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حملت �سنتا  2017-2016الأزمات الداخلية الفل�سطينية ،ونقلتها �إىل �سنة 2018

دون ح�صول تقدم جوهري ،ما عدا ترتيبات ا�ستالم حكومة رام اهلل لإدارة
قطاع غزة �أواخر �سنة  ،2017مع ت�ضا�ؤل الآمال التي رافقتها ب�إحداث نقلة نوعية يف ملف امل�صاحلة
الفل�سطينية.
فما زالت امل�ؤ�س�سات التمثيلية الفل�سطينية تعي�ش �أزمات حقيقية يف قدرتها على متثيل ال�شعب
وتطلعاته ،وما زالت تفتقر �إىل الأطر القيادية والتنفيذية الفاعلة ،وتعاين من االرتباك يف امل�سارات
وحتديد الأولويات .وتتحمل القيادة الفل�سطينية احلالية م�س�ؤولية كبرية يف تعطيل منظمة التحرير
الفل�سطينية ،وعدم تفعيل الإطار القيادي املوحد ،ومنع املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني التابع
لل�سلطة من االنعقاد.
ويف الوقت نف�سه ،ف�إن امل�رشوع الوطني الفل�سطيني يعاين من �أزمات مرتبطة بتعار�ض م�سا َري
الت�سوية واملقاومة ،وبتحديد �أولويات امل�رشوع الوطني الفل�سطيني ،وبطرق �إدارة ال�رصاع مع
العدو ال�صهيوين ،وب�صياغة برنامج �سيا�سي متنا�سب مع طبيعة املرحلة ،وبالقدرة على ا�ستيعاب
وتفعيل طاقات و�إمكانات ال�شعب الفل�سطيني يف الداخل واخلارج.

�أو ًال :امل�ؤ�س�سات التمثيلية
الفــل�ســــطــيــنــيــــة

تبدو �إ�شكالية امل�ؤ�س�سات التمثيلية الفل�سطينية
�إحدى الإ�شكاليات املزمنة يف التجربة الفل�سطينية
احلديثة واملعا�رصة ،كما تبدو انعكا�سا ً حلالة التخلف
الدميوقراطي ال�شوري يف البيئة العربية املعا�رصة .وتكمن الإ�شكالية يف “تغ ُّول” الأطر القيادية
التنفيذية على الأطر الت�رشيعية ،كما تكمن يف هيمنة حزب �أو ف�صيل فل�سطيني واحد على احلياة
ال�سيا�سية طوال اخلم�سني عاما ً املا�ضية .وبالرغم من �أن الفل�سطينيني يتح ّملون �أ�سا�سا ً م�س�ؤولية
م�شكالتهم� ،إال �أن البيئة العربية والدولية وظروف االحتالل وت�رشد ال�شعب الفل�سطيني
�أ�سهمت يف تعقيد امل�شكالت الداخلية ،ويف �إ�ضعاف القدرة على عالج اخللل يف البنى امل�ؤ�س�سية
الفل�سطينية.
وبالتايل ندخل يف �سنتي  2017-2016ونخرج منهما واملجل�س الوطني الفل�سطيني معط ٌل،
ودون انعقاد للمجل�س املركزي ،بالإ�ضافة �إىل تعطيل املجل�س الت�رشيعي .بينما تتابع رئا�سة املنظمة
التي هي نف�سها رئا�سة ال�سلطة ،والتي هي نف�سها رئا�سة حركة فتح ،جميع املهام على الأر�ض دون
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وجود �أي نظام ت�رشيعي حقيقي قادر على متابعتها وحما�سبتها ،وفر�ض الإرادة ال�شعبية على
�أدائها .وهذا اخللل ،ال يدفع �أثمانه ال�شعب الفل�سطيني وم�رشوعه الوطني فقط ،و�إمنا حركة فتح
نف�سها ،املثقلة بالأعباء وامل�شاكل والتحديات.
وا�صلت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية عقد لقاءاتها خالل �سنتي ،2017–2016
ومل تخرج قراراتها وتو�صياتها عن ال�سياق الروتيني املعتاد لأدائها املتوافق مع م�سار
الت�سوية ال�سلمية ،و“حل الدولتني” و“ال�رشعية الدولية”؛ كما ات�سقت مع اخلط العام حلركة فتح،
املهيمنة عليها ،فيما يتعلق ب�إدارة ال�سلطة الفل�سطينية ويف العالقة مع حما�س .فلي�س ث ّمة ذكر لتفعيل
املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،وال نق ٌد للعقوبات التي فر�ضها حممود عبا�س على قطاع غزة.
ومع اعرتاف اللجنة ب�ضعف وترهل م�ؤ�س�سات املنظمة� ،إال �أنها حذرت من عقد امل�ؤمتر ال�شعبي
لفل�سطينيي اخلارج يف �إ�سطنبول بعيدا ً عن م�س�ؤولية املنظمة؛ يف الوقت الذي مل تقم فيه املنظمة باحل ّد
الأدنى من م�س�ؤولياتها ،و�أدارت ظهرها لفل�سطينيي اخلارج ل�سنوات طويلة .وكان من الالفت �أن
تقرر اللجنة التنفيذية يف “ 2016/5/4البدء الفوري” يف تنفيذ قرارات املجل�س املركزي الفل�سطيني،
اخلا�صة بتحديد العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية مع �سلطة االحتالل “�إ�رسائيل”1؛ �أي
بعد �أكرث من عام من انعقاد املركزي ( )2015/3/5–4وقراره وقف التن�سيق الأمني مع االحتالل.
وهو القرار الذي مل تنفذه قيادة ال�سلطة �إال جزئيا ً يف �صيف  ،2017ثم تراجعت عنه .وهو ما يعك�س
�ضعف ت�أثري وفاعلية اللجنة التنفيذية واملجل�س املركزي� ،إ�ضافة �إىل املجل�س الوطني.
اجتماع للمجل�س الوطني الفل�سطيني .غري �أن اللجنة
وخالل �سنتي  2017–2016مل يعقد �أي
ٍ
التح�ضريية عقدت اجتماعا ً يف ال�سفارة الفل�سطينية يف بريوت يف  ،2017/1/11–10على مدار يومني،
برئا�سة رئي�س املجل�س الوطني �سليم الزعنون ومب�شاركة �أع�ضاء اللجنة التنفيذية ،والأمناء العامني
للف�صائل الفل�سطينية ،وح�ضور �أع�ضاء املجل�س الوطني يف لبنان ،وال�سفري الفل�سطيني يف لبنان
�أ�رشف دبور .وقد توافقت اللجنة التح�ضريية على عقد جمل�س وطني ي�ض ُّم القوى الفل�سطينية
كافة ،وخل�صت �إىل قرار مبوا�صلة عملها واالنعقاد جمددا ً يف �شباط /فرباير  2017مب�شاركة
“كل القوى الفل�سطينية �إىل حني انعقاد املجل�س” .و�أكدت �رضورة جت�سيد الوحدة الوطنية يف �إطار
منظمة التحرير الفل�سطينية ،ومن �أجل حتقيق ذلك اتفق املجتمعون على �رضورة عقد املجل�س
الوطني الفل�سطيني الذي ي�ضم القوى الفل�سطينية كافة ،وفقا ً لإعالن القاهرة  2005واتفاق
امل�صاحلة املو ّقع يف  ،2011/5/4من خالل االنتخابات حيث �أمكن والتوافق حيث يتعذر �إجراء
االنتخابات .2غري �أن اللجنة التح�ضريية مل جتتمع حتى كتابة هذه ال�سطور (كانون الثاين /يناير
 .)2018من جهة �أخرى� ،أو�صت اللجنة املركزية حلركة فتح ،التي اجتمعت برئا�سة حممود عبا�س،
يف  2017/8/9بعقد جل�سة للمجل�س الوطني النتخاب جلنة تنفيذية وجمل�س مركزي ،وامل�صادقة
على برنامج العمل ال�سيا�سي يف املرحلة القادمة .3كما حتدثت �أو�ساط قيادية فتحاوية عن احتمال
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عقد املجل�س يف رام اهلل ،يف �أيلول� /سبتمرب � 2017أو قبل نهاية ال�سنة نف�سها .وقد �أثار ذلك خماوف
واعرتا�ضات من الف�صائل الفل�سطينية كحما�س واجلهاد الإ�سالمي واجلبهة ال�شعبية على عقده
�ضمن ت�شكيله القدمي ،وحتت االحتالل يف رام اهلل ،بعيدا ً عن التوافق الوطني .4غري �أن �سنة 2017
انتهت دون �أن ينعقد املجل�س.
ومل ت�شهد الفرتة  2017–2016انعقاد �أي جل�سة من جل�سات املجل�س املركزي الفل�سطيني .غري
�أن هذا املجل�س قد انعقد يف دورته الـ  28على مدى يومي  ،2018/1/15–14ملواجهة اال�ستحقاقات
الناجتة عن قرار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب  Donald Trumpنقل ال�سفارة الأمريكية للقد�س،
وم�ستقبل م�سار الت�سوية .وقد عقد املجل�س مب�شاركة ف�صائل منظمة التحرير ،ولكن مع اعتذار كل
من حما�س واجلهاد عن امل�شاركة الرمزية ،حيث ما زاال خارج الع�ضوية الر�سمية للمجل�س .حيث
تغي جاد يف �سلوك قيادة املنظمة
اعرت�ضا على عقده حتت االحتالل يف رام اهلل ،كما مل يظهر لهما �أي ّ
وال�سلطة ،التي جتنبت عقد الإطار القيادي الفل�سطيني امل�ؤقت ،والذي ميلك حالة وطنية وحدوية
�أو�سع و�أقوى ،كما ميلك قدرة �أعلى للتنفيذ على الأر�ض .وت�ساءلت حركة اجلهاد يف بيانها املعتذر
عن امل�شاركة “كيف حتا�رصين وجتوعني يف غزة ،وتالحقني وتعتقلني يف ال�ضفة ،وتريدين �أن
�أكون �شاهد زور ،وبا�سم امل�صلحة الوطنية ،يف رام اهلل؟!”.5
ن�صت عليها االتفاقيات
وقد قرر املجل�س املركزي يف بيانه اخلتامي� ،أن الفرتة االنتقالية التي ّ
املوقعة يف اتفاق �أو�سلو  ،Osloوالقاهرة ،ووا�شنطن ،مبا انطوت عليه من التزامات مل تعد قائمة.
وقرر تكليف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية بتعليق االعرتاف بـ“�إ�رسائيل” �إىل
حني اعرتافها بدولة فل�سطني على حدود �سنة  ،1967و�إلغاء قرار �ض ّم �رشقي القد�س ووقف
اال�ستيطان .وجدد املجل�س املركزي قراره بوقف التن�سيق الأمني بكافة �أ�شكاله ،وباالنفكاك من
عالقة التبعية االقت�صادية التي ك ّر�سها اتفاق باري�س االقت�صادي  ،Paris Protocolوذلك لتحقيق
ا�ستقالل االقت�صاد الوطني ،والطلب من اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير وم�ؤ�س�سات دولة فل�سطني
البدء يف تنفيذ ذلك .و�أكد املجل�س �إدانة قرار ترامب ورف�ضه والعمل على �إ�سقاطه ،ور�أى املجل�س
�أن الإدارة الأمريكية �أنهت �أهليتها كو�سيط لل�سالم ،ولن تكون �رشيكا ً �إال بعد �إنهاء القرار.6
وقد لقيت قرارات املجل�س املركزي انتقادات فل�سطينية وا�سعة ،خ�صو�صا ً من حما�س واجلهاد
واجلبهة ال�شعبية ،حيث اعتربتها الف�صائل دون امل�ستوى ،وال ترتقي مل�ستوى التحديات.7
ا�ستمر تعطيل الرئي�س عبا�س للمجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،الذي تهيمن عليه حما�س ،طوال
ال�سنتني اللتني يغطيهما التقرير؛ ورف�ض دعوة املجل�س لالنعقاد .بينما تابعت رئا�سة ال�سلطة
ممار�سة �صالحياتها الكاملة ،واحللول مكان املجل�س الت�رشيعي يف �إ�صدار املرا�سيم والت�رشيعات.
كما تابعت حكومة “التوافق الوطني” يف رام اهلل عملها دون نيل ثقة املجل�س؛ ودون حما�سبته
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لها �أو متابعته �إياها .بل �إن �أجواء االنق�سام �أرخت مبزيد من الظالل عندما قامت حكومة ال�سلطة
الفل�سطينية يف رام اهلل بقطع رواتب  37نائبا ً من كتلة التغيري والإ�صالح يف ال�ضفة الغربية املحتلة،
يف �شهر حزيران /يونيو ،ورف�ض وزارة املالية �إعطاء �أي مربر لهذه اخلطوة ،حيث ر�أى �أحمد بحر
نائب رئي�س الت�رشيعي ذلك مبثابة �إعالن حرب على املجل�س.8
غري �أن حما�س تابعت �أعمال املجل�س ،باعتبارها متلك الأغلبية ال�ساحقة فيه ،يف قطاع غزة؛
ف�أقر املجل�س بع�ض القوانني ،ك�إقراره يف  2016/3/2م�رشوع قانون الف�صل يف املنازعات الإدارية
بالقراءة الثانية .9كما �أقر يف  2017/3/8م�رشوعا ً معدالً لقانون ال�سلطة الق�ضائية ،وم�رشوع قانون
حظر التعدي على الأرا�ضي احلكومية بالقراءة الأوىل.10
كما ن�شبت خالفات �أخرى �شهر ني�سان� /أبريل  ،2016حني �أمر الرئي�س عبا�س بت�شكيل �أول
حمكمة د�ستورية عليا ،وهو ما ر�أت فيه كتلة حما�س الربملانية كارثة وطنية وخمالفة د�ستورية.11
وعقد املجل�س الت�رشيعي جل�سة خا�صة يف  2016/4/27حول قرار الرئي�س عبا�س ت�شكيل هذه
املحكمة .حيث �أعرب النواب يف مداخالتهم وتعقيباتهم عن اعتقادهم ب�أن املحكمة غري قانونية
ولي�ست د�ستورية ،وذات �أبعاد ودالالت �سيا�سية بحتة ،و�أن مر�سوم ت�شكيل املحكمة الد�ستورية
العليا جاء خالفا ً لأحكام املادة  103من القانون الأ�سا�سي ،م�ضيفا ً �أن قانون هذه املحكمة رقم 3
ل�سنة  ،2006كان قد �أُلغي مبوجب قرار من املجل�س الت�رشيعي يف جل�سته الأوىل يف �آذار /مار�س
من �سنة  .122006وت�صاعد اخلالف يف  ،2017/3/23عندما �ألغت املحكمة الإدارية بغزة قرار
الرئي�س عبا�س بت�شكيل املحكمة الد�ستورية ،كما نالت ت�أييدا ً قانونيا ً من اللجنة القانونية يف
املجل�س الت�رشيعي.13
وحني منحت املحكمة الد�ستورية الرئي�س عبا�س �صالحية رفع احل�صانة عن �أي نائب يف املجل�س
الت�رشيعي ،ت�صدى لها النائب الأول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي �أحمد بحر ،م�ؤكدا ً �أن قرار املحكمة
باطل ويخالف �أب�سط القواعد الد�ستورية .14وا�شتد اخلالف الد�ستوري ،حني عار�ض املجل�س قرار
الرئي�س عبا�س يف  ،2016/12/12رفع احل�صانة عن خم�سة نواب يف املجل�س الت�رشيعي ،هم حممد
دحالن ،وجناة �أبو بكر ،و�أ�رشف جمعة ،وجمال الطرياوي و�شامي ال�شامي ،متهيدا ً للتحقيق
معهم ،حيث ر�أى املجل�س ذلك اغت�صابا ً ل�صالحياته.15
من جهة �أخرى ،رف�ضت حما�س ،يف  ،2016/1/21قانون املجل�س الأعلى للإعالم الذي �أ�صدره
الرئي�س عبا�س ،وع ّدت ذلك تكري�سا ً لالنق�سام .16ويف �آذار /مار�س � ،2017أقر نواب حركة حما�س
يف قطاع غزة التعديالت التي �أجروها على قانون اللجنة الإدارية التي �ستوكل لها مهام �إدارة
امل�ؤ�س�سات احلكومية يف القطاع .17وهو ما �أثار عا�صفة غ�ضب من قيادة فتح وال�سلطة.
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تعب حكومة “التوافق
كان يفرت�ض �أن ّ
الوطني” التي �شكلها رامي احلمد اهلل
عن حالة التوافق الفل�سطيني ،وخ�صو�صا ً بني الطرفني الرئي�سيني (يف الوحدة واالنق�سام) فتح
وحما�س .غري �أن هذه احلكومة حتولت عمليا ً �إىل حكومة رئي�س ال�سلطة؛ و�أ�صبحت خالل الفرتة
 2017-2016جزءا ً �أ�سا�سيا ً من �أدوات “الرئي�س” يف ال�ضغط على ال�رشيك الرئي�سي املفرت�ض يف
احلكومة ،والذي يوفر لها الغطاء ال�ستخدام م�صطلح “التوافق” .وقد كان الفتا ً الإجراءات القا�سية
التي اتخذتها احلكومة بحق قطاع غزة ...وجمموعة البيانات النارية واالتهامات ال�صادرة عن
احلكومة �ض ّد حما�س نف�سها .كما يبدو �أن هذه احلكومة كانت “مرتاحة” ،وهي تنفذ تلك ال�سيا�سات،
ب�سبب تعطيل الرئا�سة الفل�سطينية للمجل�س الت�رشيعي (الذي تقوده حما�س) ،وهو اجلهة املخولة
باعتماد احلكومة وحما�سبتها و�إقالتها� .أي �أنها كانت تعمل يف بيئة ُّ
تعطل للم�ؤ�س�سة الت�رشيعية
الفل�سطينية لل�سلطة ،وهي العمود املوازي للجهاز التنفيذي.

