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 2018 �صنة  �إىل  ونقلتها  �لفل�صطينية،  �لد�خلية  �الأزمات   2017-2016 �صنتا  حملت 

الإد�رة �هلل  ر�م  حكومة  ��صتالم  ترتيبات  عد�  ما  جوهري،  تقدم  ح�صول   دون 

قطاع غزة �أو�خر �صنة 2017، مع ت�صاوؤل �الآمال �لتي ر�فقتها باإحد�ث نقلة نوعية يف ملف �مل�صاحلة 

�لفل�صطينية.

فما ز�لت �ملوؤ�ص�صات �لتمثيلية �لفل�صطينية تعي�ص �أزمات حقيقية يف قدرتها على متثيل �ل�صعب 

وتطلعاته، وما ز�لت تفتقر �إىل �الأطر �لقيادية و�لتنفيذية �لفاعلة، وتعاين من �الرتباك يف �مل�صار�ت 

وحتديد �الأولويات. وتتحمل �لقيادة �لفل�صطينية �حلالية م�صوؤولية كبرية يف تعطيل منظمة �لتحرير 

�لتابع  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  ومنع  �ملوحد،  �لقيادي  �الإطار  تفعيل  وعدم  �لفل�صطينية، 

لل�صلطة من �النعقاد.

ويف �لوقت نف�صه، فاإن �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني يعاين من �أزمات مرتبطة بتعار�ص م�صاَري 

مع  �ل�رش�ع  �إد�رة  وبطرق  �لفل�صطيني،  �لوطني  �مل�رشوع  �أولويات  وبتحديد  و�ملقاومة،  �لت�صوية 

�لعدو �ل�صهيوين، وب�صياغة برنامج �صيا�صي متنا�صب مع طبيعة �ملرحلة، وبالقدرة على ��صتيعاب 

وتفعيل طاقات و�إمكانات �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل و�خلارج.

�لفل�صطينية  �لتمثيلية  �ملوؤ�ص�صات  �إ�صكالية  تبدو 

�لفل�صطينية  �لتجربة  يف  �ملزمنة  �الإ�صكاليات  �إحدى 

�حلديثة و�ملعا�رشة، كما تبدو �نعكا�صاً حلالة �لتخلف 

�لقيادية  �الأطر  “تغوُّل”  يف  �الإ�صكالية  وتكمن  �ملعا�رشة.  �لعربية  �لبيئة  يف  �ل�صوري  �لديوقر�طي 

�أو ف�صيل فل�صطيني و�حد على �حلياة  �لتنفيذية على �الأطر �لت�رشيعية، كما تكمن يف هيمنة حزب 

�ل�صيا�صية طو�ل �خلم�صني عاماً �ملا�صية. وبالرغم من �أن �لفل�صطينيني يتحّملون �أ�صا�صاً م�صوؤولية 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  وت�رشد  �الحتالل  وظروف  و�لدولية  �لعربية  �لبيئة  �أن  �إال  م�صكالتهم، 

�ملوؤ�ص�صية �لبنى  يف  �خللل  عالج  على  �لقدرة  �إ�صعاف  ويف  �لد�خلية،  �مل�صكالت  تعقيد  يف   �أ�صهمت 

�لفل�صطينية.

معطٌل،  �لفل�صطيني  �لوطني  و�ملجل�ص  منهما  ونخرج   2017-2016 �صنتي  يف  ندخل  وبالتايل 

ودون �نعقاد للمجل�ص �ملركزي، باالإ�صافة �إىل تعطيل �ملجل�ص �لت�رشيعي. بينما تتابع رئا�صة �ملنظمة 

�لتي هي نف�صها رئا�صة �ل�صلطة، و�لتي هي نف�صها رئا�صة حركة فتح، جميع �ملهام على �الأر�ص دون 

مقدمة

التمثيلية املوؤ�ش�شات   اأواًل: 

         الفــل�شــــطــيــنــيــــة
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على  �ل�صعبية  �الإر�دة  وفر�ص  وحما�صبتها،  متابعتها  على  قادر  حقيقي  ت�رشيعي  نظام  �أي  وجود 

�أثمانه �ل�صعب �لفل�صطيني وم�رشوعه �لوطني فقط، و�إمنا حركة فتح  �أد�ئها. وهذ� �خللل، ال يدفع 

نف�صها، �ملثقلة باالأعباء و�مل�صاكل و�لتحديات.

،2017–2016  و��صلت �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية عقد لقاء�تها خالل �صنتي 

م�صار مع  �ملتو�فق  الأد�ئها  �ملعتاد  �لروتيني  �ل�صياق  عن  وتو�صياتها  قر�ر�تها  تخرج   ومل 

�لت�صوية �ل�صلمية، و“حل �لدولتني” و“�ل�رشعية �لدولية”؛ كما �ت�صقت مع �خلط �لعام حلركة فتح، 

�ملهيمنة عليها، فيما يتعلق باإد�رة �ل�صلطة �لفل�صطينية ويف �لعالقة مع حما�ص. فلي�ص ثّمة ذكر لتفعيل 

غزة.  قطاع  على  عبا�ص  حممود  فر�صها  �لتي  للعقوبات  نقٌد  وال  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

�ل�صعبي  �ملوؤمتر  عقد  من  حذرت  �أنها  �إال  �ملنظمة،  موؤ�ص�صات  وترهل  ب�صعف  �للجنة  �عرت�ف  ومع 

لفل�صطينيي �خلارج يف �إ�صطنبول بعيد�ً عن م�صوؤولية �ملنظمة؛ يف �لوقت �لذي مل تقم فيه �ملنظمة باحلّد 

�الأدنى من م�صوؤولياتها، و�أد�رت ظهرها لفل�صطينيي �خلارج ل�صنو�ت طويلة. وكان من �لالفت �أن 

تقرر �للجنة �لتنفيذية يف 2016/5/4 “�لبدء �لفوري” يف تنفيذ قر�ر�ت �ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني، 

�أي  ؛ 
“�إ�رش�ئيل”1 �خلا�صة بتحديد �لعالقات �ل�صيا�صية و�القت�صادية و�الأمنية مع �صلطة �الحتالل 

بعد �أكرث من عام من �نعقاد �ملركزي )4–2015/3/5( وقر�ره وقف �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل. 

وهو �لقر�ر �لذي مل تنفذه قيادة �ل�صلطة �إال جزئياً يف �صيف 2017، ثم تر�جعت عنه. وهو ما يعك�ص 

�صعف تاأثري وفاعلية �للجنة �لتنفيذية و�ملجل�ص �ملركزي، �إ�صافة �إىل �ملجل�ص �لوطني.

�للجنة  �أن  �لفل�صطيني. غري  �أي �جتماٍع للمجل�ص �لوطني  2016–2017 مل يعقد  وخالل �صنتي 

�لتح�صريية عقدت �جتماعاً يف �ل�صفارة �لفل�صطينية يف بريوت يف 10–2017/1/11، على مد�ر يومني، 

برئا�صة رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �صليم �لزعنون ومب�صاركة �أع�صاء �للجنة �لتنفيذية، و�الأمناء �لعامني 

لبنان  يف  �لفل�صطيني  و�ل�صفري  لبنان،  يف  �لوطني  �ملجل�ص  �أع�صاء  وح�صور  �لفل�صطينية،  للف�صائل 

�لفل�صطينية  �لقوى  ي�صمُّ  وطني  جمل�ص  عقد  على  �لتح�صريية  �للجنة  تو�فقت  وقد  دبور.  �أ�رشف 

مب�صاركة  2017 فب�ير  �صباط/  يف  جمدد�ً  و�النعقاد  عملها  مبو��صلة  قر�ر  �إىل  وخل�صت   كافة، 

“كل �لقوى �لفل�صطينية �إىل حني �نعقاد �ملجل�ص”. و�أكدت �رشورة جت�صيد �لوحدة �لوطنية يف �إطار 
�ملجل�ص  عقد  �رشورة  على  �ملجتمعون  �تفق  ذلك  حتقيق  �أجل  ومن  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة 

و�تفاق   2005 �لقاهرة  الإعالن  وفقاً  كافة،  �لفل�صطينية  �لقوى  ي�صم  �لذي  �لفل�صطيني  �لوطني 

�إجر�ء  يتعذر  حيث  و�لتو�فق  �أمكن  حيث  �النتخابات  خالل  من   ،2011/5/4 يف  �ملوّقع  �مل�صاحلة 

�أن �للجنة �لتح�صريية مل جتتمع حتى كتابة هذه �ل�صطور )كانون �لثاين/ يناير  . غري 
2
�النتخابات

2018(. من جهة �أخرى، �أو�صت �للجنة �ملركزية حلركة فتح، �لتي �جتمعت برئا�صة حممود عبا�ص، 

و�مل�صادقة  مركزي،  وجمل�ص  تنفيذية  جلنة  النتخاب  �لوطني  للمجل�ص  جل�صة  بعقد   2017/8/9 يف 

. كما حتدثت �أو�صاط قيادية فتحاوية عن �حتمال 
3
على برنامج �لعمل �ل�صيا�صي يف �ملرحلة �لقادمة
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عقد �ملجل�ص يف ر�م �هلل، يف �أيلول/ �صبتمب 2017 �أو قبل نهاية �ل�صنة نف�صها. وقد �أثار ذلك خماوف 

عقده  على  �ل�صعبية  و�جلبهة  �الإ�صالمي  و�جلهاد  كحما�ص  �لفل�صطينية  �لف�صائل  من  و�عرت��صات 

. غري �أن �صنة 2017 
4
�صمن ت�صكيله �لقدمي، وحتت �الحتالل يف ر�م �هلل، بعيد�ً عن �لتو�فق �لوطني

�نتهت دون �أن ينعقد �ملجل�ص.

ومل ت�صهد �لفرتة 2016–2017 �نعقاد �أي جل�صة من جل�صات �ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني. غري 

�أن هذ� �ملجل�ص قد �نعقد يف دورته �لـ 28 على مدى يومي 14–2018/1/15، ملو�جهة �ال�صتحقاقات 

�لناجتة عن قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب Donald Trump نقل �ل�صفارة �الأمريكية للقد�ص، 

وم�صتقبل م�صار �لت�صوية. وقد عقد �ملجل�ص مب�صاركة ف�صائل منظمة �لتحرير، ولكن مع �عتذ�ر كل 

من حما�ص و�جلهاد عن �مل�صاركة �لرمزية، حيث ما ز�ال خارج �لع�صوية �لر�صمية للمجل�ص. حيث 

�عرت�صا على عقده حتت �الحتالل يف ر�م �هلل، كما مل يظهر لهما �أي تغرّي جاد يف �صلوك قيادة �ملنظمة 

و�ل�صلطة، �لتي جتنبت عقد �الإطار �لقيادي �لفل�صطيني �ملوؤقت، و�لذي يلك حالة وطنية وحدوية 

�أو�صع و�أقوى، كما يلك قدرة �أعلى للتنفيذ على �الأر�ص. وت�صاءلت حركة �جلهاد يف بيانها �ملعتذر 

�أن  وتريدين  �ل�صفة،  يف  وتعتقلني  وتالحقني  غزة،  يف  وجتوعني  حتا�رشين  “كيف  �مل�صاركة  عن 

.
�أكون �صاهد زور، وبا�صم �مل�صلحة �لوطنية، يف ر�م �هلل؟!”5

�التفاقيات  �لتي ن�ّصت عليها  �النتقالية  �لفرتة  �أن  بيانه �خلتامي،  �ملركزي يف  �ملجل�ص  وقد قرر 

�لتز�مات مل تعد قائمة.  Oslo، و�لقاهرة، وو��صنطن، مبا �نطوت عليه من  �أو�صلو  �ملوقعة يف �تفاق 

�إىل  بـ“�إ�رش�ئيل”  �العرت�ف  بتعليق  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  تكليف  وقرر 

ووقف  �لقد�ص  �رشقي  �صّم  قر�ر  و�إلغاء   ،1967 �صنة  حدود  على  فل�صطني  بدولة  �عرت�فها  حني 

من  وباالنفكاك  �أ�صكاله،  بكافة  �الأمني  �لتن�صيق  بوقف  قر�ره  �ملركزي  �ملجل�ص  وجدد  �ال�صتيطان. 

عالقة �لتبعية �القت�صادية �لتي كّر�صها �تفاق باري�ص �القت�صادي Paris Protocol، وذلك لتحقيق 

��صتقالل �القت�صاد �لوطني، و�لطلب من �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير وموؤ�ص�صات دولة فل�صطني 

�ملجل�ص  �إ�صقاطه، ور�أى  تر�مب ورف�صه و�لعمل على  �إد�نة قر�ر  �ملجل�ص  و�أكد  تنفيذ ذلك.  �لبدء يف 

 .
6
�لقر�ر �إنهاء  بعد  �إال  �رشيكاً  تكون  ولن  لل�صالم،  كو�صيط  �أهليتها  �أنهت  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن 

و�جلهاد حما�ص  من  خ�صو�صاً  و��صعة،  فل�صطينية  �نتقاد�ت  �ملركزي  �ملجل�ص  قر�ر�ت  لقيت   وقد 

 .
7
و�جلبهة �ل�صعبية، حيث �عتبتها �لف�صائل دون �مل�صتوى، وال ترتقي مل�صتوى �لتحديات

��صتمر تعطيل �لرئي�ص عبا�ص للمجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، �لذي تهيمن عليه حما�ص، طو�ل 

�ل�صلطة  رئا�صة  تابعت  بينما  لالنعقاد.  �ملجل�ص  دعوة  ورف�ص  �لتقرير؛  يغطيهما  �للتني  �ل�صنتني 

ممار�صة �صالحياتها �لكاملة، و�حللول مكان �ملجل�ص �لت�رشيعي يف �إ�صد�ر �ملر��صيم و�لت�رشيعات. 

حما�صبته  ودون  �ملجل�ص؛  ثقة  نيل  دون  عملها  �هلل  ر�م  يف  �لوطني”  “�لتو�فق  حكومة  تابعت  كما 
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�إن �أجو�ء �النق�صام �أرخت مبزيد من �لظالل عندما قامت حكومة �ل�صلطة  �إياها. بل  �أو متابعته  لها 

�لفل�صطينية يف ر�م �هلل بقطع رو�تب 37 نائباً من كتلة �لتغيري و�الإ�صالح يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، 

يف �صهر حزير�ن/ يونيو، ورف�ص وز�رة �ملالية �إعطاء �أي مبر لهذه �خلطوة، حيث ر�أى �أحمد بحر 

.
8
نائب رئي�ص �لت�رشيعي ذلك مبثابة �إعالن حرب على �ملجل�ص

غزة؛  قطاع  يف  فيه،  �ل�صاحقة  �الأغلبية  متلك  باعتبارها  �ملجل�ص،  �أعمال  تابعت  حما�ص  �أن  غري   

فاأقر �ملجل�ص بع�ص �لقو�نني، كاإقر�ره يف 2016/3/2 م�رشوع قانون �لف�صل يف �ملنازعات �الإد�رية 

. كما �أقر يف 2017/3/8 م�رشوعاً معدالً لقانون �ل�صلطة �لق�صائية، وم�رشوع قانون 
9
بالقر�ءة �لثانية

 .
10

حظر �لتعدي على �الأر��صي �حلكومية بالقر�ءة �الأوىل

�أول  بت�صكيل  عبا�ص  �لرئي�ص  �أمر  حني   ،2016 �أبريل  ني�صان/  �صهر  �أخرى  خالفات  ن�صبت  كما 

 .
11

حمكمة د�صتورية عليا، وهو ما ر�أت فيه كتلة حما�ص �لبملانية كارثة وطنية وخمالفة د�صتورية

هذه  ت�صكيل  عبا�ص  �لرئي�ص  قر�ر  حول   2016/4/27 يف  خا�صة  جل�صة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  وعقد 

قانونية  غري  �ملحكمة  باأن  �عتقادهم  عن  وتعقيباتهم  مد�خالتهم  يف  �لنو�ب  �أعرب  حيث  �ملحكمة. 

ولي�صت د�صتورية، وذ�ت �أبعاد ودالالت �صيا�صية بحتة، و�أن مر�صوم ت�صكيل �ملحكمة �لد�صتورية 

 3 �أن قانون هذه �ملحكمة رقم  �لقانون �الأ�صا�صي، م�صيفاً  103 من  �لعليا جاء خالفاً الأحكام �ملادة 

مار�ص  �آذ�ر/  يف  �الأوىل  جل�صته  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  من  قر�ر  مبوجب  لغي 
ُ
�أ قد  كان   ،2006 ل�صنة 

قر�ر  بغزة  �الإد�رية  �ملحكمة  �ألغت  عندما   ،2017/3/23 يف  �خلالف  وت�صاعد   .
122006 �صنة  من 

يف �لقانونية  �للجنة  من  قانونياً  تاأييد�ً  نالت  كما  �لد�صتورية،  �ملحكمة  بت�صكيل  عبا�ص   �لرئي�ص 

 .
13

�ملجل�ص �لت�رشيعي

وحني منحت �ملحكمة �لد�صتورية �لرئي�ص عبا�ص �صالحية رفع �حل�صانة عن �أي نائب يف �ملجل�ص 

�لت�رشيعي، ت�صدى لها �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �أحمد بحر، موؤكد�ً �أن قر�ر �ملحكمة 

. و��صتد �خلالف �لد�صتوري، حني عار�ص �ملجل�ص قر�ر 
14

باطل ويخالف �أب�صط �لقو�عد �لد�صتورية

2016/12/12، رفع �حل�صانة عن خم�صة نو�ب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، هم حممد  �لرئي�ص عبا�ص يف 

للتحقيق  متهيد�ً  �ل�صامي،  و�صامي  �لطري�وي  وجمال  جمعة،  و�أ�رشف  بكر،  �أبو  وجناة  دحالن، 

 .
15

معهم، حيث ر�أى �ملجل�ص ذلك �غت�صاباً ل�صالحياته

من جهة �أخرى، رف�صت حما�ص، يف 2016/1/21، قانون �ملجل�ص �الأعلى لالإعالم �لذي �أ�صدره 

�أقر نو�ب حركة حما�ص   ،2017 �آذ�ر/ مار�ص  . ويف 
16

�لرئي�ص عبا�ص، وعّدت ذلك تكري�صاً لالنق�صام

�إد�رة  مهام  لها  �صتوكل  �لتي  �الإد�رية  �للجنة  قانون  على  �أجروها  �لتي  �لتعديالت  غزة  قطاع  يف 

. وهو ما �أثار عا�صفة غ�صب من قيادة فتح و�ل�صلطة.
17

�ملوؤ�ص�صات �حلكومية يف �لقطاع
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“�لتو�فق  حكومة  تعّب  �أن  يفرت�ص  كان 

�هلل  �حلمد  ر�مي  �صكلها  �لتي  �لوطني” 

فتح  و�النق�صام(  �لوحدة  )يف  �لرئي�صيني  �لطرفني  بني  وخ�صو�صاً  �لفل�صطيني،  �لتو�فق  حالة  عن 

�لفرتة �ل�صلطة؛ و�أ�صبحت خالل  �إىل حكومة رئي�ص  �أن هذه �حلكومة حتولت عملياً   وحما�ص. غري 

�ملفرت�ص يف  �لرئي�صي  �ل�رشيك  �ل�صغط على  “�لرئي�ص” يف  �أدو�ت  من  �أ�صا�صياً  2016-2017 جزء�ً 

�حلكومة، و�لذي يوفر لها �لغطاء ال�صتخد�م م�صطلح “�لتو�فق”. وقد كان الفتاً �الإجر�ء�ت �لقا�صية 

عن  �ل�صادرة  و�التهامات  �لنارية  �لبيانات  وجمموعة  غزة...  قطاع  بحق  �حلكومة  �تخذتها  �لتي 

�حلكومة �صّد حما�ص نف�صها. كما يبدو �أن هذه �حلكومة كانت “مرتاحة”، وهي تنفذ تلك �ل�صيا�صات، 

ب�صبب تعطيل �لرئا�صة �لفل�صطينية للمجل�ص �لت�رشيعي )�لذي تقوده حما�ص(، وهو �جلهة �ملخولة 

�لت�رشيعية  للموؤ�ص�صة  ل  تعطُّ بيئة  يف  تعمل  كانت  �أنها  �أي  و�إقالتها.  وحما�صبتها  �حلكومة  باعتماد 

�لفل�صطينية لل�صلطة، وهي �لعمود �ملو�زي للجهاز �لتنفيذي.

تديره  �لذي  غزة  قطاع  مع  �لتو�فق  حكومة  عالقة  وطبيعة  منحى  على  �ل�صديد  �لتوتر  غلب 

حركتي  بني  �مل�صاحلة  �تفاق  توقيع  وحتى  �لتقرير  هذ�  يغطيها  �لتي  �لفرتة  خالل  حما�ص،  حركة 

�هلل حركة  �تهمت حكومة �حلمد  2017. فقد  �أكتوبر  �الأول/  �لقاهرة �صهر ت�رشين  فتح وحما�ص يف 

حما�ص برف�ص متكني �حلكومة من �لقيام مبهامها وحتّمل م�صوؤولياتها، يف غزة، يف كثري من �ملو�قف 

فيه  �أنفقت  �لذي  �لوقت  يف  �لو�قع،  �الأمر  حكومة  عب  �لقطاع  تدير  حما�ص  �أن  و�أكدت  و�ملنا�صبات، 

، ودعت �حلركة �إىل 
18

�حلكومة على قطاع غزة منذ �النق�صام حتى �صنة 2017 نحو 17 مليار دوالر

ت�صليم كافة �مل�صوؤوليات و�ملعابر، ومتكني �حلكومة من �ال�صطالع بكامل و�جباتها يف �لقطاع. 

وقد ر�أت حما�ص �أن ما جاء من �أرقام حول جممل �إنفاق �حلكومة على قطاع غزة هو قلباً للحقائق 

وت�صليالً للر�أي �لعام، يف حني �أن ما يدخل مو�زنة هذه �حلكومة من عو�ئد �ل�رش�ئب �ملفرو�صة على 

�لب�صائع �لتي تدخل �إىل قطاع غزة تقدر بنحو 100 مليون دوالر �صهرياً، و�أن قيمة ما تفر�صه هذه 

�حلكومة من �رش�ئب على �ل�صوالر �لذي يدخل �إىل حمطة توليد �لكهرباء يف قطاع غزة فاق �أكرث من 

 .
19

�صعف ثمنه �الأ�صلي

منت�صف غزة  قطاع  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  فر�صتها  �لتي  �لعقابية  �الإجر�ء�ت  مع   وتز�مناً 

خلدمة  �ملقد�صة  ثو�بتها  بتغيري  �تهمتها  حيث  حما�ص  على  هجوماً  �حلكومة  �صنّت   ،2017 �صنة 

. و�ّدعت �حلكومة، على ل�صان �لناطق با�صمها طارق ر�صماوي، �أن �حلكومة 
20

�أجند�ت �آيلة لل�صقوط

تنفق ما يقارب 450 مليون �صيكل )نحو 125 مليون دوالر( �صهرياً يف قطاع غزة، بينما تقوم حركة 

�ملو�طنني  على  قانوين  غري  ب�صكل  �ل�رش�ئب  بفر�ص  غزة  قطاع  يف  �لو�قع  �الأمر  و�صلطة  حما�ص 

 �لفل�صطينيني، وجباية هذه �ل�رش�ئب وجباية كافة �الإير�د�ت، وال تقوم بتحويل هذه �ملبالغ �إىل خزينة

ثانيًا: حكومة التوافق الوطني
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�حلكومة  فر�صت  لذلك،  تبعاً   .
21

�الأمو�ل هذه  وقر�صنة  ب�رشقة  تقوم  بل  �لفل�صطينية،  �حلكومة 

عقوبات جماعية على �أهايل �لقطاع، و��صرتطت رفعها بتمكينها من ممار�صة نفوذها و�صالحياتها 

على �أر�ص �لقطاع ب�صكل كامل. 

يوجد  “ال  �أنه  �أو�صح  حيث  زهري،  �أبو  �صامي  با�صمها  �ملتحدث  عب  حما�ص  رّد  كان  وقد 

من  حكومته  “متكني  حول  �هلل  �حلمد  ت�رشيحات  �أن  و�أكد  غزة”،  يف  �لعمل  من  �هلل  �حلمد  ينع  ما 

�للجنة  حّل  وبعد   .
�لقطاع”22 �أهل  �صّد  �لب�صع  “دوره  على  للتغطية  ذريعة  هي  غزة”،  يف  �لعمل 

 �الإد�رية، يف �أيلول/ �صبتمب 2017 �أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، �صالح �لبدويل، �أن

عن  �حلديث  و�أن  �لقطاع،  تدير  من  وهي  غزة،  يف  مهماتها  كافة  ت�صلمت  �لوطني  �لوفاق  “حكومة 
حكومة مو�زية حلما�ص ال �أ�صا�ص له من �ل�صحة يف �صيء”. و�أ�صاف: “كل �مللفات �لتي �تفقنا عليها 

يف �تفاق �لقاهرة من �حلكومة و�ملوظفني و�مل�صاحلة �ملجتمعية وغريها، يتم تنفيذها على �الأر�ص، 

ويكن للف�صائل �لتي �صاركت يف �جتماعات �لقاهرة، وللم�رشيني �أنف�صهم �أن يكونو� �صهد�ء على 

�أمريكية  �صغوط  بفعل  �أخرى  مرة  تتعرث  �لفل�صطينية  “�مل�صاحلة  �أن  �إىل  �لبدويل  و�أ�صار  ذلك”. 

