�صك ب�إجر�ء �لنتخ�ب�ت �لت�رشيعية و�لرئ��صية 

.
86

ب�صورة دورية وطبقً� للق�نون
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83 احلياة، وال�سفري، 2006/6/13.

84 احلياة، 2006/6/20.

85 القب�س، 2006/6/28.

 ن�ّص وثيقة �لوف�ق �لوطني، عرب 48، 2006/6/28.
86



�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

32

ء

عملية الوهم املتبدد و�شيف غزة ال�شاخن:

يف 2006/6/25 نفذت ثلثة من ف�ص�ئل �ملق�ومة عملية “�لوهم �ملتبدد” 

وقتل   Gilad Shalit �ص�ليط  جلع�د  �رش�ئيلي  �لإ �جلندي  �أ�رش  من  ومتكنت 

، وقد عّدت �لرئ��صة �لفل�صطينية �لعملية خرقً� للتف�هم�ت 
87

جنديني �آخرين

�لتي عّبت عنه� قي�د�ت �لف�ص�ئل �لفل�صطينية، �لتي مّت �لجتم�ع به� خلل 

�ليومني �مل��صيني، و�أعلنت �أنه� �صتجري حتقيقً� �ص�مًل و�رشيعً� حول منفذي 

�رش�صة يف غزة  “�إ�رش�ئيل” حملة  بد�أت  �لعملية  على  . ورد�ً 
88

�لعملية هذه 

فقد خطفت  �إ�صق�ط حكومة حم��ص،  �أ�ص��صي  ب�صكل  ��صتهدفت  و�ل�صفة 

�أربعة  خلل  فل�صطينيً�  ووزير�ً  ن�ئبً�   28 نحو  �رش�ئيلي  �لإ �لحتلل  قو�ت 

�رش�ئيلي عمري بريت�ص  ، كم� �ص�دق وزير �لدف�ع �لإ
89

�أي�م من تنفيذ �لعملية

Amir Peretz يف 2006/6/28 على حملة �أمط�ر �ل�صيف �لع�صكرية �صّد 

�ملتو��صلة  �رش�ئيلية  �لإ و�لهجم�ت  �لجتي�ح�ت  �أدت  وقد   ،
90

غزة قط�ع 

 .
91

حتى 2006/10/31 �إىل ��صت�صه�د 400 فل�صطيني وجرح 1,852 �آخرين

جهزة  للأ �أو�مر  �صد�ر  لإ �صي�م  �صعيد  �لد�خلية  وزير  �حلملة  هذه  ودفعت 

، �إل �أن عب��ص �ألغى هذ� �لقر�ر يف 
92

�رش�ئيلي منية ب�لت�صدي للعدو�ن �لإ �لأ

�ل�صلحي�ت  على  �لتن�زع  ح�لة  ��صتمر�ر  عك�ص  م�  وهو   ،
93

�لت�يل �ليوم 

مني  �رش�ئيلي، كم� ��صتمرت ح�لة �لتوتر �لأ منية حتى يف ظّل �لعدو�ن �لإ �لأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

87 احلياة، 2006/6/26. 

88 امل�ستقبل، 2006/6/26.

و�سط، 2006/6/30. 89 �ل�رشق االأ

90 احلياة، 2006/6/29.

�صع�ف   �نظر: تقرير وك�لة وف�، 2006/11/23، نقًل عن مع�وية ح�صنني، مدير �لإ
91

و�لطو�رئ بوز�رة �ل�صحة؛ والبيان، 2006/11/23.

 عرب 48، 2006/7/7.
92

93 �لقد�س العربي، 2006/7/8.
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�أبو  ح�صني  �لدكتور  تعر�ص   2006/7/7 ففي  ميد�نيً�،  وحم��ص  فتح  بني 

يد م�صلحني  �ل�صي��صي حلركة حم��ص للغتي�ل على  �ملكتب  عجوة ع�صو 

من �لوق�ئي  جمهولني، و�تهمت حم��ص م� ت�صميه فرقة �ملوت �لت�بعة جله�ز �لأ

. ويف 2006/7/18 تعر�ص منـزل �ل�ص�بط 
94

يف غزة ب�لوقوف ور�ء �غتي�له

�أحد  ملقتل  �أدى  م�صلح  لهجوم  غزة،  يف  طمو�ص  نبيل  �لوق�ئي  من  �لأ يف 

من �لوق�ئي �صقر  ، كم� قمُتل �ل�ص�بط يف �لأ
95

حر��صه وتفجري �ملنـزل جزئيً�

عنب يف 2006/8/2 على يد م�صلحني جمهولني، و�ألقت م�ص�در يف حركة 

. وتعر�ص 
96

ولية عن مقتله على حركة حم��ص من �لوق�ئي ب�مل�صوؤ فتح و�لأ

�لعقيد يف �ل�صتخب�ر�ت �لع�صكرية حممد �ملو�صة للغتي�ل يف خميم جب�لي� يف 

، و�تهمت فتح عن��رش من حم��ص بقتله، وق�لت �إنه� �صلمت 
97

 2006/8/6

�أ�صم�ء �لقتلة �إىل وزير �لد�خلية. وقد ط�لبت وز�رة �لد�خلية لحقً� حركة 

حم��ص بت�صليم �مل�صتبه بهم يف قتل �ملو�صة، كم� ط�لبت �لوز�رة حركة فتح 

 .
98

بت�صليم �ملتهمني بقتل �لدكتور �أبو عجوة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

94 احلياة، 2006/7/7.

 عرب 48، 2006/7/18.
95

96 احلياة، 2006/8/3.

يام، فل�صطني، 2006/8/7. 97 االأ

98 القد�س العربي، 2006/8/17.
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رابعًا: مرحلة ال�شعي اإىل ت�شكيل حكومة 

الوحدة الوطنية

حركتي  بني  �صي��صي  �صج�ل  بد�ية  مع  �ل�ص�بقة  حد�ث  �لأ تر�فقت 

ط�لبت  فقد  وطنية،  وحدة  حكومة  ت�صكيل  م�ص�ألة  حول  وحم��ص  فتح 

يف  �رش�ع  �لإ ب�رشورة   2006/8/2 يف  �صعث  نبيل  �لن�ئب  ل�ص�ن  على  فتح 

ت�صكيل حكومة كهذه، ورّدت حم��ص يف حينه ب�أن �لوقت مل يكن من��صبً� 

. وعلى �لرغم من ذلك، ف�إن عب��ص وهنية �تفق� يف 2006/8/16 
99

لذلك

وثيقة  �إىل  ��صتن�د�ً  وطنية  وحدة  حكومة  لت�صكيل  �مل�ص�ور�ت؛  بدء  على 

برزت  �مل�ص�ور�ت عقب�ت عدة،  وقد و�جهت هذه   .
100

�لوطني �لتف�هم 

�أوله� عندم� حدد هنية جمموعة من �ل�رشوط قبل ت�صكيل حكومة �لوحدة، 

“�إ�رش�ئيل”،  تعتقلهم  �لذين  و�لنو�ب  �لوزر�ء  ك�فة  عن  فر�ج  �لإ ت�صمنت 

وت�صكيل �حلكومة بحيث حت�صل كل حركة على ن�صيب بح�صب ن�صبته� 

نه�  لأ حم��ص  من  �صخ�ص  �حلكومة  ير�أ�ص  و�أن  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  يف 

غلبية، �إ�ص�فة �إىل �ملط�لبة ببدء �حلو�ر ب�ص�أن �إع�دة تفعيل منظمة  ت�صكل �لأ

�لتحرير �لفل�صطينية، ب�لتز�من مع �مل�ص�ور�ت ب�ص�أن �حلكومة. وهي �رشوط 

عن  �حلديث  حينه�  ربه  عبد  ي��رش  وو�صف   ،
101

ورف�صته� فتح  ��صتغربته� 

�لتلهي به� لك�صب �لوقت،  “�أكذوبة” يجري  ب�أنه  حكومة وحدة وطنية 

مريكية  د�رة �لأ . وظهرت عقبة �أخرى �إثر �إعر�ب �لإ
102

و�إله�ء �لر�أي �لع�م
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 عرب 48، 2006/8/2؛ واخلليج، 2006/8/4.
99

يام، فل�صطني، 2006/8/17. 100 االأ

و�سط، 2006/8/19؛ وجريدة الد�ستور، عّم�ن، 2006/8/20. 101 ال�رشق االأ

 عكاظ، 2006/8/28.
102



3�

�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية
ء

�لتي  �لثلثة  �ل�رشوط  على  تو�فق  ل  حكومة  �أي  مع  �لتع�مل  رف�صه�  عن 

بـ“�إ�رش�ئيل”،  و�لعرت�ف  �لعنف،  نبذ  وهي  �لرب�عية،  �للجنة  و�صعته� 

لق�ء�ته  بلغ ق�دة حم��ص يف  �ملوقعة معه�. مم� دفع عب��ص لإ وب�لتف�ق�ت 

للت�صويق  �ص�حلً�  برن�جمً�  ت�صكل  تعد  مل  �رشى  �لأ وثيقة  �أن  غزة،  يف  معهم 

مل  بحيث   ،
103

جوهرية تغيري�ت  �لف�ص�ئل  عليه�  �أدخلت  �أن  بعد  �لدويل 

عنه�  �لتي حتّدث  �جلوهرية  �ص�ف�ت  �لإ �أن  غري  �ل�رشوط.  تلك  تو�فق  تعد 

فتح  نف�صه وحركة  هو  عليه�  و�فق  �لتي  �لتعديلت  �صوى  تكن  عب��ص مل 

حمد رئي�ص كتلة فتح  عندم� مّت �لتوقيع على �لوثيقة. وبعده� ق�ل عز�م �لأ

تقبل  مل  م�  وطنية  ي�صكل حكومة وحدة  لن  عب��ص  �لرئي�ص  �إن  �لبمل�نية، 

. وهو 
بـ“�إ�رش�ئيل”104 �لعرت�ف  يت�صمن  �صي��صيً�  برن�جمً�  بو�صوح  حم��ص 

م� عنى عمليً� حم�ولة قي�دة فتح �إ�ص�فة �رشوط وتن�زلت جديدة على وثيقة 

�لوف�ق �لوطني.

�إ�ص�فة �إىل تلك �لعقب�ت، نّفذت نق�بة �ملوظفني �حلكوميني، �لتي ت�صيطر 

�رش�ب يف بد�ية �صهر �أيلول/ �صبتمب 2006،  عليه� حركة فتح، تهديده� ب�لإ

�رش�ب �لذي �ص�ركت  �حتج�جً� على عدم دفع �لرو�تب. وتز�من هذ� �لإ

، يف خطوة يبدو �أنه� 
105

فيه نق�بة �ملعلمني مع بد�ية �لع�م �لدر��صي �جلديد

�أتت كو�صيلة �صغط على حكومة حم��ص؛ لدفع �حلركة لتخفي�ص �ل�صقف 

�رش�ب  �ل�صي��صي يف ح�ل مّت �لتف�ق معه� على حكومة وحدة. وتر�فق �لإ

�إعلمية �رش�صة �صّد حكومة حم��ص، وك�ن رئي�ص �حلكومة قد  مع حملة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

103 احلياة، 2006/8/21. 

104 الراأي، عّم�ن، 2006/8/23.

105 احلياة، 2006/9/3.
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، يف �ملق�بل 
106

�رش�ب، ومن م�ص�ركة �لع�صكريني فيه حّذر من ت�صيي�ص �لإ

�إ�رش�ب  دعم  قد   2006/8/30 يف  عب��ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  ك�ن 

ويف   .
107

�لديوقر�طية نت�ئج  من  �أهّم  �لعي�ص  لقمة  �أن  ور�أى  �ملوظفني، 

 :2006/9/2 ت�رشيح�ت �صحفية يف  ربه يف  عبد  ي��رش  ق�ل  نف�صه  �ل�صي�ق 

�أظن �أن �ملجتمع �لفل�صطيني قرر �أخري�ً �أن ي�أخذ عملية �لت�صحيح بنف�صه، يف 

.
108

�رش�ب �إ�ص�رة �إىل �لإ

من �لد�خلي؛  �رش�ب على �لأ �نعك�صت هذه �لت�رشيح�ت �مل�صجعة للإ

منية م�صري�ت �حتج�ج، وه�جمو� مقّر �ملجل�ص  جهزة �لأ فنظم منت�صبو �لأ

 .
109

حمتوي�ته وك�رشو�  د�خله،  �لن�ر  و�أطلقو�  غزة،  قط�ع  يف  �لت�رشيعي 

وهن� حذرت وز�رة �لد�خلية من حترك �لع�صكريني وط�لبت �لرئي�ص عب��ص 

ولية لوقف هذ�  من �لتدخل، وحتّمل �مل�صوؤ على لقو�ت �لأ ب�صفته �لق�ئد �لأ

.
110

�لتدهور

�لوحدة  حكومة  ت�صكيل  م�ص�ور�ت  ��صطدمت  �لوقت  ذلك  ويف 

�لوطنية ب�ملزيد من �لعقب�ت، فقد ك�ن هن�ك حترك�ت مو�زية للم�ص�ور�ت 

يف �صبيل ��صتقد�م قو�ت دولية �إىل كل من �لقط�ع و�ل�صفة، وهو م� رف�صه 

�أربك  �لت�رشيح�ت  تن�ق�ص  �أن  �إىل  �إ�ص�فة   .
111

�لفل�صطيني �لوزر�ء  رئي�ص 

�ل�ص�حة �لفل�صطينية، ففي �لوقت �لذي �أعلن فيه �أحمد عبد �لرحمن �لن�طق 

ت�صكيل  يف  �ملب�حث�ت  جتميد  قرر  قد  عب��ص  �لرئي�ص  �أن  فتح  حركة  ب��صم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

106 احلياة، 2006/9/5.

107 الغد، 2006/8/31.

108 اخلليج، 2006/9/3.

109 الد�ستور، 2006/9/6.

110 احلياة اجلديدة، 2006/9/5.

111 اخلليج، 2006/9/6.
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�أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �لرئ��صة  ب��صم  �لن�طق  ع�د  �لوطنية،  �لوحدة  حكومة 

�لئتلف  ت�صكيل حكومة  �إجر�ء�ت  �أرج�أ  عب��ص  �لرئي�ص  �أن  ليعلن  ردينة 

من  عدد�ً  �إن  هنية  �إ�صم�عيل  �حلكومة  رئي�ص  وق�ل  يجمده�.  ومل  �لوطني 

كد�ً �أنه �تفق  �لن�طقني ب��صم فتح ل يروق لهم ت�صكيل حكومة �لوحدة، موؤ

مع �لرئي�ص عب��ص على ��صتئن�ف �مل�ص�ور�ت لت�صكيله� بعد عودته من رحلته 

.
112

�خل�رجية

م�ر�تية  �لإ �لحت�د  ذكرت  �لوحدة  حكومة  ت�صكيل  يخ�ّص  وفيم� 

�لقد�ص  يف  مريكي  �لأ �لقن�صل  �أن   ،2006/9/19 يف  �ل�ص�در  عدده�  يف 

نف�صه�  �ملع�ملة  �صيتلقى  ب�أنه  عب��ص  �لرئي�ص حممود  و�ل�ص، هدد  ج�كوب 

مريكية، يف ح�ل ت�صكيل حكومة وحدة  د�رة �لأ �لتي تتلق�ه� حم��ص من �لإ

وطنية ل تلبي �رشوط �للجنة �لرب�عية �لدولية. حيث ق�ل و�ل�ص: لن نعرتف 

تتخَل  بـ“�إ�رش�ئيل”، ومل  تعرتف  �إذ� مل  برئ��صة حم��ص  فل�صطينية  بحكومة 

 .
113

ره�ب، ومل تعرتف ب�لتف�ق�ت �لتي وقعته� �ل�صلطة �لفل�صطينية عن �لإ

ويف ت�رشيح ل�ص�ئب عريق�ت ق�ل فيه �إن �لرئي�ص �لفل�صطيني طم�أن وزيرة 

�رش�ئيلية ت�صيبي ليفني ب�أن �أي حكومة وحدة وطنية يتف�و�ص  �خل�رجية �لإ

   .
114

ب�ص�أنه� مع حم��ص �صوف تعرتف بحّق “�إ�رش�ئيل” يف �لوجود

ثن�ء ك�ن �لرئي�ص �لفل�صطيني قد �ص�فر �إىل نيويورك حل�صور  يف هذه �لأ

 United Nations General ملتحدة� مم  للأ �لع�مة  �جلمعية  �جتم�ع�ت 

�لرئي�ص  �لجتم�ع�ت  ه�م�ص  على  و�لتقى   ،Assembly )UNGA(A

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جريدة ال�رشق، �لدوحة، 2006/9/18.
112

113 االحتاد، 2006/9/19، نقًل عن جريدتي يديعوت اأحرونوت والقد�س، 2006/9/18.

114 الوطن، �ل�صعودية، 2006/9/20.
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عدم  على  خري  �لأ �صدد  وقد   ،2006/9/20 يف  بو�ص  جورج  مريكي  �لأ

�رشوط  تقبل  ل  فل�صطينية  حكومة  مع  �لتع�مل  مريكية  �لأ د�رة  �لإ ��صتعد�د 

�أن  بو�صعي  “لي�ص  ق�ئًل:  بعب��ص  بو�ص  �لرئي�ص  و�أ�ص�د  �لدولية،  �لرب�عية 

�أن  لك  كد  �أوؤ و�أن�  �أبديته�،  �لتي  �ل�صج�عة  على  ك�ف  ب�صكل  �أ�صكرك 

. وبدوره �أّكد عب��ص يف كلمته �لتي �ألق�ه� 
حكومتن� تريد �أن تعمل معك”115

ب�لعرت�ف  �صتلتزم  �ملقبلة  �لفل�صطينية  �حلكومة  �أن  �لعمومية  �جلمعية  �أم�م 

�ملتب�دل بني منظمة �لتحرير و“�إ�رش�ئيل”، و�لتف�ق�ت �ملوقعة بني �جل�نبني 

.
116

وتنبذ �لعنف

حممد  �مل�رشي  ب�لرئي�ص  �لتقى  نيويورك  من  عب��ص  �لرئي�ص  عودة  بعد 

نقطة  �إىل  �حلو�ر  عودة  عن  �أعلن  هن�ك  ومن  �لق�هرة،  يف  مب�رك  ح�صني 

�ل�صفر، متهمً� حركة حم��ص ب�لرت�جع عن �لتف�ق �ملوقع معه�، و�أ�ص�ف: 

�أوروبية، و�لولي�ت  �أن دوًل  �أي�صً�  من وجدن�  �إىل جمل�ص �لأ “عندم� ذهبن� 
�ملتحدة ل ترى يف هذه �ملو�قف م� ي�ص�عد على بن�ء حكومة وحدة وطنية، 

. ويذكر 
مر من جديد”117 �ل�صفر، و�صنبحث �لأ �إىل نقطة  �صف عدن�  وللأ

هن� �أن عدد�ً من �ل�صحف �لعربية ك�نت قد ن�رشت ن�ّص �تف�ق بني �لرئ��صة 

و�حلكومة، قبل �صفر عب��ص �إىل نيويورك، و�أتت بنود �لتف�ق على �ل�صكل 

تي: �لآ

من  و�لن�ص�ل؛  �لعمل  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  �حلكومة  كد  توؤ  .1

�مل�رشوعة  و�ل�صبل  ب�لو�ص�ئل  �لحتلل  و�إنه�ء  �أر�صه  حترير  �أجل 

ك�فة، و�إز�لة �مل�صتوطن�ت وجد�ر �لف�صل �لعن�رشي، و�إق�مة �لدولة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

115 احلياة، 2006/9/21.

 موقع �جلزيرة نت، 2006/9/22. 
116

117 احلياة، 2006/9/24.
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ر��صي �لفل�صطينية  �لفل�صطينية �مل�صتقلة ك�ملة �ل�صي�دة، على جميع �لأ

�ملحتلة ع�م 1967، و�ملتو��صلة جغر�فيً�، وع��صمته� �لقد�ص.

جن�ز م� مّت �لتف�ق  2. تدعم �حلكومة وت�صجع كل �جلهود �لتي تبذل لإ

عليه يف �لق�هرة، يف �آذ�ر/ م�ر�ص 2005 فيم� يتعلق بتطوير وتفعيل 

و�لوحيد  �ل�رشعي  �ملمثل  بو�صفه�  �لفل�صطينية؛  �لتحرير  منظمة 

جر�ء�ت  �رش�ع يف تنفيذ �لإ كد �رشورة �لإ لل�صعب �لفل�صطيني، وتوؤ

�للزمة لذلك قبل نه�ية �لع�م.

3. حترتم �حلكومة �لتف�ق�ت �لتي وقعته� منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، 

ب�عتب�ره� �ملرجعية �ل�صي��صية لل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، مب� يحمي 

�مل�ص�لح �لعلي� ل�صعبن� وي�صون حقوقه.

4. ت�ص�عد �حلكومة رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية يف و�صع خطة 

على  �لوطنية  هد�ف  �لأ لتحقيق  �ل�صي��صي؛  للتحرك  فل�صطينية 

�أ�ص��ص �ملب�درة �لعربية، وقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية �ملتعلقة ب�لق�صية 

�لفل�صطينية، مب� ل ينتق�ص من حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني.

5. تتع�ون �حلكومة و�لرئ��صة على رفع �حل�ص�ر �لظ�مل �ملفرو�ص على 

�صعبن�، و�صتعمل �حلكومة على رفعه بكل جهد م�صتط�ع وحل�صد 

�صلمي و�لدويل و�ل�صي��صي و�مل�يل و�لقت�ص�دي  �لدعم �لعربي و�لإ

ن�ص�ين. و�لإ

�رشى و�ملعتقلني من دون ��صتثن�ء �أو متييز،  6. �لعمل على حترير جميع �لأ

وعودة �ملبعدين �إىل �أم�كن �صكن�هم.

كد �حلكومة حّق �لعودة و�لتم�صك به، كم� وتدعو �ملجتمع �لدويل  7. توؤ

�إىل تنفيذ م� ورد يف �لقر�ر 194 يف خ�صو�ص حّق �لعودة للجئني 
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م�ص�عفة  على  �حلكومة  �صتعمل  كم�  وتعوي�صهم،  �لفل�صطينيني 

�لفل�صطينيني و�لدف�ع عن  �للجئني  �جلهد لدعم وم�ص�ندة ورع�ية 

حقوقهم.

ه - ح�صب �لوثيقة(، يع�د ت�صكيل جلنة �ملف�و�ص�ت �لعلي� مب�  8. )مّت �إلغ�وؤ

يعزز �مل�ص�ركة �ل�صي��صية وحم�ية �مل�ص�لح �لوطنية.

على �صوء ت�رشيح�ت �لرئي�ص عب��ص �لتي عّدت �أن �مل�ص�ور�ت ع�دت 

�إىل نقطة �ل�صفر، ورد �حلكومة ب�أن �مل�ص�ور�ت و�صلت �إىل نقطة ل يكن 

�إىل  زي�رة  عب��ص  حممود  �لرئي�ص  �ألغى  �صفر،  نقطة  �إىل  ع�دت  �إنه�  �لقول 

غزة، ك�نت مقررة يف 2006/9/25، ليجتمع مع رئي�ص وزر�ئه �إ�صم�عيل 

مل �أن ينتج عنه� حكومة وحدة  هنية ل�صتكم�ل �مل�ص�ور�ت، �لتي ك�ن يوؤ

م�  ممكنة  تكون  لن  �لوحدة  حكومة  �أن  ربه  عبد  ي��رش  �أعلن  فيم�  وطنية. 

�لعربية،  �ل�صلم  قت، ومب�درة  ب�تف�ق�ت �صلم �لو�صع �ملوؤ مل تقبل حم��ص 

�صتع�ين  ف�إنه�  و�إل   ،United Nations )UN( U ملتحدة� مم  �لأ وقر�ر�ت 

.
118

ب�لطريقة نف�صه� �لتي ع�نت منه� �حلكومة �لتي �حتكرته� حم��ص

فق  �لأ و�ن�صد�د  م�صدود،  ح�ئط  �إىل  �ل�صي��صي  �حلو�ر  و�صول  مع 

�رش�ئيلية  مريكية و�لإ مريكي يف �لعرت�ف بحكومة ل تلبي �لتطلع�ت �لأ �لأ

كم�  �لف�صل،  هذ�  ولية  م�صوؤ حول  �لته�م�ت  تب�دل  بد�أ  �ملنطقة،  مل�صتقبل 

، ف�صًل عن 
119

مني ولية �لفلت�ن �لأ حّملت قي�د�ت حركة فتح �حلكومة م�صوؤ

. بينم� �نتقدت 
120

ولية �ل�ص�ئقة �مل�لية، وعدم دفع �لرو�تب للموظفني م�صوؤ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

118 احلياة، 2006/9/25.

119 احلياة اجلديدة، 2006/9/26.

 جريدة النهار، بريوت، 2006/9/26.
120
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�حلكومة برئ��صة حم��ص تن�صل �لرئي�ص �لفل�صطيني من عدم تنفيذ �لتف�ق 

للرئي�ص  علمي  �لإ �مل�صت�ص�ر  وك�ن   ،
121

ك�مل �صهر  مرتب  بدفع  �لق��صي 

و�صيدفع  ك�مل  �صهر  ر�تب  ت�أمني  ��صتط�ع  عب��ص  �لرئي�ص  ب�أن  �رشح  قد 

 .
122

للموظفني، �إل �أن �صيئً� من هذ� مل يحدث

و�صط هذ� �خللف �ل�صي��صي و�لتوظيف �مل�يل مل� يحدث، خرج مئ�ت 

�حتج�ج  مظ�هر�ت  يف   2006/9/26 يف  منية  �لأ جهزة  �لأ منت�صبي  من 

عم�ل ممنهجة،  على عدم دفع �لرو�تب، وقد عّدت حركة حم��ص هذه �لأ

وق�لت يف بي�ن له�:

عم�ل �لتخريبية ت�صكل حم�ولة �نقلب و��صحة  �إن هذه �لأ

و�أ�ص�ف  �لفل�صطينية،  و�ل�رشعية  �لفل�صطينية  �حلكومة  �صّد 

ب�لحتج�ج  �ملرتبطة  �مل�صبوهة  �ملم�ر�ص�ت  هذه  �أن  �لبي�ن 

ج�ءت  �أ�صح�به�،  زعم  ح�صب  �لرو�تب،  دفع  عدم  على 

م�لية  �صلف  دفع  على  �لفل�صطينية  �حلكومة  ت�أكيد�ت  �إثر 

�إمك�ن  عن  فيه  �أعلن  �لذي  ذ�ته  �ليوم  ويف  �ملوظفني،  جلميع 

�ملوظفني �لتوجه �إىل �لبنوك لتلقى رو�تبهم، وب�لفعل مّت ��صتلم 

كد على �لنو�ي� �لتخريبية و�ملخطط�ت �لعبثية،  �لرو�تب، مم� يوؤ

�لتي ينفذه� �لبع�ص حتت �صت�ر عدم دفع �لرو�تب. 

من  عن�رش  كل  �أطلقه  �لذي  �لر�ص��ص  �أن  �إىل  بي�نه�  يف  حم��ص  و�أ�ص�رت 

.
123

لء �ملتظ�هرين يع�دل قيمة ر�تبه �ل�صهري هوؤ

�أكتوبر،  ول/  �لأ ت�رشين  �صهر  بد�ية  مع  منية  �لأ �لتظ�هر�ت  �ت�صعت 

ب�صلحهم حمتجني على   2006/10/1 منية يف  �لأ جهزة  �لأ منت�صبو  فخرج 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 عرب 48، 2006/9/28.
121

122 احلياة اجلديدة، 2006/9/17. 
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�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

�2

ء

�هلل، كم�  ر�م  �لفل�صطينية يف  مقّر �حلكومة  عدم دفع رو�تبهم، وه�جمو� 

وز�رة  مبنى  وه�جمو�  �حلكومة،  ت�صتخدمه  مبنى جم�ور  �لن�ر يف  �أ�رشمو� 

ومتت  �ل�ص�عر.  �لدين  ن��رش  �لوزر�ء  رئي�ص  ن�ئب  �صي�رة  وحرقو�  �لرتبية 

ق�صى، �لذين ق�مو�  عم�ل مب�ص�ركة جمموع�ت من كت�ئب �صهد�ء �لأ هذه �لأ

مني من جه�ت  مبه�جمة مكتب نو�ب حم��ص. على �إثر هذ� �لت�صعيد �لأ

�نت�رشت  و�لت�رشيعي،  �حلكومة  مقر�ت  مه�جمة  وبعد  فتح،  على  حم�صوبة 

�لتظ�هر�ت  لوقف  حم�ولة  يف  �لد�خلية،  لوز�رة  �لت�بعة  �لتنفيذية  �لقوة 

�مل�صلحة، �لتي ف�رشت ب�أنه� حم�ولة �نقلب على �حلكومة، وقع ��صتب�ك بني 

للرئي�ص،  �لت�بعة  منية  �لأ جهزة  �لأ �لتنفيذية و�ملتظ�هرين من عن��رش  عن��رش 

حد�ث  �لأ جريحً�. على خلفية هذه  قتلى و70  ثم�نية  �إىل وقوع  �أدى  مم� 

�ص�رع رئي�ص �لوزر�ء �إ�صم�عيل هنية �إىل �لت�ص�ل مع رئي�ص �ل�صلطة، و�صدد 

منية ب�لق�نون وعدم �خلروج �إىل �ل�صو�رع،  جهزة �لأ على �رشورة �لتز�م �لأ

.
124

وط�لب ب�لعودة �إىل �حلو�ر لت�صكيل حكومة �لوحدة �لوطنية

وحّمل �لن�ئب جم�ل �لطري�وي �لن�طق �لر�صمي ب��صم كتلة فتح �لبمل�نية 

حد�ث، ودع� �لطري�وي “�لق�عدة  ولية هذه �لأ عن��رش �لقوة �لتنفيذية م�صوؤ

�ل�صود�ء”،  و�مليلي�صي�  �لتنفيذية  �لقوة  على  �لثورة  �إىل  فتح  حلركة  �ل�صعبية 

�أم�م  “يجب ��صتنه��ص �جلم�هري بك�مله� للوقوف  �أي�صً�:  وق�ل �لطري�وي 

هذه �لع�ص�بة �لتي ت�صمى حم��ص، هذه �لع�ص�بة �لتي �رتّدت �إىل جذوره� 

 .
خو�ن �مل�صلمون �لتي ع�نين� منه� كثري�ً”125 �لت�ريخية، �أل وهي �لإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

124 احلياة، واخلليج، والقد�س العربي، 2006/10/2. 

125 القد�س العربي، 2006/10/2.
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�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية
ء

ر��صي  يبدو �أن �لتدخلت �خل�رجية مل تكن بعيدة عم� يحدث يف �لأ

�لفل�صطينية، فقد ت�رشبت بع�ص �ملعلوم�ت �لتي ن�رشته� �لقد�ص �لعربي يف 

كًل  �صّم  �لعقبة،  يف  ِقد  عمُ �جتم�عً�  �أن  فيه�  ذكرت   ،2006/9/30 ت�ريخ 

و�آخر م�رشيً�، ومدير جه�ز  �أردنيً�،  وًل  عب��ص، وم�صوؤ �لرئي�ص حممود  من 

�أمنيني  ولني  وم�صوؤ  ،Yuval Diskin دي�صكن  يوف�ل   Shabak �ل�ص�ب�ك 

خليجيني، وعر�ص عب��ص �لتف�ق �لذي مّت �لتف�ق عليه مع هنية، و�صجل 

ردن حتفظهم� على ��صتلم �إ�صم�عيل هنية رئ��صة �حلكومة،  ممثل م�رش و�لأ

وطرح� ��صمي: منيب �مل�رشي و�صلم في��ص ك�صخ�صيتني م�صتقلتني لرئ��صة 

�حلكومة. كم� ط�لب عب��ص يف �لجتم�ع نف�صه ��صتبع�د خ�لد م�صعل عن 

خ�لد  لق�ء  عب��ص  �لرئي�ص  رف�ص  وب�لفعل   .
126

�حلكومة ت�صكيل  حم�دث�ت 

م�صعل على �لرغم من دخول دولة قطر يف و�ص�طة بني �لطرفني، م�صرتطً� 

مهرج�ن  يف  عب��ص  �صّد  وجهه�  قد  ك�ن  ت�رشيح�ت  عن  م�صعل  �عتذ�ر 

.
127

حلركة حم��ص

حّل  عب��ص  �لرئي�ص  �إعلن  �حتم�ل  عن  �حلديث  بد�أ  ثن�ء  �لأ هذه  يف 

نفد،  قد  �لوقت  �أن  �عتب�ر  على  مبكرة،  �نتخ�ب�ت  �إجر�ء  �أو  �حلكومة، 

ويف  �خل�رجية.  لل�صغوط  ��صتج�بة  حم��ص  حركة  عّدته�  خطوة  وهي 

 ،2006/10/14 رويرتز يف  وك�لة  �جلديدة عن  �حلي�ة  نقلت  مت�صل  �صي�ق 

��صتب�قً�  حم��ص  حركة  خ�صوم  مل�ص�عدة  برن�جمً�  تعّد  مريكية  �لأ د�رة  �لإ �أن 

لنتخ�ب�ت فل�صطينية مبكرة حمتملة، وح�صب م� ذكرت وك�لة رويرتز �أن 

 .
128

قيمة �مل�ص�عد�ت قدرت بنحو 42 مليون دولر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

126 القد�س العربي، 2006/9/30. 

127 ال�سفري، 2006/10/4.

 �حلياة اجلديدة، 2006/10/14.
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�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

��

ء

وعلى م� يبدو مل تكن �لرغبة يف تغيري �حلكومة رغبة فل�صطينية د�خلية 

فقط، بل �ص�ركته� يف ذلك جه�ت دولية و�إقليمية؛ فقد �رشح دبلوم��صي 

لـ)م�نحني(  ي�صمح  “�أن  �ص�أنه  من  جديدة  حكومة  ت�صكيل  ب�أن  �أوروبي 

.
�آخرين بتقدمي �مل�ص�عد�ت �مل�لية”129

�لرئ��صة  ك�نت  �لد�خلي،  و�لت�صعيد  �خل�رجي  �لتدخل  ومبو�ز�ة 

منية، فقد طلبت �لرئ��صة �لفل�صطينية  �لفل�صطينية ت�صعى �إىل تقوية �أجهزته� �لأ

�ص�فة �إىل �ل�صم�ح بدخول  من “�إ�رش�ئيل” �ل�صم�ح له� ب�إدخ�ل �ل�صلح، ب�لإ

�رش�ئيلية  ردن �إىل قط�ع غزة، ولكن �حلكومة �لإ قو�ت بدر �ملر�بطة يف �لأ

مريكية،  د�رة �لأ “�إ�رش�ئيل” للإ مل ت�صمح بدخول هذه �لقو�ت، وك�ن رّد 

�أن  حيث  ي�ص�عد،  لن  فهذ�  بندقية  مليون  م�زن  �أبو  تلقى  لو  حتى  ب�أنه 

و�لت�صميم  �ل�صرت�تيجي  �لقر�ر  بل يف  �ل�صلح،  كمية  لي�صت يف  �مل�صكلة 

�إىل قط�ع  بدر  بعودة قو�ت  رّد حركة حم��ص مرحبً�  بينم� ج�ء   .
130

عليه

غزة، فقد عّد �لن�ئب عن كتلة حم��ص �لدكتور يحيى مو�صى، هذه �لعودة 

جزء�ً من ��صرت�تيجية حم��ص، و�صدد على �رشورة �أن تكون هذه �لعودة يف 

�ملق�ومة  ل�صّد  �أجندة  �لتع�مل معه� �صمن  يتّم  و�أن ل  �أجندة وطنية،  �إط�ر 

.
131

خر يج�د تو�زن�ت لطرف على ح�ص�ب �لطرف �لآ �لفل�صطينية، �أو لإ

يف  توغل  بعملية  �رش�ئيلي  �لإ �لحتلل  قو�ت  ق�مت  ثن�ء  �لأ هذه  يف 

غيوم  عملية  ��صتمرت  �خلريف،  غيوم  ��صم  عليه�  �أطلقت  غزة،  قط�ع 

�خلريف ثلثة �أ�ص�بيع، مم� �أدى �إىل ��صت�صه�د 105 فل�صطينيني وجرح 353 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و�سط، 2006/10/28.  129 ال�رشق االأ

 عرب 48، 2006/11/5.
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 موقع �إيلف، 2006/11/19.
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�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية
ء

ن�رشت �صحيفة  �لرئي�ص،  �رش�ئيلي حلر�ص  �لإ �لدعم  �صي�ق  . ويف 
132

�آخرين

ِكر فيه  ذمُ 2006/10/31، تقرير�ً  �رش�ئيلية يف عدده� �ل�ص�در يف  ه�آرت�ص �لإ

مريكي �جلرن�ل كيث د�يتون Keith Dayton، و�صع خطة  �أن �ملن�صق �لأ

تقت�صي  �خلطة  ب�أن  �لتقرير  و�أ�ص�ف  �لفل�صطينية،  �لرئ��صة  حر�ص  لتدريب 

بر�صد 2 مليون دولر لتعزيز قوة عب��ص، وذلك من خلل زي�دة عدد قو�ته 

 Aluf بن  �ألوف  �لتقرير  ك�تب  و�أ�ص�ر  �آلف،  �صتة  �إىل  عن�رش   3,500 من 

بني  �ل�رش�ع  وترية  ت�ص�عد  ظّل  يف  ت�أتي  �لتدريب�ت  هذه  �أن  �إىل   ،Benn

 .
133

حركتي فتح وحم��ص

�أن  �إل  مني،  �لأ و�لفلت�ن  �ل�صي��صي  �لت�صعيد  ��صتمر�ر  من  �لرغم  وعلى 

جهود  ق�مت  بل  تنقطع،  مل  وحم��ص  فتح  حركتي  بني  �لو�ص�طة  جهود 

لت�صكيل حكومة  �لطرفني، يف حم�ولة  بني  �لنظر  لتقريب وجه�ت  جب�رة 

وحدة وطنية. ومّت �لتف�ق بني فتح وحم��ص يف 2006/10/27 على �إنه�ء 

 ،
134

ح�لة �لحتق�ن و�صحب �مل�صلحني من �ل�صو�رع، و�ص�د �لهدوء ن�صبيً�

ورحبت حركة فتح مب� �أ�صمته �تف�ق �مل�ص�حلة. 

