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الأداء ال�سيا�سي الداخلي لل�سلطة الفل�سطينية
متهيد:
عانى امل�رشوع الوطني الفل�سطيني منذ �سبعينيات القرن الع�رشين حالة من اال�ستئثار
بالقرار الوطني الفل�سطيني� ،إذ �سيطرت حركة فتح على منظمة التحرير الفل�سطينية
و�أدخلت امل�رشوع الوطني الفل�سطيني يف نفق عملية الت�سوية ال�سلمية دون �إجماع وطني
فل�سطيني حقيقي ،وهو ما انعك�س الحقا ً على متا�سك البيت الفل�سطيني ،وعلى الأداء
ال�سيا�سي الداخلي لل�سلطة الفل�سطينية ،خ�صو�صا ً مع انتقال املوروثات ال�سيا�سية
والتنظيمية بح�سناتها و�سيئاتها من م�ؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية وحركة فتح
�إىل ال�سلطة الفل�سطينية.
ويهدف هذا الف�صل �إىل التعرف على الأداء ال�سيا�سي لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية
جتاه القوى ال�سيا�سية واملدنية الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف الفرتة
 ،2013–1994كما �سنحاول الإ�ضاءة على انعكا�سات املوروث ال�سيا�سي والإداري
ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،وت�أثريات االحتكار الفردي واحلزبي للقرار الفل�سطيني
على العالقات الفل�سطينية الداخلية ،وعلى امل�رشوع الوطني الفل�سطيني.

�أو ًال :حمددات العالقات ال�سـيا�سـية الداخليـة لل�سـلطـة
الفل�سطينية:
ميكن تلخي�ص حمددات العالقات ال�سيا�سية الداخلية يف:
 .1اخللفية ال�رشعية التي ا�ستندت �إليها كافة الأطراف الفل�سطينية� ،سواء املنظمة �أم
ال�سلطة �أم ف�صائل املقاومة ،حيث ا�ستندت قيادة ال�سلطة الفل�سطينية �إىل ثالث �رشعيات؛
الأوىل �رشعية منظمة التحرير يف متثيل ال�شعب الفل�سطيني ،والثانية ال�رشعية التاريخية
(ما ُتطلق عليه الر�صا�صة الأوىل) ،و�أما ال�رشعية الثالثة فهي �رشعية االعرتاف الدويل بعد
توقيع اتفاق �أو�سلو .يف املقابل ا�ستندت القوى املعار�ضة التفاق �أو�سلو �إىل �رشعية احلق
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الطبيعي يف الأر�ض وبالتايل �رشعية املقاومة والكفاح امل�سلح لتحريرها ،ما دام االحتالل
م�ستمراً ،وهي �رشعية من�صو�ص عليها يف امليثاق الوطني الفل�سطيني الذي قامت على
�أ�سا�سه منظمة التحرير الفل�سطينية.
 .2الرتكيبة احلزبية وخلفية التجربة التي قامت عليها ال�سلطة الفل�سطينية ،حيث
ارتكزت ال�سلطة منذ ت�أ�سي�سها على �أع�ضاء حركة فتح ،ونقلت معها جتربة �إدارة منظمة
التحرير الفل�سطينية ب�إيجابياتها و�سلبياتها.
 .3الهيمنة الإ�رسائيلية العملية على ال�سلطة والقدرة على التحكم بها و�إف�شالها
وخنقها ،جعلها حمددا ً �أ�سا�سيا ً مبا�رشا ً وغري مبا�رش يف �سيا�سة ال�سلطة جتاه الف�صائل.
 .4ربط العالقات الفل�سطينية الداخلية بالتطورات يف ملف الت�سوية ال�سلمية ،مما
جعل املوقف الإ�رسائيلي والأمريكي عن�رصا ً م�ؤثرا ً يف القرار الوطني الفل�سطيني ،وهو
ما انعك�س على العالقات الفل�سطينية الداخلية.
 .5ت�ضخم ال�سلطة الفل�سطينية ،وحتول منظمة التحرير �إىل ما ي�شبه دائرة من دوائر
ال�سلطة ،وخروج ال�سلطة الفل�سطينية عن �إطارها التنفيذي؛ حيث ربطت اتفاقيات �أو�سلو
دور ال�سلطة يف �إدارة احلياة اليومية للفل�سطينيني املتواجدين على �أرا�ضي ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،ولكن ال�سلطة خرجت عن دورها ،حتى بات من ال�صعوبة مبكان �إدراك
احلد الفا�صل بني ال�سلطة واملنظمة.
 .6تراجع الي�سار الفل�سطيني �إما لأ�سباب بنيوية داخلية و�إما لفقدانها الظهري الدويل
بعد �سقوط االحتاد ال�سوفييتي ،مما انعك�س على حجم ت�أثريها يف امل�سار ال�سيا�سي
الفل�سطيني.
� .7صعود التيار الإ�سالمي يف فل�سطني ،وفوز حركة حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية
لل�سلطة الفل�سطينية �سنة  ،2006جعله حمددا ً يف العالقات ال�سيا�سية الداخلية.
 .8حتول ال�سلطة الفل�سطينية �إىل �سلطة ريعية؛ وحتملها عبء املنظمة وعبء حركة
فتح ،حيث بات ع�رشات الآالف من املوظفني وكوادر حركة فتح و�أع�ضاء من الف�صائل
الفل�سطينية يعتمدون ب�شكل مبا�رش على العمل الوظيفي يف ال�سلطة.
 .9التحوالت الإقليمية والدولية ،والدخول يف حماور �إقليمية (حموري االعتدال
واملمانعة) ،و�صعود “الإ�سالم ال�سيا�سي” يف املنطقة.
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ثانياً :العالقـة بني ال�سـلـطـة الفل�سطينيـة ومنظمـة
التـحـريـر الفل�سطينية:
 .1ال�رشعية واملرجعية:
�شكلت منظمة التحرير الفل�سطينية منذ ن�ش�أتها �سنة  ،1964الكيان ال�سيا�سي اجلامع
للقوى الفل�سطينية الوطنية ،وبالرغم مما �آلت �إليه �أو�ضاع املنظمة من تغيري يف م�سارها
وحرفها عن الهدف الذي ن�ش�أت من �أجله� ،إال �أنه ال ميكن �إغفال �أهمية منظمة التحرير
كمنظومة �سيا�سية جامعة لل�شعب الفل�سطيني؛ خ�صو�صا ً يف ظ ّل غياب الدولة الوطنية
اجلامعة.
بد�أت مالمح تغيري م�سار منظمة التحرير الفل�سطينية وخ�ضوعها لقواعد الواقعية،
وقبولها بت�شكيل كيان �سيا�سي فل�سطيني وفق قواعد و�رشوط غري فل�سطينية ،تت�شكل
مع �إقرار برنامج النقاط الع�رش �سنة  ،1974والذي كان مفتاحها لدخول املنظومة الدولية.
تنطلق �أهمية احلديث عن العالقة بني ال�سلطة واملنظمة ،من نقطتني� :أوالً ب�سبب ما
�آلت �إليه الق�ضية الفل�سطينية منذ توقيع اتفاق �أو�سلو ،وثانيا ً من �رضورة �إعادة البحث يف
�شكل النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،واملرجعية الفل�سطينية القادرة على حتقيق طموحات
ال�شعب و�آماله.
هناك �إ�شكالية تعريفية �إذا ما كان هناك نظام �سيا�سي فل�سطيني يف ظ ّل غياب الدولة
الفل�سطينية ،حيث يتحدث جميل هالل عن ت�شكل حقل �سيا�سي فل�سطيني مع قيام
منظمة التحرير الفل�سطينية 1964؛ و�أنه كان لهزمية  ،1967واحتالل كامل فل�سطني
التاريخية �إ�ضافة �إىل اجلوالن و�سيناء� ،أثر بارز يف نقل املنظمة من منظمة �شكلية غري
فاعلة �إىل م�ؤ�س�سة وطنية ،ت�ضم ائتالف ف�صائل املقاومة الفل�سطينية؛ بهدف حتقيق حقّ
تقرير امل�صري و�إقامة الدولة الفل�سطينية.1
ويرى البع�ض �أن الت�شكيل ال�سيا�سي (منظمة التحرير) الذي جمع القوى الفل�سطينية،
�ش َّكل نظاما ً �سيا�سياً ،واكت�سب �رشعيته من الإجماع على الأهداف التي عربت عنها مواد
امليثاق الوطني الفل�سطيني املعدل �سنة  ،1968والتي �أقرت يف املادة  26منه ب�أن “منظمة
1

جميل هالل ،النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد �أو�سلو :درا�سة حتليلية نقدية (بريوت :م�ؤ�س�سة
الدرا�سات الفل�سطينية� ،)1998 ،ص .48
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التحرير الفل�سطينية ،ممثلة لقوى الثورة الفل�سطينية ،م�س�ؤولة عن حركة ال�شعب
العربي الفل�سطيني يف ن�ضاله ،من �أجل ا�سرتداد وطنه وحتريره والعودة �إليه ،وممار�سة
حقّ تقرير م�صريه ،يف جميع امليادين الع�سكرية وال�سيا�سية واملالية ،و�سائر ما تتطلبه
ق�ضية فل�سطني على ال�صعيدين العربي والدويل”.2
وهناك من يرى �أن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني يت�شكل من منظمة التحرير وقوى
املعار�ضة املوجودة داخل املنظمة وخارجها .وعلى الرغم من االختالف يف تعريف النظام
ال�سيا�سي الفل�سطيني� ،إال �أنه ال ميكن �إغفال �أن منظمة التحرير الفل�سطينية مرت مبراحل
وتغي يف املبادئ الأ�سا�سية التي اكت�سبت من خاللها �رشعيتها
عديدة وبتقلبات يف بنيتها،
ُّ
التمثيلية لل�شعب ،مما �أ َّثر هذا التغري على النظرة التمثيلية لل�شعب الفل�سطيني ،خ�صو�صا ً
مع وجود ف�صائل متثل �رشيحة وا�سعة من ال�شعب الفل�سطيني خارج �إطار املنظمة.

 .2مرتكزات العالقة بني ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير
الفل�سطينية حلظة الت�أ�سي�س:
بد�أت العالقة بني ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير بالت�شكل ُبعيد توقيع اتفاق
�أو�سلو ،والذي �أقر �إن�شاء �سلطة حكم فل�سطيني انتقايل ،ويكون لديه جمل�س ت�رشيعي
فل�سطيني منتخب .ومن هنا بد�أ احلديث حول كيفية ت�شكيل �سلطة احلكم الذاتي،
وبالرجوع �إىل النقا�شات حول هذه امل�س�ألة وح�سب رواية ممدوح نوفل ،ع�ضو يف املجل�س
الوطني الفل�سطيني ،وع�ضو يف املكتب ال�سيا�سي حلزب االحتاد الدميقراطي الفل�سطيني
(فدا) ،فقد ذكر �أن القيادة الفل�سطينية عقدت �سل�سلة من االجتماعات ،قاطعتها كل القوى
الفل�سطينية املعار�ضة التفاق �أو�سلو ،مبا فيها القوى الإ�سالمية ،وبح�ضور �ستة �أع�ضاء
فقط من اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير من �أ�صل  18ع�ضواً ،وبغالبية من حركة فتح
وممثلني عن حزب ال�شعب وفدا وجبهة الن�ضال ال�شعبي وجبهة التحرير الفل�سطيني
(جماعة �أبو العبا�س) وم�ستقلني ،وا�ستمرت هذه االجتماعات خم�سة �أيام خالل
الفرتة .31993/9/30–26
تعددت الآراء حول ت�شكيل جمل�س ال�سلطة الفل�سطينية ،فمنهم من دعا �إىل احلفاظ
على بنية املنظمة ،و�إبعادها عن لعب � ّأي دور يف ال�سلطة الفل�سطينية ،على �أ�سا�س
2

مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني  -وفا ،انظرhttp://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4921 :

3

ممدوح نوفل�“ ،إ�شكالية العالقة بني ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير ،و�سبل حلها� ”،ص .52
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حمدودية دور و�صالحية ال�سلطة الفل�سطينية ،وحمدودية الفرتة االنتقالية التي تنتهي
يف حدود خم�س �سنوات بعد قيام ال�سلطة ،ول�رضورة املحافظة على متثيل املنظمة للداخل
واخلارج؛ حيث ُطرح ر�أي بت�شكيل جمل�س ال�سلطة من قيادات الداخل من دون دخول
�أع�ضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة.4
وهناك �آراء �أخرى طرحت فكرة ت�شكيل جمل�س ال�سلطة من اللجنة التنفيذية ،مع
�إ�ضافات حمدودة من الداخل؛ وطرح �آخرون �أن ُي�شكل املجل�س من التكنوقراط وعلى
�أ�سا�س االخت�صا�ص ،و�أال تكون الت�شكيلة �سيا�سية .يف نهاية املناق�شات تقرر ت�شكيل
جلنة م�صغرة ُكلّفت برفع تو�صيات حمددة للقيادة الفل�سطينية ،وبالفعل رفعت اللجنة
تو�صياتها يف  ،1993/10/2ون�صت على ت�شكيل ال�سلطة ح�سب الكفاءة ،و�أن تكون
اللجنة التنفيذية للمنظمة مرجعيتها ال�سيا�سية والتنظيمية .كما �أبدت التو�صيات حر�ص
اللجنة على بقاء كيانية وح�ضور منظمة التحرير وجلنتها التنفيذية .و ّ
مت رفع ر�أيني
حول م�شاركة �أع�ضاء اللجنة التنفيذية يف جمل�س ال�سلطة الفل�سطينية ،الأول متثل بطرح
م�شاركة عدد حمدود من �أع�ضاء اللجنة التنفيذية� ،أما الر�أي الثاين فقد طرح ا�ستبعاد
م�شاركة � ّأي ع�ضو من التنفيذية يف املجل�س.5
ويف نهاية املطاف ،وبحكم �أن تو�صيات اللجنة غري مُلزمة ،قال رئي�س اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير يا�رس عرفات �إن القرار من �صالحيات اللجنة التنفيذية واملجل�س املركزي؛
و� َّأجل البحث يف ت�شكيل جمل�س ال�سلطة �إىل حني �إجراء مزيد من امل�شاورات واالت�صاالت
مع جهات عربية و�إ�سالمية .وبالفعل بد�أ املجل�س املركزي دورة �أعماله يف 1993/10/10
بح�ضور  83ع�ضوا ً من �أ�صل � 110أع�ضاء ،6نوق�ش خاللها وعلى مدى يومني ق�ضية
�إن�شاء جمل�س ال�سلطة الفل�سطينية ،وكانت النتيجة �أن خرج املجل�س بقرارين:
�أوالً :تكليف اللجنة التنفيذية مبنظمة التحرير الفل�سطينية بت�شكيل جمل�س
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف املرحلة االنتقالية من عدد من �أع�ضاء اللجنة
التنفيذية وعدد من فل�سطيني الداخل واخلارج.
4

املرجع نف�سه.

5

املرجع نف�سه.