.
و�إ�رش�ئيلية وعربية”23

من جهة �أخرى، ��صتمرت �أزمة �لكهرباء �لتي ع�صفت بقطاع غزة يف ظّل �تهامات حما�ص حلكومة 

مطلع فمع  �ملعاناة،  �أتون  يف  �حليوية  وقطاعاته  �لقطاع  مو�طني  و�إدخال  فيها،  بالت�صبب   �لتو�فق 

�صنة 2016 �أكدت �صلطة �لطاقة يف قطاع غزة �أن تالعب هيئة �لبرتول يف ر�م �هلل، ورف�صها حتويل 

�لرئي�صي  �ل�صبب  هو  غزة،  قطاع  يف  �لرئي�صية  �لكهرباء  توليد  حمطة  لت�صغيل  �ملطلوبة  �لكميات 

. ومع مطلع 
24

لالأزمة، م�صرية �إىل �أنها �أر�صلت ثمن 900 �ألف لرت وقود دون �أن ي�صل �ملحطة �صيء

�آذ�ر/ مار�ص 2017، الحت تبا�صري حلل �أزمة �لكهرباء من خالل جهود ��صطلعت بها �لقوى �لوطنية 

�أن  و�أكدت  �التفاق  ف�صل  �أعلنت  حما�ص  �أن  �إال  تو�فقي،  حّل  �صيغة  عب  غزة  قطاع  يف  و�الإ�صالمية 

�ل�صخ�صية عليها �صابقاً،  �هلل مو�فقته  �أعلن ر�مي �حلمد  �لتي  �مل�صاعي  �لتو�فق عّطلت هذه  حكومة 

. ويف 
25

يف �لوقت �لذي نفت فيه �حلكومة هذه �التهامات، وحّملت حما�ص م�صوؤولية ��صتمر�ر �الأزمة

2017/5/28، �أعلنت �صلطة �لطاقة بغزة �إر�صالها رد�ً مكتوباً ل�صلطة �لطاقة بر�م �هلل، ��صتجابت فيه 

.
26

لكل �ل�رشوط �لتي طالبت بها حكومة �حلمد �هلل حلل �أزمة �لكهرباء، لكن دون جدوى

قطاع  �صّد  عقابية  �إجر�ء�ت  �صل�صلة  �لتو�فق  حكومة  بد�أت   2017 يونيو  حزير�ن/  مطلع  ومع 

غزة، من بينها وقف تزويد �لقطاع بالكهرباء �لو�ردة من �الحتالل، عب وقف حتويل �أمو�ل عائد�ت 

. وبالرغم من توقيع �تفاق �مل�صاحلة بني حما�ص وفتح 
27

�ل�رش�ئب �ملخ�ص�صة للكهرباء �إىل �الحتالل

يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2017، �إال �أن �أزمة �لكهرباء بقيت كما هي حتى نهاية �ل�صنة. ويف �أو�ئل �صنة 

 .
28

2018، �أعادت �ل�صلطة تزويد �لقطاع بخم�صني ميجاو�ت
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اللجنة الإدارية لقطاع غزة واإجراءات احلكومة العقابية:

�قرتن عمل �للجنة �الإد�رية �لتي �صكلتها حركة حما�ص يف قطاع غزة الإد�رة �الأجهزة و�ملوؤ�ص�صات 

جهة،  من  حما�ص  بني  �الإعالمي  و�لرت��صق  �جلدل  من  بحالة   2017 مار�ص  �آذ�ر/  �أو�خر  �حلكومية 

وحركة فتح و�ل�صلطة �لفل�صطينية و�لف�صائل �ملتحالفة معها من جهة �أخرى.

الإد�رة  �لظاظا  زياد  برئا�صة  ر�صمياً،  معلنة  غري  �إد�رية،  جلنة  �صّكلت  حما�ص  �أن  من  وبالرغم 

2014، وتعرّث  �الإ�رش�ئيلية على غزة �صيف �صنة  �إثر �حلرب  �الأجهزة �حلكومية و�الإ�رش�ف عليها 

عمل حكومة �لتو�فق يف غزة �إثر �خلالفات �حلادة بني حركتي فتح وحما�ص بخ�صو�ص �آليات تنفيذ 

�تفاق �مل�صاحلة يف �لقاهرة �صنة 2011، �إال �أن ذلك مل يكن معلناً، ومل ي�صت�صحب ردود فعل قا�صية 

مقارنة باإعادة ت�صكيل �للجنة �أو�خر �آذ�ر/ مار�ص 2017 وتن�صيب عبد �ل�صالم �صيام، �الأمني �لعام 

�ل�صابق حلكومة هنية، رئي�صاً لها.

�أنها  �ل�صابقة برئا�صة �لظاظا، وظهر  وعلى ما يبدو، فقد ُوجهت �نتقاد�ت الأد�ء �للجنة �الإد�رية 

�لتي  �الأزمات  جلملة  ُمر�صية  حلول  �إيجاد  على  قادرة  غري  و�أنها  طاقتها،  فوق  حتديات  تو�جه 

و�جباتها،  �أد�ء  عن  �لتو�فق  حكومة  و��صتنكاف  �حل�صار،  ��صتمر�ر  ظّل  يف  غزة،  بقطاع  ع�صفت 

�إىل درجة غري  �لقطاع  �أهايل  �لتي فاقمت معاناة  �ملعي�صية و�الأحو�ل �القت�صادية  �الأو�صاع  وتردي 

م�صبوقة؛ �الأمر �لذي �صّكل �ل�صبب �الأبرز ور�ء ت�صكيل �للجنة �جلديدة.

ويعزو كثريون هذه �خلطوة �إىل خمرجات �النتخابات �لد�خلية يف حما�ص �لتي �أدت �إىل ت�صعيد 

قياد�ت جديدة، من �أبرزها �نتخاب يحيى �ل�صنو�ر قائد�ً للحركة يف غزة، ورغبته �مللحة يف ك�رش عجلة 

�أهايل  كاهل  �أثقلت  �لتي  و�ملعاناة  �حل�صار  �آثار  من  �لتخفيف  يكفل  مبا  �حلا�صلة،  و�لعجز  �لركود 

�لقطاع.

وبالرغم من مدة عملها �لق�صرية �لتي مل تتجاوز �صتة �أ�صهر، فاإن �للجنة �الإد�رية �صّكلت �لعنو�ن 

�ملتبادلة،  �لفل�صطينية  �لف�صائلية  و�لعالقات  �لد�خلي  �لفل�صطيني  �لو�صع  على  خيّم  �لذي  �الأبرز 

و�لذي �ت�صم باجلدل �حلاد، و�لرت��صق �لو��صع، و�التهامات �ل�صاخبة.

�الإد�رية برئا�صة �صيام، يك�صف عن  �للجنة  �إعادة ت�صكيل  �لتي ر�فقت  �لبد�يات  ��صتقر�ء  ولعل 

تباين يف �لروؤى و�الجتهاد�ت بني قيادة حركة حما�ص يف قطاع غزة ونظريتها يف �خلارج، وهو ما 

�أكدته �لت�رشيحات �ل�صادرة عن �لقيادي �ملقيم يف �لدوحة ح�صام بدر�ن، �لذي نفى يف 2017/3/15، 

وجود �أو ت�صكيل �أي جلنة الإد�رة �صوؤون قطاع غزة، م�صري�ً �إىل �أن �حلديث عن وجود جلنة �إد�رية 

. لكن �إقر�ر �ملجل�ص �لت�رشيعي يف غزة، �لذي تديره 
29

حم�ص توقعات وتخمينات من و�صائل �الإعالم

2017/3/16، تعديالت قانونية على قانون ت�صكيل �للجنة �الإد�رية �لذي  كتلة حما�ص �لبملانية، يف 
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على  عملها  ملز�ولة  �ل�رشعية  ومنحها  �للجنة،  ت�صكيل  حقيقة  حول  �جلدل  ح�صم  �صابقاً،  �إقر�ره  مّت 

. وقال �لنائب �الأول لرئي�ص 
30

�أر�ص �لو�قع، بالرغم من رف�ص حركة فتح و�ل�صلطة �لفل�صطينية لذلك

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �أحمد بحر �إن �للجنة �الإد�رية موؤقتة، بهدف ت�صيري �الأعمال وخدمة 

�ملو�طنني يف ظّل تخلي حكومة �حلمد �هلل عن مهامها �ملنوطة بها. و�أ�صار مو�صى �أبو مزروق �إىل �أن 

�للجنة �صتُحل تلقائياً فور قيام �حلكومة بالتز�ماتها وو�جباتها. وردت �ل�صلطة على �لقر�ر؛ حيث 

.
31

�تخذت يف 2017/4/27، عدد�ً من �الإجر�ء�ت

وبررت حما�ص ت�صكيل �للجنة باأن ما جرى ال يعدو عن كونه ت�صكيل جلنة �إد�رية حكومية ولي�ص 

حكومة بديلة حلكومة �لتو�فق، و�أن ت�صكيلها جاء بد�فع �حلاجة �إىل �صّد �لفر�غ �لذي تركته �حلكومة 

.
32

و��صتنكافها عن تقدمي خدماتها الأهايل �لقطاع. ويف 2017/3/23، با�رشت �للجنة �الإد�رية �أعمالها

وقالت  حما�ص،  على  حاد�ً  هجوماً  فتح  �صنّت  حتى  �للجنة،  ت�صكيل  عن  �الإعالن  مّت  �إن  وما 

عن غزة  قطاع  ف�صل  نحو  خطوة  ي�صكل  ذلك  �إن  �لقو��صمي،  �أ�صامة  با�صمها  �لناطق  ل�صان   على 

. �إال �أن حما�ص رّدت على ل�صان �لقيادي فيها مو�صى �أبو مرزوق بالتاأكيد على �أن 
33

�ل�صفة �لغربية

�للجنة �الإد�رية �لتي �صكلتها �حلركة لي�صت جديدة، و�إمنا مّت ت�صكيلها يف �أعقاب �حلرب �الإ�رش�ئيلية 

عن  �لتو�فق  حكومة  بتخلي  مرتبط  �للجنة  وجود  �أن  �إىل  م�صري�ً   ،2014 �صنة  منت�صف  غزة  على 

 .
34

م�صوؤولياتها و�لتز�ماتها جتاه قطاع غزة

بعد �الإعالن عن قر�ر ت�صكيل �للجنة �الإد�رية؛ �تخذت �حلكومة �إجر�ء�ت عقابية �صّد قطاع غزة. 

غري �أن هذه �لعقوبات �لقا�صية �ملحطمة ملا تبقى من �قت�صاد يف غزة، مل تكن بال�رشورة جمرد رّد 

�صهر  قبل  حما�ص،  هدد  �لرجوب  جبيل  فتح  مركزية  ع�صو  �إن  �إذ  �للجنة.  هذه  ت�صكيل  على  فعل 

قر�ءة  يكن  وبالتايل   .
غزة”35 خطف  ��صتمر�ر  ملنع  حا�صمة  قر�ر�ت  “باتخاذ  �للجنة،  ت�صكيل  من 

�لعد�ء  موجات  وت�صاعد  �الأمريكية،  �لرئا�صة  ل�صدة  تر�مب  �صعود  �صوء  يف  �أي�صاً،  �الإجر�ء�ت 

لـ“�الإ�صالم �ل�صيا�صي” ولتيار�ت �ملقاومة.

�لعام �لقطاع  ملوظفي  �لعمل  طبيعة  عالو�ت  �رشف   ،2017/4/4 يف  �هلل  �حلمد  حكومة   �أوقفت 

يف قطاع غزة. كما �أحالت �ل�صلطة، بح�صب رئي�ص نقابة �ملوظفني �لعموميني بال�صلطة �لفل�صطينية 

ما  وهو  �ملبكر،  �لتقاعد  �إىل  ع�صكري  موظف  �ألف   11 �لـ  قر�بة  جر�د،  �أبو  عارف  غزة  قطاع  يف 

. كما ��صتهجن 
36

و�صفه �أبو جر�د بـ“�جلرية”، موؤكد�ً �أن تذّرع �حلكومة باالأزمة �ملالية حجة كاذبة

�لوطنية  و�لقو�عد  �لقيم  كل  على  خروجاً  فيها  ر�أو�  �لتي  �خلطوة  هذه  فل�صطينيون  قياديون 

. و�أكد خليل �حلية �أن حما�ص ال تقبل �لتهديد، و�أن �إجر�ء�ت �ل�صلطة �صّد 
37

و�الأخالقية و�الإن�صانية

.
38

�لقطاع ت�صتهدف غزة وتعّزز �النق�صام
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ويف 2017/4/27، طلبت �ل�صلطة من �جلانب �الإ�رش�ئيلي وقف خ�صم �أثمان ��صتهالك �لكهرباء يف 

قطاع غزة من فاتورة �ملقا�صة. كما �أ�صدر �لرئي�ص عبا�ص، يف 2017/5/6، قر�ر�ً بقانون يعفي �صكان 

. و�أوقفت �ل�صلطة �لتحويالت �لطبية للمر�صى، 
39

قطاع غزة من دفع �ل�رش�ئب ور�صوم �خلدمات

كما �أوقفت �إ�صد�ر جو�ز�ت �ل�صفر. كما �تهمت حما�ص �ل�صلطة بالت�صبب يف �أزمة �لكهرباء وحرمان 

�تخذتها  �لتي  �لعقابية  �الإجر�ء�ت  ود�نت  �ملعاناة،  و�أ�صكال  �الأزمات  و�صناعة  �لوقود،  من  غزة 

�لذي  �الأمر   ،
40

�الإن�صانية �صّد  جر�ئم  يثل  عبا�ص  �لرئي�ص  �صلوك  �أن  موؤكدة  غزة،  بحق  �ل�صلطة 

 ،2017/6/4 . ويف 
41

�لقطاع نفته فتح، متهمة حما�ص بامل�صوؤولية عن �لو�صع �الإن�صاين �ل�صعب يف 

يف مدنياً  موظفاً   6,145 �أحالت   ،2017/7/4 ويف  حمرر�ً،  �أ�صري�ً   277 رو�تب  دفع  �ل�صلطة   �أوقفت 

، وهو ما ��صتدعى حتذير�ً من وز�رة �ل�صحة يف غزة، �لتي �أكد �لناطق 
42

قطاع غزة �إىل �لتقاعد �ملبكر

با�صمها �أ�رشف �لقدرة �أن �إجر�ء�ت �لتقاعد �ملبكر ت�صيب 40l% من كو�در �لوز�رة من ذوي �لكفاء�ت 

 .
43

و�خلب�ت �لكبرية، م�صري�ً �إىل �أن ذلك يعني �نهيار�ً خطري�ً يف �خلدمات �لطبية

يف  و�الإ�صالح  �لتغيري  كتلة  نو�ب  من  نائباً   37 رو�تب  �ل�صلطة  قطعت   ،2017/7/9 ويف 

رئي�ص  نائب  بحر،  �أحمد  ور�أى  ر�صمي.  ب�صكل   ،2017 يونيو  حزير�ن/  ل�صهر  �لغربية  �ل�صفة 

ً تقوي�صا ي�صكل  �ل�صفة،  يف  حما�ص  كتلة  نو�ب  لرو�تب  عبا�ص  قطع  �أن  �لت�رشيعي،   �ملجل�ص 

�ل�صيا�صي  بالقر�ر  و�لتفرد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  تعطيل  بهدف  �لفل�صطيني  �الأ�صا�صي  للقانون 

 ،2017/8/14 �لفل�صطيني، وعّد �الإجر�ء مبثابة �إعالن حرب على �ملجل�ص �لت�رشيعي ونو�به. ويف 

قرر كما  فقط،  بال�صفة  رو�تبهم  �ملقطوعة  �ملحررين  �الأ�رشى  رو�تب  �إعادة  عبا�ص   قرر 

للتقاعد  �إحالتهم  مّت  �لذين  و�لتعليم  �ل�صحة  قطاع  ملوظفي  �ل�صماح   ،2017/8/26 يف  �هلل،  �حلمد 

موؤخر�ً يف قطاع غزة �ال�صتمر�ر بالعمل يف وز�ر�تهم، “من �أجل �صمان تقدمي �خلدمات للمو�طنني 

؛ �إال �أن حما�ص على ل�صان �لناطق با�صمها فوزي برهوم عّدت �الأمر غري كاٍف، وطالبت 
يف �لقطاع”44

.
45ً

باإلغاء قر�ر�ت �لتقاعد جملة وتف�صيال

يف  �لقدرة،  �أ�رشف  غزة  قطاع  يف  �ل�صحة  وز�رة  با�صم  �لناطق  ذكر  �ل�صلطة،  الإجر�ء�ت  ونتيجة 

�لقطاع.  �الأ�صا�صية نفذت من م�صت�صفيات  �لطبية  �الأدوية و�مل�صتهلكات  40l% من  �أن   ،2017/9/10

وقال �لقدرة �إن ثالثني مري�صاً توفو� ب�صبب �إجر�ء�ت �ل�صلطة يف ر�م �هلل، كما �أن ثالثة �آالف مري�ص 

بحاجة �إىل �ل�صفر �لعاجل �إىل �لد�خل �لفل�صطيني �ملحتل �صنة 1948، �أو �إىل م�رش ال�صتكمال رحلتهم 

.
46

�لعالجية

2017 بخف�ص �إمد�د�ت �لكهرباء لقطاع غزة باأكرث من  كما بد�أت “�إ�رش�ئيل” يف حزير�ن/ يونيو 

ربع �لكمية، بعد �أن قل�صت �ل�صلطة �لفل�صطينية ما تدفعه ثمناً للكهرباء. ورف�ص حممد ��صتية، رئي�ص 

�ملجل�ص �القت�صادي �لفل�صطيني للتنمية و�الإعمار – بكد�ر، �لت�صهيالت �لتي قدمتها م�رش من خالل 
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توريد �ل�صوالر �مل�رشي للقطاع، بناء على تفاهمات حما�ص مع م�رش من جهة، وتفاهمات حما�ص 

.
47

مع حممد دحالن من جهة �أخرى

ويف �إطار �ملحاوالت �لتي ��صتهدفت تخفيف حدة �لتوتر بني �حلركتني، �لتقى وفد�ن قياديان من 

�حلركتني بغزة يف 2017/4/18، يف �جتماع ت�صاوري، ب�صكل غري معلن، بعيد�ً عن و�صائل �الإعالم، 

�الإد�رية  �للجنة  تتنحى  و�أن  غزة،  قطاع  يف  مهامها  باأد�ء  �حلكومة  قيام  على  �لتو�فق  خالله  ومّت 

. وعلى ما يبدو، فاإن خمرجات هذ� �للقاء مل تكن 
48

جانباً حال ��صتالم �حلكومة مهامها ب�صكل كامل

�إذ عاد �لتوتر من جديد ليطغى على  كافية الإقناع �لرئي�ص حممود عبا�ص بالتوّجه نحو �مل�صاحلة، 

 �لعالقة �ملتبادلة بني �حلركتني، فهدد ع�صو مركزية فتح عز�م �الأحمد حما�ص باإيقاف �الإنفاق على

�إد�رة قطاع غزة حلكومة  “�إما �أن حتل حما�ص هذه �للجنة وت�صلّم  قطاع غزة، قائالً لقادة حما�ص: 

 .
لو� م�صاريف �حلكم كاملة”49 لو� �مل�صوؤولية، وحَتمَّ �لتو�فق �لوطني، �أو حَتمَّ

�لقطاع  �ل�صلطة بحق  �تخذتها  �لتي  �لعقابية  �الإجر�ء�ت  �لتي �صببتها  �ل�صلبية  �النعكا�صات  ومع 

�إذ  حما�ص،  جتاه  مت�صدد�ً  موقفاً  فتح  �أبدت  �لتو�فق،  حلكومة  �إد�رته  ت�صليم  على  حما�ص  الإجبار 

 �رشح عز�م �الأحمد �أن حركته لن تلتقي حما�ص يف �أي لقاء يخت�ص بامل�صاحلة قبل �أن حتل حما�ص

. ويف 2017/6/28، تر�أ�ص �لرئي�ص عبا�ص جل�صة طارئة للحكومة، ودعا حما�ص �إىل 
50

�للجنة �الإد�رية

.
51

حّل �للجنة �الإد�رية ومتكني حكومة �لتو�فق، من �أجل �لتخفيف من معاناة �أهايل �لقطاع

حلل �رشوط  عدة  هنية  �إ�صماعيل  حلما�ص  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  ��صرتط   ،2017/7/5  ويف 

�للجنة �الإد�رية، من بينها رفع �لعقوبات عن غزة، وت�صكيل حكومة وحدة وطنية، وتنظيم �نتخابات 

. يف �إثر ذلك، ز�ر 
52

�صاملة ت�صهم يف �إعادة ت�صكيل �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني وفقاً لتفاهمات بريوت

وفد من حما�ص و�للجنة �الإد�رية برئا�صة �لقيادي روحي م�صتهى م�رش، يف زيارة و�صفها م�صاعد 

وزير �خلارجية �مل�رشي �ل�صابق ح�صني هريدي باأنها ناجحة، موؤكد�ً �أن �لطرفني بحثا تاأمني �حلدود 

 .
53

�مل�رشية مع قطاع غزة وق�صايا �أخرى

ع�صو وقال   ،2017 �أغ�صط�ص  �آب/  مطلع  عبا�ص  �لرئي�ص  بال�صفة  حما�ص  من  وفد  �لتقى   ثم 

مركزية فتح جمال حمي�صن �إن �للقاء �أكد على وجوب حّل �للجنة �الإد�رية بغزة، مو�صحاً �أن عبا�ص 

 .
54

�أكد لوفد حما�ص �أنه �صيرت�جع عن �إجر�ء�ته �صّد �أهايل �لقطاع فور متكني حكومة �لتو�فق هناك

�إال �أن رئي�ص كتلة حما�ص بالت�رشيعي حممود �لزهار ربط حّل �للجنة برت�جع �حلكومة عن �إجر�ء�تها 

. ويف ظّل ��صتمر�ر �الإجر�ء�ت �لعقابية �لتي تفر�صها �حلكومة، وما ر�صح من 
55

�لعقابية �صّد �لقطاع

�إىل  و�لتعليم،  �ل�صحة  وز�رتي  يف  �لعاملني  للحكومة،  �لتابعني  �ملوظفني  �آالف  �إحالة  نيتها  عن  �أنباء 

�لتقاعد �ملبكر، �أكد رئي�ص �للجنة �الإد�رية عبد �ل�صالم �صيام جاهزية �للجنة ملو�جهة هذه �لقر�ر�ت، 

 .
56ً

معتب�ً ذلك جرية وف�صاد�ً �صيا�صيا
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 ،2017 �أغ�صط�ص  �آب/  منت�صف  عبا�ص  �لرئي�ص  عن  �صادرة  بتحذير�ت  حدة  �الأمور  وز�دت 

�للجنة  حّل  رف�ص  على  حما�ص  �إ�رش�ر  حال  غزة،  �صّد  �لعقابية  �إجر�ء�ته  ت�صاعد  على  خاللها  �أكد 

�الإد�رية  �للجنة  حّل  حما�ص  على  ��صرتطت  �لقو��صمي،  �أ�صامة  ل�صان  على  فتح،  �إن  بل   .
57

�الإد�رية

 لدعوتها �إىل �جتماعات �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، �لتي كان من �ملتوقع عقدها منت�صف �أيلول/

.
�صبتمب 582017

“وديعة” لدى م�رش حتت ت�رشُّفها يف حال  �الإد�رية  �للجنة  2017/9/12، و�صعت حما�ص  ويف 

و�فق �لرئي�ص عبا�ص على �مل�صاحلة، وذلك يف ختام زيارة قام بها وفد من حما�ص برئا�صة �إ�صماعيل 

حما�ص  قيام  �رشورة  على  �أكد  �لفتياين  ماجد  لفتح  �لثوري  �ملجل�ص  �رش  �أمني  �أن  �إال  مل�رش،  هنية 

. و��صتجابة للجهود 
59

بحل �للجنة �الإد�رية فور�ً، و�ل�صماح حلكومة �لتو�فق بالعمل بحرية يف غزة

حّل عن   2017/9/17 يف  حما�ص  �أعلنت  �النق�صام،  و�إنهاء  �مل�صاحلة  حتقيق  �إىل  �لر�مية   �مل�رشية 

�للجنة �الإد�رية، ودعت �حلكومة للقدوم �إىل غزة وممار�صة مهامها وو�جباتها فور�ً، و�أبدت مو�فقتها 

.
60

على �إجر�ء �النتخابات

حلل و�رتياحهما  ترحيبهما  عن  �لتو�فق  وحكومة  عبا�ص  �لرئي�ص  �أعلن  ذلك،  على   ورد�ً 

�للجنة �الإد�رية، وقال �لناطق با�صم �حلكومة يو�صف �ملحمود �إن �حلكومة على ��صتعد�د للتوجه �إىل 

�لقطاع وحتمل م�صوؤولياتها كاملة، موؤكد�ً �أن لدى �حلكومة خطة �صاملة لت�صلم مهامها و�لتخفيف 

. وتنفيذ�ً لقر�ر حما�ص بحلها، �أعلنت �للجنة �الإد�رية يف �ليوم �لتايل �إنهاء 
61

من معاناة �أهايل �لقطاع

.
62

عملها ب�صكل ر�صمي، و�أكدت �أنها لن تكون عقبة �أمام حتقيق ما مّت �التفاق عليه يف �لقاهرة

بغزة  �لوز�ر�ت  وكالء  مع  �أخري�ً  �جتماعاً  عقدت  �الإد�رية  �للجنة  فاإن  �صحفية،  مل�صادر  ووفقاً 

و�صلّمتهم �ملهام ب�صكل ر�صمي، وذلك حلني قدوم حكومة �لتو�فق و��صتالم مهامها ح�صب تفاهمات 

�لقاهرة.

