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  تجربة حماس والحكومة العاشرة

  في إدارة الملف األمني الداخلي
  ٦٦أحمد الحيلة. أ

خاضت حركة المقاومة اإلسالمية تجربة الحكم ألول مرة في تاريخها بتـشكيلها الحكومـة الفلـسطينية                

 مـن مقاعـد     %٥٦، بنحو   ٢٠٠٦ سنةيناير  / ا في االنتخابات التشريعية في كانون ثاني      العاشرة، إثر فوزه  

  ).١٣٢مقعداً من أصل  ٧٤(المجلس التشريعي 

عدت هذه التجربة بمثابة انعطافة تاريخية في مسار القضية الفلسطينية، عندما تقـدم برنـامج المقاومـة                 

 السياسية، الطرف األساس واألب الشرعي لتلك االتفاقية،        المعارض التفاقات أوسلو، وتراجع برنامج التسوية     

  .التي جرت في ظلّها االنتخابات التشريعية

لقد كان لفوز حركة حماس في االنتخابات انعكاسات واستحقاقات سياسية كبيرة على الـصعيد الـداخلي                

سياسي الذي عملت العديـد     قراطياً على الموروث ال   ووالخارجي؛ فهذا الفوز مثّل في نظر البعض انقالباً ديم        

من األطراف المحلية والعربية والدولية على صياغته، وصناعته عبر عشرات السنين، على النحو الذي سبق               

ولذلك سارعت تلك األطراف المتضررة من صعود الحركـة         . صعود حركة حماس إلى قمة الهرم السلطوي      

  :وسلوي بإحدى طريقتين أو كليهما معاًإلى محاولة تثبيت الواقع السياسي األ) برنامج المقاومة(

 بضرورة تغيير موقفهـا الـسياسي بمـا         ، ترغيباً وترهيباً  ، محاولة إقناع حركة حماس    :الطريقة األولى 

يتساوق مع شروط الرباعية، الداعية إلى االعتراف باالحتالل، االعتراف باالتفاقيات السياسية الموقعة، ونبذ             

، أي دعوة حماس للنزول عن شجرتها لتستظّل بظالل أوسلو حتى تـصبح             )أي التخلي عن المقاومة   (العنف  

  .الحركة طرفاً فلسطينياً مقبوالً من المجتمع الدولي

 العمل على تشويه الحركة، وإفشال تجربتها من خالل افتعال مجموعة مـن األزمـات               :الطريقة الثانية 

  .لحكمإلسقاطها وإقصائها عن ا.. السياسية، واالقتصادية، واألمنية

هذا الحال أفرز واقعاً معقداً أمام حركة حماس حديثة العهد والتجربة بإدارة السلطة السياسية والحكومـة                

الفلسطينية، ووضعها أمام جملة من األزمات الموروثة عن الحكومات السابقة، باإلضـافة إلـى التـصدي                

لحكومة ووزراؤها للعزلـة الـسياسية،      ألزمات مفتعلة الحقاً؛ فمنذ اللحظة األولى لتسلمها السلطة تعرضت ا         

والحصار االقتصادي، وتفاقم الوضع األمني الداخلي المصاحب الستمرار االعتداءات اإلسرائيلية على الضفة 

  .والقطاع

ورغم حجم الضغوط تلك، فيمكن القول إن حركة حماس والحكومة الفلسطينية، استطاعتا الصمود وعدم              

وطنية، وبالتالي عدم االستجابة لشروط الرباعية، إضافة إلى النجاح النسبي في           التنازل سياسياً عن الثوابت ال    

إحداث اختراقات سياسية في جدار العزلة السياسية، من خالل التواصل مع العديـد مـن الـدول العربيـة                   

. .، وقطر، والسودان، واليمن، وإيران، وماليزيا، وإندونيـسيا       ةمصر، والسعودية، وسوري  : واإلسالمية مثل 
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: باإلضافة إلى مد جسر العالقة مع روسيا، وبعض النظم الغربية واألجنبية، وإن بشكل غير مباشـر مثـل                 

  ..بريطانيا، وفرنسا، وسويسرا، والدانمارك، وجنوب إفريقيا

في االتجاه ذاته سجلت الحركة والحكومة نجاحاً ضعيفاً في كسر الحصار االقتصادي، الذي شاركت فيه               

وعربية لم ترغب في نجاح التجربة اإلسالمية في فلسطين؛ خوفاً من انتقال التجربة إلـى               أطراف فلسطينية   

نحـو  (الجوار العربي، هذا ناهيك عن الضغط األمريكي المباشر الذي حال دون وصول المساعدات العربية               

  .٢٠٠٧مارس / المقررة في قمة الرياض آذار) مليون دوالر ٥٠

حركة حماس، قد تفاجأتا بحجم الحصار وقساوته، ولم تتوقعا مدى العجز           ويبدو أن الحكومة الفلسطينية و    

والوهن العربي، نتيجة سوء تقدير مسبق عول كثيراً على العمق العربي واإلسالمي الرسمي، في دعم الشعب 

  .الفلسطيني وحكومته المنتخبة

ل كان أسوأ من المتوقـع،       فالحا ، والذي نحن بصدد الحديث عنه      على مستوى الملف األمني الداخلي،     أما

حيث انزلقت الحركة نفسها في شرك االضطراب األمني الداخلي المعد لها من قبل أطراف رافضة للتعامل                 

  .مع نتائج االنتخابات التشريعية

وقبل الحديث عن التقييم واستشراف مستقبل الوضع األمني الداخلي في الضفة والقطاع، البد من الحديث               

خط األحداث، التي أوصلت الساحة الفلسطينية إلى هذا المستوى المتدني أمنياً، ومـن ثـم               أوالً عن مسار و   

استنباط أسباب تفاقم وتدهور الوضع األمني الداخلي، في محاولة لتشخيص الظاهرة سـعياً للوصـول إلـى                 

  .الحقيقة التي تعيننا على استكشاف المستقبل المنظور
  

  :خليمظاهر االضطراب األمني والصدام الدا

ظاهرة الفلتان األمني، هي ظاهرة الزمت معظم الحكومات الفلسطينية السابقة، وصوالً إلى الحكومة التي              

شكلتها حركة حماس، أي أن الظاهرة لم تكن وليدة فوز حركة حماس في االنتخابات، ولكن المالحظ أن هذه                  

الساحة الفلسطينية في األشهر األولـى     الظاهرة قد تفاقمت بعد تشكيل حماس للحكومة الفلسطينية، فقد شهدت           

من عمر الحكومة الفلسطينية العاشرة إرهاصات ومقدمات سلبية لعظيم ما، يحضر له من صدامات داخليـة                

  .أودت فيما بعد، بسقوط عشرات القتلى، ومئات الجرحى من الفلسطينيين على أيٍد فلسطينية