6

املرجع نف�سه.
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ثانياً :يكون ال�سيد يا�رس عرفات رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفل�سطينية رئي�سا ً ملجل�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.7

وعلى الرغم من �أن قرار املجل�س املركزي ترك للجنة التنفيذية حرية ت�شكيل جمل�س
ال�سلطة الفل�سطينية� ،إال �أن ت�شكيله فعليا ً مل يتم �إال بعد توقيع اتفاق القاهرة يف �أيار /مايو
1994؛ حيث ُ�شكِّل من غالبية حزبية تنتمي حلركة فتح برئا�سة يا�رس عرفات ،وبت�سمية
منه ملعظم �أع�ضاء املجل�س.
مرت عالقة ال�سلطة الفل�سطينية مبنظمة التحرير مبحطات عديدة �شابها الكثري من
ال�ضبابية ،فرئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير هو نف�سه رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية،
ومن قبلها رئي�س حركة فتح .كذلك الأمر بالن�سبة للعديد من م�س�ؤويل ال�سلطة ،الذين
ي�شغلون منا�صب مهمة يف منظمة التحرير .ومن املمكن تق�سيم العالقة بني املنظمة
وال�سلطة تق�سيما ً زمنيا ً وفق تطور الأحداث �أي منذ �إن�شاء ال�سلطة �سنة  1994حتى وفاة
الرئي�س يا�رس عرفات �سنة  ،2004والفرتة التالية منذ تويل حممود عبا�س رئا�سة ال�سلطة
ورئا�سة املنظمة حتى �سنة .2013

 .3العالقة بني ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية
:2004–1994
يف هذه الفرتة لعبت ال�شخ�صية الكاريزمية (اجلاذبة امل�ؤثرة) للرئي�س عرفات دورا ً
بارزا ً يف حتديد م�سار العالقة بني ال�سلطة واملنظمة ،حتى بات من ال�صعوبة مبكان
مالحظة اخلط الفا�صل بني ال�سلطة واملنظمة .ويف ظ ّل غياب من�صب رئي�س الوزراء
لل�سلطة الفل�سطينية يف هذه الفرتة ،مار�س عرفات هذا الدور حتى �سنة  ،2003بالإ�ضافة
�إىل قيامه بتهمي�ش املجل�س الت�رشيعي ،مما �أ�سهم يف ح�رص �صورة ال�سلطة يف �شخ�صية
يا�رس عرفات.

جنح يا�رس عرفات يف انتخابات الرئا�سة بن�سبة تزيد عن  ،%87حيث جرت يف ظ ّل
مقاطعة وا�سعة من حركتي حما�س واجلهاد واجلبهتني ال�شعبية والدميوقراطية .وقد
ا�ستمر منتقدو ا�ستحواذه على رئا�سة ال�سلطة واملنظمة يف الت�شكيك ب�صوابية هذا الأمر،
وعربوا عن تخوفاتهم من �أن ي�سهم هذا اال�ستحواذ يف تقزمي دور املنظمة ل�صالح ال�سلطة.
7

مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني  -وفا ،انظرhttp://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4935 :
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وح�سب ما ورد يف قانون االنتخابات رقم  13ل�سنة  1995يف مادته الثالثة ،ف�إن �أع�ضاء
املجل�س الفل�سطيني فور انتخابهم ي�صبحون �أع�ضاء يف املجل�س الوطني الفل�سطيني،
وذلك وفقا ً للمادتني  5و 6من النظام الأ�سا�سي ملنظمة التحرير ،ولكن من الناحية العملية

نالحظ �أن “اجلزء” �أي املجل�س الت�رشيعي قد لعب دورا ً �أكرب من “الكل” �أي املجل�س
الوطني.
غاب املجل�س الوطني الفل�سطيني عن امل�شهد ال�سيا�سي طوال فرتة الرئي�س عرفات،
حيث مل يعقد املجل�س �إال دورة واحدة هي الدورة الـ  21التي عقدت يف مدينة غزة
من  ،1996/4/25–22وذلك ل�رضورة تطبيق ما اتفق عليه يف �أو�سلو من �إلغاء وتعديل
لكثري من بنود امليثاق الوطني الفل�سطيني ،مبا يتوافق مع م�رشوع الت�سوية ال�سلمية،
ومبا يُغيّ من هوية وطبيعة و�أهداف املنظمة .و ُعقد هذا املجل�س مع وجود عدد كبري من
عالمات اال�ستفهام حول ع�ضويته ،حيث قام عرفات ب�إ�ضافة نحو  400ع�ضو �إليه دون
العودة �إىل الأطر الر�سمية يف املنظمة ،ودون اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة .وقد
متت امل�صادقة على هذه التعديالت الحقا ً بح�ضور الرئي�س الأمريكي بيل كلينتون يف
 ،1998/12/14ومنذ ذلك التاريخ مل ينعقد املجل�س الوطني.8
ومع تطور الأحداث بُعيد اندالع انتفا�ضة الأق�صى يف �أيلول� /سبتمرب  ،2000عقب
ف�شل مفاو�ضات كامب ديفيد� ،أعادت �سلطة االحتالل الإ�رسائيلي انت�شارها يف مناطق

ال�ضفة الغربية التي كانت قد �سلمتها لل�سلطة .كما مار�ست الواليات املتحدة �ضغوطا ً
ال�ستحداث من�صب رئي�س وزراء يف ال�سلطة الفل�سطينية ،وهو ما تطلب تعديل القانون
الأ�سا�سي لل�سلطة الفل�سطينية �سنة  .2003وبهذا ا�ستمرت ال�سلطة الفل�سطينية يف فر�ض
هيمنتها على النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،من خالل منح نف�سها �صفات ورموز توحي
بوجود دولة� .أي مبعنى �آخر انتقلت من خطاب التحرير واملقاومة التي كانت املنظمة
حتمل لواءه ،وتقيم على �أ�سا�سه ائتالفا ً لف�صائله امل�سلحة� ،إىل �سلطة حتتكر ال�رشعية
8

�أحمد �سعيد نوفل“ ،نحو عالقة �صحيحة بني منظمة التحرير الفل�سطينية وال�سلطة الفل�سطينية ”،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 .78
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وتفر�ض �سلطتها داخلياً ،من خالل القوة الأمنية امل�سلحة ،واعتمادها على حركة فتح
كقاعدة تنظيمية ،وا�ستخدامها امل�ستمر لل�رصاع مع “�إ�رسائيل” لتوطيد �رشعيتها.9
�سجل القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة  2003انتهاكا ً وا�ضحا ً حلق منظمة التحرير
الفل�سطينية ،حيث ن�صت املادة  40من القانون الأ�سا�سي على �أن رئي�س ال�سلطة الوطنية
يعي ممثلي ال�سلطة الوطنية لدى الدول واملنظمات الدولية والهيئات الأجنبية وينهي
ّ
مهامهم ،كما يعتمد ممثلي هذه اجلهات لدى ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،فح�سب النظام
الأ�سا�سي ملنظمة التحرير الفل�سطينية ف�إن الدائرة ال�سيا�سية هي املكلفة مبهام التمثيل
اخلارجي مع الدول �أو الأحزاب �أو املنظمات العربية والأجنبية ،وهي امل�س�ؤولة �أي�ضا ً عن
ن�شاطات املنظمة يف هيئة الأمم املتحدة.
ومع �أن منظمة التحرير الفل�سطينية هي امل�س�ؤولة عن ملف املفاو�ضات� ،إال �أن ال�سلطة
الفل�سطينية ا�ستمرت يف عملية التهمي�ش ونزع ال�صالحيات من منظمة التحرير ،حيث
ا�ستُحدِث يف احلكومة الفل�سطينية ال�ساد�سة برئا�سة حممود عبا�س من�صب وزير �ش�ؤون
املفاو�ضات ،كما ا�ستُحدِث من�صب وزير اخلارجية ،الذي �أدى �إىل تهمي�ش دائرة ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية يف املنظمة.

 .4العالقة بني ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية
:2013–2004
بعد رحيل يا�رس عرفات يف  ،2004/11/11جرت االنتخابات الرئا�سية الفل�سطينية
يف  2005/1/9يف ظ ّل مناف�سة غري متكافئة ،وغياب احلركات الإ�سالمية ،فاز على �إثرها
حممود عبا�س برئا�سة ال�سلطة .وبهذا �أعاد الرئي�س عبا�س اجلمع بني رئا�سة ال�سلطة
ورئا�سة اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ورئا�سة حركة فتح.
اختلفت هذه املرحلة عن �سابقتها ،حيث �أعربت حركة املقاومة الإ�سالمية حما�س عن
نيتها بامل�شاركة يف االنتخابات الت�رشيعية الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
9

باخت�صار مل تعد م .ت .ف ،بف�صائلها امل�سلحة املتعددة ومقراتها يف “اخلارج” ،هي التي تهيمن على احلقل
ال�سيا�سي الفل�سطيني ،و�إمنا �سلطة جديدة حتتكر �رشعية ا�ستخدام القوة ،و�صناعة القرار ال�سيا�سي ،وتقيم
على �إقليمها ،وتتفاو�ض مع “�إ�رسائيل” .وبات يحكم �سلوك ال�سلطة الفل�سطينية اعتباران �أ�سا�سيان :الأول،
فر�ض �سلطتها الوحيدة على �إقليمها يف مناطق ال�ضفة الغربية والقطاع؛ الثاين ،تو�سيع رقعة هذا الإقليم
وتو�سيع جماالت �صالحياتها كي ت�أخذ �شكل دولة حديثة عرب قنوات التفاو�ض الثنائي ب�إ�رشاف �أمريكي،
وتنظيم عالقات مبحيطها الإقليمي والدويل على هذا الأ�سا�س .انظر :جميل هالل ،النظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني بعد �أو�سلو :درا�سة حتليلية نقدية� ،ص .77
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ويف ظلّ �صعود حركة حما�س كقوة �سيا�سية فل�سطينية ،ومع غياب ال�شخ�صية القيادية
الكاريزمية بوفاة عرفات ،دخلت ال�ساحة الفل�سطينية يف نقا�ش حول �رضورة �إعادة بناء
منظمة التحرير الفل�سطينية ،و�ض ّم الف�صائل الفل�سطينية غري املن�ضوية حتت لوائها .وهو
ما متّ بالفعل يف اتفاق القاهرة يف �آذار /مار�س � .2005إال �أن فوز حركة حما�س ب�أغلبية مقاعد
املجل�س الت�رشيعي التي جرت يف  ،2006/1/25فاج�أ حركة فتح التي تقود املنظمة وال�سلطة،
والتي مل تكن م�ستعدة لإعطاء حجم كبري وم�ؤثر حلما�س يف املنظمة وال�سلطة يعرب عن
حجمها احلقيقي و�شعبيتها .ثم �إن فوز حما�س قد �أدخل ال�ساحة الفل�سطينية يف حالة
تناق�ض بني رئا�سة تعمل على تنفيذ بنود اتفاق �أو�سلو ،وحكومة ال تعرتف بـ“�إ�رسائيل”،
بل �إن حما�س دخلت ال�سلطة لتجمع بني �رشعية املقاومة وال�رشعية ال�شعبية.
يف هذه املرحلة �أ�صدر الرئي�س عبا�س تعميما ً �إىل ال�سفارات الفل�سطينية وممثليات
منظمة التحرير� ،إ�ضافة �إىل املنظمات الإقليمية والدولية ،يبلغها فيها ب�أن فاروق القدومي
هو ال�شخ�ص املخول بالتحدث يف ال�ش�ؤون اخلارجية للفل�سطينيني ومتثيلهم يف املحافل
الدولية بتكليف منه ،باعتباره رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية .وبذلك ّ
مت تفريغ
م�ضمون من�صب وزير اخلارجية الذي كان قد ا�ستحدثه حممود عبا�س يف احلكومة
ال�ساد�سة �سنة  .2003ويف هذا ال�سياق ر�أى عزام الأحمد ،رئي�س كتلة فتح� ،أن قرار عبا�س
جاء ت�أكيداً على �صالحيات فاروق القدومي الذي انتخب وزيرا ً خلارجية فل�سطني يف
اجتماع للم�ؤمتر املركزي ملنظمة التحرير �سنة  ،1989و�أن ما فعله �أبو مازن هو “رفع
احل�صار” عن فاروق القدومي (�أبو اللطف) ،رئي�س الدائرة ال�سيا�سية يف منظمة التحرير،
ال غري.10
ويف �آذار /مار�س  2006قامت ات�صاالت بني حركة حما�س وفاروق القدومي ،للبحث
يف �إعادة بناء منظمة التحرير وتطبيق تفاهمات اتفاق القاهرة �سنة  .2005ويف هذا الإطار
قال �أ�سامة حمدان م�س�ؤول العالقات الدولية يف حركة حما�س �إن احلركة “ترغب يف تطبيق
قرار م�ؤمتر احلوار الوطني الفل�سطيني الذي عقد يف القاهرة يف �آذار  2005ب�إعادة تفعيل
منظمة التحرير” .كما �أكد حمدان على �أن “�إعادة بناء وتفعيل املنظمة �أولوية بالن�سبة
حلركة حما�س ونحن نريد �أن ت�شارك كل القوى الفل�سطينية يف ذلك”.11
 10ال�رشق الأو�سط.2006/7/11 ،
 11احلياة اجلديدة.2013/3/16 ،
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ويف  2006/3/28عقد الأمناء العامون للف�صائل الفل�سطينية اجتماعاً ،يف العا�صمة
ال�سورية دم�شق بح�ضور فاروق القدومي ،واتفقوا على ت�شكيل جلنة ملتابعة تطبيق
بنود اتفاق القاهرة .وتال هذا االجتماع �سل�سلة من االجتماعات عقدت يف دم�شق بح�ضور
القدومي؛ ركزت على املو�ضوع نف�سه .لكن تفاقم اخلالفات بني عبا�س والقدومي حال
دون تفعيل القرارات ب�سبب تراجع الت�أثري ال�سيا�سي للقدومي ،حيث �أ�شارت تقارير
ن�رشت يف كانون الأول /دي�سمرب � ،2006إىل �أن الرئي�س عبا�س �أ�صدر قرارا ً يق�ضي ب�إغالق
مكتب الدائرة ال�سيا�سية للمنظمة يف عمّان ،وترافق ذلك مع توجيهات لبع�ض دوائر املنظمة
بوقف التعامل مع القدومي .وقد جاء هذا القرار بعيد اجتماع عقده القدومي يف دم�شق مع
رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل ،و�أمني عام حركة اجلهاد رم�ضان
عبد اهلل ،و�أمني عام اجلبهة ال�شعبية  -القيادة العامة �أحمد جربيل ،و�صدر عنه بيان عربوا
فيه عن رف�ضهم لدعوة وجهها عبا�س لإجراء انتخابات رئا�سية وت�رشيعية مبكرة.12
�شهدت �سنة � 2007سل�سلة من الو�ساطات العربية حلل اخلالف الفل�سطيني الداخلي،
حيث حاولت الو�ساطة القطرية يف كانون الثاين /يناير  2007التمهيد للقاء بني عبا�س
وم�شعل؛ للتباحث يف تفا�صيل ت�شكيل حكومة وحدة وطنية� ،إال �أن الرئي�س عبا�س �أ�رص
على �إدراج �صيغة “تلتزم” احلكومة الفل�سطينية بقرارات منظمة التحرير الفل�سطينية،
واالتفاقات املوقعة ،وبقرارات القمم العربية ،وبقرارات ال�رشعية الدولية كلها ،فيما
اقرتحت حما�س �صيغة “حترتم” ،ومع �إ�رصار الرئي�س عبا�س على موقفه ف�شلت
الو�ساطة القطرية.13
يف هذه الأثناء �شهدت احلالة الأمنية يف قطاع غزة مزيدا ً من الت�أزم ،وهنا كان وا�ضحا ً
�أن الأمور تتجه نحو الت�صعيد ،وذلك ا�ستنادا ً �إىل جمموعة من امل�ؤ�رشات ومنها:
�أ .قيام الرئي�س عبا�س يف كانون الثاين /يناير  2007بتعيني حممد دحالن ،النائب يف
املجل�س الت�رشيعي ،قائدا ً �أعلى للأجهزة الأمنية ،وهو ما عدته حما�س خمالفا ً ملبد�أ
اجلمع بني ع�ضوية الت�رشيعي ووظيفة ثانية ،ولكن بغ�ض النظر عن هذه املخالفة فقد
ر�أى البع�ض يف هذه اخلطوة دفعا ً نحو املواجهة مع حركة حما�س.
 12الغد.2006/12/19 ،
 13حم�سن حممد �صالح ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة � ،2007ص .27
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ب� .إ�صدار الرئي�س عبا�س قرارا ً يف  ،2007/1/6ع ّد فيه القوة التنفيذية التي �أ�س�سها وزير
الداخلية �سعيد �صيام ،غري �رشعية.
ج	.الك�شف عن وثيقة �أمريكية لدعم قوات حر�س الرئا�سة ،حتت �إ�رشاف اجلرنال كيث
دايتون  Keith Daytonمن�سق الأمن الأمريكي بني “�إ�رسائيل” والفل�سطينيني.
د .ف�شل الو�ساطات الفل�سطينية الداخلية بني حركة فتح وحما�س ،ومن ثم ف�شل الو�ساطة
الأمنية امل�رصية يف وقف التدهور الأمني ب�شكل نهائي.
هـ .ت�صاعد الهجمات �ض ّد �ضباط وعنا�رص القوة التنفيذية ،والرد على هذه الهجمات
بالقوة من قبل حما�س.
يف ظلّ هذا الو�ضع املت�أزم وجه امللك ال�سعودي عبد اهلل بن عبد العزيز يف 2007/1/29