ثاني ًا :حكومة التوافق الوطني

غلب التوتر ال�شديد على منحى وطبيعة عالقة حكومة التوافق مع قطاع غزة الذي تديره
حركة حما�س ،خالل الفرتة التي يغطيها هذا التقرير وحتى توقيع اتفاق امل�صاحلة بني حركتي
فتح وحما�س يف القاهرة �شهر ت�رشين الأول� /أكتوبر  .2017فقد اتهمت حكومة احلمد اهلل حركة
حما�س برف�ض متكني احلكومة من القيام مبهامها وحت ّمل م�س�ؤولياتها ،يف غزة ،يف كثري من املواقف
واملنا�سبات ،و�أكدت �أن حما�س تدير القطاع عرب حكومة الأمر الواقع ،يف الوقت الذي �أنفقت فيه
احلكومة على قطاع غزة منذ االنق�سام حتى �سنة  2017نحو  17مليار دوالر ،18ودعت احلركة �إىل
ت�سليم كافة امل�س�ؤوليات واملعابر ،ومتكني احلكومة من اال�ضطالع بكامل واجباتها يف القطاع.
وقد ر�أت حما�س �أن ما جاء من �أرقام حول جممل �إنفاق احلكومة على قطاع غزة هو قلبا ً للحقائق
وت�ضليالً للر�أي العام ،يف حني �أن ما يدخل موازنة هذه احلكومة من عوائد ال�رضائب املفرو�ضة على
الب�ضائع التي تدخل �إىل قطاع غزة تقدر بنحو  100مليون دوالر �شهرياً ،و�أن قيمة ما تفر�ضه هذه
احلكومة من �رضائب على ال�سوالر الذي يدخل �إىل حمطة توليد الكهرباء يف قطاع غزة فاق �أكرث من
�ضعف ثمنه الأ�صلي.19
وتزامنا ً مع الإجراءات العقابية التي فر�ضتها ال�سلطة الفل�سطينية على قطاع غزة منت�صف
�سنة � ،2017شنّت احلكومة هجوما ً على حما�س حيث اتهمتها بتغيري ثوابتها املقد�سة خلدمة
�أجندات �آيلة لل�سقوط .20وا ّدعت احلكومة ،على ل�سان الناطق با�سمها طارق ر�شماوي� ،أن احلكومة
تنفق ما يقارب  450مليون �شيكل (نحو  125مليون دوالر) �شهريا ً يف قطاع غزة ،بينما تقوم حركة
حما�س و�سلطة الأمر الواقع يف قطاع غزة بفر�ض ال�رضائب ب�شكل غري قانوين على املواطنني
الفل�سطينيني ،وجباية هذه ال�رضائب وجباية كافة الإيرادات ،وال تقوم بتحويل هذه املبالغ �إىل خزينة
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احلكومة الفل�سطينية ،بل تقوم ب�رسقة وقر�صنة هذه الأموال .21تبعا ً لذلك ،فر�ضت احلكومة
عقوبات جماعية على �أهايل القطاع ،وا�شرتطت رفعها بتمكينها من ممار�سة نفوذها و�صالحياتها
على �أر�ض القطاع ب�شكل كامل.
وقد كان ر ّد حما�س عرب املتحدث با�سمها �سامي �أبو زهري ،حيث �أو�ضح �أنه “ال يوجد
ما مينع احلمد اهلل من العمل يف غزة” ،و�أكد �أن ت�رصيحات احلمد اهلل حول “متكني حكومته من
العمل يف غزة” ،هي ذريعة للتغطية على “دوره الب�شع �ض ّد �أهل القطاع” .22وبعد ح ّل اللجنة
الإدارية ،يف �أيلول� /سبتمرب � 2017أكد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،صالح الربدويل� ،أن
“حكومة الوفاق الوطني ت�سلمت كافة مهماتها يف غزة ،وهي من تدير القطاع ،و�أن احلديث عن
حكومة موازية حلما�س ال �أ�سا�س له من ال�صحة يف �شيء” .و�أ�ضاف“ :كل امللفات التي اتفقنا عليها
يف اتفاق القاهرة من احلكومة واملوظفني وامل�صاحلة املجتمعية وغريها ،يتم تنفيذها على الأر�ض،
وميكن للف�صائل التي �شاركت يف اجتماعات القاهرة ،وللم�رصيني �أنف�سهم �أن يكونوا �شهداء على
ذلك” .و�أ�شار الربدويل �إىل �أن “امل�صاحلة الفل�سطينية تتعرث مرة �أخرى بفعل �ضغوط �أمريكية
و�إ�رسائيلية وعربية”.23
من جهة �أخرى ،ا�ستمرت �أزمة الكهرباء التي ع�صفت بقطاع غزة يف ظ ّل اتهامات حما�س حلكومة
التوافق بالت�سبب فيها ،و�إدخال مواطني القطاع وقطاعاته احليوية يف �أتون املعاناة ،فمع مطلع
�سنة � 2016أكدت �سلطة الطاقة يف قطاع غزة �أن تالعب هيئة البرتول يف رام اهلل ،ورف�ضها حتويل
الكميات املطلوبة لت�شغيل حمطة توليد الكهرباء الرئي�سية يف قطاع غزة ،هو ال�سبب الرئي�سي
للأزمة ،م�شرية �إىل �أنها �أر�سلت ثمن � 900ألف لرت وقود دون �أن ي�صل املحطة �شيء .24ومع مطلع
�آذار /مار�س  ،2017الحت تبا�شري حلل �أزمة الكهرباء من خالل جهود ا�ضطلعت بها القوى الوطنية
والإ�سالمية يف قطاع غزة عرب �صيغة ح ّل توافقي� ،إال �أن حما�س �أعلنت ف�شل االتفاق و�أكدت �أن
حكومة التوافق ّ
عطلت هذه امل�ساعي التي �أعلن رامي احلمد اهلل موافقته ال�شخ�صية عليها �سابقاً،
يف الوقت الذي نفت فيه احلكومة هذه االتهامات ،وح ّملت حما�س م�س�ؤولية ا�ستمرار الأزمة .25ويف
� ،2017/5/28أعلنت �سلطة الطاقة بغزة �إر�سالها ردا ً مكتوبا ً ل�سلطة الطاقة برام اهلل ،ا�ستجابت فيه
لكل ال�رشوط التي طالبت بها حكومة احلمد اهلل حلل �أزمة الكهرباء ،لكن دون جدوى.26
ومع مطلع حزيران /يونيو  2017بد�أت حكومة التوافق �سل�سلة �إجراءات عقابية �ض ّد قطاع
غزة ،من بينها وقف تزويد القطاع بالكهرباء الواردة من االحتالل ،عرب وقف حتويل �أموال عائدات
ال�رضائب املخ�ص�صة للكهرباء �إىل االحتالل .27وبالرغم من توقيع اتفاق امل�صاحلة بني حما�س وفتح
يف ت�رشين الأول� /أكتوبر � ،2017إال �أن �أزمة الكهرباء بقيت كما هي حتى نهاية ال�سنة .ويف �أوائل �سنة
� ،2018أعادت ال�سلطة تزويد القطاع بخم�سني ميجاوات.28
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اللجنة الإدارية لقطاع غزة و�إجراءات احلكومة العقابية:
اقرتن عمل اللجنة الإدارية التي �شكلتها حركة حما�س يف قطاع غزة لإدارة الأجهزة وامل�ؤ�س�سات
احلكومية �أواخر �آذار /مار�س  2017بحالة من اجلدل والرتا�شق الإعالمي بني حما�س من جهة،
وحركة فتح وال�سلطة الفل�سطينية والف�صائل املتحالفة معها من جهة �أخرى.
وبالرغم من �أن حما�س �ش ّكلت جلنة �إدارية ،غري معلنة ر�سمياً ،برئا�سة زياد الظاظا لإدارة
ّ
وتعث
الأجهزة احلكومية والإ�رشاف عليها �إثر احلرب الإ�رسائيلية على غزة �صيف �سنة ،2014
عمل حكومة التوافق يف غزة �إثر اخلالفات احلادة بني حركتي فتح وحما�س بخ�صو�ص �آليات تنفيذ
اتفاق امل�صاحلة يف القاهرة �سنة � ،2011إال �أن ذلك مل يكن معلناً ،ومل ي�ست�صحب ردود فعل قا�سية
مقارنة ب�إعادة ت�شكيل اللجنة �أواخر �آذار /مار�س  2017وتن�صيب عبد ال�سالم �صيام ،الأمني العام
ال�سابق حلكومة هنية ،رئي�سا ً لها.
وعلى ما يبدو ،فقد ُوجهت انتقادات لأداء اللجنة الإدارية ال�سابقة برئا�سة الظاظا ،وظهر �أنها
تواجه حتديات فوق طاقتها ،و�أنها غري قادرة على �إيجاد حلول ُمر�ضية جلملة الأزمات التي
ع�صفت بقطاع غزة ،يف ظ ّل ا�ستمرار احل�صار ،وا�ستنكاف حكومة التوافق عن �أداء واجباتها،
وتردي الأو�ضاع املعي�شية والأحوال االقت�صادية التي فاقمت معاناة �أهايل القطاع �إىل درجة غري
م�سبوقة؛ الأمر الذي �ش ّكل ال�سبب الأبرز وراء ت�شكيل اللجنة اجلديدة.
ويعزو كثريون هذه اخلطوة �إىل خمرجات االنتخابات الداخلية يف حما�س التي �أدت �إىل ت�صعيد
قيادات جديدة ،من �أبرزها انتخاب يحيى ال�سنوار قائدا ً للحركة يف غزة ،ورغبته امللحة يف ك�رس عجلة
الركود والعجز احلا�صلة ،مبا يكفل التخفيف من �آثار احل�صار واملعاناة التي �أثقلت كاهل �أهايل
القطاع.
وبالرغم من مدة عملها الق�صرية التي مل تتجاوز �ستة �أ�شهر ،ف�إن اللجنة الإدارية �ش ّكلت العنوان
الأبرز الذي خيّم على الو�ضع الفل�سطيني الداخلي والعالقات الف�صائلية الفل�سطينية املتبادلة،
والذي ات�سم باجلدل احلاد ،والرتا�شق الوا�سع ،واالتهامات ال�صاخبة.
ولعل ا�ستقراء البدايات التي رافقت �إعادة ت�شكيل اللجنة الإدارية برئا�سة �صيام ،يك�شف عن
تباين يف الر�ؤى واالجتهادات بني قيادة حركة حما�س يف قطاع غزة ونظريتها يف اخلارج ،وهو ما
�أكدته الت�رصيحات ال�صادرة عن القيادي املقيم يف الدوحة ح�سام بدران ،الذي نفى يف ،2017/3/15
وجود �أو ت�شكيل �أي جلنة لإدارة �ش�ؤون قطاع غزة ،م�شريا ً �إىل �أن احلديث عن وجود جلنة �إدارية
حم�ض توقعات وتخمينات من و�سائل الإعالم .29لكن �إقرار املجل�س الت�رشيعي يف غزة ،الذي تديره
كتلة حما�س الربملانية ،يف  ،2017/3/16تعديالت قانونية على قانون ت�شكيل اللجنة الإدارية الذي
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ّ
مت �إقراره �سابقاً ،ح�سم اجلدل حول حقيقة ت�شكيل اللجنة ،ومنحها ال�رشعية ملزاولة عملها على
�أر�ض الواقع ،بالرغم من رف�ض حركة فتح وال�سلطة الفل�سطينية لذلك .30وقال النائب الأول لرئي�س
املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني �أحمد بحر �إن اللجنة الإدارية م�ؤقتة ،بهدف ت�سيري الأعمال وخدمة
املواطنني يف ظ ّل تخلي حكومة احلمد اهلل عن مهامها املنوطة بها .و�أ�شار مو�سى �أبو مزروق �إىل �أن
اللجنة �ستُحل تلقائيا ً فور قيام احلكومة بالتزاماتها وواجباتها .وردت ال�سلطة على القرار؛ حيث
اتخذت يف  ،2017/4/27عددا ً من الإجراءات.31
وبررت حما�س ت�شكيل اللجنة ب�أن ما جرى ال يعدو عن كونه ت�شكيل جلنة �إدارية حكومية ولي�س
حكومة بديلة حلكومة التوافق ،و�أن ت�شكيلها جاء بدافع احلاجة �إىل �س ّد الفراغ الذي تركته احلكومة
وا�ستنكافها عن تقدمي خدماتها لأهايل القطاع .ويف  ،2017/3/23با�رشت اللجنة الإدارية �أعمالها.32
وما �إن ّ
مت الإعالن عن ت�شكيل اللجنة ،حتى �شنّت فتح هجوما ً حادا ً على حما�س ،وقالت
على ل�سان الناطق با�سمها �أ�سامة القوا�سمي� ،إن ذلك ي�شكل خطوة نحو ف�صل قطاع غزة عن
ال�ضفة الغربية� .33إال �أن حما�س ر ّدت على ل�سان القيادي فيها مو�سى �أبو مرزوق بالت�أكيد على �أن
اللجنة الإدارية التي �شكلتها احلركة لي�ست جديدة ،و�إمنا ّ
مت ت�شكيلها يف �أعقاب احلرب الإ�رسائيلية
على غزة منت�صف �سنة  ،2014م�شريا ً �إىل �أن وجود اللجنة مرتبط بتخلي حكومة التوافق عن
م�س�ؤولياتها والتزاماتها جتاه قطاع غزة.34
بعد الإعالن عن قرار ت�شكيل اللجنة الإدارية؛ اتخذت احلكومة �إجراءات عقابية �ض ّد قطاع غزة.
غري �أن هذه العقوبات القا�سية املحطمة ملا تبقى من اقت�صاد يف غزة ،مل تكن بال�رضورة جمرد ر ّد
فعل على ت�شكيل هذه اللجنة� .إذ �إن ع�ضو مركزية فتح جربيل الرجوب هدد حما�س ،قبل �شهر
من ت�شكيل اللجنة“ ،باتخاذ قرارات حا�سمة ملنع ا�ستمرار خطف غزة” .35وبالتايل ميكن قراءة
الإجراءات �أي�ضاً ،يف �ضوء �صعود ترامب ل�سدة الرئا�سة الأمريكية ،وت�صاعد موجات العداء
لـ“الإ�سالم ال�سيا�سي” ولتيارات املقاومة.
�أوقفت حكومة احلمد اهلل يف � ،2017/4/4رصف عالوات طبيعة العمل ملوظفي القطاع العام
يف قطاع غزة .كما �أحالت ال�سلطة ،بح�سب رئي�س نقابة املوظفني العموميني بال�سلطة الفل�سطينية
يف قطاع غزة عارف �أبو جراد ،قرابة الـ � 11ألف موظف ع�سكري �إىل التقاعد املبكر ،وهو ما
و�صفه �أبو جراد بـ“اجلرمية” ،م�ؤكدا ً �أن تذ ّرع احلكومة بالأزمة املالية حجة كاذبة .36كما ا�ستهجن
قياديون فل�سطينيون هذه اخلطوة التي ر�أوا فيها خروجا ً على كل القيم والقواعد الوطنية
والأخالقية والإن�سانية .37و�أكد خليل احلية �أن حما�س ال تقبل التهديد ،و�أن �إجراءات ال�سلطة �ض ّد
القطاع ت�ستهدف غزة وتع ّزز االنق�سام.38
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ويف  ،2017/4/27طلبت ال�سلطة من اجلانب الإ�رسائيلي وقف خ�صم �أثمان ا�ستهالك الكهرباء يف
قطاع غزة من فاتورة املقا�صة .كما �أ�صدر الرئي�س عبا�س ،يف  ،2017/5/6قرارا ً بقانون يعفي �سكان
قطاع غزة من دفع ال�رضائب ور�سوم اخلدمات .39و�أوقفت ال�سلطة التحويالت الطبية للمر�ضى،
كما �أوقفت �إ�صدار جوازات ال�سفر .كما اتهمت حما�س ال�سلطة بالت�سبب يف �أزمة الكهرباء وحرمان
غزة من الوقود ،و�صناعة الأزمات و�أ�شكال املعاناة ،ودانت الإجراءات العقابية التي اتخذتها
ال�سلطة بحق غزة ،م�ؤكدة �أن �سلوك الرئي�س عبا�س ميثل جرائم �ض ّد الإن�سانية ،40الأمر الذي
نفته فتح ،متهمة حما�س بامل�س�ؤولية عن الو�ضع الإن�ساين ال�صعب يف القطاع .41ويف ،2017/6/4
�أوقفت ال�سلطة دفع رواتب � 277أ�سريا ً حمرراً ،ويف � ،2017/7/4أحالت  6,145موظفا ً مدنيا ً يف
قطاع غزة �إىل التقاعد املبكر ،42وهو ما ا�ستدعى حتذيرا ً من وزارة ال�صحة يف غزة ،التي �أكد الناطق
با�سمها �أ�رشف القدرة �أن �إجراءات التقاعد املبكر ت�صيب  %40من كوادر الوزارة من ذوي الكفاءات
واخلربات الكبرية ،م�شريا ً �إىل �أن ذلك يعني انهيارا ً خطريا ً يف اخلدمات الطبية.43
l

ويف  ،2017/7/9قطعت ال�سلطة رواتب  37نائبا ً من نواب كتلة التغيري والإ�صالح يف
ال�ضفة الغربية ل�شهر حزيران /يونيو  ،2017ب�شكل ر�سمي .ور�أى �أحمد بحر ،نائب رئي�س
املجل�س الت�رشيعي� ،أن قطع عبا�س لرواتب نواب كتلة حما�س يف ال�ضفة ،ي�شكل تقوي�ضا ً
للقانون الأ�سا�سي الفل�سطيني بهدف تعطيل املجل�س الت�رشيعي والتفرد بالقرار ال�سيا�سي
الفل�سطيني ،وع ّد الإجراء مبثابة �إعالن حرب على املجل�س الت�رشيعي ونوابه .ويف ،2017/8/14
قرر عبا�س �إعادة رواتب الأ�رسى املحررين املقطوعة رواتبهم بال�ضفة فقط ،كما قرر
احلمد اهلل ،يف  ،2017/8/26ال�سماح ملوظفي قطاع ال�صحة والتعليم الذين ّ
مت �إحالتهم للتقاعد
م�ؤخرا ً يف قطاع غزة اال�ستمرار بالعمل يف وزاراتهم“ ،من �أجل �ضمان تقدمي اخلدمات للمواطنني
يف القطاع”44؛ �إال �أن حما�س على ل�سان الناطق با�سمها فوزي برهوم ع ّدت الأمر غري ٍ
كاف ،وطالبت
ب�إلغاء قرارات التقاعد جملة وتف�صيالً.45
ونتيجة لإجراءات ال�سلطة ،ذكر الناطق با�سم وزارة ال�صحة يف قطاع غزة �أ�رشف القدرة ،يف
� ،2017/9/10أن  %40من الأدوية وامل�ستهلكات الطبية الأ�سا�سية نفذت من م�ست�شفيات القطاع.
وقال القدرة �إن ثالثني مري�ضا ً توفوا ب�سبب �إجراءات ال�سلطة يف رام اهلل ،كما �أن ثالثة �آالف مري�ض
بحاجة �إىل ال�سفر العاجل �إىل الداخل الفل�سطيني املحتل �سنة � ،1948أو �إىل م�رص ال�ستكمال رحلتهم
العالجية.46
l

كما بد�أت “�إ�رسائيل” يف حزيران /يونيو  2017بخف�ض �إمدادات الكهرباء لقطاع غزة ب�أكرث من
ربع الكمية ،بعد �أن قل�صت ال�سلطة الفل�سطينية ما تدفعه ثمنا ً للكهرباء .ورف�ض حممد ا�شتية ،رئي�س
املجل�س االقت�صادي الفل�سطيني للتنمية والإعمار – بكدار ،الت�سهيالت التي قدمتها م�رص من خالل
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توريد ال�سوالر امل�رصي للقطاع ،بناء على تفاهمات حما�س مع م�رص من جهة ،وتفاهمات حما�س
مع حممد دحالن من جهة �أخرى.47
ويف �إطار املحاوالت التي ا�ستهدفت تخفيف حدة التوتر بني احلركتني ،التقى وفدان قياديان من
احلركتني بغزة يف  ،2017/4/18يف اجتماع ت�شاوري ،ب�شكل غري معلن ،بعيدا ً عن و�سائل الإعالم،
و ّ
مت خالله التوافق على قيام احلكومة ب�أداء مهامها يف قطاع غزة ،و�أن تتنحى اللجنة الإدارية
جانبا ً حال ا�ستالم احلكومة مهامها ب�شكل كامل .48وعلى ما يبدو ،ف�إن خمرجات هذا اللقاء مل تكن
بالتوجه نحو امل�صاحلة� ،إذ عاد التوتر من جديد ليطغى على
كافية لإقناع الرئي�س حممود عبا�س
ّ
العالقة املتبادلة بني احلركتني ،فهدد ع�ضو مركزية فتح عزام الأحمد حما�س ب�إيقاف الإنفاق على
قطاع غزة ،قائالً لقادة حما�س�“ :إما �أن حتل حما�س هذه اللجنة وت�سلّم �إدارة قطاع غزة حلكومة
التوافق الوطني� ،أو َت َّملوا امل�س�ؤوليةَ ،
وت َّملوا م�صاريف احلكم كاملة”.49
ومع االنعكا�سات ال�سلبية التي �سببتها الإجراءات العقابية التي اتخذتها ال�سلطة بحق القطاع
لإجبار حما�س على ت�سليم �إدارته حلكومة التوافق� ،أبدت فتح موقفا ً مت�شددا ً جتاه حما�س� ،إذ
�رصح عزام الأحمد �أن حركته لن تلتقي حما�س يف �أي لقاء يخت�ص بامل�صاحلة قبل �أن حتل حما�س
اللجنة الإدارية .50ويف  ،2017/6/28تر�أ�س الرئي�س عبا�س جل�سة طارئة للحكومة ،ودعا حما�س �إىل
ح ّل اللجنة الإدارية ومتكني حكومة التوافق ،من �أجل التخفيف من معاناة �أهايل القطاع.51
ويف  ،2017/7/5ا�شرتط رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س �إ�سماعيل هنية عدة �رشوط حلل
اللجنة الإدارية ،من بينها رفع العقوبات عن غزة ،وت�شكيل حكومة وحدة وطنية ،وتنظيم انتخابات
�شاملة ت�سهم يف �إعادة ت�شكيل املجل�س الوطني الفل�سطيني وفقا ً لتفاهمات بريوت .52يف �إثر ذلك ،زار
وفد من حما�س واللجنة الإدارية برئا�سة القيادي روحي م�شتهى م�رص ،يف زيارة و�صفها م�ساعد
وزير اخلارجية امل�رصي ال�سابق ح�سني هريدي ب�أنها ناجحة ،م�ؤكدا ً �أن الطرفني بحثا ت�أمني احلدود
امل�رصية مع قطاع غزة وق�ضايا �أخرى.53
ثم التقى وفد من حما�س بال�ضفة الرئي�س عبا�س مطلع �آب� /أغ�سط�س  ،2017وقال ع�ضو
مركزية فتح جمال حمي�سن �إن اللقاء �أكد على وجوب ح ّل اللجنة الإدارية بغزة ،مو�ضحا ً �أن عبا�س
�أكد لوفد حما�س �أنه �سيرتاجع عن �إجراءاته �ض ّد �أهايل القطاع فور متكني حكومة التوافق هناك.54
�إال �أن رئي�س كتلة حما�س بالت�رشيعي حممود الزهار ربط ح ّل اللجنة برتاجع احلكومة عن �إجراءاتها
العقابية �ض ّد القطاع .55ويف ظ ّل ا�ستمرار الإجراءات العقابية التي تفر�ضها احلكومة ،وما ر�شح من
�أنباء عن نيتها �إحالة �آالف املوظفني التابعني للحكومة ،العاملني يف وزارتي ال�صحة والتعليم� ،إىل
التقاعد املبكر� ،أكد رئي�س اللجنة الإدارية عبد ال�سالم �صيام جاهزية اللجنة ملواجهة هذه القرارات،
معتربا ً ذلك جرمية وف�سادا ً �سيا�سيا ً.56
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وزادت الأمور حدة بتحذيرات �صادرة عن الرئي�س عبا�س منت�صف �آب� /أغ�سط�س ،2017
�أكد خاللها على ت�صاعد �إجراءاته العقابية �ض ّد غزة ،حال �إ�رصار حما�س على رف�ض ح ّل اللجنة
الإدارية .57بل �إن فتح ،على ل�سان �أ�سامة القوا�سمي ،ا�شرتطت على حما�س ح ّل اللجنة الإدارية
لدعوتها �إىل اجتماعات املجل�س الوطني الفل�سطيني ،التي كان من املتوقع عقدها منت�صف �أيلول/
�سبتمرب .582017
رصفها يف حال
ويف  ،2017/9/12و�ضعت حما�س اللجنة الإدارية “وديعة” لدى م�رص حتت ت� ُّ
وافق الرئي�س عبا�س على امل�صاحلة ،وذلك يف ختام زيارة قام بها وفد من حما�س برئا�سة �إ�سماعيل
هنية مل�رص� ،إال �أن �أمني �رس املجل�س الثوري لفتح ماجد الفتياين �أكد على �رضورة قيام حما�س
بحل اللجنة الإدارية فوراً ،وال�سماح حلكومة التوافق بالعمل بحرية يف غزة .59وا�ستجابة للجهود
امل�رصية الرامية �إىل حتقيق امل�صاحلة و�إنهاء االنق�سام� ،أعلنت حما�س يف  2017/9/17عن ح ّل
اللجنة الإدارية ،ودعت احلكومة للقدوم �إىل غزة وممار�سة مهامها وواجباتها فوراً ،و�أبدت موافقتها
على �إجراء االنتخابات.60
وردا ً على ذلك� ،أعلن الرئي�س عبا�س وحكومة التوافق عن ترحيبهما وارتياحهما حلل
اللجنة الإدارية ،وقال الناطق با�سم احلكومة يو�سف املحمود �إن احلكومة على ا�ستعداد للتوجه �إىل
القطاع وحتمل م�س�ؤولياتها كاملة ،م�ؤكدا ً �أن لدى احلكومة خطة �شاملة لت�سلم مهامها والتخفيف
من معاناة �أهايل القطاع .61وتنفيذا ً لقرار حما�س بحلها� ،أعلنت اللجنة الإدارية يف اليوم التايل �إنهاء
عملها ب�شكل ر�سمي ،و�أكدت �أنها لن تكون عقبة �أمام حتقيق ما ّ
مت االتفاق عليه يف القاهرة.62
ووفقا ً مل�صادر �صحفية ،ف�إن اللجنة الإدارية عقدت اجتماعا ً �أخريا ً مع وكالء الوزارات بغزة
و�سلّمتهم املهام ب�شكل ر�سمي ،وذلك حلني قدوم حكومة التوافق وا�ستالم مهامها ح�سب تفاهمات
القاهرة.