اخلية بين حركتي فـتح وحمـاس، وبـين الرئاسـة           ومن المقدمات التي أججت التوتر ومهدت للفتنة الد       

والحكومة، بروز ما عرف بصراع الصالحيات بين الرئاسة والحكومة منذ األيام األولى لفوز حركة حماس               

في االنتخابات، وفي هذا السياق يمكن رصد مجموعة من القرارات األمنية واإلجراءات السياسية التي رفعت           

  : لى الساحة الفلسطينية، على النحو التاليمن مستوى التوتر واالضطراب ع

عقد الرئيس أبو مازن اجتماعـاً       ،، أي بعد يوم واحد من إعالن نتائج االنتخابات        ٢٨/١/٢٠٠٦في   •

مع العلم أن األجهزة األمنية الثالثة وهي       . لنقل مسؤولية ثالثة أجهزة أمنية من الحكومة إلى الرئاسة        

مدني كانت أصالً من صالحيات وزارة الداخلية في الحكومـة          األمن الوقائي، والشرطة، والدفاع ال    

  . السابقة
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، انعقد المجلس التشريعي المنتهية واليته في جلسة استثنائية لنقل مجموعـة مـن              ١٣/٢/٢٠٠٦في   •

     ذلك بإصدار قانون يمنح الرئيس محمود عبـاس صـالحية           الصالحيات للرئيس أبو مازن، وقد تم 

ئيسها وقضاتها، وكان الوضع السابق يشترط تصديق البرلمان على ذلك إنشاء المحكمة الدستورية بر  

التشكيل، األمر الذي يعني أن القرار سلب المجلس التشريعي اختصاصه ووضع األمـر كلـه بيـد       

 مرسوماً يقضي   ، التي صادق عليها المجلس التشريعي     ،كما شملت المراسيم الرئاسية أيضاً    . الرئيس

 السيطرة  ، ومن خلفه حركة فتح    ،فين تابع للرئاسة، وهو ما يمنح الرئيس      بتعيين رئيس لديوان الموظ   

ومن المفارقة أن الرئيس محمود عباس خاض صراعاً مع الرئيس الراحـل            . على قطاع الموظفين  

لتحويل منصب رئيس ديوان الموظفين من سلطة الرئيس إلى سلطة رئيس  ٢٠٠٣ سنةياسر عرفات 

    .الوزراء

ر الرئيس محمود عباس إنشاء هيئة لإلشراف على المعابر برئاسـة الـسيد             ، يقر ٢٤/٣/٢٠٠٦في   •

  .  بعد أن كانت من صالحيات الحكومة،صائب عريقات

، يقرر الرئيس محمود عباس تعيين السيد رشيد أبو شـباك مـديراً عامـاً لألمـن                 ٦/٤/٢٠٠٦في   •

 علـى أن    نون األساسي ينص  مع العلم أن القا   . الوطني، دون التشاور مع الحكومة أو وزير الداخلية       

 صالحية التعيين للـرئيس     يالرئيس يصادق على من ينسبه وزير الداخلية لهذا المنصب، وال يعط          

 ،األمر الذي يعني مزيداً من السيطرة على األجهزة األمنيـة         . دون موافقة وزير الداخلية والحكومة    

ح، وذلك حسب سياسة التوظيف     التي هي في عمومها مشكّلة من عناصر منتمية أو مؤيدة لحركة فت           

  . التي كانت قائمة سابقاً

، يصدر الرئيس أبو مازن مرسوماً بإلغاء قرار وزيـر الداخليـة الـصادر فـي                ٢١/٤/٢٠٠٦في   •

 وحـدة أو   القوة التنفيذيـة، وهـي   والموافق عليه من الحكومة، والقاضي باستحداث  ،٢٠/٤/٢٠٠٦

 الفلسطينية لمساعدة جهاز الشرطة في ضبط األمـن  تشكيل من المقاومين المنتمين لجميع التنظيمات  

 جمـال أبـو      الشهيد تعييناً لوزير الداخلية ب    مرسوم الرئاسة قرار   ألغىكما  . قطاع غزة المنفلت في   

 مراقباً عاماً في وزارة الداخلية، وذلك بذريعة أن الحكومة           في حينه،   قائد المقاومة الشعبية   ،سمهدانة

مع العلم أن منصب المراقب العام فـي        .  من صالحيات الرئيس فقط    ال تملك الصالحيات، وأن ذلك    

وزارة الداخلية لم يكن من ابتكار الحكومة الحالية، بل إن هذا المنصب كان قد استحدث مـن قبـل                   

 ، لألمن الـداخلي   حكومة فلسطينية سابقة، وشغله سمير المشهراوي عندما كان محمد دحالن وزيراً          

 . ود عباس في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفاتلها السيد محمفي حكومة شكّ

لقد كان لمرسوم الرئيس عباس القاضي بإلغاء تشكيل القوة التنفيذية، التي شكلها وزير الداخليـة سـعيد                 

صيام على خلفية تمرد قادة األجهزة األمنية، وعدم إنفاذهم لقراراته وتوصياته، أثر كبير في تـأزم الوضـع       

ر الفلتان األمني، والقتل، والخطف للضغط على الحكومة لحّل القوة التنفيذية التي      األمني، حيث ازدادت مظاه   

حملت وزر التوتر وتفاقم االضطراب األمني، حتى بلغ األمر ببعض منتسبي األجهزة األمنية االعتداء على               

وإحداث أضرار  مقر المجلس التشريعي في غزة، والتهجم على المؤسسات العامة والحكومية، وإطالق النار،             

  . مادية في الممتلكات بداعي المطالبة بصرف الرواتب المتأخرة بسبب الحصار
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وفي هذا السياق نورد بعض األحداث الدموية التي أعقبت قرار الرئيس إلغاء القوة التنفيذية، واعتبارهـا                

م الوضـع األمنـي،   ، للداللة على أن هناك أيٍد خفية كانت تعمل وتستغل الخالفـات لتـأزي            قوة غير شرعية  

ولوضع المزيد من العراقيل أمام وزير الداخلية لتعجيزه، وإلفشال خطته في ضبط األمن باالستناد إلى القوة                

  :التنفيذية، ومن هذه األحداث نذكر على سبيل المثال ما يلي

خروج مسيرات لبعض الموظفين المحسوبين على حركة فتح، تطالب الحكومة بتـوفير الرواتـب،               •

دراك الجميع أن السبب في أزمة الرواتب هو االحتالل والواليات المتحدة، وتخـاذل بعـض               رغم إ 

  .األنظمة العربية

 بين عناصر من فتح وحماس، على خلفيـة اختطـاف           ٨/٥/٢٠٠٦بتاريخ  وقوع اشتباكات مسلحة     •

