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الو�ضع الفل�سطيني الداخلي
مرت �سنة  2010دون �أي تغيري على تركيبة الو�ضع الداخلي الفل�سطيني ،الذي
ا�ستمر وفق ر�ؤيتني �سيا�سيتني خمتلفتني ،يتحكم كل منهما برقعة جغرافية حمددة.
ومل تنجح حما�س وفتح يف االتفاق على الرتتيبات الأمنية مما �أدى �إىل تعطيل عملية
امل�صاحلة الوطنية ،وتعطلت االنتخابات البلدية والت�رشيعية والرئا�سية ،ومل جتر جهود لإعادة
ت�شكيل منظمة التحرير الفل�سطينية ،وا�ستمرت ال�سلطة يف برنامج التن�سيق الأمني مع “�إ�رسائيل”
الذي و�صل �إىل م�ستويات قيا�سية.

مقدمة

وكان امل�رشوع الوطني املوحد هو الغائب الأكرب عن ال�ساحة ،التي ا�ستمر التجاذب واالنق�سام
ال�سيا�سي واجلغرايف يف �إعاقة قدرتها على مواجهة م�شاريع االحتالل وخمططاته ،يف اال�ستيطان
وحماوالت �شطب حق العودة ،ف�ضالً عن ا�ستهداف املقاومة ومنعها من حتقيق �إجنازات وطنية.
ويبدو �أن التغريات ،التي ن�شهدها منذ مطلع �سنة  ،2011يف العامل العربي ،قد انعك�ست على
الواقع الفل�سطيني ،فتمّ التوقيع على اتفاق امل�صاحلة بني فتح وحما�س يف  2011/5/3قبيل �إر�سال
هذا التقرير للطباعة .ونحن ن�أمل �أن يت ّم تنفيذ ه ب�شكل �صادق و�أمني على الأر�ض؛ وهو ما قد يكون
مو�ضع تركيزنا يف ال�سنة القادمة.
ا�ستمرت حكومة �سالم فيا�ض يف �أداء مهامها ،بالرغم
من ا�ستمرار و�صمها بالال�رشعية من ف�صائل املقاومة،
واجلدل حول تركيبتها يف �أو�ساط حركة فتح .وكان وما
يزال �أبرز “�إجنازاتها” �أنها متكنت من �إ�ضعاف املقاومة
الفل�سطينية على ال�صعيد الأمني ،متبنية ما �أ�سمته
املقاومة ال�شعبية لالحتالل على طريق حتقيق اال�ستقالل عن االحتالل بنهاية �سنة  2011ح�سبما
ير ّوج رئي�سها.

�أو ًال :حـكـومــة تـ�ســيـيـر
الأعمال يف رام الله

ومل يحدث �أي تغيري على تركيبة احلكومة وال برناجمها ،ذلك �أن حركة فتح التي تريد متثيالً
�أكرب لها يف احلكومة مل تتمكن من �إنفاذ مطالبها من خالل الرئي�س الفل�سطيني ،يف ظ ّل تعطل املجل�س

الت�رشيعي ،كما �أن ف�شل جهود امل�صاحلة �أدى بالنتيجة �إىل عدم االتفاق على ت�شكيل حكومة وحدة
تكون قادرة على تغيري �أجندة احلكومة التي تركزت على التعاون الأمني مع “�إ�رسائيل” ونبذ
املقاومة امل�سلحة ،وال�سعي للبناء التدريجي مل�ؤ�س�سات الدولة القادمة ،و�إحداث انتعا�ش اقت�صادي
يعتمد بالأ�سا�س على املنح وامل�ساعدات اخلارجية.
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 .1ت�أجيل االنتخابات البلدية:
يف � 7شباط /فرباير �أعلنت حكومة فيا�ض ال�رشوع يف �إجراء الرتتيبات الالزمة لإجراء االنتخابات
البلدية يف  .2010/7/17لكن حما�س واجلهاد قالتا �إن �أي انتخابات يف ظ ّل عدم توافق فل�سطيني �إمنا
هو تكري�س لالنق�سام .1كما �أعلنت حما�س �أنها لن ت�سمح ب�إجراء االنتخابات يف قطاع غزة ،ولن
ت�شارك يف �إجرائها يف ال�ضفة ،وقال وزير احلكم املحلي يف احلكومة املقالة زياد الظاظا �إن �أي قرار
ي�صدر عن حكومة رام اهلل يعدّ غري �رشعي ،م�ضيفاً �إن “حما�س ال ميكنها �أن ت�شارك يف انتخابات
حملية يف ال�ضفة ،يف ظ ّل االجتياحات واالعتقاالت ،ويف ظ ّل تنحية �أع�ضاء املجال�س املنتخبني”.2
ويف  25ني�سان� /أبريل تراجعت احلكومة عن �إجراء االنتخابات يف قطاع غزة �إثر تو�صية من جلنة
االنتخابات الفل�سطينية بذلك ،ب�سبب رف�ض احلكومة املقالة �إجراء هذه االنتخابات يف غزة .3ويف
 10حزيران /يونيو �أعلن وزير احلكم املحلي خالد القوا�سمي عن ت�أجيل هذه االنتخابات يف مناطق
ال�سلطة دون حتديد موعد جديد لها ،وقال �إن “�سبب ت�أجيل االنتخابات ا�ستند �إىل ن�صائح عربية
و�إقليمية ودولية بت�أجيلها كون هناك ف�سحة للم�صاحلة الداخلية ورفع احل�صار عن غزة” .4ودانت
العديد من ف�صائل منظمة التحرير مبا فيها اجلبهتان ال�شعبية والدميوقراطية وحزب ال�شعب
والأمني العام للمبادرة الوطنية هذا القرار.5

 .2خطوات على طريق اال�ستقالل:
وقد وا�صلت حكومة �سالم فيا�ض ما �أ�سمته م�رشوع حتقيق دولة فل�سطينية بنهاية �سنة 2011

والذي �سبق و�أن �أعلن عنه يف �سنة  ،2009وقال فيا�ض �إن “امل�رشوع يجري يف ثالث م�سارات :الأول
هو اجلهد ال�سيا�سي ملنظمة التحرير وبناء امل�ؤ�س�سات الذي تقوم به احلكومة ،وتعزيز املقاومة
ال�شعبية ال�سلمية لالحتالل حتقيقاً لهدف �إنهاء االحتالل ،و�إقامة دولة فل�سطينية عا�صمتها القد�س
ال�رشقية ،على حدود عام .6”1967
ويف هذا ال�سياق �أمكن ر�صد هذه امل�سارات التالية على الأر�ض ،كالتايل:
�أ .البناء التدريجي مل�ؤ�س�سات الدولة يف ال�ضفة الغربية:
وقد �أعلن رئي�س الوزراء الفل�سطيني �سالم فيا�ض اجلزء الثاين من خطة بناء الدولة �أطلق عليها
ا�سم “موعد مع احلرية” وتت�ضمن الإجراءات و�أولويات العمل يف العام الثاين من �أجل “ا�ستكمال
بناء م�ؤ�س�سات الدولة ،و�إر�ساء قيم النزاهة وال�شفافية ،والف�صل بني ال�سلطات ،وتوفري الأمن
والأمان مبا يحمي امل�رشوع الوطني ويكفل �سيادة القانون ،وير�سخ قيم احلرية والعدالة وامل�ساواة،
يف ظ ّل نظام دميوقراطي يقوم على التعددية ،والف�صل بني ال�سلطات ،والتداول ال�سلمي لل�سلطة،
واحرتام حقوق الإن�سان” .كما �أكد �أن اخلطة ت�شمل م�رشوعات حيوية طموحة ،كم�رشوع لإقامة
بنك مركزي و�إ�صدار عملة و�سندات حكومية.7
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و�أ�ضاف فيا�ض �أن حكومته �ستوا�صل “العمل من �أجل �إعداد قانون اخلدمة املدنية الإلزامية
لل�شباب متهيدا ً لإقراره ،وكذلك مراجعة الت�رشيعات والقوانني الناظمة للعمل ال�شبابي والريا�ضي
للنهو�ض بامل�ؤ�س�سات ال�شبابية والريا�ضية ،وكذلك ر�سم ال�سيا�سات الوطنية للعمل والت�شغيل التي
ت�ضمن تكاف ؤ� الفر�ص”.8
ب .ت�شجيع ما ي�سمى باملقاومة ال�سلمية بامل�سريات ال�سلمية:
وقد تركزت امل�سريات ال�سلمية �ض ّد م�صادرة بع�ض الأرا�ضي الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية.
وقد �أكد فيا�ض يف افتتاح امل�ؤمتر اخلام�س للمقاومة ال�شعبية ال�سلمية يف بلعني يف رام اهلل بح�ضور
ممثل الأمني العام للأمم املتحدة  United Nationsروبرت �رسي  ،Robert Serryو�سفراء
وقنا�صل الدول العربية والأجنبية ،على �رضورة تكامل خمتلف امل�سارات ،وعلى ر�أ�سها املقاومة
ال�شعبية ال�سلمية ،ال�ستكمال عملية بناء الدولة ،على حدود .91967/6/4
ج .مقاطعة منتجات امل�ستعمرات الإ�رسائيلية:
ن�رشت ال�سلطة الفل�سطينية يف  2010/2/14قائمة �سوداء ت�ضم �أكرث من � 200سلعة منتجة
يف امل�ستعمرات الإ�رسائيلية املقامة على الأرا�ضي الفل�سطينية داعية املواطنني �إىل مقاطعتها.10
كما �شارك �سالم فيا�ض بنف�سه يف توزيع من�شورات حتث الفل�سطينيني على مقاطعة منتجات
امل�ستعمرات اليهودية يف الأرا�ضي املحتلة بال�ضفة الغربية ،خمتتما ً حملة ا�ستمرت �أ�سبوعا ً
“لتنظيف” ال�سوق الفل�سطينية من ب�ضائع امل�ستوطنني ،التي يقول �إنها تقو�ض االقت�صاد
الفل�سطيني .ويف �أواخر �أيار /مايو  2010وزع فيا�ض من�شورات حتمل �أ�سماء و�صور � 500سلعة
على القائمة ال�سوداء لل�سلطة الفل�سطينية تراوحت بني الفول ال�سوداين و�إطارات الأبواب.
وزار حوايل ثالثة �آالف متطوع �أكرث من � 255ألف منزل فل�سطيني يف كل �أنحاء ال�ضفة الغربية
مل�ساعدة العائالت على التمييز بني منتجات امل�ستعمرات واملنتجات امل�صنعة يف “�إ�رسائيل” التي ال
ت�ستهدفها احلملة .11وبعد ذلك �أعلن فيا�ض عن �إطالق حملة جديدة ملقاطعة منتجات امل�ستعمرات
الإ�رسائيلية يف �أ�سواق ال�ضفة الغربية ،حتت عنوان “و�سام الكرامة من حمل ملحل” .وتق�ضي احلملة
بقيام متطوعني من طلبة اجلامعات واملعاهد بزيارات �إىل �أكرث من � 66ألف حمل جتاري يف مدن
ال�ضفة الغربية ،للت�أكد من خلوها من منتجات امل�ستعمرات.12
و�شارك فيا�ض الفل�سطنيني يف مو�سم قطف الزيتون ل�سنة  ،2010مركزاً على قريتي عراق
بورين جنوبي نابل�س ،ودير الغ�صون �شمال طولكرم وهما من القرى التي تتعر�ض ب�شكل م�ستمر
العتداءات امل�ستوطنني .و�أكد فيا�ض على هام�ش م�شاركته �أن �شجرة الزيتون رمز مت�سك �شعبنا
ب�أر�ضه و�ستظل �أ�صغر زيتونة �أكرث جتذرا ً من اال�ستيطان واجلدران.13
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ومن يدقق يف كل �سيا�سات حكومة فيا�ض ،مبا فيها تلك التي ت�سميها مقاومة �سلمية لالحتالل،
يجدها ال تتجاوز �سقف االحتالل نف�سه .فحكومة فيا�ض ت�ؤمن لالحتالل حالة �أمنية مثالية ،وتقوم
بكل اخلدمات وامل�س�ؤوليات املدنية التي تفر�ضها عليها بروتوكوالت جنيف .وهو ما �سمح للبع�ض
�أن ي�صف االحتالل ب�أنه “احتالل خم�س جنوم”.