مل، فقد دخل �لدكتور  ع�دت �أجو�ء �حلو�ر �لفل�صطيني تبعث على �لأ

زمة وت�صكيل حكومة  م�صطفى �لبغوثي يف و�ص�طة �صعيً� للخروج من �لأ

ل على جل�ص�ت �حلو�ر بني حركتي فتح وحم��ص،  �لوحدة. و�نعك�ص �لتف�وؤ

ويف هذ� �جل�نب �أظهرت حركة حم��ص �لكثري من �لليونة يف �صبيل �لتو�صل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

�صع�ف   �نظر: تقرير وك�لة وف�، 2006/11/23، نقًل عن مع�وية ح�صنني، مدير �لإ
132

و�لطو�رئ بوز�رة �ل�صحة.

          Aluf Benn, U.S. Preparing Abbas Guard to Take on Hamas, Haaretz,        133

31/10/2006, in: http://www.haaretz.com/hasen/spages/781482.html 
يام، فل�صطني، 2006/10/29. 134 االأ
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�6

ء

�إىل حلٍّ لت�صكيل حكومة وحدة وطنية، فقد �أبدى رئي�ص �لوزر�ء �إ�صم�عيل 

ك�نت  “�إذ�  هنية:  ق�ل  حيث  �لوزر�ء،  رئ��صة  عن  للتخلي  ��صتعد�ده  هنية 

فلنتحرك  وغريهم  وروبيني  و�لأ مريكيني  �لأ عند  م�صكلة  �لوزر�ء  رئ��صة 

 .
ج�نبً� ثم مت�صي �ل�صفينة... ل نحر�ص على �لكر��صي”135

علن عن  ك�د �ملر�قب جلل�ص�ت �حلو�ر �لفل�صطيني �أن يجزم بقرب �لإ

علم يتد�ول �أ�صم�ء بع�ص �ملر�صحني  حكومة وحدة وطنية، حيث �أخذ �لإ

�لرئي�ص حممود  ت�رشيح�ت  ل من خلل  �لتف�وؤ �لوزر�ء، وظهر هذ�  لرئ��صة 

�لوزر�ء  ن�ئب رئي�ص  لق�ئه  �إثر   2006/11/10 عب��ص، فقد �رشح عب��ص يف 

ن��رش �لدين �ل�ص�عر يف ر�م �هلل، �أنه مّت �لتف�ق على ت�صكيل حكومة وحدة 

تي  توؤ �هلل  �ص�ء  و�إن  وجيدة،  ن�جحة  جهود  “هن�ك  �أن  و�أ�ص�ف  وطنية، 

�لرب�عية  �أبدت  �إذ  طويًل،  يدم  مل  ل  �لتف�وؤ هذ�  ولكن   .
قريبً�”136 ثم�ره� 

�نعك�ص  قر�ر�ته�، كم�  ترف�ص  �أي حكومة  للتع�مل مع  �لدولية مع�ر�صته� 

مريكي من خلل �لوفد �مل�ص�رك يف �جتم�ع �لرب�عية يف ت�ريخ  �ملوقف �لأ

مريكي  �لوفد �لأ نمُِقل عن  �صلبيً� على جل�ص�ت �حلو�ر، فقد   2006/11/15

ف�إن  �لوز�رية،  �حلق�ئب  من  كبري  ن�صيب  على  حم��ص  ح�زت  �إْن  قوله: 

�لولي�ت �ملتحدة �صتجد من �لع�صري عليه� �أن تتع�مل مع �حلكومة �جلديدة؛ 

 .
137

�حل�لية �حلكومة  عن  ملمو�صً�  �ختلفً�  تختلف  لن  �حلكومة  تلك  ن  لأ

مريكي لقبول �لوحدة �لوطنية �لفل�صطينية، رف�صت  يف ظّل هذ� �لتعنت �لأ

توفر  �إىل حني  ��صتق�لته�  وليته�، وتقدمي  م�صوؤ �لتخلي عن  حكومة حم��ص 

�صم�ن�ت دولية برفع �حل�ص�ر عن �ل�صعب �لفل�صطيني. يف حني ر�أى عز�م 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

135 ال�رشق، 2006/11/11.

136 احلياة اجلديدة، 2006/11/11.

137 احلياة، 2006/11/17.
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ء

 .
138

حر�ز تقدم يف ت�صكيل حكومة �لوحدة حمد ��صتق�لة هنية �رشورية لإ �لأ

ومع �ختلف �لفرق�ء �لفل�صطينيني على بع�ص �لوز�ر�ت �ل�صي�دية، ق�م نبيل 

نقطة حرجة  �إىل  مور و�صلت  �لأ “�إن  تعليق �حلو�ر، وق�ل:  ب�إعلن  عمرو 

حلدٍّ م� ، و�أ�ص�ف �أنه ل �أحد ر��صيً� ]ر��ٍص[ عن �لنت�ئج �لتي مّت �لتو�صل �إليه� 

�أكب على ت�صكيل �حلكومة  �أن تبدي تع�ونً�  ن ،  و�أن على حم��ص  حتى �لآ

.
وبرن�جمه�” 139

�أن  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �لرئ��صة  ب��صم  �لن�طق  �أعلن  �ملق�بل  يف 

فر�صة  ثمة  �أنه  �إل  �جلهود،  تعرث  رغم  “على  ق�ل:  حيث  م�صتمر،  �حلو�ر 

�لنته�ء من هذ�  لت�صكيل حكومة وحدة وطنية، و�صت�صتمر �جلهود حتى 

.
�ملو�صوع”140

وهن� يبدو �أنه ك�نت هن�ك وجه�ت نظر عديدة د�خل مكتب �لرئ��صة 

�لتنفيذية ملنظمة  �للجنة  ��صتمر�ر �حلو�ر، فقد �صكك ع�صو  حول جدوى 

�لتحرير ي��رش عبد ربه يف قدرة �حلو�ر �جل�ري على �إجن�ز �حلكومة �جلديدة 

متر �صحفي على �رشورة �ن�صج�م  يف �لوقت �ملحدد. و�أكد عبد ربه يف موؤ

ق�طعة  ب�صورة  �لتحرير  منظمة  برن�مج  مع  �لت�ّم  �جلديدة  �حلكومة  برن�مج 

وجلية، مقدر�ً ب�أن �للجنة �لتنفيذية لن تقبل بتلميح�ت من قبيل “وفق وثيقة 

�لغمو�ص يف هذه �حل�لة �صيكون �صلبيً�،  �أن  �لوف�ق �لوطني”، وحمذر�ً من 

.
141

وقد يمُ�صتخدم ذريعة يف مو��صلة �حل�ص�ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

138 القد�س العربي، 2006/11/20.

هرام، �لق�هرة، 2006/11/21.  جريدة االأ
139

140 النهار، 2006/11/21.

141 احلياة اجلديدة، 2006/11/22.
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ء

يوجد  ول  نه�ئي  ب�صكل  د  مِّ جمُ “�حلو�ر  �أن  كد  ليوؤ عمرو  نبيل  وع�د 

�لبن�مج  ب�لتو�صل لتف�ق حول  �ملتح�ورين  ف�صل  ب�صبب  تذكر  حو�ر�ت 

ب�حلق�ئب  �لتم�صك  على  حم��ص  حركة  و�إ�رش�ر  للحكومة،  �ل�صي��صي 

�أن  عب��ص  “على  �إن  وق�ل  و�مل�لية”.  �لد�خلية  وز�رتي  وخ��صة  �ل�صي�دية، 

 .
142

ينظر يف بد�ئل �أخرى” لت�صكيل �حلكومة

�ص�ص�ت  هذه �لتج�ذب�ت ز�دت �إىل حدٍّ م� من وترية �لعتد�ء على �ملوؤ

م�صلحة  جمموعة  ق�مت   2006/11/21 ففي  �لفل�صطينية،  و�ل�صخ�صي�ت 

على  �ملح�صوبة  ميخ�ئيل  ج�نيت  �هلل  ر�م  بلدية  رئي�صة  على  �لن�ر  ب�إطلق 

 .
143

�جلبهة �ل�صعبية و�ملتح�لفة مع حم��ص يف �إد�رة �لبلدية

ومع بد�ية ظهور �خللف�ت �ل�صي��صية حول ت�صكيل �حلكومة �لفل�صطينية 

�ل�ص�رع  على  �نعك�ص  م�  �أخطر  وك�ن  �لت�ص�عد،  �إىل  مني  �لأ �لتوتر  ع�د 

ى �ل�صي��صية بقوة �ل�صلح ل ب�حلو�ر،  �لفل�صطيني، هو حم�ولت فر�ص �لروؤ

وهذ�  �لفل�صطينية،  �ل�رشعية  �إىل  �أو  �حلكومية،  �ص�ص�ت  �ملوؤ �إىل  �لحتك�م  �أو 

�ص�ص�ت و�ل�صخ�صي�ت،  وق�ت �إىل �لعتد�ء على �ملوؤ م� �أدى يف كثري من �لأ

حتى و�صل �إىل �لتهديد بل حم�ولت تنفيذ عملي�ت �غتي�ل �صي��صي بحّق بع�ص 

�ل�صخ�صي�ت �لر�صمية، فقد تعر�ص يزيد عن�ية ن�ئب رئي�ص �لد�ئرة �لفنية يف 

طلق �لن�ر عليه وعلى منـزله م�ص�ء �خلمي�ص  �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني لإ

نه ق�م بت�صغيل جه�ز �لنقل �ملب��رش )�لفيديو كونفرن�ص –  2006/11/23، لأ

Video Conference( بني غزة ور�م �هلل، خلل �نعق�د جل�صة �لت�رشيعي 

.
144

ربع�ء 2006/11/22 �لتي ق�طعته� كتلة فتح يوم �لأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جريدة الوطن، م�صقط، 2006/11/30.
142

143 القد�س العربي، 2006/11/21.

144 القد�س العربي، 2006/11/25.
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�أو�مره  عب��ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �إ�صد�ر  من  �لرغم  وعلى 

منت�صبي  جميع  “�إىل   2006/9/30 يف  �صدر  بي�ن  خلل  من  وتعليم�ته، 

منية بعدم �مل�ص�ركة يف �أية تظ�هر�ت �أو �حتج�ج�ت، و�لتز�مهم  جهزة �لأ �لأ

و�لقي�م  �أعم�لهم  ومز�ولة  ومع�صكر�تهم،  وثكن�تهم  عملهم  �أم�كن  يف 

 2006/11/25 يف  �أنه  �إل   ،
�لع�م”145 و�لنظ�م  من  �لأ حفظ  يف  بو�جب�تهم 

و�إع�قة  �لطرق�ت،  بقطع  �لفل�صطيني  من  �لأ رج�ل  من  جمموع�ت  ق�مت 

�ل�صو�رع  و�حلج�رة  يف  �لنف�ي�ت  �ألقو�  حيث  غزة،  يف  �ملرور  حركة 

 .
146

�لرئي�صية، �حتج�جً� على عدم تلقيهم رو�تبهم ك�ملًة

مريكية  ق�م �لرئي�ص حممود عب��ص، عقب �جتم�عه بوزيرة �خل�رجية �لأ

كوندوليز� ر�ي�ص Condoleezza Rice يف �أريح�، ب�إعلن �نته�ء �حلو�ر، 

متر �صحفي م�صرتك مع ر�ي�ص: “بذلن� كل �جلهود، وعملن�  حيث ق�ل يف موؤ

، وهو م� 
�صف و�صلن� �إىل طريق م�صدود”147 يف �أكرث من �جت�ه، لكن مع �لأ

مريكية  علن ك�ن تلبية للرغبة �لأ فمُ�رشِّ من قبل �لعديد من �ل�صي��صيني �أن هذ� �لإ

بعدم �لتو�فق مع حركة حم��ص على حكومة وحدة وطنية. وك�ن �لن�طق 

 Sean McCormack مريكية �صون م�كورم�ك  ب��صم وز�رة �خل�رجية �لأ

منية �صتت�صدر جدول �أعم�ل �ملح�دث�ت  قد �رشح قبيل �للق�ء ب�أن �لق�ص�ي� �لأ

�ص�أن  يف  مقرتح�ت  �صتقدم  و��صنطن  �أن  �أو�صح  كم�  ور�ي�ص،  عب��ص  بني 

ره�بية”  من �لت�بعة للرئي�ص عب��ص؛ ملنع �لهجم�ت “�لإ �صبل تعزيز قوى �لأ

�إىل  رويرتز  وك�لة  ون�صبت  غزة.  من  “�إ�رش�ئيل”  على  �ل�صو�ريخ  و�إطلق 

مريكية قوله: “�صجعن� �أبو م�زن على  ول رفيع يف وز�رة �خل�رجية �لأ م�صوؤ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وك�لة وف�، 2006/10/1.
145

146 البيان، 2006/11/26. 

147 ال�سفري، 2006/12/1.
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�إيج�د �صبل للخروج من هذ� �مل�أزق، و�إن مل ي�صتطع فلديه خي�ر�ت �أخرى 

 .
مت�حة”148

عن  ولية  �مل�صوؤ حول  �صج�ل  يف  �لفل�صطيني  �ل�ص�رع  دخل  ذلك  بعد 

�لف�صل يف �حلو�ر �لفل�صطيني �لد�خلي، وبد�أ �لتلويح بخي�ر�ت �أخرى قد 

يلج�أ �إليه� �لرئي�ص عب��ص، فقد �رشح نبيل �صعث ع�صو �للجنة �لتنفيذية حلركة 

فتح على �أنه من �لن�حية �لد�صتورية ف�إن �لرئي�ص حممود عب��ص يلك حّق �إق�لة 

، ومن جهة �أخرى دعت �للجنة 
149

حكومة رئي�ص �لوزر�ء �إ�صم�عيل هنية

رئ��صية  مبكرة  �نتخ�ب�ت  �إجر�ء  �إىل  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية 

. يف 
وت�رشيعية، وهذ� م� عّدته حركة حم��ص “�نقلبً� على �لديوقر�طية”150

ثن�ء ك�ن رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني قد خرج من قط�ع غزة يف جولة  هذه �لأ

�ل�ص�رع  �إىل  مني  �لتوتر �لأ بينم� ع�د  �صلمية،  �لعربية و�لإ �إىل بع�ص �لدول 

�لفل�صطيني مرت�فقً� مع عملي�ت حتري�ص �صّد �حلكومة �لفل�صطينية، حيث 

عّد �لن�طق ب��صم حركة فتح جم�ل نز�ل �أن ف�ص�د حكومة حم��ص هو �حلدث 

منية يف  جهزة �لأ ، كم� خرج �ملئ�ت من منت�صبي �لأ
151

برز للع�م 2006  �لأ

2006/12/9 يف مظ�هر�ت �حتج�جً� على عدم �رشف رو�تبهم، وق�مو� 

�لهو�ء،  �لن�ر يف  و�إطلق  غزة،  قط�ع  �لت�رشيعي يف  �ملجل�ص  مقّر  ب�قتح�م 

 ،
152

و�لعتد�ء على �أحمد بحر ن�ئب رئي�ص �ملجل�ص وتعر�صو� له ب�ل�صت�ئم

على  �لن�ر  ب�إطلق   2006/12/10 ت�ريخ  يف  م�صلحة  جمموعة  ق�مت  كم� 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

148 النهار، 2006/11/30.

149 الوطن، �ل�صعودية، 2006/12/7. 

 عكاظ، 2006/12/10.
150

 فل�صطني بر�ص، 2006/12/5.
151

152 الغد، 2006/12/10.
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. �أم� حركة حم��ص 
153

موكب وزير �لد�خلية �صعيد �صي�م يف حم�ولة لغتي�له

فقد �تهمت �لرئي�ص عب��ص ب��صتغلل �أزمة �لرو�تب من �أجل تقدمي تن�زلت 

�صي��صية، وق�ل �لن�ئب يحيى مو�صى �إن �أعم�ل �ل�صغب �لتي يقوم به� عن��رش 

ث�رة �لفو�صى، هي جزء من ح�لة ممنهجة مرتبطة ب�ملوقف  منية لإ جهزة �لأ �لأ

�لو�صع  �أن  �إىل  ت�صري  حد�ث  �لأ ك�نت  وهكذ�   .
154

فتح حلركة  �ل�صي��صي 

ق�م   ،2006/12/11 ففي  مني،  �لأ �لتوتر  من  مزيد  �إىل  ذ�هب  �لفل�صطيني 

جمهولون ب��صتهد�ف �صي�رة تمُِقّل �أربعة �أطف�ل �إىل مدر�صتهم، وهم �أبن�ء به�ء 

ح �لعديد من �ملر�قبني  بلعو�صة، �ملقّدم يف جه�ز �ملخ�بر�ت �لع�مة، وقد رّجّّ

�أن يكون هو �مل�صتهدف يف هذه �حل�دثة من قبل بع�ص �لعملء لـ“�إ�رش�ئيل”، 

وىل،  �لن��صطني يف �لنتف��صة �لأ �أن به�ء بلعو�صة ك�ن من بني  حيث يذكر 

. و�تهم �لن�ئب عن كتلة فتح 
155

ول عن ت�صفية بع�ص �لعملء �آنذ�ك وم�صوؤ

جم�ل �لطري�وي حركة حم��ص بتورطه� يف هذه �جلرية، حيث ق�ل لدين� 

�إجر�ء �نتخ�ب�ت  �أزمة د�خلية جديدة قبيل  �إىل  �أن حم��ص تتجه  معلوم�ت 

ولة عن هذ� �لهجوم ول يكن �أن �أتخيل �أن هذ�  مبكرة، و�أن حم��ص م�صوؤ

هذه  حم��ص  حركة  ��صتنكرت  بينم�  فتح.  من  ردٍّ  دون  من  �صيمر  مر  �لأ

�جلرية وو�صفه� �لن�طق ب��صم حم��ص �إ�صم�عيل ر�صو�ن ب�أنه� ل �إن�ص�نية، 

�لقتل  متتهن  جب�نة،  بفئة  �جلرية  هذه  مرتكبي  بحر  �أحمد  و�صف  فيم� 

منني بدون رحمة. وط�لب  طف�ل و�ملو�طنني �لآ و�لتخريب، وت�صتهدف �لأ

و�مر �ل�رشيعة للبدء  �لرئي�ص حممود عب��ص ووزير �لد�خلية �صي�م، ب�إ�صد�ر �لأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يام، فل�صطني، 2006/12/11. 153 االأ

154 اخلليج، 2006/12/10.

155 احلياة، 2006/12/12.
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 .
156

يف �لتحقيق يف �جلرية �لب�صعة من �أجل �عتق�ل �ملجرمني

حد�ث بعد ذلك، ف�أمر �لرئي�ص �لفل�صطيني بنـزول قو�ته،  ت�ص�رعت �لأ

و�نت�رشت �لفو�صى يف �ل�ص�رع، ومتّت مه�جمة حممد �صه�ب، وهو ن�ئب 

من حركة حم��ص. مم� دع� �حلركة �إىل �ته�م بع�ص قي�د�ت فتح ب��صتغلل دم�ء 

. ويف 2006/12/13 �غت�لت 
157

طف�ل يف �صبيل حتقيق مك��صب �صي��صية �لأ

و�تهمت  حم��ص،  ق�دة  �أحد  وهو  �لفر�،  ب�ص�م  �لق��صي  م�صلحة  جمموعة 

عد�م بحّق �لفر�، وقد  من �لوق�ئي بتنفيذ عملية �لإ حم��ص جمموعة من �لأ

ذكر بع�ص �صهود �لعي�ن �أن �مل�صلحني �أجبو� �لفر� على �لركوع، و�أطلقو� 

 .
158

�لن�ر عليه �أم�م �مل�ّرة

قطع  �إىل  هنية  �إ�صم�عيل  �لوزر�ء  رئي�ص  منية  �لأ �لتوتر�ت  هذه  دفعت 

جولته، و�لعودة �إىل قط�ع غزة يف 2006/12/14، وقد �أجب هنية من قبل 

يف  منية  �لأ �لبو�بة  عب  غزة  قط�ع  �إىل  �لدخول  على  وروبيني  �لأ �ملر�قبني 

قد�م، وذلك بعد �لنتظ�ر ل�ص�ع�ت طويلة، كم� منع من  �ملعب �صري�ً على �لأ

مو�ل �لتي ك�ن قد جمعه� خلل جولته، ويف �أثن�ء خروجه  �إدخ�ل بع�ص �لأ

تعر�ص رئي�ص �لوزر�ء �إىل حم�ولة �غتي�ل، فجرح م�صت�ص�ره �ل�صي��صي �أحمد 

�ص�فة �إىل جرح �لعديد من �ملدنيني  يو�صف، وقتل مر�فقه، و�أ�صيب جنله، ب�لإ

. وقد �تهمت حركة حم��ص �لن�ئب حممد 
159

خلل عملي�ت �إطلق �لن�ر

دحلن مبح�ولة �غتي�ل هنية، ونقلت جريدة �لقب�ص �لكويتية، يف عدده� 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

156 ال�سفري، 2007/12/12.

157 احلياة، 2006/12/13.

158 ال�سفري، 2006/12/14.

 وك�لة معً�، 2006/12/14.
159

مُ
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ه�تفية  مق�بلة  �أثن�ء  دحلن،  حممد  ل�ص�ن  على   2006/12/16 يف  �ملن�صور 

قوله:  هنية  �غتي�ل  مبح�ولة  �ته�مه  على  تعليقً�  �لفل�صطيني،  �لتلفزيون  مع 

“هذ� �رشف ل �أّدعيه”، كم� ق�ل �أي�صً�: “لن �أقول �إنه� ]�لته�م�ت[ ب�طلة 
�لتهم. وم�  �لكذب و�لن�صب وتلفيق  و�ص�ذجة، فقد عودتن� حم��ص على 

�رش�ئيل، ولو  حدث لهنية مل يكن حم�ولة �غتي�ل، فهو لي�ص مطلوبً� لن� �أو لإ

.
�ص�ر وحده يف �ل�ص�رع مل� تعر�ص له �أحد”160

عب��ص  �لرئي�ص  �صي�م  �صعيد  �لد�خلية  وزير  حّمل  نف�صه،  �ل�صي�ق  ويف 

يف  عقده  �صحفي  متر  موؤ يف  ق�ل  حيث  هنية،  ��صتهد�ف  ولية  م�صوؤ

�ملع�بر،  �أمن  عن  ول  �مل�صوؤ هو  عب��ص  �لرئي�ص  حر�ص  “�إن   :2006/12/15

�إطلق  عن  مب��رشة  ولية  م�صوؤ ول  م�صوؤ عب��ص  حممود  �لرئي�ص  ف�إن  وب�لت�يل 

�لن�ر على موكب رئي�ص �لوزر�ء”. و�أ�ص�ر �صي�م �إىل عدم تع�ون �لرئ��صة معه 

مني، حيث ذكر �أنه طلب من �لرئي�ص عب��ص �إع�دة ت�صكيل  لوقف �لفلت�ن �لأ

عب��ص  �لرئي�ص  �أن  و�أ�ص�ف  يفعل،  �لرئي�ص مل  �لقومي ولكن  من  �لأ جمل�ص 

 .
161

�تخذ �لعديد من �لقر�ر�ت �لتي تتع�ر�ص مع توجه�ته كوزير د�خلية

من �لوق�ئي ق�مو� مبنع �أن�ص�ر  حد�ث �أن عن��رش �لأ ونذكر يف �صي�ق �لأ

حركة حم��ص من �إق�مة مهرج�ن ذكرى �لنطلقة يف ر�م �هلل، ومّت �إطلق 

�لن�ر على متظ�هرين من �أن�ص�ر حم��ص مم� �أدى �إىل وقوع نحو 35 جريحً�، 

�إىل   2006/12/13 قبه� يف  و�ملحررين و�صفي  �رشى  �لأ تعر�ص وزير  كم� 

ّد حم�ولة جديدة لغتي�له. وقد �صّن  ح�دث �إطلق ن�ر يف مدينة ر�م �هلل، عمُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

160 القب�س، 2006/12/16. 

 عرب 48، 2006/12/15.
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�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

��

ء

علم يف حكومة حم��ص يو�صف رزقة هجومً� ح�ّد�ً على من و�صفه  وزير �لإ

ب�لتي�ر �لنقلبي د�خل حركة فتح، متهمً� �إي�ه بزي�دة �ملن�كف�ت كلم� هد�أت 

.
162

�رش�ئيلية وترية �لعتد�ء�ت �لإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

162 القد�س العربي، 2006/12/15. 



��

�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية
ء

خام�شًا: يف الطريق اإىل اتفاق مكة

يف ظّل �إعلن و�صول �حلو�ر �لفل�صطيني �إىل طريق م�صدود، ق�م �لرئي�ص 

علن عن قر�ره ب�للجوء �إىل �نتخ�ب�ت رئ��صية  �لفل�صطيني حممود عب��ص ب�لإ

“وفقً�   :2006/12/16 يف  �ألق�ه  خط�ٍب  يف  ج�ء  فقد  مبكرة،  وت�رشيعية 

�إق�لته�  و�أ�صتطيع  �حلكومة،  ت�صكيل  قر�ر  على  وقعت  �لد�صتوري،  حلقي 

. و�نعك�ص 
متى �أ�ص�ء، فلرنجع �إىل �ل�صعب �لذي هو م�صدر �ل�صلط�ت”163

�ل�صتب�ك�ت  ف�ندلعت  �لفل�صطيني؛  من  �لأ على  �ل�صي��صي  �لت�صعيد  هذ� 

�إىل  �لزه�ر  حممود  �خل�رجية  وزير  تعر�ص  كم�  وحم��ص،  فتح  �أن�ص�ر  بني 

حم�ولة �غتي�ل، و�نت�رش �مل�صلحون على �أ�صطح �لبن�ي�ت. وق�مت قو�ت من 

�لرئ��صة ب�قتح�م مقّر وز�رة �لت�ص�لت �لقريب من منـزل �لرئي�ص  حر�ص 

ق�مو�  �لرئي�ص  حر�ص  �أن  �لوز�رة  عن  �ص�در  بي�ن  ذكر  وقد  �لفل�صطيني، 

�أبو�به�  �صتفتح  “�لوز�رة  ب�أن  ب�إخر�ج �ملوظفني من مقّر عملهم و�إبلغهم 

حدث  م�  �أن  �لت�ص�لت،  وز�رة  عّدت  كم�  �صح�به�”.  لأ تعود  عندم� 

�نقلبً�  “يثل  �لفل�صطينية  و�لوز�ر�ت  �ص�ص�ت  �ملوؤ لبع�ص  منّظم  �إغلق  من 

من  �ملفتعل  �لد�خلي  �ل�رش�ع  من  بدو�مة  ويهدد  �حلكومة،  ع�صكريً� على 

 .
قبل تي�ر �نقلبي يعمل ل�ص�لح �أجندة �صهيو-�أمريكية”164

متر  يف ظّل �جلو �مل�صحون بني حركتي فتح وحم��ص، تدخلت منظمة �ملوؤ

�لتف�ق  ون�ّص  �مل�رشي،  �لوفد  برع�ية  �تف�ق  على  �لتوقيع  ومّت  �صلمي،  �لإ

�ل�صو�رع،  من  �مل�صلحني  �صحب  على   2006/12/19 ت�ريخ  يف  �ملوقع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

163 احلياة، 2006/12/17.

و�سط، 2006/12/18. 164 ال�رشق االأ



�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

�6

ء

�ل�ص�رع  يف  من  �لأ حفظ  عن  �لك�ملة  ولية  �مل�صوؤ �لد�خلية  وز�رة  “وتويل 
.

165
منية �لتدخل يف �خللف�ت �ل�صي��صية جهزة �لأ �لفل�صطيني”، وجتنيب �لأ

ر��صي �لفل�صطينية  حد�ث �لد�ئرة يف �لأ وك�ن �ملجتمع �لدويل يرتقب �لأ

ب�هتم�ٍم ب�لغ، فقد ق�م رئي�ص �لوزر�ء �لبيط�ين توين بلري Tony Blair بزي�رة 

ر��صي �لفل�صطينية يف 2006/12/18، حيث �لتقى �لرئي�ص �لفل�صطيني  �إىل �لأ

�رش�ئيلي �إيهود  حممود عب��ص �لذي �أطلعه على رغبته بلق�ء رئي�ص �لوزر�ء �لإ

. يف �ملق�بل 
166

�أوملرت، كم� �أكد له �أنه ع�زم على �إجر�ء �نتخ�ب�ت مبكرة

ق�مت بع�ص �ملح�ولت �لعربية لعودة �حلو�ر �لفل�صطيني خوفً� من �ندلع 

هنية  �لوزر�ء  ورئي�ص  عب��ص  �لرئي�ص  على  ردن  �لأ فعر�ص  �أهلية،  حرٍب 

��صت�ص�فة �للق�ء بينهم�. ويف �لوقت �لذي رحب فيه هنية ب�للق�ء، ظهرت 

“�إن  عمرو  نبيل  عب��ص  م�صت�ص�ر  وق�ل  عب��ص،  طرف  من  �صلبية  �إ�ص�ر�ت 

�للق�ء �لذي ك�ن مقرر�ً يف عّم�ن بني �لرئي�ص حممود عب��ص ورئي�ص �لوزر�ء 

مرة  �ل�صتب�ك  �رش�رة  ��صتعلت  وقد   .
مطروحً�”167 يعد  مل  هنية  �إ�صم�عيل 

�أخرى؛ لي�صقط 13 قتيًل بني �لطرفني، فيم� �أظهر �لرئي�ص �لفل�صطيني بع�ص 

 .
168

�ملرونة �إز�ء ��صتئن�ف �حلو�ر على �أن يكون حمدد�ً زمنيً�

ومع ظهور بو�در بقرب ��صتئن�ف �حلو�ر �لفل�صطيني �لد�خلي، بد�أت 

�أخب�ر �إدخ�ل �ل�صلح حلر�ص �لرئي�ص عب��ص تتك�صف، حيث ذكرت جريدة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

�صلمي، 2006/12/19، �نظر: متر �لإ  منظمة �ملوؤ
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http://www.oic-oci.org/press/Arabic/2006/December2006/

agreement.pdf
Yedioth Ahronoth newspaper, 18 /12/ 2006. 
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 جريدة العرب اليوم، عّم�ن، 2006/12/23.
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 جريدة الراأي العام، �لكويت، 2006/12/24.
168



�7

�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية
ء

�حلي�ة �للندنية يف عدده� �ملن�صور يف 2006/12/29، ونقًل عن �صهود �أن 

�أن�ص�ر  موقع  من  �أ�صلحة  نقلت  فل�صطينية،  ع�صكرية  �ص�حن�ت  ع�رش  نحو 

منية  �لأ جهزة  للأ �لرئي�ص  �ملقّر  �إىل  عب��ص،  منـزل  قرب  �لو�قع  �لع�صكري 

و�صط �ملدينة )�ل�رش�ي�(، و�أ�ص�فو� �أنهم �ص�هدو� �ل�ص�حن�ت �لع�صكرية حتمل 

فر�غ حمولته�.  �صن�ديق ب�للون �لع�صكري تدخل �ل�رش�ي� لإ

 Miri رش�ئيلي مريي �ي�صني� كم� ق�لت �لن�طقة ب��صم رئي�ص �لوزر�ء �لإ

بن�دق  ت�صمل  عب��ص،  لقو�ت  �أ�صلحة  نقل  مو�صوع  طرح  مّت  �إنه   Eisin

وذخرية، يف �جتم�ع�ت للجنة م�صرتكة �إ�رش�ئيلية - فل�صطينية - �أمريكية، 

ت�صليم  مريكي كيث د�يتون تطبيق  �لأ يتوىل �جلرن�ل  �أن  ومّت �لتف�ق على 

�رش�ئيلي بني�مني  �صلحة للفل�صطينيني. و�أو�صح وزير �لبنى �لتحتية �لإ هذه �لأ

�رش�ئيلي �أنه “يجب  ذ�عة �جلي�ص �لإ بن �ليع�زر Binyamin Ben-Eliezer لإ

ره�بيني �مل�صلحني يف حم��ص  تعزيز موقع �أبو م�زن؛ ليتمكن من مك�فحة �لإ

. وح�صب �ملتحدث ب��صم وز�رة �خل�رجية 
�لذين تدربهم ومتولهم �إير�ن”169

على  للح�صول  ت�صعى  مريكية  �لأ د�رة  �لإ ف�إن  م�كورم�ك؛  �صون  مريكية  �لأ

مو�فقة �لكوجنر�ص لتقدمي م�ص�عدة بقيمة ع�رش�ت مليني �لدولر�ت للقو�ت 

.
170

منية �لتي ت�أمتر بعب��ص �لأ

ليح�صد  وحم��ص  فتح  حركتي  بني  �لتوتر  ع�د   2007 �صنة  بد�ية  ومع 

�لعديد من �لقتلى و�جلرحى، ففي 2007/1/4 ��صتبكت جمموعة من �لقوة 

�لعقيد حممد  �صقط خلله�  �لوق�ئي،  من  �لأ �لتنفيذية مع عن��رش من جه�ز 

غريب و�ثن�ن من مر�فقيه، �تهمت حركة فتح عن��رش حم��ص ب�إعد�م غريب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

169 امل�ستقبل، 2006/12/29.

 وك�لة �صم�، 2006/12/21.
170



�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

�8

ء

�ملق�بل  �لع�م يف �صفوفه�، يف  �ل�صتنف�ر  علن عن ح�لة  �لإ �إىل  ف�ص�رعت 

ق�لت �لقوة �لتنفيذية �إن حر�ص غريب ق�مو� ب�إطلق �لن�ر على دورية ت�بعة 

من  و�حد  �أ�صبوع  خلل  �صقط  وقد  عليهم.  �لرّد  ��صتوجب  مم�  للتنفيذية 

�ل�صتب�ك�ت نحو 23 مو�طنً� وجرح 135 �آخرون، ومّت خطف و�حتج�ز 

حممد  �لن�ئب  وىّل  قد  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  ب�أن  �أ�صيع  كم�   ،
171

مو�طنً�  32

منية  �لأ جهزة  �لأ قي�دة  حم��ص،  حركة  مع  �خللف  رموز  �أحد  دحلن، 

.
172

ب�صكل �رّشي

�ل�صتب�ك  �أخذ  بل  فقط،  ب�لبن�دق  �ملت�صلحني  بني  �ل�صتب�ك  يقت�رش  مل 

ر�ص،  �لأ على  جو�ء  �لأ تهييج  على  ليعمل  خطورة  �أكرث  منحًى  علمي  �لإ

حيث �صّن �لن�ئب �لفتح�وي حممد دحلن هجومً� عنيفً� يف خط�ب �ألق�ه 

�عتدي  “�إذ�  فيه  فتح، وق�ل  42 لنطلقة  �لذكرى  2007/1/7 يف  بت�ريخ 

�أنهم  قي�دتهم  �عتقدت  و�إذ�  �ص�عني،  �ل�ص�ع  �صرنّد  و�حد  فتح�وي  على 

ب�مل�ص�ء  يقتلن�  �لذي  �أ�صلوبهم  و�صرنف�ص  يكونون خمطئني،  قوتن�  مبن�أى عن 

ويجل�ص معن� ب�ل�صب�ح”. ودع� دحلن “�أبن�ء وكو�در فتح �إىل �أن يعودو� �إىل 

�أم�كنهم �جلغر�فية، و�صت�صلهم كل �لتعليم�ت �لتي �صي�صريون على دربه�”. 

