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متهيد:
واجه �أداء م�ؤ�س�سة رئا�سة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،داخليا ً وخارجياً ،منذ
ت�أ�سي�سها �سنة  ،1994حتديات ناجتة �أ�سا�سا ً عن م�أزق اتفاق �أو�سلو ،وعدم التزام
االحتالل الإ�رسائيلي بتنفيذ االتفاقيات املربمة ،و�سعيه احلثيث ل�س ّد �آفاق �أي ح ّل �سيا�سي
قد يقود �إىل ت�سوية �سلمية ،ومتكنه من تقوي�ض ركائز “ح ّل الدولتني” ،وق�ضم �أجزاء
من امل�ساحة املخ�ص�صة لإقامة الدولة الفل�سطينية املن�شودة ،و�سعيه لال�ستئثار ب�رشقي
القد�س ،بعيدا ً عن �ضغط امل�ساءلة واملحا�سبة ،يف ظ ّل االنحياز الأمريكي لالحتالل،
و�ضعف الدعم العربي الإ�سالمي للق�ضية الفل�سطينية.
وقد ح�رضت جتليات �أو�سلو داخلياً ،يف �سلطة مقيدة ومكبلة بالتزامات �أحادية ،بينما
مي�ضي االحتالل يف عدوانه الثابت �ض ّد الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة  ،1967عرب
ال�سيطرة على املوارد الطبيعية الفل�سطينية و�إحكام الطوق حول املناطق ج (وفق ت�صنيف
�أو�سلو) من م�ساحة ال�ضفة الغربية ،مقابل ح�رص ال�سلطة يف منطقة �أ ،والتحك ّم مبفاتيح
االقت�صاد واملعابر والتجارة اخلارجية وحركة التنقل ،و�ش ّل احلياة يف ال�ضفة الغربية
بجدار الف�صل العن�رصي والطرق االلتفافية وامل�ستعمرات ،وحما�رصة قطاع غزة ،وعزل
مدينة القد�س املحتلة و�رضب حركتها التجارية.
�أدى ذلك ،بطبيعة احلال� ،إىل تراكم �أحوال اقت�صادية واجتماعية قامتة� ،صاحبها
حماوالت االحتالل امل�ستمرة لت�ضييق م�ساحة حترك رئا�سة ال�سلطة� ،سواء �أكان ذلك
داخليا ً من خالل �إغالق منافذ التغيري� ،أم خارجيا ً من خالل وقوفه يف وجه �أي م�سعى
فل�سطيني دويل �أو �أممي لإنهاء االحتالل و�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة.
ومل يخ ُل �أداء م�ؤ�س�سة رئا�سة ال�سلطة من �إ�شكاليات وانتقادات داخلية ،يف حني
زاد االنق�سام� ،إثر ا�شتباكات وقعت بني حركتي فتح وحما�س ،و�أ�سفرت عن �سيطرة
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ال�سلطة الفل�سطينية
الأخرية على قطاع غزة يف منت�صف حزيران /يونيو  ،2007من عمق الأزمة ،مك ّر�سا ً

النف�صال حاد بني ال�ضفة الغربية والقطاع ،وخلطابني متناظرين مل يقيّ�ض لهما
التالقي حتى الآن ،على الرغم من اجلل�سات املتوالية لتحقيق امل�صاحلة واالتفاقيات
الناجتة عنها.

�أو ًال :املرجعية القانونية مل�ؤ�س�سة الرئا�سة:
�سمح تعدد املرجعيات القانونية التي احتكمت �إليها م�ؤ�س�سة الرئا�سة ،منذ ت�شكيلها
يف �سنة  1994حتى �صدور القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني (الد�ستور امل�ؤقت) يف
 ،12002/7/7واملعدل يف  ،22003/3/19وتعديالته اجلزئية ل�سنة  ،32005باختالط معايري
م�صدر �رشعية احلكم ،وغياب الأ�س�س املحددة ل�صالحيات رئي�س ال�سلطة وللعالقة بني
ال�سلطات الثالث ،و“�ضبابية” التخوم الفا�صلة بينها ،بينما �أبقى نفاذ القانون ،يف املرحلة
الالحقة ،على الإ�شكاليات نف�سها ،ولكن ب�صيغ خمتلفة.
ف�إذا كانت م�ؤ�س�سة الرئا�سة حتتكم يف �رشعية وجودها ومرجعيتها ،وبالتايل حمددات
التزاماتها وم�س�ؤولياتها� ،إىل ميثاق منظمة التحرير ،وباال�ستناد �إىل قرار املجل�س
املركزي الفل�سطيني يف دورته املنعقدة من  1993/10/12-10يف تون�س بت�شكيل ال�سلطة،
وتر�ؤ�س ال�سيد يا�رس عرفات ،رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،جمل�سها4؛ �إال �أن
هناك ف�صائل فل�سطينية ،ويف مقدمتها حركتا “حما�س” و“اجلهاد الإ�سالمي” ،وقوى
اجتماعية و�سيا�سية عري�ضة غري ممثلة يف �أطر املنظمة .ويف الوقت نف�سه ،ال ت�ستقيم
معادلة الأخذ بنتيجة االنتخابات الرئا�سية والت�رشيعية التي جرت لأول مرة يف الأرا�ضي
املحتلة يف  ،1996/1/20و�أ�سفرت عن �إحكام �سيطرة فتح على مفاتيح ال�سلطة ومنافذها
	1القانون الأ�سا�سي ل�سنة  ،2002الوقائع الفل�سطينية ،العدد املمتاز.2002/7/7 ،
	2القانون الأ�سا�سي املعدل ،الوقائع الفل�سطينية ،العدد املمتاز.2003/3/19 ،
3

القانون الأ�سا�سي ل�سنة 2005م بتعديل بع�ض �أحكام القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003م ،الوقائع
الفل�سطينية ،العدد .2005/8/13 ،57

4

�أحمد قريع ،الرواية الفل�سطينية الكاملة للمفاو�ضات من �أو�سلو �إىل خريطة الطريق (بريوت :م�ؤ�س�سة
الدرا�سات الفل�سطينية ،)2011 ،جزء � ،3ص .240
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التنفيذية والت�رشيعية ،يف �ضوء مقاطعة غالبية الف�صائل لها ،حتى تلك املن�ضوية يف �إطار
املنظمة ،مثل اجلبهتني ال�شعبية والدميوقراطية لتحرير فل�سطني.
ومن جهة �أخرى ،يع ّد اعتماد القانون الأ�سا�سي �سندا ً مرجعيا ً لل�سلطة خطوة الحقة
ولي�س خطوة “ ُم� ِّؤ�س�سة” ،مبعنى �أنه جاء الحقا ً على وجود ال�سلطة ولي�س �سابقا ً لها
وم�ؤ�س�ساً لإطارها العام ،بالرغم من ت�أكيده ب�أن منظمة التحرير هي مرجعيتها ،5و�إقراره
من قبل املجل�س الت�رشيعي يف  .1997/10/2ومع �أنه ي�ضمن �سلطات و�صالحيات وا�سعة
لرئي�س ال�سلطة الفل�سطينية يف ما ي�شبه النظام الرئا�سي ،رف�ض الرئي�س عرفات توقيعه،
بداية“ ،ما �أدى �إىل �شحن العالقة امل�شدودة �أ�صالً بينه وبني املجل�س الت�رشيعي بعوامل
توتر �إ�ضافية”؛ �إال �أن الرئي�س عرفات وقعه فيما بعد ،حتت وط�أة “�ضغوط خارجية”،
�صاحبت مطالبات �إ�صالحية داخلية ،حيث “�أ�صبح القانون الأ�سا�سي �ساري املفعول يف
 ،2002/7/7مع ن�رشه يف “اجلريدة الر�سمية”� ،أي بعد حوايل خم�س �سنوات من �إقراره يف
املجل�س الت�رشيعي”.6
ويرتبط ذلك ب�إ�شكالية ما ت�سبب به اتفاق �أو�سلو ابتدا ًء ،ح�سب ر�أي البع�ض ،عند
حتويله منظمة التحرير من “منظمة لتحرير الوطن �إىل منظمة لتربير م�سل�سل من
التنازالت ال�سيا�سية والوطنية والقومية” ،الذي “مل يتوقف �إال عندما و�صلت الأمور �إىل
حدود امل�سا�س بثوابت احلدود الدنيا ملطالب ال�شعب الفل�سطيني وحقه بتقرير م�صريه”،
وبعدما ّ
مت �سحب ب�ساط التحرير من املنظمة ،و�أفرز تناق�ضا ً واقعيا ً بني ال�سلطة واملنظمة،
وازدواجية يف القيادة.7
وقد بدا ذلك وا�ضحا ً منذ ت�ش ُّكل ال�سلطة؛ التي �سعت �إىل نقل عملية �صنع القرار
ال�سيا�سي من �أطر وم�ؤ�س�سات املنظمة �إىل دوائر ووزارات تابعة لها ،و�سحب �صالحياتها
	5القانون الأ�سا�سي ل�سنة  ،2002الوقائع الفل�سطينية ،العدد املمتاز.2002/7/7 ،
6

قي�س عبد الكرمي و�آخرون ،احلكومات الفل�سطينية� ،2006-1994 :سل�سلة “الطريق �إىل
(بريوت :دار التقدم العربي لل�صحافة والطباعة والن�رش� ،)2008 ،ص .18

7

�شفيق احلوت“ ،جتربة منظمة التحرير الفل�سطينية :ر�ؤية عامة ”،يف حم�سن حممد �صالح (حمرر) ،منظمة
التحرير الفل�سطينية :تقييم التجربة و�إعادة البناء (بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات،
� ،)2007ص 15؛ وانظر �أي�ضا ً :حما�رض ندوة “نحو نقلة نوعية يف عمل منظمة التحرير الفل�سطينية” التي عقدها
مركز درا�سات ال�رشق الأو�سط يف ع ّمان يف  2005/6/29و ّ
مت ن�رشها يف كتاب :جواد احلمد (حمرر) ،منظمة
التحرير الفل�سطينية :نحو م�رشوع لإ�صالح بنيوي �سيا�سي� ،سل�سلة “ندوات” ( 44ع ّمان :مركز درا�سات
ال�رشق الأو�سط� ،)2006 ،ص .8
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ال�سلطة الفل�سطينية
وت�صدر قيادة العمل الوطني ،والتداخل يف �إدارة املفاو�ضات ،ومتابعة العالقات العربية
والدولية� ،إزاء تعاط ٍ دويل معها ك�سلطة �رشعية� .8أما ا�ستدعاء مطلب �إحياء املنظمة �إثر
ن�سيان دام طويالً ،فقد جاء عقب فوز حركة حما�س ال�ساحق يف االنتخابات الت�رشيعية
التي جرت يف  ،2006/1/25من باب �سيا�سة “�إف�شال احلكومة” املنتخبة ،9بينما يدرج
ملفها حاليا ً يف �إطار جل�سات امل�صاحلة ،التي بد�أت بعد �سنة  2007ومل ت�سفر عن تقدم
ملمو�س حتى الآن لإنهاء االنق�سام.
و�إذا كانت اتفاقيات �أو�سلو متنع ال�سلطة من ممار�سة ال�ش�ؤون اخلارجية ،مقابل
�إناطتها باملنظمة ،ف�إن ذلك ي�أتي من باب منع �صالحيات ال�سيادة واال�ستقالل عن �سلطة
قد ت�ؤول �إىل دولة ،من دون �أن يخفي االحتالل خمطط “تعديل اتفاقيات �أو�سلو عمليا ً
لإحالة الوظائف التمثيلية والدبلوما�سية بيد ال�سلطة املمثلة لفل�سطيني الداخل ح�رصا ً”،
وذلك وفق قول خبري القانون الدويل �أني�س قا�سم.10
وي�أتي اتفاق �أو�سلو لي�ستكمل ال�ضلع الأخري يف مثلث مرجعية ال�سلطة� ،إن مل يكن
�أ�سا�سها ،يف نظر كثريين ،11مبا فر�ضه من التزامات وقيود على �أداء ال�سلطة و�ساحة
ن�صه على
حتركها ،ولكنه مرفو�ض من غالبية القوى والف�صائل الفل�سطينية ،ب�سبب ّ
ت�شكيل �سلطة مقيدة وحمدودة ال�صالحيات على �أجزاء من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
املحتلني.
وثمة من يدخل يف �أ�سا�س النظام ال�سيا�سي ،عن�رص وثيقة اال�ستقالل ال�صادرة
يف ت�رشين الثاين /نوفمرب � ،1988إال �أن الهيئات القيادية يف املنظمة مل تتهي�أ لتطبيقه
فعليا ً كما مل يج ِر تكييف الأنظمة واملدونات التنظيمية للمنظمة لتكون م�صدر
�إلزام بتنفيذه  .12ويف الوقت نف�سه ،يتم االحتكام �أحيانا ً �إىل القوانني �سارية املفعول
املوجودة قبل ت�شكيل ال�سلطة ،على الرغم من ت�شابكها وعدم وحدتها ،فهناك
8

ممدوح نوفل�“ ،إ�شكالية العالقة بني ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير ،و�سبل حلها ”،جملة الدرا�سات
الفل�سطينية ،جملد  ،6العدد  ،22ربيع � ،1995ص .57-56

9

عزمي ب�شارة“ ،فل�سطني �إىل �أين؟ ”،امل�ستقبل العربي ،العدد  ،329متوز /يوليو � ،2006ص .12-11

10

الغد.2013/9/13 ،

11

جربيل حممد وعمر رحال ،مدخل �إىل مفهوم احلكم ال�صالح يف فل�سطني :احلكم املحلي منوذجا ً (رام اهلل:
مركز رام اهلل لدرا�سات حقوق الإن�سان� ،)2000 ،ص .56-55

12

�أحمد قريع ،الرواية الفل�سطينية الكاملة للمفاو�ضات من �أو�سلو �إىل خريطة الطريق� ،ص .242

136

�أداء م�ؤ�س�سة رئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية 2013–1994

القوانني الأردنية يف ال�ضفة الغربية والقوانني امل�رصية يف قطاع غزة .وبالرغم من �أن
ال�سلطة قطعت �شوطا ً جادا ً يف توحيد الت�رشيعات والقوانني ،و�إ�صدار قوانني �أخرى
ناظمة للمجتمع الفل�سطيني� ،إال �أن االنق�سام عمق �أي�ضا ً انف�صاما ً قانونيا ً ولي�س
جغرافيا ً فقط.
وبالن�سبة �إىل خرباء قانونيني؛ ثمة مرجعيتان حتكمان عمل والتزامات م�ؤ�س�سة
الرئا�سة ،الأوىل :داخلية �ضابطة لعالقة ال�سلطات ولل�ش�ؤون احلياتية املجتمعية،
والثانية :الأوامر الع�سكرية الإ�رسائيلية ال�صادرة عن احلاكم الع�سكري وفق قوانني
االحتالل ،واملتعلقة بالأمن وامل�ستوطنني و�أو�ضاع الأرا�ضي املحتلة �سنة  ،1967بو�صفه
و�إدارته املدنية ،م�صدر ال�سلطة منذ ت�شكيلها ،13مبوجب اتفاقيات �أو�سلو التي �أفادت ب�أن
ال�سلطة حتكم وتت�رصف مبوجب ال�صالحيات التي نقلت �إليها ،14بينما ما يزال “احلكم
الع�سكري الإ�رسائيلي و�إدارته املدنية يف ال�ضفة الغربية م�ستمرين يف الوجود ،مع قيام
ال�سلطة الفل�سطينية مبمار�سة بع�ض �صالحياتهما وم�س�ؤولياتهما”� ،أي �أن ال�سلطة
الفل�سطينية مل ترث القوانني التي كانت �سارية املفعول يف املنطقة عندما بد�أ االحتالل
فح�سب ،و�إمنا �سرتث �أي�ضا ً “الأوامر الع�سكرية التي �صدرت عن الإ�رسائيليني خالل
فرتة االحتالل ،والتي يتعدى بع�ضها �صالحية � ّأي �سلطة حمتلة ،وبالتايل ف�إنها غري
�رشعية يف نظر القانون الدويل”.15
�ألقى هذا اخللط بظالله ال�سلبية على �أداء م�ؤ�س�سة الرئا�سة وعالقتها بال�سلطات
القائمة ،وعلى الن�سيج املجتمعي الفل�سطيني ،يف ظ ّل عدوان االحتالل الإ�رسائيلي.

