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ات�سم الو�ضع الفل�سطيني الداخلي يف �سنة  2008با�ستمرار “�شقاء الأ�شقاء”،
وبتكري�س االنق�سام بني فتح وحما�س وبني حكومتي رام اهلل وغزة ،ومل تنجح
حماوالت ترتيب البيت الفل�سطيني ،وال بيت حركة فتح نف�سها.

“ال�رشعيات” الفل�سطينية مثلت مناذج �رشعية منقو�صة ،بالن�سبة �إىل بع�ضها بع�ضا ً
وبالن�سبة �إىل العامل اخلارجي� ،سواء �أكانت �رشعية حكومة الطوارئ يف رام اهلل� ،أم �رشعية حكومة
�إ�سماعيل هنية املقالة يف غزة� .أما منظمة التحرير الفل�سطينية (م.ت.ف ).ف�إن م�ؤ�س�ساتها التنفيذية
والت�رشيعية ،مبا يف ذلك جلنتها التنفيذية وجمل�سها املركزي وجمل�سها الوطني تعاين من انتهاء
مددها القانونية منذ نحو ع�رش �سنوات ،ومن �أنها مل تعد تعك�س حقيقة الواقع الفل�سطيني ،وال
القوى الفل�سطنية املوجودة على الأر�ض.
حالة “التيه” و“�ضياع البو�صلة” التي عانى منها الو�ضع الداخلي الفل�سطيني طوال

�سنة � 2008ألقت بظاللها على احلوار بني فتح وحما�س .ومل يحدث اخرتاق يف م�سار

الت�سوية ،كما مل يحدث اخرتاق يف م�سار املقاومة .غري �أن حالة “التيه” مل تكن بال�رضورة فقدانا ً
للر�ؤية ،كما �أن �أزمة امل�رشوع الوطني مل تكن بال�رضورة جمرد �رصاع على ال�سلطة� .إذ �إن الأمر
يتعدى ذلك �إىل عملية تدافع مل حُت�سم بعد بني نهجني خمتلفني يف طريقة تناول امل�رشوع الوطني،
وحتقيق الأهداف الوطنية يف التحرير واال�ستقالل؛ كما مل يتمكن النهجان حتى الآن من التوافق
على ق�ضايا جوهرية مرتبطة مب�ساري الت�سوية واملقاومة ،وباالعرتاف بـ“�إ�رسائيل” و“حقها” يف
الأر�ض املحتلة �سنة  .1948هذا ف�ضالً عن �أنه مل يتمكن الطرفان حتى الآن من حتقيق بناء ثقة

متبادل مي ّكن من ا�ستيعاب اجلميع ب�شكل عادل وفاعل يف منظمة التحرير ،ويف م�ؤ�س�سات العمل
الوطني الفل�سطيني .ولذلك ،توا�صلت �أزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني ،بينما كان �شعب فل�سطني
يدفع فواتري االحتالل واحل�صار وم�صادرة الأرا�ضي وتهويد املقد�سات وتو�سيع امل�ستوطنات.
غري �أن ال�صمود البطويل لل�شعب وللمقاومة يف احلرب على قطاع غزة (،)2009/1/18-2008/12/27
والتفاعل الكبري معها فل�سطينيا ً وعربيا ً و�إ�سالميا ً ودولياً ،و�إف�شال الأهداف الإ�رسائيلية؛ �أعطى

دفعة �أمل لإعادة ترتيب البيت الفل�سطيني وفق �أجندة وطنية فل�سطينية.
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تابعت حكومة ت�سيري الأعمال برئا�سة �سالم فيا�ض
عملها يف �إدارة ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية
بدعم من الرئي�س عبا�س ،وبغطاء �ضمني (ورمبا على
م�ض�ض) من حركة فتح ،م�ستفيدة من االعرتاف العربي
والدويل بها .وتناغمت حكومة فيا�ض مع اتفاقات �أو�سلو ،وت�ساوقت مع خريطة الطريق ،و�أعادت
التن�سيق الأمني مع “�إ�رسائيل” ،وفتحت للجرنال الأمريكي كيث دايتون  Keith Daytonاملجال
ملا ي�سمى “تطوير” و“بناء” �أجهزتها الأمنية ،مبا يتوافق وا�ستحقاقات خريطة الطريق ومتطلبات
الدور الأمني لإدارة احلكم الذاتي.

�أو ًال :حكــومة ت�ســيــيــر
الأعمال يف رام الله

ور�أت حكومة فيا�ض يف ذلك �سيا�سة واقعية تقت�ضيها طبيعة املرحلة ،و�ضعف الو�ضع
الفل�سطيني والعربي والإ�سالمي ،وعدم قدرة خط املقاومة عملياً ،يف الظروف الراهنة ،من حتقيق
الأهداف الوطنية ،مع الإ�شارة �إىل �أن �صمود املقاومة يف وجه العدوان الإ�رسائيلي على غزة،
و�إف�شاله ،ه ّز كثريا ً من هذه القناعات .ولذلك ،ف�إن حكومة فيا�ض �سعت للإيفاء بالتزاماتها وفق
خريطة الطريق و�رشوط الرباعية الدولية لدفع الطرف الإ�رسائيلي للإيفاء بالتزاماته ،وحت�صيل
احلقوق الفل�سطينية �أو جزء منها من خالل م�سار املفاو�ضات .وركزت توجهات حكومة فيا�ض
على حت�سني الأو�ضاع االقت�صادية واملعي�شية للفل�سطينيني ،باعتبار �أن التنمية االقت�صادية التي
تعتمدها “ذات فل�سفة ومنطلق �سيا�سي مقاوم ،يقوم على �أ�سا�س تثبيت املواطن على �أر�ضه”.1
غري �أن تلك “الفل�سفة” التي “ك َّفت” يد الفل�سطينيني ،مل حت�صل على �أدنى تعهد من الإ�رسائيليني
ّ
بكف �أيديهم عن اال�ستيطان وم�صادرة الأرا�ضي والتهويد واالعتقاالت واالغتياالت .وان�شغلت
حكومة فيا�ض و�أجهزتها الأمنية مبالحقة عنا�رص حما�س واملقاومة ،وبتجريدها من ال�سالح،
وباجتثاث البنية التحتية لها ،مبا يف ذلك �إغالق جمعياتها وم�ؤ�س�ساتها اخلريية� .إن حكومة فيا�ض
بح�سب النظام الدميوقراطي الفل�سطيني ،تدين ب�رشعية تكليفها �إىل الرئا�سة الفل�سطينية ،غري �أنها مل
حت�صل على �رشعية اعتمادها وا�ستمرارها من املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني الذي تقوده حما�س.
وكان من املثري لال�ستغراب �أن تقوم هذه احلكومة التي يفرت�ض �أن متثل �إرادة ال�شعب ،مبحاربة
اجلهة التي تعرب عن �إرادة غالبيته واملخولة بتمثيله!.2
وهكذا ،ف�إنه من الناحية العملية ظ ّل املحدد الأ�سا�س والفاعل الأكرب يف بقاء حكومة فيا�ض
وا�ستمرارها ،هو حرمان املجل�س الت�رشيعي من �أداء مهامه ،وتعطيله وبقاء غالبية �أع�ضائه من �أبناء
ال�ضفة الغربية (وحتديدا ً من كتلة الإ�صالح والتغيري املدعومة من حما�س) يف ال�سجون الإ�رسائيلية.
وبعبارة �أخرى ف�إن املح ِّدد الإ�رسائيلي – الأمريكي كان عامالً فاعالً يف �صناعة القرار الفل�سطيني,
من خالل فر�ض م�سارات معينة تخدم طرفا ً دون �آخر.
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قام الرئي�س عبا�س وحكومة فيا�ض ب�إعادة �صياغة القوانني االقت�صادية واالجتماعية
والأمنية ،م�ستفيدين من تغييب ال�سلطة الت�رشيعية املعار�ض ُة لإجراءاتهم .وخالل الفرتة من
حزيران /يونيو  2007وحتى حزيران /يونيو � ،2008أ�صدر عبا�س وحكومة رام اهلل  406مرا�سيم
غطت تقريبا ً كل جوانب احلياة والنظام ال�سيا�سي والقانوين .3وقد فتح هذا املجال التهام الرئا�سة
وحكومة ت�سيري الأعمال برئا�سة فيا�ض ب�أنهم يف الوقت الذي يتهمون فيه حما�س باالنقالب يف غزة
واخلروج على ال�رشعية ،ف�إنهم �أنف�سهم ينقلبون على ال�رشعية الت�رشيعية ،ويقومون بالتعاون مع
االحتالل مبحاربة ممثليها واجتثاثهم.
حكومة فيا�ض تناغمت مع الرئي�س عبا�س يف �شكل التعامل مع قطاع غزة وحكومة �إ�سماعيل
هنية املقالة فيها .وقال فيا�ض �إن �إعادة �سيطرة ال�سلطة يف رام اهلل على قطاع غزة هو “هدف
رئي�سي لل�سيا�سة ،ون�سعى �إليه ب�شدة على الدوام” .ولذلك دعا فيا�ض �إىل ن�رش قوات �أمن عربية
ب�صورة م�ؤقتة يف قطاع غزة من �أجل امل�ساعدة على توحيده مع ال�ضفة .4وكان هذا يعني توريط
البالد العربية ب�شكل مبا�رش يف ال�ش�أن الداخلي الفل�سطيني ،ومل�صلحة طرف �ض ّد �آخر ،وبعملية غري
م�ضمونة النتائج ،خ�صو�صا ً مع رف�ض حما�س لهكذا تدخل ،وبعد ف�شل �إجراءات ال�سلطة يف رام
اهلل وف�شل كافة و�سائل العدوان واحل�صار الإ�رسائيلي .وكان ر�أي حما�س �أنه �إذا كان ثمة حاجة
لتدخل عربي فليذهب �إىل ال�ضفة حيث االحتالل الإ�رسائيلي املبا�رش ،وحيث �إن حاجة الفل�سطينيني
احلقيقية هي حلمايتهم من العدوان الإ�رسائيلي ،ولي�س من رجال املقاومة.
�أثارت فكرة �إعالن قطاع غزة “�إقليما ً متمردا ً” لغطا ً كبريا ً يف ال�ساحة الفل�سطينية .وك�شف
عزام الأحمد ،رئي�س كتلة حركة فتح الربملانية ،يف � 2008/7/28أن م�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية
تدر�س بجدية منذ ب�ضعة �أ�سابيع ،اقرتاحا ً يق�ضي باعتبار قطاع غزة �إقليما ً متمردا ً يخ�ضع ل�سيطرة
“ع�صابة ع�سكرية نفذت ع�صيانا ً م�سلحا ً” .وتابع القول “�إن من حق احلكومات ال�رشعية عندما
يكون هناك ع�صيان م�سلح يف �أحد �أقاليمها �أن ت�ستخدم القوة امل�سلحة لإنهاء الع�صيان ،وطلب
امل�ساعدة ممن ت�شاء”� ،إال �أنه ا�ستدرك قائالً “�إننا �سنكون حري�صني على عدم االجنرار �إىل ا�ستخدام
ال�سالح لإنهاء حالة التمرد” .5غري �أن �أحمد عبد الرحمن ،الناطق با�سم حركة فتح وم�ست�شار عبا�س
الإعالمي ،نفى ب�شدة وجود �أي توجه لدى الرئي�س �أو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير لإعالن قطاع
غزة �إقليما ً متمرداً ،و�أكد �أنهما ما زاال يعتمدان احلوار �سبيالً وحيدا ً لإنهاء االنق�سام وحل الأزمة.6
ومع ذلك ف�إن �أبا مازن وفق ما نقلت عنه جريدة معاريف  Maarivالإ�رسائيلية يف � ،2008/12/17أكد
�أن قطاع غزة هو “�إقليم متمرد” �سيطرت عليه حما�س بالقوة.7
وقد دعت حكومة فيا�ض لتكثيف اجلهود لإجناح احلوار الوطني وت�شكيل حكومة انتقالية
متهيدا ً النتخابات رئا�سية وت�رشيعية .8وقد ا�ستعدت حكومة فيا�ض لإدارة معابر قطاع غزة مبا
يكفل رفع احل�صار ،ولكنها رف�ضت وجود �إدارة م�شرتكة مع حكومة هنية؛ وهو ما كانت حكومة
هنية قد وافقت عليه.9
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بد�أت ال�سنة بداية �ساخنة مع حكومة هنية وحما�س وانتهت
نهاية ملتهبة .فتداخلت يف مطلعها اال�شتباكات مع �أن�صار
فتح ،مع ت�صاعد احل�صار الإ�رسائيلي اخلانق يف القطاع ،مما
دفع �إىل اخرتاق احلدود مع م�رص ،وان�سياب مئات الآالف من
�أبناء القطاع عرب احلدود ل�رشاء احتياجاتهم ال�رضورية ،وعودتهم خالل �أيام قليلة .وانتهت ال�سنة
بالعدوان الإ�رسائيلي الوا�سع على قطاع غزة .وبني بداية ال�سنة ونهايتها وجدت حكومة هنية نف�سها
ت�سبح عك�س التيار يف بيئة عربية منق�سمة على نف�سها ،وبيئة دولية معادية �أو خما�صمة �أو ال مبالية.

ثاني ًا :احلــــكــــومـــة
املقالة يف غزة

كان جناح حكومة هنية يتمثل يف قدرتها على البقاء يف ظروف تكاد تكون م�ستحيلة .لكن القدرة
على البقاء دفعت فاتورتها ح�صارا ً خانقا ً لأكرث من مليون ون�صف املليون فل�سطيني ،ودمارا ً يف
البنية التحتية ،وان�شغاالً بتوفري الوقود ولقمة اخلبز وحبة الدواء .غري �أنها مل تكن متلك خيارات
كثرية ،فقد كان �سقوطها يعني لها العودة للفلتان الأمني ،واجتثاث حما�س وبرنامج املقاومة
من القطاع ،وك�رس �إرادة ال�شعب الفل�سطيني يف التغيري ،وعودة برامج �أو�سلو وخريطة الطريق
و�أنابولي�س بكل �سلبياتها ومفا�سدها وا�ستحقاقاتها .الذين كانوا يطالبون حكومة هنية “بالنزول
عن ال�شجرة” مل يوفروا لها �سلّما ً منا�سباً ،لأنهم كانوا يرغبون يف �أن تقع على ر�أ�سها �أو ت�أتي
وهي �صاغرة ،وال�رشوط التي كانت تو�ضع لإن�شاء حكومة فل�سطينية جديدة مل يكن يرتافق معها
�إجراءات بناء ثقة ،وال �ضمانات �رشاكة حقيقية يف �إدارة البيت الفل�سطيني و�صناعة قراره.
عا�شت حكومة هنية طوال �سنة  2008بني خيارين هما؛ �إما املوت البطيء املتمثل باحل�صار
و�إف�شال التجربة وت�شويهها ،و�إما خيار ال�سقوط والتهمي�ش واالجتثاث املتمثل بالعودة خليارات
�أو�سلو وخريطة الطريق و�أنابولي�س .وبني اال�ستعداد الع�سكري ملواجهة العدوان الإ�رسائيلي
املتوقع ،وبني ثقل امل�س�ؤولية �إزاء حياة النا�س وتوفري حياة كرمية لهم� ،سلكت حكومة هنية وقيادة
حما�س دهاليز �سنة  .2008ومل تكن حكومة هنية وحما�س ترى يف تنازلها عن �إدارة القطاع جمرد
عملية �سيا�سية اعتيادية ،فقد ارت�أت يف احل�صار االقت�صادي وال�سيا�سي و�سيلة لك�رس الإرادة
والرتكيع ،وفر�ض ال�رشوط الإ�رسائيلية والأمريكية على ال�شعب الفل�سطيني.
متكنت حكومة هنية من �إحكام �سيطرتها على القطاع طوال �سنة  ،2008وف�شلت االجتياحات
واحل�صار والفلتان الأمني يف �إ�سقاطها .وحافظت على �شعبية ال ب�أ�س بها بني �أبناء القطاع يف
وجه معار�ضة قوية ،خ�صو�صا ً من حركة فتح التي �أعادت ترتيب �صفوفها .ومثلت الأنفاق على
احلدود امل�رصية ،التي زادت من  24نفقا ً �إىل نحو  500نفق حالً جزئياً ،لتوفري بع�ض االحتياجات
ال�رضورية .وتابعت احلكومة توفري غطاء حلركات املقاومة ،وا�ستمر نقل و“تهريب” الأ�سلحة
�إىل القطاع وت�صنيع ما ميكن ت�صنيعه .غري �أن املربع الذي وجدت احلكومة نف�سها فيه جعل فعل
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حما�س وفعل تيار املقاومة فعالً دفاعيا ً يف جوهره ،كما �أن الأداء احلكومي ارتبط ب�ضبط الأمن
وتوفري االحتياجات ال�رضورية ومكافحة الف�ساد ،دون �أن تتاح له ظروف القيام ب�أية عملية تنموية
�أو تطوير اقت�صادي ،ف�ضالً عن ت�أجيل العديد من اجلوانب املرتبطة بربامج الأ�سلمة ،وتطبيق
ال�رشيعة التي يتبناها فكر حما�س.
�أوجدت التعليمات التي �أ�صدرتها الرئا�سة الفل�سطينية وحكومة فيا�ض ب�ش�أن موظفي ال�سلطة
يف قطاع غزة و�ضعا ً �شاذاً� ،إذ �أمرت املوظفني بعدم الذهاب �إىل العمل ،با�ستثناء بع�ض الوزارات
وامل�ؤ�س�سات التي مت�س حياة املواطنني ب�صورة مبا�رشة ،مثل وزارات ال�صحة والتعليم واملحافظات
واجلهاز املركزي للإح�صاء .وقد �أدى ذلك �إىل �أن ال�سلطة يف رام اهلل �أخذت تدفع الرواتب ملن يجل�س
يف بيته ،وتوقف الرواتب عمن يذهب للعمل �إال �ضمن اال�ستثناءات التي حددتها .وح�سب �إح�صائية
للمجل�س االقت�صادي الفل�سطيني (بكدار) ،الذي يتبع ال�سلطة يف رام اهلل ،ف�إن عدد موظفي قطاع غزة
يبلغ � 78ألفا ً منهم  31,350ع�سكريا ً و 45,650مدنياً ،و�أن عدد الذين يذهبون �إىل �أعمالهم من بني
ه�ؤالء هو  17,750موظفا ً بن�سبة  ،%22.7معظمهم يف وزارة الرتبية ( 12,300موظفاً) ،ووزارة
ال�صحة ( 5,000موظف) .ومتثل الأجور والرواتب املدفوعة للموظفني على ر�ؤو�س �أعمالهم
ن�سبة  %14.2من �إجمايل الأجور والرواتب التي تدفع ملوظفي ال�سلطة يف قطاع غزة� ،أي �أن نحو
 %86من �إجمايل الرواتب التي حتولها ال�سلطة يف رام اهلل للجال�سني يف بيوتهم ،ممن التزموا �أو
ا�ضطروا لاللتزام بقراراتها ،وهو ما ي�ساوي  386مليون دوالر يت ّم دفعها دون �أي مردود �إنتاجي
�أو خدماتي .10الأخبار وتقارير م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان �أ�شارت �إىل �أنه يوجد كثري من املوظفني
مل ي�سلموا من قطع رواتبهم على خلفيات �سيا�سية ،مبا يف ذلك الكثري من موظفي وزارتي ال�صحة
والتعليم .ومل ِ
تنف ال�سلطة قطع الرواتب عن حاالت معينة لكونها “تعمل مع جهات مغر�ضة ،وال
تلتزم بال�رشعية الفل�سطينية” ،كما �رصح �أمني عام جمل�س الوزراء يف حكومة رام اهلل �سعدي الكرنز.
غري �أن التقارير �أ�شارت لوجود حاالت من قطع الرواتب ،بناء على تقارير كيدية وكاذبة تر�سل �إىل
رام اهلل .11وح�سب تقرير ملركز امليزان حلقوق الإن�سان ن�رش يف ني�سان� /أبريل  ،2008فقد قطعت
رواتب  3,615موظفاً ،منهم  1,549من وزارة ال�صحة ،و 693من وزارة الرتبية� .12أما رئي�س نقابة
املوظفني العموميني عالء الدين البطة فقد حتدث عن قطع رواتب �ألفي موظف من وزارة ال�صحة،
وثالثة �آالف من وزارة الرتبية ،و�ألفني من الوزارات والهيئات الأخرى.13
�أدت �سيا�سة الرئا�سة واحلكومة يف رام اهلل مع الوظائف العمومية �إىل �إ�ضعاف قطاع العمل
احلكومي يف قطاع غزة ،و�إىل توظيفه �سيا�سيا ً يف عملية ال�رصاع بني فتح وحما�س ،و�إىل �إيجاد
بطالة مقنَّعة من نوع جديد .كما ك�شفت حالة التناق�ض واالرتباك الفل�سطيني يف تعريف ال�سلوك
الوطني حني ي�صبح عمل الفل�سطينيني يف امل�ؤ�س�سات الإ�رسائيلية �أمرا ً عادياً ،والعمل يف امل�ؤ�س�سات
الفل�سطينية التي تخدم املواطن الفل�سطيني عمالً يعاقب عليه؛ بينما تت ّم مكاف�أة من يقاطعه ويجل�س
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يف بيته .وعلى �أي حال ،فيظهر �أن حكومة هنية متكنت من التكيف مع الو�ضع ،فا�ستطاعت توفري
الرواتب لأكرث من � 18ألف موظف ممن يعملون معها ،14وغطت احل ّد الأدنى من حاجتها للوظائف،
فبلغ مثالً عدد منت�سبي الأجهزة الأمنية  13,600بعد �أن كان � 56ألفا ً .15وملأت العديد من ال�شواغر
مبن ي�ؤيد خطها ال�سيا�سي �أو يتوافق مع برناجمها� ،أو يتقبل العمل يف ظ ّل الو�ضع القائم يف القطاع،
كما ا�ستعانت بكتائب الق�سام ل�ضبط الأمن عند احلاجة .وهو ما فتح املجال التهامها واتهام حما�س
بتنفيع من ي�ؤيدهما ،و�إعطاء العمل احلكومي يف القطاع وجها ً حزبياً.
ظلّت حكومة هنية تع ُّد نف�سها حكومة ت�سيري الأعمال ال�رشعية بعد �إقالة حممود عبا�س لها بح�سب
الد�ستور الفل�سطيني .وعلى الرغم من ان�سحاب وزراء فتح وباقي الف�صائل وامل�ستقلني منها ،وبقاء
وزراء حما�س فقط� ،إال �أنها ا�ستمرت يف ت�سيري الأعمال من خالل الوزراء املتبقني املوجودين يف
القطاع .ويف �أواخر ني�سان� /أبريل � 2008أعلنت حكومة هنية نيتها زيادة عدد وزرائها ،وهو ما
اعتربته فتح خطوة خطرية تع ِّزز االنق�سام والفرقة يف ال�ساحة الفل�سطينية .16ويف �أواخر حزيران/
يونيو �أ�صدر �إ�سماعيل هنية قرارا ً بتعيني حممد ع�سقول وزيرا ً للرتبية ،و�أ�سامة العي�سوبي وزيرا ً
للنقل واملوا�صالت ،وطالب �أبو �شعر وزيرا ً للأوقاف ،و�أحمد الكرد وزيرا ً لل�ش�ؤون االجتماعية،
و�أحمد �شويدح وزيرا ً للعدل ،وثبَّت �سعيد �صيام وزيرا ً للداخلية ،17الذي ا�ست�شهد اغتياالً يف العدوان
الإ�رسائيلي على القطاع فيما بعد.
ومتكنت حكومة هنية يف نهاية �صيف  2008من جتاوز �إ�رضاب وا�سع قام به املدر�سون
والأطباء يف القطاع ،ونفذته حركة فتح وم�ؤيدوها ،ف�ضالً عمن يتبنى ق�ضاياهم املطلبية .وقد احتج
املعلمون ب�سبب املناقالت التي قامت بها احلكومة ،وب�سبب �سيطرتها على االحتاد العام للمعلمني
الذي ت�سيطر عليه فتح .وقد �أ�رضب نحو �أربعة �آالف مدر�س من �أ�صل ع�رشة �آالف .وقد تعاملت
احلكومة ب�رسعة وحزم مع املو�ضوع فهددت املدر�سني بقطع رواتبهم ،وملأت الفراغات مبدر�سني
متطوعني .وتعاملت مع الأطباء امل�رضبني ب�شكل حا�سم؛ �إذ على الرغم من �أن ن�سبة امل�شاركني كانت
نحو ثلث الأطباء �إال �أن الكثري من ه�ؤالء هم من �أطباء االخت�صا�ص ،الذين ميكن �أن تتعطل الكثري من
العمليات والأق�سام التخ�ص�صية بغيابهم .وا�ستخدمت ال�سلطات �أ�ساليب القوة والإكراه لإح�ضار
الأطباء امل�رضبني ،بحجة عدم جواز اللجوء �إىل �أ�ساليب الإ�رضاب يف ظروف احل�صار واملعاناة التي
يعي�شها القطاع .ومع �إنهاء ظاهرة املربعات الأمنية و�إف�شال الإ�رضابات ،تكون حكومة هنية قد
�أحكمت �سيطرتها على القطاع ،وهو ما �أو�صل الكثري من معار�ضيها �إىل ا�ستنتاج �صعوبة� ،إن مل
يكن ا�ستحالة� ،إ�سقاطها �أو تغيريها من الداخل.
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غطى احلديث عن احلوار بني فتح وحما�س ،و�إعادة
ترتيب البيت الفل�سطيني ،معظم �سنة 2008؛ غري
�أن ما بدا �أنهم “�رشكاء مت�شاك�سون” مل ي�ستطيعوا
اجللو�س على طاولة واحدة ،ومل يتمكنوا من مواجهة
بع�ضهم بع�ضا ً حللحلة خالفاتهم .وظلّت �أجواء االتهام وانعدام الثقة وال�رشوط امل�سبقة هي ال�سائدة
طوال تلك ال�سنة .وبالطبع ،ف�إن الأمر كان �أبعد من جمرد “م�شاك�سة”� ،إذ �إنه خالف على الربنامج
ال�سيا�سي وعلى الأهداف اال�سرتاتيجية.

