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موقف حما�س من منظمة التحرير 

الفل�شطينية وف�شائلها

)خ�شو�شاً فتح واجلبهة ال�شعبية واجلبهة الدميوقراطية(

مقدمة:

عندما �نطلقت حركة حما�ص يف �صنة 1987، دخل �لن�صال �لفل�صطيني مرحلة جديدة 

كبرية  دفعة  �النطالقة،  تلك  وُعدَّت  لفل�صطني.  �ل�صهيوين  �الحتالل  �صّد  مر�حله  من 

�لتحرير،  منظمة  �إىل  حما�ص  تدخل  �أن  �لطبيعي  من  وبات  �لفل�صطينية.  �لوطنية  للحركة 

ب�صفتها من �أكب �لف�صائل �لفل�صطينية، ومن �أكرثها �صعبية وتاأثري�ً؛ �إذ� ما �أريد للمنظمة 

�ل�صعب �لفل�صطيني، خ�صو�صاً و�أن بع�ص �لف�صائل �ملوجودة يف �ملنظمة،  �أن متثل فعالً 

مل تعد متلك وزناً حقيقياً و�صط �لفل�صطينيني، ال يف �لد�خل وال يف �ل�صتات. كما �أن بع�ص 

�أع�صاء �للجنة �لتنفيذية، ال يثلون �صوى �أنف�صهم، وال يكاد يكون لهم دور ن�صايل. 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �صفوف  تنظيم  هو  �لتحرير،  منظمة  وجود  من  �لهدف  كان 

تلك  1948، وكانت  �صنة  �ملحتلة منذ  فل�صطني  ي�صارك يف حترير  لكي  يف منظمة و�حدة 

من  �أقل  بعد  فيها،  �لفد�ئية  �لفل�صطينية  �ملنظمات  دخول  وكان  للمنظمة.  �الأوىل  �ملحطة 

حما�ص  حركة  دخلت  ما  فاإذ�  �لثانية.  �ملحطة  هو  �ملنظمة  تاأ�صي�ص  على  �صنو�ت  ثالث 

وبهذ�  �لثالثة؛  �ملحطة  �صيكون  ذلك  فاإن  �ملنظمة،  �إىل  �الإ�صالمي(  �جلهاد  جانبها  )و�إىل 

مُتثِّل �ملنظمة فعالً �ل�صعب �لفل�صطيني بجميع فئاته.

لقد كان �لهدف من والدة منظمة �لتحرير �صنة 1964 هو �لعمل على حترير فل�صطني 

ر�أ�صها  وعلى  �مل�صلحة  �لفل�صطينية  �لتنظيمات  دخول  وكان   .1948 �صنة  �حتلت  �لتي 

�مل�صلح  �لكفاح  لدعم نهج  �لتحرير، هو  ملوؤ�ص�صات منظمة  �ل�صعبية  حركة فتح و�جلبهة 

يف  ياأتي  �لتحرير،  منظمة  يف  للدخول  حما�ص  ��صتعد�د  و�إن  �ملحتلة.  فل�صطني  لتحرير 

�صياق دعم �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني �لقا�صي بتحرير فل�صطني من �لنهر �إىل �لبحر، 

1993؛  �أو�صلو �صنة  �تفاقية  �لتحرير على  �مل�رشوع، منذ توقيع منظمة  بعد تر�جع هذ� 

مما �نعك�ص �صلباً على �ملنظمة، وفقدت �لقدرة على متثيلها لل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل 

و�خلارج، يف �لوقت �لذي ما ز�لت تطرح فيه حما�ص �صعار حترير فل�صطني، وهو �ل�صعار 
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�لذي كانت �ملنظمة قد رفعته عند قيامها، وكان هدفها �لرئي�صي عند والدتها. ولهذ� فاإن 

�لتحرير، ح�صبما  �لثالثة ملنظمة  �لوالدة  ُيعدُّ  �ملنظمة،  �حتمال دخول حما�ص ملوؤ�ص�صات 

يوؤكد  2011/12/22. وهذ�  �ل�صيا�صي حلما�ص، يف  �ملكتب  �رشح به خالد م�صعل، رئي�ص 

حال  يف  و�أنه  �ل�صيا�صي،  برناجمها  �صّد  ولكن  �لتحرير،  منظمة  �صّد  لي�صت  حما�ص  �أن 

�لفل�صطيني،  �لوطني  �مل�رشوع  �صياغة  �إعادة  �إىل  ذلك  يوؤدي  فقد  للمنظمة،  �ن�صمامها 

�صمن �أ�ص�ص جديدة.

وال بّد يف �لبد�ية من �لتنويه، �إىل �أنه من �ل�صعب �حلديث عن موقف حما�ص من منظمة 

و�ل�صلطة  فتح  حركة  من  وموقفها  �ملوقف  هذ�  بني  تد�خل  حدوث  دون  من  �لتحرير 

�لفل�صطينية و�لتنظيمات �الأخرى، كاجلبهة �ل�صعبية و�جلبهة �لديوقر�طية، على �أ�صا�ص 

�أن �مل�صوؤولني يف �ملوؤ�ص�صات �لثالث )�ملنظمة، و�ل�صلطة �لفل�صطينية، وفتح( يثلون �خلط 

�ل�صيا�صي نف�صه، و�الجتاهات نف�صها، كما �أن �جلبهتني �ل�صعبية و�لديوقر�طية ع�صو�ن 

منظمة  من  حما�ص  موقف  حتليل  عند  �الأحد�ث  تتد�خل  قد  ولهذ�  �لتحرير.  منظمة  يف 

�لتحرير مع موقفها من �ل�صلطة �لفل�صطينية وفتح؛ وهو ما �صتحاول �لدر��صة �لقيام به. 

اأوًل: مـوقف حمــا�س من منظمــة التـحريــر وحركـــة 

فتـح وال�سلطـة الفل�سطينيـة: 

�ل�صقريي  �أحمد  �ملنظمة  رئي�ص  كان  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  تاأ�ص�صت  عندما 

له  يتحقق  ومل  �ملختلفة،  �ل�صيا�صية  و�لتنظيمات  �لتيار�ت  جميع  فيها  تتمثل  باأن  يطمح 

خارج  بعد(،  فيما  )�ل�صعبية  �لثاأر  و�صباب  فتح  كحركة  �لفد�ئية،  �ملنظمات  وبقيت  ذلك، 

�ملنظمة، �إىل �أن دخلت جميع �ملنظمات �لفل�صطينية �صنة 1968 للمنظمة و�صيطرت عليها، 

�تفاق  �إىل  يوؤِد  مل  �ملنظمة،  د�خل  �لتنظيمات  تلك  وجود  ولكن  �ل�صقريي.  ��صتقالة  بعد 

جميع تلك �لف�صائل على برنامج وطني و�حد. وحافظ كل ف�صيل فل�صطيني على كيانه 

وعلى  �ملنظمة  على  فتح  �صيطرة  مع  �لتحرير،  منظمة  برنامج  عن  �مل�صتقل  وبرناجمه 

برناجمها �لوطني. ومل ت�صتطع تلك �لف�صائل تغيري �صيا�صة �ملنظمة ومو�قفها �ل�صيا�صية، 

حيث كانت مو�قف �ملنظمة تعب عن مو�قف فتح من �لق�صايا �ملختلفة، �أكرث من تعبريها 

عن مو�قف بقية �لتنظيمات.
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�لقائمة  باخلالفات  �ل�صتينيات  يف  فتح  وحركة  �ملنظمة  قيادة  بني  �خلالفات  وت�صبه 

�لتناق�ص  �إىل  �أخرى. وال يعود ذلك  بني حما�ص من جهة و�ملنظمة وفتح من جهة  حالياً 

�ملعقودة  و�التفاقيات  بـ“�إ�رش�ئيل”  و�العرت�ف  �ل�صالم  عملية  من  �ل�صيا�صية  �ملو�قف  يف 

ف�صل  �إىل  بل  فقط؛  �لوطنية  و�ل�صلطة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وقعتها  �لتي  معها، 

�لق�صية  ثو�بت  عن  و�بتعادها  �لفل�صطيني،  لل�صعب  وعودها  حتقيق  يف  �لتحرير  منظمة 

رفعها  ب�صبب  �ل�صتينيات،  يف  �ملنظمة  على  �صيطرت  فتح  �أن  �ملعروف  ومن  �لفل�صطينية. 

حرب  طريق  عن  “�إ�رش�ئيل”  الإز�لة  ودعوتها  “�إ�رش�ئيل”،  �صّد  �مل�صلح  �لكفاح  ل�صعار 

�لفل�صطينية �الأخرى  �لفل�صطيني معها ومع �ملنظمات  �ل�صعب  �ل�صعبية. ووقف  �لتحرير 

�لتي رفعت �صعار �ملقاومة �مل�صلحة، وتخلى عن دعمه لقيادة �ملنظمة. بل �إن �لبع�ص حّمل 

�ل�صقريي نتيجة �لهزية �لتي حلقت بالدول �لعربية، و�لتي كان بريئاً منها. وهو نف�صه 

�لذي وقفت �جلماهري �لفل�صطينية خلفه عندما �أن�صاأ منظمة �لتحرير �صنة 1964، و�أيدته 

�ل�صتات.  �لفل�صطيني يف  �ل�صعب  و�أماكن جتمعات  �لفل�صطينية  للمخيمات  خالل زيار�ته 

�إىل �ملنظمات �لفل�صطينية، وعلى ر�أ�صها حركة فتح،  وحتول �لدعم �لذي كان يحظى به، 

�لتي وظفت ذلك �لتاأييد مبهارة فائقة لكي ت�صيطر على قيادة منظمة �لتحرير، مبا ي�صبه 

�النقالب �الأبي�ص. ومل ت�صل فتح لقيادة �ملنظمة نتيجة �النتخابات، بل الأنها رفعت �صعار 

�ملقاومة �لذي �أيدته �جلماهري �لفل�صطينية و�لعربية؛ علماً �أنه لو حدثت �نتخابات يف ذلك 

�لوقت، لكان من �ملمكن �أن حتقق فتح �نت�صار�ً، كالذي حظيت به حما�ص يف �النتخابات 

�لت�رشيعية �صنة 2006. 

حرباً  �صنت  �إذ  عليها،  �صيطرتها  قبل  �ملنظمة  لقيادة  �ملنتقدين  �أ�صد  من  فتح  كانت 

�إعالمية �صدها؛ وقد جاء يف برنامج و�صعته فتح حتت عنو�ن “�حلركة و�لكيان �ملقرتح” 

كما  فل�صطني.  على  �لعربية  �لو�صاية  و�إنهاء  بال�صالح  �إال  حتل  ال  فل�صطني  ق�صية  باأن 

�تهمت �ملنظمة باأنها “حتمل �صعار�ت جوفاء، فهي لي�صت ثورية، وتاأخذ من �ل�صعب وال 

يف  �لعربية  �لدول  خارجية  وزر�ء  موؤمتر  على   1967/12/9 يف  مذكرة  ووزعت  تعطيه”. 

�لقاهرة، �نتقدت فيه �صيا�صة �ل�صقريي، و�أكدت على “عدم ثقتها ب�صخ�صه وممار�صاته”. 

�ملنظمة  لقيادة  حما�ص  �نتقاد  يف  �الأخرية  �ل�صنو�ت  يف  م�صابه  ب�صكل  تكرر  �الأمر  وهذ� 

ومو�قفها �ل�صيا�صية.
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ونتيجة لذلك، دخلت فتح يف �لدورة �لر�بعة للمجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �صنة 1968 

�لوقت،  ذلك  يف  �لوطني  �ملجل�ص  �أع�صاء  هم   ،100 �أ�صل  من  ع�صو�ً   38 على  وح�صلت 

وهيمنت على �ملنظمة باأغلبية تفوق 55% من خالل دعم عدد من �مل�صتقلني �ملوؤيدين لها، 

�لتي  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف  حما�ص  عليها  ح�صلت  �لتي  تقريباً،  نف�صها  �لن�صبة  وهي 

جرت يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �صنة 2006. 

ومنذ  �أحياناً.  و�القتتال  �لثقة  وعدم  بالتناف�ص  وفتح  �لعالقة بني حما�ص  �ت�صمت 

ن�صاأة حما�ص، بد�أ �لتناف�ص بينها وبني حركة فتح، علماً �أن كالهما كانا يعمالن يف �أجو�ء 

وجود  �أ�صهم  وقد  �الإ�رش�ئيلي.  لالحتالل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ومقاومة  �النتفا�صة 

برناجمني خمتلفني لكال �حلركتني يف زيادة �خلالفات بينهما، لكون برنامج فتح ومنظمة 

�ملفاو�صات و�لعمل على �إقامة �لدولة  ً �إىل خطة �لت�صوية عب  �لتحرير ي�صتند �أ�صا�صا

 ،1993 1967، ومتثل ذلك من خالل �تفاق �أو�صلو �صنة  �لفل�صطينية على حدود �صنة 

و�أما برنامج حما�ص في�صتند �إىل خّط �ملقاومة، وعدم جدوى �ملفاو�صات، ورف�ص �تفاق 

.
1
�أو�صلو وتبعاته

�إن جوهر �خلالف بني حما�ص وفتح قائم على �أ�صا�ص وجود تناق�ص بني م�رشوعني، 

�الأيديولوجية لكال �حلركتني، و��صتناد كّل منها �إىل منطلقات  وله عالقة باملرجعية 

�أيديولوجية وفكرية خمتلفة. فحما�ص تنطلق من مرجعية �إ�صالمية؛ وباأن فل�صطني من 

�لد�عية �إىل  تبنّت فتح حلول �لت�صوية  بينما  �إ�صالمي،  �أر�ص وقف  �لبحر �إىل �لنهر هي 

خيار �لدولتني يف فل�صطني �لتاريخية، و�لعي�ص جنباً �إىل جنب مع “�إ�رش�ئيل” يف �صالم 

. وحما�ص ت�رشُّ على ��صتمر�ر �ملقاومة و�جلهاد، بينما �أعلنت قيادة فتح نبذ �لعنف 
2
�صامل

و�لعمل �مل�صلح �صّد “�إ�رش�ئيل”.

تفرد حركة فتح  بينهما،  �لعالقات  على  �أثرت  ومن بني �الأ�صباب �الأخرى �لتي 

وخوف  هذه �ل�صلطة،  على  فتح  مع  لالنتخابات وتناف�صها  بال�صلطة، ودخول حما�ص 

جناح  عدم  حما�ص  موقف  دعم  وقد  مكانها.  حتلَّ  �أن  �أو  حما�ص  �صعبية  �ت�صاع  من  فتح 

�لتحول  عملية  على  و�أثرها  حما�ص  وحركة  فتح  حركة  بني  �لعالقة  �إ�صكالية  عو�ده،  �لقادر  عبد  جميل  عو�د   
1

فل�صطني،  �لنجاح،  جامعة  �لعليا،  �لدر��صات  كلية  ماج�صتري،  ر�صالة   ،2010-2004 فل�صطني،  يف  �لديقر�طي 

2011، �ص 130-117.

 حم�صن حممد �صالح، جتربة �حلو�ر بني فتح وحما�ص �أين �مل�صكلة؟، موقع �جلزيرة.نت، 2008/9/4، �نظر:
2

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C8518609-168D-49AE-A26F-E421CC9E75AB.htm#0
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�لرغم من فر�ص �الحتالل  �إنه على  “�إ�رش�ئيل”. ثم  )�ملنظمة( مع  مفاو�صات قيادة فتح 

من  متكنت  �أنها  �إال  حما�ص،  عليه  ت�صيطر  �لذي  غزة  قطاع  على  �حل�صار  �الإ�رش�ئيلي 

.
3
�ل�صمود، وحققت �إجناز�ت كبرية ب�صدها للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على �لقطاع

1. تطور العالقة يف الفرتة 1993-1987:

مل ت�صغل حما�ص نف�صها يف �أن تكون بديالً للمنظمة، بل كانت تاأمل يف �أن ترفد �لن�صال 

�لفل�صطيني بدعم جديد، بعد �أن �بتعدت �ملنظمة عن �الأهد�ف �لتي ن�صاأت من �أجلها. ولكنه 

رئي�صية  �إ�صالحات  �الأخرية  �إجر�ء  دون  من  للمنظمة  تن�صم  �أن  عليها  �ل�صعب  من  كان 

تعب عن روؤيتها وم�رشوعها �لوطني �لفل�صطيني، و�أن حتافظ على وزنها �حلقيقي لدى 

ن  �ملبطَّ �لرف�ص  �أحيان عديدة كان  لها. ويف  �ملنظمة، وتنهي �حتكار فتح  �لفل�صطينيني يف 

ومن  )فتح(،  �ملنظمة  على  يهيمن  كان  ممن  ياأتي  للمنظمة،  حما�ص  دخول  يف  و�ملماطلة 

�أن يكون �ن�صمام حما�ص للمنظمة على ح�صابها.  �إذ خ�صيت  بع�ص �لتنظيمات �الأخرى، 

ولهذ�، فقد كان من �لطبيعي بعد فوز حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية، �أن تدخل للمنظمة 

بالثقل و�لتاأييد نف�صه �لذي ح�صلت عليه يف �النتخابات �لت�رشيعية، و�أن ال تبقى خارج 

منظمة �لتحرير. 

�أنها  �أم  �ملنظمة،  �إذ� كانت حما�ص ترغب فعالً بدخول  �ل�صوؤ�ل عما  كان  �لبد�ية،  من 

تف�صل �أن تبقى خارج موؤ�ص�صات �ملنظمة؟ ويف �لو�قع، وعلى �لرغم من �لغمو�ص �لذي 

�أبقت على تو��صل معها،  �أنها  �إال  �صاحب موقف حما�ص من �ملنظمة يف بع�ص �لفرت�ت، 

تناولت  وقد  �ملنظمة.  عن  حما�ص  مو�قف  فيها  تباعدت  �لتي  �الأوقات  �أ�صعب  يف  حتى 

�ملادة 27 من ميثاق حما�ص عالقتها مع �ملنظمة، وقد جاء فيها: 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية من �أقرب �ملقربني �إىل حركة �ملقاومة �الإ�صالمية، 

ففيها �الأب �أو �الأخ �أو �لقريب �أو �ل�صديق، وهل يجفو �مل�صلم �أباه �أو �أخاه �أو قريبه 

�أو �صديقه، فوطننا و�حد، وم�صابنا و�حد، وعدونا م�صرتك... فموقف حركة 

�ملقاومة �الإ�صالمية من منظمة �لتحرير هو موقف �البن من �أبيه، و�الأخ من �أخيه، 

و�لقريب من قريبه، يتاأمل الأمله �إن �أ�صابته �صوكة، وي�صد �أزره يف مو�جهة �الأعد�ء، 

ويتمنى له �لهد�ية و�لر�صاد.

 حم�صن حممد �صالح، �ل�رشعية �لفل�صطينية �مل�صتباحة، �جلزيرة.نت، 2008/10/18، �نظر:
3

 http://www.aljazeera.net/opinions/pages/4fc6f519-bb9a-495b-8fa2-97c27eaab2f6  
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منظمة  مع  �لعالقة  حتديد  يف  و�صوحه  عدم  حما�ص  ميثاق  على  �لبع�ص  ياأخذ  وقد 

لل�صعب  و�لوحيد  �ل�رشعي  “�ملمثل  باأنها  �رش�حة  يعرتف  مل  الأنه  �لفل�صطينية،  �لتحرير 

�لفل�صطيني” كما تطرح �ملنظمة نف�صها، وكما ُتقر لها بذلك جامعة �لدول �لعربية و�الأمم 

“عالقة حميمة ال تخرج عن �إطار عالقة �البن باأبيه  �ملتحدة. وحدد �مليثاق �لعالقة باأنها 

و�الأخ باأخيه”. �إال �أن �خلالف مع �ملنظمة كان على �أ�صا�ص �أنها علمانية. فقد جاء يف �مليثاق 

“�إننا ال ن�صتطيع �أن ن�صتبدل �إ�صالمية فل�صطني �حلالية و�مل�صتقبلية لنتبنى �لفكرة �لعلمانية. 
حترق  �لتي  نارها  ووقود  جنودها  فنحن  حياة  كمنهج  �الإ�صالم  �ملنظمة  تتبنى  ويوم 

�الأعد�ء”. وهكذ� نالحظ غياب �ملوقف �ل�رشيح من متثيل �ملنظمة لل�صعب �لفل�صطيني. 

منظمة  وف�صائل  حما�ص  بني  �لتوتر  حالة  ظهرت  �الأوىل،  �النتفا�صة  �نطالقة  مع 

�ملوحدة  �لوطنية  “�لقيادة  هو  جديد�ً  �إطار�ً  لنف�صها  �تخذت  �لتي  �لفل�صطينية،  �لتحرير 

قيادة  يف  و�أولويته  �أ�صبقيته  تاأكيد  �إىل  طرفه  من  �جلانبني  كال  �صعى  حيث  لالنتفا�صة”، 

�أن  �أنه من �ملعروف  �لتي كانت ت�صدر عن �جلانبني. غري  �لبيانات  �النتفا�صة من خالل 

عن  �صادر  بيان  �أول  �أما  1987/12/14؛  يف  �صدر  �النتفا�صة  هذه  يف  �الأول  حما�ص  بيان 

�لقيادة �لوطنية �ملوحدة لالنتفا�صة فيعود تاريخه �إىل �أو�ئل كانون �لثاين/ يناير 1988. 

�لوطنية  “�لقوى  با�صم  �الأول  ند�ءها  �أ�صدرت  فتح  فاإن  �ل�صايغ  ليزيد  در��صة  وح�صب 

�لفل�صطينية” يف 1988/1/8، وتبعتها �جلبهة �ل�صعبية بند�ء مماثل بعد ذلك بيومني؛ بينما 

. �أما وكالة �الأنباء و�ملعلومات 
�صدر �لبيان �الأول للقيادة �لوطنية �ملوحدة يف 41988/1/16

�لفل�صطينية )وفا(، فت�صري وثيقة من�صورة لديها �إىل �أن �لبيان �لثاين للقيادة �ملوحدة �صدر 

 .
5
يف 1988/1/10 دون �أن توفر �لوكالة ن�ّص �لبيان �الأول وتاريخه

وبعد عام تقريباً على �صدور ميثاق حما�ص، ويف مقابلة �صحفية مع جملة فل�صطني 

�لفل�صطيني،  لل�صعب  كممثلة  باملنظمة  حما�ص  �عرت�ف  حول  �صوؤ�ل  على  ورد�ً  �مل�صلمة، 

ميّز �ل�صيخ �أحمد يا�صني، موؤ�ص�ص حركة حما�ص، ما بني �ملنظمة كاإطار وطني، و�ملنظمة 

كتوجه �صيا�صي وبنية قائمة. فاملنظمة كاإطار وطني، كما ورد يف �مليثاق من حيث �الأهد�ف 

باإ�رش�ئيل  يعرتف  “حايل  �صيا�صي  كتوجه  �ملنظمة  �أما  حما�ص،  من  مقبولة  و�لت�صكل 

1949-1993 )بريوت:  الفل�شطينية،  الدولة: احلركة الوطنية  الكفاح امل�شلح والبحث عن  �ل�صايغ،  يزيد   
4

موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 2002(، �ص 860-859.

 بيانات �النتفا�صة، وكالة �الأنباء و�ملعلومات �لفل�صطينية )وفا(، �نظر:
5

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3973
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على  قائماً  يعد  مل  �خلالف  �أن  مبعنى   .
مرفو�صة”6 فهي  �لدولية  �ل�رشعية  وبقر�ر�ت 

�أو�صع  “�عرت�فها باإ�رش�ئيل”. وبات �خلالف  �أن �ملنظمة علمانية فقط، بل ب�صبب  �أ�صا�ص 

من قبل؛ بني م�رشوعني فل�صطينيني متناق�صني: م�رشوع تبنته منظمة �لتحرير تعرتف 

فيه بـ“�إ�رش�ئيل” مقابل �إقامة دولة فل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وم�رشوع 

حركة حما�ص �لقا�صي بتحرير فل�صطني من �لنهر �إىل �لبحر من �الحتالل �ل�صهيوين. 

