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الو�سع الفل�سطيني الداخلي

�ت�صمت �صنتا 2018-2019 با�صتمر�ر �أزمة �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، وبحالة 

�لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  ت�صهدها  �لتي  �لفاعلية  و�نعد�م  و�لرتدي  �ل�صعف 

من  تفريغها  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  و�صعي  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  ت�صهدها  �لتي  �لتاآكل  وبحالة 

�النق�صام  حالة  با�صتمر�ر  �ل�صنتان  �ت�صمت  كما  �لوظيفي.  دورها  وتكري�ص  �لوطني،  م�صمونها 

برنامج  غياب  ظّل  يف  �مل�صاحلة،  م�صار  وتعّطل  و�ملقاومة،  �لت�صوية  م�صاَري  وتنازع  �لفل�صطيني، 

�ملوؤ�ص�صات  على  �لهيمنة  يف  ��صتمر�ره  على  فل�صطيني  ف�صيل  �إ�رش�ر  ظّل  ويف  د،  ُموحَّ �صيا�صي 

�لر�صمية و�صناعة �لقر�ر �لفل�صطيني.

توقيع  حني  �أ�صيعت  �لتي  �لتفاوؤل  حالة  من  بالرغم 

�لقاهرة  يف  �مل�صاحلة  التفاقية  وفتح  حما�ص  حركتَي 

ورئي�ص  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  من  باالتفاق  ترحيب  من  تبعه  وما   ،2017/10/12 يف 

�إىل ترحيب بقية �لف�صائل �لفل�صطينية،  �إ�صماعيل هنية، باالإ�صافة  �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص 

�لفل�صطيني حممود عبا�ص وكلّ من خالد م�صعل  �لرئي�ص  �لتي د�رت بني  �الت�صاالت  وبالرغم من 

�لرئي�ص �ل�صابق للمكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، و�إ�صماعيل هنية رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة، 

ملو�جهة �عرت�ف �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب Donald Trump بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، 

وقر�ره نقل �صفارة بالده لدى دولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من تل �أبيب �إىل �لقد�ص، وبالرغم مما بد� 

�إليه، حول ملّفات معّقدة كموظفي حكومة  �مل�صار  �التفاق  �أو ترحيالت جمدولة، يف  تفاهمات،  من 

تلك  �لطرفني، وما �صبق  �تفاق �صابق بني  �لتي هي بدورها وليد  �هلل،  غزة، ومتكني حكومة �حلمد 

�لفل�صطينية يف ر�م �هلل  �ل�صلطة  �لتي تذرّعت بها قيادة  �الإد�رية  للجنتها  �لتفاهمات من حلّ حما�ص 

�نتك�ص  �أن  �لعقوبات على قطاع غزة، بالرغم من كل ذلك، فاإّن �التفاق ما لبث  لفر�ص �صل�صلة من 

�رشيعاً قبل �أن ينق�صي �لثلث �الأول من �صنة 2018، وهو ما مل يكن مفاجئاً بالنظر �إىل �ل�صري �لبطيء 

يف تنفيذ �تفاقية �مل�صاحلة تلك.

بعد توقيع �تفاقية �لقاهرة، �أبدت حركة فتح تريثاً كبري�ً يف تنفيذ ما هو مطلوب منها، وال �صيّما 

حما�ص  عنها  �أعلنت  �لتي  �الإد�رية  باللجنة  رهنتها  و�لتي  غزة،  على  �ملفرو�صة  �لعقوبات  رفع  يف 

�لو�صيط  مع  مباحثاتها  يف  حلّتها  ثم   ،2017/3/16 يف  عليها  غزة  يف  �لبملانية  كتلتها  مب�صادقة 

�مل�رشي يف 2017/9/17، مقابل �إجناز �تفاق م�صاحلة �صامل. فقد ربطت قياد�ت حركة فتح �رشيعاً 

�صالح  ملف  �أثارت  ثم   
1
وتو�صيات، مقرتحات  من  �ملخت�ّصة  �للجان  ُتقّدمه  مبا  �الإجر�ء�ت  رفع 

مقدمة

اأواًل: بداية قلقة ومتوترة
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�ملقاومة حتت غطاء مقولة “�ل�صلطة �لو�حدة، و�ل�صالح �لو�حد، و�لقر�ر �لو�حد”، و�أن قر�ر �ل�صلم 

�لفل�صطيني  �لرئي�ص  �صخ�ص  يف  �ملمثلة  �لفل�صطينية،  �ل�رشعية  يف  حم�صور  �صيا�صي  قر�ر   و�حلرب 

2
حممود عبا�ص، باعتباره �لر�أ�ص �الأعلى لكل �ملوؤ�ص�صات �ل�صيا�صية �لفل�صطينية �لر�صمية.

على  وجيز  وقت  بعد  عبا�ص،  �لرئي�ص  ت�رشيح  و�أخطرها،  �لت�رشيحات  تلك  �أو�صح  كانت  وقد 

“متكني �حلكومة”، وتعبريه  �أ�صماه  �لقطاع مبا  �تفاقية �مل�صاحلة، برهنه رفع عقوباته عن  توقيع 

 وقد �أفادت بع�ص �مل�صادر �الإعالمية �أن �لرئي�ص عبا�ص �صاعف 
3
عن ذلك بقوله “�أنا م�ص م�صتعجل”،

من �رشوطه على حركة حما�ص الإجناز �مل�صاحلة، با�صرت�طه ما هو تعجيزيّ بالن�صبة �إىل حما�ص، �أو 

4
ينهي دورها ونفوذها متاماً.

وهذه �لت�رشيحات و�صو�ها، حول ملّفات مل ُيبّت يف �صاأنها، وُرّحلت �إىل جلان خمت�ّصة ومو�عيد 

�إمكانية جناح �تفاقية  زمنية جمدولة، دفعت بع�ص �الأو�صاط يف حركة حما�ص الإبد�ء ت�صاوؤمها من 

�تفاقية  توقيع  وقبل  �لقاهرة،  يف  �الإد�رية  �للجنة  حلّت  �أن  ومنذ  حما�ص  حركة  وكانت   
5
�مل�صاحلة،

يرتتب  مما  باملثل  حما�ص  مقابلة  يف  فتح  حركة  تباطوؤ  من  ��صتغر�بها  �أبدت  قد  فتح،  مع  �مل�صاحلة 

 وبعد �تفاقية �مل�صاحلة �صاركت �لف�صائل �لفل�صطينية حركة حما�ص �ال�صتياء 
6
عليها من �إجر�ء�ت،

7
من تباطوؤ حركة فتح يف رفع �لعقوبات عن قطاع غزة.

مل تكن �إجر�ء�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية �لتي ��صتهدفت قطاع غزة قا�رشة عليه، فقد تز�من معها، 

�لغربية،  �ل�صفة  �الأ�رشى �ملحررين، وقطع رو�تب عدد من نو�ب حما�ص يف  وقف رو�تب عدد من 

وحجب عدد من �ملو�قع �الإلكرتونية �لقريبة من حركة حما�ص، بيد �أّن �لالفت يف كّل هذه �الإجر�ء�ت 

 مّما 
8
�أنها تر�فقت مع زيارة �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب لفل�صطني، و�لتي كانت يف 2017/5/23،

�أّن �لقيادة �لفل�صطينية قر�أت �جتاهات �الإد�رة �الأمريكية، وطبيعة حتالفاتها يف �ملنطقة، على  يعني 

نحو دفعها لتح�صني نف�صها بتعزيز هجومها على حركة حما�ص، باعتبارها �إحدى قوى “�الإ�صالم 

�ل�صيا�صي” �مل�صتهدفة من �لتحالف �الإقليمي �ملدعوم من تر�مب، باالإ�صافة �إىل �فتقاد قيادة حركة 

فتح �الإر�دة على �جرت�ح م�صار جديد ينقلب على م�صار �لت�صوية، �أو تتجاوز به �ملهمات �لتي �رُشَِط 

بها وجود �ل�صلطة وبقاوؤها.

�صمن  غزة،  قطاع  �إىل  �لعودة  يف  ر�غبة  تكن  مل  �ل�صلطة  �أّن  �مل�صار  هذ�  �إىل  بالنظر  �ملرّجح  من 

وجودها  يخالف  و�لتي  حما�ص،  على  تقت�رش  ال  حيث  �لقطاع  يف  �ملقاومة  بحالة  �العرت�ف  معادلة 

�عتبار�ت  من  �إليها  ين�صم  �أن  يكن  وما  �العتبار،  هذ�  و�صمن  عبا�ص،  للرئي�ص  �ل�صيا�صي  �خلط 

�لتخلّ�ص  �إىل  �لتي تدفعها  �لظروف  �ل�صلطة، و�صمن جملة  د�خلية خا�صة بحركة فتح، ر�أت قيادة 

من م�صوؤولياتها جتاه قطاع غزة، هذ� �لتخلّ�ص مك�صباً ماليّاً بالتخفيف عن ميز�نيتها، ومن ثم فقد 

ربطت قيادة �ل�صلطة، و�لتي هي بال�رشورة قيادة حركة فتح، قيامها بالتز�ماتها جتاه �مل�صاحلة، 
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مبا �أ�صمته �لتمكني حلكومة �لوفاق �لوطني، وهو تعبري ف�صفا�ص، مل يُفهم منه �إال �أنْ تتخلّى حما�ص 

عن عنا�رش قوتها ونفوذها كلها، وحتديد�ً �الأنفاق و�صالح �ملقاومة.

بعد قر�ر�ت  بكل من م�صعل وهنية  �لرئي�ص عبا�ص  �لتي جمعت  فاالت�صاالت  �أيّ �حلال،  وعلى 

بني  �لرت��صق  جتاوز  باإمكانية  �الآمال  من  عّززت  قد  كانت  و�إْن  �إليها،  �الإ�صارة  �صبقت  �لتي  تر�مب 

�لطرفني، وجتاوز �صجال �لتمكني حلكومة �لوفاق �لوطني، �إال �أّن �مل�صار �لعام مل يكن ُيب�رّش باأكرث 

من �نفر�جة حمدودة وموؤقتة مل تلبث �أن �نفجرت وغّطت �صنة 2018 كلها ومتّددت �إىل �صنة 2019.

فبعد قر�ر�ت تر�مب، و�الأجو�ء �لد�خلية �الإيجابية �لتي تبعتها، و�أوحت باإمكانية تطوير موقف 

موحّد ملو�جهة �لتحديات �لتي حتُيط بالق�صية �لفل�صطينية، عقد �ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني، دورة 

�أن تكون دورة طارئة، وقد �صّكل  �لرئي�ص عبا�ص من  عادية يف ر�م �هلل، بخالف ما كان قد وعد به 

تخ�صع حيث  �أخرى،  �أ�صا�صية  فل�صطينية  وف�صائل  فتح  حركة  بني  عميقاً  خالفاً  �الجتماع،   مكان 

ر�م �هلل ل�صلطة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �الأمنية، وبالتايل قدرة �الحتالل على �لتحّكم بدخول �مل�صاركني، 

مما يعني ��صتمر�ر�ً من �ل�صلطة يف نهجها �ل�صيا�صي، كما ر�أته بع�ص �لف�صائل �لفل�صطينية كحركة 

�الإطار  دعوة  عن  عبا�ص  �لرئي�ص  �متناع  �إىل  باالإ�صافة  هذ�   
9
�ل�صعبية. و�جلبهة  �الإ�صالمي،  �جلهاد 

و�لذي  �ملتعددة،  �مل�صاحلة  �تفاقيات  عليه  ن�ّصت  �لذي  لالنعقاد،  �لتحرير  ملنظمة  �ملوؤقت  �لقيادي 

 وباالإ�صافة ال�صتمر�ر �لعقوبات على 
10

�أكّدت عليه �جتماعات �للجنة �لتح�صريية للمجل�ص �لوطني،

مبقاطعة  نف�صه  �ملوقف  تبنّت  قد  حما�ص  حركة  وكانت   
11

نف�صه. �ل�صيا�صي  بالنهج  و�لتم�صك  غزة، 

�جتماعات �ملجل�ص �ملركزي، قائلة �إّنها مل تزل تالحظ �صيادة منطق �لهيمنة و�لتفرد و�اللتفاف على 

12
�إر�دة �ل�صعب �لفل�صطيني، بعيد�ً عن �ل�رش�كة �ل�صيا�صية و�لتو�فق يف �تخاذ �لقر�ر�ت �مل�صريية.

ومقاطعة   ،2018 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �ملركزي  �ملجل�ص  جل�صة  �نعقاد  لظروف  باالإ�صافة 

موؤ�رّش�ً  �الجتماع  ذلك  يف  عبا�ص  �لرئي�ص  كلمة  �أعطت  فقد  لها،  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  حركتَي 

الجتماعات  �حلركتني  مقاطعة  �نتقد  �أن  بعد  �جلاري،  �مل�صاحلة  م�صار  عن  �لرت�جع  �إمكانية  حول 

�أن  �إذ  �لرت�جع،  �أن �مل�صاحلة تر�وح مكانها، بال تقّدم وال تر�جع، مما يعني �صمناً  �ملجل�ص، وذكر 

13
�تفاق �مل�صاحلة ُموّقع، وُيفرت�ص �أنه يف حالة َتقّدم ال يف حالة جمود.

جل�صة  عقد  �لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص  رئي�ص  �لزعنون،  �صليم  �قرتح  نف�صها،  �جلل�صات  يف 

عادية للمجل�ص �لوطني تُدعى �إليها حركتا حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، تكون مهّمتها، �إعادة ت�صكيل 

 دون 
14

�أو �ختيار �أو �نتخاب جمل�ص وطني جديد وفق ما َن�ّص عليه نظام �نتخابات �ملجل�ص �لوطني،

�أن ياأتي على ذكر �الإطار �لقيادي �ملوؤقت، �لذي ُيفرت�ص، وبح�صب �صل�صلة �التفاقيات �ملوّقعة بني 

�أنّه �ملكلّف بتطوير منظمة �لتحرير، وهو  �لف�صائل �لفل�صطينية عموماً، وحما�ص وفتح خ�صو�صاً، 

ما يعني �أنّ قيادة فتح، تريد �إعادة ت�صكيل منظمة �لتحرير، على �أر�صيتها ووفق قو�عدها، و�نطالقاً 
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من �لهياكل �لقائمة �لتي تهيمن عليها، دون �عتبار لالتفاقيات �ملتعّددة بني �لفاعلني �لفل�صطينيني، �أو 

�مل�صالح �لوطنية �ملتبادلة، �أو قاعدة �ل�رش�كة، وهو ما كان يوؤ�رشّ الحتمالية �إف�صال �تفاقية �مل�صاحلة 

عن قريب.

��صتهَدف تفجرٌي يف غزة  �تفاقية �مل�صاحلة بالفعل، حينما  �نتك�صت  �لوقت طويالً، حتى  مل يدم 

موكباً لرئي�ص وزر�ء حكومة �لوفاق �لوطني، ر�مي �حلمد �هلل، وب�صحبته رئي�ص جهاز �ملخابر�ت 

�لتي  �لكبى  �لعودة  مل�صرية  يكن  ومل   ،2018/3/13 يف  لغزة  زيارتهما  �أثناء  يف  فرج،  ماجد  �لعامة 

�أطلقتها �لقوى �لوطنية و�ملجتمعية يف غزة يف 2018/3/30، لتخّفف من �نفجار �خلالف بني �لطرفني، 

15
بالرغم من �عتبار فتح تلك �مل�صرية نقلة نوعية يف تاريخ �لن�صال �لفل�صطيني.

 
16

وقد �صارع �لرئي�ص عبا�ص �إىل �تهام حما�ص بالوقوف �ملبا�رش و�لتنفيذي خلف حادثة �لتفجري،

 
18

�الإعالميني، م�صوؤوليها  �أحد  ل�صان  على  فتح  وحركة   
17

�هلل، �حلمد  حكومة  با�صم  �لناطق  وكذلك 

وز�رة  �ّتهمت  حني  يف  وذلك   19
�أخرى. ف�صائل  من  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  يف  و�أع�صاء 

يف  بال�صلوع  �هلل  بر�م  �ملخابر�ت  جهاز  يف  قيادياً  �صابطاً  غزة  قطاع  يف  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية 

�أخرى  هجمات  لتنفيذ  تخّطط  كانت  �خللية  �إّن  قائلة  منه،  خمرتقة  جهادية  خلية  وبقيادة  �لتفجري، 

بغزة ت�صتهدف وفود�ً دولية باالإ�صافة �إىل �لوفد �الأمني �مل�رشي، وحتميل �مل�صوؤولية لتنظيم “�لدولة 

جلنة  ت�صكيل  �الأوىل  �لتفجري  حلظة  منذ  �قرتحت  �إّنها  �لوز�رة  قالت  وبينما  )د�ع�ص(.  �الإ�صالمية” 

م�صرتكة من �الأجهزة �الأمنية يف غزة و�ل�صفة للتحقيق يف �حلادثة دون �أن جتد ��صتجابة لذلك، فاإّن 

20
�ملتحدث با�صم حركة فتح و�صف ما قاله �لبيان �لر�صمي يف غزة باأنه م�رشحية ت�صليلية مك�صوفة.

بد� هذ� �لتفجري تتويجاً للجمود �لذي غرقت فيه �مل�صاحلة بعد �صتة �صهور على توقيعها، فقد 

تبعها �صجال مت�صاعد بني �لطرفني حول ما �ُصّمي بالتمكني للحكومة، دون �أن تتمكن �الجتماعات 

�ملتعددة يف �لقاهرة وغزة من و�صع حّد لذلك �ل�صجال �أو �إنهائه، وهو �الأمر �لذي دفع رئي�ص حركة 

حما�ص يف غزة، يحيى �ل�صنو�ر، وبعد �أكرث من �صهرين بقليل على توقيع �تفاقية �مل�صاحلة، للتحذير 

�إليه يف غزة،   وهو ما ح�صل بالفعل �رشيعاً بعد �النفجار �مل�صار 
21

من �حتماالت �نهيار �مل�صاحلة.

باأّنها قائمة  له من حدّة �خلطاب جتاه حما�ص بو�صفه �صيا�صاتها  �لرئي�ص عبا�ص يف كلمة  فقد رفع 

�أّنه �تخذ  بذلك جذورها �الإخو�نية، موؤكد�ً  �لع�رشين، قا�صد�ً  �لقرن  على �الغتياالت منذ ثالثينيات 

على  �ل�رشعية،  غري  و�صلطتها  حما�ص  حركة  رف�ص  مقابل  يف  ومالية،  وقانونية  وطنية  �إجر�ء�ت 

�لعقوبات   وهو ما فهم منه ت�صديد 
22

�للحمة و�لوحدة للوطن، �إعادة  حّد و�صفه، جهوده يف �صبيل 

على غزة. وقد تبع كلمة �لرئي�ص هذه، حملة ملوؤيدي حركة فتح يف مو�قع �لتو��صل �الجتماعي، ويف 

23
�ل�صارع، حتت �صعار “فّو�صناك” فهم منها دعم خطو�ته �ملتوقعة جتاه غزة.
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�مل�صاحلة  �تفاقية  فيه  وُقّعت  �لذي  لل�صياق  ر�ف�ص  موقف  عن  كلمته  يف  عبا�ص  �لرئي�ص  وك�صف 

�الأخرية، مما يعني �أن فتح ��صطرت مناورة للذهاب �إىل �لقاهرة و�لتوقيع على �التفاقية، فقد حتّدث 

عن �مل�صاحلة �لتي وّقعت عليها حركته ب�صفتها م�صاحلة يريدها �الآخرون ال هو، م�صري�ً �إىل جهات 

�لرئي�ص عبا�ص هذ� حلما�ص  �ّتهام   ومل يكن 
24

تاأتي يف �صياق خمططات تر�مب. و�أنّها  “�خرتعتها”، 
عابر�ً، و�إمنا �صاد يف خطاب حركة فتح �تهام حركة حما�ص باأنها ت�صعى �إىل ف�صل غزة عن �مل�رشوع 

�لوطني، و�ال�صتقالل بها عن �ل�صلطة يف �ل�صفة، مبا يخدم خمطط “�صفقة �لقرن” وم�رشوع تر�مب 

بخ�صو�ص �لق�صية �لفل�صطينية. وهو �التهام �لذي ��صتمّر طو�ل �لوقت �لالحق بعد �نتكا�ص �تفاق 

�مل�صاحلة، مبا يف ذلك على ل�صان �لرئي�ص عبا�ص، و�لذي رفع �صعار “�إما �أن ن�صتلم كل �صيء ونتحّمل 

25
م�صوؤولية كّل �صيء، و�إما �أن ي�صتلمو� كل �صيء ويتحّملو� م�صوؤولية كل �صيء”.

