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املقاومة الفل�شطينية

متهيد:

�لق�صية  �إعادة  يف   1987/12/9 يف  �ندلعت  �لتي  �لفل�صطينية  �النتفا�صة  �أ�صهمت 

�حللول  �صد�رة  �إىل  �مل�صلحة  �ملقاومة  خيار  و�أعادت  �لعاملية،  �الأجندة  �إىل  �لفل�صطينية 

�تفاقيات  توقيع  حتى  �النتفا�صة  و��صتمرت  �لفل�صطينية.  �لق�صية  حلل  �ملطروحة 

�ملقاوم  �لعمل  مبادرة  زمام  �أعادت  باأنها  �النتفا�صة  هذه  ومتيزت   .1993 �صنة  �أو�صلو 

�ل�صعب  قطاعات  كافة  �صملت  و�أنها  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  للد�خل 

.
1
�لفل�صطيني، ومب�صاركة �لتيار �الإ�صالمي بقوة وفاعلية وموؤثرة

وكما تقدم معنا يف �لف�صل �لعا�رش من هذ� �لكتاب فقد حر�صت “�إ�رش�ئيل” يف �تفاقياتها 

مع �لفل�صطينيني على �مل�صاألة �الأمنية، وعّدتها حجر �لز�وية يف كل �تفاقية، ذلك الأنها ترى 

�لفل�صطيني بتوظيف نف�صه  �أن يقوم �لطرف  �أمنها فوق كل �عتبار، حيث حر�صت على 

�أمنياً ل�صالح �أمنها، و�أن تقوم �لدو�ئر �الأمنية بو�جباتها �الأمنية جتاه “�إ�رش�ئيل”. وكان 

�لتن�صيق �الأمني وحفظ �الأمن يف �الأر��صي �خلا�صعة لل�صلطة �لفل�صطينية هو جوهر هذه 

�التفاقيات.

�أّي  “�الإرهاب” و�لتخلي عن  بنبذ  �أو�صلو  �تفاقيات  �ملوقعون على  �لتزم  �لبد�ية  منذ 

�أّي �نتهاكات لهذه �لتعهد�ت، وباتخاذ �إجر�ء�ت  �أعمال �لعنف، و�لتعهد بتد�رك  عمل من 

تاأديبية �صدّ �أيّ خمالف لها، وذلك ح�صب “خطاب �عرت�ف منظمة �لتحرير باإ�رش�ئيل”، 

�لوزر�ء  رئي�ص  �إىل  عرفات  يا�رش  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  رئي�ص  �أر�صله  و�لذي 

ويتبعها  موؤقتة  �لذ�تي  �حلكم  �تفاقات  والأن   .
21993/9/9 يف  ر�بني  �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلي 

حتقيق  بات  �جلوهرية،  �لق�صايا  حول  �لنهائية  �ملرحلة  مفاو�صات  يف  �لدخول  بعد  فيما 

حم�صن حممد �صالح، الق�شية الفل�شطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعا�رشة،  �ص 104.  
1

خطاب �عرت�ف منظمة �لتحرير باإ�رش�ئيل، وثائق �ل�رش�ع �لعربي �ل�صهيوين، موقع �صبكة �ملحامني �لعرب،   
2

http://www.mohamoon.net/Categories/ArabicConflicts/ArabicConflict.asp?ParentID=13 �نظر: 

9&Type=11&ArabicConflictID=65
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�أّي تقدم مرهوناً بر�صى �لطرف �الإ�رش�ئيلي، وكرم تنازالته، وبد� �لطرف �لفل�صطيني 

حتت رحمة �لطرف �الآخر، و�أ�صبح م�صطر�ً لال�صتجابة لل�صغوط �الإ�رش�ئيلية لتحقيق 

�لفل�صطينية  �الأطر�ف  والأن  �صئيلة.  كانت  مهما  مكا�صب  �أّي  �أو  �ملفاو�صات  يف  تقدم  �أّي 

بهذه  معنية  غري  نف�صها  عدّت  حما�ص،  حركة  ر�أ�صها  وعلى  �أو�صلو  التفاقيات  �ملعار�صة 

�التفاقات، و��صتمرت يف مقاومتها لالحتالل �الإ�رش�ئيلي، فاإن “�إ�رش�ئيل” �أخذت متاطل 

و�إيقاف  �ملعار�صة  جماح  بكبح  تقم  مل  ما  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مع  �تفاقاتها  تنفيذ  يف 

جهودها.

�ملعار�صة،  �لفل�صطينية  �لقوى  �صحق  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لدفع  �الأمر  وتطور 

و�خلريية  �لتعليمية  وموؤ�ص�صاتها  �لتحتية  بنيتها  و�رشب  حما�ص،  حركة  وخ�صو�صاً 

و�الجتماعية. و�صو�ًء كانت ر�غبة �أم غري ر�غبة، فاإن �ل�صلطة �لفل�صطينية وجدت نف�صها 

مت�صي �صوطاً بعيد�ً يف حماربة حركة حما�ص و�لف�صائل �لفل�صطينية �ملقاومة لالحتالل، 

حتقيقاً اللتز�ماتها يف �لعملية �ل�صلمية، ومتكيناً لنف�صها ونفوذها على �ل�صاحة �لفل�صطينية، 

وت�صجيعاً للطرف �الإ�رش�ئيلي للم�صي يف �لعملية �ل�صلمية. وهكذ� جنحت “�إ�رش�ئيل” يف 

و�صع حركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي وباقي ف�صائل �ملعار�صة �لفل�صطينية كعائق 

يف �لطريق، على �ل�صلطة �لفل�صطينية �لقيام ب�رشبه �أو حتييده حتى ت�صل �إىل ما حت�صبه 

.
3
�أهد�فاً وطنية فل�صطينية

معهد  ن�رشها  در��صة  يف   Stephen C. Pelletiere بيليتري  �صتيفن  ذكر  وكما 

�حلكومة  رئي�ص  فاإن  �الأمريكي،  للجي�ص  �حلربية  �لكلية  يف  �ال�صرت�تيجية  �لدر��صات 

ليا�رش  يعهد�  �أن  قرر�  برييز  �صمعون  خارجيته  ووزير  ر�بني  �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلية 

و�صحق  �النتفا�صة  لقمع  بالوكالة  �ل�رشطي  بدور  بالقيام  �لتحرير  ومنظمة  عرفات 

.
4

�ملقاومة

�لعمل  �صّد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أد�ء  كفاءة  ت�صل  �أن  مطلوباً  كان  �الأحو�ل  كّل  ويف 

�ملقاوم للمدى �لذي ترغبه “�إ�رش�ئيل”، و�أن تنجح فيما ف�صلت �لدولة �لعبية يف حتقيقه 

حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 207.  
3

 Stephen C. Pelletiere, “Hamas and Hizbollah: The Radical Challenge to Israel in the Occupied  4

 Territories,” site of Strategic Studies Institute (SSI), The U.S. Army War College, 10/11/1994,
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil
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ميز�نية  من  �حليوي  �لق�صم  �لد�خلي  �الأمن  جانب  �أخذ  فقد  لذلك   !!
5

�صنة  27 طو�ل 

�ل�صلطة و�هتماماتها، وعملت على �إن�صاء �رشطة قوية ت�صمن �لنظام و�الأمن يف �ل�صفة 

.
6

و�لقطاع

اأواًل: �شيا�شات ال�شلطة جتاه املقاومة الفل�شــطينـيــة 

:2000–1994        

بعد  م�صرتك  و�إ�رش�ئيلي  فل�صطيني  ل�صغط  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  تعر�صت 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  �لذ�تي  �حلكم  م�رشوع  وبدء  �أو�صلو،  �تفاقيات  توقيع 

مما ز�د من �صعوبة عمليات �ملقاومة �لفل�صطينية ب�صكل عام، ونتج عن ذلك �حتكاكات 

كل  فمع  �لفل�صطينية،  و�ملقاومة  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  بني  موؤ�صفة  و�صد�مات 

عملية لف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية �صّد �الحتالل كانت �ل�صلطة �لفل�صطينية تقوم بحملة 

�صفوف  ويف  عام،  ب�صكل  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  �صفوف  يف  و��صعة  �عتقاالت 

.
7
حركتي حما�ص و�جلهاد و�الإ�صالمي ب�صكل خا�ص

�للعب  و��صتطاع  �الأمنية،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تعّهد�ت  �ل�صهيوين  �لكيان  و��صتغل 

بهذه �لورقة مبهارة و�بتز�ز لدفع �ل�صلطة ل�رشب ف�صائل �ملقاومة، وخ�صو�صاً حركتي 

حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي. وباملقابل عّدت ف�صائل �ملقاومة نف�صها غري معنية باتفاقيات 

�أو�صلو، و��صتمرت يف عملياتها �صّد �لكيان �الإ�رش�ئيلي، معتبة �أن �صقف �تفاقيات �أو�صلو 

ال يلبي �حلّد �الأدنى ملتطلبات �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، ولذلك فال بّد من ��صتمر�ر 

ل�صلطتها وخرقاً  �ل�صلطة يف ذلك حتدياً  �أف�صل. ور�أت  يتم فر�ص �رشوط  �ملقاومة حتى 

. كما توعد يا�رش عرفات، رئي�ص 
8
اللتز�ماتها، و�إف�صاد�ً حللم �لدولة �لفل�صطينية �ملرتقبة

 Der Spiegel �صبيجل  دير  جملة  مع  �صحفي  حديث  يف  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة 

حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 207.  
5

 ”The Palestinian Authority: The Security Forces and Other Armed Elements,“ The Estimate,  6

vol. XII, no. 21, site of The Estimate.com, 20/10/2000, http://theestimate.com/public/102000.html

حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 209.  
7

حم�صن حممد �صالح، �إ�صكالية �صناعة �لقر�ر لدى �ل�صلطة �لفل�صطينية 1993–2003، �ص 14.  
8
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�تخذو�  �أن  بعد  وذلك  �ل�صالم”،  بـ“خ�صوم  و�صفهم  ملن  ب�رش��صة  بالت�صدي  �الأملانية، 

“�لعنف” و�صيلة للمعار�صة، بح�صب تعبريه، م�صدد�ً على �أن ما ح�صل عليه بعد توقيع 

عرفات  من  و��صحة  داللة  ذلك  يف  ؛ 
9
�لفل�صطينية للدولة  ميالد  �صهادة  ُيعّد  طابا  �تفاقية 

�أعلن عرفات  كما  �لفل�صطينية.  �لدولة  يتعر�ص مل�رشوع  �أن  كّل من يحاول  على حماربة 

“�إ�رش�ئيل” من �أجل منع تكر�ر �لعمليات  �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية �صتو��صل �لتعاون مع 

.
10

�ال�صت�صهادية

وعلى �لرغم من ذلك، فقد �أكدت ف�صائل �ملقاومة على ��صتمر�ر عملياتها �مل�صلحة �صّد 

�لكيان �الإ�رش�ئيلي، لكنها عّدت �لدم �لفل�صطيني خطاً �أحمر، و�متنعت عن �أّي مو�جهات 

.
11

مع �ل�صلطة قد توؤدي �إىل حرب �أهلية

ومن جهته �أكد نبيل �صعث، وزير �لتعاون �لدويل يف �ل�صلطة نقالً عن يا�رش عرفات �أن 

، وقال �صعث �إن 
12

�أهلية �ل�صلطة �لفل�صطينية ترف�ص �أن يكون ثمن فر�ص �صلطتها حرباً 

“حر�صنا �ل�صديد على �لوحدة �لوطنية وخوفنا �حلقيقي من �إمكان حدوث حرب �أهلية 

هما عقب �أخيل �لذي جعلنا نبالغ يف �حلر�ص على عدم خد�ص هذه �لوحدة يف �أّي �صكل من 

ذلك  يف  متهماً   ،
�ل�صالم”13 عملية  يخرقون  �لذين  الأولئك  ت�صدينا  دون  وحال  �الأ�صكال، 

�ملقاومة �لفل�صطينية.

�لفر�صة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ُتعطِ  مل  باأنها  �الإ�صالمية  �ملعار�صة  �صعث  �تهم  كما 

ومل  �إ�رش�ئيل...  �صّد  �لع�صكرية  �لعمليات  وقف  تلتزم  “مل  �إنها  حيث  �ل�صالم،  لتحقيق 

على  �ل�صيطرة  ن�صتطيع  ال  باأننا  �إ�رش�ئيل  �أمام  �الأدنى  �الحتجاج  فر�صة  حتى  لنا  تتح 

عمليات �ملعار�صة الأنها تخرج من عندنا، طاملا �أنها ت�رش على �إعالن عملياتها يف غزة... 

�صحيفة امل�رشق، 1995/10/10.  
9

احلياة، 1995/8/23.  10

 ،1996-1987 )حما�س(:  الإ�شالمية  املقاومة  حلركة  ال�شيا�شي  الفكر  يف  درا�شة  و�آخرون،  �حلمد  جو�د   
11

�صل�صلة در��صات )20(، ط 3 )عّمان: مركز در��صات �ل�رشق �الأو�صط، 1999(، �ص 246 و270. 

“حديث �صحايف لوزير �لتعاون �لدويل يف �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، ب�صاأن �ملو�جهات �لتي وقعت يف غزة   
12

 ”،1994/11/19 غزة،  �الإ�صالمي”،  و“�جلهاد  “حما�ص”  حلركتي  وموؤيدين  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  �أفر�د  بني 

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 21، �صتاء 1995، �ص 173، نقالً عن: احلياة، 1994/11/20.

لتطبيق  �ملفاو�صات  تعرث  ب�صاأن  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  يف  �لدويل  �لتعاون  لوزير  �صحايف  “حديث   
13

احلياة،  عن:  نقالً   ،192 �ص   ،1995 �صتاء   ،21 �لعدد  الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة  غزة،”  �أو�صلو،  �تفاق 

.1995/2/13
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من دون �أن تتعر�ص لها �ل�صلطة باحلزم �لذي كان يتوقعه �الإ�رش�ئيليون”. وذكر �صعث 

�أن “�إ�رش�ئيل” تربط كّل �صيء باالأمن، حيث “ي�صعر �الإ�رش�ئيليون كما لو �أنهم خدعو�، 

بعدم ح�صولهم على �الأمن”، حيث ز�د عدد �لقتلى يف �صفوفهم. و�صدد على �أن �ل�صلطة 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  وطالب  �مل�صكلة.  حلل  �الأف�صل  �حلل  لي�ص  �الأمني  �لردَّ  �أن  ترى 

بتقدمي �ملزيد من �لدعم �ل�صيا�صي و�القت�صادي، �لذي ي�صعر �ل�صعب �لفل�صطيني بفائدة 

�أن تخرق  �لتي تريد  �لقوى  �الإ�صالمية، وكل  �ملعار�صة  “�ل�صغط على  �ل�صالم، وبالتايل 

تهدد  �لتي  �لعمليات  بوقف  ي�صمح  �صاغطاً  “مناخاً  ي�صكل  �لذي  �الأمر  �ل�صالم”،  عملية 

.
�إ�رش�ئيل”14

على  للتحري�ص  �مل�صاجد  با�صتخد�م  حما�ص  حركةَ  �لفل�صطينية  �ل�صلطةُ  و�تهمت 

، كما �تهمتها بالتخطيط للحرب �صّد �ل�صلطة �لفل�صطينية 
15

�ل�صلطة، ولتخزين �الأ�صلحة

، و�لتح�صري الغتيال مو�صى عرفات، رئي�ص جهاز 
16

و�لتح�صري الغتيال �لرئي�ص عرفات

و�تهمت  ذلك،  نفت  حما�ص  �أن  غري   .
17

�لفل�صطينية �ل�صلطة  يف  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت 

�ملزورة  �لبيانات  �إ�صد�ر  يف  بالتخ�ص�ص  �ل�صلطة،  رئا�صة  عام  �أمني  �لرحيم،  عبد  �لطيب 

با�صم حما�ص وكتائب �لق�صام وتلفيق �لوثائق. و�أكدت حما�ص نهجها �لقائم على رف�ص 

�لو�حد،  �ل�صعب  �أبناء  بني  �خلالفات  حل�صم  �لعنف  و��صتخد�م  �ل�صيا�صي،  �الغتيال  مبد�أ 

متار�ص  �لذ�تي  �حلكم  �صلطة  و�أن  �ل�صهيوين،  �الحتالل  �صّد  موجه  جهادها  �أن  و�أكدت 

. وذكر �إبر�هيم 
18

لعبة خطرية بالت�صدي لل�صعب �لفل�صطيني وموؤ�ص�صاته وقو�ه �ملجاهدة

غو�صة، �لناطق �لر�صمي با�صم حما�ص، �أن ثمة حماوالت حثيثة من �ل�صلطة بهدف تفتيت 

 .
19

حركة حما�ص، وحتويلها من �لعمل �جلهادي �إىل �ل�صيا�صي

�رّش  و�أمني  �لتحرير،  منظمة  يف  �ل�صيا�صية  �لد�ئرة  رئي�ص  �لقدومي،  فاروق  �أن  غري 

�للجنة �ملركزية حلركة فتح، �أكد على حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ملقاومة ما د�مت �أر�صه 

املرجع نف�شه.  14

الد�شتور، 1995/5/18.  15

حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 212.  
16

ال�رشق الأو�شط، 1995/8/22.  17

حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 213-212.  
18

حم�صن حممد �صالح، �إ�صكالية �صناعة �لقر�ر لدى �ل�صلطة �لفل�صطينية 1993–2003، �ص 16.  
19
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. كما �أكد حّق 
20

حمتلة، و�نتقد �إجر�ء�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية �صّد �ملقاومني �لفل�صطينيني

�إجر�ء  �أّي  وعار�ص  �الإ�رش�ئيلي،  �لكيان  �صّد  �ملقاومة  �أ�صكال  كلّ  باعتماد  حما�ص  حركة 

و�أن   ،
21

�لفل�صطينية �لوطنية”  �حلركة  من  “جزء  باأنها  و�صفها  �لتي  حما�ص  �صدّ  قمعي 

عمليات  �أن  على  و�صدد  وعربي،  فل�صطيني  بعنف  يقابل  �أن  يجب  �الإ�رش�ئيلي  �لعنف 

.
22

حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي هي جزء من مقاومة �ملحتل

يف  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  �رتكبتها  �لتي  �ملجزرة  �لدموية  �حلو�دث  �أكرث  من  وكان 

�صالة  بعد  �صلمية  مب�صرية  �خلروج  ينوون  كانو�  �لذين  �مل�صلني  �صّد   1994/11/18

�جلمعة من م�صجد فل�صطني يف غزة باجتاه منزل �ل�صهيد ه�صام حمد، مما �أدى ال�صت�صهاد 

13 م�صلياً، وجرح �أكرث من 200 �آخرين، وقد عرفت بـ“جمزرة �جلمعة �الأ�صود”. و�تهمت 

“الإر�صاء  ت�صعى  باأنها  و�تهمتها  �مل�صوؤولية،  وحملتها  �ملجزرة،  بتدبري  �ل�صلطة  حما�ص 

�إ�رش�ئيل”، و�إثبات �أنها ت�صتطيع، وبجد�رة، قمع �ملقاومة �لفل�صطينية، وب�صورة ال تقدر 

.
عليها “�إ�رش�ئيل”23

حياتهم،  عن  يد�فعون  كانو�  �ل�رشطة  �أفر�د  �إن  �صعث  نبيل  قال  ذلك،  على  وتعقيباً 

��صتالم �صالحيات يف  �ل�صلطة من  �الأو�صاع عندما تقرتب  �نفجار  �أ�صباب  عن  مت�صائالً 

�ملقاومة  ف�صائل  �أن  �إىل  منه  �إ�صارة  يف  وذلك  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صلطات  من  �لغربية  �ل�صفة 

عرفات  �لرئي�ص  با�صتطاعة  كان  �أنه  �إىل  و�أ�صار �صعث  �لت�صوية.  عملية  عرقلة  على  تعمل 

ميلي�صيا”،  مبو�جهة  ميلي�صيا  �أي  ميلي�صيا،  مبثابة  هم  �لذين  فتح،  حركة  “كو�در  �إنز�ل 

.
24

م�صدد�ً على �أن �لرئي�ص عرفات يرف�ص �حلرب �الأهلية

�ل�صلطة  يف  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  جهاز  رئي�ص  عرفات،  مو�صى  رف�ص  كما 

�ملعتقلني  �صّد  �لتعذيب  مبمار�صة  �الأمنية  لالأجهزة  حما�ص  حركة  �تهام  �لفل�صطينية، 

الد�شتور، 1996/3/13.  20

الد�شتور، 1995/8/21.  21

الراأي، 1996/4/15.  22

حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 209–210.  
23

“حديث �صحايف لوزير �لتعاون �لدويل يف �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، ب�صاأن �ملو�جهات �لتي وقعت يف غزة   
24

 ”،1994/11/19 غزة،  �الإ�صالمي”،  و“�جلهاد  “حما�ص”  حلركتي  وموؤيدين  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  �أفر�د  بني 

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 21، �صتاء 1995، �ص 173. 
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يونيو  حزير�ن/  يف  غزة  قطاع  يف  �حلركة  قياد�ت  من  لعدد  �الأمن  �عتقال  بعد  و�إهانتهم، 

ملنع  �لنظافة،  هو  �ل�صيا�صيني”  “�ملعتقلني  وحلى  روؤو�ص  حلق  �صبب  �أن  و�دعى   ،1995