االنتخابات املحلية:
�شهدت االنتخابات املحلية تطورات دراماتيكية ،بدءا ً من حلظة الإعالن عن موعدها ،ومرورا ً
مبوافقة حركة حما�س وباقي الف�صائل الفل�سطينية على امل�شاركة فيها ،و�صوالً �إىل تعرثها

وان�سحاب حما�س وبع�ض الف�صائل منها ،ومن ثم �إجرا�ؤها يف ال�ضفة الغربية دون قطاع غزة.

ففي  ،2016/5/3قررت احلكومة �إجراء االنتخابات املحلية يف  ،2016/10/8و�أوعزت �إىل
جلنة االنتخابات املركزية بالتح�ضري لإجرائها ،63فيما �أكد وزير احلكم املحلي ح�سني الأعرج
�أن االنتخابات املحلية �ستجري وفق نظام القوائم وح�سب التمثيل الن�سبي .64ويف ،2016/6/23
�أ�صدرت جلنة االنتخابات اجلدول الزمني لالنتخابات ،و�أعلن رئي�سها حنا نا�رص �أن احلكومة
تعهدت بااللتزام بنتائج االنتخابات التي �ستجري يف غزة .65ويف خطوة ا�ستهدفت طم�أنة
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حركة حما�س والف�صائل الفل�سطينية� ،أكد حنا نا�رص ،لدى لقائه وفدا ً من حما�س ،ح�صوله على
�ضمانات كافية من اجلميع الحرتام نتائج االنتخابات ،66فيما فتحت جلنة االنتخابات يف 2016/8/16
باب الرت�شح لالنتخابات.67
�أحدث قرار م�شاركة حركة حما�س يف االنتخابات البلدية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة قلقا ً يف
جهاز الأمن العام الإ�رسائيلي (ال�شاباك) ) ،Israel Security Agency—ISA (Shabakالذي توقع
�أن يفوز مر�شحو حما�س يف �أغلبية البلديات واملجال�س القروية ،و�أن ي�شكل ذلك تهديدا ً بال�سيطرة
على ال�سلطة الفل�سطينية .وكتب يف �صحيفة يديعوت �أحرونوت � ،Yedioth Ahronothأليك�س
في�شمان � ،Alex Fishmanأن التقديرات يف “�إ�رسائيل” هي �أن حما�س �ستفوز باالنتخابات البلدية
يف مدينة اخلليل والبلدات املحيطة بها وتلك الواقعة يف جنوب جبل اخلليل ،ويف جنني ،ونابل�س،
وقلقيلية .كما ر�أى في�شمان �أنه يف طولكرم يوجد انعدام يقني ،لكنه توقع مفاج�آت �سلبية .68كما
حدثت تخوفات م�شابهة يف �أو�ساط حركة فتح.
l

ويف نهاية �آب� /أغ�سط�س  ،2016ن�رشت جلنة االنتخابات الك�شف الأويل لأ�سماء القوائم التي تقرر
خو�ضها االنتخابات ،والبالغة  787قائمة بال�ضفة ،و 87قائمة بغزة ،وفتحت املجال �أمام اجلميع
لالعرتا�ض عليها ح�سب القانون .69وا�ستمر التح�ضري لإجراء االنتخابات وفق اخلطة املو�ضوعة
جت�سد يف موقف الرئي�س عبا�س ،الذي �أكد على �رضورة �إجراء االنتخابات يف
يف ظ ّل ت�أكيد ر�سمي
ّ
موعدها ،تكري�سا ً للعملية الدميوقراطية.70
وملا كانت التوقعات ت�شري �إىل �أن حركة حما�س �ستنت�رص يف االنتخابات البلدية يف حماور وبلدات
كبرية ،قامت ال�سلطة باعتقال نحو �سبعني نا�شطا ً �سيا�سيا ً رفيعي امل�ستوى يف احلركة ،يف حماولة
ل�رضب فر�ص فوز احلركة.71
ونقل حملل ال�ش�ؤون الفل�سطينية يف موقع واال  Wallaالإلكرتوين� ،آيف ي�سخاروف
� ،Avi Issacharoffأن من�سق �أعمال حكومة االحتالل يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة ،1967
اجلرنال يو�آف مردخاي “ ،Yoav Mordechaiح ّذر قيادة ال�سلطة من �أن الذهاب �إىل انتخابات قد
يكون رهانا ً خطريا ً” .وقال املحلل الع�سكري يف �صحيفة ه�آرت�س  ،Haaretzعامو�س هرئيل Amos
� ،Harelإن م�س�ؤولني �إ�رسائيليني حذروا نظراءهم يف ال�سلطة من �أنهم “مبتهجون �أكرث مما ينبغي”
ب�إمكانية الفوز يف االنتخابات ،و�أن حما�س قد “ت�ستغل االنتخابات وتعزز ت�أثريها ال�سيا�سي يف
ال�ضفة ،وتق ّو�ض ب�شكل �أكرب مكانة ال�سلطة ورئي�سها امل�سن”.72
قدمت جهات حم�سوبة على حما�س عددا ً من الطعون �ض ّد قوائم مر�شحني بع�ضهم من فتح،
وجاء قرار جلنة االنتخابات املركزية بقبول �أربعة طعون يف قطاع غزة ،جنم عنه رف�ض �أربع قوائم
يف كل من “بيت حانون ،و�أم الن�رص ،والزهراء ،والن�صريات” ،ثالث منها حلركة فتح .73وقد �أثار
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قرار جلنة االنتخابات هذا اعرتا�ضا ً من حركة فتح .وبررت اللجنة قرار الرف�ض �أنه جاء ب�سبب
عدم توفر ال�رشوط القانونية يف �أحد املر�شحني �أو �أكرث؛ ا�ستنادا ً �إىل قانون انتخاب جمال�س الهيئات
املحلية رقم  10ل�سنة  2005وتعديالته .وردا ً على قرار ال�شطب ،تقدمت جهات حم�سوبة على حركة
فتح �إىل حمكمة العدل العليا يف رام اهلل ،بطلب الطعن يف قرارات جلنة االنتخابات املركزية ،ال�ستعادة
قوائم احلركة التي ّ
مت ا�ستبعادها ،متهمة حماكم غزة باالفتقار �إىل القانونية من حيث الت�شكيل
والتن�سيب .74وقررت حمكمة العدل العليا (التي تتهمها �أطراف فل�سطينية ب�أنها حم�سوبة على
البت يف طعن تقدمت به خم�س قوائم �شطبتها
فتح) يف  ،2016/9/8وقف االنتخابات املحلية� ،إىل حني ّ
جلنة االنتخابات املركزية .وبنا ًء على القرار� ،أعلنت جلنة االنتخابات �أنها �أوقفت جميع �إجراءاتها
املتعلقة باالنتخابات املحلية ب�شكل فوري .ويف � ،2016/9/21أعلنت جلنة االنتخابات �أن املوعد املقرر
لإجراء االنتخابات املحلية يف � 2016/10/8أ�صبح “غري قابل للتطبيق” ،بعد �أن ا�ستجابت حمكمة
العدل العليا لطلب النيابة العامة ،التي متثل احلكومة الفل�سطينية ،ت�أجيل نظر الق�ضية لإعداد دفاعها� ،إىل
� .2016/10/3أما حركة حما�س التي كانت ت�شعر �أنها يف و�ضع قوي ،فقد اتهمت احلكوم َة بتعطيل
العملية االنتخابية ،كما اتهم كل من حركتي فتح وحما�س الطرف الآخر ب�إف�شال االنتخابات ،و�إق�صاء
املر�شحني .وقد �أ�شار اخلبري الإ�رسائيلي يوين بن مناحيم � Yoni Ben Menachemإىل �أن عبا�س
تعر�ض ل�ضغوط كبرية من م�رص والأردن لإرجاء االنتخابات املحلية ،خ�شية فوز حما�س.75
ويف  ،2016/10/3قررت حمكمة العدل العليا �إجراء االنتخابات املحلية يف ال�ضفة دون القطاع،
على �أن يتم حتديد موعدها خالل �شهر .76و�أعلنت كل من حركتي حما�س واجلهاد ،واجلبهتني
ال�شعبية والدميوقراطية رف�ضها للقرار .فيما �أبدت جلنة االنتخابات احرتامها لهذا القرار ،بالرغم
من ت�أكيدها �أن ذلك �سيزيد من حدة االنق�سام ،وي�رض بامل�صلحة العامة وامل�سرية الدميوقراطية،
مو�صية يف الوقت ذاته الرئي�س عبا�س بت�أجيل �إجراء االنتخابات ملدة �ستة �أ�شهر ،بحيث يتم من
خاللها ترتيب البيت الفل�سطيني الداخلي .77ويف خطوة قد بدت مقدمة لإجراء االنتخابات املحلية؛
حلّت حكومة احلمد اهلل يف  ،2016/11/1عدة جمال�س بلدية يف ال�ضفة الغربية ،و�صادقت على ت�شكيل
جلان لتقوم مبهام جمال�س تلك الهيئات املحلية املنحلة� ،إىل حني �إجراء االنتخابات .78وقد رف�ضت
حما�س قانون االنتخابات املحلية اجلديد الذي �أقرته ال�سلطة مطلع ت�رشين الثاين /نوفمرب ،2016
ودعتها لوقف العبث بالقوانني والإ�ساءة �إىل الدميوقراطية.79
ويف � ،2017/1/3صادقت احلكومة على م�رشوع قانون لإن�شاء حمكمة ق�ضايا االنتخابات التي
تخت�ص بالنظر يف كافة الطعون واجلرائم وامل�سائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات املحلية،
لتعود وتقرر يف نهاية ال�شهر �إجراء االنتخابات يف كافة حمافظات الوطن يف  .802017/5/13ورف�ضت
حما�س هذا القرار ،مو�ضحة على ل�سان الناطق با�سمها فوزي برهوم “�إن قرار �إجراء االنتخابات يف
� 13أيار /مايو يخدم �سيا�سة حركة فتح ،وي�أتي مف�صالً على مقا�سها على ح�ساب م�صالح ال�شعب
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الفل�سطيني ووحدة م�ؤ�س�ساته” .و�ش ّددت حما�س على �أن “احلكومة تعمل ل�صالح حركة فتح،
وال تخدم م�صالح الكل الفل�سطيني على ح ٍّد �سواء” ،م�ضيفة �أن “القرار جاء على �أنقا�ض عملية
انتخابية دمرتها حركة فتح و�أف�شلتها عندما تراجعت عن كل ما ّ
مت التوافق عليه” .81غري �أن جلنة
االنتخابات �أعلنت مطلع �شباط /فرباير  2017عن اجلدول الزمني لالنتخابات ،قبل �أن تقرر
احلكومة نهايات ال�شهر �إجراء االنتخابات يف ال�ضفة دون القطاع ،لتعذر �إجرائها هناك �إثر ف�شل لقاء
جمع وفدا ً من حما�س برئي�س جلنة االنتخابات حنا نا�رص.82
ويف ّ ،2017/5/13
مت �إجراء االنتخابات يف ال�ضفة دون غزة مبقاطعة ك ٍّل من حما�س
واجلهاد الإ�سالمي واجلبهة ال�شعبية ،الذين ر�أوا يف ذلك تعميقا ً لالنق�سام ،وتكري�سا ً للف�صل
ال�سيا�سي واجلغرايف بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .وقد �أعلن حنا نا�رص �أن ن�سبة امل�شاركني
يف االقرتاع بلغت  %53.4يف  145هيئة حملية ،بالإ�ضافة �إىل فوز  181هيئة حملية بالتزكية ،و�أن
امل�ستقلني فازوا بن�سبة  %65من �إجمايل املر�شحني ،فيما حازت القوائم احلزبية على  %35منها،83
ما �أظهر �ضعفا ً يف �أداء حركة فتح ،على الرغم من مقاطعة القوى املناف�سة.
l

l

l

ويف  ،2017/5/30قررت احلكومة �إجراء االنتخابات التكميلية يف  66هيئة حملية بال�ضفة مل جت ِر
فيها االنتخابات ،وذلك يف  ،2017/7/29كما قررت �إجراء انتخابات املرحلة الثانية ملجل�س الهيئات
املحلية يف قطاع غزة يف  .842017/10/14غري �أن حما�س رف�ضت هذا القرار ،م�ؤكدة �أنه ال ميكن �إجراء
االنتخابات يف غزة يف ظ ّل تالعب احلكومة بالقوانني و�آليات االنتخابات .85وبالتايل ،قررت احلكومة
يف  2017/7/11ت�أجيل �إجراء االنتخابات يف غزة �إىل حني توفر الظروف املنا�سبة.86
ومع توقيع اتفاق امل�صاحلة الفل�سطينية ،يبدو ملف االنتخابات املحلية ،وملف االنتخابات
ب�شكل عام ،خا�ضعا ً ملحددات التوافق الوطني الفل�سطيني ،و�إن كانت امل�ؤ�رشات تدل على �صعوبة
�إجراء االنتخابات يف املدى املنظور على الأقل ،العتبارات �سيا�سية وحزبية خمتلفة.

ثالث ًا :التطــورات املتعلقــة ب�إعادة
ترتيب البيت الفل�سطيني،
وم�ســار امل�صاحلـة الوطنيـــة

على مدار �سنتي  2016و 2017مرت
م�سرية امل�صاحلة الوطنية بانتكا�سة
كربى على الرغم من الكثري من اللقاءات
واجلهود واملحاوالت التي ا�ستهدفت ر�أب
ال�صدع الوطني بني الفرقاء الفل�سطينيني.

ومل تتكلل هذه اجلهود بالنجاح �إال نهايات �سنة  ،2017بح ّل حما�س للجنة الإدارية يف غزة،
ث ّم توقيعها التفاق القاهرة الذي ي�ؤ�س�س عمليا ً لتمكني احلكومة يف رام اهلل من �إدارة قطاع غزة،
وما زالت قيادة ال�سلطة وفتح تعطل عمل املجل�س الت�رشيعي ،ومل تقم ب�أي �إجراءات لتحقيق �رشاكة
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فعلية يف احلكومة ووزاراتها وم�ؤ�س�ساتها خ�صو�صا ً يف ال�ضفة الغربية .وب�شكل عام ،فما زالت
هناك خماطر على تنفيذ ملف امل�صاحلة.
يف  ،2016/1/3بادرت القوى والف�صائل الوطنية والإ�سالمية بطرح مبادرة ت�ستهدف االتفاق
حول معرب رفح وت�سليمه حلكومة التوافق ،مبا ميهد لإعادة فتحه من جديد �أمام امل�سافرين يف
ظ ّل �إغالقه الدائم ،وعدم فتحه �إال على �أوقات متباعدة� ،إال �أن هذه املبادرة راوحت مكانها بعد �أن
�أثارت حما�س العديد من اال�ستف�سارات التي ع ّدتها جوهرية ب�ش�أنها .87وعلى الرغم من �إعالن
حما�س ت�شكيلها جلنة قيادية ملتابعة الأفكار واملقرتحات التي ُقدمت� ،إال �أن الرئي�س عبا�س اتهم
احلركة ب�أنها مل ترد على املبادرة التي وافق عليها .والتقت حما�س بلجنة من الف�صائل ملناق�شة
املبادرة ،و�أكدت ترحيبها بو�صول احلكومة �إىل غزة للقيام بكل م�س�ؤولياتها يف املعرب وغريه،
و�شددت على �أنه ال مانع لديها من �أن تت�سلم جلنة وطنية من الف�صائل مهمة الإ�رشاف على املعرب.
ويف املقابل �أعلنت جلنة الف�صائل رف�ضها مقرتح حما�س ،وقالت احلكومة الفل�سطينية �إن اقرتاح
حما�س ما هو �إال “حماولة للمماطلة واملراوغة” .88كما �أكدت فتح على ل�سان �أ�سامة القوا�سمي �أن
مقرتحات حما�س حول املعرب تهدف �إىل الت�سويف و�إىل تفريغ مبادرة الف�صائل الفل�سطينية من
م�ضمونها.89
ومع تعرث اجلهود الف�صائلية حلل �أزمة معرب رفح ،وف�شلها يف الو�صول �إىل �صيغة توافقية
مقبولة لدى حركتي فتح وحما�س ،والإعالن عن لقاء مرتقب يف العا�صمة القطرية ،الدوحة،
بني احلركتني� ،أطلق املجل�س الت�رشيعي يف  ،2016/2/2مبادرة وطنية لتحقيق امل�صاحلة و�إنهاء
االنق�سام ،تناولت �ستة ملفات :منظمة التحرير ،وت�شكيل احلكومة ،وانعقاد املجل�س الت�رشيعي،
ون�صت املبادرة التي عر�ضها
واالنتخابات ،وامل�صاحلة املجتمعية ،والربنامج ال�سيا�سي.
ّ
النائب الأول لرئي�س املجل�س �أحمد بحر ،على الإ�رساع يف التئام الإطار القيادي امل�ؤقت ملنظمة
التحرير ،لو�ضع ا�سرتاتيجية وطنية ملواجهة التحديات ،والدعوة �إىل ت�شكيل حكومة وحدة وطنية
من كافة الف�صائل الفل�سطينية ،والعمل على انعقاد املجل�س الت�رشيعي فور ت�شكيل احلكومة ملنحها
الثقة والرقابة عليها� ،إ�ضافة �إىل االتفاق على موعد حم ّدد لإجراء االنتخابات الت�رشيعية والرئا�سية
واملجل�س الوطني.90
كما اقرتح القيادي يف فتح ،الأ�سري مروان الربغوثي ،يف ني�سان� /أبريل  ،2016اعتماد “وثيقة
العهد وال�رشاكة ال�سيا�سية” ،بهدف توحيد ال�صف الفل�سطيني وبناء عالقة ا�سرتاتيجية مع حركة
حما�س ،وطرح مبادرة من ع�رش نقاط لر�سم عالقة ا�سرتاتيجية مع حما�س ،و�إنهاء االنق�سام
الداخلي .ودعا الربغوثي لإطالق حوار “ا�سرتاتيجي �رصيح و�صادق وخمل�ص بني اللجنة املركزية
جمتمعي ،ولي�س حوار مندوبني”.91
حلركة فتح واملكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س
ْ
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من جهة �أخرى ،طرح الأمني العام حلركة اجلهاد رم�ضان عبد اهلل �شلّح ،يف  ،2016/10/21مبادرة
مك ّونة من ع�رش نقاط للخروج من امل�أزق الذي تعي�شه الق�ضية الفل�سطينية ،تبد�أ ب�إعالن الرئي�س
عبا�س �إلغاء اتفاق �أو�سلو ،و�إعادة بناء منظمة التحرير ،و�سحب االعرتاف بـ“�إ�رسائيل” ،و�إعالن
املرحلة التي يعي�شها ال�شعب الفل�سطيني ب�أنها ما زالت “مرحلة حترر وطني من االحتالل ،و�إعادة
االعتبار للمقاومة وتعزيز وتطوير انتفا�ضة القد�س” .وطالب �شلّح ب�صياغة برنامج وطني لتعزيز
�صمود ال�شعب وثباته على الأر�ض ،كما حملت مبادرته دعوة لـ“�إطالق حوار وطني �شامل” بني
كل مكونات ال�شعب ،لدعم كل متطلبات التحول نحو امل�سار اجلديد ،وكذلك �إنهاء االنق�سام وحتقيق
الوحدة ،و�صياغة برنامج وطني جديد.92
و�أ�شار �شلّح �إىل �أن املبادرة باجتاه هذه اخلطوات ،تبقى بالدرجة الأوىل ،بيد �أبو مازن ،ودعاه
�أن يفعل �شيئا ً لينقذ هذا ال�شعب وهذه الق�ضية ،قبل �أن يغادر موقعه لأي �سبب .وقد رف�ضت
رحبت حما�س واجلبهة ال�شعبية
حركة فتح هذه املبادرة وا�صفة �إياها بـ“غري الواقعية” ،بينما ّ
والدميوقراطية وحزب ال�شعب بها ،معتربين �أنها حملت العديد من النقاط والأ�س�س املهمة،93
وكذلك �أ�شاد بها حممد دحالن.
ويف حماولة لرتطيب الأجواء الداخلية الفل�سطينية ،عقدت اللجنة التح�ضريية للمجل�س الوطني
اجتماعات يف ال�سفارة الفل�سطينية يف بريوت يومي  10و ،2017/1/11برئا�سة رئي�س املجل�س
�سليم الزعنون ،مب�شاركة �أع�ضاء اللجنة التنفيذية ،والأمناء العا ّمني للف�صائل ،وحما�س ،واجلهاد،
وقوات ال�صاعقة ،واجلبهة ال�شعبية  -القيادة العامة .وقد توافقت اللجنة على �رضورة عقد جمل�س
وطني ي�ضم القوى الفل�سطينية كا ّفة وفقا ً لإعالن القاهرة  ،2005واتفاق امل�صاحلة  2011من خالل
االنتخاب ،ف�إن تعذر فيتم اختيار الأع�ضاء بالتوافق .واتفق املجتمعون على �رضورة ت�شكيل حكومة
وحدة وطنية ،وتوحيد امل�ؤ�س�سات ،وا�ستكمال �إعمار غزة ،والعمل من �أجل �إجراء انتخابات الرئا�سة
واملجل�سني الت�رشيعي والوطني .ودعت اللجنة الرئي�س عبا�س “�إىل البدء فورا ً بامل�شاورات مع القوى
ال�سيا�سية كافة من �أجل التوافق على ت�شكيل حكومة الوحدة الوطنية” .كما اتفق املجتمعون على �أن
ُتوا�صل اللجنة التح�ضريية عملها ،و�أن تعقد اجتماعاتها ب�شكل دوري مب�شاركة القوى الفل�سطينية
كا ّفة حلني انعقاد املجل�س الوطني .وطلبت اللجنة من الزعنون ا�ستكمال الإجراءات ال�رضورية
لإجناز نظام انتخابات املجل�س الوطني.94
غري �أن اخلالف على ت�شكيل حكومة وحدة وطنية جديدة �أعاق عقد اجتماع جديد للجنة
التح�ضريية .و�أعلنت حما�س رف�ضها عقد جل�سة للمجل�س الوطني النتخاب جلنة تنفيذية
وجمل�س مركزي للمنظمة ،وامل�صادقة على برناجمها ال�سيا�سي قبل جتديد املجل�س الوطني.
كما رف�ضت حركة اجلهاد واجلبهة ال�شعبية عقد املجل�س يف رام اهلل .ويف  2017/8/12قررت
تنفيذية املنظمة موا�صلة امل�شاورات لعقد املجل�س الوطني ب�أ�رسع وقت ُمكن ،ويف حال ا�ستمرت
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حما�س واجلهاد الإ�سالمي برف�ض امل�شاركة يف جل�سة املجل�س ،ف�إنه �سيُ�صار �إىل �إيجاد �صيغة تبحث
�سبل الذهاب لعقد اجلل�سة متجاوزة العقبات .وحتى منت�صف ت�رشين الأول� /أكتوبر  2017مل
ُتعقد دورة جديدة للمجل�س الوطني ،نظرا ً لطلب الف�صائل موا�صلة امل�شاورات املتعلقة بعقد جل�سة
املجل�س والعمل على �إقناع حما�س بامل�شاركة.95
وبدا �أن �أزمة جديدة ت�شارف على اقتحام امل�شهد الفل�سطيني حني متت الدعوة لـ“امل�ؤمتر
ال�شعبي لفل�سطينيي اخلارج” خالل الفرتة  2017/2/26–25يف مدينة �إ�سطنبول الرتكية ،والذي ُعقد
مب�شاركة �ستة �آالف فل�سطيني ،و�شدد بيانه اخلتامي على “الوحدة ،على قاعدة االلتزام بربنامج
املقاومة وامليثاق القومي العام  ،1964والوطني الفل�سطيني العام  .”1968وبالرغم من �إعالن
رئي�س الأمانة العامة للم�ؤمتر منري �شفيق �أن امل�ؤمتر “ال ي�سعى �إىل �أن يكون بديالً عن منظمة التحرير
الفل�سطينية ،و�إمنا �إىل �إعادة ت�شكيلها وبنائها” ،فقد دعت كل من منظمة التحرير وحركة فتح �إىل
مقاطعة امل�ؤمتر ،لأنه “خروج عن وحدة ال�صف الفل�سطيني” ،و�إىل مواجهة كل من يحاول امل�سا�س
مبنظمة التحرير.96

