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املقدمة

�مللف  على  �ل�صوء  ت�صليط  ت�صتهدف  در��صة  من  �لث�ين  �جلزء  هو  هذ� 

ول قد ��صتعر�ص تطور�ت  مني يف �ل�صلطة �لفل�صطينية. وك�ن �جلزء �لأ �لأ

�أو�ئل  �لنتخ�ب�ت يف  فوز حم��ص يف  منذ  �ل�صلطة  منية يف  �لأ حد�ث  �لأ

�أم� هذ� �جلزء فهو يدر�ص �ل�صلوك   .2007 �أو�خر �صنة  2006 وحتى  �صنة 

مني  طر�ف �ملعنية بهذ� �مللف. وي�صلط �ل�صوء على �ل�صلوك �لأ مني لالأ �لأ

�جلهة  و�أنه�  خ�صو�صً�  مم�ر�ص�ت،  من  �إليه�  نمُ�صب  م�  وعلى  فتح،  حلركة 

مني  �لأ �ل�صلوك  على  يركز  كم�  لل�صلطة.  منية  �لأ جهزة  �لأ على  �ملهيمنة 

قي�دته�  �إثر  �إليه� من مم�ر�ص�ت، خ�صو�صً� يف  نمُ�صب  حلركة حم��ص، وم� 

للحكومة �لفل�صطينية، ويف �إثر �صيطرته� على قط�ع غزة.

من  كبريَ�ً  ن�صيبً�  وحم��ص  بفتح  �ملتعلق�ن  �لف�صالن  �أخذ  فقد  وب�لطبع 

مني لفرتة �لدر��صة. وحتى يتم  �لدر��صة، لكونهم� َمطَّ �لرتكيز يف �مللف �لأ

ف�صل  هن�ك  فك�ن  حجمً�،  �أقل  ف�صول  �أ�صيفت  فقد  �ل�صورة،  ��صتكم�ل 

تقوده�  �لتي  �حلكومة  وبني  �ل�صلطة،  رئ��صة  بني  �ل�صالحي�ت  �رش�ع  عن 

�رش�ئيلي، و�آخر حول  مني �لإ حم��ص. وك�ن هن�ك ف�صل حول �ل�صلوك �لأ

مني �لعربي و�لدويل. �ل�صلوك �لأ

نحن ندرك �حل�ص��صية �ل�صديدة ملثل هذه �لدر��ص�ت، خ�صو�صً� عندم� 

و�ص�ع غري �مل�صتقرة يف �ل�ص�حة �لفل�صطينية، و�لتي  ت�صدر يف مثل هذه �لأ

تكرث فيه� �لته�م�ت �ملتب�دلة و�لنق�ص�م�ت. لقد ك�ن هن�ك تن�زع بني رغبتن� 

يف ت�صليط �ل�صوء على هذه �ملرحلة من خالل در��صة علمية مو�صوعية تهم 

�لكثريين، وبني �حل�جة رمب� ملزيد من �لوقت حتى تهد�أ �لنفو�ص، وينك�صف 

7
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�لغب�ر عن مزيد من �ملعلوم�ت و�حلق�ئق. غري �أنن� �آثرن� �إ�صد�ر هذه �لدر��صة 

�لع�مة  �ل�صورة  مللمة  وت�صهم يف  �لنق�ط على �حلروف،  بع�ص  ت�صع  لعله� 

مني �لفل�صطيني يف هذه �ملرحلة �حل�ص��صة، بينم� م� تز�ل �لكثري  للملف �لأ

جتد  �لدر��صة  هذه  ولعل  ذه�ن.  �لأ يف  ح��رشة  حد�ث  و�لأ �ملعلوم�ت  من 

�ص�فة و�لتدقيق يف طبع�ت ق�دمة. طريقه� للتحديث و�لإ

�لزميل  به  ق�م  �لذي  �ملميز  �جلهد  �إىل  خ��ص  ب�صكل  �لتنويه  من  بد  ل 

ح�صن �بحي�ص يف �إعد�د �لف�صل �ملتعلق بفتح و�لف�صل �ملتعلق بـ “�إ�رش�ئيل”، 

�صعد يف  و�ئل  �لزميل  به  ق�م  �لذي  �ملميز  �إىل �جلهد  �لتنويه  بّد من  كم� ل 

�إعد�د �لف�صل �ملتعلق بحم��ص، و�لف�صل �ملتعلق ب�لف�ص�ئل �لفل�صطينية، ويف 

خرى. و�ل�صكر مو�صول للزميلة مرمي عيت�ين  دعم �لكت�بة يف �لف�صول �لأ

على �إعد�ده� �لف�صل �ملتعلق ب�رش�ع �ل�صالحي�ت، وللزميل معني مّن�ع على 

�إعد�ده �لف�صل �ملتعلق ب�جل�نب �لعربي و�لدويل.

وب�لطبع، ف�إن �لدر��صة غنّية ب�ملعلوم�ت �ملوثقة، وهي تغطي �لفرتة من 

كد د�ئمً�،  ك�نون �لث�ين/ ين�ير 2006 وحتى �آذ�ر/ م�ر�ص 2008. وكم� نوؤ

ف�إن �ل�صدر مفتوح لكل ن�صٍح �أو توجيٍه �أو نقٍد بّن�ء.

�ملحرر

م�صن �ص�لح

ر�د�ت �رش�ع �لإ
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مني حلركة فتح �ل�صلوك �لأ

مني حلركة فتح ول: ال�صلوك الأ الف�صل الأ

اأوًل: املواقف والت�صريحات:

1. انتخابات املجل�س الت�صريعي:

�ملجل�ص  �نتخ�ب�ت  �إجر�ء  �إ�رش�ره� على  فتح وقي�دته�  يمُح�صب حلركة 

�ف. كم� يح�صب له�  �لت�رشيعي لل�صلطة، وعلى تنفيذه� ب�صكل نزيه و�صفَّ

عدم ��صتج�بته� ل�صغوط ��صتبع�د حم��ص من �لنتخ�ب�ت، وعدم ��صتج�بته� 

بعد  �أخرى،  ة  مرَّ �لنتخ�ب�ت  بت�أجيل  عن��رشه�  بع�ص  لرغب�ت  كذلك 

�لت�أجيل �لذي ح�صل يف متوز/ يوليو 2005.

ك�ن �لتي�ر �لع�م يف فتح مطمئنً� للفوز يف �لنتخ�ب�ت، على �لرغم من 

بع�ص �ملخ�وف �لتي �أبد�ه� �لبع�ص، ب�صبب ت�ص�عد �صعبية حم��ص �أو ب�صبب 

نزول مر�صحني من فتح من خ�رج قو�ئمه� �ملعتمدة، ومن�ف�صتهم لزمالئهم 

يف �لدو�ئر �لنتخ�بية.

جت�ه  عالمي  �لإ �لت�صعيد  من  بنوٍع  لفتح  �لنتخ�بية  �حلملة  �ت�صمت 

تنفيذ  �لتقليل من جتربته� و�إجن�ز�ته� وقدرته� على  حركة حم��ص وم�ولة 

بر�جمه�. كم� متيزت ب�لثقة �لكبرية ب�لفوز يف �لنتخ�ب�ت، وت�صوير فكرة 

�لت�رشيح�ت  من  �لرغم  على  م�صتبعد،  �أمر  �أنه�  على  فتح  حركة  خ�ص�رة 

�لقرت�ع.  �صتحمله� �صن�ديق  �لتي  �لنت�ئج  لقبول  ��صتعد�ده�  �أظهرت  �لتي 

رئي�صيً�  من�ف�صً�  ك�ن  �لذي  دحالن،  ممد  �صّن   2006/1/15 ففي 

حلم��ص، يف خ�ن يون�ص يف قط�ع غزة، هجومً� عنيفً� على حركة حم��ص، 

من خالل �ته�مه� بتقدمي �لتن�زلت خلدمة م�ص�حله� �ل�صي��صية، مّذر�ً حركة 

“لي�ص يف و�صعن� �حلديث عن ذلك،  بقوله:  فتح من خ�ص�رة �لنتخ�ب�ت 
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2006/1/18 حّمل د.نبيل  . ويف 
نه لن يكون لن� مك�ن يف هذ� �لبلد”1 لأ

�صعث، �لذي توىل �إد�رة �حلملة �لنتخ�بية حلركة فتح، حركة حم��ص ك�مل 

�لفل�صطيني  �ل�ص�رع  يف  مني  �لأ �لفلت�ن  ح�لت  ��صتمر�ر  عن  ولية  �مل�صوؤ

وخ�صو�صً� يف قط�ع غزة، من خالل م�ص�عدته� ودعمه� لن�صوء جم�ع�ت 

مر �لذي ق�د فيم� بعد �إىل �إ�صع�ف قدرة �ل�صلطة  م�صلحة كثرية وعديدة، �لأ

�لفل�صطينية و�أجهزته� على �ل�صيطرة على �ل�ص�رع. ورف�ص �صعث يف حديثه 

�لنتخ�ب�ت،  قد يرتتب على فوز حم��ص يف  �لذي  �لثمن  لطبيعة  �لتطرق 

كد�ً  و�كتفى ب�لقول �إن حركة فتح �صوف تقبل �أن تكون يف �ملع�ر�صة، موؤ

�حلي�ة  جريدة  �أ�ص�رت  كم�   .
2
حركته بفوز  �لك�ملة  ثقته  ذ�ته  �لوقت  يف 

�للندنية يف 2006/1/24 �إىل وثيقة د�خلية يف فتح، �أو�صت فيه� كو�دره� 

.
3
ب�لرتكيز على �صلبي�ت حم��ص و�أخط�ئه�

م�  بعك�ص  فج�ءت  فتح،  حلركة  مف�ج�أة  �لنتخ�ب�ت  نتيجة  �صّكلت 

ولية  �لأ �لنت�ئج  عالن  لإ �لت�يل  �ليوم  ومنذ  ح�صوله.  من  و�ثقة  ك�نت 

لالنتخ�ب�ت، �لتي �أظهرت فوز حم��ص بغ�لبية مق�عد �ملجل�ص �لت�رشيعي، 

يف  وم�ص�ركته�  حم��ص  من  فتح  مو�قف  يف  ت�صعيدية  لهجة  برزت 

�مل�ص�ركة  فتح  نية  يف  يكون  �أن  عريق�ت  �ص�ئب  نفى  حيث  �ل�صلطة؛ 

خالل  دحالن  ممد  ق�ل  حني  يف   .
4
حم��ص ت�صكله�  حكومة  �أي  يف 

�أن  فتح  على  �لع�ر  من  �إنه  فتح،  حركة  من  م�صلحون  نظمه�  م�صرية 

 جريدة القد�س العربي، لندن، 2006/1/16.
1

 جريدة اأخبار اخلليج، �لبحرين، 2006/1/19.
2

 جريدة احلياة، لندن، 2006/1/24.
3

4 احلياة، 2006/1/27.



13

مني حلركة فتح �ل�صلوك �لأ

مع�ر�صة  �صنكون  “نحن  و�أ�ص�ف:  تقوده� حم��ص،  ت�ص�رك يف حكومة 

يقرتب  �أن  يف  �ص�أنه،  عال  مهم�  �صخ�ص  �أي  فكر  و�إذ�  وقوية،  �صديدة 

.
حي�ته”5 يف  خري  �لأ �خلط�أ  �رتكب  قد  �صيكون  مو�طن  �أي  وظيفة  من 

�لرئي�ص  عنه  �أعرب  �لذي  �ملوقف  من  �لرغم  وعلى  ذلك،  �إىل  �إ�ص�فة 

مهم�  نت�ئجه�  قبول  فيه  �أكد  و�لذي  �لنتخ�ب�ت،  يوم  يف  عب��ص  ممود 

تلك  ت�صلمه  عند  �لفل�صطيني  لل�صعب  وجهه�  �لتي  �لكلمة  ف�إن   ،
6
ك�نت

حركة  �إىل  مب��رش  غري  ب�صكل  موجهة  �إ�ص�ر�ت  جمموعة  ت�صمنت  �لنت�ئج 

على  ق�ئم  برن�مج  وفق  منتخب  رئي�ص  ب�أنه  �لتذكري  بينه�  من  حم��ص، 

�إىل  �ص�رة  و�لإ “�إ�رش�ئيل”،  مع  لل�رش�ع  �ل�صلمي  و�حلّل  �ملف�و�ص�ت  نهج 

وخريطة   Oslo Agreement �أو�صلو  فيه�  مب�  معه�،  �ملوقعة  �لتف�قي�ت 

�ص�فة �إىل قر�ر�ت �لقمم �لعربية و�لتز�مه به�، وحّث �حلكومة  �لطريق، ب�لإ

 .
7
�لع�ملي �لع�م  و�لر�أي  �لدولية  �رشة  �لأ ثقة  لك�صب  �لعمل  على  �لق�دمة 

�لرئي�ص  ملوقف  �لرئي�صية  �خلطوط  �حتوى  �خلط�ب  هذ�  �إن  �لقول  ويكن 

دعو�ت  �حتوى  حيث  �لالحقة؛  �لفرت�ت  يف  حم��ص  حركة  من  عب��ص 

لك�صب  تن�زلت  ولتقدمي  �ل�صي��صي،  برن�جمه  لتبني  حلم��ص  مب��رشة  غري 

�أكرث مب��رشة وو�صوحً�  �أخذت هذه �لدعو�ت �صورة  �لت�أييد �لدويل. وقد 

�صم�عيل  يف وقت لحق؛ من خالل كت�ب �لتكليف �لذي �صّلمه عب��ص لإ

لاللتز�م�ت  وفقً�  �لعمل  �إىل  �حلكومة  فيه  ودع�   2006/2/21 يف  هنية 

يام، فل�صطني، 2006/1/28.  جريدة الأ
5

6 احلياة، 2006/1/26.

 موقع عرب 48، 2006/1/27.
7
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1�

.
8
�لفتت�حية جل�صته  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أم�م  خط�به  يف  وردت  �لتي 

جر�ء�ت �لتي و�صعت  �إىل ج�نب ذلك، �تخذ �لرئي�ص عب��ص عدد�ً من �لإ

�صالحية  �أي  من  �ملقبلة  �حلكومة  وجّردت  يده،  يف  منية  �لأ �ل�صالحي�ت 

جر�ء�ت يف 2006/1/28،  مني. وقد ج�ء �أول هذه �لإ فعلية يف �ملج�ل �لأ

عب��ص  �لنتخ�ب�ت؛ حيث عقد  نت�ئج  �إعالن  فقط من  يوم و�حد  بعد  �أي 

منية �أنهم خ��صعون له ولي�ص للحكومة  جهزة �لأ �جتم�عً� �أبلغ فيه ق�دة �لأ

. وهو موقف �أّكد عليه عب��ص 
9
�ملقبلة، و�أمرهم بتقدمي تق�ريرهم له �صخ�صيً�

عن  �أعرب  حني   ،2006/2/24 يف  �لعرب”  “كل  جريدة  مع  حو�ر  يف 

�لطرف وذ�ك”.  من بني هذ�  �لأ �ل�صيطرة على  تق��صم  يتّم  “�أل  يف�صل  �أنه 

.
و�أ�ص�ف �أنه “عند �جلّد، �لرئ��صة هي �ص�حبة �لقر�ر”10

�أي�م من ت�صكيل �حلكومة �جلديدة، �أ�صدر �لرئي�ص عدة قر�ر�ت  وبعد 

�لع�مة  د�رة  �لد�خلي و�لإ من  �لأ ولية كل من  نقل م�صوؤ تن�ّص على  �أخرى، 

�لد�خلية،  لوز�رة  ت�بعة  ك�نت  �أن  بعد  مب��رشة،  للرئ��صة  و�حلدود  للمع�بر 

من  من �لد�خلي، و�لذي ي�صمل �أجهزة �لأ وبتعيني ر�صيد �أبو �صب�ك مدير�ً لالأ

، دون �لت�ص�ور 
11

�لوق�ئي و�ل�رشطة و�لدف�ع �ملدين �لتي تتبع لوز�رة �لد�خلية

�أن  ين�ّص على  �ص��صي  �لأ �لق�نون  �أن  �لد�خلية، علمً�  �أو وزير  مع �حلكومة 

يعطيه  ول  �ملن�صب،  لهذ�  �لد�خلية  وزير  به  ين�صِّ من  على  �لرئي�ص  ي�ص�دق 

�صالحية �لتعيني فيه دون مو�فقة �لوزير و�حلكومة.

 جريدة ال�سبيل، عّم�ن، 2006/2/28.
8

مريكية �صي �إن �إن، 2006/1/29. خب�رية �لأ  موقع �لقن�ة �لإ
9

 جريدة كل العرب، �لن��رشة، 2006/2/24.
10

و�سط، لندن، 2006/4/7. م�ر�ت، وجريدة ال�رصق الأ  جريدة اخلليج، �لإ
11
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جر�ء�ت ك�نت �صببً� يف �إيج�د �أزمة �رش�ع  �ص�رة �إىل �أن هذه �لإ وجتدر �لإ

�صكلته� حركة  �لتي  �لرئ��صة و�حلكومة  ت�ص�عدت بني  �لتي  �ل�صالحي�ت، 

منية. حم��ص، ومتحورت حول �ل�صالحي�ت �لأ

من جهة �أخرى، ك�ن من �لالفت لالنتب�ه �أنه برز يف تلك �لفرتة تكر�ر 

��صتخد�م م�صطلح “�نقالب” من قبل حركة فتح يف و�صف �صي��ص�ت حركة 

حم��ص؛ ملخ�لفته� �لربن�مج �ل�صي��صي �لذي تبنته قي�دة �ل�صلطة �لفل�صطينية 

مر  حتى ذلك �لوقت، وملع�ر�صته� تو�صيع �صالحي�ت �لرئي�ص. وجند هذ� �لأ

و��صحً� يف ت�رشيح�ت عدد من قي�ديي فتح، فقد عّد �ص�ئب عريق�ت يف 

2006/2/19 رف�ص حم��ص �صي��ص�ت ممود عب��ص �نته�كً� للد�صتور، وق�ل 

�صيكلفه وفق  �ملقبلة  لت�صكيل �حلكومة  �لرئي�ص �صخ�صية  �إنه عندم� يكلف 

�أنه  يعني  فهذ�  �لت�رشيعي �حلكومة،  �ملجل�ص  و�إذ� رف�ص  �ل�صي��صي،  برن�جمه 

2006/3/20 و�صف  . ويف 
12

زمة �أحمر وبد�ية لالأ �نقالب  �صيكون هن�ك 

�أحمد عبد �لرحمن، �لن�طق ب��صم فتح، �حلكومة �لتي ك�نت حم��ص ب�صدد 

ت�صكيله� ب�أنه� متثل �نقالبً� �صي��صيً� خطري�ً على �ل�صلطة، وذلك يف معر�ص 

�أن حركة  �إىل  ذلك  وعز�  �حلكومة،  لتلك  �لن�صم�م  رف�ص حركته  تربيره 

�رشعي  كممثل  �لفل�صطينية  �لتحرير  مبنظمة  �لعرت�ف  رف�صت  حم��ص 

كم�  �لوطني؛  �ل�صتقالل  وثيقة  ورف�صت  �لفل�صطيني،  لل�صعب  ووحيد 

�لتي  �لوطنية، وب�لتف�ق�ت  لل�صلطة  �ص��صي  �لأ ب�لق�نون  رف�صت �لعرت�ف 

.
13

عقدته� �ل�صلطة، وكذلك رف�صت قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية

يام، فل�صطني، 2006/2/19. 12 الأ

 جريدة احلياة اجلديدة، فل�صطني، 2006/3/21.
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2. ت�صكيل احلكومة الفل�صطينية العا�صرة:

�ص�صة �لرئ��صة وحركة فتح يف هذه �ملرحلة م�ص�ره�  و��صلت مو�قف موؤ

�لتز�م  وجوب  �جت�ه  يف  حم��ص  حركة  على  ب�ل�صغط  نف�صه،  �ل�ص�بق 

�حلكومة بربن�مج منظمة �لتحرير، على �لرغم من وجود بع�ص �لت�رشيح�ت 

حك�م.  عط�ء حكومة حم��ص فر�صته� قبل �إ�صد�ر �لأ “�له�دئة” �لد�عية لإ
ثقة  على  حم��ص  حركة  �صكلته�  �لتي  �حلكومة  ح�صول  من  يومني  فقبل 

ح�صني  �مل�رشي  �لرئي�ص  لق�ئه  عقب  عب��ص  �صّدد  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص 

تلك  برن�مج  تعديل  على �رشورة  �ل�صيخ  �رشم  2006/3/26 يف  مب�رك يف 

�حلكومة، كي تبعد عن �ل�صعب �لفل�صطيني �صبح �لعزلة �لدولية و�ملحلية. 

و�أكد �أن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية تبقى �ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد لل�صعب 

. وعلى �لرغم من ت�أكيده 
14

�لفل�صطيني، و�ملظلة و�ملرجعية �لر�صمية لل�صلطة

حم��ص،  حكومة  مب�ص�ندة  �لك�مل  �لرئ��صة  �ص�صة  موؤ �لتز�م  �لت�يل  �ليوم  يف 

و�إعط�ئه� �لفر�صة ك�ملة ملم�ر�صة �صالحي�ته� �ملن�صو�ص عليه� يف �لق�نون 

، �إل �أن عب��ص ق�ل يف 2006/3/29 �إن �أم�م حم��ص �صهور�ً قليلة 
15

�ص��صي �لأ

لتعديل برن�جمه� ليتفق مع برن�مج منظمة �لتحرير �لذي يعرتف بـ “�إ�رش�ئيل”. 

و�أ�ص�ف: “على �ملدى �لبعيد ل بد للحكومة �لفل�صطينية �أن تو�ئم برن�جمه� 

مع برن�مج �ل�صلطة حتى ل ن�صع �صعبن� يف م�أزق، فلي �صالحي�ت ل �أريد 

. ويف �ل�صي�ق نف�صه، ر�أى �أحمد عبد 
�أن �أ�صتعمله� لكي ل �أعطل عمله�”16

14 احلياة، 2006/3/27.

م�ر�ت، 2006/3/28.  جريدة الحتاد، �لإ
15

 جريدة ال�رصق، قطر، 2006/3/30.
16
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�لرحمن �لن�طق ب��صم حركة فتح يف 2006/4/8 �أن �صبب �مل�أزق �لذي ك�ن 

يو�جهه �ل�صعب �لفل�صطيني يف تلك �ملرحلة هو �أن برن�مج حركة حم��ص 

و�صع ليكون بدياًل عن �لربن�مج �لوطني �لفل�صطيني، و�أن �حلركة مل تدرك 

.
�أهمية �للتز�م بربن�مج �لقو��صم �مل�صرتكة �لوطنية �لذي �صدر ع�م 171988

من جهة �أخرى، برز موقف ملفت للرئي�ص عب��ص من عملي�ت �ملق�ومة 

حلركة  �لع�صكري  �جلن�ح  �لقد�ص  �رش�ي�  نفذت  حيث   ،2006/4/17 يف 

�أوقعت  �أبيب  تل  يف  ��صت�صه�دية  عملية  �ليوم  ذلك  يف  �صالمي  �لإ �جله�د 

. هذ� 
ت�صعة قتلى، ر�آه� عب��ص “عملية �إره�بية” وو�صفه� ب�أنه� “حقرية”18

ول فل�صطيني جت�ه هذه �لعملي�ت، �أ�صهم  �ملوقف غري �مل�صبوق من �أي م�صوؤ

�لتي�ر�ت  مو�قف  جممل  عن  كثري�ً  يبتعد  �أنه  على  لعب��ص  �لنظرة  تعزيز  يف 

�لفل�صطينية  �لف�ص�ئل  رف�صت  وقد  معه�.  �لتع�مل  يف  �لفل�صطينية  �لوطنية 

.
19

ت�رشيح�ت عب��ص وط�لبته ب�لعتذ�ر لل�صعب �لفل�صطيني

لنزع  عب��ص  �تخذه�  �لتي  جر�ء�ت  ب�لإ ذرعً�  �ص�قت حكومة حم��ص 

جهزة  عدد من �صالحي�ته�، كم� �ص�قت ب�لعديد من مظ�هر عدم تع�ون �لأ

منية معه�، ولذلك �تخذ وزير �لد�خلية �صعيد �صي�م قر�ر�ً بت�صكيل �لقوة  �لأ

�رش�ع  يف  رئي�صيً�  مف�صاًل  �صكل  قر�ر  وهو   .
202006/4/20 يف  �لتنفيذية 

فتح  زمة بني حركتي  �لرئ��صة و�حلكومة، و�لأ �ص�صتي  موؤ �ل�صالحي�ت بني 

جريدة الراأي، عّم�ن، 2006/4/9.
 17

18 اخلليج، 2006/4/18.

19 اخلليج، 2006/4/19.

يام، فل�صطني، 2006/4/21. 20 الأ
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حيث  ت�صعيديً�.  منحًى  بعده  و�لرئ��صة  فتح  مو�قف  و�أخذت  وحم��ص، 

للق�نون، ور�أى  �لقر�ر وعّده غري د�صتوري وخم�لفً�  �إلغ�ء هذ�  �أعلن عب��ص 

و�ملح�صوب  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  ربه،  عبد  ي��رش  فيه 

على تي�ر �لرئ��صة، م�ولة من حم��ص ل�رشعنة �ملجموع�ت �مل�صلحة �لت�بعة 

. ومن جهة �أخرى، 
له�، و�أ�ص�ف �أنه “ينذر ب�رش�ع�ت نحن بغنى عنه�”21

لعمل  و�إف�ص�ًل  تعطياًل  تر�ه  مم�  م�صعل عن �صيق حركة حم��ص  عربَّ خ�لد 

خط�بً�  ف�ألقى  فتح،  على  م�صوبة  عن��رش  ومن  �لرئ��صة  قبل  من  حكومته� 

ومن  عب��ص  �صّد  لذعً�  هجومً�  فيه  �صّن   ،2006/4/21 يف  �للهجة  �صديد 

�إي�هم بت�صكيل حكومة  �لفل�صطينية، متهمً�  �ل�صلطة  ذن�ب يف  �أ�صم�هم ب�لأ

و�أمنيً� �صّد حكومة حم��ص.  للت�آمر و�لنقالب ع�صكريً�  تهدف  مو�زية؛ 

وهو م� �أطلق ع��صفة من �لت�رشيح�ت �مل�ص�ّدة من قبل حركة فتح، ت�صمنت 

جتريحً� وهجومً� مب��رش�ً و�صخ�صيً� على خ�لد م�صعل؛ فقد �أ�صدرت �حلركة 

جو�ء يف  �لأ توتري  �إىل  ي�صعى  فتنة  “خط�ب  فيه حديث م�صعل  بي�نً� عّدت 

�ل�ص�حة �لفل�صطينية، وتدبري حرب �أهلية ب�أو�مر من �أ�صي�ده �لذين يريدون 

فتح مع�رك ج�نبية يف فل�صطني؛ لتحقيق �أهد�ف خ��صة بهم”، وق�لت �إنه 

�لفل�صطيني”.  �لدم  �إر�قة  �إىل  ي�صعى  يز�ل  “ك�ن وم�  �أن م�صعل  كد  ليوؤ ج�ء 

�لبع�ص  �له�صتريي من �صخ�ص �عتقد  “ج�ء هذ� �خلط�ب  �لبي�ن:  و�أ�ص�ف 

خرية، لكنه ك�صف  ولية بعد �لنتخ�ب�ت �لت�رشيعية �لأ �أنه �صيكون �أكرث م�صوؤ

حقيقته ب�أنه لي�ص �أكرث من �أد�ة رخي�صة لتدمري �لنظ�م �ل�صي��صي �لفل�صطيني 

و�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية”. وهو نف�ص م� ذهب �إليه �مل�صت�ص�ر �لرئ��صي 

و�سط، 2006/4/22. 21 اخلليج، وال�رصق الأ
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ودفع  �لفتنة،  على  ب�لتحري�ص  م�صعل  �تهم  �لذي  �لرحمن،  عبد  �أحمد 

�إن  عريق�ت  �ص�ئب  ق�ل  كم�  فل�صطينية.  �أهلية  حرب  نحو  و�ص�ع  �لأ

فور�ً،  عنه  تر�جعه�  ب�إعالن  حم��ص  مط�لبً�  جد�ً،  خطري�ً  ك�ن  �خلط�ب 

ومه�جمً� م�صعل ب�لقول: ل ي�صتطيع هذ� �لرجل من دم�صق ت�رة، ومن قطر 

.
22

ت�رة �أخرى �أن ي�صتمر يف �إث�رة �لفنت �صّد هذ� �ل�صعب

�صخ�صيً�  بعد�ً  �تخذ  م�صعل  على  �لهجوم  �أن  للنظر  �لالفت  ومن 

��صتخدمت فيه �ألف�ظ غري معهودة يف �لتجريح و�ل�صت�ئم لت�صويه �صخ�صية 

وطنية معروفة، وحتظى ب�حرت�م و��صع فل�صطينيً� وعربيً� و�إ�صالميً�. وقد �آثرن� 

و�ص�ف �لتي ذكره� بع�ص �ملح�صوبني على  عدم ذكر بع�ص �لته�م�ت و�لأ

نه� ت�صيء �إليهم �أكرث مم� ت�صيء �إىل �صخ�صه. فتح لأ

�صرى: 3. فتح ووثيقة الأ

بن�ًء على �قرت�ح من عزيز �لدويك، رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي و�لقي�دي 

يف حم��ص، وّجه ممود عب��ص يف 2006/4/29 دعوة ر�صمية لل�رشوع يف 

�إنه يهدف �إىل “من�ق�صة �لو�صع �لر�هن، وتعزيز �لوحدة  حو�ر وطني ق�ل 

ولقيت   ،
�لفل�صطيني”23 �صعبن�  �ملفرو�ص على  �حل�ص�ر  �لوطنية، ومو�جهة 

دعوته ترحيبً� من �حلكومة وحركة حم��ص. �إل �أن �حلو�ر �لذي ك�ن مقرر�ً 

عقده م� بني 2-2006/5/4 تعر�ص للت�أجيل مر�ت عديدة، و�صهدت تلك 

حمد، رئي�ص كتلة فتح  عالمي، فقد ق�ل عز�م �لأ �لفرتة زي�دة حّدة �لتوتر �لإ

�نتخ�ب�ت  لعقد  �إن حركته ج�هزة   2006/5/3 �لت�رشيعي، يف  �ملجل�ص  يف 

22 القد�س العربي، 2006/4/22؛ واحلياة، وجريدة الغد، عّم�ن، 2006/4/23.

23 احلياة، 2006/4/30.
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 The رئ��صية وت�رشيعية مبكرة. كم� �أوردت جريدة �صند�ي ت�يز �لربيط�نية

“�إ�رش�ئيل” خمططً�  �إحب�ط  تقرير�ً حول   2006/5/7 Sunday Times يف 

�لق�ص�م  �أن  �إل  دحالن،  وممد  عب��ص  �لرئي�ص  لغتي�ل  �لق�ص�م  لكت�ئب 

�لذي  �للق�ء  ف�صل  عن  �أنب�ء  مع  ذلك  وتز�من   .
24

�خلرب ذلك  نفت�  و�لرئ��صة 

وتن�زع  �لرو�تب  �أزمة  لبحث   2006/5/6 عب��ص وهنية يف غزة يف  جمع 

فتح  حركة  يف  �لقر�ر�ت  تت�يل  حينه  يف  ملفتً�  وك�ن   .
25

�ل�صالحي�ت

�أحمد  هم:  ن�طقني،  �صبعة  عددهم  بلغ  ب��صمه�،  �إ�ص�فيني  ن�طقني  بتعيني 

�أبو خو�صة، وجم�ل  عبد�لرحمن، و�أحمد غنيم، وم�هر مقد�د، وتوفيق 

ولون يف �حلركة  نز�ل، وعبد �لق�در �خلطيب، وفهمي �لزع�رير. وق�ل م�صوؤ

مو�قفه�  لتو�صيح  �حلركة  �إط�ر جهود  �أتت يف  تلك  �لتعيين�ت  �صل�صلة  �إن 

 .
26

ب�ص�أن �لق�ص�ي� �ملختلفة

ت�صعيد�ً  �لفل�صطينية  ر��صي  �لأ �صهدت  �مل�صحونة  جو�ء  �لأ تلك  عقب 

مني، دفعت وزير �لد�خلية  ميد�نيً�، وجولة من �أعم�ل �لعنف و�لفلت�ن �لأ

مر  لتخ�ذ قر�ر بن�رش �لقوة �لتنفيذية يف �صو�رع غزة يف 2006/5/17، �لأ

�صّد  عالمي  �لإ ت�صعيده�  من  فتح  وحركة  �لرئ��صة  رفع  �إىل  �أّدى  �لذي 

�لقوة  ن�رش  �إن  خو�صة  �أبو  توفيق  فتح  ب��صم  �لن�طق  ق�ل  حيث  �حلكومة؛ 

�أن �لقوة  “ت�صعيد خطري ب�جت�ه �لفتنة �لتي يقوده� وزير �لد�خلية”، معترب�ً 
ر��صي  �لأ يف  “قوى  ربه  عبد  ي��رش  و�تهم  �حلل.  ولي�ص  �مل�صكلة  من  جزء 

و�سط، 2006/5/8. 24 ال�رصق الأ

 جريدة عكاظ، �ل�صعودية، 2006/5/8.
25

 جريدة الوطن، �ل�صعودية، 2006/5/9.
26
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�نقالبً�  متثل  �لت�رشيعية  �لنتخ�ب�ت  نتيجة  �أن  على  ب�لت�رشف  �لفل�صطينية” 

�إىل حركة حم��ص(، و�أن هذ� �لنقالب  �إ�ص�رة  �ل�صي��صي )يف  �لنظ�م  على 

ر�ص. و�أ�ص�ف �أن م� يجري  ل بد من تعزيزه ب�نقالب ع�صكري على �لأ

على �أر�ص �لو�قع يكن �أن يخدم ذلك �ملخطط �لذي يرمي �إىل �إق�مة دولة 

من  �لفرتة  تلك  يف  �صدرت  �لتي  �ملو�قف  �صي�ق  ويف   .
27

غزة قط�ع  يف 

�صخ�صي�ت يف حركة فتح �صّد �حلكومة، ت�رّشب يف 2006/5/24 ت�صجيل 

�صوتي حلو�ر �أجر�ه ممد دحالن مع �لع�ملني يف �إذ�عة �حلرية يف غزة، ق�ل 

فيه م�صتهزئً� من حكومة حم��ص: “�أن� ر�ح �أ�صتلمهم خم�صة بلدي من ه�ن 

يف  �لر�ص�لة  جريدة  مع  حو�ر  خالل  �له  �صوؤ وعند   .
�صنني”28 ربع  �لأ خر  لآ

2006/8/28 عّم� �إذ� ك�ن يعني من تلك �لعب�رة “من�كفة �حلكومة”، �أج�ب 

.
دحالن: “نعم، ب�لت�أكيد”29

�ص�صتي �لرئ��صة  جو�ء �مل�صحونة بني حركتي فتح وحم��ص وموؤ دفعت �لأ

�لف�ص�ئل  بقي�د�ت  �لفل�صطينيني ممثلني  �رشى  �لأ �صي��صيً� وميد�نيً�  و�حلكومة 

�رشى،  �رش�ئيلية، �إىل �إطالق وثيقة �لوف�ق �لوطني �أو وثيقة �لأ يف �ل�صجون �لإ

متر  ملوؤ طرحه�  وتقرر  �جلميع،  بني  توفيق  مو�صع  تكون  �أن  ح�ولت  �لتي 

حو�ر وطني تقرر عقده يف 2006/5/25. ويف �أوىل جل�ص�ت �حلو�ر، هدد 

�إىل  �لف�ص�ئل  تتو�صل  م� مل  �ل�صعبي  لال�صتفت�ء  �رشى  �لأ وثيقة  عب��ص بطرح 

27 احلياة، 2006/5/18؛ وجريدة الد�ستور، عّم�ن، 2006/5/19.

 ت�صجيل �صوتي لـ “ممد دحالن”، موقع فل�صطني �حلرة، 2006/5/24، �نظر:
28

http://www.freepal.net/Dahlan.mp3

 جريدة الر�سالة، فل�صطني، 2006/8/28.
29
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�لتهديد  هذ�  ج�ء  وقد   ،
30

�أي�م ع�رشة  خالل  �لوثيقة  حول  تو�فقية  �صيغة 

يف  عب��ص   Tzipi Livni ليفني  ت�صيبي  �خل�رجية  وزيرة  دعوة  عقب 

�صعبي  ��صتفت�ء  �إجر�ء  �أو  جديدة  �نتخ�ب�ت  عن  عالن  لالإ  2006/5/20

��صتمرت حتى  �لوثيقة  بنود  �أن من�ق�صة  �إل   .
31

ل�صتبد�ل حكومة حم��ص

عديدة،  لنتك��ص�ت  �حلو�ر  تعر�ص  نتيجة  يونيو؛  حزير�ن/  �صهر  �أو�خر 

ر�فقه�  وحم��ص،  فتح  حركتي  بني  ميد�نية  �أمنية  بتوتر�ت  �رتبطت 

�ملتب�دلة. �لت�رشيح�ت �لته�مية  ��صتمر�ر 

قبل  من  �لتنفيذية  �لقوة  على  �لهجوم  تو��صل  �لفتح�وي  �جل�نب  يف 

�لقوَة  مقد�د  م�هر  و�صف  فقد  ب��صمه�،  ون�طقني  �حلركة  يف  قي�ديني 

�لتنفيذيَة ب�أنه� ميلي�صي� ت�بعة حلم��ص، ت�صتعمله� كع�ص� ح�ل �صعوره� ب�أنه� 

�غتي�ل  يف  �لحتالل  بدور  “تقوم  ب�أنه�  و�تهمه�  �حلو�ر،  على  ق�درة  غري 

. فيم� و�صف ممد دحالن �لقوة �لتنفيذية ب�لع�ص�بة، 
�لق�دة و �ملج�هدين”32

بني  يخت�ر  �أن  عليه  يتوجب  �إنه  وق�ل  �صعيد �صي�م،  �لد�خلية  و�نتقد وزير 

جهزة �أمنية فل�صطينية �رشعية  �أن يكون ق�ئد�ً مليلي�صي�ت م�صلحة �أو ق�ئد�ً لأ

و�ص�ع  ولية عن تدهور �لأ وق�نونية ر�صمية، و�تهمه� يف وقت لحق ب�مل�صوؤ

. كم� ك�ن �لرئي�ص 
33

�لد�خلية، ور�أى �أنه� ق�دت ملزيد من �لقتل و�خلر�ب

30 احلياة، 2006/5/26.

ذ�عي و�لتلفزيوين  �رش�ئيلية �لث�نية، ر�صد �لبث �لإ ذ�عة �لإ  �نظر: تقرير �صموئيل ط�ل، �لإ
31

و�صط، 2006/5/20. �لعربي، عّم�ن، مركز در��ص�ت �ل�رشق �لأ

عالم و�ملعلوم�ت، 2006/6/6.  عكاظ، 2006/5/29؛ ومركز �لإ
32

يام، فل�صطني،  م�ر�ت، 2006/6/6؛ والأ 33 الد�ستور، 2006/6/1؛ وجريدة البيان، �لإ

.2006/6/16



23

مني حلركة فتح �ل�صلوك �لأ

ممود عب��ص نف�صه طرفً� يف هذ� �لت�صعيد، فخالل جل�صة حو�رية جمعته مع 

ردن  متر �لبرت�ء �لث�ين يف �لأ �حل�ئزين على ج�ئزة نوبل Nobel Prize يف موؤ

يف 2006/6/21، ق�ل عب��ص تعليقً� على �ل�صطر�ب�ت �لتي ك�نت ت�صهده� 

ر��صي �لفل�صطينية: “�إن م� يجري هن�ك لي�ص �قتت�ًل بني �حلركتني، بل  �لأ

من  هو ��صتب�ك�ت بني ميلي�صي� �أ�ص�صه� وزير �لد�خلية �لفل�صطيني وقو�ت �لأ

�لفل�صطينية”، و�تهم حم��ص ب�أنه� “�أو�صلتن� �إىل م�أزق ع�ملي ب�صي��صته� �لتي 

�إىل ذلك،  �إ�ص�فة  ب�أ�رشه”.  �لعربي و�لع�مل  �لع�مل  �أقبل به�، ول يقبل به�  ل 

�لفل�صطينية،  �ملق�ومة  ��صتي�ء  �أث�ر  جديد�ً  موقفً�  �للق�ء  خالل  عب��ص  �صّجل 

حني ق�ل �إن �ل�صلطة �لفل�صطينية تلقي �لقب�ص على منفذي عملي�ت، وقد 

حي�ن �إىل قتلهم ملنعهم عن �لقي�م ب�أعم�لهم، م�صيفً� �أن  ت�صطر يف بع�ص �لأ

تنفيذ  ينوون  ك�نو�  �لذين  من  �لعديد  على  �لقب�ص  �ألقت  منية  �لأ جهزة  �لأ

. وبعد ت�رشيح�ت عب��ص ب�أي�م نفذت ثالثة من 
34

�رش�ئيليني �لعملي�ت �صّد �لإ

�رش�ئيلي  ف�ص�ئل �ملق�ومة عملية “�لوهم �ملتبدد”، ومتكنت من �أ�رش �جلندي �لإ

، وقد عّدت �لرئ��صة 
35

جلع�د �ص�ليط Gilad Shalit وقتل جنديني �آخرين

�لفل�صطينية،  �لف�ص�ئل  قي�د�ت  عنه�  �لتي عرّبت  للتف�هم�ت  �لعملية خرقً� 

�لتي مّت �لجتم�ع به� خالل �ليومني �مل��صيني، و�أعلنت �أنه� �صتجري حتقيقً� 

.
36

�ص�ماًل و�رشيعً� حول منفذي هذه �لعملية

34 الراأي، عّم�ن، 2006/6/22.

35 احلياة، 2006/6/26.

 جريدة امل�ستقبل، بريوت، 2006/6/26.
36
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4. حوار ت�صكيل حكومة الوحدة الوطنية:

�رش وتوقيع وثيقة �لوف�ق �لوطني  �صهدت �لفرتة �لت�لية لتنفيذ عملية �لأ

هدوء�ً ن�صبيً� يف �لت�رشيح�ت و�لته�م�ت �ملتب�دلة بني حركتي فتح وحم��ص، 

بحملة  “�إ�رش�ئيل”  بدء   - �لوثيقة  توقيع  ج�نب  �إىل   - �إيج�ده  يف  �أ�صهم 

�رش �أ�صمته� “�أمط�ر �ل�صيف”. �إل  ع�صكرية يف قط�ع غزة رّد�ً على عملية �لأ

�أن هذ� �لهدوء مل يعك�ص �تف�قً� ت�مً� بني �لرئ��صة و�حلكومة �أو بني �حلركتني، 

فقد ��صتمرت �لته�م�ت على خلفية �لتوتر�ت �مليد�نية �لتي حدثت خالل 

ولية عن  ب�مل�صوؤ �تهمت حركة فتح عن��رش من حم��ص  �لفرتة، حيث  هذه 

من �لوق�ئي �صقر عنرب يف خ�ن يون�ص يف 2006/8/2،  مقتل �ل�ص�بط يف �لأ

و�غتي�ل �لعقيد يف �ل�صتخب�ر�ت �لع�صكرية ممد �ملو�صة يف خميم جب�لي� يف 

.
372006/8/6

حد�ث مع بد�ية �صج�ل �صي��صي بني حركتي فتح وحم��ص  تر�فقت تلك �لأ

�تفق عب��ص وهنية يف  حول م�ص�ألة ت�صكيل حكومة وحدة وطنية، حيث 

��صتن�د�ً  لت�صكيل حكومة وحدة وطنية  �مل�ص�ور�ت  2006/8/16 على بدء 

. �إل �أن تلك �مل�ص�ور�ت و�جهت عقب�ت عدة، 
38

�إىل وثيقة �لتف�هم �لوطني

برزت �أوله� عندم� حدد هنية جمموعة من �ل�رشوط قبل ت�صكيل حكومة 

متثلت  �أخرى  عقبة  وظهرت  ورف�صته.  فتح  ��صتغربته  �أمر  وهو  �لوحدة، 

�رشى  �لأ وثيقة  �أن  غزة،  يف  معهم  لق�ء�ته  يف  حم��ص  ق�دة  عب��ص  ب�إبالغ 

عليه�  �أدخلت  �أن  بعد  �لدويل  للت�صويق  �ص�حلً�  برن�جمً�  ت�صكل  تعد  مل 

يام، فل�صطني، 2006/8/7. 37 احلياة، 2006/8/3؛ والأ

يام، فل�صطني، 2006/8/17. 38 الأ
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�للجنة  �رشوط  مع  تتو�فق  تعد  مل  بحيث   ،
39

جوهرية تغيري�ت  �لف�ص�ئل 

بـ“�إ�رش�ئيل”،  و�لعرت�ف  �لعنف،  نبذ  وهي   .The Quartet �لرب�عية 

فتح  كتلة  رئي�ص  حمد  �لأ عز�م  ق�ل  وبعده�  معه�.  �ملوقعة  وب�لتف�ق�ت 

تقبل  م�مل  وطنية  وحدة  حكومة  ي�صكل  لن  عب��ص  �لرئي�ص  �إن  �لربمل�نية، 

وهو   .
بـ“�إ�رش�ئيل”40 �لعرت�ف  يت�صمن  �صي��صيً�  برن�جمً�  بو�صوح  حم��ص 

على  جديدة  وتن�زلت  �رشوط  �إ�ص�فة  فتح  قي�دة  م�ولة  عمليً�  عنى  م� 

وثيقة �لوف�ق �لوطني.

على  لل�صغط  و�صي��صية  �إعالمية  حملة  هن�ك  �أن  بد�  �آخر،  ج�نب  من 

�حلكوميني،  �ملوظفني  نق�بة  نّفذته  �إ�رش�ب  مع  تر�فقت  حم��ص،  حكومة 

�لتي ت�صيطر عليه� حركة فتح، يف بد�ية �صهر �أيلول/ �صبتمرب 2006 �حتج�جً� 

على   2006/8/30 يف  عب��ص  ممود  �أكد  فقد  �لرو�تب؛  دفع  عدم  على 

�رش�ب  �رش�ب، ر�ف�صً� موقف �حلكومة �لتي �أبدت مع�ر�صته� لالإ �رشعية �لإ

على  ب�لعمل  و�لف�ص�ئل  �حلكومة  عب��ص  دع�  كم�  �رشعيته.  يف  و�صككت 

على  �ل�صو�ريخ  �إطالق  بوقف  مط�لبً�  �رش�ئيلي،  �لإ �لعدو�ن  ذر�ئع  �صحب 

مر �صبب يف �حل�ص�ر �ملفرو�ص على �ل�صعب  “�إ�رش�ئيل”، ور�أى �أن هذ� �لأ
و�أين هو  �لرو�تب؟  �أين هي  ثم  �ل�صو�ريخ؟  مل�ذ� هذه  �لفل�صطيني. وق�ل: 

منو� قوت  منون قوت �أنف�صكم، لكن يجب �أن توؤ �لطع�م؟ م�صيفً�: �إنكم توؤ

. ويف 
41

�أهم من نت�ئج �لديوقر�طية �أن لقمة �لعي�ص  �صعب ب�أكمله. ور�أى 

39 احلياة، 2006/8/21.

40 الراأي، عّم�ن، 2006/8/23.

41 الغد، واخلليج، 2006/8/31.
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 :2006/9/2 ت�رشيح�ت �صحفية يف  ربه يف  عبد  ي��رش  ق�ل  نف�صه  �ل�صي�ق 

�أظن �أن �ملجتمع �لفل�صطيني قرر �أخري�ً �أن ي�أخذ عملية �لت�صحيح بنف�صه، يف 

.
42

�رش�ب �إ�ص�رة �إىل �لإ

�لعالق�ت  ول  �لت�يه م�صوؤ �لعميد ج�د  �غتي�ل  �أ�صهم  �صي�ق مو�ٍز،  ويف 

�لدولية يف جه�ز �ملخ�بر�ت و�أربعة من مر�فقيه يف 2006/9/15 يف ت�أجيج 

�خلالف بني فتح وحم��ص؛ حيث وجهت فتح �لته�م ب�صورة مب��رشة �إىل 

حركة حم��ص، وق�لت يف بي�ن له� �إن حتقيق�ت �أجرته� �أربعة من �أجهزة 

من �لفل�صطينية �أثبتت تورط كو�در من حم��ص يف عملية ت�صفية �لت�يه  �لأ

مل  �صي��صية  ب�غتي�لت  ق�مت  “حم��ص  �إن  دحالن  ممد  وق�ل  ورف�قه. 

هذه  تقود  �أل  �أمله  عن  معربً�  قبل”،  من  �لفل�صطينية  ر��صي  �لأ ت�صهده� 

�أمهل  �لته�م�ت  تلك  �إثر  فل�صطينية. وعلى  �أهلية  �إىل حرب  �لغتي�لت 

�مل�صتبه  لت�صليم  مددة  مدة  هنية  �إ�صم�عيل  �لوزر�ء  رئي�ص  عب��ص  �لرئي�ص 

و�لت�ص�لت  �ملح�دث�ت  جتميد  وقرر  معهم،  للتحقيق  حم��ص  من  فيهم 

�أية  ونفت  �لغتي�ل  �أد�نت  حم��ص  �أن  �إل  ت�صليمهم.  حتى  �حلركة  مع 

�أمني  جه�ز  يف  �مل�صتوى  رفيعة  قي�دية  “�صخ�صي�ت  متهمة  به،  له�  �صلة 

.
43

معروف” ب�لوقوف خلفه

مم  لالأ �لع�مة  �جلمعية  �أم�م  كلمة  عب��ص  �ألقى ممود   2006/9/21 ويف 

�صتلتزم  �ملقبلة  �لفل�صطينية  �حلكومة  �أن  فيه�  �أكد  نيويورك،  يف  �ملتحدة 

ب�لعرت�ف �ملتب�دل بني منظمة �لتحرير و “�إ�رش�ئيل”، و�لتف�ق�ت �ملوقعة بني 

42 اخلليج، 2006/9/3.