.
25

�نت�صار �الأمر��ص و�الأوبئة

مب�رشوعني  حما�ص  وحركة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تقدمت   1995 �أغ�صط�ص  �آب/  ويف 

�الإ�رش�ئيلي،  �لكيان  �صّد  �لع�صكرية  �لعمليات  وقف  على  ن�ّصا  �لوطنية  للم�صاحلة 

وذلك  �لطرفان،  عليها  يتفق  موؤقتة  لفرتة  هو  �الإيقاف  �أن  على  حما�ص  ت�صديد  مع 

�ل�صلطة  �لقاهرة بني  �نعقد يف  �لذي  . وخالل �حلو�ر 
�لوطنية”26 �لوحدة  على  “حفاظاً 

1995 برئا�صة �صليم �لزعنون عن �ل�صلطة، وخالد  وحما�ص يف كانون �الأول/ دي�صمب 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  حما�ص  �إ�رش�ك  �إىل  �ل�صلطة  �صعت  حما�ص،  عن  م�صعل 

�الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �صّد  عملياتها  بوقف  حما�ص  �إقناع  حاولت  كما  �لفل�صطيني، 

�ل�صلطة  بالتز�مات  يخّل  ال  ومبا  �أو�صلو،  �تفاقيات  �صقف  حتت  �ملعار�صة  وممار�صة 

�لتزمت  لكنها  �النتخابات،  يف  �مل�صاركة  رف�صت  حما�ص  �أن  غري  �ل�صالم.  عملية  جتاه 

�لكيان  �صّد  �مل�صلحة  عملياتها  ��صتمر�ر  على  �أكّدت  كما  بالقوة،  �إف�صالها  بعدم 

عملياتها  بوقف  تلتزم  مل  حما�ص  باأن  عرفات  �إليه  �أ�صار  ما  وهو   ،
27

�الإ�رش�ئيلي

.
28

�ملدة هذه  خالل  �لع�صكرية 

�الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  حركتي  �صدّ  �لفل�صطينية  �الأمنية  �حلمالت  �أ�صد  �أن  غري 

قد متت يف �صهري �آذ�ر/ مار�ص، وني�صان/ �أبريل 1996 بعد �صل�صلة �لعمليات �لتي هزت 

 ،
29

عيا�ص يحيى  �لق�صام  �لدين  عز  �ل�صهيد  كتائب  يف  �لقائد  ��صت�صهاد  عقب  “�إ�رش�ئيل”، 

حيث مّت ��صتهد�ف �لبنية �لتحتية للحركتني. وقد �أ�صاد رئي�ص �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

�أمنون ليبكني �صاحاك ورئي�ص �ل�صاباك عامي �أيالون بالتحرك “�ملنهجي” �لذي يقوم به 

.
30

رئي�ص �ل�صلطة يا�رش عرفات �صدّ حما�ص

جملة املجلة، لندن، 1995/11/11.  
25

ال�رشق الأو�شط، 1995/8/3.  26

حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 214.  
27

ال�رشق الأو�شط، 1996/1/3.  28

حم�صن حممد �صالح، “�ملقاومة �لفل�صطينية خالل ن�صف قرن )2/1(.”  
29

الراأي، 1996/4/18.  30
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وذكرت تقارير �صحفية �أن عرفات قد �صكل جلنة لتقدمي تو�صياتها وروؤيتها لكيفية 

مكافحة حما�ص، عندما ردت بقوة على �غتيال عيا�ص، ورفعت تقريرها �إىل عرفات يف �آذ�ر/ 

ن�رشت  وقد  �مل�صرتكة”،  �لطو�رئ  جلنة  وتو�صيات  بـ“مد�والت  وعرفت   ،1996 مار�ص 

م�صمونه جملة �ل�صبيل �الأردنية يف 1996/4/23، وجملة �الأ�صبوع �لعربي يف 1996/5/6، 

لل�صلطة بحركة حما�ص. وت�صمنت  �لتابعة  �الأمنية  و�عرتفت مبحدودية معرفة �جلهات 

:
31

تو�صياتها ثالثة حماور

�لطوق  و��صتمر�ر  �لق�صام(  )كتائب  حلما�ص  �لع�صكرية  �لبنية  ت�صفية  �الأول:  �ملحور 

 ،)1996 مايو  �أيار/  نهاية  )يف  �الإ�رش�ئيلية  �النتخابات  �نتهاء  حتى  �الإ�رش�ئيلي  �الأمني 

�لق�صام  كتائب  قادة  من  لعدد  �جل�صدية  و�لت�صفية  �الإ�رش�ئيليني،  مع  �الأمني  و�لتعاون 

على فرت�ت متباعدة، و�إظهارها على �أنها جتاوز�ت فردية �أو �خرت�قات �إ�رش�ئيلية يعاقب 

�أ�صاليب  ومر�قبة  ور�صد  للق�صام،  �ل�رشي  �لتنظيم  الخرت�ق  و�ل�صعي  فيها،  �ملتورطون 

�لعمل و�لتجنيد و�لتنقل، وغريها. 

�لدينية  �لروؤى  تعدد  باإظهار  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صية  �لقدرة  تفكيك  �لثاين:  �ملحور 

حول �مل�صار �ل�صيا�صي للق�صية، و�إظهار تناق�صات يف �خلطاب �ل�صيا�صي بني قادة حما�ص 

�أنف�صهم، و�تهام حما�ص باملثالية �حلاملة و�لرتكيز يف �ال�صتقطاب على �صخ�صيات حما�ص 

ممن  �ملندفعني،  �لذكاء،  متو�صطي  �لنظرة،  مبحدودية  يتمتعون  ممن  منهم  “�ملعتدلني 

�أمثال هوؤالء ولي�ص مع �أ�صحاب �لروؤى  ت�صهل قيادتهم؛ وهذ� يتطلب تركيز �حلو�ر مع 

�ال�صرت�تيجية يف �صفوف �حلم�صاويني”، وتدعيم مكانة �ملعتدلني منهم بت�صليمهم �ملنابر 

�آليات  و�ملوؤ�ص�صات �جلماهريية بدالً من �لكو�در �مللتزمة باخلط �الآخر، و�لت�صييق على 

�تخاذ �لقر�ر لدى حما�ص. 

�ملحور �لثالث: �إرباك وجود حما�ص يف �خلارج وهزّ تو�زنه وخ�صو�صاً يف �الأردن.

وبالرغم من �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية �أنكرت ن�صبة هذه �لوثيقة �إليها، �إال �أن �الأو�صاط 

�ملوؤيدة حلما�ص �أكدت ذلك. كما �أن �لقر�ءة �ملتاأنية للوثيقة تدفع �إىل �مليل باأنها بالفعل من 

�ل�صابقة  خلفياتها  على  يطلع  ملن  خ�صو�صاً  �ل�صلطة،  يف  �الأمنية  �للجان  �إحدى  �صياغة 

.
32

وعلى �أد�ء �ل�صلطة على �الأر�ص

حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 211.  
31

املرجع نف�شه.  32
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ويف �أعقاب موؤمتر �رشم �ل�صيخ، �لذي عُقد عقب ردّ حما�ص على �غتيال عيا�ص، و�لذي 

لتحديد  �جلهد  �أق�صى  و“بذل  �الإرهاب”،  �أعمال  هذه  �صّد  حزم  بكل  “�لوقوف  على  �أكد 

قا�صية  �رشبة  توجيه  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  حاولت   ،
�جلماعات”33 هذه  متويل  م�صادر 

حلما�ص، حيث قامت �أجهزتها �الأمنية باعتقال �أكرث من �ألفي �صخ�ص من قياد�ت �حلركة 

.
34

ون�صطائها

�صتطلب  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إن  لعرفات،  �القت�صادي  �مل�صاعد  �صالم،  خالد  وقال 

دوالر  مليار  �إطار  يف   ،1996/3/28 يف  عقد  �لذي  �الإرهاب،  ملكافحة  و��صنطن  موؤمتر  من 

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  �ملعاناة عن  لرفع  �ملال  ��صتخد�م  ملو�جهة حركة حما�ص، من خالل 

ولل�صيطرة على �ملد�ر�ص، و�لعياد�ت، و�خلدمات �الجتماعية �لتي ت�صيطر عليها حما�ص، 

.
35

بح�صب تعبري �صالم

�الأمنية  �الأجهزة  ممار�صات  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  جهاد،  حممد  ود�ن 

�لفل�صطينية �صّد حركات �ملقاومة �لفل�صطينية، وبالتحديد حركة حما�ص، وو�صف هذه 

�الإجر�ء�ت باأنها “قمعية وغري مبرة”، وقال �إن حما�ص جزء ال يتجز�أ من �حلركة �لوطنية 

.
36

�لفل�صطينية، وال يجوز لل�صلطة �لفل�صطينية �أن تقوم باتخاذ �إجر�ء�ت قمعية �صدها

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  م�صعل،  خالد  و�تهم 

بتقدمي م�صالح �لعدو �الإ�رش�ئيلي، ومطالبه، على م�صالح �ل�صعب �لفل�صطيني، ووحدته 

حما�ص  بني  �لعالقة  م�صتقبل  �أن  م�صعل  ور�أى  �الجتماعي،  ن�صيجه  ومتا�صك  �لوطنية، 

و�ل�صلطة �لفل�صطينية، بل بني �ل�صعب �لفل�صطيني و�ل�صلطة “م�صتقبل غري مطمئن؛ الأن 

.
�ل�صلطة قد رهنته حل�صاب عالقتها مع �لعدو، و�أخ�صعته للمز�ج �ل�صهيوين و�أولوياته”37

“�لن�ص �لر�صمي للبيان �لذي �أ�صدره �لرئي�صان ح�صني مبارك وبيل كلينتون يف ختام “�ملوؤمتر �لدويل ل�صانعي   
33

�ل�صالم” �لذي ُعقد برئا�صتهما يف �رشم �ل�صيخ، 1996/3/13،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 26، �صتاء 

1996، �ص 240–241.

حممد يا�صني، ن�صار.. عائلة �ل�صهد�ء، موقع �إ�صالم �أون الين، 2004/6/6، �نظر:  
34

 http://www.islamonline.net/arabic/famous/2004/06/article02.SHTML

احلياة، 1996/3/28.  35

ال�رشق الأو�شط، 1996/4/14.  36

حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 215.  
37
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�مل�صجد  �أ�صفل  نفق  بافتتاح  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  قامت   1996/9/24 يف 

للدفاع  هبو�  �لذين  �لفل�صطينيني،  بني  مو�جهات  �ندالع  �إىل  �أدى  مما  �ملبارك،  �الأق�صى 

فل�صطينياً،   62 ��صت�صهاد  عن  �أ�صفر  مما  �الإ�رش�ئيلية  و�ل�رشطة  �الأق�صى،  �مل�صجد  عن 

وجرح 1,600، وقتل 14 جندياً �إ�رش�ئيلياً، وجرح خم�صني �آخرين. و��صتمرت �الأحد�ث 

و�لقرى  �ملدن  معظم  �صملت  �نتفا�صة  خاللها  �صهدت   ،)1996/9/27–25( �أيام  ثالثة 

عن  للدفاع  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  تدخل  �الأق�صى  نفق  هبة  و�صهدت   .
38

�لفل�صطينية

�الأوىل  للمرة  وذلك  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  على  �لنار  باإطالق  قامت  حيث  �لفل�صطينيني، 

.
39

منذ تنفيذ �تفاق �أو�صلو

�صحيفة  مع  مقابلة  يف  �صاحاك  �أمنون  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �الأركان  قائد  وقال 

معاريف Maariv �إن �ملظاهر�ت كانت منظمة ومبجمة و“قد �أدت �إىل حالة �لتدهور، �الأمر 

�لذي ي�صع عالقتنا مع �لفل�صطينيني يف و�صع جديد، �الأمر �لذي يحتم علينا �أن نتوقف 

ونفكر كيف �صنو��صل �لطريق، و�ملطلوب �الآن حماولة �لتو��صل مع �لقيادة �لفل�صطينية 

من �أجل �لتو�صل �إىل �لهدوء”. وخالل جولة له على �الأر�ص يف ذروة �ال�صطر�بات قال 

�صاحاك: “من �لو��صح �أن عرفات وقادة �ل�صلطة فقدو� �ل�صيطرة على �الأمور وال نت�صور 

�أنهم �أر�دو� �أن تتطور �الأمور �إىل حدّ �إطالق �لنار”. وهدد �صاحاك باأن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

.
40

�صيدخل �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية �مل�صنفة �أ �إذ� �قت�صى ذلك لوقف �مل�صكلة

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن  �لبيطانية   Observer �الأوبزيرفر  �صحيفة  وذكرت 

�أجرى �ت�صاالً عاجالً مع �لرئي�ص عرفات، بعد قطع جولته �الأوروبية،  بنيامني نتنياهو 

�أن  عرفات  رّد  وكان  به،  �اللتقاء  يف  �الإ�رش�ع  منه  طالباً  تو�صل”  بـ“لهجة  وخاطبه 

�أي  حدوث  يرون  وال  غا�صب  �صعبي  “ولكن  �ل�صالم  بعملية  ملتزمون  �لفل�صطينيني 

. و�لتقى نتنياهو وعرفات يف 1996/10/1 يف و��صنطن، 
تقدم، علينا �أن نتحرك ب�رشعة”41

لبحث  جلنة  ت�صكيل  وعر�ص  �الأق�صى  نفق  �إغالق  �ملباحثات  خالل  نتنياهو  رف�ص  وقد 

 حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 326.
38

الراأي، 1996/9/29.  39

القد�س العربي، 1996/9/28.  40

�لأ�شواق، 1996/10/1.  
41
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ل�صلطة  جديد�ً  ف�صالً  “�صكلت  و��صنطن  قمة  �إن  بيان،  يف  حما�ص،  وقالت   .
42

�ملو�صوع

.
�أو�صلو �لتي و�فقت على �مل�صاركة يف قمة �حتفالية النت�صال �ل�صهاينة من ورطتهم”43

وكردة فعل على هبة نفق �الأق�صى، تعالت �الأ�صو�ت لدى حركات �ملقاومة �لفل�صطينية 

�ملقاومة  �إىل  و�لعودة  �ملفاو�صات،  م�صار  باإنهاء  وعرفات  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مطالبة 

�لناطق با�صم حركة حما�ص:  �إبر�هيم غو�صة،  �مل�صلحة، و�إ�صعال �نتفا�صة جديدة. وقال 

�ملعاناة”.  �صوى  لهم  يجلب  مل  �لذي  �أو�صلو،  التفاق  ظهورهم  �أد�رو�  �لفل�صطينيني  “�إن 

�أن  ن�صتنتج  �أن  يكن  �ليوم  بد�أت  �لتي  �جلديدة  �النتفا�صة  خالل  “من  �أنه  على  و�صدد 

�لفل�صطينيني قررو� مو��صلة مقاومة �الحتالل. وناأمل يف �أن يتبع عرفات طريق �ل�صعب 

بني  �ملحادثات  من  مزيد  �إجر�ء  �أن  ور�أى  �النتفا�صة”.  وطريق  باملقاومة  �لفل�صطيني 

 .
44ً

عرفات ونتنياهو لن يكون مثمر�

ويف دم�صق �تفق �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي رم�صان عبد �هلل و�الأمني �لعام 

“�أن �نتفا�صة �صعبية جديدة  للجبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني نايف حو�متة على 

“تكبيل �نفجار�ت �صعب  تاأخذ طريقها يف �الأر��صي �ملحتلة”. و�أكد حو�متة يف بيان عدم 

�النتفا�صة حتت �صغط نتنياهو و�الإد�رة �الأمريكية، �لذين هدرو� دم �صبابنا ويطالبون 

�صلطة �حلكم �لذ�تي بردع �النتفا�صة ووقفها”. فيما �أ�صار عبد �هلل �إىل �أن �الأمور �صارت 

تخ�صع �الآن لل�صارع وردود فعله على ح�صيلة �لقهر �لذي خ�صع له يف �لفرتة �الأخرية. 

يف  �حلركة  من  عنا�رش  ع�رشة  من  �أكرث  �لفل�صطينية  �الأمن  �أجهزة  �عتقال  و��صتغرب 

1996/9/25، وعّب عن �عتقاده �أن عرفات غري معني بت�صعيد و��صع. و�أ�صاف �أن �صلطة 

�إىل �النفجار  �للحاق بال�صعب و�حتو�ء �الأحد�ث، حتى ال تتفاقم وتوؤدي  عرفات حتاول 

. وطالبت �إذ�عة �لقد�ص �لتابعة للجبهة �ل�صعبية - �لقيادة 
45

�لكبري �لذي ال يكن ��صتيعابه

�لعامة ت�صعيد �لعمل “�صدّ �الحتالل و�صلطة �الإذعان”. وقال ناطق با�صم �جلبهة �ل�صعبية 

 .
لتحرير فل�صطني �إن ما يح�صل يوؤكد “ه�صا�صة ما �صمي مب�صرية �ل�صالم”46

الد�شتور، 1996/10/4.  42

�لراأي، 1996/10/4.  
43

احلياة، 1996/9/27.  44

املرجع نف�شه.  45

املرجع نف�شه.  46
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عّمت  �لتي  �النتفا�صة  �أن  لفتح،  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  زكي،  عبا�ص  ر�أى  وباملقابل، 

�لبالد توؤكد على عقم عملية �ل�صالم حيث عادت �الأمور �إىل نقطة �ل�صفر، و�أن ما يجري 

.
47

�الآن هو معركة حقيقية

لقد عانت ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية ب�صكل عام، وحركة حما�ص ب�صكل خا�ص، من 

�أيلول/  يف  �الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع  حتى   1996 �صنة  من  �لفل�صطينية  �الأمنية  �حلمالت 

�صبتمب 2000، فلم تنفذ حما�ص خالل �صنتي 1997–1998 �صوى عمليتني ��صت�صهاديتني، 

.
48

باالإ�صافة �إىل عدد من �لعمليات �لتي مل توؤثر على �مل�صار �لعام للت�صوية و�ملفاو�صات

تعتقل  كانت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �إىل  �الإن�صان  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  و�أ�صار 

“�إ�رش�ئيل”،  تعار�ص  حلركات  �نتمائهم  �أو  ميولهم  خلفية  على  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني 

�أن  �ملركز  �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل”. كما ذكر  �لواليات  �بتز�ز من  حتت �صغوط وحماوالت 

�ل�صلطة �لفل�صطينية �أغلقت �أكرث من ع�رشين مكتباً ملوؤ�ص�صات �إ�صالمية مرخ�صة قانونياً، 

.
وقد مّت تنفيذ �أو�مر �الإغالق ملعظم هذه �ملوؤ�ص�صات يف 491997/9/25

1998/3/29، يف  �لق�صام، يف  �أحد قياد�ت كتائب  �ل�رشيف،  �لدين  وكان �غتيال حمي 

ر�م �هلل، من �الأحد�ث �لبارزة �لتي �أثرت على �لعالقة بني �ل�صلطة �لفل�صطينية وحما�ص. 

�إطار  يف  كان  �الغتيال  �أن  على  دلت  حتقيقاتهم  �أن  فل�صطينيون  م�صوؤولون  �أعلن  فقد 

باغتيال  �هلل  �لكتائب عادل عو�ص  �لق�صام، و�تهمت ع�صو يف  ت�صفيات د�خلية يف كتائب 

�ل�رشيف، �الأمر �لذي رف�صته حما�ص و�أعلنت عزمها �إجر�ء حتقيقها �خلا�ص، كما �تهمت 

.
50

حما�ُص �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية بت�صفية �ل�رشيف

�غتيال  خلفية  على  عادل،  �صقيق  �هلل،  عو�ص  عماد  �لفل�صطينية  �الأجهزة  و�عتقلت 

عماد  �الأخو�ن  و��صت�صهد   .1998/8/15 يف  �صجنه  من  �لفر�ر  عماد  و��صتطاع  �ل�رشيف، 

قوة  �أن  �الإن�صان  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  وذكر   ،1998/9/10 يف  �هلل  عو�ص  وعادل 

خا�صة من جنود �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قامت بت�صفية �الأخوين. �إال �أن �ملكتب �الإعالمي 

لكتائب �لق�صام ذكر على موقعه �الإلكرتوين �أن �غتيال �ل�رشيف جاء يف �إطار �صل�صلة من 

احلدث، 1996/9/30.  47

حم�صن حممد �صالح، �إ�صكالية �صناعة �لقر�ر لدى �ل�صلطة �لفل�صطينية 1993–2003، �ص 17.  
48

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، تقرير الن�شاطات والتقرير املايل 1 يناير - 31 دي�شمرب 1997.  
49

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، التقرير ال�شنوي لعام 1998.  
50
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جماهدي  �صّد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  نفذتها  �لتي  و�العتقال  و�ملالحقة  �الغتيال  عمليات 

تطور�ت  من  �الغتيال  عملية  تال  ما  �أن  �إىل  و�أ�صار  �لفل�صطينية.  �لقوى  وباقي  حما�ص 

ميد�نية، تثبت �لتن�صيق �الأمني �ملحكم بني �أمن �ل�صلطة و�ل�صاباك، من �أجل �لق�صاء على 

�حلركة. حيث متّ �عتقال عماد عو�ص �هلل، وتدبري تهريبه بعد زرع جهاز يحدد مكانه، 

.
51

ومالحقته و�غتياله مع �صقيقه عادل عو�ص �هلل

ومّت �عتقال ما يزيد عن مئة مو�طن يف قطاع غزة خالل �صنة 2000 الأ�صباب �صيا�صية. 