� .1صالحيات م�ؤ�س�سة الرئا�سة:
بني فعلي “التكري�س” قبل �صدور القانون الأ�سا�سي ،و“التو�سيع” عقب نفاذه،
ليم�س خمتلف اجلوانب احليوية .فمنذ
ات�سعت دائرة �صالحيات م�ؤ�س�سة الرئا�سة،
ّ
ت�أ�سي�س ال�سلطة ،وت�شكيل احلكومة الأوىل بقرار منظمة التحرير ملمار�سة ال�سلطات
13

رجا �شحادة“ ،النقل املبكر لل�صالحيات يف ال�ضفة الغربية :العبء ال امل�س�ؤولية ”،جملة الدرا�سات
الفل�سطينية ،جملد  ،6العدد � ،21شتاء � ،1995ص .56-55
وفق املادة الرابعة من اتفاق غزة – �أريحا ،امل�سمى �أي�ضا ً باتفاق القاهرة والذي ّ
مت توقيعه يف  ،1994/5/4انظر
ن�ص االتفاقية يف :مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني  -وفا ،يف:
ّ

15

رجا �شحادة ،مرجع �سابق� ،ص .55

14

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4924
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الت�رشيعية والتنفيذية والوظائف الق�ضائية ،16اعتاد الرئي�س عرفات ،نظرا ً لعدم وجود
من�صب رئي�س للوزراء (حتى  ،)2003على تر�ؤ�س اجتماعات احلكومة .وب�سبب غياب
م�ؤ�س�سة ت�رشيعية تقوم ب�إ�صدار القوانني (حتى )1996؛ نظرا ً لأنه مل تت�شكل منذ البداية
م�ؤ�س�سات ديوان املوظفني �أو الرقابة الإدارية� ،أو �أي نظام لتحديد �أ�س�س وو�سائل العمل
احلكومي والإداري والتنفيذي؛ فقد قام الرئي�س عرفات بكافة تلك املهمات ،عن طريق
�إ�صدار الأوامر واملرا�سيم والقرارات الرئا�سية التي اكت�سبت قوة القانون� ،أو عن طريق
الرجوع للقوانني الرتكية �أو الربيطانية �أو امل�رصية �أو الأردنية �أو حتى الأوامر الع�سكرية
الإ�رسائيلية ،لإيجاد ال�صيغ الالزمة واملنا�سبة .هذا عدا عن كونه� ،أي�ضاً� ،صاحب قرار
الإنفاق وحجمه .17وحتى بعد ت�شكيل املجل�س الت�رشيعي ،ا�ستمر عرفات يف �أحيان عديدة
يف جتاوز هذا املجل�س� ،أو ت�أخري اعتماد القوانني التي ي�صدرها.18
وجل�أت م�ؤ�س�سة الرئا�سة �إىل فر�ض �سلطتها ب�أ�ساليب متنوعة ،منها بناء قوة �أمنية
م�سلحة من ثمانية �أجهزة ،بهدف �ضبط الو�ضع العام مبعزل عن ال�سلطة الق�ضائية التي
ّ
مت �إ�ضعافها وحتييدها ،والإيفاء بالتعهدات الأمنية للجانب الإ�رسائيلي .19وذلك متا�شيا ً
مع اتفاق �أو�سلو الذي مل ي�سمح لل�سلطة بت�شكيل � ّأي قوات م�سلحة �أخرى غري قوة �رشطة،
وقيّده �أمنيا ً ،20دون ا�شرتاط ربط ذلك بالتو�صل �إىل ت�سوية متفق عليها لل�رصاع .فيما
�أحدثت تعيينات الأجهزة الأمنية م�شكلة �أ�سا�سية يف الرتكيبة االجتماعية وال�سيا�سية،21
ونخرا ً خالفيا ً يف �أو�ساطها املتعددة ،لي�س ب�ش�أن �سبل الت�صدي لالحتالل ،و�إمنا حول
ب�سط ال�سيطرة والنفوذ “املناطقي” يف ال�ساحة املحتلة ،ت�سبب �أحياناً ،يف �سقوط �ضحايا
من املدنيني الفل�سطينيني.
16

مبوجب اتفاق القاهرة ال�صادر يف  .1994/5/4انظر ن�ص االتفاقية يف :مركز املعلومات الوطني
الفل�سطيني  -وفا ،يفhttp://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4924 :

 17مروان كنفاين� ،سنوات الأمل (القاهرة :دار ال�رشوق� ،)2007 ،ص .337-335
	18انظر مثالً :جميل هالل ،الدولة الفل�سطينية بعد �أو�سلو (بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية،)1998 ،
�ص  210-209و239-236؛ وانـظـر �أي�ضـاً :ق�سم الأر�شيف واملعلومات – مركز الزيتونة للدرا�سات
واال�ست�شارات ،املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة � ،2010-1996سل�سلة
تقرير معلومات (( )14بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2010 ،ص .26-25
	19انظر :داود �سليمان ،مرجع �سابق� ،ص .56-49
20

�أحمد حممود“ ،اتفاق احلكم الذاتي الفل�سطيني :قراءة يف امل�ضامني والإ�شكاليات والتطورات امل�ستقبلية”،
ال�سيا�سة الدولية ،العدد  ،117متوز /يوليو � ،1994ص .169

21

مروان كنفاين ،مرجع �سابق� ،ص .270
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�سمح فوز حركة فتح برئا�سة ال�سلطة و�أغلبية مقاعد املجل�س الت�رشيعي ( 88ع�ضواً)
يف انتخابات �سنة  ،1996و�سط مقاطعة غالبية القوى والف�صائل ،يف فر�ض هيمنتها على
مواقع النفوذ والقرار التنفيذي والت�رشيعي و�أغلب امل�ؤ�س�سات العامة والأجهزة الأمنية،
عرب �شخ�صيات تابعة �أو منا�رصة وموالية لها ،بحيث باتت تتمتع بامتيازات ومكا�سب
متنوعة .وقد �أوجد ذلك تداخال ً�شديدا ًبني فتح وم�ؤ�س�سات ال�سلطة ،و�أ�شاع �سخطا ً �شعبيا ً
وا�سعا ً ترافق مع تردد تهم انت�شار الف�ساد داخل �أجهزة ال�سلطة ،مما انعك�س تراجعا ً يف
ت�أييد حركة فتح ل�صالح املعار�ضة الإ�سالمية ،وهو ما ظهرت جتلياته يف مرحلة الحقة.
وعلى الرغم من �سعي ال�سلطة الفل�سطينية لبناء نظام �سيا�سي قادر على توفري بيئة
قانونية ود�ستورية مللء الفراغ الإداري والقانوين الذي تركه االحتالل يف ظ ّل غياب
الدولة ال�سيادية والكيانية امل�ستقلة� ،22إال �أن هذه البيئة ات�سمت عمليا ً بنق�ص املرجعيات
القانونية ،و�سيطرة الف�صيل الواحد على ال�سلطة ،وتهمي�ش ال�سلطتني الت�رشيعية
والق�ضائية ،وتداخل ال�سلطات ،وت�ضخم القطاع احلكومي ،وترهل الإدارة العامة،
واالعتماد على امل�ساعدات اخلارجية .وقد ت�سببت �سيا�سة التحكم يف تعيني املنا�صب
احلكومية العليا يف ال�سلطة ،وفق �أ�س�س ومعايري حزبية وتنظيمية وعائلية ،مقابل فر�ض
القيود على تعيني �أن�صار حركتي حما�س واجلهاد الإ�سالمي ،يف �إيجاد �شعور جمتمعي
مرير بعدم ت�ساوي الفر�ص والعدالة يف التوظيف ،كما �أدى الإفراط يف منح رتبة “املدراء
ومعبة عن
العامني”� ،إىل ت�شكيلهم طبقة اجتماعية جديدة مثرية للجدل واالتهامات،
ِّ
الف�ساد واملح�سوبية.23
وترافق ذلك مع �إ�صدار الرئي�س عرفات لقرارات وقوانني �ش َّكلت ،بح�سب هيئات
حقوقية فل�سطينية ،انتهاكا ً حلقوق الإن�سان وحرية الر�أي والتعبري ،ومنها قرار �إن�شاء
“حمكمة �أمن الدولة” يف ،241995/2/7الذي �أعيد النظر يف �أحكام الإعدام ال�صادرة عنها
�سنة  2003جلهة عر�ضها على حماكم مدنية .25ومنها كذلك املر�سوم الرئا�سي بقانون
� 22أمين يو�سف“ ،النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني :2006-1996 ،من الأحادية �إىل اال�ستقطاب الثنائي ”،امل�ستقبل
العربي ،العدد  ،334كانون الأول /دي�سمرب � ،2006ص .42
	23انظر مثالً :مروان كنفاين ،مرجع �سابق� ،ص .334
24

داوود �سليمان ،مرجع �سابق� ،ص .78

25

مركز رام اهلل لدرا�سات حقوق الإن�سان“ ،حالة احلريات العامة يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية ”،جملة �ش�ؤون
ا�سرتاتيجية ،ع ّمان ،العددان  24و ،25ال�سنة الثامنة� ،2009 ،ص .114
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املطبوعات والن�رش ،يف ،1995/6/5الذي ي�ضع القيود وال�ضوابط على حرية العمل
ال�صحفي ،و�آلية نيل الرتاخي�ص ومراقبة ال�صحف قبل توزيعها .26بالإ�ضافة �إىل املر�سوم
الرئا�سي ،يف  ،1998/11/9ب�ش�أن “تكري�س الوحدة الوطنية ومنع التحري�ض” ،الذي �أعيد
ن�رشه يف ال�صحف املحلية �سنة  2003بدل �إلغائه ،ان�سجاما ً مع اتفاق فل�سطيني �إ�رسائيلي
على متابعة املحتوى الإعالمي والدرا�سي ،غداة ت�شكيل جلنة ثالثية ت�ضم ال�سلطة
الفل�سطينية ،و“�إ�رسائيل” ،والواليات املتحدة ،ملنع التحري�ض مبوجب مذكرة واي ريفر
املوقعة يف  .271998/10/22كذلك �أ�صدر الرئي�س عرفات ،يف  ،2000/4/30ب�صفته وزير
الداخلية ،الالئحة التنفيذية لقانون االجتماعات العامة ،التي تقيّد ممار�سة حقّ التجمع
ال�سلمي ،وتطلق يد رجال ال�رشطة لف�ضه ،دون اال�ستجابة �إىل مطالب �إلغائها �أو تعديلها،
مما ت�سبب يف حدوث انتهاكات عديدة.28
وعلى الرغم من املطالبات الداخلية املبكرة بالإ�صالح ومكافحة الف�ساد� ،إال �أن
م�صادر الدعم الغربية تغا�ضت عنها� ،آنذاك ،وا�ستمرت ب�ضخ م�ساعدات مالية ،جتاوزت
مبلغ خم�سة مليارات دوالر %90 ،منها من م�صادر غربية ،خالل الفرتة الواقعة بني
 1994ومنت�صف  .292001وقد ّ
مت االعتماد عليها يف ت�أمني النفقات الإن�شائية والت�شغيلية
لل�سلطة ،وتدعيم التوجه نحو اقت�صاد ال�سوق ،وت�شجيع �إن�شاء املنظمات غري احلكومية،
لي�س لأجل جمتمع فل�سطيني دميوقراطي متقدم ،ما يهدد ب�ضبط �سياق العملية
التفاو�ضية وتعطيل الت�سوية ،و�إمنا ل�ضمان �إيجاد فئات و�رشائح جمتمعية تتكئ يف
حت�سني و�ضعيتها على امل�ساعدة الغربية ،توطئة لتطويع �إرادتها وت�سهيل قبولها
بت�سوية �سيا�سية وفق ال�رشوط الإ�رسائيلية.
ولأن احلكم ال�صالح �رشط �رضوري لنجاح عملية ال�سالم ،وفق املنظور الغربي ،مل
تنفك م�شاريع غربية عن تقدمي “الن�صح” حول كيفية �إ�صالح �أو�ضاع ال�سلطة ومواجهة
	26املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،مالحظات نقدية على قانون املطبوعات والن�رش لعام ( 1995غزة:
املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان� ،)1995 ،ص  ،18-13انظر:
http://www.pchrgaza.org/arabic/studies/presslaw%20_1_.pdf

	27املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان“ ،حرية الر�أي والتعبري يف ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ”،جملة
الدرا�سات الإعالمية ،القاهرة ،العدد  ،118كانون الثاين /يناير – �آذار /مار�س � ،2005ص .171
28

املرجع نف�سه� ،ص .190

29

علي اجلرباوي“ ،حول الأجندة اخلارجية للـ“�إ�صالح” :احلالة الفل�سطينية ”،امل�ستقبل العربي ،العدد ،335
كانون الثاين /يناير � ،2007ص .74
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التحديات ،30غري �أنه �رسعان ما حتول �إىل �ضغط �أمريكي �إ�رسائيلي غداة حتميل الرئي�س
عرفات ف�شل مفاو�ضات كامب ديفيد � Camp David Summitسنة  ،2000ومطالبته،
وهو حما�رص يف مقر املقاطعة يف رام اهلل يف ( 2001حتى وفاته يف  )2004/11/11باعتقال
عنا�رص املقاومة ،ال �سّيما حركة حما�س ،بعدما تبني وقوفه يف املوقع االعرتا�ضي
ل�سيا�ستهما� .إذ بات جتريد م�ؤ�س�سة الرئا�سة من موارد قوتها الأ�سا�سية و�إعادة
توزيعها �سبيالً وحيدا ً لعزله ،31عرب �إناطة القرار ال�سيا�سي بيد احلكومة ورئي�س الوزراء
الذي ا�ستحدث من�صبه فيما بعد ،وو�ضع الأجهزة الأمنية حتت �إمرة وزارة الداخلية،
وتفوي�ض ال�ش�أن املايل �إىل وزارة املالية.
ومع �أن الرئي�س عرفات حاول الت�صدي لل�ضغوط اخلارجية� ،إال �أن ح�صاره ،وتردي
الأو�ضاع الداخلية ،وتف�شي الف�ساد� ،أدى �إىل جناح هذه ال�ضغوط؛ فقام يف ،2002/6/6
بتعيني جمل�س وزراء جديد برئا�سته� ،أعقبه �إ�صدار مر�سوم رئا�سي بت�شكيل “اللجنة
الوزارية للإ�صالح” لإ�صالح م�ؤ�س�سات ال�سلطة؛ ُثم ا�ضطر ،حتت وط�أة رزمة
�إ�صالحات خطة خريطة الطريق ،32على ا�ستحداث من�صب رئي�س وزراء ،يف �آذار /مار�س
 ،2003والتوقيع على القانون الأ�سا�سي املعدل يف  ،2003/3/18وتكليف ال�سيد حممود
عبا�س مبهام رئا�سة احلكومة ،الذي ا�ستقال بعد �أ�شهر قليلة ليخلفه �أحمد قريع رئي�س
املجل�س الت�رشيعي حينها ،فيما كانت �صالحيات الرئي�س عرفات وقدرته على التحكم
بالواقع من حوله ت�ضعف حتى وافته املنية .ومن ثَ َّم توىل رئي�س املجل�س الت�رشيعي
30

مثالً م�رشوع “تقوية م�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية” الذي تبنّاه جمل�س العالقات اخلارجية يف نيويورك
وقام بتنفيذه فريق عمل دويل خبري برئا�سة مي�شيل روكارد و�أدار امل�رشوع هرني �سيغمان ،بينما كان
الباحثان الرئي�سيان هما يزيد �صايغ وخليل ال�شقاقي ،وترجمه مركز البحوث للدرا�سات الفل�سطينية ،انظر:
تقوية م�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية (نيويورك :جمل�س العالقات اخلارجية .)1999 ،وانظر �أي�ضاً:

The RAND Palestinian State Study Team, “Building A Successful Palestinian State,” site of
;RAND Corporation, 25/11/2005, http://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB9072.html
The Arc: A Formal Structure For a Palestinian State, RAND Corporation, 26/8/2008,
http://www.rand.org/multimedia/video/2008/08/26/the_arc.html; and Robert E. Hunter and
Seth G. Jones, “Building a Successful Palestinian State: Security,” RAND Corporation,
23/1/2006, http://www.rand.org/pubs/monographs/MG146z2.html

	31انظر :عبد الإله بلقزيز““ ،حما�س” و“فتح” والرئا�سة :لعبة الأخطاء القاتلة ”،امل�ستقبل العربي ،العدد ،330
�آب� /أغ�سط�س � ،2006ص .31
32