مبادرات عربية و�إقليمية ودولية:
لعبت كل من م�رص وقطر وتركيا دورا ً مهما ً يف عملية تقريب وجهات النظر بني حركتي فتح
وحما�س ،للو�صول �إىل حتقيق امل�صاحلة الوطنية ،ففي كانون الثاين /يناير  ،2016عقدت حركتا فتح
وحما�س لقاءات غري ر�سمية تباعا ً يف العا�صمة القطرية الدوحة والعا�صمة الرتكية �أنقرة ،حيث
�صاغ الطرفان “ورقة غري ر�سمية ت�شكل برناجما ً �سيا�سيا ً ون�ضاليا ً للمرحلة املقبلة ،وتتيح ت�شكيل
ّ
حت�ض لإجراء انتخابات عامة قريبة”.97
حكومة وحدة وطنية
تطورت هذه اللقاءات لت�صبح برعاية قطرية ،ويف يومي  ،2016/2/8–7التقى وفد من فتح،
برئا�سة عزام الأحمد ،وفدا ً من حما�س برئا�سة مو�سى �أبو مرزوق يف الدوحة ،يف حوار ا�ستمر
يومني ،للبحث يف �آليات تطبيق امل�صاحلة .98ومتخ�ض اللقاء عن ت�صور عملي حمدد ،وترتيبات
لت�شكيل حكومة وحدة وطنية تب�سط �سيطرتها على ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،و ُت ِع ّد لالنتخابات
الت�رشيعية والرئا�سية ،وعقد املجل�س الوطني الفل�سطيني والتح�ضري لإجراء االنتخابات فيه ،بعد
موافقة حما�س على امل�شاركة يف منظمة التحرير .وقررت احلركتان تطبيق ما جاء يف اتفاق القاهرة
�سنة  2011فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية ،على �أن يتم ت�شكيل جلنة �أمنية عليا بوا�سطة جامعة الدول
العربية .لكن هذه املخرجات التي ّ
متخ�ض عنها اللقاء مل تكن كافية لإعادة بناء الثقة بني احلركتني،
عبت عنه
�إذ بقيت حربا ً على ورق ،دون �أي اجتاه فعلي لتطبيقها على �أر�ض الواقع ،وهو ما ّ
ت�رصيحات مو�سى �أبو مرزوق ،الذي �شدد على �أن قرار تطبيق امل�صاحلة بيد الرئي�س عبا�س ،داعيا ً
�إىل عزل ال�ضغوط اخلارجية عن اتفاق امل�صاحلة ك�رشط �أ�سا�سي للنجاح.99
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انعك�س التح�سن التدريجي على العالقة بني م�رص وحما�س (الذي ظهرت بوادره منذ ربيع )2016
�إيجابا ً على ملف امل�صاحلة الفل�سطينية .وقد كان ملف �سيناء الأمني الركيزة الأ�سا�سية التي �أدت �إىل
تطور العالقة بني الطرفني .وقد �شهدت �سنة  2016بداية التحول يف العالقات ،حيث قامت قيادات
من ال�صف الأول يف حما�س ،بزيارات متكررة �إىل القاهرة .ففي  ،2016/3/12ناق�ش وفد من حما�س
مع م�س�ؤولني يف املخابرات امل�رصية يف القاهرة ،ملفات متعددة ،يف مقدمتها ملف الأمن يف �صحراء
�سيناء ،وعملية �ضبط احلدود مع قطاع غزة ،بالإ�ضافة �إىل ملف امل�صاحلة الفل�سطينية ومعرب رفح.
ث ّم تكررت الزيارات لوفود حما�س �إىل القاهرة ،و�أكدت احلركة على ا�ستعدادها لال�ستجابة للمطالب
امل�رصية فيما يتعلق بحفظ احلدود ،و�أال يكون القطاع م�صدرا ً لأي خماطر �أمنية .ويف املقابل،
�أبدت م�رص نيتها يف حتريك ملف امل�صاحلة الفل�سطينية ،حيث طالب رئي�سها عبد الفتاح ال�سي�سي،
يف  ،2016/5/17الفل�سطينيني بتوحيد ال�صف وجتنب اخلالفات .غري �أن وزير خارجية م�رص �سامح
�شكري ربط رفع احل�صار عن قطاع غزة ب�رضورة ا�ستعادة ال�سلطة لدورها و�سيطرتها على معابر
القطاع .100وعلى الرغم من هذه البوادر امل�رصية� ،إال �أن الظروف مل تكن و�صلت يف تلك الفرتة� ،إىل
مرحلة الن�ضوج لإنهاء ملف االنق�سام.
يف املقابل �شهدت الدوحة عقد جولة حوارية ثالثة بني فتح وحما�س يف  .2016/3/26ووفقا ً لعزام
الأحمد فقد متكنت احلركتان من ح�سم النقا�ش حول عدد من الق�ضايا العالقة ،متوقعا ً قيام دولة
قطر بتوجيه دعوة للرئي�س عبا�س ليكون �شاهدا ً على اللم�سات الأخرية يف م�سرية امل�صاحلة .101ويف
الوقت نف�سه� ،أكد �إ�سماعيل هنية �أن حركته قطعت �شوطا ً ال ب�أ�س به يف لقاءات امل�صاحلة الأخرية مع
فتح� ،إال �أنه �شدد على �أن احلوار بحاجة �إىل مزيد من العودة �إىل القيادات وامل�ؤ�س�سات املعنية.102
ويبدو �أنه كان ثمة عقبتني تتعلقان بالربنامج ال�سيا�سي حلكومة الوحدة الوطنية ،و�آليات دمج
موظفي احلكومة املقالة ال�سابقة يف غزة .103وقد �أ�شار القيادي يف حما�س �صالح الربدويل �إىل
احلاجة �إىل عقد لقاء جديد بني احلركتني يف الدوحة ال�ستكمال امل�شاورات حول امل�صاحلة .104وهكذا
ات�سمت هذه املرحلة بحركة حوارات ذات �صفة �إجرائية بحتة ،دون �أن تكون قادرة على االنتقال �إىل
ميدان العمل والتنفيذ على �أر�ض الواقع ،وبدت �أ�شبه ما تكون ب�إدارة احلوار وتقليب مو�ضوعاته،
دون �أي ح�سم �أو �إجناز فعلي ملمو�س.
وقبل �أن يغادر �شهر �أيار /مايو  ،2016اتهم عزام الأحمد حما�س بعدم اجلاهزية لإبرام
امل�صاحلة ،وهو ما ا�ستتبع ر ّد فعل حاد من حما�س التي اتهمت ،على ل�سان عدد من قيادييها ،فتح
باملراوغة والرتاجع عن تنفيذ امل�صاحلة ،بعد اعرتا�ض الرئي�س عبا�س على نتائج حوارات الدوحة بني
احلركتني .105ويف حماولة لنزع فتيل التوتر بني احلركتني� ،أعلن القيادي يف حركة اجلهاد الإ�سالمي
�أبو عماد الرفاعي �أن حركته تعمل مع القيادة امل�رصية بهدف حتقيق امل�صاحلة الفل�سطينية وتخفيف
�آثار احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة.106
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مع عودة الرتا�شق الإعالمي بني فتح وحما�س ،عادت حماوالت التقريب بني احلركتني يف
حماولة لإلقاء حجر يف مياه امل�صاحلة الراكدة ،ومنع العالقة بني الطرفني من الو�صول �إىل مرحلة
الت�أزم الكامل.
ففي � ،2016/6/6أعلن مو�سى �أبو مرزوق عن لقاء قريب بني احلركتني يف الدوحة لإنهاء امل�شاكل
العالقة بني الطرفني ،م�ؤكدا ً �أنه مل يعد هناك �أي عقبات �أمام حتقيق امل�صاحلة .107وما هي �إال �أيام
قالئل حتى و�صل وفد من فتح برئا�سة عزام الأحمد �إىل القاهرة ،لبحث ملف امل�صاحلة مع امل�س�ؤولني
امل�رصيني ،قبل �أن يتجه �إىل الدوحة لتفعيل ملف امل�صاحلة مع حما�س .و�أو�ضح ع�ضو مركزية فتح
عبا�س زكي� ،أن وفد فتح �سيعر�ض ت�صورا ً الختزال الطريق �أمام تنفيذ امل�صاحلة ،وخ�صو�صا ً بعد
خطاب الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي ،الذي �أبدى رغبته يف رعاية وتفعيل ملف امل�صاحلة،
فيما �أكد حممد ا�شتية �أن فتح �ستبذل جهدها من �أجل حتقيق امل�صاحلة ورفع الأمل عن �أهايل
القطاع .108و�شهدت الدوحة جولة ثالثة من احلوار بني فتح وحما�سُ ،عقدت يف  ،2016/6/15وقال
الرئي�س عبا�س �إن االنتخابات هي كلمة ال�رس يف جناح م�سرية امل�صاحلة .109ويف � ،2016/6/18أعلنت
احلركتان ف�شل احلوارات ،وتبادلتا االتهامات ب�إف�شال جولة امل�صاحلة التي جرت بني الطرفني.110
ويف الوقت الذي دعا فيه ع�ضو مركزية فتح ،الأ�سري يف �سجون االحتالل مروان الربغوثي� ،إىل
م�ضاعفة اجلهود ال�ستعادة الوحدة الوطنية ،ك�شفت �أو�ساط مقربة من فتح عن �ضغوطات مار�ستها
م�رص على فتح ملنع توقيع اتفاق امل�صاحلة يف قطر ،وحماولة نقل ملف امل�صاحلة �إىل القاهرة ،لإحياء
الدور امل�رصي من جديد على ال�ساحة الفل�سطينية.111
وبالرغم من املبادرة التي تقدمت بها جلنة املتابعة العليا يف فل�سطني املحتلة �سنة  1948لإنهاء
االنق�سام ،منت�صف �آب� /أغ�سط�س  ،2016فقد بقيت ق�ضية امل�صاحلة تراوح مكانها ،ومل ت�ؤثر فيها
بع�ض الت�رصيحات التي ا�ستهدفت �إدارة احلوار ،من قبيل ت�رصيحات الرئي�س عبا�س الذي �أكد
فيها مطلع �أيلول� /سبتمرب  2016جاهزيته لت�شكيل حكومة وحدة وطنية ،وم ّد يده حلما�س لإنهاء
االنق�سام.112
ويف  ،2016/10/27التقى الرئي�س عبا�س وخالد م�شعل و�إ�سماعيل هنية يف الدوحة ،بح�ضور
وزير اخلارجية القطري ال�شيخ حممد عبد الرحمن �آل ثاين ،وبحثوا با�ستفا�ضة �سبل حتقيق
امل�صاحلة ،واتفقوا على �أن امل�صاحلة ت�شكل املدخل الرئي�سي حلماية امل�رشوع الوطني الفل�سطيني.
وقالت حما�س �إن قيادة احلركة عر�ضت خالل اللقاء مع عبا�س ر�ؤية متكاملة لتحقيق امل�صاحلة.
و�أكدت على التم�سك مببد�أ ال�رشاكة الوطنية يف خمتلف املواقع وامل�س�ؤوليات ،من خالل حكومة
وحدة وطنية ،واملجل�س الت�رشيعي ،ومنظمة التحرير.113
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لكن م�صادر مقربة من الطرفني �أكدت �أن اللقاء مل يحقق �أي اخرتاق ج ّدي باجتاه �إنهاء االنق�سام،
وعزا م�صدر مطلع على فحوى اللقاء� ،سبب الف�شل� ،إىل رف�ض الرئي�س عبا�س تقدمي �أي تنازالت،
و�إبداء مواقف مت�شددة ب�ش�أن ق�ضايا امل�صاحلة اخلالفية.114
وهكذا دخل حوار امل�صاحلة بني فتح وحما�س مرحلة “�إدارة الف�شل” ،وحتميل كل طرف
م�س�ؤولية الف�شل للطرف الآخر .ففي منت�صف ت�رشين الثاين /نوفمرب � ،2016أ�شار مو�سى
�أبو مرزوق �إىل توقف احلوارات بني الطرفني ،فيما �أكد عزام الأحمد عدم وجود �أي جديد بخ�صو�ص
ملف امل�صاحلة الذي ترعاه وزارة اخلارجية القطرية .115ويف  ،2017/1/5التقى عزام الأحمد بخالد
م�شعل و�إ�سماعيل هنية وعدد من قادة حما�س يف الدوحة ،يف حماولة لتفعيل ملف امل�صاحلة ،وبحث
م�شاركة حما�س يف اجتماع اللجنة التح�ضريية لعقد اجتماع املجل�س الوطني الفل�سطيني يف .2017/1/10
لكن هذا اللقاء م�ضى ك�سابقيه دون نتيجة ،وعزا م�صدر فل�سطيني مطلع ذلك� ،إىل مترت�س الطرفني
عند مواقفهما ال�سابقة ،و�إ�رصار الرئي�س عبا�س على و�ضع �رشوط تعيق تطبيق امل�صاحلة على �أر�ض
الواقع.116
ويف منت�صف كانون الثاين /يناير � ،2017أجرى ممثلون عن فتح وحما�س وف�صائل �أخرى
م�شاورات غري ر�سمية يف العا�صمة الرو�سية مو�سكو ،بهدف بحث ملف امل�صاحلة املتعرث ،والتقوا
وزير اخلارجية الرو�سي �سريجي الفروف  ،Sergei Lavrovوخل�صوا �إىل �رضورة ت�شكيل حكومة
وحدة وطنية قبل تنظيم االنتخابات� ،إال �أن ذلك مل يجد �صدى �أو قبوالً لدى الرئي�س عبا�س.117
ويف �سنة  2017توا�صلت عملية انفراج العالقات بني م�رص وحما�س؛ مما انعك�س �إيجابا ً على
ت�رسيع امل�ضي يف ملف امل�صاحلة الفل�سطينية؛ حيث عقد نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي وقائد حما�س
يف غزة �إ�سماعيل هنية لقا ًء مع مدير املخابرات العامة امل�رصية اللواء خالد فوزي ،يف  ،2017/1/23بحث
خالله م�ستقبل العالقات مع م�رص خالل املرحلة املقبلة� ،إ�ضافة �إىل ملف امل�صاحلة.118
وو�سط الت�رصيحات ال�صادرة عن قيادات يف فتح وال�سلطة حول �رضورة عقد املجل�س الوطني
الفل�سطيني ،يف �أقرب وقت ،بهدف �إعادة ترتيب وتفعيل منظمة التحرير� ،أعلن ع�ضو مركزية فتح
جمال حمي�سن �أن فتح �ستذهب �إىل عقد املجل�س الوطني� ،إذا رف�ضت حما�س امل�شاركة ،ومل تلتزم
باتفاق بريوت (.119)2017/1/11–10
وو�سط التوتر القائم بني الطرفني� ،أثارت ت�رصيحات �صالح الربدويل يف  ،2017/3/10التي قال
فيها �إن حما�س تعمل على �إيجاد �صيغة جديدة لإدارة العمل احلكومي بغزة يف ظ ّل تق�صري حكومة
التوافق ،ر ّد فعل حا ٍد لدى فتح التي �أكدت �أن حما�س متهد لالنف�صال بني ال�ضفة والقطاع.120
وجاء ت�شكيل حما�س للجنة الإدارية �أواخر �آذار /مار�س  2017لي�صب الزيت على نار اخلالفات بني
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الطرفني� ،إذ تو ّعد الرئي�س عبا�س بردود غري م�سبوقة على هذا الإجراء ،الأمر الذي ع َّدته حما�س على
ل�سان الناطق با�سمها حازم قا�سم معرقالً للم�صاحلة ،داعيا ً حكومة التوافق لتحمل م�س�ؤولياتها
جتاه �أهايل القطاع.121
وردا ً على ت�رصيحات رامي احلمد اهلل التي دعا فيها حما�س لت�سليم قطاع غزة ملا �أ�سماه
القيادة ال�رشعية� ،أبدت حما�س على ل�سان فوزي برهوم ا�ستعدادها لت�سليم الوزارات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية يف غزة �رشيطة التزام احلكومة بكامل واجباتها جتاه �أهايل القطاع ،وهو ما القى ردا ً
�سلبيا ً من عزام الأحمد الذي �أكد على عدم جاهزية حما�س لتطبيق امل�صاحلة .122ويف �أواخر
ني�سان� /أبريل  ،2017اتهم �صالح الربدويل الرئي�س عبا�س بن�سف املبادرة القطرية للم�صاحلة،
م�ؤكدا ً �أن ال�شعب الفل�سطيني ميتلك �أوراق قوة على ال�ساحة الدولية يجهلها عبا�س.123
متيزت هذه املرحلة ببدء فتح وال�سلطة يف تنفيذ تهديداتهما جتاه قطاع غزة يف حماولة لإجبار
حما�س على ت�سليم القطاع حلكومة التوافق ،ففي � 2017/4/26أكد ع�ضو مركزية فتح ح�سني
ال�شيخ� ،أن فتح اتخذت قرارا ً ا�سرتاتيجيا ً باتباع كل ال�سبل لإنهاء االنق�سام ،124وذلك يف �إ�شارة
للعقوبات املنوي فر�ضها على القطاع .ويف الوقت الذي ر�أت حما�س يف ذلك عقوبات جماعية ،برر
الرئي�س عبا�س العقوبات برغبته يف ال�ضغط على حما�س لتحقيق الوحدة و�إنهاء االنق�سام.125
ويف حماولة للخروج من واقع احل�صار والعقوبات� ،أجرى وفد من حما�س برئا�سة قائد احلركة
يف غزة يحيى ال�سنوار يف حزيران /يونيو ،على مدى �أ�سبوع ،مباحثات يف القاهرة مع رئي�س جهاز
املخابرات العامة امل�رصية .كما اجتمع ب�شكل منف�صل مع وفد من “التيار الإ�صالحي” يف حركة فتح
الذي يقوده حممد دحالن �أربعة اجتماعات (اثنان منها بح�ضور دحالن نف�سه) ،حيث متخ�ضت
هذه اللقاءات عن تفاهمات لتخفيف احل�صار املفرو�ض على غزة ،وحماولة احلد من الأزمات التي
يعاين منها �أهايل القطاع ،ومن بينها �إدخال الوقود لتخفيف �أزمة الكهرباء .ومن جانبها� ،أعربت فتح
عن قلقها من التفاهمات التي جرت بني حما�س ودحالن ،و�أكدت �أن ذلك يعد تعزيزا ً النف�صال غزة
عن بقية ال�ضفة الغربية.
وبالرغم من اللغط الكثري الذي رافق تفاهمات حما�س  -دحالن ،وخ�صو�صا ً �إلبا�سه لبو�سا ً
�سيا�سياً� ،إال �أن حما�س �أكدت �أن هذه التفاهمات ذات ُبعد �إن�ساين واجتماعي بحت ،بعيدا ً عن � ّأي �أبعاد