�لع�صكرية  �لت�صكيلت  وكل  ق�صى،  �لأ �صهد�ء  كت�ئب  دحلن  وخ�طب 

و�أيديكم  �أ�ص�بعكم  تبقى  �أن  �لليلة  هذه  منذ  “و�جبكم  ق�ئًل:  فتح  حلركة 

يف  تكرر  م�  يتكرر  ل  حتى  ولكن  �لعتد�ء،  �أجل  من  لي�ص  �لزن�د  على 

�مل��صي”. و�أ�ص�ف دحلن “لرندد جميعً� وب�صوت و�حد حتي� فتح و�ملوت 

للقتلة، و�لع�ر لهم و�حلي�ة لن�”. وردد �حل�صد �صع�ر�ت �صّد حم��ص ه�تفني 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فل�صطني بر�ص، 2007/1/4
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خبار، بريوت، 2007/1/4؛ والد�ستور، 2007/1/8.  جريدة االأ
172
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�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية
ء

 .
“�صيعة، �صيعة، �صيعة”173

��صتط�عت �لو�ص�ط�ت �لفل�صطينية �إخر�ج �ل�ص�رع �لفل�صطيني من جّو 

�ملكتب  ورئي�ص  عب��ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  وجمعت  �لحتق�ن، 

�ل�صي��صي حلركة حم��ص خ�لد م�صعل يف دم�صق يف 2007/1/21، وح�رش 

�لجتم�ع �أي�صً� كل من �ص�ئب عريق�ت ومو�صى �أبو مرزوق، وقد تل زي�د 

متر �صحفي م�صرتك لعب��ص وم�صعل بي�نً� خت�ميً� �أّكد  �أبو عمرو يف خت�م موؤ

فيه على �لنق�ط �لت�لية:

1. رف�ص �لقت�ل �لد�خلي �لفل�صطيني وحتريه ووقف حملت �لتحري�ص.

خلل  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  ت�صكيل  وجهود  �حلو�ر  ��صتمر�ر   .2

�أ�صبوعني، ودعم �حلو�ر �لذي تقوده جلنة �حلو�ر �لوطني يف غزة.

3. �ل�رشوع خلل �صهر من ت�ريخه يف خطو�ت تفعيل منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية.

4. �لت�أكيد على �لتم�صك ب�لثو�بت �لوطنية �لفل�صطينية، ورف�ص �حللول 

 .
174

قتة �ملوؤ

وعلى �إثر هذ� �للق�ء قررت �لف�ص�ئل �لفل�صطينية ��صتئن�ف �حلو�ر فيم� 

بينه�، مع ��صتمر�ر تب�دل �لته�م�ت بني �حلركتني، ولكن من �للفت للنظر 

�أنه مع �قرت�ب حركتي فتح وحم��ص يف كل مرة للتو�صل �إىل تف�هم فيم� 

بينهم� ك�نت �ل�صتب�ك�ت تعود لتهدم م� مّت �لتف�ق عليه، حيث تعر�صت 

دورية للقوة �لتنفيذية �لت�بعة لوز�رة �لد�خلية يف مدينة جب�لي�، لعملية تفجري 

. كم� ق�م جمهولون 
175

مم� �أدى �إىل مقتل �أحد عن��رشه� وجرح �صبعة �آخرين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

173 ال�سفري، 2007/1/8. 

 وك�لة معً�، 2007/1/21.
174

175 احلياة، 2007/1/26.



�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

60

ء

ب�إطلق �لن�ر على منـزل وزير �خل�رجية حممود �لزه�ر، ولكن دون وقوع 

 .
176

�صح�ي� يف هذ� �لهجوم

عملي�ت  وبد�أت  جديد،  من  غزة  قط�ع  يف  مني  �لأ �لو�صع  وتدهور 

�خلطف، وع�دت �ل�صتب�ك�ت ب�صكل �أكرث دموية، فقد ق�مت جمموعة من 

�لقوة �لتنفيذية مبح��رشة منـزل من�صور �صليل يف حم�ولة لعتق�له، لته�مه 

ولية عن عملي�ت �خلطف و�لقتل �لتي ن�صبت، وعلى �إثر ذلك ق�مت  ب�مل�صوؤ

ق�صى ب�ختط�ف 24 عن�رش�ً من �لقوة �لتنفيذية، وهددت  كت�ئب �صهد�ء �لأ

. و�أعلنت ح�لة �ل�صتنف�ر يف 
177

ب�إعد�مهم يف ح�ل تعر�صو� ملن�صور �صليل

بحر  �أحمد  ن�بة  ب�لإ �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  و�رّشح  �حلركتني،  �صفوف 

ب�أن “هن�ك تي�ر�ً يريد �أن يف�صل كل �جلهود �لفل�صطينية، يف ت�صكيل حكومة 

�لهدف  هو  م�  و�إل  �لوطني.  �حلو�ر  جل�ص�ت  ووقف  �لوطنية،  �لوحدة 

كل  عند  للمو�جهة  �لفل�صطينية  �ل�ص�حة  وجّر  حد�ث،  �لأ هذه  �فتع�ل  من 

 30 �صقوط  �لقتت�ل  من  �ملوجة  هذه  و�صجلت   .
�تف�ق؟”178 ي  لأ بو�در 

. ون�رشت وك�لة رويرتز 
179

�أي�م �أقل من ثلثة  قتيًل وع�رش�ت �جلرحى يف 

حممود  للرئي�ص  �لت�بع  �لرئ��صة  حر�ص  �أن  فيه  ج�ء  تقرير�ً   2007/1/28 يف 

 )AK-47( و4,900 بندقية كل�صنيكوف عب��ص قد ��صتلم م� بني 3,900 

و�إم - M-16( 16(، و�أ�صلحة �أخرى، كم� مّت ت�صليم عدة �صحن�ت �أخرى 

ردن مبو�فقة  من �لبن�دق و�لذخرية �إىل �حلر�ص �لرئ��صي، من قبل م�رش و�لأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وك�لة رويرتز، 2007/1/26.
176

177 احلياة، 2007/1/27. 

 وك�لة معً�، 2007/1/27.
178

 وك�لة �صم�، 2007/1/29.
179
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ء

تقرير�ً   2007/1/31 يف  نف�صه�  �لوك�لة  ن�رشت  بينم�   .
“�إ�رش�ئيل”180 من 

�أمريكية، تقت�صي بفح�ص عن��رش �حلر�ص �لرئ��صي  �آخر يتحدث عن خطة 

ل�صم�ن �أهليتهم؛ لئل تكون لهم �صلت مع جم�ع�ت �إ�صلمية م�صلحة، 

مريكي قد تعهد بدفع 86 مليون دولر لزي�دة  وذكر �لتقرير �أن �لرئي�ص �لأ

 .
181

قو�ت عب��ص لت�صل �إىل نحو 10 �آلف عن�رش

ويف 2007/2/1 ع�دت �ل�صتب�ك�ت بعد فرتة هدوء ب�صيطة، �إثر �صيوع 

حيث  �لع�صكري،  و�لعت�د  �صلحة  �لأ من  كبرية  كمي�ت  دخول  عن  �أخب�ر 

ب�عرت��ص  �لق�ص�م  كت�ئب  وعن��رش  �لتنفيذية  �لقوة  من  جمموع�ت  ق�مت 

دولة  من  ق�دم  �صلح  على  حتتوي  �إنه�  حم��ص  حركة  ق�لت  �ص�حن�ت، 

. يف �ملق�بل ق�مت جمموع�ت من حر�ص �لرئ��صة �لفل�صطينية 
182

عربية قريبة

�جل�معة  خمتب�ت  وتعر�صت  غزة،  يف  �صلمية  �لإ �جل�معة  مبنى  ب�قتح�م 

�صبعة  �عتقلو�  �لرئ��صة  حر�ص  ب�أن  فتح  ويل  م�صوؤ �أحد  وذكر  للتخريب، 

�إير�نيني يف �جل�معة، و�أن ث�منً� فّجر نف�صه خلل �ل�صتب�ك، فيم� نفت حركة 

. وقد ف�صل حر�ص �لرئ��صة يف �إثب�ت �دع�ئهم 
183

نب�ء حم��ص �صحة هذه �لأ

ير�نيني، حيث ظهر �أن ذلك ك�ن جمرد دع�ية �إعلمية. كم� ق�مت  حول �لإ

من �لوق�ئي ب�عتق�ل 15 �ص�بً� ترت�وح �أعم�رهم م� بني  جمموعة من جه�ز �لأ

11 و15 ع�مً� وهددو� بت�صفيتهم، ليعودو� بعد ذلك ويفرجو� عنهم بعد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رويرتز، 2007/1/28. 
180

 رويرتز، 2007/1/31؛ و�نظر:
181

The Jerusalem Post newspaper, 1 /2/ 2007; and Los Angeles Times 

newspaper, 21 /2/ 2007.

هرام، 2007/2/2. 182 االأ

 رويرتز، 2007/2/2.
183
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ء

.
184

تدخل �لو�صط�ء

ويبدو �أن ��صتد�د �لقتت�ل �لد�خلي بني حركتي فتح وحم��ص، و�صقوط 

�أكرث من 50 قتيًل يف �صهر ك�نون �لث�ين/ ين�ير، وف�صل حم�ولت عربية �أخرى 

حلّل �لنـز�ع، قد دفع �ململكة �لعربية �ل�صعودية �إىل �لدخول يف و�ص�طة بني 

�حلركتني، فدعت �إىل عقد حو�ر بينهم� يف مكة �ملكرمة.

��صتط�ع �لوفد�ن �لفل�صطيني�ن �لتو�صل �إىل �تف�ٍق يف 2007/2/8، وقد 

�أّكد �لتف�ق على حرمة �لدم �لفل�صطيني، كم� ن�ّص �لتف�ق على “ت�صكيل 

تفعيل  �إجر�ء�ت  يف  قدمً�  و“�مل�صي  فل�صطينية”،  وطنية  وحدة  حكومة 

وتطوير و�إ�صلح منظمة �لتحرير �لفل�صطينية”، كم� �أّكد �لطرف�ن على مبد�أ 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �ص�ص�ت  ملوؤ فتح  قبل  من  �لحتك�ر  وك�رش  �ل�رش�كة، 

 .
185

منية على �أ�ص�ص وطنية ومهنية جهزة �لأ و�إع�دة ت�صكيل �لأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 قد�ص بر�ص، 2007/2/3.
184

 مركز �ملعلوم�ت �لوطني �لفل�صطيني، �نظر:
185

http://www.pic.gov.ps/arabic/gover/ministry_2007_3.htm
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ء

�شاد�شًا: مرحلة حكومة الوحدة الوطنية

عليه�  �لتو�فق  مّت  �لتي  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  ت�صكيل  فرتة  تخلمُ  مل 

منية، فقبل توقيع �لتف�ق بيوم  بح�صب �تف�ق مكة من بع�ص �حلو�دث �لأ

طلق  و�حد، ويف �أثن�ء �ملب�حث�ت تعر�صت جمموعة ت�بعة حلركة حم��ص لإ

و�ص�رع  معه،  ممن  �ثنني  و�إ�ص�بة  كر�ص  �أبو  حممد  مقتل  �إىل  �أدى  مم�  �لن�ر؛ 

بعملية �لغتي�ل، حيث ك�ن  �إىل نفي تورطه  �لن�ئب حممد دحلن  مكتب 

�أحد �مل�ص�بني، ويدعى حلمي ع�بد، قد �ّدعى �أن حر�ص منـزل حممد دحلن 

�ملكتب  يف  �حلركتني  مندوبي  �أن  �إل  عليهم،  �لن�ر  و�أطلقو�  �أوقفوهم  قد 

 .
186

�مل�صرتك متكنو� من �حلف�ظ على �لتهدئة

�لرئ��صة  بني  �لوف�ق  ح�لة  له�  ترق  مل  �أطر�فً�  هن�ك  �أن  يبدو  م�  وعلى 

ف�ص�ل �تف�ق مكة، ففي 2007/2/17  و�حلكومة؛ ف�صعت �إىل �إيج�د �رشخ لإ

ق�م م�صلحون جمهولون ب�إطلق �لن�ر على منـزل وزير �لتخطيط يف حكومة 

�لحتلل  بدوره  �تهم  �لذي  عي�صة،  �أبو  �صمري  �لدكتور  �مل�صتقيلة  حم��ص 

.
187

�رش�ئيلي ب�لقي�م بهذ� �لعمل �لإ

لن�ئٍب  منـزل  ب�إحر�ق  فتح  ق�مت جمموعة من حركة  �أخرى  من جهة 

�أحد  لوف�ة  �نتق�مً�  وذلك  �ل�رش�يف،  يو�صف  �لدكتور  حم��ص،  حركة  عن 

عن��رشه�، ولكن حركة فتح �ص�رعت ودعت �إىل �لهدوء. وعلى �لرغم من 

�لوزر�ء  رئي�ص  وتكليف  �لوطنية،  �لوحدة  حكومة  ت�صكيل  على  �لتف�ق 

منية  �مل�صتقيل �إ�صم�عيل هنية بت�صكيل حكومة �لوحدة، �إّل �أن �خلروق�ت �لأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يام، فل�صطني، 2007/2/8.  قد�ص بر�ص، 2007/2/7؛ واالأ
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 وك�لة �صم�، 2007/2/17.
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ء

مل تتوقف، كم� �أن عملية �لت�صلح مل تتغري؛ حيث ��صتكت حم��ص من �أنه 

يتّم ت�صليح �أطر�ف حم�صوبة ر�صميً� على �لرئ��صة دون غريه�، ودون تن�صيق 

م�صرتك م�صبق مع �حلكومة ودون علمه�. فقد ك�صفت وك�لة رويرتز عن 

وجود مر�كز تدريب ت�بعة حلر�ص �لرئ��صة، كم� نقلت عن �أحد ق�دة جه�ز 

حر�ص �لرئ��صة قوله �إن “هذ� موقع ع�صكري يجب �أن يتّم جتهيزه �صو�ء ك�ن 

هن�ك �تف�ق مكة �أم مل يكن... نحن ل ينق�صن� �لع�مل �لب�رشي ولكن تنق�صن� 

�لتجهيز�ت. حم��ص لديه� قذ�ئف ه�ون و�صو�ريخ... و�أم� نحن فل منلك 

تت�صمن  فتح  حلركة  من�صوبة  وثيقة  تد�ول  غزة  يف  جرى  كم�   .
ذلك”188

وّقعً� يف 2007/2/28، وي�رشي �لعمل به بدء�ً من  تعميمً� د�خليً� للحركة ممُ

2007/3/1، وقد ت�صمن تكليف جه�ز �أمن حركة فتح مب� يلي:

1. �إح�ص�ء �أفر�د كت�ئب �لق�ص�م يف كل �ملن�طق وفق �لت�صل�صل �لتنظيمي.

2. �إح�ص�ء �أفر�د �لقوة �لتنفيذية.

3. معرفة �أم�كن تخزين �ل�صلح و�أم�كن �لت�صنيع.

4. معرفة مو�قع �لتنفيذية �لث�بتة و�ملتحركة، و�لنق�ط �لوهمية و�لقدية 

منه�.

تخزين  �أو  �لتدريب،  يف  ت�صتخدم  ك�نت  م�  �إذ�  �مل�ص�جد؛  مت�بعة   .5

�ل�صلح، �أو �لتحقيق، �أو �إذ� م� ت�صتخدم كغرفة ل�صلكي.

م�كن �لقدية و�جلديدة. 6. معرفة نق�ط �ملر�بطني وحتديده�، وحتديد �لأ

�صخ��ص �ملجهولة �لتي تعمل يف �لق�ص�م. 7. معرفة �لأ

و�لقوة  �لق�ص�م  كت�ئب  ت�صتخدمه�  �لتي  �ل�صي�ر�ت  �أنو�ع  حتديد   .8

�لتنفيذية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 رويرتز، 2007/3/6.
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ء

�ل�ص�رع  لدفع  ت�صعى  ك�نت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  يظهر  �أخرى،  جهة  ومن 

�رش�ئيلية  �لإ مع�ريف  �صحيفة  ذكرت  فقد  �لقتت�ل،  من  ملزيد  �لفل�صطيني 

مليون   100 دفعت  قد  “�إ�رش�ئيل” ك�نت  �أن   2007/3/8 موقعه� يف  على 

دولر لل�صلطة �لفل�صطينية، و�ّدعت �أن �ل�صلطة قد �أخلت ب�لتعهد �ملكتوب 

86 مليون دولر  يتّم �رشف مبلغ  ب�أن  فيه  في��ص، و�لذي تعهد  بيد �صلم 

من �لت�بعة للرئ��صة، على �أن يتّم �رشف ب�قي �ملبلغ على بع�ص  لتعزيز قوى �لأ

�ل�صحيفة  ذكرته  م�  ح�صب  وذ�ك  �صلفً�،  عليه�  �ملتفق  ن�ص�نية  �لإ �جلو�نب 

�رش�ئيلي �إن  �رش�ئيلية. وق�لت مريي �ي�صني �ملتحدثة ب��صم رئي�ص �لوزر�ء �لإ �لإ

 .
189

�أوملرت يعتزم �ل�صتف�ص�ر من عب��ص عن م�صري �مل�ئة مليون دولر

�لوحدة ك�فيً� لوقف  �ل�صي��صي على ت�صكيل حكومة  �رش�ر  مل يكن �لإ

بع�ص  �لوحدة  علن عن حكومة  �لإ �صبقت عملية  بل  �لغتي�ل،  عملي�ت 

دي �إىل �إف�ص�ل كل �جلهود �ل�ص�بقة، ففي 2007/3/10  �حلو�دث ك�نت �صتوؤ

تعر�ص حممد �لكف�رنة، �أحد ق�دة كت�ئب �لق�ص�م، لعملية �غتي�ل، وعقب 

هذ� �حل�دث �ندلعت �ل�صتب�ك�ت بني حركتي فتح وحم��ص، كم� تعر�ص 

�لن�ر، وعلى  طلق  �ملح�صوب على حم��ص لإ قبه�  �رشى و�صفي  �لأ وزير 

حد�ث �لتي وقعت، يف من�طق متعددة  �لرغم من ذلك �أد�نت �حلركت�ن �لأ

 .
190

مثل جنني وطوب��ص

مل يكن �أم�م �حلركتني �إل �لدخول يف حرب �أهلية، �أو �لتو�صل ل�صيغة 

�صي��صية تو�فقية، لكن �حلركتني �آثرت� �حلّل �ل�صي��صي. و��صتط�عت حكومة 

�لثقة  ن�لت  حيث  �لنور،  ترى  �أن  هنية  �إ�صم�عيل  برئ��صة  �لوطنية  �لوحدة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

189 احلياة اجلديدة، 2007/3/9. 

يام، فل�صطني، 2007/3/11؛ وعرب 48، 2007/3/11. 190 االأ



�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

66

ء

�ملرحبة  �لفعل  ردود  وتو�لت   .2007/3/17 يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  من 

و�ملتحفظة و�لر�ف�صة لهذه �حلكومة.

�إىل  “�إ�رش�ئيل”  �ص�رعت  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  عن  علن  �لإ فور 

�حل�ص�ر  بق�ء على  �لإ �إىل  �لدويل  �ملجتمع  معه�، كم� دعت  �لتع�مل  رف�ص 

�لذي ك�ن مفرو�صً� على حكومة حم��ص. من جهة �أخرى �أبدت �حلكومة 

، فيم� رف�صت �لولي�ت 
191

�لرنويجية ��صتعد�ه� للتع�مل مع حكومة �لوحدة

مريكية �لتع�مل مع وزر�ء حم��ص يف حكومة �لوحدة، ومل مت�نع  �ملتحدة �لأ

وروبي  �لأ �لحت�د  �تخذ  بينم�  و�مل�صتقلني،  فتح  وزر�ء حركة  مع  �لت�ص�ل 

موقفً� مرحبً� بت�صكيل �حلكومة؛ لكنه ربط تقدمي �مل�ص�عد�ت بتقومي برن�مج 

�حلكومة �جلديدة و�أفع�له�، �أم� �ملوقف �لبيط�ين و�لفرن�صي فقد تن�غم �إىل 

مريكية مل تكن ترغب  د�رة �لأ . ويبدو �أن �لإ
192

مريكي حدٍّ م� مع �ملوقف �لأ

�ملتحدث   Tony Snow �صنو  توين  ق�ل  فقد  �لتف�ق،  هذ�  ح�صول  يف 

بي�ص يف ت�رشيح له بهذ� �ل�صدد �إنه: “يف �لوقت �لذي يقبل  ب��صم �لبيت �لأ

مّت �ختي�ر ممثلي حم��ص وفتح يف  �أنه  �ملتمثلة يف  �لرئي�ص بو�ص �حلقيقة  فيه 

على  �ملو�فقة  �ملتحدة  �لولي�ت  على  يتعني  ل  ف�إنه  ديوقر�طية؛  �نتخ�ب�ت 

�لديوقر�طية،  �لنتخ�ب�ت  بو�ص  �لرئي�ص  قبل  “لقد  و�أ�ص�ف:  قر�ر�تهم”. 

�لرب�عية  �للجنة  و�صعته�  �لتي  �ل�رشوط  تلبي  ل  بحكومة  يعرتف  لن  لكنه 

.
�لدولية”193

�أم� �ملوقف �لعربي فقد ك�ن مرحبً� ود�عمً� من خلل ت�رشيح�ته؛ فقد 

دع� وزير خ�رجية م�رش �أحمد �أبو �لغيط �ملجتمع �لدويل �إىل �لتع�مل ب�إيج�بية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Haaretz ،19 /3 / 2007 . 
191

The Washington Post newspaper, and New York Times,  192

               19 /3 / 2007.

193 اخلليج، 2007/3/18.
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�للزمة ل�صم�ن جن�حه� يف عمله�، كم�  جر�ء�ت  مع �حلكومة و�تخ�ذ �لإ

.
194

ط�لبت �جل�معة �لعربية برفع �حل�ص�ر عن �حلكومة �لفل�صطينية �جلديدة

و�جهت �حلكومة �جلديدة حتديً� كبري�ً، خ�صو�صً� وزير �لد�خلية ه�ين 

�لقو��صمي، �لذي م� �إن بد�أ عمله حتى ت�ص�عدت �ل�صتب�ك�ت بني حركتي 

حركة  من  جمموعة  على  ن�ر  �إطلق  �إثر   ،2007/3/21 يف  وحم��ص  فتح 

دحلن،  حممد  على  �ملح�صوب  �ملدهون،  �صميح  حر�ص  قبل  من  حم��ص 

�إىل م�  �لع�صكري  �إمك�نية عودة �ل�رش�ع  �رش�ً على  و�صّكل هذ� �حل�دث موؤ

ك�ن عليه قبل �تف�ق مكة، فتدخل وزير �لد�خلية ومّت �لتف�ق على جتنب 

�لحتك�ك و�صحب �مل�صلحني، ولكنه مل ينجح يف وقف عملي�ت �لغتي�ل 

و�خلطف، لتعود �حلركت�ن وتتفق� على وقف �لقتت�ل على �أن ينقل �صميح 

 .
195

�ملدهون، من �صم�ل غزة

مني: ا�شتقالة وزير الداخلية وت�شاعد الفلتان االأ

بد�أت �حلكومة �جلديدة عمله� بو�صع خطة �أمنية للق�ص�ء على �لفلت�ن 

�إن�ص�ء جمل�ص  ع�دة  ب�إ�صد�ر مر�صوم لإ �لفل�صطيني  �لرئي�ص  ق�م  مني، كم�  �لأ

من �لقومي،  من �لقومي برئ��صته، وق�م بتعيني حممد دحلن م�صت�ص�ره للأ �لأ

 .
196

وهو م� رف�صته حركة حم��ص

من  �لطم�أنينة و�ل�صعور ب�لأ “بّث روح  منية على  ت �خلطة �لأ وقد ن�صّ

من،  عر��ص، وفر�ص �لنظ�م �لع�م و�لأ رو�ح و�لأ لدى �ملو�طنني، وحم�ية �لأ

ملك  �لأ على  �لتعدي�ت  و�إز�لة  �لع�مة،  و�ملن�ص�آت  �ملمتلك�ت  وحم�ية 

ر��صي �حلكومية”، كم� هدفت �خلطة �إىل “�إع�دة هيبة �ل�صلطة، وب�صط  و�لأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

194 احلياة، 2007/3/18.

 وك�لة �صم�، 2007/3/25.
195

هرام، 2007/4/16. 196 االأ
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�مل�صلحة  و�حلو�جز  �ل�صلح  حمل  �نت�ص�ر  ظ�هرة  ومنع  �لق�نون،  �صي�دة 

�لك�يف  و�لدعم  �حلم�ية  “تقدمي  �أي�صً�  �أهد�فه�  بني  ومن  �للث�م”  وظ�هرة 

للق�ص�ة، ودور �ملح�كم بهدف قي�مه� ب�رشعة �لبّت يف �لق�ص�ي� �ملعرو�صة 

لدى  �ملرت�كمة  �لني�بة  و�أو�مر  �لق�ص�ئية  حك�م  �لأ وتنفيذ  �ملح�كم،  �أم�م 

�لتفتي�ص  ونق�ط  �لردع،  بن�رش حو�جز  �لبدء  على  �خلطة  وتن�ّص  �ل�رشطة”. 

�ملن�طق  يف  �لر�جلة  �لدوري�ت  ون�رش  �لرئي�صة،  �لطرق  وعلى  �ملدن  د�خل 

.
197

منية �ملقرتحة �لأ

قبل  من  و�إقر�ره�  منية  �لأ �خلطة  تنفيذ  على  �لتف�ق  من  �لرغم  وعلى 

حكومة �لوحدة، �لتي ت�صّم حركة فتح وغريه� من �ألو�ن �لطيف �ل�صي��صي 

�لفل�صطيني، �إل �أن هذه �خلطة �رشع�ن م� ��صطدمت بحو�جز عديدة مم� دفع 

وزير �لد�خلية ه�ين �لقو��صمي �إىل تقدمي ��صتق�لته، �إثر خلفه مع مدير جه�ز 

من، �لعقيد ر�صيد �أبو �صب�ك، �إذ  من �لد�خلي، ورجل عب��ص وفتح يف �لأ �لأ

جهزة  يته ب�إد�رة �لأ �تهم �لقو��صمي ر�صيد �أبو �صب�ك مبنعه من �لت�رشف وفق روؤ

منية، وب�حلدِّ من �صلحي�ته.مل يقبل رئي�ص �لوزر�ء هذه �ل�صتق�لة على  �لأ

على  حم��ص  حركة  ودعت   ،
198

به� مت�صكه  �لقو��صمي  �إعلن  من  �لرغم 

ل�ص�ن مو�صى �أبو مرزوق �إىل �إق�لة ر�صيد �أبو �صب�ك، و�رت�أت �أن من�صبه يمُعّد 

. وقد رّدت حركة فتح على هذه 
199

“��صتلبً� ل�صلحي�ت” وزير �لد�خلية
�إن  فتح عبد �حلكيم عو�ص،  ب��صم  �لن�طق  ق�ل  ب�لرف�ص؛ حيث  �لدعو�ت 

�أمر يثري علم�ت �ل�صتفه�م،  من �لد�خلي بهذه �لطريقة  �لتعر�ص ملدير �لأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

197 احلياة، 2007/4/18.

198 احلياة، 2007/4/24.

199 احلياة، 2007/5/1.
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ط�ر �ل�صحيح، كم� �ّدعى �أن حركة فتح تو��صلت مع وزير  ول ي�أتي يف �لإ

 .
200

�لد�خلية، وذكر لهم �أن �أ�صب�ب �ل�صتق�لة ل دخل له� ب�لعقيد �أبو �صب�ك

رخة يف 2007/4/17 �أن �أوىل �ملعوق�ت  بينم� ذكر �لقو��صمي يف ��صتق�لته �ملوؤ

منية هي:  �أم�م �خلطة �لأ

كل  هي  �لد�خلي  من  �لأ ع�م  مدير  �ل�صيد  �صلحي�ت  �أن 

�ل�صلحي�ت، و�أنني كوزير لي�ص يل �أي �صلحية �إل من خلل 

مطلقً�  �أملك  ل  �أنني  و�أقله�  �لد�خلي.  من  �لأ ع�م  مدير  �ل�صيد 

��صتدع�ء �رشطي �أو �ص�بط ملزم ملق�بلتي �إل من خلله، و�إن رف�ص 

فله �حلّق يف ذلك، فم� ب�لكم يف ��صتدع�ء مدير ع�م �ل�رشطة �أو 

�لوق�ئي، �أو �إلز�مهم ب�أي عمل يتعلق مب�صلحة �لوطن.

منية و�لتي �أع�قت  جهزة �لأ وقد ذكر �لقو��صمي بع�ص �ملم�ر�ص�ت من ق�دة �لأ

عمله، فقد ذكر �أن �أحد �ل�صب�ط تعر�ص للتوبيخ حل�صوره �إىل مكتب وزير 

�لد�خلية، وك�صف �لقو��صمي عن وجود تعليم�ت خطية موجهة �إىل �للو�ء 

علء ح�صني متنعه من تنفيذ تعليم�ت �لوزير بنقل ثلثة من �ل�رشطة للعمل 

معه يف �حلر��صة. و�أو�صح �لقو��صمي ب�أن هن�ك تعميم �ص�رم يفر�ص على 

منية، بعدم �لت�ص�ل �أو تلقي �لتعليم�ت من �أي  جهزة �لأ ك�فة �لع�ملني ب�لأ

م�صتوى يف �لوز�رة �إل من �أبو �صب�ك �صخ�صيً�.

�لقو��صمي،  �لوزير  ��صتق�لة  قبول  هنية  �إ�صم�عيل  �لوزر�ء  رئي�ص  رف�ص 

وتنفيذ  �لد�خلية  وزير  عمل  لت�صهيل  عب��ص  �لرئي�ص  مع  �لتف�هم  وح�ول 

منية �ملتفق عليه�. ف�جتمع رئي�ص �لوزر�ء �إ�صم�عيل هنية مع �لرئي�ص  �خلطة �لأ

عب��ص يف 2007/5/7، كم� عقد �جتم�عً� �آخر يف 2007/5/9 بح�صور وزير 

�لد�خلية و�لطيب عبد �لرحيم، و�قرتح رئي�ص �لوزر�ء ت�صكيل قوة م�صرتكة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 �إيلف، 2007/5/1. 
200
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على  �لتو�فق  ومّت  منية  �لأ �خلطة  لتنفيذ  �لرئ��صة  �لتنفيذية وحر�ص  �لقوة  من 

قن�عه  لإ �لد�خلية،  وزير  مع  �لوزر�ء  رئي�ص  �جتم�ع  �أثن�ء  ذلك، ولكن يف 

�لفل�صطينية  �ل�رشطة  ب�نت�ص�ر  �ملجتمعون  فوجئ  ��صتق�لته،  عن  ب�لعدول 

�أو  �لد�خلية  وزير  مع  تن�صيق  دون  �صب�ك  �أبو  ر�صيد  من  ب�أمر  �ل�صو�رع  يف 

رئي�ص �لوزر�ء �أو حتى مع �لرئي�ص عب��ص. بعد ذلك �جتمع هنية مع �لرئي�ص 

عب��ص ووزير �لد�خلية بح�صور وزير �خل�رجية �ل�ص�بق �لزه�ر ون�ئب رئي�ص 

�لوزر�ء و�لطيب عبد �لرحيم ومّت �لتف�ق على م� يلي:

�لرئي�ص عب��ص ورئي�ص وزر�ئه هنية بدعم وزير  برع�ية  قر�ر وطني   -

�لد�خلية ه�ين �لقو��صمي.

- ت�صكيل غرفة عملي�ت م�صرتكة ب�إمرة وزير �لد�خلية.

و�لتنظيم  د�رة  و�لإ �ملهنية  ب�لق�ص�ي�  �ملتعلقة  للمط�لب  حّل  �إيج�د   -

و�مل�لية خلل �صهر.

منية؛  - يتّم حتديد �حتي�ج�ت غرفة �لعملي�ت يف �صوء مر�حل �خلطة �لأ

عد�د �ملطلوبة وجتهيز�ته�. من حيث �لأ

عد�د للخطة مع  - يبد�أ وزير �لد�خلية ب�لعمل على �لفور من �أجل �لإ

منية ذ�ت �لعلقة. جهزة �لأ �لأ

من  �صلمية  و�لإ �لوطنية  �لف�ص�ئل  مع  �لعلقة  �لد�خلية  وزير  ينظم   -

خلل �آلية ت�صعه� غرفة �لعملي�ت.

كرث. ط�ر �لزمني: يتّم ذلك خلل �أ�صبوع على �لأ - �لإ

منية �جلديدة: �لقوة �مل�صرتكة. - ت�صمى �لقوة �لأ

معه  و�تفق  �لقو��صمي  مع  �لوزر�ء  رئي�ص  �جتمع   2007/5/11 ويف 

على �أن يبد�أ عمله و�أن يجتمع مع �لعميد من�ر �صح�دة ق�ئد قو�ت �لرئ��صة 
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ولية حول �لقوة �مل�صرتكة، وب�لفعل مّت ترتيب موعد  لو�صع �لت�صور�ت �لأ

خري مل يح�رش للجتم�ع، حيث  لجتم�ع �لقو��صمي مع �صح�دة، �إل �أن �لأ

من ر�صيد �أبو �صب�ك �لت�ص�ل مع �لعميد من�ر �صح�دة �إل  رف�ص مدير ع�م �لأ

من خلله.

�أم�م هذ� �لو�قع �أ�رّش وزير �لد�خلية على �ل�صتق�لة؛ لف�صله يف �حل�صول 

منية، وقد قبلت �حلكومة ��صتق�لته،  على �صلحي�ت تخّوله تنفيذ �خلطة �لأ

.
201

و��صتلم رئي�ص �لوزر�ء �إ�صم�عيل هنية وز�رة �لد�خلية

مل ي�صتطع �تف�ق مكة �ملوقع بني حركتي فتح وحم��ص، برع�ية �ململكة 

�لعربية �ل�صعودية، �أن يح�صم �خللف بني �لطرفني، حيث �إن بنود �لتف�ق 

مل يتحقق منه� �إل ت�صكيل حكومة غري ق�درة على �لن�صج�م فيم� بينه�، كم� 

منية ظّلت مو�صع خلف بني وزير �لد�خلية و�لرئ��صة،  �أن �ل�صلحي�ت �لأ

�أ�صف �إىل ذلك عدم �للتز�م ب�لتف�ق�ت �مليد�نية �ملوقعة بني �لطرفني لوقف 

�لقتت�ل، و�لتي ك�نت �أكرث من 15 �تف�قً�، �أ�صف �إىل ذلك �أن مبد�أ �ل�رش�كة 

�لذي مّت �لتف�ق عليه مل ينفذ، حيث م�طلت حركة فتح يف تنفيذ هذ� �لبند، 

من و�ل�صلطة �لفل�صطينية حكر�ً على  وبقيت �ملر�كز �حل�ص��صة يف �أجهزة �لأ

حركة فتح ل ين�ف�صه� فيه� �أحد، مم� ي�صري �إىل �أن �تف�ق مكة مل يكن لدى 

�لبع�ص �إل ��صرت�حة حم�رب قد تتلوه� جولة جديدة من �لقت�ل. 

�أم�م هذ� �لو�قع بد�أت تظهر تق�رير ت�صري �إىل �قرت�ح�ت �أمريكية للرئ��صة 

للح�صم  و�لتح�صري  حم��ص،  �صق�ط  لإ عد�د  و�لإ فتح،  بتقوية  �لفل�صطينية 

�لع�صكري معه�، فقد ت�رشبت يف ني�ص�ن/ �أبريل 2007 خطة �صميت “خطة 

عمل للرئ��صة �لفل�صطينية لع�م 2007” وتهدف هذه �خلطة �إىل م� يلي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

201 احلياة، 2007/5/15.
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1. �إبق�ء �لرئ��صة �لفل�صطينية وحركة فتح يف عني �ملجتمع �لدويل مركز 

�لثقل يف �مل�صهد �ل�صي��صي �لفل�صطيني.

تغيري  يف  �لوقت  �إ�ص�عة  وعدم  �ل�صلمية،  �لعملية  �أ�ص�ص  حتديد   .2

�أيديولوجية حم��ص.

3. توفري �لدعم �للزم �صي��صيً� وم�ليً� لعب��ص وفتح؛ من �أجل متكني عب��ص 

من �مل�صي يف �ملف�و�ص�ت، ومن ثم �إجر�ء �نتخ�ب�ت مبكرة.

4. �رشب �لقوة �ل�صي��صية حلركة حم��ص.