ثالث ًا :احلوار و�إعادة ترتيب
البيت الفل�سـطيني

ويظهر �أنّ طريف اخل�صام؛ فتح وحما�س ،كانا يحاوالن ا�ستثمار عن�رص الوقت باعتباره جزءا ً
من العالج� ،أو على �أ�سا�س �أنه يلعب ل�صالح طرف دون �آخر ،على الرغم من �أن مرور الوقت يزيد
يف �أحيان عديدة امل�شاكل تعقيداً ،ويكر�س وقائع على الأر�ض تزيد احلل �صعوبة .فمن جهة كانت
الرئا�سة الفل�سطينية وتيار ال�سلطة يف رام اهلل تراهن على �أن:
 .1احل�صار اخلانق ،واحتماالت االجتياح الإ�رسائيلي لقطاع غزة،
 .2وعمليات املالحقة واالجتثاث يف ال�ضفة،
 .3وانحدار منحنى املقاومة،
 .4والفلتان الأمني والإ�رضابات واال�ضطرابات،
 .5وان�سداد الأفق الر�سمي العربي والدويل،
�ست�ؤدي �إىل �إف�شال حكومة حما�س يف القطاع و�إ�سقاطها ،وبالتايل فر�ض �رشوط الرئا�سة وفتح
عليها .ومن جهة �أخرى ،كانت حما�س وم�ؤيدو حكومة هنية يراهنون على:
 .1القدرة على ال�صمود والتحمل وتوفر �إرادة املقاومة والقتال.
 .2التما�سك التنظيمي ،يف مقابل ترهل وتفكك البني التنظيمية يف فتح ،وم�شاكل الف�ساد يف
داخلها.
 .3تعرث م�سار الت�سوية ،وانعدام وجود �أفق حلل �سلمي ميكن �أن يوافق عليه ال�شعب
الفل�سطيني.
 .4ال�رشعية ال�شعبية الدميوقراطية ،واحتمال عودة املجل�س الت�رشيعي لأداء دوره يف �أي �صفقة
تبادل للأ�رسى ،مما يجعل من الي�سري �إ�سقاط حكومة فيا�ض دميوقراطياً.
 .5قرب انتهاء والية الرئي�س عبا�س ،يف مقابل ا�ستمرار �صالحية املجل�س الت�رشيعي.
 .6ف�شل امل�رشوع الأمريكي وتعرثه يف املنطقة.
 .7ات�ساع نطاق الدعم العربي والإ�سالمي للقطاع املحا�رص.
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ّ
“ع�ض �أ�صابع” م�شرتكة ،بانتظار �أن ي�رصخ �أحدهما قبل الآخر،
وهكذا ،دخل الطرفان يف عملية
لكن ذلك كان ي�ستنزف الو�ضع الفل�سطيني؛ ويع ِّطل م�رشوعه الوطني؛ كما كان ي�سمح لل�صائدين
يف املاء العكر من ت�شويه املوقف الفل�سطيني ب�سبب حالة االنق�سام.
تلخ�صت ا�شرتاطات الرئي�س عبا�س وال�سلطة يف رام اهلل وفتح يف بدء حوار مع حما�س يف:
 .1الرتاجع عن االنقالب يف غزة ،واالعتذار لل�شعب الفل�سطيني.
 .2االعرتاف مبنظمة التحرير الفل�سطينية ممثالً �رشعيا ً وحيداً ،وااللتزام باالتفاقات التي
وقعتها ،وقبول ال�رشعيات التي قبلتها.
�أما الأ�س�س التي �أرادت �أن ينبني عليها االتفاق مع حما�س فكانت:
 .1الو�صول �إىل اتفاق ال يجلب العزلة للقيادة �أو احلكومة الفل�سطينية ،وال يعيد احل�صار على
ال�شعب الفل�سطيني.
� .2إجراء انتخابات رئا�سية وت�رشيعية مبكرة.
ورف�ضت فتح احلوار الثنائي مع حما�س ،وف�ضلت �إعطاء نف�سها �رشعية �أو�سع وزخما ً �أكرب،
من خالل �إر�سال وفد با�سم منظمة التحرير للتحاور معها� ،أو انعقاد جل�سات احلوار بوجود جميع
الف�صائل .بينما ر�أت حما�س �أن جوهر امل�شكلة هو بني فتح وحما�س ،و�أن عليهما التحاور املبا�رش
�أوالً حلل الق�ضايا الأ�سا�سية ،قبل تو�سيع دائرة احلوار.
�أ�رصت حما�س على �أن يكون احلوار دون �رشوط م�سبقة ،و�أن تو�ضع كل النقاط على الطاولة.
لكن حما�س كانت ترى �أنه حتى يكون احلوار جادا ً مثمرا ً فال ب ّد �أن تناق�ش جميع الق�ضايا كرزمة
واحدة ،و�أن يفرج عن جميع املعتقلني ال�سيا�سيني .وقبيل انعقاد م�ؤمتر احلوار يف القاهرة يف ت�رشين
الثاين /نوفمرب  2008حتول مطلب الإفراج عن املعتقلني �إىل �رشط م�سبق لدى حما�س ،وهو ما
دفعها لالعتذار عن القدوم للم�ؤمتر مما �أدى �إىل ت�أجيله .وقد �أثار ذلك غ�ضب حركة فتح التي جاءت
للحوار دون الإ�رصار على ال�رشوط امل�شار �إليها �سابقاً.
مل تكن حما�س ترى �أن ما قامت به يف القطاع هو انقالب على ال�رشعية ،فهو بر�أيها خطوة
ا�ضطرارية يف مواجهة من كانوا ي�ستخدمون الفلتان الأمني لالنق�ضا�ض على ال�رشعية احلقيقية
املنتخبة لل�شعب الفل�سطيني .وعلى حد تعبري م�شعل “نحن ال�رشعية ،فكيف ننقلب على �أنف�سنا”.18
ومل يكن لدى حما�س مانع من ت�شكيل جلنة نزيهة وحمايدة لتحديد الطرف امل�س�ؤول ،ومن يجب
عليه االعتذار .19كما رف�ضت حما�س االعرتاف امل�سبق باملنظمة ممثالً �رشعيا ً وحيدا ً قبل �أن يت ّم
�إ�صالحها وتفعيلها ،وقبل �أن تدخل حما�س ع�ضوا ً فيها .ومل تكن يف وارد االلتزام باالتفاقات التي
وقعتها املنظمة ،وخ�صو�صا ً ما يتعار�ض مع الثوابت الفل�سطينية وخط املقاومة ،وحتديدا ً ما يتعلق
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باالعرتاف بـ“�إ�رسائيل” وحقها يف الأر�ض املحتلة �سنة � ،1948أو بعقد اتفاقات حتمل طابعا ً دائما ً
�أبدياً .ولذلك ،فقد كان وجود هذه اال�شرتاطات يعني عدم انعقاد احلوار.
الرتاجع عن “االنقالب” وعودة الأو�ضاع �إىل ما قبل  2007/6/14كان مفهوما ً انتقائيا ً لدى
العديد من املطالبني به� ،إذ كان يعني الت�سليم ب�رشعية الرئي�س عبا�س ،وت�سليم ال�سلطة واملقار
املدنية والأمنية يف قطاع غزة �إليه ،وعودة الأجهزة الأمنية الر�سمية للعمل ،وحما�سبة ومعاقبة من
قاموا بـ“االنقالب” .لكنه مل يكن يعني لهم ما �أرادت حما�س �أن تفهمه من �أن عودة الأو�ضاع تعني
عودة حكومة الوحدة الوطنية برئا�سة �إ�سماعيل هنية للعمل ،والرتاجع عن كافة املرا�سيم والقوانني
التي �أ�صدرها عبا�س يف غيبة املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،و�إعادة كافة امل�ؤ�س�سات واجلمعيات
التي تتبع حما�س �أو تدعمها يف ال�ضفة الغربية �إىل العمل ب�شكل طبيعي ،ووقف التن�سيق الأمني مع
الإ�رسائيليني ،ووقف تنفيذ خطة دايتون يف �إعادة ت�شكيل الأجهزة الأمنية ،و�رضب البنى التحتية
حلركات املقاومة.
ومن جهة �أخرى ،فلم تت ّم طوال �سنة � 2008إجراءات حقيقية لبناء الثقة بني الطرفني متهد حلوار
مثمر؛ �إذ ا�ستمرت احلمالت الإعالمية واالتهامات واالعتقال ال�سيا�سي ،مما جعل الأجواء امل�شحونة
و�سوء الظن وت�ص ُّيد الأخطاء هي البيئة ال�سائدة .وهذا ال ينفي �أنه كانت جتري حماوالت خمل�صة
من الطرفني ،وعلى م�ستويات خمتلفة ،لتجاوز الأزمة.
الرئي�س عبا�س وقيادات من فتح اتهمت حما�س بتنفيذ �أجندات �إقليمية وباالرتباط ب�إيران
والعالقة بالقاعدة ،وب�أنها ت�سعى لإن�شاء “�إمارة ظالمية” يف قطاع غزة� .أما حما�س فاتهمت عبا�س
وحكومة رام اهلل بتنفيذ الأجندة الإ�رسائيلية  -الأمريكية ،وب�رضب تيار املقاومة ،وب�أن القيادة يف
رام اهلل غري جادة يف احلوار ب�سبب الفيتو الأمريكي على امل�صاحلة بني فتح وحما�س.
وبدا الرئي�س عبا�س متناق�ضا ً يف �أحاديثه وخطاباته ،بني الدعوة للحوار وفتح �صفحة جديدة،
وبني الهجوم واالنتقاد العنيف وال�ساخر .ففي خطابه يف الذكرى الـ  43النطالقة فتح دعا �إىل
“فتح �صفحة جديدة” ،و�إىل “تفاهم �إخوي عميق”؛ ولكنه اتهم �سالح املقاومة املرفوع يف غزة ب�أنه
رسا ً
“مل يجلب لغزة و�أهلها ال�صابرين ال�صامدين �سوى ال�ضحايا والوبال” ،و�أ�ضاف �إنه “لي�س � ّ
نك�شفه �أن �أدعياء املقاومة ،وعندما باتوا يف دائرة التهديد املبا�رش� ،سارعوا للمطالبة بهدنة ذليلة
حلماية ر�ؤو�سهم وامتيازاتهم” .20ولعل عبا�س يعلم �أن التحدث عن الهدنة الذليلة وحماية الر�ؤو�س
واالمتيازات �سوف يفتح على القيادة يف رام اهلل “ع�ش دبابري” هو يف غنى عنه ،خ�صو�صا ً و�أن
حما�س تعترب ال�سلطة يف رام اهلل احللقة الأ�ضعف يف هذا املو�ضوع.
ويف مقابلة مع جريدة احلياة املن�شورة يف  ،2008/2/27كان �أبو مازن �رصيحا ً يف و�صف �صواريخ
املقاومة ب�أنها “عبثية” .وقال “�إن ممار�سات حما�س �أظهرت للعامل �أنها حركة �أقل ما يقال عنها �أنها
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ظالمية ،تريد �إمارة يف غزة ،وال يهمها باقي امل�رشوع الوطني ،الذي �أ�صبح مهددا ً ب�سبب ما قامت
به” ،و�أ�ضاف �أن تنظيم القاعدة موجود يف غزة و�أنه وحما�س حلفاء .و�أكد �أنه يف ال�ضفة ال ي�سمح
“بازدواجية ال�سالح… وق�صة �أن هذا ال�سالح للمقاومة �أكذوبة كبرية ال تنطلي على �أحد”!.21
ويف الذكرى الرابعة لوفاة يا�رس عرفات اتهم عبا�س حما�س ب�أنها “تعطل احلوار الفل�سطيني
مل�صالح �أجندات �إقليمية” ،و�أنه بينما تدفع ال�سلطة يف رام اهلل الرواتب لـ � 77ألف موظف يف قطاع غزة،
ف�إن الآخرين ي�أتون “باملال وال�سالح واملخدرات ويتاجرون بها” !!22واالتهام بتجارة املخدرات
تهمة غريبة وم�ستهجنة يعرف الرئي�س عبا�س عدم �صحتها.
�أما الفيتو الأمريكي على احلوار بني فتح وحما�س ،فقد �أقرت بوجوده قيادات فتحاوية مثل
عزام الأحمد وعبد اهلل الإفرجني وقدورة فار�س ،لكنها مل تكن ترى �أن فتح ملزمة بهذا الفيتو ،و�أنها
�ستذهب للحوار متى ر�أت يف ذلك م�صلحة وطنية .23ونفى الرئي�س عبا�س يف منا�سبات عدة خ�ضوعه
للفيتو الأمريكي على احلوار ،وقال “نحن ال نقبل وال ن�سمح ب�أي فيتو �إقليمي �أو دويل �أو حملي �أن
يقف حجر عرثة يف طريق امل�صاحلة الوطنية”.24
حتدث عدد من قيادات حما�س عن الفيتو الأمريكي باعتباره عائقا ً حقيقيا ً �أمام امل�صاحلة ،مثل
حممد نزال ،وفوزي برهوم ،وعزت الر�شق ،وخالد م�شعل ،و�إ�سماعيل ر�ضوان ،وحممود الزهار.25
وقد ر�أت حما�س يف كلمة عمرو مو�سى يف افتتاح م�ؤمتر الدول املانحة يف برلني ،يف ،2008/6/24
ت�أييدا ً ملا تقول؛ �إذ دعا مو�سى �إىل حت ُّمل املجتمع الدويل م�س�ؤولياته جلهة رفع ما �س ّماه الفيتو
املفرو�ض على امل�صاحلة الفل�سطينية؛ ودخل يف جدل حاد مع وزيرة اخلارجية الأمريكية كوندوليزا
راي�س  ،Condoleezza Riceالتي ر َّدت ب�أ َّنه من غري املمكن “حتقيق ال�سالم من دون وجود �رشيك
لل�سالم”.26
طرحت مذكرة حلما�س معدة يف  2008/1/6ر�ؤيتها حلل �أزمة االنق�سام الفل�سطيني؛ حيث �أكدت
�أن االنق�سام ي�رض بامل�صالح الوطنية والعربية والإ�سالمية ،وال يخدم �إال اجلانب الإ�رسائيلي؛ كما
ي�ضعف املوقف ال�سيا�سي الفل�سطيني ،وي�ضعف قدرة �أية قيادة فل�سطينية على �إجناز احلقوق
الفل�سطينية وا�ستعادتها .وذكرت �أن احلل يكمن يف احلوار الوطني غري امل�رشوط ،والتمهيد له
بوقف احلمالت الإعالمية ،والإفراج عن املعتقلني ،كما يجب �أن يكون احلوار جادا ً و�شفافا ً
ويتناول جوهر امل�شكالت ،بعيدا ً عن التدخالت اخلارجية .وحددت حما�س ع�رشة مبادئ و�أ�س�س
للحوار ،و�أكدت فيها على وحدة ال�ضفة والقطاع ،ووحدة النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني يف ال�ضفة
والقطاع ،واحرتام اخليار الدميوقراطي وال�رشعية الفل�سطينية بكل مكوناتها ،واحرتام القانون
الأ�سا�سي ،و�إعادة بناء الأجهزة الأمنية على �أ�س�س وطنية ومهنية ،و�إقامة حكومة توافق وطني،
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وااللتزام باتفاق القاهرة  2005ووثيقة الوفاق الوطني  2006وباتفاق مكة  ،2007والتم�سك بحق
ال�شعب الفل�سطيني يف مقاومة االحتالل ،و�إعادة بناء منظمة التحرير وتفعيلها .ور�أت حما�س �أن
ال�سلطة الفل�سطينية بغ�ض النظر ع َّمن يديرها ،غري قادرة وغري م�ؤهلة لإدارة م�رشوع املقاومة،
و�أن من اخلط�أ ربط املقاومة و�أجنحتها الع�سكرية و�سالحها بال�سلطة ،وبالتايل ال يجوز لل�سلطة
احتكار ال�سالح ونزع �سالح املقاومة .وقالت �إنه يجب التن�سيق بني الف�صائل لإدارة ال�رصاع مع
“�إ�رسائيل” ،وكذلك التن�سيق مع حكومة ال�سلطة من خالل �آلية منا�سبة.
وقد ك�شف حممد نزال ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلما�س ،عن مقرتحات قدمها خالد م�شعل للقيادة
ال�سعودية من �ست نقاط ،تتوافق ب�شكل عام مع املذكرة ال�سابقة .27وعندما ا�ضطر الفل�سطينيون
لك�رس احل�صار باجتاه معرب رفح وتدفق مئات الآالف عرب احلدود امل�رصية ،جتددت الدعوة للحوار،
وطرحت احلكومة املقالة يف غزة فكرة �إدارة م�شرتكة مع ال�سلطة يف رام اهلل ملعرب رفح .وقد قوبل
ذلك بالرف�ض ،وقال منر حماد ،امل�ست�شار ال�سيا�سي للرئي�س عبا�س� ،إن الرئا�سة لن حتاور حما�س
يف �أي ق�ضية “قبل �أن ترتاجع عن انقالبها” ،و�إن على حما�س �أن “تغادر املعابر فوراً ،وتعلن عن
ف�شلها يف ت�سيري حياة النا�س يف غزة” .28وقد ف�رس مراقبون هكذا ت�رصيحات ب�أن ال�سلطة يف رام اهلل
ترغب با�ستمرار احل�صار بهدف �إف�شال حكومة حما�س ،وحتري�ض �أهايل غزة �ض ّدها؛ على الرغم
مما ي�سببه ذلك من معاناة هائلة لنحو مليون ون�صف مليون فل�سطيني.
وحتت �ضغط الظرف الطارئ الذي �أحدثه اخرتاق مئات الآالف من �أبناء غزة للحدود امل�رصية،
دعا الرئي�س مبارك ال�ست�ضافة حوار بني فتح وحما�س يف �سبيل �إنهاء اخلالف الفل�سطيني .29وقد
لقيت الدعوة ترحيبا ً من فتح وحما�س ،30لكن الرئي�س عبا�س بقي على �رشوطه امل�سبقة ،31مما �أدى
لعدم انعقاده .وقد ر�أى رم�ضان �شلَّح ،الأمني العام حلركة اجلهاد ،ب�أنَّ ال�سلطة يف رام اهلل هي العقبة
الأكرب يف طريق احلوار ،و�أن �أبا مازن ي�ضع يف كل مرة �رشطا ً يعلم م�سبقا ً �أنَّ حما�س �سرتف�ضه.32

املبادرة اليمنية:
طرح الرئي�س اليمني علي عبد اهلل �صالح مبادرة حلل االنق�سام الفل�سطيني ،يف  ،2007/8/9من
�ست نقاط ،وقد لقيت ترحيبا ً من حما�س ،ولكنها مل تلقَ ا�ستجابة من طرف الرئي�س عبا�س.
ويف  ،2008/2/9زار الرئي�س عبا�س اليمن ،والتقى الرئي�س علي عبد اهلل �صالح ،حيث ّ
مت �إ�ضافة
ن�ص
بند جديد للمبادرة اليمنية يت�ضمن �أهم �رشوط �أبو مازن للحوار ،و�أ�صبح هو البند الأول ،الذي ّ
على “العودة بالأو�ضاع يف غزة �إىل ما كانت عليه قبل تاريخ  ،2007/6/13والتقيد مبا التزمت به
منطمة التحرير الفل�سطينية ،و�إجراء انتخابات مبكرة رئا�سية وجمل�س ت�رشيعي”� .أما البنود ال�ستة
الأخرى فكانت:
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ثانياً :يت ّم ا�ستئناف احلوار على قاعدة اتفاق القاهرة (عام 2005م) ،واتفاق مكة (عام
2007م) ،على �أ�سا�س �أن ال�شعب الفل�سطيني ك ٌل ال يتجز�أ ،و�أن ال�سلطة الفل�سطينية تتكون
من �سلطة الرئا�سة املنتخبة والربملان املنتخب وال�سلطة التنفيذية ممثلة بحكومة وحدة
وطنية ،وااللتزام بال�رشعية الفل�سطينية بكل مكوناتها.
ثالثاً :الت�أكيد على احرتام الد�ستور والقانون الفل�سطيني وااللتزام به من قبل اجلميع.
رابعاً� :إعادة بناء الأجهزة الأمنية على �أ�س�س وطنية ،بحيث تتبع ال�سلطة العليا وحكومة
الوحدة الوطنية ،وال عالقة لأي ف�صيل بها.
خام�ساً :ت�شكيل حكومة وحدة وطنية ائتالفية متثل فيها كل الف�صائل بح�سب ثقلها يف
املجل�س الت�رشيعي ،وتكون قادرة على ممار�سة م�س�ؤولياتها كاملة.
�ساد�ساً :ت�شكل جلنة من خالل اجلامعة العربية تتكون من الدول ذات ال�صلة مثل م�رص
وال�سعودية و�سورية والأردن ،وتعرب اليمن عن ا�ستعدادها للم�شاركة �إذا طلب منها ذلك،
وتكون مهمتها تنفيذ ما �سبق.
�سابعاً :تتكون امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية بكل تكويناتها دون متييز ف�صائلي ،وتخ�ضع لل�سلطة
العليا وحكومة الوحدة الوطنية.
نوافق نحن ممثلي حركتي فتح وحما�س على املبادرة اليمنية ك�إطار احلوار بني احلركتني
للعودة بالأو�ضاع الفل�سطينية �إىل ما كانت عليه قبل �أحداث غزة ،ت�أكيدا ً لوحدة الوطن
الفل�سطيني �أر�ضا ً و�شعبا ً و�سلطة واحدة.

