


الف�شل ال�شابع

االأداء ال�شيا�شي الداخلي لل�شلطة 

الفل�شطينية

اأ. وائل اأحمد �شعد





301

االأداء ال�شيا�شي الداخلي لل�شلطة الفل�شطينية

الأداء ال�شيا�شي الداخلي لل�شلطة الفل�شطينية

متهيد:

عانى �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني منذ �صبعينيات �لقرن �لع�رشين حالة من �ال�صتئثار 

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  على  فتح  حركة  �صيطرت  �إذ  �لفل�صطيني،  �لوطني  بالقر�ر 

و�أدخلت �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني يف نفق عملية �لت�صوية �ل�صلمية دون �إجماع وطني 

�الأد�ء  وعلى  �لفل�صطيني،  �لبيت  متا�صك  على  الحقاً  �نعك�ص  ما  وهو  حقيقي،  فل�صطيني 

�ل�صيا�صية  �ملوروثات  �نتقال  مع  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �لد�خلي  �ل�صيا�صي 

و�لتنظيمية بح�صناتها و�صيئاتها من موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وحركة فتح 

�إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية. 

�لفل�صطينية  �لوطنية  لل�صلطة  �ل�صيا�صي  �الأد�ء  على  �لتعرف  �إىل  �لف�صل  هذ�  ويهدف 

�لفرتة  يف  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  و�ملدنية  �ل�صيا�صية  �لقوى  جتاه 

و�الإد�ري  �ل�صيا�صي  �ملوروث  �نعكا�صات  على  �الإ�صاءة  �صنحاول  كما   ،2013–1994

�لفل�صطيني  للقر�ر  و�حلزبي  �لفردي  �الحتكار  وتاأثري�ت  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة 

على �لعالقات �لفل�صطينية �لد�خلية، وعلى �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني.

حمددات العالقات ال�شـيا�شـية الداخليـة لل�شـلطـة  اأواًل: 

الفل�شطينية:

يكن تلخي�ص حمدد�ت �لعالقات �ل�صيا�صية �لد�خلية يف:

1. �خللفية �ل�رشعية �لتي ��صتندت �إليها كافة �الأطر�ف �لفل�صطينية، �صو�ء �ملنظمة �أم 

�ل�صلطة �أم ف�صائل �ملقاومة، حيث ��صتندت قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل ثالث �رشعيات؛ 

�الأوىل �رشعية منظمة �لتحرير يف متثيل �ل�صعب �لفل�صطيني، و�لثانية �ل�رشعية �لتاريخية 

)ما ُتطلق عليه �لر�صا�صة �الأوىل(، و�أما �ل�رشعية �لثالثة فهي �رشعية �العرت�ف �لدويل بعد 

توقيع �تفاق �أو�صلو. يف �ملقابل ��صتندت �لقوى �ملعار�صة التفاق �أو�صلو �إىل �رشعية �حلق 
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�لطبيعي يف �الأر�ص وبالتايل �رشعية �ملقاومة و�لكفاح �مل�صلح لتحريرها، ما د�م �الحتالل 

�لفل�صطيني �لذي قامت على  م�صتمر�ً، وهي �رشعية من�صو�ص عليها يف �مليثاق �لوطني 

�أ�صا�صه منظمة �لتحرير �لفل�صطينية.

حيث  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  عليها  قامت  �لتي  �لتجربة  وخلفية  �حلزبية  �لرتكيبة   .2

�رتكزت �ل�صلطة منذ تاأ�صي�صها على �أع�صاء حركة فتح، ونقلت معها جتربة �إد�رة منظمة 

�لتحرير �لفل�صطينية باإيجابياتها و�صلبياتها.

و�إف�صالها  بها  �لتحكم  على  و�لقدرة  �ل�صلطة  على  �لعملية  �الإ�رش�ئيلية  �لهيمنة   .3

وخنقها، جعلها حمدد�ً �أ�صا�صياً مبا�رش�ً وغري مبا�رش يف �صيا�صة �ل�صلطة جتاه �لف�صائل.

مما  �ل�صلمية،  �لت�صوية  ملف  يف  بالتطور�ت  �لد�خلية  �لفل�صطينية  �لعالقات  ربط   .4

جعل �ملوقف �الإ�رش�ئيلي و�الأمريكي عن�رش�ً موؤثر�ً يف �لقر�ر �لوطني �لفل�صطيني، وهو 

ما �نعك�ص على �لعالقات �لفل�صطينية �لد�خلية.

5. ت�صخم �ل�صلطة �لفل�صطينية، وحتول منظمة �لتحرير �إىل ما ي�صبه د�ئرة من دو�ئر 

�ل�صلطة، وخروج �ل�صلطة �لفل�صطينية عن �إطارها �لتنفيذي؛ حيث ربطت �تفاقيات �أو�صلو 

دور �ل�صلطة يف �إد�رة �حلياة �ليومية للفل�صطينيني �ملتو�جدين على �أر��صي �ل�صفة �لغربية 

�إدر�ك  مبكان  �ل�صعوبة  من  بات  حتى  دورها،  عن  خرجت  �ل�صلطة  ولكن  غزة،  وقطاع 

�حلد �لفا�صل بني �ل�صلطة و�ملنظمة. 

6. تر�جع �لي�صار �لفل�صطيني �إما الأ�صباب بنيوية د�خلية و�إما لفقد�نها �لظهري �لدويل 

�ل�صيا�صي  �مل�صار  يف  تاأثريها  حجم  على  �نعك�ص  مما  �ل�صوفييتي،  �الحتاد  �صقوط  بعد 

�لفل�صطيني.

7. �صعود �لتيار �الإ�صالمي يف فل�صطني، وفوز حركة حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية 

لل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 2006، جعله حمدد�ً يف �لعالقات �ل�صيا�صية �لد�خلية.

�إىل �صلطة ريعية؛ وحتملها عبء �ملنظمة وعبء حركة  8. حتول �ل�صلطة �لفل�صطينية 

فتح، حيث بات ع�رش�ت �الآالف من �ملوظفني وكو�در حركة فتح و�أع�صاء من �لف�صائل 

�لفل�صطينية يعتمدون ب�صكل مبا�رش على �لعمل �لوظيفي يف �ل�صلطة.

�العتد�ل  )حموري  �إقليمية  حماور  يف  و�لدخول  و�لدولية،  �الإقليمية  �لتحوالت   .9

و�ملمانعة(، و�صعود “�الإ�صالم �ل�صيا�صي” يف �ملنطقة.
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ثانياً: العالقـة بني ال�شـلـطـة الفل�شطينيـة ومنظمـة

التـحـريـر الفل�شطينية:  

1. ال�رشعية واملرجعية:

�صكلت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية منذ ن�صاأتها �صنة 1964، �لكيان �ل�صيا�صي �جلامع 

للقوى �لفل�صطينية �لوطنية، وبالرغم مما �آلت �إليه �أو�صاع �ملنظمة من تغيري يف م�صارها 

�لتحرير  �أهمية منظمة  �إغفال  �أنه ال يكن  �إال  �أجله،  �لذي ن�صاأت من  �لهدف  وحرفها عن 

�لوطنية  �لدولة  �لفل�صطيني؛ خ�صو�صاً يف ظّل غياب  لل�صعب  كمنظومة �صيا�صية جامعة 

�جلامعة.

بد�أت مالمح تغيري م�صار منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وخ�صوعها لقو�عد �لو�قعية، 

وقبولها بت�صكيل كيان �صيا�صي فل�صطيني وفق قو�عد و�رشوط غري فل�صطينية، تت�صكل 

مع �إقر�ر برنامج �لنقاط �لع�رش �صنة 1974، و�لذي كان مفتاحها لدخول �ملنظومة �لدولية.

ب�صبب ما  �أوالً  �ل�صلطة و�ملنظمة، من نقطتني:  �لعالقة بني  �أهمية �حلديث عن  تنطلق 

�آلت �إليه �لق�صية �لفل�صطينية منذ توقيع �تفاق �أو�صلو، وثانياً من �رشورة �إعادة �لبحث يف 

�صكل �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، و�ملرجعية �لفل�صطينية �لقادرة على حتقيق طموحات 

�ل�صعب و�آماله.

هناك �إ�صكالية تعريفية �إذ� ما كان هناك نظام �صيا�صي فل�صطيني يف ظّل غياب �لدولة 

قيام  مع  فل�صطيني  �صيا�صي  حقل  ت�صكل  عن  هالل  جميل  يتحدث  حيث  �لفل�صطينية، 

فل�صطني  كامل  و�حتالل   ،1967 لهزية  كان  و�أنه  1964؛  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

�ملنظمة من منظمة �صكلية غري  نقل  بارز يف  �أثر  �إىل �جلوالن و�صيناء،  �إ�صافة  �لتاريخية 

فاعلة �إىل موؤ�ص�صة وطنية، ت�صم �ئتالف ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية؛ بهدف حتقيق حّق 

.
1
تقرير �مل�صري و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية

ويرى �لبع�ص �أن �لت�صكيل �ل�صيا�صي )منظمة �لتحرير( �لذي جمع �لقوى �لفل�صطينية، 

ل نظاماً �صيا�صياً، و�كت�صب �رشعيته من �الإجماع على �الأهد�ف �لتي عبت عنها مو�د  �صكَّ

�مليثاق �لوطني �لفل�صطيني �ملعدل �صنة 1968، و�لتي �أقرت يف �ملادة 26 منه باأن “منظمة 

موؤ�ص�صة  )بريوت:  نقدية  حتليلية  درا�شة  اأو�شلو:  بعد  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  النظام  هالل،  جميل   
1

�لدر��صات �لفل�صطينية، 1998(، �ص 48.
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�ل�صعب  حركة  عن  م�صوؤولة  �لفل�صطينية،  �لثورة  لقوى  ممثلة  �لفل�صطينية،  �لتحرير 

�لعربي �لفل�صطيني يف ن�صاله، من �أجل ��صرتد�د وطنه وحتريره و�لعودة �إليه، وممار�صة 

حّق تقرير م�صريه، يف جميع �مليادين �لع�صكرية و�ل�صيا�صية و�ملالية، و�صائر ما تتطلبه 

.
ق�صية فل�صطني على �ل�صعيدين �لعربي و�لدويل”2

وهناك من يرى �أن �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني يت�صكل من منظمة �لتحرير وقوى 

�ملعار�صة �ملوجودة د�خل �ملنظمة وخارجها. وعلى �لرغم من �الختالف يف تعريف �لنظام 

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني، �إال �أنه ال يكن �إغفال �أن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية مرت مبر�حل 

عديدة وبتقلبات يف بنيتها، وتغريُّ يف �ملبادئ �الأ�صا�صية �لتي �كت�صبت من خاللها �رشعيتها 

�لتمثيلية لل�صعب، مما �أثَّر هذ� �لتغري على �لنظرة �لتمثيلية لل�صعب �لفل�صطيني، خ�صو�صاً 

مع وجود ف�صائل متثل �رشيحة و��صعة من �ل�صعب �لفل�صطيني خارج �إطار �ملنظمة. 

التحرير  ومنظمة  الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  العالقة  مرتكزات   .2
الفل�شطينية حلظة التاأ�شي�س:

�تفاق  ُبعيد توقيع  �لتحرير بالت�صكل  �لفل�صطينية ومنظمة  �ل�صلطة  بد�أت �لعالقة بني 

ت�رشيعي  جمل�ص  لديه  ويكون  �نتقايل،  فل�صطيني  حكم  �صلطة  �إن�صاء  �أقر  و�لذي  �أو�صلو، 

�لذ�تي،  �حلكم  �صلطة  ت�صكيل  كيفية  حول  �حلديث  بد�أ  هنا  ومن  منتخب.  فل�صطيني 

وبالرجوع �إىل �لنقا�صات حول هذه �مل�صاألة وح�صب رو�ية ممدوح نوفل، ع�صو يف �ملجل�ص 

�لوطني �لفل�صطيني، وع�صو يف �ملكتب �ل�صيا�صي حلزب �الحتاد �لديقر�طي �لفل�صطيني 

)فد�(، فقد ذكر �أن �لقيادة �لفل�صطينية عقدت �صل�صلة من �الجتماعات، قاطعتها كل �لقوى 

�لفل�صطينية �ملعار�صة التفاق �أو�صلو، مبا فيها �لقوى �الإ�صالمية، وبح�صور �صتة �أع�صاء 

18 ع�صو�ً، وبغالبية من حركة فتح  فقط من �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير من �أ�صل 

�لفل�صطيني  �لتحرير  وجبهة  �ل�صعبي  �لن�صال  وجبهة  وفد�  �ل�صعب  حزب  عن  وممثلني 

خالل  �أيام  خم�صة  �الجتماعات  هذه  و��صتمرت  وم�صتقلني،  �لعبا�ص(  �أبو  )جماعة 

.
31993/9/30–26 �لفرتة 

�حلفاظ  �إىل  دعا  من  فمنهم  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  جمل�ص  ت�صكيل  حول  �الآر�ء  تعددت 

�أ�صا�ص  على  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  دور  �أّي  لعب  عن  و�إبعادها  �ملنظمة،  بنية  على 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4921 :مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر  
2

ممدوح نوفل، “�إ�صكالية �لعالقة بني �ل�صلطة �لفل�صطينية ومنظمة �لتحرير، و�صبل حلها،” �ص 52.  
3
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حمدودية دور و�صالحية �ل�صلطة �لفل�صطينية، وحمدودية �لفرتة �النتقالية �لتي تنتهي 

يف حدود خم�ص �صنو�ت بعد قيام �ل�صلطة، ول�رشورة �ملحافظة على متثيل �ملنظمة للد�خل 

�لد�خل من دون دخول  �ل�صلطة من قياد�ت  و�خلارج؛ حيث ُطرح ر�أي بت�صكيل جمل�ص 

.
4
�أع�صاء �للجنة �لتنفيذية للمنظمة

مع  �لتنفيذية،  �للجنة  من  �ل�صلطة  جمل�ص  ت�صكيل  فكرة  طرحت  �أخرى  �آر�ء  وهناك 

وعلى  �لتكنوقر�ط  من  �ملجل�ص  ُي�صكل  �أن  �آخرون  وطرح  �لد�خل؛  من  حمدودة  �إ�صافات 

ت�صكيل  تقرر  �ملناق�صات  نهاية  يف  �صيا�صية.  �لت�صكيلة  تكون  و�أال  �الخت�صا�ص،  �أ�صا�ص 

جلنة م�صغرة ُكلّفت برفع تو�صيات حمددة للقيادة �لفل�صطينية، وبالفعل رفعت �للجنة 

تكون  و�أن  �لكفاءة،  ح�صب  �ل�صلطة  ت�صكيل  على  ون�صت   ،1993/10/2 يف  تو�صياتها 

�للجنة �لتنفيذية للمنظمة مرجعيتها �ل�صيا�صية و�لتنظيمية. كما �أبدت �لتو�صيات حر�ص 

ر�أيني  رفع  ومّت  �لتنفيذية.  وجلنتها  �لتحرير  منظمة  وح�صور  كيانية  بقاء  على  �للجنة 

حول م�صاركة �أع�صاء �للجنة �لتنفيذية يف جمل�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، �الأول متثل بطرح 

��صتبعاد  طرح  فقد  �لثاين  �لر�أي  �أما  �لتنفيذية،  �للجنة  �أع�صاء  من  حمدود  عدد  م�صاركة 

.
5
م�صاركة �أّي ع�صو من �لتنفيذية يف �ملجل�ص

ويف نهاية �ملطاف، وبحكم �أن تو�صيات �للجنة غري مُلزمة، قال رئي�ص �للجنة �لتنفيذية 

ملنظمة �لتحرير يا�رش عرفات �إن �لقر�ر من �صالحيات �للجنة �لتنفيذية و�ملجل�ص �ملركزي؛ 

ل �لبحث يف ت�صكيل جمل�ص �ل�صلطة �إىل حني �إجر�ء مزيد من �مل�صاور�ت و�الت�صاالت  و�أجَّ

مع جهات عربية و�إ�صالمية. وبالفعل بد�أ �ملجل�ص �ملركزي دورة �أعماله يف 1993/10/10 

ق�صية  يومني  مدى  وعلى  خاللها  نوق�ص   ،
6
�أع�صاء  110 �أ�صل  من  ع�صو�ً   83 بح�صور 

�إن�صاء جمل�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، وكانت �لنتيجة �أن خرج �ملجل�ص بقر�رين:

�لفل�صطينية بت�صكيل جمل�ص  �لتنفيذية مبنظمة �لتحرير  �أوالً: تكليف �للجنة 

�للجنة  �أع�صاء  من  عدد  من  �النتقالية  �ملرحلة  يف  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة 

�لتنفيذية وعدد من فل�صطيني �لد�خل و�خلارج.