يد  المنطقة التي يحظى فيها العق     ،عناصر من فتح ألعضاء من كتائب القسام شرق مدينة خان يونس          

  .آخرين ١١ راح ضحيتها ثالثة شهداء، وجرح ،محمد دحالن بنفوذ كبير

  بتـاريخ  استشهاد اثنين من كتائب القسام في غـضون عـشر سـاعات فقـط، األول فـي غـزة                   •

 وإصابة آخرين، على أيدي مـسلحين       ١٧/٥/٢٠٠٦بتاريخ   واآلخر في مخيم جباليا      ،١٦/٥/٢٠٠٦

  .مجهولين

، عبر  ٢٠/٥/٢٠٠٦  بتاريخ العامة اللواء طارق أبو رجب في مقره      محاولة اغتيال مدير المخابرات      •

 في مصعده الخاص، وخروج أصوات تتهم حماس بالمسؤولية مباشـرة وقبـل              وضعت عبوة ناسفة 

  .الشروع في التحقيق

  بتـاريخ   في قرية عبسان شرق مدينة خانيونس      ،محاولة اختطاف أخرى ألحد أعضاء حركة حماس       •

  .مهاجمين أثناء تصدي مجموعة من كتائب القسام للمهاجمين، ومقتل أحد ال٢٢/٥/٢٠٠٦

تلك األحداث وغيرها كانت الممهد لوقوع أحداث أكثر دموية بين حركتي فتح واألجهزة األمنية من جهة،                

 كانت  ، المتضررة من فوز حماس    ،وبين حركة حماس والقوة التنفيذية من جهة أخرى؛ فمجموعات المصالح         

 وخلط األوراق، وممارسة االستفزاز بحق القوة التنفيذية والحكومة، وذلك بالتقاطع مع         معنية بتسخين الساحة،  

وهذا بدوره خلق أجواء سلبية تعثـرت علـى         . الضغط السياسي واالقتصادي الخارجي المتمثل في الحصار      

رط قبـول   إثرها كل المحادثات واللقاءات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي كان نجاحها معلقاً بـش              

حركة حماس لشروط الرباعية، التي تبناها الرئيس عباس أثناء الحوارات مع قيادة حركة حماس، إضافة إلى                

، التـي نـشرت فـي       )وثيقة األسرى (تعثر المحادثات بين حركتي فتح وحماس حول وثيقة الوفاق الوطني           

لخالفات حول العديد من نقاطها     ، والتي كادت المحادثات حولها، وا     ١١/٥/٢٠٠٦صحيفة القدس المقدسية في     

أن تفتح باب الصدام على مصراعيه، بسبب إصرار الرئيس عباس على قبول الوثيقة كما هي دون تعـديل،                  

  .وإال التهديد بإجراء استفتاء عام لم يحظَ باإلجماع الوطني

لحوارات الوطنية  وبعد أن تم التوافق الفلسطيني حول صيغة معدلة لوثيقة الوفاق الوطني، ودارت عجلة ا             

مسرعة نحو تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ومتخطية العديد من المعوقات والعقبات، أعلن الرئيس عبـاس               

ليزا رايـس فـي أريحـا فـي         وفجأة ودون مقدمات، عقب لقائه وزيرة الخارجية األمريكية الـسيدة كونـد           

 لمنظمة  أصدرت اللجنة التنفيذية، ومن ثم"طريق مسدود"، عن وصول الحوار الفلسطيني إلى ٣٠/١١/٢٠٠٦
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 توصية للرئيس عباس بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، كانت بمثابة الـشرارة             التحرير الفلسطينية 

التي آذنت باندالع موجة عارمة من الفوضى واألحداث، التي استهدفت المؤسسات والمرافق العامة، والعديد              

  : ة حماس على النحو التاليمن الوزراء والنواب المنتمين لحرك

خروج مئات من مسلحي ومنتسبي األجهزة األمنية، وبعض المندسين إلى الشوارع يعيثون فـساداً               •

باالعتداء على المقار الرسمية والعامة والمجلس التشريعي، وإطالق النار بدعوى المطالبة بتـوفير             

  .الرواتب

 .١٠/١٢/٢٠٠٦ة بتاريخ إطالق النار على وزير الداخلية سعيد صيام في غز •

مهاجمة النائب محمد شهاب النائب عن كتلة التغيير واإلصالح، التابعة لحركة حماس أثناء مـرور                •

 .١٢/١٢/٢٠٠٦سيارته في جباليا بتاريخ 

مقتل ثالثة أطفال من أبناء العقيد بهاء بعلوشة ومرافقهم أثنـاء تـوجههم إلـى المدرسـة بتـاريخ                    •

 .لمسؤولية مباشرة عن مقتل األطفال، واتهام حماس با١٣/١٢/٢٠٠٦

إطالق النار على وزير شؤون األسرى والمحررين؛ الـسيد وصـفي قبهـا فـي رام اهللا بتـاريخ                    •

١٣/١٢/٢٠٠٦. 

 وهو من أحد الدعاة المعروفين بانتمائهم لحركـة         ،١٣/١٢/٢٠٠٦اغتيال القاضي بسام الفرا بتاريخ       •

 .خانيونس على مدخل المحكمة في قرية بني سهيال في ،حماس

 أثناء دخوله معبر رفـح،  ١٤/١٢/٢٠٠٦محاولة اغتيال رئيس الوزراء السيد إسماعيل هنية بتاريخ         •

بعد عودته من جولة خارجية، أدت إلى استشهاد مرافقه الشخصي، وإصابة ابنه، ومستشاره الدكتور              

 .أحمد يوسف

ة تـصفية للحكومـة الفلـسطينية       وبالنظر إلى تسلسل األحداث وكثافتها، نالحظ مالمح انقالب أو محاول         

بالقوة، األمر الذي دفع حركة حماس والقوة التنفيذية إلى التصدي لهذه التحركات لوضع حد لهذا االنقـالب                 

  .والفلتان الذي بات يهدد حياة الجميع

وكان من نتائج هذا التدافع المسلح، والذي أبدت فيه حركة حماس إصراراً على إنهاء مظـاهر التمـرد                  

ل من مثيري الفتنة، أن انبعثت قناعة لدى الرئيس عباس وقيادات األجهزة األمنية أن االنقالب قد فشل،                 والني

وأن الجمهور الفلسطيني مستاء من األجهزة األمنية وتصرفاتها، خاصة بعد أن أقدم حرس الرئيس عبـاس                

ها، إضافة إلى اعتـداء بعـض       على حرق مكتبة الجامعة اإلسالمية، وتدمير العديد من المرافق التعليمية في          

عناصر األمن على مسجد الهداية في منطقة جباليا، وقتل بعض رواده دون سبب يذكر سوى التعبيـر عـن                   