�لتي  �لعقوبات  �أّن  �ملر�قبني  يعتقد بع�ص  �لتّهمة،  بهذه  قيادة فتح حركة حما�ص  تتّهم  ويف حني 

فر�صتها قيادة �ل�صلطة على غزة من �صاأنها دفع غزة لالنف�صال فعالً، مّما يثري �لت�صاوؤالت حول 

�أمثال  الحظ  فقد  �الأمر،  كان  ما  و�أياً  �خلطاب.  لهذ�  �ملناق�صة  و�إجر�ء�تها  �ملعلن،  �ل�صلطة  خطاب 

�إىل  �لذهاب  يف  جادة  غري  فتح  حركة  �أنّ  �لتفجري،  حادثة  قبل  مبكّر،  وقت  ومنذ  �ملر�قبني،  هوؤالء 

 وقد عزّز �صلوكُ فتح، وال �صيّما �إبقاء �لعقوبات على غزة، 
26

�مل�صاحلة و�إمنا دفعتها �ملناورة �إىل ذلك.

و�لت�صعيد �ملبا�رش �صدّ حما�ص بعد حادثة �لتفجري، ورف�ص مقرتح حما�ص و�لف�صائل �لفل�صطينية 

ف�صائل  بع�ص  لدى  حتّى  �لتقدير،  ذلك  من  �حلادثة،  يف  للتحقيق  م�صرتكة  �أمنية  جلنة  بت�صكيل 

على  ��صتفهام  عالمات  ي�صع  فتح  حركة  موقف  �إنّ  قالت  �لتي  �ل�صعبية  كاجلبهة  �لتحرير،   منظمة 

27
�صلوكها.

وهكذ� دخل �لفل�صطينيون �صنة 2018، و�أنهو� ربعه �الأول، و�لت�صعيد بني حركَتي فتح وحما�ص 

يتعاظم، على نحو �أنباأ باإمكان �لدخول يف منعطفات �أكرث خطر�ً يف �لعالقات �لوطنية �لد�خلية، مبا يف 

ذلك ما يتعلق باملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية، �لتي ُيفرت�ص �أنها �إّما حمّل �تفاق نظرّي بني خمتلف �لقوى 

غزة  قطاع  بني  و�صكلياً  قانونياً  �ملتبقي  �لر�بط  �أنها  �أو  �لتحرير،  منظمة  كموؤ�ص�صات  �لفل�صطينية، 

و�ل�صفة �لغربية، كاملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني. ومن بني هذه �ملوؤ�ص�صات كانت حكومة �لوفاق 

بِطلَت خطو�ت 
ُ
أ�صا�صياً يف �ل�صجال بني حركتَي فتح وحما�ص، وبا�صمها �أ �لوطني، �لتي �حتلّت حيز�ً �

�مل�صاحلة. وبالرغم من ذلك، ويف �صياق �ل�رش�ع بني �حلركتني، وتفرّد حركة فتح يف قيادة �ملوؤ�ص�صة 

حلّت مكانها، حكومة برئا�صة 
ُ
و�أ �لوطني،  �لوفاق  �أقيلت حكومة  �لفل�صطينية وتفّرعاتها  �ل�صيا�صية 

من حركة فتح، الأّول مّرة منذ �النق�صام �لفل�صطيني، بيد �أّن حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي، �صّكل �لتمهيد 

�لفعلي، للتغيري �حلكومي �ملتجاوز التفاقية �ل�صاطئ.
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بالتفجري  �مل�صاحلة،  �تفاقية  تر�جع  بعد 

�لذي حدث مع مرور موكب رئي�ص حكومة 

�لتمكني  خطابات  ظلّت  �لوطني،  �لوفاق 

�صيّدة �ملوقف، يف تعبري حركة فتح عن موقفها من �مل�صاحلة �لفل�صطينية، فبالرغم من حّل �للجنة 

�ل�صلطة  وت�صلُّم   
28

عملها، يف  غزة  موظفي  ملف  مبناق�صة  �ملعنية  �للجنة  و�رشوع  غزة،  يف  �الإد�رية 

 �إال �أّن �إ�صكالية �لتمكني للحكومة، 
29

�لفل�صطينية ملعابر قطاع غزة يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2017،

2019، مما يعني  �مل�صاحلة يف مطلع �صنة  بانفجار جديد يف حالة  2018، مرور�ً  ظلّت عنو�ن �صنة 

�أّن حادثة تفجري موكب رئي�ص وزر�ء حكومة �لوفاق �لوطني، مل تنِه متاماً جهود �مل�صاحلة، و�إمنا 

�أغرقتها يف جدل �لتمكني، حتى �أو�خر �صنة 2019.

�مل�صاحلة  عليه  ُتبنى  �أن  ينبغي  �لذي  �الأ�صا�ص  �لوطني  �لوفاق  حلكومة  �لتمكني  فتح   جَعلت 

بُرّمتها، دون �أي �عتبار خلطو�ت متز�منة تتقدم بها �ل�صلطة �لفل�صطينية جتاه قطاع غزة، وال �صيّما 

رفع �لعقوبات عن �لقطاع، �أو حترتم فيها �حلقائق �ملوجودة يف �لقطاع و�لتي تر�ّصخت طو�ل �صنو�ت 

�أكّدت قياد�ت حركة فتح �أن  �النق�صام، ك�صالح �ملقاومة. فمنذ توقيع �تفاقية �مل�صاحلة يف �لقاهرة، 

متكني �حلكومة يجب �أن ي�صمل كافة �مللفات �الإد�رية و�ملالية و�الأمنية، و�أنه لن يتم �النتقال �إىل �أّي 

30
ملف �آخر يف �مل�صاحلة قبل �إنهاء �النق�صام عب �لتمكني �لكامل و�ل�صامل للحكومة.

 وكذ� قياد�ت �أخرى يف �للجنة 
31

ويف حني حتدّث �لرئي�ص عبا�ص �رش�حة عن “�ل�صالح �لو�حد”،

 فاإنّ رئي�ص حكومة �لوفاق �لوطني ر�مي �حلمد �هلل، حتّدث عن �صتة جو�نب 
32

�ملركزية حلركة فتح،

قال �إّن حكومته مل مُتّكن فيها يف غزة، مبيناً �أّن �صالح �ملقاومة لي�ص من تلك �الأمور �ل�صتة، و�لتي هي؛ 

�جلباية �لد�خلية، و�الأمن �لد�خلي وال �صيّما �ل�رشطة و�لدفاع �ملدين، وت�صليم جهاز �لق�صاء الإنهاء 

�ملعابر  وت�صليم  �حلكومية،  �الأر��صي  وت�صليم  و�ل�صفة،  غزة  بني  �لق�صائي  �جلهاز  يف  �الزدو�جية 

33
ب�صكل فعلي ال رمزي.

�أنّ حركة حما�ص وبعد حلّها للجنة �الإد�رية يف مبادرة منها، تقّدمها بني يدي �لو�صاطة  يت�صح 

على  عبا�ص  �لرئي�ص  و�فق  حال  يف  ت�صاء  كما  بها  تت�رّشف  م�رش  لدى  “وديعة”  �أو  �مل�رشية، 

 وبعدما �صلّمت �ملعابر لل�صلطة �لفل�صطينية، مل تكن لتتخلّى عن كامل م�صوؤوليتها وعن 
34

�مل�صاحلة،

�أمن �ملقاومة، دون �أن تتقدّم حركة فتح، من خالل �ل�صلطة �لفل�صطينية، بخطو�ت مماثلة جتاه قطاع 

غزة، وال �صيّما يف ملف موظفي حكومة غزة، وهو ما كان ي�صتدعي من حما�ص �لتم�صك باجلباية 

�لقطاعات  بخ�صو�ص  نف�صه  �الأمر  قول  ويكن   
35

غزة. موظفي  رو�تب  لدفع  �لد�خلية  �ل�رشيبية 

لقطاع  حما�ص  �إد�رة  بو��صطة  عملهم  يف  �نتظمو�  �لذين  �ملوظفني  من  تُد�ر  �لتي  �الأخرى  �حلكومية 

 غزة، فلم تكن حما�ص لتعيدهم �إىل بيوتهم، الإحالل موظفني مكانهم ُتعيّنهم �ل�صلطة �لفل�صطينية من 

ثانيًا: مــن حـكـــومــة الــوفــاق

           الوطني اإىل حكومة فتح
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دفعت  �لتي  غزة،  قطاع  مع�صالت  لتحّل  �مل�صاحلة  قطعتها  �لتي  �خلطو�ت  تكن  مل  وعليه  �هلل.  ر�م 

يف  و�الندفاع  �الإد�رية،  �للجنة  بحلّ  �صلفاً  بد�أتها  و��صعة  بخطو�ت  �مل�صاحلة  �إىل  للذهاب  حما�ص 

�ل�صنو�ر بك�رش  �أ�صهرها تهديد قائد حما�ص يف غزة يحيى  �لتفاوؤل، كان من  ت�رشيحات مفرطة يف 

�مل�صاحلة  “�أيقونة”  حينه  يف  ُعّد  حتّى  غريها،  �أو  حما�ص  �أبناء  من  �مل�صاحلة  يعرقل  من  كلّ  عنق 

36
�لفل�صطينية.

 
37

�نهيارها، �حتماالت  من  مبّكر�ً  ُيحّذر  �أخذ  للم�صاحلة،  حما�صة  �الأكرث  نف�صه  �ل�صنو�ر  �أنّ  بيد 

 حمذّر�ً عبا�ص من 
38

�أنّها و�صلت طريقاً م�صدود�ً، �إىل قناعة مفادها   2018 و�صوالً يف نهايات �صنة 

جتاوز �لقوى �لفل�صطينية له يف حال فر�ص عقوبات جديدة على غزة، فم�صاعفة �لعقوبات بح�صب 

فتح  مطالبة  من  حركته  موقف  بيان  �صياق  ويف  �للعبة.  لقو�عد  وك�رش  لالأو�ين  تك�صري  �ل�صنو�ر 

جلنة  عنه  تنبثق  موحد  وطني  ملجل�ص  �إال  يتّم  لن  ذلك  �إّن  �ل�صنو�ر  قال  للحكومة،  �لكامل  بالتمكني 

39
تنفيذية تدير �لقطاع وفق �أ�ص�ص وطنية.

فتح،  ورف�صتها  حما�ص  عليها  و�فقت  م�رشية،  ورقة  �صوء  على  �ل�صجاالت  هذه  جتددت 

 �إذ ��صرتطت فتح �لتمكني �لكامل حلكومة �لوفاق �لوطني، مبا 
40

ال�صتئناف �مل�صاحلة �لفل�صطينية.

ي�صمل ب�صط �ل�صيطرة على �الأر�ص و�الأمن و�لق�صاء و�ملعابر و�جلباية �لد�خلية، ومبا يت�صمن عودة 

�لوزر�ء وروؤ�صاء �لهيئات و�ل�صلطات و�ملوؤ�ص�صات �لعاملة، وبدون �أي تدّخل �أو عر�قيل من �أّي جهة 

 ما يعني رف�ص فتح لوجود �ملوظفني �لذين عُيّنو� يف �أثناء �إد�رة حما�ص لقطاع غزة. كما �أّنها 
41

كانت،

�صملت  و�لتي   
42

�لقطاع، على  �ملفرو�صة  و�لعقوبات  غزة،  موظفي  م�صري  متاماً  جتاهلت  رّدها  يف 

�القتطاع حتى من رو�تب �ملوظفني �لتابعني لل�صلطة يف ر�م �هلل، ووعدت بجدولتها ودفعها بعد �إنهاء 

 يف خطوة تبدو تعزيز�ً للح�صار على قطاع غزة حتى لو م�ّص �ل�رش�ئح �ملوؤيدة حلركة 
43

�النق�صام،

فتح فيها.

�تفاق  2018، يف غمرة جهود م�رشية الإبر�م  �أغ�صط�ص  �آب/  د�ر �صجال �مل�صاحلة هذ�، يف �صهر 

�نطالق  على  �صهرين  من  �أقل  بعد  غزة،  قطاع  يف  و�لفل�صطينيني  �الحتالل  بني  �الأمد  طويل  تهدئة 

ب�رشعية  �التفاق  هذ�  ي�صتظّل  �أن  �أر�د  حينها  �مل�رشي  �لتوّجه  �أّن  ويبدو  �لكبى،  �لعودة  م�صرية 

وبال�رشورة  هي  �إيجابياً،  معه  �لتعاطي  يجِر  مل  طرحه،  بد�ية  ومنذ  و�لتي  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة 

�أّي  �إبر�م  قبل  �مل�صاحلة  باإجناز  طالبت  ثم   
44

�لقرن”. لـ“�صفقة  تنفيذ�ً  �عتبتاه  حيث  فتح،  حركة 

هذ�  منع  �إما  يعني  �لذي  �الأمر  وهو   
45

غزة، قطاع  يف  و�ملقاومة  �الحتالل  بني  تهدئة  �أو  هدنة  �تفاق 

�التفاق الأنّ م�صار�ت �مل�صاحلة كانت مقفلة ب�رشوط حركة فتح �لتي �صبقت �الإ�صارة �إليها، �أو �إغالق 

 �أي نافذة حلما�ص ومعها بقية قوى �ملقاومة مبعزل عن �ل�صلطة و�رشعيتها، وحتت �صعار منع ف�صل 

قطاع غزة.
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ويف �لفرتة �لتي د�ر فيها �حلديث عن �صفقة تهدئة بني حما�ص و“�إ�رش�ئيل”، وهي �لفرتة �لتي 

ما  وهو  تلك،  �لتهدئة  جهود  تعطيل  يف  فتح  حركة  ��صتمرّت   ،2018 �صنة  من  �الأخري  �لربع  تُغطّي 

ر�أى فيه بع�ص �ملر�قبني حماولة لقطع �لطريق على حما�ص من �أن ت�صتثمر م�صرية �لعودة، وتلميعاً 

46
ل�صورة �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص، وحماولة لتبير ��صتمر�ر �لعقوبات على قطاع غزة.

غطّت �إ�صكالية �لتمكني حلكومة �لوفاق �لوطني �صنة 2018 كامالً، وظلّت يف مو�صع جتاذب بني 

حما�ص وفتح، فقد ت�صكّلت حكومة ر�مي �حلمد �هلل ب�صفتها حكومة وفاق وطني على �أ�صا�ص �تفاق 

�ل�صاطئ �ملبم بني منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وحركة حما�ص، �صن رزمة تت�صمن، ت�صكيل هذه 

�حلكومة، و�لتاأكيد على ما �تُّفِقَ عليه �صابقاً، و�إجر�ء �نتخابات ت�صمل �لرئا�صة و�لت�رشيعي و�ملجل�ص 

تفعيل  جلنة  وعقد  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  وتفعيل  �حلكومة،  ت�صكيل  على  �صهور  �صتة  بعد  �لوطني 

وتطوير منظمة �لتحرير �لفل�صطينية؛ ملمار�صة مهامها �ملن�صو�ص عليها يف �التفاقات، وتفعيل جلان 

�أنّ حركة حما�ص ظلّت تتّهم حكومة �لوفاق �لوطني باإهمال   بيد 
47

�حلريات و�مل�صاحلة �ملجتمعية.

قطاع غزة وبعدم قيامها بو�جباتها نحوه، مما ��صطرها، بح�صب رو�يتها، �إىل ت�صكيل جلنة �إد�رية 

 و�إذ� كانت �إ�صكالية 
48

متالأ �لفر�غ �لذي ترتكه حكومة �لوفاق �لوطني، وال ُت�صّكل بديالً عن �حلكومة.

�إ�صكالية متكني  فاإّن  �ل�صلطة،  قيادة  �ل�صلطة بح�صب مّبر�ت  ��صتدعت عقوبات  قد  �الإد�رية  �للجنة 

حكومة �لوفاق �لوطني �صارت عنو�ن جمود �مل�صاحلة، �إىل حني �إقالتها من �لرئي�ص عبا�ص، وت�صكيل 

49
حكومة بر�أ�ص من حركة فتح، عادت وطالبت بدورها بالتمكني لها يف قطاع غزة.

ر�مي حكومة  ��صتقالة  عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  قَبِلَ   ،2019 يناير  �لثاين/  كانون  نهاية   ففي 

 وبكلمة �أخرى �أكرث دّقة، �أقال 
50

�حلمد �هلل، وكلّفها بت�صيري �الأعمال حتى ت�صكيل �حلكومة �جلديدة.

�لرئي�ص �لفل�صطيني حكومة �لوفاق �لوطني �ملنبثقة عن �تفاق �ل�صاطئ، ليكلّف، بعد �أكرث من �صهر 

 
51

�لفل�صطينية، �حلكومة  بت�صكيل  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  ��صتية  حممد  �إقالتها،  على 

ت�صمية  دون   
52

،2019/4/13 يف  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �أمام  �لقانونية  �ليمني  ��صتية  حكومة  ولتوؤدي 

وزر�ء �لد�خلية و�الأوقاف، وقد عَكَ�صَ �لوقت �لطويل من �إقالة �حلمد �هلل �إىل �أد�ء حكومة ��صتية �ليمني 

 
53

�لقانونية، وخلوّ حكومته من وزر�ء للد�خلية و�الأوقاف، حجم �خلالفات �لد�خلية يف حركة فتح.

�لفل�صطيني، يف حالة �نق�صامية،  �ل�صيا�صي  وقد �نك�صفت حكومة ��صتية عن متثيل �صعيف للطيف 

تَعمّقت بحلّ �ملجل�ص �لت�رشيعي و�إقالة حكومة �حلمد �هلل، باالإ�صافة �إىل �لعمل على �صياغة منظمة 

�لتحرير وموؤ�ص�صاتها مبعزل عن �التفاقيات �لوطنية �لد�خلية �ملوّقعة.

رف�ص  فقد  ��صتية،  حلكومة  �لو�زنة  �لتحرير  منظمة  ف�صائل  مقاطعة  يف  �لتمثيل،  �صعف  تبنيّ 

قوى  جلمع  حماولة  و�لتجمع   
54

��صتية. حكومة  يف  �مل�صاركة  �لفل�صطيني،  �لديقر�طي  �لتجمع 

موقف  �صّق  بامل�صاركة،  و�ل�صعب  فد�  حزبي  قر�ر  �أنّ  �إال   
55

�ئتالفية، �صيغة  يف  �لفل�صطينية  �لي�صار 
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 لتنعك�ص حكومة ��صتية مزيد�ً من 
56

�لتجمع، و�أثار �لتباينات و�ال�صتقاالت د�خل �حلزبني نف�صيهما؛

�النق�صام على م�صتوى �ل�صاحة �لفل�صطينية عموماً، وعلى م�صتوى قوى وف�صائل منظمة �لتحرير، 

ال �صيّما وقد �ُصبقت حكومة ��صتية، بخطو�ت متهيدية تعاملت معها �لقوى �لفل�صطينية باعتبارها 

حكومة �إقالة  �صبق  �لذي  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  حلّ  �أخطرها  ومن  و�نق�صامية،  تفردية   خطو�ت 

فتح،  حكومة  تكون  �أن  �إىل  �الأمر  بها  �نتهى  �لتي  ��صتية،  حكومة  تكليف  وبال�رشورة  �هلل،  �حلمد 

بحيثيات �لت�صكيل، وبطبيعة �لرئا�صة.

�إذ� كان فوز حركة حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية 

�صنة 2006، وما �نبنى عليه من ت�صكيلها �حلكومة 

�لنظام  دخول  �رشعية  منحها  قد  �لفل�صطينية، 

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني، وتعزيز مكانتها �الإقليمية، وتوفري �لغطاء �ل�صعبي الإد�رتها منفردة لقطاع 

بدوره  ُيثّل  �النتخابات  تلك  عن  �لناجم  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  فاإنّ  2007؛  �صنة  �النق�صام  بعد  غزة 

�لفل�صطيني.  �النق�صام  بعد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  بني  �ملتبقي  و�ل�صيا�صي  �لقانوين  �لر�بط 

�ل�صلطة �إقليمّي  بني  �لربط  هذ�  �أ�صكال  من  �صكالً  بدورها  مثّلت  �لوطني،  �لوفاق  حكومة  �أنّ   كما 

�لفل�صطينية.

�لوطنية  ل�صياقاتها  مر�عاة  دون  و�حد،  طرف  من  فيها  �لت�رّشف  �أو  �لرو�بط،  هذه  تفكيك  �إّن 

�إقليمّي �ل�صلطة، وهو ما ُي�صقط �حلالة �لفل�صطينية  ولو يف حدودها �لدنيا، يعني قطع �لرو�بط بني 

ف�صلها  �أو  �ل�صفة،  عن  غزة  قطاع  ف�صل  �أي  منها،  حُتّذر  �ل�صلطة  َتَزل  مل  �لتي  �ملخاوف  يف  ِبُرّمتها 

�لتفكيك،  هذ�  ور�ء  �ل�صلطة  دو�فع  عن  �لنظر  ب�رشف  وهذ�  �لوطني”.  “�مل�رشوع  فتح  ت�صميه  عمّا 

�صو�ء تعلق بالرغبة يف �إخر�ج حما�ص من �لنظام �ل�صيا�صي، �أم حتجيمها د�خله، �أم �لتحكم يف حجم 

بعد  ما  وترتيبات  �لد�خلي،  �لفتحاوي  بالتناف�ص  تعلّق  �أم  م�صتقبلية،  ترتيبات  �أّي  يف   ح�صورها 

�لرئي�ص عبا�ص.

