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الو�سع الفل�سطيني الداخلي

�لطويل منذ  �لفل�صطيني  2020 و2021، ع�صوياً مبا قبلهما، وبامل�صار  ترتبط �صنتا 

�لقيادة  وعجز  �النق�صام،  ��صتمر�ر  حيث  من   ،2007 �صنة  �لفل�صطيني  �النق�صام 

�لفل�صطينية عن مو�جهة �لتحديات �لكبى �لتي هّددت �لق�صية �لفل�صطينية بالت�صفية. بيد �أّن هاتني 

ح�صدت  �لتي  �لقد�ص”،  “�صيف  معركة  �أبرزها  كان  �مل�صاعفة،  �الإثارة  من  �صيئاً  �صهدتا  �ل�صنتني 

�ملحتلة،  �الأر�ص  �لفل�صطينيني خارج  �إىل جانب  �النتد�بية وعر�صها،  �جلماهري على طول فل�صطني 

على خيار �ملقاومة، وب�رّشت باإمكان ��صتعادة �لق�صية �لفل�صطينية �صيئاً من مكانتها، وذلك باالإ�صافة 

�إىل مفارقة د�لّة، على ��صتحكام �لعجز �لد�خلي، و�إ�رش�ر قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية على م�صار�ت 

منفردة. فبينما �نتهت �صنة 2020 باتفاق بني حركتَي حما�ص وفتح على �إجناز �رش�كة وطنية عب 

بو�بة �النتخابات، فاإّن �صنة 2021 �نتهت �إىل �ملزيد من �ت�صاع �لهّوة بني �لفريقني �لكبريين يف �ل�صاحة 

قيادة  بني  �لهّوة  و�ت�صاع  بل  �النتخابات،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادة  �إلغاء  بعد  وذلك  �لفل�صطينية، 

�ل�صلطة وقطاعات �أو�صع من �لفل�صطينيني، بعد �صل�صلة من �حلو�دث �لتي كان من �صاأنها �أن تزيد 

من �أزمة �ل�صلطة على �مل�صتوى �لد�خلي، وتدفعها �أكرث لالرتكاز �إىل �لدعم �خلارجي.

�بتعاد�ً  �أكرث  وهم   ،2020 �صنة  �لفل�صطينيون  �لفرقاء  دخل 

�لد�خلي مع و�قعة  �لتطبيع  بالرغم من حالة  عن بع�صهم، 

2018، وتكليف حممد  �آخر �صنة  �لت�رشيعي  �مل�صتمرة و�ملفتوحة. فقد �صّكل حّل �ملجل�ص  �النق�صام 

��صتية، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، يف �آذ�ر/ مار�ص 2019 بت�صكيل حكومة بديلة عن حكومة 

ر�مي �حلمد �هلل �ملُقالة، �نقالباً على تفاهمات �ل�صاطئ بني حركتي فتح وحما�ص على ت�صكيل حكومة 

وفاق وطني. وقد �صّكل ذلك مفتاحاً لفهم �لعالقات �لوطنية �لد�خلية، و�أعطى موؤ�رّش�ً على �صيا�صات 

�ل�صلطة �لفل�صطينية �مل�صتقبلية جتاه �ملو�صوع �لد�خلي، وهو �الأمر �لذي ظّل يتكّر�ص طو�ل �ل�صنتني، 

�الأعلى  �لق�صاء  جمل�ص  بت�صكيل  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  قام  فبينما  �لق�صائية؛  �ملنظومة  طال  ومبا 

�ملحاكم  ت�صكيل  تخ�ّص  قر�ر�ت   2021 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �أ�صدر  فاإّنه   ،2019 يوليو  متوز/  يف 

 
1
�لنظامية، وتعديل قانون �ل�صلطة �لق�صائية �ملقّر منذ �صنة 2002، وكذلك ت�صكيل �ملحاكم �الإد�رية،

�ملتمركزة بدورها، يف رئا�صة  �لتنفيذية،  �ل�صلطة  �لذي يعني بال�رشورة تكري�ص هيمنة  �الأمر  وهو 

�ل�صلطة �لفل�صطينية، وذلك بعد ت�صفية، �أو تهمي�ص، بقية �ملوؤ�ص�صات و�ل�صلطات �الأخرى.

مقدمة

اأواًل: املدخل اإىل ال�شنتني
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�أو متتني  �إنهاء �النق�صام،  �أو  مل تكن هذه �الإجر�ء�ت لتندرج يف نو�يا �لتمهيد لل�رش�كة �لوطنية، 

�ملجتمع �لفل�صطيني يف مو�جهة �لتحديات وتعزيز �لوحدة �لوطنية و�إحباط جهود ت�صفية �لق�صية 

�أعلنت  ما  وهو   ،2020 �صنة  مطلع  يف  يظهر  �أخذ  لل�صورة،  �آخر  وجهاً  فاإّن  ذلك،  ومع  �لفل�صطينية، 

عنه قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية، من خطو�ت تهدف �إىل جمع �لقوى �لفل�صطينية خلفها ملو�جهة خّطة 

�لرئي�ص �الأمريكي �ل�صابق دونالد تر�مب Donald Trump، �ملو�صومة بـ“�صفقة �لقرن”، فقد دعت 

بطبيعة  �لتحرير  منظمة  ف�صائل  �إىل  باالإ�صافة  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  حما�ص  حركتَي  �ل�صلطة  قيادة 

�حلال، للم�صاركة يف �جتماع ما ت�صميه قيادة �ل�صلطة “�لقيادة �لفل�صطينية”، يف �ملقاطعة، مقّر قيادة 

�مل�صاركة يف   وقد و�فقت قيادتا �حلركتنَي على 
2
�لقرن”، “�صفقة  �ل�صلطة، مبدينة ر�م �هلل، ملناق�صة 

3
هذ� �الجتماع.

�أو يف تو�صيفها للو�قع، كالقول  وكالعادة، يتبع خطو�ت كهذه ت�رشيحات مفرطة يف وعودها، 

�إّن �النق�صام بات خلف ظهور �لفل�صطينيني �لذين ينخرطون يف �لعمل �لن�صايل �ل�صعبي موّحدين، 

�أو�صلو  �تفاقية  والية  حتت  �لوطنية  لل�صلطة  �لوظيفي  �لدور  بتغيري  يبد�أ  موّحد،  ن�صايل  ببنامج 

حما�ص  مو�فقة  �إثر  فتح،  حركة  من  قياد�ت  �أطلقتها  بالفعل  ت�رشيحات  وهي   .Oslo Accords

قيادة  �أبدت  كما   
4
�إليه. �مل�صار  �لفل�صطينية”  “�لقيادة  �جتماع  يف  �مل�صاركة  على  �الإ�صالمي  و�جلهاد 

حركة حما�ص �صيئاً من �لتفاوؤل، تعقيباً على قر�ر من �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص، باإر�صال 

�إىل قطاع غزة، بو�صفها هذ� �لقر�ر باأنه يوؤ�ص�ص  وفد من �لف�صائل �لفل�صطينية من �ل�صفة �لغربية 

 يف حني �أّن عبا�ص نف�صه كان ُيفرت�ص به �لتوّجه �إىل قطاع غزة، 
5
ملرحلة جديدة من �حلو�ر �لوطني.

ملنح خطو�ته �الأخرية م�صد�قية �أعلى، بيد �أنه تر�جع عن هذ� �لقر�ر، ليقت�رش �الأمر على �لوفد �مل�صار 

 �إال �أن �لوفد �ملقرتح بدوره تعرقلت زيارته لغزة و�صط �تهامات متبادلة بني �لطرفني 
6
�إليه دونه هو،

 
7
حول �مل�صوؤولية عن عرقلة زيارته.

�إىل  �لنظر  2020 و2021، كان ينبغي  �لد�خلية خالل �صنتَي  عند توقُّع م�صار �لعالقات �لوطنية 

�صنتَي  خالل  �ل�صلطة  �إجر�ء�ت  ذلك  ومن  �إز�ءها،  �ل�صلطة  و�صلوك  و�حلو�دث،  �ملعطيات  من  جملة 

2018 و2019، �لتي �صعت �إىل �ال�صتحو�ذ على كامل �ملجال �لعام ل�صالح �ل�صلطة �لتنفيذية، �ملتمركزة 

يف فريق �لرئي�ص عبا�ص، ومن خلفه حركة فتح. وكذلك �لنظر �إىل �ل�صلَّل �لن�صايل �لذي �نتهجته قيادة 

2017، �عرت�ف  �إعالنه يف كانون �الأول/ دي�صمب  �ل�صلطة �لفل�صطينية رد�ً على قر�ر�ت تر�مب منذ 

�أخرى من  ب�صل�صلة  �إليها، مرور�ً  لـ“�إ�رش�ئيل”، وقر�ره بنقل �صفارة بالده  بالده بالقد�ص عا�صمة 

�لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  وكالة  متويل  �إد�رته  وقف  منها  �الإجر�ء�ت، 

 United Nations Relief and Works Agency for Palestine )�الأونرو�(  �الأدنى  �ل�رشق  يف 

�صفة  تغيري  وحماولتها   ،2018 �أغ�صط�ص  �آب/  يف   Refugees in the Near East )UNRWA(

 �لالجئ �لفل�صطيني للحّد من �أعد�دهم مبا ال يتجاوز 40 �ألف الجئ فل�صطيني، و�إغالقها مكتب بعثة
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�لبحرين  ور�صة  �إىل  و�صوالً   ،2018 �صبتمب  �أيلول/  يف  و��صنطن  يف  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

بخ�صو�ص  تر�مب  خلطة  �القت�صادية  �ملقدمة  ُعدت  و�لتي   ،2019 يونيو  حزير�ن/  يف  �القت�صادية 

�لثاين/  كانون  يف  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  لـ“�ل�صالم”  خطته  تر�مب  �إعالن  ثم  �لفل�صطينية.  �لق�صية 

 Benjamin نتنياهو  بنيامني  �إعالن  �إىل   2020 مايو  �أيار/  يف  الحق،  وقت  يف  و�صوالً   ،2020 يناير 

Netanyahu، رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق، عن خطته ل�صّم مناطق من �ل�صفة �لغربية، وهي 

�خلطة �ملبنية على خطة تر�مب.

�أو  �رش�كة،  �أو  م�صاحلة،  �إجناز  لت�صهيل  متّهد  تكن  مل  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  قيادة  �إجر�ء�ت  �إّن 

�لق�صاء  ت�صكيل  و�إعادة  مثالً،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  بحّل  قامت  فقد  �لعك�ص،  �إىل  بل  وطنية،  وحدة 

�خلطو�ت  جملة  �إز�ء  �لفعالية  بانعد�م  �صلوكها  و�ت�صم  �لتنفيذية،  لل�صلطة  بالكامل  يخ�صعه  مبا 

و�الإجر�ء�ت �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية، �لتي ��صتهدفت �لق�صية �لفل�صطينية، وتبعتها بعد ذلك موجة 

�لتطبيع غري �مل�صبوقة �صكالً وم�صموناً. بل وقامت بفر�ص هذه �ل�صلبية يف �لفاعلية على �جلمهور 

�لفقري(، مل تكن تعك�ص حتّوالً جّدياً نحو  �ل�صلطة وعمودها  �أن حركة فتح )حزب  و�ل�صارع. كما 

�مل�صاحلة و�لوحدة �لوطنية، و�إعادة ت�صكيل �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية، و�إعادة تعريف دور �ل�صلطة 

�لفل�صطينية، و�إمنا كانت تقوم مبناورة حم�صوبة، ال تكلّف قيادة �ل�صلطة �أثماناً، �إىل حني �نك�صاف 

�النتخابات �الأمريكية عن �الإد�رة �جلديدة للبيت �الأبي�ص.

كان يلزم �ل�صلطة �لفل�صطينية تعبئة �لفر�غ �ل�صيا�صي بانتظار نتيجة �النتخابات �الأمريكية، فظّل 

�أ�صكاالً  2021. و�ّتخذ �حلديث  �أو��صط �صنة  2020، حتى  �مل�صاحلة، يرتدد منذ مطلع �صنة  حديث 

متعددة، من دعو�ت وطنية د�خلية، �إىل مبادر�ت وعرو�ص �إقليمية ودولية، �إىل تفاهمات ثنائية بني 

�لقوى  �تفاق �حلركتني وجممل  �إىل  �لقرن”،  “�صفقة  �صعبية ملو�جهة  الإد�رة مقاومة  حما�ص وفتح 

فللمجل�ص  لل�صلطة،  فرئا�صية  ت�رشيعية،  متدرجة  �نتخابات  عب  �مل�صاحلة  �إجناز  على  �لوطنية 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أجهز عليه قر�ر منفرد من رئي�ص  �لذي  �لتحرير وهو �التفاق  �لوطني ملنظمة 

�لفل�صطيني يف طور جديد من �جلمود،  �مل�صهد  باإلغاء �النتخابات، ليدخل  )ومن خلفه حركة فتح( 

وتر�صيخ وظيفة �ل�صلطة، �لتي �صبق وحتدثت قيادتها يف مطلع �صنة 2020 عن تغيريها.

عن  تر�جعاً  �أ�صلها  يف  ��صتية  حممد  حكومة  مثّلت 

�تفاق �ل�صاطئ )2014( بني حركتَي حما�ص وفتح، 

حكومة  وتعيني  �لوطني،  �لوفاق  حكومة  باإقالة 

جديدة ير�أ�صها ع�صو يف �للجنة �ملركزية حلركة فتح، �الأمر �لذي يعني �أن �صيا�صات هذه �حلكومة 

معّبة عن حركة فتح، وعاك�صة لالأو�صاع �لعامة يف قيادة �حلركة و�ل�صلطة �لفل�صطينية.

 ثانيًا: حكومة حممد ا�شتية

            فـــي قـلــب االأزمـــــات
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ويكن عّد �ل�صنتني حمّل �لبحث، �الأ�صو�أ بالن�صبة حلكومة حممد ��صتية �صو�ء ب�صبب �النعكا�صات 

�لتطور�ت  ب�صبب  �أم  �ملقا�ّصة،  من  �مل�صتمّر  �الإ�رش�ئيلي  و�القتطاع  كورونا  جلائحة  �القت�صادية 

�لنا�صط  ومقتل  �النتخابات  �إلغاء  بعد  �صيّما  وال  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  يف  و�مليد�نية  �ل�صيا�صية 

�لفل�صطيني نز�ر بنات، وكثافة �حل�صور �الأمني لقو�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �مل�صهد �لفل�صطيني، 

�حلقوقية  �ملوؤ�ص�صات  من  جمموعة  دعا  ما  وهو   ،2021 �صنة  من  �لثاين  �لن�صف  يف  وخ�صو�صاً 

�الأهلية، للتحذير  مّما و�صفته بـ“حجم �ل�صقوط نحو �ال�صتبد�د و�ل�صلطوية؛ نتيجة �لتفّرد يف �حلكم 

موؤ�ص�صات  عمل  م�صاحات  وت�صييق  فيها،  متنفّذين  �أفر�د  ل�صالح  �لدولة  موؤ�ص�صات  و�ختطاف 

�ملجتمع، وم�صادرة حرية �لر�أي و�لتعبري و�لتنظيم و�لتجّمع”.

“�مل�صوؤولية  و�حلكومة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  لت  حمَّ قد  �ملوؤ�ص�صات  هذه  وكانت 

قبل  من  �ملرتكبة  �ملو�طنني/�ت  بحق  و�العتد�ء�ت  �خلطرية  �النتهاكات  عن  و�لقانونية  �لوطنية 

�أجهزة �الأمن وعنا�رش بزي مدين”، ودعت الإحالة رئي�ص �حلكومة، ب�صفته رئي�صاً ملجل�ص �لوزر�ء 

حماية  يف  �حلكومة  و�إخفاق  �إخفاقه  “عن  وحما�صبته  مل�صاءلته  للمحاكمة  حينها،  للد�خلية  ووزير�ً 

عن  وعجزه  �لفل�صطيني،  �الأ�صا�صي  �لقانون  مبوجب  مب�صوؤولياته  قيامه  وعدم  �ملو�طنني،  حقوق 

�لر�أي  وحرية  �ل�صلمي،  �لتجمع  يف  و�حلق  �ل�صحفي،  �لعمل  حرية  حماية  ب�صاأن  �لتز�ماته  تنفيذ 

�حلقوق  وحماية  �حلالية،  �الأزمة  �إد�رة  على  �حلكومة  قدرة  وعدم  �ل�صخ�صية،  و�حلرية  و�لتعبري 

عنا�رش  النتهاك  �ل�رشطية،  �لقياد�ت  من  عدد  الإحالة  �ملوؤ�ص�صات  هذه  دعت  كما  و�حلريات”. 

بال�رشب  �ملو�طنني  على  و�العتد�ء  �ل�صلمية،  �لتجّمعات  �إقامة  يف  �ملو�طنني  حّق  لها  تابعة  �رشطية 

�مل�صاركني/�ت  “توقيف  م�صوؤولية  �ملدين  �لعام  �لنائب  حُمّملة  �ملفرطة،  �لقّوة  و��صتخد�م  و�العتقال 

 يف �لتجمعات �ل�صلمية، وتقديهم للمحاكمات على خلفية ممار�صتهم حلقوقهم �لد�صتورية �لو�ردة

8
يف �لقانون �الأ�صا�صي”.

يحيل و�صف �ملوؤ�ص�صات �حلقوقية حلكومة ��صتية بالعجز، �إىل كون حكومته �أقرب �إىل حكومة 

ت�صيري �الأعمال، من �أن تكون قادرة على �تخاذ �لقر�ر�ت �جلوهرية يف �ل�صاأن �ل�صيا�صي �لد�خلي. فلم 

يتمكن ��صتية يف وقت �صابق من �لوفاء بوعده بدفع خم�ص�صات �الأ�رشى �ملقطوعة، وقال �إّن حّل هذه 

9
�لق�صية لدى �لرئي�ص �لفل�صطيني ومدير جهاز �ملخابر�ت.

 ،2021/9/18-15 بني  �أجري  ��صتطالع  يف  �مل�صاركني  من   %63 �أّن  �إىل  هنا،  �الإ�صارة  وجتدر 

يعتقدون �أن مقتل نز�ر بنات كان عمالً مق�صود�ً من �لقيادة �ل�صيا�صية �أو �الأمنية �لفل�صطينية ولي�ص 

 فردياً، و69% يعتقدون �أن �إجر�ء�ت �ل�صلطة يف مالحقة قتلة بنات غري كافية، و74% يعتقدون 
ً
خطاأ

10
�أن �عتقال �ملتظاهرين �ملطالبني مبحاكمة قتلة نز�ر بنات، هو �نتهاك للحريات و�حلقوق.
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كما ظلّت �ملو�قع �الإلكرتونية حمجوبة بقر�ر من حمكمة �ل�صلح بطلب من �لنائب �لعام، يف حني 

 وهو ما يثري �لت�صاوؤل حول �صاحب �لقر�ر �حلقيقي 
11

دعت حكومة ��صتية للرت�جع عن هذ� �لقر�ر،

يف هذ� �الأمر.

نو�ب  بقية  بخالف  مقطوعة،  �ملنحّل  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  حما�ص  نو�ب  رو�تب  كذلك،  وظلّت 

باإبطال قر�ر وقف رو�تب نو�ب  �لعليا  �لعدل  �ملجل�ص نف�صه، وقد �صدر قر�ر، موؤخر�ً، من حمكمة 

حما�ص �لتقاعدية، مع وجود خماوف وتقدير�ت بعدم �لتز�م �حلكومة بقر�ر �ملحكمة �لعليا، بالرغم 

�ملالية �صبعة طلبات  �لتنفيذ فور�ً. فقد �صبق ورف�صت وز�رة  للنق�ص، وو�جب  من كونه غري قابل 

��صتخد�م  �إىل  �ملحامون  جلاأ  �أن  بعد  �إال  ت�صتجب  ومل  �لنو�ب،  لرو�تب  ك�صوفات  بتقدمي  للمحكمة 

 ومل يطل �الأمر كثري�ً حتى �أ�صدرت 
12

�لبينة �ل�صفوية، و�ال�صتماع ل�صهادة نو�ب من �لكتل �الأخرى،

�لد�صتورية، وهي �ملحكمة حمّل �جلدل حول �رشعيتها، حكماً ق�صت فيه بعدم د�صتورية  �ملحكمة 

2021، و�لتي  41 ل�صنة  �الإد�رية رقم  �لقر�ر بقانون ب�صاأن �ملحاكم  54 من  �ملادة  �لثالثة من  �لفقرة 

ال  �إد�رية،  حمكمة  ب�صفتها  �لنق�ص،  حمكمة  �لعليا/  �ملحكمة  عن  �ل�صادرة  “�الأحكام  �أن  على  ن�صت 

ما  وهو   ،2021 �صنة  مطلع  من  �صارياً  حكمها  وجعلت  �لطعن”،  طرق  من  طريق  باأي  �لطعن  تقبل 

�إلغاء �إلز�مية حكم �ملحكمة �لعليا لوزير �ملالية بدفع رو�تب نو�ب حركة حما�ص، وعدم  يعني فعلياً 

 وهو ما يعني �ملزيد من �صيا�صات �إخ�صاع �لق�صاء و�لهيمنة عليه ل�صالح 
13

�لنق�ص على هذ� �حلكم.

�ل�صلطة �لتنفيذية.