 .3الدولة والالجئون:
ويف �سياق ت�سويقه للدولة الفل�سطينية وقيامها يف �سنة  ،2011قال فيا�ض جلريدة ه�آرت�س
 Haaretzالإ�رسائيلية يف مقابلة ن�رشت يف “ 2010/4/2نحن نعد البنية التحتية ال�ستيعابهم ،فلديهم
احلق بالعي�ش يف داخل الدولة الفل�سطينية” .كما قال �إن الدولة الفل�سطينية ميكن �أن تعر�ض اجلن�سية
الفل�سطينية على اليهود يف �إ�شارة �إىل نحو ن�صف مليون م�ستوطن يهودي يف ال�ضفة الغربية مبا فيها
القد�س.14
وقد دانت الف�صائل الفل�سطينية هذه الت�رصيحات ،وقال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س
عزت الر�شق� ،إن ت�رصيحات فيا�ض تتناغم مع م�رشوع بنيامني نتنياهو ،Benjamin Netanyahu
الذي يهدف �إىل �إنهاء املقاومة عن طريق ال�سلطة ،و�إغداق املال على ال�شعب الفل�سطيني ،م�ضيفا ً
�أن ال�شعب ال يباع وال ي�شرتى .وا�ستنكر الر�شق تهنئة رئي�س حكومة رام اهلل لل�شعب الإ�رسائيلي
ب�أعيادهم (عيد الف�صح) ،متهما ً �إياه ب�أنه “ال ينتمي لل�شعب الفل�سطيني ،ويبيع الوهم له” .واختتم
كالمه ب�أن ال�شعب الفل�سطيني �سيلفظ فيا�ض ولن يقبل ما و�صفه بـ“االنحطاط الوطني” ،داعيا ً
حركة فتح للترب ؤ� من �سالم فيا�ض.15
من جهتها ،ر�أت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني �أن ت�رصيحات فيا�ض “جتاهلت احلقائق
التاريخية وم�ست الثوابت الوطنية ،ويف مقدمتها عودة الالجئني الفل�سطينيني �إىل ديارهم املغت�صبة
طبقا ً للقرار الأممي  ،194و�إطالق �رساح كافة الأ�سريات والأ�رسى دون قيد �أو �رشط �أو متييز،
باعتبارهم �أ�رسى حرب ومنا�ضلني من �أجل احلرية” .ور�أت �أن هذه الت�رصيحات ت�سهم يف كل
الأحوال يف “�إ�شاعة الأوهام الوردية لواقع يت�صف باجلرمية واملرارة والأمل ،والفظائع املت�صاعدة
بحق الأر�ض والوطن والإن�سان الفل�سطيني”.16
واعترب خالد البط�ش� ،أحد قادة حركة اجلهاد� ،أن فيا�ض “ال ميتلك التوكيل عن ال�شعب الفل�سطيني
ليتحدث عن حق العودة” ،م�شددا ً على �أن حقّ العودة غري قابل للنقا�ش والتفاو�ض .و�شدد البط�ش
على �أن �أي ح ّل ال ي�ضمن عودة الالجئني �إىل داخل “�إ�رسائيل” التي �أقيمت على �أنقا�ض قراهم
ومدنهم “ح ّل ال ميثل ال�شعب الفل�سطيني وح ّل باطل ومرفو�ض”.17
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 .4احلكومة واملنظمة وفتح:
وقد واجهت عالقة رئي�س حكومة ت�رصيف الأعمال يف رام اهلل مبنظمة التحرير الفل�سطينية
انتقادات تعلقت بتغول هذه احلكومة على �صالحيات منظمة التحرير ،وقد دفع هذا الأمر �سالم
فيا�ض �إىل الت�أكيد على �أن “مهمة الإعالن عن الدولة هي من �صالحيات منظمة التحرير الفل�سطينية
املمثل ال�رشعي والوحيد ل�شعبنا ،بالتعاون والتن�سيق مع كافة �أطراف الأ�رسة الدولية” .18كما �أكد
�أن منظمة التحرير هي “�صاحبة الوالية” على كل ما يتعلق بال�ش�أن الفل�سطيني ،ولي�س فقط ال�ش�أن
ال�سيا�سي.19
ولكن اخلالف الأعمق والأكرب كان مع حركة فتح التي مل حت�صل على ح�صة منا�سبة لها يف
احلكومة ،و�سعت ملطالبة رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ب�إدخال تغيريات يف تركيبة احلكومة .و�أبدت
كتلة حركة فتح يف املجل�س الت�رشيعي املعطل مالحظات على �أداء هذه احلكومة ،التي ت�شغل فيها
احلركة  11من �أ�صل  22ع�ضواً مبن فيهم رئي�س احلكومة �سالم فيا�ض ،وطالبت فيا�ض بعقد جل�سة
خا�صة ملناق�شتها.
وقالت الكتلة �إنها “و�ضعت ت�صورا ً لآلية تفعيل عمل النواب ودورهم الرقابي ،يف ظ ّل تعطل
عمل املجل�س الت�رشيعي ،مبا يف ذلك تعزيز وتكثيف ن�شاط جمموعات العمل الربملانية وهيئة الكتل
الربملانية من �أجل تعزيز دورهم الرقابي”.20
كما �أو�صى البيان اخلتامي ال�صادر عن اجتماعات الدورة الثالثة للمجل�س الثوري حلركة
فتح الرئي�س ب�إجراء تغيري وزاري وفق �صالحياته الد�ستورية ،بدون حتديد هذه املقاعد ،ولكن
م�س�ؤولني يف احلركة قالوا �إن املجل�س الثوري يريد �أن ت�ؤول احلقائب الوزارية الرئي�سية مثل وزارة
الداخلية واملالية واخلارجية لأع�ضاء من فتح ،بدالً من املوالني لفيا�ض فيما ن�سب �إىل مقربني من
فيا�ض �إنه لن ميانع يف تويل فتح �أي من�صب �إال حقيبة وزارة املالية التي ي�شغلها بنف�سه ،وال ميكن
لأحد الو�صول �إليها.21
ومل يعلن من مطالبات فتح �سوى �سعيها للح�صول على وزارات �سيادية يف احلكومة .ومل
يتحقق هذا املطلب حتى مطلع � ،2011إال �أن م�صادر �أكدت على توافق حممود عبا�س مع فيا�ض على
�إجراء تعديل حكومي ي�شمل �سبع وزارات فقط ،دون حتديد ال�سقف الزمني لإجراء هذا التعديل.22

 .5احلكومة واملقاومة:
وكجزء من التزام ال�سلطة الفل�سطينية باالتفاقات املوقعة مع “�إ�رسائيل” ،واظبت احلكومة يف
ال�ضفة على تعاونها الأمني مع االحتالل ،معتربة �أن املقاومة امل�سلحة ت�رض بامل�رشوع الوطني
الفل�سطيني.
29

مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني 2010
ويف هذا الإطار ،دان فيا�ض العملية التي �أدت �إىل مقتل �رشطي �إ�رسائيلي و�إ�صابة ثالثة �آخرين
جنوب اخلليل ،حمذرا ً مما و�صفه بـ“خماطر االجنرار �إىل دائرة العنف التي �أثبتت التجربة �أنها
�أ�رضت بامل�صالح الوطنية ،وخدمت امل�رشوع اال�ستيطاين الإ�رسائيلي” .ودعا �إىل حماية م�سار
املقاومة ال�شعبية ال�سلمية �ض ّد اال�ستيطان وممار�سات االحتالل ،الذي ي�شكل �إىل جانب االنخراط يف
عملية بناء م�ؤ�س�سات الدولة ،الرافعة الأ�سا�سية لدعم الن�ضال ال�سيا�سي الذي تقوده منظمة التحرير
الفل�سطينية .23غري �أن فيا�ض مل يربط بني ت�صاعد اال�ستيطان والتعاون الأمني الذي �سمح بالتو�سع
اال�ستيطاين وتهويد القد�س �أكرث من �أية مرحلة �سابقة .فقد كانت املقاومة تعرقل اال�ستيطان ،وهو
ما ت�ؤكده الوقائع والأرقام.
ويف �إدانته لعملية اخلليل الثانية التي وقعت يف نهاية �آب� /أغ�سط�س ،و�أدت �إىل مقتل �أربعة
م�ستوطنني ،كرر فيا�ض املربرات نف�سها راف�ضا ً ما �أ�سماه “اال�ستمرار يف ا�ستغالل معاناة ال�شعب
الفل�سطيني يف خدمة �أجندات فئوية و�إقليمية ،تتعار�ض مع امل�صالح العليا ل�شعبنا ،وحتت �شعارات
فارغة امل�ضمون”.24
ويف ت�رصيحات �أخرى له ،قال فيا�ض �إنه ال توجد م�شكلة �أمنية على الإطالق� ،إزاء قيام حركة
حما�س يف ال�ضفة الغربية مبمار�سة معار�ضتها وفق القانون ،مهما كان هناك من “جتريح �أو
�شطط”� ،إال �أنه �أ�شار �إىل �أن “تهاون ال�سلطة الفل�سطينية يف مواجهة من يحاول �أن ينفذ كما ي�شاء،
ووقت ما ي�شاء ،وكيفما ي�شاء �سيكون له عواقب ج�سيمة جدا ً”.25
و�أو�ضح رئي�س حكومة ت�رصيف الأعمال ر�ؤيته يف التعامل مع ما �أ�سماه العنف والتحري�ض
يف لقاء مع ممثلني عن � 65رشكة يهودية وزعماء دينيني واجتماعيني يف “منزل خا�ص” مبانهاتن
بنيويورك .وقد قال فيا�ض فيه “يجب معاجلة العنف بغ�ض النظر عن و�ضع عملية ال�سالم ،م�شريا ً
�إىل �أن الأمن م�صلحة حيوية للجانبني الإ�رسائيلي والفل�سطيني ،ومن ي�ستخدمون العنف لدعم
�أجندتهم يجب �أن يحاكموا ويعاقبوا”.
وردا ً على �س�ؤال عن ا�ستمرار التحري�ض �ض ّد “�إ�رسائيل” واليهود يف الكتب املدر�سية وو�سائل
الإعالم بال�ضفة الغربية ،قال �إن حكومته التزمت بتحقيق “بيئة خالية من التحري�ض” .و�أ�ضاف “ال
�أعتقد �أننا فعلنا كل �شيء ممكن ولكننا نحاول .التحري�ض م�شكلة ونحن نعرتف بذلك” ،م�شددا ً على
�أن ا�ستخدام �أماكن العبادة لن�رش الكراهية مرفو�ض.26
وقد و�صف تقرير �أمريكي رئي�س حكومة ت�رصيف الأعمال ب�أنه رجل الواليات املتحدة يف
فل�سطني ،وب�أنه يرت�أ�س حكومة غري منتخبة حتتل املرتبة ال�ساد�سة �إىل جانب احلكومة العراقية يف
قائمة احلكومات الأكرث ف�سادا ً يف العامل.27
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كما ك�شف وزير �ش�ؤون اال�ستخبارات الإ�رسائيلي دان مريدور � Dan Meridorأن زعيما ً
واحداً يف القيادة الفل�سطينية يحظى بتقدير القيادة ال�سيا�سية يف “�إ�رسائيل” وهو “بن جوريون
الفل�سطينيني”� ،أي “�سالم فيا�ض” ،مرتئياً �أن “من املهم التعاون مع فيا�ض بالذات ملنع و�ض ٍع
ُتفر�ض فيه دولة فل�سطينية على �إ�رسائيل”.28

� .6إجراءات �ض ّد مظاهر التد ّين:
ويف �إطار احلملة على املقاومة والبنى التحتية لها ،منعت وزارة الأوقاف بحكومة ت�رصيف
الأعمال عددا ً من اخلطباء من اخلطابة يف امل�ساجد ،و�أمرت بخف�ض �صوت الآذان وخف�ض �صوت
تالوة القر�آن من مكربات امل�ساجد .وقد رف�ضت حما�س وف�صائل �أخرى هذه الإجراءات وع ّدتها
حربا ً على الدين والتدين.
وحمل املتحدث با�سم حركة حما�س فوزي برهوم يف م�ؤمتر �صحفي يف غزة ،حركة فتح
م�س�ؤولية “احلملة �ض ّد امل�ساجد و�ض ّد املتدينني يف ال�ضفة الغربية” ،وحذر من تداعيات هذه احلرب
اخلطرية وانعكا�ساتها.
وا�ستنكر برهوم “هذه احلرب ال�رش�سة على ديننا ومقد�ساتنا وقيمنا الدينية” ،والتي قال
�إنه “يراد من ورائها تدمري �أخالق �شعبنا ،و�إحالل ثقافة اخلنوع واملجون ،لت�سهيل التطبيع مع
االحتالل متهيدا ً لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية”.
وا�ستعر�ض مناذج من االعتداءات التي يتعر�ض لها خطباء و�أئمة امل�ساجد يف ال�ضفة الغربية،
وما �أ�سماه “خمطط فتح �ض ّد القيم والأخالق والدين يف ال�ضفة الغربية” .وقال املتحدث “يف الوقت
الذي ت�شن فيه �سلطة فتح هذه احلرب بحق امل�ساجد و�أهلها وبحق التيار الديني وامللتزمني ب�صورة
عامةُ ،تنفذ ال�شق الآخر من هذا املخطط اخلبيث فتفتح الأبواب م�رشعة �أمام تيار الف�ساد املربمج،
فتمنح الرتاخي�ص لإقامة اخلمارات والبارات واملالهي الليلية ودور الف�ساد ،وي�ستعيد كازينو
�أريحا ن�شاطه وعافيته.29”...
كما اتهمت ف�صائل املقاومة الفل�سطينية ،يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك بغزة احلكومة
الفل�سطينية يف رام اهلل “ب�شن حرب على العقيدة الإ�سالمية ،وحربا ً موازية �ض ّد �أبناء ال�شعب
الفل�سطيني ال�رشفاء” ،على ح ّد تعبريها .وقالت “هذه احلرب ت�أتي مبا�رشة ل�صالح امل�ستوطنني
الباحثني عن عدم االنزعاج ،يف حماولة يائ�سة لدفع ال�شباب الفل�سطيني من امل�ساجد �إىل دور
اللهو واملجون” .30
وردّ الناطق با�سم فتح �أ�سامة القوا�سمي يف بيان �صدر عن مفو�ضية الإعالم والثقافة يف احلركة
قائالً �إن “الأنا احلزبية التي ت�سيطر على عقلية حما�س ت�سعى �إىل دفع ال�شعب الفل�سطيني �إىل �أتون
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ال�رصاعات ،و�إحراقه بنار الفتنة الدينية ،وهي حماوالت ودعوات يائ�سة وفا�شلة” .ور�أى �أن حما�س
ت�ستغل “قرارات �إدارية تنظيمية” اتخذها وزير الأوقاف الذي كان ل�سنوات خلت حم�سوبا ً على
احلركة “لتجعل منها ق�ضية �رصاع وعملية فرز تفرق ومتيز بني امل�سلمني يف املجتمع الفل�سطيني
امل�ؤمن” .ور�أى �أن من حق الوزير “اتخاذ ما يلزم من قرارات لإبعاد �شبح الهيمنة وال�سيطرة
احلزبية عن امل�ساجد ،فهي بيوت اهلل للعبادة ولي�ست حكرا ً لتنظيم �أو ف�صيل” .31يدل هذا الت�رصيح،
�إن كان يُعرب فعالً عن ر�أي فتح ،على ارتباكٍ بني تهمي�شها من خالل حكومة �سالم فيا�ض من
جهة ،وبني تبنيها الدفاع عن �سيا�ساتها من جهة �أخرى.
وا�صلت احلكومة يف غزة �أعمالها متم�سكة ب�رشعيتها
امل�ستمدة من االنتخابات معتربة �أنها حكومة ت�سيري
الأعمال وفقا ً للقانون الفل�سطيني ،ولكن هذه احلكومة
ان�شغلت �أ�سا�سا ً مبعاجلة ذيول احلرب الإ�رسائيلية على
غزة وحماولة ف ّك احل�صار امل�ستمر على القطاع ،والذي زاد ا�ستحكام حلقاته بالدور الذي متار�سه
احلكومة امل�رصية يف هذا الإطار ،وا�ستمر تعرث جهود امل�صاحلة ،الأمر الذي حال دون تدفق
امل�ساعدات لإعادة بناء ما دمرته احلرب على القطاع.