ّل فيه �ملجل�ص �لت�رشيعي،  �أعلن �لرئي�ص عبا�ص يف 2018/12/22 عن قر�ر للمحكمة �لد�صتورية حَتُ

�إعالن  على  يومني  وبعد   
57

�صهور. �صتة  خالل  ت�رشيعية  �نتخابات  �إىل  نف�صه  �لوقت  يف  وتدعو 

حكمها  �أّن  ن�رشه،  بعد  �ملحكمة  قر�ر  من  وتبنّي  �لر�صمية،  �جلريدة  يف  �لقر�ر  ُن�رش  عبا�ص  �لرئي�ص 

يف  �ملحكمة  �إىل  ورد  �لعدل  وزير  من  كتاب  على  بناء  �أيام،  بع�رشة  عنه  �لرئي�ص  �إعالن  قبل  �صدر 

2018/12/2، وذلك تاأ�صي�صاً على دعاوى رُفعت ملحكمة �لعدل �لعليا. ثم �أحيلت للمحكمة �لد�صتورية 

باملجل�ص  �ملتعلقة  �الأ�صا�صي  �لقانون  مو�د  بع�ص  لتف�رش  �الأعلى  �لق�صاء  جمل�ص  من  بتاأ�صرية 

�أن �ملجل�ص �لت�رشيعي قد فقَد �صفته �لت�رشيعية،  �لت�رشيعي. وعليه �صدر �لقر�ر �لقا�صي باعتبار 

ثالثًا: حّل املجل�س الت�شريعي 

           وانــعــكـــــا�شـــــاتــــه



2018-2019التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

36

ومن ثم فقد�نه ل�صفة �ملجل�ص �لت�رشيعي، لعدم ممار�صته �خت�صا�صاته �لت�رشيعية و�لرقابية، و�أن 

�لفل�صطيني،  لل�صعب  �لعليا  “�مل�صلحة  �أّن  �ملحكمة  ق�صت  وبالتايل،   .2010/1/25 يف  �نتهت  واليته 

�لقر�ر  وت�صمن  قر�رها،  �إ�صد�ر  تاريخ  منذ  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  حّل  تقت�صي  �لوطن”،  وم�صلحة 

ن�رش  تاريخ  من  �صهور  �صتة  خالل  �لت�رشيعية،  �النتخابات  �إجر�ء  �إعالن  �إىل  عبا�ص  �لرئي�ص  دعوة 

58
�لقر�ر يف �جلريدة �لر�صمية.

�أثار قر�ر �ملحكمة �لد�صتورية جدالً قانونياً و�صيا�صياً، ورف�صته معظم �لقوى �لفل�صطينية، وال 

 و�جلبهة 
61

 وبع�ص ف�صائل منظمة �لتحرير كاجلبهة �ل�صعبية،
60

 و�جلهاد �الإ�صالمي،
59

�صيّما حما�ص،

يف  للرتيث  ودعا  �لقر�ر  من  �ل�صعب  حزب  وتخوّف   
63

�لوطنية، �ملبادرة  و�نتقدته   
62

�لديوقر�طية،

 وكانت �أول 
65

 بينما دعمت حركة فتح �لقر�ر هي وبع�ص �لف�صائل �ل�صغرية �لقريبة منها.
64

تنفيذه،

من  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  نو�ب  عنه،  �الإعالن  بعد  مبا�رشة  �الأمنية،  �الأجهزة  منع  �لقر�ر؛  �نعكا�صات 

 وتلّقى �لدكتور 
66

حركة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية، من عقد موؤمتر �صحفي �أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي،

67
عزيز دويك رئي�ص �ملجل�ص ��صتدعاء من جهاز �ملخابر�ت �لعامة.

�ملحكمة  لقانون  و�ل�صيا�صية  �لقانونية  �النتقاد�ت  �لذ�كرة  �إىل  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  حّل  �أعاد 

بد�أ  حينما   2006 �صنة  منذ  بخ�صو�صها  �لتوّج�ص  بد�أ  و�لتي  �ملحكمة،  هذه  لت�صكيل  ثم  �لد�صتورية 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �ملنتهية واليته يف مناق�صة قانون �ملحكمة قبل ت�صلُّم �ملجل�ص �جلديد �ملنبثق عن 

68
�نتخابات �صنة 2006 مهّماته، وقد �ُصّن قانون �ملحكمة �صنة 2006.

طالت �النتقاد�ت �صل�صلة �لتعديالت �لتي �أجر�ها �لرئي�ص عبا�ص على �لقانون يف �ل�صنو�ت 2012، 

 فقد ظلّت �ملوؤ�ص�صات 
70

 كما طالت ظروف وحيثيات ت�صكيل �ملحكمة �صنة 2016؛
69

و2014، و2017،

بع�ص  �أم  ت�صكيلها،  �أم  �ملحكمة،  قانون  من  �صو�ء  خماوفها  وتبدي  باعرت��صاتها  تتقّدم  �حلقوقية 

 و�لتعديل �لذي �أجر�ه 
71

2012، ثم َعَدل عنه، قر�ر�تها. و�نتقدت �لتعديل �لذي �أجر�ه �لرئي�ص �صنة 

 و�عرت�صت يف كتاب مرفوع للرئي�ص على ت�صكل �ملحكمة باعتبار �أّنها تفتقر �إىل حياة 
72

�صنة 2014،

�نتخابات عامة ت�رشيعية ورئا�صية وق�صاء موّحد، و�فتقارها لال�صتقاللية عن  د�صتورية تفرزها 

73
�لهيمنة �ل�صيا�صية.

و�أكّدت �ملوؤ�ص�صات �حلقوقية موقفها يف بيان �صحفي قالت فيه �إن �ملحكمة �لد�صتورية �لعليا مل 

 ال �صيّما وهي تخالف يف ظروف �نعقادها، ومن 
74

ت�صتكمل �إجر�ء�ت ت�صكيلها، وقر�ر�تها منعدمة.

جهة �لقر�ر �لرئا�صي بت�صكيلها، وفيما يخ�ّص بع�ص �لقو�نني �ل�صادرة عنها، كمنح �لرئي�ص حممود 

عبا�ص �صالحية رفع �حل�صانة �لبملانية عن �أي ع�صو من �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي يف غري �أدو�ر 

�نعقاد �ملجل�ص بت�رشيع ��صتثنائي، تخالف �لقانون �الأ�صا�صي، وقانون �ملحكمة نف�صه، ومبد�أ �صيادة 

75
�لقانون.
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هذ� باالإ�صافة �إىل ت�صكيك تلك �ملوؤ�ص�صات يف �صالحية رئي�ص �ملحكمة �لد�صتورية �لذي �صبق له، 

ومنذ �صنة 2013، �أي قبل تعيينه ب�صنو�ت، ن�رش �آر�ء تنحاز لل�صلطة �لتنفيذية على ح�صاب �لقانون 

�الأ�صا�صي و�ل�صلطة �لت�رشيعية، وتعد �ملجل�ص �لت�رشيعي منتهي �لوالية، و�أّن من حّق �لرئي�ص رفع 

 وقد حّذرت تلك �ملوؤ�ص�صات من تغّول �ل�صلطة �لتنفيذية 
76

�حل�صانة عن ع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي.

على �جلهاز �لق�صائي مبا ُينذر بانهيار �صامل يف �لنظام �ل�صيا�صي. و�أ�صارت �إىل ممار�صات �أخرى 

جمل�ص  رئي�ص  �لعليا  �ملحكمة  رئي�ص  بعزل  �لق�صائي  �جلهاز  لتوظيف  �صعيها  يف  �لتنفيذية  لل�صلطة 

77
�لق�صاء �الأعلى خالفاً الأحكام �لقانون �الأ�صا�صي وقانون �ل�صلطة �لق�صائية.

�إىل �ملوقف �لقانوين �لذي �صاحب �حليثيات �ملحيطة باملحكمة �لد�صتورية من  �إّن �أهمية �لعودة 

�إىل  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  حّل  ��صتناد  من  تت�صح  قر�ر�تها،  وبع�ص  ت�صكيلها  وظروف  قو�نينها  جهة 

�لقانوين،  بالتوظيف  يتغّطى  �صيا�صّي  �أم هو  قانونياً خال�صاً  �إن كان �حلّل  ثم ببحث  �ملحكمة،  تلك 

وبالتايل �أدو�ت تدبري �خل�صومة �لد�خلية وتوظيف �جلهاز �لق�صائي يف �صياقها، وهو �أمر مل يتوقف 

عند حيثيات �ملحكمة �لد�صتورية و��صتخد�مها يف عدد من �لقر�ر�ت منها حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي، وال 

عند �إقالة رئي�ص �ملحكمة �لعليا رئي�ص جمل�ص �لق�صاء �الأعلى، فقد قام �لرئي�ص عبا�ص يف 2019/7/18 

بحّل جمل�ص �لق�صاء �الأعلى، و�إن�صاء جمل�ص �نتقايل ملدة عام، وذلك ب�صكل مفاجئ ودون علم �ل�صلطة 

 وهو ما عّدته �أو�صاط ق�صائية �إهانة لل�صلطة �لق�صائية، و�عتد�ًء �صارخاً على ��صتقالل 
78

�لق�صائية،

79
�لق�صاء، وهدماً لكل �ملبادئ �لد�صتورية للف�صل بني �ل�صلطات.

نظرياً  �أف�صى  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  حّل  على  �صهور  �صبعة  بعد  �الأعلى  �لق�صاء  جمل�ص  حلّ  �إنّ 

�حلّد  يف  ولو  تو�زنه،  على  حتافظ  �صلطات  �أّي  من  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لنظام  خلّو  �إىل  وو�قعياً 

�الأدنى، �أو يف �إطار �صكلي. هذ�، ف�صالً عن �الأبعاد �ل�صيا�صية لهذه �خلطو�ت، و�لظالل �لكثيفة �لتي 

�صيّما  وال  �لفل�صطينيني،  �لفرقاء  بني  ُتعدمها  �لتي  و�لثقة  �لد�خلية،  �لوطنية  �لعالقات  على  تلقيها 

و�أّن توظيف �لق�صاء يف �خل�صومة �لد�خلية، وتكري�ص هيمنة �ل�صلطة �لتنفيذية، تو�ّصع �إىل �لدرجة 

�جلر�ئم  قانون  �أ�صا�ص  وعلى  �ل�صلح  حمكمة  �إىل  باال�صتناد  �الإلكرتونية،  �ملو�قع  فيها  حُتَجب  �لتي 

 و�إذ� كانت بع�ص تلك 
80

�الإلكرتونية، �لذي �أ�صدره �لرئي�ص عبا�ص يف ظّل تعطيل �ملجل�ص �لت�رشيعي.

�ملو�قع مقربة من حركة حما�ص، فاإن ذلك يثري �ل�صّك حول نز�هة و�صفافية وم�صد�قية �لدعوة �إىل 

�نتخابات ت�رشيعية جديدة. ثم �إن بع�صها تتبنى خطاً حتريرياً م�صتقالً �الأمر، �لذي ُيحّول �ملجتمع 

�لفل�صطيني �إىل جمتمع �أمني مغلق وحما�رش ب�صطوة �الأمن.

وعلى �أّي حال، وباالإ�صافة �إىل بطالن حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي، نظر�ً �إىل عدم د�صتورية �ملحكمة 

�لد�صتورية نف�صها، بح�صب �ملوؤ�ص�صات �حلقوقية، و�أي�صاً باعتبار �أّن �لقانون �الأ�صا�صي ال يجيز حّل 

�ال�صت�صكاالت  من  �لعديد  ثريت 
ُ
�أ فقد   

81
�لطو�رئ؛ حالة  يف  حتى  �الإطالق،  على  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 
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�ل�صلطة  خطاب  �إىل  �لظاهر  �نحيازه  يف  �أم  �لقانونية،  حيثياته  يف  �صو�ء  نف�صه،  �ملحكمة  قر�ر  حول 

�لت�رشيع  يف  �ملو�طنني  حّق  ُي�صادر  �النتخابات  �إجر�ء  وعدم  �ملجل�ص،  تعّطل  �أّن  كاعتباره  �لتنفيذية 

لل�صلطة، وهو  �نتخاب رئي�ص  �ملو�طنني يف  �إىل تعطيل حق  يتعر�ص  �أن  �ل�صيا�صية، دون  و�مل�صاركة 

ما دعا بع�ص �ملر�قبني للت�صاوؤل: ملاذ� مل تتحرك �ملحكمة �لد�صتورية من قبل لو�صع حّد لكثري من 

�لتجاوز�ت، ومنها �نتهاء �الآجال �لد�صتورية لكل �الأطر �لقيادية، كمن�صب �لرئي�ص؟ وكيف ي�رشي 

�حلكم �ل�صادر على �ملجل�ص �لت�رشيعي، وال ي�رشي على من�صب �لرئي�ص �مل�صتمر منذ 2005؟ وملاذ� 

82
مل ين�ّص �لقر�ر على �إجر�ء �نتخابات رئا�صية �أي�صاً بعد �صتة �أ�صهر؟

�ملفارقة هنا، �أنّه وبينما ذهبت �ملحكمة �لد�صتورية �إىل �نتهاء والية �ملجل�ص �لت�رشيعي، وتعاملت 

�ملجل�ص  والية  بانتهاء  حما�ص  تقرّ  مل  وبينما  وم�صتمرة،  قائمة  والية  �أنها  على  �لرئي�ص  والية  مع 

�لت�رشيعي �إال حينما يوؤدي �ملجل�ص �جلديد �ليمني �لد�صتورية، فاإنّ قيادة �ل�صلطة/ فتح، كانت يف �صنة 

2009 قد ��صتدعت �ملجل�ص �ملركزي ملنظمة �لتحرير لتمديد واليات كّل من �لت�رشيعي و�لرئا�صة �إىل 

 وهو ما يعني �إقر�ر�ً من فتح بانتهاء �لوالية �لقانونية للرئي�ص عبا�ص 
83

حني �إجر�ء �نتخابات لكليهما،

منذ �صنة 2009.

وب�رشف �لنظر عن �أّي نقا�ص حول قانونية تلك �خلطوة �لتي جرت يف �صنة 2009، وحول �لقول 

�إّن �رشعيّة �ل�صلطة وموؤ�ص�صاتها م�صتمدة من �رشعية �ملنظمة �لتي متلك منح �ل�رشعية ملوؤ�ص�صات 

�ل�صلطة �أو �صحبها، فاإنّ جمرّدها يعني �إقر�ر�ً بانتهاء والية �لرئي�ص عبا�ص، ويك�صف عن �النحياز 

ظاهرة  �إىل  �الإ�صارة  جتدر  كانت  و�إن  �لد�صتورية.  �ملحكمة  قر�ر  يف  تناق�ص  من  فيه  وما  �جلوهري 

�لتغطّي مبوؤ�ص�صات منظمة �لتحرير، مما ي�صيء بدوره على توظيف موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير، 

�أّي  �لد�خلي، دون  �ل�صيا�صي  للتدبري  �أ�صا�صاً  �ملطلقة حلركة فتح  للهيمنة  و�عتماد و�قعها �خلا�صع 

�عتبار الأّي حقائق �أخرى، و�قعية، �أو جماهريية، �أو �صيا�صية، �أو قانونية.

ومهما كانت �حلقيقة �لقانونية، فاإّن �خلطاب �ل�صيا�صي، مل يرتك جماالً لل�صّك يف �لدو�فع �ل�صيا�صية 

حلّل �لت�رشيعي، وال �صيّما و�أن �حلديث عن حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي �صبق �أّي نقا�ص قانوين معلن، بل 

 هذ� باالإ�صافة �إىل 
84

�أعلن �لرئي�ص عن �إر�دته حلّ �لت�رشيعي قبل �صدور قر�ر �ملحكمة �لد�صتورية.

خطاب �لرئي�ص عبا�ص �لذي �أعلن فيه عن قر�ر �ملحكمة �لد�صتورية بحل �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�صّمنه 

 مما ي�صع �الأمرين ُحكماً يف �صياق و�حد، ف�صالً عن حديث 
85

حديثاً عن �إجر�ء�ت جتاه حركة حما�ص؛

 ممل يحيل �إىل �لتوظيف 
86

�لرئي�ص �ل�رشيح عن �الحتياج �إىل �إجر�ء قانوين حللّ �ملجل�ص �لت�رشيعي،

�لقانوين يف �خل�صومة �ل�صيا�صية.

كتلة  نو�ب  قيام  من  �نتقام  دو�فعه  بع�ص  يف  �لت�رشيعي  حّل  �أّن  يف  يرى  �لبع�ص  كان  و�إذ� 

�إىل بعثوها  ر�صالة  يف  �لرئي�ص،  �رشعية  يف  بالطعن  حما�ص،  حلركة  �لتابعة  و�الإ�صالح”   “�لتغيري 



39

الو�شع الفل�شطيني الداخلي

 فقد ك�صف حلّه، ومن بعده حّل جمل�ص 
87

�الأمم �ملتحدة United Nations يف �أيلول/ �صبتمب 2018،

�ل�صلطات، وهو  �لق�صائية، عن ميل جارف الحتكار  لل�صلطة  �لو��صح  �الأعلى، و�لتوظيف  �لق�صاء 

ما �أّدى بالفعل �إىل �نهيار �لنظام �ل�صيا�صي، كما حّذرت من قبل موؤ�ص�صات حقوقية، حينما تكثّفت 

�إىل تاأزمي �لعالقات �لوطنية، و�إد�مة حالة  �لرئي�ص عبا�ص. هذ� باالإ�صافة  �ل�صلطات كلّها يف �صخ�ص 

مكان  حما�ص  مع  �خل�صومة  و�إحالل  �حلريات،  ومالحقة  �لد�خلي،  �خلطابي  و�ال�صتباك  �لتوتر 

�أو حتجيمها د�خله،  �ل�صيا�صي،  �لنظام  �لد�ئم الإخر�ج حما�ص من  �ل�رش�ع مع �الحتالل، و�ل�صعي 

�أو �لتمهيد خلطو�ت �أق�صى بحقها ب�صحب �ل�رشعية �لد�صتورية عنها. و�إذ� كانت هذه بع�ص ما يقال 

حول �الأهد�ف من حّل �لت�رشيعي، فاإّنه يظّل قابعاً يف عمق �ملوقف، ترتيبات ما بعد �لرئي�ص عبا�ص، 

ومعاجلة �ال�صتقطابات �لد�خلية يف حركة فتح.

�لكبريتني حما�ص وفتح،  �أ�صالً بني �حلركتني  �ملتفجرة  �لعالقات  �لت�رشيعي  وبالفعل فجّر حلّ 

ودخلتا �صنة 2019 مبزيد من �لت�صعيد �خلطابي و�الأمني، حتى و�إن �صبقت بع�ص حو�دث �لت�صعيد 

لل�صلطة  �الأمنية  �الأجهزة  �لد�خلية، كمنع  �لفل�صطينية  �لعالقات  �ملعتاد يف  �لت�رشيعي، فهي من  حلّ 

�لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية م�صريتني حلركة حما�ص يف ذكرى �نطالقتها يف كانون �الأول/ دي�صمب 

 بينما منعت حما�ص حركة فتح 
88

2018 يف كل من مدينتَي نابل�ص و�خلليل، وقمع �مل�صاركني فيهما.

�لذي حّددته  �لوقت و�ملكان  �ل�صابق يا�رش عرفات يف  �لرئي�ص  �إقامة مهرجانها يف ذكرى رحيل  من 

فتح، بينما �صمحت الأن�صار �لقيادي �ل�صابق يف فتح حممد دحالن باإقامة �حتفاليتهم �خلا�صة. ويف 

حني تبادلت �حلركتان �التهامات باعتقال �صلطتيهما عنا�رشهما، فاإنّ �لرئي�ص عبا�ص و�صف حما�ص 

 وقد �نعك�صت هذه �الأجو�ء على 
90

�إ�رش�ئيلية.  وو�صفت فتح حما�ص باأّنها �صنيعة 
89

باجلو��صي�ص؛

فتح نف�صها حينما قرّرت قيادتها يف غزة �إلغاء مهرجانها، مما حد� ببع�ص �لقياد�ت يف �للجنة �ملركزية 

91
يف فتح �إىل �لدعوة الإقالة �لهيئة �لقيادية للحركة يف غزة.

قطاع  معابر  جميع  من  موظفيها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صحبت  حينما  ذروته  �لتوّتر  بلغ  وقد 

عز�م  فتح،  حركة  يف  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �أنّ  �إال   
93

لعملهم؛ حما�ص  حركة  �إعاقة  بذريعة   
92

غزة،

�الأحمد، قال �إنّ هذه �خلطوة تهدف �إىل تقوي�ص حكم حما�ص يف غزة؛ ُمذّكر�ً باأّنه �أّول من �قرتح �إعالن 

غزة �إقليماً متمرد�ً؛ مهدّد�ً باملزيد من �الإجر�ء�ت الإنهاء حكم حما�ص؛ وم�صتهجناً ��صتنكار �لف�صائل 

94
�لفل�صطينية، وال �صيّما ف�صائل منظمة �لتحرير، �صحب �ل�صلطة موظفيها من معابر غزة.

