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متهيد:

منذ  وخارجياً،  د�خلياً  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  رئا�صة  موؤ�ص�صة  �أد�ء  و�جه 

�لتز�م  وعدم  �أو�صلو،  �تفاق  ماأزق  عن  �أ�صا�صاً  ناجتة  حتديات   ،1994 �صنة  تاأ�صي�صها 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي بتنفيذ �التفاقيات �ملبمة، و�صعيه �حلثيث ل�صّد �آفاق �أي حّل �صيا�صي 

�أجز�ء  وق�صم  �لدولتني”،  “حّل  ركائز  تقوي�ص  من  ومتكنه  �صلمية،  ت�صوية  �إىل  يقود  قد 

من �مل�صاحة �ملخ�ص�صة الإقامة �لدولة �لفل�صطينية �ملن�صودة، و�صعيه لال�صتئثار ب�رشقي 

لالحتالل،  �الأمريكي  �النحياز  ظّل  يف  و�ملحا�صبة،  �مل�صاءلة  �صغط  عن  بعيد�ً  �لقد�ص، 

و�صعف �لدعم �لعربي �الإ�صالمي للق�صية �لفل�صطينية.

وقد ح�رشت جتليات �أو�صلو د�خلياً، يف �صلطة مقيدة ومكبلة بالتز�مات �أحادية، بينما 

1967، عب  �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة  �الأر��صي  �لثابت �صّد  ي�صي �الحتالل يف عدو�نه 

�ل�صيطرة على �ملو�رد �لطبيعية �لفل�صطينية و�إحكام �لطوق حول �ملناطق ج )وفق ت�صنيف 

�أو�صلو( من م�صاحة �ل�صفة �لغربية، مقابل ح�رش �ل�صلطة يف منطقة �أ، و�لتحكّم مبفاتيح 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �حلياة  و�صّل  �لتنقل،  وحركة  �خلارجية  و�لتجارة  و�ملعابر  �القت�صاد 

بجد�ر �لف�صل �لعن�رشي و�لطرق �اللتفافية و�مل�صتعمر�ت، وحما�رشة قطاع غزة، وعزل 

مدينة �لقد�ص �ملحتلة و�رشب حركتها �لتجارية.

�صاحبها  قامتة،  و�جتماعية  �قت�صادية  �أحو�ل  تر�كم  �إىل  �حلال،  بطبيعة  ذلك،  �أدى 

ذلك  �أكان  �صو�ء  �ل�صلطة،  رئا�صة  حترك  م�صاحة  لت�صييق  �مل�صتمرة  �الحتالل  حماوالت 

�أي م�صعى  �أم خارجياً من خالل وقوفه يف وجه  �إغالق منافذ �لتغيري،  د�خلياً من خالل 

فل�صطيني دويل �أو �أممي الإنهاء �الحتالل و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة.

حني  يف  د�خلية،  و�نتقاد�ت  �إ�صكاليات  من  �ل�صلطة  رئا�صة  موؤ�ص�صة  �أد�ء  يخُل  ومل 

�صيطرة  عن  و�أ�صفرت  وحما�ص،  فتح  حركتي  بني  وقعت  ��صتباكات  �إثر  �النق�صام،  ز�د 
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�الأزمة، مكّر�صاً  2007، من عمق  �الأخرية على قطاع غزة يف منت�صف حزير�ن/ يونيو 

لهما  يقيّ�ص  مل  متناظرين  وخلطابني  و�لقطاع،  �لغربية  �ل�صفة  بني  حاد  النف�صال 

و�التفاقيات  �مل�صاحلة  لتحقيق  �ملتو�لية  �جلل�صات  من  �لرغم  على  �الآن،  حتى  �لتالقي 

�لناجتة عنها.

اأواًل: املرجعية القانونية ملوؤ�ش�شة الرئا�شة: 

�صمح تعدد �ملرجعيات �لقانونية �لتي �حتكمت �إليها موؤ�ص�صة �لرئا�صة، منذ ت�صكيلها 

يف  �ملوؤقت(  )�لد�صتور  �لفل�صطيني  �الأ�صا�صي  �لقانون  �صدور  حتى   1994 �صنة  يف 

، باختالط معايري 
، وتعديالته �جلزئية ل�صنة 32005

، و�ملعدل يف 22003/3/19
12002/7/7

م�صدر �رشعية �حلكم، وغياب �الأ�ص�ص �ملحددة ل�صالحيات رئي�ص �ل�صلطة وللعالقة بني 

�ل�صلطات �لثالث، و“�صبابية” �لتخوم �لفا�صلة بينها، بينما �أبقى نفاذ �لقانون، يف �ملرحلة 

�لالحقة، على �الإ�صكاليات نف�صها، ولكن ب�صيغ خمتلفة.

فاإذ� كانت موؤ�ص�صة �لرئا�صة حتتكم يف �رشعية وجودها ومرجعيتها، وبالتايل حمدد�ت 

�ملجل�ص  قر�ر  �إىل  وباال�صتناد  �لتحرير،  منظمة  ميثاق  �إىل  وم�صوؤولياتها،  �لتز�ماتها 

�ملركزي �لفل�صطيني يف دورته �ملنعقدة من 10-1993/10/12 يف تون�ص بت�صكيل �ل�صلطة، 

؛ �إال �أن 
4
وتروؤ�ص �ل�صيد يا�رش عرفات، رئي�ص �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، جمل�صها

وقوى  �الإ�صالمي”،  و“�جلهاد  “حما�ص”  حركتا  مقدمتها  ويف  فل�صطينية،  ف�صائل  هناك 

ت�صتقيم  ال  نف�صه،  �لوقت  ويف  �ملنظمة.  �أطر  يف  ممثلة  غري  عري�صة  و�صيا�صية  �جتماعية 

معادلة �الأخذ بنتيجة �النتخابات �لرئا�صية و�لت�رشيعية �لتي جرت الأول مرة يف �الأر��صي 

�ملحتلة يف 1996/1/20، و�أ�صفرت عن �إحكام �صيطرة فتح على مفاتيح �ل�صلطة ومنافذها 

�لقانون �الأ�صا�صي ل�صنة 2002، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2002/7/7.  
1

.2003/3/19 �لعدد �ملمتاز،  الفل�شطينية،  الوقائع  �ملعدل،  �الأ�صا�صي  �لقانون   
2

الوقائع  2003م،  ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  �أحكام  بع�ص  بتعديل  2005م  ل�صنة  �الأ�صا�صي  �لقانون   3

الفل�شطينية، �لعدد 57، 2005/8/13. 

الطريق )بريوت: موؤ�ص�صة  اإىل خريطة  اأو�شلو  للمفاو�شات من  الكاملة  الفل�شطينية  الرواية  �أحمد قريع،   
4

�لدر��صات �لفل�صطينية، 2011(، جزء 3، �ص 240. 
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�لتنفيذية و�لت�رشيعية، يف �صوء مقاطعة غالبية �لف�صائل لها، حتى تلك �ملن�صوية يف �إطار 

�ملنظمة، مثل �جلبهتني �ل�صعبية و�لديوقر�طية لتحرير فل�صطني.

ومن جهة �أخرى، يعّد �عتماد �لقانون �الأ�صا�صي �صند�ً مرجعياً لل�صلطة خطوة الحقة 

لها  �صابقاً  ولي�ص  �ل�صلطة  وجود  على  الحقاً  جاء  �أنه  مبعنى  �صة”،  “ُموؤ�صِّ خطوة  ولي�ص 

، و�إقر�ره 
5
وموؤ�ص�صاً الإطارها �لعام، بالرغم من تاأكيده باأن منظمة �لتحرير هي مرجعيتها

من قبل �ملجل�ص �لت�رشيعي يف 1997/10/2. ومع �أنه ي�صمن �صلطات و�صالحيات و��صعة 

لرئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ما ي�صبه �لنظام �لرئا�صي، رف�ص �لرئي�ص عرفات توقيعه، 

“ما �أدى �إىل �صحن �لعالقة �مل�صدودة �أ�صالً بينه وبني �ملجل�ص �لت�رشيعي بعو�مل  بد�ية، 

“�صغوط خارجية”،  توتر �إ�صافية”؛ �إال �أن �لرئي�ص عرفات وقعه فيما بعد، حتت وطاأة 

�صاحبت مطالبات �إ�صالحية د�خلية، حيث “�أ�صبح �لقانون �الأ�صا�صي �صاري �ملفعول يف 

2002/7/7، مع ن�رشه يف “�جلريدة �لر�صمية”، �أي بعد حو�يل خم�ص �صنو�ت من �إقر�ره يف 

.
�ملجل�ص �لت�رشيعي”6

عند  �لبع�ص،  ر�أي  ح�صب  �بتد�ًء،  �أو�صلو  �تفاق  به  ت�صبب  ما  باإ�صكالية  ذلك  ويرتبط 

من  م�صل�صل  لتبير  منظمة  �إىل  �لوطن  لتحرير  “منظمة  من  �لتحرير  منظمة  حتويله 

�لتنازالت �ل�صيا�صية و�لوطنية و�لقومية”، �لذي “مل يتوقف �إال عندما و�صلت �الأمور �إىل 

حدود �مل�صا�ص بثو�بت �حلدود �لدنيا ملطالب �ل�صعب �لفل�صطيني وحقه بتقرير م�صريه”، 

وبعدما مّت �صحب ب�صاط �لتحرير من �ملنظمة، و�أفرز تناق�صاً و�قعياً بني �ل�صلطة و�ملنظمة، 

 .
7
و�زدو�جية يف �لقيادة

�لقر�ر  �صنع  عملية  نقل  �إىل  �صعت  �لتي  �ل�صلطة؛  ل  ت�صكُّ منذ  و��صحاً  ذلك  بد�  وقد 

�ل�صيا�صي من �أطر وموؤ�ص�صات �ملنظمة �إىل دو�ئر ووز�ر�ت تابعة لها، و�صحب �صالحياتها 

�لقانون �الأ�صا�صي ل�صنة 2002، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2002/7/7.   
5

 17 �ال�صتقالل”  �إىل  “�لطريق  �صل�صلة   ،2006-1994 الفل�شطينية:  احلكومات  و�آخرون،  �لكرمي  عبد  قي�ص   
6

)بريوت: د�ر �لتقدم �لعربي لل�صحافة و�لطباعة و�لن�رش، 2008(، �ص 18. 

منظمة  “جتربة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية: روؤية عامة،” يف حم�صن حممد �صالح )حمرر(،  �صفيق �حلوت،   
7

و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  )بريوت:  البناء  واإعادة  التجربة  تقييم  الفل�شطينية:  التحرير 

2007(، �ص 15؛ و�نظر �أي�صاً: حما�رش ندوة “نحو نقلة نوعية يف عمل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية” �لتي عقدها 
منظمة  2005/6/29 ومّت ن�رشها يف كتاب: جو�د �حلمد )حمرر(،  �الأو�صط يف عّمان يف  �ل�رشق  مركز در��صات 

التحرير الفل�شطينية: نحو م�رشوع لإ�شالح بنيوي �شيا�شي، �صل�صلة “ندو�ت” 44 )عّمان: مركز در��صات 

�ل�رشق �الأو�صط، 2006(، �ص 8.
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وت�صدر قيادة �لعمل �لوطني، و�لتد�خل يف �إد�رة �ملفاو�صات، ومتابعة �لعالقات �لعربية 

�إثر  �ملنظمة  �إحياء  ��صتدعاء مطلب  �أما   .
8
�إز�ء تعاطٍ دويل معها ك�صلطة �رشعية و�لدولية، 

ن�صيان د�م طويالً، فقد جاء عقب فوز حركة حما�ص �ل�صاحق يف �النتخابات �لت�رشيعية 

يدرج  بينما   ،
9
�ملنتخبة �حلكومة”  “�إف�صال  �صيا�صة  باب  من   ،2006/1/25 يف  جرت  �لتي 

2007 ومل ت�صفر عن تقدم  �إطار جل�صات �مل�صاحلة، �لتي بد�أت بعد �صنة  ملفها حالياً يف 

ملمو�ص حتى �الآن الإنهاء �النق�صام. 

مقابل  �خلارجية،  �ل�صوؤون  ممار�صة  من  �ل�صلطة  متنع  �أو�صلو  �تفاقيات  كانت  و�إذ� 

�إناطتها باملنظمة، فاإن ذلك ياأتي من باب منع �صالحيات �ل�صيادة و�ال�صتقالل عن �صلطة 

�أو�صلو عملياً  �تفاقيات  “تعديل  �أن يخفي �الحتالل خمطط  �إىل دولة، من دون  توؤول  قد 

الإحالة �لوظائف �لتمثيلية و�لدبلوما�صية بيد �ل�صلطة �ملمثلة لفل�صطيني �لد�خل ح�رش�ً”، 

.
10

وذلك وفق قول خبري �لقانون �لدويل �أني�ص قا�صم

يكن  مل  �إن  �ل�صلطة،  مرجعية  مثلث  يف  �الأخري  �ل�صلع  لي�صتكمل  �أو�صلو  �تفاق  وياأتي 

و�صاحة  �ل�صلطة  �أد�ء  على  وقيود  �لتز�مات  من  فر�صه  مبا   ،
11

كثريين نظر  يف  �أ�صا�صها، 

على  ن�ّصه  ب�صبب  �لفل�صطينية،  و�لف�صائل  �لقوى  غالبية  من  مرفو�ص  ولكنه  حتركها، 

ت�صكيل �صلطة مقيدة وحمدودة �ل�صالحيات على �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 

�ملحتلني.

�ل�صادرة  �ال�صتقالل  وثيقة  عن�رش  �ل�صيا�صي،  �لنظام  �أ�صا�ص  يف  يدخل  من  وثمة 

لتطبيقه  تتهياأ  مل  �ملنظمة  يف  �لقيادية  �لهيئات  �أن  �إال   ،1988 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف 

م�صدر  لتكون  للمنظمة  �لتنظيمية  و�ملدونات  �الأنظمة  تكييف  يجِر  مل  كما  فعلياً 

�ملفعول  �صارية  �لقو�نني  �إىل  �أحياناً  �الحتكام  يتم  نف�صه،  �لوقت  ويف   .
12

بتنفيذه �إلز�م 

فهناك  وحدتها،  وعدم  ت�صابكها  من  �لرغم  على  �ل�صلطة،  ت�صكيل  قبل  �ملوجودة 

الدرا�شات  جملة  “�إ�صكالية �لعالقة بني �ل�صلطة �لفل�صطينية ومنظمة �لتحرير، و�صبل حلها،”  ممدوح نوفل،   
8

الفل�شطينية، جملد 6، �لعدد 22، ربيع 1995، �ص 57-56.

عزمي ب�صارة، “فل�صطني �إىل �أين؟،” امل�شتقبل العربي، �لعدد 329، متوز/ يوليو 2006، �ص 12-11.   
9

الغد، 2013/9/13.  10

جبيل حممد وعمر رحال، مدخل اإىل مفهوم احلكم ال�شالح يف فل�شطني: احلكم املحلي منوذجاً )ر�م �هلل:   
11

مركز ر�م �هلل لدر��صات حقوق �الإن�صان، 2000(، �ص 56-55.

�أحمد قريع، الرواية الفل�شطينية الكاملة للمفاو�شات من اأو�شلو اإىل خريطة الطريق، �ص 242.  
12
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�لقو�نني �الأردنية يف �ل�صفة �لغربية و�لقو�نني �مل�رشية يف قطاع غزة. وبالرغم من �أن 

�أخرى  قو�نني  و�إ�صد�ر  و�لقو�نني،  �لت�رشيعات  توحيد  يف  جاد�ً  �صوطاً  قطعت  �ل�صلطة 

ولي�ص  قانونياً  �نف�صاماً  �أي�صاً  عمق  �النق�صام  �أن  �إال  �لفل�صطيني،  للمجتمع  ناظمة 

فقط. جغر�فياً 

موؤ�ص�صة  و�لتز�مات  عمل  حتكمان  مرجعيتان  ثمة  قانونيني؛  خب�ء  �إىل  وبالن�صبة 

�ملجتمعية،  �حلياتية  ولل�صوؤون  �ل�صلطات  لعالقة  �صابطة  د�خلية  �الأوىل:  �لرئا�صة، 

قو�نني  وفق  �لع�صكري  �حلاكم  عن  �ل�صادرة  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �الأو�مر  و�لثانية: 

�الحتالل، و�ملتعلقة باالأمن و�مل�صتوطنني و�أو�صاع �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967، بو�صفه 

، مبوجب �تفاقيات �أو�صلو �لتي �أفادت باأن 
13

و�إد�رته �ملدنية، م�صدر �ل�صلطة منذ ت�صكيلها

، بينما ما يز�ل “�حلكم 
14

�ل�صلطة حتكم وتت�رشف مبوجب �ل�صالحيات �لتي نقلت �إليها

�لع�صكري �الإ�رش�ئيلي و�إد�رته �ملدنية يف �ل�صفة �لغربية م�صتمرين يف �لوجود، مع قيام 

�ل�صلطة  �أن  �أي  وم�صوؤولياتهما”،  �صالحياتهما  بع�ص  مبمار�صة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�الحتالل  بد�أ  عندما  �ملنطقة  يف  �ملفعول  �صارية  كانت  �لتي  �لقو�نني  ترث  مل  �لفل�صطينية 

خالل  �الإ�رش�ئيليني  عن  �صدرت  �لتي  �لع�صكرية  “�الأو�مر  �أي�صاً  �صرتث  و�إمنا  فح�صب، 

غري  فاإنها  وبالتايل  حمتلة،  �صلطة  �أّي  �صالحية  بع�صها  يتعدى  و�لتي  �الحتالل،  فرتة 

.
�رشعية يف نظر �لقانون �لدويل”15

بال�صلطات  وعالقتها  �لرئا�صة  موؤ�ص�صة  �أد�ء  على  �ل�صلبية  بظالله  �خللط  هذ�  �ألقى 

�لقائمة، وعلى �لن�صيج �ملجتمعي �لفل�صطيني، يف ظّل عدو�ن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

1. �شالحيات موؤ�ش�شة الرئا�شة:

نفاذه،  عقب  و“�لتو�صيع”  �الأ�صا�صي،  �لقانون  �صدور  قبل  “�لتكري�ص”  فعلي  بني 

فمنذ  �حليوية.  �جلو�نب  خمتلف  ليم�ّص  �لرئا�صة،  موؤ�ص�صة  �صالحيات  د�ئرة  �ت�صعت 

�ل�صلطات  ملمار�صة  �لتحرير  منظمة  بقر�ر  �الأوىل  �حلكومة  وت�صكيل  �ل�صلطة،  تاأ�صي�ص 

الدرا�شات  جملة  �مل�صوؤولية،”  ال  �لعبء  �لغربية:  �ل�صفة  يف  لل�صالحيات  �ملبكر  “�لنقل  �صحادة،  رجا   
13

الفل�شطينية، جملد 6، �لعدد 21، �صتاء 1995، �ص 56-55.