وقد �سارع الرئي�س عبا�س �إىل الرتحيب مببادرة الرئي�س اليمني املع َّدلة فور �إعالنها� ،أما حما�س
فطلبت �إي�ضاحات حول البند الذي ّ
مت �إ�ضافته ،ورف�ضت منطق ال�رشوط امل�سبقة ،غري �أنها �أبدت
ا�ستعدادها العتبار ما ورد يف املبادرة بنودا ً على جدول �أعمال احلوار الوطني لبحثها ومناق�شتها.
وبناء على الدعوة اليمنية �أر�سلت حما�س وفدا ً ميثلها ،بينما �أر�سل الرئي�س عبا�س وفدا ً با�سم منظمة
التحرير ولي�س حركة فتح وحدها ،وهو ما اعتربته حما�س عدم جدية من قبل �أبي مازن ،لأن وفد
املنظمة ح�سب ر�أيها ال يتحدث با�سم فتح وال الف�صائل .وقد ا�ستمرت احلوارات �أربعة �أيام
(  ،)2008/3/23-19وكان من الوا�ضح �أن جوهر اخلالف يرتكز على البند الأول الذي جرى حوله
ن�ص املبادرة.
نقا�ش طويل ،انتهى بحذف جملة “والتقيد مبا التزمت به منظمة التحرير” من ّ
ث َّم جرت مباحثات حول طريقة التعامل مع املبادرة ،حيث ر�أت حما�س �أنها �إطار للحوار ولي�س
للتنفيذ .وانتهت املناق�شات بالتوافق على �إ�صدار “�إعالن �صنعاء” يف  2008/3/23منف�صالً عن
املبادرة اليمنية؛ والذي وقعه كل من عزام الأحمد عن فتح ،ومو�سى �أبو مرزوق عن حما�س.
ن�ص الإعالن على موافقة فتح وحما�س على املبادرة اليمنية “ك�إطار ال�ستئناف احلوار بني
وقد ّ
احلركتني؛ للعودة بالأو�ضاع الفل�سطينية �إىل ما كانت عليه قبل �أحداث غزة ،ت�أكيدا ً لوحدة الوطن
الفل�سطيني �أر�ضا ً و�شعبا ً و�سلطة واحدة”.
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كان من الوا�ضح �أن ممثلي فتح وحما�س تعر�ضوا ل�ضغوط كبرية من القيادة اليمنية للو�صول
�إىل نتيجة ،بحيث ي�ستطيع الرئي�س اليمني �أخذها معه �إىل م�ؤمتر القمة العربية الذي �سيعقد يف دم�شق
بعد �أيام قليلة.
قا�س من م�ست�شاري الرئي�س عبا�س ،كما تع ّر�ض
تع ّر�ض �إعالن �صنعاء فور �صدوره �إىل هجوم ٍ
عزام الأحمد لالنتقاد .وحدثت م�ساجالت بني الأحمد وبني منر حماد ويا�رس عبد ربه .وذكر منر
حماد �أنَّ الأحمد مل يتوا�صل مع الرئا�سة قبل التوقيع على الإعالن ،33بينما قال عبد ربه �إن �إعالن
�صنعاء “ولد ميتا ً” ،و�إنه “اتفاق غ�ش” ،و�إن ال�رشوع يف احلوار حول املبادرة اليمنية “عبث
�سيا�سي”� .34أما الأحمد فر َّد ب�أنه كان على ات�صال دائم بالرئا�سة ،و�أنه يبدو �أن حماد “ال يعرف
�شيئا ً” ،و�أ َّنه ال يعرف موقع حماد يف فتح ،وال يعرف �إذا ما كان حماد ع�ضوا ً يف فتح .و�أكد الأحمد �أ ّنه
خم َّول من فتح بالتوقيع .35غري �أن الرئي�س عبا�س مال على ما يبدو لر�أي م�ست�شاريه ،راف�ضا ً اعتبار
رصا ً �أن تكون للتنفيذ .36ويظهر �أ َّنه بعد ب�ضعة �أيام عاد الأحمد
املبادرة اليمنية �إطارا ً للحوار ،و ُم� ّ
ن�صا ً
للتعبري باللغة املعتمدة نف�سها لدى رئا�سة ال�سلطة ،ف�أكد على �أن “املوافقة على املبادرة اليمنية ّ
وروحا ً كما هي ،ال تقبل �أي ت�أويل �أو تف�سري ،و�إمنا حوار لتنفيذ بنودها كاملة ،يبد�أ فور �إعالن �إنهاء
االنقالب على ال�سلطة ال�رشعية يف القطاع”؛ م�ؤكدا ً �أنها لن تخ�ضع للحوار ،و�إمنا للتطبيق على �أر�ض
الواقع .37وقال �إنه “لن يكون هناك جلو�س على طاولة احلوار قبل �أن يذهب هنية �إىل منزله”.38
�أظهر تعثرّ املبادرة اليمنية و�إعالن �صنعاء �أن �أجواء امل�صاحلة الفل�سطينية مل تكن قد ن�ضجت
بعد ،و�أن التف�سريات واال�شرتاطات التي ُو�ضعت للتعامل معها قد �أفرغتها من قوتها الدافعة،
“وك�رست جماديفها” .و�أنَّ البع�ض ما يزال يعول على �إ�ضعاف الطرف الآخر لتحقيق مكا�سب
على ح�سابه .وظلّت املناق�شة حول ما �إذا كانت املبادرة اليمنية للحوار �أم للتنفيذ مادة لل�سجال
باقي �سنة .2008
عادت �أجواء ال�شد واجلذب بني فتح وحما�س؛ ور ّد عبا�س على دعوة م�شعل لزيارة غزة لإجراء
املناق�شات بتجديد املوقف ب�أنَّ على حما�س “�أن ترتاجع عن انقالبها ،وتعلن التزامها بال�رشعية
الفل�سطينية والعربية والدولية .و�أن نذهب معا ً �سوية �إىل انتخابات مبكرة” .39بينما علق عزام
الأحمد ب�أن م�شعل “غري م�ؤهل �أن يطلب مثل هذا الطلب” ،و�أن غزة يف حالة “ع�صيان” ،و�شبّهها
ب�إقليم “متمرد”.40

الرعاية امل�رصية:
ويف � ،2008/4/7أعلن �أ�سامة حمدان �أن حما�س طلبت ر�سميا ً من اجلزائر التو�سط مل�صاحلة
الفل�سطينيني ،و�أنها تلقت ر ّدا ً �إيجابيا ً من امل�س�ؤولني اجلزائريني .41كما حتدث حممود الزهار يف
م�ساع قطرية للو�ساطة بني حممود عبا�س واحلكومة املقالة يف غزة .42غري �أن هذه
 2008/5/29عن
ٍ
اجلهود على ما يبدو مل تنعك�س �أفعاالً م�ؤثرة على الأر�ض.
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حاول الرئي�س ال�سنغايل عبد اهلل واد ،بو�صفه رئي�سا ً للقمة يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي� ،أن ي�سهم
يف امل�صاحلة ،وجاء �إىل العا�صمة ال�سنغالية داكار وفدان من فتح وحما�س يف الأ�سبوع الأول من
�شهر حزيران /يونيو  ،2008والتقى الوفدان كل على حدة مع الرئي�س ال�سنغايل وم�ساعديه ،كما
التقى الوفدان برعاية الرئي�س .غري �أن اخلالفات بقيت على حالها ،و ّ
مت االكتفاء ببيان ختامي يغطي
عدم جناح احلوار .وكان انطباع ال�سنغاليني �أن فتح مل ت�أخذ اللقاء باجلدية الكافية ،و�أن وفدها مل
يكن ميلك ال�صالحيات املطلوبة ،و�أن امل�شاركة كانت �أقرب �إىل جماملة ال�سنغال منها �إىل �إعطائها
دورا ً فاعالً يف امل�صاحلة� .إذ يظهر �أن عبا�س كان يرغب ب�إطالق دعوة جديدة للحوار ،يكون مل�رص
الدور الفاعل يف رعايتها و�إجناحها ،خ�صو�صا ً و�أنه يدرك ما مل�رص من ثقل كبري وت�أثري على ال�ساحة
الفل�سطينية والعربية ،ف�ضالً عن قربها من اخلط ال�سيا�سي الذي ميثله .وقد تبني ذلك عندما التقى
الرئي�س عبا�س م�ساء  2008/6/5باللجنة التنفيذية للمنظمة ،وبح�ضور مندوبني عن عدد من
الف�صائل ،وجدد دعوته للحوار ،وبلغة ت�صاحلية خلت من االتهامات؛ و�شكل جلنة ملتابعة مو�ضوع
امل�صاحلة �ضمت حكمت زيد ومنر حماد و�أحمد عبد الرحمن من فتح ،كما �ضمت عبد الرحيم
مل ّوح من اجلبهة ال�شعبية ،وحممود �إ�سماعيل من جبهة التحرير العربية ،وم�صطفى الربغوثي من
امل�ستقلني.
ومل يلبث الرئي�س عبا�س �أن طلب من ح�سني مبارك �أن تقوم م�رص برعاية احلوار الفل�سطيني
وا�ست�ضافته وال�سعي لإجناحه .ونقلت جريدة احلياة عن ال�سفري الفل�سطيني يف م�رص نبيل عمرو
�أن مبارك �أبلغ عبا�س مبوافقة م�رص وترحيبها� .43أما حما�س فقد رحبت باحلوار ،ورحبت باللغة
الإيجابية التي طرح بها عبا�س دعوته ،و�إن مل تلحظ تغيريا ً يف ال�رشوط امل�سبقة ،كما �أ�شارت �إىل �أنها
مل تتلقَّ �أية دعوة يف حينه من �أي جهة للحوار .ونبهت �إىل �أن احلوار حتى ي�أخذ م�سارا ً جديا ً ال ب ّد �أن
يكون بني فتح وحما�س.44
مل ت�أخذ دعوة عبا�س للحوار طريقها املبا�رش للتنفيذ ،رمبا لأنها مل تكن متلك قوة الدفع الكافية
يف “مع�سكر رام اهلل” ،ورمبا لأنها ا�ستخدمت للتلويح للطرف الإ�رسائيلي بحالة الإحباط ال�سائدة
نتيجة تعرث م�سار الت�سوية ،ومتكن حما�س يف اال�ستمرار يف ب�سط �سيطرتها على قطاع غزة .ومن
جهة �أخرى فقد يكون �أحد �أ�سباب تعرث احلوار حالة اال�ستياء لدى الرئي�س عبا�س من الر�سالة التي
بعث بها خالد م�شعل �إىل الأمني العام للجامعة العربية وعدد من الزعماء العرب يف ،2008/6/8
رحب فيها باحلوار لكنه �أ�شار �إىل �أن اجلهود والو�ساطات ا�صطدمت بعقبة “الفيتو الأمريكي
والتي َّ
والفيتو الإ�رسائيلي” ،مطالبا ً بحوار حقيقي وجاد ،و�أال تكون امل�صاحلة يف “�سياقات ا�ستخدامية
�أخرى ،ك�أن تكون غطاء التفاقات متوقعة� ....أو خطوة اعتذارية ت�سبق اجتياحا ً �أو عدوانا ً �شامالً
متوقعا ً على قطاع غزة.45”...
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ا�ستمر احلديث عن الدعوة امل�رصية للحوار يف �صيف  ،2008وربطت قيادات من حما�س
انخفا�ض وترية دعوة عبا�س وبني ال�ضغوط الأمريكية و�رشوط الرباعية .غري �أن نبيل عمرو قال
يف � 2008/7/4إن م�رص �ستوجه قريبا ً الدعوة لـ  14ف�صيالً فل�سطينيا ً لإجراء احلوار .ويف الوقت
نف�سه ن�رشت ال�رشق الأو�سط يف  2008/7/7ورقة تت�ضمن ر�ؤية حما�س عن مبادئ احلوار و�أ�س�س
التوافق ،وهي م�شابهة لتلك التي �أ�رشنا �إليها �سابقاً .ويظهر �أن جانبا ً من بطء الدعوة امل�رصية
للحوار يعود �إىل حر�ص امل�رصيني على التح�ضري اجليد له ،حيث قاموا ب�إر�سال �أ�سئلة ا�ستك�شافية
للف�صائل ،46حماولني الو�صول �إىل قوا�سم م�شرتكة ،وورقة �أولية تكون �أ�سا�سا ً للبحث والنقا�ش.
ومن جانب �آخر ،ف�إن ا�ستمرار االتهامات املتبادلة بني فتح وحما�س ،وقيام حما�س بال�سيطرة على
املربع الأمني لعائلة حلِّ�س ،وتعاملها احلا�سم مع �إ�رضابي املعلمني والأطباء ،ف�ضالً عن ا�ستمرار
ال�سلطة يف رام اهلل بعمليات االعتقال ال�سيا�سي لأن�صار حما�س واجلهاد ون�شطاء املقاومة ،و�صدور
دعوات من بع�ض رموز ال�سلطة باعتبار قطاع غزة �إقليما ً متمرداً ...وغري ذلك؛ كلها �أ�سهمت يف تعثرّ
م�سرية احلوار.
الف�صائل الفل�سطينية ،وخ�صو�صا ً املن�ضوية حتت منظمة التحرير الفل�سطينية ،حاولت �أن
تقدم ر�ؤيتها لإنهاء االنق�سام الفل�سطيني .وحتدث �صالح زيدان ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة
الدميوقراطية ،يف  2008/7/21ب�أن �شخ�صيات تنظيمية وازنة �أعدت وثيقة عمل تهدف �إىل البدء يف
حوار وطني ينهي انق�سام فتح وحما�س .47وبعد ذلك بنحو �شهر ون�صف حتدثت م�صادر قيادية يف
منظمة التحرير ب�أن ف�صائل املنظمة حتاول الدفع باجتاه ت�شكيل “حكومة ت�رصيف �أعمال” كمخرج
لإنهاء حالة احلكومتني يف ال�ضفة والقطاع؛ و�أن اجلبهتني ال�شعبية والدميوقراطية وحزب ال�شعب
واالحتاد الدميوقراطي (فدا) وجبهة الن�ضال ال�شعبي كلها تدعم هذا التوجه .غري �أن امل�صادر
القيادية نف�سها كانت ترى �أن م�ساحة احلركة �أمام فتح فيما يتعلق باحلكومة “تبدو م�شلولة”،
ب�سبب الدعم الأوروبي والأمريكي ل�شخ�ص �سالم فيا�ض كرئي�س للحكومة ،وربط ملف امل�ساعدات
املالية بوجوده ،وعدم انتماء فيا�ض لفتح ،وبالتايل ف�إنه ال يخ�ضع لقراراتها.48
ومع نهاية �أيلول� /سبتمرب  2008حتدثت الأنباء عن �أن القاهرة �أعدت ورقة من خم�سة حماور
لتقدميها للحوار الفل�سطيني ،و�أن هناك �شبه توافق على �أربعة من هذه املحاور ،وهي مرتبطة
بعدم االحتكام �إىل العنف ،وبت�شكيل حكومة توافق وطني ،و�إعادة ت�أهيل الأجهزة الأمنية ،و�إعادة
ت�أهيل منظمة التحرير الفل�سطينية؛ �أما املحور اخلام�س فهو حتديد موعد االنتخابات الرئا�سية
والت�رشيعية .49كما حتدثت الأنباء عن �أن الورقة امل�رصية حتوي  14بندا ً من �إجراءات بناء الثقة
بني فتح وحما�س؛ كوقف احلمالت التحري�ضية ،و�إطالق �رساح املعتقلني ،ورفع احلظر عن
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات .كما تت�ضمن �أي�ضا ً عددا ً من البنود املتفق على عناوينها؛ ك�إ�صالح منظمة
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التحرير ،وت�شكيل حكومة انتقالية .بينما كان هناك نقاط ما زالت مو�ضع خالف؛ ك�إر�سال قوات
عربية بقيادة م�رصية للقطاع ،واملطالبة بالتزام كافة الف�صائل باالتفاقات الدولية التي وقعت
عليها املنظمة وال�سلطة .50وقد توجه وفد من حما�س �إىل القاهرة يف  ،2008/10/8حيث التقى بعمر
�سليمان وم�ساعديه ،وكان هناك توافق على ت�شكيل حكومة وفاق وطني ،و�إعادة بناء الأجهزة
الأمنية على �أ�س�س وطنية ومهنية ،و�أن يت ّم ت�شكيل جلنة لإعادة بناء م.ت.ف ،على �أن تنهي �أعمالها
خالل �شهرين من عقد لقاء احلوار الوطني ،و�أن يت ّم االتفاق على كافة املو�ضوعات كرزمة واحدة،
و�أن ترعى القاهرة حوارا ً ثنائيا ً بني فتح وحما�س (حددت القاهرة يوم  2008/10/25النعقاده) قبل
انعقاد جل�سات احلوار الوطني ال�شاملة يف .2008/11/11-9
تلقت حما�س الورقة امل�رصية ،وقدمت مالحظات ت�ؤكد على �رضورة الف�صل بني مقت�ضيات
امل�صاحلة و�إنهاء االنق�سام ،وبني مو�ضوعات �إدارة ال�رصاع واملفاو�ضات مع االحتالل ،وعلى
�رضورة التنفيذ املتزامن لالتفاق يف ال�ضفة والقطاع ،وحل امل�سائل باتفاق رزمة واحدة.
الأغلبية العظمى من فتح كانت معنية ب�إجناح احلوار ،لكن كان لديها �أي�ضا ً الرغبة يف ت�شكيل
حكومة توافق تتمكن من ف ّك احل�صار ويتعامل معها املجتمع الدويل ،كما كانت معنية بتثبيت �رشعية
الرئي�س عبا�س ،و�إجراء انتخابات رئا�سية وت�رشيعية مبكرة.51
عادت �أجواء التوتر من جديد يف �أواخر �شهر ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2008حيث اعتذرت فتح
عن ح�ضور اللقاء املقرتح يف  ،2008/10/25ومع اتهامات لل�سلطة يف رام اهلل باعتقال  170من �أع�ضاء
حما�س يف الأ�سابيع الأربعة الأوىل من �شهر ت�رشين الأول� /أكتوبر .52كما مل تلحظ حما�س �إدخال
م�رص لأي تعديالت اقرتحتها على الورقة امل�رصية .و�أخذ يتزايد �شعور لدى حما�س ب�أن الرتتيبات
اجلارية لن ت�ؤدي �إىل م�صاحلة حقيقية ،و�إمنا �سرتكز على حاجة طرف دون طرف ،و�أن الأمر
�سيتمحور حول �إعطاء غطاء لتمديد رئا�سة حممود عبا�س .ولذلك� ،سعت حما�س يف لقاء مع عمر
�سليمان يف � 2008/11/4إىل �إبداء قلقها من �أن حملة االعتقاالت يف ال�ضفة الغربية ت�سمم الأجواء،
وطالبوا ب�إجراءات ملمو�سة يف الإفراج عن جميع املعتقلني ال�سيا�سيني ،و�ضمان م�شاركة وفد
من حما�س من ال�ضفة الغربية ،وقد وعد امل�رصيون بالتو�سط يف الأمر .كما �أعادت حما�س تقدمي
مالحظاتها على الورقة امل�رصية ،ووعد امل�رصيون بتقدمي ورقة جديدة يف لقاء احلوار ال�شامل .غري
�أن امل�رصيني �أبلغوا حما�س �أن الرئي�س عبا�س �سيجل�س يف حفل االفتتاح يف  2008/11/10على املن�صة
�إىل جانب عمر �سليمان ووزراء خارجية م�رص والأردن و�سورية ولبنان وال�سعودية و�أمني عام
اجلامعة العربية ،و�أن عبا�س �سوف يغادر القاعة مع اجلال�سني على املن�صة بعد �أن يلقوا كلماتهم.
وعند ذلك �سينتقل قادة بقية الف�صائل للتوقيع على ما يفرت�ض �أنهم قد اتفقوا عليه يف اليوم ال�سابق
لالفتتاح ،من ت�شكيل جلان وحتديد مهامها ،والبيان الذي �سي�صدر عن اللقاء.
38

الو�ضع الفل�سطيني الداخلي
نفت قيادة ال�سلطة من جهتها وجود معتقلني �سيا�سيني ،53وقد �أثار ذلك ا�ستهجان حما�س،
التي قدمت بح�سب قول حممد نزال ك�شوفا ً �إىل م�رص ب�أ�سماء �أكرث من  500عن�رص من كوادرها
و�أن�صارها معتقلني يف ال�ضفة الغربية .54كما مل يتمكن وفد حما�س من اخلروج من ال�ضفة الغربية،
ومل تت ّم اال�ستجابة لطلبات حما�س ،ب�أن يكون هناك تكاف�ؤ بني �أطراف اخلالف ،و�أنهما على م�سافة
واحدة من الطرف الراعي ،وب�أن يح�رض الرئي�س عبا�س جميع جل�سات احلوار باعتباره رئي�س فتح،
وطرفا ً �أ�سا�سيا ً يف اخلالف ،ولي�س راعيا ً للم�ؤمتر .ولذلك قامت حما�س ،وثالثة من ف�صائل املقاومة
هي؛ اجلهاد الإ�سالمي ،واجلبهة ال�شعبية  -القيادة العامة ،وال�صاعقة ،باالعتذار عن ح�ضور لقاء
القاهرة ،و�أبلغت ذلك للطرف امل�رصي يف  .552008/11/8وقد �أثار ذلك حالة ا�ستياء وغ�ضب لدى
امل�رصيني ولدى قيادات فتح وال�سلطة يف رام اهلل ،واتهمت قيادات فتحاوية حما�س ب�إف�شال احلوار
واالرتباط ب�أجندات �إقليمية .56بينما ر ّدت حما�س بالقول �إن من يتحدثون عن تدخالت �إقليمية
يقومون بعملية �إ�سقاط ملا يفعلونه هم من ربط قراراتهم باالتفاقيات مع “�إ�رسائيل” والإدارة
الأمريكية ،57و�أنها م�ستعدة لبدء احلوار فورا ً يف حالة �إطالق �رساح الأ�رسى ،وقدوم وفدها من
ال�ضفة ،وم�شاركة عبا�س يف اجلل�سات كلها ،58و�أن احلوار يجب �أن يكون جادا ً ولي�ست جمرد جل�سة
توقيع .59وف�رس الإ�رسائيليون الغ�ضب امل�رصي ب�أنه رف ٌع للغطاء العربي عن حما�س وحكومتها،
و�شعروا �أن الوقت املنا�سب للعدوان الوا�سع على قطاع غزة قد �أَزِف.
الف�صائل الفل�سطينية املن�ضوية حتت منظمة التحرير انتقدت مقاطعة حما�س جلل�سات احلوار،
وقال بيان جلبهة الي�سار الفل�سطيني ،التي ت�ض ّم اجلبهتني ال�شعبية والدميوقراطية وحزب ال�شعب
الفل�سطيني� ،إنه كان من املمكن بدء احلوار يف موعده ،وطرح كافة الق�ضايا على طاولة احلوار .و�أكدت
يف الوقت نف�سه رف�ضها لالعتقال ال�سيا�سي وقمع احلريات يف ال�ضفة والقطاع .60وو�صف رباح
مهنا ,ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية ،قرار املقاطعة “باخلاطىء” .61وقد ا�ستخدمت اجلبهة
ال�شعبية تعبريات دبلوما�سية خمففة النتقاد مقاطعة حما�س للحوار ،بخالف اجلبهة الدميوقراطية
التي �رصح ع�ضو مكتبها ال�سيا�سي تي�سري خالد ب�أن حما�س “تتحمل امل�س�ؤولية عن تعطيل جهود
القيادة امل�رصية لإنهاء االنق�سام”؛ و�أن حما�س تت�سرت على حقيقة موقفها من احلوار بذرائع ال
تربر امتناعها عن امل�شاركة فيه .وقال �إن حما�س التي كانت تتهم غريها باال�ستجابة للفيتو اخلارجي
على احلوار ،قد ا�ستجابت هي نف�سها لهذا الفيتو؛ و�أن حما�س غلّبت مبوقفها هذا “احل�سابات
وامل�صالح الفئوية ال�ضيقة ،على احل�سابات وامل�صالح الوطنية العليا لل�شعب الفل�سطيني”.62
وحملت اجلبهة العربية الفل�سطينية ،وجبهة التحرير الفل�سطينية ،وجبهة الن�ضال ال�شعبي،
واالحتاد الدميوقراطي الفل�سطيني “فدا” ،وجبهة التحرير العربية ،حركة حما�س م�س�ؤولية تعطيل
احلوار الوطني .وطالبت هذه الف�صائل يف بيان م�شرتك حركة حما�س مبراجعة ح�ساباتها .و�أكدت
�أنها ترف�ض االعتقال ال�سيا�سي ،لكنها ت�ؤكد �أنه ال يجوز التذرع به لتعطيل احلوار.63
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كان من الوا�ضح �أن تركيز حما�س الإعالمي على االعتذار عن عدم احل�ضور ب�سبب االعتقال
ال�سيا�سي يف ال�ضفة الغربية ،مل يكن مقنعا ً مبا فيه الكفاية .ويظهر �أن حما�س مل ترغب ،بت�سليط
ال�ضوء على �شعورها ،مع عدد من الف�صائل ،ب�أن احلوار بال�شكل التي َّ
مت ت�صميمه ،مل يكن �سوى
ٍّ
“فخ �سيا�سي” ،يهدف �أ�سا�سا ً لإعطاء �رشعية التمديد للرئي�س عبا�س ،بينما �سيت ّم تعطيل �أو ت�أجيل
والبت فيها يف امل�ؤمتر نف�سه.
امللحة واملهمة ،حيث ال توجد �أية �ضمانات لعالجها
ِّ
امللفات الأخرى ّ
�أعاد الف�شل يف انعقاد احلوار الوطني يف القاهرة الأو�ضاع بني فتح وحما�س ،وبني رام اهلل وغزة،
�إىل املربع الأول ،بينما ازدادت ح�سا�سية الو�ضع الداخلي مع اقرتاب نهاية والية الرئي�س عبا�س
بح�سب ر�أي حما�س ومن يقف يف �صفها ،ومع اقرتاب نهاية مدة التهدئة بني املقاومة يف قطاع غزة
وبني الإ�رسائيليني .غري �أن العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة الذي بد�أ يف  2008/12/27مثَّل نقطة
حتول كبرية� ،إذ ظهرت دعوات من فتح ومن جميع الأطراف للوحدة الوطنية وتنا�سي اخلالفات
ومواجهة العدو .64وعلى الرغم من �أن البع�ض راهن يف البداية على �إ�سقاط حكم حما�س يف قطاع
غزة ،وا�ستعد لقطف ثمار الهجوم الإ�رسائيلي� ،إال �أن ال�صمود البطويل لل�شعب وللمقاومة ووقوف
ال�شارع الفل�سطيني والعربي والإ�سالمي والدويل معها ،دفع ه�ؤالء ملراجعة ح�ساباتهم ،والو�صول
�إىل نتيجة بعدم القدرة على ال�سيطرة على القطاع عرب الدبابة الإ�رسائيلية� ،أو بب�شاعة هذا الأمر �إن
ّ
مت .كما �أن حما�س ق ّدرت �أن الظروف غري منا�سبة لإعالن نهاية والية الرئي�س عبا�س وتن�صيب
رئي�س املجل�س الت�رشيعي �أو نائبه يف من�صب الرئا�سة امل�ؤقت .وهكذا ف�إنَّ الدعم ال�شعبي الوا�سع
الذي متتعت به حما�س يف معركة غزة ،والألق الذي عاد لربنامج املقاومة ،مع تعثرّ م�سار الت�سوية،
ونهاية واليتي �إيهود �أوملرت  Ehud Olmertوجورج بو�ش  ،George W. Bushواحلاجة للتوافق
على �إعمار قطاع غزة� ،أ�سهمت يف فتح م�سار جديد وجاد للحوار الوطني تكلل يف اجتماعات احلوار
الوطني يف القاهرة يف �آذار /مار�س .2009
�شكل اخلالف حول انتهاء والية الرئي�س عبا�س مادة
للنقا�ش وال�سجال يف ال�ساحة الفل�سطينية ،خ�صو�صا ً
يف الن�صف الثاين من �سنة  .2008فقد تبنت حركة
فتح وال�سلطة يف رام اهلل وجهة النظر القائلة بتمديد
والية الرئي�س عبا�س حتى موعد انتخابات املجل�س الت�رشيعي املقبل �أي  ،2010/1/25بناء على
ين�ص على تزامن �إجراء االنتخابات
القانون رقم  9ل�سنة  2005ب�ش�أن االنتخابات العامة ،الذي ّ
الرئا�سية والت�رشيعية يف وقت واح ٍد معاً ،وبناء على القرار الرئا�سي رقم  1بقانون ل�سنة 2007
ب�ش�أن االنتخابات العامة.