وكان من �أبرز �حلمالت �حلملة �لتي �صنتها �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية يف 2000/3/4 يف 

خميم �ل�صاطئ، وحّي �ل�صجاعية بقطاع غزة، وطالت �لع�رش�ت من موؤيدي ومنا�رشي 

من  مكونة  جمموعة  قيام  �أثر  على  �حلملة  وجاءت  �الإ�صالمي.  و�جلهاد  حما�ص  حركتي 

خم�صة �أفر�د من كتائب �لق�صام يف 2000/3/2 بتنفيذ عملية ع�صكرية يف بلدة �لطيبة د�خل 

.
�الأر��صي �ملحتلة �صنة 521948

عمليات  معظم  �ل�صلطة  �أوقفت   2000/9/28 يف  �الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع  �أثر  وعلى 

�ملعتقلني  معظم  عن  و�أفرجت  �ل�صيا�صي،  �لر�أي  خلفية  على  �ملو�طنني  بحق  �العتقال 

بق�صف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  قيام  بعد  لديها  و�ملحتجزين  �ملوقوفني  �ل�صيا�صيني 

.
مقر�ت �الأمن �لفل�صطينية يف مدينة غزة يف 532000/10/12

ثانيًا: �شيا�شات ال�شلطة جتاه املقاومة الفل�شـطينيــة 

:2007–2000            

جاءت �نتفا�صة �الأق�صى بعد حالة �لياأ�ص و�الإحباط �لتي عمت �ل�صارع �لفل�صطيني من 

�ملفاو�صات، �لتي مل حتقق له حلم �لدولة، و��صتعادة �الأر��صي �ملحتلة، وعودة �لالجئني. 

�إىل �مل�صجد �الأق�صى يف  �لليكود، �ال�صتفز�زية  �أريل �صارون، رئي�ص حزب  وكانت زيارة 

2000/9/28 هي �ل�رش�رة �لتي فجرت �النتفا�صة، و�لتي جاءت بدعم و��صح من رئي�ص 

موقع كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام - �ملكتب �الإعالمي، �نظر:  
51

 http://www.alqassam.ps/arabic/sohdaa5.php?id=62

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، التقرير ال�شنوي لعام 2000.  
52

املرجع نف�شه.  53
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�حلكومة �ل�صهيونية �إيهود بار�ك للزيارة حيث زوده بـ 600 جندي ملر�فقته، و��صتنفر 

.
54

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

�لتعامل  فحاولت  �جلارف،  �النتفا�صة  تيار  تعطيل  �أو  مقاومة  �ل�صلطة  ت�صتطع  ومل 

معه و�ال�صتفادة منه �صيا�صياً لتحقيق مكا�صب تفاو�صية. كما �أعطت �النتفا�صة ف�صائل 

باملقاومة  �ملطالب  �لتيار  ذلك  �صجع  وقد  بر�جمها.  �صحة  الإثبات  جديدة  دفعة  �ملقاومة 

�لتابعة  �الأق�صى  كتائب  فظهرت  �النتفا�صة،  يف  �مل�صاركة  على  فتح  حركة  يف  �مل�صلحة 

لفتح و�لتي كان لها دور كبري، خ�صو�صاً يف �لعمليات �لتي تنفذها د�خل �ل�صفة �لغربية 

وقطاع غزة. وبعبارة �أخرى، فاإن ف�صائل �ملقاومة، وعلى ر�أ�صها حركة حما�ص، جنحت 

خانة  �إىل  فتح،  عنا�رش  من  وكثري  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  جرِّ  يف  �الأق�صى  �نتفا�صة  خالل 

�إرباك وتعطيل  �ل�صلطة، ف�صالً عن  �أجندة �النتفا�صة على  �ملقاومة. ومتكنت من فر�ص 

.
55

خّط �لت�صوية

كما �نحاز يا�رش عرفات، رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، �إىل �النتفا�صة، وبد� م�صاند�ً لها، 

�ملدنيني من كال  �لتي ت�صتهدف  �ملقاومة  باإد�نة عمليات  �ملتكررة  بالرغم من ت�رشيحاته 

�لتي تد�فع  �لفل�صطينية  �أعد�د قو�ت �الأمن  �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي. وتز�يدت  �جلانبني 

عن �لنا�ص �صّد �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �ملتكررة.

“كياناً  عرفات  بقيادة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �عتبار  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  وقررت 

�إرهابياً”، و�صبّه �صارون عرفات بـ“�بن الدن”، وذلك على �لرغم من �إعالن عرفات، �أمام 

من  �لنار  �إطالق  وقف   ،2001 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية 

�ل�صعب  و�أن  عليه،  �ملحافظة  �أجل  من  بو�صعه  ما  �صيبذل  �أنه  على  وتاأكيده  و�حد،  طرف 

.
56

�لفل�صطيني قد �ختار �ل�صالم كخيار ��صرت�تيجي ال رجعة عنه

كما �تهمت “�إ�رش�ئيل” عرفات بالتق�صري، وحملته م�صوؤولية ما يحدث؛ الأنه مل يتخذ 

�حلكومة  د�خل  �الأ�صو�ت  وتعالت  “�الإرهاب”،  ت�صميه  ما  لوقف  �إجر�ء�ت  من  يجب  ما 

وقد  وحماكمته.  �عتقاله  �أو  ج�صدياً،  ت�صفيته  �أو  عرفات،  طرد  �إىل  �لد�عية  �الإ�رش�ئيلية 

حم�صن حممد �صالح، الق�شية الفل�شطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعا�رشة، �ص 124.  
54

حم�صن حممد �صالح، �إ�صكالية �صناعة �لقر�ر لدى �ل�صلطة �لفل�صطينية 1993–2003، �ص 17–18.  
55

موقع د�ئرة �الإعالم و�لثقافة بقطاع غزة – فتح، 2013/12/4، �نظر:  
56

 http://www.fateh-gaza.com/ar/?Action=Details&ID=343
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حا�رشته قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف مقره �لرئا�صي يف �أو�خر مار�ص/ �آذ�ر 2002، عقب 

�جتياحها ملدن �ل�صفة �لغربية. وبعد ثالثني �صهر�ً من �حل�صار تدهورت �صحة عرفات، 

طبية،  حتاليل  ك�صفت  حيث   ،
57

وفاته حول  �ل�صكوك  وحتوم   .2004/11/9 يف  وتويف 

 Centre Hospitalier أجر�ها �ملركز �لطبي يف جامعة فودو� مبدينة لوز�ن �ل�صوي�رشية�

)Universitaire Vaudois )CHUV يف نهاية �صنة 2013 �أن �صبب وفاة عرفات ناجت عن 

خالل  من  �ل�صبب  بهذ�  رو�ص  خب�ء  �صكك  بينما  �ل�صاّمة،   polonium �لبولونيوم  مادة 

�لعينات �لتي قامو� بتحليلها.

�أف�صت �نتفا�صة �الأق�صى �إىل و�صع جديد فيما يتعلق بالتز�مات �ل�صلطة �لفل�صطينية 

جتاه �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�لقا�صية مبنع عمليات �ملقاومة، وجمع �أ�صلحتها، و�عتقال 

�أع�صاء �لف�صائل �ملقاومة. ومّت �إيقاف معظم عمليات �العتقال على خلفية �صيا�صية، ومّت 

�ل�صفة  يف  �لوقائي  �الأمن  جهاز  رئي�ص  وذكر  �ل�صيا�صيني.  �ملعتقلني  معظم  عن  �الإفر�ج 

�لغربية �لعقيد جبيل �لرجوب، يف 2001/6/16 يف حديث الإذ�عة “�صوت فل�صطني”، �أن 

.
58

�أجهزة �الأمن �لفل�صطينية لن تعتقل �أّي فل�صطيني �إال �إذ� خرق قو�نني �ل�صلطة �الأمنية

لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �لعام  �الأمني  م�صطفى  علي  �أبو  “�إ�رش�ئيل”  �غتيال  وبعد 

�الإ�رش�ئيلي  �ل�صياحة  وزير  باغتيال  �جلبهة  قامت  �هلل،  ر�م  يف   2001/8/27 يف  فل�صطني 

عرفات  لتحميل  “�إ�رش�ئيل”  و�صارعت  �لقد�ص.  يف   2001/10/17 يف  زئيفي  رحبعام 

�مل�صوؤولية. وكبادرة “ح�صن نية”، بعث عرفات بر�صالة �إىل �حلكومة �الأمريكية �أكد فيها 

معهم،  �لتحقيق  �صيجري  زئيفي  مقتل  بق�صية  لـ“�إ�رش�ئيل”  �ملطلوبني  �الأ�صخا�ص  �أن 

�مل�صتبه بهم، ومن بينهم �الأمني  �لفل�صطينية  �الأمن  وتقديهم للمحاكمة. و�عتقلت قوى 

�لعام �جلديد للجبهة �ل�صعبية �أحمد �صعد�ت، وُحكم على �ملتهمني باحلب�ص ملدة 18 عاماً 

مل�صاركتهم يف عملية قتل زئيفي. ومع ذلك جتاهلت “�إ�رش�ئيل” �ملحاكمة، وطالبت بت�صليم 

.
�ملتهمني لتقديهم �إىل �ملحاكمة يف “�إ�رش�ئيل”59

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، موقع وز�رة �ل�صوؤون �خلارجية، �نظر:  
57

http://www.mofap.gov.ps/new/index.php?option=com_content&view=article&id=35&catid=
30&Itemid=32

ال�رشق الأو�شط، 2001/6/17.  58

د�ئرة �الإعالم و�لثقافة بقطاع غزة - فتح، 2013/12/4، �نظر:  
59

 http://www.fateh-gaza.com/ar/?Action=Details&ID=343
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دحالن  حممد  خرج   2003/9/6 يف  �لوزر�ء  رئا�صة  من  عبا�ص  حممود  ��صتقالة  بعد 

 ،2004 �صيف  ليعود  �أخرى،  مرة  و�ختفى  قريع،  الأحمد  �حلكومية  �لت�صكيلة  من 

ويحرك عنا�رشه، الإثارة �لفو�صى يف �صو�رع قطاع غزة، معلناً �أنه يقود حركة �إ�صالح 

و�تهم  عرفات.  على  لالنقالب  حماولة  �الأفعال  هذه  �لبع�ص  ور�أى  �لف�صاد.  ويحارب 

�مل�صاعد�ت  من  دوالر  مليار�ت  خم�صة  باإ�صاعة  بال�صلطة  وم�صوؤولني  عرفات  دحالن 

“ذهبت  وقال:  �ملبلغ،  بهذ�  تالعبو�  و�أنهم  و��صحة،  غري  بطريقة  لل�صلطة  �خلارجية 

�أن  غري   .
�لفل�صطينيني”60 جثث  على  “يجل�ص  عرفات  و�إن  �لريح”،  مع  �الأمو�ل  هذه 

حقيقة �الأمر مل تكن كذلك، خ�صو�صاً �أن دحالن هو �لذي يقود �حلملة، يف �لوقت �لذي 

يتهمه �لكثري باأنه “غارق يف �لف�صاد”، و�أن �مل�صاألة ال تعدو جمرد غطاء لتحقيق �أهد�ف 

�صيا�صية، خ�صو�صاً �أنها جاءت بعد �أزمة ح�صلت عندما �صكل حممود عبا�ص �حلكومة. 

ودعو�ت  �الأمنية،  �ل�صالحيات  مو�صوع  على  مرتكز�ً  حينه  يف  �ل�رش�ع  جوهر  وكان 

عبا�ص للتخلي عن �النتفا�صة، و�إيقاف �ملقاومة ونزع �صالحها، تلبية ل�رشوط خريطة 

فتح،  حلركة  �لع�صكري  �جلناح  �الأق�صى،  �صهد�ء  كتائب  د�خل  تيار  وبروز  �لطريق، 

�ملدعومة من عرفات، بد�أ يتحرك باجتاه �ل�صغط على عرفات لتنفيذ �إ�صالحات ُتق�صي 

رموز �لف�صاد و�ملتعاونني مع “�إ�رش�ئيل”، ل�صالح تعيني �لرموز �لوطنية، حلماية خيار 

.
61

�النتفا�صة �ملقاومة، و��صتمر�ر 

فرك�ص  زئيفي  �أهارون  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  رئي�ص  و�صف  وقد 

لن  و�أنها  الأو�نها،  �صابقة  خطوة  باأنها  تلك  دحالن  خطوة   Aharon Zeevi Farkash

�لتي يتمتع بها، وبد�أ خطوته من دون  �لقدر�ت  تنجح، و“�أن طموح دحالن تغلب على 

.
�لقوى �لتي كانت حتت �صلطته”62

�لفل�صطينية  �لف�صائل  عبا�ص  حممود  دعا   ،2004/11/9 يف  عرفات  �لرئي�ص  وفاة  بعد 

و�نتخب   .
63

لعرفات خليفة  �نتخاب  عملية  لت�صهيل  “�إ�رش�ئيل”  �صّد  �لهجمات  لوقف 

لل�صلطة  رئي�صاً  عبا�ص   2005/1/9 يف  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيون 

�صحيفة الوطن، �لكويت، 2004/8/1.  
60

http://alarabnews.com/alshaab/2004/20-08-2004/38.htm :موقع �لعرب نيوز، 2004/8/20، �نظر  
61

�ملرجع نف�صه.  
62

ال�رشق الأو�شط، 2004/11/18.  63
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يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة  منتخباً  رئي�صاً  �لد�صتورية  �ليمني  �أدى  و�لذي  �لفل�صطينية، 

 .
64

2005/1/15، وطالب “�إ�رش�ئيل” بالبدء فور�ً بتطبيق خريطة �لطريق وب�صكل متو�ز

مدينة  يف  م�رش  �إليه  دعت  موؤمتر  يف  عبا�ص  �صارك   ،2005 فب�ير  �صباط/  ويف 

 ،
�رشم �ل�صيخ، �نتهى �إىل �إعالن فل�صطيني - �إ�رش�ئيلي عن وقف متبادل “الأعمال �لعنف”65

وهو ما �نتقدته ف�صائل فل�صطينية. ووقَّع عبا�ص على �تفاق مع �إد�رة جورج بو�ص �البن 

وحكومة �صارون يف �آذ�ر/ مار�ص 2005، حول ت�صكيل فريق �لتن�صيق �الأمني �الأمريكي؛ 

�لذي �صيتوىل تدريب وجتهيز قو�ت �الأمن �لفل�صطينية، و�الإ�رش�ف على عملية �لتن�صيق 

�الأمني بني �الحتالل و�ل�صلطة. كما �أبرم عبا�ص �تفاق �لقاهرة مع ف�صائل �ملقاومة يف �آذ�ر/ 

مار�ص 2005، تو�صل خالله �إىل �إعالن تهدئة فل�صطينية من جانب و�حد، وت�صتمر حتى 

.
66

نهاية �ل�صنة؛ مع �لتاأكيد على حّق �ل�صعب �لفل�صطيني �مل�رشوع يف مقاومة �الحتالل

بقادة  �جتماعه  بعد  قريع،  �أحمد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  تاأكيد  من  وبالرغم 

�ملقاومة،  �صالح  حول  خالف  �أال  على   ،2005/8/22 يف  دم�صق  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل 

�صالح  نزع  �أجل  من  لل�صغط  كذريعة  غزة  قطاع  من  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صحاب  ��صتُخدم 

�لد�خلية  وز�رة  �أ�صدرت   ،2005 �أغ�صط�ص  �آب/  نهاية  ويف  �لقطاع.  يف  �ملقاومة  ف�صائل 

جماالً  لي�صت  و�رشعيتها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وحد�نية  “�إن  فيه  قالت  بياناً  �لفل�صطينية 

.
لل�صك �أو �ملر�هنة”67

ويف �أيلول/ �صبتمب 2005 وقع �نفجار�ن د�خليان يف قطاع غزة، �الأول يف منزل نا�صط 

من حما�ص، و�لثاين خالل م�صرية �حتفالية حلما�ص، �أوديا بحياة 21 مو�طناً؛ وقد ت�صبب 

ووز�رة  حما�ص  بني  �خلالف  وحدَّة  غزة،  مدينة  يف  �لتوتر  حدَّة  ت�صاعد  يف  �النفجار�ن 

غزة،  قطاع  مناطق  يف  �لع�صكريني  قيادييها  هوية  عن  حما�ص  ك�صفت  وعندما  �لد�خلية. 

و�صف وزير �لد�خلية �خلطوة باأنها “تاأتي وكاأن ال �صلطة وال �رشعية... و�أن هناك �صلطة 

بني  �خلالف  وترية  وت�صاعد  حلما�ص،  بالت�صدي  عبا�ص  من  تهديد�ت  وبعد  مو�زية”. 

خارطة �لطريق، �جلزيرة.نت، 2005/3/20، �نظر:  
64

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EDC305C2-6686-4A05-8159-CEE84F23D207.htm

مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني – وفا، 2005/2/8، �نظر:  
65

 http://www.pnic.gov.ps/arabic/president/Mahmoud-Abass/Speech/8-2-2005.html

احلياة، 2005/3/18.  66

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2005، �ص 34-33.  
67
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�أعلن حممود  �لقطاع،  �الإ�رش�ئيلية على  �العتد�ء�ت  �أنف�صهم، و�زدياد حدة  �لفل�صطينيني 

�لزهار، �لقيادي يف حما�ص، �أن �حلركة �أخذت قر�ر�ً بوقف �لهجمات على “�إ�رش�ئيل” من 

.
68

قطاع غزة

�أعلنت يف نهاية  وكانت كتائب �لق�صام، و�رش�يا �لقد�ص، وكتائب �صهد�ء �الأق�صى، قد 

. وذلك بالتز�من 
69

2005 �نتهاء �لتهدئة، وهددت بالرد �لعنيف على كّل �عتد�ء �إ�رش�ئيلي

مع دعو�ت �لرئي�ص عبا�ص ال�صتمر�ر �لتهدئة.

ر �أحد �أع�صاء  ويف 2006/1/19، وبعد ت�صاعد �لعمليات �الإ�رش�ئيلية �صّد �ملقاومة، فجَّ

 .22 وجرح  �ثنني،  �إ�رش�ئيلينْي  فيها  قتل  �أبيب،  تل  يف  بحافلة  نف�صه  �جلهاد  حركة 

.
و��صتنكرت �ل�صلطة �لعملية، وو�صف عبا�ص منفذيها بـ“�ملارقني”70

�لثاين/  كانون  يف  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  نتائج  �أعلنت  �أن  ومنذ 

2006 �ت�صعت �لفجوة بني �مل�رشوعني �للذين حتملهما كلّ من فتح وحما�ص، فقد  يناير 

�لتي ح�صلت عليها من خالل قيادتها  �أ�رشت حركة فتح على �حلفاظ على �ملكت�صبات 

مبا  و��صتحقاقاتها  �ل�صلمية  بامل�صرية  و�اللتز�م   ،1994 �صنة  يف  ن�صاأتها  منذ  �ل�صلطة 

عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �أعلنه  ما  خالل  من  وذلك  �لدويل،  �ملجتمع  ير�ه  ما  مع  يتما�صى 

َر  َذكَّ حيث  �النتخابات،  لنتائج  ت�صلمه  �إثر  على  �لفل�صطيني  لل�صعب  وجهه  خطاب  يف 

لل�رش�ع  �ل�صلمي  و�حلل  �ملفاو�صات  نهج  على  قائم  برنامج  وفق  منتخب  رئي�ص  باأنه 

�صالحياتها  مبمار�صة  حقها  على  حما�ص  حركة  �أ�رشت  بينما   .
“�إ�رش�ئيل”71 مع 

�إد�رة  يف  نهجها  تنفيذ  وحماولة  �حلاكم،  �حلزب  مبوجبها  باتت  برملانية  كتلة  كاأكب 

�لتنازل  وعدم  �ل�صيا�صي،  �الإ�صالح  من  ناخبيها  به  وعدت  ما  مع  يتو�فق  مبا  �ل�صلطة 

“�إ�رش�ئيل”  بوجود  �العرت�ف  ورف�ص  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �ل�صيا�صية  �حلقوق  عن 

�إحر�ج  �أن كتائب �لق�صام جتنبت  . كما 
72

�أيّ جزء من �الأر��صي �لفل�صطينية كدولة على 

املرجع نف�شه، �ص 34.  68

اخلليج، 2006/1/1.  69

احلياة، 2006/1/20.  70

http://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=7&id=34415 :موقع عرب 48، 2006/1/27، �نظر  
71

كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006، موقع   
72

كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، غزة، 2006، يف:

http://www.islah.ps/new/index.php?page=viewThread&id=128
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�حلكومة و�لرئي�ص عبا�ص فلم ت�صارك يف �لبد�ية يف ردود قوى �ملقاومة على �العتد�ء�ت 

.
73

�الإ�رش�ئيلية، و�لتي �نح�رشت يف �أغلبها يف عمليات �لق�صف بال�صو�ريخ

فيها  �أبيب، قتل  تل  ��صت�صهادية يف  �الإ�صالمي عملية  2006/4/17، نفذت �جلهاد  ويف 

ثمانية وجرح 65 من �الإ�رش�ئيليني؛ ود�ن رئي�ص �ل�صلطة �لعملية، وو�صفها بـ“�حلقرية”، 

.
74

وقال �إنها ت�صيء لل�صعب �لفل�صطيني

ونفذت كتائب �لق�صام، باال�صرت�ك مع �ألوية �لنا�رش �صالح �لدين، �جلناح �لع�صكري 

�ملتبدد”  “�لوهم  عملية   ،2006/6/25 يف  �الإ�صالم،  وجي�ص  �ل�صعبية،  �ملقاومة  للجان 

�صاليط.  جلعاد  �الإ�رش�ئيلي  �جلندي  �أ�رش  عن  �أ�صفرت  �لتي   ،Dispelled Illusion

و��صتغلت “�إ�رش�ئيل” �لعملية لتطلق حملة “�أمطار �ل�صيف” Summer Rain �لع�صكرية 

على قطاع غزة، غري �أن دخول �الإ�رش�ئيليني يف حرب مع حزب �هلل �للبناين يف متوز/ يوليو 

و�آب/ �أغ�صط�ص 2006، �أوقف �لعملية.