ولهذ� فاإن قر�ر حما�ص �لدخول �إىل منظمة �لتحرير، لي�ص وليد �لظروف �لر�هنة، و�إمنا 

هو قر�ر قدمي، لكن �لذي يحول دون �إمتام ذلك هو عدم �التفاق على تفاهمات م�صرتكة مع 

قيادة �ملنظمة يف �رشوط هذ� �الن�صمام. كيف �صتدخل حما�ص �إىل �ملنظمة؟ هل �صتدخلها 

وفقاً لبناجمها �ل�صيا�صي �أم وفقاً لروؤية مغايرة؟ ما هو �لوزن �لذي �صتدخل به حما�ص 

�إىل �ملنظمة؟ وماذ� عن هياكل �ملنظمة؟ 

وبعيد�ً عما جاء يف ميثاق حما�ص بخ�صو�ص �لعالقة مع منظمة �لتحرير، ومن خالل 

حما�ص  موقف  يتحدد  �حلركة،  قياد�ت  عن  �صدرت  �لتي  و�ملو�قف  �لت�رشيحات  حتليل 

م�رشوع  تبني  خالل  من  �لفل�صطيني؛  �لوطني  �مل�رشوع  معادلة  تغيري  �إىل  ت�صعى  باأنها 

ورف�ص  بها،  �العرت�ف  وعدم  “�إ�رش�ئيل”،  �صّد  �أنو�عها  ب�صتى  �ملقاومة  على  يركز 

�لتنازالت �لتي قامت بها �ملنظمة لـ“�إ�رش�ئيل”، مبا يف ذلك �تفاق �أو�صلو وملحقاته. 

وجه عبد �حلميد �ل�صائح رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني دعوة ر�صمية حلما�ص   

للم�صاركة يف �أعمال �للجنة �لتح�صريية للمجل�ص �صنة 1990، حيث كانت �ملنظمة ت�صتعد 

�أنها �عتذرت. و�أر�صلت عو�صاً عن ذلك مذكرة  �إال  لعقد دورة جديدة للمجل�ص �لوطني، 

�لو�صيلة  هو  يكون  �أن  يجب  �لتعيني  ولي�ص  �النتخاب  �أن  على  فيها  �أكدت   ،1990/4/6 يف 

�النتخابات  �إجر�ء  تعذر  �إذ�  و�أنه  �لوطني،  �ملجل�ص  �أع�صاء  الختيار  �ملعتمدة  �الأ�صا�صية 

فيجب �أن يعك�ص ت�صكيُل �ملجل�ِص �أوز�َن �لقوى �ل�صيا�صية �ملوجودة على �ل�صاحة، باأعد�د 

تتنا�صب و�أحجامها. وطالبت حما�ص بتعديل �مليثاق �لوطني �لفل�صطيني مبا ين�صجم مع 

�لوحدة  �أهمية  على  حما�ص  و�أكدت  �الأ�صيل.  وتر�ثه  �مل�صلم  �لفل�صطيني  �ل�صعب  عقيدة 

فاإننا  “ولذلك  و�أ�صافت:  �صعبنا”،  جهاد  مر�حل  من  �حلا�صمة  �ملرحلة  هذه  “يف  �لوطنية 

و�جلهات  �لقوى  كافة  مع  للتن�صيق  �أيدينا  ومند  و�صدورنا  قلوبنا  نفتح  حما�ص  يف 

و�ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية مبا يحقق م�صلحة �صعبنا وق�صيتنا”. 

 �نظر: �إبر�هيم �أبر��ص، �مل�صاركة �ل�صيا�صية يف منظمة �لتحرير على قاعدة �اللتز�م بالوطنية �لفل�صطينية، موقع    
6

www.ahewar.org :حلو�ر �ملتمدن، 2013/11/12، يف�
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�عتبار  يف  تتلخ�ص  �لوطني  �ملجل�ص  يف  للم�صاركة  �رشوط  ع�رشة  حما�ص  وحددت 

�لناقورة، وحدة ال تتجز�أ، وهي حّق  �إىل ر�أ�ص  �لنقب  �لنهر، ومن  �إىل  �لبحر  فل�صطني من 

لل�صعب �لفل�صطيني، ورف�ص �لتفريط باأي جزء من �أر�ص فل�صطني، و�لتاأكيد على �خليار 

�العرت�ف  رف�ص  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صحيح  �لطريق  هو  �جلهاد  و�عتبار  �لع�صكري، 

بالكيان �ل�صهيوين، و�عتبار ق�صية فل�صطني، ق�صية �الأمة �لعربية و�الإ�صالمية جمعاء، 

�صعب  حقوق  مع  تتناق�ص  �لتي  و�العرت�فات  و�لتنازالت  �لرت�جعات  كافة  عن  و�لتخلي 

مع  �ملتنا�صب  حقها  على  حت�صل  باأن  حما�ص  وطالبت  وت�صحياته.  وتطلعات  فل�صطني 

يف  حما�ص  متثيل  يكون  وباأن  و�أجهزتها؛  �ملنظمة  موؤ�ص�صات  جميع  يف  وثقلها  حجمها 

�ملجل�ص بعدد ي�صاوي ويكافئ ثقلها يف �ل�صاحة و�لتي ترت�وح بني 40-50% من جمموع 

7. مبعنى �أن حما�ص مل تكن �صّد �ملنظمة 
�أع�صاء �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، ح�صب ر�أيها

.
8
كاإطار �صيا�صي يثل �لفل�صطينيني، بل �صّد �خلروج عن ميثاق �ملنظمة �الأ�صا�صي

كانت  �لتي  فتح  وحركة  �ملنظمة  قيادة  قبل  من  بالرف�ص  حما�ص  عر�ص  جوبه  وقد 

ت�صيطر على �ملنظمة وموؤ�ص�صاتها، و�لتي ر�أت يف عر�ص حما�ص مبالغة كبرية. وقد كان 

من �ملمكن �أن تو�فق حما�ص على تخفي�ص ن�صبة �لتمثيل �لتي عر�صتها لو كانت حما�ص 

مطمئنة متاماً �إىل �مل�صار �ل�صيا�صي و�لن�صايل للمنظمة وقيادتها؛ �إال �أن قيادة �ملنظمة كانت 

�أ�صا�صاً بتو�صيع د�ئرة متثيلها �ل�صعبي، من خالل ��صتيعاب حما�ص �صمن حجم  معنية 

�صئيل ي�صهل �لتحكم به، وال يوؤثر فعلياً على �صناعة �لقر�ر �لفل�صطيني.

�لتح�صريية  �للجنة  �أعمال  يف  للم�صاركة  �أخرى  مرة  حما�ص  دعوة  جتددت  وعندما 

�ملكلفة باقرت�ح �أ�ص�ص ومعايري لتاأليف �ملجل�ص �لوطني �جلديد، وذلك قبل �نعقاد �ملجل�ص 

يف دورته �لع�رشين يف �أيلول/ �صبتمب 1991، وطلب من �حلركة �أن ُت�صمي ممثلها حل�صور 

�الجتماعات، رّدت يف ر�صالتها �ملوؤرخة يف �أيار/ مايو 1991 باالعتذ�ر، و�أكدت على �أن مبد�أ 

.
9
�النتخاب ولي�ص �لتعيني يجب �أن يكون و�صيلة لفرز �أع�صاء �ملجل�ص �لوطني

�شابق،  مرجع  غو�صة،  و�إبر�هيم  318-321؛  �ص  ال�شيا�شية،  واملمار�شة  الفكر  حما�س:  �حلروب،  خالد   
7

.166-165 �ص 

�لتحول  عملية  على  و�أثرها  حما�ص  وحركة  فتح  حركة  بني  �لعالقة  �إ�صكالية  عو�ده،  �لقادر  عبد  جميل  عو�د   
8

�لديقر�طي يف فل�صطني، 2010-2004.

 حفيظ عالوي وهاين �صليمان، مرجع �صابق، �ص 266.
9
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وقد �نتقدت حما�ص قر�ر�ت �ملجل�ص �لوطني �ملنعقد يف �جلز�ئر يف �أيلول/ �صبتمب 1991، 

بت�صكيلته  �لوطني  �ملجل�ص  �أن  حما�ص  �رتاأت  �إذ  مدريد،  موؤمتر  يف  �مل�صاركة  �أقرت  �لتي 

مبا  �لفل�صطينية  للقوى  �ل�صامل  متثيله  غياب  مع  م�صريية،  قر�ر�ت  التخاذ  موؤهل  غري 

فيها حما�ص.

�أبرزها  كان  وحما�ص،  فتح  بني  ومفاو�صات  حو�ر�ت  ح�صلت  �لفرتة،  هذه  وخالل 

�لكويت  �أي بعد �حتالل   ،1990/8/12-10 �لفرتة  �أيام يف  ��صتمر ملدة ثالثة  �لذي  �للقاء 

باأ�صبوع. وقد �فتتح هذ� �للقاء بح�صور يا�رش عرفات. كان لدى حما�ص �صبب رئي�صي 

يف  �أقلية  كانو�  وقد  �الحتالل،  �صجون  يف  حما�ص  حركة  معتقلي  �أن  وهو  �للقاء  لهذ� 

فاأر�دت  �ل�صجون،  �إىل ��صطهاد�ت من حركة فتح د�خل  �لوقت، كانو� يتعر�صون  ذلك 

�أن  تريد  كانت  فقد  فتح  حركة  �أما  �ال�صطهاد.  هذ�  الإيقاف  �صيغة  �إىل  ت�صل  �أن  حما�ص 

تنتزع من حما�ص �عرت�فاً مبنظمة �لتحرير كممثل �رشعي ووحيد لل�صعب �لفل�صطيني. 

1990/9/21، توقيع  �أنه مّت يف �ل�صهر �لتايل، وحتديد�ً يف  مل ينجح �الجتماع متاماً، غري 

“�تفاق �ل�رشف” بني فتح وحما�ص لتن�صيق �جلهود يف مو�جهة �لعدو مبا يعزز �لوحدة 

�إىل  �لب�صري ودعوته لفتح وحما�ص  �لرئي�ص عمر  �لوطنية. ثم حدث لقاء ثاٍن بعد تدخل 

�للقاء  هذ�  ويف  �خلرطوم.  يف  �جلمهوري  �لق�رش  يف   1991 �أغ�صط�ص  �آب/  �صهر  يف  لقاء 

طرحت عدة ق�صايا، منها دعم �النتفا�صة، و�لدخول يف منظمة �لتحرير، و�نتهى �للقاء 

 .
10

دون حتقيق �أّي �تفاق

غزة،  قطاع  يف  وحما�ص  فتح  بني  خطرية  �صد�مات  حدثت   1992 يوليو  متوز/  ويف 

حيث  �لقطاع،  يف  حما�ص  لت�صفية  فا�صلة  مبحاولة  بالقيام  فتح  حركَة  حما�ُص  و�تهمت 

 .
11

جرى يف نهاية �ملطاف تطويق �الأحد�ث وتهدئة �لو�صع من ِقبل قياد�ت �لطرفني

�ل�صفة  و�صخ�صيات  رموز  من   415 �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �أبعدت  وعندما 

385 �صخ�صاً حم�صوبني على حما�ص( �إىل مرج �لزهور  �لغربية وقطاع غزة )من بينهم 

من  �أنه  ووجدت  عّمان،  يف  حما�ص  قيادة  �جتمعت   ،1992/12/18 يف  لبنان،  جنوب  يف 

�ملنا�صب �للقاء مع يا�رش عرفات، لال�صتفادة من �إمكانيات منظمة �لتحرير يف �ت�صاالتها 

مرزوق  �أبو  مو�صى  برئا�صة  منها  وفد  فتوجه  �ملبعدين.  عودة  باجتاه  لل�صغط  �لدولية 

 �إبر�هيم غو�صة، مرجع �شابق، �ص 185-184.
10

11 املرجع نف�شه، �ص 196.
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�إىل تون�ص، و�ن�صب �حلو�ر على مدى ثالثة �أيام على مو��صيع �ملبعدين وطرق �إعادتهم 

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وعلى  وت�صعيدها،  �النتفا�صة  دعم  وعلى  �لد�خل،  �إىل 

 .
12

و�لتحاق حما�ص بها

ويف �خلرطوم عا�صمة �ل�صود�ن يف 1993/1/2، جرى حو�ر بني وفد من فتح برئا�صة 

�أبو مرزوق؛ بناء على دعوة من ح�صن  يا�رش عرفات ووفد من حما�ص برئا�صة مو�صى 

�رشوطه  �صمن  �لتحرير،  منظمة  حما�ص  دخول  على  حري�صاً  عمار  �أبو  وكان  �لرت�بي. 

 .
13

�لتي ترف�صها حما�ص

2. تطور العالقة يف الفرتة 2000-1993:

�ل�صلطة  وتاأ�صي�ص  �أو�صلو  �تفاق  وتوقيع  �النتفا�صة  وقف  �ملرحلة  هذه  �صهدت 

�صيا�صية  ت�صوية  �إطار  يف  تاأ�ص�صت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �ملعروف  ومن  �لفل�صطينية. 

�لفل�صطيني يف دورته  �ملركزي  �ملجل�ص  �أعلن  �لبد�ية. فقد  مرفو�صة من قبل حما�ص منذ 

“�أوالً: تكلف  �ل�صلطة، وجاء فيه:  �إن�صاء  10-1993/10/12 يف تون�ص، قر�ر  �ملنعقدة من 

�للجنة �لتنفيذية مبنظمة �لتحرير �لفل�صطينية بت�صكيل جمل�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية 

يف �ملرحلة �النتقالية من عدد من �أع�صاء �للجنة �لتنفيذية وعدد من �لد�خل و�خلارج. ثانياً: 

رئي�صاً  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  رئي�ص  عرفات  يا�رش  �ل�صيد  يكون 

منظمة  �أن  على  لل�صلطة  �الأ�صا�صي  �لقانون  و�أكد  �لفل�صطينية”.  �لوطنية  �ل�صلطة  ملجل�ص 

�لتحرير هي مرجعية �ل�صلطة �لوطنية. 

�صبقت  �لتي  �ل�صنو�ت  طيلة  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  معار�صاً  موقفاً  حما�ص  ووقفت 

قيادة  �أما  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  عن  �ملنبثق  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  م�صاركتها 

�أف�صلت معظم  �لعد�ئية �لتي كانت تقوم بها �صّد حما�ص، فقد  �ل�صلطة، وب�صبب �الأعمال 

�ملحاوالت يف �إيجاد بيئة مالئمة للتفاو�ص مع حما�ص، الأنها كانت تدعو حما�ص لالن�صمام 

كما  �لغربية.  و�ل�صفة  غزة  قطاع  يف  �أن�صارها  باعتقال  نف�صه  �لوقت  يف  وتقوم  لل�صلطة، 

�نتقل �مل�صوؤولون �لذين كانو� ي�صيطرون على �ملنظمة �إىل قيادة �ل�صلطة، و�ن�صغل �لكثري 

�لنظام  �أ�صبح  وهكذ�،  و�متياز�تها.  بال�صلطة  فتح  حركة  على  �ملح�صوبني  هوؤالء  من 

�لذ�تي يعي�ص عالقة ملتب�صة و�صائكة ما بني  �لفل�صطيني يف ظّل �صلطة �حلكم  �ل�صيا�صي 

12 املرجع نف�شه، �ص 200.

13 املرجع نف�شه، �ص 203-202.
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�ملنظمة و�ل�صلطة، وتفاقمت هذه �الإ�صكالية مع تعزيز نفوذ حركة حما�ص خالل �صنو�ت 

�النتفا�صة. لذلك �ت�صمت �لعالقات بني حما�ص و�ل�صلطة بالتباين يف �ملو�قف من ثو�بت 

�لق�صية �لفل�صطينية، و�الفتقار �إىل روؤية موحدة يف �لهدف، وغياب �لتو�فق حول �لو�صائل 

.
14

لتحقيق �الأهد�ف

وعلى �لرغم من �أن منظمة �لتحرير هي �لتي �أن�صاأت �ل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 1994، 

و�أعطتها �لغطاء و�ل�رشعية؛ �إال �أن �ل�صلطة �أخذت بالت�صخم، بينما �أخذت منظمة �لتحرير 

باالنزو�ء و�لرت�جع، لتبدو مع �لزمن وكاأنها �أد�ة من �أدو�ت �ل�صلطة. وعملت قيادة �ملنظمة 

)وهي نف�صها قيادة �ل�صلطة( فعلياً و�صمنياً على تهمي�ص �ملنظمة و�إهمالها، وو�صعتها يف 

“غرفة �الإنعا�ص” بعد �أن �أفرغتها وموؤ�ص�صاتها من حمتو�ها، لتكون “ختماً” تتّم �لعودة 

�إليه عند �حلاجة، لتوفري غطاء �أو لتمرير قر�ر.

وكان �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني قد عقد ع�رشين دورة منذ تاأ�صي�ص �ملنظمة �صنة 1964 

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

�أن  �أي  و�حدة!!  دورة  �صوى   )2013 �صنة  )حتى  �لتالية  �لع�رشين  �ل�صنو�ت  يف  تنعقد  ومل 

�ملجل�ص َفَقد فعلياً دوره �لت�رشيعي و�لرقابي )خ�صو�صاً منذ �تفاقية �أو�صلو �صنة 1993(، 

وجرى عزله وتهمي�صه عن �صناعة �لقر�ر �لوطني �لفل�صطيني. ثم �إن تلك �لدورة �لتي ُعقدت 

يف ني�صان/ �أبريل 1996، مل تنعقد �إال حتت �ل�صغوط �الأمريكية - �الإ�رش�ئيلية الإلغاء بنود 

�مليثاق �لوطني �ملعادية لـ“�إ�رش�ئيل” و�ل�صهيونية. 

ومل تقدم حما�ص نف�صها بديالً ملنظمة �لتحرير، ولكن كف�صيل فل�صطيني يتلك روؤية 

�أهد�فها  من  يكن  ومل  فتح.  حركة  وخ�صو�صاً  �ملنظمة،  عليه  كانت  عما  تختلف  ن�صالية 

�أن  نوؤمن  “ال  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  �حلركة  موؤ�ص�ص  قال  ح�صبما  �ل�صلطة،  �إىل  �لو�صول 

هناك �صلطة حرة يف ظّل �الحتالل. لذلك ال نفكر وال نريد وال نطلب �صلطة يف هذ� �لو�قع”. 

�أمنياً حلماية  �أ�صبحت م�رشوعاً  �لفل�صطينية  “�ل�صلطة  قادتها  �أحد  نز�ل  وكما قال حممد 

.
�إ�رش�ئيل”15

 خالد �حلروب، حما�س: الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية، �ص 31.
14

�صالح  حممد  حم�صن  يف  �الأخوة،”  �صقاء  �لتحرير،  ومنظمة  وفتح  حما�ص  �لثانية:  “�لورقة  فخر،  �أبو  �صقر   
15

للدر��صات  �لزيتونة  مركز  )بريوت:   2007-2006 وحكومتها:  حما�س  جتربة  يف  نقدية  قراءات  )حمرر(، 

و�ال�صت�صار�ت، 2007(، �ص 66. نقالً عن: حممد �أبو خ�صري يف حو�ر مع �ل�صيخ �أحمد يا�صني ن�رشته �صحيفة 

الراأي العام، �لكويت، 2002/6/7؛ وحما�رشة يف �الحتاد �لوطني لطلبة �لكويت يف 2002/10/7، ون�رشت الراأي 

العام مقتطفات منها يف 2002/10/9.
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وقد وجدت حما�ص نف�صها يف و�صع �صعب يف مثل هذه �الأجو�ء؛ حتت �صلطة فل�صطينية 

حيث رفاق �لن�صال يف �ملا�صي هم �لذين ينعونه من �لعمل و�جلهاد، و�أ�صبحت �أّي عملية 

حما�ص  �أ�رشت  وقد  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  مو�جهة  عملياً  تعني  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �صّد 

على ��صتمر�ر �ملقاومة �مل�صلحة، لكنها عّدت �لدم �لفل�صطيني خطاً �أحمر، وركزت يف حال 

 .
16

تعر�صها ل�رشبات �ل�صلطة ومالحقاتها على �النتقام من �لكيان �الإ�رش�ئيلي

�ملحافظة على  �لظروف، ت�صمنت  للتعامل يف مثل هذه  وقد حددت حما�ص �صو�بط 

�لوحدة �لوطنية، و�ل�صعي لعدم �إيجاد �أّي مبر�ت لال�صطد�م مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

وعدم �لدخول يف حرب �أهلية، وتبني معار�صة بناءة ت�صتهدف ك�صف عور�ت �تفاقيات 

وحماية  ومقد�صاته،  �أر�صه  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  على  و�ملحافظة  �لت�صوية، 

�أبناء  كر�مة  على  و�حلفاظ  �ل�صحافة،  وحرية  �لتعبري،  وحّق  �ل�صيا�صية،  �حلريات 

باتفاقيات  ملزمة  �أو  د�خلة  غري  �أنها  �أعلنت  نف�صه  �لوقت  ويف  ومكت�صباتهم،  فل�صطني 

�أو�صلو وغري ملزمة بها، و�أن جهادها م�صتمر لدحر �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�أن بنادقها 

 .
17

موجهة نحو �ملحتلني �لغا�صبني فقط

من �لناحية �لعملية، كان على �ل�صلطة �لفل�صطينية �أن “حترتم” �لتز�ماتها �الأمنية جتاه 

�الإ�صالمي  بها حما�ص و�جلهاد  �لتي تقوم  �ملقاومة  �أو�صلو، وتعاملت مع عمليات  �تفاق 

�عتقال  بحمالت  �ل�صلطة  قامت  ولذلك  �لفل�صطينية.  �لدولة  بناء  م�رشوع  يف  كمعوقات 

�لعمليات  �إثر  يف  خ�صو�صاً  ورموزهما  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  لن�صطاء  متو��صلة 

�لعامة،  ب�صيا�صاتها  �اللتز�م  على  جهتها  من  حما�ص  �أ�رشت  وقد  للمقاومة.  �لكبرية 

ورف�صت �لتخلي عن �ملقاومة �مل�صلحة، كما رف�صت �لدخول يف مو�جهات مع �ل�صلطة.

بيانات  حما�ص  �أ�صدرت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  ملمار�صات  تو�صيحها  �صياق  ويف 

حلقن  �لدعو�ت  كل  جتاهل  على  ت�رشُّ  �لفل�صطينية  “�ل�صلطة  �أن  �أحدها  يف  جاء  كثرية 

�لليلية،  �ملد�همات  حملة  مو��صلتها  عب  �لوطنية،  �ملحرمات  و�صون  �لفل�صطيني  �لدم 

�إ�صد�ر  ��صتمر�رها  �إىل  �إ�صافة  وجماهديه،  �صعبنا  �أبناء  حّق  يف  و�لتعذيب  و�العتقال، 

 �نظر بالتف�صيل يف: حفيظ عالوي وهاين �صليمان، مرجع �صابق، �ص 285-225. 
16

 ما �صبق هو ملخ�ص يكن ��صتنتاجه من خالل �الأدبيات �ملن�صورة و�ملقابالت �ل�صحفية حلما�ص خالل �ل�صنو�ت 
17

.1996-1993
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 .
�الأحكام �لباطلة، وعقد �ملحاكمات �ل�صورية �لظاملة د�خل حمكمة �ل�صلطة �لع�صكرية”18

ويف بيان �آخر، �تهمت حما�ص �ل�صلطة بانتهاك حرمة �مل�صاجد، و�أنه ال يكاد يّر يوم دون 

�مل�صاجد،  حلرمة  �النتهاكات  من  �صل�صلة  �الأجهزة  هذه  عنا�رش  من  جمموعة  ت�صن  �أن 

�أ�صبه ما يكون مبمار�صات  باأ�صلوب  �مل�صلني، و�إتالف حمتوياتها وممتلكاتها،  وترويع 

.
19

�الحتالل �ل�صهيوين �لبغي�صة

و�أكدت حما�ص نهجها �لقائم على رف�ص مبد�أ �الغتيال �ل�صيا�صي، و��صتخد�م �لعنف 

�الحتالل  �صّد  موجه  جهادها  �أن  و�أكدت  �لو�حد،  �ل�صعب  �أبناء  بني  �خلالفات  حل�صم 

�ل�صهيوين، و�أن �صلطة �حلكم �لذ�تي متار�ص لعبة خطرية بالت�صدي لل�صعب �لفل�صطيني 

وموؤ�ص�صاته وقو�ه �ملجاهدة “وهي مل تتوقف حلظة عن �تهام �ملجاهدين بالعمالة جلهات 

�لتي توؤكد  �آالف �الأدلة �ملعلنة  �أدنى دليل غري فبكاتها، فيما تتعامى عن  خارجية دون 

حتالفها مع �ل�صهاينة لدرجة تلقي �الأو�مر و�الإمالء�ت منهم لقمع �ل�صعب �لفل�صطيني”. 