وفق �ملادة �لر�بعة من �تفاق غزة – �أريحا، �مل�صمى �أي�صاً باتفاق �لقاهرة و�لذي مّت توقيعه يف 1994/5/4، �نظر   
14

ن�ّص �التفاقية يف: مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، يف:

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4924

رجا �صحادة، مرجع �شابق، �ص 55.  
15
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، �عتاد �لرئي�ص عرفات، نظر�ً لعدم وجود 
16

�لت�رشيعية و�لتنفيذية و�لوظائف �لق�صائية

2003(، على تروؤ�ص �جتماعات �حلكومة. وب�صبب غياب  من�صب رئي�ص للوزر�ء )حتى 

موؤ�ص�صة ت�رشيعية تقوم باإ�صد�ر �لقو�نني )حتى 1996(؛ نظر�ً الأنه مل تت�صكل منذ �لبد�ية 

موؤ�ص�صات ديو�ن �ملوظفني �أو �لرقابة �الإد�رية، �أو �أي نظام لتحديد �أ�ص�ص وو�صائل �لعمل 

�لرئي�ص عرفات بكافة تلك �ملهمات، عن طريق  �حلكومي و�الإد�ري و�لتنفيذي؛ فقد قام 

�إ�صد�ر �الأو�مر و�ملر��صيم و�لقر�ر�ت �لرئا�صية �لتي �كت�صبت قوة �لقانون، �أو عن طريق 

�لرجوع للقو�نني �لرتكية �أو �لبيطانية �أو �مل�رشية �أو �الأردنية �أو حتى �الأو�مر �لع�صكرية 

�أي�صاً، �صاحب قر�ر  �الإ�رش�ئيلية، الإيجاد �ل�صيغ �لالزمة و�ملنا�صبة. هذ� عد� عن كونه، 

. وحتى بعد ت�صكيل �ملجل�ص �لت�رشيعي، ��صتمر عرفات يف �أحيان عديدة 
17

�الإنفاق وحجمه

.
18

يف جتاوز هذ� �ملجل�ص، �أو تاأخري �عتماد �لقو�نني �لتي ي�صدرها

�أمنية  باأ�صاليب متنوعة، منها بناء قوة  �إىل فر�ص �صلطتها  �لرئا�صة  وجلاأت موؤ�ص�صة 

م�صلحة من ثمانية �أجهزة، بهدف �صبط �لو�صع �لعام مبعزل عن �ل�صلطة �لق�صائية �لتي 

. وذلك متا�صياً 
19

مّت �إ�صعافها وحتييدها، و�الإيفاء بالتعهد�ت �الأمنية للجانب �الإ�رش�ئيلي

مع �تفاق �أو�صلو �لذي مل ي�صمح لل�صلطة بت�صكيل �أّي قو�ت م�صلحة �أخرى غري قوة �رشطة، 

�إىل ت�صوية متفق عليها لل�رش�ع. فيما  ، دون ��صرت�ط ربط ذلك بالتو�صل 
20ً

�أمنيا وقيّده 

 ،
21

�أحدثت تعيينات �الأجهزة �الأمنية م�صكلة �أ�صا�صية يف �لرتكيبة �الجتماعية و�ل�صيا�صية

و�إمنا حول  �لت�صدي لالحتالل،  �صبل  ب�صاأن  لي�ص  �ملتعددة،  �أو�صاطها  يف  ونخر�ً خالفياً 

ب�صط �ل�صيطرة و�لنفوذ “�ملناطقي” يف �ل�صاحة �ملحتلة، ت�صبب �أحياناً، يف �صقوط �صحايا 

من �ملدنيني �لفل�صطينيني.

�لوطني  �ملعلومات  مركز  يف:  �التفاقية  ن�ص  �نظر   .1994/5/4 يف  �ل�صادر  �لقاهرة  �تفاق  مبوجب   
16

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4924 :لفل�صطيني - وفا، يف�

مرو�ن كنفاين، �شنوات الأمل )�لقاهرة: د�ر �ل�رشوق، 2007(، �ص 337-335.   
17

�نظر مثالً: جميل هالل، الدولة الفل�شطينية بعد اأو�شلو )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 1998(،   
18

للدر��صات  �لزيتونة  مركز   – و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم  �أي�صـاً:  و�نـظـر  و236-239؛   210-209 �ص 

�صل�صلة   ،2010-1996 غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطيني  الت�رشيعي  املجل�س  و�ال�صت�صار�ت، 

تقرير معلومات )14( )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2010(، �ص 26-25.

�نظر: د�ود �صليمان، مرجع �شابق، �ص 56-49.   
19

�مل�صتقبلية،”  و�لتطور�ت  و�الإ�صكاليات  �مل�صامني  يف  قر�ءة  �لفل�صطيني:  �لذ�تي  �حلكم  “�تفاق  حممود،  �أحمد   
20

ال�شيا�شة الدولية، �لعدد 117، متوز/ يوليو 1994، �ص 169.

مرو�ن كنفاين، مرجع �شابق، �ص 270.  
21
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�صمح فوز حركة فتح برئا�صة �ل�صلطة و�أغلبية مقاعد �ملجل�ص �لت�رشيعي )88 ع�صو�ً( 

يف �نتخابات �صنة 1996، و�صط مقاطعة غالبية �لقوى و�لف�صائل، يف فر�ص هيمنتها على 

مو�قع �لنفوذ و�لقر�ر �لتنفيذي و�لت�رشيعي و�أغلب �ملوؤ�ص�صات �لعامة و�الأجهزة �الأمنية، 

عب �صخ�صيات تابعة �أو منا�رشة ومو�لية لها، بحيث باتت تتمتع بامتياز�ت ومكا�صب 

متنوعة. وقد �أوجد ذلك تد�خالً �صديد�ً بني فتح وموؤ�ص�صات �ل�صلطة، و�أ�صاع �صخطاً �صعبياً 

و��صعاً تر�فق مع تردد تهم �نت�صار �لف�صاد د�خل �أجهزة �ل�صلطة، مما �نعك�ص تر�جعاً يف 

تاأييد حركة فتح ل�صالح �ملعار�صة �الإ�صالمية، وهو ما ظهرت جتلياته يف مرحلة الحقة.

وعلى �لرغم من �صعي �ل�صلطة �لفل�صطينية لبناء نظام �صيا�صي قادر على توفري بيئة 

غياب  ظّل  يف  �الحتالل  تركه  �لذي  و�لقانوين  �الإد�ري  �لفر�غ  مللء  ود�صتورية  قانونية 

، �إال �أن هذه �لبيئة �ت�صمت عملياً بنق�ص �ملرجعيات 
22

�لدولة �ل�صيادية و�لكيانية �مل�صتقلة

�لت�رشيعية  �ل�صلطتني  وتهمي�ص  �ل�صلطة،  على  �لو�حد  �لف�صيل  و�صيطرة  �لقانونية، 

�لعامة،  �الإد�رة  وترهل  �حلكومي،  �لقطاع  وت�صخم  �ل�صلطات،  وتد�خل  و�لق�صائية، 

�ملنا�صب  تعيني  يف  �لتحكم  �صيا�صة  ت�صببت  وقد  �خلارجية.  �مل�صاعد�ت  على  و�العتماد 

�حلكومية �لعليا يف �ل�صلطة، وفق �أ�ص�ص ومعايري حزبية وتنظيمية وعائلية، مقابل فر�ص 

�لقيود على تعيني �أن�صار حركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، يف �إيجاد �صعور جمتمعي 

مرير بعدم ت�صاوي �لفر�ص و�لعد�لة يف �لتوظيف، كما �أدى �الإفر�ط يف منح رتبة “�ملدر�ء 

عن  ة  ومعبِّ و�التهامات،  للجدل  مثرية  جديدة  �جتماعية  طبقة  ت�صكيلهم  �إىل  �لعامني”، 

 .
23

�لف�صاد و�ملح�صوبية

هيئات  بح�صب  لت،  �صكَّ وقو�نني  لقر�ر�ت  عرفات  �لرئي�ص  �إ�صد�ر  مع  ذلك  وتر�فق 

حقوقية فل�صطينية، �نتهاكاً حلقوق �الإن�صان وحرية �لر�أي و�لتعبري، ومنها قر�ر �إن�صاء 

�أحكام �الإعد�م �ل�صادرة عنها  �لنظر يف  �أعيد  �لذي   ،
�لدولة” يف241995/2/7 �أمن  “حمكمة 

. ومنها كذلك �ملر�صوم �لرئا�صي بقانون 
25

2003 جلهة عر�صها على حماكم مدنية �صنة 

�أين يو�صف، “�لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، 1996-2006: من �الأحادية �إىل �ال�صتقطاب �لثنائي،” امل�شتقبل   
22

العربي، �لعدد 334، كانون �الأول/ دي�صمب 2006، �ص 42.

�نظر مثالً: مرو�ن كنفاين، مرجع �شابق، �ص 334.   
23

د�وود �صليمان، مرجع �شابق، �ص 78.   
24

مركز ر�م �هلل لدر��صات حقوق �الإن�صان، “حالة �حلريات �لعامة يف مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية،” جملة �شوؤون   
25

ا�شرتاتيجية، عّمان، �لعدد�ن 24 و25، �ل�صنة �لثامنة، 2009، �ص 114.
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�لعمل  حرية  على  و�ل�صو�بط  �لقيود  ي�صع  �لذي  يف1995/6/5،  و�لن�رش،  �ملطبوعات 

. باالإ�صافة �إىل �ملر�صوم 
26

�ل�صحفي، و�آلية نيل �لرت�خي�ص ومر�قبة �ل�صحف قبل توزيعها

�لرئا�صي، يف 1998/11/9، ب�صاأن “تكري�ص �لوحدة �لوطنية ومنع �لتحري�ص”، �لذي �أعيد 

ن�رشه يف �ل�صحف �ملحلية �صنة 2003 بدل �إلغائه، �ن�صجاماً مع �تفاق فل�صطيني �إ�رش�ئيلي 

�ل�صلطة  ت�صم  ثالثية  جلنة  ت�صكيل  غد�ة  و�لدر��صي،  �الإعالمي  �ملحتوى  متابعة  على 

�لفل�صطينية، و“�إ�رش�ئيل”، و�لواليات �ملتحدة، ملنع �لتحري�ص مبوجب مذكرة و�ي ريفر 

. كذلك �أ�صدر �لرئي�ص عرفات، يف 2000/4/30، ب�صفته وزير 
�ملوقعة يف 271998/10/22

�لد�خلية، �لالئحة �لتنفيذية لقانون �الجتماعات �لعامة، �لتي تقيّد ممار�صة حّق �لتجمع 

�ل�صلمي، وتطلق يد رجال �ل�رشطة لف�صه، دون �ال�صتجابة �إىل مطالب �إلغائها �أو تعديلها، 

.
28

مما ت�صبب يف حدوث �نتهاكات عديدة

�أن  �إال  �لف�صاد،  ومكافحة  باالإ�صالح  �ملبكرة  �لد�خلية  �ملطالبات  من  �لرغم  وعلى 

م�صادر �لدعم �لغربية تغا�صت عنها، �آنذ�ك، و��صتمرت ب�صخ م�صاعد�ت مالية، جتاوزت 

بني  �لو�قعة  �لفرتة  خالل  غربية،  م�صادر  من  منها   %90 دوالر،  مليار�ت  خم�صة  مبلغ 

. وقد مّت �العتماد عليها يف تاأمني �لنفقات �الإن�صائية و�لت�صغيلية 
1994 ومنت�صف 292001

لل�صلطة، وتدعيم �لتوجه نحو �قت�صاد �ل�صوق، وت�صجيع �إن�صاء �ملنظمات غري �حلكومية، 

�لعملية  �صياق  ب�صبط  يهدد  ما  متقدم،  ديوقر�طي  فل�صطيني  جمتمع  الأجل  لي�ص 

يف  تتكئ  جمتمعية  و�رش�ئح  فئات  �إيجاد  ل�صمان  و�إمنا  �لت�صوية،  وتعطيل  �لتفاو�صية 

قبولها  وت�صهيل  �إر�دتها  لتطويع  توطئة  �لغربية،  �مل�صاعدة  على  و�صعيتها  حت�صني 

بت�صوية �صيا�صية وفق �ل�رشوط �الإ�رش�ئيلية. 

والأن �حلكم �ل�صالح �رشط �رشوري لنجاح عملية �ل�صالم، وفق �ملنظور �لغربي، مل 

تنفك م�صاريع غربية عن تقدمي “�لن�صح” حول كيفية �إ�صالح �أو�صاع �ل�صلطة ومو�جهة 

1995 )غزة:  مالحظات نقدية على قانون املطبوعات والن�رش لعام  �الإن�صان،  �لفل�صطيني حلقوق  �ملركز   
26

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 1995(، �ص 13-18، �نظر:

http://www.pchrgaza.org/arabic/studies/presslaw%20_1_.pdf

جملة  �لفل�صطينية،”  �لوطنية  �ل�صلطة  ظل  يف  و�لتعبري  �لر�أي  “حرية  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
27

الدرا�شات الإعالمية، �لقاهرة، �لعدد 118، كانون �لثاين/ يناير – �آذ�ر/ مار�ص 2005، �ص 171.

املرجع نف�شه، �ص 190.  28

علي �جلرباوي، “حول �الأجندة �خلارجية للـ“�إ�صالح”: �حلالة �لفل�صطينية،” امل�شتقبل العربي، �لعدد 335،   
29

كانون �لثاين/ يناير 2007، �ص 74. 
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، غري �أنه �رشعان ما حتول �إىل �صغط �أمريكي �إ�رش�ئيلي غد�ة حتميل �لرئي�ص 
30

�لتحديات

عرفات ف�صل مفاو�صات كامب ديفيد Camp David Summit �صنة 2000، ومطالبته، 

وهو حما�رش يف مقر �ملقاطعة يف ر�م �هلل يف 2001 )حتى وفاته يف 2004/11/11( باعتقال 

�العرت��صي  �ملوقع  يف  وقوفه  تبني  بعدما  حما�ص،  حركة  �صّيما  ال  �ملقاومة،  عنا�رش 

و�إعادة  �الأ�صا�صية  قوتها  مو�رد  من  �لرئا�صة  موؤ�ص�صة  جتريد  بات  �إذ  ل�صيا�صتهما. 

، عب �إناطة �لقر�ر �ل�صيا�صي بيد �حلكومة ورئي�ص �لوزر�ء 
31

توزيعها �صبيالً وحيد�ً لعزله

�لد�خلية،  �إمرة وز�رة  �الأمنية حتت  �الأجهزة  بعد، وو�صع  فيما  ��صتحدث من�صبه  �لذي 

وتفوي�ص �ل�صاأن �ملايل �إىل وز�رة �ملالية. 

ومع �أن �لرئي�ص عرفات حاول �لت�صدي لل�صغوط �خلارجية، �إال �أن ح�صاره، وتردي 

 ،2002/6/6 �ل�صغوط؛ فقام يف  �إىل جناح هذه  �أدى  �لف�صاد،  �لد�خلية، وتف�صي  �الأو�صاع 

“�للجنة  بت�صكيل  رئا�صي  مر�صوم  �إ�صد�ر  �أعقبه  برئا�صته،  جديد  وزر�ء  جمل�ص  بتعيني 

رزمة  وطاأة  حتت  ��صطر،  ُثم  �ل�صلطة؛  موؤ�ص�صات  الإ�صالح  لالإ�صالح”  �لوز�رية 

، على ��صتحد�ث من�صب رئي�ص وزر�ء، يف �آذ�ر/ مار�ص 
32

�إ�صالحات خطة خريطة �لطريق

2003، و�لتوقيع على �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل يف 2003/3/18، وتكليف �ل�صيد حممود 

عبا�ص مبهام رئا�صة �حلكومة، �لذي ��صتقال بعد �أ�صهر قليلة ليخلفه �أحمد قريع رئي�ص 

�ملجل�ص �لت�رشيعي حينها، فيما كانت �صالحيات �لرئي�ص عرفات وقدرته على �لتحكم 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  توىل  ثَمَّ  ومن  �ملنية.  و�فته  حتى  ت�صعف  حوله  من  بالو�قع 

نيويورك  يف  �خلارجية  �لعالقات  جمل�ص  تبنّاه  �لذي  �لفل�صطينية”  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  “تقوية  م�رشوع  مثالً   
30

كان  بينما  �صيغمان،  هرني  �مل�رشوع  و�أد�ر  روكارد  مي�صيل  برئا�صة  خبري  دويل  عمل  فريق  بتنفيذه  وقام 

�لباحثان �لرئي�صيان هما يزيد �صايغ وخليل �ل�صقاقي، وترجمه مركز �لبحوث للدر��صات �لفل�صطينية، �نظر: 

تقوية موؤ�ش�شات ال�شلطة الفل�شطينية )نيويورك: جمل�ص �لعالقات �خلارجية، 1999(. و�نظر �أي�صاً:

The RAND Palestinian State Study Team, “Building A Successful Palestinian State,” site of 
RAND Corporation, 25/11/2005, http://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB9072.html; 
The Arc: A Formal Structure For a Palestinian State, RAND Corporation, 26/8/2008, 
http://www.rand.org/multimedia/video/2008/08/26/the_arc.html; and Robert E. Hunter and 
Seth G. Jones, “Building a Successful Palestinian State: Security,” RAND Corporation, 
23/1/2006, http://www.rand.org/pubs/monographs/MG146z2.html

�نظر: عبد �الإله بلقزيز، ““حما�ص” و“فتح” و�لرئا�صة: لعبة �الأخطاء �لقاتلة،” امل�شتقبل العربي، �لعدد 330،   
31

�آب/ �أغ�صط�ص 2006، �ص 31. 

�ملتحدة(  و�الأمم  �الأوروبي،  و�الحتاد  ورو�صيا،  �ملتحدة،  )�لواليات  �لدولية  �لرباعية  �للجنة  �صاغتها   
32

.2003 �صنة 
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تبعها  �لفل�صطيني،  �لقانون  ح�صب  يوماً  �صتني  ملدة  �لرئا�صة  م�صوؤوليات  فتوح  روحي 

�إجر�ء �نتخابات لرئا�صة �ل�صلطة يف 2005/1/19، جنح فيها عبا�ص، بعدما �أ�صبح رئي�صاً 

حلركة فتح �صنة 2004.

�لرئا�صة  موؤ�ص�صة  �أعطى  �لذي  �الأ�صا�صي،  �لقانون  نفاذ  بعد  كثري�ً  �حلال  يتغري  مل 

�صالحيات و��صعة، مبقياً على �نتخاب رئي�ص �ل�صلطة �نتخاباً عاماً ومبا�رش�ً من �ل�صعب 

�لفل�صطيني مبوجب �أحكام قانون �النتخابات.