  .بعض الحقد الذي يحرق صدور البعض

هذه األحداث الدموية التي خسر فيها الجميع، ولّدت قناعة ما، لدى الرئيس عباس بأهمية الحوار بدالً من                 

ة بعد أن أدرك الرئيس، بأن االحتالل اإلسرائيلي يتعامل معه كأداة أمنية دون أفـق سياسـي                 االقتتال، خاص 

: يذكر، وهذا ما عبر عنه لقاء عباس ـ أولمرت األول بعد اتفاق مكة، عندما خاطب أولمرت عباس بالقول 

  ."خذلتني ولم تف بوعودك"، فأجابه عباس بأنك "لقد خنتني"
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رفين حماس وفتح إلى اتفاق مكة، الذي أسس لمرحلة جديدة من العالقة التـي        إذن هذه األحداث قادت الط    

  .تمثلت في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
 

  :ما بعد اتفاق مكة

تفاءل الشعب الفلسطيني باتفاق مكة، الذي أكد على حرمة الدم الفلـسطيني وأوقـف االقتتـال، وجمـع                  

  .األطراف في حكومة وحدة وطنية

لم يكونا كافيين لتثبيت وقف     ) وقف االقتتال، وتشكيل حكومة الوحدة    (زين على أهميتهما    لكن هذين اإلنجا  

االقتتال فيما بعد، ألنهما لم يستطيعا تغيير القناعة، والموقف السياسي لدى الرئيس عباس وبطانته، وقيـادات      

انت حكومة الوحـدة  األجهزة األمنية، إلخراج حركة حماس من الحكم وإفشال أي حكومة تقودها حتى ولو ك           

بمعنى آخر فإن اتفاق مكة لم يكن سوى هدنة مؤقتة في قناعات الرئيس عباس وقيادات األجهـزة                 . الوطنية

  .األمنية

  : يقودنا لهذا االستنتاج مجموعة من القرائن التالية

عدم توقف وسائل اإلعالم الفتحاوية عن مهاجمة حركة حماس، والتشهير بها، وإثـارة الجمهـور                •

 .ا بقطع النظر عن اتفاق مكة، الذي من المفترض أن ينهي حمالت التشهير اإلعالميضده

 أشخاص رشحتهم حمـاس،     ثمانيةمماطلة الرئيس عباس في تعيين وزير الداخلية حيث رفض نحو            •

وأخيراً وافق على اسم هاني القواسمي، وبعد الموافقة فاجأ عباس الجميع بقرارين مناقضين لـروح               

استحداث منصب مدير األمن الداخلي، وتعيين رشيد أبو شباك في هذا المنصب،            : ولاتفاق مكة، األ  

على الرغم من أن القانون األساسي الفلسطيني ينص على أن وزير الداخلية هـو قائـد األجهـزة                  

 المـتهم الرئيـسي     ،فكان إصدار عباس قراراً بتعيـين محمـد دحـالن         : أما القرار الثاني  . األمنية

 مستشاراً لألمن القومي، وفي ذلك مخالفـة للقـانون          ، الفلتان األمني في قطاع غزة     بالمسؤولية عن 

األساسي الذي يمنع الجمع بين الوظيفة العامة والنيابة في المجلس التشريعي، حيث أن دحالن مـا                

وبسبب ذلك فإن وزير الداخلية هاني . زال يحتفظ بكال المنصبين معاً ولم يقدم استقالته من التشريعي

القواسمي وجد نفسه مقيد الحركة ومعزوالً في وزارته ال يستطيع أن يوجه جهازاً أو ضابطاً إال من                 

خالل وبموافقة السيد رشيد أبو شباك، الذي عينه الرئيس عباس في منصب مدير األمن الـداخلي،                

األمنيـة  هذا باإلضافة إلى عدم تمتع الوزير بالصالحيات، في الوقت الذي تقوم فيه بعض األجهزة               

كل هذه األسباب وغيرها هي التي دفعت وزير الداخليـة إلـى تقـديم              . بإدخال السالح دون علمه   

 .استقالته فيما بعد

، علـى   ٢٠٠٧مـايو   / حين جرى التفاهم بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية في بداية أيـار             •

 وعـد الـرئيس عبـاس       تخفيف الحصار الذي تفرضه قيادات األمن الفتحاوية على وزير الداخلية،         

بالنظر في موقع رشيد أبو شباك وصالحياته، باإلضافة على الموافقة على إبعـاد مـدير الـشرطة                 

العميد عالء حسني على أن يشغل مكانه محافظ نابلس كمال الشيخ، ولكن أبا مازن ماطل في إنفـاذ            

 .االتفاق ولم يحدث أي تغيير
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االتفاق على تشكيل قيادة مـشتركة بـإمرة وزيـر          ، تم   ٩/٥/٢٠٠٧أثناء اجتماع عباس وهنية في       •

الداخلية، وبمشاركة القوة التنفيذية وحرس الرئاسة؛ لتنفيذ الخطة األمنية التي قدمها وزير الداخليـة              

القواسمي، ولكن بعد انفضاض المجتمعين فوجئ الجميع بانتشار كثيف للـشرطة وقـوات األمـن               

 الداخلي السيد رشيد أبو شباك، دون علـم لـوزير           الوطني في شوارع غزة، بأمر من مدير األمن       

الداخلية أو رئيس الوزراء األمر الذي عد إشارة سيئة تهدف إلى خلـط األوراق وإعاقـة للخطـة                  

 .األمنية الرامية لضبط الوضع األمني

 ، رفض رشيد أبو شباك إنفاذ األوامر الموجهة من وزير الداخلية          ١١/٥/٢٠٠٧وفي يوم الجمعة الموافق     

القواسمي إلى ضباط في األجهزة األمنية؛ للبدء في تنفيذ ما اتفق عليه في الخطة األمنية التي القت موافقـة                   

وقد حدث ذلك التمرد على األوامر من رشيد أبو شباك بمـوازاة إعطائـه              . الجميع بمن فيهم الرئيس عباس    

حيث تم إطالق النار على السيارة التي       أوامر أخرى لبعض الضباط الموالين له بالتصعيد وإشعال نار الفتنة،           

تُقّل القيادي في حماس السيد خليل الحية، والذي كان برفقة أحد ضباط الفريق األمني المصري المتواجد في                 

غزة، والذي أصيب في يده جراء إطالق النار الكثيف بالقرب من مقر الجوازات، األمـر الـذي أدى إلـى                    

  . الدموية من جديداالصطدام وعودة موجة المواجهات

ذلك دّل على أن هناك نية مبيتة إلفشال اتفاق مكة، وإلفشال محاوالت ضبط األمن، واإلبقاء على حالـة                  