يام، فل�صطني، 2006/9/20. 43 احلياة، 19-2006/9/20؛ والأ
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. وبعد عودته من نيويورك �لتقى ب�لرئي�ص �مل�رشي 
44

�جل�نبني وتنبذ �لعنف

�أعلن عن عودة  2006/9/23، حيث  �لق�هرة يف  مب�رك يف  ممد ح�صني 

ر يف �ليوم نف�صه، عقب و�صوله �لع��صمة  �حلو�ر �إىل نقطة �ل�صفر. كم� َذكَّ

.
ردنية، بحّقه يف �إق�لة �حلكومة “حينم� تقت�صي �حل�جة �إىل ذلك”45 �لأ

قط�ع  يف  مني  �لأ �لتوتر  ت�ص�عد  �أكتوبر  ول/  �لأ ت�رشين  مطلع  ويف 

منية  �لأ جهزة  �لأ وعن��رش  �لتنفيذية  �لقوة  بني  ��صتب�ك�ت  و�ندلعت  غزة، 

�أدت  �نقط�ع رو�تبهم،  يتظ�هرون ب�صالحهم �حتج�جً� على  �لذين ك�نو� 

�لن�ئب  حّمل  حد�ث  �لأ تلك  و�إثر  جريحً�.  و70  قتلى  ثم�نية  وقوع  �إىل 

�لقوة  �لربمل�نية، عن��رش  ب��صم كتلة فتح  �لر�صمي  �لن�طق  �لطري�وي،  جم�ل 

�إىل  فتح  حلركة  �ل�صعبية  “�لق�عدة  ودع�  �ل�صتب�ك�ت،  ولية  م�صوؤ �لتنفيذية 

�لثورة على �لقوة �لتنفيذية و�مليلي�صي� �ل�صود�ء”، و�أ�ص�ف: “يجب ��صتنه��ص 

هذه  حم��ص،  ت�صمى  �لتي  �لع�ص�بة  هذه  �أم�م  للوقوف  بك�مله�  �جلم�هري 

خو�ن �مل�صلمون  �لع�ص�بة �لتي �رتّدت �إىل جذوره� �لت�ريخية، �أل وهي �لإ

د بي�ن �صدر ب��صم كت�ئب   على حدِّ تعبريه. وهدَّ
�لتي ع�نين� منه� كثري�ً”46

ق�صى بت�صفية ق�دة حم��ص، وخ�صو�صً� خ�لد م�صعل و�صعيد �صي�م  �صهد�ء �لأ

عى �لبي�ن �أن تلك �لقي�د�ت  ول �لقوة �لتنفيذية، و�دَّ ويو�صف �لزه�ر م�صوؤ

�لقي�دي  �لفل�صطينية. كم� هدد  ر��صي  �لتوتر�ت يف �لأ ولة عن  هي �مل�صوؤ

ق�صى يف ر�م �هلل، �إبر�هيم �أبو جنمة، ب�لرّد على حم��ص يف  يف كت�ئب �لأ

 جريدة القد�س، فل�صطني، 2006/9/22.
44

45 احلياة، والغد، 2006/9/24.

46 القد�س العربي، 2006/10/2.
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�إغالق  ومنه�  �تخ�ذه�،  �صيتّم  وخطو�ت  برن�مج  “لدين�  وق�ل:  �ل�صفة، 

فعل  كردة  وذلك  ر�صمي،  ب�صكل  �حلكومة  �ص�ص�ت  وموؤ مقر�ت  ك�فة 

�لفل�صطينية”.  �لديوقر�طية  ب�نته�ك  له�  ن�صمح  لن  نن�  ب�أ حلم��ص  ور�ص�لة 

حم��ص  وحركة  �حلكومة  �صّد  تنفيذه�  �صيتّم  �خلطو�ت  هذه  �أن  كد�ً  موؤ

حركة  �رش  �أمني  �صّن  حني  يف   .
�لتنفيذية”47 �لقوة  بحّل  تقوم�  مل  “م� 

�حلكومة  على  م�صبوق  غري  هجومً�  �لعينني،  �أبو  �صلط�ن  لبن�ن،  يف  فتح 

�لفل�صطينية وحركة حم��ص، و�تهم �حلركة بتنفيذ �لغتي�لت �صّد كو�در 

�رش�ئيلية  �لإ �ملخ�بر�ت  مع  �ت�ص�لت  وب�إجر�ء  �لفل�صطينية،  و�ل�صلطة  فتح 

يف   .
�أ�صود”49 “م�صري  بـ  ي�م  ب�أ بعده�  وهدده�   .

48
�لعر�ق كرد�صت�ن  يف 

توفيق  �للو�ء  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ملخ�بر�ت  مدير  فيه  �تهم  �لذي  �لوقت 

�صّد حركة  و�لتح�صري حلرب  �ل�صالح  مبر�كمة  �لطري�وي حركة حم��ص 

�لعنيفة  �للغة  هذه  �أن  للنظر  �لالفت  ومن   .
50

�لفل�صطينية و�ل�صلطة  فتح 

قر�ءة جلذور  معه�  ترت�فق  مل  �لتنفيذية وحم��ص،  �لقوة  �صد  و�لتحري�صية 

منية )�لتي تهيمن عليه� فتح(  جهزة �لأ �مل�صكلة �ملتمثلة يف عدم تع�ون �لأ

مني، و�ن�صغ�له�  مع �حلكومة، بل وم�ص�ركة بع�ص عن��رشه� يف �لفلت�ن �لأ

و�مره�. ب�إف�ص�ل �حلكومة، بدًل من �ل�صتج�بة لأ

 موقع �إ�صالم �أون لين، 2006/10/2؛ واحلياة اجلديدة، 2006/10/4.
47

 جريدة ال�سفري، بريوت، 2006/10/2.
48

خبار، بريوت، 2006/10/5.  جريدة الأ
49

 TimesOnline, 8/10/2006, see: http://www.timesonline.co.uk/tol/            
50

news/world/article664977.ece
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مني،  �لأ و�لفلت�ن  �ل�صي��صي  �لت�صعيد  ��صتمر�ر  من  �لرغم  على  ولكن 

�تف�قً�  �أثمرت  فتح وحم��ص  �مل�صتمرة بني حركتي  �لو�ص�طة  �أن جهود  �إل 

لتعود  ن�صبيً�،  �لهدوء  2006/10/27، و�ص�د  �إنه�ء ح�لة �لحتق�ن يف  على 

مل وتوحي بقرب �إعالن ت�صكيل  �أجو�ء �حلو�ر �لفل�صطيني تبعث على �لأ

�لعو�مل،  بعدد من  �صلبً�  ت�أثرت  �أن جل�ص�ت �حلو�ر  �إل  �لوحدة.  حكومة 

متثلت ب�ملوقف �لذي �أبدته �للجنة �لرب�عية برف�ص �لتع�مل مع �أي حكومة 

مريكي �مل�ص�رك يف �جتم�ع�ت �لرب�عية  ترف�ص قر�ر�ته�، وموقف �لوفد �لأ

يف 2006/11/15، �لر�ف�ص للتع�مل مع حكومة جديدة حتوز حم��ص ن�صيبً� 

، �إ�ص�فة �إىل وجود خالف بني �حلركتني على 
51

كبري�ً من حق�ئبه� �لوز�رية

يف  عمرو  نبيل  �أّكد  �لتطور�ت،  تلك  و�إثر  �ل�صي�دية.  �لوز�ر�ت  بع�ص 

د ب�صكل نه�ئي... ب�صبب ف�صل �ملتح�ورين  مِّ 2006/11/29 �أن “�حلو�ر جمُ

ب�لتو�صل لتف�ق حول �لربن�مج �ل�صي��صي للحكومة، و�إ�رش�ر حركة حم��ص 

و�مل�لية”.  �لد�خلية  وز�رتي  وخ��صة  �ل�صي�دية،  ب�حلق�ئب  �لتم�صك  على 

.
52

وق�ل �إن “على عب��ص �أن ينظر يف بد�ئل �أخرى” لت�صكيل �حلكومة

�إىل هذه  فتح وحم��ص  بني حركتي  �حلو�ر  فيه  بلغ  �لذي  �لوقت  ويف 

حد�ث �لتي ز�دت من ��صتع�ل �لو�صع  �لدرجة من �لت�أزم، وقع عدد من �لأ

ر��صي �لفل�صطينية، فقد �أقدم م�صلحون  عالمي يف �لأ مني و�لت�صعيد �لإ �لأ

�إىل  توجههم  �أثن�ء  �أطف�ل  �أربعة  قتل  على   2006/12/11 يف  جمهولون 

مدر�صتهم، وهم �أبن�ء �ملقدّم يف �ملخ�بر�ت �لع�مة به�ء بلعو�صة. ولقد �تهم 

51 احلياة، 2006/11/17.

 جريدة الوطن، قطر، 2006/11/30.
52
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هذه  يف  ب�لتورط  حم��ص  حركة  �لطري�وي  جم�ل  فتح  كتلة  عن  �لن�ئب 

د�خلية  �أزمة  �إىل  تتجه  حم��ص  �أن  معلوم�ت  “لدين�  ق�ل:  حيث  �جلرية، 

هذ�  عن  ولة  م�صوؤ حم��ص  و�أن  مبكرة،  �نتخ�ب�ت  �إجر�ء  قبيل  جديدة 

فتح”.  ردٍّ من  �صيمر من دون  مر  �لأ �أن هذ�  �أتخيل  �أن  �لهجوم ول يكن 

كم� وجه �أمني �رش فتح يف �ل�صفة ح�صني �ل�صيخ �لته�م �إىل حم��ص بقوله �إن 

قل هم ور�ء عملية �لقتل، مماًل �حلكومة  �أن��صً� مقربني من حم��ص على �لأ

له�  عالقة  �أي  نفت  حم��ص  �أن  �إل  �ملب��رشة.  ولية  �مل�صوؤ �لد�خلية  ووز�رة 

ب�لعملية، وعّلق �لن�ئب عن �حلركة م�صري �مل�رشي على ذلك �لته�م ق�ئاًل: 

بري�ء لتحقيق  طف�ل �لأ “يبدو �أن بع�ص ق�دة فتح يح�ولون ��صتغالل دم�ء �لأ
.

مك��صب �صي��صية”53

ملح�ولة  هنية  �إ�صم�عيل  �لوزر�ء  رئي�ص  تعر�ص   2006/12/14 ويف 

�غتي�ل عقب دخوله �إىل قط�ع غزة من معرب رفح ع�ئد�ً من جولة عربية، 

عالمي �إىل حدٍّ غري م�صبوق، فقد �تهمت  وهو م� رفع م�صتوى �لت�صعيد �لإ

حركة حم��ص �لن�ئب ممد دحالن ب�لوقوف خلف م�ولة �لغتي�ل. وهو 

م� رّد عليه دحالن خالل مق�بلة ه�تفية مع �لتلفزيون �لفل�صطيني بقوله �إن 

“هذ� �رشف ل �أّدعيه”، كم� ق�ل �أي�صً�: “لن �أقول �إنه� ]�لته�م�ت[ ب�طلة 
�لتهم. وم�  �لكذب و�لن�صب وتلفيق  و�ص�ذجة، فقد عودتن� حم��ص على 

�رش�ئيل، ولو  حدث لهنية مل يكن م�ولة �غتي�ل، فهو لي�ص مطلوبً� لن� �أو لإ

ق�صى على  . كم� رّدت كت�ئب �لأ
�ص�ر وحده يف �ل�ص�رع مل� تعر�ص له �أحد”54

53 ال�سفري، 2007/12/12؛ واحلياة، 2006/12/13.

 جريدة القب�س، �لكويت، 2006/12/16.
54
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هذ� �لته�م ب�لتهديد بت�صفية ق�دة يف حركة حم��ص مبن فيهم �إ�صم�عيل هنية 

وممود �لزه�ر و�صعيد �صي�م، �إن �أقدمت حم��ص على قتل ممد دحالن. 

.
55

و�تهمت حم��ص ب�لتخطيط لغتي�له و�صبعة قي�ديني �آخرين يف فتح

جو�ء، �أعلن �لرئي�ص ممود عب��ص يف خط�ٍب �ألق�ه يف  يف ظّل تلك �لأ

2006/12/16 �أنه قرر �للجوء �إىل �نتخ�ب�ت رئ��صية وت�رشيعية مبكرة، وق�ل: 

و�أ�صتطيع  �حلكومة،  ت�صكيل  قر�ر  على  وقعت  �لد�صتوري،  حلقي  “وفقً� 
 .

�ل�صلط�ت”56 م�صدر  هو  �لذي  �ل�صعب  �إىل  فلرنجع  �أ�ص�ء،  متى  �إق�لته� 

مني، ف�أ�صفر عن ��صتب�ك�ت د�مية  و�نعك�ص �لتوتر �ل�صي��صي على �لو�صع �لأ

ق�صى يف �ل�صفة �لغربية  بني �حلركتني يف غزة، على �إثره� هددت كت�ئب �لأ

�ص�ص�ت حركة حم��ص وق�دته� هن�ك م� مل يتوقف �لقتت�ل  ب��صتهد�ف موؤ

. وتو��صل هذ� �لتوتر حتى نه�ية �لع�م 2006 وبد�ية �لع�م 2007، 
57

يف غزة

�ل�صتب�ك  �أخذ  �لقتت�ل،  من  جديدة  موجة  وىل  �لأ �أي�مه  �صهدت  �لذي 

على  جو�ء  �لأ تهييج  على  ليعمل  خطورة؛  �أكرث  منحًى  معه�  عالمي  �لإ

بت�ريخ  �ألق�ه  عنيفً� يف خط�ب  �صّن ممد دحالن هجومً�  ر�ص، حيث  �لأ

2007/1/7 يف �لذكرى �لـ 42 لنطالقة فتح، وق�ل فيه: “�إذ� �عتدي على 

فتح�وي و�حد �صرنّد �ل�ص�ع �ص�عني، و�إذ� �عتقدت قي�دتهم �أنهم مبن�أى عن 

قوتن� يكونون خمطئني، و�صرنف�ص �أ�صلوبهم �لذي يقتلن� ب�مل�ص�ء ويجل�ص معن� 

�لت�صكيالت  وكل  ق�صى،  �لأ �صهد�ء  كت�ئب  دحالن  وخ�طب  ب�ل�صب�ح”. 

و�سط، 2006/12/17. 55 ال�رصق الأ

56 احلياة، 2006/12/17.

57 القد�س العربي، 2006/12/20.



ر�د�ت �رش�ع �لإ

32

�لع�صكرية حلركة فتح ق�ئاًل: “و�جبكم منذ هذه �لليلة �أن تبقى �أ�ص�بعكم 

م�  يتكرر  ل  حتى  ولكن  �لعتد�ء،  �أجل  من  لي�ص  �لزن�د  على  و�أيديكم 

تكرر يف �مل��صي”. و�أ�ص�ف دحالن: “لرندد جميعً� وب�صوت و�حد حتي� 

لن�”. وردد �حل�صد �صع�ر�ت �صّد  للقتلة، و�لع�ر لهم و�حلي�ة  فتح و�ملوت 

عو�ص،  �حلكيم  عبد  �تهم  كم�   .
�صيعة”58 �صيعة،  “�صيعة،  ه�تفني  حم��ص 

�لن�طق ب��صم حركة فتح يف غزة، حركة حم��ص بحفر �صبكة �أنف�ق �أر�صية 

عب��ص  ممود  ت�صتهدف  �غتي�ل  عملي�ت  يف  ت�صتخدم  قد  �لقط�ع،  يف 

. وهو �ته�م كرره جم�ل نز�ل �لن�طق ب��صم فتح ب�ل�صفة 
59

وممد دحالن

مو�ل �لتي  �لغربية، حيث �تهم حم��ص ب��صتخد�م 60 مليون دولر من �لأ

مّت حتويله� من دول �إ�صالمية، يف �إق�مة “جمهورية �أنف�ق” يف قط�ع غزة، 

هد�ف تخريبية ول عالقة له� مبق�ومة  نف�ق ت�صتخدم لأ و�أ�ص�ف �أن هذه �لأ

.
60

�لحتالل

ميد�نيً�  و�ص�ع  �لأ تهدئة  يف  لتنجح  �أخرى  مرة  �لو�ص�ط�ت  وع�دت 

و�صي��صيً�، وجمعت �لرئي�ص ممود عب��ص ورئي�ص �ملكتب �ل�صي��صي حلركة 

حم��ص خ�لد م�صعل يف دم�صق يف 2007/1/21. وتقرر �إثر �للق�ء ��صتئن�ف 

تو��صلت بني  �ملتب�دلة  �لته�م�ت  �أن  �إل  �لفل�صطينية،  �لف�ص�ئل  �حلو�ر بني 

حركتي فتح وحم��ص، ويف كل مرة ك�ن يح�صل فيه� تق�رب وقرب �تف�ق 

و�ص�ع تنفجر ميد�نيً� لت�صعل �لتوتر من جديد، وتمُدخل  بينهم�، ك�نت �لأ

58 ال�سفري، 2007/1/8.

59 القد�س العربي، 2007/1/16.

خب�رية، 2007/1/21.  وك�لة معً� �لإ
60



33

مني حلركة فتح �ل�صلوك �لأ

ويل  �أحد م�صوؤ 2007/2/1 ق�ل  عالمي مر�حل جديدة. ففي  �لتحري�ص �لإ

�جل�معة  مبنى  �قتحمت  �لتي  �لرئ��صة  حر�ص  جمموع�ت  �إن  فتح  حركة 

�إير�نيني يف �جل�معة، و�أن  �ليوم �عتقلت �صبعة  �صالمية يف غزة يف ذلك  �لإ

ث�منً� فّجر نف�صه خالل �ل�صتب�ك، كم� ق�ل م�صدر �آخر �إن �أمن �لرئ��صة عرث 

�لق�ص�م حتت مب�ين �جل�معة. وقد  �لن��صفة و�صو�ريخ  للعبو�ت  على م�صنع 

�ل�صحف  �أن  من  �لرغم  وعلى   .
61

نب�ء �لأ هذه  �صحة  حم��ص  حركة  نفت 

حر�ص  �أن  �إل  ير�نيني”،  �لإ “�عتق�ل  ت�رشيح  تن�قلت  �لف�ص�ئية  و�لقنو�ت 

ير�نيني”  ولة يف فتح مل تنجح يف �إظه�ر �أيٍّ من “�لإ �لرئ��صة و�جله�ت �مل�صوؤ

�صد  عالمية  �لإ فتح  حملة  مب�صد�قية  �أ�رّش  م�  وهو  �عتق�لهم،  �دعت  ممن 

حم��ص.

بد� يف تلك �لفرتة �أن �حلو�ر بني �حلركتني دخل يف دورة مغلقة تكرر 

خرى، وهو م� دفع �لع�هل �ل�صعودي �مللك عبد �هلل بن  نف�صه� مرة تلو �لأ

عبد �لعزيز للتدخل و�لتو�صط بني �لفريقني، وجنح يف جمع وفدي �لطرفني، 

لق�ء�ت  وعلى ر�أ�صهم ممود عب��ص وخ�لد م�صعل، يف مكة �ملكرمة، يف 

�أ�صفرت عن توقيع �تف�ق مكة يف 2007/2/8.

5. فتح وحكومة الوحدة الوطنية:

عالمية حلركة فتح، فظهر بع�ص  �نعك�ص �تف�ق مكة على �لت�رشيح�ت �لإ

�لهدوء يف �ملو�قف يف تلك �لفرتة، حيث ر�أى ممد دحالن يف 2007/2/11 

�أن �تف�ق مكة يثل رغبة �ل�صعب �لفل�صطيني، وق�ل �إن مو�قف حركتي فتح 

نب�ء، 2007/2/2؛ والقب�س، 2007/2/5.  وك�لة رويرتز لالأ
61
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. و�رشح �لرئي�ص عب��ص 
62

وحم��ص ب�تت متق�ربة �إن مل تكن متو�فقة ومتط�بقة

يف   Condoleezza Rice ر�ي�ص  كوندوليز�  مريكية  �لأ �خل�رجية  لوزيرة 

�صعيه  �إط�ر  �تف�ق مكة، يف  2006/2/18 م�ص�مني  لق�ئهم� يف ر�م �هلل يف 

ول هو وقف  لت�صويق �لتف�ق دوليً�، مو�صحً� �أنه حقق هدفني كبريين: �لأ

 .
63

�لدولية �ل�رشعية  �إىل  حم��ص  حركة  جلب  و�لث�ين  �لد�خلي،  �لقتت�ل 

ب�لعرت�ف  و�أوروب�  �ملتحدة  �لولي�ت  من  كاًل  فتح  حركة  ط�لبت  كم� 

بحّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ملق�ومة، ورفع ��صم حركة حم��ص عن لئحة 

 .
64

ره�بية �ملنظم�ت �لإ

�نعد�م  من  ح�لة  على وجود  دلّت  مو�قف  �ص�بته  �لهدوء  ذلك  �أن  �إل 

�لثقة يف حركة حم��ص على �لرغم من وجود �تف�ق مكة، فقد نقلت وك�لة 

رويرتز Reuters �أنب�ء عن ��صتمر�ر جتهيز �أحد مع�صكر�ت �لتدريب �لت�بعة 

�أي�م من نيل حكومة �لوحدة ثقة  . وبعد 
65

�أريح� حلر�ص �لرئ��صة يف مدينة 

حركتي  بني  �ل�صتب�ك�ت  جتدد  �أدى   ،2007/3/17 يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

ق�صى �صميح �ملدهون يف  فتح وحم��ص يف ميط منزل �لقي�دي يف كت�ئب �لأ

2007/3/21 �إىل ظهور �خلط�ب �لته�مي جمدد�ً؛ فقد �تهم �ملدهون �لذي 

ك�ن حر�صه طرفً� يف �ل�صتب�ك�ت “جمموعة من �حل�قدين و�لقتلة م�صوبني 

على حركة حم��ص... بع�صهم متورط يف �غتي�ل �ل�صهيد �لق�ئد �لق�ص�مي 

 جريدة املنار، فل�صطني، 2007/2/12.
62

63 احلياة، 2007/2/19.

خب�رية، فل�صطني، 2007/2/26.  وك�لة �صم� �لإ
64

 رويرتز، 2007/3/6.
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�أث�رت  كم�   .
66

غزة �صم�ل  فتح يف  �أبن�ء  �صّد  بقي�دة حملة  عي��ص”  يحيى 

دع�  �لتي  عب��ص  ممود  للرئي�ص  �ل�صي��صي  �مل�صت�ص�ر  حم�د  منر  ت�رشيح�ت 

�صي��صية  زوبعة   2007/3/25 يف  �رش�ئيلي  �لإ �جل�نب  مع  �أمني  لتن�صيق  فيه� 

ر��صي �لفل�صطينية، �إل �أن حم�د د�فع عن ت�رشيح�ته ب�لقول �إنه� قد  يف �لأ

.
67

فمُهمت ب�صكل خ�طئ

عالمي ��صتمر ب�صورة  على �لرغم من تلك �ملو�قف، �إل �أن �لهدوء �لإ

ع�مة حتى �أو�خر �صهر ني�ص�ن/ �أبريل، �لذي نظمت حركة فتح يف �خل�م�ص 

م�هر  وق�ل  مني.  �لأ �لفلت�ن  �صح�ي�  �رش  لأ تكرييً�  مهرج�نً�  منه  و�لع�رشين 

لن  حركته  �إن  �ملهرج�ن  خالل  فتح  ب��صم  عالمي  �لإ �ملتحدث  مقد�د 

ت�صت�صلم �أم�م �جلر�ئم �لتي ترتكبه� “�لفئة �لظالمية”، و�أ�ص�ف: “�ملق�ومة 

نه� �أعّدت �أ�صاًل ملو�جهة  �أ�صبحت لي�ص له� م�صمون على �أر�ص �لو�قع؛ لأ

�لحتالل، لكن �صوبت �لبن�دق و�لقذ�ئف �إىل �صدور �ل�صعب لقتل �ل�رشف�ء 

دم�ء  نن�صى  لن  “نحن  عو�ص:  �حلكيم  عبد  ق�ل  حني  يف  و�ملن��صلني”. 

ر�ص �لطيبة  �صهد�ئن� �لذين �صقطو� على �أيدي فئة �أر�دت �أن حتول هذه �لأ

. وهي خطوة مل 
�إىل �صوم�ل جديد ومك�ن ي�رشب فيه �ملثل ب�لفو�صى”68

ت�صهم يف تعزيز فكرة �لتهدئة و�لت�ص�لح �لتي ك�ن من �ملفرت�ص �أن ت�صري جنبً� 

�إىل جنب مع حكومة �لوحدة، بل بد� �أنه� �صّبت يف �لجت�ه �ملع�ك�ص.

ه�ين  �لوحدة  حكومة  يف  �لد�خلية  وزير  قّدم  �لوقت،  ذلك  ويف 

 موقع �صوت فل�صطني �لت�بع حلركة فتح، 2007/3/22، �نظر:
66

http://news.palvoice.com/print.php?id=1174569047&archive 

67 القد�س العربي، 2007/3/26.

خبار، بريوت، 2007/4/26. 68 الأ
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��صتمر�ر  نتيجة  2007/4/17؛  يف  �حلكومة  لرئي�ص  ��صتق�لته  �لقو��صمي 

من �لد�خلي  مني ووجود خالف بني �لقو��صمي ومدير جه�ز �لأ �لفلت�ن �لأ

�لعقيد ر�صيد �أبو �صب�ك، �إذ �تهم �لقو��صمي �أبو �صب�ك مبنعه من �لت�رشف وفق 

منية، وب�حلدِّ من �صالحي�ته، مم� دفع حركة حم��ص  جهزة �لأ يته ب�إد�رة �لأ روؤ

مر �لذي رف�صته حركة فتح، وق�ل �لن�طق  للمط�لبة ب�إق�لة �أبو �صب�ك. وهو �لأ

من �لد�خلي بهذه �لطريقة  ب��صمه� عبد �حلكيم عو�ص �إن �لتعر�ص ملدير �لأ

. يف حني عّلق 
69

ط�ر �ل�صحيح �أمر يثري عالم�ت �ل�صتفه�م، ول ي�أتي يف �لإ

�أبو علي �ص�هني، ع�صو �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح، على خطوة �لقو��صمي 

خري “��صتق�ل ب�أمر من قي�دة حم��ص، وتر�جع عن �ل�صتق�لة  ب�لقول �إن �لأ

. وعقب قبول ��صتق�لة �لقو��صمي يف 2007/5/14 ر�أى ي��رش 
ب�أمر منه�”70

عبد ربه �أن هذه �ل�صتق�لة “�أمر هزيل”، م�صيفً� �أن �لقو��صمي �أ�صبح يتلهف 

�ص�ص�ت  ب�لبحث عن �صالحي�ت له، بدًل من �لبحث عن و�ص�ئل تقوية موؤ

حمد هجومً� عنيفً�  من �لو�حدة. كم� �صّن ن�ئب رئي�ص �لوزر�ء عز�م �لأ �لأ

و�أظهرت   .
71

�لف�ص�ئل بني  فرقة  ع�مل  �صّكل  ب�أنه  و�تهمه  �لقو��صمي  على 

موقف  يف  و��صحً�  تغرّي�ً  �لقو��صمي  بحّق  �لهجومية  �لت�رشيح�ت  هذه 

قي�د�ت حركة فتح منه، بعد �أن ك�نت و�فقت على �ختي�ره وزير�ً للد�خلية 

من  خري  �لأ �إىل موقف  يرجع  �لتغرّي  ذلك  �أن  وبد�  �حلكومة.  ت�صكيل  عند 

من، ر�صيد �أبو �صب�ك، حيث حّمله  رجل �لرئي�ص عب��ص وحركة فتح يف �لأ

منية. كم� لعبت تلك �لت�رشيح�ت دور�ً يف  ولية �إع�قة تطبيق �خلطة �لأ م�صوؤ

لكرتونية، لندن، 2007/5/1.   جريدة �إيالف �لإ
69

 وك�لة �صم�، 2007/4/29.
70

عالمية: فر��ص بر�ص، 2007/5/14؛ والحتاد، 2007/5/15.  �صبكة فر��ص �لإ
71
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حكومة  عنه  نتجت  �لذي  للتو�فق  �رشبة  و�صّكلت  مني،  �لأ �لو�صع  توتري 

�لوحدة؛ كونه� ج�ءت �صّد �صخ�صية م�صتقلة ك�نت حركت� فتح وحم��ص 

تو�فقت� عليه� حلقيبة �لد�خلية بعد م�ص�ور�ت طويلة، وك�ن �ختي�ره� مفت�ح 

خرية �أم�م ت�صكيل حكومة �لوحدة. �لعقبة �لكربى و�لأ

جو�ء مع دورة د�مية جديدة من �لقتت�ل �لد�خلي بني  تر�فقت هذه �لأ

حركتي فتح وحم��ص، حملت معه� عودة �لته�م�ت �ملب��رشة و�لتحري�ص 

عي�صى  يو�صف  �لعميد  �لوق�ئي  من  �لأ جه�ز  مدير  عّد  فقد  عالمي.  �لإ

�لفلت�ن  ظ�هرة  خلف  ب�لوقوف  �جله�ز  �تهمت  �لتي  حم��ص،  ت�رشيح�ت 

 .
بليل”72 له�  يخطط  دموية جديدة  لدورة عنف  مق�صودة  “تهيئة  مني  �لأ

ع�صكريً�” د�خل حركة حم��ص  “تي�ر�ً  م� و�صفه  نز�ل،  �تهم جم�ل  كم� 

ب�أنه “يريد �أن يجعل من فل�صطني لبن�ن ع�م 1983 �أو �جلز�ئر ع�م 1991”، 

م�صري�ً �إىل �أن ذلك يحدث بن�صف قر�ر من حم��ص، �لتي ق�ل ب�أنه� فقدت 

.
73

�لبو�صلة بحكم �لتي�ر�ت �لتي تتن�زعه�

مور  �لأ �أن  عالمي  �لإ �لت�صعيد  وترية  خالل  من  بد�   2007/5/16 يف 

بلغت نقطة �لالعودة؛ فقد �تهم عبد �حلكيم عو�ص “جميع عن��رش وقي�د�ت 

حم��ص” ب�لتورط يف �أحد�ث �لقتت�ل �لد�خلي، �إثر تعر�ص منزل ر�صيد �أبو 

�صب�ك لهجوم من قبل عن��رش �لق�ص�م و�لقوة �لتنفيذية. وحّث عو�ص عن��رش 

نهم يو�جهون قتلة جمرمني ل ينتمون لقيم  حركته على حم�ية �أنف�صهم؛ “لأ

�تف�ق  على  �لرحمة  ر�ص��صة  �أطلقو�  لء  “هوؤ و�أ�ص�ف:  �صعبن�”.  ومب�دئ 

72 البيان، 2007/5/6.

 وك�لة قد�ص بر�ص �إنرتن��صيون�ل، 2007/5/14.
73



ر�د�ت �رش�ع �لإ

38

مكة و�لوحدة �لوطنية، وينفذون �نقالبً� على �مل�رشوع �لوطني، و�لوحدة 

ب�إعالن  ذ�ته  �ليوم  �لرئي�ص عب��ص يف  حمد  �لأ �لوطنية”. وقد ط�لب عز�م 

ح�لة �لطو�رئ على خلفية �لتوتر �مليد�ين. وق�ل �إن “�لقوة �لتنفيذية يجب 

�أن تختفي من �لوجود مهم� ك�ن �لثمن، وع�ص�ب�ت �لق�ص�م يجب و�صع 

. ويف 2007/5/20 �تهمت �للجنة �ملركزية حلركة فتح، قي�د�ت 
حد له�”74

ملية وميد�نية يف حركة حم��ص ب�لوقوف ور�ء �لقتت�ل �لد�خلي، بهدف 

�لفت�وى  .كم� دخلت 
75

مكة وب�تف�ق  �لوطنية  �لوحدة  بحكومة  ط�حة  �لإ

ول مرة على خط �لتحري�ص على �لقتل، حيث ن�رش �أحد �ملو�قع  �لدينية لأ

�ص�كر �حلري�ن،  �ل�صيخ  ب��صم  فتح مق�ًل  �ملح�صوبة على حركة  لكرتونية  �لإ

بل وبدخول  قتلهم،  و�أفتى بجو�ز  ب�خلو�رج،  فيه عن��رش حم��ص  و�صف 

. وهو م� �صّكل �ص�بقة يف ت�ريخ �لق�صية �لفل�صطينية، دّلت 
76

ق�تليهم �جلنة

مور بني �لطرفني. على م�صتوى �ل�رشخ غري �مل�صبوق �لذي �آلت �إليه �لأ

6. فتح واحل�صم الع�صكري:

�لو�ص�ط�ت  تدخلت  �لت�صعيد،  من  �ملرحلة  هذه  �إىل  مور  �لأ بلوغ  مع 

من  �صل�صلة  م�رش  وعقدت  �حلركتني،  بني  و�ص�ع  �لأ تدهور  لوقف  جمدد�ً 

�لق�هرة  يف  ��صت�ص�فتهم  �لذين  �لف�ص�ئل  من  عدد  عن  ممثلني  مع  �للق�ء�ت 

مع  �لهدنة  م�ص�ألة  وبحث  وحم��ص،  فتح  بني  �لتهدئة  تثبيت  بهدف 

و�ص�ع م� لبثت �أن تفجرت من جديد نتيجة ��صتمر�ر  “�إ�رش�ئيل”. �إل �أن �لأ

نب�ء �لفل�صطينية )وف�(، ورويرتز، 2007/5/16؛ والقد�س العربي، 2007/5/17.  وك�لة �لأ
74

 فر��ص بر�ص، 2007/5/21.
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76 الوطن، �ل�صعودية، 2007/5/22.
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عملي�ت  يف  متثل  �لعتد�ء�ت،  من  جديد  نوع  وظهور  مني،  �لأ �لتوتر 

�خلطف و�إطالق �لن�ر على �أقد�م �ملختطفني، من قبل جهة بد� �أنه� ك�نت 

فل�صطينية  تهدئة  �أية  ف�ص�ل  لإ مني  �لأ �لو�صع  بت�صعيد  متعمد  ب�صكل  تقوم 

د�خلية. وقد ع�دت لغة �لتحري�ص مع عودة �ل�صتب�ك�ت �إىل قط�ع غزة، 

فقد �تهم م�هر مقد�د حركة حم��ص ب�أنه� “تتخذ من �لدم �لفل�صطيني �آلية 

لل�صغط �ل�صي��صي” يف �حلو�ر�ت �لد�خلية، و�أرجع عدم �صمود و��صتمر�ر 

“قر�ر د�خل حم��ص ب��صتمر�ر �لت�صعيد”.  �إىل  قر�ر�ت وقف �إطالق �لن�ر 

يعد من  �أنه مل  فتح، ممد �حلور�ين،  �لثوري حلركة  �ملجل�ص  ور�أى ع�صو 

ن “�لهجوم يف قط�ع غزة  �ملفيد �حلديث عن تي�ر �نقالبي د�خل �حلركة، لأ

ق�صى تهديده�  �لأ . وجمدد�ً ع�ودت كت�ئب 
يتّم على ك�مل حركة فتح”77

بنقل �ل�رش�ع �إىل �ل�صفة �لغربية، عقب مقتل �أحد قي�دييه� يف غزة، جم�ل 

�إذ�  لهم  ب�لتعر�ص  فيه�  ق�دة ون�صط�ء حم��ص  �أبو �جلدي�ن، حيث توعدت 

و�ص�ع  . وتطورت �لأ
78

و��صلت حم��ص غزة �مل�ّص بحي�ة فتح�ويي �لقط�ع

مر  �مليد�نية �إىل �حلّد �لذي �أعلنت عنده حركة حم��ص �أنه� قررت ح�صم �لأ

هنية  �إ�صم�عيل  �لوزر�ء  رئي�ص  منزل  تعر�ص  �إثر  ع�صكريً�،  غزة  قط�ع  يف 

لق�صف بقذ�ئف �له�ون يف 2007/6/12. ويف �ليوم ذ�ته �أ�صدر �لقي�دي يف 

ق�صى �صميح �ملدهون وعيد�ً �صديد �للهجة ب�لنتق�م بعد مه�جمة  كت�ئب �لأ

منزله يف غزة، ق�ئاًل ملحطة �إذ�عية ت�بعة لفتح: “�إذ� حرقو� د�رن� ف�أن� حرقت 

�أنني  �لعظيم  ب�هلل  �أق�صم  دم...  مق�بل  ودم  بيت  مق�بل  بيت  د�ر�ً...   20

 قد�ص بر�ص، 2007/6/11-10.
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 وك�لة معً�، 2007/6/11؛ والقد�س العربي، 2007/6/12.
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 ،
�ص�أقتل كل �صخ�ص من حم��ص ع�صكري �أو مدين... �ص�أقتلهم جميعً�”79

كرث حدة وخطورة من بني ت�رشيح�ت �صخ�صي�ت حركة  يف ت�رشيح ك�ن �لأ

فتح حتى ذلك �لوقت، حيث �صّكل �عرت�فً� مب��رش�ً منه ب�صلوعه يف �أحد�ث 

�أي �صخ�ص ملجرد كونه  �لقتت�ل �لد�خلي، كم� جهر فيه ب��صتعد�ده لقتل 

من حركة حم��ص.

 2008/1/11 يف  �لف�ص�ئية  �حلو�ر  قن�ة  عر�صت  لحق،  وقت  ويف 

فيلمً� وث�ئقيً� عن فرتة �حل�صم �لع�صكري، �لذي �صهده قط�ع غزة يف �صهر 

ب��صم  �لن�طقني  �أحد  �أبو خو�صة،  توفيق  فيه  2007، ظهر  يونيو  حزير�ن/ 

حركته،  قبل  من  �لفرتة  تلك  �صهدته�  جت�وز�ت  عن  متحدثً�  فتح،  حركة 

ك�ن �أبرزه� �عرت�فه بوجود قتل على �لهوية و�خللفية �لتنظيمية، م�صري�ً �إىل 

بر�ج على يد  ح�دثة �إعد�م �ل�ص�ب ح�ص�م �أبو قين�ص ب�إلق�ئه من فوق �أحد �لأ

جمموعة من عن��رش فتح، ل�صتب�ههم ب�نتم�ئه حلركة حم��ص ب�صبب حليته، 

�أبو  ت�رشيح�ت  بح�صب  فتح،  يف  �صعبة  �رش  �أمني  �أنه  لحقً�  يتبني  �أن  قبل 

�لت�رشيح�ت ت�ص�وؤلت حول مدى م�صد�قية  �أث�رت هذه  . وقد 
80

خو�صة

ور�ء  ب�لوقوف  عدة،  من��صب�ت  يف  حلم��ص  فتح  وجهته�  �لتي  �لته�م�ت 

وقي�ديو  عن��رش  له�  يتعر�ص  ك�ن  �لتي  و�لغتي�لت  �لعتد�ء�ت  من  عدد 

وليته� عن �أيٍّ منه�. فتح، وك�نت حم��ص تنفي م�صوؤ

جر�ء�ت �لتي �تخذته� حم��ص، �جتهت حركة فتح نحو �لقطيعة  �إثر �لإ

يف  �لوحدة  حكومة  يف  م�ص�ركته�  تعليق  ب�إعالن  فبد�أت  معه�،  �لت�مة 

فتح  حركة  قبل  من  جر�ء�ت  و�لإ �ملو�قف  بعده�  وتت�لت   .2007/6/12

79 البيان، 2007/6/13.

 قن�ة �حلو�ر، برن�مج منت�صف حزير�ن: م�ذ� حدث؟، 2008/1/11.
80
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�أ�صهمت يف تكري�ص  �لتي  �لقطيعة،  و�لرئي�ص ممود عب��ص لتكري�ص تلك 

م�  �عتب�ر  نحو  �ملو�قف  و�جتهت  غزة.  وقط�ع  �لغربية  �ل�صفة  بني  �لف�صل 

ب�لرئي�ص  ممثلة  �لفل�صطينية  �ل�رشعية  على  �نقالبً�  غزة  يف  حم��ص  به  ق�مت 

�لت�رشيعي،  �لتي يثله� �ملجل�ص  �ل�رشعية  �لطرف عن  ة  ممود عب��ص، غ��صّ

�رش�ر على جعل حم��ص تدفع ثمن فعلته� يف غزة، ودفعه� للرت�جع  مع �لإ

�إن  حمد  �لأ عز�م  ق�ل  �ل�صي�ق  هذ�  ويف  �إجر�ء�ت.  من  به  ق�مت  عم� 

بعد  �إل  �أي حو�ر معهم  فعلوه”، م�صتبعد�ً  مل�  �صيبكون كثري�ً  “�لنقالبيني 
فتح  �ملركزية حلركة  �للجنة  �تخذت  كم�   .

81
�ل�صلطة �ص�ص�ت  موؤ ت�صليمهم 

يف 2007/6/19 قر�ر�ً بـ “عدم �إجر�ء �أي حو�ر �أو �ت�ص�ل �أو لق�ء مع حركة 

. و�أعلن ممود عب��ص خالل خط�ب 
حم��ص �لنقالبية على �أي م�صتوى”82

�أم�م �ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني يف 2007/6/20 رف�ص �حلو�ر مع حركة 

م�صعل  خ�لد  متهمً�  ره�بيني”،  و�لإ بـ“�لقتلة  ق�دته�  وو�صف  حم��ص، 

عد�د  ب�لإ حم��ص  حركة  قي�دة  �تهم  كم�  لغتي�له.  �مرة  موؤ يف  ب�ل�صلوع 

م�  وهو   .
83

�إقليمية جه�ت  مع  ب�لتو�فق  �لنقالب،  خمطط  عّده  مل�  �مل�صبق 

ذهب �إليه �أي�صً� مدير �ملخ�بر�ت �لع�مة توفيق �لطري�وي، �لذي �تهم �إير�ن 

بلعب “دور كبري فيم� جرى يف غزة �صو�ء يف �لتمويل �أو �لتنفيذ”. يف حني 

عالمي حلم��ص  وجه ممد دحالن �نتق�د�ت لقطر ب�صبب دعمه� �مل�يل و�لإ

.
�لتي و�صفه� ب�أنه� “ع�ص�بة جمرمة حتتل غزة”84

و�سط، 2007/6/17. 81 ال�رصق الأ

82 القب�س، 2007/6/20.

83 احلياة، 2007/6/21.

84 اخلليج، وفر��ص بر�ص، 2007/6/25.
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لقبول  �رشوط  على حم��ص خم�صة  عب��ص  ��صرتط  �صبق،  م�  �إىل  �إ�ص�فة 

 :
85

�حلو�ر معه�؛ وهي

�صم�ه  م�  �آث�ر  كل  و�إز�لة  غزة  يف  حم��ص  �إجر�ء�ت  عن  �لرت�جع   .1

“�لنقالب”.
2. �لعرت�ف ب�رشعية �ل�صلطة �لوطنية.

3. �لعرت�ف ب�رشعية حكومة �صالم في��ص و�عتب�ره� حكومة ت�رشيف 

�أعم�ل.

ت�رشفه�  �لدويل عن  و�ملجتمع  �لفل�صطيني  لل�صعب  �عتذ�ر حم��ص   .4

يف غزة.

5. �ملو�فقة على �إجر�ء �نتخ�ب�ت ت�رشيعية مبكرة.

�ل�ص�بقة خالل �جتم�ع  �ل�رشوط  �إىل  �ص�د�صً�  �أ�ص�ف عب��ص �رشطً�  وقد 

وهو   ،2007/7/18 يف  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �ملركزي  �ملجل�ص 

�لعرت�ف و�لقبول مبنظمة �لتحرير �لفل�صطينية ممثاًل �رشعيً� وحيد�ً لل�صعب 

.
�لفل�صطيني “كم� هي”86

�أم� يف �ل�صفة �لغربية، ويف �لوقت �لذي �أعلن فيه زكري� �لزبيدي حّل 

ق�صى بن�ء على تو�صية �ملجل�ص �ملركزي ملنظمة �لتحرير، وت�صليم  كت�ئب �لأ

�أعلن  �لحتالل؛  �صّد  عملي�ته�  ووقف  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �صالحه� 

�لزبيدي �أي�صً� �أن كت�ئبه �صتالحق كت�ئب �لق�ص�م يف �ل�صفة، و�صت�صند قو�ت 

.
87

من �لنظ�مية يف هذ� �ل�ص�أن �لأ

85 اخلليج، 2007/7/9.

 وك�لة وف�، 2007/7/18.
86

و�سط، و�إيالف، 2007/6/27. 87 ال�رصق الأ
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ويف �صي�ق �لتحري�ص على حركة حم��ص، ق�ل �لرئي�ص عب��ص يف حديث 

يط�يل �حلكومي Rai TV، قبل �جتم�عه مع رئي�ص �لوزر�ء  لتلفزيون ر�ي �لإ

يط�يل يف 2007/7/10 يف روم�، �إن حم��ص حتمي تنظيم �لق�عدة وتتيح له  �لإ

�رش�ً خطر�ً على مدى  . وهو م� �صكل موؤ
88

�حل�صول على موطئ قدم يف غزة

تدهور �لعالقة بني فتح وحم��ص، حيث جت�وزت هذه �لت�رشيح�ت �لتعبري 

له� وحتري�ص دويل �صده�.  ��صتعد�ء  �إىل  �أو قطيعة مع حم��ص  عن خالف 

يف  �مل�لكي  ري��ص  �لطو�رئ  حكومة  يف  عالم  �لإ لوزير  ت�رشيحً�  �أن  كم� 

ته حم��ص دلياًل على �صحة �ته�مه� لتلك �حلكومة بت�صجيع  2007/7/9 عدَّ

“�إ�رش�ئيل” على مو��صلة �إغالق معرب رفح؛ حيث ق�ل �إن بني �لع�لقني على 
من  و�  مت�صددة” ج�وؤ �صي��صية  معتقد�ت  “يحملون  �صخ�صً�   79 رفح  معرب 

�إير�ن و�صورية وقطر. وق�لت م�ص�در حكومية �إنهم ك�نو� قد غ�درو� غزة 

.
89

�إىل تلك �لدول لتلقي تدريب�ت ع�صكرية

حم��ص،  حركة  �صّد  ق�صى  �لأ هجومه  عب��ص  �صّن   2007/7/18 ويف 

�هلل،  ر�م  �لفل�صطينية يف  �لتحرير  ملنظمة  �ملركزي  �ملجل�ص  �جتم�ع  خالل 

�ل�صي��صي  �خلط�ب  يف  قبل  من  ��صتخد�مه�  ي�صبق  مل  �أو�ص�فً�  م�صتخدمً� 

بنف�صه� وب�أن�ص�ره�  �إل  تهتم  “ل  قي�دة حم��ص  �إن  ق�ل  �لفل�صطيني؛ حيث 

و�إنه�  �حلقرية”،  �أغر��صه�  لتحقيق  رهينة  �ل�صعب  وت�أخذ  وم�زبيه�، 

لتربير  �أك�ذيب و�أر�جيف،  �ل�صيط�ن من  “�خرتعت م� ل يخطر على ب�ل 
يف  �صالم  �لإ من  “لي�صو�  �أنهم  �إىل  مطمئن  �أنه  و�أ�ص�ف  غزة”.  يف  فعلته� 

88 اخلليج، 2007/7/11.

89 البيان، واحلياة، 2007/7/10.
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�صيء”، وو�صف ��صتمر�ر �صيطرة �حلركة على �لقط�ع ب�أنه عملية “�نقالبية 

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  مع�قبة  نريد  “ل  ق�ئاًل:  وت�بع  وحقرية”.  �صخيفة 

وليه� يح�ولون كل يوم تربير  ولكن يجب مع�قبة حم��ص، خ��صة �أن م�صوؤ

جريتهم �لتي �قرتفوه� ب��صم �لدين، من �أجل �أن ي�صلو� �إىل �أهد�فهم �لدنيئة 

و�ملنحطة”. كم� �أعلن عب��ص يف كلمته �إلغ�ء �تف�ق �لق�هرة، مّماًل حم��ص 

�لق�هرة،  �تف�ق  هن�ك  ق�ئل  يقول  “قد  فق�ل:  مر؛  �لأ هذ�  عن  ولية  �مل�صوؤ

�أن م�صعل  و�أقول لقد ق�صو� بفعلتهم هذه على �تف�ق �لق�هرة”، و�أ�ص�ف 

.
“�أنهى �تف�ق �لق�هرة”90

حم��ص،  مع  �حلو�ر  رف�صه�  �لرئ��صة  و��صلت  �لالحقة  �لفرتة  وطو�ل 

�ل�ص�عية  و�صلطته  عب��ص  مو�قف  و��صتمّرت  �رشوطه�.  على  و�إ�رش�ره� 

للت�صييق على �حلركة يف قط�ع غزة؛ ففي خطوة غري م�صبوقة عرقل �ملر�قب 

به  تقدم  قر�ر  من�صور م�رشوع  ري��ص  �لدويل  من  �لأ �لفل�صطيني يف جمل�ص 

ونقلت  �إن�ص�نيً�.  منكوبة  منطقة  غزة  منطقة  عن  عالن  لالإ قطر  مندوب 

مع�ريف  جريدة  عن   2007/8/2 يف  �ل�ص�در  عدده�  يف  �ل�صفري  جريدة 

Maariv �أن �لرئي�ص عب��ص، قرر ب�صكل ن�در �لعمل �صّد �لقر�ر، مع �أن هذ� 

�لقر�ر ك�ن �صيح�صن ظ�هريً� من و�صع �ل�صك�ن �لفل�صطينيني يف قط�ع غزة. 

ونقلت �جلريدة عن عب��ص قوله: “لن �أ�صمح حلم��ص مبوطئ قدم يف �لع�مل 

. كم� ق�ل عب��ص خالل مق�بلة مع 
من”91 عرب حتقيق �إجن�ز�ت يف جمل�ص �لأ

مريكية The Washington Post من�صورة  جريدة �لو��صنطن بو�صت �لأ

خبار، بريوت، وامل�ستقبل، 2007/7/19. 90 احلياة، واخلليج، والأ

91 ال�سفري، 2007/8/2.
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مريكية  �ل عّم� �إذ� ك�ن يرى يف �ل�صي��صة �لأ يف 2007/9/30، رّد�ً على �صوؤ

�عتقدت  �لبد�ية،  “يف  خ�طئً�  �أمر�ً  وعزله�  حم��ص  حركة  على  ب�ل�صغط 

.
ن يف نف�ص �ملوقع. �أن� �صّد حم��ص”92 �أنهم ك�نو� خمطئني، لكنن� �لآ

ويف �أو�خر �صهر �آب/ �أغ�صط�ص، خل�صت در��صة �إعالمية �أجر�ه� طلبة 

من ق�صم �ل�صح�فة من ج�معتي بريزيت و�لنج�ح يف �لفرتة �لزمنية �ملمتدة 

فتح  93% من خط�ب حركة  �أن  �إىل   ،2007/8/15 �إىل   2007/6/15 من 

�ص�ص�ته� يف  عالمي موجه �صّد حركة حم��ص ب�صخو�صه� ونهجه� وموؤ �لإ

.
�لد�خل و�خل�رج، مق�بل 7% حتمل نقد�ً لـ “�إ�رش�ئيل”93

عالم عّم� ق�ل �إنه� وثيقة  ويف 2007/10/1 ك�صف �ملركز �لفل�صطيني لالإ

�رشية ح�صل عليه�، تت�صمن خطة �أعدته� حركة فتح لت�صويه �صورة حركة 

لك�صف  �لرب�عية  “�خلطة  و�إعالميً�، وحتمل عنو�ن  وتنظيميً�  دينيً�  حم��ص 

ربعة �أ�صهر بدء�ً من 2007/9/1،  �مل�صتور”. وتو�صح �لوثيقة �أن �خلطة متتد لأ

�لديني حلركة حم��ص وخط�ب  �خلط�ب  بني  تق�رب  �إظه�ر  �إىل  وتهدف 

�ص�ع�ت �لتي تبني �أن حركة حم��ص تع�ين من  �جلم�ع�ت �لتكفريية، ون�رش �لإ

عالمي يف ت�رشيح�ت حم��ص،  �أزم�ت د�خلية عميقة، و�إظه�ر �لتن�ق�ص �لإ

حلركة  تروج  �أنه�  �خلطة  تّدعي  �لتي  �لقنو�ت  على  �ل�صغط  �إىل  �إ�ص�فة 

فوزي  ل�ص�ن  على  �تهمت حم��ص  نف�صه  �ل�صي�ق  . ويف 
94

�إعالميً� حم��ص 

The Washington Post newspaper, 30/9/2007, in:91

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/28/09/2007 

/AR2007092801325_pf.html

 قد�ص بر�ص، 2007/8/29.
93

عالم، 2007/10/1.  �ملركز �لفل�صطيني لالإ
94
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برهوم �لن�طق ب��صمه� �لرئي�ص عب��ص بتخ�صي�ص 800 �ألف دولر �أمريكي 

لتنفيذ حملة �إعالمية لت�صويه �صورته�، ن�فية ب�صدة �أنب�ء نقلته� بع�ص �ملو�قع 

من �لوق�ئي �لفل�صطيني،  لكرتونية �لفل�صطينية �آنذ�ك عن تق�رير جله�ز �لأ �لإ

تتهم فيه� ممود �لزه�ر ب�ل�صلوع يف �غتي�ل �لرنتي�صي بزرع عبوة ن��صفة 

.
95

يف �صي�رته

7. فتح وموؤمتر اأنابولي�س:

�أن�بولي�ص  يف  لل�صالم  �خلريف  متر  موؤ �نعق�د  �صبقت  �لتي  �لفرتة  يف 

�هتم�مه�  فتح،  حركة  وقي�دة  �لفل�صطينية  �لرئ��صة  �صّبت   ،Annapolis

على �لتح�صري�ت لهذ� �للق�ء، وتر�فق ذلك مع تطبيق حكومة �صالم في��ص 

منية يف ن�بل�ص كجزء من �لتز�م�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية مبوجب  خطته� �لأ

وىل من خريطة �لطريق، �لتي �أكدت �لبي�ن�ت �ل�ص�درة يف خت�م  �ملرحلة �لأ

حركة  مع  �لقطيعة  ��صتمرت  حني  يف  ��صتئن�فه�،  على  �أن�بولي�ص  متر  موؤ

حم��ص، وو��صلت �لرئ��صة وحكومة في��ص ت�رشيح�ته� و�إجر�ء�ته� �له�دفة 

للت�صييق على حم��ص مليً� ودوليً�.