رابع ًا� :إ�شكالية انتهاء والية
الرئــيــــ�س عـــبــــا�س

�أما وجهة النظر التي تبنتها حما�س وحكومتها يف غزة ،فقد ا�ستندت �إىل ما كتبه عدد من خرباء
القانون الد�ستوري ،وخ�صو�صا ً د�.أحمد مبارك اخلالدي� ،أ�ستاذ القانون الد�ستوري ،ورئي�س
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جلنة �صياغة الد�ستور الفل�سطيني .وهي ترى �أن املادة  36من القانون الأ�سا�سي ح َّددت مدة والية
الرئي�س ب�أربع �سنوات ،ولأن واليته بد�أت يف  2005/1/9ف�إنها تنتهي بنهاية يوم � .2009/1/8أما
ن�صت على انتخاب رئي�س ال�سلطة
املادة  1/2من قانون االنتخابات العامة رقم  9ل�سنة  2005التي ّ
و�أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي يف �آن واحد ،ف�إنها تتعار�ض ب�شكل �صارخ مع املادة  36واملادة  3/47من
القانون الأ�سا�سي ،و َت َد ُّرج القواعد القانونية يقت�ضي �أن الد�ستور (القانون الأ�سا�سي) ي�سمو على
القانون العادي ،وال يجوز للقانون العادي خمالفة القاعدة الد�ستورية و�إال �أ�صبح باطالً .وال ميكن
تعديل الد�ستور بقانون عادي ،وهو ما يجعل هذا القانون “باطالً لدرجة االنعدام”.65
ا�ضطررنا هنا ل�رشح بع�ض اخللفيات القانونية لأنها املادة التي ا�ستند �إليها ال�سجال ال�سيا�سي.
لكنه ال ينبغي �أن يبتعد عن �أذهاننا �أن املو�ضوع هو �أي�ضا ً ذو طبيعة �سيا�سية بامتياز .فلو كان هناك
توافق بني فتح وحما�س ،لأمكن حل الأمر دومنا �ضجة �أو تبادل اتهامات ،وقد حدث ذلك ب�شكل
عملي عندما قررت حما�س �أن امل�صلحة الوطنية تقت�ضي ال�سكوت عن املو�ضوع ،عندما جاء موعد
اال�ستحقاق الرئا�سي ،يف �أثناء احلرب الإ�رسائيلية على قطاع غزة؛ ولكن دون �أن يعني ذلك ت�أييدا ً
ر�سميا ً للتمديد� ،أو عدم �إمكانية االعرتا�ض عليه الحقاً.
وكان احلديث حول انتهاء والية الرئي�س عبا�س قد تزايد يف الن�صف الثاين من �سنة ،2008
وحتدث امل�ست�شار عبد الكرمي �أبو �صالح ،رئي�س ديوان الفتوى والت�رشيع يف ال�سلطة الفل�سطينية ،يف
�أواخر حزيران /يونيو م�ؤكدا ً �أن والية الرئي�س عبا�س تنتهي مع نهاية والية املجل�س الت�رشيعي.66
ور ّد عليه يف اليوم ذاته فرج الغول ،رئي�س اللجنة القانونية يف املجل�س الت�رشيعي ،م�ؤكدا ً نهاية والية
عبا�س يف  ،2009/1/9و�أن حما�س التي متلك الغالبية الربملانية �سوف تعرتف ب�أحمد بحر النائب
الأول لرئي�س املجل�س كرئي�س لل�سلطة ما مل يخرج رئي�س املجل�س عزيز الدويك من ال�سجن قبل هذا
التاريخ.67
وت�صاعد النقا�ش بعد ن�رش مركز الزيتونة ملذكرة �أحمد اخلالدي �أوائل �أيلول� /سبتمرب ،2009
وا�ست�ضافة اجلزيرة وغريها من القنوات له ولعدد من اخلرباء ملناق�شة الو�ضوع .68ويظهر �أن الرئي�س
عبا�س قام با�ست�شارة عدد من اخلرباء القانونيني الفل�سطينيني والعرب ممن �سوغوا ا�ستمراره يف
الرئا�سة .69وظ ّل موقف حما�س موحدا ً جتاه انتهاء واليته ،وتوالت ت�رصيحات قياداتها يف الداخل
واخلارج بهذا املعنى مبن يف ذلك خالد م�شعل و�إ�سماعيل هنية وعزيز الدويك و�أحمد بحر ومو�سى �أبو
مرزوق والزهار ...وغريهم .على �أنه مل يكن وا�ضحا ً ما هي اخلطوات التي �ستقوم حما�س باتخاذها
بعد انتهاء والية الرئي�س عبا�س .فلم يكن هناك حديث حمدد وموحد حول الإجراء الذي �ستتخذه
حما�س فيما لو مل يت ّم �إطالق �رساح الدويك ،وكيف �ستنفذ دعوتها لعقد انتخابات رئا�سية خالل �ستني
يوماً ،خ�صو�صا ً �إذا مل يحدث توافق م�سبق بينها وبني فتح وباقي الف�صائل ،و�إذا مل حتدث ترتيبات
منا�سبة يف ال�ضفة والقطاع ،ومن �سيتوىل الرئا�سة �إذا مل يت ّم عقد االنتخابات يف الفرتة املحددة.
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وظهرت هناك ت�سا�ؤالت يف �أو�ساط ال�سلطة يف رام اهلل عن اخلطوات التي ميكن �أن تتخذها حما�س
يف ال�ضفة الغربية ،وما �إذا كان لديها نزوع للحذو حذو حما�س يف قطاع غزة .وعلى الرغم من وجود
�إدراك وا�ضح �أن الظروف املو�ضوعية يف ال�ضفة الغربية الواقعة �أ�سا�سا ً حتت االحتالل الإ�رسائيلي
جتعل “االنقالب” �أمرا ً غري مرغوب فيه ،وغري ممكن .ومع ذلك فقد حاول الإ�رسائيليون ال�رضب
على هذا الوتر لت�شجيع ال�سلطة يف رام اهلل التخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية �ض ّد حما�س .وحتدث
م�صدر ع�سكري �إ�رسائيلي رفيع امل�ستوى عن �إجراءات �إ�رسائيلية و“فتحاوية” ملواجهة احتمال
ا�ستغالل حما�س عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف رام اهلل عقب انتهاء والية الرئي�س عبا�س “لال�ستيالء
على مدن وقرى وبلدات ال�ضفة الغربية” .ويف ت�رصيح ال يخلو من التحري�ض قال ال�ضابط
الإ�رسائيلي نف�سه “ال �شك يف �أننا �إىل جانب تويل “فتح” م�س�ؤولية الأمن والنظام يف ال�ضفة الغربية،
وهذا بالطبع يتطلب مالحقة حما�س”.70
من الوا�ضح �أن حما�س ا�ستفادت من �إ�شكالية انتهاء والية الرئي�س عبا�س ك�أحد �أوراق ال�ضغط
على فتح وعلى ال�سلطة يف رام اهلل .ولعل ذلك كان �أحد دوافع فتح يف الدخول يف احلوار الوطني الذي
كان مزمعا ً يف القاهرة يف ت�رشين الثاين /نوفمرب  .2008ثم �إن لغة حما�س يف احلديث عن املو�ضوع،
خ�صو�صا ً يف ال�شهرين الأخريين من ال�سنة� ،أبقت م�ساحة للتفاهم حول الأمر يف �إطار ترتيبات
�سيا�سية وتوافق وطني بني الطرفني ،71وهو ما يعني �أن املو�ضوع مل يكن �أمرا ً قطعيا ً نهائياً ،بل كان
هناك ا�ستعدادات لإيجاد خمارج �سيا�سية للإ�شكالية القانونية.
قامت فتح وال�سلطة يف رام اهلل ببع�ض الإجراءات االحرتازية لتعزيز موقف الرئي�س عبا�س،
ف�أقرت اللجنة املركزية حلركة فتح متديد رئا�سته ملدة؛ ليتزامن انتخابه مع انتخابات املجل�س
الت�رشيعي .72و�أقرت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير وجمل�سها املركزي ،حيث تهيمن حركة فتح،
مو�ضوع التمديد .وقام املجل�س املركزي يف  2008/11/23بانتخاب عبا�س رئي�سا ً لدولة فل�سطني ،يف
ر�سالة ملعار�ضيه ت�ؤكد متتعه ب�سلطة فوق �أي �سلطة �أخرى يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،على
الرغم من عدم وجود دولة فل�سطني نف�سها عمليا ً على وجه الأر�ض .73ومتكن عبا�س من توفري غطاء
عربي من خالل دعوة وزراء اخلارجية العرب ،خالل االجتماع الطارئ الذي عقدوه يف القاهرة له،
�إىل “اال�ستمرار يف حتمل م�س�ؤولياته كرئي�س لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية” �إىل حني �إمتام امل�صاحلة
الوطنية واالتفاق على موعد النتخابات رئا�سية وت�رشيعية جديدة� .74أما حما�س فقد رف�ضت
مقررات اللجنة التنفيذية واملجل�س املركزي ،باعتبارها م�ؤ�س�سات منتهية ال�صالحية وفاقدة لأهلية
اتخاذ مثل هذه القرارات.75
اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني اعتربت املو�ضوع �سيا�سيا ً يف جوهره ،و�أن عالجه يجب �أن
يت ّم على طاولة احلوار الوطني ال�شامل ،و�أن انتهاء والية عبا�س دون حل �سيا�سي �سيدخل الو�ضع
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الفل�سطيني يف �أزمة �أعمق .76كما ر�أت �أن الأخذ بر�أي حما�س قد ي�ؤدي �إىل انتخابات رئا�سية يف
قطاع غزة فقط ،مما ي�ؤدي لوجود رئي�سني ،وبالتايل �سيتكر�س االنق�سام وتتفاقم الأزمة .77غري
�أن ال�شعبية مل تتمكن من توقيت �إعالن عبا�س رئي�سا ً لدولة فل�سطني� .78أما اجلبهة الدميوقراطية
فر�أت �أن اجلدل هو جدل �سيا�سي مفتعل لتغطية م�شكلة االنق�سام ،و�أنه لي�س ثمة م�شكلة قانونية �أو
د�ستورية حول والية الرئي�س يف .792009/1/9
ور�أى م�صطفى الربغوثي �أنه بغ�ض النظر عن قانونية التمديد للرئي�س ،ف�إن موقف عبا�س �سيكون
�أ�ضعف “وهذا ما ت�سعى �إ�رسائيل �إىل ا�ستغالله”� .80أما فاروق قدومي ،ع�ضو اللجنة املركزية لفتح
ورئي�س الدائرة ال�سيا�سية يف املنظمة ،فقد علق ب�سخرية ومرارة على انتخاب عبا�س رئي�سا ً لفل�سطني
قائالً �إنه “ال يعرتف بال�سلطة الفل�سطينية ،و�إن انتخاب عبا�س رئي�سا ً لدولة فل�سطني يحتاج لإقرار
من املجل�س الوطني” ،و�إنه “ال توجد �سلطة ،وال دولة ،وال ما يحزنون ،نحن نقع حتت االحتالل”.81
�أما مقاربة اجلهاد الإ�سالمي فكانت �أقرب �إىل موقف حما�س ،وعبرّ ت على ل�سان ممثلها يف لبنان �أبو
عماد الرفاعي �أنه �إذا ّ
مت التمديد لعبا�س دون م�سوغ قانوين ،ف�إن ذلك �سيزيد من حدة اخلالفات
والتوترات على ال�ساحة الفل�سطينية.82
وعلى �أي حال ،ف�إن العدوان على غزة ،وما تاله من حوارات فل�سطينية يف القاهرة بني فتح
وحما�س وباقي الف�صائل� ،أدى �إىل تعامل حما�س مع متديد والية عبا�س وك�أنه �إقرار ب�أمر الواقع،
يف �ضوء جمموعة التوافقات التي ّ
متت� ،أو التي يت ّم بحثها بانتظار انتخابات رئا�سية وت�رشيعية
فل�سطينية تعقد يف كانون الثاين /يناير .2010
كرث احلديث خالل �سنة  2008عن انعقاد امل�ؤمتر
ال�ساد�س حلركة فتح .وكانت فتح قد عقدت م�ؤمتراتها
الثالثة الأوىل يف  1967و 1968و 1971على التوايل.
وعقدت م�ؤمترها الرابع �سنة  ،1980واخلام�س �سنة
 .1989وكان من الوا�ضح �أن فتح تعاين من حالة من الرتهل والتفكك ت�ستدعي امل�سارعة �إىل عقد
م�ؤمترها و�إعادة ترتيب بيتها الداخلي.