ُيعدُّ  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  للجنة  رئا�صته  �إىل  وباالإ�صافة  �لقانون؛  مو�د  ووفق 

رئي�ص �ل�صلطة �لقائد �الأعلى للقو�ت �لفل�صطينية )�ملادة 39(، وله �صالحية تعيني ممثلي 

�ل�صلطة �لفل�صطينية لدى �لدول و�ملنظمات �لدولية و�لهيئات �خلارجية و�إنهاء مهامهم، 

و�ملر��صيم  �لقو�نني  و�إ�صد�ر   ،)40 )�ملادة  �ل�صلطة  لدى  �جلهات  و�عتماد ممثلي هذه 

)�ملادة 41(، و�قرت�ح �لت�رشيعات و�مل�صادقة عليها و�إ�صد�ر �لقر�ر�ت �لتي لها قوة �لقانون 

يف حاالت �ل�رشورة �لتي ال حتتمل �لتاأخري يف غري �أدو�ر �نعقاد �ملجل�ص �لت�رشيعي، على 

�أن تعر�ص عليه يف �أول جل�صة يعقدها )�ملادة 43(، و�إ�صد�ر �لعفو �خلا�ص عن �لعقوبة �أو 

42(، و�ختيار  �لعفو عن �جلرية فيكون بقانون )�ملادة  �أو  �لعام  �لعفو  تخفي�صها، و�أما 

وتلقيه   ،)45 )�ملادة  �حلكومة  وحّل  و�إقالته  �حلكومة  بت�صكيل  وتكليفه  �لوزر�ء  رئي�ص 

و�إعالن   ،)80 )�ملادة  �حلكومة  وباأع�صاء  �لوزر�ء  برئي�ص  �خلا�صة  �ملالية  بالذمة  �إقر�ر�ً 

وتعيني   ،)100  ،65  ،55 )�ملو�د  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �إىل  �لرجوع  دون  �لطو�رئ  حالة 

حمافظ  نوع  من  �لعليا؛  �الإد�رية  �ملنا�صب  يف  و�مل�صوؤولني  �ل�صلطة  مناطق  يف  �ملحافظني 

�صلطة �لنقد )�ملادة 93( ورئي�ص ديو�ن �لرقابة �ملالية و�الإد�رية )�ملادة 96(، وتعيني �لنائب 

�أّي حمكمة  �ل�صادر من  �الإعد�م  تنفيذ حكم  107(، و�مل�صادقة على  )�ملادة  و�إقالته  �لعام 

)�ملادة 109(؛ بينما خال �لقانون �الأ�صا�صي من بند ي�صمح للمجل�ص �لت�رشيعي مبحا�صبة 

�لرئي�ص �أو م�صاءلته �أو عزله )�ملادة 54(. 

�لوزر�ء  رئي�ص  من�صب  ��صتحدث  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�صلطة  تغول  وعدم  �لتنفيذية،  و�ل�صلطة  �لرئا�صة  موؤ�ص�صة  بني  �لف�صل  الأغر��ص 

�لوقت  يف  منح  �أنه  �إال  �لرئي�ص؛  بيد  حم�صورة  كانت  �لتي  �ملهام  وتوزيع  �أخرى،  على 

�أ�صا�صاً  ��صتهدف  �لذي  ذ�ته  �ملاأزق  �إىل  عملياً  تقود  للرئي�ص،  و��صعة  �صالحيات  نف�صه 

منه. �خلروج 
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وقد ح�رش ذلك يف �أكرث من مو�صع؛ فقد ��صتبقت موؤ�ص�صة �لرئا�صة ت�صكيل �حلكومة 

من  �لعديد  على  �ل�صيطرة  بتعزيز   ،2006 �لت�رشيعية  �النتخابات  بعد  حما�ص  برئا�صة 

�ملوؤ�ص�صات �الأمنية و�ملدنية، وبجملة تعيينات وترقيات يف موؤ�ص�صات ووز�ر�ت �ل�صلطة 

و�الأجهزة �الأمنية.

�لعامة، حيث �صهدت �صنتي  �ل�صلطة  مليز�نية  �أمر�ً مرهقاً  �لتعيينات  و�صكلت �صيا�صة 

 ،
33

2006 و2007 فقط تعيني زهاء 300 مدير عام وقر�بة 18 �ألف وظيفة يف �جلهاز �الأمني

�ألف موظف من مدنيني وع�صكريني، يذهب   172 �ليوم بنحو  �ملوظفني  يقدر عدد  بينما 

�جلزء �الأكب من �إجمايل �مليز�نية لرو�تبهم، مما �أوجد خلالً يف هيكلة �ل�صلطة؛ حيث كان 

�لتنموية  �لقطاعات  �لباقي على  لالأمن، وتوزيع  34% منها  ما معدله  �قتطاع  �أي�صاً  يتم 

�لغربية وقطاع غزة،  �ل�صفة  �أو�صاع  �إىل تدهور يف  �أدى ذلك  . وقد 
34

�الأخرى و�خلدمية 

�أ�صا�صاً عن �صيا�صة �الحتالل، باإبقاء �القت�صاد �لفل�صطيني يف حالة من �لتخلف  �لناجتة 

و�خل�صوع لالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي. كما ز�د �الأمر �صوء�ً ما لوحظ من زيادة تاأثري �صندوق 

�ل�صيا�صة  �أدت  حيث  �لفل�صطينية،  �القت�صادية  �ل�صيا�صة  على  �لدوليني  و�لبنك  �لنقد 

�حلكومية، بالت�صاور معهما، �إىل رفع �ل�رش�ئب و��صتفحال �لغالء، عد� تبعات �الحتكام 

.
35

�إىل جتليات �تفاق �أو�صلو و�تفاق باري�ص �القت�صادي

وتبدو �ملفارقة هنا يف ق�صم �الأمن لن�صبة عالية من ميز�نية �صلطة ال متلك جي�صاً ومقيدة 

�أمنياً، وفق �أو�صلو، غري �أن هذه �لعقيدة �الأمنية �ال�صتثنائية ل�صلطة حتت �الحتالل، ت�صمل 

�لتعاون يف حماية �أكرث من ن�صف مليون م�صتوطن يف 180 م�صتعمرة، وتاأمني م�صتلزمات 

�لتن�صيق �الأمني مع �صلطات �الحتالل، وتوفري متطلبات �جلرن�ل �الأمريكي )�لذي يتابع 

�ل�صوؤون �الأمنية( وعنا�رشه يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

وعلى �لرغم من �إعالن �لرئي�ص عبا�ص �صنة 2012 عن وقف �لتعيينات �حلكومية لدى 

موؤ�ص�صات �ل�صلطة ب�صبب �أزمتها �ملالية، �إال �أن �لبيانات �ل�صادرة عن وز�رة �ملالية يف �حلكومة 

تفيد باأن قيمة فاتورة رو�تب موظفي �ل�صلطة و�حلكومة بلغت �أكرث من مليار دوالر خالل 

�نظر: �الأزمة �ملالية لل�صلطة �لفل�صطينية تنذر بعو�قب وخيمة، ال�رشق الأو�شط، 2007/7/29.  
33

الغد، 2013/4/26.  34

�نظر مثالً: �رشيف �ملو�صى وحممود �جلعفري، “�ل�صلطة و�لتجارة: �لبوتوكول �القت�صادي �الإ�رش�ئيلي –   
35

الغد،  �أي�صاً:  29؛ و�نظر  1995، �ص  21، �صتاء  6، �لعدد  الدرا�شات الفل�شطينية، جملد  جملة  �لفل�صطيني،” 

 .2012/11/13
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�لن�صف �الأول من �صنة 2013، من �صمنها رو�تب �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملعطل منذ 

.
36

�صنة 2007، ونحو 410 ماليني دوالر للعاملني يف �الأجهزة �الأمنية

�أ�صدرت  �إذ  �لد�خلي،  �ل�صيا�صي  �خلالف  يف  �ملوظفني  رو�تب  ت�صتخدم  ما  وكثري�ً 

�ملقدر  غزة،  قطاع  يف  �لعام  �لقطاع  ملوظفي  تعليمات  �النق�صام  بعد  �لرئا�صة  موؤ�ص�صة 

عددهم بنحو 77 �ألفاً، باالمتناع عن �لذهاب �إىل عملهم. ووفقاً لتقرير �ملجل�ص �القت�صادي 

�لفل�صطيني للتنمية و�الإعمار )بكد�ر(، فاإن زهاء 17 �ألف موظف منهم يلتحقون بعملهم، 

ومتثل �لرو�تب �ملدفوعة لهوؤالء 14.2% فقط من �إجمايل �لرو�تب �لتي يتم حتويلها من 

368 مليون دوالر ملن يجل�ص يف بيته  �ل�صلطة، مما يعني �أن خزينة �ل�صلطة تدفع �صنوياً 

.
37

دون مردود �إنتاجي �أو خدماتي

تر�فق ذلك مع �إ�صد�ر رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية خالل �صنتي 2006 و2007 ت�صعة 

، فيما 
38

�لت�رشيعي �ملجل�ص  �لقانون، و�أ�صبحت نافذة دون نيل مو�فقة  لها قوة  قر�ر�ت 

�صادق �الأخري �ملنتهية واليته يف جل�صة عقدها يف 2006/2/13 ُبعيد �النتخابات �لت�رشيعية، 

�لرئا�صة حّق ت�صكيل �ملحكمة  �لتي متنح موؤ�ص�صة  �لرئا�صية  �ملر��صيم  على جمموعة من 

ديو�ن  رئي�ص  وتعيني  �لقادم،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مل�صادقة  �حلاجة  دون  �لد�صتورية 

�ملوظفني، ورئي�ص هيئة �لتقاعد، ورئي�ص ديو�ن �لرقابة �ملالية و�الإد�رية، وتعديل ي�صمح 

بتعيني �أمني عام �ملجل�ص �لت�رشيعي من خارج �ملجل�ص؛ وقد تولت �صخ�صيات من حركة 

 .
39

فتح جميع هذه �ملنا�صب

�النق�صام،  ب�صبب  �ملجل�ص  عمل  تعطيل  �أثناء  يف  �لرئا�صة،  موؤ�ص�صة  �أ�صدرت  كما 

�مللحة  �ل�رشورة  �صفة  حتمل  ال  جديدة  �أطر  وت�صكيالت  بتعيينات  وقر�ر�ت  مر��صيم 

�لتي ��صتوجبها �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل؛ وبح�صب قول نائب رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي 

60% منها  �لنوع،  46 قانوناً من هذ�  �ل�صلطة حو�يل  �أ�صدر رئي�ص  “فقد  ح�صن خري�صة 

�نظر: القد�س، 2013/8/14.  36

عن  �لناجتة  �القت�صادية  �خل�صائر  تقدير  )بكد�ر(،  و�الإعمار  للتنمية  �لفل�صطيني  �القت�صادي  �ملجل�ص  �نظر:   
37

http://www.pecdar.ps/userfiles/file/emp.%20report.pdf :تعطل �ملوظفني يف قطاع غزة، 2008/8/18، يف

�أ�صامة حممود، “�ل�صلطة �لفل�صطينية بني �آمال �لغد وحقيقة �لو�قع،” �حلو�ر �ملتمدن، �لعدد 1993، 2007/7/31،   
38

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=104389 :نظر�

مرمي عيتاين، �رشاع ال�شالحيات بني فتح وحما�س يف اإدارة ال�شلطة الفل�شطينية 2006-2007 )بريوت:   
39

مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(.
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، باالإ�صافة �إىل 
تتعلق بجو�نب �ال�صتثمار وت�صيري م�صالح ومهام بع�ص �ل�صخ�صيات”40

مر�صوم، يف 2007/11/20، بتعيني مدير �الإد�رة �لعامة لالأمن �لوقائي ونائبه، ومر�صوم 

�آخر يف 2008/3/1، بت�صكيل �ملعهد �لق�صائي. 

2007 عدة مر��صيم؛ مثل مر�صوم  �أحد�ث  �لرئي�ص عبا�ص بعد  �أ�صدر  ومبو�ز�ة ذلك، 

رقم 8 �ل�صادر يف 2007/6/14 باإقالة �إ�صماعيل هنية من رئا�صة �لوزر�ء، ومر�صوم رقم 9 

�ل�صادر يف �لتاريخ نف�صه ب�صاأن �إعالن حالة �لطو�رئ يف جميع �أر��صي �ل�صلطة �لوطنية 

بت�صكيل  بتكليف �صالم فيا�ص   2007/6/17 �ل�صادر يف   13 �لفل�صطينية، ومر�صوم رقم 

�ل�صادر يف   11 �ل�صلطة، ومر�صوم رقم  �أمام رئي�ص  �لقانونية  �ليمني  تاأدية  �حلكومة بعد 

2007/6/15 بتعليق �لعمل باأحكام ثالث مو�د من �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل ل�صنة 2003 

)65، 66، 67(، �لتي تن�ص على نيل �حلكومة �مل�صكلة ثقة �ملجل�ص �لت�رشيعي. كما �أ�صدر 

�لرئي�ص عبا�ص مر�صوماً �آخر برقم 16 يف 2007/6/20 يق�صي بـ“منح وزير �لد�خلية �صلطة 

مر�جعة جميع تر�خي�ص �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات و�لهيئات �ل�صادرة عن وز�رة �لد�خلية 

�جلمعيات  �إز�ء  مالئمة  ير�ها  �لتي  �الإجر�ء�ت  و“�تخاذ  �أخرى”،  حكومية  جهة  �أية  �أو 

و�ملوؤ�ص�صات و�لهيئات من �إغالق �أو ت�صويب �أو�صاع �أو غري ذلك من �الإجر�ء�ت”، و“على 

الإعادة  جديدة  بطلبات  �لتقدم  �لقائمة  �لعامة  و�لهيئات  و�ملوؤ�ص�صات  �جلمعيات  جميع 

ترخي�صها خالل �أ�صبوع من تاريخه، وكل من يخالف ذلك يتم �تخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية 

بحقه”، �أتبعه مبر�صوم رقم 17 يف 2007/6/26 بحظر �مليلي�صيات �مل�صلحة و�لت�صكيالت 

�آخر  مر�صوماً  و�أ�صدر  تبعيتها.  كانت  �أياً  �لنظامية  غري  �لع�صكرية  �صبه  �أو  �لع�صكرية 

مبا  �لطو�رئ،  حالة  يف  �لع�صكري  �لق�صاء  �خت�صا�ص  بتو�صيع   2007/7/6 يف   28 برقم 

�حلالة،  بتلك  �خلا�صة  �الأ�صا�صي  �لقانون  �أحكام  �نتهاك  على  تقت�رش  ال  خطورة  ي�صكل 

و�إمنا فيما ت�صمنه من م�صا�ص باخت�صا�ص ومهام �لق�صاء �ملدين ل�صالح �لق�صاء و�لنيابة 

�لع�صكرية، ف�صالً عن مّد نطاق �صفة �ل�صابطة �لق�صائية لت�صمل كّل من ينت�صب للقو�ت 

�لفل�صطينية، و�أّي قوة �أخرى قائمة �أو ت�صتحدث �صمنها، مبا ي�صمح باإطالق يد �جلميع يف 

.
41

ممار�صات توؤدي النتقا�ص من �حلقوق و�حلريات و�العتد�ء عليها

الغد، 2013/9/13.   40

�نظر �ملر��صيم �ل�صادرة خالل تلك �لفرتة يف �ملوقع �الإلكرتوين �خلا�ص بالرئي�ص حممود عبا�ص، يف:  
41

http://president.ps/mraseem.aspx?id=82
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2. العالقة مع ال�شلطات:

�الأخرى، يف ظّل تد�خل  �ل�صلطات  �لرئا�صة مع  �لتو�زن يف عالقة موؤ�ص�صة  مل يتحقق 

�ل�صالحيات، و�أحياناً �صحبها ل�صالح �الأوىل على ح�صاب مهام و�خت�صا�صات تدخل يف 

نطاق �لتنفيذ و�لت�رشيع و�لق�صاء، مما ت�صبب �أحياناً يف حدوث خالفات حادة بينها.

�لرئا�صة  موؤ�ص�صة  باتت  عرفات،  �لرئي�ص  �متلكها  �لتي  �لو��صعة  �ل�صالحيات  فاإز�ء 

تتمتع مبا يو�زي �صالحيات �ملوؤ�ص�صة �لتنفيذية �أو �أكب. ومثلما يخ�صع جمل�ص �لوزر�ء 

�إن  �ل�صلطة، حيث  �أمام رئي�ص  �أي�صاً  فاإنه م�صوؤول  �لت�رشيعي ورقابته،  �ملجل�ص  مل�صاءلة 

كّل وزير مطالب ب�صكل منفرد بتقدمي تقرير مايل �إىل �لرئي�ص مبا�رشة. وبالتايل يجمع يف 

 Veto )ل نوعاً من حقّ �لنق�ص )�لفيتو تلك �حلالة، بني �صلطتني تنفيذية وت�رشيعية، ويُخوَّ

و�ملنظمة  �ل�صلطة  رئا�صتي  بني  مبا�رش  جمع  وجود  عن  عد�   .
42

�مل�رشعني قر�ر�ت  على 

�لتي ت�صكل مرجعيتها، مما جعل من رئي�ص �ل�صلطة م�رشعاً �أول قبل �ملجل�ص �لت�رشيعي 

باعتباره ير�أ�ص مرجعية �ل�صلطة بكاملها. 

وحتديد  �ل�صلطة  �أد�ء  الإ�صالح  مبكرة  وف�صائلية  نيابية  حماوالت  من  �لرغم  وعلى 

�ل�صلطات �ملطلقة للرئي�ص عرفات، خا�صة يف �جلو�نب �ملالية و�الأمنية و�ل�صيا�صية، ولكن 

�حلكومات  يف  �لد�خلية  بوز�رة  حمتفظاً  �لرئي�ص  ظّل  فقد  بعد.  فيما  �إال  يتحقق  مل  ذلك 

�لر�بعة  1994، بينما تخلى عنها يف �حلكومة  �لثالث �الأوىل �لتي ت�صكلت تباعاً منذ �صنة 

�مللف  �أبقى  حني  يف  ود�خلية،  خارجية  �صغوط  نتيجة   )2002/10/29-2002/6/13(

�لذي  �خلارجية  �ل�صوؤون  مبلف  �أ�صوة  �حلقيبة،  تلك  وزر�ء  ت�صلم  من  بالرغم  بيده  �ملايل 

�ل�صاد�صة  �حلكومة  يف  ف�صله  حني  �إىل  �لدويل  �لتعاون  وز�رة  نطاق  يف  حم�صور�ً  ظّل 

��صتحد�ث  �لتي �صكلها عبا�ص ب�صفته رئي�ص وزر�ء، عقب   ،)2003/10/7–2003/4/30(

�ملن�صب يف �صنة 2003، و�صهدت ��صتحد�ث وز�رة �صوؤون �ملفاو�صات الأول مّرة. وقد غلب 

“�لفتحاوي”،  على طابع �حلكومات �لثمانية �لتي ت�صكلت يف عهد �لرئي�ص عرفات �للون 

�إىل جانب قلة من �لف�صائل �ملقربة من �حلركة و�صخ�صيات م�صتقلة، ولعل ذلك يعود �إىل 

رف�ص غالبية �لف�صائل �مل�صاركة يف �النتخابات و�حلكومة.