�لقطيعة، حني رف�ص  عب��ص عن هذه  �لرئي�ص ممود  وقد عرّب موقف 

طلبً� من نو�ب حم��ص يف �ملجل�ص �لت�رشيعي يف �ل�صفة �لغربية لرتتيب لق�ء 

زمة �لد�خلية �لفل�صطينية، ومت�صكه  معه من �أجل بحث �صبل �خلروج من �لأ

.
96

�أوًل تنفيذ �ل�رشوط �لتي حدده� حلم��ص من �أجل �حلو�ر

95 الغد، 2007/10/9.

 وك�لة �صم�، 2007/10/4.
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ويف خطوة بد� �أنه� مرتبطة بتجفيف �ملن�بع �مل�لية حلركة حم��ص، �أقر 

مو�ل، يلزم “�أي �صخ�ص  عب��ص يف 2007/10/26 ق�نونً� ملك�فحة غ�صل �لأ

بحوزته  عم�  ف�ص�ح  ب�لإ �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  �أر��صي  �إىل  يدخل 

�لنفي�صة، وفر�ص عقوب�ت على جميع  و�ل�صند�ت و�ملع�دن  �لعمالت  من 

.
حك�م هذ� �لقر�ر بق�نون”97 �ملخ�لف�ت لأ

 United Nations - UN مم �ملتحدة كم� تقدمت بعثة فل�صطني يف �لأ

دورته�  �نعق�د  خالل  �ملتحدة  مم  لالأ �لع�مة  �جلمعية  �إىل  قر�رين  مب�رشوعي 

��صتخد�م  ت�صمن�   ،2007 �أكتوبر  ول/  �لأ ت�رشين  �صهر  يف  و�ل�صتني  �لث�نية 

�ص�رة �إىل حركة حم��ص،  م�صطلح “ميلي�صي� خ�رجة على �لق�نون” لدى �لإ

وج�ء يف �أولهم� �أن �أع�ص�ء �جلمعية �لع�مة:

�ص�ص�ت �ل�صلطة  يعربون عن �لقلق من �ل�صتيالء �مل�صلح على موؤ

�لفل�صطينية يف غزة من قبل ميلي�صي�ت فل�صطينية خ�رجة على 

�إىل  و�ص�ع  �لأ ع�دة  لإ ويدعون   ،2007 حزير�ن  يف  �لق�نون 

�ل�صم�ح  �أجل  من  وذلك   2007 حزير�ن  قبل  عليه  ك�نت  م� 

�لوطنية  �لوحدة  و��صتع�دة  �لفل�صطيني  �حلو�ر  ب��صتئن�ف 

�لفل�صطينية.

عر�ب عن “�لقلق �لعميق من تو��صل ��صتمر�ر  خر �لإ  فيم� ت�صمن �لآ

ن�ص�ين يف غزة... وكذلك من �إطالق �ل�صو�ريخ على  مني و�لإ �لو�صع �لأ

خالله�  ق�مت  و�لتي   2007 حزير�ن  حد�ث  لأ �ل�صلبي  و�لت�أثري  �إ�رش�ئيل 

�ص�ص�ت  موؤ على  ب�ل�صتيالء  �لق�نون  على  خ�رجة  فل�صطينية  ميلي�صي�ت 

97 ال�سفري، 2007/10/27.
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.
�ل�صلطة �لفل�صطينية يف قط�ع غزة”98

يف  �ألق�ه  متلفز  خط�ب  يف  عب��ص  �لرئي�ص  �صدد  نف�صه،  �ل�صي�ق  ويف 

عالن ��صتقالل فل�صطني،  2007/11/15، مبن��صبة �لذكرى �لت��صعة ع�رشة لإ

�لـم�صلحة  ب�لقوة  ��صتولت  �لتي  �لنقالبية،  �لزمرة  “�إ�صق�ط  وجوب  على 

.
على قط�ع غـزة”99

جر�ء�ت �صد حركة حم��ص يف �ل�صفة �لغربية، �أعلن وزير  ويف �إط�ر �لإ

�خل�رجية يف حكومة في��ص و�لن�طق �لر�صمي ب��صمه�، ري��ص �مل�لكي، �أن 

منية متكنت من تفكيك ع�رش�ت �خلالي� �مل�صلحة �لت�بعة حلركة  جهزة �لأ �لأ

حد�ث ��صطر�ب�ت يف �ل�صفة خالل �أعم�ل  حم��ص، و�لتي ك�نت تخطط لإ

 .
100

�مل�لكي ت�رشيح�ت  وفق  �أن�بولي�ص،  يف  �ملنعقد  �لدويل  �ل�صالم  متر  موؤ

�أحد  فيه عن  نقلت  تقرير�ً  �لعربي  �لقد�ص  �أي�م من ن�رش جريدة  قبل  وذلك 

“�لتعليم�ت و��صحة، حم��ص مظورة  قوله:  �لوق�ئي  من  �لأ مققي جه�ز 

.
ويجب �جتث�ثه� من �ل�صفة �لغربية”101

من  عن��رش  ت�صلل  بت�صهيل  حم��ص  حركَة  فتح  حركةمُ  �ّتهمت  كم� 

�إطالق  خرية  �صالم” �إىل قط�ع غزة، على خلفية تبني �لأ “فتح �لإ جمموعة 

قذيفة على �صديروت من �لقط�ع يف 2007/12/23. وو�صف �لن�طق ب��صم 

ي�صري  “تطور خطري  ب�أنه  �صالم”  �لإ “فتح  بي�ن  �لرحمن،  عبد  �أحمد  فتح، 

�ص�ص�ته�،  �إىل �لو�صع �لذي �آل �إليه قط�ع غزة، يف ظل غي�ب �ل�رشعية وموؤ

98 ال�سفري، 2007/11/8.

يام، فل�صطني، 2007/11/16. 99 الأ

 وك�لة وف�، 2007/11/26.
100

101 القد�س العربي، 2007/11/30.
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�ملختلفة”.  ره�ب  �لإ جلم�ع�ت  �آمنً�  ومالذ�ً  مرتعً�  ]�لقط�ع[  ب�ت  �إذ 

.
“هر�ء”102 ب�أنه  �ملمُق�لة وو�صفته  �لوطنية  �لوحدة  نفته حكومة  �ته�م  وهو 

 Yedioth �أحرونوت  يديعوت  جريدة  نقلت  ثن�ء،  �لأ تلك  ويف 

Ahronot �ل�ص�درة يف 2008/1/1 عن م�ص�در د�خل حركة فتح �أن هن�ك 

قلقً� يف �أو�ص�ط �حلركة من جن�ح حركة حم��ص يف �لتو�صل �إىل �صفقة لتب�دل 

�إىل  �ملختطفني  نو�ب حم��ص  فر�ج عن  لالإ دي  توؤ “�إ�رش�ئيل”،  �رشى مع  �لأ

دي لرتجيح  �رشى �لفل�صطينيني، مو�صحة �أن ذلك قد يوؤ ج�نب عدد من �لأ

كفة حم��ص يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، ويّكنه� من حجب �لثقة عن حكومة 

.
103

في��ص

�هلل  ر�م  وحكومة  �لرئ��صة  ت�رشيح�ت  يف  �لفرتة  تلك  خالل  برز  كم� 

�نتق�د �إطالق �ل�صو�ريخ من قط�ع غزة ب�صورة �أكرب من ذي قبل، ب�لتز�من 

خالل  من  �لقط�ع،  �صك�ن  بحق  �رش�ئيلية  �لإ جر�ء�ت  �لإ ت�صعيد  مع 

تلك  وحّملت  �ملع�بر،  و�إغالق  �حل�ص�ر  وت�صديد  �لع�صكرية  �لهجم�ت 

كلمة  ففي  �لت�صعيد.  لذلك  �ملربر  توفري  ولية  م�صوؤ �ل�صو�ريخ  �لت�رشيح�ت 

له �أم�م �ملجل�ص �ملركزي ملنظمة �لتحرير يف ر�م �هلل يف 2008/1/13، ق�ل 

�ل�صو�ريخ  هذه  �صد  �أن�  وبو�صوح،  ب�رش�حة  �أعلنه�  “�أن�  عب��ص:  �لرئي�ص 

. وع�د ليقول بعده� ب�أي�م 
�لعبثية ول ف�ئدة منه� وكل �ل�رشر ي�أتي منه�”104

. كم� �نتقد �صالم 
�إن “�إ�رش�ئيل تقفل �ملع�بر و�ل�صو�ريخ تعطيه� �حلجة”105

102 احلياة، 2007/12/26.

Ynetnews, 1/1/2008, see:103 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3489255,00.html

104 ال�سفري، 2008/1/14.

 جريدة النهار، بريوت، 2008/1/23.
105
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��صتدر�ج  ولية  م�صوؤ �إي�ه�  مماًل   ،2008/1/19 يف  �ل�صو�ريخ  تلك  في��ص 

.
�رش�ئيلية، ور�أى �أنه� “مل جتلب �صوى �لكو�رث”106 �لغ�ر�ت �لإ

ت�صجياًل   2007/6/22 يف  بثت  قد  ك�نت  ق�صى  �لأ ف�ص�ئية  �أن  ويمُذكر 

�ص فيه �صد مطلقي �ل�صو�ريخ وي�أمر ب�إطالق  تلفزيونيً� للرئي�ص عب��ص يحرِّ

�لن�ر عليهم وقتلهم، وقد ظهر عب��ص يف �لت�صجيل وهو يقول لعدد من ق�دة 

يقتله...  ي�رشبه...  مع�ه �ص�روخ  بي�صوف و�حد  “�للي  منية:  �لأ جهزة  �لأ

.
يطخه، منيح هيك؟”107

ويف �أو�خر �صهر �صب�ط/ فرب�ير 2008، كرر عب��ص �ته�مه حلركة حم��ص 

جلريدة  حو�ر  يف  عب��ص  ق�ل  حيث  غزة،  قط�ع  يف  �لق�عدة  تنظيم  ب�إيو�ء 

�حلي�ة �للندنية: 

ر��صي �لفل�صطينية وحتديد�ً  �أن� �أعتقد �أن �لق�عدة موجودة يف �لأ

يف غزة. و�لذي ج�ء ب�لق�عدة حركة حم��ص، و�لذي ي�ص�عده� 

على �لدخول و�خلروج ب�لطرق �ملعروفة هو حركة حم��ص... 

�أن  �أعتقد  ب�أنهم� حلف�ء.  و�أعتقد  غزة،  موجودة يف  �لق�عدة 

غزة  ويف  حم��ص  من  بت�صهيل  مت  للق�عدة  �لوجود  ذلك 

.
108

ب�لتحديد

حم��ص،  حركة  �صد  خطري�ً  حتري�صً�  �أخرى  مرة  �صّكل  ت�رشيح  وهو 

خ��صة و�أنه �صدر قبيل بدء عدو�ن ع�صكري �إ�رش�ئيلي �صد قط�ع غزة يف 

106 احلياة، 2008/1/20.

 مل�ص�هدة �لت�صجيل، �نظر:
107

http://www.youtube.com/watch?v=byRSq11-wag 

108 احلياة، 2008/2/27.
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عملية حملت ��صم “�ل�صت�ء �ل�ص�خن”.

و�إ�ص�فة �إىل ت�رشيح�ت عب��ص هذه، حّمل ري��ص �مل�لكي حركة حم��ص 

�صو�ريخه�  وعرب  حم��ص  “وفرت  ق�ئاًل:  �لعدو�ن،  ذلك  عن  ولية  �مل�صوؤ

خرية،  �رش�ئيل لكي ت�صن عدو�نه� كم� تدعي �لأ �حلجة و�ملربر لي�ص فقط لإ

و�إمن� وفرت للمجتمع �لدويل لكي يغ�ص �لنظر عم� يجري يف �لقط�ع من 

��صتنك�ر�ً  لقي  موقف  وهو  �لنف�ص”.  عن  �لدف�ع  تف�صري�ت  حتت  جر�ئم 

و��صعً� من خمتلف �لف�ص�ئل، مبن فيه� حركة فتح �لتي رف�ص عدد من قي�دييه� 

تلك �لت�رشيح�ت، ومن بينهم جربيل �لرجوب وممد �حلور�ين وح�مت عبد 

.
109

�لق�در

ردنية ن�رشت يف 2008/3/4 ر�ص�لة ق�لت �إنه�  �إل �أن جريدة �ل�صبيل �لأ

“خ��صة و�رشية”، بد� من خالله� �أن هن�ك يف د�خل فتح من يع�ر�ص �لتوجه 
يف  رخة  �ملوؤ �لر�ص�لة  �إن  �جلريدة  وق�لت  �لثالثة،  �لق�دة  لء  هوؤ �أبد�ه  �لذي 

�لفتح�وية  �لقي�د�ت  من  ق�ئمة  �إىل  دحالن  ممد  من  موجهة   2008/3/1

ول  م�ص�عركم  ول  لعو�طفكم  ترتكو�  “ل  �أن  خال�صته�  بنف�صه،  �أعده� 

�نفع�لتكم �أن تدفعكم للتورط و�لنخر�ط يف معركة لي�صت هي معركتكم، 

�رش�ئيلي �لذي  �لعدو�ن �لإ �إىل  �إ�ص�رة  �لفل�صطيني”، يف  ول معركة �صعبكم 

��صتهدف قط�ع غزة يف ذلك �لوقت، مو�صحً� �أن هذه �ملعركة هي “معركة 

حم��ص، �لتي تريد منه� تبيي�ص �صفحته�، وتلميع �صورته�، وتقدمي نف�صه� 

.
من جديد على �أنه� طليعة �ملق�ومة و�لتحرير و�جله�د”110

و�سط، 2008/3/3. 109 اخلليج، 2008/3/2؛ وال�رصق الأ

110 ال�سبيل، 2008/3/4.
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ثانيًا: التهام بالعتداءات والغتيالت:

�أ�صلوب �لغتي�لت و��صتهد�ف �ل�صخ�صي�ت ذ�ت �لت�أثري من  مل يكن 

�لف�ص�ئل �لفل�صطينية �أمر�ً جديد�ً يف �ل�ص�حة �لفل�صطينية، �إل �أن �للجوء �إليه 

�زد�د ب�صكل و��صح يف �لفرتة �لتي �أعقبت فوز حركة حم��ص يف �لنتخ�ب�ت 

ن�صب  �لذي  �لد�خلي  �لقتت�ل  �صي�ق  يف  �حلكومة،  وت�صكيله�  �لت�رشيعية 

�لعتد�ء�ت  �أخذت هذه  وقد  �لفرتة.  تلك  فتح وحم��ص يف  بني حركتي 

منحًى ت�ص�عديً�، من حيث نوعه� وعدده� و�ل�صخ�صي�ت �مل�صتهدفة فيه�، 

ف�أخذت ت�صتهدف �صخ�صي�ت �صي��صية و�أك�ديية، �إىل ج�نب �ل�صخ�صي�ت 

يتعّمد  بعينه ك�ن  �أن طرفً�  �ملر�حل  منية و�لع�صكرية. وقد بد� يف بع�ص  �لأ

منية، وخ�صو�صً� يف قط�ع  �لأ و�ص�ع  �لأ لتوتري  �صلوب  �لأ �إىل هذ�  �للجوء 

عِّب على حكومة حم��ص �أد�ء مه�مه�، ويعمل  غزة؛ لفر�ص و�قع �أمني يمُ�صَ

مني �لذي تعّهدت  على �إظه�ره� على �أنه� ع�جزة عن �لتع�مل مع �لفلت�ن �لأ

عالمية �لتي ر�فقت حو�دث �لغتي�ل  ب�صبطه. وقد �أ�صهمت �لت�رشيح�ت �لإ

�تُِّخَذت مدخاًل  �لعتق�د؛ حيث  تعزيز هذ�  منية يف  �لأ �لفو�صى  و�أعم�ل 

�ملر�حل  بع�ص  يف  بد�  كم�  �ملذكورة.  ب�لطريقة  �حلكومة  على  للتحري�ص 

جو�ء بني حركتي فتح وحم��ص  ع�دة توتري �لأ مت لإ �أن �لغتي�لت ��صتخدمُ

بينهم�، وكع�مل  �حلو�ر  وتقّدمً� يف  تق�ربً�  ت�صهد  �لتي ك�نت  �لفرت�ت  يف 

��صتفز�ز كبري يف �لفرت�ت �لتي ك�نت َتظهر فيه� م�ولت ل�صبط �لنف�ص جت�ه 

�عتد�ء�ت �أقل حجمً�. وهو م� يف�رش تز�يد �لغتي�لت و�لعتد�ء�ت على 

�ل�صخ�صي�ت ب�صكل كبري، وبطريقة �أكرث “جر�أة” يف �ملرحلة �لتي �صبقت 

�حل�صم �لع�صكري �لذي �أقدمت عليه حركة حم��ص يف قط�ع غزة.

�أو  تورطت  �لتي  و�لعتد�ء�ت  �لغتي�لت  على  �لبند  هذ�  يف  ونرّكز 
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منية �ملو�لية له� ب�لتورط فيه�،  جهزة �لأ �تُّهمت عن��رش من حركة فتح و�لأ

يف �لفرتة �لتي تلت فوز حم��ص يف �لنتخ�ب�ت �لت�رشيعية يف �أو�ئل 2006، 

وط�لت �صخ�صي�ت �أ�ص��صية يف �ل�ص�حة �لفل�صطينية، �أو �صّكلت نق�ط ت�صعيد 

ب�رزة يف �أحد�ث �لقتت�ل �لد�خلي. 

�أبرز �ملّتهمني ب�لوقوف ور�ء عملي�ت �لغتي�ل و�لعتد�ء�ت تلك، ك�ن 

ب�غتي�ل  �ل�صعبية  �ملق�ومة  �تهمته جل�ن  فقد  غزة،  �لوق�ئي يف  من  �لأ جه�ز 

�أمينه� �لع�م عبد �لكرمي �لقوق� يف 2006/3/31، يف �نفج�ر �صي�رة مفخخة 

�لت�رشيعي.  �ملجل�ص  ثقة  �جلديدة  نيل �حلكومة  قليلة من  �أي�م  بعد  يف غزة، 

لديه�  �إن  �ملق�ومة  جل�ن  وق�لت  ب�لنفج�ر،  �صلته�  “�إ�رش�ئيل”  نفت  وقد 

معلوم�ت تدّل على �أن ممد دحالن ور�صيد �أبو �صب�ك و�صمري م�صهر�وي 

على  �لقوق�  مترد  �أ�صمته  م�  �إىل  ذلك  وعزت  ذلك،  عن  ولون  �مل�صوؤ هم 

�لع�صكري  �جلن�ح  �لدين،  �صالح  �لن��رش  �ألوية  �تهمت  كم�   .
111

�أو�مرهم

من �لوق�ئي مبح�ولة �غتي�ل �أحد ق�دته�  للج�ن �ملق�ومة، عن��رش من جه�ز �لأ

�لت�بعة  �حلو�جز  �أحد  عند  عليه  �لن�ر  ب�إطالق   ،2006/5/9 يف  �مليد�نيني 

.
112

للجه�ز يف مدينة غزة، على �لرغم من معرفتهم لهويته

من �لوق�ئي ب�لوقوف  ويف 2006/5/16 �تهمت حركة حم��ص جه�ز �لأ

ور�ء �غتي�ل ممد �لترت، �أحد �ثنني من كو�در كت�ئب �لق�ص�م ك�ن� قد تعر�ص� 

وزير  �تخذ  �لذي  �حلدث  �غتي�لهم�  وك�ن   ،
113

�لوقت ذلك  يف  لالغتي�ل 

111 احلياة، 2006/4/1.

 قد�ص بر�ص، 2006/5/10.
112

113 احلياة، 2006/5/18.
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�لد�خلية �صعيد �صي�م عقبه قر�ره بن�رش �لقوة �لتنفيذية يف غزة. كم� �تهمت 

حم��ص �جله�ز نف�صه بقتل �ص�مل قديح �أحد عن��رشه�، ع�صية �نطالق �حلو�ر 

وثيقة  لبحث   2006/5/25 يف  �لفل�صطينية  �لف�ص�ئل  جمع  �لذي  �لوطني 

؛ ومبح�ولة �غتي�ل عالء ر�صو�ن �أحد قي�دييه� يف 2006/6/18، 
114

�رشى �لأ

�أي�م من �لهدوء �لذي  ، بعد 
115

�لن�ر عليه ب�لقرب من خ�ن يون�ص ب�إطالق 

تز�من مع تقدم يف جل�ص�ت �حلو�ر �لوطني.

وب�لتز�من مع توقيع �تف�ق مكة ويف �لفرتة �لتي تلت �لتف�ق، جتّددت 

�لغتي�لت بحّق ق�دة ميد�نيني يف �لق�ّص�م، و�تهمت حم��ص عن��رش �أمنية 

مو�لية ملحمد دحالن وعن��رش من حركة فتح ب�لوقوف خلفه�؛ فقد تعّر�ص 

�لقي�دي ممد �أبو كر�ص لالغتي�ل يف 2007/2/6، وروى �أحد �لن�جني �لذين 

من �لفل�صطيني وحر��ص منزل دحالن  ك�نو� برفقة �أبو كر�ص �أن عن��رش من �لأ

�أطلقو� �لن�ر عليهم ب�صورة مب��رشة، بعد �إجب�رهم على �لنزول من �ل�صي�رة 

. كم� تعر�ص �لقي�دي ممد �لكف�رنة لالغتي�ل يف 
116

�لتي ك�نو� ي�صتقلونه�

�تف�ق مّكة، وقد �تهمت  �أول �صح�ي� �لقتت�ل بعد  2007/3/10، ليكون 

 .
117

حم��ص �آنذ�ك م�صّلحني من حركة فتح بن�صب كمني ل�صي�رة �لكف�رنة

�صي�رته،  �لن�ر على  ب�إطالق   2007/3/13 �لقي�دي عالء �حلد�د يف  و�غتيل 

.
118

من �لوق�ئي ب�لتورط يف �غتي�له و�تهمت حم��ص عن��رش من �لأ

114 الراأي، عّم�ن، 2006/5/25.

115 احلياة، 2006/6/20.

 قد�ص بر�ص، 2007/2/7.
116

 رويرتز، 2007/3/11.
117

118 القد�س، 2007/3/14.
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�صهد�ء  كت�ئب  �لقي�دي يف  �أبو جر�د،  به�ء  تعّر�ص   2007/5/13 ويف 

ق�صى، لالغتي�ل على يد م�صلحني جمهولني يف بيت لهي� �صم�ل قط�ع  �لأ

فتح  و�ص�ع بني حركتي  �لأ بق�صد تفجري  �أنه� ج�ءت  بد�  غزة، يف عملية 

مكة؛  و�تف�ق  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  ف�ص�ل  لإ كبرية،  ب�صورة  وحم��ص 

خ�صو�صً� و�أنه� ج�ءت عقب �جتم�ٍع، عقده عب��ص وهنية يف 2007/5/9 

منية، �أ�صفر عن  بهدف تد�رك �أزمة وزير �لد�خلية و�لبدء بتطبيق �خلطة �لأ

�لتف�ق على ت�صكيل قوة �أمنية م�صرتكة بني حر�ص �لرئ��صة و�لقوة �لتنفيذية 

. وقد حّملت حركة فتح على �لفور 
119

ب�إمرة وزير �لد�خلية ه�ين �لقو��صمي

ولية مقتل �أبو جر�د، متهمة عن��رش منه� ب�غتي�له. �إل �أن  حركة حم��ص م�صوؤ

حم��ص و�صفت موقف فتح بـ“�ملت�رشع”، و�أكد ممثله� �أين طه �أنه “ل يوجد 

�أي عالقة حلركة حم��ص ل من قريب ول من بعيد بعملية �لغتي�ل”، متهمً� 

جه�ت خ�رجة عن �ل�صف �لوطني ب�ل�صعي لتدمري �لتف�ق بني حركتي فتح 

.
120

جندة خ�رجية وحم��ص خدمة لأ

و�ص�ع جمدد�ً بني �حلركتني، وخالل  عقب ذلك �لغتي�ل تفّجرت �لأ

لعتد�ء�ت  �لق�ّص�م  وكت�ئب  حم��ص  عن��رش  من  عدد  تعّر�ص  �لفرتة  تلك 

خلفه�،  ب�لوقوف  منية  �لأ جهزة  �لأ عن��رش  حم��ص  �تهمت  و�غتي�لت 

ب�ختط�ف  فتح  وحركة  �لرئ��صة  �أمن  من  عن��رش  حم��ص  �تهمت  فقد 

وقتل �ثنني من �لع�ملني يف جريدة فل�صطني �ملقربة من حم��ص يف غزة يف 

يام، فل�صطني، 2007/5/10. 119 الأ

 وك�لة معً�، 2007/5/13.
120
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�صح�يف  وب�إعد�م   ،
121

عبدو وممد  �لع�صي  �صليم�ن  هم�   ،2007/5/13

�صالمية يف 2007/5/15،  ث�لث يعمل يف جريدة �ل�صحوة �لت�بعة للكتلة �لإ

. ويف �لت�ريخ �ملذكور تعّر�ص �إبر�هيم منية �لق�ئد 
122

يدعى ع�ص�م �جلوجو

�مليد�ين يف �لق�ّص�م لالغتي�ل، و�تهمت �لكت�ئب حر�ص �لرئ��صة بقتله يف �أثن�ء 

تفقده مو�قع �ملر�بطني، ب�إطالق �لن�ر عليه من �أحد مو�قع �حلر�ص يف حي 

. كم� مّت �إعد�م �ل�صيخ ن�ه�ص �لنمر �أحد ق�دة حم��ص 
123

�ل�صج�عية مبدينة غزة

غزة،  مدينة  يف  �لهو�  تل  حي  يف  منزله  من  �أ�رشته  �أفر�د  �أم�م  �قتي�ده  بعد 

2007/5/16 �تهمت  . ويف 
124

ب�إعد�مه منية  جهزة �لأ و�تهمت حم��ص �لأ

عن��رش  من  خم�صة  ب�إعد�م  �لوق�ئي  من  لالأ �لت�بعة  �ملوت”  “فرقة  حم��ص 

من �لوق�ئي ق�ل �إن كت�ئب �لق�ص�م  �لقوة �لتنفيذية بعد �عتق�لهم، �إل �أن �لأ

�إىل  فقتلت  �خلم�صة،  �ملعتقلني  تقّل  ك�نت  للجه�ز  ت�بعة  �صي�رة  ��صتهدفت 

. ويف 2007/5/18 �تهمت حم��ص م�صّلحني 
125

ج�نبهم �ثنني من عن��رشه

بكت�ئب  �ل�صو�ريخ  وحدة  ق�ئد  �لر�زق،  عبد  خ�لد  بقتل  فتح  حركة  من 

.
126

�لق�ص�م يف منطقة تل �لهوى

�ص�رة هن� �إىل �أن تلك �جلولة من �لقتت�ل تز�منت مع ت�صعيد  وجتدر �لإ

ع�صكري �إ�رش�ئيلي ترّكز �صّد مو�قع �لقوة �لتنفيذية وكت�ئب �لق�ص�م ب�صورة 

رئي�صية.

خبار، بريوت، 2007/5/15. يام، فل�صطني، 2007/5/14؛ والأ 121 الأ

 قد�ص بر�ص، 2007/5/15.
122

عالم، 2007/5/15.  �ملركز �لفل�صطيني لالإ
123

 قد�ص بر�ص، 15 و2007/5/16.
124

يام، فل�صطني، 2007/5/17. 125 الأ

 عكاظ، 2007/5/19.
126
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وترية  ت�ص�عدت   2007 يونيو  حزير�ن/  �صهر  من  وىل  �لأ ي�م  �لأ ويف 

�لت�بعة  �ملوت”  “فرقة  �لق�ص�م  كت�ئب  و�تهمت  جديد،  من  �لعتد�ء�ت 

يف  قي�دييه�  �أحد  �لغلب�ن  ي��رش  على  �لن�ر  ب�إطالق  �لوق�ئي  من  �لأ جله�ز 

�لذين  ع�ئلته  �أفر�د  من  �ثنني  ملقتل  �أدى  مم�   ،2007/6/4 يف  يون�ص  خ�ن 

طالق �لن�ر، ووف�ة �لغلب�ن يف وقت  ك�نو� معه يف �ل�صي�رة، �لتي تعر�صت لإ

ب�غتي�ل  فتح  حركة  من  م�صلحني  �تهمت  كم�   .
127

بجر�حه مت�أثر�ً  لحق 

 .
�أحمد �أبو حرب، جرن�ل �لوحدة �ملدفعية يف �لكت�ئب، يف 1282007/6/9

�إم�م  �لرف�تي  ممد  ب�إعد�م  �لرئ��صة  حر�ص  من  عن��رش  حم��ص  و�تهمت 

فتح  من حركة  م�صلحني  �إن  وق�لت   ،
1292007/6/10 �لعب��ص يف  م�صجد 

�أقدمو� يف 2007/6/11 على قتل م�زن عجور، �لق�ئد يف كت�ئب �لق�ص�م، 

د�خل منزله قرب م�صجد �لعب��ص يف مدينة غزة، و�إعد�م ممد �لدحدوح، 

.
130

�أحد عن��رش �لقوة �لتنفيذية

�إ�ص�فة �إىل �لعتد�ء�ت �لتي ط�لت عن��رش وق�دة ع�صكريني من حم��ص، 

�أو  �صي��صية من �حلركة، تورطت  �عتد�ء�ت بحّق �صخ�صي�ت  جلت  �صمُ فقد 

�تُّهمت فيه� عن��رش م�صوبة على حركة فتح، وقد ط�ل عدد منه� �أع�ص�ء 

م�ولت�  �أخطره�  وك�نت  و�لبلدي�ت،  و�حلكومة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف 

�لغتي�ل �للت�ن تعّر�ص لهم� رئي�ص �لوزر�ء �إ�صم�عيل هنية؛ ووقعت �أولهم� 

127 القد�س العربي، 2006/6/6.

عالم، 2007/6/10.  �ملركز �لفل�صطيني لالإ
128

خبار، بريوت، 2007/6/11. 129 الأ

عالم، 2007/6/12.   �ملركز �لفل�صطيني لالإ
130
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طالق ن�ر كثيف عقب مروره من معرب  يف 2006/12/14 حني تعر�ص لإ

رفح ع�ئد�ً من جولة عربية، و�أ�صفرت عن جرح م�صت�ص�ره �ل�صي��صي �أحمد 

. و�أطلقت تلك �ملح�ولة �رش�رة موجة 
131

يو�صف، وقتل مر�فقه، و�إ�ص�بة جنله

�قتت�ل عنيفة يف تلك �لفرتة. و�ملح�ولة �لث�نية وقعت يف 2007/6/12 حني 

وك�نت   ،
132

د�خله تو�جده  خالل  ب�لقذ�ئف  لق�صف  هنية  منزل  تعر�ص 

قط�ع  مور ع�صكريً� يف  �لأ �أثره� ح�صم  قررت حم��ص على  �لتي  �ل�رش�رة 

غزة. وي�ص�ر يف هذ� �ل�صي�ق �إىل �أن رئي�ص �لوزر�ء ك�ن قد تعر�ص لعتد�ء�ت 

من �لوق�ئي  �أخرى �أقل حجمً� يف وقت �ص�بق؛ حيث منع عن��رش جه�ز �لأ

وىل  موكبه من �ملرور �أم�م مقّر �جله�ز يف 2006/4/8، يف �ص�بقة ك�نت �لأ

. كم� ح�ول �ملئ�ت من موظفي �ل�صلطة �لذين ك�نو� ينفذون 
133

من نوعه�

�إ�رش�بً� مدعومً� من �لرئي�ص عب��ص منع هنية من دخول �ملجل�ص �لت�رشيعي يف 

.
134

2006/9/18 حل�صور جل�صة للمجل�ص

وك�ن من بني �ل�صخ�صي�ت �لتي ط�لته� �لعتد�ء�ت �لدكتور ح�صني �أبو 

عجوة، ع�صو �ملكتب �ل�صي��صي حلركة حم��ص و�أحد كب�ر ق�دته�، و�لذي 

ق�صى يف مدينة غزة، وقد تعر�ص لالغتي�ل  ك�ن يعمل م��رش�ً يف ج�معة �لأ

علي يد م�صلحني يف 2006/7/6، و�تهمت حم��ص “فرقة �ملوت” �لت�بعة 

 وك�لة معً�، 2006/12/14.
131

 رويرتز، 2007/6/12.
132

133 احلياة، 2006/4/9.

134 الوطن، �ل�صعودية، 2006/9/19.
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. كم� تعر�ص �لوزير و�صفي 
135

من �لوق�ئي ب�لوقوف ور�ء �غتي�له جله�ز �لأ

قبه� يف 2006/12/13 ملح�ولة �غتي�ل ف��صلة، حني �أقدمت جمموعة م�صلحة 

. و�غت�لت 
136

على �إطالق �لن�ر على �صي�رته يف ر�م �هلل دون وقوع �إ�ص�ب�ت

نف�صه،  �ليوم  يف  حم��ص  ق�دة  �أحد  �لفر�  ب�ص�م  �لق��صي  م�صلحة  جمموعة 

عد�م بحّق �لفر�، وقد  و�تهمت حم��ص جمموعة من �جله�ز بتنفيذ عملية �لإ

ذكر بع�ص �صهود �لعي�ن �أن �مل�صلحني �أجربو� �لفر� على �لركوع، و�أطلقو� 

وليته� عن مقتله، و�تهمت  �لن�ر عليه �أم�م �مل�ّرة. وقد نفت حركة فتح م�صوؤ

.
137

�لفر� يف �لوقت نف�صه ب�لتورط يف مقتل عط� كو�رع �أحد كو�دره�

�لعتد�ء�ت  تز�يدت  غزة،  يف  مّت  �لذي  �لع�صكري  �حل�صم  وعقب 

جهزة  بحّق عن��رش حركة حم��ص و�أن�ص�ره� يف �ل�صفة �لغربية على يد �لأ

حركة  ق�لت  �ل�صي�ق  هذ�  ويف  �لعتق�لت.  يف  غ�لبيته�  متثلت  منية،  �لأ

2007/6/11 وحتى  �لفرتة �ملمتدة من ت�ريخ  �إنه� ر�صدت خالل  حم��ص 

2007/8/31 �أكرث من �ألف �عتد�ء على �أبن�ء ومن��رشي حم��ص وممتلك�تهم، 

�ص�ص�ت �لت�بعة له� يف �ل�صفة �لغربية، من بينه� 639  وعلى �جلمعي�ت و�ملوؤ

�صالح  �لتغيري و�لإ . وقد �صملت �لعتد�ء�ت نو�ب كتلة 
138

عملية �عتق�ل

منية منزل رئي�ص �ملجل�ص  جهزة �لأ يف �ل�صفة، ومن بينه� مد�همة عن��رش �لأ

�صري عبد �لعزيز �لدويك، يف 2007/6/18، و�إ�رش�م �لن�ر فيه،  �لت�رشيعي �لأ

135 احلياة، 2006/7/7.

136 القد�س العربي، 2006/12/15.

137 ال�سفري، ووك�لة وف�، 2006/12/14.

منية  �لأ جهزة  و�لأ فتح  �عتد�ء�ت  )حم��ص(،  �صالمية  �لإ �ملق�ومة  حلركة  عالمي  �لإ �ملكتب   
138

عالم،  لالإ �لفل�صطيني  �ملركز  �ملحتلة،  �ل�صفة  يف  “حم��ص”  حركة  بحّق  �لفل�صطينية 

.2007/9/4
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60

�صري ح�صن يو�صف يف 2007/6/21  من منزل �لن�ئب �لأ و�قتح�م عن��رش �لأ

وم�ص�درة بع�ص �لوث�ئق منه، �إ�ص�فة �إىل �عتق�ل �لن�ئب عن حم��ص �أحمد 

.
�حل�ج يف 1392007/7/2

منية  جهزة �لأ كم� �أ�صيب عدد من �ملتظ�هرين بجروح خالل تفريق �لأ

 2007/10/22 يف  �خلليل  يف  حم��ص  حركة  نظمته�  م�صرية  �ل�صفة  يف 

“غري  �إنه�  جهزة  �رشى يف �صجون �لحتالل، ق�لت عنه� �لأ ت�ص�منً� مع �لأ

ق�نونية وت�صكل خطر�ً على حي�ة �ملو�طنني يف �خلليل”. وقد �تهمت حم��ص 

ب�جت�ه  ع�صو�ئي  ب�صكل  �لن�ر  “فتحو�  ب�أنهم  منية  �لأ جهزة  �لأ من  عن��رش 

و�لع�صي  ب�لهرو�ت  �ملربح  ب�ل�رشب  منهم  عدد  على  و�عتدو�  �ملو�طنني، 

�لكهرب�ئية، وق�مو� ب�إطالق �لن�ر ب�صكل كثيف، م� �أدى �إىل وقوع خم�ص 

.
�إ�ص�ب�ت، وق�مت مبالحقة �ملو�طنني يف �ل�صو�رع لعتق�لهم”140

مني للظهور فيه  �أم� يف قط�ع غزة �لذي ع�دت بع�ص مظ�هر �لفلت�ن �لأ

جمدد�ً يف �أو�خر �صهر �آب/ �أغ�صط�ص 2007، فقد تبنت جمموع�ت م�صلحة 

منية” و“كت�ئب �صهد�ء  جهزة �لأ �أطلقت على نف�صه� ��صم “كت�ئب �صهد�ء �لأ

�لنقالب” يف 2007/9/4 �أربعة تفجري�ت ��صتهدفت حركة حم��ص خالل 

. كم� �أعلنت وز�رة �لد�خلية يف 
141

ي�م �ل�ص�بقة لذلك �لت�ريخ يف �لقط�ع �لأ

غزة يف 2007/10/11 �أنه� �ألقت �لقب�ص على جمموعة ك�نت حت�ول زرع 

مني �لع�م حلركة “فتح �لي��رش” خ�لد �أبو  عبوة ن��صفة على مقربة من منزل �لأ

 �مل�صدر نف�صه.
139

140 البيان، 2007/10/24.

141 القد�س العربي، 2007/9/5.
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�أبو  �أو�مر من ر�م �هلل ب��صتهد�ف  �أفر�د �ملجموعة تلقو�  �أن  كدة  هالل، موؤ

.
142

هالل

�أعلنت �ل�رشطة �لفل�صطينية يف غزة يف وقت لحق  ويف �صي�ق مم�ثل، 

�إلق�ء �لقب�ص على جمموعة ح�ولت و�صع عبوة ن��صفة بزنة ثالثة كيلوجر�م�ت 

لتكرمي  هنية  �إ�صم�عيل  �ملق�ل  �لوزر�ء  رئي�ص  ح�رشه  �حتف�ل  يف  ون�صف، 

لبع�ص  ت�صجيالت  �صعيد �صي�م  �لقي�دي يف حم��ص  �حلج�ج. وقد عر�ص 

قي�د�ت  من  تعليم�ت  تلقو�  ب�أنهم  ب�عرت�ف�ت  فيه�  يدلون  فتح،  ن��صطي 

للحركة،  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  للرئ��صة،  �لع�م  مني  و�لأ فتح  من  ميد�نية 

�لطيب عبد �لرحيم، بتنفيذ عملية �نتح�رية يف �أحد �مل�ص�جد بهدف �غتي�ل 

من  ك�ن  �أنه  ذكرت  حم��ص،  عر�صته  �لذي  �ملخطط  تف��صيل  ويف  هنية. 

يف  نف�صه  بتفجري   2008/1/4 يف  �لدبكي  ن�فذ  �ملدعو  يقوم  �أن  �ملخطط 

�مل�صجد �لذي ي�صلي فيه هنية، �إل �أن �لدبكي تردد يف تنفيذ �لعملية فتقرر 

تردد  �لدبكي  لكن   .2008/1/11 �ملو�فق  �لت�لية  �جلمعة  يوم  �لكّرة  �إع�دة 

مرة �أخرى وتهّرب من تنفيذ �لعملية. عند ذلك مّت تغيري �خلطة وحتولت �إىل 

�لفل�صطيني  �لوزر�ء  بمُعد خالل م�ص�ركة رئي�ص  تفجري حقيبة مفخخة عن 

�إ�صم�عيل هنية يف حفل تكرمي �حلج�ج �لذي �أقيم يف ملعب فل�صطني بغزة 

يف 2008/1/12، ولكن �ل�رشطة �لفل�صطينية متكنت من �إلق�ء �لقب�ص على 

وقت  ويف   .
143

�حلفل �إىل  �حلقيبة  �إدخ�ل  يح�ول  وهو  فتح  �أع�ص�ء  �أحد 

لحق �أعلنت وز�رة �لد�خلية يف غزة �أنه� �ألقت �لقب�ص على ممد �صب�ت 

�مل�دي  �لدعم  م�صدر  ب�أنه  و�تهمته  �ل�ص�بقة،  �لع�مة  �ملخ�بر�ت  يف  �لعقيد 

142 اخلليج، 2007/10/12.

 جريدة العرب، �لدوحة، 2008/2/16.
143
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�لرئي�صي للمجموعة �لتي خططت وح�ولت تنفيذ عملية �غتي�ل هنية، كم� 

�أنه حلقة �لو�صل و�لت�ص�ل �لرئي�صية بني �ملجموعة �ملتورطة وجه�ت يف 

ر�م �هلل، لتنفيذ ودعم هذه �ملخطط، خ��صة مدير جه�ز �ملخ�بر�ت توفيق 

.
144

�لطريو�ي

ويف �ملق�بل، ق�ل �ملتحدث ب��صم �لرئ��صة �لفل�صطينية يف بي�ن له:

رو�ي�ت  وتلفيق  �ختالق  على  حم��ص  حركة  درجت 

�صي�م  �أعلنه  م�  �آخره�  ك�ن  �لرخي�ص،  �لنوع  من  وق�ص�ص 

عن م�رشحية هزلية يزعم فيه� بع�ص من لقنو� م� يقولون، 

وبع�ص  �ملخ�بر�ت  ع�م  ومدير  �لرئ��صة  ع�م  �أمني  �أن 

�لكو�در قد �أعدو� وخططو� لغتي�ل هنية و�دعو� بوجود 

�لتي  حم��ص  حركة   )....( ووعود  ور�ص�ئل  �ت�ص�لت 

�إثب�ته�  وم�ولة  ك�ذيب  �لأ و�ختالق  ترديد  على  درجت 

�لو�ص�ئل  هذه  ك�نت  ولو  حتى  و�لطرق  �لو�ص�ئل  بكل 

ك�مل  ب�صكل  م�صد�قيته�  فقدت  و�لتنكيل،  �لتعذيب  هي 

كل  على  وتعدت  �لفل�صطيني،  �لدم  يف  ولغت  �أن  منذ 

ك�ذيب  �لأ هذه  جتدي  ولن  �لوطنية،  و�لقيم  �ملحرم�ت 

�أن حركة  على  �طمئن�نً�  �لقلوب  تزيد  بل  �أحد،  �إقن�ع  يف 

هي  بل  فح�صب،  �لق�نون  عن  خ�رجة  لي�صت  حم��ص 

.
145

عر�ف و�لأ و�لتق�ليد  �لقيم  كل  عن  خ�رجة  حركة 

لكن يف �لوقت نف�صه مل ي�صدر من �لرئ��صة �أو من حركة فتح �أي نفي 

لنتم�ء �لعديد من �لعن��رش �ملقبو�ص عليه� �إىل فتح.

144 الد�ستور، 2008/2/21.

145 العرب، �لدوحة، 2008/2/16، 
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ومن ج�نب �آخر، �صهدت �ل�صفة �لغربية يف ت�رشين �لث�ين/ نوفمرب توتر�ً 

منية و�جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، على خلفية م��رشة  جهزة �لأ بني �لأ

�لع�صكري  �جلن�ح  م�صطفى،  علي  �أبو  كت�ئب  من  جمموعة  جهزة  �لأ تلك 

�لهو�ء  يف  �لن�ر  ب�إطالق  لته�مهم  ن�بل�ص،  مبدينة  �لعني  خميم  يف  للجبهة 

ب�صكل خم�لف للق�نون، بح�صب م� ق�له م�فظ ن�بل�ص جم�ل �ملحي�صن. �إل 

�أن �لكت�ئب �أكدت �أن عن��رشه� �ملح��رشين مطلوبون لالحتالل، وعّدت 

مني من  �ل�صق �لأ �أحد مظ�هر تطبيق  ب�أنه  جر�ء  له� هذ� �لإ بي�ن  �جلبهة يف 

و�صالح  مني  �لأ �لفلت�ن  �صالح  بني  ب�لتمييز  مط�لبة  �لطريق،  خطة خريطة 

�إىل ج�معة �لقد�ص �ملفتوحة فرع  �لتوتر�ت  . وقد �متدت تلك 
146

�ملق�ومة

�أن�ص�ر  �صهدت� عر�كً� ومو�جه�ت بني  �للتني  بيت ج�ل وج�معة بريزيت، 

.
147

�لكتلتني �لطالبيتني �لت�بعتني حلركة فتح و�جلبهة �ل�صعبية

حد�ث تز�منت مع ت�رشيح�ت �أدىل به�  �ص�رة �إىل �أن هذه �لأ وجتدر �لإ

وزير �لد�خلية يف حكومة في��ص، عبد �لرز�ق �ليحيى، حتدث خالله� عن 

جنحة �مل�صلحة �لت�بعة لف�ص�ئل �ملق�ومة،  وجود مر�صوم رئ��صي بحل ك�فة �لأ

.
148

�صلحة وجمع �لأ

يف  في��ص  حكومة  �أعلنت  �أن�بولي�ص،  متر  ملوؤ �لتح�صري�ت  �صي�ق  ويف 

متر  2007/11/26 �أنه� قررت منع �أي تظ�هر�ت �أو م�صري�ت من�ه�صة للموؤ

و�سط، 2007/11/19.  عرب 48، 2007/11/18؛ وال�رصق الأ
146

عالم، 2007/11/20؛ واخلليج، 2007/11/21.  �ملركز �لفل�صطيني لالإ
147

148 القد�س العربي، 2007/11/19.
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. وقد فرقت �ل�رشطة �لفل�صطينية ب�لقوة عدة م�صري�ت 
149

يف �ل�صفة �لغربية

خرجت يف �ليوم �لت�يل يف عدد من مدن �ل�صفة، �إحد�ه� ك�نت يف مدينة 

�خلليل بدعوة من حزب �لتحرير، وقتل فيه� فل�صطيني يدعى ه�ص�م �لرب�دعي 

 .
150

بينهم �صحفيون بجروح م� بني متو�صطة وطفيفة �آخر  و�أ�صيب عدد 

�لرب�دعي  جثم�ن  ت�صييع  خالل  �ملدينة  يف  عنيفة  مو�جه�ت  �ندلعت  وقد 

 .
151

من، �صقط خالله� نحو 60 م�ص�بً� من �لطرفني بني �مل�صيعني وقو�ت �لأ

حد�ث مقدمة لت�صعيد �صد طرف جديد غري حركة حم��ص  وك�نت تلك �لأ

 2007/12/7 يف  �أ�صدره  بي�ن  يف  �لتحرير  حزب  �تهم  حيث  �ملرة،  هذه 

500 من عن��رشه، عقب قمع  �ل�صفة ب�ختط�ف نحو  منية يف  جهزة �لأ �لأ

قذرة  �أ�ص�ليب  “��صتخدمت  جهزة  �لأ تلك  �أن  �إىل  م�صري�ً  �مل�صري�ت،  تلك 

مع �ملعتقلني خالل فرتة �عتق�لهم”، قبل �أن يطلق �رش�ح بع�صهم يف وقت 

.
152

لحق

��صتبك  حني   ،2008/1/10 يف  نف�صه  �ملو�جه�ت  م�صهد  تكرر  وقد 

�لوطنية  �لقوى  نظمته�  تظ�هرة  يف  �مل�ص�ركني  من  عدد  مع  من  �لأ عن��رش 

مريكي  �لأ �لرئي�ص  زي�رة  على  �حتج�جً�  �هلل،  ر�م  مدينة  يف  �صالمية  و�لإ

من  عدد  �إ�ص�بة  �إىل  �ل�صتب�ك  و�أدى   .George Bush بو�ص  جورج 

�مل�ص�ركني يف �لتظ�هرة، من بينهم مت�ص�منون �أج�نب، بك�صور ور�صو�ص 

149 الراأي، عّم�ن، 2007/11/27.

150 الد�ستور، واحلياة اجلديدة، 2007/11/28.

151 اخلليج، 2007/11/29.

عالم، 2007/12/8.  �ملركز �لفل�صطيني لالإ
152
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.
153

و�ختن�ق ب�لغ�ز �مل�صيل للدموع

جهزة �ل�صلطة يف �ل�صفة �لغربية يف  ّجه لأ برز �لذي ومُ �إل �أن �لته�م �لأ

�ل�صيخ جمد  وف�ة  ولية عن  ب�مل�صوؤ �ملخ�بر�ت  �ته�م جه�ز  �لفرتة، ك�ن  تلك 

�هلل،  ر�م  بق�ص�ء  كوبر  قرية  م�صجد  و�إم�م  حم��ص  كو�در  �أحد  �لربغوثي، 

لبي�ن  �أثن�ء �حتج�زه يف مقر �جله�ز يف مدينة ر�م �هلل. ووفقً�  �لذي ق�صى 

ن�ص�ن، ف�إن �لربغوثي و�صل م�ص�ء يوم  �ص�صة �ل�صمري حلقوق �لإ �ص�در عن موؤ

2008/2/22 �إىل م�صت�صفى خ�لد �جلر�حي يف �ملدينة جثة ه�مدة، بعد �أن 

ك�ن معتقاًل وموقوفً� على ذمة جه�ز �ملخ�بر�ت �لع�مة منذ 2008/2/15. 