وقالت حما�ص باإن �لعامل ما ز�ل ي�صهد لها بالنجاح يف �صبط �لنف�ص، و�صبط �أفر�دها عن 

�أهلية.  حرب  �إىل  �لفل�صطيني  �ملجتمع  جّر  وحماوالت  �ل�صلطة،  ال�صتفز�ز�ت  �ال�صتجابة 

�أق�صى على �ل�صلطة  و�أ�صافت �أن حما�ص توؤمن �أن “�حت�صار �ل�صلطة ورئي�صها �صيا�صياً 

!!
من �لقتل �غتياالً”20

وب�صكل عام، فاإن عالقة �ل�صلطة �لفل�صطينية بالتيار �الإ�صالمي قد �ت�صمت بالتوتر، 

�صجون  يف  وموؤيديها  حما�ص  عنا�رش  من  معتقل  �ألف  زهاء  هناك  كان   1996 �صنة  ويف 

�الإ�رش�ئيلية.  �ل�صجون  يف  �حلركة  لهذه  �آخر  معتقل  �آالف  �أربعة  �إىل  باالإ�صافة  �ل�صلطة، 

�ل�صّد  لتخفيف  �لطرفني  كال  بني  حماوالت  وجود  من  متنع  مل  �لتوتر  �أجو�ء  ولكن 

و�الحتقان، ومل متنع من وجود عنا�رش قيادية يف حما�ص �صعت مع عدد من �صخ�صيات 

م�صرتكة  قنو�ت  �إيجاد  �إىل  فتح  حركة  قياد�ت  من  وعدد  و�مل�صوؤولني  �لوطنية  �ل�صلطة 

وحماولة  وتعزيزها،  �اللتقاء  نقاط  عن  �لبحث  مبعنى  تطر�أ،  قد  �أحد�ث  �أّي  لتجاوز 

ر�صمية  وغري  ر�صمية  حو�ر�ت  عدة  جرت  فقد  عنها.  و�البتعاد  �خلالف  نقاط  جتاوز 

18 احلياة، 1995/5/16.

19 ال�رشق االأو�شط، 1995/8/17.

امل�شلمة،  فل�شطني  �نظر:   ،1996/4/22 يف  حلما�ص  وبيان   ،1996/4/11 يف  حما�ص  يف  م�صوؤول  ت�رشيح  عن   
20

�أيار/ مايو 1996.
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م�صجد  جمزرة  وبعد   ،1994 مايو  �أيار/  يف  غزة  قطاع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  دخول  منذ 

فل�صطني “�جلمعة �الأ�صود” يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1994، مّت ت�صكيل جلنة م�صرتكة 

.
21

بني �لطرفني للتحقيق وجتاوز �الأزمة، دون �أن حتقق �أّي نتائج ملمو�صة

ويف �آب/ �أغ�صط�ص 1995، دعا �ل�صيخ �أحمد يا�صني من �صجنه �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني 

“مع  وم�صتقبله  و�صالمته  �ل�صعب  وحدة  على  وللمحافظة  للتفاهم،  �صيغة  و�صع  �إىل 

�ملحافظة على مو�قفنا �ملبدئية وقناعاتنا”، وجدد حتريه ل�صفك �لدم �لفل�صطيني، معتب�ً 

. ويف 1995/9/4، 
22

توجيه �ل�صالح �لفل�صطيني �إىل �صدور �لفل�صطينيني جرية ال تغتفر

دعت حما�ص �إىل حو�ر وطني �صامل وجاد لكل �الأطر�ف بهدف �لتو�صل �إىل تفاهم ينظم 

. ويف �ليوم �لتايل، رحبت قيادة �ل�صلطة بدعوة حما�ص 
23

طبيعة �لعمل �لوطني �لفل�صطيني

. وقد تكللت �جلهود بانعقاد �حلو�ر يف �لقاهرة بني �ل�صلطة �لفل�صطينية وحما�ص 
24

للحو�ر

يف 18-1995/12/21. وقد حاولت �ل�صلطة �إقناع حما�ص بامل�صاركة يف �نتخابات �ملجل�ص 

.
25

�لت�رشيعي، غري �أن حما�ص �أ�رّشت على �ملقاطعة، لكنها �لتزمت بعدم �ل�صعي الإف�صالها

ومل يخُل حو�ر �لقاهرة من �الإيجابية لكال �لطرفني، و�أفادت �أجو�ء �حلو�ر �ل�رشيح 

وقد  �لطرفني.  ت�صادم  عدم  على  و�لعمل  نقاطها،  وحتديد  �خلالفات  تقلي�ص  يف  و�جلاد 

�تفق �لوفد�ن على �لتاأكيد على �لوحدة �لوطنية على قاعدة �لتعددية �ل�صيا�صية، وحترمي 

خمتلف  بني  �لتعامل  يف  ووحيد�ً  ح�صارياً  نهجاً  �حلو�ر  مبد�أ  و�عتماد  �لد�خلي،  �القتتال 

�الأطر�ف على �ل�صاحة �لفل�صطينية، وت�صكيل جلنة م�صرتكة ملعاجلة �مل�صكالت �لطارئة، 

و�لتاأكيد على تهيئة �الأجو�ء من �أجل تعميق �لثقة، و�لتعاون لتحقيق �الأهد�ف �لوطنية، 

.
26

و�ل�صعي من �أجل �الإفر�ج عن �ملعتقلني يف �صجون �الحتالل

�عتقال  وتكرر  �أهد�فها،  حتقيق  يف  تنجح  مل  �حلو�ر  حماوالت  كل  فاإن  ولالأ�صف، 

منهم يف �صجونها حتى ممن  �لفل�صطينية ملحاوريها من حما�ص، وتعذيب عدد�ً  �ل�صلطة 

 �نظر: الو�شط، 1995/12/25.
21

22 الراأي، عّمان، 1995/8/27.

23 احلياة، 1995/9/5.

24 الد�شتور، 1995/9/6.

 �نظر: الد�شتور، 1995/12/23؛ والراأي، عّمان، 1995/12/24.
25

26 الد�شتور، 1995/12/23.
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�صارك منهم يف حو�ر �لقاهرة، �أمثال ح�صن يو�صف، وعبد �لفتاح دخان، وحممد �صمعة، 

.
27

وجمال �صليم،... وغريهم

ويرى حممد نز�ل، ممثل حما�ص يف �الأردن يف تلك �لفرتة، �أنه من وجهة نظر حما�ص 

يتعلق  فيما  “�أما  �إليه  �الحتكام  للجميع  بّد  �لذي ال  �الأ�صلوب �حل�صاري  فاإن �حلو�ر هو 

بحو�ر�تنا مع فتح يف �خلرطوم، وتون�ص، وعّمان، و�لد�خل، كلها مل حتقق ما ن�صبو �إليه 

ونريد، ذلك �أن حما�ص مل تلم�ص لدى �لطرف �الآخر رغبة جدية يف عالج �مل�صكالت �لقائمة 

.
بني �لطرفني، �أو حتى رغبة يف تطبيق ما يتم �لتو�صل �إليه على �أر�ص �لو�قع...”28

ور�أى خالد م�صعل رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص يف ت�رشيح من�صور �صنة 

1996 �أن م�صتقبل �لعالقة بني حما�ص و�ل�صلطة �لفل�صطينية، بل بني �ل�صعب �لفل�صطيني 

�لعدو،  مع  عالقتها  حل�صاب  رهنته  قد  �ل�صلطة  الأن  مطمئن؛  غري  “م�صتقبل  و�ل�صلطة 

و�أخ�صعته للمز�ج �ل�صهيوين و�أولوياته، وقدمت م�صالح عدونا ومطالبه على م�صالح 

.
�صعبنا ووحدته �لوطنية ومتا�صك ن�صيجه �الجتماعي”29

1996 بدت �ل�صلطة �لفل�صطينية �أكرث ثقة بنف�صها، بعد �أن  وعلى �أّي حال، فمنذ �صنة 

متكنت من �رشب �لعمل �ملقاوم حلما�ص، ومن �إ�صعاف دور حما�ص �ل�صيا�صي و�ل�صعبي. 

ولذلك ظلت �للغة �الأمنية هي �للغة �ل�صائدة يف �لتعامل مع حما�ص حتى �ندالع �نتفا�صة 

�الأق�صى.

3. تطور العالقة يف الفرتة 2005-2000:

2000-2005 تيار �ملقاومة �لكثري من �مل�صد�قية  �أعطت �نتفا�صة �الأق�صى يف �لفرتة 

يكن  ال  �لذي  �ل�صعب  �لرقم  لتكون  جديد  من  حما�ص  وعادت  توقعاته.  �صحة  و�أثبتت 

جتاوزه على �ل�صاحة �لفل�صطينية.

و�عرت�فاً بهذ� �لو�قع، �جتهت �الأنظار �إىل �لدعوة �إىل حو�ر فل�صطيني - فل�صطيني، كان 

جوهره بالن�صبة لل�صلطة وم�رش )�لتي دخلت بقوة على هذ� �خلط( �إيقاف �النتفا�صة �أو 

�إيجاد  �صبيل  �ملفاو�صات. وقد رحبت حما�ص باحلو�ر يف  �صعياً ال�صتمر�ر  �إعالن هدنة، 

 �نظر مثالً: مقابلة مع خالد م�صعل، فل�شطني امل�شلمة، �آب/ �أغ�صط�ص 1996.
27

28 الد�شتور، 1994/8/30.

 فل�شطني امل�شلمة، �آب/ �أغ�صط�ص 1996.
29
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برنامج وطني جديد م�صرتك يقوم على قاعدة دحر �الحتالل. وكان �نعقاد �ملفاو�صات 

بحد ذ�ته �عرت�فاً عملياً من قيادة �ملنظمة و�ل�صلطة بعدم قدرتها على �تخاذ قر�ر�ت حا�صمة 

يف  �نعقدت  وقد  حما�ص.  وخ�صو�صاً  �ملقاوم  للتيار  �لرجوع  دون  �الأر�ص،  على  وفاعلة 

�لقاهرة �أهم هذه �ملفاو�صات يف 10-2002/11/13 بني فتح وحما�ص، ويف كانون �لثاين/ 

كافة  مب�صاركة   2003/12/7-4 ويف  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  كافة  مب�صاركة   2003 يناير 

�لف�صائل �لفل�صطينية �أي�صاً. ورمبا �أ�صهمت هذه �حلو�ر�ت يف تقريب وجهات �لنظر، ولكن 

�ل�صلطة ف�صلت يف �حل�صول على ما تريد، خ�صو�صاً و�أن ف�صائل �ملقاومة غري معنية �أو 

.
30

ملتزمة باتفاقات �أو�صلو و��صتحقاقاتها

مل تكن حما�ص ت�صكك ب�رشعية �ملنظمة نف�صها، لكنها كانت ترى �أن �للجنة �لتنفيذية، 

�صالحيتها  مدة  �نتهت  قدية،  موؤ�ص�صات  هي  �لوطني  و�ملجل�ص  �ملركزي،  و�ملجل�ص 

�ملفرت�صة منذ �صنو�ت عديدة؛ وبالتايل مل تعد ُتعبِّ يف قر�ر�تها عن �ل�رشعية �لفل�صطينية 

و�لثو�بت �لفل�صطينية، ومل تعد متثل �ل�صعب �لفل�صطيني ب�صكل حقيقي. ولهذ�، فاإن موقف 

ولكن  قر�ر�تها،  و�حرت�م  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �حرت�م  على  �لتاأكيد  كان  حما�ص 

�لفل�صطيني.  لل�صعب  �إ�صالحها، وتفعيلها، و�إعادة هيكلتها، كممثل �رشعي ووحيد  بعد 

منظمة  �أن  على  �لغربية،  �ل�صفة  يف  قياد�تها  �أحد  �لرحمي،  حممود  ل�صان  على  و�أكدت 

�لتحرير بقيادتها �حلالية مل تعد متثل جميع �لفل�صطينيني، و�تهم جهات فل�صطينية باأنها 

تعرقل �إعادة ترتيب �أو�صاع منظمة �لتحرير بهدف منع حما�ص من �مل�صاركة فيها، و�أن 

�لتع�صب �حلزبي وتبذر  �آخر ومت�صبعة بروح  �إىل طرف �صّد  “منحازة  �ملنظمة  قر�ر�ت 

يلكون  ال  ممن  �صدرت  �إذ�  خا�صة  �لفل�صطيني،  �ملجتمع  د�خل  و�لفرقة  �لفتنة  بذور 

�الأهلية �لديقر�طية، وممن تقادمو� يف مو�قعهم، ومل يتم �ختيارهم عب �نتخابات حرة”. 

الأنهم  ف�صائلهم،  حتى  يثلون  يعودو�  مل  �لتنفيذية  �للجنة  �أع�صاء  “بع�ص  �أن  مو�صحاً 

.
مطرودين منها، فهذه �لقر�ر�ت ال قيمة لها وال يكن �أن ت�صهم يف حّل �مل�صكالت”31

وكان �تفاق �لقاهرة �لذي جرى يف 2005/3/17 بني جميع �لف�صائل �لفل�صطينية، من 

�ملحطات �ملهمة يف طريق �ن�صمام حما�ص للمنظمة. وورد يف بيانه �خلتامي ما يلي: “و�فق 

�أ�ص�ص يتم �لرت��صي  �لفل�صطينية، وفق  �لتحرير  �ملجتمعون على تفعيل وتطوير منظمة 

�صحيفة  �لتو�ريخ  تلك  يف  مثالً  �نظر  �الجتماعات،  هذه  �لتلفزة  وحمطات  �الأنباء  ووكاالت  �ل�صحف  تابعت   
30

اخلليج.

31 اخلليج، 2005/3/29.
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عليها، بحيث ت�صم جميع �لقوى و�لف�صائل �لفل�صطينية، ب�صفة �ملنظمة �ملمثل �ل�رشعي 

طريق  حما�ص،  حركة  عليه  و�فقت  �لذي  �لبند،  هذ�  وفتح  �لفل�صطيني”.  لل�صعب  �لوحيد 

جزء�ً  �لتنفيذية  �للجنة  �أع�صاء  ُيحمِّل  �أي�صاً  وهو  �لهدف،  هذ�  حتقيق  �أجل  من  �حلو�ر 

.
32

�أ�صا�صياً من �مل�صوؤولية ب�صبب عدم �ل�صعي �جلدي لتنفيذ هذ� �لقر�ر

و�أ�صبحت حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي �أع�صاء يف �أحد �أطر منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

�صه �لرئي�ص حممود عبا�ص، وبح�صور 
ّ
الأول مرة، بعد �أن ح�رش� �جتماعاً يف �لقاهرة تر�أ

�لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  و�أع�صاء  �لفل�صطينية،  للف�صائل  �لعامني  �الأمناء 

طلق على تلك �لقيادة “�لقيادة �ملوؤقتة 
ُ
ورئي�ص �ملجل�ص �لوطني، و�صخ�صيات م�صتقلة. و�أ

للمنظمة”، و�لتي �صت�رشف على مهام �إعادة تفعيل وتطوير هياكل �ملنظمة، حتى �إجر�ء 

�نتخابات جديدة للمجل�ص �لوطني. وُعدَّ هذ� �الجتماع مبثابة �إعالن حما�ص مو�فقتها على 

دخول �ملنظمة. وقال �إ�صماعيل ر�صو�ن، �لقيادي يف حما�ص، و�لذي �صارك يف �الجتماع 

بعد  [�ملنظمة]  �ملنظة  �إىل  �الن�صمام  تو�فق على  �لف�صائل  “�إن حركته وجميع  �لقاهرة  يف 

�أ�صبحتا  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  �أن  �إىل  ر�صو�ن  و�أ�صار  بنائها”.  و�إعادة  �إ�صالحها 

�أع�صاء يف �الإطار �لقيادي �ملوؤقت للمنظمة، وهذ� �الإطار �لقيادي �ملوؤقت هو �أحد �أطر منظمة 

�لتحرير. ومبوجب �تفاق وقعته �لف�صائل �لفل�صطينية يف 2005، فقد مّت �التفاق على �أن 

�أ�ص�ص ديوقر�طية.  وفق  �ملنظمة،  موؤ�ص�صات  تطوير  على  �الإ�رش�ف  �للجنة  بهذه  ُيناط 

و�صت�رشف �للجنة �ملوؤقتة على �إجر�ء �نتخابات للمجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، يف �ل�صفة، 

.
33

وغزة، ويف �الأماكن �لتي ُي�صمح فيها باالنتخابات يف �خلارج

و�الأمناء  �لوطني،  �ملجل�ص  ورئي�ص  �لتنفيذية،  �للجنة  �أع�صاء  من  جلنة  وت�صكلت 

�لعاّمني للف�صائل و�لقوى �لوطنية و�الإ�صالمية وممثليهم، للبحث يف �صبل دخول حما�ص 

�أعقاب  �لزعنون، يف  �لفل�صطيني �صليم  �لوطني  ملوؤ�ص�صات �ملنظمة. ور�أى رئي�ص �ملجل�ص 

�الجتماع، �أن حما�ص �أ�صبحت “د�خل منظمة �لتحرير من حيث �ملبد�أ”، معرباً عن �أمله يف 

�أن “تتم عملية تطوير �ملنظمة وتفعيلها من دون حدوث خالفات”. �إال �أن �ملتحدث با�صم 

للمنظمة، و�إمنا و�فقت على  �ن�صمت  �أن تكون �حلركة  �أبو زهري، نفى  حما�ص، �صامي 

.
34

�مل�صاركة يف �للجنة �لتي �تفق عليها يف حو�ر �لقاهرة

 �صحيفة االأيام، ر�م �هلل، 2005/3/18.
32

 �صحيفة القد�س العربي، لندن، 2011/12/23.
33

34 احلياة، 2005/3/30.
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عدد  يكون  �أن  على  �إجماع  و�صبه  فل�صطيني  تو�فق  هناك  كان   2005 �صنة  وخالل 

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

و�لن�صف �لثاين من �ل�صتات )�خلارج(. وقد �رشح بذلك �صليم �لزعنون، رئي�ص �ملجل�ص، 

كما �رشح به تي�صري قبعة، نائب �لرئي�ص، �أكرث من مرة. ومل يظهر �أّي �عرت��ص من حركة 

�أن �لن�صف �ملتعلق بالد�خل  �لعدد �ملقرتح. و�أكد �لزعنون  �أو غريها على  �أو حما�ص  فتح 

هناك  يكن  مل  فاإن  �نتخابهم،  ف�صيتم  �خلارج  �أما  �النتخابات،  طريق  عن  �ختيارهم  يتم 

.
35

��صتطاعة فيتم �ختيارهم بالتو�فق

4. تطور العالقة يف الفرتة 2013-2006:

45 لفتح(، يف �نتخابات �ملجل�ص  �صدم فوز حما�ص باأغلبية كبرية )74 مقعد�ً مقابل 

2006/1/25، �لتيار �لرئي�صي �لذي يقود  �لت�رشيعي �لفل�صطيني يف �ل�صفة و�لقطاع يف 

�ملجل�ص  رئي�ص  جعل  ما  وهو  فتح(؛  )تيار  �لوطني  �ملجل�ص  على  وي�صيطر  م.ت.ف 

�صليم �لزعنون )وهو ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح( ُيقِدم على ت�رشيحات غريبة 

�جتماعاً   2006/2/4 يف  تر�أ�ص  فقد  بنف�صه.  �أعلنه  �أن  �صبق  ملا  متاماً  وخمالفة  ومفاجئة، 

يف  فتح  حركة  وكو�در  �لوطني  �ملجل�ص  �أع�صاء  من  �صخ�صية  مئة  من  �أكرث  مب�صاركة 

�لوطني  �ملجل�ص  �أن  على  �لزعنون  و�صدد  �لفل�صطيني.  �لوطني  �ملجل�ص  مبقر  �الأردن، 

ع�صو  كل  عن  “�صيد�فع  و�أنه  �ملالية؛  �ل�صائقة  من  بالرغم  وم�صريته،  عمله  �صيو��صل 

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

من حيث �لرتكيبة”. وقال �لزعنون: “�صنحافظ على �ملجل�ص �لوطني كما هو عليه �الآن، 

.
و�صوف �أد�فع عن “�لوطني” حتى �آخر قطرة دم يف ج�صدي”36

�صباط/   16 يف  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أعمال  �فتتاح  يف  �لزعنون  و�رّشح 

فب�ير �أن �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي �لـ 132 �صيتّم �إ�صافتهم �إىل �أع�صاء �ملجل�ص �لوطني 

�لبالغ 783 ع�صو�ً!! وهي خطوة �أقل ما يقال فيها �أنها تف�صد �أجو�ء �نطالقة حقيقية نحو 

�إ�صالح م.ت.ف وموؤ�ص�صاتها. وهو ما يعني �أن �الأع�صاء �ملنتخبني �صي�صيعون يف بحر 

�الأع�صاء �ملعينني!! 

http://www.arabs48.com :نظر: �صحيفة الغد، عّمان، 2005/7/28؛ وموقع عرب 48، 2005/7/4، يف� 
35

36 الد�شتور، 2006/2/6.
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�للجوء  �إىل  �لت�رشيعية  �النتخابات  نتيجة  �إعالن  بعد  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �صارع 

يف  و�أنها  �ملنظمة،  �إىل  يعود  �ملفاو�صات  ملف  �أن  على  موؤكد�ً  جديد،  من  �ملنظمة  ل�رشعية 

�لوقت نف�صه مرجعية �صلطة �حلكم �لذ�تي وحكومتها، بغ�ص �لنظر عن �لقوة �ل�صيا�صية 

حما�ص  حكومة  عزل  توكيد  �إىل  ناحية،  من  �لرئي�ص،  �صعى  حيث  �حلكومة؛  تقود  �لتي 

على  للمنظمة  �ل�صيا�صي  �لبنامج  فر�ص  �إىل  �أخرى،  ناحية  ومن  �ملفاو�صات،  ملف  عن 

�حلكومة. وقام �لرئي�ص عبا�ص بتحويل م�صوؤولية متابعة �ل�صفار�ت �لفل�صطينية يف �خلارج 

�أن كان قد �نتزعها بنف�صه من �صالحيات  �إىل م.ت.ف، بعد  �ل�صلطة  من وز�رة خارجية 

�ملنظمة قبل ب�صعة �أ�صهر. وهكذ� تعرث ملف �إ�صالح �ملنظمة، ب�صبب وجود خماوف لدى 

�أطر�ف فل�صطينية وعربية ودولية من �إمكانية هيمنة حما�ص على �ملنظمة، بعد �أن فازت يف 

�نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني يف �ل�صفة و�لقطاع �أو�ئل �صنة 2006. 

ومن جهة �أخرى، فقد �رتفعت �أ�صو�ت د�خل فتح تطالب باحرت�م �الإر�دة �ل�صعبية 

“علينا  باأنه  فتح،  قادة  �أحد  خ�رش،  ح�صام  ذكر  فقد  حلما�ص.  �لكاملة  �لفر�صة  و�إعطاء 

�لتحرير وحركة فتح و�ل�صلطة] �ال�صتعد�د لي�ص فقط ل�رش�كة حما�ص،  [يق�صد منظمة 
�مل�صاركة يف  �أن حما�ص ت�صتمد �رشعيتها يف  �إىل  لقيادتها للمنظمة”، م�صري�ً  �أي�صاً  و�إمنا 

قيادة  لدى  �الأغلب  �لتوجه  ولكن   .
37

لالحتالل مقاومتها  من  قيادتها  يف  وحتى  �ملنظمة 

فتح كان باجتاه تعطيل وعرقلة ونزع �صالحيات �حلكومة �لتي تقودها حما�ص.