�صاغتها اللجنة الرباعية الدولية (الواليات املتحدة ،ورو�سيا ،واالحتاد الأوروبي ،و الأمم املتحدة)
�سنة .2003
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روحي فتوح م�س�ؤوليات الرئا�سة ملدة �ستني يوما ً ح�سب القانون الفل�سطيني ،تبعها
�إجراء انتخابات لرئا�سة ال�سلطة يف  ،2005/1/19جنح فيها عبا�س ،بعدما �أ�صبح رئي�سا ً
حلركة فتح �سنة .2004
مل يتغري احلال كثريا ً بعد نفاذ القانون الأ�سا�سي ،الذي �أعطى م�ؤ�س�سة الرئا�سة
�صالحيات وا�سعة ،مبقيا ً على انتخاب رئي�س ال�سلطة انتخابا ً عاما ً ومبا�رشا ً من ال�شعب
الفل�سطيني مبوجب �أحكام قانون االنتخابات.
ووفق مواد القانون؛ وبالإ�ضافة �إىل رئا�سته للجنة التنفيذية ملنظمة التحريرُ ،يع ُّد
رئي�س ال�سلطة القائد الأعلى للقوات الفل�سطينية (املادة  ،)39وله �صالحية تعيني ممثلي
ال�سلطة الفل�سطينية لدى الدول واملنظمات الدولية والهيئات اخلارجية و�إنهاء مهامهم،
واعتماد ممثلي هذه اجلهات لدى ال�سلطة (املادة  ،)40و �إ�صدار القوانني واملرا�سيم
(املادة  ،)41واقرتاح الت�رشيعات وامل�صادقة عليها و�إ�صدار القرارات التي لها قوة القانون
يف حاالت ال�رضورة التي ال حتتمل الت�أخري يف غري �أدوار انعقاد املجل�س الت�رشيعي ،على
�أن تعر�ض عليه يف �أول جل�سة يعقدها (املادة  ،)43و�إ�صدار العفو اخلا�ص عن العقوبة �أو
تخفي�ضها ،و�أما العفو العام �أو العفو عن اجلرمية فيكون بقانون (املادة  ،)42واختيار
رئي�س الوزراء وتكليفه بت�شكيل احلكومة و�إقالته وح ّل احلكومة (املادة  ،)45وتلقيه
�إقرارا ً بالذمة املالية اخلا�صة برئي�س الوزراء وب�أع�ضاء احلكومة (املادة  ،)80و�إعالن
حالة الطوارئ دون الرجوع �إىل املجل�س الت�رشيعي (املواد  ،)100 ،65 ،55وتعيني
املحافظني يف مناطق ال�سلطة وامل�س�ؤولني يف املنا�صب الإدارية العليا؛ من نوع حمافظ
�سلطة النقد (املادة  )93ورئي�س ديوان الرقابة املالية والإدارية (املادة  ،)96وتعيني النائب
العام و�إقالته (املادة  ،)107وامل�صادقة على تنفيذ حكم الإعدام ال�صادر من � ّأي حمكمة
(املادة )109؛ بينما خال القانون الأ�سا�سي من بند ي�سمح للمجل�س الت�رشيعي مبحا�سبة
الرئي�س �أو م�ساءلته �أو عزله (املادة .)54
وعلى الرغم من �أن القانون الأ�سا�سي املعدل ا�ستحدث من�صب رئي�س الوزراء
لأغرا�ض الف�صل بني م�ؤ�س�سة الرئا�سة وال�سلطة التنفيذية ،وعدم تغول �سلطة
على �أخرى ،وتوزيع املهام التي كانت حم�صورة بيد الرئي�س؛ �إال �أنه منح يف الوقت
نف�سه �صالحيات وا�سعة للرئي�س ،تقود عمليا ً �إىل امل�أزق ذاته الذي ا�ستهدف �أ�سا�سا ً
اخلروج منه.
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وقد ح�رض ذلك يف �أكرث من مو�ضع؛ فقد ا�ستبقت م�ؤ�س�سة الرئا�سة ت�شكيل احلكومة
برئا�سة حما�س بعد االنتخابات الت�رشيعية  ،2006بتعزيز ال�سيطرة على العديد من
امل�ؤ�س�سات الأمنية واملدنية ،وبجملة تعيينات وترقيات يف م�ؤ�س�سات ووزارات ال�سلطة
والأجهزة الأمنية.
و�شكلت �سيا�سة التعيينات �أمرا ً مرهقا ً مليزانية ال�سلطة العامة ،حيث �شهدت �سنتي
 2006و 2007فقط تعيني زهاء  300مدير عام وقرابة � 18ألف وظيفة يف اجلهاز الأمني،33
بينما يقدر عدد املوظفني اليوم بنحو � 172ألف موظف من مدنيني وع�سكريني ،يذهب
اجلزء الأكرب من �إجمايل امليزانية لرواتبهم ،مما �أوجد خلالً يف هيكلة ال�سلطة؛ حيث كان
يتم �أي�ضا ً اقتطاع ما معدله  %34منها للأمن ،وتوزيع الباقي على القطاعات التنموية
واخلدمية الأخرى .34وقد �أدى ذلك �إىل تدهور يف �أو�ضاع ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
الناجتة �أ�سا�سا ً عن �سيا�سة االحتالل ،ب�إبقاء االقت�صاد الفل�سطيني يف حالة من التخلف
واخل�ضوع لالقت�صاد الإ�رسائيلي .كما زاد الأمر �سوءا ً ما لوحظ من زيادة ت�أثري �صندوق
النقد والبنك الدوليني على ال�سيا�سة االقت�صادية الفل�سطينية ،حيث �أدت ال�سيا�سة
احلكومية ،بالت�شاور معهما� ،إىل رفع ال�رضائب وا�ستفحال الغالء ،عدا تبعات االحتكام
�إىل جتليات اتفاق �أو�سلو واتفاق باري�س االقت�صادي.35
وتبدو املفارقة هنا يف ق�ضم الأمن لن�سبة عالية من ميزانية �سلطة ال متلك جي�شا ً ومقيدة
�أمنياً ،وفق �أو�سلو ،غري �أن هذه العقيدة الأمنية اال�ستثنائية ل�سلطة حتت االحتالل ،ت�شمل
التعاون يف حماية �أكرث من ن�صف مليون م�ستوطن يف  180م�ستعمرة ،وت�أمني م�ستلزمات
التن�سيق الأمني مع �سلطات االحتالل ،وتوفري متطلبات اجلرنال الأمريكي (الذي يتابع
ال�ش�ؤون الأمنية) وعنا�رصه يف ال�ضفة الغربية املحتلة.
وعلى الرغم من �إعالن الرئي�س عبا�س �سنة  2012عن وقف التعيينات احلكومية لدى
م�ؤ�س�سات ال�سلطة ب�سبب �أزمتها املالية� ،إال �أن البيانات ال�صادرة عن وزارة املالية يف احلكومة
تفيد ب�أن قيمة فاتورة رواتب موظفي ال�سلطة واحلكومة بلغت �أكرث من مليار دوالر خالل
	33انظر :الأزمة املالية لل�سلطة الفل�سطينية تنذر بعواقب وخيمة ،ال�رشق الأو�سط.2007/7/29 ،
 34الغد.2013/4/26 ،
	35انظر مثالً� :رشيف املو�سى وحممود اجلعفري“ ،ال�سلطة والتجارة :الربوتوكول االقت�صادي الإ�رسائيلي –
الفل�سطيني ”،جملة الدرا�سات الفل�سطينية ،جملد  ،6العدد � ،21شتاء � ،1995ص 29؛ وانظر �أي�ضاً :الغد،
.2012/11/13
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الن�صف الأول من �سنة  ،2013من �ضمنها رواتب �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي املعطل منذ
�سنة  ،2007ونحو  410ماليني دوالر للعاملني يف الأجهزة الأمنية.36
وكثريا ً ما ت�ستخدم رواتب املوظفني يف اخلالف ال�سيا�سي الداخلي� ،إذ �أ�صدرت
م�ؤ�س�سة الرئا�سة بعد االنق�سام تعليمات ملوظفي القطاع العام يف قطاع غزة ،املقدر
عددهم بنحو � 77ألفاً ،باالمتناع عن الذهاب �إىل عملهم .ووفقا ً لتقرير املجل�س االقت�صادي
الفل�سطيني للتنمية والإعمار (بكدار) ،ف�إن زهاء � 17ألف موظف منهم يلتحقون بعملهم،
ومتثل الرواتب املدفوعة له�ؤالء  %14.2فقط من �إجمايل الرواتب التي يتم حتويلها من
ال�سلطة ،مما يعني �أن خزينة ال�سلطة تدفع �سنويا ً  368مليون دوالر ملن يجل�س يف بيته
دون مردود �إنتاجي �أو خدماتي.37
ترافق ذلك مع �إ�صدار رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية خالل �سنتي  2006و 2007ت�سعة
قرارات لها قوة القانون ،و�أ�صبحت نافذة دون نيل موافقة املجل�س الت�رشيعي ،38فيما
�صادق الأخري املنتهية واليته يف جل�سة عقدها يف ُ 2006/2/13بعيد االنتخابات الت�رشيعية،
على جمموعة من املرا�سيم الرئا�سية التي متنح م�ؤ�س�سة الرئا�سة حقّ ت�شكيل املحكمة
الد�ستورية دون احلاجة مل�صادقة املجل�س الت�رشيعي القادم ،وتعيني رئي�س ديوان
املوظفني ،ورئي�س هيئة التقاعد ،ورئي�س ديوان الرقابة املالية والإدارية ،وتعديل ي�سمح
بتعيني �أمني عام املجل�س الت�رشيعي من خارج املجل�س؛ وقد تولت �شخ�صيات من حركة
فتح جميع هذه املنا�صب.39
كما �أ�صدرت م�ؤ�س�سة الرئا�سة ،يف �أثناء تعطيل عمل املجل�س ب�سبب االنق�سام،
مرا�سيم وقرارات بتعيينات وت�شكيالت �أطر جديدة ال حتمل �صفة ال�رضورة امللحة
التي ا�ستوجبها القانون الأ�سا�سي املعدل؛ وبح�سب قول نائب رئي�س املجل�س الت�رشيعي
ح�سن خري�شة “فقد �أ�صدر رئي�س ال�سلطة حوايل  46قانونا ً من هذا النوع %60 ،منها
36

انظر :القد�س.2013/8/14 ،

	37انظر :املجل�س االقت�صادي الفل�سطيني للتنمية والإعمار (بكدار) ،تقدير اخل�سائر االقت�صادية الناجتة عن
تعطل املوظفني يف قطاع غزة ،2008/8/18 ،يفhttp://www.pecdar.ps/userfiles/file/emp.%20report.pdf :
38

�أ�سامة حممود“ ،ال�سلطة الفل�سطينية بني �آمال الغد وحقيقة الواقع ”،احلوار املتمدن ،العدد ،2007/7/31 ،1993
انظرhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=104389 :

39

مرمي عيتاين� ،رصاع ال�صالحيات بني فتح وحما�س يف �إدارة ال�سلطة الفل�سطينية ( 2007-2006بريوت:
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات.)2008 ،
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تتعلق بجوانب اال�ستثمار وت�سيري م�صالح ومهام بع�ض ال�شخ�صيات” ،40بالإ�ضافة �إىل
مر�سوم ،يف  ،2007/11/20بتعيني مدير الإدارة العامة للأمن الوقائي ونائبه ،ومر�سوم
�آخر يف  ،2008/3/1بت�شكيل املعهد الق�ضائي.
ومبوازاة ذلك� ،أ�صدر الرئي�س عبا�س بعد �أحداث  2007عدة مرا�سيم؛ مثل مر�سوم
رقم  8ال�صادر يف  2007/6/14ب�إقالة �إ�سماعيل هنية من رئا�سة الوزراء ،ومر�سوم رقم 9
ال�صادر يف التاريخ نف�سه ب�ش�أن �إعالن حالة الطوارئ يف جميع �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ،ومر�سوم رقم  13ال�صادر يف  2007/6/17بتكليف �سالم فيا�ض بت�شكيل
احلكومة بعد ت�أدية اليمني القانونية �أمام رئي�س ال�سلطة ،ومر�سوم رقم  11ال�صادر يف
 2007/6/15بتعليق العمل ب�أحكام ثالث مواد من القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003
( ،)67 ،66 ،65التي تن�ص على نيل احلكومة امل�شكلة ثقة املجل�س الت�رشيعي .كما �أ�صدر
الرئي�س عبا�س مر�سوما ً �آخر برقم  16يف  2007/6/20يق�ضي بـ“منح وزير الداخلية �سلطة
مراجعة جميع تراخي�ص اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات والهيئات ال�صادرة عن وزارة الداخلية
�أو �أية جهة حكومية �أخرى” ،و“اتخاذ الإجراءات التي يراها مالئمة �إزاء اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات والهيئات من �إغالق �أو ت�صويب �أو�ضاع �أو غري ذلك من الإجراءات” ،و“على
جميع اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات والهيئات العامة القائمة التقدم بطلبات جديدة لإعادة
ترخي�صها خالل �أ�سبوع من تاريخه ،وكل من يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية
بحقه”� ،أتبعه مبر�سوم رقم  17يف  2007/6/26بحظر امليلي�شيات امل�سلحة والت�شكيالت
الع�سكرية �أو �شبه الع�سكرية غري النظامية �أيا ً كانت تبعيتها .و�أ�صدر مر�سوما ً �آخر
برقم  28يف  2007/7/6بتو�سيع اخت�صا�ص الق�ضاء الع�سكري يف حالة الطوارئ ،مبا
ي�شكل خطورة ال تقت�رص على انتهاك �أحكام القانون الأ�سا�سي اخلا�صة بتلك احلالة،
و�إمنا فيما ت�ضمنه من م�سا�س باخت�صا�ص ومهام الق�ضاء املدين ل�صالح الق�ضاء والنيابة
الع�سكرية ،ف�ضالً عن م ّد نطاق �صفة ال�ضابطة الق�ضائية لت�شمل ك ّل من ينت�سب للقوات
الفل�سطينية ،و� ّأي قوة �أخرى قائمة �أو ت�ستحدث �ضمنها ،مبا ي�سمح ب�إطالق يد اجلميع يف
ممار�سات ت�ؤدي النتقا�ص من احلقوق واحلريات واالعتداء عليها.41

40

الغد.2013/9/13 ،

	41انظر املرا�سيم ال�صادرة خالل تلك الفرتة يف املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بالرئي�س حممود عبا�س ،يف:
http://president.ps/mraseem.aspx?id=82
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 .2العالقة مع ال�سلطات:
مل يتحقق التوازن يف عالقة م�ؤ�س�سة الرئا�سة مع ال�سلطات الأخرى ،يف ظ ّل تداخل
ال�صالحيات ،و�أحيانا ً �سحبها ل�صالح الأوىل على ح�ساب مهام واخت�صا�صات تدخل يف
نطاق التنفيذ والت�رشيع والق�ضاء ،مما ت�سبب �أحيانا ً يف حدوث خالفات حادة بينها.
ف�إزاء ال�صالحيات الوا�سعة التي امتلكها الرئي�س عرفات ،باتت م�ؤ�س�سة الرئا�سة
تتمتع مبا يوازي �صالحيات امل�ؤ�س�سة التنفيذية �أو �أكرب .ومثلما يخ�ضع جمل�س الوزراء
مل�ساءلة املجل�س الت�رشيعي ورقابته ،ف�إنه م�س�ؤول �أي�ضا ً �أمام رئي�س ال�سلطة ،حيث �إن
ك ّل وزير مطالب ب�شكل منفرد بتقدمي تقرير مايل �إىل الرئي�س مبا�رشة .وبالتايل يجمع يف
تلك احلالة ،بني �سلطتني تنفيذية وت�رشيعية ،وي َّ
ُخول نوعا ً من حقّ النق�ض (الفيتو) Veto
على قرارات امل�رشعني .42عدا عن وجود جمع مبا�رش بني رئا�ستي ال�سلطة واملنظمة
التي ت�شكل مرجعيتها ،مما جعل من رئي�س ال�سلطة م�رشعا ً �أول قبل املجل�س الت�رشيعي
باعتباره ير�أ�س مرجعية ال�سلطة بكاملها.
وعلى الرغم من حماوالت نيابية وف�صائلية مبكرة لإ�صالح �أداء ال�سلطة وحتديد
ال�سلطات املطلقة للرئي�س عرفات ،خا�صة يف اجلوانب املالية والأمنية وال�سيا�سية ،ولكن
ذلك مل يتحقق �إال فيما بعد .فقد ظ ّل الرئي�س حمتفظا ً بوزارة الداخلية يف احلكومات
الثالث الأوىل التي ت�شكلت تباعا ً منذ �سنة  ،1994بينما تخلى عنها يف احلكومة الرابعة
( )2002/10/29-2002/6/13نتيجة �ضغوط خارجية وداخلية ،يف حني �أبقى امللف
املايل بيده بالرغم من ت�سلم وزراء تلك احلقيبة� ،أ�سوة مبلف ال�ش�ؤون اخلارجية الذي
ظ ّل حم�صورا ً يف نطاق وزارة التعاون الدويل �إىل حني ف�صله يف احلكومة ال�ساد�سة
( ،)2003/10/7–2003/4/30التي �شكلها عبا�س ب�صفته رئي�س وزراء ،عقب ا�ستحداث
املن�صب يف �سنة  ،2003و�شهدت ا�ستحداث وزارة �ش�ؤون املفاو�ضات لأول م ّرة .وقد غلب
على طابع احلكومات الثمانية التي ت�شكلت يف عهد الرئي�س عرفات اللون “الفتحاوي”،
�إىل جانب قلة من الف�صائل املقربة من احلركة و�شخ�صيات م�ستقلة ،ولعل ذلك يعود �إىل
رف�ض غالبية الف�صائل امل�شاركة يف االنتخابات واحلكومة.
42