�لنا�صط نز�ر بنات،  �إىل تعّر�ص حكومة ��صتية النتقاد�ت حادة، بعد مقتل  وقد �صبقت �الإ�صارة 

�لتعاطي  يف  وتلكوؤ�ً  �رتباكاً  �ملر�قبون  باإقالتها وحما�صبتها، وقد الحظ  �لعديد من �جلهات  وطالبت 

بنات، بني �حلديث  �الأخبار، بعد مقتل   وترّددت 
14

بنات. نز�ر  للنا�صط  �أمنية  مع حادثة قتل قو�ت 

 و�حلديث عن تعديل وز�ري كبري يف حكومة 
15

�إقالة ��صتية وتعيني رئي�ص وزر�ء جديد مكانه، عن 

 دون �أن تتمكن �ل�صلطة من �إجر�ء هذ� �لتعديل، ال �لو��صع 
16

��صتية، ثم �حلديث عن تعديل حمدود،

ت�صكيل  منذ  �ل�صاغرَتني  و�الأوقاف  �لد�خلية  وز�رَتي  من  لكل  وزير  تعيني  حتى  وال  �ملحدود،  وال 

حكومة ��صتية، حيث مل تقم �ل�صلطة ب�صغل هاتني �لوز�رتني �إال يف مطلع �صنة 2022. وكان الفتاً يف 

هذ� �ل�صياق نقل مدير جهاز �الأمن �لوقائي زياد هب �لريح ليكون وزير �لد�خلية، دون تعيني بديل 

 مما قد ي�صري �إىل ترتيبات ناجمة عن �لتد�فع بني 
17

عنه يف �جلهاز �ملذكور حني نقله وزير�ً للد�خلية،

مر�كز �لقوى يف حركة فتح، مت�ص �ملوؤ�ص�صة �الأمنية. وكان مر�قبون قد حتدثو� عن مثل هذ� �ل�رش�ع 

�أ�صباب  �أّنه قد يكون من  بني مر�كز �لقوى يف �ل�صلطة وحركة فتح على خالفة �لرئي�ص عبا�ص، كما 

تتجاوز  كي  يكفي  ال  قد  تعديلها  �أّن  مر�قبون  ي�صري  كما  �حلكومة،  �أمر  معاجلة  كيفية  يف  �الرتباك 

18
�ل�صلطة �لفل�صطينية �ملع�صالت �لكبى �لتي تو�جهها، ال �صيّما مع ف�صل م�رشوعها �ل�صيا�صي.
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�إىل  حتذيرية”،  “ر�صالة  �أر�صلت  بايدن  �إد�رة  �أّن  ذكرت  قد  �إ�رش�ئيلية  �إعالمية  م�صادر  وكانت 

حكومة  وتغيري  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  �إ�صالحات  باإجر�ء  فيها  تطالبه  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص 

�الأمريكية  �الإد�رة  طالبت  كما  تعبريها،  حّد  على  �لفل�صطينيني،  جميع  متثل  باأخرى  ��صتية  حممد 

عبا�ص، بح�صب �مل�صادر �الإ�رش�ئيلية، بـ“�لتوقف عن �لتهديد بتعليق �لعمل باالتفاقيات �ملوقعة مع 

حكومة  ت�صكيل  على  و�فقت  �لتي  حما�ص،  حركة  مع  �لتالعب  عن  “للتوقف  باالإ�صافة  �إ�رش�ئيل”، 

تكنوقر�ط ال ُتلزمهم باملو�فقة على �رشوط �لرباعية �لدولية”، بينما ي�رّش �لرئي�ص على �أن تعرتف 

وهو  وطنية،  وحدة  حكومة  ت�صكيل  قبل   Quartet �لرباعية  و�رشوط  �لدولية  بالقر�ر�ت  حما�ص 

�الأمريكي  �لرف�ص  هو  �لوز�ري،  �لتعديل  عن  �الإعالن  تاأجيل  �أ�صباب  من  �أّن  �إىل  ي�صري  �لذي  �الأمر 

و�الأوروبي. فقد قالت �مل�صادر �الإعالمية �إن �لطرح �الأمريكي على �ل�صلطة يتمحور حول “ت�صكيل 

�إد�رة �صاأن قطاع غزة مبا ي�صهل  حكومة تكنوقر�ط مقبولة على حركة حما�ص، تكون قادرة على 

19
عملية �إعادة �الإعمار، و�لرتتيبات �ملالية للم�صاعد�ت �لدولية �أو �لعربية”.

وكانت �صنة 2021 قد قاربت على �النتهاء، مع تز�يد �ملعلومات عن �أزمة مالية تع�صف بال�صلطة 

�لفل�صطينية، بحيث حتتاج �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل 400 مليون دوالر لتجاوز �الأزمة �ملالية، يف ظّل 

رو�تب  من  جزء  القتطاع  و�لتوجه  �ملقبلة  لالأ�صهر  بالتز�ماتها  �الإيفاء  �إمكانية  عدم  من  حتذير�ت 

كما  �صابق.  وقت  يف  “�إ�رش�ئيل”  من  �ل�صلطة  �قرت��ص  من  بالرغم  وذلك   
20

�لفل�صطينيني، �ملوظفني 

�لبنوك  من   2020 �صنة  من  �الأول  �لربع  يف  دوالر  مليون   400 �قرت�صت  قد  ��صتية  حكومة  كانت 

 وكانت مد�خيل �ل�صلطة �ل�رشيبية قد هبطت منذ �صباط/ فب�ير 
21

�ملحلية لتمويل مو�زنة �لطو�رئ.

وحتى �أيلول/ �صبتمب 2020 بن�صبة  70% ، كما هبطت يف �لفرتة نف�صها �مل�صاعد�ت �خلارجية بن�صبة 

 50% ، ما �أدى الرتفاع حجم �لدَّين ل�صالح �لبنوك �ملحلية بـ 7 مليار�ت �صيكل )نحو ملياَري دوالر( 

حتى ذلك �لتاريخ، و4.5 مليار�ت �صيكل )نحو 1.3 مليار دوالر( هي قرو�ص خارجية على �ل�صلطة، 

ول�صندوق  �خلا�ص  للقطاع  متاأخر�ت  دوالر(  مليار�ت   3.8 )نحو  �صيكل  مليار   13 �إىل  باالإ�صافة 

�ل�صلطة  7.1 مليار�ت دوالر( مديونية على  24.5 مليار �صيكل )نحو  �لتقاعد، ومن ثم فهناك نحو 

23
 وهو ما �رتفع �إىل 8 مليار�ت دوالر حتى �آب/ �أغ�صط�ص 2021.

22
حتى ذلك �لتاريخ،

خماوف  لتثري  لالأ�صعار  �رتفاع  مع  �ملوظفني  رو�تب  من  لالقتطاع  و�لتوّجه  �الأزمة  هذه  تاأتي 

خمالفات  وجود  عن  و�ملالية  �الإد�رية  �لرقابة  لديو�ن  تقرير  ن�رش  وبعد   
24

�لفل�صطينيني، �ملو�طنني 

�لف�صاد، و“�صندوق وقفة  �لفل�صطينية، ال �صيّما يف هيئة مكافحة  �ل�صلطة  �لعديد من موؤ�ّص�صات  يف 

 كما �أّن �حلديث عن �أزمة 
25

عز”، �لذي �صّكلته حكومة ��صتية جلمع �لتبعات ملو�جهة �أزمة كورونا،

 مبا يكلّف 
26

مالية، وعن �القتطاع من رو�تب �ملوظفني، ي�صاحبه ��صتمر�ر يف ترقيات �لفئات �لعليا

�مليز�نية عبئاً �صنوياً مّطرد�ً. كما كان من جملة ما عّده �ملر�قبون �إخفاقاً كبري�ً حلكومة ��صتية، �صفقة 

27
�للقاحات قريبة �نتهاء �ل�صالحية �لتي عقدتها مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.
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يف بقانون  قر�ر�ً  �أ�صدر  قد  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  كان  نف�صه،  �ل�صياق   ويف 

 و�أع�صاء �حلكومة 
28

�صباط/ فب�ير 2020 ب�صاأن تعديل قانون مكافاآت �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي،

 
29

و�ملحافظني ورو�تبهم، وقر�ر�ً بقانون �آخر يف ني�صان/ �أبريل 2020 ب�صاأن تعديل قانون �لتقاعد،

 منح �متياز�ت مالية 
30

“ديو�ن �ملظامل”، �لهيئة �مل�صتقلة حلقوق �الإن�صان  ت�صّمنا، بح�صب ما قالته 

)وغري مالية( �إ�صافية لفئة من كبار موظفي �لدولة، حتديد�ً من هم بدرجة وزير من روؤ�صاء �لهيئات 

و�ملوؤ�ص�صات �لعامة ومن يف حكمهم، من �صاأنها حتميل �ملو�زنة مزيد�ً من �الأعباء، و�مل�صا�ص بالو�صع 

�ملايل لهيئة �لتقاعد �لفل�صطينية، يف �لوقت �لذي تعاين فيه �ملو�زنة �لعامة �أزمة مالية خانقة، وعجز�ً 

خطري�ً نتيجة الإجر�ء�ت �لقر�صنة �الإ�رش�ئيلية، و�أي�صاً نتيجة لالآثار �القت�صادية جلائحة كورونا، 

31
وقد �ألغى �لرئي�ص عبا�ص على �إثر ذلك هذه �لقر�ر�ت.

يف  “�إك�صبو”  معر�ص  يف  ��صتية  حكومة  �صاركت  متناق�ص،  نحو  وعلى  �ل�صيا�صي،  �جلانب  ويف 

�لتي  �مل�صاركة،  هذه  “�إ�رش�ئيل”  ملقاطعة  �لوطنية  �للجنة  �إد�نة  ��صتدعى  �لذي  �الأمر  وهو   
32

دبي،

عّدتها ت�صجيعاً للتطبيع �لر�صمي �لعربي، وخمالفة �رشيحة لقر�ر�ت منظمة �لتحرير �لقا�صية بدعم 

قد  ��صتية  �مل�صاركة بعدما كانت حكومة   وجاءت هذه 
33

�لتطبيع معها. و�إنهاء  “�إ�رش�ئيل”  مقاطعة 

�أعلنت يف �آب/ �أغ�صط�ص 2020 �أّنها لن ت�صارك يف هذ� �ملعر�ص، ليكون هذ� �لرت�جع من�صجماً مع جممل 

تر�جعات �ل�صلطة يف مو�قفها �ل�صيا�صية، كوقف �لتن�صيق �الأمني، �أو �لتحلل من �التفاقيات �ملوّقعة 

مع “�إ�رش�ئيل”.

النتخابات املحلية:

�ملحلية؛  �لهيئات  �نتخابات جمال�ص  باإجر�ء   ،2021/9/6 يف  قر�ر�ً  ��صتية  �أ�صدرت حكومة حممد 

“�ملرحلة �الأوىل” يف 387 هيئة حملية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وهي �لهيئات �ملحلية �مل�صنفة ج 
و�ملجال�ص �لقروية، وتقرر الحقاً ��صتثناء �لهيئات �ملحلية بغزة )عددها 11 هيئة( من �ملرحلة �الأوىل 

و�صّمها للمرحلة �لثانية، �لتي �صدر قر�ر باأن يكون �القرت�ع فيها يوم 2022/3/26، لي�صبح عدد 

�لهيئات �لتي �صتجري فيها �نتخابات �ملرحلة �الأوىل 376 هيئة يف �ل�صفة �لغربية، حيث مّت �القرت�ع 

34
و�لفرز يف هذه �لهيئات يف 2021/12/11.

باإجر�ء  �ل�صلطة  قر�ر  منف�صلني،  بياَنني  يف  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  حما�ص  حركتا  رف�صت  وقد 

�نتخابات حملّية بعد �إلغاء �النتخابات �لت�رشيعية، كون �لقر�ر مل ينجم عن �تفاق وطني، ودّل على 

 بينما قالت حركة �جلهاد �الإ�صالمي �إّن “�أّي �نتخابات يف ظّل �الحتالل، 
35

��صتمر�ر �صيا�صة �لتفرد،

وفق  �لوطني  �مل�رشوع  بناء  �إعادة  وهو  �الأهّم،  �ال�صتحقاق  من  وهروباً  جديدة،  ملهاة  ت�صّكل  �إمنا 

الإد�رة  �لعدّو من جهة، وت�صكيل مرجعية وطنية  �ل�رش�ع مع  الإد�رة  ��صرت�تيجية جديدة و�صاملة 

36
�ل�صاأن �لد�خلي”.
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نحو  على  �ملحلية،  �لهيئات  من  عدد  يف  �صاركت  مر�قبون،  يالحظ  كما  حما�ص،  حركة  �أّن  بيد 

�الجتماعية  �الأو�صاط  يف  وعنا�رشها  كو�درها  ح�صور  لتعزيز  �ملحلية،  �النتخابات  يف  ر�صمي  غري 

 
37

و�الأهلية، مما يعني �أّن رف�صها هو رف�ص �صيا�صي، لنزع �ل�رشعية عن تفّرد �ل�صلطة يف قر�ر�تها.

يف  �الجتماعية  �لتعقيد�ت  تعك�ص  ما  بقدر  �صيا�صية،  �أحجاماً  تعك�ص  ال  قد  �لنتائج  �أن  يعني  ما  وهو 

�ل�صيا�صي  �حل�صور  جعل  ما  وهو  �لع�صائرية،  �الأو�صاط  يف  �حل�صور  وحجم  �الأهلية،  �ملجتمعات 

وللمبادرة  �ل�صعبية،  للجبهة  جد�ً  حمدود  ح�صوٌر  ُر�ِصد  فقد  �النتخابات.  هذه  يف  �صعيفاً  عموماً 

هذه  باإجر�ء  �ل�صلطة  قر�ر  �أن  ُيالحظ  حني  يف   
38

�لفل�صطيني، �ل�صعب  وحزب  �لفل�صطينية،  �لوطنية 

�النتخابات، كان لتعبئة �لفر�غ �ل�صيا�صي بانتخابات عامة غري مكلفة �صيا�صياً، وُت�صاِعد على حت�صني 

�ملر�حل  ق�ّصمت  �ل�صلطة  �أن  و�ملالحظ  �لعامة.  �النتخابات  �إلغاء  بعد  ودولياً  حملياً  �ل�صلطة  �صورة 

 �النتخابية، بتقدمي �ملجال�ص �لقروية �لتي تتمتع فيها حركة فتح بحظوظ �أعلى من �ملدن �لتي �أجلّتها

39
ملرحلة تالية.

وجاءت نتائج �النتخابات �ملحلية، بخالف ما كانت ترجوه حركة فتح، فقد فازت قو�ئم �مل�صتقلني 

بـ 71%، يف مقابل ح�صول �لقو�ئم �حلزبية على 29%، كما فازت قو�ئم حم�صوبة على حركة فتح 

154 هيئة حملية يف مناطق خمتلفة من �ل�صفة �لغربية جرت فيها  �أن  بالتزكية، ويتبني من �لنتائج 

 وبالرغم من ذلك فاإّن حركة فتح �أعلنت 
40

عملية �القرت�ع، يف حني فازت 162 هيئة حملية بالتزكية،

فوزها يف هذه �النتخابات، �الأمر �لذي ردت عليه �أو�صاط يف حركة حما�ص بقولها �إنه مل يكن هناك 

مناف�صة بني فتح وحما�ص، و�إمنا كانت �ملناف�صة بني قو�ئم فتح وقو�ئم عائلية وم�صتقلة �صارك فيها 

�لفوز  كان  فقد  حما�ص،  يف  �الأو�صاط  بح�صب  ذلك،  ومع  ذ�تية.  مببادرة  حما�ص  من  عنا�رش  بع�ص 

�الأو�صاط  �مل�صارك فيها بع�ص عنا�رش �حلركة، وقد قر�أت هذه  �لعائلية  �مل�صتقلني و�لقو�ئم  لقو�ئم 

�القت�صادية  ل�صيا�صاته  �ل�صعبي  �لرف�ص  على  وموؤ�رش�ً  �ل�صلطة،  لتيار  مدوية  هزية  �لنتيجة 

41
و�ل�صيا�صية و�الجتماعية.

�لفل�صطيني  �لرئي�ص  من  دعو�ت  �صدرت  لقد 

الجتماعات وطنية، تهدف �إىل تن�صيق �جلهود 

�لقرن”، مما كان مبقدوره،  “�صفقة  ملو�جهة 

لو كانت �خلطوة جدية وت�صمح بها بنية �ل�صلطة وطبيعة نخبتها �حلاكمة، �أن ي�صّكل �ملفتاح �حلقيقي 

تفاوؤٌل  �لدعو�ت  هذه  تبع  وقد  �ملرحلة.  تلك  تنا�صب  ن�صالية  وطنية  روؤية  وبناء  �النق�صام،  الإنهاء 

بتجاوز مرحلة �النق�صام، وحديث عن زيارة �لرئي�ص عبا�ص لغزة، ثم زيارة وفد من �ل�صفة �إليها؛ 

�لعادة بني فرتة  للظهور، كما هي  للو�صاطة بني �حلركتني  �الإقليمية و�لدولية  �ملبادر�ت  كما عادت 

وترتيـب امل�شـاحلـة  م�شار   ثالثًا: 

            البــيـــت الفل�شــــطينــي
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وفَدين   ،Sergei Lavrov الفروف  �صريجي  �لرو�صي  �خلارجية  وزير  لقاء  ذلك  ومن  و�أخرى، 

على  �مل�صتجد�ت  و“مناق�صة  �مل�صاحلة”،  ملف  “دفع  بهدف  وحما�ص،  فتح  حركتَي  من  منف�صلنَي 

42
�صعيد �لق�صية �لفل�صطينية”.

�لرو�صية، الإجناز  �لو�صاطة  �أربعة مقرتحات على   2020 �آذ�ر/ مار�ص  �أو�ئل  عر�صت حما�ص يف 

�مل�صاحلة �لفل�صطينية؛ �ملقرتح �الأول متثل يف �نتخابات ت�رشيعية ورئا�صية يتلوها �أخرى للمجل�ص 

ليت�صنّى  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صيطرة  عن  بعيد�ً  �أي  �هلل،  ر�م  خارج  وطني  �جتماع  عقد  و�لثاين  �لوطني، 

�لفل�صطينية،  للف�صائل  �لعامني  لالأمناء  �جتماع  عقد  و�لثالث  فيه،  �مل�صاركة  �لفل�صطينية  للف�صائل 

43
و�لر�بع ت�صكيل حكومة وحدة وطنية باالتفاق مع جميع �لف�صائل �لفل�صطينية.

فل�صطينيي  كمبادرة  �ل�صعبي،  �لدفع  جهود  و�لدولية،  �الإقليمية  �مل�صار�ت  عن  بعيد�ً  يكن  ومل 

 وعلى 
45

 ومبادرة �إنهاء �النق�صام �لفل�صطيني، �لتي �أطلقتها “جمموعة �ل�صالم �لعربي”.
44

�أوروبا،

�لرغم من داللة هذه �ملبادر�ت، و��صتمر�ر �لعمل يف هذ� �مللف، فاإّن �الأفكار ذ�تها ظّل يجري تكر�رها، 

�أّن �الأزمة لي�صت يف �الأفكار و�لروؤية  �لتي قدمتها للرو�ص، مما يعني  مبا يف ذلك مقرتحات حما�ص 

�لفل�صطينية،  �حلالة  به  توّرطت  �لذي  �لتعقيد  حجم  ويف  �أي�صاً،  �الإر�دة  يف  و�إمنا  فقط،  و�مل�صار�ت 

ب�صبب م�صار�ت م�رشوع �لت�صوية �لتي �نتهت �إىل تر�صيخ �ل�صلطة �لفل�صطينية كياناً وظيفياً، وهدفاً 

قائماً يف ذ�ته، غري قابل للتحّقق يف دولة فل�صطينية م�صتقلة، حمافظة على �لثو�بت. وقد ز�دت هذه 

�لتعقيد�ت، مع �ل�صيا�صات �لتي تبعت �النق�صام �لفل�صطيني، وما �أفرزته من نخبة حاكمة م�صتفيدة 

من هذ� �لو�قع، و�نعكا�صات ذلك على جممل �حلالة �لوطنية �ل�صيا�صية و�الجتماعية و�القت�صادية، 

و�نعكا�ص ذلك بدوره يف مناه�صة �الإر�دة �لن�صالية وممكناتها.

�أكرث جدّية، وموؤ�ّص�صاً على �حلاجة �ملو�صوعية للفل�صطينيني،  �أّنه �صيكون  �أّن حتوالً، ظهر  بيد 

�إد�رة تر�مب وحلفاوؤها يف �ليمني �الإ�رش�ئيلي وبع�ص  يف مو�جهة م�صار�ت �لت�صفية �لتي تفر�صها 

�أعلن عنها بنيامني نتنياهو،  �لدول �لعربية، وكذلك، وعلى نحو مبا�رش، مو�جهة خّطة �ل�صّم �لتي 

وتهّدد ب�صّم غور �الأردن، ومناطق و��صعة يف �ل�صفة �لغربية.

ظهر هذ� �لتحّول، يف موؤمتر �صحفّي �نعقد، يف 2020/7/2 بني نائب رئي�ص حركة حما�ص �صالح 

و�صياغاته  خطابه  من  وبد�  �لرجوب.  جبيل  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  وع�صو  �لعاروري، 

�صعر �ملتابعني هذه 
َ
�أ �أنه  �أنه ناجم عن لقاء�ت وترتيبات �صابقة، �الأمر �لذي ُيفرت�ص به  ومبادر�ته، 

�ملرة بوجود فر�ص �أف�صل خمتلفة عما �صبقها؛ الإنهاء �النق�صام �لفل�صطيني على قاعدة جديدة، غري 

تلك �لتي ظّل يدور عليها طو�ل �صنو�ت �النق�صام �لفل�صطيني.

