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الوضع الفلسطيني الداخيل: 
سنة التغيري واحلصار

�النتخابات  نتائج  مبفاجاأة  �لد�خلي  �لفل�صطيني  �ل�صعيد  على   2006 عام  �فتتح 

�ملجل�ص  مقاعد  �أكرثية  “حما�ص”  �صالمية  �الإ �ملقاومة  حركة  �أعطت  �لتي  �لبملانية، 

�صناديق  �رشعية  هي  �إ�صافية،  �رشعية  ذلك،  خالل  من  �ملقاومة  و�أعطت  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي 

�النتخاب. و�نتهى �لعام وقد و�صلت �لعالقة بني موؤ�ص�صتي �لرئا�صة ورئا�صة �لوزر�ء وبني حما�ص 

مور د�ئماً، �رتبط �لو�صع �لفل�صطيني  و�أجنحة معينة يف فتح �إىل حافة �النفجار �ل�صامل. وكما هي �الأ

هذ�  كان  �لدويل.  وبالو�صع  قليمية،  �الإ وبالتد�فعات  �لعربي،  �لو�صع  مبتغري�ت  وثيقاً  �رتباطاً 

�مل�صتمر  �رش�ئيلي  – �الإ مريكي  �الأ و�لتجاهل  �لعر�ق،  يف  �لكبري  مريكي  �الأ خفاق  �الإ �ت�صاح  عام  هو 

�لدبلوما�صية �لرو�صية،  �إىل  �لثقة  �ل�صالم، و��صتمر�ر �لتح�صن �القت�صادي �لرو�صي وعودة  لعملية 

�ملحور  عقد  �نفر�ط  بعد  �لد�خلية  �للبنانية  زمة  �الأ وترية  وت�صاعد  لبنان  يف  �رش�ئيلي  �الإ خفاق  و�الإ

مريكية  �الأ و�لتهديد�ت  �صورية،  على  �ملتز�يدة  �لغربية  �ل�صغوط  من  خلفية  وعلى  �لثالثي  �لعربي 

ير�ين. �ملتعلقة بامللف �لنووي �الإ

لقد قادت حركة فتح �حلركة �لوطنية �لفل�صطينية منذ نهاية �ل�صتينيات من �لقرن �لع�رشين، كما 

�صكلت عماد منظمة �لتحرير �لفل�صطينية )م.ت.ف.( و�ل�صاحة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية. مل تكن قيادة 

�لعربي  �لدعم  ��صتدعاء  ��صتطاعت  �لوطنية بال حتديات فل�صطينية �صيا�صية، وال هي  للحركة  فتح 

حو�ل طو�ل  مبعزل عن �لتدخالت �لعربية �لر�صمية يف �ل�صاأن �لفل�صطيني؛ ولكنها ��صتمرت على كل �الأ

�أكرث من ثالثني عاماً. ولعل �لن�صف �لثاين من �ل�صبعينيات كان �ملنعطف �لهام يف ح�صم قيادة فتح 

للحركة �لوطنية. فبالرغم من �ملعار�صة �لفل�صطينية و�لعربية �لو��صعة مل�رشوع �لدولة �لفل�صطينية 

ٍ م�رشي و�صوفياتي،  يا�رش عرفات منذ ذلك �حلني بت�صميم ال يلني، وبدعم �لذي حمله  �مل�صتقلة، 

ثار �ل�صلبية �لتي تركها م�رشوع �لدولة على جممل �لق�صية، �إال �أن معار�صي عرفات  وبالرغم من �الآ

�لثمانينيات  يف  �لدولة  م�رشوع  ��صتجاب  وقد  بديل.  م�رشوع  لديهم  يكن  مل  �حلقيقة،  يف  وفتح، 

لتوجهات عربية مل تكن خافية للتحلل �لتدريجي من �مل�صوؤولية عن �لق�صية �لفل�صطينية.

يف 1993، تو�صلت فتح، با�صم منظمة �لتحرير، �إىل �تفاق �أو�صلو، �لذي بني على ثقل �النتفا�صة 

�لفل�صطينية، وعلى �ملتغري�ت �ملت�صارعة يف عامل ما بعد �حلرب �لباردة، وعلى نزعة متز�يدة يف قيادة 

و�صع. وقد برز ع�صية  فتح لتحقيق ما يكن حتقيقه وطنياً، وبغ�ّص  �لنظر عن �ملتطلبات �لعربية �الأ

�لتوقيع على �تفاق �أو�صلو َمْن ر�أى يف �التفاق، �إ�صافًة �إىل ذلك، �صعياً �صمنياً من قيادة فتح و�لقيادة 

مقدمة
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و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  �ل�صيا�صي  �صالمي  �الإ �ل�صعود  ظاهرة  ال�صتباق  �ل�صو�ء،  على  �رش�ئيلية،  �الإ

وىل  �صالمي خالل �النتفا�صة �لفل�صطينية �الأ و�اللتفاف عليها. ورمبا كان بروز حما�ص و�جلهاد �الإ

الً من �لقيادة �لوطنية �لفل�صطينية وقيادة �لدولة �لعبية �عتقد  هاج�صاً فعلياً للطرفني، و�لو��صح �أن كمُ

�صالمية. لكن ما �صهدته �ملرحلة بني  �أن قيام �صلطة �حلكم �لذ�تي �صيكون كفيالً با�صتيعاب �لظاهرة �الإ

تاأ�صي�ص �ل�صلطة و�نطالق �النتفا�صة �لفل�صطينية �لثانية كان كفيالً بتوفري م�صاحة �إ�صافية لتو�صع 

�صالمي. �الجتاه �الإ

بنيت �ل�صلطة، ال لتعك�ص متاماً �لهموم و�ملطامح �لوطنية �لفل�صطينية، بل كانت �أقرب �إىل جهاز 

�لنطاق.  و��صعة  ف�صاد  بوؤر  �إىل  �ل�صلطة  ووز�ر�ت  �أجهزة  حتولت  ما  و�رشعان  للتحكم؛  هائٍل  �أمني 

�أو�صلو يف �لتجلي، لتجعل من م�صار �ل�صالم عملية  �أخذت �لعيوب �لهيكلية يف �تفاق  و�صيئاً ف�صيئاً، 

بطيئة، ما كان لها �أن ت�صل �إىل نهايتها �ملرجوة، حتى من وجهة نظر من فاو�ص على �التفاق ووّقع 

على  موؤ�رش�ً   2000 �صبتمب  �أيلول/  نهاية  يف  �لثانية  �النتفا�صة  �ندالع  �عتبار  يكن  ورمبا  عليه. 

ممثليها.  �أبرز  �صالمي  �الإ �لتيار  كان  �لتي  �أو�صلو،  التفاق  و�ملعار�صة  �لناقدة  �لنظر  وجهة  �نت�صار 

قوة  باعتبارها  حما�ص  وبرزت  �صالمي،  �الإ �لتيار  و�صع  تعزز  �لثانية،  �النتفا�صة  �صنو�ت  خالل 

فل�صطينية رئي�صة، وهو �ملتغري �لذي بد� �أن �لرئي�ص �لفل�صطيني �لر�حل يا�رش عرفات �أخذه فعالً يف 

2، وبعد �أن �أ�صبحت  �العتبار. فقد تغري هو نف�صه بعد �لتجربة �لفا�صلة يف مفاو�صات كامب ديفيد 

�النتفا�صة و�ملقاومة تطرحان ��صرت�تيجية بديلة ال�صرت�تيجية �لتفاو�ص و�لتفاو�ص فقط.

2005، عّبت متغري�ت �ل�صيا�صة �لفل�صطينة �لد�خلية عن نف�صها يف نتائج �النتخابات �لبلدية  يف 

)�نظر �لتقرير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني ل�صنة 2005(. ولكن �النتخابات �لبلدية بطبيعتها �ملحلية مل 

تكن لتقدم موؤ�رش�ً حا�صماً؛ وكان ال بد بالتايل من �نتظار �النتخابات �لت�رشيعية، من ناحية، ونتائج 

عملية �إعادة بناء منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، من ناحية �أخرى. بانعقاد �النتخابات �لت�رشيعية )�لتي 

�أو�صلو ب�صكان �ل�صفة و�لقطاع(، وفوز حما�ص، دخل �لو�صع �لفل�صطيني �ل�صيا�صي  حددها �تفاق 

باأجهزة  �لتحكم  �صعيد  على  ذلك  �أكان  �صو�ء  موؤثرة،  قوة  ز�لت  ما  ففتح  �نتقالية.  مرحلة  �لد�خلي 

�ل�صلطة �أم على �ل�صعيد �ل�صعبي و�صعيد �ملقاومة، كما �أن �لو�صع �لفل�صطيني هو بطبيعته عر�صة 

قليمية و�لدولية. للتدخالت �الإ

�ملقرر، موعدها  يف  �النتخابات  عقد  يكن  مل 

�لرئي�ص  خيار  يناير،  �لثاين/  كانون   25

�النتخابات  نتائج  �صوء  ففي  حوله.  �مللتفني  �مل�صت�صارين  وجمموعة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني 

كافية  ثقة  عبا�ص  لدى  يكن  مل  حما�ص،  حلركة  �حلثيث  �ل�صيا�صي  و�ل�صعود   ،2005 �صنة  يف  �لبلدية 

�صابيع �لقليلة �ل�صابقة لالنتخابات ت�رشيحات متكررة من عبا�ص توحي  بفوز فتح. وقد �صابت �الأ

اأواًل: من االنتخابات اإىل احلكومة
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�أنه لن ي�صمح بعقد �النتخابات ما مل  �إىل  �لقد�ص، م�صري�ً  �لتاأجيل. ثم طرح عبا�ص م�صاألة  باحتمال 

�رش�ئيلية ل�صكان �لقد�ص بالت�صويت و�ختيار ممثليهم، وهو ما �أعطى �النطباع  ت�صمح �ل�صلطات �الإ

لدى �لبع�ص باأن �لرئي�ص �لفل�صطيني ياأمل فعالً يف منع �صكان �لقد�ص من �لت�صويت، يف �لوقت �لذي 

 .
1
�لفل�صطينية �حلقوق  على  و�إ�رش�ر  “�إ�رش�ئيل”،  على  لل�صغط  حماولة  �أنه  على  �آخرون  ه  َف�رشَّ

مريكية كانت ر�غبة يف عقد �النتخابات يف موعدها، مدفوعة برغبة قوية يف توكيد  د�رة �الأ ويبدو �أن �الإ

�أمريكية  �صيا�صة  ظاهرياً،  ولو  حينه،  يف  َمثَّلت  �لتي  و�صط  �الأ �ل�رشق  “دمقرطة”  �صيا�صة  جناح 

رئي�صية معلنة يف �ملنطقة. وقد �أ�صهمت نتائج بع�ص ��صتطالعات �لر�أي، �لتي �أجرتها مر�كز �أبحاث 

د�رة  ، يف تعزيز موقف �الإ
2
فل�صطينية قريبة من و��صنطن، و�أظهرت �حتمال فوز فتح يف �النتخابات

مريكية من عقد �النتخابات يف موعدها �ملقرر. و�رشعان ما �صغطت و��صنطن على �لدولة �لعبية،  �الأ

�لتي �أعلنت بالتايل �ل�صماح للفل�صطينيني من �أهايل مدينة �لقد�ص بالت�صويت. 

 جدول 1/1: منوذج لنتائج ا�شتطالع الراأي حول �شعبية فتح وحما�س 

32005/11/18-1642005/12/25-2452006/1/6-562006/1/21-20

23.4%25.1%25%19.3%حما�س

39%38.2%38.5%37.1%فتح

�لفردية  �لدو�ئر  �عتمد  خمتلط،  نظاٍم  �أ�صا�ص  على  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتخابات  قدت  عمُ

ما  ح�صدت  �لتي  حما�ص،  ملر�صحي  مريحاً  فوز�ً  �النتخابات  �أظهرت  وقد  معاً.  �لن�صبية  و�لقو�ئم 

جمموعه 74 مقعد�ً من �لدو�ئر و�لقو�ئم، بينما ح�صلت فتح على 45 مقعد�ً. وتوزعت باقي �ملقاعد 

�لبديل وقائمة فل�صطني  �ل�صعبية، و�ثنان لكل من قائمة  للم�صتقلني، وثالثة للجبهة  �أربعة  كالتايل: 

. �صكلت �لنتائج �صدمة بالغة لقيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية، وللعديد 
7
�مل�صتقلة وقائمة �لطريق �لثالث

�لعام ل�صعود  مريكية، و�أكدت �الجتاه  �الأ د�رة  وروبي، ولالإ �الأ �لعربية، ولدول �الحتاد  �لدول  من 

خري، ونهاية تفرد فتح  �صالمي طو�ل �لعقد �الأ �صالمية �ل�صيا�صية يف �ملجالني �لعربي و�الإ �لقوى �الإ

يف قيادة �ل�صاأن �لوطني �لفل�صطيني. ولكن �لرئي�ص عبا�ص ت�رشف بكيا�صة و�أعلن �أنه لن يرتدد يف 

تكليف حما�ص ت�صكيل �حلكومة �لفل�صطينية. خالل �لفرتة �لق�صرية �لتالية عقدت قيادة حما�ص يف 

قياد�ت  �أبرز  �أحد  ��صماعيل هنية،  �ختيار  �لنهاية  �أقرت يف  �لقاهرة،  �جتماعات يف  �خلارج و�لد�خل 

حما�ص يف قطاع غزة و�أكرثهم �صعبية، لرئا�صة �حلكومة. ويف 21 �صباط/ فب�ير، كلف �لرئي�صمُ عبا�ص 

هنيَة ر�صمياً بت�صكيل �حلكومة �لفل�صطينية �جلديدة.
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جدول 1/2: نتائج النتخابات الت�رسيعية الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية 

وقطاع غزة �شنة 82006

عدد املقاعدا�شم القائمة

�صالح )حما�ص( 74�لتغيري و�الإ

45حركة فتح

3�ل�صهيد �أبو علي م�صطفى

2�لبديل )�ئتالف �جلبهة �لديوقر�طية وحزب �ل�صعب وفد� وم�صتقلني(

2فل�صطني �مل�صتقلة

2�لطريق �لثالث

4�مل�صتقلون )�ملدعومون من حما�ص(

132   املجموع

و�لتنظيمات  و�لقو�ئم  فتح  ت�صم  وطنية،  وحدة  حكومة  ت�صكيل  ول  �الأ حما�ص  خيار  كان 