جهزة  دو�ت �للزمة للرئ��صة �لفل�صطينية لل�صيطرة على �لأ 5. توفري �لأ

منية. �لأ

�أ�صهر  ت�صعة  �إىل  ثلثة  من  متتد  ق�صرية  زمنية  مدة  �خلطة  حددت  كم� 

من  كل  تع�ون  على  �خلطة  ت�أكيد  �إىل  �إ�ص�فة  هد�ف،  �لأ هذه  لتحقيق 

هد�ف. “�إ�رش�ئيل” و�أمريك� على حتقيق هذه �لأ
ت �خلطة على تنفيذ �صي��صة “�صلطة و�حدة  من فقد ن�صّ �أم� فيم� يخ�ّص �لأ

ذ�ت قوة و�حدة”، و�لعمل على �صم�ن وقف �إطلق �لن�ر و�ل�صيطرة على 

منية ب�لتدريج، وحددت  جهزة �لأ من يخرقه�، ودمج �لقوى �مل�صلحة يف �لأ

 .
202

مدة هذ� �لبند ب�صتة �أ�صهر

علمي، حيث �تهمت  ثن�ء �رتفعت وترية �لقتت�ل و�لرت��صق �لإ يف هذه �لأ

كت�ئب �لق�ص�م يف ذلك �ليوم عن��رش من حر�ص �لرئ��صة على معب �ملنط�ر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Mark Perry and Paul Woodward ،  Document Details ‘U.S.’ Plan to       202 

Sink Hamas ، Asia Times ، 16 /5 /2007 ، see http://conflictsforum.

org/2007/document-details-us-plan-to-sink-hamas/ 

ردنية قد ن�رشت يف عدده� يف 2007/4/30 ن�ّص �لوثيقة، ولكن  وك�نت جريدة املجد �لأ

ردنية منعت �صدور هذ� �لعدد. �ل�صلط�ت �لأ
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�رشق مدينة غزة، بقتل �إبر�هيم منية �أحد ق�دته� �مليد�نيني؛ ب�إطلق �لن�ر عليه 

من موقعهم، فرّدت كت�ئب �لق�ص�م و�لقوة �لتنفيذية بق�صف �ملعب وموقع 

�لوطني  من  �لأ �أفر�د  من  تر�جع عدد  وقد   .
203

منه ب�لقرب  �لوطني  من  للأ

ب�جت�ه �ل�رشق نتيجة �لق�صف، ف�أطلق جنود �لحتلل قذيفة ب�جت�ههم عند 

. ويف 
204

�قرت�بهم من �ل�رشيط �لف��صل، مم� �أدى ملقتل ثم�نية منهم على �لفور

�ليوم �لت�يل �تهمت حم��ص حر��ص منـزل ر�صيد �أبو �صب�ك يف غزة ب�إطلق 

�حلركة  عن��رش  فرّد  �ملك�ن،  يف  متو�جدين  �حلركة  من  عن��رش  جت�ه  �لن�ر 

مبه�جمة منـزل �أبو �صب�ك، مم� �أدى ملقتل �صتة من حر��صه. وقد �صقط خلل 

، ور�فق هذه �ل�صتب�ك�ت 
205

15-2007/5/16 نحو 30 قتيًل و100 جريح

�لعنيفة دخول 500 عن�رش من عن��رش �لبحرية �لفل�صطينية، �لت�بعة للرئي�ص 

وزيرة  م�ص�عد  �أّكد  كم�   .
206

م�رش من  ق�دمني  غزة  قط�ع  �إىل  عب��ص، 

و�صط، ديفيد وول�ص خلل جل�صة ��صتم�ع  مريكية لل�رشق �لأ �خل�رجية �لأ

مريكي، خ�ص�صت لدر��صة  ون �خل�رجية يف جمل�ص �لنو�ب �لأ �أم�م جلنة �ل�صوؤ

�مل�ص�عدة �مل�لية �إىل �لفل�صطينيني، على �رشورة “تقدمي مزيد من �لدعم للرئي�ص 

من و�لق�نون، وخلق �أجو�ء ت�صجع على  عب��ص، يف حني يح�ول فر�ص �لأ

�إحر�ز تقدم على �مل�صتوى �ل�صي��صي”. وق�ل �جلرن�ل كيث د�يتون: “علين� 

من �ملو�صوعة  �أن نبقى متنبهني للتحدي�ت �خلطرية �لتي تو�جهه� قو�ت �لأ

ت�صتخدم  �أن  �صخ�صيً�” على  “�صيحر�ص  �أنه  و�أكد  عب��ص”.  �لرئي�ص  ب�إمرة 

 .
207

من �لفل�صطينية مو�ل لتدريب قو�ت �لأ هذه �لأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وك�لة �صم�، وموقع دني� �لوطن، 2007/5/15.
203

و�سط، 2007/5/16. 204 ال�رشق االأ

 وك�لة �صم�، 2007/5/16.
205

 قد�ص بر�ص، 2007/5/15.
206

207 البيان، 2007/5/25.
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 ،2007/5/10 �ل�ص�در يف  �لقطرية يف عدده�  �ل�رشق  وكذلك ن�رشت 

من  ب�أن يقوم حممد دحلن، م�صت�ص�ر �لأ ن�ّص خطة د�يتون، و�لتي تق�صي 

�لق�ص�م  �صو�ريخ  ملو�جهة  خطة  بتطوير  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �لقومي 

بدعم من رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية. و�أن ين�رش رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية 

من  �لأ قو�ت  ت�صكل  و�أن   ،2007/6/21 بحلول  �ملهمة  هذه  تتوىل  قو�ت 

من �لفل�صطينية  �رش�ئيلي يف كرم �أبو �ص�مل وقو�ت �لأ �لفل�صطينية و�جلي�ص �لإ

يف  للبدء  م�صرتكة  تن�صيق  خلي�  رفح،  يف  �مل�رشية  �حلدود  حر�ص  وقو�ت 

مني على �حلدود بني غزة وم�رش. وتق�صي �خلطة كذلك ب�أن يقّر  �لتن�صيق �لأ

من �لت�بعة للرئي�ص �لفل�صطيني وجتهيزه�  دحلن وعب��ص تدريب قو�ت �لأ

ون�رشه� قبل �نته�ء �لع�م �حل�يل، 2007، وت�أ�صي�ص قو�ت �أمن فل�صطينية وحر�ص 

رئ��صة �آمنة وق�درة على �إجر�ء �لتدريب�ت يف غزة وحت�صني �ل�صتعد�د لدى 

 .
208

وحد�ته�

ومن جهة �أخرى �أخذت �أطر�ف قريبة من �لرئ��صة �لفل�صطينية، تعمل 

وقط�ع  �لغربية  �ل�صفة  يف  لن�رشه�  دولية  قوة  ��صتقد�م  فكرة  ت�صويق  على 

�مل�صت�ص�ر  يو�صف  �أحمد  ودع�  �لفكرة،  هذه  �حلكومة  رف�صت  وقد  غزة، 

تر�قب  عربية  �أمن  قو�ت  “ل�صتقد�م  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  لرئي�ص  �ل�صي��صي 

تر�صيد  على  وتعمل  منية،  �لأ جهزة  �لأ عمل  وتنظم  �لد�خلي،  �لو�صع 

مني �ملتدهور يف غزة بح�جة �إىل  �ل�ص�حة �لفل�صطينية”، وعّد �أن �لو�صع �لأ

�عرتى  �لذي  �لنق�ص  ملع�جلة  عربية  برع�ية   ،”2 مكة-  “�تف�ق  �أ�صم�ه  م� 

 .
209

�تف�ق مكة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

208 ال�رشق، 2007/5/10.

 وك�لة معً�، 2007/5/17.
209
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عب��ص  حممود  �لرئي�ص  قرر  غزة،  قط�ع  يف  منية  �لأ �حل�لة  تدهور  ومع 

كت�ئب  ب�أن  �أ�صيع  �إذ  ذه�به؛  و�أّجل  ع�د  ولكنه  غزة،  قط�ع  �إىل  �لتوجه 

هذ�  ف�نعك�ص   .
210

حم��ص حركة  نفته  م�  وهو  لغتي�له،  حت�رش  �لق�ص�م 

عملي�ت  ف�زد�دت  �أ�صًل،  �ملتدهورة  منية  �لأ �حل�لة  على  �ل�صي��صي  �لفر�ق 

�خلطف و�لقتل و�لغتي�ل �ل�صي��صي، و�ّدعت حركة حم��ص ب�أنه �صقط من 

منية �لت�بعة  جهزة �لأ �أفر�ده� خلل �أ�صبوع و�حد فقط 22 عن�رش�ً على يد �لأ

. وهدد هذ� �لحتق�ن ب�نتق�ل �أعم�ل �لقتت�ل �إىل �ل�صفة �لغربية، 
211

لعب��ص

و�جله�د  وحم��ص  لفتح  �لت�بعة  ربعة  �لأ �لع�صكرية  جنحة  �لأ ف�ص�رعت 

د�ئرة  تو�صيع  ورف�صت  مكة،  �تف�ق  ب�حرت�م  للمط�لبة  �ل�صعبية  و�جلبهة 

ق�صى يف  �لقتت�ل و�خللف. وق�ل مهدي �أبو غز�لة، ق�ئد كت�ئب �صهد�ء �لأ

ن�بل�ص، يف �لبي�ن �لذي تله بح�صور عدد من مق�تلي �لق�ص�م وكت�ئب �أبو 

د�ئرة �خللف،  تو�صيع  ق�طع حم�ولة  نرف�ص وب�صكل  “�إنن�  علي م�صطفى: 

و�صّب �لزيت على �لن�ر، ونط�لب �أ�صح�ب �ل�صم�ئر �ل�صعي ج�هدين لو�أد 

�صح�ب �لفتنة من �إ�صع�له�؛  �لفتنة يف �أر�صه� وحم��رشته�، وعدم �ل�صم�ح لأ

، ودع� رئي�ص �لوزر�ء �إ�صم�عيل 
ليم�ر�صو� هو�يتهم يف �لقتل و�لتنكيل”212

�ل�صو�رع،  يف  �ملنت�رشين  �مل�صلحني  وك�فة  منية،  �لأ جهزة  �لأ �أفر�د  هنية، 

�لثكن�ت  �إىل  �ل�صي��صية، و�لعودة  �لقي�دة  �ل�ص�درة من  و�مر  �إىل �للتز�م ب�لأ

 .
213

و�ملق�ّر، و�إخلء �ل�صو�رع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

210 احلياة، 2007/5/18.

علم، 2007/5/20.  �ملركز �لفل�صطيني للإ
211

 وك�لة معً�، 2007/5/17.
212

213 اخلليج، 2007/5/17.
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�أن  �إل  �ملوقعة،  و�لتف�ق�ت  �لتهدئة  �إىل  �لدعو�ت  �لرغم من كل  على 

مور منحًى خطري�ً،  عملي�ت �لعنف �مل�صلح مل تهد�أ، بل �زد�دت و�أخذت �لأ

عد�م ملجرد  و�لتعذيب و�لإ خب�ر عن عملي�ت �خلطف  �لأ تد�ول  بد�أ  فقد 

عم�ل، فقد  �صم�ء �ملتورطة يف هذه �لأ �ل�صتب�ه، وع�د �أي�صً� تد�ول بع�ص �لأ

ن عن �أحد عن��رش �أمن �لرئ��صة �أن من ق�م بعملي�ت  نقل موقع فل�صطني �لآ

�ملح�صوبني على  �صليل  �ملدهون، ومن�صور  �صميح  �مليد�نية هم�؛  عد�م  �لإ

.
214

حركة فتح

قبل  من  علنية  فتوى  ت�صدر  �لفل�صطينية  �لق�صية  ت�ريخ  مرة يف  ول  ولأ

�أحد �مل�ص�يخ )من خ�صوم حم��ص( جتيز قتل عن��رش حم��ص بعد و�صفهم 

حممد  �لن�ئب  من  �لقريبة  بر�ص،  فل�صطني  وك�لة  ن�رشت  فقد  ب�خلو�رج، 

دحلن، ن�ّص فتوى �ل�صيخ �ص�كر �حلري�ن، و�لتي ج�ء فيه�: “�أيه� �لع�ص�كر 

�لبلد يف رق�بكم، و�أن �هلل ع�ذركم  �أمن  �أن  و�ل�صب�ط و�لقي�ديون، �علمو� 

�صلم من يق�تلكم، �إن من يق�تلكم هم  �صلم، ل �لإ فيم� تفعلون، ف�أنتم �لإ

ب�أيديهم،  منكم  قمُتل  ملن  طوبى  �رشعيتكم،  على  خرجو�  �لذين  �خلو�رج 

.
وطوبى ملن قتلهم �أو قتل منهم و�حد�ً”215

و�جهت عملي�ت �لقتت�ل �نتق�د�ت و��صعة من ك�فة �لقوى و�لف�ص�ئل 

فتح  �صلمية، وط�لبت م�رش حركتي  و�لإ �لعربية  �لدول  �لفل�صطينية، ومن 

منية يف قط�ع غزة  حد�ث �لأ وحم��ص بتغليب لغة �لعقل. ولعل تدهور �لأ

�رش�ً على �إمك�نية �نعك��ص هذ� �لو�صع على �أمن  �ملل�صق مل�رش قد �أعطى موؤ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ن، 2007/5/20.  موقع فل�صطني �لآ
214

215 الوطن، �ل�صعودية، 2007/5/22. 
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�لف�ص�ئل  �ل�صي�حية، لذلك دعت م�رش  م�رش، خ�صو�صً� على منطقة �صين�ء 

متر حو�ر يف �لق�هرة.  �لفل�صطينية �إىل موؤ

بد�أت �ملح�دث�ت �لتمهيدية يف ت�ريخ 2007/5/27 بني وفد حركة فتح 

�حلو�ر  ��صتئن�ف  �صليم�ن  عمر  �لوزير  عر�ص  وقد  �مل�رشيني،  ولني  و�مل�صوؤ

على  حم��ص  حركة  و�فقت  �أخرى  جهة  ومن  �لفل�صطينية،  �لف�ص�ئل  بني 

�أبو مرزوق مع  �مل�ص�ركة يف �حلو�ر، و�جتمع وفد حم��ص برئ��صة مو�صى 

�لد�خلية،  وز�رة  دور  “تفعيل  �إىل  مرزوق  �أبو  ودع�  �مل�رشيني،  ولني  �مل�صوؤ

كد ��صتقلله� عن كل �لنتم�ء�ت �حلزبية”.  و�أن تكون هن�ك �صم�ن�ت توؤ

بجن�ح  لط�ئر  يكن  ول  بجن�حني،  يعمل  ط�ئر  وفتح  “نحن  و�أ�ص�ف 

خر مهم� ك�ن �لتحري�ص  و�حد �أن يطري، ول يكن ��صتثن�ء طرف �أو �إلغ�ء �لآ

. ��صتمرت 
غر�ء�ت”216 �خل�رجي، ومهم� ك�نت �لدو�فع �ل�صخ�صية �أو �لإ

�لقي�دة �مل�رشية ب�لجتم�ع مع ب�قي �لف�ص�ئل �لفل�صطينية متهيد�ً لعقد �حلو�ر 

�لنه�ئي.

�صق�ط حكومة حم��ص، فقد ن�رشت  وهن� بد�أت تتك�صف بع�ص �خلطط لإ

مل�نية يف 2007/6/14 تقرير�ً  جريدة دي يوجن� فلت Die Junge Welt �لأ

فيه  �تهم   ،Wolf Reinhardt ر�ينه�ردت  فولف  �ل�صحيفة  معلق  كتبه 

و�ص�ع  مريكي جورج بو�ص ب�لتخطيط منذ فرتة طويلة لتفجري �لأ �لرئي�ص �لأ

�لد�خلية �لفل�صطينية، وبتحري�ص تي�ر مو�ٍل له� د�خل فتح، ح�صب م� ق�له 

�لك�تب، على �لقي�م بت�صفي�ت ج�صدية لق�دة �لف�ص�ئل �لع�صكرية حلم��ص. 

وق�ل ر�ينه�ردت، �إن هذ� �لته�م مبني على �عرت�ف كيث د�يتون �أو�خر 

و�صط ب�لكوجنر�ص،  �أي�ر/ م�يو 2007 �أم�م جل�صة ��صتم�ع يف جلنة �ل�رشق �لأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

216 احلياة، 2007/5/31. 
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و�أ�ص�ف  ك�فة،  فتح  تي�ر�ت  على  �ملتحدة  للولي�ت  قوي  ت�أثري  بوجود 

و�ص�ع �صتنفجر قريبً� وبل  ع�ص�ء �للجنة �أن �لأ �لك�تب �أن د�يتون قد ذكر لأ

مريكي  مل�نية، �إىل �أن �لتي�ر �لأ رحمة يف قط�ع غزة. ونّوهت �ل�صحيفة �لأ

�رش�ئيلي د�خل فتح، ح�صب قول �ل�صحيفة، مل ينجح على �لرغم من كل  �لإ

 �ملقدم له لك�رش �صوكة حم��ص، جيدة �لتنظيم و�لت�صليح، عب 
ّ
�لدعم �ل�صخي

�لقت�ل �ملب��رش، و�إن هذ� �لف�صل دفع �صي.�آي.�أي �إىل توجيه �لدمى �لفتح�وية 

�ل�صحيفة  ق�دة حم��ص وكو�دره�. وحتدثت  لت�صكيل فرق موت لغتي�ل 

�لذي  �لرئ��صي،  و�حلر�ص  �لفرق  هذه  بني  تربط  كثرية  خيوط  وجود  عن 

ي�رشف عليه حممد دحلن. ون�صبت �ل�صحيفة �إىل خبرية �لتخطيط �ل�صي��صي 

 Helga Baumgarten رش�ئيلية �لدكتورة هيج� ب�وجم�رتن� ب�جل�مع�ت �لإ

قوله�، �إن دحلن مكّلف من وك�لة �ل�صتخب�ر�ت �ملركزية، و�أجهزة �أمريكية 

�أخرى بتنفيذ مهمة حمددة؛ هي ت�صفية �أي قوى مق�ومة لـ“�إ�رش�ئيل” د�خل 

مل�نية �إىل �أن ��صتمر�ر �ملو�جه�ت  حم��ص وخ�رجه�. وخل�صت �ل�صحيفة �لأ

�حل�لية يفر�ص على فتح �لختي�ر بني �لن�أي بنف�صه� عن خمطط�ت جمموعة 

هلية  �لأ �حلرب  �صع�ل  لإ مريكي  �لأ �ملخطط  يف  قدمً�  �مل�صي  �أو  دحلن، 

.
217

�لفل�صطينية

ويف هذ� �ل�صدد وجه �ألف�رو دي �صوتو Alvaro de Soto �ملوفد �خل��ص 

مم �ملتحدة، يف تقرير نه�ية خدمته نقد�ً لذعً� لكل من �لولي�ت  من قبل �لأ

�أنه منذ  �لدولية، وذكر  وروبي، و�لرب�عية  �لأ مريكية، و�لحت�د  �لأ �ملتحدة 

بعد ع�م، دفعت  �تف�ق مكة  �إىل  �لتو�صل  ت�صكيل حكومة حم��ص وحتى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 عرب 48، 2007/6/15، ترجمة عن جريدة دي يوجنا فلت، �أمل�ني�، �نظر:
217

http://www.jungewelt.de/2007020/14-06/.php?sstr=dayton
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��صتمر�ر  مع  فتح وحم��ص  بني  مو�جهة  �إىل  بو�صوح،  �ملتحدة،  �لولي�ت 

�صلمية. كم� �نتقد دي �صوتو منعه من قبل  حملة �ل�صغط لعزل �حلركة �لإ

�صلحي�تي  تت�صمن  وق�ل:  حم��ص  حكومة  مع  �لت�ص�ل  �ملتحدة  مم  �لأ

مم �ملتحدة، �إجر�ء  ب�صفتي �ملمثل �ل�صخ�صي لل�صكرتري �لع�م لدى منظمة �لأ

و�لتي  له�؛  �لتنفيذية  �لذر�ع  ب�صفته�  �ل�صلطة  هذه  حكومة  مع  �ت�ص�لت 

حتى  منتظمة،  ب�صورة  لحق،  وقت  يف  �أن�  ثم  �صبقوين،  من  معه�  تع�مل 

ت�صكيل حكومة بقي�دة حم��ص. وق�ل: ب��صتثن�ء مك�ملتني ه�تفيتني بن�ء على 

تعليم�ت حمددة من �ل�صكرتري �لع�م كويف �أن�ن ولق�ء م�ص�دفة حتت �إ�رش�ف 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  حكومة  وزر�ء  رئي�ص  مع  �ت�ص�ل  �أي  �أجِر  مل  عب��ص، 

.
218

�إ�صم�عيل هنية، ول مع �أي ع�صو �آخر يف حكومته

من  وك�ن  غزة،  قط�ع  يف  �لعنف  �أعم�ل  ��صتمرت  ذ�ته  �لوقت  يف 

�لو��صح �أن هن�ك جهة م�، يظهر �أنه� حم�صوبة على حركة فتح، تقوم ب�صكل 

ّجل دخول �أ�صلوب جديد يف هذه  مني. فقد �صمُ متعمد بت�صعيد �لو�صع �لأ

ن�ص�ن عملي�ت خطف و�إطلق  حد�ث؛ فقد ر�صد مركز �مليز�ن حلقوق �لإ �لأ

�لن�ر على �صيق�ن �ملختطفني، كم� مّت ��صتهد�ف �صحفيني يعملن يف جريدة 

فل�صطني �لت�بعة حلركة حم��ص، حيث ذكر مركز �مليز�ن �أن كًل من حممد 

مطر عبده و�صليم�ن عبد �لرحيم �لع�صي خطف� يف 2007/5/13، عندم� ك�ن� 

ي�صتقلن �صي�رة �أجرة يف حي تل �لهوى مبدينة غزة، وبعد حو�يل �ص�عتني 

 ،
219

�لن�ر عليهم�  �أطلقت  وقد  غزة  يف  �لكتيبة  منطقة  من  ب�لقرب  وجد� 

�ل�صيد ه��صم ح�صني  �مل�لية  طف مدير ع�م يف وز�رة  2007/5/27 خمُ ويف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

218 الد�ستور، 2007/7/8.

ن�ص�ن، �نظر: مركز �مليز�ن حلقوق �لإ
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ء

�رش على بد�ية هذ�  حد�ث لتوؤ �أبو �لندى يف منطقة تل �لهوى. وتت�لت �لأ

طف حبيب جميل زهد،  2007/5/29 خمُ ففي  �جلديد،  ب�أ�صلوبه  �لت�صعيد 

وهو حم�صوب على حم��ص، ومّت �إطلق �لن�ر على �ص�قيه، ويف 2007/6/3 

ت�ريخ  ويف  �أي�صً�،  �ص�قيه  على  ن�ر  �إطلق  ومّت  عودة،  عز�م  حممد  طف  خمُ

طف �أحد مر�فقي رئي�ص �لوزر�ء �إ�صم�عيل هنية ومّت �لعتد�ء  2007/6/6 خمُ

منية بهذ� �لعتد�ء. �أم� يف  جهزة �لأ عليه، وك�ن �أن �تهمت حم��ص عن��رش �لأ

2007/6/7، فقد �أطلقت �لن�ر على �ص�قي �لدكتور ف�يز علي�ن �لب�وي، وهو 

مقرب من حم��ص، وذلك بعد خروجه من حفل تخريج حلر�ص �لرئ��صة. 

ويف ت�ريخ 2007/6/10 ح��رشت جمموعة م�صلحني، منـزل �لدكتور علء 

قي�د�ت  و�أحد  �صلمية،  �لإ �جل�معة  �لتج�رة يف  كلية  �لرف�تي، عميد  ع�دل 

ق�مو�  ثم  �لعب��ص يف غزة،  ب�لقرب من مركز �رشطة  منـزله  ويقع  حم��ص، 

�لعب��ص،  م�صجد  �إم�م  وهو  �لرف�تي،  ع�دل  حممد  �ل�صيخ  �أخيه  ب�ختط�ف 

و�أطلقو� عليه �لر�ص��ص ب�لقرب من جممع �أن�ص�ر، ووجد م�ص�بً� بعدة �أعرية 

. و�جلدير ب�لذكر 
220

مر �لذي �أدى �إىل وف�ته ن�رية يف �لبطن و�ل�ص�قني، �لأ

�أن �أغلب من تعر�صو� للخطف و�لعتد�ء، ك�نو� من عن��رش حركة حم��ص 

�أو من �ملقربني له�.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يام، فل�صطني، 2007/6/11.  220 االأ
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مني �شابعًا: حما�س واحل�شم االأ

طلق  �ص منـزل رئي�ص �لوزر�ء هنية، �أثن�ء وجوده بد�خله، لإ بعد تعرُّ

قط�ع  فدخل  خرية؛  �لأ �ل�رش�رة  �نطلقت   ،
221

�لقذ�ئف يف حم�ولة لغتي�له

مر مع  �إذ قررت ح�صم �لأ غزة يف مرحلة جديدة، ق�دته� حركة حم��ص، 

مني، وب�لت�آمر �صّد حم��ص  �لعن��رش �لتي تتهمه� ب�لوقوف خلف �لفلت�ن �لأ

�لع�صكرية،  �لقوة  ��صتخد�م  خلل  من  �لوطنية،  �لوحدة  حكومة  و�صّد 

حركة  �أكدت  كم�  �صفوفه�،  يف  �ل�صتنف�ر  ح�لة  �لتنفيذية  �لقوة  ف�أعلنت 

حم��ص يف �لوقت ذ�ته �أن �رش�عه� لي�ص مع حركة فتح، �إذ ق�لت يف بي�ٍن 

و�إن  عليه،  نتن�زع  �صيء  �أي  ]فتح[  �حلركة  وبني  بينن�  “لي�ص  فيه:  له� ج�ء 

لء �لقتلة �ملجرمني،  على حركة فتح �أن تعلن موقفه� بو�صوح ت�ّم من هوؤ

يحدث  م�  �مل�أجورون  ل  يحوِّ ل  حتى  �لتنظيمي،  �لغط�ء  عنهم  ترفع  و�أن 

. كم� 
�أو تق��صم كعكة”222 �أنه �رش�ع بني فتح وحم��ص حول �صلطة  على 

لعن��رش  ند�ء  بتوجيه   2007/6/12 ت�ريخ  يف  �لق�ص�م  كت�ئب  قي�دة  ق�مت 

من �لوق�ئي،  من �لوطني، و�ل�صتخب�ر�ت، و�لأ منية �لت�لية: �لأ جهزة �لأ �لأ

ن  وقوة 17، وق�لت لهم: “عليكم مغ�درة مقّر�تكم خلل �ص�عتني من �لآ

ذى”. و�أ�ص�فت �لق�ص�م: “ل نريد �لتعر�ص لهم وهم  حتى ل تتعر�صو� للأ

. وط�لبت كت�ئب 
ي�صتخدمون كدروع ب�رشية لـ]حممد[ دحلن و�أمث�له”223

ويف  لل�صت�صلم،  منية  �لأ جهزة  �لأ عن��رش  جميع  �لتنفيذية  و�لقوة  �لق�ص�م 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 رويرتز، 2007/6/12.
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علم، 2007/6/12.  �ملركز �لفل�صطيني للإ
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 قد�ص بر�ص، 2007/6/12.
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ء

�لوق�ئي يف  من  �لق�ص�م و�لتنفيذية مو�قع �لأ 2007/6/12 ه�جمت عن��رش 

من �لوق�ئي،  �صم�ل غزة، ود�رت معركة �صقط خلله� ع�رشة �أ�صخ��ص من �لأ

من  و�صبعة من عن��رش حم��ص قبل �أن ت�صيطر حركة حم��ص على مقّر�ت �لأ

، بعد ذلك �نتقلت �ل�صتب�ك�ت �إىل و�صط قط�ع غزة وجنوبه، 
224

�لوق�ئي

منية.  جهزة �لأ حيث �صيطر خلله� م�صلحو حم��ص على معظم مقّر�ت �لأ

�ملق�ّر  معظم  على  �ل�صيطرة  من  حم��ص  حركة  متكنت   2007/6/13 ويف 

منية يف جنوب غزة وو�صطه� و�صم�له�، ومل يتبقَّ �إل �جلزء �ل�صم�يل �لغربي  �لأ

جز�ء �لتي  و�جلنوبي �لغربي من مدينة غزة خ�رج �صيطرة حم��ص، وهي �لأ

ت�صّم �ملقّر �لرئي�صي للمخ�بر�ت �لع�مة، ومكتب عب��ص ومنـزله، ومكتب 

جهزة  �لأ وجممع  �لرئي�صي،  �لوق�ئي  من  �لأ ومقّر  ومنـزله،  دحلن  حممد 

منية “�ل�رش�ي�”، ومن�زل عدد من كب�ر �لق�دة �ل�صي��صيني و�لع�صكريني يف  �لأ

�لفريقني �ملت�ص�رعني. ويف 2007/6/14 �أعلنت كت�ئب �لق�ص�م عن متكنه� 

�لو�قع يف  �لرئي�ص حممود عب��ص  منتدى  �لك�ملة على  �صيطرته�  من فر�ص 

�لتي�ر �لنقلبي �لعميل”. وبذلك �صيطر  “�آخر مع�قل  غزة، و�لذي �صّمته 

منية  �لأ جهزة  �لأ مقّر�ت  جميع  على  �لق�ص�م  لكت�ئب  �لع�صكري  �جلن�ح 

من �لوق�ئي  �ملعروفة ب��صم �ل�رش�ي� �لو�قعة و�صط مدينة غزة، ومقّر جه�ز �لأ

يف منطقة تل �لهوى غرب غزة، ومقّر �ملخ�بر�ت �لع�مة )�ل�صفينة( �صم�ل 

. وقد �صقط خلل عملية �حل�صم �لع�صكري �لتي ق�مت 
225

غرب مدينة غزة

عن��رش حركة  ق�م  وقد   .
226

قتيًل، و550 جريحً�  116 به� حركة حم��ص 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يام، فل�صطني، 2007/6/13. 224 االأ

 عرب 48، 2007/6/15.
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226 احلياة، 2007/6/16.
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حم��ص بعملي�ت �إعد�م ميد�نية لبع�ص من عّدتهم قي�دة �لتي�ر �لعميل؛ فقد 

�لقي�د�ت  �أحد  �ملدهون،  �صميح   2007/6/14 �لق�ص�م يف  كت�ئب  �أعدمت 

ولية �ملب��رشة عن �إعد�م ع�رش�ت  منية �ملح�صوبة على فتح، حمّملة �إي�ه �مل�صوؤ �لأ

�ملو�طنني و�مللتحني، وحرق عدد من �ملن�زل يف غزة، وتهديده بتنفيذ �ملزيد 

ق�صى �لت�بعة حلم��ص �إلق�ء �لقب�ص  من تلك �ملم�ر�ص�ت. و�أظهرت ف�ص�ئية �لأ

�ملو�طنني  من  �ملئ�ت  وحوله  �لق�ص�م،  عن��رش  بيد  جريحً�  �ملدهون  على 

عد�م  ت عملية �لإ
ّ
. ومتـ

227
يهتفون �صّده ويكّبون قبل �أن تطلق عليه �لنري�ن

هذه �أم�م عد�ص�ت �مل�صورين، و�إفر�غ عدد كبري من �لر�ص��ص يف ج�صده. 

من �لفل�صطيني  هذه �ملم�ر�ص�ت وغريه� مثل قتل �آخرين، و�إجب�ر �صب�ط �لأ

على �خلروج ب�صدور ع�رية، ورفع علم حم��ص على بع�ص �ملقّر�ت، ودو�ص 

�قتح�م  �إىل عملي�ت  �ص�فة  ب�لإ ي��رش عرف�ت،  �لرئي�ص  �أحدهم على �صورة 

مقّر�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية بطرقة م�صيئة و��صتفز�زية، وم� ر�فق ذلك من 

تغطي�ت �إعلمية وحتري�صية �صّد فتح، �أ�ص�ءت ب�صكل كبري �إىل �ل�صورة �لتي 

خ�صوم  كبري  ب�صكل  وخدمت  نف�صه�،  عن  لتقديه�  د�ئمً�  حم��ص  �صعت 

حم��ص و�حلملت �لتحري�صية �صّده�. وقد �عرتفت قي�د�ت حركة حم��ص 

مثل م�صعل وهنية وحمد�ن بهذه �ملم�ر�ص�ت �خل�طئة ورف�صت تبنيه�، غري 

�أنه� قدمته� يف �صي�ق �لتحري�ص �له�ئل �ملتب�دل بني فتح وحم��ص. 

جر�ء�ت �لتي ق�مت به� حم��ص،  وق�مت حركة فتح، عقب �صل�صلة �لإ

 ،2007/6/12 يف  �لوحدة  حكومة  يف  م�ص�ركته�  تعليق  عن  علن  ب�لإ

ثلثة  ب�إ�صد�ر   2007/6/14 ت�ريخ  �لفل�صطينية يف  �ل�صلطة  رئي�ص  ق�م  كم� 

�لطو�رئ  ح�لة  و�أعلن  هنية،  �إ�صم�عيل  �لوزر�ء  رئي�ص  فيه�  �أق�ل  مر��صيم، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

227 القد�س، 2007/6/15.
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خري فقد ن�ّص على ت�صكل  ر��صي �لفل�صطينية، �أم� �ملر�صوم �لأ يف جميع �لأ

�ص�رة �إىل �أن هن�ك  . وهن� جتدر �لإ
228

�إنف�ذ �أحك�م ح�لة �لطو�رئ حكومة 

خلفً� حول �صلحية �لرئي�ص بت�صكيل حكومة �لطو�رئ، حيث �أن �لق�نون 

�ص��صي لل�صلطة �لفل�صطينية، و�لذي هو مبث�بة “�لد�صتور”، ل ين�ّص على  �لأ

ق�لة رّد رئي�ص �لوزر�ء  . على �إثر �لإ
229

ت�صكيل حكومة �إنف�ذ ح�لة �لطو�رئ

“�إن وجودن� يف �حلكومة  ب��صتمر�ر عمل �حلكومة وق�ل:  �إ�صم�عيل هنية 

ج�ء ب�إر�دة �صعبية عب �صن�ديق �لقرت�ع، و�حلكومة �حل�لية متثل 96 % من 

�ل�صعب �لفل�صطيني، و�أن �لو�صع �حل��صل ل ت�صلح فيه قر�ر�ت منفردة”، 

ودع� هنية حركة حم��ص �إىل �إعلن �لعفو �لع�م، وت�أمني �لن��ص على حي�تهم 

 .
230

وممتلك�تهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وك�لة معً�، 2007/6/15.
228

229 احلياة، 2007/6/16.

 وك�لة معً�، 2007/6/15.
230
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ء

ثامنًا: حكومة الطوارئ يف ال�شفة واحلكومة 

جراءات والتطورات  املقالة يف القطاع... االإ

 

بت�ريخ 2007/6/15 مّت تكليف وزير �مل�لية يف حكومة �لوحدة لت�صكيل 

حكومة �لطو�رئ، وب�لفعل �صّكل �صلم في��ص حكومة �لطو�رئ، و�أعلن 

مبر�صوم رئ��صي يف ت�ريخ 2007/6/17 �أ�صم�ء �أع�ص�ء �حلكومة. وبد�أت يف 

فقد  و�جلغر�يف،  �ل�صي��صي  ب�لنق�ص�م  متثلت  جديدة  مرحلة  �للحظة  هذه 

ق�لة يف قط�ع غزة برئ��صة �إ�صم�عيل هنية، وحكومة  �أ�صبح هن�ك حكومة ممُ

طو�رئ يف �ل�صفة �لغربية برئ��صة �صلم في��ص. �إز�ء هذ� �لو�صع دع� رئي�ص 

ع�دة فتح �حلو�ر مع حركة  �ملكتب �ل�صي��صي حلركة حم��ص خ�لد م�صعل؛ لإ

قل  متر �صحفي له يف دم�صق: “�ليوم وقد حللن� على �لأ فتح، وق�ل يف موؤ

ب�إز�لة �لعقب�ت �لتي ك�نت حتول  مني، لي�ص برتتيبه، ولكن  عقبة �مللف �لأ

ن؛ �ملتمثلة  منية �ل�صليمة، ل بّد من مع�جلة �لق�صية �لق�ئمة �لآ �أم�م �ملع�جلة �لأ

 .
زمة �لفل�صطينية”231 ب�لنق�ص�م �لفل�صطيني و�لأ

ج�ء رّد حركة فتح على ل�ص�ن رئي�ص كتلته� يف �ملجل�ص �لت�رشيعي عز�م 

ر�صدهم،  �إىل  يعودو�  �أن  بعد  �إل  �لنقلبيني  مع  “ل حو�ر  بقوله  حمد  �لأ

�ص�ص�ت �لر�صمية للقي�دة �لفل�صطينية... بعد  ويلغو� �نقلبهم، وي�صلمو� �ملوؤ

�لنظر يف م�ص�ألة �جللو�ص معهم... قبل ذلك ل جلو�ص معهم  ذلك يكن 

. كم� �تخذت �للجنة �ملركزية حلركة فتح قر�ر�ً يف 2007/6/19 
�إطلقً�”232

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رويرتز، 2007/6/16.
231

و�سط، 2007/6/17. 232 ال�رشق االأ



�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

86

ء

�أي  على  حم��ص  حركة  مع  لق�ء  �أو  �ت�ص�ل  �أو  حو�ر  �أي  �إجر�ء  بعدم 

�ملركزي  �ملجل�ص  �أم�م  خط�ب  خلل  عب��ص  حممود  و�أعلن   .
233

م�صتوى

وو�صف  حم��ص،  حركة  مع  �حلو�ر  رف�ص   2007/6/20 يف  �لفل�صطيني 

�مرة  موؤ يف  ب�ل�صلوع  م�صعل  خ�لد  متهمً�  ره�بيني”،  و�لإ بـ“�لقتلة  ق�دته� 

يثبت  �أن  ق�طعً�، وحتّدت عب��ص  نفيً�  . وقد نفت حم��ص ذلك 
234

لغتي�له

ذلك، وعر�صت �لتع�ون مع �أي جلنة حتقيق ملعرفة �حلقيقة.