املرجع نف�شه.  
4

املرجع نف�شه.  
5

املرجع نف�شه.  
6



306

ال�سلطة الفل�سطينية

�لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  رئي�ص  عرفات  يا�رش  �ل�صيد  يكون  ثانياً: 

.
7

�لفل�صطينية رئي�صاً ملجل�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية

وعلى �لرغم من �أن قر�ر �ملجل�ص �ملركزي ترك للجنة �لتنفيذية حرية ت�صكيل جمل�ص 

�ل�صلطة �لفل�صطينية، �إال �أن ت�صكيله فعلياً مل يتم �إال بعد توقيع �تفاق �لقاهرة يف �أيار/ مايو 

1994؛ حيث �ُصكِّل من غالبية حزبية تنتمي حلركة فتح برئا�صة يا�رش عرفات، وبت�صمية 

منه ملعظم �أع�صاء �ملجل�ص. 

مرت عالقة �ل�صلطة �لفل�صطينية مبنظمة �لتحرير مبحطات عديدة �صابها �لكثري من 

�ل�صبابية، فرئي�ص �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير هو نف�صه رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

�لذين  �ل�صلطة،  م�صوؤويل  من  للعديد  بالن�صبة  �الأمر  كذلك  فتح.  حركة  رئي�ص  قبلها  ومن 

�ملنظمة  بني  �لعالقة  تق�صيم  �ملمكن  ومن  �لتحرير.  منظمة  يف  مهمة  منا�صب  ي�صغلون 

و�ل�صلطة تق�صيماً زمنياً وفق تطور �الأحد�ث �أي منذ �إن�صاء �ل�صلطة �صنة 1994 حتى وفاة 

�لرئي�ص يا�رش عرفات �صنة 2004، و�لفرتة �لتالية منذ تويل حممود عبا�ص رئا�صة �ل�صلطة 

ورئا�صة �ملنظمة حتى �صنة 2013. 

الفل�شطينية  التحرير  ومنظمة  الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  العالقة   .3
:2004–1994

دور�ً  عرفات  للرئي�ص  �ملوؤثرة(  )�جلاذبة  �لكاريزمية  �ل�صخ�صية  لعبت  �لفرتة  هذه  يف 

مبكان  �ل�صعوبة  من  بات  حتى  و�ملنظمة،  �ل�صلطة  بني  �لعالقة  م�صار  حتديد  يف  بارز�ً 

�لوزر�ء  رئي�ص  من�صب  غياب  ظّل  ويف  و�ملنظمة.  �ل�صلطة  بني  �لفا�صل  �خلط  مالحظة 

لل�صلطة �لفل�صطينية يف هذه �لفرتة، مار�ص عرفات هذ� �لدور حتى �صنة 2003، باالإ�صافة 

�إىل قيامه بتهمي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي، مما �أ�صهم يف ح�رش �صورة �ل�صلطة يف �صخ�صية 

يا�رش عرفات.

87%، حيث جرت يف ظّل  بن�صبة تزيد عن  �لرئا�صة  �نتخابات  جنح يا�رش عرفات يف 

وقد  و�لديوقر�طية.  �ل�صعبية  و�جلبهتني  و�جلهاد  حما�ص  حركتي  من  و��صعة  مقاطعة 

��صتمر منتقدو ��صتحو�ذه على رئا�صة �ل�صلطة و�ملنظمة يف �لت�صكيك ب�صو�بية هذ� �الأمر، 

وعبو� عن تخوفاتهم من �أن ي�صهم هذ� �ال�صتحو�ذ يف تقزمي دور �ملنظمة ل�صالح �ل�صلطة.

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4935 :مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر  
7
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وح�صب ما ورد يف قانون �النتخابات رقم 13 ل�صنة 1995 يف مادته �لثالثة، فاإن �أع�صاء 

�لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص  يف  �أع�صاء  ي�صبحون  �نتخابهم  فور  �لفل�صطيني  �ملجل�ص 

وذلك وفقاً للمادتني 5 و6 من �لنظام �الأ�صا�صي ملنظمة �لتحرير، ولكن من �لناحية �لعملية 

�ملجل�ص  �أي  “�لكل”  من  �أكب  دور�ً  لعب  قد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أي  “�جلزء”  �أن  نالحظ 

�لوطني. 

غاب �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني عن �مل�صهد �ل�صيا�صي طو�ل فرتة �لرئي�ص عرفات، 

غزة  مدينة  يف  عقدت  �لتي   21 �لـ  �لدورة  هي  و�حدة  دورة  �إال  �ملجل�ص  يعقد  مل  حيث 

�إلغاء وتعديل  �أو�صلو من  �تفق عليه يف  ما  22–1996/4/25، وذلك ل�رشورة تطبيق  من 

�ل�صلمية،  �لت�صوية  يتو�فق مع م�رشوع  �لفل�صطيني، مبا  �لوطني  �مليثاق  بنود  لكثري من 

ومبا يُغريّ من هوية وطبيعة و�أهد�ف �ملنظمة. وُعقد هذ� �ملجل�ص مع وجود عدد كبري من 

عالمات �ال�صتفهام حول ع�صويته، حيث قام عرفات باإ�صافة نحو 400 ع�صو �إليه دون 

وقد  �لالزمة.  �لقانونية  �الإجر�ء�ت  �تخاذ  ودون  �ملنظمة،  يف  �لر�صمية  �الأطر  �إىل  �لعودة 

يف  كلينتون  بيل  �الأمريكي  �لرئي�ص  بح�صور  الحقاً  �لتعديالت  هذه  على  �مل�صادقة  متت 

.
8
1998/12/14، ومنذ ذلك �لتاريخ مل ينعقد �ملجل�ص �لوطني

عقب   ،2000 �صبتمب  �أيلول/  يف  �الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع  بُعيد  �الأحد�ث  تطور  ومع 

�نت�صارها يف مناطق  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطة  �أعادت  ديفيد،  ف�صل مفاو�صات كامب 

�صغوطاً  �ملتحدة  �لواليات  مار�صت  كما  لل�صلطة.  �صلمتها  قد  كانت  �لتي  �لغربية  �ل�صفة 

�لقانون  �لفل�صطينية، وهو ما تطلب تعديل  ال�صتحد�ث من�صب رئي�ص وزر�ء يف �ل�صلطة 

�الأ�صا�صي لل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 2003. وبهذ� ��صتمرت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف فر�ص 

هيمنتها على �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، من خالل منح نف�صها �صفات ورموز توحي 

�ملنظمة  كانت  �لتي  و�ملقاومة  �لتحرير  خطاب  من  �نتقلت  �آخر  مبعنى  �أي  دولة.  بوجود 

�ل�رشعية  حتتكر  �صلطة  �إىل  �مل�صلحة،  لف�صائله  �ئتالفاً  �أ�صا�صه  على  وتقيم  لو�ءه،  حتمل 

يف  �لفل�صطينية،”  و�ل�صلطة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بني  �صحيحة  عالقة  “نحو  نوفل،  �صعيد  �أحمد   
8

)بريوت:  البناء  واإعادة  التجربة  تقييم  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن 

.78 2007(، �ص  للدر��صات و�ال�صت�صار�ت،  �لزيتونة  مركز 
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فتح  �مل�صلحة، و�عتمادها على حركة  �الأمنية  �لقوة  د�خلياً، من خالل  �صلطتها  وتفر�ص 

 .
9
كقاعدة تنظيمية، و��صتخد�مها �مل�صتمر لل�رش�ع مع “�إ�رش�ئيل” لتوطيد �رشعيتها

�لتحرير  منظمة  حلق  و��صحاً  �نتهاكاً   2003 ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  �صجل 

�لفل�صطينية، حيث ن�صت �ملادة 40 من �لقانون �الأ�صا�صي على �أن رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية 

وينهي  �الأجنبية  و�لهيئات  �لدولية  و�ملنظمات  �لدول  لدى  �لوطنية  �ل�صلطة  ممثلي  يعنّي 

مهامهم، كما يعتمد ممثلي هذه �جلهات لدى �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، فح�صب �لنظام 

�لتمثيل  �ملكلفة مبهام  �ل�صيا�صية هي  �لد�ئرة  فاإن  �لفل�صطينية  �لتحرير  �الأ�صا�صي ملنظمة 

�خلارجي مع �لدول �أو �الأحز�ب �أو �ملنظمات �لعربية و�الأجنبية، وهي �مل�صوؤولة �أي�صاً عن 

ن�صاطات �ملنظمة يف هيئة �الأمم �ملتحدة.

ومع �أن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية هي �مل�صوؤولة عن ملف �ملفاو�صات، �إال �أن �ل�صلطة 

حيث  �لتحرير،  منظمة  من  �ل�صالحيات  ونزع  �لتهمي�ص  عملية  يف  ��صتمرت  �لفل�صطينية 

��صتُحدِث يف �حلكومة �لفل�صطينية �ل�صاد�صة برئا�صة حممود عبا�ص من�صب وزير �صوؤون 

�ملفاو�صات، كما ��صتُحِدث من�صب وزير �خلارجية، �لذي �أدى �إىل تهمي�ص د�ئرة �ل�صوؤون 

�ل�صيا�صية يف �ملنظمة. 

الفل�شطينية  التحرير  ومنظمة  الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  العالقة   .4
:2013–2004

�لفل�صطينية  �لرئا�صية  �النتخابات  جرت   ،2004/11/11 يف  عرفات  يا�رش  رحيل  بعد 

�إثرها  2005/1/9 يف ظّل مناف�صة غري متكافئة، وغياب �حلركات �الإ�صالمية، فاز على  يف 

�ل�صلطة  رئا�صة  بني  �جلمع  عبا�ص  �لرئي�ص  �أعاد  وبهذ�  �ل�صلطة.  برئا�صة  عبا�ص  حممود 

ورئا�صة �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير ورئا�صة حركة فتح.

�ختلفت هذه �ملرحلة عن �صابقتها، حيث �أعربت حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص عن 

غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف  بامل�صاركة  نيتها 

“�خلارج”، هي �لتي تهيمن على �حلقل  باخت�صار مل تعد م. ت. ف، بف�صائلها �مل�صلحة �ملتعددة ومقر�تها يف   
9

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني، و�إمنا �صلطة جديدة حتتكر �رشعية ��صتخد�م �لقوة، و�صناعة �لقر�ر �ل�صيا�صي، وتقيم 

“�إ�رش�ئيل”. وبات يحكم �صلوك �ل�صلطة �لفل�صطينية �عتبار�ن �أ�صا�صيان: �الأول،  على �إقليمها، وتتفاو�ص مع 

�الإقليم  هذ�  رقعة  تو�صيع  �لثاين،  و�لقطاع؛  �لغربية  �ل�صفة  مناطق  يف  �إقليمها  على  �لوحيدة  �صلطتها  فر�ص 

�أمريكي،  باإ�رش�ف  �لثنائي  �لتفاو�ص  قنو�ت  عب  حديثة  دولة  �صكل  تاأخذ  كي  �صالحياتها  جماالت  وتو�صيع 

ال�شيا�شي  النظام  هالل،  جميل  �نظر:  �الأ�صا�ص.  هذ�  على  و�لدويل  �الإقليمي  مبحيطها  عالقات  وتنظيم 

الفل�شطيني بعد اأو�شلو: درا�شة حتليلية نقدية، �ص 77.
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ويف ظلّ �صعود حركة حما�ص كقوة �صيا�صية فل�صطينية، ومع غياب �ل�صخ�صية �لقيادية 

�لكاريزمية بوفاة عرفات، دخلت �ل�صاحة �لفل�صطينية يف نقا�ص حول �رشورة �إعادة بناء 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، و�صّم �لف�صائل �لفل�صطينية غري �ملن�صوية حتت لو�ئها. وهو 

ما متّ بالفعل يف �تفاق �لقاهرة يف �آذ�ر/ مار�ص 2005. �إال �أن فوز حركة حما�ص باأغلبية مقاعد 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لتي جرت يف 2006/1/25، فاجاأ حركة فتح �لتي تقود �ملنظمة و�ل�صلطة، 

و�لتي مل تكن م�صتعدة الإعطاء حجم كبري وموؤثر حلما�ص يف �ملنظمة و�ل�صلطة يعب عن 

حالة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  �أدخل  قد  حما�ص  فوز  �إن  ثم  و�صعبيتها.  �حلقيقي  حجمها 

تناق�ص بني رئا�صة تعمل على تنفيذ بنود �تفاق �أو�صلو، وحكومة ال تعرتف بـ“�إ�رش�ئيل”، 

بل �إن حما�ص دخلت �ل�صلطة لتجمع بني �رشعية �ملقاومة و�ل�رشعية �ل�صعبية.

وممثليات  �لفل�صطينية  �ل�صفار�ت  �إىل  تعميماً  عبا�ص  �لرئي�ص  �أ�صدر  �ملرحلة  هذه  يف 

منظمة �لتحرير، �إ�صافة �إىل �ملنظمات �الإقليمية و�لدولية، يبلغها فيها باأن فاروق �لقدومي 

هو �ل�صخ�ص �ملخول بالتحدث يف �ل�صوؤون �خلارجية للفل�صطينيني ومتثيلهم يف �ملحافل 

تفريغ  مّت  وبذلك  �لفل�صطينية.  �لتحرير  منظمة  رئي�ص  باعتباره  منه،  بتكليف  �لدولية 

�حلكومة  يف  عبا�ص  حممود  ��صتحدثه  قد  كان  �لذي  �خلارجية  وزير  من�صب  م�صمون 

�ل�صاد�صة �صنة 2003. ويف هذ� �ل�صياق ر�أى عز�م �الأحمد، رئي�ص كتلة فتح، �أن قر�ر عبا�ص 

يف  فل�صطني  خلارجية  وزير�ً  �نتخب  �لذي  �لقدومي  فاروق  �صالحيات  على  تاأكيد�ً  جاء 

“رفع  �أبو مازن هو  1989، و�أن ما فعله  �جتماع للموؤمتر �ملركزي ملنظمة �لتحرير �صنة 

�حل�صار” عن فاروق �لقدومي )�أبو �للطف(، رئي�ص �لد�ئرة �ل�صيا�صية يف منظمة �لتحرير، 

.
10

ال غري

ويف �آذ�ر/ مار�ص 2006 قامت �ت�صاالت بني حركة حما�ص وفاروق �لقدومي، للبحث 

يف �إعادة بناء منظمة �لتحرير وتطبيق تفاهمات �تفاق �لقاهرة �صنة 2005. ويف هذ� �الإطار 

قال �أ�صامة حمد�ن م�صوؤول �لعالقات �لدولية يف حركة حما�ص �إن �حلركة “ترغب يف تطبيق 

قر�ر موؤمتر �حلو�ر �لوطني �لفل�صطيني �لذي عقد يف �لقاهرة يف �آذ�ر 2005 باإعادة تفعيل 

بالن�صبة  �أولوية  �ملنظمة  وتفعيل  بناء  “�إعادة  �أن  على  حمد�ن  �أكد  كما  �لتحرير”.  منظمة 

.
حلركة حما�ص ونحن نريد �أن ت�صارك كل �لقوى �لفل�صطينية يف ذلك”11

ال�رشق الأو�شط، 2006/7/11.  
10

احلياة اجلديدة، 2013/3/16.  
11



310

ال�سلطة الفل�سطينية

�لعا�صمة  يف  �جتماعاً،  �لفل�صطينية  للف�صائل  �لعامون  �الأمناء  عقد   2006/3/28 ويف 

تطبيق  ملتابعة  جلنة  ت�صكيل  على  و�تفقو�  �لقدومي،  فاروق  بح�صور  دم�صق  �ل�صورية 

بنود �تفاق �لقاهرة. وتال هذ� �الجتماع �صل�صلة من �الجتماعات عقدت يف دم�صق بح�صور 

�لقدومي؛ ركزت على �ملو�صوع نف�صه. لكن تفاقم �خلالفات بني عبا�ص و�لقدومي حال 

تقارير  �أ�صارت  حيث  للقدومي،  �ل�صيا�صي  �لتاأثري  تر�جع  ب�صبب  �لقر�ر�ت  تفعيل  دون 

ن�رشت يف كانون �الأول/ دي�صمب 2006، �إىل �أن �لرئي�ص عبا�ص �أ�صدر قر�ر�ً يق�صي باإغالق 

مكتب �لد�ئرة �ل�صيا�صية للمنظمة يف عمّان، وتر�فق ذلك مع توجيهات لبع�ص دو�ئر �ملنظمة 

بوقف �لتعامل مع �لقدومي. وقد جاء هذ� �لقر�ر بعيد �جتماع عقده �لقدومي يف دم�صق مع 

رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل، و�أمني عام حركة �جلهاد رم�صان 

عبد �هلل، و�أمني عام �جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة �أحمد جبيل، و�صدر عنه بيان عبو� 

.
12

فيه عن رف�صهم لدعوة وجهها عبا�ص الإجر�ء �نتخابات رئا�صية وت�رشيعية مبكرة

�صهدت �صنة 2007 �صل�صلة من �لو�صاطات �لعربية حلل �خلالف �لفل�صطيني �لد�خلي، 

عبا�ص  بني  للقاء  �لتمهيد   2007 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �لقطرية  �لو�صاطة  حاولت  حيث 

وم�صعل؛ للتباحث يف تفا�صيل ت�صكيل حكومة وحدة وطنية، �إال �أن �لرئي�ص عبا�ص �أ�رش 

“تلتزم” �حلكومة �لفل�صطينية بقر�ر�ت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية،  على �إدر�ج �صيغة 

فيما  كلها،  �لدولية  �ل�رشعية  وبقر�ر�ت  �لعربية،  �لقمم  وبقر�ر�ت  �ملوقعة،  و�التفاقات 

ف�صلت  موقفه  على  عبا�ص  �لرئي�ص  �إ�رش�ر  ومع  “حترتم”،  �صيغة  حما�ص  �قرتحت 

.
13

�لو�صاطة �لقطرية

يف هذه �الأثناء �صهدت �حلالة �الأمنية يف قطاع غزة مزيد�ً من �لتاأزم، وهنا كان و��صحاً 

�أن �الأمور تتجه نحو �لت�صعيد، وذلك ��صتناد�ً �إىل جمموعة من �ملوؤ�رش�ت ومنها:

يف  �لنائب  دحالن،  حممد  بتعيني   2007 يناير  �لثاين/  كانون  يف  عبا�ص  �لرئي�ص  قيام  �أ. 