ثاني ًا :احلكومة املقالة
يف قـطــاع غـزة

وا�ستمر الفل�سطينيون يف ال�صمود بالرغم من ق�ساوة احل�صار ،وعدم �إمكان �إعادة بناء ما
دمرته �آلة احلرب الإ�رسائيلية يف عدوان  ،2009-2008و�شهدت غزة حماوالت متوا�ضعة لإعادة
بناء ع�رشات من املنازل املهدمة من بينها مبادرات من جمعيات خريية �إماراتية ،وهناك حديث عن
مبادرة من جمعيات قطرية .ولكن كل ذلك كان دون طموح بناء �آالف املنازل وامل�ؤ�س�سات املهدمة.
كما بقيت احلكومة الفل�سطينية برئا�سة �إ�سماعيل هنية من�شغلة بهم ف ّك احل�صار ،وت�أمني رواتب
موظفيها من املدنيني والع�سكريني ،و�إدارة املعابر وت�أمني حرية احلركة للفل�سطينيني من القطاع
و�إليه ،وهذا �أدى ال�ستهالك الكثري من جهود قيادة حما�س يف �إدارة القطاع.
ومن املهم الإ�شارة �إىل �أن ثمة جانب متعلق بقطاع غزة ،كثريا ً ما يهمل ،بالرغم من �أولويته
و�أهميته الفائقة� ،أال وهو ا�ستمرار تدفق ال�سالح على قطاع غزة ،وا�ستمرار تطويره من الداخل� ،إىل
جانب حفر الأنفاق الدفاعية الداخلية ،واال�ستعدادات ملواجهة �أي عدوان؛ الأمر الذي يكون قد انتقل
بالو�ضع املقاوم لقطاع غزة ،بالرغم من الهدنة غري املكتوبة ،وعدم �إطالق ال�صواريخ ،وعدم القيام
بعمليات� ،إىل م�ستويات غري م�سبوقة .فهو انتقال باملقاومة �إىل م�ستوى املواجهة يف حالة التعر�ض
للعدوان .ومن ثمّ ف�إن �أهم �أ�سباب عدم �شنّ حرب جديدة على قطاع غزة ولبنان ،هو اخلوف من
النتائج ب�سبب ما و�صلته املقاومتان من م�ستوى يف الإعداد للمواجهة.
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�أما من جهة �أخرى فقد جنح الفل�سطينيون يف ا�ستقطاب حترك دويل �شعبي بل وحتى ر�سمي
�ضدّ احل�صار متثل بقوافل فكّ احل�صار التي جاءت من �أوروبا والعامل العربي والإ�سالمي .وكانت
�أوىل القوافل التي جنحت يف الو�صول لغزة يف �سنة  2010قافلة �رشيان احلياة بقيادة جورج جاالوي
� George Gallowayإ�ضافة �إىل نا�شطني من  17دولة ،حيث و�صلت يف  6كانون الثاين /يناير ،بعد
 31يوماً من انطالقها من لندن ،وذلك على الرغم مما واجهته من �صعاب وعقبات يف م�رص ،من
�ضمنها �أحداث عنف بني منظمي القافلة وقوات ال�رشطة امل�رصية يف ميناء العري�ش �أدت �إىل �إ�صابة
الع�رشات من منظمي القافلة والأمن امل�رصي ،الذي اتخذ قراراً يف وقت الحق مبنع جاالوي من
دخول الأرا�ضي امل�رصية مرة ثانية .كما �أدى تعطيل القافلة داخل م�رص �إىل موجة غ�ضب فل�سطينية
يف غزة �أ�سفرت عن وقوع ا�شتبكات بني فل�سطينيني غا�ضبني على احلدود مع قوات م�رصية �أدت
جلرحى يف الطرفني �إ�ضافة ملقتل �رشطي م�رصي .واتهمت ال�سلطات امل�رصية حركة حما�س
بامل�س�ؤولية عن مقتله .ولكن حكومة �إ�سماعيل هنية قالت �إن اجلندي امل�رصي قتل بر�صا�ص زمالئه
من اخللف.32
وقام وفدان برملانيان عربيان بزيارة غزة؛ الأول يف � 15شباط /فرباير ويتكون من  22برملانياً،
والثاين يف  6حزيران /يونيو ويتكون من  47برملانيا ً.33
ويف � 31أيار /مايو ت�صدت “�إ�رسائيل” بالقوة لأ�سطول احلرية الذي كان يحمل م�ساعدات
لقطاع غزة ،واقتحمت قوات خا�صة تابعة للبحرية الإ�رسائيلية الإثنني �سفينة مايف مرمرة
 Mavi Marmaraالتي حتمل  581مت�ضامناً ،معظمهم من الأتراك ،داخل املياه الدولية ،خملفة
 9قتلى و 26جريحا ً معظمهم من الأتراك .واعتقلت قوات االحتالل املت�ضامنني و�أعادتهم فيما
بعد لبالدهم .وقد َج َّرت هذه العملية ردود فعل دولية وا�سعة م�ستنكرة حلكومة نتنياهو34؛ مما
ح ّول �أ�سطول احلرية �إىل رمز لك�رس احل�صار ،و�إىل هزمية �سيا�سية و�إعالمية مد ِّوية للعدوان
الإ�رسائيلي ،و�ضعت دولة االحتالل يف م�أزق ،وا�ستع َد ْت دول العامل و�شعوبه عليها.
يف  13حزيران /يونيو �أعلن رئي�س احلكومة الفل�سطينية املقالة �إ�سماعيل هنية خالل ا�ستقباله
الأمني العام جلامعة الدول العربية عمرو مو�سى� ،أن زيارة الأخري خطوة عملية على طريق ك�رس
احل�صار .من جانبه ،دعا الأمني العام للجامعة العربية عمرو مو�سى� ،إىل �رضورة ك�رس احل�صار
املفرو�ض على غزة ،يف �أول زيارة له �إىل القطاع منذ انتهاء احلرب على القطاع �سنة  ،2009م�شددا ً
على �أن العرب كلهم والعامل يقفون �إىل جانب ال�شعب الفل�سطيني ويرف�ضون احل�صار ،كما طالب
مب�صاحلة فل�سطينية ،ودعا �أهل غزة �إىل ال�ضغط على قادتهم من �أجل تنفيذ امل�صاحلة.35
ورحبت احلكومة الفل�سطينية املقالة بزيارة املمثلة العليا لل�سيا�سة اخلارجية الأوروبية ،كاثرين
�آ�شتون � Catherine Ashtonإىل قطاع غزة ،وع ّدتها بالإ�ضافة �إىل زيارات وزراء الدول الأوروبية
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املرتقبة مبثابة اعرتاف غري مبا�رش بحكومة حما�س36؛ غري �أن ذلك االعرتاف مل يرتجم واقعيا ً
وفعلياً من جانب االحتاد الأوروبي.

كما ا�ستقبل هنيه وفداً من جلنة احلكماء الدولية ،برئا�سة ماري روبن�سون Mary Robinson

رئي�سة جمهورية �إيرلندا ال�سابقة ،وع�ضوية الأخ�رض الإبراهيمي املبعوث ال�سابق للأمم املتحدة يف
�أفغان�ستان والعراق؛ و�إيال بهات  Ela Bhattالنا�شطة الهندية حلقوق الن�ساء .و�أ�شاد هنية بجهود
جلنة احلكماء الدولية وزيارتهم اىل قطاع غزة؛ يف ظ ّل احل�صار املفرو�ض عليه� ،آمالً يف �أن ت�شكل هذه
الزيارة تقدما ً �إيجابيا ً ل�صالح ال�شعب الفل�سطيني.37
ويف  8ت�رشين الثاين /نوفمرب ،قام وزير اخلارجية الأملاين جيدو في�سرتفيله Guido

 Westerwelleبزيارة لقطاع غزة ودعا لإنهاء احل�صار املفرو�ض عليه .وتبعه يف  24ت�رشين الثاين/

نوفمرب ،وزير اخلارجية الإيطايل فرانكو فراتيني  Franco Frattiniبزيارة مماثلة .وكذلك قام
وزير خارجية مالطا طونيو بورج  Tonio Borgيف  17كانون الأول /دي�سمرب بزيارة قطاع غزة،
قال خاللها �إن االحتاد الأوروبي يدعو �إىل رفع احل�صار عن غزة.38
ويف حماولة لتخفيف وط�أة احل�صار و�إ�رشاك بقية القوى الفل�سطينية يف �إدارة قطاع غزة املحا�رص،
�سعت حكومة غزة �إىل تعديل ت�شكيلتها الوزارية بالعر�ض على بع�ض الف�صائل اال�شرتاك فيها ،وهو
م�سعى ظلّ قائماً حتى �أوائل �سنة  2011بالرغم من �إعالن حركة اجلهاد الإ�سالمي اعتذارها عن
امل�شاركة يف احلكومة ،التي عدّتها امتداداً التفاقات �أو�سلو  Oslo Accordsالتي ترف�ضها ،و�إعالن
اجلبهة ال�شعبية رف�ضها التعديل معتربة �إياه تكري�سا ً لواقع االنق�سام يف ال�ساحة الفل�سطينية.
و�شنت حكومة غزة حملة كبرية على جي�ش من العمالء زرعتهم “�إ�رسائيل” على مدى �سنني
احتاللها لغزة .فقد �أعلنت وزارة الداخلية �أنها متكنت من ك�شف �شبكات جت�س�س ت�ستخدم مواقع
على �شبكة الإنرتنت ،وت�ستغل حاجة املواطنني حتت احل�صار ،وتعمل لتجنيد عمالء لالحتالل يف
قطاع غزة ،م�شرية �إىل �أنها تقوم بحملة توعية كبرية لل�سكان ملواجهة ذلك.39