و�أ�ص�ر �لبي�ن �إىل �أن �لربغوثي ك�ن قد �أدخل �إىل ذ�ت �مل�صت�صفى قبل ثالثة 

على  تظهر  وك�نت  �ملعدة،  يف  ح�دة  �آلمً�  ملع�ن�ته  �لوف�ة،  ت�ريخ  من  �أي�م 

من  �لرغم  على  �ل�صجن  �إىل  �إع�دته  متت  وقد  تعذيب،  عالم�ت  ج�صده 

طب�ء ذلك، وهو م� قد ي�صري �إىل �أن �لوف�ة قد وقعت بعد تعر�ص  مع�ر�صة �لأ

.
154

�لربغوثي للتعذيب �أثن�ء �عتق�له

وقد �تهمت كل من ع�ئلة �لربغوثي وحركة حم��ص و�حلكومة �ملق�لة 

�أن  �إل  �لتعذيب،  حتت  �لربغوثي  �ل�صيخ  بقتل  �ملخ�بر�ت  جه�ز  غزة  يف 

نتيجة جلطة مف�جئة. كم�  �أنه تويف  كد�ً  �لته�م�ت، موؤ نفى هذه  �جله�ز 

�أ�صدر �لرئي�ص ممود عب��ص تعليم�ته للن�ئب �لع�م للتحقيق يف �لوف�ة ب�أ�رشع 

153 احلياة، 2008/1/11.

ن�ص�ن، غزة، 2008/2/23، �نظر: �ص�صة �ل�صمري حلقوق �لإ  موؤ
154

 http://www.aldameer.org/

?action=details&id=news&code=486&sid=000009_000185_

000198&language=1
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155

وقت ممكن، وتقدم ب�لتع�زي لع�ئلة �ل�صيخ

ن�رشت  �أخرى  �إعالم  وو�ص�ئل  ق�صى  �لأ ف�ص�ئية  �أن  �إىل  �ص�رة  �لإ وجتدر 

�صور�ً جلثم�ن �لربغوثي تظهر عليه عالم�ت تعذيب.

�صرابات: ثالثًا: املظاهرات والإ

عقب �إعالن فوز حركة حم��ص يف �لنتخ�ب�ت �لت�رشيعية �لفل�صطينية، 

و�ص�ط  بد�أت مظ�هر �لتذمر يف بع�ص �أو�ص�ط حركة فتح، فلج�أت هذه �لأ

�ملظ�هر�ت  بينه�  من  ك�نت  �لتذمر،  هذ�  عن  للتعبري  عّدة  �أ�ص�ليب  �إىل 

�ص�ليب يف �لتعبري  �رش�ب�ت. وعلى �لرغم من �أن هذه �لأ و�لعت�ص�م�ت و�لإ

�أن  �إل  �ل�صي��صية،  �حلي�ة  تمُعّد حقً� م�رشوعً� وعالمة على �صحة  �لر�أي  عن 

من  �ص�ليب جعله� ع�ماًل م�صهمً� يف توتري �لأ �أخذته هذه �لأ �ملنحى �لذي 

ر��صي �لفل�صطينية؛ من خالل م�ص�ركة �مل�صلحني و��صتخد�م �ل�صالح  يف �لأ

�ل�صلطة،  �ص�ص�ت  وموؤ �لع�مة  �ملر�فق  على  فيه�  �مل�ص�ركني  و�عتد�ء  فيه�، 

منية فيه� بزيهم �لر�صمي  جهزة �لأ �إ�ص�فة �إىل م�ص�ركة �لع�صكريني و�أفر�د �لأ

�ص�ص�ت  �ملوؤ ت�ريخ  يف  ن�درة  ظ�هرة  ي�صكل  �لذي  مر  �لأ وهو  و�صالحهم، 

ت�صهم يف  �أحد�ث  �مل�ص�ركة يف  ل  من  �لأ به� حفظ  يمُفرت�ص  �لتي  منية،  �لأ

خالل به. �لإ

يف  �مل�ص�ركة  منية  �لأ جهزة  و�لأ فتح  حركة  عن��رش  �صلوك  قر�ءة  وعند 

مع  �ل�رش�كة  رف�ص  عن  للتعبري  بد�ية  ��صتخدمته�  �أنه�  جند  ن�صطة،  �لأ هذه 

وبد�أت  منية.  �لأ �ل�صالحي�ت  ت�صليمه�  ورف�ص  �حلكومة،  يف  حم��ص 

و�سط، 2008/2/24؛ واحلياة، 2008/2/25. 155 ال�رصق الأ
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�ملظ�هر�ت يف  تلك  �أوىل  فقد خرجت  �لنت�ئج.  عالن  لإ وىل  �لأ ي�م  �لأ مع 

عب��ص  ممود  �لرئي�ص  منزل  ب�جت�ه  و�ص�رت   ،2006/1/27 يف  غزة  مدينة 

نت�ئج �لنتخ�ب�ت،  �مل�ص�ركون فيه� بو�صوح عن غ�صبهم من  فيه�. وعرّب 

“كلن�  هتفو�  حيث  �حلكومة؛  ت�صكيل  يف  حم��ص  م�ص�ركة  ورف�صهم 

ممود عب��ص ول حكومة مع حم��ص”، و“�ملجل�ص �لت�رشيعي لفتح ولي�ص 

. ويف 
156

�لتظ�هرة تلك  �ص�رك يف  قد  �أن ممد دحالن  ويذكر  حلم��ص”. 

2006/1/30 �صيطر نحو 30 �رشطيً� على مبنى �ملجل�ص �لت�رشيعي يف غزة، 

و�أطلقو� �لن�ر يف �لهو�ء، يف خطوة فمُ�رّشت على �أنه� ج�ءت للمط�لبة ب�صّم 

خ�صية  �لد�خلية،  قي�دة  حتت  تركه�  وعدم  �لرئ��صية  �ص�صة  �ملوؤ �إىل  �ل�رشطة 

وخرجت   .
157

حم��ص ت�صلمته�  ح�ل  يف  �لف�صل  �إىل  عن��رشه�  تعر�ص 

م�صرية �أخرى يف ر�م �هلل يف 2006/2/22 �حتج�جً� على قر�ر رئي�ص �ملجل�ص 

من  للمجل�ص  ع�م  �أمني  تعيني  بتجميد  �لدويك  عزيز  �ملنتخب  �لت�رشيعي 

�لع�ملني  فتح  200 من موظفي  فيه� حو�يل  �ل�ص�بق. و�ص�رك  �ملجل�ص  قبل 

وب�صعة  �جلدد،  �حلركة  نو�ب  من  عدد  يتقدمهم  �ل�صلطة،  �ص�ص�ت  موؤ يف 

م�صلحني من �جلن�ح �لع�صكري للحركة. و�أطلق �مل�ص�ركون هت�ف�ت ترف�ص 

�ل�رش�كة مع حم��ص، و�أخرى من�ه�صة لرئي�ص �ملجل�ص وقر�ر�ته. كم� تهّجم 

بع�ص �مل�ص�ركني على �لرئي�ص �لدويك وو�صفوه وم�ص�عديه بـ “جمموعة من 

.
158

�لزعر�ن”. كم� ط�لبه بع�صهم مغ�درة �ملجل�ص

156 امل�ستقبل، 2006/1/27.

 عرب 48، 2006/1/30.
157

158 احلياة، 2006/2/23.
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��صتخدمت  �لفل�صطينية،  �حلكومة  حم��ص  حركة  ت�صكيل  وعقب 

منية،  �لأ جهزة  و�لأ فتح  حركة  يف  �ص�بقً�  �ملذكورة  نف�صه�،  و�ص�ط  �لأ

�لتظ�هر�ت و�لعت�ص�م�ت ك�أدو�ت �حتج�ج و�صغط �صي��صي، بل و�أمني 

وعند  �لرو�تب،  �نقط�ع  م�ص�ألة  يف  ذلك  وظهر  �حلكومة؛  على  �أحي�نً� 

�ص�صتي �لرئ��صة  حد�ث �لتي �صكلت نق�ط خالف مف�صلية بني موؤ وقوع �لأ

و�حلكومة. فعلى �صبيل �ملث�ل، خرجت تظ�هر�ت وم�صري�ت غ��صبة لعن��رش 

 ،2006/4/22 ر��صي �لفل�صطينية يف  يديه� يف عدة من�طق يف �لأ فتح وموؤ

�حتج�جً� على خط�ب �ألق�ه رئي�ص �ملكتب �ل�صي��صي حلركة حم��ص خ�لد 

حد�ث يف قط�ع غزة، حيث �صهدت �جل�معة  م�صعل. وك�نت �أبرز تلك �لأ

زهر مو�جه�ت بني �لطالب �أوقعت 30 جريحً�. كم�  �صالمية وج�معة �لأ �لإ

ق�صى �أم�م جممع �ل�رش�ي� �حلكومي  �حت�صد ع�رش�ت من م�صلحي كت�ئب �لأ

من  كبري�ً  �لهو�ء، وفجرو� عدد�ً  �لر�ص��ص يف  و�صط مدينة غزة، و�أطلقو� 

ب�أو�ص�ف  وو�صفوه  م�صعل  بت�رشيح�ت  ونددو�  �ل�صنع،  ملية  �لقن�بل 

كت�ئب  و  فتح  �أن�ص�ر  من  لف  �لآ خرج   2006/5/19 ويف   .
159

مقذعة

منية، �لذي  ق�صى يف م�صرية ح��صدة دعمً� لقر�ر عب��ص ب�نت�ص�ر �لقوى �لأ �لأ

�لتنفيذية يف غزة قبله� بيومني.  �تخذه رّد�ً على ن�رش وزير �لد�خلية للقوة 

وط�لبو� �لوزير ب�صحب �لقوة، وو�صفه� متحدثون ب��صم حركة فتح ب�أنه� 

.
160

دي �إىل �إ�صع�ل ن�ر �لفتنة �لد�خلية م�صدر للقلق و�إ�ص�عة �لفو�صى، وتوؤ

منية �أم�م �ملجل�ص �لت�رشيعي  جهزة �لأ لف من منت�صبي �لأ كم� تظ�هر �لآ

159 الغد، 2006/4/23.

160 احلياة اجلديدة، 2006/5/20.
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و�قتحم  رو�تبهم،  تق��صي  عدم  على  �حتج�جً�   2006/6/1 يف  غزة  يف 

�لنو�فذ  بع�ص  حتطيم  على  و�أقدمو�  �ملجل�ص  ملقّر  �لرئي�صية  �لبو�بة  بع�صهم 

و�ملمتلك�ت �لت�بعة للمقّر. وردد �ملتظ�هرون هت�ف�ت �صّد �حلكومة و�صّد 

. ووقع �أمر مم�ثل يف �ل�صفة �لغربية حني �قتحم نحو 300 
161

�لقوة �لتنفيذية

 2006/6/14 �هلل يف  ر�م  �لت�رشيعي يف  �ملجل�ص  مبنى  �ل�صلطة  من موظفي 

للمط�لبة بدفع رو�تبهم، ودخلو� ق�عة �لجتم�ع�ت يف �ملجل�ص �لت�رشيعي 

على  �أقدمو�  كم�  برفعه�.  وت�صببو�  �جلل�ص�ت،  �إحدى  �نعق�د  �أثن�ء  يف 

�آخرون  ��صتبك  فيم�  �لنو�ب،  مك�تب  على  مو�صوعة  ك�نت  وث�ئق  متزيق 

ب��صم  �ملتحدث  �لرحمن  �أحمد عبد  برر  �لنو�ب. وقد  بع�ص  يدي مع  ب�لأ

فتح �لتظ�هر�ت و�لفو�صى �لتي �ص�حبته� بو�صفه� “ثورة جي�ع”، مط�لبً� 

.
162

نق�ذ �لو�صع حكومة حم��ص ب�لتخلي عن مو�قفه� لإ

�أ�صلوب  فتح  حركة  على  م�صوبني  م�صلحني  ��صتخدم  تكرر  كم� 

لتحقيق  �صغط  ك�أ�صلوب  �ل�صلطة  �ص�ص�ت  وموؤ �لع�مة  �ملر�فق  �حتالل 

مقّر  �قتح�م  ق�صى  �لأ كت�ئب  ن��صطي  من  عدد  م�ولة  منه�  مط�لبهم، 

�أ�صموه  م�  يو�صلو�  كي  2006/4/1؛  ب�أ�صلحتهم يف  �هلل  ر�م  �حلكومة يف 

مطلبً� ع�دًل �إىل ن�ئب رئي�ص �لوزر�ء، متّثل يف تنفيذ قر�ر لوزير �ملو��صالت 

�أ�رش  ل�ص�لح  عمومية  رك�ب  �صي�رة  منرة   800 ب�رشف  يق�صي  �ل�ص�بق، 

�أن  �إىل  هن�  �ص�رة  �لإ وجتدر   .
لـ“�إ�رش�ئيل”163 ومطلوبني  ومعتقلني  �صهد�ء 

161 الحتاد، 2006/6/2.

162 الحتاد، وال�رصق، 2006/6/15.

163 احلياة، 2006/4/2.
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�إل  �لفل�صطينية،  �ل�ص�حة  يف  فرتة  منذ  موجودة  ك�نت  �ملم�ر�ص�ت  هذه 

�أنه� �أخذت ط�بعً� ت�صعيديً� يف �أثن�ء وجود حكومة حم��ص. وقد �أقّر ممد 

هر�م �مل�رشية يف 2006/10/26 بوجود  دحالن يف مق�بلة ن�رشته� جريدة �لأ

تلك �ملم�ر�ص�ت، �إل �أنه ح�ول �لتقليل من �ص�أنه� بقوله �إنه يف “�أثن�ء وجود 

حركة فتح يف �حلكومة ك�نت هن�ك �حتج�ج�ت من �صب�ب �حلركة، فك�نو� 

�إل  �أن هذ� ك�ن �صلوكً� خ�طئً�  يغلقون �ل�صو�رع ويحتلون �ملر�فق. ورغم 

 .
�أنه ح�صل. وهو لي�ص نهجً� جديد�ً ب�صبب وجود حم��ص يف �ل�صلطة”164

عن��رش  فيه�  �قتحم  و2006/2/16،   12 يف  م�ص�بهة  حو�دث  وقعت  وقد 

غزة،  �مل�لية يف  وز�رة  مقّر  فتح  من حركة  وم�صلحون  �لوطني  من  �لأ من 

.
165

�حتج�جً� على بع�ص �لتعيين�ت وللمط�لبة بدفع رو�تبهم

�رش�ب �لذي نفذته  �ص�ليب ك�ن �لإ برز �صمن هذه �لأ �إل �أن �حلدث �لأ

نق�بة �ملوظفني �حلكوميني، �لتي ت�صيطر عليه� حركة فتح، �حتج�جً� على 

عدم دفع �لرو�تب، يف مطلع �صهر �أيلول/ �صبتمرب 2006، وج�ء بدعم من 

�رش�ب �لذي تز�من  . وقد �أدى هذ� �لإ
166

�لرئي�ص �لفل�صطيني ممود عب��ص

�ص�ص�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية  مع بد�ية �لع�م �لدر��صي �جلديد �إىل �صّل عمل موؤ

على مدى نحو 100 يوم، و�ص�رك فيه �حت�د �ملعلمني، كم� �ن�صم له �لع�ملون 

. وخرجت خالل فرتة 
167

يف �لقط�ع �ل�صحي وموظفو �ملجل�ص �لت�رشيعي

�رش�ب م�صري�ت و�عت�ص�م�ت بهدف زي�دة �ل�صغط على �حلكومة لدفع  �لإ

هرام، �لق�هرة، 2006/10/26.  جريدة الأ
164

165 الوطن، قطر، 2006/2/13؛ والراأي، عّم�ن، 2006/2/17.

166 الغد، 2006/8/31.

167 البيان، 2006/9/5.
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حد�ث  �لرو�تب، �أو دفعه� لال�صتق�لة. ومع م�ص�ركة �لع�صكريني يف تلك �لأ

مني  �لأ �لو�صع  ت�أثر  متكررة،  من��صب�ت  يف  �ص�ص�ت  �ملوؤ على  و�عتد�ئهم 

منية م�صري�ت  جهزة �لأ لف من منت�صبي �لأ �صلبً�؛ ففي 2006/9/5 نظم �لآ

�حتج�ج، وه�جمو� مقّر �ملجل�ص �لت�رشيعي يف قط�ع غزة، و�أطلقو� �لن�ر 

جهزة  �لأ منت�صبي  من  �لع�رش�ت  خرج  كم�   .
168

متوي�ته وك�رشو�  د�خله، 

�لرئي�صية يف  2006/9/28، و�أغلقو� �ملفرتق�ت  �إىل �صو�رع غزة يف  منية  �لأ

�لن�ر يف  و�أ�صعلو�  �لقط�ع،  �ملو�صلة بني مدن  �لرئي�صية  �ملدينة، و�ل�صو�رع 

ب�رشف  �حلكومة  وط�لبو�  �لهو�ء.  يف  �لن�ر  مطلقني  �ل�صي�ر�ت  �إط�ر�ت 

بل  قط�ع غزة،  �مل�صري�ت على  تقت�رش هذه  . ومل 
169

�ل�صتق�لة �أو  رو�تبهم 

فر�د  لأ تظ�هرة  �ملث�ل  �صبيل  على  �صهدت  �لتي  �لغربية  �ل�صفة  �إىل  �متدت 

منية يف مدينة جنني يف 2006/12/8، ومهرج�نً� �حتج�جيً� يف  جهزة �لأ �لأ

.
170

�خلليل يف 2006/12/13، �حتج�جً� على عدم �رشف رو�تبهم

جهزة  �إ�ص�فة �إىل م� تقدم، فقد ��صتهدف م�صلحو حركة فتح وعن��رش �لأ

حلركة  �لت�بعة  �ص�ص�ت  و�ملوؤ �حلكومية  �ص�ص�ت  �ملوؤ عليه�  �ملح�صوبة  منية  �لأ

للحركة.  �لر�ص�ئل  ي�ص�ل  لإ وك�أد�ة  �لد�خلي،  �لقتت�ل  �صي�ق  يف  حم��ص 

�ندلعت  مبكرة،  �نتخ�ب�ت  �إجر�ء  قر�ره  عب��ص عن  �لرئي�ص  �إعالن  فعقب 

ّجل خالله� وقوع �عتد�ء�ت على بع�ص  �أحد�ث �قتت�ل د�خلي يف غزة، �صمُ

�ص�ص�ت، حيث �حتل عدد من �أفر�د حر�ص �لرئ��صة مقري وز�رتي �لزر�عة  �ملوؤ

168 الد�ستور، 2006/9/6.

169 اخلليج، 2006/9/29.

 عرب 48، 2006/12/9؛ ووك�لة وف�، 2006/12/14.
170
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و�لنقل و�ملو��صالت يف 2006/12/17، وطردو� �ملوظفني منه� و�أغلقوه� 

�إن عن��رش �حلر�ص �لرئ��صي  قف�ل و�ل�صال�صل �حلديدية. وق�ل موظفون  ب�لأ

ق�لو� لهم �إن �لوز�رتني �صتظالن مغلقتني �إىل �أن تعود� �إىل �أ�صح�بهم�، يف 

�ص�ص�ت حدث  �صخم على �ملوؤ . �إل �أن �لعتد�ء �لأ
171

�إ�ص�رة �إىل حركة فتح

�صالمية يف  �لرئ��صة ب�قتح�م �جل�معة �لإ عندم� ق�مت جمموع�ت من حر�ص 

غزة يف مطلع �صهر �صب�ط/ فرب�ير 2007، �إثر قي�م عن��رش من كت�ئب �لق�ص�م 

�إىل  طريقه�  يف  ك�نت  ومعد�ت  �أ�صلحة  �صحن�ت  �إنه  ق�لت  م�  ب�عرت��ص 

�رش�ر ه�ئلة نتيجة تدمري  �حلر�ص �لرئ��صي؛ حيث تعر�صت مب�ين �جل�معة لأ

عالم يف  �أجز�ء كبرية منه� وتخريب خمترب�ته� ومكتبته�. ونقلت و�ص�ئل �لإ

للج�معة بعد حرقه� تظهر فيه� عب�ر�ت مكتوبة على  ذلك �لوقت �صور�ً 

�جلدر�ن حتمل توقيع حر�ص �لرئ��صة وحركة فتح. وقد قّيم �لدكتور كم�لني 

�آنذ�ك  �لتجهيز�ت  دون  �ملن�ص�آت  يف  �رش�ر  �لأ قيمة  �جل�معة  رئي�ص  �صعث 

. ويف 2007/6/11، �ليوم �ل�ص�بق لتخ�ذ حركة 
172

بنحو 15 مليون دولر

مور ع�صكريً� يف قط�ع غزة، ويف �إط�ر �ل�صتب�ك�ت  حم��ص قر�ر�ً بح�صم �لأ

�لعنيفة �لد�ئرة بني حركتي فتح وحم��ص يف قط�ع غزة، تعر�ص مقّر رئ��صة 

�لعتد�ء�ت  بني  من  برز  �لأ ك�ن  �عتد�ء  يف  ن�ر،  طالق  لإ غزة  يف  �لوزر�ء 

�صبوعية ملجل�ص  �ص�ص�ت؛ حيث وقع �أثن�ء �نعق�د �جلل�صة �لأ �لتي ط�لت �ملوؤ

�لوزر�ء، وك�ن رئي�ص �لوزر�ء �إ�صم�عيل هنية ح��رش�ً فيه�. كم� تعر�ص مبنى 

طالق ن�ر مم�ثل يف  وز�رة �ل�صب�ب و�لري��صة ومكتب �لوزير ب��صم نعيم لإ

خبار، بريوت، 2006/12/18. 171 الأ

 جريدة الريا�س، �ل�صعودية، 2007/2/14.
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.
173

ذلك �ليوم

�ص�ص�ت  �ملوؤ تعر�صت  غزة،  قط�ع  على  حم��ص  �صيطرة  �أعق�ب  ويف 

من  كبري  لعدد  �لغربية  �ل�صفة  يف  حم��ص  حلركة  �لت�بعة  و�جلمعي�ت 

منية وم�صلحي حركة فتح، رّد�ً على  جهزة �لأ �لعتد�ء�ت من قبل عن��رش �لأ

م� جرى يف غزة، من بينه� جمعي�ت خريية ومد�ر�ص وري��ص �أطف�ل. كم� 

ط�لت تلك �لعتد�ء�ت �أي�صً� مق�ّر �لوز�ر�ت و�ملج�ل�ص �لبلدية �لتي ت�صيطر 

�لت�رشيعي.  �ملجل�ص  يف  و�لتغيري  �صالح  �لإ كتلة  ومك�تب  حم��ص،  عليه� 

وحتى   2007/6/11 ت�ريخ  من  �ملمتدة  �لفرتة  خالل  �أنه  حم��ص  و�أف�دت 

�ص�ص�ت  موؤ على  �عتد�ء   175 �لعتد�ء�ت  تلك  جمموع  بلغ   2007/8/31

وجمعي�ت، و156 �عتد�ء على ممتلك�ت خ��صة ب�أبن�ء ومن��رشي �حلركة، 

�لبلدية  �ملج�ل�ص  على  �عتد�ء  و34  عالم،  �لإ و�ص�ئل  على  �عتد�ء  و25 

و�لقروية �لتي ف�زت فيه� �حلركة، و17 �عتد�ء على �مل�ص�جد، و163 �عتد�ء 

.
174

على �جل�مع�ت وطلبته�

يدي حركة فتح يف نه�ية �صهر  ويف قط�ع غزة ت�ص�عدت حترك�ت موؤ

�آب/ �أغ�صط�ص 2007، فدعت �حلركة و�إىل ج�نبه� ف�ص�ئل منظمة �لتحرير 

�لعر�ء؛ �حتج�جً� على م� و�صفته  �إىل �خلروج ل�صالة �جلمعة يف  �أن�ص�ره� 

“��صتيالء” حركة حم��ص على �لقط�ع و��صتغالله� �مل�ص�جد كمن�بر �صي��صية. 
وقد �أقيمت �أوىل تلك �ل�صلو�ت يف 2007/8/31، و�أعقبه� خروج �أعد�د 

�إ�ص�رة  �صيعة”، يف  “�صيعة،  �مل�صلني يف م�صرية غ��صبة رددت هت�ف�ت  من 

دحالن  وملحمد  عب��ص  للرئي�ص  يدة  موؤ �أخرى  وهت�ف�ت  حم��ص،  حلركة 

173 القد�س العربي، 2007/6/12.

عالم، 2007/9/4.  �ملركز �لفل�صطيني لالإ
174

مُ
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و�صميح �ملدهون، وقد �أقدم عدد من �ملتظ�هرين على ر�صق مركز �ل�رشطة 

�لرئي�صي )�جلو�ز�ت( يف مدينة غزة ب�حلج�رة عند مرور �مل�صرية �أم�مه، مم� 

�أ�صفرت عن  �لتنفيذية و�ملتظ�هرين،  �لقوة  ��صتب�ك�ت مدودة بني  �إىل  �أدى 

. ودعت فتح وف�ص�ئل �ملنظمة جمدد�ً �إىل 
175

�عتق�لت و�إ�ص�بة 12 �صخ�صً�

�ل�صالة يف �لعر�ء يف �جلمعة �لت�لية، ويف هذه �ملرة ��صتخدمت �لقوة �لتنفيذية 

�لت�بعة لوز�رة �لد�خلية �لقوة ملنع �إق�مة �ل�صالة يف �ل�ص�ح�ت �لع�مة، مم� �أدى 

�آخرين، بينهم عدد من ق�دة حركة  30 �صخ�صً� و�عتق�ل  �أكرث من  �ص�بة  لإ

 .
176

فتح وحزب �ل�صعب و�جلبهة �لديوقر�طية، �أمُفرج عنهم يف وقت لحق

و�حتج�جً�ً على �إجر�ء�ت �لقوة �لتنفيذية يف ذلك �ليوم، دعت حركة فتح 

.
177

وف�ص�ئل �ملنظمة، �إىل �إ�رش�ب ع�م يف 2007/9/9 يف غزة

�ص�ص�ت لعتد�ء�ت �صمن عملي�ت  ويف غزة �أي�صً�، تعر�صت بع�ص �ملوؤ

مقّر  �نفج�ر  هّز  حيث  �صبتمرب؛  �أيلول/  �صهر  �صهده�  �لتي  مني  �لأ �لتوتري 

�لقي�دة �لع�مة للقوة �لتنفيذية يف غزة يف 2007/9/16، و�أعلن عن �إبط�ل 

�ليوم  �لت�رشيعي يف غزة يف  ن��صفة عند مدخل مقّر �ملجل�ص  مفعول عبوة 

“فريق  �أحمد بحر حينه�  ن�بة  ب�لإ �لت�رشيعي  �ملجل�ص  نف�صه، و�تهم رئي�ص 

.
178

ولية عن زرع �لعبوة ر�م �هلل” ب�مل�صوؤ

175 �لقد�س العربي، واحلياة، 2007/9/1.

176 اخلليج، 2007/9/8.

و�سط، 2007/9/9. 177 ال�رصق الأ

و�سط، 2007/9/17. 178 الد�ستور، وال�رصق الأ
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رابعًا: التمويل املايل:

�لنتخ�ب�ت  يف  فوزه�  نتيجة  �ل�صلطة  �إىل  حم��ص  �صعود  عقب 

�لت�رشيعية، فر�صت �جله�ت �لدولية �مل�نحة ح�ص�ر�ً م�ليً� �صديد�ً على �ل�صعب 

ك�نت  �لتي  �مل�لية  �مل�ص�عد�ت  �لفل�صطينية. وحتولت  و�ل�صلطة  �لفل�صطيني 

�إن�ص�نية  �إىل م�ص�عد�ت  �لتنموية  �ل�صلطة وم�ص�ريعه�  ميز�نية  تقدمه� لدعم 

�حلكومة  �إىل  مو�ل  �لأ من  �أي  و�صول  تتجنب  بحيث  مددة،  �آلية  �صمن 

�مل�لية  �مل�ص�عد�ت  �أن  �إل  ذلك،  من  �لرغم  وعلى  حم��ص.  �صكلته�  �لتي 

معظمه�  يف  وج�ءت  تو��صلت،  للرئ��صة  �لت�بعة  منية  �لأ جهزة  لالأ �ملقدمة 

من �لولي�ت �ملتحدة، مل�ص�عدته� على تطبيق �للتز�م�ت �ملتعلقة بخريطة 

�صف خالل  ره�ب”. وكمُ �لطريق، وتقويته� يف مو�جهة م� ت�صميه “قوى �لإ

جهزة؛  مريكية لدعم تلك �لأ د�رة �لأ تلك �لفرتة عن عدة خطط �أعدته� �لإ

بهدف تقويته� يف مو�جهة حم��ص، و�لعمل على �إ�صع�ف حكومته�. 

�ص�رة �إىل �أن �حلديث عن تلقي جه�ت يف  ويف هذ� �ل�صي�ق، جتدر �لإ

حركة فتح لدعم م�يل �أمريكي ك�ن قد بد�أ يف مرحلة �لنتخ�ب�ت �لت�رشيعية، 

�ل�صخ�صي�ت  بع�ص  تلقي  تتن�ول  وثيقة  عن  �لفرتة  تلك  يف  �صف  كمُ حيث 

بهدف متويل حملتهم  للتنمية؛  مريكية  �لأ �لوك�لة  م�ليً� من  فتح دعمً�  يف 

مريكية  �لنتخ�بية. وك�نت �لوثيقة عب�رة عن ر�ص�لة موجهة من �لوك�لة �لأ

�إىل نبيل عمرو، تت�صمن مو�فقة على متويل حملته �لنتخ�بية �إىل ج�نب بع�ص 

ومو�جهته�.  حم��ص  حركة  �صّد  مبوقفهم  �لتم�صك  �رشيطة  �صخ��ص،  �لأ

�إل �أن نبيل عمرو نفى �صحة تلك �لوثيقة و�تهم حركة حم��ص بفربكته�، 
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. �إل �أن جريدة 
179

مريكية وجود مثل هذه �ملر��صالت كم� نفت �لوك�لة �لأ

و�صط ن�رشت يف 2006/1/23 تقرير�ً ج�ء فيه �أن �لوك�لة نف�صه�  �ل�رشق �لأ

خ��ص  برن�مج  عرب  فتح  حلركة  �لنتخ�بية  �حلملة  دعم  على  تعمل  ك�نت 

ن�صطة و�لتربع�ت تقوم به�  مببلغ مليوين دولر �أمريكي، ي�صمل عدد�ً من �لأ

.
180

�ل�صلطة �لفل�صطينية لتح�صني �صورته�

�أم� يف �ملرحلة �لتي تلت ت�صكيل حم��ص للحكومة، ك�نت هن�ك عدة 

خطط لدعم فريق �لرئي�ص ممود عب��ص. من بينه� م� ورد يف تقرير ن�رشته 

جريدة �لقد�ص �لعربي يف 2006/10/14 نقاًل عن وك�لة رويرتز، ج�ء فيه 

بنحو  تكلفته�  قدرت  حملة  ه�دئ  ب�صكل  بد�أت  �ملتحدة  �لولي�ت  �أن 

42 مليون دولر لتدعيم خ�صوم حم��ص قبيل �نتخ�ب�ت فل�صطينية مبكرة 

متملة. وت�صمنت �خلطة تقدمي �أمو�ل للم�ص�عدة على �إع�دة هيكلة حركة 

علم�نية  و�أحز�ب  ل�ص��صة  �ل�صرت�تيجية  و�مل�صورة  �لتدريب  وتقدمي  فتح، 

. وج�ء ذلك ب�لتز�من مع بدء �حلديث 
181

�صالميني يف حم��ص يع�ر�صون �لإ

عن توجه عب��ص للدعوة لنتخ�ب�ت مبكرة. كم� ك�صفت �لوك�لة نف�صه� يف 

2007/1/5 عن وجود وثيقة حكومية �أمريكية، تتحدث عن تقدمي �لولي�ت 

من �ملو�لية للرئي�ص عب��ص. وج�ء  �ملتحدة 86.4 مليون دولر لدعم قو�ت �لأ

�لفل�صطينية  �لرئ��صة  م�ص�عدة  “يف  �صت�صتخدم  مو�ل  �لأ تلك  �أن  �لوثيقة  يف 

يف �لوف�ء ب�لتز�م�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية مبوجب خريطة �لطريق، لتفكيك 

179 القد�س العربي، 2005/12/22.

و�سط، 2006/1/23. 180 ال�رصق الأ

181 القد�س العربي، 2006/10/14.
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ره�ب و�إق�مة �لق�نون و�لنظ�م يف �ل�صفة �لغربية وغزة”،  �ص��صية لالإ �لبنية �لأ

�رش�ئيلي  مريكي بني �جل�نبني �لإ من �لأ يف �إط�ر برن�مج ي�رشف عليه من�صق �لأ

.Keith Dayton182
و�لفل�صطيني �جلرن�ل كيث د�يتون 

ومل تكن �لولي�ت �ملتحدة وحده� �جلهة �لتي قّدمت �لدعم للقو�ت 

�صعت  فقد  مع حركة حم��ص،  للمو�جهة  دفعه�  �إط�ر  لعب��ص، يف  �ملو�لية 

“�إ�رش�ئيل” �إىل �أن ت�صتخدم �أمو�ل �ل�رش�ئب �لفل�صطينية �لتي حتتجزه� لدعم 
�رش�ئيلية  �لإ مع�ريف  جريدة  ذكرت  �إذ  لعب��ص،  �ملو�لية  منية  �لأ جهزة  �لأ

�أفرجت عنه�  100 مليون دولر  �أن من بني   2007/3/8 على موقعه� يف 

ف�إن  لديه�،  �ملحتجزة  �ل�رش�ئب  �أمو�ل  من  �لفل�صطينية  “�إ�رش�ئيل” لل�صلطة 
من �لت�بعة  مبلغ 86 مليون دولر ك�ن من �ملفرت�ص �أن يذهب لتعزيز قوى �لأ

ن�ص�نية �ملتفق  للرئ��صة، على �أن يتّم �رشف ب�قي �ملبلغ على بع�ص �جلو�نب �لإ

عليه� �صلفً�، و�ّدعت �أن �ل�صلطة قد �أخّلت بتعهد مكتوب بيد �صالم في��ص، 

�أعلنت  . كم� 
183

�ل�ص�بق مو�ل ح�صب �لتف�ق  يتّم �رشف �لأ ب�أن  فيه  �لتزم 

لتدريب قو�ت  يورو  6.3 مليون  مبلغ  �صتدفع  �أنه�   2007/6/1 هولند� يف 

.
184

�ل�رشطة �لفل�صطينية

عالن عن  �لإ �لع�صكري يف غزة، ومع  �حل�صم  تلت  �لتي  �ملرحلة  ويف 

مريكية  د�رة �لأ ت�صكيل حكومة طو�رئ برئ��صة �صالم في��ص، �ص�رعت �لإ

فقد  �جلديدة؛  �لفل�صطينية  للحكومة  �لقت�ص�دية  م�ص�عد�ته�  ��صتئن�ف  �إىل 

 رويرتز، 2007/1/5.
182

183 احلياة اجلديدة، 2007/3/9. 

184 الد�ستور، 2007/6/2.
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�أعلنت كوندوليز� ر�ي�ص �أن بالده� قررت �إع�دة تقدمي م�ص�عدته� �لقت�ص�دية 

 86 قيمته�  �لب�لغة  �مل�لية  �مل�ص�عدة  جدولة  �صتتّم  �أنه  �إىل  و�أ�ص�رت  ك�ملًة، 

فر�ج عنه� للقوى  مليون دولر، و�لتي ك�نت �لولي�ت �ملتحدة تنوي �لإ

. كم� وعد بو�ص يف 2007/7/17 ب�لعمل 
185

منية �لت�بعة ملحمود عب��ص �لأ

�أن  مو�صحً�  في��ص،  حلكومة  و�لدولية  مريكية  �لأ �مل�ص�عد�ت  زي�دة  على 

حكومته �صتقدم نحو 190 مليون دولر خالل تلك �ل�صنة م�ص�عد�ت �أمنية 

جهزة  �صالح �لأ و�إن�ص�نية، من بينه� 80 مليون دولر م�ص�عد�ت مب��رشة “لإ

.
186

منية” �لفل�صطينية �لأ

مريكي �إمن� ج�ء  وقد بد� و��صحً� يف ذلك �لوقت �أن ��صتئن�ف �لدعم �لأ

لتقوية طرف فل�صطيني �صّد �آخر، وت�أييد�ً للمو�قف �ملت�صددة �لتي �أظهره� 

�لرئي�ص ممود عب��ص وحكومة في��ص جت�ه حركة حم��ص. وهو م� عنى �أن 

تلك �مل�ص�عد�ت �إمن� ك�نت ت�صّب يف خ�نة تعميق �ل�رشخ �لفل�صطيني، بدل 

�أن ت�أتي يف �إط�ر تخفيف مع�ن�ة �ل�صعب �لفل�صطيني. ويف هذ� �ل�صي�ق تعهد 

 Jacob Walles مريكي �لع�م يف مدينة �لقد�ص ج�كوب و�ل�ص �لقن�صل �لأ

مريكية �صتقدم م�ص�عد�ت لل�صلطة و�ل�صعب �لفل�صطيني ت�صل  د�رة �لأ ب�أن �لإ

. ويف وقت لحق، 
187

�أمريكي 642 مليون دولر  قر�بة  �إىل  يف جمموعه� 

مريكية كوندوليز� ر�ي�ص مع رئي�ص �لوزر�ء �صالم  وّقعت وزيرة �خل�رجية �لأ

�أجهزة  �صالح  لإ دولر  مليون   80 بقيمة  م�ص�عدة  لتقدمي  �تف�قية  في��ص 

يام، فل�صطني، 2007/6/19. 185 الأ

186 النهار، 2007/7/17.

187 الراأي، عّم�ن، 2007/7/20.
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. كم� �أعلنت كند� عن ��صتئن�ف م�ص�عد�ته� لل�صلطة، 
188

من �لفل�صطينية �لأ

.
189

وقدمت ثم�نية ماليني دولر كندي م�ص�عد�ت حلكومة �صالم في��ص

بر�ون  جوردون  �لربيط�ين  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن   ،2007/11/14 ويف 

James Gordon Brown �أن بالده �صتقدم 500 مليون دولر م�ص�عدة 

تطبيق  يف  ملمو�ص”  تقدم  “�إحر�ز  ح�ل  يف  �لفل�صطينية،  �ملن�طق  عم�ر  لإ

منية حلكومة �صالم في��ص. وج�ء ذلك يف �ليوم نف�صه �لذي تعهد  �خلطة �لأ

.
190

منية، و�صوًل �إىل فر�صه� يف قط�ع غزة فيه في��ص مبو��صلة �خلطة �لأ

خام�صًا: الت�صليح والتدريب وجتنيد العنا�صر:

مني بني حركتي فتح وحم��ص منذ �إعالن نت�ئج  بد�أت مظ�هر �لتوتر �لأ

�أن�ص�ر  من  �ملتظ�هرين  بني  ��صتب�ك�ت  خالل  من  �لت�رشيعية،  �لنتخ�ب�ت 

�حلركتني، قبل �أن تتطور يف وقت لحق �إىل �أ�صك�ل �أكرث دموية ��صتخدم 

نب�ء  فيه� �ل�صالح و�خلطف و�لغتي�لت. ويف ظّل هذ� �لتوتر، تو�ترت �لأ

عن �صعي كل من �لطرفني �إىل جتهيز عن��رشه وت�صليحه� وتدريبه�، خ�صو�صً� 

بعد �إعالن وزير �لد�خلية يف �حلكومة �لتي �صكلته� حركة حم��ص ت�صكيل 

�أوردت  �ل�صي�ق  هذ�  ويف  للوز�رة.  ت�بعة  م�ص�ندة  كقوة  �لتنفيذية،  �لقوة 

�حلركتني  �رشوع  عن  حتدث  تقرير�ً   2006/5/7 يف  �للندنية  �حلي�ة  جريدة 

خرية،  �ص�بيع �لثالثة �لأ يف �لقي�م ب�أعم�ل جتيي�ص و��صعة يف قط�ع غزة يف �لأ

ت�صمل  هذه  �لتجيي�ص  �أعم�ل  �إن  قوله�  �حلركتني  يف  م�ص�در  �إىل  ون�صبت 

يام، فل�صطني، 2007/8/3. 188 الأ

189 الد�ستور، 2007/7/24.

190 احلياة، 2007/11/15.
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لف، و�رش�ء �ملزيد من قطع �ل�صالح و�لذخرية،  جتنيد �أعد�د كبرية تعّد ب�لآ

.
191

و�إق�مة مع�صكر�ت تدريب

نب�ء �لتي تتحدث عن وجود  �أم� فيم� يتعّلق بحركة فتح، فقد ك�نت �لأ

منية �لت�بعة له� بد�أت  جهزة �لأ خطط لت�صليح وتدريب عن��رش �حلركة و�لأ

وجود  عن  حتدث  تقرير�ً  رويرتز  وك�لة  �أوردت  حني   ،2006/4/29 يف 

زي�دة  طريق  عن  لعب��ص،  �لت�بع  �لرئ��صي  �حلر�ص  لدعم  دولية  خمطط�ت 

�أمريكية  م�ص�ور�ت  على  مطلع  م�صدر  ونمُقل عن  ومتويله،  وتدريبه  عدده 

يف  ره�ب  �لإ ملح�ربة  به�  يعتّد  قوة  ت�صكيل  هو  “�لهدف  �أن  �ل�ص�أن  بهذ� 

كث�فة  �لت�لية  �لفرتة  يف  و�زد�دت   .
ذلك”192 عن  حم��ص  �متن�ع  ح�ل 

حيث  مو�لية،  عن��رش  وجتنيده�  �حلركة  ت�صليح  عن  تتحدث  �لتي  نب�ء  �لأ

�ألف�  قو�مه�  قوة  ت�صكيل  ب�أي�م، عن  بعده�  فتح  م�صلحون من حركة  �أعلن 

�صكلته�  �لتي  للقوة  حتديً�  ج�ء  ت�صكيله�  �إن  ب��صمه�  �ملتحدث  وق�ل  فرد، 

، يف �إ�ص�رة �إىل �لقوة �لتنفيذية. وجتدر 
193

حم��ص و�لتي يعتربونه� غري �رشعية

�ص�رة هن� �إىل �أن م�صلحني من �حلركة �نت�رشو� يف مدينتي جنني وقلقيلية  �لإ

من يف  يف 14 و2006/6/17، معلنني �أن خطوتهم ج�ءت لتعزيز وحفظ �لأ

، �إل �أن هذ� �لنت�ص�ر مل يدم طوياًل. كم� ذكر �ملعلق �ل�صي��صي 
194

�ملدينتني

يف جريدة ه�آرت�ص Haaretz زئيف �صيف Ze’ev Schiff يف 2006/5/28 

�أن �لرئ��صة �لفل�صطينية تنوي زي�دة عدد عن��رش �حلر�ص �لرئ��صي �إىل ع�رشة 

191 احلياة، 2006/5/7.

192 القد�س العربي، 2006/4/29.

193 الد�ستور، 2006/5/4.

194 الحتاد، 2006/6/18؛ والراأي، عّم�ن، 2006/6/25.
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مو�فقة  عن  �أنب�ء  �لوقت  ذلك  يف  �جلريدة  �أوردت  وقد  عن�رش.  �آلف 

ردن،  “�إ�رش�ئيل” على مترير �أ�صلحة �إىل قوة �لرئ��صة، تزوده� به� م�رش و�لأ
ون �خل�رجية و�لدف�ع يف  . �إل �أن رئي�ص جلنة �ل�صوؤ

195
وهو م� نفته �لرئ��صة

�أنه   2006/6/15 �أعلن يف   Tzachi Hanegbi �لكني�صت ت�ص�حي هنغبي 

“�إ�رش�ئيل”.  مبو�فقة  لعب��ص  �ملو�لية  �لقو�ت  �إىل  ردن  �لأ من  �أ�صلحة  نقل  مّت 

ر�ص��صً�   950 تنقل  �ص�حن�ت  ثالث  ف�إن  �أحرونوت  يديعوت  وبح�صب 

مو�كبته�  ومتت  �للنبي،  ج�رش  عربت   M-16  16  - �إم  نوع  من  �أمريكيً� 

�رش�ئيلي حتى ر�م �هلل ومعرب �إيريز Erez Passage على  من قبل �جلي�ص �لإ

�حلدود بني “�إ�رش�ئيل” وقط�ع غزة. وقد نفى �لرئي�ص ممود عب��ص جمدد�ً 

.
196

�رش�ئيلية �لت�رشيح�ت �لإ

مق�بلة  خالل  دحالن  ممد  �أف�د  �ملو�لية،  �لعن��رش  جتنيد  �صي�ق  ويف 

�أجرته� معه جريدة ه�آرت�ص يف 2006/6/20، �أن 22 �ألف متطوع �ن�صمو� 

. و�إىل ج�نب ذلك، 
197

زمة بني فتح وحم��ص من �لوق�ئي منذ بدء �لأ �إىل �لأ

فقد �صعت �لرئ��صة �إىل ��صتقد�م لو�ء بدر �لت�بع جلي�ص �لتحرير �لفل�صطيني 

ر��صي �لفل�صطينية، وطلبت من “�إ�رش�ئيل” ب�ل�صم�ح له�  ردن �إىل �لأ من �لأ

ذلك  على  تو�فق  مل  �رش�ئيلية  �لإ �حلكومة  �أن  �إل  غزة،  قط�ع  �إىل  ب�إدخ�له 

تلك  �إدخ�ل  عن  �حلديث  تكر�ر  من  �لرغم  وعلى   .
198

حينه يف  �لطلب 

ردنية. ر��صي �لأ �لقو�ت يف من��صب�ت عدة، �إل �أنه� مل تغ�در �لأ

يام، فل�صطني، 2006/5/29. 195 الحتاد، 2006/5/29؛ والأ

196 اخلليج، 2006/6/16.

197 القد�س العربي، 2006/6/21.

 عرب 48، 2006/11/5.
198
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ويف �صي�ق �لدعم �خل�رجي حلر�ص �لرئ��صة، ن�رشت جريدة ه�آرت�ص يف 

مريكي �جلرن�ل كيث د�يتون،  ِكر فيه �أن �ملن�صق �لأ 2006/10/31 تقرير�ً ذمُ

و�صع خطة لتدريب حر�ص �لرئ��صة �لفل�صطينية، و�أ�ص�ف �لتقرير ب�أن �خلطة 

تقت�صي ر�صد مليوين دولر لتعزيز قوة عب��ص، وذلك من خالل زي�دة عدد 

قو�ته من 3,500 �إىل 6,000 عن�رش، و�أ�ص�ر �لتقرير �إىل �أن هذه �لتدريب�ت 

.
199

ت�أتي يف ظّل ت�ص�عد وترية �ل�رش�ع بني حركتي فتح وحم��ص

دخول  عن  �حلديث  جمدد�ً  “�إ�رش�ئيل”  ع�ودت   2006/12/28 يف 

�إنه� �صمحت ب�إدخ�ل �صحنة كبرية  �أ�صلحة لقو�ت �لرئي�ص عب��ص، وق�لت 

�ملو�لية  و�لقو�ت  �لرئ��صة  حر�ص  �إىل  م�رش  قّدمته�  �خلفيفة  �صلحة  �لأ من 

�صلحة ت�صمل �ألفي بندقية  حلركة فتح، وذكرت جريدة ه�آرت�ص �أن �صحنة �لأ

�ألف خمزن ومليوين ر�ص��صة، وهو م�  Klashinkov و20  كال�صنيكوف 

. كم� �أوردت رويرتز يف 2007/1/28 تقرر�ً يتحدث 
200ً

نفته �لرئ��صة جمدد�

�صلحة يف قط�ع غزة و�ل�صفة  منية �ملو�لية لعب��ص لالأ عن تكدي�ص �لقو�ت �لأ

�أن م� يرت�وح  �مل�صتوى  �أمنية فل�صطينية رفيعة  �لغربية، ونقلت عن م�ص�در 

بني 3,900 و4,900 بندقية كال�صنيكوف و�إم - 16 و�أ�صلحة �أخرى، ك�ن 

من �لوطني و�ملخ�بر�ت  من �لوق�ئي و�لأ يتّم تخزينه� يف �ل�صفة �لغربية، لالأ

نب�ء، حتدثت تق�رير �إ�رش�ئيلية عن �أن ممد  . وب�لتز�من مع تلك �لأ
201

�لع�مة

Aluf Benn, U.S. Preparing Abbas Guard to Take on Hamas, Haaretz,199 

31/10/2006, in:

http://www.haaretz.com/hasen/spages/781482.html

200 احلياة، 2006/12/29.

 رويرتز، 2007/1/28.
201
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تعزيز  بهدف  مق�تل  �ألف   12 من  قو�ت خ��صة  �إق�مة  على  يعمل  دحالن 

قو�ت حركته يف مو�جهة حم��ص يف قط�ع غزة. وذكرت جريدة يديعوت 

�أحرونوت �أن هذه �لقو�ت �صتمول من تربع�ت �أوروبية عن طريق مكتب 

من  �لالزمة  �ملعد�ت  بتوفري  �ملتحدة  �لولي�ت  تقوم  فيم�  عب��ص،  �لرئي�ص 

ذلك.  وغري  �ت�ص�ل  و�أجهزة  و�قية  و�صرت�ت  ومركب�ت  خفيفة  �أ�صلحة 

ونقلت �جلريدة عن �أحد ق�دة فتح قوله: “نحن نقوم بفح�ص كل و�حد من 

يد  �ملر�صحني للقو�ت �جلديدة”، م�صري�ً �إىل �أنه “حتى لو ك�ن للمر�صح �أخ يوؤ

.
حم��ص، ف�إنه لن يقبل يف هذه �لقو�ت”202

وعلى �لرغم من توقيع �تف�ق مكة بني حركتي فتح وحم��ص و�لتف�ق 

على ت�صكيل حكومة وحدة وطنية، �إل �أن تدريب �لعن��رش و�ل�صعي لزي�دة 

�ملو�لية  ب�لقو�ت  �ملتعلق  �جل�نب  ويف  م�صتمر�ً.  بقي  وت�صليحه�  عدده� 

��صتمر�ر جتهيز  تقرير�ً حتدث عن   2007/3/6 �أوردت رويرتز يف  لعب��ص، 

�إ�ص�فة  �أريح�،  مدينة  �لرئ��صة يف  �لت�بعة حلر�ص  �لتدريب  مع�صكر�ت  �أحد 

�جله�ز  وبدء  �ملخ�بر�ت،  جله�ز  ت�بعة  كلية  يف  �لتجهيز�ت  ��صتكم�ل  �إىل 

�أوردت  كم�   .
203

�ملحلية �ل�صحف  يف  خ�لية  وظ�ئف  عن  �إعالن�ت  بن�رش 

جريدة ه�آرت�ص يف 2007/4/1 تقرير�ً حتدث عن ت�صكيل حركة فتح جله�ز 

حركة  مع  �ملو�جه�ت  لتجدد  ��صتعد�د�ً  غزة  قط�ع  يف  جديد  ع�صكري 

 1,400 نحو  �إن  �جلريدة  وق�لت  �خل��صة”،  “�لقوة  م�صّمى  حم��ص، حتت 

نِّدو� يف �إط�ر تلك �لقوة، و�إن ب�صع مئ�ت منهم تلقو� تدريب�ت يف  عن�رش جمُ

202 اخلليج، 2007/1/30.