مريكية �لر�صمية، �ملعربة عن رف�ص و��صنطن حكومة  خرى. ولكن �لت�رشيحات �الأ �لفل�صطينية �الأ

تقودها حما�ص، �أوحت باأن �حلكومة لن تعي�ص طويالً. كما برزت، �إ�صافًة �إىل ذلك، م�صكلة موقف 

كان  فقد  �لفتحاويني،  �ل�صلطة  قياد�ت  م�صتوى  على  �أما  �لفل�صطينية.  �لتحرير  منظمة  من  حما�ص 

�لتوجه منذ حلظة �إعالن �لنتائج هو رف�ص �مل�صاركة يف حكومة وحدة وطنية تقودها حما�ص؛ بل �إن 
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. وقد 
9
�لقيادي �لفتحاوي حممد دحالن �أعلن �أنه من �لعار على فتح �مل�صاركة يف مثل هذه �حلكومة

�أكد �ل�صيد �صليم �لزعنون، ع�صو �للجنة �ملركزية يف حركة فتح ورئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، 

. �أما �جلبهة �ل�صعبية فقد �نق�صمت 
10

يف ت�رشيح له �أن جهات عربية و�أجنبية حتر�ص فتح على حما�ص

�ملعار�صة.  �لد�خل  قياد�ت  وبني  �لوحدة،  حكومة  يف  للم�صاركة  �ملوؤيد  �خلارج  قياد�ت  ر�أي  بني 

و�رشعان ما �جتهت �جلبهة نحو رف�ص �مل�صاركة، على �أر�صية رف�ص حما�ص �لتوكيد على مرجعية 

على  و�لتوكيد  و�ل�صعب،  لل�صلطة  �لوحيد  �ملرجع  هي  �ملنظمة  باأن  و�العرت�ف  �لتحرير،  منظمة 

خرى تردد�ً و��صحاً  �اللتز�م ببنامج �ملنظمة �ل�صيا�صي. وقد �أظهرت �لقو�ئم �لبملانية �ل�صغرى �الأ

�أن  �إىل  �لنهاية  يف  �أدى  ما  وهو  للم�صاركة؛  ثمناً  تعجيزية  بطلبات  وتقدمت  باحلكومة،  �مل�صاركة  يف 

تنفرد حما�ص بت�صكيل �حلكومة. ولي�ص هناك �صك يف �أن �لر�أي �لعام �لفل�صطيني كان منحاز�ً وبقوة 

�لفل�صطينية  �ل�صاحة  �صهدتها  �لتي  �لتطور�ت  �صوء  ويف  ؛ 
11

وطنية وحدة  حكومة  ت�صكيل  خليار 

طر�ف �لفل�صطينية �لتي �أ�صهمت يف �إف�صال  خالل �ل�صهور �لتالية من 2006، رمبا يكن �لقول �أن �الأ

جهود ت�صكيل حكومة �لوحدة تتحمل م�صوؤولية تاريخية كبرية. ففي مرحلة تغيري �نتقالية بالغة 

عباء �لثقيلة للق�صية �لوطنية، مل يكن هناك مفرٌّ من حكومة وحدة. �حل�صا�صية، ويف مو�جهة �الأ

18 �صباط/ فب�ير دعا فيه  �أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي �جلديد يف  �ألقى �لرئي�ص �لفل�صطيني خطاباً 

وبنهج  �لوطنية  و�ل�صلطة  �لتحرير  منظمة  وقعتها  �لتي  باالتفاقات  �اللتز�م  �إىل  �لقادمة  �حلكومة 

�ل�صالم وبرنامج �ملنظمة. وكان و��صحاً �أن م�صاألة �ملوقف من �ملنظمة، وبالتايل من �التفاقات �لدولية، 

مبا يف ذلك �تفاق �أو�صلو، �صت�صكل مو�صوع جدل وخالف متز�يد. وقد حددت حما�ص موقفها، كما 

�ملجل�ص  �أمام  بيانه  �لتكليف ويف  �لرد على خطاب  ��صماعيل هنية يف  �ملنتخب  �أعلنه رئي�ص �حلكومة 

عر�ب عن �لتقدير ملنظمة �لتحرير باعتبارها مظلة �حلركة �لوطنية �لفل�صطينية على  �لت�رشيعي، باالإ

مر عقود طويلة، و�لدعوة �إىل �إعادة بنائها وتفعيلها لتمثل �ل�صعب �لفل�صطيني متثيالً �أف�صل وت�صم 

كافة �لقوى و�الجتاهات �لفل�صطينية. ولكن ذلك مل ينع �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير من مهاجمة 

. يف �لنهاية، مل ينع هذ� �الختالف من نيل 
12

برنامج �حلكومة، ال �صيما فيما يتعلق مبرجعية �ملنظمة

وبد�أت،  فب�ير.  �صباط/  من  و�لع�رشين  �لثامن  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  من  �لثقة  �جلديدة  �حلكومة 

�لوطنية، مرحلة حكومة تقودها حما�ص ل�صلطة ت�صيطر  �ل�صلطة  بالتايل، مرحلة جديدة يف م�صرية 

منية وجهازها �لبريوقر�طي �ملت�صخم. فتح على كافة �أجهزتها �الأ

جهزة،  �الأ �النتخابات وحياد  نز�هة  �أن  وىل:  �الأ �إبر�ز حقيقتني:  �لنقطة يجب  وقبل مغادرة هذه 

هم من �لناحية  يجب �أن يمُ�صّجال يف م�صلحة �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص، �أما �لثانية: وهي �الأ

و�لقطاع،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جانب  من  حلما�ص  �الختيار  هذ�  فاإن  �ل�صيا�صية، 

�أعطى �رشعيًة �إ�صافيًة للمقاومة وخطها �ل�صيا�صي، من خالل �صناديق �القرت�ع، مما وّجه �رشبة 

وروبية، �لتي تعّد حما�ص خ�صو�صاً، وف�صائل  �رش�ئيلية وحتى �الأ مريكية – �الإ قا�صية، لل�صيا�صة �الأ

خرى عموماً منظمات �إرهابية، وتعّد �ملقاومة �إرهاباً. �ملقاومة �الأ
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�رش�ئيلية و�لغربية للحكومة �جلديدة خافية على �أحد،  مل تكن �ملعار�صة �الإ

و�صو�ء �أكان ذلك يف حماولٍة الحتو�ء مقاطعٍة و�صغوٍط �قت�صادية حمتملة، 

�أعلن رئي�ص  �ل�صابقة؛  �إ�رش�ف وف�صاد �حلكومات  �أرهقه  �لذي  �لفل�صطيني  �لعام  �أم ��صتجابًةً للر�أي 

رجح، مل يكن يتوقع  �حلكومة، ��صماعيل هنية، عزمه �تباع �صيا�صات تق�صفية. ولكن هنية، على �الأ

�رش�ئيلية و�مل�صاعد�ت �لغربية،  مدى �رتهان �لو�صع �ملايل و�القت�صادي �لفل�صطيني لل�صيا�صات �الإ

بوقف  �إ�رش�ئيلي  بقر�ر  �حل�صار  بد�أ  �ل�صعب.  ويو�جهه  �حلكومة  �صتو�جهه  �لذي  �حل�صار  ومدى 

�ل�صلطة  �رش�ئيلية حل�صاب  �الإ �ل�صلطات  �صلها  �لتي حتمُ �لفل�صطينية  �ل�رش�ئب و�لر�صوم  م�صتحقات 

. و�نطلقت 
13

�لفل�صطينية، كما فر�صت �إجر�ء�ت ت�صييق على �لعمال �لفل�صطينيني يف �لدولة �لعبية

�لفل�صطينية، ينع عنها  – �أمريكية لفر�ص ح�صار دويل على �حلكومة  �إ�رش�ئيلية  بالتايل مباحثات 

�نتخابات جديدة. و�رشعان  �إ�صقاط �حلكومة وفر�ص  من م�صاعد�ت غربية، بهدف  ما كان مقرر�ً 

�الت�صاالت  قطع  وروبي  �الأ �الحتاد  ودول  �لكوجنر�ص(  من  )بتاأييد  مريكية  �الأ د�رة  �الإ �أعلنت  ما 

ورو – �أمريكي برف�ص  �لدبلوما�صية مع �حلكومة، و�إيقاف �مل�صاعد�ت �ملالية. وقد �َصوَّغ �حل�صار �الأ

�حلكومة �ال�صتجابة ملا بات يعرف ب�رشوط �لرباعية Quartet  )�أي �للجنة �لدولية �خلا�صة بامل�صاألة 

مم �ملتحدة(،  وروبي، و�لواليات �ملتحدة، ورو�صيا �الحتادية، و�الأ لة من �الحتاد �الأ �لفل�صطينية �ملمُ�صكَّ

�لتي ت�صمل �العرت�ف بالدولة �لعبية، ونبذ �لعنف، وتخلي قوى �ملقاومة عن �صالحها، و�اللتز�م 

 .
14

�رش�ئيلي باالتفاقيات �ملوقعة بني �جلانبني �لفل�صطيني و�الإ

�الخرت�ق �لرئي�ص للح�صار �لدويل جاء من رو�صيا، �لتي �أعلنت منذ �لتا�صع من �صباط/ فب�ير 

رغبتها دعوة وفد من حما�ص لزيارة مو�صكو. مل يوؤيد �ملبادرة �لرو�صية �صوى فرن�صا، بينما �أعربت 

مريكية و�حلكومة �لبيطانية معار�صتها �خلطوة �لرو�صية  د�رة �الأ �رش�ئيلية و�الإ كل من �حلكومة �الإ

و�صكوكها يف قدرة مو�صكو �لتاأثري على موقف حما�ص. ولكن �جلانب �لرو�صي �صّمم على توجيه 

�لدعوة، وجرت زيارة وفد حما�ص، برئا�صة خالد م�صعل، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، 

. وبالرغم من �ال�صتقبال �لد�فئ �لذي حظي 
15

ول من �آذ�ر/ مار�ص �صبوع �الأ للعا�صمة �لرو�صية يف �الأ

به �لوفد، و�لوعود �لرو�صية بامل�صاعدة، فاإن �ملبادرة �لرو�صية مل توؤد �إىل ك�رش فعلي للح�صار؛ كما 

�أن �لرو�ص �لتزمو� موقفهم �ملعلن، وحثّو� حما�ص على �ال�صتجابة ل�رشوط �لرباعية �لدولية. ولكن 

�لدالالت �ل�صيا�صية ال�صتقبال وفد حما�ص يف مو�صكو كانت �أكب بكثري من �لنتائج �ملبا�رشة للزيارة. 

جماع  لالإ خمالفاً  موقفاً  رو�صيا  فيها  تقف  �لتي  �صنو�ت،  منذ  وىل  �الأ �لرئي�صة  �خلطوة  هي  فهذه 

�إن دلت على �صيء فاإمنا تدل على بد�ية  �لفل�صطينية؛ وهي  ورو– �أمريكي فيما يتعلق بامل�صاألة  �الأ

و�صط، و��صتعد�د مو�صكو للرد على حماوالت �حل�صار  عودة �لثقة لل�صيا�صة �لرو�صية يف �ل�رشق �الأ

مريكي �ال�صرت�تيجي لرو�صيا يف �أوروبا �ل�رشقية. �الأ

ورو – �أمريكي؛ فبالرغم من ترحيب عدد من  مل يكن �ملوقف �لعربي �أف�صل كثري�ً من �ملوقف �الأ

ثانيًا: احل�شار
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�لدول �لعربية بحكومة حما�ص، فاإن �لدول �لعربية �لرئي�صة و�ملعنية مبا�رشة بال�صاأن �لفل�صطيني 

و�مللك  �مل�رشي  �لوزر�ء  فرئي�ص  مريكي.  �الأ باملوقف  ت�صطدم  فعلية  خطو�ت  �تخاذ  ت�صتطع  مل 

. وبينما حافظت �لقاهرة، 
16

ردين طالبا حكومة حما�ص بااللتز�م باتفاقية �أو�صلو وما ترتب عليها �الأ

�أحجم عن  �لفل�صطينية، فاإن وزير �خلارجية �مل�رشي  �أمنية، على �الت�صال باحلكومة  عب قنو�ت 

ني�صان/  �لعربية يف  خري  �الأ بدء جولة  �لزهار، عند  �لفل�صطيني، حممود  ��صتقبال وزير �خلارجية 

ردنية �أزمة �صاخبة مع حما�ص، عندما �أعلنت �صبط جمموعة �دعت  �أبريل. كما فّجرت �حلكومة �الأ

�ملتوقعة  �لنتيجة  . وكانت 
17

�أردنية �أهد�ف  �أنها تتبع حما�ص، وتعتزم تنفيذ عمليات ع�صكرية �صد 

�ت�صم �ملوقف  �أخرى،  �لفل�صطيني لعّمان. من جهة  �إلغاء زيارة وزير �خلارجية  ردين  �الأ للت�صعيد 

�ل�صعودي من �حلكومة باحلذر و�لفتور. �صورية، حيث تقيم قيادة حما�ص يف �خلارج، بل وقياد�ت 

بنتائج �النتخابات وتويل حما�ص قيادة  �أظهرت ترحيباً كبري�ً  خرى،  �لفل�صطينية �الأ �لتنظيمات  كل 

�حلكومة �لفل�صطينية، معتبة �أن �نت�صار تيار �ملقاومة �لفل�صطينية هو �نت�صار لل�صيا�صة �ل�صورية 

وتوكيد على �أن �صورية تقف يف �صف �لقوى �لعربية ذ�ت �لوزن �ل�صعبي �حلقيقي. كما قامت كل من 

قطر و�ل�صود�ن با�صتقبال وفد كبري حلما�ص يف عا�صمتي �لبلدين، و�لتعهد بتقدمي م�صاعد�ت عاجلة 