وفتح،  �لتحرير،  منظمة  قيادة  وبني  حما�ص  بني  �ملو�جهة  من  نوع  حدث  وقد 

و�ل�صلطة �لفل�صطينية، ب�صب مالحظاتها على برنامج حكومة حما�ص برئا�صة �إ�صماعيل 

�أن الحظت  �لتنفيذية للمنظمة �حلكومة بتعديل برناجمها بعد  �للجنة  هنية. فقد طالبت 

و�لوحيد  �ل�رشعي  �ملمثل  ب�صفتها  �لتحرير،  منظمة  مبرجعية  �الإقر�ر  من  “يخلو  �أنه 

�لفل�صطيني”، وال يتبنى برنامج �ملنظمة و�ل�صلطة و�لتز�ماتها. و�أعلنت �للجنة  لل�صعب 

برنامج  �إىل  ت�صتند  �أن  يجب  فل�صطينية  حكومة  الأي  �ل�صيا�صية  “�ملمار�صة  �أن  �لتنفيذية 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و�إعالن �ال�صتقالل لعام 1988، وقر�ر �ملنظمة و�لتز�ماتها 

�لوطنية،  �إجناز�تنا  يعر�ص  �لنهج  هذ�  عن  خروج  “�أّي  �أن  معتبة  و�لدولية”؛  �لعربية 

مبا فيها تر�صيخ موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لفل�صطينية وتو�صيع دورها على �أر�ص �لو�قع �إىل 

.
خماطر حقيقية و�إىل طعن يف �رشعيتها”38

37 احلياة، 2006/3/23.

38 احلياة اجلديدة، 2006/3/23.



حمـــــا�س

146

�لوطني  �الإجماع  �حلكومة  “حترتم  �أن  حما�ص  حكومة  �لتنفيذية  �للجنة  وطالبت 

ممثالً  �لتحرير  مبنظمة  �العرت�ف  �حلكومة  تتجنب  �أن  مقبول  غري  الأنه  �لفل�صطيني 

“لي�ص من �ملعقول �أن �ملنظمة معرتف بها من  �رشعياً وحيد�ً لل�صعب �لفل�صطيني”، و�أنه 

120 دولة تعرتف باملنظمة، فيما حكومة حما�ص ترف�ص  �الأمم �ملتحدة، وهناك �أكرث من 

. وقال ع�صو �للجنة �لتنفيذية 
�العرت�ف باأن �ملنظمة هي �ملرجعية �ل�صيا�صية ل�صعبنا”39

تعديل  حما�ص  من  تطلب  �أن  �لتنفيذية  �للجنة  “قررت  �الآغا:  زكريا  �لتحرير  ملنظمة 

برناجمها �ل�صيا�صي، و�أن تو�صح �أن منظمة �لتحرير هي �ملمثل �ل�رشعي �لوحيد لل�صعب 

�لفل�صطيني، وحما�ص جزء منها ولي�صت بديالً للمنظمة”. 

مو�صوع  يف  �لبت  يف  �ملخول  هو  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أن  ترى  فكانت  حما�ص  �أما 

�أن طبيعة عمل حكومة �ل�صلطة  �حلكومة، ولي�ص �للجنة �لتنفيذية للمنظمة، كما الحظت 

�لفني و�خلدماتي ال ُيلزمها باتخاذ مو�قف �صيا�صية؛ حيث �صعت �إىل جتنب بع�ص �لنقاط 

�الإ�صكالية �لتي ال توؤثر عملياً على قيام �حلكومة مبهامها.

فيها  مبا  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  جلميع  �جتماع  عقد   ،2006/3/28 يف  دم�صق  ويف 

وقال  �لفل�صطينية.  �لتحرير  منظمة  بناء  �إعادة  �أجل  من  خطو�ت  على  لالتفاق  حما�ص، 

حتى  �خلطو�ت،  هذه  على  �تفقنا  �لفل�صطينية  �لتحرير  مبنظمة  يتعلق  “فيما  م�صعل: 

�لوطني  �ملجل�ص  رئي�ص  نائب  وتال  �حلقيقي”.  �لوطني  �ملوقف  هو  وهذ�  بناءها،  نعيد 

�أجل متابعة  ت�صكيل جلنة من  �إىل  �الجتماع، دعا  بياناً يف ختام  قبعة  تي�صري  �لفل�صطيني 

بناء  “�إعادة  حول   2005 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �لقاهرة  يف  �تخذت  �لتي  �لفل�صطينية  �ملقرر�ت 

�أنها و�فقت على �الن�صمام للمنظمة، بعد �جتماع بني  منظمة �لتحرير”. و�أكدت حما�ص 

�لفل�صطيني حممود عبا�ص. وقال �لزهار  �لرئي�ص  �لزهار مع  �لقيادي يف �حلركة حممود 

�إن ثمة قر�ر�ً و��صحاً بامل�صاركة يف منظمة �لتحرير، على �لرغم من وجود خالفات حول 

�مليثاق �لوطني �لفل�صطيني �لذي �صيتم �ن�صمام حما�ص على �أ�صا�صه، و�آلية حتديد ن�صبة 

�مل�صاركة حلما�ص يف �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني وموؤ�ص�صات �ملنظمة �الأخرى. و�أ�صاف 

�لزهار �أن دخول حما�ص للمنظمة �صيقويها ويعيد �لروح �إليها، بعد �أن �بتعدت يف �ل�صنو�ت 

.
40

�الأخرية عن �لثو�بت �لفل�صطينية

39 احلياة، 2006/3/23.

40 القد�س العربي، 2006/3/29.
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�ل�صاحة  ت�صهدها  �أخذت  �لتي  و�حل�صار  و�لتعطيل  �ل�صالحيات  �رش�ع  حالة  ومع 

�لفل�صطينية، �إثر فوز حما�ص وت�صكيلها للحكومة �لعا�رشة، ظهرت “وثيقة �الأ�رشى” يف 

�أيار/ مايو 2006، �لتي وقعتها قياد�ت �أ�صرية يف �صجون �الحتالل من خمتلف �لف�صائل، 

مبا يف ذلك فتح وحما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي. و�صمن ما �أكدت عليه �لوثيقة معاين �لوحدة 

�لوطنية، و�مل�صي يف �إ�صالح �ل�صلطة وم.ت.ف. وو�فقت �لوثيقة يف �لبند �ل�صابع على �أن 

�لتم�صك  قاعدة  “على  �ل�صلطة  ورئي�ص  م.ت.ف،  �صالحيات  من  هي  �ملفاو�صات  �إد�رة 

�تفاق م�صريي على  �أّي  يتم عر�ص  �أن  �لفل�صطينية، وحتقيقها، على  �لوطنية  باالأهد�ف 

 .
�ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �جلديد للت�صديق عليه �أو �إجر�ء ��صتفتاء عام حيثما �أمكن”41

ب�صكلها  �لوثيقة  �صدرت  �لفل�صطينية،  و�لفعاليات  �لف�صائل  بني  مطولة  حو�ر�ت  وبعد 

�ملعدل يف 2006/6/28، مع �الحتفاظ مبعظم ن�صو�صها، و�إبقاء نوع من �لغمو�ص �ملحتمل 

�لبنود  وظلت  �لف�صائل.  وباقي  وحما�ص  فتح  �إليها  ت�صتند  �أن  يكن  خمتلفة  لتاأويالت 

�ملتعلقة بالعملية �لتفاو�صية، مع �إ�صافة يف �لبند �لر�بع �أن �لتحرك �ل�صيا�صي �لفل�صطيني 

�ل�صامل يجب �أن يتم مبا يحفظ حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني وثو�بته. 

ويف �لفرتة 6-2007/2/8 �نعقدت �جتماعات مكثفة، �نتهت �إىل “�تفاق مكة” بني فتح 

وحما�ص، وهو �تفاق �أكد على حرمة �لدم �لفل�صطيني، وعلى ت�صكيل حكومة وحدة وطنية 

فل�صطينية، وعلى �مل�صي ُقدماً يف �إجر�ء�ت تطوير م.ت.ف و�إ�صالحها؛ كما �أكد على مبد�أ 

.
42

�ل�رش�كة �ل�صيا�صية، وقاعدة �لتعددية �ل�صيا�صية

وقد �صلم هنية ت�صكيلة حكومته �إىل �لرئي�ص عبا�ص يف 2007/3/15، �لذي و�فق عليها. 

ثم حازت �حلكومة ثقة �ملجل�ص �لت�رشيعي يف 2007/3/17. و�ألقى هنية خطاباً �أمام �ملجل�ص 

�لت�رشيعي ُعدَّ مبثابة برنامج عمل للحكومة �جلديدة، وجاء فيه �أن �إد�رة �ملفاو�صات هي 

من �صالحيات منظمة �لتحرير �لفل�صطينية.

بفّك  و�الأمل  و�لتفاوؤل  �الرتياح  من  جو�ً  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  ت�صكيل  �أ�صاع 

�الأمني،  �النفالت  مرحلة  من  و�النتهاء  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  �ملفرو�ص  �حل�صار 

مركز  )بريوت:   2006 ل�شنة  الفل�شطينية  الوثائق  )حمرر�ن(،  �صعد  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن  �نظر:   
41

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(، �ص 364؛ وحول ردود فعل �الأطر�ف �ملختلفة على �لوثيقة، �نظر: 

احلياة، وال�شفري، 2006/5/12؛ و�لن�ص �لكامل يف: ال�شفري، 2006/5/27.

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2007 ل�شنة  الفل�شطينية  الوثائق  )حمرر�ن(،  �صعد  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   
42

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2009(، �ص 122. �نظر وثيقة رقم 13 يف ملحق هذ� �لكتاب، �ص 612.
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�ل�صيا�صية  �ل�رش�كة  قاعدة  على  يقوم  و�لذي  مكة،  �تفاق  وجوهر  منطق  نحو  و�لتوجه 

ذلك  �أن  �لو��صح  من  وكان  �الأخرى(،  و�لكتل  )و�لف�صائل  وحما�ص  فتح  حركتي  بني 

�الأمنية،  و�الأجهزة  بها،  �ملرتبطة  و�لهيئات  ووز�ر�تها  �حلكومة  جماالت:  ثالثة  ي�صمل 

ملعنى  مناق�صاً  �آخر�ً  فهماً  هناك  �أن  �رشيعاً  تبنّي  ولكن  �لفل�صطينية.  �لتحرير  ومنظمة 

يرى  فتح،  حركة  يف  �ملتنفذ  و�الإطار  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  �أو�صاط  يف  ي�صود  �مل�صاركة، 

�أجهزة  ت�صمل  ال  �مل�صاركة  و�أن  ووز�ر�تها،  �حلكومة  على  فقط  تقت�رش  �مل�صاركة  �أن 

�الأمن وال منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، و�أن هذين �لبندين هما من �خت�صا�ص �لرئا�صة 

�ل�صيا�صية،  �مل�صاركة  وم�صمون  ملعنى  �لفهم،  يف  �لتناق�ص  هذ�  ل  و�صكَّ �لفل�صطينية، 

تفعيل  يف  للبحث  �جتماع  �أّي  يحدث  مل  ولذلك  �جلديدة.  �حلكومة  الإ�صعاف  مدخالً 

.
43

وموؤ�ص�صاتها �لتحرير  منظمة 

�صحفي  ت�رشيح  يف  حما�ص،  يف  �خلارجية  �لعالقات  م�صوؤول  حمد�ن،  �أ�صامة  وحدد 

�لتحرير؛  منظمة  الإ�صالح  جوهرية  عدَّها  نقاط  ثالثة   ،2007/5/7 يف  بر�ص  قد�ص  ن�رشته 

�الأوىل: �رشورة �أن ترتكز عملية �الإ�صالح على �أ�صا�ص �صيا�صي وموؤ�ص�صي وديوقر�طي، 

و�لثانية: يجب �أن ي�صارك �جلميع يف �إعادة بناء �ملنظمة، و�أن ال ي�صتثنى �أحد، و�أن ال يعطى 

طرف ما حقاً يف رف�ص م�صاركة �أّي طرف فل�صطيني يف �إعادة �لبناء، و�لثالثة: �أن تكون عملية 

�ختيار ممثلي �ل�صعب �لفل�صطيني يف هذه �ملنظمة من خالل �النتخابات �ملبا�رشة، وتكون 

للح�ص�ص  مرتعاً  �ملنظمة  ت�صبح  �أن  دون  �لفل�صطيني،  لل�صعب  و�لرقابة  �الختيار  حرية 

و�ملز�يد�ت، �الأمر �لذي �أدى �إىل ن�رش حالة �لف�صاد، ومن ثم �النهيار �حلا�صل يف موؤ�ص�صات 

�ملنظمة. كما �أن �رشورة �التفاق على ميثاق وطني جديد من �ل�رشوط �لتي و�صعتها حما�ص 

1998 وخالل  �لفل�صطيني �صنة  �لوطني  �ملجل�ص  �أن قام  �ملنظمة. خ�صو�صاً، بعد  لدخول 

�لن�صال  �إىل  �لد�عية  �مليثاق  بنود  معظم  بتعديل  كلينتون،  بيل  �الأمريكي  �لرئي�ص  وجود 

�صّد “�إ�رش�ئيل”. ولهذ� فقد طالب حمد�ن، �أن يكون �لبنامج �ل�صيا�صي للمنظمة نابعاً من 

�لذي �صيكون معنياً مبر�قبة تنفيذ هذ�  �لوطني  �ملجل�ص  �مليثاق، و�أن يحظى مبو�فقة  هذ� 

.
44

�لبنامج

 �نظر: حم�صن حممد �صالح )حمرر(، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007 )بريوت: مركز �لزيتونة 
43

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(، �ص 35-34.

�ملركز  و�نظر:  http://www.qudspress.com؛  �نظر:   ،2007/5/7 لالأنباء،  �إنرتنا�صيونال  بر�ص  قد�ص  وكالة   

44

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=9090 :لفل�صطيني لالإعالم، 2007/5/12، يف�
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وقال حمد�ن �إنه فيما يتعلق باملو�صوع �ملوؤ�ص�صي ملنظمة �لتحرير فاإن لديها موؤ�ص�صات 

)�ملجل�ص  معطلة  فهي  �لت�رشيعية  للموؤ�ص�صة  وبالن�صبة  ت�رشيعية.  وموؤ�ص�صة  تنفيذية 

�لوطني(، �أما فيما يتعلق باملوؤ�ص�صة �لتنفيذية فقد مّت تقوي�ص دو�ئر منظمة �لتحرير؛ مثل 

وغريها  �لفل�صطيني  �لقومي  و�ل�صندوق  �لع�صكرية،  و�لد�ئرة  و�الإعالم،  �لثقافة  د�ئرة 

ل�صالح موؤ�ص�صات �ل�صلطة، عندما كانت حركة فتح تقود �ل�صلطة. ور�أى حمد�ن �أن هناك 

حاجة �إىل “�إعادة بناء موؤ�ص�صات �ملنظمة ب�صورة كاملة”، وقال: 

موؤ�ص�صات  د�خل  �لديوقر�طي  �لبعد  معاجلة  �أن  حما�ص  يف  نحن  نرى 

�ملنظمة، يقوم على عملية تفعيل �ملبد�أ �لديقر�طي د�خل موؤ�ص�صاتها، فاملجل�ص 

ف�صيل  هيمنة  ي�صمن  ومبا  �حل�ص�ص،  نظام  وفق  يت�صكل  كان  �صابقاً  �لوطني 

�نتخاب �ملجل�ص من قبل  �أن يتم  �الأمثل  �ل�صيغة  �أن  بعينه على �ملجل�ص، ونعتقد 

يف  �لديقر�طية  يعزز  �أن  �صاأنه  من  ما  وهذ�  و�خلارج،  �لد�خل  يف  فل�صطني  �أبناء 

�ملجتمع �لفل�صطيني، و�أي�صاً من �صاأنه �أن يوجد �آلية رقابة على �مل�صار �لتنفيذي، 

.
45

وعلى �أد�ء �لف�صائل

مل تدم حكومة �لوحدة �لوطنية �لتي ت�صكلت يف �آذ�ر/ مار�ص 2007 طويالً، �إذ �رشعان 

ما و�صلت �خلالفات بني فتح وحما�ص �إىل �ل�صد�م �مل�صلح يف قطاع غزة، و�صيطرت حما�ص 

على �لقطاع بعد مو�جهات مع ما �أ�صمته مبعركة �حل�صم مع “�لتيار �النقالبي �لعميل يف 

 .
46ً

فتح”. وُذكر �أنه يف �لفرتة 11-2007/6/14 �صقط ما جمموعه 116 قتيالً و550 جريحا

�أنه قد �صقط جر�ء �أحد�ث  �أما �إح�صاء�ت �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، فت�صري �إىل 

مدنياً،   43 هوؤالء  بني  ومن   ،2007/6/16-7 �لفرتة  خالل  قتيالً   161 �لع�صكري  �حل�صم 

من  �صخ�صاً  و27  لها،  �لتابعة  �الأمنية  و�الأجهزة  فتح  حركة  عنا�رش  من  �صخ�صاً  و91 

فتح  �صيطرت  فقد  �أخرى  جهة  ومن   .
47

�لتنفيذية و�لقوة  �لق�صام  وكتائب  حما�ص  حركة 

على �ل�صفة �لغربية.

وزر�ء  رئي�ص  باأمر  ومّت  �إليه،  ��صطرت  م�رشوعاً  فعالً  به  قامت  فيما  حما�ص  ور�أت 

مو�جهة  يف  �لت�رشيعي؛  �ملجل�ص  باأغلبية  مدعوماً  �لد�خلية،  وزير  نف�صه  وهو  �ل�صلطة، 

 �ملر�جع نف�صها. 
45

46 احلياة، 2007/6/16.

�لتي  �لد�مية  �الأحد�ث  حول  تقرير  �لعد�لة:  غياب  يف  �صود�ء  “�صفحات  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
47

�صهدها قطاع غزة خالل �لفرتة 7-14 يونيو 2007،” غزة، �ص 81-85، �نظر:

http://www.pchrgaza.org/files/REPORTS/arabic/pdf_spi/Gaza%20Conflictl%209-10.pdf
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عملية فلتان �أمني مبمج، حتميه �لقوى �الأمنية يف �ل�صلطة )وقوى متنفذة يف حركة فتح(، 

و�لتي ترف�ص �الن�صياع لتعليمات حكومتها. كما ر�أت �أن حكومة ت�صيري �الأعمال بقيادة 

�لرئي�ص  ر�أى  بينما   .
48

�لفل�صطيني �الأ�صا�صي  �لقانون  وفق  �ل�رشعية  �حلكومة  هي  هنية 

عبا�ص وموؤيدوه �أن حما�ص قامت بـ“�نقالب دموي �أ�صود”، و�أنه ال �صبيل للتفاهم معها 

�إال �إذ� عادت عن �نقالبها، و�أعلنت �لتز�مها بـ“�ل�رشعية” �لفل�صطينية و�لعربية و�لدولية. 

�لقاهرة  �تفاق  �نتهاء   2007/7/18 للمنظمة يف  �ملركزي  �ملجل�ص  �أمام  له  و�أعلن يف خطاب 

.
�ملعلن يف 492005/3/17

وكما يقول حم�صن حممد �صالح: 

كان  فبينما  قا�صية،  ل�رشبات  تتعر�ص  �لثقة  بناء  عملية  كانت  مرة  كّل  ويف 

�صالحيات  بنزع  يقوم  كان  �حلكومة،  بت�صكيل  هنية  يكلف  عبا�ص  �لرئي�ص 

رئي�صية من �حلكومة يف �الأمن، و�الإعالم، و�خلارجية، و�لتعيينات �الإد�رية،... 

“�لطاولة” وتعقدت مظاهره يف  “�مل�صلح” يغلب �حلو�ر على  وهكذ� �أخذ �حلو�ر 

�لتايل  يونيو  حزير�ن/  منت�صف  ذروته  و�صل  ثم   ،2007 مايو  �أيار/  منت�صف 

عندما متكنت حما�ص من �ل�صيطرة على قطاع غزة. وقد فتح ذلك �ملجال لقطيعة 

.
50

و�أزمة ثقة هائلة بني �لطرفني

�أدى توجه �لرئا�صة �لفل�صطينية �إىل �إخر�ج حركة حما�ص من �إطار �ل�رشعية �لفل�صطينية 

�إىل �رشورة جتاهل وجتاوز �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، �لذي حتتل فيه حركة حما�ص 

قر�ر�تها،  على  �ل�رشعية  �صفة  ت�صفي  مرجعية  من  هنا  لها  بّد  ال  وكان  �الأغلبية.  موقع 

�لتحرير  منظمة  �أ�صبحت  وفجاأة  وموؤ�ص�صاتها.  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �إىل  فلجاأت 

�ل�صابقة،  �ل�صنو�ت  طو�ل  �لد�ئم  �صبه  تغيّبها  من  بالرغم  يومياً،  موجودة  �لفل�صطينية 

�ليومية،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صوؤون  يف  وتقرر  وتبحث  جتتمع  موؤ�ص�صاتها  و�أ�صبحت 

�أد�ة  �لكبى، ولي�صت  �ل�صوؤون  لل�صلطة يف  بينما هي ح�صب ما هو متفق عليه، مرجعية 

.
51

تنفيذية �أو ت�رشيعية �صمن �إطار �ل�صلطة

 �نظر: لقاء خالد م�صعل مع �ل�صحفيني يف �لدوحة، �صحيفة الوطن، �لدوحة، واحلياة، 2007/7/22.
48

 �نظر: حم�صن حممد �صالح، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، �ص 53.
49

 حم�صن حممد �صالح، جتربة �حلو�ر بني فتح وحما�ص �أين �مل�صكلة؟.
50

 �نظر: حم�صن حممد �صالح، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، �ص 50.
51
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�لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  يف  �لتنفيذية  �للجنة  عقدت  �لتوجه،  هذ�  مع  و�ن�صجاماً 

عدة  و�أقرت   ،2007/6/14 يف  غزة  يف  �الأو�صاع  لتغري  �الأول  �ليوم  منذ  طارئاً  �جتماعاً 

تو�صيات و�صعتها حتت ت�رشف �لرئي�ص عبا�ص ليبّت بها وهي:

�إقالة حكومة �إ�صماعيل هنية )وهذ� من حّق �لرئي�ص(. �أ. 

�إعالن حالة �لطو�رئ. ب. 

ت�صكيل حكومة �إنفاذ حالة �لطو�رئ. ج. 

.
52

�إجر�ء �نتخابات مبكرة د. 

مبوجب  بتنفيذها  و�أمر  �لتو�صيات  هذه  تبني  �إىل  فور�ً  عبا�ص  �لرئي�ص  بادر  وقد 

ثالثة مر��صيم. 

لكنها  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  قيادة  تغيري  مبحاولة   2007 يوليو  متوز/  يف  فتح  قامت 

ف�صلت، كما مل تنجح يف ��صتغالل �عتقال “�إ�رش�ئيل” لنو�ب حما�ص لتكوين �أغلبية بديلة. 

�ملركزي  �ملجل�ص  دعوة  فتمت  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  خيار  �إىل  �للجوء  مّت  ولذلك 

�لفل�صطيني لالنعقاد يف 2007/7/18، و�ألقى �لرئي�ص عبا�ص خطاباً �أمامه، دعا فيه �إىل �إقر�ر 

عن  و�أعلن  �لن�صبية؛  �لقائمة  �أ�صا�ص  وعلى  مبكرة،  وت�رشيعية  رئا�صية  �نتخابات  �إجر�ء 

�نتهاء �تفاق �لقاهرة �ملوقع بني �لف�صائل �لفد�ئية كافة )�تفاق �إعادة بناء وتطوير منظمة 

�لتحرير �لفل�صطينية(.