 رويرتز، 2007/3/6.
203
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. وقد نفى �ملتحدث ب��صم حركة فتح يف قط�ع غزة م�هر مقد�د م� 
204

م�رش

�أوردته �جلريدة، و�أو�صح �أن �لعن��رش �لذين ك�نو� متو�جدين يف م�رش �آنذ�ك 

ذهبو� “ب�صكل ر�صمي من �أجل �خل�صوع لدور�ت تدريبية لت�أهيلهم ولي�ص 

.
��صتعد�د�ً للمو�جهة مع �أي ف�صيل”205

جهزة  وقد عربَّ �أحد ق�دة جه�ز حر�ص �لرئ��صة عن �لروح �لتي ظلَّت �لأ

��صتمر�ر  م�ص�ألة  على  عّلق  عندم�  مكة،  �تف�ق  بعد  حتى  تعي�صه�،  منية  �لأ

جتهيز �أحد �ملو�قع �لع�صكرية �لت�بعة للجه�ز، ق�ل فيه: “هذ� موقع ع�صكري 

ل  نحن  يكن...  مل  �أم  مكة  �تف�ق  هن�ك  ك�ن  �صو�ء  جتهيزه  يتّم  �أن  يجب 

قذ�ئف  لديه�  حم��ص  �لتجهيز�ت.  تنق�صن�  ولكن  �لب�رشي  �لع�مل  ينق�صن� 

.
ه�ون و�صو�ريخ... و�أم� نحن فال منلك ذلك”206

�ص�بقً�،  �أوردن�ه�  �لتي  نب�ء  و�لأ �لتق�رير  من  �لظ�هر  ف�إن  �خلال�صة،  يف 

�أن �مل�ص�عد�ت �خل�رجية �لتي ك�ن يتلق�ه� حر�ص �لرئ��صة و�لقو�ت �ملو�لية 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �ص�ص�ت  ملوؤ �لدعم  ب�ب  من  تكن  مل  عب��ص،  للرئي�ص 

و�إمن� ج�ءت لتعزيز �ل�رش�ع �لفل�صطيني �لد�خلي بني حركتي فتح وحم��ص. 

فقد ربطت تلك �لتق�رير ذلك �لدعم ب�ملو�جهة �لتي ك�نت ق�ئمة بني تلك 

�لت�رشيح�ت  من  عدد  هن�ك  ك�ن  كم�  حم��ص.  وحركة  منية  �لأ جهزة  �لأ

�لط�قم  رئي�ص  ق�له  م�  بينه�  من  �لعتق�د،  هذ�  تعزز  �جله�ت  خمتلف  من 

 Amos جلع�د  ع�مو�ص  �رش�ئيلية  �لإ �لدف�ع  وز�رة  يف  �ل�صي��صي  مني  �لأ

Avi Issacharoff, New Fatah Gaza Force Training for Future Clashes 204
  

with Hamas, Haaretz, 1/4/2007.

205 القب�س، 2007/4/2.

 رويرتز، 2007/3/6.
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�إىل  م�رش  من  �أ�صلحة  ب�إدخ�ل  �ل�صم�ح  “�إ�رش�ئيل”  �إعالن  عقب   ،Gilad

حر�ص �لرئ��صة، من �أن “هذ� �لدعم ي�أتي لتمكني قوى �ل�صالم يف مو�جهة 

وزير  ق�له  وم�  و�صط”.  �لأ �ل�رشق  م�صتقبل  تهدد  �لتي  �لظالمية  �لقوى 

�لبنى �لتحتية بني�مني بن �إليع�زر Binyamin Ben-Eliezer من �أنه ي�أتي 

�إىل  �إير�ن”،  متولهم  �لذين  �إره�بيي حم��ص  مو�جهة  من  عب��ص  “لتمكني 
�صك�ن مئري �صيرتيت Meir Sheetrit من �أن هذه  ج�نب م� ذكره وزير �لإ

�صلحة “ل يكن �أن تهدد �إ�رش�ئيل يف �مل�صتقبل، لكنه� �رشورية للقو�ت  �لأ

تدعو  �لتي  للحركة  �لت�صدي  يف  �إ�رش�ئيل  مع  لل�صالم  يدة  �ملوؤ �لفل�صطينية 

 .
207

للق�ص�ء على �إ�رش�ئيل”، يف �إ�ص�رة �إىل حركة حم��ص

جملة  ن�رش  مع  لحق،  وقت  يف  �أكرب  ب�صورة  �لعتق�د  هذ�  تعزز  وقد 

مريكية تقرير�ً يف عدده� ل�صهر ني�ص�ن/ �أبريل  ف�نيتي فري Vanity Fair �لأ

ط�حة  لالإ و��صنطن  �أعدته�  مدبرة  خطة  وجود  عن  فيه  حتدثت   ،2008

للرئي�ص  مريكية  �لأ د�رة  �لإ حتري�ص  ت�صمنت  حم��ص؛  حركة  بحكومة 

�أو  �لرب�عية  �للجنة  �رشوط  لتبني  �حلكومة  تلك  على  �ل�صغط  على  عب��ص 

على  ك�أدلة  �لوث�ئق  من  عدد�ً  �ملجلة  و�أبرزت  �لرف�ص.  ح�ل  يف  عزله� 

�أن �خلطة ق�صت ب�أن تكون قو�ت  �إىل  �أ�ص�ر كذلك  �لتقرير، �لذي  �صحة 

مّت  �لذي  ب�ل�صالح �حلديث  يقوده� ممد دحالن، و�ملدعومة  �لتي  من  �لأ

فتح  حتت�جه�  �لتي  �لقوة  مبنزلة  و��صنطن،  من  �أو�مر  على  بن�ء  به  تزويده� 

.
208

للق�ص�ء على �حلكومة �ملنتخبة ديوقر�طيً� بقي�دة حم��ص

207 احلياة، 2006/12/29.

David Rose, The Gaza Bombshell, VanityFair magazine, April 208 
2008, see:
http://www.vanityfair.com/politics/features/2008/04/gaza200804
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86

�إ�ص�فة �إىل ذلك، فقد ك�نت هذه �مل�ص�عد�ت ع�ماًل م�صهمً�، وب�صكل 

�لتوتر �مليد�ين بني حركتي فتح وحم��ص؛ حيث  ت�أجيج  �أحي�نً�، يف  مب��رش 

ب�صورة  ر�فقت  �لتي  و�لته�م�ت  �ل�صكوك  �إث�رة  يف  كبري  دور  له�  ك�ن 

�لتي  �لعنيفة  مثلة على ذلك �ل�صتب�ك�ت  م�صتمرة �حلديث عنه�. و�أبرز �لأ

�لرئ��صة ق�دمة من  �لق�ص�م لق�فلة ت�بعة حلر�ص  �إثر �عرت��ص كت�ئب  �ندلعت 

�لتي  �ل�ص�حن�ت  �إن  حينه  يف  حم��ص  وق�لت   ،2007/2/1 يف  رفح  معرب 

ه�جمته� ك�نت تقل �أ�صلحة ثقيلة خم�ص�صة للحر�ص �لرئ��صي و�أجهزة �أمنية 

ت�بعة للرئي�ص عب��ص. �إل �أن �لن�طق ب��صم حر�ص �لرئ��صة نفى ذلك، مو�صحً� 

.
209

�أنه� ك�نت حتمل م�ص�عد�ت هي عب�رة عن خي�م وم�ص�عد�ت �صحية

وعقب ت�صكيل حكومة �لطو�رئ يف �ل�صفة �لغربية، تز�يدت �أنب�ء تقدمي 

 2007/7/26 ففي  فيه�؛  �لفل�صطينية  منية  �لأ جهزة  لالأ و�ل�صالح  �لتدريب 

خب�رية عن جريدة ه�آرت�ص �أن “�إ�رش�ئيل” و�فقت على  نقلت وك�لة معً� �لإ

 ،
210

ردن �إىل �ل�صلطة يف �ل�صفة دعمً� للرئي�ص عب��ص �إدخ�ل �ألف بندقية من �لأ

�أربع   2007/7/25 ت�صلمت يف  منية  �لأ �لقو�ت  �أن   48 وذكر موقع عرب 

هذه  و�أن  ردن،  �لأ من  ق�دمة  و�لعت�د  و�لذخ�ئر  ب�ل�صالح  مملة  �ص�حن�ت 

مريكي �لذي يقوده �جلرن�ل كيث د�يتون  �خلطوة �أتت يف �إط�ر �مل�رشوع �لأ

�خل�رجية  وز�رة  �أ�ص�رت  �لتدريب  �إط�ر  ويف   .
211

عب��ص �لرئي�ص  لدعم 

ولو  مريكية يف بي�ن له� يف 2007/8/19، �إىل برن�مج تدريب يقوم به م�صوؤ �لأ

209 القد�س العربي، 2007/2/2.

 وك�لة معً�، 2007/7/26. 
210

 عرب 48، 2007/7/26.
211
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�أمن �لدبلوم��صيني حلر�ص �لرئ��صة، ي�صتمر بني �خلريف ومطلع ع�م 2008، 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  مل�ص�عدة  يهدف  �لربن�مج  �أن  �خل�رجية  و�أو�صحت 

�لثقة  وبن�ء  ره�ب،  �لإ وم�ربة  �لفل�صطيني،  لل�صعب  من  �لأ تقدمي  “على 
منية  حز�ب، و�مل�ص�عدة يف نه�ية �ملط�ف على تلبية �لحتي�ج�ت �لأ بني �لأ

. كم� ز�ر وفد �أمني �أوروبي 
�رش�ئيليني على حدٍّ �صو�ء”212 للفل�صطينيني و�لإ

مقّر تدريب �ل�رشطة يف �أريح� يف 2007/9/5 للوقوف على �لحتي�ج�ت 

وروبيني �لذين يتولون تدريب  منية للجه�ز، معلنً� زي�دة عدد �ملدربني �لأ �لأ

. و�فتتح �لرئي�ص ممود عب��ص 
213

عن��رش �ل�رشطة �لفل�صطينية �إىل 35 مدربً�

عليه�  ي�رشف  �لتي  منية  �لأ للعلوم  �لفل�صطينية  ك�ديية  �لأ  2007/9/20 يف 

.
214

جه�ز �ملخ�بر�ت �لع�مة يف �ملدينة نف�صه�

منية،  �أم� ن�بل�ص �لتي �خت�رته� �ل�صلطة ك�أول منطقة تبد�أ فيه� خطته� �لأ

من  �لأ دخول  قبل  د�يتون،  للجرن�ل  متكررة  زي�ر�ت  مطة  ك�نت  فقد 

 .
215

�لفل�صطيني �إليه� وبعده، يف �صي�ق �إ�رش�فه �ملب��رش على تطبيق تلك �خلطة

وخالل �إحدى �لزي�ر�ت يف 2007/10/25، �لتقى د�يتون ير�فقه وفد �أمني 

جهزة  �لأ ق�دة  من  بعدد  و�أ�صرت�ليني،  وكنديني  بريط�نيني  �أمن  رج�ل  �صم 

منية ب�ل�صفة �لغربية، و�أبلغهم ب�أن نقل �ل�صيطرة عن �ملن�طق �لفل�صطينية  �لأ

من فيه�. وقد ذكر  منية على �صبط �لأ �أجهزته� �لأ لل�صلطة مرهون بقدرة 

مني وعد بتقدمي  م�فظ ن�بل�ص، عقب �للق�ء �لذي مّت يف �ملدينة، �أن �لوفد �لأ

 رويرتز، 2007/8/19.
212

213 القد�س العربي، 2007/9/6.

214 احلياة اجلديدة، 2007/9/21.

215 القد�س العربي، 2007/12/12.
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.
216

جهزة من �أ�صلحة وعت�د ومب�ن �لدعم �لالزم من �حتي�ج�ت �أفر�د �لأ

يف  �ل�ص�درة  ه�آرت�ص  جريدة  نقلت  ب�أي�م،  �لزي�رة  تلك  وبعد 

�صتكلف  مريكية  �لأ د�رة  �لإ �إن  قوله  2007/10/30 عن ج�كوب و�ل�ص 

للرئي�ص  مو�لية  فل�صطينية  �أمن  قو�ت  تدريب  �أمريكية  مق�ولت  �رشك�ت 

ب�لتع�ون  �صيتم  مر  �لأ هذ�  و�أن  و�لعت�د”،  �لتدريب  “تنظيم  على  عب��ص 

مع �جلرن�ل د�يتون، م�صري�ً �إىل حتويل 77 مليون دولر لل�صلطة كجزء من 

.
217

منية �لأ �مل�ص�عد�ت 

من  �أي�م  قبل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ر�ص�ء  لإ �أنه� هدفت  بد�  ويف خطوة 

�إيهود �أوملرت  �أعِلن �أن  �أن�بولي�ص لل�صالم يف 2007/11/27،  متر  �نعق�د موؤ

Ehud Olmert و�فق على دخول 25 مدرعة ع�صكرية �صتزوده� رو�صي� 

من �لت�بعة لل�صلطة �لفل�صطينية، و�صيتم ن�رشه� يف مدينة ن�بل�ص.  لقو�ت �لأ

ولون �إ�رش�ئيليون �إن �أوملرت و�فق �أي�صً� على �إدخ�ل �ألف بندقية  وق�ل م�صوؤ

�إل �أن �ملتحدث ب��صم   .
218

من �لت�بعة لل�صلطة ومليوين ر�ص��صة لقو�ت �لأ

 Shlomo درور  �صلومو  �لغربية،  �ل�صفة  �رش�ئيلية يف  �لإ �لع�صكرية  د�رة  �لإ

�ملدرع�ت  تلك  ت�صليم  ت�أخري  تقرر  �أنه   2007/12/3 يف  �أعلن   ،Dror

نه� طلبت “�لعمل على تزويده� بر�ص��ص�ت ثقيلة، وك�ن ردن�  لل�صلطة؛ لأ

.
�صلبيً�”219

216 �لقد�س العربي، 2007/10/26.

 عرب 48، 2007/10/30.
217

 عرب 48، 2007/11/21.
218

219 الد�ستور، 2007/12/4.

مُ
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وىل من قو�ت  �إ�ص�فة �إىل ذلك، فقد ذكرت وك�لة رويرتز �أن �لكتيبة �لأ

ردن يف 2008/1/24 لبدء تدريب يف �إط�ر  من �لفل�صطينية غ�درت �إىل �لأ �لأ

برن�مج �أمريكي بعد ت�أخري نحو ع�م، مو�صحة �أن �لكتيبة �صّمت 700 جمند 

�خت�رتهم �لولي�ت �ملتحدة، ي�صكلون طالئع قوة قو�مه� نحو 50 �ألفً� من 

. وك�نت �لوك�لة 
220

جم�لية من يف �ل�صفة �لغربية ت�صملهم �خلطة �لإ �أفر�د �لأ

مريكي در�ص خلفية  �لأ �لتدقيق  برن�مج  �أن  �ص�بق  نف�صه� ذكرت يف وقت 

�أ�صم�ء  وبي�ن�ت كل جمند، كم� �حتفظت “�إ�رش�ئيل” بحق �لعرت��ص على 

نه� �جلهة �لتي متلك �إ�صد�ر ت�ص�ريح لهم ب�ل�صفر �إىل  عدد من �مل�ص�ركني، لأ

.
221

ردن �لأ

من  ويف وقت لحق �أ�ص�ر تقرير جلريدة و��صنطن بو�صت �إىل �أن قو�ت �لأ

من �لوطني  ردنية ومتع�قدين �أمريكيني يدربون 600 عن�رش من قو�ت �لأ �لأ

�صمن برن�مج مدته 16 �أ�صبوعً�، �إ�ص�فة �إىل 425 ع�صو�ً من �حلر�ص �لرئ��صي، 

يخ�صعون للتدريب على مدى ثم�نية �أ�ص�بيع. ولفتت �لنتب�ه �إىل �أن برن�مج 

�لتدريب �ملذكور يو�جه �صعوبة كبرية؛ ب�صبب �لت�أجيالت، ونق�ص �ملو�رد، 

منية �لتي  مريكيني حول م�هية �لقدر�ت �لأ �رش�ئيليني و�لأ و�خلالف�ت بني �لإ

 .
222

ر��صي �لفل�صطينية ينبغي �أن تتحلى به� تلك �لقو�ت بعد ن�رشه� يف �لأ

220 الوطن، قطر، 2008/1/25.

 رويرتز، 2008/1/9.
221

Ellen Knickmeyer and Glenn Kessler, Palestinian Forces’ Training Marre 222      
by Delays, Politics, The Washington Post, 15/3/2008, in: 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/03/14/

AR2008031403965_pf.html
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منية: �صاد�صًا: النق�صامات الداخلية يف فتح وانعكا�صاتها الأ

خرية  ع�نت حركة فتح �نق�ص�مً� د�خليً� ظهرت بو�دره يف �ل�صنو�ت �لأ

رحيله،  بعد  مظ�هره  و�زد�دت  عرف�ت،  ي��رش  �لر�حل  �لرئي�ص  حلكم 

فو�صلت حركة فتح �لنتخ�ب�ت �لت�رشيعية وهي م� ز�لت تع�ين منه. وهو 

م� لعب دور�ً يف ر�أي �ملحللني يف هزيته� يف تلك �لنتخ�ب�ت. وقد ظهر 

�صهدت  حيث  �لنتخ�بية؛  لق�ئمته�  �حلركة  ت�صكيل  مرحلة  خالل  ذلك 

ومل  ملحوظً�،  توتر�ً  �ملركزية  و�للجنة  عب��ص  ممود  �لرئي�ص  بني  �لعالقة 

. كم� خ��ص عدد من 
223

تتج�وز ح�صة �للجنة يف �لق�ئمة ثالثة �أع�ص�ء فقط

�أع�ص�ء �حلركة �لنتخ�ب�ت خ�رج �لق�ئمة �ملوحدة للحركة، وهي خطوة مل 

يت�ص�هل معه� ممود عب��ص عقب هزية �حلركة يف �لنتخ�ب�ت، فقرر ف�صل 

ّكلت يف  �أن تخفف �ملحكمة �حلركية لفتح، �لتي �صمُ ع�ص�ء، قبل  لء �لأ هوؤ

قت للع�صوية لعدد منهم، �عرت�صو�  وقت لحق، قر�ر �لف�صل �إىل جتميد موؤ

�أم�مه� على �لقر�ر، فيم� بقي قر�ر �لف�صل �ص�ريً� يف حّق بقية �ملف�صولني.

حركة  يف  �لد�خلي  �لنق�ص�م  �نعك�ص  �لنتخ�ب�ت،  نت�ئج  ظهور  مع 

يف  غزة  مدينة  يف  تظ�هرت�ن  خرجت  فقد  مني،  �لأ �لو�صع  على  فتح 

�صمري  للحركة  و�لتنظيم  �لتعبئة  مكتب  ع�صو  �إحد�ه�  ق�د   ،2006/1/27

عب��ص.  و�لرئي�ص  للحركة  �ملركزية  �للجنة  ب��صتق�لة  وط�لبت  �مل�صهر�وي، 

ب��صتق�لة  فيه�  �مل�ص�ركون  وط�لب  دحالن  ممد  �لث�نية  يف  �ص�رك  فيم� 

ت�أييدهم ملحمود عب��ص. كم�  �أنهم عرّبو� عن  �إل  �ملركزية كذلك،  �للجنة 

�ص�رت يف خ�ن يون�ص تظ�هرة ث�لثة �ص�رك فيه� نحو 15 �ألف �صخ�ص من 

223 احلياة، 2006/1/3.
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�أن�ص�ر �حلركة، وط�لبت ب��صتق�لة قي�دة �حلركة وم��صبته�224. وقد �تهم بع�ص 

�أع�ص�ء �للجنة �ملركزية يف ذلك �لوقت ممد دحالن، �لذي ق�لت �أو�ص�ط 

�لنقالب  مبح�ولة  �لحتج�جية،  �لتحرك�ت  تلك  ور�ء  �إنه  �حلركة  د�خل 

عليهم وعلى �حلركة، م�صتغاًل �أجو�ء �ل�صخط �ل�ص�ئدة225.

بخ�صو�ص  تي�رين  بني  ك�ن  �حلركة،  د�خل  برز  �لأ �خلالف  �أن  �إل 

�صي��صته� وتوجه�ته�، حول �ملوقف من �أحد�ث �لقتت�ل �لد�خلي، ومن 

عب��ص  �لرئي�ص ممود  بني  �ملوجود  �خلالف  ف�إىل ج�نب  حركة حم��ص. 

�لربن�مج  على  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني  �لقدومي  وف�روق 

�لذي  لذلك  �لقدومي موقفً� مغ�ير�ً  �تخذ  قي�دة �حلركة،  �ل�صي��صي وعلى 

�تخذه عب��ص من �أحد�ث �لقتت�ل �لد�خلي ومن حركة حم��ص؛ حيث عّد 

�لقدومي �أن م�ولت �ل�صد�م مع حم��ص ومع �لعلم�ء و�مل�ص�يخ، حتركه� 

عدد  رف�صه  م�  وهو  ديوقر�طيً�،  �نتخبت  حكومة  �صّد  خ�رجية  �أ�ص�بع 

�لقدومي  و�أكد   .
226

حم��ص حلركة  �نحي�ز�ً  ور�أوه  �حلركة،  قي�د�ت  من 

من  �أكرث  وجود   2006/5/29 يف  و�صط  �لأ �ل�رشق  جريدة  مع  مق�بلة  يف 

حميمة  عالق�ت  له�  جم�ع�ت  “هن�ك  �إن  وق�ل  �حلركة،  د�خل  تي�ر 

وو�صف  �رشعية”،  غري  بطرق  �ل�صالح  وجمعت  م�ليً�  �غتنت  ب�إ�رش�ئيل، 

. كم� رف�ص �لقدومي 
227

ه منهم لء ب�أنهم “�أمر�ء �حلرب”، معلنً� تربوؤ هوؤ

ول/ دي�صمرب 2006،  دعوة عب��ص لالنتخ�ب�ت �ملبكرة يف �صهر ك�نون �لأ

224 امل�ستقبل، 2006/1/28.

225 احلياة، 2006/1/29.

226 القد�س العربي، 2006/5/5.

و�سط، 2006/5/29. 227 ال�رصق الأ
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�جتمع  �لذين  �لع�رش  �لفل�صطينية  �ملنظم�ت  ق�دة  مع  ب�لتف�ق  ذلك  وج�ء 

. ور�أى �لقدومي يف مق�بلة مع جملة 
228

بهم يف دم�صق يف 2006/12/16 

�رش�ر على تلك �لدعوة �صوف يقود  �لكف�ح �لعربي يف 2007/1/6 �أن �لإ

�ل�صي��صي  خالفه  �ملق�بلة  تلك  خالل  و�أرجع  فل�صطينية،  �أهلية  حرب  �إىل 

�رش�ئيلية للت�صوية، مثل وقف �ملق�ومة  مع عب��ص �إىل �أنه يرف�ص “�ل�رشوط �لإ

ومالحقة �لن�صط�ء، يف حني �أن �أب� م�زن يكن �أن يتع�طى مع هذه �ملب�دئ، 

بل �إنه يدعو �إليه�”. و�أ�ص�ف �إن �لرئي�ص �أب� م�زن “�أمريكي وغربي �ملز�ج 

و�لهوى، على �لرغم من �أن �لغرب ي�صتغله من دون تقدمي �أي �صيء لل�صعب 

�لفل�صطيني”. كم� ق�ل �إنه “لي�ص هن�ك خالف�ت بني فتح وحم��ص. �خلالف 

هو بني �ملجموعة �لتي تعمل يف �لرئ��صة وحم��ص. و�ملجموعة �لتي تعمل 

و�أ�ص�ف  �خل��ص”،  �ل�صي��صي  وبرن�جمه�  �خل��صة  م�ص�حله�  له�  �لرئ��صة  يف 

�إن ت�رشف�ت بع�ص �لعن��رش �لفتح�وية “تخرج عن �ل�صي�ق �لع�م” للحركة، 

 ،
229

من �لوق�ئي و�إنهم يحت�جون �إىل تربية وتدريب. و�رشب مثاًل بجه�ز �لأ

و�صط  وهو �جله�ز �لذي ق�ل �لقدومي يف ت�رشيح ن�رشته جريدة �ل�رشق �لأ

َد �لقي�م ب�أعم�ل ل نر�صى عنه�، خ��صة بعد تعيني  يف 2007/6/22 �إنه “َتَعوَّ

 .
من �لقومي”230 ممد دحالن م�صت�ص�ر�ً لالأ

يف  �مل�رشية  �صبوع  �لأ جملة  ن�رشته  حو�ر  يف  �لقدومي  ر�أى  وقد 

من  عنه�  مر�صيً�  ك�ن  �لوق�ئي  من  �لأ جه�ز  مم�ر�ص�ت  �أن   2007/6/23

228 احلياة، 2006/12/17.

 جملة الكفاح العربي، لبن�ن، 2007/1/6.
229

و�سط، 2007/6/22. 230 ال�رصق الأ
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“غري من�صبط”. كم� تطرق  ب�أنه  ج�نب دحالن، وو�صف �جله�ز بك�مله 

�أ�صم�ه  �إىل خالفه مع ممود عب��ص وم�  �لقدومي، يف ذلك �حلو�ر، جمدد�ً 

�صلط�ت  �أية  له  لي�صت  عب��ص  �لرئي�ص  �إن  ق�ل  حيث  �ل�صلطة”؛   - “فتح 
خ�رج �إط�ر �ل�صلطة �لفل�صطينية، �ملح�صورة يف �ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة، 

“دولة بال رئي�ص”. وو�صف �حل�صم �لذي ق�مت  ن  �أن فل�صطني �لآ ور�أى 

جر�ء�ت �لتي �تخذته� �لرئ��صة رّد�ً عليه ب�أنه�  به حم��ص يف غزة وجملة �لإ

يختلف  �صيل  �لأ �لفتح�وي  “�لتي�ر  �أن  كد�ً  موؤ �لنقالب�ت”،  من  “جملة 
. ويف وقت لحق، �أ�صدر �لرئي�ص عب��ص مر�صومً� موجهً� 

عن �لطرفني”231

لرئي�ص وزر�ئه �صالم في��ص، يق�صي بت�صمية ري��ص �مل�لكي وزير�ً خل�رجية 

خ�رجية  بوز�رة  مكلفً�  �أي�صً�،  رئ��صيً�  �صمي،  قد  ك�ن  �أن  بعد  فل�صطني، 

مر �لذي عنى جتريد �لقدومي، �لذي ي�رّش على �لحتف�ظ  �ل�صلطة، وهو �لأ

.
232

بلقب وزير خ�رجية فل�صطني، من مه�مه �خل�رجية

للتوجه  خم�لفً�  ك�ن  �لذي  فتح  حركة  يف  �لوحيد  �لقدومي  يكن  ومل 

�للجنة  �لبع�ص د�خل �حلركة، فقد حذر ه�ين �حل�صن ع�صو  به  �لذي �ص�ر 

�ملركزية للحركة يف 2006/5/26 من م�ولت وم�ص�ٍع �أمريكية لل�صيطرة 

مو�ل �لتي تدفع لبع�ص ق�دة �حلركة يف �ل�صفوف  على �حلركة، من خالل �لأ

.
233

وىل �لقي�دية �لأ

�سبوع، �لق�هرة، 2007/6/23.  جريدة الأ
231

232 القد�س العربي، 2007/10/12.

233 القد�س العربي، 2006/5/27.
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ويف �خل�رج، �صدرت مذكرة د�خلية ب��صم �أع�ص�ء وكو�در حركة فتح 

 ،2006 �أغ�صط�ص  �آب/  �صهر  يف  ردنية  �لأ �ل�ص�حة  على  �لتحرير  ومنظمة 

ت�صّمنت هجومً� عنيفً� على �أع�ص�ء �للجنة �ملركزية حلركة فتح �حتج�جً� على 

و�ص�ع �لتي متّر به� �حلركة. كم� �تهمت �ملذكرة �لبع�ص ممن و�صفتهم  �لأ

ب�أنهم “�أ�صح�ب فرق �ملوت و�خلطف و�لتهديد” ب�أن ل همَّ لهم �إل ور�ثة 

�أن �حل�ص�ر �مل�رشوب  �إىل  �حلركة و�لق�ص�ء عليه�، م�صرية يف �لوقت نف�صه 

فح�صب،  عربيً�  ول  �إ�رش�ئيليً�  ول  �أمريكيً�  لي�ص  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على 

عّم�ن  يف  �صدر  كم�   .
234ً

حتديد� فتح  حركة  ومن  فل�صطيني  هو  م�  بقدر 

بي�ن ب��صم �أع�ص�ء وكو�در و�صب�ط حركة فتح يف �خل�رج يف 2007/1/14، 

ك�صف عن تدخل متنفذين يف �حلركة ملنع حتقيق د�خلي عن �أ�صب�ب مقتل 

للقي�دي ممد  �أكرث من مرة  �لبي�ن  ي��رش عرف�ت. وتطرق  �لر�حل  �لرئي�ص 

�صديد  حتذير�ً  موجهً�  �صم�ء،  �لأ ذكر  دون  منه  �ملقربة  و�ملجموعة  دحالن 

�للهجة ب�لك�صف عن �لوث�ئق و�لوق�ئع يف ح�ل ��صتمر�ر �لعمل على حرب 

.
235

�أهلية د�خل فل�صطني

حل�ص،  �أحمد  به�  ق�م  �لتي  �خلطوة  ك�نت  فقد  �لد�خل،  يف  �أم� 

يف  “ر�ص�لتن�”  متر  موؤ عقد  خالل  من  فتح،  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  ع�صو 

د�خل  �نق�ص�م  �أبرز عالم�ت وجود  �إحدى  غزة،  قط�ع  2007/4/10 يف 

�حلركة، ووجود رف�ص للقر�ر�ت �حلركية �لتي ك�ن ي�صدره� �لرئي�ص عب��ص، 

ولبع�ص �ل�صي��ص�ت �لتي ك�ن ينتهجه� �ملقربون منه؛ حيث وجه �مل�ص�ركون 

 جريدة احلقائق، لندن، 2006/8/26.
234

235 القد�س العربي، 2007/1/16.
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لق�دة يف  �نتق�د�ت لذعة  �لذي �صّم كو�در حركية وع�صكرية  متر  �ملوؤ يف 

�أجل م�ص�حلهم �خل��صة”،  “��صتولو� على �حلركة من  �أنهم  �حلركة، ور�أو� 

�أن  �لفرتة  تلك  يف  حل�ص  �أو�صح  وقد  �حلركة.  م�ص�ر  بت�صحيح  وتعهدو� 

متر هدف �إىل مو�جهة �لقر�ر�ت غري �ل�رشعية �لتي �صدرت ب��صم �لرئي�ص  �ملوؤ

رف بلج�ن �ل�ص�حة ك�أطر  �إ�ص�رة �إىل قر�ر عب��ص بت�صكيل م� عمُ عب��ص، يف 

على  �لكف�ءة  يلكون  ل  من  فر�ص  “يح�ول  ب�أنه  و�تهمه  بديلة،  تنظيمية 

منية وينحهم �ل�صالحي�ت �لتي تخرب �لعمل �لتنظيمي �جل�ّد  �ص�صة �لأ �ملوؤ

جر�ء�ت و�ملح�ذير �لتي ت�صّب يف �ص�لح  وتعيقه، وتكبله مبجموعة من �لإ

.
�صخ�صي�ت مددة”236

و�إ�ص�فة �إىل �لنق�ص�م �ل�صي��صي، فقد ظهرت بو�در �نق�ص�م يف �جله�ز 

ق�صى يف 2006/5/24  �لع�صكري للحركة، حيث خرج �ملئ�ت من كت�ئب �لأ

للقوة  �ن�صم�مهم  خالله�  �أعلنو�  �لفل�صطينية،  �حلكومة  لدعم  م�صرية  يف 

هالل،  �أبو  خ�لد  �لد�خلية  وز�رة  ب��صم  �لن�طق  �مل�صرية  وق�د  �لتنفيذية. 

�لذي ك�نت �للجنة �ملركزية حلركة فتح قد ف�صلته من �حلركة قبل �مل�صرية 

ق�صى  . كم� عقد عدد من �لق�دة �لع�صكريني يف كت�ئب �لأ
237

بعدة �أ�ص�بيع

“�حلركة  م� و�صفوه  فيه  �أيدو�  “ر�ص�لتن�” ب�أي�م،  متر  موؤ بعد  �صحفيً�  متر�ً  موؤ

�لت�صحيحية” �لتي يقوده� حل�ص. وق�ل �لقي�دي يف �لكت�ئب خ�لد �جلعربي 

متر �إن حركة “فتح خمتطفة من قبل قي�ديني يف �حلركة حتت �صغط  خالل �ملوؤ

�أمريكي و�إ�رش�ئيلي”، يف �إ�ص�رة �إىل ممد دحالن. و�أ�ص�ف �أن “هن�ك بع�ص 

يام، فل�صطني، 2007/4/11؛ واحلياة، 2007/4/13. 236 الأ

237 القد�س العربي، 2006/5/25.
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يف  �صّده”،  ونحن  و�إ�رش�ئيليً�  �أمريكيً�  دعمً�  تتلقى  فتح  يف  �ل�صخ�صي�ت 

للرئي�ص ممود  منحه�  مريكي  �لأ �لكوجنر�ص  قرر  �لتي  مو�ل  �لأ �إىل  �إ�ص�رة 

.
238

عب��ص يف تلك �لفرتة

يف مرحلة لحقة، وعقب �حل�صم �لع�صكري �لذي �أقدمت عليه حم��ص 

يف غزة، �زد�د و�صوح �لنق�ص�م يف حركة فتح. وك�نت �أبرز مع�مل ذلك 

�لنق�ص�م �لت�رشيح�ت �لتي �أدىل به� ه�ين �حل�صن يف 2007/6/27 عرب قن�ة 

ول مرة عن قي�دي يف فتح، �عرتف فيه�  �جلزيرة، وهي ت�رشيح�ت ت�صدر لأ

بوجود خمطط �أمريكي �أعده �جلرن�ل د�يتون ب�لتن�صيق مع جه�ت يف حركة 

�صع�ل �لقتت�ل �لد�خلي و�إ�صق�ط جتربة حم��ص. و�أكد �حل�صن وجود  فتح، لإ

�لتي�ر  �لبد�ية حتركت �صّد  �إن حم��ص يف  تي�رين د�خل حركة فتح، وق�ل 

�لف��صد �لذي �رت�صى �لعمل حتت ر�ية د�يتون، يف حني �أن “فتح ب�أغلبيته� 

بع��صفة  �حل�صن  ت�رشيح�ت  ت�صببت  وقد   .
تهتم...”239 تكن  مل  �ل�ص�حقة 

حمد و�صمري  �صي��صية �أث�ره� �صّده عدد من قي�د�ت فتح، من بينهم عز�م �لأ

�مل�صهر�وي وح�صني �ل�صيخ. �إل �أن �لبع�ص �أيد تلك �لت�رشيح�ت، فقد ق�ل 

خ  ح�مت عبد �لق�در ع�صو قي�دة جلنة �ل�ص�حة يف �ل�صفة �لغربية �إن “م� ق�له �لأ

�لكثري من عن��رش  �آر�ء  يتفق مع  �جلزيرة  مق�بلته مع مطة  �حل�صن يف  ه�ين 

�أنه �نتقد �لتوقيت �لذي �خت�ره �حل�صن يف ت�رشيح�ته،  �إل  وكو�در فتح”، 

يف  ل  للحركة  �لد�خلية  طر  �لأ يف  هو  �ملالحظ�ت  تلك  مك�ن  �أن  ور�أى 

238 احلياة، 2007/4/15.

 قن�ة �جلزيرة �لف�ص�ئية، برن�مج بال حدود، 2007/6/27، �نظر:
239

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/28EDE91A-A4CD-

4C59-AD49-0014C7A5675D.htm
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عالم. كم� ق�ل عدد من كو�در فتح يف �جتم�ع عقدوه يف ر�م  و�ص�ئل �لإ

�هلل يف 2007/6/30 �إن م� طرحه �حل�صن “يح�كي يف �لت�صخي�ص و�لتحليل 

ك�فة  يف  و�لقي�دية  �حلركية  �لقو�عد  �أو�ص�ط  يف  يدور  م�  و�ل�صتقر�ء، 

.
�مل�صتوي�ت”240

يف  فتح  حلركة  �لع�صكري  �ملكتب  �أعّده  تقرير  ج�نب  �إىل  هذ�  وي�أتي 

منية يف  �لأ جهزة  لالأ �ل�رشيع  �لنهي�ر  �أ�صب�ب  2007/6/20، حول  غزة يف 

حد�ث �لتي �أدت �إىل �صيطرة حم��ص على قط�ع غزة. وقد حتدث �لتقرير  �لأ

ح�لة  �إىل  و�أ�ص�ر  جهزة،  �لأ تلك  د�خل  ولي�ت  و�مل�صوؤ �لقي�دة  غي�ب  عن 

جهزة  �نق�ص�م د�خل �لأ �أظهر وجود  �لتي تعي�صه�. كم�  هم�ل و�لرتهل  �لإ

منية، حيث لفت �لنتب�ه �إىل وجود “قن�عة لدى عدد كبري من منت�صبي  �لأ

يد�فعون  �لوطني، ولكنهم  �مل�صـروع  يد�فـعون عن  �أنـهم ل  من  �لأ قط�ع 

�لنقطة  . وهي 
�ل�صلطة وحركة فتح”241 تي�ر و�حد متنفذ يف  عن م�رشوع 

نف�صه� �لتي رّكز عليه� تقرير �للجنة �لرئ��صية �ملكلفة ب�لتحقيق يف �أحد�ث 

�صهر  �أو�ئل  يف  تقريره�  قّدمت  و�لتي  �لرحيم،  عبد  �لطيب  برئ��صة  غزة 

ك�نون �لث�ين/ ين�ير 2008؛ حيث �أ�ص�ر �لتقرير يف من��صب�ت متكررة �إىل �أن 

�أنه� ت�صتهدف حركة فتح،  هن�ك من مل يتع�مل مع حترك�ت حم��ص على 

و�إمن� ب�عتب�ره� ت�صتهدف تي�ر�ً مدد�ً فيه�، “وك�أن �ملو�جهة هي بني حم��ص 

خرى ب�حلركة �أو تت�صفى  و�أحد مر�كز �لقوى �لتي تت�ألب �صده� �ملر�كز �لأ

240 القد�س العربي، 2007/6/29؛ والحتاد، 2007/7/1.

 �ملكتب �حلركي �لع�صكري حلركة �لتحرير �لوطني �لفل�صطيني )فتح(، قط�ع غزة، در��صة 
241

خرية، غزة،  حد�ث �مل�صلحة �لأ جهزة و�ل�صلطة و�لوطنية يف �لأ �صب�ب �لنهي�ر �ل�رشيع لالأ لأ

.2007/6/20



ر�د�ت �رش�ع �لإ

98

�أن  �إىل  �لتقرير  ولفت  �ملو�جه�ت”.  نت�ئج  من  م�صتفيدة  ك�أنه�  لتبدو  به�، 

حم��ص جنحت “بتحييد ق�صم كبري من �حلركة )حتى يف �أطره� �لقي�دية(، 

. وقد 
�أن هذه �ملعركة هي معركة فتح”242 هذ� �لق�صم �لذي مل يكن يرى 

حتميله  ج�نب  �إىل  بـ“�لتق�صري”،  و�صفه  م�  ولية  م�صوؤ لء  هوؤ �لتقرير  حّمل 

حد�ث. ولية �أ�ص��صية يف تلك �لأ ملحمد دحالن م�صوؤ

حلركة  �لعلي�  �لقي�دية  �لهيئة  بني  �أزمة  ن�ص�أت  فقد  �صبق،  م�  �إىل  �إ�ص�فة 

�لقط�ع عقب  ون �حلركة يف  د�رة �صوؤ فتح يف غزة، و�لتي عينه� عب��ص لإ

�صيطرة حم��ص عليه، وبني حكومة ر�م �هلل؛ �إثر توقف رو�تب نحو ع�رشة 

منية يف غزة. حيث قدم �أع�ص�ء  جهزة �لأ �آلف من �أبن�ء فتح �لع�ملني يف �لأ

غ� ��صتق�لتهم للرئي�ص عب��ص، وفق م� �أكده  �لهيئة �لع�رشة برئ��صة زكري� �لآ

هو  �ل�صتق�لة  من  �لهدف  �أن  مو�صحً�  �حلركة،  �لقي�دي يف  حّل�ص  �أحمد 

فتح يف  قي�د�ت  بع�ص  به�  يتع�طى  �لتي  ولية  �مل�صوؤ “عدم  على  �لحتج�ج 

.
ر�م �هلل”243

كم� ظهرت يف وقت لحق خالف�ت �أ�صد حدة على خلفية �لتح�صري�ت 

فيه�، ك�ن  �أحد�ث غزة ح��رشة  فتح، ك�نت  �ل�ص�د�ص حلركة  متر  �ملوؤ لعقد 

للحركة،  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  يو�صف،  ن�رش  بني  ن�صب  �صج�ر  بينه�  من 

�لر�بعة  �لدورة  �نعق�د  خالل  �لثوري،  جمل�صه�  ع�صو  دحالن،  وممد 

 ،2008/1/13-10 �لفرتة  �هلل، خالل  ر�م  �لثوري يف  للمجل�ص  و�لثالثني 

 تقرير �للجنة �ملكلفة من �ل�صيد �لرئي�ص ممود عب��ص يف �لتحقيق ب�لتق�صري يف �لت�صدي 
242

لنقالب �مليلي�صي�ت �خل�رجة عن �لق�نون يف غزة، �ص 20-19.

 رويرتز، 2007/9/20؛ واحلياة، 2007/9/25.
243
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ولية عن  حيث ب�در يو�صف �إىل توجيه نقد عنيف لدحالن، مماًل �إي�ه �مل�صوؤ

“�لك�رثة” �لتي حلت بحركة فتح يف غزة، وتب�دل �لرجالن كالمً� ق��صيً� 
.

244
على �أثره

�ملجل�ص  ع�صو  �ص�هني،  علي  �أبو  توجيه  ك�ن  برز  �لأ �خلالف  �أن  �إل 

مع�جلته  ق�صية  حول  عب��ص  �لرئي�ص  �إىل  �صديد�ً  نقد�ً  للحركة،  �لثوري 

ف��صل”،  “ق�ئد  ب�أنه  �إي�ه  وو�صفه  �حلم�ص�وي”،  بـ“�لنقالب  و�صفه  مل� 

و�ته�مه ب�أنه ل يتخذ �لقر�ر �ملن��صب يف �للحظة �لت�ريخية �ملن��صبة. وقد ج�ء 

�لرد على هذه �لته�م�ت يف بي�ن �أ�صدره حكم بلع�وي، �أمني �رش �للجنة 

�ملركزية،  و�للجنة  عب��ص  �لرئي�ص  ب��صم  �لد�خل،  يف  فتح  حلركة  �ملركزية 

و�صف �ص�هني ب�أنه “�ص�حب خي�ل مري�ص”. و�تهم �لبي�ن ب�صورة و��صحة 

قي�دة حركة فتح يف غزة يف �أثن�ء �أحد�ث �لقتت�ل �لتي �صهده� �لقط�ع ب�أنه� 

“�أو�صلت �حلركة �إىل �خلذلن، �صو�ء ب�مليد�ن �أو ب�لتنظري و�لغرور و�لدع�ء 
.

و�لهرب”245

كم� برز تر��صق �إعالمي �آخر بني ممد دحالن وحكم بلع�وي، على 

�صبوعية، ق�لت فيه� �إن دحالن  خلفية �أنب�ء ن�رشته� جريدة �ملحرر �لعربي �لأ

حد�ث �ن�صق�ق د�خل �حلركة، وذلك  �رّشح يف جل�ص�ته �ملغلقة ب��صتعد�ده لإ

من خالل �لتهديد بت�صكيل حركته �خل��صة �إذ� مل ت�صع �للجنة �ل�رشوط �لتي 

.
246

قوى يف حركة فتح متكنه من �لبق�ء على �لكر�صي ب�صفته �لرجل �لأ

 �ص�كر �جلوهري، �صج�ر ح�د بني يو�صف ودحالن تخلل �جتمع�ت �ملجل�ص �لثوري لفتح، 
244

احلقائق، 2008/1/18.

245 القد�س العربي، 2008/2/4.

 فر��ص بر�ص، 2008/2/13، �نظر:
246

http://fpnp.net/arabic/?action=detail&id=47866 
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و�أ�صدر بلع�وي بي�نً� ب��صم �للجنة �ملركزية �صد دحالن، وجه له ذ�ت 

وه�م و�لتق�صري، يف �إ�ص�رة �إىل �لنت�ئج  �لته�م، وق�ل �إنه مل ولن يح�صد �إل �لأ

منية يف �أحد�ث  جهزة �لأ �لتي تو�صلت �إليه� جلنة �لتحقيق يف �إخف�ق�ت �لأ

كبري�ً  عبئً�  �لتي حملت دحالن  2007 يف غزة،  يونيو  منت�صف حزير�ن/ 

خري �أكد �أن �لت�رشيح�ت �ملن�صوبة �إليه “هي عب�رة  ولية. �إل �أن �لأ من �مل�صوؤ

عن م�رشحية وهمية م�صطنعة”، متهمً� بلع�وي بزرع جو��صي�ص يف مكتب 

.
247

ممود عب��ص يف تون�ص يف فرتة �ص�بقة

ن�رشته  تقرير  ك�صف  فتح،  حركة  ت�صهده�  �لتي  �لتغيري�ت  �صي�ق  ويف 

خب�رية يف 2008/2/7 عن م�رشوع برن�مج �صي��صي معّدل  وك�لة عمون �لإ

على  للحركة  �ل�ص�د�ص  �لع�م  متر  للموؤ �لتح�صريية  �للجنة  للحركة، عكفت 

متر يف ح�ل �نعق�ده. ويحتكم �لربن�مج �ملقرتح، �لذي مل  �إعد�ده لرفعه للموؤ

ن، “�إىل �لق�نون �لدويل و�ل�رشعية �لدولية ويتم�صك  تت�أكد �صحته حتى �لآ

ع�دة تقدمي �حلركة للر�أي �لع�م يف �صوء هذ� �لربن�مج،  بهم�”، وي�صعى لإ

للحركة و�أع�ص�ئه�، من خالل  �لع�صكري  �لوجود  �إنه�ء  �أي�صً�  يقرر  �لذي 

جهزة  ق�صى ونزع �أ�صلحته� و�إحل�ق عن��رشه� ب�لأ تفكيك كت�ئب �صهد�ء �لأ

دولة  بوجود  �صمنً�،  و�إن  مرة،  ول  لأ �لربن�مج  يعرتف  كم�  منية.  �لأ

.
248

“�إ�رش�ئيل”، ويعترب �لقر�ر 242 جزء�ً من برن�مج �ل�صالم �لفل�صطيني

وج�ء هذ� �لتقرير عقب �أنب�ء حتدثت عن مط�لب تقدم به� �أع�ص�ء يف 

�ل�صي��صي  �لربن�مج  بتعديل  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  �إ�ص�فة  مريكي،  �لأ �لكونغر�ص 

و�سط، 2008/2/16. 247 ال�رصق الأ

خب�رية، 2008/2/7.  وك�لة عمون �لإ
248
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�رش�حة  ويقر  �مل�صلح،  �لكف�ح  من  موقفه�  يغرّي  نحو  على  فتح،  حلركة 

.
ب�لعرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”249

خال�صة:

يف  رئي�صية  عن��رش  �نتهجته  �لذي  مني  �لأ �ل�صلوك  قر�ءة  خالل  من 

منية �ملو�لية له�، و�صلوك قي�د�ته� �لف�علة يف �لفرتة  جهزة �لأ حركة فتح و�لأ

وت�صكيله�  �لفل�صطينية،  �لت�رشيعية  �لنتخ�ب�ت  يف  حم��ص  فوز  تلت  �لتي 

ر�ص، يكن  �حلكومة، و�لنظر يف مو�قفه� وت�رشيح�ته� وت�رشف�ته� على �لأ

منية يف  و�ص�ع �لأ �أ�ص��صي يف توتري �لأ �ل�صلوك دور  �إنه ك�ن لذلك  �لقول 

�إليه من تدهور خطري  �آلت  �إىل م�  مور  �لفل�صطينية، ويف دفع �لأ ر��صي  �لأ

كرب يف �نتق�ل �لتوتر �إىل �ل�صفة �لغربية  يف قط�ع غزة، كم� ك�ن له �لدور �لأ

ب�صورة متكررة.

لنت�ئج  عب��ص  ممود  �لرئي�ص  �أبد�ه  �لذي  �لحرت�م  من  �لرغم  وعلى 

�حلكومة  بت�صكيل  حم��ص  بتكليف  و�لتز�مه  �لت�رشيعية،  �لنتخ�ب�ت 

�لفل�صطينية �لع��رشة، �إل �أن مظ�هر �ل�صلوك �مليد�ين ك�نت يف غ�لبه� ت�صّب 

و�أوحى  �لنتخ�ب�ت،  بنت�ئج  فتح  حركة  تف�جوؤ  �أظهر  خم�لف،  �إط�ر  يف 

بخ�ص�رة  لالعرت�ف  �ل�صلطة  متنفذ يف  تي�ر  لدى  �لرف�ص  من  نوع  بوجود 

حركة فتح للموقع �لذي ك�نت متتلكه يف �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية منذ 

�صق�ط حكومة حم��ص و�إف�ص�له�. وقد ظهر  وب لإ ت�أ�صي�صه�، و�صعيه �لدوؤ

مر يف �أعم�ل �لتوتري �لتي �ص�رك فيه� عن��رش م�صوبون على حركة  هذ� �لأ

منية يف  جهزة �لأ فتح يف تلك �لفرتة وم� تاله�، و�إىل ج�نبهم عن��رش من �لأ

 �مل�صدر نف�صه؛ وال�رصق، 2008/1/11.
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مر �لذي �صّكل مف�رقة غريبة، حيث يفرت�ص بعن��رش  حي�ن، وهو �لأ بع�ص �لأ

من �أن تكون ع�مل �صبط ل ع�مل توتري يف �ملجتمع. �لأ

�لتم�صك  على  �ل�صلطة  يف  �ملتنفذ  �لتي�ر  �إ�رش�ر  ذلك  �إىل  وي�ص�ف 

�ص�صة �لرئ��صة،  �ص��صية من خالل موؤ ب�ل�صيطرة على عدد من �ل�صالحي�ت �لأ

�ل�صالحي�ت  وب�لذ�ت  �حلكومة،  �صالحي�ت  من  عدٍد  بنزع  ق�مت  �لتي 

منية؛ مل� له� من ثقل �أ�ص��صي يف �لت�أثري يف �ل�ص�حة �لفل�صطينية، ومل� ت�صكله  �لأ

عن��رش  من  كبري  لعدد  توظيفي  و�إط�ر  نفوذ،  م�صدر  من  منية  �لأ جهزة  �لأ

حركة فتح ي�صكل م�صدر دخل �أ�ص��صي ب�لن�صبة لهم، �إ�ص�فة �إىل ح�ص�ب�ت 

�ملتحدة  �لولي�ت  �أطر�ف خ�رجية، وب�صورة خ��صة  ب�لعالقة مع  مرتبطة 

و“�إ�رش�ئيل”، وب�لتز�م�ت �أو�صلو وخريطة �لطريق.