فبد�أت  �لغربية،  �ل�صفة  على  غزة  قط�ع  يف  �لقتت�ل  �أجو�ء  �نعك�صت 

�ص�ص�ت حركة حم��ص وقي�د�ته�، و�عتدت  عملي�ت �نتق�مية ��صتهدفت موؤ

على رموز وكو�در من حم��ص يف �ل�صفة �لغربية، وهو م� �أ�ص�رت �إليه مر�كز 

ن�ص�ن �لعديدة، كم� ق�مت عن��رش حم�صوبة على فتح ب��صتهد�ف  حقوق �لإ

ق�صى  �أ�صخ��ص ل دخل لهم مب� ح�صل يف قط�ع غزة. فقد �أعلنت كت�ئب �لأ

�أنه� قتلت �أني�ص �ل�صلعو�ص، �أحد عن��رش حم��ص بعد �ختط�فه يف ن�بل�ص رد�ً 

. كم� ق�مو� 
235

على مقتل �صميح �ملدهون على �أيدي عن��رش حم��ص يف غزة

ب�إحر�ق منـزل رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي عزيز �لدويك، وقد ذكرت حركة 

�ص�صته� ون��صطيه� يف �ل�صفة  حم��ص �أن عدد �لعتد�ء�ت على قي�دته� وموؤ

245 عملية  509 �عتد�ء�ت؛ منه�  2007/6/27 و�صل حو�يل  حتى ت�ريخ 

�ختط�ف، و26 ح�دثة �إطلق ن�ر، و238 ح�لة �عتد�ء على ممتلك�ت ع�مة 

�أنه على  ن�ص�ن  �لإ �مل�صتقلة حلقوق  �لفل�صطينية  �لهيئة  . و�أف�دت 
236

وخ��صة

�إثر �صدور �ملر�صوم �لرئ��صي �خل��ص ب�إعلن ح�لة �لطو�رئ، بد�أت عملي�ت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

233 القب�س، 2007/6/20.

234 احلياة، 2007/6/21.

 وك�لة معً�، 2007/6/15.
235

 وك�لة �صم�، 2007/6/28.
236
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�عتق�ل بحّق مو�طنني يف �ل�صفة �لغربية، ور�صدت �لهيئة �نته�ك�ت بحّق 

و�لتحقيق،  �لعتق�ل  �أثن�ء  و�لتعذيب  لل�رشب  وبتعر�صهم  �ملو�طنني  بع�ص 

�ملعتقلني،  لزوج�ت  �لتعر�ص  مّت  �حل�لت  بع�ص  يف  �أنه  �لهيئة  و�أ�ص�فت 

و�أق�ربهم ب�ل�رشب، وخلع غط�ء �لر�أ�ص عمد�ً، ونّبهت �لهيئة �إىل �أن �لق�نون 

�ص��صي ل يجيز يف ح�لة �لطو�رئ �عتق�ل �أحد من �ملو�طنني �إل مبذكرة  �لأ

�ل�صفة  يتوفر يف عملي�ت �لعتق�ل يف  �لق�ص�ئية، وهو م� مل  �ل�ص�بطة  من 

�ص��صي تن�ّص على �أنه  �لغربية. وعلى �لرغم من �أن �مل�دة 112 من �لق�نون �لأ

يجب مر�جعة �أي توقيف من قبل �لن�ئب �لع�م �أو �ملحكمة �ملخت�صة خلل 

مدة ل تتج�وز 15 يومً�، �إل �أن عدد�ً كبري�ً من �ملعتقلني م� ز�لو� يف �صجون 

�ل�صلطة دون عر�صهم على �ملحكمة، �أو �أن يوجه �إليهم �ته�م، على �لرغم 

بد�ية حملة �لعتق�لت يف  به�. فمنذ  �مل�صموح  �لق�نونية  �ملدة  من مرور 

2007/6/14 حتى ت�ريخ 2007/6/29، ر�صدت �لهئية 102 ح�لة �عتق�ل، 

غري مفرج عنهم، يف �صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية. ون�صري 

�ل�ص�بقة،  �لعتق�ل  ح�لت  يف  �ص��صي  �لأ للق�نون  �ل�رشيحة  �ملخ�لفة  �إىل 

حر�ص  قو�ت  ج�نب  �إىل  ب�لعتق�ل  ق�صى  �لأ �صهد�ء  كت�ئب  �ص�ركت  �إذ 

من  عليه  �لرتكيز  دون  مّر  فقد  �ل�صفة  يف  حدث  مل�  وب�لن�صبة   .
237

�لرئ��صة

علم، على �لرغم من �صخ�مته و�ت�ص�عه حتى ب�ملق�رنة مع  قبل و�ص�ئل �لإ

م� حدث يف �لقط�ع. �أم� حركة حم��ص فقد �آثرت عدم �لرّد على عملي�ت 

�لعتق�ل، على �لرغم من قدرته� على ذلك، حر�صً� على �مل�صلحة �لوطنية، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن�ص�ن، �نظر:  �لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �لإ
237

 http://www.piccr.org/dmdocuments/PICCR/SpecialReports/

e3teqalat54.pdf
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ء

وح�رش�ً لد�ئرة �مل�ص�كل، فحركة حم��ص تتمتع بنفوذ كبري يف �ل�صفة �لغربية 

�أظهرت  �إذ  و�لت�رشيعية،  �لبلدية  �لنتخ�ب�ت  نت�ئج  قوي  ب�صكل  عك�صته 

هذه �لنت�ئج مدى �صعبية حم��ص، �لتي تفوقت فيه� على فتح يف �لكثري من 

من�طق �ل�صفة، وخ�صو�صً� �ملدن و�لبلد�ت �لكبرية. 

�رش�ئيلية  وب�لطبع فقد �أّثرت عملية �مللحقة �لتي ق�مت به� �ل�صلط�ت �لإ

�إىل  لكو�در حركة حم��ص يف �ل�صفة �لغربية على �لو�صع، حيث عمدت 

ن تعتقل  �عتق�ل نو�ب حركة حم��ص يف �ل�صفة �لغربية، وم� تز�ل حتى �لآ

�لعن��رش  �آلف  �إليهم  �أ�صف  من حركة حم��ص،  ن�ئبً� ووزير�ً   40 �أكرث من 

و�لكو�در �لذين مّت �عتق�لهم �ص�بقً�. 

يف  و�أ�صدر  ع�د  عب��ص،  �أ�صدره�  قد  ك�ن  �لتي  �ملر��صيم  �إىل  �إ�ص�فة 

و66   65 ب�ملو�د  �لعمل  خلله  من  عّلق  رئ��صيً�،  مر�صومً�   ،2007/6/16

تكليف  مب�ص�ألة  تتعلق  وجميعه�  �لفل�صطيني،  �ص��صي  �لأ �لق�نون  من  و67 

رئي�ص �لوزر�ء، و�ملدة �ملت�حة له لت�صكيل �حلكومة، وح�صوله� على �لثقة من 

، وبذلك مّت تعطيل دور �ملجل�ص �لت�رشيعي فيم� يخ�ّص 
238

�ملجل�ص �لت�رشيعي

�آخر يف  �لرئي�ص عب��ص مر�صومً�  �أ�صدر  ت�صكيل �حلكومة �لفل�صطينية. كم� 

�لتنفيذية، وم� �صّم�ه� ميلي�صي�ت حم��ص،  �لقوة  2007/6/16، عّد مبوجبه 

�ص�فة �إىل �إ�صد�ر مر�صوم بت�ريخ 2007/6/22  . هذ� ب�لإ
239

خ�رجًة عن �لق�نون

من �لقومي، �لذي ي�ص�رك فيه كل من رئي�ص �لوزر�ء  يق�صي بحّل جمل�ص �لأ

 2007/6/26 يف  �لرئي�ص  �أ�صدر  كم�   ،
240

دحلن حممد  و�لن�ئب  �ملق�ل، 

.
241

مر�صومً� حّل مبوجبه ك�فة م� �صّم�ه� ب�مليل�صي�ت �مل�صلحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رويرتز، 2007/6/17. 
238

هرام، 2007/6/18. 239 االأ

240 البيان، 2007/6/19.

 وك�لة معً�، 2007/6/26.
241



89

�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية
ء

متثلت  �إجر�ء�ت  ب�صل�صلة  عب��ص  ق�م  فقد  �لتنظيمي  �ل�صعيد  على  �أم� 

ب�إن�ص�ء حمكمة تنظيمية للتحقيق يف ظروف �صقوط قط�ع غزة بيد حركة 

حم��ص ب�رشعة، وقد ذكر ه�ين �حل�صن �أحد قي�د�ت حركة فتح، ب�أن �لرئي�ص 

و�أنه  غزة؛  يف  حدث  م�  جّر�ء  فتح  حركة  من  كو�در  ع�قب  قد  عب��ص 

250 ع�صكريً� من كب�ر �لق�دة �لع�صكريني لفتح،  “�أنزل عقوب�ت بحو�يل 
�أنهم رف�صو� �أن يرفعو� �ل�صلح  خرية يف غزة، وذنبهم  حد�ث �لأ بعد �لأ

ول �لرئي�صي عم�  يف وجه �أ�صق�ئهم يف حم��ص، بدًل من �أن يع�قب �مل�صوؤ

�جلزيرة  ف�ص�ئية  مع  مق�بلة  يف  �حل�صن  وك�ن   .
دحلن”242 وهو  ح�صل، 

فم� ك�ن من   ،
243

د�يتون بتنفيذ خطط  �تهم دحلن  قد   2007/6/27 يف 

من�صبه  2007/7/3، من  ب�إق�لة ه�ين �حل�صن يف  ق�م  �أن  �إل  �لرئي�ص عب��ص 

.
244

�لرئي�ص عب��ص ككبري م�صت�ص�ري 

من جهته� رف�صت حركة حم��ص قر�ر�ت �لرئ��صة �لفل�صطينية وعّدته� 

غري ق�نونية، كم� ق�مت حم��ص ب�لك�صف عن و�صع يده� على م� �أطلقت 

�لن�ئب  قول  ح�صب  �ملخزون  هذ�  و�صّم  �ل�صرت�تيجي،  ب�ملخزون  عليه 

جهزة  �لأ تع�مل  تك�صف  �لتي  �لوث�ئق  �آلف  �مل�رشي  م�صري  حم��ص  عن 

مق�ومني،  بقتل  و��صرت�كه�  “�إ�رش�ئيل”،  مع  عب��ص  ملحمود  �لت�بعة  منية  �لأ

. وبهذ� �ل�صدد �أعربت م�ص�در �إ�رش�ئيلية عن 
245

�أو ت�صليم معلوم�ت عنهم

حركة  بيد  �صقطت  �لتي  �لوث�ئق  من  “�إ�رش�ئيل”  يف  مني  �لأ �مل�صتوى  قلق 

يف  �حلية،  خليل  �لدكتور  حم��ص  حركة  يف  �لقي�دي  وذكر   .
246

حم��ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

242 اخلليج، 2007/7/4.

 �جلزيرة نت، 2007/7/2.
243

244 احلياة، 2007/7/4.

245 احلياة، 2007/6/21.

 وك�لة �صم�، 2007/6/24.
246
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ء

وث�ئق تك�صف  �لعثور على  “مّت  �أنه   2007/6/22 متر �صحفي عقده يف  موؤ

نف�ق، و�صبل و�صول �ملق�ومني �إليه�، علوة عن ك�فة �لتكتيك�ت  مك�ن �لأ

�ملعلوم�ت عن  على  �لف�ص�ئل، علوة  من كل  �ملق�ومون  ي�صتخدمه�  �لتي 

�لتجهيز�ت �لع�صكرية و�لعدة و�لعت�د �لتي متلكه� �لف�ص�ئل ملق�رعة �لحتلل 

منية، �لتي  جهزة �لأ ، وقد ��صتعر�ص �حلية مم�ر�ص�ت �لأ
و�أم�كن تخزينه�”247

منية،  جهزة �لأ مّت ك�صفه� من خلل �لوث�ئق �لتي عرث عليه� يف مقّر�ت �لأ

وخّل�صه� مب� يلي:

1. حم�ربة رج�ل �ملق�ومة ومط�ردتهم ومت�بعتهم ور�صدهم.

�صري �ص�ليط.  2. �لبحث �حلثيث عن مك�ن �جلندي �ل�صهيوين �لأ

�لتن�صت على كل �لن��ص خ�رج �لق�نون من قي�د�ت �صي��صية و�أمنية   .3

منهم  ت�صلم  ومل  ون�ص�ء،  رج�ًل  �أعم�ل  ورج�ل  وجت�ر  وف�ص�ئل 

ومن تن�صتهم �لبعث�ت �لدبلوم��صية �لعربية وغريه� مب� فيه� �لبعث�ت 

�مل�رشية، حتى �أبو عم�ر رحمه �هلل ك�نو� يتن�صتون عليه.

ثم  و�أخلقيً�  جن�صيً�  ��صتدر�جهم  بعد  حب�ئلهم  يف  �لن��ص  �إ�صق�ط   .4

�أ�صقطو� وزر�ء ومديرين  لينّفذو� لهم م� يريدون. وقد  م�ص�ومتهم 

و�صي��صيني.

ْل “�خلي�نة �لوطنية”، وك�ن �مل�رشف �ملب��رش على  مني �أو قمُ 5. �لتن�صيق �لأ

ذلك دحلن ور�صيد �أبو �صب�ك. وهذ� ب�عرت�ف قي�د�ت هذ� �لتي�ر 

�خلي�ين.

�أجنبية،  ودول  و�ل�صهيونية  مريكية  �لأ �ملخ�بر�ت  ل�ص�لح  �لعمل   .6

قليمي  من �لقومي �لعربي و�لإ حيث ق�مو� بت�صليم معلوم�ت ت�رّش ب�لأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عرب 48، 2007/6/22.
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�صلمي، ولحقو� قي�د�ت �صي��صية، وعلم�ء، وقي�د�ت للف�ص�ئل  و�لإ

و�أبلغو� عن معلوم�ت خطرية، بل وعملو� �صّد دول حل�ص�ب دول 

منية،  جهزة �لأ �أخرى، حتت م� ي�صمى ب�لعلق�ت �خل�رجية د�خل �لأ

من �لوق�ئي و�ملخ�بر�ت.  وخ�صو�صً� يف �لأ

ج�نب. 7. �لوق�ئي ور�ء معظم ح�لت �خلطف خ��صة للأ

8. تهريب �ملخدر�ت �إىل �ل�صفة �لغربية بعدم� يتّم �ل�صيطرة عليه� و�صبطه� 

�لدولر�ت �ملزورة؛ حيث  من جت�ر �ملخدر�ت يف غزة، و��صتخد�م 

منية.  جهزة �لأ �صبطت كمي�ت منه� يف مقّر�ت �لأ

ويف 2007/6/24 طرح �إ�صم�عيل هنية يف خط�ب مطّول �ألق�ه يف غزة 

زمة، م�صدد�ً على �أن �مل�صكلة مل تكن  خطة ع�رشية �ص�ملة للخروج من �لأ

مع �لرئي�ص عب��ص وحركة فتح، بل مع �لتي�ر �لفتح�وي �ملع�دي حلم��ص. 

“دف�عّيً�”.  �إجر�ًء  ك�نت  غزة  قط�ع  على  ب�لقوة  حم��ص  �صيطرة  �إن  وق�ل 

بتدبري حم�ولت لغتي�له،  �عرتفو�  منية  �لأ جهزة  ب�لأ �صب�طً�  �أن  �إىل  و�أ�ص�ر 

دون �أن تتخذ �صّدهم �أي �إجر�ء�ت. كم� تعهد يف خط�به بحم�ية �أع�ص�ء 

 .
248

�ص�ص�ته� يف غزة فتح وموؤ

علن عن ت�صكيل حكومة �لطو�رئ برئ��صة �صلم في��ص، �ص�رعت  مع �لإ

وروبي، ودول عربية، �إ�ص�فة �إىل  مريكية ودول �لحت�د �لأ د�رة �لأ كل من �لإ

�ل�صعيد  على  �أم�  �لطو�رئ”،  بـ“حكومة  �لعرت�ف  �إىل  �رش�ئيلي  �لإ �لكي�ن 

�رشيعة  �قت�ص�دية  م�ص�عد�ت  �جله�ت  من  �لعديد  قّدمت  فقد  �لقت�ص�دي، 

�لولي�ت  �أن  �أعلنت كوندوليز� ر�ي�ص  �لفل�صطينية �جلديدة؛ فقد  للحكومة 

�أنه  �إىل  �إع�دة تقدمي م�ص�عدته� �لقت�ص�دية ك�ملًة، و�أ�ص�رت  �ملتحدة قررت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �إ�صلم �أون لين، 2007/6/24.
248
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ء

�صتتّم جدولة م�ص�عدة م�لية قيمته� 86 مليون دولر، ك�نت �لولي�ت �ملتحدة 

 .
249

منية �لت�بعة ملحمود عب��ص فر�ج عنه� للقوى �لأ تنوي �لإ

ومع هذ� �لعرت�ف �لو��صع من قبل �ملجتمع �لدويل و�لعربي حلكومة 

على  �لتف�فية  �إجر�ء�ت  �أنه�  تعّد  �إجر�ء�ت  مبجموعة  خري  �لأ ق�م  في��ص، 

حكومة حم��ص يف قط�ع غزة، فقد عمد �إىل تغيري جو�ز�ت �ل�صفر �ملعتمدة 

�أبن�ء قط�ع غزة من دفع �ل�رش�ئب  ، كم� ق�م ب�إعف�ء 
250

لل�صلطة �لفل�صطينية

 .
251

و�لر�صوم

ومن جهة �أخرى ق�م �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عب��ص خلل زي�رته �إىل 

فرن�ص� يف 2007/6/29 بطلب ل�صتقد�م قو�ت دولية، وذلك لنيته ب�إجر�ء 

. فرّدت حكومة هنية �ملق�لة ب�لرف�ص، وعّد 
252

�نتخ�ب�ت ت�رشيعية ورئ��صية

�لن�طق ب��صم �حلكومة غ�زي حمد �أنه من“�خلطر تدويل �لق�صية �لفل�صطينية 

من خلل �لقو�ت �لدولية”، ومت�ص�ئًل: “م�ذ� �صتكون مهمة هذه �لقو�ت 

ى  ب�لروؤ مليئة  تز�ل  ول  ب�لتعقيد،  تتميز  �لتي  �لفل�صطينية  �ل�ص�حة  يف 

 .
و�خلي�ر�ت، وتقوم على �لعمل �ل�صي��صي و�ملق�ومة؟”253

�أي حو�ر مع حركة  �إجر�ء  فتح  فيه حركة  �لذي رف�صت  �لوقت  ويف 

�لرئي�ص  و�لتقى  “�إ�رش�ئيل”،  مع  علق�ته�  تفعيل  ب�إع�دة  ق�مت  حم��ص، 

دعت  قمة  يف  �أوملرت  �إيهود  �رش�ئيلي  �لإ �لوزر�ء  برئي�ص  عب��ص  حممود 

ردن يف �رشم �ل�صيخ يف 2007/6/25. ودع� عب��ص  �إليه� م�رش، وح�رشه� �لأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يام، فل�صطني، 2007/6/19. 249 االأ

ردنية )برت�(، 2007/6/20. نب�ء �لأ  وك�لة �لأ
250

يام، فل�صطني، 2007/6/26. 251 االأ

يام، فل�صطني، 2007/6/30. 252 االأ

253 اخلليج، 2007/7/1.
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ق�مة  �أوملرت خلل �لقمة �إىل �لبدء مبف�و�ص�ت وفق �إط�ر زمني متفق عليه لإ

.
254

دولة فل�صطينية م�صتقلة

لت�صييق  �لتي ج�ءت  جر�ء�ت  �ملو�قف و�لإ �صل�صلة من  وقد تلت ذلك 

بني  �ل�رشخ  تعميق  يف  و�أ�صهمت  غزة،  يف  حم��ص  حركة  على  �خلن�ق 

�لغربية وقط�ع غزة. و�صدرت  �ل�صفة  �لف�صل بني  �لفل�صطينيني وتكري�ص 

جر�ء�ت ب�صورة متز�منة من جه�ت فل�صطينية و�إ�رش�ئيلية  تلك �ملو�قف و�لإ

�صتدفع  �أنه�   2007/7/2 يف  �لطو�رئ  حكومة  �أعلنت  حيث  و�أمريكية؛ 

رو�تب �لع�ملني يف �لقط�ع �لع�م ملدة �صتة �أ�صهر �بتد�ء من �صهر متوز/ يوليو، 

ب��صتثن�ء 31 �ألف موظف ك�نت قد �أ�صدرت قر�ر�ً ين�ص على �إلغ�ء عقودهم، 

و�صمل �لقر�ر ك�فة �لعقود �لتي �أبرمته� �حلكوم�ت �ل�ص�بقة منذ �أو�خر ك�نون 

ب �أوملرت يف ذلك �ليوم ب�لتد�بري �لتي  . وقد رحَّ
255

ول/ دي�صمب 2005  �لأ

�حلكومة  “خطو�ت  �إن  وق�ل  �لفل�صطينية،  �لطو�رئ  حكومة  �تخذته� 

من  �صي�صمح  وبينهم  بينن�  للتن�صيق  م�ص�ر  ن�صوء  على  ت�ص�عد  �جلديدة... 

دون �صك بتقدم �مل�ص�ر �ل�صي��صي”. ور�أى �أن “موقف �حلكومة �لفل�صطينية 

�جلديدة يفتح �لب�ب للتع�ون بعدم� �أغلق ب�صبب حركة حم��ص... و�إحر�ز 

تقدم ب�جت�ه �ل�صبل �لدبلوم��صية”، وهدد عب��ص بقطع �لت�ص�لت معه “يف 

.
�للحظة �لتي يجدد فيه� علقته مع حم��ص”256

ويف �لوقت �لذي ق�لت فيه م�ص�در �أمريكية �إن حكومة بو�ص قد �لتقطت 

دعوة حممود عب��ص بن�رش قو�ت دولية يف غزة و�ل�صفة، لتعيد �لرتويج خلطة 

يج�د قوة حفظ �صلم تقوم  �ص��ص لإ رحت يف �لأ �أمريكية �ص�بقة ك�نت قد طمُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

254 احلياة، 2007/6/26.

يام، فل�صطني، والبيان، 2007/7/3؛ واخلليج، 2007/7/5. 255 االأ

خبار، 2007/7/2. 256 االأ

مُ
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نه�ء �ملق�ومة �لفل�صطينية �مل�صلحة �صد “�إ�رش�ئيل”، حثت ر�ي�ص  بدور �أمني لإ

. �إل �أن �ملتحدث 
257

عب��ص على مو��صلة �لرتويج خلطة ��صتقد�م قو�ت دولية

يف   2007/7/10 يف  �صكك  م�كورم�ك  �صون  مريكية  �لأ �خل�رجية  ب��صم 

�أنن� �صنجد �لكثري  �حتم�ل �إر�ص�ل قو�ت دولية، وق�ل: “ل�صت مت�أكد�ً من 

من �جليو�ص �لر�غبة ب�مل�ص�ركة و�صط بيئة يفرت�ص �أل تكون متفهمة كثري�ً” 

ف�صل تكثيف �جلهود على تدريب  لوجود هذه �لقو�ت، و�أ�ص�ف: “من �لأ

ولة تكون ق�درة على �لعمل يف  �أجهزة �أمنية فل�صطينية ف�علة وق�درة وم�صوؤ

.
�ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة”258

�إ�رش�ئيليً�  قبوله� عر�صً�   2007/7/9 �لطو�رئ يف  �أعلنت حكومة  كم� 

من  �رش�ئيلية،  �لإ لل�صيطرة  �خل��صع  �ص�مل  �أبو  كرم  معب  ب��صتخد�م  م�رشيً� 

�أجل عبور �لفل�صطينيني �لع�لقني على معب رفح )�لذي يعّد معب�ً فل�صطينيً� 

رف�صته  �لذي  مر  �لأ وهو  غزة.  قط�ع  على  حم��ص  �صيطرة  منذ  م�رشيً�(، 

حركة حم��ص ور�أت �أنه “يهدف �إىل تقييد حركة قي�د�ت وكو�در �حلركة، 

يف  علم  �لإ وزير  كلم  و�أث�ر  �لفل�صطينيني”.  مع�ن�ة  من  �لتخفيف  ولي�ص 

لت قد تعزز  حكومة �لطو�رئ �لدكتور ري��ص �مل�لكي يف ذلك �ليوم ت�ص�وؤ

79 �صخ�صً�  �لع�لقني على معب رفح  �إن بني  ق�ل  �ته�م�ت حم��ص؛ حيث 

وقطر.  و�صورية  �إير�ن  من  و�  مت�صددة” ج�وؤ �صي��صية  معتقد�ت  “يحملون 
وق�لت م�ص�در حكومية �إنهم ك�نو� قد غ�درو� غزة �إىل تلك �لدول لتلقي 

�أن   2007/7/18 . وقد ذكرت �صحيفة ه�آرت�ص يف 
259

تدريب�ت ع�صكرية

�رش�ئيلية ومن م�رش عدم  �لإ منه طلبو� من �حلكومة  �ملقربني  عب��ص وبع�ص 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبار، 2007/7/2. 257 الد�ستور، 2007/7/1؛ واالأ

يام، فل�صطني، 2007/7/11. 258 االأ

259 البيان، واحلياة، 2007/7/10.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

خبار، 2007/7/19. 260 االأ

 وك�لة معً�، 2007/7/4.
261

 �جلزيرة نت، 2007/7/16. 
262

يام، فل�صطني، 2007/7/19-17. 263 االأ

فتح معب رفح، يف �أعق�ب �صيطرة حركة حم��ص على غزة، وهو م� نف�ه 

.
260

�ملتحدث ب��صم �لرئ��صة نبيل �أبو ردينة

جر�ء�ت �لتي ق�مت به� حكومة  يف �ملق�بل �صهدت غزة جمموعة من �لإ

من  حم��ص  متكنت  حيث  حم��ص؛  وحركة  هنية  برئ��صة  �ملق�لة  �لوحدة 

حترير �ل�صح�يف �لبيط�ين �ملختطف �ألن جون�صتون Alan Johnston يف 

. وهو �إجر�ء �أ�صهم يف تعزيز �ل�صعور ب�صيطرة حم��ص على 
261

 2007/7/4

مني يف قط�ع غزة، �لذي �صهد ح�لة من �ل�صتقر�ر و�صفه� وزير  �لو�صع �لأ

�صبق و�لقي�دي يف حركة فتح ن�ه�ص �لريّ�ص ب�أنه� ح�لة  �لعدل �لفل�صطيني �لأ

�أن  �لري�ص  و�أ�ص�ف  �مل�رشية”.  �حلكومة  زمن  منذ  ]�لقط�ع[  ي�صهده�  “مل 
منية  �لأ جهزة  �لأ من  له�  �صتوجه  ك�نت  �رشبة  ��صتبقت  قد  حم��ص  حركة 

. و�أعلنت حكومة هنية يف 2007/7/16 
262

من خلل �صيطرته� على غزة

لللتح�ق  فيه  للع�ملني  �لفر�صة  و�إت�حة  �لوق�ئي،  من  �لأ جه�ز  حلِّ  عن 

تكون  عنه،  بديل  جديد  �أمني  جه�ز  �إن�ص�ء  يف  و�رشعت  �ل�رشطة،  بجه�ز 

�أن  �إل   .
263

وتوثيقه� ور�صده�  منية  �لأ �ملعلوم�ت  جمع  �ص��صية  �لأ مهمته 

جر�ء�ت ر�فقه� �ته�م حلم��ص و�لقوة �لتنفيذية ب�رتك�ب �عتد�ء�ت  تلك �لإ

يف  �لثوري  �ملجل�ص  ع�صو  حل�ص  �أحمد  �تهم  حيث  فتح؛  ن�صط�ء  بحق 

�صد  �صي��صي”  “�إجر�م  مبم�ر�صة   2007/7/13 يف  حم��ص  فتح  حركة 

و��صعة  ومد�هم�ت  �عتق�لت  حملة  خلل  من  غزة،  يف  حركته  ن�صط�ء 

عملية  ب�أن  �لتنفيذية  �لقوة  ب��صم  �ملتحدث  ردَّ  وقد  �لقط�ع.  يف  لبيوتهم 
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�ثن�ن  تويف  . كم� 
264

مقدمة �صدهم �صكوى  �لعتق�ل ج�ءت على خلفية 

من �ملحتجزين لدى �لقوة �لتنفيذية بتهمة �لتع�ون مع �لحتلل يف 7/12 

ول �نتحر قبل ��صتكم�ل �لتحقيق معه،  و2007/7/16، وق�لت �لقوة �إن �لأ

فيم� ق�لت كت�ئب �لق�ص�م �إن �لث�ين تويف يف �أثن�ء حم�ولته فك �ل�صل�صل �لتي 

حتقيق  بفتح  �لتنفيذية  �لقوة  ة  عدَّ جه�ت  ط�لبت  وقد   .
265

به� مقيد�ً  ك�ن 

�لتنفيذية  �لقوة  تع�مل  �لهيئ�ت �حلقوقية  �نتقد عدد من  �حل�دثني، كم�  يف 

�أ�رشف جمعة  �لبمل�نية  فتح  �لن�ئب عن كتلة  �أ�صيب  . كم� 
266

�ملعتقلني مع 

رفح  يف  مكتبه  مقّنعني  م�صلحني  �قتح�م  �إثر  بجروح،   2007/7/23 يف 

�لتنفيذية  �لقوَة  فتح  حّملت  وقد  �لن�ر.  و�إطلق  ب�ل�رشب  عليه  و�لعتد�ء 

ولية عن �لعتد�ء؛ يف حني نفت �لقوة �لتنفيذية �أي  وحركة حم��ص �مل�صوؤ

�صهو�ن  �إ�صلم  و�أو�صح  ولني،  �مل�صوؤ وتعهدت مبلحقة  ب�حل�دث  له�  �صلة 

�لن�طق ب��صم �لقوة �أن �لذين نفذو� �لعتد�ء هم من رج�ل �ل�رشطة �لذين مل 

يتلقو� رو�تبهم، و�عتدو� على �لن�ئب جمعة بحجة �أنه �أر�صل �أ�صم�ءهم �إىل 

ر�م �هلل لوقف رو�تبهم بعد �أن ��صت�أنفت حكومة �صلم في��ص دفع رو�تب 

ن�بة �لعتد�ء  �ملوظفني. وقد �أد�ن �أحمد بحر رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي ب�لإ

. ويمُذكر �أن خ�لد م�صعل قد �أقّر يف خت�م 
267

وعّده تعديً� على �ملجل�ص نف�صه

�أخط�ء  �رتكبت  حركته  ب�أن   2007/7/16 �لدوحة  يف  �لقر�ص�وي  ملتقى 

يف قط�ع غزة، �إل �أنه و�صفه� ب�أنه� فرعية ول متثل �صي��صة، مبديً� ��صتعد�د 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

264 �لقد�س العربي، 2007/7/14.

 عرب 48، 2007/7/12؛ والقد�س العربي، 2007/7/17.
265

ن�ص�ن، غزة، 15-2007/7/16؛ واحلياة 2007/7/17؛   �نظر: �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �لإ
266

واحلياة اجلديدة، 2007/7/18-17. 

يام، فل�صطني، 2007/7/24. 267 القد�س العربي، واالأ
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.
268

�حلركة للعتذ�ر عنه�

منية وعن��رش من  جهزة �لأ ويف �ملق�بل ��صتمرت �ملم�ر�ص�ت من قبل �لأ

�عتق�ل  تو��صل  �لغربية؛ حيث  �ل�صفة  �صد حركة حم��ص يف  فتح  حركة 

، �أفرج 
269

منية يف �ل�صفة مل� يزيد عن 120 �صخ�صً� من حم��ص جهزة �لأ �لأ

 ،
270

عن خم�صة منهم يف ن�بل�ص يف 2007/7/19 بعد �عتق�ل د�م 20 يومً�

كم� �أفرج يف ن�بل�ص عن �لقي�دي يف حم��ص �أحمد دولة يف 2007/7/21. 

من �عتقلت يف �ليوم �لت�يل 22 ن��صطً� من حم��ص يف جنني،  �إل �أن �أجهزة �لأ

وقد �أ�ص�رت �حلركة عقب �لعتق�ل �إىل �أن حم�صلة �لنته�ك�ت بحقه� يف 

.
271

�ل�صفة بلغت 737 �عتد�ء، من بينه� 413 عملية �ختط�ف

كم� ت�بعت حم��ص ك�صف �لوث�ئق �لتي ح�صلت عليه� عقب �صيطرته� 

يف  �لزه�ر  حممود  ك�صف  حيث  غزة،  يف  منية  �لأ جهزة  �لأ مقر�ت  على 

فل�صطينية يف  �أمنية  �أجهزة  تورط  “تثبت  �إنه�  ق�ل  2007/7/16 عن وثيقة 

�لعزيز  عبد  �ل�صهيد  بينهم  من  حم��ص”،  من  ق�دة  على  جت�ص�ص  عملي�ت 

.
�لرنتي�صي و�ل�صهيد �إبر�هيم �ملق�دمة �للذ�ن �غت�لتهم� “�إ�رش�ئيل”272

ثن�ء �تخذ �لرئي�ص عب��ص عّدة مو�قف ت�صعيدية جت�ه حركة  ويف تلك �لأ

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  دعوة  ب�ص�أن  مر�صومً�   2007/7/5 يف  ف�أ�صدر  حم��ص، 

للنعق�د يف دورته �لث�نية ل�صنة 2007، ون�ص �ملر�صوم على �إجر�ء �نتخ�ب�ت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

268 القد�س العربي، 2007/7/17. 

فر�ج عنهم، �نظر: قد�ص   بي�ن �ص�در عن �أه�يل �ملعتقلني يط�لب �لرئي�ص حممود عب��ص ب�لإ
269

بر�ص، 2007/7/11.

 وك�لة معً�، 2007/7/19.
270

271 اخلليج، 2007/7/23-22.

خبار، 2007/7/18. 272 االأ
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ء

من�ق�صة  �أي  �إجر�ء  قبل  �ل�رشي  ب�لقرت�ع  للمجل�ص  جديدة  مكتب  هيئة 

مر وق�لت  �لأ عم�ل، ورف�صت حم��ص هذ�  �لأ ي مو�صوع على جدول  لأ

دورة جديدة  عقد  �لرئي�ص  يخول  �ص��صي  �لأ �لق�نون  ن�ص يف  يوجد  ل  �إنه 

�ص�رة �إىل �أن �ملجل�ص مل يتمكن من عقد �أية جل�صة منذ  . وجتدر �لإ
273

للت�رشيعي

ذلك �حلني لعدم �كتم�ل �لن�ص�ب يف �أي منه�؛ نظر�ً لغي�ب �إحدى �لكتلتني 

�لرئي�صتني يف كل من �جلل�ص�ت �لتي ك�ن يمُدعى �إليه�، �إ�ص�فة �إىل وجود نحو 

�رش�ئيلية  ذ�عة �لإ �رش�ئيلية. وي�ص�ر �إىل �أن �لإ ثلث نو�ب �ملجل�ص يف �ل�صجون �لإ

فر�ج عن نو�ب حركة  ق�لت �إن مقربني من عب��ص حذرو� �أوملرت من �أن �لإ

من �لن�ص�ب �لق�نوين لعقد جل�ص�ت �لت�رشيعي،  حم��ص يعني �أن �حلركة �صتوؤ

مم� يقل�ص من قدرة �أبي م�زن على �إ�صد�ر �ملر��صيم �له�دفة �إىل �مل�ص بحركة 

.
274

حم��ص

رئي�ص  حمله�  حم��ص،  مع  للحو�ر  �رشوط  خم�صة  عب��ص  و�صع  كم� 

�لبمل�ن �لعربي �لنتق�يل حممد ج��صم �ل�صقر، �إىل خ�لد م�صعل يف دم�صق؛ 

 :
275

وهي

�صم�ه  م�  �آث�ر  كل  و�إز�لة  غزة  يف  حم��ص  �إجر�ء�ت  عن  �لرت�جع   .1

“�لنقلب”.
2. �لعرت�ف ب�رشعية �ل�صلطة �لوطنية.

3. �لعرت�ف ب�رشعية حكومة �صلم في��ص و�عتب�ره� حكومة ت�رشيف 

�أعم�ل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

273 القد�س العربي، 2007/7/6.

و�سط، 2007/7/9. 274 ال�رشق االأ

275 اخلليج، 2007/7/9.
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ت�رشفه�  �لدويل عن  و�ملجتمع  �لفل�صطيني  لل�صعب  �عتذ�ر حم��ص   .4

يف غزة.

5. �ملو�فقة على �إجر�ء �نتخ�ب�ت ت�رشيعية مبكرة.