جبيل حممد وعمر رحال، مرجع �شابق، �ص 64.  
42
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قدمت  �لتي   )1996/5/16–1994/9/10( �الأوىل  �حلكومة  عمر  ق�رش  وبا�صتثناء 

�لف�صاد،  مظاهر  �نت�صار  فاإن  �لت�رشيعية،  �النتخابات  الإجر�ء  ��صتعد�د�ً  ��صتقالتها 

يف  �لثانية  �حلكومة  ��صتقالة  �إىل  �أدت  �ل�صالحيات  وتد�خل  �لوظيفي،  و�لت�صخم 

�لرئا�صة  موؤ�ص�صة  بني  �أزمة  و�إحد�ث  �لر�بعة،  �حلكومة  حجم  وتقلي�ص   ،1998/6/25

و�ملجل�ص �لت�رشيعي ب�صبب رف�ص �لرئي�ص عرفات عر�صها على “�لت�رشيعي” باعتبار ما 

مّت تعديالً وز�رياً ولي�ص ت�صكيالً جديد�ً، خالفاً لروؤية �الأخري. هذ�، باالإ�صافة �إىل �ملخالفة 

يبلغ  �لوزر�ء  لعدد  �أعلى  �صقفاً  ي�صع  �لذي   ،2002 ل�صنة  �الأ�صا�صي  للقانون  �لقانونية 

 ،2003 ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  يف  وزير�ً   24 ب�صقف  حتديده  قبيل  وزير�ً،   19

يف  ��صتقالتها  حني  �إىل  عملها  متار�ص  بقيت  �حلكومة  �أن  �إال  ت�صكيلتها،  ح�صب   21 ولي�ص 

�أيلول/ �صبتمب 2002. 

��صتحد�ث  بعد  خمتلفاً،  منحى  و�حلكومة  �لرئا�صة  موؤ�ص�صة  بني  �خلالفات  �أخذت 

وقابلة  مبهمة  جاءت  �الأ�صا�صي  �لقانون  على  تعديالت  و�إجر�ء  �لوزر�ء،  رئي�ص  من�صب 

للتف�صري فيما يتعلق بال�صالحيات �ملمنوحة. وقد ت�صبب ذلك يف �صّد وجذب كبريين بني 

�لرئي�ص عرفات وحممود عبا�ص �لذي مّت تكليفه بت�صكيل �لوز�رة �جلديدة، و�لتي �حتفظ 

فيها بحقيبة وز�رة �لد�خلية لنف�صه؛ غري �أنه مل ي�صتمر يف عمله �صوى �أ�صهر قليلة، ب�صبب 

؛ فقدم ��صتقالته 
43

�خلالف حول برنامج عمل �حلكومة وتدخل موؤ�ص�صة �لرئا�صة يف عملها

�لتي قبلها �لرئي�ص عرفات، وعنّي قريع خلفاً له، �لذي متكن من ت�صكيل �حلكومة يف عهده 

مرتني، ويف عهد �لرئي�ص عبا�ص مرة و�حدة.

ب�صكل  �لق�صائي  �جلهاز  وطاقم  �لق�صاة  تعيني  عمليات  �رتبطت  �أخرى،  جهة  من 

عام بيد موؤ�ص�صة �لرئا�صة، مبا يف ذلك �لتدخل يف �آليات تعيني �جلهاز �لق�صائي وجتاوز 

.
44

�ملعايري �لعامة بهذ� �ل�صاأن

بني  ما  �ل�صالحيات  تد�خل  ب�صبب  عبا�ص،  �لرئي�ص  عهد  يف  كثري�ً  �حلال  يختلف  مل 

موؤ�ص�صة �لرئا�صة و�حلكومة، خ�صو�صاً فيما يتعلق بامل�صوؤولية عن �الأجهزة �الأمنية �لتي 

ُدجمت يف ثالثة، و�ملجال �خلارجي �خلا�ص بتعيني �ل�صلك �لدبلوما�صي و�ل�صفر�ء وممثلي 

�ملنظمة. وقد �أوجد ذلك خلطاً �إ�صافياً بني موؤ�ص�صة �لرئا�صة باعتباره من �صالحية �لرئي�ص 

�نظر: مرو�ن كنفاين، مرجع �شابق، �ص 475 و478.   
43

جبيل حممد وعمر رحال، مرجع �شابق، �ص 65.  
44
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ح�صب �لقانون �الأ�صا�صي، و�حلكومة عب تبعيته لوز�رة �خلارجية، و�ملنظمة من خالل 

�لد�ئرة �ل�صيا�صية �ملعنية بالتمثيل �خلارجي. وقد ت�صبب قيام موؤ�ص�صة �لرئا�صة ب�صحب 

�ل�صالحيات �ملتعلقة بهذ� �جلانب من �حلكومة، ووقف �لدعم �ملايل عنها لفرتة، يف حدوث 

�أزمة بني �لطرفني مّت ت�صويتها بعد ذلك.

وز�د فيما عدَّته �لف�صائُل جتيرَي هياكل �ملنظمة ل�صالح موؤ�ص�صة �لرئا�صة، قر�ُر متديد 

والية �لرئي�ص عبا�ص عاماً �آخر �إ�صافياً على �نتهاء واليته �ملقررة يف كانون �لثاين/ يناير 

، وفق تعديل �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل 
45

2009، لتوؤول حتى �صنة 2010 من �ل�صهر نف�صه

 ،2008/11/23 2005. و�أمام تاأزم �ملوقف، �أوجد �ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني، يف  ل�صنة 

�أ�صاب  النتقاد  تعر�ص  ولكنه  فل�صطني،  لدولة  رئي�صاً  عبا�ص  �لرئي�ص  بانتخاب  خمرجاً 

بينما  تر�صيحه،  و�إمنا  �لدولة  رئي�ص  �نتخاب  بينها  من  لي�ص  �لتي  �ملركزي،  �صالحيات 

ل�صعوبة  �أيّده  للمنظمة، مقابل من  �لعليا  �ل�صلطة  �لوطني بو�صفه  باملجل�ص  �ملهمة  تناط 

.
46

�نعقاد �ملجل�ص �لوطني

وعد� عن خالفاتها مع حكومة حما�ص )�صنبحثها الحقاً(، فقد ت�صببت مو�زنة �صنة 

2013 يف توتر �لعالقة بني موؤ�ص�صة �لرئا�صة و�حلكومة، حينما قبل �صالم فيا�ص ��صتقالة 

��صتقالته  لتقدمي  دفعه  مما  عبا�ص،  �لرئي�ص  رف�صها  بعدما  ق�صي�ص  نبيل  �ملالية  وزير 

ب�صبب  برحيله  فل�صطينية  مطالبات  و�صط  �ال�صتقالة  ومتت   .2013 �أبريل  ني�صان/  يف 

�أن  بعد  �إليه؛  �آلت  ما  م�صوؤولية  �صيا�صته  وحتميل  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ملرتدية  �الأو�صاع 

�أنه ��صتمر ت�صع  للوزر�ء، مع �لعلم  �أكرث من خم�ص �صنو�ت متتالية رئي�صاً  ��صتقر عليها 

ر�مي  �الأكاديي  وكلف   ،
47

�ال�صتقالة عبا�ص  �لرئي�ص  قبل  وقد  للمالية.  وزير�ً  �صنو�ت 

�ليمني  �أد�ئه  من  يوماً   18 بعد  ��صتقالته  قدم  ولكنه  جديدة،  حكومة  بت�صكيل  �هلل  �حلمد 

�لد�صتوري، �حتجاجاً على تد�خل �ل�صالحيات، وتدخل نائبيه �ملقربني من �لرئي�ص عبا�ص 

�لد�صتوري  �ليمني  �أدى  حيث  �حلكومة،  بت�صكيل  تكليفه  �أعاد  �الأخري  �أن  �إال  �صوؤونه،  يف 

�أمام �لرئي�ص يف 2003/9/19 و�أعلن حكومته بالت�صكيلة �لقدية نف�صها، بعد �التفاق على 

�إعطائه �صالحيات �أو�صع.

القد�س، 2008/5/30.  45

القد�س، 2008/11/27.  46

الأيام، 2013/4/13.  47
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ويعك�ص ذلك خمالفة قانونية وتدخالً يف �صالحيات �ملجل�ص �لت�رشيعي، نتيجة تغييب 

ح�صن  �لنائب  ح�صب  �ل�صاحة،  على  بالهيمنة  لل�صلطة  �صمح  مما  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص 

�أمر�ً غري مقبول ال وطنياً وال �صعبياً، الأنه  �لت�رشيعي  �لذي عّد غياب وتغييب  خري�صة، 

يثل “حجر �لز�وية يف �لنظام �ل�صيا�صي”. و�أكد خري�صة �أن تفعيل �لبملان �ملعطل ينهي 

�لو�صع  ��صتقر�ر  �أدو�ت  �أحد  وي�صكل  �لتنفيذية،  �ل�صلطة  قبل  من  و�لهيمنة  �لتفرد  حالة 

�لد�خلي، و��صتعادة وحدة �ل�صعب �لفل�صطيني و�أدو�ته، و�صوالً النتخابات عامة، تعطي 

على  و��صتحقاق  للمو�طن  حّق  �النتخابات  �أن  باعتبار  قياد�ته،  �ختيار  يف  حقه  �ملو�طن 

.
48

�ل�صلطة

و�أخري�ً، فقد �متد �لتد�خل �إىل �ملجال �الإد�ري، ومنها �إعادة �إحلاق �ملوؤ�ص�صات �الإعالمية 

لرئا�صة �ل�صلطة مما �أ�صعف ��صتقالليتها، وتعيني �ملوظفني وفق �أ�ص�ص غري �صليمة، غالباً.

3. الف�شاد:

يف �أجو�ء �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني، وتدهور �أو�صاع �ملناطق �لتي 

�لف�صاء  �ملحلية �صوب  �ل�صاحة  �لف�صاد حتى جتاوزت  �نت�رشت ر�ئحة  �ل�صلطة،  تديرها 

غياب  ظّل  يف  �خلانقة؛  �ملعي�صية  و�أزمتهم  �لفل�صطينيني  معاناة  من  �صاعف  مما  �لدويل، 

�ال�صتيطان،  بفعل  �ل�صكانية  �لتجمعات  وتفتت  و�مل�صتقلة،  �ل�صيادية  �لوطنية  �لكيانية 

و�جلد�ر �لعن�رشي، و�النف�صال �جلغر�يف بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

�ل�رش�ئح  بني  �لت�صبيك  حماولة  عب  �ل�صلطة؛  ت�صكيل  منذ  �الأزمة  جتليات  ح�رشت 

وربط  �ل�صخ�صية،  و�الرتباطات  �لوالء  عالقات  وفق  و�الجتماعية  و�الأمنية  �ل�صيا�صية 

و�الأدو�ر  �مل�صالح  توزيع  عالقة  �صمن  �لد�خل،  يف  �ملحلية  بالنخب  �ل�صلطوية  �لنخب 

عن  ف�صالً   .
49

�لفل�صطيني �ملجتمع  على  �ل�صيطرة  من  عالقات  �إد�مة  ل�صمان  و�ملنا�صب 

�عتماد مبد�أ �لتمثيل، �حلزبي �أو �ملناطقي �أو �لعائلي...، يف عملية توزيع �ملو�رد و�ملقاعد 

لتاأثري�تها يف جناعة  �لنظر  بها، دون  لك�صب قبول جمتمعي  �لعليا،  و�لوظائف  �لوز�رية 

�لنظام. 

http://felesteen.ps/details/news/127223/html :نظر: موقع فل�صطني �أون الين، 2014/11/13، يف�  
48

�أين يو�صف، مرجع �شابق، �ص 42.  
49
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وقد �صجع هذ� �لو�صع ما يعرف بحالة �ملح�صوبية، وما �صماه �لباحثون “�لزبائنية” 

�حلكومي  �لبريوقر�طي  �جلهاز  يف  لبنيتها  ر�صمية  غري  مر�تبية  من  بنوع  حتظى  �لتي 

. وقد �ُصمح لكثريين با�صتغالل منا�صبهم وعالقتهم بال�صلطة لتحقيق 
50

و�الأجهزة �الأمنية

مكا�صب �رشية، �ُصهل لها �إ�رش�ئيلياً، �أحياناً، عن طريق �إقامة �رش�كات ومنح وكاالت، فيما 

تعر�صت �مل�صاعد�ت �خلارجية ملحا�ص�صة و�قتطاع ل�صالح م�صوؤولني كبار، و�نت�رشت 

ر�ئحة �لف�صاد، ال �صيّما بني �أو�صاط �مل�صوؤولني يف �إد�رة �ل�صلطة و�صفوف �ملتقلدين منهم 

هدر  قيمة  بلغت  حتى   ،
51

�ملانحة و�لدول  �الإ�رش�ئيلي  باجلانب  �الت�صال  تتيح  منا�صب 

�ملال �لعام، �ملعلنة، زهاء 350 مليون دوالر، وفق “�لتقرير �ل�صنوي لهيئة �لرقابة �لعامة 

 ،
عن �أحو�ل �لف�صاد يف �إد�رة �ل�صلطة �لفل�صطينية لعام 1996” �ل�صادر مطلع �صنة 521997

غري �أن �مللف �أغلق عند ذ�ك وظّل حم�صور�ً ورقياً، �أ�صوة بجهود مماثلة مل تاأخذ ن�صيبها 

من �لتنفيذ �لفعلي.

وعلى �لرغم من قيام �لرئي�ص عبا�ص بعدة �إجر�ء�ت ملكافحة �لف�صاد، منها تاأ�صي�ص هيئة 

مكافحة �لف�صاد �صنة 2010، و�إ�صد�ر قانوين مكافحة �لف�صاد ل�صنة 2005 و�لك�صب غري 

�مل�رشوع ل�صنة 2005 و�ملعدل ل�صنة 2010، وجناح �لهيئة يف ��صرتد�د ماليني �لدوالر�ت 

�إال   ،
53

فارين فل�صطينيني  �أعمال  رجلي  م  دوالر  مليون   60 �آخرها  كان  تاأ�صي�صها،  منذ 

�أن �ل�صلطة ما تز�ل تعاين من تلك �الإ�صكالية �لتي �أدت �إىل تر�جع �لدعم �ملايل وهّزت ثقة 

�ل�صارع بها، قبل �أن تبد�أ نهجاً جدّياً مبحا�صبة �ملتورطني. وبح�صب رئي�ص �لهيئة رفيق 

�إىل �ملحاكم مل يب�أ منها �صوى ملف  18 ملف ف�صاد  �أحالت منذ تاأ�صي�صها  �لنت�صة، فاإنها 

و�حد فقط، بينما ت�صلمت 400 �صكوى ب�صبهات ف�صاد �صنة 2012 يجري �لتحقيق فيها 

.
54ً

جميعا

جبيل حممد وعمر رحال، مرجع �شابق، �ص 66.  
50

علي �جلرباوي، مرجع �شابق، �ص 75-74.  
51

املرجع نف�شه، �ص 75.  52

القد�س، 2013/8/28؛ و�نظر �أي�صاً: وفا، 2013/8/27، يف:   53

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=159091

http://classic.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno= 2013/6/16، يف:  ال�رشق الأو�شط،  �نظر:   
54

12619&article=732592#.VIGl6tKUdZQ
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وقد بات ملف �لف�صاد حمل �هتمام �لدول �ملانحة، الأغر��ص �صيا�صية، ورديف مطالبتها 

 Congress �لكوجنر�ص  يف  خا�صة  جلنة  باتهام  �الأمر  بلغ  حتى  باالإ�صالح،  �حلثيثة 

“�لرئي�ص عبا�ص وجنليه يا�رش وطارق، باال�صتفادة من �ملوقع   ،2012/7/2 �الأمريكي يف 

�ل�صيا�صي لتحقيق م�صالح �صخ�صية”؛ مما �أثار موجة �عرت��ص فل�صطيني حاّدة للتدخل 

�خلارجي يف �صاأنهم �ملحلي.

وغالباً ما جتعل �جلهات �ملانحة من �لدعم �ملايل �صيفاً م�صلطاً على �ل�صلطة حتت طائلة 

�الإ�صالح ومكافحة �لف�صاد، �إال �أن تدفقه، �ملقّدر منذ تاأ�صي�ص �ل�صلطة وحتى 2013 بنحو 

و�الإعمار  للتنمية  �لفل�صطيني  �القت�صادي  �ملجل�ص  رئي�ص  ذكر  ح�صبما  دوالر  مليار   21

باأجند�ت  وم�رشوطاً  م�صيّ�صاً  معظمه  بح�صبان  يتوقف،  مل   ،
55

��صتية حممد  )بكد�ر( 

�لتبعية  على  �الإبقاء  يف  �الحتالل  �صيا�صة  مع  متا�صياً  �لعليا،  �لوطنية  �مل�صلحة  تخدم  ال 

�القت�صادية و�ل�صيا�صية �لفل�صطينية.

4. ا�شتطالعات الراأي:

متخ�ص�صة  فل�صطينية  در��صات  مر�كز  �أجرتها  �لتي  �لر�أي  ��صتطالعات  كانت  �إذ� 

�ل�صلمية  و�لعملية  �لتفاو�ص  مبعطيات  �رتبطت  قد  عرفات،  �لرئي�ص  عهد  يف  وم�صتقلة، 

و�إجر�ء�ت �الإ�صالح و�لظروف �ملجتمعية، فاإن حالة �النق�صام وخطو�ت �مل�صاحلة دخلت 

معطى �إ�صافياً ثابتاً يف �ال�صتطالعات �ملنَفَّذة يف عهد �لرئي�ص عبا�ص.

ولكن يف �ملح�صلة؛ جتمع �ال�صتطالعات على ت�صدّر �لرئي�ص عرفات الئحة �ل�صخ�صيات 

على   ،
56

�لفل�صطيني �ل�صعب  �صفوف  بني  و�حرت�ماً  �صعبية  �الأكرث  �لفل�صطينية  �لقيادية 

�لرغم من تذبذب موؤ�رشها �أحياناً، بفارق ب�صيط، بني �ل�صعود و�لهبوط، وفق �لظروف 

�مل�صاحبة لها.