 )�نظر �لف�صل �لر�بع من هذ� �لكتاب(.
18

للحكومة �لفل�صطينية

�ألف   140 �لتي تو�جه حكومة حما�ص هي توفري �ملال �لالزم لدفع رو�تب  كانت �مل�صكلة �مللحة 

زمة �لفل�صطينية  موظف حكومي، ع�صكري ومدين، م�صجلني على �لكادر �حلكومي. و�حلقيقة �أن �الأ

من  تعاين  �لوفا�ص  خالية  بخزينة  ��صتلمتها  �لتي  �حلكومة،  مقاليد  حما�ص  تويل  قبل  بد�أت  �ملالية 

وفد  ر�أ�ص  على  م�صعل،  خالد  قام  فب�ير،  �صباط/  يف   .
19

�لديون من  دوالر  مليون  و772  مليار 

ير�نية. وقد و�كب �لزيارة، �صدور قر�ر  �صالمية �الإ كبري من قيادة حما�ص، بزيارة للجمهورية �الإ

ير�نيون عن  �الإ �مل�صوؤولون  �أعلن  لفل�صطني. وقد  ير�ين بت�صكيل جلنة دعم  �الإ �ل�صورى  من جمل�ص 

�مل�صاعد�ت  �لناجم عن قطع  �لفل�صطينية  �مليز�نية  ل�صد عجز  250 مليون دوالر  بـ  تقدمي دعم يقدر 

. ويف �لوقت نف�صه، �نطلقت حملة عربية و��صعة جلمع �لتبعات �ل�صعبية 
20

مريكية وروبية و�الأ �الأ

حر�ج �لذي �صببه  ل�صالح فل�صطني. ويف ظل �لتعاطف �ل�صعبي �لعربي مع �حلكومة �لفل�صطينية، و�الإ

بتقدمي دعم  �ملنعقد باخلرطوم قر�ر�ً  �لعربي  �لقمة  �تخذ موؤمتر  ير�نية،  �الإ �مل�صاعد�ت  عالن عن  �الإ

ت�صديد ح�صته من  �إىل  بالفعل  �لعربية �صارع  �لدول  من  �أن عدد�ً  . و�حلقيقة 
21

للفل�صطينيني عاجل 

�لدعم �إىل �ل�صندوق �خلا�ص �لذي �أن�صاأته �جلامعة �لعربية، مبا يف ذلك �جلز�ئر و�ل�صعودية وم�رش 

وقطر و�لكويت؛ �إال �أن �لبنوك �لعربية �متنعت عن حتويل �أمو�ل �مل�صاعد�ت للحكومة �لفل�صطينية، 

مريكية. و�أ�صبحت م�صاألة �متناع �لبنوك عن �لتعامل مع �حلكومة �لفل�صطينية  خوفاً من �لعقوبات �الأ

مو�ل �لتي مت نقلها  . كان �لقدر �ملتو��صع من �الأ
22

و�حدة من �أكب �لعقبات �أمام جهود ك�رش �حل�صار

�ملعب بني  �أو م�صوؤولون من حما�ص عب  �لذي حمله وزر�ء  �لفل�صطينية، هو ذلك  للخزينة  بالفعل 

 الو�شع الفل�شطيني الداخلي



2006التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني

30

قطاع غزة وم�رش، وهي �لطريقة �لتي مل تكن �صالكة د�ئماً يف ظل �تفاقية �ملعب، �لتي �أعطت ملر�قبني 

�رش�ف على عمل �ملعب. �أوروبيني حق �الإ

حر�ج يف �ملوقف من �صلطة منتخبة ديوقر�طياً، و�إىل  وروبية، �إىل جانب �الإ مل تكن �ملجموعة �الأ

جانب ما ي�صببه �حل�صار من جتويع لل�صعب كله، ترغب فعالً يف �نهيار �ل�صلطة، وهو �الحتمال �لذي 

وروبية �إىل  �أ�صبح و�قعياً يف ظل �صمود �حلكومة �لفل�صطينية. و�رشعان ما دفع هذ� عدد�ً من �لدول �الأ

�إن�صاء �صندوق خا�ص حتت �إ�رش�ف �لبنك �لدويل لتقدمي معونات للفل�صطينيني، ال متر عب �حلكومة 

�صا�صية. وقد و�فقت �للجنة �لرباعية على  �ص لدعم قطاع �ل�صحة و�ملر�فق �الأ �لفل�صطينية، وتمُخ�صَّ

، مما �أ�صهم يف �ال�صتجابة حلد �لكفاف من �حلاجات �لفل�صطينية.
23

وروبية �ملقرتحة لية �الأ �الآ

وعلى �أي حال، فقد متكنت �حلكومة �لفل�صطينية من �صدِّ ن�صبٍة ال باأ�ص بها من رو�تب �ملوظفني، 

فقد �أ�صار وزير �ملالية بالوكالة �لدكتور �صمري �أبو عي�صة �إىل �أن �ملبالغ �لتي كان من �ملتوجب دفعها 

للموظفني، تقدر بنحو مليار و181 مليون دوالر كرو�تب، دمُفع منها 658 مليون دوالر حتى نهاية 

رو�تبهم.  جممل  من   %69 و�لتعليم  �لرتبية  قطاع  يف  �لعاملون  �ملوظفون  تلقى  حيث  2006؛  عام 

بالن�صبة  �أما   .%74 بلغ  قد  لهم  �رشفه  مت  ما  �إجمايل  فاإن  �ل�صحي  �لقطاع  يف  للعاملني  بالن�صبة  �أما 

.
24

للع�صكريني، فقد دفعت �حلكومة ما ن�صبته 60% من جممل رو�تبهم

خرية من �لعام حدة �ل�صغط �لد�خلي �ملرتتب على �حل�صار، �إما بفعل  تر�جعت خالل �ل�صهور �الأ

�لدفعات �ملالية �لتي قدمت للموظفني، �أو بفعل قدرة �لفل�صطينيني على �لتاأقلم مع �لو�صع �جلديد. 

�التهام  حما�ص  قياد�ت  من  عدد  وجه  وقد  ترت�جع.  مل  للح�صار  �ملو�كبة  �ل�صيا�صية  �حلدة  ولكن 

بالتو�طوؤ مع �حل�صار �لدويل �إىل �لرئا�صة �لفل�صطينية، و�إىل عدد من م�صوؤويل �ل�صلطة �مللتفني حول 

�لرئي�ص عبا�ص. ويف لقاء عا�صف بني رئي�ص �لوزر�ء و�لرئي�ص، رف�ص حممود عبا�ص طلب هنية �للجوء 

 .
25

�إىل �صندوق �ال�صتثمار �لفل�صطيني، �لذي يقع حتت �صلطة �لرئي�ص، للتخفيف من حدة �حل�صار

خرى حتت �صلطة �لرئي�ص، فقد �أ�صري يف عدد من �حلاالت �إىل �أن �صائب  ن �ملعابر و�صعت هي �الأ والأ

وروبيني لعرقلة �إدخال  عريقات، �ملعنّي من قبل �لرئي�ص لتن�صيق عمل �ملعابر، تو�طاأ مع �ملر�قبني �الأ

. يف �لنهاية، 
26

مو�ل �لتي حاول بع�ص من قادة حما�ص وبع�ص من وزر�ئها �إدخالها �إىل قطاع غزة �الأ

من  وعزز  �لفل�صطيني،  �لو�صع  تاأزم  يف  ملمو�صاً  �إ�صهاماً  �حلكومة  على  �ملفرو�ص  �حل�صار  �أ�صهم 

�أن يولد  �ملمكن  �لدعائية �ملوجهة �صد حكومة حما�ص. ولكن �حل�صار وحده ما كان من  �لهجمات 

وىل بدون م�صاعد�ت خارجية؛ وكان من �ملمكن  زمة، فالفل�صطينيون عا�صو� �صنو�ت �النتفا�صة �الأ �الأ

�أ�صا�ص ظروف �حل�صار و�ملقاطعة. كان �حل�صار جمرد  �أن يعيدو� بناء حياتهم و�قت�صادهم على 

�ل�صلطة  �لتي عّبت عن وجود خالف د�خلي حقيقي حول  �ملتد�خلة،  �لعو�مل  عامل بني عدد من 

و�لقر�ر و�جتاه �لق�صية �لوطنية �لفل�صطينية.
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و�لتغيري  �صالح  �الإ قائمة  فازت 

�لتي متثل حما�ص باأغلبية كبرية 

�ملجل�ص  �نتخابات  يف  ومفاِجئة 

�لت�رشيعي �لفل�صطيني. �ل�صورة 

لقياد�ت من حما�ص يف قطاع غزة 

يف  �النتخابية  �حلملة  �إطالق  عند 

2006/1/3. )� ف ب(

وعربي  حملي  �إجماع  هناك  كان 

�النتخابات  �أن  على  ودويل 

�لتي  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية 

كانت   ،2006/1/25 يف  عقدت 

�ل�صورة  ونزيهة.  وحرة  �صفافة 

�صبق جيمي  مريكي �الأ للرئي�ص �الأ

 900 �صمن  كان  �لذي  كارتر 

مر�قب �أجنبي ر�قبو� �النتخابات. 

)رويرتز(

رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �جلديد 

�ملن�صب  ي�صتلم  �لدويك،  عزيز  د. 

من رئي�ص �ملجل�ص �ل�صابق روحي 

�هلل،  ر�م  �ملجل�ص،  مقر  يف  فتوح، 

2006/2/18. )� ف ب(
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يمُ�صلّم  هنية،  ��صماعيل  �ملكلف  �لوزر�ء  رئي�ص 

عبا�ص،  �لرئي�ص  �إىل  وز�رته  باأع�صاء  قائمة 

غزة، 2006/3/19. )رويرتز(

�لرئي�ص عبا�ص مع �أع�صاء �حلكومة �لفل�صطينية �لتي �صكلتها حما�ص، بعد �أن �أّدى �ملتو�جدون منهم يف قطاع غزة 

�ليمني �لد�صتورية، يف 2006/3/29. )رويرتز(

 2006 �صنة  طو�ل  دحالن  حممد  �لقوي  فتح  رجل  حما�ص  �تهمت 

�صقاط حكومتها؛  مني، و�ل�صعي �لد�ئم الإ باإثارة �لفتنة و�لفلتان �الأ

�ل�صورة  �لطرفني.  بني  متبادلة  عنيفة  �إعالمية  حمالت  وحدثت 

 .2006/12/17 يف  جنني  يف  لفتح  موؤيدة  مظاهرة  يف  لدحالن 

)رويرتز(
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بد�أ موؤمتر �حلو�ر �لوطني �أعماله 

و�ل�صـــورة   ،2006/5/25 يف 

�هلل.  ر�م  يف  �النعقـــاد  جلل�صـــة 

ويظهر حممود عبا�ص و�إىل يينه 

�صـــماله  و�إىل  �لدويـــك  عزيـــز  د. 

حممد �صبيح. )رويرتز(

دعا خالد م�صعل رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إىل 

ك�رش  و�إىل  �لفل�صطيني  و�لن�صايل  �ل�صيا�صي  �ل�صقف  رفع 

�ل�صورة  بـ“�إ�رش�ئيل”.  �العرت�ف  عدم  و�إىل  �حل�صار، 

�أن  فيه  �أكد  �صحفي  موؤمتر  يف   2006/7/10 يف  مل�صعل 

�صتف�صل.  غزة  قطاع  على  �رش�ئيلية  �الإ �لع�صكرية  �حلملة 

)رويرتز(

من  �لفل�صطينيون  �لطالب  عانى 

�إ�رش�ب  ب�صبب  �ملد�ر�ص،  �إغالق 

�لذين  �لفل�صطينيني،  �ملعلمني 

دفع  عدم  من  �أي�صاً  يعانون  كانو� 

مدخل  عند  �ل�صورة  مرتباتهم. 

 .2006/9/2 يف  جنني  يف  مدر�صة 

)� ف ب(

”“
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مظاهرة �صخمة تاأييد�ً حلما�ص يف 

عدة  بعد   ،2006/10/6 يف  غزة 

وحماوالت  �حل�صار  من  �أ�صهر 

بعد  �ل�صورة  حكومتها.  �إ�صقاط 

�أيام من تهديد �لرئي�ص عبا�ص بحلِّ 

�حلكومة. )رويرتز(

رئي�ص �لوزر�ء ��صماعيل هنية يجل�ص 

�مل�رشي  �جلانب  يف  �لر�صيف  على 

 ،2006/12/14 يف  رفح  معب  من 

بعد �أن عّطلت “�إ�رش�ئيل” دخوله �إىل 

قطاع غزة عدة �صاعات. )رويرتز(

قياد�ت  من  لعدد  �صحفي  موؤمتر 

دم�صق  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل 

فيه  �أعلنت   ،2006/12/16 يف 

عبا�ص  �لرئي�ص  لدعوة  رف�صها 

ت�رشيعي  ملجل�ص  �نتخابات  لعقد 

من  �ل�صورة  يف  جديد.  فل�صطيني 

جبيل،  �أحمد  �لي�صار  �إىل  �ليمني 

م�صعل،  وخالد  �صلح،  ورم�صان 

وفاروق قدومي، وماهر �لطاهر. 