�سيا�سية .وقال حممود الزهار �إن التفاهمات مع دحالن تركزت على ثالث ق�ضايا ،وهي تفعيل
املجل�س الت�رشيعي ،و�إجناز ملف امل�صاحلة املجتمعية ،وتفعيل جلنة التكافل الوطني الإ�سالمي
وم�شاريع الفقراء .وقال دحالن ،خالل م�شاركته يف جل�سة املجل�س الت�رشيعي يف غزة عرب الفيديو
كونفران�س “ :Video Conferenceبذلنا جهودا ً م�شرتكة مع الإخوة يف حما�س ،قد متكننا من �إعادة
الأمل لأهل غزة الأبطال”.126
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وقد �أثارت هذه االت�صاالت قلقا ً كبريا ً لدى عبا�س وقيادة فتح ،التي خ�شيت �أن ي�ستخدم
دحالن غزة مدخالً ملحاولة ا�ستعادة نفوذه يف فتح ويف الداخل الفل�سطيني .كما �أثارت موجة من
االعرتا�ضات داخل حما�س نف�سها ،التي تنظر قطاعات وا�سعة منها ب�شكل �سلبي جدا ً �إىل دحالن
ودوره يف االنق�سام الفل�سطيني ،وب�سبب عدائه لتيارات “الإ�سالم ال�سيا�سي” يف الوطن العربي
و�سعيه �إىل قمعها و�إف�شالها .ومع بداية متوز /يوليو  ،2017ك�شفت م�صادر فل�سطينية موثوقة عن
مفاو�ضات غري مبا�رشة عرب ثالث جهات و�سيطة بني الرئي�س عبا�س وحركة حما�س ،كي ترتاجع
احلركة عن تفاهماتها مع دحالن وتنفذ ال�رشوط الثالثة املعروفة ،املتمثلة يف ح ّل اللجنة الإدارية،
ومتكني حكومة التوافق الوطني ،واملوافقة على �إجراء االنتخابات� ،إال �أن حما�س رف�ضت هذه
ال�رشوط .127وردا ً على ذلك� ،أكد �إ�سماعيل هنية �أن حما�س تريد امل�صاحلة وت�سعى نحو حكومة
وحدة وطنية و�إجراء االنتخابات ال�شاملة ،م�شددا ً على �أن غزة لن تنف�صل �أبدا ً عن ال�ضفة .128ويف
الوقت الذي دارت فيه عجلة امل�صاحلة املجتمعية وفقا ً للتفاهمات بني حما�س ودحالن ،عرب ت�شكيل
جلنة امل�صاحلة املجتمعية مبوافقة  8ف�صائل من �أ�صل  13ف�صيالً ،نفت حركة فتح م�شاركتها يف
اجتماعات جلنة امل�صاحلة .وب�شكل عام ،ف�إن �سعي عبا�س لتطويق الأمر من خالل توا�صله مع
القيادة امل�رصية ،و�ضبط حما�س لتوا�صلها مع تيار دحالن مع عدم اللقاء ال�شخ�صي به ،وعدم
�إحداث تيار دحالن فرقا ً حقيقيا ً فيما يتعلق بتخفيف معاناة غزة وف ّك احل�صار عنها؛ �أدى �إىل تراجع
حرارة التوا�صل مع دحالن ،وعودة التوا�صل بني قيادة حما�س وعبا�س من جديد؛ خ�صو�صا ً مع
رغبة امل�رصيني ب�إحداث اخرتاق حقيقي يف ملف امل�صاحلة.
حم�سوب على حما�س بال�ضفة ،برئا�سة نا�رص الدين ال�شاعر،
ويف خطوة مهمة ،التقى وف ٌد
ٌ
رصح ال�شاعر �أن الزيارة
الرئي�س عبا�س ،مطلع �آب� /أغ�سط�س � ،2017إثر �إجرائه فحو�صات طبية ،و� َّ
جاءت يف �إطار االطمئنان على �صحة الرئي�س ،و�أنه ّ
مت مناق�شة ملف امل�صاحلة ،و�أن اللقاء ميكن
البناء عليه.129
ويف  ،2017/8/5ك�شفت م�صادر فل�سطينية موثوقة �أن الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي طرح
مبادرة لإنهاء االنق�سام الفل�سطيني ،و�أن كالً من الرئي�س عبا�س وحركة حما�س وافق عليها ،قبل �أن
يطرح عبا�س مبادرة بديلة رف�ضتها حما�س .130وقد �أكدت حما�س تلقيها مبادرة من م�رص ب�ش�أن
امل�صاحلة ،فيما نفى عزام الأحمد قيام الرئي�س ال�سي�سي بتقدمي �أي مبادرة لإنهاء االنق�سام.131
وعلى الرغم من اجلمود احلا�صل يف ملف امل�صاحلة� ،إال �أن يحيى ال�سنوار �أكد� ،أواخر �آب/

�أغ�سط�س � ،2017أن امل�رشوع الوطني الفل�سطيني يف خطر حمدق جراء ا�ستمرار االنق�سام ،طارحا ً

ر�ؤيتني للخروج من امل�أزق الوطني؛ بحيث تتمثل الر�ؤية الأوىل يف �إعادة ت�شكيل املجل�س الوطني
الفل�سطيني عرب االنتخاب �أو �أي طريقة �أخرى ،ومن ثم تطوير منظمة التحرير كي ت�صبح �إطارا ً
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جامعا ً للكل الفل�سطيني ،بينما تقوم الر�ؤية الثانية على ت�شكيل حكومة وحدة وطنية كاملة
ال�صالحيات ،ومتثل الف�صائل الرئي�سية ،وتتحمل م�س�ؤولياتها يف ال�ضفة والقطاع.132
ويف  ،2017/9/12ك�شفت م�صادر فل�سطينية م ّطلعة عن خطة م�رصية لإجناح امل�صاحلة ،جاءت
عقب زيارة وفد من حما�س للقاهرة ،حيث �أو�ضحت حما�س �أنها قدمت للقيادة امل�رصية ر�ؤيتها
اخلا�صة ب�إنهاء االنق�سام و�إجناز امل�صاحلة ،يف وقتٍ �أكد فيه مو�سى �أبو مرزوق رفع “الفيتو”
الأمريكي  -الإ�رسائيلي عن حتقيق امل�صاحلة.133
ويف م�ؤ�رش �إىل ح�صول تقدم يف ملف امل�صاحلة ،و�صل �إىل القاهرة يف  ،2017/9/15وفد من �أع�ضاء
اللجنة املركزية لفتح ير�أ�سه عزام الأحمد ،لبحث ملف امل�صاحلة .تزامن ذلك مع وجود وفد من
حما�س يف القاهرة ،بقيادة �إ�سماعيل هنية ،من �أجل بحث �آخر تطورات امل�صاحلة .وقد بد�أت بوادر
االنفراج يف هذا امللف مع قيام حما�س ،يف  ،2017/9/17بحل اللجنة الإدارية يف قطاع غزة ،داعي ًة
حكومة الوفاق للقدوم �إىل قطاع غزة؛ ملمار�سة مهامها والقيام بواجباتها فوراً ،م�ؤكدة على ا�ستعداد
احلركة لالتفاق حول �آليات تنفيذ اتفاق القاهرة  2011وملحقاتها .134ومع ترحيب حكومة ال�سلطة
وفتح بحل اللجنة الإدارية� ،إال �أن عبا�س �رسعان ما �أعلن عن �رشوط جديدة لتحقيق امل�صاحلة،
وهي عدم قبول �أي دور م�ستقبلي لدحالن ،و�أال يتم تكرار جتربة حزب اهلل اللبناين يف غزة ،وعدم
ال�سماح بامل�ساعدات املالية لغزة �إال عرب حكومة التوافق.135
كما �أكد رئي�س حركة حما�س يف قطاع غزة يحيى ال�سنوار �أن �إجناز امل�صاحلة قرار ا�سرتاتيجي
ال رجعة عنه لدى احلركة ،مبينا ً �أن حما�س موحدة خلف هذا القرار ،وتعهد بتقدمي “تنازالت كبرية
جدا ً” لإجناح امل�صاحلة ،وهدد بـ“ك�رس عنق كل من ال يريد امل�صاحلة� ،سواء كان من حما�س �أو
غريها” ،و�أ�ضاف �أن “حما�س تذهب �إىل امل�صاحلة وهي قوية جداً ،واحلركة بنت قوتها لي�س من
�أجل حكم غزة ،بل من �أجل حلم �شعبنا بالتحرير”.136
ويف  ،2017/10/1و�صل وفد �أمني م�رصي �إىل قطاع غزة ،يف �إطار تكليل جهود القاهرة و�إمتام
تفاهمات امل�صاحلة .ومع التفاهمات املبدئية للم�صاحلة الفل�سطينية يف القاهرة �أيلول� /سبتمرب
 ،2017قررت احلكومة يف  2017/10/1ت�شكيل ثالث جلان حكومية لت�سلم املعابر والأمن والدوائر
الر�سمية ،ومعاجلة �آثار االنق�سام ،وب�سط واليتها القانونية والإدارية على غزة .137ويف ،2017/10/2
و�صل رئي�س احلكومة رامي احلمد اهلل مع �أع�ضاء حكومته �إىل قطاع غزة ال�ستالم مهماتها ،وعقد
اجتماعا ً لها ،واجتماعا ً �آخر مع وفد �أمني م�رصي قطع خالله عهدا ً مبعاجلة �آثار الو�ضع الكارثي
يف القطاع ،وح ّل كافة الأزمات وامل�شكالت فيه ،و�إنهاء كافة مظاهر وتداعيات االنق�سام .138ويف
 ،2017/10/12و ّقع وفدا حركتي فتح وحما�س ر�سميا ً يف القاهرة على اتفاق للم�ضي يف �إجراءات
ون�ص االتفاق على االنتهاء من �إجراءات
امل�صاحلة ،بح�ضور رئي�س املخابرات امل�رصية خالد فوزي.
ّ
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متكني احلكومة بحد �أق�صى يف  ،2017/12/1و�إيجاد ح ّل لق�ضية املوظفني عرب �رسعة �إجناز �أعمال
اللجنة القانونية والإدارية التي �ستتوىل فح�ص ،وترتيب ،وهيكلة ،ودمج املوظفني املدنيني التابعني
حلكومة هنية ال�سابقة قبل  ،2018/2/1واالنتهاء من �إجراءات ا�ستالم احلكومة لكافة معابر القطاع
بحد �أق�صى يوم  ،2017/11/1وعقد اجتماع �أمني م�شرتك بني قيادات �أمن ال�سلطة ونظرائهم يف
القطاع ،لبحث �آليات �إعادة بناء الأجهزة الأمنية ،على �أن تعقد جل�سة حوار فل�سطيني �شامل يف
 ،2017/11/21يف القاهرة ،لبحث الق�ضايا الفل�سطينية الكربى.
وقال نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س ورئي�س وفدها �إىل القاهرة� ،صالح العاروري� ،إن
احلركتني ملتزمتني باتفاقيات امل�صاحلة التي وقعت يف القاهرة �سنة  ،2011م�ؤكدا ً �أنه جرى الرتكيز
على متكني احلكومة بكامل �صالحياتها يف ال�ضفة وغزة ،وم�شددا ً على �أن حما�س �ستعمل بكل
قوتها لإجناح امل�صاحلة .139من جهته �أكد عزام الأحمد رئي�س وفد فتح �أنه ّ
مت االتفاق على مفهوم
متكني احلكومة ،وفق �صالحياتها القانونية والد�ستورية والإ�رشاف الكامل على �إدارة املعابر كافة،
و�أعلن �أنه �سيتم ن�رش حر�س الرئا�سة على امتداد احلدود امل�رصية.140
والقى توقيع اتفاق امل�صاحلة ترحيبا ً فل�سطينيا ً وا�سعاً� ،شعبيا ً وف�صائلياً ،فيما ا�شرتطت
“�إ�رسائيل” نزع �سالح حما�س واعرتافها بـ“�إ�رسائيل” وت�سليم اجلنود الإ�رسائيليني الأ�رسى يف
غزة ك�رشوط لقبول امل�صاحلة.141
ويف � ،2017/10/16أعلن رئي�س هيئة ال�ش�ؤون املدنية يف احلكومة ح�سني ال�شيخ �أن الرئي�س عبا�س
و ّقع على قرار بفتح باب التجنيد ،بهدف �إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سة الأمنية يف غزة ،م�ؤكدا ً �أن وفدا ً من
قادة الأجهزة الأمنية بال�ضفة �سيتوجه �إىل غزة لرتتيب امللف الأمني ،للو�صول �إىل �سلطة وقانون
و�سالح واحد ،وبناء نظام دميوقراطي .142ويف الوقت نف�سه� ،أعلن عبا�س �أمام وفد �إ�رسائيلي ،نهاية
يعي وزراء يف حكومة الوحدة الوطنية ،املرتقب ت�شكيلها
ت�رشين الأول� /أكتوبر � ،2017أنه لن ّ
ح�سب اتفاق امل�صاحلة مع حما�س ،ال يعرتفون بـ“�إ�رسائيل” ،143وهو ما ع َّدته حما�س نق�ضا ً
التفاق امل�صاحلة.144
يح ْل دون ا�ستمرار العقوبات املفرو�ضة على غزة� ،إذ ك�شف
لكن انطالق قطار امل�صاحلة مل ُ
ممثل اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير عمر �شحادة ،عن رف�ض
الرئي�س عبا�س طلبا ً للف�صائل برفع العقوبات عن غزة ،وربطها بتمكني احلكومة ب�شكل كامل يف
القطاع .145وكان من الالفت للنظر جتاهل حركة فتح بحث رفع العقوبات عن قطاع غزة ،خالل
اجتماع جلنتها املركزية يف  ،2017/10/15على الرغم من ترحيبها باتفاق امل�صاحلة .كما انعك�س
الأمر ذاته يف ت�رصيح ع�ضو اللجنة املركزية لفتح ،ح�سني ال�شيخ ،الذي �شدد على �أن االختبار
اجلدي لنجاح �إنهاء االنق�سام ،هو التمكني اجلدي ،وال�شامل ،والكامل للحكومة ،كما يف ال�ضفة.146
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وجاءت ردود فعل الف�صائل منددة بهذا املوقف� ،إذ �أكدت حما�س �أن ا�ستمرار الإجراءات العقابية
يعكر �أجواء امل�صاحلة ،وع ّدت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ذلك تخريبا ً للم�صاحلة ،ور�أت
حركة اجلهاد الإ�سالمي الهدف من ذلك تطويع م�رشوع املقاومة يف غزة ،فيما �أكدت
اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني �أن العقوبات ال مربر لها ،و�أنه ال يوجد موقف جا ّد من
احلكومة لرفعها .147لكن الرئي�س عبا�س جتاهل هذه االنتقادات ،و�أكد يف � 2017/10/24أنه لن
ي�ستعجل حتقيق امل�صاحلة التي ت�سري خطوات �إىل الأمام ،م�شددا ً على رف�ضه القاطع لنماذج
“امللي�شيات” يف غزة ،و�رضورة تكري�س ال�سلطة الواحدة ،والقانون الواحد ،وال�سالح الواحد.148
ويف  ،2017/11/1ت�سلمت هيئة املعابر واحلدود يف احلكومة معابر قطاع غزة الثالثة ،و�أعلنت
�أن معرب رفح �سيكون جاهزا ً للعمل ب�شكل تام ٍ منت�صف ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،2017كما ّ
مت
االتفاق بني احلركتني على �أن يكون  2017/12/1املوعد النهائي لتمكني احلكومة وا�ستالم عملها
داخل القطاع .لكن حكومة التوافق التي ت�سلّمت عمليا ً �إدارة معرب رفح والإ�رشاف عليه ،مل تلتزم
بن�صو�ص اتفاق امل�صاحلة القا�ضية بفتح املعرب منت�صف ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،2017وعزت ذلك
�إىل عدم ب�سط �سيطرتها الأمنية على املعرب وجممل القطاع .وهو عذر خمتلق جديد ،مل يكن ثمة
توافق م�سبق عليه.
وقد ظهرت العديد من الت�رصيحات من قيادات يف فتح واحلكومة حول عدم متكني احلكومة من
ال�سيطرة على واقع الوزارات يف القطاع ،ففي هذا ال�سياق اتهم ع�ضو اللجنة املركزية لفتح ،ح�سني
ال�شيخ ،حركة حما�س بالتلك�ؤ يف تنفيذ وت�رسيع اتفاق امل�صاحلة ور�أى �أن “ن�سبة التمكني للحكومة
ال تتجاوز  %5حتى اللحظة ،ال ماليا ً وال �إداريا ً وال �أمنيا ً” ،و�أن ما يريدونه هو “�أن تب�سط احلكومة
�سيطرتها على قطاع غزة على غرار ما هو معمول به يف ال�ضفة الغربية” .149و�أكدت الت�رصيحات
�أن احلكومة لن تكون يف وارد حت ّمل م�س�ؤولياتها �إال عرب ح ّل امللف الأمني وب�سط ال�سيطرة على
الأجهزة الأمنية القائمة يف القطاع .بل �إن بع�ض الت�رصيحات غ ّردت بعيدا ً بالتعري�ض ب�سالح
املقاومة ،و�رضورة �إخ�ضاعه لل�سلطة ال�رشعية يف رام اهلل ،باعتبار �أن ال مكان �إال ل�سلطة واحدة،
وقانون واحد ،و�سالح واحد يف مناطق ال�سلطة .ففي حديثه لقناة �سي بي �سي امل�رصية ،علّق
عبا�س على �سالح ف�صائل املقاومة ،بقوله “لو �شخ�ص من فتح يف ال�ضفة حامل �سالح غري ال�سالح
ال�رشعي� ،أنا �أعتقله ،وهذا ما �س�أعمل عليه يف غزة .يجب �أن يكون هناك �سالح �رشعي واحد”،
و�أكد �أن كل �سالح يجب �أن يكون بيد ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،م�ضيفا ً “لن �أ�ستنت�سخ جتربة
حزب اهلل يف لبنان” .150وقريب منه ما �رصح به ح�سني ال�شيخ �إذ قال “�إن ال�سالح لي�س �ش�أنا ً
تنظيميا ً �أو ف�صائلياً ،نحن لن ن�سمح بذلك ،ولن يكون �إال �سالح واحد وقانون واحد ،و�إما �أن نذهب
يف هذا االجتاه �أو �أن ال ن�ضحك على بع�ضنا البع�ض” ،151ولي�س ببعيد عنهما كان ت�أكيد عزام الأحمد؛
“قلنا ب�شكل وا�ضح ال�سالح هو �سالح ال�سلطة ،يعني ال�سلطة ال�رشعية ،واحلكومة هي امل�س�ؤولة
l
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عن الأمن يف غزة وال�ضفة �سوا�سية” .152غري �أن حما�س �أكدت �أن �سالح املقاومة غري مطروح
للنقا�ش �أو احلوار مع فتح ،و�أن حما�س لن تنزع �سالحها.153
ويف مطلع كانون الأول /دي�سمرب � ،2017شهدت القاهرة لقاء بني وفدين من فتح وحما�س بهدف
�إنقاذ م�سرية امل�صاحلةّ ،
وامل�ضي يف م�سارها
متخ�ض عن اتفاق على تطبيق كافة ملفات امل�صاحلة،
ّ
والعمل على ا�ستكمال متكني احلكومة.
ومما يبدو ،ف�إن عجلة امل�صاحلة بد�أت بالدوران ولكنها تعاين من البطء والتعرث ،فيما ترت�سم
عالمات ا�ستفهام وا�ضحة حول ملف منظمة التحرير وملف االنتخابات اللذان ي�شكالن القفزة
الأهم ،لتطوير م�سار امل�صاحلة الفل�سطينية يف ُبعده ال�شمويل املطلوب.
تعك�س ا�ستطالعات الر�أي التي �أجراها املركز
الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية يف الفرتة
التي ي�شملها هذا التقرير ( )2017–2016ا�ستمرار حالة اال�ستقطاب بني فتح وحما�س يف ال�شارع
الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة� .إذ حت�صل فتح وحما�س على �أكرث من ثلثي الأ�صوات
تقريباً؛ بينما حت�صل الف�صائل الأخرى جمتمعة على �أقل من  .%10وهناك نحو  %25مل يقرروا ملن
�سي�صوتون .وبح�سب ا�ستطالعات املركز نف�سه ،ف�إن فتح حت�صل على  %41-34من الأ�صوات،
بينما حت�صل حما�س على  .%32-29وكانت �شعبية حما�س يف قطاع غزة تفوق �شعبية فتح فيما
تتفوق فتح على حما�س يف ال�ضفة الغربية .كما �أظهرت تلك اال�ستطالعات تراجعا ً يف �شعبية الرئي�س
عبا�س ،فقد طالب  %70من امل�ستطلع �آرا�ؤهم يف كانون الأول /دي�سمرب  ،2017عبا�س باال�ستقالة،
مقابل  %62يف متوز /يوليو  ،2017و %65يف حزيران /يونيو  .2016يف املقابل ،ف�إن حما�س تتفوق
على فتح يف انتخابات رئا�سة ال�سلطة� ،إذ �إنه لو جرت انتخابات رئا�سية جديدة (�أواخر )2017
وتر�شح فيها اثنان فقط هما عبا�س و�إ�سماعيل هنية� ،سيح�صل هنية على  %53من الأ�صوات
و�سيح�صل عبا�س على ( %41مقارنة مع  %45لهنية و %45لعبا�س يف متوز /يوليو  ،2017مقارنة
مع  %48لهنية و %43لعبا�س يف حزيران /يونيو .)2016

رابع ًا :الف�صائل الفل�سطينية
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وقد طر�أت العديد من التغريات على الأو�ضاع التنظيمية الداخلية حلركتي حما�س وفتح على
مدار �سنتي  2016و ،2017فيما مل ت�شهد الأو�ضاع الداخلية لباقي الف�صائل تطورات ذات بال.