و�أفاد املتحدث با�سم وزارة الداخلية �إيهاب الغ�صني �أن قوات االحتالل جتهز معلومات لبنك
�أهداف حت�ضريا ً لعدوان جديد عل قطاع غزة ،م�شريا ً �إىل �أن ذلك يتم من خالل حتديد امل�ؤ�س�سات
وال�سيارات واملنازل لقادة حركة حما�س واملقاومة الفل�سطينية ،مو�ضحا ً �أنه ّ
مت اعتقال عمالء
ا�ستطاعوا اخرتاق الف�صائل وذلك من خالل ان�ضمامهم ل�صفوف املقاومة .و�أو�ضح �أن العمالء كان
لهم دور وا�ضح يف احلرب الإ�رسائيلية على غزة .وعر�ضت الداخلية عددا ً من الأجهزة الإلكرتونية
التي ي�ستخدمها العمالء يف عملية بثّ وا�ستقبال املعلومات من �ضباط املخابرات الإ�رسائيلية.40
وقال وزير الداخلية يف احلكومة املقالة يف قطاع غزة فتحي حماد �إن جهاز الأمن الداخلي التابع
للوزارة اكت�شف فل�سطينيا ً يتعاون مع �أجهزة الأمن اال�رسائيلية منذ �سنة  .1972و�أ�ضاف �أن جهاز
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الأمن الداخلي اكت�شف “طرقا ً و�أ�ساليب جديدة لالحتالل ال�صهيوين يف االخرتاق� ،إىل جانب النجاح
يف مكافحة العمالء”.41
ونفذت احلكومة املقالة بالفعل حكم الإعدام بحق اثنني من املتهمني بالعمالة والتخابر مع
االحتالل ،والت�سبب يف قتل الكثري من املقاومني ،و�إ�صابة عدد �آخر خالل �سنوات تعاونهما مع
االحتالل .وقال رئي�س الق�ضاء الع�سكري العقيد �أحمد عطا اهلل �أن تنفيذ احلكم جاء بعد ا�ستنفاد هذه
الأحكام كافة طرق الطعن فيها و�أ�صبحت واجبة التنفيذ.42
وقد ا�ستهجنت بع�ض املنظمات احلقوقية واملجتمعية تنفيذ �أحكام الإعدام ،على اعتبار �أن التنفيذ
ّ
مت “من دون احرتام الأ�صول القانونية التي حتظر تنفيذ عقوبة الإعدام من دون م�صادقة رئي�س
الدولة”.43
ويف �إطار ت�سليط ال�ضوء على الأ�رسى الفل�سطينيني يف �سجون االحتالل� ،أعلن �إ�سماعيل هنية
�أن �سنة  2010هي �سنة الأ�رسى الفل�سطينيني يف �سجون “�إ�رسائيل” ،وطالب بتفعيل ق�ضيتهم يف
كافة املحافل العربية والدولية .وقال هنية خالل حفل �إطالق احلملة الوطنية للدفاع عن الأ�رسى،
�أنه ّ
مت ت�شكيل “اللجنة الوطنية العليا لن�رصة الأ�رسى” ،وبدء انطالق فعاليات الت�ضامن معهم لدعم
�صمودهم .ودعا هنية �إىل �إن�شاء “�صندوق الأ�رسى الفل�سطينيني” لدعم الأ�رسى وذويهم ،م�شريا ً
�إىل �رضورة �أن يكون هذا ال�صندوق “عربيا ً �إ�سالميا ً بالكامل ل�ضخ الأموال لدعم الق�ضية التي
حتتاج لدعم مايل ،لتتمكن وزارة الأ�رسى من رفع ق�ضايا �ض ّد �إ�رسائيل �أمام املحاكم الدولية”.44

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

بقيت امل�صاحلة بني فتح وحما�س تراوح يف مكانها
على الرغم من التقدم الظاهري الذي حدث فيها بعد
قبول م�رص �إحلاق ورقة تتفق عليها الف�صائل بورقتها
للم�صاحلة والتي كانت ت�رص يف ال�سابق على توقيعها
دون �أي �رشوط �أو �إ�ضافات �أو تعديالت.

وقد مت�سكت فتح يف البداية مبطلبها من حما�س توقيع الورقة امل�رصية ،وقد رف�ض الرئي�س
الفل�سطيني عقد �أي لقاءات مع رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل قبل توقيع هذه
الورقة .وقال �إنه “يف حال توقيع حما�س ،وبعد �ساعة �أو ن�صف �ساعة �أو ربع �ساعة� ،سيكون هناك
لقاء معهم ولكن قبل ذلك ال” ،م�شددا ً على �رضورة �أن يتم توقيع امل�صاحلة الفل�سطينية يف م�رص.45
وقد بذل نبيل �شعث ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح جهدا ً يف �إطار امل�صاحلة وقام بزيارة
قطاع غزة ،ولكنه مل يتمكن من حلحلة اخلالفات بني الطرفني .ويف هذا ال�سياق ،علق رئي�س ال�سلطة
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الفل�سطينية حممود عبا�س على هذه الزيارة ،وقال �إن ذهاب ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح نبيل
�شعث �إىل غزة لي�س اجتهادا ً �شخ�صيا ً بل بقرار من احلركة ،لكنه نفى �صلتها بامل�صاحلة و�أ�ضاف
�أن “زيارة �شعث لغزة حتت هذا العنوان فقط وذهابه �إىل بيت �إ�سماعيل هنية واجللو�س معه جتاوز
غري موافقني عليه”.46
كما بذلت ال�شخ�صيات امل�ستقلة برئا�سة يا�رس الوادية جهوداً لدعم زيارة �شعث ،ويف ملف
امل�صاحلة ب�شكل عام ،ولكن اخلالفات بقيت على حالها.47
وفيما ارتبطت جهود امل�صاحلة بالقمة العربية التي انعقدت يف ليبيا يف  ،2010/3/27فقد �أبلغ
رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س ليبيا وم�رص وال�سعودية والأردن �أنه لن يح�رض القمة العربية املقررة
يف ليبيا �إذا ح�رضها رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل .48من جانبه� ،أعلن رئي�س
املكتب ال�سيا�سي حلما�س خالد م�شعل� ،أن احلركة على ا�ستعداد لتوقيع اتفاق امل�صاحلة الفل�سطينية
قبل القمة العربية يف ليبيا �أو خاللها ،راف�ضا ً اخلو�ض يف الرد على ت�رصيحات الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س ب�ش�أن عدم ح�ضوره للقمة� ،إذا ح�رضها م�شعل.49
و�أعادت م�رص ت�أكيد موقفها من امل�صاحلة ،على ل�سان وزير اخلارجية �أحمد �أبو الغيط الذي
�أكد �أن الورقة امل�رصية للم�صاحلة الفل�سطينية مطروحة للتوقيع فقط ،وقال �إن �أية مالحظات عليها
�ست�ؤخذ يف االعتبار عند التنفيذ.50
وكررت حما�س اتهاماتها لوا�شنطن ب�إعاقة عملية امل�صاحلة ،واتهم م�شعل الواليات املتحدة
بو�ضع حقّ النق�ض “الفيتو”  Vetoعلى م�صاحلة حركته مع حركة فتح.51
وبالرغم من اجلمود الظاهر يف املفاو�ضات ،فقد ظهرت معلومات ت�شري �إىل �أن حما�س
ب�صدد تقدمي مرونة بهدف توقيع االتفاق ،تقوم على خف�ض حتفظاتها �رشيطة االلتزام ببع�ض
املالحظات ،وهي� :أن تت�ضمن التعديالت �أن تكون القيادة امل�ؤقتة ،املزمع ت�شكيلها �إىل حني �إعادة
انتخاب م�ؤ�س�سات منظمة التحرير “غري قابلة للتعطيل” ،و�أن يتم ت�شكيل جلنة االنتخابات من
جانب الرئي�س حممود عبا�س بـ“التوافق” مع حما�س ،وهو مبد�أ ي�رسي �أي�ضا ً على ت�شكيل جلنة
�أمنية عليا لتنفيذ اتفاق امل�صاحلة� ،إ�ضافة �إىل �إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة.
وقد ظهر �أن الت�أخر الذي ح�صل يف �إجناز امل�صاحلة يتطلب ت�أخري �إجراء االنتخابات الذي كان
مقرتحا ً يف  2010/6/28يف م�سودة الورقة امل�رصية “ما يتطلب االتفاق على موعد جديد” .وظهرت
طروحات ت�ؤكد �رضورة �أن تكون ورقة املالحظات “ملحقة بالورقة امل�رصية وجزءا ً ال يتجز�أ
منها” ،و�أن يتم التوقيع عليها من الأطراف املعنية والراعية وال�ضامنة التفاق امل�صاحلة.52
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وبعد تبادل االتهامات بني الطرفني بتعطيل امل�صاحلة ،وف�شل و�ساطات عديدة من بينها
و�ساطات �سعودية وقطرية وتركية� ،شهد هذا امللف اخرتاقاً جديداً بعد لقاء م�شعل يف مكة مع رئي�س
املخابرات امل�رصية عمر �سليمان ،الذي قال �إنه ال ميانع �أن تتفق حركتا فتح وحما�س على تفاهمات
تراعي حتفظات حما�س على الورقة امل�رصية قبل التوقيع على هذه الأخرية.53
وقد ترافق هذا االخرتاق مع ا�ستئناف املفاو�ضات املبا�رشة مع “�إ�رسائيل” والتعنت الذي �أبدته
احلكومة الإ�رسائيلية يف مو�ضوع جتميد اال�ستيطان ،وقد ربطت تقديرات بني م�ؤ�رشات الف�شل
يف هذه املفاو�ضات ،وتوجه ال�سلطة مدعومة من م�رص لإعادة تفعيل ملف امل�صاحلة ،ال�ستخدامه
كورقة �ضغط يف املفاو�ضات.
وانعقدت �أوىل جل�سات احلوار يف دم�شق يف  ،2010/9/24حيث ّ
مت خاللها االتفاق على ت�شكيل
جلنة االنتخابات بالتوافق الفل�سطيني ،وت�شكيل حمكمة لالنتخابات بالتوافق ،وتعيني موعد جديد
لالنتخابات ،بالإ�ضافة �إىل ت�شكيل �إطار قيادي م�ؤقت �إىل حني �إعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية
وفقاً ملا جاء يف الورقة امل�رصية للم�صاحلة .وقال عزام الأحمد ،ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح
ورئي�س كتلتها الربملانية� ،إن اجتماع حركتي فتح وحما�س ح ّل ثالث ق�ضايا هي :االنتخابات
وحمكمة االنتخابات ومنظمة التحرير الفل�سطينية ،منوها ً �إىل �أنه بقيت ق�ضية الأمن التي �سي�صار
�إىل حلها مب�شاركة املخت�صني يف هذا املو�ضوع.54
وقال القيادي يف حركة حما�س يف لبنان علي بركة �إن احلركة �ستبحث مع حركة فتح يف دم�شق
ا�ستكمال احلوار الفل�سطيني والبحث يف ت�شكيل اللجنة الأمنية امل�شرتكة العليا التي �ست�رشف على
�إعادة وهيكلة الأجهزة الأمنية حتت رعاية م�رصية .و�أو�ضح �أن “احلركتني اتفقتا يف اجتماعهما
ال�سابق يف دم�شق على �إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن
ولي�س يف غزة فقط” .بينما جرى ت�أجيل بحث ال�شق املتعلق بت�شكيل اللجنة الأمنية امل�شرتكة التي
�ست�رشف على عملية البناء والهيكلة �إىل االجتماع املقبل.55
وقال القيادي يف حما�س حممود الزهار �إن حركة فتح وافقت على ر�ؤية حركة حما�س فيما يتعلق
بنقاط ،جلنة االنتخابات املركزية ،واللجنة الق�ضائية اخلا�صة باالنتخابات ،ومو�ضوع القيادة
امل�ؤقتة ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،والتي كانت فتح ترف�ض طرح حما�س حولها �سابقا ً.56
ويف حماولة لإجناز النقطة الأخرية والأهم يف امل�صاحلة ،التقى وفدان من احلركتني يف دم�شق مرة
�أخرى يف � ،2010/11/9إال �أن اللقاء انتهى بتبادل االتهامات بني الطرفني ب�إف�شال جهود امل�صاحلة،
حيث قالت فتح �إن حما�س مل حتدد مطالبها ،فيما �أكدت حما�س �أن فتح ال تريد �أي م�شاركة لها
يف اللجنة العليا التي ت�رشف على الأجهزة الأمنية بال�ضفة وغزة .و�أن �إعادة بناء الأجهزة الأمنية
�ستقت�رص على ال�ضفة دون غزة .وقالت حما�س �إن هناك فيتو �أمريكي � -إ�رسائيلي بعد اجلولة
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الأوىل على مو�ضوع “امللف الأمني” .وقالت م�صادر فل�سطينية �إن عدم التو�صل ل�شيء يف هذا اللقاء
جاء نتيجة �إ�رصار حركة فتح وحتديداً مدير جهاز املخابرات يف ال�سلطة ماجد فرج على اقت�صار
التعديالت الأمنية على الأجهزة الأمنية املوجود يف قطاع غزة فقط ،وعدم ا�ستعداده لقبول �أي
تعديل على الو�ضع الأمني يف ال�ضفة الغربية املحتلة.57
وك�شفت م�صادر فل�سطينية جلريدة احلياة� ،أن الطرفني �أعادا �صياغة التفاهمات ال�سابقة بعد
�أن تو�صال حلل و�سط ب�ش�أنها ،وهي �أن تقوم احلركتان بت�سمية �أع�ضاء جلنة االنتخابات وجتاهل
ما �إذا كان هذا بـ“الت�شاور �أم بالتوافق” كما ورد يف تفاهمات �أيلول� /سبتمرب .وعندما حاول وفد
حما�س �سحب هذا احلل الو�سطي على حمكمة االنتخابات ،رف�ض وفد فتح بدعوى �أن الق�ضاء
“م�ستقل ويجب عدم تدخل املنظمات به” .وتفاهم الطرفان على �إ�ضافة عبارة “�أال يكون ق�ضاة
املحكمة خمتلفا ً عليهم” بني الف�صائل.
ويف مو�ضوع القيادة امل�ؤقتة املزمع ت�شكيلها �إىل حني �إحياء م�ؤ�س�سات املنظمة ،طلب وفد
فتح �إ�ضافة عبارة “مبا ال يتناق�ض مع �صالحيات اللجنة التنفيذية يف املنظمة” �إىل العبارة
ال�سابقة التي كان جرى التوافق على �إ�ضافتها يف اجلل�سة الأوىل ،وهي �أن “تكون مهمات القيادة
امل�ؤقتة املزمع ت�شكيلها غري خا�ضعة للتعطيل” .ولدى مراجعة النقطة الرابعة املتعلقة مبوعد
االنتخابات املقبلة ،اتفق الطرفان على �أن جتري يف فرتة ترتاوح بني ثمانية �أ�شهر و�سنة ،من
توقيع الورقة امل�رصية ،كي يتاح للطرفني التح�ضري لإجرائها يف “�أجواء عادلة ومن�صفة لهما
يف ال�ضفة وغزة”.
غري �أن امل�شكلة بد�أت يف العمق لدى الو�صول �إىل النقطة اخلام�سة املتعلقة مبلف الأمن� ،إذ �إن
الطرفني اتفقا �سابقا ً على “�إعادة بناء وهيكلة �أجهزة الأمن يف ال�ضفة وقطاع غزة” ،وبقيت النقطة
الثانية املتعلقة بت�شكيل جلنة �أمنية عليا من الطرفني .و�أو�ضحت امل�صادر �أن “املفاج�أة كانت �أن مدير
اال�ستخبارات يف ال�سلطة ماجد فرج قال يف االجتماع �إن كل ما يتعلق بالأمن لن يكون فيه �أي �رشاكة.
ال�رشاكة بال�سيا�سة واالنتخابات ممكنة� ،أما يف الأمن فهذا غري ممكن .و�أن �أجهزة الأمن مبنية على
�أ�س�س وطنية من دون م�شاركة �أو حما�ص�صة” ،الأمر الذي عدّته حما�س تراجعا ً عن االتفاقات
ال�سابقة و�أجوائها الإيجابية.58
جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن تكليف ماجد فرج مبناق�شة املو�ضوع الأمني ،بدا وك�أنه �شهادة ب�أن فتح
ال �سلطة لها على الأجهزة الأمنية وال�سيا�سة الأمنية يف ال�ضفة الغربية؛ وهذا معنى �إ�رصار فرج على
اعتبار الو�ضع الأمني يف ال�ضفة خارجا ً عن كل حوار.
وقد ظلّت امل�صاحلة جماالً للتجاذب بني فتح وحما�س� ،إال �أنه حدث بع�ض االنفراج مع التغريات
التي �أخذت حتدث يف العامل العربي منذ مطلع �سنة  ،2011وبعد دعوة هنية لعبا�س لزيارة القطاع،
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وموافقة عبا�س على ذلك ، ...ثم التوقيع يف القاهرة يف  2011/5/3على اتفاق امل�صاحلة ،بعد موافقة
فتح على حتفظات حما�س ،وجتاوز العقدة الأمنية .ورمبا ما زال هناك الكثري �أمام فتح وحما�س
لعمله لإجناح االتفاق ،وجتاوز العديد من املعيقات الداخلية واخلارجية ،والتي متكنت �سابقا ً
وللأ�سف من �إف�شال وتعطيل اتفاقات �سابقة بني الطرفني.