دعوة لأطراف ال�رصاع ،وبالفعل جنحت الو�ساطة ال�سعودية يف �شباط /فرباير  2007يف
التو�صل �إىل اتفاق � ُسمِّي بـ“اتفاق مكة” .ولكن وقبل �أن ت�شكل حكومة الوحدة الوطنية
وفق اتفاق مكة ،قام الرئي�س عبا�س ب�إ�صدار مر�سوم يف  2007/3/2عني مبوجبه حممد
دحالن م�ست�شارا ً و�أمينا ً ل�رس جمل�س الأمن القومي ،وجاء يف هذا املر�سوم ب�أنه يحق له
�أن ي�شارك يف اجتماعات اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،وهو ما ُيع ُّد خمالفة
للوائح التنظيمية ملنظمة التحرير ،التي تقت�رص ح�ضور اجتماعات اللجنة التنفيذية على
�أع�ضائها املنتخبني من قبل املجل�س الوطني.14
وعلى الرغم من ت�شكيل حكومة الوحدة الوطنية� ،إال �أن اتفاق مكة مل ي�صمد طويالً،
فقد ا�ستمرت حالة االنفالت الأمني ،كما ا�ستمرت حماوالت الإف�شال الإ�رسائيلية
الأمريكية حلكومة حما�س .وعاد الت�صعيد الأمني الداخلي ،و�أ�صبح ال�رصاع الداخلي
�أكرث و�ضوحاً يف قطاع غزة ،وكانت نتيجته �سيطرة حركة حما�س على قطاع غزة
ع�سكريا ً يف  ،2007/6/14فيما �أطلقت عليه احل�سم الع�سكري ،يف املقابل اتهمت حركة فتح
وال�سلطة الفل�سطينية حما�س بالقيام بانقالب على ال�رشعية ،مع الأخذ بعني االعتبار �أن
حما�س كانت على ر�أ�س حكومة الوحدة الوطنية ومتلك �أغلبية مقاعد املجل�س الت�رشيعي.
حاولت ال�سلطة الفل�سطينية نزع ال�رشعية عن حركة حما�س بعد �سيطرتها على
قطاع غزة� ،إال �أن هذا الأمر ا�صطدم ب�سيطرة حما�س على �أغلبية املجل�س الت�رشيعي،

	14النظام الأ�سا�سي ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،الباب الثالث ،مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني  -وفا ،انظر:
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3737
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مما ا�ستدعى قيام ال�سلطة بتجاهل املجل�س الت�رشيعي .يف املقابل ا�ستدعت فورا ً �رشعية
�أخرى ت�ستند فيها �إىل قراراتها وهي �رشعية منظمة التحرير الفل�سطينية.
وتناغما ً مع هذا التوجه ،عقدت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير اجتماعا ً طارئا ً يف
 ،2007/6/14وخرجت مبجموعة من التو�صيات التي و�ضعتها حتت ت�رصف الرئي�س
حممود عبا�س وهي:
�أ� .إقالة حكومة �إ�سماعيل هنية.
ب� .إعالن حالة الطوارئ.
ج .ت�شكيل حكومة �إنفاذ حالة الطوارئ.
د� .إجراء انتخابات مبكرة.15
ويف  ،2007/7/18عقد املجل�س املركزي الفل�سطيني للمنظمة اجتماعا ً �ألقى الرئي�س
عبا�س فيه خطاباً ،ركز فيه على الدعوة �إىل �رضورة �إجراء انتخابات رئا�سية وت�رشيعية
مبكرة على �أ�سا�س الن�سبية ،والإعالن عن انتهاء اتفاق القاهرة بني الف�صائل ،والذي اتفق
فيه على �إعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية .كما بادر املجل�س املركزي �إىل تبني طلبات
عبا�س.16
ا�ستمر الو�ضع الفل�سطيني يف حالة االنق�سام طوال فرتة �سنتي  ،2008–2007وعادت
الو�ساطات العربية بعد ف�شل مفاو�ضات الت�سوية يف �أنابولي�س خالل الفرتة نف�سها،
وتقدمت م�رص بورقة للم�صاحلة و�إعادة ترتيب البيت الفل�سطيني ،والتي ت�ضمنت
حتديد موعد  2010/6/28تاريخا ً لإجراء االنتخابات الرئا�سية والت�رشيعية وانتخابات
املجل�س الوطني الفل�سطيني .غري �أن �أ�صداء تقرير جولد�ستون ،وطلب حما�س مراعاة
مالحظاتها على الورقة امل�رصية ،قد دفع الرئي�س عبا�س لإ�صدار مر�سوم رئا�سي بتحديد
يوم  2010/1/24موعدا ً لالنتخابات الرئا�سية والت�رشيعية.
دعم املجل�س املركزي الفل�سطيني للمنظمة قرار الرئي�س عبا�س يف هذا الإطار ،17ومع
�إعالن جلنة االنتخابات يف  ،2009/11/12عن عدم قدرتها على �إجراء االنتخابات يف قطاع
	15انظر :عرب 2007/6/14 ،48؛ واحلياة.2007/6/15 ،
 16احلياة اجلديدة.2007/7/21 ،
 17رويرتز.2010/10/25 ،
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غزة ،حاول املجل�س املركزي �أخذ دور املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ف�أ�صدر قررا ً يف
 ،2009/12/16بالتمديد للرئي�س عبا�س.18
ويف �إطار �إعادة ترتيب منظمة التحرير الفل�سطينية مبا يتوافق مع امل�شهد الفل�سطيني،
�أعلن رئي�س املجل�س الوطني الفل�سطيني عن عقد جل�سة طارئة للمجل�س يف ،2009/8/25
يف مقر الرئا�سة يف رام اهلل النتخاب �ستة �أع�ضاء يف اللجنة التنفيذية ليحلوا حمل من توفوا.
وانعقد املجل�س بح�ضور  325من �أ�صل �أكرث من  700ع�ضو ،و ّ
مت انتخاب �أحمد قريع
بـ � 234صوتا ً وحنان ع�رشاوي بـ � 182صوتاً ،فيما متّ التوافق على �صائب عريقات
عن فتح ،و�أحمد جمدالين عن جبهة الن�ضال ال�شعبي ،وحنا عمرية عن حزب ال�شعب،
و�صالح ر�أفت عن فدا.19

خال�صة:
حولت قيادةُ ال�سلطة الفل�سطينية منظمة التحرير على مدى عقدين من الزمن �إىل
جمرد �أداة ملحاربة خ�صومها داخل ال�ساحة الفل�سطينية ،مما قزم دور املنظمة و�أبعدها
عن الأهداف الرئي�سية التي قامت من �أجلها؛ فهُمِّ�شت م�ؤ�س�سات املنظمة ،حتى باتت
املنظمة �أ�صغر من ال�سلطة الفل�سطينية .وهو ما يعني �أن امل�رشوع الوطني الفل�سطيني
يف هذه املرحلة بات يفتقد �إىل الإطار الوطني امل�ؤ�س�ساتي اجلامع لكل القوى الفل�سطينية.
وهو انعكا�س حلالة التفرد التي قامت بها قيادات حركة فتح بالقرار الوطني الفل�سطيني،
وح�رص خيارات ال�شعب الفل�سطيني بخيار الت�سوية ال�سلمية ،وتهمي�ش كافة القوى
الوطنية والإ�سالمية الراف�ضة لهذا اخليار حتى لو كان من قيادات فتح نف�سها.

ثالث ًا :العالقـة بـيـن ال�ســلطـة الفل�سطينية والقــوى
ال�سـيا�سـيـة الفل�سطينية:
عك�ست الظروف التي ن�ش�أت فيها ال�سلطة الفل�سطينية؛ على خلفية اعرتاف منظمة
التحرير الفل�سطينية بحق “�إ�رسائيل” يف  %77من �أر�ض فل�سطني ،ويف ظ ّل غياب �إجماع
وطني فل�سطيني ،على عالقة ال�سلطة الفل�سطينية بكافة القوى ال�سيا�سية واملدنية
	18انظر :وفا ،2009/10/23 ،و.2009/12/16
 19احلياة2009/8/25 ،؛ وال�رشق الأو�سط.2009/8/27 ،
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الفل�سطينية .ومع الأخذ بعني االعتبار �أن املحدد الأ�سا�سي الذي حكم هذه العالقة هو
احلفاظ على ا�ستئثار حركة فتح بالقرار الوطني الفل�سطيني وم�ؤ�س�سات ال�سلطة
الفل�سطينية؛ كما حكم العالقة مدى التعاون الذي �أبدته القوى الفل�سطينية يف ت�أييد م�سار
الت�سوية ال�سلمية ودعمه؛ وهو ما �أدى �إىل االحتكاك وال�رصاع مع القوى الإ�سالمية التي
رف�ضت االنخراط يف م�سار الت�سوية و�آثرت خيار املقاومة امل�سلحة.

 .1العالقة مع حركة فتح:
�شكلت حركة فتح العمود الفقري لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية منذ ن�ش�أتها ،حيث فاز
يف االنتخابات الت�رشيعية �سنة  68 ،1996مر�شحا ً من مر�شحي حركة فتح من �أ�صل
 88من مقاعد املجل�س الت�رشيعي .كما احتلت حركة فتح على الأقل موقعني من املواقع
الثالثة الأوىل يف الوزارات (وزير ،ووكيل وزارة ،ووكيل م�ساعد) ،وكان � 33شخ�صا ً
من جمموع الوكالء والوكالء امل�ساعدين الأربعني يف الوزارات الع�رشين �سنة  1996من
حركة فتح� ،أما البقية فهم من امل�ستقلني الذين متيل غالبيتهم �إىل حركة فتح.20
وانفردت فتح بال�سيطرة على الهيئات وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة التابعة لل�سلطة
كالإذاعة والتلفزيون ،ودائرة الإح�صاءات املركزية ،وهيئة الرقابة العامة ،و�سلطة النقد،
ف�ضالً عن �أن معظم كوادر الأجهزة الأمنية كانوا من فتح .ومن الناحية العملية كانت
فتح ت�سيطر على الأجهزة التنفيذ ّية والت�رشيعية وعلى �صالحيات تعيني الق�ضاة ،وعلى
عمليات التفاو�ض مع الكيان الإ�رسائيلي.21
يرى املدقق يف �أع�ضاء احلكومات الفل�سطينية التي ُ�ش ِّكلت حتت رئا�سة يا�رس عرفات
(� )2003/4/30–1996/5/20أنهم يف الغالب من حركة فتح .وكذلك الأمر بالن�سبة للفرتة
التالية التي ا�ستُحدث فيها من�صب رئي�س وزراء ( ،)2006–2003فقد تتاىل على رئا�سة
احلكومات الفل�سطينية املتعاقبة قيادات فتحاوية ،وا�ستمر اللون الفتحاوي طاغيا ً على
�أع�ضاء احلكومة ودوائر ال�سلطة وم�ؤ�س�ساتها ،حتى �إجراء االنتخابات الت�رشيعية الثانية
يف كانون الثاين /يناير  ،2006وفوز حركة حما�س ب�أغلبية مقاعد املجل�س الت�رشيعي
وت�شكيلها احلكومة الفل�سطينية العا�رشة.
 20جميل هالل ،النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد �أو�سلو :درا�سة حتليلية نقدية� ،ص .187–186
 21املرجع نف�سه� ،ص .198
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�أما ت�شكيل الأجهزة الأمنية فقد ا�ستندت ال�سلطة الفل�سطينية فيه �إىل العنا�رص املُنظمة
يف حركة فتح� ،سواء يف قيادة هذه الأجهزة �أم يف بنيتها الأ�سا�سية ،خ�صو�صا ً يف جهاز
الأمن الوقائي واملخابرات وقوات الـ  17والأمن اخلا�ص .وقد ُقدرت القوات الأمنية
الفل�سطينية التي دخلت �إىل �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية من م�رص واجلزائر وال�سودان
وليبيا وتون�س والعراق بنحو ت�سعة �آالف .22ويذكر �أن القيادة الفل�سطينية كانت قد
و�ضعت قائمة ب�أ�سماء خم�سة �آالف مقاتل من املنتمني حلركة فتح وم�ؤيدي عرفات،
ليمثلوا نواة قوات الأمن الفل�سطيني والدفاع املدين.23
وقد �أ�شار تقرير اللجنة اخلا�صة املكلفة من املجل�س الت�رشيعي حول التقرير الأول
لرئي�س هيئة الرقابة ال�سنوي �سنة  ،1996وتقرير اللجنة االقت�صادية للمجل�س الت�رشيعي
الفل�سطيني يف ربيع � 1997إىل �أن ال�سلطة �أوجدت �رشكات احتكارية ت�شارك يف ملكيتها
�شخ�صيات عامة نافذة يف ال�سلطة ،وحتتكر ا�سترياد الكثري من ال�سلع ال�رضورية.
وتعددت مظاهر ا�ستخدام النفوذ ال�سيا�سي و�سيلة ملراكمة ر�أ�س املال ،و�إيجاد قواعد
اقت�صادية لرجال ال�سلطة .24ويف �أغلب الأوقات كانت االحتكارات تذهب لأع�ضاء يف
حركة فتح� ،أو للمقربني من الرئي�س.
وقد ا�ستطاعت العديد من القيادات الفتحاوية يف ظ ّل هذا النظام االحتكاري داخل
ال�سلطة الفل�سطينية تكوين “دوائر زبائنية” خا�صة بها ،وهو ما �أ�س�س الحقا ً مراكز
قوى داخل قيادة ال�سلطة ،كان �أع�ضاء حركة فتح �أهم مكوناتها حتى بعد وفاة
الرئي�س عرفات.
وقد كان ا�ستحداث من�صب رئي�س الوزراء واختيار حممود عبا�س ك�أول �شخ�صية
لهذا املن�صب ،م�ؤ�رشا ً على تباين وجهات النظر بني عرفات وعبا�س ،حيث �إن الأول
حاول توظيف ع�سكرة االنتفا�ضة يف املفاو�ضات الفل�سطينية الإ�رسائيلية� ،إال �أن عبا�س
كان �ض ّد ما ي�سميه “العنف” وع�سكرة املقاومة .لذلك ف�إن الأولوية التي انطلق منها
 22حممود كرمي ،ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية :فل�سطني يف الطريق �إىل الدولة (م�رص :مطابع الأهرام،
� ،)2007ص .78
 23حممد جمعة ،جتربة الأجهزة الأمنية لل�سلطة الفل�سطينية ( ،)2010–1993موقع الأهرام الرقمي ،انظر:
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=695954&eid=1531