�أ�صا�ص  �ل�صحفي يقوم على  �ملوؤمتر  �أعلن عنه  �لذي  �التفاق  �ملّرة، يف كون  ياأتي �الختالف هذه 

مو�جهة �لتحديات، مبا تتطلبه من �لعودة لتنظيم �ل�صارع �لفل�صطيني، الإد�رة مقاومة �صعبية، تو�جه 
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46

�لد�خلية وتر�ّصباتها. �لفل�صطينية  �لتناق�صات  �ال�صتيطاين، بعد حتييد  و�لتمدد  �ل�صّم  خمططات 

�الأمر �لذي قد يفتح، و�حلالة هذه، فر�صة لتطوير �لعالقات �لوطنية على �أ�صا�ص �ملو�جهة، ال على 

�أ�صا�ص �ملناف�صة على �صلطة م�صقوفة بهيمنة �إ�رش�ئيلية كاملة، و�إن كان �ملوؤمتر �ل�صحفي بدوره قد 

 مما يعني �لبقاء يف جانب من �حلو�ر يف �لد�ئرة 
47

�آلية لالنتخابات، ن�ّص على �ل�صعي لالتفاق على 

�ملتفائلة يف خطاب  �ل�صعبية، و�لنبة  �ملقاومة  �أّن �حلديث عن  �إال  �لتقليدية حلو�ر�ت حما�ص وفتح. 

�لقياديني يف �حلركتنَي، �أعطى دفعة من �لتفاوؤل للمر�قبني، وهي دفعة مل تاأخذ بعني �العتبار �صرية 

�خلالف بني �حلركتني، وجممل �صيا�صات �ل�صلطة �لفعلية يف �لو�قع، �لتي ال تن�صجم مع هذ� �خلطاب 

وما فيه من تفاوؤل.

يف  قياد�ت  و�أبدت   
48

�النق�صام، الإنهاء  �حلركتني،  بني  �الت�صاالت  ��صتمرت  �للقاء،  هذ�  بعد 

�حلركتني �ملزيد من �لتفاوؤل، و�حلديث عن �لتن�صيق لتنظيم خطو�ت ميد�نية يف �ل�صفة �لغربية وغزة، 

 و�نعك�ص �الأمر على �أ�رشى �حلركتني د�خل �صجون 
49

وترتيب برنامج م�صرتك للمقاومة �ل�صعبية،

عموم  جانب  �إىل  �ل�صجون،  د�خل  م�صرتكة  ن�صالية  خطو�ت  عن  فتح  �أ�رشى  �أعلن  فقد  �الحتالل. 

م�صرتك  بياٌن  فتح  حركة  �أ�رشى  �إعالن  وتال   
50

حما�ص، حركة  �أ�رشى  ذلك  يف  مبا  �الأ�صرية  �حلركة 

قيادة  بني  جمع  �لذي  و�لتفاهم  �لتقارب  “خطو�ت  يبارك  �الحتالل،  �صجون  د�خل  من  للحركتني 

 ومل يكن يحتاج �الأمر لكثري من �ملعلومات، 
51

�حلركتني يف مو�جهة خطة �ل�صم �ل�صهيو-�أمريكية”،

�أ�رشى �حلركتني، غري بعيدة عن ترتيبات قيادة �حلركتني، وال �صيّما حو�ر�ت �أّن خطو�ت   ملعرفة 

�لرجوب - �لعاروري.

 
52

بالرغم من ذلك ظلّت هذه �خلطو�ت رمزية، بح�صب تعبري رئي�ص حركة حما�ص �إ�صماعيل هنية،

�ملبا�رش بني �حلركتني بال و�صاطات،  ��صتمر�ر �حلو�ر  على  ر�آها مهمة على رمزيتها، موؤكد�ً  �لذي 

�أهمية �التفاق �لتف�صيلي على خطو�ت مو�جهة خطة �ل�صّم. ومن ثم جرى �حلديث عن  �إىل  منوهاً 

عبا�ص  يخاطب  كاأن  عملية،  �أكرث  خطو�ت  نحو  لالأمام  ودفعها  �لرمزيات  هذه  لتعزيز  ُتطرح  �أفكار 

 وهو �الأمر �لذي مل يح�صل، �أو �إقامة مهرجان وطني 
53

وهنية �ل�صعب �لفل�صطيني يف موؤمتر �صعبي،

�لرغم   وهو ما مل يتم كذلك، على 
54

�لفل�صطيني، �ل�صعب  يف غزة يخاطب فيه كل من عبا�ص وهنية 

لق�صايا  يرجع  عقده  ر  تاأخُّ �إن  حما�ص  يف  قياد�ت  وقالت  له.  و�لرتتيب  عنه  �حلديث  فرتة  طول  من 

 وذلك يف حني ُنظمت مظاهر�ت �صعبية، يف �ل�صفة �لغربية وغزة، ر�ف�صة للتطبيع 
55

فنية ولوج�صتية،

من  �الإمار�ت،  �تُّهمت  وقد   
56

فيها. م�صاركتهما  عن  �حلركتان  فيها  �أعلنت  �الإ�رش�ئيلي،  �الإمار�تي 

فل�صطيني  �إجماع  وجود  مع   
57

وفتح، حما�ص  حركتي  تقارب  الإف�صال  ب�صعيها  حتديد�ً  فتح  قيادة 

يف  وهنية  عبا�ص  ��صرت�ك  جتلّياته  من  كان  و�لذي  �الإمار�تي،  �لتطبيع  �إد�نة  على  �للحظة  تلك  حتّى 

58
�إد�نته يف �ت�صال هاتفي بينهما.
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تطّورت هذه �جلهود يف خطوة �أكرث جدّية، بانعقاد �جتماع �الأمناء �لعامني للف�صائل �لفل�صطينية، 

وهي   
59

��صتثناء. بال  �لفل�صطينية  �لف�صائل  جميع  مب�صاركة  و�حد،  وقت  يف  وبريوت  �هلل  ر�م  يف 

فكرة قدية، جرى �التفاق عليها �أّول �الأمر يف موؤمتر �حلو�ر �لفل�صطيني يف �لقاهرة يف �آذ�ر/ مار�ص 

2005، وذلك عندما عدَّ �ملوؤمتر �الأمناء �لعاّمني للف�صائل جزء�ً من جلنة ُعرفت فيما بعد مب�صطلح 

�لفل�صطينية، و�أنيط بالرئي�ص عبا�ص  �إعادة بناء منظمة �لتحرير  �لقيادي �ملوؤقت” وظيفتها  “�الإطار 
مرتني  �إال  �ن�رشمت،  �لتي  �ل�صنو�ت  طو�ل  يح�صل  مل  ما  وهو   

60
�للجنة، هذه  �جتماع  لعقد  �لدعوة 

�إعالن  ويف   
62

،2011 �صنة  تفاهمات  يف  �ملوؤقت”  �لقيادي  “�الإطار  فكرة  تكري�ص  جرى  وقد   
61

فقط.

هذه  �لعامني  �الأمناء  �جتماع  لكن   
64

.2014 �صنة  يف  غزة  يف  �ل�صاطئ  و�تفاق   
63

،2012 يف  �لدوحة 

�ملرة )2020( مل ينعقد يف �الإطار �ملن�صو�ص عليه يف تلك �لتفاهمات كلّها، فلم ينعقد لبناء �ملوؤ�ص�صة 

مع  �ل�رش�ع  جتاه  �ل�صيا�صات  عنها  و�ملنبثقة  �الأعلى  �ملوؤ�ص�صة  �أّنها  ُيفرت�ص  �لتي  �لفل�صطينية، 

�لتقارب بني  �إطار تعزيز  �لتحرير، و�إمنا ُعقد يف  �أي منظمة  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �الحتالل وتنظيم 

 �لف�صائل وال �صيّما بني حركتَي حما�ص وفتح، ومتهيد �لطريق �أمام بناء �إجماع وطني على مو�جهة

حتديات �ملرحلة.

�إن �لتجربة �لطويلة، �لتي تعّطل فيها �الإطار �لقيادي �ملوؤقت �لذي ينبغي �أن ي�صمل �الأمناء �لعاّمني 

للف�صائل، ينبغي �أن تدفع للبحث يف جدّية قيادة �ل�صلطة/ حركة فتح، يف عقد هذ� �الجتماع �أخري�ً بعد 

�نتظار �صنو�ت طويلة، و�لنظر �إن كان ينّم عن حتوالت جدّية يف �خليار�ت �ل�صيا�صية لهذه �لقيادة، 

�أم هو مناورة بانتظار �النتخابات �الأمريكية. ومن �صبل هذ� �لبحث، فح�ص خطاب �لرئي�ص عبا�ص يف 

�أثناء �الجتماع �إن كان ت�صّمن حتوالً يف �ل�صيا�صات ت�صتند �إىل هذ� �لغطاء �لوطني. و�حلا�صل �أّنه يف 

خطابه �أّكد على �صيا�صاته نف�صها؛ بالدعوة لعقد موؤمتر دويل لـ“�ل�صالم” حتت مظلّة �الأمم �ملتحدة، 

ر�ف�صاً  �لعربية”،  �ل�صالم  و“مبادرة  �لدولية  �ل�رشعية  قر�ر�ت  �أ�صا�ص  على  مفاو�صات  عنه  تنبثق 

�أحادية �لو�صاطة �الأمريكية، قارئاً �أزمة �لو�صع �لر�هن وقتئٍذ باأنها جمود �صنعته �الإد�رة �الأمريكية 

لت�صكيل  دعا  نف�صه  �لوقت  ويف  نف�صه،  �مل�صار  يف  �مل�صكلة  يَر  مل  �أنه  مبعنى  �الإ�رش�ئيلية،  و�حلكومة 

65
قيادة موحدة لـ“�ملقاومة �ل�صعبية”.

مل يكن خطاب �لرئي�ص عبا�ص هذ� منف�صالً عن مو�قفه �ملعلنة منذ بد�ية �لتقارب مع حركة حما�ص، 

�ل�صلطة، فقد �صبق للرئي�ص عبا�ص و�أظهر مت�ّصكه بهذ�  �لتحّول يف �صيا�صات  �لنظري عن  و�الإعالن 

2020. وقد  �أغ�صط�ص  “�لقيادة �لفل�صطينية” �ملنعقد يف ر�م �هلل يف �آب/  �مل�صار �ل�صيا�صي، يف �جتماع 

جّدد �لتز�مه مبا �أ�صماه �ل�رشعية �لدولية، و�التفاقات �ملوقَّعة، وقر�ر�ت �لقمم �لعربية و�الإ�صالمية، 

 دون �أن يحّدد مفهومه لـ“�الإرهاب”، و�لذي ُيدرج فيه �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 
66

وحماربة “�الإرهاب”،

�لتز�مه  �لرئي�ص  �لتي جّدد  �ملوقَّعة،  �أن �التفاقات  �لفل�صطينية. كما  �ملقاومَة  �لدولية،  �لقوى  وبع�ص 

�أّنه من غري �لو�رد  �إىل  بها، ُتلزم �ل�صلطة �لفل�صطينية مبالحقة �ملقاومة �لفل�صطينية، وهو ما ي�صري 
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ل كهذ�، ولو على  لدى قيادة �ل�صلطة تغيري م�صارها، �أو على �الأقل �أنها غري قادرة على �لتمهيد لتحوُّ

م�صتوى �خلطاب، وباال�صتناد �إىل �إجماع وطني ُيفرت�ص �أن يوفره �جتماع �الأمناء �لعاّمني.

حما�ص،  حركة  رئي�ص  هنية  �إ�صماعيل  خطاب  هناك  كان  عبا�ص،  �لرئي�ص  خطاب  خالف  على 

وزياد �لنخالة �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي. فقد دعا هنية �إىل �نتهاج �ملقاومة �ل�صاملة مبا 

“�لنقاط  حركته  مبادرة  تقدمي   
68

�لنّخالة جّدد  بينما   
67

�أو�صلو؛ �تفاق  من  و�لتحلل  �لع�صكرية،  فيها 

 �لتي �صبق وطرحتها يف �صنة 2016، ودعت �إىل �إلغاء �تفاق �أو�صلو، و�صحب �العرت�ف 
69

�لع�رشة”،

باالحتالل، و�إعطاء �الأولوية للمقاومة، مبا يف ذلك �ملقاومة �مل�صلحة.

�ل�صعبية  �ملقاومة  على  �تُّفق  فقد  قر�ر�ته،  يف  �لنظر  خالل  من  �أي�صاً  �الجتماع  هذ�  قر�ءة  يكن 

خيار�ً للمرحلة، وت�صكيل جلنة وطنية موحدة لقيادتها، وت�صكيل جلنة من �صخ�صيات وطنية ُتقّدم 

خالل  �لتحرير،  منظمة  �إطار  يف  و�ل�رش�كة  �مل�صاحلة  وحتقيق  �النق�صام،  الإنهاء  ��صرت�تيجية  روؤية 

مدة ال تتجاوز خم�صة �أ�صابيع، ثم ُتقّدم تو�صياتها للجل�صة �ملرتقبة للمجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني، 

70
مب�صاركة �الأمناء �لعاّمني.

وقد تبنّى بيان �الجتماع مقرر�ت وثيقة �لوفاق �لوطني ل�صنة 2006، بالتاأكيد على �إقامة �لدولة 

�ملحتلة.  �لقد�ص  1967، وعا�صمتها  �لر�بع من حزير�ن/ يونيو  �ل�صيادة على حدود  �مل�صتقلة كاملة 

كما �أّكد �لبيان على حّل ق�صية �لالجئني، وحّقهم يف �لعودة �إىل ديارهم �لتي ُهّجرو� منها، على �أ�صا�ص 

71
�لقر�ر 194.

كانت �أهمية هذ� �الجتماع، يف فر�دته، فهو �الأول منذ �صنو�ت طويلة، وكانت خطاباته وقر�ر�ته 

فر�صة الكت�صاف �إن كان ثّمة حتّول جّدي يف م�صار�ت �ل�صلطة �أم ال. ولذلك فاإّن �لقر�ر�ت و�خلطابات، 

�لتي ظهرت فيه،  �ملو�قف  دفعت نحو تباين و��صح يف تقييمه، ما بني من يرى فيه، على �ختالف 

فر�صة للبناء على قدر م�صرتك، و��صتثمار �للحظة لبناء مقاومة �صعبية جادة وفاعلة، وبني من ر�أى 

 وب�صكل عام، فاإن مقّرر�ت �الجتماع تبدو نتيجة لتفاهمات 
72

فيه هيمنة خليار م�صار �لت�صوية عليه.

حما�ص وفتح �لثنائية، على نحو، بح�صب بع�ص �ملر�قبني، جعل من نهج �لت�صوية وقيادته، �ملرجعية 

�ل�صيا�صية للعمل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، كما بد� ذلك يف قول �إ�صماعيل هنية؛ �إن مرجعيّة �للجان �لتي 

�صتت�صّكل هو �لرئي�ص �أبو مازن. كما �أّن هذ� �الجتماع مل ياأِت على مطالبة منظمة �لتحرير ب�صحب 

 بينما �أّكدت حركة �جلهاد �الإ�صالمي على 
73

�عرت�فها بـ“�إ�رش�ئيل”، وال �لتن�ّصل من �ملبادرة �لعربية،

على  �لفل�صطينية  �لدولة  ح�رش  على  �لبيان  �قت�صار  ورف�ص  �لدولتني،  حّل  برف�ص  �لثابت  موقفها 

74
حدود 1967.

ُيفرت�ص  كان  �إذ  �الجتماع،  من  �لتوقعات  قدر  على  هذه،  و�حلالة  �لعملية،  �لنتائج  تكن  ومل 

تر�مب، وخطة  �ل�صم،  )م�رشوع  عقده  نحو  دفعت  �لتي  �لتحّديات  �إىل  بالنظر   باالجتماع، 
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وموجة �لتطبيع(، �أن ي�صفر عن حتّوالت جدّية، ال �أن يكون موؤمتر�ً خطابياً، يحيل �لقر�ر�ت �ملهمة 

عّرفت  ما  �أ�صدرت  �لعملي،  �الإطار  ففي   
75

نف�صه. �ل�صيا�صي  �مل�صار  على  �لتاأكيد  ويعيد  جلان،  �إىل 

من  لعدد  ودعت   ،2020/9/13 يف  �الأول  بيانها  �ل�صعبية  للمقاومة  �ملوّحدة  �لوطنية  بالقيادة  نف�صها 

 عدم 
77

 وهو ما عك�ص، كما يرى بع�ص �ملر�قبني،
76

�لفعاليات �لرمزّية، يف �أيام 15 و17 و2020/9/18،

�إدر�ك خلطورة �ملوقف وق�صور عن فهم متطلبات �ملقاومة �ل�صعبيّة �جلاّدة. وقد ظهر ذلك يف �صعف 

�ل�صلطة،  �ل�صنو�ت �ملا�صية بفعل �صيا�صات  �أ�صالً خالل  �إ�صعافها  �ل�صعبية، �لتي جرى  �ال�صتجابة 

ك�صف  وقد  �لعام.  �لوطني  �لعمل  �أطر  و�إ�صعاف  �ملقاومة،  ف�صائل  تفكيك  �صمنها،  من  كان  و�لتي 

هذ� �جلانب �لعملي �لباهت عن عدم �جلّدية، و�لتم�ّصك باخلّط �ل�صيا�صي نف�صه، و�ملناورة �ملح�صوبة 

بانتظار �النتخابات �الأمريكية.

جتدر �الإ�صارة هنا �إىل �أنه كان من بني �ملقّدمات �ملمهدة لهذ� �الجتماع؛ �إعالن �ل�صلطة �لفل�صطينية 

القتطاع  ورف�صاً  �ل�صم،  خّطة  على  رد�ً   ،2020 مايو  �أيار/  يف  �الحتالل  مع  �الأمني  �لتن�صيق  وقف 

�الحتالل �مل�صتمّر من �أمو�ل �ملقا�صة، و�صادت �أجو�ء من �لت�رشيحات �الإيجابية، كما ُعقد �جتماع 

“�لقيادة �لفل�صطينية” يف ر�م �هلل بح�صور حركتَي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، ومّت تنظيم �ملوؤمتر 
�ل�صحفي للقياديَّني �لعاروري و�لرجوب، و�أخري�ً �جتماع �الأمناء �لعاّمني، وما تخلّله من وقف معلن 

للتن�صيق �الأمني. كل ذلك َرَفَع توّقعات بع�ص �ملر�قبني باإمكانية �إحد�ث حتّول يف �حلالة �لفل�صطينية، 

�ل�صلبة  �لوقائع  �أن  �إال   
78

�لكبريتني. �حلركتني  قياد�ت  من  و�الإعالمي  �لدعائي  للدفع  باالإ�صافة 

�مل�صتندة �إىل خلفية �ل�صلطة وبنيتها �لتحتية ودورها �لوظيفي و�صيا�صاتها، كانت ُتخفِّ�ُص با�صتمر�ر 

�صياأتي  كما  �الأمني،  للتن�صيق  �لعودة  ذلك  يف  مبا  �الأحد�ث،  تو�يل  �أّكده  ما  وهو  �لتوقعات،  هذه  من 

��صتعر��صه يف مكانه.

و�نتهى  م�صتمر�ً،  ظّل  وفتح  حما�ص  حركتَي  بني  �لثنائي  �حلو�ر  �أن  �الأحد�ث،  م�صار  من  َتبنيَّ 

�إىل  �ل�صلطة،  وظيفة  وتغيري  �ل�صعبية  �ملقاومة  قاعدة  على  �مل�صاحلة  �إد�رة  من  مف�صلي،  حتّول  �إىل 

�إجر�ء �النتخابات �لعامة. فقد �أعلن �لقيادي يف فتح جبيل �لرجوب يف 2020/9/20 عن �لذهاب نحو 

�نتخابات ت�رشيعية ثم رئا�صية ثم �التفاق على ت�صكيل �ملجل�ص �لوطني، و�التفاق بعد �النتخابات 

 وهو ما يعني �أّن �التفاق يتجاوز، �تفاقات 
79

�لت�رشيعية على �صيغة لت�صكيل حكومة �ئتالف وطني.

�ملجل�ص  وت�صكيل  و�لرئا�صية  �لت�رشيعية  �النتخابات  تز�من  على  ن�ّصت  �لتي  �ل�صابقة،  �مل�صاحلة 

�لوطني، و�أن حركة حما�ص قد تخلّت عن مت�ّصكها بتز�من �النتخابات.