�أّن  �أقيلت حكومة �حلمد �هلل، وكُلّفت حكومة حممد ��صتية، وهو ما يعني  ويف مثل هذه �الأجو�ء 

�لذي  �الأمر  وهو  �ل�صيا�صي،  �ملوقف  يف  �لتحول  هذ�  يف  مركزياً  عامالً  كانت  حما�ص  مع  �خل�صومة 

95
قابلته حما�ص باأن �عتبت حكومة ��صتية حكومة �نف�صالية.
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وبحلّ �ملجل�ص �لت�رشيعي، وهو �خلطوة �الأ�صعب، باتت �لطريق ممّهدة لت�صكيل حكومة بر�أ�ص 

�لد�خلي يف فتح،  من حركة فتح، ت�صتجيب ملخاوف ترتيبات ما بعد عبا�ص، وحتتوي �ال�صتقطاب 

وتبد�أ يف توزيع مر�كز �لنفود بني �أقطابها، وتن�صجم مع منطق �حتكار �ل�صلطة وتكثيفها.

عن  و�إمنا  حلكومته،  تف�صيلي  برنامج  عن  ��صتية  يعلن  مل 

ت�صّمنت   
96

�صهور، لثالثة  طو�رئ  وخطة  برنامج،  مالمح 

باالإ�صافة �إىل �لوعود �لتنموية �لتقليدية يف برنامج �أّي حكومة، 

�لرئي�ص عبا�ص. وهذ�،  �لتكليف من  �نتخابات ت�رشيعية بح�صب ما ورد يف كتاب  �إجر�ء  �لعمل على 

 بالرغم من �لظروف �النق�صامية �لتي جاءت فيها هذه �حلكومة، و�أثرها �ل�صلبي على متا�صك ف�صائل 

�نعك�صت خالفاتها  �لتي  �لي�صار، بل وحتّى على حركة فتح  �لتحرير، وخ�صو�صاً ف�صائل  منظمة 

يف غلبة وزر�ء �لتكنوقر�ط على �حلكومة، و�لعجز عن ح�صم وزيَري �لد�خلية و�الأوقاف، وظهور 

 وهو �أمر ال يدّل على حيوية �صيا�صية، 
97

بع�ص �لت�رشيحات من د�خل فتح تنتقد �ختيار �لوزر�ء.

و�إمّنا على تاأزمي م�صتع�صٍ حني �الأخذ بعني �العتبار حالة �النغالق �ل�صيا�صي، وما يحّفها من ح�صار 

للحريات، وت�صعيد للخ�صومة �لد�خلية.

خطري  مايل  حتدٍّ  من  ��صتية،  حكومة  و�جهته  مما  بالرغم  �لد�خلية  �خل�صومة  ت�صعيد  كان 

مب�صادرة �الحتالل جزء�ً من �أمو�ل �ملقا�صة )�ل�رشيبة �لتي يجبيها �الحتالل ل�صالح �ل�صلطة( بدل 

�ملقا�صة  �أمو�ل  ت�صلُّم  �ل�صلطة  ورف�ص  و�ل�صهد�ء،  �الأ�رشى  لعائالت  �ل�صلطة  تدفعها  �لتي  �لرو�تب 

منقو�صة، وهو �الأمر �لذي ��صطر �حلكومة لدفع من 50% �إىل 60% من رو�تب موظفيها �لتي تزيد 

2019، وحتّى َتر�ُجع �ل�صلطة عن قر�رها،  �آذ�ر/ مار�ص  556 دوالر( منذ   )نحو 
98

�ألفي �صيكل على 

99
وتفاهمها يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2019 مع �الحتالل للعودة �إىل ت�صلُّم �أمو�ل �ملقا�صة.

�ملقا�صة من حكومة �حلمد �هلل، و�إذ�  �أمو�ل  �أزمة  ��صتية قد ورثت  باأنّ حكومة  �لتذكري،  ويجدر 

�صنة  �أو��صط  منذ  بد�أت  موؤ�رش�تها  فاإّن  �هلل،  �حلمد  حكومة  �أيام  �آخر  يف  تبلورت  قد  �مل�صكلة  كانت 

�الأوىل  بالقر�ءتني  طويل  نقا�ص  بعد  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �أقرّ  تلتها  �لتي  �ل�صنة  ويف   
100

،2017

�أمو�ل �ل�صلطة  و�لثانية خ�صم قيمة �الأمو�ل �لتي تدفعها �ل�صلطة لالأ�رشى و�ل�صهد�ء و�أ�رشهم من 

�أح�صن، ب�صورة  �مللف  الإد�رة  جيد�ً  وقتاً  �متلكت  �ل�صلطة  �أن  يعني  �لذي  �الأمر  وهو   
101

 �ل�رشيبية؛

وال �صيّما يف �أثناء فرتة حكومة �حلمد �هلل. فبالرغم من �أنّ �حلمد �هلل �رّشح باأّن حكومته جاهزة للتعامل 

�أد�ء حكومته، و�أد�ء   فاإّن 
102

�أمو�ل �ملقا�صة،  مع جميع �ل�صيناريوهات يف حال خ�صم �الحتالل من 

جهتني،  من  �جلوهري  �مللف  هذ�  مع  �لتعامل  يف  فادح  ق�صور  عن  ك�صف  ذلك،  بعد  ��صتية  حكومة 

�ل�صهد�ء،  وعو�ئل  وعو�ئلهم  �الأ�رشى  با�صتهد�فه  مبا�رشة  �لفل�صطيني  �لن�صال  ي�ص  �أوالً  لكونه 

رابعًا: نظرة على اأداء 

           احلكــومتيــن



41

الو�شع الفل�شطيني الداخلي

ويهّدد  �ل�صلطة،  عافية  ي�ّص  لكونه  وثانياً  �ملنا�صلني،  �صمود  مقومات  من  و�حدة  �رشب  وبالتايل 

بقاءها لتعلّق �مل�صكلة مبو�رد �ل�صلطة �القت�صادية، وقدر�تها �الإنفاقية.

بها،  �لتحّكم  على  �الحتالل  لقدرة  �ل�صلطة  وجود  �رتهان  عن  �ملقا�صة  �أمو�ل  �أزمة  ك�صفت 

�أمو�ل �ملقا�صة منقو�صة.  �إىل ��صتالم  �ل�صلطة للعودة  وبوظيفتها بالكامل، وهو ما تبنّي با�صطر�ر 

وهو �الأمر �لذي يثري �ل�صوؤ�ل عن �أي جهد حتّرري، المتالك �لقر�ر �لذ�تي مبعزل عن هيمنة �الحتالل، 

ولو يف �ل�صّق �القت�صادي، طو�ل مرحلة �النق�صام، وال �صيّما يف مرحلتَي حكومة �حلمد �هلل، حكومته 

�الأوىل، ثم يف حكومة �لوفاق �لوطني، ثم تالياً يف حكومة ��صتية؛ و�لذي طرح جملة من �حللول، تدور 

يف رحى �الأزمة نف�صها، كال�صعي لزيادة �القرت��ص من �لدول �لعربية و�الأجنبية، وحماولة تفعيل 

 و�لتعويل على �حتماالت �لتحّول يف �صيا�صات 
104

 و�القرت��ص من �لبنوك،
103

�صبكة �الأمان �لعربية،

105
�الحتالل.

فقد  �لتق�صف،  الإجر�ء�ت  باالإ�صافة  وعملية،  ��صرت�تيجية  �أكرث  خطو�ت  عّده  يكن  وفيما 

�ملوّقعة مع  باالتفاقيات  �لعمل  �الأزمة، عن وقف  �ل�صيا�صي من  جرى �حلديث طويالً، ويف �جلانب 

 
107

 وفّك �الرتباط �القت�صادي.
106

�الحتالل، وتنفيذ قر�ر�ت موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير حول ذلك،

 ويف �لوقت نف�صه، عانت �ل�صلطة من �أزمة م�صد�قية، الأ�صباب عديدة، كان �أحد مظاهرها �أن حكومة 

�حلمد �هلل رفعت رو�تب وزر�ئها يف ظّل �إجر�ء�ت �لتق�صف �ملعلنة، وهو �الأمر �لذي �أخ�صع �ل�صلطة 

نيكوالي  ل�صان  على  �ملتحدة  �الأمم  �إد�نة  يف  كما  �لدويل،  للنقد  باالإ�صافة  �ملحلي،  �ل�صعبي  للنقد 

مالدينوف Nickolay Mladenov، مبعوث �الأمم �ملتحدة لل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط، لهذ� �الإجر�ء 

 
108

�ملتناق�ص مع حاجة �ل�صلطة، و�أزمتها �ملالية، و�إعالنها �لتق�صف.

�نعد�م  �إىل  باالإ�صافة  �الإجر�ء�ت،  هذه  مثل  تنفيذ  على  �إر�دتها  �نعد�م  نف�صها  �ل�صلطة  �أثبتت 

قدرتها، خل�صوعها �جلغر�يف و�الأمني بالكامل لالحتالل، و�فتقادها الأي نافذة �إىل �خلارج ال تعب 

من خالل �الحتالل، وقد عجزت حكومة ��صتية بالفعل عن �إنفاذ قر�رها مبنع ��صتري�د �لعجول من 

 و�لذي ك�صف بدوره عن مر�كز �لقوى د�خل �ل�صلطة �لفل�صطينية و�أجهزتها وحركة 
109

�الحتالل،

 وكان ��صتية قد حتّدث من قبل عن �صعيه ل�رش�ء �لنفط 
110

فتح من جهة طبيعة عالقتها باالحتالل،

 وهو �الأمر �لذي مل يتم.
111

من �لعر�ق لالنفكاك عن �الحتالل،

بالن�صبة  �إنفاذ وعودها يف ملفات قد تكون �صغرية  ��صتية يف  �إنّ ف�صل حكومة  �إذ�ً،  �لقول  يكن 

حكومة  �صيّما  وال  �ل�صلطة،  عجز  �إىل  وبالنظر  �الحتالل،  عن  �القت�صادي  �النفكاك  ق�صية   ملجمل 

�ل�صق  يف  حتّى  ��صرت�تيجية،  خطو�ت  تنفيذ  �إمكانية  على  يوؤ�رش  ال  مكانها،  ومر�وحتها  �هلل،  �حلمد 

 بقدر�ت �ل�صلطة �لذ�تية، ومن باب �أوىل، يف تنفيذ 
112

�القت�صادي �ل�رشف؛ كاإقامة مناطق �صناعية

خطو�ت �صيا�صية جوهرية، حتى يف �مللف �لد�خلي. فقد عجز ��صتية عن حّل �أزمة عدد من �الأ�رشى 
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�ملخابر�ت  ومدير  عبا�ص،  �لرئي�ص  بيد  ملّفهم  �أّن  وتبنّي  رو�تبهم،  �ل�صلطة  قطعت  �لذين  �ملحررين 

لهذ�  رف�صه  �إعالنه  من  �لرغم  على  �الإلكرتونية  �ملو�قع  من  عدد  حجب  �إلغاء  عن  وعجز   
113

�لعامة،

 وبهذ�، تظّل �حلكومات �ملتعاقبة خارج �مل�صاحلة �لوطنية �جلدّية، ومن �لناحية �لوطنية 
114

�الإجر�ء.

�أو  �الأمنية،  وظيفتها  من  نفوذها  ت�صتمد  �لتي  �لقوى  ومر�كز  �لرئا�صي،  �لقر�ر  �أ�صرية  �لد�خلية، 

تن�صيقها مع �الحتالل. ومن ناحية �ملو�صوع، �أ�صرية ظرف �ل�صلطة �ملتعلق ح�رش�ً بو�قعها �خلا�صع 

لهيمنة �الحتالل �ملطلقة، ومن ثم ال يتعّدى دورها �لت�صيري �الإد�ري، دون �لقدرة على �جرت�ح �حللول 

�جلوهرية. وفيما يتعلق بالعالقات �لوطنية، وال �صيّما فيما يخ�ّص قطاع غزة، �صتظّل �حلكومة حتت 

�صغط تلك �لظروف و�العتبار�ت.

�ملركزي  �ملجل�ص  ��صتدعاء  �إىل  �الإ�صارة  �صبقت 

�لفل�صطيني �صنة 2009؛ لتجديد والية كل من �لرئي�ص 

عبا�ص و�ملجل�ص �لت�رشيعي دون �نتخابات، وبدعوى 

علوّ منظمة �لتحرير على �ل�صلطة، �لتي هي نتاج �ملنظمة و�صيا�صاتها. وهذ� �ل�صلوك و�إن ناق�صه حّل 

�لرئا�صة، فاإّنه  �إ�صكالية موقع  �لد�صتورية دون معاجلة  �لت�رشيعي الحقاً بو��صطة �ملحكمة  �ملجل�ص 

نبّه �إىل �الأدو�ت �لتي قد ت�صتخدمها حركة فتح يف هيمنتها وفر�ص �صيا�صاتها مبا يف ذلك �خل�صومة 

�لد�خلية؛ وعلى �لنحو �لذي قد يُحلّ به �ملجل�ص �ملركزي مكان �ملجل�ص �لت�رشيعي. بل �إّن نقا�ص حّل 

�أو�صى �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح �ملجل�ص  �أُخرج به، فقد  �لقانوين �لذي  �لت�رشيعي �صبق �ل�صكل 

�أّكد  �لد�صتورية. وبينما   وذلك قبل �صهرين من قر�ر �ملحكمة 
115

�لت�رشيعي، �ملركزي بحلّ �ملجل�ص 

مر�قبون �أنّ �ملجل�ص �ملركزي مل ُين�صئ �ل�صلطة، و�أّنه ال يكنه وهو جمل�ص غري منتخب حّل جمل�ص 

�لت�رشيعي،  �ملجل�ص  له حّل  �أ�صالً، ويف حال جاز  �لد�عي حلّل جمل�ص معّطل  ت�صاءلو� عن  منتخب، 

ُبْعَد �خل�صومة   وهي ت�صاوؤالت تلحظ 
116

�لرئا�صة. �ل�صلطة كلّها مبا يف ذلك  �أن ي�صمل ذلك  فينبغي 

�حلالة  �إد�رة  على  هيمنتها  وتكري�ص  �لتحرير،  منظمة  موؤ�ص�صات  توظيف  فتح  حركة  حماوالت  يف 

�لفل�صطينية برّمتها.

وقد بد�أت هند�صة موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير، مبكر�ً قبل حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي مبا�رشة، وعلى 

�ملوقعة وطنياً.  باالتفاقيات  يلتزم  �لتو�فق، ومبا ال  عن  فل�صطينية، خروجاً  فيه ف�صائل  ر�أت  نحو 

لـ“�إ�رش�ئيل”،  عا�صمة  بالقد�ص  فيها  يعرتف  �لتي  تر�مب  قر�ر�ت  بعد  عبا�ص،  �لرئي�ص  كان  فبينما 

�نعقاد  هو  �لو�قع  يف  ح�صل  �لذي  فاإّن   
117

�لف�صائل، جميع  �إليها  ُتدعى  طارئة  دورة  بعقد  وعد  قد 

و�جلهاد  حما�ص  حركتا  قاطعتها   
118

،2018 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �ملركزي  للمجل�ص  عادية  دورة 

�الإ�صالمي، بدعاوى، �أهمها خمالفة �الإجماع �ملُتََفق عليه وطنياً.

خام�شاً: منظمــة التحـريـر 

              يف قلب االنق�شــام
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الو�شع الفل�شطيني الداخلي

�أما �خلطوة �الأكب يف هذ� �الجتاه، و�لتي �صبقت حلّ �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�إقالة حكومة �لوفاق، 

وتكليف حكومة ��صتية، فكانت عقد �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني يف دورة عادية من 2018/4/30 �إىل 

2018/5/3، الأول مرة منذ �صنة 1996، و�إن كان �ملجل�ص قد عقد دورة خا�صة )غري عادية( بهدف 
119

�نتخاب �أع�صاء جدد للجنة �لتنفيذية �صنة 2009.

�صيا�صة  على  يقوم  �ل�صيغة  بهذه  عقده  �إّن  وقالت  �لوطني،  �ملجل�ص  �جتماعات  حما�ص  قاطعت 

�الإق�صاء و�لتفرد و�ال�صتئثار مبقدر�ت وموؤ�ص�صات �ل�صعب �لفل�صطيني. و�صّككت يف حيثيات �نعقاده 

�أن  حتت حر�ب �الحتالل وبت�صهيالت غري م�صبوقة منه، بح�صب قولها؛ مما يعني، بح�صب ر�أيها 

�ملجل�ص ال ُيعّب عن �لكل �لوطني بل ي�ّص ب�صكل �صارخ وحدة �ل�صعب �لفل�صطيني، وي�رشب �ملنظمة 

موقفها  �صحة  على  حما�ص  و��صتدلّت  �لفل�صطيني.  �صعبنا  �أبناء  لكل  متثيلها  وجد�رة  و�رشعيتها 

مبقاطعة �أكرث من ثلثي �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي �لذين هم �أع�صاء يف �ملجل�ص �لوطني، وعدد كبري من 

�أع�صاء �ملجل�ص �لوطني يف �لد�خل و�خلارج، و�جلبهة �ل�صعبية و�لتي هي �لف�صيل �لثاين يف �ملنظمة، �إىل 

120
جانب حركتَي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي وما متثالنه من ثقل جماهريي.

الأّن  �لفل�صطيني،  �لكّل  يثّل  ال  �إّنه  وقالت  �ملجل�ص،  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  كذلك  وقاطعت 

للمجل�ص  �لتح�رشية  �للجنة  و�جتماعات  عليه،  �ل�صابقة  �التفاقات  كّل  تخالف  �نعقاده  حيثيات 

 �لتي �صبق لها �النعقاد يف بريوت، وهي �مل�صوّغات نف�صها �لتي قدّمتها �جلبهة �ل�صعبية 
121

�لوطني

�إّن  �لتحرير، فقد قالت  �ملجل�ص، هذ� وهي من ف�صائل منظمة  لتحرير فل�صطني ملقاطعة �جتماعات 

عقد �ملجل�ص بهذه �ل�صيغة مثّل جتاوز�ً لالتفاقيات �لوطنية �لعديدة �لتي تناولت مو�صوع �ملنظمة، 

�خل�صو�ص،  وجه  على  �لتحرير  منظمة  تناول  �لذي   2005 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �لقاهرة  �تفاق  ومنها 

ني�صان/  �لقاهرة  يف  �مل�صاحلة  و�تفاق   ،2006 مايو  �أيار/  �الأ�رشى(  )وثيقة  �لوطني  �لوفاق  ووثيقة 

يف   2017 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �ملنعقدة  �لتح�صريية  �للجنة  مقرر�ت  �إىل  باالإ�صافة   ،2011 �أبريل 

�لوطنية و�الإ�صالمية، و�أنيط بها  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �لتي �صاركت يف �جتماعاتها جميع  بريوت، 

�لتهيئة و�لتح�صري لعقد جمل�ص وطني توحيدي. وبالتايل، فاإن عقد �ملجل�ص بخالف هذ� �التفاق من 

�أ�صباب �أخرى ذكرتها  �صاأنه �أن يعّمق من حدة �النق�صام يف �ل�صاحة �لفل�صطينية، هذ� باالإ�صافة �إىل 

122
�ل�صعبية، وبّررت فيها مقاطعتها.

وقد �أف�صت �جتماعات �ملجل�ص �لوطني، فيما يتعلق بهيكلية منظمة �لتحرير وجتديد موؤ�ص�صاتها، 

 و�لتو�فق على جلنة 
123

�إىل �نتخاب �لرئي�ص حممود عبا�ص من بني �ملجتمعني رئي�صاً لدولة فل�صطني،

تنفيذية جديدة بو�قع 15 ع�صو�ً من �أبرزهم �لرئي�ص حممود عبا�ص و�صائب عريقات وعز�م �الأحمد 

 و�نتخاب هذه �للجنة للرئي�ص حممود عبا�ص 
124

وحنان ع�رش�وي وتي�صري خالد وب�صام �ل�صاحلي،

فتح،  حركة  �أنّ  يعني  ما  وهو   
126

�ملركزي. للمجل�ص  ع�صو�ً   35 �صمّ  على  و�لتو�فق   
125

لها، رئي�صاً 
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لتكري�ص  �ملنظمة  هياكل  �صياغة  �أعادت  �لتحرير  منظمة  على  هيمنتها  موقع  من  �ل�صلطة،  ونخبة 

نفوذها ومن و�قعها �لقائم، وبال �أّي �نتخابات حقيقية، ويف ظروف �نق�صامية.