النتخابات املحلية:

�صهدت �النتخابات �ملحلية تطور�ت در�ماتيكية، بدء�ً من حلظة �الإعالن عن موعدها، ومرور�ً 

تعرثها  �إىل  و�صوالً  فيها،  �مل�صاركة  على  �لفل�صطينية  �لف�صائل  وباقي  حما�ص  حركة  مبو�فقة 

و�ن�صحاب حما�ص وبع�ص �لف�صائل منها، ومن ثم �إجر�وؤها يف �ل�صفة �لغربية دون قطاع غزة. 

�إىل  و�أوعزت   ،2016/10/8 يف  �ملحلية  �النتخابات  �إجر�ء  �حلكومة  قررت   ،2016/5/3 ففي 

�الأعرج  ح�صني  �ملحلي  �حلكم  وزير  �أكد  فيما   ،
63

الإجر�ئها بالتح�صري  �ملركزية  �النتخابات  جلنة 

 ،2016/6/23 ويف   .
64

�لن�صبي �لتمثيل  وح�صب  �لقو�ئم  نظام  وفق  �صتجري  �ملحلية  �النتخابات  �أن 

�حلكومة  �أن  نا�رش  حنا  رئي�صها  و�أعلن  لالنتخابات،  �لزمني  �جلدول  �النتخابات  جلنة  �أ�صدرت 

طماأنة ��صتهدفت  خطوة  ويف   .
65

غزة يف  �صتجري  �لتي  �النتخابات  بنتائج  بااللتز�م   تعهدت 
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على  ح�صوله  حما�ص،  من  وفد�ً  لقائه  لدى  نا�رش،  حنا  �أكد  �لفل�صطينية،  و�لف�صائل  حما�ص  حركة 

، فيما فتحت جلنة �النتخابات يف 2016/8/16 
66

�صمانات كافية من �جلميع الحرت�م نتائج �النتخابات

.
67

باب �لرت�صح لالنتخابات

�أحدث قر�ر م�صاركة حركة حما�ص يف �النتخابات �لبلدية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة قلقاً يف 

جهاز �الأمن �لعام �الإ�رش�ئيلي )�ل�صاباك( Israel Security Agency—ISA (Shabak)l، �لذي توقع 

�أن يفوز مر�صحو حما�ص يف �أغلبية �لبلديات و�ملجال�ص �لقروية، و�أن ي�صكل ذلك تهديد�ً بال�صيطرة 

�أليك�ص   ،Yedioth Ahronoth �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  يف  وكتب  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  على 

في�صمان Alex Fishman، �أن �لتقدير�ت يف “�إ�رش�ئيل” هي �أن حما�ص �صتفوز باالنتخابات �لبلدية 

ونابل�ص،  جنني،  ويف  �خلليل،  جبل  جنوب  يف  �لو�قعة  وتلك  بها  �ملحيطة  و�لبلد�ت  �خلليل  مدينة  يف 

كما   .
68

�صلبية مفاجاآت  توقع  لكنه  يقني،  �نعد�م  يوجد  طولكرم  يف  �أنه  في�صمان  ر�أى  كما  وقلقيلية. 

حدثت تخوفات م�صابهة يف �أو�صاط حركة فتح.

ويف نهاية �آب/ �أغ�صط�ص 2016، ن�رشت جلنة �النتخابات �لك�صف �الأويل الأ�صماء �لقو�ئم �لتي تقرر 

�أمام �جلميع  787 قائمة بال�صفة، و87 قائمة بغزة، وفتحت �ملجال  خو�صها �النتخابات، و�لبالغة 

. و��صتمر �لتح�صري الإجر�ء �النتخابات وفق �خلطة �ملو�صوعة 
69

لالعرت��ص عليها ح�صب �لقانون

�أكد على �رشورة �إجر�ء �النتخابات يف  يف ظّل تاأكيد ر�صمي جت�ّصد يف موقف �لرئي�ص عبا�ص، �لذي 

.
70

موعدها، تكري�صاً للعملية �لديوقر�طية

وملا كانت �لتوقعات ت�صري �إىل �أن حركة حما�ص �صتنت�رش يف �النتخابات �لبلدية يف حماور وبلد�ت 

كبرية، قامت �ل�صلطة باعتقال نحو �صبعني نا�صطاً �صيا�صياً رفيعي �مل�صتوى يف �حلركة، يف حماولة 

.
71

ل�رشب فر�ص فوز �حلركة

ي�صخاروف �آيف  �الإلكرتوين،   Walla و�ال  موقع  يف  �لفل�صطينية  �ل�صوؤون  حملل   ونقل 

Avi Issacharoff، �أن من�صق �أعمال حكومة �الحتالل يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، 

�جلرن�ل يو�آف مردخاي Yoav Mordechai، “حّذر قيادة �ل�صلطة من �أن �لذهاب �إىل �نتخابات قد 

 Amos عامو�ص هرئيل ،Haaretz يكون رهاناً خطري�ً”. وقال �ملحلل �لع�صكري يف �صحيفة هاآرت�ص

Harel، �إن م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني حذرو� نظر�ءهم يف �ل�صلطة من �أنهم “مبتهجون �أكرث مما ينبغي” 

يف  �ل�صيا�صي  تاأثريها  وتعزز  �النتخابات  “ت�صتغل  قد  حما�ص  و�أن  �النتخابات،  يف  �لفوز  باإمكانية 

.
�ل�صفة، وتقّو�ص ب�صكل �أكب مكانة �ل�صلطة ورئي�صها �مل�صن”72

�لطعون �صّد قو�ئم مر�صحني بع�صهم من فتح،  من  قدمت جهات حم�صوبة على حما�ص عدد�ً 

وجاء قر�ر جلنة �النتخابات �ملركزية بقبول �أربعة طعون يف قطاع غزة، جنم عنه رف�ص �أربع قو�ئم 

. وقد �أثار 
73

يف كل من “بيت حانون، و�أم �لن�رش، و�لزهر�ء، و�لن�صري�ت”، ثالث منها حلركة فتح
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ب�صبب  جاء  �أنه  �لرف�ص  قر�ر  �للجنة  وبررت  فتح.  حركة  من  �عرت��صاً  هذ�  �النتخابات  جلنة  قر�ر 

عدم توفر �ل�رشوط �لقانونية يف �أحد �ملر�صحني �أو �أكرث؛ ��صتناد�ً �إىل قانون �نتخاب جمال�ص �لهيئات 

�ملحلية رقم 10 ل�صنة 2005 وتعديالته. ورد�ً على قر�ر �ل�صطب، تقدمت جهات حم�صوبة على حركة 

فتح �إىل حمكمة �لعدل �لعليا يف ر�م �هلل، بطلب �لطعن يف قر�ر�ت جلنة �النتخابات �ملركزية، ال�صتعادة 

�لت�صكيل  حيث  من  �لقانونية  �إىل  باالفتقار  غزة  حماكم  متهمة  ��صتبعادها،  مّت  �لتي  �حلركة  قو�ئم 

على  حم�صوبة  باأنها  فل�صطينية  �أطر�ف  تتهمها  )�لتي  �لعليا  �لعدل  حمكمة  وقررت   .
74

و�لتن�صيب

فتح( يف 2016/9/8، وقف �النتخابات �ملحلية، �إىل حني �لبّت يف طعن تقدمت به خم�ص قو�ئم �صطبتها 

جلنة �النتخابات �ملركزية. وبناًء على �لقر�ر، �أعلنت جلنة �النتخابات �أنها �أوقفت جميع �إجر�ء�تها 

�ملتعلقة باالنتخابات �ملحلية ب�صكل فوري. ويف 2016/9/21، �أعلنت جلنة �النتخابات �أن �ملوعد �ملقرر 

��صتجابت حمكمة  �أن  بعد  للتطبيق”،  قابل  “غري  �أ�صبح   2016/10/8 يف  �ملحلية  �النتخابات  الإجر�ء 

�لعدل �لعليا لطلب �لنيابة �لعامة، �لتي متثل �حلكومة �لفل�صطينية، تاأجيل نظر �لق�صية الإعد�د دفاعها، �إىل 

2016/10/3. �أما حركة حما�ص �لتي كانت ت�صعر �أنها يف و�صع قوي، فقد �تهمت �حلكومَة بتعطيل 

�لعملية �النتخابية، كما �تهم كل من حركتي فتح وحما�ص �لطرف �الآخر باإف�صال �النتخابات، و�إق�صاء 

�ملر�صحني. وقد �أ�صار �خلبري �الإ�رش�ئيلي يوين بن مناحيم Yoni Ben Menachem �إىل �أن عبا�ص 

 .
75

تعر�ص ل�صغوط كبرية من م�رش و�الأردن الإرجاء �النتخابات �ملحلية، خ�صية فوز حما�ص

�لقطاع،  �إجر�ء �النتخابات �ملحلية يف �ل�صفة دون  �لعليا  �لعدل  2016/10/3، قررت حمكمة  ويف 

و�جلبهتني  و�جلهاد،  حما�ص  حركتي  من  كل  و�أعلنت   .
76

�صهر خالل  موعدها  حتديد  يتم  �أن  على 

�ل�صعبية و�لديوقر�طية رف�صها للقر�ر. فيما �أبدت جلنة �النتخابات �حرت�مها لهذ� �لقر�ر، بالرغم 

�لديوقر�طية،  �لعامة و�مل�صرية  بامل�صلحة  �النق�صام، وي�رش  �أن ذلك �صيزيد من حدة  تاأكيدها  من 

من  يتم  بحيث  �أ�صهر،  �صتة  ملدة  �النتخابات  �إجر�ء  بتاأجيل  عبا�ص  �لرئي�ص  ذ�ته  �لوقت  يف  مو�صية 

. ويف خطوة قد بدت مقدمة الإجر�ء �النتخابات �ملحلية؛ 
77

خاللها ترتيب �لبيت �لفل�صطيني �لد�خلي

حلّت حكومة �حلمد �هلل يف 2016/11/1، عدة جمال�ص بلدية يف �ل�صفة �لغربية، و�صادقت على ت�صكيل 

. وقد رف�صت 
78

جلان لتقوم مبهام جمال�ص تلك �لهيئات �ملحلية �ملنحلة، �إىل حني �إجر�ء �النتخابات

حما�ص قانون �النتخابات �ملحلية �جلديد �لذي �أقرته �ل�صلطة مطلع ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2016، 

.
79

ودعتها لوقف �لعبث بالقو�نني و�الإ�صاءة �إىل �لديوقر�طية

ويف 2017/1/3، �صادقت �حلكومة على م�رشوع قانون الإن�صاء حمكمة ق�صايا �النتخابات �لتي 

تخت�ص بالنظر يف كافة �لطعون و�جلر�ئم و�مل�صائل �لقانونية �لتي تتعلق بانتخابات �لهيئات �ملحلية، 

. ورف�صت 
لتعود وتقرر يف نهاية �ل�صهر �إجر�ء �النتخابات يف كافة حمافظات �لوطن يف 802017/5/13

حما�ص هذ� �لقر�ر، مو�صحة على ل�صان �لناطق با�صمها فوزي برهوم “�إن قر�ر �إجر�ء �النتخابات يف 

13 �أيار/ مايو يخدم �صيا�صة حركة فتح، وياأتي مف�صالً على مقا�صها على ح�صاب م�صالح �ل�صعب 
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فتح، حركة  ل�صالح  تعمل  “�حلكومة  �أن  على  حما�ص  و�صّددت  موؤ�ص�صاته”.  ووحدة   �لفل�صطيني 

عملية  �أنقا�ص  على  جاء  “�لقر�ر  �أن  م�صيفة  �صو�ء”،  حدٍّ  على  �لفل�صطيني  �لكل  م�صالح  تخدم  وال 

. غري �أن جلنة 
�نتخابية دمرتها حركة فتح و�أف�صلتها عندما تر�جعت عن كل ما مّت �لتو�فق عليه”81

تقرر  �أن  قبل  لالنتخابات،  �لزمني  �جلدول  عن   2017 فب�ير  �صباط/  مطلع  �أعلنت  �النتخابات 

�حلكومة نهايات �ل�صهر �إجر�ء �النتخابات يف �ل�صفة دون �لقطاع، لتعذر �إجر�ئها هناك �إثر ف�صل لقاء 

 .
82

جمع وفد�ً من حما�ص برئي�ص جلنة �النتخابات حنا نا�رش

حما�ص من  كلٍّ  مبقاطعة  غزة  دون  �ل�صفة  يف  �النتخابات  �إجر�ء  مّت   ،2017/5/13  ويف 

للف�صل  وتكري�صاً  لالنق�صام،  تعميقاً  ذلك  يف  ر�أو�  �لذين  �ل�صعبية،  و�جلبهة  �الإ�صالمي  و�جلهاد 

�مل�صاركني  ن�صبة  �أن  نا�رش  حنا  �أعلن  وقد  غزة.  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  بني  و�جلغر�يف  �ل�صيا�صي 

بالتزكية، و�أن  181 هيئة حملية  �إىل فوز  145 هيئة حملية، باالإ�صافة  53.4l% يف  يف �القرت�ع بلغت 

 ،
83

�مل�صتقلني فازو� بن�صبة 65l% من �إجمايل �ملر�صحني، فيما حازت �لقو�ئم �حلزبية على 35l% منها

ما �أظهر �صعفاً يف �أد�ء حركة فتح، على �لرغم من مقاطعة �لقوى �ملناف�صة. 

ويف 2017/5/30، قررت �حلكومة �إجر�ء �النتخابات �لتكميلية يف 66 هيئة حملية بال�صفة مل جتِر 

2017/7/29، كما قررت �إجر�ء �نتخابات �ملرحلة �لثانية ملجل�ص �لهيئات  فيها �النتخابات، وذلك يف 

. غري �أن حما�ص رف�صت هذ� �لقر�ر، موؤكدة �أنه ال يكن �إجر�ء 
�ملحلية يف قطاع غزة يف 842017/10/14

. وبالتايل، قررت �حلكومة 
85

�النتخابات يف غزة يف ظّل تالعب �حلكومة بالقو�نني و�آليات �النتخابات

.
86

يف 2017/7/11 تاأجيل �إجر�ء �النتخابات يف غزة �إىل حني توفر �لظروف �ملنا�صبة

�النتخابات  وملف  �ملحلية،  �النتخابات  ملف  يبدو  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة  �تفاق  توقيع  ومع 

ب�صكل عام، خا�صعاً ملحدد�ت �لتو�فق �لوطني �لفل�صطيني، و�إن كانت �ملوؤ�رش�ت تدل على �صعوبة 

�إجر�ء �النتخابات يف �ملدى �ملنظور على �الأقل، العتبار�ت �صيا�صية وحزبية خمتلفة.

مرت  و2017   2016 �صنتي  مد�ر  على 

بانتكا�صة  �لوطنية  �مل�صاحلة  م�صرية 

�للقاء�ت  من  �لكثري  من  �لرغم  على  كبى 

و�جلهود و�ملحاوالت �لتي ��صتهدفت ر�أب 

�ل�صدع �لوطني بني �لفرقاء �لفل�صطينيني. 

غزة،  يف  �الإد�رية  للجنة  حما�ص  بحّل   ،2017 �صنة  نهايات  �إال  بالنجاح  �جلهود  هذه  تتكلل  ومل 

غزة، قطاع  �إد�رة  من  �هلل  ر�م  يف  �حلكومة  لتمكني  عملياً  يوؤ�ص�ص  �لذي  �لقاهرة  التفاق  توقيعها   ثّم 

وما ز�لت قيادة �ل�صلطة وفتح تعطل عمل �ملجل�ص �لت�رشيعي، ومل تقم باأي �إجر�ء�ت لتحقيق �رش�كة 

 ثالثًا: التطــورات املتعلقــة باإعادة 

الفل�شطيني،  البيت  ترتيب         

          وم�شــار امل�شاحلـة الوطنيـــة
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ز�لت  فما  عام،  وب�صكل  �لغربية.  �ل�صفة  يف  خ�صو�صاً  وموؤ�ص�صاتها  ووز�ر�تها  �حلكومة  يف  فعلية 

هناك خماطر على تنفيذ ملف �مل�صاحلة. 

�التفاق  ت�صتهدف  �لوطنية و�الإ�صالمية بطرح مبادرة  �لقوى و�لف�صائل  بادرت   ،2016/1/3 يف 

يف  �مل�صافرين  �أمام  جديد  من  فتحه  الإعادة  يهد  مبا  �لتو�فق،  حلكومة  وت�صليمه  رفح  معب  حول 

�أن  �أن هذه �ملبادرة ر�وحت مكانها بعد  �إال  �أوقات متباعدة،  �إال على  �إغالقه �لد�ئم، وعدم فتحه  ظّل 

�إعالن  من  �لرغم  وعلى   .
87

ب�صاأنها جوهرية  عّدتها  �لتي  �ال�صتف�صار�ت  من  �لعديد  حما�ص  �أثارت 

�تهم  عبا�ص  �لرئي�ص  �أن  �إال  ُقدمت،  �لتي  و�ملقرتحات  �الأفكار  ملتابعة  قيادية  جلنة  ت�صكيلها  حما�ص 

ملناق�صة  �لف�صائل  من  بلجنة  حما�ص  و�لتقت  عليها.  و�فق  �لتي  �ملبادرة  على  ترد  مل  باأنها  �حلركة 

وغريه،  �ملعب  يف  م�صوؤولياتها  بكل  للقيام  غزة  �إىل  �حلكومة  بو�صول  ترحيبها  و�أكدت  �ملبادرة، 

و�صددت على �أنه ال مانع لديها من �أن تت�صلم جلنة وطنية من �لف�صائل مهمة �الإ�رش�ف على �ملعب. 

�قرت�ح  �إن  �لفل�صطينية  �حلكومة  وقالت  حما�ص،  مقرتح  رف�صها  �لف�صائل  جلنة  �أعلنت  �ملقابل  ويف 

. كما �أكدت فتح على ل�صان �أ�صامة �لقو��صمي �أن 
“حماولة للمماطلة و�ملر�وغة”88 حما�ص ما هو �إال 

من �لفل�صطينية  �لف�صائل  مبادرة  تفريغ  و�إىل  �لت�صويف  �إىل  تهدف  �ملعب  حول  حما�ص   مقرتحات 

 .
89

م�صمونها

تو�فقية  �صيغة  �إىل  �لو�صول  يف  وف�صلها  رفح،  معب  �أزمة  حلل  �لف�صائلية  �جلهود  تعرث  ومع 

�لدوحة،  �لقطرية،  �لعا�صمة  يف  مرتقب  لقاء  عن  و�الإعالن  وحما�ص،  فتح  حركتي  لدى  مقبولة 

و�إنهاء  �مل�صاحلة  لتحقيق  وطنية  مبادرة   ،2016/2/2 يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أطلق  �حلركتني،  بني 

�لت�رشيعي،  �ملجل�ص  و�نعقاد  �حلكومة،  وت�صكيل  �لتحرير،  منظمة  ملفات:  �صتة  تناولت  �النق�صام، 

عر�صها �لتي  �ملبادرة  ون�ّصت  �ل�صيا�صي.  و�لبنامج  �ملجتمعية،  و�مل�صاحلة   و�النتخابات، 

ملنظمة  �ملوؤقت  �لقيادي  �الإطار  �لتئام  يف  �الإ�رش�ع  على  بحر،  �أحمد  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب 

�لتحرير، لو�صع ��صرت�تيجية وطنية ملو�جهة �لتحديات، و�لدعوة �إىل ت�صكيل حكومة وحدة وطنية 

من كافة �لف�صائل �لفل�صطينية، و�لعمل على �نعقاد �ملجل�ص �لت�رشيعي فور ت�صكيل �حلكومة ملنحها 

�لثقة و�لرقابة عليها، �إ�صافة �إىل �التفاق على موعد حمّدد الإجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية و�لرئا�صية 

.
90

و�ملجل�ص �لوطني

“وثيقة  2016، �عتماد  �أبريل  �لقيادي يف فتح، �الأ�صري مرو�ن �لبغوثي، يف ني�صان/  كما �قرتح 

�لعهد و�ل�رش�كة �ل�صيا�صية”، بهدف توحيد �ل�صف �لفل�صطيني وبناء عالقة ��صرت�تيجية مع حركة 

�النق�صام  و�إنهاء  حما�ص،  مع  ��صرت�تيجية  عالقة  لر�صم  نقاط  ع�رش  من  مبادرة  وطرح  حما�ص، 

�لد�خلي. ودعا �لبغوثي الإطالق حو�ر “��صرت�تيجي �رشيح و�صادق وخمل�ص بني �للجنة �ملركزية 

.
حلركة فتح و�ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص جمتمعنْي، ولي�ص حو�ر مندوبني”91
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من جهة �أخرى، طرح �الأمني �لعام حلركة �جلهاد رم�صان عبد �هلل �صلّح، يف 2016/10/21، مبادرة 

�لرئي�ص  باإعالن  تبد�أ  �لفل�صطينية،  �لق�صية  �لذي تعي�صه  �ملاأزق  للخروج من  نقاط  مكّونة من ع�رش 

و�إعالن  بـ“�إ�رش�ئيل”،  �العرت�ف  و�صحب  �لتحرير،  منظمة  بناء  و�إعادة  �أو�صلو،  �تفاق  �إلغاء  عبا�ص 

�ملرحلة �لتي يعي�صها �ل�صعب �لفل�صطيني باأنها ما ز�لت “مرحلة حترر وطني من �الحتالل، و�إعادة 

�العتبار للمقاومة وتعزيز وتطوير �نتفا�صة �لقد�ص”. وطالب �صلّح ب�صياغة برنامج وطني لتعزيز 

لـ“�إطالق حو�ر وطني �صامل” بني  �صمود �ل�صعب وثباته على �الأر�ص، كما حملت مبادرته دعوة 

كل مكونات �ل�صعب، لدعم كل متطلبات �لتحول نحو �مل�صار �جلديد، وكذلك �إنهاء �النق�صام وحتقيق 

.
92

�لوحدة، و�صياغة برنامج وطني جديد

�أبو مازن، ودعاه  و�أ�صار �صلّح �إىل �أن �ملبادرة باجتاه هذه �خلطو�ت، تبقى بالدرجة �الأوىل، بيد 

رف�صت وقد  �صبب.  الأي  موقعه  يغادر  �أن  قبل  �لق�صية،  وهذه  �ل�صعب  هذ�  لينقذ  �صيئاً  يفعل   �أن 

�ل�صعبية  و�جلبهة  حما�ص  رّحبت  بينما  �لو�قعية”،  بـ“غري  �إياها  و��صفة  �ملبادرة  هذه  فتح  حركة 

 ،
93

�ملهمة و�الأ�ص�ص  �لنقاط  من  �لعديد  حملت  �أنها  معتبين  بها،  �ل�صعب  وحزب  و�لديوقر�طية 

وكذلك �أ�صاد بها حممد دحالن.