)رويرتز(
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�ل�صالحيات بني �حلكومة و�لرئي�ص حتى قبل  بد�أ �رش�ع 

خرية للمجل�ص  تويل �حلكومة مقاليد �حلكم. ففي �جلل�صة �الأ

�أخذ  �النتخابات،  نتائج  ظهور  بعد  وعقدت  كرثية،  باالأ فتح  فيه  متتعت  �لذي  �ل�صابق،  �لت�رشيعي 

�ملجل�ص عدد�ً من �لقر�ر�ت و�لتعديالت �لد�صتورية �لتي ��صتهدفت تعزيز �صلطات �لرئي�ص و�إ�صعاف 

وعلى  �لد�صتورية  �ملحكمة  ت�صكيل  يف  مطلقة  �صلطة  للرئي�ص  و�أعطت  �ملنتخب،  و�ملجل�ص  �حلكومة 

يق�صي  رئا�صي  مر�صوم  على  واليته  �ملنتهية  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �صادق  كما   .
27

�ملوظفني ديو�ن 

؛ �لذي كان يجب �أن يكون �أحد 
28

بتعيني �أمني عام للمجل�ص �لت�رشيعي ليحل حمل �أمني �رش �ملجل�ص

حركة  عّدته  ما  وهذ�  �لنيابي.  �ملجل�ص  خارج  من  �ملجل�ص  عام  �أمني  �أ�صبح  بينما  �ملنتخبني،  �لنو�ب 

�لتي  وىل،  �الأ جل�صته  �ملنتخب  �ملجل�ص  عقد  �إن  وما   .
د�صتورياً”29 وف�صاد�ً  �أبي�ص،  “�نقالباً  حما�ص 

�لدويك و�لرئي�ص عبا�ص خالف حول  للمجل�ص، حتى ثار بني  �لدويك رئي�صاً  �نتخب فيها د. عزيز 

خرية. مل يحل �خلالف نهائياً حول تلك  �ل�صابق �الأ �ل�صادرة عن جل�صة �ملجل�ص  �لقر�ر�ت  �رشعية 

�لقر�ر�ت، بل و�نتهى �إىل �لعر�ص على �ملحكمة �لد�صتورية؛ ولكنه كان موؤ�رش�ً �صيئاً على ما يكن �أن 

يطر�أ على �صعيد �لعالقة بني �لرئي�ص عبا�ص وحكومته �جلديدة.

عالمية �لتابعة  جهزة �الإ عالمية، �أ�صدر �لرئي�ص مر�صوماً ي�صع كل �الأ على �صعيد �ملوؤ�ص�صات �الإ

هيئة  بتاأ�صي�ص  مر�صوماً  �أ�صدر  مني،  �الأ �ل�صعيد  وعلى  للرئي�ص.  �ملبا�رش  �رش�ف  �الإ حتت  لل�صلطة 

د�رة �ملعابر �حلدودية برئا�صة �لوزير �ل�صابق وع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي عن حركة فتح  خا�صة الإ

من  �صائب عريقات )وو�صع معب رفح حتت �صيطرة �أمن �لرئا�صة(، ومر�صوماً �آخر بتعيني قائد �الأ

من �لوقائي و�لدفاع �ملدين  من �لد�خلي، م�رشفاً على �الأ �لوقائي �ل�صابق، ر�صيد �أبو �صباك، مدير�ً لالأ

مدير�ً  حل�ص  �صليمان  نيِّ  عمُ كما  �لد�خلية؛  وز�رة  تتبع  �صابقاً  كانت  �لتي  جهزة  �الأ وهي  و�ل�رشطة، 

�لذي  منية، وهو �ملجال  �الأ جهزة  �الأ �لرئي�ص �صلطاته على كل  �أحكم  . بذلك، 
30

�لوطني من  �الأ جلهاز 

كان هو نف�صه قد خا�ص �رش�عاً �صاخباً َحْولَهمُ مع �لرئي�ص �لر�حل عرفات، عندما كان عبا�ص رئي�صاً 

�لرئي�ص جميع وزر�ء حكومته،  ��صتبعد  �أخرى،  للحكومة، ليوؤكد �صلطات �حلكومة عليه. من جهة 

�لعرب  �مل�صوؤولني  مع  ومباحثاته  ومقابالته  �خلارجية  جوالته  عن  �خلارجية،  وزير  ذلك  يف  مبا 

جانب، بغ�ص �لنظر عن موقف هوؤالء من حكومة حما�ص. و�الأ

�لد�خلية،  وزير  �أ�صدر  عندما  جاءت  �ل�صالحيات  �رش�ع  يف  �لرئي�صة  �لت�صعيد  حمطة  �أن  بيد 

. يرجع 
31

�لتنفيذية �لقوة  ��صم  �لد�خلية حتت  تابعة لوزير  �أمنية  بت�صكيل قوة  �صعيد �صيام، قر�ر�ً 

منية، ال �صيما يف قطاع غزة،  �ل�صبب �لرئي�صي ور�ء ت�صكيل هذه �لقوة �إىل �لتدهور �ملتز�يد يف �حلالة �الأ

كِّلت �لقوة  منية �لتابعة لل�صلطة. وقد �صمُ جهزة �الأ وفقد�ن وزير �لد�خلية �صلطاته �ملفرت�صة على �الأ

خرى  �ملقاومة �الأ �لتابعة حلركة حما�ص، وعدد من تنظيمات  �لق�صام،  �لتنفيذية من عنا�رش كتائب 

�ملعروفة بعالقاتها �جليدة مع حما�ص. ما �إن �أعلن عن ت�صكيل �لقوة �لتنفيذية حتى �أ�صدر �لرئي�ص 

قر�ر�ً يلغي قر�ر وزير �لد�خلية. وطو�ل �لفرتة �لتالية، وبالرغم من حماوالت �لتفاهم و�لتو�فق بني 
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رئي�ص �حلكومة ورئي�ص �ل�صلطة على وجود �لقوة �لتنفيذية، فقد �متنع �لرئي�ص، �لذي يتبعه ديو�ن 

�ملوظفني، عن تن�صيب عنا�رش �لقوة ر�صمياً لكادر موظفي وز�رة �لد�خلية. بل �إن كل �لتعيينات �لتي 

خرى تعيينات موؤقتة، مل تقنَّ من  �الأ �أجهزة �حلكم ظلت هي  قامت بها �حلكومة ملوظفني جدد يف 

ديو�ن �ملوظفني. 

عالن عن  �الإ �لرئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  “وفا” نقلت عن  �لفل�صطينية  نباء  �الأ وكانت وكالة 

و�لتاأهيلية  �لقانونية  �خلطو�ت  على  هنية  ��صماعيل  �لوزر�ء  ورئي�ص  عبا�ص،  �لرئي�ص  بني  �التفاق 

منية �لتابعة لوز�رة  جهزة �الأ و�ملالية �لتي �أعلنها �لرئي�ص منذ �لبد�ية ب�صاأن دمج �أفر�د هذه �لقوة يف �الأ

. ومن جهة �أخرى �رشح �لناطق با�صم وز�رة �لد�خلية خالد �أبو هالل يف موؤمتر �صحفي 
32

�لد�خلية

منية �لتنفيذية و�أوعز �إىل وزير  باأن رئي�ص �ل�صلطة “�صادق على �العتماد �ملايل و�لتنفيذي للقوة �الأ

.
وىل وعددها 3,422 فرد�ً”33 د�رية و�ملالية لتفريغ �لدفعة �الأ جر�ء�ت �الإ �ملالية باتخاذ �الإ

با�صم  جديدة  �أمنية  قوة  ت�صكيل  عن  عبا�ص  �لرئي�ص  �أعلن  �لتنفيذية،  �لقوة  ت�صكيل  من  �أيام  بعد 

�لقوى  بني  �لع�صكري  �لتوتر  لت�صعيد  توجهاً  هناك  �أن  �لو��صح  من  و�أ�صبح   .
34

�لرئا�صي �حلر�ص 

منية �لتابعة للرئي�ص، من ناحية، وجناح حما�ص �لع�صكري و�لقوة �لتنفيذية، من ناحية �أخرى.  �الأ

�رش�ئيلية Haaretz تقرير�ً  فبعد �أ�صابيع قليلة من ت�صكيل حر�ص �لرئا�صة، ن�رشت �صحيفة هاآرت�ص �الإ

، وذلك يف 
35

حول خمطط لزيادة كبرية يف تعد�د �حلر�ص، ومو�فقة �إ�رش�ئيلية على تزويده بال�صالح

. و�إىل 
36

ردن وم�رش هما �للتان تعهدتا باإمد�د �حلر�ص بال�صالح حني �أ�صارت تقارير �أخرى �إىل �أن �الأ

نباء �ملتكررة عن تزويده بال�صالح من  جانب ما �أ�صافته �لزيادة �لكبرية يف تعد�د حر�ص �لرئا�صة، و�الأ

زمة �لد�خلية، يكن �لقول �أن �حلكومة �لفل�صطينية �جلديدة  هذ� �لطرف �أو ذ�ك، �إىل �أجو�ء �لتوتر و�الأ

بالتحكم  منية وال  �الأ �ل�صلطة  �أجهزة  �رش�ف على  باالإ 2006 �صالحياتها كاملة، ال  تت�صلم خالل  مل 

�إىل  يونيو  حزير�ن/  نهاية  ومنذ  �لرئي�ص.  وعبئها  �ل�صلطة  ج�صم  ي�صكلون  �لذين  �ملوظفني  بديو�ن 

بد�ية �آب/ �أغ�صط�ص، وجهت قو�ت �الحتالل �رشبات موؤملة للحكومة و�ملجل�ص �لت�رشيعي �جلديدين 

عندما �صنت حملة �عتقاالت و��صعة طالت 64 نائباً ووزير�ً وم�صوؤوالً يف حما�ص بال�صفة �لغربية، مبا 

جر�ء وكاأنه تعبري �إ�رش�ئيلي خا�ص  . وقد بد� �الإ
37

يف ذلك رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي د. عزيز �لدويك

عن �لقنوط وفقد�ن �ل�صب، بعد �أن عا�صت �حلكومة كل هذ� �لوقت.

�لفل�صطيني  �لو�صع  عا�صها  �لتي  زمة  �الأ �أن  يف  �صك  من  ثمة  لي�ص 

�رش�ئيلي  �لد�خلي كانت يف جذورها �أزمة �صيا�صية، �أزمة �لرف�ص �الإ

مريكي للتحول �لديوقر�طي �لذي �صهدته �ل�صاحة �لفل�صطينية، و�أزمة رف�ص �أركان �ل�صلطة  – �الأ
�لتي  �لفل�صطيني للحكومة �جلديدة  �لقر�ر  �لتخلي عن �حلكم و�ل�صيطرة على  �ل�صابقة  �لفل�صطينية 

تقودها حما�ص. هذ�، ف�صالً عن �الختالف على �خلط �ل�صيا�صي بني حما�ص وفتح، فيما يتعلق ب�رشوط 

مني رابعًا: التاأزم االأ
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زمة، ت�صاعد �حل�صار �لدويل على �حلكومة  �لرباعية �أو �لبنامج �أو �إد�رة �ل�رش�ع. ويف ظل هذه �الأ

مني،  زمة ��صتفز�ز�ً مل�صاعر �لفل�صطينيني كان �النفالت �الأ و�ل�صعب �لفل�صطيني. ولكن �أكرث مظاهر �الأ

خرى �لتابعة للرئي�ص �أو �ملح�صوبة على  وتكر�ر �ل�صد�مات �مل�صلحة بني �لقوى �لتابعة حلما�ص و�الأ

مُ�ص�صت �صلطة �حلكم �لذ�تي يف منت�صف �لت�صعينيات من �لقرن  �أ �أجنحة معينة يف حركة فتح. فمنذ 

�لتي  �لفل�صطيني”،  �لدم  “حرمة  �ملختلفة �صيا�صة  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لقوى  �لتزمت  �لع�رشين، 

ظهرت باأو�صح ما ظهرت به عندما �صنت دو�ئر �أمن �ل�صلطة يف 1996 حملة �عتقاالت و��صعة لقياد�ت 

�صالمي، وعر�صت �لكثري منهم للتعذيب. ولكن �أياً من �لتنظيمني مل يرد  ون�صطاء حما�ص و�جلهاد �الإ

با�صتخد�م �ل�صالح، وحتمال حملة �ال�صطهاد غري �ملبرة حتى �نق�صعت. ولكن �أزمة 2006 كانت من 

نوع خمتلف، بعد �أن �أ�صبحت موؤ�ص�صة �حلكم و�ل�صلطة و�لقر�ر ذ�تها هي حمل �لتد�فع.

�لتظاهر�ت  من  تتوقف  ال  �صل�صلة  �لغربية  و�ل�صفة  غزة  قطاع  يف  �لذ�تي  �حلكم  مناطق  �صهدت 

�حلا�صدة، �لتي حاول من خاللها كل من �أن�صار �حلكومة ومعار�صيها ��صتعر��ص ثقله �جلماهريي، 

وز�ن �ل�صيا�صية يف �ل�صارع.  و�لتوكيد على م�صد�قية نتائج �النتخابات �أو عدم تعبريها عن حقائق �الأ

��صتدعى  ما  �لقلق. ولكن  ي�صتدعي  ما  ملا كان هناك  �لتجمعات �جلماهريية  مر على  �الأ �قت�رش  ولو 

�لتجمعات  من  بع�ص  ورفع  �لتظاهر�ت،  لهذه  منية  �الأ �ملوؤ�ص�صات  من  وحد�ت  �ن�صمام  كان  �لقلق 

 .
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�رش�ب �لعام �صعار�ت �إ�صقاط �حلكومة، و�إعالن قطاعات مهنية، ال �صيما يف �ل�صفة �لغربية، �الإ

�رش�بات هو  �أما بالن�صبة للتحركات �ملعار�صة للحكومة، فقد كان �مل�صوغ �لرئي�ص للتظاهر�ت و�الإ

�ملطالبة ب�رشف �لرو�تب، �لتي مل ت�صتطع �حلكومة توفريها ب�صبب �حل�صار و�ملقاطعة. ولكن بدالً 

من ت�صامن �لقوى �لوطنية �ملختلفة من �أجل ك�رش �حل�صار و�ملقاطعة، كون �ملت�رشر �لرئي�ص منهما 

هو �ل�صعب �لفل�صطيني ككل، حتولت م�صاألة �لرو�تب �إىل و�صيلة للح�صد �صد �حلكومة وبقائها.