�جتم�ع  �ل�ص�بقة خلل  �ل�رشوط  �إىل  �ص�د�صً�  �أ�ص�ف عب��ص �رشطً�  وقد 

وهو   ،2007/7/18 يف  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �ملركزي  �ملجل�ص 

�لعرت�ف و�لقبول مبنظمة �لتحرير �لفل�صطينية ممثًل �رشعيً� وحيد�ً لل�صعب 

.
�لفل�صطيني “كم� هي”276

2007/7/10 يف روم�،  يط�يل يف  وقبل �جتم�عه مع رئي�ص �لوزر�ء �لإ

يط�يل �حلكومي �إن حم��ص  ق�ل �لرئي�ص عب��ص يف حديث لتلفزيون )Rai( �لإ

. وهو 
277

حتمي تنظيم �لق�عدة وتتيح له �حل�صول على موطئ قدم يف غزة

ب��صم  �لن�طق  زهري  �أبو  �ص�مي  ور�أى  ب�صدة،  حم��ص  حركة  نفته  �ته�م 

�أنه ي�صّب يف خ�نة �ل�صتقو�ء ب�خل�رج �صد حم��ص، بهدف تهيئة  �حلركة 

 .
278

جو�ء ل�صتقد�م قو�ت دولية �إىل قط�ع غزة �لأ

ملو�جهة  عب��ص  به�  ق�م  �لتي  �خلطو�ت  على  �أوملرت  �إيهود  عّلق  وقد 

�إذ  ملمو�صً�؛  حتوًل  ح�ليً�  ت�صهد  �لفل�صطينية  “�ل�ص�حة  �إن  ب�لقول  حم��ص 

وق�م  بحزم،  حم��ص  حلركة  يت�صدى  بد�أ  عب��ص  حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  �أن 

، كم� �تخذت حكومة �أوملرت عدة 
بخطو�ت مل يقم به� يف �ل�ص�بق”279

فر�ج عن 255 �أ�صري�ً غ�لبيتهم من حركة  خطو�ت لدعم عب��ص، من بينه� �لإ

�لديوقر�طية و�ل�صعبية(،  فتح )85 % من حركة فتح و15 % من �جلبهتني 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 وك�لة وف�، 2007/7/18.
276

277 اخلليج، 2007/7/11.

 �إ�صلم �أون لين، 2007/7/10.
278

279 الراأي العام، 2007/7/14.
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ء

من  �أكرث  ملحقة  و�أوقفت   .
280

 2007/7/20 يف  عنهم  فر�ج  �لإ مّت  حيث 

ق�صى �ملطلوبني يف �ل�صفة، ب�رشط توقفهم  200 من ن�صط�ء كت�ئب �صهد�ء �لأ

من  �لأ جهزة  لأ و�ن�صم�مهم  �أ�صلحتهم  و�إلق�ء  �أمني  ن�ص�ط  �أي  مم�ر�صة  عن 

ق�صى  . وقد �أعلن زكري� �لزبيدي ق�ئد كت�ئب �صهد�ء �لأ
281

لفرتة زمنية حمددة

يف �ل�صفة، يف 2007/7/14، �أن مق�تلي �لكت�ئب وقعو� على تعهد بوقف 

.
�لهجم�ت �صد “�إ�رش�ئيل”282

�لطو�رئ  ح�لة  �نته�ء  موعد  ��صتبق  قد  عب��ص  ك�ن   2007/7/13 ويف 

مو��صلة  منه�  و�لطلب  �لطو�رئ،  حكومة  ��صتق�لة  بقبول  �أعلنه�،  �لتي 

في��ص  تكليف  ب�إع�دة  مر�صوم  و�إ�صد�ر  �أعم�ل،  ت�صيري  كحكومة  عمله� 

�لد�صتور  �صي�غة  جلنة  رئي�ص  عّد  وقد   .
283

جديدة ع�دية  حكومة  ت�صكيل 

�لفل�صطيني، �أحمد �خل�لدي، حتويل حكومة �لطو�رئ �إىل حكومة ت�رشيف 

من  وثلثة  �خل�لدي  وك�ن   .
284

للد�صتور وخم�لفً�  ق�نوين  غري  �إجر�ًء  �أعم�ل 

�ص��صي لل�صلطة �لفل�صطينية قد  �مل�صت�ص�رين و�مل�رشفني على كت�بة �لق�نون �لأ

�نتقدو� يف 2007/7/8 �إجر�ء�ت عب��ص �ل�ص�بقة بت�صكيل حكومة طو�رئ 

كدين  �ص��صي على �أ�ص��ص �أنه� غري ق�نونية، موؤ وتعطيل مو�د يف �لق�نون �لأ

هنية  بقي�دة  �ملق�لة  �لوحدة  حكومة  بق�ء  على  ين�ص  �ص��صي  �لأ �لق�نون  �أن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�رش�ئيلية نقًل  بح�ث و�لدر��ص�ت �لإ �رشى للأ 280 القد�س العربي، 2007/7/21؛ و�نظر: موقع �لأ

عن جريدة يديعوت اأحرونوت، 2007/7/15، يف:

 http://www.alasra.ps/news.php?maa=View&id=1240 

281 احلياة، 2007/7/15.

282 احلياة اجلديدة، 2007/7/15.

 عكاظ، واخلليج، 2007/7/14.
283

و�سط، 2007/7/14. 284 ال�رشق االأ
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�حلكومة  على  برمل�نية  مو�فقة  على  عب��ص  ح�صول  حلني  مور  �لأ لت�رشيف 

.
285

�جلديدة

ويف 2007/7/16 �جتمع عب��ص مرة ث�نية ب�إيهود �أوملرت يف �لقد�ص. 

وك�صف �ص�ئب عريق�ت عقب �للق�ء عن وجود جلنة خ��صة فل�صطينية - 

و�ص�ع �إىل م� ك�نت عليه قبل �لنتف��صة، وق�ل  �إ�رش�ئيلية تبحث يف �إع�دة �لأ

عبد  �للو�ء  �لد�خلية  وزير  �لفل�صطيني  �جل�نب  من  ير�أ�صه�  �لتي  �للجنة  �إن 

�لرز�ق �ليحيى بد�أت مبلف ن�صط�ء �لنتف��صة “�ملطلوبني”. كم� مت �لتف�ق 

�لتن�صيق  �إط�ر  يف  �جل�نبني  بني  �أ�صبوعية  لق�ء�ت  عقد  على  �للق�ء  خلل 

.
286

مني �لأ

مريكي جورج بو�ص �إىل عقد �جتم�ع  ويف �ليوم نف�صه دع� �لرئي�ص �لأ

حي�ء عملية �ل�صلم بني �لفل�صطينيني و“�إ�رش�ئيل” يف خريف 2007،  دويل لإ

زي�دة  على  ب�لعمل  بو�ص  ووعد  �ملنطقة”.  يف  جري�نهم  “بع�ص  مب�ص�ركة 

حكومته  �أن  مو�صحً�  في��ص،  حلكومة  و�لدولية  مريكية  �لأ �مل�ص�عد�ت 

�صتقدم نحو 190 مليون دولر هذه �ل�صنة م�ص�عد�ت �أمنية و�إن�ص�نية، من 

منية”  �لأ جهزة  �لأ �صلح  “لإ مب��رشة  م�ص�عد�ت  دولر  مليون   80 بينه� 

�جتم�عه�  خت�م  يف  �لدولية  �لرب�عية  �للجنة  دعمت  وقد   .
287

�لفل�صطينية

و�صفت  �لجتم�ع  وعقب  بو�ص.  �قرت�ح   2007/7/19 يف  ل�صبونة  يف 

مريكية ر�ي�ص �لرئي�ص حممود عب��ص ب�أنه “�رشيك ممت�ز”  وزيرة �خل�رجية �لأ

.
288

للمجتمع �لدويل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 رويرتز، 2007/7/8.
285

خبار، 2007/7/17. 286 احلياة، واالأ

287 النهار، 2007/7/17.

288 اخلليج، 2007/7/21.
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ء

ويف 2007/7/18 �جتمع �ملجل�ص �ملركزي ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

يف ر�م �هلل، وخلل كلمة �ألق�ه� يف �فتت�ح �لدورة �جلديدة للمجل�ص دع� 

رئ��صية  �نتخ�ب�ت  جر�ء  لإ �ل�رشورية  �ملر��صيم  �إ�صد�ر  �إىل  �ملجل�ص  عب��ص 

وت�رشيعية مبكرة على �أ�ص��ص �لق�ئمة �لن�صبية. كم� �صّن عب��ص هجومً� لذعً� 

وب�أن�ص�ره�  بنف�صه�  �إل  تهتم  “ل  قي�دته�  �إن  وق�ل  حم��ص،  حركة  على 

و�إنه�  �حلقرية”،  �أغر��صه�  لتحقيق  رهينة  �ل�صعب  وت�أخذ  وحم�زبيه�، 

لتبير  و�أر�جيف  �أك�ذيب  من  �ل�صيط�ن  ب�ل  على  يخطر  ل  م�  “�خرتعت 
يف  �صلم  �لإ من  “لي�صو�  �أنهم  �إىل  مطمئن  �أنه  و�أ�ص�ف  غزة”.  يف  فعلته� 

�صيء”، وو�صف ��صتمر�ر �صيطرة �حلركة على �لقط�ع ب�أنه عملية “�نقلبية 

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  مع�قبة  نريد  “ل  ق�ئًل:  وم�صى  وحقرية”.  �صخيفة 

وليه� يح�ولون كل يوم تبير  ولكن يجب مع�قبة حم��ص، خ��صة �أن م�صوؤ

جريتهم �لتي �قرتفوه� ب��صم �لدين، من �أجل �أن ي�صلو� �إىل �أهد�فهم �لدنيئة 

و�ملنحطة”. كم� �أعلن عب��ص يف كلمته �إلغ�ء �تف�ق �لق�هرة، حمّمًل حم��ص 

�لق�هرة،  �تف�ق  هن�ك  ق�ئل  يقول  “قد  فق�ل:  مر؛  �لأ هذ�  عن  ولية  �مل�صوؤ

�أن م�صعل  و�أقول لقد ق�صو� بفعلتهم هذه على �تف�ق �لق�هرة”، و�أ�ص�ف 

. ورّد حممود �لزه�ر يف �ليوم �لت�يل على خط�ب 
“�أنهى �تف�ق �لق�هرة”289

مريكي  خري ك�صف عن “�رته�ن ب�لك�مل للم�رشوع �لأ عب��ص، وق�ل �إن �لأ

ب�إف�ص�ل  �أوملرت”. وهدد  ملء�ت �ل�صهيونية من  ية جورج بو�ص و�لإ وروؤ

جترى  ب�أن  يقبل  لن  �لفل�صطيني  �ل�صعب  “�إن  ق�ئًل:  �ملبكرة  �لنتخ�ب�ت 

 .
�نتخ�ب�ت مبكرة هدفه� �للتف�ف على �ل�رشعية �لفل�صطينية”290

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبار، وامل�ستقبل، 2007/7/19. 289 احلياة، واخلليج، واالأ

خبار، 2007/7/20. 290 االأ
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ح�صل �لرئي�ص عب��ص يف 2007/7/19 على تفوي�ص من �ملجل�ص �ملركزي 

جر�ء �نتخ�ب�ت مبكرة، وقرر �ملجل�ص �أي�صً� عقد دورة جديدة للمجل�ص  لإ

�لوطن  �ملجل�ص يف  لع�صوية  �نتخ�ب�ت جديدة  جر�ء  لإ عد�د  و�لإ �لوطني، 

لل�صلم  متر  موؤ لعقد  بو�ص  �لرئي�ص  بدعوة  �ملجل�ص  رحب  كم�  و�ل�صت�ت. 

 .
291

يف �ملنطقة

يف  �ل�صلم،  متر  ملوؤ دعوته  �أثن�ء  يف  خط�به،  يف  بو�ص  �لرئي�ص  و�صع 

2007/7/16 �لفل�صطينيني �أم�م خي�رين، حيث ق�ل:
بديلني  بني  يخت�ر  �أن  عليه  �أ�صبح  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إن 

�لع�مل  �ص�هده�  �أن  بعد  حم��ص  جت�صده  ول  �لأ لهم�  ث�لث  ل 

بديل حمبط  �صود�ء؛ وهو  �أقنعة  يرتدون  قتلة  يف غزة من خلل 

م�ل ويعني ت�صليم م�صري �ل�صعب �لفل�صطيني ل�صورية و�إير�ن  للآ

و�لبديل  فل�صطينية.  دولة  �أي  لقي�م  �حتم�ل  كل  على  و�لق�ص�ء 

�لث�ين يج�صده عب��ص ورئي�ص وزر�ئه في��ص �للذ�ن يك�فح�ن لبن�ء 

�ص�ص�ت ديوقر�طية ولتعزيز �أجهزة �أمن ق�درة على مك�فحة  موؤ

مل و�ملت�ح على  ره�ب؛ وهو �لبديل �لوحيد �لب�عث على �لأ �لإ

.
292

طريق متكني �ل�صعب �لفل�صطيني من �إق�مة دولته

�لف�صل  لتثبيت  مو�تية  �أ�صبحت  �لفر�صة  �أن  ر�أت  قد  �أمريك�  �أن  يبدو 

ية  �لروؤ �إجن�ح  �أجل  ومن  و�صي��صيً�،  جغر�فيً�  �لفل�صطينيني؛  بني  �لو�قع 

مريكية ك�ن ل بد من دعم عب��ص وحكومته، فق�مت �لولي�ت �ملتحدة  �لأ

برفع �حل�ص�ر وقدمت تعهد�ت بدعم �ل�صلطة �لفل�صطينية، فقد تعهد �لقن�صل 

مريكية  �لأ د�رة  �لإ ب�أن  �لقد�ص ج�كوب و�ل�ص  مدينة  �لع�م يف  مريكي  �لأ

يف  ت�صل  �لفل�صطيني  و�ل�صعب  �لفل�صطينية  لل�صلطة  م�ص�عد�ت  �صتقدم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

291 احلياة، 2007/7/20.

و�سط، 2007/7/25.  فهمي هويدي، “مب�درة بو�ص.. هزل يف مو�صع �جلد،” ال�رشق االأ
292
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ء

، وتبعته� كند� �لتي �أعلنت 
293

جمموعه� �إىل قر�بة 642 مليون دولر �أمريكي

�لفل�صطينية، حيث  �ل�صلطة  �إىل  ��صتئن�ف م�ص�عد�ته�  2007/7/23 عن  يف 

 ،
294

في��ص �صلم  حلكومة  م�ص�عد�ت  كندي  دولر  مليني  ثم�نية  قدمت 

وروبي، وبع�ص �لدول �لعربية. وكذلك فعلت �لي�ب�ن و�لحت�د �لأ

مريكية  �لأ �خل�رجية  وزيرة  وّقعت  فقد  مني  �لأ �ل�صعيد  على  �أم� 

كوندوليز� ر�ي�ص مع رئي�ص �لوزر�ء �صلم في��ص، بح�صور �لرئي�ص حممود 

80 مليون  �تف�قية تقّدم مبوجبه� �لولي�ت �ملتحدة م�ص�عدة بقيمة  عب��ص، 

.
295

من �لفل�صطينية �صلح �أجهزة �لأ دولر لإ

2007/7/26 عن �صحيفة  �أنب�ء معً� يف  �ل�صي�ق ذ�ته نقلت وك�لة  ويف 

�إىل  ردن  �لأ بندقية من  �ألف  نقل  �رش�ئيلي و�فق على  �لإ �لكي�ن  �أن  ه�آرت�ص 

، كم� ذكر موقع 
296

�ل�صلطة يف �ل�صفة �لغربية �صعيً� منه لدعم �لرئي�ص عب��ص

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  لرئي�ص  �لت�بعة  �لفل�صطينية  من  �أن قو�ت �لأ  48 عرب 

حمملة  �ص�حن�ت  �أربع   ،2007/7/25 يف  ت�صلمت  قد  عب��ص،  حممود 

�أتت يف  �خلطوة  و�أن هذه  ردن،  �لأ ق�دمة من  و�لعت�د  و�لذخ�ئر  ب�ل�صلح 

�لرئي�ص  مريكي �لذي يقوده �جلرن�ل كيث د�يتون لدعم  �إط�ر �مل�رشوع �لأ

بي�ٍن  يف  مريكية  �لأ �خل�رجية  وز�رة  �أعلنت  نف�صه  ط�ر  �لإ ويف   .
297

عب��ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

293 الراأي، عّم�ن، 2007/7/20.

294 الد�ستور، 2007/7/24.

يام، فل�صطني، 2007/8/3. 295 االأ

 وك�لة معً�، 2007/7/26، �نظر:
296

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=

75944 
 عرب 48، 2007/7/26، �نظر:

297

http://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=7&id=47365
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�أمن  ولو  به م�صوؤ يقوم  تدريب  برن�مج  �إىل  فيه  ت�صري   ،2007/8/19 له� يف 

مريكية يف  �لدبلوم��صيني حلر�ص �لرئ��صة �لفل�صطينية، وذكرت �خل�رجية �لأ

بي�نه� �أن تدريب �حلر�ص �صي�صتمر بني �خلريف ومطلع ع�م 2008، و�أ�ص�فت 

تقدمي  “على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مل�ص�عدة  يهدف  �لبن�مج  �أن  �خل�رجية 

حز�ب،  �لأ �لثقة بني  ره�ب، وبن�ء  �لإ �لفل�صطيني، وحم�ربة  لل�صعب  من  �لأ

للفل�صطينيني  منية  �لأ �لحتي�ج�ت  تلبية  على  �ملط�ف  نه�ية  يف  و�مل�ص�عدة 

.
�رش�ئيليني على حدٍّ �صو�ء”298 و�لإ

ثن�ء ك�نت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية تعمل على  ويف هذه �لأ

مريك�ن يف حم�ربة  �رش�ئيليني و�لأ تقوية موقفه� �لد�خلي، و�إثب�ت جديته� للإ

و�إقف�ل  �لعتق�لت  خلل  من  حم��ص  ��صتهد�ف  �إىل  فعمدت  حم��ص؛ 

هلية، فقد �أ�صدر رئي�ص �لوزر�ء �صلم في��ص قر�ر�ً  �جلمعي�ت و�لهيئ�ت �لأ

حممد  علق  وقد  �ل�صفة،  يف  ع�ملة  �أهلية  وهيئ�ت  جمعي�ت   103 ب�إغلق 

ون �لجتم�عية يف حكومة في��ص ق�ئًل: �إن للحكومة  �لهب��ص وزير �ل�صوؤ

يف  حم��ص  ت�ص�عد  �لتي  �صلمية  �لإ �خلريية  �جلمعي�ت  ��صتهد�ف  يف  �حلّق 

 .
299

معركته� مع �ل�صلطة

�رش�ئيلي مع �صلطة حممود عب��ص مل تقت�رش على  �لتق�رب �لإ �أن  ويظهر 

مني فقط، فمن �أجل ت�صديد �خلن�ق على حم��ص يف قط�ع غزة،  �جل�نب �لأ

 Security من ويف خطوة ن�درة من قبل �ملر�قب �لفل�صطيني يف جمل�ص �لأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رويرتز، 2007/8/19، �نظر:
298

http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=topN
ews&storyID=2007-08-19T184533Z_01_OLR967389_RTRIDST_0_

OEGTP-PALESTINE-US-AT2.XML
299 الد�ستور، 2007/8/22.
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ء

مندوب  به  تقدم  قر�ر  م�رشوع  بعرقلة  متثلت  من�صور  ري��ص   ،Council

علن عن منطقة غزة منطقة منكوبة �إن�ص�نيً�، وهو م� �صيفر�ص على  قطر للإ

يف  �ل�صفري  �صحيفة  ونقلت  غزة،  قط�ع  عن  �ل�صغط  تخفيف  “�إ�رش�ئيل” 
�رش�ئيلية مع�ريف �أن �لرئي�ص  عدده� �ل�ص�در يف 2007/8/2 عن �ل�صحيفة �لإ

حممود عب��ص، قرر ب�صكل ن�در �لعمل �صد �لقر�ر، مع �أن هذ� �لقر�ر ك�ن 

وقد  غزة.  قط�ع  يف  �لفل�صطينيني  �ل�صك�ن  و�صع  من  ظ�هريً�  �صيح�صن 

مم  �لأ �لفل�صطيني يف  �ملر�قب  في��ص  �صلم  م�زن ورئي�ص حكومته  �أبو  �أمر 

من بتج�هل  ع�ص�ء يف جمل�ص �لأ �ملتحدة، ري��ص من�صور، ب�إقن�ع �لدول �لأ

�لطلب �لقطري. ونقلت �ل�صحيفة عن �أبي م�زن قوله: “لن �أ�صمح حلم��ص 

 .
من”300 مبوطئ قدم يف �لع�مل عب حتقيق �إجن�ز�ت يف جمل�ص �لأ

ويف خطوة مم�ثلة توقفت “�إ�رش�ئيل” يف منت�صف �صهر �آب/ �أغ�صط�ص 

عن تزويد قط�ع غزة ب�لوقود �ملخ�ص�ص ل�رشكة �لكهرب�ء مم� ت�صبب بقطع 

عن  وروبي  �لأ �لحت�د  توقف  بعد  وذلك  غزة،  �أبن�ء  عن  �لكهرب�ئي  �لتي�ر 

ت�صديد ف�تورة �لوقود، بعد ورود معلوم�ت تفيد ب�أن حم��ص تقوم بجب�ية 

�أع�ص�ء  ب�أن  في��ص  حكومة  يف  علم  �لإ وزير  �أكد  وقد  �لكهرب�ء،  فو�تري 

]حم��ص[ عن  تتوقف  يرت�جعو� عن موقفهم حتى  “لن  وروبي  �لأ �لحت�د 

�لتظ�هر  �إىل  غزة  �أهل  دع�  كم�  جبته�”،  �لتي  مو�ل  �لأ وتعيد  �إجر�ء�ته� 

“على �ل�صعب   2007/8/19 متر �صحفي يف  �صّد حم��ص؛ فقد ق�ل يف موؤ

�لفل�صطيني يف كل بيت يف قط�ع غزة �أن يخرج �إىل �ل�ص�رع ويقول حلركة 

�صلطة  ن�ئب رئي�ص  نفى  ، وقد 
ولة عن هذه �جلرية”301 �أنت م�صوؤ حم��ص 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

300 ال�سفري، 2007/8/2.

301 احلياة، 2007/8/20.



107

�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية
ء

�أن  للفو�تري، و�أكد  �لفل�صطينية كنع�ن عبيد �دع�ء�ت جب�ية حم��ص  �لط�قة 

�ل�رشكة مملوكة ب�لت�ص�وي لبلدي�ت �لقط�ع و�صلطة �لط�قة، وذكر عبيد �أن 

مو�ل �لتي جتبيه� من �ملو�طنني نظري ��صتهلكهم �لتي�ر  �رشكة �لتوزيع تودع �لأ

�لكهرب�ئي يف �لبنوك، من دون �أن مت�صه� �أي جهة. ودع� �إىل �لطلع على 

ح�ص�ب�ت �ل�رشكة يف �لبنوك، و�ل�صتي�ص�ح من �رشكة �ص�ب� و�رشك�ه �لع�ملية 

ولة عن تدقيق ح�ص�ب�ت �ل�رشكة، للت�أكد من �أن ل �حلكومة ول حركة  �مل�صوؤ

�لدع�ء�ت  هذه  بطلن  لنك�ص�ف  وك�ن   ،
302

مو�ل �لأ هذه  مت�ّص  حم��ص 

�أثر �صيء على �صمعة وم�صد�قية بع�ص �ل�صخ�صي�ت �ملتنفذة �ملقربة من عب��ص 

وحكومته.

�لتن�صيق  �لغربية  �ل�صفة  �لفل�صطينية يف  �ل�صلطة  �أع�دت  ذ�ته  �لوقت  يف 

من �لفل�صطينية  �رش�ئيلية لقو�ت �لأ مني مع “�إ�رش�ئيل”، ف�صمحت �لقو�ت �لإ �لأ

ب�لعمل يف منطقة )ب( يف 2007/8/13، وقبل ذلك ك�ن �لرئي�ص �لفل�صطيني 

�لتنفيذية  �لقوة  ظر  “حتمُ فيه  رئ��صيً� ج�ء  مر�صومً�  �أ�صدر  قد   2007/8/12 يف 

�لق�نون،  عن  خ�رجة  وتعد  حم��ص،  حلركة  �لت�بعة  �مل�صلحة  و�مليلي�صي�ت 

ويمُعدُّ �لنت�ص�ب للقوة �لتنفيذية و�مليلي�صي�ت �مل�ص�ر �إليه� جرية يع�قب عليه� 

.
قت من ثلث �إىل �صبع �صنو�ت”303 ب�لعتق�ل �ملوؤ

فق�مت  �إجر�ء�ته�،  غزة  قط�ع  يف  حم��ص  حركة  ت�بعت  �ملق�بل  يف 

، كم� ق�مت بتفعيل 
304

�أمني يقوم مق�م جه�ز �ل�صتخب�ر�ت ب�إن�ص�ء جه�ز 

 .
305

جه�ز �ل�رشطة �لن�ص�ئية يف �لقط�ع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

302 احلياة، 2007/8/20.

303 الغد، 2007/8/17.

يام، 2007/7/31. 304 االأ

305 القب�س، 2007/8/6.
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ء

حلّل  �ل�صفة  يف  �لرئ��صة  مع  للحو�ر  حم��ص  دعوة  من  �لرغم  على 

�خللف، �إل �أن ذلك مل ينع حم��ص من �ل�صتمر�ر يف ك�صف �لوث�ئق �لتي 

ك�صفت  فقد  غزة،  قط�ع  منية يف  �لأ جهزة  �لأ مقر�ت  عليه� يف  �صيطرت 

ب�غتي�ل  دحلن  حممد  �لن�ئب  تورط  �إىل  ت�صري�ن  وثيقتني،  عن  حم��ص 

، كم� ك�صفت عن وث�ئق تتهم 
306

�لرئي�ص �لفل�صطيني �ل�ص�بق ي��رش عرف�ت

هذ�  . ويف 
307

�مل�يل ب�لف�ص�د  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ويل  م�صوؤ من  �لعديد  فيه� 

�صبقت  �لتي  ب�لفرتة  �لن�صبي مق�رنة  ب�لهدوء  يتمتع  �لوقت ك�ن قط�ع غزة 

 ،2007/8/7 ففي  طويًل؛  يدم  مل  �لهدوء  هذ�  ولكن  �لع�صكري،  �حل�صم 

دي �إىل  منية يف غزة �إىل �إلق�ء قنبلة يدوية دون �أن توؤ تعّر�ص �أحد �ملر�كز �لأ

�إ�ص�ب�ت، ويف 2007/8/10، ق�مت �لقوة �لتنفيذية ب�عتق�ل عدد من �أع�ص�ء 

فتح �أثن�ء تو�جدهم يف حفل زف�ف �أحد �أع�ص�ء فتح، متهمًة �إي�هم ب�إطلق 

�لن�ر على مق�ّر �لقوة �لتنفيذية �لقريبة من مك�ن �حلفل. وقد عّلقت �لقوة 

�لتنفيذية يف بي�ن ق�لت فيه “ل ولن نعتقل �أحد�ً على خلفي�ت تنظيمية، و�إن 

من �لع�م فقط، ولي�ص  �صب�ب تتعلق ب�نته�ك �لق�نون و�لأ �صخ��ص �عتقلو� لأ �لأ

كم� �صورهم �لبع�ص على �أنهم من كو�در فتح”. وقد ��صتنكرت �لعديد من 

 ،
308

�جله�ت �حلقوقية و�لقوى �ل�صي��صية ��صتخد�م �لعنف �أثن�ء �لعتق�لت

كم� ��صتنكرت كتلة �ل�صحفي �لفل�صطيني �ملقربة من حم��ص �عتق�ل �لقوة 

عن  �لن�ئب  ط�لب  ذ�ته  �لوقت  ويف  �لكف�رنة،  ر�ئد  لل�صح�يف  �لتنفيذية 

فر�ج عن 450 معتقًل من حم��ص يف �ل�صفة �لغربية  حم��ص �أين در�غمة ب�لإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

306 اخلليج، 2007/7/27.

علم، 2007/7/25.  �ملركز �لفل�صطيني للإ
307

يام، فل�صطني، 2007/8/13. 308 االأ
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ء

، وك�نت حم��ص قد ر�صدت، خلل �لفرتة �ملمتدة 
309

يتعر�صون للتعذيب

من ت�ريخ 2007/6/11 وحتى 2007/8/31 �أكرث من �ألف �عتد�ء على �أبن�ء 

له�  �لت�بعة  �ص�ص�ت  و�ملوؤ �جلمعي�ت  ومن��رشي حم��ص وممتلك�تهم، وعلى 

. وهن� نورد بع�ص �لنم�ذج من هذه �لعتد�ء�ت على 
310

يف �ل�صفة �لغربية

�لتغيري  �صبيل �ملث�ل ولي�ص �حل�رش، و�لتي �صملت �لعتد�ء على نو�ب كتلة 

منية يف �ل�صفة  جهزة �لأ �صلح؛ ففي 2007/6/18، د�همت عن��رش �لأ و�لإ

�لغربية منزل رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي عبد �لعزيز �لدويك، �مل�صجون لدى 

�قتحمت  �لن�ر فيه، وكذلك  ب�إ�رش�م  �رش�ئيلي، وق�مت  قو�ت �لحتلل �لإ

�صري ح�صن يو�صف و�ص�درت  هذه �لعن��رش يف 2007/6/21، منزل �لن�ئب �لأ

منية يف 2007/7/2 �لن�ئب عن  جهزة �لأ منه بع�ص �لوث�ئق، كم� �عتقلت �لأ

حم��ص �أحمد �حل�ج. وكذلك �صجلت حم��ص �لعديد من �لعتد�ء�ت على 

 ،2007/6/30 �خلليل يف  �لق��صم يف  منه� مد�همة م�صجد  �مل�ص�جد؛ ك�ن 

 ،2007/8/14 يف  قلقيلية  يف  �خلط�ب  بن  عمر  م�صجد  مد�همة  وكذلك 

و�جلدول �لت�يل يظهر �أبرز �لعتد�ء�ت �لتي وقعت يف �ل�صفة �لغربية على 

:
311

حم��ص يف �لفرتة �لتي تن�وله� �لبي�ن �ل�ص�بق ذكره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و�سط، 2007/8/12. 309 ال�رشق االأ

علم، �نظر:  �ملركز �لفل�صطيني للإ
310

 http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz= 

جهزة  �صلمية – حم��ص، �عتد�ء�ت فتح و�لأ علمي حلركة �ملق�ومة �لإ  �ملكتب �لإ
311

علم،  منية �لفل�صطينية بحق حركة “حم��ص” يف �ل�صفة �ملحتلة، �ملركز �لفل�صطيني للإ �لأ

.2007/9/4
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ء

اأبرز االعتداءات التي وقعت على حما�س يف ال�سفة

العددنوع االعتداء

17مد�همة م�ص�جد وملحقة �مل�صلني ومنع �إق�مة �أي ن�ص�ط ديني فيه�

�صلح 17�لعتد�ء على �حلي�ة �لت�رشيعية وعلى نو�ب �لتغيري و�لإ

34�لعتد�ء على �ملج�ل�ص �لبلدية و�لقروية �لتي ف�زت فيه� حم��ص

علم و�ل�صحفيني 25�لعتد�ء على و�ص�ئل �لإ

163�لعتد�ء على �حلي�ة �لطلبية �جل�معية

توزيع االعتداءات ح�سب املحافظات

العدداملحافظةالعدداملحافظة

91�صلفيت3�لقد�ص

46طوب��ص88ر�م �هلل

137جنني61�خلليل

144طولكرم37بيت حلم

103قلقيلية5�أريح�

1,007�ملجموع292ن�بل�ص

بني  م�  �لفرتة  يف  �أي  رم�ص�ن،  �صهر  خلل  حم��ص  ر�صدت  كم� 

وق�لت  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �صده�  �عتد�ء   178  ،2007/10/12-9/13

وحتى   2007/6/14 منذ  �حلركة  له�  تعر�صت  �لتي  �لعتد�ء�ت  عدد  �إن 

.
312

2007/10/13، بلغ 1,324 �عتد�ء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

منية �لفل�صطينية بحق  جهزة �لأ  تقرير �ص�در عن حركة حم��ص، �عتد�ء�ت فتح و�لأ
312

�صلمية “حم��ص” يف �ل�صفة �ملحتلة خلل �صهر رم�ص�ن �ملب�رك،  حركة �ملق�ومة �لإ

.2007/10/17
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يف �ملق�بل �تمُهمت �لقوة �لتنفيذية يف مو�قف عديدة مبم�ر�صة �لعنف يف 

�أثن�ء �لتحقيق مع �ملعتقلني، وهو م� �أقّره �لق�ئد �لع�م للقوة �لتنفيذية يف قط�ع 

غزة �لعقيد جم�ل �جلر�ح حيث ق�ل “ل �صّك هن�ك بع�ص �لتج�وز�ت يف 

عمل �لقوة �مليد�ين ونحر�ص على مع�جلته� وحم��صبة مرتكبيه�، وذلك عب 

وتق�صيمه،  �لعمل  تخ�صي�ص  على  تعمل  �إد�ر�ت  و�إن�ص�ء  �لعن��رش  تدريب 

 .
وكل ذلك حتت رق�بة ق�نونية و�إد�رية م�صددة”313

يدي  موؤ حترك�ت  ت�ص�عدت   ،2007 �أغ�صط�ص  �آب/  �صهر  نه�ية  ويف 

منظمة  ف�ص�ئل  ج�نبه�  و�إىل  �حلركة  فدعت  غزة،  قط�ع  يف  فتح  حركة 

�لتحرير �أن�ص�ره� �إىل �خلروج ل�صلة �جلمعة يف �لعر�ء؛ �حتج�جً� على م� 

و�صفته “��صتيلء” حركة حم��ص على �لقط�ع و��صتغلله� �مل�ص�جد كمن�بر 

و�أعقبه�   ،2007/8/31 يف  �ل�صلو�ت  تلك  �أوىل  �أقيمت  وقد  �صي��صية. 

“�صيعة،  هت�ف�ت  رددت  غ��صبة  م�صرية  يف  �مل�صلني  من  �أعد�د  خروج 

للرئي�ص عب��ص  يدة  �أخرى موؤ �إ�ص�رة حلركة حم��ص، وهت�ف�ت  �صيعة”، يف 

على  �ملتظ�هرين  من  عدد  �أقدم  وقد  �ملدهون،  و�صميح  دحلن  وملحمد 

ب�حلج�رة  �جلو�ز�ت(  )مركز  غزة  مدينة  �لرئي�صي يف  �ل�رشطة  مركز  ر�صق 

عند مرور �مل�صرية �أم�مه، مم� �أدى �إىل ��صتب�ك�ت حمدودة بني �لقوة �لتنفيذية 

 .
314

و�ملتظ�هرين، �أ�صفرت عن �عتق�لت و�إ�ص�بة 12 �صخ�صً�

منع  غزة  يف  �ملمُق�لة  �لفل�صطينية  �حلكومة  قررت  حد�ث  �لأ تلك  �إثر 

�ل�صلة،  نه� جت�وزت هدف  “لأ �لع�مة؛  �ل�ص�ح�ت  �جلمعة يف  �أد�ء �صلة 

ره�ب”،  و��صتمُغلت من �أجل �لفو�صى و�لفتنة و�أعم�ل �ل�صغب ومم�ر�صة �لإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

313 اخلليج، 2007/8/20.

314 القد�س العربي، واحلياة، 2007/9/1.
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ء

. �إل �أن فتح وف�ص�ئل 
315

بح�صب و�صف �لن�طق ب��صم �حلكومة ط�هر �لنونو

�صبوع �لث�ين على �لتو�يل،  �ملنظمة دعت جمدد�ً �إىل �صلة �جلمعة يف �لعر�ء للأ

ويف هذه �ملرة ��صتخدمت �لقوة �لتنفيذية �لت�بعة لوز�رة �لد�خلية �لقوة ملنع 

�لع�مة، حيث ن�رشت �ملئ�ت من عن��رشه� يف  �ل�ص�ح�ت  �إق�مة �ل�صلة يف 

�ص�بة �أكرث  دية لتلك �ل�ص�ح�ت ملنع �لو�صول �إليه�، مم� �أدى لإ �ل�صو�رع �ملوؤ

30 �صخ�صً� و�عتق�ل �آخرين، بينهم عدد من ق�دة حركة فتح وحزب  من 

�إىل  �إ�ص�فة  لحق.  وقت  يف  عنهم  �أفرج  �لديوقر�طية،  و�جلبهة  �ل�صعب 

 .
316

حد�ث �لأ تغطية  من  ومنعهم  �ل�صح�فيني،  من  عدد  و�عتق�ل  �إ�ص�بة 

ف�ص�ئل  من  ��صتنك�ر�ً  �ليوم  ذلك  يف  �لتنفيذية  �لقوة  �إجر�ء�ت  لقيت  وقد 

ب��صتثن�ء  �لف�ص�ئل،  ودعت  �صلمي،  �لإ �جله�د  وحركة  �لتحرير  منظمة 

حركة �جله�د، �إىل �إ�رش�ب ع�م بت�ريخ 2007/9/9 يف غزة �حتج�جً� على 

من  �لعتذ�ر  �إىل  �ملق�لة  �حلكومة  �ص�رعت  حني  يف   ،
317

جر�ء�ت �لإ تلك 

�ل�صح�فيني �لذين تعر�صو� للعتد�ء، و�صّددت على �أنه� �أ�صدرت تعليم�ت 

.
318

م�صددة لعن��رش �لقوة �لتنفيذية مف�ده� عدم �لعتد�ء على �ل�صح�فيني

�ص�رة �إىل �أن تلك �لفرتة ك�نت قد �صهدت تز�يد �لنتق�د�ت  وجتدر �لإ

�ملركز  بينه�  ومن  �حلقوقية،  �ملر�كز  ِقَبل  من  �لتنفيذية  �لقوة  د�ء  لأ �ملوجهة 

�ملمُق�ل  �لوزر�ء  لرئي�ص  ر�ص�لة  وّجه  �لذي  ن�ص�ن،  �لإ حلقوق  �لفل�صطيني 

�إز�ء  قلقه  عن  فيه�  عّب  �خل�صو�ص،  بهذ�   2007/9/13 يف  هنية  �إ�صم�عيل 

�لتج�وز�ت �لتي ترتكبه� �لقوة وكت�ئب �لق�ّص�م. و�صملت جت�وز�ت �لقوة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

315 ال�رشق، 2007/9/5.