علن الحقاً عن �تفاق حركتَي حما�ص وفتح يف �إ�صطنبول برتكيا، على �إجر�ء �النتخابات 
ُ
وبالفعل، �أ

�لت�رشيعية على �أ�صا�ص �لتمثيل �لن�صبي، يتلوها �نتخابات لرئا�صة �ل�صلطة، و�أخرى لت�صكيل �ملجل�ص 

�ملركزية  �للجنة  �صادقت  حني  ويف  �أنه  �إال   
80

�صهور. �صتة  خالل  مرت�بط”  تدّرج  “وفق  �لوطني، 

�النتخابات  تكون  باأن  وطالبت  عادت  حما�ص  حركة  فاإّن   
81

�إ�صطنبول، تو�فقات  على  فتح  حلركة 
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 وهو �أمر ال بّد و�أّنه ناجم عن عدم 
82

�صاملة ومتز�منة، بخالف ما �تُّفق عليه يف تفاهمات �إ�صطنبول،

�تفاق م�صبق يف �الأطر �لقيادية للحركة على تفاهمات �لعاروري - �لرجوب يف �إ�صطنبول. وبح�صب 

 فاإّن حركة حما�ص قّدمت مطالب جديدة، 
84

 ويف منظمة �لتحرير،
83

ت�رشيحات لقياد�ت يف حركة فتح،

متعلقة باالنتخابات، ومبوظفي قطاع غزة، وهو �الأمر �لذي �أعاد �ل�صجال و�التهامات جمّدد�ً حول 

تعطيل ملف �مل�صاحلة هذه �ملرة، ففي حني حّملت قياد�ت يف فتح حركة حما�ص �مل�صوؤولية عن تعطيل 

 فقد ن�رشت م�صادر �إعالمية، �أخبار�ً تقول �إّن حركة فتح قد �أد�رت ظهرها للم�صاحلة 
85

�مل�صاحلة،

بني  حو�ر  جولة  ف�صلت  وقد   
86

�الأمريكية. بالرئا�صة   Joseph (Joe) Biden بايدن  جو  فوز  بعد 

�حلركتني يف �لقاهرة يف �إنقاذ �ملوقف، وال �صيّما بعدما عادت �ل�صلطة �لفل�صطينية ال�صتئناف �لتن�صيق 

 بعد �أقل من �صتة �صهور على وقفه �ملعلن.
87

�الأمني مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي،

وقد ظلّت �حلركتان تتبادالن �التهامات حول تعطيل �مل�صاحلة، حتى كانون �لثاين/ يناير 2021، 

ومت�ّصكت  �صبق  �لذي  �لتز�من  �رشط  دون  �ملتو�لية  �النتخابات  على  وو�فقت  حما�ص  عادت  حينما 

 وتلّقى �لرئي�ص عبا�ص ر�صالة من هنية بهذ� �مل�صمون، وذلك بعد �أن قالت حما�ص �إّنها تلّقت من 
88

به.

�أربع دول، هي م�رش وقطر وتركيا ورو�صيا، �صمانات باأن جُتري �ل�صلطة �لفل�صطينية �النتخابات 

89
�ملتبقية؛ �لرئا�صية، و�نتخابات �ملجل�ص �لوطني، يف غ�صون �صتة �صهور.

 
90

على �صوء ذلك ويف 2021/1/15، �أ�صدر �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص، مر�صوماً رئا�صياً،

�نتخابات  ثم   ،2021/5/22 يف  �لت�رشيعي  باملجل�ص  تبد�أ  و�لتي  �ملتو�لية،  �النتخابات  موعد  يحّدد 

�لرئا�صة يف 2021/7/31، و��صتكمال �ملجل�ص �لوطني يف 2021/8/31. وقد تبع هذ� �ملر�صوم، �جتماع 

للف�صائل �لفل�صطينية يف �لقاهرة، يف 8-2021/2/9، �أ�صفر عن بيان ختامي، ��صتند يف تو�صياته �إىل 

مر�صوم �لرئي�ص عبا�ص �إّياه، �الأمر �لذي يعني ت�صليم �لف�صائل، مبرجعيات ذلك �ملر�صوم. فقد رجع 

�لتي  �لد�صتورية  �ملحكمة  قر�ر  �إىل  �ملتو�لية  �النتخابات  مو�عيد  حّدد  �لذي  عبا�ص  �لرئي�ص  مر�صوم 

حلّت �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�إىل �لقر�ر بقانون رقم 1 ل�صنة 2007 ب�صاأن �النتخابات �لعامة وتعديالته، 

وهو ما كان يعني تنازالً هائالً من تلك �لف�صائل على وجه �لعموم، ومن حركة حما�ص على وجه 

�خل�صو�ص.

�إقر�ر�ً ب�رشعية حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي، وب�رشعية �ملحكمة �لد�صتورية، وقد  �صمنياً، عنى ذلك 

كان ذلك حمّل ت�صكيك قانوين، ال من حما�ص �أو �لف�صائل فح�صب، بل من جممل �ملوؤ�ص�صات �حلقوقية 

 كما تعامل �لبيان مع �لرئي�ص عبا�ص، وكاأّنه مرجعية �لفرقاء �أو مظلّتهم؛ مثالً، رفع 
91

يف فل�صطني.

�لبيان تو�صية للرئي�ص عبا�ص “للنظر يف تعديل �لنقاط �لتالية لقانون �النتخابات: تخفي�ص ر�صوم 

�صّن  تخفي�ص  �لن�صاء،  م�صاركة  ن�صبة  �ملحكوميات،  عدم  �ال�صتقالة،  طلبات  و�لتاأمني،  �لت�صجيل 

 وذلك بالرغم من كون �لرئي�ص عبا�ص مبا يثّله، رئي�ص حركة فتح، هو �أحد �لفرقاء.
92

�لرت�صح”،
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لقد كان هذ� �لبيان يف جممله يعني �تفاق حركتَي حما�ص وفتح. ومن ثم، ويف حني كانت فتح ت�رّش 

للعملية  �لقانونية  و�ملرجعيات  عبا�ص،  �لرئي�ص  ومرجعية  �النتخابات  تو�يل  حيث  من  روؤيتها  على 

برمتها، كانت حما�ص َتْطَمئّن �إىل وعود قيادة حركة فتح، ولذلك فاإنها ال يف هذ� �الجتماع، وال يف �لذي 

 حّققت �أي مطلب خا�ص بها، كاأن تدفع �ل�صلطة رو�تب �لنو�ب �لذين قطعت 
93

تاله يف 2021/3/16،

رو�تبهم، وهو ما ي�صري �إىل وجود دفع د�خل حركة حما�ص، حينها، الإجناز �النتخابات على قاعدة 

�لتفاهمات �لثنائية بني �حلركتني. فقد حتدثت �أو�صاط متعّددة، عن �تفاق �صمنّي بني �حلركتني على 

 وباأن تدعم حما�ص �لرئي�ص عبا�ص النتخابات �لرئا�صة، 
94

�إجر�ء �النتخابات يف قائمة م�صرتكة بينهما،

�إذ� كان مفهوماً يف حلظة ما، حينما �أعلنت �ل�صلطة �لفل�صطينية وقف �لتن�صيق �الأمني مع  �أمر  وهو 

َيُعْد مفهوماً بعدما عادت ال�صتئناف هذ� �لتن�صيق، ومن ثم �لعودة للم�صار ذ�ته  �الحتالل، فاإّنه مل 

�لذي تتناق�ص به جوهرياً مع حما�ص، ومع �أغلب �لف�صائل وال �صيّما �جلهاد و�ل�صعبية، وهو �الأمر 

 ومن ثم �نف�ّص �ملوقف على �أن ت�صكل كّل كتلة قائمتها على نحو 
95

�لذي مل يكن و�قعياً على �أّي حال،

منف�صل.

�حلريات  لتعزيز  مر�صوماً  عبا�ص  �لرئي�ص  باإ�صد�ر  دفعة  �أخذ  �الأمر  باأّن  هنا،  �لتذكري  ويجدر 

�لعامة، ت�صّمن:

مادة )2(

�لتاأكيد على حظر �ملالحقة، و�الحتجاز، و�لتوقيف، و�العتقال، وكافة �أنو�ع �مل�صاءلة خارج 

�أحكام �لقانون، الأ�صباب تتعلق بحرية �لر�أي و�النتماء �ل�صيا�صي.

مادة )3(

�النتماء  �أو  �لر�أي  خلفية  على  و�ل�صجناء  و�ملعتقلني  و�ملوقوفني  �ملحتجزين  �رش�ح  �إطالق 

�ل�صيا�صي، �أو الأ�صباب حزبية �أو ف�صائلية كافة يف �أر��صي دولة فل�صطني.

مادة )4(

و�لن�رش  كافة،  و�الإلكرتونية  �لتقليدية  باأ�صكالها  �النتخابية  للدعاية  �لكاملة  �حلرية  توفري 

الأحكام  وفقاً  ومتويلها  و�النتخابية  �ل�صيا�صية  و�الجتماعات  �للقاء�ت  وتنظيم  و�لطباعة 

96
�لقانون.

م�صتقلة  بني  ما  قائمة،   36 �صّجلت  لالنتخابات،  نف�صها  ت�صجيل  �النتخابية  �لكتل  ببدء  ثّم 

�أربع قو�ئم رئي�صية، و�نق�صمت  �إىل  �النتخابات  �لفل�صطيني يف هذه  �لي�صار  �نق�صم   وقد 
97

وحزبية.

حركة فتح �إىل ثالث قو�ئم؛ و�حدة تعّب عن تيار �لرئي�ص حممود عبا�ص، و�أخرى عن �لنائب �ملف�صول 

من حركة فتح حممد دحالن، وثالثة عن حتالف بني ع�صَوّي �للجنة �ملركزية يف فتح نا�رش �لقدوة، 

98
ومرو�ن �لبغوثي �الأ�صري يف �صجون �الحتالل، وقد كلّف ذلك �لقدوة ف�صله من حركة فتح.
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عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  بتاأجيل   ،2021/4/30 يف  و�حدة  مرة  �نتهت  �حلما�صة  هذه  �أّن  �إال 

ما  وهو   
99

�لقد�ص، يف  �إجر�ئها  على  �لقدرة  عدم  بذريعة  لالإلغاء،  �أقرب  هي  �صيغة  يف  لالنتخابات، 

رف�صته حركة حما�ص بطبيعة �حلال، وعّدته �نقالباً على م�صار �ل�رش�كة و�لتو�فقات �لوطنية، ورهناً 

للحالة �لوطنية كلّها و�الإجماع �ل�صعبي و�لوطني الأجندة ف�صيل بعينه، د�عية �إىل فر�ص �النتخابات 

�لقر�ر   كما رف�صت 
100

باإر�دة �الحتالل. �لت�صليم  �إىل  �لقد�ص على �الحتالل وبحث �صبل ذلك، ال  يف 

�الأغلبية �ل�صاحقة للف�صائل �لفل�صطينية و�لقو�ئم �النتخابية؛ و�الأغلبية �ل�صاحقة لل�صعب �لفل�صطيني 

يف �لد�خل و�خلارج. وهو ما ت�صبَّب يف فقد�ن عبا�ص وقيادة �ل�صلطة ما تبقى لها من ر�صيد من �لثقة 

و�مل�صد�قية يف �لو�صط �لف�صائلي و�ل�صعبي �لفل�صطيني. ومن �ملفارقات �أن قر�ر تاأجيل �النتخابات 

جاء يف �أثناء هبّة باب �لعامود، حيث كان يكن، بح�صب ما ر�أت �لعديد من �لقوى، ��صتثمار �حلالة 

�لكفاحية يف �لقد�ص لفر�ص �النتخابات يف �لقد�ص، وعلى �أّي حال فقد �تفقت مع حما�ص، يف رف�صها 

102
 و�الأحز�ب �لفل�صطينية.

101
�إلغاء �النتخابات، �لعديد من �لكتل �مل�صتقلة،

حركة  �نق�صام  �إىل  بالنظر  �ملر�قبني،  من  �لعديد  لدى  متوّقعاً  �النتخابات،  تاأجيل  قر�ر  كان  لقد 

�لقو�ئم، يف حني قّدمت حركة حما�ص قائمة  �أ�صو�ت قاعدتها �النتخابية على عدد من  فتح وتوّزع 

و�حدة متما�صكة؛ بعد ف�صل فكرة �لقائمة �مل�صرتكة �لتي كان يكن للرئي�ص عبا�ص بها �صبط �لعملية 

103
�النتخابية وفق ما ي�صمن نتائجها �صلفاً.

وذلك  لالنتخابات،  دعوته  من  عبا�ص  �لرئي�ص  جدّية  يف  ي�صّكك  كان  �ملر�قبني  من  �لعديد  �أن  كما 

بالنظر �إىل جملة عو�مل، منها �لتجربة �لتاريخية يف �لدعوة لالنتخابات دون �لذهاب �لفعلّي نحوها، 

�النق�صام  بعد  من  �ملا�صية  �ملرحلة  خالل  تكّر�صت  �لتي  �حلاكمة  ونخبتها  �ل�صلطة  بنية  وطبيعة 

�ل�صيا�صية  بداللتها  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  ُتق�صي  كانت  �لتي  �ل�صلطة  قر�ر�ت  و�صل�صلة  �لفل�صطيني، 

�ملتمركزة  �لتنفيذية  �ل�صلطة  �لق�صائية مبا ي�صمن نفاذ قر�ر�ت  �ل�صلطة  و�لتو�فقية، وتعيد هند�صة 

حول �لرئي�ص عبا�ص. باالإ�صافة �إىل �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية مل ُتقِدم على �أّي خطوة فعلية يف �لو�قع 

تدّل على حتّول عملي يف �ل�صيا�صات؛ فقد ظلّت رو�تب نو�ب حركة حما�ص مقطوعة، وكذلك رو�تب 

عدد من �أ�رشى حركة حما�ص، باالإ�صافة �إىل حظر عدد من �ملو�قع �الإلكرتونية �لتابعة حلركة حما�ص، 

وتيار حممد دحالن، ومو�قع �أخرى م�صتقلة.

ور�أى �لعديد من �ملر�قبني �أن �النتخابات لن تكون مدخالً �صحيحاً للم�صاحلة، ب�صبب �حتكام 

جمال �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية بالكامل للهيمنة �الإ�رش�ئيلية، �الأمر �لذي قد يعني تدوير 

�النق�صام من جديد بعد ��صتعادة �ل�صلطة �لفل�صطينية ل�رشعيتها من بو�بة �النتخابات �لت�رشيعية، 

104
دون �مل�صي يف بقية �ال�صتحقاقات �النتخابية.
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لقد كان �إلغاء �النتخابات خامتة لهذ� �مل�صار �لطويل، �لذي بد�أ بالتقارب وتغيري نبة �خلطاب، 

�ل�صجال  ُتِعد  مل  �خلامتة،  هذه  �ملُلغاة.  �النتخابات  و�أخري�ً  �ل�صعبية،  �ملقاومة  على  باالتفاق  مرور�ً 

و�التهامات بني �حلركتني فح�صب، بل �أدخلت �مل�صهد �لفل�صطيني يف �جلمود من جديد، كما جّددت 

�ل�صيا�صية، ال �صيّما و�أنه قد  �لتن�صيق �الأمني، و�لعودة لتكثيف �ملالحقات  �ل�صلطة، بتعزيز  وظيفة 

تبع �إلغاء �النتخابات حدٌث �صخم متثل يف معركة �صيف �لقد�ص �لتي كان لها �رتد�د�ت ملحوظة على 

�مل�صتوى �لوطني، وتد�خالت �لق�صية �لفل�صطينية مع �الإقليم و�لعامل.

لبقية حماور هذ�  �مل�صاحلة و�النتخابات، مبحّطاته وماآالته، مدخالً  �مل�صار، م�صار  ويثّل هذ� 

�لف�صل من �لتقرير، وال �صيّما �الأو�صاع �لد�خلية للف�صائل، وعالقاتها �لبينية، ومو�صوع �لتن�صيق 

�الأمني، وهو ما ت�صّمن حكماً هذ� �ملحور بع�صه، ومبا يلي �لتحّول نحو بحث �لعالقات �لوطنية، 

ثم مو�صوع �لتن�صيق �الأمني خالل �ل�صنتني حمّل �لبحث.

يقّدم �ملحور �ل�صابق، حول م�صار مل�صاحلة 

�لذي  �الأمني  �لتن�صيق  وحمور  �لوطنية، 

ف�صل  �نعكا�ص  عن  ت�صّور�ً  الحقاً،  �صياأتي 

�لعالقات  يف  �صو�ء  �لعامة،  �لوطنية  �حلالة  ترّدي  يف  �الأمني،  �لتن�صيق  وثبات  �مل�صاحلة،  م�صار�ت 

�لوطنية بني �لقوى و�لف�صائل، �أم على جممل �حلالة �لوطنية، مبا يف ذلك �الأو�صاع �لد�خلية للف�صائل 

يقت�رش  مل  �أمر  وهذ�  عموماً.  �لوطنية  �حلالة  جتريف  يف  دور  من  �لعاملنَْي،  لهذين  ملا  �لفل�صطينية، 

�ل�صيا�صي،  �لتوظيف  �إىل  �الأمني،  �لتن�صيق  وظيفة  ويتجاوز  وفتح،  حما�ص  حركتَي  عالقات  على 

�لفل�صطينية، فال �نفكاك بني  �أو �بتز�ز قوى وطنية، بع�صها من�صٍو يف منظمة �لتحرير  �إ�صعاف  يف 

بهما  الت�صاله  �الخت�صار  نحو  على  �ملحور،  هذ�  يف  قوله  يكن  ما  وبني  �إليهما،  �مل�صار  �ملحوَرين 

�ت�صاالً جوهرياً.

كانت قد �صبقت �الإ�صارة �إىل م�صاركة حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، مطلع �صنة 2020، يف �جتماع 

“�لقيادة �لفل�صطينية”، بح�صب تعبري�ت قيادة �ل�صلطة وحركة فتح، وهو �جتماع ينتظم عادة من 
�أع�صاء �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، و�أع�صاء �للجنة �ملركزية حلركة فتح، و�الأمناء 

�أّن  بيد  وفتح.  حما�ص  حركتا  �أحياناً  له  وُتدعى  �الأمنية،  �الأجهزة  وقادة  �لف�صائل،  لبع�ص  �لعاّمني 

حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، رف�صتا �مل�صاركة يف �جتماع �آخر من هذ� �لنوع، دعت له قيادة �ل�صلطة 

 وهو ما يعك�ص تذبذب م�صار �مل�صاحلة، وطبيعة �لتعاطي معه، 
105

�لفل�صطينية يف �أيار/ مايو 2020.

ومدى �القتناع بجدّية خطو�ت قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية، وجدوى مثل هذه �الجتماعات، �لتي مل 

 رابعًا: العالقات الوطنية للف�شائل

           والقــــوى الفل�شـــطينيـــــة
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 ،2020 �أّن �صنة  �لتحديات �ل�صخمة، بالرغم من  �لو�قع ملو�جهة  يكن ي�صفر عنها خطو�ت فعلية يف 

كانت يف جمملها م�صبعًة بخطاب متفائل حول �إجناز �مل�صاحلة وتوحيد �جلهود ملو�جهة خّطة تر�مب 

ومتعلقاتها.

�لقيادي ملنظمة �لتحرير لالنعقاد لالتفاق على  ويف حني طالبت حما�ص و�جلهاد بدعوة �الإطار 

 وهو ما يعك�ص �صعور �حلركتني 
106

��صرت�تيجية وطنية للت�صّدي خلطة �ل�صّم و�مل�رشوع �الأمريكي،

دون  كهذه  �جتماعات  ح�صورهما  و�أن  �لو�قعية،  �لناحية  من  مثمر�ً  يكن  مل  �ل�صابق  �الجتماع  باأّن 

حتّول يف �لو�قع، ينح �ل�رشعية مل�صار �ملناورة و�النتظار �لذي تنتهجه قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

فاإّن ممثل �جلبهة �ل�صعبية �ن�صحب من هذ� �الجتماع بعد م�صاّدة مع �لرئي�ص عبا�ص. وف�رّشت �جلبهة 

�ل�صعبية �ن�صحابها باأنه كان “رف�صاً للبيان �ل�صيا�صي �لذي ير�وح يف م�صتنقع �ملفاو�صات و�لرهان 

�الأوحد على �ملجتمع �لدويل، و�لتنّكر للمقاومة و�لوحدة”، و�حتجاجاً على ما �صّمته �جلبهة �ل�صعبية 

107
“�لتنمر من قبل �لرئي�ص ومر�فقه”.

بح�صب  �ملتنّفذة”،  “�لقيادة  عليها  تفر�صه  مايل  ح�صار  من  �صكت  قد  �ل�صعبية،  �جلبهة  وكانت 

وثو�بته،  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حقوق  على  وم�صاومتها  و�بتز�زها،  ك�رشها،  �إىل  يهدف  تعبري�تها، 

عليها، �ملتو�فق  �لوطني  �الإجماع  قر�ر�ت  وتنفيذ  �أو�صلو،  نهج  ملغادرة  �ملتنّفذة”  “�لقيادة   د�عية 

�العتبار  تعيد  ديقر�طية  وطنية  �أ�ص�ص  على  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بناء  “�إعادة  �صيّما  ال 

108
للم�رشوع �لوطني، و�إنهاء حالة �لتفّرد بالقر�ر و�لهيمنة على مقدر�ت �ل�صعب �لفل�صطيني”.

فتحاوية  “حرب  عن  �إعالمية  م�صادر  حتدثت  حني  يف  وفتح،  �ل�صعبية  بني  �ل�صجال  ذلك  كان 

على �ل�صعبية”، وعن حملة م�صتمرة طويلة، من �ل�صلطة �لفل�صطينية و�أجهزتها �الأمنية �صّد كو�در 

جميع  حول  للمعلومات  دورّي  وتبادٍل  �الحتالل،  مع  �الأمني  “�لتن�صيق  حّد  �إىل  �نتقلت  �ل�صعبية، 

�لرديفة  �أو قيادتها  �لتنظيمية،  �لتي تخ�ّص �جلبهة، �صو�ء على م�صتوى بنيتها وهيكليتها  �لق�صايا 

�لتي تقود �لتنظيم يف �ل�صفة، بعد �العتقاالت �لو��صعة �لتي �أقدم عليها �الحتالل بحّق قياد�ت وكو�در 

�ملالية  �ملو�رد  “جتفيف  �إىل  باالإ�صافة  �آملت �الحتالل”، وذلك  �لتي  و�زنة، خا�صة بعد عملية بوبني 

�لقيادية يف �جلبهة �ل�صعبية خالدة جر�ر لدى �الحتالل  �أن �عتقال  للجبهة”. وذكرت هذه �مل�صادر 

 
109

عبا�ص. حممود  �لفل�صطيني  للرئي�ص  معار�صتها  ثمن  د�فعة  �ل�صياق،  هذ�  يف  جاء  �الإ�رش�ئيلي 

من  �ملالية،  خم�ص�صاتها  بخ�صم  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �تهمت  قد  �ل�صعبية  وكانت 

110
منظمة �لتحرير، و��صفة ذلك، بالقر�صنة على �أمو�لها.