رابعاً :منظمة التحرير الفل�سطينية ورئا�سة ال�سلطة:
 .1هيكل وبرنامج مل يتغري:
على الرغم من ال�رشعيات املنقو�صة مل�ؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية ،بعد �أن انتهت مدة
املجل�س الوطني واللجنة التنفيذية واملجل�س املركزي� ،إال �أن ا�ستخدامها ا�ستمر من قبل حركة فتح،
التي وا�صلت ال�سيطرة على مفا�صل القرار فيها ،وكر�ست اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة
لأخذ قرارات ت�رشعن عملية املفاو�ضات .انعك�س اخلالف بني فتح وحكومة فيا�ض على عالقة هذه
احلكومة واملنظمة.
وقد بدا �أن هناك �رصاعا ً بني املنظمة واحلكومة على خطوات ما ي�سمى ببناء الدولة الفل�سطينية،
�إىل الدرجة التي دفعت فيا�ض �إىل الت�أكيد مراراً �أن مرجعية هذه الق�ضية هي منظمة التحرير مع
ا�ستمراره يف قيادة خطوات كهذه على الأر�ض ومبعزل عن املنظمة والرئا�سة الفل�سطينية.
وقد ف�شلت جهود �إعادة ت�شكيل منظمة التحرير كبند من بنود امل�صاحلة الذي اتفقت عليه
الف�صائل الفل�سطينية يف ال�سابق ،وذلك �أن امل�صاحلة مل تتم ب�سبب ا�ستمرار اخلالف على امللف
الأمني فيها .و�أ�سفر احلوار بني فتح وحما�س يف دم�شق يف � 24أيلول� /سبتمرب عن االتفاق على �إعادة
العبارة التي ّ
مت التوافق عليها خالل جل�سات احلوار وحذفت يف الورقة امل�رصية .وتعالج العبارة
“الإطار القيادي امل�ؤقت” الذي �سيتم ت�شكيله �إىل حني �إجراء انتخابات املجل�س الوطني الفل�سطيني،
ويكون من �أبرز مهماته معاجلة الق�ضايا امل�صريية ،التي تتعلق بال�ش�أن الفل�سطيني واتخاذ القرارات
فيها بالتوافق .وتن�ص هذه العبارة على “�أن مهمات هذا الإطار القيادي امل�ؤقت غري قابلة للتعطيل،
باعتبارها �إجماعاً وطنياً متّ التوافق عليه”� .59إال �أن حركة فتح طلبت الحقا ً �أال يتناق�ض ذلك مع
�صالحيات اللجنة التنفيذية يف املنظمة.60
جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن �سببا ً رئي�سيا ً يف ا�ستمرار االنق�سام وف�شل حماوالت امل�صاحلة ،يرجع
�إىل اخلالف ال�سيا�سي حول املوقف من الت�سوية واملفاو�ضات ،وكذلك املوقف من مقاومة االحتالل.
لذلك ف�إن كل الأوراق التي �سعت �إىل امل�صاحلة دون االقرتاب من هذا ال�سبب كانت حماوالت للقفز
عن هذه احلقيقة.
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� .2أزمة مع اجلبهة ال�شعبية:
وبالرغم من عدم �إحراز عملية الت�سوية �أي تقدم ،فقد �صادقت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفل�سطينية يف  2010/5/8على قرار العودة للمفاو�ضات غري املبا�رشة؛ التي �سبق ووافقت عليها
جلنة املتابعة العربية ملبادرة ال�سالم ،التابعة للجامعة العربية خالل اجتماعها يف القاهرة.
وانتقدت حركتا حما�س واجلهاد الإ�سالمي هذه املفاو�ضات ور�أت فيهما ر�ضوخا ً ل�سيا�سة
فر�ض الأمر الواقع التي ميار�سها االحتالل الإ�رسائيلي .و�صوتت كل من اجلبهة ال�شعبية وحزب
ال�شعب الفل�سطيني �ضدّ هذا القرار يف اللجنة التنفيذية ،فيما حتفظت عليه اجلبهة الدميوقراطية
لتحرير فل�سطني.61
وتزامناً مع عودة ال�سلطة الفل�سطينية �إىل املفاو�ضات املبا�رشة ،على الرغم من ف�شل املفاو�ضات
غري املبا�رشة يف حتقيق �أي تقدم ،واجهت اللجنة التنفيذية للمنظمة �أزمة جديدة ب�إعالن اجلبهة
ال�شعبية لتحرير فل�سطني يف م�ؤمتر �صحفي يف  2010/9/26تعليق م�شاركتها يف اجتماعاتها،
احتجاجا ً على تفرد القيادة يف القرارات امل�صريية ،وعلى الأخ�ص العودة للمفاو�ضات مع “�إ�رسائيل”.
وحذرت اجلبهة ،وهي ثاين �أكرب ف�صيل يف منظمة التحرير ،من التداعيات والنتائج “اخلطرية
ل�سيا�سة التنازالت والعودة �إىل املفاو�ضات ،يف ظ ّل ال�رشوط الأمريكية الإ�رسائيلية” .و�شدد بيان
للجبهة تلته ع�ضوة مكتبها ال�سيا�سي خالدة جرار يف رام اهلل على �أن املفاو�ضات بهذه الطريقة
“تُغيب رعاية الأمم املتحدة ومرجعية قراراتها ،وتفر�ض رعاية �أمريكية وجتعل خيار املفاو�ضات
بال بديل” .و�أو�ضح بيان اجلبهة �أن قرارها ي�أتي لعامل تنظيمي متعلق ب�آلية اتخاذ القرار يف �أطر
منظمة التحرير ،وقيادتها ،م�شرية �إىل ما �سمته “نهج التفرد واال�ستهتار ب�صيغ العمل امل�شرتك”.
وحذرت اجلبهة مما و�صفته “بالنهج امل�ستكني للقيادة املتنفذة داخل منظمة التحرير ،ونتائجه
الكارثية على الق�ضية الفل�سطينية وعلى املنظمة وبرناجمها وميثاقها وم�رشوعها الوطني”.62
يف الوقت نف�سه ،قال م�س�ؤول اخلارج يف اجلبهة ال�شعبية ماهر الطاهر يف ت�رصيح من دم�شق� ،أن
ذلك ال يعني االنخراط ب�أية “�صيغ بديلة” للمنظمة .63ولكن ع�ضو اللجنة املركزية للجبهة ال�شعبية
جميل مزهر ذكر �أن قرار تعليق اجلبهة للم�شاركة يف جل�سات اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،هو
قرار تكتيكي واعرتا�ضي ،للتعبري عن رف�ض العودة للمفاو�ضات التي �أثبتت ف�شلها طيلة الأعوام
املا�ضية ،مبيناً �أن هذا القرار ال يعني االن�سحاب من منظمة التحرير الفل�سطينية “املمثل ال�رشعي
والوحيد لل�شعب الفل�سطيني”.
و�أو�ضح مزهر �أن قرار ال�شعبية بتعليق امل�شاركة �سيكون ورقة قوة يف يد الرئي�س �أبو مازن،
ي�ستطيع من خاللها حتدي �أي جهة حتاول ال�ضغط عليه ،من �أجل اال�ستمرار يف املفاو�ضات يف ظ ّل
التعنت الإ�رسائيلي.64
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 .3تلويح باال�ستقالة:
ويف ظلّ ف�شل الواليات املتحدة ب�إقناع “�إ�رسائيل” يف وقف اال�ستيطان� ،أعاد عبا�س التلويح بخيار
اال�ستقالة من ال�سلطة ،وقال �إنه �إذا مل توقف “�إ�رسائيل” بناء امل�ستعمرات ،و�إذا تداعى دعم الواليات
املتحدة للمفاو�ضات ،ف�سي�سعى لإنهاء احلكم الذاتي الفل�سطيني املحدود يف الأرا�ضي املحتلة ،و�إنه
ال ميكنه قبول �أن يبقى رئي�ساً ل�سلطة غري موجودة .65ولكن عبا�س عاد وتراجع عن ذلك ،وقال يف
ت�رصيح ن�رشته جريدة الر�أي الأردنية يف � 2010/12/19إنه لن يتنحى عن رئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية
لأنه “�صاحب م�رشوع وطني” ،و�أو�ضح �أن “�أن ح ّل ال�سلطة واملغادرة �سي�ؤديان �إىل فو�ضى”،
لكنه �شدد على �رضورة “التفكري يف �شيء لن�ضع �إ�رسائيل يف الزاوية” .وو�صف عبا�س االحتالل
الإ�رسائيلي ب�أنه �أرخ�ص احتالل يف التاريخ ،وقال “�إن �إ�رسائيل حتتل ولي�س عليها �أي م�س�ؤوليات،
لها الواقع ولنا اال�سم ،هذه املعادلة ال�سخيفة يجب �أن تحُ َ ل”.66
كما �أعلن الرئي�س الفل�سطيني �أنه �سيقود حتركاً لإعادة الق�ضية �إىل جمل�س الأمن الدويل United

 ،Nations Security Councilبدالً من اال�ستمرار يف مفاو�ضات مل تنجح يف احل ّد من اال�ستيطان.
ولكنه اكتفى بالتمهيد لعر�ض م�رشوع قرار يع ّد اال�ستيطان غري �رشعي ،و�أكد �أنه لن يتخذ خطوات
�أحادية ،مثل �إعالن الدولة امل�ستقلة من جانب واحد ،الأمر الذي قالت “�إ�رسائيل” �إنها �ستواجهه
ب�شدة .كما مل تلج أ� قيادة املنظمة خليار ح ّل ال�سلطة الذي ع ّدته �آخر اخليارات املطروحة.
وقد اعرتفت خالل �سنة  2010خم�س دول بالدولة الفل�سطينية ،وهذه الدول هي الربازيل،
والأرجنتني ،والأوروغواي ،وبوليفيا ،والإكوادور.
ومع ذلك فقد ا�ستمر م�سل�سل الف�ساد يف ال�سلطة ،والذي فجره �ضابط اال�ستخبارات ال�سابق
فهمي �شبانة ،لي�ضع عالمات ا�ستفهام كبرية حول جدوى م�رشوع بناء م�ؤ�س�سات الدولة يف �ضوء
الف�ساد امل�ست�رشي ،ف�ضالً عن ت�شكيك الكثريين يف جناح هكذا م�رشوع مبعزل عن التحرر من
االحتالل بتفكيك م�ستعمراته ،التي تقطع �أو�صال ال�ضفة ،وا�ستعادة القد�س التي متثل روح الدولة
و�أ�سا�س وجودها ،ف�ضالً عن ا�ستمرار الوجود االحتاليل الإ�رسائيلي يف نواحي ال�ضفة الغربية.
�إن التدقيق يف مواقف حممود عبا�س بعد ارتطام املفاو�ضات بالف�شل ،بالرغم مما ُق ِّدم من
تنازالت ي�ؤكد �أنه �أ�صبح فاقدا ً لأي بديل حقيقي .فكل ما ُيل ِّوح باتخاذه يفتقر �إىل اجلدية العملية� ،أو
ُيع ُّد هروبا ً للأمام.