�لد�صتورية  �ل�صالحية  يلك  ال  باأنه  عبا�ص  �لرئي�ص  على  حما�ص  حركة  رّدت  وقد 

. وقال خالد 
“مت�صكها باتفاق مكة و�إعالن �لقاهرة”53 النتخابات مبكرة، و�صددت على 

م�صعل خالل لقاء مع �ل�صحفيني يف قطر �إن حما�ص ترف�ص متاماً �لقفز على �ل�رشعيات 

�ملجل�ص  �رشعية  وجتاهل  �لرئا�صة،  �رشعية  على  فقط  بالرتكيز  �لقائمة،  �لفل�صطينية 

�لت�رشيعي و�حلكومة. و�أ�صاف �أن حما�ص ترف�ص ��صتخد�م موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير 

.
54

�لفل�صطينية مرجعية بديلة عن �ملجل�ص �لت�رشيعي

�لرئي�ص  بادر  �أخرى  جهة  ومن  �لت�رشيعي.  �ملجل�ص  �صّل  عن  �لتجاذب  هذ�  �أ�صفر 

عبا�ص يف 2007/9/2 �إىل �عتماد قانون �نتخاب جديد، يفر�ص على كل مر�صح للبملان �أو 

 �نظر: عرب 48، 2007/6/14؛ واحلياة، 2007/6/15.
52

53 احلياة، 2007/7/20.

 �نظر: الوطن، �لدوحة، واحلياة، 2007/7/22.
54



حمـــــا�س

152

ينع  وهذ�  �لفل�صطينية.  �لتحرير  ملنظمة  �ل�صيا�صي  باملوقف  م�صبقاً  يلتزم  �أن  �لرئا�صة 

بالتايل �أّي معار�ص من حّق �لرت�صح، ويدفع باجتاه جمل�ص ت�رشيعي من لون �صيا�صي 

يف  لي�صت ع�صو�ً  �إن حما�ص  �لتفاهم، حيث  �أو  للقاء  يتيح فر�صة  و�حد. وهو موقف ال 

.
55

منظمة �لتحرير، وتعار�ص �لكثري من قر�ر�تها و�صيا�صاتها

مع  حو�ر  لبدء  وفتح  �هلل  ر�م  يف  و�ل�صلطة  عبا�ص  �لرئي�ص  ��صرت�طات  تلخ�صت  وقد 

حما�ص يف: 

�لرت�جع عن “�النقالب” يف غزة، و�العتذ�ر لل�صعب �لفل�صطيني. �أ. 

باالتفاقات  و�اللتز�م  وحيد�ً،  �رشعياً  ممثالً  �لفل�صطينية  �لتحرير  مبنظمة  �العرت�ف  ب. 

�لتي وقعتها، وقبول �ل�رشعيات �لتي قبلتها.

�أما �الأ�ص�ص �لتي �أر�دت �أن ينبني عليها �التفاق مع حما�ص فكانت:

�أ.  �لو�صول �إىل �تفاق ال يجلب �لعزلة للقيادة �أو �حلكومة �لفل�صطينية، وال يعيد �حل�صار 

على �ل�صعب �لفل�صطيني.

�إجر�ء �نتخابات رئا�صية وت�رشيعية مبكرة. ب. 

�أو�صع  �رشعية  نف�صها  �إعطاء  وف�صلت  حما�ص،  مع  �لثنائي  �حلو�ر  فتح  ورف�صت 

�نعقاد  �أو  معها،  للتحاور  �لتحرير  منظمة  با�صم  وفد  �إر�صال  خالل  من  �أكب،  وزخماً 

بني  هو  �مل�صكلة  جوهر  �أن  حما�ص  ر�أت  بينما  �لف�صائل.  جميع  بوجود  �حلو�ر  جل�صات 

تو�صيع  قبل  �الأ�صا�صية،  �لق�صايا  حلل  �أوالً  �ملبا�رش  �لتحاور  عليهما  و�أن  وحما�ص،  فتح 

د�ئرة �حلو�ر. وقالت حما�ص على ل�صان �لناطق با�صمها �صامي �أبو زهري “نحن نعتب 

�ملنظمة ب�صاأن ق�صية �حلو�ر، فاحلو�ر  �مل�صكلة من ف�صائل  باللجنة  �أنف�صنا غري معنيني 

لي�ص بني حما�ص و�ملنظمة، و�إمنا هو حو�ر بني حما�ص وفتح يكنه �أن يتطور �إىل حو�ر 

�أن  . و�أ�رشت حما�ص على 
�لفل�صطينية”56 �لف�صائل  �أن ت�صارك فيه جميع  وطني، يكن 

يكون �حلو�ر دون �رشوط م�صبقة، و�أن تو�صع كل �لنقاط على �لطاولة، و�أن يفرج عن 

جميع �ملعتقلني �ل�صيا�صيني. كما رف�صت حما�ص �العرت�ف �مل�صبق باملنظمة ممثالً �رشعياً 

تكن  ومل  فيها.  ع�صو�ً  حما�ص  تدخل  �أن  وقبل  وتفعيلها،  �إ�صالحها  يتّم  �أن  قبل  وحيد�ً 

 �نظر: احلياة اجلديدة، والقد�س العربي، 2007/9/3.
55

 �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2008/6/8.
56
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�لثو�بت  مع  يتعار�ص  ما  وخ�صو�صاً  �ملنظمة،  وقعتها  �لتي  باالتفاقات  �اللتز�م  و�رد  يف 

�لفل�صطينية وخّط �ملقاومة، وحتديد�ً ما يتعلق باالعرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”. 

غطى �حلديث عن �حلو�ر بني فتح وحما�ص، و�إعادة ترتيب �لبيت �لفل�صطيني، معظم 

�ل�صائدة  هي  ظلت  �مل�صبقة  و�ل�رشوط  �لثقة  و�نعد�م  �التهام  �أجو�ء  �أن  غري  2008؛  �صنة 

باللجنة   2008/6/5 م�صاء  عبا�ص  �لرئي�ص  �لتقى  عندما  ذلك  تبني  وقد  �ل�صنة.  تلك  طو�ل 

للحو�ر،  دعوته  وجدد  �لف�صائل،  من  عدد  عن  مندوبني  وبح�صور  للمنظمة،  �لتنفيذية 

وبلغة ت�صاحلية خلت من �التهامات. ومل يلبث �لرئي�ص عبا�ص �أن طلب من ح�صني مبارك 

�أما حما�ص  �لفل�صطيني و��صت�صافته، و�ل�صعي الإجناحه.  �أن تقوم م�رش برعاية �حلو�ر 

فقد رحبت باحلو�ر.

ومع نهاية �أيلول/ �صبتمب 2008 حتدثت �الأنباء عن �أن �لقاهرة �أعدت ورقة من خم�صة 

حماور لتقديها للحو�ر �لفل�صطيني، و�أن هناك �صبه تو�فق على �أربعة من هذه �ملحاور، 

وهي مرتبطة بعدم �الحتكام �إىل �لعنف، وبت�صكيل حكومة تو�فق وطني، و�إعادة تاأهيل 

فهو  �خلام�ص  �ملحور  �أما  �لفل�صطينية؛  �لتحرير  منظمة  تاأهيل  و�إعادة  �الأمنية،  �الأجهزة 

.
57

حتديد موعد �النتخابات �لرئا�صية و�لت�رشيعية

تعرّث �حلو�ر عندما �عتذرت حما�ص ومعها ثالثة ف�صائل فل�صطينية عن ح�صور موؤمتر 

�رش�ح  باإطالق  مطالبة   ،2008/11/10 يف  �لقاهرة  يف  عقده  مقرر�ً  كان  �لذي  �مل�صاحلة، 

�ملعتقلني يف �ل�صفة، وبال�صماح لوفدها عن �ل�صفة بالقدوم، ومب�صاركة عبا�ص يف جل�صات 

. وقد �أثار ذلك غ�صب م�رش، وهو ما 
58

�حلو�ر كلها، ولي�ص جمرد ح�صوره حفل �الفتتاح

�أثار ��صتياًء فتحاوياً وم�رشياً، وقامت �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير بتحميل حما�ص 

. وقدم �ملجل�ص �ملركزي للمنظمة، على 
59

“�مل�صوؤولية �لتامة” عن ف�صل �نعقاد لقاء �لقاهرة

�لرغم من �لتحفظات على �صالحيته، للرئي�ص عبا�ص، �لدعم �لذي يريده بانتخابه رئي�صاً 

ذلك  وليكون  لل�صلطة،  كرئي�ص  واليته  مدة  �نتهاء  قبيل   2008/11/23 يف  فل�صطني  لدولة 

“ر�فعة” له يف مو�جهة ما قد تقوم به حما�ص ومعار�صو �لرئي�ص عبا�ص.

 �صحيفة عكاظ، جدة، 2008/9/30.
57

 �نظر: ت�رشيح خليل �حلية، فل�شطني، 2008/11/12.
58

 �صحيفة النهار، بريوت، 2008/11/13.
59
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مثّل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة )2008/12/27-2009/1/18( نقطة حتّول 

�إ�صقاط  �آمال �لبع�ص من �إمكانية  �إذ �إن �ل�صمود �لبطويل لل�صعب و�ملقاومة �أحبط  كبرية، 

�أن �لتعاطف �ل�صعبي �لكبري فل�صطينياً وعربياً و�إ�صالمياً بل ودولياً  حما�ص بالقوة، كما 

لَق حلما�ص وتيار �ملقاومة، و�أخرجها من �لز�وية �لتي ُح�رشت فيها يف خريف 2008، 
َ
�أعاد �الأ

نتيجة عدم م�صاركتها يف �حلو�ر �لوطني �لذي كان مقرر�ً يف �لقاهرة، و�تهامها بالت�صبب 

�هلل،  �لتحرير وللحكومة يف ر�م  لقيادة منظمة  �لباهت و�ملرتبك  �الأد�ء  �أن  �إف�صاله. كما  يف 

جعل قيادة فتح وحكومة فيا�ص يف و�صع حرٍج يف نظر �لكثريين. و�أخذت تتز�يد �لدعو�ت 

حمالت  ووقف  �لفل�صطيني،  �لبيت  ترتيب  و�إعادة  للحو�ر  و�ل�صلطة  فتح  �أو�صاط  يف 

�لتحري�ص �ملتبادلة، كما قامت �ل�صلطة بتجميد مفاو�صات �لت�صوية مع “�إ�رش�ئيل”. 

�أبو�ب �ملنظمة يف  �إغالق  �لباهت لقيادة �ملنظمة، وحالة �الإحباط من  �الأد�ء  وكان هذ� 

“و�نت�رشت  مهرجان  يف  م�صعل،  خالد  دفعت  قد  �لبناء،  و�إعادة  �الإ�صالح  عملية  وجه 

كافة  “مع  تعمل  حما�ص  �أن  �الإعالن  �إىل   ،2009/1/28 يف  �لدوحة  يف  عقد  �لذي  غزة” 

باحلقوق  وتتم�صك  �لعودة  حّق  على  حتافظ  فل�صطينية  مرجعية  الإن�صاء  �لف�صائل 

�إذ  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  يف  كبرية  زوبعة  م�صعل  ت�رشيحات  �أثارت  وقد   .
و�لثو�بت”60

��صتغلتها حركة فتح و�أو�صاط قريبة منها يف �لهجوم على حما�ص، م�صتفيدة من �مل�صاعر 

�لبيت  هي  �ملنظمة  باأن  و�ل�صعور  �لوحدة،  يف  �لرغبة  يف  �لفل�صطينيني  لدى  �لتقليدية 

�ملعنوي لل�صعب �لفل�صطيني. كما ر�أى فيها �لبع�ص فر�صة للنَّيل من حما�ص، �لتي كانت 

ت�رشيحات  وظهرت  غزة.  على  �لعدو�ن  معركة  يف  �صمودها  �إثر  �صعبيتها  �أوج  بلغت 

حتاول  “�لتي  حما�ص  حلركة  بالت�صدي  �لتعهد  قبيل  من  وفتح  �ل�صلطة  يف  قياد�ت  من 

“حماوالت م�صعل �صتبوء بالف�صل” و�أن فتح �صتت�صدى  �أن  ، ومن قبيل 
و�أد �ملنظمة”61

“رف�صت منذ بد�يتها �النخر�ط يف �لعمل  ، ومن قبيل �أن حما�ص 
“للموؤ�مرة �الإير�نية”62

وم�صتنكر،  مرفو�ص  و�نقالب،  “موؤ�مرة  م�صعل  ت�رشيح  و�أن  ؛ 
�لفل�صطيني”63 �لوطني 

.
على منظمة �لتحرير”64

 فل�شطني، 2009/1/29.
60

 ت�رشيح �صائب عريقات، القد�س العربي، 2009/1/30.
61

 ت�رشيح ح�صني �ل�صيخ، ال�رشق االأو�شط، 2009/1/30.
62

 ت�رشيح عز�م �الأحمد، �جلزيرة.نت، 2009/1/29.
63

 من بيان �صادر عن �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، احلياة اجلديدة، 2009/2/1.
64
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�أ�صباب  عن  بجر�أة  �الإجابة  يحاول  مل  م�صتفز�ً،  عد�ئياً  طابعاً  �أخذ  �جلدل  فاإن  وهكذ� 

موؤ�ص�صاتها  تعطيل  من  �مل�صتفيد  هو  ومن  �ملنظمة،  �إليها  و�صلت  �لتي  �لبئي�صة  �حلالة 

�أو من  �أد�ة بيد ف�صيل معني،  �إىل جمرد  �أو ِمن حتويلها  �لتنفيذية،  �لت�رشيعية ودو�ئرها 

على  للت�صديق  “�الأختام”  لبع�ص  �حلاجة  عند  �إيقاظها  ليتّم  �الإنعا�ص  غرفة  يف  و�ْصعها 

م�صعل  باأن  حلما�ص  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  نز�ل  حممد  �أو�صح  وقد  �لقر�ر�ت.  بع�ص 

�إطار  �إيجاد بديل عنها؛ و�إمنا ق�صد �لدعوة الإيجاد  �أو  �إلغاء �ملنظمة  �إىل  �لدعوة  مل يق�صد 

.
65

للف�صائل �لفل�صطينية �مل�صتبعدة من دخول �ملنظمة، للتن�صيق فيما بينها

وب�صكل عام، فقد �صارعت م�رش لال�صتجابة لرعاية �حلو�ر، بعد �حلرب على قطاع 

طلقت عملية 
ُ
غزة، مع �ل�صعي قدر �الإمكان الإيجاد �لظروف �ملنا�صبة الإجناح �حلو�ر. و�أ

�لف�صائل  م�صاركة  تبعتها   ،2009/2/25-24 يومي  وحما�ص  فتح  بني  بلقاء�ت  �حلو�ر 

لت خم�ص جلان تناولت خم�ص ق�صايا هي: �النتخابات،  2009/2/26. وت�صكَّ �الأخرى يف 

و�الأمن، ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، و�حلكومة �النتقالية، و�مل�صاحلة �لوطنية. 

�حلو�ر  ملف  يف  �أ�صا�صياً  بند�ً  �أ�صبحت  �لتحرير  منظمة  فاإن  �أمر،  من  يكن  ومهما 

�ل�صتة،  �لفل�صطيني  �إىل نقا�صات م�صتفي�صة، يف جل�صات �حلو�ر  �لفل�صطيني، وتعر�صت 

2009، ومّت �التفاق على �لنقاط �ملرتبطة باإ�صالحها. ومن جهة  يف �لن�صف �الأول ل�صنة 

�للجنة  يف  �ل�صاغرة  �ملقاعد  ال�صتكمال   2009 �صيف  يف  فتح  قيادة  رغبة  �جتهت  �أخرى، 

وقد  �أع�صائها.  من  عدد  تغيّب  �أو  وفاة  ب�صبب  �لقانوين،  ن�صابها  فقدت  �لتي  �لتنفيذية 

كان ذلك موؤ�رش�ً �صلبياً بالن�صبة حلما�ص، و�لف�صائل �ملعنية باإعادة بناء وترتيب �ملنظمة 

�ملتعلقة  �لتفاهمات  على  �الأخرية  �لرتو�ص  و�صع  مع  ذلك  تر�فق  �إذ  جديدة،  �أ�ص�ص  على 

بامل�صاحلة �لفل�صطينية، وعلى ر�أ�صها م�صاألة �ملنظمة. وكان �الأوىل بالن�صبة لهذه �لف�صائل 

فتح  هيمنة  تكر�ص  برتتيبات  تقوم  و�أال  تو�فق،  دون  �ل�صو�غر  ملء  فتح  ت�صتعجل  �أال 

 .
66

و��صتبعاد �الآخرين، وتتابع ��صتخد�مها كاأد�ة يف وجه �ملعار�صة

غري �أن فتح كانت ال ترى مبر�ً لالنتظار الأمٍد غري معلوم لدخول �مل�صاحلة مو�صع 

مهام  من  �الأدنى  �حلد  لت�صيري  موؤقتة  ولو  ترتيبات  عمل  �رشورة  ترى  وكانت  �لتنفيذ، 

لل�صعب  �لوحيد  �ل�رشعي  �ملمثل  ودولياً  عربياً  تظّل  فاإنها  فيها،  قيل  مهما  �لتي  �ملنظمة، 

65 ال�رشق االأو�شط، 2009/2/3.

 حول موقف حما�ص، �نظر: ت�رشيح �صامي �أبو زهري، اخلليج، 2009/8/18؛ وبيان �حلكومة �لفل�صطينية يف 
66

غزة، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2009/8/18؛ وبيان حلركة حما�ص، عكاظ، 2009/8/22.
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يف  للمجل�ص  عادية  غري  طارئة  جل�صة  لعقد  �لزعنون  �صليم  دعا  وبالفعل  �لفل�صطيني. 

�أع�صاء يف �للجنة �لتنفيذية  2009/8/25، يف مقر �لرئا�صة بر�م �هلل حيث مّت �نتخاب �صتة 
325 ع�صو�ً من  �نعقد �ملجل�ص بح�صور  . وقد 

67
�لذين ُتوفو� �ل�صتة  حلّو� حملَّ �الأع�صاء 

�أ�صل ما يزيد عن 700 ع�صو، هم �أع�صاء م�صجلون منذ جمل�ص �صنة 1996. 

من  مكوناً  �مل�رشية”،  “�لورقة  �مل�صاحلة  التفاق  مقرتحاً  نهائياً  ن�صاً  م�رش  قّدمت 

قر�بة 4,100 كلمة يف 22 �صفحة، ون�ّصت �لورقة على تفعيل وتطوير �ملنظمة وفق �أ�ص�ص 

يتّم �لرت��صي عليها، بحيث ت�صّم جميع �لقوى و�لف�صائل. ويتّم ت�صكيل جمل�ص وطني 

�ملكلفة  �للجنة  وتقوم  و�خلارج.  �لد�خل  يف  و��صعاً  فل�صطينياً  متثيالً  ي�صمن  مبا  جديد، 

بتطوير �ملنظمة با�صتكمال ت�صكيلها، وعقد �أول �جتماع لها فور �لبدء بتنفيذ هذ� �التفاق. 

وتقوم بتحديد �لعالقة بني �ملوؤ�ص�صات و�لهياكل و�ملهام لكل من �ملنظمة و�ل�صلطة، ومبا 

�نتخاب  يتم  �أن  و�إىل  �الزدو�جية.  عدم  وي�صمن  لل�صلطة،  �ملنظمة  مرجعية  على  يحافظ 

�ملجل�ص �لوطني �جلديد، تتمثل مهام �للجنة يف و�صع �الأ�ص�ص و�الآليات للمجل�ص، ومعاجلة 

بالتو�فق،  ب�صاأنها  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  و�لوطني،  �ل�صيا�صي  �ل�صاأن  يف  �مل�صريية  �لق�صايا 

ومتابعة تنفيذ �لقر�ر�ت �ملنبثقة عن �حلو�ر.

فتح  حركتي  من  ع�صو�ً   16 من  �للجنة  ت�صكيل  على  �مل�رشية”  “�لورقة  ون�ّصت 

�أع�صاء، وُي�صدر  وحما�ص و�لف�صائل و�مل�صتقلني، وت�صمي كل من فتح وحما�ص ثمانية 

ويكون  �أع�صائها.  على  �لتو�فق  بعد  بت�صكيلها  رئا�صياً  مر�صوماً  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص 

�لرئي�ص حممود عبا�ص هو مرجعية هذه �للجنة ب�صفته رئي�ص �ملنظمة و�ل�صلطة. وتكون 

عملها  وتبد�أ  �صيا�صية،  ��صتحقاقات  �أو  �لتز�مات  �أّي  لديها  لي�صت  تن�صيقياً  �إطار�ً  �للجنة 

فور توقيع �تفاقية �لوفاق، وينتهي عملها يف �أعقاب �إجر�ء �النتخابات وت�صكيل حكومة 

فل�صطينية جديدة. 

�لوطني  و�ملجل�ص  و�لرئا�صة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  �إجر�ء  على  �لورقة  توؤكد 

يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، مبا فيها �لقد�ص، ب�صكل متز�من يف 2010/6/28، ويلتزم 

�لكامل،  �لن�صبي  �لتمثيل  �أ�صا�ص  على  �لوطني  �ملجل�ص  �نتخابات  وجترى  بذلك.  �جلميع 

�أ�صا�ص  �لت�رشيعي على  �نتخابات �ملجل�ص  �أمكن، بينما جتري  يف �لوطن و�خلارج حيثما 

�لنظام �ملختلط على �أ�صا�ص 75% قو�ئم، 25% دو�ئر، ون�صبة �حل�صم %2. 

67 احلياة، 2009/8/25.
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ويف   .2009/10/15 قبل  �مل�رشية”  “�لورقة  توقيع  وحما�ص  فتح  من  م�رش  وطلبت 

�لعدو�ن  حول  جولد�صتون  تقرير  مع  وفتح  �ملنظمة  قيادة  تعامل  �صوء  ف�صيحة  �أجو�ء 

ملر�جعة  مهلة  فطلبت  حما�ص  �أما  باملو�فقة،  فتح  �صارعت  غزة؛  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي 

�لورقة  �أ�رّشت على ت�صمينها يف ن�ّص  �لتي  �لتعديالت  من  �لن�ص. وقّدمت حما�ص عدد�ً 

وكان  و�ل�صيا�صية.  �لقانونية  قوته  ياأخذ  بحيث  بالن�ّص،  ملحق  يف  و�صعها  �أو  �مل�رشية 

�نتخاب  �إعادة  حني  �إىل  ت�صكيلها  �ملزمع  �ملوؤقتة،  �لقيادة  تكون  �أن  �ملالحظات  �أبرز  من 

موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير، “غري قابلة للتعطيل”، و�أن يتم ت�صكيل جلنة �النتخابات من 

جانب �لرئي�ص حممود عبا�ص بـ“�لتو�فق” مع حما�ص.

ومن  �مل�رشية،  �لوثيقة  على  توقيعها  من  �هلل  ر�م  يف  و�ل�صلطة  فتح  قيادة  ��صتفادت 

تقرير  على  �لت�صويت  تاأجيل  ف�صيحة  ماأزق  من  �خلروج  يف  ذلك،  عن  حما�ص  مَتنُّع 

باأنها تعرقل جهود  �إعالمي و��صع وم�صاد على حما�ص،  جولد�صتون، ويف �صّن هجوم 

�لوحدة �لوطنية و�مل�صاحلة. وقد ��صتفادت فتح من �لرغبة �ل�صادقة فل�صطينياً وعربياً 

ودولياً يف حتقيق �مل�صاحلة، يف حماولة ح�رش حما�ص يف �لز�وية. �أما حما�ص �لتي رف�صت 

حما�رش  يف  عليه  �التفاق  مّت  مبا  �لن�ّص  مطابقة  على  و�أ�رّشت  �ل�صغط،  حتت  �لتوقيع 

�أن �حلكومة �مل�رشية وحركة فتح رف�صتا فتح �لورقة للنقا�ص  �ل�صابقة. غري  �جلل�صات 

�لتّعرثُّ  من  حالة  يو�جه  �مل�صاحلة  م�رشوع  ظّل  وهكذ�،  عليها.  تعديالت  �أّي  �إدخال  �أو 

�لذي مل تنفع معه حماوالت فل�صطينية من جهات مثل �جلبهة �ل�صعبية، ومن �صخ�صيات 

م�صتقلة مثل منيب �مل�رشي، للو�صول �إىل حلول منا�صبة، كما ح�صلت حماوالت قطرية 

و�صعودية و�صود�نية وليبية للتو�صط، ��صتمرت حتى قبيل �نعقاد موؤمتر �لقمة �لعربية 

يف �رشت يف ليبيا يف �أو�خر �آذ�ر/ مار�ص 2010، ولكنها مل توؤدِّ �إىل نتيجة. 