خطابات  فيه  ت�صاع  كانت  �لذي  نف�صه  �لوقت  يف  ياأتي  و�ل�صجال،  �لتوتر،  هذ�  �أّن  �لالفت  من 

�ملو�قف  �نتخابات ت�رشيعية، كما �صبق عر�صه، وهو ما يعّزز  �لتقارب و�مل�صاحلة، و�ل�صعي نحو 

 �لتي كانت ترى يف خطاب �ل�صلطة �لفل�صطينية مرتفع �ل�صقف نحو �الحتالل، �أو �الإد�رة �الأمريكية،
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�أو �مل�صاحلة مع حما�ص، مناورة ل�رش�ء �لوقت، وهو �الأمر �لذي بد� يف �جتماع “�لقيادة �لفل�صطينية” 

�مل�صار �إليه )�أيار/ مايو 2020(، �إذ ذكرت �مل�صادر �الإعالمية �أّن ذلك �الجتماع �صهد م�صاّد�ت كالمية، 

يف  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  رف�ص  وقد  بالقوة،  �ملد�خلة  ��صتكمال  مبنع  وتهديد�ً  �حلديث  من  ومنعاً 

�أثنائه �الإجابة على �الأ�صئلة �لتي ُوّجهت له حول كيفية تنفيذ �لقر�ر�ت �لتي �أعلن عنها، مبا يف ذلك 

وقف �لتن�صيق �الأمني. وباالإ�صافة ملا جرى مع ممثّل �جلبهة �ل�صعبية، فقد ُمنِع ممثّل �لديوقر�طية 

من تقدمي مد�خلته، ومنع عبا�ص زكي، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، من �إكمال مد�خلته �لتي 

111
ترّكز على �خلطو�ت �لعملية لتنفيذ تلك �لقر�ر�ت.

�لعاروري،   - �لرجوب  لقاء�ت  بعد  الحقة  مرحلة  يف  تر�جع  �لوطنية  �لعالقات  يف  �لتوتر  هذ� 

وتفاهمات �إ�صطنبول، و�جتماع �الأمناء �لعاّمني، و�التفاق على �لذهاب �إىل �النتخابات. ثم عاد �لتوّتر 

الحقاً بعد قر�ر �ل�صلطة �لفل�صطينية با�صتئناف �لعالقات مع �الحتالل، مبا يف ذلك �لتن�صيق �الأمني، 

وهو ما ��صتنكرته جميع �لف�صائل �لفل�صطينية. فقد عّدته حركة حما�ص �رشبة لكل �لقيم و�ملبادئ 

�لوطنية وخمرجات �جتماع �الأمناء �لعاّمني للف�صائل �لفل�صطينية، و�أنه يثّل طعنة للجهود �لوطنية 

و“�صفقة  و�لتطبيع،  و�ل�صّم،  �الحتالل،  ملو�جهة  ن�صالية  و��صرت�تيجية  وطنية،  �رش�كة  بناء  نحو 

112
�لقرن”، مطالبة �ل�صلطة �لفل�صطينية بالرت�جع عن هذ� �لقر�ر وترك �ملر�هنة على بايدن.

عودة  يف  ر�أت  �لتي  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  موقف  كان  حما�ص،  ملوقف  مماثل  نحو  وعلى 

وحتالفاً  �لوطنية،  �ل�رش�كة  م�صاعي  كل  على  �نقالباً  باالحتالل،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  عالقة  م�صار 

مع �الحتالل بدالً من �لتحالف �لوطني، بح�صب تعبريها، و��صفة هذه �لعالقة باملحرمة و�ملجرمة، 

وباأنها خروج على مقرر�ت �الإجماع �لوطني، وخمرجات �جتماع �الأمناء �لعاّمني للف�صائل، وتعطيل 

�لقوى على رف�صه  �أجمعت  �لذي  �لتطبيع �خلياين  و�أنها تخدم  �لد�خلية،  �مل�صاحلة  جلهود حتقيق 

113
و�لت�صدي له.

مع  �لعالقات  �إعادة  عن  �ل�صلطة،  �إعالن  يف  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  ر�أت  وبدورها 

�الحتالل، �أنه عجز و��صت�صالم، ين�صف قر�ر�ت �ملجل�َصني �لوطني و�ملركزي بالتحلّل من �التفاقيات 

جهود  ويفّجر  بريوت،  يف  ُعقد  �لذي  �لعاّمني  �الأمناء  �جتماع  نتائج  وين�صف  �الحتالل،  مع  �ملوّقعة 

�مل�صاحلة �لتي �أجمعت �لقوى على �أّن �أهم متطلباتها يكمن يف �الأ�صا�ص �ل�صيا�صي �لنقي�ص التفاقات 

�ل�صيا�صي،  �ملوقف  يف  خطري�ً  تدهور�ً  عّدته  ما  لوقف  �لديوقر�طية  �جلبهة  دعت  بينما   
114

�أو�صلو.

ودعت الحرت�م قر�ر�ت �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني يف دورة �نعقاده �الأخرية �صنة 2018، وقر�ر�ت 

�ملجال�ص �ملركزية، وقر�ر �الجتماع �لقيادي �لفل�صطيني يف 2020/5/19، وخمرجات �جتماع �الأمناء 

115
�لعاّمني يف 2020/9/3.



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

44

��صتمرت �لقوى �لفل�صطينية، مع دخول �صنة 2021، يف �ال�صتعد�د لالنتخابات، ود�رت حو�ر�ت 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  عودة  من  بالرغم  وذلك  م�صرتكة،  قائمة  لت�صكيل  وفتح  حما�ص  حركتَي  بني 

ال�صتئناف عالقتها باالحتالل. ومل ينعك�ص �جلانب �الإيجابي، يف �لعالقات �لوطنية، كامل�صّي نحو 

�النتخابات، على �حلريات و�أجو�ء �لعمل �لعام، فقد �رّشحت �أو�صاط قيادية من حركة حما�ص د�خل 

ومل  م�صتمرة،  �الأفو�ه،  وتكميم  و�العتد�ء�ت،  �ل�صيا�صي،  �العتقال  �صيا�صات  باأّن  �لغربية،  �ل�صفة 

116
تتوقف، وذلك يف حني ي�صتمّر قطع رو�تب �أ�رشى حمّررين، ومالحقة ر�ية حركة حما�ص.

�لفل�صطينية لالنتخابات، وت�صاعد  �ل�صلطة  قيادة  �إلغاء  بعد  �لوطنية تدهورت،  �لعالقات  �أن  �إال 

�لتي جاءت ت�صعيد�ً  �لقد�ص،  �الأبرز يف قيادة معركة �صيف  �لف�صيل  �صعبية حركة حما�ص، لكونها 

�صاحة طالت  �أحد�ث  من  �بتد�ء  �لقد�ص،  يف  �لفل�صطينيني  على  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  على  �لرد   يف 

�قتحام  حماولة  ثم  جر�ح،  �ل�صيخ  حّي  �صكان  لتهجري  �إ�رش�ئيلية  مب�صاعي  ومرور�ً  �لعامود،  باب 

�مل�صجد �الأق�صى يف �أو�خر �صهر رم�صان 1442هـ، وقد كان الفتاً بعد �نتهاء �ملعركة، تنفيذ �أجهزة 

�أحد�ث  �صياق  يف  خرجو�  �لذين  �ملتظاهرين  من  �لع�رش�ت  م�ّصت  �أمنية،  حملة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

يف  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  تتبع  �أمنية  قّوة  يد  على  بنات  نز�ر  �لنا�صط  مقتل  �أ�صهم  كما   
117

�لقد�ص.

ردود  ��صتدعى  ما  وهو  �الأمنية،  �لقّوة  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وجنوح  �لوطنية،  �لعالقات  تدهور 

بعنف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أجهزة  قمعتها  �لغربية،  �ل�صفة  مدن  يف  �حتجاجية  ومظاهر�ت  �أفعال 

بالغ، وبا�صتخد�م ن�صطاء حركة فتح، وهو ما ر�أى فيه مر�قبون زيادة يف �لفجوة �لتي تعّمق �نعد�م 

 وقد رفع �ملتظاهرون �ملحتّجون �صقف مطالبهم، 
118

�لثقة بني �ل�صارع �لفل�صطيني وقيادة �ل�صلطة.

119
بالدعوة الإ�صقاط “�لنظام”، و�لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص.

��صتمرت �لعالقات �لوطنية بالرتّدي، مع رف�ص �لرئي�ص �لفل�صطيني �حلو�ر مع حركة حما�ص، 

�إذ ��صرتط �لرئي�ص �لفل�صطيني على حركة حما�ص  يف و�صاطة قّدمتها بع�ص �ل�صخ�صيات �مل�صتقلة، 

 ثم لتزد�د �حلملة �الأمنية ت�صاعد�ً، مع ت�صاعد 
120

�العرت�ف مبا �صّماه “قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية”،

�أعمال �ملقاومة يف �ل�صفة �لغربية، وتنامي ظاهرة �ملطاردين و�مل�صلحني يف بع�ص مناطقها، وال �صيّما 

خميم جنني، فقد عادت �ل�صلطة �لفل�صطينية لتالحق جميع �لفعاليات �لوطنية ذ�ت �لطابع �ل�صعبي 

وحدها  حما�ص  حلركة  ولي�ص   
121

�ملعار�صة، �لفل�صطينية  �لف�صائل  جلميع  �ملقاوم،  �أو  و�لرمزي، 

فح�صب.

يرى حمللون �أن هذه �لعودة لال�صتناد �لكامل للقّوة �الأمنية، ناجمة عن تر�جع �صعبية �ل�صلطة، 

�ل�رشعية  �صو�ء  لوجودها،  و�ملّبرة  لها  �ملوؤ�ّص�صة  لل�رشعيات  وفقد�نها  �ل�صيا�صي،  �أفقها  و�ن�صد�د 

يف  و�القت�صادية  �الجتماعية  بوظيفتها  �لقيام  على  قدرتها  �أم  �النتخابية،  �ل�صعبية  �أم  �ل�صيا�صية، 

تعزيز �صمود �لفل�صطينيني، �الأمر �لذي ي�صطرها، �إىل �ال�صتناد لوظيفتها �الأمنية، و�إثبات �أهّميتها 

122
للرعاة �لدوليني و�الإقليميني ولالحتالل �الإ�رش�ئيلي.
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�لتي يجري توظيفها حلماية �خلّط  �ملمار�صات بالتاأكيد على �صعبية حركة فتح،  �نعك�صت هذه 

�لر�صمي لل�صلطة �لفل�صطينية، كما �أنها تزيد من �نحد�ر �صعبية �لقيادة �لر�هنة لفتح، يف مقابل قياد�ت 

��صتطالعات  ُتبيِّنه  ما  وفق  وذلك  �لر�هنة،  �لقيادة  عن  �نحازت  �أخرى  فتحاوية  قياد�ت  �أو  حما�ص 

ر�أي، غري متَّهمة باالنحياز خل�صوم قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية، كما يف ��صتطالع �لر�أي �لذي �أجر�ه 

9–2021/6/12، �أي بعد  �ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، يف �لفرتة �لو�قعة ما بني 

�إلغاء �النتخابات، وبعد معركة �صيف �لقد�ص، ففي حني قال ما ن�صبته 77% من �مل�صتطلعة �آر�وؤهم، 

�إن حركة حما�ص خرجت منت�رشة من �حلرب، وقيّم 75% �أد�ءها باأنه ممتاز، فاإّن 13% فقط قال 

�إن �أد�ء حركة فتح كان ممتاز�ً، و11% كان الأد�ء حكومة �ل�صلطة �لفل�صطينية، و8% الأد�ء �لرئي�ص 

عبا�ص، وكان الفتاً يف هذ� �ال�صتطالع �أّن �لذين يعتقدون �أن �أد�ء حما�ص كان ممتاز�ً ن�صبتهم �الأعلى 

123
جاء من �ل�صفة بو�قع 80%، مقارنة بقطاع غّزة �لتي بلغت %67.

ويف �ال�صتطالع نف�صه، عار�ص 65% قر�ر �لرئي�ص عبا�ص تاأجيل �النتخابات، وبينما �أيد ما ن�صبته 

59% �إ�صماعيل هنية رئي�صاً يف حال تر�صح مقابل حممود عبا�ص �لذي حاز على 27% فقط، كما تنال 

كتلة حركة حما�ص يف حال �أجريت �نتخابات برملانية ما ن�صبته 41% مقابل 30% حلركة فتح، و%12 

لكافة �لقو�ئم �الأخرى �لتي �صاركت يف �نتخابات 2006 جمتمعة، كما قال ما ن�صبته 36% �إنهم كانو� 

�صي�صوتون لكتلة حما�ص يف �النتخابات �مللغاة، مقابل 19% حلركة فتح، و9% لقائمة �لتحالف بني 

كان  �لتي  �لقو�ئم  لبقية  وبالن�صبة  دحالن.  حممد  لقائمة  و%3  �لبغوثي،  ومرو�ن  �لقدوة  نا�رش 

يفرت�ص �أن ت�صارك يف �النتخابات �مللغاة؛ فقد ح�صلت قائمة “�ملبادرة �لوطنية” على 2%، و�جتازت 

ن�صبة �حل�صم كل من قائمة “نب�ص �ل�صعب” �لتابعة للجبهة �ل�صعبية، وقائمة “معاً قادرون” بقيادة 

�صالم فيا�ص، وقائمة “�لتغيري �لديقر�طي” برئا�صة �إبر�هيم �أبو حجلة وقائمة “فل�صطني للجميع” 

124
بقيادة مفيد �حل�صاينة، ومل تتمكن بقية �لقو�ئم من �جتياز ن�صبة �حل�صم.

ويت�صح مما �صبق �أن م�رشوع �النتخابات �لت�رشيعية �مللغاة قد �ألقى بظالٍل ثقيلة على حركة فتح، 

�لتي �نق�صمت �إىل ثالث كتل كبرية؛ �الأوىل هي �لكتلة �لر�صمية �ملمثلة لتيار �لرئي�ص حممود عبا�ص، 

�للجنة �ملركزية حلركة فتح، وبني  و�لثانية هي كتلة �لتحالف بني �الأ�صري مرو�ن �لبغوثي ع�صو 

لت يف �النتخابات  نا�رش �لقدوة ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، �لذي توىّل رئا�صتها، وقد ت�صجَّ

با�صم “قائمة �حلرية”، وكان من بني �أع�صائها ع�صو �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح فدوى �لبغوثي، 

 وقّررت 
125

زوج مرو�ن �لبغوثي. وقد كلفت هذه �خلطوة نا�رش �لقدوة ع�صويته يف حركة فتح.

 ثم �أقالت �لقدوة 
126

�ل�صلطة �لفل�صطينية وقف �لدعم عن موؤ�ص�صة يا�رش عرفات �لتي يديرها �لقدوة،

فتح  حركة  من  �ملف�صول  �لنائب  تيار  كتلة  فهي  �لثالثة،  �لكتلة  �أما   
127

�ملوؤ�ص�صة. رئا�صة  من  الحقاً 

“كتلة �مل�صتقبل”، وكان على ر�أ�صها  �ل�صابق فيها، حممد دحالن، و�لتي تر�صحت با�صم  و�لقيادي 

�صمري �مل�صهر�وي، وهذ� باالإ�صافة �إىل توزع عنا�رش �آخرين من حركة فتح على قو�ئم �مل�صتقلني.
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�صاأنه  من  كان  حما�ص،  حركة  وحدة  مقابل  ناخبيها  �أ�صو�ت  وت�صتت  فتح  حركة  �نق�صام  �إن 

من  �لعديد  ر�أت  كما  فتح،  حركة  لقيادة  بالن�صبة  حم�صوبة،  غري  مقامرة  �النتخابات  يجعل  �أن 

 %32.4  وكانت ��صتطالعات ر�أي، قبل �النتخابات �مللغاة، قد منحت حركة حما�ص 
128

�لتحليالت.

من �مل�صتطلعة �آر�وؤهم، بينما منحت �لقائمة �لر�صمية حلركة فتح 17.2%، وقائمة تيار حممد دحالن 

129
13.9%، وقائمة مرو�ن �لبغوثي - �لقدوة %8.6.

ويف حني �صجلت حما�ص قائمة و�حدة با�صم “�لقد�ص موعدنا”، فاإّن �لي�صار �لفل�صطيني، �صّجل 

يف �أربع قو�ئم ر�صمية، على �الأقل، هي قائمة �جلبهة �ل�صعبية با�صم “نب�ص �ل�صعب”، وقائمة �جلبهة 

�لديوقر�طية با�صم “�لتغيري �لديقر�طي”، و�ملبادرة �لوطنية �لفل�صطينية با�صم “�ملبادرة �لوطنية 

�لفل�صطينية للتغيري و�إنهاء �النق�صام”، وحتالف حزب �ل�صعب وحزب فد� با�صم “�لي�صار �ملوحد”. 

ويف ��صتطالع للر�أي �صابق على موعد تلك �النتخابات �مللغاة، قال ما ن�صبته 4.1% �أنهم �صي�صوتون 

لقائمة “نب�ص �ل�صعب” )�جلبهة �ل�صعبية(، وما ن�صبته 3% قالو� باأنهم �صي�صوتون لقائمة “�ملبادرة 

�لوطنية”، كما قال 1.8% باأنهم �صي�صوتون لقائمة “معاً قادرون” )�صالم فيا�ص(، فيما مل حت�صل 

�لوطنية  �حلالة  �إز�ء  �ملجموع  عجز  على  موؤ�رش�ً  ذلك  يعطي   
130

�حل�صم. ن�صبة  على  �لقو�ئم  باقي 

عموماً، وحالة �ال�صتقطاب بني حركتَي فتح وحما�ص، �إذ ما يز�ل �لي�صار �لفل�صطيني غري قادر على 

ال  �لتي  �لدرجة  �إىل  �ل�صعبي  �لتاأييد  عنه  يك�صف  مبا  �مل�صتمر  نزيفه  �إىل  باالإ�صافة  �صفوفه،  توحيد 

ت�صتطيع فيها �جلبهة �لديوقر�طية وحزب �ل�صعب وحزب فد� �لو�صول �إىل ن�صبة �حل�صم.

�النتخابات  و�إلغاء  عموماً،  �ل�صيا�صية  �حلالة  وجتريف  �لت�رشيعية،  �النتخابات  �إلغاء  ومع 

جامعة  �صيّما  وال  �لوجاهي،  �لتعليم  وتعطيل   ،COVID–19 كورونا  جائحة  ب�صبب  �لطالبية 

�ل�صارع  �لفل�صطينية يف  �لقوى  �أحجام  �الأكرث قدرة متثيلية على عك�ص  تعّد  �لتي  بريزيت، �جلامعة 

 �إذ كانت �آخر �نتخابات طالبية فيها يف �صنة 2019، ومنذ �النتقال للتعليم �الإلكرتوين، 
131

�لفل�صطيني،

 فاإّن جمال �لن�صاط �ل�صيا�صي ظّل 
132

ل �إجر�ء �النتخابات، وجمل�ص �لطلبة معّطل فعلياً، وبالتايل تعطَّ

حركة  جمع  حتالف  يف  حب�ص،  نادية  برئا�صتها  فازت  �لتي  �ملهند�صني  نقابة  كانتخابات  حم�صور�ً، 

 و�جلولة �الأوىل من 
133

“قائمة �لعزم �لهند�صية”. حما�ص و�جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني با�صم 

�النتخابات �ملحلية �لتي �صبق ��صتعر��صها وحتليل دو�فعها وجمرياتها.       

حما�ص  حركة  باإجر�ء  كان  �الأبرز  �حلدث  فاإّن  �لفل�صطينية،  للقوى  �لد�خلي  �مل�صتوى  على  �أما 

فاأفرزت   ،2021 �صنة  من  �لثالث  �لربع  يف  �نتهت  و�لتي  و�لعامة،  �الإقليمية  �لدورية،  �نتخاباتها 

ثانية،  دورة  يف  �ل�صنو�ر  يحيى  رئا�صته  وتوىّل  عاد  و�لذي  غزة،  قطاع  الإقليم  �لقيادية  مكاتبها 

�ل�صفة  و�إقليم  م�صعل،  خالد  �ل�صابق  حما�ص  حركة  رئي�ص  برئا�صته  فاز  و�لذي  �خلارج  و�إقليم 

لها، �إ�صماعيل هنية رئي�صاً  �لعاروري، و�نتخبت �حلركة جمدد�ً  �لذي عاد لرئا�صته �صالح   �لغربية 
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 و�أجنزت �نتخابات �صور�ها �ملركزي، وت�صكيل جلنتها �لتنفيذية 
134

و�صالح �لعاروري نائباً للرئي�ص،

)�ملكتب �ل�صيا�صي(، وتوزيع دو�ئر �لعمل يف �حلركة، وهو ما قد ُيَعّد �إجناز�ً م�صتمر�ً للحركة، و�صط 

�لتي  و�ملالحقة  �حل�صار  ظروف  مع  �صيّما  وال  �لوطنية،  �حلركة  تعانيه  �لذي  �لعام  �جلمود  حالة 

تعانيها حركة حما�ص، و�النف�صال �جلغر�يف �لذي يعانيه �لفل�صطينيون جميعاً.

�لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صات  موقع  �صبق،  مما  يت�صح 

�لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  �صو�ء  �لعامة، 

جممل  من  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  �أم 

بال�رش�ع  �ملتعلق  ذلك  �لعام،  �ل�صيا�صي  �لظرف 

مع �الحتالل وحتوالت خطاب �ل�صلطة �لفل�صطينية جتاهه، �أو �ملتعلق بالعالقات �لوطنية �لد�خلية، 

�ملوؤ�ّص�صات  هذه  بناء  ليعيد  �النتخابات  م�رشوع  ينطلق  فلم  و�النتخابات.  �مل�صاحلة  م�صار  وف�صل 

كما وعد �ملتحاورون، وال �صيّما من حركتَي فتح وحما�ص، وظلّت حكومة ��صتية حكومة �إ�صكالية، 

�ل�صلطة باال�صتناد  �لت�رشيعي فقد حلّته  �لوطني، كما �صبق بيانه. و�أما �ملجل�ص  ال حتظى بالتو�فق 

ت�صكيل  عيد 
ُ
�أ منفرد  نحو  وعلى  بينما   ،2018 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �لد�صتورية  �ملحكمة  �إىل 

�للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، و�نتخاب عبا�ص رئي�صاً لها، بالت�صاور مع من ح�رش من ف�صائل 

 ويكن �لقول �إّن حال �ملوؤ�ص�صات �لعامة 
135

�ملنظمة، ومقاطعة �جلبهة �ل�صعبية، يف �أيار/ مايو 2018.

بال�صنتني مّرت  �لتي  �ل�صخمة،  و�الأحد�ث  �لتطور�ت  كل  من  �لرغم  على  �حلالة،  هذه  رهني   ظّل 

حمّل �لبحث.

 ،2018/10/28 �لثالثني يف  �لتحرير، �جتماع دورته  �ملركزي ملنظمة  �آخر �جتماع للمجل�ص  كان 

�الأنباء  وكالة  موقع  �أو   
136

�لوطني، �ملجل�ص  موقع  يف  تالية  دور�ت  �أي  عن  معلومات  �أي  توجد  وال 

و�ملعلومات �لفل�صطينية )وفا(، ومل ينعقد �ملجل�ص يف �ل�صنو�ت �لتالية، وذلك بخالف الئحة �ملجل�ص 

�لد�خلية �لتي تن�ّص على �نعقاده دورياً بدعوة من رئي�صه، مرة كل ثالثة �أ�صهر، �أو يف دور�ت غري 

 
137

عادية، بدعوة من رئي�صه، بناء على طلب من �للجنة �لتنفيذية، �أو من ربع عدد �أع�صاء �ملجل�ص.

وكان �ملجل�ص �ملركزي قد �نعقد، بح�صب �ملعلومات �ملن�صورة على موقع وكالة وفا، ثالث مر�ت يف 

�صنة 2018، وذلك بعد �نقطاع قارب �لثالث �صنو�ت، �إذ كانت �آخر �جتماعاته قبل ذلك يف �آذ�ر/ مار�ص 

�لتعطيل  ما يعني بدوره،  �أمر معتاد، وهو  �ملركزي  �ملجل�ص  �أن تعطيل الئحة   مما يعني 
138

،2015

�للجنة  بني  �لو�صيطة  �ملوؤ�ص�صة  هو  �ملركزي،  �ملجل�ص  لكون  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لفعلي 

�لفرتة  يف  �لوطني  للمجل�ص  �نعقاد  �آخر  كان  فقد  �لوطني،  �ملجل�ص  وبني  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية 

139
�لو�قعة بني 2018/4/30 و2018/5/3.

 خام�شًا: انعكـــــا�س احلـــــــالــة 

                العامة على موؤ�ش�شات 

              املنظمة وال�شــــــلطة
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فرت�ت  بني  موؤ�ص�صاتها  وُت�صتدعى  �لفعلية،  �لناحية  من  معّطلة  �لتحرير  منظمة  �أن  حني  ويف 

متباعدة يف �صياقات �صيا�صية د�خلية وخارجية، دون �أن يكون لقر�ر�تها �أثر يف �ل�صيا�صات �لعامة، 

كقر�ر �ملجل�ص �ملركزي يف دورته �ل�صابعة و�لع�رشين �ملنعقدة يف يومي 4-2015/3/5، و�لذي ن�ّص 

عدم  �صوء  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صلطة  مع  كافة  باأ�صكاله  �الأمني  �لتن�صيق  “وقف  على:  فيه 

 فاإّن �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �تخذت قر�ر�ً 
140

�لتز�مها باالتفاقيات �ملوقعة بني �جلانبني”،

141
بعقد دورة جديدة للمجل�ص �ملركزي يف موعد �أق�صاه كانون �لثاين/ يناير 2022.

نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  ع�رش�وي  حنان  منها  ��صتقالت  فقد  �لتنفيذية،  �للجنة  �صعيد  وعلى 

2020، �لتي قالت �إّن �للجنة �لتنفيذية تعاين من �لتهمي�ص، ودعت الإجر�ء �إ�صالحات، وتفعيل منظمة 

�لتحرير، و�إعادة �العتبار ل�صالحياتها ومهامها، وَقبِل �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص ��صتقالتها 

142
يف وقت الحق.

مع �لتعطيل �لفعلي ملنظمة �لتحرير، وحّل �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�إعادة ت�صكيل �جلهاز �لق�صائي، 

وكون �حلكومة غري برملانية وال تو�فقية، وهي حكومة �لرئي�ص وير�أ�صها ع�صو يف �للجنة �ملركزية 

للقوة  �ال�صتناد  وزيادة  �النتخابات،  م�رشوع  و�إلغاء  �مل�صاحلة،  م�صار  �نهيار  ومع  فتح،  حلركة 

�الأمنية، فاإنه يكن �لقول �إّن �الجتاه �لعام لنمط �الإد�رة يف �ملوؤ�ص�صة �لفل�صطينية هو �جتاه �صمويل 

 وقد كان �ملعنيون بال�صاأن �لعام �لفل�صطيني يحذرون من 
143

�أمني، يرتكز يف عدد حمدود من �الأفر�د.

 وهو ما يعني �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية ت�صري باجتاه تكري�ص هذ� �لنمط 
144

هذ� �الجتاه منذ �صنو�ت،

من �الإد�رة، مبا يجعله منطاً بنيوياً ثابتاً.

وكان �لفريق �الأهلي �لفل�صطيني لدعم �صفافية �ملو�زنة �لعامة يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2021، قد 

نفَق 
ُ
ك�صف �أّن �أمن �ل�صلطة �لفل�صطينية يحظى باحل�صة �الأكب من ميز�نية �ل�صلطة �لفل�صطينية، فقد �أ

يف �لن�صف �الأول من �صنة 2021 ما يزيد على 50 مليون �صيكل �إ�رش�ئيلي )نحو 16 مليون دوالر( 

1,675 مليون �صيكل  �لقو�ت  �لفل�صطينية. كما تلقت تلك  لل�صلطة  �لتابعة  �الأمن  �إ�صالح قو�ت  على 

�ص 88% منها  )نحو 538 مليون دوالر(، �أي ما يزيد على 22% من �إجمايل ميز�نية �ل�صلطة، ُخ�صِّ

�الأوىل  �ل�صتة  باالأ�صهر  37 مليون دوالر( مقارنة  115 مليون �صيكل )نحو  بلغت  للرو�تب، بزيادة 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن   %56 ن�صبته  ما  تقول  �أن  حينئذ  �مل�صتغرب  غري  فمن   
145

.2020 �صنة  من 

لل�صعب  �إجناز  �أنها  فقط   %35 ن�صبته  ما  تقول  بينما  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  عبئاً  �أ�صبحت  قد 

146
�لفل�صطيني.

ويبقى من موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لفل�صطينية، �ملجل�ص �لت�رشيعي، �لذي حلّته �ل�صلطة. �إال �أّنه ومن 

 حتى بعد 
147

�ملفارقات، ظّل نو�ب حما�ص يف غزة يعقدون �ملجل�ص �لت�رشيعي وي�صدرون �لقر�ر�ت،

�جتاه حركتَي حما�ص وفتح للذهاب �إىل �النتخابات �مللغاة الحقاً، وبالرغم من بيان �جتماع �لف�صائل 
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يف �لقاهرة يف �صباط/ فب�ير 2021، �لذي ��صتند يف تو�صياته �إىل مر�صوم �لرئي�ص عبا�ص حول مو�عيد 

�النتخابات �ملتو�لية. وقد ��صتند هذ� �ملر�صوم بدوره �إىل قر�ر �ملحكمة �لد�صتورية �لتي حلّت �ملجل�ص 

هذ�  وكان  �لفل�صطينية.  �ل�صاحة  يف  و�ملناكفات  �ملفارقات  حجم  عن  يك�صف  �لذي  �الأمر  �لت�رشيعي، 

�لتقرير قد �صبق �إىل ��صتعر��ص حالة حكومة حممد ��صتية، ومن ثم يت�صح بذلك موقعها من حالة 

�ملوؤ�ص�صات �لوطنية، وجممل �حلالة �لوطنية.

يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �أعلن 

ودولة  �لتحرير  منظمة  �ن�صحاب   ،2020/5/19

“من جميع �التفاقات و�لتفاهمات مع  فل�صطني 

�حلكومتني �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية، ومن جميع �اللتز�مات �ملرتتبة على تلك �لتفاهمات و�التفاقات، 

يعني  فاإنه  الإنفاذه،  حقيقية  نيَّة  ثّمة  وكان  بحرفيته،  خذ 
ُ
�أ لو  �إعالن،  وهو   

148
�الأمنية”، فيها  مبا 

من  و�الن�صحاب  “�إ�رش�ئيل”،  بـ  �العرت�ف  �صحب  يقت�صي  فعمومه  باملو�جهة.  قر�ر�ً  بال�رشورة 

�التفاقيات �القت�صادية معها، و�إطالق يد �جلماهري اللتقاط �ملبادرة ملو�جهة �الحتالل، بيد �أّن �صيئاً 

من ذلك مل يح�صل.

بنيامني  �إعالن  بعد  وذلك  �ل�صلطة،  م�رشوع  تخنق  �أزمة  �إىل  َل  حتوَّ �صياٍق  يف  �الإعالن  هذ�  جاء 

ما  وهو  �لغربية،  �ل�صفة  من  �أجز�ء  ل�صّم  م�رشوعه  عن  وقتها،  �الحتالل  حكومة  رئي�ص  نتنياهو، 

يعني فعلياً �إعالناً بوفاة م�رشوع �لت�صوية، و�إلغاًء ملبر�ت وجود �ل�صلطة، بعد �أن كّر�ص �الحتالل 

ما  لذلك. وهو  �لقانوين  �لرت�صيم  �إال  َيبَْق عليه  �الأر�ص، ومل  �ال�صتعمارية على  �الإ�رش�ئيلي وقائعه 

يعني بال�رشورة �إعالناً عن ��صتحالة �إقامة دولة ذ�ت معنى بال�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص، 

حمتملة  مفاو�صات  الأي  وتفريغاً  �الحتالل،  حماية  يف  لل�صلطة  �لقائم  �لوظيفي  للو�صع  وتكري�صاً 

�لظرف،  هذ�  تر�بط  وقد  �ملفاو�صات.  تلك  مرجعية  هي  �ال�صتعمارية  �لوقائع  �أّن  طاملا  قيمتها،  من 

�لفل�صطينية، ومن ثم كان  �لتطبيع �الإمار�تي �الإ�رش�ئيلي حينها، و�إعالن خطة تر�مب للق�صية  مع 

 
149

�لتقارب مع حما�ص، و�الإعالن عن �لتن�ّصل من �التفاقيات، ووقف ت�صلُّم �ملقا�صة.

�الحتالل  بقر�ر  �ت�صل  بل  فح�صب،  �ل�صيا�صي  باملوقف  �ملقا�صة  �أمو�ل  ت�صلُّم  وقف  يتعلق  مل 

�الإ�رش�ئيلي �القتطاع من �ملقا�صة ما ي�صاوي ما تدفعه �ل�صلطة �لفل�صطينية من خم�ص�صات لالأ�رشى 

�أمو�ل  َت�صلُّم  بوقف  �مل�صتجّد  �ل�صلطة  قر�ر  على  �صابقة  قدية،  م�صكلة  وهي  �ل�صهد�ء،  وعائالت 

ب�صبب   
150

،2019 فب�ير  �صباط/  يف  �ملقا�صة  َت�صلُّم  عن  �ل�صلطة  �متنعت  فقد  �إليه.  �مل�صار  �ملقا�صة 

�قتطاع �الحتالل منها ما ي�صاوي مدفوعات �ل�صلطة لالأ�رشى وعائالت �ل�صهد�ء، وهو �الأمر �لذي 

من   %60 �إىل   %50 من  تدفع  �أن  حينها  و��صطرها  �قت�صادية،  �أزمة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أدخل 

 �شاد�شًا: التن�شــيق االأمنــي بيــن 

             املنـــاورة والتن�شــيـــط
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 لتعود �ل�صلطة تالياً وتت�صلَّم �أمو�ل 
151

رو�تب موظفيها �لتي تزيد عن �ألفي �صيكل )نحو 550 دوالر(،

 فلم يكن 
152

�ملقا�صة منقو�صة، يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2019، بالرغم من ��صتمر�ر �القتطاع منها.

جديد�ً �إذ�ً قر�ر �ل�صلطة باالمتناع عن ت�صلم �أمو�ل �ملقا�صة، ثم �لعودة لت�صلُّمها دون تغرّي يف �ل�رشوط 

�الإ�رش�ئيلية، وهو ما تكّرر هذه �ملرة كذلك.

�القت�صادية  �لقدرة  على  بال�رشورة  �صينعك�ص  مبا  �ملقا�صة،  �أمو�ل  ت�صلُّم  لرف�ص  باالإ�صافة 

 ال �صيّما �إذ� �أ�صيف �إىل 
153

للنا�ص، �إذ يرتتب عليه عجز �ل�صلطة �لفل�صطينية عن دفع �لرو�تب كاملة،

�أزمة �ملقا�صة �الأزمة �القت�صادية �لعامة �لناجمة عن �أزمة جائحة كورونا، ومن ثم تر�جع مد�خيل 

�لفل�صطينية قو�تها من  �ل�صلطة  �لتن�صيق �الأمني، متثّل يف �صحب  �ل�صلطة، فاإّن �ملظهر �الآخر لوقف 

�ملناطق ج، وب، �لتي يتطلب وجودها فيها مو�فقة من �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وفق �التفاقات �ملوقعة. 

وقد �أعلن حممد ��صتية، رئي�ص وزر�ء حكومة �ل�صلطة �لفل�صطينية، �أّن قر�ر وقف �لعمل باالتفاقيات 

خالل  وذلك  تنفيذه”،  �لر�صمية  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صات  وبد�أت  �صارياً،  “�أ�صبح  “�إ�رش�ئيل”  مع 

مالدينوف  نيكوالي  �الأو�صط”  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �ملتحدة  �الأمم  “من�صق  مع  لقائه 

154
Nickolay Mladenov يف مدينة ر�م �هلل.

عدم  مع  �صيّما  ال  �الأمني،  �لتن�صيق  وقف  لقر�ر  و�صوحاً  �أكرث  مفاعيل  تظهر  مل  ذلك،  �صوى 

ال  �لتي  �إجر�ء�تها،  بع�ص  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ��صتمر�ر  ومع  �لو�قع،  يف  ميد�نياً  عمالً  �نعكا�صه 

تن�صجم مع قر�ر وقف �لتن�صيق �الأمني، وال مع خطو�ت �مل�صاحلة، كامتناعها عن دفع رو�تب عدد 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  حما�ص  لنو�ب  �لتقاعدية  �لرو�تب  �رشف  عن  و�متناعها  حما�ص،  �أ�رشى  من 

�ملنحّل. فقد كانت هذه �الإجر�ء�ت تو�كب ب�صكل م�صتمر قر�ر وقف �لتن�صيق �الأمني، ومل يجِر فعلياً 

تفعيل مقاومة �صعبية �صاملة يف �صاحة �ل�صفة �لغربية، ومل يتجاوز ما �أعلن عنه، بيان يتيم ملا �صمي 

بالقيادة �ملوحدة للمقاومة �ل�صعبية، و�لذي بدوره مل يتجاوز حّد �لدعوة لبع�ص �خلطو�ت �لرمزية 

 وهي خطو�ت �صكلية ال يقيم لها 
155

كرفع �الأعالم، ور�يات �حلد�د �ل�صود�ء، و�لوقفات �الحتجاجية،

�الحتالل وزناً.

�قت�رشت مظاهر وقف �لتن�صيق مع �الحتالل، على �المتناع عن ��صتالم �أمو�ل �ملقا�صة، و�صحب 

�لقو�ت من �ملناطق ج، وب، وعدم �لقدرة على جتديد و��صت�صد�ر �لوثائق �ل�صخ�صية للفل�صطينيني، 

و�لذي  �الإ�رش�ئيلي،  لالحتالل  �ملدنية  �ل�صجالت  رفع  ذلك  يتطلب  �إذ  �مليالد،  و�صهاد�ت  كالهويات 

بناء على ذلك، الأي  قيمة عملية،  ثم ال  �لفل�صطينيني وحركتهم، من  يتحكم يف كامل جماالت حياة 

�حلديث  جرى  حني  يف  وذلك   
156

�الحتالل، بها  يعرتف  وال  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ت�صدرها  وثيقة 

عن �متناع �الأجهزة �الأمنية لل�صلطة �لفل�صطينية عن نقل �ملعلومات الأجهزة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

157
و�إتالفها مللفاتها �ل�رشية خ�صية من م�صادرة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لها يف حال �قتحم مقّر�تها.
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�الإ�رش�ئيلي،  لالحتالل  �ملعلومات  نقل  هو  �الأمني،  �لتن�صيق  ملف  يف  و�الأعمق  �الأهم  �جلانب 

و�لذي بدوره نفى ح�صول �أّي تغرّي يف �لتن�صيق �الأمني على هذ� �مل�صتوى. فقد نقلت بع�ص �مل�صادر 

للرئي�ص  يكن  ال  �أنه  مفادها،  ت�رشيحات  �إ�رش�ئيلية،  �أمنية  م�صتويات  عن  �الإ�رش�ئيلية،  �الإعالمية 

�أن يفيد خ�صومه �ل�صيا�صيني  �لفل�صطيني حممود عبا�ص وقف �لتن�صيق �الأمني، ملا يكن لذلك من 

عدم  �إىل  �الإ�رش�ئيلية،  �الأمنية  �الأو�صاط  �أ�صارت  كما  و�جلهاد.  حما�ص  �صيّما  ال  �ملعار�صة،  وقوى 

وبني  �لنوع،  هذ�  من  هي  �لتي  ت�رشيحاته  بني  �لتاريخية  و�لفجوة  �لفل�صطيني،  �لرئي�ص  جدّية 

و�إن   
158

وناجعاً، م�صتمر�ً  يز�ل  ما  �الأمني  �لتن�صيق  �أن  �الأو�صاط  هذه  دت  و�أكَّ �لو�قع؛  يف  ممار�صته 

كانت م�صادر �أخرى يف جي�ص �الحتالل، ذكرت �أّن “قو�ت �الأمن �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية توّقفت 

�أن  مرّجحة   
159

�إ�رش�ئيل”، مع  �أمنّي  بتن�صيق  تقوم  وال  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  من  مكاملات  تلّقي  عن 

�لت�رشيحات  �أّن  �إال   
160

��صتئنافه قريباً. �ملناف�صة مع حما�ص، ومتوقعة  يكون ذلك تكتيكاً يف �صياق 

�لتي نقلتها �صحيفة �لنيويورك تايز The New York Times، عن ح�صني �ل�صيخ، وزير �ل�صوؤون 

�ملدنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، كما �أكدها �لو�قع، عن كون �ل�صلطة �صتعتقل كّل من يخّطط ملهاجمة 

�لهاتفية من  �لنظر عن �الت�صاالت  �لوظيفي مل يتغرّي، بغ�ص  �لدور  �أّن   مما يعني 
161

�الإ�رش�ئيليني،

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أجهزة  �أّن  �الإ�رش�ئيلية،  �مل�صادر  ذكرت  وقد  �الإ�رش�ئيلي.  �جلانب  مع  عدمها 

162
�عتقلت خلية حلما�ص يف مدينة �خلليل كانت تخّطط لتنفيذ عملية ع�صكرية �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية.

بال�رشورة  يعني  �إليه،  �مل�صار  و�لعميق  �خلفي  جانبه  يف  �الأمني  للتن�صيق  �حلقيقي  �لوقف  �إّن 

دعا  ما  وهو  �لفل�صطينيني،  عامة  يالحظه  مل  ما  وهو  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  من  فعل  رّد  ��صتدعاء 

بع�ص �ملر�قبني للت�صاوؤل حول جدّية هذ� �لقر�ر، ال �صيّما و�أن وقف �لتن�صيق �الأمني، بح�صب هوؤالء 

163
�ملر�قبني، “يعادل حّل �ل�صلطة �أو �نهيارها”.

�ل�صلطة،  قيادة  تاريخ  �الإ�رش�ئيلية، من  �الأمنية  �الأو�صاط  �إليه  �أ�صارت  ما  �إىل ذلك، وهو  ُي�صاف 

يف عدم تنفيذ قر�ر�ت �أو تهديد�ت من هذ� �لنوع. فمنذ �صنة 2010 و�لرئي�ص �لفل�صطيني يلّوح بحّل 

متاماً  بنقي�صها  للت�رشيح  يعود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  كان  تهديد�ت  وهي   
164

�لفل�صطينية، �ل�صلطة 

�إىل �لعديد من �لقر�ر�ت و�لتو�صيات و�لدعو�ت لوقف �لتن�صيق   هذ� باالإ�صافة 
165

يف �أوقات �أخرى،

�الأمني، �أو �لتحلل من �التفاقيات �ملوقعة مع “�إ�رش�ئيل”، من موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير، بل وحركة 

166
فتح، على �الأقل منذ �صنة 2015.