جربيل حممد وعمر رحال ،مرجع �سابق� ،ص .64
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وبا�ستثناء ق�رص عمر احلكومة الأوىل ( )1996/5/16–1994/9/10التي قدمت
ا�ستقالتها ا�ستعدادا ً لإجراء االنتخابات الت�رشيعية ،ف�إن انت�شار مظاهر الف�ساد،
والت�ضخم الوظيفي ،وتداخل ال�صالحيات �أدت �إىل ا�ستقالة احلكومة الثانية يف
 ،1998/6/25وتقلي�ص حجم احلكومة الرابعة ،و�إحداث �أزمة بني م�ؤ�س�سة الرئا�سة
واملجل�س الت�رشيعي ب�سبب رف�ض الرئي�س عرفات عر�ضها على “الت�رشيعي” باعتبار ما
ّ
مت تعديالً وزاريا ً ولي�س ت�شكيالً جديداً ،خالفا ً لر�ؤية الأخري .هذا ،بالإ�ضافة �إىل املخالفة
القانونية للقانون الأ�سا�سي ل�سنة  ،2002الذي ي�ضع �سقفا ً �أعلى لعدد الوزراء يبلغ
 19وزيراً ،قبيل حتديده ب�سقف  24وزيرا ً يف القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة ،2003
ولي�س  21ح�سب ت�شكيلتها� ،إال �أن احلكومة بقيت متار�س عملها �إىل حني ا�ستقالتها يف
�أيلول� /سبتمرب .2002
�أخذت اخلالفات بني م�ؤ�س�سة الرئا�سة واحلكومة منحى خمتلفاً ،بعد ا�ستحداث
من�صب رئي�س الوزراء ،و�إجراء تعديالت على القانون الأ�سا�سي جاءت مبهمة وقابلة
للتف�سري فيما يتعلق بال�صالحيات املمنوحة .وقد ت�سبب ذلك يف �ش ّد وجذب كبريين بني
الرئي�س عرفات وحممود عبا�س الذي ّ
مت تكليفه بت�شكيل الوزارة اجلديدة ،والتي احتفظ
فيها بحقيبة وزارة الداخلية لنف�سه؛ غري �أنه مل ي�ستمر يف عمله �سوى �أ�شهر قليلة ،ب�سبب
اخلالف حول برنامج عمل احلكومة وتدخل م�ؤ�س�سة الرئا�سة يف عملها43؛ فقدم ا�ستقالته
وعي قريع خلفا ً له ،الذي متكن من ت�شكيل احلكومة يف عهده
التي قبلها الرئي�س عرفاتّ ،
مرتني ،ويف عهد الرئي�س عبا�س مرة واحدة.
من جهة �أخرى ،ارتبطت عمليات تعيني الق�ضاة وطاقم اجلهاز الق�ضائي ب�شكل
عام بيد م�ؤ�س�سة الرئا�سة ،مبا يف ذلك التدخل يف �آليات تعيني اجلهاز الق�ضائي وجتاوز
املعايري العامة بهذا ال�ش�أن.44
مل يختلف احلال كثريا ً يف عهد الرئي�س عبا�س ،ب�سبب تداخل ال�صالحيات ما بني
م�ؤ�س�سة الرئا�سة واحلكومة ،خ�صو�صا ً فيما يتعلق بامل�س�ؤولية عن الأجهزة الأمنية التي
ُدجمت يف ثالثة ،واملجال اخلارجي اخلا�ص بتعيني ال�سلك الدبلوما�سي وال�سفراء وممثلي
املنظمة .وقد �أوجد ذلك خلطا ً �إ�ضافيا ً بني م�ؤ�س�سة الرئا�سة باعتباره من �صالحية الرئي�س
	43انظر :مروان كنفاين ،مرجع �سابق� ،ص  475و.478
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جربيل حممد وعمر رحال ،مرجع �سابق� ،ص .65

147

ال�سلطة الفل�سطينية
ح�سب القانون الأ�سا�سي ،واحلكومة عرب تبعيته لوزارة اخلارجية ،واملنظمة من خالل
الدائرة ال�سيا�سية املعنية بالتمثيل اخلارجي .وقد ت�سبب قيام م�ؤ�س�سة الرئا�سة ب�سحب
ال�صالحيات املتعلقة بهذا اجلانب من احلكومة ،ووقف الدعم املايل عنها لفرتة ،يف حدوث
�أزمة بني الطرفني ّ
مت ت�سويتها بعد ذلك.
ري هياكل املنظمة ل�صالح م�ؤ�س�سة الرئا�سة ،قرا ُر متديد
وزاد فيما ع َّدته الف�صائ ُل جتي َ
والية الرئي�س عبا�س عاما ً �آخر �إ�ضافيا ً على انتهاء واليته املقررة يف كانون الثاين /يناير
 ،2009لت�ؤول حتى �سنة  2010من ال�شهر نف�سه ،45وفق تعديل القانون الأ�سا�سي املعدل
ل�سنة  .2005و�أمام ت�أزم املوقف� ،أوجد املجل�س املركزي الفل�سطيني ،يف ،2008/11/23
خمرجا ً بانتخاب الرئي�س عبا�س رئي�سا ً لدولة فل�سطني ،ولكنه تعر�ض النتقاد �أ�صاب
�صالحيات املركزي ،التي لي�س من بينها انتخاب رئي�س الدولة و�إمنا تر�شيحه ،بينما
تناط املهمة باملجل�س الوطني بو�صفه ال�سلطة العليا للمنظمة ،مقابل من �أي ّده ل�صعوبة
انعقاد املجل�س الوطني.46
وعدا عن خالفاتها مع حكومة حما�س (�سنبحثها الحقاً) ،فقد ت�سببت موازنة �سنة
 2013يف توتر العالقة بني م�ؤ�س�سة الرئا�سة واحلكومة ،حينما قبل �سالم فيا�ض ا�ستقالة
وزير املالية نبيل ق�سي�س بعدما رف�ضها الرئي�س عبا�س ،مما دفعه لتقدمي ا�ستقالته
يف ني�سان� /أبريل  .2013ومتت اال�ستقالة و�سط مطالبات فل�سطينية برحيله ب�سبب
الأو�ضاع املرتدية يف ال�ضفة الغربية ،وحتميل �سيا�سته م�س�ؤولية ما �آلت �إليه؛ بعد �أن
ا�ستقر عليها �أكرث من خم�س �سنوات متتالية رئي�سا ً للوزراء ،مع العلم �أنه ا�ستمر ت�سع
�سنوات وزيرا ً للمالية .وقد قبل الرئي�س عبا�س اال�ستقالة ،47وكلف الأكادميي رامي
احلمد اهلل بت�شكيل حكومة جديدة ،ولكنه قدم ا�ستقالته بعد  18يوما ً من �أدائه اليمني
الد�ستوري ،احتجاجا ًعلى تداخل ال�صالحيات ،وتدخل نائبيه املقربني من الرئي�س عبا�س
يف �ش�ؤونه� ،إال �أن الأخري �أعاد تكليفه بت�شكيل احلكومة ،حيث �أدى اليمني الد�ستوري
�أمام الرئي�س يف  2003/9/19و�أعلن حكومته بالت�شكيلة القدمية نف�سها ،بعد االتفاق على
�إعطائه �صالحيات �أو�سع.
45

القد�س.2008/5/30 ،
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ويعك�س ذلك خمالفة قانونية وتدخال ً يف �صالحيات املجل�س الت�رشيعي ،نتيجة تغييب
املجل�س الت�رشيعي ،مما �سمح لل�سلطة بالهيمنة على ال�ساحة ،ح�سب النائب ح�سن
خري�شة ،الذي ع ّد غياب وتغييب الت�رشيعي �أمرا ً غري مقبول ال وطنيا ً وال �شعبياً ،لأنه
ميثل “حجر الزاوية يف النظام ال�سيا�سي” .و�أكد خري�شة �أن تفعيل الربملان املعطل ينهي
حالة التفرد والهيمنة من قبل ال�سلطة التنفيذية ،وي�شكل �أحد �أدوات ا�ستقرار الو�ضع
الداخلي ،وا�ستعادة وحدة ال�شعب الفل�سطيني و�أدواته ،و�صوالً النتخابات عامة ،تعطي
املواطن حقه يف اختيار قياداته ،باعتبار �أن االنتخابات حقّ للمواطن وا�ستحقاق على
ال�سلطة.48
و�أخرياً ،فقد امتد التداخل �إىل املجال الإداري ،ومنها �إعادة �إحلاق امل�ؤ�س�سات الإعالمية
لرئا�سة ال�سلطة مما �أ�ضعف ا�ستقالليتها ،وتعيني املوظفني وفق �أ�س�س غري �سليمة ،غالباً.

 .3الف�ساد:
يف �أجواء العدوان الإ�رسائيلي �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني ،وتدهور �أو�ضاع املناطق التي
تديرها ال�سلطة ،انت�رشت رائحة الف�ساد حتى جتاوزت ال�ساحة املحلية �صوب الف�ضاء
الدويل ،مما �ضاعف من معاناة الفل�سطينيني و�أزمتهم املعي�شية اخلانقة؛ يف ظ ّل غياب
الكيانية الوطنية ال�سيادية وامل�ستقلة ،وتفتت التجمعات ال�سكانية بفعل اال�ستيطان،
واجلدار العن�رصي ،واالنف�صال اجلغرايف بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
ح�رضت جتليات الأزمة منذ ت�شكيل ال�سلطة؛ عرب حماولة الت�شبيك بني ال�رشائح
ال�سيا�سية والأمنية واالجتماعية وفق عالقات الوالء واالرتباطات ال�شخ�صية ،وربط
النخب ال�سلطوية بالنخب املحلية يف الداخل� ،ضمن عالقة توزيع امل�صالح والأدوار
واملنا�صب ل�ضمان �إدامة عالقات من ال�سيطرة على املجتمع الفل�سطيني .49ف�ضالً عن
اعتماد مبد�أ التمثيل ،احلزبي �أو املناطقي �أو العائلي ،...يف عملية توزيع املوارد واملقاعد
الوزارية والوظائف العليا ،لك�سب قبول جمتمعي بها ،دون النظر لت�أثرياتها يف جناعة
النظام.
	48انظر :موقع فل�سطني �أون الين ،2014/11/13 ،يفhttp://felesteen.ps/details/news/127223/html :
49
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وقد �شجع هذا الو�ضع ما يعرف بحالة املح�سوبية ،وما �سماه الباحثون “الزبائنية”

التي حتظى بنوع من مراتبية غري ر�سمية لبنيتها يف اجلهاز البريوقراطي احلكومي
والأجهزة الأمنية .50وقد ُ�سمح لكثريين با�ستغالل منا�صبهم وعالقتهم بال�سلطة لتحقيق
مكا�سب �رسية�ُ ،سهل لها �إ�رسائيلياً� ،أحياناً ،عن طريق �إقامة �رشاكات ومنح وكاالت ،فيما
تعر�ضت امل�ساعدات اخلارجية ملحا�ص�صة واقتطاع ل�صالح م�س�ؤولني كبار ،وانت�رشت
رائحة الف�ساد ،ال �سيّما بني �أو�ساط امل�س�ؤولني يف �إدارة ال�سلطة و�صفوف املتقلدين منهم
منا�صب تتيح االت�صال باجلانب الإ�رسائيلي والدول املانحة ،51حتى بلغت قيمة هدر
املال العام ،املعلنة ،زهاء  350مليون دوالر ،وفق “التقرير ال�سنوي لهيئة الرقابة العامة
عن �أحوال الف�ساد يف �إدارة ال�سلطة الفل�سطينية لعام  ”1996ال�صادر مطلع �سنة ،521997
غري �أن امللف �أغلق عند ذاك وظ ّل حم�صورا ً ورقياً� ،أ�سوة بجهود مماثلة مل ت�أخذ ن�صيبها
من التنفيذ الفعلي.
وعلى الرغم من قيام الرئي�س عبا�س بعدة �إجراءات ملكافحة الف�ساد ،منها ت�أ�سي�س هيئة
مكافحة الف�ساد �سنة  ،2010و�إ�صدار قانوين مكافحة الف�ساد ل�سنة  2005والك�سب غري
امل�رشوع ل�سنة  2005واملعدل ل�سنة  ،2010وجناح الهيئة يف ا�سرتداد ماليني الدوالرات
منذ ت�أ�سي�سها ،كان �آخرها  60مليون دوالر م رجلي �أعمال فل�سطينيني فارين� ،53إال
�أن ال�سلطة ما تزال تعاين من تلك الإ�شكالية التي �أدت �إىل تراجع الدعم املايل وه ّزت ثقة
ال�شارع بها ،قبل �أن تبد�أ نهجاً جدّياً مبحا�سبة املتورطني .وبح�سب رئي�س الهيئة رفيق
النت�شة ،ف�إنها �أحالت منذ ت�أ�سي�سها  18ملف ف�ساد �إىل املحاكم مل يرب�أ منها �سوى ملف
واحد فقط ،بينما ت�سلمت � 400شكوى ب�شبهات ف�ساد �سنة  2012يجري التحقيق فيها
جميعا ً.54
50
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القد�س2013/8/28 ،؛ وانظر �أي�ضاً :وفا ،2013/8/27 ،يف:

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=159091
	54انظر :ال�رشق الأو�سط ،2013/6/16 ،يفhttp://classic.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno= :
12619&article=732592#.VIGl6tKUdZQ
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وقد بات ملف الف�ساد حمل اهتمام الدول املانحة ،لأغرا�ض �سيا�سية ،ورديف مطالبتها
احلثيثة بالإ�صالح ،حتى بلغ الأمر باتهام جلنة خا�صة يف الكوجنر�س Congress
الأمريكي يف “ ،2012/7/2الرئي�س عبا�س وجنليه يا�رس وطارق ،باال�ستفادة من املوقع
ال�سيا�سي لتحقيق م�صالح �شخ�صية”؛ مما �أثار موجة اعرتا�ض فل�سطيني حا ّدة للتدخل
اخلارجي يف �ش�أنهم املحلي.
وغالبا ً ما جتعل اجلهات املانحة من الدعم املايل �سيفا ً م�سلطا ً على ال�سلطة حتت طائلة
الإ�صالح ومكافحة الف�ساد� ،إال �أن تدفقه ،املق ّدر منذ ت�أ�سي�س ال�سلطة وحتى  2013بنحو
 21مليار دوالر ح�سبما ذكر رئي�س املجل�س االقت�صادي الفل�سطيني للتنمية والإعمار
(بكدار) حممد ا�شتية ،55مل يتوقف ،بح�سبان معظمه م�سيّ�سا ً وم�رشوطا ً ب�أجندات
ال تخدم امل�صلحة الوطنية العليا ،متا�شيا ً مع �سيا�سة االحتالل يف الإبقاء على التبعية
االقت�صادية وال�سيا�سية الفل�سطينية.