ويف �أثناء �لعدو�ن على لبنان، �رشح عبا�ص باأن “�إ�رش�ئيل” طلبت هدنة يف قطاع غزة، 

. وعقد لقاء�ت مع ممثلي �لف�صائل يف قطاع 
75

مقابل توقف �ملقاومة عن �إطالق �ل�صو�ريخ

من  بالرغم  ف�صلت،  عبا�ص  حماولة  �أن  غري  جديدة،  تهدئة  �إىل  للتو�صل  حماولةٍ  يف  غزة، 

 .
76

�إعالنه جتديد �لتهدئة، مقابل نفي �لف�صائل �التفاق على ذلك

وو�صف عبا�ص �ل�صو�ريخ بالعبثية وهاجم ف�صائل �ملقاومة، وذلك بعد قيام قو�ت 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلية يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2006 باجتياح �صمال قطاع غزة، بحجة 

؛ وقد ��صتهجنت �لف�صائل �لفل�صطينية ت�رشيحاته، ور�أت �أنها 
77

وقف �إطالق �ل�صو�ريخ

.
78

توفر غطاء للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي

“�تفاق  �صعودية،  برعاية  وحما�ص،  فتح  حركتا  وقّعت   2007 فب�ير  �صباط/  ويف 

مكة”، نتج عنها تاأليف حكومة وحدة وطنية، وجاء يف كتاب �لتكليف �ملوجه من عبا�ص 

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، �ص 40.  
73

http://www.wafa.pna.net/body.asp?id=84620 :وفا، 2006/4/17، �نظر  
74

احلياة، 2006/7/24.  75

احلياة، 2006/8/18.  76

ال�شفري، 2006/11/9.  77

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، �ص 41.  
78
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�لتي  و�التفاقات  �لدولية  �ل�رشعية  قر�ر�ت  �حرت�م  �إىل  “�أدعوكم  هنية:  �إ�صماعيل  �إىل 

و�ألقى   ،
79

�لتكليف خطاب  قبول  هنية  و�أعلن  �لفل�صطينية”.  �لتحرير  منظمة  وقعتها 

�إىل  �أ�صار فيه  �أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي عُدّ مبثابة برنامج عمل للحكومة �جلديدة،  خطاباً 

“�ملقاومة باأ�صكالها، ومنها �ل�صعبية و�جلماهريية �صّد �الحتالل”، و�لعمل على “تثبيت 

�لتهدئة وتو�صيعها لت�صبح تهدئة �صاملة ومتبادلة ومتز�منة، يف مقابل �لتز�م �الحتالل 

.
�الإ�رش�ئيلي وقف �إجر�ء�ته على �الأر�ص”80

باالأ�صلحة،  عليها،  �صيطرته  �أحكم  �لتي  �الأمنية،  �الأجهزة  تزويد  �إىل  عبا�ص  و�صعى 

�صحيفة  ك�صفته  ما  ذلك  ومن  �الأمن؛  �صبط  بحجة  �ملقاومة،  حركات  ملو�جهة  وذلك 

د�يتون  كيث  �الأمريكي  �الأمني  و�ملن�صق  عبا�ص  �لرئي�ص  �أن  من   ،2007/6/7 يف  هاآرت�ص 

�لعربات  ع�رش�ت  ت�صمل  م�رشية،  �أ�صلحة  �صحنة  على  �لت�صديق  “�إ�رش�ئيل”  من  طلبا 

�لقطع  �لنا�صفة وماليني  �لعبو�ت  و�آالف  للدبابات،  �مل�صادة  �ل�صو�ريخ  �ملدرعة، ومئات 

. و“�إ�رش�ئيل” بالطبع ما كانت لتو�فق على ذلك، وال حتى د�يتون نف�صه ما 
81

من �لعتاد

��صتخد�م هذ�  نيتها  �لفل�صطينية كان يف  �ل�صلطة  �أن  لو  �أمر كهذ�  �أن ي�صعى يف  كان يكن 

�ل�صالح يف �لت�صدي لالحتالل.

�إ�صافة �إىل ذلك، كان لك�صف �لعديد من �الجتماعات و�ملد�والت �لتي كانت جتري يف 

حماية  �صتار  حتت  فتح،  وحركة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  من  م�صوؤولني  مب�صاركة  �خلفاء، 

�لعملية �ل�صلمية عن طريق �إ�صقاط حكم حما�ص، لرف�صها �رشوط �للجنة �لرباعية �لدويل، 

�أثر يف �نفجار �لو�صع �لد�خلي �لفل�صطيني.

ومن ذلك ما ك�صفته �صحيفة �ل�صند�ي تايز The Sunday Times حول �جتماع عقد 

يف 8–2006/2/9 بني م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني وفل�صطينيني يف تك�صا�ص يف �لواليات �ملتحدة 

تر�أ�صه �إدو�رد جرجيان Edward Djerejian، �ل�صفري �الأمريكي �ل�صابق يف “�إ�رش�ئيل”، 

. وما ن�رشته �أي�صاً �صحيفة 
82

حيث متت مناق�صة �ل�صبل �لالزمة لتهمي�ص حركة حما�ص

احلياة اجلديدة، 2007/2/16.  79

مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني، 2007/3/17، �نظر:  
80

http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/ministry_2007_11.htm 

David Rose, “The Gaza Bombshell report,” Vanity Fair magazine, April 2008,  81

http://www.vanityfair.com/politics/features/2008/04/gaza200804

The Sunday Times newspaper, 19/2/2006.  82
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نيويورك تايز The New York Times عن خطة �أمريكية - �إ�رش�ئيلية تهدف �إىل عزل 

�ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لت�صبب مبعاناة �ل�صعب �لفل�صطيني الإجباره على �إ�صقاط حكومة 

.
83

حما�ص

كما �تهم تقرير �أعده وولف ر�ينهاردت Wolf Reinhardt، معلق �صحيفة يونغ فلت 

�الأو�صاع  لتفجري  طويلة  فرتة  منذ  بالتخطيط  بو�ص  �لرئي�ص   ،2007/6/14 يف  �الأملانية، 

�لقيام بت�صفيات ج�صدية  تيار د�خل حركة فتح على  �لفل�صطينية، وبتحري�ص  �لد�خلية 

لقادة �لف�صائل �لع�صكرية حلركة حما�ص. م�صتند�ً يف ذلك على �عرت�ف لكيث د�يتون �أدىل 

به �أمام جل�صة ��صتماع يف جلنة �ل�رشق �الأو�صط بالكوجنر�ص �الأمريكي �أو�خر �أيار/ مايو 

ذكر  كما   .
84

كافة فتح  تيار�ت  على  �ملتحدة  للواليات  قوي  تاأثري  وجود  فيه  بنّي   ،2007
ديفيد روز David Rose يف تقرير ملجلة فانيتي فري Vanity Fair �الأمريكية، �أن �ملجلة 

متلك وثائق �رشية، �أثبتت �صحتها م�صادر �أمريكية وفل�صطينية، تك�صف عن خطة �رشية، 

م�صت�صار  ونائب  ر�ي�ص  كوندوليز�  �خلارجية  وزيرة  تنفيذها  وتولت  بو�ص  �عتمدها 

و�الأجهزة  دحالن  حممد  مع  بالتن�صيق   ،Elliott Abrams �أبر�مز  �إليوت  �لقومي  �الأمن 

�الأمنية �لتي يرت�أ�صها، للتحري�ص على حرب �أهلية فل�صطينية، و�لق�صاء على قوة حما�ص، 

.
85

و�إ�صقاط �حلكومة �لتي �صكلتها

ثالثًا: �شـيا�شـات ال�شـلطة فـي رام الله جتـاه املقـاومـة

      الفل�شـطينية بعد �شـيطرة حمـا�س على قطاع

           غزة 2007–2013:

يف  �لعميل  �النقالبي  “�لتيار  مع  �حل�صم  مبعركة  �أ�صمته  ما  حما�ص  حركة  خا�صت 

�لوحدة  حكومة  �إف�صال  حماوالت  �أدت  فقد  2007؛  يونيو  حزير�ن/  منت�صف  يف  فتح”، 

�لوطنية، �لتي �صكلت عقب �تفاق مكة، �أمنياً، �إىل �نفجار �ملو�جهة �مل�صلحة، �نتهت بفر�ص 

�لرئا�صة  بينما �صيطرت  �إ�صماعيل هنية على قطاع غزة،  ير�أ�صها  �لتي  �صيطرة �حلكومة 

�لفل�صطينية و�حلكومة �لتي �صكلها �صالم فيا�ص على �ل�صفة �لغربية.

 Steven Erlanger, “Us and Israelis are said to talk of Hamas Ouster,” The New York Times  83

newspaper, 14/2/2006.

http://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=54&id=46221 :عرب 48، 2007/6/15، �نظر  
84

David Rose, op.cit.  85
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بـ“�لفئة  �لطريق على ما و�صفتها  �أجل قطع  �أن ما قامت به جاء من  و�أعلنت حما�ص 

مو�قعها”.  يف  وتتدرب  مقر�تها  من  وتنطلق  �الأجهزة،  ببع�ص  تت�صرت  �لتي  �ملت�صهينة 

و�صددت حما�ص يف بيانها على �أنها “ال تعادي �أياً من هذه �الأجهزة، ولكن ت�صتهدف �لفئة 

. وقال خالد م�صعل، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص، 
�لتي تند�ص بني �صفوفهم فقط”86

بناء  باإعادة  �الأمني،  �مللف  م�صكلة  حّل  يف  تتمثل  �لوطني  �لتو�فق  يف  �الأوىل  �خلطوة  �إن 

 ،
87

�الأجهزة �الأمنية على �أ�ص�ص وطنية مهنية، وتنظيفها من �لف�صاد ومن �الأدو�ر �مل�صبوهة

يف �إ�صارة �إىل �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

به حما�ص يف  ما قامت  �أن  �ملركزية حلركة فتح،  �للجنة  ور�أى هاين �حل�صن، ع�صو 

فتح  �صّد  موجهاً  يكن  مل  و�أنه  فتح،  د�خل  وخمططه  د�يتون  تيار  على  ق�صاء  هو  غزة 

�لفل�صطينية،  �لد�خلية  با�صم وز�رة  �الإعالمي  �لناطق  �أبو هالل،  . و�تهم خالد 
88

نف�صها

�إيقاع  بهدف  و�ملال،  بال�صالح  �نقالبية  “فئة  بدعم  و“�إ�رش�ئيل”  �ملتحدة  �لواليات 

�إ�رش�ئيلية”.  �لذي ي�صاعد يف تنفيذ خمططات  �الأمر  �أهلية،  �لفل�صطيني يف حرب  �ل�صعب 

باملجان،  لي�ص  �آخر  طرف  �صّد  طرفاً  بال�صالح  تدعم  �أمريكا  �إن  قلنا  لطاملا  “�إننا  وقال: 

�أهلية،  حرب  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إيقاع  هو  و�لثمن  ذلك،  من  ثمناً  تريد  ولكنها 

�النتباه  الفتاً  �لفل�صطينيني”،  حقوق  من  �لنيل  ت�صتهدف  �إ�رش�ئيلية  خمططات  وتنفيذ 

�إىل �أن �ملعركة �لتي تدور يف قطاع غزة هي معركة عنو�نها و�حد هو �ل�صالح �الأمريكي 

 .
89

و�الإ�رش�ئيلي

من  ب�صل�صلة  و�أتبعتها  �النق�صام،  حالة  مع  للتعامل  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  �صعت 

وذكرت  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �ملقاومة  وقوى  حما�ص  حركة  ��صتهدفت  �الإجر�ء�ت، 

يف  �أنه   2007 �صبتمب  �أيلول/  يف   Yedioth Ahronoth �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة 

من  �ألف  من  �أكرث  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  �عتقلت  �أغ�صط�ص  و�آب/  يوليو  متوز/  �صهري 

ال�رشق الأو�شط، 2007/6/14.  86

احلياة، 2007/7/22.  87

برنامج بال حدود، م�صتقبل �ل�رش�ع بني فتح وحما�ص، �جلزيرة.نت، 2007/6/27، �نظر:  
88

http://www.aljazeera.net/programs/pages/339af9e3-1c57-45b0-ab71-e34c0d851b07

ال�رشق الأو�شط، 2007/6/14.  89
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. و�أفادت حما�ص �أن �حلركة تعر�صت يف �ل�صفة لـ 1,007 �عتد�ء�ت يف 
90

عنا�رش حما�ص

.
91

�لفرتة 6/11–2007/8/31 من عنا�رش �الأجهزة �الأمنية ومن عنا�رش فتح

�ل�صفة،  يف  غزة  جتربة  تكر�ر  دون  للحيلولة  �لقر�ر�ت  من  �صل�صلة  عبا�ص  �تخذ  كما 

2007/6/26 مر�صوماً يق�صي بحل كل  يف مقدمها تفكيك كتائب �لق�صام، حيث �أ�صدر يف 

�أو �صبه �لع�صكرية”، وطلب �ملر�صوم من �حلكومة  “�مليلي�صيات و�لت�صكيالت �لع�صكرية 

؛ وذلك �إف�صاحاً يف �ملجال �أمام 
92

�إنهاء ظاهرة �جلماعات �مل�صلحة كافة وم�صادرة �أ�صلحتها

�ليحيى؛  �لرز�ق  عبد  �للو�ء  ير�أ�صها  �لتي  �لد�خلية،  وز�رة  يف  �إعد�دها  يجري  �أمنية  خطة 

وي�صمل ذلك تنظيمات حركة فتح، وحما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي و�لف�صائل �الأخرى. وهذ� 

.
93

يف �حلقيقة كان تنفيذ�ً خلريطة �لطريق يف بندها �ملتعلق بتفكيك خاليا �ملقاومة

وعمل على جتفيف م�صادر متويل حما�ص و�إغالق موؤ�ص�صاتها، عب �إ�صد�ر مر�صوم 

�ملرخ�صة  �جلمعيات  حّل  �صالحيات  �لد�خلية  وزير  يعطي   ،2007/6/22 يف  رئا�صي، 

.
94ً

�صابقا

كما تو��صلت �إجر�ء�ت حكومة فيا�ص �الأمنية �صدّ حما�ص يف �ل�صفة خالل �صنة 2008 

�ل�رشعية.  على  لالنقالب  ت�صعى  حما�ص  �أن  وبحجة  �ل�رشعي،  غري  �ل�صالح  منع  بحجة 

�أنها  �إال  بها،  �مل�ص  وعدم  �ل�صيا�صية  �لتعددية  على  “حري�صة  �ل�صلطة  �إن  فيا�ص  وقال 

اخلليج، 2007/9/6.  90

بحق  �لفل�صطينية  �الأمنية  و�الأجهزة  فتح  �عتد�ء�ت  حما�ص،   - �الإ�صالمية  �ملقاومة  حلركة  �الإعالمي  �ملكتب   
91

http://www.palestine- :حركة “حما�ص” يف �ل�صفة �ملحتلة، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2007/9/4، �نظر

info.info/ar/defaultaspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7m9FQhIT%
2f%2bbPBrh9bwrK1HI3akLLUHarscCGjyTAu9o9iWQYyHp0jGJ9w69m5SXYqQ1Yw
jTHS4cYIn89tgqHwSWy7TWcKw95dhBG%2fKpLNf8M%3d؛ وتقرير �صادر عن حركة حما�ص، 
�عتد�ء�ت فتح و�الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية بحّق حركة �ملقاومة �الإ�صالمية “حما�ص” يف �ل�صفة �ملحتلة خالل 

�صهر رم�صان �ملبارك، 2007/10/17.

�نظر:   ،2007/6/26 ومعاً،  http://www.wafa.ps/arabic/body.asp?id=54651؛  �نظر:   ،2007/6/26 وفا،   
92

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=72543

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، �ص 58.  
93

http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=topnews& :رويرتز، 2007/6/22، �نظر  
94

storyID=2007-06-22T142049Z_01_OLR251157_RTRIDST_0_OEGTP-MID-SECURITY-
MA7.XML؛ واحلياة، 2007/6/23.
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، لكنه ك�صف عن �صيا�صة تعامل حكومته مع حما�ص بقوله: 
ترف�ص �لتعددية �الأمنية”95

“طاملا �أن �لو�صع قائم على ما هو عليه يف غزة، فاإن حما�ص هي تنظيم مناوئ لل�صلطة، 

. وك�صف ريا�ص �ملالكي، وزير �خلارجية، �أن حكومة فيا�ص 
و�حلكومة تعمل وفق هذ�”96

�تخذت قر�ر�ً يف 2008/5/5 ب�صحب كل �أ�صلحة �ملقاومة �لتي �صماها �مليلي�صيات، و�صالح 

؛ وهو قر�ر ياأتي تنفيذ�ً للبند �الأول من خريطة 
97

كل �صخ�ص ال ينتمي لالأجهزة �الأمنية

�لطريق.

و�أ�رّشت �ل�صلطة �لفل�صطينية على عدم وجود معتقلني �صيا�صيني، باعتبار �أن �عتقال 

رجال �ملقاومة لي�ص �عتقاالً �صيا�صياً، بل ُي�صنف حتت باب �عتقال “�لفئات �مل�صلحة �لتابعة 

الأي جهة، و�لتي حتمل �أيّ �صالح”، بح�صب و�صف �لعميد �صميح �ل�صيفي، قائد منطقة 

.
�خلليل، و�لذي �صدد على �أن “�أي �صالح غري �صالح �الأجهزة �الأمنية غري �رشعي”98

مناطق  يف  �الأمنية  عنا�رشها  �إ�رش�ئيلية،  ومبو�فقة  �ل�صلطة،  ن�رشت  لذلك،  ونتيجة 

ويف  �ملقاومة،  خاليا  من  �لعديد  تفكيك  يف  وجنحت  حلم،  وبيت  و�خلليل  ونابل�ص  جنني 

�رشب  على  كان  تركيزها  �أن  من  �لرغم  وعلى  “�إ�رش�ئيل”.  �صّد  تفجري  عمليات  �إحباط 

�لبنية �لتحتية �ملدنية و�لع�صكرية حلما�ص، �إال �أنها �صعت �إىل �رشب وتفكيك كّل �الأجنحة 

�مل�صلحة لف�صائل �ملقاومة، مبا يف ذلك كتائب �صهد�ء �الأق�صى �لتابعة لفتح، و�رش�يا �لقد�ص 

.
99

�لتابعة للجهاد �الإ�صالمي وغريها

�الأمنية  �الأجهزة  عمل  بجدية   ،2008 �أو�ئل  يف  ُن�رش  �ل�صاباك،  جلهاز  تقرير  و�أ�صاد 

الإعد�د  خمتب�ً  وك�صفت  �صالح،  قطعة   120 م�صادرة  من  متكنت  وباأنها  �لفل�صطينية، 

يو�آف  �لعقيد  ونوه   .
100

�خلريية �جلمعيات  مديري  من  بعدد  �أطاحت  كما  �ملتفجر�ت، 

�آخذ  Yoav Mordechai، رئي�ص �الإد�رة �ملدنية بال�صفة، باأن �لتن�صيق �الأمني  مردخاي 

اخلليج، 2008/4/23.  95

الد�شتور، 2008/8/8.  96

اخلليج، 2008/5/6.  97

ال�رشق الأو�شط، 2008/10/28.  98

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، �ص 54.  
99

احلياة، والقد�س العربي، 2008/1/8.   100
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. وقال مردخاي: 
101

باالت�صاع، و�أن هناك لقاء�ت تُعقد بني �صباط �إ�رش�ئيليني وفل�صطينيني

“�إننا نخو�ص معركة حقيقية �صدّ تنظيم حركة حما�ص �ملدين و�الجتماعي، ونعمل حالياً 

بكل طاقتنا وبقوة �صدّ كل موؤ�ص�صات حما�ص على �ختالفها: �ملدنية و�لع�صكرية يف �ل�صفة 

�جتماع  �الإ�رش�ئيلية، يف  �ملخابر�ت  يوفال دي�صكني، رئي�ص جهاز  و�أو�صح   .
�لغربية”102

“�لتعاون �الأمني مع �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة جيد جد�ً،  �أن  للحكومة �الإ�رش�ئيلية، 

.
خا�صة يف حماربة �الإرهاب و�إغالق �ملوؤ�ص�صات”103

و�تهمت حما�ص �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية يف �ل�صفة باإ�رش�ك حمققني �إ�رش�ئيليني 

و�أمريكيني خالل �لتحقيق مع ن�صطائها �ملعتقلني، وحملتها �مل�صوؤولية عن وفاة حمتجزين 