�حلكومة  بني  �ل�صالحيات  �رش�ع  من  �مل�صادة،  و�لتظاهر�ت  �لتظاهر�ت  من  خلفية  وعلى 

عالمية و��صعة �لنطاق �صد �حلكومة، بد� وكاأن هناك عمالً حثيثاً لت�صعيد  و�لرئي�ص، ومن �حلملة �الإ

ع�صبية فتح �لتنظيمية ودفع �أجنحة فتح �مل�صلحة �إىل �صاحة �ل�رش�ع �صد حما�ص و�حلكومة. و�صيئاً 

�إطالق نار و��صتباكات م�صلحة بني حما�ص وفتح،  �إىل حو�دث  �ل�صيا�صي  ف�صيئاً، حتول �لتحري�ص 

منية ذ�تها. يف 31 �آذ�ر/ مار�ص، �غتيل  جهزة �الأ من �لوقائي، �أو حتى د�خل �الأ وبني �لقوة �لتنفيذية و�الأ

رفت بعالقاتها �لوثيقة بحما�ص؛ وقد  مني �لعام للجان �ملقاومة �ل�صعبية، �لتي عمُ عبد �لكرمي �لقوقا، �الأ

�أعلنت جلان �ملقاومة �إثر ذلك �أن لديها معلومات تفيد ب�صلوع حممد دحالن، قيادي فتح �لقوي يف 

نهاية  ومنذ   .
39

�لقوقا �غتيال  يف  �رش�ئيلي،  �الإ �جلانب  مع  �حلكومة،  مناوئي  �أبرز  و�أحد  غزة  قطاع 

ول من �أيار/ مايو، �ندلعت ��صتباكات متقطعة بني عنا�رش تابعة حلما�ص و�أخرى تابعة  �صبوع �الأ �الأ

لفتح، كانت ذروتها قيام جمموعة م�صلحة يف 16 �أيار/ مايو باغتيال حممد �لترت، �أحد قياديي كتائب 

. وو�صط �صعور جماهريي عام بال�صدمة، خل�صت جلنة �ملتابعة 
40

�لق�صام، �جلناح �لع�صكري حلما�ص

.
41

�لوطنية �مل�صكلة من كل �لتنظيمات �لفل�صطينية يف قطاع غزة �إىل حتميل �لطرفني �مل�صوؤولية
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عادت �الغتياالت لتطال �أحد عنا�رش �لق�صام يف 4 حزير�ن/ يونيو )يا�رش �لغلبان(، و�أحد قياد�ت 

حما�ص �ل�صيا�صيني يف 6 متوز/ يوليو )د. ح�صني �لعوجة(. وما �إن قرر وزير �لد�خلية ت�صكيل ون�رش 

من �لوقائي �لذي يدين  �لقوة �لتنفيذية، حتى تكررت �ل�صد�مات بني عنا�رشها وعنا�رش جهاز �الأ

�إىل  �أدت  و�لتي  �أكتوبر،  ول/  �الأ ت�رشين  مطلع  ��صتباكات  �أ�صو�أها  كان  �لتي  دحالن،  ملحمد  بالوالء 

. َحرَّكت هذه �ال�صتباكات تدخالت كثيفة للو�صاطة و�لتهدئة، 
42

�صقوط ثمانية قتلى ونحو 100 جريح

. وقد 
43

مني �مل�رشي �ملقيم يف قطاع غزة تعهدتها حركة �جلهاد و�جلبهة �ل�صعبية، وكذلك �لوفد �الأ

جنحت هذه �لتحركات يف وقف �ال�صتباكات و�إن�صاء جلنة للتن�صيق و�صبط �لعالقات بني �لطرفني. 

ن �مل�صاألة �ل�صيا�صية ظلت تر�وح مكانها. ولذ�، وعلى خلفية من  ولكن ذلك كان جمرد حل موؤقت، الأ

�صهد  هنية،  �لوزر�ء  ورئي�ص  عبا�ص  �لرئي�ص  بني  �لقطيعة  ي�صبه  ما  ووقوع  �ل�صيا�صي  �مللف  تعقيد 

لوزير  �غتيال  حماولة  �صملت  و��صعة،  �أمني  �نفجار  حالة  من  يقرتب  ما  �لعام  من  خري  �الأ �ل�صهر 

مبدينة  �لق�صام  كتائب  قياديي  �أحد  �لفر�،  ب�صام  و�غتيال   ،2006/12/10 يف  �صيام  �صعيد  �لد�خلية 

 ،2006/12/13 يف  قبها  و�صفي  �رشى  �الأ وزير  �غتيال  وحماولة   ،2006/12/13 يف  يون�ص  خان 

و�إطالق حر�ص �لرئا�صة �لنار على م�صرية حلما�ص يف ر�م �هلل و�صقوط 35 جريحاً من �ملتظاهرين يف 

2006/12/15، و�إطالق �لنار على وزير �خلارجية حممود �لزهار يف 2006/12/17، وق�صف مقر 

.
44

�لرئي�ص يف مدينة غزة، و�قتحام م�صلحني مقري وز�رتي �لزر�عة و�لنقل

�لفلتان  نتيجة  قتل  فقد  �ملو�طن  حلقوق  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية  �لهيئة  �أعدتها  �إح�صائية  وح�صب 

�ل�صفة  يف  و86  غزة  قطاع  يف   236 منهم   ،2006/11/30  -  1/1 �لفرتة  يف  فل�صطينياً   322 مني  �الأ

�لغربية، مقارنة بـ 176 فل�صطينياً قتلو� طو�ل �صنة 2005 )97 يف قطاع غزة و79 يف �ل�صفة �لغربية(. 

وح�صب ت�صنيف �لهيئة فقد قتل يف �لفرتة نف�صها 41 فل�صطينياً على خلفيات �صيا�صية )منها 40 يف 

�ل�صالح  فو�صى  ب�صبب  و83  عائلية  �صجار�ت  ب�صبب  و88  �لغربية(،  �ل�صفة  يف  وو�حد  غزة  قطاع 

على  �عتد�ء  و16  كاديية  �الأ �حلريات  على  �عتد�ء   12 وقوع  �لتقرير  والحظ  ��صتخد�مه.  و�صوء 

�حلريات  على  �عتد�ء  و22  �لق�صائية،  �ل�صلطة  رموز  على  �عتد�ء  و12  فيها،  �لعاملني  �أو  �لبلديات 

ر�صد  وقد   .
45

�أجانب ولزو�ر  لفل�صطينيني  وجماعية  فردية  �ختطاف  حادثة  و93  ��ل�صحفية، 

مني يف قطاع غزة، وقدَّم �جلدول �لتايل عن �لفرتة    ن�صان حاالت �لفلتان �الأ مركز �مليز�ن حلقوق �الإ

:
462006-2002
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مني يف قطاع غزة 2006-2002 جدول 1/3: ح�شيلة �شحايا الفلتان الأ

احلالتال�شنة

عدد املختطفنيعدد القتلىعدد اجلرحى

طفالاجلرحى طفالالقتلىالأ فل�شطينينياأجانبالأ

20023202000

200339111918300

20041211786576610

2005394895151101231623

20068691,2391702602719104

�صنة  يف  غزة  قطاع  يف  �لد�خلي  و�لعنف  مني  �الأ �النفالت  حاالت  تفا�صيل  يبني  �لتايل  و�جلدول 

:
472006

مني والعنف الداخلي يف قطاع غزة للعام 2006 جدول 1/4: تفا�شيل حالت النفالت الأ

عدد احلالت    نوع احلادث

152�صجار عائلي            

59خالفات بني ف�صائل    

14�رش�ع بني �أجهزة �ل�صلطة

22��صتباك بني �أجهزة �أمنية وف�صائل

26��صتباك بني �أجهزة �أمنية وعائالت

16��صتباك بني عائالت وف�صائل

14�إطالق نار يف �ملنا�صبات

6�إطالق نار يف �مل�صري�ت

82عبث بال�صالح

1ت�صفية عمالء

97خطف و�حتجاز

66قتل

74�عتد�ء على موظفني �أو �صخ�صيات عامة �أو �أجانب

42�إغالق طرق

121�عتد�ء على موؤ�ص�صة

57�نفجار د�خلي

53 �أخرى
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�إىل  �أدى  و�حلكومة  �لرئي�ص  مع�صكر  بني  �حلو�ر  �صبل  و�نقطاع  �ملت�صارع  مني  �الأ �لتدهور  هذ� 

و�صاع  2007، و�نحد�ر �الأ زمة �لفل�صطينية �لد�خلية يف نهاية �لعام ومطلع �صنة  مزيد من تفاقم �الأ

هلية، ومن ثم �إىل �لتدخل �لعربي – �ل�صعودي ودعوة �لطرفني �إىل لقاء �لتفاهم  �إىل حافة �حلرب �الأ

�حلا�صم يف مكة �ملكرمة.

�لوحيد  �مل�صدر  �ل�صالحيات  و�رش�ع  �ل�صيا�صي  �لبنامج  يكن  مل 

حق  حول  جديد،  قدمي  خالف  �أي�صاً  و�كبهما  فقد  �لد�خلي؛  للخالف 

قد  �لفل�صطينية  �ملقاومة  قوى  كانت  �ملتكررة.  �رش�ئيلية  �الإ �العتد�ء�ت  ومو�جهة  �الحتالل  مقاومة 

عرف  ما  �لتز�م  على   2005 ربيع  يف  بالقاهرة  �لوطني  �حلو�ر  جل�صات  يف  عبا�ص  �لرئي�ص  و�فقت 

�لذي طالب بالتهدئة و�صارك يف  �لعام. ولكن ال عبا�ص، وال �لطرف �مل�رشي،  بالتهدئة حتى نهاية 

وو��صلت  �رش�ئيليني.  �الإ من  مقابلة  تهدئة  على  �حل�صول  ��صتطاع  �لوطني،  �لفل�صطيني  �حلو�ر 

�رش�ئيلية خالل 2005 �غتيال عنا�رش �ملقاومة و�جتياح مناطق خمتلفة من �ل�صفة �لغربية  �لقو�ت �الإ

�لق�صام، و�رش�يا  �لرئي�صية: كتائب  �أعلنت ف�صائل �ملقاومة   ،2006 على وجه �خل�صو�ص. يف مطلع 

 
           
.
48

ق�صى، �نتهاء �لتهدئة، وهددت بالرد �لعنيف على كل �عتد�ء �إ�رش�ئيلي �لقد�ص، وكتائب �صهد�ء �الأ

يام �لقليلة �لتالية، دعو�ت متجددة من �لرئي�ص عبا�ص لقوى �ملقاومة �إىل �ال�صتمر�ر  وقد �صهدت �الأ

بالتهدئة، يف حني ��صتهجنت بع�ص �لقياد�ت �مللتفة حول �لرئي�ص �إطالق �ل�صو�ريخ من قطاع غزة 

للرد على �العتد�ءت  �لرئي�صة  �ملقاومة  �أد�ة  �إىل  �لتي حتولت  �لو�صيلة  �إ�رش�ئيلية، وهي  �أهد�ف  على 

�رش�ئيلية. �الإ

�مل�صوؤولني  من  �صتة  باغتيال  �لعام  من  وىل  �الأ �لثالثة  �ل�صهور  خالل  �رش�ئيلية  �الإ �لقو�ت  قامت 

�صالمي يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. كما �أعلن ناطق �إ�رش�ئيلي �أن  ب�رش�يا �لقد�ص �لتابعة للجهاد �الإ

نتائج �النتخابات وتويل حما�ص رئا�صة �حلكومة لن يمُغري� �صيئاً يف �صيا�صة “�إ�رش�ئيل” يف ��صتهد�ف 

قادة حما�ص. 

جتنبت كتائب �لق�صام �إحر�ج �حلكومة و�لرئي�ص و�مل�صاركة يف ردود قوى �ملقاومة على �العتد�ء�ت 

�أبريل،  17 ني�صان/  �لق�صف بال�صو�ريخ. ويف  �أغلبها يف عمليات  �رش�ئيلية، و�لتي �نح�رشت يف  �الإ

�رش�ئيلية لقادة �رش�يا �لقد�ص، نفذت �ل�رش�يا عملية ��صت�صهادية  وبعد ت�صاعد عمليات �لت�صفية �الإ

 ،
�رش�ئيليني. ويف حني و�صف �لرئي�ص عبا�ص �لعملية بـ “�حلقرية”49 قتل فيها ثمانية وجرح 65 من �الإ

�لفل�صطينيني هي  �رش�ئيلية �ملتكررة على  �أن �العتد�ء�ت �الإ �لفل�صطينية  ر�أت حركة فتح و�حلكومة 

�رش�ئيلي غري معني  �أن �لطرف �الإ �أية حال،  �لو��صح، على  �لعمليات. وكان  �ل�صبب ور�ء مثل هذه 

وبني  بينه  �لعالقة  لتنظيم  طريقاً  ال  خا�صاً،  فل�صطينياً  �صاأناً  باعتبارها  �إليها  ينظر  و�أنه  بالتهدئة، 

�ملقاومة �لفل�صطينية. ويف حني �صهدت �أ�صهر �ل�صيف �نهيار�ً �صامالً للتهدئة، نفذت كتائب �لق�صام، 

خام�شًا: املقاومة
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“�لوهم  عملية  يونيو،  حزير�ن/   25 يف  �صالم،  �الإ وجي�ص  �ل�صعبية  �ملقاومة  جلان  مع  باال�صرت�ك 

�ملتبدد”، �لتي غريت قو�عد �للعبة �إىل حد كبري.