فعليً�،  مور  �لأ زم�م  ت�صلم  من  حم��ص  حكومة  منعت  �لعو�مل  هذه 

مني �لذي تعهدت ب�صبطه؛ فيم�  و�صّكلت عليه� عبئً� �إ�ص�فيً� يف �مللف �لأ

ظه�ر عجزه� على �لتع�مل مع هذ� �مللف، و��صتخد�م هذ�  بد� �أنه �صعي لإ

يف  كف�ءته�  وعدم  �ل�صي��صية  حم��ص  حركة  خربة  قلة  على  كدليل  مر  �لأ

ر�صيد  تعزيز  مق�بل  يف  �صعبيته�،  �إ�صع�ف  يف  د�خليً�  و��صتغالله  �حلكم، 

من. قدر على �صبط �لأ حركة فتح بو�صفه� �لأ

�عتم�د  �إىل  فتح  حركة  د�خل  �لبع�ص  جل�أ  فقد  ذلك،  ج�نب  �إىل 

قي�د�ت حركة حم��ص، وعلى  �ل�صخ�صي �صد عدد من  �لتجريح  �أ�صلوب 

�خلط�ب  عن  غريبة  لغة  م�صتخدمً�  خ��صة،  ب�صورة  م�صعل  خ�لد  ر�أ�صهم 

�لوطني �لفل�صطيني، بد� �لهدف منه� “حرق” تلك �ل�صخ�صي�ت �إعالميً� 

و�صي��صيً�.

�لتوتري  �أعم�ل  غّذت  �لتي  �لعو�مل  بني  من  �أن  �إىل  �ص�رة  �لإ وجتدر 

�ملذكورة، ح�لة �لتفكك و�لرتهل يف حركة فتح، و�ملوجودة منذ عهد �لرئي�ص 
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�لر�حل ي��رش عرف�ت، و�لذي برز ب�صورة �أكرب بعد وف�ته، غري �أنه من �ملهم 

�لقتت�ل  يف  تورطه�  �أن  ر�أى  فتح،  حركة  د�خل  تي�ر  وجود  �إىل  �ص�رة  �لإ

�لد�خلي ج�ء بدعم وحتري�ص خ�رجي، وخدمة مل�ص�لح �أخرى غري م�صلحة 

�ل�صعب �لفل�صطيني. وقد متّثل هذ� �لتي�ر ب�صورة رئي�صية يف قي�د�ت �حلركة 

�لتي�ر  ملم�ر�ص�ت  رف�صهم  عن  عدة  من��صب�ت  يف  لء  هوؤ وعرّب  �لت�ريخية، 

�ل�ص�حة  يف  و�ص�ع  �لأ وتهدئة  �خلالف�ت  �حتو�ء  م�ولني  فتح،  يف  �ملتنفذ 

�لفل�صطينية.  �لق�صية  م�صتقبل  على  وًل  م�صوؤ حر�صً�  مبدين  �لفل�صطينية، 

�إل �أن غي�ب عن��رش �لت�أثري من يد �أ�صح�ب هذ� �لتوجه، حّد من قدرتهم 

لء  على �إحد�ث تغيري على �أر�ص �لو�قع. كم� �أنه وعلى �لرغم من تبني هوؤ

و�حل�صم  �لد�خلي  �لقتت�ل  حد�ث  لأ حم��ص  حركة  تف�صري  تدعم  مو�قف 

�لع�صكري �لذي ق�مت به يف غزة، ف�إن رف�ص هذ� �حل�صم �صّكل نقطة �تف�ق 

فيه  ر�أى  �لتهدئة  تي�ر  �أن  وبد�  فتح،  د�خل  �لرئي�صيني  �لتي�رين  بني  وتالٍق 

من حركة  به�، و�جنر�ر�ً  ين�دي  �لتي ك�ن  �حلو�ر  ��صتمر�ر  لدعو�ت  �رشبًة 

حم��ص �إىل �لفّخ �لذي ك�ن من�صوبً� له�.





الف�صل الثاين

مني  ال�صلوك الأ

حلركة حما�س





مني حلركة حم��ص �ل�صلوك �لأ

مني حلركة حما�س الف�صل الثاين: ال�صلوك الأ

اأوًل: حما�س والنتخابات الت�صريعية: 

منية من خالل برن�جمه� �لنتخ�بي،  يته� �لأ عك�صت حركة حم��ص روؤ

فقد ر�أت حم��ص يف برن�جمه� �لنتخ�بي �رشورة حم�ية برن�مج �ملق�ومة، 

�لن��ص  حقوق  وحفظ  �ل�صالح،  فو�صى  و�إنه�ء  مني،  �لأ �لفلت�ن  وم�ربة 

�أمن  ولي�ص  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني  �أمن  وحفظ  و�أعر��صهم،  ودم�ئهم 

�رش�ئيلي جرية  مني مع �لحتالل �لإ �رش�ئيليني. كم� ر�أت �أن �لتن�صيق �لأ �لإ

، ور�أت حم��ص يف جن�حه� 
1
�أن يع�قب عليه� وطنية ودينية كربى، يجب 

منية، و�إع�دة ترتيبه�. فقد ذكر ع�طف عدو�ن  جهزة �لأ فر�صة؛ لتنظيم �لأ

منية، وحدد عدو�ن وظيفة  جهزة �لأ �أنه من �ل�رشوري حتديد �خت�ص��ص �لأ

حلفظ  ��صمه�،  من  م�صتقة  منية  �لأ جهزة  �لأ “وظيفة  بقوله:  جهزة  �لأ هذه 

�صف �ل�صديد وجدن� �أن هذه  �أمن �ملو�طن �لفل�صطيني، لكنن� يف �مل��صي ولالأ

مر  جهزة عملت على حفظ �أمن عدو �ل�صعب �ملتمثل يف �لحتالل، �لأ �لأ

.
منية”2 جهزة �لأ �رش�ر على �لوظيفة �لوطنية لالأ �لذي ي�صتدعي �لإ

منية  �لأ جهزة  �لأ قي�دة  طم�أنة  �إىل  جن�حه�  منذ  حم��ص  حركة  �صعت 

وعن��رشه�، و�صدرت هذه �لتطمين�ت من ر�أ�ص �لهرم �ل�صي��صي يف حركة 

حم��ص، فقد ذكر خ�لد م�صعل رئي�ص �ملكتب �ل�صي��صي للحركة، يف مق�بلة 

ينتمون  ب�آخرين  فتح  كو�در  ��صتبد�ل  تنوي  حم��ص  ك�نت  م�  �إذ�  حول  له 

عالم، 2006/1/5.  �ملركز �لفل�صطيني لالإ
1

و�سط، 2006/1/29. 2 ال�رصق الأ
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حلم��ص، فق�ل:

ق�ص�ء، مل ن�أِت لنق�صي �أحد�ً. ب�إمك�ن  حم��ص ل حتمل لو�ء �لإ

�لتي  هي  غلبية  �لأ �أن  �صحيح  �جلميع،  ت�صتوعب  �أن  حم��ص 

فقط،  �نتخبن�  من  ولي�ص  �جلميع  منّثل  ن  �لآ لكنن�  �نتخبتن�، 

ممن  �أو  يدن�  يوؤ ممن  �أك�ن  فل�صطيني،  كل  عن  ولون  م�صوؤ نحن 

�أحد�ً  نف�صل  لن  �أحد�ً،  نظلم  لن  �أحد�ً،  نع�قب  لن  يخ�لفن�، 

على  ي�صتقيم  �أن  �جلميع،  من  �صنطلب  لكنن�  وظيفته،  من 

 .
3
�لفل�صطيني �ل�صعب  مل�ص�لح  و�لنحي�ز  �صالح  �لإ ق�عدة 

منية �صتتبع  جهزة �لأ �إ�صم�عيل هنية على �أن �لأ ويف �ل�صي�ق نف�صه �أكد 

�إىل �لرئ��صة  جهزة  وز�رة �لد�خلية، ورف�ص فكرة نقل �صالحي�ت هذه �لأ

منية  جهزة �لأ �أبدى هنية �هتم�م حركة حم��ص بعمل �لأ �لفل�صطينية، كم� 

من من وجهة �لنظر �لفل�صطينية،  وق�ل: “نحن معنيون ب�أن تعمل �أجهزة �لأ

�إجر�ء  وننوي  �ليومية،  �ملدنية  وحي�تهم  �لن��ص  ون  �صوؤ يف  تتدخل  و�أل 

جهزة، لكن �أحد�ً لن يفقد مرتبه ووظيفته”، كم� �أكد هنية  �إ�صالح لهذه �لأ

�أن  غري   .
4
ب�لتف�هم �أمره  مع�جلة  �صيتّم  جهزة  �لأ هذه  يف  ي�رش  من  �أن  على 

ن تمُد�ر من ِقَبل حم��ص؛  منية مل تكن م�صتعدة، على م� يبدو، لأ جهزة �لأ �لأ

فقد ق�مت رئ��صة �ل�صلطة قبيل ت�صكيل �حلكومة �لع��رشة مبجموعة �إجر�ء�ت 

ول ومتثلت مب� يلي: وتعيين�ت �أ�صري �إليه� يف �لف�صل �لأ

�ص�صة �لرئ��صة. 1. �إحل�ق �إد�رة �ملع�بر )�حلدود( مبوؤ

من �لوق�ئي يف قط�ع غزة، ومدير�ً  2. تعيني ر�صيد �أبو �صب�ك، مدير �لأ

�ملدين  و�لدف�ع  �لوق�ئي  من  �لأ على  وم�رشفً�  �لد�خلي،  من  لالأ

 جملة امل�ساهد ال�سيا�سي، 2006/2/5.
3

4 الراأي، عّم�ن، 2006/2/2.
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جهزة �لتي تتبع لوزير �لد�خلية. و�ل�رشطة، وهي �لأ

ت�صبح  وبذلك  �لوطني.  من  �لأ جله�ز  مدير�ً  حل�ص  �صليم�ن  تعيني   .3

منية حتت �صلطة �لرئ��صة. جهزة �لأ �لأ

�ص��صي، ترمي “�إىل  جر�ء�ت خم�لفة للق�نون �لأ ر�أت حم��ص يف هذه �لإ

حتويل �حلكومة �إىل حكومة خدم�ت غ�رقة يف �لرتكة �لثقيلة �لتي خلفته� 

�حلكوم�ت �ل�ص�بقة”، كم� �عتربته� حم��ص خطوة ��صتب�قية لتفريغ �حلكومة 

.
5
�لق�دمة من متو�ه�

ثانيًا: حما�س و احلكومة الفل�صطينية العا�صرة: 

جر�ء�ت �لتي �تخذه� �لرئي�ص عب��ص على تقييد �حلكومة  عملت هذه �لإ

�لفو�صى،  ل�صبط  منية  �لأ جهزة  �لأ ترتيب  �إع�دة  �إىل  �لط�مة  �لفل�صطينية 

وك�نت حم��ص قد �أو�صحت منذ فوزه� ب�أنه� �صتعمل من خالل �ملجل�ص 

حيث   ،
6
منية �لأ جهزة  �لأ عمل  لتنظيم  ق�نونية  بنية  و�صع  على  �لت�رشيعي 

�أو�صح �لقي�دي يف حم��ص عدن�ن ع�صفور ب�أن حم��ص �صتطلب من �ملجل�ص 

 .
7
منية بثالثة �أجهزة فقط جهزة �لأ �لت�رشيعي �ختز�ل �لأ

منية  جهزة �لأ يبدو �أن حم��ص �أر�دت من خالل تطمين�ته� لقي�د�ت �لأ

جهزة،  وعن��رشه�، �أن تبني ج�رش�ً للتع�ون بني �حلكومة �جلديدة وهذه �لأ

مر ك�ن يتطلب قر�ر�ً �صي��صيً� من حركة فتح �لتي ت�صيطر على  �إل �أن هذ� �لأ

منية، وهو م� ك�ن م�صتبعد�ً يف ظّل �صيطرة تي�ر متنفذ من فتح على  جهزة �لأ �لأ

5 الد�ستور، 2006/2/5.

و�سط، 2006/1/29. 6 ال�رصق الأ

7 الغد، 2006/6/31.
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منية  جهزة �لأ ف�ص�ل جتربة حم��ص. فقد �أ�رشت �لأ جهزة، ي�صعى لإ هذه �لأ

على عدم �لتع�ون مع حم��ص يف �صبط �لفو�صى يف �ل�ص�رع �لفل�صطيني. 

عملت �حلكومة �جلديدة، �لتي �صكلته� حركة حم��ص، على مو�جهة 

�لع��رشة  �حلكومة  و�جهت  فقد  لعمله�؛  وىل  �لأ ي�م  �لأ منذ  مني  �لأ �لفلت�ن 

من يف بيئة ينت�رش فيه�  ومن خلفه� حم��ص، حتديً� كبري�ً يف عملية �صبط �لأ

جند�ت �لد�خلية و�خل�رجية،  �ل�صالح وتتعدد فيه� �لولء�ت وتكرث فيه� �لأ

وقد متثل �أول حتدي�ته� يف فر�ص �لنظ�م �لع�م بعد �ل�صتب�ك�ت �لتي وقعت 

بني فتح وجل�ن �ملق�ومة �ل�صعبية، على خلفية �غتي�ل عبد �لكرمي �لقوق�، �أحد 

ق�دة جل�ن �ملق�ومة �ل�صعبية يف 2006/3/31، فقد �تهمت جل�ن �ملق�ومة بع�ص 

قي�د�ت فتح ب�لتورط يف عملية �لغتي�ل، ووقعت �ل�صتب�ك�ت بينهم؛ فق�م 

وزير �لد�خلية �صعيد �صي�م بت�صكيل جلنة حتقيق مبالب�ص�ت �لغتي�ل، وو�صع 

. وعلى �لرغم 
8
على ر�أ�صه� �لن�ئب �لع�م �لع�صكري �لعميد حمودة جرو�ن

من جن�ح وزير �لد�خلية يف وقف هذه �ل�صتب�ك�ت، �إل �أن �لفو�صى �ملنت�رشة 

يف �ل�ص�رع �لفل�صطيني ��صتمرت بوترية مت�ص�عدة، كم� جرى توظيف هذه 

منية فيه�.  جهزة �لأ �لفو�صى �صي��صيً�، ودخلت بع�ص عن��رش �لأ

مني �ملرتدي يف �ل�ص�رع �لفل�صطيني من جهة، و�خلالف  �أم�م �لو�قع �لأ

جهزة  �لأ تع�ون  وعدم  و�حلكومة،  �لرئ��صة  بني  منية  �لأ �ل�صالحي�ت  على 

ت�صكيل  عن  عالن  ب�لإ �صي�م  �صعيد  �لوزير  ق�م  �أخرى،  جهة  من  منية  �لأ

ثالثة  وقو�مه�  منية،  �لأ جهزة  لالأ م�ص�ندة  قوة  وعّده�  �لتنفيذية،  �لقوة 

�آلف عن�رش، وت�صّم عن��رش من ف�ص�ئل فل�صطينية خمتلفة، وقد �أعلن �صي�م 

8 احلياة، 2006/4/3.
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وبرر  �لقوة،  هذه  عمل  بدء  عن  �صحفي  متٍر  موؤ خالل   2006/5/17 يف 

منية �لق�ئمة، وق�ل:  جهزة �لأ �لوزير �صي�م ت�صكيل هذه �لقوة ب�صوء �أد�ء �لأ

منية... هن�ك �لكثري من �حلو�دث  جهزة �لأ “لي�ص خ�فيً� على �أحد �أد�ء �لأ
و�جلر�ئم... هن�ك قتل و�ختط�ف و�قتح�م... وبرغم ذلك لي�ص هن�ك �أد�ء 

�أ�صدر  �أنه  �صي�م  �أو�صح  كم�  بدوره�”.  �لقي�م  يف  جهزة  �لأ لهذه  حقيقي 

منية للعمل على تطبيق �لق�نون  جهزة �لأ �لكثري من �لقر�ر�ت �لو��صحة لالأ

تف�ج�أ  جهزة، لكنه  �لأ لي�ت لعمل هذه  �لآ و�أنه تدخل يف و�صع  و�لنظ�م، 

دومً� بعدم تنفيذ �أو�مره، ور�أى �أن هذ� �لتب�طوؤ يف تنفيذ �أو�مره، يهدف �إىل 

�لقول ب�أن وز�رة �لد�خلية ع�جزة. وقد رف�صت �لرئ��صة �لفل�صطينية وحركة 

من  فتح هذه �خلطوة، فرّد �صي�م بقوله: “من يعرت�ص فعليه �أوًل �أن يوفر �لأ

لل�صعب �لفل�صطيني، و�أن يقوم بدوره... ويجب على �جلميع �أن يعو� مت�مً� 

�أن �ل�ص�حة �لفل�صطينية ل ت�صمح مبزيد من �لت�صويف و�لت�أجيل على ح�ص�ب 

.
قتل وترويع �لن��ص”9

وعلى �لرغم من ��صتد�د �خلالف�ت بني �حلكومة بقي�دة حم��ص و�لرئ��صة 

وعدم  �حلركتني،  بني  منية  �لأ �لعالقة  على  ذلك  و�نعك��ص  فتح،  بقي�دة 

�لتي �صّكله� وزير �لد�خلية �صعيد �صي�م،  �لتنفيذية  �لرئ��صة ب�لقوة  �عرت�ف 

�إل �أن حركة حم��ص، وعلى ل�ص�ن رئي�ص مكتبه� �ل�صي��صي خ�لد م�صعل، 

ر�أت �أن م� يحدث من �قتت�ل بني فتح وحم��ص، م� هو �إل �صح�بة �صيف، 

و�أن �لدم �لفل�صطيني خٌط �أحمر، ور�أى �أن هذه �ملرحلة هي مرحلة �لعمل 

 .
10

زمة لرفع �حل�ص�ر، د�عيً� �إىل تن�صيق �جلهود بني فتح وحم��ص لتج�وز �لأ

 �إ�صالم �أون لين، 2006/5/17. 
9

10 عكاظ، 2006/5/13.
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مل تتمكن حركة حم��ص، على �لرغم من تودده� �ل�صي��صي، من تهدئة 

و�إف�ص�ل  �صق�طه�  ب�صكل حثيث لإ ي�صعى  �لذي  �لتي�ر  �إيق�ف  �لو�صع ومن 

عالمية �صّد �حلكومة، متهمًة  جتربته�. ولذلك؛ فقد ��صتمرت �حلمالت �لإ

ولية  ولية عن �حل�ص�ر �ملفرو�ص على �ل�صعب �لفل�صطيني، وب�مل�صوؤ �إي�ه� ب�مل�صوؤ

مني؛ مم� دفع وزير �لد�خلية �إىل �ته�م �أطر�ٍف قريبة  عن تدهور �لو�صع �لأ

د�ء  ف�ص�ل حكومة حم��ص، لفتً� �إىل م�ولة �إ�صع�ف �لأ من عب��ص ب�ل�صعي لإ

منية وق�صوره� يف �لقي�م بدوره�، حتى  جهزة �لأ مني من خالل تب�طوؤ �لأ �لأ

ي�صبح هن�ك ر�أي ع�م ملي يدين �حلكومة لعجز وزير د�خليته� عن فعل 

�لعمل  يريد  �أنه  �إىل  م�صري�ً  عب��ص،  ممود  ب�صخ�ص  �أ�ص�د  ولقد  �صيء،  �أي 

على �ل�صعيد �لد�خلي لكن هن�ك بط�نة حوله ل تريد ذلك، وتخرج عرب 

�أن  على  و�صدد  خرين.  �لآ و��صتفز�ز  �ل�ص�حة  لتوتري  عالم  و�لإ �لف�ص�ئي�ت 

من �لوطني تتبع وز�رة �لد�خلية، حيث ت�ص�ءل عن �صبب  قو�ت �ل�رشطة و�لأ

منية �إىل �ل�ص�رع حني طلب منه� ذلك، “على �لرغم  عدم نزول �لقوى �لأ

من �أنه� ��صتج�بت لطلب م�ص�به من �أبي م�زن، مم� يدل على وجود رغبة 

طر�ف يف عدم �لتع�مل مع وزير �لد�خلية، وعدم ��صتج�بة  لدى بع�ص �لأ

.
منية لتعليم�ته”11 �لقوى �لأ

�صكل �إجر�ء وزير �لد�خلية �صعيد �صي�م ب�إن�ص�ء قوة تنفيذية تتبع وز�رة 

منية مع وزير  جهزة �لأ �لد�خلية نف�صه�، م�ولة �لتف�فية على عدم تع�ون �لأ

�لد�خلية، وهو م� رف�صته حركة فتح، حيث وقع �لعديد من �ل�صتب�ك�ت 

�لتنفيذية  �لقوة  وتعر�صت  مر،  �لأ هذ�  خلفية  على  �حلركتني  بني  �لعنيفة 

وحركة حم��ص �إىل �عتد�ء�ت ردت عليه� حم��ص بقوة؛ ففي 2006/5/8 

و�سط، 2006/5/30. 11 ال�رصق الأ
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�ندلع ��صتب�ك بني حركتي فتح وحم��ص، فق�مت عن��رش من كت�ئب �لق�ص�م 

مبه�جمة �أحد مقّر�ت فتح و�عتق�ل �أربعة عن��رش منهم على �أثر قي�م عن��رش 

من فتح بخطف ثالثة عن��رش من �لق�ص�م وقتل �أحدهم، فيم� ذكرت فتح 

مر�فقي  �أحد  �عتق�ل  مبح�ولة  �لق�ص�م  عن��رش  قي�م  هو  �مل�صكلة  �صبب  ب�أن 

وقوع  �إىل  �ل�صتب�ك  هذ�  �أدى  وقد  فتح،  قي�د�ت  �أحد  مطلق،  �أبو  �صلم�ن 

.
12

مر بتب�دل �ملختطفني ثالثة قتلى من �لطرفني، و�نتهى �لأ

توزيع اأع�ساء القوة التنفيذية يف نهاية �سنة 132006

عدد اأفرادها�سم الف�سيل

2,500حركة حم��ص

1,100حركة فتح

600جل�ن �ملق�ومة �ل�صعبية

250�جلبهة �ل�صعبية

50�جلبهة �لديقر�طية

202جبهة �لتحرير �لعربية

100�جلبهة �ل�صعبية �لقي�دة �لع�مة

90كت�ئب �حمد �أبو �لري�ص

70جمموع�ت وديع حد�د

540م�صتقلون

5,502املجموع

12 القب�س، 2006/5/9؛ والحتاد، 2006/5/9.

عالم، 2007/1/9.  �ملركز �لفل�صطيني لالإ
13
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�صرى: ثالثًا: حما�س ووثيقة الأ

حد�ث، بل  كبري�ً يف تو�صيع د�ئرة �لأ عالمي دور�ً  �لتحري�ص �لإ لعب 

�لت�بعة لكال �لطرفني تعك�ص  عالم  �أخذت و�ص�ئل �لإ وزي�دة حّدته�، فقد 

�صيطرة  حتت  و�قعة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ك�نت  ومل�  تريده�،  �لتي  �ل�صورة 

عالم  حكم �حلزب �لو�حد )حركة فتح(، �صيطرت حركة فتح على مر�كز �لإ

م�صلحون  ه�جمه  �لذي  فل�صطني  تلفزيون  ف�ص�ئية  بينه�  ومن  �لر�صمية، 

غ��صبون يف 2006/6/5 يف �أثن�ء ت�صييع �أحد قي�دي كت�ئب �لق�ص�م؛ �لذي 

معد�ت  بتحطيم  �مله�جمون  فق�م  �لوق�ئي،  من  �لأ حو�جز  �أحد  على  قتل 

يف  فتح  حركة  مبح�ب�ة  �لتلفزيون  على  �مل�رشفني  �تهمو�  �أن  بعد  فيه  �لبّث 

حد�ث، وقد �تهمت فتح عن��رش من حم��ص ب�لقي�م بهذ� �لهجوم،  تغطية �لأ

�حلركة  �أبو زهري عالقة  �ص�مي  �لر�صمي حلركة حم��ص  �لن�طق  نفى  فيم� 

.
14

بهذ� �لهجوم

�ل�صجون  يف  �لفل�صطينية  �لف�ص�ئل  قي�د�ت  طرحت  ثن�ء  �لأ هذه  يف 

خر�ج �ل�ص�رع  �رشى، لإ �رش�ئيلية وثيقة وف�ق، عرفت فيم� بعد بوثيقة �لأ �لإ

�لفل�صطيني من �أزمته �لد�خلية. وقد تبن�ه� �لرئي�ص �أبو م�زن وط�لب حم��ص 

بتبنيه� كم� هي دومن� تعديل، وهدد بطرحه� لال�صتفت�ء كرزمة  و�لف�ص�ئل 

و�حدة، فيم� ر�أت حم��ص �أن هذه �لوثيقة �أر�صية �ص�حلة للتف�هم من خالل 

�حلو�ر. 

تلخ�ص موقف حركة حم��ص من �ل�صتفت�ء مب� طرحه خ�لد م�صعل يف 

�جتم�ِع ف�ص�ئل �ملع�ر�صة يف دم�صق، فقد ن�رشت �لقد�ص �لعربي يف عدده� 

14 اخلليج، 2006/6/6.
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علّق  �لذي  �لفل�صطينية،  �لف�ص�ئل  �جتم�ع  2006/6/14 م�رش  �ل�ص�در يف 

م�صعل فيه على ق�صية �ل�صتفت�ء بقوله:

و�أخرى  �لطبيعي  �صي�قه�  ت�أتي يف  بني خطوة  فرق...  ثمة 

ف�إن  �ملعنى  وبهذ�  �لب�طل،  منه  ير�د  حّق  كالم  ب�إط�ر  تندرج 

ثمة  �لب�طل،  وبه  منه  ير�د  مر،  �لأ هذ�  عليه  ينطبق  �ل�صتفت�ء 

نت�ئج  على  و�لنقالب  �حلكومة،  �صق�ط  لإ �صين�ريو   - خطة 

حكومته�،  يف  ب�لنج�ح  حلم��ص  �ل�صم�ح  وعدم  �لنتخ�ب�ت، 

مور و��صحة جلية لكل من يريد  ن �أ�صبحت �لأ ويف �ل�صلطة �لآ

عالن عن  �لإ �ملبدئي هو  مور على حقيقته�، و�ملوقف  �لأ ية  روؤ

لمبدئية �ل�صتفت�ء، ل ق�نونيته ول د�صتوريته.

م�  �إذ�  �حلو�ر،  من  حم��ص  حركة  ب�ن�صح�ب  م�صعل  خ�لد  هدد  كم� 

�أ�رّش �لرئي�ص على طرح �لوثيقة لال�صتفت�ء، و�أبدى م�صعل ��صتعد�د حركته 

.
15

للذه�ب �إىل حكومة وحدة وطنية بعد �لتف�ق على برن�مج وطني

فتح  حركة  مع  حو�ٍر  يف  حم��ص  حركة  دخول  من  �لرغم  وعلى 

�رشى، �إل �أن ح�لة �حل�صد �لع�صكري مل  للو�صول �إىل �تف�ٍق على وثيقة �لأ

تتوقف؛ فقد ك�صفت حركة حم��ص يف 2006/6/17 عن دخول كمي�ت 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  حم��ص  وط�لبت  �لرئ��صة،  حلر�ص  �ل�صالح  من  �صخمة 

�إد�نته�  عن  �حلركة  وعرّبت  �صلحة،  �لأ هذه  دخول  حول  حتقيق  ب�إجر�ء 

�أبن�ء  بني  �لفتنة  �صع�ل  لإ �ملف�صوح  �ل�صهيوين   - مريكي  �لأ �لت�آمر  “لهذ� 
ت�صليح  عنو�ن  بعينه حتت  وت�صليح طرف  متويل  �لفل�صطيني، عرب  �ل�صعب 

حر�ص �لرئ��صة”، كم� عرّبت عن ب�لغ �أ�صفه� “ب�أن يتّم ذلك بتو�طوؤ �أطر�ف 

15 القد�س العربي، 2006/6/14. 
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.
�مرة”16 عربية يفرت�ص �أل تورط نف�صه� ب�صورة م�صينة يف هذه �ملوؤ

حركة  �أ�رشت  �لوف�ق،  وثيقة  حول  �حلو�ر  جل�ص�ت  ��صتمر�ر  ومع 

�لتف�ق  مّت  وب�لفعل  يته�،  وروؤ يتالءم  مب�  بنوده�  بع�ص  تغيري  على  حم��ص 

 ،
17

بني �لف�ص�ئل على بنود وثيقة �لوف�ق بعد �إجر�ء بع�ص �لتعديالت عليه�

خالل  من  �لفل�صطينية  �ل�ص�حة  يف  منية  �لأ �حل�لة  �ملعدلة  �لوثيقة  وتن�ولت 

�لبنود �لت�لية: 

1. نبذ مظ�هر �لفرقة و�لنق�ص�م كله� وم� يقود �إىل �لفتنة، و�إد�نة وحترمي 

��صتخد�م �ل�صالح بني �أبن�ء �ل�صعب �لو�حد، مهم� ك�نت �ملربر�ت، 

�لفل�صطيني،  �لدم  على حرمة  و�لت�أكيد  �لد�خلية،  �لنز�ع�ت  لف�ّص 

و�للتز�م ب�حلو�ر �أ�صلوبً� وحيد�ً حلل �خلالف�ت، و�لتعبري عن �لر�أي 

ب�لو�ص�ئل ك�فة مب� يف ذلك مع�ر�صة �ل�صلطة وقر�ر�ته�، على �أ�ص��ص 

�مل�صري�ت  وتنظيم  �ل�صلمي،  �لحتج�ج  وحّق  �لق�نون  يكفله  م� 

وخ�لية  �صلمية  تكون  �أن  �رشيطة  و�لعت�ص�م�ت،  و�لتظ�هر�ت 

و�ملمتلك�ت  وممتلك�تهم،  �ملو�طنني  على  تتعدى  ول  �ل�صالح  من 

�لع�مة. 

منية �لفل�صطينية بكل فروعه�،  �ص�صة �لأ 2. �رشورة �إ�صالح وتطوير �ملوؤ

على �أ�ص��ص ع�رشي ومب� يجعله� �أكرث قدرة على �لقي�م مبهمة �لدف�ع 

�لعدو�ن و�لحتالل، وحفظ  �لوطن و�ملو�طنني ويف مو�جهة  عن 

16 الوطن، �ل�صعودية، 2006/6/19.

عالم، 2006/6/28، �نظر:  17 ال�سفري، و�ملركز �لفل�صطيني لالإ

http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/reports/re-

port2006_1/28_6_06.htm
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من و�لنظ�م �لع�م، وتنفيذ �لقو�نني، و�إنه�ء ح�لة �لفو�صى و�لفلت�ن  �لأ

مني، و�إنه�ء �ملظ�هر �مل�صلحة و�ل�صتعر��ص�ت، وم�ص�درة �صالح  �لأ

مني �لذي يلحق �رشر�ً ف�دحً� ب�ملق�ومة وي�صوه  �لفو�صى و�لفلت�ن �لأ

تن�صيق  و�رشورة  �لفل�صطيني،  �ملجتمع  وحدة  ويهدد  �صورته� 

وحم�ية  وتنظيم  �ملق�ومة  وت�صكيالت  قوى  مع  �لعالقة  وتنظيم 

�صالحه�. 

لعمل  �ملنظمة  �لقو�نني  �إ�صد�ر  ملو��صلة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  دعوة   .3

جهزة مبختلف فروعه�، و�لعمل على �إ�صد�ر  منية و�لأ �ص�صة �لأ �ملوؤ

جهزة،  �لأ ملنت�صبي  و�حلزبي  �ل�صي��صي  �لعمل  مم�ر�صة  ينع  ق�نون 

.
18

و�للتز�م ب�ملرجعية �ل�صي��صية �ملنتخبة �لتي حدده� �لق�نون

وعلى م� يبدو ف�إن ح�لة �لوف�ق �لد�خلي �لتي تو�صل �إليه� �ملتح�ورون 

للن�ر  �إطالق  وعملي�ت  �لغتي�لت  من  �لعديد  وقع  فقد  للبع�ص؛  ترق  مل 

فقد  �لته�م�ت؛  بتب�دل  وحم��ص  فتح  حركت�  وبد�أت  �لف�عل،  جمهولة 

ول �لعالق�ت  ولية �غتي�ل ج�د �لت�يه، م�صوؤ حّملت فتح حركة حم��ص م�صوؤ

�تهم  نف�صه  �ل�صي�ق  ، ويف 
19

�لفل�صطيني �خل�رجية يف جه�ز �ل�صتخب�ر�ت 

وهو  طمو�ص،  نبيل  منزل  مبه�جمة  حم��ص  حركة  �لوق�ئي  من  �لأ جه�ز 

بهذه  له�  �أية عالقة  نفت حركة حم��ص  فيم�  �لوق�ئي،  من  �لأ �أحد �صب�ط 

، ومن �جلدير ب�لذكر �أن نبيل طمو�ص هو ق�ئد فرق �ملوت �لتي 
20

�حلو�دث

 عرب 48، 2006/6/28، �نظر:
18

http://www.arabs48.com/display.x?cid=11&sid=19&id=37631

19 القد�س العربي، 2006/9/22.

يام، فل�صطني، 2006/7/19. 20 الأ
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�عرتف ر�صيد �أبو �صب�ك بوجوده�، و�أعلن عن حلِّه� �صنة 2005. 

منحًى  ت�أخذ  بد�أت  �ملوظفني  رو�تب  ق�صية  ك�نت  ثن�ء  �لأ هذه  ويف 

�رش�ب  ب�لإ �حلكومي  �لقط�ع  يف  �لع�ملني  نق�بة  هددت  فقد  ت�ص�عديً�، 

منية  �لأ �لقوى  م�ص�ركة  �صوء�ً  �لو�صع  ز�د  ومم�  �لدر��صي،  �لع�م  بد�ية  مع 

�لتحرير،  منظمة  تنفيذية  من  بدعم  �مل�صلحة  و�ملظ�هر�ت  �رش�ب�ت  �لإ يف 

ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �ته�م  �إىل  هنية  �إ�صم�عيل  �لوزر�ء  رئي�ص  دفع  مم� 

�لقوى  وبدفع  �حلكومة،  على  �ل�ص�فر  ب�لتحري�ص  �لفل�صطينية  �لتحرير 

، فيم� دع� غ�زي 
21

�رش�ب�ت لل�صغط على �حلكومة منية �إىل �مل�ص�ركة ب�لإ �لأ

ت�صكيل حكومة  �رش�ع يف  �لإ �إىل  �لفل�صطينية  ب��صم �حلكومة  �لن�طق  حمد 

�صتخرجن� من  �لوطنية  �لوحدة  ك�نت حكومة  �إذ�  ق�ئاًل:  �لوطنية  �لوحدة 

زمة علين� �إجن�ح هذ� �مل�رشوع، و�أ�ص�ف حمد: �إن �جلميع يف �أزمة �صو�ء  �لأ

�إىل حلول و�أن  �لتو�صل  مك�ن  ب�لإ �أنه  �أم حم��ص، و�صدد على  فتح  ك�نت 

�لو�صع �لفل�صطيني يحت�ج �إىل تو�فق، كم� �نتقد �أ�ص�ليب �لعنف و�لتخريب 

.
22

و�لت�صيي�ص

رابعًا: حما�س والبحث يف ت�صكيل حكومة الوحدة:

رئ��صة  مع  حلّل  للتو�صل  بقوة  ترغب  حم��ص  حركة  �أن  و��صحً�  ك�ن 

فقد  وطنية،  وحدة  حكومة  لت�صكيل  فتح؛  وحركة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

ك�نت �حلكومة �لفل�صطينية ت�أمل بك�رش �حل�ص�ر وب�حل�صول على �لعرت�ف 

لت�صكيل  �لعربي و�لدويل من خالل حكومة وحدة وطنية، فدفعت قدمً� 

21 احلياة، 2006/9/5.

م�ن، 2006/9/8.  جريدة الوطن، عمُ
22
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�إ�صم�عيل  ��صرتطه�  �لتي  �رشوطه�  عن  �لتن�زل  دون  ولكن  �حلكومة،  هذه 

:
23

هنية للقبول بقي�دة حكومة �لوحدة وهي

�لوحدة  حلكومة  �صي��صية  مرجعية  �لوطني  �لوف�ق  وثيقة  �عتب�ر   -

�لوطنية.

- �لبدء ب�حلو�ر�ت �ملتعلقة بتطوير وتفعيل و�إع�دة بن�ء منظمة �لتحرير 

�صالمي �إليه�. �لفل�صطينية مب� ي�صمح ب�صّم حركتي حم��ص و�جله�د �لإ

�لتي�ر�ت  خمتلف  من  �مل�ص�ركني،  يف  و�لكف�ءة  �لنز�هة  تتو�فر  �أن   -

�لفل�صطينية يف حكومة �لوحدة �لوطنية. 

�ل�صالحي�ت  �ل�صعب، و�حرت�م  و�إر�دة  �لفل�صطينية،  �ل�رشعية  �حرت�م   -

وفق �لد�صتور.

�رش�ئيلية، �لتي تمُعّد  مل تكن هذه �ل�رشوط لتتو�فق مع �ملع�يري �لدولية و�لإ

مفت�ح فّك �حل�ص�ر عن �حلكومة �لفل�صطينية. ثم ج�ء �صفر �لرئي�ص ممود 

�أيلول/ �صبتمرب  مم �ملتحدة يف  عب��ص حل�صور �جتم�ع�ت �جلمعية �لع�مة لالأ

عب��ص  �لرئي�ص  يعود  �أن  من  حم��ص  حركة  تخوف  �أث�ر  م�  وهو   ،2006

ب�أجندة جديدة، تخ�لف م� مّت �لتو�فق عليه بني رئي�ص �لوزر�ء �إ�صم�عيل هنية 

من خ�صوع  تخوف حم��ص  من  �لرغم  وعلى   .
24

عب��ص و�لرئي�ص ممود 

�رش�ئيلية، و�لذي تو�فق فعاًل مع ت�رشيح�ت  مريكية و�لإ عب��ص لل�صغوط �لأ

مل  عب��ص بعودة �حلو�ر �إىل نقطة �ل�صفر، �إل �أن حركة حم��ص مل تقطع �لأ

من �إمك�نية �لتو�صل �إىل �تف�ٍق مع �لرئي�ص عب��ص لت�صكيل حكومة �لوحدة، 

23 ال�رصق، 2006/9/16.

24 الوطن، �ل�صعودية، 2006/9/20.
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توجه�ت  “لدين�  هنية:  قول  منه�  �إيج�بية،  �إ�ص�ر�ت  ب�إر�ص�ل  ف��صتمرت 

.
�ص�دقة وحقيقية لتكري�ص �ل�رش�كة �ل�صي��صية”25

�رش�ئيلي، متكن من �إف�ص�ل جولة جديدة  مريكي - �لإ يبدو �أن �ل�صغط �لأ

�أزمة  ع�دت  �لف�صل  هذ�  وبعد  �لد�خلي،  �لفل�صطيني  �حلو�ر  جولت  من 

�ل�صو�رع  �إىل  منية  �لأ جهزة  �لأ مظ�هر�ت  وع�دت  �لت�ص�عد  �إىل  �لرو�تب 

مني؛ ففي �حتج�ٍج على عدم �رشف �لرو�تب  لت�صهم يف ت�أزمي �لو�صع �لأ

مظ�هر�ٍت  يف   2006/10/1 يف  منية  �لأ �لقوى  عن��رش  من  �ملئ�ت  خرج 

و�عتدو�  �لطرق�ت  وقطعو�  �حلكومة،  مقّر�ت  خالله�  ه�جمو�  م�صلحة 

على �ملمتلك�ت �لع�مة، وهو م� عّدته وز�رة �لد�خلية مترد�ً على �حلكومة؛ 

فوقعت مو�جهة مع �لقوة �لتنفيذية �لت�بعة لوز�رة �لد�خلية و�أطلقت �لن�ر 

�لقوة  و�رّشحت  �لقتلى.  من  �لعديد  وقوع  �إىل  �أدى  مم�  �مل�صلحني،  على 

طالق �لن�ر مم� دفعه� �إىل �لرّد بقوة، وقد �تهمت  �لتنفيذية �أنه� تعر�صت لإ

منية ب�لتمرد و�لنقالب على �حلكومة، فقد ق�ل  جهزة �لأ حم��ص عن��رش �لأ

من �لفل�صطيني على  وزير �لد�خلية �صعيد �صي�م: �إن �إ�رش�ر فئ�ت من قوى �لأ

�إغالق �ل�صو�رع، و�إ�صع�ل �إط�ر�ت �ل�صي�ر�ت، ومنع �ملو�طنني و�ملوظفني 

لن  �أنه�  ، ونّبهت حم��ص 
26

و�نقالبً� �إل مترد�ً  تف�صريه  �لتنقل، ل يكن  من 

وخمطط�ت  مربجمة،  �أحد�ث  من  يجري  م�  �أم�م  يدي  �لأ مكتوفة  تقف 

�ل�صي��صي  نظ�مه  �لفل�صطيني و�رشب  �ملجتمع  ت�صتهدف تخريب  م�صبوهة 

25 احلياة، 2006/9/25.

26 القد�س العربي، 2006/10/2.
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.
و�لجتم�عي، وحذرت ق�ئلة: “ليعلم �جلميع �أن ل�صربن� حدود�ً”27

منظمة  مط�لبَة  ورف�صت  حكومته�،  عن  ب�لدف�ع  حم��ص  ��صتمرت 

، و�تهمت تي�ر�ً د�خل حركة فتح ب�لعمل على �إلغ�ء 
28

�لتحرير له� ب�ل�صتق�لة

نت�ئج �لنتخ�ب�ت �لت�رشيعية �لتي ف�زت به� حم��ص، وبتحري�ص “�إ�رش�ئيل” 

. فيم� ر�أى �صعيد �صي�م �أن هن�ك �أطر�فً� فل�صطينية 
29

و�أمريك� على �حلكومة

ت�صتقوي ب�خل�رج لالنقالب على �لتجربة �لديقر�طية لل�صعب �لفل�صطيني، 

، كم� حّملت حم��ص 
30

�رش�ب�ت و�ملظ�هر�ت و�لعت�ص�م�ت من خالل �لإ

ولية �إ�ص�عة �لدم�ر د�خل �ل�ص�حة �لفل�صطينية، من  من �لوق�ئي م�صوؤ جه�ز �لأ

 ،
31

خالل �لغتي�لت، �لتي ��صتهدفت عن��رش وقي�د�ت من حركة حم��ص

ولي�ته  م�صوؤ بتحمل  عب��ص  ممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  حم��ص  وط�لبت 

منية  �لأ جهزة  �لأ رف�ص  �إز�ء  ب�ل�صمت  �إي�ه  متهمًة  مني،  �لأ �لفلت�ن  لوقف 

و�مر وزير �لد�خلية، و�لتغ��صي عن مم�ر�ص�ته� “غري �ملن�صبطة،  �لن�صي�ع لأ

]حم��ص  حكومة  �إظه�ر  �أجل  من  مني،  �لأ �لفلت�ن  ح�لة  يف  ت�صببت  �لتي 

.
كحكومة[ ع�جزة”32

م�صتوى  ف�رتفع  �أحوله�  �أ�صوء  �إىل  غزة  يف  منية  �لأ �حل�لة  و�صلت 

مني ليط�ل ر�أ�ص �حلكومة �لفل�صطينية، ففي 2006/12/14،  �ل�صتهد�ف �لأ

27 احلياة، 2006/10/3.

هرام، 2006/12/4. 28 الأ

29 احلياة، 2006/12/1.

30 البيان، 2006/12/12.

 عرب 48، 2006/12/13.
31

يام، فل�صطني، 2006/12/14. 32 الأ
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�لدول  �إىل  �أثن�ء عودته من جولة  �إ�صم�عيل هنية يف  �لوزر�ء  تعر�ص رئي�ص 

�أن�ص�ر حركة  �صالمية ملح�ولة �غتي�ل، حيث ق�م �لع�رش�ت من  �لعربية و�لإ

حم��ص مبه�جمة معرب رفح �حلدودي بعد منع رئي�ص �لوزر�ء من �لدخول 

طالق ن�ر  ب�صي�رته عرب �ملعرب، ويف �أثن�ء خروج هنية من بو�بة �ملعرب تعر�ص لإ

مم� �أدى �إىل مقتل مر�فقه و�إ�ص�بة �بنه، وم�صت�ص�ره �ل�صي��صي �أحمد يو�صف، 

وعلى  هنية،  �غتي�ل  مبح�ولة  دحالن  ممد  �لن�ئب  حم��ص  �تهمت  وقد 

�لرغم من �أن دحالن نفى ذلك، �إل �أنه علق ق�ئاًل ب�أن �غتي�ل هنية “�رشف 

.
ل �أدعيه”33

فتح  حركتي  بني  �حلو�ر  �أ�ص�ص  بكل  منية  �لأ حد�ث  �لأ ع�صفت  وقد 

ور�ق على �ل�ص�حة  وحم��ص، فقد �تهمت حم��ص حركة فتح مبح�ولة خلط �لأ

لتطبق  كو�صيلة  مني  �لأ و�لفلت�ن  �خلالقة،  �لفو�صى  وبقي�دة  �لفل�صطينية، 

. كم� ق�ل �لن�ئب عن حركة حم��ص يحيى مو�صى: 
34

�صي��ص�ت خطرية مبيته

�لقن�صلية  يف  ف�صوله  تد�ر  وممنهج،  خمطط  م�صل�صل  �أم�م  نحن 

مرحلة  من  يتنقل  فل�صطيني  فريق  وهن�ك  ب�لقد�ص،  مريكية  �لأ

مريكية كوندوليز�  �لأ �خل�رجية  وزيرة  ية  روؤ �إىل مرحلة �صمن 

ر�ي�ص، �له�دفة �إىل �إ�ص�عة �لفو�صى �خلالقة، من �أجل �لت�أ�صي�ص 

مني،  لالنقالب على �ل�صلطة، و�إرج�عه� �إىل ق�ص�ي� �لتن�صيق �لأ

.
�لوطني”35 �مل�رشوع  و�إ�ص�عة  �مل�صبوهة،  �ل�صفق�ت  وعقد 

33 القب�س، 2006/12/16.

 قد�ص بر�ص، 2008/12/13.
34

يام، فل�صطني، 2006/12/14. 35 الأ
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من  يجرى  عّم�  ب�ل�صمت  �لفل�صطينية  �لرئ��صة  �ته�م  �إىل  و�إ�ص�فة 

منية، ق�مت حركة حم��ص مبق�طعة خط�ب �لرئي�ص  جهزة �لأ مم�ر�ص�ت �لأ

�نتخ�ب�ت  �إجر�ء  �إىل  فيه  عب��ص  دع�  �لذي   ،2006/12/16 �ألق�ه يف  �لذي 

رئ��صية وت�رشيعية مبكرة. وقد رّدت حركة حم��ص على ل�ص�ن �لن�طق ب��صم 

كتلته� يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �صالح �لربدويل، حيث ق�ل معلقً� على هذه 

�لدعوة: “�إن م� بمُِني على ب�طل فهو ب�طل، و�إن �أ�رّش �أحد �أن يرر �صيئً� غري 

�أبد�ً”، وو�صع  منرره  ولن  ذلك،  نت�ئج  ول عن  �مل�صوؤ هو  ف�صيكون  ق�نوين 

�لربدويل ثالثة خي�ر�ت �أم�م �لرئ��صة �لفل�صطينية ق�ئاًل: 

ونن� ونحن ق�درون، ب�إذن �هلل،  ف�إم� �أن يرتكون� دون عرقلة �صوؤ

هلن� ب�إر�دتن�  على �أن نفّك �حل�ص�ر و�أن نحقق كل �ملك��صب لأ

وب�إر�دة كل �أحر�ر هذ� �لع�مل، و�إم� �أن ينزل �لرئي�ص عن �ل�صجرة 

�نتهين�،  من حيث  �ملف�و�ص�ت  ط�ولة  �إىل  ويعود  �عتاله�  �لتي 

خري وهو خي�رن� �إذ� ك�نو� ب�لفعل يحر�صون على  �أم� �خلي�ر �لأ

دم�ء �صعبن� فهو حكومة وحدة وطنية ق�ئمة على �أ�ص��ص وثيقة 

�لوف�ق �لوطني، دون تعديل �أو تبديل يف ن�صو�صه�، فلن ننجر 

 .
36

كرمي حرٌّ  و�حد  �صعٌب  نن�  لأ �لد�خلي  �لقتت�ل  مربع  �إىل 

وعلى �لرغم من ت�أكيد حم��ص على �أنه� لن تنجر �إىل �لقتت�ل �لد�خلي، 

�إل �أنه� وجدت نف�صه� تدخل يف مو�جه�ت م�صلحة مع عن��رش من فتح، 

�جت�حت  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  ت�صكيل  حول  �حلو�ر  يف  �لبدء  فقبيل 

�لعديد  فيه�  ��صتهدف  مني  �لأ �لت�صعيد  من  موجة  �لفل�صطينية  ر��صي  �لأ

36 الوطن، قطر، 2006/12/18.

123



ر�د�ت �رش�ع �لإ

من وزر�ء حكومة حم��ص وقي�د�ته� �ل�صي��صية و�لع�صكرية، حيث تعر�ص 

، ويف 2006/12/13 
37

طالق ن�ر موكب وزير �لد�خلية يف 2006/12/10 لإ

تعر�ص  كم�  حم��ص،  كو�در  �أحد  وهو  ؛ 
38

�لفر� ب�ص�م  �لق��صي  �غتي�ل  مّت 

، �أم� يف 
39

�رشى و�صفي قبه� يف �ليوم نف�صه ملح�ولة �غتي�ل ف��صلة وزير �لأ

2006/12/14 ك�نت م�ولة �غتي�ل رئي�ص �لوزر�ء �إ�صم�عيل هنية.

�لن�ئب عن حم��ص  �ل�صي�ق ذ�ته وبعد تكرر �لعتد�ء على منزل  ويف 

جمموعة  ق�مت  �لغريب،  ممد  �لعميد  مر�فقي  قبل  من  �ل�رش�يف  يو�صف 

من  �لأ يف  ول  �مل�صوؤ �لغريب،  مبه�جمة   2007/1/4 يف  �لتنفيذية  �لقوة  من 

�لوق�ئي، على خلفية قي�م جمموعة ت�بعة للغريب ب�إطالق �لن�ر على حر��ص 

منزل �لن�ئب �ل�رش�يف. وقد ط�لبت �لقوة �لتنفيذية ت�صليم مطلقي �لن�ر، �إل 

�أن �لغريب رف�ص ت�صليمهم، ود�ر ��صتب�ك بني �لقوة �لتنفيذية و�ملتح�صنني 

مع  مقتله  �إىل  �أدى  مم�  منزله  �لتنفيذية  �لقوة  ف�قتحمت  �لغريب،  منزل  يف 

 .
40

بع�ص مر�فقيه

من جهة �أخرى وعلى �صوء �إعالن �لرئي�ص ممود عب��ص يف 2007/1/6 

�أنه�  �أ�ص��ص  على  معه�  �لتع�مل  �صيّتم  و�أنه  �لتنفيذية،  �لقوة  ق�نونية  عدم 

منية �ملن�صو�ص  جهزة �لأ خ�رجة عن �لق�نون، وذلك م� مل يتّم دجمه� يف �لأ

عالن عن نيته� زي�دة عدد  �ص��صي، رّدت حم��ص ب�لإ عليه� يف �لق�نون �لأ

37 امل�ستقبل، 2006/12/11. 

38 الغد، 2006/12/14.

39 اخلليج، 2006/12/15.