ملبد�أ  خمالفاً  حما�ص  عدته  ما  وهو  �الأمنية،  لالأجهزة  �أعلى  قائد�ً  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص 

�جلمع بني ع�صوية �لت�رشيعي ووظيفة ثانية، ولكن بغ�ص �لنظر عن هذه �ملخالفة فقد 

ر�أى �لبع�ص يف هذه �خلطوة دفعاً نحو �ملو�جهة مع حركة حما�ص.

الغد، 2006/12/19.  
12

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، �ص 27.  
13
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�إ�صد�ر �لرئي�ص عبا�ص قر�ر�ً يف 2007/1/6، عّد فيه �لقوة �لتنفيذية �لتي �أ�ص�صها وزير  ب. 

�لد�خلية �صعيد �صيام، غري �رشعية.

�إ�رش�ف �جلرن�ل كيث  �أمريكية لدعم قو�ت حر�ص �لرئا�صة، حتت  �لك�صف عن وثيقة  ج. 

د�يتون Keith Dayton من�صق �الأمن �الأمريكي بني “�إ�رش�ئيل” و�لفل�صطينيني.

ف�صل �لو�صاطات �لفل�صطينية �لد�خلية بني حركة فتح وحما�ص، ومن ثم ف�صل �لو�صاطة  د. 

�الأمنية �مل�رشية يف وقف �لتدهور �الأمني ب�صكل نهائي.

�لهجمات  هذه  على  و�لرد  �لتنفيذية،  �لقوة  وعنا�رش  �صباط  �صّد  �لهجمات  ت�صاعد  هـ. 

بالقوة من قبل حما�ص.

يف ظلّ هذ� �لو�صع �ملتاأزم وجه �مللك �ل�صعودي عبد �هلل بن عبد �لعزيز يف 2007/1/29 

دعوة الأطر�ف �ل�رش�ع، وبالفعل جنحت �لو�صاطة �ل�صعودية يف �صباط/ فب�ير 2007 يف 

�أن ت�صكل حكومة �لوحدة �لوطنية  ِّي بـ“�تفاق مكة”. ولكن وقبل  �إىل �تفاق �صُم �لتو�صل 

2007/3/2 عني مبوجبه حممد  وفق �تفاق مكة، قام �لرئي�ص عبا�ص باإ�صد�ر مر�صوم يف 

دحالن م�صت�صار�ً و�أميناً ل�رش جمل�ص �الأمن �لقومي، وجاء يف هذ� �ملر�صوم باأنه يحق له 

�أن ي�صارك يف �جتماعات �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، وهو ما ُيعدُّ خمالفة 

للو�ئح �لتنظيمية ملنظمة �لتحرير، �لتي تقت�رش ح�صور �جتماعات �للجنة �لتنفيذية على 

.
14

�أع�صائها �ملنتخبني من قبل �ملجل�ص �لوطني

وعلى �لرغم من ت�صكيل حكومة �لوحدة �لوطنية، �إال �أن �تفاق مكة مل ي�صمد طويالً، 

�الإ�رش�ئيلية  �الإف�صال  حماوالت  ��صتمرت  كما  �الأمني،  �النفالت  حالة  ��صتمرت  فقد 

�لد�خلي  �ل�رش�ع  و�أ�صبح  �لد�خلي،  �الأمني  �لت�صعيد  وعاد  حما�ص.  حلكومة  �الأمريكية 

غزة  قطاع  على  حما�ص  حركة  �صيطرة  نتيجته  وكانت  غزة،  قطاع  يف  و�صوحاً  �أكرث 

ع�صكرياً يف 2007/6/14، فيما �أطلقت عليه �حل�صم �لع�صكري، يف �ملقابل �تهمت حركة فتح 

و�ل�صلطة �لفل�صطينية حما�ص بالقيام بانقالب على �ل�رشعية، مع �الأخذ بعني �العتبار �أن 

حما�ص كانت على ر�أ�ص حكومة �لوحدة �لوطنية ومتلك �أغلبية مقاعد �ملجل�ص �لت�رشيعي. 

على  �صيطرتها  بعد  حما�ص  حركة  عن  �ل�رشعية  نزع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  حاولت 

�لت�رشيعي،  �ملجل�ص  �أغلبية  على  حما�ص  ب�صيطرة  ��صطدم  �الأمر  هذ�  �أن  �إال  غزة،  قطاع 

�لنظام �الأ�صا�صي ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �لباب �لثالث، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر:   
14

 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3737
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مما ��صتدعى قيام �ل�صلطة بتجاهل �ملجل�ص �لت�رشيعي. يف �ملقابل ��صتدعت فور�ً �رشعية 

�أخرى ت�صتند فيها �إىل قر�ر�تها وهي �رشعية منظمة �لتحرير �لفل�صطينية. 

يف  طارئاً  �جتماعاً  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  عقدت  �لتوجه،  هذ�  مع  وتناغماً 

�لرئي�ص  �لتي و�صعتها حتت ت�رشف  �لتو�صيات  2007/6/14، وخرجت مبجموعة من 

حممود عبا�ص وهي:

�إقالة حكومة �إ�صماعيل هنية. �أ. 

�إعالن حالة �لطو�رئ. ب. 

ت�صكيل حكومة �إنفاذ حالة �لطو�رئ. ج. 

.
15

�إجر�ء �نتخابات مبكرة د. 

�لرئي�ص  �ألقى  �جتماعاً  للمنظمة  �لفل�صطيني  �ملركزي  �ملجل�ص  عقد   ،2007/7/18 ويف 

عبا�ص فيه خطاباً، ركز فيه على �لدعوة �إىل �رشورة �إجر�ء �نتخابات رئا�صية وت�رشيعية 

مبكرة على �أ�صا�ص �لن�صبية، و�الإعالن عن �نتهاء �تفاق �لقاهرة بني �لف�صائل، و�لذي �تفق 

فيه على �إعادة بناء منظمة �لتحرير �لفل�صطينية. كما بادر �ملجل�ص �ملركزي �إىل تبني طلبات 

.
16

عبا�ص

��صتمر �لو�صع �لفل�صطيني يف حالة �النق�صام طو�ل فرتة �صنتي 2007–2008، وعادت 

نف�صها،  �لفرتة  خالل  �أنابولي�ص  يف  �لت�صوية  مفاو�صات  ف�صل  بعد  �لعربية  �لو�صاطات 

ت�صمنت  و�لتي  �لفل�صطيني،  �لبيت  ترتيب  و�إعادة  للم�صاحلة  بورقة  م�رش  وتقدمت 

2010/6/28 تاريخاً الإجر�ء �النتخابات �لرئا�صية و�لت�رشيعية و�نتخابات  حتديد موعد 

تقرير جولد�صتون، وطلب حما�ص مر�عاة  �أ�صد�ء  �أن  �لفل�صطيني. غري  �لوطني  �ملجل�ص 

مالحظاتها على �لورقة �مل�رشية، قد دفع �لرئي�ص عبا�ص الإ�صد�ر مر�صوم رئا�صي بتحديد 

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

، ومع 
17

دعم �ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني للمنظمة قر�ر �لرئي�ص عبا�ص يف هذ� �الإطار

�إعالن جلنة �النتخابات يف 2009/11/12، عن عدم قدرتها على �إجر�ء �النتخابات يف قطاع 

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

احلياة اجلديدة، 2007/7/21.  
16

رويرتز، 2010/10/25.  
17
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يف  قرر�ً  فاأ�صدر  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  دور  �أخذ  �ملركزي  �ملجل�ص  حاول  غزة، 

.
18

2009/12/16، بالتمديد للرئي�ص عبا�ص

ويف �إطار �إعادة ترتيب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية مبا يتو�فق مع �مل�صهد �لفل�صطيني، 

�أعلن رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني عن عقد جل�صة طارئة للمجل�ص يف 2009/8/25، 

يف مقر �لرئا�صة يف ر�م �هلل النتخاب �صتة �أع�صاء يف �للجنة �لتنفيذية ليحلو� حمل من توفو�. 

قريع  �أحمد  �نتخاب  ومّت  ع�صو،   700 من  �أكرث  �أ�صل  من   325 بح�صور  �ملجل�ص  و�نعقد 

عريقات  �صائب  على  �لتو�فق  متّ  فيما  �صوتاً،   182 بـ  ع�رش�وي  وحنان  �صوتاً   234 بـ 

�ل�صعب،  �ل�صعبي، وحنا عمرية عن حزب  �لن�صال  عن فتح، و�أحمد جمدالين عن جبهة 

.
19

و�صالح ر�أفت عن فد�

خال�شة:

�إىل  �لزمن  من  عقدين  مدى  على  �لتحرير  منظمة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادةُ  حولت 

جمرد �أد�ة ملحاربة خ�صومها د�خل �ل�صاحة �لفل�صطينية، مما قزم دور �ملنظمة و�أبعدها 

باتت  حتى  �ملنظمة،  موؤ�ص�صات  فهُمِّ�صت  �أجلها؛  من  قامت  �لتي  �لرئي�صية  �الأهد�ف  عن 

�لفل�صطيني  �لوطني  �مل�رشوع  �أن  �لفل�صطينية. وهو ما يعني  �ل�صلطة  �أ�صغر من  �ملنظمة 

يف هذه �ملرحلة بات يفتقد �إىل �الإطار �لوطني �ملوؤ�ص�صاتي �جلامع لكل �لقوى �لفل�صطينية. 

وهو �نعكا�ص حلالة �لتفرد �لتي قامت بها قياد�ت حركة فتح بالقر�ر �لوطني �لفل�صطيني، 

�لقوى  كافة  وتهمي�ص  �ل�صلمية،  �لت�صوية  بخيار  �لفل�صطيني  �ل�صعب  خيار�ت  وح�رش 

�لوطنية و�الإ�صالمية �لر�ف�صة لهذ� �خليار حتى لو كان من قياد�ت فتح نف�صها.

العالقـة بـيـن ال�شــلطـة الفل�شطينية والقــوى  ثالثًا: 

ال�شـيا�شـيـة الفل�شطينية:

منظمة  �عرت�ف  خلفية  على  �لفل�صطينية؛  �ل�صلطة  فيها  ن�صاأت  �لتي  �لظروف  عك�صت 

�لتحرير �لفل�صطينية بحق “�إ�رش�ئيل” يف 77% من �أر�ص فل�صطني، ويف ظّل غياب �إجماع 

و�ملدنية  �ل�صيا�صية  �لقوى  بكافة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  عالقة  على  فل�صطيني،  وطني 

�نظر: وفا، 2009/10/23، و2009/12/16.  
18

احلياة، 2009/8/25؛ وال�رشق الأو�شط، 2009/8/27.  
19
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�لعالقة هو  �لذي حكم هذه  �الأ�صا�صي  �ملحدد  �أن  �العتبار  �الأخذ بعني  �لفل�صطينية. ومع 

�ل�صلطة  وموؤ�ص�صات  �لفل�صطيني  �لوطني  بالقر�ر  فتح  حركة  ��صتئثار  على  �حلفاظ 

�لفل�صطينية؛ كما حكم �لعالقة مدى �لتعاون �لذي �أبدته �لقوى �لفل�صطينية يف تاأييد م�صار 

�لت�صوية �ل�صلمية ودعمه؛ وهو ما �أدى �إىل �الحتكاك و�ل�رش�ع مع �لقوى �الإ�صالمية �لتي 

رف�صت �النخر�ط يف م�صار �لت�صوية و�آثرت خيار �ملقاومة �مل�صلحة.

1. العالقة مع حركة فتح:

�صكلت حركة فتح �لعمود �لفقري لل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية منذ ن�صاأتها، حيث فاز 

�أ�صل  من  فتح  حركة  مر�صحي  من  مر�صحاً   68  ،1996 �صنة  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف 

88 من مقاعد �ملجل�ص �لت�رشيعي. كما �حتلت حركة فتح على �الأقل موقعني من �ملو�قع 

�صخ�صاً   33 وكان  م�صاعد(،  ووكيل  وز�رة،  ووكيل  )وزير،  �لوز�ر�ت  يف  �الأوىل  �لثالثة 

من جمموع �لوكالء و�لوكالء �مل�صاعدين �الأربعني يف �لوز�ر�ت �لع�رشين �صنة 1996 من 

 .
20

حركة فتح، �أما �لبقية فهم من �مل�صتقلني �لذين متيل غالبيتهم �إىل حركة فتح

لل�صلطة  �لتابعة  �ملتخ�ص�صة  و�ملوؤ�ص�صات  �لهيئات  على  بال�صيطرة  فتح  و�نفردت 

كاالإذ�عة و�لتلفزيون، ود�ئرة �الإح�صاء�ت �ملركزية، وهيئة �لرقابة �لعامة، و�صلطة �لنقد، 

كانت  �لعملية  �لناحية  كانو� من فتح. ومن  �الأمنية  �الأجهزة  �أن معظم كو�در  ف�صالً عن 

فتح ت�صيطر على �الأجهزة �لتنفيذّية و�لت�رشيعية وعلى �صالحيات تعيني �لق�صاة، وعلى 

.
21

عمليات �لتفاو�ص مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي

يرى �ملدقق يف �أع�صاء �حلكومات �لفل�صطينية �لتي �ُصكِّلت حتت رئا�صة يا�رش عرفات 

)1996/5/20–2003/4/30( �أنهم يف �لغالب من حركة فتح. وكذلك �الأمر بالن�صبة للفرتة 

�لتالية �لتي ��صتُحدث فيها من�صب رئي�ص وزر�ء )2003–2006(، فقد تتاىل على رئا�صة 

�للون �لفتحاوي طاغياً على  �لفل�صطينية �ملتعاقبة قياد�ت فتحاوية، و��صتمر  �حلكومات 

�أع�صاء �حلكومة ودو�ئر �ل�صلطة وموؤ�ص�صاتها، حتى �إجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية �لثانية 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  مقاعد  باأغلبية  حما�ص  حركة  وفوز   ،2006 يناير  �لثاين/  كانون  يف 

وت�صكيلها �حلكومة �لفل�صطينية �لعا�رشة.

جميل هالل، النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني بعد اأو�شلو: درا�شة حتليلية نقدية، �ص 186–187.  
20

املرجع نف�شه، �ص 198.  
21
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�أما ت�صكيل �الأجهزة �الأمنية فقد ��صتندت �ل�صلطة �لفل�صطينية فيه �إىل �لعنا�رش �ملُنظمة 

�الأ�صا�صية، خ�صو�صاً يف جهاز  �أم يف بنيتها  يف حركة فتح، �صو�ء يف قيادة هذه �الأجهزة 

�الأمنية  �لقو�ت  ُقدرت  وقد  �خلا�ص.  و�الأمن   17 �لـ  وقو�ت  و�ملخابر�ت  �لوقائي  �الأمن 

�أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية من م�رش و�جلز�ئر و�ل�صود�ن  �إىل  �لفل�صطينية �لتي دخلت 

قد  كانت  �لفل�صطينية  �لقيادة  �أن  ويذكر   .
22

�آالف ت�صعة  بنحو  و�لعر�ق  وتون�ص  وليبيا 

عرفات،  وموؤيدي  فتح  حلركة  �ملنتمني  من  مقاتل  �آالف  خم�صة  باأ�صماء  قائمة  و�صعت 

.
23

ليمثلو� نو�ة قو�ت �الأمن �لفل�صطيني و�لدفاع �ملدين

�الأول  �لتقرير  �لت�رشيعي حول  �ملجل�ص  �ملكلفة من  �للجنة �خلا�صة  �أ�صار تقرير  وقد 

لرئي�ص هيئة �لرقابة �ل�صنوي �صنة 1996، وتقرير �للجنة �القت�صادية للمجل�ص �لت�رشيعي 

�أن �ل�صلطة �أوجدت �رشكات �حتكارية ت�صارك يف ملكيتها  �إىل   1997 �لفل�صطيني يف ربيع 

�ل�رشورية.  �ل�صلع  من  �لكثري  ��صتري�د  وحتتكر  �ل�صلطة،  يف  نافذة  عامة  �صخ�صيات 

قو�عد  و�إيجاد  �ملال،  ر�أ�ص  ملر�كمة  و�صيلة  �ل�صيا�صي  �لنفوذ  ��صتخد�م  مظاهر  وتعددت 

يف  الأع�صاء  تذهب  �الحتكار�ت  كانت  �الأوقات  �أغلب  ويف   .
24

�ل�صلطة لرجال  �قت�صادية 

حركة فتح، �أو للمقربني من �لرئي�ص. 