ويف حماولة لرتطيب �الأجو�ء �لد�خلية �لفل�صطينية، عقدت �للجنة �لتح�صريية للمجل�ص �لوطني 

�ملجل�ص  رئي�ص  برئا�صة  و2017/1/11،   10 يومي  بريوت  يف  �لفل�صطينية  �ل�صفارة  يف  �جتماعات 

 �صليم �لزعنون، مب�صاركة �أع�صاء �للجنة �لتنفيذية، و�الأمناء �لعاّمني للف�صائل، وحما�ص، و�جلهاد،

وقو�ت �ل�صاعقة، و�جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة. وقد تو�فقت �للجنة على �رشورة عقد جمل�ص 

وطني ي�صم �لقوى �لفل�صطينية كاّفة وفقاً الإعالن �لقاهرة 2005، و�تفاق �مل�صاحلة 2011 من خالل 

�النتخاب، فاإن تعذر فيتم �ختيار �الأع�صاء بالتو�فق. و�تفق �ملجتمعون على �رشورة ت�صكيل حكومة 

وحدة وطنية، وتوحيد �ملوؤ�ص�صات، و��صتكمال �إعمار غزة، و�لعمل من �أجل �إجر�ء �نتخابات �لرئا�صة 

و�ملجل�صني �لت�رشيعي و�لوطني. ودعت �للجنة �لرئي�ص عبا�ص “�إىل �لبدء فور�ً بامل�صاور�ت مع �لقوى 

�ل�صيا�صية كافة من �أجل �لتو�فق على ت�صكيل حكومة �لوحدة �لوطنية”. كما �تفق �ملجتمعون على �أن 

ُتو��صل �للجنة �لتح�صريية عملها، و�أن تعقد �جتماعاتها ب�صكل دوري مب�صاركة �لقوى �لفل�صطينية 

�ل�رشورية  �الإجر�ء�ت  ��صتكمال  �لزعنون  من  �للجنة  وطلبت  �لوطني.  �ملجل�ص  �نعقاد  حلني  كاّفة 

.
94

الإجناز نظام �نتخابات �ملجل�ص �لوطني

للجنة  جديد  �جتماع  عقد  �أعاق  جديدة  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  على  �خلالف  �أن  غري 

تنفيذية  جلنة  النتخاب  �لوطني  للمجل�ص  جل�صة  عقد  رف�صها  حما�ص  و�أعلنت  �لتح�صريية. 

�لوطني.  �ملجل�ص  جتديد  قبل  �ل�صيا�صي  برناجمها  على  و�مل�صادقة  للمنظمة،  مركزي  وجمل�ص 

قررت  2017/8/12 ويف  �هلل.  ر�م  يف  �ملجل�ص  عقد  �ل�صعبية  و�جلبهة  �جلهاد  حركة  رف�صت   كما 

باأ�رشع وقت مُمكن، ويف حال ��صتمرت  �لوطني  �ملجل�ص  �مل�صاور�ت لعقد  �ملنظمة مو��صلة  تنفيذية 
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حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي برف�ص �مل�صاركة يف جل�صة �ملجل�ص، فاإنه �صيُ�صار �إىل �إيجاد �صيغة تبحث 

مل   2017 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  منت�صف  وحتى  �لعقبات.  متجاوزة  �جلل�صة  لعقد  �لذهاب  �صبل 

ُتعقد دورة جديدة للمجل�ص �لوطني، نظر�ً لطلب �لف�صائل مو��صلة �مل�صاور�ت �ملتعلقة بعقد جل�صة 

.
95

�ملجل�ص و�لعمل على �إقناع حما�ص بامل�صاركة

لـ“�ملوؤمتر  �لدعوة  متت  حني  �لفل�صطيني  �مل�صهد  �قتحام  على  ت�صارف  جديدة  �أزمة  �أن  وبد� 

�ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج” خالل �لفرتة 25–2017/2/26 يف مدينة �إ�صطنبول �لرتكية، و�لذي ُعقد 

“�لوحدة، على قاعدة �اللتز�م ببنامج  مب�صاركة �صتة �آالف فل�صطيني، و�صدد بيانه �خلتامي على 

�إعالن  من  وبالرغم   .”1968 �لعام  �لفل�صطيني  و�لوطني   ،1964 �لعام  �لقومي  و�مليثاق  �ملقاومة 

رئي�ص �الأمانة �لعامة للموؤمتر منري �صفيق �أن �ملوؤمتر “ال ي�صعى �إىل �أن يكون بديالً عن منظمة �لتحرير 

�إىل  فتح  وحركة  �لتحرير  منظمة  من  كل  دعت  فقد  وبنائها”،  ت�صكيلها  �إعادة  �إىل  و�إمنا  �لفل�صطينية، 

مقاطعة �ملوؤمتر، الأنه “خروج عن وحدة �ل�صف �لفل�صطيني”، و�إىل مو�جهة كل من يحاول �مل�صا�ص 

 .
96

مبنظمة �لتحرير

مبادرات عربية واإقليمية ودولية:

فتح  حركتي  بني  �لنظر  وجهات  تقريب  عملية  يف  مهماً  دور�ً  وتركيا  وقطر  م�رش  من  كل  لعبت 

وحما�ص، للو�صول �إىل حتقيق �مل�صاحلة �لوطنية، ففي كانون �لثاين/ يناير 2016، عقدت حركتا فتح 

حيث  �أنقرة،  �لرتكية  و�لعا�صمة  �لدوحة  �لقطرية  �لعا�صمة  يف  تباعاً  ر�صمية  غري  لقاء�ت  وحما�ص 

�صاغ �لطرفان “ورقة غري ر�صمية ت�صكل برناجماً �صيا�صياً ون�صالياً للمرحلة �ملقبلة، وتتيح ت�صكيل 

.
حكومة وحدة وطنية حت�رّش الإجر�ء �نتخابات عامة قريبة”97

فتح،  من  وفد  �لتقى   ،2016/2/8–7 يومي  ويف  قطرية،  برعاية  لت�صبح  �للقاء�ت  هذه  تطورت 

��صتمر  حو�ر  يف  �لدوحة،  يف  مرزوق  �أبو  مو�صى  برئا�صة  حما�ص  من  وفد�ً  �الأحمد،  عز�م  برئا�صة 

وترتيبات  حمدد،  عملي  ت�صور  عن  �للقاء  ومتخ�ص   .
98

�مل�صاحلة تطبيق  �آليات  يف  للبحث  يومني، 

لت�صكيل حكومة وحدة وطنية تب�صط �صيطرتها على �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وُتِعّد لالنتخابات 

�لت�رشيعية و�لرئا�صية، وعقد �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني و�لتح�صري الإجر�ء �النتخابات فيه، بعد 

مو�فقة حما�ص على �مل�صاركة يف منظمة �لتحرير. وقررت �حلركتان تطبيق ما جاء يف �تفاق �لقاهرة 

�صنة 2011 فيما يتعلق باالأجهزة �الأمنية، على �أن يتم ت�صكيل جلنة �أمنية عليا بو��صطة جامعة �لدول 

�لعربية. لكن هذه �ملخرجات �لتي متّخ�ص عنها �للقاء مل تكن كافية الإعادة بناء �لثقة بني �حلركتني، 

عنه  عّبت  ما  وهو  �لو�قع،  �أر�ص  على  لتطبيقها  فعلي  �جتاه  �أي  دون  ورق،  على  حب�ً  بقيت  �إذ 

ت�رشيحات مو�صى �أبو مرزوق، �لذي �صدد على �أن قر�ر تطبيق �مل�صاحلة بيد �لرئي�ص عبا�ص، د�عياً 

 .
99

�إىل عزل �ل�صغوط �خلارجية عن �تفاق �مل�صاحلة ك�رشط �أ�صا�صي للنجاح
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�نعك�ص �لتح�صن �لتدريجي على �لعالقة بني م�رش وحما�ص )�لذي ظهرت بو�دره منذ ربيع 2016( 

�إيجاباً على ملف �مل�صاحلة �لفل�صطينية. وقد كان ملف �صيناء �الأمني �لركيزة �الأ�صا�صية �لتي �أدت �إىل 

تطور �لعالقة بني �لطرفني. وقد �صهدت �صنة 2016 بد�ية �لتحول يف �لعالقات، حيث قامت قياد�ت 

من �ل�صف �الأول يف حما�ص، بزيار�ت متكررة �إىل �لقاهرة. ففي 2016/3/12، ناق�ص وفد من حما�ص 

مع م�صوؤولني يف �ملخابر�ت �مل�رشية يف �لقاهرة، ملفات متعددة، يف مقدمتها ملف �الأمن يف �صحر�ء 

�صيناء، وعملية �صبط �حلدود مع قطاع غزة، باالإ�صافة �إىل ملف �مل�صاحلة �لفل�صطينية ومعب رفح. 

ثّم تكررت �لزيار�ت لوفود حما�ص �إىل �لقاهرة، و�أكدت �حلركة على ��صتعد�دها لال�صتجابة للمطالب 

�ملقابل،  ويف  �أمنية.  خماطر  الأي  م�صدر�ً  �لقطاع  يكون  و�أال  �حلدود،  بحفظ  يتعلق  فيما  �مل�رشية 

 �أبدت م�رش نيتها يف حتريك ملف �مل�صاحلة �لفل�صطينية، حيث طالب رئي�صها عبد �لفتاح �ل�صي�صي،

يف 2016/5/17، �لفل�صطينيني بتوحيد �ل�صف وجتنب �خلالفات. غري �أن وزير خارجية م�رش �صامح 

�صكري ربط رفع �حل�صار عن قطاع غزة ب�رشورة ��صتعادة �ل�صلطة لدورها و�صيطرتها على معابر 

. وعلى �لرغم من هذه �لبو�در �مل�رشية، �إال �أن �لظروف مل تكن و�صلت يف تلك �لفرتة، �إىل 
100

�لقطاع

مرحلة �لن�صوج الإنهاء ملف �النق�صام.

يف �ملقابل �صهدت �لدوحة عقد جولة حو�رية ثالثة بني فتح وحما�ص يف 2016/3/26. ووفقاً لعز�م 

�الأحمد فقد متكنت �حلركتان من ح�صم �لنقا�ص حول عدد من �لق�صايا �لعالقة، متوقعاً قيام دولة 

. ويف 
101

قطر بتوجيه دعوة للرئي�ص عبا�ص ليكون �صاهد�ً على �للم�صات �الأخرية يف م�صرية �مل�صاحلة

�لوقت نف�صه، �أكد �إ�صماعيل هنية �أن حركته قطعت �صوطاً ال باأ�ص به يف لقاء�ت �مل�صاحلة �الأخرية مع 

 .
102

�لقياد�ت و�ملوؤ�ص�صات �ملعنية �إىل  �لعودة  �إىل مزيد من  �أن �حلو�ر بحاجة  �أنه �صدد على  �إال  فتح، 

دمج  و�آليات  �لوطنية،  �لوحدة  حلكومة  �ل�صيا�صي  بالبنامج  تتعلقان  عقبتني  ثمة  كان  �أنه  ويبدو 

�إىل  �لبدويل  �صالح  حما�ص  يف  �لقيادي  �أ�صار  وقد   .
103

غزة يف  �ل�صابقة  �ملقالة  �حلكومة  موظفي 

. وهكذ� 
104

�حلاجة �إىل عقد لقاء جديد بني �حلركتني يف �لدوحة ال�صتكمال �مل�صاور�ت حول �مل�صاحلة

�ت�صمت هذه �ملرحلة بحركة حو�ر�ت ذ�ت �صفة �إجر�ئية بحتة، دون �أن تكون قادرة على �النتقال �إىل 

ميد�ن �لعمل و�لتنفيذ على �أر�ص �لو�قع، وبدت �أ�صبه ما تكون باإد�رة �حلو�ر وتقليب مو�صوعاته، 

دون �أي ح�صم �أو �إجناز فعلي ملمو�ص.

الإبر�م  �جلاهزية  بعدم  حما�ص  �الأحمد  عز�م  �تهم   ،2016 مايو  �أيار/  �صهر  يغادر  �أن  وقبل 

�مل�صاحلة، وهو ما ��صتتبع رّد فعل حاد من حما�ص �لتي �تهمت، على ل�صان عدد من قيادييها، فتح 

باملر�وغة و�لرت�جع عن تنفيذ �مل�صاحلة، بعد �عرت��ص �لرئي�ص عبا�ص على نتائج حو�ر�ت �لدوحة بني 

. ويف حماولة لنزع فتيل �لتوتر بني �حلركتني، �أعلن �لقيادي يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي 
105

�حلركتني

�أبو عماد �لرفاعي �أن حركته تعمل مع �لقيادة �مل�رشية بهدف حتقيق �مل�صاحلة �لفل�صطينية وتخفيف 

.
106

�آثار �حل�صار �ملفرو�ص على قطاع غزة
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يف  �حلركتني  بني  �لتقريب  حماوالت  عادت  وحما�ص،  فتح  بني  �الإعالمي  �لرت��صق  عودة  مع 

حماولة الإلقاء حجر يف مياه �مل�صاحلة �لر�كدة، ومنع �لعالقة بني �لطرفني من �لو�صول �إىل مرحلة 

�لتاأزم �لكامل.

ففي 2016/6/6، �أعلن مو�صى �أبو مرزوق عن لقاء قريب بني �حلركتني يف �لدوحة الإنهاء �مل�صاكل 

�أيام  �إال  . وما هي 
107

�أنه مل يعد هناك �أي عقبات �أمام حتقيق �مل�صاحلة �لعالقة بني �لطرفني، موؤكد�ً 

قالئل حتى و�صل وفد من فتح برئا�صة عز�م �الأحمد �إىل �لقاهرة، لبحث ملف �مل�صاحلة مع �مل�صوؤولني 

�مل�رشيني، قبل �أن يتجه �إىل �لدوحة لتفعيل ملف �مل�صاحلة مع حما�ص. و�أو�صح ع�صو مركزية فتح 

عبا�ص زكي، �أن وفد فتح �صيعر�ص ت�صور�ً الختز�ل �لطريق �أمام تنفيذ �مل�صاحلة، وخ�صو�صاً بعد 

خطاب �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي، �لذي �أبدى رغبته يف رعاية وتفعيل ملف �مل�صاحلة، 

�أهايل  عن  �الأمل  ورفع  �مل�صاحلة  حتقيق  �أجل  من  جهدها  �صتبذل  فتح  �أن  ��صتية  حممد  �أكد  فيما 

. و�صهدت �لدوحة جولة ثالثة من �حلو�ر بني فتح وحما�ص، ُعقدت يف 2016/6/15، وقال 
108

�لقطاع

. ويف 2016/6/18، �أعلنت 
109

�لرئي�ص عبا�ص �إن �النتخابات هي كلمة �ل�رش يف جناح م�صرية �مل�صاحلة

.
110

�حلركتان ف�صل �حلو�ر�ت، وتبادلتا �التهامات باإف�صال جولة �مل�صاحلة �لتي جرت بني �لطرفني

ويف �لوقت �لذي دعا فيه ع�صو مركزية فتح، �الأ�صري يف �صجون �الحتالل مرو�ن �لبغوثي، �إىل 

م�صاعفة �جلهود ال�صتعادة �لوحدة �لوطنية، ك�صفت �أو�صاط مقربة من فتح عن �صغوطات مار�صتها 

م�رش على فتح ملنع توقيع �تفاق �مل�صاحلة يف قطر، وحماولة نقل ملف �مل�صاحلة �إىل �لقاهرة، الإحياء 

 .
111

�لدور �مل�رشي من جديد على �ل�صاحة �لفل�صطينية

1948 الإنهاء  وبالرغم من �ملبادرة �لتي تقدمت بها جلنة �ملتابعة �لعليا يف فل�صطني �ملحتلة �صنة 

�النق�صام، منت�صف �آب/ �أغ�صط�ص 2016، فقد بقيت ق�صية �مل�صاحلة تر�وح مكانها، ومل توؤثر فيها 

�أكد  �لذي  عبا�ص  �لرئي�ص  ت�رشيحات  قبيل  من  �حلو�ر،  �إد�رة  ��صتهدفت  �لتي  �لت�رشيحات  بع�ص 

فيها مطلع �أيلول/ �صبتمب 2016 جاهزيته لت�صكيل حكومة وحدة وطنية، ومّد يده حلما�ص الإنهاء 

.
112

�النق�صام

بح�صور  �لدوحة،  يف  هنية  و�إ�صماعيل  م�صعل  وخالد  عبا�ص  �لرئي�ص  �لتقى   ،2016/10/27 ويف 

حتقيق  �صبل  با�صتفا�صة  وبحثو�  ثاين،  �آل  �لرحمن  عبد  حممد  �ل�صيخ  �لقطري  �خلارجية  وزير 

�مل�صاحلة، و�تفقو� على �أن �مل�صاحلة ت�صكل �ملدخل �لرئي�صي حلماية �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني. 

�للقاء مع عبا�ص روؤية متكاملة لتحقيق �مل�صاحلة.  �إن قيادة �حلركة عر�صت خالل  وقالت حما�ص 

حكومة  خالل  من  و�مل�صوؤوليات،  �ملو�قع  خمتلف  يف  �لوطنية  �ل�رش�كة  مببد�أ  �لتم�صك  على  و�أكدت 

 .
113

وحدة وطنية، و�ملجل�ص �لت�رشيعي، ومنظمة �لتحرير
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لكن م�صادر مقربة من �لطرفني �أكدت �أن �للقاء مل يحقق �أي �خرت�ق جّدي باجتاه �إنهاء �النق�صام، 

�أي تنازالت،  �إىل رف�ص �لرئي�ص عبا�ص تقدمي  وعز� م�صدر مطلع على فحوى �للقاء، �صبب �لف�صل، 

 .
114

و�إبد�ء مو�قف مت�صددة ب�صاأن ق�صايا �مل�صاحلة �خلالفية

طرف  كل  وحتميل  �لف�صل”،  “�إد�رة  مرحلة  وحما�ص  فتح  بني  �مل�صاحلة  حو�ر  دخل  وهكذ� 

مو�صى �أ�صار   ،2016 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  منت�صف  ففي  �الآخر.  للطرف  �لف�صل   م�صوؤولية 

�أبو مرزوق �إىل توقف �حلو�ر�ت بني �لطرفني، فيما �أكد عز�م �الأحمد عدم وجود �أي جديد بخ�صو�ص 

. ويف 2017/1/5، �لتقى عز�م �الأحمد بخالد 
115

ملف �مل�صاحلة �لذي ترعاه وز�رة �خلارجية �لقطرية

م�صعل و�إ�صماعيل هنية وعدد من قادة حما�ص يف �لدوحة، يف حماولة لتفعيل ملف �مل�صاحلة، وبحث 

م�صاركة حما�ص يف �جتماع �للجنة �لتح�صريية لعقد �جتماع �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني يف 2017/1/10. 

لكن هذ� �للقاء م�صى ك�صابقيه دون نتيجة، وعز� م�صدر فل�صطيني مطلع ذلك، �إىل مترت�ص �لطرفني 

 عند مو�قفهما �ل�صابقة، و�إ�رش�ر �لرئي�ص عبا�ص على و�صع �رشوط تعيق تطبيق �مل�صاحلة على �أر�ص

.
116

�لو�قع

�أخرى  وف�صائل  وحما�ص  فتح  عن  ممثلون  �أجرى   ،2017 يناير  �لثاين/  كانون  منت�صف  ويف 

م�صاور�ت غري ر�صمية يف �لعا�صمة �لرو�صية مو�صكو، بهدف بحث ملف �مل�صاحلة �ملتعرث، و�لتقو� 

وزير �خلارجية �لرو�صي �صريجي الفروف Sergei Lavrov، وخل�صو� �إىل �رشورة ت�صكيل حكومة 

.
117

وحدة وطنية قبل تنظيم �النتخابات، �إال �أن ذلك مل يجد �صدى �أو قبوالً لدى �لرئي�ص عبا�ص

على  �إيجاباً  �نعك�ص  �لعالقات بني م�رش وحما�ص؛ مما  �نفر�ج  2017 تو��صلت عملية  �صنة  ويف 

ت�رشيع �مل�صي يف ملف �مل�صاحلة �لفل�صطينية؛ حيث عقد نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي وقائد حما�ص 

يف غزة �إ�صماعيل هنية لقاًء مع مدير �ملخابر�ت �لعامة �مل�رشية �للو�ء خالد فوزي، يف 2017/1/23، بحث 

.
118

خالله م�صتقبل �لعالقات مع م�رش خالل �ملرحلة �ملقبلة، �إ�صافة �إىل ملف �مل�صاحلة

وو�صط �لت�رشيحات �ل�صادرة عن قياد�ت يف فتح و�ل�صلطة حول �رشورة عقد �ملجل�ص �لوطني 

�لفل�صطيني، يف �أقرب وقت، بهدف �إعادة ترتيب وتفعيل منظمة �لتحرير، �أعلن ع�صو مركزية فتح 

�إذ� رف�صت حما�ص �مل�صاركة، ومل تلتزم  �إىل عقد �ملجل�ص �لوطني،  �أن فتح �صتذهب  جمال حمي�صن 

.
119

باتفاق بريوت )10–2017/1/11(

وو�صط �لتوتر �لقائم بني �لطرفني، �أثارت ت�رشيحات �صالح �لبدويل يف 2017/3/10، �لتي قال 

فيها �إن حما�ص تعمل على �إيجاد �صيغة جديدة الإد�رة �لعمل �حلكومي بغزة يف ظّل تق�صري حكومة 

 .
120

و�لقطاع �ل�صفة  بني  لالنف�صال  متهد  حما�ص  �أن  �أكدت  �لتي  فتح  لدى  حاٍد  فعل  رّد  �لتو�فق، 

وجاء ت�صكيل حما�ص للجنة �الإد�رية �أو�خر �آذ�ر/ مار�ص 2017 لي�صب �لزيت على نار �خلالفات بني 
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الو�شع الفل�شطيني الداخلي

�لطرفني، �إذ توّعد �لرئي�ص عبا�ص بردود غري م�صبوقة على هذ� �الإجر�ء، �الأمر �لذي عدَّته حما�ص على 

ل�صان �لناطق با�صمها حازم قا�صم معرقالً للم�صاحلة، د�عياً حكومة �لتو�فق لتحمل م�صوؤولياتها 

.
121

جتاه �أهايل �لقطاع

�أ�صماه ملا  غزة  قطاع  لت�صليم  حما�ص  فيها  دعا  �لتي  �هلل  �حلمد  ر�مي  ت�رشيحات  على   ورد�ً 

�لقيادة �ل�رشعية، �أبدت حما�ص على ل�صان فوزي برهوم ��صتعد�دها لت�صليم �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ص�صات 

رد�ً  القى  ما  وهو  �لقطاع،  �أهايل  جتاه  و�جباتها  بكامل  �حلكومة  �لتز�م  �رشيطة  غزة  يف  �حلكومية 

�أو�خر ويف   .
122

�مل�صاحلة لتطبيق  حما�ص  جاهزية  عدم  على  �أكد  �لذي  �الأحمد  عز�م  من   �صلبياً 

للم�صاحلة،  �لقطرية  �ملبادرة  بن�صف  عبا�ص  �لرئي�ص  �لبدويل  �صالح  �تهم   ،2017 �أبريل  ني�صان/ 

.
123

موؤكد�ً �أن �ل�صعب �لفل�صطيني يتلك �أور�ق قوة على �ل�صاحة �لدولية يجهلها عبا�ص

متيزت هذه �ملرحلة ببدء فتح و�ل�صلطة يف تنفيذ تهديد�تهما جتاه قطاع غزة يف حماولة الإجبار 

ح�صني فتح  مركزية  ع�صو  �أكد   2017/4/26 ففي  �لتو�فق،  حلكومة  �لقطاع  ت�صليم  على   حما�ص 

�إ�صارة  يف  وذلك   ،
124

�النق�صام الإنهاء  �ل�صبل  كل  باتباع  ��صرت�تيجياً  قر�ر�ً  �تخذت  فتح  �أن  �ل�صيخ، 

للعقوبات �ملنوي فر�صها على �لقطاع. ويف �لوقت �لذي ر�أت حما�ص يف ذلك عقوبات جماعية، برر 

.
125

�لرئي�ص عبا�ص �لعقوبات برغبته يف �ل�صغط على حما�ص لتحقيق �لوحدة و�إنهاء �النق�صام

ويف حماولة للخروج من و�قع �حل�صار و�لعقوبات، �أجرى وفد من حما�ص برئا�صة قائد �حلركة 

يف غزة يحيى �ل�صنو�ر يف حزير�ن/ يونيو، على مدى �أ�صبوع، مباحثات يف �لقاهرة مع رئي�ص جهاز 

�ملخابر�ت �لعامة �مل�رشية. كما �جتمع ب�صكل منف�صل مع وفد من “�لتيار �الإ�صالحي” يف حركة فتح 

)�ثنان منها بح�صور دحالن نف�صه(، حيث متخ�صت  �أربعة �جتماعات  �لذي يقوده حممد دحالن 

هذه �للقاء�ت عن تفاهمات لتخفيف �حل�صار �ملفرو�ص على غزة، وحماولة �حلد من �الأزمات �لتي 

يعاين منها �أهايل �لقطاع، ومن بينها �إدخال �لوقود لتخفيف �أزمة �لكهرباء. ومن جانبها، �أعربت فتح 

عن قلقها من �لتفاهمات �لتي جرت بني حما�ص ودحالن، و�أكدت �أن ذلك يعد تعزيز�ً النف�صال غزة 

عن بقية �ل�صفة �لغربية.