 .4ف�ضيحة الف�ساد:
ويف معمعة ف�شل املفاو�ضات مع “�إ�رسائيل” وال�ضغوط الأمريكية على قيادة ال�سلطة واملنظمة
لال�ستمرار فيها ،برزت �أزمة جديدة متثلت باتهامات الف�ساد التي �أطلقها �ضابط كبري يف جهاز الأمن
الوقائي الفل�سطيني.
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فقد بثت القناة العا�رشة للتلفزيون الإ�رسائيلي يف  2010/2/9تقريراً عن الف�ساد يف مكتب عبا�س
ا�ستند �إىل وثائق قالت �إن امل�س�ؤول ال�سابق يف الأمن الوقائي الفل�سطيني فهمي �شبانة التميمي
جمعها على مدار الأعوام ال�ستة املا�ضية .وا�ستعر�ض ال�ضابط م�ستندات و�صور تتهم مدير
رئي�س
مكتب الرئي�س الفل�سطيني رفيق احل�سيني بالف�ساد والتحر�ش اجلن�سي ...واتهم �شبان ُة
َ
ديوان الرئا�سة الفل�سطينية رفيق احل�سيني با�ستدراج ن�ساء تقدمن للح�صول على وظائف يف
مقر الرئا�سة لإقامة عالقة غري �رشعية معهن ،وك�شف عن �رشيط فا�ضح يظهر احل�سيني مع
امر�أة .كما اتهم ال�ضابط الفل�سطيني �أي�ضاً حمامي منظمة التحرير الفل�سطينية يف الأردن عالم
الأحمد� ،شقيق ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح عزام الأحمد ،بتلقي مبلغ مليون و� 950ألف دوالر
يف �صفقة وهمية ل�رشاء قطعة �أر�ض يف ا لأردن .وحتدث �أي�ضا ً عن وثائق تثبت اختفاء مبلغ
 700مليون دوالر من �أموال ال�سلطة الفل�سطينية ،يف ق�ضايا ف�ساد �سبق للنائب العام الفل�سطيني
�أن فتح حتقيقا ً ب�ش�أنها.67
وبعد �أن �أثار هذا امللف الكثري من اللغط يف ال�ساحة الفل�سطينية ،فاج�أ �شبانة �أولئك الذين كانوا
ينتظرون احل�صول على مزيد من املعلومات عن هذه الق�ضية ب�إعالنه �إلغاء امل�ؤمتر ال�صحفي ،الذي
كان يعتزم عقده يف  2010/2/22لك�شف الوثائق التي تتعلق بالف�ساد بني كبار رجاالت ال�سلطة
الفل�سطينية .وبرر �شبانة تراجعه ب�أن الرئي�س عبا�س ينظر �إىل امل�ؤمتر ال�صحفي ب�أنه “ي�رض
مب�صلحة ال�شعب” ،وب�أن الرئي�س �أكد له �أنه �سيدر�س الوثائق بنف�سه و�سيم�ضي قدما ً يف التحقيق
يف ق�ضايا الف�ساد.68
و�شكل عبا�س جلنة حتقيق يف هذه املزاعم برئا�سة �أمني �رس اللجنة املركزية حلركة فتح �أبو ماهر
غنيم ،وع�ضو اللجنة املركزية للحركة عزام الأحمد ،ورئي�س املحكمة احلركية العليا رفيق النت�شة.69
و�أغلق عبا�س هذا امللف ب�إعفائه رئي�س ديوانه رفيق احل�سيني من من�صبه ،وجاء قرار عبا�س بعد
انتهاء عمل جلنة التحقيق التي �شكلها .وذكرت م�صادر فل�سطينية �أن عبا�س �أبلغ احل�سيني بالقرار
يف ر�سالة وجهها �إليه ،قال فيها �إن اللجنة “تو�صلت باعرتافكم �إىل �أنكم ارتكبتم �أخطاء �شخ�صية
خارج العمل ،كان يتوجب عليكم �أن حتذروا منها وال تقدموا عليها” .وجاء يف الر�سالة “�إنني �إذ
�أعفيكم من مهمتكم كرئي�س للديوان تنفيذا ً لتوجهات جلنة التحقيق ،ف�إنني �أ�ؤكد لكم �أنني مل �أجد يف
تقرير اللجنة ما ي�شري �إىل ا�ستغالل موقعكم يف الوظيفة العامة لتحقيق منافع �شخ�صية �أو ابتزازات
من �أي نوع كان”.70
كما �أمر عبا�س بحرق كافة الت�سجيالت والأقرا�ص املدجمة امل�صورة ل�شخ�صيات وقيادات يف
ال�سلطة واحلركة وخا�صة اجلن�سية منها .و�أكد م�صدر �أمني �أن عبا�س كان حازما ً يف القرار ،و�شكل
جلنة للإ�رشاف على حرق كافة الت�سجيالت والت�أكد من �إتالفها ب�شكل نهائي .مع العلم �أن جهازي
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املخابرات العامة والأمن الوقائي ميلكان العديد من الت�سجيالت ل�شخ�صيات من فتح لها وزنها
ال�سيا�سي ومعظمها خملة بالآداب العامة .71وهكذا ّ
مت جتاوز الق�ضية دون �أن ُيحا�سب كثري من
املتورطني يف ملفات الف�ساد.
و�ضعت حركة فتح ثقلها خلف امل�سار ال�سيا�سي للمنظمة
وال�سلطة و�شكلت عمادهما الأ�سا�سي يف ال�ساحة
الفل�سطينية .بالرغم من �أن عبا�س جنح يف ح�شد الدعم له
يف امل�ؤمتر ال�ساد�س لفتح �سنة � ،2009إال �أنه واجه حتديات
مهمة داخل احلركة �أبرزها تلك املتعلقة مبحاوالت حممد دحالن ت�شويه �صورته داخل فتح متهيدا ً
لت�سلم زمام الأمور فيها.

خام�س ًا :الف�صائل والقوى
الفل�ســــــطينية

وف�ضالً عن اخلالف بني فتح ورئي�س وزراء حكومة ت�رصيف الأعمال حول احلقائب الوزارية،
فقد عانت فتح من �أزمة اخلالف بني عبا�س وحممد دحالن ع�ضو اللجنة املركزية لفتح ومفو�ض
الإعالم فيها والرجل القوي يف احلركة .فقد �أعلنت قيادة فتح جتميد ع�ضويته يف اللجنة املركزية �إىل
حني االنتهاء من التحقيق معه يف ق�ضايا التحري�ض على قيادة ال�سلطة واحلركة ،عبا�س حتديداً ،ويف
ق�ضايا ف�ساد وتعدي على �صالحيات الأجهزة الأمنية .كما قررت اللجنة املركزية للحركة �إيقاف
�إ�رشافه على مفو�ضية الثقافة والإعالم بحركة فتح ،وتكليف ع�ضوها نبيل �أبو ردينة املتحدث
الر�سمي با�سم الرئي�س الفل�سطيني ناطقاً ر�سمياً با�سم حركة فتح.
وح�سب م�صادر فل�سطينية ،ف�إن �أبرز �أ�سباب اخلالف تعود �إىل قيام جهات بتقدمي ت�سجيالت
ووثائق م�سجلة وم�صورة ،تظهر دحالن وهو يف حالة ا�سرت�سال يف انتقاد الرئي�س عبا�س ،مطلقا ً
عبارات تتحدث عن �ضعف عبا�س ال�شديد واهتمامه فقط برعاية م�صالح �أوالده االقت�صادية ،وعدم
وجود �أي خيارات �أمامه �سوى التنحي مع �إطالق تعبريات “غري الئقة” متاما ً بحق الرئي�س.72
وتعود هذه االتهامات �إىل �شهر �أيلول� /سبتمرب  ،2010وتتعلق باتهام م�ساعدي عبا�س لدحالن
ب�أنه وراء حتري�ض قيادات يف فتح وخا�صة نا�رص القدوة على �أنهم �أحق من عبا�س ورئي�س حكومته
�سالم فيا�ض باحلكم ،وت�سلم زمام الأمور بال�سلطة .هذا �إ�ضافة ل�سعي دحالن لتعزيز نفوذه يف
الأجهزة الأمنية والوزارات يف ال�ضفة ،وهو ما �أغ�ضب تلك القيادات التي تتهم دحالن ب�أنه امل�س�ؤول
املبا�رش عن �سقوط غزة يف يد حما�س.73
ووفق م�صادر فل�سطينية ،ف�إن بع�ض ال�شخ�صيات الفتحاوية “الكبرية” والعنا�رص الأمنية،
املرتبطة بدحالن ،دلت ال�رشطة على خمزن للأ�سلحة يف خميم بالطة �شمال ال�ضفة ،كانت تخبئه
�إ�ضافة �إىل العديد من بنادق كال�شينكوف.74
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ومل يكن هذا اخلالف ببعيد عن م�سار عملية الت�سوية التي و�صلت �إىل طريق م�سدود ،حيث
ت�شري تقديرات �إىل �أن “�إ�رسائيل” تريد �رضب الو�ضع الداخلي للحركة ،التي تقود املفاو�ضات ،يف
حماولة لدفعها �إىل العودة للمفاو�ضات بال�رشوط الإ�رسائيلية املجحفة.
ويف هذا ال�سياق �أي�ضاً� ،صادق املجل�س الثوري يف ت�رشين الثاين /نوفمرب  2010على ت�شكيل
جمل�س عام يتكون من  451ع�ضواً يقوم مقام امل�ؤمتر العام للحركة ،وهي خطوة بدا فيها �أن عبا�س
يحاول تعزيز موقفه داخل احلركة ،يف مواجهة نفوذ دحالن يف اللجنة املركزية .وي�سود �أو�ساط
حركة فتح اعتقاد ب�أن ت�شكيل املجل�س العام للحركة يعني ب�أنه لن يعقد م�ؤمتر عام للحركة مرة
�أخرى ،و�أن امل�ؤمتر العام ال�ساد�س الذي عقد يف �شهر �آب� /أغ�سط�س � 2009سيكون امل�ؤمتر العام
الأخري ،و�أن املجل�س العام �سيقوم مبقام امل�ؤمتر العام يف كل �شيء.75
وواجه رئي�س حركة فتح حتديا ً �آخر ،ولكنه �أقل خطورة على �سلطاته ،ومتثل بتحرك الرجل
الثاين والقطب البارز يف حركة فتح ورئي�س الدائرة ال�سيا�سية ملنظمة التحرير فاروق القدومي لعقد
م�ؤمتر حركي بديل خارج فل�سطني بهدف “�إنقاذ احلركة”76؛ ولكن البوادر ت�شري �إىل افتقار هذه
املبادرة لعنا�رص اجلدية والنجاح.
وبالرغم من دخول حركة حما�س يف احلكم عرب جتربة قطاع غزة� ،إال �أنها �أ�رصت على مت�سكها
بربنامج املقاومة ،وقامت بتنفيذ عمليات م�سلحة �ض ّد االحتالل يف ال�ضفة الغربية ،ولكنها يف الوقت
ذاته حاولت اجلمع بني هذا الربنامج وبني متطلبات احلكم يف غزة ،وما ي�ستدعيه ذلك من توازنات
�أمنية مع “�إ�رسائيل” ،وقد �أ�سفر ذلك عن هدنة غري معلنة مع “�إ�رسائيل” يف قطاع غزة.
وعلى �صعيد بقية الف�صائل ،فقد وا�صلت عمليات �إطالق ال�صواريخ ،ردا ً على االعتداءات
الإ�رسائيلية على غزة ،ولكنها تعاونت يف املجمل مع مطلب كتائب الق�سام بغزة يف �إيجاد هدنة واقعية
على الأر�ض مع االحتالل.
وقامت قيادة حما�س بتحركات على م�ستوى العاملني العربي والإ�سالمي لفك احل�صار عن غزة،
وكان لها دور كبري من خالل حتفيز م�ؤ�س�سات �إ�سالمية يف الغرب وتركيا لت�سيري قوافل ف ّك احل�صار
التي �أ�سهمت �إىل ح ّد ما يف تخفيف حدة احل�صار ،وجلب االنتباه الدويل للمحا�رصين ومعاناتهم التي
انتقلت من كونها ه ّما ً فل�سطينيا ً وعربيا ً فقط �إىل هم �إ�سالمي ودويل �شعبي.
ويف الوقت ذاته ،مل تتمكن احلركة من حتقيق انتعا�ش كبري لربنامج املقاومة ،با�ستثناء عمليات
اخلليل ورام اهلل ،وذلك ب�سبب التن�سيق الأمني الكبري بني �أجهزة �أمن ال�سلطة و“�إ�رسائيل” و�أمريكا،
وعدم توفر غطاء عربي قوي لدعم هذا الربنامج وتخفيف القب�ضة الأمنية لل�سلطة .كما راوح ملف
مبادلة اجلندي الأ�سري جلعاد �شاليط  Gilad Shalitمبئات من الأ�رسى الفل�سطينيني يف �سجون
االحتالل مكانه ،ب�سبب رف�ض “�إ�رسائيل” �إطالق �أ�رسى نفذوا عمليات مقاومة �ض ّد “�إ�رسائيل”.
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ومل يحدث تغيري كبري يف معادلة القوى والف�صائل يف ال�ساحة التي تتنازعها فتح وحما�س من
حيث قوة الت�أثري والفاعلية ،كما مل يحدث تغيري يف مواقف الف�صائل من كال التنظيمني وحتالفاتهما
معهما.
ومتكنت حركة اجلهاد الإ�سالمي من االحتفاظ مب�سافة بينها وبني حركة حما�س يف املوقف
من احلكومة ،واملبادرة بعمليات مقاومة يف غزة ،ولكن احلركة �أ�صابها ما �أ�صاب حما�س يف ال�ضفة
ب�سبب الو�ضع الأمني ال�ضاغط على املقاومة� .إال �أن العالقة بني احلركتني �أ�صبحت �أف�ضل و�أمنت
من الفرتة التي �سبقتها.
وعلى ال�صعيد ذاته ،متكن عدد وازن من ال�شخ�صيات امل�ستقلة من ت�شكيل “الهيئة الوطنية
حلماية احلقوق الثابتة لل�شعب الفل�سطيني” ومن ه�ؤالء منري �شفيق ،وبالل احل�سن ،وحممد
الرفاعي ،وحلمي البلبي�سي ،ومعني الطاهر ،ومريفيت �أبو خليل ،ونافذ �أبو ح�سنة ،وماجد الزير،
وحممد �أبو ميزر ،و�صالح الدباغ .كما �أعلن عزمي ب�شارة ت�أييده لها من دون �أن ينتظم فيها.
وقالت الهيئة عن نف�سها �إنه ال �صفة م�سلحة لها ،ولكنها تبارك املقاومة امل�سلحة ،وقد حظيت
بدعم الف�صائل املقاومة وامل�سلحة .كما �أكدت �أنها لي�ست بديالً ملنظمة التحرير ،ولكنها ت�سعى على
نحو جدي وحثيث لإعادة بناء منظمة التحرير وم�ؤ�س�ساتها على �أ�س�س دميوقراطية ا�ستنادا ً �إىل
االنتخابات .وكانت هذه من �أهم اخلطوات� ،إن مل يكن �أهمها ،منذ اتفاق �أو�سلو يف اجتاه ت�أ�سي�س دور
فاعل لل�شخ�صيات امل�ستقلة يف ال�ساحة الفل�سطينية .ويبقى تقييم فاعلية هذه الهيئة يف قدرتها على
حت�شيد الر�أي العام فل�سطينيا ً وعربيا ً يف احلفاظ على الثوابت الفل�سطينية.77