وقد ��صتطاعت �لعديد من �لقياد�ت �لفتحاوية يف ظّل هذ� �لنظام �الحتكاري د�خل 

مر�كز  �أ�ص�ص الحقاً  ما  “دو�ئر زبائنية” خا�صة بها، وهو  �لفل�صطينية تكوين  �ل�صلطة 

وفاة  بعد  حتى  مكوناتها  �أهم  فتح  حركة  �أع�صاء  كان  �ل�صلطة،  قيادة  د�خل  قوى 

عرفات. �لرئي�ص 

وقد كان ��صتحد�ث من�صب رئي�ص �لوزر�ء و�ختيار حممود عبا�ص كاأول �صخ�صية 

�الأول  �إن  حيث  وعبا�ص،  عرفات  بني  �لنظر  وجهات  تباين  على  موؤ�رش�ً  �ملن�صب،  لهذ� 

حاول توظيف ع�صكرة �النتفا�صة يف �ملفاو�صات �لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية، �إال �أن عبا�ص 

منها  �نطلق  �لتي  �الأولوية  فاإن  لذلك  �ملقاومة.  وع�صكرة  “�لعنف”  ي�صميه  ما  �صّد  كان 

�الأهر�م،  مطابع  )م�رش:  الدولة  اإىل  الطريق  يف  فل�شطني  الفل�شطينية:  الوطنية  ال�شلطة  كرمي،  حممود   
22

.78 2007(، �ص 

حممد جمعة، جتربة �الأجهزة �الأمنية لل�صلطة �لفل�صطينية )1993–2010(، موقع �الأهر�م �لرقمي، �نظر:  
23

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=695954&eid=1531

نقالً عن: جميل هالل، النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني بعد اأو�شلو: درا�شة حتليلية نقدية، �ص 200–201.  
24



316

ال�سلطة الفل�سطينية

�لقائمة  روؤيته  تنفيذ  يف  معه  يتو�فق  من  تقريب  على  قامت  �لرئا�صة  توليه  بعد  عبا�ص 

فل�صطينية  �صخ�صيات  تقريب  على  �نعك�ص  مما  �ل�صلمية،  �لت�صوية  عملية  �إجناح  على 

من خارج �إطار حركة فتح.

وعلى ما يبدو فاإن متطلبات �لتغيري �لتي فر�صت بعد �صيطرة حما�ص على قطاع غزة 

�الأجهزة  تاأهيل  �إعادة  خّط  على  �الأمريكية  �الإد�رة  ودخول   ،2007 يونيو  حزير�ن/  يف 

فر�ص  ذلك  كل  لل�صلطة،  والءها  تعطي  �أمنية  عقيدة  وفق  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأمنية 

�حلكومات  يف  فتح  حلركة  �لتنظيمي  �لدور  تقلي�ص  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  على 

�لفل�صطينية ل�صالح بع�ص �ل�صخ�صيات �لتكنوقر�طية �لقريبة من �لدول �ملانحة. وهو ما 

دفع �أطر فتحاوية �إىل مهاجمة حكومة �صالم فيا�ص، حيث �نتقد �ملجل�ص �لثوري حلركة 

فتح يف دورته �لـ 25 �لتي عقدت يف �أيار/ مايو 2008، �صالم فيا�ص، وو�صل �الأمر بالبع�ص 

�إىل ت�صبيه فيا�ص ببول برير Paul Bremer )�أول حاكم �أمريكي للعر�ق بعد �حتالله من 

قبل �لقو�ت �الأمريكية(، وطالب ثوري فتح �إجر�ء تعديالت على حكومة فيا�ص و��صتبد�ل 

.
25

وزر�ء باآخرين من فتح

بو�در  ظهور  ومع  فيا�ص،  �صالم  على  �لفتحاوي  �ل�صغط  حالة  ��صتمر�ر  ومع 

مار�ص  �آذ�ر/  يف  عبا�ص  للرئي�ص  ��صتقالته  فيا�ص  قدم  د�خلية،  فل�صطينية  م�صاحلة 

2009، �إال �أن �لدول �ملانحة �أبلغت �لرئا�صة بوقف �لتحويالت �ملالية بحجة عدم وجود 
تكليف  �إعادة  �إىل  عبا�ص  دفعت  �لتي  �الأ�صباب  �أحد  �لبع�ص  فيه  ر�أى  ما  وهو  حكومة، 

.
فيا�ص يف �أيار/ مايو 262009

�أن قياد�ت  �إال  �أن ن�صف حكومة فيا�ص �جلديدة كانت من حركة فتح،  وبالرغم من 

فتحاوية مل تكن ر��صية، حيث علق ع�صو �ملجل�ص �لثوري يف حركة فتح �صفيان �أبو ز�يدة 

�ملركزية يف حركة فتح يف م�صاور�ت ت�صكيل �حلكومات، حيث قال  �للجنة  على تهمي�ص 

�إنه منذ �ملوؤمتر �ل�صاد�ص للحركة )�آب/ �أغ�صط�ص 2009( مل ت�صارك �للجنة �ملركزية يف تلك 

�مل�صاور�ت، معتب�ً �أن هذه �مل�صكلة ال تتحمل �حلكومات م�صوؤوليتها، و�إمنا �أع�صاء �للجنة 

 .
27

�ملركزية �لذين تنازلو� عن حقهم، بح�صب �أبو ز�يدة

ال�رشق الأو�شط، 2008/5/27.  
25

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، �ص 26–27.  
26

مقابلة تلفزيونية مع �صفيان �أبو ز�يدة، موقع وطن لالأنباء، 2013/7/20، �نظر:   
27

http://www.wattan.tv/new_index_video_desc.cfm?id=a2081336a529241&cat_id=a376199a672600
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�حلكومة  ت�صكيل  يف  ��صت�صارتها  عدم  على  فتح  كتلة  �حتجاج  من  �لرغم  وعلى 

�لفل�صطينية �لـ 13 برئا�صة �صالم فيا�ص، �إال �أن �لرئي�ص عبا�ص �أبلغ عز�م �الأحمد باأن هذه 

�الأ�صكال” وقد فر�ص  باأي �صكل من  �حلكومة هي حكومته، و“يجب عدم عرقلة عملها 

. وبالرغم من مت�صك عبا�ص ب�صالم فيا�ص يف رئا�صة 
28

عبا�ص يف �لنهاية روؤيته على فتح

�حلكومة، �إال �أن ذلك مل يلغِ حالة �لرف�ص �لفتحاوية �لتي �نتقدت �أد�ء حكومة فيا�ص �أكرث 

لوكالة  �لقادر  عبد  حامت  فتح  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  ع�صو  عنها  عبّ  و�لتي  مرة،  من 

�آكي AKI �الإيطالية لالأنباء بقوله “نرى �أن �صالم فيا�ص يحاول �ال�صتحو�ذ على �لقر�ر 

�صيا�صي  طابع  ذ�ت  �صالحيات  �إىل  �لوظيفية  �ملهنية  �صالحياته  وجتاوز  �ل�صيا�صي، 

�صيادي، وهو ما يخالف عمله”. و�أ�صاف: “كما �أننا ن�صعر باأنه ي�صكل جمموعة �صيا�صية 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  د�خل  �ل�صيا�صية  �الأو�صاع  دفة  �إد�رة  يف  �لتحكم  حتاول  �قت�صادية 

.
ونخ�صى �أنها تنوي �صحب �لب�صاط من حتت �أقد�م حركة فتح”29

ق�صي�ص،  نبيل  �ملالية  وزير  ��صتقالة  فيا�ص  قبول  باأن  �لبع�ص  �أملح  �ل�صياق  هذ�  ويف 

�لرئا�صة،  �أ�صباب خالف فيا�ص مع  �أحد  �لرئي�ص عبا�ص هو  بالرغم من رف�صها من قبل 

�أثناء زيارته الأر��صي  ولكن على ما يبدو فاإن لقاء �صالم فيا�ص بالرئي�ص �الأمريكي، يف 

�ل�صلطة �لفل�صطينية يف �آذ�ر/ مار�ص 2013، كان �صبباً كافياً �أمام عبا�ص ال�صت�صعار خماطر 

�لرئي�ص  2013/4/11 وقبولها من قبل  ��صتقالة فيا�ص يف  �أتت  لذ�  ��صتمر�ر دعم فيا�ص، 

�أن  بالذكر  �جلدير  ومن   ،
30

فيا�ص حلكومة  �لفتحاوي  �لرف�ص  حلالة  حد�ً  لت�صع  عبا�ص 

�لثوري  للمجل�ص  �جتماع  يف  فيا�ص  حكومة  من  غ�صبه  عن  عّب  قد  كان  عبا�ص  �لرئي�ص 

على  غا�صب  “�إنني  قال  حيث  ��صتقالته،  فيا�ص  تقدمي  من  �أيام  قبل  عقد  فتح  حلركة 

.
�حلكومة �أكرث منكم جميعاً، ال �أريد �أن �أقول �أكرث من ذلك، لكن �نتظرو� ثالثة �أيام فقط”31

من �لو��صح باأن �لرئا�صة �لفل�صطينية �لتي �أعادت ترتيب نف�صها وفق متطلبات خريطة 

�لطريق، ��صتمرت يف �صيا�صة �لهيمنة و�ال�صتفر�د بالقر�ر �لفتحاوي )و�ل�صلطة و�ملنظمة(، 

كما متكنت من �إخ�صاع معظم �ملعار�صني �أو �إ�صكاتهم �أو �لتخل�ص منهم، مع �الإبقاء على 

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، �ص 27.  
28

http://www.adnkronos.com/AKI/Arabic/Politics/?id=3.2.61118631 :وكالة �آكي �الإيطالية، 2013/4/6، �نظر  
29

علي بدو�ن، عن ��صتقالة �صالم فيا�ص، �جلزيرة.نت، 2013/4/16، �نظر:   
30

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/0aac39f1-6bc2-4807-b746-b642f645589a

احلياة، 2013/4/7.  
31
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�لنفوذ �لفتحاوي يف �ملوؤ�ص�صات كاأد�ة من �أدو�ت هيمنتها. ويف هذ� �الإطار ت�صري �التهامات 

بقولها  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  جهاد(  )�أم  �لوزير  �نت�صار  وجهتها  �لتي 

“�إن هناك �صعور�ً لدى �لع�رش�ت من قياد�ت حركة فتح باأن هناك خمططاً الإنهاء �حلركة 

“فئة حول �لرئي�ص حممود  �أن هناك  �أوالً ومن ثم تهمي�ص دورها”، كما ر�أت  باإ�صعافها 

عبا�ص ال يعنيها �أمر فتح، ومنهم �صالم فيا�ص وحكومته و�لتي قامت بـ“جمزرة تنظيمية” 

�أحالت من خاللها على �لتقاعد �أكرث من �صتة �آالف كادر فتحاوي، غالبيتهم ممن مل ي�صل 

. مع �رشورة �الإ�صارة �إىل �أن 
32

�إىل �صّن �لتقاعد” وقذفت بهم خارج د�ئرة �لفعل و�لتاأثري

هذه �لقر�ر�ت �ل�صادرة عن فيا�ص مل تلقَ رف�صاً من قبل �لرئي�ص عبا�ص.

بالرغم مما تقدم �إال �أن حالة ��صتئثار فتح بال�صلطة �لفل�صطينية وموؤ�ص�صاتها ��صتمر 

فاإن فوز حما�ص  �لعا�رشة، وعلى ما يبدو  حتى فوز حركة حما�ص وت�صكيلها �حلكومة 

متوقعة.  تكن  مل  بطريقة  �لفل�صطينية  للف�صائل  �ل�صعبية  �الأوز�ن  ك�صف  �النتخابات  يف 

فللمرة �الأوىل ترجع حركة فتح �إىل �ل�صف �لثاين يف �لقيادة، وهو ما مل تكن لتقبله قياد�ت 

فتح �لتي ذ�قت حالوة �حتكار �ل�صلطة ومكت�صباتها؛ ولذ� �أظهرت فتح من خالل �أد�ئها يف 

�لرئا�صة و�أجهزتها �الأمنية عدم ��صتعد�دها للتنازل �حلقيقي عن هذه �ملكت�صبات يف �إطار 

 .
33

قبول �لتد�ول �ل�صلمي لل�صلطة

ومن �لظاهر �أن حركة فتح قد و�صلت �إىل درجة من �الحتو�ء د�خل �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

مما يطرح ت�صاوؤالً حول �رشورة �إعادة تعريفها، �أي هل هي حركة حترر وطني �أم حزب 

�صلطة يريد �أن يحافظ على مكت�صبات حزبية؟ ومن جهة �أخرى فاإن هناك تقلي�صاً لدور 

فتح �ل�صيا�صي ل�صالح �صخ�صية �لرئي�ص حممود عبا�ص ود�ئرته؛ و�لتي ت�صتند �أحياناً �إىل 

باأن فتح كحركة حترر وطني على  يعني  �لفتحاوي، مما  �الإطار  �صخ�صيات من خارج 

تاأمني  حتملت  �إذ  م�صاكلها؛  بكافة  �ل�صلطة  �أعباء  حتملت  �ل�صلطة،  عمر  من  عقدين  مدى 

�إد�رة �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، مما جعلها تذوب يف �ل�صلطة �أو تتماهى معها، وهو ما 

�نعك�ص على بنائها �لتنظيمي وعلى قاعدتها �ل�صعبية.

علي بدو�ن، فتح و�صالم فيا�ص، �جلزيرة.نت، 2009/5/23، �نظر:   
32

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/1a800b1e-97ab-4d45-a175-dc3b089c81c9

�نظر:  فيها  فتح  حركة  وقياد�ت  �الأمنية  �الأجهزة  وممار�صة  �الأمني،  �لفلتان  حالة  حول  �لتف�صيل  من  ملزيد   
33

ح�صن �بحي�ص وو�ئل �صعد، التطورات الأمنية يف ال�شلطة الفل�شطينية 2006–2007 )بريوت: مركز �لزيتونة 

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(.
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2. العالقة مع حركة حما�س:

�ل�صلطة  هي  تكون  �أن  �إىل  �لدولة  بناء  م�رشوع  �إطار  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صعت 

كبرية.  �أمنية  قوة  باإن�صاء  �صيطرتها  فر�ص  �صبيل  يف  وقامت  مناطقها،  يف  �لوحيدة 

حمالت  ومنع  �الأمن،  بفر�ص  �ل�صلطة  تعهدت  فقد  تالها  وما  �أو�صلو  التفاقية  ووفقاً 

ملنع  �ل�رشورية  �الإجر�ء�ت  كافة  و�تخاذ  �الإ�رش�ئيلي،  �لكيان  �صّد  و�لتحري�ص  �لدعاية 

�العتد�ء�ت �صده �أو �صّد �أيٍّ من �أفر�ده. ولقد ��صتعمل �جلانب �الإ�رش�ئيلي هذه �لورقة 

حركتي  وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ل�رشب  ولدفعها  �ل�صلطة  البتز�ز  مبهارة، 

.
34

حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أر��صي  �إىل  عرفات  يا�رش  دخول  �صبقت  �لتي  �الأحد�ث  �صكلت 

�ملقاومة  وحركات  �ل�صلطة  بني  �لعالقة  �صكل  يف  حمورية  نقطة   ،1994 يوليو  متوز/  يف 

�الإ�صالمية )حما�ص و�جلهاد(، حيث دفعت جمزرة �مل�صجد �الإبر�هيمي يف كانون �لثاين/ 

باروخ  ��صمه  �الأمريكية  �جلن�صية  يحمل  يهودي  طبيب  نفذها  و�لتي   ،1994 يناير 

من  و�أكرث  �صهيد�ً   29 �صقوط  نتيجتها  وكان   ،Baruch Goldstein غولد�صتاين 

200 جريح، حركة حما�ص للقيام ب�صل�صلة من �لعلميات هزت �لكيان �الإ�رش�ئيلي، ومنها 
1994/4/13، ولكن �لعمليتني �الأبرز كانتا  1994/4/6، وعملية نهاريا يف  عملية نتانيا يف 

عملية  ثم   ،1994/10/14 يف   Nahchon Waxman فاك�صمان  نح�صون  �ختطاف  عملية 

.
35

ديزنغوف Dizengoff يف 1994/10/19 يف تل �أبيب

ومن �ملالحظ �أن وترية عمليات �ملقاومة �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ��صتمرت بالت�صاعد، 

�لعمليات �النتقامية ملجزرة  �إذ القت  �لفل�صطيني،  �ل�صارع  �ن�صجم مع توجهات  وهو ما 

قدرة  ظهرت  هنا  ومن  و�إ�صالمياً،  وعربياً  فل�صطينياً  و��صعاً  �صعبياً  ترحيباً  �الإبر�هيمي 

�ملقاومة على �إحد�ث ما ير�ه فل�صطينيون كثريون تو�زن رعب يٍف �ل�صارع �الإ�رش�ئيلي.