316 اخلليج، 2007/9/8.

و�سط، 2007/9/9. 317 ال�رشق االأ

318 احلياة، 2007/9/11.

مُ
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�لتنفيذية �لعتد�ء �ملتكّرر على �ل�صحفيني، وعلى �مل�ص�ركني يف �ل�صلة يف 

�ل�ص�ح�ت �لع�مة، و��صتمر�ر �لعتق�لت غري �لق�نونية، ومم�ر�صة �لتعذيب 

و�ملع�ملة �لق��صية بحّق �ملعتقلني، و�ل�صتخد�م �ملفرط للقوة �مل�صلحة. كم� 

�أ�ص�ر �ملركز يف ر�ص�لته �إىل قي�م كت�ئب �لق�ّص�م بعدد من �مله�م كقوة �رشطية 

.
319

ب�صورة غري ق�نونية

جر�ء�ت،  و�إثر تلك �لنتق�د�ت، �تخذت �حلكومة �ملمُق�لة عدد�ً من �لإ

يتعلق  فيم�  و�صورته�  �لتنفيذية  �لقوة  عمل  لتح�صني  حم�ولة  �أنه  بد�  فيم� 

كبري�ً  2007/9/16 عدد�ً  �لقوة يف  ن�ص�ن؛ حيث دمرت  �لإ ب�لتز�م حقوق 

�أعلن  كم�   ،
“�ل�رش�ي�”320 ب��صم  �ملعروف  �ملركزي  غزة  �صجن  زن�زين  من 

�إ�صلم �صهو�ن �لن�طق ب��صم �لقوة �لتنفيذية يف وقت لحق عن �فتت�ح مكتب 

من  �عتد�ء  ي  لأ منهم  �أي  تعر�ص  ب�ص�أن  �ملو�طنني  من  �ل�صك�وى  لقبول 

. ويف 2007/10/2 
321

عن��رش �لقوة، وت�صكيل جل�ن خ��صة بهذ� �ملو�صوع

ط�ر، حني �أعلنت وز�رة �لد�خلية يف غزة  برز يف هذ� �لإ ج�ءت �خلطوة �لأ

عن �لنته�ء من دمج �أفر�د �لقوة �لتنفيذية يف جه�ز �ل�رشطة وتوزيعهم على 

د�ر�ت �ملعتمدة، وعّينت �للو�ء توفيق جب مدير�ً ع�مً� للجه�ز، وجم�ل  �لإ

عبد �هلل �لق�ئد �ل�ص�بق للقوة �لتنفيذية و�مللقب ب�أبي عبيدة �جلر�ح، ن�ئبً� له. 

و�أو�صح �ملتحدث ب��صم �لوز�رة �إيه�ب �لغ�صني �أنه بعد دمج �لقوة �أ�صبح 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر�ص�لة، بو�عث قلقن� �إز�ء بع�ص �لتج�وز�ت و�لنته�ك�ت من عن��رش �لقوة �لتنفيذية وكت�ئب 
319

ن�ص�ن(  �ل�صهيد عز �لدين �لق�ص�م، ر�جي �ل�صور�ين �ملح�مي )مدير �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �لإ

�إىل �إ�صم�عيل هنية، 2007/9/13، يف: 

http://www.pchrgaza.org/files/PressR/arabic/2007/letter13-

09.html 
320 اخلليج، 2007/9/17.

 قد�ص بر�ص، 2007/9/23.
321



�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

11�

ء

منية �لت�بعة للد�خلية خم�صة �أجهزة، وهي جه�ز �ل�رشطة  جهزة �لأ عدد �لأ

من �لد�خلي )200 عن�رش(، وجه�ز �أمن  )ثم�نية �آلف عن�رش(، ود�ئرة �لأ

وحم�ية �ل�صخ�صي�ت )700 عن�رش(، وجه�ز �لدف�ع �ملدين )200 عن�رش(، 

.
322

من �لوطني )600 عن�رش( وجه�ز �لأ

ن�ص�ر فتح  ويف �لوقت �لذي ت�ص�عدت فيه �لتحرك�ت �لحتج�جية لأ

مني للظهور جمدد�ً، حيث  يف قط�ع غزة، ع�دت بع�ص مظ�هر �لفلت�ن �لأ

جهزة  تبنت جمموع�ت م�صلحة �أطلقت على نف�صه� ��صم “كت�ئب �صهد�ء �لأ

تفجري�ت  �أربعة   2007/9/4 يف  �لنقلب”  �صهد�ء  و“كت�ئب  منية”  �لأ

 .
323

ي�م �ل�ص�بقة لذلك �لت�ريخ يف �لقط�ع ��صتهدفت حركة حم��ص خلل �لأ

ع�دة �لفو�صى �إىل �لقط�ع،  وحذرت حم��ص يف حينه من وجود خمطط لإ

معلوم�ت  “لدين�  للحركة:  �ل�صي��صي  �ملكتب  ع�صو  �لر�صق  عزت  وق�ل 

منية، تدفع  جهزة �لأ كدة �أن فريق �أبو م�زن وتي�ر يف حركة فتح وبق�ي� �لأ موؤ

. وقد ��صتمرت 
ن ب�جت�ه تنفيذ عملي�ت فو�صى و�صغب يف قط�ع غزة”324 �لآ

ول/ �أكتوبر  مني خلل �صهري �أيلول/ �صبتمب وت�رشين �لأ عملي�ت �لتوتري �لأ

�ص�ص�ت ر�صمية و�صخ�صي�ت من �لقوة �لتنفيذية وحركة حم��ص  م�صتهدفة موؤ

و�ملو�لني له�؛ حيث هّز �نفج�ر مقّر �لقي�دة �لع�مة للقوة �لتنفيذية يف غزة 

ن��صفة عند مدخل مقّر  �إبط�ل مفعول عبوة  و�أعلن عن   ،2007/9/16 يف 

�ملجل�ص �لت�رشيعي يف غزة يف �ليوم نف�صه، و�تهم رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي 

. كم� 
325

ولية زرع �لعبوة “فريق ر�م �هلل” مب�صوؤ ن�بة �أحمد بحر حينه�  ب�لإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

322 القد�س العربي، 2007/10/3.

323 القد�س العربي، 2007/9/5.

علم، 2007/9/1.  �ملركز �لفل�صطيني للإ
324

و�سط، 2007/9/17. 325 الد�ستور، وال�رشق االأ
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�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية
ء

مني غرب مدينة غزة يف 2007/10/2،  وقع �نفج�ر خلف موقع �أن�ص�ر �لأ

ق�صى و�أحد �مل�رة. و�تهمت  �أدى ملقتل ثلثة من ن��صطي كت�ئب �صهد�ء �لأ

عبوة  �أن  مو�صحة  �لنفج�ر،  عن  ولية  ب�مل�صوؤ فتح  حركة  �لد�خلية  وز�رة 

�أثن�ء و�صعه�. يف حني رف�صت كت�ئب  �لثلثة  ب�لن��صطني  �نفجرت  ن��صفة 

حم��ص”  حلركة  �ل�صي��صية  “�لقي�دة  وحّملت  �لته�م�ت،  هذه  ق�صى  �لأ

بقذيفة  �صي�رتهم  ��صتهد�ف  جر�ء  عن��رشه�  �غتي�ل  عن  �لك�ملة  ولية  �مل�صوؤ

. ويف 2007/10/11 �أعلنت 
326

�آر.بي.جي �أثن�ء مرورهم ب�لقرب من �ملوقع

وز�رة �لد�خلية يف غزة �أنه� �ألقت �لقب�ص على جمموعة ك�نت حت�ول زرع 

مني �لع�م حلركة “فتح �لي��رش” خ�لد �أبو  عبوة ن��صفة على مقربة من منزل �لأ

�أبو  �أو�مر من ر�م �هلل ب��صتهد�ف  �أفر�د �ملجموعة تلقو�  �أن  كدة  هلل، موؤ

.
327

هلل

ويف 2007/10/17 عقد �للو�ء توفيق جب مدير �ل�رشطة �لفل�صطينية يف 

ولية �صل�صلة �لتفجري�ت  متر�ً �صحفيً� حّمل فيه حركة فتح م�صوؤ قط�ع غزة موؤ

متر �عرت�ف�ت �أ�صخ��ص �عتقلو�  �لتي وقعت يف �لقط�ع، وعر�ص خلل �ملوؤ

فتح  يف  قي�د�ت  من  بتحري�ص  ن��صفة  عبو�ت  بتفجري  بتورطهم  و�أقّرو� 

.
328

بر�م �هلل

ويف �ليوم نف�صه �صهدت منطقة �ل�صج�عية �رشق مدينة غزة �إحدى �أ�صو�أ 

مني منذ �صيطرة حم��ص على �لقط�ع، حيث �ندلعت  �أحد�ث �لنفلت �لأ

�ل�رشطة  �أفر�د  �أحد  مقتل  �إىل  �أدت  حّل�ص،  وع�ئلة  �ل�رشطة  بني  ��صتب�ك�ت 

وثلثة من �أفر�د �لع�ئلة، وذلك �أثن�ء حم�ولة عن��رش �ل�رشطة �عتق�ل عدد من 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

326 اخلليج، 2007/10/4.

327 اخلليج، 2007/10/12.

و�سط، 2007/10/18. 328 ال�رشق االأ



�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

116

ء

�أفر�د �لع�ئلة تتهمهم ب�إطلق �لن�ر عليه�. ومل تتوقف �ل�صتب�ك�ت �إل بعد 

.
329

�لتو�صل لتف�ق بني �لطرفني، بو�ص�طة من جل�ن �ملق�ومة �ل�صعبية

�أم� يف �ل�صفة �لغربية فقد �صهدت �لفرتة نف�صه� ��صتمر�ر �لرئي�ص حممود 

جر�ء�ت رد�ً على م� ق�مت  عب��ص وحكومة �صلم في��ص ب�تخ�ذ مزيد من �لإ

ب�إدخ�ل تعديلت جوهرية  �أ�صدر عب��ص قر�ر�ً  به حم��ص يف غزة؛ حيث 

�أي  على ق�نون �لنتخ�ب�ت، تعزز من فر�ص فتح يف مو�جهة حم��ص يف 

�نتخ�ب�ت رئ��صية �أو ت�رشيعية مقبلة. ومن بني م� ن�ص عليه �لق�نون �جلديد 

�عتم�د نظ�م �لتمثيل �لن�صبي يف �لنتخ�ب�ت �لت�رشيعية، وي�صرتط لفوز مر�صح 

�لرئ��صة ح�صوله على �لغ�لبية �ملطلقة، كم� يفر�ص على كل مر�صح للبمل�ن �أو 

�لرئ��صة �لعرت�ف مبنظمة �لتحرير �لفل�صطينية ممثًل �رشعيً� ووحيد�ً لل�صعب 

�لفل�صطيني، و�لتز�م وثيقة �ل�صتقلل �ل�ص�درة عن �ملنظمة �صنة 1989. وقد 

رف�صت حم��ص من ج�نبه� �لتعديلت �لتي �أدخله� �لرئي�ص، ور�أت �أنه “لي�ص 

من حقه �إدخ�ل تعديلت على �لق�نون”. وق�ل �لن�طق ب��صم �حلركة فوزي 

برهوم �إن “�ملجل�ص �لت�رشيعي هو �جل�صم �لوحيد �ملخول �َصّن �لقو�نني ولي�ص 

.
�لرئي�ص”330

جر�ء�ت  ومن جهته� فقد �تخذت حكومة �صلم في��ص �أي�صً� عدد�ً من �لإ

�صّد حركة حم��ص يف �ل�صفة؛ حيث قررت وقف رو�تب 21 ن�ئبً� من كتلة 

حم��ص �لبمل�نية �تهمتهم بـ“�لتحري�ص على �حلكومة و�ل�صلطة و�مل�رشوع 

�لوطني”، ومن بينهم حممود �لزه�ر و�صعيد �صي�م و�إ�صم�عيل هنية. وكلفت 

وق�ف فيه� �إع�دة ت�صكيل جل�ن �لزك�ة على م�صتوى �لرئ��صة  �حلكومة وزير �لأ

�مل�ص�جد؛  تلك  �أدو�رهم يف  وفق  �مل�ص�جد  �أئمة  تعيني  و�إع�دة  ع�ص�ء،  و�لأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وك�لة �صم�، 2007/10/18؛ واحلياة، 2007/10/19.
329

330 احلياة، 2007/9/3.
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�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية
ء

�أع�ص�ئه�  �إىل  �أمو�ل  حتويل  يف  �لزك�ة  جل�ن  ت�صتخدم  حم��ص  �أن  بحجة 

حظر  قررت  كم�   .
�ل�صلطة”331 �صّد  ب�أعم�ل  “�لقي�م  �أجل  من  وخلي�ه� 

 .
332

�لغربية �ل�صفة  �لطلبي حلركة حم��ص، يف  �جلن�ح  �صلمية،  �لإ �لكتلة 

متر�ً �أق�مته �لكتلة �أم�م  منية يف �ل�صفة قد فّرقت ب�لقوة موؤ جهزة �لأ وك�نت �لأ

ج�معة �خلليل يف 2007/9/9، �حتج�جً� على �إلغ�ء �لقرو�ص �مل�لية للطلب 

يف  و�ل�صح�فيني  �لطلب  من  عدد  تعّر�ص  وقد  �لدر��صية.  �لر�صوم  ورفع 

.
333

جهزة حد�ث لعتد�ء�ت من قبل �أفر�د �لأ تلك �لأ

مبلحقة  �ل�صفة  يف  منية  �لأ جهزة  �لأ ��صتمرت  فقد  ذلك  �إىل  �إ�ص�فة 

�ملر�كز  من  عدد  �أف�د  م�  بح�صب  يديه�،  وموؤ حم��ص  عن��رش  و�عتق�ل 

�إىل  �أ�ص�ر  �لذي  ن�ص�ن،  �لإ حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  بينه�  ومن  �حلقوقية، 

لء للتوقيع على تعهد�ت بقطع علقتهم ب�حلركة،  مم�ر�صة �صغوط على هوؤ

و�إىل ��صتمر�ر جر�ئم �لتعذيب �لتي يتعر�ص له� �ملعتقلون، و�أعم�ل �لتنكيل 

�لتي  و�لنف�صية  �جل�صدية  �ل�صغوط  عن  ف�صًل  ذووهم،  له�  يتعر�ص  �لتي 

مت�ر�ص عليهم لدفعهم لل�صمت عنه�، م�صري�ً �إىل �أن ب�حثيه يف �ل�صفة �لغربية 

�إىل  �إ�ص�فة   .
334

ب�إف�د�تهم دلء  ب�لإ �ل�صح�ي�  �إقن�ع  �صعوب�ت يف  يو�جهون 

�لب�لغ  قلقه�  عن  عّبت  �لتي  �ملو�طن،  حلقوق  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية  �لهيئة 

�لت�بعة  �لتوقيف  ��صتمر�ر �حتج�ز عدد من ن��صطي حم��ص يف مر�كز  �إز�ء 

فر�ج  منية يف �ل�صفة، على �لرغم من �صدور قر�ر�ت ق�ص�ئية ب�لإ جهزة �لأ للأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

331 احلياة، 2007/9/18.

332 اخلليج، 2007/10/14.

333 القد�س العربي، 2007/9/10.

 قد�ص بر�ص، 2007/9/20.
334



�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

118

ء

. وقد �صملت تلك �لعتق�لت رئي�ص بلدية برقني )�لو�قعة غرب 
335

عنهم

، و�ل�صيخ م�هر �خلر�ز �أحد �أبرز قي�د�ت حم��ص 
336

مدينة جنني( علي عتيق

.
337

يف �ل�صفة �لغربية، �لذي تعر�ص للحتج�ز لعدة �ص�ع�ت

�ل�صفة،  يف  �مل�ص�جد  �قتح�م  عملي�ت  جهزة  �لأ تلك  و��صلت  كم� 

ك�ن من بينه� �قتح�م م�صجد �لن�طور يف 2007/9/12 من قبل �ملخ�بر�ت 

�لفل�صطينية، �لتي �أعلنت �أنه� �صبطت خمزنً� لل�صلح ت�بعً� حلركة حم��ص يف 

م�صجد�ً   21 مبد�همة  منية  �لأ جهزة  �لأ حم��ص  �تهمت  وقد   .
338

�مل�صجد

، �لتي بد�أت 
339

خلل �صهر رم�ص�ن وحده، تركز معظمه� يف مدينة ن�بل�ص

منية فيه�. ومع حلول عيد �لفطر �ملب�رك، د�همت  �ل�صلطة تطبيق �خلطة �لأ

حركة  ي�فط�ت  منه�  و�أز�لت  �ل�صفة  م�ص�جد  من  عدد�ً  منية  �لأ جهزة  �لأ

.
340

حم��ص �ملهنئة ب�لعيد

ن�ص�ئي يف  �عت�ص�م  ب�لعتد�ء على  جهزة  �تهمت حم��ص تلك �لأ كم� 

 .
341

 2007/9/22 يف  �ل�صلطة  �صجون  يف  �ملعتقلني  �أه�يل  نظمه  �هلل،  ر�م 

جهزة  ويف وقت لحق �أف�دت ن��صط�ت فل�صطيني�ت يف مدينة ن�بل�ص �أن �لأ

منية �قتحمت مركز�ً لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي يف مدينة ن�بل�ص، ك�ن ن�صوة  �لأ

 .
342

�ل�ص�رع �إىل  �خلروج  على  و�أجبنهن  �لقدر  ليلة  مبن��صبة  فيه  يعتكفن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 قد�ص بر�ص، 2007/10/10.
335

 قد�ص بر�ص، 2007/9/8.
336

337 احلياة، 2007/9/24.

338 احلياة اجلديدة، 2007/9/13.

339 الد�ستور، 2007/10/18.

340 القد�س العربي، 2007/10/15.

341 اخلليج، 2007/9/23.

 قد�ص بر�ص، 2007/10/9.
342
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�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية
ء

منية ��صم دو�ر �ل�صهيد يحيى عي��ص �إىل دو�ر  جهزة �لأ ويف جنني غريت �لأ

.
343

�صميح �ملدهون و�أز�لت �صورة عي��ص عنه

حركة  على  علمي  و�لإ �ل�صي��صي  �لهجوم  تو��صل  ذلك،  �إىل  �إ�ص�فة 

يف  منية  �لأ جهزة  و�لأ و�حلكومة  عب��ص  حممود  �لرئي�ص  قبل  من  حم��ص 

�ل عّم� �إذ� ك�ن يرى يف �ل�صي��صة  �ل�صفة. ويف هذ� �ل�صي�ق، ورّد�ً على �صوؤ

�لرئي�ص  ق�ل  �أمر�ً خ�طئً�،  ب�ل�صغط على حركة حم��ص وعزله�  مريكية  �لأ

عب��ص خلل مق�بلة مع �صحيفة و��صنطن بو�صت من�صورة يف 2007/9/30: 

ن يف نف�ص �ملوقع. �أن�  “يف �لبد�ية، �عتقدت �أنهم ك�نو� خمطئني، لكنن� �لآ
. كم� ق�ل �لطيب عبد �لرحيم، �أمني ع�م �لرئ��صة، يف لق�ء 

�صّد حم��ص”344

مع  لق�ء  تت�صول  “�أ�صبحت  حم��ص  حركة  �إن  �لفل�صطيني،  �لتلفزيون  بثه 

�رش�ئيليني، لكي حتقق  �رش�ئيلية”، ور�أى �أن “حم��ص تريد لق�ء �لإ �لقي�دة �لإ

خرية بتوريد �لغذ�ء و�مل�ء و�لكهرب�ء لقط�ع  �رش�ئيل، مق�بل قي�م �لأ من لإ �لأ

غزة”. وهو م� نف�ه �إ�صم�عيل ر�صو�ن �لن�طق ب��صم حركة حم��ص ب�صّدة، 

. ويف وقت 
345

ور�أى �أن هذه �لته�م�ت ت�صتهدف ت�صويه �صورة حم��ص

لحق، �تهمت �حلركة على ل�ص�ن فوزي برهوم، �لن�طق ب��صمه�، �لرئي�ص 

لت�صويه  �إعلمية  لتنفيذ حملة  �أمريكي  �ألف دولر   800 بتخ�صي�ص  عب��ص 

�لفل�صطينية  لكرتونية  �لإ �ملو�قع  بع�ص  نقلته�  �أنب�ء  ب�صدة  ن�فية  �صورته�، 

من �لوق�ئي �لفل�صطيني، تتهم فيه� حممود �لزه�ر  �آنذ�ك عن تق�رير جله�ز �لأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

343 اخلليج، 2007/9/25.

The Washington Post ، 20/ 9/ 2007 ، in:                                              
344

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007 
/09/ 28/AR2007092801325_pf.html

و�سط، 2007/10/6. 345 ال�رشق االأ



�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

120

ء

.
346

ب�ل�صلوع يف �غتي�ل �لرنتي�صي بزرع عبوة ن��صفة يف �صي�رته

�صحيفة  ن�رشت  فقد  �لحتلل،  مع  مني  �لأ ب�لتن�صيق  يتعلق  فيم�  �أم� 

يديعوت �أحرونوت يف 2007/9/5 تقرير�ً ق�لت فيه �إن �ل�صلطة �لفل�صطينية 

تخّطط  �صخمة  عملية  وقوع  ملنع  عظيمة  جهود�ً  ت�صتثمر  �ل�صفة  يف 

�ص�ئب  �أكد  كم�   .
347

�لدويل متر  �ملوؤ �إىل  �لو�صول  قبل  حم��ص  حركة  له� 

�إىل  �أ�ص�رت فيه�   ،2007/9/23 �أنب�ء ن�رشته� �ل�صحيفة نف�صه� يف  عريق�ت 

�لفل�صطيني  من  �لأ قو�ت  من  عن�رش   500 ن�رش  على  “�إ�رش�ئيل” و�فقت  �أن 

يف ن�بل�ص، لغر�ص م�ص�همتهم يف فر�ص �لنظ�م �لع�م. و�أ�ص�ر عريق�ت �إىل 

في��ص مع  �إ�رش�ئيلية، و�إىل �جتم�ع �صلم  فل�صطينية  �أمنية  �ت�ص�لت  وجود 

�صبوع �لذي �صبق  �رش�ئيلي �إيهود ب�ر�ك Ehud Barak يف �لأ وزير �لدف�ع �لإ

منية  ذلك �لت�ريخ، مو�صحً� �أن �مل�ص�ئل �لتي جرى بحثه� تتعلق ب�خلطة �لأ

 .
348

 2000/9/28 يف  عليه  ك�نت  م�  �إىل  و�ص�ع  �لأ و�إع�دة  �لفل�صطينية، 

�رش�ئيلي �ملذكور �أعقب بدء حملة  علن �لإ وك�ن من �مللفت يف حينه �أن �لإ

�رش�ئيلي يف خميم عني بيت �مل�ء يف منطقة ن�بل�ص،  ع�صكرية و��صعة للجي�ص �لإ

وخلي�ه�  �ملق�ومة  ن��صطي  من  كبري�ً  عدد�ً  ط�لت  نف�صه�،  ن�بل�ص  ومدينة 

ب�لغتي�ل و�لعتق�ل. ومن بني من ط�لتهم تلك �لغتي�لت ب��صم �أبو �رشية 

مدينة  يف  ق�صى  �لأ �صهد�ء  كت�ئب  ق�دة  �أبرز  �أحد  بـ“�لقذ�يف”،  �ملعروف 

لـ“جمموع�ت  ينتمي  و�لذي  �صنو�ت،  منذ عدة  �إ�رش�ئيليً�  و�ملط�رد  ن�بل�ص، 

كم�   .
349

�ص�بقً� �ل�ص�در  �رش�ئيلي  �لإ �لعفو  ي�صمله�  مل  �لتي  �لليل”  ف�ر�ص 
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 346 الغد، 2007/10/9.

خبار، 2007/9/6. 347 االأ

348 الغد، 2007/9/24.

و�سط، 2007/10/17.  وك�لة �صم�، 2007/10/16؛ وال�رشق االأ
349
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ء

من  لع�رش�ت  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  �عتق�ل  من  يوم و�حد  بعد  علن  �لإ ج�ء 

�لفل�صطيني”  و�لق�نون  للعد�لة  بـ“�ملطلوبني  و�صفتهم  �لذين  �صخ��ص  �لأ

�ل�رشق�وي،  �أحمد  �لعقيد  ن�بل�ص. و�أو�صح حينه�  قرية حو�رة جنوب  يف 

مني  �لأ �لتن�صيق  طريق  عن  متت  “�لعملية  �أن  ن�بل�ص،  حم�فظة  �رشطة  مدير 

. ويف 2007/9/26 �أعلن �للو�ء توفيق �لطري�وي 
�رش�ئيلي”350 �لفل�صطيني �لإ

�ص�روخي  على  عرثو�  �جله�ز  �أع�ص�ء  �أن  �لع�مة  �ملخ�بر�ت  جه�ز  رئي�ص 

وىل،  “يف مر�حلهم� �لأ �أنهم�  ق�ّص�م بد�ئيني يف مدينة بيت حلم، مو�صحً� 

ومل يجر بعد تزويدهم� ب�مل�دة �ملتفجرة”. م�صيفً� �أن “�إطلق �صو�ريخ من 

�صّد  تدمريية  بعملي�ت  للقي�م  �إ�رش�ئيل  ��صتدر�ج  يعني  �إ�رش�ئيل  على  �ل�صفة 

 .
�صعبن� و�أهلن�”. وق�ل: “�صنمنع ذلك ب�لقوة حم�ية ل�صلطتن� ول�صعبن�”351

�إن  علن، وق�لت  �لإ قّللت من ذلك  �رش�ئيلي  �لإ �أن م�ص�در يف �جلي�ص  �إل 

ك�صف �ل�ص�روخني يعّد مبث�بة من�ورة �إعلمية، بهدف �أن ت�صلم “�إ�رش�ئيل” 

منية على مدينة بيت حلم، متهيد�ً  ولية �لأ �أجهزة �أمن �ل�صلطة يف �ل�صفة �مل�صوؤ

.
352

لقدوم عيد �مليلد

�إعلميني  نب�ء عن  للأ بر�ص  نقلت وك�لة قد�ص  و�إىل ج�نب ذلك، فقد 

�أنهم  �إف�دتهم  �لغربية،  �ل�صفة  يف  علم  �لإ و�ص�ئل  من  عدد  يف  يعملون 

لغر�ص عدم  منية هن�ك،  �لأ جهزة  �لأ قبل  ل�صغوط من  منذ فرتة  يتعر�صون 

�لفل�صطينية  �ملق�ومة  ف�ص�ئل  ت�صدره�  �لتي  و�لبي�ن�ت  خب�ر  �لأ مع  تع�ملهم 

.
353

�ملختلفة حول عملي�ته� �لتي ت�صتهدف جنود �لحتلل
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350 الد�ستور، 2007/9/23.

351 احلياة، 2007/9/27.

352 االحتاد، 2007/9/29.

 قد�ص بر�ص، 2007/10/9.
353
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ء

منية يف �ل�صفة، �فتتح �لرئي�ص حممود  جهزة �لأ ويف �إط�ر �إع�دة ت�أهيل �لأ

منية  �لأ للعلوم  �لفل�صطينية  ك�ديية  �لأ  2007/9/20 يف  �أريح�  يف  عب��ص 

�مل�لكي  ري��ص  �أعلن  كم�   .
354

�لع�مة �ملخ�بر�ت  عليه� جه�ز  ي�رشف  �لتي 

من  �لأ �أجهزة  مق�ّر  بن�ء  �إع�دة  قررت  في��ص  �أن حكومة   2007/10/8 يف 

�ل�صفة  مدن  �حتلل  �إع�دة  �أثن�ء  �رش�ئيلي  �لإ �لحتلل  قو�ت  هدمته�  �لتي 

�صنة 2002، مو�صحً� �أن �حلكومة �رشعت يف ترميم �ل�صجون �لتي هدمته� 

.
355

“�إ�رش�ئيل” يف مدن ن�بل�ص و�خلليل و�أريح�
�أم� ب�ص�أن �لعودة للحو�ر بني حركتي فتح وحم��ص، فقد �أعلن �إ�صم�عيل 

هنية يف 2007/9/26 �صبعة �أ�ص�ص لذلك، متثلت يف:

�للتز�م ب�تف�قي مكة و�لق�هرة ووثيقة �لوف�ق �لوطني، ووحدة �ل�صفة 

�ل�رشعية  و�حرت�م  ف�صلهم�،  وعدم  وجغر�فيً�  �صي��صيً�  غزة  وقط�ع  �لغربية 

�لوحدة  وحكومة  �لت�رشيعي  و�ملجل�ص  )�لرئ��صة  مكون�ته�  بكل  �لوطنية 

�لوطنية(، ووحدة �لنظ�م �ل�صي��صي �لفل�صطيني، و�حرت�م �لق�نون �لفل�صطيني 

دون  مهنية ووطنية  �أ�ص�ص  على  منية  �لأ جهزة  �لأ بن�ء  و�إع�دة  به،  و�للتز�م 

�أو حم��ص، و�إق�مة حكومة مركزية قوية يف  ي من فتح  �أو تبعية لأ تدخل 

�ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة.

�ل�رشوط  بتطبيق  ب�ملط�لبة  مت�صك�  فتح  وحركة  عب��ص  �لرئي�ص  �أن  �إل 

�أي�صً� رف�ص  ط�ر  �ملعلنة قبل �لعودة �إىل �أي حو�ر مع حم��ص، ويف هذ� �لإ

�لعودة  للق�ئه لبحث �صبل  �لرئي�ص عب��ص طلبً� من عدد من نو�ب حم��ص 
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354 احلياة اجلديدة، 2007/9/21.

355 احلياة، 2007/10/9.
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ء

مريكية رف�صه� عقد �أي  د�رة �لأ . يف �لوقت �لذي و��صلت فيه �لإ
356

للحو�ر

حو�ر بني فتح وحم��ص؛ حيث �أعلنت ر�ي�ص يف 2007/10/16 من م�رش 

“حم��ص منظمة  �أن  نه� ترى  مع�ر�صته� �جلهود �لعربية �ل�ص�عية لذلك، لأ

�إره�بية ل يكن �لتع�مل معه�”، و�أن عقد �حلو�ر بينهم� ي�رّش ب�لرئي�ص عب��ص 

وعملية �لت�صوية، و�ص�ألت: “َمن ِمن �حلكوم�ت �لعربية يقبل �أن ت�ص�ركه� 

يفر�صون  فلم�ذ�  “ب�لقطع ل،  و�أج�بت:  �حلكم؟”،  �صلمية  �لإ �جلم�ع�ت 

.
نف�صهم؟”357 على �لفل�صطينيني م� يرف�صونه هم لأ

�رش�ئيلي، و��صلت حكومة �أوملرت �إجر�ء�ته� �له�دفة  وعلى �ل�صعيد �لإ

لتعزيز �لرئي�ص عب��ص وت�صييق �خلن�ق على حركة حم��ص، كم� تو��صلت 

متر �ل�صلم �لذي دعت  �رش�ئيلية - �لفل�صطينية حت�صري�ً لعقد موؤ �للق�ء�ت �لإ

�رش�ئيلية  �لإ جر�ء�ت  �لإ �صي�ق  ويف  �أن�بولي�ص.  يف  مريكية  �لأ د�رة  �لإ �إليه 

ول مرة  لكرتوين ل�صحيفة مع�ريف يف 2007/9/9، �أنه ولأ ذكر �ملوقع �لإ

�خل�رجية  رئي�ص جلنة  قّدم  �لفل�صطينية،   - �رش�ئيلية  �لإ �لعلق�ت  ت�ريخ  يف 

من يف �لكني�صت ت�ص�حي هنغبي دعوة للرئي�ص �لفل�صطيني حممود عب��ص  و�لأ

. يف 
358

من يف �لكني�صت عب جه�ت خمتلفة حل�صور جل�صة �خل�رجية و�لأ

متر  موؤ �أم�م  �ألق�ه�  كلمة  خلل  �أوملرت،  �إيهود  �لوزر�ء  رئي�ص  ق�ل  حني 

حزب “ك�دي�” يف 2007/9/20، �إنه يوجد �رشيك فل�صطيني للحو�ر، و�إن 

دي �إىل �صيطرة حركة حم��ص على �ل�صفة �لغربية. ولفتت  جت�هله �صوف يوؤ

�رش�ئيلية �إىل �أن �أوملرت ��صتخدم لقب “�لرئي�ص” يف حديثه عن  �لتق�رير �لإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 وك�لة �صم�، 2007/10/4؛ واالحتاد، 2007/10/5.
356

357 احلياة، 2007/10/17.

358 ال�رشق، 2007/9/10.
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. كم� ق�ل وزير �لدف�ع 
حممود عب��ص، بدًل من لقب “رئي�ص �ل�صلطة”359

مك�نة  تعزيز  هو  هدفن�  “�إن  �لعمل:  حلزب  �جتم�ع  خلل  ب�ر�ك  �إيهود 

. يف حني �ص�دقت 
كل من عب��ص وفي��ص، و�إ�صع�ف حركة حم��ص”360

“كب�درة  فل�صطينيً�  �أ�صري�ً   90 فر�ج عن  �لإ 2007/9/23 على  �حلكومة يف 

رم�ص�ن،  �صهر  حلول  مبن��صبة  عب��ص  للرئي�ص  ج�نبه�  من  نية”  ح�صن 

�إ�رش�ئيليً� �صّل طريقه ودخل  �لفل�صطينية �ص�بطً�  منية  �لأ جهزة  �لأ ع�دة  ولإ

مدينة جنني عن طريق �خلط�أ، وت�صليمه �إىل قو�ت �لحتلل �ص�ملً�. �إل �أن 

“�إ�رش�ئيل” �أفرجت عن 86 منهم فقط، بينهم 57 �أ�صري�ً من �ل�صفة �لغربية، 
�أ�رشى حم��ص و�جله�د  �أي من  بينهم  يكن  من قط�ع غزة، مل  �أ�صري�ً  و29 

�رشى  �لأ ون  �صوؤ وز�رة  فيه  �أكدت  �لذي  �لوقت  وذلك يف   .
361

�صلمي �لإ

و�ملحررين �أن “�إ�رش�ئيل” �عتقلت خلل �صهر �أيلول/ �صبتمب وحده �أكرث 

خ�رش.  من 538 فل�صطينيً� من �أنح�ء خمتلفة من �ل�صفة وغزة ود�خل �خلط �لأ

من  �صديدة  ل�صغوط�ت  تعر�صهم  �أكدو�  منهم  عنه  �أفرج  من  �أن  مو�صحة 

 .
362

�ملق�ومني �أخب�ر  ونقل  �لحتلل  �صلط�ت  مع  ب�لتع�مل  �لقبول  �أجل 

“مّل  ب��صم  �ملعروفة  �لد�ئمة  ق�مة  �لإ طلب�ت  على  “�إ�رش�ئيل”  و�فقت  كم� 

�ل�صمل” لـ 3,500 ع�ئلة فل�صطينية من �ل�صفة �لغربية، م�صتثنية �أبن�ء قط�ع 

.
363

غزة، بقر�ر ر�صمي، من تلك �ملع�ملت
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 عرب 48، 2007/9/20.
359

علم، 2007/10/10.  �ملركز �لفل�صطيني للإ
360

361 احلياة، 2007/9/24.