 .4ا�ستطالعات الر�أي:
�إذا كانت ا�ستطالعات الر�أي التي �أجرتها مراكز درا�سات فل�سطينية متخ�ص�صة
وم�ستقلة ،يف عهد الرئي�س عرفات ،قد ارتبطت مبعطيات التفاو�ض والعملية ال�سلمية
و�إجراءات الإ�صالح والظروف املجتمعية ،ف�إن حالة االنق�سام وخطوات امل�صاحلة دخلت
معطى �إ�ضافيا ً ثابتا ً يف اال�ستطالعات املنَ َّفذة يف عهد الرئي�س عبا�س.
ولكن يف املح�صلة؛ جتمع اال�ستطالعات على ت�صدّر الرئي�س عرفات الئحة ال�شخ�صيات
القيادية الفل�سطينية الأكرث �شعبية واحرتاما ً بني �صفوف ال�شعب الفل�سطيني ،56على
الرغم من تذبذب م�ؤ�رشها �أحياناً ،بفارق ب�سيط ،بني ال�صعود والهبوط ،وفق الظروف
امل�صاحبة لها.
ففي ظلّ �أجواء العدوان الإ�رسائيلي واال�ستعداد لتوقيع اتفاق طابا (،)1995/9/28
ح�صل الرئي�س عرفات ،يف ا�ستطالع ر�أي �أجراه مركز البحوث والدرا�سات الفل�سطينية يف
55

وفا ،2013/9/22 ،انظرhttp://www.wafa.ps/Arabic/index.php?action=detail&id=160438 :؛ وانظر
�أي�ضاً� :صحيفة احلياة اجلديدة ،رام اهلل.2013/9/23 ،
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�أواخر �شهر �آب� /أغ�سط�س ،على ت�أييد �شعبي كبري بلغ  ،%53.7ودعم %70.6

ال�ستمرار املفاو�ضات ،بالرغم من ا�ستبعاد  %59.5منهم جناحها.57

وغداة نيل الرئي�س عرفات يف ا�ستطالع ر�أي �أجراه برنامج درا�سات التنمية يف جامعة
بريزيت يف بدايات اندالع انتفا�ضة  ،2000ن�سبة ت�أييد �إيجابي بلغت  ،%46يف ظ ّل انتقاد
بع�ض امل�ستطلعني لإدارة ت�صدي ال�سلطة لعدوان االحتالل ،وا�ستبعاد  %92منهم
حلدوث �سالم ،فقد تراجعت الن�سبة �إىل  %38يف �سنة  2001للأ�سباب ذاتها ،58ثم ما لبثت
�أن ارتفعت جمددا ً �إىل  ،%52ردا ً على ح�صاره �إ�رسائيليا ً ،59فيما بلغت ذروتها يف �سنة
 2003بن�سبة ت�أييد  ،%62.6منها  %68يف قطاع غزة.60

يف حني �أظهرت نتائج ا�ستطالع ر�أي �أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية
ر�ضى �شعبيا ً
وامل�سحية يف الفرتة � ،2004/12/5–1أيّ عقب ا�ست�شهاد الرئي�س عرفات،
ً
وا�سعاً ،بن�سبة  ،%88عن �إ�سهام الرئي�س عرفات يف الق�ضايا الوطنية وحماية مكانة
الق�ضية الفل�سطينية عامليا ً ودولياً ،بينما تعتقد الغالبية ،بن�سبة  ،%72ب�أن الرئي�س عرفات
قد مات م�سموماً ،ويعتقد غالبية ه�ؤالء ( %64من الـ � )%72أن “�إ�رسائيل” هي امل�س�ؤولة
عن موته.61
يف املقابل؛ تباينت ا�ستطالعات الر�أي حول �شعبية الرئي�س عبا�س �إثر دخول عن�رص
االنق�سام وخطوات امل�صاحلة يف معطى نتائجها ،فبعد نيله ن�سبة ت�أييد  %54يف ني�سان/
�أبريل  ،2006تراجعت الن�سبة ،عقب �أ�شهر قليلة فقط� ،إىل  ،%34ب�سبب تفاقم الظروف
املعي�شية للمواطنني و�سوء �أداء ال�سلطة� .62إال �أن الن�سبة �رسعان ما ارتفعت �إىل ،%68
مقابل  %32لرئي�س احلكومة املقالة يف قطاع غزة �إ�سماعيل هنية ،وفق ا�ستطالع للر�أي
57

عبد العزيز الأعرج“ ،ردود الفعل الفل�سطينية على اتفاق طابا ”،جملة �ش�ؤون الأو�سط ،بريوت ،العدد ،46
ت�رشين الثاين /نوفمرب � ،1995ص .51-50

	58انظر :بـرنـامج درا�سات التنمية  -جامعة بريزيت ،يفwww.birzeit.edu/ccds/arabic/opinionpolls/poll2 :؛
وانظر �أي�ضا ً على املوقع نف�سهhttp://sites.birzeit.edu/cds/arabic/opinionpolls/poll2/ :
http://sites.birzeit.edu/cds/arabic/opinionpolls/poll5/
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جميل هالل“ ،قراءة يف نتائج ا�ستطالع للر�أي يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �شباط (فرباير) ”،2002
جملة الدرا�سات الفل�سطينية ،جملد  ،13العدد  ،50ربيع � ،2002ص .154-153

	60انظر :برنامج درا�سات التنمية  -جامعة بريزيت ،يفwww.birzeit.edu/ccds/arabic/opinionpolls/poll2 :

	61انظر :املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية ،دائرة البحوث امل�سحية ،ا�ستطالع رقم (،)14
 ،2004/12/5-1يفhttp://pcpsr.org/sites/default/files/p14adf.pdf :
	62انظر :برنامج درا�سات التنمية  -جامعة بريزيت ،يفwww.birzeit.edu/ccds/arabic/opinionpolls/poll2 :
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نفذته م�ؤ�س�سة ال�رشق الأدنى لال�ست�شارات يف �آب� /أغ�سط�س  ،632008بينما ح ّل �أداء
حركة حما�س يف �صفقة تبادل الأ�رسى مع اجلانب الإ�رسائيلي ،عرب الو�سيط امل�رصي،
كمعطى �إيجابي يف ت�أكيد  %37على ازدياد ت�أييدهم حلما�س ،مقابل هبوط حمدود يف
�شعبية الرئي�س عبا�س ،وذلك وفق ا�ستطالع للر�أي �أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث
ال�سيا�سية وامل�سحية يف الفرتة ما بني .642011/12/17-15
ارتفعت �شعبية الرئي�س عبا�س �إىل � %64إبان االعرتاف الدويل بنيل فل�سطني �صفة
“دولة مراقب” ،غري ع�ضو ،يف الأمم املتحدة ،يف  .652012/11/29وقد �أظهر ا�ستطالع
�أجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية خالل الفرتة  2014/6/7-5ب�أن
أي انتخابات رئا�سية قادمة بن�سبة ت�أييد %53
الرئي�س عبا�س ُيع ّد الأكرث �شعبية للفوز يف � ّ
مقابل  %41لهنية66؛ مع الإ�شارة �إىل �أن هذا اال�ستطالع قد �أجري بعد �أيام من ت�شكيل
عبا�س حلكومة التوافق الوطني برئا�سة وليد احلمد اهلل .غري �أن �شعبية عبا�س تراجعت
�إثر العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة يف �صيف  2014والأداء البطويل للمقاومة ،ف�أ�شار
ا�ستطالع للر�أي �أجراه املركز نف�سه يف الفرتة � 2014/9/27-25إىل �أن هنية �سيفوز يف
االنتخابات الرئا�سية بن�سبة  %55مقابل  %38لعبا�س .67وهو ما �أكده ا�ستطالع �آخر
قام به املركز نف�سه يف الفرتة  ،2014/12/6-3حيث �أ�شار �أن هنية �سيفوز بن�سبة %53
مقابل  %42لعبا�س .68غري �أن نتائج مثل هذه اال�ستطالعات يجب �أن ت�ؤخذ بحذر ،ب�سبب
الظروف اخلا�صة التي تتم بها ،و�أجواء االنق�سام الفل�سطيني ،وامليول امل�سبقة لبع�ض
مراكز اال�ستطالع.
63

احلياة.2008/8/6 ،

	64انظر :املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية ،دائرة البحوث امل�سحية ،ا�ستطالع رقم ( ،)42
 ،2011/12/17-15يفhttp://www.pcpsr.org/sites/default/files/p42a.pdf :
	65انظر :مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) ،نتائج ا�ستطالع الر�أي العام الفل�سطيني :الو�ضع العام،
الت�صويت يف الأمم املتحدة ،العدوان على قطاع غزة ،االنتخابات ،الأداء احلكومي ،2012/12/2-1 ،يف:
http://www.awrad.org/files/server/20121512052253.doc

66

املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية ،دائرة البحوث امل�سحية ،ا�ستطالع رقم (،2014/6/7-5 ،)52
يفhttp://www.pcpsr.org/sites/default/files/p52a_0.pdf :

67

املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية ،دائرة البحوث امل�سحية ،ا�ستطالع رقم (،2014/9/27-25 ،)53
يفhttp://www.pcpsr.org/sites/default/files/poll%2053%20full%20arabic.pdf :

68

املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية ،دائرة البحوث امل�سحية ،ا�ستطالع رقم (،2014/12/6-3 ،)54
يفhttp://www.pcpsr.org/sites/default/files/poll%2054%20pressrelease%20Arabic%20%20final.pdf :
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ثاني ًا :م�ؤ�س�سة الرئا�سة والف�صائل الفل�سطينية:
�شكل اتفاق �أو�سلو نقطة حتول حا�سمة يف تكوين احلقل ال�سيا�سي الفل�سطيني ،وتغيري
قواعد اللعبة ال�سيا�سية فيه وحتديد مواجهاته وحتدياته ،بعدما فتح املجال “نظريا ً” �أمام
دولة وطنية ذات �سيادة على �إقليم �سيا�سي وجغرايف (ال�ضفة وغزة) ،وحدود معرتف
بها تعود ملا قبل حزيران /يونيو  ،1967وح ّل لق�ضية الالجئني الفل�سطينيني.
بيد �أن االنتقال من حقل منظمة التحرير الوطني ،الذي تديره وتتفاعل يف �إطاره حركة
حترر (متعددة الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية)� ،إىل حقل تديره وترتب و�ضعه �سلطة
حكم ذاتي يحكمها عدد من التدابري والقيود ،ويف مقدمتها التخلي عن الكفاح امل�سلح
واعتماد ا�سرتاتيجية التفاو�ض واالعرتاف بالكيان الإ�رسائيلي ،مقابل اعرتاف الأخري
باملنظمة دون �إقراره باحلقوق الوطنية الفل�سطينية؛ قد �أوجد حتوالً يف النظام ال�سيا�سي
على �أ�سا�س �سلطة ومعار�ضة ،ولي�س على �أ�سا�س جمرد تنظيمات تتفق وتختلف يف �إطار
تنظيمي جامع ممثل باملنظمة .كما �أوجد �إ�شكاليات حادة يف العالقة بني م�ؤ�س�سة الرئا�سة
وحركة فتح من جهة ،وبني القوى والف�صائل الأخرى ،ال �سيّما حركتي حما�س واجلهاد
الإ�سالمي ،من جهة �أخرى ،متخذا ً مظاهر �سلبية متعددة.
جاء اتفاق �أو�سلو و�سط معار�ضة غالبية القوى والف�صائل الفل�سطينية ،حتى تلك
املن�ضوية يف �إطار املنظمة مثل اجلبهتني ال�شعبية والدميوقراطية لتحرير فل�سطني،
ن�صه على ت�شكيل �سلطة مقيدة وحمدودة ال�صالحيات على �أجزاء من ال�ضفة
ب�سبب ّ
الغربية وقطاع غزة ،من دون �أن مينع ذلك الرئي�س عرفات من متريره .69وقد �ألقى ذلك
ظالل توتر على العالقة البينية ،جت�سدت عرب مقاطعة الف�صائل لالنتخابات الرئا�سية
والت�رشيعية التي جرت يف �سنة  ،1996بو�صفها �إحدى �إفرازات االتفاق ،ولكنها �شاركت
يف نظريتها التي جرت يف �سنة  ،2006ب�سبب ما ر�أته واقعا ً جديدا ً ع�شية دفن �أو�سلو
باالنتفا�ضة والإجراءات الإ�رسائيلية �أحادية اجلانب� ،70إال �أن حما�س قاطعت االنتخابات
	69انظر :حممد ح�سنني هيكل“ ،ال�سيا�سة والتاريخ يف غزة – �أريحا �أوالً ”،ال�سفري.1993/10/21 ،
70

�سامي خاطر“ ،تقييم امل�سار ال�سيا�سي حلركة حما�س ( ”،)2007–2006يف حم�سن حممد �صالح (حمرر)،
قراءات نقدية يف جتربة حما�س وحكومتها (( )2007-2006بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات
واال�ست�شارات� ،)2007 ،ص .21-18
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الرئا�سية ،يف  ،2005/12/9تر�شيحا ً وت�صويتا ً كونها جرت “دون انتخابات املجل�س
الت�رشيعي وبخطوة منفردة من فتح” ،71بح�سب ر�أيها.
ان�سحب انتقاد القوى والف�صائل للقرار الرئا�سي املنفرد يف �أو�سلو ،على الأداء
التفاو�ضي� ،إزاء ا�ستئثاره دون التن�سيق معها ،وتقدمي التنازالت للجانب الإ�رسائيلي
دومنا مقابل ،واعتماد التفاو�ض خيار اً وحيد اً  ،مما دفع ببع�ضها ،مثل اجلبهة
الدميوقراطية ،للمطالبة بت�شكيل قيادة �سيا�سية عليا للم�شاركة يف القرارات ال�سيا�سية،
خ�صو�صا ً املتعلقة منها بالتفاو�ض مع االحتالل ،وعدم ح�رصها يف جانب ال�سلطة �أو فتح
فقط.72
وبينما �سعى الرئي�س عرفات ،يف موا�ضع كثرية (�سنبحثها الحقاً) ،للأخذ بنا�صيتي
جت�سد يف �أثناء انتفا�ضة
التفاو�ض واملقاومة معا ً وتعزيز التن�سيق مع الف�صائل ،الذي
َّ
الأق�صى  ،2005-2000التي �أعادت تغذية اخلطاب ال�سيا�سي الفل�سطيني بلغة حركة
التحرر الوطني يف مقاومة االحتالل ،وولّدت �أ�شكاالً من الوحدة التنظيمية القاعدية،
عرب عقد اجتماعات دورية و�إ�صدار بيانات م�شرتكة ،افتقدتها �ساحة انتفا�ضة .1987
عدا دعم الرئي�س ب�شكل �رسي للمقاومة ،ت�سليحا ً وتدريبا ً ومتويالً ،بالتزامن مع �إعالن
مت�سكه مب�سار الت�سوية ال�سلمية كخيار ا�سرتاتيجي .73غري �أن الرئي�س عبا�س التزم
فقط مب�سار الت�سوية ال�سلمية ،وا�ستهل رئا�سته يف ال�سلطة بتعهده بااللتزام بخريطة
الطريق ومكافحة “العنف” ،74فيما باتت “املقاومة ال�سلمية” �سمة ل�صيقة لتعهداته
الدولية فيما بعد.
و�شكلت مواقف م�ؤ�س�سة الرئا�سة مو�ضع تك ّدر للعالقات مع القوى والف�صائل،
ال �سيّما حركتي حما�س واجلهاد الإ�سالمي ،يف ظ ّل انتقادها للتن�سيق الأمني مع االحتالل
ونزع �سالح املقاومة ،واعتقال كوادرها يف ال�ضفة الغربية ،وموا�صلة نهج التفاو�ض
71

بيان �صادر عن حركة املقاومة الإ�سالمية  -حما�س يف .2004/12/1

72

نايف حوامتة� ،أبعد من �أو�سلو :فل�سطني �إىل �أين؟ (ع ّمان :دار اجلليل للن�رش والدرا�سات والأبحاث
الفل�سطينية� ،)2000 ،ص .34-30

73

م�ؤ�س�سة يا�رس عرفات ،يا�رس عرفات ،حياة ال تن�سى ،االنتفا�ضة الثانية ،انظر:

http://www.yaf.ps/ya/life_details.php?start=28

	74انظر :ال�رشق الأو�سط.2005/2/9 ،

155

ال�سلطة الفل�سطينية
على ح�ساب امل�صاحلة75؛ ف�ضال ً عن انتقادها ملوقف الرئي�س عبا�س من ق�ضية الالجئني،
بالإ�شارة �إىل ت�رصيحه حول عودة عدد حمدود منهم وح�صول البقية على تعوي�ض76؛ ما
ُيع ُّد ،يف نظرها ،انتقا�صا ً من حقّ وطني غري قابل للتفريط فيه �أو التنازل عنه .بالإ�ضافة
�إىل نعت الرئي�س عبا�س ل�صواريخ املقاومة بـ“العبثية” ،77وت�أكيد عدم “�سماحه بانتفا�ضة
ثالثة” يف ظ ّل ا�ستمرار العدوان الإ�رسائيلي ،وانتقاده النتفا�ضة  2000التي “دم ّرت ك ّل
�شيء” ،78بح�سب قوله.
ح�رضت جتليات �أزمة العالقة بني الرئا�سة وبني عدد من القوى والف�صائل الفل�سطينية
من �ضمن ثنايا اتفاقيات �أو�سلو ،ونتيجة تنفيذ ال�سلطة اللتزاماتها الأمنية الواردة فيها،
بالرغم من ا�ستمرار عدوان االحتالل �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني.
وقد عك�س ذلك نف�سه ،مع ت�شكيل ال�سلطة ،خالل احلمالت الأمنية �ض ّد عنا�رص
املقاومة ،خ�صو�صا ً يف الفرتات التي ت�شهد فيها الأرا�ضي املحتلة �سنة  1967ت�صعيدا ً
يف عدوان االحتالل ور ّد املقاومة عليها� ،أو تنفيذ عمليات ا�ست�شهادية يف فل�سطني املحتلة
�سنة 1948؛ بالإ�ضافة �إىل ا�ستهداف البنية التحتية حلركتي حما�س واجلهاد الإ�سالمي
عرب �إغالق امل�ؤ�س�سات واجلمعيات التابعة لهما .79كما قامت الرئا�سة ب�إ�صدار قرارات
مب�صادرة الأ�سلحة و�إغالق ال�صحف واملجالت التي تدعم علنا ً عمليات املقاومة؛ ف�ضالً
عن انتهاك حقّ حرية الر�أي والتعبري ،والتجمع ال�سلمي يف ظ ّل تغييب �سيادة القانون،
و�ضعف ال�سيطرة الأمنية ل�صالح انت�شار الفو�ضى والفلتان الأمني ،وقيام البع�ض ب�أخذ
القانون باليد مما ي�شكل انتهاكا ً خطريا ً حلقوق املواطنني.80
75