و�أما �أبرز �لقر�ر�ت �ل�صيا�صية �لتي �صدرت عن �ملجل�ص �لوطني فيما يخ�ّص �لعالقة مع �الحتالل 

فكانت �نتهاء �لفرتة �النتقالية �لتي ن�صّت عليها �التفاقيات �ملوقعة يف �أو�صلو و�لقاهرة وو��صنطن، 

حني  �إىل  بـ“�إ�رش�ئيل”  �العرت�ف  بتعليق  �لتنفيذية  �للجنة  وتكليف  �لتز�مات،  من  عليه  �نطوت  مبا 

�لقد�ص  �صّم  قر�ر  و�إلغاء   ،1967 يونيو  حزير�ن/  من  �لر�بع  حدود  على  فل�صطني  بدولة  �عرت�فها 

�ل�رشقية ووقف �ال�صتيطان، و�لتاأكيد على وجوب تنفيذ قر�ر �ملجل�ص �ملركزي يف دورتيه �الأخريتني 

)�أي قبل عقد جل�صة �ملجل�ص �لوطني �جلاري �حلديث عنها( بوقف �لتن�صيق �الأمني بكافة �أ�صكاله، 

Paris Protocol، مبا يف  باري�ص  �لتي كر�صها بروتوكول  �القت�صادية  �لتبعية  و�لتحرر من عالقة 

127
ذلك �ملقاطعة �القت�صادية ملنتجات �الحتالل.

بالرغم من هذه �لقر�ر�ت �لتي تبدو وكاأّنها تت�صّمن مر�جعة جدية مل�صار �لت�صوية �لذي �أف�صى 

�إىل �ملوقف �لفل�صطيني �لر�صمي �ملاأزوم، و�حلالة �خلطرة �لتي تهّدد بت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية، �إال 

�أنّ نتائج �ملجل�ص وطنياً عمّقت من �النق�صام �لفل�صطيني مبا جتاوز �نق�صام حما�ص وفتح، �إىل �نق�صام 

�لي�صار  قوى  بني  باخلالف  ثم  للمجل�ص،  �ل�صعبية  �جلبهة  مبقاطعة  �لتحرير  منظمة  ف�صائل  د�خل 

طالبت  �أو  �جلل�صات  قاطعت  متعددة  �صيا�صية  �أو�صاط  د�خل  وكذلك   
128

و�ملقاطعة؛ �مل�صاركة  حول 

ومل   
129

�النق�صامية. وظروفه  وتفا�صيله  حيثياته  على  �أو  �النعقاد  مكان  على  �عرت��صاً  بتاأجيلها، 

ياأخذ �لعديدون قر�ر�ت �ملجل�ص يف �ملوقف من �الحتالل ماأخذ�ً جاد�ً، نظر�ً لتكر�ر هذه �لقر�ر�ت دون 

تنفيذ يف �لو�قع. والأّن بيان �ملجل�ص ت�صّمن ما يدّل على �لبقاء د�خل �مل�صار بالدعوة �إىل عقد موؤمتر 

 UN Security �الأمن  �لع�صوية يف جمل�ص  د�ئمة  �لدول �خلم�ص  دويل برعاية دولية جماعية ت�صم 

 وقد بلغ �الأمر بحركة حما�ص �إىل �أن 
130

Council، وعلى �أ�صا�ص قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�صلة.
131

و�صفت �ملجل�ص �لوطني، مبجل�ص �ملقاطعة �النف�صايل.

 
132

،2018/8/15 يف  �هلل  ر�م  يف  �ملركزي  �ملجل�ص  بعقد  الحق،  وقت  يف  �ل�رشخ  هذ�  �زد�د  وقد 

�هتمام من  �إبد�ء كثري  �ملتوقعة، ودون  �الإ�صالمي  �إىل مقاطعة حركتَي حما�ص و�جلهاد  فباالإ�صافة 

�حلركتني باجتماعات �ملجل�ص هذه �ملرة، فقد قاطعته �أي�صاً �جلبهة �ل�صعبية قائلة �إنه ياأتي يف �صياق 

عقد  َحَكم  �لذي  ذ�ته،  و�لهيمنة  �لتفرد  ولنهج  �ملطلوب،  �لوطني  للتو�فق  �لظهر  باإد�رة  �ال�صتمر�ر 

تكري�ص  �إىل  توؤدي  تد�عيات  له  تكون  قد  �ل�صياق  هذ�  يف  �ملجل�ص  عقد  و�أّن  �الأخري.  �لوطني  �ملجل�ص 

�النق�صام �الأفقي و�لعمودي يف �ل�صاحة �لفل�صطينية، �صو�ء د�خل موؤ�ص�صات �ملنظمة ذ�تها، �أم على 

�إىل مقاطعة كلّ من �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني،  �لف�صائلي و�ل�صعبي، منوّهة  �مل�صتوى 

 وبهذ� تكون �ملقاطعة هذه �ملرة قد �ت�صعت عما 
133

وحركة �ملبادرة �لوطنية، و�صخ�صيات م�صتقلة،

كان عليه �حلال يف �جتماعات �ملجل�ص �لوطني �ل�صابقة.
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وقد ت�صمّنت �جتماعات هذه �لدورة من �ملجل�ص �ملركزي كلمة للرئي�ص عبا�ص �صّكك فيها يف نو�يا 

حما�ص نحو �مل�صاحلة، و�أكد على موقفه �لتقليدي بخ�صو�ص �ل�صالح �لفل�صطيني قائالً �إّنه لن يقبل 

 وهو ما ُيفهم منه �صمناً رف�ص وجود �صالح �ملقاومة، �الأمر �لذي يبنّي 
134

�إال �صالحاً �رشعياً و�حد�ً.

�مل�صافة �لفا�صلة بني فرقاء �ل�صاحة �لفل�صطينية يف مو�صوع �مل�صاحلة.

�لتنفيذية  �للجنة  له من  �ملقدّمة  �لتو�صيات  �أقرّ �ملجل�ص  وفيما تعلق بال�رش�ع مع �الحتالل فقد 

مع  �لعالقة  يف  �لنظر  �إعادة  حول  �لوطني  �ملجل�ص  قر�ر�ت  بتنفيذ  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة 

�أمنياً و�صيا�صياً و�قت�صادياً، ومبا ي�صمل تعليق �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” �إىل حني �عرت�فها  �الحتالل 

 
135

بدولة فل�صطني، ووقف �لتن�صيق �الأمني بكافة �أ�صكاله، و�النفكاك �القت�صادي عن “�إ�رش�ئيل”،

وهو ما يك�صف عن عدم تفعيل قر�ر�ت �ملجل�ص �لوطني، طو�ل �ل�صهور �لتي ف�صلت بني �الجتماعني، 

2019، كما  2018، وما تبعها يف �صنة  كما �أّن هذه �لقر�ر�ت مل تطبق الحقاً طو�ل ما تبقى من �صنة 

�صياأتي بيانه.

و�جلبهة  �ل�صعبية  و�جلبهة  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  نف�صها،  �حلركات  قاطعت  ذلك،  وبعد 

�لديوقر�طية، وحركة �ملبادرة �لوطنية، �جتماعات دورة �ملجل�ص �ملركزي �لثالثني، �لتي ُعقدت يف 

�ملجل�ص  �جتماعات  على  بالتعليق  �ملرة  هذه  حما�ص  �هتمّت  وقد   .2018/10/29-28 يومي  �هلل  ر�م 

�ملركزي هذه، رمبا ب�صبب ما �أ�صيع قبله �أّنه قد ي�صدر قر�ر�ت جديدة بخ�صو�ص ت�صديد �لعقوبات 

�لت�رشيعي، ف�صّددت �حلركة على عدم �رشعية هذه �جلل�صة وما ي�صدر  �أو بحلّ �ملجل�ص  على غزة 

 وبناء على �ملخاوف نف�صها قال خالد �لبط�ص �لقيادي يف �جلهاد �الإ�صالمي نيابة عن عدد من 
136

عنها،

�لقوى �لوطنية و�الإ�صالمية قّدمت روؤية ال�صتعادة �لوحدة و�إنهاء �النق�صام، �إّن �أّي قر�ر�ت جديدة 

يتخذها �ملجل�ص �ملركزي، وقد ت�صهم يف تكري�ص �النق�صام وتوتري �الأجو�ء و�إجبار �لنا�ص على �لقبول 

137
باأّي حل �صيا�صي مرفو�ص، فاإنها �صتم�ص بال�رشعية �لوطنية ملن يتخذها.

و�أعادت �جلبهة �ل�صعبية هذه �ملرة كذلك �لتاأكيد على مو�قفها �ل�صابقة، و�لتي ترى فيها �إ�رش�ر ما 

�صمّته “�لقيادة �ملتنفذة” بعقد �ملجل�ص �ملركزي على �لرغم من �ملقاطعة �لو��صعة له، �إمعاناً يف �خلطيئة 

�لوطنية و�ل�صيا�صية، �لتي تُبقي منظمة �لتحرير رهينة للتفرد و�لهيمنة على قر�ر�تها وتوّجهاتها. 

و�الأخطر، بح�صب �ل�صعبية، م�صادرة حق �إ�صالحها وحتديثها، مبا يعني ��صتمر�ر تغييبها و�صلب 

138
دورها ووظيفتها.

�ملحكمة  �تُّخذت  و�إمّنا  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  بحّل  قر�ر�ً  تتخذ  مل  �ملجل�ص  دورة  �أّن  من  وبالرغم 

حركة  جتاه  �ملركزي  �ملجل�ص  خطاب  فاإنّ  بيانه،  �صبق  كما  الحق،  وقت  يف  حللّه  غطاء  �لد�صتورية 

حما�ص و�مل�صاحلة، �تّخذ بعد�ً حاد�ً هذه �ملرة �صو�ء يف كلمة �لرئي�ص عبا�ص �لذي �تهم فيها حما�ص 

حركة  حّمل  �لذي  �ملجل�ص  بيان  يف  �أم   
139

غزة؛ يف  دولة  �صبه  الإقامة  و�ل�صعي  �الأعد�ء،  �أفكار  بتبنّي 
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حما�ص �مل�صوؤولية �لكاملة عن عدم �اللتز�م بتنفيذ جميع �التفاقات �لتي مت �لتوقيع عليها و�إف�صالها. 

�لغربية،  �ل�صفة  عن  غزة  قطاع  ف�صل  �إىل  �لهادفة  �مل�صبوهة  �مل�صاريع  �أ�صماه  عّما  �لبيان  وحتّدث 

منظمة  م�صوؤولية  خارج  �الحتالل  مع  تهدئة  �أي  ور�ف�صاً  �لقرن”،  “�صفقة  من  جزء�ً  ذلك  معتب�ً 

�لتحرير، ور�ف�صاً كذلك �أي م�صاريع ذ�ت طبيعة �إن�صانية يف غزة كاإن�صاء ميناء �أو مطار، على �عتبار 

140
�أنها م�صاريع تهدف �إىل تدمري �مل�رشوع �لوطني وت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية.

مع  �خلالف  ق�صايا  جتاه  فتح  حركة  خطاب  لتكري�ص  منب�ً  �ملركزي  �ملجل�ص  �تُِّخذَ  حني  ويف 

حركة حما�ص، بعدما جرت حماولة حلّ �ملجل�ص �لت�رشيعي من خالله؛ فاإّنه ويف ق�صايا �ل�رش�ع مع 

�الحتالل �أّكد على قر�ر�ت دورته �ل�صابقة باعتبار �أن �ملرحلة �النتقالية مل تعد قائمة، وبالتايل �إنهاء 

�لتز�مات منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و�ل�صلطة �لفل�صطينية كافة جتاه �تفاقاتها مع �صلطة �الحتالل 

ويف مقدمتها تعليق �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” �إىل حني �عرت�فها بدولة فل�صطني، ووقف �لتن�صيق �الأمني 

باري�ص مل  �تفاق  �النتقالية، مبا فيها  �ملرحلة  �أن  �عتبار  �القت�صادي على  �أ�صكاله، و�النفكاك  بكافة 

 وهي �ل�صياغات ذ�تها �لتي تبنّاها يف �لدورة �ل�صابقة، وقد �أحال �أمر تنفيذها هذه �ملرة 
141

تعد قائمة.

 �الأمر �لذي يوؤ�رّش على عدم جتاوز هذه �لقر�ر�ت �خلطاب 
142

�إىل �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير،

�الإعالمي �إىل �لتنفيذ �لو�قعي، يف مقابل تاأزمي �لعالقات �لوطنية �لد�خلية.

يتّ�صح مما �صبق �أن قيادة منظمة �لتحرير مل ت�صتدعِ �ملجل�ص �لوطني يف �لع�رشين �صنة �الأخرية 

�نق�صام �صيا�صي عميق، وخ�صومة د�خلية  2009 و2018؛ يف ظّل  �إال مرتني، يف �صنتَي  الأول مرة، 

�ل�صلطة،  �أوجد  �لذي  �لت�صوية  �ل�صيا�صي مل�رشوع  يجري ت�صعيدها با�صتمر�ر، مع �نعد�م يف �الأفق 

ودون �أي فاعلية جادة ملوؤ�ص�صات منظمة �لتحرير يف و�صع حلول عملية الأزمة �مل�رشوع �ل�صيا�صي، 

و�إمنا ُتتّخذ منب�ً لتدوير خطابات مرتفعة �ل�صقف ن�صبياً يف �ملوقف من �الحتالل دون �أي �نعكا�صات 

و�قعية لها، يف حني ُتعّب يف �ملقابل عن مو�قف فعلية ُتتّخذ يف �لو�قع لتعميق �النق�صام �لفل�صطيني، 

�أوجدت �نق�صامات جديدة بالفعل، د�خل �حلركة  �إّن �صل�صلة دور�ت �ملجل�ص �لوطني و�ملركزي  بل 

�لوطنية عموماً، ومع ف�صائل منظمة �لتحرير، ود�خل هذه �لف�صائل، وذلك �إىل جانب حّل �ملجل�ص 

�لت�رشيعي وت�صكيل حكومة حممد ��صتية.

عبا�ص،  �لرئي�ص  �صحة  تر�جع  مع  �لد�خلية  �لفتحاوية  �الإ�صكالية  تغيب  ال  �الأو�صاع،  هذه  ويف 

و�حتمال غيابه عن �مل�صهد، وهو ما يدفع حركة فتح لرتتيب �مل�صهد بتفرد كامل، مع ��صتخد�م �صكلي 

�إجر�ء�تها. ال �صيّما و�أّن �حلركة ترت�جع �صعبياً،  لبع�ص ف�صائل منظمة �لتحرير �ل�صغرية لتغطية 

وينك�صف م�رشوعها �ل�صيا�صي على ف�صل و��صح، مع �نزياح “�إ�رش�ئيل” جمتمعاً ودولة نحو �ليمني، 

وبغطاء كامل من �إد�رة تر�مب، مّما يفقد �ل�صلطة مّبر وجودها �ل�صيا�صي و�ل�صعبي، ويحّولها �إىل 

 حم�ص هدف خا�ص بالنخبة �مل�صتفيدة منه. ويف �ل�صياق نف�صه تتحّرك �ل�رش�عات �لد�خلية يف �حلركة،
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وبالتايل حُتّرك �مل�صهد مبا فيه من موؤ�ص�صات الإد�رة �ملناف�صة على مر�كز �لنفوذ. ويف ذلك كلّه، وبينما 

مُتثّل حما�ص خ�صمها �لرئي�صي، فاإنها معنية، �أي فتح، ب�صحب �ل�رشعية عن حما�ص، وقطع ما يبدو 

من مبادر�ت �إقليمية ودولية جتاه قطاع غزة، ممّا يحوّل �ملناف�صة مع حما�ص �إىل تناق�ص رئي�صي، 

يجري �إحالله مكان �لتناق�ص مع �الحتالل، ويف مرحلة بالغة �حلرج و�خلطورة.

عبا�ص،  و�لرئي�ص  فتح،  قيادة  تتعاطَ  مل 

قّدمتها  م�صاحلة  خّطة  مع  كافية  باإيجابية 

�جلهاد  حركة  وهي  �لفل�صطينية،  �لف�صائل 

فل�صطني،  لتحرير  �لديوقر�طية  و�جلبهة  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  و�جلبهة  �الإ�صالمي، 

“فد�”، �لفل�صطيني  �لديقر�طي  و�الحتاد  �لوطنية،  �ملبادرة  وحركة  �لفل�صطيني،  �ل�صعب   وحزب 

143
و�جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة، وطالئع حرب �لتحرير �ل�صعبية.

�أعلن  �لذي  عبا�ص  �لرئي�ص  جتاهلها  بينما   
144

�ملبادرة، هذه  على  و�فقت  قد  حما�ص  حركة  كانت 

 
145

يف خطابه يف �الأمم �ملتحدة عن نيته عقد �نتخابات عامة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة و�لقد�ص،

وبالرغم من �أن هذه �لدعوة تاأتي من طرف و�حد، هو �أحد طريف �النق�صام يف كّل �الأحو�ل، فاإّن حركة 

�مل�صهد  �إخر�جها من  �لطريق على  لقطع  �صو�ء كانت مو�فقتها مناورة   
146

قد و�فقت عليها، حما�ص 

�ل�صيا�صي ونزع �ل�رشعية عنها، باإجر�ء �النتخابات يف �ل�صفة دون غزة، �أم �عتماد �آليات �إلكرتونية 

للت�صويت من غزة دون مو�فقة حما�ص، �أو كانت مو�فقتها موؤ�ص�صة على قناعة باإمكانية �خلروج من 

�ملاأزق �خلا�ص باحلركة، و�ملاأزق �لوطني �لعام، باالحتكام جمدد�ً �إىل �ل�صعب عب �النتخابات.

�ملركزية،  �النتخابات  جلنة  بالفعل   
147

غزة، يف  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  حما�ص،  ��صتقبلت  وقد 

�لت�رشيعي و�لرئا�صة  �ملتعددة لكل من  �ل�صابقة بتز�من �النتخابات  وتنازلت �حلركة عن �رشوطها 

وطني  للقاء  دعت  قد  �أخرى،  فل�صطينية  ف�صائل  ومعها  حما�ص،  كانت  و�إذ�   
148

�لوطني، و�ملجل�ص 

 فاإنّ حما�ص �أبدت ��صتعد�د�ً للتنازل عن ذلك �أي�صاً، كما 
149

ي�صبق �النتخابات وهو ما �نتقدته فتح،

قبلت باأن تكون �النتخابات وفقاً للقانون �لن�صبي ب�صورة كاملة، و�أبدت �حلركة ��صتعد�دها لتقدمي 

150
�ملزيد من �لتنازالت و�ملرونة الإجناح هذه �النتخابات.

يدور �صجال يف �الأو�صاط �لفل�صطينية �إن كان �لرئي�ص عبا�ص جاد�ً يف مقرتحه، �أم ال، ويجدر هنا 

�مل�صاحلة  خطو�ت  من  بدالً  �النق�صام  الإنهاء  ثابتاً  فتحاوياً  مقرتحاً  ظلّت  �النتخابات  باأّن  �لتذكري 

�لتقليدية. ويبدو �أنّه مقرتح كان يعوّل با�صتمر�ر على رف�ص حركة حما�ص، بعد جتربة �صنة 2006، 

بند�ً  ظلّت  �النتخابات  �أّن  كما  �لغربية،  �ل�صفة  يف  تنظيماتها  وتفكيك  تعبها،  �لتي  �حلكم  و�أزمات 

 مدرجاً يف �التفاقيات �لعديدة �ملوقّعة بني �لطرفني، وهي بند يف خطّة �لف�صائل �لتي جتاهلتها فتح.

�شاد�شًا: اخلـروج من املـاأزق بني 

              امل�شاحلة واالنتخابـات
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بيد �أّنه بند �صمن رزمة وجدولة متفق عليها، �صو�ء يف �التفاقات �ملوّقعة �أم يف مبادرة �لف�صائل، كما 

�أنّ قر�ر �ملحكمة �لد�صتورية يخاطب �لرئي�ص عبا�ص بالدعوة النتخابات ت�رشيعية بعد �صتة �صهور 

151
على �لقر�ر، وت�صمن كتاب تكليف حكومة ��صتية �لعمل على تنظيم �نتخابات ت�رشيعية.

�أو مت�صكها  �لرئي�ص عبا�ص، ومعه قيادة فتح، قد ر�هنو� على رف�ص حما�ص،  �أن  ثمة من يعتقد 

و�إ�صغال  �لف�صائل،  مبادرة  من  و�لهروب  �مل�صاحلة،  من  �لتن�ّصل  وبالتايل  �لتقليدية،  ب�رشوطها 

�ل�صيا�صي، وغياب  �ل�صيا�صية، يف ظّل حتّطم م�رشوع �ل�صلطة  “�لفقاعة”  �لفل�صطيني بهذه  �ل�صارع 

�ملتاآكلة  �ل�رشعية  جتدد  جمزوءة  �نتخابات  يف  �لذهاب  ورمبا  �الحتالل،  مع  �ل�رش�ع  يف  فاعليتها 

 وت�صتجيب ملطالب دول �الحتاد �الأوروبي European Union ب�رشورة وجود جمل�ص 
152

لل�صلطة،

ت�رشيعي منتخب، رمبا ت�صحب به “�ل�رشعية” عن حركة حما�ص، يف حال مقاطعتها، ال �صيّما و�أن 

153
�لتهديد باإعالن غزة �إقليماً متمرد�ً مل يغب عن �الأفق.