و�أياً كانت حقيقة وقف �لتن�صيق �الأمني، وم�صتوياته، فاإّن �ل�صلطة �لفل�صطينية، عادت و�أعلنت 

�ملركزية يف حركة فتح،  �للجنة  2020/11/17، على ل�صان ع�صو  �الأمني يف  �لتن�صيق  ��صتئنافها  عن 

�الأمني  للتن�صيق  �لعودة  بّرر  �لذي  �ل�صيخ،  �لفل�صطينية، ح�صني  �ل�صلطة  �ملدنية يف  �ل�صوؤون  ووزير 

باالتفاقيات  �إ�رش�ئيل  �لتز�م  ب�صاأن  �لرئي�ص  �صيادة  بها  قام  �لتي  �الت�صاالت  �صوء  “على  بقوله: 
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�ملوقعة معنا، و��صتناد�ً �إىل ما وردنا من ر�صائل ر�صمية مكتوبة و�صفوية مبا يوؤكد �لتز�م �إ�رش�ئيل 

 ومن ثم �صتعود �ل�صلطة �لفل�صطينية 
167

بذلك. وعليه �صيعود م�صار �لعالقة مع �إ�رش�ئيل كما كان”،

لل�صوؤون  �لعامة  �لهيئة  ومديريات  مكاتب  �فتتاح  وتعيد   
168

�الحتالل، من  �ل�رش�ئب  �أمو�ل  لت�صلُّم 

 وهي �ملكاتب �لتي ُتعنى باالت�صال باالحتالل �الإ�رش�ئيلي.
169

�ملدنية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة،

�إ�رش�ئيلياً  ُيعرف  ما  �إىل  ر�صالة   2020/10/7 يف  �أر�صل  قد  كان  �ل�صيخ  ح�صني  �أّن  بعد  فيما  تبنّي 

“م�صوؤول وحدة تن�صيق �أعمال �حلكومة يف �ملناطق”،  باملن�ّصق، وهو بح�صب �لتعريف �الإ�رش�ئيلي 

ت�صّمنت، ر�صالة �ل�صيخ، �صوؤ�ل �ملن�ّصق �إن كانت “حكومة �إ�رش�ئيل ملتزمة باالتفاقيات و�ملعاهد�ت 

بني  �لثنائية  للعالقات  مرجعاً  ت�صكل  و�لتي  ال؟  �أم  �لتحرير  منظمة  مع  �لفل�صطينيني  مع  �ملوقَّعة 

 لريد �ملن�ّصق بقوله:
170

�لطرفني منذ عام 1993”،

عن  �إ�رش�ئيل  تعلن   ،2020 �أكتوبر  من  �ل�صابع  يف  �أر�صلته  �لذي  بخطابك  يتعلق  فيما 

��صتمر�ر �التفاقيات �الإ�رش�ئيلية �لفل�صطينية ثنائية �لقطب لت�صكيل �الإطار �لقانوين �ملطبّق 

�لذي يغطي ت�رشفات كاِل �لطرفني يف �لق�صايا �ملالية و�لق�صايا �الأخرى. و��صتناد�ً على هذه 

�لفل�صطينية. ول�صوء �حلظ،  �ل�صلطة  ل�صالح  �ل�رش�ئب  �إ�رش�ئيل بجمع  ت�صتمر  �التفاقيات، 

171
فاإن �ل�صلطة �لفل�صطينية هي من رف�صت ��صتالم هذه �لتمويالت �ملجموعة من �إ�رش�ئيل.

ُيعّد  �لذي  “�ملن�ّصق”،  ، وهو  �إ�رش�ئيلي متدنٍّ �أّنها كانت مع م�صتوى  �ملر��صلة،  ُيالحظ على هذه 

و�ل�صلطة  �الحتالل  بني  �جلارية  �لعالقة  طبيعة  يك�صف  مّما  �لغربية،  لل�صفة  �الإ�رش�ئيلي  �حلاكم 

�ملدنية  �الإد�رة  عن  بديالً  فعلياً  ُتعّد  �لتي  �لتن�صيق”  بـ“وحدة  �عرت�فاً  ذلك  يف  �أّن  كما  �لفل�صطينية. 

�الإ�رش�ئيلية، �لتي ُيفرت�ص حلّها وفق �تفاق �أو�صلو، كما �أّن ر�صالة ح�صني �ل�صيخ للمن�ّصق كانت قبل 

�النتخابات  ت�صفر  حتى  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تنتظر  فلم  تقريباً،  ب�صهر  �الأمريكية  �النتخابات  بدء 

�الأمريكية عن �لفائز، مما يعني �أّن قر�ر وقف �لتن�صيق مل يكن ��صرت�تيجياً وال حقيقياً، و�إمنا كان 

 وهو ما ين�صجم مع عدم رغبة �ل�صلطة يف تغيري 
172

مناورة، كما ر�أى �لعديد من �ملر�قبني من �لبد�ية،

�مل�صار �أو �لدخول يف مو�جهة مع �الحتالل، ويدّل يف �لوقت نف�صه، على رغبتها يف �أن تعيد ��صتئناف 

تر�مب، �إد�رة  كانت  �صو�ء  �لقادمة،  �الأمريكية  �الإد�رة  ظهور  مع  بالتز�من  �الحتالل  مع   �لعالقات 

�أم �إد�رة بايدن.

كما ُيالحظ، �أّن �ملر��صلة ت�صّمنت �صوؤ�الً من �ل�صلطة لالحتالل �إن كان �الحتالل ما يز�ل ملتزماً 

باالتفاقيات، مع �أّنه ُيفرت�ص، وكما يف �الإعالن �لر�صمي لل�صلطة، �أّن �ل�صلطة قد حتلّلت من �لتز�مها 

بهذه �التفاقيات، ومن ثم فال معنى ل�صوؤ�ل “�لطرف �الآخر” عن موقفه من �التفاقيات �إن كان ثمة 

خيار ��صرت�تيجي فل�صطيني بالتحلّل منها. وال يقّل عن ذلك كلّه �أهمية توقيت ��صتئناف �لعالقات 

مع �الحتالل، �لذي جاء يف �أثناء حو�ر�ت حما�ص وفتح ال�صتئناف م�رشوع �النتخابات �لت�رشيعية، 
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وهو �أمر يعني �أن �جتاه �ل�صلطة نحو �النتخابات غري موؤ�ّص�ص على حتّول يف �ل�صيا�صة، �الأمر �لذي 

�أثار �ملخاوف من �أن متنح تلك �النتخابات �ل�رشعية مل�صار �ل�صلطة، وبغطاء من حركة حما�ص، دون 

�أن يثمر ذلك م�صاحلة حقيقية، �أو �جتاهاً بتغيري �مل�صار �ل�صيا�صي.

�الأمريكية،  �ملتحدة  بالواليات  �ت�صاالتها  وقف  يف  لل�صلطة  �صابقة  �إىل  هنا،  �الإ�صارة  وجتدر 

�إىل  �ملتحدة  �لواليات  �صفارة  نقل  تر�مب  �إد�رة  قر�ر  بعد   ،2017 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  حتديد�ً 

 وهو ما مّت الحقاً، �أي �إغالق �ملكتب. 
173

�لقد�ص، وعزمها �إغالق مكتب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية،

�تفاق بينهما  �إىل توقيع  �أف�صت  �ل�صلطة تلك، مع حو�ر�ت مع حركة حما�ص،  �إعالنات  وقد تز�منت 

تفجري  �إثر   ،2018/3/13 يف  �نفجر  �أن  لبث  ما  �التفاق  هذ�  �أّن  بيد   
174

،2017/10/12 يف  �لقاهرة،  يف 

�حلركتان  تبادلت  وقد   
175

�هلل. �حلمد  ر�مي  وقتها  �ل�صلطة  حكومة  وزر�ء  رئي�ص  موكب  ��صتهدف 

حتى  و�لت�صعيد،  �لقطيعة  بني  ما  مكانها،  تر�وح  بينهما  �لعالقات  وظلّت  ذلك،  حول  �التهامات 

�لن�صبي �لت�صابه  يف  هنا  �الإ�صارة  �أهمية  �إن  عر�صه.  �صبق  كما   ،2020 �صنة  مطلع  يف  �لتقارب   جاء 

ثم  حما�ص،  مع  و�لتقارب  �خلطاب  �صقف  رفع  حيث  من  و2021/2020،   2018/2017 جتربة  بني 

�لعودة عن ذلك.

ح�صي 
ُ
�أ 2019، �لذي  2020، با�صتئناف �لتن�صيق �الأمني، �ت�صاالً مع �آخر �صنة  لقد �نتهت �صنة 

 
176

�عتقال. حالة   1,079 منها  �ل�صيا�صية،  باحلريات  متعلقة  �ل�صلطة  الأجهزة  �نتهاكات   4,703 فيه 

و�أعلنت يف �ل�صياق نف�صه م�صادر �إ�رش�ئيلية �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية �أغلقت يف �صنة 2019 ما يقارب 

�الأمن  جهاز  �أعلن  �ملقابل  ويف   
177

�الإ�صالمية. �حلركات  على  حم�صوبة  وموؤ�ص�صة  جمعية   300

�ل�صلطة  ��صتقر�ر  �أن   Israel Security Agency—ISA )Shabak( )�ل�صاباك(  �الإ�رش�ئيلي  �لعام 

178
�لفل�صطينية م�صلحة �إ�رش�ئيلية، حمّذر�ً من �مل�ّص بها وتاأثري �القتطاع من �أمو�ل �ملقا�ّصة عليها.

مع  ين�صجم  ما  وهو  �الأمني،  �لتن�صيق  على  �لقائم  �لعالقة  منط  �ل�صاباك  موقف  يبنّي  جديد  من 

�أيلول/ �صبتمب  Yair Lapid، �لذي �رّشح يف  ت�رشيحات وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي، يائري البيد 

 ومن ثم فاإّن هذ� 
179

2021، �أن  90%  من عالقة “�إ�رش�ئيل” مع �ل�صلطة تدور حول �لتن�صيق �الأمني.

�لنمط من �لعالقة ��صتمّر على �الأقل حتى �أيار/ مايو 2020، وبرعاية �أمنية �أمريكية، متثَّلت يف زيارة 

 Central Intelligence رشّية �إىل ر�م �هلل، قامت بها رئي�صة وكالة �ال�صتخبار�ت �ملركزية �الأمريكية�

 وهو ما يتناق�ص مع قر�ر وقف �الت�صاالت مع 
180

.Gina Haspel جينا ها�صبل ،Agency )CIA(

�لثاين/  �لعالقة جتّدد يف ت�رشين  �لنمط من  �إّن هذ�  �لقول  ثم يكن  �لذكر،  �صالف  �ملتحدة  �لواليات 

نوفمب مع �إعالن �ل�صلطة ��صتئناف عالقاتها بـ “�إ�رش�ئيل”.

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أبلغت  �إ�رش�ئيلية،  م�صادر  وبح�صب  �الأمني،  �لتن�صيق  ��صتئناف  فبمجرد 

مللف  حالً  جتد  مل  �ل�صلطة  �أّن  غري   
181

�الأ�رشى. رو�تب  قانون  لتعديل  ��صتعد�دها  غربية  م�صادر 
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�إىل  �ل�رشوط  عليهم  تنطبق  ال  من  و�إحالة  و�الأمنية،  �ملدنية  �ملوؤ�ص�صات  يف  بدجمهم  �صوى  �الأ�رشى 

الحق  وقت  يف  عبا�ص  �لرئي�ص  �أبدى  وقد   .2021 �صنة  مطلع  عبا�ص  للرئي�ص  مر�صوم  وفق  �لتقاعد، 

بينها  ومن  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  مع  فل�صطينياً  و�صائكة  ح�صا�صة  ق�صايا  ملناق�صة  ��صتعد�ده 

 �إىل جانب ذلك، 
182

م�صاألة رو�تب �الأ�رشى، يف حال و�فقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على �حلديث معه.

��صتمّرت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف قطع رو�تب عدد من �الأ�رشى �ملحّررين، و�آخرين ما يز�لون د�خل 

 وهو ما يعني �أّن خطو�ت �لتقارب، �أو رفع �ل�صقف �خلطابي جتاه �الحتالل، مل يغرّي 
183

�ل�صجون،

�إيجابياً يف �صيا�صة �ل�صلطة �إز�ء ملف �الأ�رشى �ملقطوعة رو�تبهم.

�لفل�صطينيني  �مل�صوؤولني  بني  �ملتعّددة  �للقاء�ت  رجعت  �الحتالل،  مع  �لعالقات  ��صتئناف  بعد 

��صتئناف  ومنذ  �الأمني،  �ل�صّق  ويف   
184

مثالً. كال�صحة  �ملتنوعة،  �ملدنية  مب�صتوياتها  و�الإ�رش�ئيليني 

�الحتالل  مع  �صعبية  مو�جهاٍت  �ل�صلطة  �أجهزة  منعت   ،2020 �صنة  نهاية  وحتى  �لتن�صيق، 

�الدعاء�ت  عن  �لنظر  بغ�ص  وذلك   
186

�لطعن، عمليات  بع�ص  تنفيذ  و�أحبطت   
185

�الإ�رش�ئيلي،

�الإ�رش�ئيلية �لتي زعمت �أن �لتن�صيق �الأمني مل ينقطع يوماً، و�أن �إعالن قطعه مل يكن �أكرث من �إعالن 

187
�صيا�صي.

ويف حني و�صفت م�صتويات عليا يف �ل�صلطة �لفل�صطينية �لتن�صيق �الأمني، بعد ��صتئنافه، باأنه نوع 

 فاإن �لدور �الأمني بلغ ذروته بعد �إلغاء �النتخابات �لفل�صطينية، 
188

من �ل�صيادة ودفاع عن �ل�صعب،

�لفل�صطينية،  لل�صلطة  كبى  �إخفاقات  �ملر�قبون  فيها  ر�أى  بع�صها  �صخمة،  �أحد�ث  من  تبعها  وما 

عّززت من �نك�صاف �صعبيتها، وتاآكل �رشعيتها. وينطبق على ذلك �لدور �ل�صلبي لل�صلطة �لفل�صطينية 

�ل�صلطة  بني  �ل�صالحية  �نتهاء  قريبة  لقاحات  و�صفقة  �لقد�ص،  �صيف  معركة  �أثناء  يف  و�ملتباطئ 

�أمنية  قّوة  يد  على  بنات،  نز�ر  �لفل�صطيني  �لنا�صط  ومقتل   
189

�الإ�رش�ئيلي، و�الحتالل  �لفل�صطينية 

�الأمنية  �لقّوة  �لفل�صطينية لالعتماد على  �ل�صلطة  �ملت�صارعة  �لوقائع   فقد دفعت هذه 
190

فل�صطينية.

يف تر�صيخ وجودها، وتاأكيد �أهميتها للقوى �لر�عية، فتحدثت �مل�صادر عن دور لل�صلطة �لفل�صطينية 

 وعن ت�صّدي 
191

يف تتبع منّفذ عملية م�صلحة �صّد قو�ت �إ�رش�ئيلية على حاجز زعرتة قرب نابل�ص،

بح�صب  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  طلبت  �ل�صياق  هذ�  ويف   
192

�صعبية، ملو�جهات  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

193
م�صادر �إ�رش�ئيلية، من �الحتالل �الإ�رش�ئيلي تزويدها مبعّد�ت لف�ّص �لتظاهر�ت.

وفيما يبدو �أّنه ��صت�صعاٌر من �لقوى �لدولية، وكذلك �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، للمخاطر �لتي تهّدد 

��صتقر�ر �ل�صلطة �لفل�صطينية بعد معركة �صيف �لقد�ص، فقد ز�ر مدير �ملخابر�ت �ملركزية �الأمريكية 

2021، لبحث دعم  �أغ�صط�ص  �آب/  �هلل يف  �ل�صلطة يف ر�م  William Burns مقر رئا�صة  وليام برينز 

 و�صبقته زيارة م�صاعد 
194

�ل�صلطة �لفل�صطينية �صيا�صياً ومالياً، وقطع �لطريق على حركة حما�ص،

�هلل لر�م  عمرو  هادي  �الإ�رش�ئيلي   - �لفل�صطيني  �مللف  عن  و�مل�صوؤول  �الأمريكي  �خلارجية   وزير 
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 و�لذي �صّدد يف لقاء جمعه باالإ�رش�ئيليني على �أّن “�الأزمة �القت�صادية يف 
195

يف متوز/ يوليو 2021،

�ل�صلطة �لفل�صطينية، و�الأزمة �ل�صيا�صية �لد�خلية، وغياب �ل�رشعية �لعامة لل�صلطة �لفل�صطينية، يخلق 

و�صعاً خطري�ً وغري م�صتقر”؛ ومن ثمَّ �قرتح “�صل�صلة �إجر�ء�ت �قت�صادية ُيكن الإ�رش�ئيل �تخاذها، 

 وز�ر يف �ل�صياق نف�صه، 
196

لتح�صني �لو�صع �القت�صادي لل�صلطة �لفل�صطينية ب�صكل �رشيع ن�صبياً”.

 Secret Intelligence �خلارجية  �لبيطانية  �ال�صتخبار�ت  مدير  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

بني  لقاء  �لرتتيبات  هذه  جممل  عن  وجنم   
197

.Richard Moore مور  ريت�صارد   Service )MI6(

�لرئي�ص عبا�ص ووزير �حلرب �الإ�رش�ئيلي بني )بنيامني( جانت�ص Benny Gantz، و�لذي �نتهى �إىل 

قر�ر�ت لدعم �ل�صلطة �لفل�صطينية �قت�صادياً، كاإقر��صها 155 مليون دوالر، وزيادة عدد ت�صاريح 

�أّي �أفق �صيا�صي بالن�صبة مل�رشوع �لت�صوية  �لعمل د�خل كيان �الحتالل، دون �أن يكون لذلك حتى 

198
كما تريد �ل�صلطة.

مع  لقاء  �لتحرير  منظمة  كتنظيم  �أخرى،  م�صتويات  يف  تطبيعية  لقاء�ت  من  �مل�صهد،  يخُل  ومل 

�لعامود،  باب  �ملت�صل�صلة،  �لقد�ص  �أحد�ث  عقب  وذلك   
199

�لبرية، مدينة  يف  �إ�رش�ئيلية  �صخ�صيات 

وحي �ل�صيخ جر�ح، و�قتحام �الأق�صى، وما تبعها من معركة �صيف �لقد�ص، ولقاء جلنة �لتو��صل 

 ولقاء �لرئي�ص عبا�ص وفد�ً من حزب مريت�ص 
200

بال�صلطة �لفل�صطينية مع �أدباء وفنانني �إ�رش�ئيليني،

 ،Nitzan Horowitz الإ�رش�ئيلي، برئا�صة وزير �ل�صحة �الإ�رش�ئيلي نيت�صان هوروفيت�ص� Meretz

 وقد ذكرت م�صادر �إعالمية �أن �لرئي�ص عبا�ص طلب 
201

يف مقر �لرئا�صة �لفل�صطينية يف مدينة ر�م �هلل.

 Ayelet �أيليت �صاكيد  �إىل وزيرة �لد�خلية  �أع�صاء حزب مريت�ص �لذين �جتمع بهم، نقل ر�صالة  من 

 وزعمت م�صادر 
202

Shaked، �أعرب من خاللها عن رغبته �للقاء معها، و�لتي رف�صت ذلك بدورها.

�لذين هربو� من �صجن  �الأ�رشى  �لبحث عن  �أن تتعاون يف  �لفل�صطينية و�فقت  �ل�صلطة  �أن  �إعالمية، 

�لثاين/  �لرئي�ص عبا�ص، يف ت�رشين  لقاء  �الأكرث داللة هو  �أّن  بيد   و�عتقلو� جميعاً الحقاً، 
203

جلبوع،

نوفمب 2021، برئي�ص جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �جلديد رونني بار Ronen Bar. وقد عقد �للقاء 

 و�إن مل يكن �الأول من نوعه مع رئي�ص �ل�صاباك من 
204

�رش�ً، وهو �الأول من نوعه مع �لرئي�ص �جلديد،

بعد ��صتئناف �لتن�صيق �الأمني، فقد �لتقى �لرئي�ص عبا�ص، بالرئي�ص �ل�صابق للجهاز، ند�ف �أرغمان 

Nadav Argaman، يف ر�م �هلل يف �آذ�ر/ مار�ص 2021، و�لذي قيل �إنه كان عا�صفاً، لطلب �أرغمان من 

 بيد �أّن �لذي ح�صل هو �إلغاء �النتخابات فعالً، بعد �صهر من 
205

عبا�ص �إلغاء �النتخابات �لت�رشيعية،

هذ� �للقاء.

وقد ربطت م�صادر �إعالمية، ومر�قبون، ت�صاعد حمالت �ل�صلطة �لفل�صطينية �الأمنية يف �ل�صفة 

�لغربية �صّد �لن�صطاء و�لف�صائل �لفل�صطينية، بلقاء �لرئي�ص عبا�ص برئي�ص �ل�صاباك �جلديد، وال �صيّما 

�أن هذ� �للقاء جاء بعد ت�صاعد �أعمال �ملقاومة يف �ل�صفة �لغربية، خ�صو�صاً يف مدينة جنني، و�لتي كان 

و�لقيادي  �الأ�صبق،  �لوزير  ت�صييع  يف  �أخرى  وف�صائل  حما�ص  حلركة  م�صلحني  ظهور  معاملها،  من 
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جنني،  خميم  �قتحام  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  من  قو�ت  حاولت  وقد  قبها.  و�صفي  حما�ص،  حركة  يف 

 وقد عّب نائب حمافظ جنني، عن تخّوف �ل�صلطة، من مظاهر 
206

وو�جهها �صّد �صعبّي د�خل �ملخيم.