�أ�سامة حمدان�“ ،إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفل�سطينية :ر�ؤية حركة حما�س ”،يف حم�سن حممد �صالح
(حمرر) ،منظمة التحرير الفل�سطينية :تقييم التجربة و�إعادة البناء (بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات
واال�ست�شارات� ،)2007 ،ص .189-188

76

�صحيفة الأهرام ،القاهرة ،2008/7/28 ،يفhttp://www.ahram.org.eg/Archive/2008/7/28/FRON3.HTM :

77

�صحيفة النهار ،بريوت.2008/1/23 ،

78

ال�سفري.2008/9/26 ،

	79انظر :وائل �سعد“ ،قراءة نقدية يف جتربة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ”،يف حم�سن حممد �صالح (حمرر)،
�أزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني والآفاق املحتملة (بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات،
.)2013
	80املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان “ ،حرية الر �أي والتعبري يف ظل ال�سلطة الوطنية
�ص .191-172

156

الفل�سطينية” ،

�أداء م�ؤ�س�سة رئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية 2013–1994

بينما توا�صلت حمالت اعتقال كوادر حما�س ،وم�صادرة ال�سالح ،ومداهمة
م�ؤ�س�سات احلركة وم�صادرة حمتوياتها 81؛ ف�ضالً عن االعتقال التع�سفي وانتهاك
حقّ حرية الر�أي والتجمع ال�سلمي عرب منع مواطنني وقوى و�أحزاب �سيا�سية من
تنظيم مظاهرات �سلمية  .82وكان من �أمثلة ذلك ،الإجراءات التي اتخذت لتفريق
متظاهرين حمتجني على لقاء كان مقررا ً عقده يف رام اهلل بني الرئي�س عبا�س ونائب
رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي �شا�ؤول موفاز  ،Shaul Mofazمطلع متوز /يوليو ،2012
حيث �أ�صيب عد ٌد من ال�صحفيني بر�ضو�ض يف �أثناء تدخل ال�رشطة ملنع املحتجني من
الو�صول �إىل مقر الرئا�سة ،تعبريا ً عن رف�ضهم لزيارة موفاز وا�ستمرار اللقاءات
الفل�سطينية – الإ�رسائيلية .وهو الأمر الذي دانته منظمات حقوقية فل�سطينية ور�أت
فيه قمعا ً غري مربر �ضدّ املتظاهرين؛ فيما �أمر الرئي�س عبا�س بت�شكيل جلنة حتقيق يف
الأحداث ملحا�سبة امل�س�ؤولني عن االنتهاكات �ضدّ املتظاهرين وال�صحفيني يف رام اهلل ،من
منطلق احلر�ص على حماية حرية التعبري والتظاهر.83

االنق�سام الفل�سطيني:
�شكلت انتخابات املجل�س الت�رشيعي �سنة  ،2006التي ح�صدت فيها حركة حما�س
 74مقعدا ً مع فوز �أربعة م�ستقلني متحالفني معها ،مقابل  45مقعدا ً لفتح ،و 9مقاعد
للقوائم املح�سوبة على الي�سار ،والبقية مل�ستقلني من �أ�صل  132مقعدا ً ،84مف�صالً حادا ً يف
مفاعيل االنق�سام امل�ستمر حتى اليوم.
وقد تعر�ضت حما�س ،منذ فوزها االنتخابي� ،إىل ال�ضغط الأمريكي وال�صهيوين،
الذي ا�ستخدم احل�صار االقت�صادي واملايل للحكومة وال�شعب الفل�سطينيني ،كما تعر�ضت
احلركة البتزاز دويل كثيفَ ،ر َه َن رفع احل�صار والعقوبات اجلماعية باعرتاف احلركة
باالتفاقيات املوقعة مع “�إ�رسائيل”� .أي �أنه �سعى ِ َ
ل ْملها على االعرتاف بهذه الدولة،
81

82

خالد حممد �صايف“ ،قراءة �أولية يف و�صول حركة حما�س �إىل ال�سلطة وم�ستقبل عملية الت�سوية ”،جملة
درا�سات باحث ،مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية ،بريوت ،العدد � ،14-13شتاء /ربيع
� ،2006ص .161
مركز رام اهلل لدرا�سات حقوق الإن�سان ،مرجع �سابق� ،ص 113 -106؛ وانظر �أي�ضا ً :وائل �سعد،
مرجع �سابق.

	83انظر :اجلزيرة.نت.2012/7/3 ،
84

الأيام.2006/1/30 ،
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ال�سلطة الفل�سطينية
ونق�ض ميثاق حما�س الذي ي�شدد على حقّ �شعب فل�سطني يف كامل �أر�ضه .85وعلى الرغم
من طرح حما�س ،يف البداية ،ت�شكيل حكومة ائتالف وطني� ،إال �أنها ا�ضطرت الحقاً� ،إىل
ت�شكيل احلكومة منفردة ،بعد رف�ض فتح والف�صائل الأخرى االن�ضمام �إليها.
قادت اخلالفات بني فتح وحما�س �إىل ت�شكيل حكومة وحدة وطنية على �أر�ضية
املحا�ص�صة وفق اتفاق مكة الذي �أبرم يف �شباط /فرباير  2007حتت رعاية �سعودية،
متهيدا ً مفرت�ضا ً خلطوة فكّ احل�صار وفتح املعابر .ولكن احل�صار ا�ستمر م�صحوبا ً
بخالف بني م�ؤ�س�ستي الرئا�سة وجمل�س الوزراء على ال�صالحيات� ،رسعان ما حتول �إىل
�رصاع دموي بني عنا�رص الأجهزة الأمنية وفتح ،وبني عنا�رص القوة التنفيذية التابعة
حلما�س؛ ف�شهد القطاع فلتانا ً �أمنياً ،و�سط اتهام حما�س مل�ؤ�س�سة الرئا�سة بـ“�إدخال
�أ�سلحة ،وتدريب عنا�رص �ضمن خطة �أمريكية لت�صفيتها” ،86مما “ا�ضطرها �إىل و�ضع ح ّد
للتيار املرتبط ب�أجندة �أمريكية �صهيونية” ،87عرب �سيطرتها على القطاع يف .2007/6/14
غري �أن الرئي�س عبا�س و�صف ما حدث يف غزة “انقالبا ً على ال�رشعية”ُ ،م�صدرا ً عدة
مرا�سيم (�سبق ذكرها) ،ومتهما ً حما�س بتوفري احلماية لتنظيم القاعدة يف قطاع غزة،
وتي�سري ح�صوله على موطئ قدم فيه ،88الأمر الذي ر�أت فيه احلركة “حتري�ضا ً خطريا ً
يهدف �إىل عزلها �إقليميا ً ودولياً ،وميهد لتدخل دويل �ضدها” ،89بح�سبها.
وقد تعزز هذا االعتقاد عند حما�س غداة احلديث عن معلومات حول ت�أييد رئا�سة
ال�سلطة ال�ستمرار احلرب الإ�رسائيلية �ض ّد القطاع  ،90التي وقعت بني 2008/12/27
و  .2009/1/18وقد وجهت القوى والف�صائل ،من بينها كتائب �شهداء الأق�صى
التابعة لفتح ،انتقادات للرئا�سة ،وقيادة املنظمة ،وال�سلطة لت�أجيل ممثل املنظمة يف
الأمم املتحدة اتخاذ قرار يف جمل�س حقوق الإن�سان الأممي ب�ش�أن تقرير جولد�ستون
	85انظر :عبد الإله بلقزيز““ ،حما�س” و“فتح” والرئا�سة :لعبة الأخطاء القاتلة� ”،ص .29-23
86

�صحيفة احلقائق الدولية ،لندن.2007/7/11 ،
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بيان �صادر عن حركة املقاومة الإ�سالمية  -حما�س يف .2006/6/14

88

�صحيفة االحتاد� ،أبو ظبي ،2007/7/11 ،انظر:

89

بيان �صادر عن املكتب الإعالمي حلركة املقاومة الإ�سالمية  -حما�س يف .2007/7/21

http://www.alittihad.ae/details.php?id=122023&y=2007

	90انظر :وكالة فل�سطني اليوم الإخبارية ،2009/10/4 ،يفhttp://bit.ly/14OONJP :
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 Goldstone Reportحول �إدانة االحتالل ،الرتكابه جمازر حرب يف غزة يف �أثناء
العدوان ،والحقا ً ب�سحبه ،مما “و�ضعها يف دائرة ال�شك والتواط ؤ� مع االحتالل”،91
ح�سب ر�أيها.
�سمح التجاذب الإعالمي املتبادل بني حركتي فتح وحما�س ،بتوليد �أزمات حادة
طغت على جل�سات امل�صاحلة واالتفاقيات الناجتة عنها ،والتي مل ت�سفر حتى اليوم عن
�إنهاء االنق�سام ،وب�إحداث فرز للداخل الفل�سطيني بني قطب يدعو �إىل الت�سوية ب�إخ�ضاع
الق�ضية ملوازين القوى فقط ،مقابل �آخر يتبنى ّ
خط املقاومة .وهو ما يحدث يف ظ ّل
حماوالت القوى الدولية والكيان ال�صهيوين وبع�ض الأنظمة العربية لت�شديد اخلناق
92
على حما�س� ،إما لإف�شالها وت�سهيل �إ�سقاطها� ،أو ال�ضغط عليها لقبول �رشوط الرباعية
وا�ستدراجها يف �إطار العملية ال�سلمية.

ثالث ًا :م�ؤ�س�سة الرئا�سة واالحتالل الإ�سرائيلي:
احتكمت م�ؤ�س�سة الرئا�سة يف �إدارة عالقتها مع االحتالل الإ�رسائيلي �إىل حمددات اتفاق
�أو�سلو املجحفة ،فظلت �سيا�ستها �أ�سرية لبنوده ،دون حماولة اخلروج من �إطارها ،يف ظ ّل
االنحياز الأمريكي لالحتالل و�ضعف الدعم العربي والإ�سالمي للق�ضية الفل�سطينية.
ويربز ذلك يف اعتماد م�ؤ�س�سة الرئا�سة خيار التفاو�ض الأوحد ،دون تبني ا�سرتاتيجية
وطنية ت�ضم خيارات وبدائل �أخرى ،وت�أخذ باالعتبار طبيعة الفكر ال�صهيوين جتاه
الق�ضية الفل�سطينية.
وعلى الرغم من حماولة الرئي�س عرفات ،يف بع�ض املوا�ضع ،احل�صول على �أوراق
قوة جتمع بني نا�صيتي التفاو�ض واملقاومة معاً ،كما برز خالل جمزرة “نفق الأق�صى”
�سنة  ،1996ويف �أثناء انتفا�ضة الأق�صى  2005-2000حينما دعم �رشاء الأ�سلحة،
وتدريب املقاومة ،ودعم احلوار الوطني مع خمتلف الف�صائل ،مبا فيها حركتي حما�س
91

القد�س العربي ،2009/10/5 ،انظر:

92

عبد الإله بلقزيز� ،أزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني :من “فتح” �إىل “حما�س” (بريوت :مركز درا�سات
الوحدة العربية� ،)2006 ،ص .118-113

http://www.alqudsalarabi.info/index.asp?fname=data\2009\2009\10\10-05\04qpt50.htm
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ال�سلطة الفل�سطينية
واجلهاد الإ�سالمي ،ف�ضالً عن ا�ستخدام االحتجاج اجلماهريي املدعوم من جانبه �ض ّد
عدوان االحتالل كورقة �ضغط يف �أثناء املفاو�ضات ،والتلويح �أكرث من مرة ب�إعالن قيام
الدولة الفل�سطينية ب�إجراء �أحادي اجلانب عند بلوغ جل�سات التفاو�ض طريقا ً م�سدودا ً93؛
�إال �أن ذلك كله كان يجري غالباً ،با�ستثناء االنتفا�ضة ،يف �إطار �إدارة التفاو�ض مع االحتالل
ولي�س تعبريا ً عن ا�سرتاتيجية بديلة له.
�أما الرئي�س عبا�س فقد قطع الو�صل مع املقاومة ،ب�شكلها الكفاحي امل�سلح ،مبقيا ً على
اجلوانب ال�سلمية منها فقط ،وهو الأمر الذي برز جليا ً بعد االنق�سام ،يف ظ ّل التن�سيق
الأمني مع االحتالل ومالحقة عنا�رص املقاومة يف ال�ضفة الغربية ،م�سقطا ً بذلك �أوراق
قوة من يده ومكتفيا ً باملفاو�ضات “خيارا ً ا�سرتاتيجيا ً” يقود �إىل ح ّل الدولتني ح�سب
املبادرات والقرارات واملرجعيات الدولية ،حتت قاعدة ت�ؤكد �أنه ال بديل عن ال�سالم
واملفاو�ضات؛ بحيث ي�صبح التفاو�ض ،يف املح�صلة ،خيارا ً ا�سرتاتيجيا ً وحيدا ً94؛ �أو
حتى “منهجاً للحياة” ،95وفق ر�ؤية كبري املفاو�ضني الفل�سطينيني �صائب عريقات.
هذا ،بالرغم من الإقرار ب�إف�شال التعنت الإ�رسائيلي جلهود الت�سوية ،وذلك حينما ر�أى
الرئي�س عبا�س ،مثالً� ،أن ال�سيا�سات واملمار�سات الإ�رسائيلية تق�ضي على � ّأي فر�صة
حلل الدولتني ،و“تعيد الو�ضع �إىل دائرة العنف” ،بينما �أبدى عريقات �إحباطه من �إخفاق
“اجلهود التي بذلت على مدى �أعوام لتحقيق ح ّل الدولتني مع الإ�رسائيليني” والتي “مل
حتقق تقدما ً يذكر” ،96ولكن من دون مبارحة طاولة التفاو�ض.
وغالبا ً ما كان ي�صاحب العودة الفل�سطينية �إىل املفاو�ضات ،بعد انقطاع يطول �أو
ٌ
وف�صائلي وا�سع ،ال يتم الأخذ به؛ بينما يقوم الطرف الإ�رسائيلي
�شعبي
رف�ض
يق�رص،
ٌ
ٌ
بـ“تك�سري” ال�رشوط الفل�سطينية امل�سبقة لها واخلا�صة بوقف اال�ستيطان ،فتجري
املفاو�ضات على وقع ا�ستمراره� ،أ�سوة بجل�سات التفاو�ض التي انطلقت يف نهاية
 93مروان كنفاين ،مرجع �سابق� ،ص  380و.395
	94انظر مثالً ت�رصيح الرئي�س حممود عبا�س يف :القد�س ،2008/3/6 ،يف:
http://www.alquds.com/news/article/view/id/9187؛ وانظر �أي�ضاً :ال�رشق الأو�سط ،2014/7/14 ،يف:
http://aawsat.com/home/article/137411