مطالبهم  لكل  با�صتجابتها  فتح  وحركة  عبا�ص  �لرئي�ص  الإحر�ج  �ملقابل  يف  حما�ص  وت�صعى 

بخ�صو�ص �النتخابات، مما ينحها �أف�صلية �إعالمية، ويعرقل خمططات �ل�صلطة ب�صحب �ل�رشعية 

حممود  مع  �ملكان  يف  �ملر�وحة  �أن  ترى  �النتخابات،  نتائج  كانت  ومهما  حما�ص،  الأنّ  ورمبا  عنها. 

�ال�صتع�صاء  �إىل  بالنظر  متدنياً  عقدها،  �حتمال  يظّل  �لتي  �النتخابات،  �إجر�ء  من  �أخطر  عبا�ص 

حال  ويف  �لقد�ص.  يف  �النتخابات  �إجر�ء  �الأخرية  رف�ص  و�حتماالت  “�إ�رش�ئيل”  د�خل  �ل�صيا�صي 

�أن خ�صمها  �ل�صيا�صي وبن�صبة حمرتمة. كما  �أجريت �النتخابات فاإّن �حلركة �صتظّل د�خل �لنظام 

�ل�صيا�صي حركة فتح �صوف يعاين كثري�ً يف ت�صكيل قائمته، نتيجة �ال�صتقطاب �ملتعاظم د�خل �حلركة 

 و�إذ� كانت �النتخابات 
154

و�ل�رش�ع على خالفة �لرئي�ص عبا�ص، وف�صل م�رشوع �حلركة �ل�صيا�صي.

 �صوف جتري يف ظّل �لقمع �ل�صيا�صي يف �ل�صفة، فاإّن �حلركة لن تدخلها �إال وهي حمتفظة ب�صالحها 

يف غزة.

مل يكن ممكناً �جلزم يف نهايات �صنة 2019، بعقد �نتخابات بالفعل، وبالرغم من رهان �لطرفني 

على �لزمن، فاإّن نتائج هذه �النتخابات �صوف تعيد تدوير خطاب �النق�صام، لي�ص فقط الأّن جتربة 

2018-2019 كان �صلوكاً متمركز�ً  2006 ما تز�ل ماثلة، ولكن الأنّ �صلوك فتح طو�ل �صنتي  �صنة 

وجودها  �رشط  متاماً  تدرك  نافذة،  لنخبة  ذ�ته  حّد  يف  هدفاً  �صار  �لذي  �ل�صلطة،  م�رشوع  حول 

وت�صكيل  �لت�رشيعي،  حّل  من  بيانه،  �صبق  ما  كل  يف  تفّردها  فهم  يكن  هنا  ومن  و��صتمر�رها. 

ترتيب  �إعادة  من  عنهما  �أف�صى  وما  و�ملركزي،  �لوطني  �ملجل�صَني  ودعوة  فتح،  من  بر�أ�ص  حكومة 

ملنظمة �لتحرير، مبعزل عن كل �لتفاهمات، و�لتو�ّصع يف م�صادرة �حلريات، و�ال�صتمر�ر يف �صيا�صة 

�لتن�صيق �الأمني، بالرغم من خطابات وقفها، وخطابات �نتهاج �ملقاومة �ل�صعبية، �لتي مل تنعك�ص يف 

�لو�قع، وتزعم �مل�صادر �الإ�رش�ئيلية �أن �ل�صلطة متنعها بالفعل.
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و�حلا�صل �أنّه ويف حال فوز فتح، ومهما كان ح�صور حما�ص يف �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، 

فاإنّ �صالح حما�ص يف غزة �صيعود ليُتّخذ �صبباً لالأزمة من جديد، حتى لو �نحازت حلما�ص �لف�صائل، 

فاإّن  حما�ص  فوز  حال  ويف  فتح،  عن  تدريجياً  �البتعاد  يف  �الآخذ  �لف�صائل  هذه  �صلوك  يف  يبدو  كما 

فر�صتها الإد�رة �ل�صفة منعدمة، �إال �إذ� قّدمت تنازالت مت�ّص جوهر مبادئها �ل�صيا�صية. 

مر�ّصحة   ،2019-2018 �صنتي  غّطت  �لتي  �ل�صورة  فاإّن  �النتخابات،  هذه  جتَر  مل  حال  ويف 

لال�صتمر�ر، ولن ينع ذلك، �إال حتوالت �إقليمية، جتمع �لطرفني جمدد�ً، �أو تخدم �أحدهما �أكرث من 

�الآخر، مما يغرّي يف �لتو�زنات �لد�خلية.

لت�صكيل  �ل�صلبي  �النعكا�ص  �إىل  �الإ�صارة  �صبقت 

�لفل�صطيني  �لي�صار  قوى  �صعي  ��صتية  حكومة 

بالتجمع  دعته  بينها،  فيما  �ئتالف  الإن�صاء 

�لديقر�طي �لفل�صطيني، و�أعلنت عنه ر�صمياً، يف 2019/1/3، مبيّنة يف حديثها عن مّبر�ت وجوده 

و�لذي  �لد�خلي،  �ال�صتبد�د  �إنهاء  �أجل  من  �ل�صلطة،  قطبَي  على  ت�صغط  عمل  كتلة  وجود  �رشورَة 

منظمة  وتاآكل  �الأمنية؛  �الأجهزة  وهيمنة  �لرئا�صية  باملر��صيم  �حلكم  �الإعالن،  بح�صب  �صماته،  من 

�إىل �صّل �ملنظمة، و�ال�صتهتار  �أدى  �لتحرير وتهمي�صها ل�صالح �ل�صلطة �لفل�صطينية و�أجهزتها، مما 

 Oslo �أو�صلو  �تفاقية  من  للخروج  بقر�ر�تها  يتعلق  ما  وخ�صو�صاً  �لتمثيلية،  ومكانتها  بقر�ر�تها 

لل�صقني  وباالإ�صافة  وترميمها،  �ملنظمة  الإحياء  حماوالت  �أّي  �أمام  �الأبو�ب  و�إغالق   ،Accords

�لن�صايل و�لوطني �لد�خلي، دعا �الإعالن العتماد برنامج �قت�صادي يقوم على �لعد�لة �الجتماعية، 

و�الهتمام بحقوق �لعمال، و�لدعوة �إىل توزيع عادل للعبء �ل�رشيبي، وتخفي�ص �الإنفاق على �الأمن 

�لقد�ص وغريها من  و�ل�صهد�ء، وتعزيز �صمود  �الأ�رشى  �لتعليم و�ل�صحة، وتاأمني حقوق  ل�صالح 

حمّل  تكون  قد  �لتي  �لي�صار  �هتمامات  من  نابعة  �جتماعية  مو�قف  �إىل  باالإ�صافة  �ملهّددة،  �ملناطق 

�لق�صاء  �تفاقية  �أحكام  مع  ين�صجم  مبا  �لت�رشيعات  مو�ءمة  �إىل  كدعوته  �لوطنية،  �لبيئة  يف  �إ�صكال 

The Convention on the Elimination of all )�صيد�و(  �ملر�أة  �صد  �لتمييز  �أ�صكال  جميع   على 
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.Forms of Discrimination Against Women )CEDAW(
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وبالرغم من �صعي �لتجمع، الإبر�ز نف�صه من خالل �لفعاليات يف �ل�صارع، و�لوحدة يف �ملو�قف،

 دون 
157

فاإّن تكوينه �فتقر لالآليات �ملن�صبطة، و�قت�رش على �آليات ف�صفا�صة حتت عنو�ن �حلو�ر،

�آليات عملية، كاإطار قيادي م�صتقل بذ�ته، و�صياغة نظام د�خلي ينّظم عمل �الأطر �لقيادية �ملن�صوية 

 ويحول دون خ�صوع �لتجمع للتجاذبات �لف�صائلية و�ل�صخ�صية �لتي فيه. وهي �الإ�صكالية 
158

فيه،

�ملكّونة ب�صبب �الختالف على �ملوقف من  �لتجمع بالفعل، كما م�ّصت وحدة عنا�رشه  �لتي فّجرت 

�شابعًا: اأو�شــــــاع الف�شــائــل 

             الداخلية و�شعبيتهـا
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حكومة ��صتية و�مل�صاركة فيها، فقد �صارك حزبا فد� و�ل�صعب يف �حلكومة بخالف �إعالن �لتجّمع.

ب�صبب  بع�صها  با�صتقاالتها،  تقّدمت  قد  �ملذكورين  �حلزبني  يف  �الأول  �ل�صف  من  قياد�ت  وكانت 

�عرت�ها من  بامل�صاركة وما  �لقر�ر  �تخاذ  �آليات  ب�صبب  �مل�صاركة يف �حلكومة، وبع�صها  �ملوقف من 

 وبهذ� ف�صلت جتربة �أخرى للي�صار �لفل�صطيني لتوحيد 
160

خلل، و�صل حّد �لتزوير بح�صب بع�صهم.

نف�صه، �أو الإيجاد كتلة ثالثة، وجنم ف�صله �ملبا�رش هذه �ملرة �إىل حّد ما عن وجود �ل�صلطة و�إكر�هاتها، 

مبا يتمّدد �إىل حماولة تاأميم �ملجال �لعام، وح�صاره، ل�صالح �ل�صلطة، ونخبتها، وتوظيفه يف معاركها 

�لد�خلية �خلا�صة، وال �صيّما معركتها مع مناف�صيها �ل�صيا�صيني.

ومل تكن �إكر�هات �ل�صلطة بعيدة عن فتح نف�صها، دون �أن يظهر ذلك يف �نق�صامات فعلية يف تيارها 

�لر�صمي، فال�صوت �لنقدي، وتيار�ت �لعمل �ملتباينة، و�لتي �صكّلت ظاهرة تاريخية يف فتح، �نتهت 

�لنفوذ د�خل  �أّن مر�كز  بيد  للحركة،  �آخر موؤمترين  �لرئي�ص عبا�ص، وجرى تر�صيمها يف  قيادة  مع 

فقد  عنه.  �حلديث  �صبق  مما  �مللفات،  بع�ص  �إز�ء  ��صتية  حكومة  عجز  يف  ظهر  كما  و��صحة  �ل�صلطة 

�أفادت م�صادر متعدِّدة عن وجود مر�كز نفوذ تت�صدرها �لقوى �الأمنية، وبع�ص �ل�صخ�صيات �ملكلّفة 

بالتن�صيق مع �الحتالل، تقود �أد�ء �ل�صلطة مبا يعاك�ص �صعار�ت حركة فتح �لوطنية، هذ� باالإ�صافة 

��صتية، وغريها مما يت�صل بظروف  �لد�خلية و�الأوقاف حلكومة  �إىل عجز فتح عن ح�صم وزيري 

ت�صكيل حكومة ��صتية، و�إقالة �حلمد �هلل. 

عن  �حلديث  عن  تكّف  مل  منها،  �الإ�رش�ئيلية  �صيّما  ال  �الإعالمية،  �مل�صادر  فاإّن  ذلك،  من  بالرغم 

�رش�عات مكتومة د�خل حركة فتح، على خالفة �لرئي�ص عبا�ص، كما �أن �لتحليالت �لتي ت�صع هذ� 

وت�صكل  �لتحرير،  منظمة  ترتيب  �إعادة  بخ�صو�ص  فتح  �إجر�ء�ت  تقر�أ  �العتبار،  عني  يف  �ل�رش�ع 

حكومة ��صتية، �صمن �صياقات خالفات فتح �لد�خلية، وترتيباتها ملا بعد عبا�ص، باالإ�صافة ل�صياقاتها 

�الأخرى.

متنامية،  عبا�ص  �لرئي�ص  بعد  ملا  فتح  �أقطاب  ��صتعد�د�ت  عن  �لفل�صطيني  �ل�صارع  يف  �الأحاديث 

و�إن�صاء  �ل�صالح  جمع  عن  تتحدث  �لتي  �الإ�رش�ئيلية،  �الإعالمية  �مل�صادر  ت�رشيبات  تعّززه  ما  وهو 

 وُيذكر 
161

ميلي�صيات م�صلحة، ��صتعد�د�ً خلالفة عبا�ص، وحتّوطاً من �حتماالت �لفو�صى و�ل�رش�ع.

�ملركزية  �للجنة  ع�صو  �أبرزها  و�ل�صلطوية،  �لفتحاوية  �لقياد�ت  من  عدد  عبا�ص  خالفة  �صياق  يف 

�أي�صاً  وهو  �لطري�وي  وتوفيق  �لرجوب،  جبيل  �ل�صابق  �لوقائي  �الأمن  جهاز  ومدير  فتح  حلركة 

مدير �صابق جلهاز �ملخابر�ت �لعامة وع�صو يف مركزية فتح، وحممود �لعالول نائب رئي�ص �حلركة، 

 كما ظهر يف �الآونة �الأخرية، ��صم ح�صني �ل�صيخ 
162

وماجد فرج �ملدير �حلايل جلهاز �ملخابر�ت �لعامة.

�لنافذين يف  �أحد  �لعامة لل�صوؤون �ملدنية، ب�صفته  �لهيئة  �للجنة �ملركزية حلركة فتح ورئي�ص  ع�صو 

163
�أروقة �صناعة �لقر�ر د�خل �ل�صلطة �لفل�صطينية.
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ولعلّ يف هذ� �ال�صتقطاب �لد�خلي يف فتح، ما يدفع قو�ها �ملتعّددة للتم�صك بالرئي�ص عبا�ص يف هذه 

�لفرتة، جتنّباً لل�صد�م �ملبكر، �أو هروباً من �مل�صكلة، مبا يف ذلك �إعالنه مر�صحاً وحيد�ً للحركة يف �أي 

ُيجمع  ويكاد   .2019 �صنة  نهاية  مع  عاماً   84 بلوغه  من  �لرغم  على   
164

حمتملة، رئا�صية  �نتخابات 

بغيابه  �لتاريخية  �لقياد�ت  لغياب  �لرئي�ص عبا�ص،  بعد  تو�فقي  قيادي  �ملر�قبون على �صعوبة فرز 

 ومع ذلك، فاإّن طبيعة �ل�صلطة ووظيفتها، 
165

باعتباره �آخرها، ولتوقف �حلركة عن تد�فع �الأجيال.

�الإ�صكالية، من خالل قدرة  ي�صاعد يف ح�صم هذه  �أن  �صاأنه  بها، من  �لع�صوّي  و�رتباط حركة فتح 

�لقوى �خلارجية �لنافذة على �ل�صلطة فر�ص مر�صحها.

من جهة �أخرى، ويف �ملو�صوع نف�صه، مثّل �لقيادي �لفتحاوي �الأ�صري، مرو�ن �لبغوثي، حالة 

يف حركة فتح، يجتمع حولها عدد من �ل�صخ�صيات، �إال �أّن تياره �صعيف �صمن معادالت �الحتكام 

�إىل �ل�صلطة وعو�مل �لقوة فيها. وهو ما تبنّي يف جهود �ل�صلطة �لفل�صطينية الإ�صعاف نادي �الأ�صري، 

 يف �صهَري 
166

�أو �إحلاقه بهيئة �صوؤون �الأ�رشى، بعد دعمه �إ�رش�باً لالأ�رشى قاده مرو�ن �لبغوثي

 
167

ني�صان/ �أبريل و�أيار/ مايو 2017، وهو �الإ�رش�ب �لذي �نق�صمت حوله فتح د�خل �ل�صجون.

ال يغيب عن �صورة �ل�رش�ع �لد�خلي يف حركة فتح، ح�صور �لقيادي �ل�صابق فيها حممد دحالن، 

دحالن،  يلك  �إذ  �الإ�صالحي.  بالتيار  نف�صه  يدعو  �حلركة،  من  معه  فُ�صل  تيار  به  يحيط  و�لذي 

عالقات �إقليمية ودولية، ال �صيّما مع دولتَي �الإمار�ت وم�رش؛ و�إن كانت حركته قد حو�رشت �أخري�ً 

 غري �أن دحالن يبقى متحّكماً باإمكانات ب�رشية، و�إعالمية، 
168

باإدر�ج تركيا له على الئحة �الإرهاب.

وقد �أثبت ح�صوره د�خل قطاع غزة، كما بيّنته جملة من �الأحد�ث، منها فوز كتلته مقابل كتلة فتح 

 و�إبر�ز �صعبيته من خالل �لفعاليات 
169

�لر�صمية يف �نتخابات نقابة �لعاملني يف جامعة �الأزهر يف غزة،

وتاأكيده  عرفات،  يا�رش  �ل�صابق  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  رحيل  �أو   
170

فتح �نطالقة  كذكرى  �حلا�صدة 

�إذ  �أ�صالة عالقته بفتح بدفع عنا�رشه للم�صاركة يف �لفعاليات �لر�صمية للحركة يف هذه �ملنا�صبات. 

يحر�ص دحالن على نفي فكرة �الن�صقاق متاماً، ورف�ص �لف�صل و�تهامات �لتجنّح، و�لتاأكيد على �أّن 

171
�نتماءه لفتح ال يتعلق ب�صخ�ص و�حد.

�لتمّدد يف  �لتنظيمي،  �لتي يجري �حلديث عنها، باالإ�صافة للح�صور  ومن عنا�رش قوّة دحالن 

�ل�صاحات �خلارجية، و�أبرزها �صاحة لبنان من خالل �لن�صاطات �الجتماعية و�خلريية، و��صتجالب 

 باالإ�صافة �إىل متّدده 
172

والء قطاعات ع�صكرية من فتح يف خميمات لبنان، باالإ�صافة ل�صاحة �الأردن؛

د�خل خميمات �ل�صفة، وهو ما ينعك�ص يف مو�جهات م�صتمّرة بني �أجهزة �ل�صلطة وم�صلّحني من تلك 

 هذ� باالإ�صافة لعالقات دحالن �خلا�صة ببع�ص �أع�صاء �للجنة �ملركزية حلركة فتح، ال 
173

�ملخيمات.

�صيّما توفيق �لطري�وي، �لذي قيل �إنّه �لتقى دحالن �صخ�صياً عدة مر�ت. كما �أّن �لطري�وي �أحد �لذين 

174
يقال �إنهم يجمعون �الأ�صلحة ��صتعد�د�ً ملرحلة ما بعد �لرئي�ص عبا�ص.
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�الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  �أجنزت  �لد�خلي،  �لوطني  بالظرف  يتعلق  وفيما  �أخرى،  جهة  من 

عاماً  �أميناً  �نتخاب زياد نخالة  2018، عن  �أيلول/ �صبتمب  و�أعلنت �حلركة يف  �لد�خلية؛  �نتخاباتها 

 خلفاً للدكتور رم�صان عبد �هلل �صلّح، �لذي تبنّي يف ني�صان/ �أبريل 2018 �أّنه دخل يف
175

 جديد�ً للحركة،

غيبوبة، ومل يعد قادر�ً على �إد�رة �حلركة، وقد �صملت �النتخابات، �نتخاب �أع�صاء �ملكتب �ل�صيا�صي 

�صيا�صياً  معروفة  �صخ�صيات  �ل�صيا�صي  �ملكتب  �صمّ  وقد   
176

�أخرى. ل�صاحات  وقياد�ت  للحركة، 

177
و�إعالمياً، كمحمد �لهندي، ونافذ عز�م، وخالد �لبط�ص، و�أنور �أبو طه، و�أخرى غري معروفة.

ل  ال يكن، و�حلال �لفل�صطينية على هذ� �النق�صام، وتعطُّ

�صيّما  وال  �لوطنية،  �حلركة  و�صلل  �ل�صيا�صية،  �حلياة 

و�صعبيتها؛  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  الأوز�ن  موثوقة،  قيا�ص  �أدو�ت  عن  �حلديُث  �لغربية،  �ل�صفة  يف 

و�إن كانت �ملوؤ�رش�ت تُبنيِّ �أنَّ حركتَي حما�ص وفتح تقت�صمان �ل�صارع �لفل�صطيني، من جهة �لتاأييد 

�ل�صعبي.

ومع �نعد�م �أي �نتخابات �صيا�صية عامة، �أو حملية ت�صارك فيها حركة حما�ص، تتّجه �الأنظار �إىل 

�أّن هذه �النتخابات، ومنذ �النق�صام �لفل�صطيني، فقدت قيمتها �لتمثيلية،  �النتخابات �لطالبية، بيد 

�إد�ر�ت  �صيا�صات  على  �نعك�ص  مما  �جلامعي،  �ملجال  �إخ�صاع  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لقدرة 

�ل�صلطة  مالحقة  �إىل  باالإ�صافة  �لطالبي،  �لن�صاط  ح�صار  يف  �أمنياً  خطاً  �نتهجت  �لتي  �جلامعات 

�أ�صا�صاً غري �ملناف�صة  �لطالبية، مما يجعل  �لكتل  لبع�ص  �ملناف�صة، وحظر �الحتالل  �لطالبية   للكتل 

178
متكافئة.