�ساد�س ًا :التن�سيق الأمني

بالرغم من اخلالف ال�سيا�سي والفكري بني حركتي فتح
وحما�س� ،إال �أن �أكرث ما �أذكى هذا اخلالف بني الطرفني
خالل ال�سنوات املا�ضية هو التن�سيق الأمني بني ال�سلطة
الفل�سطينية واالحتالل.

وكان اجلدل ب�ش�أن هذا امللف كبريا ً خالل ال�سنوات املا�ضية لأنه �أف�ضى �إىل اعتقاالت متوا�صلة يف
�صفوف املقاومة ،وطرح �أ�سئلة مهمة ب�ش�أن جدوى االتفاقات ومغزاها طاملا �أنها ال تتقدم �سيا�سيا ً
على الأر�ض ،يف ظ ّل ا�ستمرار النزيف الداخلي الفل�سطيني ،ما بني اعتقاالت ال�سلطة ذاتها للمقاومني
�أو اعتقاالت واغتياالت “�إ�رسائيل” لهم كثمرة للتن�سيق الأمني.
�إال �أن نتائج هذا التن�سيق ازدادت خطورة برعاية الرئي�س حممود عبا�س ،وعلى الأخ�ص يف عهد
حكومة �سالم فيا�ض التي �شهدت وجود من�سق �أمني �أمريكي وهو كيث دايتون Keith Dayton
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ومن بعده مايكل مولر  Michael Mullerيف رام اهلل لتن�سيق العمليات �ض ّد املقاومة ومالحقتها،
وهذا ما زاد �إىل ح ّد بعيد من فعالية �أجهزة الأمن الفل�سطينية يف مالحقة عنا�رص املقاومة و�إحباط
عملياتها �ض ّد “�إ�رسائيل”.
وقد و�صل م�ستوى هذا التن�سيق يف �سنة � 2010إىل مراحل متقدمة وغري م�سبوقة منذ توقيع
اتفاق �أو�سلو �سنة � ،2003إىل درجة جعلت جهاز الأمن العام الإ�رسائيلي (ال�شاباك) Israel Security
) Agency-ISA (Shabakيتحدث لأول مرة منذ ما يزيد عن ع�رشين عاما ً عن خلو قائمته ممن
ي�سميهم املطلوبني يف ال�ضفة .وقد امتدح رئي�س ال�شاباك يوفال دي�سكني  Yuval Diskinفعالية
الأجهزة الأمنية لل�سلطة �ضدّ حما�س يف ال�ضفة ،م�شريا ً �إىل �أن تلك العمليات و�صلت �إىل �أعلى درجة
لها منذ  16عاماً .وقال �إن رئي�س الوزراء الفل�سطيني فيا�ض والرئي�س عبا�س ي�ساندون الأجهزة
الأمنية لل�سلطة بكل قوة .و�أ�ضاف “التح�سن ي�أتي �أي�ضا ً من امل�ساعدات التي تقدمها بع�ض الدول
لتح�سني قدرة تلك الأجهزة”.78
وعلى �صعيد عمليات التن�سيق وكثافتها ،ك�شفت حكومة االحتالل �ضمن تقريرها الذي
قدمته �أمام “جلنة ارتباط الدول املانحة” يف بروك�سل� ،أن �أجهزة االحتالل قامت بـ  2,968عملية
م�شرتكة مع قوات الأمن الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية �سنة  2010مقارنة مع  1,297عملية �سنة
� ،2009أي زيادة بن�سبة  .%129كما عقدت  686اجتماعا ً م�شرتكا ً معها �سنة  ،2010مقارنة
بـ  544اجتماعاً �سنة � ،2009أي زيادة بن�سبة %26؛ بالإ�ضافة �إىل �إ�سهام القوات الفل�سطينية
بت�سليم � 623إ�رسائيليا ً بعد �أن دخلوا عن طريق اخلط�أ �إىل مناطق تابعة لل�سلطة يف ال�ضفة الغربية.
ومن اجلدير بالذكر �أنه بالرغم من كل الإجراءات الأمنية ،فقد نفذت املقاومة الفل�سطينية يف
ال�ضفة الغربية  463هجوما ً �ض ّد �أهداف �إ�رسائيلية.79
وقد اتهم تقري ٌر �أ�صدره “مركز املعلومات و َد ْعم اتخاذ القرار” يف وزارة التخطيط
الفل�سطينية يف قطاع غزة ال�سلطةَ يف رام اهلل بتنفيذ �أكرث من  3,000حالة اختطاف على خلفية
�سيا�سية خالل �سنة  ،2010وذكر �أن حوايل  1,404حالة من حاالت االعتقال كانت لأ�رسى
حمررين ،ونحو  49لأئمة امل�ساجد ،ونحو  24من �أ�ساتذة اجلامعات ،ونحو � 36صحفياً ،ونحو
 32من �أع�ضاء جمال�س بلدية ،وما يقارب  417طالبا ً جامعياً ،ونحو  9مدر�سني .80
وكان تقرير �أمريكي� ،أعده ناثان ثرال  Nathan Thrallبعنوان “رجلنا يف فل�سطني” ،قد
ك�شف قبل ذلك عن �أن قوات �أمن �سلطة رام اهلل قامت مب�شاركة اجلي�ش الإ�رسائيلي يف �سنة 2009
بـ  1,297عملية م�شرتكة �ض ّد جمموعات املقاومة الفل�سطينية امل�سلحة ،ا�ستهدفت فيها حركة
حما�س وجهازها الع�سكري ،وم�ؤ�س�ساتها املدنية واالجتماعية بزيادة  %72عن عمليات �سنة
 .2008ونقل ناثان ثرال عن التقرير ال�سنوي جلهاز ال�شاباك �أن العمليات الأمنية امل�شرتكة لقوات
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�أمن ال�سلطة و“�إ�رسائيل” قد “خف�ضت الهجمات الفل�سطينية �ض ّد الإ�رسائيليني يف ال�ضفة الغربية
والقد�س ال�رشقية �إىل �أقل م�ستوى منذ عام .81”2000
وقال مايك هرت�سوغ  ،Mike Herzogالذي �شغل من�صب رئي�س هيئة موظفي �إيهود باراك
 Ehud Barakعندما كان رئي�سا ً للحكومة الإ�رسائيلية �إن م�ستوى التعاون احلايل بني اجلانبني
هو “�أف�ضل حتى مما كان عليه الو�ضع قبل االنتفا�ضة الثانية �إنه ممتاز”� .أما ع�ضو املجل�س
الت�رشيعي منى من�صور ،وهي زوجة �أحد ال�شهداء الفل�سطينيني الذين اغتالتهم قوات االحتالل
الإ�رسائيلي فقالت “لقد جنحت ال�سلطة الفل�سطينية �أكرث من الإ�رسائيليني يف �سحق حما�س يف
ال�ضفة الغربية”.82
وكان للواليات املتحدة دو ٌر فاع ٌل يف تنمية هذا الدور وتعزيزه من خالل تقدمي امل�ساعدات
املالية لل�سلطة الفل�سطينية ،والإنفاق ب�سخاء على مهمة املن�سقني الأمنيني لديها يف ال�ضفة.
وقد �أنفقت وا�شنطن منذ �سنة  2007على مهمة دايتون  392مليون دوالر ،فيما ر�صدت
 150مليون دوالر لل�سنة املالية  .2011وي�ضم املقر الرئي�سي لبعثة دايتون يف غربي القد�س
 45موظفا ً ي�شكلون اجلزء الأ�سا�سي للبعثة ،معظمهم من ال�ضباط الأمريكيني والكنديني،
�إىل جانب �ضباط بريطانيني و�أتراك .83
وكنتيجة للتن�سيق ،اعتقلت الأجهزة الأمنية الفل�سطينية والإ�رسائيلية عددا ً من �أبرز قيادات
املقاومة يف ال�ضفة ،ولوحظ �أن عددا ً من املعتقلني الذين كان يفرج عنهم من �سجون ال�سلطة يعاد
اعتقالهم من “�إ�رسائيل” �أو تتم ت�صفيتهم.
ومل يقف هذا التن�سيق عند مالحقة املقاومة ،و�إمنا و�صل حل ّد ّ
غ�ض ال�سلطة الطرف عن العدوان
الإ�رسائيلي على قطاع غزة �سنة  2008وذلك ح�سبما ك�شفت عنه ت�رسيبات موقع ويكيليك�س
� Wikileaksسنة  2010التي قالت �إن احلكومة الإ�رسائيلية بزعامة �إيهود �أوملرت Ehud Olmert
حاولت تن�سيق احلرب على غزة مع ال�سلطة الفل�سطينية.
وكتبت ه�آرت�س �أن وزير الدفاع الإ�رسائيلي� ،إيهود باراك ،ويف لقائه مع عدد من �أع�ضاء
جمل�س ال�شيوخ والكوجنر�س يف �أيار /مايو  ،2009ك�شف عن �أن “�إ�رسائيل” حاولت تن�سيق
احلرب العدوانية على قطاع غزة  2009-2008مع م�رص ومع رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
حممود عبا�س .جاء ذلك ا�ستناداً �إىل برقيات ال�سفارة الأمريكية يف تل �أبيب ،والتي ّ
مت الك�شف
عنها من قبل موقع ويكيليك�س .وا�ستنادا ً �إىل برقية كتبها نائب ال�سفري الأمريكي يف “�إ�رسائيل”
يف تلك الفرتة ،ف�إن باراك قد �رصح ب�أن ال�سلطة الفل�سطينية �ضعيفة وينق�صها الثقة بالنف�س.
كما كتب يف الربقية �أن باراك قد قال �إن احلكومة الإ�رسائيلية ت�شاورت مع م�رص ومع حركة
فتح يف “حملة الر�صا�ص امل�صبوب” ،و�س�ألت �إذا ما كانتا على ا�ستعداد لتويل ال�سلطة على
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قطاع غزة بعد �أن تهزم “�إ�رسائيل” حركة حما�س .وكتب يف الربقية �أي�ضاً �أن باراك �أ�شار �إىل
�أنه ح�صل على “رد �سلبي” .84

�سابع ًا:املــقــاومــــة...
مالحقة و�إجنازات

بعد انتهاء العدوان الإ�رسائيلي على غزة يف ،2009/1/18
ا�ستمرت املقاومة الفل�سطينية يف حماوالت تهريب ال�سالح
لغزة ا�ستعدادا ًلعدوان �إ�رسائيلي ثان ٍ ،كما �سعت املقاومة لتنفيذ
عمليات يف ال�ضفة ،تكلل بع�ضها بالنجاح وف�شل بع�ضها الآخر،
ب�سبب �رضاوة التن�سيق الأمني بني ال�سلطة و“�إ�رسائيل”.