لبو�صاً  �إلبا�صه  وخ�صو�صاً  دحالن،   - حما�ص  تفاهمات  ر�فق  �لذي  �لكثري  �للغط  من  وبالرغم 

�صيا�صياً، �إال �أن حما�ص �أكدت �أن هذه �لتفاهمات ذ�ت ُبعد �إن�صاين و�جتماعي بحت، بعيد�ً عن �أّي �أبعاد 

تفعيل  وهي  ق�صايا،  ثالث  على  تركزت  دحالن  مع  �لتفاهمات  �إن  �لزهار  حممود  وقال  �صيا�صية. 

�الإ�صالمي  �لوطني  �لتكافل  جلنة  وتفعيل  �ملجتمعية،  �مل�صاحلة  ملف  و�إجناز  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص 

وم�صاريع �لفقر�ء. وقال دحالن، خالل م�صاركته يف جل�صة �ملجل�ص �لت�رشيعي يف غزة عب �لفيديو 

كونفر�ن�ص Video Conference: “بذلنا جهود�ً م�صرتكة مع �الإخوة يف حما�ص، قد متكننا من �إعادة 

.
�الأمل الأهل غزة �الأبطال”126
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ي�صتخدم  �أن  خ�صيت  �لتي  فتح،  وقيادة  عبا�ص  لدى  كبري�ً  قلقاً  �الت�صاالت  هذه  �أثارت  وقد 

�أثارت موجة من  �لفل�صطيني. كما  �لد�خل  ��صتعادة نفوذه يف فتح ويف  دحالن غزة مدخالً ملحاولة 

�إىل دحالن  �لتي تنظر قطاعات و��صعة منها ب�صكل �صلبي جد�ً  �العرت��صات د�خل حما�ص نف�صها، 

�لعربي  �لوطن  يف  �ل�صيا�صي”  “�الإ�صالم  لتيار�ت  عد�ئه  وب�صبب  �لفل�صطيني،  �النق�صام  يف  ودوره 

و�صعيه �إىل قمعها و�إف�صالها. ومع بد�ية متوز/ يوليو 2017، ك�صفت م�صادر فل�صطينية موثوقة عن 

مفاو�صات غري مبا�رشة عب ثالث جهات و�صيطة بني �لرئي�ص عبا�ص وحركة حما�ص، كي ترت�جع 

�حلركة عن تفاهماتها مع دحالن وتنفذ �ل�رشوط �لثالثة �ملعروفة، �ملتمثلة يف حّل �للجنة �الإد�رية، 

هذه  رف�صت  حما�ص  �أن  �إال  �النتخابات،  �إجر�ء  على  و�ملو�فقة  �لوطني،  �لتو�فق  حكومة  ومتكني 

حكومة  نحو  وت�صعى  �مل�صاحلة  تريد  حما�ص  �أن  هنية  �إ�صماعيل  �أكد  ذلك،  على  ورد�ً   .
127

�ل�رشوط

. ويف 
128

وحدة وطنية و�إجر�ء �النتخابات �ل�صاملة، م�صدد�ً على �أن غزة لن تنف�صل �أبد�ً عن �ل�صفة

�لوقت �لذي د�رت فيه عجلة �مل�صاحلة �ملجتمعية وفقاً للتفاهمات بني حما�ص ودحالن، عب ت�صكيل 

13 ف�صيالً، نفت حركة فتح م�صاركتها يف  �أ�صل  8 ف�صائل من  �ملجتمعية مبو�فقة  �مل�صاحلة  جلنة 

مع  تو��صله  خالل  من  �الأمر  لتطويق  عبا�ص  �صعي  فاإن  عام،  وب�صكل  �مل�صاحلة.  جلنة  �جتماعات 

وعدم  به،  �ل�صخ�صي  �للقاء  عدم  مع  دحالن  تيار  مع  لتو��صلها  حما�ص  و�صبط  �مل�رشية،  �لقيادة 

�إحد�ث تيار دحالن فرقاً حقيقياً فيما يتعلق بتخفيف معاناة غزة وفّك �حل�صار عنها؛ �أدى �إىل تر�جع 

حر�رة �لتو��صل مع دحالن، وعودة �لتو��صل بني قيادة حما�ص وعبا�ص من جديد؛ خ�صو�صاً مع 

رغبة �مل�رشيني باإحد�ث �خرت�ق حقيقي يف ملف �مل�صاحلة.

�ل�صاعر،  �لدين  نا�رش  برئا�صة  بال�صفة،  حما�ص  على  حم�صوٌب  وفٌد  �لتقى  مهمة،  خطوة  ويف 

�لرئي�ص عبا�ص، مطلع �آب/ �أغ�صط�ص 2017، �إثر �إجر�ئه فحو�صات طبية، و�رشَّح �ل�صاعر �أن �لزيارة 

يكن �للقاء  و�أن  �مل�صاحلة،  ملف  مناق�صة  مّت  و�أنه  �لرئي�ص،  �صحة  على  �الطمئنان  �إطار  يف   جاءت 

.
129

�لبناء عليه

ويف 2017/8/5، ك�صفت م�صادر فل�صطينية موثوقة �أن �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي طرح 

مبادرة الإنهاء �النق�صام �لفل�صطيني، و�أن كالً من �لرئي�ص عبا�ص وحركة حما�ص و�فق عليها، قبل �أن 

�أكدت حما�ص تلقيها مبادرة من م�رش ب�صاأن  . وقد 
130

يطرح عبا�ص مبادرة بديلة رف�صتها حما�ص

.
131

�مل�صاحلة، فيما نفى عز�م �الأحمد قيام �لرئي�ص �ل�صي�صي بتقدمي �أي مبادرة الإنهاء �النق�صام

�آب/  �أو�خر  �أكد،  �ل�صنو�ر  يحيى  �أن  �إال  �مل�صاحلة،  ملف  يف  �حلا�صل  �جلمود  من  �لرغم  وعلى 

�أغ�صط�ص 2017، �أن �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني يف خطر حمدق جر�ء ��صتمر�ر �النق�صام، طارحاً 

�لوطني  �ملجل�ص  ت�صكيل  �إعادة  يف  �الأوىل  �لروؤية  تتمثل  بحيث  �لوطني؛  �ملاأزق  من  للخروج  روؤيتني 

�إطار�ً  �لتحرير كي ت�صبح  �أخرى، ومن ثم تطوير منظمة  �أي طريقة  �أو  �النتخاب  �لفل�صطيني عب 
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كاملة  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  على  �لثانية  �لروؤية  تقوم  بينما  �لفل�صطيني،  للكل  جامعاً 

.
132

�ل�صالحيات، ومتثل �لف�صائل �لرئي�صية، وتتحمل م�صوؤولياتها يف �ل�صفة و�لقطاع

ويف 2017/9/12، ك�صفت م�صادر فل�صطينية مّطلعة عن خطة م�رشية الإجناح �مل�صاحلة، جاءت 

روؤيتها  �مل�رشية  للقيادة  قدمت  �أنها  حما�ص  �أو�صحت  حيث  للقاهرة،  حما�ص  من  وفد  زيارة  عقب 

“�لفيتو” رفع  مرزوق  �أبو  مو�صى  فيه  �أكد  وقٍت  يف  �مل�صاحلة،  و�إجناز  �النق�صام  باإنهاء   �خلا�صة 

 .
133

�الأمريكي - �الإ�رش�ئيلي عن حتقيق �مل�صاحلة

ويف موؤ�رش �إىل ح�صول تقدم يف ملف �مل�صاحلة، و�صل �إىل �لقاهرة يف 2017/9/15، وفد من �أع�صاء 

من  وفد  وجود  مع  ذلك  تز�من  �مل�صاحلة.  ملف  لبحث  �الأحمد،  عز�م  ير�أ�صه  لفتح  �ملركزية  �للجنة 

حما�ص يف �لقاهرة، بقيادة �إ�صماعيل هنية، من �أجل بحث �آخر تطور�ت �مل�صاحلة. وقد بد�أت بو�در 

د�عيًة  �الإد�رية يف قطاع غزة،  �للجنة  2017/9/17، بحل  قيام حما�ص، يف  �مللف مع  �النفر�ج يف هذ� 

حكومة �لوفاق للقدوم �إىل قطاع غزة؛ ملمار�صة مهامها و�لقيام بو�جباتها فور�ً، موؤكدة على ��صتعد�د 

. ومع ترحيب حكومة �ل�صلطة 
134

�حلركة لالتفاق حول �آليات تنفيذ �تفاق �لقاهرة 2011 وملحقاتها

�مل�صاحلة،  لتحقيق  جديدة  �رشوط  عن  �أعلن  ما  �رشعان  عبا�ص  �أن  �إال  �الإد�رية،  �للجنة  بحل  وفتح 

وهي عدم قبول �أي دور م�صتقبلي لدحالن، و�أال يتم تكر�ر جتربة حزب �هلل �للبناين يف غزة، وعدم 

 .
135

�ل�صماح بامل�صاعد�ت �ملالية لغزة �إال عب حكومة �لتو�فق

كما �أكد رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر �أن �إجناز �مل�صاحلة قر�ر ��صرت�تيجي 

ال رجعة عنه لدى �حلركة، مبيناً �أن حما�ص موحدة خلف هذ� �لقر�ر، وتعهد بتقدمي “تنازالت كبرية 

�أو  حما�ص  من  كان  �صو�ء  �مل�صاحلة،  يريد  ال  من  كل  عنق  بـ“ك�رش  وهدد  �مل�صاحلة،  الإجناح  جد�ً” 

�إىل �مل�صاحلة وهي قوية جد�ً، و�حلركة بنت قوتها لي�ص من  “حما�ص تذهب  �أن  غريها”، و�أ�صاف 

.
�أجل حكم غزة، بل من �أجل حلم �صعبنا بالتحرير”136

ويف 2017/10/1، و�صل وفد �أمني م�رشي �إىل قطاع غزة، يف �إطار تكليل جهود �لقاهرة و�إمتام 

�صبتمب  �أيلول/  �لقاهرة  يف  �لفل�صطينية  للم�صاحلة  �ملبدئية  �لتفاهمات  ومع  �مل�صاحلة.  تفاهمات 

2017، قررت �حلكومة يف 2017/10/1 ت�صكيل ثالث جلان حكومية لت�صلم �ملعابر و�الأمن و�لدو�ئر 

. ويف 2017/10/2، 
137

�لر�صمية، ومعاجلة �آثار �النق�صام، وب�صط واليتها �لقانونية و�الإد�رية على غزة

و�صل رئي�ص �حلكومة ر�مي �حلمد �هلل مع �أع�صاء حكومته �إىل قطاع غزة ال�صتالم مهماتها، وعقد 

�جتماعاً لها، و�جتماعاً �آخر مع وفد �أمني م�رشي قطع خالله عهد�ً مبعاجلة �آثار �لو�صع �لكارثي 

ويف   .
138

�النق�صام وتد�عيات  مظاهر  كافة  و�إنهاء  فيه،  و�مل�صكالت  �الأزمات  كافة  وحّل  �لقطاع،  يف 

�إجر�ء�ت  �تفاق للم�صي يف  �لقاهرة على  2017/10/12، وّقع وفد� حركتي فتح وحما�ص ر�صمياً يف 

�مل�صاحلة، بح�صور رئي�ص �ملخابر�ت �مل�رشية خالد فوزي. ون�ّص �التفاق على �النتهاء من �إجر�ء�ت 



2016-2017التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

50

متكني �حلكومة بحد �أق�صى يف 2017/12/1، و�إيجاد حّل لق�صية �ملوظفني عب �رشعة �إجناز �أعمال 

�للجنة �لقانونية و�الإد�رية �لتي �صتتوىل فح�ص، وترتيب، وهيكلة، ودمج �ملوظفني �ملدنيني �لتابعني 

حلكومة هنية �ل�صابقة قبل 2018/2/1، و�النتهاء من �إجر�ء�ت ��صتالم �حلكومة لكافة معابر �لقطاع 

يف  ونظر�ئهم  �ل�صلطة  �أمن  قياد�ت  بني  م�صرتك  �أمني  �جتماع  وعقد   ،2017/11/1 يوم  �أق�صى  بحد 

يف  �صامل  فل�صطيني  حو�ر  جل�صة  تعقد  �أن  على  �الأمنية،  �الأجهزة  بناء  �إعادة  �آليات  لبحث  �لقطاع، 

2017/11/21، يف �لقاهرة، لبحث �لق�صايا �لفل�صطينية �لكبى.

�إن  �لعاروري،  �لقاهرة، �صالح  �إىل  �ل�صيا�صي حلما�ص ورئي�ص وفدها  �ملكتب  وقال نائب رئي�ص 

�حلركتني ملتزمتني باتفاقيات �مل�صاحلة �لتي وقعت يف �لقاهرة �صنة 2011، موؤكد�ً �أنه جرى �لرتكيز 

بكل  �صتعمل  حما�ص  �أن  على  وم�صدد�ً  وغزة،  �ل�صفة  يف  �صالحياتها  بكامل  �حلكومة  متكني  على 

. من جهته �أكد عز�م �الأحمد رئي�ص وفد فتح �أنه مّت �التفاق على مفهوم 
139

قوتها الإجناح �مل�صاحلة

متكني �حلكومة، وفق �صالحياتها �لقانونية و�لد�صتورية و�الإ�رش�ف �لكامل على �إد�رة �ملعابر كافة، 

.
140

و�أعلن �أنه �صيتم ن�رش حر�ص �لرئا�صة على �متد�د �حلدود �مل�رشية

��صرتطت  فيما  وف�صائلياً،  �صعبياً  و��صعاً،  فل�صطينياً  ترحيباً  �مل�صاحلة  �تفاق  توقيع  والقى 

يف  �الأ�رشى  �الإ�رش�ئيليني  �جلنود  وت�صليم  بـ“�إ�رش�ئيل”  و�عرت�فها  حما�ص  �صالح  نزع  “�إ�رش�ئيل” 
.
141

غزة ك�رشوط لقبول �مل�صاحلة

ويف 2017/10/16، �أعلن رئي�ص هيئة �ل�صوؤون �ملدنية يف �حلكومة ح�صني �ل�صيخ �أن �لرئي�ص عبا�ص 

وّقع على قر�ر بفتح باب �لتجنيد، بهدف �إعادة هيكلة �ملوؤ�ص�صة �الأمنية يف غزة، موؤكد�ً �أن وفد�ً من 

قادة �الأجهزة �الأمنية بال�صفة �صيتوجه �إىل غزة لرتتيب �مللف �الأمني، للو�صول �إىل �صلطة وقانون 

. ويف �لوقت نف�صه، �أعلن عبا�ص �أمام وفد �إ�رش�ئيلي، نهاية 
142

و�صالح و�حد، وبناء نظام ديوقر�طي

ت�صكيلها  �ملرتقب  �لوطنية،  �لوحدة  حكومة  يف  وزر�ء  يعنّي  لن  �أنه   ،2017 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 

نق�صاً حما�ص  عدَّته  ما  وهو   ،
بـ“�إ�رش�ئيل”143 يعرتفون  ال  حما�ص،  مع  �مل�صاحلة  �تفاق   ح�صب 

.
144

التفاق �مل�صاحلة

ك�صف  �إذ  غزة،  على  �ملفرو�صة  �لعقوبات  ��صتمر�ر  دون  يُحْل  مل  �مل�صاحلة  قطار  �نطالق  لكن 

ممثل �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني يف �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير عمر �صحادة، عن رف�ص 

يف  كامل  ب�صكل  �حلكومة  بتمكني  وربطها  غزة،  عن  �لعقوبات  برفع  للف�صائل  طلباً  عبا�ص  �لرئي�ص 

�لعقوبات عن قطاع غزة، خالل  للنظر جتاهل حركة فتح بحث رفع  �لالفت  . وكان من 
145

�لقطاع

�نعك�ص  كما  �مل�صاحلة.  باتفاق  �لرغم من ترحيبها  2017/10/15، على  �ملركزية يف  �جتماع جلنتها 

�الختبار  �أن  على  �صدد  �لذي  �ل�صيخ،  ح�صني  لفتح،  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  ت�رشيح  يف  ذ�ته  �الأمر 

.
146

�جلدي لنجاح �إنهاء �النق�صام، هو �لتمكني �جلدي، و�ل�صامل، و�لكامل للحكومة، كما يف �ل�صفة
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وجاءت ردود فعل �لف�صائل منددة بهذ� �ملوقف، �إذ �أكدت حما�ص �أن ��صتمر�ر �الإجر�ء�ت �لعقابية 

ور�أت للم�صاحلة،  تخريباً  ذلك  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  وعّدت  �مل�صاحلة،  �أجو�ء   يعكر 

�أكدت فيما  غزة،  يف  �ملقاومة  م�رشوع  تطويع  ذلك  من  �لهدف  �الإ�صالمي  �جلهاد   حركة 

من  جاّد  موقف  يوجد  ال  و�أنه  لها،  مبر  ال  �لعقوبات  �أن  فل�صطني  لتحرير  �لديوقر�طية  �جلبهة 

لن  �أنه   2017/10/24 يف  و�أكد  �النتقاد�ت،  هذه  جتاهل  عبا�ص  �لرئي�ص  لكن   .
147

لرفعها �حلكومة 

لنماذج  �لقاطع  رف�صه  على  م�صدد�ً  �الأمام،  �إىل  خطو�ت  ت�صري  �لتي  �مل�صاحلة  حتقيق  ي�صتعجل 

.
148

“�مللي�صيات” يف غزة، و�رشورة تكري�ص �ل�صلطة �لو�حدة، و�لقانون �لو�حد، و�ل�صالح �لو�حد

2017/11/1، ت�صلمت هيئة �ملعابر و�حلدود يف �حلكومة معابر قطاع غزة �لثالثة، و�أعلنت  ويف 

مّت  كما   ،2017 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  منت�صف  تام ٍ ب�صكل  للعمل  جاهز�ً  �صيكون  رفح  معب  �أن 

لتمكني �حلكومة و��صتالم عملها  �لنهائي  �ملوعد   2017/12/1 �أن يكون  �التفاق بني �حلركتني على 

�إد�رة معب رفح و�الإ�رش�ف عليه، مل تلتزم  د�خل �لقطاع. لكن حكومة �لتو�فق �لتي ت�صلّمت عملياً 

بن�صو�ص �تفاق �مل�صاحلة �لقا�صية بفتح �ملعب منت�صف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2017، وعزت ذلك 

ثمة  يكن  مل  جديد،  خمتلق  عذر  وهو  �لقطاع.  وجممل  �ملعب  على  �الأمنية  �صيطرتها  ب�صط  عدم  �إىل 

تو�فق م�صبق عليه.

وقد ظهرت �لعديد من �لت�رشيحات من قياد�ت يف فتح و�حلكومة حول عدم متكني �حلكومة من 

�ل�صيطرة على و�قع �لوز�ر�ت يف �لقطاع، ففي هذ� �ل�صياق �تهم ع�صو �للجنة �ملركزية لفتح، ح�صني 

�ل�صيخ، حركة حما�ص بالتلكوؤ يف تنفيذ وت�رشيع �تفاق �مل�صاحلة ور�أى �أن “ن�صبة �لتمكني للحكومة 

ال تتجاوز 5l% حتى �للحظة، ال مالياً وال �إد�رياً وال �أمنياً”، و�أن ما يريدونه هو “�أن تب�صط �حلكومة 

. و�أكدت �لت�رشيحات 
�صيطرتها على قطاع غزة على غر�ر ما هو معمول به يف �ل�صفة �لغربية”149

�ل�صيطرة على  �إال عب حّل �مللف �الأمني وب�صط  �أن �حلكومة لن تكون يف و�رد حتّمل م�صوؤولياتها 

ب�صالح  بالتعري�ص  بعيد�ً  غّردت  �لت�رشيحات  بع�ص  �إن  بل  �لقطاع.  يف  �لقائمة  �الأمنية  �الأجهزة 

�إال ل�صلطة و�حدة،  �أن ال مكان  �ل�رشعية يف ر�م �هلل، باعتبار  لل�صلطة  �إخ�صاعه  �ملقاومة، و�رشورة 

علّق  �مل�رشية،  �صي  بي  �صي  لقناة  حديثه  ففي  �ل�صلطة.  مناطق  يف  و�حد  و�صالح  و�حد،  وقانون 

عبا�ص على �صالح ف�صائل �ملقاومة، بقوله “لو �صخ�ص من فتح يف �ل�صفة حامل �صالح غري �ل�صالح 

و�حد”،  �رشعي  �صالح  هناك  يكون  �أن  يجب  غزة.  يف  عليه  �صاأعمل  ما  وهذ�  �أعتقله،  �أنا  �ل�رشعي، 

“لن �أ�صتنت�صخ جتربة  و�أكد �أن كل �صالح يجب �أن يكون بيد �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، م�صيفاً 

ً �صاأنا لي�ص  �ل�صالح  “�إن  قال  �إذ  �ل�صيخ  ح�صني  به  �رشح  ما  منه  وقريب   .
لبنان”150 يف  �هلل   حزب 

تنظيمياً �أو ف�صائلياً، نحن لن ن�صمح بذلك، ولن يكون �إال �صالح و�حد وقانون و�حد، و�إما �أن نذهب 

، ولي�ص ببعيد عنهما كان تاأكيد عز�م �الأحمد؛ 
يف هذ� �الجتاه �أو �أن ال ن�صحك على بع�صنا �لبع�ص”151

“قلنا ب�صكل و��صح �ل�صالح هو �صالح �ل�صلطة، يعني �ل�صلطة �ل�رشعية، و�حلكومة هي �مل�صوؤولة 
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مطروح  غري  �ملقاومة  �صالح  �أن  �أكدت  حما�ص  �أن  غري   .
�صو��صية”152 و�ل�صفة  غزة  يف  �الأمن  عن 

.
153

للنقا�ص �أو �حلو�ر مع فتح، و�أن حما�ص لن تنزع �صالحها

ويف مطلع كانون �الأول/ دي�صمب 2017، �صهدت �لقاهرة لقاء بني وفدين من فتح وحما�ص بهدف 

�إنقاذ م�صرية �مل�صاحلة، متّخ�ص عن �تفاق على تطبيق كافة ملفات �مل�صاحلة، و�مل�صّي يف م�صارها 

و�لعمل على ��صتكمال متكني �حلكومة.

ومما يبدو، فاإن عجلة �مل�صاحلة بد�أت بالدور�ن ولكنها تعاين من �لبطء و�لتعرث، فيما ترت�صم 

�لقفزة  ي�صكالن  �للذ�ن  �النتخابات  وملف  �لتحرير  منظمة  ملف  حول  و��صحة  ��صتفهام  عالمات 

�الأهم، لتطوير م�صار �مل�صاحلة �لفل�صطينية يف ُبعده �ل�صمويل �ملطلوب.

�ملركز  �أجر�ها  �لتي  �لر�أي  ��صتطالعات  تعك�ص 

�لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية يف �لفرتة 

�ل�صارع  �لتقرير )2016–2017( ��صتمر�ر حالة �ال�صتقطاب بني فتح وحما�ص يف  �لتي ي�صملها هذ� 

�أكرث من ثلثي �الأ�صو�ت  �إذ حت�صل فتح وحما�ص على  �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. 

تقريباً؛ بينما حت�صل �لف�صائل �الأخرى جمتمعة على �أقل من 10l%. وهناك نحو 25l% مل يقررو� ملن 

41l-34% من �الأ�صو�ت،  �صي�صوتون. وبح�صب ��صتطالعات �ملركز نف�صه، فاإن فتح حت�صل على 

32l-29%. وكانت �صعبية حما�ص يف قطاع غزة تفوق �صعبية فتح فيما  بينما حت�صل حما�ص على 

تتفوق فتح على حما�ص يف �ل�صفة �لغربية. كما �أظهرت تلك �ال�صتطالعات تر�جعاً يف �صعبية �لرئي�ص 

70l% من �مل�صتطلع �آر�وؤهم يف كانون �الأول/ دي�صمب 2017، عبا�ص باال�صتقالة،  عبا�ص، فقد طالب 

مقابل 62l% يف متوز/ يوليو 2017، و65l% يف حزير�ن/ يونيو 2016. يف �ملقابل، فاإن حما�ص تتفوق 

 )2017 )�أو�خر  جديدة  رئا�صية  �نتخابات  جرت  لو  �إنه  �إذ  �ل�صلطة،  رئا�صة  �نتخابات  يف  فتح  على 

�الأ�صو�ت  من   %53l على  هنية  �صيح�صل  هنية،  و�إ�صماعيل  عبا�ص  هما  فقط  �ثنان  فيها  وتر�صح 

و�صيح�صل عبا�ص على 41l% )مقارنة مع 45l% لهنية و45l% لعبا�ص يف متوز/ يوليو 2017، مقارنة 

مع 48l% لهنية و43l% لعبا�ص يف حزير�ن/ يونيو 2016(.