وقد دفعت هذه �الأجو�ء �أبا مازن يف 2009/10/23 الإ�صد�ر مر�صوم رئا�صي بتحديد 

. وقد ُف�رش ذلك باأنه جتاوز 
68

يوم 2010/1/24 موعد�ً لالنتخابات �لرئا�صية و�لت�رشيعية

حلما�ص وحماولة فر�ص م�صار�ت معينة للعمل �لفل�صطيني، �أو �أنه حماولة لل�صغط على 

ملر�صوم  دعمه  للمنظمة  �ملركزي  �ملجل�ص  و�أعلن  �مل�رشية.  �لورقة  على  للتوقيع  حما�ص 

. ور�أت فتح �ملر�صوم ��صتحقاقاً د�صتورياً ال بّد منه، و�أنه يهد �لطريق �أمام 
69

�النتخابات

�لعودة �إىل �ل�صعب للخروج من �الأزمة. �أما حركة حما�ص فقد رف�صت مر�صوم �النتخابات. 

 وفا، 2009/10/23.
68

 http://ara.reuters.com/:وكالة رويرتز لالأنباء، 2010/10/25، �نظر 
69
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م�صادقة  �إىل  يحتاج  �ملر�صوم  هذ�  �أن  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  �لدويك  عزيز  وذكر 

�أّي  لعقد  برملانية  �أغلبية  وهناك  متو�جدين،  نو�ب   110 هناك  و�أن  خ�صو�صاً  �ملجل�ص، 

، بينما تقوم �ل�صلطة يف ر�م �هلل مبنع �نعقاده. �أما �أحمد بحر، 
70

جل�صة للمجل�ص �لت�رشيعي

 .
�لقانونية و�لوطنية”71 لـ“�ل�صفة  �إن عبا�ص فاقد  �لت�رشيعي، فقال  �ملجل�ص  نائب رئي�ص 

“عر�ص �حلائط بجهود �مل�صاحلة �لوطنية  �أن عبا�ص �رشب  و�أعلنت حما�ص يف بيان لها 

و�إنهاء �النق�صام”، و�أكدت رف�صها للمر�صوم، معتبة �إياه غري �رشعي، الأن “عبا�ص فقد 

.
�رشعيته، و�نتهت واليته �لقانونية”72

يف  �النتخابات  �نعقاد  لعدم  غطاء  توفري  �لتحرير  ملنظمة  �ملركزي  �ملجل�ص  حاول 

موعدها، فقرر يف 2009/12/16 متديد والية رئي�ص �ل�صلطة ووالية �ملجل�ص �لت�رشيعي، 

. مل حتاول قر�ر�ت 
73

حتى �إجر�ء �نتخابات عامة رئا�صية وت�رشيعية يف �ل�صفة و�لقطاع

�ملجل�ص �ملركزي توفري �لغطاء للرئي�ص عبا�ص فقط، و�إمنا �صعت �أي�صاً الإعطائه للمجل�ص 

�رشخ  يزد�د  ال  وحتى  للرئا�صة،  متجه  فقط  �لدعم  �أن  ُيفهم  ال  حتى  رمبا  �لت�رشيعي، 

�النق�صام؛ غري �أن ذلك من �ملمكن �أن يفهم من جهة �أخرى باعتباره ��صتخد�ماً ل�صالحيات 

�ملجل�ص  �أن  من  حما�ص  حركة  ذكرته  ما  وهو  له.  لي�صت  لو�صاية  وفر�صاً  يلكها،  ال 

�ملركزي ال يلك �ل�صالحية �لد�صتورية للتمديد للرئي�ص عبا�ص، الأنه “هيئة غري �رشعية” 

.
و“منبثقة عن هيئات منتهية �ل�صالحية”74

��صتمر تعطل �مل�صاحلة �لوطنية طو�ل �صنة 2010، غري �أن �مللف �صهد �خرت�قاً جديد�ً 

ال  �إنه  قال  �لذي  �صليمان،  عمر  �مل�رشية  �ملخابر�ت  رئي�ص  مع  مكة  يف  م�صعل  لقاء  بعد 

�أن تتفق حركتا فتح وحما�ص على تفاهمات تر�عي حتفظات حما�ص على �لورقة  يانع 

. و�نعقدت جل�صة حو�ر يف دم�صق يف 2010/9/24، حيث مّت خاللها �ال�صتجابة 
75

�مل�رشية

�الأمني. و�لتقى وفد� �حلركتني يف دم�صق مرة  ملعظم مالحظات حما�ص، ما عد� �جلانب 

�أخرى يف 2010/11/9، دون �لو�صول للنتيجة �ملرجوة.

 فل�شطني، 2009/10/25.
70

71 احلياة، 2009/10/25.

 عرب 48، 2009/10/23.
72

73 احلياة، 2009/12/17.

 �نظر: ت�رشيح فوزي برهوم، فل�شطني، 2009/12/17؛ وت�رشيح مو�صى �أبو مرزوق، ال�شبيل، 2009/12/26.
74

75 احلياة، 2010/10/6.
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تز�يد  يف   ،2011 �صنة  مطلع  منذ  �لعربي  �لعامل  ي�صهدها  �لتي  �لتغري�ت  �أ�صهمت 

دعوة  خالل  من  �إيجابية  موؤ�رش�ت  وظهرت  �لفل�صطينية.  �مل�صاحلة  باجتاه  �ل�صغوط 

�إ�صماعيل هنية الأبي مازن لزيارة �لقطاع، ومو�فقة �الأخري على ذلك. غري �أن توقيع فتح 

وحما�ص على �تفاق �مل�صاحلة يف �لقاهرة يف 2011/5/3 )مّت �الحتفال بذلك يف �ليوم �لتايل(، 

بعد �ال�صتجابة ملالحظات حما�ص، وبعد فّك �لعقدة �الأمنية، �صّكل منعطفاً مهماً يف م�صار 

�لوحدة �لوطنية �لفل�صطينية.

وعبا�ص  م�صعل  بني  لقاء  جرى  تفعيله،  يتم  وحتى  �مل�صاحلة.  مل�صار  �لتعرث  عاد  ثم 

وطنية  �رش�كة  بدء  عن  �لطرفني  �إعالن  عنه  متخ�ص  حيث  �لقاهرة،  يف   2011/11/23 يف 

. و�أعلن عز�م �الأحمد 
76

حقيقية، و�نطالقة فعلية يف م�صار �مل�صاحلة �لفل�صطينية �لد�خلية

عن تو�صل �جلانبني التفاق حول تنفيذ �تفاق �مل�صاحلة �لفل�صطينية مبا يخ�ص �لبنامج 

�لفل�صطينية،  و�لدولة  �لتحرير  ومنظمة  �ل�صلطة  وم�صتقبل  �لقادمة،  للمرحلة  �ل�صيا�صي 

على  �التفاق  مّت  �للقاء  وخالل   .
77

موعدها يف  �النتخابات  وعقد  �ملجتمعية،  و�مل�صاحلة 

عقد جلنة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �خلا�صة باإعادة تفعيل وتطوير و�صياغة هياكل 

منظمة �لتحرير �لقيادية، �لتي ��صطلح عليها “�الإطار �لقيادي �ملوؤقت” وفق �إعالن �لقاهرة 

�صنة 2005. وقال عزت �لر�صق، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص، �إن �للقاء كان �إيجابياً 

.
78ً

و�رشيحاً و�صفافا

�لتي  �الأيام  �أن  �إال  �مل�صاحلة،  ملف  يف  جديدة  �نطالقة  �إحد�ث  يف  �الآمال  من  وبالرغم 

�أعقبت لقاء م�صعل - عبا�ص مل حتمل جديد�ً، وهو ما حمل م�صعل للتحذير من �لتدخالت 

فتح  وفد�  �لتقى   2011/12/18 ويف   .
79

�مل�صاحلة م�صاعي  الإف�صال  �لهادفة  �خلارجية 

�لعالقة  �مللفات  حلّل  عملية  خطو�ت  عن  و�أعلنا  م�رشية،  برعاية  �لقاهرة  يف  وحما�ص 

�لذي �صارك  �لزهار  �لتفاوؤل، ودفع مبحمود  �أجو�ء جديدة من  �أ�صاع  ما  . وهو 
80

بينهما

. ويف 2011/12/20 
81

يف �حلو�ر�ت �إىل �لقول بوجود �خرت�ق يف كثري من ق�صايا �مل�صاحلة

 وفا، 2011/11/24.
76

77 ال�رشق االأو�شط، 2011/11/25.

78 ال�رشق االأو�شط، 2011/11/25.

 مقابلة مع خالد م�صعل، �صحيفة �صود�نيز �أون الين، 2011/11/28. 
79

80 القد�س العربي، 2011/12/19.

81 القد�س العربي، 2011/12/20.
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�لتقت �لف�صائل �لفل�صطينية يف �لقاهرة وتو�فقت باالأ�صماء على ت�صكيل جلنة �النتخابات 

�ملجتمعية،  �مل�صاحلة  وجلنة  و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  �لثقة  وبناء  �حلريات  وجلنة  �ملركزية، 

على �أن يتّم �النتهاء من ملف ت�صكيل �حلكومة مع نهاية كانون �لثاين/ يناير 2012، و�أن 

�آخر�ً يف �ل�صفة  تعقد �لكتل و�لقو�ئم �لبملانية �جتماعاً ت�صاورياً يف �لقاهرة، ثم �جتماعاً 

�إ�صد�ر  �إىل  بعدها  ُي�صار  كي  �ل�صلطة،  رئي�ص  �إىل  تو�صيات  رفع  �أعقابه  يف  يتّم  و�لقطاع، 

 .
822012 فب�ير  �صباط/  بد�ية  يف  لالنعقاد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  بدعوة  رئا�صي  مر�صوم 

و�إثر �لتو�فق على تفكيك �لُعقد �مل�صتحكمة من خالل توزيع ملفات �مل�صاحلة �لعالقة على 

جلان ف�صائلية عاملة، قال م�صعل: “�الآن ال �أحد ي�صتطيع �النفر�د بالقر�ر �ل�صيا�صي، وال 

.
�النفر�د باإد�رة موؤ�ص�صات �ل�صلطة و�ملنظمة”83

م�صاركة  خالل  من  للمنظمة،  حما�ص  دخول  باجتاه  مهمة  خطوة  �للقاء  هذ�  وُعدَّ 

جميع  وم�صاركة  �ملوقت”،  �لقيادي  “�الإطار  يف  م�صعل  خالد  �ل�صيا�صي  مكتبها  رئي�ص 

�لتنفيذية  �للجنة  �أع�صاء  �لقيادية  �للجنة  هذه  �صّمت  فيها. �إذ  و�مل�صتقلني  �لف�صائل 

�ملجل�ص  ورئي�ص  �لفل�صطينية،  للف�صائل  �لعامني  و�الأمناء  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة 

للمرة  �أربع �صخ�صيات م�صتقلة. و�صارك يف �الجتماع  �إىل  �إ�صافة  �لفل�صطيني،  �لوطني 

�الأوىل �أي�صاً، �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي رم�صان �صلح. وكان من �ملقرر �أن 

تبقى هذه �للجنة قائمة �إىل حني �إجر�ء �نتخابات للمجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، و�نتخاب 

مّت  2012، حيث  مايو  �أيار/  �صهر  يف  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  جديدة  تنفيذية  جلنة 

�نتخابات  مع  بالتز�من  �لت�رشيعي  و�ملجل�ص  �لرئا�صة  �نتخابات  �إجر�ء  على  �التفاق 

وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  خارج  يف  �أما   .2012 مايو  �أيار/  يف  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص 

�أمكن ذلك”، و�صيتم  “حيثما  غزة، فاإن �نتخابات �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �صتجري 

توزيع مقاعد �ملجل�ص بالتو�فق يف �الأماكن �لتي ال يكن �إجر�ء �نتخابات فيها.

م�صوؤول  �أكد  فقد  �ل�صيا�صية،  مو�قفها  عن  حما�ص  تخلّي  يعني  �ملوقف  هذ�  يكن  مل 

�لتحرير  �لقيادي ملنظمة  �الإطار  �أن تو�صيع  �أ�صامة حمد�ن،  �لدولية يف حما�ص،  �لعالقات 

�أمر  هو  و�إمنا  �ملنظمة؛  �إىل  جدد  �أطر�ف  مبوجبها  دخل  �صكلية  عملية  لي�ص  �لفل�صطينية 

�لتحرير  هديف  مع  لتن�صجم  �ل�صيا�صية،  وبر�جمها  �ملنظمة  بطبيعة  يتعلق  ��صرت�تيجي 

 فل�صطني �أون الين، 2011/12/21.
82

 �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2011/12/24.
83
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�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بناء  �إعادة  عن  �حلديث  يكون  �أن  حمد�ن  ونفى  و�لعودة. 

“تروي�ص” حلما�ص ولدفعها  بد�ية  �لقيادي هو عبارة عن  �إطارها  �إىل  و�ن�صمام حما�ص 

لدخول �لعملية �ل�صيا�صية، وقال:

ما يتعلق مبوقف حما�ص �ل�صيا�صي معروف وو��صح للجميع، �إن حما�ص �لتي 

رف�صت منطق �ال�صت�صالم للعدو حتت عنو�ن �لت�صوية، عندما كانت هذه �لعملية 

حمل �إجماع �لعامل باأ�رشه، ال يكن �أن تخطئ وتنزلق �إىل هذ� �مل�صار �لذي �أثبت 

ف�صله بعد م�صرية ع�رشين �صنة، و�لذي يظن �أن حما�ص غريت مو�قفها، و�أنها تقبل 

ببنامج منظمة �لتحرير �ل�صيا�صي �ال�صت�صالمي، فهو و�هم �أو يخادع نف�صه.

�لتحرير  منظمة  بناء  �إعادة  �إىل  وطني  �إطار  يف  ت�صعى  حما�ص  �أن  حمد�ن  و�أ�صاف 

�صاملة  �صيا�صية  مر�جعة  و�إجر�ء  �ل�صيا�صي،  برناجمها  يف  �لنظر  و�إعادة  �لفل�صطينية، 

�أر�صنا من  ر�أ�صها حترير  �مل�صاومة، وعلى  تقبل  �لتي ال  ثو�بتنا وحقوقنا  من  “�نطالقاً 

�إىل �لبحر وحّق �لعودة”. وعن ر�أيه يف توجهات �ملنظمة بعد �التفاق، قال حمد�ن:  �لنهر 

�ل�صيا�صي  �مل�صار  �أن  يعتقد  ز�ل  ما  �لذي  �أن  �أعتقد  لكنني  يطول،  �لنو�يا  عن  “�حلديث 

�لفا�صل �لذي �نتهجته منظمة �لتحرير يف �حلقبة �ملا�صية يكن �أن نو��صل فيه هو و�هم 

�صكلية، و�مل�صرية  ��صرت�تيجية ولي�ص  بّد من مر�جعته مر�جعة  �مل�صار ال  بالتاأكيد، فهذ� 

.
على �الأر�ص هي �لتي �صتظهر �ل�صدق من �لكذب”84

و��صتمرت �الأمور على ركودها حتى مطلع �صباط/ فب�ير 2012، حني تو�فقت حما�ص 

وفتح على �إ�صناد رئا�صة �حلكومة �لتو�فقية �إىل �لرئي�ص عبا�ص كَمخرج حلّل �الأزمة �لقائمة 

بينهما. لكن هذ� �الخرت�ق يف ملف �حلكومة ال يعني طّي �مللف نهائياً، يف �صوء تعرث تطبيق 

ملفات �مل�صاحلة �الأخرى.

وحتى كتابة هذه �ل�صطور )�أو�خر �صنة 2013( ما ز�ل ملف �مل�صاحلة مفتوحاً، دون 

تقدم ملمو�ص، ومل ي�صكل عبا�ص حكومته حتى بعد م�صي نحو �صنتني على قبوله هذ� 

�لتكليف، وما ز�لت �لفجوة قائمة بني فتح وحما�ص.

طالب  وقد  �الأخطاء،  من  وممار�صاتهما  وحما�ص  فتح  مو�قف  َتخُل  مل  عام،  وب�صكل 

خالد م�صعل رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص �حلركتني بالتحلي بال�صجاعة يف نقد �لذ�ت 

وحتمل م�صوؤولية �الأخطاء �لتي �رتكبتاها. وقال م�صعل “يجب �أن نكون �صجعاناً يف نقد 

http://samanews.com/ar :وكالة �صما �الإخبارية، 2011/12/23، �نظر 
84
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�أنف�صنا... فهناك �أخطاء متبادلة �صدرت عن حما�ص وفتح يجب �أن نعرتف بها، ويف نف�ص 

“�جلميع �صارك يف  �أن  �لبع�ص”. و�أ�صاف  �أن نلقي بالالئمة على بع�صنا  �لوقت ال يجب 

�خلطاأ، ويجب على كّل ف�صيل �أن ُيحمِّل نف�صه جزء�ً من �مل�صوؤولية، ويجب على �جلميع 

�أجبنا عليها  �لتكاتف الإنهاء �النق�صام، فهو لي�ص ب�صاعة فل�صطينية، وهو حالة طارئة 

جميع  من  �أهم  �لوطن  “�إن  �لقول  على  م�صعل  و�صدد  منها”.  و�خلروج  نبذها  ينبغي 

كّل  ومن  فتح  ومن  حما�ص  من  �أكب  ففل�صطني  �حلزبية...  �الأنا  تقزمي  ويجب  �لف�صائل، 

�لف�صائل”. و�أ�صاف م�صعل:

نقول ب�صوت و��صح عفا �هلل عما �صلف، ويجب �أن نن�صى �ملا�صي، ونرتكه 

خلف ظهورنا، فاالأعد�ء تت�صالح، ونحن يف حما�ص وفتح �أخوة. �صحيح �أن لكل 

ف�صيل منا روؤيته �ملختلفة يف معاجلة �الأمور �لعامة للوطن، لكن بيننا م�صاحات 

م�صرتكة كثرية، يكن �لتعاون و�لعمل ب�رش�كة فيها مع فتح ومع كّل �لف�صائل 

�لفل�صطينية. �صحيح �أننا لن نتطابق ولكن �صنعمل مع بع�صنا �لبع�ص فيما نحن 

.
85

متفقون عليه

وال �صّك �أن موقف م�صعل يدل على تغليب �العتبار�ت �لوطنية يف روؤية حما�ص جتاه 

فتح، و�أهمية تطوير تلك �لعالقة على �لرغم مما يعرت�صها من حتديات و�صعوبات.

ثانيًا: موقف حما�س من الي�سار الفل�سطيني:

هناك تفاوت �أيديولوجي كبري بني حما�ص �لتي تتبنى �الإ�صالم وبني �لي�صار �لفل�صطيني 

�لفل�صطينية  �لي�صارية  �لقوى  �أن  غري  �للينينية.   - �ملارك�صية  عام  ب�صكل  يتبنى  �لذي 

�ال�صرت�كية  بالنظريات  �لكلي  �أو  �جلزئي  �لتز�مها  مدى  ويف  ي�صاريتها،  مدى  يف  تتدرج 

�لناظمة  �لثقافية و�الجتماعية و�القت�صادية  للدين، وللبيئة  و�ل�صيوعية؛ ومدى نظرتها 

حلياة �الإن�صان �لفل�صطيني و�لعربي. كما �أن حما�صة بع�صها للفكر �ل�صيوعي �ملارك�صي 

�للينيني، وحتى �جلانب �ال�صرت�كي �القت�صادي منه، قد خفَّت مع �لزمن؛ خ�صو�صاً بعد 

�ملتحالفة  �لدول �ال�صرت�كية  �ل�صوفييتي ومنظومة  �ل�صيوعية يف �الحتاد  �لتجربة  �نهيار 

حالة  يف  كما  �لدين،  مع  �إيجابية  �أكرث  م�صلكاً  �أخذ  بع�صها  �إن  بل  �أوروبا.  �رشق  يف  معه 

�جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة. ول�صنا هنا ب�صدد در��صة موقف حما�ص من كل ف�صيل 

85 ال�رشق االأو�شط، 2011/12/22.
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منظمة  �إىل  منتميني  ف�صيلني  �أبرز  على  �صرنكز  ولكننا  حدة،  على  فل�صطيني  ي�صاري 

�لتحرير �لفل�صطينية وهما �جلبهة �ل�صعبية و�جلبهة �لديوقر�طية؛ وكلتاهما جاءتا من 

مدر�صة �لقوميني �لعرب �لتي تبنت �ملارك�صية �للينينية بعد �صنو�ت من ن�صاأتها.

“�لدين �أفيون  رمبا كان نفور �لتيار �الإ�صالمي كبري�ً ب�صكل عام من �لفكر �لذي َيعدُّ 

�ل�صعوب”، و�لذي يقول “ال �إله و�حلياة مادة”؛ وهو �النطباع �لذي �لت�صق ب�صكل عام يف 

�أذهان �الإ�صالميني عند �حلديث عن �لي�صاريني. كما كان نفور �الإ�صالميني كبري�ً من �أولئك 

�لي�صاريني �لذين ي�صخرون من مظاهر �لتدّين، �أو يربطون ما بني �لتخلف يف �ملنطقة وبني 

�لدِّين، وَيعدُّون �خلروج عن �لدِّين �أو عن هيمنة رجال �لدِّين �رشطاً للتقدمية. وز�د من 

قر�ر  و�أيدو�  �ليهود،  بال�صيوعيني  تاريخياً  �رتبطو�  فل�صطني  �صيوعيي  �أن  �لنفور  هذ� 

تق�صيم فل�صطني �صنة 1947، و�إن�صاء �لكيان �الإ�رش�ئيلي �صنة 1948.

ولذلك فاإن حالة �ل�صك �ملتبادل، و�لطعن يف �لوالء و�النتماء، بل وحتى �لتخوين كانت 

تلك  �صوء�ً  �ملوقف  هذ�  من  ز�د  وقد  �لطرفني.  على  حم�صوبون  �أ�صخا�ص  �إليها  يلجاأ  لغة 

�حلالة �لبئي�صة �لتي كان يعي�صها �مل�صلمون و�لتيار�ت �الإ�صالمية حتت �الأنظمة �ل�صيوعية 

و�ال�صرت�كية، �لتي تبنت �أ�صاليب ديكتاتورية وقمعية يف �لتعامل مع �صعوبها، وحاربت 

و�ألبانيا،  و�ل�صني،  �ل�صوفييتي،  �الحتاد  يف  �مل�صلمة  �جلمهوريات  يف  كما  �لتديُّن؛  مظاهر 

ويوغو�صالفيا، و�ليمن �جلنوبي، و�أفغان�صتان... . 

�لبد�ية، ب�صكل عام،  �إليها يف  �ملنتمون  �لتي ر�أى  يف مثل هذه �الأجو�ء ظهرت حما�ص، 

“�ليمينية �ملحافظة”، و�لتي خرجت �أ�صالً من �أح�صان  �إىل فتح ذ�ت �لطبيعة  �أقرب  �أنهم 

�الإخو�ن. غري �أنهم فيما بعد، مل يجدو� يف �لي�صار مناف�صاً �صعبياً حقيقياً، �أو خطر�ً حمدقاً؛ 

وتقود  خطرية،  �صيا�صية  تنازالت  يف  تت�صبب  فتح  يف  �ملتنفذة  �لقيادة  �أن  وجدو�  و�إمنا 

عام  ب�صكل  �لي�صار  قوى  �أن  وجدو�  بينما  �ملجهول،  �إىل  �لفل�صطيني  �لوطني  �مل�رشوع 

تتقاطع معهم يف �لعديد من �ملو�قف �ل�صيا�صية، خ�صو�صاً يف �لوقوف �صّد �تفاقية �أو�صلو.

1. العنا�رش املوؤثرة يف عالقة حما�س بالي�شار الفل�شطيني:

تتلخ�ص �أبرز �لعنا�رش �ملوؤثرة يف عالقة حما�ص بالي�صار �لفل�صطيني بالنقاط �لتالية:

�خللفية �الأيديولوجية: �إن �خللفية �ملارك�صية �ال�صرت�كية لقوى �لي�صار جتعلها تدخل  �أ. 