خبار، بريوت، 2007/1/5. 40 الأ
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�أفر�د �لتنفيذية �إىل 12 �ألف عن�رش، كم� رّدت وز�رة �لد�خلية ب�لقول، �إن 

قر�ر عب��ص م�صتعجل، و�إنه� �صتو�جهه ب�لقوة يف ح�ل �مل�ص��ص ب�أفر�د هذه 

 .
41

�لقوة

ولية م�  عالمي وتب�دل �لته�م�ت حول م�صوؤ ومع ��صتمر�ر �لرت��صق �لإ

مور من قتٍل وخطٍف، فقد ق�ل �أمني �رّش كتلة حم��ص يف �ملجل�ص  �آلت �إليه �لأ

متر �صحفي يف 2007/1/10 يف غزة “لي�ص  �لت�رشيعي م�صري �مل�رشي يف موؤ

�أمريك� و�لحتالل، ويت�آمر معهم، ويتلقى  ب�أح�ص�ن  يرمتي  غريبً� على من 

�أجل  من  ب�طيل  و�لأ �لتهم  ويل�صق  �أهد�فهم،  ينّفذ  �أن  و�أمو�لهم  �أ�صلحتهم 

هذه  على  بي�ص  �لأ �لبيت  عّر�بو  به�  يحلم  �صي��صية وحزبية  �أهد�ف  حتقيق 

ر�ص”. و��صتهجن �مل�رشي، عملي�ت �لتعذيب “�لوح�صية و�لغريبة” �لتي  �لأ

تعر�ص له� عن��رش حم��ص، �لذين �ختطفو� من قبل ن��صطني من حركة فتح. 

متر �صور�ً تظهر عملي�ت �لتعذيب، ق�ئاًل: “��صتخدمو�  وعر�ص خالل �ملوؤ

و�ل�صت�ئم  �ملربح،  و�ل�رشب  �ل�صج�ئر،  و�أعق�ب  �حلديد،  وق�صب�ن  �لن�ر، 

“�عتد�ء�ت  �أن  و�أ�ص�ف  �ل�صهد�ء”.  على  و�لتط�ول  لهية  �لإ �لذ�ت  و�صّب 

�ص�ص�ت �خلريية  هذ� �لتي�ر، ط�لت من�زل �ملو�طنني ومالتهم �لتج�رية و�ملوؤ

.
نه� تت�صل بحركة حم��ص”42 ومر�كز حتفيظ �لقر�آن يف �ل�صفة �لغربية، لأ

�تهم  غزة،  يف  �صحفيً�  متر�ً  موؤ �لد�خلية  وزير  عقد   2007/1/27 ويف 

خالله �لرئي�ص عب��ص بتعطيل قر�ر�ته، مت�ص�ئاًل عن وجه �مل�صلحة �لوطنية 

طريقه�  جتد  �أن  دون  �لقر�ر�ت  من  �لعديد  �أ�صدر  �أنه  مو�صحً�  ذلك،  يف 

41 احلياة، 2007/1/7.

و�سط، 2007/1/11. 42 ال�رصق الأ
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ب�رشورة  ط�لب  كم�  مرته،  لإ �خل��صعة  منية  �لأ جهزة  �لأ قبل  من  للتنفيذ 

�صي�غة  �إع�دة  على  للعمل  ��صتعد�ده  مبديً�  �لقومي،  من  �لأ جمل�ص  ت�صكيل 

منية مب� يف ذلك �لقوة �لتنفيذية على �أ�ص��ص وطني ولي�ص  جهزة �لأ جميع �لأ

بتعليق ك�فة  ق�مت حركة حم��ص  ذ�ته  �لوقت  . ويف 
43

�أ�ص��ص حزبي على 

�لن�طق ب��صم حركة حم��ص  �أ�صك�ل �ملف�و�ص�ت مع حركة فتح، وقد ق�ل 

نه�  فوزي برهوم “لقد علقن� فعاًل كل �أ�صك�ل �ملف�و�ص�ت مع حركة فتح؛ لأ

ره�بية �صّد عن��رش حركة  تعطي تغطية لفرق �ملوت، كي مت�ر�ص �أعم�له� �لإ

�لفل�صطينية  ر��صي  �لأ يف  مني  �لأ �لو�صع  �أن  �إىل  برهوم  و�أ�ص�ر  حم��ص”، 

حركة  د�خل  �لنقالبي”  “�لتي�ر  �إىل  ذلك  ولية  م�صوؤ وحّمل  �صوء�ً،  يزد�د 

�إ�رش�ئيلي   - �أمريكي  م�رشوع  �إنه  مت�مً�،  و��صح  “�مل�رشوع  وق�ل:  فتح، 

خريطة  وفق  للمق�ومة،  �لتحتية  �لبنية  �إنه�ء  هدفه  دحالن  ممد  يقوده 

يلتفون  قتة  موؤ بحدود  بدولة  ويقبلو�  بـ“�إ�رش�ئيل”،  يعرتفو�  حتى  �لطريق، 

هذ�  يعزز  “م�  �أن  �إىل  و�أ�ص�ر  �لت�ريخية”.  �لفل�صطينية  �حلقوق  على  فيه� 

وق�ل:  �لت�صعيد”،  ع�دة  لإ �ختي�ره  مّت  �لذي  �لتوقيت  م�ص�ألة  هو  �لر�أي... 

نه�ء �خلالف حول برن�مج حكومة  “عندم� كن� جلو�صً� يف جلنة �ل�صي�غة لإ
�لوحدة �لوطنية، عمد �أتب�ع هذ� �لتي�ر �إىل تفجري �آلية ع�صكرية ت�بعة للقوة 

يريد  ل  تي�ر  �إنه  �لهد�ية،  م�صجد  ودخول  �لختط�ف  ج�ء  ثم  �لتنفيذية، 

�ص��صية وعلى ر�أ�صه� �إعالن حكومة  للحو�ر �لوطني �أن ي�صي �إىل �أهد�فه �لأ

.
�لوحدة �لوطنية”44

 عرب 48، 2007/1/28.
43

 قد�ص بر�ص، 2007/1/28.
44
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كم�  وحم��ص،  فتح  بني  �ل�صتب�ك�ت  وترية  �رتفعت  ثن�ء  �لأ هذه  يف 

من �لوق�ئي، ففي  ظهرت بع�ص �لت�رشيب�ت حول ت�صلح حر�ص �لرئ��صة و�لأ

موكبً�  �لتنفيذية  و�لقوة  �لق�ص�م  كت�ئب  من  �عرت�صت جمموعة   2007/2/1

من �ل�ص�حن�ت ت�بعً� حلر�ص �لرئ��صة، ويف �أثن�ء ذلك ��صتبكت �لقوة �لتنفيذية 

لكت�ئب  عالمي  �لإ �لن�طق  و�أعلن  �لرئ��صة،  حر�ص  مع  �لق�ص�م  وكت�ئب 

 11 �أ�صل  من  �ص�حنتني  على  �صيطرت  �لكت�ئب  �أن  عبيدة،  �أبو  �لق�ص�م، 

�ص�حنة حتتوي �أ�صلحة وعت�د�ً حربيً�، دخلت عن طريق معرب كرم �أبو �ص�مل 

ه�جمت  كم�  �إ�رش�ئيليً�،  عليه  يطر  �صَ
�ملمُ  )Kerem Shalom �ص�لوم  )كريم 

. غري �أن فتح 
45

منية و�صيطرت عليه� جهزة �لأ �لقوة �لتنفيذية بع�ص مو�قع �لأ

نفت �أن �ل�صحنة حتوي �أ�صلحة، و�عتربت م� ق�مت به عن��رش حم��ص عماًل 

.
46

من �أعم�ل �لقر�صنة

خام�صًا: حما�س وحكومة الوحدة الوطنية:

 2007/2/8 يف  فتح  مع  وقعته  �لذي  مكة  �تف�ق  يف  حم��ص  ر�أت   

مني  فر�صة لت�صكيل حكومة وحدة وطنية ق�درة على �لتع�مل مع �مللف �لأ

�صتكون  جهزة،  �لأ هذه  على  ت�صيطر  �لتي  فتح  و�أن  خ�صو�صً�  و�صبطه، 

من  عدد  عن  �لتن�زل  على  حم��ص  وو�فقت  �حلكومة.  يف  �أ�ص��صيً�  �رشيكً� 

توقيع  وقبيل  �لتف�ق.  هذ�  حتقيق  مق�بل  “�ل�صي�دية”  �ص��صية  �لأ �لوز�ر�ت 

�تف�ق مكة ويف 2007/2/6، تعر�ص �أربعة من كو�در كت�ئب �لق�ص�م لعملية 

وف�ة ممد  �إىل  �أدى  مم�  عليهم  �لن�ر  و�إطالق  �حلو�جز،  �أحد  على  توقيف 

عالم، 2006/2/1.  هرام، 2007/2/2؛ و�ملركز �لفل�صطيني لالإ 45 الأ

خبار، 2007/2/2. 46 الأ
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 ،
47

عد�م �أبو كر�ص، وقد �تهمت حم��ص �أتب�ع ممد دحالن بتنفيذ هذ� �لإ

وك�دت هذه �لعتد�ء�ت �أن تن�صف �حلو�ر �لفل�صطيني، ولكن حم��ص مل 

جن�ح هذ� �حلو�ر.  عط�ء فر�صة لإ ترد على عملي�ت �لغتي�ل، لإ

ومن جهة ث�نية رف�صت حركة حم��ص قر�ر �لرئي�ص �لفل�صطيني ممود 

من �لقومي، فقد ق�ل �صالح  عب��ص بتعيني �لن�ئب ممد دحالن م�صت�ص�ر�ً لالأ

�لربدويل يف تعليق له يف 2007/3/19 على هذ� �لقر�ر: 

رغم �حرت�من� لقر�ر �لرئي�ص �إل �أنن� ل نرحب ب�ختي�ر ممد دحالن 

ب�لذ�ت، وهو �صخ�صية م� تز�ل �آث�ره� يف �ل�ص�حة �لفل�صطينية 

مرغوب  غري  �صخ�صية  �أنه�  و�أعتقد  �لفل�صطيني،  و�لقتت�ل 

دحالن  حّق  من  لي�ص  ف�إنه  �أخرى  ن�حية  ومن  ن�حية،  من  به� 

�أمنية. خرى  و�لأ �لت�رشيعي  يف  �إحد�هم�  وظيفتني،  ي�ر�ص  �أن 

و�أّكد �لربدويل �أن ق�نون �ملجل�ص �لت�رشيعي ل ي�صمح للن�ئب دحالن 

من  ي�صتقيل  �أن  “�إم�  يقول:  وم�صى  مزدوجني،  عملني  ي�ر�ص  ب�أن 

هي  �لن�ئب،  وظيفة  �أخر...  عمل  ي�ر�ص  �أل  و�إم�  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص 

ح�صور جل�ص�ت �ملجل�ص �لت�رشيعي ومم�ر�صة عمله بعيد�ً عن �أي وظ�ئف 

.
�أخرى”48

وبعد مرور نحو �صهرين على توقيع �تف�ق مكة، �لذي ن�ّص على مبد�أ 

�ل�رش�كة �ل�صي��صية بني فتح وحم��ص، و�إع�دة تفعيل منظمة �لتحرير لت�صّم 

عالم، 2007/2/7، �نظر:   �ملركز �لفل�صطيني لالإ
47

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=

48 الحتاد، 2007/3/20.
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�صالمي، �تهم �لقي�دي يف حركة حم��ص ممود  حركتي حم��ص و�جله�د �لإ

ملو�جهة ق�دمة مع  ��صتعد�د�ً  ب�إق�مة مع�صكر�ت تدريب  �لزه�ر حركة فتح 

حم��ص، وق�ل �لزه�ر: “هن�ك معلوم�ت ت�أتي من د�خل هذه �ملع�صكر�ت... 

وهن�ك حديث عن 4,000 جندي يتّم تدريبهم؛ كي ي�صكلو� قو�ت تنفيذية 

.
ولة عن مو�جهة ق�دمة”49 خ��صة، �صتكون م�صوؤ

ه�ين  �لوطنية،  �لوحدة  حكومة  يف  �جلديد  �لد�خلية  وزير  و�جه 

مني خالل  �لفلت�ن �لأ �لقو��صمي، وهو �صخ�صية م�صتقلة، م�صكلة ت�ص�عد 

�صنة  من  وىل  �لأ �لثالثة  �صهر  �لأ ففي  �لوز�رة،  ��صتالمه  �صبقت  �لتي  �لفرتة 

 147 �ل�صالح  وفو�صي  �لد�خلي  �لنز�ع  يف  قتلو�  �لذين  عدد  بلغ   ،2007

. لذلك عمل �لقو��صمي منذ ��صتالمه وز�رة �لد�خلية على و�صع 
50

مو�طنً�

�أقرته�  هنية،  �حلكومة  ورئي�ص  عب��ص  �لرئي�ص  مع  ب�لتف�ق  �أمنية  خطة 

�لد�خلية  وز�رة  تبد�أ  �أن  �ملقرر  من  ك�ن  وقد   .2007/4/14 يف  �حلكومة 

وىل من �خلطة، على �أن ت�صتمر هذه �ملرحلة 100 يوم،  �لعمل يف �ملرحلة �لأ

:
51

وهدفت �خلّطة �إىل م� يلي

وحم�ية  �ملو�طنني  لدى  من  ب�لأ و�ل�صعور  �لطم�أنينة  روح  بّث   .1

عر��ص. رو�ح و�لأ �لأ

من، وحم�ية �ملمتلك�ت و�ملن�ص�آت �لع�مة،  2. فر�ص �لنظ�م �لع�م، و�لأ

 �إ�صالم �أون لين، 2007/4/2.
49

مني يف غزة: حرب جديدة على �لثق�فة،” جملة الدرا�سات   �أ�رشف �لعجرمي، “�لفلت�ن �لأ
50

�ص�صة �لدر��ص�ت �لفل�صطينية، ربيع 2007، �لعدد 70، �ص 61.  الفل�سطينية، بريوت، موؤ

خب�ري، يف: منية ك�ملة، �نظر موقع �أمد �لإ  لالطالع على ن�ّص �خلطة �لأ
51

http://www.amad.ps/arabic/?action=detail&id=317
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ر��صي �حلكومية. مالك و�لأ و�إز�لة �لتعدي�ت على �لأ

3. �إع�دة هيبة �ل�صلطة وب�صط �صي�دة �لق�نون.

وظ�هرة  �مل�صلحة  و�حلو�جز  �ل�صالح  حمل  �نت�ص�ر  ظ�هرة  منع   .4

�للث�م... �إلخ.

5. منع �جلرية و�صبط م� يرتكب من جر�ئم.

�صلحة  �لأ وجت�رة  �ملنظمة  و�لع�ص�ب�ت  �جلرية  �أوك�ر  م�ربة   .6

و�ملخدر�ت.

وخ�صو�صً�  منية  �لأ جهزة  ب�لأ �لع�ملني  لدى  ب�لنف�ص  �لثقة  �إع�دة   .7

�ل�رشطة:

بهدف  �ملح�كم؛  ودور  للق�ص�ة  �لك�يف  و�لدعم  �حلم�ية  تقدمي  �أ. 

قي�مه� ب�رشعة �لبّت يف �لق�ص�ي� �ملعرو�صة �أم�م �ملح�كم.

حك�م �لق�ص�ئية و�أو�مر �لني�بة �ملرت�كمة لدى �ل�رشطة.  ب. تنفيذ �لأ

وقد ر�أى بع�ص �ملحللني يف هذ� �لتف�هم بني �لرئ��صة و�حلكومة بد�ية 

وق�دة  �لد�خلية  وزير  بني  �لتو�فق  عدم  �أن  �إل  مني،  �لأ �لفلت�ن  مللف  �حلّل 

مني وفو�صى �ل�صالح، مم� دفع  منية ح�ل دون وقف �لفلت�ن �لأ جهزة �لأ �لأ

�أ�صب�ب  حم��ص  حركة  حددت  وقد  ��صتق�لته.  تقدمي  �إىل  �لد�خلية  بوزير 

منية، ف�تهمت حم��ص من  ف�صل وزير �لد�خلية �جلديد يف تنفيذ �خلطة �لأ

�لد�خلية  وزير  على  ب�لت�آمر  منية”،  �لأ جهزة  �لأ د�خل  “م�في�ت  و�صفتهم 

منية،  ه�ين �لقو��صمي، ل�صلب �صالحي�ته، وعرقلة جهوده لتطبيق �خلطة �لأ

مني. وق�لت حم��ص  ن لهم م�صلحة يف تف�صي �لفو�صى ومظ�هر �لفلت�ن �لأ لأ

تعر�ص  �صي�م  �صعيد  �ل�ص�بق  �لد�خلية  وزير  �إن  �لزه�ر  ممود  ل�ص�ن  على 

د�ري يف وز�رة �لد�خلية،  �مرة ذ�ته�، ودع� �لزه�ر �إىل �إق�لة �جله�ز �لإ للموؤ
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. كم� ط�لبت حم��ص من �لرئي�ص 
52

�لذي �ص�رك يف زر�عة �لفو�صى و�لف�ص�د

�صب�ك  �أبو  ور�صيد  �لقومي،  من  �لأ م�صت�ص�ر  دحالن  ممد  ��صتبع�د  عب��ص 

، وعلى م� يبدو 
53

منية من �لد�خلي؛ لت�صهيل تطبيق �خلطة �لأ مدير ع�م �لأ

ر��صي �لفل�صطينية،  ف�إن حركة حم��ص ك�نت تربط بني م� يدور د�خل �لأ

�ص�ص�ت �لع�مة و�ل�صخ�صي�ت و�ل�صحفيني وبني  من فلت�ٍن و�عتد�ٍء على �ملوؤ

بّد من  �صب�ك. وهن� ل  �أبو  �صلوك ومو�قف كل من ممد دحالن ور�صيد 

�ص�رة �إىل �أن �لرئي�ص عب��ص ك�ن ي�رّش على �إعط�ء دوٍر �أمني لدحالن و�أبو  �لإ

�صب�ك على �لرغم من �عرت��ص حم��ص.

يف ظّل رف�ص �لرئ��صة �إز�حة من تعّدهم حم��ص �صببً� للفو�صى �ملوجودة 

�إف�ص�ل وزير �لد�خلية ه�ين �لقو��صمي،  يف �ل�ص�رع �لفل�صطيني، ويف ظّل 

بد�أت تظهر على �ل�صطح م�ص�ريع �أمريكية �إ�رش�ئيلية، ومقرتح�ت �أوروبية، 

لبد�ية تفجر �لو�صع �لفل�صطيني؛ فقد ك�صفت تق�رير  �إنذ�ر�ً  ر�أته� حم��ص 

�إخب�رية عن لق�ء�ٍت �رشية بني قي�د�ت عربية وفل�صطينية و�أوروبية؛ للبحث 

يف �صبل مترير قر�ر �إجر�ء �نتخ�ب�ت مبكرة، وت�أمني �لظروف �ملن��صبة لهذ� 

�أن  حمد،  �لأ عز�م  �لوزر�ء  رئي�ص  ن�ئب  نف�صه �رّشح  �ل�صي�ق  �لقر�ر، ويف 

 .
54

عمر �حلكومة لن يتج�وز �لثالثة �أ�صهر �إذ� مل يرفع �حل�ص�ر

وعلى م� يبدو فقد ك�ن هن�ك تو�فق دويل عربي مع جه�ٍت فل�صطينية 

حول ��صتبع�د حركة حم��ص من �خلريطة �ل�صي��صية �لفل�صطينية، حيث ق�ل 

52 اخلليج، 2007/4/26.

53 القد�س العربي، 2007/4/30؛ واحلياة، 2007/5/1.

يام، فل�صطني، 2006/5/1. 54 الأ
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�ل�ص�أن  يف  �لتدّخل  “نرف�ص  ر�صو�ن:  �إ�صم�عيل  �حلركة  ب��صم  �ملتحدث 

�لفل�صطيني بعدم� ق�ل �ل�صعب �لفل�صطيني كلمته و�خت�ر ممثليه؛ من خالل 

�ل�صعب  �إر�دة  وعلى  عليه�  �لنقالب  ونرف�ص  نزيهة،  ت�رشيعية  �نتخ�ب�ت 

ورف�ص  عليه�”.  �لت�آمر  �أو  �صالمية  �لإ �حلركة  �إز�لة  ملح�ولة  �لفل�صطيني 

ب�لقول  �ملح�ولت، مكتفيً�  لهذه  تف�صيل كيفية مو�جهة حم��ص  ر�صو�ن 

“�إن �خلي�ر�ت �لوطنية �صتكون يف حينه� ول يكن �لتحّدث عن تف��صيل، 
�إىل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صي�صل  �أم�م و�صع �صعب؛ بحيث  �صنكون  لكنن� 

�مر�ت �لتي توجه  مرحلة ل يكنه فيه� �أن يتحمل كل هذه �ل�صغوط و�ملوؤ

 .
�صّد �أبن�ء �ل�صعب �لفل�صطيني”55

�لقو��صمي،  �لوزير  ��صتق�لة  قبول  هنية  �إ�صم�عيل  �لوزر�ء  رئي�ص  رف�ص 

وتنفيذ  �لد�خلية  وزير  عمل  لت�صهيل  عب��ص  �لرئي�ص  مع  �لتف�هم  وح�ول 

منية �ملتفق عليه�. �جتمع رئي�ص �لوزر�ء �إ�صم�عيل هنية مع �لرئي�ص  �خلطة �لأ

بح�صور   2007/5/9 يف  �أخر  �جتم�عً�  عقد  كم�   ،2007/5/7 يف  عب��ص 

قوة  ت�صكيل  �لوزر�ء  رئي�ص  و�قرتح  �لرحيم،  عبد  و�لطيب  �لد�خلية  وزير 

منية ومت �لتو�فق  م�صرتكة من �لقوة �لتنفيذية وحر�ص �لرئ��صة لتنفيذ �خلطة �لأ

على ذلك، ولكن يف �أثن�ء �جتم�ع رئي�ص �لوزر�ء مع وزير �لد�خلية للعدول 

�ل�صو�رع  �لفل�صطينية يف  �ل�رشطة  ب�نت�ص�ر  �ملجتمعون  فوجئ  ��صتق�لته  عن 

ب�أمر من ر�صيد �أبو �صب�ك دون تن�صيق مع وزير �لد�خلية �أو رئي�ص �لوزر�ء �أو 

حتى مع �لرئي�ص عب��ص. وبعد ذلك �جتمع هنية مع �لرئي�ص عب��ص ووزير 

و�لطيب  �لوزر�ء  رئي�ص  ون�ئب  �لزه�ر  �خل�رجية  وزير  بح�صور  �لد�خلية 

خبار، بريوت، 2007/5/1.  55 الأ
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عبد �لرحيم ومّت �لتف�ق على م� يلي:

1. قر�ر وطني برع�ية �لرئي�ص عب��ص ورئي�ص وزر�ئه هنية بدعم وزير 

�لد�خلية ه�ين �لقو��صمي.

2. ت�صكيل غرفة عملي�ت م�صرتكة ب�إمرة وزير �لد�خلية.

و�لتنظيم  د�رة  و�لإ �ملهنية  ب�لق�ص�ي�  �ملتعلقة  للمط�لب  حّل  �إيج�د   .3

و�مل�لية خالل �صهر.

منية  4. يتّم حتديد �حتي�ج�ت غرفة �لعملي�ت يف �صوء مر�حل �خلطة �لأ

عد�د �ملطلوبة وجتهيز�ته�. من حيث �لأ

عد�د للخطة مع  5. يبد�أ وزير �لد�خلية ب�لعمل على �لفور من �أجل �لإ

منية ذ�ت �لعالقة. جهزة �لأ �لأ

من  �صالمية  و�لإ �لوطنية  �لف�ص�ئل  مع  �لعالقة  �لد�خلية  وزير  ينظم   .6

خالل �آلية ت�صعه� غرفة �لعملي�ت.

كرث. ط�ر �لزمني: يتّم ذلك خالل �أ�صبوع على �لأ 7. �لإ

منية �جلديدة: �لقوة �مل�صرتكة. 8. ت�صمى �لقوة �لأ

معه  و�تفق  �لقو��صمي  مع  �لوزر�ء  رئي�ص  �جتمع   2007/5/11 ويف 

على �أن يبد�أ عمله و�أن يجتمع مع �لعميد من�ر �صح�دة ق�ئد قو�ت �لرئ��صة 

ولية حول �لقوة �مل�صرتكة، وب�لفعل مّت ترتيب موعد  لو�صع �لت�صور�ت �لأ

خري مل يح�رش لالجتم�ع، فقد  لجتم�ع �لقو��صمي مع �صح�دة، �إل �أن �لأ

من�ر  �لعميد  مع  �لت�ص�ل  يتّم  �أن  �صب�ك  �أبو  ر�صيد  �لع�م  من  �لأ مدير  رف�ص 

�صح�دة �إل من خالله.

وبعد ��صتق�لة وزير �لد�خلية نه�ئيً� ��صتلم رئي�ص �لوزر�ء �إ�صم�عيل هنية 

جر�ء�ت؛ متهيد�ً  �لرئي�ص عب��ص ب�صل�صلة من �لإ ب�لتو�فق مع  �لوز�رة، وق�م 
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منية �ملقّرة م�صبقً�، فقد ق�م هنية يف 2007/5/31، وب�صفته  لتنفيذ �خلطة �لأ

�ملعروف  يو�صف،  �ل�صيخ  في�صل ممد  بنقل  �لد�خلية  وزير  ب�أعم�ل  ق�ئمً� 

بكم�ل �ل�صيخ، �إىل وز�رة �لد�خلية وتعيينه مدير�ً ع�مً� لل�رشطة �لفل�صطينية، 

رب�يعة،  �لق�در  عبد  ممد  ح�صني  �للو�ء  �ل�ص�بق  �ل�رشطة  ع�م  مدير  وترقية 

�ملعروف بعالء ح�صني، م�ص�عد�ً لوزير �لد�خلية يف �ملح�فظ�ت �ل�صم�لية، 

كم� �أ�صدر قر�ر�ً بتعيني �للو�ء �لركن �صعيد �أبو فنونة ق�ئد�ً للقوة �مل�صرتكة، 

.
56

منية ولية مت�بعة تنفيذ �خلطة �لأ لت لتحمل م�صوؤ كِّ �لتي �صمُ

�صّكلت هذه �لتغيري�ت �ص�بقة يف حكومة تتوله� حم��ص، حيث ك�ن 

هذه  ولكن  �لرفيع،  �مل�صتوى  هذ�  على  منية  �لأ جهزة  �لأ د�خل  تغيري  �أول 

جر�ء�ت مل جتد فر�صته� للتنفيذ، حيث دخل قط�ع غزة يف موجة �أعنف  �لإ

مم� �صبق من �لغتي�لت و�خلطف. 

�صاد�صًا: حما�س واحل�صم الع�صكري:

�صهد �صهر �أي�ر/ م�يو 2007 عودة لعملي�ت �لقتل و�خلطف، فقد ن�رشت 

حركة حم��ص بي�نً� ر�صدت فيه بع�ص م� تعر�ص له �أن�ص�ره� من قبل بع�ص 

منية وبع�ص عن��رش حركة فتح، وذكرت �أنه� ر�صدت،  جهزة �لأ عن��رش �لأ

 ،2007/5/13 يف  وقعت  �لتي  �ل�صتب�ك�ت  بد�ية  منذ  �ص�عة   24 خالل 

منية، على  جهزة �لأ تعر�ص �أكرث من 70 مو�طنً� لعملي�ت خطٍف من قبل �لأ

�أهينو�  و�إمن�  �حلركة...  �أع�ص�ء  من  لي�صو� حتى  منهم  “كثري�ً  �أن  من  �لرغم 

و�لتز�مهم”، كم� ر�صدت حم��ص  تدينهم  و�عتدي عليهم ملجرد مظ�هر 

فتح ل يوجد فيه�  ب��صم حركة  لن�طقني  ت�رشيحً�   12 نف�صه�  �لفرتة  خالل 

56 القد�س العربي، 2007/6/1.
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�إل �لتخوين؛ “حم��ص ل يهمه� �لوطن”، و�لتحري�ص “دعوة �إىل �ل�رشب 

�صف يف هذ� �جل�نب  بيد من حديد”، وق�لت حم��ص: “�إن م� يدعون� لالأ

هو ر�صدن� لنخر�ط بع�ص ن�طقي حركة فتح يف �ل�صفة �لغربية، يف هذه 

�لتي �صبقت �تف�ق  �للهجة  �إىل  حد�ث ب�صكل �صلبي، من خالل �لعودة  �لأ

مكة �ملكرمة، ك�لتي�ر �لدموي... و�صن�رشب يف كل مك�ن، بدًل من م�ولة 

�تهمت حركة حم��ص  . كم� 
�لتوتر وح�رشه�”57 رة  بوؤ �للتف�ف وتطويق 

من �لد�خلي ر�صيد �أبو �صب�ك، و�ملدير �لع�م للجه�ز يف قط�ع غزة  مدير �لأ

يو�صف عي�صى، و�لق�ئد يف �جله�ز ب�ص�م �لي�زوري، ب�إجر�ء �ت�ص�لٍت �رشية 

�لتي  �أن �لت�ص�لت  �إىل  �أجنبية، و�أ�ص�رت حم��ص  �أمنية لدول  مع جه�ت 

عن  خطرية  معلوم�ت  خالله�  تب�دلو�  �لفل�صطينيون  ولون  �مل�صوؤ �أجر�ه� 

�خلطط  تب�دل  �لت�ص�لت  هذه  وتن�ولت  وق�دته�...  �لفل�صطينية  �ملق�ومة 

�صهد�ء  كت�ئب  على  �ل�صيطرة  وكيفية  �لتنفيذية،  و�لقوة  �ملق�ومة  ل�رشب 

ق�صى وتفريغه� من م�صمونه�، كم� �صددت حم��ص على �أن “من يت�آمر  �لأ

مع �لعدو على �أبن�ء �صعبه وقوى �ملق�ومة قد �أوغل يف �خلي�نة، ولن نتع�مل 

.
�ص��ص”58 ن �إل على هذ� �لأ معه بعد �لآ

�أث�ر ��صت�صه�د 35 عن�رش�ً من حم��ص خالل �أ�صبوع و�حد يف �أي�ر/ م�يو 

2007، قلقً� �صديد�ً و�صط حركة حم��ص حيث قتل 13 من عن��رشه� على 

، �أم�م هذ� 
59

�رش�ئيليني، بينم� قتل 22 �آخرون يف �ل�صتب�ك�ت مع فتح يد �لإ

 قد�ص بر�ص، 2007/5/15.
57

58 القد�س العربي، 2007/5/19.

عالم، 2007/5/20، �نظر:  �ملركز �لفل�صطيني لالإ
59

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz
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عالمي ب��صم كت�ئب �لق�ص�م �أبو عبيدة �أن ت�صكيالت  �لو�صع �رّشح �لن�طق �لإ

�لق�ص�م يف غزة “مل ت�صتخدم ن�صف قوته�”، يف مو�جهة من و�صفهم “بجي�ص 

على  طوياًل  ت�صمت  لن  �لكت�ئب  �أن  �إىل  م�صري�ً  غزة”،  يف  �لعميل  حلد 

�أ�صم�ء عدد من عن��رش جه�زه�  . وقد ن�رشت حركة حم��ص 
60

�خلروق�ت

�لع�صكري �لذين مّت �غتي�لهم على �أيدي من �أ�صمتهم �لتي�ر �لعميل منذ بد�ية 

�صنة 2006 وحتى �حل�صم �لع�صكري �لذي ق�مت به، وهن� �صنكتفي بعر�ص 

�أ�صم�ء من مّت �غتي�لهم خالل �لع�م 2007 حتى نه�ية �أي�ر/ م�يو 2007. 

معه�  وز�دت  �ل�صتب�ك�ت،  وترية  �رتفعت  م�يو  �أي�ر/  منت�صف  ويف 

�لوطنية،  �لوحدة  حكومة  �إف�ص�ل  م�ولت  من  حم��ص  حركة  حتذير�ت 

ثن�ء ظهرت حركة حم��ص �أكرث حزمً� يف ردوده� �لع�صكرية؛  ويف هذه �لأ

فقد ق�مت جمموعة من حركة حم��ص مبه�جمة منزل �صمري �مل�صهر�وي يف 

2007/5/16، بعد قي�م مر�فقي �مل�صهر�وي مبح�ولة �ختط�ف �ملح��رش يف 

منزل  �لتنفيذية  �لقوة  ه�جمت  كم�  نعمة،  �أبو  زهدي  �صالمية  �لإ �جل�معة 

ر�صيد �أبو �صب�ك، حيث قتل �صتة من مر�فقي �أبو �صب�ك �أثن�ء �لهجوم. ومن 

حد�ث وقعت بعد ��صتب�ك�ت د�مية بني حركتي  �جلدير ب�لذكر �أن هذه �لأ

فتح وحم��ص، وتز�منت مع دخول 500 مق�تل من حر�ص �لرئ��صة ك�نو� قد 

 .
61

تدربو� يف م�رش

عالم، 2007/5/19، �نظر:  �ملركز �لفل�صطيني لالإ
60

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz

خب�رية، 2007/5/16، �نظر:  �صبكة بي بي �صي �لإ
61

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_

6660000/6660243.stm
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�إز�ء ت�ص�عد عملي�ت �لغتي�ل �لتي تعر�ص له� بع�ص كو�در حركة حم��ص 

كيف  علين�  لوم  “ل  فيه:  ق�لت  له�  بي�ن  يف  �حلركة  �أعلنت  وعن��رشه�، 

نه�  لأ �لنقالبيون،  ينفذه�  �لتي  عد�م  �لإ عملي�ت  على  يرتتب  م�  �صنع�لج 

جت�وزت كل �خلطوط �حلمر، وفتحت �خلي�ر�ت �أم�من� على م�رش�عيه�”. 

و�أ�ص�فت: “�إن هذه �لفئة �لب�غية �لتي م� �إن نطفئ ن�ر�ً، حتى تقوم ب�إ�صع�ل 

جندة ر�صمت  ن�ٍر �أخرى، وهي ل ز�لت تخطط وتدبر... جر�ئمه� وفقً� لأ

�أي  ينعم  فلن  و�إن تركت  تلجمه�،  �أخالق  تنظيم يحكمه�، ول  له�، فال 

م�ن، لذلك يجب �أن تنتهي هذه �لظ�هرة”. وجددت  من و�لأ مو�طن ب�لأ

“لي�ص  �أنه� لي�صت يف �رش�ع مع حركة فتح، فق�لت  �لت�أكيد على  حم��ص 

تعلن  �أن  فتح  حركة  على  و�إن  عليه،  نتن�زع  �صيء  �أي  �حلركة  وبني  بينن� 

�لغط�ء  عنهم  ترفع  و�أن  �ملجرمني،  �لقتلة  لء  هوؤ من  ت�ّم  بو�صوح  موقفه� 

فتح  �أنه �رش�ع بني  �مل�أجورون م� يحدث على  �لتنظيمي، حتى ل يحّول 

 .
وحم��ص حول �صلطة �أو تق��صم كعكة”62

ثن�ء بخطوة �أمنية غري متوقعة،  وب�لفعل ق�مت حركة حم��ص يف هذه �لأ

فقد ق�مت �لقوة �لتنفيذية ومب�ص�ندة كت�ئب �لق�ص�م، بتوجيه �رشبة ق��صية ملن 

منية ولبع�ص عن��رش حركة فتح �لذين  جهزة �لأ ت�صميه ب�لتي�ر �لعميل يف �لأ

�صبوع �لث�ين  مني. وك�ن قد �صهد �لأ تتهمهم حم��ص ب�لت�صبب يف �لفلت�ن �لأ

تعّر�ص خالله�  �لطرفني،  ��صتب�ك�ت عنيفة بني   2007 يونيو  من حزير�ن/ 

فيه  تو�جده  �أثن�ء  منزله  ق�صف  ث�نية، حيث  �غتي�ٍل  �لوزر�ء ملح�ولة  رئي�ص 

�جتم�ع  �أثن�ء  يف  �حلكومة  مقّر  ق�صف  كم�  جي”،  بي  “�أر  �لـ  بقذ�ئف 

�حلكومة. 

عالم، 2007/6/12، �نظر:  �ملركز �لفل�صطيني لالإ
62
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منية، وجهت حركة حم��ص  جهزة �لأ �لهجوم على مقر�ت �لأ وقبيل 

منية ب�خلروج من مقّر�تهم ب��صتثن�ء جه�ز �ل�رشطة،  جهزة �لأ ند�ًء لقو�ت �لأ

جهزة لهذ� �لند�ء فيم� رف�ص �آخرون؛  وقد ��صتج�ب �لعديد من عن��رش �لأ

و�صيطرت  منية،  �لأ جهزة  �لأ مقّر�ت  و�لق�ص�م  �لتنفيذية  عن��رش  فه�جمت 

جهزة. ويف 2007/6/13  على �أبر�ج �صكنية ي�صكنه� بع�ص قي�د�ت هذه �لأ

جنوب  يف  �ملو�قع  هذه  �أغلبية  على  �ل�صيطرة  من  حم��ص  قو�ت  متّكنت 

مني يف مدينة غزة، �لذي ي�صّم  �لقط�ع وو�صطه و�صم�له، ب��صتثن�ء �ملربع �لأ

مني، و�ملقّر �لرئي�صي جله�ز  منزل �لرئي�ص ممود عب��ص، وجمّمع �أن�ص�ر �لأ

عن��رش  حم��ص  حركة  و�أمهلت  خرى.  �لأ �ملو�قع  وبع�ص  �لوق�ئي،  من  �لأ

، وقبل �نته�ء 
63

منية �ملتبقية حتى م�ص�ء 2007/6/15 لال�صت�صالم جهزة �لأ �لأ

مقّر�ت  ك�فة  على  �صيطرته�  حم��ص  حركة  �أحكمت   2007/6/14 يوم 

من �لوق�ئي �لرئي�صيني  منية، مب� فيه� مقّري �ملخ�بر�ت وجه�ز �لأ جهزة �لأ �لأ

مغلقة،  منطقة ع�صكرية  �لق�ص�م  كت�ئب  �أعلنته�  �لتي  �لهو�،  تل  منطقة  يف 

منية،  �لأ جهزة  �لأ عن��رش  من  �لع�رش�ت  �لتنفيذية  عن��رش  �عتقلت  وقد 

ولية  وت�بعت مالحقة بع�ص �لقي�د�ت �لف�ّرة �لذين تتهمهم حم��ص ب�مل�صوؤ

عن��رش  متّكنت   2007/6/14 م�ص�ء  يف  وب�لفعل  �لغتي�ل.  عملي�ت  عن 

�لق�ص�م من �إلق�ء �لقب�ص على �صميح �ملدهون، وق�مت ب�إعد�مه متهمة �إي�ه 

من�زل  و�مللتحني وحرق  �ملو�طنني  �إعد�م ع�رش�ت  �ملب��رشة عن  ولية  ب�مل�صوؤ

فتح،  حلركة  �لت�بعة  �ملحلية  ذ�ع�ت  �لإ حدى  لإ ب�عرت�فه  وذلك  غزة،  يف 

خبار، بريوت، 2007/6/14. و�سط، والأ 63 اخلليج، وال�رصق الأ
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تلقي  �نتقدت حم��ص  ، كم� 
64

�ملم�ر�ص�ت �ملزيد من تلك  بتنفيذ  وتهديده 

�ملدهون  �أن  يذكر   .
65

�لرئ��صة حر�ص  من  �أمو�ًل  �صاليل  ومن�صور  �ملدهون 

عالمي  �لإ �لبث  �أ�ص�ء  �لق�ص�م، وقد  �أحد عن��رش  قتل  �عتق�له  قبيل  ��صتط�ع 

للعملي�ت �لتي ق�مت به� عن��رش �لتنفيذية و�لق�ص�م �إ�ص�ءة كبرية للوجه �لذي 

عرفت به حم��ص. وك�ن من ذلك: م�صهد قتل �صميح �ملدهون �لذي عر�ص 

�أخرى  مم�ر�ص�ت  �إىل  �إ�ص�فة  حم��ص،  حلركة  �لت�بعة  ق�صى  �لأ ف�ص�ئية  على 

ق�مت به� عن��رش �لتنفيذية نذكر منه� قي�م بع�ص عن��رش �لتنفيذية و�لق�ص�م 

ب�لتق�ط �ل�صور يف مقّر عب��ص، ورفع ر�ية حم��ص �خل�رش�ء على بع�ص �ملو�قع 

�لر�صمية، �إ�ص�فة �إىل �لفو�صة �لتي ح�صلت قبيل �صيطرة عن��رش حم��ص على 

جعله�  مم�  مر�كزهم  منية  �لأ جهزة  �لأ عن��رش  ترك  ب�صبب  منية؛  �لأ �ملر�كز 

فع�ل ��صطرت، فيم� بعد، �لقي�دة �ل�صي��صية حلركة  ، هذه �لأ
66

عر�صة للنهب

خط�ء يف �أثن�ء عملية �حل�صم �لع�صكري  حم��ص �إىل �لعرت�ف بوقوع هذه �لأ

و�لعتذ�ر عنه�، مع �لت�أكيد على �أنه� �أخط�ء فردية ولي�صت �صي��صة معتمدة 

.
67

للحركة

�صقط  فقد  ن�ص�ن،  �لإ حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  ح�ص�ء�ت  لإ ووفقً� 

�لفرتة  قتياًل خالل   161 غزة  قط�ع  �لع�صكري يف  �حل�صم  �أحد�ث  جر�ء 

لء 43 مدنيً�، و91 �صخ�صً� من عن��رش حركة  7-2007/6/16، ومن بني هوؤ

منية �لت�بعة له�، و27 �صخ�صً� من حركة حم��ص وكت�ئب  جهزة �لأ فتح و�لأ

64 القد�س، 2007/6/15.

65 الغد، 2007/6/16.

66 الد�ستور، 2007/6/15.

67 اخلليج، 2007/7/28.
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. �إل �أن �جلد�ول �لتي ن�رشه� �ملركز �أوردت �أ�صم�ء 
68

�لق�ص�م و�لقوة �لتنفيذية

حد �لطرفني، مثل  �صخ��ص كمدنيني، على �لرغم من �نتم�ئهم لأ بع�ص �لأ

ح�ص�م �أبو قين�ص من حركة فتح، و�لذي قمُتل على يد عن��رش من فتح نف�صه�، 

وممد �لرف�تي من حركة حم��ص.

طلبت �لقي�دة �ل�صي��صية من كت�ئب �لق�ص�م، بعد �صيطرته� على قط�ع 

منية وكو�دره�، وب�لفعل  �لأ جهزة  �لأ �لع�م عن عن��رش  �لعفو  �إعالن  غزة، 

�أعلنت كت�ئب �لق�ص�م �لعفو �لع�م و�أطلقت �رش�ح بع�ص من �عتقلتهم من 

 .
قي�د�ت فتح على �لرغم من �ته�مهم “ب�لت�آمر وبتنفيذ �أجندة �أمريكية”69

يف �ملق�بل علقت حركة فتح م�ص�ركته� يف حكومة �لوحدة �لوطنية، 

وهو م� عّدته حم��ص “م�ولة لالبتز�ز ومم�ر�صة �ل�صغوط عليه�”، و�أ�ص�فت 

�أم�مه�  ف�لطريق  �ل�صتب�ك�ت،  بوقف  معنية  فتح  حركة  ك�نت  “�إذ�  �أنه 

من  �أن  �صيم�  ل  فيه�،  و�خل�ئن  �لعميل  �لنقالبي  �لتي�ر  وهو جلم  و��صح، 

منية تتبع  جهزة �لأ �أفر�د من �لأ يرتكب هذه �جلر�ئم يف �صو�رع غزة؛ هم 

. كم� �أّكد فوزي 
لرئي�ص �ل�صلطة وللق�ئد �لع�م حلركة فتح ممود عب��ص”70

برهوم، �لن�طق ب��صم حم��ص �أنه مل يكن �أم�م حركته �صوى �أن تتخذ زم�م 

�ل�صعب  منجز�ت  “حلم�ية  غزة؛  قط�ع  على  لل�صيطرة  وتتحرك  �ملب�درة، 

�لفل�صطيني، ووقف �ملهزلة و�جلر�ئم �ملتو��صلة �لتي يقوده� �لتي�ر �لنقالبي 

حد�ث  ن�ص�ن، �صفح�ت �صود�ء يف غي�ب �لعد�لة: تقرير حول �لأ  �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �لإ
68

�لد�مية �لتي �صهده� قط�ع غزة خالل �لفرتة 7-14 يونيو 2007، غزة، �ص 85-81.

و�سط، 2007/6/16. 69 ال�رصق الأ

عالم، 2007/6/13، �نظر:  �ملركز �لفل�صطيني لالإ
70
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من  ن ب�صط �لأ و�خل�ئن د�خل فتح”، و�صدد برهوم على �أن “حم��ص تريد �لآ

�ل�صعب  �رشف�ء  كل  مع  تعمل  و�أن  غزة،  لقط�ع  �لهدوء  و�إع�دة  و�لق�نون 

�لفل�صطيني لتحقيق هذ� �لهدف، ول تريد �ل�صتئث�ر ب�ل�صلطة ول �لهيمنة 

.
ن �رش�كة حقيقية”71 على �ملر�كز... هي تريد �لآ

تربير  يف  تئلمُ جهد�ً  مل  �أن حركة حم��ص  �إىل  �ص�رة  �لإ من  بد  ل  وهن� 

رفعته  تقرير�ً  ف�أ�صدرت  قط�ع غزة؛  به من ح�صم ع�صكري يف  ق�مت  م� 

�إىل جلنة تق�صي �حلق�ئق �ملنبثقة عن ج�معة �لدول �لعربية يف 2007/7/26، 

بي�ص: عملية �حل�صم يف قط�ع غزة  كم� �أ�صدرت كت�بً� بعنو�ن “�لكت�ب �لأ

مريكية ودور  ول �ملخطط�ت �لأ ��صطر�ر ل �ختي�ر”. وقد ت�صمن �لتقرير �لأ

منية يف �إجن�ح هذه �ملخطط�ت ويف عملي�ت �لغتي�ل و�إ�ص�عة  جهزة �لأ �لأ

جر�ء�ت �لرئ��صية  مني يف قط�ع غزة، كم� ت�صمن �ملر��صيم و�لإ �لفلت�ن �لأ

�لتقرير  هذ�  نه�ية  ويف  �لقط�ع،  يف  مني  �لأ �لو�صع  توتري  �إىل  �أدت  �لتي 

خل�صت حم��ص �إىل �أن م� ق�مت به يف غزة ل يعدو كونه “خطوة �أمنية” 

ج�ءت ملع�جلة م�صكلة �أمنية لي�ص �أكرث، و“دون �أن تكون لهذه �خلطوة �أية 

.
�أبع�د �صي��صية مطلقً�”72

�لتقرير  عن  كثري�ً  يختلف  فال  بي�ص  �لأ �لكت�ب  مل�صمون  ب�لن�صبة  �أم� 

 �إ�صالم �أون لين، 2007/6/14، �نظر:
71

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite? 

عالم، 2007/8/31، �نظر:  �ملركز �لفل�صطيني لالإ
72

http://www.palestine-info.info/Ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcO
d87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7XRuOLGZ0gg7IpQOMA84unEBIv
dI4dlwqwUhQt4K%2fKMmFm9H2rKdjFhmpRFSlGZZaUfN3AFl%2
b%2bUs0%2bMGQz6eKyPcrUkVCJhuw9he9dqhJlYg%3d
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�إح�ص�ئية  وجد�ول  تف��صيل  ت�صمن  �أنه  �إل  �حلق�ئق،  تق�صي  للجنة  �ملقّدم 

�لر�صمية  �ص�ص�ت  �ملوؤ له�  تعر�صت  �لتي  و�لعتد�ء�ت  منية  �لأ حد�ث  ب�لأ

�لعتد�ء�ت.  تلك  بع�ص  ب�صور  ملحقة  وعن��رشه�،  �حلركة  �ص�ص�ت  وموؤ

ومنت�صبيه�،  �أن�ص�ره�  بع�ص  قبل  من  �أخط�ء  بوقوع  حم��ص  �عرتفت  كم� 

.
73

فع�ل و�صددت على �إد�نته� و��صتنك�ره� لهذه �لأ

جدول اإح�سائي بالعتداءات التي تعر�ست لها حركة حما�س بعد توقيع اتفاق 

مكة يف الفرتة املمتدة ما بني 742007/6/14-2/7

خطفجرحىقتلى
اعتداء على 

�س�سات موؤ
اإطالق نار

23156�صب�ط/ فرب�ير

3121977�آذ�ر/ م�ر�ص

02051ني�ص�ن/ �أبريل

258643656�أي�ر/ م�يو

3949364927حزير�ن/ يونيو

697412010297املجموع

�صابعًا: حما�س وحكومة الطوارئ:

مل تكن فكرة ت�صكيل حكومة �لطو�رئ فكرة جديدة كليً� على �ل�ص�رع 

طو�رئ؛  حكومة  ت�صكيل  بفكرة  �لرئ��صة  لوحت  لط�مل�  �إذ  �لفل�صطيني، 

بي�س: عملية احل�سم يف قطاع  �صالمية )حم��ص(، الكتاب الأ عالمي حلركة �ملق�ومة �لإ  �ملكتب �لإ
73

ت�رشين  حلم��ص،  عالمي  �لإ �ملكتب  مك�ن:  )دون  �لث�نية  �لطبعة  اختيار،  ل  ا�سطرار  غزة 

.)2007 �لث�ين/ نوفمرب 

74 امل�سدر نف�سه، �ص 152.
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ته�ٍو  بعد م� جرى يف غزة من  . ولكن 
75

�نتخ�ب�ت مبكرة جر�ء  لإ متهيد�ً 

ِتح �لب�ب �أم�م �لرئي�ص  منية �أم�م �لقوة �لتنفيذية، وكت�ئب �لق�ص�م فمُ جهزة �لأ لالأ

عب��ص، ليبد�أ �صل�صلة من �لقر�ر�ت، ��صتهله� ب�إق�لة حكومة �لوحدة و�إعالن 

حركة  عّدت  وقد  بت�صكيله�،  في��ص  �صالم  وتكليف  �لطو�رئ،  حكومة 

حم��ص هذ� �لقر�ر “�نقالبً� على �ل�رشعية وجت�وز�ً للقو�نني �لفل�صطينية وكل 

 .
�لتو�فق�ت �لوطنية”76

وعلى �لرغم من �إق�لة حكومة �لوحدة، �إل �أن رئي�ص �حلكومة �إ�صم�عيل 

عن  �أعلن  كم�  �لطو�رئ،  حكومة  ت�صكيل  ق�نونية  عدم  عن  �أعلن  هنية 

عم�ل، و�أتبع ذلك ب�إ�صد�ر قر�ر بوقف  ��صتمر�ر عمل حكومته لت�صيري �لأ

ر�صيد �أبو �صب�ك عن عمله، وبت�صكيل جمل�ص �أعلى لل�رشطة يف قط�ع غزة، 

كم�  �ص�بقً�.  �لع�مة  �ملخ�بر�ت  جه�ز  يف  �ل�ص�بط   ،
77

جرب توفيق  برئ��صة 

فيه،  من  �لأ ل�صبط  غزة؛  قط�ع  يف  �ل�رشطة  بن�رش  �ملمُق�لة  �حلكومة  ق�مت 

ون �خل�رجية، يف حكومة هنية �ملمُق�لة، بت�صكيل  ف�صاًل عن قي�م وز�رة �صوؤ

ج�نب وت�صهيل �أعم�لهم يف قط�ع غزة، ت�صّم كاًل  جلنة حلم�ية �لرع�ي� �لأ

من،  �لأ �لتنفيذية وجه�ز  و�لقوة  عالم  و�لإ و�لد�خلية  �خل�رجية  وز�رة  من 

ج�نب �إىل �لقدوم �إىل قط�ع غزة  كم� دعت وز�رة �لد�خلية �ل�صحفيني �لأ

. و��صتط�عت �حلكومة �ملمُق�لة 
78

و�ص�ع عن كثب لكت�بة �لتق�رير ومت�بعة �لأ

فر�ج عن �ل�صحفي �لربيط�ين �ملختطف �آلن  برئ��صة هنية يف 2007/7/4 �لإ

 عكاظ، 2006/10/11.
75

76 الغد، والد�ستور، 2007/6/16.