الفلتان األمني في الشارع، خدمة للفئة تحيط بالرئيس عباس، وخدمة لمجموعات المصالح السياسية واألمنية              

ل برنامجها المرتبط بقوى خارجيـة تـرفض إفـرازات          التي ترى في االستقرار تهديداً لمستقبلها، ولمستقب      

قراطية نزيهة مارسـها الـشعب   وصناديق االقتراع، التي جلبت برنامج المقاومة إلى الصدارة، عبر آلية ديم   

  .الفلسطيني، وشهد لها العدو قبل الصديق
  

  :أسباب الفلتان والفوضى األمنية

 وتيرته في السنة األخيرة، نجد أنه يعود إلى عـدة           عند النظر في أسباب الفلتان األمني، وأسباب تصاعد       

  :على النحو التالي.. عوامل سياسية، وبنيوية، واجتماعية

  

 :وجود مجموعات مصالح فلسطينية معنية بإثارة الفتنة .١

وجود مجموعات سياسية وأمنية فتحاوية مستفيدة ومتنفذة تحيط بالرئيس عباس، وأخرى تقود األجهـزة              

 لها، ولم ترَض عن نتائج االنتخابات، مما دفعها لمواجهة الواقـع الجديـد بـأدوات غيـر                  األمنية، لم َيرِق  

، سعياً إلعادة عقارب الساعة إلى الوراء، يساعدها في )أداة الفلتان األمني واالضطراب الداخلي  (قراطية  وديم

تتلقـاه مـن جهـات      ذلك حجم النفوذ الذي تتمتع به هذه المجموعات، وحجم الدعم السياسي والمادي الذي              

فمن المعلوم أن هناك عدداً كبيراً من الضباط والمسؤولين السياسيين          . خارجية، تلتقي معها على الهدف نفسه     

، وقد استغلوا مواقعهم في التغطيـة       .. ضالعون في ملفات الفساد اإلداري والمالي      - ال يتيح المقام لذكرهم      -

ية، وبالتالي فوز حركة حماس في االنتخابـات علـى قاعـدة            على ممارساتهم ومخالفاتهم القانونية واألخالق    

برنامج المقاومة، وشعار التغيير واإلصالح، أثار الخوف لدى تلك المجموعات التي ترى في مشروع حماس               
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السياسي واإلصالحي، سبباً إلغالق أبواب الفساد المشرعة أبوابها، هذا إن لم يتعرضوا لمالحقـة القـضاء                

  . يةوالمحاسبة القانون

، نقالً عن بعض الكوادر الفتحاوية فـي        ٢٧/٥/٢٠٠٦ونشير هنا إلى ما أوردته صحيفة الحقائق اللندنية         

، مـن أعـضاء اللجنـة    )فتح(إن هناك قادة في الحركة : "المكاتب المهنية الحركية في الضفة الغربية بقولها    

لعودتهم لسدة الحكم؛ خوفاً من فـتح       المركزية يسعون بشتى الوسائل إلفشال حركة حماس، وإسقاطها تمهيداً          

بعض ملفات الفساد وكشف المتورطين فيها، إلى جانب العودة إلى فرض سـيطرتهم علـى               " حماس"حكومة  

   ..".السلطة ومكتسباتها من جديد

ومن هنا فإن أداة الفلتان األمني تستعمل من قبل هذه المجموعات لالحتفاظ بمواقعها وامتيازاتهـا، مـن                 

 الحكومة عن فتح ملفات الفساد، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن أداة الفلتان األمني وسـيلة                  خالل إشغال 

إلفشال تجربة حماس اإلسالمية بفض الجمهور عنها، بعد تشويهها واتهامها بأنها عاجزة عن توفير األمـن                

لى شرك االقتتال الداخلي،    الفردي واالجتماعي، واالدعاء بأنها ضالعة في تهديد األمن بعد النجاح في جرها إ            

  .وهي الحركة التي اكتسبت شعبيتها بطهر سالحها المقاوم

 الذي تتهمه حمـاس، وقطـاع عـريض مـن           - وفي هذا السياق نشير إلى موقف النائب محمد دحالن        

 عقب فوز حماس في االنتخابات، عنـدما قـال   - الفلسطينيين بالمسؤولية عن إثارة الفوضى والفتنة الداخلية      

وحيات أبوكـو   .. بلديأنا قاعد لهم ألربع سنوات وسأرقصهم خمسة        ": ور عدد من الصحفيين في غزة     بحض

 وفي تعليقه على مسألة المشاركة في حكومـة وحـدة           "..إلّي بيشارك في حكومة حماس سألعن سلسفيل أهله       

ح المـشاركة   من العار على حركة فت    ": ٣٠/١/٢٠٠٦وطنية مع حماس قال، حسبما نقلت عنه صحيفة الحياة          

وفي معرض تعليقه على محاولة اغتيال رئيس الوزراء هنيـة          . "في حكومة وحدة ائتالفية مع حركة حماس      

إن هذه  :  قال دحالن لتلفزيون فلسطين، عقب اتهامه بالمسؤولية عن محاولة االغتيال          ١٤/١٢/٢٠٠٦بتاريخ  

ف الـسيد فـاروق القـدومي       .ت.موفي تعليق لرئيس الـدائرة الـسياسية لــ          . "شرف ال أدعيه  "المحاولة  

هناك عمـالء لـديهم     ": ، فقد صرح عبر قناة الجزيرة الفضائية على مجرى األحداث بالقول          ١٦/١٢/٢٠٠٦

  ."مصلحة في تصعيد الخالفات في الساحة الفلسطينية

  

 :تدخل جهات خارجية لتأجيج االختالف السياسي واالضطراب األمني .٢

 تسعى بشكل حثيـث لتـأجيج نـار الفتنـة الداخليـة             ،أبيب خاصة واشنطن وتل     ،هناك جهات خارجية  

فقد تواترت المعلومات والمواقف المعلنة عن دعم واشنطن وتل أبيب          . بتحريضها، ودعمها طرفاً على طرف    

للرئيس عباس واألجهزة األمنية التابعة له، حتى يتسنى له التصدى لحركة حماس وإضعافها، فقـد أعلنـت                 

 عن عزمهـا تـوفير      ١٥/١٢/٢٠٠٦ليزا رايس في مساء الجمعة الموافق       وة كوند وزيرة الخارجية األمريكي  

الدعم المالي الكبير لحرس الرئاسة الفلسطيني؛ مؤكدة أنها ستطلب ماليـين الـدوالرات مـن الكـونجرس                 

  .٦٧األمريكي لدعم حرس عباس، مرجحة أنها ستجد دعماً من الكونجرس لهذه الخطوة

                                                 
 .جاء هذا الموقف في ذروة التصعيد واالقتتال بين حركتي فتح وحماس الذي وقع قبل اتفاق مكة 67
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الكونجرس وافق على   ": ماكورماك الناطق باسم الخارجية األمريكية    وفي وقت الحق، صرح السيد شون       