حلركة  �لطالبي  �الإطار   
179

�الإ�صالمية، �لكتلة  ن�صاط  حظر  �إىل  �لنجاح  جامعة  �إد�رة  عَمِدَت  فقد 

حما�ص، كما ظلّت �النتخابات �لطالبية ممنوعة ل�صنو�ت متتالية يف جامعة �خلليل �لتي كانت ت�صرتط 

 وُمنَِعت �لكتلة �الإ�صالمية يف جامعة 
180

فر�ص �لنظام �لفردي، مما يعني �إلغاًء عملياً للكتل �لطالبية،

��صتيفاء  �أجرتها بحّجة عدم  �لتي  �مل�صاركة يف �النتخابات �لطالبية �الأخرية  )�أبو دي�ص( من  �لقد�ص 

181
�ل�رشوط.

و�إذ� كان ذلك هو �حلال يف جامعات �ل�صفة، فاإّن جامعات غزة تخ�صع النق�صام من نوع �آخر، 

فبينما تُ�صيطر حركة حما�ص على �جلامعة �الإ�صالمية، تُ�صيطر حركة فتح على جامعة �الأزهر، ويف 

حني جتري �نتخابات ال حتتكم �إىل نظام �لتمثيل �لن�صبي يف �جلامعة �الإ�صالمية، وبالتايل ُتقاطعها عدد 

 وذلك ب�صبب 
183

 فاإنّ جامعة �الأزهر حتظر �إجر�ء �النتخابات �لطالبية فيها،
182

من �لكتل �لطالبية،

�نق�صام حركة فتح بني تيارها �لر�صمي بزعامة �لرئي�ص حممود عبا�ص، وتيار �لقيادي �ل�صابق فيها 

184
حممد دحالن، و�لذي فاز بدوره يف �آخر �نتخابات نقابية ملوظفي �جلامعة.

ثامنًا: موؤ�شرات ال�شعبية
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ذلك،  من  ��صتثناء  �هلل،  ر�م  مدينة  من  وبالقرب  �لغربية،  �ل�صفة  و�صط  بريزيت،  جامعة  ظلّت 

جمل�ص  موؤمتر  بانتخابات  �لفوز  من  حما�ص،  حلركة  �لطالبي  �الإطار  �الإ�صالمية،  �لكتلة  فتمكّنت 

�أ�صا�صيني،  �صببني  �إىل  ذلك  ويرجع   
185

،2018–2014 �لفرتة  خالل  متتالية  دور�ت  �أربع  �لطلبة، 

�الأول ن�صال �لكتلة �الإ�صالمية، من بعد �النق�صام، يف هذه �جلامعة حتديد�ً للحفاظ على وجودها، ثم 

ال�صتئناف ح�صورها ودورها، و�لثاين حر�ص �إد�رة �جلامعة على �ال�صتقالل باجلامعة قدر �الإمكان 

عن هيمنة �ل�صلطة �ل�صيا�صية، وفتح �ملجال للفاعلية �لطالبية وبالتايل �إجر�ء �نتخابات نزيهة، مّكنت 

�لكتلة �الإ�صالمية من �لفوز تلك �ل�صنو�ت، ثم خ�صارتها جمل�ص �لطلبة يف �صنة 2019.

فازت حركة �ل�صبيبة �لطالبية، �الإطار �لطالبي حلركة فتح، يف �نتخابات موؤمتر جمل�ص �لطلبة 

وهي  �ملقاعد،  عدد  يف  ت�صاويهما  مع  �الإ�صالمية،  �لكتلة  عن  �صوتاً   67 بفارق   
186

،2019 �صنة  يف 

وفتح  حما�ص  �قت�صام  نف�صه،  �لوقت  يف  توؤكد  ولكنها  بريزيت،  جامعة  خ�صو�صية  توؤكد  نتيجة 

و�زنة  كتلة  ت�صكيل  على  �الأخرى  �لقوى  قدرة  دون  متقارب،  نحو  على  �لفل�صطيني،  لل�صارع 

بينهما، �أو �ال�صتفادة من �رش�ع �حلركتني، وهو ما يعني بدوره ثبات ن�صب �حلركتني يف �ل�صارع 

يف  منهما  كل  نتائج  بح�صب   ،2006 �صنة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  �حلال  عليه  كان   كما 

نظام �لقائمة.

تتمتّع جامعة بريزيت بقدرة متثيلية، لي�ص فقط الأجل حتّرر جمالها �جلامعي ن�صبياً من هيمنة 

حركة  مع  متعاطفة  عّدها  يكن  فال  �لليب�لية،  طبيعتها  ب�صبب  �أي�صاً  ولكن  �لتنفيذية،  �ل�صلطة 

حما�ص، وقد �أ�ّص�صتها يف �الأ�صل �أ�رشة م�صيحية، ويكن �أن ي�صاف �إىل ذلك، باالإ�صافة �إىل �صمعتها 

 �الأكاديية �جليدة، موقعها �ملتميّز و�صط �ل�صفة، مما يجعلها نقطة �لتقاء بني عموم �لفل�صطينيني يف 

187
�ل�صفة �لغربية.

�جلماهري  الأ�صو�ت  وفتح  حما�ص  حركتَي  �قت�صام  من  �إليه  �الإ�صارة  �صبقت  مما  وبالرغم 

عن  ك�صفت  قد   ،2017 �صنة  يف  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �أجريت  حملية  �نتخابات  �آخر  فاإن  �لفل�صطينية، 

تر�جع مكانة حركة فتح �ل�صعبية، وتر�جع قدرتها على �لنفوذ �إىل �ملجتمعات �ملحلية، فقد فازت قو�ئم 

�مل�صتقلني يف تلك �النتخابات، بن�صبة 65% مقابل 27.6% حلركة فتح، يف حني قاطعت حما�ص هذه 

�النتخابات ر�صمياً، بعد ذلك، مل جتَر �أي �نتخابات حملية يف �ل�صفة، �صوى �نتخابات �إعادة جزئية 

2018 و2019، و�لالفت باملقارنة مع �آخر �نتخابات  يف عدد حمدود من �لقرى و�لبلد�ت، يف �صنتي 

82.5% يف  2017، مقابل  53.4% يف �صنة  �ل�صعبية فقد بلغت  �مل�صاركة  تدين ن�صبة  �أوالً  حملية هو 

�صنة 2005. وباملقارنة مع �النتخابات �لطالبية �لتي ُمنعت فيها �لكتلة �الإ�صالمية يف جامعة �لقد�ص 

)�أبو دي�ص(، جند �أّن ن�صبة �القرت�ع تر�وحت بني 28–45% بح�صب �ملباين و�ملر�كز �لتي مثلت نقاطاً 
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 بينما بلغت يف �نتخابات جامعة 
188

�نتخابية، وبح�صب نوع �لدر��صة بكالوريو�ص �أو در��صات عليا،

 وهو ما ي�صري �إىل �أثر �صيا�صات �ل�صلطة، على 
189

بريزيت �لتي �صاركت فيها �لكتلة �الإ�صالمية %78،

�لفعالية �ل�صيا�صية للجماهري �لفل�صطينية.

يف �ل�صياق نف�صه، ياأتي �حلديث عن نقابة �الأطباء �لفل�صطينيني يف حمافظات �ل�صفة �لغربية )نقابة 

2019، وخ�رشت فيها فتح من�صب  �آذ�ر/ مار�ص  �الأطباء �الأردنيني - مركز �لقد�ص(، �لتي جرت يف 

�لنقيب �لعام، ويكن مقارنة هذه �النتخابات مبا �صبق من �نتخابات حملية، فقد ناف�صت فيها فتح 

�مل�صتقل  �لنقيب  ومر�صح  �مل�صتقلني،  كتلة  �ل�صعبية  و�جلبهة  حما�ص  دعمت  بينما  �مل�صتقلني،  كتلة 

 و�إذ� كان ذلك ي�صري �إىل تر�جع �حلياة �ل�صيا�صية يف �ل�صفة، فاإّنه كذلك 
190

�ملف�صول من حركة فتح،

ينبثق عن �الأو�صاع �خلا�صة ملجمل �لف�صائل �لوطنية ب�صبب �صيا�صات �لقمع و�ملالحقة.

�لفل�صطيني  �ملركز  �أجر�ه  للر�أي  ��صتطالعاً  فاإّن  �لنحو،  �لو�قع على هذ�  �ملوؤ�رش�ت يف  و�إذ� كانت 

�مل�صتطلع  �لعينة  �أظهر، بح�صب   ،2019/12/14–11 ما بني  �لفرتة  �ل�صيا�صية و�مل�صحية يف  للبحوث 

ر�أيها، �أن 40% من �لفل�صطينيني )47% يف �ل�صفة، و30% يف قطاع غزة( يتوقعون فوز حركة فتح 

يف �النتخابات �لت�رشيعية �ملقبلة، مقابل 25% من �لفل�صطينيني )19% يف �ل�صفة، و35% يف �لقطاع( 

 %40 �إنّهم �صيختارون حما�ص، مقابل  32% قالو�  �أن  يتوقّعون فوز حركة حما�ص، وذلك يف حني 

قالو� �إنهم �صينتخبون فتح، ويبقى 10% لبقية �لقو�ئم، و20% مل يقّررو� ملن �صي�صوتون. وبح�صب 

�ال�صتطالع نف�صه، فاإن ن�صبة �لت�صويت حلما�ص يف غزة تبلغ 41%، ويف �ل�صفة 24%، علماً �أن من 

�إنّهم �صي�صوتون ملحمد دحالن، فتبلغ ن�صبة فتح  بني �مل�صوّتني لفتح يف هذ� �ال�صتطالع من قالو� 

 وهي نتيجة متقاربة جد�ً مع حما�ص.
191

بخ�صمهم من �لت�صويت %35،

كاقت�صام  �لفل�صطيني،  �ل�صارع  توّجهات  يف  ثابتة  عنا�رش  توؤّكد  �ال�صتطالع  نتيجة  كانت  و�إذ� 

بني  و�زنة  كتل  ت�صكيل  عن  �لقوى  بقية  وعجز  �لفل�صطينية،  للجماهري  وحما�ص  فتح  حركتَي 

َيك�صف بدقة عن  �ال�صتطالع قد ال  فاإّن  �لفتحاوي على �صعبية �حلركة،  �النق�صام  و�أثر  �حلركتني، 

توّجهات �ل�صارع، فبالرغم من �أّن �لبنية �لتنظيمية حلما�ص يف قطاع غزة �أكب منها يف �ل�صفة، فاإّن 

حما�ص على م�صتوى �لتاأييد �لعام �أثبتت يف �آخر �نتخابات ت�رشيعية وبلدية �صاركت فيها، �أنها حتظى 

بتاأييد �صعبي و��صع يف �ل�صفة �لغربية، وهو ما تُبيّنه �نتخابات جامعة بريزيت، وال �صيّما مع كون 

�صلباً  وتتاأثر  بالدعاية،  تاأثر�ً  �أ�صهل  وبالتايل  غزة،  يف  منها  للتنظيمات  �نت�صاباً  �أقل  �ل�صفة  جماهري 

�أّن  كما  فتح،  حركة  مكانة  على  ينعك�ص  مما  و�ل�صيا�صية  و�الأمنية  �القت�صادية  �ل�صلطة  ب�صيا�صات 

�إحجام �جلماهري يف �ل�صفة عن تعبريها عن ر�أيها �لدقيق يف ��صتطالعات �لر�أي يعك�ص بدوره تدين 

م�صتوى �حلريات فيها، و�ل�صطوة �الأمنية لل�صلطة.
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كما  �لفل�صطيني،  �ملركزي  �ملجل�ص  مقرر�ت  طالبت 

�أ�رشنا �صابقاً، عن وقف �لتن�صيق �الأمني، وكذلك عن 

م�رشوع متكامل مع جد�ول زمنية حمددة تت�صمن 

و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  للعالقات  �صامالً  حتديد�ً 

�ملقّرر�ت  هذه  تكن  ومل  “�إ�رش�ئيل”،  مع  و�الأمنية 

يف  نوعها  من  �الأوىل  هي  عر�صها،  �صبق  �لتي  و�ملركزي،  �لوطني  �ملجل�َصني  دور�ت  عن  �ل�صادرة 

تاريخ قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية ومنظمة �لتحرير، بل هو خطاب يجري تكر�ره با�صتمر�ر وكثافة 

�تخذ �ملجل�ص قر�ر�ً   ،2015/3/5 �نعقدت يف  �لتي  �ملركزي  �ملجل�ص  �الأخرية. ففي دورة  �ل�صنو�ت  يف 

بوقف �لتن�صيق �الأمني باأ�صكاله كافة مع “�إ�رش�ئيل” يف �صوء عدم �لتز�مها باالتفاقيات �ملوقعة بني 

 وبناء عليه �رشّح حممود �لعالول، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح ونائب رئي�صها، 
192

�جلانبني.

وقف  قر�ر  فيها  مبا  حا�صمة،  قر�ر�ت  هي  و�إمّنا  تو�صيات  لي�صت  �ملركزي  �ملجل�ص  قر�ر�ت  باأنّ 

 و�أكد م�صت�صار 
193

�لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل، وطلب من �للجنة �لتنفيذية تطبيق هذه �لقر�ر�ت.

�لرئي�ص ل�صوؤون �ملحافظات يف حينه على جدية �لرئي�ص يف تطبيق تلك �لقر�ر�ت. و�أما �للجنة �لتنفيذية 

ملنظمة �لتحرير �لتي طولِبت بتنفيذ تلك �لقر�ر�ت فقد قررت تكليف �للجنة �ل�صيا�صية ومعها قادة 

�الأجهزة �الأمنية و�جلهات �ملعنية بو�صع خطة مف�صلة، لتطبيق وقف �لتن�صيق �الأمني مع موؤ�ص�صات 

194
�الحتالل.

وقف  على  �رشيح  ب�صكل  ون�ّصت   ،2015 �صنة  من  �الأول  �لربع  منذ  �لقر�ر�ت  هذه  كانت  لقد 

�لتن�صيق �الأمني، وك�صفت عن �أ�صكال متعددة لهذ� �لتن�صيق، وحتّدثت عن عالقات �أمنية باالحتالل، 

وذلك كله قبل �أكرث من ثالث �صنو�ت على دور�ت �ملجل�ص �لوطني و�ملركزي يف �صنة 2018، و�لتي 

عادت بدورها التخاذ �لقر�ر�ت نف�صها؛ مع رفع �أعلى لل�صقف ي�صمل �إعالن �نتهاء �لفرتة �النتقالية، 

مبا �نطوت عليه من �لتز�مات، وتعليق �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”، وفّك �لعالقة �القت�صادية معها.

يعيد  �لذي  �الأمر  وهو  �لقر�ر�ت،  تلك  من  �صيء  �أي  فيها  ُينّفذ  مل  �لتالية  �ل�صنو�ت  هذه  �أّن  بيد 

�ل�صهرية  عبارته  يف  �الأمني  �لتن�صيق  يف  �ال�صتمر�ر  على  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �إ�رش�ر  �لذ�كرة  �إىل 

�إ�رش�ئيل  مع  �الأمني  �لتن�صيق  “�إن  قال  حينما  �صنة  من  باأقل   2015 �صنة  تو�صيات  �صبقت  و�لتي 

من  �صنو�ت  خم�ص  بعد  �لرئي�ص  عاد  وقد   
195

�ختلفنا”. �أو  �تفقنا  �صو�ء  ي�صتمر  و�صوف  مقّد�ص، 

على  بتاأكيده  نف�صها،  �لت�رشيحات  تكر�ر  �إىل   2019 �صنة  مطلع  ويف  �ل�صهرية،  �لت�رشيحات  هذه 

�ال�صتمر�ر يف �لتن�صيق �الأمني، وك�صفه عن توقيع �ل�صلطة �لفل�صطينية مئة �تفاق ملكافحة “�الإرهاب” 

 مع قوى عاملية. وقد جاءت ت�رشيحات عبا�ص هذه خالل �جتماع يف مقر �ملقاطعة يف مدينة ر�م �هلل 

196
بال�صفة �لغربية، بح�صور ن�صطاء “�صالم” فل�صطينيني و�آخرين �إ�رش�ئيليني.

تا�شعًا: التن�شيق االأمني بني

             العــالقـات الوطنيــة

             والعالقة مع االحتالل
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�الأمني �لتن�صيق  ��صتمّر   ،2018 �صنة  وقر�ر�ته   2015 �صنة  �ملركزي  �ملجل�ص  قر�ر�ت  بني   فما 

بال �نقطاع بداللة ت�رشيحات �لرئي�ص عبا�ص يف مطلع �صنة 2019. وبالرغم من تاأكيد �لرئي�ص عبا�ص 

على �ال�صتمر�ر يف �لتن�صيق �الأمني، فاإّنه ويف متوز/ يوليو 2019، �أعلن عن وقف �لعمل باالتفاقات 

�ملوقَّعة مع “�إ�رش�ئيل”، و�لبدء بو�صع �آليات، ت�صكيل جلنة لتنفيذ ذلك، �بتد�ء من �ليوم �لتايل على 

كلمته، عمالً بقر�ر�ت �ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني. وهو �الأمر �لذي ال معنى له �إال �أّن قر�ر�ت �ملجل�ص 

�ملركزي �لتي �ّتخذت يف �لعام �ملا�صي مل ُتطبق، و�أّن �إحالة �الأمر �إىل جلنة لو�صع �آليات لتنفيذها، هو 

197
تعطيل فعلي لها، باالإ�صافة �إىل �أن هناك جلنًة قد ُخ�ّص�صت لذلك منذ �صنة 2015.

�صائب  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  �أو�صح  عبا�ص،  �لرئي�ص  خطاب  بعد 

�أريحا غزة  و�تفاق   ،1993 �صنة  �أو�صلو  �تفاق  هي  بها  �لعمل  �صيوقف  �لتي  �التفاقات  �أن   عريقات، 

و�التفاق   ،1994 �صنة  �القت�صادي  باري�ص  و�تفاق   ،1994 �صنة   Gaza–Jericho Agreement
 Wye River Memorandum النتقايل �صنة 1995، و�تفاق �خلليل �صنة 1997، و�تفاق و�ي ريفر�

 وبع�ص هذه 
198

�صنة 1998، و�تفاق �رشم �ل�صيخ �صنة 1999، و�تفاق �ملرور و�حلركة �صنة 2005،

�التفاقيات، هو �ملوؤ�ص�ص لعملية �لتن�صيق �الأمني.

حتويل  ويف   ،2019 يوليو  متوز/  يف  �لرئي�ص  �أعلنه  ما  تنفيذ  عدم  عن  فعلي  �إعالن  �أول  ويف 

 2019 �صبتمب  �أيلول/  يف  �ملتحدة  �الأمم  يف  له  خطاب  يف  عبا�ص  �لرئي�ص  قال  معلّق،  تهديد  �إىل  �لقر�ر 

منتهية  �صتكون  �لتز�مات،  من  عليها  ترتب  وما  �الحتالل  حكومة  مع  �ملوقعة  �التفاقات  جميع  �إنّ 

�ال�صتعمارية  و�مل�صتوطنات  �مليت  �لبحر  و�صمال  �الأردن  غور  ب�صمّ  “�إ�رش�ئيل”  قامت  حال  يف 

 وذلك رد�ً على تهديد�ت لبنيامني نتنياهو Benjamin Netanyahu ب�صّم 
199

 لل�صيادة �الإ�رش�ئيلية.

 وعلى �إثر �ملوقف �الأمريكي �لذي عدَّ �مل�صتوطنات غري خمالفة للقانون �لدويل، جّدد 
200

غور �الأردن؛

�إد�نة �خلطوة  �لفل�صطينية على ذلك  �لقيادة   وكان رّد 
201

�الأردن، �إعالن نو�ياه ب�صمّ غور  نتنياهو 

�الأمريكية، و�الإعالن عن �صل�صلة �جتماعات قادمة وحتركات حملية ودولية ملو�جهة هذه �خلطوة، 

 ويف حال ُجّدد �الإعالن عن وقف 
202

دون �لتطّرق لوقف �لعمل باالتفاقيات �أو وقف �لتن�صيق �الأمني.

�لعمل باالتفاقيات �أو وقف �لتن�صيق �الأمني، فاإّنه على �الأرجح لن يتجاوز �مل�صرية �إياها من �الإعالن 

دون �لتنفيذ.

وميد�نياً، ُوّجهت �التهامات لل�صلطة �لفل�صطينية يف عدد من �حلو�دث �لتي قيل �إّن �إ�صهامها فيها 

�أو�صلت قو�ت �الحتالل �إىل مقاومني فل�صطينيني، �أو �أحبطت عمليات كان �ملقاومون �لفل�صطينيون 

�الأمنية  �الأجهزة  باأن  ر�صمياً  �أعلن  �حلو�دث  تلك  وبع�ص  بها  �الحتالل  ��صتهد�ف  يخّططون 

�أبو ليلى. وبع�ص  �ل�صهيد با�صل �الأعرج و�ل�صهيد  �لتي �صاعدت عليها مثل ق�صية  �لفل�صطينية هي 

هذه �ملعلومات عن �لتن�صيق �الأمني �رشبتها �مل�صادر �الإ�رش�ئيلية، كما يف �غتيال �ل�صهيد �أحمد ن�رش 

 وكان حمافظ نابل�ص قد �رشح بعد هذه �حلادثة باأّن �ل�صلطة ملتزمة مببد�أ �لتن�صيق 
203

جر�ر يف جنني.
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�الأمنية ملكاملات  �ل�صلطة  �أجهزة  �لوقت نف�صه ت�رشيبات تتحدث عن مر�قبة   وُن�رِشت يف 
204

�الأمني.