لدى �الأجهزة �الأمنية، حيث حمّل فوزي برهوم، �لناطق �لر�صمي با�صم �حلركة، عبا�ص 

�ل�صيخ جمد �لبغوثي، �لذي  �لقانونية و�الأخالقية عن وفاة  �لكاملة  وفيا�ص �مل�صوؤولية 

تويف وهو حمتجز لدى جهاز �ملخابر�ت �لعامة �لفل�صطينية يف �صباط/ فب�ير 2008، وعن 

. �إال �أن تقرير �لنائب �لعام �لفل�صطيني 
104

حياة كل �ملعتقلني �ل�صيا�صيني يف �صجون �ل�صلطة

.
105

�أكد �أن �صبب �لوفاة �ملبا�رش هو وفاة طبيعية �صببها مر�ص مزمن

كما �أعلنت حركة �جلهاد �الإ�صالمي رف�صها ملمار�صات �ل�صلطة يف ر�م �هلل، و�أن تكون 

�ل�صيخ خ�رش  �الإ�رش�ئيلي. و�صدد  �لفل�صطينية حار�صة الأمن �الحتالل  �الأمنية  �الأجهزة 

حبيب، �لقيادي يف �حلركة، على �أن �صالح �ملقاومة �رشعي، ونظيف، ويجب �لدفاع عنه، 

�لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  �جلهاد  حركة  �تهمت  كما   .
106

به �مل�صا�ص  وعدم  وحمايته، 

�أمنياً العتقال ن�صطائها، و�غتيالهم؛ وذلك عقب  “�إ�رش�ئيل”  2008/7/1 بالتن�صيق مع  يف 

�غتيال  عملية  من  للحركة،  �لع�صكري  �جلناح  يف  �لع�صكري  �لقائد  �لرب،  �أبو  عالء  جناة 

.
107

�إ�رش�ئيلية، بعد حما�رشته من قبل �الأجهزة �لفل�صطينية

ال�رشق، 2008/1/24.  101

 الد�شتور، 2008/9/13.
102

بالعربية،  �صي  بي  بي  �ل�صفة،  يف  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  قبل  من  �العتقاالت  �زدياد  بديري،  �أحمد   
103

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7678000/7678733.stm :2008/10/19، يف

القد�س العربي، 2008/4/8.  104

احلياة اجلديدة، 2008/4/9.  105

املرجع نف�شه.  106

القد�س العربي، 2008/7/2.  107
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وعلى �لرغم من �أن تركيز �الأجهزة �الأمنية يف �ل�صفة �لغربية كان على �رشب �لبنية 

�لتحتية �ملدنية و�لع�صكرية حلما�ص، �إال �أنها �صعت �إىل �رشب وتفكيك كل �الأجنحة �مل�صلحة 

�ل�صفة  �لفل�صطينية يف  �ل�رشطة  �للو�ء حازم عطا �هلل، قائد  �ملقاومة، حيث �صدد  لف�صائل 

ولي�ص  �لع�صكري،  �لعمل  �أي  و�ملتفجر�ت،  بال�صالح  عالقة  له  من  “كل  �أن  على  �لغربية، 

.
مهماً �صّد من �صيوجه هذ� �لعمل، الأنه يقع على �الأر�ص �لفل�صطينية، ف�صنعتقله”108

عنه  ك�صف  �ل�صفة  يف  وفل�صطينيني  �إ�رش�ئيليني  �صباط  بني  �جتماع  حم�رش  ويظهر 

كبري �ملحللني يف يديعوت �أحرونوت ناحوم برنياع Nahum Barnea، �أن �لتن�صيق �الأمني 

“�لعدو  حما�ص  على  �لق�صاء  هدفه  �الإ�رش�ئيلية  �الأمن  و�أجهزة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بني 

�مل�صرتك” للطرفني. حيث �أكد �أبو �لفتح، قائد �الأمن �لعام و�لقوة �لع�صكرية �لفل�صطينية، 

خالل �الجتماع، �أنه “لي�ص هناك خ�صام بيننا، لدينا عدو م�صرتك، حركة حما�ص، نحن 

�أ�صتطيعه  �ليوم كل ما  “�أنا �صاأفعل  �أي�صاً يف رم�صان”. وتابع  �الآن  نتحرك �صد حما�ص 

بف�صل  ذلك،  متدحون  �أنتم  �ل�صابق  من  �أف�صل  �أننا  تدركون  �أنتم  �لعمليات،  �أمنع  حتى 

.
عملياتنا �أ�صبحتم �أقل حاجة لقو�تكم”109

ووفق حم�رش �جلل�صة قال ماجد فرج، رئي�ص �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية �لفل�صطينية: 

“نحن يف معركة �صعبة جد�ً... قررنا خو�ص �ل�رش�ع حتى �لنهاية، حما�ص هي �لعدو، 

يقتلك  �أن  يريد  فمن  معهم  حو�ر  �أّي  يكون  لن  لكم  �أقول  و�أنا  عليها،  حرب  �صّن  قررنا 

�الأجهزة  �أن  وذكر  فال”.  نحن  �أما  معهم  هدنة  �إىل  تو�صلتم  �أنتم  بقتله.  تبكر  �أن  عليك 

�أعطيتمونا  �إلينا،  ��صمها  تر�صلون  حم�صاوية  موؤ�ص�صة  كل  �أمر  “بتويل  تقوم  �الأمنية 

هذه  بع�ص  منها،   50 معاجلة  من  �نتهينا  وقد  موؤ�ص�صة،   64 �أ�صماء  �الأخرية  �الآونة  يف 

�ل�صلطة،  ��صتطاعت  كما  �الإد�رة”.  ��صتبدلنا  �الآخر  �لبع�ص  ويف  �أغلقت،  �ملوؤ�ص�صات 

“�إ�رش�ئيل  �أن  وذكر  �ملوؤ�ص�صات،  هذه  �أمو�ل  على  �أياديها  و�صع  فرج،  قول  بح�صب 

و�ل�صلطة  �الإرهابية،  بالتنظيمات  بعالقاتها  ي�صتبه  بنكياً  ح�صاباً   150 لل�صـلطة  حولت 

“�ألف مرة قبل �لدخول للم�صجد،  �أنهم كانو� يفكرون  �إىل  300 ح�صاب”، م�صري�ً  �أغلقت 

.
�أما �ليوم فنحن ندخل لكل م�صجد عند �حلاجة”110

�أحمد بديري، مرجع �صابق.  
108

القد�س العربي، 2008/9/22.  109

املرجع نف�شه.  110
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و�أ�صدرت حما�ص يف 2008/11/12 �إح�صائية بـ 616 معتقالً �صيا�صياً من �أبنائها لدى 

�ل�صلطة، بينهم 35 �أ�صري�ً حمرر�ً. وقالت �إن حاالت �العتقال �ل�صيا�صي الأفر�دها يف �ل�صفة 

. و�تهمت 
1112008/11/11 2007/6/10 وحتى  �لفرتة من  2,921 حالة �عتقال، يف  بلغت 

حما�ص عبا�ص و�حلكومة يف ر�م �هلل مبحاولة �رشب تيار �ملقاومة.

و�أكدت موؤ�ص�صات حقوقية فل�صطينية على وجود �عتقال �صيا�صي يف �ل�صفة �لغربية، 

وقال �صعو�ن جبارين، مدير موؤ�ص�صة �حلق للدفاع عن حقوق �الإن�صان، �إن عدد �ملعتقلني 

270 معتقالً، كما قال �إن كل �الأجهزة �الأمنية متار�ص �لتعذيب، و�إنه  يف �ل�صفة بلغ نحو 

. ور�صدت �لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن 
112

�أ�صبح ظاهرة و��صعة �النت�صار

 2008 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  �صهر  يف  معاملة  و�صوء  تعذيب  حاالت  من  �صكوى   28

.
113

فقط

باإير�ن  وباالرتباط  �إقليمية  �أجند�ت  بتنفيذ  حما�ص  حركة  عبا�ص  �تهم  وباملقابل، 

وو�صف  غزة،  قطاع  يف  ظالمية”  “�إمارة  الإن�صاء  ت�صعى  وباأنها  بالقاعدة،  و�لعالقة 

�ل�صفة  يف  �ل�صالح  بازدو�جية  ي�صمح  ال  �أنه  و�أكد  “عبثية”.  باأنها  �ملقاومة  �صو�ريخ 

كبرية  �أكذوبة  للمقاومة  �ل�صالح  هذ�  �أن  و“ق�صة  حما�ص،  �أو  فتح  من  �صخ�ص  الأي 

و�ل�صالح  باملال  باملتاجرة  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �تهم  كما   .
�أحد”114 على  تنطلي  ال 

.
115

و�ملخدر�ت

حلركات  غطاء  توفري  من  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �حلكومة  متكنت  جهتها،  ومن 

�ملقاومة، و��صتمر نقل و“تهريب” �الأ�صلحة �إىل �لقطاع وت�صنيع ما يكن ت�صنيعه. غري 

�أن �ملربع �لذي وجدت �حلكومة نف�صها فيه جعل فعل حما�ص، وتيار �ملقاومة فعالً دفاعياً 

يف جوهره.

موقع مركز �لبيان لالإعالم، 2008/11/13، �نظر:   
111

http://www.albian.ps/ar/portal/01942ed0-9740-47f1-beef-0577d59f78d3.aspx

�أحمد بديري، مرجع �صابق؛ والقد�س العربي، 2008/11/1.  
112

رويرتز، 2008/12/4، �نظر: http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE4B30N220081204?sp=true؛   
113

والقد�س العربي، 2008/12/5.

احلياة، 2008/2/27.  114

القد�س العربي، 2008/11/12.  115
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�النق�صام  �أزمة  حلّل  روؤيتها   2008/1/6 يف  �أعدّت  مذكرة  يف  حما�ص  طرحت  كما 

قادرة  غري  يديرها،  ن  عمَّ �لنظر  بغ�ص  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  فيها  ر�أت  �لفل�صطيني؛ 

وغري موؤهلة الإد�رة م�رشوع �ملقاومة، و�أن من �خلطاأ ربط �ملقاومة و�أجنحتها �لع�صكرية 

�ملقاومة.  �صالح  ونزع  �ل�صالح  �حتكار  لل�صلطة  يجوز  ال  وبالتايل  بال�صلطة،  و�صالحها 

وقالت �إنه يجب �لتن�صيق بني �لف�صائل الإد�رة �ل�رش�ع مع “�إ�رش�ئيل”، وكذلك �لتن�صيق 

�ملكتب  ع�صو  نز�ل،  حممد  ك�صف  وقد  منا�صبة.  �آلية  خالل  من  �ل�صلطة  حكومة  مع 

�ل�صيا�صي حلما�ص، عن مقرتحات قدمها خالد م�صعل للقيادة �ل�صعودية من �صّت نقاط، 

.
116

تتو�فق ب�صكل عام مع �ملذكرة �ل�صابقة

“�لتقيد مبا �لتزمت به منظمة �لتحرير”، ومنها �ملو�فقة على �رشوط  ووقفت م�صاألة 

�للجنة �لرباعية �لدولية، و�لتي ن�صت على نبذ �لعنف، �أي �لعمل �ملقاوم، عقبة �أمام تنفيذ 

�ليمني علي عبد �هلل �صالح  �لرئي�ص  �لفل�صطينية؛ حيث طرح  �ليمنية للم�صاحلة  �ملبادرة 

مبادرة حلّل �النق�صام �لفل�صطيني يف 2007/8/9، ومّت تعديلها يف 2008/2/9، و�إ�صافة بند 

جديد يت�صمن �أهم �رشوط �لرئي�ص عبا�ص للحو�ر، و�لذي ن�ّص على “�لتقيد مبا �لتزمت 

ت�صرتط  �لتي  �لدولية،  �لرباعية  �للجنة  �رشوط  ومنها  �لفل�صطينية”،  �لتحرير  منظمة  به 

�لتحرير  منظمة  وفدي  بني  �خلالف  جوهر  كان  و�لذي  �الحتالل،  مقاومة  عن  �لتوقف 

.
117

وحما�ص للحو�ر )19–2008/3/23(

�ملظاهر�ت  مع  �صارم  ب�صكل  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �الأمنية  �ل�صلطات  وتعاملت 

�لعدو�ن  على  غ�صبها  عن  تعبري�ً  �ل�صفة  يف  �خلروج  حاولت  �لتي  و�الحتجاجات 

�صيقة،  �أطر  يف  وح�رشتها   ،)2009/1/18–2008/12/27( غزة  قطاع  يف  �الإ�رش�ئيلي 

ومنعتها من رفع �صعار�ت موؤيدة حلما�ص، كما منعتها من �الحتكاك بقو�ت �الحتالل. 

�لذين �صاركو� يف �ملظاهر�ت من حما�ص و�جلبهتني  �لن�صطاء  �لعديد من  وقامت باعتقال 

.
118

�ل�صعبية و�لديوقر�طية وغريها

و�صاركت �الأجنحة �لع�صكرية ملعظم �لف�صائل �لفل�صطينية �ملتو�جدة يف قطاع غزة يف 

مقاومة �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي، وتفاعل عدد من قياد�ت فتح مع �ملقاومة يف وجه �لعدو�ن، 

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، �ص 26–27 و32–33.  
116

املرجع نف�شه، �ص 33–34.  117

احلياة، 2009/1/3؛ وال�رشق الأو�شط، 8 و2009/1/10.  118
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وعلقت �حلركة �حتفاالتها يف �لذكرى �لـ 44 النطالقتها. وقال عبا�ص زكي، ممثل منظمة 

.
�لتحرير يف لبنان، �إن �لفتحاويني هم م�صاريع �صهادة، و“�إن �ملقاومة �صتنت�رش”119

و�تهمت حما�ص �الأجهزة �الأمنية يف ر�م �هلل باأنها مل تتوقف للحظة يف حملتها �الإق�صائية 

�صّدها، ال بل �إن �حلملة “تو��صلت و�زد�دت” يف �أثناء �لعدو�ن على غزة. و�تهمت حما�ص 

عنا�رشَ وقياد�ت يف �الأجهزة �الأمنية بالتورط يف �إعد�د قو�ئم باأهد�ف “ت�صتحق �لق�صف” 

وبتزويد خمابر�ت �الحتالل بها، و�صبطت �الأجهزة �الأمنية يف غزة مر��صالت بني �صباط 

�أن  �إىل  ت�صري  �ل�صفة،  �إىل  �لهاربة  �الأمنية  �لقياد�ت  وبع�ص  غزة  يف  �صابقني  �أمنية  �أجهزة 

�لقيادة يف ر�م �هلل طلبت تقارير عاجلة، وخر�ئط تف�صيلية، عن منازل قياد�ت يف حما�ص 

وكتائب �لق�صام ومو�قع مفرت�صة لتخزين �ل�صالح؛ و�أن �الأجهزة �الأمنية يف غزة �عتقلت 

.
120

عدد�ً من هوؤالء �ل�صباط �ملح�صوبني على فتح، وقدَّمو� �عرت�فات تف�صيلية عما قامو� به

مكتب  يف  عّدت 
ُ
�أ وثيقة  �أن   2009/5/12 يف  �الإ�رش�ئيلية  معاريف  �صحيفة  �دعت  كما 

وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية ذكرت �أن عنا�رش فل�صطينية رفيعة �مل�صتوى �صغطت على 

 .
121

“�إ�رش�ئيل” ب�صكل كبري الإ�صقاط حُكم حما�ص يف قطاع غزة خالل �لعدو�ن على غزة

موقع  ت�رشيبات  وك�صفت   .
122

معاريف �أوردته  ما  نفت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  غري 

�أوملرت حاولت تن�صيق  �إيهود  �الإ�رش�ئيلية برئا�صة  �أن �حلكومة   Wikileaks ويكيليك�ص 

�لعدو�ن على غزة مع رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية ومع م�رش، وجاء يف برقية من �ل�صفارة 

�حلكومة  �إن  قال  بار�ك،  �إيهود  �الإ�رش�ئيلي،  �لدفاع  وزير  �أن  �أبيب،  تل  يف  �الأمريكية 

�الإ�رش�ئيلية ت�صاورت مع م�رش ومع حركة فتح يف حملة “�لر�صا�ص �مل�صبوب”، و�صاألت 

“�إ�رش�ئيل” حركة  �أن تهزم  �إذ� ما كانتا على ��صتعد�د لتويل �ل�صلطة على قطاع غزة بعد 

.
حما�ص. وكتب يف �لبقية �أي�صاً �أن بار�ك �أ�صار �إىل �أنه ح�صل على “رّد �صلبي”123

امل�شتقبل، 2009/1/5.  119

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xy :ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2009/1/22، �نظر�  
120

z=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7%2b%2bH3ieD3NKNahQOdhTJH
Y3d9miGoenihb%2fjveP6SggqdwgPjmr5e%2bXM5pXskFauXxt9ujBiMws8K2W0Dza

.2009/5/13 LRycu2MhPtRrJThc6f8hfjBNU%3d؛ والغد، 

http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=42426 :صما، 2009/5/12، �نظر�  
121

اخلليج، 2009/5/13.  122

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=75989 :عرب 48، 2010/11/29، �نظر  
123
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وكان عبا�ص قد �نتقد عدم جتديد حما�ص و�لف�صائل �لفل�صطينية �تفاق �لتهدئة. ور�أى 

غطاء  لتوفري  و�صيا�صية  دبلوما�صية  حملة  وجود  وعن  يجوز”.  ال  �لتهدئة  “�إنهاء  �أن 

الجتياح غزة، قال: 

نحن ال يكن �أن نقبل �أو �أن نو�فق على �أن يتم �جتياح غزة �أو حتى توجيه 

�رشبات لها بالطائر�ت �أو �ملدفعية. ونرف�ص ذلك رف�صاً قاطعاً، الأنه ي�صب كله يف 

خانة �رشب �ل�صعب �لفل�صطيني و�رشب م�صاحله. ونحن يف �لوقت نف�صه �صّد 

�أردده با�صتمر�ر.  �لتي تطلق بني �لفرتة و�الأخرى، وهذ� ما  �لعبثية  �ل�صو�ريخ 

.
124

و�صنبذل كل جهدنا من �أجل �أن ال يحدث هذ� �أو ذ�ك

وحمّل بع�ص رموز �ل�صلطة حما�ص م�صوؤولية �حلرب �أكرث مما حُتّملها لـ“�إ�رش�ئيل”، 

وقال منر حماد، م�صت�صار عبا�ص، �إن قادة حما�ص “�رشكاء” يف �جلرية �الإ�رش�ئيلية �صّد 

.
غزة، و�إنه “يتعني على حما�ص �أن تفهم ما معنى �أن تقوم باأعمال طائ�صة”125

مع  �لت�صوية  مفاو�صات  بتجميد  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  قامت  ذلك،  من  وبالرغم 

هو  �لوحيد  وهّمنا  حملها،  لنحلّ  حما�ص  بتدمري  نقبل  “لن  عبا�ص  وقال   ،
“�إ�رش�ئيل”126

�حلو�ر،  هو  �النق�صام  الإنهاء  �لوحيد  و�ل�صبيل  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  �العتد�ء  وقف 

�لنار،  �إطالق  لوقف  �مل�رشية  �ملبادرة  على  �ملو�فقة  �إىل  حما�ص  ودعا   ،
فقط”127 و�حلو�ر 

.
حممالً �لطرف �لذي يرف�صها “�مل�صوؤولية عن �صالل �لدم”128

 2009 دي�صمب  �الأول/  وكانون  يونيو  حزير�ن/  �صهري  يف  �الأمنية  �الأجهزة  وقامت 

�ل�صلطة  �أجهزة  فاإن  حما�ص  وبح�صب  حما�ص،  �أن�صار  �صدّ  و��صعتني  �عتقاالت  بحملتي 

دهم  عملية   555 ونفذت  �أن�صارها،  من  �صخ�صاً   474 يونيو  حزير�ن/  يف  �عتقلت 

احلياة، 2008/12/24.  124

�جلزيرة.نت، 2008/12/28، �نظر:  
125

 http://www.aljazeera.net/news/pages/900d403b-357a-4f35-bfad-547944842ecf

رويرتز، 2008/12/29، �نظر:  
126

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE4BS0CJ20081229

احلياة اجلديدة، 2009/1/6.  127

احلياة، 2009/1/11.  128
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دي�صمب  �الأول/  كانون  من  �الأول  �لن�صف  يف  �أن�صارها  من   550 و�عتقلت   ،
129

وتفتي�ص

. كما �عرتفت �الأجهزة �الأمنية باأنها �صادرت 8.5 ماليني دوالر من �أع�صاء يف 
1302009

حما�ص خالل �أ�صهر قليلة من �صنة 2009، بحجة �أنها كانت ُت�صتغل لبناء جهاز �أمني لها 

.
131

يف �ل�صفة

قامت  “قو�تنا  �أن  على  �هلل،  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �حلكومة  رئي�ص  فيا�ص،  �صالم  و�أكد 

 ،
بو�جبها �لوطني، و�ل�صلطة �لوطنية م�صممة على فر�ص �لنظام �لعام و�صيادة �لقانون”132

يف  قلقيلية  يف  �لق�صام  كتائب  �أع�صاء  من  �ثنني  بقتل  �الأمنية  �الأجهزة  قامت  بعدما  وذلك 

“لن ت�صمح ملجموعات خارجة عن  �أن �ل�صلطة  2009/5/31. وحتدث وزير �لد�خلية عن 

�لتن�صيق  م�صوؤول  �ل�صيخ،  ح�صني  و�صدد   .
و�ملو�طنني”133 �لوطن  باأمن  �لعبث  �لقانون 