  . ٦٨" مليون دوالر لألجهزة األمنية الفلسطينية التابعة للرئيس عباس٥٩تحويل 

 المندوب األمني السابق لالتحاد األوروبـي فـي   ،Alastair Crooke أليستر كروكوفي تصريح للسيد 

؛ أبرامـز إليـوت   ا مساعد مستشار األمن القومي األمريكي الـسيد         هناك وثيقة أمريكية أعده   ":  قال ،القدس

  . ٦٩"إلشعال الحرب بين حماس وفتح، ولتقوم فتح باالنقالب على حماس

 مليـون  ٨٦هذا وكانت وسائل إعالم متعددة قد نشرت أن الواليات المتحدة ستدعم الرئيس عباس بنحـو   

أن برنـامج   " ٢٠٠٧فبرايـر   / شـباط في   رويترز   دوالر ألغراض أمنية، فقد أوضحت وثائق نشرتها وكالة       

، وبموجـب البرنـامج     .. فـرد  13,500مليون دوالر سيوجه لتـدريب       ٨٦٫٤المساعدات الذي تبلغ قيمته     

 8,500كافحة الشغب، ومعدات اتصال لنحو       مليون دوالر لتقديم معدات لم     ٣٥٫٥األمريكي سيخصص مبلغ    

مليـون دوالر إلنـشاء      ١٥لرئيس عباس، فيما يخصص مبلغ      فرد من قوات األمن الوطني التابعة مباشرة ل       

 مليـون دوالر لتقـديم      ٢٥٫٩فرداً، وسيخصص أيضاً     ٦٦٨وحدة جديدة من قوات األمن الوطني تقدر بنحو         

 وأكـدت   "..اً فـرد  4,700معدات غير قتالية لحرس الرئاسة التابع لعباس، والذي يتوقع أن يزداد قوامه إلى              

وعات يتم تطويرها بالتعاون مع مكتب رئيس السلطة الفلسطينية كما أنها تحظى بتأييد             هذه المشر "الوثائق أن   

  ."الحكومة اإلسرائيلية

وفي أحدث ما نشر بهذا الصدد، نشير إلى الوثيقة التي منعت صحيفة المجد األردنية من نشرها بأمر من                  

ة؛ إلشعال حرب أهلية فلـسطينية       والتي تتحدث عن خطة عربية أمريكي      ٣٠/٤/٢٠٠٧السلطات األردنية في    

بهدف إضعاف وتهميش دور الحكومة الفلسطينية وحركة حماس في الساحة الفلسطينية، مقابل تقوية مراكـز    

ونفوذ الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح، فيما يصار بعد ذلك إلجراء انتخابات تشريعية مبكرة تضمن الفـوز                

  .لحركة فتح والرئاسة الفلسطينية

 للسيد هاني الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أثناء اجتماع للجنة المركزية بتـاريخ               وفي شهادة 

مستخدماً كلمة   (" فتح )عليت(ن الخوف هو من األموال األمريكية التي تدفع إلى بعض           إ": ، قال ٢٧/٥/٢٠٠٧

 .٧٠) وهي تعني القادة أو رفيعي المستوى"عليت"عبرية 
  

 :يةالوالء السياسي لألجهزة األمن .٣

لقد ُأنشئت األجهزة األمنية الفلسطينية منذ البدء، وفي عهد الرئيس الراحل أبو عمار، على الوالء المطلق                

ففي مقابلة مع الـسيد     . له ولحركة فتح، ولذلك كان التوظيف والتنسيب لهذه األجهزة يتم عبر الفرز السياسي            

  بتاريخ زيرة الفضائية، وفي برنامج بال حدود     هاني الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عبر قناة الج         

  ." من تشكيل السلطة الماضي كان فتحاوياً%٩٥"، فقد أكّد الحسن أن ٩/١/٢٠٠٧

                                                 
 .١٢/٤/٢٠٠٧لندن، القدس العربي،  68
 . الجزيرة الفضائية، نقالً عن قناة٣٠/١/٢٠٠٧، األردن، السبيل 69
 .٢٧/٥/٢٠٠٧، لندن، الحقائقموقع أخبارنا اإلليكتروني؛ و 70
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وهذا بدوره أحدث خلالً في المؤسسة األمنية التي أضحت تمثل تياراً سياسياً، وتعبر عن مصالح حزبيـة                 

قرارات وزارة الداخلية بقيادة سعيد صيام، ومـن      ضيقة، وتسبب في تمرد العديد من الضباط على تعليمات و         

أضف إلى ذلك أن األجهزة األمنيـة يتنازعهـا   . ثم الوزير هاني القواسمي الذي ال ينتمي ألي حزب سياسي       

محاور داخلية تحاول كل منها السيطرة، فلمعت أسماء وأضحت أشهر من أي شخصية سياسية عامة كالسيد                

وقائي سابقاً، والسيد رشيد أبو شباك مدير األمن الداخلي، والـسيد عـالء             محمد دحالن رئيس جهاز األمن ال     

الخ، وأصبح لهؤالء القول الفصل في العديد من القضايا األمنية والسياسية على حـد              ..حسني مدير الشرطة  

سواء، وهذا ما جعل تلك األجهزة محطّ اهتمام لقوى خارجية مثل تل أبيب، وواشنطن، وبروكسل، وحتـى                 

  . العواصم العربية كالقاهرة، وعمانبعض
 

 
 :استمرار الحصار االقتصادي .٤

كان للحصار االقتصادي المضروب على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع أثر كبيـر فـي تـوتير                 

األجواء األمنية الداخلية؛ فالعوز والفقر دفع ببعض ضعاف النفوس إلى السرقة، والسطو المسلح، واقتـراف               

هذا باإلضـافة  . ناً، مما عزز ثقافة الثأر العائلي واالجتماعي في ظّل غياب أو ضعف القضاءجرائم قتل أحيا  

إلى أن بعض المجموعات الصغيرة المسلحة، انحرفت بوصلتها وأصبحت تعمـل أحيانـاً لـصالح بعـض                 

مـع  العائالت، أو بعض األطراف، أو لصالح جنيها المال في ظّل انتشار الفوضى والفقر، وذلك كما حدث                 

التي اختطفت الصحافي البريطاني آلن جونستون وتطالب بفدية تقدر         ) جيش اإلسالم (مجموعة ممتاز دغمش    

األكثر من ذلك، أن هذا الحصار وفّر الذريعة لمجموعات المصالح والمتنفـذين لرفـع              . بماليين الدوالرات 

، ودفع بعض مسلحي األجهزة     أصواتهم، واتهام ومهاجمة الحكومة خدمة ألغراض سياسية، إلى درجة التمرد         