خام�س ًا :فــتــح وانـعـقـاد
م�ؤمترها ال�ساد�س

يف �أيلول� /سبتمرب � 2004أو�صى املجل�س الثوري حلركة فتح بعقد امل�ؤمتر ال�ساد�س ،و ّ
مت ت�شكيل
جلنة حت�ضريية ،غري �أن عملها �سار بوترية بطيئة لأ�سباب خمتلفة� .صحيح �أن الكثري من كوادر
فتح تع ِّول على م�ؤمتر فتح لإحداث التغيري املطلوب ،لكن من الوا�ضح �أن �أهم م�ؤ�س�سة متثيلية
وت�رشيعية يف فتح (امل�ؤمتر العام) قد جرى حتييدها وتهمي�شها منذ  ،1971حيث مل تتمكن منذ
ذلك التاريخ ،وطوال  37عاما ً من االنعقاد �سوى مرتني .وبالتايل ف�إن �آلية �صناعة القرار تركزت
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عمليا ً بيد رئي�س احلركة ،ثم اللجنة املركزية ،ثم وبدرجة �أقل املجل�س الثوري للحركة .ولأن عمليات
انتخاب هذه امل�ؤ�س�سات القيادية ال تت ّم �إال عرب امل�ؤمتر العام ،ف�إن عدم انعقاده �أتاح لهذه القيادات
البقاء يف منا�صبها �سنوات طويلة دومنا تغيري.
�أ�صبح من ال�رضوري عقد امل�ؤمتر ال�ساد�س لفتح بعد نحو  19عاما ً من انعقاد �آخر م�ؤمتر لها،
وبعد مرور احلركة التي قادت الن�ضال الوطني الفل�سطيني ب�أحداث ج�سام ،ووقوع تغيريات
�ضخمة يف م�سار العمل الفل�سطيني ،وتبني قيادة احلركة لأفكار واتفاقيات والتزامات يتعار�ض
عدد منها مع الأدبيات الن�ضالية واملنطلقات احلركية لفتح ،وقرارات م�ؤمتراتها ال�سابقة؛ وبعد
بروز حركة حما�س التي متكنت من هزمية فتح يف االنتخابات كان هناك �رضورة لإعادة حتديد
البو�صلة وامل�سار ،و�إعادة التما�سك التنظيمي للحركة ،و�ضخ دماء جديدة �شابة يف م�ؤ�س�ساتها
القيادية ،ومعاجلة الرتهل والف�ساد الذي ع�شع�ش يف �أو�ساطها ،و�إعادة ثقة ال�شارع الفل�سطيني
مب�رشوعها الوطني وم�سارها ال�سيا�سي الذي تعر�ض لكثري من االهتزازات .وكان هناك �أي�ضا ً
رغبة عربية ودولية ب�أن تتمكن فتح من �إعادة ترتيب �أو�ضاعها ،وا�سرتجاع متا�سكها وقدرتها
على املبادرة ،باعتبارها احلركة الأكرث قبوالً والأكرث قربا ً من ال�سيا�سات العامة العربية والدولية
جتاه الق�ضية الفل�سطينية ،وباعتبارها احلركة التي حملت عبء م�سار الت�سوية واتفاقات �أو�سلو
وال�سلطة الفل�سطينية؛ ف�ضالً عن �أن تفككها وتراجعها �سي�ؤدي �إىل �صعود حما�س ووراثتها لقيادة
ال�شعب الفل�سطيني ،مبا يعني ذلك من تعطيل مل�سار الت�سوية ،وتويل الإ�سالميني زمام القيادة ،وهو
�أمر مرفو�ض يف الو�ضع الراهن من قبل النظام الر�سمي العربي والدويل.
وطوال �سنة  2008كان يتكرر حتديد تواريخ معينة النعقاد امل�ؤمتر ،ويت ّم ت�أجيله من �شهر �إىل
�آخر ،حتى انق�ضت �سنة  2008وهو مل ينعقد بعد .وقد حالت عوامل عديدة دون انعقاده� ،أبرزها:
� .1إن تعطل انعقاد امل�ؤمتر ملدة  19عاما ً قد ت�سبب يف تراكم ق�ضايا وا�ستحقاقات كبرية و�شائكة
ومعقدة �سيا�سية وتنظيمية ،وكان ال ب ّد من وجود حد �أدنى من توافق داخلي م�سبق ومعقول
حولها؛ و�إال قد تكون عنا�رص تفجري للم�ؤمتر ،مما قد يهدد بالوقوع يف مزي ٍد من التدهور
والرتاجع.
� .2إن حالة الرتهل والتفكك التنظيمي قد �أدت �إىل وجود حاالت اخرتاق خمتلفة يف ج�سدها،
وجعلت من فتح “تنظيم من ال تنظيم له” ،و�أوجدت تنظيما ً رخوا ً تنق�صه معايري االن�ضباط
والوالء .ودخل الكثري من العنا�رص لتحقيق منافع �شخ�صية مرتبطة بقيادة فتح لـمنظمة
التحرير ،وال�سلطة الفل�سطينية ،و�أ�ضعفت حالة الرتهل من قدرتها على مراقبة عنا�رصها
القيادية وحما�سبتهم ومعاقبتهم عندما تقت�ضي ال�رضورة ،وت�سببت يف وجود حاالت ف�ساد
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يف املراتب العليا ممن ت�صعب �إزاحتهم .كما �أ�سهمت يف ت�شكل تيارات داخلية خمتلفة تتمحور
حول رموز و�أ�شخا�ص ،وي�ستقوي بع�ضها بقوى خارجية .ويف مثل هذه الأحوال ف�إن جمرد
عقد هكذا م�ؤمتر ،قد ي�ؤدي �إىل “ت�صفية ح�سابات” داخلية ،و�إىل �سقوط �أ�شخا�ص و�صعود
�آخرين ،وهي عملية كانت تخ�شى قيادة فتح من عواقبها ،وكانت تف�ضل �أن تت ّم يف �ضوء
ترتيبات م�سبقة ،و�أن ت�ؤدي �إىل نتائج “حم�سوبة” �أو “حتت ال�سيطرة”.
� .3إ�شكالية تدافع الأجيال داخل فتح ورغبة العنا�رص ال�شابة يف الو�صول �إىل املواقع القيادية،
وتخوف جيل الرواد واحلر�س القدمي يف فتح �إما من فقدان فتح لبو�صلتها وروحها التي
حملوها� ،أو من فقدانهم ملكانتهم ومنا�صبهم واملزايا التي يتمتعون بها� ،أو �أن يكون بع�ضهم
عر�ضة للمحا�سبة على ملفات مرتبطة بالف�ساد وامل�سلكيات املالية والتنظيمية.
 .4املعادلة ال�صعبة املرتبطة باملوافقة على التقرير ال�سيا�سي ،واتخاذ قرارات �سيا�سية لها
عالقة بالر�ؤية الن�ضالية لفتح ومب�سار الت�سوية .حيث تدفع الكثري من قواعد فتح وعدد من
رموزها باجتاه الت�أكيد على تبني املقاومة ونقد م�سار الت�سوية ،بينما يجد “التيار املعتدل”
يف فتح بقيادة �أبي مازن نف�سه متناق�ضا ً مع ذاته ،و“حمرجا ً” �أمام االلتزامات التي قدمها
للإ�رسائيليني والأمريكيني واملجتمع الدويل .ولذلك �سعى هذا التيار لت�أخري عقد امل�ؤمتر
لتجاوز مثل هذه الأزمة املحتملة ،وللعمل على ترتيب �أغلبية منا�سبة يف امل�ؤمتر تدعم توجهاته.
وقد حاول البع�ض من خالل “املال ال�سيا�سي” �ض َّم عنا�رص وكوادر �إىل جانبه ،لكن الكثري من
عنا�رص فتح ظلّت م�ستع�صية على الإغراءات املختلفة.
 .5غياب القيادة التاريخية املجمع عليها لدى فتح ،وخ�صو�صا ً بعد وفاة يا�رس عرفات ،وهي
قيادة كانت قادرة على احل�سم وحتديد امل�سارات ،ومن ذلك عقد امل�ؤمتر عندما تقرر ذلك
فعالً .على الرغم من �أن تلك القيادة م�س�ؤولة �إىل حد كبري عن حالة الرتهل و�ضعف البناء
والعمل امل�ؤ�س�سي داخل فتح ،واجلنوح نحو الفردية ،وتهمي�ش دور امل�ؤمتر العام.
 .6الإ�شكاليات املرتبطة بتحديد مكان امل�ؤمتر وما يحمله ذلك من م�ضامني �سيا�سية �أو تنظيمية.
فهل �سيعقد يف �أريحا حيث ال�سلطة الفل�سطينية واالحتالل الإ�رسائيلي وقدرة تيار الداخل
على حت�شيد عدد �أكرب من الكوادر والأن�صار؛ �أم �سيعقد يف الأردن �أم يف م�رص مع ما يحمله
ذلك من فر�ص �أف�ضل لفتح يف اخلارج ،و�إمكانات ت�أثري الدول امل�ضيفة على توجهات ونتائج
امل�ؤمتر.
 .7الإ�شكالية املرتبطة بتحديد �أعداد امل�شاركني يف امل�ؤمتر ومعايري اختيارهم .وهل �سيكونون
� 1,200أو  1,500كما يرغب الكثريون من احلر�س القدمي؛ �أم �سيكونون بحدود  3,500كما
يرغب الكثريون من تيار ال�شباب؛ وما هو ن�صيب الع�سكريني؟ ومن هم �أع�ضاء فتح الذين
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يحق لهم االختيار �أو الرت�شيح؟ لقد ظلّت هذه الإ�شكالية قائمة بدرجات خمتلفة ،لأن حتديد
نوعية امل�شاركني و�أعدادهم� ،سيحكم م�سبقا ً و�إىل حد كبري على ال�شكل الذي �ستنتخب فيه
رئا�سة فتح وجلنتها املركزية وجمل�سها الثوري.
ومنذ بداية �سنة  2008توا�صلت جهود عقد امل�ؤمتر ال�ساد�س ،و�سافر ن�رص يو�سف وعزام
الأحمد �إىل تون�س للقاء عدد من القيادات التاريخية لفتح لإجراء الرتتيبات الالزمة ،وكان هناك
حديث عن عقد امل�ؤمتر �إما يف م�رص �أو الأردن .83وبينما توا�صل النقا�ش حول مكان امل�ؤمتر و�أعداد
امل�شاركني� ،شكلت اللجنة املركزية لفتح عدة جلان بينها جلنة ل�صياغة الربنامج ال�سيا�سي وتقدميه
للم�ؤمتر .84ومل يلبث نا�رص القدوة �أن ا�ستقال من ع�ضوية اللجنة التح�ضريية ومن رئا�سة جلنة
�صياغة الربنامج ال�سيا�سي اجلديد للحركة ،ب�سبب خالفات كبرية مع بع�ض �أع�ضاء اللجنة املركزية،
بح�سب ما ن�رشت جريدة القد�س العربي.85
ويظهر �أن النقا�شات قد �أدت �إىل متكن �أطراف رئي�سية يف فتح من ا�ستبعاد الأفكار التي تتحدث
عن �رضورة حتويل حركة فتح من حركة حترر وطني �إىل حركة مدنية �أو حزب �سيا�سي ،وهي
�أفكار كان قد تقدم بها مكتوبة مرتني نا�رص القدوة.
و�شكلت اللجنة التح�ضريية �أربع جلان انتهت من تقدمي �أوراقها ليت ّم �إقرارها من اللجنة
التح�ضريية ،وهي جلان :الربنامج ال�سيا�سي ،والع�ضوية ،والنظام ،والتخطيط وال�سيا�سات.86
وعندما انعقد املجل�س الثوري حلركة فتح يف  2008/5/26اتخذ قرارا ً ب�رضورة عقد امل�ؤمتر
ال�ساد�س لفتح قبل مطلع �أيلول� /سبتمرب  .2008ويف � 2008/6/12أنهت اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتر
�أعمالها يف ع َّمان بامل�صادقة على م�سودة الربنامج ال�سيا�سي اجلديد لفتح ،وعلى برنامج البناء
الوطني الذي يت�ضمن ا�سرتاتيجيات فتح فيما يتعلق بال�سيا�سات واخلطط االقت�صادية واالجتماعية
وال�شبابية والتنموية ،كما �أقرت م�سودة النظام الداخلي اجلديد ،ومعايري الع�ضوية ،و�أ�س�س اختيار
ممثلي التنظيم �إىل امل�ؤمتر؛ وذلك بح�سب ت�رصيح نبيل �شعث ،الذي قال �إنه مل يتبقَّ �سوى حتديد
زمان امل�ؤمتر ومكانه ،و�أنه يف �ضوء ذلك �سيت ّم حتديد عدد امل�شاركني فيه.87
ويف �أواخر �شهر متوز /يوليو ر�شحت �أخبار ب�أن قيادات من “الوزن الثقيل” يف فتح بد�أت تروج
لفكرة ت�أجيل عقد امل�ؤمتر �إىل ما بعد �إنهاء االنق�سام الفل�سطيني و“ا�ستعادة” قطاع غزة من �سيطرة
حما�س .88كما ر�شحت �أنباء عن خالفات حادة داخل اللجنة التح�ضريية ،حول مكان انعقاد امل�ؤمتر.
وذكر �أن خم�سة من �أع�ضاء اللجنة املركزية وقادة �أقاليم الأردن و�سورية ولبنان يطالبون بعقده
خارج الأرا�ضي الفل�سطينية ،بينما ي�رص باقي �أع�ضاء اللجنة املركزية مبن فيهم حممود عبا�س على
عقده يف الداخل.89
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ويف االجتماع الذي عقدته اللجنة التح�ضريية املو�سعة برئا�سة �أبو ماهر غنيم ،يف ،2008/8/4-3
يف ع َّمان بح�ضور نحو �ستني ع�ضوا ً ن�صفهم من اخلارج ،بدا �أن الرياح ال جتري كما ي�شتهي الرئي�س
عبا�س الذي تعمد عدم امل�شاركة ،على الرغم من وجوده يف ع َّمان .حيث غلب على االجتماع “تيار
ال�صقور” واحلر�س القدمي ،وتبنت اللجنة تو�صية ب�إعادة قراءة الربنامج ال�سيا�سي ووثيقته ،مبا
يحافظ على ثوابت احلركة الوطنية ومبادئها .كما رف�ض االجتماع ال�صياغات والن�صو�ص العمومية
التي اقرتحها نبيل �شعث يف الربنامج ال�سيا�سي ،والتي كانت قد �أ�سقطت يف �صياغتها الأوىل خيار
الن�ص على مبد�أ حرب التحرير ال�شعبية طويلة الأمد ،وخلطت ما بني املقاومة
املقاومة ،وجتنبت
ّ
املدنية والع�سكرية .كما دعا االجتماع �إىل �إعادة النظر يف امل�سرية ال�سلمية واملفاو�ضات ،والعودة
والن�ص �رصاحة ومبا�رشة على املقاومة .كما “�ش َّن
لتجذير العمق العربي والإ�سالمي للق�ضية،
ّ
مناق�شوه من قادة فتح هجوما ً �رش�سا ً على ما �أ�سموه بخط دايتون يف �صفوف احلركة”.90
ويف منت�صف �آب� /أغ�سط�س  2008كانت ما تزال تبذل اجلهود جلمع حممود عبا�س مع فاروق
قدومي للو�صول �إىل توافق بينهما حول الق�ضايا الأ�سا�سية ،قبل حتديد مكان امل�ؤمتر ال�ساد�س
وزمانه .91ويف � 2008/10/23أق ّرت اللجنة املركزية يف فتح عدد الأع�ضاء الذين يحق لهم امل�شاركة يف
امل�ؤمتر بـ  1,200ع�ضو من الداخل واخلارج.92
اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتر حددت لنف�سها اجتماعا ً جديدا ً يف  ،2008/11/15-11يليه اجتماع
اللجنة التح�ضريية املو�سعة  ،2008/11/18-15وقد و�ضع على طاولة النقا�ش �ست �أوراق م�ستكملة
ب�شكل �شبه نهائي .وكان هناك الورقة ال�سيا�سية املكونة من ت�سعني �صفحة ،وفيها ت�أكيد على رف�ض
فتح للم�رشوع ال�صهيوين يف فل�سطني ،وت�أكيد على املبادئ التي حملتها فتح منذ والدتها .لكن الورقة
ال ت�ضع نف�سها يف زاوية القرار ال�سيا�سي ،وتبقي الباب مواربا ً لتحديد اجتاهات احلركة امل�ستقبلية.
وهناك ورقة البناء التنظيمي التي تتناول العالقة بني فتح وال�سلطة الفل�سطينية وم�ؤ�س�ساتها،
وت�ؤكد على الف�صل التنظيمي والبنيوي بينهما .وهناك الورقة الإدارية التي تتناول التنظيم و�إدارته
وحتديد ال�صالحيات ،وهناك ورقة ع�ضوية امل�ؤمتر ،والورقة املالية وهي ورقة يبدو �أنه ب�سبب
ح�سا�سيتها وب�سبب ما فيها من �أ�رسار وما قد تثريه من اتهامات فقد كان هناك من يرغب بح�رص
نقا�شها على رئا�سة امل�ؤمتر وعدد من �أع�ضاء اللجنة املركزية التي �ستنتخب .والورقة ال�ساد�سة هي
ورقة اللجنة املركزية حول الو�ضع الراهن .93ويظهر �أن العمل الطويل وامل�ضني للجنة التح�ضريية
�س حاالت التنازع والتدافع والتعطيل .و�أ�صبح وا�ضحا ً �أنه من غري املحتمل عقده قبل
مل ينجح يف َج رْ ِ
نهاية  ،2008وحتدث قيادي كبري يف فتح يف مقابلة ن�رشت حمتواها جريدة احلياة يف ،2008/12/13
م�ؤكدا ً �أن امل�ؤمتر ال�ساد�س قد �أُرجئ �إىل �أج ٍل غري م�سمى ب�سبب “خماوف من �أن ت�ؤدي اخلالفات
بني الأجنحة �إىل ان�شقاقات” ،و�أن عقده يف موعده �سيكون “مبثابة تفجري للحركة” ،و�أن املعنيني
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باحلركة يعلمون ذلك ،لكنهم يتحرجون من �إعالنه .وقال القيادي “�إن من يفكر ب�أن م�ؤمتر احلركة
�سيعقد يف ظ ّل الظروف الراهنة جمنون” ،وقال �إن االتفاق على �أال يتجاوز امل�شاركون  1,500لكن
هناك ع�رشة �آالف يريدون امل�شاركة.
ومن جهة �أخرى ،عاد احلديث عن �رضورة حل م�شكلة قطاع غزة قبل عقد امل�ؤمتر ال�ساد�س،94
وعن تعطيل امل�ؤمتر ب�سبب خماوف لدى بع�ض �أع�ضاء اللجنة املركزية من خ�سارتهم يف االنتخابات
التي �سيعقدها امل�ؤمتر ،95وحتى منت�صف كانون الأول /دي�سمرب  2008كان �أحمد قريع (�أبو عالء)
ما يزال يتحدث عن عدم ا�ستكمال ملف الع�ضوية ،وانتظار حتديد زمان امل�ؤمتر ومكانه.96
�أزمة فتح الداخلية و�إ�شكالية التنازع بني ما ي�سمى احلر�س القدمي وتيار ال�شباب ظهرت ب�أ�شكال
خمتلفة خالل �سنة  ،2008وكان �أبرز جتلياتها كما الحظنا عدم القدرة على عقد امل�ؤمتر ال�ساد�س،
بالرغم من مدى �أهميته و�رضورته للجميع .وكان �ضمن مظاهر الأزمة عملية ت�ضارب الأوامر
رس
وتنازع ال�صالحيات ،كما حدث ب�ش�أن التعيينات التي قررها فاروق قدومي بت�سمية �أمني � ّ
حركة فتح يف ال�ساحة ال�سورية (تعيني حممد داود “�أبو داود” معتمدا ً ر�سميا ً لإقليم حركة فتح،
وتعيني �أنور عبد الهادي نائبا ً له) ،ويف الوقت نف�سه طلب حممود عبا�س بو�صفه رئي�سا ً للحركة
من م�س�ؤول الإقليم يف �سورية التجاهل التام لكل تعيينات فاروق قدومي .97ويندرج يف الأزمة
عملية تبادل االتهامات بني قيادات فتح ،وكان من �أبرزها الهجوم العنيف املتبادل بني حكم بلعاوي
وحممد دحالن .حيث اتهم بلعاوي يف بيان �صادر عن اللجنة املركزية لفتح دحالن بعدم امل�س�ؤولية
والت�رصيحات اال�ستعرا�ضية والفلتان والتق�صري واخلداع� .98أما دحالن فر َّد على بلعاوي ب�أن
�أهم �إجنازاته هي زرع اجلوا�سي�س يف مكتب يا�رس عرفات بتون�س ،وو�صف دحالن بيان اللجنة
“بالفربكات الإعالمية” ملوا�صلة “توجيه الأحقاد ال�شخ�صية” ،ودعا دحالن اللجنة املركزية
“للتن�صل من هذا ال�سلوك ال�شاذ والو�ضيع حلكم بلعاوي”.99
و�ش ّن �أبو علي �شاهني ،ع�ضو املجل�س الثوري ،هجوما ً على اللجنة املركزية وعلى الرئي�س
عبا�س ،حيث اتهمه ب�أنه “فا�شل” .بينما حتدثت تقارير عن وقوف �أع�ضاء عديدين يف اللجنة
املركزية واملجل�س الثوري �ض ّد توجهات دحالن بالعمل على احل�صول على مقعد يف اللجنة املركزية؛
و�أ�ضافت التقارير �أن فريق دحالن ُيع ُّد �ضعيفا ً قيا�سا ً بخ�صومه يف احلركة ،وعلى ر�أ�سهم هاين
احل�سن وبلعاوي وعبا�س زكي وعزام الأحمد و�أحمد حلِّ�س ...وغريهم.100
اعترب حامت عبد القادر ،القيادي يف فتح� ،أن احلركة “و�صلت �إىل و�ضع �صعب جدا ً” ،101و�أق َّر
�صائب عريقات �أن فتح “تعي�ش حالة غري م�سبوقة من امل�شاكل واخلالفات الداخلية” .102وجاءت
ف�ضيحة تهريب الهواتف اخللوية التي اتهم فيها ،رئي�س املجل�س الت�رشيعي ال�سابق وم�ست�شار
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الرئي�س عبا�س ،روحي فتوح لتك�شف ا�ستمرار م�سل�سل احلديث عن الف�ساد الذي طال قيادات
كبرية يف فتح .103وعلق رفيق النت�شة ،رئي�س املحكمة احلركية العليا لفتح ،ب�أن “الف�ساد والفا�سدون
ما زالوا ي�سيطرون على حركة فتح” ،م�ؤمالً �أن يقوم امل�ؤمتر ال�ساد�س ب�إبعادهم� .104أما مروان
الربغوثي فح َّمل قيادة حركة فتح م�س�ؤولية الف�شل يف االنتخابات ،وف�ساد العديد من قياداتها ،ودعا
�إىل �إجراء تغيري حقيقي يف القيادة ،و�إىل انتخاب وجوه جديدة ،ورموز لي�س لهم عالقة “بالف�ساد
والعجز والف�شل” .105وقبيل نهاية �سنة  2008كان هناك حديث عن مناكفات وقطيعة بني عبا�س
و�أحمد قريع متعلقة مبواقف و�أدوار ك ٍّل منهما يف املفاو�ضات مع “�إ�رسائيل” ،واملوقف من حكومة
فيا�ض.106
وهكذا ،ف�إن حركة فتح حملت �أزمتها معها �إىل ال�سنة التالية ،وتغلبت عنا�رص التعطيل والت�أجيل
على عنا�رص التعجيل بعقد امل�ؤمتر ال�ساد�س .ويظهر �أن امل�ؤمتر �سيظ ّل عر�ضة للإرجاء ما مل يت ّم
الو�صول �إىل معادلة دقيقة ،ت�ضمن على الأقل اعتبارات وم�صالح الالعبني الكبار والتيارات الفاعلة
يف احلركة.
على الرغم من �أن منظمة التحرير هي التي �أن�ش�أت
ال�سلطة الفل�سطينية و�أعطتها الغطاء وال�رشعية؛ �إال �أن
ال�سلطة �أخذت بالت�ضخم ،بينما �أخذت منظمة التحرير
باالنزواء والرتاجع ،لتبدو مع الزمن وك�أنها �أداة من
�أدوات ال�سلطة .وو�ضعت املنظمة يف “غرفة الإنعا�ش” بعد �أن ُه ِّم�شت و�أفرغت م�ؤ�س�ساتها من
حمتواها ،لتكون “ختما ً” تت ّم العودة لها عند احلاجة لتوفري غطاء �أو لتمرير قرار .وخالل �سنة
 2008مل تت ّم الدعوة لعقد جمل�س وطني فل�سطيني ،على الرغم من مرور  12عاما ً على �آخر جمل�س
ّ
مت عقده ،وعلى الرغم من انتهاء مدته القانونية واملدد القانونية للجنة التنفيذية واملجل�س املركزي
منذ �سنة  .1999ومع ذلك فقد ا�ستمرت اللجنة التنفيذية باالنعقاد ،وكذلك املجل�س املركزي ،حيث
ا�ستفاد منهما �أبو مازن يف دعم �رشعية موقفه القانوين وال�سيا�سي ودعم حكومته يف رام اهلل يف
مواجهة حما�س وحكومتها يف غزة.

�ساد�س ًا :منظمة التحرير
الفل�ســطــيـنـيـة

كان من الوا�ضح �أن تفعيل منظمة التحرير و�إعادة بناء م�ؤ�س�ساتها مرتبط مبلف الإ�صالح
الفل�سطيني ال�شامل ،و�إعادة ترتيب البيت الفل�سطيني ،وهو �أم ٌر ما كان ليت ّم دون حوار بني فتح
وحما�س وبقية الف�صائل ،ودون الو�صول �إىل توافق وبرنامج وطني م�شرتك .وقد تعرث ملف
�إ�صالح املنظمة ،على الرغم من �أنه كان نقطة جوهرية يف اتفاق القاهرة يف �آذار /مار�س  ،2005ب�سبب
وجود خماوف لدى �أطراف فل�سطينية وعربية ودولية من �إمكانية هيمنة حما�س على املنظمة ،بعد
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�أن فازت يف انتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني يف ال�ضفة والقطاع �أوائل �سنة  .2006وعلى
الرغم من ت�ضمني وثيقة الوفاق الوطني ( ،)2006واتفاق مكة ( )2007مواد متعلقة بتفعيل املنظمة
و�إ�صالحها� ،إال �أنه مل ت�ؤخذ �أية خطوات جادة يف هذا الإطار .وبالت�أكيد ،ف�إن �رصاع فتح وحما�س
على ال�رشعية �سنة  2007كان �سببا ً يف تع ّطل عملية الإ�صالح ،لكنه ال ينبغي و�ضع اللوم كله على
ذلك؛ ف�إ�ضعاف املنظمة وتهمي�شها كان ظاهرة �أ�سا�سية مرتبطة مب�سار الت�سوية واتفاق �أو�سلو،
ومرتبطة بطريقة القيادة الفل�سطينية يف القيادة الفردية والبعد عن العمل امل�ؤ�س�سي .ولو كانت
�صحي قادر على ا�ستيعاب خمتلف مكونات ال�شعب الفل�سطيني ،و�أن تكون مظلة
املنظمة يف و�ضع ّ
جلميع ف�صائله وقواه احلية وكفاءاته ،لرمبا ّ
مت التعامل ب�سهولة �أكرب مع موا�ضيع الفلتان الأمني،
و“االنقالب” على امل�ؤ�س�سات ال�رشعية.
ف�ضل الرئي�س عبا�س ا�ستخدام مظلة منظمة التحرير يف حواره مع حما�س يف اليمن ،و�شارك يف
الوفد �صالح ر�أفت �أمني عام حزب فدا ،وقي�س عبد الكرمي �أبو ليلى ع�ضو قيادة اجلبهة الدميوقراطية؛
وهو ما ع َّدته حما�س م�ؤ�رشا ً على عدم جدية عبا�س يف التفاو�ض ،باعتبار �أن جوهر امل�شكلة مع فتح.
وعندما �أعلن عبا�س دعوته للحوار يف حزيران /يونيو � 2008أعلنها با�سم اللجنة التنفيذية وبا�سم
منظمة التحرير .وعندما اعتذرت حما�س عن امل�شاركة يف حوار القاهرة يف ت�رشين الثاين /نوفمرب
 2008قامت اللجنة التنفيذية بتحميل حما�س “امل�س�ؤولية التامة” عن ف�شل انعقاده .107وقدم املجل�س
املركزي للمنظمة (على الرغم من التحفظات على �صالحيته) للرئي�س عبا�س الدعم الذي يريده
بانتخابه رئي�سا ً لدولة فل�سطني يف  2008/11/23قبيل انتهاء مدة واليته كرئي�س لل�سلطة ،وليكون
ذلك “رافعة” له يف مواجهة ما قد تقوم به حما�س ومعار�ضو الرئي�س عبا�س.
ومن جهة �أخرى ،ف�إن بع�ض ال�شخ�صيات واجلهات لعبت �أدوارا ً �أكرب من حجمها ال�سيا�سي
وال�شعبي يف ال�ساحة الفل�سطينية ،م�ستفيدة من مواقعها يف قيادة املنظمة .ومن ذلك الدور الذي لعبه
حزب فدا يف اللجنة التنفيذية وهو ال يكاد ميلك متثيالً يف املجل�س الت�رشيعي .فع�ضو قيادته (ال�سابق)
رس اللجنة التنفيذية للمنظمة ،وقد انتقده الكثريون لدوره
يا�رس عبد ربه يتمتع مبن�صب �أمني � ّ
ال�سلبي يف العالقة بني فتح وحما�س .كما انتقده �سليم الزعنون ،رئي�س املجل�س الوطني ،ملحاولته
عقد اجتماع غري قانوين للمجل�س الوطني بهدف �إعادة تركيب امل�ؤ�س�سات القيادية للمنظمة ،م�شريا ً
�إىل �أن هذه املحاوالت حتظى بدعم الرئي�س عبا�س .108ثم �إن عبا�س قام بتعيني �أمني عام حزب فدا
�صالح ر�أفت رئي�سا ً للدائرة الع�سكرية ملنظمة التحرير .109وهو ما عك�س يف ر�أي الكثريين عدم
جدية من عبا�س يف تفعيل م�ؤ�س�سات املنظمة وتطويرها ،ب�إعطاء من�صب رئي�سي ثانٍ حلزب �صغري،
وبت�سليم دائرة مهمة وح�سا�سة حلزب ال ي�شارك يف املقاومة واالنتفا�ضة ،وال ميلك �أذرعا ً م�سلحة.
كان فاروق قدومي من �أكرث قيادات املنظمة وفتح انتقادا ً لأداء الرئي�س عبا�س وم�ؤيديه ،فقد انتقد
قدومي (رئي�س الدائرة ال�سيا�سية يف املنظمة) يف � 2008/2/25إنهاء عبا�س خلدمات عدد من موظفي
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الدائرة ال�سيا�سية �أو �إحالتهم على التقاعد ،متحدثا ً عن عدم قانونية و�رشعية اللجنة التنفيذية.110
و�أكد �أكرث من مرة فقدان اللجنة التنفيذية لن�صابها القانوين .111ودعا قدومي �إىل ان�ضمام حما�س
وكل القوى الفل�سطينية �إىل املنظمة دون ا�شرتاطات ،كما دعا �إىل عقد جمل�س وطني جديد ،وانتخاب
جلنة تنفيذية جديدة ،وو�ضع �آليات تكفل �إ�صالح املنظمة .112وقدم قدومي برناجما ً دعا فيه للف�صل
بني ال�سلطة واملنظمة ،والف�صل بني رئا�ستيهما ،والتم�سك بخيار املقاومة ،وحق العودة ،واحرتام
التعددية الفل�سطينية.113
�أما حما�س فتابعت الت�أكيد طوال �سنة  2008على وجوب �إعادة بناء منظمة التحرير على �أ�س�س
�سليمة تكفل م�شاركة اجلميع ،والتعددية ال�سيا�سية ،وتكون ع�ضوية جمل�سها الوطني بناء على
انتخابات حرة كلما �أمكن ذلك .ورف�ضت حما�س االعرتاف باملنظمة بو�ضعها احلايل ممثالً �رشعيا ً
وحيداً ،خ�صو�صا ً و�أن حما�س لي�ست ممثلة فيها ،ولها اعرتا�ضات تراها مهمة على املنظمة م�ؤ�س�سيا ً
و�أيديولوجيا ً و�سيا�سياً .وللجهاد الإ�سالمي املوقف نف�سه تقريبا ً من املنظمة.
مل تنجح حما�س يف �ضم ف�صائل مهمة يف منظمة التحرير �إىل �صفها ،وحتديدا ً اجلبهتني ال�شعبية
والدميوقراطية ،لل�ضغط باجتاه ت�رسيع عملية �إ�صالح املنظمة؛ على الرغم من �أن اجلبهتني
تعار�ضان اتفاقية �أو�سلو ،وتتبنيان خيار املقاومة ،وتطالبان ب�إ�صالح منظمة التحرير؛ وهو ما يعني
�أن برناجمهما ال�سيا�سي والوطني �أقرب �إىل حما�س والقوى املعار�ضة منه �إىل قيادة املنظمة والتيار
املهيمن يف فتح .وهو ما يناق�ض ممار�ستهما يف اللجنة التنفيذية ،وم�شاركتهما يف املجل�س املركزي،
والتي يرى فيها الناقدون تغطية ل�سيا�سات حممود عبا�س .وقد يعزو البع�ض ذلك �إىل �أن التوجهات
العلمانية لفتح �أقرب �إىل هذه التيارات الي�سارية من التوجهات الإ�سالمية حلما�س واجلهاد .كما قد
يعزو البع�ض ذلك �إىل �أن حما�س مل تبذل جهدا ً كافيا ً مع هذه الف�صائل لإيجاد قواعد عمل م�شرتكة،
ولطم�أنتها �أن قيادة حما�س للم�رشوع الوطني ت�ستوعب الآخرين وال تلغيهم ،وحترتم �أدوارهم
ور�ؤاهم وال ت�ستثنيهم .ثم �إن حما�س مل توافق بعد على برنامج منظمة التحرير الذي تلتقي فيه
هذه الف�صائل مع فتح .كما �أن الرئي�س عبا�س توافق مع ر�ؤية هذه الف�صائل يف تبني التمثيل الن�سبي
الكامل يف االنتخابات الت�رشيعية الفل�سطينية وانتخابات املجل�س الوطني الفل�سطيني ،وهو ما مل
تكن حما�س متيل �إليه .ف�ضالً عن �أن البع�ض يرى �أن �سيطرة فتح على املوارد املالية للمنظمة التي
تتلقى هذه الف�صائل منه ميزانيات ورواتب كوادرها املتفرغة تلعب دورا ً يف �صناعة قرارها.
وقد تابع العديد من ال�شخ�صيات والفعاليات الوطنية ال�ضغط باجتاه تفعيل املنظمة و�إعادة بناء
م�ؤ�س�ساتها وت�شكيل جمل�س وطني منتخب والت�أكيد على حق العودة .وكانت جمموعة من هذه
ال�شخ�صيات قد اجتمعت يف بريوت يف �أيار /مايو  ،2007وتابعت ن�شاطها يف �سنة  2008ومن �أبرز
رموزها �شفيق احلوت ،و�سليمان �أبو �ستة ،وبالل احل�سن.
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تراجع الفلتان الأمني �إىل ح ًّد كبري خالل �سنة ،2008
و�أحكمت حكومتا غزة ورام اهلل قب�ضتهما على
الو�ضع الداخلي ،ومل ت�سلم احلكومتان من انتقادات
م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان حول االعتقال ال�سيا�سي
والتعذيب ،وحول االعت�ساف يف ا�ستخدام ال�صالحيات الأمنية ،و�إن كان ذلك بدرجات متفاوتة.