و�الرتباط مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي، على �أن كتائب �لق�صام يف قلقيلية، مّت ت�صفيتها الأنها 

كانت تهدد جميع �التفاقيات و�لتفاهمات �لتي مّت �لتو�صل �إليها مع �لطرف �الإ�رش�ئيلي، 

.
134

ح�صب قوله

و�تهم �لناطق �لر�صمي با�صم �الأجهزة �الأمنية �للو�ء عدنان �ل�صمريي قياد�ت حما�ص 

مبمار�صة �لتحري�ص �لعلني ملجموعاتها وعنا�رشها، معتب�ً �أن ما جرى يف قلقيلية كان 

حتت  تعمل  حلما�ص  تابعة  �أمنية  جمموعات  �عتقال  عن  وك�صف  �لتحري�ص.  لهذ�  نتيجة 

��صم “جهاز جمد”، هدفها جمع ونقل �ملعلومات عن �ملوؤ�ص�صات �الأمنية �لتابعة لل�صلطة، 

ملهاجمتها  فل�صطينية  �أمنية  مو�قع  بت�صوير  بتكليفها  �عرتفت  �ملجموعات  هذه  �إن  وقال 

.
135

و��صتهد�فها

فل�شطني، 2009/7/3.  129

فل�شطني، 16–2009/12/17.  130

معاً، 2009/7/5، �نظر:  131

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=174149&MARK=%D8%B9%D8%AF%D9%
86%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A

احلياة اجلديدة، 2009/6/1.  132

القد�س العربي، 2009/6/5.  133

فل�شطني، 2009/6/1.  134

احلياة اجلديدة، 2009/6/1.  135
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“�لذين  عنا�رشها  بحق  �تهامات  لتلفيق  بال�صعي  �الأمنية  �الأجهزة  حما�ص  و�تهمت 

، وقالت �إن تلك �جلرية “مل تكن �إال يف �صياق �حلرب �ملعلنة �لتي ت�صنها 
��صت�صهدو�”136

�أجهزة عبا�ص �الأمنية على �ملقاومة يف �ل�صفة �لغربية، �صمن �لتز�م �ل�صلطة �ملعلن بتنفيذ 

.
�ل�صق �الأمني من خريطة �لطريق”137

�أن   ،2009/6/25 يف  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  م�صعل،  خالد  و�أكد 

وقوى  حما�ص  ال�صتئ�صال  �صاملة  وحملة  �صحق  “عملية  هو  �إمنا  �ل�صفة  يف  يجري  ما 

�ملقاومة يف �ل�صفة �لغربية مل يحدث مثيل لها منذ عام 1967”. و�أ�صار �إىل �فتخار �جلرن�ل 

بـ“بناء رجال   2009/5/7 �ألقاها يف معهد و��صنطن يف  �الأمريكي د�يتون خالل حما�رشة 

�الإ�رش�ئيلي”138.  �جلي�ص  مع  بالتن�صيق  �ل�صفة  يف  للمقاومة  وتفكيكه  �جلدد،  فل�صطني 

�ل�صفة  �ملعتقلني يف  “عدد  �إن   2009/8/2 �أ�صامة حمد�ن، ممثل حما�ص يف لبنان، يف  وقال 

.
و�صل �إىل 1,143، من بينهم 878 من عنا�رش حما�ص”139

وك�صف تقرير �أمريكي، �أعده ناثان ثر�ل Nathan Thrall �أن �الأجهزة �الأمنية يف �ل�صفة 

�لغربية قامت مب�صاركة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف �صنة 2009 بـ 1,297 عملية م�صرتكة �صّد 

�لفل�صطينية �مل�صلحة، ��صتهدفت فيها حما�ص، وموؤ�ص�صاتها، بزيادة  جمموعات �ملقاومة 

 .
72% عن عمليات �صنة 1402008

�لفل�صطيني،  �لوطني  بامل�رشوع  �مل�صلحة ت�رش  �ملقاومة  �أن  �هلل  ر�م  �ل�صلطة يف  ور�أت 

يونيو  حزير�ن/  يف  �خلليل  يف  وقعتا  �لفل�صطينية  للمقاومة  عمليتني  فيا�ص  د�ن  حيث 

�إ�رش�ئيلي و�أربعة م�صتوطنني، حمذر�ً مما  �إىل مقتل �رشطي  �أدتا   ،2010 �أغ�صط�ص  و�آب/ 

فل�شطني، 2009/6/9.  136

فل�شطني، 2009/6/1.  137

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2009/6/25، �نظر:  
138

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpM
O%2bi1s7kWVy32kmtoBxLEgL1TwOX02%2b2EPTnhIkVD3DmkvyHqYkg8MIYIGY5e
O%2bvXcy5b0Kd0LEmZEF2dQSFOdt50%2baSLako4b%2bpvTDWcuDzKWB06o%3d

�جلزيرة.نت، 2009/8/2، �نظر:  
139

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4E36AEB1-FEFD-4926-9F61-A17481AA57F0.htm

 Nathan Thrall, ”Our Man in Palestine,“ The New York Review of Books magazine, New York,  140

vol. 57, no. 15, 14/10/2010, http://www.nybooks.com/articles/archives/2010/oct/14/our-man-
palestine/?pagination=false#fnr9-684950191
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بامل�صالح  �أ�رشت  �أنها  �لتجربة  �أثبتت  �لتي  �لعنف  د�ئرة  �إىل  �الجنر�ر  بـ“خماطر  و�صفه 

. و�أعلن فيا�ص رف�صه ملا �أ�صماه 
�لوطنية، وخدمت �مل�رشوع �ال�صتيطاين �الإ�رش�ئيلي”141

و�إقليمية،  فئوية  �أجند�ت  خدمة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  معاناة  ��صتغالل  يف  “�ال�صتمر�ر 

تتعار�ص مع �مل�صالح �لعليا ل�صعبنا، وحتت �صعار�ت فارغة �مل�صمون”، و�صدد على �أن 

�ال�صرت�تيجية  و�لروؤية  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �مل�صالح  مع  تتناق�ص  �لعمليات  هذه  مثل 

�لتي تتبناها �ل�صلطة، و�لتي جتمع بني �لن�صال �ل�صيا�صي، �لذي تقوده منظمة �لتحرير 

�ملقاومة  وتعزيز  �لتحتية،  وبنيتها  فل�صطني  دولة  موؤ�ص�صات  بناء  و��صتكمال  جهة،  من 

.
142

�ل�صعبية �ل�صلمية لالحتالل من جهة �أخرى

مع  لقاء  يف  و�لتحري�ص  �لعنف  �أ�صماه  ما  مع  �لتعامل  يف  روؤيته  فيا�ص  و�أو�صح 

ممثلني عن 65 �رشكة يهودية وزعماء دينيني و�جتماعيني يف “منزل خا�ص” يف مانهاتن 

بنيويورك، قائالً: “يجب معاجلة �لعنف بغ�ص �لنظر عن و�صع عملية �ل�صالم، م�صري�ً �إىل 

�لعنف  ي�صتخدمون  ومن  و�لفل�صطيني،  �الإ�رش�ئيلي  للجانبني  حيوية  م�صلحة  �الأمن  �أن 

بتحقيق  �لتزمت  حكومته  �أن  فيا�ص  و�أكد  ويعاقبو�”.  يحاكمو�  �أن  يجب  �أجندتهم  لدعم 

�لكر�هية  لن�رش  �لعبادة  �أماكن  ��صتخد�م  �أن  على  م�صدد�ً  �لتحري�ص”،  من  خالية  “بيئة 

.
143

مرفو�ص

وباملقابل، �أ�رشت حركة حما�ص على مت�صكها ببنامج �ملقاومة، بالرغم من دخولها 

يف �حلكم، وحاولت �جلمع بني هذ� �لبنامج وبني متطلبات �حلكم يف غزة، وما ي�صتدعيه 

ذلك من تو�زنات �أمنية مع “�إ�رش�ئيل”، وقد �أ�صفر ذلك عن هدنة غري معلنة مع “�إ�رش�ئيل” 

يف قطاع غزة؛ حيث تعاونت معظم �الأجنحة �لع�صكرية يف غزة يف �إيجاد هدنة و�قعية على 

�الأنفاق  حفر  جانب  �إىل  غزة،  قطاع  على  �ل�صالح  تدفق  و��صتمر  �الحتالل.  مع  �الأر�ص 

�إطالق  �لهدنة، وعدم  بالرغم من  �أّي عدو�ن؛  �لد�خلية، و�ال�صتعد�د�ت ملو�جهة  �لدفاعية 

�ل�صو�ريخ، وعدم �لقيام بعمليات.

مع  �لعمالء  �صّد  كبرية  بحملة  هنية،  �إ�صماعيل  ير�أ�صها  �لتي  �حلكومة،  وقامت 

ت�صتخدم  جت�ص�ص  �صبكات  ك�صف  من  متكنت  �أنها  �لد�خلية  وز�رة  و�أعلنت  “�إ�رش�ئيل”. 

ال�رشق الأو�شط، 2010/6/16.  141

http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=84523 :وفا، 2010/8/31، �نظر  
142

اخلليج، 2010/9/23.   143
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�ملو�طنني، وتعمل على جتنيدهم، م�صرية  �الإنرتنت، وت�صتغل حاجة  مو�قع على �صبكة 

�لد�خلية  وزير  حماد،  فتحي  وقال   .
144

ذلك ملو�جهة  توعية  بحملة  تقوم  �أنها  �إىل 

لالحتالل  جديدة  و�أ�صاليب  “طرقاً  �كت�صف  �لد�خلي  �الأمن  جهاز  �إن  غزة،  قطاع  يف 

.
�ل�صهيوين يف �الخرت�ق، �إىل جانب �لنجاح يف مكافحة �لعمالء”145

�أنه مّت �عتقال عمالء ��صتطاعو�  �إيهاب �لغ�صني  �لد�خلية  و�أفاد �ملتحدث با�صم وز�رة 

حكم  تنفيذ  ومّت   .
146

�ملقاومة ل�صفوف  �ن�صمامهم  خالل  من  وذلك  �لف�صائل،  �خرت�ق 

�الإعد�م بحّق �ثنني من �ملتهمني بالعمالة و�لتخابر مع �الحتالل، و�لت�صبب يف قتل �لكثري 

.
147

من �ملقاومني، و�إ�صابة عدد �آخر خالل فرتة تعاونهما مع �الحتالل

ونتيجة لل�صيا�صات �لتي تتبعها �ل�صلطة يف ر�م �هلل �صّد �ملقاومني �لفل�صطينيني، �أعلن 

جهاز �ل�صاباك عن خلو قائمته ممن ي�صميهم �ملطلوبني يف �ل�صفة الأول مرة منذ ما يزيد 

عن ع�رشين عاماً. و�أ�صار رئي�ص �ل�صاباك يوفال دي�صكني �إىل �أن عمليات �الأجهزة �الأمنية 

لل�صلطة �صدّ حما�ص يف �ل�صفة و�صلت �إىل �أعلى درجة لها منذ 16 عاماً. وقال �إن فيا�ص 

.
148

و�لرئي�ص عبا�ص ي�صاند�ن �الأجهزة �الأمنية لل�صلطة بكل قوة

�رتباط  “جلنة  �أمام  قدمته  �لذي  تقريرها  �صمن  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  وك�صفت 

�أجهزة  �أن  بروك�صل،  يف   Ad Hoc Liaison Committee )AHLC( �ملانحة”  �لدول 

�الحتالل قامت بـ 2,968 عملية م�صرتكة مع قو�ت �الأمن �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية 

129%. كما  �أي زيادة بن�صبة   ،2009 1,297 عملية يف �صنة  2010، مقارنة مع  يف �صنة 

 ،2009 خالل  �جتماعاً   544 بـ  مقارنة   ،2010 خالل  م�صرتكاً  �جتماعاً   686 عقدت 

�أي زيادة بن�صبة 26%؛ باالإ�صافة �إىل �إ�صهام �لقو�ت �لفل�صطينية بت�صليم 623 �إ�رش�ئيلياً 

�لتقرير  . و�أ�صار 
149

�ل�صفة �إىل مناطق تابعة لل�صلطة يف  �أن دخلو� عن طريق �خلطاأ  بعد 

احلياة، 2010/4/13.  144

احلياة، 2010/10/19.  145

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، رئا�صة جمل�ص �لوزر�ء، موقع �الأمانة �لعامة، غزة، 2010/9/26، �نظر:  
146

http://www.pmo.gov.ps

الغد، 2010/4/16.  
147

The Jerusalem Post, 13/9/2010.  148

 State of Israel, Measures Taken by Israel in Support of Developing the Palestinian Economy and  149

 Socio-Economic Structure, Report of the Government of Israel to the Ad Hoc Liaison Committee
(AHLC), Israel Ministry of Foreign Affairs, 13/4/2011, http://mfa.gov.il/mfa/Pages/default.aspx
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�ل�صنوي جلهاز �ل�صاباك �أن �لعمليات �الأمنية �مل�صرتكة لقو�ت �أمن �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل” 

و�لقد�ص  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيليني  �صدّ  �لفل�صطينية  �لهجمات  “خف�صت  قد 

.
�ل�رشقية �إىل �أقل م�صتوى منذ 2000”150

�لتخطيط  وز�رة  يف  �لقر�ر”  �تخاذ  وَدْعم  �ملعلومات  “مركز  �أ�صدره  تقريٌر  و�تهم 

�لفل�صطينية يف قطاع غزة �ل�صلطة يف ر�م �هلل بتنفيذ �أكرث من 3,000 “حالة �ختطاف” على 

خلفية �صيا�صية خالل �صنة 2010، وذكر �أن نحو 1,404 حالة من حاالت �العتقال كانت 

.
151

الأ�رشى حمررين...

�صنة  يف  �ملقاومة  ن�صطاء  بحّق  �ل�صيا�صي  و�العتقال  �ال�صتدعاء  عمليات  وت�صاعدت 

�لف�صل  بينها  ومن  هناك،  و�خلا�صة  �لعامة  للحريات  �النتهاكات  وتو��صلت   ،2011

و�مل�صري�ت  �لتجمعات  ومنع  و�لف�صائلي،  �ل�صيا�صي  �النتماء  خلفية  على  �لوظيفي 

�جلماهريية و�لف�صائلية با�صتخد�م �لقوة، وذلك على �أر�صية �اللتز�مات �الأمنية �لو�ردة 

�لر�صمية  �الإ�رش�ئيلية  �الإذ�عة  معه  �أجرتها  مقابلة  خالل  عبا�ص،  و�أكد  �أو�صلو.  �تفاق  يف 

2011/3/14، على �أنه لن ي�صمح باندالع �نتفا�صة، �أو �أن  باللغة �لعبية ري�صيت بيت يف 

. كما �صدد خالل لقائه عدد�ً من 
152

ي�صل �لو�صع �إىل فو�صى �أمنية طاملا هو رئي�ص �ل�صلطة

�لكتاب و�ملثقفني �الإ�رش�ئيليني يف ر�م �هلل على وجود “تن�صيق جيد” فيما و�صفه بـ“منع 

.
�الإرهاب و�ملحافظة على هدوء �الأو�صاع”153

“�لتن�صيق �الأمني يجري  �إن  وقال عز�م �الأحمد، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، 

و�إن  كذلك”،  ونحن  بو�جبهم  يقومون  هم  �الإ�رش�ئيليني،  وبني  بيننا  موّقع  �تفاق  وفق 

�مل�صلحة”  “�ملقاومة  وم�صطلح  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  يف  حمدد�ً  مفهوماً  لي�صت  �ملقاومة 

و�أكد  فل�صطيني”.  باإجماع  وقتها  هذ�  و“لي�ص  �لفل�صطينية”،  �ل�صاحة  يف  موجود  “غري 

“ال توجد �إال �ملقاومة �لتي تقودها فتح وف�صائل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، وهي  �أنه 

.
مقاومة �صعبية �صلمية ودبلوما�صية... ملو�جهة �ال�صتيطان”154

Nathan Thrall, op. cit.  150

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية - وز�رة �لتخطيط، 2011/2/27، �نظر:   
151

http://www.mop.ps/ar/arabic/?action=detail&id=66

القد�س العربي، 2011/3/15.  152

 Haaretz, 21/10/2011.  153

http://www.qudspress.com/?p=117110 :قد�ص بر�ص، 2011/9/28، �نظر  
154
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كما �أكد عامو�ص جلعاد، رئي�ص �لد�ئرة �ل�صيا�صية و�الأمنية يف وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية 

لـ“�إ�رش�ئيل”،  �الأمان  �لفل�صطينية يف توفري  �لتن�صيق �الأمني و�الأجهزة �الأمنية  على دور 

قائالً:

�ملخابر�ت  �أجهزة  وخا�صة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  �الأمني  �لتن�صيق  �إن 

حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  رف�ص  �إىل  باالإ�صافة  �ملختلفة،  �لفل�صطينية 

من  هي  “�إ�رش�ئيل”  �صّد  �لعنف  لظاهرة  فيا�ص  �صالم  وزر�ئه  ورئي�ص  عبا�ص 

الأنهم  �الأخرى،  و�لتنظيمات  حما�ص  حركة  يحاربان  فهما  �الأمان،  لنا  جلبت 

على  وتق�صي  حتطم  �أن  �ملمكن  من  �لفل�صطينية  �لتنظيمات  �أن  جيد�ً  يعلمون 

.
155

�ل�صلطة �لفل�صطينية

 Moti Almoz و�صدّد رئي�ص �الإد�رة �ملدنية لالحتالل يف �ل�صفة �لغربية موتي �أملوز 

على �رشورة ��صتمر�ر �لتن�صيق �الأمني باعتباره م�صلحة حيوية للطرفني، ور�أى �أنه من 

. و�أ�صار �إىل �أن من “�إجناز�ت” �لتن�صيق 
156

خالله فقط يكن كبح جماح �ملقاومة يف �ل�صفة

يف  �الأمنية  �الأجهزة  متكنت   ،2011 �صبتمب  �أيلول/  وبد�ية  �أغ�صط�ص  �آب/  نهاية  �الأمني 

د�خل  بعمليات  للقيام  تخطط  كانت  حلما�ص،  تابعة  مقاومة  خاليا  �كت�صاف  من  �ل�صفة 

.
“�إ�رش�ئيل”157

جي�ص  يف  �لو�صطى  �ملنطقة  قائد   ،Nitzan Alon �ألون  نيت�صان  �جلرن�ل  ك�صف  كما 

�عتقلت  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  �أن  عن   ،2012/3/11 يف  �الحتالل، 

من  “�إ�رش�ئيل”  �رتياح  عن  و�أعرب   .2009 �صنة  منذ  فل�صطيني  مقاوم   2,900

�إىل  م�صري�ً  �الإرهابيني”،  بـ“خاليا  و�صفهم  من  �صّد  بها  �ل�صلطة  تقوم  �لتي  �لعمليات 

�إرهابياً يف قلقيلية الختطاف  2012 “خمططاً  �أن هذه �الأجهزة منعت يف �صباط/ فب�ير 

.
�إ�رش�ئيلي”158

القد�س العربي، 2011/9/17.  155

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2011/9/29، �نظر:  
156

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpM
O%2bi1s7ieS6T8VOtj%2fgLN71p1Z%2b4S93RUYwzBOSzzc9t1SNxcNDvtAOun05aPfK
pKhO9IlJs6DF3mOPhmiSy80ZIr0mzEpgYKeQiE3cyvZiq%2buuueY%3d

�ملرجع نف�صه.  
157

The Jerusalem Post, 11/3/2012.  158



539

�شيا�شات ال�شلطة الفل�شطينية جتاه املقاومة الفل�شطينية

وذكر �جلرن�ل �آيف مزر�حي Avi Mizrahi، قائد �ملنطقة �لو�صطى يف جي�ص �الحتالل، 

�أن �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية تدرك “�أن م�صلحتها تكمن يف ��صتمر�ر �لتن�صيق �الأمني”، 

ت�صمح  لن  �الأمنية  و�أجهزتها  �ل�صلطة  “�نتفا�صة م�صلحة، الأن  يتوقع  لن  �أنه  على  موؤكد�ً 

.
بذلك، خا�صة و�أنهم جنحو� يف �لق�صاء على بنية حما�ص”159

نّفذتها  �لتي  �العتقاالت  عدد  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �لتلفزيون  يف  �لعا�رشة  �لقناة  وذكرت 

بها  قام  �لتي  تلك  بكثري  تفوق   ،2011–2007 �لفرتة  يف  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �الأجهزة 

من  فل�صطينياً   13,721 �عتقل  �ل�صلطة  �أمن  �أن  وذكرت  ذ�تها.  �لفرتة  يف  �الحتالل  جي�ص 

حما�ص، يف حني بلغ عدد �العتقاالت �لتي نّفذتها �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية خالل �لفرتة ذ�تها 

.
160

9,756 فقط

ومن جهتها، �تهمت حما�ص �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية يف �ل�صفة، يف تقرير �أ�صدره 

بينهم   ،2011 �صنة  خالل  و�أن�صارها  كو�درها  من   805 باعتقال  �الإعالمي،  مكتبها 

�أ�صري�ً حمرر�ً من �صجون �الحتالل. وقالت �حلركة يف تقريرها �إن قو�ت �الحتالل   350

.
161

�عتقلت 160 من �أبناء حما�ص فور �الإفر�ج عنهم من �صجون �الأجهزة �الأمنية

مع  حما�ص  �أجنزتها  �لتي  �صاليط  �صفقة  يف  مهماً  دور�ً  غزة  يف  �حلكومة  لعبت  كما 