�لد�خلية حلركتي حما�ص وفتح على  �لتنظيمية  �الأو�صاع  �لتغري�ت على  �لعديد من  وقد طر�أت 

مد�ر �صنتي 2016 و2017، فيما مل ت�صهد �الأو�صاع �لد�خلية لباقي �لف�صائل تطور�ت ذ�ت بال.

حركة فتح:

نتيجة  و2017،   2016 �صنتي  مد�ر  على  د  �ل�صَّ من  حالة  فتح  حلركة  �لد�خلي  �لو�صع  �صهد 

�أن�صار  وبني  جهة،  من  للحركة  �لتنظيمية  و�الأطر  عبا�ص  �لرئي�ص  �أن�صار  بني  �حلاد  لال�صتقطاب 

رابعًا: الف�شائل الفل�شطينية
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�لقيادي �ملف�صول من �حلركة حممد دحالن �لذين �صكلو� تيار�ً با�صم “�لتيار �الإ�صالحي يف حركة 

فتح” من جهة �أخرى.

ففي 2016/8/6 وّقع عبا�ص قر�ر�ً يق�صي بف�صل �أربعة من قياد�ت فتح، ب�صبب عالقتهم بدحالن، 

وتوفيق �صادق  عديل  �لثوري  �ملجل�ص  وع�صو�  علي،  �ل�صيخ  ونعيمة  بكر  �أبو  جناة  �لنائبان   هم 

�أبو خو�صة. وقرر عبا�ص يف 2016/12/12، رفع �حل�صانة �لبملانية عن خم�صة نو�ب يف �لت�رشيعي، 

متهيد�ً  �لطري�وي،  وجمال  جمعة،  ونا�رش  بكر،  �أبو  وجناة  �ل�صامي،  و�صامي  دحالن،  حممد  هم: 

2016/12/14، قررت حمكمة جر�ئم �لف�صاد يف ر�م �هلل حب�ص دحالن، على  للتحقيق معهم. ويف 

خلفية �تهامه باختال�ص مبلغ يزيد عن 16 مليون دوالر �إّبان تولّيه من�صب من�صق �ل�صوؤون �الأمنية 

للرئا�صة �لفل�صطينية يف عهد �لرئي�ص �ل�صابق يا�رش عرفات. كما قامت �الأجهزة �الأمنية يف �ل�صفة يف 

مطلع �آذ�ر/ مار�ص 2017 باعتقال عدد من �أبناء فتح �لذين �صاركو� يف موؤمتر �صبابي فل�صطيني نظمه 

 .
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دحالن يف �لقاهرة

يف  للم�صاركة  للف�صائل  دعوة  ووجهت   ،2016/11/29 يف  �ل�صابع  موؤمترها  فتح  حركة  عقدت 

حل�صور  �لدعوة  تلبية  و�جلهاد  حما�ص  حركتي  من  كل  قررت  وقد  للموؤمتر،  �الفتتاحية  �جلل�صة 

�أعيد  للموؤمتر،  �الفتتاحية  �جلل�صة  ويف  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �حلركتني  من  ممثلني  عب  �جلل�صة، 

�نتخاب عبا�ص قائد�ً عاماً للحركة. ووّجه م�صعل ر�صالة لعبا�ص خالل �ملوؤمتر، �أكد فيها على جاهزية 

�مل�صلحة  فيه  ملا  و�ل�صخ�صيات،  و�لقوى  �لف�صائل  وكل  فتح،  مع  �ل�رش�كة  مقت�صيات  لكل  حما�ص 

�أمام  له  خطاب  يف  �لقادمة،  لل�صنو�ت  للحركة  �ل�صيا�صي  �لبنامج  عبا�ص  و�أعلن   .
155

�لفل�صطينية

�لثوري، حيث  �ملركزية و�ملجل�ص  �للجنة  �نتخابات  �أجريت  2016/11/30. ويف ختامه  �ملوؤمترين يف 

مقعد�ً،   18 على  للتناف�ص  �ملركزية  للجنة  مر�صحاً   64 مب�صاركة   ،2016/12/3 يف  �لت�صويت  جرى 

�لتايل، حيث  �ليوم  �لنتائج يف  �لثوري. و�أعلنت  80 مقعد�ً يف �ملجل�ص  427 ع�صو�ً على  بينما تناف�ص 

ح�صد �لقيادي �ملعتقل يف �صجون �الحتالل مرو�ن �لبغوثي �أعلى �الأ�صو�ت، ونال 930 �صوتاً من 

. و�ملنتخبون 
156

�لثانية �ملرتبة  �لذي حّل يف  �لرجوب  100 �صوت عن جبيل  بفارق   ،1,300 �أ�صل 

ودالل  فتوح،  وروحي  �صيدم،  و�صبي  �ملدين،  وحممد  حل�ص،  �أحمد  هم:  �ملركزية  للجنة  �جلدد 

. و�أكد �ملوؤمتر، يف بيانه �خلتامي، �رشورة �لت�صدي لالنق�صام �لبغي�ص 
157

�صالمة، و�صمري �لرفاعي

فرتة  خالل  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  عقد  وجوب  �أكد  كما  �لوطنية.  �مل�صاحلة  الإجناز  و�إنهائه، 

.
158

ثالثة �أ�صهر

ويف �ملقابل، عار�ص دحالن و�أن�صاره، عقد �ملوؤمتر �ل�صابع للحركة، الأنه �صيوؤدي ح�صب ر�أيهم، 

كما  دحالن.  تعبري  وفق  �ل�صغرية”،  عبا�ص  “طموحات  تالئم  حتى  وتقلي�صها  �حلركة  تقزمي  �إىل 
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عقد قياديون من فتح، كان قد تعر�ص غالبيتهم لقر�ر�ت ف�صل وجتميد �صابقة، موؤمتر�ً �صحفياً يف 

ر�م �هلل يف 2016/11/23، هاجمو� فيه �ملوؤمتر �ل�صابع، وو�صفوه بـ“�حلفلة”، وتب�أو� من منظميه، 

�آخر  موؤمتر  لعقد  ترتيبات  وجود  عن  جمعة  �أ�رشف  �لنائب  وك�صف  كافة.  مدخالته  رف�ص  و�أكدو� 

كما  �هلل.  ر�م  يف  �صيعقد  �لذي  �ملوؤمتر  ذلك  غري  ثورياً،  وجمل�صاً  مركزية  جلنة  �صيفرز  للحركة، 

 �صددت �لنائب نعيمة �ل�صيخ علي على �أن “ال �عرت�ف” ب�رشعية �ملوؤمتر �ل�صابع، �أو �اللتز�م باأي من

.
159

�إفر�ز�ته ونتائجه

وقد ن�صبت �أزمة تنظيمية بني �أقاليم فتح بغزة من جهة، وقيادة فتح و�ل�صلطة من جهة �أخرى، 

�إثر �الإجر�ء�ت �لعقابية �لتي فر�صها �لرئي�ص عبا�ص على �لقطاع، مبا يف ذلك خف�ص رو�تب موظفيها 

د�خل �لقطاع، و�إحالة عدد كبري منهم �إىل �لتقاعد �ملبكر؛ و�لتي طالت �لكثري من عنا�رش فتح، حيث 

�أعلنت �أقاليم �حلركة يف �لقطاع، يف 2017/8/13، عن جتميد �أن�صطتها �حتجاجاً على �إجر�ء�ت عبا�ص، 

�لتقاعد  يخ�ص  فيما  قر�ر�تها  عن  �ل�صلطة  ترت�جع  مل  ما  �لت�صعيدية،  �خلطو�ت  من  مبزيد  وهددت 

. و�صهد منت�صف متوز/ يوليو 2017 ت�صكيل هيئة قيادية عليا جديدة للحركة يف 
160

�ملبكر للموظفني

.
161

قطاع غزة، ي�صاف �إليها جمل�ص ��صت�صاري، بهدف �إعادة بناء �لتنظيم من جديد و�إعادته للو�جهة

حركة حما�س:

�أن �النتخابات  �إال   ،2016 �لهيكلية حلركة حما�ص على مد�ر �صنة  �لبنية  �أي تغيري على  مل يطر�أ 

،2017 �صنة  من  �الأوىل  �الأ�صهر  يف  بد�أت  قد  �أعو�م  �أربعة  كل  دورتها  جتري  �لتي  للحركة   �لد�خلية 

�أعلنت  فقد  �لتنظيمية.  �مل�صتويات  خمتلف  على  و�الإد�رية  �لقيادية  �لهيئات  �ختيار  �أجل  من  وذلك 

له، وكل  للحركة يف قطاع غزة، وخليل �حلية نائباً  �ل�صنو�ر رئي�صاً  2017/2/13 �نتخاب  حما�ص يف 

يف �أع�صاء  �لكرد،  و�أحمد  حرب،  ويا�رش  حماد،  وفتحي  �لزهار،  وحممود  م�صتهى،  روحي   من 

جاء  �ل�صنو�ر  �ختيار  �أن  �لبدويل  �صالح  �لقيادي  و�أكد   .
162

�لقطاع يف  للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

�ملعمول  �لتنظيمية  و�للو�ئح  و�لنظام  �لقانون  �نتخابية معقدة وهادئة، ح�صب  بعملية ديوقر�طية 

 .
163

بها، م�صدد�ً على �أن �نتخابه لن يغري من �صيا�صة حما�ص

ويف ني�صان/ �أبريل 2017 �أعيد �نتخاب ماهر �صالح لقيادة مكتب حركة حما�ص يف �خلارج. كما 

�أعيد �نتخاب �صالح �لعاروري رئي�صاً ملكتب �ل�صفة. و�أعلن رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص 

خالد م�صعل بنف�صه يف 2017/5/6، فوز �إ�صماعيل هنية برئا�صة �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة يف دورتها 

�النتخابية �جلديدة. ولقي �نتخاب هنية ترحيباً من حركة فتح، و�جلبهتني �ل�صعبية و�لديوقر�طية 

وطنية  و�صخ�صيات  �أخرى،  وف�صائل  وقوى  �الإ�صالمي،  �جلهاد  وحركة  فل�صطني،  لتحرير 

�ملكتب  �أع�صاء  �نتخاب  حما�ص  �أعلنت  كما  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  د�خل  خمتلفة  جمتمعية  و�رش�ئح 

 �ل�صيا�صي، ومن �أبرزهم: مو�صى �أبو مرزوق، ويحيى �ل�صنو�ر، و�صالح �لعاروري، وخليل �حليّة،
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�نتخاب  علن عن 
ُ
�أ  ،2017/10/5 . ويف 

164
�لّر�صق، وفتحي حّماد وحممد نز�ل، وماهر عبيد، وعّزت 

�لعاروري نائباً لرئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة. 

وعلى �صعيد �لبنامج �ل�صيا�صي، �أعلن خالد م�صعل من �لدوحة، يف 2017/5/1، قبيل نهاية واليته 

باأيام، عن وثيقة حركة حما�ص �ل�صيا�صية “وثيقة �ملبادئ و�ل�صيا�صات �لعامة”؛ حيث �أكد �أنها تعك�ص 

�الإجماع و�لرت��صي �لعام يف �حلركة، وتعك�ص هويتها �الإ�صالمية، وطبيعتها �لوطنية �لفل�صطينية. 

وقال م�صعل �إن �لوثيقة تقوم على منهجية متو�زنة بني �النفتاح و�لتطور و�لتجدد، دون �الإخالل 

وعدم  وعروبتها،  فل�صطني  �أر�ص  �إ�صالمية  ر�أ�صها  وعلى  �لفل�صطيني؛  لل�صعب  و�حلقوق  بالثو�بت 

�مل�صلحة  �ملقاومة  يف  �لفل�صطيني  و�حلق  بـ“�إ�رش�ئيل”،  �العرت�ف  وعدم  منها،  جزء  �أي  عن  �لتنازل 

باإد�رة  وتتم�صك  توؤمن  حما�ص  �أن  �أكد  كما  �الأر�ص.  على  �لكاملة  و�ل�صيادة  و�لتحرير  و�لعودة 

عالقاتها �لفل�صطينية على قاعدة �لتعددية و�خليار �لديوقر�طي، و�ل�رش�كة �لوطنية وقبول �الآخر، 

.
165

و�عتماد �حلو�ر

اجلهاد الإ�شالمي:

�الأو�صاع  من  وحما�ص(  فتح  جانب  )�إىل  �لفل�صطينية  �لف�صائل  ومو�قف  �صلوك  �صعيد  وعلى 

�لد�خلية، نالحظ �أن حركة �جلهاد �الإ�صالمي حافظت على خطها �الإ�صالمي �ملقاوم وعلى �ل�صعي 

ملر�كمة �لقوة يف قطاع غزة، وحماولة تفعيل خالياها يف �ل�صفة �لغربية، كما تابعت خطها �لعام يف 

�ل�صعي الإنهاء �النق�صام �لفل�صطيني.

�صليمة  �أ�ص�ص  على  �لوطني  �مل�رشوع  بناء  الإعادة  نقاط  ع�رش  من  مبادرة  �حلركة  قدمت  وقد 

)�صبقت �الإ�صارة �إليها(. وقبلت دعوة حركة فتح حل�صور موؤمترها �ل�صابع، كما �صاركت يف �جتماع 

�للجنة �لتح�صريية للمجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �لتي ُعقدت يف بريوت يف كانون �لثاين/ يناير 2017 

حما�ص  حركتا  فيهم  مبا  �لوطني،  �لكّل  فيه  يتمثل  جديد،  وطني  جمل�ص  هناك  يكون  �أن  �أجل  “من 
و�جلهاد”. وهنّاأت �جلهاد حركة حما�ص بانتخاب �إ�صماعيل هنية رئي�صاً ملكتبها �ل�صيا�صي، ونّوهت 

�إنه خطاٌب وطني َوْحدوي؛ ويعبِّ عن �أ�صالة  الحقاً بخطاب هنية مبنا�صبة تولّيه �لرئا�صة، وقالت 

.
166

حركة حما�ص كحركة حترر وطني

�أنها تركت الأع�صائها  و�أعلنت حركة �جلهاد عدم م�صاركتها يف �النتخابات �ملحلية �لبلدية، غري 

قر�ر �جلهاد  حركة  د�نت  وقد  بدعمها.  يرغبون  �لتي  للقو�ئم  �لت�صويت  حرية   وموؤيِّديها 

حمكمة �لعدل �لعليا يف ر�م �هلل باإجر�ء �النتخابات �لبلدية يف �ل�صفة �لغربية دون قطاع غزة، ور�أت �أن 

.
167

قر�رها يعّمق �الأزمات �لد�خلية، وي�صغل �لفل�صطينيني عن ق�صاياهم

�ل�صلطة  و�أد�ء  �لت�صوية  وم�صار  �أو�صلو  التفاقيات  �لقا�صي  نقدها  �جلهاد  وتابعت 

يف كلمة  خالل  �صلّح،  �هلل  عبد  رم�صان  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  �صدد  وقد   �لفل�صطينية. 
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من  لي�ص  ومطاردة  حما�رشة  �النتفا�صة  �أن  على  طهر�ن،  يف  �النتفا�صة  لدعم  �ل�صاد�ص  �ملوؤمتر 

“كيف �صنو�جه �ال�صتيطان،  “�لبيت �لفل�صطيني”، و�صاأل �لرئي�ص عبا�ص:  �الحتالل فقط و�إمنا من 

دولة �لرئي�ص، ب�صلطة حتر�ص �الحتالل؟!”. وقد ت�صبّب ذلك بهجوم من حركة فتح �صّد �صلّح حيث 

“�صقوط �صيا�صي و�أخالقي غري مبر”. وهو ما دعا حركة �جلهاد  �إن ت�رشيحاته تعّب عن  قالت 

للرد باأنه ال يجوز لفتح �أن ت�صف ت�رشيحات �صلّح بهذ� �الأ�صلوب، وهو “��صتهد�ف و��صح للقياد�ت 

 .
�لفل�صطينية”168

ورد�ً على �ملالحقات �الأمنية ومظاهر �نتهاك �حلريات يف �ل�صفة، �أكدت حركة �جلهاد �الإ�صالمي 

مطلع ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2017، �أن �العتد�ء�ت و�ملالحقات �الأمنية لل�صلطة يف �ل�صفة ال تعك�ص 

�أّي �آثار للم�صاحلة، د�عيًة �ل�صلطة الإطالق �حلريات �لعامة، وعدم �العتد�ء على �صجناء �لر�أي و�لفكر 

.
169

و�ل�صيا�صة، وكفالة حقوق �لنا�ص يف �ل�صفة

�أنها  ور�أت   ،2018/1/15–14 يف  �لفل�صطيني  �ملركزي  �ملجل�ص  �جتماعات  �جلهاد  قاطعت  وقد 

.
170

جاءت متجاهلة ومتجاوزة لكل ما مّت �لتو�فق عليه فل�صطينياً يف لقاء�ت �لقاهرة وبريوت وغزة

من جهة �أخرى �صاركت �جلهاد يف جلنة �مل�صاحلة يف قطاع غزة؛ ورف�صت �لعقوبات �لتي �تخذها 

و��صتهد�ف  غزة  يف  �ملقاومة  م�رشوع  تطويع  هو  هدفها  �إن  وقالت  �لقطاع،  �صّد  وحكومته  عبا�ص 

�إن  �مل�صاحلة،  نحو  حما�ص  بها  قامت  �لتي  �خلطو�ت  على  تعليقها  معر�ص  يف  وقالت   .
171

ر�أ�صها

.
“حما�ص قدمت كل ما لديها للم�صاحلة، و�لكرة �الآن مبلعب فتح و�ل�صلطة”172

اجلبهة ال�شعبية:

مع  و��صتحقاقاته،  �أو�صلو  التفاق  �لر�ف�ص  �صلوكها  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  تابعت 

�ملقاوم، غري  �أد�ء حما�ص  �لفل�صطينية. كما دعمت  �لتحرير  �إطار منظمة  �إبقائها على معار�صتها يف 

�قرت�ح  �ل�صعبية  �جلبهة  رف�صت  وقد  غزة.  قطاع  يف  و�الإد�ري  �ل�صيا�صي  حما�ص  �أد�ء  �نتقدت  �أنها 

�ملعب،  على  ت�رشف  ف�صائلية  جلنة  ت�صكيل  ب�صاأن   2017 يناير  �لثاين/  كانون  يف  حما�ص  حركة 

�أّي جهة  �أن تكون بديالً عن  �أفكار ومبادر�ت تخدم �ملو�طن ال  �أن دور �لف�صائل هو تقدمي  معتبة 

�لوطني �لتو�فق  حكومة  ت�رشف  �أن  هو  �لف�صائل  مبادرة  بنود  �أهم  �أن  �إىل  �لنظر  ولفتت   تنفيذية. 

.
173

على �ملعب

ح�صبما  مازن  �أبا  الأن  لال�صتقالة،  ودعته   ،2016/4/3 يف  عبا�ص  على  هجوماً  �ل�صعبية  و�صنت 

 قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للجبهة رباح مهنا، قد جتاوز كل �خلطوط �حلمر�ء، والأنه عّطل قر�ر

�إذ�  عبا�ص  �إن  مهنا  وقال  �الحتالل.  مع  �الأمني  �لتن�صيق  باإيقاف  �ملطالب  للمنظمة  �ملركزي  �ملجل�ص 

�أع�صاء �للجنة �لتنفيذية مبحا�صبته على هذه �الأخطاء، وعزله من  مل يقم بذلك، فاإنه يطالب جميع 

 .
174

من�صبة كرئي�ص للجنة �لتنفيذية للمنظمة
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كما حّملت �جلبهة �ل�صعبية �ل�صلطَة تبعة �غتيال عمر �لنايف، �أحد قادتها، ببلغاريا، و�تهمت طاقم 

�ل�صفارة  دور  عن  ت�صاوؤالت  �أثريت  حيث  �الغتيال،  عملية  يف  بالتو�طوؤ  هناك  �لفل�صطينية  �ل�صفارة 

. وقد �أحرق �أن�صار �جلبهة �ل�صعبية �صور�ً وجم�صماً لرئي�ص �ل�صلطة 
175

فيها، �أو تر�خيها يف حمايته

حممود عبا�ص، ووزير �خلارجية ريا�ص �ملالكي، و�ل�صفري �لفل�صطيني يف بلغاريا، حممود �ملذبوح، 

 .
176

خالل تظاهرة نظموها بـ“ميد�ن �ل�رش�يا”، و�صط مدينة غزة؛ يف �لذكرى �الأربعني الغتيال �لنايف

�لتحرير،  ملنظمة  �لقومي  �ل�صندوق  من  �ل�صعبية  م�صتحقات  �رشف  بوقف  عبا�ص  قام  �ملقابل  ويف 

 .
177

وذلك للمرة �لثانية خالل �أقل من عامني، ودون �لرجوع للّجنة �لتنفيذية للمنظمة

خطري  م�صتوى  �إىل  غزة  قطاع  يف  �لكارثية”  “�الأو�صاع  و�صول  من  �ل�صعبية  �جلبهة  وحذرت 

جد�ً، ب�صبب �خلالفات �لقائمة حالياً بني حركتي فتح وحما�ص، �للتني حذرتهما �أي�صاً من ��صتمر�ر 

م�رش  ودعت  وفئوية،  حزبية  �أهد�ف  لتحقيق  ب�رشية”  ودروع  كـ“رهائن  �لقطاع  �أهل  ��صتخد�م 

رحبت  �ل�صعبية  �أن  غري   .
178

�لقاهرة يف  �لفل�صطيني  �لقيادي  لالإطار  �جتماع  عقد  �أجل  من  لل�صغط 

باإعالن حما�ص حّل �للجنة �الإد�رية بغزة؛ كما رحبت بتوقيع حركتي فتح وحما�ص �تفاق �مل�صاحلة 

. ودعت �ل�صعبية �إىل وقف كافة �الإجر�ء�ت �لعقابية 
يف �لعا�صمة �مل�رشية �لقاهرة، يف 1792017/10/12

�لتي �تخذتها �ل�صلطة �لفل�صطينية �صّد قطاع غزة. و�أكد ممثل �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني يف 

طلباً  عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  رف�ص  �صحادة،  عمر  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة 

للف�صائل برفع �لعقوبات �ملفرو�صة على قطاع غزة، وذلك خالل �جتماع �للجنة �لتنفيذية للمنظمة 

رباح  ونفى   .
180

�لعقوبات ��صتمر�ر  على  فتح  وقيادة  عبا�ص  �إ�رش�ر  �ل�صعبية  و�نتقدت  �هلل.  ر�م  يف 

بت�صلم  �إ�صكاليات  وجود  على  بالقاهرة  �لف�صائل  �إجماع  حول  �الأحمد  عز�م  ت�رشيحات  مهنا 

قدمت وحما�ص  مماطلة،  وهذه  دقيق  وغري  �صحيح  غري  “كالمه  وقال:  غزة،  يف  ملهامها   �حلكومة 

.
مرونة عالية”181

وكانت �جلبهة قد �أعلنت �عتز�مها خو�ص �النتخابات �ملحلية بقائمة “حتالف ديوقر�طي” من 

لتحرير  �لديوقر�طية  �جلبهة  مع  بالتحالف  غزة؛  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  ي�صارية  قوى  خم�ص 

فل�صطني، وحزب �ل�صعب �لفل�صطيني، وحركة �ملبادرة �لوطنية �لفل�صطينية، و�الحتاد �لديوقر�طي 

. و�نتقدت قر�ر حمكمة �لعدل 
183ً

. غري �أن �ل�صعبية قاطعت هذه �النتخابات الحقا
182

�لفل�صطيني/ فد�

�إىل معاجلة قر�ر حمكمة �لعدل  �لعليا بق�رش �النتخابات على �ل�صفة؛ ودعت �حلكومَة �لفل�صطينية 

�إجر�ء  الإعادة  �لالزمة  �ملناخات  لتهيئة  �ل�صيا�صية  �لقوى  مع  �لالزمة  �الت�صاالت  �إجر�ء  عب  �لعليا 

 .
�النتخابات بعيد�ً عن �لت�صيي�ص. وو�صفت قر�ر �ملحكمة باأنه “تعميق لالنق�صام”184

وقد رف�صت �جلبهة �ل�صعبية، يف 2017/8/14، عقد �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني يف ر�م �هلل بعيد�ً 

�لتو�فق، مبا يتالءم  �أن يكون توحيدياً على قاعدة  “�ملجل�ص يجب  �إن  �لوطني. وقالت  �لتو�فق  عن 
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يف  �لتح�صريية  �للجنة  �جتماع  وخمرجات   ،2011 عام  �لقاهرة  وتفاهمات  خمرجات  مع  وين�صجم 

�لثاين/ يناير  �ملركزي يف كانون  �ملجل�ص  �ل�صعبية يف �جتماعات  . وبالرغم من م�صاركة 
بريوت”185

2018، �إال �أنها تابعت �نتقادها الأد�ء قيادة �ملنظمة و�ل�صلطة، وعّبت وحتفظت على قر�ر�ت �ملجل�ص 

.
186

وو�صفتها بـ“�لرمادية” وباأنها �أ�صاعت فر�صة “�إنهاء �مل�صار �ملدمر”، �أي م�صار �أو�صلو

اجلبهة الدميوقراطية:

كان �ل�صلوك �ل�صيا�صي للجبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني قريباً من خّط �جلبهة �ل�صعبية، 

�لتحرير  منظمة  �إطار  يف  معار�صتها  على  و�لبقاء  و��صتحقاقاته،  �أو�صلو  �تفاق  رف�ص  حيث  من 

حما�ص  �أد�ء  �نتقاد  مع  �ملقاومة،  خّط  ودعمت  �ل�صعبية.  من  ت�صّدد�ً  �أقل  ب�صكٍل  و�إن  �لفل�صطينية، 

لثنائية فتح وحما�ص،  نقدها  �لديوقر�طية بو�صوح  �ل�صيا�صي و�الإد�ري يف قطاع غزة. وكررت 

و�أن هذه �لثنائية مل تنتج �إالّ مزيد�ً من تعميق �النق�صام و�إيجاد حماور �إقليمية متناف�صة متعددة. 