حما�ص،  حركة  جتاه  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  فعل  ردة  �أظهرت  �أخرى  جهة  من  ولكن 

�أمنية و��صعة �صدها، و�صلت ذروتها فيما عرف مبجزرة  وقيامها بحمالت و�إجر�ء�ت 

يف  حدثت  و�لتي  �الأ�صود”  �جلمعة  “مبجزرة  تعرف  �أ�صبحت  �لتي  فل�صطني،  م�صجد 

1993–2003، در��صة غري من�صورة،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �لقر�ر لدى  �إ�صكالية �صناعة  حم�صن حممد �صالح،   
34

�ص 14.

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء: �شرية ذاتية )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(،   
35

�ص 217.
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�لفل�صطينية  �ل�رشطة  �أطلقت  حيث  لل�صلطة،  �لوظيفي  �لدور  �أظهرت   ،1994/11/18

18 �صهيد�ً ومئات �جلرحى. وح�صب  �لذين �صقط منهم  �مل�صلني،  �لر�صا�ص �حلي على 

ما ذكر �إبر�هيم غو�صة �لناطق �لر�صمي حلركة حما�ص يف تلك �لفرتة، يف مذكر�ته �أنه نقل 

ثورة  من  ونخ�صى  نخرج  ال  �أيام  ثالثة  مكثنا  قوله،  جل�صاته  �إحدى  يف  �صعث  نبيل  عن 

منع  حما�ص  قيادة  وقررت  لتدمريها،  لل�رش�يا  �جلماهري  و�صلت  عندما  ولكن  �ل�صعب، 

هذه �لعملية، قال �صعث “بعد ذلك ��صرتددنا �لروح �ملعنوية، وبد�أنا �لهجوم �مل�صاد �صّد 

.
حركة حما�ص”36

�الإ�صالمية  �ملقاومة  �صّد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مار�صتها  �لتي  �لقمع  حالة  ��صتمرت 

خ�صو�صاً �صدّ حركة حما�ص حتى قيام �نتفا�صة �الأق�صى يف �أيلول/ �صبتمب 2000. وقد 

تعددت حمالت �العتقال �لتي نفذتها �ل�صلطة �لفل�صطينية �صدّ حركتي حما�ص و�جلهاد 

�عتقاالت  بحملة  تقوم  �ل�صلطة  كانت  �الحتالل  �صّد  جهادية  عملية  كل  فمع  �الإ�صالمي، 

و��صعة، فخالل �صهر و�حد فقط )4/19-1995/5/19( د�همت �ل�صلطة قر�بة 57 م�صجد�ً 

غزة  قطاع  يف  حما�ص  حركة  قياد�ت  من  عدد  باعتقال  �ل�صلطة  قامت  وكذلك  مرة.   138

منر،  و�أحمد  بحر  و�أحمد  �لزهار  حممود  بينهم  من   ،1995 يونيو  حزير�ن/  �أو�خر  يف 

.
37

وخ�صعو� للتعذيب و�الإهانة، وُحلقت حلاهم

ويف �أو�خر �صنة 1995 فُتحت قنو�ت �حلو�ر مع قياد�ت حما�ص، وجرى �للقاء بني وفد 

ومنهم  عرفات  يا�رش  من  �ملوفدة  فتح  حركة  قياد�ت  وبني  م�صعل  خالد  برئا�صة  حما�ص 

�صليم �لزعنون و�لطيب عبد �لرحيم، وكان حمور �للقاء يرتكز حول حماولة �إقناع حما�ص 

1996/1/20، ووقف �ملقاومة  بامل�صاركة يف �النتخابات �لت�رشيعية �لتي كانت �صتعقد يف 

موقفها  على  حما�ص  و�أ�رشت  �أيام،  ثالثة  �للقاء  و��صتمر  “�إ�رش�ئيل”،  �صدّ  �مل�صلحة 

 .
38

با�صتمر�ر �ملقاومة وعدم �مل�صاومة عليها

وقد عمدت �ل�صلطة بعد ذلك �إىل ��صتهد�ف �لبنية �لتحتية حلركتي �جلهاد �الإ�صالمي 

�لتي  �الأيتام  ورعاية  �لزكاة  وجلان  �خلريية  و�جلمعيات  �ملد�ر�ص  فاأغلقت  وحما�ص، 

املرجع نف�شه، �ص 220.  
36

اأر�س  على  التاريخية  التجربة  ر�شيد  يف  تاريخية  درا�شة  القد�س:  اإىل  الطريق  �صالح،  حممد  حم�صن   
37

للدر��صات  �لزيتونة  مركز  )بريوت:   5 ط  الع�رشين،  القرن  اأواخر  وحتى  الأنبياء  ع�شور  منذ  فل�شطني 

http://www.alzaytouna.net/permalink/28232.html :و�ال�صت�صار�ت، 2014(، �ص 209–210، يف

املرجع نف�شه، �ص 214.  
38
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حيث  �لتفرقة،  �صيا�صة  ممار�صة  وحاولت  �الإ�صالمي.  و�جلهاد  حما�ص  �أن�صار  يديرها 

بد�أت �لرتويج �إىل وجود �ن�صقاقات د�خل حركة حما�ص، ففي مقابلة �صحفية مع يا�رش 

وحاول  حما�ص  عن  من�صقة  �أنها  �دعت  جمموعة  عن  �صدر  بيان  �إىل  فيها  �أ�صار  عرفات 

 .
39

�إظهار رف�صها ل�صيا�صة حما�ص

غري �أن �أ�صد حمالت �العتقال �لتي قامت بها �ل�صلطة قد متت يف �صهري �آذ�ر/ مار�ص، 

وني�صان/ �أبريل 1996 بعد �صل�صلة �لعمليات �لتي هزت “�إ�رش�ئيل”، عقب �غتيال �لقائد يف 

كتائب �لق�صام �ل�صهيد يحيى عيا�ص )�لذي كان مهند�صاً لعمليات �أدت لقتل قر�بة �صبعني 

، وقد طالت �العتقاالت �أكرث من �ألف من ن�صطاء حما�ص 
40

�إ�رش�ئيلياً وجرح 340 �آخرين(

�أمنون ليبكني �صاحاك  �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي  �أ�صاد رئي�ص  �الإ�صالمي. وقد  و�جلهاد 

 Israel Security )�ل�صاباك(  �لعام  �الأمن  جهاز  ورئي�ص   Amnon Lipkin-Shahak

�لذي  “�ملنهجي”  بالتحرك   Ami Ayalon �أيالون  عامي   Agency—ISA )Shabak(

.
41

يقوم به يا�رش عرفات �صدّ حما�ص

وو�صل �الأمر بال�صلطة �لفل�صطينية �إىل �أن قامت مبد�همة �جلامعة �الإ�صالمية يف قطاع 

غزة، وح�صب ما نقل عن م�صوؤول من منظمة �لتحرير �أن م�صوؤويل �الأمن �الإ�رش�ئيلي قد 

�لع�صكري  �جلناح  �لق�صام  �لدين  عز  كتائب  من  �ملطلوبني  باأ�صماء  قائمة  عرفات  �صلمو� 

. وهو 
حلركة حما�ص، كما �صلّم دبلوما�صي �أمريكي عرفات قائمة مماثلة يف 421996/2/26

ما ك�صف �لدور �لوظيفي لل�صلطة �لفل�صطينية.

وبالرغم من حماوالت �حلو�ر �لتي كانت حركة حما�ص تقوم بها مع �ل�صلطة طو�ل 

�لفرتة �ل�صابقة، �إال �أن �ل�صلطة على ما يبدو مل ت�صعر حينها بحاجتها للحو�ر؛ حيث كانت 

�لد�خلي”،  �لعنف  “�حتكار  خاللها  من  تولت  �أمنية  �أجهزة  بنت  قد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�إذ �رتفع عدد �أع�صاء �ل�رشطة �لفل�صطينية �إىل 34 �ألفاً يف �صيف 1997 )و�إىل نحو 40 �ألفاً 

قبل �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى( لي�صكل �أعلى ن�صبة �رشطة يف �لعامل مقارنة بعدد �ل�صكان، 

مقابلة �صحفية مع يا�رش عرفات، موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، �نظر:   
39

http://www.palestine-studies.org/files/pdf/mdf/4957.pdf

حم�صن حممد �صالح، “�ملقاومة �لفل�صطينية خالل ن�صف قرن )2/1(،” جملة البيان، �لعدد 132، كانون �الأول/   
40

دي�صمب 1998.

حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 210.  
41

�صحيفة الأ�شواق، عّمان، 1996/2/28؛ و�نظر: الد�شتور، 1996/3/7.  
42
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بن�صبة رجل �أمن و�حد لكل 84 �صخ�صاً، بينما تبلغ �لن�صبة يف لندن رجل �أمن و�حد لكل 

3,200 �صخ�ص، ويف لو�ص �أجنلو�ص و�حد لكل 2,800. و�صكلت �ل�صلطة �لفل�صطينية ت�صعة 

�أجهزة �أمنية!! هي: �الأمن �لوطني، و�الأمن �لوقائي، و�ملخابر�ت �لعامة، و�ال�صتخبار�ت 

�لع�صكرية، و�الأمن �خلا�ص، و�لبحرية، و�لقوة 17، و�لدفاع �ملدين، باالإ�صافة �إىل �ل�رشطة 

.
43

�ملدنية

�صنة  غزة  قطاع  يف  �الأمنية  �الأجهزة  نفذتها  �لتي  �العتقال  عمليات  �أهم  من  وكان 

1998، حملة �عتقال �صملت نحو 200 �صخ�ص من حركة حما�ص، خالل �لفرتة 10/29–

 Gush Katif �إثر عملية على مفرق م�صتوطنات غو�ص قطيف  1998/11/2، وذلك على 

بغزة. ومن بني �أبرز �ملعتقلني يف �صنة 1998: عبد �لعزيز �لرنتي�صي، و�إبر�هيم �ملقادمة، 

�لزهار،  وحممود  �ل�صامي،  �هلل  وعبد  عز�م،  ونافذ  هنية،  و�إ�صماعيل  ريان،  ونز�ر 

و�أحمد بحر، و�إ�صماعيل �أبو �صنب.

�لتعذيب،  �أنو�ع  كافة  ��صتخدمت  �الأمنية  �الأجهزة  �أن  �إىل  حقوقية  تقارير  و�أ�صارت 

حيث ذكرت �لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن )�لهيئة �مل�صتقلة حلقوق �الإن�صان 

“ديو�ن �ملظامل” الحقاً( يف تقرير لها �أنه منذ قدوم �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية �صنة 1994 

�لتوقيف  �ل�صجون ومر�كز  27 حالة وفاة يف  2001 حدثت  �أكتوبر  �الأول/  حتى ت�رشين 

 .
44

�لتابعة لها، وقد ظهرت �آثار عنف وتعذيب على ج�صد �ملتوفِّني يف معظم هذه �حلاالت

عرفات  يا�رش  على  �الأمريكي  �ل�صغط  وحماوالت  ديفيد  كامب  مفاو�صات  ف�صل  �إن 

�ندالع  ثم  ومن  و�لقد�ص،  �لالجئني  مب�صتقبل  تتعلق  جذرية  تنازالت  بتقدمي  للقبول 

للم�صجد  �صارون  �أريل  زيارة  خلفية  على   2000 �صبتمب  �أيلول/  يف  �الأق�صى  �نتفا�صة 

�لدفاع عن موؤ�ص�صاتها  �لفل�صطينية ومدى عجزها يف  �ل�صلطة  �الأق�صى، ك�صف ه�صا�صة 

تغيري  �رشورة  على  و�الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �الإد�رتان  �أ�رشت  حيث  رئي�صها،  وحماية 

منط �لقيادة �لفل�صطينية، حيث مّت ��صتحد�ث من�صب رئي�ص �لوزر�ء، �لذي تواله حممود 

عبا�ص �صنة 2003. 

جميل هالل، النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني بعد اأو�شلو: درا�شة حتليلية نقدية، �ص 78 و230.  
43

ومر�كز  �ل�صجون  يف  �لوفاة  حاالت  و�لت�رشيح:  �لتحقيق  حول  �ملو�طن،  حلقوق  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية  �لهيئة   
44

2001، �صل�صلة تقارير خا�صة )10(، �لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن،  �لتوقيف �لفل�صطينية للعام 

http://www.ichr.ps/pdfs/sp10.pdf :نظر�
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دوف  قال  �جلديدة  �لفل�صطينية  �لقيادة  لقبول  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشوط  �إطار  ويف 

�صارون  �أريل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  مكتب  رئي�ص   Dov Weisglass في�صغال�ص 

“على �أبو مازن )...( �أن يظهر �أنه يبذل جهود�ً م�صتمرة يف �حلرب على �الإرهاب”، م�صيفاً 

.
�أنه “ينبغي منحه �لوقت، لكننا نعرف �أنه يناه�ص �للجوء �إىل �الإرهاب”45

ت�صاعدت �صعبية حما�ص خالل �نتفا�صة �الأق�صى، و�أ�صبحت ت�صكل رقماً �صعباً يف 

�ملعادلة �لفل�صطينية �لد�خلية بحيث �أ�صبح من �ل�صعب جتاوزها، حيث �صكلت �لعمليات 

�ل�صارع  د�خل  لها  جماهريية  ر�فعة  �ل�صهاينة  �صدّ  حما�ص  بها  قامت  �لتي  �لع�صكرية 

و�نخف�صت  لل�صلطة(  �لفقري  )�لعمود  فتح  �صعبية  �نخف�صت  ذلك  مقابل  �لفل�صطيني. 

�ملوؤ�رش  �لقد�ص ونابل�ص هذ�  ��صتطالعات مركزي  �صعبية يا�رش عرفات نف�صه. و�صجلت 

ب�صكل و��صح )بالرغم من حتفظات موؤيدي حما�ص و�ملعار�صة من �أن �ملركزين مدعومان 

من �ل�صلطة �أو من جهات لي�ص من م�صلحتها �إظهار قوة �الإ�صالميني(. فقد �صجل مركز 

�لقد�ص يف ني�صان/ �أبريل 2003 تقارباً بني �صعبية فتح 22.6% وحما�ص 22%، �أي �أنهما 

.
46

�أ�صبحتا تتقا�صمان �لنفوذ على �ل�صاحة �لفل�صطينية

ومما �أ�صهم يف �رشعة �إعادة بناء �أجهزة حركة حما�ص يف �نتفا�صة �الأق�صى يف �أيلول/ 

قبل  من  �ملبا�رش  �ال�صتهد�ف  نتيجة  و�إد�ر�تها  �ل�صلطة  �أجهزة  �صعف   ،2000 �صبتمب 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�ن�صد�د �أفق �لت�صوية �ل�صلمية و�رتفاع عمليات �لقمع �الإ�رش�ئيلية، 

وتفاعل �ل�صارعني �لعربي و�الإ�صالمي مع �لعمليات �لع�صكرية �ملوؤملة للكيان �الإ�رش�ئيلي 

�لتي نفذتها حما�ص. 