ي�صكل  �ل�صفقة  �إجناز  �أن  �حلكومة،  رئي�ص  هنية،  �إ�صماعيل  و�أكد  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل 

قّدمت  �ل�صفقة  هذه  و�أن  �ل�صهيوين”،  �لعدو  مع  �ل�رش�ع  يف  ��صرت�تيجي  حتول  “نقطة 

در�صاً باإمكانية تدمري �لكيان �لغا�صب، وقال: “مل تنطلق هذه �حلركة ]حما�ص[، �ملدعومة 

حما�ص،  �أبناء  من  �ل�صاقة  �ملفاو�صات  خالل  تنطلق  ومل  فئوية،  روؤية  من  �حلكومة،  من 

. و�أ�صار �إىل �أن �ل�صفقة �أجنزت 75% من مطالب �ملقاومة يف 
و�إمنا من �لقيم �لوطنية”162

 .
163

منا�صبة �أخرى

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2011/7/16، �نظر:  
159

http://www.palestine-info.info/ar/defaultaspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpM
O%2bi1s7w2y3ZlOtg3ej3aB6ZQT4aUzad2o7V7ECbqAJc1hbGA9ZSBmz%2fyNIVyoaZIt
439zIyF%2fDdxtfnmk7qlUmr2EAf9Daqny5NJThdUwxNUXNmM8%3d

م�صادر عبية: �أمن �ل�صلطة تفّوق على �الحتالل باعتقال �أن�صار حما�ص، فل�صطني �أون الين، 2013/1/1.  
160

ال�شبيل، 2012/1/16.  161

هنية: �ل�صفقة نقطة حتول ��صرت�تيجي بال�رش�ع، فل�صطني �أون الين، 2011/10/18.  
162

القد�س العربي، 2011/10/14.  163
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ِ �ل�صلطة يف ر�م �هلل قلقها من �ل�صفقة و�نتقادها، بالرغم من ترحيبها  وباملقابل مل تُخف

�لعام بها، فقد �صكك ريا�ص �ملالكي، وزير �ل�صوؤون �خلارجية، بتوقيت �ل�صفقة، ملمحاً 

. وو�صف 
164

�إىل �أن حركة حما�ص و“�إ�رش�ئيل” رمبا خططتا الإحر�ج �ل�صلطة �لفل�صطينية 

وزير �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين عي�صى قر�قع، �ل�صفقة بـ“�الرجتالية و�حلزبية”، و�أنها 

�لبغوثي.  ومرو�ن  �صعد�ت  كاأحمد  رمزياً  بعد�ً  متثل  وقياد�ت  قد�مى  �أ�رشى  ��صتثنت 

ومل  �ل�صفقة،  على  بالتفاو�ص  �رشي  ب�صكل  “�نفردت  �أنها  حما�ص،  على  قر�قع  و�أخذ 

�الإفر�ج  عدم  يف  ور�أى  باالأ�رشى”،  تتعلق  متلكها  ال  معلومات  تطلب  ومل  �أحد�ً،  ت�صت�رش 

. فيما �تهم �للو�ء عدنان 
عن جميع �الأ�صري�ت باأنه “خطاأ وينم عن عدم در�ية مبلفهن”165

�أجند�ت  �ل�صمريي، �ملتحدث با�صم �الأجهزة �الأمنية، حما�ص با�صتغالل �ل�صفقة لتمرير 

�الأجهزة  قيام  هنية  حكومة  د�نت  فيما   ،
166

�ل�صفة يف  �نقالبية  ن�صاطات  وتنفيذ  حزبية 

�الأمنية يف �ل�صفة با�صتدعاء �الأ�رشى �ملحررين، و��صفة ذلك مع �تهامات �ل�صمريي باأنه 

.
“�نهيار �أخالقي”167

2012، مما دفع رئي�ص  �صنة  �الإ�رش�ئيلي يف  �لفل�صطيني -  �الأمني  �لتن�صيق  و��صتمر 

بـ“�أكرث  �إياه  Yoram Cohen، لالإ�صادة بالرئي�ص عبا�ص، و��صفاً  �ل�صاباك يور�م كوهني 

معاريف  ونقلت  �إ�رش�ئيل”.  مع  �لثنائية  باالتفاقيات  �لتز�ماً  �لفل�صطينية  �ل�صخ�صيات 

�لتي  �لغربية  �ل�صفة  �لفل�صطينية يف  �الأمن  ي�صيطر على قو�ت  “عبا�ص  عن كوهني قوله: 

�ل�صعب  حماية  �أجل  من  و�ل�صيا�صي  �الأمني  �ل�صعيد  على  معنا  �جليد  بالتعاون  تقوم 

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �لعامة  �الأركان  هيئة  رئي�ص  �أ�صار  كما   .
�إ�رش�ئيل”168 يف  �ليهودي 

بني جانت�ص Benny Gantz �إىل �أن �الأجهزة �لفل�صطينية تقود �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي للعمل 

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  تقود  من  هي  �ل�صفة  يف  �الأمن  “�أجهزة  �إن:  قائالً  “�الإرهاب”،  �صّد 

للو�قع �الأمني يف كافة مناطق �ل�صفة �لغربية، ومن خالل هذه �ملبادئ �صنو��صل �لعمل 

.
�صّد �الإرهاب”169

القد�س العربي، 2011/10/14.  164

ال�رشق الأو�شط، 2011/10/18.  165

http://www.safa.ps/ara/index.php?action=showdetail&seid=61960 :صفا، 2011/10/23، �نظر�  
166

الد�شتور، 2011/10/24.  167

http://www.akka.ps/ar/?event=showdetail&seid=17929 :موقع عكا �أون الين، 2013/1/4، �نظر  
168

http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=145651 :صما، 2012/12/18، �نظر�  
169
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وذكرت حما�ص �أن عدد حاالت �العتقال بحق �أن�صارها يف �ل�صفة خالل 2012 بلغت 

�أعادت  �لفل�صطينية  �الأجهزة  �أن  وذكرت   .
170ً

حمرر� �أ�صري�ً   382 بينهم  من  حالة،   813
 .2012 خالل  و�ملدنية  �الأمنية  ل�صيطرتها  �خلا�صعة  �ملناطق  دخلو�  ممن  �إ�رش�ئيلياً   28
 .

171
و�أ�صارت �إىل �أن �الحتالل �عتقل 121 من �أن�صارها �لذين �أفرجت عنهم �أجهزة �ل�صلطة

 %25 �أن  �لفل�صطينية،  �لعامة  �ملخابر�ت  �ل�صابق يف جهاز  �مل�صوؤول  �صبانة،  وذكر فهمي 

�لر�صمي  �الأمني  بتن�صيقهم  �ملعروفني  �ل�صلطة،  �مل�صوؤولني يف  �عتقلو� بفعل  �الأ�رشى  من 

.
172

و�ل�صخ�صي مع �الحتالل

يف  لها  بيان  يف  �لغربية”،  �ل�صفة  يف  �ل�صيا�صيني  �ملعتقلني  �أهايل  “جلنة  وذكرت 

2013/6/18، �أن “عدد من مّت �عتقالهم يف �ل�صفة �لغربية، و��صتدعاوؤهم، منذ �لعام 2007 

.
بلغ �أكرث من 15 �ألف فل�صطيني”173

املقاومة  جتاه  الله  رام  يف  ال�شلطة  �شيا�شات  رابعًا: 

ال�شعبية ال�شلمية:

�ل�صعب  على  جديدة  بدعة  فيا�ص  �صالم  تبناه  �لذي  �ل�صعبية  �ملقاومة  خيار  يكن  مل 

�لفل�صطيني؛ ولكن من �خلطاأ ح�رش ن�صال �ل�صعب �لفل�صطيني يف هذ� �خليار ما د�م يلك 

�ل�صهيوين،  �مل�رشوع  �لفل�صطينيون  �لفالحون  قاوم   1886 �صنة  ففي  �أخرى.  خيار�ت 

من خالل طرد �ليهود من قرية �خل�صرية وملب�ص )بتاح تكفا Petah Tikva(، �لتي �أُْجلُو� 

�نتفا�صة  وتعّد  كبار.  مالك  من  �ليهود  �مل�صتوطنون  ��صرت�ها  �أن  بعد  عنهم،  رغماً  عنها 

مو�صم �لنبي مو�صى �أوىل �النتفا�صات �ل�صعبية يف فل�صطني، وقد حدثت �ل�رش�رة �الأوىل 

.
174

لهذه �النتفا�صة يف �لقد�ص يف 1920/4/4، وتو�لت �النتفا�صات بعد ذلك

�لفل�صطينية  �النتفا�صة  مقاومتهم:  يف  �لفل�صطينيون  �صطرها  �لتي  �لنماذج  ومن 

قطاعات  كافة  �صملت  و�لتي   ،1987 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �أطلقوها  �لتي  �ملباركة، 

http://www.qudspress.com/?p=135730 :قد�ص بر�ص، 2013/1/4، �نظر  
170

“�ل�صاباك” ي�صيد بعبا�ص الإ�صهامه يف حماية �الإ�رش�ئيليني، فل�صطني �أون الين، 2013/1/4.  171

http://www.felesteen.ps/details/38142/.htm :فل�صطني �أون الين، 2012/7/30، �نظر  
172

ال�شبيل، 2013/6/19.  173

�نظر: حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 330-268.  
174
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�لعمرية، و��صتمرت هذه �النتفا�صة تقريباً حتى  �لفل�صطيني و�جتاهاته وفئاته  �ل�صعب 

ت�صكيل �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �أيار/ مايو 1994، حيث فقدت �لكثري من وهجها، وفقدت 

.
175

�مل�صاركة �ل�صعبية �جلماهريية �ليومية

�مل�صار  يف  �لبارز  �الأثر   ،2000 �صبتمب  �أيلول/  يف  �الأق�صى،  �نتفا�صة  الندالع  وكان 

�لفل�صطيني، حيث وجهت �رشبة قا�صية مل�رشوع �لت�صوية �ل�صلمية، ومتيزت بامل�صاركة 

�لفل�صطينية.  �لتيار�ت  �أرجاء فل�صطني �ملحتلة، ومب�صاركة كافة  �لو��صعة يف كّل  �ل�صعبية 

.
176

وقد ثبت �ل�صعب �لفل�صطيني ثباتاً بطولياً طو�ل �النتفا�صة

وقد بد�أ خيار �ملقاومة �ل�صعبية ي�صتعيد �صيئاً من زخمه �لنظري يف �ل�صنو�ت �الأخرية، 

يف ظلِّ تعطل �ملقاومة �مل�صلحة يف �ل�صفة �لغربية، وحالة �لتهدئة �ل�صائدة ن�صبياً يف قطاع 

غزة، مما جعل �ملقاومة �ل�صعبية �لقا�صم �مل�صرتك و�حلل �لتو�فقي �ملتاح، يف هذه �ملرحلة 

.
177

�حل�صا�صة من عمر �لفل�صطينيني

ودعت  �ل�صلمية،  �ل�صعبية  �ملقاومة  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �حلكومة  دعمت 

للق�صية  �ل�صلمية  �لت�صوية  فر�ص  و�نعد�م  �لتفاو�صي،  �الأفق  �ن�صد�د  �إثر  تفعيلها،  �إىل 

�الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  تبنتها  �لتي  �ملت�صددة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صات  جر�ء  �لفل�صطينية 

للفكرة،  وتنظري�ً  تبنياً  �الأكرث  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  وكان  نتنياهو.  بنيامني  برئا�صة 

:
178

�نطالقاً من �العتبار�ت �لتالية

ممار�صة �ل�صغط على �الحتالل، عب �إعادة تفعيل �لعن�رش �ل�صعبي �لذي ي�صكل عامل   .1

�إزعاج كبري ل�صيا�صة وخمططات �الحتالل.

�لوطنية  �خليار�ت  بفتح  �الإيحاء  عب  �لتفاو�صي،  �مل�رشوع  ف�صل  على  �لتغطية   .2

�لكفاحية، �لتي يتم تقزيها و�ختز�لها يف �ملقاومة �ل�صعبية �ل�صلمية �ملجردة.

 – �إعادة �لعمل على �مل�صار �لفل�صطيني  حماولة حتريك �ملياه �لدولية �لر�كدة، بهدف   .3

�الإ�رش�ئيلي و�لتدخل لتليني �ملو�قف �الإ�رش�ئيلية �ملت�صددة.

املرجع نف�شه.  175

املرجع نف�شه.  176

�لفل�صطينية.. �الحتماالت و�لتحديات، �صل�صلة  مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، �ملقاومة �ل�صعبية   
177

http://www.alzaytouna.net/permalink/12579.html :تقدير ��صرت�تيجي )43(، �آذ�ر/ مار�ص 2012، �نظر

�ملرجع نف�صه.  
178
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يف  �ل�صعبية  “�ملقاومة  �إن  قائالً  �ل�صلمية،  �ل�صعبية  للمقاومة  دعمه  عبا�ص  و�أكد 

�لنوع  هذ�  و�إن  �لعامل،  �أنحاء  جميع  يف  و�لفد�ء  للبطولة  منوذجاً  �صكلت  ونعلني  بلعني 

عبا�ص  ودعا   .
و�حلقيقي”179 �مل�رشوع  �لن�صال  وهو  �لتاريخ،  يف  �صجل  �لن�صال  من 

فل�صطينية  بدولة  �ملتحدة  �الأمم  من  �عرت�ف  لطلب  غطاء  له  توفر  �صعبية  مقاومة  �إىل 

، وقال: “جربنا �ملقاومة �مل�صلحة ومل ُتفد، �أو على �الأقل كان لها جدوى فيما 
180

م�صتقلة

م�صى، نحن بد�أنا بالكفاح �مل�صلح، ولكن �لظروف �لعامة �ملحيطة بنا �لعربية و�لدولية 

و�لد�خلية فر�صت علينا �أن نعمل على �ملقاومة �ل�صعبية �ل�صلمية، وهذ� موقف م�صرتك 

.
بيننا وبني حما�ص”181

�ل�صعبية  �ملقاومة  فيا�ص  �صالم  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �حلكومة  رئي�ص  �صجع  كما 

�ل�صلمية، وذلك �ن�صجاماً مع ما تبنته �حلكومة جتاه حتقيق م�رشوع �لدولة �لفل�صطينية 

يف نهاية �صنة 2011، و�لذي �أعلن عنه فيا�ص يف �صنة 2009. وقال فيا�ص �إن “�مل�رشوع 

يجري يف ثالثة م�صار�ت: �الأول هو �جلهد �ل�صيا�صي ملنظمة �لتحرير وبناء �ملوؤ�ص�صات 

لهدف  حتقيقاً  لالحتالل  �ل�صلمية  �ل�صعبية  �ملقاومة  وتعزيز  �حلكومة،  به  تقوم  �لذي 

عام  حدود  على  �ل�رشقية،  �لقد�ص  عا�صمتها  فل�صطينية  دولة  و�إقامة  �الحتالل،  �إنهاء 

.
182”1967

يف  بلعني  يف  �ل�صلمية  �ل�صعبية  للمقاومة  �خلام�ص  �ملوؤمتر  �فتتاح  يف  فيا�ص،  و�أكد 

ر�م �هلل، بح�صور ممثل �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة روبرت �رشي Robert Serry، و�صفر�ء 

وقنا�صل �لدول �لعربية و�الأجنبية، على �رشورة تكامل خمتلف �مل�صار�ت، وعلى ر�أ�صها 

.
�ملقاومة �ل�صعبية �ل�صلمية، ال�صتكمال عملية بناء �لدولة، على حدود 1831967/6/4

تعديل  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  ب�رشوع  بلعني  قرية  �حتفال  خالل  فيا�ص،  وقال 

2,300 دومن من �أر��صي �لقرية �إن:  م�صار جد�ر �لف�صل �لعن�رشي �لذي ي�صادر نحو 

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=88405 :وفا، 2010/10/19، �نظر  
179

�جلزيرة.نت، 2011/7/28، �نظر:  
180

http://www.aljazeera.net/news/pages/8a75f2e0-d905-439e-b631-06abbf08b4bb

عرفات مت �غتياله ولي�ص هناك �صلطة يف �لو�قع، عبا�ص: لن �أر�صح نف�صي و�ملقاومة �مل�صلحة مل “تفد”، فل�صطني   
181

�أون الين، 2013/1/26.

احلياة، 2010/8/31.  182

احلياة اجلديدة، 2010/4/22.  183
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“�ملقاومة �ل�صعبية قد تاأتي بنتائج بطيئة ولكنها م�صمونة و�لعامل كله معنا”. ور�أى �أن 

.
“تر�جع �جلد�ر بد�ية �أكيدة لرت�جع �الحتالل و�نهياره”184

وفيما دعمت حكومة فيا�ص �ملقاومة �ل�صعبية �ل�صلمية، حاربت كل ما عد�ها من �أ�صكال 

�إ�رش�ئيلي  �إىل مقتل �رشطي  �أدت  �ملقاومة، حيث د�ن فيا�ص عملية للمقاومة �لفل�صطينية 

�أثبتت  �لتي  �لعنف،  د�ئرة  �إىل  �الجنر�ر  بـ“خماطر  و�صفه  مما  حمذر�ً  �خلليل،  جنوب 

�الإ�رش�ئيلي”.  �ال�صتيطاين  �مل�رشوع  وخدمت  �لوطنية،  بامل�صالح  �أ�رشت  �أنها  �لتجربة 

ودعا �إىل حماية م�صار �ملقاومة �ل�صعبية �ل�صلمية �صّد �ال�صتيطان وممار�صات �الحتالل، 

�لذي ي�صكل �إىل جانب �النخر�ط يف عملية بناء موؤ�ص�صات �لدولة، �لر�فعة �الأ�صا�صية لدعم 

.
185

�لن�صال �ل�صيا�صي �لذي تقوده منظمة �لتحرير �لفل�صطينية

على  مركز�ً   ،2010 ل�صنة  �لزيتون  قطف  مو�صم  يف  �لفل�صطينيني  فيا�ص  و�صارك 

�لقرى  من  وهما  طولكرم  �صمال  �لغ�صون  ودير  نابل�ص،  جنوبي  بورين  عر�ق  قريتي 

�لتي تتعر�ص ب�صكل م�صتمر العتد�ء�ت �مل�صتوطنني. و�أكد فيا�ص، على هام�ص م�صاركته، 

من  جتذر�ً  �أكرث  زيتونة  �أ�صغر  و�صتظل  باأر�صه  �صعبنا  مت�صك  رمز  �لزيتون  �صجرة  �أن 

.
186

�ال�صتيطان و�جلدر�ن

كما دعت �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل مقاطعة منتجات �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية، ون�رشت 

يف 2010/2/14 قائمة �صود�ء ت�صم �أكرث من 200 �صلعة منتجة يف �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية، 

حتث  من�صور�ت  توزيع  يف  بنف�صه  فيا�ص  و�صارك   .
187

مقاطعتها �إىل  �ملو�طنني  د�عية 

�القت�صاد  تقو�ص  �إنها  يقول  �لتي  �مل�صتعمر�ت،  منتجات  مقاطعة  على  �لفل�صطينيني 

.
188

�لفل�صطيني

�جلزيرة.نت، 2011/6/25، �نظر:  
184

http://www.aljazeera.net/news/pages/2d06d28f-c0d1-40cc-8157-348b7f215e0d

ال�رشق الأو�شط، 2010/6/16.  185

احلياة اجلديدة، 2010/10/10.  186

�صحيفة البيان، 2010/2/15.  
187

رويرتز، 2010/5/27، �نظر:  
188

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE64Q11E20100527?sp=true
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خام�شًا: اإدارة ملــف االأ�شــرى واملعتقلني فــي �شــجون 

              االحتالل االإ�شرائيلي:

�أعلن حممود عبا�ص يف برنامج �لعمل �لوطني �لذي تقدم به النتخابات رئا�صة �ل�صلطة 

�لوطنية �لفل�صطينية يف 2005/1/9 �أن “حرية �الأ�رشى و�ملعتقلني �أولوية وطنية، و�رشط 

من  �لن�صال  و�أن  عنها”،  غنى  ال  �لتي  �لوطنية  �لثو�بت  �إحدى  وهي  �ل�صالم،  الإجناز 

�أعماله  �الإ�رش�ئيلي يت�صدر جدول  �أ�رشى �حلرية يف �صجون �الحتالل  �الإفر�ج عن  �أجل 

.
189

�لوطني

منذ  �لفل�صطينية  للق�صية  �ل�صلمية  �لت�صوية  بعملية  �الأ�رشى  ق�صية  و�رتبطت 

1991، وعملت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على ت�صنيف  �نطالقتها يف موؤمتر مدريد 

ق�صية �الأ�رشى، وت�صنيفهم �إىل فئات ودرجات، و�لتمييز بني معتقل و�آخر... وباملقابل 

كان �لغياب �لكامل الأّي ��صرت�تيجية فل�صطينية يف �لتعاطي مع ملف �الأ�رشى، وقد وقع 

ويحددها،  ي�صعها  �لتي  و�ملعايري  �الحتالل  تق�صيمات  �رشك  يف  �لفل�صطيني  �ملفاو�ص 

�لقاهرة  يف  له  جل�صة  �أول  يف  �ملفاو�ص،  �لفل�صطيني  �لوفد  �إعالن  من  �لرغم  وذلك على 

يوقع  “لن  باأنه  و�أريحا،  غزة  من  �الن�صحاب  لبحث   1993 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف 