 24نقالً عن :جميل هالل ،النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد �أو�سلو :درا�سة حتليلية نقدية� ،ص .201–200
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عبا�س بعد توليه الرئا�سة قامت على تقريب من يتوافق معه يف تنفيذ ر�ؤيته القائمة
على �إجناح عملية الت�سوية ال�سلمية ،مما انعك�س على تقريب �شخ�صيات فل�سطينية
من خارج �إطار حركة فتح.
وعلى ما يبدو ف�إن متطلبات التغيري التي فر�ضت بعد �سيطرة حما�س على قطاع غزة
يف حزيران /يونيو  ،2007ودخول الإدارة الأمريكية على ّ
خط �إعادة ت�أهيل الأجهزة
الأمنية يف ال�ضفة الغربية وفق عقيدة �أمنية تعطي والءها لل�سلطة ،كل ذلك فر�ض
على ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل تقلي�ص الدور التنظيمي حلركة فتح يف احلكومات
الفل�سطينية ل�صالح بع�ض ال�شخ�صيات التكنوقراطية القريبة من الدول املانحة .وهو ما
دفع �أطر فتحاوية �إىل مهاجمة حكومة �سالم فيا�ض ،حيث انتقد املجل�س الثوري حلركة
فتح يف دورته الـ  25التي عقدت يف �أيار /مايو � ،2008سالم فيا�ض ،وو�صل الأمر بالبع�ض
�إىل ت�شبيه فيا�ض ببول برمير �( Paul Bremerأول حاكم �أمريكي للعراق بعد احتالله من
قبل القوات الأمريكية) ،وطالب ثوري فتح �إجراء تعديالت على حكومة فيا�ض وا�ستبدال
وزراء ب�آخرين من فتح.25
ومع ا�ستمرار حالة ال�ضغط الفتحاوي على �سالم فيا�ض ،ومع ظهور بوادر
م�صاحلة فل�سطينية داخلية ،قدم فيا�ض ا�ستقالته للرئي�س عبا�س يف �آذار /مار�س
� ،2009إال �أن الدول املانحة �أبلغت الرئا�سة بوقف التحويالت املالية بحجة عدم وجود
حكومة ،وهو ما ر�أى فيه البع�ض �أحد الأ�سباب التي دفعت عبا�س �إىل �إعادة تكليف
فيا�ض يف �أيار /مايو .262009
وبالرغم من �أن ن�صف حكومة فيا�ض اجلديدة كانت من حركة فتح� ،إال �أن قيادات
فتحاوية مل تكن را�ضية ،حيث علق ع�ضو املجل�س الثوري يف حركة فتح �سفيان �أبو زايدة
على تهمي�ش اللجنة املركزية يف حركة فتح يف م�شاورات ت�شكيل احلكومات ،حيث قال
�إنه منذ امل�ؤمتر ال�ساد�س للحركة (�آب� /أغ�سط�س  )2009مل ت�شارك اللجنة املركزية يف تلك
امل�شاورات ،معتربا ً �أن هذه امل�شكلة ال تتحمل احلكومات م�س�ؤوليتها ،و�إمنا �أع�ضاء اللجنة
املركزية الذين تنازلوا عن حقهم ،بح�سب �أبو زايدة.27
 25ال�رشق الأو�سط.2008/5/27 ،
 26حم�سن حممد �صالح ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة � ،2009ص .27–26
 27مقابلة تلفزيونية مع �سفيان �أبو زايدة ،موقع وطن للأنباء ،2013/7/20 ،انظر:

http://www.wattan.tv/new_index_video_desc.cfm?id=a2081336a529241&cat_id=a376199a672600
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وعلى الرغم من احتجاج كتلة فتح على عدم ا�ست�شارتها يف ت�شكيل احلكومة
الفل�سطينية الـ  13برئا�سة �سالم فيا�ض� ،إال �أن الرئي�س عبا�س �أبلغ عزام الأحمد ب�أن هذه
احلكومة هي حكومته ،و“يجب عدم عرقلة عملها ب�أي �شكل من الأ�شكال” وقد فر�ض
عبا�س يف النهاية ر�ؤيته على فتح .28وبالرغم من مت�سك عبا�س ب�سالم فيا�ض يف رئا�سة
احلكومة� ،إال �أن ذلك مل يلغ ِحالة الرف�ض الفتحاوية التي انتقدت �أداء حكومة فيا�ض �أكرث
من مرة ،والتي عبّ عنها ع�ضو املجل�س الثوري حلركة فتح حامت عبد القادر لوكالة
�آكي  AKIالإيطالية للأنباء بقوله “نرى �أن �سالم فيا�ض يحاول اال�ستحواذ على القرار
ال�سيا�سي ،وجتاوز �صالحياته املهنية الوظيفية �إىل �صالحيات ذات طابع �سيا�سي
�سيادي ،وهو ما يخالف عمله” .و�أ�ضاف“ :كما �أننا ن�شعر ب�أنه ي�شكل جمموعة �سيا�سية
اقت�صادية حتاول التحكم يف �إدارة دفة الأو�ضاع ال�سيا�سية داخل ال�سلطة الفل�سطينية
ونخ�شى �أنها تنوي �سحب الب�ساط من حتت �أقدام حركة فتح”.29
ويف هذا ال�سياق �أملح البع�ض ب�أن قبول فيا�ض ا�ستقالة وزير املالية نبيل ق�سي�س،
بالرغم من رف�ضها من قبل الرئي�س عبا�س هو �أحد �أ�سباب خالف فيا�ض مع الرئا�سة،
ولكن على ما يبدو ف�إن لقاء �سالم فيا�ض بالرئي�س الأمريكي ،يف �أثناء زيارته لأرا�ضي
ال�سلطة الفل�سطينية يف �آذار /مار�س  ،2013كان �سببا ً كافيا ً �أمام عبا�س ال�ست�شعار خماطر
ا�ستمرار دعم فيا�ض ،لذا �أتت ا�ستقالة فيا�ض يف  2013/4/11وقبولها من قبل الرئي�س
عبا�س لت�ضع حداً حلالة الرف�ض الفتحاوي حلكومة فيا�ض ،30ومن اجلدير بالذكر �أن
عب عن غ�ضبه من حكومة فيا�ض يف اجتماع للمجل�س الثوري
الرئي�س عبا�س كان قد ّ
حلركة فتح عقد قبل �أيام من تقدمي فيا�ض ا�ستقالته ،حيث قال “�إنني غا�ضب على
احلكومة �أكرث منكم جميعاً ،ال �أريد �أن �أقول �أكرث من ذلك ،لكن انتظروا ثالثة �أيام فقط”.31
من الوا�ضح ب�أن الرئا�سة الفل�سطينية التي �أعادت ترتيب نف�سها وفق متطلبات خريطة
الطريق ،ا�ستمرت يف �سيا�سة الهيمنة واال�ستفراد بالقرار الفتحاوي (وال�سلطة واملنظمة)،
كما متكنت من �إخ�ضاع معظم املعار�ضني �أو �إ�سكاتهم �أو التخل�ص منهم ،مع الإبقاء على
 28حم�سن حممد �صالح ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة � ،2009ص .27
 29وكالة �آكي الإيطالية ،2013/4/6 ،انظرhttp://www.adnkronos.com/AKI/Arabic/Politics/?id=3.2.61118631 :

 30علي بدوان ،عن ا�ستقالة �سالم فيا�ض ،اجلزيرة.نت ،2013/4/16 ،انظر:

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/0aac39f1-6bc2-4807-b746-b642f645589a

 31احلياة.2013/4/7 ،
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النفوذ الفتحاوي يف امل�ؤ�س�سات ك�أداة من �أدوات هيمنتها .ويف هذا الإطار ت�شري االتهامات
التي وجهتها انت�صار الوزير (�أم جهاد) ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح بقولها
“�إن هناك �شعورا ً لدى الع�رشات من قيادات حركة فتح ب�أن هناك خمططا ً لإنهاء احلركة
ب�إ�ضعافها �أوالً ومن ثم تهمي�ش دورها” ،كما ر�أت �أن هناك “فئة حول الرئي�س حممود
عبا�س ال يعنيها �أمر فتح ،ومنهم �سالم فيا�ض وحكومته والتي قامت بـ“جمزرة تنظيمية”
�أحالت من خاللها على التقاعد �أكرث من �ستة �آالف كادر فتحاوي ،غالبيتهم ممن مل ي�صل
�إىل �س ّن التقاعد” وقذفت بهم خارج دائرة الفعل والت�أثري .32مع �رضورة الإ�شارة �إىل �أن
هذه القرارات ال�صادرة عن فيا�ض مل تلقَ رف�ضا ً من قبل الرئي�س عبا�س.
بالرغم مما تقدم �إال �أن حالة ا�ستئثار فتح بال�سلطة الفل�سطينية وم�ؤ�س�ساتها ا�ستمر
حتى فوز حركة حما�س وت�شكيلها احلكومة العا�رشة ،وعلى ما يبدو ف�إن فوز حما�س
يف االنتخابات ك�شف الأوزان ال�شعبية للف�صائل الفل�سطينية بطريقة مل تكن متوقعة.
فللمرة الأوىل ترجع حركة فتح �إىل ال�صف الثاين يف القيادة ،وهو ما مل تكن لتقبله قيادات
فتح التي ذاقت حالوة احتكار ال�سلطة ومكت�سباتها؛ ولذا �أظهرت فتح من خالل �أدائها يف
الرئا�سة و�أجهزتها الأمنية عدم ا�ستعدادها للتنازل احلقيقي عن هذه املكت�سبات يف �إطار
قبول التداول ال�سلمي لل�سلطة.33
ومن الظاهر �أن حركة فتح قد و�صلت �إىل درجة من االحتواء داخل ال�سلطة الفل�سطينية،
مما يطرح ت�سا�ؤالً حول �رضورة �إعادة تعريفها� ،أي هل هي حركة حترر وطني �أم حزب
�سلطة يريد �أن يحافظ على مكت�سبات حزبية؟ ومن جهة �أخرى ف�إن هناك تقلي�صا ً لدور
فتح ال�سيا�سي ل�صالح �شخ�صية الرئي�س حممود عبا�س ودائرته؛ والتي ت�ستند �أحيانا ً �إىل
�شخ�صيات من خارج الإطار الفتحاوي ،مما يعني ب�أن فتح كحركة حترر وطني على
مدى عقدين من عمر ال�سلطة ،حتملت �أعباء ال�سلطة بكافة م�شاكلها؛ �إذ حتملت ت�أمني
�إدارة ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،مما جعلها تذوب يف ال�سلطة �أو تتماهى معها ،وهو ما
انعك�س على بنائها التنظيمي وعلى قاعدتها ال�شعبية.
 32علي بدوان ،فتح و�سالم فيا�ض ،اجلزيرة.نت ،2009/5/23 ،انظر:

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/1a800b1e-97ab-4d45-a175-dc3b089c81c9