ولكن  �ملتبدد”،  “�لوهم  عملية  بعد  حما�ص  حكومة  �صقاط  الإ �رش�ئيلية  �الإ �ل�صغوط  ت�صارعت 

و�آب/  يوليو  متوز/  يف  �هلل  وحزب  لبنان  على  �صاملة  حرب  يف  تورطو�  ما  �رشعان  �رش�ئيليني  �الإ

�رش�ئيلي وف�صل يف �لق�صاء على قو�ت حزب �هلل يف �جلنوب  �أغ�صط�ص، �نتهت بخ�صارة كبرية للجي�ص �الإ

�للبناين. ويف غمرة �حلرب، �رشح �لرئي�ص عبا�ص باأن “�إ�رش�ئيل” طلبت هدنة يف قطاع غزة، مقابل 

�صابيع �لقليلة �لتالية لقاء�ت  . وقد عقد �لرئي�ص عبا�ص خالل �الأ
50

توقف �ملقاومة عن �إطالق �ل�صو�ريخ

مع ممثلي �لتنظيمات �لفل�صطينية يف قطاع غزة يف حماولٍة للتو�صل �إىل هدنة، �أو تهدئة جديدة، معلناً 

. كان عبا�ص، كما �لتزم منذ �نتخابه رئي�صاً، 
51

يف ختامها، مقابل نفي من �لف�صائل، جتديد �لتهدئة

�رش�ئيلي، بينما كانت  �لنظر عن �ملوقف �الإ �لفل�صطينية بغ�ص  �إىل وقف �ملقاومة  �لتو�صل  يرغب يف 

ف�صائل �ملقاومة حري�صة على �لتو�صل �إىل هدنة متبادلة يف كل من �ل�صفة و�لقطاع ولي�ص يف �لقطاع 

و�صاع مل  وح�صب. ولذ�، فمهما كانت حقيقة ما تو�صل �إليه عبا�ص يف لقاء�ته مع �لف�صائل، فاإن �الأ

ر�ص. تتغري كثري�ً على �الأ

�رش�ئيلية باجتياح �صمال قطاع غزة، بحجة وقف  يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب، قامت �لقو�ت �الإ

 .
52

�ملقاومة ف�صائل  وهاجم  بالعبثية  �ل�صو�ريخ  و�صف  عبا�ص  �لرئي�ص  وكان  �ل�صو�ريخ؛  �إطالق 

�رش�ئيلي. ومهما كان  ��صتهجنت �لف�صائل ت�رشيحات �لرئي�ص و�عتبت �أنها توفر غطاًء لالعتد�ء �الإ

�رش�ئيلية، كما على �صعيد  مر، فقد �أثبتت �أحد�ث 2006، على �صعيد �الجتياحات و�العتد�ء�ت �الإ �الأ

ردود ف�صائل �ملقاومة، �أن من �ل�صعب، �إن مل يكن من �مل�صتحيل، ف�صل ملفات �ل�رش�ع على فل�صطني 

�صلم، بل و�لطريق �لوحيد �ملمكن، هو �لتعامل مع هذه �مللفات  عن بع�صها �لبع�ص، و�أن �لطريق �الأ

�لفل�صطينية،  و�ملقاومة  �رش�ئيلي  �الإ �لعدو�ن  حول  �لتف�صيالت  من  مزيد�ً  )�نظر  و�حد.  وككل  معاً 

�رش�ئيلي �لفل�صطيني(. �رشى و�ملعتقلني يف �لف�صل �لثاين: �مل�صهد �الإ و�الأ

�حلو�ر  جل�صات  منذ 

�لوطني، و�التفاق �لذي 

تو�صلت �إليه كافة �لف�صائل �لفل�صطينية، بالقاهرة يف ربيع 2005، برزت م�صاألة تن�صيط و�إعادة بناء 

منظمة �لتحرير باعتبارها و�حدة من �أولويات �لعمل �لوطني �لفل�صطيني. وبالرغم من �لتحركات 

�لتي قام بها رئي�ص �ملجل�ص �لوطني، �صليم �لزعنون، ولقاء�ته بقادة �لف�صائل �لفل�صطينية يف دم�صق، 

طالق  الإ و�حد�ً  عملياً  ياأخذ قر�ر�ً  للمنظمة، مل  �لتنفيذية  �للجنة  �لرئي�ص حممود عبا�ص، رئي�ص  فاإن 

عملية �إعادة �لبناء. 
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على  و�صمنياً  فعلياً  عملت  قد   1994 يف  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  منذ  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادة  كانت 

�لنهائي حول �مل�صكلة  �لفل�صطيني لالتفاق  �لعام  تهمي�ص �ملنظمة و�إهمالها، رمبا يف حت�صري للر�أي 

�لفل�صطينية، �لذي كان ثمة قبول غري معلن يف بع�ص �أو�صاط قيادة �ل�صلطة حول �أنه لن ي�صمل عودة 

�لالجئني �لفل�صطينيني. ومنظمة �لتحرير هي �إطار متثيل �لفل�صطينيني جميعاً، من هم د�خل حدود 

فل�صطني ومن هم يف �ل�صتات، كما �أنها مظلة كل �لف�صائل �لفل�صطينية )ما عد� حما�ص و�جلهاد(، �لتي 

يتو�جد عدد منها يف جتمعات �ل�صتات فقط، وتعار�ص �تفاق �أو�صلو وما ترتب عليه. تهمي�ص �ملنظمة، 

نتيجة  �أعلنت  �إن  ما  ولكن  وف�صائله.  بالجئيه  �ل�صتات،  �صد�ع  من  تخل�صاً  جوهره  يف  كان  �إذن، 

�النتخابات �لت�رشيعية، و�أ�صبح موؤكد�ً �أن حما�ص �صتقود �حلكومة �لفل�صطينية �لقادمة، حتى �صارع 

�لرئي�ص �لفل�صطيني �إىل �للجوء ل�رشعية �ملنظمة من جديد، موؤكد�ً على �أن ملف �ملفاو�صات يعود �إىل 

�ملنظمة، و�أن �ملنظمة هي �لتي وقعت �أو�صلو، وهي من يقود عملية �لتفاو�ص، وهي يف �لوقت نف�صه 

مرجعية �صلطة �حلكم �لذ�تي وحكومتها، بغ�ص �لنظر عن �لقوة �ل�صيا�صية �لتي تقود �حلكومة. كان 

�لرئي�ص ي�صعى، من ناحية، �إىل توكيد عزل حكومة حما�ص عن ملف �ملفاو�صات، ومن ناحية �أخرى، 

�إىل فر�ص �لبنامج �ل�صيا�صي للمنظمة على �حلكومة. ولكنه من حيث مل يق�صد، رمبا، �صاعف من 

جهزتها، ولي�ص من وجهة  �أهمية �لتوجه �لفل�صطيني �ملت�صع �إىل �إعادة بناء �ملنظمة و�إعادة �حليوية الأ

.
53

نظر حما�ص وح�صب

�ملركزي  �ملجل�ص  باأن  �لزعنون،  �لوطني، �صليم  �ملجل�ص  يف نهاية �صباط/ فب�ير، �رشح رئي�ص 

�نطالق  بد�ية  �صيكون  �الجتماع  باأن  موحياً   ،2006 مايو  �أيار/  يف  بالقاهرة  �صيجتمع  للمنظمة 

عملية �إعادة بناء �ملنظمة. ولكن ع�صو �للجنة �لتنفيذية، تي�صري قمُبعة، و�صف ت�رشيحات �لزعنون 

مني �لعام  مناء �لعامني للتنظيمات �لفل�صطينية، وبح�صور فاروق �لقدومي، �الأ . ولكن �الأ
54

بالعبث

للجنة حركة فتح �ملركزية، عقدو� �جتماعاً لهم يف نهاية �آذ�ر/ مار�ص بدم�صق، و�تفقو� على ت�صكيل 

لة قد تو�صلت  �ملمُ�صكَّ �للجنة  �أن  . وقد ن�رشت تقارير بعد ذلك توؤكد 
55

عادة بناء �ملنظمة جلنة عليا الإ

لية �إعادة بناء �ملنظمة. وخالل �ل�صهور �لقليلة �لتالية، عقدت �جتماعات  بالفعل �إىل م�صودة �تفاق الآ

.
56

�أخرى بدم�صق، وبح�صور �لقدومي، ركزت على �مل�صاألة نف�صها

�صيا�صي  ثقل  و�إ�صافة  فتح،  حركة  متثيل  على  �لقدومي  فاروق  قدرة  يف  كانت  �مل�صكلة  �أن  بيد 

�لقدومي  بني  �خلالفات  وكانت  للمنظمة.  �لتنفيذية  و�للجنة  عبا�ص  على  لل�صغط  حقيقي  ومعنوي 

�خلارجية  وزير  �إىل  �ملنظمة  يف  �ل�صيا�صية  �لد�ئرة  �صالحيات  عبا�ص  ِبتَ�ْصليم  ت�صاعدت  قد  وعبا�ص 

�أزمة حركة  �إحدى وجوه  2006، عاك�صة  نا�رش �لقدوة. و��صتمرت �خلالفات بني مد وجزر طو�ل 

فتح �لد�خلية. مل يكن حممود عبا�ص من �أكرث �ل�صخ�صيات �صعبية يف قيادة فتح، وكان من �لو��صح 

ورئا�صة  �لتنفيذية  �لتحرير  منظمة  جلنة  رئا�صة  يف  �ملَْوِقَعني،  تق�صيم  �أنَّ  عرفات  �لرئي�ص  وفاة  بعد 

�أال ي�صمح لعبا�ص بالتفرد يف قيادة �ل�صاأن  جلنة فتح �ملركزية بينه وبني فاروق �لقدومي، قمُ�صد به 

�لفل�صطيني �لوطني. ولكن عبا�ص، �لذي �أ�صبح رئي�صاً لل�صلطة �أي�صاً، جمع يف يده �لكثري من م�صادر 
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هم، منذ تاأ�صي�ص �صلطة �حلكم �لذ�تي،  كب و�الأ �ل�صلطة و�لنفوذ و�ملال. ويف حني �أ�صبح ثقل فتح �الأ

على وجود �صعيف وغري فعال  �لقدومي يف �خلارج م�رشفاً  �ملهجر، ظل  �ل�صفة و�لقطاع ال يف  يف 

لفتح وعلى د�ئرة منظمة �لتحرير �ل�صيا�صية �ملهم�صة �إىل حد كبري. وقد �أحاط �لرئي�ص عبا�ص نف�صه 

�ملتحدة و�تفاقها مع ت�صوره ملو��صلة  بالواليات  �لوثيقة  �ملعروفة بعالقاتها  �ل�صلطة  ب�صخ�صيات 

�لعملية �ل�صلمية. عدد من هذه �لقياد�ت مل يكن من فتح �أ�صالً، وعدد �آخر �عتب من جيل فتح �لثاين 

�حل�صن،  هاين  وكان  �ملركزية.  فتح  جلنة  �أع�صاء  و�أغلب  �لقدومي  حفيظة  �أثار  ما  وهو  �لثالث،  �أو 

ع�صو �للجنة �ملركزية لفتح، قد �رشح، يف تعبري عن �صعور عدد من قادة فتح �ملخ�رشمني، حمذر�ً 

.
من “م�صاع �أمريكية لل�صيطرة على فتح”57

�إليها  �لتو�صل  مت  ما  �صفقة  باأن  و�صاع  بعّمان،  و�لقدومي  عبا�ص  �لتقى  مايو،  �أيار/  نهاية  يف 

منت�صف  ويف  �لرجلني.  بني  �لعالقات  لت�صبغ  عادت  ما  �رشعان  �لت�صاحن  �أجو�ء  ولكن   .
58

بينهما

ول/ �أكتوبر، وبينما ت�صاعد �جلدل حول ت�صكيل حكومة وحدة وطنية، ف�صلت جلنة فتح  ت�رشين �الأ

�ملركزية يف �النعقاد للتد�ول حول �ملو�صوع بعّمان، ب�صبب �خلالفات بني عبا�ص و�لقدومي. وبعد 

علن عبا�ص قائد�ً عاماً للقو�ت �لفل�صطينية، وهو 
مُ �صهر و�حد، عقد جمل�ص فتح �لثوري يف ر�م �هلل، و�أ

. مل ينته �لعام �إال وعبا�ص ي�صدر قر�ر�ً بتعيني �أحد �أبرز 
59

من�صب م�صتحدث، �أثار �صخرية �لقدومي

�آخر باإغالق مقر  �ملحيطني به، يا�رش عبد ربه، �أميناً ل�رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، وقر�ر�ً 

�لد�ئرة �ل�صيا�صية ملنظمة �لتحرير بعّمان، مما �عتب �رشبة مبا�رشة للقدومي، �لذي مل يبق حتت 

.
60

�إ�رش�فه �إال مقر �لد�ئرة يف تون�ص

هذه �خلالفات د�خل فتح، �لتي مل تقت�رش على �خلالفات بني عبا�ص و�لقدومي، بل تكاد ت�صل �إىل 

تنظيمات فتح يف كل مدينة فل�صطينية يف �ل�صفة و�لقطاع، جعلت من عملية �التفاق حول �إعادة بناء 

هم �أنه بالرغم من �التفاق بني �لتنظيمات �لفل�صطينية  منظمة �لتحرير �أكرث �صعوبة. ولكن �مل�صاألة �الأ

يف دم�صق على �صبل و�آلية �إعادة بناء �ملنظمة، فاإن مثل هذ� �مل�رشوع ال يخ�ص �لفل�صطينيني وح�صب؛ 

�ص�صت �ملنظمة بقر�ر عربي، وعا�صت برعاية عربية، و�إعادة �إحيائها وبنائها، مبا يف ذلك �إمكانية 
مُ فقد �أ

�إعادة ر�صم �أوز�ن �لقوى �ل�صيا�صية د�خلها، يخ�ص �ملحيط �لعربي، حيث توجد �ملنظمة وموؤ�ص�صاتها 

من  هناك  يكن  مل  �لعام،  نهاية  وحتى  فقط.  �لفل�صطينيني  يخ�ص  وال  �صعبها،  من  كب  �الأ و�جلزء 

�إعادة بناء �ملنظمة. مثل  �لرئي�صة على عملية  موؤ�رش�ت عربية و��صحة على مو�فقة �لدول �لعربية 

دِّم للفل�صطينيني ما �صيعرف بالورقة �مل�رشية، �لتي حملت �لت�صور  هذه �ملوؤ�رش�ت مل تبز �إىل �أن قمُ

ثم جاء  �ملنظمة.  بناء  �إعادة  �رشيحاً حول  وت�صمنت ن�صاً  �لد�خلي،  �لفل�صطيني  للتو�فق  �مل�رشي 

�تفاق مكة ليطلق �لعملية بالفعل.

بالتاأزم،  �لفل�صطينية  و�صاع  �الأ بد�أت  منذ 

على  �ل�صيا�صية  �حلياة  ملفات  �أغلب  �صعت  ومُ

مِّ�ص  �صل، ومنذ همُ مائدة �حلو�ر �لوطني. يف �الأ
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دور منظمة �لتحرير وتر�جعت قيادتها عن �صم �لقوى غري �ملمثلة يف �أطرها، مل تكن هناك موؤ�ص�صة 

�نطلقت  �إن  ما  �مل�صتقلني. ولكن  �لعام من  �لعمل  �لف�صائل و�صخ�صيات  تلتقي د�خلها كافة  ر�صمية 

لدت جلنة �ملتابعة �لوطنية يف قطاع غزة، لتلعب مثل هذ� �لدور، وتمُن�صق  �النتفا�صة �لثانية، حتى ومُ

�لعالقات بني �لقوى �ل�صيا�صية �لفاعلة يف �النتفا�صة، يف �لوقت �لذي �أ�صبحت دم�صق مركز لقاء قادة 

 ،2005 ربيع  يف  بالقاهرة  عقدت  �لتي  �لوطني،  �حلو�ر  �جتماعات  كانت  وقد  �خلارج.  يف  �لف�صائل 

�صيا�صي  فل�صطيني  �إطار  يجاد  الإ �لتوجه  عن  تعبري  �أبرز  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  كل  �صمت  و�لتي 

يعالج �لق�صور يف و�صع منظمة �لتحرير.