�لقوى  لهذه  �لعلمانية؛ وهي مدر�صة توفر غطاء م�صرتكاً  �ملدر�صة  �صمن ت�صنيفات 
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و�ليمينية  �لي�صارية  �لت�صنيفات  من  )بالرغم  �لعلمانية  �لطبيعة  ذ�ت  فتح  حركة  مع 

د�خل هذه �ملدر�صة(. بينما يجعل هذ� �لت�صنيف نقاط �للقاء �الأيديولوجية �مل�صرتكة 

بالت�صور�ت  �الأمر  يتعلق  عندما  خ�صو�صاً  عدد�ً؛  �أقلَّ  و�لي�صاريني  �الإ�صالميني  بني 

�لعقائدية، و�الجتماعية، و�القت�صادية، و�لرتبوية، ونظام �حلكم،... وغريها.

�لي�صار �لفل�صطيني وحتديد�ً �جلبهتان �ل�صعبية و�لديوقر�طية جزٌء من بنية منظمة  ب. 

بينما مل  �إىل جانب حركة فتح؛  �أ�صا�صي من مكوناتها  �لفل�صطينية، ومكون  �لتحرير 

تن�صم حما�ص )و�جلهاد �الإ�صالمي( �إىل منظمة �لتحرير حتى �الآن.

�عتمد �لي�صار �لفل�صطيني �لبنامج �ملرحلي يف حترير فل�صطني، مبا يف ذلك م�رشوع  ج. 

من  ذلك  على  ينبني  وما  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �لدولة  �إقامة 

�العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” على �الأر�ص �ملحتلة �صنة 1948. وهو يف ذلك يختلف مع حركة 

حما�ص، ويلتقي مع حركة فتح، يف �العرت�ف بال�رشعية �لدولية و�لدخول يف م�رشوع 

�لت�صوية، ولكن �صمن �رشوط غري تلك �لتي و�فقت عليها فتح.

خ�صو�صاً  م.ت.ف؛  على  متويله  يف  �أ�صا�صي  ب�صكل  �لفل�صطيني  �لي�صار  يعتمد  د. 

�ملنظومة  ومن  �لعربية  �الأنظمة  بع�ص  من  �الأخرى  �لدعم  م�صادر  ن�صوب  بعد 

�ال�صرت�كية. وهو متويل ُت�صيطر عليه حركة فتح؛ مما يجعل �لقوى �لي�صارية ت�صع 

هذ� يف �عتبارها.

ترف�ص �جلبهتان �ل�صعبية و�لديوقر�طية �تفاقية �أو�صلو، وترى �أنها ال حتقق تطلعات  هـ. 

�ل�صعب �لفل�صطيني يف �إقامة دولته �مل�صتقلة على �الأر�ص �ملحتلة �صنة 1967؛ وتنتقد�ن 

كما  و�الجتماعي،  و�القت�صادي،  و�الأمني،  �ل�صيا�صي،  و�أد�ءها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

ترف�صان وقف �ملقاومة، وتوؤكد�ن على حقها يف �ال�صتمر�ر حتى حتقيق �أهد�ف �ل�صعب 

�لفل�صطيني. وتوفر هذه �الأمور عنا�رش �لتقاء م�صرتكة بني �جلبهتني وحما�ص.

�ملمانعة،  ُقوى  مع  جيدة  بعالقات  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  �جلبهتان  �رتبطت  و. 

�إيجابية للتعاون مع حما�ص، خ�صو�صاً يف  �أجو�ء  وخ�صو�صاً �صورية؛ وهو ما وفر 

�لفرتة �لتي �صبقت �لثور�ت �لعربية، �أي قبل �صنة 2011.

عانى �لي�صار �لفل�صطيني من �ل�صعف و�لرت�جع و�النق�صامات، بحيث حتّول �إىل قوة  ز. 

هام�صية يف �ل�صاحة �لفل�صطينية. ففي �لوقت �لذي ح�صلت فيه حما�ص وفتح جمتمعتني 

على نحو 86% من �أ�صو�ت �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ل�صفة و�لقطاع يف �نتخابات 2006، 

�أكرث  على  جمتمعة  �لي�صارية  �لقوى  حت�صل  مل  �لت�رشيعي؛  مقاعد  من   %90 وعلى 
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من 7% من �الأ�صو�ت، وعلى 4% من �ملقاعد. كما �أن نتائج �النتخابات يف �الحتاد�ت 

�لطالبية، وحيثما يكون �نتخاب حّر، ال يبعد كثري�ً عن هذه �لنتائج.

وقد جعل هذ�، قوى �لي�صار حمكومة بهاج�ص �خلوف من �لتهمي�ص و�لذوبان؛ ف�صعت 

�ملحدود.  حجمها  يتجاوز  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �ملعادلة  يف  لها  موؤثر  موقع  �إيجاد  �إىل 

ولذلك جندها تنتقد د�ئماً ما ُي�صمى �صيا�صة “�ملحا�ص�صة” بني فتح وحما�ص، كما تنتقد 

�ملفاو�صات �لتي تقت�رش عليهما. ويف �لوقت نف�صه، دعت �لقوى �لي�صارية �إىل �عتماد نظام 

�لن�صبية �لكامل، ولي�ص نظام �لقو�ئم يف �النتخابات �لفل�صطينية؛ الأن �لنظام �لن�صبي ينع 

)�لن�صف +1(، ويوفر  �الأغلبية  �الأغلب، من �حل�صول على  �أو حما�ص، على  من فتح  �أياً 

�أن  بعد  �الأطر�ف،  بني  ترجيحي  كعن�رش  رئي�صي  دور  لعب  فر�صة  �ل�صغرية  لالأحز�ب 

حُتقق �أكب قدر من �رشوطها يف �إد�رة �للعبة �ل�صيا�صية.

وبناء على ما �صبق، نالحظ �أن هناك نقاط تقاطع بني حما�ص وقوى �لي�صار؛ غري �أن 

ما يجمع �لي�صار مع فتح، ب�صكل عام، �أكرث مما يجمع حما�ص مع �لي�صار. ثم �إن �الأو�صاع 

دو�ئر  ت�صييق  �أو  تو�صيع  يف  دورها  تلعب  و�النتفا�صات  �ملقاومة  و�أجو�ء  �ل�صيا�صية 

�اللتقاء ونقاط �لتقاطع بني هذه �الأطر�ف.

2. تطور العالقات واملواقف بني حما�س والي�شار الفل�شطيني:

رئي�صي  دور  حلما�ص  كان  و�لتي   1987/12/9 يف  �ملباركة  �النتفا�صة  �ندلعت  عندما 

�ل�صعبية.  و�إ�رش�باتها  فعالياتها  م�صتقل  ب�صكل  تنظم  حما�ص  �أخذت  �إ�صعالها،  يف 

�ملوحدة  �لقيادة  ت�صكيل  يف  فتح  �إىل  فان�صمتا  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  �جلبهتان  �أما 

لالنتفا�صة. وعندما �نعقد �ملجل�ص �لوطني �لـ 19 يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1988، و�فق 

�لي�صار �إىل جانب فتح على قر�ر �إعالن �ال�صتقالل، �لذي يت�صمن �عرت�فاً �صمنياً بقر�ر 

رف�صت  �ل�صعبية  �جلبهة  �أن  غري   ،1947/11/29 يف  �ل�صادر   181 رقم  فل�صطني  تق�صيم 

�ملو�فقة على قر�ر �الأمن رقم 242، �لذي يتعامل مع �ل�صعب �لفل�صطيني كالجئني.

يف  فتح  قيادة  تابعته  �لذي  �لت�صوية  م�صار  وحذر  بقلق  �لي�صار  ف�صائل  وتابعت 

يف  �أو�صلو  �تفاقية  بتوقيع  �ُصدمت  �أن  �إىل  مفاو�صات،  من  تاله  وما   1991 �صنة  مدريد 

1993/9/13؛ فاختطت خطاً معار�صاً و��صحاً لقيادة فتح و�ملنظمة، جتلى ب�صكل خا�ص 

�صّم  �لذي  �لع�رش،  �لف�صائل  بتحالف  يعرف  ما  �إىل  �لي�صار  ف�صائل  معظم  �ن�صمام  يف 
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و��صعة  م�صرتكة  عمل  قاعدة  وّفر  ما  وهو  �الإ�صالمي؛  و�جلهاد  حما�ص  حركتَي  �أي�صاً 

ُمعاِر�صة التفاق �أو�صلو. وحتالف �لف�صائل �لع�رش ظهرت بد�ياته �الأوىل يف لقاء �صمها، 

 1991 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  طهر�ن  يف  �النتفا�صة  دعم  موؤمتر  �أعمال  هام�ص  على 

ُقبيل موؤمتر مدريد؛ ثم �أخذ �لتحالف �صكله �لر�صمي يف 1994/1/1 عندما �أعلن عن نف�صه 

.
86

يف حتالف �لقوى �لفل�صطينية

عندما �أ�صدرت حما�ص ميثاقها يف �آب/ �أغ�صط�ص 1988، مل ُت�رش ب�صكل حمدد �إىل قوى 

�لي�صار �لفل�صطيني، ولكنها �أكدت على ما هو م�صرتك مع �لقوى �لفل�صطينية يف جماالت 

�لعمل �لوطني. فاأكدت �ملادة 24 على عدم جو�ز �لت�صهري باالأفر�د و�جلماعات، كما �أكدت 

ظروفها،  وُتقدِّر  �الحرت�م،  �الأخرى  �لوطنية  �حلركات  ُتبادل  حما�ص  �أن  على   25 �ملادة 

�أنها لها  �أو �لغرب؛ كما تطمئن حما�ص كل �الجتاهات  ما د�مت ال تعطي والءها لل�رشق 

�أر�صية عمل وطني م�صرتك  �لروح �الإيجابية قدمت  �صند وعون. وعلى ذلك، فاإن هذه 

مع كافة �الجتاهات؛ و�إن مل تخُل �ملادة 25 من نوٍع من �حلذر يف �لنظر �إىل عالقة بع�ص 

�إيجابي  ب�صكٍل  يوؤكد  جانب  وهو  �لغرب(.  �أو  �ل�رشق  )يف  �لكبى  �لقوى  مع  �الجتاهات 

على ��صتقاللية �لقر�ر �لفل�صطيني وعدم �الرتهان للقوى �لكبى.

بينما ف�صلت قوى  �ل�صعبية و�لديوقر�طية معار�صتهما الأو�صلو،  تابعت �جلبهتان 

ي�صارية �أخرى كحزب �ل�صعب �ل�صيوعي، وحزب فد� �ملن�صق عن �جلبهة �لديوقر�طية، 

�إىل فتح يف م�صرية �لت�صوية و�ل�صلطة �لفل�صطينية. وقد تو�فقت  �أن ين�صما )ب�صكل عام( 

لل�صلطة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  مقاطعة  يف  حما�ص  مع  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية 

يف  �مل�صاركة  تابعا  نف�صه  �لوقت  يف  ولكنهما   ،1996 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �لفل�صطينية 

قيادة منظمة �لتحرير وموؤ�ص�صاتها �لتمثيلية، ويف توفري ن�صاب �الجتماعات. وقد منح 

ذلك حركة فتح فر�صة مترير �لقر�ر�ت �لتي حتتاجها، حتى فيما يتعلق مب�صار �لت�صوية 

نف�صه؛ وهو ما مل تكن حما�ص �صعيدة به.

كو�در  من  �لعديد  ورغبة  وموؤ�ص�صاتها،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ��صتقر�ر  �أن  ويبدو 

ً د�خل  �رشخا �أوجد  قد  و�لقطاع،  لل�صفة  �لعودة  يف  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  �جلبهتني 

�الحتالل  ظّل  يف  �لكو�در  عودة  بعدم  موقفاً  �تخذت  قد  كانت  �لتي  �لع�رش،  �لف�صائل 

�أو�صلو. و�تفاق 

 �نظر: �إبر�هيم غو�صة، مرجع �شابق، �ص 186-188 و209-208.
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�لعمل  و�إىل  �لتحرير،  منظمة  �إىل  �لنظرة  حول  خالفاً  ي�صهد  ظّل  �لتحالف  هذ�  �أن  كما 

تعبري  ح�صب  مت�صع�صع”  “و�صع  يف   1996 �صنة  �لتحالف  هذ�  جعل  ما  وهو  �ملرحلي، 

؛  ويعي�ص حالة “�أزمة” كما 
87

عبد �لرحيم ملوح، ع�صو �للجنة �ملركزية للجبهة �ل�صعبية

88. وقد حاولت حما�ص تفعيل �لتحالف وتطويره 
عب جورج حب�ص زعيم �جلبهة �ل�صعبية

من خالل �لدعوة الإن�صاء “جبهة �ال�صتقالل”؛ غري �أن �جلبهتني �ل�صعبية و�لديوقر�طية 

رف�صتا �مل�صاركة فيها، على �أ�صا�ص �أن هذه �ملبادرة تعالج �جلو�نب �لتنظيمية، وال تعالج 

. ثم �إن عبد �لرحيم ملوح قال يف كانون �الأول/ دي�صمب 1996 �إن 
89

�جلو�نب �ل�صيا�صية

لالن�صحاب  دفعنا  عاجز�ً،  �أ�صبح  �لذي  �الئتالف،  د�خل  و�خلالفات  �لفئوي  “�جلانب 

�أبقى �لتحالف بعد ذلك على �صكل َه�صٍّ  . وب�صكل عام فقد 
منه نحن و�لديوقر�طية”90

نف�صه  ُيطور  �أن  دون  �أو�صلو...،  �تفاق  مبعار�صة  يتعلق  فيما  خ�صو�صاً  �لتعاون،  من 

�أكرث من ذلك.

و�جلبهتني  حما�ص  بني  تو�فق  هناك  كان   2005-2000 �الأق�صى  �نتفا�صة  �أثناء  ويف 

خريطة  ورف�ص  �ملقاومة،  وتفعيل  �النتفا�صة،  ��صتمر�ر  على  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية 

�لطريق �لتي �قرتحها �لرئي�ص �الأمريكي جورج بو�ص �البن George W. Bush، وعلى 

ميد�ن  يف  تعمل  �لتي  �لعنا�رش  بني  �لتعاون  وكان  �لفل�صطينية.  �لتحرير  منظمة  تفعيل 

بني  �حلو�جز  ك�رش  �إىل  �أدت  �لتي  �لعو�مل  من  لالحتالل،  و�ملقاوم  �ل�صعبي  �النتفا�صة، 

حما�ص و�الأطر�ف �الأخرى؛ وهو ما �أوجد بيئة �أف�صل للتقارب يف جماالت �لعمل �لوطني. 

كما �أن �لدور �لرئي�صي و�لفاعل �لذي قامت به حما�ص يف �ملقاومة �مل�صلحة �أوجد لها مكانة 

و�حرت�ماً كبري�ً لدى قوى �لعمل �لوطني.

وقد طالبت �جلبهة �ل�صعبية بان�صمام حما�ص ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية وو�صع ما 

و�إ�صالح  و�لقومية  �لوطنية  �لثو�بت  على  مبنية  للمقاومة،  جديدة  با�صرت�تيجية  �أ�صمته 

موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير �لفل�صطينية لت�صم كّل �لقوى �لوطنية و�الإ�صالمية.

 جملة البالد، 1996/11/6.
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88 الد�شتور، 1996/11/24.

89 الد�شتور، 1996/11/3.

90 القد�س، 1996/12/18.
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وقد �أوجد �تفاق �لقاهرة يف 2005/3/17 قاعدة عمل م�صرتكة من خالل �لتو�فق على 

�لقوى  كافة  م�صاركة  وكذلك  فيها؛  حما�ص  م�صاركة  وعلى  م.ت.ف  وتفعيل  بناء  �إعادة 

�لوطنية يف �النتخابات �لبلدية ويف �النتخابات �لت�رشيعية. غري �أن نتائج �النتخابات مثّلت 

�صدمة لقوى �لي�صار؛ �إذ مل حت�صل �جلبهة �ل�صعبية �إال على ثالثة مقاعد، وح�صل حتالف 

�جلبهة �لديوقر�طية وفد� وحزب �ل�صعب على مقعدين فقط يف مقابل 74 مقعد�ً حلما�ص. 

وقد وجدت �جلبهتان �ل�صعبية و�لديوقر�طية يف فوز حما�ص ونتائج �النتخابات فر�صة 

الإيقاف عجلة �تفاق �أو�صلو، و�إنهاء هيمنة فتح، وتفعيل م.ت.ف؛ غري �أنها كانت تخ�صى 

من �أجندة حما�ص �الإ�صالمية، ومن قدرة حما�ص على “�ل�صيطرة” على �حلالة �لوطنية. 

، غري 
91

�ل�صعب يرغب بالتغيري و�أنه �ختار خيار �ملقاومة �أن  �ل�صعبية  ذكرت �جلبهة 

�أنها الحظت تناق�صاً و��صحاً يف �لروؤية بني �لرئا�صة وبني �ملجل�ص �لت�رشيعي، لذلك طالبت 

لتطوير  �نتقالية، وعلى جدول زمني  �صيا�صية  للتو�فق على روؤية  �صامل  بحو�ر وطني 

جديد�ً  و�قعاً  هناك  و�أن  قَدر�ً،  لي�ص  �تفاقيات  من  �ل�صلطة  وقَّعته  ما  �إن  وقالت  م.ت.ف. 

�لطريق.  وخريطة  �أو�صلو  �تفاقات  من  �ل�صعب  ُتخرج  جديدة،  �صيا�صية  روؤية  يتطلَّب 

هيئة  على  “�ال�صتحو�ذ”  �أ�صمته  فيما  حما�ص  �صلوك  نف�صه  �لوقت  يف  �ل�صعبية  و�نتقدت 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �ملجدالوي،  جميل  طالب  وقد   .
92

�لت�رشيعي �ملجل�ص  رئا�صة 

للجبهة �ل�صعبية، حركة حما�ص بالتم�صك بقر�ر�ت “�ل�رشعية �لدولية”؛ وذكر �أن �جلبهة 

.
93

ترى �أن �الإ�صالم هو �أحد م�صادر �لت�رشيع، ولي�ص �مل�صدر �لرئي�صي للت�رشيع

مع  مفاو�صات  يف  ودخلت  وطنية،  وحدة  حكومة  لت�صكيل  جهتها  من  حما�ص  �صعت 

فتح وقوى �لي�صار. وقد رف�صت �جلبهة �ل�صعبية �لدخول يف �حلكومة بحجة عدم ت�صمني 

�لوحيد  �ل�رشعي  �ملمثل  م.ت.ف  َيعدُّ  و��صحاً  �رشيحاً  ن�صاً  �حلكومة  برنامج  حما�ص 

. �أما �جلبهة �لديوقر�طية فر�أت، ح�صب بيان �إعالمها �ملركزي، يف 
94

لل�صعب �لفل�صطيني

. ور�أى 
�لو�حد”95 “�للون  2006 تكري�صاً حلكومات  �لتي �صكلتها حما�ص �صنة  �حلكومة 

91 الراأي، عّمان، 2006/1/27.

92 احلياة اجلديدة، 2006/2/19.

93 احلياة اجلديدة، 2006/2/18.

94 االأيام، 2006/3/20.

95 االأيام، 2006/3/20.



169

موقف حما�س من م.ت.ف وف�سائلها

نايف حو�متة �أن حما�ص تت�رشف كما كانت فتح تت�رشف يف �صبعينيات �لقرن �ملا�صي؛ 

بقر�ر�ت  �لتز�مها  �الآن  حتى  ُتعلن  “مل  �أنها  يف  تكمن  �ال�صرت�تيجية  حما�ص  �أخطاء  و�أن 

�ل�رشعية �لدولية لتُجنب نف�صها ُتهم �إ�رش�ئيل”. وتوقع حو�متة �ملزيد من ح�صار �ل�صعب 

بقر�ر�ت  �عرت�فها  ب�رشورة  �إياها  مطالبته  جمدد�ً  حما�ص،  برنامج  نتيجة  �لفل�صطيني 

.
�ل�رشعية �لدولية “خللق �أر�صية ح�صارية �صيا�صية لها يف جميع �الأو�صاط”96

�أما حما�ص فقالت �إنها فوجئت برف�ص �جلبهة �ل�صعبية �لدخول يف �حلكومة، وال ترى 

“�ملنظمة مدرجة بكل  مبر�ً يتعلق بالبنامج ينع �مل�صاركة، فح�صب �صالح �لبدويل 

. �أما �صامي �أبو زهري فقال �إن “�لتباين �ل�صيا�صي لي�ص �صبباً يف 
و�صوح يف برناجمنا”97

�إنها حترتم قر�ر �جلبهة �ل�صعبية، و�أن ت�صكيل  . وقالت حما�ص 
�لتخلي عن �مل�صاركة”98

 .
99

حما�ص للحكومة ال يعني �نفر�دها بالقر�ر، و�أن �لتعاون �صي�صتمر يف �ملجاالت �الأخرى

وبالرغم من عدم م�صاركتها يف �حلكومة، �إال �أن �جلبهة �ل�صعبية قررت منح �لثقة للحكومة 

على  �لت�صويت  عن  �المتناع  �لديوقر�طية  �جلبهة  قررت  كما  ؛ 
100

حما�ص �صكلتها  �لتي 

. وهو ما يعني �أن روحاً �إيجابية كانت ما تز�ل موجودة؛ و�أن 
101

برنامج حكومة حما�ص

�الأمر مل يت�صاعد �إىل �خل�صومة وحماوالت �الإ�صقاط و�الإف�صال. ومن جهة �أخرى، ف�رشَّ 

�لغارق،  بحكم  هو  َمركٍب  ركوب  يف  �لرغبة  بعدم  بامل�صاركة،  �لي�صار  رغبة  عدم  �لبع�ص 

به  قامت  �لذي  �لد�خلي  �لتعطيل  ب�صبب  �أم  و�لدويل  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  ب�صبب  �صو�ء 

قيادة فتح وكو�درها �ملنبثني يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة و�أجهزتها.

وعندما عقدت فتح وحما�ص �تفاق مكة يف 2007/2/8، رحبت �جلبهة �ل�صعبية بوقف 

�القتتال ونزيف �لدم، غري �أنها ر�أت �أن هذ� �التفاق جاء لتكري�ص �لثنائية و�ال�صتقطاب، 

ثالث  �الأخرى  �لفل�صطينية  للف�صائل  و�أبقت  �صيء،  كل  على  �تفقتا  وفتح  حما�ص  و�أن 

. كما رف�صت �جلبهة �ل�صعبية �لن�ص على “�حرت�م” �تفاقات �ملنظمة مع 
102

وز�ر�ت فقط

  �صحيفة �شدى البلد، بريوت، 2006/3/30.
96

97 االأيام، 2006/3/20.

98 االأيام، 2006/3/20.

99 احلياة اجلديدة، 2006/3/20.

100 االأيام، 2006/3/23.

 وفا، 2006/3/26.
101

102 القد�س، 2007/2/12.
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“�إ�رش�ئيل”، ور�أت يف ذلك هبوطاً يف �لبنامج �لوطني �لذي حملته وثيقة �لوفاق �لوطني، 

�لتي وقُّعت يف حزير�ن/ يونيو 2006. ولذلك رف�صت �ل�صعبية �مل�صاركة يف حكومة �لوفاق 

�لي�صارية  �لكتل  �لقيادي يف حما�ص �صالح �لبدويل ر�أى يف موقف  �أن  . غري 
103

�لوطني

نوعاً من �ملز�يد�ت، وو�صف هذ� �ملوقف باأنه غري ديوقر�طي، ورف�ص �دعاءها �أن �تفاق 

.
104

مكة يختلف عما جاء يف وثيقة �لوفاق �لوطني

طريق  عن  تطويره  يجب  منقو�صاً  �تفاقاً  مكة  �تفاق  يف  �لديوقر�طية  �جلبهة  ور�أت 

فتح  بني  للمحا�ص�صة  �نتقادها  من  �لرغم  وعلى   .
105

�جلميع ت�صم  �صاملة  حو�ر�ت 

�أن �جلبهة �لديوقر�طية �صاركت يف حكومة �لوحدة �لوطنية �لتي ت�صكلت  �إال  وحما�ص، 

�ل�صوؤون �الجتماعية، هو �صالح زيد�ن  2007 بوزير و�حد توىل وز�رة  �آذ�ر/ مار�ص  يف 

ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للجبهة.