 33ملزيد من التف�صيل حول حالة الفلتان الأمني ،وممار�سة الأجهزة الأمنية وقيادات حركة فتح فيها انظر:
ح�سن ابحي�ص ووائل �سعد ،التطورات الأمنية يف ال�سلطة الفل�سطينية ( 2007–2006بريوت :مركز الزيتونة
للدرا�سات واال�ست�شارات.)2008 ،
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 .2العالقة مع حركة حما�س:
�سعت ال�سلطة الفل�سطينية يف �إطار م�رشوع بناء الدولة �إىل �أن تكون هي ال�سلطة
الوحيدة يف مناطقها ،وقامت يف �سبيل فر�ض �سيطرتها ب�إن�شاء قوة �أمنية كبرية.
ووفقاً التفاقية �أو�سلو وما تالها فقد تعهدت ال�سلطة بفر�ض الأمن ،ومنع حمالت
الدعاية والتحري�ض �ض ّد الكيان الإ�رسائيلي ،واتخاذ كافة الإجراءات ال�رضورية ملنع
االعتداءات �ضده �أو �ض ّد � ٍّأي من �أفراده .ولقد ا�ستعمل اجلانب الإ�رسائيلي هذه الورقة
مبهارة ،البتزاز ال�سلطة ولدفعها ل�رضب املقاومة الفل�سطينية وخ�صو�صا ً حركتي
حما�س واجلهاد الإ�سالمي.34
�شكلت الأحداث التي �سبقت دخول يا�رس عرفات �إىل �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية
يف متوز /يوليو  ،1994نقطة حمورية يف �شكل العالقة بني ال�سلطة وحركات املقاومة
الإ�سالمية (حما�س واجلهاد) ،حيث دفعت جمزرة امل�سجد الإبراهيمي يف كانون الثاين/
يناير  ،1994والتي نفذها طبيب يهودي يحمل اجلن�سية الأمريكية ا�سمه باروخ
غولد�شتاين  ،Baruch Goldsteinوكان نتيجتها �سقوط � 29شهيد ا ً و �أكرث من
 200جريح ،حركة حما�س للقيام ب�سل�سلة من العلميات هزت الكيان الإ�رسائيلي ،ومنها
عملية نتانيا يف  ،1994/4/6وعملية نهاريا يف  ،1994/4/13ولكن العمليتني الأبرز كانتا
عملية اختطاف نح�شون فاك�سمان  Nahchon Waxmanيف  ،1994/10/14ثم عملية
ديزنغوف  Dizengoffيف  1994/10/19يف تل �أبيب.35
ومن املالحظ �أن وترية عمليات املقاومة �ض ّد االحتالل الإ�رسائيلي ا�ستمرت بالت�صاعد،
وهو ما ان�سجم مع توجهات ال�شارع الفل�سطيني� ،إذ القت العمليات االنتقامية ملجزرة
الإبراهيمي ترحيبا ً �شعبيا ً وا�سعا ً فل�سطينيا ً وعربيا ً و�إ�سالمياً ،ومن هنا ظهرت قدرة
املقاومة على �إحداث ما يراه فل�سطينيون كثريون توازن رعب ٍيف ال�شارع الإ�رسائيلي.
ولكن من جهة �أخرى �أظهرت ردة فعل ال�سلطة الفل�سطينية جتاه حركة حما�س،
وقيامها بحمالت و�إجراءات �أمنية وا�سعة �ضدها ،و�صلت ذروتها فيما عرف مبجزرة
م�سجد فل�سطني ،التي �أ�صبحت تعرف “مبجزرة اجلمعة الأ�سود” والتي حدثت يف
 34حم�سن حممد �صالح� ،إ�شكالية �صناعة القرار لدى ال�سلطة الفل�سطينية  ،2003–1993درا�سة غري من�شورة،
�ص .14
� 35إبراهيم غو�شة ،املئذنة احلمراء� :سرية ذاتية (بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات،)2008 ،
�ص .217
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� ،1994/11/18أظهرت الدور الوظيفي لل�سلطة ،حيث �أطلقت ال�رشطة الفل�سطينية
الر�صا�ص احلي على امل�صلني ،الذين �سقط منهم � 18شهيدا ً ومئات اجلرحى .وح�سب
ما ذكر �إبراهيم غو�شة الناطق الر�سمي حلركة حما�س يف تلك الفرتة ،يف مذكراته �أنه نقل
عن نبيل �شعث يف �إحدى جل�ساته قوله ،مكثنا ثالثة �أيام ال نخرج ونخ�شى من ثورة
ال�شعب ،ولكن عندما و�صلت اجلماهري لل�رسايا لتدمريها ،وقررت قيادة حما�س منع
هذه العملية ،قال �شعث “بعد ذلك ا�سرتددنا الروح املعنوية ،وبد�أنا الهجوم امل�ضاد �ض ّد
حركة حما�س”.36
ا�ستمرت حالة القمع التي مار�ستها ال�سلطة الفل�سطينية �ض ّد املقاومة الإ�سالمية
خ�صو�صا ً �ضدّ حركة حما�س حتى قيام انتفا�ضة الأق�صى يف �أيلول� /سبتمرب  .2000وقد
تعددت حمالت االعتقال التي نفذتها ال�سلطة الفل�سطينية �ضدّ حركتي حما�س واجلهاد
الإ�سالمي ،فمع كل عملية جهادية �ض ّد االحتالل كانت ال�سلطة تقوم بحملة اعتقاالت
وا�سعة ،فخالل �شهر واحد فقط ( )1995/5/19-4/19داهمت ال�سلطة قرابة  57م�سجدا ً
 138مرة .وكذلك قامت ال�سلطة باعتقال عدد من قيادات حركة حما�س يف قطاع غزة
يف �أواخر حزيران /يونيو  ،1995من بينهم حممود الزهار و�أحمد بحر و�أحمد منر،
وحلقت حلاهم.37
وخ�ضعوا للتعذيب والإهانةُ ،
ويف �أواخر �سنة  1995فُتحت قنوات احلوار مع قيادات حما�س ،وجرى اللقاء بني وفد
حما�س برئا�سة خالد م�شعل وبني قيادات حركة فتح املوفدة من يا�رس عرفات ومنهم
�سليم الزعنون والطيب عبد الرحيم ،وكان حمور اللقاء يرتكز حول حماولة �إقناع حما�س
بامل�شاركة يف االنتخابات الت�رشيعية التي كانت �ستعقد يف  ،1996/1/20ووقف املقاومة
امل�سلحة �ضدّ “�إ�رسائيل” ،وا�ستمر اللقاء ثالثة �أيام ،و�أ�رصت حما�س على موقفها
با�ستمرار املقاومة وعدم امل�ساومة عليها.38
وقد عمدت ال�سلطة بعد ذلك �إىل ا�ستهداف البنية التحتية حلركتي اجلهاد الإ�سالمي
وحما�س ،ف�أغلقت املدار�س واجلمعيات اخلريية وجلان الزكاة ورعاية الأيتام التي
 36املرجع نف�سه� ،ص .220
 37حم�سن حممد �صالح ،الطريق �إىل القد�س :درا�سة تاريخية يف ر�صيد التجربة التاريخية على �أر�ض
فل�سطني منذ ع�صور الأنبياء وحتى �أواخر القرن الع�رشين ،ط ( 5بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات
واال�ست�شارات� ،)2014 ،ص  ،210–209يفhttp://www.alzaytouna.net/permalink/28232.html :
 38املرجع نف�سه� ،ص .214

320

الأداء ال�سيا�سي الداخلي لل�سلطة الفل�سطينية
يديرها �أن�صار حما�س واجلهاد الإ�سالمي .وحاولت ممار�سة �سيا�سة التفرقة ،حيث
بد�أت الرتويج �إىل وجود ان�شقاقات داخل حركة حما�س ،ففي مقابلة �صحفية مع يا�رس
عرفات �أ�شار فيها �إىل بيان �صدر عن جمموعة ادعت �أنها من�شقة عن حما�س وحاول
�إظهار رف�ضها ل�سيا�سة حما�س.39
غري �أن �أ�شد حمالت االعتقال التي قامت بها ال�سلطة قد متت يف �شهري �آذار /مار�س،
وني�سان� /أبريل  1996بعد �سل�سلة العمليات التي هزت “�إ�رسائيل” ،عقب اغتيال القائد يف
كتائب الق�سام ال�شهيد يحيى عيا�ش (الذي كان مهند�سا ً لعمليات �أدت لقتل قرابة �سبعني
�إ�رسائيليا ً وجرح � 340آخرين) ،40وقد طالت االعتقاالت �أكرث من �ألف من ن�شطاء حما�س
واجلهاد الإ�سالمي .وقد �أ�شاد رئي�س �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي �أمنون ليبكني �شاحاك
 Amnon Lipkin-Shahakورئي�س جهاز الأمن العام (ال�شاباك) Israel Security
) Agency—ISA (Shabakعامي �أيالون  Ami Ayalonبالتحرك “املنهجي” الذي
يقوم به يا�رس عرفات �ضدّ حما�س.41
وو�صل الأمر بال�سلطة الفل�سطينية �إىل �أن قامت مبداهمة اجلامعة الإ�سالمية يف قطاع
غزة ،وح�سب ما نقل عن م�س�ؤول من منظمة التحرير �أن م�س�ؤويل الأمن الإ�رسائيلي قد
�سلموا عرفات قائمة ب�أ�سماء املطلوبني من كتائب عز الدين الق�سام اجلناح الع�سكري
حلركة حما�س ،كما �سلّم دبلوما�سي �أمريكي عرفات قائمة مماثلة يف  .421996/2/26وهو
ما ك�شف الدور الوظيفي لل�سلطة الفل�سطينية.
وبالرغم من حماوالت احلوار التي كانت حركة حما�س تقوم بها مع ال�سلطة طوال
الفرتة ال�سابقة� ،إال �أن ال�سلطة على ما يبدو مل ت�شعر حينها بحاجتها للحوار؛ حيث كانت
ال�سلطة الفل�سطينية قد بنت �أجهزة �أمنية تولت من خاللها “احتكار العنف الداخلي”،
�إذ ارتفع عدد �أع�ضاء ال�رشطة الفل�سطينية �إىل � 34ألفا ً يف �صيف ( 1997و�إىل نحو � 40ألفا ً
قبل اندالع انتفا�ضة الأق�صى) لي�شكل �أعلى ن�سبة �رشطة يف العامل مقارنة بعدد ال�سكان،
 39مقابلة �صحفية مع يا�رس عرفات ،م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،انظر:
http://www.palestine-studies.org/files/pdf/mdf/4957.pdf

 40حم�سن حممد �صالح“ ،املقاومة الفل�سطينية خالل ن�صف قرن ( ”،)2/1جملة البيان ،العدد  ،132كانون الأول/
دي�سمرب .1998

 41حم�سن حممد �صالح ،الطريق �إىل القد�س� ،ص .210
� 42صحيفة الأ�سواق ،ع ّمان1996/2/28 ،؛ وانظر :الد�ستور.1996/3/7 ،
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بن�سبة رجل �أمن واحد لكل � 84شخ�صاً ،بينما تبلغ الن�سبة يف لندن رجل �أمن واحد لكل
� 3,200شخ�ص ،ويف لو�س �أجنلو�س واحد لكل  .2,800و�شكلت ال�سلطة الفل�سطينية ت�سعة
�أجهزة �أمنية!! هي :الأمن الوطني ،والأمن الوقائي ،واملخابرات العامة ،واال�ستخبارات
الع�سكرية ،والأمن اخلا�ص ،والبحرية ،والقوة  ،17والدفاع املدين ،بالإ�ضافة �إىل ال�رشطة
املدنية.43
وكان من �أهم عمليات االعتقال التي نفذتها الأجهزة الأمنية يف قطاع غزة �سنة
 ،1998حملة اعتقال �شملت نحو � 200شخ�ص من حركة حما�س ،خالل الفرتة –10/29
 ،1998/11/2وذلك على �إثر عملية على مفرق م�ستوطنات غو�ش قطيف Gush Katif
بغزة .ومن بني �أبرز املعتقلني يف �سنة  :1998عبد العزيز الرنتي�سي ،و�إبراهيم املقادمة،
ونزار ريان ،و�إ�سماعيل هنية ،ونافذ عزام ،وعبد اهلل ال�شامي ،وحممود الزهار،
و�أحمد بحر ،و�إ�سماعيل �أبو �شنب.
و�أ�شارت تقارير حقوقية �إىل �أن الأجهزة الأمنية ا�ستخدمت كافة �أنواع التعذيب،
حيث ذكرت الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن (الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان
“ديوان املظامل” الحقاً) يف تقرير لها �أنه منذ قدوم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �سنة 1994
حتى ت�رشين الأول� /أكتوبر  2001حدثت  27حالة وفاة يف ال�سجون ومراكز التوقيف
التابعة لها ،وقد ظهرت �آثار عنف وتعذيب على ج�سد املتو ِّفني يف معظم هذه احلاالت.44
�إن ف�شل مفاو�ضات كامب ديفيد وحماوالت ال�ضغط الأمريكي على يا�رس عرفات
للقبول بتقدمي تنازالت جذرية تتعلق مب�ستقبل الالجئني والقد�س ،ومن ثم اندالع
انتفا�ضة الأق�صى يف �أيلول� /سبتمرب  2000على خلفية زيارة �أريل �شارون للم�سجد
الأق�صى ،ك�شف ه�شا�شة ال�سلطة الفل�سطينية ومدى عجزها يف الدفاع عن م�ؤ�س�ساتها
وحماية رئي�سها ،حيث �أ�رصت الإدارتان الأمريكية والإ�رسائيلية على �رضورة تغيري
منط القيادة الفل�سطينية ،حيث ّ
مت ا�ستحداث من�صب رئي�س الوزراء ،الذي تواله حممود
عبا�س �سنة .2003
 43جميل هالل ،النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد �أو�سلو :درا�سة حتليلية نقدية� ،ص  78و.230
	44الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن ،حول التحقيق والت�رشيح :حاالت الوفاة يف ال�سجون ومراكز
التوقيف الفل�سطينية للعام � ،2001سل�سلة تقارير خا�صة ( ،)10الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن،
انظرhttp://www.ichr.ps/pdfs/sp10.pdf :
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ويف �إطار ال�رشوط الإ�رسائيلية لقبول القيادة الفل�سطينية اجلديدة قال دوف
في�سغال�س  Dov Weisglassرئي�س مكتب رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي �أريل �شارون
“على �أبو مازن (� )...أن يظهر �أنه يبذل جهودا ً م�ستمرة يف احلرب على الإرهاب” ،م�ضيفا ً
�أنه “ينبغي منحه الوقت ،لكننا نعرف �أنه يناه�ض اللجوء �إىل الإرهاب”.45
ت�صاعدت �شعبية حما�س خالل انتفا�ضة الأق�صى ،و�أ�صبحت ت�شكل رقما ً �صعبا ً يف
املعادلة الفل�سطينية الداخلية بحيث �أ�صبح من ال�صعب جتاوزها ،حيث �شكلت العمليات
الع�سكرية التي قامت بها حما�س �ضدّ ال�صهاينة رافعة جماهريية لها داخل ال�شارع
الفل�سطيني .مقابل ذلك انخف�ضت �شعبية فتح (العمود الفقري لل�سلطة) وانخف�ضت
�شعبية يا�رس عرفات نف�سه .و�سجلت ا�ستطالعات مركزي القد�س ونابل�س هذا امل�ؤ�رش
ب�شكل وا�ضح (بالرغم من حتفظات م�ؤيدي حما�س واملعار�ضة من �أن املركزين مدعومان
من ال�سلطة �أو من جهات لي�س من م�صلحتها �إظهار قوة الإ�سالميني) .فقد �سجل مركز
القد�س يف ني�سان� /أبريل  2003تقاربا ً بني �شعبية فتح  %22.6وحما�س � ،%22أي �أنهما
�أ�صبحتا تتقا�سمان النفوذ على ال�ساحة الفل�سطينية.46
ومما �أ�سهم يف �رسعة �إعادة بناء �أجهزة حركة حما�س يف انتفا�ضة الأق�صى يف �أيلول/

�سبتمرب � ،2000ضعف �أجهزة ال�سلطة و�إداراتها نتيجة اال�ستهداف املبا�رش من قبل
االحتالل الإ�رسائيلي ،وان�سداد �أفق الت�سوية ال�سلمية وارتفاع عمليات القمع الإ�رسائيلية،
وتفاعل ال�شارعني العربي والإ�سالمي مع العمليات الع�سكرية امل�ؤملة للكيان الإ�رسائيلي
التي نفذتها حما�س.
و�أمام ال�صعود الوا�ضح لقوى املقاومة ،وتغيري موازين القوى داخل ال�ساحة
الفل�سطينية ،عاد احلوار الفل�سطيني الداخلي لي�صبح �رضورة ق�صوى لل�سلطة،
خ�صو�صا ً مع ت�صاعد حدة ال�ضغط الأمريكي الإ�رسائيلي على ال�سلطة لوقف
عمليات املقاومة ،وطرح �إمكانية عودة املفاو�ضات على �أ�سا�س مبد�أ ح ّل الدولتني.47
فانعقدت يف القاهرة �أهم هذه احلوارات يف  2002/11/13–10بني فتح وحما�س ،ويف
 45امل�ستقبل.2003/4/6 ،
مالحظة� :أبو مازن مل يكن قد توىل من�صب رئي�س الوزراء بعد.
 46مركز القد�س للإعالم واالت�صال ،انظرwww.jmcc.org/documents/48_april2003.doc ،