حركة فتح:
�شهد الو�ضع الداخلي حلركة فتح حالة من َّ
ال�شد على مدار �سنتي  2016و ،2017نتيجة
لال�ستقطاب احلاد بني �أن�صار الرئي�س عبا�س والأطر التنظيمية للحركة من جهة ،وبني �أن�صار
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القيادي املف�صول من احلركة حممد دحالن الذين �شكلوا تيارا ً با�سم “التيار الإ�صالحي يف حركة
فتح” من جهة �أخرى.
ففي  2016/8/6و ّقع عبا�س قرارا ً يق�ضي بف�صل �أربعة من قيادات فتح ،ب�سبب عالقتهم بدحالن،
هم النائبان جناة �أبو بكر ونعيمة ال�شيخ علي ،وع�ضوا املجل�س الثوري عديل �صادق وتوفيق
�أبو خو�صة .وقرر عبا�س يف  ،2016/12/12رفع احل�صانة الربملانية عن خم�سة نواب يف الت�رشيعي،
هم :حممد دحالن ،و�شامي ال�شامي ،وجناة �أبو بكر ،ونا�رص جمعة ،وجمال الطرياوي ،متهيدا ً
للتحقيق معهم .ويف  ،2016/12/14قررت حمكمة جرائم الف�ساد يف رام اهلل حب�س دحالن ،على
خلفية اتهامه باختال�س مبلغ يزيد عن  16مليون دوالر �إ ّبان تولّيه من�صب من�سق ال�ش�ؤون الأمنية
للرئا�سة الفل�سطينية يف عهد الرئي�س ال�سابق يا�رس عرفات .كما قامت الأجهزة الأمنية يف ال�ضفة يف
مطلع �آذار /مار�س  2017باعتقال عدد من �أبناء فتح الذين �شاركوا يف م�ؤمتر �شبابي فل�سطيني نظمه
دحالن يف القاهرة.154
عقدت حركة فتح م�ؤمترها ال�سابع يف  ،2016/11/29ووجهت دعوة للف�صائل للم�شاركة يف
اجلل�سة االفتتاحية للم�ؤمتر ،وقد قررت كل من حركتي حما�س واجلهاد تلبية الدعوة حل�ضور
اجلل�سة ،عرب ممثلني من احلركتني يف ال�ضفة الغربية .ويف اجلل�سة االفتتاحية للم�ؤمتر� ،أعيد
ووجه م�شعل ر�سالة لعبا�س خالل امل�ؤمتر� ،أكد فيها على جاهزية
انتخاب عبا�س قائدا ً عاما ً للحركةّ .
حما�س لكل مقت�ضيات ال�رشاكة مع فتح ،وكل الف�صائل والقوى وال�شخ�صيات ،ملا فيه امل�صلحة
الفل�سطينية .155و�أعلن عبا�س الربنامج ال�سيا�سي للحركة لل�سنوات القادمة ،يف خطاب له �أمام
امل�ؤمترين يف  .2016/11/30ويف ختامه �أجريت انتخابات اللجنة املركزية واملجل�س الثوري ،حيث
جرى الت�صويت يف  ،2016/12/3مب�شاركة  64مر�شحا ً للجنة املركزية للتناف�س على  18مقعداً،
بينما تناف�س  427ع�ضوا ً على  80مقعدا ً يف املجل�س الثوري .و�أعلنت النتائج يف اليوم التايل ،حيث
ح�صد القيادي املعتقل يف �سجون االحتالل مروان الربغوثي �أعلى الأ�صوات ،ونال � 930صوتا ً من
�أ�صل  ،1,300بفارق � 100صوت عن جربيل الرجوب الذي ح ّل يف املرتبة الثانية .156واملنتخبون
اجلدد للجنة املركزية هم� :أحمد حل�س ،وحممد املدين ،و�صربي �صيدم ،وروحي فتوح ،ودالل
�سالمة ،و�سمري الرفاعي .157و�أكد امل�ؤمتر ،يف بيانه اخلتامي� ،رضورة الت�صدي لالنق�سام البغي�ض
و�إنهائه ،لإجناز امل�صاحلة الوطنية .كما �أكد وجوب عقد املجل�س الوطني الفل�سطيني خالل فرتة
ثالثة �أ�شهر.158
ويف املقابل ،عار�ض دحالن و�أن�صاره ،عقد امل�ؤمتر ال�سابع للحركة ،لأنه �سي�ؤدي ح�سب ر�أيهم،
�إىل تقزمي احلركة وتقلي�صها حتى تالئم “طموحات عبا�س ال�صغرية” ،وفق تعبري دحالن .كما
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عقد قياديون من فتح ،كان قد تعر�ض غالبيتهم لقرارات ف�صل وجتميد �سابقة ،م�ؤمترا ً �صحفيا ً يف
رام اهلل يف  ،2016/11/23هاجموا فيه امل�ؤمتر ال�سابع ،وو�صفوه بـ“احلفلة” ،وترب�أوا من منظميه،
و�أكدوا رف�ض مدخالته كافة .وك�شف النائب �أ�رشف جمعة عن وجود ترتيبات لعقد م�ؤمتر �آخر
للحركة� ،سيفرز جلنة مركزية وجمل�سا ً ثورياً ،غري ذلك امل�ؤمتر الذي �سيعقد يف رام اهلل .كما
�شددت النائب نعيمة ال�شيخ علي على �أن “ال اعرتاف” ب�رشعية امل�ؤمتر ال�سابع� ،أو االلتزام ب�أي من
�إفرازاته ونتائجه.159
وقد ن�شبت �أزمة تنظيمية بني �أقاليم فتح بغزة من جهة ،وقيادة فتح وال�سلطة من جهة �أخرى،
�إثر الإجراءات العقابية التي فر�ضها الرئي�س عبا�س على القطاع ،مبا يف ذلك خف�ض رواتب موظفيها
داخل القطاع ،و�إحالة عدد كبري منهم �إىل التقاعد املبكر؛ والتي طالت الكثري من عنا�رص فتح ،حيث
�أعلنت �أقاليم احلركة يف القطاع ،يف  ،2017/8/13عن جتميد �أن�شطتها احتجاجا ً على �إجراءات عبا�س،
وهددت مبزيد من اخلطوات الت�صعيدية ،ما مل ترتاجع ال�سلطة عن قراراتها فيما يخ�ص التقاعد
املبكر للموظفني .160و�شهد منت�صف متوز /يوليو  2017ت�شكيل هيئة قيادية عليا جديدة للحركة يف
قطاع غزة ،ي�ضاف �إليها جمل�س ا�ست�شاري ،بهدف �إعادة بناء التنظيم من جديد و�إعادته للواجهة.161

حركة حما�س:
مل يطر�أ �أي تغيري على البنية الهيكلية حلركة حما�س على مدار �سنة � ،2016إال �أن االنتخابات
الداخلية للحركة التي جتري دورتها كل �أربعة �أعوام قد بد�أت يف الأ�شهر الأوىل من �سنة ،2017
وذلك من �أجل اختيار الهيئات القيادية والإدارية على خمتلف امل�ستويات التنظيمية .فقد �أعلنت
حما�س يف  2017/2/13انتخاب ال�سنوار رئي�سا ً للحركة يف قطاع غزة ،وخليل احلية نائبا ً له ،وكل
من روحي م�شتهى ،وحممود الزهار ،وفتحي حماد ،ويا�رس حرب ،و�أحمد الكرد� ،أع�ضاء يف
املكتب ال�سيا�سي للحركة يف القطاع .162و�أكد القيادي �صالح الربدويل �أن اختيار ال�سنوار جاء
بعملية دميوقراطية انتخابية معقدة وهادئة ،ح�سب القانون والنظام واللوائح التنظيمية املعمول
بها ،م�شددا ً على �أن انتخابه لن يغري من �سيا�سة حما�س.163
ويف ني�سان� /أبريل � 2017أعيد انتخاب ماهر �صالح لقيادة مكتب حركة حما�س يف اخلارج .كما
�أعيد انتخاب �صالح العاروري رئي�سا ً ملكتب ال�ضفة .و�أعلن رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س
خالد م�شعل بنف�سه يف  ،2017/5/6فوز �إ�سماعيل هنية برئا�سة املكتب ال�سيا�سي للحركة يف دورتها
االنتخابية اجلديدة .ولقي انتخاب هنية ترحيبا ً من حركة فتح ،واجلبهتني ال�شعبية والدميوقراطية
لتحرير فل�سطني ،وحركة اجلهاد الإ�سالمي ،وقوى وف�صائل �أخرى ،و�شخ�صيات وطنية
و�رشائح جمتمعية خمتلفة داخل ال�شعب الفل�سطيني ،كما �أعلنت حما�س انتخاب �أع�ضاء املكتب
ال�سيا�سي ،ومن �أبرزهم :مو�سى �أبو مرزوق ،ويحيى ال�سنوار ،و�صالح العاروري ،وخليل احليّة،
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وحممد نزال ،وماهر عبيد ،وع ّزت ال ّر�شق ،وفتحي ح ّماد .164ويف � ،2017/10/5أُعلن عن انتخاب
العاروري نائبا ً لرئي�س املكتب ال�سيا�سي للحركة.
وعلى �صعيد الربنامج ال�سيا�سي� ،أعلن خالد م�شعل من الدوحة ،يف  ،2017/5/1قبيل نهاية واليته
ب�أيام ،عن وثيقة حركة حما�س ال�سيا�سية “وثيقة املبادئ وال�سيا�سات العامة”؛ حيث �أكد �أنها تعك�س
الإجماع والرتا�ضي العام يف احلركة ،وتعك�س هويتها الإ�سالمية ،وطبيعتها الوطنية الفل�سطينية.
وقال م�شعل �إن الوثيقة تقوم على منهجية متوازنة بني االنفتاح والتطور والتجدد ،دون الإخالل
بالثوابت واحلقوق لل�شعب الفل�سطيني؛ وعلى ر�أ�سها �إ�سالمية �أر�ض فل�سطني وعروبتها ،وعدم
التنازل عن �أي جزء منها ،وعدم االعرتاف بـ“�إ�رسائيل” ،واحلق الفل�سطيني يف املقاومة امل�سلحة
والعودة والتحرير وال�سيادة الكاملة على الأر�ض .كما �أكد �أن حما�س ت�ؤمن وتتم�سك ب�إدارة
عالقاتها الفل�سطينية على قاعدة التعددية واخليار الدميوقراطي ،وال�رشاكة الوطنية وقبول الآخر،
واعتماد احلوار.165

اجلهاد الإ�سالمي:
وعلى �صعيد �سلوك ومواقف الف�صائل الفل�سطينية (�إىل جانب فتح وحما�س) من الأو�ضاع
الداخلية ،نالحظ �أن حركة اجلهاد الإ�سالمي حافظت على خطها الإ�سالمي املقاوم وعلى ال�سعي
ملراكمة القوة يف قطاع غزة ،وحماولة تفعيل خالياها يف ال�ضفة الغربية ،كما تابعت خطها العام يف
ال�سعي لإنهاء االنق�سام الفل�سطيني.
وقد قدمت احلركة مبادرة من ع�رش نقاط لإعادة بناء امل�رشوع الوطني على �أ�س�س �سليمة
(�سبقت الإ�شارة �إليها) .وقبلت دعوة حركة فتح حل�ضور م�ؤمترها ال�سابع ،كما �شاركت يف اجتماع
اللجنة التح�ضريية للمجل�س الوطني الفل�سطيني التي ُعقدت يف بريوت يف كانون الثاين /يناير 2017
“من �أجل �أن يكون هناك جمل�س وطني جديد ،يتمثل فيه الك ّل الوطني ،مبا فيهم حركتا حما�س
واجلهاد” .وهنّ�أت اجلهاد حركة حما�س بانتخاب �إ�سماعيل هنية رئي�سا ً ملكتبها ال�سيا�سي ،ون ّوهت
ويعب عن �أ�صالة
خطاب وطني َو ْحدوي؛
الحقا ً بخطاب هنية مبنا�سبة تولّيه الرئا�سة ،وقالت �إنه
ِّ
ٌ
حركة حما�س كحركة حترر وطني.166
و�أعلنت حركة اجلهاد عدم م�شاركتها يف االنتخابات املحلية البلدية ،غري �أنها تركت لأع�ضائها
وم�ؤ ِّيديها حرية الت�صويت للقوائم التي يرغبون بدعمها .وقد دانت حركة اجلهاد قرار
حمكمة العدل العليا يف رام اهلل ب�إجراء االنتخابات البلدية يف ال�ضفة الغربية دون قطاع غزة ،ور�أت �أن
قرارها يع ّمق الأزمات الداخلية ،وي�شغل الفل�سطينيني عن ق�ضاياهم.167
وتابعت اجلهاد نقدها القا�سي التفاقيات �أو�سلو وم�سار الت�سوية و�أداء ال�سلطة
الفل�سطينية .وقد �شدد الأمني العام حلركة اجلهاد رم�ضان عبد اهلل �شلّح ،خالل كلمة يف
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امل�ؤمتر ال�ساد�س لدعم االنتفا�ضة يف طهران ،على �أن االنتفا�ضة حما�رصة ومطاردة لي�س من
االحتالل فقط و�إمنا من “البيت الفل�سطيني” ،و�س�أل الرئي�س عبا�س“ :كيف �سنواجه اال�ستيطان،
دولة الرئي�س ،ب�سلطة حتر�س االحتالل؟!” .وقد ت�سبّب ذلك بهجوم من حركة فتح �ض ّد �شلّح حيث
تعب عن “�سقوط �سيا�سي و�أخالقي غري مربر” .وهو ما دعا حركة اجلهاد
قالت �إن ت�رصيحاته ّ
للرد ب�أنه ال يجوز لفتح �أن ت�صف ت�رصيحات �شلّح بهذا الأ�سلوب ،وهو “ا�ستهداف وا�ضح للقيادات
الفل�سطينية”.168
وردا ً على املالحقات الأمنية ومظاهر انتهاك احلريات يف ال�ضفة� ،أكدت حركة اجلهاد الإ�سالمي
مطلع ت�رشين الأول� /أكتوبر � ،2017أن االعتداءات واملالحقات الأمنية لل�سلطة يف ال�ضفة ال تعك�س
� ّأي �آثار للم�صاحلة ،داعي ًة ال�سلطة لإطالق احلريات العامة ،وعدم االعتداء على �سجناء الر�أي والفكر
وال�سيا�سة ،وكفالة حقوق النا�س يف ال�ضفة.169
وقد قاطعت اجلهاد اجتماعات املجل�س املركزي الفل�سطيني يف  ،2018/1/15–14ور�أت �أنها
جاءت متجاهلة ومتجاوزة لكل ما ّ
مت التوافق عليه فل�سطينيا ً يف لقاءات القاهرة وبريوت وغزة.170
من جهة �أخرى �شاركت اجلهاد يف جلنة امل�صاحلة يف قطاع غزة؛ ورف�ضت العقوبات التي اتخذها
عبا�س وحكومته �ض ّد القطاع ،وقالت �إن هدفها هو تطويع م�رشوع املقاومة يف غزة وا�ستهداف
ر�أ�سها .171وقالت يف معر�ض تعليقها على اخلطوات التي قامت بها حما�س نحو امل�صاحلة� ،إن
“حما�س قدمت كل ما لديها للم�صاحلة ،والكرة الآن مبلعب فتح وال�سلطة”.172

اجلبهة ال�شعبية:
تابعت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني �سلوكها الراف�ض التفاق �أو�سلو وا�ستحقاقاته ،مع
�إبقائها على معار�ضتها يف �إطار منظمة التحرير الفل�سطينية .كما دعمت �أداء حما�س املقاوم ،غري
�أنها انتقدت �أداء حما�س ال�سيا�سي والإداري يف قطاع غزة .وقد رف�ضت اجلبهة ال�شعبية اقرتاح
حركة حما�س يف كانون الثاين /يناير  2017ب�ش�أن ت�شكيل جلنة ف�صائلية ت�رشف على املعرب،
معتربة �أن دور الف�صائل هو تقدمي �أفكار ومبادرات تخدم املواطن ال �أن تكون بديالً عن � ّأي جهة
تنفيذية .ولفتت النظر �إىل �أن �أهم بنود مبادرة الف�صائل هو �أن ت�رشف حكومة التوافق الوطني
على املعرب.173
و�شنت ال�شعبية هجوما ً على عبا�س يف  ،2016/4/3ودعته لال�ستقالة ،لأن �أبا مازن ح�سبما
قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة رباح مهنا ،قد جتاوز كل اخلطوط احلمراء ،ولأنه ع ّطل قرار
املجل�س املركزي للمنظمة املطالب ب�إيقاف التن�سيق الأمني مع االحتالل .وقال مهنا �إن عبا�س �إذا
مل يقم بذلك ،ف�إنه يطالب جميع �أع�ضاء اللجنة التنفيذية مبحا�سبته على هذه الأخطاء ،وعزله من
من�صبة كرئي�س للجنة التنفيذية للمنظمة.174
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كما ح ّملت اجلبهة ال�شعبية ال�سلط َة تبعة اغتيال عمر النايف� ،أحد قادتها ،ببلغاريا ،واتهمت طاقم
ال�سفارة الفل�سطينية هناك بالتواط�ؤ يف عملية االغتيال ،حيث �أثريت ت�سا�ؤالت عن دور ال�سفارة
فيها� ،أو تراخيها يف حمايته .175وقد �أحرق �أن�صار اجلبهة ال�شعبية �صورا ً وجم�سما ً لرئي�س ال�سلطة
حممود عبا�س ،ووزير اخلارجية ريا�ض املالكي ،وال�سفري الفل�سطيني يف بلغاريا ،حممود املذبوح،
خالل تظاهرة نظموها بـ“ميدان ال�رسايا” ،و�سط مدينة غزة؛ يف الذكرى الأربعني الغتيال النايف.176
ويف املقابل قام عبا�س بوقف �رصف م�ستحقات ال�شعبية من ال�صندوق القومي ملنظمة التحرير،
وذلك للمرة الثانية خالل �أقل من عامني ،ودون الرجوع للّجنة التنفيذية للمنظمة.177
وحذرت اجلبهة ال�شعبية من و�صول “الأو�ضاع الكارثية” يف قطاع غزة �إىل م�ستوى خطري
جداً ،ب�سبب اخلالفات القائمة حاليا ً بني حركتي فتح وحما�س ،اللتني حذرتهما �أي�ضا ً من ا�ستمرار
ا�ستخدام �أهل القطاع كـ“رهائن ودروع ب�رشية” لتحقيق �أهداف حزبية وفئوية ،ودعت م�رص
لل�ضغط من �أجل عقد اجتماع للإطار القيادي الفل�سطيني يف القاهرة .178غري �أن ال�شعبية رحبت
ب�إعالن حما�س ح ّل اللجنة الإدارية بغزة؛ كما رحبت بتوقيع حركتي فتح وحما�س اتفاق امل�صاحلة
يف العا�صمة امل�رصية القاهرة ،يف  .1792017/10/12ودعت ال�شعبية �إىل وقف كافة الإجراءات العقابية
التي اتخذتها ال�سلطة الفل�سطينية �ض ّد قطاع غزة .و�أكد ممثل اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني يف
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،عمر �شحادة ،رف�ض الرئي�س حممود عبا�س ،طلبا ً
للف�صائل برفع العقوبات املفرو�ضة على قطاع غزة ،وذلك خالل اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة
يف رام اهلل .وانتقدت ال�شعبية �إ�رصار عبا�س وقيادة فتح على ا�ستمرار العقوبات .180ونفى رباح
مهنا ت�رصيحات عزام الأحمد حول �إجماع الف�صائل بالقاهرة على وجود �إ�شكاليات بت�سلم
احلكومة ملهامها يف غزة ،وقال“ :كالمه غري �صحيح وغري دقيق وهذه مماطلة ،وحما�س قدمت
مرونة عالية”.181
وكانت اجلبهة قد �أعلنت اعتزامها خو�ض االنتخابات املحلية بقائمة “حتالف دميوقراطي” من
خم�س قوى ي�سارية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة؛ بالتحالف مع اجلبهة الدميوقراطية لتحرير
فل�سطني ،وحزب ال�شعب الفل�سطيني ،وحركة املبادرة الوطنية الفل�سطينية ،واالحتاد الدميوقراطي
الفل�سطيني /فدا .182غري �أن ال�شعبية قاطعت هذه االنتخابات الحقا ً .183وانتقدت قرار حمكمة العدل
العليا بق�رص االنتخابات على ال�ضفة؛ ودعت احلكوم َة الفل�سطينية �إىل معاجلة قرار حمكمة العدل
العليا عرب �إجراء االت�صاالت الالزمة مع القوى ال�سيا�سية لتهيئة املناخات الالزمة لإعادة �إجراء
االنتخابات بعيدا ً عن الت�سيي�س .وو�صفت قرار املحكمة ب�أنه “تعميق لالنق�سام”.184
وقد رف�ضت اجلبهة ال�شعبية ،يف  ،2017/8/14عقد املجل�س الوطني الفل�سطيني يف رام اهلل بعيدا ً
عن التوافق الوطني .وقالت �إن “املجل�س يجب �أن يكون توحيديا ً على قاعدة التوافق ،مبا يتالءم
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وين�سجم مع خمرجات وتفاهمات القاهرة عام  ،2011وخمرجات اجتماع اللجنة التح�ضريية يف
بريوت” .185وبالرغم من م�شاركة ال�شعبية يف اجتماعات املجل�س املركزي يف كانون الثاين /يناير
وعبت وحتفظت على قرارات املجل�س
� ،2018إال �أنها تابعت انتقادها لأداء قيادة املنظمة وال�سلطةّ ،
وو�صفتها بـ“الرمادية” وب�أنها �أ�ضاعت فر�صة “�إنهاء امل�سار املدمر”� ،أي م�سار �أو�سلو.186

اجلبهة الدميوقراطية:
كان ال�سلوك ال�سيا�سي للجبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني قريبا ً من ّ
خط اجلبهة ال�شعبية،
من حيث رف�ض اتفاق �أو�سلو وا�ستحقاقاته ،والبقاء على معار�ضتها يف �إطار منظمة التحرير
الفل�سطينية ،و�إن ب�شك ٍل �أقل ت�ش ّددا ً من ال�شعبية .ودعمت ّ
خط املقاومة ،مع انتقاد �أداء حما�س
ال�سيا�سي والإداري يف قطاع غزة .وكررت الدميوقراطية بو�ضوح نقدها لثنائية فتح وحما�س،
و�أن هذه الثنائية مل تنتج �إالّ مزيدا ً من تعميق االنق�سام و�إيجاد حماور �إقليمية متناف�سة متعددة.
كما دعت �إىل حوار فل�سطيني وطني �شامل لكل الف�صائل والقوى والتيارات يف القاهرة ،برعاية
الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي.187
وانتقدت اجلبهة الدميوقراطية ،يف مطلع متوز /يوليو � ،2017أداء ال�سلطة ورئي�سها ،وح ّذرت
مما �أ�سمته خمططات رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س ،لل�سيطرة على منظمة التحرير وو�ضعها حتت
وعبت عن غ�ضبها يف ني�سان� /أبريل  2016من قيام عبا�س
غطاء م�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنيةّ .188
بوقف �رصف م�ستحقاتها من ال�صندوق القومي ملنظمة التحرير.189
وطالبت الدميوقراطية برفع العقوبات التي �أقرها عبا�س ،عن قطاع غزة؛ وقالت �إنه ال مربر لها،
وال ُت�شعر املواطن بثمار امل�صاحلة بالرغم من احلوارات اجلارية ،وت�شري �إىل عدم وجود موقف جاد
من حكومة التوافق حول رفعها.190
ا�ستمرت ال�سلطة الفل�سطينية
و�أجهزتها الأمنية يف التن�سيق
والتعاون الأمني مع
–
االحتالل على مدار �سنتي
 2016و ،2017حيث عقدت
الكثري من اللقاءات الأمنية
بني الطرفني ،يف وقت طورت فيه �أجهزة �أمن ال�سلطة من فاعليتها امليدانية يف مواجهة عمليات
املقاومة الفل�سطينية ،دون �أن ت�أبه لالنعكا�سات ال�سلبية التي خلفتها ممار�ساتها على الو�ضع
الفل�سطيني الداخلي.