 ،)1995/9/28( طابا  �تفاق  لتوقيع  �الإ�رش�ئيلي و�ال�صتعد�د  �لعدو�ن  �أجو�ء  ففي ظلّ 

ح�صل �لرئي�ص عرفات، يف ��صتطالع ر�أي �أجر�ه مركز �لبحوث و�لدر��صات �لفل�صطينية يف 

و�نظر  http://www.wafa.ps/Arabic/index.php?action=detail&id=160438؛  �نظر:   ،2013/9/22 وفا،   
55

�أي�صاً: �صحيفة احلياة اجلديدة، ر�م �هلل، 2013/9/23.

القد�س، 2013/9/3.  56
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 %70.6 ودعم   ،%53.7 بلغ  كبري  �صعبي  تاأييد  على  �أغ�صط�ص،  �آب/  �صهر  �أو�خر 

 .
57

59.5% منهم جناحها ال�صتمر�ر �ملفاو�صات، بالرغم من ��صتبعاد 

وغد�ة نيل �لرئي�ص عرفات يف ��صتطالع ر�أي �أجر�ه برنامج در��صات �لتنمية يف جامعة 

بريزيت يف بد�يات �ندالع �نتفا�صة 2000، ن�صبة تاأييد �إيجابي بلغت 46%، يف ظّل �نتقاد 

منهم   %92 و��صتبعاد  �الحتالل،  لعدو�ن  �ل�صلطة  ت�صدي  الإد�رة  �مل�صتطلعني  بع�ص 

، ثم ما لبثت 
58

حلدوث �صالم، فقد تر�جعت �لن�صبة �إىل 38% يف �صنة 2001 لالأ�صباب ذ�تها

، فيما بلغت ذروتها يف �صنة 
59ً

�إ�رش�ئيليا 52%، رد�ً على ح�صاره  �إىل  �رتفعت جمدد�ً  �أن 

.
60

2003 بن�صبة تاأييد 62.6%، منها 68% يف قطاع غزة

�ل�صيا�صية  للبحوث  �لفل�صطيني  �ملركز  �أجر�ه  ر�أي  ��صتطالع  نتائج  �أظهرت  حني  يف 

�لرئي�ص عرفات، ر�صًى �صعبياً  ��صت�صهاد  �أيّ عقب   ،2004/12/5–1 �لفرتة  و�مل�صحية يف 

مكانة  وحماية  �لوطنية  �لق�صايا  يف  عرفات  �لرئي�ص  �إ�صهام  عن   ،%88 بن�صبة  و��صعاً، 

�لق�صية �لفل�صطينية عاملياً ودولياً، بينما تعتقد �لغالبية، بن�صبة 72%، باأن �لرئي�ص عرفات 

قد مات م�صموماً، ويعتقد غالبية هوؤالء )64% من �لـ 72%( �أن “�إ�رش�ئيل” هي �مل�صوؤولة 

.
61

عن موته

�إثر دخول عن�رش  يف �ملقابل؛ تباينت ��صتطالعات �لر�أي حول �صعبية �لرئي�ص عبا�ص 

�النق�صام وخطو�ت �مل�صاحلة يف معطى نتائجها، فبعد نيله ن�صبة تاأييد 54% يف ني�صان/ 

�أبريل 2006، تر�جعت �لن�صبة، عقب �أ�صهر قليلة فقط، �إىل 34%، ب�صبب تفاقم �لظروف 

 ،%68 �إىل  �رتفعت  ما  �لن�صبة �رشعان  �أن  �إال   .
62

�ل�صلطة �أد�ء  للمو�طنني و�صوء  �ملعي�صية 

مقابل 32% لرئي�ص �حلكومة �ملقالة يف قطاع غزة �إ�صماعيل هنية، وفق ��صتطالع للر�أي 

 ،46 �شوؤون الأو�شط، بريوت، �لعدد  “ردود �لفعل �لفل�صطينية على �تفاق طابا،” جملة  عبد �لعزيز �الأعرج،   
57

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1995، �ص 51-50.

�نظر: بـرنـامج در��صات �لتنمية - جامعة بريزيت، يف: www.birzeit.edu/ccds/arabic/opinionpolls/poll2؛   
58

http://sites.birzeit.edu/cds/arabic/opinionpolls/poll2/ :و�نظر �أي�صاً على �ملوقع نف�صه

http://sites.birzeit.edu/cds/arabic/opinionpolls/poll5/

جميل هالل، “قر�ءة يف نتائج ��صتطالع للر�أي يف مناطق �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية �صباط )فب�ير( 2002،”   
59

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، جملد 13، �لعدد 50، ربيع 2002، �ص 154-153.

www.birzeit.edu/ccds/arabic/opinionpolls/poll2 :نظر: برنامج در��صات �لتنمية - جامعة بريزيت، يف�  
60

 ،)14( رقم  ��صتطالع  �مل�صحية،  �لبحوث  د�ئرة  و�مل�صحية،  �ل�صيا�صية  للبحوث  �لفل�صطيني  �ملركز  �نظر:   
61

http://pcpsr.org/sites/default/files/p14adf.pdf :1-2004/12/5، يف

 www.birzeit.edu/ccds/arabic/opinionpolls/poll2 :نظر: برنامج در��صات �لتنمية - جامعة بريزيت، يف�  
62
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�أد�ء  حّل  بينما   ،
632008 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  لال�صت�صار�ت  �الأدنى  �ل�رشق  موؤ�ص�صة  نفذته 

حركة حما�ص يف �صفقة تبادل �الأ�رشى مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي، عب �لو�صيط �مل�رشي، 

يف  حمدود  هبوط  مقابل  حلما�ص،  تاأييدهم  �زدياد  على   %37 تاأكيد  يف  �إيجابي  كمعطى 

للبحوث  �لفل�صطيني  �ملركز  �أجر�ه  للر�أي  ��صتطالع  وفق  وذلك  عبا�ص،  �لرئي�ص  �صعبية 

.
�ل�صيا�صية و�مل�صحية يف �لفرتة ما بني 642011/12/17-15

�صفة  فل�صطني  بنيل  �لدويل  �العرت�ف  �إبان   %64 �إىل  عبا�ص  �لرئي�ص  �صعبية  �رتفعت 

��صتطالع  �أظهر  وقد   .
652012/11/29 يف  �ملتحدة،  �الأمم  يف  ع�صو،  غري  مر�قب”،  “دولة 

باأن   2014/6/7-5 �لفرتة  �ل�صيا�صية و�مل�صحية خالل  �لفل�صطيني للبحوث  �ملركز  �أجر�ه 

�لرئي�ص عبا�ص ُيعّد �الأكرث �صعبية للفوز يف �أّي �نتخابات رئا�صية قادمة بن�صبة تاأييد %53 

�أيام من ت�صكيل  �أجري بعد  �أن هذ� �ال�صتطالع قد  �إىل  ؛ مع �الإ�صارة 
66

41% لهنية مقابل 

عبا�ص حلكومة �لتو�فق �لوطني برئا�صة وليد �حلمد �هلل. غري �أن �صعبية عبا�ص تر�جعت 

�إثر �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة يف �صيف 2014 و�الأد�ء �لبطويل للمقاومة، فاأ�صار 

يف  �صيفوز  هنية  �أن  �إىل   2014/9/27-25 �لفرتة  يف  نف�صه  �ملركز  �أجر�ه  للر�أي  ��صتطالع 

�آخر  ��صتطالع  �أكده  ما  وهو   .
67

لعبا�ص  %38 مقابل   %55 بن�صبة  �لرئا�صية  �النتخابات 

قام به �ملركز نف�صه يف �لفرتة 3-2014/12/6، حيث �أ�صار �أن هنية �صيفوز بن�صبة %53 

. غري �أن نتائج مثل هذه �ال�صتطالعات يجب �أن توؤخذ بحذر، ب�صبب 
68

مقابل 42% لعبا�ص

لبع�ص  �مل�صبقة  و�مليول  �لفل�صطيني،  �النق�صام  و�أجو�ء  بها،  تتم  �لتي  �خلا�صة  �لظروف 

مر�كز �ال�صتطالع.

احلياة، 2008/8/6.  63

 ،)42( رقم  ��صتطالع  �مل�صحية،  �لبحوث  د�ئرة  و�مل�صحية،  �ل�صيا�صية  للبحوث  �لفل�صطيني  �ملركز  �نظر:   
64

http://www.pcpsr.org/sites/default/files/p42a.pdf :15-2011/12/17، يف

�نظر: مركز �لعامل �لعربي للبحوث و�لتنمية )�أور�د(، نتائج ��صتطالع �لر�أي �لعام �لفل�صطيني: �لو�صع �لعام،   
65

�لت�صويت يف �الأمم �ملتحدة، �لعدو�ن على قطاع غزة، �النتخابات، �الأد�ء �حلكومي، 1-2012/12/2، يف: 

http://www.awrad.org/files/server/20121512052253.doc

�ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، د�ئرة �لبحوث �مل�صحية، ��صتطالع رقم )52(، 2014/6/7-5،   66

  http://www.pcpsr.org/sites/default/files/p52a_0.pdf :يف

�ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، د�ئرة �لبحوث �مل�صحية، ��صتطالع رقم )53)، 2014/9/27-25،   67

http://www.pcpsr.org/sites/default/files/poll%2053%20full%20arabic.pdf :يف

�ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، د�ئرة �لبحوث �مل�صحية، ��صتطالع رقم )54)، 2014/12/6-3،   68

http://www.pcpsr.org/sites/default/files/poll%2054%20pressrelease%20Arabic%20%20final.pdf :يف
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ثانيًا: موؤ�ش�شة الرئا�شة والف�شائل الفل�شطينية:

�صكل �تفاق �أو�صلو نقطة حتول حا�صمة يف تكوين �حلقل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، وتغيري 

قو�عد �للعبة �ل�صيا�صية فيه وحتديد مو�جهاته وحتدياته، بعدما فتح �ملجال “نظرياً” �أمام 

�إقليم �صيا�صي وجغر�يف )�ل�صفة وغزة(، وحدود معرتف  دولة وطنية ذ�ت �صيادة على 

بها تعود ملا قبل حزير�ن/ يونيو 1967، وحّل لق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني.

بيد �أن �النتقال من حقل منظمة �لتحرير �لوطني، �لذي تديره وتتفاعل يف �إطاره حركة 

حترر )متعددة �الأحز�ب و�لتنظيمات �ل�صيا�صية(، �إىل حقل تديره وترتب و�صعه �صلطة 

�مل�صلح  �لكفاح  عن  �لتخلي  مقدمتها  ويف  و�لقيود،  �لتد�بري  من  عدد  يحكمها  ذ�تي  حكم 

�الأخري  �عرت�ف  مقابل  �الإ�رش�ئيلي،  بالكيان  و�العرت�ف  �لتفاو�ص  ��صرت�تيجية  و�عتماد 

باملنظمة دون �إقر�ره باحلقوق �لوطنية �لفل�صطينية؛ قد �أوجد حتوالً يف �لنظام �ل�صيا�صي 

على �أ�صا�ص �صلطة ومعار�صة، ولي�ص على �أ�صا�ص جمرد تنظيمات تتفق وتختلف يف �إطار 

تنظيمي جامع ممثل باملنظمة. كما �أوجد �إ�صكاليات حادة يف �لعالقة بني موؤ�ص�صة �لرئا�صة 

وحركة فتح من جهة، وبني �لقوى و�لف�صائل �الأخرى، ال �صيّما حركتي حما�ص و�جلهاد 

�الإ�صالمي، من جهة �أخرى، متخذ�ً مظاهر �صلبية متعددة.

تلك  حتى  �لفل�صطينية،  و�لف�صائل  �لقوى  غالبية  معار�صة  و�صط  �أو�صلو  �تفاق  جاء 

فل�صطني،  لتحرير  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  �جلبهتني  مثل  �ملنظمة  �إطار  يف  �ملن�صوية 

�ل�صفة  من  �أجز�ء  على  �ل�صالحيات  وحمدودة  مقيدة  �صلطة  ت�صكيل  على  ن�ّصه  ب�صبب 

. وقد �ألقى ذلك 
69

�لغربية وقطاع غزة، من دون �أن ينع ذلك �لرئي�ص عرفات من متريره

�لرئا�صية  لالنتخابات  �لف�صائل  مقاطعة  عب  جت�صدت  �لبينية،  �لعالقة  على  توتر  ظالل 

و�لت�رشيعية �لتي جرت يف �صنة 1996، بو�صفها �إحدى �إفر�ز�ت �التفاق، ولكنها �صاركت 

�أو�صلو  دفن  ع�صية  جديد�ً  و�قعاً  ر�أته  ما  ب�صبب   ،2006 �صنة  يف  جرت  �لتي  نظريتها  يف 

، �إال �أن حما�ص قاطعت �النتخابات 
70

باالنتفا�صة و�الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �أحادية �جلانب

�نظر: حممد ح�صنني هيكل، “�ل�صيا�صة و�لتاريخ يف غزة – �أريحا �أوالً،” ال�شفري، 1993/10/21.  
69

)حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن  يف   ”،)2007–2006( حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �مل�صار  “تقييم  خاطر،  �صامي   
70

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

و�ال�صت�صار�ت، 2007(، �ص 21-18. 
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�ملجل�ص  �نتخابات  “دون  جرت  كونها  وت�صويتاً  تر�صيحاً   ،2005/12/9 يف  �لرئا�صية، 

، بح�صب ر�أيها.
�لت�رشيعي وبخطوة منفردة من فتح”71

�الأد�ء  على  �أو�صلو،  يف  �ملنفرد  �لرئا�صي  للقر�ر  و�لف�صائل  �لقوى  �نتقاد  �ن�صحب 

�لتفاو�صي، �إز�ء ��صتئثاره دون �لتن�صيق معها، وتقدمي �لتنازالت للجانب �الإ�رش�ئيلي 

�جلبهة  مثل  ببع�صها،  دفع  مما  وحيد�ً،  خيار�ً  �لتفاو�ص  و�عتماد  مقابل،  دومنا 

�لديوقر�طية، للمطالبة بت�صكيل قيادة �صيا�صية عليا للم�صاركة يف �لقر�ر�ت �ل�صيا�صية، 

خ�صو�صاً �ملتعلقة منها بالتفاو�ص مع �الحتالل، وعدم ح�رشها يف جانب �ل�صلطة �أو فتح 

.
72

فقط

وبينما �صعى �لرئي�ص عرفات، يف مو��صع كثرية )�صنبحثها الحقاً(، لالأخذ بنا�صيتي 

�نتفا�صة  �أثناء  د يف  �لذي جت�صَّ �لف�صائل،  �لتن�صيق مع  �لتفاو�ص و�ملقاومة معاً وتعزيز 

بلغة حركة  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �أعادت تغذية �خلطاب  �لتي   ،2005-2000 �الأق�صى 

�لقاعدية،  �لتنظيمية  �لوحدة  من  �أ�صكاالً  وولّدت  �الحتالل،  مقاومة  يف  �لوطني  �لتحرر 

 .1987 عب عقد �جتماعات دورية و�إ�صد�ر بيانات م�صرتكة، �فتقدتها �صاحة �نتفا�صة 

عد� دعم �لرئي�ص ب�صكل �رشي للمقاومة، ت�صليحاً وتدريباً ومتويالً، بالتز�من مع �إعالن 

�لتزم  عبا�ص  �لرئي�ص  �أن  غري   .
73

��صرت�تيجي كخيار  �ل�صلمية  �لت�صوية  مب�صار  مت�صكه 

بااللتز�م بخريطة  بتعهده  �ل�صلطة  �ل�صلمية، و��صتهل رئا�صته يف  �لت�صوية  فقط مب�صار 

لتعهد�ته  ل�صيقة  �صمة  �ل�صلمية”  “�ملقاومة  باتت  فيما   ،
“�لعنف”74 ومكافحة  �لطريق 

�لدولية فيما بعد.

و�لف�صائل،  �لقوى  مع  للعالقات  تكّدر  مو�صع  �لرئا�صة  موؤ�ص�صة  مو�قف  و�صكلت 

ال �صيّما حركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، يف ظّل �نتقادها للتن�صيق �الأمني مع �الحتالل 

�لتفاو�ص  نهج  ومو��صلة  �لغربية،  �ل�صفة  يف  كو�درها  و�عتقال  �ملقاومة،  �صالح  ونزع 

بيان �صادر عن حركة �ملقاومة �الإ�صالمية - حما�ص يف 2004/12/1.  
71

و�الأبحاث  و�لدر��صات  للن�رش  �جلليل  د�ر  )عّمان:  اأين؟  اإىل  فل�شطني  اأو�شلو:  من  اأبعد  حو�متة،  نايف   
72

�لفل�صطينية، 2000(، �ص 34-30.

موؤ�ص�صة يا�رش عرفات، يا�رش عرفات، حياة ال تن�صى، �النتفا�صة �لثانية، �نظر:   
73

http://www.yaf.ps/ya/life_details.php?start=28

�نظر: ال�رشق الأو�شط، 2005/2/9.  
74
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؛ ف�صالً عن �نتقادها ملوقف �لرئي�ص عبا�ص من ق�صية �لالجئني، 
75

على ح�صاب �مل�صاحلة

؛ ما 
76

باالإ�صارة �إىل ت�رشيحه حول عودة عدد حمدود منهم وح�صول �لبقية على تعوي�ص

ُيعدُّ، يف نظرها، �نتقا�صاً من حّق وطني غري قابل للتفريط فيه �أو �لتنازل عنه. باالإ�صافة 

، وتاأكيد عدم “�صماحه بانتفا�صة 
�إىل نعت �لرئي�ص عبا�ص ل�صو�ريخ �ملقاومة بـ“�لعبثية”77

ثالثة” يف ظّل ��صتمر�ر �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي، و�نتقاده النتفا�صة 2000 �لتي “دمّرت كّل 

، بح�صب قوله.
�صيء”78

ح�رشت جتليات �أزمة �لعالقة بني �لرئا�صة وبني عدد من �لقوى و�لف�صائل �لفل�صطينية 

من �صمن ثنايا �تفاقيات �أو�صلو، ونتيجة تنفيذ �ل�صلطة اللتز�ماتها �الأمنية �لو�ردة فيها، 

بالرغم من ��صتمر�ر عدو�ن �الحتالل �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني.