  .األمنية إلثارة الفوضى والفتنة بحجة المطالبة بالرواتب، األمر الذي مهد إلثارة الفتنة الداخلية
  

 :ضعف شخص الرئيس الفلسطيني محمود عباس .٥

كان ضعف شخصية الرئيس عباس سبباً غير مباشر في استقواء وتمرد بعض مسؤولي وضباط األجهزة               

  هنيـة  –امر العليا، وتحفيزهم على لعب أدوار مشبوهة؛ فقد ذكرنا سابقاً االتفاق بين عباس              األمنية على األو  

 على عزل قائد الشرطة عالء حسني استبداله بمحافظ نابلس السيد كمال الشيخ، وعدم              ٢٠٠٧مايو  /  أيار في

 عباس نفسه لجـأ     أضف إلى ذلك أن الرئيس    . التزام عالء حسني بالقرار وبقائه في منصبه على أعين القوم         

إلى االستقواء ببعض مسؤولي األجهزة األمنية ذوي النفوذ القوي، كتعيينه للسيد رشيد أبو شباك مديراً لألمن                

الداخلي، وتعيينه للنائب محمد دحالن مستشاراً لألمن القومي، وإشراكه في العديد من المهام السياسية األمر               

ء اللجنة المركزية لحركة فتح، ورفضهم لسياسة عبـاس التـي           الذي أثار حفيظة واستنكار العديد من أعضا      

  .تعطي دحالن أكثر مما يستحق
  

 :إنشاء القوة التنفيذية .٦

بسبب تمرد ضباط األجهزة األمنية على أوامر وتعليمات وزير الداخلية السابق سعيد صيام، ومـن ثـم                 

ر وتوجيهات من بعـض المـسؤولين،       مشاركة المئات من منتسبي األجهزة األمنية في الفلتان األمني بأوام         
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؛ لمساعدة جهـاز    )القوة التنفيذية (اضطر الوزير صيام إلى استحداث وحدة جديدة من كافة فصائل المقاومة            

لكن هذه الخطة ووجهت بالرفض من الـرئيس عبـاس،          . الشرطة في ضبط األمن، وتنفيذ القوانين المرعية      

ها التفافاً على األجهزة األمنية القائمة، فأصدر الرئيس عباس ومسؤولي حركة فتح، واألجهزة األمنية، إذ عدو

 القاضي بتـشكيل القـوة      ٢٠/٤/٢٠٠٦ يلغي فيه قرار وزير الداخلية الصادر في         ٢١/٤/٢٠٠٦مرسوماً في   

التنفيذية والموافق عليه من الحكومة، وبالتالي نشأت أزمة جديدة بين الرئاسـة والحكومـة وجـدل حـول                  

  .رفينالصالحيات بين الط

تصعيد حجم الفوضى واالعتداءات علـى      : هذا الواقع بدأت تستغله مجموعات المصالح باتجاهين، األول       

المؤسسات العامة والخاصة، وصوالً إلى التصادم مع عناصر القوة التنفيذية، واتهامها باالعتداء على عناصر 

 اإلعالم الخاصة والرسـمية، التـي       األجهزة األمنية األخرى، وتحميلها المسؤولية عن الفوضى عبر وسائل        

. تسيطر عليها حركة فتح، بهدف تشويهها والضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها بتشكيل تلـك القـوة                

تحريض الرئاسة الفلسطينية على القوة التنفيذية، وتصويرها على أنها خطوة ضـد الـرئيس              : االتجاه الثاني 

وقد بلغ مستوى التحـريض والهجـوم       .  لمجلس األمن القومي   ولسحب البساط من تحت أقدامه بصفته رئيساً      

على القوة التنفيذية بأن طالب نائب رئيس الوزراء ورئيس كتلة حركة فتح في المجلس التـشريعي النائـب                  

بحّل القوة التنفيذية بسبب انتهاكها ألوامر      " ٢٠٠٧مايو  /  أيار  في زةبغعزام األحمد أثناء الصدامات األخيرة      

، في الوقت الذي تعرض فيه خمسة من القوة التنفيذية لإلعدام على أيد قوات الــ                "ئيس عباس أصدرها الر 

 للقصف مـن طـائرات      ١٨/٥/٢٠٠٧ التابعة للرئاسة، وتعرض فيه موقع تابع للتنفيذية في رفح بتاريخ            ١٧

  . شهيداً من التنفيذية وإصابة العشرات١٥حربية إسرائيلية أودت بحياة 
  

 : لفصائل الفلسطينيةالموقف الرمادي ل .٧

مع أن الفلتان األمني أصبح ظاهرة مشخّصة من قبل المراقبين، وأضحى معلومةٌ أسبابه وأهدافه، ومعلوم               

من يقف وراءه إال أن الفصائل الفلسطينية بشكل عام اتخذت موقفاً بين المتفرج أو الوسيط أو الشامت أحياناً،                  

  .رثية على الجميع، وعلى الشعب الفلسطيني بوجه الخصوصرغم أن لظاهرة الفلتان األمني انعكاسات كا

هذا الموقف الرمادي للفصائل شجع مجموعات المصالح على المزيد من البغـي، واقتـراف الحماقـات                

والمضي قدماً بمخططاتهم، مما أضر بجميع األطراف وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني، الذي يستحق موقفـاً               

 التي كان من واجبها أن تتوسط لحّل اإلشكال، ولكن عندما يتمادى طرف في              أكثر شجاعة من هذه الفصائل،    

غيه، كان عليها أن تقف موقفاً وطنياً في كشف الحقيقة أمام الجمهور، وتحميل المسؤولية لمن يـستحق دون                  

  .خوف أو تردد
  

  :خالصة وتقييم

يعية، وهي ناتجة عـن أسـباب       الفلتان األمني ظاهرة سابقة على فوز حركة حماس في االنتخابات التشر          

بنيوية تتعلق بتركيبة األجهزة األمنية، وارتباطها بمجموعات مصالح أمنيـة وسياسـية مرتبطـة بأجنـدات                

  .خارجية
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أما االزدياد في مستوى التأزم والتعقيد في الملف األمني إثر فوز حركة حماس في االنتخابات وتـشكيلها          

إلثارة الفتنة الداخلية، بغية شّل عمل وزارة الداخليـة وتـشويهه،           الحكومة، فهو ناتج عن التحريض الرامي       

ومن ثم شل عمل الحكومة الفلسطينية وإفشالها؛ فالملف األمني هو جزء من منظومـة معوقـات وأزمـات                  

تواجهها الحكومة الفلسطينية، وبالتوازي مع الملف األمني هناك حصار سياسي للوزراء الـذين ينتمـون أو                