خام�سـ ًا :مــلــف احلـــريــات والتنــ�ســـــيـــق
الأمني الفل�سطيني الإ�سرائيلي
وانعـكــــا�ســـاتــه علــى الـــو�ضــع
الفــل�ســـــــطيــنــي الــداخـــلـــــي
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املواقف واالجتماعات الأمنية:
مع بداية �سنة � ،2016أ�شادت الأجهزة الأمنية الإ�رسائيلية مب�ستوى التح�سن يف التن�سيق الأمني
مع الأجهزة الأمنية التابعة لل�سلطة ،و�أكدت �أنها تالحظ تغريا ً ملمو�سا ً يف تعامل ال�سلطة مع �أحداث
انتفا�ضة القد�س التي اندلعت مطلع ت�رشين الأول� /أكتوبر  2015والعمليات الفل�سطينية امل�صاحبة
لها ،التي تت�سم يف معظمها بالبعد الفردي.191
وقد �أو�ضح اجلرنال الإ�رسائيلي جادي �شامني  ،Gadi Shamniالذي �شغل من�صب قائد
املنطقة الو�سطى يف جي�ش االحتالل �سابقاً� ،أن الأجهزة الأمنية التابعة لل�سلطة تقوم بتزويد
املخابرات واجلي�ش الإ�رسائيلي مبعلومات ا�ستخباراتية مهمة ملواجهة انتفا�ضة القد�س ،م�ؤكدا ً
�أن نقل املعلومات اال�ستخباراتية يع ّد �أهم �أمناط التعاون الأمني بني “�إ�رسائيل” وال�سلطة .192بل
�إن ت�رصيحات رئي�س �أركان جي�ش االحتالل غادي �آيزنكوت  ،Gadi Eisenkotالتي �أدىل بها �أمام
معهد �أبحاث الأمن القومي ) The Institute for National Security Studies (INSSيف
تل �أبيب يف  ،2016/1/18والتي ت�ؤكد �أنه ال يوجد �سبب للت�سا�ؤل حول م�ستقبل التن�سيق الأمني
بني “�إ�رسائيل” وال�سلطة ،لكونه م�صلحة �أمنية م�شرتكة ،حت�سم وجهة الطرفني باجتاه تكري�س
التن�سيق الأمني وتنفيذ التزاماته وتعزيز �آلياته م�ستقبالً ،بغ�ض النظر عن طبيعة املواقف ال�سيا�سية
والأحداث امليدانية.193
l

يف املقابل ،عززت ت�رصيحات الرئي�س عبا�س يف  ،2016/1/23التي �أكد فيها �أن التن�سيق الأمني
مع “�إ�رسائيل” ما زال قائماً ،و�أن �أجهزة �أمن ال�سلطة متنع �أي مواطن فل�سطيني من تنفيذ �أي
عمل �ض ّد االحتالل ،الت�أكيدات الإ�رسائيلية حول �أهمية وا�ستمرارية التن�سيق الأمني مع ال�سلطة
ملواجهة انتفا�ضة القد�س ومنع العمليات الفل�سطينية .194وجاءت الت�رصيحات ال�صادرة عن قيادة
جي�ش االحتالل� ،أواخر كانون الثاين /يناير  ،2016من �إمكانية ت�صاعد انتفا�ضة القد�س وتدهور
الأو�ضاع يف ال�ضفة ،وما ميليه ذلك من �رضورة املحافظة على التعاون الأمني مع ال�سلطة ،لرت�سي
القاعدة الأ�سا�سية واملحدد الأهم يف �إطار العالقة املتبادلة بني ال�سلطة واالحتالل .195يف �إثر ذلك عقد
وفد �أمني رفيع تابع لل�سلطة لقاء �أمنيا ً مع رئي�س حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو Benjamin
 Netanyahuو�صف بـ“الإيجابي” ،و ّ
مت خالله االتفاق امل�شرتك على تهدئة الأو�ضاع يف القد�س
وال�ضفة الغربية.196
ويف الوقت الذي �صدرت فيه بع�ض الأ�صوات الفل�سطينية داخل ال�سلطة ونادت بوقف
التن�سيق الأمني ،ب�سبب االجتياحات الإ�رسائيلية املتكررة للمناطق التي تخ�ضع لنفوذ ال�سلطة
يف ال�ضفة ،ح َّذر وزير الهجرة واال�ستيعاب و�ش�ؤون القد�س يف حكومة االحتالل زئيف �ألكني
 ،Zeev Elkinيف  ،2016/2/11من �أن ال�سلطة تدق �آخر م�سمار يف نع�شها ،حاملا ُتوقف التن�سيق
الأمني مع “�إ�رسائيل”.197
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لكن وزراء �إ�رسائيليني �آخرين قللوا من �أهمية هذه الأ�صوات باعتبارها �أ�صواتا ً جوفاء ال قيمة
حقيقية لها ،م�ؤكدين ،قبيل اجتماع حلكومة االحتالل يف � ،2016/3/6أن ال�سلطة لن توقف التن�سيق
الأمني ،لكونه يحمي ال�سلطة ورئي�سها حممود عبا�س �أكرث مما يحمي “�إ�رسائيل” .198لكن ع�ضو
اللجنة املركزية يف فتح حممد ا�شتية �أكد يف � ،2016/3/18أن اجتماعا ً ّ
مت عقده بني الأجهزة الأمنية
التابعة لل�سلطة بهدف وقف التن�سيق الأمني مع “�إ�رسائيل” ،م�شددا ً على �أن ال�سلطة تنتظر �إجابة
االحتالل على احتجاج ال�سلطة حول اجتياح املناطق اخلا�ضعة لنفوذها يف ال�ضفة ،و�إال ف�إنها �ستكون
يف ِح ّل من االتفاقات املوقعة مع االحتالل.199
تاليا ً لذلك ،عقد اجتماعٌ �أمني بني �أجهزة �أمن ال�سلطة ونظريتها الإ�رسائيلية نهاية �آذار /مار�س
 ،2016حيث �أكد �أمني �رس منظمة التحرير �صائب عريقات عقد اللقاء الذي ا�ستهدف بحث الأو�ضاع
امليدانية ،نافيا ً �أن يكون االحتالل قد ق ّدم ردا ً نهائيا ً حول م�ستقبل االتفاقات املوقعة بني اجلانبني،
والذي تربط قيادات يف ال�سلطة ا�ستمرار التن�سيق الأمني من عدمه بالإجابة عليه.200
لكن جميع امل�ؤ�رشات دلت على عدم جدية ال�سلطة يف تلويحها بوقف التن�سيق الأمني مع
االحتالل ،و�أن تعاطيها مع الأمر كان يف �إطار املناورة ال�سيا�سية لي�س �أكرث ،وهو ما �أكده موقف
الرئي�س عبا�س ،يف معر�ض �إدانته للعمليات الفدائية الفل�سطينية ،حني �شدد على �أهمية التن�سيق
الأمني وا�ستمراريته مع “�إ�رسائيل”.
ويف � ،2016/5/3أكد �صائب عريقات انتهاء اللقاءات الثنائية مع االحتالل دون �أي اتفاق
حول ا�ستمرار اجتياح جي�ش االحتالل ملناطق ال�سلطة ،فيما �أكدت م�صادر فل�سطينية مطلعة �أن
الإعالن عن وقف اللقاءات الثنائية �سيتبعه وقف اللقاءات الأمنية ،ومن ثم وقف التعاون الأمني
مع االحتالل.201
لكن رئي�س حكومة التوافق رامي احلمد اهلل� ،أكد �أن التن�سيق الأمني مع “�إ�رسائيل” ما زال
م�ستمرا ً كما كان ،م�شريا ً �إىل �أن قرار املجل�س املركزي ملنظمة التحرير بوقف التن�سيق الأمني مل يتم
و�ضع الآليات اخلا�صة بتطبيقه بعد .202وفوق ذلك� ،أو�ضح اخلبري الإ�رسائيلي وحمرر ال�ش�ؤون
الفل�سطينية يف موقع واال العربي �آيف ي�سخاروف �أن التن�سيق الأمني بني ال�سلطة و“�إ�رسائيل” ي�شهد
تطورا ً وازدهاراً ،م�ؤكدا ً �أن تهديدات ال�سلطة وت�رصيحات بع�ض قادتها حول وقف التن�سيق الأمني
غري واقعية ،وت�أتي لأغرا�ض �إعالمية بحتة .203و�أكد على ذلك الرئي�س اجلديد جلهاز ال�شاباك
الإ�رسائيلي نداف �أرغمان  ،Nadav Argamanخالل اجتماع للجنة اخلارجية والأمن التابعة
للكني�ست  Knessetالإ�رسائيلي يف  .2016/7/12وحتدث عن وجود تن�سيق وثيق بني �أجهزة �أمن
ال�سلطة ونظريتها الإ�رسائيلية ملواجهة حركة حما�س ،حمذرا ً يف الوقت نف�سه من �أو�ضاع ال�ضفة
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التي تنذر باالنفجار .204ويف منا�سبة �أخرى� ،أكد �أرغمان �أمام جلنة اخلارجية والأمن التابعة
للكني�ست الإ�رسائيلي� ،أن التن�سيق الأمني مع ال�سلطة مير بحالة ممتازة.205
ويف داللة مهمة على ارتباط وجود ال�سلطة بالتعاون الأمني مع االحتالل� ،أكد رئي�س حكومة
االحتالل بنيامني نتنياهو يف � 2016/7/19أن ال�سلطة �ستنهار �إذا ان�سحب اجلي�ش وال�شاباك
الإ�رسائيلي من ال�ضفة .فيما �أ�شار وزير حرب االحتالل مو�شيه يعلون � Moshe Ya‘alonإىل �أن
ال�سلطة لن تقوى على البقاء دون حماية “�إ�رسائيل”.206
ويف م�ؤ�رش على ا�ستمرار العالقات ال�سيا�سية والأمنية بني ال�سلطة واالحتالل ،التقى قا�ضي
الق�ضاة لدى ال�سلطة وم�ست�شار الرئي�س عبا�س لل�ش�ؤون الدينية حممود الهبا�ش برفقة عدد من
ال�شخ�صيات الدينية والر�سمية يف ال�سلطة ،بحاخامات يهود يف مقر الرئي�س الإ�رسائيلي ر�ؤوفني
ريفلني  ،Reuven Rivlinوذلك بهدف ال�سعي �إىل نبذ كل �أ�شكال العنف القائم على �أ�سا�س ديني،
ح�سب البيان ال�صادر عن معهد وا�شنطن ل�سيا�سة ال�رشق الأدنى The Washington Institute
 for Near East Policyالذي ن ّظم اللقاء.
وبالرغم من اجلفاء ال�سيا�سي الظاهر وتوقف االت�صاالت ال�سيا�سية بني ال�سلطة واالحتالل
وجه ،خالل لقاء مع جمموعة من ال�شخ�صيات الإ�رسائيلية نهاية كانون الأول/
�إال �أن الرئي�س عبا�س ّ
دي�سمرب  ،2016ر�سالة �سالم �إىل املجتمع الإ�رسائيلي� ،أكد فيها �أنه �سيوا�صل التن�سيق الأمني مع
“�إ�رسائيل” ،لكونه يحقق م�صلحة م�شرتكة للطرفني .207وعلى مدار �سنة  2017مل يطر�أ �أي تغيري
على موقف ال�سلطة �إزاء ا�ستمرار التن�سيق والتعاون الأمني مع االحتالل واملحافظة عليه ،بالرغم
من بع�ض الأ�صوات ال�صادرة عن بع�ض ال�شخ�صيات امل�س�ؤولة يف ال�سلطة التي حتاول الإيهام
بتحديد �أو خف�ض م�ستوى التن�سيق الأمني مع االحتالل دون �أي �سند �أو ر�صيد من الواقع.
ويف هذا الإطار برزت ت�رصيحات رئي�س جهاز املخابرات العامة يف ال�سلطة ماجد فرج ،لدى
م�شاركته لوفد ال�سلطة الذي زار وا�شنطن للتح�ضري للقاء الرئي�س عبا�س بالرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب �أواخر ني�سان� /أبريل � ،2017أكد فيها �أن منع ال�سلطة وحماربتها لعمليات املقاومة
يعب عن التزام �أخالقي جتاه الأمن الإ�رسائيلي ،كما �أكد انتفاء
والأن�شطة الفدائية الفل�سطينيةّ ،
� ّأي نية خلف�ض وترية التعاون الأمني مع االحتالل يف �أي وقت من الأوقات.208
ويف ظ ّل الإجراءات التي اتخذها االحتالل بحق امل�سجد الأق�صى منت�صف متوز /يوليو ،2017
من �إغالقه �أمام امل�صلني ومنع �إقامة الأذان وال�صالة فيه وغري ذلك� ،أعلن الرئي�س عبا�س ،يف
 ،2017/7/21جتميد كافة االت�صاالت مع “�إ�رسائيل” على كافة امل�ستويات ،مبا فيها التن�سيق الأمني
حتى ترتاجع عن �إجراءاتها يف امل�سجد الأق�صى .209وج ّدد عبا�س يف  2017/7/23الت�أكيد على وقف
التن�سيق الأمني مع االحتالل ،م�شريا ً �إىل �أن الو�ضع �صعب جدا ً يف امل�سجد الأق�صى ،و�أن ال�سلطة
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ال تغامر مب�صري �شعبنا وال ت�أخذ قرارات عدمية ،و�إمنا قرارات حم�سوبة ن�أمل �أن ت�ؤدي �إىل
نتيجة .210من جهته� ،أكد م�ست�شار رئي�س ال�سلطة لل�ش�ؤون اخلارجية والعالقات الدولية نبيل �شعث
مطلع �آب� /أغ�سط�س � ،2017أن التن�سيق الأمني مع االحتالل لن يعود �إىل �سابق عهده �إال ب�رشوط،
�أهمها وقف الإجراءات بحق امل�سجد الأق�صى ،وكذلك وقف االقتحامات اليومية ملناطق ال�سلطة.211
رحبت الف�صائل الفل�سطينية يف  2017/7/22بقرار عبا�س وقف التن�سيق الأمني ،ودعت لتعزيز
وقد ّ
�صمود الفل�سطينيني ملواجهة خمططات االحتالل� ،212إال �أنها مل تلبث �أن هاجمته حني اكت�شفت عدم
م�صداقيته يف وقف التن�سيق الأمني ،حيث ر�صدت عدة تقارير وقائع عن ا�ستئناف التن�سيق� ،إ�ضافة
�إىل �أن القناة العربية الثانية ن�رشت �أن ال�سلطة الفل�سطينية �أعادت التن�سيق الأمني مع “�إ�رسائيل”
ب�شكل كامل ،فرف�ضت حركات اجلهاد الإ�سالمي وحما�س والدميوقراطية وال�شعبية جميعها،
عودة التن�سيق ،وقال ع�ضو اللجنة املركزية للجبهة ال�شعبية ح�سني من�صور�“ ،إن التن�سيق الأمني
يقدم خدمة جمانية لالحتالل ،ويجب التوقف عنه ب�شكل نهائي ،وهو ي�رض بامل�صاحلة الوطنية
وباملقاومة الفل�سطينية”.213
وكانت �صحيفة يديعوت �أحرونوت الإ�رسائيلية نفت وقف ال�سلطة للتن�سيق الأمني ،م�ؤكدة �أن
التن�سيق الأمني بني الطرفني م�ستمر ومل يتوقف للحظة واحدة .214وم�صداقا ً لذلك ،ك�شف م�صدر
فل�سطيني م�س�ؤول يف � 2017/8/6أن االت�صاالت بني ال�سلطة واالحتالل بد�أت تعود ل�سابق عهدها،
كما كانت عليه قبل �أحداث امل�سجد الأق�صى ،مو�ضحا ً �أن الرئي�س عبا�س قرر عودة االت�صاالت
تدريجيا ً مع االحتالل ،بعد ت�أكده من تراجع الإجراءات الإ�رسائيلية بحق امل�سجد الأق�صى .215ومع
ذلك ،ف�إن م�ست�شار عبا�س وقا�ضي الق�ضاة يف ال�سلطة حممود الهبا�ش �أكد يف � ،2017/8/8أن ال�سلطة
تربط ا�ستئناف التن�سيق الأمني مع االحتالل بعودة الأو�ضاع �إىل ما كانت عليه �سنة  ،2000وفقا ً
لالتفاقات املوقعة بني الطرفني.216
وا�ستمرارا ً لهذا املوقف ،قال الرئي�س عبا�س ،خالل لقائه وفدا ً من حزب مريت�س Meretz

الإ�رسائيلي يف � ،2017/8/20إنه ي�سعى ال�ستئناف التن�سيق الأمني مع “�إ�رسائيل” �إال �أن “�إ�رسائيل”
مل ترد على اقرتاحه بهذا اخل�صو�ص ،م�ؤكدا ً �أنه �أوعز �إىل �أجهزة �أمن ال�سلطة بزيادة مراقبة اجلهات
الفل�سطينية التي ميكن �أن تنفذ عمليات يف احلرم القد�سي ال�رشيف.217

مظاهر التن�سيق الأمني:
تعددت مظاهر التن�سيق والتعاون الأمني بني �أجهزة �أمن ال�سلطة ونظريتها الإ�رسائيلية؛ ما
بني منع ٍو� ٍ
إحباط للعمليات الفدائية ون�شاطات املقاومة التي ينفذها �أبناء ال�شعب الفل�سطيني� ،سواء
�أكان ذلك يف �إطار ف�صائلي يتبع قوى املقاومة الفل�سطينية �أم يف �إطار فردي بحت ،وتقدمي ٍوتبادلٍ
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للمعلومات اال�ستخباراتية التي ت�ستهدف �إحباط العمل املقاوم والن�شاطات الكفاحية ،وبني ت�أمني
احلدود جلنود االحتالل وامل�ستوطنني الذين يدخلون �إىل مناطق ال�سلطة ،و�إعادتهم �ساملني.
فمع بداية �سنة � ،2016أكد رئي�س جهاز املخابرات العامة يف ال�سلطة ماجد فرج �أن �أجهزة
�أمن ال�سلطة متكنت من �إحباط مئتي عملية �ض ّد �أهداف �إ�رسائيلية ،واعتقال نحو مئة فل�سطيني
كانوا يخططون لتنفيذ عمليات �ض ّد �أهداف �إ�رسائيلية ،و�صادرت �أ�سلحة من بع�ضهم منذ اندالع
انتفا�ضة القد�س ،يف �إطار عالقات التعاون الأمني مع االحتالل.218
ومع ت�صاعد عمليات الطعن والدع�س يف �إطار انتفا�ضة القد�س ،ك�شف الرئي�س عبا�س نهاية �آذار/

مار�س  2016عن قيام �أجهزته الأمنية بتفتي�ش حقائب الأطفال يف املدار�س وخارجها ،ملنعهم من
تنفيذ عمليات طعن �ض ّد جنود االحتالل وامل�ستوطنني ،مبينا ً �أنه ّ
مت العثور على �سبعني �سكينا ً يف
حقائب التالميذ وم�صادرتها .219ويف  2016/4/9ك�شف موقع واال العربي عن قيام �أمن ال�سلطة،
�ضمن تن�سيق م�شرتك مع ال�شاباك الإ�رسائيلي ،باعتقال خلية فل�سطينية من رام اهلل كانت تخطط
لتنفيذ عملية ع�سكرية �ض ّد قوات االحتالل ،ت�شمل �إطالق نار و�أ�رس م�ستوطنني �أو جنود من
م�ستعمرات �إ�رسائيلية قرب رام اهلل.220