�سابع ًا :الأمــــن الــداخــلــي
والإ�شكالية الأمنية

توا�صلت �إجراءات حكومة فيا�ض الأمنية �ض ّد حما�س يف ال�ضفة الغربية بحجة منع ال�سالح غري
ال�رشعي ،وبحجة �أن حما�س ت�سعى لالنقالب على ال�رشعية يف ال�ضفة الغربية ،كما فعلت يف قطاع
غزة .وبدا وا�ضحا ً �أن احلكومة يف رام اهلل ال تفرق بني ال�سالح الذي قاد انتفا�ضة الأق�صى ودافع عن
الفل�سطينيني ل�سنوات ،وبني �سالح الفلتان الأمني وال�سالح الع�شائري .كما �أن االحتجاج باحتمال
انقالب حما�س كان جمرد غطاء لتنفيذ التزامات خريطة الطريق وخطة دايتون� ،إذ �إن �أو�ضاع ال�ضفة
الغربية خمتلفة متاماً ،خ�صو�صا ً بوجود االحتالل الإ�رسائيلي يف كل مكان و�سيطرته العملية على
الأو�ضاع.
�سالم فيا�ض قال �إن ال�سلطة “حري�صة على التعددية ال�سيا�سية وعدم امل�س بها� ،إال �أنها ترف�ض
التعددية الأمنية” ،114لكنه ك�شف عن �سيا�سة تعامل حكومته مع حما�س بقوله “طاملا �أن الو�ضع
قائم على ما هو عليه يف غزة ،ف�إن حما�س هي تنظيم مناوئ لل�سلطة ،واحلكومة تعمل وفق هذا”.115
وك�شف ريا�ض املالكي ،وزير اخلارجية والإعالم يف حكومة فيا�ض� ،أن حكومته اتخذت قرارا ً يف
اجتماعها يف  2008/5/5ب�سحب كل �أ�سلحة املقاومة التي �سماها امليلي�شيات ،و�سالح كل �شخ�ص ال
ينتمي للأجهزة الأمنية116؛ وهو قرار ي�أتي تنفيذا ً للبند الأول من خريطة الطريق.
اجلمع بني جتار املخدرات والل�صو�ص وبني رجال املقاومة ظهر يف ت�رصيح العميد �سميح
ال�صيفي قائد منطقة اخلليل ،الذي قامت قواته بعد يومني من انت�شارها يف اخلليل باعتقال 53
“مطلوبا ً للعدالة” ،بح�سب زعمها ،يف بلدتي ال�سموع ويطا منهم  35من حما�س� .إذ قال ال�صيفي
“نحن وا�ضحون ونعمل �ض ّد اخلارجني عن القانون وجتار املخدرات والل�صو�ص والفئات امل�سلحة
التابعة لأي جهة ،والتي حتمل �أي �سالح” ،و�أ�ضاف “�أي �سالح غري �سالح الأجهزة الأمنية غري
�رشعي” .117ولعل ذلك يف�رس �إ�رصار ال�سلطة يف رام اهلل على عدم وجود معتقلني �سيا�سيني ،باعتبار
�أن اعتقال رجال املقاومة لي�س اعتقاالً �سيا�سياً ،وهو ما يخالف منطلقات فتح وم.ت.ف .ومبادئها
وبراجمها وم�ؤمتراتها.
نظر الإ�رسائيليون ب�إعجاب �إىل ن�شاط الأجهزة الأمنية لل�سلطة ،و�أ�شاد تقرير جلهاز الأمن
العام الإ�رسائيلي (ال�شاباك) ُ ،Shabakن�رش يف �أوائل �سنة  ،2008بجدية عمل هذه الأجهزة،
وب�أنها متكنت من م�صادرة  120قطعة �سالح ،وك�شفت خمتربا ً لإعداد املتفجرات ،كما �أطاحت
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بعدد من مديري اجلمعيات اخلريية .118ونوه العقيد يو�آف مردخاي  ،Yoav Mordechaiرئي�س
الإدارة املدنية بال�ضفة الغربية ،ب�أن التن�سيق الأمني مع ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية
�آخذ باالت�ساع ،و�أن هناك لقاءات ُتعقد بني �ضباط �إ�رسائيليني وفل�سطينيني ،الفتا ً النظر �إىل �أن
الأجهزة الأمنية الفل�سطينية �أعادت خم�سني �إ�رسائيليا ً دخلوا املناطق الواقعة حتت �سيطرة
ال�سلطة .119وحتدث مردخاي ب�شكل �أو�ضح ،يف وقت الحق ،عن طبيعة احلرب التي تخو�ضها
ال�سلطات الإ�رسائيلية بالتن�سيق مع ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل عندما قال “�إننا نخو�ض معركة
حقيقية �ض ّد تنظيم حركة حما�س املدين واالجتماعي ،ونعمل حاليا ً بكل طاقتنا وبقوة �ض ّد كل
م�ؤ�س�سات حما�س على اختالفها :املدنية والع�سكرية يف ال�ضفة الغربية”؛ م�ؤكدا ً �أن التن�سيق هو
تن�سيق مبا�رش �إ�رسائيلي  -فل�سطيني.120
وقد �أو�ضح يوفال دي�سكني  ،Yuval Diskinرئي�س جهاز املخابرات الإ�رسائيلية ،يف اجتماع
للحكومة الإ�رسائيلية �أن “التعاون الأمني مع ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة جيد جداً ،خا�صة يف
حماربة الإرهاب و�إغالق امل�ؤ�س�سات” .ومل ِ
ينف ريا�ض املالكي ذلك ،و�أكد على �أنه “ال يوجد �سبب
مينع التعاون الأمني ،والذي هو مهم جدا ً” على حد قوله.121
ويظهر حم�رض اجتماع بني �ضباط �إ�رسائيليني وفل�سطينيني ك�شف عنه كبري املحللني ،ناحوم
بارنياع  ،Nahum Barneaيف جريدة يديعوت �أحرونوت � ،Yedioth Ahronothإىل �أي مدى و�صل
التن�سيق الأمني بني ال�سلطة يف رام اهلل وبني �أجهزة الأمن الإ�رسائيلية .وي�ستدعي التقرير (�إن
�صدق) الكثري من التوقف �إىل مدى العداء الذي تكنه �أجهزة الأمن يف رام اهلل �ض ّد حما�س ،والكثري
من الت�سا�ؤل عن �أي �إمكانية لإعادة بناء الأجهزة الأمنية على �أ�س�س وطنية مهنية تكون حما�س
بحجمها وثقلها جزءا ً حقيقيا ً من هذه العملية� .إذ ينقل بارنياع من حم�رض االجتماع قول �أبي الفتح،
قائد الأمن العام الفل�سطيني ،لل�ضباط الإ�رسائيليني “لي�س هناك خ�صام بيننا ،لدينا عدو م�شرتك:
حركة حما�س” ،وينقل املح�رض عن جميد فراج ،رئي�س اال�ستخبارات الع�سكرية الفل�سطينية ،قوله
“نحن يف معركة �صعبة جداً ...قررنا خو�ض ال�رصاع حتى النهاية ،حما�س هي العدو ،قررنا �ش َّن
حرب عليها ،و�أنا �أقول لكم :لن يكون �أي حوار معهم ،فمن يريد �أن يقتلك عليك �أن تبكر بقتله� .أنتم
تو�صلتم �إىل هدنة معهم �أما نحن فال” .و�أكد فراج �أنهم يقومون بالواجب امللقى على عاتقهم ب�شكل
جيد� ،إذ �أ�ضاف قائالً “نقوم بتويل �أمر كل م�ؤ�س�سة حم�ساوية تر�سلون ا�سمها �إلينا� ،أعطيتمونا يف
الآونة الأخرية �أ�سماء  64م�ؤ�س�سة ،وقد انتهينا من معاجلة  50منها .بع�ض هذه امل�ؤ�س�سات �أغلقت،
ويف البع�ض الآخر ا�ستبدلنا الإدارة .كما و�ضعنا �أيادينا على �أموالهم” ،وتفاخر �أمام الإ�رسائيليني
�أن الأمن الفل�سطيني ي�ستطيع اقتحام امل�ساجد واجلامعات� ،أما الإ�رسائيليون فال!! �أما حازم عطا
اهلل ،املفت�ش العام لل�رشطة ،فقال �إنه “حتى �آخر ال�سنة �سندخل يف جمابهة مع حما�س� ،أنا �أحتدث عن
خطة �شاملة”.122
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ويف مطلع كانون الأول /دي�سمرب � ،2008أظهر تقرير لوزارة الداخلية الإ�رسائلية ،ن�رشته
جريدة جريوزاليم بو�ست  The Jerusalem Postمدى الر�ضا الإ�رسائيلي عن التعاون الأمني مع
ال�سلطة يف رام اهلل .وجاء يف التقرير “�إن التن�سيق الأمني مل ي�سبق له مثيل من خالل جهد �صادق من
جانب ال�سلطة الفل�سطينية” .و�أ�شار �إىل �أن التن�سيق و�صل �إىل م�ستويات عالية حيث انعقد  247لقاء
منذ بداية  2008وحتى ن�رش التقرير بني �ضباط �إ�رسائيليني وفل�سطينيني .وقد �سمحت “�إ�رسائيل”
بافتتاح ع�رشين مركزا ً لل�رشطة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية.123
ويف �إطار ت�أهيل وتدريب الأجهزة الأمنية لل�سلطة يف ال�ضفة� ،أ ّ
متت كتيبة فل�سطينية خا�صة
من  620عن�رصا ً تدريبات ا�ستمرت لعدة �أ�شهر يف الأردن� ،ضمن اخلطة التي و�ضعها املن�سق
الأمني الأمريكي لدى ال�سلطة اجلرنال دايتون؛ وعادت يف  .1242008/5/28وكان تقرير ن�رشته
مت اختيار �أفرادها بعناية فائقة ،و�أنهم تلقوا تدريبا ً
ه�آرت�س  Haaretzحول هذه الكتيبة �أو�ضح �أنه ّ
خا�صاً ،و�أن هذه الكتيبة �ستكون �ضمن خم�س كتائب مكلفة بحفظ النظام يف ال�ضفة ومواجهة
حما�س .وقال التقرير “�إن كل امل�شاركني واملهتمني بهذه الفرقة �سواء من ال�سلطة �أو الأمريكيني �أو
الأردنيني �أو الإ�رسائيليني يعلمون �أن الهدف الذي و�ضعوه وا�ضح للجميع وهو حماربة حما�س”،
و�أ�ضاف التقرير �أنهم يف ال�سلطة يتحدثون عن هذه الكتيبة ب�أنها “�أبناء دايتون”.125
وقد ن�رشت ال�سلطة مبوافقة �إ�رسائيلية عنا�رصها الأمنية يف مناطق جنني ونابل�س واخلليل وبيت
حلم ،وجنحت يف تفكيك العديد من خاليا املقاومة ،ويف �إحباط عمليات تفجري �ض ّد “�إ�رسائيل” .وعلى
الرغم من �أن تركيزها كان على �رضب البنية التحتية املدنية والع�سكرية حلما�س� ،إال �أنها �سعت �إىل
�رضب وتفكيك كل الأجنحة امل�سلحة لف�صائل املقاومة ،مبا يف ذلك كتائب �شهداء الأق�صى التابعة
لفتح ،و�رسايا القد�س التابعة للجهاد الإ�سالمي وغريها .126وعلى حد قول اللواء حازم عطا اهلل قائد
ال�رشطة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية “كل من له عالقة بال�سالح واملتفجرات� ،أي العمل الع�سكري،
ولي�س مهما ً �ض ّد من �سيوجه هذا العمل ،لأنه يقع على الأر�ض الفل�سطينية ،ف�سنعتقله”.127
االعتقال ال�سيا�سي والتعذيب كان مو�ضوعا ً للمناكفة وتبادل التهم بني فتح وحما�س وبني
ال�سلطة يف رام اهلل وال�سلطة يف غزة .ويوجد عادة تكتم حول �أعداد املعتقلني وحول طبيعة التهم
املوجهة �إليهم ،كما �أن هناك خلطاً ،ال يخلو من التعمد ،بني ما هو �سيا�سي وبني ما هو جنائي.
وح�سب تقرير لل�شاباك ا لإ�رسائيلي فقد اعتقلت قوات الأمن الفل�سطينية يف الفرتة
� ،2007/12/2-11/28أي يف خم�سة �أيام فقط 250 ،نا�شطا ً من حما�س ،واعتقلت يف الأ�سبوع الأخري
من �سنة  2007خم�سني نا�شطا ً من حما�س .128وقد كانت وفاة ال�شيخ جمد عبد العزيز الربغوثي
املح�سوب على حما�س ،ب�سب التعذيب يف مقر املخابرات الفل�سطينية يف رام اهلل يف  ،2008/2/22من
احلوادث التي �أثارت الر�أي العام الفل�سطيني .وقد زاد ا�ستيا�ؤه عندما نفت املخابرات �أن يكون مات
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حتت التعذيب ،وا�ستعانت بتقرير طبي �رشعي كاذب ي�ؤكد ذلك ،غري �أن جلنة التحقيق امل�ستقلة،
التي �شكلها الرئي�س عبا�س فيما بعد حتت �ضغوط �شعبية خمتلفة� ،أكدت �أنه مات حتت التعذيب.129
وقد �أ�صدرت حما�س يف � 2008/11/12إح�صائية بـ  616معتقالً �سيا�سيا ً من �أبنائها لدى
ال�سلطة ،بينهم  94طالبا ً جامعياً ،و� 35أ�سريا ً حمرراً ،و� 15إمام م�سجد ،و 13ع�ضو جمل�س بلدي
�أو قروي ،وت�سعة �صحفيني .وقالت �إن حاالت االعتقال ال�سيا�سي لأفرادها يف ال�ضفة بلغت 2,921
حالة اعتقال ،يف الفرتة من  2007/6/10وحتى  .1302008/11/11كما �أ�صدر املكتب الإعالمي
حلركة حما�س يف �آب� /أغ�سط�س  2008كتابا ً بعنوان “الكتاب الأ�سود” من � 369صفحة ،يتحدث
عن مئات املمار�سات واالعتداءات ،التي تقول حما�س �إنها وتيارات املقاومة قد تعر�ضت لها من
�أجهزة ال�سلطة يف رام اهلل .وقد �أكدت م�ؤ�س�سات حقوقية فل�سطينية على وجود اعتقال �سيا�سي يف
ال�ضفة والقطاع ،وقال �شعوان جبارين ،مدير م�ؤ�س�سة احلق للدفاع عن حقوق الإن�سان ،ومقرها
يف رام اهلل �أن عدد املعتقلني يف ال�ضفة هو نحو  270معتقالً ،كما قال �إن كل الأجهزة الأمنية متار�س
التعذيب يف كل مناطق ال�ضفة ،و�أنه �أ�صبح ظاهرة وا�سعة االنت�شار .يف الوقت ذاته ،متار�س ال�سلطة
يف رام اهلل عملية تعتيم �إعالمي ،حيث يتعر�ض ال�صحفيون ملالحقة �أجهزة الأمن �إذا حتدثوا حول
املو�ضوع .وح�سب �أحد ال�صحفيني البارزين يف جريدة الأيام ال�صادرة يف رام اهلل “ال ميكن �أن
نكتب عن هذا �إطالقاً ،ف�سوف يت ّم اعتقالنا فور ن�رش املقال �أو حتى قبله ،وامل�ؤ�س�سات الإعالمية
ت�ضغط على ال�صحفيني �أي�ضا ً لتجاهل هذا املو�ضوع” .131وقد ر�صدت الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة
حلقوق املواطن (التي �أ�س�سها يا�رس عرفات) � 28شكوى من حاالت تعذيب و�سوء معاملة يف �شهر
ت�رشين الثاين /نوفمرب  2008فقط .132كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن هناك نحو ت�سعني معتقالً من
اجلهاد الإ�سالمي يف �سجون ال�سلطة ،وغريهم من خاليا املقاومة.
الأجهزة الأمنية يف رام اهلل ظلّت ترف�ض االعرتاف بوجود معتقلني �سيا�سيني ،يف الوقت الذي
تقوم فيه بتهديد ن�شطاء حما�س بعدم التحدث للإعالم .133وبينما كان اجلميع يتحدث عن معتقلي
حما�س لدى ال�سلطة يف رام اهلل ،ويذكر �أ�سماءهم و�أعدادهم ،ويطالب بتوفري مناخات منا�سبة لبدء
احلوار الفل�سطيني ،كان املالكي وزير اخلارجية والإعالم يف حكومة فيا�ض ،ي�رصح ب�أنه “ال يوجد
لدينا �أي معتقل �سيا�سي” ،134وهو ما �أكده �أي�ضا ً حممود عبا�س.135
ومن جهة �أخرى ،ظهرت احتجاجات فتحاوية على طريقة �إدارة �سالم فيا�ض للحكومة،
وخ�صو�صا ً ا�ستبعاده الكثري من عنا�رص فتح يف الأجهزة الأمنية ويف اخلدمة املدنية �أو �إحالتها
للتقاعد ،وتوظيف الكثري من املقربني �إليه �أو ممن يلتزمون �سيا�سته ،وطريقة حتكمه مبوراد
وجهت انتقادات الذعة �إىل عدد من الوزراء يف حكومته ،غري
ال�سلطة املالية وعالقاته مع �أمريكا .كما ّ
�أن حكومة فيا�ض ظلّت حتظى بدعم الرئي�س عبا�س ،وتع ّمد عبا�س �أن يعطي دعما ً مبا�رشا ً حلكومة
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فيا�ض يف جل�ستها التي تر�أ�سها بنف�سه حيث قال “هذه احلكومة حكومتي ،وحتظى بكل الدعم
والت�أييد من قبلي ،ولدي الثقة الكاملة بهذه احلكومة” .136ولكن دعم عبا�س للحكومة مل مينع من
ا�ستمرار تعايل الأ�صوات املنتقدة لها؛ فخالل انعقاد الدورة الـ  25للمجل�س الثوري حلركة فتح ،التي
اختتمت �أعمالها يف  ،2008/5/26والتي ح�رضها حممود عبا�س ،تعر�ض �سالم فيا�ض وحكومته �إىل
هجوم عنيف .وارتفعت الأ�صوات املطالبة بتغيري عدد من الوزراء ،خ�صو�صا ً ريا�ض املالكي (وزير
اخلارجية) ،وعبد الرزاق اليحيى (وزير الداخلية) .واتهم عزام الأحمد حكومة فيا�ض مبحاولة
الهيمنة على كل �شيء يف كل امل�ؤ�س�سات .و�صوت �أكرث �أع�ضاء املجل�س الثوري على �رضورة �إعادة
ت�شكيل احلكومة من جديد .وو�صل احل ّد بالبع�ض �إىل ت�شبيه فيا�ض ببول برمير � Paul Bremerأول
حاكم للعراق بعد احتالله من قبل القوات الأمريكية ،ب�سبب حله الت�شكيالت الع�سكرية حلركة فتح،
و�إىل اعتبار حكومة فيا�ض حكومة �أمريكية مفرو�ضة على ال�شعب الفل�سطيني .137غري �أن احلكومة
ا�ستمرت مدعومة بالرئي�س عبا�س ،ف�ضالً عن الر�ضا الإقليمي والإ�رسائيلي والأمريكي.
مل ت�سلم حكومة هنية من اتهامات بانتهاك حقوق الإن�سان وباالعتقال ال�سيا�سي� ،إذ �أ�شارت
التقارير �إىل وجود نحو ثمانني معتقالً �سيا�سيا ً ،138و�إىل وجود تعذيب يف �سجونها .وقد بررت
احلكومة االعتقاالت ب�أنها مرتبطة بوجود خاليا وجهات ،تتبع فتح على نحو خا�ص ،ت�سعى �إىل
�إثارة الفو�ضى والفلتان الأمني و�إ�سقاط احلكومة .ويف �أجواء الإعداد النطالقة جل�سات احلوار
املرتقبة يف القاهرة �أعلنت حكومة هنية يف � 2008/10/30إطالق �رساح  17من كوادر فتح املعتقلني
لديها ،م�ؤكدة �أنها تكون بذلك قد �أطلقت كافة ال�سجناء ال�سيا�سني لديها.139
وكان قد حدث تبادل لالتهامات بامل�س�ؤولية عن الأحداث التي وقعت يف �أثناء احتفال فتح بالذكرى
الـ  43النطالقتها يف  ،2007/12/31والتي �أ ّدت �إىل مقتل ثمانية وجرح �أكرث من مائة .140وقد ح َّملت
جلنة حتقيق �شكلتها حكومة هنية كالً من عنا�رص ال�رشطة التابعة لها وقادة حركة فتح امل�س�ؤولية
عن هذه الأحداث؛ و�أعلنت �أنها �أوقعت على ت�سعة من كبار ال�ضباط ،وعلى  29من �أفراد قوات الأمن
عقوبات خمتلفة؛ كخف�ض املرتب والرتبة وتدوير مواقع العمل .141وحملت حما�س قيادات حركة
فتح يف القطاع م�س�ؤولية مقتل �أربعة مواطنني ،بينهم رجل �أمن ،م�ساء  .1422007/12/31واتهمت
حكومة هنية وحركة حما�س قيادات من حركة فتح مبحاولة تدبري عملية اغتيال لرئي�س الوزراء
�إ�سماعيل هنية يف حفل للحجاج العائدين يف  ،2008/1/12ون�رشت اعرتافات م�صورة للمتهمني
املقبو�ض عليهم ،حيث ذكروا �أنهم قد جرى توجيههم من رام اهلل ،وحتديدا ً من الطيب عبد الرحيم،
وقد نفت ال�سلطة يف رام اهلل وفتح ال�ضلوع يف امل�ؤامرة.143
ويف  2008/7/25انفجرت قنبلة �أدت ملقتل خم�سة (بينهم قيادي) من كتائب الق�سام وطفلة.
و�أ�شارت �أ�صابع االتهام لدى وزارة الداخلية يف حكومة هنية �إىل عنا�رص حم�سوبة على فتح تقيم
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يف املربع الأمني لعائلة حلِّ�س .وبعد �أن مل تنجح عدة حماوالت للقب�ض عليهم بالتن�سيق مع وجهاء
العائلة ،قامت قوات الأمن يف  2008/8/2باقتحام املربع بالقوة ،مما �أدى �إىل �سقوط  11قتيالً ،بينهم
ثمانية من عائلة حلِّ�س ورجلني من ال�رشطة و�شخ�ص من عائلة مر�شود ،كما جرح  107بينهم
�سبعة جراحهم خطرية .و�سمحت ال�سلطات الإ�رسائيلية لـ � 188شخ�صا ً من عائلة حلِّ�س بالدخول
يف الأرا�ضي املحتلة �سنة  ،1948ولكن بعد �أن كانت قد �أطلقت النار على عدد منهم ،فقتلت �أربعة
وجرحت �آخرين ،مبن فيهم القيادي يف فتح �أحمد حلِّ�س.144
فاج�أت قدرة حكومة هنية على احل�سم ال�رسيع �أولئك الذين راهنوا على �أن املربعات الأمنية
للعائالت ميكن �أن تكون ب�ؤراً ،يت ّم من خاللها تو�سيع الفلتان الأمني باجتاه �إ�سقاط احلكومة.
وترافقت عملية ال�سيطرة على مربع عائلة حلِّ�س بحملة وا�سعة على حركة فتح يف قطاع غزة ،حيث
اعتقل نحو � 400شخ�ص ،و ّ
مت و�ضع اليد على معظم امل�ؤ�س�سات واجلمعيات الفتحاوية ،والتي كانت
ما تزال متار�س �أعمالها حتى ذلك التاريخ .وقد مثل ذلك ثاين �أكرب �رضبة حلركة فتح يف القطاع؛ �إذ
�إن حما�س مل تقم بعد احل�سم الع�سكري يف منت�صف  2007مبا قامت به حركة فتح يف ال�ضفة الغربية،
من �إغالق للم�ؤ�س�سات واعتقال للقيادات ومنع للفعاليات .فقد �أبقت حكومة �إ�سماعيل هنية على
جميع املحافظني امل ُ َّعينني من قبل الرئي�س عبا�س لإدارة املحافظات اخلم�سة يف القطاع ،وجميعهم
من فتح ،يف منا�صبهم وعلى ر�أ�س �أعمالهم ،وظلّت جميع مكاتب منظمة التحرير ومكاتب حركة
فتح ومكاتب املنظمات ال�شعبية الفل�سطينية التي ت�سيطر عليها فتح مفتوحة .كما مل مت�س حكومة
هنية مكاتب وكالة الأنباء الفل�سطينية (وفا) التي تتبع الرئي�س عبا�س ،وال تلفزيون فل�سطني الذي
يتبع له �أي�ضاً .وظلّت جميع ال�صحف الفل�سطينية ،التي ت�صدر يف رام اهلل ومعظمها يتبع حركة فتح،
تدخل بانتظام �إىل قطاع غزة بخالف ال�صحف التي ت�صدر يف غزة ،فقد منعت من دخول ال�ضفة فور
ت�شكيل حكومة فيا�ض؛ كما منع مرا�سلو تلفزيون الأق�صى من العمل يف ال�ضفة .145وقد �أفرجت
احلكومة املقالة عن معظم املعتقلني بعد ب�ضعة �أيام ،كما كانت قد �أعادت َفت َْح �أكرث من ع�رشين
م�ؤ�س�سة وجمعية.146
يف منت�صف �أيلول� /سبتمرب  2008ق�ضت حكومة هنية على �آخر مربع �أمني يف القطاع ،بعد حملة
�أمنية على املنطقة التي ت�سيطر عليها عائلة دغم�ش يف حي ال�صربة يف مدينة غزة .وقد �أدت احلملة
�إىل مقتل � 11شخ�صا ً من عائلة دغم�ش ،بينهم ر�ضيع وفتى ،وقتل �أحد عنا�رص ال�رشطة ،وجرح 42
فل�سطينيا ً بينهم ع�رشة من ال�رشطة .وحتدثت الأنباء عن ا�ستخدام رجال الأمن للقوة املفرطة ،وعن
جتاوزات �أدت لقتل الطفل الر�ضيع ،وعن �إعدام لبع�ض �أبناء العائلة بعد االعتقال ،وهو ما نفاه ناطق
با�سم ال�رشطة .وقالت ال�رشطة �إنه ّ
مت اعتقال � 15شخ�صا ً بينهم بع�ض املطلوبني يف ق�ضايا جنائية،
و�إن احلملة نفذت بعد �أن رف�ض املطلوبون ت�سليم �أنف�سهم.147