 وو�ّصعت �ل�صلطة �لفل�صطينية من منعها لن�صاطات 
207

ت�صييع و�صفي قبها، بقوله �إّنها موؤ�رش خطري.

�أ�صري حمرر  ��صتقبال  �أثناء  �لتهنئة، يف  �لف�صائل، ف�صادرت ر�يات حركة حما�ص، و�أنزلت يافطات 

 من قرية زو�تا بالقرب من نابل�ص، و�صادرت ر�يات حما�ص كذلك يف �أثناء ��صتقبال �أ�صري حمرر من

نف�صه  �ل�صيء  فعلت  فقد  حما�ص،  منا�رشي  على  تقت�رش  مل  �الإجر�ء�ت  هذه  �أن  و�لالفت  �هلل.  ر�م 

�الإ�صالمي يف طمون قرب طوبا�ص، و�صادرت  �أ�صري حمرر من حركة �جلهاد  ��صتقبال  مع موكب 

مع  وذلك   
208

حلم، بيت  يف  �صلطان  �أبو  �أجمد  �ل�صهيد  جثمان  ت�صييع  خالل  �ل�صعبية  �جلبهة  ر�يات 

 وكانت جلنة �أهايل �ملعتقلني �ل�صيا�صيني بال�صفة �لغربية قد ر�صدت 
209

��صتمر�ر �العتقال �ل�صيا�صي.

�لعامة  و�حلريات  باحلقوق  تتعلق  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أجهزة  يد  على  �رتكابها  مّت  �نتهاكاً   2,578

و�لقانون، مبا يف ذلك �العتقال �ل�صيا�صي، خالل �صنة 2021، �لذي و�صفته بـ“�لعام �الأ�صود يف قمع 

 كما �ختتمت �ل�صلطة يف كانون �الأول/ دي�صمب �صنة 2021 بتو�صيع د�ئرة �العتقاالت 
210

�حلريات”.

 و��صتهد�ف قطاعات متنوعة من �لعمل �لعام، كالعمل �لطالبي، �إذ ��صتهدفت �أجهزة 
211

�ل�صيا�صية،

 و�نتقل جهدها �الأمني �إىل لبنان، فقد �تهمت حركة 
212

�ل�صلطة باالقتحام �صكنات �لكتلة �الإ�صالمية.

على  �لنار  باإطالق  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لتابع  �لوطني  لالأمن  تابعة  جمموعة  حما�ص، 

م�ّص  به  ت�صبب  �نفجار  يف  تويف  �لذي  �حلركة  كو�در  �أحد  �صاهني،  حمزة  �ل�صهيد  جلنازة  �مل�صيعني 

�أك�صجني( كما  �إ�صطو�نات  كهربائي يف خمزن معّد مل�صتلزمات مو�جهة جائحة كورونا )مبا يف ذلك 

 و�أدى �إطالق �لنار �إىل ��صت�صهاد ثالثة من كو�در حما�ص من �مل�صيعني، باالإ�صافة 
213

قالت حما�ص،

 وتت�صاعد هذه �ل�صيا�صة �الأمنية، مبا تنعك�ص �ل�صيا�صات 
214

�إىل �إ�صابة نحو ع�رشين �آخرين بجر�ح.

�الأمنية �مل�صار �إليها على جممل �حلالة �لوطنية كما �صبق عر�صه يف هذ� �لتقرير، ومبا قد ي�صري �إىل 

حقبة قادمة �أكرث ح�صار�ً للحريات، و�عتماد�ً على �لقوة �الأمنية.

بها  �أقّر  �لتي  �ملرحلة  �رشور�ت  بني  هائل،  بتناق�ص  و2021   2020 �ل�صنتان  �ت�صمت 

من  وقو�ه،  و�ل�صعب  �لق�صية  تو�جه  �لتي  و�لتحديات  �لفل�صطينيني،  �لفرقاء  جميع 

خطة تر�مب، وموجة �لتطبيع �لعربي، وم�رشوع �ل�صّم، و�النتهاء �لفعلي مل�رشوع �لت�صوية، وبني 

لل�صلطة  �ل�صيا�صي  �خلطاب  من  �ملرحلة  �رشور�ت  رفعت  فقد  �الأر�ص.  على  و�ملمار�صات  �لوقائع 

مّر  وفتح،  حما�ص  حركتي  بني  للتقارب  حو�ر�ً  وفتحت  بالت�صوية.  ملتزماً  ظّل  �لذي  �لفل�صطينية، 

مبر�حل متعّددة، من �حلديث عن �التفاق على قيادة موّحدة للمقاومة �ل�صعبية، �نتهاء باالتفاق على 

�لذهاب �إىل �نتخابات متتالية، ت�رشيعية، فرئا�صية، و�أخري�ً للمجل�ص �لوطني ملنظمة �لتحرير، �إال �أّن 

خال�شة
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�لتاأّزم  �إىل  �لد�خلي من جديد،  �لفل�صطيني  �مل�صهد  ليعود  كلّه،  �ألغت ذلك  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادة 

�ملعتاد، و�جلمود، ومر�وحة �ملكان، كما كان د�ئماً منذ �صنة 2007.

وكما رجعت �ل�صلطة عن تفاهماتها مع حما�ص، و�ألغت �النتخابات، فقد رجعت للتن�صيق �الأمني، 

�لذي توّقف على نحو معلن من �أيار/ مايو 2020 وحتى ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2020، و�صط ت�صكيك 

�لعامود  باب  من  �ملتدرجة  �لقد�ص  كاأحد�ث  �الأحد�ث،  من  �صخمة  جلملة  وتبعاً  وقفه،  بجّدية  كبري 

�إىل حّي �ل�صيخ جر�ح �إىل �مل�صجد �الأق�صى، فدخول �ملقاومة يف غزة ع�صكرياً على خّط �ملو�جهة مع 

�الحتالل، مما رفع من �صعبية حما�ص و�جلهاد وف�صائل �ملقاومة. فقد ��صتندت �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�إىل �لقّوة �الأمنية يف تثبيت وجودها، ال �صيّما بعد �صل�صلة من �الأحد�ث �ملتعلقة مبمار�صاتها، ك�صفقة 

�للقاحات مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قريبة �نتهاء �ل�صاحلية وقتل �لنا�صط نز�ر بنات.

وبتعطيل �النتخابات، ووقف م�صار �مل�صاحلة، و�لتعطيل �لفعلي ملنظمة �لتحرير، تكون �ل�صلطة 

قد كّر�صت �اللتز�م بنهج �تفاق �أو�صلو، كما كر�صت �ل�صمولية �الأمنية، و�حلكم �الأحادي �ملرّكز يف يد 

نخبة قليلة �لعدد، منطاً لالإد�رة، ت�صوبه �لكثري من �تهامات �لف�صاد وعدم �ل�صفافية، وهو ما ك�صفت 

عنه �الأزمة �ملالية لل�صلطة �لفل�صطينية، و�ل�صيا�صات �ملالية غري �ملفهومة، كالرتقيات يف �لفئات �لعليا، 

مع �خل�صومات من رو�تب �ملوظفني.

�لوطنية، �لقوى  باأكرث  و�ل�صلطة،  فتح  قيادة  عالقة  تاأّزمت  �ملمار�صات،  هذه  جملة   وب�صبب 

�أن�صطتها  �ل�صلطة  قو�ت  الحقت  �لتي  �ل�صعبية،  و�جلبهة  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  �صيّما  وال 

�ل�صلطة  �ل�صعبية  �جلبهة  �تهمت  كما  و�لرمزية.  �ل�صعبية  �الأن�صطة  ذلك  يف  مبا  �لغربية،  �ل�صفة  يف 

�لفل�صطينية بح�صارها مالياً، وذلك يف حني حتالفت �جلبهة �ل�صعبية مع حما�ص يف �نتخابات نقابة 

�ملهند�صني، يف م�صهد فريد من حيث �ملمار�صة �ل�صيا�صية، يف �ل�صنتني حمّل �لبحث، حيث خلتا من �أي 

ممار�صة �صيا�صية، ال �صيّما مع تعطيل �النتخابات �لطالبية ب�صبب جائحة كورونا و�إلغاء �النتخابات 

�لت�رشيعية، بينما قررت �ل�صلطة �آخر �ل�صنة �إجر�ء �نتخابات متدرجة يف �ملجال�ص �ملحلية، قاطعتها 

حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي �صيا�صياً، و�صاركت فيها قوى �لي�صار على نحو حمدود.

�إّن جممل �صيا�صات �ل�صلطة �لفل�صطينية �جتهت بها لتكري�ص منط �صمويلّ �أمني من �الإد�رة، مما 

يهّدد بح�صار �حلريات، وجتريف �حلياة �ل�صيا�صية، على نحو �أكرث حّدة، وتعميق ح�صور نخبة �أو 

�أقلية “�أوليغار�صية”، من قوى �الأمن وبع�ص �لنافذين يف فتح وحلفائهم �ملتنفذين �ملحليني، وهو ما 

�صوف َيحول بال�رشورة، دون �إجناز م�صاحلة حقيقية، وي�صتدعي �لكثري من �لتحّفظ و�حلذر عندما 

ترفع قيادة �ل�صلطة ل�صقف خطابها �ل�صيا�صي، �أو تدعو خ�صومها �ل�صيا�صيني للتقارب. �إذ �إنها بذلك، 

ت�صرتي �لوقت، وت�صتدعي �ل�رشعية �ل�صيا�صية، لتعود تالياً �إىل �مل�صار�ت نف�صها. و�الأخطر وطنياً يف 

�لدوليني و�الإقليميني، و�ال�صتقو�ء  �لنخبة، يف ز�وية �الحتماء بالرعاة  �أّنه يح�رش هذه  هذ� �الجتاه، 
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بالوظيفة �الأمنية لل�صلطة �لفل�صطينية، ومبا قد يفتح �ملجال للمزيد من �الرتباط �لع�صوي بعو�مل 

�لتاأثري �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، و�الإقليمية، و�لدولية.

وب�صبب �نعد�م �ملوؤ�ص�صات، و�نح�صار �الإد�رة يف �لنخبة �ملحدودة، يف ظّل �النق�صام، وباالرتهان 

يكون  �أن  �ملرّجح  فمن  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ملجال  �حلاكمة  �الإ�رش�ئيلية  للهيمنة 

�ل�صيا�صي  �مل�صهد  �إد�رة  يف  و��صح  دور  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  خالفة  على  لل�رش�ع 

�ل�صاحة  يف  �لفاعلني  كبى  �أحد�ث  تتجاوز  مل  ما  وذلك  �لقادمتني،  �ل�صنتني  خالل  �لفل�صطيني 

�لفل�صطينية، فهذ� �الحتمال يبقى قائماً بالنظر �إىل حالة �ل�صيولة �لعاملية و�الإقليمية وجتّدد �لهبّات 

و�ل�صد�مات �لفل�صطينية مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

بنيتها، ومنط  �ل�صلطة و�جتاهاتها، وطبيعة  �ل�صابقة، و�صيا�صات  �ملعطيات  �إىل  وعليه، وبالنظر 

و�لنتائج  ببع�صها،  �لوطنية  �لقوى  وعالقات  �لوطنية،  �حلالة  وجممل  وعالقاتها،  �ملتنفذة،  نخبتها 

�لد�خلية �ملرتتبة على معركة �صيف �لقد�ص، يكن ��صت�رش�ف �صنة 2022، على �لنحو �لتايل:

1. ��صتمر�ر �أزمات �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لتي يكن تلخي�صها فيما يلي:

�أزمة �ل�رشعية �ل�صيا�صية، مع �النغالق �ملطبق يف م�صار م�رشوع �لت�صوية، مما يجعل �ل�صلطة     �أ. 

بال �أفق �صيا�صي، ويحّول �لبقاء يف �ل�صلطة �إىل هدف قائم بذ�ته، ي�صطرها لنهج �أمني قمعي 

لرت�صيخ نف�صها، ويدفعها �أكرث بعيد�ً عن �لتز�م خّط من �ملقاومة �ل�صعبية؛ يوؤطر �جلماهري 

ملو�جهة �لتحديات �ال�صتعمارية �ل�صهيونية �ملتجّددة، ومبا يوّفر �أر�صية لوحدة وطنية على 

�أ�صا�ص �ملو�جهة.

�لقيادي،  �لفل�صطيني  �مل�صهد  ترتيب  �أزمة  من  بذلك،  يت�صل  وما  �النتخابية،  �ل�رشعية  �أزمة  ب. 

�النتخابات  الإلغاء  نظر�ً  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  بعد  ما  ملرحلة  و�ال�صتعد�د 

وتنظيم  �لنفوذ  لتقا�صم  �رشعية  الأغطية  فتح،  حركة  يف  �لقوى  مر�كز  وحاجة  �لت�رشيعية، 

�ل�صلطة  عالقة  على  بال�رشورة  تنعك�ص  �صوف  �الأزمة  هذه  �أّن  كما  عبا�ص،  بعد  ما  مرحلة 

وحركة فتح، مع �جلماهري �لفل�صطينية، و�لقوى �لوطنية.

�الأزمة �القت�صادية �مل�صتحكمة، �لتي ال متلك لها قيادة �ل�صلطة حلوالً جذرية، مما ي�صطرها �إىل   ج. 

ترحيل �الأزمة، باالقرت��ص �لد�خلي و�خلارجي، و�الحتياج �ملتز�يد للت�صهيالت �القت�صادية 

من طرف �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، مما يزيد من �رتباط �صيا�صاتها باالأهد�ف �الإ�رش�ئيلية.

2. �صينعك�ص عن �الأزمات �ملذكورة �أعاله:

�الحتماء بالقوى �خلارجية، و�إثبات �جلد�رة لهذه �لقوى من خالل �لوظيفة �الأمنية، و�لتي     �أ. 

�صتكون �الأكرث ظهور�ً خالل �ملرحلة �ملقبلة من بني �أدو�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �إد�رة �مل�صهد 

�لفل�صطيني يف جممل �أبعاده وم�صتوياته.
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خالل  من  �ل�صلطة،  �أطر  يف  �لد�خلي،  �مل�صهد  لرتتيبات  �ل�صيا�صية،  �ل�رشعية  توفري  حماولة  ب. 

�صو�بق  ثمة  وكان  لل�صلطة.  �ملُن�صئة  �الأ�صا�ص  �جلهة  بو�صفها  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة 

على هذ� �ل�صعيد، كما يف ح�صل �صنة 2009 حينما ��صتُدعى �ملجل�ص �ملركزي ملنح �ل�رشعية 

لكل من �لرئي�ص عبا�ص و�ملجل�ص �لت�رشيعي.

بالرغم من �خلالفات �لد�خلية، �لتي تعيق عقد �ملجل�ص �ملركزي، و�ملوؤمتر �لثامن حلركة فتح  ج. 

وتعبئة �ل�صو�غر يف �للجنة �لتنفيذية يف منظمة �لتحرير، ال �صيّما بعد وفاة �صائب عريقات، 

و��صتقالة حنان ع�رش�وي؛ فاإّن حركة فتح، م�صطرة لعقد هذه �ملوؤ�ص�صات، حل�صم �ل�رش�ع 

د�خلها على قيادة �ملرحلة، ومن ثم فهي بحاجة �إىل ت�صويات تذلّل �لطريق �أمام ذلك. وُيرّجح 

و�أنها  �صيّما  ال  �حلركة،  قيادة  عبا�ص  بالرئي�ص  �ملحيطة  �لنخبة  تت�صدر  �أن  �ل�صدد،  هذ�  يف 

�الأمنية، وبو�بة  �لبو�بة  �ملتحدة، من  �لعالقة مع �الحتالل و�لواليات  �لتي تتوىّل تنظيم  هي 

�لرتتيبات �القت�صادية.

مر�كز  توزيع  يف  ��صتثمارها  من  ومتكنت  �ملوؤمتر�ت،  هذه  عقد  من  �حلركة  متكنت  حال  ويف  د. 

�لقوة و�ل�صلطة بني �أقطابها، فقد يجري تغيري حكومة ��صتية، �أو تعديل و��صع عليها.

من غري �ملتوقع، ح�صول حتّوالت و��صعة �إيجابية على م�صتوى �لعالقات �لوطنية �لد�خلية،  هـ. 

�لثانية من �النتخابات �ملحلية، وذلك يف  �أّن �مل�صهد �ل�صيا�صي قد ال يتجاوز عقد �جلولة  كما 

�لت�صوية منعدم  �ملتم�صك مب�صار  ذ�ته،  �ل�صيا�صي  �لنهج  �ل�صلطة يف  فيه  �لذي ت�صتمر  �لوقت 

�الأفق.

�صوف يعني ما �صبق، �إما �جلمود يف م�صار �مل�صاحلة، �أو �ملزيد من �لتاأزم يف �لعالقات �لوطنية،  و. 

مع �زدياد �نزياح �لقوى �لوطنية، و�لفعاليات �ل�صعبية عن حركة فتح و�ل�صلطة �لفل�صطينية، 

�صعبية  �نك�صاف  و�ت�صاع  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  على  و�لتمرد  �لتوتر  بوؤر  ظهور  و��صتمر�ر 

�ل�صلطة.

�صهدت �ل�صنتان حمل �لبحث، تقارباً ملحوظاً بني حركة حما�ص من جهة، وبقية �لقوى �لوطنية   .3

�خلطاب  م�صتوى  على  و�أي�صاً  بل  فح�صب،  غزة  يف  �ملقاومة  ميد�ن  يف  لي�ص  �أخرى،  جهة  من 

�ل�صيا�صي، و�تفاق �لروؤى يف نقد �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لتعاون �مل�صرتك يف بع�ص �ملجاالت كما 

ما  وهو  �لطالبية.  �حلركة  تخ�ّص  �لتي  �حلو�دث  بع�ص  يف  وكما  �ملهند�صني،  نقابة  �نتخابات  يف 

يكن �لبناء عليه، لت�صكيل �إطار وطني جبهوي، يطّور �لعالقات �لوطنية يف �إطار �ملقاومة ورف�ص 

�خلّط �ل�صيا�صي لل�صلطة �لفل�صطينية، وقد �ت�صعت د�ئرة �الأو�صاط �لتي تتقدم مبثل هذ� �ملقرتح 

من بعد �إلغاء �النتخابات �لت�رشيعية، ثم من بعد معركة �صيف �لقد�ص.

خالل  �مل�صهد  من  تغري  مفاجاآت  نحو  تفتح  قد  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ملت�صاعدة  �ملقاومة  حالة  �إّن   .4

�ملرحلة �ملقبلة، ومبا قد يلغي بع�ص �لتوقعات �ملذكورة �أعاله، بيد �أّن �الأمر، و�حلالة هذه، رهني 
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�لكفاحية  �حلالة  ومتدد  الت�صاع  بالنظر  قائماً  �حتماالً  تبقى  �أّنها  �إال  �ملتوقعة،  غري  �لتحوالت 

وتعاظم عنا�رش �لتثوير يف �ل�صاحة �لفل�صطينية )�العتد�ء�ت على �مل�صجد �الأق�صى، و�عتد�ء�ت 

�لد�خل �ملحتل، وت�صعيد مع �ملقاومة يف  �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية، و�الأ�رشى، و�أحد�ث يف 

غزة...(، وي�صاف �إىل ذلك تر�جع قدرة �ل�صلطة على �ل�صبط و�لتحكم، �أو على تقدمي �ملزيد من 

�خلدمات �القت�صادية و�لتنموية للفل�صطينيني.

يف حال جناح ف�صائل �ملقاومة و�لقوى �ملعار�صة خلّط �ل�صلطة �ل�صيا�صي، يف ت�صكيل �إطار وطني   .5

جبهوي، ثم قدرتها على ��صتثمار ت�صاعد �ملقاومة �ل�صعبية يف �ل�صفة، و�ال�صتفادة من �نك�صاف 

�صعبية �ل�صلطة وتاآكل �رشعيتها، فاإنه يكن لها �ل�صغط لت�صكيل قيادة موؤقتة، للقيام باالإجر�ء�ت 

�إىل جهة حمايدة متلك �صالحيات  �ل�صالحية  �إحالة هذه  �أو  �لفل�صطيني،  �لبيت  �لالزمة لرتتيب 

كاملة غري قابلة للتعطيل؛  بيد �أّن �إنفاذ ذلك يو�جه حتيات كبرية، الأن �لقوى �لنافذة يف حركة فتح 

�صتقاوم �جتاهاً من هذ� �لنوع، كما �لبيئة �لعربية و�لدولية ما تز�ل تدعم م�صار �لت�صوية و�خلط 

�ل�صيا�صي لفتح، وما ز�لت ترف�ص تقدم تيار �ملقاومة و�لتيار �الإ�صالمي ال�صتالم �لقيادة؛ حيث 

ل الأّي حلول وطنيّة  �إنه يلك حظوظاً قوية يف �لفوز يف �النتخابات. ثم �إن �لعامل �الإ�رش�ئيلي �ملعطِّ

هو عامل مهم، بالنظر �إىل هيمنته �لكاملة على �ملجال �حليوي لل�صلطة �لفل�صطينية، وبالنظر �إىل 

طبيعة �لنخبة �لنافذة يف �ل�صلطة و�صبكة م�صاحلها.
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