�إذ� مل يح�صل على �صمانات وتعهد مكتوب وعلى جدول زمني  �إ�رش�ئيل  �تفاق مع  �أّي 

لالإفر�ج �لكامل عن �ملعتقلني �لفل�صطينيني”. ولكن ما حدث كان عك�ص ذلك متاماً، ووقعت 

�تفاقيات و�تفاقيات دون �الإفر�ج عن �الأ�رشى، �أو دون حدوث عملية �إفر�ج حقيقية يكون 

.
190

قائدها ومهند�صها وحمدد معايريها �جلانب �لفل�صطيني

وقد بلغ عدد �الأ�رشى �لفل�صطينيني عند �لتوقيع على �تفاق �أو�صلو نحو 12,500 �أ�صري 

فل�صطيني. وتعاملت �حلكومات �الإ�رش�ئيلية مع ق�صية �الإفر�ج عن �الأ�رشى من منطلقات 

عدد  بلغ  كما  �لد�خلية.  “�إ�رش�ئيل”  مقايي�ص  ووفق  �لنية”  ح�صن  “مبادر�ت  ي�صمى  ما 

�الأ�رشى �لفل�صطينيني عند �لتوقيع على �تفاقية �لقاهرة )غزة - �أريحا( يف 1994/5/4 نحو 

تعزيز  تد�بري  عنو�ن  حتت  �التفاق  من   20 �ملادة  ن�صت  وقد  فل�صطيني،  �أ�صري   10,500
�لثقة، �لبند �الأول، على �أن تقوم “�إ�رش�ئيل”، لدى �لتوقيع على هذ� �التفاق، باالإفر�ج �أو 

ق�صية �الأ�رشى و�ملعتقلني �لفل�صطينيني، موقع رئا�صة �لوزر�ء – دولة فل�صطني، �نظر:   
189

http://www.palestinecabinet.gov.ps/ar/Views/InfocusView.aspx?pid=8

موقع  وذويهم،”  لالأ�رشى  حقيقية  نك�صات  “�أو�صلو”  �إفر�جات  توثيقية:  تاريخية  “در��صة  �خلف�ص،  فوؤ�د   
190

مركز �أحر�ر لدر��صات �الأ�رشى وحقوق �الإن�صان، 2012/9/14.
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ت�صليم �ل�صلطة �لفل�صطينية خالل مهلة خم�صة �أ�صابيع، نحو خم�صة �آالف �أ�صري. وقامت 

عن  باالإفر�ج  “�إ�رش�ئيل”  تلتزم  ومل  معتقالً،   4,450 �رش�ح  باإطالق  �الحتالل  �صلطات 

كل  عن  باالمتناع  تعهد  وثيقة  على  بالتوقيع  عنهم  �ملفرج  و�أجبت  عليه،  �ملتفق  �لعدد 

.
“�أعمال �الإرهاب و�لعنف”191

وبلغ عدد �الأ�رشى �لفل�صطينيني عند �لتوقيع على �تفاقية طابا )�أو�صلو 2( يف و��صنطن 

طابا  �تفاق  من   16 �ملادة  ن�صت  وقد  فل�صطيني،  �أ�صري  �آالف  �صتة  نحو   1995/9/28 يف 

�إىل  تنقل  �أو  عن  �صتفرج  “�إ�رش�ئيل”  �أن  على  �الأول  �لبند  يف  �لثقة  بناء  �إجر�ء�ت  حول 

�جلانب �لفل�صطيني موقوفني و�صجناء من �صكان �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة على ثالث 

:
192

مر�حل

�رش�ح  �إطالق  �ملقرر  من  وكان  �التفاقية،  هذه  على  �لتوقيع  عند  تتم  �الأوىل:  �ملرحلة 

1,500 �أ�صري، بينهم جميع �الأ�صري�ت �لفل�صطينيات، �إال �أن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية مل تفرج 
�صوى عن 882 �أ�صري�ً، بينهم 375 �صجيناً مدنياً مّت �عتقالهم على خلفيات جنائية. ومل يتم 

�لفل�صطينيات �خلروج من  �أ�صرية و�حدة، حيث رف�صت �الأ�صري�ت  �إطالق �رش�ح �صوى 

�ل�صجن ب�صبب حتفظ �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية على عدد منهن.

�ملرحلة �لثانية: تتم قبيل �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني يف �صنة 1996، وكان 

من �ملقرر �إطالق �رش�ح 1,200 �أ�صري، و�أفرجت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية يف 1996/1/10 عن 

782 �أ�صري�ً، وعن نحو 260 �أ�صري�ً يف 1996/1/11.

�ملرحلة �لثالثة: تتم خالل مفاو�صات �لو�صع �لنهائي.

مل تت�صمن مذكرة و�ي ريفر �ملوقعة يف 1998/10/23 يف و��صنطن �أّي ن�ّص خطي يتعلق 

بق�صية �الإفر�ج عن �الأ�رشى �لفل�صطينيني من �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية، و�إمنا كان �حلديث 

فل�صطينياً  �أ�صري�ً   750 �رش�ح  �إطالق  على  للعمل  �أمريكي  ب�صمان  �إ�رش�ئيلي  تعهد  حول 

�أ�صري�ً،   250 عن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �أفرجت   1996/11/20 ويف  دفعات.  ثالث  على 

.
193

بينهم 94 معتقالً �صيا�صياً، و156 معتقالً من �جلنائيني

ماأمون كيو�ن، �حلركة �لفل�صطينية �الأ�صرية.. ن�صاالت متو��صلة يف �صبيل �حلرية، اخلليج، 2005/5/10.  
191

تقرير  �الحتالل،”  �صجون  يف  �ملقد�صيني  �الأ�رشى  و�أو�صاع  الأعد�د  �صاملة  “در��صة  فرو�نة،  �لنا�رش  عبد   
192

�لقد�ص �ملعلوماتي رقم )5(، 2007/4/16، موقع موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، �نظر:

http://www.alquds-online.org/index.php?s=15&ss=22&id=224 

ماأمون كيو�ن، مرجع �شابق.  
193
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ووردت ن�صو�ص و��صحة يف �تفاقية �رشم �ل�صيخ، �لتي وقعت يف 1999/9/4، تتعلق 

�صتفرج  �الحتالل  حكومة  �أن  �إىل  �التفاقية  �أ�صارت  حيث  �الأ�رشى،  عن  �الإفر�ج  بق�صية 

�عتقلو�  و�لذين   ،1993/9/13 قبل  خمالفاتهم  �رتكبو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �ملعتقلني  عن 

مر�حل.  ثالث  على  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  وقيام  �ملبادئ  �إعالن  قبل  �أي   ،1994/9/4 قبل 

�أ�صري�ً،   199 1999/9/9، وكان عددهم  �الأوىل يف  �لدفعة  و�أفرجت �صلطات �الحتالل عن 

و�أفرجت يف 1999/10/15 عن 151 �أ�صري�ً من ذوي �الأحكام �لعالية و�ملوؤبد�ت و�الأ�رشى 

�الأ�صماء  �الأخرى كاالتفاق على  بالبنود  تلتزم  لكنها مل   ،
194

�لثانية �لدفعة  �لعرب �صمن 

�أو �الإفر�ج عن جميع ممن �عتقلو� قبل �إعالن �ملبادئ وقيام �ل�صلطة، فهي ما تز�ل حتى 

تاريخ �إعد�د هذ� �لكتاب حتتفظ باأ�رشى �عتقلو� قبل ذلك �لتاريخ.

بعد ذلك توقفت عمليات �الإفر�ج عن �الأ�رشى ب�صبب �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى، وبد�أت 

�أ�صري  �ألف   11 من  �أكرث  �إىل  �الأق�صى  �نتفا�صة  خالل  �لعدد  لي�صل  تزد�د  �الأ�رشى  �أعد�د 

فل�صطيني، ولتبد�أ �أول عمليات �الإفر�ج مع تكليف حممود عبا�ص برئا�صة �حلكومة كاأول 

�أفرجت  حيث  �لطريق،  خريطة  اللتز�مات  تنفيذ�ً  وذلك  مكلف،  فل�صطيني  وزر�ء  رئي�ص 

�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية يف 2003/8/6 عن 337 �أ�صري�ً فل�صطينياً، ممن �صارفت مدد �صجنهم 

وعن   ،2005/2/21 يف  فل�صطيني  �أ�صري   500 عن  “�إ�رش�ئيل”  �أفرجت  كما  �النتهاء.  على 

398 �أ�صري�ً يف 2005/5/2. ويف 2007/7/20 �أفرجت عن 256 �أ�صري�ً فل�صطينياً، كما �أفرجت 
.
195

“�إ�رش�ئيل” يف 2007/9/24 عن 91 �أ�صري�ً، كبادرة “ح�صن نية” مبنا�صبة �صهر رم�صان

�أ�صري�ً   441 عن  �الإفر�ج  على  “�إ�رش�ئيل”  و�فقت  حثيثة،  فل�صطينية  مطالبات  وبعد 

فل�صطينياً يف 2007/12/3، بعد �نعقاد موؤمتر �أنابولي�ص يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2007. 

على  �أجمعت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  على  مور�صت  كبرية  �صغوطاً  �أن  �إىل  �الإ�صارة  مع 

�إال بعد  �ملوؤمتر  �إىل  �لذهاب  �الأولويات، وعدم  �ُصلّم  �الأ�رشى على  �رشورة و�صع ق�صية 

�أ�صحاب �الأحكام  �أكيدة لالإفر�ج عن دفعة كبرية من �الأ�رشى، وبالذ�ت  تقدمي �صمانات 

�لعالية؛ �إال �أن �صيئاً من ذلك مل يحدث، حيث �إن �أكرث من ن�صف �الأ�رشى �ملفرج عنهم هم 

ممن �صيفرج عنهم خالل �صنة 2008، وهم ي�صكلون ما جمموعه 243 �أ�صري�ً فل�صطينياً، 

.
196

ومل ت�صمل �لقائمة �أّي �أ�صرية �أو �أّي �أ�صري من �الأ�رشى �لقد�مى

عبد �لنا�رش فرو�نة، مرجع �صابق.  
194

فوؤ�د �خلف�ص، مرجع �صابق.  
195

�ملرجع نف�صه.  
196
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، من �أ�صل 104 
197ً

ويف 2013/8/14 �أفرجت �صلطات �الحتالل عن 26 �أ�صري�ً فل�صطينيا

�أ�رشى �عتقلو� قبل تنفيذ �تفاق �أو�صلو، يتم �إخالء �صبيلهم على �أربع دفعات، �صمن �رشوط 

لـ“�عتبار�ت  وكانت  �أمريكية،  برعاية  �الإ�رش�ئيلية   - �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  ��صتئناف 

 .
198

��صرت�تيجية”، بح�صب و�صف رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو

�لثانية من �الأ�رشى  �لدفعة  �لرئي�ص عبا�ص، خالل ��صتقباله  2013/10/30، �صدد  ويف 

ور�ء  و�حد  �أ�صري  وهناك  �تفاق  هناك  يكون  “لن  �أنه  على   ،26 وعددهم  عنهم،  �ملفرج 

�الأ�رشى  وز�رة  يف  �الإح�صاء  د�ئرة  مدير  فرو�نة،  �لنا�رش  عبد  و�أفاد   .
�لق�صبان”199

يف   ،26 وعددهم  �الأ�رشى،  من  �لثالثة  �لدفعة  عن  �الإفر�ج  وبعد  باأنه  و�ملحررين، 

فل�صطينياً.  �أ�صري�ً  ثالثني  �إىل  �صتنخف�ص  �لقد�مى”  “�الأ�رشى  قائمة  فاإن   ،2013/12/30

1999/9/4 كانت قد ت�صمنت ن�صاً  �أن �تفاقية �رشم �ل�صيخ �ملوقعة يف  �إىل  و�أ�صار فرو�نة 

.
200

و��صحاً باالإفر�ج عن كل هوؤالء يف حينه

وذكر عي�صى قر�قع، وزير �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين �أن موعد �الإفر�ج عن �لدفعة 

 .
�لر�بعة لالأ�رشى من �الأ�رشى �لقد�مى �صيكون يف موعده �ملحدد يف �آذ�ر/ مار�ص 2012014

هذ�  �إعد�د  تاريخ  حتى  لالأ�رشى  �لر�بعة  �لدفعة  عن  تفرج  مل  �الحتالل  �صلطات  �أن  غري 

�لبحث، حيث كانت قد �أعلنت وزيرة �لعدل �الإ�رش�ئيلية و�مل�صوؤولة عن ملف �ملفاو�صات 

ت�صيبي ليفني يف 2014/4/3 �أنه لي�ص بو�صع “�إ�رش�ئيل” �الإفر�ج عن �لدفعة �لر�بعة، وذلك 

قررو�  حني  �لفل�صطينيون  �تخذها  �لتي  �جلانب”  “�أحادية  باخلطو�ت  �أ�صمته  ما  ب�صبب 

.
202

�لتوجه لالأمم �ملتحدة و�الن�صمام للموؤ�ص�صات �لتابعة لها

وبذلك يكون عدد �الأ�رشى �لذين �أفرج عنهم �صمن �إطار �صفقات �ملفاو�صات ما بني 

ح�صن  “مبادرة  �الحتالل  عليها  �أطلق  و�لتي  �الإ�رش�ئيلي،  و�جلانب  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

جنائياً،  �أ�صري�ً   581 �صمنهم  من   ،9,084 �إىل  �رتفع  قد  �لف�صل،  هذ�  كتابة  حتى  �لنية”، 

الأيام، 2013/8/14.  197

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=103286 :عرب 48، 2013/10/29، �نظر  
198

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=162459 :وفا، 2013/10/30، �نظر  
199

احلياة اجلديدة، 2013/12/31.  200

امل�شتقبل، 2014/1/5.  201

Yedioth Ahronoth, 3/4/2014.  202
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ليكون عدد �الأ�رشى �الأمنيني 8,503 �أ�صري�ً، وجميع من مّت �الإفر�ج عنهم �صمن �التفاقيات 

كانت مبا ي�صمى “مبادر�ت ح�صن �لنية”، وكانت �لدفعات �الأخرية هي �لدفعات �لوحيدة 

�لتي �أفرج فيها عن فل�صطينيني قامو� بقتل �إ�رش�ئيليني، وما �صبق من دفعات مل يفرج عن 

.
203

�أّي من هوؤالء، وذلك بالتو�فق مع �ل�صلطة

خال�شة:

عملت �ل�صلطة �لفل�صطينية منذ توقيع �تفاقيات �أو�صلو على تنفيذ كافة �ال�صتحقاقات 

و�لرتتيبات �ملتعلقة بامللف �الأمني؛ ومنها منع �لعمل �ملقاوم �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

�العتد�ء�ت  ملنع  �ل�رشورية  �الإجر�ء�ت  كاّفة  و�تخاذ  �الأمن،  بفر�ص  وتعّهدت 

و�لتحري�ص.

ولعب �جلانب �الإ�رش�ئيلي هذه �لورقة مبهارة و�بتز�ز لدفع �ل�صلطة ل�رشب �ملقاومة. 

يف  و��صتمرت  باأو�صلو،  معنية  غري  نف�صها  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  عدّت  وباملقابل 

�أعمال �ملقاومة، معتبة �أن �صقف هذه �التفاقيات ال يلبي �حلد �الأدنى ملتطلبات �مل�رشوع 

�لدولة  حللم  و�إف�صاد�ً  اللتز�ماتها،  تهديد�ً  ذلك  يف  �ل�صلطة  ور�أت  �لفل�صطيني.  �لوطني 

�لفل�صطينية �ملرتقبة؛ ولذلك توعدت بالت�صدي ب�رش��صة لـ“خ�صوم �ل�صالم”، ولو من خالل 

تعاونها مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي، ولكنها �أكدت على رف�صها �أن يكون ثمن فر�ص �صلطتها 

حرباً �أهلية، كما �أكدت ف�صائل �ملقاومة على حرمة �لدم �لفل�صطيني، وعّدته خطاً �أحمر.

وطو�ل �ل�صنو�ت �الأوىل من عمر �ل�صلطة مل ت�صتطع ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية �أن 

تعطيل  ويف  �لفل�صطيني،  �لقر�ر  يف  بقوة  توؤثر  �أن  ��صتطاعت  ولكنها  برناجمها،  تفر�ص 

م�صرية �لت�صوية �ل�صلمية، حيث ��صتطاعت �أن ت�صتلم �لدفة بعد �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى يف 

نهاية �صنة 2000، و�نخف�صت وترية �لتن�صيق �الأمني، و�صاركت كتائب �الأق�صى، �جلناح 

�النتفا�صة،  بدعم  عرفات  يا�رش  �تهم  كما  �النتفا�صة.  �أعمال  يف  فتح،  حلركة  �لع�صكري 

ومتت حما�رشته من قبل �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، ومتت ت�صفيته ب�صبب مو�قفه تلك.

وحقوق  �الأ�رشى  لدر��صات  �أحر�ر  مركز  �أو�صلو،  �تفاقية  توقيع  منذ  عنهم  �أفرج  �أ�صري�ً   8451 �خلف�ص:   
203

�الإن�صان، 2013/9/13.
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لل�صلطة،  رئي�صاً  عبا�ص  و�نتخاب  عرفات،  و�غتيال  �لطريق،  خريطة  �إعالن  و�صكل 

وفوز حما�ص باالنتخابات �لت�رشيعية، و��صتالم د�يتون �مللف �الأمني، و�صيطرة حما�ص 

على قطاع غزة، حمطات مهمة يف ت�صاعد وترية �لتن�صيق �الأمني.

�إذ  �لوطني؛  �حلو�ر  جوالت  يف  حما�ص  لدى  �أولوية  �الأمني  �لتن�صيق  ملف  و�حتل 

�أن  د�ئماً  كان  فتح  وحركة  �ل�صلطة  ردّ  �أن  غري  �حلو�ر؛  جناح  �أجل  من  �إنهاءه  ��صرتطت 

عملية �لتن�صيق �الأمني تاأتي يف �إطار ��صتحقاقات �تفاقيات �ل�صالم. و��صتمرت �خلالفات 

حول �لتن�صيق �الأمني حتى كتابة هذه �ل�صطور، فاملقاومة ترى فيه ��صتهد�فاً مل�رشوعها، 

و�ل�صـلطة تعّده �لتز�مـاً ال يكن �لرجوع عنه.

وكبديل عن خيار �ملقاومة �مل�صلحة طرحت �ل�صلطة �لفل�صطينية خيار �ملقاومة �ل�صعبية 

�الأخرية،  �ل�صنو�ت  يف  زخمه  من  �صيئاً  ياأخذ  �خليار  هذ�  بد�أ  حيث  �ل�صلمي،  �لطابع  ذ�ت 

و�لتن�صيق  �ل�صلطة  �إجر�ء�ت  ب�صبب  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �مل�صلحة  �ملقاومة  تعطل  ظلِّ  يف 

�الأمني، و�لتهدئة يف قطاع غزة، و�ن�صد�د �أفق �لت�صوية �ل�صلمية للق�صية �لفل�صطينية. هذ� 

كله �أ�صهم يف جعل �ملقاومة �ل�صعبية �لقا�صم �مل�صرتك و�حلل �لتو�فقي �ملتاح بني �لف�صائل 

�لفل�صطينية.

�لفل�صطينية،  �ملقاومة  تاريخ  يف  مهم  جزء  هي  و�لتي  �الأ�رشى،  ق�صية  و�رتبطت 

بعملية �لت�صوية �ل�صلمية للق�صية �لفل�صطينية منذ �نطالقتها، غري �أن غياب �ال�صرت�تيجية 

لتق�صيمات  يخ�صع  �لفل�صطيني  �ملفاو�ص  جعل  �مللف،  هذ�  مع  �لتعاطي  يف  �لفل�صطينية 

�الحتالل ومعايريه، وذلك على �لرغم من تاأكيده على عدم توقيعه �أي �تفاق مع “�إ�رش�ئيل” 

ما مل يح�صل على جدول زمني لالإفر�ج �لكامل عن �الأ�رشى. ولكن ما حدث كان عك�ص 

�أ�رشى قدماء  �إن هناك  ذلك، ووقعت �التفاقيات دون �الإفر�ج عن معظم �الأ�رشى، حتى 

قبل توقيع �أو�صلو، ما ز�لو� يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية.

ويبقى �ل�صوؤ�ل �ملطروح هنا، �إىل متى �صتبقى �ملقاومة �مل�صلحة يف نظر �إد�رة �ل�صلطة 

تنازالت  على  �حل�صول  �صبيل  يف  �صغط  كورقة  ��صتغاللها  يكن  ال  عبثية،  مقاومة 

�أو على �الأقل يف �صبيل �صمان تطبيق �لكيان اللتز�ماته؟ وهل من �ملفرو�ص  �إ�رش�ئيلية، 

قد  �ل�صلطة  كانت  �إذ�  خ�صو�صاً  يطرقه؟  من  كل  وجترمي  �مل�صلحة،  �ملقاومة  باب  �إغالق 

�أ�رشَّت على �ال�صتمر�ر يف طرق باب �ملفاو�صات �ل�صلمية، �لتي مل جتلب لل�صلطة ولل�صعب 

من  ��صتئنافها  على  حر�صت  و�لتي  و�لتهويد،  �ال�صتيطان  من  مزيدٍ  �صوى  �لفل�صطيني 

جديد يف كل مرة دون �صمانات، حتى �صّح ت�صميتها باملفاو�صات �لعبثية. 