57

التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني 2008
خ ّفت ظاهرة فو�ضى ال�سالح والفلتان الأمني �سنة  2008باملقارنة مع �سنة  .2007وال توجد
بني �أيدينا �إح�صائيات دقيقة عن الفلتان الأمني �سنة  ،2008كما �أن الأرقام املتوفرة عن بع�ض
امل�ؤ�س�سات بحاجة �إىل متحي�ص ،خ�صو�صا ً و�أن تعريف الفلتان الأمني يختلف من جهة �إىل �أخرى.
وعلى �أي حال ،ت�شري بع�ض املعطيات �إىل مقتل � 28شخ�صا ً وجرح  ،70بينهم  19قتيالً و 53جريحا ً
يف قطاع غزة ،و 9قتلى و 17جريحا ً يف ال�ضفة الغربية148؛ مع مالحظة �أن عدد �ضحايا الفلتان
الأمني كانوا  482قتيالً و 2,371جريحا ً �سنة  ،2007و 260قتيالً و 1,239جريحا ً �سنة .1492006
احل�صار اخلانق والعدوان ال�رش�س كانا
�أداتني من �أدوات “�إ�رسائيل” الرئي�سية
يف ال�ضغط على حما�س واحلكومة
املقالة يف غزة لإف�شالها و�إ�سقاطها،
و�إثبات عجزها عن توفري احلد الأدنى
من متطلبات احلياة اليومية للفل�سطينيني ،وا�ستنفاد طاقتها يف ال�سعي لتوفري لقمة اخلبز وحبة
الدواء .وكانت هنالك رغبة �إ�رسائيلية يف “كي الوعي” الفل�سطيني ب�أن ما تقوم به حما�س والتيار
الإ�سالمي وخط املقاومة ،ال ي�ؤدي �إال �إىل مزيد من املعاناة احلياتية والرتاجع ال�سيا�سي .كما
كانت هناك حماولة �إ�رسائيلية جلعل الفل�سطينيني يق ّدمون حاجاتهم الإن�سانية على طموحاتهم
الوطنية .وبالتايل ،فقد �أرادت “�إ�رسائيل” �أن تكون العبا ً رئي�سيا ً (�إن مل يكن الرئي�سي) يف �صناعة
القرار الداخلي الفل�سطيني ،بحيث حتدد للفل�سطينيني �سقفهم الوطني ،ومن ُيفرت�ض �أن ميثلهم،
وفق �رشوط اللعبة التي تفر�ضها.

ثامن ًا :انعكا�س العدوان الإ�سرائيلي
عــلــى قـطــاع غـــزة عـــلــى
الـــــو�ضـــــع الــــداخــــلـــــــي

ا�ستمر احل�صار الإ�رسائيلي (والعربي والدويل) بدرجات متفاوتة على قطاع غزة طوال �سنة
 ،2008وعانى القطاع من عدوانني وا�سعني ( 2008/3/5-2/27و.)2009/1/18-2008/12/27
و�أخذت احلرب على القطاع طابع “�رصاع الإرادات” ،ولي�س جمرد �إيقاع خ�سائر يف الب�رش وال�شجر
واحلجر .فعندما يقوم �أحد �أقوى جيو�ش العامل مبهاجمة مقاومة حمدودة الإمكانات ،يف �أحد �أكرث
املناطق اكتظاظا ً يف العامل ،دومنا رادع �أخالقي �أو قانوين �أو خوف من العقاب ،ف�إن ميزان اخل�سائر
يكون معروفا ً �سلفاً .ولذلك ف�إن تطويع الإرادة الفل�سطينية يكون هو الإجناز الأهم بالن�سبة
للإ�رسائيليني .وباعتبار النتيجة ،ف�إن هذه ال�سيا�سة الإ�رسائيلية ف�شلت يف حتقيق �أهدافها طوال
�سنة  ،2008بل وكان لها �آثار عك�سية �إثر العدوان الكبري على القطاع يف نهاية تلك ال�سنة.
ف�صائل املقاومة التي اجتمعت يف غزة قبيل انتهاء التهدئة كان تقييمها �سلبيا ً لتهدئة ال�ستة �أ�شهر
التي انتهت يف  ،2008/12/19حيث خرقتها “�إ�رسائيل” نحو  185مرة ،وا�ستمرت يف احل�صار،
وقتلت  21فل�سطينياً .رف�ضت حما�س وف�صائل املقاومة جتديد التهدئة يف  2008/12/19ما مل يف ّك
58

الو�ضع الفل�سطيني الداخلي
احل�صار ،وتابعت �إطالق القذائف وال�صواريخ على اجلانب الإ�رسائيلي ،ور�أى الإ�رسائيليون
يف ذلك ظرفا ً مواتياً ،لقطف ثمار ا�ستعداداتهم الع�سكرية الطويلة ،ويلتقي ذلك مع رغبة �أحزاب
احلكومة يف تعزيز حظوظهم يف االنتخابات القادمة ،كما ع ّززه ف�شل انعقاد احلوار الفل�سطيني يف
القاهرة ،وا�ستياء نظام احلكم يف م�رص من قيادة حما�س ،ف�ضالً عن قلق قيادة ال�سلطة يف رام اهلل
من �أي �سلوك حمتمل حلما�س يف القطاع جتاه انتهاء والية الرئي�س عبا�س التي مل يتبقَّ عليها �سوى
�أيام ،بالإ�ضافة �إىل وجود �أمريكا يف مرحلة انتقالية قبيل انتهاء والية الرئي�س بو�ش وقبيل ا�ستالم
باراك �أوباما  Barack Obamaالرئا�سة.
ا�ستمر العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة  22يوماً .كانت املعاناة الفل�سطينية هائلة ،وكان
الدمار مريعاً ،لكن املقاومة كانت بطولية وبا�سلة ،وكان الت�ضامن ال�شعبي الفل�سطيني معها
وا�سعا ً ومتزايداً .و�أدى العدوان �إىل ا�ست�شهاد  1,326فل�سطينياً ،بينهم  417طفالً و 108ن�ساء،
وجرح  5,450ن�صفهم تقريبا ً من الأطفال والن�ساء .ودمر الإ�رسائيليون ما تبقى من بنى حتتية،
و ّ
مت تدمري نحو �أربعة �آالف منزل ،كما ت�رضر � 16ألف منزل �آخر ،وبلغت اخل�سائر نحو ملياري
دوالر .وحتدثت البيانات الإ�رسائيلية عن ع�رشة قتلى من اجلنود و�أربعة من املدنيني .مع العلم �أن
الإ�رسائيليني فر�ضوا رقابة �صارمة على الإعالم؛ حيث تناقلت بع�ض م�صادرهم ال�شفوية �أن عدد
قتالهم ي�صل �إىل نحو �سبعني.
مل ُيف�صح قادة العدوان عن �أهداف حملتهم ب�شكل وا�ضح؛ وكان هناك نقا�ش ما �إذا كان يجب
�أن تنتهي احلملة الإ�رسائيلية ب�إ�سقاط حكومة حما�س يف القطاع ،وتوفري الظروف املنا�سبة لعودة
ال�سلطة يف رام اهلل وفتح حلكم القطاع .وحتى لو كان ذلك هدفا ً �إ�رسائيليا ً مرغوباً ،فقد كانت هناك
خ�شية كبرية من �أن �إعالنه ب�شكل وا�ضح� ،سي�ؤدي �إىل نتائج عك�سية و�سط الفل�سطينيني الراغبني
با�ستقاللية قرارهم الوطني ،والراف�ضني لفر�ض الإ�رسائيليني �رشوطهم عليهم .كما كان هناك من
يجادل �أن ا�ستمرار االنق�سام الفل�سطيني ووجود �سلطتني يف رام اهلل وغزة هو م�صلحة �إ�رسائيلية؛
غري �أنه ال ب ّد من “تروي�ض” ال�سلطة يف غزة و�إ�ضعافها ،مبا ي�ؤدي لقيامها بدور ال�رشطي الذي
مينع انطالق العمل املقاوم من القطاع� ،إذا ما �أرادت حكومة حما�س لنف�سها البقاء واال�ستمرار .كان
هناك توافق �إ�رسائيلي على �رضورة وقف �إطالق ال�صواريخ ووقف تهريب الأ�سلحة �إىل القطاع،
كما كان هناك حديث عن هدنة ل�سنوات عديدة (�إن ا�ستمرت حما�س يف ال�سلطة) .ومل يكن هناك �أية
عرو�ض بالتزامات حقيقية من ِقبَل “�إ�رسائيل” بالتخلي عن اللعب بورقة احل�صار حتى لو حتققت
الهدنة .وبالت�أكيد فقد هدفت “�إ�رسائيل” �إىل �إيقاع �أكرب قدر من اخل�سائر باملقاومة وبنيتها التحتية،
و�رضب ال�سكان وترويعهم ومعاقبتهم على اختيار حما�س وتيار املقاومة ،لعل ذلك ي�ضعف من
قب�ضة حما�س على الأمور يف القطاع ،ويدفع ال�سكان لالنقالب عليها.
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�إن التدقيق يف اخلطة الع�سكرية الإ�رسائيلية ،ويف املدة التي ا�ستغرقها العدوان ،وم�ستوى الق�صف
الهائل ،وح�شده لالحتياط ،ودفعه للدبابات �إىل النقاط التي تخلو من املقاومة ،وتكرار حماوالت
وج�س النب�ض يف �أغلب مواقع املواجهة؛ ال ميكن �إال �أن يف�سرَّ ع�سكريا ً مبحاولة ا�ستك�شاف
االقتحام
ّ
الفر�ص لرفع ال�سقف املعلن لتحقيق اجتياح ولو م�ؤقت ،ولفر�ض اال�ست�سالم على املقاومة وك�رس
الإرادة ال�شعبية .وهو ما يف�رس ا�ستمرار العدوان  22يوما ً حت ّمل فيها قادة “�إ�رسائيل” �ضغوطا ً
كبرية لوقف العدوان ،وتع ّمدوا ا�ستخدام �أ�سلحة حمرمة دولياً ،كما حت ّملوا التدهور الكبري يف �سمعة
ومكانة “�إ�رسائيل” .ولو �أتيحت لهم الفر�صة ملا زهدوا يف اال�ستفادة من عملية اجتياح واحتالل
و�أ�رس وقتل لقادة املقاومة ،متكنهم من فر�ض �رشوطهم .ولذلك ف�إن وقف “�إ�رسائيل” لعدوانها
دومنا قيد �أو �رشط ،وان�سحابها الكامل من القطاع ،وف�شلها يف �أهدافها املعلنة وغري املعلنة ،ال ب ّد و�أن
ُيقر�أ انت�صارا ً لقطاع غزة ب�شعبه ومقاومته؛ ال يقل عن معركة الكرامة وغريها من مالحم ال�صمود
والبطولة الفل�سطينية.
وعندما بد�أ العدوان دعا خالد م�شعل ف�صائل املقاومة �إىل تنظيم �صفوفها و�إىل وحدتها يف مواجهة
العدوان ،كما دعا �أهل ال�ضفة الغربية للتظاهر والت�ضامن وبدء انتفا�ضة ثالثة .مل تنجح حكومة
حما�س يف توقع ال�رضبة الأوىل ،ولذلك كانت خ�سائرها يف البداية ،خ�صو�صا ً يف جهاز ال�رشطة،
كبرية لكنها متكنت من ا�ستيعاب ال�رضبة ب�رسعة ،ومتكنت من �إدارة الو�ضع الداخلي ،ومل حتدث
ا�ضطرابات وفو�ضى كما توقع البع�ض .و�أدارت قيادة حما�س يف الداخل واخلارج املعركة الع�سكرية
وال�سيا�سية والإعالمية بحنكة و�صالبة� ،ضمن �إمكاناتها املتاحة .وجنحت حما�س واجلهاد
الإ�سالمي وف�صائل املقاومة يف متابعة �إطالق ال�صواريخ وملديات بعيدة طوال �أيام املعارك .وهو ما
يعك�س اجلهد الهائل الذي بذلته كتائب الق�سام و�رسايا القد�س وغريها يف الت�سلح والإعداد للمعركة.
وجنحت حما�س يف ح�شد ت�أييد فل�سطيني وعربي و�إ�سالمي وا�سع لقرارها بال�صمود والدفاع عن
القطاع ،كما جنحت يف حت�شيد حركة اجلهاد الإ�سالمي وباقي ف�صائل املقاومة خلف اخلط ال�سيا�سي
الذي تقرره ،وظهر موقف �أكرث قربا ً وجتاوبا ً من ف�صائل املنظمة ،خ�صو�صا ً اجلبهة ال�شعبية،150
وظهرت من هذه الف�صائل دعوات لقيادة ميدانية موحدة ملجابهة العدوان.
املطالب التي تبنتها حما�س وحكومتها لإنهاء القتال ت�ضمنت وقف العدوان الإ�رسائيلي،
وان�سحاب الإ�رسائيليني خارج القطاع ،و�إنهاء احل�صار ،وفتح كافة املعابر مبا فيها معرب رفح .وقد
�أ�رصت على هذه املطالب دومنا تغيري طوال فرتة العدوان ،وهي مطالب لقيت دعما ً �شعبيا ً وف�صائليا ً
وا�سعاً .وقد عزز �إ�رصار حما�س على مطالبها ،و�صمودها بوجه كافة ال�ضغوط ،ف�ضالً عن ب�سالة
وت�ضحيات رجال املقاومة ،من ثقة ال�شارع الفل�سطيني بها .وعلى الرغم من اال�ستهداف العنيف
للمدنيني ،على �أمل �أن ينقلب النا�س على حما�س وحكومتها� ،إال �أن ال�شعب �صرب وحت ّمل ،وا�ستمر يف
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التفافه حول املقاومة ،وزاد من دعمه لها .وعندما ا�ضطر الإ�رسائيليون لوقف العدوان ،واالن�سحاب
من القطاع ،دون حتقيق �أهدافهم املعلنة يف وقف �إطالق ال�صواريخ �أو “تهريب” الأ�سلحة ،اعتربت
حما�س ذلك انت�صارا ً يف معركة ك�رس الإرادات �ض ّد الإ�رسائيليني .وهكذا ،ف�إن �أداء حما�س يف �أثناء
العدوان جاء بعك�س ما يريده �أعدا�ؤها وخ�صومها ،فكان رافعة �شعبية و�سيا�سية و�إعالمية لها.
وكان مدخالً باجتاه فك احل�صار ،وات�ساع دائرة اليائ�سني من �إمكانية �إ�سقاط حما�س �أو تهمي�شها،
كما ات�سعت دائرة امل�ؤيدين ال�ستيعاب حما�س يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،والتخفيف من عزلتها
العربية والدولية .و�رصح خالد م�شعل �أن هذه احلرب هي “�أول حرب حقيقية وكبرية ينت�رص فيها
�شعبنا على �أر�ضه” ،واعتربها “نقطة حتول يف ال�رصاع مع العدو ال�صهيوين” ،وقال “�إن هذه
املعركة ت�ؤ�س�س بدالالتها و�إجنازاتها وبتوقيتها وبعظمتها ،ال�سرتاتيجية جادة وفاعلة للتحرير
تبد�أ من فل�سطني ،ومتتد بدعم الأمة يف كل مكان”.151
وقفت حركة اجلهاد الإ�سالمي �إىل جانب حما�س يف رف�ض متديد التهدئة ويف مواجهة العدوان،
وقال نائب الأمني العام حلركة اجلهاد زياد نخالة “نحن الآن �أقرب �إىل حما�س �أكرث من �أي وقت
م�ضى ،...مل ولن تتمكن �إ�رسائيل على الإطالق من �إجناز هدفها الأ�سا�سي لهذه احلرب ،وهو تغيري
الو�ضع ،واال�ست�سالم للإرادة الإ�رسائيلية ،و�إعادة �أبي مازن” .152وانتقد رم�ضان �شلح ،الأمني
العام حلركة اجلهاد ،موقف ال�سلطة الفل�سطينية وبع�ض البالد العربية ،التي جتاوزت ح�سب
ر�أيه احلدود ب�إعطائها ال�ضوء الأخ�رض لالحتالل لتنفيذ جمازره يف غزة ،ولو على الأقل من خالل
ال�صمت .153ومن الناحية العملية فقد �شاركت حركة اجلهاد بفعالية يف �ص ّد العدوان الإ�رسائيلي،
وتابعت �إطالق ال�صواريخ ،وقدمت � 35شهيدا ً من كوادرها خالل املعارك.
كان التفاعل ال�سيا�سي للعديد من قيادات فتح داعما ً للمقاومة ول�صمودها يف وجه العدوان
الإ�رسائيلي ،وعلقت فتح احتفاالتها يف الذكرى الـ  44النطالقتها .ودعا قدورة فار�س جميع
الفل�سطينيني ال �سيّما يف فتح وحما�س للتعايل فوق اخلالفات ال�سيا�سية ،والوقوف �صفا ً واحدا ً �ض ّد
العدوان .154وقال عبا�س زكي “�إن غزة لن تركع ،و�إن املقاومة �ستنت�رص” ،م�ؤكدا ً �أن الفتحاويني هم
م�شاريع �شهادة .155وعندما انتهى العدوان ،هن�أ هاين احل�سن حركة حما�س واملقاومة على “الن�رص
الذي حققته يف دحر االحتالل ال�صهيوين عن قطاع غزة”.156
وعلى الرغم من اللهجة الإيجابية طوال فرتة احلرب ،وعلى الرغم من التوافق على ال�سري نحو
احلوار الوطني بعد انتهاء احلرب؛ �إال �أن عددا ً من الأ�صوات الناقدة �أخذت ترتفع من جديد ،مما �أعاد
جزئيا ً �أجواء امل�ساجالت بني الطرفني ،فتحدث �أحمد عبد الرحمن منتقدا ً مبرارة “ادعاء” حما�س
باالنت�صار ،وقال “يتحدثون عن انت�صارات وهمية ،عليهم �أن يخرجوا من جحورهم ،ويروا ما
ح�صل يف قطاع غزة” .157واتهم عزام الأحمد حركة حما�س با�ستغالل حاجات النا�س لتحقيق
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�أغرا�ض �سيا�سية ،كما اتهمت فتح حركة حما�س بت�صفية عدد من عنا�رصها ،ووزعت ك�شفا ً من 17