عنا�رش  �صّد  �الأمنية  �حلمالت  خالل  �ل�صلطة،  ت�صكيل  مع  نف�صه،  ذلك  عك�ص  وقد 

ت�صعيد�ً   1967 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  فيها  ت�صهد  �لتي  �لفرت�ت  يف  خ�صو�صاً  �ملقاومة، 

يف عدو�ن �الحتالل ورّد �ملقاومة عليها، �أو تنفيذ عمليات ��صت�صهادية يف فل�صطني �ملحتلة 

�صنة 1948؛ باالإ�صافة �إىل ��صتهد�ف �لبنية �لتحتية حلركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي 

قر�ر�ت  باإ�صد�ر  �لرئا�صة  قامت  كما   .
79

لهما �لتابعة  و�جلمعيات  �ملوؤ�ص�صات  �إغالق  عب 

مب�صادرة �الأ�صلحة و�إغالق �ل�صحف و�ملجالت �لتي تدعم علناً عمليات �ملقاومة؛ ف�صالً 

�لقانون،  �ل�صلمي يف ظّل تغييب �صيادة  �لر�أي و�لتعبري، و�لتجمع  �نتهاك حّق حرية  عن 

و�صعف �ل�صيطرة �الأمنية ل�صالح �نت�صار �لفو�صى و�لفلتان �الأمني، وقيام �لبع�ص باأخذ 

.
80

�لقانون باليد مما ي�صكل �نتهاكاً خطري�ً حلقوق �ملو�طنني

�أ�صامة حمد�ن، “�إعادة بناء وتفعيل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية: روؤية حركة حما�ص،” يف حم�صن حممد �صالح   
75

)حمرر(، منظمة التحرير الفل�شطينية: تقييم التجربة واإعادة البناء )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات 

و�ال�صت�صار�ت، 2007(، �ص 189-188.  

http://www.ahram.org.eg/Archive/2008/7/28/FRON3.HTM :صحيفة الأهرام، �لقاهرة، 2008/7/28، يف�  
76

�صحيفة النهار، بريوت، 2008/1/23.  
77

ال�شفري، 2008/9/26.  78

)حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن  يف  �لفل�صطينية،”  �لوطنية  �ل�صلطة  جتربة  يف  نقدية  “قر�ءة  �صعد،  و�ئل  �نظر:   
79

اأزمة امل�رشوع الوطني الفل�شطيني والآفاق املحتملة )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 

.)2013

�لفل�صطينية،”  �لوطنية  �ل�صلطة  ظل  يف  و�لتعبري  �لر�أي  “حرية  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
80

.191-172 �ص 
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ومد�همة  �ل�صالح،  وم�صادرة  حما�ص،  كو�در  �عتقال  حمالت  تو��صلت  بينما 

و�نتهاك  �لتع�صفي  �العتقال  عن  ف�صالً  ؛ 
81

حمتوياتها وم�صادرة  �حلركة  موؤ�ص�صات 

من  �صيا�صية  و�أحز�ب  وقوى  مو�طنني  منع  عب  �ل�صلمي  و�لتجمع  �لر�أي  حرية  حّق 

لتفريق  �تخذت  �لتي  �الإجر�ء�ت  ذلك،  �أمثلة  من  وكان   .
82

�صلمية مظاهر�ت  تنظيم 

ونائب  عبا�ص  �لرئي�ص  بني  �هلل  ر�م  يف  عقده  مقرر�ً  كان  لقاء  على  حمتجني  متظاهرين 

رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �صاوؤول موفاز Shaul Mofaz، مطلع متوز/ يوليو 2012، 

�أثناء تدخل �ل�رشطة ملنع �ملحتجني من  �أ�صيب عدٌد من �ل�صحفيني بر�صو�ص يف  حيث 

�للقاء�ت  و��صتمر�ر  موفاز  لزيارة  رف�صهم  عن  تعبري�ً  �لرئا�صة،  مقر  �إىل  �لو�صول 

ور�أت  فل�صطينية  حقوقية  منظمات  د�نته  �لذي  �الأمر  وهو  �الإ�رش�ئيلية.   – �لفل�صطينية 

يف  حتقيق  جلنة  بت�صكيل  عبا�ص  �لرئي�ص  �أمر  فيما  �ملتظاهرين؛  �صدّ  مبر  غري  قمعاً  فيه 

�الأحد�ث ملحا�صبة �مل�صوؤولني عن �النتهاكات �صدّ �ملتظاهرين و�ل�صحفيني يف ر�م �هلل، من 

.
83

منطلق �حلر�ص على حماية حرية �لتعبري و�لتظاهر

النق�شام الفل�شطيني:

�لتي ح�صدت فيها حركة حما�ص   ،2006 �لت�رشيعي �صنة  �ملجل�ص  �نتخابات  �صكلت 

مقاعد  و9  لفتح،  مقعد�ً   45 مقابل  معها،  متحالفني  م�صتقلني  �أربعة  فوز  مع  مقعد�ً   74

، مف�صالً حاد�ً يف 
84ً

للقو�ئم �ملح�صوبة على �لي�صار، و�لبقية مل�صتقلني من �أ�صل 132 مقعد�

مفاعيل �النق�صام �مل�صتمر حتى �ليوم.

و�ل�صهيوين،  �الأمريكي  �ل�صغط  �إىل  �النتخابي،  فوزها  منذ  حما�ص،  تعر�صت  وقد 

�لذي ��صتخدم �حل�صار �القت�صادي و�ملايل للحكومة و�ل�صعب �لفل�صطينيني، كما تعر�صت 

�حلركة البتز�ز دويل كثيف، َرَهَن رفع �حل�صار و�لعقوبات �جلماعية باعرت�ف �حلركة 

�لدولة،  بهذه  �العرت�ف  على  ْملها  حِلَ �صعى  �أنه  �أي  “�إ�رش�ئيل”.  مع  �ملوقعة  باالتفاقيات 

جملة  �لت�صوية،”  عملية  وم�صتقبل  �ل�صلطة  �إىل  حما�ص  حركة  و�صول  يف  �أولية  “قر�ءة  �صايف،  حممد  خالد   
81

�صتاء/ ربيع   ،14-13 �لعدد  �لفل�صطينية و�ال�صرت�تيجية، بريوت،  للدر��صات  باحث  باحث، مركز  درا�شات 

2006، �ص 161. 

�صعد،  و�ئل  �أي�صاً:  و�نظر  106-113؛  �ص  �شابق،  مرجع  �الإن�صان،  حقوق  لدر��صات  �هلل  ر�م  مركز   
82

�شابق. مرجع 

�نظر: �جلزيرة.نت، 2012/7/3.  
83

الأيام، 2006/1/30.   84



158

ال�سلطة الفل�سطينية

. وعلى �لرغم 
85

ونق�ص ميثاق حما�ص �لذي ي�صدد على حّق �صعب فل�صطني يف كامل �أر�صه

من طرح حما�ص، يف �لبد�ية، ت�صكيل حكومة �ئتالف وطني، �إال �أنها ��صطرت الحقاً، �إىل 

ت�صكيل �حلكومة منفردة، بعد رف�ص فتح و�لف�صائل �الأخرى �الن�صمام �إليها.

�أر�صية  على  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  �إىل  وحما�ص  فتح  بني  �خلالفات  قادت 

�صعودية،  رعاية  حتت   2007 فب�ير  �صباط/  يف  �أبرم  �لذي  مكة  �تفاق  وفق  �ملحا�ص�صة 

م�صحوباً  ��صتمر  �حل�صار  ولكن  �ملعابر.  وفتح  �حل�صار  فكّ  خلطوة  مفرت�صاً  متهيد�ً 

بخالف بني موؤ�ص�صتي �لرئا�صة وجمل�ص �لوزر�ء على �ل�صالحيات، �رشعان ما حتول �إىل 

�رش�ع دموي بني عنا�رش �الأجهزة �الأمنية وفتح، وبني عنا�رش �لقوة �لتنفيذية �لتابعة 

بـ“�إدخال  �لرئا�صة  ملوؤ�ص�صة  حما�ص  �تهام  و�صط  �أمنياً،  فلتاناً  �لقطاع  ف�صهد  حلما�ص؛ 

، مما “��صطرها �إىل و�صع حّد 
�أ�صلحة، وتدريب عنا�رش �صمن خطة �أمريكية لت�صفيتها”86

، عب �صيطرتها على �لقطاع يف 2007/6/14. 
للتيار �ملرتبط باأجندة �أمريكية �صهيونية”87

عدة  ُم�صدر�ً  �ل�رشعية”،  على  “�نقالباً  غزة  يف  حدث  ما  و�صف  عبا�ص  �لرئي�ص  �أن  غري 

غزة،  قطاع  يف  �لقاعدة  لتنظيم  �حلماية  بتوفري  حما�ص  ومتهماً  ذكرها(،  )�صبق  مر��صيم 

، �الأمر �لذي ر�أت فيه �حلركة “حتري�صاً خطري�ً 
88

وتي�صري ح�صوله على موطئ قدم فيه

، بح�صبها.
يهدف �إىل عزلها �إقليمياً ودولياً، ويهد لتدخل دويل �صدها”89

وقد تعزز هذ� �العتقاد عند حما�ص غد�ة �حلديث عن معلومات حول تاأييد رئا�صة 

 2008/12/27 بني  وقعت  �لتي   ،
90

�لقطاع �صّد  �الإ�رش�ئيلية  ال�صتمر�ر �حلرب  �ل�صلطة 

�الأق�صى  �صهد�ء  كتائب  بينها  من  و�لف�صائل،  �لقوى  وجهت  وقد  و2009/1/18. 

يف  �ملنظمة  ممثل  لتاأجيل  و�ل�صلطة  �ملنظمة،  وقيادة  للرئا�صة،  �نتقاد�ت  لفتح،  �لتابعة 

�الأمم �ملتحدة �تخاذ قر�ر يف جمل�ص حقوق �الإن�صان �الأممي ب�صاأن تقرير جولد�صتون 

�نظر: عبد �الإله بلقزيز، ““حما�ص” و“فتح” و�لرئا�صة: لعبة �الأخطاء �لقاتلة،” �ص 29-23.  
85

�صحيفة احلقائق الدولية، لندن، 2007/7/11.  86

بيان �صادر عن حركة �ملقاومة �الإ�صالمية - حما�ص يف 2006/6/14.  
87

�صحيفة الحتاد، �أبو ظبي، 2007/7/11، �نظر:  
88

http://www.alittihad.ae/details.php?id=122023&y=2007

بيان �صادر عن �ملكتب �الإعالمي حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية - حما�ص يف 2007/7/21.  
89

http://bit.ly/14OONJP :نظر: وكالة فل�صطني �ليوم �الإخبارية، 2009/10/4، يف�  
90
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�أثناء  يف  غزة  يف  حرب  جمازر  الرتكابه  �الحتالل،  �إد�نة  حول   Goldstone Report

 ،
�الحتالل”91 مع  و�لتو�طوؤ  �ل�صك  د�ئرة  يف  “و�صعها  مما  ب�صحبه،  والحقاً  �لعدو�ن، 

ر�أيها. ح�صب 

حادة  �أزمات  بتوليد  وحما�ص،  فتح  حركتي  بني  �ملتبادل  �الإعالمي  �لتجاذب  �صمح 

طغت على جل�صات �مل�صاحلة و�التفاقيات �لناجتة عنها، و�لتي مل ت�صفر حتى �ليوم عن 

�إنهاء �النق�صام، وباإحد�ث فرز للد�خل �لفل�صطيني بني قطب يدعو �إىل �لت�صوية باإخ�صاع 

ظّل  يف  يحدث  ما  وهو  �ملقاومة.  خّط  يتبنى  �آخر  مقابل  فقط،  �لقوى  ملو�زين  �لق�صية 

�خلناق  لت�صديد  �لعربية  �الأنظمة  وبع�ص  �ل�صهيوين  و�لكيان  �لدولية  �لقوى  حماوالت 

 
92

على حما�ص، �إما الإف�صالها وت�صهيل �إ�صقاطها، �أو �ل�صغط عليها لقبول �رشوط �لرباعية

و��صتدر�جها يف �إطار �لعملية �ل�صلمية.

ثالثًا: موؤ�ش�شة الرئا�شة واالحتالل االإ�شرائيلي:

�حتكمت موؤ�ص�صة �لرئا�صة يف �إد�رة عالقتها مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �إىل حمدد�ت �تفاق 

�أو�صلو �ملجحفة، فظلت �صيا�صتها �أ�صرية لبنوده، دون حماولة �خلروج من �إطارها، يف ظّل 

�لفل�صطينية.  للق�صية  �لعربي و�الإ�صالمي  �لدعم  �الأمريكي لالحتالل و�صعف  �النحياز 

ويبز ذلك يف �عتماد موؤ�ص�صة �لرئا�صة خيار �لتفاو�ص �الأوحد، دون تبني ��صرت�تيجية 

جتاه  �ل�صهيوين  �لفكر  طبيعة  باالعتبار  وتاأخذ  �أخرى،  وبد�ئل  خيار�ت  ت�صم  وطنية 

�لق�صية �لفل�صطينية.

وعلى �لرغم من حماولة �لرئي�ص عرفات، يف بع�ص �ملو��صع، �حل�صول على �أور�ق 

قوة جتمع بني نا�صيتي �لتفاو�ص و�ملقاومة معاً، كما برز خالل جمزرة “نفق �الأق�صى” 

�الأ�صلحة،  �رش�ء  دعم  حينما   2005-2000 �الأق�صى  �نتفا�صة  �أثناء  ويف   ،1996 �صنة 

وتدريب �ملقاومة، ودعم �حلو�ر �لوطني مع خمتلف �لف�صائل، مبا فيها حركتي حما�ص 

القد�س العربي، 2009/10/5، �نظر:  91

 http://www.alqudsalarabi.info/index.asp?fname=data\2009\2009\10\10-05\04qpt50.htm

“حما�س” )بريوت: مركز در��صات  اإىل  “فتح”  اأزمة امل�رشوع الوطني الفل�شطيني: من  عبد �الإله بلقزيز،   
92

�لوحدة �لعربية، 2006(، �ص 118-113.
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و�جلهاد �الإ�صالمي، ف�صالً عن ��صتخد�م �الحتجاج �جلماهريي �ملدعوم من جانبه �صّد 

عدو�ن �الحتالل كورقة �صغط يف �أثناء �ملفاو�صات، و�لتلويح �أكرث من مرة باإعالن قيام 

؛ 
93ً

�لدولة �لفل�صطينية باإجر�ء �أحادي �جلانب عند بلوغ جل�صات �لتفاو�ص طريقاً م�صدود�

�إال �أن ذلك كله كان يجري غالباً، با�صتثناء �النتفا�صة، يف �إطار �إد�رة �لتفاو�ص مع �الحتالل 

ولي�ص تعبري�ً عن ��صرت�تيجية بديلة له.

�أما �لرئي�ص عبا�ص فقد قطع �لو�صل مع �ملقاومة، ب�صكلها �لكفاحي �مل�صلح، مبقياً على 

�لتن�صيق  �النق�صام، يف ظّل  بعد  �لذي برز جلياً  �الأمر  �ل�صلمية منها فقط، وهو  �جلو�نب 

�أور�ق  بذلك  �لغربية، م�صقطاً  �الأمني مع �الحتالل ومالحقة عنا�رش �ملقاومة يف �ل�صفة 

ح�صب  �لدولتني  حّل  �إىل  يقود  ��صرت�تيجياً”  “خيار�ً  باملفاو�صات  ومكتفياً  يده  من  قوة 

�ل�صالم  عن  بديل  ال  �أنه  توؤكد  قاعدة  حتت  �لدولية،  و�ملرجعيات  و�لقر�ر�ت  �ملبادر�ت 

�أو  ؛ 
94ً

وحيد� ��صرت�تيجياً  خيار�ً  �ملح�صلة،  يف  �لتفاو�ص،  ي�صبح  بحيث  و�ملفاو�صات؛ 

عريقات.  �صائب  �لفل�صطينيني  �ملفاو�صني  كبري  روؤية  وفق   ،
للحياة”95 “منهجاً  حتى 

هذ�، بالرغم من �الإقر�ر باإف�صال �لتعنت �الإ�رش�ئيلي جلهود �لت�صوية، وذلك حينما ر�أى 

فر�صة  �أّي  على  تق�صي  �الإ�رش�ئيلية  و�ملمار�صات  �ل�صيا�صات  �أن  مثالً،  عبا�ص،  �لرئي�ص 

حلل �لدولتني، و“تعيد �لو�صع �إىل د�ئرة �لعنف”، بينما �أبدى عريقات �إحباطه من �إخفاق 

“�جلهود �لتي بذلت على مدى �أعو�م لتحقيق حّل �لدولتني مع �الإ�رش�ئيليني” و�لتي “مل 

، ولكن من دون مبارحة طاولة �لتفاو�ص.
حتقق تقدماً يذكر”96

�أو  يطول  �نقطاع  بعد  �ملفاو�صات،  �إىل  �لفل�صطينية  �لعودة  ي�صاحب  كان  ما  وغالباً 

يق�رش، رف�ٌص �صعبٌي وف�صائلٌي و��صع، ال يتم �الأخذ به؛ بينما يقوم �لطرف �الإ�رش�ئيلي 

فتجري  �ال�صتيطان،  بوقف  و�خلا�صة  لها  �مل�صبقة  �لفل�صطينية  �ل�رشوط  بـ“تك�صري” 

نهاية  يف  �نطلقت  �لتي  �لتفاو�ص  بجل�صات  �أ�صوة  ��صتمر�ره،  وقع  على  �ملفاو�صات 

مرو�ن كنفاين، مرجع �شابق، �ص 380 و395.  
93

�نظر مثالً ت�رشيح �لرئي�ص حممود عبا�ص يف: القد�س، 2008/3/6، يف:  
94

يف:   ،2014/7/14 الأو�شط،  ال�رشق  �أي�صاً:  و�نظر  http://www.alquds.com/news/article/view/id/9187؛ 
http://aawsat.com/home/article/137411

�نظر مثالً: �صائب عريقات، احلياة مفاو�شات )نابل�ص: جامعة �لنجاح �لوطنية، 2008(.   
95

�صائب  وت�رشيح  2010/7/26؛  عّمان،  الد�شتور،  �صحيفة  يف:  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  ت�رشيح  مثالً  �نظر   
96

http://www.secretsnews.com/read-news/61464/ :عريقات يف: موقع �أ�رش�ر نيوز، 2014/10/24، �نظر
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ظّل  يف  ��صتئنافها  و�لف�صائل  �لقوى  غالبية  رف�ص  من  �لرغم  على   ،2013 يوليو  متوز/ 

�ال�صتيطان وغياب �ملرجعية �ملحددة وفق حدود �صنة 1967.