ويف مطلع �سنة � 2010أعلنت كتائب الق�سام يف غزة عن امتالكها �أ�سلحة جديدة .ون�رشت كتائب
الق�سام على موقعها الإلكرتوين �صور جديدة لأ�سلحة ا�ستطاعت تهريبها �إىل قطاع غزة بطرق �رسية.
وت�ضمنت ال�صور املن�شورة ثالثة �أنواع من الأ�سلحة وهي قاذف تاندمي  ،Tandemو�صواريخ من
عيار  107امل�ضادة للتح�صينات ،وقذائف �آر بي جي )RPG-29( 29-امل�ضادة للدروع.85
وجنحت �أول عملية مقاومة خالل �سنة  2010عندما متكن فل�سطيني يف  10كانون الثاين/

يناير من قتل جندي طعناً ب�سكني قرب حاجز زعرتة جنوب مدينة نابل�س .و�أعلن اجلي�ش
الإ�رسائيلي يف بيان �أن القتيل �ضابط يف اجلي�ش الإ�رسائيلي ،و�أن منفذ العملية هو من عنا�رص
الأمن الفل�سطيني ،الأمر الذي دانته ال�سلطة الفل�سطينية لأنه يتعار�ض مع امل�صالح الوطنية
الفل�سطينية .86
ويف ُ 2010/6/14قتل �رشطي �إ�رسائيلي و�أ�صيب ثالثة �آخرون يف عملية ا�ستهدفت دورية
لل�رشطة قرب م�ستعمرة عوتنيئيل  ،Otnielجنوب اخلليل بال�ضفة الغربية .ويف  19متوز /يوليو
قال جهاز ال�شاباك �إنه اعتقل �أع�ضاء املجموعة التي نفذت العملية م�شريا ً �إىل �أن املعتقلني ينتمون
�إىل حركة حما�س و�أن �إيقافهم ّ
مت بعد ع�رشة �أيام من تنفيذ العملية ،مو�ضحا ً �أنه �سبق لبع�ضهم
�أن اعتقل يف ال�سجون الإ�رسائيلية .ووفقاً لل�صحافة العربية ،نقالً عن جهاز ال�شاباك ،ف�إن
املجموعة خططت لعدة عمليات بينها �أ�رس جنود �إ�رسائيليني من منطقة غو�ش عت�صيون Gush
� ،Etzionشمال اخلليل .كما نفذت جوالت ا�ستطالعية وا�شرتت قبعات �أجنبية بغر�ض التمويه
خالل عملية الأ�رس.87
ويف � 31آب� /أغ�سط�س قتل �أربعة م�ستوطنني ب�إطالق نار على �سيارتهم قرب م�ستعمرة كريات
�أربع  Kiryat Arbaيف اخلليل ويف مكان قريب من العملية الأوىل .ويف الأول من �أيلول� /سبتمرب جرح
م�ستوطنان ب�إطالق النار على �سيارتهم قرب م�ستعمرة كوخاف ها�شاهار Kokhav Hashahar
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على مفرق رميونيم � Rimonimرشق رام اهلل يف ال�ضفة الغربية .وقد �أعلنت كتائب الق�سام
م�س�ؤوليتها عن هجومي اخلليل ورام اهلل.88
وهكذا ف�إن عمليات املقاومة مل تتوقف بالرغم من املعوقات ،الأمر الذي ي�ؤكد �أن الإرادة
ال�سيا�سية ما تزال متوفرة لهذه احلالة الن�ضالية ،ولكن التن�سيق الأمني �سيظل ي�شكل عائقا ً �أمام
حتقيق �إجنازات كبرية على الأر�ض .ولكنه بالرغم من كل ذلك �آيل لل�سقوط ،لأنه مرفو�ض من
الغالبية ال�ساحقة لل�شعب الفل�سطيني ،ومن ف�صائل املقاومة؛ وي�ش ّكل �أحد �أ�سو�أ الأدوار التي تقوم
بها ال�سلطة الفل�سطينية يف التعاون مع االحتالل ،بحجة دفع عجلة الت�سوية باجتاه �إقامة الدولة
الفل�سطينية .غري �أن االحتالل الإ�رسائيلي ي�ستغل ذلك يف �إطالة �أمده ،وجعل عملية الت�سوية عملية
ال نهائية ،ويف حتويل ال�سلطة �إىل كيان وظيفي �أمني يقوم بنف�سه ب�رضب بدائله الوطنية الأخرى،
وحتديدا ً املقاومة.
ا�ستمرت حالة االنق�سام ال�سيا�سي واجلغرايف الفل�سطيني ،وهو الأمر الذي خيم على
جممل الو�ضع الفل�سطيني ،و�إن كان �سمح لل�سلطة الفل�سطينية بتقدمي املزيد من التنازالت
يف املفاو�ضات مع “�إ�رسائيل” ،والإمعان يف التن�سيق الأمني معها ملالحقة املقاومة يف
ال�ضفة الغربية ،وم ّكن “�إ�رسائيل” من ا�ستمرار ح�صار قطاع غزة و�إبداء املزيد من الت�شدد والتعنت
يف املفاو�ضات ،يف ظ ّل ف�شل الإدارة الأمريكية يف �إلزام “�إ�رسائيل” بوقف اال�ستيطان كحد �أدنى من
املطالب الفل�سطينية.

خامتة

وكان ميكن النتخابات رئا�سية وت�رشيعية جديدة �أن تعيد ّ
مل ال�صف الفل�سطيني� ،إال �أن تعرث
امل�صاحلة ب�سبب ال�ضغوط الأمريكية والإ�رسائيلية وما رافقها من معار�ضة بع�ض دول اجلوار
لإ�رشاك حما�س يف احلكم ،حال دون �إجناز هذه االنتخابات.
وفيما ا�ستمرت جهود حكومة فيا�ض لبناء امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية متهيدا ً لإقامة الدولة ،ف�إن
هذه اجلهود تركزت على بع�ض اجلوانب املدنية وال�سلمية مع �إهمال بناء القوة الذاتية عن طريق
�إجناز امل�صاحلة ،ودعم املقاومة على الأر�ض واالكتفاء مبا �سمي املقاومة ال�سلمية ،بل وحماربة كل
ما عداها من �أ�شكال املقاومة.
كما �أ�سهم االنق�سام يف ت�شديد ال�سلطة يف رام اهلل قب�ضتها على حما�س كحركة معار�ضة ،حتت
حجة عدم ال�سماح لها بتكرار ما فعلته يف قطاع غزة ،حتى و�صل الأمر �إىل ح ّد مالحقة �أ�شكال
التدين وامل�ؤ�س�سات املدنية واالجتماعية التابعة حلما�س يف ال�ضفة ،والتي تخدم ع�رشات الآالف من
الفل�سطينيني.
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و�أ�سهمت االنق�سامات يف حركة فتح ذاتها يف �إ�ضعاف م�رشوع ال�سلطة يف ال�ضفة� ،إذ ان�شغلت
ال�ساحة بتداعيات هذا ال�رصاع على ح�ساب �إدارة املعركة مع “�إ�رسائيل” ،بل �أدت اخلالفات �إىل
دخول “�إ�رسائيل” عليها لتف�ضيل �أ�شخا�ص على ح�ساب �آخرين .وعندما لوح الرئي�س الفل�سطيني
باال�ستقالة ،ظهرت خالفات مع حممد دحالن الذي بدا وك�أنه قادر على احللول مكان عبا�س،
وموا�صلة املفاو�ضات مع “�إ�رسائيل” ولو ب�سقف �أدنى من ال�سقف الهابط حالياً.
وفيما يفرت�ض �أن ت�شكل منظمة التحرير الفل�سطينية الإطار الذي يجمع الفل�سطينيني جميعاً،
واملرجعية للقرارات امل�صريية التي تتخذ يف م�سار الق�ضية ،فقد ا�ستمرت �رشعيتها املنقو�صة يف
ظلّ انتهاء مدد م�ؤ�س�ساتها القيادية ،وعدم جتديد املجل�س الوطني ،ويف ظلّ ا�ستمرار تغييب حما�س
واجلهاد وغريهما من حركات املقاومة عن هذه امل�ؤ�س�سة ،بعد �أن ف�شلت امل�صاحلة الفل�سطينية يف �أن
ت�صل �إىل منتهاها ،ليتم ذلك يف �إطار �إعادة بناء م�ؤ�س�سات هذه املنظمة ،وفق �أ�س�س جديدة متكنها من
القيام بدورها يف قيادة الن�ضال الفل�سطيني.
ويف قطاع غزة ا�ستمر ال�صمود الفل�سطيني بالرغم من مرارة احل�صار ،وعدم القدرة على بناء
ما دمرته �آلة احلرب الإ�رسائيلية يف عدوان  .2009-2008ومع ذلك جنح الفل�سطينيون يف ا�ستقطاب
حترك دويل �شعبي ،بل وحتى ر�سمي �ضدّ احل�صار ،متثل بقوافل فكّ احل�صار التي جاءت من �أوروبا
والعامل العربي والإ�سالمي .وبقيت احلكومة الفل�سطينية برئا�سة �إ�سماعيل هنية من�شغلة به ّم ف ّك
احل�صار ،وت�أمني رواتب موظفيها من املدنيني والع�سكريني ،فيما جل�أت الف�صائل الفل�سطينية بدفع
من كتائب عز الدين الق�سام (الذراع الع�سكري حلما�س) �إىل ت�أمني هدنة واقعية مع “�إ�رسائيل”.
وخا�ضت حكومة هنية حرب �شعواء على جي�ش من العمالء زرعتهم “�إ�رسائيل” على مدى
�سنني احتاللها لغزة ،فيما بدت يف بع�ض املحطات ترد على خطوات تتخذها �سلطة رام اهلل باعتقال
كوادر من حما�س ،حيث اعتقلت �سلطة هنية العديد من كوادر فتح ومنعتهم من ممار�سة بع�ض
الأن�شطة.
ومع هذا اجلمود يف الو�ضع الداخلي الفل�سطيني متكنت املقاومة الفل�سطينية من تنفيذ عمليات
�ضدّ امل�ستوطنني يف اخلليل ورام اهلل ،الأمر الذي �أعطى �أمالً ب�إمكانية عودة بع�ض الزخم لربنامج
املقاومة ،على الرغم من ا�ستمرار مالحقته ومطاردته من قِبل ال�سلطة الفل�سطينية ،بالتعاون مع
“�إ�رسائيل” والواليات املتحدة.
�أ�سهمت التغريات التي ي�شهدها العامل العربي منذ مطلع �سنة  ،2011يف تزايد ال�ضغوط باجتاه
امل�صاحلة الفل�سطينية .وظهرت م�ؤ�رشات �إيجابية من خالل دعوة �إ�سماعيل هنية لأبي مازن لزيارة
القطاع ،وموافقة الأخري على ذلك .غري �أن توقيع فتح وحما�س على اتفاق امل�صاحلة يف القاهرة يف
 ،2011/5/3بعد اال�ستجابة ملالحظات حما�س وبعد ف ّك العقدة الأمنية� ،ش ّكل منعطفا ً مهما ً يف م�سار
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الوحدة الوطنية الفل�سطينية .ومع �سعادتنا بهذا االتفاق ،ف�إننا ندرك حجم التحديات الهائلة التي
�سيواجهها الطرفان لإجناحه؛ فالطرفان بحاجة �إىل برنامج حقيقي لبناء الثقة بينهما ،و�إىل التعامل
بجدية وحزم مع عنا�رص الفتنة الداخلية وامل�ستفيدين من االنق�سام؛ وكذلك منع التدخل اخلارجي،
وخ�صو�صا ً الإ�رسائيلي والأمريكي ،لإف�شال هذا االتفاق .ولأن هذا التوقيع ّ
مت وهذا التقرير يف
طريقه للطباعة ،فلعلنا نتمكن ال�سنة القادمة من تغطية املو�ضوع وحتليله ب�شكل وا�سع ومعمق.
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