ا�سما ً قالت �إن حما�س �أعدمتهم .158بينما نفت حما�س ذلك ،وقالت �إن من �أعدمتهم كانوا حمكومني
بالتج�س�س منذ زمن� ،أو كانوا مثريي فتنة وعمالء وجوا�سي�س ير�شدون طائرات االحتالل ل�رضب
مواقع املقاومة.
و�شاركت الأجنحة الع�سكرية لفتح ،واجلبهة ال�شعبية ،واجلبهة الدميوقراطية ،وجلان املقاومة
ال�شعبية ،واجلبهة ال�شعبية-القيادة العامة ...يف مقاومة العدوان الإ�رسائيلي وفق �إمكاناتها .وكان
ذلك م�ؤ�رشا ً على �أن هناك ما ُيجمع الفل�سطينيون عليه وهو مقاومة االحتالل ،و�أنه عندما يتولد
احل�س العايل بامل�س�ؤولية ،ف�إن كثريا ً من العقبات والأوهام ميكن �أن تزول.
ّ
كان �أداء ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل مرتبكا ً وباهتا ً يف بداية العدوان ،وكانت احلرب مبثابة
“كارثة �سيا�سية” لها .159وظهرت �أ�صوات بع�ض رموز ال�سلطة يف بداية العدوان وهي حت ّمل حما�س
م�س�ؤولية احلرب �أكرث مما حتملها لـ“�إ�رسائيل” .وقال منر حماد ،م�ست�شار الرئي�س عبا�س� ،إن قادة
حما�س “�رشكاء” يف اجلرمية الإ�رسائيلية �ض ّد غزة ،و�إنه “يتعني على حما�س �أن تفهم ما معنى �أن
تقوم ب�أعمال طائ�شة .”...بينما دعا الطيب عبد الرحيم� ،أمني عام الرئا�سة الفل�سطينية� ،سكان غزة
�إىل ال�صرب م�ؤكدا ً �أن “ال�رشعية” �ستعود �إىل غزة .160غري �أن حجم اخل�سائر يف املدنيني و�صمودهم
و�صمود املقاومة ،دفع رموز ال�سلطة �إىل �أن تكون �أكرث و�ضوحا ً و�رصاحة يف �إدانة العدوان
الإ�رسائيلي ،والدعوة �إىل بدء احلوار الوطني ،و�إعادة ترتيب البيت الفل�سطيني .كما قامت ال�سلطة
بتجميد مفاو�ضات الت�سوية مع “�إ�رسائيل” ،161وقال الرئي�س عبا�س “لن نقبل بتدمري حما�س لنح ّل
حملها ،وهمنا الوحيد هو وقف االعتداء على ال�شعب الفل�سطيني ،وال�سبيل الوحيد لإنهاء االنق�سام
هو احلوار ،واحلوار فقط” .162غري �أن ال�سلطة يف رام اهلل افتقرت للإجراءات العملية لل�ضغط على
“�إ�رسائيل” ك�إطالق املظاهرات واالعت�صامات يف ال�ضفة ،و�إطالق �رساح �أ�رسى املقاومة ،و�إعادة
فتح اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات التي �أغلقتها ...وغري ذلك.
وعلى الرغم مما يف املبادرة امل�رصية ويف قرار جمل�س الأمن  1860ب�ش�أن احلرب على غزة من
ثغرات �أ ّدت �إىل حت ّفظ حما�س وف�صائل املقاومة عليهما� ،إال �أن ال�سلطة يف رام اهلل نظرت �إىل قرار
جمل�س الأمن ب�إيجابية باعتباره “خطوة مهمة” .163ودعا الرئي�س عبا�س حركة حما�س �إىل املوافقة
“بال �أي تردد” على املبادرة امل�رصية ،معتربا ً �أن الطرف الذي يرف�ضها “يتحمل امل�س�ؤولية عن
تن�ص على �إدانة العدوان الإ�رسائيلي ،ومل متيّز
�شالل الدم” .164مع العلم �أن املبادرة امل�رصية مل ّ
بني املعتدِي واملعت َدى عليه ،ومل تطالب ب�شكل وا�ضح بان�سحاب القوات الإ�رسائيلية من القطاع ،ومل
تتعامل مبا�رشة مع الطرف الفل�سطيني الذي يدير القطاع ويتوىل الدفاع عنه (حما�س وحكومتها).
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�أظهرت عدم قدرة اجلماهري يف ال�ضفة الغربية على التظاهر والقيام بالفعاليات ال�شعبية حجم
القب�ضة الأمنية لأجهزة ال�سلطة ،ومدى الدمار الذي �أحدثته يف امل�ؤ�س�سات ال�شعبية واالجتماعية،
كما �أظهرت الإجراءات الأمنية لل�سلطة حجم املخاوف لديها من �أن تنقلب الفعاليات ال�شعبية �إىل
عمليات احتجاج وا�سعة �ض ّدها� ،أو �أن تعبرّ عن مدى �شعبية حما�س وتيار املقاومة يف ال�ضفة.
وكان ارتباك قيادة ال�سلطة وا�ضحا ً عندما اعتذرت يف اللحظات الأخرية عن ح�ضور قمة الدوحة،
التي ناق�شت العدوان على غزة يف  ،2009/1/16واعرتف الرئي�س عبا�س بتعر�ضه ل�ضغوط منعته
من امل�شاركة ،و�أنه �إذا ح�رض القمة ف�إنه “�سيذبح نف�سه من الوريد �إىل الوريد” .165بينما قامت حركة
حما�س مبلء الفراغ ،و�ألقى خالد م�شعل كلمة حما�س واملقاومة يف افتتاح امل�ؤمتر؛ وهو ما اعتُرب
انت�صارا ً �سيا�سيا ً و�إعالميا ً حلما�س.
�أدارت حما�س املعركة ال�سيا�سية بنف�سها وبالتعاون مع ف�صائل املقاومة يف دم�شق؛ ولكن بالرغم
مما �أظهرته من كفاءة وحنكة� ،إال �أنها مل تن�سق ب�شكل دائم وتف�صيلي مع احلركات والف�صائل التي
ا�صطفت �إىل جانبها .ومل ت�ستثمر التحول الإيجابي يف موقف اجلبهة ال�شعبية لتعزز من عملية
ال�رشاكة معها ومع غريها من الف�صائل؛ ملواجهة اال�ستحقاقات املرتبطة مبواجهة العدوان ،وف ّك
احل�صار ،و�إعادة ترتيب البيت الفل�سطيني .166مع مالحظة �أن اجلبهة ال�شعبية نف�سها كانت ت�شهد
نقا�شا ً داخلياً ،وكانت مقيدة ب�شكل �أو ب�آخر مبواقف نائب �أمينها العام القريبة من رئا�سة ال�سلطة.
ولعل حما�س �أثارت خماوف هذه الف�صائل بعد انتهاء العدوان على غزة ،عندما دعت �إىل �إيجاد
مرجعية بديلة عن منظمة التحرير ...مما �أدى �إىل ا�ستنزاف بع�ض املكا�سب ال�سيا�سية التي حتققت
يف �أثناء العدوان.
كان من نتائج العدوان على غزة ت�رسيع �إجراءات احلوار الداخلي الفل�سطيني الذي رعته
القاهرة ،والذي توا�صلت لقاءاته يف �شهري �شباط /فرباير و�آذار /مار�س  ،2009والذي متكن من
تقريب وجهات النظر يف الكثري من امل�سائل ،و�إن كان هناك العديد من امل�سائل الرئي�سية العالقة؛ وهو
ما ميكن نقا�شه يف التقرير اال�سرتاتيجي القادم ب�إذن اهلل.
هي �سنة حمل فيها اجلمل الفل�سطيني املاء على ظهره دون �أن يتمكن من �رشبه!!
ا�ستمر االنق�سام طوال �سنة  ،2008ومل يكن هذا االنق�سام جمرد �رصاع على ال�سلطة،
بل كان انعكا�سا ً خلالف �سيا�سي عميق ،واختالفا ً بني م�سارين ور�ؤيتني للعمل الوطني
الفل�سطيني ،وقد يطول الأمر بانتظار �أن تتوافق الر�ؤيتان �أو �أن ُيح�سم الأمر لأحدهما .ومل ي�ستطع
الفرقاء اجللو�س على طاولة واحدة ،وظلّت �أجواء االتهام وانعدام الثقة وال�رشوط امل�سبقة هي
ال�سائدة.

خامتة
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تناغمت حكومة �سالم فيا�ض مع اتفاقات �أو�سلو ،وا�ستحقاقات خريطة الطريق ،وك َّفت يد
الفل�سطينيني ،والحقت املقاومة؛ لكنها مل تنجح يف احل�صول على �أدنى تعهد من الإ�رسائيليني ّ
بكف
�أيديهم عن اال�ستيطان وم�صادرة الأرا�ضي والتهويد واالعتقاالت واالغتياالت.
حكومة �إ�سماعيل هنية وحما�س عا�شت بني خيارين �إما احل�صار واملوت البطيء ،و�إما ال�سقوط
والتهمي�ش ورمبا االجتثاث �إذا ما ق ِّدر لربنامج �أو�سلو وخريطة الطريق �أن تعود لإدارة القطاع.
وكان جناحها يتمثل يف قدرتها على البقاء يف ظروف تكاد تكون م�ستحيلة ،ويدفع ثمنها؛ ح�صارا ً
ودماراً ،نحو مليون ون�صف فل�سطيني .وكان ا�ستمرارها يف الت�سلح والإعداد ملواجهة االجتياح
الإ�رسائيلي ،دليالً على �إ�رصارها على ال�صمود ،و�إجناح ّ
خط املقاومة الذي تتبناه.
“ال�رشعيات” الفل�سطينية مثلت مناذج �رشعية منقو�صة ،بالن�سبة لبع�ضها بع�ضا ً وبالن�سبة
للعامل اخلارجي� ،سواء �أكانت �رشعية حكومة �سالم فيا�ض� ،أم حكومة �إ�سماعيل هنية .ومع نهاية
�سنة � 2008أ�صبحت �رشعية الرئي�س عبا�س نف�سه حمط ت�سا�ؤل� ،إذ �إن حما�س التي كانت تعرتف
به رئي�ساً ،اعتربت �أن واليته تنتهي يف 2009/1/8؛ وهو ما عقد الو�ضع الداخلي الفل�سطيني ،و�إن
كانت حما�س ف�ضلت �أال تدخل يف مرحلة “ك�رس عظم” جديدة ،ب�سبب الظروف التي رافقت العدوان
الإ�رسائيلي على القطاع ،و�أجواء امل�صاحلة الوطنية التي تلته� .أما منظمة التحرير الفل�سطينية ف�إن
م�ؤ�س�ساتها التنفيذية والت�رشيعية ،مبا يف ذلك جلنتها التنفيذية وجمل�سها املركزي وجمل�سها الوطني
تعاين من انتهاء مددها القانونية منذ نحو ع�رش �سنوات ،ومن �أنها مل تعد تعك�س حقيقة الواقع
الفل�سطيني وال القوى الفل�سطنية املوجودة على الأر�ض� .إن �أزمة “ال�رشعيات” هذه ت�شري بو�ضوح
�إىل مدى احلاجة �إىل �إعادة ترتيب البيت الداخلي الفل�سطيني ،وو�ضع ذلك على ر�أ�س �أولويات العمل
الوطني.
�إن “فقدان االجتاه” و“�ضياع البو�صلة” يف قيادة امل�سار الوطني الفل�سطيني؛ وتعار�ض برناجمي
و�أ�سلوبي القيادة يف رام اهلل وغزة� ...أدى �إىل حم�صلة “�صفرية” �أو �سلبية ،جعلت امل�رشوع الوطني
الفل�سطيني يدور حول ذاته ،وي�ستهلكها .و�إن حالة “التيه” التي عانى منها الو�ضع الداخلي
ّ
“ع�ض الأ�صابع”
الفل�سطيني طوال �سنة � 2008ألقت بظاللها على احلوار بني فتح وحما�س .ولعبة
بني فتح وحما�س ا�ستمرت بانتظار �أن ي�رصخ �أحدهما �أوالً� ،أو �أن يلعب الوقت ل�صالح �أحدهما دون
الآخر .ومن الناحية العملية ف�إن اال�شرتاطات الإ�رسائيلية والأمريكية و�ضعت �سقفا ً م�سبقا ً لنتائج
�أي حوار فل�سطيني ال ت�ؤدي نتائجه “اللتزام” حما�س باالتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير
وقبول ال�رشعيات التي قبلتها .وكان املعنى ال�ضمني ال�شرتاط �إقامة حكومة ترفع احل�صار هو
اال�ستجابة لتلك االلتزامات .وبالتايل �أ�صبح الإ�رسائيليون والأمريكيون حا�رضين يف �صناعة القرار
الفل�سطيني ولو مل يكونوا حا�رضين جلل�سات احلوار؛ وهو ما �أ�سمته حما�س الفيتو الأمريكي.
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وهكذا ،ف�إن جوهر الأمر كان يف الإجابة عن �س�ؤال متعلق مبدى ا�ستعداد الفل�سطينيني لتحمل
التكاليف الناجتة عن التعبري احل ّر عن اختيارهم و�إرادتهم و�إ�رصارهم على حقوقهم التاريخية
وامل�رشوعة� ،أم بتقدمي تنازالت مرتبطة بقراءة “واقعية” ملوازين القوى والإمكانات املتاحة و�إنقاذ
ما ميكن �إنقاذه.
ولذلك ،يجب ال�سعي لتحرير الإرادة الفل�سطينية ،وعدم االرتهان مل�ساعدات الدول املانحة،
ورف�ض ال�رشوط التي تو�ضع مقابل االعرتاف الإ�رسائيلي – الأمريكي .كما يجب �أن يحدث توافق
وطني على فتح معرب رفح و�سائر املعابر ،وعدم التوظيف ال�سيا�سي الداخلي للح�صار ،وال�سعي
لإيجاد �صيغة وطنية م�شرتكة لإعادة الإعمار ،وتعزيز �صمود ومقاومة ال�شعب الفل�سطيني .كما
يجب ت�شكيل حكومة تواجه احل�صار وتواجه ملفات التهويد واال�ستيطان واجلدار العن�رصي...
وغريها.
مل تنجح حركة فتح ،بالرغم من املحاوالت اجلادة ،يف عقد م�ؤمترها ال�ساد�س بعد  19عاما ً من
االنتظار ،وظلّت تعي�ش �أزمتها الداخلية التي نقلتها معها �إىل ال�سنة التالية ،والتي �ستظ ّل فيها عنا�رص
الت�أجيل والتعطيل فاعلة ما مل تتحقق معادلة “�سحرية” تتعامل مع االعتبارات ال�سابقة ،وتراعي
م�صالح الالعبني الكبار والتيارات الفاعلة يف احلركة.
على الرغم من القتل والدمار الذي �أحدثته احلرب الإ�رسائيلية على قطاع غزة� ،إال �أن �صمود
املقاومة وب�سالتها ،وحنكة و�صالبة قيادتها ،والتفاف اجلماهري الفل�سطينية والعربية والإ�سالمية
وحتى العاملية معها ،وانت�صارها يف معركة “ك�رس الإرادات” ،من خالل �إف�شالها الهجوم الإ�رسائيلي؛
كل ذلك جاء رافعة �شعبية و�سيا�سية و�إعالمية حلما�س وحكومتها ولتيار املقاومة .و�أ�سهم يف �إيجاد
حالة �إحباط لدى الأعداء واخل�صوم من �إمكانية �إ�سقاط حما�س واجتثاثها ،ودفع باجتاه احلوار
لإعادة ترتيب البيت الفل�سطيني .وهو حوار ما تزال العديد من عوامل تعطيل �إجناحه قائمة،
مما ي�ستدعي �إ�رصارا ً كبرياً ،وم�س�ؤولية عالية ،وتقدميا ً للم�صالح العليا لل�شعب الفل�سطيني على
ال�ضغوط اخلارجية ،وعلى امل�صالح ال�شخ�صية واحلزبية.
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 70جريدة الأخبار ،بريوت ،2008/10/6 ،نقالً عن.The Jerusalem Post newspaper, 5/10/2008 :
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 71انظر ت�رصيحات :فوزي برهوم ،اخلليج2008/10/12 ،؛ و�صالح الربدويل ،وكالة معا ً الإخبارية2008/12/13 ،؛ وعزيز
الدويك ،احلياة.2008/12/17 ،
 72امل�ستقبل.2008/10/20 ،
 73انظر :احلياة ،والنهار ،والغد.2008/11/24 ،
 74العرب.2008/11/27 ،
 75انظر مثالً :املركز الفل�سطيني للإعالم2008/11/23 ،؛ واحلياة.2008/11/24 ،
 76عرب.2008/10/12 ،48
 77الغد.2008/10/26 ،
 78اخلليج.2008/12/3 ،
 79انظر ت�رصيح ه�شام �أبو غو�ش ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة الدميوقراطية ،احلياة اجلديدة.2008/11/23 ،
 80ال�سفري.2008/12/5 ،
 81القد�س العربي.2008/12/20 ،
 82الد�ستور.2008/9/30 ،
 83ال�رشق الأو�سط.2008/1/6 ،
 84العرب.2008/2/24 ،
 85انظر :القد�س العربي.2008/4/5 ،
 86القد�س العربي.2008/4/22 ،
 87احلياة اجلديدة.2008/6/13 ،
 88القد�س العربي.2008/7/25 ،
 89البيان� .2008/7/31 ،أ�شار امل�صدر نف�سه �إىل �أن اخلم�سة املطالبني بعقده يف اخلارج هم فاروق قدومي ،وهاين احل�سن،
وحممد جهاد ،و�أبو ماهر �أحمد غنيم ،و�سليم الزعنون.
 90القد�س العربي.2008/8/4 ،
 91قد�س بر�س.2008/8/17 ،
 92القد�س العربي.2008/10/25 ،
 93انظر :وكالة مـعـاً2008/11/9 ،؛ وانظر �أي�ضا ً حول ح�سا�سية الورقة املالية :القد�س العربي.2008/8/9 ،
 94الغد.2008/12/15 ،
ً
 95اخلليج2008/12/16 ،؛ وانظر �أي�ضا ت�رصيح هاين احل�سن الذي ن�سبت له جريدة فل�سطني يف  2008/12/26قوله �إن
�أع�ضاء اللجنة املركزية �سيتقا�ضون مبلغ � 25ألف دوالر �شهرياً ،وال يرغب عدد من �أع�ضاء اللجنة بخ�سارة هذا املبلغ �إذا ما
ترك مقعده.
 96احلياة اجلديدة.2008/12/16 ،
 97القد�س العربي.2008/1/16 ،
 98وكالة معاً.2008/2/14 ،
 99ال�رشق الأو�سط.2008/2/16 ،
 100احلياة.2008/2/17 ،
 101العرب.2008/2/24 ،
 102الأخبار ،بريوت.2008/10/13 ،
 103الأيام ،رام اهلل.2008/3/20 ،
 104القد�س العربي.2008/3/21 ،
 105القد�س العربي.2008/4/7 ،
 106احلياة.2008/12/19 ،
 107النهار.2008/11/13 ،
 108ال�رشق ،الدوحةُ .2008/8/10 ،ف ِ
�صل عبد ربه من حزب فدا بعد �سنوات من تعيينه يف اللجنة التنفيذية للمنظمة ،لكنه ظل
يف من�صبه يف اللجنة التنفيذية.
 109ال�رشق ،الدوحة.2008/8/27 ،
 110جريدة احلقائق ،لندن ،2008/3/15 ،يفhttp://www.alhaqaeq.net/?rqid=9&secid=3&art=84643 :
 111ال�رشق ،الدوحة2008/8/10 ،؛ واحلياة.2008/10/17 ،

68

الو�ضع الفل�سطيني الداخلي
 112احلياة.2008/10/17 ،
 113قد�س بر�س.2008/11/23 ،
 114اخلليج.2008/4/23 ،
 115الد�ستور.2008/8/8 ،
 116اخلليج.2008/5/6 ،
 117ال�رشق الأو�سط.2008/10/28 ،
 118احلياة ،والقد�س العربي.2008/1/8 ،
 119ال�رشق ،الدوحة.24/1/2008 ،
 120الد�ستور.2008/9/13 ،
� 121أحمد بديري ،ازدياد االعتقاالت من قبل الأجهزة الأمنية الفل�سطينية يف ال�ضفة ،هيئة الإذاعة الربيطانية (بي بي
�سي) ،2008/10/19 ،يف:
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7678000/7678733.stm
 122القد�س العربي.2008/9/22 ،
 123وكالة معاً.2008/12/2 ،
 124القد�س العربي ،والبيان.2008/5/28 ،
 125جريدة فل�سطني.2008/4/8 ،
 126انظر :القد�س العربي ،2008/1/8 ،و2008/10/28؛ والد�ستور 8 ،و2008/10/24؛ وال�رشق الأو�سط.2008/10/28 ،

� 127أحمد بديري ،ازدياد االعتقاالت من قبل الأجهزة الأمنية الفل�سطينية يف ال�ضفة.
 128عرب ،2008/1/7 ،48يفhttp://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=6&id=51249 :
 129انظر :م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سانhttp://www.addameer.org :2008/2/23 ،
 130موقع مركز البيان للإعالم ،2008/11/13 ،يف:
http://www.albian.ps/ar/portal/01942ed0-9740-47f1-beef-0577d59f78d3.aspx

� 131أحمد بديري ،ازدياد االعتقاالت من قبل الأجهزة الأمنية الفل�سطينية يف ال�ضفة؛ والقد�س العربي.2008/11/1 ،
 132رويرتز2008/12/4 ،؛ والقد�س العربي.2008/12/5 ،
 133انظر� :أحمد بديري ،ازدياد االعتقاالت من قبل الأجهزة الأمنية الفل�سطينية يف ال�ضفة.
 134اخلليج2008/10/16 ،؛ وانظر �أي�ضا ً ت�رصيح منر حماد ،اجلزيرة.نت2008/10/30 ،؛ وت�رصيح �سعدي الكرنز� ،أمني
عام جمل�س الوزراء ،القد�س العربي.2008/8/2 ،
 135ال�رشق الأو�سط.2008/11/8 ،
 136الأيام ،رام اهلل.2008/4/ 15 ،
 137ال�رشق الأو�سط2008/5/27 ،؛ والقد�س العربي ،والوطن ،ال�سعودية.2008/5/28 ،
 138انظر� :أحمد بديري ،ازدياد االعتقاالت من قبل الأجهزة الأمنية الفل�سطينية يف ال�ضفة؛ والقد�س العربي.2008/11/12 ،
 139اخلليج2008/10/31 ،؛ واحلياة.2008/10/31 ،
 140الأيام ،رام اهلل2008/1/1 ،؛ ووكالة �سما الإخبارية.2008/1/1 ،
 141اخلليج.2008/6/3 ،
 142املركز الفل�سطيني للإعالم.2008/1/1 ،
 143انظر :احلياة ،وال�رشق الأو�سط ،واخلليج.2008/1/20 ،
 144انظر :احلياة ،وال�رشق الأو�سط.2008/8/4 ،
 145انظر :ال�رشق ،الدوحة.2008/8/1 ،
 146انظر :اخلليج.2008/8/8 ،
 147انظر :احلياة2008/9/17 ،؛ وانظر تقرير موقع هيومن رايت�س ووت�ش حول �إ�رسائيل والأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة،
�أحداث عام  ،2008يفhttp://www.hrw.org/en/world-report/2009-5 :
 148انظر تقرير املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان يف:
http://www.pchrgaza.org/PCHR/a/campaigns_field.html

 149وكالة الأنباء الفل�سطينية (وفا)2008/1/13 ،؛ ومركز امليزان حلقوق الإن�سان ،يف:

http://www.mezan.org/site_ar/insecurity/insecurity_statistics.php
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 150انظرالتقييم املهم الذي كتبه :ب�شري مو�سى نافع ،احلرب على قطاع غزة ،مركز اجلزيرة للدرا�سات ،2009/3/26 ،يف:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/49FB5319-C422-4491-889C-88F8A1D1BC69.htm
 151املركز الفل�سطيني للإعالم.2009/1/21 ،
 152احلياة.2008/12/28 ،
 153املركز الفل�سطيني للإعالم.2008/12/29 ،
 154قد�س بر�س.2008/12/27 ،
 155امل�ستقبل.2009/1/5 ،
 156ال�رشق الأو�سط.2009/1/25 ،
 157القد�س العربي.2009/1/20 ،
 158انظر :ال�رشق الأو�سط2009/1/25 ،؛ وبي بي �سي ،2009/1/24 ،يف:
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7848000/7848888.stm

 159انظر :ب�شري مو�سى نافع ،احلرب على قطاع غزة.
 160اجلزيرة.نت.2008/12/28 ،
 161رويرتز.2008/12/29 ،
 162احلياة اجلديدة.2009/1/6 ،
 163احلياة.2009/1/10 ،
 164احلياة.2009/1/11 ،
 165جريدة الوطن ،الدوحة (قطر).2009/1/17 ،
 166انظر :ب�شري مو�سى نافع ،احلرب على قطاع غزة.
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