منذ  �لعلنية،  �ملفاو�صات  جل�صات  جانب  �إىل  �رشية  تفاو�ص  قنو�ت  فتح  �صمح  وقد 

�ل�صكوك حول مدى قرب قاعدتها  �أو�صلو، و�لتي غالباً ما يك�صف عنها الحقاً، يف توليد 

�أحياناً، ب�صيغ ت�صفية للق�صية  �لفل�صطينية، و�خلروج  �لتفاو�صية من �حلقوق �لوطنية 

 ،Beilin-Abu Mazen Document �أبو مازن  �تفاق بيلني -  �لفل�صطينية، على �صاكلة 

يف  �مل�صتقبلية  �لفل�صطينية  �لدولة  �إىل  �لالجئني  بعودة  �أقر  �لذي   ،1995/10/31 يف 

�أ�صوة مببادرة   ،
971948 �ملحتلة �صنة  �الأر�ص  �لغربية وقطاع غزة، ولي�ص يف  �ل�صفة 

�أيالون – ن�صيبة Ayalon–Nusseibeh Plan، يف متوز/ يوليو 2002، وتفاهمات جنيف 

�تفاق  �إىل  �أ�صافتا  �للتني   ،2003 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف   ،Geneva Accord

بيلني - �أبو مازن عودة �ليهود �إىل “�لدولة �ليهودية”. وهذ� ينح “�صّك �عرت�ف” جماين 

و�لقانونية  و�لدينية  �لتاريخية  م�رشوعيته  الإقر�ر  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �إليه  ي�صعى  مبا 

ُهجرو�  �لتي  و�أر��صيهم  ديارهم  �إىل  �لالجئني  عودة  حّق  �إ�صقاط  عن  ف�صالً  �ملزعومة، 

منها بفعل �لعدو�ن �ل�صهيوين �صنة 1948، وحرمان �ملو�طنني �لفل�صطينيني يف فل�صطني 

�ملحتلة �صنة 1948 من حقهم يف وطنهم.

على  �لفل�صطينية  �لدولة  �إقامة  مطلب  �لتحرير  منظمة  تبني  من  �لرغم  على 

�الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967 وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشيف �إىل جانب �لكيان �الإ�رش�ئيلي، 

من  بنود  و�إلغاء  �أو�صلو،  وفق  �لنهائية  �ملرحلة  �إىل  �لنهائي  �لو�صع  ق�صايا  و�إرجاء 

�مل�صلح”،  و“�لكفاح  �لتاريخية”،  “فل�صطني  عن  تتحدث  �لفل�صطيني  �لوطني  �مليثاق 

�صنة  �لوطني  �ملجل�ص  عقدها  جل�صة  خالل  تو�صعية،  عن�رشية  كحركة  و“�ل�صهيونية” 

، غري �أن ذلك كله كان يجابه �إ�رش�ئيلياً 
98

1996 يف غزة، تلبية ملطالب �إ�رش�ئيلية �أمريكية

بت�صعيد �لعدو�ن �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني. وكان ي�صجع �الإ�رش�ئيليني على ذلك �نتفاء 

و�لدينية،  و�ليمينية  �لي�صارية  توجهاتها  مبختلف  �أحز�بهم،  بني  حقيقية  �ختالفات 

 ،1967/6/4 �إىل حدود  “الء�ت” �لعودة  �لفل�صطينية، حيث ترفع جمتمعة  جتاه �لق�صية 

ربيع/   ،6 �لعدد  باحث،  درا�شات  �لت�صوية،”  م�صاريع  يف  �لفل�صطينيون  “�لالجئون  �صليمان،  جابر   
97

�صيف 2004، �ص 120-118.

�صفيق �حلوت، مرجع �شابق، �ص 17-16.  
98
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وتق�صيم �لقد�ص، وحّق �لعودة، ووقف �ال�صتيطان، مقابل �حلديث عن دولة فل�صطينية 

منقو�صة �ل�صيادة ومنزوعة �ل�صالح، �أو حتى رف�صها كلياً.

�لعودة، و�فتقارها  �لطريق و�صط حتذير فل�صطيني من �صطب حّق  وجاءت خريطة 

ت�صور�ً حمدد�ً حول �صكل �حلل �لد�ئم، وطبيعة �لدولة �لفل�صطينية وحدودها و�صالحياتها 

بالتو�زي  �الإ�رش�ئيلية  �اللتز�مات  تطبيق  بطلب  فيها  �جلديد  تلخ�ص  فيما  وم�صاحتها، 

. �إال �أن �جلانب �الإ�رش�ئيلي كبلها بـ 14 حتفظاً، منها 
99

ولي�ص بالتو�يل، وجتميد �ال�صتيطان

رف�ص �اللتز�م بجدول زمني حمدد، و�ملطالبة بوقف “�لعنف” �لفل�صطيني، و�إيكال مهمة 

تطبيق �خلطة �إىل �لواليات �ملتحدة فقط، ولي�ص �إىل �للجنة �لرباعية، ورف�ص �إير�د �ملبادرة 

م�صاحة  �الأمني  �مللف  ب�صغل  و�ملطالبة  �ل�صالم،  عملية  عليها  تقوم  �لتي  لل�صالم  �لعربية 

و�ملفاو�صات  �لنهائي  �التفاق  بعد  تقوم  �ل�صالح  منزوعة  فل�صطينية  وبدولة  �الأولوية، 

�لعودة  �إىل ديارهم، ورف�ص  �ملبا�رشة، ورف�ص جتميد �ال�صتيطان وحّق عودة �لالجئني 

. لقد 
�إىل �لو�صع �لذي كان �صائد�ً قبل �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى يف �أيلول/ �صبتمب 1002000

كانت �خلريطة و�صيلة مثالية لالحتالل الإطالة عمر �ملفاو�صات، ومنحه �لفر�صة �لكافية 

لتعميق �خللل �لقائم مل�صلحته.

وقد تكرر �ملوقف �الإ�رش�ئيلي نف�صه من �ملبادرة �لعربية لل�صالم، �لتي �أعلنت يف قمة 

بريوت 2002، و�صكلت �أ�صا�ص �لتحرك �لعربي، حيث �أعلن �بتد�ًء رف�صها، ومن ثم و�فق 

على �لتعاطي معها على �أنها �أفكار للتفاو�ص، �رشيطة �أن يغرّي �لعرب بع�ص �لبنود �لتي 

لت�صمل  �ملباحثات  يتّم تو�صيع د�ئرة  لـ“�إ�رش�ئيل”، و�أن  بالن�صبة  باأنها ح�صا�صة  و�صفت 

.
101

دوالً �أخرى

منه  �أكرث  �لتهديد  مبنطوق  متناق�صة  مقوالت  �أحياناً  �لرئا�صة  موؤ�ص�صة  من  يخرج 

�ل�صلطة”،  “حّل  بني  تتنقل  مقوالت  وهي  و��صحة.  ال�صرت�تيجية  �صيا�صياً  تكتيكياً 

من يهودية الدولة حتى �شارون: درا�شة يف تناق�س الدميقراطية الإ�رشائيلية )�لقاهرة:  عزمي ب�صارة،   
99

د�ر �ل�رشوق للن�رش و�لتوزيع، 2005(، �ص 346-345.

متوز/   ،153 �لعدد  الدولية،  ال�شيا�شة  �لطريق،”  خريطة  جتاه  �الإ�رش�ئيلية  “�ل�صيا�صة  ع�صيلة،  �صبحي   
100

بتبني   ،2003/5/25 يف  �الإ�رش�ئيلية،  �ملو�فقة  حول  �لتفا�صيل  من  وملزيد   .188–184 �ص   ،2003 يوليو 

14 حتفظاً قدمتها  �أن تطبيق �خلطة �صوف يتم مبوجب  �خلطو�ت �لتي تت�صمنها خريطة �لطريق، وتاأكيد 

“�إ�رش�ئيل” للواليات �ملتحدة، �نظر: عزمي ب�صارة، من يهودية الدولة حتى �شارون، �ص 344. 

متوز/   ،169 �لعدد  الدولية،  ال�شيا�شة  و�حلركة،”  �ل�صكون  بني  �لعربية  “�ملبادرة  طالب،  �أبو  ح�صن   
101

يوليو 2007، �ص 31-30.
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لي�ص  حاد�ً،  حقيقياً  ماأزقاً  يعك�ص  مما  دولياً،  �الحتالل  وحماكمة  �لو�حدة”،  و“�لدولة 

مع  �الن�صجام  وعدم  �جلدية  �صفة  لغياب  �أو  �لتفاو�ص،  �إد�رة  �إطار  يف  تدخل  فقط  الأنها 

�ل�صيا�صي” فيما  “�النفر�د  باإ�صكالية  لكونها ت�صي  �أي�صاً،  ��صرت�تيجيتها ونهجها، و�إمنا 

تعتقده �ل�صلطة خمرجاً منا�صباً لالأزمة �لر�هنة، و�صط غياب �الإجماع �لوطني عليها.

وياأتي �لتلويح بالدولة �لو�حدة من جانب �ل�صلطة كخيار �صيء، يق�صد به �لتخويف 

من مغبة �الإجنر�ر نحوه نتيجة �صيا�صة �الحتالل، ولي�ص حالً جاد�ً مطروحاً للبحث، ومن 

�صاأن ذلك �ال�صتخد�م بتلك �لطريقة �أن يلحق �أ�رش�ر�ً ج�صيمة تلغي مطلب �للجوء �إليه.

 International �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �أمام  جز�ئية  دعاوى  �إقامة  كانت  �إذ�  �أما 

�نتهاكاتهم  وحيال  �الإ�رش�ئيليني  �حلرب  جمرمي  �صّد   Criminal Court (ICC)

“�ل�صفة”  بعد  متاحاً  وطنياً  مطلباً  ُتعدُّ   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �ال�صتيطانية 

�أمرها  �لرئي�ص عبا�ص قد ح�صم  فاإن   ،2012 �صنة  �ملتحدة، يف  �الأمم  لفل�صطني يف  �جلديدة 

�أخري�ً، يف 2014/12/31، بتوقيع طلب �الن�صمام �إىل ع�رشين معاهدة دولية، يف مقدمتها 

يف  �لعربي  �لفل�صطيني  �لقر�ر  م�رشوع  ف�صل  بعد  وذلك   ،
102

�لدولية �جلنائية  �ملحكمة 

جمل�ص �الأمن �لدويل الإنهاء �الحتالل و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة على حدود �صنة 

1967، �إثر عدم �لتمكن من نيل �الأ�صو�ت �لت�صعة �ملطلوبة لنفاذه. 

مك�صب  من   ،2012 �صنة  �الأممية،  �لفل�صطينية  �خلطوة  حققته  مما  �لرغم  وعلى   

�إال  فل�صطني”،  بـ“دولة  �لو��صع  �لدويل  �العرت�ف  عند  معتب،  ودبلوما�صي  �صيا�صي 

قّط،  د�ئرته  �لفل�صطينية  �لقيادة  تغادر  مل  �لذي  �لتفاو�ص  عن  بديالً  يكن  مل  �لقر�ر  �أن 

دولياً  �لقانوين  �ملركز  حت�صني  خالل  من  جديدة  تفاو�صية  بيئة  �إيجاد  �أر�دت  ولكنها 

؛ �أي �أنها مل ت�صعها �صمن �إطار ��صرت�تيجية بديلة عن 
103

عب �لع�صوية يف �الأمم �ملتحدة

�أمام  فر�صة  الإعطاء  �لالحقة  متطلباتها  �أرجاأت  فيما  ف�صلها،  �أدركت  بعدما  �ملفاو�صات 

�ل�صلمية. �لعملية  �إحياء  جهود 

ومع ذلك، لن يلتزم �الحتالل بنتائجها �لتي ال تغري مو�زين �لقوى وال �لوقائع على 

�الأر�ص، و�إمنا مبا جت�صده متغري�ته �ال�صتيطانية و�لعدو�نية يف �الأر��صي �ملحتلة.

احلياة اجلديدة، 2015/1/1.  102

ال�شيا�شة  �أممياً،”  �لدولة  “ميالد”  بعد  �لفل�صطينية  �لف�صائل  رهانات  �ملنف�صلة:  “�ملعارك  جمعة،  حممد   
103

الدولية، �لعدد 191، كانون �لثاين/ يناير 2013، �ص 34. 
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�إز�ء  خمرجاً،  ولي�ص  ماأزق،  عن  يعب  فاإنه  �ل�صلطة،  بحل  عبا�ص  �لرئي�ص  تهديد  �أما 

�صيا�صة �الحتالل �ملُقِوّ�صة لـ“حّل �لدولتني”، و�أزمة �ل�صلطة �ملالية، وتر�جع دعم �لدول 

�أقرتها يف قمم عربية �صابقة بتقدمي  �لتي  �لعربية بتعهد�تها  �لدول  �لتز�م  �ملانحة، وعدم 

�لدعم �ملايل �لالزم لل�صلطة.

�لوطني  �مل�رشوع  الإنقاذ  �لو��صعة  �ل�صعبية  قاعدته  يجد  �ل�صلطة”  “حّل  كان  و�إذ� 

�لفل�صطيني، �إال �أن “�لعامل” ال يرى فيه تهديد�ً �أمام متو�لية تكر�ره، ولتناق�صه �ل�رشيح 

مع قدرة �ل�صلطة على تنفيذه، ب�صبب �ل�صغط �خلدماتي و�لوظيفي على �الأقل؛ و�لرف�ص 

�لغربي �الإ�رش�ئيلي له، يف ظّل �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل، وعدم قبول �الأخري بالعودة 

��صتنفاد �خليار�ت  �لفل�صطينية يرى عدم  �لقيادة  �ملبا�رش، و�إز�ء خّط �صائد يف  لالحتالل 

�الأخرى، باعتبار �ل�صلطة معب�ً للدولة �ملوعودة وجهاز�ً خدمياً حيوياً.

و�أياً يكن، فقد قاد م�صار �أو�صلو �إىل هذ� �لنوع من �ال�صرت�تيجيات �ملتناق�صة، يف ظّل 

تفاو�صي جمرب يف  �ال�صتمر�ر يف م�صار  بالرغم من ف�صله، و�الإ�رش�ر على  به  �لت�صبث 

�إخفاقه، و��صتمر�ر �النق�صام.

مل تنفك موؤ�ص�صة �لرئا�صة عن �أَ�رشْ رهانها على �لواليات �ملتحدة يف �لعملية �ل�صلمية، 

دون �لبحث عن منافذ دولية �أخرى و�صاحات �أكرث رحابة و�إ�صناد�ً للق�صية �لفل�صطينية، 

على �لرغم من �النحياز �الأمريكي �ملفتوح لالحتالل.

للكيان  �ل�صافر  �نحيازها  تبني  �ملتعاقبة  �الأمريكية  �الإد�ر�ت  م�صرية  كانت  و�إذ� 

عملية  م�صار  فاإن  �مل�رشوعة،  �لفل�صطينية  �لعربية  �حلقوق  ح�صاب  على  �الإ�رش�ئيلي، 

�ل�صالم منذ موؤمتر مدريد Madrid Conference �صنة 1991 حتى �ليوم يج�صده عملياً، 

�إعمال  مقابل  �ملفاو�صات،  يف  �الحتالل  وملطالب  �الإ�رش�ئيلي  لالأمن  و��صنطن  دعم  عب 

ال�صتئناف  �أو  �لتنازالت  بتقدمي  للقبول  �إما  �لفل�صطينية،  �لقيادة  على  �مل�صاد  �ل�صغط 

�ملفاو�صات بدون �رشوط م�صبقة.

ويزيد �الأمر �صعوبة؛ حر�ص �الإد�رة �الأمريكية على �الإم�صاك بتالبيب ملف �لعملية 

�ل�صلمية، وحتييد دور �الأمم �ملتحدة و�الحتاد �الأوروبي، خال �جلانب �القت�صادي بالن�صبة 

لالأخري، وغ�ّص �لطرف عن �نتهاكات �الحتالل يف �الأر��صي �ملحتلة، من دون طرح روؤية 

لفر�ص حّل متو�زن. وهذ� ما حدث يف �صنو�ت والية  �الإر�دة  �متالك  �أو  �ل�رش�ع  الإنهاء 

�لرئي�ص بار�ك �أوباما �الأربع �الأوىل �جلوفاء من �أّي تقدم جدّي باجتاه �لت�صوية �ل�صلمية، 
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با�صتثناء جوالت متو�لية، جلورج ميت�صل، مبعوث �أوباما لل�صالم يف �ل�صاأن �لفل�صطيني، 

وجوالت لوزيرة خارجيته هيالري كلينتون Hillary Clinton. كما حدث حترك لوزير 

�خلارجية يف دورة �أوباما �لثانية، مبا يوحي با�صتمر�ر �الهتمام بهذ� �مللف، على �لرغم 

من �ن�صغال �أمريكا بالق�صايا �لد�خلية و�خلارجية �الأخرى، وللتاأكيد باأن �لعملية �ل�صلمية 

مل متت.

�الإد�رة  �أن  يبدو  ال  �إذ  �ل�صابق،  �لنهج  مع  �نف�صام  عن  �لر�هنة  �ملوؤ�رش�ت  ت�صي  وال 

�الأمريكية متلك، قريباً على �الأقل، خطة و��صحة حلل �ل�رش�ع، و�إمنا �إد�رته فقط.

رابعًا: العالقات الفل�شطينية اخلارجية:

1. موؤ�ش�شة الرئا�شة والعالقات العربية والإ�شالمية:

�إذ� كان �النتقال من مرحلة �ل�صتات، مبا �صهدته من تاأثر �لفل�صطينيني ب�صغوط �لنظم 

�لعربية ونتائج �نق�صامها و�ملو�جهة مع بع�صها، �إىل �صلطة وطنية ت�صكل نو�ة دولة عتيدة، 

مبا لذلك من �لتز�مات قانونية ودبلوما�صية و�صيا�صية متبادلة، قد �أوجب تغيري�ً �صاعد 

مفا�صل  تر�صبات  �أن  �إال  خمتلفة؛  بطريقة  �لعربية   – �لفل�صطينية  �لعالقات  �صياغة  على 

“�ل�صتات” عك�صت نف�صها، �أحياناً، على �لعالقات �لثنائية يف عهد �لرئي�ص عرفات، ال �صيّما 

، و�لتي �أخذت بـ“�لتفكك” �إىل حّد ما يف عهد �لرئي�ص 
104

يف �لفرتة �الأوىل من ت�صكيل �ل�صلطة

�ل�صوفييتي  �الحتاد  �نهيار  حيث  من  ودولية،  عربية  متغري�ت  ح�رشت  بينما  عبا�ص. 

�الأمريكي  و�الحتالل  �لثانية،  �خلليج  حرب  وتبعات  �الأوحد،  �الأمريكي  �لقطب  وبزوغ 

للعر�ق �صنة 2003، و�لثور�ت و�لتغري�ت يف �لعامل �لعربي. 