�ل�صاحة  د�خل  �لقوى  مو�زين  وتغيري  �ملقاومة،  لقوى  �لو��صح  �ل�صعود  و�أمام 

لل�صلطة،  ق�صوى  �رشورة  لي�صبح  �لد�خلي  �لفل�صطيني  �حلو�ر  عاد  �لفل�صطينية، 

لوقف  �ل�صلطة  على  �الإ�رش�ئيلي  �الأمريكي  �ل�صغط  حدة  ت�صاعد  مع  خ�صو�صاً 

 .
47

�لدولتني حّل  مبد�أ  �أ�صا�ص  على  �ملفاو�صات  عودة  �إمكانية  وطرح  �ملقاومة،  عمليات 

ويف  وحما�ص،  فتح  بني   2002/11/13–10 يف  �حلو�ر�ت  هذه  �أهم  �لقاهرة  فانعقدت يف 

امل�شتقبل، 2003/4/6.   
45

مالحظة: �أبو مازن مل يكن قد توىل من�صب رئي�ص �لوزر�ء بعد.

www.jmcc.org/documents/48_april2003.doc ،مركز �لقد�ص لالإعالم و�الت�صال، �نظر  
46

 2006–1994 )حما�س(  الإ�شالمية  املقاومة  حلركة  ال�شيا�شي  الفكر  يف  املعار�شة  �ملبحوح،  و�ئل   
47

)بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2012(، �ص 119، بت�رشف.
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 ،2003/12/7–4 �لفل�صطينية، ويف  �لف�صائل  2003، مب�صاركة كافة  يناير  �لثاين/  كانون 

تقريب  يف  �حلو�ر�ت  هذه  �أ�صهمت  ورمبا  �أي�صاً.  �لفل�صطينية  �لف�صائل  كافة  مب�صاركة 

وجهات �لنظر، ولكن �ل�صلطة ف�صلت يف �حل�صول على ما تريد، خ�صو�صاً و�أن ف�صائل 

.
48

�ملقاومة مل تكن معنية �أو ملتزمة باتفاقات �أو�صلو وما تالها

وجاءت وفاة �لرئي�ص يا�رش عرفات يف 2004/11/11، و�نتخاب حممود عبا�ص رئي�صاً 

وقد  �لو�جهة،  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  ملف  لتعيد  �لفل�صطينية،  لل�صلطة 

بنودها،  تنفيذ  على  وتاأكيده  �لطريق  خريطة  مبرجعية  بالتز�مه  رئا�صته  عبا�ص  ��صتهل 

ووقف  �ملقاومة  �صالح  و�صحب  �لع�صكرية  �لعمليات  �إيقاف  مقدمتها  يف  كان  و�لتي 

�النتخابات  يف  �مل�صاركة  على  حما�ص  حركة  مو�فقة  ومع  “�إ�رش�ئيل”.  �صدّ  �لتحري�ص 

�لت�رشيعية �لتي عقدت يف 2006/1/25، ر�أت �ل�صلطة �لفل�صطينية فيها فر�صة ال�صتدر�ج 

�رشعية  من  يعزز  قد  مما  باآخر،  �أو  ب�صكل  �ل�صيا�صية  �لعملية  من  جزء�ً  لت�صبح  حما�ص 

�ملقاعد،  بغالبية  �النتخابات  يف  حما�ص  فوز  ولكن  عبا�ص.  �إليها  يتو�صل  قد  ت�صوية  �أيّ 

�حل�صابات  كافة  �أربك  و�ل�صلطة،  �ملقاومة  بني  �جلمع  مبد�أ  على  �حلكومة  وت�صكيلها 

�لفل�صطينية و�الإقليمية و�لدولية.

�الإ�رش�ئيلية  لل�رشوط  وخ�صوعها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادة  فعل  ردة  �أظهرت  وقد 

�أيّ حكومة فل�صطينية، عدم جاهزيتها �حلقيقية  �لر�ف�صة لوجود حما�ص يف  �الأمريكية؛ 

وتعطيل  �إف�صال  �أنه  ترى  ملا  �أو  ملو�قعها،  خ�صارة  من  ذلك  يوؤدي  قد  ملا  لل�صلطة؛  لتد�وٍل 

من  وبالرغم  ولذلك،  به.  �خلا�صة  �للعبة  قو�عد  عن  �خلروج  خالل  من  �أو�صلو،  التفاق 

بت�صكيل  هنية  �إ�صماعيل  بتكليف  عبا�ص  �لرئي�ص  وبقيام  �النتخابات،  بنتائج  �عرت�فها 

لتعزيز  �ال�صتباقية  �الإجر�ء�ت  من  ب�صل�صلة  قامت  �ل�صلطة  �أن  �إال  �لفل�صطينية،  �حلكومة 

للعملية  تفريغ  باأنه  حما�ص  ف�رشته  ما  وهو  �الأمنية،  و�الأجهزة  �لوز�ر�ت  يف  مو�قعها 

�لديوقر�طية �الأوىل يف �ملنطقة من م�صمونها، وقد ت�صمنت �الإجر�ء�ت:

رئا�صة  مبكتب  �ملعابر  و�إد�رة  �الإعالمية  و�ملوؤ�ص�صات  �الأمنية  �الأجهزة  كافة  �إحلاق  �أ. 

�ل�صلطة.

ُبعيد   ،2006/2/13 يف  عقدها  جل�صة  يف  واليته  �ملنتهية  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  م�صادقة  ب. 

حّق  �لرئا�صة  متنح  �لرئا�صية  �ملر��صيم  من  جمموعة  على  �لت�رشيعية،  �النتخابات 

حم�صن حممد �صالح، �إ�صكالية �صناعة �لقر�ر لدى �ل�صلطة �لفل�صطينية 1993–2003، �ص 19.  
48
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ت�صكيل �ملحكمة �لد�صتورية دون م�صادقة �ملجل�ص �لت�رشيعي، وتعيني رئي�ص ديو�ن 

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

ي�صمح بتعيني �أمني عام �ملجل�ص �لت�رشيعي من خارج �ملجل�ص، وقد تولت �صخ�صيات 

فتحاوية جميع هذه �ملنا�صب.

بحملة  و�لقيام  حما�ص،  برئا�صة  �جلديدة  �لفل�صطينية  �حلكومة  ت�صكيل  ��صتباق  ج. 

تعيينات وترقيات يف موؤ�ص�صات ووز�ر�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية و�الأجهزة �الأمنية.

�نتز�ع �لتمثيل �لدبلوما�صي ومتابعة �ل�صفار�ت من �صالحيات وزير خارجية �ل�صلطة  د. 

.
49

�لفل�صطينية، و�إحلاقها مرة �أخرى بالد�ئرة �ل�صيا�صية �لتابعة ملنظمة �لتحرير

وحد�نية  على  ت�رش  رئا�صة  بني  �لتناق�ص  من  حالة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ودخلت 

حكومة  وبني  �ل�صلمية،  بالت�صوية  و�ملتمثل  �لفل�صطينية،  �لق�صية  حلل  �ل�صيا�صي  �خليار 

�لفل�صطينية.  �حلقوق  ال�صرتجاع  كخيار  �ملقاومة  نهج  با�صتمر�ر  يوؤمن  تيار  �إىل  تنتمي 

د�خل  و�لف�صاد  �لرتهل  حالة  �نك�صاف  تز�يد  �حلكومة  حما�ص  حركة  ��صتالم  ومع 

موؤ�ص�صات �ل�صلطة، �إذ �أ�صار مثالً وزير �الإعالم �لفل�صطيني يو�صف رزقة يف 2006/5/31 

�إىل �أن عدد �ملوظفني يف وز�رة �الإعالم 162 موظفاً و�أن 127 منهم مدر�ء وروؤ�صاء �أق�صام؛ 

2005/9/5 �أن  . كما ن�رشت �حلياة �للندنية يف 
50

78.4% هم يف وظائف �إ�رش�فية �أي نحو 

هناك �آالفاً من �ملوظفات يف موؤ�ص�صات ودو�ئر �ل�صلطة �لفل�صطينية يح�صلن على رو�تب 

بع�صهن  و�أن  طويلة،  �صنو�ت  منذ  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  موجود�ت  غري  وهّن 

.
51

زوجات م�صوؤولني كبار يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، وقد ُقدِّر عددهن باأربعة �آالف موظفة

“�إ�رش�ئيل”  حددت  حتى  �لعا�رشة  �حلكومة  تكليف  كتاب  حما�ص  ��صتلمت  �إن  ما 

جمموعة من �ل�رشوط للقبول باحلكومة، وعلى ر�أ�صها �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”، وجنحت 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف ت�صويق هذه �ل�رشوط دولياً حتى باتت تعرف ب�رشوط �للجنة 

امل�رشوع  اأزمة  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن  يف  �لفل�صطينية،”  �ل�صلطة  جتربة  يف  نقدية  “قر�ءة  �صعد،  و�ئل   
49

الوطني الفل�شطيني والآفاق املحتملة )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2013(، �ص 72؛ 

وملزيد حول �رش�ع �ل�صالحيات �نظر: حم�صن حممد �صالح )حمرر(، �رشاع ال�شالحيات بني فتح وحما�س 

يف اإدارة ال�شلطة الفل�شطينية 2006–2007 )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(.

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2006/6/6.  
50

احلياة، 2005/9/5.  
51
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�لرباعية، وجرت مقاطعة �حلكومة �لفل�صطينية. وُحّول �لدعم �ملايل �ملخ�ص�ص �إىل �ل�صلطة 

�ملخ�ص�صة  �ملبالغ  من  �أهدرت جزء�ً  ُمكلِفة  �أبو مازن، وباآليات  �لرئي�ص  �إىل  من �حلكومة 

.
52

لل�صلطة �لفل�صطينية

 وعلى �لرغم من حماوالت حما�ص �لتقريب يف وجهات �لنظر، وحماوالت �خلروج من 

�أزمة متويل �حلكومة، �إال �أن �لفلتان �الأمني �لذي ��صرتكت فيه �أجهزة �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�ملح�صوبة على حركة فتح و�لرئي�ص عبا�ص حالت دون ذلك، ففي كانون �الأول/ دي�صمب 

2006، ويف �أثناء عبور رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني �إ�صماعيل هنية ملعب رفح، بعد �نتظاره 

�إدخاله  على  “�إ�رش�ئيل”  �عرت��ص  ب�صبب  �مل�رشي  �جلانب  على  �صاعات  ثماين  من  �أكرث 

�إىل مقتل مر�فقه وجرح  �أدى  �لفل�صطينية، وقعت حماولة الغتياله؛ مما  للحكومة  �أمو�الً 

15 مدنياً  م�صت�صاره �أحمد يو�صف و�إ�صابة خم�ص مر�فقني �آخرين، وكذلك �أ�صيب نحو 

 .
53

�جلموع على  �لنار  �لرئا�صة  حر�ص  قو�ت  �إطالق  بعد  رفح  معب  �أمام  جتمعو�  ممن 

و��صتمرت حالة �لفلتان بعرقلة عمل حكومة �لوحدة �لوطنية �لتي �ُصكلت يف 2007/3/17، 

يف  وعلّق   ،2007/4/17 يف  ��صتقالته  تقدمي  �إىل  �لقو��صمي  هاين  �لد�خلية  بوزير  دفع  مما 

��صتقالته قائالً:

�إن �صالحيات �ل�صيد مدير عام �الأمن �لد�خلي هي كل �ل�صالحيات، و�إنني 

�لد�خلي.  �الأمن  عام  مدير  �ل�صيد  خالل  من  �إال  �صالحيات  �أي  يل  لي�ص  كوزير 

من  �إال  ملقابلتي  مالزم  �صابط  �أو  �رشطي  ��صتدعاء  مطلقاً  �أملك  ال  �أنني  و�أقلّها 

خالله، و�إن رف�ص فله �حلق يف ذلك، فما بالكم يف ��صتدعاء مدير عام �ل�رشطة �أو 

  .
54

�لوقائي، �أو �إلز�مهم باأي عمل يتعلق مب�صلحة �لوطن

د�خل  للعمل  تو�فقية  �صيغة  �إيجاد  حاولت  �لتي  �لعربية  �لو�صاطات  من  وبالرغم 

�لرئا�صة و�حلكومة �لفل�صطينية، �إال �أن تفاعل �الأحد�ث و�نت�صار �النفالت �الأمني، و�إف�صال 

عنا�رش من �الأجهزة �الأمنية كافة �التفاقات �ملوقعة بني �الأطر�ف �لفل�صطينية، و�لت�صعيد 

املا�شي  درو�س  فل�شطني،  )حمرر(،  هالل  جميل  يف  �لفل�صطيني،”  �ل�صيا�صي  �لنظام  “�أزمة  جقمان،  جورج   
52

وحتديات احلا�رش وا�شرتاتيجيات امل�شتقبل: )1( فل�شطني والفل�شطينيون )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات 

�لفل�صطينية، 2012(، �ص 140.

�جلزيرة.نت، 2006/12/15، �نظر:  
53

http://www.aljazeera.net/news/pages/408f4091-0ebf-4143-adea-2de73c5aed39

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �أحمد �صعد )�إعد�د وحترير(، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007 )بريوت: مركز   
54

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2009(، �ص 234.



327

االأداء ال�شيا�شي الداخلي لل�شلطة الفل�شطينية

�ل�صيا�صي �لذي و�صل �إىل حّد �إ�صد�ر �لرئا�صة �لفل�صطينية بياناً �تهمت فيه قياد�ت حما�ص 

باأنها تخطط لل�صيطرة على �ل�صلطة، �أف�صل كافة �لو�صاطات.

�أو  �للحية،  على  �الغتيال  ممار�صة  �إىل  غزة  قطاع  يف  �الأمني  �لفلتان  حالة  وو�صلت 

�لذي  �لرفاتي  حممد  �ل�صيخ  مع  حدث  كما  �لتنظيمي،  �النتماء  على  �جل�صدية  �لت�صفية 

�لوزر�ء  رئي�ص  بيت  تعر�ص  وبعد  حما�ص.  حركة  �إىل  النتمائه  وقتل  منزله  من  خطف 

 Rocket Propelled إ�صماعيل هنية، يف �أثناء وجوده بد�خله، الإطالق قذ�ئف �آر بي جي�

يف  �ال�صتنفار  حالة  حما�ص  �أعلنت  الغتياله،  حماولة  يف   Grenade Launchers )RPG(

�صفوفها و�صفوف �لقوة �لتنفيذية �لتي �صكلها �صعيد �صيام وزير �لد�خلية يف �حلكومة 

�الأحد�ث،  بالوقوف خلف هذه  �لعا�رشة، و�تهمت حما�ص ب�صكل مبا�رش حممد دحالن، 

و�أحكمت حما�ص خالل �أيام �صيطرتها على �لو�صع �الأمني يف قطاع غزة، مع تاأكيدها باأن 

حملتها �إمنا ت�صتهدف فئة معينة ممن يار�صون �لفلتان �الأمني، ولي�ص �صّد حركة فتح. 

يف �ملقابل �أ�صدر �لرئي�ص حممود عبا�ص ثالثة مر��صيم يف 2007/6/14، �أقال مبوجبها 

رئي�ص �لوزر�ء �إ�صماعيل هنية، و�أعلن حالة �لطو�رئ، و�أما �ملر�صوم �لثالث فقد ن�ّص على 

. وبذلك دخلت �ل�صلطة �لفل�صطينية مرحلة �النق�صام 
55

ت�صكيل حكومة �إنفاذ حالة �لطو�رئ

�ل�صيا�صي �لد�خلي وبد�أت حالة من �ال�صتقطاب وممار�صة �العتقال �ل�صيا�صي و�الإق�صاء، 

وتبادل �التهامات حول �رشعية كل طرف، حيث ظلت حكومة هنية تعدُّ نف�صها حكومة 

ت�صيري �أعمال؛ ح�صب ن�صو�ص �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني. 

بالطرح،  جديرة  م�صاألة  هناك  �أن  �إال  ب�رشعيتيهما،  �لطرفني  ت�صبث  من  �لرغم  وعلى 

وهي �أن �لقانون �الأ�صا�صي �لذي هو مبثابة د�صتور �ل�صلطة �لفل�صطينية عندما و�ُصع مل 

ي�صع يف ت�صّوره �أن �لفرتة �النتقالية لل�صلطة �صتمتد ل�صنو�ت، كما مل يكن يت�صور باأن 

�لو�صع �صي�صل �إىل هذه �حلالة، مما ترك �لباب مفتوحاً على تف�صري�ت و��صعة. كما ال بّد 

من �الإ�صارة �إىل �أن �حلالة �لفل�صطينية تعب عن خالف �صيا�صي بامتياز، وهو خالف بني 

نهجني لي�ص من �ل�صهل �لتقاوؤهما. 

�إثبات نف�صه على  وبعد مرور ب�صع �صنني على �النق�صام و�نخر�ط كال �لطرفني يف 

�ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  بناء  على  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  عكفت  �الأر�ص، 

بناء  �إعادة  خّط  على  �لدولية  �لرباعية  ودخول  �لت�صوية؛  عملية  �إطار  �صمن  �لغربية، 

ح�صن �بحي�ص وو�ئل �صعد، التطورات الأمنية يف ال�شلطة الفل�شطينية 2006–2007، �ص  81–82.  
55
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�الأجهزة �الأمنية، وتطبيق بنود خطة خريطة �لطريق، وتقدمي �مل�صاعد�ت لل�صلطة يف هذ� 

�حل�صار  من  باخلروج  حما�ص  تقودها  �لتي  �حلكومة  �ن�صغلت  غزة  قطاع  ويف  �ملجال. 

غري  بطريقة  ولو  تطبيقه  يف  �لعربية  �لدول  بع�ص  و�ن�صاقت  “�إ�رش�ئيل”  فر�صته  �لذي 

مبا�رشة.