�لكبري  �لفل�صطيني، كان �جلدل  �لد�خل  �لوطني يف  �لتوكيد من جديد على فكرة �حلو�ر  �أعاد  ما 

عد�د للوثيقة رمبا يف ني�صان/ �أبريل، بعد �أن  �رشى”. بد�أ �الإ �لذي �أثارته ما باتت تعرف بـ“وثيقة �الأ

Hadarim �أّويل يف �صجن هد�رمي  �إىل تفاهم  �صري،  �الأ �لفتحاوي  �لقيادي  تو�صل مرو�ن �لبغوثي، 

�لذي ي�صتمر يف  خرى. �لبغوثي،  �أبناء �لف�صائل �الأ �صرية من  �لقياد�ت �الأ �رش�ئيلي مع عدد من  �الإ

�أن  يبدو  خرى، �فرت�ص كما  �الأ لعب دور متفاوت يف توجهات فتح و�لعالقات بني فتح و�لف�صائل 

حد�ً  ي�صع  �لوطني،  للعمل  �إجماعي  ت�صور  على  �التفاق  خرى  �الأ �صرية  �الأ و�لقياد�ت  با�صتطاعته 

��صتعان  وقد  وطنية.  وحدة  حكومة  ت�صكيل  وحول  و�لرئي�ص،  �حلكومة  بني  �ملتفاقمة  للخالفات 

قياد�ت  نقل  لت�صهيل  �رش�ئيليني  باالإ �جليدة  دحالن  حممد  �لفتحاوي  �لقيادي  بعالقات  �لبغوثي 

�أ�صرية بارزة من كافة �لف�صائل �لفل�صطينية من �صجونهم �ملختلفة �إىل �صجن هد�رمي، لت�صهيل �حلو�ر 

�رشى يف �لتاأثري على �لر�أي  . �لبغوثي، �لذي يدرك �لوزن �ملعنوي لالأ
61

عد�د حول �لوثيقة حتت �الإ

رجح غر�بة �ل�صعور  باأن حتدد جمموعة �أ�رشى، بكل ما يثقلها من  �لعام �لفل�صطيني، جتاوز على �الأ

ظروف �صجن وتوق للحرية، برنامج �لعمل �ل�صيا�صي ل�صعب يخو�ص غمار و�حدة من �أكرث حركات 

�لتحرر �لوطني تعقيد�ً.

�أغلب  �أ�صرية من  �لتفاهم �لوطني”، بتوقيع قياد�ت  “وثيقة  نمُ�رشت �لوثيقة، �لتي حملت عنو�ن 

. وقد وجدت �لوثيقة ترحيباً �رشيعاً 
62

�صالمي �لف�صائل �لفل�صطينية، مبا يف ذلك حما�ص و�جلهاد �الإ

من �لرئي�ص حممود عبا�ص و�للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، بينما �أعرب رئي�ص �لوزر�ء ��صماعيل 

عّمقة للن�ص. ترحيب  جر�ء در��صة ممُ هنية عن ترحيب متحفظ، معلقاً باحلاجة �إىل مزيد من �لوقت الإ

عبا�ص وحتّفظ هنية يعود�ن بالتاأكيد �إىل �صبب رئي�ص: �أن �لوثيقة ت�صتجيب ملطالب �للجنة �لرباعية 

منذ  �ملوقعة  باالتفاقيات  و�اللتز�م  �لعبية  بالدولة  �العرت�ف  �أي  �حلكومة،  من  عبا�ص  و�لرئي�ص 

كرث �إ�صكالية من وجهة نظر حما�ص هو �لو�رد يف �لبند 18 من �لوثيقة،  �أو�صلو. ورمبا كان �لن�ص �الأ

�لذي دعا �إىل �أن ت�صتند حالة �لتفاهم �لوطني، وما ينجم عنها من حكومة وحدة وطنية، �إىل “برنامج 

جماع �لوطني �لفل�صطيني و�ل�رشعية �لعربية وقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية �ملن�صفة ل�صعبنا، متثلها  �الإ

�صالمية”. بذلك، جتاهلت  منظمة �لتحرير و�ل�صلطة �لوطنية رئي�صاً وحكومة، و�لف�صائل �لوطنية و�الإ

جماع  �لوثيقة كون حما�ص و�جلهاد لي�صتا ممثلتني يف �ملنظمة، ولي�صتا طرفاً فيما ي�صمى “برنامج �الإ
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�أن  قبل  باالعرت�ف،  يتعلق  �لعبية  للدولة  تنازل  �أي  تقدمي  رف�ص  عن  دوماً  �أعربتا  وقد  �لوطني”، 

تت�صح مالمح �لت�صوية �لنهائية، وما يكن �أن يح�صل عليه �لفل�صطينيون يف �ملقابل.

�رشى، وهدد بالدعوة �إىل ��صتفتاء �صعبي حول �لوثيقة، ولكن  ك �لرئي�ص عبا�ص بوثيقة �الأ مَت�صَّ

طلق من جديد يف مدينتي ر�م �هلل وغزة، بح�صور ممثلني عن �لف�صائل �لن�صطة يف 
مُ �حلو�ر �لوطني �أ

�ل�صفة و�لقطاع وعدد من �لقياد�ت و�ل�صخ�صيات �مل�صتقلة. كان �جلميع يتح�ص�صون �لوزن �ملعنوي 

)�أي منزوعي  �رْش  َ �الأ ْم يف  وهمُ منهم،  تقرر جمموعة  �أن  نف�صه غر�بة  �لوقت  �رشى، ويدركون يف  لالأ

�لهدف بالتايل هو  �لوطنية؛ و�أ�صبح  �لقوى وللحركة  �لعمل لكافة  �لتنظيمية( برنامج  �ل�صالحيات 

�أيام  ع�رشة  �لوطني  �حلو�ر  يف  �ملجتمعني  عبا�ص  �أمهل  �لوطني.  للتفاهم  جديد  ن�ص  �إىل  �لتو�صل 

لالتفاق، وعلى �لرغم من �أن �لد�صتور �لفل�صطيني مل ي�رشع لال�صتفتاء �ل�صعبي، فقد عاد للتلويح 

�رشى، من ناحية،  . رمبا كان عبا�ص ي�صت�صعر �أن �اللتفاف �ل�صعبي �لعاطفي حول �الأ
63

باال�صتفتاء

وطول ن�ص �لوثيقة وغمو�صها، ال �صيما �أن معظم بنودها مل تكن م�صدر خالف، من ناحية �أخرى، 

�ملقابل،  ويف  لال�صتفتاء.  �إيجابية  نتيجة  ي�صمن  �حل�صار،  عن  �لناجم  �ملعي�صي  �لعنت  �إىل  �إ�صافًة 

�أ�صار معار�صو �لوثيقة و�ال�صتفتاء �إىل �أن مبد�أ �ال�صتفتاء غري د�صتوري، و�أن �ل�صعوب ال ت�صتفتى 

�ل�صعب  �أبناء  على حقوقها �لوطنية �لكبى، و�أنه حتى و�إن كان ال بد من �ال�صتفتاء فليمُ�صتفَت كل 

ن �لق�صايا حمل �خلالف تخ�صهم جميعاً. �لفل�صطيني يف �لد�خل و�ملهجر، الأ

يف      �لوثيقة  حول  ��صتفتاء  لعقد  يدعو  مر�صوماً  و�أ�صدر  �ملعار�صني  �صو�ت  الأ �لرئي�ص  يلتفت  مل 

26 متوز/ يوليو؛ ولكن لقاء �حلو�ر �لوطني قرر ��صتبعاد خيار �ال�صتفتاء، وو��صل �لنقا�ص حول 

قّر يف لقاء بني �لرئي�ص ورئي�ص 
مُ . يف �لنهاية، تو�صل �ملجتمعون �إىل �تفاق حول �لوثيقة، �أ

64
�صيغة جديدة

�رشى �صملت �لعديد من �لبنود، �إال �أن �لالفت كان  . وبالرغم من �أن �لتعديالت على وثيقة �الأ
65

�لوزر�ء

�لتعديل �لذي تناول �لبند 18 حمل �خلالف �لرئي�صي، �لذي �أ�صبح كالتايل: “و�صع خطة فل�صطينية 

�لوطنية  هد�ف  �الأ �أ�صا�ص  على  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �خلطاب  توحد  �ل�صامل،  �ل�صيا�صي  للتحرك 

�لفل�صطينية، كما وردت يف هذه �لوثيقة وقر�ر�ت �ل�رشعيتني �لعربية و�لدولية املن�شفة ل�صعبنا، مبا 

يحفظ حقوقه وثو�بته، تنفذها منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، رئي�صاً 

�صالمية...”. وحكومة و�لف�صائل �لوطنية و�الإ

باالتفاق على وثيقة �لتفاهم �لوطني، �نطلق �لبحث من جديد حول ت�صكيل حكومة وحدة وطنية، 

�خلارجية  �ل�صغوط  ملو�جهة  جنع  �الأ و�لطريق  زمة،  �الأ من  �ملخرج  �أنها  يدرك  �جلميع  بات  �لتي 

و�حل�صار. ولكن �رشعان ما �ت�صح �أن �خلالف حول ت�صكيل �حلكومة، برناجماً و�أ�صماء وتوزيع 

مل  �لوثيقة  على  �التفاق  و�أن  �لوطني،  �لتفاهم  وثيقة  ن�ص  حول  �خلالف  من  تعقيد�ً  �أكرث  حقائب، 

يذلل �ل�صعوبات كما ت�صور �لبع�ص. و�حلقيقة �أن م�صاألة �حلكومة مل تعد م�صاألة فل�صطينية د�خلية، 

�ل�صلطة  �متياز�ت  عن  �لتنازل  ترف�ص  �صيا�صية  وطبقة  �النتخابات  يف  فاز  من  بني  بالتد�فع  تتعلق 
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�رش�ئيلية،  وروبية و�الإ مريكية و�الأ و�حلكم و�لقر�ر وح�صب، بل �أ�صبحت �أي�صاً جماالً لل�صغوط �الأ

وبع�ص �لدول �لعربية كذلك.

�رش�ئيلية على لبنان، و�أخذ �جلميع يف �نتظار  �أ�صابيع �حلرب �الإ تر�جعت حدة �خلالفات خالل 

�ملع�صكر  جانب  �إىل  فيه  يقف  عبا�ص  �لرئي�ص  �أن  بد�  عربي،  �نق�صام  عن  ك�صفت  �لتي  �حلرب  نتيجة 

�أن  �صيما  �لفل�صطينية من جديد، ال  تز�يدت حدة �خلالفات  �نتهت �حلرب حتى  �إن  مريكي. وما  �الأ

خرية  �صابيع �الأ حما�ص وقوى �ملقاومة ر�أت يف �نت�صار �ملقاومة �للبنانية �نت�صار�ً لها. وقد مت خالل �الأ

�حلكومة،  ت�صكيل  حول  فكار  �الأ من  �لعديد  تد�ول  �صبتمب  �أيلول/  من  وىل  و�الأ �أغ�صط�ص  �آب/  من 

بدء�ً من حكومة تكنوقر�ط �إىل حكومة ف�صائل. ولكن ما ت�رشب من لقاء �لرئي�ص عبا�ص بوزيرتي 

 Condoleezza ر�ي�ص  كوندوليز�  مريكية  و�الأ  Tzipi Livni ليفني  ت�صيبي  �رش�ئيلية  �الإ �خلارجية 

. وبتدهور 
66

Rice، �أ�صار �إىل �أن عبا�ص لي�ص يف و�رد �ملو�فقة على �أي من �ل�صيغ �ملتد�ولة للحكومة

ول/ �أكتوبر، تدخلت قطر، يف �صخ�ص وزير خارجيتها،  منية و�ل�صيا�صية يف ت�رشين �الأ و�صاع �الأ �الأ

. ولكن �لو�صاطة �لقطرية، �لتي �صملت و�صول �لوزير 
67

يف �أول حماولة عربية غري م�رشية للو�صاطة

�لقطري �إىل ر�م �هلل، مل ت�صتطع �لتغلب على �خلالفات بني �لرئي�ص ورئي�ص �لوزر�ء.