 عرب 48، 2007/10/2.
362

363 الغد، 2007/9/27؛ والد�ستور، 2007/10/10.
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ء

“�إ�رش�ئيل” خن�قه� على قط�ع  جر�ء�ت �صّددت  وب�لتز�من مع تلك �لإ

غزة، فز�دت من وترية ت�صعيده� �لع�صكري �صّده من خلل �لجتي�ح�ت 

 8/1 بني  م�  �لفرتة  يف  �صقط  حيث  و�لعتق�لت؛  و�لغتي�لت  �ملتكررة 

قط�ع  يف  �صقطو�  منهم   67 فل�صطينيً�،  �صهيد�ً   86 نحو  و2007/9/30 

. وط�لت �عتق�لته� عدد�ً من عن��رش وق�دة �ملق�ومة، ك�ن من بينهم 
364

غزة

�لع�مة يف  �لعلق�ت  ول  م�صوؤ �لق��صي،  مه�و�ص  �لق�ص�م  كت�ئب  �لق�ئد يف 

�أ�صفرت  �لتي  �لنت�ص�ر”  “فجر  عملية  و�إثر   .
365

رفح يف  �لتنفيذية  �لقوة 

�إ�رش�ئيلي�ً يف ق�صف “ق�عدة زيكيم -  يف 2007/9/11 عن �إ�ص�بة 69 جندي�ً 

و�ألوية  �لقد�ص  �رش�ي�  تبنتهم�  ب�ص�روخني  �لع�صكرية   ”Zikim Base

، قّررت “�إ�رش�ئيل” يف 2007/9/19 �عتب�ر قط�ع 
366

�لن��رش �صلح �لدين

�رش�ئيلي،  علن �لإ غزة “كي�نً� مع�ديً�”، وهو قر�ر ترّتب عليه، بح�صب �لإ

�ملنظم�ت  ت�صتهدف  �لتي  �لع�صكرية  �لعملي�ت  مو��صلة  على  “علوة 
ره�بية”، فر�ص “قيود على �ل�صلطة �ملنبثقة عن حم��ص ب�صكل يحّد من  �لإ

. وهو قر�ر 
نقل �لب�ص�ئع �إىل قط�ع غزة وتزويده� ب�لوقود و�لكهرب�ء”367

مريكية كوندوليز� ر�ي�ص �إىل دعمه، و�أعلنت  �ص�رعت وزيرة �خل�رجية �لأ

ليفني حركة  ت�صيبي  �رش�ئيلية  �لإ نظريته�  متر �صحفي م�صرتك مع  موؤ خلل 

حم��ص كي�نً� مع�ديً� للولي�ت �ملتحدة �أي�صً�، ملمحًة �إىل �إمك�ن �لف�صل بني 

�رش�ئيلي �ملذكور �أعلن بنك�  . وبن�ء على �لقر�ر �لإ
368

�لقط�ع و�ل�صفة �لغربية
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 قد�ص بر�ص، 9/1، و2007/10/1.
364

 قد�ص بر�ص، 2007/9/8.
365

366 احلياة، 2007/9/12.

367 اخلليج، 2007/9/20.

368 ال�سفري، 2007/9/20.
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 Israel Discount - و“دي�صكونت ”Hapoalim Bank - هبوع�ليم“
�لقط�ع،  يف  �لفل�صطينية  �لبنوك  مع  تع�ملهم�  وقف  �رش�ئيلي�ن  �لإ  ”Bank

�رش�ئيلية  وهو م� من �ص�أنه �مل�ّص ب�لقت�ص�د �لفل�صطيني؛ حيث �أن �لبنوك �لإ

تلك  وخلل  �أ�صهر،  منذ  �لقط�ع  مع  تع�مله�  �أوقفت  قد  ك�نت  خرى  �لأ

هذين  على  �رش�ئيلية  �لإ �لبنكية  مع�ملتهم  يف  �لفل�صطينيون  �عتمد  �لفرتة 

ومل  مر�ت،  عدة  للت�أجيل  تعّر�ص  علن  �لإ هذ�  تطبيق  �أن  �إل   .
369

�لبنكني

يدخل حّيز �لتنفيذ بعد.

مم �ملتحدة خلل �جتم�ع�ت  �إ�ص�فة �إىل ذلك، فقد عر�صت ليفني على �لأ

يف  �مل�ص�ركة  من  ومنعه�  حم��ص  حركة  لتحييد  خطة  �لعمومّية  جمعيته� 

مع�يري  على  �لتف�ق  من خلل  وذلك  �لفل�صطينية،  �لت�رشيعية  �لنتخ�ب�ت 

مم �ملتحدة قر�ر�ً  مل�ص�ركة �ملنظم�ت يف �لنتخ�ب�ت �لديوقر�طية، وتبني �لأ

.
370

بهذ� �ل�ص�أن

و�للجنة  وروبي  �لأ �لحت�د  دعم  تو��صل  فقد  �لدويل،  �ملوقف  يف  �أم� 

مقّر  �أوروبي  �أمني  وفد  ز�ر  �ل�صي�ق  هذ�  ويف  عب��ص.  للرئي�ص  �لرب�عية 

�لحتي�ج�ت  على  للوقوف   2007/9/5 يف  �أريح�  يف  �ل�رشطة  تدريب 

وروبيني �لذين يتولون تدريب  منية للجه�ز، معلنً� زي�دة عدد �ملدربني �لأ �لأ

. كم� دع� توين بلري، مبعوث 
371

35 مدربً� �إىل  عن��رش �ل�رشطة �لفل�صطينية 

من  �للجنة �لرب�عية، خلل زي�رته �ملن�ص�أة نف�صه� �إىل تعزيز قدر�ت قو�ت �لأ

، و�صّلم �إىل �أوملرت يف وقت لحق خطة ن�رشته� ه�آرت�ص يف 
372

�لفل�صطينية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

369 اخلليج، 2007/9/26؛ والنهار، 2007/10/11.

370 الراأي، عّم�ن، 2007/9/25.

371 القد�س العربي، 2007/9/6.

372 الد�ستور، 2007/9/13.
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وت�صمل  و�ل�صفة،  غزة  بني  �لف�صل  مو��صلة  على  تعتمد   ،2007/10/17

تلك  ن�ص�ط  وتكثيف  منية،  �لأ و�أجهزته�  �ل�صلطة  �ص�ص�ت  موؤ بن�ء  �إع�دة 

. يف حني �أطلقت بريط�ني� “خطة طريق 
373

جهزة �صّد ف�ص�ئل �ملق�ومة �لأ

.
374

�قت�ص�دية” تهدف لدعم �ملعتدلني �لفل�صطينيني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عرب 48، 2007/10/17.
373

374 احلياة، 2007/9/18.
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اخلامتة

مطلع  منذ  �لفل�صطينية،  ر��صي  �لأ �صهدته�  �لتي  حد�ث  �لأ �أظهرت 

مني �لفل�صطيني وخطورته؛ مل� له من �أبع�د  2006، مدى ح�ص��صية �مللف �لأ

�لعمل  على  �لت�أثري  �إىل  �لد�خلي،  �لفل�صطيني  �لو�صع  على  �لت�أثري  تتعّدى 

كد �رشورة  �لوطني �لفل�صطيني، و�لق�صية �لفل�صطينية بك�مله�. وهو م� يوؤ

ي طرف  �لتع�مل مع هذ� �مللف من منطلق وطني؛ مم� يعني �أنه ل يجوز لأ

�آخر.  فل�صطيني  �صّد طرف  جنبي  ب�لأ �أو  �رش�ئيلي  ب�لإ �ل�صتقو�ء  فل�صطيني 

منية، �لتي تتوىل هذ� �مللف  جهزة �لأ مر �رشورة حتويل �لأ كم� يطرح هذ� �لأ

لتكون  بن�ئه�  �إع�دة  تتّم  و�أن  �لوطنية،  للم�صلحة  تعمل  وطنية  �أجهزة  �إىل 

ي ف�صيل �آخر، كم� جتب  لكل �ل�صعب �لفل�صطيني، ولي�ص حلركة فتح �أو لأ

جهزة. حم�ربة حم�ولت �لخرت�ق و�لف�ص�د و�لعم�لة د�خل هذه �لأ

�أن يلغي ف�صيًل  �أنه ل يكن لف�صيل فل�صطيني  حد�ث  وقد �أظهرت �لأ

�آخر؛ وب�لت�يل ف�إنه ل بّد من �لعودة �إىل �حلو�ر حلّل �أية خلف�ت ع�لقة بني 

زمة �حل�لية و�لو�صول �إىل  طر�ف على �ل�ص�حة �لفل�صطينية، ولتج�وز �لأ �لأ

�صيغة جتمع �لكّل �لفل�صطيني، وملو��صلة �لعمل من �أجل �لق�صية �لوطنية. 

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  تفعيل  �ل�صيغة  تلك  �إىل  �لو�صول  وي�صتدعي 

�لعمل  ف�ص�ئل  كل  لت�صمل  وطنية؛  �أ�ص�ص  على  �ص�ص�ته�  موؤ بن�ء  و�إع�دة 

�ص�ص�ت �لت�رشيعية، وك�فة �ل�رشعي�ت  �لوطني. كم� يقت�صي ذلك �حرت�م �ملوؤ

ممثلة يف �لرئ��صة و�ملجل�ص �لت�رشيعي و�حلكومة، وت�صكيل حكومة جديدة 

جر�ء�ت و�ملر��صيم، �لتي �أ�صهمت  موّحدة لل�صفة و�لقط�ع، و�إلغ�ء ك�فة �لإ



�لتطور�ت �لمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

130

ء

زمة بدًل من حّله�. مع �لت�صديد على رف�ص ك�فة �مل�صلكي�ت  يف تعقيد �لأ

�لغط�ء  ورفع  م�صدره�،  ك�ن  �أيً�  غزة،  وقط�ع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �خل�طئة 

�ملجرمني  جميع  وحم��صبة  وي�صوهونه،  �لوطني  ب�لعمل  ي�رّشون  �لذين  عن 

و�ملخطئني و�ملتج�وزين �أيً� ك�ن ف�صيلهم.
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 ملحق الوثائق 

حتى  غزة  قطاع  يف  وحوادثه  مني  االأ الفلتان  حاالت  اإح�ساءات   .1
2007 يونيو  حزيران/ 

مني يف قطاع غزة حتى حزيران/ يونيو 2007 جدول �سحايا الفلتان االأ

للعام 2007 

عدد القتلىعدد اجلرحى

طفالاجلرحى طفالالقتلىاالأ االأ

32524756ك�نون �لث�ين/ ين�ير

40832524�صب�ط/ فب�ير

20430213�آذ�ر/ م�ر�ص

14121222ني�ص�ن/ �أبريل

21234644�أي�ر/ م�يو

656721889حزير�ن/ يونيو

مني حتى نهاية عام 2006 ح�سيلة �سحايا الفلتان االأ

احلاالتال�سنة
عدد املختطفنيعدد القتلىعدد اجلرحى

طفالاجلرحى طفالالقتلىاالأ فل�سطينينياأجانباالأ

20023202000

200339111918300

20041211786576610

2005394895151101231623

20068691,2391702602719104
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مني والعنف الداخلي للعام 2006 تفا�سيل حاالت االنفالت االأ

عدد احلاالتنوع احلادث

152�صج�ر ع�ئلي

59خلف�ت بني ف�ص�ئل

14�رش�ع بني �أجهزة �ل�صلطة

22��صتب�ك بني �أجهزة �أمنية وف�ص�ئل

26��صتب�ك بني �أجهزة �أمنية وع�ئلت

16��صتب�ك بني ع�ئلت وف�ص�ئل

14�إطلق ن�ر يف �ملن��صب�ت

6�إطلق ن�ر يف �مل�صري�ت

82عبث ب�ل�صلح

1ت�صفية عملء

97خطف و�حتج�ز

66قتل

74�عتد�ء على موظفني �أو �صخ�صي�ت ع�مة �أو �أج�نب

42�إغلق طرق

�ص�صة 121�عتد�ء على موؤ

57�نفج�ر د�خلي

53�أخرى

ن�ص�ن �مل�صدر: مركز �مليز�ن حلقوق �لإ
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مريكية للتنمية الدولية USAID لنبيل  2. ر�سالة من منظمة الوكالة االأ

عمرو بخ�سو�س االنتخابات
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ال�سالحيات  ويعطيه  القومي  من  لالأ م�ست�ساراً  دحالن  يعني  رئا�سي  مر�سوم   .3

منية  االأ
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را�سي الفل�سطينية منية يف االأ 4. الن�ّس احلريف خلطة اجلرنال دايتون االأ

�أبو  تنتهي �ملو�فقة على بروتوكول �جلم�رك ملعب كرم   2007/5/1  .1

�ص�مل. 

على  للقلق،  �ملثرية  �لب�ص�ئع  متطلب�ت  و�إقر�ر  �إنه�ء   2007/5/15  .2

مريكي �إىل �جل�نبني يطلب فيه�  مني �لأ �صكل ر�ص�لة من �ملن�صق �لأ

مو�فقتهم�. 

وروبية حرية �لو�صول  �إ�رش�ئيل لبعثة �ملر�قبة �لأ من  2007/5/15 توؤ  .3

ب�صكل منتظم �إىل معب رفح؛ لغر�ص �لعملي�ت و�لتدريب مب� ل يقل 

�صبوع.  عن خم�صة �أي�م يف �لأ

4. 2007/6/1 ت�أ�صي�ص عملي�ت طبيعية للم�ص�فرين، وعملي�ت ت�صدير 

جت�ري �أولية يف معب رفح، وعملي�ت ��صتري�د جت�ري يف معب كرم 

�أبو �ص�مل مبو�فقة حكومة م�رش. �صم�ن فتح �ملع�بر للعملي�ت مب� ل 

منتظمة  عمل  ل�ص�ع�ت  وفقً�  �صبوع،  �لأ يف  �أي�م  خم�صة  عن  يقل 

ومعلن عنه�. 

2007/6/1 عندم� يتّم ت�أخري �صحن �ملعد�ت �للزمة للعملي�ت يف   .5

معب رفح، ب�إمك�ن �أي طرف �إعلم مكتب �لرتب�ط فور�ً لتن�صيق 

�حلل. �صوف يتّم حّل �مل�صكلة برع�ية مكتب �لرتب�ط، ومب�ص�عدة 

علم.  مريكي خلل 48 �ص�عة من �لإ مني �لأ �ملن�صق �لأ

�إنرتنت ملعبي رفح وكرم  2007/6/1 تو�فق�ن على ت�أ�صي�ص موقع   .6

�أبو �ص�مل؛ لن�رش �ملعلوم�ت �ملحدثة ب�صورة متو��صلة حول �ص�ع�ت 

و�ملعلوم�ت  جر�ء�ت  و�لإ و�لقو�نني  �لزب�ئن  و�أنظمة  �لعمل، 

�لع�مة. 
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�مل�صحونة  �لب�ص�ئع  ك�فة  لفح�ص  و�حد�ً  مك�نً�  تتبنى   2007/6/15  .7

من/ �إىل �أو عب �ل�صفة �لغربية وغزة. 

لبن�مج حتديد  وفق�  �ملنتظمة،  للعملي�ت  �ملعب  ت�صغيل   2007/5/1  .8

�ص�ع�ت �لعمل �ملتفق عليه بني �لطرفني. 

�رش�ئيلي  �لإ تن�صيق طبيعي وم�صتمر بني �جلي�ص  ت�أمني   2007/5/15  .9

لتطوير  خرى؛  �لأ �لد�خلية  منية  �لأ جهزة  و�لأ �لرئ��صة  وحر�ص 

من �لفل�صطيني  فر�د �لأ وتوثيق ون�رش وتطبيق �إجر�ء�ت �ل�صم�ح لأ

م�كن يف �جل�نب �لفل�صطيني من �ملعب.  �مل�صلحني بدخول ك�فة �لأ

يف  �لع�ملني  فر�د  للأ يومي  ب�صكل  �ملرور  ت�صهيل   2007/5/15  .10

�ملن�صق  تعريف  ح�صب  �لرئ��صة،  حر�ص  ودعم  �ملنط�ر  م�رشوعي 

�إىل  و�لعودة  �لفل�صطينية  �جلهة  �إىل  للو�صول  مريكي؛  �لأ مني  �لأ

�رش�ئيلية من خلل �ملعب.  �جلهة �لإ

خ��صة  م�ص�رب  تعيني  �لطلب،  مع  ب�لتن��صب   2007/5/15  .11

للمنتج�ت �لط�زجة، و�تخ�ذ �إجر�ء�ت ع�جلة لل�صم�ح مبرور �رشيع 

�صو�ق �لع�ملية.  لهذه �ملنتج�ت �ملو�صمية �إىل ��رش�ئيل و�لأ

2007/6/1 تطوير خطة بديلة ومن�صقة يف ح�ل تعطيل، �أو تعليق   .12

�أو �كتظ�ظ عملي�ت ك�رين/ �ملنط�ر، وخ��صة فيم� يتعلق ب�ملنتج�ت 

�إىل  غزة  من  �ل�ص�در�ت  وجهة  وتغيري  للتلف،  �ملعر�صة  �لزر�عية 

خرى على نحو �رشيع.  �ملع�بر �لأ

حلّل  ثن�ئية  �آلية  و�إن�ص�ء  م�صرتك،  �إد�رة  نظ�م  تبني   2007/6/1  .13

و�إجر�ء�ت  �أنظمة  وتطبيق  وتوثيق  تطوير  وكذلك  �لنز�ع�ت، 

ون �للوج�صتية و�لتن�صيق و�لتحميل و�لتغليف وفقً� للمع�يري.  �ل�صوؤ
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وهو  �لطلب  يلبي  غزة،  من  ت�صدير  م�صتوى  حتقيق   2007/6/1  .14

حمولة 150 �ص�حنة يف �ليوم، و�صم�ن عودة �حل�وي�ت �لف�رغة من 

غزة. و�لت�صدير يف �لوقت �مللئم ب�لب�ص�ئع �لزر�عية خلل م� تبقى 

من مو�صم �حل�ص�د. 

قبل  مل�  نرتنت  �لإ خلل  من  �إلكرتوين  نظ�م  تطوير   2007/6/1  .15

منه�؛  و�ل�ص�در�ت  غزة  �إىل  للو�رد�ت  �لدور  ولرتتيب  �لت�صجيل 

ويت�صم ب�ل�صف�فية و�ملح��صبة، وي�صتخدمه �مل�صدرون �لفل�صطينيون 

�ملخ�طر  �إد�رة  نظ�م  دجمه يف  ويتّم  مب��رشة،  ب�صورة  �رش�ئيليون  و�لإ

�لنظ�م  تن�صيق وت�صميم هذ�  �ملعب. يجب  �لفل�صطيني يف  للج�نب 

�رش�ئيلي.  مع �لقط�ع �خل��ص �لفل�صطيني و�لإ

و�دي  يف  و�لعبور  �حلركة  على  �لقيود  تخفيف   2007/5/15  .16

ردن عن طريق:  �لأ

1. �إز�لة متطلب�ت �لت�ص�ريح للعبور. 

ردن على بط�قة �لهوية.  2. �إز�لة �رشوط وجود عنو�ن يف و�دي �لأ

3. �إز�لة �لقيود على ��صتخد�م �ملركب�ت �لفل�صطينية لطريق رقم 90، 

مب� يف ذلك �إز�لة نقطتي �لتفتي�ص يف �حلمرة و�لعوجة. 

منطقتي  يف  و�لعبور  ب�حلركة  و�ل�صم�ح  �لقيود  �إز�لة   2007/6/1  .17

Dusler بيت حلم 1 و2 ومن�طق �خلليل 1 و3 و4 و5 و6 و7 و8 

ومن�طق ن�بل�ص 1 و2 و3 و4 ومنطقة طوب��ص1.

لن�بل�ص، وحتديد�ً يف  �ملج�ورة  �لتفتي�ص  نق�ط  �إز�لة   2007/6/15  .18

بيت �يب� وحو�رة وعورت� و�صيفي �صومرون وبيت فوريك. 
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�لب�قية  �لت�ص�ريح  �أنظمة  لتب�صيط  مقرتح�ت  تطوير   2007/6/15  .19

لل�صفر �لد�خلي، و�لعقب�ت �ملتبقية �أم�م �حلركة يف �ل�صفة �لغربية، 

�رش�ئيلية لت�صهيل �حلركة و�لعبور.  وخطط �أخرى للحكومة �لإ

ت�صمح  لكي  ن�ص�نية؛  �لإ للح�لت  به�  �ملعمول  جر�ء�ت  �لإ متديد   .20

ب�ملرور من غزة �إىل �ل�صفة �لغربية. 

و�لذي  �لطبية،  ن�ص�نية  �لإ للق�فلت  جتريبي  م�رشوع  �ل�رشوع يف   .21

�صيتّم تو�صيعه على مدى عدة �أ�ص�بيع بحيث يقوم بتلبية �لطلب على 

خدمة �لقو�فل ب�صكل ك�مل ومنتظم، وعلى �أ�ص��ص تلبية �لطلب يف 

وقت ملئم. 

�صبوع،  �لأ يف  �أي�م  خم�صة  �حل�فلت  قو�فل  خدمة  يف  �ل�رشوع   .22

غزة  هوي�ت  )ح�ملي  �لفل�صطينيني  للم�ص�فرين  وترقومي�  بريز  بني 

و�ل�صفة �لغربية(. 

23. تطوير خطة لتو�صيع نظ�م قو�فل �حل�فلت و�صط و�صم�ل �ل�صفة 

�لغربية، وت�أ�صي�ص نظ�م قو�فل لل�ص�حن�ت بني غزة و�ل�صفة. 

�ل�صلطة  حكومة  حّث  �لفل�صطينية  �لرئ��صة  تو��صل  �صوف   .24

�لفل�صطينية على قبول مب�دئ �لرب�عية مب� فيه� �صجب �لعنف. ويف 

�ألن  فر�ج عن �لعريف �ص�ليط ومر��صل بي بي �صي  �ل�صي�ق �لإ هذ� 

جون�صتون. 

هو  م�  لتوفري  مريكي؛  �لأ مني  �لأ �ملن�صق  طلب�ت  ودعم  �إقر�ر   .25

من، �لتي تتبع  �صلحة و�لذخ�ئر و�ملعد�ت لقو�ت �لأ مطلوب من �لأ

رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية وغزة. 
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ت�أ�صي�ص مر�كز  �رش�ئيلي  �لفل�صطينية و�جلي�ص �لإ من  26. تعيد قو�ت �لأ

لتطبيق  لغزة  حدودية  مر�كز  وت�أ�صي�ص  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �رتب�ط 

وتعزيز �لت�ص�ل و�لتن�صيق �لثن�ئي �ملنتظم. 

�لفل�صطينية  لل�صلطة  �لقومي  من  �لأ م�صت�ص�ر  يقوم   2007/6/21  .27

�ل�صلطة  �لق�ص�م، بدعم من رئي�ص  بتطوير خطة ملو�جهة �صو�ريخ 

�لقو�ت بحلول  �لفل�صطينية هذه  �ل�صلطة  ين�رش رئي�ص  �لفل�صطينية. 

21 حزير�ن/ يونيو 2007. 

�رش�ئيلي  �لإ و�جلي�ص  �لفل�صطينية  من  �لأ قو�ت  ت�صكل   2007/6/1  .28

من �لفل�صطينية، وقو�ت حر�ص �حلدود  يف كرم �أبو �ص�مل، وقو�ت �لأ

مني على  �مل�رشية يف رفح خلي� تن�صيق م�صرتكة للبدء يف �لتن�صيق �لأ

�حلدود بني غزة وم�رش. 

من �لقومي ورئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية  29. 2007/6/15 يقّر م�صت�ص�ر �لأ

من �لت�بعة للرئي�ص �لفل�صطيني قبل  تدريب وجتهيز ون�رش قو�ت �لأ

�نته�ء �لع�م �حل�يل 2007. 

�ص�ملة  وتطوير خطط  ملو��صلة بحث  رب�عي  �أمني  �جتم�ع  30. عقد 

نف�ق  لتح�صني �أمن �حلدود، ومك�فحة �لتهريب وعملي�ت حفر �لأ

مبح�ذ�ة حدود رفح/ كرم �أبو �ص�مل. 

من �لت�بعة لل�صلطة �لفل�صطينية �لتن�صيق مع �جلي�ص  31. تكمل قو�ت �لأ

�ملنطقة  من يف  �رش�ئيلي و�مل�رشيني، وتن�رش عن��رشه� وتفر�ص �لأ �لإ

�لو�قعة بني معبي رفح وكرم �أبو �ص�مل. 
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�لبحر  و�ص�حل  رفح  معب  بني  �لفل�صطينية  من  �لأ قو�ت  ن�رش  يتّم   .32

يف  وت�رشع  �لتهريب  ملك�فحة  بعملي�ت  وتقوم  �ملتو�صط،  بي�ص  �لأ

نف�ق.  تدمري �صبك�ت �لأ

33. ت�أ�صي�ص قو�ت �أمن فل�صطينية وحر�ص رئ��صة �آمنة وق�درة على �إجر�ء 

�لتدريب�ت يف غزة وحت�صني �ل�صتعد�د لدى وحد�ته�.

�مل�صدر: �ل�رشق �لقطرية 2007/5/10 
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5. ن�ّس ا�ستقالة وزير الداخلية هاين القوا�سمي )2007/4/17(

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية

 وز�رة �لد�خلية

 مكتب �لوزير

       

�لت�ريخ: 2007/04/17م

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

كرم دولة رئي�ص �لوزر�ء �لأ

خ �لف��صل/ �إ�صم�عيل هنية حفظه �هلل �لأ

�ل�صلم عليكم ورحمة �هلل وبرك�ته،

�ملو�صوع/ ��صتق�لتي من حكومتكم �ملوقرة

يف  و�أن�  للد�خلية،  وزير�ً  مله�مي  ت�صلمي  ومنذ  �أنه  �صي�دتكم  تعلمون 

�ملدنية  ب�أجهزته�  �لوز�رة  على  �لتعرف  �أجل  من  وب  دوؤ متو��صل  عمل 

مع  يتلءم  ومب�  �ص�صة،  �ملوؤ بهذه  ينه�ص  عملي  ت�صور  لو�صع  منية؛  و�لأ

منية،  جهزة �لأ متطلب�ت �ملرحلة، فبد�أت ب�جتم�ع�ت متو��صلة مع ق�دة �لأ

�لع�صكرية،  جنحة  �لأ وك�فة  �ملق�ومة،  و�أذرع  �خلم�صة،  �لف�ص�ئل  ثم  ومن 

�صلح و�لع�ص�ئر لن�صمع منهم ت�صورهم  و�أي�صً� ك�ن لن� لق�ء�ت مع رج�ل �لإ

�لط�حنة  زمة  �لأ هذه  من  �خلروج  حول  هم  و�آر�وؤ �لق�دمة،  �ملرحلة  حول 

مع  �مل��صية  �لفرتة  هذه  خلل  لق�ء�ت  لن�  وك�ن  جميعً�.  منه�  نع�ين  �لتي 

�أذرع �ملق�ومة لنوفر هدوء�ً يف �صم�ل غزة و�رشقه�، لنمكن �لطو�قم  ك�فة 
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�لفنية من �إمت�م عمله� يف �صخ �ملي�ه �لع�دمة �صم�ل غزة، ومّد �خلّط �لن�قل 

�صلمية. وب�لفعل جنحن� يف ذلك و�حلمد هلل. وو��صلت  �إىل �رشق �ملقبة �لإ

�للق�ء�ت و�لجتم�ع�ت مع ق�دة و�صب�ط �لدف�ع �ملدين يف لق�ء �صّم جميع 

�لوق�ئي يف  من  �لأ خوة يف  �لأ مع  �جله�ز، وكذلك  و�صب�ط �صف  �صب�ط 

لق�ء �صّم جميع �لع�ملني يف �جله�ز، و�جتمعت مر�ر�ً مع قي�د�ت �ل�رشطة 

�للق�ء�ت  هذه  ب�أهمية  ل�صعوري  �ل�صب�ط،  وكب�ر  د�ر�ت  �لإ مدر�ء  فيه�  مب� 

وف�ئدة هذ� �لتو��صل �صّيم� يف هذه �ملرحلة. ومن ثم ك�ن يل زي�ر�ت ميد�نية 

�ملدين”، للطلع عن كثب  “�جل�نب  �لد�خلية،  �إىل ك�فة مق�ر�ت وز�رة 

د�ر�ت، �إ�ص�فة �إىل زي�رتي �إىل وز�رة  على عمل و�أد�ء �لع�ملني يف هذه �لإ

ون �ملدنية �لتي تتبع يل و�جتمعت مع ك�فة �لع�ملني فيه�. �ل�صوؤ

ن�هيك عن م� �أقوم به يف مكتبي ب�لوز�رة ومنـزيل �لذي �أ�صبح مكتبي 

مكتبً�  لت�صبح  منه  تبعً�  �إي�ه�  منحني  �لتي  جعفر  �أبو  �أخي  و�صقة  �لث�ين، 

ث�لثً�، �أعمل بهم جميعً� ليل نه�ر، عّل وع�صى �أن يكون ذلك يف �صح�ئف 

�أعم�لن� يوم �لقي�مة لي�ص �إل.

مذكر�ً �صي�دتكم �أنني قمت بزي�رة ع�جلة �إىل �لق�هرة، و�لتقيت مع كب�ر 

منيني يف م�رش للتد�ر�ص معهم حول �خلطوط �لعري�صة للخطة  ولني �لأ �مل�صوؤ

منية، و�ل�صتف�دة من جتربتهم يف ذلك. كم� �أنني حتدثت معهم مطوًل  �لأ

حول مع�ن�ة �لفل�صطينيني يف معب رفح ومط�ر �لق�هرة، وبد�أن� بت�صكيل وفد 

�صبوع �لق�دم يف معب رفح )�جل�نب �مل�رشي(؛  م�صرتك �صيلتقي مع بد�ية �لأ

لو�صع �آلية جديدة حلل م�ص�كل �أهلن� يف هذه �ملع�بر.
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ومنذ عودتي �إىل غزة تو��صلت على �لفور مع �لطو�قم �لفنية �لتي تعمل 

منية ملن�ق�صته�، ب�لفعل نوق�صت �خلطة و�صودق عليه�  عد�د �خلطة �لأ معي لإ

من قبل حكومتكم �لر�صيدة، وبعده� مب��رشًة بد�أن� نعّد �إعد�د�ً جيد�ً لنقطة 

�لب�صمة  ونر�صم  �ل�ص�بر،  �صعبن�  ثم  ومن  �أوًل،  �هلل  نر�صي  كي  �لنطلق 

مع  م�ص  ب�لأ و�لتقيت  و�صيوخن�.  و�أمه�تن�  �أطف�لن�  �صف�ه  على  جديد  من 

و�لتنظيم�ت،  �لف�ص�ئل  جميع  �صّم  �جتم�ع  يف  �ملت�بعة  جلنة  يف  خوة  �لإ

�صتتخذ  �لتي  �لد�خلية  وز�رة  و�إجر�ء�ت  منية  �لأ خطتن�  عليهم  وعر�صن� 

مع  للتع�مل  �آلية  لن�صع  يومني  خلل  ب�لتو��صل  منهم  ووعدن�  حينه،  يف 

�صلح �ملق�ومة، ورعيتمُ مهرج�ن�ت �ل�صلح مع �لع�ئلت )حد�د وخليفة 

ول  ح�نون،  بيت  وخم�تري  بوجه�ء  بعده�  و�لتقيت  وب�صيوين(،  و�صنب�ري 

زلت متو��صل مع �جلميع رغم �لوعكة �ل�صحية �لتي �أمر به�.

�أم�مي معوق�ت كثرية تك�د تع�صف  ف�إن  �أنه ورغم كل هذ� �جلهد  �إل 

مل �أ�صبح  خطر من ذلك، ف�إن �لأ مت�مً� بكل م� �أجنزن�ه حتى �للحظة، و�لأ

منية. �صعيفً� جد�ً يف حتقيق �أي جن�ح�ت يف �خلطة �لأ

من  �لأ ع�م  مدير  �ل�صيد/  �أن �صلحي�ت  و�أهمه�  �ملعوق�ت  هذه  و�أول 

�لد�خلي هي كل �ل�صلحي�ت، و�أنني كوزير لي�ص يل �أي �صلحية �إل من 

من �لد�خلي. و�أقله� �أنني ل �أملك مطلقً� ��صتدع�ء  خلل �ل�صيد مدير ع�م �لأ

يف  �حلّق  فله  رف�ص  و�إن  خلله،  من  �إل  ملق�بلتي  ملزم  �ص�بط  �أو  �رشطي 

ذلك، فم� ب�لكم يف ��صتدع�ء مدير ع�م �ل�رشطة �أو �لوق�ئي �أو �إلز�مهم ب�أي 

عمل يتعلق مب�صلحة �لوطن.
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مثلة على ذلك: و�لأ

�أمن  مدير  ملق�بلة  مكتبي  �إىل  ح�رش  نه  لأ حمد�ن،  حممد  �لعميد/  بَِّخ  ومُ

حر��صة  �آلية  معن�  يبحث  ك�ن  �أجنبية،  �صخ�صية  وهو  �لوك�لة،  ع�م  مدير 

�أن�  ويقول  ي�رشخ  وهو  مكتبي  من  �لعميد  وخرج  كينج،  جون  �ل�صيد/ 

ع�رف �إجت يف ر��صي وك�ن منظري �أم�مه كوزير حمرج جد�ً.

و�لث�نية/ تعليم�ت خطية ملدير ع�م �ل�رشطة �للو�ء/ علء ح�صني مبنعه من 

تنفيذ تعليم�ت بنقل ثلثة من �ل�رشطة للعمل معي يف �حلر��صة.

منية، بعدم  جهزة �لأ و�لث�لثة/ تعميم �ص�رم يفر�ص على ك�فة �لع�ملني ب�لأ

�لت�ص�ل �أو تلقي �لتعليم�ت من �أي م�صتوى يف �لوز�رة �إل منه �صخ�صيً�.

يف  ملق�بلتي  �هلل  �ص�ق  �أحمد  �لعقيد/  طلبت  عندم�  ك�نت  و�لر�بعة/ 

ون �لع�صكرية، �إل �أنني فوجئت ب�أنه ينعه  مكتبي، لتعيينه مدير مكتبي لل�صوؤ

�لعقيد، مل�ذ� مل تنفذ تعليم�تي و�أو�مري، فيقول ل ت�صعوين  و�ت�صلت مع 

بني �لرجلني.

من  هذ�  ك�ن  ف�إذ  �إطلقً�،  بخري  تب�رش  ل  مور  �لأ ف�إن  �ملنطلق  هذ�  من 

�ل�صغ�ئر لي�ص يل �أي �صلحية، فم� ب�لكم يف م�صلحة �لوطن �لذي يحرتق 

و�ل�صعب �لذي يوت وي�رشخ.

وث�ين هذه �ملعوق�ت:

حد�ث  و�لأ فور�ً”،  يط�لب  “و�ل�صعب  وعود�ً،  �أ�صمع  زلت  ل  �أنني 

مك�ني�ت  تزد�د، ف�إن� لن ن�صتطيع �لعمل �إل بن�ًء على �أفع�ل ولي�ص �أقو�ل، ف�لإ

ر�ص  منية �لع�ملة على �لأ و�لحتي�ج�ت و�لقوة �مل�صرتكة من كل �لقوى �لأ
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وىل وهي عنو�ن �لنج�ح. همية �لأ هي �لأ

وهو  جد�ً،  مهم  مو�صوع  عن  دولتكم  حدثت  �أنني  �أذكر  �أنني  كم� 

�إن  �ملركزية(  للم�لية  �لع�مة  د�رة  و�لإ د�رة  و�لإ )�لتنظيم  �ملعوق�ت  �أ�صّد  من 

“�رشيعً�” و�أن وز�رة �لد�خلية له� ��صتقلليته�، ف�صنبقى  مل يتخذ بهم قر�ر�ً 

ندور يف حلقة مفرغة ويبقى �لو�صع على ح�له مذكر�ً �صي�دتكم �أن مع�يل 

وزير �مل�لية قد حّول لن� �أمر�ً م�ليً� بقيمة مليون وم�ئتي �ألف �صيكل، طرف 

من �لع�م، وهذ� خم�لف  د�رة �مل�لية يف �لأ �ل�صيد/ ر�صو�ن �حللو مدير ع�م �لإ

ن، و�أن� �أعّد هذ� �لكت�ب  مل� �تفقن� عليه مع مع�يل وزير �مل�لية، وفوجئت �لآ

د�رة �مل�لية للد�خلية لل�صيد/ ر�صو�ن �حللو  مبر��صيم رئ��صية مف�ده� تبعية �لإ

وت�صكيله هيئة لذلك.

مرفق طيه �صورة عن هذه �ملر��صيم.

�إىل م� ذكر،  �أقوله� وب�رش�حة، و�إ�ص�فة  ف�إنني  وت�أ�صي�صً� على م� تقدم، 

بهذ�  �لد�خلي  من  �لأ ع�م  مدير  خ/  �لأ مع  �لبتة  �لعمل  �أ�صتطيع  ل  ف�إنني 

�ل�صكل وعلى هذ� �لنحو.

لذلك �أعلن �أم�م دولتكم �ملوقرة ��صتق�لتي من حكومتكم �لر�صيدة.

ن �إىل بيتي. �آمًل قبوله� و�ص�أتوجه �لآ

و�هلل معكم ولن يرتكم �أعم�لكم،

2007/4/17    

�أخوكم

ه�ين �لقو��صمي

وزير �لد�خلية 