ومع ذلك، فقد حر�ص �لرئي�ص عرفات، منذ توليه �لرئا�صة، على �إقامة عالقات عربية 

و�إ�صالمية متو�زنة، عب �لرف�ص �لفل�صطيني للتدخل يف �صوؤون �لدول �لد�خلية، و�إيجاد 

�صبكة عالقات قوية مع منافذ �آ�صيوية و�إفريقية، حظيت �ل�صاحات �لعربية و�الإ�صالمية 

يف  �ال�صرت�تيجية  ملكانتها  نظر�ً  �إير�ن  مع  �إيجاباً  �لعالقات  وتنمية  متقدمة،  مبكانة  منها 

�الإمار�ت  مركز  ظبي:  )�أبو  الذاتي  احلكم  اإىل  املنفى  من  العربية   – الفل�شطينية  العالقات  �صقاقي،  خليل   
104

للدر��صات و�لبحوث �ال�صرت�تيجية، 1997(، �ص 7-2. 
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. كما �صعى عرفات الإيجاد تن�صيق عربي متقدم، خ�صو�صاً مع دول 
105

�لنظام �الإقليمي

من  وتن�صله  �الحتالل  لعدو�ن  م�صاد  عربي  حتالف  ت�صكيل  �أجل  من  منها،  �ملو�جهة 

1996 بعد قطيعة د�مت  �إىل �صورية �صنة  �التفاقيات، وقد جت�صد ذلك يف زيارته  تنفيذ 

؛ 
106

مبارك ح�صني  �ملعزول  �مل�رشي  �لرئي�ص  من  بت�صجيع  جاءت  و�لتي  �صنو�ت،  �أربع 

ف�صالً عن �لتن�صيق و�لتعاون �مل�صتمرين مع �الأردن للغر�ص ذ�ته. 

وباملثل؛ حر�ص �لرئي�ص عبا�ص على ح�صد �لدعم �ل�صيا�صي، و�ملعنوي، و�ملايل للق�صية 

�لفل�صطينية يف �إطار �لنظام �الإقليمي �لعربي و�الإ�صالمي، عب �مل�صاركة يف �لقمم �لعربية 

�ملتتالية، وزيارة �لدول �لعربية و�الإ�صالمية، و�لتن�صيق �مل�صتمر معها، خ�صو�صاً م�رش 

عن  عد�  لل�صالم،  �لعربية  �ملبادرة  جلنة  خالل  ومن  �ل�صلمية،  �لعملية  حول  و�الأردن، 

مقدمتها  ويف  �لعامل،  دول  خمتلف  جابت  �لتي  �لفل�صطينية  للدبلوما�صية  �لن�صط  �حلر�ك 

�لدول �لعربية و�الإ�صالمية، من �أجل ك�صب �لتاأييد �لالزم خلطوتها يف �الأمم �ملتحدة.

ومع ذلك، تاأثرت مفاعيل �لعالقة �لفل�صطينية �لعربية باملتغري�ت و�لتطور�ت �جلارية 

باملنطقة، منذ مطلع �صنة 2011، فيما دخلت تبعات �النق�صام �لفل�صطيني معطى �إ�صافياً 

فيها. 

حما�ص،  بح�صب  �صكل،  بعدما  �حلكم،  عن  مبارك  �لرئي�ص  �مل�رشية  �لثورة  �أز�حت 

“تاأليب  ويف  �مل�صاحلة،  حو�ر  جل�صات  يف  لها  وحليفاً  و�ل�صلطة  فتح  لقيادة  قوياً  �صند�ً 

، وت�صديد �خلناق على غزة يف �أثناء عدو�ن �الحتالل 2009/2008. 
�لر�أي �لعام عليها”107

و�صكلت م�رش ظهري�ً ��صرت�تيجياً للقطاع خالل �لعدو�ن �الأخري، وك�رشت جد�ر �لعزلة 

�لقاهرة  يف  �مل�صاحلة  �تفاق  لتوقيع  قوية  ر�فعة  و�أوجدت  �صنو�ت،  حما�ص  �أ�رش  �لذي 

مطلع �أيار/ مايو 2011، لكن باأو�صاع معاك�صة هذه �ملرة، هياأت حلما�ص �أر�صية ��صتنادية 

قوية، فيما �أَرْخَت �أور�ق �صغط قوية ملكتها فتح طويالً. �إال �أن �الأحد�ث �مل�رشية �الأخرية 

�لتي �أدت �إىل عزل �لرئي�ص حممد مر�صي، قد قلبت �ملعادلة، وزجّت حما�ص يف �أتون حرب 

�إعالمية و�صيا�صية مع م�رش، ولكنها �أوجدت مناخاً مو�تياً لرئا�صة �ل�صلطة الإعادة �الأمور 

�إىل �صابق عهدها.

ب�صام �أبو �رشيف، يا�رش عرفات )بريوت: ريا�ص �لري�ص للكتب و�لن�رش، 2005(، �ص 335-334.  
105

مرو�ن كنفاين، مرجع �شابق، �ص 380-379.  
106

القد�س العربي، 2008/12/14.  107
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�أما عالقة موؤ�ص�صة �لرئا�صة مع طهر�ن فهي لي�صت يف �أف�صل �أحو�لها، ب�صبب �نتقادها 

، وذلك قبل �أن تتوتر �لعالقة بني طهر�ن 
108

�لد�ئم للدعم �الإير�ين �ملقدَّم لف�صائل �ملقاومة

بينها  �أي�صاً  �لو�صل  قطعت  �لتي  �ل�صورية،  �الأزمة  من  �الأخرية  موقف  ب�صبب  وحما�ص 

و�لنظام �ل�صوري.

وتاأخذ عالقة �لرئا�صة مع قطر، خالفاً للدول �خلليجية �الأخرى، حالتي �ل�صّد و�جلذب، 

�لدوحة لقيادة حما�ص، وتو��صلها مع �حلكومة يف غزة؛ و�إثر  ��صت�صافة  �أحياناً، ب�صبب 

�إىل �ل�صعب  �إىل غزة، بهدف ك�رش �حل�صار عنها وتقدمي دعم  �أمري قطر �لتاريخية  زيارة 

.
109ً

�لفل�صطيني، مّتت زيادته �إىل 400 مليون دوالر بدالً من 254 مليونا

�إىل �مل�صتوى �ملطلوب، خارج  �لفل�صطينية  �لدعم �لعربي �الإ�صالمي للق�صية  مل ي�صل 

�صياق �ملو�قف �لت�صامنية، وعلى �لرغم من �لن�رشة �لرتكية لق�صايا �ل�صعب �لفل�صطيني، 

�الحتالل  مع  ي�صطدم  ب�صكل  تقدماً  �أكرث  مو�قف  �تخاذها  �ملتوقع  من  لي�ص  �أنه  �إال 

�لرتكي و�الإ�رش�ئيلي،  �قت�صادية متينة بني �جلانبني  لوجود عالقات  �الإ�رش�ئيلي؛ نظر�ً 

.
110

باالإ�صافة �إىل ��صتمر�ر وجود عالقات �صيا�صية وع�صكرية بدرجات متفاوتة

2. موؤ�ش�شة الرئا�شة والعالقات الدولية:

على �لرغم من حر�ص موؤ�ص�صة �لرئا�صة على بناء عالقات دولية قوية لدعم ق�صيتها 

�ل�صلمية،  �لعملية  مبلف  �الأمريكي  �الإم�صاك  �أن  �إال  �الإ�رش�ئيلي،  �لعدو�ن  مو�جهة  يف 

عن  عد�  فقط،  �لتمويل  �إطار  يف  �الأوروبي  �لدور  وح�رش  �ملتحدة،  �الأمم  دور  وحتييد 

�لبحث  وعدم  لالحتالل،  �نحيازها  من  بالرغم  �الأمريكية  �الإد�رة  على  �لرئا�صي  �لرهان 

تاريخ  �لعربية  �لدول  مع  يجمعها  �لتي  و�ل�صني  �أوروبا  خ�صو�صاً  بديلة،  منافذ  عن 

جيد من �لعالقات �لثنائية، قد �صيق �خليار�ت �أمام �لقيادة �لفل�صطينية. ويزيد من ذلك 

�صعف �لتن�صيق بني �لدول �لعربية، وتباين �صيا�صاتها �خلارجية، ودور�ن كثري منها يف 

فلك �ل�صيا�صة �الأمريكية �لغربية، وت�صكيلها عن�رش �صغط �إ�صايف، �أحياناً، على موؤ�ص�صة 

�لرئا�صة للم�صي يف خطو�ت �لعملية �ل�صلمية.

احلياة، 2012/12/5.  108

احلياة اجلديدة، 2012/10/24.   109

ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن  مثالً:  �نظر  �الإ�رش�ئيلية،  �لرتكية  �لعالقات  حول   
110

الفل�شطيني 2012-2013 )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2014(، �ص 121-117.
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 European Union (EU) لقد �صدرت بيانات عديدة من جانب �الحتاد �الأوروبي 

لدعم �إقامة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة على حدود �صنة 1967 وفق “حّل �لدولتني”، ومّت 

�تخاذ موقف متقدم من ق�صية �لتو�صع �ال�صتيطاين جلهة رف�صها باعتبارها عقبة �أمام 

يف  قائمة  وموؤ�ص�صات  هيئات  مع  �لتعاون  قر�ر  يف  ذلك  جت�صد  وقد   .
111

�ل�صلمية �لعملية 

؛ مما ت�صبب يف 
112

�مل�صتعمر�ت يف �ل�صفة �لغربية، مبا فيها �لقد�ص �ملحتلة، ومنع متويلها

توتر عالقته مع �الحتالل. غري �أن حالة �النف�صام �حلاد بني �لقول و�لفعل �لتي تعرتي 

يف  �لتوتر  حتول  �مل�صتبعد  من  جتعل  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  جتاه  عموماً  �لغربية  �ملو�قف 

�أزمة قد حتمل �الحتالل على تغيري مو�قفه جتاه ما يت�صل بق�صايا  �إىل ن�صوب  �لعالقة 

�ل�رش�ع.

�ملتغري�ت  �أمام  �لفل�صطينية  بالق�صية  �لعربي،  كما  �لدويل،  �الهتمام  تر�جع  وكان 

�الأمم  �إىل  للتوجه  �لرئا�صة  موؤ�ص�صة  دفعت  �لتي  �الأ�صباب  �أحد  �ملنطقة،  يف  �جلارية 

الإعادة  منها  حماولة  يف  �لعامة،  �جلمعية  يف  �لكاملة”  غري  “�لع�صوية  بطلب  �ملتحدة 

�لق�صية جمدد�ً على �مل�رشح �لدويل، بعدما مهدت لها بحر�ك دبلوما�صي، عب جوالت 

�الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  ظّل  يف  �خلطوة  �أهمية  لطرح  �لعامل  خمتلف  جابت  مكوكية 

�لفل�صطينية. �لدولة  الإقامة  �ملخ�ص�صة  للم�صاحة  �لقا�صم 

خام�شًا: “الدولة الفل�شطينية” بني الواقع واملمكن:

مل يُقيّ�ص مل�صار �أو�صلو، منذ والدته �صنة 1993، �أن ي�صفر عن �صيء، لي�ص الأن �التفاق 

يحمل بذور ف�صله �أو الختالل مو�زين �لقوى مل�صلحة �لكيان �الإ�رش�ئيلي فح�صب، و�إمنا 

الإ�رش�ر �الأخري على حتكيم هذ� �خللل يف فر�ص ت�صوية ال حتقق �حلد �الأدنى من �حلقوق 

�لغربية  �ل�صفة  يف  متدهورة  و�أو�صاعاً  حرجاً  ماأزقاً  �أحدث  ما  �لفل�صطينية،  �لوطنية 

وقطاع غزة، وم�صار�ً تفاو�صياً متعرث�ً تارة، وجامد�ً تارة �أخرى، على �لرغم من متو�لية 

�ملوؤمتر�ت و�التفاقيات �لتي بقيت �صورية �أو حب�ً على ورق. 

 ،)2011 و�لتوزيع،  للن�رش  د�ر �حلامد  )عّمان:  الفل�شطينية  والق�شية  الأوروبي  الحتاد  �ل�رش�بعة،  زياد   
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�ليوم؛  �أو�صلو  �إليه  قاد  �لذي  �ملاأزق  توليفة  يف  �جتمعت  قد  عنا�رش  ثالثة  كانت  و�إذ� 

�لذي ��صتخدم �التفاق لتكري�ص  �أولها م�صمون �التفاق نف�صه، وثانيها طبيعة �الحتالل 

مقابل  لالحتالل  �ملفتوح  �الأمريكي  �النحياز  وثالثها  فل�صطني،  يف  �ل�صهيوين  م�رشوعه 

مقيدة  �صلطة  �أنتجت  فاإنها  �لفل�صطينية،  للق�صية  �الإ�صالمي  �لعربي  �لدعم  �صعف 

وحمدودة �ل�صالحيات على �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. 

�صلطة  من  �لتحول  قو�مه  م�رشوعاً  حملها  �ل�صلطة  و��صتمر�ر  قيام  مبر  كان  وقد 

�إقليم �صيا�صي وجغر�يف  حكم ذ�تي على مناطق جمز�أة �إىل دولة وطنية ذ�ت �صيادة على 

لق�صية  وحّل   ،1967 �صنة  وفق  بها  معرتف  وحدود  �لقد�ص(  و�رشقي  وغزة،  )�ل�صفة، 

�لالجئني وفق �لقر�ر �لدويل 194، �إال �أن كّل ذلك مل يتحقق منه �صيء، بينما بقيت �ل�صلطة 

من  �لعري�صة  �أو�صلو  �أقطاب  الآمال  خالفاً  تاأ�صي�صها،  منذ  و�صعها  يتغري  مل  “ر��صخة” 

�جلانب �لفل�صطيني.

جماالت  �صتة  �إىل  �لنهائي  �لو�صع  ق�صايا  بتجزئة  �لفل�صطيني  �لر�صى  ت�صبب  وقد   

�أ�صا�صية )�لالجئني، و�لقد�ص، و�ال�صتيطان، و�حلدود، و�الأمن، و�ملياه( وتاأجيل بحثها 

�إىل �ملرحلة �لنهائية من �ملفاو�صات، �صمن فرتة �نتقالية كان من �ملفرت�ص بلوغها �صنة 

�صغرية  جزئية  تفا�صيل  مناق�صة  يف  و�النغما�ص  �لتفاو�ص،  عملية  باب  فتح  يف   ،1999

على ح�صاب �لق�صايا �جلوهرية لل�رش�ع. كما �أدى �إىل حترير �الحتالل من �أّي �لتز�مات 

�أو م�صاءلة جتاه �نتهاكاته يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة طاملا �أن تلك �لق�صايا خا�صعة 

�ل�صيادة  مكونات  خمتلف  تفكيك  من  �أو�صلو  �تفاق  �صببه  عما  ف�صالً  الحقاً،  للبحث 

�لفل�صطينية.

�أثقل  بينما  �الإ�رش�ئيلي،  �لكيان  �صّد  قوية  �صغط  �أور�ق  �لو�صع  هذ�  �أ�صعف 

ذلك  و�صمح  ح�صابه.  يف  يدرجه  �الحتالل  يعد  مل  �لذي  �أو�صلو  بالتز�مات  �ل�صلطة 

�لدولة  الإقامة  �ملخ�ص�صة  �مل�صاحة  و�إغر�ق  �للحظة،  �صغط  من  �الحتالل  بانفالت 

�صعياً  �لع�صكرية،  و�حلو�جز  �اللتفافية  و�لطرق  بامل�صتعمر�ت  �ملن�صودة  �لفل�صطينية 

بالن�صبة  يخرج  ال  �لذي  �مل�صتقبلي  �لفل�صطيني  للكيان  �الإ�رش�ئيلية  �لروؤية  تطبيق  �إىل 

�ملوكولني  و�الأمن  �ل�صيادة  يلك  وال  بال�صكان،  معني  ذ�تي  حكم  �إطار  عن  �إليها 

لالحتالل.



170

ال�سلطة الفل�سطينية

ُتقم  مل  كما  �حلال،  و�قع  من  �ملتحدة  �الأمم  يف  لفل�صطني  �جلديدة  “�ل�صفة”  تغري  ومل 

�لدولة فعلياً، ولن تلزم �جلانب �الإ�رش�ئيلي مبا يعاك�ص متغري�ته �ال�صتيطانية يف �ل�صفة 

�لغربية، غري �أن �الإ�صكالية تكمن هنا يف �لتعويل �مل�صتمر على م�صار �لتفاو�ص، باعتباره 

خيار�ً ��صرت�تيجياً يتقدم على ما �صو�ه من �لبد�ئل �الأخرى. 

خال�شة:

�ألقت �صيا�صة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لعدو�نية �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني و�أر�صه �ملحتلة، 

�أ�صوة  وخارجياً،  د�خلياً  �ل�صلطة  رئا�صة  موؤ�ص�صة  عمل  على  �لقائمة  بتبعاتها  تز�ل،  وما 

مبكونات �لنظام �ل�صيا�صي، ما �أدخلها يف د�ئرة مثقلة من �لتحديات و�الإ�صكاليات، حيث 

م�صاعيها  بتقوي�ص  وقام  �لد�خلي،  �لتغيري  نحو  �ملحتملة  حتركها  منافذ  �الحتالل  �صّد 

�النحياز  ظّل  يف  �مل�صتقلة،  �لفل�صطينية  �لدولة  و�إقامة  �الحتالل  الإنهاء  و�الأممية  �لدولية 

�الأمريكي لالحتالل، و�صعف �لدعم �لعربي �الإ�صالمي للق�صية �لفل�صطينية.

و�لتحديات  �مل�صاعب  ومن  �الأد�ء  يف  �صعف  من  �لرئا�صة  موؤ�ص�صة  �أد�ء  يخُل  ومل 

�ملنطقة  يف  �ل�صيا�صية  �لقياد�ت  بها  تت�صف  �لتي  و�لعيوب  �الإ�صكاالت  ومن  �لد�خلية، 

�قت�صادية و�جتماعية قامتة  �أحو�ل  �الأزمة، و�صط  �النق�صام من عمق  �لعربية. وقد ز�د 

يعاين منها �ل�صعب �لفل�صطيني؛ وهي ناجتة �أ�صا�صاً عن �إجر�ء�ت �الحتالل وممار�صاته 

�ال�صتيطانية �لتهويدية.

�إن ذلك يتطلب فل�صطينياً؛ و�صع ��صرت�تيجية وطنية موحدة تاأخذ بنا�صية �ملقاومة، 

�لوحدة،  وحتقيق  �النق�صام  و�إنهاء  �مل�صاحلة  حتقيق  على  وترتكز  �أ�صكالها،  ب�صتى 

وترتيب �لبيت �لد�خلي باإعادة تفعيل منظمة �لتحرير. كما يقت�صي ذلك، �أن تقوم �لرئا�صة 

�أو  فردياً  �صلوكاً  متار�ص  و�أال  مكوناته؛  وكّل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  لكل  كرئا�صة  بدورها 

ف�صائلياً يف مو�جهة �لف�صائل و�لتيار�ت �الأخرى.