	95انظر مثالً� :صائب عريقات ،احلياة مفاو�ضات (نابل�س :جامعة النجاح الوطنية.)2008 ،
	96انظر مثالً ت�رصيح الرئي�س حممود عبا�س يف� :صحيفة الد�ستور ،ع ّمان2010/7/26 ،؛ وت�رصيح �صائب
عريقات يف :موقع �أ�رسار نيوز ،2014/10/24 ،انظرhttp://www.secretsnews.com/read-news/61464/ :
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متوز /يوليو  ،2013على الرغم من رف�ض غالبية القوى والف�صائل ا�ستئنافها يف ظ ّل
اال�ستيطان وغياب املرجعية املحددة وفق حدود �سنة .1967
وقد �سمح فتح قنوات تفاو�ض �رسية �إىل جانب جل�سات املفاو�ضات العلنية ،منذ
�أو�سلو ،والتي غالبا ً ما يك�شف عنها الحقاً ،يف توليد ال�شكوك حول مدى قرب قاعدتها
التفاو�ضية من احلقوق الوطنية الفل�سطينية ،واخلروج �أحياناً ،ب�صيغ ت�صفية للق�ضية
الفل�سطينية ،على �شاكلة اتفاق بيلني � -أبو مازن ،Beilin-Abu Mazen Document
يف  ،1995/10/31الذي �أقر بعودة الالجئني �إىل الدولة الفل�سطينية امل�ستقبلية يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ولي�س يف الأر�ض املحتلة �سنة � ،971948أ�سوة مببادرة
�أيالون – ن�سيبة  ،Ayalon–Nusseibeh Planيف متوز /يوليو  ،2002وتفاهمات جنيف
 ،Geneva Accordيف كانون الأول  /دي�سمرب  ،2003اللتني �أ�ضافتا �إىل اتفاق
بيلني � -أبو مازن عودة اليهود �إىل “الدولة اليهودية” .وهذا مينح “�ص ّك اعرتاف” جماين
مبا ي�سعى �إليه الكيان الإ�رسائيلي لإقرار م�رشوعيته التاريخية والدينية والقانونية
املزعومة ،ف�ضالً عن �إ�سقاط حقّ عودة الالجئني �إىل ديارهم و�أرا�ضيهم التي ُهجروا
منها بفعل العدوان ال�صهيوين �سنة  ،1948وحرمان املواطنني الفل�سطينيني يف فل�سطني
املحتلة �سنة  1948من حقهم يف وطنهم.
على الرغم من تبني منظمة التحرير مطلب �إقامة الدولة الفل�سطينية على
الأرا�ضي املحتلة �سنة  1967وعا�صمتها القد�س ال�رشيف �إىل جانب الكيان الإ�رسائيلي،
و�إرجاء ق�ضايا الو�ضع النهائي �إىل املرحلة النهائية وفق �أو�سلو ،و�إلغاء بنود من
امليثاق الوطني الفل�سطيني تتحدث عن “فل�سطني التاريخية” ،و“الكفاح امل�سلح”،
و“ال�صهيونية” كحركة عن�رصية تو�سعية ،خالل جل�سة عقدها املجل�س الوطني �سنة
 1996يف غزة ،تلبية ملطالب �إ�رسائيلية �أمريكية ،98غري �أن ذلك كله كان يجابه �إ�رسائيليا ً
بت�صعيد العدوان �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني .وكان ي�شجع الإ�رسائيليني على ذلك انتفاء
اختالفات حقيقية بني �أحزابهم ،مبختلف توجهاتها الي�سارية واليمينية والدينية،
جتاه الق�ضية الفل�سطينية ،حيث ترفع جمتمعة “الءات” العودة �إىل حدود ،1967/6/4
97

جابر �سليمان“ ،الالجئون الفل�سطينيون يف م�شاريع الت�سوية ”،درا�سات باحث ،العدد
�صيف � ،2004ص .120-118

98

�شفيق احلوت ،مرجع �سابق� ،ص .17-16
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ال�سلطة الفل�سطينية
وتق�سيم القد�س ،وحقّ العودة ،ووقف اال�ستيطان ،مقابل احلديث عن دولة فل�سطينية
منقو�صة ال�سيادة ومنزوعة ال�سالح� ،أو حتى رف�ضها كلياً.
وجاءت خريطة الطريق و�سط حتذير فل�سطيني من �شطب حقّ العودة ،وافتقارها
ت�صورا ًحمددا ًحول �شكل احلل الدائم ،وطبيعة الدولة الفل�سطينية وحدودها و�صالحياتها
وم�ساحتها ،فيما تلخ�ص اجلديد فيها بطلب تطبيق االلتزامات الإ�رسائيلية بالتوازي
ولي�س بالتوايل ،وجتميد اال�ستيطان� .99إال �أن اجلانب الإ�رسائيلي كبلها بـ  14حتفظاً ،منها
رف�ض االلتزام بجدول زمني حمدد ،واملطالبة بوقف “العنف” الفل�سطيني ،و�إيكال مهمة
تطبيق اخلطة �إىل الواليات املتحدة فقط ،ولي�س �إىل اللجنة الرباعية ،ورف�ض �إيراد املبادرة
العربية لل�سالم التي تقوم عليها عملية ال�سالم ،واملطالبة ب�شغل امللف الأمني م�ساحة
الأولوية ،وبدولة فل�سطينية منزوعة ال�سالح تقوم بعد االتفاق النهائي واملفاو�ضات
املبا�رشة ،ورف�ض جتميد اال�ستيطان وحقّ عودة الالجئني �إىل ديارهم ،ورف�ض العودة
�إىل الو�ضع الذي كان �سائدا ً قبل اندالع انتفا�ضة الأق�صى يف �أيلول� /سبتمرب  .1002000لقد
كانت اخلريطة و�سيلة مثالية لالحتالل لإطالة عمر املفاو�ضات ،ومنحه الفر�صة الكافية
لتعميق اخللل القائم مل�صلحته.
وقد تكرر املوقف الإ�رسائيلي نف�سه من املبادرة العربية لل�سالم ،التي �أعلنت يف قمة
بريوت  ،2002و�شكلت �أ�سا�س التحرك العربي ،حيث �أعلن ابتدا ًء رف�ضها ،ومن ثم وافق
يغي العرب بع�ض البنود التي
على التعاطي معها على �أنها �أفكار للتفاو�ض� ،رشيطة �أن ّ
و�صفت ب�أنها ح�سا�سة بالن�سبة لـ“�إ�رسائيل” ،و�أن يت ّم تو�سيع دائرة املباحثات لت�شمل
دوالً �أخرى.101
يخرج من م�ؤ�س�سة الرئا�سة �أحيانا ً مقوالت متناق�ضة مبنطوق التهديد �أكرث منه
تكتيكيا ً �سيا�سيا ً ال�سرتاتيجية وا�ضحة .وهي مقوالت تتنقل بني “ح ّل ال�سلطة”،
99

عزمي ب�شارة ،من يهودية الدولة حتى �شارون :درا�سة يف تناق�ض الدميقراطية الإ�رسائيلية (القاهرة:
دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع� ،)2005 ،ص .346-345

� 100صبحي ع�سيلة“ ،ال�سيا�سة الإ�رسائيلية جتاه خريطة الطريق ”،ال�سيا�سة الدولية ،العدد  ،153متوز/
يوليو � ،2003ص  .188–184وملزيد من التفا�صيل حول املوافقة الإ�رسائيلية ،يف  ،2003/5/25بتبني
اخلطوات التي تت�ضمنها خريطة الطريق ،وت�أكيد �أن تطبيق اخلطة �سوف يتم مبوجب  14حتفظا ً قدمتها
“�إ�رسائيل” للواليات املتحدة ،انظر :عزمي ب�شارة ،من يهودية الدولة حتى �شارون� ،ص .344

 101ح�سن �أبو طالب“ ،املبادرة العربية بني ال�سكون واحلركة ”،ال�سيا�سة الدولية ،العدد
يوليو � ،2007ص .31-30
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و“الدولة الواحدة” ،وحماكمة االحتالل دولياً ،مما يعك�س م�أزقا ً حقيقيا ً حاداً ،لي�س
لأنها فقط تدخل يف �إطار �إدارة التفاو�ض� ،أو لغياب �صفة اجلدية وعدم االن�سجام مع
ا�سرتاتيجيتها ونهجها ،و�إمنا �أي�ضاً ،لكونها ت�شي ب�إ�شكالية “االنفراد ال�سيا�سي” فيما
تعتقده ال�سلطة خمرجا ً منا�سبا ً للأزمة الراهنة ،و�سط غياب الإجماع الوطني عليها.
وي�أتي التلويح بالدولة الواحدة من جانب ال�سلطة كخيار �سيء ،يق�صد به التخويف
من مغبة الإجنرار نحوه نتيجة �سيا�سة االحتالل ،ولي�س حالً جادا ً مطروحا ً للبحث ،ومن
�ش�أن ذلك اال�ستخدام بتلك الطريقة �أن يلحق �أ�رضارا ً ج�سيمة تلغي مطلب اللجوء �إليه.
�أما �إذا كانت �إقامة دعاوى جزائية �أمام املحكمة اجلنائية الدولية International

)� Criminal Court (ICCض ّد جمرمي احلرب الإ�رسائيليني وحيال انتهاكاتهم
اال�ستيطانية يف الأرا�ضي املحتلة �سنة ُ ،1967تع ُّد مطلبا ً وطنيا ً متاحا ً بعد “ال�صفة”
اجلديدة لفل�سطني يف الأمم املتحدة ،يف �سنة  ،2012ف�إن الرئي�س عبا�س قد ح�سم �أمرها
�أخرياً ،يف  ،2014/12/31بتوقيع طلب االن�ضمام �إىل ع�رشين معاهدة دولية ،يف مقدمتها
املحكمة اجلنائية الدولية ،102وذلك بعد ف�شل م�رشوع القرار الفل�سطيني العربي يف
جمل�س الأمن الدويل لإنهاء االحتالل و�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على حدود �سنة
� ،1967إثر عدم التمكن من نيل الأ�صوات الت�سعة املطلوبة لنفاذه.
وعلى الرغم مما حققته اخلطوة الفل�سطينية الأممية� ،سنة  ،2012من مك�سب
�سيا�سي ودبلوما�سي معترب ،عند االعرتاف الدويل الوا�سع بـ“دولة فل�سطني”� ،إال
�أن القرار مل يكن بديالً عن التفاو�ض الذي مل تغادر القيادة الفل�سطينية دائرته ّ
قط،
ولكنها �أرادت �إيجاد بيئة تفاو�ضية جديدة من خالل حت�سني املركز القانوين دوليا ً
عرب الع�ضوية يف الأمم املتحدة103؛ �أي �أنها مل ت�ضعها �ضمن �إطار ا�سرتاتيجية بديلة عن
املفاو�ضات بعدما �أدركت ف�شلها ،فيما �أرج�أت متطلباتها الالحقة لإعطاء فر�صة �أمام
جهود �إحياء العملية ال�سلمية.
ومع ذلك ،لن يلتزم االحتالل بنتائجها التي ال تغري موازين القوى وال الوقائع على
الأر�ض ،و�إمنا مبا جت�سده متغرياته اال�ستيطانية والعدوانية يف الأرا�ضي املحتلة.
 102احلياة اجلديدة.2015/1/1 ،

 103حممد جمعة“ ،املعارك املنف�صلة :رهانات الف�صائل الفل�سطينية بعد “ميالد” الدولة �أممياً ”،ال�سيا�سة
الدولية ،العدد  ،191كانون الثاين /يناير � ،2013ص .34
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�أما تهديد الرئي�س عبا�س بحل ال�سلطة ،ف�إنه يعرب عن م�أزق ،ولي�س خمرجاً� ،إزاء
�سيا�سة االحتالل املُق ِّو�ضة لـ“ح ّل الدولتني” ،و�أزمة ال�سلطة املالية ،وتراجع دعم الدول
املانحة ،وعدم التزام الدول العربية بتعهداتها التي �أقرتها يف قمم عربية �سابقة بتقدمي
الدعم املايل الالزم لل�سلطة.
و�إذا كان “ح ّل ال�سلطة” يجد قاعدته ال�شعبية الوا�سعة لإنقاذ امل�رشوع الوطني
الفل�سطيني� ،إال �أن “العامل” ال يرى فيه تهديدا ً �أمام متوالية تكراره ،ولتناق�ضه ال�رصيح
مع قدرة ال�سلطة على تنفيذه ،ب�سبب ال�ضغط اخلدماتي والوظيفي على الأقل؛ والرف�ض
الغربي الإ�رسائيلي له ،يف ظ ّل التن�سيق الأمني مع االحتالل ،وعدم قبول الأخري بالعودة
لالحتالل املبا�رش ،و�إزاء ّ
خط �سائد يف القيادة الفل�سطينية يرى عدم ا�ستنفاد اخليارات
الأخرى ،باعتبار ال�سلطة معربا ً للدولة املوعودة وجهازا ً خدميا ً حيوياً.
و�أيا ً يكن ،فقد قاد م�سار �أو�سلو �إىل هذا النوع من اال�سرتاتيجيات املتناق�ضة ،يف ظ ّل
الت�شبث به بالرغم من ف�شله ،والإ�رصار على اال�ستمرار يف م�سار تفاو�ضي جمرب يف
�إخفاقه ،وا�ستمرار االنق�سام.
مل تنفك م�ؤ�س�سة الرئا�سة عن �أَ�سْ رهانها على الواليات املتحدة يف العملية ال�سلمية،
دون البحث عن منافذ دولية �أخرى و�ساحات �أكرث رحابة و�إ�سنادا ً للق�ضية الفل�سطينية،
على الرغم من االنحياز الأمريكي املفتوح لالحتالل.
و�إذا كانت م�سرية الإدارات الأمريكية املتعاقبة تبني انحيازها ال�سافر للكيان
الإ�رسائيلي ،على ح�ساب احلقوق العربية الفل�سطينية امل�رشوعة ،ف�إن م�سار عملية
ال�سالم منذ م�ؤمتر مدريد � Madrid Conferenceسنة  1991حتى اليوم يج�سده عملياً،
عرب دعم وا�شنطن للأمن الإ�رسائيلي وملطالب االحتالل يف املفاو�ضات ،مقابل �إعمال
ال�ضغط امل�ضاد على القيادة الفل�سطينية� ،إما للقبول بتقدمي التنازالت �أو ال�ستئناف
املفاو�ضات بدون �رشوط م�سبقة.
ويزيد الأمر �صعوبة؛ حر�ص الإدارة الأمريكية على الإم�ساك بتالبيب ملف العملية
ال�سلمية ،وحتييد دور الأمم املتحدة واالحتاد الأوروبي ،خال اجلانب االقت�صادي بالن�سبة
ّ
وغ�ض الطرف عن انتهاكات االحتالل يف الأرا�ضي املحتلة ،من دون طرح ر�ؤية
للأخري،
لإنهاء ال�رصاع �أو امتالك الإرادة لفر�ض ح ّل متوازن .وهذا ما حدث يف �سنوات والية
جدي باجتاه الت�سوية ال�سلمية،
الرئي�س باراك �أوباما الأربع الأوىل اجلوفاء من � ّأي تقدم
ّ
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با�ستثناء جوالت متوالية ،جلورج ميت�شل ،مبعوث �أوباما لل�سالم يف ال�ش�أن الفل�سطيني،
وجوالت لوزيرة خارجيته هيالري كلينتون  .Hillary Clintonكما حدث حترك لوزير
اخلارجية يف دورة �أوباما الثانية ،مبا يوحي با�ستمرار االهتمام بهذا امللف ،على الرغم
من ان�شغال �أمريكا بالق�ضايا الداخلية واخلارجية الأخرى ،وللت�أكيد ب�أن العملية ال�سلمية
مل متت.
وال ت�شي امل�ؤ�رشات الراهنة عن انف�صام مع النهج ال�سابق� ،إذ ال يبدو �أن الإدارة
الأمريكية متلك ،قريبا ً على الأقل ،خطة وا�ضحة حلل ال�رصاع ،و�إمنا �إدارته فقط.