وت�أكيدا ً على الدور الأمني الكبري الذي ت�ضطلع به الأجهزة الأمنية التابعة لل�سلطة يف �إحباط
عمليات املقاومة �ض ّد االحتالل� ،أكد اخلبري الإ�رسائيلي وحمرر ال�ش�ؤون الفل�سطينية يف موقع واال
العربي �آيف ي�سخاروف ،منت�صف ني�سان� /أبريل � ،2016أن ال�سلطة �أحبطت يف الأ�شهر الأخرية
ع�رشات ورمبا مئات الهجمات والعمليات �ض ّد “�إ�رسائيل” ،يف �إطار التزامها بالتعاون الأمني ،مبديا ً
ا�ستغرابه من �إنكار “�إ�رسائيل” للدور الأمني الكبري الذي ت�ضطلع به ال�سلطة ل�صاحلها.221
ودلت معطيات قدمها كبار ال�ضباط يف جي�ش االحتالل للم�ستوى ال�سيا�سي الإ�رسائيلي يف
� ،2016/5/4أن �أجهزة �أمن ال�سلطة م�س�ؤولة عن اعتقال  %40من الفل�سطينيني الذين كانوا يخططون
لتنفيذ عمليات فدائية �ض ّد جنود االحتالل يف ال�ضفة الغربية ،م�ؤكدين �أن هذه املعطيات ت�شري �إىل
ارتفاع ،بن�سبة ثالثة �أ�ضعاف ،يف نطاق ن�شاط �أجهزة �أمن ال�سلطة وتعاونها الأمني مع “�إ�رسائيل”،
حيث كان ين�سب لها قبل ثالثة �شهور اعتقال ما ن�سبته  %10من امل�شتبهني.222
l

l

ويف الوقت الذي دفعت فيه ال�سلطة مبزيد من قواتها الأمنية العاملة يف ال�ضفة ل�ضبط الأو�ضاع
امليدانية و�إحباط �أي عمليات فدائية فل�سطينية ،ك�شف �آيف ي�سخاروف ،يف � ،2016/5/10أن عنا�رص
من ال�رشطة الفل�سطينية يتولون القيام مبهام �أمنية مبالحقة عنا�رص فل�سطينية معادية لـ“�إ�رسائيل”
�رشقي القد�س.223
بدوره ،ك�شف رئي�س �أركان جي�ش االحتالل غادي �آيزنكوت ،خالل اجتماع عقده املجل�س الوزاري
الإ�رسائيلي امل�صغر لل�ش�ؤون الأمنية وال�سيا�سية (كابينت) ،Political-Security Cabinet
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عن الأدوار املتبادلة بني جي�ش االحتالل و�أجهزة �أمن ال�سلطة يف �إطار احلرب التي ي�شنها الطرفان
على املقاومة الفل�سطينية بال�ضفة.224
ومما يبدو ،ف�إن عالقات التعاون الأمني بني �أجهزة �أمن ال�سلطة ونظريتها الإ�رسائيلية ال متر
ب�أحوال ان�سيابية يف خمتلف املراحل ،بل �إنها ت�شهد �ضغوطا ً وحاالت من االبتزاز ال�سيا�سي والأمني
يف بع�ض الأحيان .فقد قال موقع واال العربي يف � ،2016/7/10إن اجتماعات جرت بني �ضباط كبار يف
جي�ش االحتالل وم�س�ؤولني �أمنيني فل�سطينيني ،نقل ال�ضباط الإ�رسائيليني من خاللها ر�سائل تهديد
تطالب ال�سلطة بالرتكيز على جمع الأ�سلحة وزيادة ن�شاطاتها الأمنية وامليدانية ،و�إال ف�إن جي�ش
االحتالل �سي�ضطر �إىل زيادة حجم اقتحاماته وعملياته يف كافة مناطق ال�ضفة الغربية.225
ويف � ،2016/9/7أ�صدرت حركة حما�س تقريرا ً ي�شتمل يف بع�ض حماوره على توثيق لالعتداءات
التي نفذتها �أجهزة �أمن ال�سلطة� ،ض ّد املواطنني واملنا�ضلني الفل�سطينيني يف ال�ضفة والقطاع ،يف �إطار
التن�سيق الأمني مع االحتالل.226
ويف  ،2016/9/13ك�شفت �صحيفة يديعوت �أحرونوت الإ�رسائيلية �أن �أجهزة �أمن ال�سلطة �سلمت
االحتالل جمندتني �إ�رسائيليتني دخلتا �إىل طولكرم بال�ضفة عن طريق اخلط�أ .227ويف ،2016/11/6
ك�شف موقع واال العربي �أن ال�سلطة قدمت معلومات ا�ستخباراتية �إىل �سلطات االحتالل حالت
دون تنفيذ عملية تفجريية كانت مقررة يف � ،2016/11/4ض ّد قوات االحتالل يف مدينة اخلليل
بال�ضفة ،و ّ
مت اعتقال ال�شاب الفل�سطيني امل�شتبه بالتخطيط لتنفيذها .228ويف ،2016/12/10
قامت �أجهزة �أمن ال�سلطة بت�سليم ثالثة م�ستوطنني ل�سلطات االحتالل كانوا قد ت�سللوا ملدينة
رام اهلل بال�ضفة.229
ووفقا ً لتقرير حقوقي �صادر عن املنظمة العربية حلقوق الإن�سان يف  ،2017/1/3فقد قامت
�أجهزة �أمن ال�سلطة باعتقال وا�ستدعاء  2,214فل�سطينيا ً خالل �سنة  ،2016منهم  1,125حالة اعتقال
و 1,089حالة ا�ستدعاء ،تركزت �ض ّد �أ�رسى حمررين من �سجون االحتالل وطلبة جامعيني.230
ويف مطلع �شباط /فرباير  2017اتهمت حركة اجلهاد الإ�سالمي �أجهزة �أمن ال�سلطة باعتقال
 16من كوادرها بال�ضفة ،من بينهم �أ�رسى حمررين من �سجون االحتالل ،م�ؤكدة �أن �أمن ال�سلطة
يعتقل كوادرها با�سم جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي.231
كما قامت �أجهزة �أمن ال�سلطة يف  2017/3/27بت�سليم �سلطات االحتالل جنديا ً �إ�رسائيليا ً دخل
ب�شاحنته الع�سكرية �إىل قرية �سعري ق�ضاء اخلليل عن طريق اخلط�أ ،وقامت �أي�ضا ً بت�سليم �سلطات
االحتالل م�ستوطنَني اثنني ت�سلال يف � 2017/5/12إىل قرية ق�رصة جنوب نابل�س بال�ضفة ،كانت
جمموعة من املزارعني الفل�سطينيني قد حا�رصتهما قبل �أن تتدخل قوات �أمن ال�سلطة لإنقاذهما.232
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ويف  ،2017/6/8قامت �أجهزة �أمن ال�سلطة بتخلي�ص حافلة �إ�رسائيلية هاجمها �شبان فل�سطينيون
باحلجارة بعد دخولها �إىل مدينة نابل�س بال�ضفة ،ومن ثم ت�سليمها �إىل �سلطات االحتالل.233
ويف  ،2017/7/6منع جهاز الأمن الوقائي التابع لل�سلطة عقد م�ؤمتر �شبابي يف مدينة رام اهلل،
وقالت �إحدى من�سقات امل�ؤمتر �آالء عابد� ،إن الأمن الوقائي �أبلغهم مبنع عقد امل�ؤمتر ،مربرا ً ذلك
بدواع ٍ�أمنية.234
ونقل موقع واال العربي ،نهاية متوز /يوليو  ،2017عن م�صدر �أمني فل�سطيني رفيع امل�ستوى،
�أن الأمن الوقائي اعتقل ن�شطاء من حما�س يف ال�ضفة ،عملوا على ت�صعيد الأو�ضاع الأمنية ،عرب
التخطيط لتنفيذ عمليات �ض ّد االحتالل ،م�شيدا ً بتعامل جي�ش االحتالل وجهاز ال�شاباك مع �أحداث
امل�سجد الأق�صى و�إدارتها حتى انتهاء الأزمة.235
ويف هذا ال�سياق �أكد رئي�س ال�شاباك نداف �أرغمان يف حديث للقناة العربية ال�سابعة يف
كانون الأول /دي�سمرب � ،2017أن امل�ستوى الأمني �أحبط ما يقرب �أربعمئة عملية يف �أنحاء ال�ضفة
الغربية ،و�أ�ضاف �أن هذا ي�شكل “�إجنازا ً فريدا ً” مقارن ًة بال�سنة ال�سابقة ،التي �أُحبط فيها مئتا عملية
فقط .و�ش ّدد �أرغمان على �أهمية التن�سيق الأمني مع ال�سلطة الفل�سطينية ومدى جناعته يف املنع،
�أو احل ّد على الأقل ،من تنفيذ العمليات �ض ّد االحتالل وم�ستوطنيه بال�ضفة الغربية ،قائالً�“ :إن
�أجهزتها الأمنية ت�شكل بالن�سبة لنا “بنك املعلومات” يف الو�صول �إىل الأهداف”.236

انعكا�سات التن�سيق الأمني على الواقع الفل�سطيني الداخلي:
ال �ش ّك �أن التن�سيق الأمني مع االحتالل قد خلّف جروحا ً و�آثارا ً غائرة يف الوجدان ال�شعبي
الفل�سطيني ،و�أ�سهم يف الكثري من املفاعيل ال�سلبية واالرتدادات العك�سية التي �أ�سهمت يف ت�صديع
وتف�سيخ البنيان والن�سيج االجتماعي الفل�سطيني .فال يخفى �أن اخلطوات القمعية والإجراءات
التع�سفية املرتتبة على التن�سيق الأمني؛ من اعتقال وتعذيب داخل �سجون ال�سلطة واالحتالل،
وكبت للحريات ،وحماربة للحق يف مقاومة االحتالل ،تطال قطاعا ً وا�سعا ً
ومعتبا ً من �أبناء
َ
ال�شعب الفل�سطيني ،وت�صيبه يف �صميم انتمائه الوطني وروحه املعنوية وتركيبته االجتماعية.
من هنا ،القى التن�سيق الأمني رف�ضا ً فل�سطينيا ً عارما ً يكاد يبلغ درجة الإجماع ،ملا يرتتب عليه
من �أخطار وم�صائب وحتديات ،وحر�صت خمتلف قطاعات و�رشائح ال�شعب الفل�سطيني ،ويف
مقدمتها القوى والف�صائل الفل�سطينية ،على �إدانته وجترميه ودعوة ال�سلطة لوقفه والإقالع عنه
دون ت�أخري.
وعلى مدار �سنتي  2016و ،2017مل ترتك الف�صائل الفل�سطينية التي حتتل واجهة و�صدارة
امل�شهد ال�سيا�سي والوطني الفل�سطيني ،منا�سبة �إال وعربت فيها عن رف�ضها للتن�سيق الأمني
مع االحتالل ،وحتذيرها لل�سلطة من مغبة ا�ستمرارها يف ّ
فخ التعاون الأمني �ض ّد قوى املقاومة
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واملنا�ضلني من �أبناء ال�شعب الفل�سطيني .ومن �أمثلة ذلك ،اتهام حركة حما�س لل�سلطة و�أجهزتها
الأمنية يف  2016/4/10بال�سعي لإف�شال انتفا�ضة القد�س ،وحماربة عمليات املقاومة ،واعتقال
املقاومني ،واتباع �سيا�سة الباب الدوار �ضمن التعاون الأمني مع االحتالل.237
عب ع�ضو مركزية فتح والأ�سري يف �سجون االحتالل مروان الربغوثي ،يف حوار �صحفي
كما ّ
من داخل �سجنه يف  ،2016/4/18عن �إدانته ال�شديدة ال�ستمرار مت�سك ال�سلطة بالتن�سيق الأمني
مع االحتالل ،م�ؤكدا ً �أن مقاومة االحتالل ال ت�ستقيم وال تن�سجم مع التن�سيق الأمني ،وال يعقل �أن
تقاوم جهة فل�سطينية االحتالل ،وتن�سق معه جهة فل�سطينية �أخرى .238ودعا الربغوثي ال�سلطة
لإنهاء دورها يف التن�سيق الأمني ،م�ؤكدا ً �أن ال�شعب الفل�سطيني �أراد �سلطة وطنية ت�شكل ج�رس عبور
لال�ستقالل ولي�س ج�رسا ً لت�أييد االحتالل واال�ستيطان.239
وردا ً على ت�رصيحات الرئي�س عبا�س التي �أكد فيها ا�ستمرار التن�سيق الأمني مع االحتالل� ،أكدت
حما�س يف � 2017/4/19أنها تنظر بخطورة بالغة �إىل هذه الت�رصيحات ،داعية عبا�س �إىل التوقف عن
هذه املواقف والت�رصيحات الغريبة عن ثقافة ال�شعب الفل�سطيني ومواقفه الوطنية.240
�أما قوى الي�سار الفل�سطيني ،فقد �أبدت غ�ضبها ال�شديد جتاه قيادة ال�سلطة واجلهة املتنفذة يف
منظمة التحرير ،بعد �أن ت�أكدت �أن القرار الذي اتخذه املجل�س املركزي للمنظمة ،والقا�ضي بوقف
التن�سيق الأمني مع االحتالل ،ما زال حربا ً على ورق ،يف ظ ّل موا�صلة اللقاءات الأمنية بني م�س�ؤولني
يف �أمن ال�سلطة ونظرائهم الإ�رسائيليني ،وا�ستمرار مظاهر التعاون الأمني الهادف �إىل وقف
عمليات املقاومة.
و�أكدت قيادات يف ف�صائل الي�سار الفل�سطيني (اجلبهتني ال�شعبية والدميوقراطية لتحرير
فل�سطني وحزب ال�شعب) �أن قرار املجل�س املركزي للمنظمة �إزاء وقف التن�سيق الأمني مع االحتالل
ال يعدو كونه مناورة جديدة ،ولن يتعد حدود القرار احلرب الذي كتب فيه.241
ويف ظ ّل حملة االعتقاالت واملداهمات التي نفذتها قوات �أمن ال�سلطة بالتعاون مع وحدات من
جي�ش االحتالل ،و�شملت �أعدادا ً كبرية من عنا�رص حركتي حما�س واجلهاد الإ�سالمي يف مدينة
نابل�س بال�ضفة متوز /يوليو  ،2016دانت حركتي حما�س واجلهاد هذه االعتقاالت ،كما دانها �أ�ستاذ
العلوم ال�سيا�سية يف جامعة النجاح عبد ال�ستار قا�سم الذي �أكد �أن التن�سيق الأمني لي�س جديداً،
م�شريا ً �إىل �أن ال�سلطة قيّدت نف�سها �أمنيا ً وجعلت �أمن االحتالل �أمرا ً مينع امل�سا�س به.242
ويف � ،2017/7/3أح�صى تقرير �صادر عن جلنة �أهايل املعتقلني ال�سيا�سيني يف ال�ضفة  273اعتداء
بحق املواطنني الفل�سطينيني نفذتها �أجهزة �أمن ال�سلطة خالل حزيران /يونيو  ،2017ومن بينها
اعتداءات واعتقاالت باجلملة ،على خلفية العمل املقاوم �ض ّد االحتالل.243
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ويف ظ ّل االعتقاالت التي نفذتها قوات االحتالل يف  2017/8/2بحق نواب وقادة من حما�س
بال�ضفة� ،أكدت النائب يف املجل�س الت�رشيعي جميلة ال�شنطي �أن هذه االعتقاالت ت�شكل ثمرة للتن�سيق
يغي من املعادلة القائمة يف ال�ضفة ويقلب
الأمني مع االحتالل ،و�أ�شارت �إىل �أن �شعبنا ي�ستطيع �أن ّ
الطاولة يف وجه االحتالل و�أعوانه.244
ويف � ،2017/10/11أ�صدرت املنظمة العربية حلقوق الإن�سان يف بريطانيا تقريرا ً ر�صد ما
�أ�سماه اجلرائم املرتكبة بحق املواطنني الفل�سطينيني ،من قبل �أجهزة �أمن ال�سلطة وقوات االحتالل،
يف الربع الثالث من �سنة  ،2017م�شرية �إىل �أن معاناة املواطنني الفل�سطينيني املزدوجة على يد قوات
االحتالل و�أجهزة �أمن ال�سلطة تتعمق مع ا�ستمرار جرائم القتل ،واالعتقال ،والتعذيب ،والعقاب
اجلماعي لعائالت الأ�رسى وال�شهداء الفل�سطينيني ،يف تناغم كامل �ضمن �سيا�سة التن�سيق والتعاون
الأمني .و�أ�ضاف التقرير �أن التعاون الأمني بني ال�سلطة وقوات االحتالل ي�شكل جرمية ملخالفته
اتفاقيات جنيف.245
ُطويت �سنتا  2017-2016يف �أجواء تبعث على القلق من �أن املنظومة ال�سيا�سية
الفل�سطينية مل تتمكن من جتاوز م�شكالتها .فلم يحدث تطور يذكر على �صعيد �إعادة
بناء منظمة التحرير الفل�سطينية وم�ؤ�س�ساتها التمثيلية والقيادية ،وهي خرجت من  2017كما
دخلت يف  2016ببنى مرتهلة تفتقد للفاعلية والقدرة على الأداء ،مع حالة عجز مزمنة ،يف الوقت
الذي ت�ستح�رضها القيادة من “غرفة الإنعا�ش” كلما دعت احلاجة للحديث عن “ال�رشعية”� ،أو مللء
الفراغ املتعلق بالتمثيل.

خال�صة

�أما ال�سلطة الفل�سطينية فقد كان ثمة �إ�رصار غريب على تفعيل �أحد �أعمدتها وتركيز ال�صالحيات
يف يد “م�ؤ�س�سة الرئا�سة” ،مع تعطيل متعمد للآخر “امل�ؤ�س�سة الت�رشيعية” ،التي يفرت�ض �أن تكون
معنية بت�شكيل احلكومة ومراقبتها وحما�سبتها وحجب الثقة عنها.
وحتى الإطار القيادي املوحد مل ي�سلم من التعطيل ،والذي يفرت�ض �أن يقوم بدور فاعل مع
غياب وتع ّطل امل�ؤ�س�سات التمثيلية للكيانية الفل�سطينية .وبالتايل وجدنا �أنف�سنا ،وما نزال� ،أمام
قيادة �سيا�سية تنفيذية ،تتبع ف�صيالً فل�سطينيا ً واحداً ،تتوىل م�سار العمل الفل�سطيني وتتحكم فيه،
ب�شكل يعك�س النمط املتخلف يف دول العامل الثالث ،وال يتنا�سب مع حركة ثورية مطالبة بتفجري
طاقات �شعبها و�إمكاناته ملواجهة االحتالل ودحره.
وهكذا ،ان�شغلت حكومة “التوافق الوطني” بتنفيذ عقوبات قا�سية على قطاع غزة لإخ�ضاع
وتطويع �أحد طريف “التوافق”! و ّ
مت “�إدارة” ملف امل�صاحلة ولي�س ال�سعي لإنفاذها مبا يتوافق مع
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�سيا�سة الطرف املتحكم بال�سلطة واحلكومة؛ وا�ستمر التن�سيق الأمني مع قوات االحتالل بخالف
معار�ضة قطاعات وا�سعة من ال�شعب الفل�سطيني.
و�إذا كانت �أواخر �سنة  2017قد حملت ب�شائر حدوث اخرتاق يف ملف امل�صاحلة ،بعد ح ّل
حما�س للجنة الإدارية ،وا�ستالم حكومة التوافق ملعابر قطاع غزة والوزارات؛ ف�إن درجة التفا�ؤل
قد تراجعت مع ظهور قوائم طلبات جديدة من حما�س ،مرتبطة بالأجهزة الأمنية وبت�سليم �سالح
املقاومة �أو و�ضعه حتت ال�سيطرة.
وال تبدو قيادة املنظمة وال�سلطة راغبة يف حتقيق �رشاكة وطنية حقيقية يف بنية دميوقراطية
�شفافة .ويعود جزء من ذلك �إىل عقليتها وتركيبتها؛ غري �أن البيئة العربية والدولية غري املرحبة بخط
املقاومة وبتيارات “الإ�سالم ال�سيا�سي” ال جتعل من ال�سهل ا�ستيعاب هذه التيارات يف املنظومة
ال�سيا�سية الفل�سطينية .كما �أن هناك حاجة ما�سة لتحديد امل�سارات و�أولويات امل�رشوع الوطني
الفل�سطيني (خ�صو�صا ً ح�سم امل�سائل املتعلقة بثنائية الت�سوية واملقاومة) ،لإيجاد تركيبة قادرة
على العمل الفعال يف البنى امل�ؤ�س�سية الفل�سطينية .وفوق ذلك ،فثمة �رضورة لربامج بناء ثقة بني
�أطراف اخلالف الفل�سطيني وخ�صو�صا ً فتح وحما�س.
ولعل قرار ترامب بنقل ال�سفارة الأمريكية �إىل القد�س ،وبالتايل ف�شل م�سار الت�سوية وفق اتفاقيات
�أو�سلو يف توفري احل ّد الأدنى حل ّل “الدولتني” ،وفقدان الأمل ب�إمكانية حتول ال�سلطة الفل�سطينية
�إىل دولة م�ستقلة...؛ يدفع القيادة الفل�سطينية لإعادة النظر يف متابعة االلتزام با�ستحقاقات �أو�سلو
وال�سلطة...؛ وذلك لفتح الطريق �أمام �إعادة ترتيب البيت الفل�سطيني على �أ�س�س تراعي امل�صالح
العليا لل�شعب ،وت�ستوعب طاقاته ،وتدير ال�رصاع مع العدو بطريقة �أكرث قوة وفعالية.
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