�إىل  �هلل  ر�م  حكومة  عمدت  �ل�رشعية”  عن  بـ“�خلروج  حما�ص  �تهام  ذريعة  وحتت 

قطاع  يف  �ملدين  و�لع�صيان  �لعمل  عن  �ملوظفني  �متناع  على  �لتحري�ص  �صيا�صة  �نتهاج 

�لتعامل مع حكومة  �إىل مطالبة �ملوظفني  �لعام  �لقطاع  غزة، ف�صارعت نقابة �ملوظفني يف 

�لذي  �ملوظفني  �رشف  عن  �الإعالن  �إىل  �هلل  ر�م  حكومة  عمدت  كما  �هلل.  ر�م  يف  �لطو�رئ 

“�لتز�مهم  �لر�صمية يف قطاع غزة؛ حتت حجة عدم  بتاأدية مهامهم يف وظائفهم  �لتزمو� 

بال�رشعية”، ويف هذ� �الإطار ذكرت در��صة �أعدها �ملجل�ص �القت�صادي �لفل�صطيني للتنمية 

غري  للموظفني  دوالر  مليون   368 قيمته  ما  تدفع  �هلل  ر�م  حكومة  �أن  )بكد�ر(  و�الإعمار 

�ألف موظف، وذلك طبقاً   43 �مللتزمني بعملهم يف قطاع غزة، و�لذي يقدر عددهم بنحو 

يعمل  من  رو�تب  وقف  يتم  باأن  �صاذ�ً  و�صعاً  عك�ص  ما  وهو   .
562007 �صنة  الإح�صاء�ت 

ودفع رو�تب من يتوقف عن �لعمل. 

�حلركات  �صعود  و�أمام  �ملنطقة،  يف  �نطلقت  �لتي  �لعربية  �لثور�ت  �صوء  وعلى 

خلروج  �أمل  نافذة  �نفتحت  �ل�صلمية،  �لت�صوية  �أفق  �ن�صد�د  مقابل  �حلكم،  �إىل  �الإ�صالمية 

�ملناه�صة  �لقوى  بها  قامت  �لتي  �ملرتدة  �ملوجة  �أن  �إال  �أزمتها،  من  �لفل�صطينية  �حلالة 

يف  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  وقيام  م�رش،  يف  وخ�صو�صاً  �لعربي”  “�لربيع  دول  يف  للتغيري 

�لرئي�ص �مل�رشي �ملنتخب حممد مر�صي، و�لذي كان  2013/7/3 بانقالب ع�صكري على 

حم�صوباً دولياً و�إقليماً كد�عم لقوى �ملقاومة �الإ�صالمية يف فل�صطني، وخ�صو�صاً حلركة 

حما�ص  قيام  ملفتاً  كان  وقد  �صابقاً.  عليه  كانت  ما  �إىل  �الأمور  �إعادة  �إىل  �أدت  قد  حما�ص، 

بن�رش جمموعة �لوثائق �ملتعلقة بدخول �أجهزة �أمن �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل يف عملية 

ت�صويه ل�صورة حما�ص يف م�رش وحماولة ��صتعد�ء �ل�صعب �مل�رشي �صدها، وحماولة زّج 

.
57

��صمها يف ملفات �أمنية يف م�رش

عن  �لناجتة  �القت�صادية  �خل�صائر  تقدير  بكد�ر،  �أي�صاً:  و�نظر  و2007/8/28؛   ،2007/6/17 الأيام،  �نظر:   
56

تعطل �ملوظفني يف قطاع غزة،  2008/8/18.

�جلزيرة.نت، 2013/8/4، �نظر:  
57
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3. العالقة مع اجلهاد الإ�شالمي:

�أو�صلو، منذ بد�ية توقيع منظمة  �الإ�صالمي رف�صها التفاقية  مار�صت حركة �جلهاد 

�أكرث من ثالثة �صهور   ِ �إعالن �ملبادئ بطريقة عملية، حيث مل ي�ص �لتحرير على �تفاق 

على �لتوقيع حتى نفذت �حلركة عملية ��صت�صهادية �صّد قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف 

�إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أ�صهر من دخول  �أي قبل ب�صعة   ،1993 �الأول/ دي�صمب  كانون 

�جلهاد  وحركة  �ل�صلطة  بني  �لت�صادم  �حتمالية  جعل  مما  غزة.  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 

�الإ�صالمي كبرية.

�الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  مع  �صيا�صية  بحو�ر�ت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  دخلت  وقد 

كافة  الحتو�ء  منها  حماولة  يف  �لفل�صطينية،  �ل�صيا�صية  �لقوى  كافة  مع  فعلت  كما 

�إال   ،1996 �صنة  جرت  �لتي  �النتخابات  يف  و�إ�رش�كها  �أو�صلو  التفاق  �لر�ف�صة  �لقوى 

�إفر�ز�ت  �أنها من  �أ�صا�ص  �النتخابات، على  �مل�صاركة يف هذه  �أن حركة �جلهاد رف�صت 

�أو�صلو. 

�صالحها  ت�صليم  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  دعوة  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  رف�صت 

يف  �ل�صقاقي  فتحي  �جلهاد  حلركة  �ل�صابق  �لعام  �الأمني  ذلك  عن  عبّ  وقد   ،1995 �صنة 

ت�رشيح له يف ني�صان/ �أبريل 1995 بقوله “�إن �لعمل �لع�صكري م�صتمر وت�صليم �ل�صالح 

“وجود  ب�صبب  �ل�صلطة،  مع  �صيا�صي  حو�ر  �إقامة  �ملمكن  غري  من  �أنه  ر�أى  كما  حمرم”، 

.
بر�مج �صيا�صية متناق�صة بني �جلهاد �الإ�صالمي و�صلطة �حلكم �لذ�تي”58

�تبعت �ل�صلطة �لفل�صطينية �الأ�صاليب نف�صها �لتي ��صتخدمتها مع كافة قوى �ملقاومة 

عنا�رش  من  �لع�رش�ت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �عتقلت  حيث  �لت�صوية،  التفاقيات  �ملناه�صة 

�غتيال  بعد  �جلهاد  حركة  نفذتها  �لتي  �ال�صت�صهادية  �لعمليات  بعد  �الإ�صالمي  �جلهاد 

�أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  مالطا  يف   Mossad �ملو�صاد  من  عمالء  يد  على  �لعام  �أمينها 

1995. ويف تعليق ملدير �ل�رشطة �لفل�صطينية �لعميد غازي �جلبايل على منفذي �لعمليات 

�الأ�رش  “ي�صتغلون  �إنهم  وقال  و�إرهابيون”،  “كافرون  باأنهم  و�صفهم  �ال�صت�صهادية 

.
�لفقرية ويغرونها مباليني �لدوالر�ت �لتي تدفعها �إير�ن”59

احلياة، 1995/4/30.  
58

الراأي، 1995/6/28.  
59
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1995/8/6 باإغالق �صحيفة �ال�صتقالل �ملقربة من  �لفل�صطينية يف  كما قامت �ل�صلطة 

جتاه  �ل�صلطة  ِقبل  من  �ملتَّبعة  �الإجر�ء�ت  مع  ين�صجم  ما  وهو  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة 

نف�صه  �ليوم  يف  �أغلق  حيث  �أي�صاً،  �لت�صوية  التفاقيات  مناه�صة  �أخرى  �إعالم  و�صائل 

على  �ل�صلطة  مار�صته  �لذي  �لفكري  �لقمع  يقت�رش  مل  �الإطار  هذ�  ويف  �لوطن.  �صحيفة 

�الإ�صالمني فقط، �إذ منعت �ل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 1996 تد�ول كتب �ملفكر �لفل�صطيني 

قال:  حيث  عرفات  يا�رش  للرئي�ص  حاد�ً  نقد�ً  �صعيد  ه  وجَّ �الإطار  هذ  ويف  �صعيد،  �إدو�رد 

“�أعرف �أن عرفات غا�صب من نقدي �مل�صتمر. لي�ص التفاق �أو�صلو �لذي �أعتقد �أنه خد�ع 
�لروؤية  وغياب  �ملتز�يدة  لديكتاتوريته  ولكن  بالفل�صطينيني،  �الأمر  تعلق  �إذ�  خا�صة 

.
و�لف�صاد يف قيادته ل�صعبه”60

جرت  �لتي  �النتخابات  يف  للم�صاركة  رف�صها  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  ��صتمرت 

�صنة 2006، ودعت منا�رشيها �إىل عدم �مل�صاركة، ولكن يف �لوقت نف�صه قالت �حلركة �إنها 

لن تكون “عقبة يف طريق �إجر�ء هذه �النتخابات”، كما �أو�صحت باأن روؤيتها وت�صورها 

مع  �ل�صلح  بحرمة  علمائها  و�إجماع  �الأمة  ثو�بت  من  ينطلق  فل�صطني  �أجل  من  لل�رش�ع 

جزء  �النتخابات  باأن  و�أ�صافت  معها،  �ملفاو�صات  �أو  بها  �العرت�ف  �أو  �الحتالل  دولة 

2 �لذي ُوقِّع يف  �أو�صلو  �أن�صئ مبوجب �تفاق  من عملية �لت�صوية و�أن �ملجل�ص �لت�رشيعي 

 .
61

و��صنطن

�الأطر�ف  بني  د�ر  �لذي  �ل�رش�ع  يف  �حلياد  على  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  وقفت 

�لطرف  مع  و��صطة  يف  �لدخول  حاولت  وقد   ،2006 يونيو  حزير�ن/  يف  �لفل�صطينية 

�مل�رشي حلل �خلالف �لفل�صطيني �لد�خلي، على �أ�صا�ص �أن �جلهاد كانت �صمن �الأطر�ف 

�لتي �صاركت يف حو�ر�ت �لقاهرة �ملتعددة، وقد �صافر وفد برئا�صة �الأمني �لعام رم�صان 

عبد �هلل يف 2006/6/22 �إىل �لقاهرة، و�لتقى �لوفد مب�صوؤولني م�رشيني للمو�صوع نف�صه، 

وتدين  طرفاً  تبئ  �أحكام  الإ�صد�ر  منا�صب  غري  �الآن  “�لوقت  �إن  قوله  �لوفد  عن  ونقل 

ومعاجلة  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف  �ملاأ�صاوي  �لو�صع  م�صوؤولية  يتحمل  فاجلميع  �آخر، 

هذ� �ملوقف حتتاج �إىل عمل متو��صل على كل �ل�صعد وبالتن�صيق مع �الأطر�ف �لعربية الأن 

 .
�لق�صية �الآن على مفرتق طرق”62

الد�شتور، 1996/8/26.  
60

الغد، 2006/1/24.  
61

احلياة، 2007/6/24.  
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فرق بني كافة �لف�صائل 
ِّ
بالرغم من حيادية حركة �جلهاد، �إال �أن �ل�صلطة يف ر�م �هلل مل ت

�ملقاومة يف م�صاألة �صحب �ل�صالح، وهو ما عبَّ عنه عبد �لفتاح خزيية �أحد قياد�ت �جلهاد 

�مليد�نيني بقوله، �إنهم )�أي �ل�صلطة( “يتعاملون مع �صالحنا كاأي �صالح جنائي ي�صتخدم 

.
�صّد �لقانون، و�أنه يجب ت�صليمه �آجالً وعاجالً”63

�أما يف �إطار �مل�صاحلة �لفل�صطينية، فلقد �صاركت حركة �جلهاد �الإ�صالمي باحلو�ر�ت 

�لتي رعتها م�رش منذ بد�ية �النق�صام �لفل�صطيني �لد�خلي، و�أعربت عن نيتها �مل�صاركة يف 

�لرتتيبات �ملتعلقة باإعادة �إ�صالح منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و�ن�صمامها لها بعد توقيع 

�تفاق �مل�صاحلة يف �أيار/ مايو 2011، �إال �أنها ��صتمرت يف رف�ص �الن�صمام �إىل �أّي حكومة 

.
64

فل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة

4. العالقة مع الي�شار الفل�شطيني:

ال يكن ح�رش �حلديث حول �لي�صار �لفل�صطيني �صمن �إطار فكري موحد، �إذ تعددت 

�لي�صار  تيار  قوة  على  �صلباً  �نعك�ص  مما  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  يف  �لي�صارية  �لتنظيمات 

مبجمله، وهو ما ��صتخدم من قِبل قيادة فتح �أحياناً الإ�صعافه، خ�صو�صاً يف �أوج �لعمل 

�لثوري �مل�صلح يف �صبعينيات وثمانينيات �لقرن �لع�رشين.

�ل�صعبية  باجلبهتني  متمثالً  �لفل�صطيني  للي�صار  �الأف�صل  �حل�صور  وكان   

و�الجتاه  �لقومي  �الجتاه  بني  �جلمع  على  �ل�صعبية  �جلبهة  عملت  وقد  و�لديوقر�طية، 

�لي�صاري، مما �أك�صبها قوة �لدفع �لقومي يف �ل�صارع �لعربي قبل �النتفا�صة �ملباركة �صنة 

1987، ولكن مع تر�جع �الأد�ء �لثوري �لي�صاري �لفل�صطيني، و�صبه غيابه عن �مل�صمون 

�لعمل  يف  بقوة  �صارك  �لذي  �الإ�صالمي  �لتيار  وظهور  �لفل�صطيني،  لل�صارع  �الجتماعي 

�لوطني و�لكفاح �مل�صلح، باالإ�صافة �إىل �أ�صباب بنيوية ذ�تية؛ �أبرزها �لت�رشذم و�النق�صام 

�أ�صباباً  هناك  �أن  كما  �الأجيال.  تو��صل  و�صعف  �لتاريخية،  �لزعامات  وهيمنة  �لد�خلي، 

�ل�صوفييتي،  �الحتاد  و�صقوط  �الإ�صالمية،  للتيار�ت  �ل�صعبي  كالبوز  ودولية  �إقليمية 

و�نهيار �ملنظومة �ال�صرت�كية �أدت �إىل تر�جع دور �لي�صار يف �لتاأثري على �مل�صار �ل�صيا�صي 

�لفل�صطيني خ�صو�صاً منذ مطلع ت�صعينيات �لقرن �لع�رشين.

عرب 48، 2008/2/8.  
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الد�شتور، 2001/5/13.  
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فد�  حزب  �صارك  حيث  �أو�صلو،  �تفاق  من  موقفه  يف  �لفل�صطيني  �لي�صار  �نق�صم 

�ل�صعبية  �جلبهتان  عار�صت  �ملقابل  يف  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  تركيبة  يف  �ل�صعب  وحزب 

�أو�صلو،  �إفر�ز�ت  مع  �لفل�صطيني  �لي�صار  لتعامل  وبالن�صبة  �التفاق.  و�لديوقر�طية 

يف  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لقوى  من  قدر  �أكب  الإ�رش�ك  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صعت  فقد 

�نتخابات �صنة 1996.

�لفل�صطيني  �لي�صار  قوى  و�صعبية  حجم   1996 �صنة  �لت�رشيعية  �النتخابات  ك�صفت 

�مل�صارك يف �النتخابات، حيث ف�صل حزب �ل�صعب من جتاوز ن�صبة �حل�صم يف �النتخابات، 

فيما فازت فد� مبقعد و�حد.

وهنا يرى �لبع�ص، �أن بع�ص �أحز�ب �لي�صار �مل�صاركة يف �ل�صلطة لعبت بعد ذلك دور�ً 

�أكب من حجمها �ل�صعبي، و�لذي من �ملمكن رده لرغبة قيادة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

�ل�صيا�صية  �لقوى  جميع  وو�صع  �لالحقة،  �ملرحلة  لقيادة  �رشعيته  د�ئرة  تو�صيع  يف 

�لفل�صطينية حتت �صقف �أو�صلو.

ويرى �لبع�ص �أن قوى �لي�صار كافة تعاملت مع �إفر�ز�ت �أو�صلو بحكم �الأمر �لو�قع، �إذ 

�نخرطت قوى �لي�صار يف �ل�صلطة �لفل�صطينية عب م�صاركتها يف موؤ�ص�صاتها �صمن كوتات 

حزبية، و�أن خطاب �لي�صار بد� متناق�صاً يف �ل�صارع �لفل�صطيني، مما حّد من دور �لي�صار 

�صقف  وبد�  فتح(،  )حركة  �ل�صلطة  يف  �ملتنفذ  �لتيار  مو�جهة  �إمكانية  ويف  �ملعار�صة،  يف 

�لي�صار �لفل�صطيني يف تعامله مع �ل�صلطة دون �أو�صلو �ملرفو�ص عندهم �بتد�ء.