 47وائل املبحوح ،املعار�ضة يف الفكر ال�سيا�سي حلركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س)
(بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2012 ،ص  ،119بت�رصف.
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كانون الثاين /يناير  ،2003مب�شاركة كافة الف�صائل الفل�سطينية ،ويف ،2003/12/7–4
مب�شاركة كافة الف�صائل الفل�سطينية �أي�ضاً .ورمبا �أ�سهمت هذه احلوارات يف تقريب
وجهات النظر ،ولكن ال�سلطة ف�شلت يف احل�صول على ما تريد ،خ�صو�صا ً و�أن ف�صائل
املقاومة مل تكن معنية �أو ملتزمة باتفاقات �أو�سلو وما تالها.48
وجاءت وفاة الرئي�س يا�رس عرفات يف  ،2004/11/11وانتخاب حممود عبا�س رئي�سا ً

لل�سلطة الفل�سطينية ،لتعيد ملف املفاو�ضات الفل�سطينية الإ�رسائيلية �إىل الواجهة ،وقد
ا�ستهل عبا�س رئا�سته بالتزامه مبرجعية خريطة الطريق وت�أكيده على تنفيذ بنودها،
والتي كان يف مقدمتها �إيقاف العمليات الع�سكرية و�سحب �سالح املقاومة ووقف
التحري�ض �ضدّ “�إ�رسائيل” .ومع موافقة حركة حما�س على امل�شاركة يف االنتخابات
الت�رشيعية التي عقدت يف  ،2006/1/25ر�أت ال�سلطة الفل�سطينية فيها فر�صة ال�ستدراج
حما�س لت�صبح جزءا ً من العملية ال�سيا�سية ب�شكل �أو ب�آخر ،مما قد يعزز من �رشعية
�أيّ ت�سوية قد يتو�صل �إليها عبا�س .ولكن فوز حما�س يف االنتخابات بغالبية املقاعد،
وت�شكيلها احلكومة على مبد�أ اجلمع بني املقاومة وال�سلطة� ،أربك كافة احل�سابات
الفل�سطينية والإقليمية والدولية.
وقد �أظهرت ردة فعل قيادة ال�سلطة الفل�سطينية وخ�ضوعها لل�رشوط الإ�رسائيلية
الأمريكية؛ الراف�ضة لوجود حما�س يف �أيّ حكومة فل�سطينية ،عدم جاهزيتها احلقيقية
لتداولٍ لل�سلطة؛ ملا قد ي�ؤدي ذلك من خ�سارة ملواقعها� ،أو ملا ترى �أنه �إف�شال وتعطيل
التفاق �أو�سلو ،من خالل اخلروج عن قواعد اللعبة اخلا�صة به .ولذلك ،وبالرغم من
اعرتافها بنتائج االنتخابات ،وبقيام الرئي�س عبا�س بتكليف �إ�سماعيل هنية بت�شكيل
احلكومة الفل�سطينية� ،إال �أن ال�سلطة قامت ب�سل�سلة من الإجراءات اال�ستباقية لتعزيز
مواقعها يف الوزارات والأجهزة الأمنية ،وهو ما ف�رسته حما�س ب�أنه تفريغ للعملية
الدميوقراطية الأوىل يف املنطقة من م�ضمونها ،وقد ت�ضمنت الإجراءات:
�أ� .إحلاق كافة الأجهزة الأمنية وامل�ؤ�س�سات الإعالمية و�إدارة املعابر مبكتب رئا�سة
ال�سلطة.
ب .م�صادقة املجل�س الت�رشيعي املنتهية واليته يف جل�سة عقدها يف ُ ،2006/2/13بعيد
االنتخابات الت�رشيعية ،على جمموعة من املرا�سيم الرئا�سية متنح الرئا�سة حقّ
 48حم�سن حممد �صالح� ،إ�شكالية �صناعة القرار لدى ال�سلطة الفل�سطينية � ،2003–1993ص .19
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ت�شكيل املحكمة الد�ستورية دون م�صادقة املجل�س الت�رشيعي ،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
فتحاوية جميع هذه املنا�صب.
ج	.ا�ستباق ت�شكيل احلكومة الفل�سطينية اجلديدة برئا�سة حما�س ،والقيام بحملة
تعيينات وترقيات يف م�ؤ�س�سات ووزارات ال�سلطة الفل�سطينية والأجهزة الأمنية.
د	.انتزاع التمثيل الدبلوما�سي ومتابعة ال�سفارات من �صالحيات وزير خارجية ال�سلطة
الفل�سطينية ،و�إحلاقها مرة �أخرى بالدائرة ال�سيا�سية التابعة ملنظمة التحرير.49
ودخلت ال�سلطة الفل�سطينية يف حالة من التناق�ض بني رئا�سة ت�رص على وحدانية
اخليار ال�سيا�سي حلل الق�ضية الفل�سطينية ،واملتمثل بالت�سوية ال�سلمية ،وبني حكومة
تنتمي �إىل تيار ي�ؤمن با�ستمرار نهج املقاومة كخيار ال�سرتجاع احلقوق الفل�سطينية.
ومع ا�ستالم حركة حما�س احلكومة تزايد انك�شاف حالة الرتهل والف�ساد داخل
م�ؤ�س�سات ال�سلطة� ،إذ �أ�شار مثال ً وزير الإعالم الفل�سطيني يو�سف رزقة يف 2006/5/31
�إىل �أن عدد املوظفني يف وزارة الإعالم  162موظفا ً و�أن  127منهم مدراء ور�ؤ�ساء �أق�سام؛
�أي نحو  %78.4هم يف وظائف �إ�رشافية .50كما ن�رشت احلياة اللندنية يف � 2005/9/5أن
هناك �آالفا ً من املوظفات يف م�ؤ�س�سات ودوائر ال�سلطة الفل�سطينية يح�صلن على رواتب
وه ّن غري موجودات يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة منذ �سنوات طويلة ،و�أن بع�ضهن
زوجات م�س�ؤولني كبار يف ال�سلطة الفل�سطينية ،وقد ُق ِّدر عددهن ب�أربعة �آالف موظفة.51
ما �إن ا�ستلمت حما�س كتاب تكليف احلكومة العا�رشة حتى حددت “�إ�رسائيل”

جمموعة من ال�رشوط للقبول باحلكومة ،وعلى ر�أ�سها االعرتاف بـ“�إ�رسائيل” ،وجنحت
احلكومة الإ�رسائيلية يف ت�سويق هذه ال�رشوط دوليا ً حتى باتت تعرف ب�رشوط اللجنة

 49وائل �سعد“ ،قراءة نقدية يف جتربة ال�سلطة 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 ،ص 72؛
وملزيد حول �رصاع ال�صالحيات انظر :حم�سن حممد �صالح (حمرر)� ،رصاع ال�صالحيات بني فتح وحما�س
يف �إدارة ال�سلطة الفل�سطينية ( 2007–2006بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات.)2008 ،
	50املركز الفل�سطيني للإعالم.2006/6/6 ،
 51احلياة.2005/9/5 ،
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وح ّول الدعم املايل املخ�ص�ص �إىل ال�سلطة
الرباعية ،وجرت مقاطعة احلكومة الفل�سطينيةُ .
من احلكومة �إىل الرئي�س �أبو مازن ،وب�آليات ُمكلِفة �أهدرت جزءا ً من املبالغ املخ�ص�صة
لل�سلطة الفل�سطينية.52
وعلى الرغم من حماوالت حما�س التقريب يف وجهات النظر ،وحماوالت اخلروج من
�أزمة متويل احلكومة� ،إال �أن الفلتان الأمني الذي ا�شرتكت فيه �أجهزة ال�سلطة الفل�سطينية
املح�سوبة على حركة فتح والرئي�س عبا�س حالت دون ذلك ،ففي كانون الأول /دي�سمرب
 ،2006ويف �أثناء عبور رئي�س الوزراء الفل�سطيني �إ�سماعيل هنية ملعرب رفح ،بعد انتظاره
�أكرث من ثماين �ساعات على اجلانب امل�رصي ب�سبب اعرتا�ض “�إ�رسائيل” على �إدخاله
�أمواالً للحكومة الفل�سطينية ،وقعت حماولة الغتياله؛ مما �أدى �إىل مقتل مرافقه وجرح
م�ست�شاره �أحمد يو�سف و�إ�صابة خم�س مرافقني �آخرين ،وكذلك �أ�صيب نحو  15مدنيا ً
ممن جتمعوا �أمام معرب رفح بعد �إطالق قوات حر�س الرئا�سة النار على اجلموع.53
وا�ستمرت حالة الفلتان بعرقلة عمل حكومة الوحدة الوطنية التي ُ�شكلت يف ،2007/3/17
مما دفع بوزير الداخلية هاين القوا�سمي �إىل تقدمي ا�ستقالته يف  ،2007/4/17وعلّق يف
ا�ستقالته قائالً:
�إن �صالحيات ال�سيد مدير عام الأمن الداخلي هي كل ال�صالحيات ،و�إنني
كوزير لي�س يل �أي �صالحيات �إال من خالل ال�سيد مدير عام الأمن الداخلي.
و�أقلّها �أنني ال �أملك مطلقا ً ا�ستدعاء �رشطي �أو �ضابط مالزم ملقابلتي �إال من
خالله ،و�إن رف�ض فله احلق يف ذلك ،فما بالكم يف ا�ستدعاء مدير عام ال�رشطة �أو
الوقائي� ،أو �إلزامهم ب�أي عمل يتعلق مب�صلحة الوطن.54

وبالرغم من الو�ساطات العربية التي حاولت �إيجاد �صيغة توافقية للعمل داخل
الرئا�سة واحلكومة الفل�سطينية� ،إال �أن تفاعل الأحداث وانت�شار االنفالت الأمني ،و�إف�شال
عنا�رص من الأجهزة الأمنية كافة االتفاقات املوقعة بني الأطراف الفل�سطينية ،والت�صعيد
 52جورج جقمان�“ ،أزمة النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ”،يف جميل هالل (حمرر) ،فل�سطني ،درو�س املا�ضي
وحتديات احلا�رض وا�سرتاتيجيات امل�ستقبل )1( :فل�سطني والفل�سطينيون (بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات
الفل�سطينية� ،)2012 ،ص .140
	53اجلزيرة.نت ،2006/12/15 ،انظر:

http://www.aljazeera.net/news/pages/408f4091-0ebf-4143-adea-2de73c5aed39

 54حم�سن حممد �صالح ووائل �أحمد �سعد (�إعداد وحترير) ،الوثائق الفل�سطينية ل�سنة ( 2007بريوت :مركز
الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2009 ،ص .234
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ال�سيا�سي الذي و�صل �إىل ح ّد �إ�صدار الرئا�سة الفل�سطينية بيانا ً اتهمت فيه قيادات حما�س
ب�أنها تخطط لل�سيطرة على ال�سلطة� ،أف�شل كافة الو�ساطات.
وو�صلت حالة الفلتان الأمني يف قطاع غزة �إىل ممار�سة االغتيال على اللحية� ،أو
الت�صفية اجل�سدية على االنتماء التنظيمي ،كما حدث مع ال�شيخ حممد الرفاتي الذي
خطف من منزله وقتل النتمائه �إىل حركة حما�س .وبعد تعر�ض بيت رئي�س الوزراء
�إ�سماعيل هنية ،يف �أثناء وجوده بداخله ،لإطالق قذائف �آر بي جي Rocket Propelled
) Grenade Launchers (RPGيف حماولة الغتياله� ،أعلنت حما�س حالة اال�ستنفار يف
�صفوفها و�صفوف القوة التنفيذية التي �شكلها �سعيد �صيام وزير الداخلية يف احلكومة
العا�رشة ،واتهمت حما�س ب�شكل مبا�رش حممد دحالن ،بالوقوف خلف هذه الأحداث،
و�أحكمت حما�س خالل �أيام �سيطرتها على الو�ضع الأمني يف قطاع غزة ،مع ت�أكيدها ب�أن
حملتها �إمنا ت�ستهدف فئة معينة ممن ميار�سون الفلتان الأمني ،ولي�س �ض ّد حركة فتح.
يف املقابل �أ�صدر الرئي�س حممود عبا�س ثالثة مرا�سيم يف � ،2007/6/14أقال مبوجبها
ن�ص على
رئي�س الوزراء �إ�سماعيل هنية ،و�أعلن حالة الطوارئ ،و�أما املر�سوم الثالث فقد ّ
ت�شكيل حكومة �إنفاذ حالة الطوارئ .55وبذلك دخلت ال�سلطة الفل�سطينية مرحلة االنق�سام
ال�سيا�سي الداخلي وبد�أت حالة من اال�ستقطاب وممار�سة االعتقال ال�سيا�سي والإق�صاء،
وتبادل االتهامات حول �رشعية كل طرف ،حيث ظلت حكومة هنية تع ُّد نف�سها حكومة
ت�سيري �أعمال؛ ح�سب ن�صو�ص القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني.
وعلى الرغم من ت�شبث الطرفني ب�رشعيتيهما� ،إال �أن هناك م�س�ألة جديرة بالطرح،
وهي �أن القانون الأ�سا�سي الذي هو مبثابة د�ستور ال�سلطة الفل�سطينية عندما ُ
و�ضع مل
ي�ضع يف ت�ص ّوره �أن الفرتة االنتقالية لل�سلطة �ستمتد ل�سنوات ،كما مل يكن يت�صور ب�أن
الو�ضع �سي�صل �إىل هذه احلالة ،مما ترك الباب مفتوحا ً على تف�سريات وا�سعة .كما ال ب ّد
من الإ�شارة �إىل �أن احلالة الفل�سطينية تعرب عن خالف �سيا�سي بامتياز ،وهو خالف بني
نهجني لي�س من ال�سهل التقا�ؤهما.
وبعد مرور ب�ضع �سنني على االنق�سام وانخراط كال الطرفني يف �إثبات نف�سه على
الأر�ض ،عكفت ال�سلطة يف رام اهلل على بناء م�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة
الغربية� ،ضمن �إطار عملية الت�سوية؛ ودخول الرباعية الدولية على ّ
خط �إعادة بناء
 55ح�سن ابحي�ص ووائل �سعد ،التطورات الأمنية يف ال�سلطة الفل�سطينية � ،2007–2006ص .82–81
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الأجهزة الأمنية ،وتطبيق بنود خطة خريطة الطريق ،وتقدمي امل�ساعدات لل�سلطة يف هذا
املجال .ويف قطاع غزة ان�شغلت احلكومة التي تقودها حما�س باخلروج من احل�صار
الذي فر�ضته “�إ�رسائيل” وان�ساقت بع�ض الدول العربية يف تطبيقه ولو بطريقة غري
مبا�رشة.
وحتت ذريعة اتهام حما�س بـ“اخلروج عن ال�رشعية” عمدت حكومة رام اهلل �إىل
انتهاج �سيا�سة التحري�ض على امتناع املوظفني عن العمل والع�صيان املدين يف قطاع
غزة ،ف�سارعت نقابة املوظفني يف القطاع العام �إىل مطالبة املوظفني التعامل مع حكومة
الطوارئ يف رام اهلل .كما عمدت حكومة رام اهلل �إىل الإعالن عن �رصف املوظفني الذي
التزموا بت�أدية مهامهم يف وظائفهم الر�سمية يف قطاع غزة؛ حتت حجة عدم “التزامهم
بال�رشعية” ،ويف هذا الإطار ذكرت درا�سة �أعدها املجل�س االقت�صادي الفل�سطيني للتنمية
والإعمار (بكدار) �أن حكومة رام اهلل تدفع ما قيمته  368مليون دوالر للموظفني غري
امللتزمني بعملهم يف قطاع غزة ،والذي يقدر عددهم بنحو � 43ألف موظف ،وذلك طبقا ً
لإح�صاءات �سنة  .562007وهو ما عك�س و�ضعا ً �شاذا ً ب�أن يتم وقف رواتب من يعمل
ودفع رواتب من يتوقف عن العمل.
وعلى �ضوء الثورات العربية التي انطلقت يف املنطقة ،و�أمام �صعود احلركات
الإ�سالمية �إىل احلكم ،مقابل ان�سداد �أفق الت�سوية ال�سلمية ،انفتحت نافذة �أمل خلروج
احلالة الفل�سطينية من �أزمتها� ،إال �أن املوجة املرتدة التي قامت بها القوى املناه�ضة
للتغيري يف دول “الربيع العربي” وخ�صو�صا ً يف م�رص ،وقيام امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف
 2013/7/3بانقالب ع�سكري على الرئي�س امل�رصي املنتخب حممد مر�سي ،والذي كان
حم�سوبا ً دوليا ً و�إقليما ً كداعم لقوى املقاومة الإ�سالمية يف فل�سطني ،وخ�صو�صا ً حلركة
حما�س ،قد �أدت �إىل �إعادة الأمور �إىل ما كانت عليه �سابقاً .وقد كان ملفتا ً قيام حما�س
بن�رش جمموعة الوثائق املتعلقة بدخول �أجهزة �أمن ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل يف عملية
زج
ت�شويه ل�صورة حما�س يف م�رص وحماولة ا�ستعداء ال�شعب امل�رصي �ضدها ،وحماولة ّ
ا�سمها يف ملفات �أمنية يف م�رص.57
	56انظر :الأيام ،2007/6/17 ،و2007/8/28؛ وانظر �أي�ضاً :بكدار ،تقدير اخل�سائر االقت�صادية الناجتة عن
تعطل املوظفني يف قطاع غزة.2008/8/18 ،
	57اجلزيرة.نت ،2013/8/4 ،انظر:

http://www.aljazeera.net/coverage/pages/9ccaba06-d8ec-4f51-9966-9ea9a5bcc4a3
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 .3العالقة مع اجلهاد الإ�سالمي:
مار�ست حركة اجلهاد الإ�سالمي رف�ضها التفاقية �أو�سلو ،منذ بداية توقيع منظمة
التحرير على اتفاق �إعالن املبادئ بطريقة عملية ،حيث مل مي�ض ِ �أكرث من ثالثة �شهور
على التوقيع حتى نفذت احلركة عملية ا�ست�شهادية �ض ّد قوات االحتالل الإ�رسائيلي يف
كانون الأول /دي�سمرب � ،1993أي قبل ب�ضعة �أ�شهر من دخول ال�سلطة الفل�سطينية �إىل
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .مما جعل احتمالية الت�صادم بني ال�سلطة وحركة اجلهاد
الإ�سالمي كبرية.
وقد دخلت ال�سلطة الفل�سطينية بحوارات �سيا�سية مع حركة اجلهاد الإ�سالمي
كما فعلت مع كافة القوى ال�سيا�سية الفل�سطينية ،يف حماولة منها الحتواء كافة
القوى الراف�ضة التفاق �أو�سلو و�إ�رشاكها يف االنتخابات التي جرت �سنة � ،1996إال
�أن حركة اجلهاد رف�ضت امل�شاركة يف هذه االنتخابات ،على �أ�سا�س �أنها من �إفرازات
�أو�سلو.
رف�ضت حركة اجلهاد الإ�سالمي دعوة ال�سلطة الفل�سطينية ت�سليم �سالحها
�سنة  ،1995وقد عبّ عن ذلك الأمني العام ال�سابق حلركة اجلهاد فتحي ال�شقاقي يف
ت�رصيح له يف ني�سان� /أبريل  1995بقوله “�إن العمل الع�سكري م�ستمر وت�سليم ال�سالح
حمرم” ،كما ر�أى �أنه من غري املمكن �إقامة حوار �سيا�سي مع ال�سلطة ،ب�سبب “وجود
برامج �سيا�سية متناق�ضة بني اجلهاد الإ�سالمي و�سلطة احلكم الذاتي”.58
اتبعت ال�سلطة الفل�سطينية الأ�ساليب نف�سها التي ا�ستخدمتها مع كافة قوى املقاومة
املناه�ضة التفاقيات الت�سوية ،حيث اعتقلت ال�سلطة الفل�سطينية الع�رشات من عنا�رص
اجلهاد الإ�سالمي بعد العمليات اال�ست�شهادية التي نفذتها حركة اجلهاد بعد اغتيال
�أمينها العام على يد عمالء من املو�ساد  Mossadيف مالطا يف ت�رشين الأول� /أكتوبر
 .1995ويف تعليق ملدير ال�رشطة الفل�سطينية العميد غازي اجلبايل على منفذي العمليات
اال�ست�شهادية و�صفهم ب�أنهم “كافرون و�إرهابيون” ،وقال �إنهم “ي�ستغلون الأ�رس
الفقرية ويغرونها مباليني الدوالرات التي تدفعها �إيران”.59
 58احلياة.1995/4/30 ،
 59الر�أي.1995/6/28 ،
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كما قامت ال�سلطة الفل�سطينية يف  1995/8/6ب�إغالق �صحيفة اال�ستقالل املقربة من
حركة اجلهاد الإ�سالمي ،وهو ما ين�سجم مع الإجراءات املتَّبعة من ِقبل ال�سلطة جتاه
و�سائل �إعالم �أخرى مناه�ضة التفاقيات الت�سوية �أي�ضاً ،حيث �أغلق يف اليوم نف�سه
�صحيفة الوطن .ويف هذا الإطار مل يقت�رص القمع الفكري الذي مار�سته ال�سلطة على
الإ�سالمني فقط� ،إذ منعت ال�سلطة الفل�سطينية �سنة  1996تداول كتب املفكر الفل�سطيني
جه �سعيد نقدا ً حادا ً للرئي�س يا�رس عرفات حيث قال:
�إدوارد �سعيد ،ويف هذ الإطار و َّ
“�أعرف �أن عرفات غا�ضب من نقدي امل�ستمر .لي�س التفاق �أو�سلو الذي �أعتقد �أنه خداع
خا�صة �إذا تعلق الأمر بالفل�سطينيني ،ولكن لديكتاتوريته املتزايدة وغياب الر�ؤية
والف�ساد يف قيادته ل�شعبه”.60
ا�ستمرت حركة اجلهاد الإ�سالمي يف رف�ضها للم�شاركة يف االنتخابات التي جرت
�سنة  ،2006ودعت منا�رصيها �إىل عدم امل�شاركة ،ولكن يف الوقت نف�سه قالت احلركة �إنها
لن تكون “عقبة يف طريق �إجراء هذه االنتخابات” ،كما �أو�ضحت ب�أن ر�ؤيتها وت�صورها
لل�رصاع من �أجل فل�سطني ينطلق من ثوابت الأمة و�إجماع علمائها بحرمة ال�صلح مع
دولة االحتالل �أو االعرتاف بها �أو املفاو�ضات معها ،و�أ�ضافت ب�أن االنتخابات جزء
من عملية الت�سوية و�أن املجل�س الت�رشيعي �أن�شئ مبوجب اتفاق �أو�سلو  2الذي ُو ِّقع يف
وا�شنطن.61
وقفت حركة اجلهاد الإ�سالمي على احلياد يف ال�رصاع الذي دار بني الأطراف
الفل�سطينية يف حزيران /يونيو  ،2006وقد حاولت الدخول يف وا�سطة مع الطرف
امل�رصي حلل اخلالف الفل�سطيني الداخلي ،على �أ�سا�س �أن اجلهاد كانت �ضمن الأطراف
التي �شاركت يف حوارات القاهرة املتعددة ،وقد �سافر وفد برئا�سة الأمني العام رم�ضان
عبد اهلل يف � 2006/6/22إىل القاهرة ،والتقى الوفد مب�س�ؤولني م�رصيني للمو�ضوع نف�سه،
ونقل عن الوفد قوله �إن “الوقت الآن غري منا�سب لإ�صدار �أحكام تربئ طرفا ً وتدين
�آخر ،فاجلميع يتحمل م�س�ؤولية الو�ضع امل�أ�ساوي يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،ومعاجلة
هذا املوقف حتتاج �إىل عمل متوا�صل على كل ال�صعد وبالتن�سيق مع الأطراف العربية لأن
الق�ضية الآن على مفرتق طرق”.62
 60الد�ستور.1996/8/26 ،
 61الغد.2006/1/24 ،
 62احلياة.2007/6/24 ،
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بالرغم من حيادية حركة اجلهاد� ،إال �أن ال�سلطة يف رام اهلل مل تِّفرق بني كافة الف�صائل
عب عنه عبد الفتاح خزميية �أحد قيادات اجلهاد
املقاومة يف م�س�ألة �سحب ال�سالح ،وهو ما َّ
امليدانيني بقوله� ،إنهم (�أي ال�سلطة) “يتعاملون مع �سالحنا ك�أي �سالح جنائي ي�ستخدم
�ض ّد القانون ،و�أنه يجب ت�سليمه �آجالً وعاجالً”.63
�أما يف �إطار امل�صاحلة الفل�سطينية ،فلقد �شاركت حركة اجلهاد الإ�سالمي باحلوارات
التي رعتها م�رص منذ بداية االنق�سام الفل�سطيني الداخلي ،و�أعربت عن نيتها امل�شاركة يف
الرتتيبات املتعلقة ب�إعادة �إ�صالح منظمة التحرير الفل�سطينية وان�ضمامها لها بعد توقيع
اتفاق امل�صاحلة يف �أيار /مايو � ،2011إال �أنها ا�ستمرت يف رف�ض االن�ضمام �إىل � ّأي حكومة
فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.64

 .4العالقة مع الي�سار الفل�سطيني:
ال ميكن ح�رص احلديث حول الي�سار الفل�سطيني �ضمن �إطار فكري موحد� ،إذ تعددت
التنظيمات الي�سارية يف ال�ساحة الفل�سطينية ،مما انعك�س �سلبا ً على قوة تيار الي�سار
مبجمله ،وهو ما ا�ستخدم من قِبل قيادة فتح �أحيانا ً لإ�ضعافه ،خ�صو�صا ً يف �أوج العمل
الثوري امل�سلح يف �سبعينيات وثمانينيات القرن الع�رشين.
وكان احل�ضور الأف�ضل للي�سار الفل�سطيني متمثالً باجلبهتني ال�شعبية
والدميوقراطية ،وقد عملت اجلبهة ال�شعبية على اجلمع بني االجتاه القومي واالجتاه
الي�ساري ،مما �أك�سبها قوة الدفع القومي يف ال�شارع العربي قبل االنتفا�ضة املباركة �سنة
 ،1987ولكن مع تراجع الأداء الثوري الي�ساري الفل�سطيني ،و�شبه غيابه عن امل�ضمون
االجتماعي لل�شارع الفل�سطيني ،وظهور التيار الإ�سالمي الذي �شارك بقوة يف العمل
الوطني والكفاح امل�سلح ،بالإ�ضافة �إىل �أ�سباب بنيوية ذاتية؛ �أبرزها الت�رشذم واالنق�سام
الداخلي ،وهيمنة الزعامات التاريخية ،و�ضعف توا�صل الأجيال .كما �أن هناك �أ�سبابا ً
�إقليمية ودولية كالربوز ال�شعبي للتيارات الإ�سالمية ،و�سقوط االحتاد ال�سوفييتي،
وانهيار املنظومة اال�شرتاكية �أدت �إىل تراجع دور الي�سار يف الت�أثري على امل�سار ال�سيا�سي
الفل�سطيني خ�صو�صا ً منذ مطلع ت�سعينيات القرن الع�رشين.
 63عرب .2008/2/8 ،48
 64الد�ستور.2001/5/13 ،
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انق�سم الي�سار الفل�سطيني يف موقفه من اتفاق �أو�سلو ،حيث �شارك حزب فدا
وحزب ال�شعب يف تركيبة ال�سلطة الفل�سطينية ،يف املقابل عار�ضت اجلبهتان ال�شعبية
والدميوقراطية االتفاق .وبالن�سبة لتعامل الي�سار الفل�سطيني مع �إفرازات �أو�سلو،
فقد �سعت ال�سلطة الفل�سطينية لإ�رشاك �أكرب قدر من القوى ال�سيا�سية الفل�سطينية يف
انتخابات �سنة .1996
ك�شفت االنتخابات الت�رشيعية �سنة  1996حجم و�شعبية قوى الي�سار الفل�سطيني
امل�شارك يف االنتخابات ،حيث ف�شل حزب ال�شعب من جتاوز ن�سبة احل�سم يف االنتخابات،
فيما فازت فدا مبقعد واحد.
وهنا يرى البع�ض� ،أن بع�ض �أحزاب الي�سار امل�شاركة يف ال�سلطة لعبت بعد ذلك دورا ً