يف  �لع�صكري  باحل�صم  ُعرف  فيما  غزة  قطاع  على  حما�ص  �صيطرت  وعندما 

كان  و�إذ�  �ل�رشعية.  على  �نقالباً  ذلك  يف  �لفل�صطيني  �لي�صار  قوى  ر�أت   ،2007/6/14

حزبا �ل�صعب وفد� قد وقفا ب�صكل و��صح مع �لرئي�ص عبا�ص وحركة فتح؛ فاإن �جلبهتني 

و�صعتا  �أنهما  غري  �مل�صوؤولية؛  �لطرفني  حّملتا  �لديوقر�طية  �أقل  وبدرجة  �ل�صعبية 

�مل�صوؤولية �الأكب على حما�ص.

�أن  ر�أت  لكنها  غزة،  على  �صيطرتها  عن  بالرت�جع  حما�ص  �ل�صعبية  �جلبهة  وطالبت 

ت�صهم  مت�رشعة  خطوة  طو�رئ  حكومة  ت�صكيل  من  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  به  قامت  ما 

حما�ص  به  قامت  ما  �إن  ملوح  �لرحيم  عبد  وقال  �لفل�صطيني.  �لد�خلي  �لو�صع  تاأزمي  يف 

�أ�رش بالق�صية �لفل�صطينية، وعّطلها، و�أرجعها للور�ء. وذكر �أن �الأ�صلوب �لذي �نتهجته 

كافة  مع  �صيا�صي  عد�ء  يف  بل  فتح،  يف  معني  تيار  مع  “لي�ص  عد�ء  يف  جعلها  �ل�صيطرة  يف 

. �أما جميل جمدالوي فقال �إن �مل�صوؤولية �الأوىل تقع على حما�ص 
�الأطر�ف �لفل�صطينية”106

.
107

فيما جرى بغزة

 �نظر: االأيام، 21 و2007/2/27.
103

104 ال�رشق االأو�شط، 2007/2/22.

105 الد�شتور، 2007/2/22.

106 احلياة، 2007/9/2.

107 احلياة، 2007/12/9.
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�أما �جلبهة �لديوقر�طية، فطالبت �أي�صاً باإعادة �الأو�صاع يف �لقطاع �إىل ما كانت عليه 

قبل “�نقالب” حما�ص. ودعا حو�متة حركتي فتح وحما�ص �إىل �لرت�جع عن “�صيا�صتيهما 

�لق�صية  �أعاد  �لع�صكرية  بالقوة  �لقطاع  “�صوملة”  �أن  ور�أى  �ملدمرة”،  �النق�صامية 

�لديوقر�طية  �جلبهة  دعو�ت  على  حو�متة  و�صدد  �لور�ء؛  �إىل  �صنة  �صتني  �لفل�صطينية 

�لن�صبي  �لتمثيل  على  يقوم  جديد،  فل�صطيني  ديوقر�طي  �صيا�صي  نظام  لبناء  �ملتكررة 

. و�أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للجبهة �لديوقر�طية، قي�ص عبد �لكرمي، على ما 
108

�لكامل

“بعد �نقالبها على �ل�رشعية... و�صعت  �أن حما�ص  �صبق وذكره عبد �لرحيم ملوح، من 

وقد   .
�لفل�صطيني”109 �ل�صعب  وكل  �لتحرير،  منظمة  يف  �لف�صائل  كل  مو�جهة  يف  نف�صها 

�لفل�صطيني  �ملاأزق  من  للخروج  نقاط  �أربع  من  مبادرة  �لديوقر�طية  �جلبهة  قدمت 

و�لتعددية  �حلريات  �صون  على  و�لعمل  “�نقالبها”،  عن  حما�ص  تر�جع  يف:  تتلخ�ص 

�ل�صيا�صية؛ وت�صكيل حكومة �نتقالية حتل مكان حكومة �لطو�رئ �لتي �صكلها �أبو مازن 

وتر�أ�صها �صخ�صية م�صتقلة، للتهيئة النتخابات جديدة؛ و�عتماد نظام �لتمثيل �لن�صبي؛ 

.
110
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�لو�صيط  دور  لعب  حاولت  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  �لقوى  معظم  �أن  من  بالرغم 

قوى  �أن  �إال  بينهما،  �لتوتر  فتيل  لنزع  كبرية  بجهود  وقامت  وحما�ص،  فتح  بني 

�ل�صعب،  وحزب  و�لديوقر�طية،  �ل�صعبية  )�جلبهتان  م.ت.ف  حتت  �ملن�صوية  �لي�صار 

�لرئا�صة  ��صتخدمته  ما  وهو  للمنظمة،  �ملركزي  �ملجل�ص  �جتماعات  يف  �صاركت  وفد�( 

�لفل�صطينية كاأد�ة الأخذ �ل�رشعية، ولتوفري �لغطاء ملجموعة �الإجر�ء�ت و�ملر��صيم �لتي 

حما�ص  ممار�صات  بقوة  تنتقد  كانت  وبينما  �صلطتها.  وتثبيت  حما�ص  ملو�جهة  �تخذها 

يف �لقطاع، فقد كان نقدها “باهتاً” ملمار�صات �ل�صلطة يف ر�م �هلل �صّد حما�ص وكو�درها 

�جلبهة  �ن�صمت  ثم  فيا�ص؛  حكومة  وفد�  �ل�صعب  حزبا  دعم  وقد   .
111

وموؤ�ص�صاتها

عدم  مبعث  ذلك  كل  كان  وقد   .2009/5/20 يف  �صكلها  �لتي  حكومته  �إىل  �لديوقر�طية 

�رتياح من حما�ص.

 �نظر: االأيام، 2007/6/22؛ والغد، 2007/8/6.
108

 �صحيفة ال�رشق، �لدوحة، 2007/9/16.
109

 عرب 48، 2007/7/4.
110

 �نظر: حم�صن حممد �صالح، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، �ص 60.
111
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�أن  و�صادت �أجو�ء توتر يف غزة عقب ت�رشيحات ملوح �ملقيم يف �ل�صفة �لغربية، من 

قياد�ت �جلبهة �ل�صعبية تتعر�ص لهجمات “بذيئة وممنهجة” يف �لقطاع، و�أن �إذ�عة �جلبهة 

�ل�صعبية تعر�صت للمد�همة، و�صودرت كل حمتوياتها. فقد �تهم �ملتحدث با�صم حما�ص 

ال  ملوح  �نتقاد�ت  �إن  وقال  فتح؛  ل�صالح  باالنحياز  �ل�صعبية  �جلبهة  زهري  �أبو  �صامي 

�أ�صا�ص لها من �ل�صحة، و��صتهجن عدم حترك �جلبهة لالحتجاج على ما تقوم به �أجهزة 

�إذ�عة �جلبهة �ل�صعبية ُنهبت قبل  �الأمن يف �ل�صفة �صد حما�ص ون�صطائها، و�أ�صاف باأن 

.
112

�أحد�ث 2007/6/14، �أي قبل �صيطرة حما�ص على �لقطاع

مل تخُل �لفرتة 2007-2013 من �لعديد من نقاط �لتو�فق و�اللتقاء بني حما�ص وبني 

�لديوقر�طية  من  حلما�ص  تفهماً  �أكرث  �ل�صعبية  كانت  و�إن  و�لديوقر�طية،  �ل�صعبية 

موؤمتر  نقد  يف  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  �جلبهتني  مع  حما�ص  �لتقت  فقد  عام.  ب�صكل 

�ملنظمة  لقيادة  �لتفاو�صي  �ل�صلوك  نقد  ويف   ،2007 �صنة  �أو�خر   Annapolis �أنابولي�ص 

و�ل�صلطة، كما وقفت �جلبهتان �إىل جانب حما�ص يف �ملقاومة �صّد �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي يف 

�لقطاع، و�صمحت لهما حما�ص بهام�ص معقول من �لعمل �ل�صيا�صي وباالحتفاظ ِببُناُهما 

مل  �أنها  غري  �جلبهتني،  و�صّم  حكومتها  تو�صيع  �لقطاع  يف  حما�ص  وحاولت  �لع�صكرية. 

ُتوفَّق يف ذلك؛ ب�صبب طبيعة عالقة �جلبهتني باملنظمة وقيادة �ل�صلطة يف ر�م �هلل، وب�صبب 

رغبتهما يف �أن يتم معاجلة �النق�صام يف �إطار وطني فل�صطيني �صامل. 

وقد علقت �جلبهة �ل�صعبية م�صاركتها يف �جتماعات �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير 

�إىل  �لعودة  �لتحرير”  منظمة  يف  �ملتنفذة  “�لقيادة  قر�ر  و�صفته  ما  ب�صبب  �لفل�صطينية، 

�ملفاو�صات �ملبا�رشة يف ظّل �ل�رشوط �الأمريكية - �الإ�رش�ئيلية. و�أ�صادت حما�ص، بقر�ر 

�جلبهة �ل�صعبية تعليق م�صاركتها يف �جتماعات �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، و��صفًة 

�إياه بـ“�حلكيم”. ودعت بقية �لف�صائل �لفل�صطينية �ملن�صوية حتت مظلّة منظمة �لتحرير 

�إىل �تخاذ �لقر�ر نف�صه حتى يتم، ح�صب تعبري حما�ص، وقف “�حلالة �لعبثية” و�ملق�صودة 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أجهزة  �جلبهة  د�نت  كما   .
113

�لفل�صطيني �لرئي�ص  يار�صها  �لتي 

وقف  �إىل  د�عية  �لغربية،  �ل�صفة  يف  وحما�ص  �جلبهة  ن�صطاء  من  عدد�ً  �عتقالها  ب�صبب 

�لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لذي يهدف �إىل �لق�صاء على �ملقاومة.

112 ال�رشق االأو�شط، 2007/9/16.

113 الغد، 2010/9/28.
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حما�ص  مو�قف  بع�ص  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  �جلبهتان  �نتقدت  �أخرى،  جهة  ومن 

��صتدعاء  �ل�صعبية مثالً  �إجر�ء�تها يف قطاع غزة. فانتقدت �جلبهة  �ل�صيا�صية، وعدد�ً من 

 .
1142008 مار�ص  �آذ�ر/  يف  مهنا  رباح  �ل�صيا�صي  مكتبها  ع�صو  غزة  يف  �الأمنية  �جلهات 

�تهمتها   2008 يونيو  حزير�ن/  يف  �أ�صهر  �صتة  ملدة  تهدئة  على  حما�ص  و�فقت  وعندما 

“�أقل مما تو�فقت عليه  �تفاق  بـ“�لتودد لالحتالل”، الأنها و�فقت على  �ل�صعبية  �جلبهة 

حلما�ص  حادة  �نتقاد�ت  جمدالوي  جميل  وجه  �أغ�صط�ص  �آب/  ويف   .
�لف�صائل”115 مع 

نفته  ما  وهو   ،
بالقوة”116 غزة  قطاع  على  �لدينية  روؤيتها  “فر�ص  �إىل  ت�صعى  باأنها 

حما�ص. ويف كانون �الأول/ دي�صمب 2009 �تهمت �جلبهُة �ل�صعبية حركَة حما�ص مبنعها 

. ويف �أو�خر ني�صان/ 
117

من �إقامة مهرجان �نطالقتها يف �صاحة �لكتيبة غرب مدينة غزة

�ل�صعبية و�لديوقر�طية حما�ص بفر�ص �رش�ئب بهدف  �تهمت �جلبهتان   2010 �أبريل 

حت�صني دخل �حلكومة �ملقالة، مما يزيد من معاناة �ملو�طنني، ودعتا لتنظيم تظاهر�ت 

.
118

�صلمية �صّد هذه �ل�رش�ئب

“غارقة يف �حلل  باأنها  �لديوقر�طية فاتهمت على ل�صان حو�متة حما�ص  �أما �جلبهة 

؛ كما �تهمت �جلبهُة �لديوقر�طية 
119

�ل�صلمي”، م�صري�ً �إىل ما ُي�صمى وثيقة �أحمد يو�صف

.
120

حما�ص �أكرث من مرة بتعطيل �مل�صاحلة �لفل�صطينية

�أن  �ملر�قبون  الحظ  كما  وت�صويهاً،  مبالغة  �التهامات  هذه  من  عدد  يف  حما�ص  ر�أت 

�أكرث ودية من �صلوك قياد�تها يف �لد�خل  �صلوك قياد�ت �جلبهة �ل�صعبية يف �خلارج كان 

وخ�صو�صاً يف �ل�صفة �لغربية. ولي�ص من �مل�صتغرب �أن ت�صتاء قياد�ت حما�ص من �تهامها 

تعر�صت  ملا  كذلك  كانت  لو  الأنها  �ل�صلمي؛  �حلل  يف  “�لغرق”  �أو  لالحتالل”  بـ“�لتودد 

حكومتها لالإف�صال و�الإ�صقاط و�حل�صار �خلانق، ولكانت حلَّت خالفاتها مع فتح ومتاهت 

 احلياة اجلديدة، 2008/3/25.
114

115 ال�رشق االأو�شط، 2008/6/19.

 عكاظ، 2009/8/8.
116

 �صحيفة العرب، �لدوحة، 2009/12/8.
117

118 ال�رشق االأو�شط، 2010/4/28؛ والقد�س العربي، 2010/4/30.

 �نظر: �جلزيرة.نت، 2006/12/26؛ واخلليج، 2007/2/21.
119

 �نظر: احلياة، 2008/9/5، و2013/2/10.
120
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معها يف �إد�رة �ملنظمة و�ل�صلطة وم�صرية �ملفاو�صات منذ �أمد بعيد، ولفقد �النق�صام نف�صه 

�إىل  �أخرى  و�أحياناً  �لتو�صيح،  �إىل  �أحياناً  حما�ص  جلاأت  ولذلك  �جلوهرية.  �أ�صبابه  �أبرز 

توجيه ردود و�نتقاد�ت قا�صية لقوى �لي�صار. فمثالً ردت حما�ص على �تهامات �جلبهتني 

�ل�صعبية و�لديوقر�طية بفر�ص �ل�رش�ئب على �ملو�طنني وزيادة معاناتهم، باأنها مل تقم 

ب�صيء �صوى تفعيل نظام �رشيبي، كان معموالً به طو�ل �ل�صنو�ت �ملا�صية.

عن  ت�صكت  �إنها  قائالً  �ل�صعبية  �جلبهة  حما�ص  با�صم  �ملتحدث  برهوم  فوزي  و�نتقد 

�عتقال كو�درها، وعلى منعها من �إقامة �ملهرجانات، ومنعها من حّق �ملقاومة يف �ل�صفة؛ 

.
121

بينما تتمتع باحلرية �لكاملة يف �لقطاع وتقوم بكل �أن�صطتها وفعالياتها

�أما حممود �لزهار فقال يف �أيار/ مايو 2010 �إن قوى �لي�صار تخدم حركة فتح �صو�ء 

 .
122

بوعي �أم بدون وعي، و�أ�صاف �أن هذه �لف�صائل باتت �أد�ة من �أدو�ت فتح و�صيا�صتها

ورّد �لزهار يف �أو�خر �صباط/ فب�ير 2012 على �تهامات �لي�صار حلما�ص باأنها �صبب �إد�مة 

.
123

�النق�صام، فقال �إن �لي�صار مرتبط تاريخياً �صيا�صياً ومادياً بفتح

ورّد �صالح �لبدويل على �تهامات رباح مهنا باأن حما�ص ُتعّطل �مل�صاحلة الن�صغالها 

ع�رشين  ملدة  هدنة  لتحقيق  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  نحو  ولتوجهها  �لد�خلية،  بانتخاباتها 

�جلبهة  تتقا�صاه  �لذي  للر�تب  ��صتحقاق  وهو  و�فرت�ء،  كذب  حم�ص  “كالم  باأنه  عاماً، 

.
�ل�صعبية من حركة فتح”124

بعقد  �لي�صار  وقوى  �ل�صعبية  �دعاء�ت  �الأ�صقر  �إ�صماعيل  حما�ص  يف  �لقيادي  ونفى 

حما�ص لقاء�ت مع م�صوؤولني �صهاينة يف �إحدى �لدول �الأوروبية لالتفاق على هدنة طويلة 

�الأمد. و�تهم �الأ�صقر �ل�صعبية و�لي�صار �لفل�صطيني باأنهما يف حالة “�ُصْكر �صيا�صي”، قائالً 

�إن من يجل�ص مع “�إ�رش�ئيل” ويعرتف بها هي منظمة �لتحرير �لتي ُتعّد �جلبهة �ل�صعبية 

�إىل �أن �ملال �ل�صيا�صي �لذي يح�صل عليه �لي�صار �لفل�صطيني من  �أحد ف�صائلها؛ وم�صري�ً 

.
125

ِقبَل �ملنظمة يدفعهم ل�صنِّ حمالت �فرت�ء وت�صويه �صّد حما�ص

121 القد�س العربي، 2010/4/30.

 فل�صطني �أون الين، 2010/5/8.
122

 فل�صطني �أون الين، 2012/2/29.
123

 قد�ص بر�ص، 2012/11/1.
124
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�لفل�صطيني  �لي�صار  قلّة ت�رشيحات حما�ص حول  �إىل  �الإ�صارة  �أّي حال، جتدر  وعلى 

بخالف  و�لتو�صيح؛  �لفعل  ردِّ  �صياق  يف  تاأتي  �لغالب  يف  وهي  عليه؛  ردوده  وقلة 

�لت�رشيحات �لكثرية و�ملتنوعة �ملتعلقة بفتح وقيادة �ملنظمة و�ل�صلطة. ورمبا كانت رغبة 

حما�ص يف �لبحث عن �لنقاط �مل�صرتكة مع �لي�صار يف مو�جهة �تفاقيات �أو�صلو من جهة، 

�أخرى، �صبباً يف قلة  �لي�صار من جهة  �ل�صعبي و�ل�صيا�صي لقوى  �لن�صبي  �لثقل  و�صعف 

هذه �لت�رشيحات. وكان من �لو��صح �أن �نتقاد�ت حما�ص للي�صار �ن�صبت على �جلو�نب 

�ل�صيا�صية، ومل ُتدخل نف�صها بانتقاد�ت على �أ�ص�ص �أيديولوجية �أو دينية.

خال�سة: 

يالحظ �أن بع�ص �خلالفات بني حما�ص ومنظمة �لتحرير، تعود يف �الأ�صا�ص �ىل تد�خل 

�ل�صالحيات بني �ملنظمة و�ل�صلطة وفتح، مما يوؤدي �إىل حدوث خلل يف �لنظام �ل�صيا�صي 

�لفل�صطيني. هذ� �خللل مل يكن ظاهر�ً من قبل، عندما كانت فتح ت�صيطر على �لقيادة يف 

�ملنظمة و�ل�صلطة، ولكن بعد فوز حما�ص يف �النتخابات وت�صكيلها �حلكومة �لفل�صطينية، 

�ل�صيا�صية،  �ملنهج و�ملو�قف  قيادتان خمتلفتان يف  �لفل�صطينية  �لقيادة  ر�أ�ص  �أ�صبح على 

للطرف  مغاير  �جتاه  يف  �لقيادة  عربة  تقود  منهما  وكّل  �ملنظمة،  وقيادة  حما�ص  قيادة 

�الآخر. ولهذ� ومن �أجل �إ�صالح �لعالقة بينهما، ال بّد:

�لتي  �ملطلوبة  �لوطنية  �ملهام  بناء  �لفل�صطينية و�إعادة  �لق�صية  �لتاأكيد على ثو�بت   .1

�ل�صيا�صي  �لنظام  بنية  يف  �جلديد  �لو�قع  �العتبار  يف  �الأخذ  مع  بها،  �لقيام  �ملنظمة  على 

يعد  مل  �لتي  �لتنظيمات  بع�ص  جنم  و�أفول  حما�ص،  حركة  تنامي  �صوء  يف  �لفل�صطيني 

جميع  متثل  �لتحرير  منظمة  �أن  على  و�لتاأكيد  �لفل�صطيني،  �ل�صارع  يف  فعلي  وجود  لها 

�لفل�صطينيني يف �لد�خل و�خلارج، و�لتاأكيد على �أن مُتَثَّل حما�ص �لتي فازت يف �النتخابات 

�لت�رشيعية، ولها تاأييد كبري يف �ل�صارع �لفل�صطيني يف �لد�خل و�ل�صتات، يف �ملجل�ص �لوطني 

�لفل�صطيني و�للجنة �لتنفيذية للمنظمة، ح�صب قوتها �حلقيقية يف �ل�صاحة �لفل�صطينية. 

2. �التفاق على برنامج م�صرتك بني جميع �لف�صائل �لف�صطينية �حلية و�لتي ما ز�لت 

من  �لفل�صطينية  بالثو�بت  تتم�صك  �أن  �لطبيعي  ومن  فل�صطني،  �أجل  من  وتعمل  تنا�صل 

دون تفريط بحق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ملقاومة من �أجل �إنهاء �الحتالل، و�إقامة �لدولة 
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�لفل�صطينية �مل�صتقلة �لكاملة �ل�صيادة وعا�صمتها �لقد�ص، و�صمان حّق عودة �لالجئني �إىل 

ديارهم �لتي طردو� منها �صنة 1948. 

3. �صمان متثيل حّر ونزيه وعادل لل�صعب �لفل�صطيني وف�صائله وكفاء�ته �لوطنية يف 

ع�صوية �ملجل�ص �لوطني، وب�صكل متنا�صب بني د�خل فل�صطني وخارجها. 

4. �لتاأكيد على �لثو�بت �لفل�صطينية �لتي ن�صاأت على �أ�صا�صها منظمة �لتحرير، و�إعادة 

 1996 �صنة  ��صتثنائية  �لفل�صطيني يف ظّل ظروف  �لوطني  �مليثاق  �ألغيت من  �لتي  �لبنود 

و�صنة 1998. و�أن ير�عي �أّي تغيري يف �مليثاق تطلعات �ل�صعب �لفل�صطيني وقو�ه �لفاعلة 

على �الأر�ص. 

�لفل�صطينية، على  �ل�صلطة  �لتحرير وموؤ�ص�صاتها، وبني  �لتد�خل بني منظمة  �إز�لة   .5

�ل�صلطة  متثِّل  بينما  و�ل�صتات،  �لد�خل  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  متثِّل  �ملنظمة  �أن  �أ�صا�ص 

�لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. 

ويف �خلتام، فاإن �جلميع م�صتهدف يف هذه �ملرحلة �لتي متر بها �لق�صية �لفل�صطينية، 

لتحقيق  �لفل�صطينية،  �خلالفات  �ملتحدة  و�لواليات  “�إ�رش�ئيل”  ت�صتغل  �أن  ويخ�صى 

�أمر  لل�صلطة  �ل�صلمي  �لتد�ول  و�إن  وتخطئان،  ت�صيبان  وحما�ص  فتح  �إن  م�صاحلها. 

كي  حلما�ص،  �لفل�صطيني  �لعمل  قيادة  ترك  فتح  ي�رش  وال  �ل�صيا�صي،  �لعمل  يف  طبيعي 

�لق�صية  ثو�بت  على  �ملحافظة  ��صتمر�ر  هو  و�الأهم،  �ل�صلطة.  يف  �لطويلة  جتربتها  تقيّم 

من  يحدث  ما  �العتبار  بعني  �آخذين  وطنه،  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وحقوق  �لفل�صطينية 

�إن  �لفل�صطينية.  �لق�صية  على  و�نعكا�صها  �لعربية  �لبلد�ن  يف  وتغري�ت  �صعبي  حر�ك 

تنظيم  بني  �لفل�صطينية  �لقيادة  بتغري  ينتهي  لن  طويل،  �رش�ع  “�إ�رش�ئيل”  مع  �ل�رش�ع 

ويدخل  فرتة،  كّل  يف  �لفل�صطيني  �لن�صال  ين�صط  �الأمر  هذ�  فاإن  �لعك�ص  على  بل  و�آخر، 

عنا�رش جديدة يكون لديها روؤية �صيا�صية ت�صب يف م�صلحة �ل�صعب وحترير فل�صطني.