مريكية ترف�ص  د�رة �الأ مريكية، �أبلغ عبا�ص حكومته �أن �الإ بعد �أيام من لقائه وزيرة �خلارجية �الأ

مريكي ما دعا �لرئي�ص  . ورمبا كان هذ� �ملوقف �الأ
68

�رشى �جلديدة �التفاق �لوطني حول وثيقة �الأ

باملبادرة  بااللتز�م  يتعلق  حما�ص  حكومة  مو�جهة  يف  جديد  مطلب  ورفع  �لوثيقة  �إهمال  �إىل  عبا�ص 

�أكد هنية  �لعربية(. وقد  �لتي عرفت مببادرة قمة بريوت  �هلل،  مري عبد  �الأ لل�صالم )مبادرة  �لعربية 

قل  �لوطنية، على �الأ �أمام ت�صكيل حكومة �لوحدة  �أ�صا�صي  �لعربية عائق  �ملبادرة  �أن �خلالف حول 

. ويف مفاجاأة �صيا�صية، �أخذ �لرئي�ص خطوة �المتناع عن لقاء رئي�ص 
69

فيما يتعلق ببنامج �حلكومة

�أكتوبر، بد�أ �لنائب  ول/  �أجو�ء �خلالف. ومنذ نهاية ت�رشين �الأ بالتايل يف ت�صعيد  �لوزر�ء، م�صهماً 

�لفل�صطيني ومر�صح �لرئا�صة �ل�صابق م�صطفى �لبغوثي و�صاطة بني �لرئي�ص و�حلكومة، و�صلت 

�إىل حد �لت�رشيح باالتفاق على 80% من �لق�صايا، مبا يف ذلك توزيع �أغلب �حلقائب و�صيغة �أولية 

. وكانت حما�ص يف �أثناء هذه �مل�صاور�ت قد ��صتعدت لالكتفاء بت�صعة مقاعد من 
70

للبنامج �ل�صيا�صي

�أ�صل 14 مقعد�ً )هو حجم متثيلها يف �حلكومة بالن�صبة �إىل مقاعدها يف �ملجل�ص �لت�رشيعي(، وتخلت 

ول لع�صوية �حلكومة.  عن رئا�صة �لوزر�ء وعن تر�صيح قياد�تها من �ل�صف �الأ

�إجها�ص  �إىل  تدفع  كانت  خارجية  �أطر�فاً  �أن  �أو  فيها،  مبالغاً  كان  �التفاق  حول  �لتقارير  �أن  بيد 

�ملقبولة هي  �لوحيدة  �لفل�صطينية  �أن �حلكومة  �لتوكيد على  �إىل  كل جهود �التفاق. عادت و��صنطن 

�حلكومة �مللتزمة ب�رشوط �للجنة �لرباعية؛ ثم و�جه �لرئي�ص عبا�ص �لفل�صطينيني باإعالن �لو�صول 

ن ت�رشيح  ، يف �لوقت �لذي غادر فيه رئي�ص �لوزر�ء �لبالد يف جولة عربية. والأ
�إىل “طريق م�صدود”71

باأن  عام  �نطباع  تولّد  فقد  مريكية،  �الأ �خلارجية  بوزيرة  لعبا�ص  لقاء  بعد  �مل�صدود” جاء  “�لطريق 
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مور باجتاه �حل�صم �لع�صكري على  �لرئي�ص كان ي�صتجيب ل�صغوط �أمريكية جديدة، و�أنه يدفع �الأ

خرى �لتي �رشعان ما �ألقاها عبا�ص يف �ل�صاحة �لفل�صطينية،  ر�ص. ما �أكد هذ� �النطباع كان �لقنبلة �الأ �الأ

باإعالنه يف خطاب �أمام �جتماع للمجل�ص �لت�رشيعي يف 2006/12/16، عن �إجر�ء �نتخابات رئا�صية 

عالن عن �نتخابات مبكرة من  د �الإ . �َصعَّ
72

وت�رشيعية مبكرة، من دون �أن يحدد موعد �النتخابات

حالة �لتوتر يف �ل�صفة و�لقطاع على �ل�صو�ء؛ ويف حني خرجت �لقياد�ت �ل�صيا�صية �مللتفة حول �لرئي�ص 

للدفاع عن �النتخابات، �أعلن �لناطقون با�صم حما�ص �أن �لرئي�ص ال يلك �ل�صلطات �لد�صتورية حلل 

�ملجل�ص �لت�رشيعي قبل نهاية مدته �لقانونية، و�أن �إعالنه يثل خطوة لاللتفاف حول نتائج �نتخابات 

ديوقر�طية �صفافة.

بحث  للقاهرة،  بزيارة  م�صعل  خالد  قام  نوفمب،  �لثاين/  ت�رشين  من  �لثالث  �صبوع  �الأ خالل 

�لذي   Gilad Shalit �صاليط  جلعاد  �رش�ئيلي  �الإ باجلندي  �ملتعلقة  �رشى  �الأ تبادل  م�صاألتي  خاللها 

. وقد ت�رشب عن �لزيارة �أن 
73

�أ�رشته حما�ص، و�خلالفات �لفل�صطينية حول حكومة �لوحدة �لوطنية

�جلانب �مل�رشي يقبل وجهة نظر حما�ص حول �حلكومة، و�أنه �صيدفع من جديد من �أجل تبلور �تفاق 

فل�صطيني د�خلي. وبد� �أن �إعالن �لرئي�ص عبا�ص �لدعوة �إىل �نتخابات مبكرة مل يفاجئ �لفل�صطينيني 

وح�صب، بل وفاجاأ �لدول �لعربية �ملعنية كذلك. ولوحظ، على �أية حال، �أن م�رش، �لطرف �لعربي 

�لرئي�ص �ملعني بال�صاأن �لفل�صطيني، �أبدت فتور�ً جتاه خطوة عبا�ص �جلديدة و�متنعت عن تاأييدها. 

�ملختلفة، دعا  طر�ف  �الأ �مل�صلحة بني  �لتوتر و�ال�صتباكات  �لعام، وبينما ت�صاعدت حدة  ومع نهاية 

ن حما�ص مل تكن تنظر �إىل  �أوالً: الأ . ولكن �للقاء مل يتبلور، 
74

�إىل لقاء يف عّمان ردن عبا�ص وهنية  �الأ

منية – �ل�صيا�صية �لتي  زمة �الأ ردن مل يعالج بعد تر�صبات �الأ ردن باعتباره طرفاً حمايد�ً، و�أن �الأ �الأ

ردن  ن عبا�ص مل ينظر برتحيب �إىل فكرة تعامل �الأ كان قد �أثارها مع حما�ص قبل عدة �صهور. وثانياً: الأ

ردنية. حد�ث �رشعان ما �بتلع �لدعوة �الأ ن تد�عي �الأ معه ومع هنية على قدم �مل�صاو�ة. وثالثاً: الأ

�ل�صد�مات  �صحايا  عدد  وتز�يد  مني،  �الأ �لتدهور  ت�صاعد  �ل�صيا�صي،  �الن�صد�د  خلفية  وعلى 

�ل�صيا�صي  �لعقل  كاأن  خرى، وبد�  �الأ �لقطاع  �إىل مدن  �نتقلت من �صو�رع مدينة غزة  �لتي  �مل�صلحة، 

زمة وجتاوز �لتدخالت �خلارجية. و�أخذت �لتقارير تتو�تر حول  �لفل�صطيني عاجز عن �حتو�ء �الأ

و�لقوة  �مل�صلح  حما�ص  بجناح  هزية  يقاع  الإ �لنطاق  و��صع  م�صلح  تفجري  على  دحالن  حممد  عمل 

�لعربية،  �لدول  بع�ص  ومن  مريكية  �الأ د�رة  �الإ من  تاأييد�ً  يلقى  و�أنه  للحكومة،  �ملو�لية  �لتنفيذية 

خفاقات �لتي منيت بها �إد�رة �لرئي�ص  وبالفعل ف�صل حتقيق هذ� �لهدف ميد�نياً، �إىل جانب �صل�صلة �الإ

ي�صع  عربي،  تدخل  �رشورة  من  بد  هناك  يعد  ومل   .George W. Bush بو�ص  جورج  مريكي  �الأ

مريكي. وهذ� ما تبلور الحقاً  �مل�صلحة �لفل�صطينية و�لعربية �لعليا يف �العتبار، مهما كان �ملوقف �الأ

يف دعوة �مللك �ل�صعودي عبد �هلل حما�ص وفتح للقاء يف مكة �ملكرمة؛ وهو �للقاء �لذي تو�صل �إىل �تفاق 

مكة و�أطلق مرحلة جديدة للعمل �لوطني �لفل�صطيني.
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ما  حول  و��صعاً  جدالً  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتخابات  �لقوي  حما�ص  دخول  �أثار 

قل، و�أنها  �إن كانت حما�ص قد و�صلت �إىل نهاية طريق �ملقاومة، يف هذه �ملرحلة على �الأ

ت�صعى �إىل �حل�صول على ح�صة تتفق وحجمها �جلماهريي ووزنها �ل�صيا�صي من �ل�صلطة و�حلكم. 

وبالرغم من �أنه من �ل�صعب �لنفي �لقاطع ملثل هذ� �ملنطق، ال �صيما فيما يتعلق بعدد من قياد�ت حما�ص 

خر ور�ء �مل�صاركة يف �النتخابات،  يف �ل�صفة و�لقطاع، �إال �أن ما �أكدته �أحد�ث 2006 هو �أن �لد�فع �الآ

د�فع �خل�صية من �رشبة ع�صكرية و��صعة، وحماية برنامج �ملقاومة و�إعطائه �ل�رشعية، كان حقيقياً 

وو�قعياً. ولكن رمبا مل تدرك قيادة حما�ص، َبعَد �لن�رش �لكبري يف �النتخابات �أن �لو�صع �لفل�صطيني 

حد تقدير �ملدى �لذي �صتاأخذه، �أو �إن كانت �خلريطة �ل�صيا�صية  ير مبرحلة �نتقالية، بحيث ال يكن الأ

�لتي �أ�صفرت عنها نتيجة �النتخابات �صت�صبح هي �خلريطة �لعادية للو�صع �ل�صيا�صي �لفل�صطيني 

لوقت طويل. �لبع�ص يرى �أنه كان على حما�ص، مثالً، �أن تبذل جهد�ً �أكب و�أطول لت�صكيل حكومة 

وحدة وطنية؛ وحتى بعد �أن ح�صلت �حلكومة �لتي تقودها حما�ص على �لثقة من �ملجل�ص �لت�رشيعي، 

�أال تتوقف. و�لبع�ص يرى �أن حكومة حما�ص فقدت زمام  كان على جهود ت�صكيل حكومة �لوحدة 

�ملبادرة �أمام هجمة �لتظاهر�ت �ملطالبة بالرو�تب. ولكن مع ذلك ي�صجل حلكومة حما�ص �صمودها يف 

مر �لذي لواله ملا حتقق لقاء مكة. وجه �حل�صار، وما تعر�صت له من �صغوط، �الأ

خرى، مبا يف ذلك فتح،  ومن ناحية �أخرى، ك�صفت �أزمة �لعام 2006 �أن على �لقوى �لفل�صطينية �الأ

مرتبط  وجودها  �أن  تدرك  �أن  ذ�ك،  �أو  �ل�صبب  لهذ�  �لوحدة،  حكومة  يف  �مل�صاركة  عن  �متنعت  �لتي 

بتقديها �مل�صلحة �لوطنية على �مل�صالح �لفئوية �خلا�صة، و�أن ذهابها يف �صباط/ فب�ير �إىل خيار 

ترك حكومة حما�ص للغرق وحدها كان تقدير�ً خاطئاً، �صو�ء �أكان من وجهة نظر م�صلحة �ل�صعب 

و�لق�صية �لوطنية، �أم من وجهة نظر فهم ت�صميم حما�ص على حتمل �مل�صوؤولية �لتي �ألقاها �ل�صعب 

يف  �لعميقة  �ل�صيا�صية  �لتحوالت  حقائق  �النتخابات  نتائج  �أكدت  لقد  �النتخابات.  يف  كاهلها  على 

�ل�صاحة �لفل�صطينية، �لتي بد�أت يف �لثمانينيات من �لقرن �لع�رشين وتعززت بعد توقيع �أو�صلو. هذه 

�صالمي، ال تقت�رش على �ل�صاحة �لفل�صطينية، بل هي ظاهرة  �لتحوالت، �لتي ت�صري �إىل �صعود �لتيار �الإ

خرى،  عربية و�إ�صالمية �صاملة. وال يكن للق�صية �لوطنية �أن تتقدم �إن ظلت �لقوى �لفل�صطينية �الأ

�صالمي �أو حما�رشته. �صمناً �أو �رش�حة، ت�صتغل يف حماولة جتاهل �ل�صعود �ل�صيا�صي �الإ

�لرئي�ص  ومع�صكر  حما�ص  حكومة  بني  �مل�صتويات  متعدد  خالف  من  �لفل�صطينية  زمة  �الأ لدت  ومُ

لدت �أي�صاً من �لرف�ص  �لفل�صطيني حول �ل�صيا�صات و�ل�صالحيات، وحول �حلكم و�لقر�ر؛ ولكنها ومُ

مريكي لتبلور نهج �صيا�صي فل�صطيني وطني جديد للتعامل مع �لق�صية �لوطنية.  �رش�ئيلي و�الأ �الإ

عادة �لتو�فق �لفل�صطيني �لد�خلي وت�صكيل حكومة  وبالرغم من �أن �تفاق مكة قد وفر فر�صة كبرية الإ

وحدة وطنية، فاإن ��صتحقاقات فوز حما�ص يف �النتخابات وم�صاركتها �لقوية يف �صلطة �حلكم �لذ�تي 

يفر�ص ��صتحقاقات تتجاوز ت�صكيل حكومة �لوحدة.  من هذه �ال�صتحقاقات، �رشورة �إدر�ك خطورة 

ر�دة  لالإ �الرتهان  يعني  مما  وروبية،  �الأ  - مريكية  �الأ �مل�صاعد�ت  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �عتماد 
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ر�دة  �رش�ئيلية. فهذ� �الرتهان ي�صكل خطر�ً على كامل �لق�صية �لفل�صطينية، ولذلك فاإن حترير �الإ �الإ

�أن  يجب  �ل�صعبي،  �لر�صمي  �صالمي  و�الإ �لعربي  �لدعم  �إىل  و�لعودة  �الرتهان،  هذ�  من  �لفل�صطينية 

يكون �أولوية �أولويات �لعمل �لوطني. ومن هذه �ال�صتحقاقات، �إعادة بناء هيكل �صلطة �حلكم �لذ�تي 

من وللبريوقر�طية  جهزة �الأ �لفئوية الأ �ل�صيا�صية  �أ�صا�ص وطني، مبعنى �لتخل�ص من �لطبيعة  على 

جنحة معينة يف  �أو حتى الأ �ل�صلطة وكاأنها �متد�د حلركة فتح،  �لفل�صطينية، �لتي جعلت موؤ�ص�صات 

عادة بناء منظمة �لتحرير وتفعيلها، وجعلها �أكرث  هم من ذلك هو بدء �لعمل �لفعلي الإ �حلركة. و�الأ

�رشورة  و�أخري�ً،  ككل.  �لفل�صطيني  ولل�صعب  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �الجتاهات  حلقيقة  متثيالً 

�لتو�صل �إىل برنامج مقاومة وطني يتمحور حول حترير �لقد�ص، ومو�جهة �جلد�ر و�مل�صتوطنات. 
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