�لقاهرة، برعاية  �لف�صائل و�لقوى و�لتيار�ت يف  لكل  �إىل حو�ر فل�صطيني وطني �صامل  كما دعت 

.
187

�ل�صي�صي �لفتاح  �لرئي�ص عبد 

�ل�صلطة ورئي�صها، وحّذرت  �أد�ء   ،2017 و�نتقدت �جلبهة �لديوقر�طية، يف مطلع متوز/ يوليو 

مما �أ�صمته خمططات رئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص، لل�صيطرة على منظمة �لتحرير وو�صعها حتت 

2016 من قيام عبا�ص  �أبريل  . وعّبت عن غ�صبها يف ني�صان/ 
188

غطاء موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لوطنية

 .
189

بوقف �رشف م�صتحقاتها من �ل�صندوق �لقومي ملنظمة �لتحرير

وطالبت �لديوقر�طية برفع �لعقوبات �لتي �أقرها عبا�ص، عن قطاع غزة؛ وقالت �إنه ال مبر لها، 

وال ُت�صعر �ملو�طن بثمار �مل�صاحلة بالرغم من �حلو�ر�ت �جلارية، وت�صري �إىل عدم وجود موقف جاد 

 .
190

من حكومة �لتو�فق حول رفعها

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  ��صتمرت 

�لتن�صيق  يف  �الأمنية  و�أجهزتها 

مع  مني  الأ � ن  و لتعا � و

�صنتي  مد�ر  على  �الحتالل 

عقدت  حيث  و2017،   2016

�الأمنية  �للقاء�ت  من  �لكثري 

عمليات  مو�جهة  يف  �مليد�نية  فاعليتها  من  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  فيه  طورت  وقت  يف  �لطرفني،  بني 

�لو�صع على  ممار�صاتها  خلفتها  �لتي  �ل�صلبية  لالنعكا�صات  تاأبه  �أن  دون  �لفل�صطينية،   �ملقاومة 

�لفل�صطيني �لد�خلي.

 خام�شـًا: مــلــف احلـــريــات والتنــ�شـــــيـــق 

                           االأمني الفل�شطيني – االإ�شرائيلي

                   وانعـكــــا�شـــاتــه علــى الـــو�شــع

              الفــل�شـــــــطيــنــي الــداخـــلـــــي
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املواقف والجتماعات الأمنية:

مع بد�ية �صنة 2016، �أ�صادت �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية مب�صتوى �لتح�صن يف �لتن�صيق �الأمني 

مع �الأجهزة �الأمنية �لتابعة لل�صلطة، و�أكدت �أنها تالحظ تغري�ً ملمو�صاً يف تعامل �ل�صلطة مع �أحد�ث 

�نتفا�صة �لقد�ص �لتي �ندلعت مطلع ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015 و�لعمليات �لفل�صطينية �مل�صاحبة 

.
191

لها، �لتي تت�صم يف معظمها بالبعد �لفردي

قائد  من�صب  �صغل  �لذي   ،Gadi Shamni �صامني  جادي  �الإ�رش�ئيلي  �جلرن�ل  �أو�صح  وقد 

بتزويد  تقوم  لل�صلطة  �لتابعة  �الأمنية  �الأجهزة  �أن  �صابقاً،  �الحتالل  جي�ص  يف  �لو�صطى  �ملنطقة 

موؤكد�ً  �لقد�ص،  �نتفا�صة  ملو�جهة  مهمة  ��صتخبار�تية  مبعلومات  �الإ�رش�ئيلي  و�جلي�ص  �ملخابر�ت 

. بل 
192

“�إ�رش�ئيل” و�ل�صلطة �الأمني بني  �لتعاون  �أمناط  �أهم  يعّد  �ال�صتخبار�تية  �ملعلومات  �أن نقل 

 �إن ت�رشيحات رئي�ص �أركان جي�ص �الحتالل غادي �آيزنكوت Gadi Eisenkot، �لتي �أدىل بها �أمام

يف  The Institute for National Security Studies (INSS)l �لقومي  �الأمن  �أبحاث   معهد 

�الأمني  �لتن�صيق  للت�صاوؤل حول م�صتقبل  �أنه ال يوجد �صبب  توؤكد  و�لتي   ،2016/1/18 �أبيب يف  تل 

تكري�ص  باجتاه  �لطرفني  وجهة  حت�صم  م�صرتكة،  �أمنية  م�صلحة  لكونه  و�ل�صلطة،  “�إ�رش�ئيل”  بني 

�لتن�صيق �الأمني وتنفيذ �لتز�ماته وتعزيز �آلياته م�صتقبالً، بغ�ص �لنظر عن طبيعة �ملو�قف �ل�صيا�صية 

.
193

و�الأحد�ث �مليد�نية

2016/1/23، �لتي �أكد فيها �أن �لتن�صيق �الأمني  يف �ملقابل، عززت ت�رشيحات �لرئي�ص عبا�ص يف 

�أي  تنفيذ  من  فل�صطيني  مو�طن  �أي  متنع  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  و�أن  قائماً،  ز�ل  ما  “�إ�رش�ئيل”  مع 

�ل�صلطة  مع  �الأمني  �لتن�صيق  و��صتمر�رية  �أهمية  حول  �الإ�رش�ئيلية  �لتاأكيد�ت  �الحتالل،  �صّد  عمل 

. وجاءت �لت�رشيحات �ل�صادرة عن قيادة 
194

ملو�جهة �نتفا�صة �لقد�ص ومنع �لعمليات �لفل�صطينية

�لقد�ص وتدهور  �نتفا�صة  �إمكانية ت�صاعد  2016، من  �لثاين/ يناير  �أو�خر كانون  جي�ص �الحتالل، 

�الأو�صاع يف �ل�صفة، وما يليه ذلك من �رشورة �ملحافظة على �لتعاون �الأمني مع �ل�صلطة، لرت�صي 

. يف �إثر ذلك عقد 
195

�لقاعدة �الأ�صا�صية و�ملحدد �الأهم يف �إطار �لعالقة �ملتبادلة بني �ل�صلطة و�الحتالل

 Benjamin نتنياهو  بنيامني  �الحتالل  مع رئي�ص حكومة  �أمنياً  لقاء  لل�صلطة  تابع  �أمني رفيع  وفد 

�لقد�ص  يف  �الأو�صاع  تهدئة  على  �مل�صرتك  �التفاق  خالله  ومّت  بـ“�الإيجابي”،  و�صف   Netanyahu
.
196

و�ل�صفة �لغربية

بوقف ونادت  �ل�صلطة  د�خل  �لفل�صطينية  �الأ�صو�ت  بع�ص  فيه  �صدرت  �لذي  �لوقت   ويف 

�ل�صلطة  لنفوذ  تخ�صع  �لتي  للمناطق  �ملتكررة  �الإ�رش�ئيلية  �الجتياحات  ب�صبب  �الأمني،  �لتن�صيق 

�ألكني زئيف  �الحتالل  حكومة  يف  �لقد�ص  و�صوؤون  و�ال�صتيعاب  �لهجرة  وزير  حذَّر  �ل�صفة،   يف 

�لتن�صيق  ُتوقف  حاملا  نع�صها،  يف  م�صمار  �آخر  تدق  �ل�صلطة  �أن  من   ،2016/2/11 يف   ،Zeev Elkin
.
�الأمني مع “�إ�رش�ئيل”197
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لكن وزر�ء �إ�رش�ئيليني �آخرين قللو� من �أهمية هذه �الأ�صو�ت باعتبارها �أ�صو�تاً جوفاء ال قيمة 

حقيقية لها، موؤكدين، قبيل �جتماع حلكومة �الحتالل يف 2016/3/6، �أن �ل�صلطة لن توقف �لتن�صيق 

. لكن ع�صو 
“�إ�رش�ئيل”198 �أكرث مما يحمي  �الأمني، لكونه يحمي �ل�صلطة ورئي�صها حممود عبا�ص 

مّت عقده بني �الأجهزة �الأمنية  �أن �جتماعاً   ،2016/3/18 �أكد يف  �للجنة �ملركزية يف فتح حممد ��صتية 

�لتابعة لل�صلطة بهدف وقف �لتن�صيق �الأمني مع “�إ�رش�ئيل”، م�صدد�ً على �أن �ل�صلطة تنتظر �إجابة 

�الحتالل على �حتجاج �ل�صلطة حول �جتياح �ملناطق �خلا�صعة لنفوذها يف �ل�صفة، و�إال فاإنها �صتكون 

.
199

يف ِحّل من �التفاقات �ملوقعة مع �الحتالل

تالياً لذلك، عقد �جتماٌع �أمني بني �أجهزة �أمن �ل�صلطة ونظريتها �الإ�رش�ئيلية نهاية �آذ�ر/ مار�ص 

2016، حيث �أكد �أمني �رش منظمة �لتحرير �صائب عريقات عقد �للقاء �لذي ��صتهدف بحث �الأو�صاع 

�مليد�نية، نافياً �أن يكون �الحتالل قد قّدم رد�ً نهائياً حول م�صتقبل �التفاقات �ملوقعة بني �جلانبني، 

.
200

و�لذي تربط قياد�ت يف �ل�صلطة ��صتمر�ر �لتن�صيق �الأمني من عدمه باالإجابة عليه

مع  �الأمني  �لتن�صيق  بوقف  تلويحها  يف  �ل�صلطة  جدية  عدم  على  دلت  �ملوؤ�رش�ت  جميع  لكن 

�أكده موقف  ما  �أكرث، وهو  لي�ص  �ل�صيا�صية  �ملناورة  �إطار  �الأمر كان يف  تعاطيها مع  و�أن  �الحتالل، 

�لتن�صيق  �أهمية  على  �صدد  حني  �لفل�صطينية،  �لفد�ئية  للعمليات  �إد�نته  معر�ص  يف  عبا�ص،  �لرئي�ص 

�الأمني و��صتمر�ريته مع “�إ�رش�ئيل”. 

�تفاق  �أي  دون  �الحتالل  مع  �لثنائية  �للقاء�ت  �نتهاء  عريقات  �صائب  �أكد   ،2016/5/3 ويف 

�أن  مطلعة  فل�صطينية  م�صادر  �أكدت  فيما  �ل�صلطة،  ملناطق  �الحتالل  جي�ص  �جتياح  ��صتمر�ر  حول 

�الأمني �لتعاون  �الأمنية، ومن ثم وقف  �للقاء�ت  �لثنائية �صيتبعه وقف  �للقاء�ت   �الإعالن عن وقف 

.
201

مع �الحتالل

ز�ل  ما  “�إ�رش�ئيل”  مع  �الأمني  �لتن�صيق  �أن  �أكد  �هلل،  �حلمد  ر�مي  �لتو�فق  حكومة  رئي�ص  لكن 

م�صتمر�ً كما كان، م�صري�ً �إىل �أن قر�ر �ملجل�ص �ملركزي ملنظمة �لتحرير بوقف �لتن�صيق �الأمني مل يتم 

�ل�صوؤون  �الإ�رش�ئيلي وحمرر  �أو�صح �خلبري  . وفوق ذلك، 
202

�الآليات �خلا�صة بتطبيقه بعد و�صع 

�لفل�صطينية يف موقع و�ال �لعبي �آيف ي�صخاروف �أن �لتن�صيق �الأمني بني �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل” ي�صهد 

تطور�ً و�زدهار�ً، موؤكد�ً �أن تهديد�ت �ل�صلطة وت�رشيحات بع�ص قادتها حول وقف �لتن�صيق �الأمني 

�ل�صاباك  جلهاز  �جلديد  �لرئي�ص  ذلك  على  و�أكد   .
203

بحتة �إعالمية  الأغر��ص  وتاأتي  و�قعية،  غري 

�لتابعة  و�الأمن  �خلارجية  للجنة  �جتماع  خالل   ،Nadav Argaman �أرغمان  ند�ف  �الإ�رش�ئيلي 

�أمن  �أجهزة  2016/7/12. وحتدث عن وجود تن�صيق وثيق بني  Knesset �الإ�رش�ئيلي يف  للكني�صت 

�ل�صفة �أو�صاع  نف�صه من  �لوقت  يف  �الإ�رش�ئيلية ملو�جهة حركة حما�ص، حمذر�ً   �ل�صلطة ونظريتها 
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�لتابعة  و�الأمن  �خلارجية  جلنة  �أمام  �أرغمان  �أكد  �أخرى،  منا�صبة  ويف   .
204

باالنفجار تنذر  �لتي 

.
205

للكني�صت �الإ�رش�ئيلي، �أن �لتن�صيق �الأمني مع �ل�صلطة ير بحالة ممتازة

�أكد رئي�ص حكومة  �الأمني مع �الحتالل،  �ل�صلطة بالتعاون  �رتباط وجود  ويف داللة مهمة على 

و�ل�صاباك  �جلي�ص  �ن�صحب  �إذ�  �صتنهار  �ل�صلطة  �أن   2016/7/19 يف  نتنياهو  بنيامني  �الحتالل 

�أن  �إىل   Moshe Ya‘alon �أ�صار وزير حرب �الحتالل مو�صيه يعلون  �الإ�رش�ئيلي من �ل�صفة. فيما 

.
�ل�صلطة لن تقوى على �لبقاء دون حماية “�إ�رش�ئيل”206

قا�صي  �لتقى  و�الحتالل،  �ل�صلطة  بني  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  �لعالقات  ��صتمر�ر  على  موؤ�رش  ويف 

من  عدد  برفقة  �لهبا�ص  حممود  �لدينية  لل�صوؤون  عبا�ص  �لرئي�ص  وم�صت�صار  �ل�صلطة  لدى  �لق�صاة 

روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  مقر  يف  يهود  بحاخامات  �ل�صلطة،  يف  و�لر�صمية  �لدينية  �ل�صخ�صيات 

�أ�صا�ص ديني،  �أ�صكال �لعنف �لقائم على  Reuven Rivlin، وذلك بهدف �ل�صعي �إىل نبذ كل  ريفلني 

 The Washington Institute �الأدنى  �ل�رشق  �ل�صادر عن معهد و��صنطن ل�صيا�صة  �لبيان  ح�صب 

for Near East Policy �لذي نّظم �للقاء.

و�الحتالل �ل�صلطة  بني  �ل�صيا�صية  �الت�صاالت  وتوقف  �لظاهر  �ل�صيا�صي  �جلفاء  من   وبالرغم 

�إال �أن �لرئي�ص عبا�ص وّجه، خالل لقاء مع جمموعة من �ل�صخ�صيات �الإ�رش�ئيلية نهاية كانون �الأول/ 

�أنه �صيو��صل �لتن�صيق �الأمني مع  �أكد فيها  2016، ر�صالة �صالم �إىل �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي،  دي�صمب 

. وعلى مد�ر �صنة 2017 مل يطر�أ �أي تغيري 
207

“�إ�رش�ئيل”، لكونه يحقق م�صلحة م�صرتكة للطرفني
على موقف �ل�صلطة �إز�ء ��صتمر�ر �لتن�صيق و�لتعاون �الأمني مع �الحتالل و�ملحافظة عليه، بالرغم 

�الإيهام  حتاول  �لتي  �ل�صلطة  يف  �مل�صوؤولة  �ل�صخ�صيات  بع�ص  عن  �ل�صادرة  �الأ�صو�ت  بع�ص  من 

بتحديد �أو خف�ص م�صتوى �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل دون �أي �صند �أو ر�صيد من �لو�قع.

لدى  �ل�صلطة ماجد فرج،  �لعامة يف  �ملخابر�ت  �الإطار برزت ت�رشيحات رئي�ص جهاز  ويف هذ� 

�الأمريكي  بالرئي�ص  عبا�ص  �لرئي�ص  للقاء  للتح�صري  و��صنطن  ز�ر  �لذي  �ل�صلطة  لوفد  م�صاركته 

دونالد تر�مب �أو�خر ني�صان/ �أبريل 2017، �أكد فيها �أن منع �ل�صلطة وحماربتها لعمليات �ملقاومة 

�نتفاء  �أكد  كما  �الإ�رش�ئيلي،  �الأمن  جتاه  �أخالقي  �لتز�م  عن  يعّب  �لفل�صطينية،  �لفد�ئية  و�الأن�صطة 

.
208

�أّي نية خلف�ص وترية �لتعاون �الأمني مع �الحتالل يف �أي وقت من �الأوقات

ويف ظّل �الإجر�ء�ت �لتي �تخذها �الحتالل بحق �مل�صجد �الأق�صى منت�صف متوز/ يوليو 2017، 

يف  عبا�ص،  �لرئي�ص  �أعلن  ذلك،  وغري  فيه  و�ل�صالة  �الأذ�ن  �إقامة  ومنع  �مل�صلني  �أمام  �إغالقه  من 

2017/7/21، جتميد كافة �الت�صاالت مع “�إ�رش�ئيل” على كافة �مل�صتويات، مبا فيها �لتن�صيق �الأمني 

. وجّدد عبا�ص يف 2017/7/23 �لتاأكيد على وقف 
209

حتى ترت�جع عن �إجر�ء�تها يف �مل�صجد �الأق�صى

�أن �لو�صع �صعب جد�ً يف �مل�صجد �الأق�صى، و�أن �ل�صلطة �إىل   �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل، م�صري�ً 
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�إىل  توؤدي  �أن  ناأمل  حم�صوبة  قر�ر�ت  و�إمنا  عدمية،  قر�ر�ت  تاأخذ  وال  �صعبنا  مب�صري  تغامر  ال 

. من جهته، �أكد م�صت�صار رئي�ص �ل�صلطة لل�صوؤون �خلارجية و�لعالقات �لدولية نبيل �صعث 
210

نتيجة

مطلع �آب/ �أغ�صط�ص 2017، �أن �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل لن يعود �إىل �صابق عهده �إال ب�رشوط، 

 .
211

�أهمها وقف �الإجر�ء�ت بحق �مل�صجد �الأق�صى، وكذلك وقف �القتحامات �ليومية ملناطق �ل�صلطة

وقد رّحبت �لف�صائل �لفل�صطينية يف 2017/7/22 بقر�ر عبا�ص وقف �لتن�صيق �الأمني، ودعت لتعزيز 

، �إال �أنها مل تلبث �أن هاجمته حني �كت�صفت عدم 
212

�صمود �لفل�صطينيني ملو�جهة خمططات �الحتالل

م�صد�قيته يف وقف �لتن�صيق �الأمني، حيث ر�صدت عدة تقارير وقائع عن ��صتئناف �لتن�صيق، �إ�صافة 

“�إ�رش�ئيل”  �أعادت �لتن�صيق �الأمني مع  �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية  �لثانية ن�رشت  �أن �لقناة �لعبية  �إىل 

جميعها،  و�ل�صعبية  و�لديوقر�طية  وحما�ص  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركات  فرف�صت  كامل،  ب�صكل 

عودة �لتن�صيق، وقال ع�صو �للجنة �ملركزية للجبهة �ل�صعبية ح�صني من�صور، “�إن �لتن�صيق �الأمني 

�لوطنية  بامل�صاحلة  ي�رش  وهو  نهائي،  ب�صكل  عنه  �لتوقف  ويجب  لالحتالل،  جمانية  خدمة  يقدم 

.
وباملقاومة �لفل�صطينية”213

وكانت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �الإ�رش�ئيلية نفت وقف �ل�صلطة للتن�صيق �الأمني، موؤكدة �أن 

. وم�صد�قاً لذلك، ك�صف م�صدر 
214

�لتن�صيق �الأمني بني �لطرفني م�صتمر ومل يتوقف للحظة و�حدة

فل�صطيني م�صوؤول يف 2017/8/6 �أن �الت�صاالت بني �ل�صلطة و�الحتالل بد�أت تعود ل�صابق عهدها، 

�الت�صاالت  عودة  قرر  عبا�ص  �لرئي�ص  �أن  مو�صحاً  �الأق�صى،  �مل�صجد  �أحد�ث  قبل  عليه  كانت  كما 

. ومع 
215

تدريجياً مع �الحتالل، بعد تاأكده من تر�جع �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية بحق �مل�صجد �الأق�صى

ذلك، فاإن م�صت�صار عبا�ص وقا�صي �لق�صاة يف �ل�صلطة حممود �لهبا�ص �أكد يف 2017/8/8، �أن �ل�صلطة 

تربط ��صتئناف �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل بعودة �الأو�صاع �إىل ما كانت عليه �صنة 2000، وفقاً 

.
216

لالتفاقات �ملوقعة بني �لطرفني

 Meretz مريت�ص  حزب  من  وفد�ً  لقائه  خالل  عبا�ص،  �لرئي�ص  قال  �ملوقف،  لهذ�  و��صتمر�ر�ً 

�الإ�رش�ئيلي يف 2017/8/20، �إنه ي�صعى ال�صتئناف �لتن�صيق �الأمني مع “�إ�رش�ئيل” �إال �أن “�إ�رش�ئيل” 

مل ترد على �قرت�حه بهذ� �خل�صو�ص، موؤكد�ً �أنه �أوعز �إىل �أجهزة �أمن �ل�صلطة بزيادة مر�قبة �جلهات 

 .
217

�لفل�صطينية �لتي يكن �أن تنفذ عمليات يف �حلرم �لقد�صي �ل�رشيف

مظاهر التن�شيق الأمني:

ما  �الإ�رش�ئيلية؛  ونظريتها  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  بني  �الأمني  و�لتعاون  �لتن�صيق  مظاهر  تعددت 

بني منع ٍو�إحباٍط للعمليات �لفد�ئية ون�صاطات �ملقاومة �لتي ينفذها �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني، �صو�ء 

�أكان ذلك يف �إطار ف�صائلي يتبع قوى �ملقاومة �لفل�صطينية �أم يف �إطار فردي بحت، وتقدمي ٍوتبادٍل 
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�إحباط �لعمل �ملقاوم و�لن�صاطات �لكفاحية، وبني تاأمني  للمعلومات �ال�صتخبار�تية �لتي ت�صتهدف 

�حلدود جلنود �الحتالل و�مل�صتوطنني �لذين يدخلون �إىل مناطق �ل�صلطة، و�إعادتهم �صاملني.