�أن  �إال  �لفل�صطيني،  �لي�صار  قوى  منه  عانت  �لتي  �لرت�جع  مظاهر  من  �لرغم  وعلى 

�نطالقة �نتفا�صة �الأق�صى، و�نخر�ط �لقوى �لفل�صطينية يف مو�جهة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

و�نطالق �لعمليات �لفد�ئية �صكل ر�فعة للي�صار جعلته حمط ��صتهد�ف من قبل �الحتالل 

�الأمني  باغتيال  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  قامت  حيث  �الإ�صالمية،  �لتيار�ت  جانب  �إىل 

نفذت  �صهرين  من  �أقل  وبعد   ،2001/8/27 يف  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �لعام 

�جلبهة �ل�صعبية عملية ناجحة �غتالت فيها وزير �ل�صياحة �الإ�رش�ئيلي رحبعام زئيفي يف 

.2001/10/17

وعلى خلفية هذه �لعملية �عتقلت �ل�صلطة �لفل�صطينية �أمني عام �جلبهة �ل�صعبية �أحمد 

�غتيال  عملية  نفذت  �لتي  �ملجموعة  �إىل  باالإ�صافة  و�حتجزته   ،2002/1/15 يف  �صعد�ت 

يف  عرفات  يا�رش  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  حا�رشت   2002 مار�ص  �آذ�ر/  ويف  زئيفي. 
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�ملقاطعة، مطالبة �إياه بت�صليم �صعد�ت ورفاقه، ثم متّ �لتو�صل التفاق نُقل مبوجبه �صعد�ت 

ورفاقه �إىل �صجن �أريحا بناء على �قرت�ح بريطاين، ومّت و�صعهم حتت �حلر��صة �الأمريكية 

من  �أريحا  �صجن  �قتحام  متّ  �أن  �إىل  �إ�رش�ئيلية،  مو�فقة  بعد  �أريحا،  �صجن  يف  �لبيطانية 

2006، �صمن �صيناريو �ن�صحاب �الأمن  �آذ�ر/ مار�ص  ِقبَل قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف 

�الأمريكي و�لبيطاين �مل�رشف على �ل�صجن. 

�أفرزت �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 2006 نظاماً �أ�صبه ما يكون بنظام ثنائي �لقطبية، 

بينما  �ملقاعد،  من  و%90  �الأ�صو�ت،  من   %86 نحو  وحما�ص  فتح  حركتا  جمعت  حيث 

7% من  �أكرث من  مل تتمكن قوى �لي�صار �ملن�صوية حتت منظمة �لتحرير من �أن حت�صد 

�الأ�صو�ت و3.8% من �ملقاعد. ويف هذ� �ل�صياق �صعت قوى �لي�صار �إىل تبني نظام �صيا�صي 

بعيد عن �ملحا�ص�صة بني �لقوى �لكبى يف �ل�صاحة �لفل�صطينية، و�عتماد نظام �لن�صبية يف 

�النتخابات �لد�خلية، الأنه ينحها �إمكانية �لرتجيح بني حركتي فتح وحما�ص.

ويف �لوقت �لذي �نتقدت فيه قوى �لي�صار ما �أ�صمته �النقالب يف قطاع غزة، فاإن �أد�ءها 

�هلل،  به �صلطة ر�م  �لذي قامت  �لقمع  �أمام  باهتاً  �هلل كان  �ل�صلطة يف ر�م  جتاه ممار�صات 

ويف �ملقابل مل تتمكن حركة حما�ص من ��صتقطاب قوى �لي�صار �ملتو�فقة معها يف معار�صة 

�تفاق �أو�صلو.

وبالرغم من �نتقاد بع�ص قوى �لي�صار الأد�ء �ل�صلطة �لفل�صطينية يف مو��صع كثرية، 

عبا�ص  حممود  متنح  ز�لت  ما  �لقوى  هذه  �أن  �إال  �ملفاو�صات،  ملف  �إد�رة  يف  وخ�صو�صاً 

�لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  يف  �مل�صاركة  خالل  من  ما،  �رشعية  باآخر  �أو  ب�صكل 

و�ملجل�ص �ملركزي �مل�صتند �إليهم عبا�ص يف مفاو�صات �لت�صوية �ل�صلمية. 

رابعًا: االنق�شام وامل�شاحلة:

�النق�صام  من  حالة  يف   ،2007 �صنة  منت�صف  منذ  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  دخلت 

و�أمنياً  و�جتماعياً  �صيا�صياً  مبجمله،  �لفل�صطيني  �لو�صع  على  �نعك�ص  �جليو-�صيا�صي 

على  �عتد�ء�ته  ملمار�صة  �النق�صام  حالة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ��صتغل  حيث  و�قت�صادياً، 

�ل�صعب و�الأر�ص، �إذ قام بعمليتني ع�صكريتني و��صعتني �صّد قطاع غزة، �الأوىل يف �لفرتة 

2008/12/27–2009/1/18، و�لثانية يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2012، كما و�صعت قو�ت 
�الحتالل �صيا�صة �ال�صتيطان وم�صادرة �الأر��صي يف �ل�صفة �لغربية.
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و��صتمر�ر  �ل�صلطة،  قيام  بعد  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  للنظام  �لبنيوي  �ل�صكل  �نعك�ص 

ومنظمة  �ل�صلطة  بني  و�لتد�خل  �لفل�صطيني،  �لوطني  �لقر�ر  على  فتح  حركة  هيمنة 

�لتحرير وبني حركة فتح، على �صعوبة �لتفريق ما �إذ� كان �النق�صام بني ف�صيل وف�صيل 

)فتح وحما�ص( �أم بني �صلطة وف�صيل؟ فمثالً لو كان �لرئي�ص من خارج �إطار حركة فتح، 

فهل كان �صي�صكل �إطار�ً جامعاً وينهي �النق�صام؟

قامت �لرئا�صة �لفل�صطينية منذ بد�ية �إعالن حالة �لطو�رئ يف 2007/6/14، مبجموعة 

حركة  فيه  حتتل  �لذي  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مبوجبها  غيبت  �الإجر�ء�ت  من 

�إطارها  من  حما�ص  حركة  الإخر�ج  حماولة  �لبع�ص  ر�آها  وقد  �الأغلبية.  موقع  حما�ص 

مما  و�ملر��صيم،  �لقر�ر�ت  من  جمموعة  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  �أ�صدرت  حيث   ،
65

�ل�رشعي

2007/6/17، مر�صوماً عطل  �أ�صدر �لرئي�ص يف  �أ�صهم يف ماأ�ص�صة وقوننة �النق�صام؛ فقد 

على  تن�ص  و�لتي   ،2003 ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  من   79 باملادة  �لعمل  مبوجبه 

�رشورة مو�فقة �ملجل�ص �لت�رشيعي على �أّي تعيينات وز�رية. وكذلك �أ�صدر قر�ر�ً رئا�صياً 

يف 2007/6/16، عّد مبوجبه �لقوة �لتنفيذية و�جلناح �لع�صكري حلركة حما�ص ميلي�صيات 

خارجة عن �لقانون، وجرَّم كل من تثبت عالقته بها �أياً كان نوعها.

وعلى �لرغم من تعدد �ملبادر�ت �لعربية �لتي حاولت جمع �لبيت �لفل�صطيني، و�إعادة 

�ل�صيا�صي،  �العتقال  وممار�صة  �لو�قع،  �أر�ص  على  �لعملية  �الإجر�ء�ت  �أن  �إال  ترتيبه، 

و�الإق�صاء �لوظيفي، و�خل�صوع للرغبات �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية �لر�ف�صة الأي �تفاقات 

م�صاحلة بني �لقوى �لفل�صطينية، كل ذلك حال دون �إمتام �مل�صاحلة �لفل�صطينية.

2009 من  كانت �لورقة �مل�رشية �لتي ُعر�صت على كافة �لف�صائل �لفل�صطينية �صنة 

�أبرز �ملبادر�ت �لعربية تف�صيالً الإنهاء حالة �النق�صام، وقد ��صطدمت هذه �ملبادرة برف�ص 

�جلانب �مل�رشي وحركة فتح، �لتي وقعت على �لورقة، طلب حما�ص بفتح �لورقة للنقا�ص 

ومطابقتها مع ما متّ �التفاق عليه، كما ورف�ص �لرئي�ص حممود عبا�ص عقد �أّي لقاء�ت مع 

رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص قبل توقيع �لورقة من جانب حما�ص وقال �إنه “يف 

حال توقيع حما�ص، وبعد �صاعة �أو ن�صف �صاعة �أو ربع �صاعة، �صيكون هناك لقاء معهم 

.
ولكن قبل ذلك ال”66

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، �ص 50.  
65

ال�شبيل، 2010/1/18.  
66
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ر�وحت �مل�صاحلة �لفل�صطينية حملها طيلة فرتة �ملفاو�صات �لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية 

�لتعنت  ب�صبب  م�صدود؛  طريق  �إىل  �ملفاو�صات  و�صلت  �أن  �إىل   2010/5/9 يف  بد�أت  �لتي 

ملف  فتح  �إعادة  �لتقدير�ت  بع�ص  ربطت  وقد  �ال�صتيطان،  لتجميد  �لر�ف�ص  �الإ�رش�ئيلي 

�لفل�صطينية ال�صتخد�م  �ل�صلطة  �مل�صاحلة مع موؤ�رش�ت ف�صل �ملفاو�صات؛ كمحاولة من 

�مل�صاحلة كورقة �صغط يف �ملفاو�صات.

 ،2010/9/24 يف  دم�صق  يف  للحو�ر  جل�صات  عقدت  �مل�صاحلة  ملف  يف  �النفر�ج  وبعد 

وقد متّ خاللها �لتفاهم على ثالث ق�صايا هي: �النتخابات، وحمكمة �النتخابات، ومنظمة 

�لتحرير؛ وبقي �مللف �الأمني عالقاً �إىل حني �الجتماع �لذي عقد يف 2010/11/9، ولكن دون 

�لتو�صل �إىل تفاهم حوله. و�نعك�صت �الأجو�ء �ل�صلبية يف هذ� �الجتماع على ما مّت �لتفاهم 

عليه يف �الجتماع �ل�صابق. 

وظلت �مل�صاحلة يف حالة �لتجاذب بني �لطرفني، �إال �أن �نفر�جاً قد حدث مع �لتغيري�ت 

حيث  �الإقليمية،  �لتحالفات  مو�زين  يف  تغيري�ت  من  ر�فقها  وما  �ملنطقة،  �صهدتها  �لتي 

�تفاق  �لتوقيع على  �نعك�ص �صقوط نظام ح�صني مبارك على ملف �مل�صاحلة، ومّت حفل 

�مل�صاحلة يف �لقاهرة يف 2011/5/4، بعد جتاوز حركتي فتح وحما�ص �لعقدة �الأمنية.

دون  و�خلارجية،  �لد�خلية  للموؤثر�ت  �مل�صاحلة  �إخ�صاع  فاإن  تقدم،  ما  على  وبناء 

وجود رغبة حقيقية يف �إعادة ترتيب �لبيت �لفل�صطيني، و��صتخد�م �مللف تكتيكياً لل�صغط 

يف ملف �لت�صوية، كان �أحد �أهم �أ�صباب �لف�صل �لتي و�جهت هذ� �التفاق، وقد قدر �لبع�ص 

و�أ�صقطت  �لدولية،  �أهميتها  �لفل�صطينية  �لق�صية  �أفقدت  �ملنطقة  يف  �الأحد�ث  جمريات  �أن 

ق�صية �لت�صوية عن �أولويات �الأجندة �الأمريكية، مما دفع بال�صلطة وحركة فتح للجنوح 

.
67

نحو �مل�صاحلة

وعلى �لرغم من �الخرت�قات �لتي حققتها جلان �مل�صاحلة �لف�صائلية، وتعدد �للقاء�ت 

 ،2012 فب�ير  �صباط/  حتى  مكانها  لرت�وح  عادت  �مل�صاحلة  �أن  �إال   ،2011 �صنة  خالل 

حيث متّ �التفاق على �إ�صناد رئا�صة �حلكومة �لتو�فقية �إىل �لرئي�ص حممود عبا�ص كمخرج 

حلل �الأزمة �لعالقة، �إذ رف�صت حركة حما�ص طرح ��صم �صالم فيا�ص لرئا�صة �حلكومة. 

�حلكومة  �إ�صناد  على  حما�ص  مبو�فقة  فوجئو�  �ملر�قبني  من  �لعديد  �أن  بالذكر  و�جلدير 

�ل�رشق  در��صات  مركز  )عّمان:  التوقيع  بعد  ما   2011 الفل�شطينية  امل�شاحلة  )حمرر(،  نوفل  �صعيد  �أحمد   
67

�الأو�صط، 2012(، �ص 33.
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لعبا�ص، حيث كانت موؤ�رش�ت �الأحد�ث و�لتغري�ت يف �ملنطقة جتري ل�صالح حركة حما�ص، 

وخ�صو�صاً مع �صعود �الإخو�ن �مل�صلمني يف م�رش.

ورئي�ص  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  بني  �لدوحة  يف  �ملوقع  �ل�صابق  باالتفاق  و�رتباطاً 

�ملعتقلني  من   64 �رش�ح  باإطالق  عبا�ص  �لرئي�ص  �أمر  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

�ملنتميني حلركة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية، وذلك يف �إطار �التفاق على �إطالق �رش�ح جميع 

.
68

�ملعتقلني

ُتبِد �ل�صلطة �لفل�صطينية َجّدية كافية الإجناح �مل�صاحلة، فبالرغم من �لتفاهم على  مل 

بناء  و�إعادة  �لد�خلي  �لفل�صطيني  �لبيت  برتتيب  �ملتعلقة  �لتف�صيلية  �مللفات  من  �لعديد 

�مل�صاحلة  م�صار  حتويل  على  تركز  فتئت  ما  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  �أن  �إال  �لتحرير،  منظمة 

نحو �لرتتيبات �ملتعلقة باالنتخابات د�خل �ل�صلطة، وتغييب �مللفات �الأخرى ومنها �إعادة 

بناء منظمة �لتحرير، و�صمّ �لقوى و�لف�صائل غري �ملن�صوية حتتها مثل حما�ص و�جلهاد 

�إىل  �الإ�صالمي وغريها، مما ف�رش �لبع�ص ت�رشف قيادة �ل�صلطة يف ر�م �هلل باأنها ت�صعى 

�ملماطلة وك�صب �لوقت، �إىل حني تغريُّ �لظروف �لتي دفعت نحو توقيع �مل�صاحلة.

�صنتي  خالل  �خرت�قات  �إحد�ث  يف  �أ�صهمت  �لتي  �لظروف  تغريت  �إن  ما  وبالفعل 

�لقوة  و�أخذت  �جلديد  �مل�صهد  �الأمريكية  �الإد�رة  ��صتوعبت  �إن  وما   ،2012–2011

�الإقليمية بزمام �ملبادرة، وحدوث �النقالب �لع�صكري يف م�رش يف 2013/7/3 و�الإطاحة 

ليو�جه  �مل�صاحلة  ملف  عاد  حتى  �لت�صوية،  ملف  وفتح  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  بجماعة 

�أو  ل ملف �لت�صوية  �إىل حني تعطُّ �ملفاعيل �الإقليمية و�لدولية �ملوؤثرة عليه، وليُِعلّق رمبا 

تغريُّ �مل�صهد �الإقليمي.

خال�شة:

�صكل قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 1994 منعطفاً حاد�ً يف تاريخ �لق�صية �لفل�صطينية، 

متثَّل يف �إحد�ث تغيري جوهري يف �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، �لذي طاملا كانت منظمة 

�لقيادة  �صيا�صة  هو  �لتغيري  هذ�  مثَّله  ما  �أخطر  ولكن  ر�أ�صه.  هي  �لفل�صطينية  �لتحرير 

��صتن�صاخ  وحماوالتها  بال�صلطة،  و��صتئثارها  �لتحرير،  منظمة  تهمي�ص  يف  �لفل�صطينية 

القد�س العربي، 2012/2/6.  
68
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“ل�رشعية ��صتخد�م �لعنف” يف ب�صط  �الأنظمة �لعربية بحكم �حلزب �لو�حد، و�حتكارها 

�صيطرتها د�خلياً، مما �نعك�ص على �لهوية �لوطنية �لفل�صطينية، فانتقل من �صعب �كت�صب 

�إىل �صلطة تعدُّ ن�صال  �رشعية وجوده من ن�صاله �مل�صلح، كما �صاغتها منظمة �لتحرير، 

�صعبها “عنفاً و�إرهاباً” وتقول “�إ�رش�ئيل وجدت لتبقى”، و�خت�صار �لق�صية �لفل�صطينية 

بال�صفة �لغربية وقطاع غزة.

دفعت قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية بحركة فتح لتحمل �أعباء �ل�صلطة، و�لذي �نعك�ص على 

�لعمل �لتنظيمي لفتح مقابل مكا�صب مادية �أو وظيفية الأ�صخا�ص من �الإطار �لفتحاوي، 

مما �أثَّر على متا�صك �حلركة و�صعبيتها يف �لد�خل و�خلارج.

ومن جهة �أخرى عجزت �ل�صلطة �لفل�صطينية عن �حتو�ء �لتيار �الإ�صالمي �صمن �صقف 

�أو�صلو، مما دفعها �إىل حماولة حتجيمه، وهو ما �أدى يف نهاية �ملطاف �إىل حالة �لت�صادم 

�مل�صلح و�النق�صام فيما بعد، وطرح م�صاألة �رشورة �إعادة ترتيب �لبيت �لفل�صطيني، لي�ص 

�لتو�فق  �لغربية وقطاع غزة، بل �رشورة  �ل�صفة  �لتو�فق على حكومة يف  �إطار  فقط يف 

على برنامج �صيا�صي ي�صمن �حلفاظ على حقوق وثو�بت �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل 

و�ل�صتات.