�أكرب من حجمها ال�شعبي ،والذي من املمكن رده لرغبة قيادة منظمة التحرير الفل�سطينية
يف تو�سيع دائرة �رشعيته لقيادة املرحلة الالحقة ،وو�ضع جميع القوى ال�سيا�سية
الفل�سطينية حتت �سقف �أو�سلو.
ويرى البع�ض �أن قوى الي�سار كافة تعاملت مع �إفرازات �أو�سلو بحكم الأمر الواقع� ،إذ
انخرطت قوى الي�سار يف ال�سلطة الفل�سطينية عرب م�شاركتها يف م�ؤ�س�ساتها �ضمن كوتات
حزبية ،و�أن خطاب الي�سار بدا متناق�ضا ً يف ال�شارع الفل�سطيني ،مما ح ّد من دور الي�سار
يف املعار�ضة ،ويف �إمكانية مواجهة التيار املتنفذ يف ال�سلطة (حركة فتح) ،وبدا �سقف
الي�سار الفل�سطيني يف تعامله مع ال�سلطة دون �أو�سلو املرفو�ض عندهم ابتداء.
وعلى الرغم من مظاهر الرتاجع التي عانت منه قوى الي�سار الفل�سطيني� ،إال �أن
انطالقة انتفا�ضة الأق�صى ،وانخراط القوى الفل�سطينية يف مواجهة االحتالل الإ�رسائيلي،
وانطالق العمليات الفدائية �شكل رافعة للي�سار جعلته حمط ا�ستهداف من قبل االحتالل
�إىل جانب التيارات الإ�سالمية ،حيث قامت قوات االحتالل الإ�رسائيلي باغتيال الأمني
العام للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني يف  ،2001/8/27وبعد �أقل من �شهرين نفذت
اجلبهة ال�شعبية عملية ناجحة اغتالت فيها وزير ال�سياحة الإ�رسائيلي رحبعام زئيفي يف
.2001/10/17
وعلى خلفية هذه العملية اعتقلت ال�سلطة الفل�سطينية �أمني عام اجلبهة ال�شعبية �أحمد
�سعدات يف  ،2002/1/15واحتجزته بالإ�ضافة �إىل املجموعة التي نفذت عملية اغتيال
زئيفي .ويف �آذار /مار�س  2002حا�رصت قوات االحتالل الإ�رسائيلي يا�رس عرفات يف
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املقاطعة ،مطالبة �إياه بت�سليم �سعدات ورفاقه ،ثم متّ التو�صل التفاق نُقل مبوجبه �سعدات
ورفاقه �إىل �سجن �أريحا بناء على اقرتاح بريطاين ،و ّ
مت و�ضعهم حتت احلرا�سة الأمريكية
الربيطانية يف �سجن �أريحا ،بعد موافقة �إ�رسائيلية� ،إىل �أن متّ اقتحام �سجن �أريحا من
ِقبَل قوات االحتالل الإ�رسائيلي يف �آذار /مار�س � ،2006ضمن �سيناريو ان�سحاب الأمن
الأمريكي والربيطاين امل�رشف على ال�سجن.
�أفرزت االنتخابات الت�رشيعية �سنة  2006نظاما ً �أ�شبه ما يكون بنظام ثنائي القطبية،
حيث جمعت حركتا فتح وحما�س نحو  %86من الأ�صوات ،و %90من املقاعد ،بينما
مل تتمكن قوى الي�سار املن�ضوية حتت منظمة التحرير من �أن حت�صد �أكرث من  %7من
الأ�صوات و %3.8من املقاعد .ويف هذا ال�سياق �سعت قوى الي�سار �إىل تبني نظام �سيا�سي
بعيد عن املحا�ص�صة بني القوى الكربى يف ال�ساحة الفل�سطينية ،واعتماد نظام الن�سبية يف
االنتخابات الداخلية ،لأنه مينحها �إمكانية الرتجيح بني حركتي فتح وحما�س.
ويف الوقت الذي انتقدت فيه قوى الي�سار ما �أ�سمته االنقالب يف قطاع غزة ،ف�إن �أداءها
جتاه ممار�سات ال�سلطة يف رام اهلل كان باهتا ً �أمام القمع الذي قامت به �سلطة رام اهلل،
ويف املقابل مل تتمكن حركة حما�س من ا�ستقطاب قوى الي�سار املتوافقة معها يف معار�ضة
اتفاق �أو�سلو.
وبالرغم من انتقاد بع�ض قوى الي�سار لأداء ال�سلطة الفل�سطينية يف موا�ضع كثرية،
وخ�صو�صا ً يف �إدارة ملف املفاو�ضات� ،إال �أن هذه القوى ما زالت متنح حممود عبا�س
ب�شكل �أو ب�آخر �رشعية ما ،من خالل امل�شاركة يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
واملجل�س املركزي امل�ستند �إليهم عبا�س يف مفاو�ضات الت�سوية ال�سلمية.

رابع ًا :االنق�سام وامل�صاحلة:
دخلت ال�سلطة الفل�سطينية منذ منت�صف �سنة  ،2007يف حالة من االنق�سام
اجليو�-سيا�سي انعك�س على الو�ضع الفل�سطيني مبجمله� ،سيا�سيا ً واجتماعيا ً و�أمنيا ً
واقت�صادياً ،حيث ا�ستغل االحتالل الإ�رسائيلي حالة االنق�سام ملمار�سة اعتداءاته على
ال�شعب والأر�ض� ،إذ قام بعمليتني ع�سكريتني وا�سعتني �ض ّد قطاع غزة ،الأوىل يف الفرتة
 ،2009/1/18–2008/12/27والثانية يف ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،2012كما و�سعت قوات
االحتالل �سيا�سة اال�ستيطان وم�صادرة الأرا�ضي يف ال�ضفة الغربية.
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انعك�س ال�شكل البنيوي للنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد قيام ال�سلطة ،وا�ستمرار
هيمنة حركة فتح على القرار الوطني الفل�سطيني ،والتداخل بني ال�سلطة ومنظمة
التحرير وبني حركة فتح ،على �صعوبة التفريق ما �إذا كان االنق�سام بني ف�صيل وف�صيل
(فتح وحما�س) �أم بني �سلطة وف�صيل؟ فمثالً لو كان الرئي�س من خارج �إطار حركة فتح،
فهل كان �سي�شكل �إطارا ً جامعا ً وينهي االنق�سام؟
قامت الرئا�سة الفل�سطينية منذ بداية �إعالن حالة الطوارئ يف  ،2007/6/14مبجموعة
من الإجراءات غيبت مبوجبها املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني الذي حتتل فيه حركة
حما�س موقع الأغلبية .وقد ر�آها البع�ض حماولة لإخراج حركة حما�س من �إطارها
ال�رشعي ،65حيث �أ�صدرت الرئا�سة الفل�سطينية جمموعة من القرارات واملرا�سيم ،مما
�أ�سهم يف م�أ�س�سة وقوننة االنق�سام؛ فقد �أ�صدر الرئي�س يف  ،2007/6/17مر�سوما ً عطل
مبوجبه العمل باملادة  79من القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة  ،2003والتي تن�ص على
�رضورة موافقة املجل�س الت�رشيعي على � ّأي تعيينات وزارية .وكذلك �أ�صدر قرارا ً رئا�سيا ً
يف  ،2007/6/16ع ّد مبوجبه القوة التنفيذية واجلناح الع�سكري حلركة حما�س ميلي�شيات
خارجة عن القانون ،وج َّرم كل من تثبت عالقته بها �أيا ً كان نوعها.
وعلى الرغم من تعدد املبادرات العربية التي حاولت جمع البيت الفل�سطيني ،و�إعادة
ترتيبه� ،إال �أن الإجراءات العملية على �أر�ض الواقع ،وممار�سة االعتقال ال�سيا�سي،
والإق�صاء الوظيفي ،واخل�ضوع للرغبات الإ�رسائيلية والأمريكية الراف�ضة لأي اتفاقات
م�صاحلة بني القوى الفل�سطينية ،كل ذلك حال دون �إمتام امل�صاحلة الفل�سطينية.
كانت الورقة امل�رصية التي ُعر�ضت على كافة الف�صائل الفل�سطينية �سنة  2009من
�أبرز املبادرات العربية تف�صيال ًلإنهاء حالة االنق�سام ،وقد ا�صطدمت هذه املبادرة برف�ض
اجلانب امل�رصي وحركة فتح ،التي وقعت على الورقة ،طلب حما�س بفتح الورقة للنقا�ش
ومطابقتها مع ما متّ االتفاق عليه ،كما ورف�ض الرئي�س حممود عبا�س عقد � ّأي لقاءات مع
رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س قبل توقيع الورقة من جانب حما�س وقال �إنه “يف
حال توقيع حما�س ،وبعد �ساعة �أو ن�صف �ساعة �أو ربع �ساعة� ،سيكون هناك لقاء معهم
ولكن قبل ذلك ال”.66
 65حم�سن حممد �صالح ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة � ،2007ص .50
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راوحت امل�صاحلة الفل�سطينية حملها طيلة فرتة املفاو�ضات الفل�سطينية الإ�رسائيلية
التي بد�أت يف � 2010/5/9إىل �أن و�صلت املفاو�ضات �إىل طريق م�سدود؛ ب�سبب التعنت
الإ�رسائيلي الراف�ض لتجميد اال�ستيطان ،وقد ربطت بع�ض التقديرات �إعادة فتح ملف
امل�صاحلة مع م�ؤ�رشات ف�شل املفاو�ضات؛ كمحاولة من ال�سلطة الفل�سطينية ال�ستخدام
امل�صاحلة كورقة �ضغط يف املفاو�ضات.
وبعد االنفراج يف ملف امل�صاحلة عقدت جل�سات للحوار يف دم�شق يف ،2010/9/24
وقد متّ خاللها التفاهم على ثالث ق�ضايا هي :االنتخابات ،وحمكمة االنتخابات ،ومنظمة
التحرير؛ وبقي امللف الأمني عالقا ً �إىل حني االجتماع الذي عقد يف  ،2010/11/9ولكن دون
التو�صل �إىل تفاهم حوله .وانعك�ست الأجواء ال�سلبية يف هذا االجتماع على ما ّ
مت التفاهم
عليه يف االجتماع ال�سابق.
وظلت امل�صاحلة يف حالة التجاذب بني الطرفني� ،إال �أن انفراجا ً قد حدث مع التغيريات
التي �شهدتها املنطقة ،وما رافقها من تغيريات يف موازين التحالفات الإقليمية ،حيث
انعك�س �سقوط نظام ح�سني مبارك على ملف امل�صاحلة ،و ّ
مت حفل التوقيع على اتفاق
امل�صاحلة يف القاهرة يف  ،2011/5/4بعد جتاوز حركتي فتح وحما�س العقدة الأمنية.
وبناء على ما تقدم ،ف�إن �إخ�ضاع امل�صاحلة للم�ؤثرات الداخلية واخلارجية ،دون
وجود رغبة حقيقية يف �إعادة ترتيب البيت الفل�سطيني ،وا�ستخدام امللف تكتيكيا ً لل�ضغط
يف ملف الت�سوية ،كان �أحد �أهم �أ�سباب الف�شل التي واجهت هذا االتفاق ،وقد قدر البع�ض
�أن جمريات الأحداث يف املنطقة �أفقدت الق�ضية الفل�سطينية �أهميتها الدولية ،و�أ�سقطت
ق�ضية الت�سوية عن �أولويات الأجندة الأمريكية ،مما دفع بال�سلطة وحركة فتح للجنوح
نحو امل�صاحلة.67
وعلى الرغم من االخرتاقات التي حققتها جلان امل�صاحلة الف�صائلية ،وتعدد اللقاءات
خالل �سنة � ،2011إال �أن امل�صاحلة عادت لرتاوح مكانها حتى �شباط /فرباير ،2012
حيث متّ االتفاق على �إ�سناد رئا�سة احلكومة التوافقية �إىل الرئي�س حممود عبا�س كمخرج
حلل الأزمة العالقة� ،إذ رف�ضت حركة حما�س طرح ا�سم �سالم فيا�ض لرئا�سة احلكومة.
واجلدير بالذكر �أن العديد من املراقبني فوجئوا مبوافقة حما�س على �إ�سناد احلكومة
� 67أحمد �سعيد نوفل (حمرر) ،امل�صاحلة الفل�سطينية  2011ما بعد التوقيع (ع ّمان :مركز درا�سات ال�رشق
الأو�سط� ،)2012 ،ص .33
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لعبا�س ،حيث كانت م�ؤ�رشات الأحداث والتغريات يف املنطقة جتري ل�صالح حركة حما�س،
وخ�صو�صا ً مع �صعود الإخوان امل�سلمني يف م�رص.
وارتباطاً باالتفاق ال�سابق املوقع يف الدوحة بني الرئي�س حممود عبا�س ورئي�س
املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،أمر الرئي�س عبا�س ب�إطالق �رساح  64من املعتقلني
املنتميني حلركة حما�س يف ال�ضفة الغربية ،وذلك يف �إطار االتفاق على �إطالق �رساح جميع
املعتقلني.68
مل ُتب ِد ال�سلطة الفل�سطينية َج ّدية كافية لإجناح امل�صاحلة ،فبالرغم من التفاهم على
العديد من امللفات التف�صيلية املتعلقة برتتيب البيت الفل�سطيني الداخلي و�إعادة بناء
منظمة التحرير� ،إال �أن ال�سلطة يف رام اهلل ما فتئت تركز على حتويل م�سار امل�صاحلة
نحو الرتتيبات املتعلقة باالنتخابات داخل ال�سلطة ،وتغييب امللفات الأخرى ومنها �إعادة
بناء منظمة التحرير ،و�ضمّ القوى والف�صائل غري املن�ضوية حتتها مثل حما�س واجلهاد
الإ�سالمي وغريها ،مما ف�رس البع�ض ت�رصف قيادة ال�سلطة يف رام اهلل ب�أنها ت�سعى �إىل
تغي الظروف التي دفعت نحو توقيع امل�صاحلة.
املماطلة وك�سب الوقت� ،إىل حني ُّ
وبالفعل ما �إن تغريت الظروف التي �أ�سهمت يف �إحداث اخرتاقات خالل �سنتي
 ،2012–2011وما �إن ا�ستوعبت الإدارة الأمريكية امل�شهد اجلديد و�أخذت القوة
الإقليمية بزمام املبادرة ،وحدوث االنقالب الع�سكري يف م�رص يف  2013/7/3والإطاحة
بجماعة الإخوان امل�سلمني ،وفتح ملف الت�سوية ،حتى عاد ملف امل�صاحلة ليواجه
املفاعيل الإقليمية والدولية امل�ؤثرة عليه ،وليِ ُعلّق رمبا �إىل حني ُّ
تعطل ملف الت�سوية �أو
تغي امل�شهد الإقليمي.
ُّ

خال�صة:
�شكل قيام ال�سلطة الفل�سطينية �سنة  1994منعطفا ً حادا ً يف تاريخ الق�ضية الفل�سطينية،
متثَّل يف �إحداث تغيري جوهري يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،الذي طاملا كانت منظمة
التحرير الفل�سطينية هي ر�أ�سه .ولكن �أخطر ما مثَّله هذا التغيري هو �سيا�سة القيادة
الفل�سطينية يف تهمي�ش منظمة التحرير ،وا�ستئثارها بال�سلطة ،وحماوالتها ا�ستن�ساخ
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الأنظمة العربية بحكم احلزب الواحد ،واحتكارها “ل�رشعية ا�ستخدام العنف” يف ب�سط
�سيطرتها داخلياً ،مما انعك�س على الهوية الوطنية الفل�سطينية ،فانتقل من �شعب اكت�سب
�رشعية وجوده من ن�ضاله امل�سلح ،كما �صاغتها منظمة التحرير� ،إىل �سلطة تع ُّد ن�ضال
�شعبها “عنفا ً و�إرهابا ً” وتقول “�إ�رسائيل وجدت لتبقى” ،واخت�صار الق�ضية الفل�سطينية
بال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
دفعت قيادة ال�سلطة الفل�سطينية بحركة فتح لتحمل �أعباء ال�سلطة ،والذي انعك�س على
العمل التنظيمي لفتح مقابل مكا�سب مادية �أو وظيفية لأ�شخا�ص من الإطار الفتحاوي،
مما �أ َّثر على متا�سك احلركة و�شعبيتها يف الداخل واخلارج.
ومن جهة �أخرى عجزت ال�سلطة الفل�سطينية عن احتواء التيار الإ�سالمي �ضمن �سقف
�أو�سلو ،مما دفعها �إىل حماولة حتجيمه ،وهو ما �أدى يف نهاية املطاف �إىل حالة الت�صادم
امل�سلح واالنق�سام فيما بعد ،وطرح م�س�ألة �رضورة �إعادة ترتيب البيت الفل�سطيني ،لي�س
فقط يف �إطار التوافق على حكومة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،بل �رضورة التوافق
على برنامج �سيا�سي ي�ضمن احلفاظ على حقوق وثوابت ال�شعب الفل�سطيني يف الداخل
وال�شتات.
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