 كما َن�رشت �صحف �الحتالل تقارير تفيد باأّن �لتن�صيق �الأمني مع �ل�صلطة �لفل�صطينية 
205

�ملو�طنني.

بالده  �عرت�ف  تر�مب  �إعالن  بعد  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  عمّت  �لتي  �الحتجاجات  �إحباط  يف  �أ�صهم 

 وقد �صبق ملحمود عبا�ص �أن �أعلن بال مو�ربة �أنه لن ي�صمح باندالع 
206

بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”.

�نتفا�صة يف �ل�صفة �لغربية �صّد �الحتالل. ويف مطلع �أيار/ مايو ن�رشت �ل�صحافة �الإ�رش�ئيلية �أّن �أمن 

 وبالرغم من قطع �لواليات �ملتحدة م�صاعد�تها 
207

�ل�صلطة �أحبط 40% من �لعمليات �صدّ “�إ�رش�ئيل”.

61 مليون دوالر لدعم مو��صلة �لتن�صيق  لل�صلطة، فاإنّها منحت �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية مبلغ 

 كما �تُّهمت �ل�صلطة بامل�صاركة يف �لبحث عن �ملطارد �أ�رشف نعالوة �لذي 
208

�الأمني مع “�إ�رش�ئيل”.

209
��صت�صهد بعد ذلك.

هذه  من  جزء  هو  �الأمني  �لتن�صيق  �أن  عديدة  �إ�رش�ئيلية  وع�صكرية  �أمنية  م�صادر  وذكرت 

حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أن  �إىل  م�صرية  بال�صفة،  حما�ص  خاليا  مو�جهة  يف  �لنجاحات 

 وهو ما �أكده عبا�ص، يف 
210

عبا�ص هدد بوقف �لتن�صيق �الأمني، لكن عملياً �لتن�صيق �الأمني مل يتوقف.

منا�صبات متعددة خالل لقائه مع وفود �إ�رش�ئيلية، على �أن �لتن�صيق �الأمني ما ز�ل م�صتمر�ً، وذكر �أنه 

و“رئي�ص �ل�صاباك نلتقي ب�صورة د�ئمة، ونتفق على 99% من �ملو��صيع”، و�أن �أجهزة �أمن �ل�صلطة 

“يفعلون كل ما  �أمن �ل�صلطة  �أفر�د  �أمنياً يومياً مع جهاز �الأمن �الإ�رش�ئيلي”، و�أن  “جتري تن�صيقاً 
بو�صعهم كي ال ي�صاب �أي �إ�رش�ئيلي باأذى”؛ وقد �أكد هذ� �مل�صوؤولون �لفل�صطينيون و�الإ�رش�ئيليون 

211
يف منا�صبات عدة.

منذ  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  �الأمني  بالتن�صيق  ت�صيد  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �لت�رشيحات  وجتّددت 

 و�صمح �الحتالل يف هذه �ل�صنة بدخول �آليات م�صّفحة ل�صالح �ل�صلطة بطلب 
212

مطلع �صنة 2019.

 وقد د�ر �حلديث عن دور �لتن�صيق �الأمني يف �لو�صول للمطارد عمر �أبو ليلى منفذ �إحدى 
213

�أمريكي،

�الأمني،  �لتن�صيق  تو��صل  عن  تتحدث  �الإ�رش�ئيلية  �لتقارير  و��صتمّرت   
214

و��صت�صهاده. �لعمليات 

حتّى بعد خطاب �لرئي�ص عبا�ص يف متوز/ يوليو 2019 �لذي �أعلن فيه عن وقف �لعمل باالتفاقيات 

“�لتن�صيق �الأمني بني �جلانبني مل يلحق  �أّن  �أّكدت �ل�صحافة �الإ�رش�ئيلية   وعليه 
215

“�إ�رش�ئيل”. مع 

يف  �مليد�نية،  �الأو�صاع  من  حما�ص  ��صتفادة  من  �ل�صلطة  بتخوّف  ذلك  وعلّلت  جوهري”،  �رشر  به 

�أ�صهمت يف �لو�صول  �أّن �ل�صلطة   كما زعمت �مل�صادر �الإ�رش�ئيلية 
216

حال تر�خت قب�صتها �الأمنية.

 و�لذين ينتمون خللية تتبع �جلبهة �ل�صعبية 
217

�إىل منفّذي عملية “عني بوبني” بالقرب من ر�م �هلل،

لتحرير فل�صطني.

يف  �لتن�صيقية  �للقاء�ت  فاإّن  �الأمني،  بالتن�صيق  يتعلّق  فما  �مليد�نية  �ل�صورة  هذه  كانت  وبينما 

�ل�صيا�صي و�القت�صادي  �لتن�صيق  �لفل�صطينية جلان  �ل�صلطة  �أحيت  �ملجاالت كافة، مل تتوقف، فقد 
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 يف تر�جع و��صح عمّا �أعلنه �لرئي�ص عبا�ص 
218

مع “�إ�رش�ئيل” يف �أو�ئل ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2019؛

�للقاء�ت يف م�صتوياتها  �أّن  2019. كما  �أيلول/ �صبتمب  به يف  �لتهديد  و�أعاد   ،2019 يوليو  يف متوز/ 

وقد   
219

�هلل. �حلمد  ر�مي  حكومة  فرتة  يف  �لوزر�ء  رئا�صة  م�صتوى  على  حتّى  تنقطع  مل  �ل�صيا�صية 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أّن  كما   
220

،2019 �صنة  يف  �إ�رش�ئيليني  مع  فل�صطينيني  وزر�ء  لقاء�ت  جتّددت 

�إال  “�إ�رش�ئيل”  من  �ملقا�صة  �أمو�ل  ��صتالم  بعدم  قر�رها  عن  تر�جعت  قد  كانت  بيانه،  �صبق  وكما 

�ل�صلطة  �صبق عدول  لدفع رو�تب جمزوءة ملوظفيها، وقد  فيها  ��صطرت  بعد �صهور  كاملة، وذلك 

خو�تيم  يف  �رشح  عبا�ص  �لرئي�ص  �إّن  بل  �الإ�رش�ئيليني،  مع  �مل�صتوى  عالية  �جتماعات  قر�رها  عن 

 
221

يرف�ص. كان  �الأخري  لكن  معه،  �جللو�ص  مرة   20 من  �أكرث  نتنياهو  من  طلب  �أنّه   2019 �صنة 

)�ل�صاباك( �لعام  �الأمن  جهاز  برئي�ص  جتمعه  دورية  لقاء�ت  عن   2018 �صنة  يف  عبا�ص  ك�صف   كما 

)Israel Security Agency—ISA )Shabak، و�أّن نتائج �الجتماع تف�صي �إىل �تفاق بن�صبة %99 

�لوطني  �ملجل�صَني  �جتماعات  بعد  هذه  عبا�ص  �لرئي�ص  ت�رشيحات  جاءت  وقد   
222

�ملو��صيع، من 

و�ملركزي �لتي �ّتخذت فيها �لقر�ر�ت بوقف �لتن�صيق �الأمني مع “�إ�رش�ئيل”، �أي فاإّن �لرئي�ص عبا�ص 

223
عاد لالجتماع برئي�ص جهاز �ل�صاباك �صنة 2019.

هذه  توّتر  هو  �الأول  �الإ�رش�ئيلية،  باملوؤ�ص�صة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  عالقات  يف  عن�رش�ن  ثّمة 

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  يف  �الأوىل  بالدرجة  ممثالً  �حلاكم،  �ملتطرف  �ليميني  �لتيار  مع   �لعالقة 

بنيامني نتنياهو، و�إن كان توّتر هذه �لعالقة ياأتي من �لطرف �الإ�رش�ئيلي، دون �أن يكون لل�صلطة 

�الأمريكية  �الإد�رة  خطو�ت  �تخاذ  �أو  �الإ�رش�ئيلي،  �ليمني  �صيا�صات  ينا�صب  موقف  �ّتخاذ  يف  فاعلية 

�لد�عمة لها، با�صتثناء تهديد�ت وقر�ر�ت ال ُتنّفذ، وال متلك �أهلية للتنفيذ �صمن �ل�رشوط �ملو�صوعية 

�الأمنية  باملوؤ�ص�صة  جيدة  بعالقات  �ل�صلطة  متتّع  فهو  �لثاين  �لعن�رش  �أما  �ل�صلطة.  فيها  توجد  �لتي 

 Benny و�لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، �إىل درجة �أن قيادة �ل�صلطة تف�صّل �جلرن�ل بني )بنيامني( جانت�ص

Gantz زعيم حزب �أزرق �أبي�ص Blue and White، رئي�ص �الأركان �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق، يف �رش�عه 

 ومن غري �مل�صتبعد �أن تكون تو�صية �لقائمة �لعربية �مل�صرتكة بجانت�ص 
224

�النتخابي مع نتنياهو.

 قد جاءت بتدخل من �ل�صلطة �لفل�صطينية.
225

لرئا�صة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية

�ملوقف  قر�ءة  يف  تناق�ص  وجود  للمر�قب  يت�صح  �لد�خلي،  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صجال  �إىل  وبالنظر 

وتقدير �ل�صيا�صات بني �ملوؤ�ص�صة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية و�صيا�صات حكومة نتنياهو، فقد �أبدى �الأمن 

�الإ�رش�ئيلي �أكرث من مرة معار�صة للقو�نني و�ل�صيا�صات �لتي تدفع نحوها حكومة نتنياهو و�أحز�ب 

�أو ت�صعف  �أمام �جلماهري �لفل�صطينية،  �ليمني �ملتطرف ومن �صاأنها �أن حترج �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�إذ  �ل�رشيبية،  �الأمو�ل  من  و�ل�صهد�ء  �الأ�رشى  خم�ص�صات  قيمة  م�صادرة  كقانون   
226

�صيطرتها،

وبينما يالحظ �الأمن �الإ�رش�ئيلي �لوظيفة �الأمنية لل�صلطة، فاإّن �ملنظومة �ل�صهيونية �حلاكمة تنطلق 
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وتو�صيع  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي  �لتمثيل  م�صتوى  تقلي�ص  يف  رغبتها  ومن  د�خلية،  مز�يد�ت  من 

�لهيمنة �ال�صتيطانية و�الأمنية يف �ل�صفة �لغربية و�لتي بال�رشورة تخ�صم من �حل�صور �ل�صيا�صي 

لل�صلطة وتف�صي �إىل �صّم و��صع يف �ل�صفة.

�أن �ل�صلطة مدركة ل�رشط وجودها و��صتمر�رها  �لفل�صطينية،  �لنتيجة، من �جلهة  يعني ذلك يف 

وهو ما يت�صح من تعويلها على �ملوؤ�ص�صة �الأمنية و�لع�صكرية، وبالتايل خوفها من وقف �لتن�صيق 

�لب�جمي، و�لتباين  على �الختالف  �أ�صا�صاً  �ملبني  �لد�خلي،  �لفل�صطيني  �لتوّتر  �الأمني، و��صتمر�ر 

من مو�صوعات وظيفة �ل�صلطة و�صالح �ملقاومة وطبيعة �لعالقة مع �الحتالل. كما �أّن وقف �لعمل 

باالتفاقيات، �أو فّك �القت�صاد �لفل�صطيني عن “�إ�رش�ئيل” م�صتحيل، بالنظر �إىل �لهيمنة �الإ�رش�ئيلية 

عن  منف�صل  �ت�صال  �أي  �إىل  �لفل�صطينيني  و�فتقاد  ومنافذها،  �لغربية  �ل�صفة  كل  على  �ملطبقة 

“�إ�رش�ئيل” مع �لعامل �خلارجي، ولتنفيذ قر�ر�ت كهذه فاإّنه ال بّد من �خلروج من م�صار �لت�صوية 
ووظيفتها،  �ل�صلطة  و�قع  معاجلة  برنامج  عليها  ينه�ص  وطنية  وحدة  �إىل  �أ�صا�صاً  و�ال�صتناد  �أوالً، 

على  تز�ل  ما  �ل�صلطة  �صيا�صات  �أّن  ومبا  �جلميع،  ثمنه  ويدفع  �جلميع،  به  يقوم  ن�صايل،  وبرنامج 

�لنقي�ص من ذلك، فاإّنه ال ُيتوّقع منها تنفيذ مثل هذه �لقر�ر�ت �أو �لتهديد�ت.

“خطة  با�صم  معلن  و��صح،  ت�صفوي  ملخطط  �لفل�صطينية  �لق�صية  تتعّر�ص  حني  يف 

�لقرن”، تدعمه دول عربية مركزية، وبينما تو�صعت �حلكومات �الإ�رش�ئيلية �ملتعاقبة 

يف فر�ص �لوقائع على �الأر�ص مبا يجعل من �إقامة دولة فل�صطينية على كامل �أر��صي �ل�صفة �لغربية 

مهمة م�صتحيلة �صمن �لوقائع �لقائمة ومو�زين �لقوى �ملوجودة، وبينما دعمت �إد�رة تر�مب ذلك 

كلّه يف �إجر�ء�ت تعرتف بال�صيادة �الإ�رش�ئيلية على �لقد�ص و�مل�صتوطنات، فاإّن رّد �لفعل �لفل�صطيني 

�ل�صلطة دون  �لتز�مات  �أد�ء  �إز�ء ذلك، و�ال�صتمر�ر يف �لوقت نف�صه يف  �لر�صمي، كان يت�صم بالعجز 

تنفيذ الأي من قر�ر�ت موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير وتو�صيات �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح وتهديد�ت 

�لرئي�ص عبا�ص، ويف �ملقابل تركّز �ن�صغال �ل�صلطة يف �لت�صعيد �خلطابي و�لفعلي مع حركة حما�ص، 

و�جرت�ح �صيا�صات و�ّصعت من �لهّوة مع بقية �لفرقاء �لفل�صطينيني.

فقد �تّ�صمت �لعالقات �لوطنية �لد�خلية بـ“�ل�رش�عية”، وال �صيّما عالقات حركتَي حما�ص وفتح، 

2018-2019، قد �صهد� ت�صعيد�ً غري م�صبوق يف �ل�رش�ع بني �حلركتني،  �إّن �صنتي  �لقول  ويكن 

�لوطني  �لوفاق  حكومة  وزر�ء  رئي�ص  موكب  كتفجري  �صيا�صية،  الأغر��ص  �أمنية  تكتيكات  ت�صمّن 

�آخر �تفاقيات �مل�صاحلة، وتبادلت  �لعامة، يف غزة، وهو �لتفجري �لذي فّجر  برفقة مدير �ملخابر�ت 

�حلركتان ب�صاأنه �التهامات حول �لطرف �لذي يقف خلفه.

خال�شة
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باإعادة  و�الإد�ري،  �ل�صيا�صي  �لتفجري  �صخب  على  ليزيد  يكن  مل  �ملادي،  �لتفجري  �صخب 

جملة  وبخالف  وطني،  تفاهم  �أي  خارج  منفردة،  �لوطنية  للموؤ�ص�صات  فتح  حركة  ت�صكيل 

متثل  ما  وهو  �لوطني،  �ملجموع  �أطر�ف  خمتلف  وبني  حما�ص،  حركة  وبني  بينها  طويلة  تفاهمات 

بال�صعي الإعادة ت�صكيل موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير، وتوظيفها، كما ح�صل يف �جتماعات �ملجل�َصني 

للجنة  جدد  �أع�صاء  وتعيني  للمركزي،  جدد  �أع�صاء  كتن�صيب  عنهما،  �نبثق  وما  و�ملركزي  �لوطني 

لدولة فل�صطني من  �للجنة، و�نتخابه رئي�صاً  لهذه  �لرئي�ص عبا�ص رئي�صاً   �لتنفيذية، و�إعادة �نتخاب 

�ملجل�ص �لوطني.

وت�صكيل  �لوطني،  �لوفاق  حكومة  و�إقالة  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  حلّ  �لت�صعيد،  هذ�  �صمل  وقد 

باإد�رة  �لتنفيذية  �ل�صلطة  وتفّرد  �الأعلى،  �لق�صاء  جمل�ص  وحلّ  فتحاوية،  برئا�صة  جديدة  حكومة 

�مل�صهد، دون �أدنى حّد من �لتو�زنات، مع �نعد�م �ل�صلطات �الأخرى، وهيمنة �ل�صلطة �لتنفيذية على 

�ل�صلطة �لق�صائية، وتعاظم هيمنة �الأجهزة �الأمنية، و�زدياد �ملخاوف من حتّول �ملجتمع �لفل�صطيني 

�إىل جمتمع �أمني بولي�صي، يت�صم باخلوف وم�صادرة �حلريات حتى يف �لف�صاء �الإلكرتوين، وذلك 

و��صت�صهاد  �عتقال  �إىل  �لت�رشيبات  بح�صب  �أف�صى  �لذي  �الأمني،  �لتن�صيق  ��صتمر�ر  مبو�ز�ة  كلّه 

وت�صّكك  بال�صلطة،  تع�صف  �قت�صادية  �أزمات  مع  �ملتتالية،  �ل�صعبية  �لهبّات  و�حتو�ء  مطاردين، 

بقدرتها على �ال�صتمر�ر، وتطرح عالمات ��صتفهام و��صعة حول مدى حتررها من هيمنة �الحتالل 

و�ل�صهد�ء،  �الأ�رشى  م�صتحقات  بتقلي�ص  يتعلق  فيما  �لن�صبية  ��صتجابتها  مع  �صيّما  ال  �ملبا�رشة، 

وعجزها �لتام عن وقف �لتن�صيق �الأمني، �أو فك �الرتباط �القت�صادي باالحتالل، �أو تنفيذ �أّي من 

قر�ر�تها بهذ� �الجتاه.

قوى  بقية  مع  �حلال،  بطبيعة  و�ل�صلطة  فتح،  حركة  عالقات  على  �ل�رش�عية،  �نعك�صت   وقد 

من  و�ملركزي  �لوطني  �ملجل�صَني  الجتماعات  �مل�صتمرة  �ملقاطعة  يف  ح�صل  كما  �لتحرير،  منظمة 

�رش�عية،  �صياقات  يف  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  و�إد�رة  �مل�صهد،  �إد�رة  يف  �لتفّرد  طال  كما  و�زنة،  ف�صائل 

قوى �لي�صار �لفل�صطيني، �لتي �أدّى ت�صكيل حكومة ��صتية �إىل �نق�صامات بني �أحز�بها، ود�خل هذه 

�الأحز�ب نف�صها، و�صّب يف �إف�صال م�رشوع �ئتاليف بينها.

هذ� وحديث �ل�صارع �لفل�صطيني ال يكّف عن ذكر ما يدور حتت �ل�صطح من �رش�عات بني �أقطاب 

�أو  �ل�صلطة ت�صتمد نفوذها من مركزها �الأمني  �إىل ظهور مر�كز قوى د�خل  حركة فتح، باالإ�صافة 

�حلركة  يف  �ل�صابق  �لقيادي  تيار  مع  �ل�رش�ع  �إىل  وباالإ�صافة  �الحتالل،  مع  �لتن�صيق  يف  وظيفتها 

حممد دحالن، و�صعي حما�ص للرتتيب مع �لقيادي �لفتحاوي �الأ�صري مرو�ن �لبغوثي للتحالف يف 

�نتخابات ت�رشيعية ورئا�صية حمتملة.
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ثم  ت�رشيعية  بانتخابات  �ل�رش�عي  �مل�صهد  هذ�  من  �خلروج  باحتمالية  كثريون  تفاءل  وبينما 

يز�ل  ما  �آخر  بع�صاً  فاإن  �مل�صاحلة،  حماوالت  كّل  �نغالق  بعد  عبا�ص،  �لرئي�ص  �قرتحها  رئا�صية 

يرى �أّن �النتخابات �إعادة تدوير للم�صكلة، �أو ��صتثمار للوقت بانتظار حتوالت د�خلية �أو خارجية 

من  كالً  فاإن  �النتخابات،  تلك  تاأجيل  على   2019 �صنة  �نتهت  حني  ويف  �لفريقني،  من  �أياً  تخدم  قد 

 �حلركتني �لكبريتني ير�قب �لتحوالت يف �ملنطقة، �صو�ء لدى �الحتالل، حيث ترجو حركة فتح خروج 

بنيامني نتنياهو من �ل�صلطة يف “�إ�رش�ئيل”، وذلك يف �لوقت نف�صه �لذي ت�صعى فيه حما�ص لتطوير 

و�لع�صكرية  �ل�صعبية  و�ملناور�ت  �لتهدئة  جهود  خالل  من  �حل�صار  وك�رش  �الإقليمية  عالقاتها 

�ملحدودة. وما مل حت�صل تطور�ت جوهرية مفاجئة يف �مل�صهد �الإقليمي، �أو يف �لعالقة مع �الحتالل، 

فاإّنه من �ملرّجح �أن تظّل �حلالة �لوطنية على حالتها �لتي غّطت �صنتي 2019-2018.
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