رابع ًا :العالقات الفل�سطينية اخلارجية:
 .1م�ؤ�س�سة الرئا�سة والعالقات العربية والإ�سالمية:
�إذا كان االنتقال من مرحلة ال�شتات ،مبا �شهدته من ت�أثر الفل�سطينيني ب�ضغوط النظم
العربية ونتائج انق�سامها واملواجهة مع بع�ضها� ،إىل �سلطة وطنية ت�شكل نواة دولة عتيدة،
مبا لذلك من التزامات قانونية ودبلوما�سية و�سيا�سية متبادلة ،قد �أوجب تغيريا ً �ساعد
على �صياغة العالقات الفل�سطينية – العربية بطريقة خمتلفة؛ �إال �أن تر�سبات مفا�صل
“ال�شتات” عك�ست نف�سها� ،أحياناً ،على العالقات الثنائية يف عهد الرئي�س عرفات ،ال �سيّما
يف الفرتة الأوىل من ت�شكيل ال�سلطة ،104والتي �أخذت بـ“التفكك” �إىل ح ّد ما يف عهد الرئي�س
عبا�س .بينما ح�رضت متغريات عربية ودولية ،من حيث انهيار االحتاد ال�سوفييتي
وبزوغ القطب الأمريكي الأوحد ،وتبعات حرب اخلليج الثانية ،واالحتالل الأمريكي
للعراق �سنة  ،2003والثورات والتغريات يف العامل العربي.
ومع ذلك ،فقد حر�ص الرئي�س عرفات ،منذ توليه الرئا�سة ،على �إقامة عالقات عربية
و�إ�سالمية متوازنة ،عرب الرف�ض الفل�سطيني للتدخل يف �ش�ؤون الدول الداخلية ،و�إيجاد
�شبكة عالقات قوية مع منافذ �آ�سيوية و�إفريقية ،حظيت ال�ساحات العربية والإ�سالمية
منها مبكانة متقدمة ،وتنمية العالقات �إيجاباً مع �إيران نظرا ً ملكانتها اال�سرتاتيجية يف

 104خليل �شقاقي ،العالقات الفل�سطينية – العربية من املنفى �إىل احلكم الذاتي (�أبو ظبي :مركز الإمارات
للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية� ،)1997 ،ص .7-2
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النظام الإقليمي .105كما �سعى عرفات لإيجاد تن�سيق عربي متقدم ،خ�صو�صا ً مع دول
املواجهة منها ،من �أجل ت�شكيل حتالف عربي م�ضاد لعدوان االحتالل وتن�صله من
تنفيذ االتفاقيات ،وقد جت�سد ذلك يف زيارته �إىل �سورية �سنة  1996بعد قطيعة دامت
�أربع �سنوات ،والتي جاءت بت�شجيع من الرئي�س امل�رصي املعزول ح�سني مبارك106؛
ف�ضالً عن التن�سيق والتعاون امل�ستمرين مع الأردن للغر�ض ذاته.
وباملثل؛ حر�ص الرئي�س عبا�س على ح�شد الدعم ال�سيا�سي ،واملعنوي ،واملايل للق�ضية
الفل�سطينية يف �إطار النظام الإقليمي العربي والإ�سالمي ،عرب امل�شاركة يف القمم العربية
املتتالية ،وزيارة الدول العربية والإ�سالمية ،والتن�سيق امل�ستمر معها ،خ�صو�صا ً م�رص
والأردن ،حول العملية ال�سلمية ،ومن خالل جلنة املبادرة العربية لل�سالم ،عدا عن
احلراك الن�شط للدبلوما�سية الفل�سطينية التي جابت خمتلف دول العامل ،ويف مقدمتها
الدول العربية والإ�سالمية ،من �أجل ك�سب الت�أييد الالزم خلطوتها يف الأمم املتحدة.
ومع ذلك ،ت�أثرت مفاعيل العالقة الفل�سطينية العربية باملتغريات والتطورات اجلارية
باملنطقة ،منذ مطلع �سنة  ،2011فيما دخلت تبعات االنق�سام الفل�سطيني معطى �إ�ضافيا ً
فيها.
�أزاحت الثورة امل�رصية الرئي�س مبارك عن احلكم ،بعدما �شكل ،بح�سب حما�س،
�سندا ً قويا ً لقيادة فتح وال�سلطة وحليفا ً لها يف جل�سات حوار امل�صاحلة ،ويف “ت�أليب
الر�أي العام عليها” ،107وت�شديد اخلناق على غزة يف �أثناء عدوان االحتالل .2009/2008
و�شكلت م�رص ظهريا ً ا�سرتاتيجيا ً للقطاع خالل العدوان الأخري ،وك�رست جدار العزلة
الذي �أ�رس حما�س �سنوات ،و�أوجدت رافعة قوية لتوقيع اتفاق امل�صاحلة يف القاهرة
مطلع �أيار /مايو  ،2011لكن ب�أو�ضاع معاك�سة هذه املرة ،هي�أت حلما�س �أر�ضية ا�ستنادية
قوية ،فيما �أَرْخَت �أوراق �ضغط قوية ملكتها فتح طويالً� .إال �أن الأحداث امل�رصية الأخرية
التي �أدت �إىل عزل الرئي�س حممد مر�سي ،قد قلبت املعادلة ،وزجّت حما�س يف �أتون حرب
�إعالمية و�سيا�سية مع م�رص ،ولكنها �أوجدت مناخا ً مواتيا ً لرئا�سة ال�سلطة لإعادة الأمور
�إىل �سابق عهدها.
 105ب�سام �أبو �رشيف ،يا�رس عرفات (بريوت :ريا�ض الري�س للكتب والن�رش� ،)2005 ،ص .335-334
 106مروان كنفاين ،مرجع �سابق� ،ص .380-379
 107القد�س العربي.2008/12/14 ،
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�أما عالقة م�ؤ�س�سة الرئا�سة مع طهران فهي لي�ست يف �أف�ضل �أحوالها ،ب�سبب انتقادها
الدائم للدعم الإيراين املق َّدم لف�صائل املقاومة ،108وذلك قبل �أن تتوتر العالقة بني طهران
وحما�س ب�سبب موقف الأخرية من الأزمة ال�سورية ،التي قطعت الو�صل �أي�ضا ً بينها
والنظام ال�سوري.
وت�أخذ عالقة الرئا�سة مع قطر ،خالفا ً للدول اخلليجية الأخرى ،حالتي ال�ش ّد واجلذب،
�أحياناً ،ب�سبب ا�ست�ضافة الدوحة لقيادة حما�س ،وتوا�صلها مع احلكومة يف غزة؛ و�إثر
زيارة �أمري قطر التاريخية �إىل غزة ،بهدف ك�رس احل�صار عنها وتقدمي دعم �إىل ال�شعب
الفل�سطينيّ ،
متت زيادته �إىل  400مليون دوالر بدالً من  254مليونا ً.109
مل ي�صل الدعم العربي الإ�سالمي للق�ضية الفل�سطينية �إىل امل�ستوى املطلوب ،خارج
�سياق املواقف الت�ضامنية ،وعلى الرغم من الن�رصة الرتكية لق�ضايا ال�شعب الفل�سطيني،
�إال �أنه لي�س من املتوقع اتخاذها مواقف �أكرث تقدما ً ب�شكل ي�صطدم مع االحتالل
الإ�رسائيلي؛ نظرا ً لوجود عالقات اقت�صادية متينة بني اجلانبني الرتكي والإ�رسائيلي،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستمرار وجود عالقات �سيا�سية وع�سكرية بدرجات متفاوتة.110

 .2م�ؤ�س�سة الرئا�سة والعالقات الدولية:
على الرغم من حر�ص م�ؤ�س�سة الرئا�سة على بناء عالقات دولية قوية لدعم ق�ضيتها
يف مواجهة العدوان الإ�رسائيلي� ،إال �أن الإم�ساك الأمريكي مبلف العملية ال�سلمية،
وحتييد دور الأمم املتحدة ،وح�رص الدور الأوروبي يف �إطار التمويل فقط ،عدا عن
الرهان الرئا�سي على الإدارة الأمريكية بالرغم من انحيازها لالحتالل ،وعدم البحث
عن منافذ بديلة ،خ�صو�صا ً �أوروبا وال�صني التي يجمعها مع الدول العربية تاريخ
جيد من العالقات الثنائية ،قد �ضيق اخليارات �أمام القيادة الفل�سطينية .ويزيد من ذلك
�ضعف التن�سيق بني الدول العربية ،وتباين �سيا�ساتها اخلارجية ،ودوران كثري منها يف
فلك ال�سيا�سة الأمريكية الغربية ،وت�شكيلها عن�رص �ضغط �إ�ضايف� ،أحياناً ،على م�ؤ�س�سة
الرئا�سة للم�ضي يف خطوات العملية ال�سلمية.
 108احلياة.2012/12/5 ،
 109احلياة اجلديدة.2012/10/24 ،

 110حول العالقات الرتكية الإ�رسائيلية ،انظر مثالً :حم�سن حممد �صالح (حمرر) ،التقرير اال�سرتاتيجي
الفل�سطيني ( 2013-2012بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2014 ،ص .121-117
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لقد �صدرت بيانات عديدة من جانب االحتاد الأوروبي )European Union (EU

لدعم �إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على حدود �سنة  1967وفق “ح ّل الدولتني” ،و ّ
مت
اتخاذ موقف متقدم من ق�ضية التو�سع اال�ستيطاين جلهة رف�ضها باعتبارها عقبة �أمام
العملية ال�سلمية .111وقد جت�سد ذلك يف قرار التعاون مع هيئات وم�ؤ�س�سات قائمة يف
امل�ستعمرات يف ال�ضفة الغربية ،مبا فيها القد�س املحتلة ،ومنع متويلها112؛ مما ت�سبب يف
توتر عالقته مع االحتالل .غري �أن حالة االنف�صام احلاد بني القول والفعل التي تعرتي
املواقف الغربية عموما ً جتاه الكيان الإ�رسائيلي جتعل من امل�ستبعد حتول التوتر يف
العالقة �إىل ن�شوب �أزمة قد حتمل االحتالل على تغيري مواقفه جتاه ما يت�صل بق�ضايا
ال�رصاع.
وكان تراجع االهتمام الدويل ،كما العربي ،بالق�ضية الفل�سطينية �أمام املتغريات
اجلارية يف املنطقة� ،أحد الأ�سباب التي دفعت م�ؤ�س�سة الرئا�سة للتوجه �إىل الأمم
املتحدة بطلب “الع�ضوية غري الكاملة” يف اجلمعية العامة ،يف حماولة منها لإعادة
الق�ضية جمددا ً على امل�رسح الدويل ،بعدما مهدت لها بحراك دبلوما�سي ،عرب جوالت
مكوكية جابت خمتلف العامل لطرح �أهمية اخلطوة يف ظ ّل اال�ستيطان الإ�رسائيلي
القا�ضم للم�ساحة املخ�ص�صة لإقامة الدولة الفل�سطينية.

خام�س ًا“ :الدولة الفل�سطينية” بني الواقع واملمكن:
مل يُقيّ�ض مل�سار �أو�سلو ،منذ والدته �سنة � ،1993أن ي�سفر عن �شيء ،لي�س لأن االتفاق
يحمل بذور ف�شله �أو الختالل موازين القوى مل�صلحة الكيان الإ�رسائيلي فح�سب ،و�إمنا
لإ�رصار الأخري على حتكيم هذا اخللل يف فر�ض ت�سوية ال حتقق احلد الأدنى من احلقوق
الوطنية الفل�سطينية ،ما �أحدث م�أزقا ً حرجا ً و�أو�ضاعا ً متدهورة يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،وم�سارا ً تفاو�ضيا ً متعرثا ً تارة ،وجامدا ً تارة �أخرى ،على الرغم من متوالية
امل�ؤمترات واالتفاقيات التي بقيت �صورية �أو حربا ً على ورق.
 111زياد ال�رضابعة ،االحتاد الأوروبي والق�ضية الفل�سطينية (ع ّمان :دار احلامد للن�رش والتوزيع،)2011 ،
�ص .98-96
 112القد�س.2013/7/16 ،
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و�إذا كانت ثالثة عنا�رص قد اجتمعت يف توليفة امل�أزق الذي قاد �إليه �أو�سلو اليوم؛
�أولها م�ضمون االتفاق نف�سه ،وثانيها طبيعة االحتالل الذي ا�ستخدم االتفاق لتكري�س
م�رشوعه ال�صهيوين يف فل�سطني ،وثالثها االنحياز الأمريكي املفتوح لالحتالل مقابل
�ضعف الدعم العربي الإ�سالمي للق�ضية الفل�سطينية ،ف�إنها �أنتجت �سلطة مقيدة
وحمدودة ال�صالحيات على ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد كان مربر قيام وا�ستمرار ال�سلطة حملها م�رشوعا ً قوامه التحول من �سلطة
حكم ذاتي على مناطق جمز�أة �إىل دولة وطنية ذات �سيادة على �إقليم �سيا�سي وجغرايف
(ال�ضفة ،وغزة ،و�رشقي القد�س) وحدود معرتف بها وفق �سنة  ،1967وح ّل لق�ضية
الالجئني وفق القرار الدويل � ،194إال �أن ك ّل ذلك مل يتحقق منه �شيء ،بينما بقيت ال�سلطة
“را�سخة” مل يتغري و�ضعها منذ ت�أ�سي�سها ،خالفا ً لآمال �أقطاب �أو�سلو العري�ضة من
اجلانب الفل�سطيني.
وقد ت�سبب الر�ضى الفل�سطيني بتجزئة ق�ضايا الو�ضع النهائي �إىل �ستة جماالت
�أ�سا�سية (الالجئني ،والقد�س ،واال�ستيطان ،واحلدود ،والأمن ،واملياه) وت�أجيل بحثها
�إىل املرحلة النهائية من املفاو�ضات� ،ضمن فرتة انتقالية كان من املفرت�ض بلوغها �سنة
 ،1999يف فتح باب عملية التفاو�ض ،واالنغما�س يف مناق�شة تفا�صيل جزئية �صغرية
على ح�ساب الق�ضايا اجلوهرية لل�رصاع .كما �أدى �إىل حترير االحتالل من � ّأي التزامات
�أو م�ساءلة جتاه انتهاكاته يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة طاملا �أن تلك الق�ضايا خا�ضعة
للبحث الحقاً ،ف�ضال ً عما �سببه اتفاق �أو�سلو من تفكيك خمتلف مكونات ال�سيادة
الفل�سطينية.
�أ�ضعف هذا الو�ضع �أوراق �ضغط قوية �ض ّد الكيان الإ�رسائيلي ،بينما �أثقل
ال�سلطة بالتزامات �أو�سلو الذي مل يعد االحتالل يدرجه يف ح�سابه .و�سمح ذلك
بانفالت االحتالل من �ضغط اللحظة ،و�إغراق امل�ساحة املخ�ص�صة لإقامة الدولة
الفل�سطينية املن�شودة بامل�ستعمرات والطرق االلتفافية واحلواجز الع�سكرية� ،سعيا ً
�إىل تطبيق الر�ؤية الإ�رسائيلية للكيان الفل�سطيني امل�ستقبلي الذي ال يخرج بالن�سبة
�إليها عن �إطار حكم ذاتي معني بال�سكان ،وال ميلك ال�سيادة والأمن املوكولني
لالحتالل.
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ومل تغري “ال�صفة” اجلديدة لفل�سطني يف الأمم املتحدة من واقع احلال ،كما مل ُتقم
الدولة فعلياً ،ولن تلزم اجلانب الإ�رسائيلي مبا يعاك�س متغرياته اال�ستيطانية يف ال�ضفة
الغربية ،غري �أن الإ�شكالية تكمن هنا يف التعويل امل�ستمر على م�سار التفاو�ض ،باعتباره
خيارا ً ا�سرتاتيجيا ً يتقدم على ما �سواه من البدائل الأخرى.

خال�صة:
�ألقت �سيا�سة االحتالل الإ�رسائيلي العدوانية �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني و�أر�ضه املحتلة،
وما تزال ،بتبعاتها القائمة على عمل م�ؤ�س�سة رئا�سة ال�سلطة داخليا ً وخارجياً� ،أ�سوة
مبكونات النظام ال�سيا�سي ،ما �أدخلها يف دائرة مثقلة من التحديات والإ�شكاليات ،حيث
�س ّد االحتالل منافذ حتركها املحتملة نحو التغيري الداخلي ،وقام بتقوي�ض م�ساعيها
الدولية والأممية لإنهاء االحتالل و�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ،يف ظ ّل االنحياز
الأمريكي لالحتالل ،و�ضعف الدعم العربي الإ�سالمي للق�ضية الفل�سطينية.
ومل يخ ُل �أداء م�ؤ�س�سة الرئا�سة من �ضعف يف الأداء ومن امل�صاعب والتحديات
الداخلية ،ومن الإ�شكاالت والعيوب التي تت�صف بها القيادات ال�سيا�سية يف املنطقة
العربية .وقد زاد االنق�سام من عمق الأزمة ،و�سط �أحوال اقت�صادية واجتماعية قامتة
يعاين منها ال�شعب الفل�سطيني؛ وهي ناجتة �أ�سا�سا ً عن �إجراءات االحتالل وممار�ساته
اال�ستيطانية التهويدية.
�إن ذلك يتطلب فل�سطينياً؛ و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية موحدة ت�أخذ بنا�صية املقاومة،
ب�شتى �أ�شكالها ،وترتكز على حتقيق امل�صاحلة و�إنهاء االنق�سام وحتقيق الوحدة،
وترتيب البيت الداخلي ب�إعادة تفعيل منظمة التحرير .كما يقت�ضي ذلك� ،أن تقوم الرئا�سة
بدورها كرئا�سة لكل ال�شعب الفل�سطيني وك ّل مكوناته؛ و�أال متار�س �سلوكا ً فرديا ً �أو
ف�صائليا ً يف مواجهة الف�صائل والتيارات الأخرى.
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