  . شهرا١٥ًماس، باإلضافة إلى الحصار االقتصادي المستمر منذ أكثر من ترشحهم حركة ح

ويمكن القول إن الملف األمني هو ملف مسيس داخلياً وخارجياً، وهو يتحـرك بأجنـدة مـشتركة بـين                   

مجموعات مصالح فلسطينية سياسية وأمنية، وأطرافاً عربية، وأخرى دولية اجتمعت علـى هـدف إسـقاط                

قراطياً عبر صناديق االقتـراع     وة، وتغيير قناعات الشعب الفلسطيني، التي عبر عنها ديم        الحكومة الفلسطيني 

  .باختياره لبرنامج المقاومة

أما تقييم تجربة حماس كحكومة في إدارتها للملف األمني الداخلي، فهي مسألة معقدة، ألن التقييم بحاجـة              

الـخ،  ..والعنصر البشري، والزمن، والسياسات العامة    إلى معايير علمية تتعلق باإلدارة، واإلمكانات المادية،        

  : ومن العسير إسقاط تلك المعايير على الحالة الفلسطينية؛ ألنها حالة استثنائية غير مستقرة لعدة أسباب أهمها

 .أن الشعب الفلسطيني يعيش تحت االحتالل •

 أن هناك تدخالت خارجية مباشرة مؤثرة مادياً وسياسياً •

طين يمثل فسيفساء فصائلية، وبرامج سياسية متقاربة أحياناً ومتعارضـة أحيانـاً            أن المشهد في فلس    •

 .أخرى، باإلضافة إلى الموروث االجتماعي المتأثر بعوامل ضغط االحتالل عبر عشرات السنين

 ألداء الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركـة حمـاس،          "السياسي"لكن ذلك ال يحول دون النظر والتقييم        

 الصدد يمكننا رصد مجموعة من المالحظات والقرائن المتعلقة بسلوك الحركة والحكومـة، التـي               وفي هذا 

  : أثرت سلباً على الملف األمني الداخلي على النحو التالي

حركة حماس وحكومتها تعاملتا في البدء مع تعقيدات الملف األمني الداخلي، وخاصـة المؤسـسة                .١

 حسن النية إن صح التعبير، وهذا عائد إلى حداثة التجربة في            األمنية بشيء من التبسيط السياسي أو     

السلطة، وعدم الدراية بخفايا المؤسسة األمنية، األمر الذي أغرى وساعد العديد من األطراف لحفر              

 .المزيد من المعوقات أمام وزير الداخلية الجديد

ت الفساد، ومحاسبة المـسؤولين     إن وزارة الداخلية والحكومة الفلسطينية لم تكن حاسمة في فتح ملفا           .٢

عنها أمام القضاء والمجلس التشريعي، وهذا أعطى زمام المبادرة لمجموعات المصالح بالتـصدي             

 .للحكومة، وإثارة األزمات الواحدة تلو األخرى في وجهها

األمر اآلخر واألهم أن حركة حماس جرت، وإن باإلكراه، إلى شرك االقتتال الداخلي، وهـذا مـا                  .٣

إليه الطرف اآلخر المسؤول عن الفوضى والفلتان األمني، حيث أصبحت الحركة والحكومـة             سعى  

 .جزءاً من الظاهرة والمشكلة وإن بقراءة سطحية لألزمة العميقة

توقفت حركة حماس عن الفعل العسكري المقاوم ضد االحتالل اإلسرائيلي منذ اتفاق القـاهرة فـي                 .٤

ت الذي دخلت فيه االقتتال الداخلي، األمـر الـذي عـرض     لحد اآلن، في الوق    ٢٠٠٥مارس  / آذار

مصداقية الحركة للخدش، والتشوه في نظر قطاع من الجمهور الفلسطيني، وهـذا كـان لـه دور                 
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سيكولوجي مؤثر في إدارة الملف األمني، حيث أصبح التفسير الشائع؛ أن حماس وحكومتها تقاتـل               

وهذا هـو   . لمواطن وتحرير األرض من االحتالل    من أجل المصالح الحزبية، وليس من أجل أمن ا        

السبب الرئيس الذي دفع االحتالل اإلسرائيلي لعدم الرد في كثير من األحيـان علـى الـصواريخ                 

 الـداخلي وال    لالفلسطينية التي سقطت على المستوطنات المحاذية لغزة، وذلك حتى يستمر االقتتـا           

 .يتوحد الفلسطينيون على عدو خارجي

لفلسطينيون بخوف وحذر مما قد يحمله المستقبل القريب، بعد أن انتُهكت حرمة اتفاق مكـة،               اآلن يقف ا  

  .الذي شقّ اسمه من قداسة المكان وحرمته

واآلن تتداعى األطراف الفلسطينية، وتتوسط بعض األطراف العربية كمصر علّها تنجح في لـم الـشمل                

المساعي؟ وهل تتغلب الحكمة ولغة العقـل علـى         الوطني لإلخوة في حركتي فتح وحماس، فهل تنجح تلك          

  صوت السالح؟

من خالل تتبع مسيرة األحداث، ومن خالل رصد مواقف األطراف المعنية فلسطينياً، وعربيـاً، ودوليـاً                

نخلص إلى أن المستقبل المنظور يحمل نذراً وتصورات سلبية لواقع األمن الـداخلي الفلـسطيني ولعمـوم                 

بعد أن تشهد قادم األيام صدامات أكثر عنفاً ودموية، ألن هناك أطرافـاً فلـسطينية               القضية، وليس من المست   

ما زالت تراهن على إسـقاط الحكومـة الفلـسطينية،          ) مسؤولين سياسيين وأمنيين  (وبالتحديد في حركة فتح     

، ومادياً،  وإقصاء حركة حماس عن الحكم ولو بالقوة المسلحة، في الوقت الذي يلقى فيه هؤالء دعماً سياسياً               

وعسكرياً من أطراف خارجية عربية وغربية، ما زالت تصر على استمرار الحصار السياسي واالقتصادي              

  .إلنهاء التجربة السياسية اإلسالمية في فلسطين
  

في الختام يبقى القول إنه ليس ذنب حماس أنها فازت في االنتخابات التشريعية، وليس ذنبها أنها ورثـت                  

 "حكومـة "، ولكن ذنبها أنهـا تحولـت أو أصـبحت           تعاني من الفساد   وأجهزة أمنية مسيسة     حالة أمنية سيئة  

فلسطينية مسؤولة تحت االحتالل، وهذا يقودنا إلى أن مشروع السلطة الفلسطينية بالمواصفات التي هي عليه               

الحتالل مسألة فيها   ، ويقودنا أيضاً إلى أن النجاح في الجمع بين المقاومة والسلطة تحت ا            ...مسألة فيها نظر  

  . أيضاًنظر
 
 
 