�أجهزة  �أن  فرج  ماجد  �ل�صلطة  يف  �لعامة  �ملخابر�ت  جهاز  رئي�ص  �أكد   ،2016 �صنة  بد�ية  فمع 

فل�صطيني  مئة  نحو  و�عتقال  �إ�رش�ئيلية،  �أهد�ف  �صّد  عملية  مئتي  �إحباط  من  متكنت  �ل�صلطة  �أمن 

�ندالع �أ�صلحة من بع�صهم منذ  �إ�رش�ئيلية، و�صادرت  �أهد�ف  لتنفيذ عمليات �صّد   كانو� يخططون 

.
218

�نتفا�صة �لقد�ص، يف �إطار عالقات �لتعاون �الأمني مع �الحتالل

ومع ت�صاعد عمليات �لطعن و�لدع�ص يف �إطار �نتفا�صة �لقد�ص، ك�صف �لرئي�ص عبا�ص نهاية �آذ�ر/ 

�ملد�ر�ص وخارجها، ملنعهم من  �الأطفال يف  بتفتي�ص حقائب  �الأمنية  �أجهزته  قيام  2016 عن  مار�ص 

�لعثور على �صبعني �صكيناً يف  �أنه مّت  تنفيذ عمليات طعن �صّد جنود �الحتالل و�مل�صتوطنني، مبيناً 

�ل�صلطة،  �أمن  �لعبي عن قيام  2016/4/9 ك�صف موقع و�ال  . ويف 
219

�لتالميذ وم�صادرتها حقائب 

�صمن تن�صيق م�صرتك مع �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي، باعتقال خلية فل�صطينية من ر�م �هلل كانت تخطط 

من  جنود  �أو  م�صتوطنني  و�أ�رش  نار  �إطالق  ت�صمل  �الحتالل،  قو�ت  �صّد  ع�صكرية  عملية  لتنفيذ 

.
220

م�صتعمر�ت �إ�رش�ئيلية قرب ر�م �هلل

�إحباط  يف  لل�صلطة  �لتابعة  �الأمنية  �الأجهزة  به  ت�صطلع  �لذي  �لكبري  �الأمني  �لدور  على  وتاأكيد�ً 

عمليات �ملقاومة �صّد �الحتالل، �أكد �خلبري �الإ�رش�ئيلي وحمرر �ل�صوؤون �لفل�صطينية يف موقع و�ال 

�الأخرية  �الأ�صهر  يف  �أحبطت  �ل�صلطة  �أن   ،2016 �أبريل  ني�صان/  منت�صف  ي�صخاروف،  �آيف  �لعبي 

ع�رش�ت ورمبا مئات �لهجمات و�لعمليات �صّد “�إ�رش�ئيل”، يف �إطار �لتز�مها بالتعاون �الأمني، مبدياً 

 .
221

��صتغر�به من �إنكار “�إ�رش�ئيل” للدور �الأمني �لكبري �لذي ت�صطلع به �ل�صلطة ل�صاحلها

يف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صيا�صي  للم�صتوى  �الحتالل  جي�ص  يف  �ل�صباط  كبار  قدمها  معطيات  ودلت 

2016/5/4، �أن �أجهزة �أمن �ل�صلطة م�صوؤولة عن �عتقال 40l% من �لفل�صطينيني �لذين كانو� يخططون 
�إىل  �أن هذه �ملعطيات ت�صري  لتنفيذ عمليات فد�ئية �صّد جنود �الحتالل يف �ل�صفة �لغربية، موؤكدين 

�رتفاع، بن�صبة ثالثة �أ�صعاف، يف نطاق ن�صاط �أجهزة �أمن �ل�صلطة وتعاونها �الأمني مع “�إ�رش�ئيل”، 

.
222

حيث كان ين�صب لها قبل ثالثة �صهور �عتقال ما ن�صبته 10l% من �مل�صتبهني

ويف �لوقت �لذي دفعت فيه �ل�صلطة مبزيد من قو�تها �الأمنية �لعاملة يف �ل�صفة ل�صبط �الأو�صاع 

�مليد�نية و�إحباط �أي عمليات فد�ئية فل�صطينية، ك�صف �آيف ي�صخاروف، يف 2016/5/10، �أن عنا�رش 

من �ل�رشطة �لفل�صطينية يتولون �لقيام مبهام �أمنية مبالحقة عنا�رش فل�صطينية معادية لـ“�إ�رش�ئيل” 

.
223

�رشقي �لقد�ص

بدوره، ك�صف رئي�ص �أركان جي�ص �الحتالل غادي �آيزنكوت، خالل �جتماع عقده �ملجل�ص �لوز�ري 

،Political-Security Cabinet )كابينت(  و�ل�صيا�صية  �الأمنية  لل�صوؤون  �مل�صغر   �الإ�رش�ئيلي 
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عن �الأدو�ر �ملتبادلة بني جي�ص �الحتالل و�أجهزة �أمن �ل�صلطة يف �إطار �حلرب �لتي ي�صنها �لطرفان 

.
224

على �ملقاومة �لفل�صطينية بال�صفة

�أمن �ل�صلطة ونظريتها �الإ�رش�ئيلية ال متر  ومما يبدو، فاإن عالقات �لتعاون �الأمني بني �أجهزة 

باأحو�ل �ن�صيابية يف خمتلف �ملر�حل، بل �إنها ت�صهد �صغوطاً وحاالت من �البتز�ز �ل�صيا�صي و�الأمني 

يف بع�ص �الأحيان. فقد قال موقع و�ال �لعبي يف 2016/7/10، �إن �جتماعات جرت بني �صباط كبار يف 

جي�ص �الحتالل وم�صوؤولني �أمنيني فل�صطينيني، نقل �ل�صباط �الإ�رش�ئيليني من خاللها ر�صائل تهديد 

جي�ص  فاإن  و�إال  و�مليد�نية،  �الأمنية  ن�صاطاتها  وزيادة  �الأ�صلحة  جمع  على  بالرتكيز  �ل�صلطة  تطالب 

.
225

�الحتالل �صي�صطر �إىل زيادة حجم �قتحاماته وعملياته يف كافة مناطق �ل�صفة �لغربية

ويف 2016/9/7، �أ�صدرت حركة حما�ص تقرير�ً ي�صتمل يف بع�ص حماوره على توثيق لالعتد�ء�ت 

�لتي نفذتها �أجهزة �أمن �ل�صلطة، �صّد �ملو�طنني و�ملنا�صلني �لفل�صطينيني يف �ل�صفة و�لقطاع، يف �إطار 

.
226

�لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل

�أمن �ل�صلطة �صلمت  �أجهزة  �أن  �أحرونوت �الإ�رش�ئيلية  ويف 2016/9/13، ك�صفت �صحيفة يديعوت 

 ،2016/11/6 . ويف 
227

�إىل طولكرم بال�صفة عن طريق �خلطاأ �إ�رش�ئيليتني دخلتا  �الحتالل جمندتني 

حالت  �الحتالل  �صلطات  �إىل  ��صتخبار�تية  معلومات  قدمت  �ل�صلطة  �أن  �لعبي  و�ال  موقع  ك�صف 

�خلليل  مدينة  يف  �الحتالل  قو�ت  �صّد   ،2016/11/4 يف  مقررة  كانت  تفجريية  عملية  تنفيذ  دون 

 ،2016/12/10 ويف   .
228

لتنفيذها بالتخطيط  �مل�صتبه  �لفل�صطيني  �ل�صاب  �عتقال  ومّت  بال�صفة، 

ملدينة ت�صللو�  قد  كانو�  �الحتالل  ل�صلطات  م�صتوطنني  ثالثة  بت�صليم  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة   قامت 

.
229

ر�م �هلل بال�صفة

قامت  فقد   ،2017/1/3 يف  �الإن�صان  حلقوق  �لعربية  �ملنظمة  عن  �صادر  حقوقي  لتقرير  ووفقاً 

�أجهزة �أمن �ل�صلطة باعتقال و��صتدعاء 2,214 فل�صطينياً خالل �صنة 2016، منهم 1,125 حالة �عتقال 

.
230

و1,089 حالة ��صتدعاء، تركزت �صّد �أ�رشى حمررين من �صجون �الحتالل وطلبة جامعيني

باعتقال �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  �تهمت   2017 فب�ير  �صباط/  مطلع   ويف 

16 من كو�درها بال�صفة، من بينهم �أ�رشى حمررين من �صجون �الحتالل، موؤكدة �أن �أمن �ل�صلطة 

 .
231

يعتقل كو�درها با�صم جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

�إ�رش�ئيلياً دخل  2017/3/27 بت�صليم �صلطات �الحتالل جندياً  �أمن �ل�صلطة يف  �أجهزة  كما قامت 

ب�صاحنته �لع�صكرية �إىل قرية �صعري ق�صاء �خلليل عن طريق �خلطاأ، وقامت �أي�صاً بت�صليم �صلطات 

كانت  بال�صفة،  نابل�ص  جنوب  ق�رشة  قرية  �إىل   2017/5/12 يف  ت�صلال  �ثنني  م�صتوطننَي  �الحتالل 

.
232

جمموعة من �ملز�رعني �لفل�صطينيني قد حا�رشتهما قبل �أن تتدخل قو�ت �أمن �ل�صلطة الإنقاذهما
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ويف 2017/6/8، قامت �أجهزة �أمن �ل�صلطة بتخلي�ص حافلة �إ�رش�ئيلية هاجمها �صبان فل�صطينيون 

.
233

باحلجارة بعد دخولها �إىل مدينة نابل�ص بال�صفة، ومن ثم ت�صليمها �إىل �صلطات �الحتالل

�لتابع لل�صلطة عقد موؤمتر �صبابي يف مدينة ر�م �هلل،  �لوقائي  2017/7/6، منع جهاز �الأمن  ويف 

ذلك  مبر�ً  �ملوؤمتر،  عقد  مبنع  �أبلغهم  �لوقائي  �الأمن  �إن  عابد،  �آالء  �ملوؤمتر  من�صقات  �إحدى  وقالت 

.
234

بدو�ع ٍ�أمنية

ونقل موقع و�ال �لعبي، نهاية متوز/ يوليو 2017، عن م�صدر �أمني فل�صطيني رفيع �مل�صتوى، 

�الأمنية، عب  �الأو�صاع  �ل�صفة، عملو� على ت�صعيد  �عتقل ن�صطاء من حما�ص يف  �لوقائي  �الأمن  �أن 

�لتخطيط لتنفيذ عمليات �صّد �الحتالل، م�صيد�ً بتعامل جي�ص �الحتالل وجهاز �ل�صاباك مع �أحد�ث 

.
235

�مل�صجد �الأق�صى و�إد�رتها حتى �نتهاء �الأزمة

يف �ل�صابعة  �لعبية  للقناة  حديث  يف  �أرغمان  ند�ف  �ل�صاباك  رئي�ص  �أكد  �ل�صياق  هذ�   ويف 

�أنحاء �ل�صفة  �أربعمئة عملية يف  �أحبط ما يقرب  �أن �مل�صتوى �الأمني   ،2017 كانون �الأول/ دي�صمب 

حبط فيها مئتا عملية 
ُ
�لغربية، و�أ�صاف �أن هذ� ي�صكل “�إجناز�ً فريد�ً” مقارنًة بال�صنة �ل�صابقة، �لتي �أ

�ملنع،  يف  جناعته  ومدى  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  �الأمني  �لتن�صيق  �أهمية  على  �أرغمان  و�صّدد  فقط. 

“�إن  قائالً:  �لغربية،  بال�صفة  وم�صتوطنيه  �الحتالل  �صّد  �لعمليات  تنفيذ  من  �الأقل،  على  �حلّد  �أو 

.
�أجهزتها �الأمنية ت�صكل بالن�صبة لنا “بنك �ملعلومات” يف �لو�صول �إىل �الأهد�ف”236

انعكا�شات التن�شيق الأمني على الواقع الفل�شطيني الداخلي:

�ل�صعبي  �لوجد�ن  يف  غائرة  و�آثار�ً  جروحاً  خلّف  قد  �الحتالل  مع  �الأمني  �لتن�صيق  �أن  �صّك  ال 

�أ�صهمت يف ت�صديع  �ل�صلبية و�الرتد�د�ت �لعك�صية �لتي  �لفل�صطيني، و�أ�صهم يف �لكثري من �ملفاعيل 

و�الإجر�ء�ت  �لقمعية  �خلطو�ت  �أن  يخفى  فال  �لفل�صطيني.  �الجتماعي  و�لن�صيج  �لبنيان  وتف�صيخ 

و�الحتالل،  �ل�صلطة  �صجون  د�خل  وتعذيب  �عتقال  من  �الأمني؛  �لتن�صيق  على  �ملرتتبة  �لتع�صفية 

�أبناء  من  ومعتَب�ً  و��صعاً  قطاعاً  تطال  �الحتالل،  مقاومة  يف  للحق  وحماربة  للحريات،  وكبت 

�الجتماعية.  وتركيبته  �ملعنوية  وروحه  �لوطني  �نتمائه  �صميم  يف  وت�صيبه  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

عليه  يرتتب  ملا  �الإجماع،  درجة  يبلغ  يكاد  عارماً  فل�صطينياً  رف�صاً  �الأمني  �لتن�صيق  القى  هنا،  من 

ويف  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  و�رش�ئح  قطاعات  خمتلف  وحر�صت  وحتديات،  وم�صائب  �أخطار  من 

�ل�صلطة لوقفه و�الإقالع عنه �إد�نته وجتريه ودعوة  �لفل�صطينية، على  �لقوى و�لف�صائل   مقدمتها 

دون تاأخري.

و�صد�رة  و�جهة  حتتل  �لتي  �لفل�صطينية  �لف�صائل  ترتك  مل  و2017،   2016 �صنتي  مد�ر  وعلى 

�الأمني  للتن�صيق  رف�صها  عن  فيها  وعبت  �إال  منا�صبة  �لفل�صطيني،  و�لوطني  �ل�صيا�صي  �مل�صهد 

�ملقاومة  قوى  �صّد  �الأمني  �لتعاون  فّخ  يف  ��صتمر�رها  مغبة  من  لل�صلطة  وحتذيرها  �الحتالل،  مع 
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لل�صلطة و�أجهزتها  �تهام حركة حما�ص  �أمثلة ذلك،  �لفل�صطيني. ومن  �ل�صعب  �أبناء  و�ملنا�صلني من 

و�عتقال  �ملقاومة،  عمليات  وحماربة  �لقد�ص،  �نتفا�صة  الإف�صال  بال�صعي   2016/4/10 يف  �الأمنية 

.
237

�ملقاومني، و�تباع �صيا�صة �لباب �لدو�ر �صمن �لتعاون �الأمني مع �الحتالل

كما عّب ع�صو مركزية فتح و�الأ�صري يف �صجون �الحتالل مرو�ن �لبغوثي، يف حو�ر �صحفي 

�الأمني  بالتن�صيق  �ل�صلطة  مت�صك  ال�صتمر�ر  �ل�صديدة  �إد�نته  عن   ،2016/4/18 يف  �صجنه  د�خل  من 

مع �الحتالل، موؤكد�ً �أن مقاومة �الحتالل ال ت�صتقيم وال تن�صجم مع �لتن�صيق �الأمني، وال يعقل �أن 

�ل�صلطة  �لبغوثي  . ودعا 
238

�أخرى تقاوم جهة فل�صطينية �الحتالل، وتن�صق معه جهة فل�صطينية 

الإنهاء دورها يف �لتن�صيق �الأمني، موؤكد�ً �أن �ل�صعب �لفل�صطيني �أر�د �صلطة وطنية ت�صكل ج�رش عبور 

.
239

لال�صتقالل ولي�ص ج�رش�ً لتاأييد �الحتالل و�ال�صتيطان

ورد�ً على ت�رشيحات �لرئي�ص عبا�ص �لتي �أكد فيها ��صتمر�ر �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل، �أكدت 

حما�ص يف 2017/4/19 �أنها تنظر بخطورة بالغة �إىل هذه �لت�رشيحات، د�عية عبا�ص �إىل �لتوقف عن 

.
240

هذه �ملو�قف و�لت�رشيحات �لغريبة عن ثقافة �ل�صعب �لفل�صطيني ومو�قفه �لوطنية

�أبدت غ�صبها �ل�صديد جتاه قيادة �ل�صلطة و�جلهة �ملتنفذة يف  �لفل�صطيني، فقد  �لي�صار  �أما قوى 

�أن �لقر�ر �لذي �تخذه �ملجل�ص �ملركزي للمنظمة، و�لقا�صي بوقف  �أن تاأكدت  منظمة �لتحرير، بعد 

�لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل، ما ز�ل حب�ً على ورق، يف ظّل مو��صلة �للقاء�ت �الأمنية بني م�صوؤولني 

وقف �إىل  �لهادف  �الأمني  �لتعاون  مظاهر  و��صتمر�ر  �الإ�رش�ئيليني،  ونظر�ئهم  �ل�صلطة  �أمن   يف 

عمليات �ملقاومة.

لتحرير  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  )�جلبهتني  �لفل�صطيني  �لي�صار  ف�صائل  يف  قياد�ت  و�أكدت 

فل�صطني وحزب �ل�صعب( �أن قر�ر �ملجل�ص �ملركزي للمنظمة �إز�ء وقف �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل 

.
241

ال يعدو كونه مناورة جديدة، ولن يتعد حدود �لقر�ر �حلب �لذي كتب فيه

�ل�صلطة بالتعاون مع وحد�ت من  �أمن  �لتي نفذتها قو�ت  ويف ظّل حملة �العتقاالت و�ملد�همات 

مدينة  يف  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  حركتي  عنا�رش  من  كبرية  �أعد�د�ً  و�صملت  �الحتالل،  جي�ص 

نابل�ص بال�صفة متوز/ يوليو 2016، د�نت حركتي حما�ص و�جلهاد هذه �العتقاالت، كما د�نها �أ�صتاذ 

جديد�ً،  لي�ص  �الأمني  �لتن�صيق  �أن  �أكد  �لذي  قا�صم  �ل�صتار  عبد  �لنجاح  جامعة  يف  �ل�صيا�صية  �لعلوم 

.
242

م�صري�ً �إىل �أن �ل�صلطة قيّدت نف�صها �أمنياً وجعلت �أمن �الحتالل �أمر�ً ينع �مل�صا�ص به

ويف 2017/7/3، �أح�صى تقرير �صادر عن جلنة �أهايل �ملعتقلني �ل�صيا�صيني يف �ل�صفة 273 �عتد�ء 

بينها  2017، ومن  يونيو  �ل�صلطة خالل حزير�ن/  �أمن  �أجهزة  نفذتها  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني  بحق 

.
243

�عتد�ء�ت و�عتقاالت باجلملة، على خلفية �لعمل �ملقاوم �صّد �الحتالل
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حما�ص  من  وقادة  نو�ب  بحق   2017/8/2 يف  �الحتالل  قو�ت  نفذتها  �لتي  �العتقاالت  ظّل  ويف 

بال�صفة، �أكدت �لنائب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي جميلة �ل�صنطي �أن هذه �العتقاالت ت�صكل ثمرة للتن�صيق 

�الأمني مع �الحتالل، و�أ�صارت �إىل �أن �صعبنا ي�صتطيع �أن يغرّي من �ملعادلة �لقائمة يف �ل�صفة ويقلب 

.
244

�لطاولة يف وجه �الحتالل و�أعو�نه

ما  ر�صد  تقرير�ً  بريطانيا  يف  �الإن�صان  حلقوق  �لعربية  �ملنظمة  �أ�صدرت   ،2017/10/11 ويف 

 �أ�صماه �جلر�ئم �ملرتكبة بحق �ملو�طنني �لفل�صطينيني، من قبل �أجهزة �أمن �ل�صلطة وقو�ت �الحتالل،

يف �لربع �لثالث من �صنة 2017، م�صرية �إىل �أن معاناة �ملو�طنني �لفل�صطينيني �ملزدوجة على يد قو�ت 

و�لعقاب  و�لتعذيب،  �لقتل، و�العتقال،  ��صتمر�ر جر�ئم  مع  تتعمق  �ل�صلطة  �أمن  و�أجهزة  �الحتالل 

�جلماعي لعائالت �الأ�رشى و�ل�صهد�ء �لفل�صطينيني، يف تناغم كامل �صمن �صيا�صة �لتن�صيق و�لتعاون 

�ل�صلطة وقو�ت �الحتالل ي�صكل جرية ملخالفته  �لتعاون �الأمني بني  �أن  �لتقرير  �الأمني. و�أ�صاف 
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�تفاقيات جنيف

�ل�صيا�صية  �ملنظومة  �أن  من  �لقلق  على  تبعث  �أجو�ء  يف   2017-2016 �صنتا  ُطويت 

�لفل�صطينية مل تتمكن من جتاوز م�صكالتها. فلم يحدث تطور يذكر على �صعيد �إعادة 

كما   2017 من  خرجت  وهي  و�لقيادية،  �لتمثيلية  وموؤ�ص�صاتها  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بناء 

�لوقت  �الأد�ء، مع حالة عجز مزمنة، يف  2016 ببنى مرتهلة تفتقد للفاعلية و�لقدرة على  دخلت يف 

�لذي ت�صتح�رشها �لقيادة من “غرفة �الإنعا�ص” كلما دعت �حلاجة للحديث عن “�ل�رشعية”، �أو مللء 

�لفر�غ �ملتعلق بالتمثيل.

�أما �ل�صلطة �لفل�صطينية فقد كان ثمة �إ�رش�ر غريب على تفعيل �أحد �أعمدتها وتركيز �ل�صالحيات 

يف يد “موؤ�ص�صة �لرئا�صة”، مع تعطيل متعمد لالآخر “�ملوؤ�ص�صة �لت�رشيعية”، �لتي يفرت�ص �أن تكون 

معنية بت�صكيل �حلكومة ومر�قبتها وحما�صبتها وحجب �لثقة عنها.

مع  فاعل  بدور  يقوم  �أن  يفرت�ص  و�لذي  �لتعطيل،  من  ي�صلم  مل  �ملوحد  �لقيادي  �الإطار  وحتى 

�أمام  نز�ل،  وما  �أنف�صنا،  وجدنا  وبالتايل  �لفل�صطينية.  للكيانية  �لتمثيلية  �ملوؤ�ص�صات  وتعّطل  غياب 

قيادة �صيا�صية تنفيذية، تتبع ف�صيالً فل�صطينياً و�حد�ً، تتوىل م�صار �لعمل �لفل�صطيني وتتحكم فيه، 

يتنا�صب مع حركة ثورية مطالبة بتفجري  �لثالث، وال  �لعامل  �ملتخلف يف دول  �لنمط  ب�صكل يعك�ص 

طاقات �صعبها و�إمكاناته ملو�جهة �الحتالل ودحره.

الإخ�صاع  غزة  قطاع  على  قا�صية  عقوبات  بتنفيذ  �لوطني”  “�لتو�فق  حكومة  �ن�صغلت  وهكذ�، 

وتطويع �أحد طريف “�لتو�فق”! ومّت “�إد�رة” ملف �مل�صاحلة ولي�ص �ل�صعي الإنفاذها مبا يتو�فق مع 
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�صيا�صة �لطرف �ملتحكم بال�صلطة و�حلكومة؛ و��صتمر �لتن�صيق �الأمني مع قو�ت �الحتالل بخالف 

معار�صة قطاعات و��صعة من �ل�صعب �لفل�صطيني.

حّل  بعد  �مل�صاحلة،  ملف  يف  �خرت�ق  حدوث  ب�صائر  حملت  قد   2017 �صنة  �أو�خر  كانت  و�إذ� 

حما�ص للجنة �الإد�رية، و��صتالم حكومة �لتو�فق ملعابر قطاع غزة و�لوز�ر�ت؛ فاإن درجة �لتفاوؤل 

قد تر�جعت مع ظهور قو�ئم طلبات جديدة من حما�ص، مرتبطة باالأجهزة �الأمنية وبت�صليم �صالح 

�ملقاومة �أو و�صعه حتت �ل�صيطرة.

ديوقر�طية  بنية  يف  حقيقية  وطنية  �رش�كة  حتقيق  يف  ر�غبة  و�ل�صلطة  �ملنظمة  قيادة  تبدو  وال 

�صفافة. ويعود جزء من ذلك �إىل عقليتها وتركيبتها؛ غري �أن �لبيئة �لعربية و�لدولية غري �ملرحبة بخط 

�ملنظومة  يف  �لتيار�ت  هذه  ��صتيعاب  �ل�صهل  من  جتعل  ال  �ل�صيا�صي”  “�الإ�صالم  وبتيار�ت  �ملقاومة 

�لوطني  �مل�رشوع  و�أولويات  �مل�صار�ت  لتحديد  ما�صة  حاجة  هناك  �أن  كما  �لفل�صطينية.  �ل�صيا�صية 

قادرة  تركيبة  الإيجاد  و�ملقاومة(،  �لت�صوية  بثنائية  �ملتعلقة  �مل�صائل  ح�صم  )خ�صو�صاً  �لفل�صطيني 

على �لعمل �لفعال يف �لبنى �ملوؤ�ص�صية �لفل�صطينية. وفوق ذلك، فثمة �رشورة لب�مج بناء ثقة بني 

�أطر�ف �خلالف �لفل�صطيني وخ�صو�صاً فتح وحما�ص. 

ولعل قر�ر تر�مب بنقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص، وبالتايل ف�صل م�صار �لت�صوية وفق �تفاقيات 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  “�لدولتني”، وفقد�ن �الأمل باإمكانية حتول  �أو�صلو يف توفري �حلّد �الأدنى حلّل 

�إىل دولة م�صتقلة...؛ يدفع �لقيادة �لفل�صطينية الإعادة �لنظر يف متابعة �اللتز�م با�صتحقاقات �أو�صلو 

�مل�صالح  تر�عي  �أ�ص�ص  على  �لفل�صطيني  �لبيت  ترتيب  �إعادة  �أمام  �لطريق  لفتح  وذلك  و�ل�صلطة...؛ 

�لعليا لل�صعب، وت�صتوعب طاقاته، وتدير �ل�رش�ع مع �لعدو بطريقة �أكرث قوة وفعالية.