و�سط، 2007/6/17. 77 ال�رصق الأ

 عرب 48، 2007/7/4.
78
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جون�صتون Alan Johnston بعد مف�و�ص�ت مع �خل�طفني �لت�بعني جلي�ص 

 .
79

�صالم، وقد مّت ذلك ب�لتع�ون مع حركة حم��ص �لإ

على  �صيطرته�  �إحك�م  من  وجيزة  فرتة  خالل  حم��ص  حركة  متكنت 

يف  �أو  �لهو�ء  يف  �لن�ر  �إطالق  فمنعت  غزة،  قط�ع  يف  مني  �لأ �لو�صع 

، ولكن تخلل ذلك بع�ص 
80

عر��ص، و�عتقلت كب�ر مروجي �ملخدر�ت �لأ

ن�ص�ن وقوع نحو  مني، فقد ر�صد مركز �مليز�ن حلقوق �لإ حو�دث �لفلت�ن �لأ

 57 2007، بينم� �صجل �ملركز �صقوط  ثالثة قتلى خالل �صهر متوز/ يوليو 

مني  ، �أي �أن ن�صبة حو�دث �لفلت�ن �لأ
قتياًل خالل �صهر �أي�ر/ م�يو 812007

بعد �صيطرة حركة حم��ص على قط�ع غزة قد �نخف�صت ب�صكٍل ملحوظ.

يام، فل�صطني، 2007/7/5.  79 الأ

 موقع �جلزيرة نت، �نظر: 
80

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/51387C0E-A73F-4335-

A5CC-F89BCF0C04FF.htm

ن�ص�ن، يف:  مركز �مليز�ن حلقوق �لإ
81

http://www.mezan.org/site_ar/insecurity/detail_daily_news.

php?id=1557
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مني82 �سحايا الفلتان الأ

القتلىاجلرحىال�سنة

200222

200311118

200417857

2005895101

20061,239260

20072,371482

4,796920املجموع

منية  �لأ للح�لة  �ملر�قبني  جلميع  �هتم�ٍم  مّط  غزة  قط�ع  �أ�صبح  لقد 

ولة  م�صوؤ حم��ص  �أ�صبحت  كم�  �لنتخ�ب�ت،  يف  حم��ص  حركة  فوز  منذ 

ذلك  حّمله�  وقد  �أمنيً�؛  عليه  �صيطرته�  بعد  �لقط�ع  يف  من  �لأ �صبط  عن 

ففي  بدقة،  عليه�  عن��رشه� حت�صب  ت�رشف�ت  �أ�صبحت  فقد  ثقيلة؛  تبع�ت 

زهر،  �لأ ج�معة  ب�قتح�م  �لتنفيذية  �لقوة  من  جمموعة  ق�مت   2007/7/7

من  �صديد�ً  ��صتنك�ر�ً  لقى  م�  وهو  �لكيمي�ئية  �ملو�د  بع�ص  و�ص�درت 

، وعلى �لفور ق�مت قي�دة �لقوة �لتنفيذية 
83

ك�ديية و�ص�ط �حلقوقية و�لأ �لأ

ن�ص�ن، يف:  وك�لة وف�، 2008/1/13؛ ومركز �مليز�ن حلقوق �لإ
82

http://www.mezan.org/site_ar/insecurity/insecurity_statistics.php

ن�ص�ن، �نظر:  مركز �مليز�ن حلقوق �لإ
83

http://www.mezan.org/site_ar/insecurity/detail_daily_news.

php?id=1557
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ول عن �قتح�م �جل�معة، كم�  �لت�بعة لوز�رة �لد�خلية بوقف �ل�ص�بط �مل�صوؤ

حّولت جميع من �ص�رك يف �لقتح�م �إىل �لتحقيق، و�أكدت �لقوة �لتنفيذية 

.
84

�أن هذه �لت�رشف�ت هي �أخط�ء فردية ولي�صت �صي��صة متبعة

�صيطرته�  �لتنفيذية يف  �لقوة  �لتي حققته�  �لنج�ح�ت  من  �لرغم  على 

من يف قط�ع غزة، �إل �أن �ملن�و�ص�ت بينه� وبني �أن�ص�ر حركة فتح  على �لأ

فق�مت  فتح،  �أن�ص�ر  تظ�هر  �أثن�ء  يف  منه�  �لعديد  وقعت  فقد  تتوقف،  مل 

، ولكن ذلك مل ينع فتح 
85

حكومة هنية �ملمُق�لة مبنع �لتظ�هر دون ترخي�ص

من �إيج�د حل عرب �لدعوة �إىل �إق�مة �صالة �جلمعة يف �ل�ص�ح�ت �لع�مة.

م�كن �لع�مة، ولكن م�  مل متنع حكومة هنية �أتب�ع فتح من �ل�صالة يف �لأ

لبثت �أن حتولت هذه �ل�صلو�ت �إىل مظ�هر�ت عنيفة، ففي 2007/8/31، 

غزة  �ص�ح�ت  من  عدد  يف  فتح  حركة  عقدته�  �لتي  �جلمعة  �صالة  وبعد 

�حل�رقة  ب�لقن�بل  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مقّر  بر�صق  فتح  �أن�ص�ر  من  �ملئ�ت  ق�م 

�لتنفيذية �لع�رش�ت منهم وفر�صت عليهم دفع  و�حلج�رة؛ ف�عتقلت �لقوة 

250 دولر، على كل من �ص�رك  �أي نحو  �ألف �صيكل  غر�مة م�لية بقيمة 

�أ�صهر  �صتة  بعد  �ملبلغ  هذ�  بردِّ  �لتنفيذية  وتعهدت  �ل�صغب،  �أعم�ل  يف 

ق�مت  ثم  ومن   ،
86

�ل�صغب �أعم�ل  �مل�ص�ركة يف  بعدم  �لتعهد  تنفيذ  ب�رشط 

�ل�صالة يف  �إق�مة  ينع مبوجبه   ،2007/9/4 قر�ر يف  ب�إ�صد�ر  هنية  حكومة 

م�كن �لع�مة، على �عتب�ر �أن هذه �لتجمع�ت “جت�وزت �أهد�ف �ل�صالة،  �لأ

84 الد�ستور، 2007/7/10.

85 القد�س العربي، 2007/8/24.

86 الد�ستور، 2007/9/2.
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ومّت ��صتغالله� من �أجل �لفو�صى و�لفتنة و�أعم�ل �ل�صغب” على حّد قول 

.
87

�حلكومة �ملمُق�لة

منية، فق�مت بدمج �لقوة  ومن جهة �أخرى ت�بعت حم��ص �إجر�ء�ته� �لأ

منية �لت�بعة لوز�رة  جهزة �لأ �لتنفيذية بجه�ز �ل�رشطة، وبذلك �أ�صبح عدد �لأ

�لفل�صطينية؛  �ل�رشطة  �أجهزة، وهي جه�ز  �لد�خلية يف قط�ع غزة خم�صة 

من �لد�خلي 200 عن�رش،  ويبلغ عدد �أفر�ده ثم�نية �آلف عن�رش، ود�ئرة �لأ

وجه�ز �أمن وحم�ية �ل�صخ�صي�ت 700 عن�رش، وجه�ز �لدف�ع �ملدين 200 

، كم� ق�مت وز�رة �لد�خلية يف 
88

من �لوطني 600 عن�رش عن�رش، وجه�ز �لأ

�حلكومة �ملمُق�لة يف 2007/9/16 ب�إز�لة 40 زنز�نة موجودة يف �صجن غزة 

.
89

�ملركزي �ملعروف ب��صم �ل�رش�ي�

حم��ص،  مع  ب�لتف�هم  مهتمة  ك�نت  �لفل�صطينية  �لرئ��صة  �أن  يبدو  ل 

متر �ل�صالم يف �خلريف، فم�صت �ل�صلطة يف  خ�صو�صً� بعد دعوة بو�ص ملوؤ

�ل�صفة يف �إجر�ء�ته� �صّد حركة حم��ص، ف�عتقلت �لع�رش�ت من �أبن�ء حم��ص 

، ويف 
90

متهمة �إي�هم مبح�ولة ت�أ�صي�ص قوة تنفيذية يف �ل�صفة و�رش�ء �ل�صالح

هذ� �ل�صدد �أ�صدرت حركة حم��ص بي�نً� ر�صدت فيه خالل �لفرتة �ملمتدة 

من 2007/6/11 وحتى 2007/8/31 �أكرث من �ألف �عتد�ء على عن��رشه� 

عملية  و36  �عتق�ل،  عملية   639 �صملت  �لغربية،  �ل�صفة  �ص�ص�ته� يف  وموؤ

�ص�ص�ت وجمعي�ت ت�بعة حلم��ص، و156  �إطالق ن�ر، و175 �عتد�ء على موؤ

87 احلياة، 2007/9/5.

88 القد�س العربي، 2007/10/3.

89 الد�ستور، 2007/9/17.

و�سط، 2007/7/23.  90 ال�رصق الأ
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.
91

�عتد�ء على ممتلك�ت خ��صة ب�أبن�ء حم��ص

يق�صي  قر�ر�ً  في��ص  �صالم  برئ��صة  �لطو�رئ  حكومة  �أ�صدرت  كم� 

�ل�صفة، وقد عّلق ممود  �أهلية ع�ملة يف  103 جمعي�ت وهيئ�ت  ب�إغالق 

�إن  ق�ئاًل:  في��ص  �صالم  حكومة  يف  �لجتم�عية  ون  �ل�صوؤ وزير  �لهب��ص 

ت�ص�عد  �لتي  �صالمية  �لإ �خلريية  �جلمعي�ت  ��صتهد�ف  يف  �حلّق  للحكومة 

 .
92

حم��ص يف معركته� مع �ل�صلطة

عالم يف حكومة �صالم في��ص، ري��ص  ويف وقت لحق �أعلن وزير �لإ

حّل  على  �أ�صبوعني  قبل  �أقدمت  �لفل�صطينية  منية  �لأ جهزة  �لأ �أن  �مل�لكي، 

ن��صطي  �إن  �مل�لكي  وق�ل  �صالمية.  �لإ ب�حلركة  مرتبطة  خريية  �ص�صة  موؤ  92

�ص�ص�ت  �ملوؤ حولو�  “لقد  م�صيفً�  �ص�ص�ت،  �ملوؤ هذه  يف  متغلغلون  حم��ص 

فيم�  و�أن�صطتهم”،  �ل�صي��صية  غ�ي�تهم  لتخدم  م�لية  �إمرب�طورية  �إىل  �خلريية 

�صع�ف  مر “م�ولة لإ �إن �لأ �أبو زهري  ق�ل �ملتحدث ب��صم حم��ص �ص�مي 

ي�صتفيدون  نهم  لأ �لثمن،  �صيدفعون  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني  لكن  حم��ص، 

 .
من هذه �للج�ن”93

قر�ر�ت  جمموعة  غزة  قط�ع  يف  �ملق�لة  �حلكومة  �أ�صدرت  �ملق�بل  يف 

يف  �لوزر�ء  جمل�ص  �أعلن  حيث  �لقط�ع؛  يف  �لق�ص�ئي  �جله�ز  لرتتيب 

على”، بهدف �صبط مرفق �لق�ص�ء  2007/9/20 عن �إن�ص�ء “جمل�ص �لعدل �لأ

عالم، �نظر:  �ملركز �لفل�صطيني لالإ
91

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz= 

92 الد�ستور، 2007/8/22.

93 ال�سفري، 2007/12/4.
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. ويف �ل�صي�ق نف�صه �أ�صدر رئي�ص 
94

وتفعيله، وتطبيق �لق�نون يف قط�ع غزة

�ملمُق�لة  للحكومة  رئي�صً�  ب�صفته   ،2007/9/26 يف  هنية  �إ�صم�عيل  �لوزر�ء 

�حرت�م  على  فيه  �أكد   )2007/128( رقم  يحمل  قر�ر�ً  د�خليته�،  ووزير 

حم�ية  يكفل  مب�  �لق�نون  ب�إنف�ذ  �ملكلفني  فر�د  �لأ قبل  من  �لق�نون  �صي�دة 

وحرية  و�ل�صحفي،  �ل�صي��صي  �لعمل  وحرية  و�خل��صة،  �لع�مة  �حلري�ت 

�لتجمع �ل�صلمي. و�حرت�م �ملحدد�ت �لق�نونية فيم� يتعلق ب�إجر�ء�ت �لقب�ص 

ح�ص�ر و�لحتج�ز، وحم�ية حقوق �ملحتجزين و�ملعتقلني مب� ي�صمن  و�لإ

�أمر  يكون  و�أن  �لحتج�ز،  ومك�ن  �لعتق�ل  �أ�صب�ب  معرفة  يف  حقهم 

�لعتق�ل �ص�در�ً عن جهة خمت�صة، كم� ي�صمن حقهم يف �لت�ص�ل مبح�مي. 

رق�بية  �أدو�ت  �إيج�د  و�رشورة  �لقر�ر،  هذ�  �أهمية  على  �أي�صً�  هنية  و�أكد 

.
95

وم��صبية ت�صمن تطبيقه على �أر�ص �لو�قع

على �لرغم من �لرتتيب�ت �لق�نونية �لتي ق�مت به� �حلكومة �ملمُق�لة، �إل 

منية؛ فقد �عتقلت  �صك�لت �لأ ل دون وقوع �لعديد من �لإ �أن ذلك مل َيحمُ

خلفية  على  فتح  �أع�ص�ء حركة  من  عدد�ً   2007/9/29 �لتنفيذية يف  �لقوة 

�صك�ل �لذي وقع يف �أحد م�ص�جد خ�ن يون�ص، وح�صب رو�ية �صهود  �لإ

�صك�ل وقع بني م�صلني من حركة حم��ص و�آخرين من حركة  �لعي�ن ف�إن �لإ

فقد  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  �أم�  بي�ص.  �لأ �ل�صالح  فيه  ��صتمُخدم  وقد  فتح، 

�تهمت من �أ�صمتهم بـ“جمموعة من �خل�رجني على �لق�نون، ومثريي �لفتنة 

94 الد�ستور، 2007/9/21.

 وك�لة مع�، 2007/9/30، �نظر:
95

http://www. maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=

84432
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من فلول �لتي�ر �لنقالبي” ب�لعتد�ء على �إم�م م�صجد يف خميم خ�ن يون�ص، 

و�أ�ص�فت �ل�رشطة �أن “�ملعتدين” �أقدمو� على طعن �ثنني من �أن�ص�ر حم��ص. 

هنية  حلكومة  �لت�بعة  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  فتح  �تهمت  نف�صه  �ل�صي�ق  ويف 

مر  ب�عتق�ل يحيى رب�ح يف 2007/9/29، وبررت وز�رة �لد�خلية هذ� �لأ

.
ب�أن �لعتق�ل مّت “على خلفية ف�ص�د م�يل”96

ب�ل�صيطرة  �لفل�صطينية يف مدينة غزة  �ل�رشطة  2007/10/3 ق�مت  ويف 

تمُقّل  �صي�رة  �نفج�ر  من  قليلة  �ص�ع�ت  بعد  فتح  حركة  مك�تب  �أحد  على 

ثالثة عن��رش من حركة فتح، ك�نو� يح�ولون ��صتهد�ف �أحد مقر�ت �لقوة 

.
97

�لتنفيذية، ح�صب �ته�م حركة حم��ص لهم

وب�لعودة �إىل قط�ع غزة، ودعو�ت ف�ص�ئل منظمة �لتحرير �إىل �ل�صالة 

م�كن �لع�مة مع نه�ية �صهر �آب/ �أغ�صط�ص 2007، �حتج�جً� على م�  يف �لأ

�أ�صمته “��صتيالء” حركة حم��ص على �لقط�ع و��صتغالله� �مل�ص�جد كمن�بر 

�صي��صية، �أعقب تلك �ل�صلو�ت خروج �أعد�د من �مل�صلني يف م�صرية غ��صبة 

رددت هت�ف�ت “�صيعة، �صيعة”، يف �إ�ص�رة حلركة حم��ص، وهت�ف�ت �أخرى 

يدة للرئي�ص عب��ص وملحمد دحالن و�صميح �ملدهون. وقد �أقدم عدد من  موؤ

غزة  مدينة  )�جلو�ز�ت( يف  �لرئي�صي  �ل�رشطة  مركز  ر�صق  �ملتظ�هرين على 

ب�حلج�رة عند مرور �مل�صرية �أم�مه؛ مم� �أدى �إىل ��صتب�ك�ت مدودة بني �لقوة 

 .
98

�لتنفيذية و�ملتظ�هرين، �أ�صفرت عن عدة �عتق�لت و�إ�ص�بة 12 �صخ�صً�

96 امل�ستقبل، 2007/10/1.

97 النهار، 2007/10/3.

98 القد�س العربي، واحلياة، 2007/9/1.

1�0



مني حلركة حم��ص �ل�صلوك �لأ

ودعت فتح وف�ص�ئل �ملنظمة جمدد�ً �إىل �ل�صالة يف �لعر�ء يف �جلمعة �لت�لية، 

ويف هذه �ملرة ��صتخدمت �لقوة �لتنفيذية �لت�بعة لوز�رة �لد�خلية �لقوة ملنع 

�صخ�صً�   30 من  �أكرث  �ص�بة  لإ �أدى  مم�  �لع�مة؛  �ل�ص�ح�ت  �ل�صالة يف  �إق�مة 

و�عتق�ل �آخرين، بينهم عدد من ق�دة حركة فتح وحزب �ل�صعب و�جلبهة 

�إجر�ء�ت  على  و�حتج�جً�ً   .
99

لحق وقت  يف  عنهم  �أمُفرج  �لديوقر�طية، 

�إىل  �ملنظمة،  وف�ص�ئل  فتح  حركة  دعت  �ليوم،  ذلك  يف  �لتنفيذية  �لقوة 

.
100

�إ�رش�ب ع�م يف 2007/9/9 يف غزة

�صمن  لعتد�ء�ت  �ص�ص�ت  �ملوؤ بع�ص  تعر�صت  �أخرًى،  جهة  ومن 

مني �لتي �صهده� �صهر �أيلول/ �صبتمرب؛ حيث هّز �نفج�ر  عملي�ت �لتوتري �لأ

عن  و�أمُعلن   ،2007/9/16 يف  غزة  يف  �لتنفيذية  للقوة  �لع�مة  �لقي�دة  مقّر 

�إبط�ل مفعول عبوة ن��صفة عند مدخل مقّر �ملجل�ص �لت�رشيعي يف غزة يف 

حينه�  بحر  �أحمد  ن�بة  ب�لإ �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  و�تهم  نف�صه،  �ليوم 

.
101

ولية زرع �لعبوة “فريق ر�م �هلل” مب�صوؤ

وعلى خلفية قر�ر �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية بحظر �لكتلة 

فيه  �تهمت  بي�نً�  �لكتلة  �أ�صدرت  حلم��ص(،  �لطالبي  )�جلن�ح  �صالمية  �لإ

حركة فتح ب�لوقوف خلف هذ� �لقر�ر، وق�لت يف بي�نه� “�إّن �لقر�ر ظ�مل 

�جل�مع�ت،  �إد�ر�ت  و�صوغته  �ملحتلة،  �ل�صفة  يف  فتح  قي�دة  �أقّرته  ب�متي�ز؛ 

“لي�ص  �إنه  �لكتلة  و�أ�ص�فت  و�ملخ�بر�ت”.  �لوق�ئي  جه�ز�  تنفيذه  وتوىل 

99 اخلليج، 2007/9/8.

و�سط، 2007/9/9. 100 ال�رصق الأ

و�سط، 2007/9/17. 101 الد�ستور، وال�رصق الأ
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�ل�صبيبة )�جلن�ح  �ل�صفة، وتنعم  �صالمية يف  �لإ �لكتلة  �أن حتظر  �ملنطقي  من 

.
�لطالبي لفتح( يف غزة بكل حقوقه� وحري�ته�”102

�لعر�ء،  يف  �لعيد  ل�صالة  فتح  حركة  دعوة  على  �لتف�فية  خطوة  ويف 

عالن عن �أم�كن �ل�صالة يف  وق�ف يف �حلكومة �ملمُق�لة ب�لإ ق�مت وز�رة �لأ

�ل�ص�ح�ت �لع�مة، ويف هذ� �ل�صي�ق �رشح �لن�طق ب��صم وز�رة �لد�خلية يف 

�لفل�صطينية مبنع  “�إن قر�ر �حلكومة  ق�ئاًل  �لغ�صني،  �إيه�ب  �ملمُق�لة  �حلكومة 

�ل�صلو�ت �ل�صي��صية �صيتّم تطبيقه، و�إن ك�نت �ل�صالة �لتي تدعو له� حركة 

فتح �أول �أي�م �لعيد تهدف �إىل �لفو�صى و�ل�صغب؛ ف�إنه� ممنوعة ومرفو�صة، 

.
ولني عنه�”103 و�صيتّم منع �مل�ص�ركني من �لتجمع وم��صبة �مل�صوؤ

من يف قط�ع غزة ب�صل�صلة تفجري�ت   ��صطدمت رغبة حم��ص بب�صط �لأ

�ص�ص�ت ر�صمية، �إ�ص�فة �إىل �لعديد  جمهولة �لهوية ��صتهدفت �صخ�صي�ت وموؤ

من �لت�ص�دم�ت بني �لقوة �لتنفيذية وعن��رش ت�بعة لفتح، ففي 2007/10/17 

د�همت �لقوة �لتنفيذية عدد�ً من من�زل ع�ئلة حل�ص، �لتي ينتمي عدد كبري 

على  �لن�ر  مطلقي  بت�صليم  �ل�رشطة  وط�لبت  فتح،  حركة  �إىل  �أفر�ده�  من 

�لن�ر على �ل�رشطة،  ب�إطالق  و�  �أفر�د�ً من ع�ئلة حل�ص بدوؤ �أن  �إل  �ل�رشطة، 

وقد �أ�صفر هذ� �ل�صتب�ك عن �صقوط ثالثة قتلى �أحدهم من �لقوة �لتنفيذية 

. ويف �ليوم نف�صه عر�ص مدير �ل�رشطة �لفل�صطينية يف 
104

ونحو 20 جريحً�

غزة �للو�ء توفيق جرب مب�ص�ركة �لن�طق ب��صم �حلكومة ط�هر �لنونو و�لن�طق 

102 اخلليج، 2007/10/14.

103 البيان، 2007/10/10.

 وك�لة �صم�، 2007/10/17، �نظر:
104

http://www. samanews.com/index.php?id=details&sid=29092
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مني حلركة حم��ص �ل�صلوك �لأ

يف  تورطو�  �إنهم  ق�لو�  وفتية  ل�صب�ٍب  ت�صجيالت  �لد�خلية،  وز�رة  ب��صم 

�لتي  �مل��صية  �لقليلة  �ص�بيع  �لأ خالل  غزة  قط�ع  �صهده�  �لتي  �لتفجري�ت 

تلت �حل�صم �لع�صكري، وق�ل جرب �إن “عدد �ملعتقلني يرت�وح بني 20 �إىل 

30 معتقاًل يخ�صعون ل�رشوط �إن�ص�نية و�صحية ونف�صية جيدة”. و�أ�ص�ف �أن 

ن�ص�ن، ومندوبي �للجنة  “ب�ب زي�رة �ملعتقلني مفتوح �أم�م مر�كز حقوق �لإ
حمر لتفقدهم على مد�ر �ل�ص�عة”. وحّمل جرب و�لنونو  �لدولية لل�صليب �لأ

ولية عم� �أ�صموه “�إغر�ء عدد  و�لغ�صني ق�دة فتح، يف مدينة ر�م �هلل، �مل�صوؤ

طف�ل، وتهديد بع�صهم بقطع رو�تبهم؛  �رشّ من �لأ من رج�ل �ل�رشطة، و�لقمُ

.
مني �إىل �لقط�ع”105 لتفجري عبو�ت و�إع�دة �لنفالت �لأ

بع�ص  من  �لتنفيذية  �لقوة  به�  ق�مت  �لتي  �مليد�نية  جر�ء�ت  �لإ تخلمُ  مل 

�لذين  حم��ص،  حركة  نو�ب  قبل  من  ��صتنك�ره  مّت  م�  وهو  �لتج�وز�ت، 

�لت�رشيعي يف  �ملجل�ص  من يف  �لأ جلنة  عقدته�  ��صتم�ع  جل�صة  �ص�ركو� يف 

2007/11/4. وقد ��صتعر�ص �لعميد توفيق جرب خالل �جلل�صة بع�ص �لق�ص�ي� 

ومع�جلة  �ملخدر�ت،  ع�ص�ب�ت  على  �لقب�ص  جم�ل  يف  ت�صجيله�  مّت  �لتي 

�لتي ق�مت  �نتقد نو�ب حم��ص �لتج�وز�ت  بع�ص �لق�ص�ي� �لغ�م�صة. وقد 

فع�ل، و�صدد  ولني عن هذه �لأ �لتنفيذية، وط�لبو� مبح��صبة �مل�صوؤ به� �لقوة 

�لبعدين  بني  �خللط  عدم  �أهمية  على  �لربدويل  عن حم��ص �صالح  �لن�ئب 

�ل�صي��صي و�لق�نوين يف تنفيذ �لق�نون، كم� �أكد على �رشورة �لتو��صل بني 

.
106

�لقوة �لتنفيذية و�لني�بة �لع�مة

105 احلياة، 2007/10/18.

106 احلياة اجلديدة، 2007/11/5.
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ول، �لذي توجهت  وب�لن�صبة مل�رشوع �لقر�ر �مل�ص�ر �إليه يف �لف�صل �لأ

مم �ملتحدة ل�صت�صد�ر قر�ٍر َيعدُّ حركة حم��ص  به �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل �لأ

مم  �لأ فل�صطني يف  مندوب  ك�ن  و�لذي  �لق�نون”،  على  “ميلي�صي� خ�رجة 
�ملتحدة ري��ص من�صور قد “ق�م بتوزيع م�رشوع �لقر�ر على مندوبي �لحت�د 

 .
ببنوده”107 تف�ج�أت  �لتي  �لعربية،  �ملجموعة  مع  �لت�ص�ور  قبل  وروبي  �لأ

دعت حركة حم��ص �إىل م�كمة مندوب فل�صطني، كم� عّدت حم��ص على 

ل�ص�ن �لن�طق ب��صمه� فوزي برهوم �أن “من�صور ي�صكل خطر�ً على �مل�ص�لح 

و�إ�رش�ئيلية،  �أمريكية  �أجند�ت  ل�ص�لح  ويعمل  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �لعلي� 

�لد�عي  �لقطري   - ندوني�صي  �لإ �مل�رشوع  �إ�صق�ط  على  �ص�بقً�  عمل  و�أنه 

و�أ�ص�ر  �رش�ئيلي”.  �لإ �ملندوب  مع  ب�لتن�صيق  غزة  قط�ع  عن  �حل�ص�ر  لفّك 

�حل�ص�ر  ح�لة  ��صتمر�ر  يف  متورطة  فل�صطينية  “جه�ت  وجود  �إىل  برهوم 

و�إنك�ر  عليه،  �حلرب  �إعالن  حل�لة  يدة  وموؤ �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على 

خي�ره �لديقر�طي”. من جهته، ط�لب ممد �ملدهون، رئي�ص ديو�ن رئي�ص 

�لوزر�ء �لفل�صطيني �ملمُق�ل �إ�صم�عيل هنية، �لرئي�ص ممود عب��ص بـ“�رشورة 

�إق�لة وم�كمة من�صور بعد تكر�ر تع�ونه �لو��صح يف ت�صديد �حل�ص�ر على 

.
قط�ع غزة”108

ح�ولت حركة فتح �ل�صتف�دة من ذكرى وف�ة �لرئي�ص ي��رش عرف�ت يف 

تقوية موقفه� وزي�دة �صعبيته�، و�إ�صع�ف حم��ص وحكومته� يف �لقط�ع؛ 

فدعت �إىل �إحي�ء ذكرى عرف�ت يف قط�ع غزة. وب�لفعل �صمحت �حلكومة 

107 الغد، 2007/11/9.

108 امل�سدر نف�سه.
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مني حلركة حم��ص �ل�صلوك �لأ

ول مرة  �ملمُق�لة يف �لقط�ع حلركة فتح ب�إحي�ء �لذكرى �لتي تقيمه� �حلركة لأ

بعد مرور ثالثة �أعو�م على ��صت�صه�د �لرئي�ص ي��رش عرف�ت، وجنحت فتح يف 

�رش�ً على  ر بنحو ن�صف مليون م�ص�رك؛ مم� �عترب موؤ جمع ح�صد �صخم قمُدِّ

. �إل �أن هذه �ملن��صبة مل متر دون �لت�ص�دم بني 
109

قوته� ونفوذه� يف قط�ع غزة

عن��رش حركة فتح و�ل�رشطة �لفل�صطينية يف غزة؛ فقد ق�مت وز�رة �لد�خلية 

دخلت  �لتي  و�لر�ي�ت،  �ملل�صق�ت  من  �ص�حن�ت  مب�ص�درة  �ملهرج�ن  قبيل 

عرب معرب كرم �أبو �ص�مل على �أنه� مو�د غذ�ئية. وق�لت وز�رة �لد�خلية يف 

غزة معلقة على �إدخ�ل هذه �ملو�د �إن “من ي�صتطيع �لتن�صيق مع �لحتالل 

�ملفرو�ص على  �حل�ص�ر  ي�صتطيع تخفيف  دخ�ل مو�د دع�ئية  �رش�ئيلي لإ �لإ

فتح  حركة  ��صتهجنت  فيم�  يفر�صه”.  �لذي  هو  يكن  مل  �إن  غزة،  قط�ع 

. كم� وقعت ��صتب�ك�ت بني عن��رش من حركة فتح 
110

م�ص�درة هذه �ملو�د

2007/11/12؛ مم�  �أثن�ء �إحي�ء ذكرى عرف�ت يف  و�ل�رشطة �لفل�صطينية يف 

�أدى �إىل وقوع �صتة قتلى، فيم� �تهمت �حلكومة �ملتظ�هرين ب�عتالء �ملب�ين 

و�إطالق �لن�ر على �ل�رشطة �لفل�صطينية. وق�لت �حلكومة �ملمُق�لة يف بي�ن له� 

�إن “حركة فتح غررت ب�جلميع يف �أهد�ف �حلفل �لذي ي�أتي على م�ص�رف 

متر �أن�بولي�ص، وبدًل من �أن يوجه �صّد �جلهة �لتي �غت�لت �لرئي�ص �لر�حل،  موؤ

حم��ص،  وحركة  �حلكومة  �صّد  وحتري�صي  خط�بي  مهرج�ن  �إىل  حتول 

�حلكومة  بي�ن  وتطرق  �لذكرى”.  هذه  �إحي�ء  جن�ح  لإ قدمته  م�  كل  رغم 

�إىل  “�أدت  �أنه�  �إىل  ف�أ�ص�ر  �هلل،  ر�م  يف  فتح  ق�دة  من  عدد  ت�رشيح�ت  �إىل 

109 �لبيان، 2007/11/13.

 وك�لة �صم�، 2007/11/11، �نظر:
110

http://www. samanews.com/index.php?id=details&sid=29903
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حد�ث  حد�ث، فيم� �أو�صحت �لت�رشيح�ت بعد �لأ و�ص�ع قبل �لأ توتري �لأ

تو�طوؤ  �إىل  وت�صري  و�لفنت،  �لقالقل  �إث�رة  ت�صتهدف  �لتي  �مرة  �ملوؤ حقيقة 

 ،
ك�ذيب و�لتحري�ص”111 عالم يف �إذك�ء ن�ر �لفتنة ون�رش �لأ بع�ص و�ص�ئل �لإ

�إ�صم�عيل  �ملمُق�لة،  �حلكومة  وزر�ء  رئي�ص  �أعلن  حد�ث،  �لأ هذه  �إثر  وعلى 

حد�ث  هنية، عن ت�صكيل جلنة حتقيق “قوية ونزيهة و�صف�فة” وعلّق على �لأ

�أجل  من  لق�ء�ت  عدة  عقدو�  فتح  من حركة  وقي�د�ت  �إن حكومته  ق�ئاًل 

�صم�ن �لرتتيب�ت للحفل، و�إن �نت�ص�ر �ل�رشطة ك�ن يهدف �إىل تنظيم �ل�صري 

�لتعليم�ت  �إعط�ء  مّت  و�إنه  �مل�ص�ركني،  و�صول  وت�صهيل  �ملرور،  وحركة 

�صمحت  كم�  �لنف�ص.  و�صبط  �لحتك�ك  بعدم  �ل�رشطة  لرج�ل  �ل�ص�رمة 

�خل��صة،  �لر�ي�ت  ورفع  �ملحلية  و�مل�صري�ت  ب�ملهرج�ن�ت  �ملمُق�لة  �حلكومة 

يومً�  نظمت  ق�صى  �لأ ف�ص�ئية  و�إن  و�حلكومة،  على حم��ص  �لتهجم  رغم 

مفتوحً� من �أجل �لرئي�ص عرف�ت، و�إن وز�رة �لرتبية و�لتعليم قررت تعليق 

�لر�حل  حي�ة  حول  وىل  �لأ �حل�صة  تكون  و�أن  �ملهرج�ن،  �ص�عة  �لدر��صة 

“�إطالق �رش�ح جميع �ملعتقلني على خلفية  �إىل  . كم� دع� هنية 
112

عرف�ت

.
حد�ث”113 تلك �لأ

و�أعقب �أحد�ث ذكرى وف�ة عرف�ت حملة �عتق�لت يف �ل�صفة �لغربية 

�ل�صفة  يف  منية  �لأ جهزة  �لأ ق�مت  �إذ  حم��ص؛  حركة  عن��رش  ��صتهدفت 

 عرب 48، 2007/11/13، �نظر:
111

http://www. arabs48.com/display.x?cid=6&sid=7&id=49990 

 عرب 48، 2007/11/15، �نظر:
112

http://www. arabs48.com/display.x?cid=6&sid=7&id=50039

113 �لغد، 2007/11/16.
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�لغربية ب�عتق�ل 20 ع�صو�ً من حم��ص. من ن�حيته� �نتقدت حم��ص ب�صدة 

حملة �لعتق�لت يف �صفوف ن��صطيه�، كم� عّدت حم��ص يف بي�ن له�، 

جهزة عرب حو�جز �لحتالل يف �لوقت �لذي  �أن “�لنتق�ل �ل�صل�ص لهذه �لأ

ن�بل�ص وخميم�ته�، دللة و��صحة على  �رش�ئيلية يف  �لإ �لقو�ت  فيه�  تتوغل 

.
مني بني �جل�نبني يف �أرفع م�صتوي�ته”114 عودة �لتن�صيق �لأ

ثامنًا: حما�س وموؤمتر اأنابولي�س:

مريكي جورج بو�ص، بد�  متر �ل�صالم �لذي دع� �إليه �لرئي�ص �لأ قبيل موؤ

�أكرث و�صوحً�  لي�صبح  يتجلى  و�لت�صوية  �ملق�ومة  نهجي  بني  �لف��صل  �خلّط 

و�ت�ص�عً� مم� ك�ن عليه يف �ل�ص�بق، كم� بد� �أن حركة فتح �أ�صبحت �أكرث ت�أييد�ً 

للت�صوية و�إن �أدى ذلك �إىل نزع �صالحه�. يف �ملق�بل ع�ر�صت حركة حم��ص 

متر �ل�صالم،  وحكومته� يف قط�ع غزة م�ص�ركة �ل�صلطة �لفل�صطينية يف موؤ

مريكية يف 2007/11/27، ولكن ذلك مل  �لذي عقد يف مدينة �أن�بولي�ص �لأ

متر. ومل يكد  ل دون م�ص�ركة �ل�صلطة ومعظم �لدول �لعربية يف هذ� �ملوؤ َيحمُ

�لفل�صطينية يف ر�م �هلل حملة  �ل�صلطة  ينف�ص حتى �صنت  �أن  �ل�صالم  متر  موؤ

 2007/11/29 يف  حم��ص  �تهمت  وقد  حم��ص.  �صفوف  يف  �عتق�لت 

منية يف �ل�صفة �لغربية ب�صّن �أو�صع حملة �عتق�لت منذ �أحد�ث  جهزة �لأ �لأ

. كم� �تهمت حم��ص �ل�صلطة �لفل�صطينية 
غزة يف حزير�ن/ يونيو 1152007

مبع�ملته� كحركة مظورة ومنعه� من �لقي�م بفع�ليته� يف �ل�صفة �لغربية، فقد 

�صي��صية  �لتو��صل مع جه�ت  “مّت  �أنه  �لقي�دي يف حم��ص فرج رم�نة  ذكر 

114 احلياة، 2007/11/15.

115 اخلليج، 2007/11/30.
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و�أمنية لل�صم�ح للحركة ب�إق�مة �حتف�لت، ولو يف ق�ع�ت مغلقة، مبن��صبة 

ج�بة ك�نت ب�لرف�ص”. يف �ملق�بل نفت  ذكرى �لنطالق �لع�رشين، لكن �لإ

حركة فتح �أن تكون هي �أو �ل�صلطة �لفل�صطينية تتع�مل مع حركة حم��ص 

يتنقلون  �ل�صفة  يف  حم��ص  ق�دة  �أن  �إىل  م�صرية  مظور،  حزب  �أنه�  على 

�إنه �صّد  بحرية، وق�ل �لن�طق ب��صم فتح يف �ل�صفة �لغربية فهمي �لزع�رير 

“منع �أية جهة ك�نت من مم�ر�صة حقه� �لطبيعي يف �لتعبري عن �لر�أي، لكن يف 
�إط�ر �صي�دة �لق�نون، مبعنى �لتعبري عن �لر�أي ولي�ص �لت�صهري و�لنقد و�لقدح 

. ويف 
�لع�دة على ل�ص�ن حركة حم��ص”116 و�لذم و�لتخوين، كم� جرت 

هذ� �ل�صدد �تهم فرج رم�نة �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل ب�عتق�ل نحو 

1,200 �صخ�ص من �أن�ص�ر حم��ص يف �ل�صفة، وف�صل �آلف �ملوظفني بتهمة 

.
117

تع�طفهم مع حم��ص خالل �صتة �أ�صهر

�إق�مة  من  حم��ص  منع  على  ردٌّ  �أنه  يبدو  وفيم�  �أخرى،  جهة  ومن   

�حتف�لت بذكرى �نطالقته� يف �ل�صفة �لغربية، �أ�صدرت وز�رة �لد�خلية 

�لحتف�لت  �إق�مة  من  فتح  حركة  مبوجبه  متنع  قر�ر�ً  �ملمُق�لة  �حلكومة  يف 

بذكرى �نطالقته� يف قط�ع غزة، وقد ق�ل ن�ئب مدير ع�م �ل�رشطة يف غزة 

جم�ل �جلر�ح �إن “�لقر�ر ي�أتي للحف�ظ على �أرو�ح �ملدنيني، ولعدم �لتز�م 

.
قي�دة فتح ب�ملع�يري �لتي و�صعت”118

 �جلزيرة نت، 2007/12/12، �نظر:
116

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F99E9DE7-2E88-422C-

B828-918C28731906.htm

117 الحتاد، 2007/12/18.

118 البيان، 2007/12/31.
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ب�لحتف�ل يف  فتح  قي�م عن��رش  مع  توتر�ً  �لو�صع يف قط�ع غزة  �زد�د 

مر �إىل �ل�صطد�م مع �ل�رشطة يف غزة و�إطالق  منطقة خ�ن يون�ص، وتطور �لأ

�لن�ر ب�جت�ه جيب لل�رشطة؛ مم� �أدى �إىل مقتل �ل�رشطي عمر ع�صفور، و�إ�ص�بة 

و�لطفل  �أحد وجه�ء حم��ص،  �أبو طه،  قتل ممود  عدد من زمالئه. كم� 

�أين ممد �أبو �لوف� �لذي يبلغ من �لعمر 12 ع�مً�. و�تهمت حم��ص عن��رش 

بوقوع  مت�صببني  �لقن�بل  و�إلق�ء  وتخريبه�،  �ملمتلك�ت  بع�ص  ب�إحر�ق  فتح 

�صع�ف  . وذكر �لطبيب مع�وية ح�صنني، مدير �لإ
119

�ص�ب�ت �لعديد من �لإ

ب�لر�ص��ص  �أ�صيبو�  مدنيً�   28“ �أن  �لفل�صطينية،  �ل�صحة  بوز�رة  و�لطو�رئ 

و�لع�صي مبدينة خ�ن يون�ص، فيم� �أ�صيب 16 �آخرون ب�لر�ص��ص و�لع�صي 

�إ�ص�بة  �ل�صج�عية، و25  ب�لر�ص��ص يف حي  �إ�ص�بتني  �إىل  �إ�ص�فة  يف رفح، 

.
ب�لر�ص��ص و�لع�صي يف جب�لي�”120

يف �ملق�بل ��صتمرت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف تنفيذ �صي��صته� �صّد عن��رش 

حركة حم��ص، ف�عتقلت �ملئ�ت منهم؛ وقد ذكر تقرير �ص�در عن جه�ز 

  The Shabak, Israel Security “�ل�ص�ب�ك”  �رش�ئيلي  �لإ �لع�م  من  �لأ

�لفل�صطينية”،  من  �لأ �أجهزة  �أد�ء  “مت�بعة  عنو�ن  )Agency )ISA حتت 

 2007/11/28 بني  م�  �لفرتة  �عتقلت يف  �ل�صفة  من يف  �لأ �أجهزة  �أن  �إىل 

�إح�ص�ئية  ويف   .
121

حم��ص حركة  من  ن��صطً�   250 نحو   2007/12/2 و 

منذ  تعر�صو�  ن��صطي حم��ص  �أن  فيه�  �ص�درة عن حركة حم��ص ذكرت 

عالم، 2008/1/1.  �ملركز �لفل�صطيني لالإ
119

120 البيان، 2008/1/2.

 عرب 48، 2008/1/7، �نظر: 
121

http://www. arabs48.com/display.x?cid=6&sid=6&id=51249
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�عتق�ل، و�أ�ص�ر  لـ1,527 ح�لة   2007 نه�ية  2007 ولغ�ية  يونيو  حزير�ن/ 

�عتق�لهم  �لحتالل  قو�ت  �أع�دت  �ملعتقلني  من   336 �أن  �إىل  �أي�صً�  �لتقرير 

مب��رشة خالل �أقل من �صهر بعد خروجهم من �صجون �ل�صلطة يف �ل�صفة، 

و�أ�ص�فت حم��ص �أن 183 تكرر �عتق�لهم �أكرث من مرة، و�أنه م� ز�ل 170 

 .
122

رهن �لعتق�ل

�رش�ئيلي �ملفرو�ص على قط�ع غزة  ومع بد�ية ع�م 2008 بد�أ �حل�ص�ر �لإ

وبعد  قبيل  �لقط�ع  على  �رش�ئيلي  �لإ �لعدو�ن  �أخذ  كم�  ف�صيئً�،  �صيئً�  يزد�د 

زي�رة بو�ص للمنطقة يف 9-1/10/ 2008، منحًى �أكرث دموية مم� �صبق حيث 

. كم� ظهرت يف 
123

ول من �لع�م �جلديد �صقط 96 �صهيد�ً خالل �ل�صهر �لأ

بد�ية هذ� �لع�م �أزمة جديدة بخ�صو�ص عودة �حلج�ج �إىل قط�ع غزة بعد 

عن  عودتهم  ��صرتطت  “�إ�رش�ئيل”  �إن  �إذ  �حلج،  من��صك  �أد�ء  من  �لنته�ء 

ْيَطر عليه �إ�رش�ئيليً�، وهو م� قد يعّر�ص �لعديد منهم  �صَ
طريق معرب �لعوجة �ملمُ

�ل�صدد  �رش�ئيلية. ويف هذ�  �لإ �لقو�ت  قبل  �لعتق�ل من  �أو حتى  للتحقيق 

�أن عودة  �إىل  �لر�صق، م�صري�ً  �ل�صي��صي حلم��ص عزت  �ملكتب  �رشح ع�صو 

�لتي  �مل�رشية،  ب�ل�صلط�ت  “مرهون  دي�رهم  �إىل  �ص�ملني  �لقط�ع  حّج�ج 

بت�صجيع  تتّم  و�لتي  و�ل�صهيونية،  مريكية  �لأ �ل�صغوط  رف�ص  �إىل  ندعوه� 

.
وت�أييد رئ��صة �ل�صلطة”124

 مل تكد �أزمة �حلج�ج تنتهي بدخولهم يف 2008/1/2، حتى �رتكبت 

يف  �لزيتون  حي  يف  جمزرة   2008/1/15 يف  �رش�ئيلي  �لإ �لحتالل  قو�ت 

122 اخلليج، 2008/1/3.

 قد�ص بر�ص، 2008/2/3.
123

عالم، 2008/1/1.  �ملركز �لفل�صطيني لالإ
124

160



مني حلركة حم��ص �ل�صلوك �لأ

هذ�  تز�من  وقد  جريحً�،  و70  �صهيد�ً   20 �صحيته�  ذهب  غزة،  قط�ع 

ملف  يف  ب�لتف�و�ص  �رش�ئيلي  و�لإ �لفل�صطيني  �جل�نبني  بدء  مع  �لعدو�ن 

�لو�صع �لنه�ئي، وقد عّد �لن�طق ب��صم �لرئ��صة �لفل�صطينية نبيل �أبو ردينة �أن 

�أم� �لقي�دي  للمف�و�ص �لفل�صطيني”،  هذه �ملجزرة “ت�صكل �إحر�جً� كبري�ً 

�ملجزرة،  هذه  يف  �لث�ين  �بنه  فقَد  �لذي  �لزه�ر  ممود  حم��ص  حركة  يف 

مريكي  �لأ �لرئي�ص  زي�رة  نت�ئج  �أوىل  هي  �رش�ئيلية  �لإ �لعملية  �أن  ر�أى  فقد 

. ويف 2008/1/18 �أحكمت “�إ�رش�ئيل” قب�صته� على مع�بر 
125

�إىل �ملنطقة

غ�ثة وت�صغيل �لالجئني �لفل�صطينيني  مم �ملتحدة لإ قط�ع غزة م�نعًة وك�لة �لأ

 United Nations Relief and Works Agency for ونرو�(  )�لأ

�إدخ�ل  Palestine Refugees in the Near East )UNRWA(l من 

�لوقود،  “�إ�رش�ئيل” �إدخ�ل  �لقط�ع، كم� منعت  �إىل  ن�ص�نية  �مل�ص�عد�ت �لإ

 ،
126

قط�ع غزة م�أ�ص�ة  ز�د من  مم�  �لقط�ع؛  �لكهرب�ئي عن  �لتي�ر  وقطعت 

�ص�مي  ب��صمه�  �لن�طق  ل�ص�ن  على  حم��ص،  حركة  حذرت  �ل�ص�أن  وبهذ� 

�أبو زهري، من هذ� �لو�صع حيث ق�ل “�إن �ل�صعب �لفل�صطيني يف قط�ع 

غزة على و�صك �لنفج�ر” و�أن �نفج�ره “لن يبقي حدود�ً ول �صدود�ً”، 

 .
�لبي�ص�ء”127 �لر�ية  يرفع  ولن  ب�ملوت  يقبل  “لن  غزة  �صعب  �أن  �إىل  م�صري�ً 

�أم�م معرب  �ملتظ�هرون  �ملو�طنني  �قتحم ع�رش�ت   2008/1/22 وب�لفعل يف 

رفح بو�ب�ت �ملعرب، وتبع ذلك تفجري فتح�ت يف جدر�ن �حلدود �مل�رشية 

�لفل�صطينية.

125 القب�س، 2008/1/16.

126 الد�ستور، 2008/1/19.

عالم، 2008/1/21.  �ملركز �لفل�صطيني لالإ
127
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على �لرغم من نفي حركة حم��ص لعب �أي دور بتدمري جدر�ن �حلدود 

كبري�ً يف  لعبت دور�ً  �أن حركة حم��ص  تدّل على  �رش�ت  �ملوؤ �أن جميع  �إل 

تدل  �ملعرب  لقتح�م  �ل�ص�بقة  �لت�رشيح�ت  حيث  م�رش؛  مع  �حلدود  �قتح�م 

على ذلك، كم� �أن تدمري �جلدر�ن ح�صل �أم�م �أعني رج�ل �ل�رشطة �لت�بعة 

للحكومة �ملمُق�لة.

غالق  ب�لتن�صيق مع حم��ص لإ �مل�رشية  �لقو�ت  بد�أت   2008/2/3 ويف 

��صتب�ك بني حر�ص �حلدود ومعت�صمني فل�صطينيني  �إىل  �أدى  معرب رفح؛ مم� 

�أم�م �ملعرب؛ ك�نت ح�صيلته جرح �رشطيني م�رشيني ومقتل فل�صطيني، �إ�ص�فة 

�إىل �إ�ص�بة �لع�رش�ت من �لفل�صطينيني جر�ء ��صتن�ص�ق �لغ�ز �مل�صيل للدموع. 

ح�دث  ب�أنه  مر  �لأ هذ�  �ملمُق�لة  �حلكومة  يف  �لد�خلية  وز�رة  عّدت  وقد 

 .
128

ع�ر�ص، ومتكنت �ل�رشطة �لفل�صطينية يف غزة من تطويق �حل�دث

ت�أثرت  �لتي  حم��ص  �صعبية  حت�صني  يف  �لعو�مل  من  �لعديد  �أ�صهم 

ب�أحد�ث حزير�ن/ يونيو 2007، حيث ن�رش �ملركز �لفل�صطيني لل�صي��صة يف 

ر�م �هلل يف ��صتطالع �أجر�ه يف �لفرتة م� بني 2008/1/23 و2008/2/3، 

�إىل   %31 من  م�رش  مع  �حلدود  �قتح�م  بعد  �رتفعت  حم��ص  �صعبية  �أن 

مني يف قط�ع غزة يف ظل حكم  �ص�فة �إىل حت�صن �لو�صع �لأ ، ب�لإ
129%34

�أن  �إل  غزة  قط�ع  يف  �لقالقل  بع�ص  حدوث  من  �لرغم  فعلى  حم��ص؛ 

مني، كم� متكنت  حم��ص متكنت �إىل حٍد م� من �ل�صيطرة على �لو�صع �لأ

 2008/1/12 ففي  ق�دته�؛  ت�صتهدف  �لتي  �مر�ت  �ملوؤ بع�ص  ك�صف  من 

و�سط، 2008/2/5. 128 ال�رصق الأ

129 البيان، 2008/2/8.
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ن��صفة  �لقب�ص على جمموعة ح�ولت و�صع عبوة  �إلق�ء  متكنت حم��ص من 

تزن ثالثة كيلو جر�م�ت ون�صف يف حفل ��صتقب�ل �حلج�ج �لذي ح�رشه 

رئي�ص �لوزر�ء �إ�صم�عيل هنية، و�تهمت حم��ص �ل�صلطة �لفل�صطينية وحركة 

ق�مت  مر  �لأ هذ�  خلفية  وعلى  هنية.  �غتي�ل  م�ولة  ور�ء  ب�لوقوف  فتح 

�ملح�ولة  بهذه  �ملتورطني  من  �لعديد  ب�عتق�ل  غزة  يف  �لفل�صطينية  �ل�رشطة 

.
130

من �أع�ص�ء فتح

مني يف �ل�صفة �لغربية �أف�صل مم� هو عليه يف قط�ع غزة،  مل يكن �لو�صع �لأ

جهزة  �لأ به�  ق�مت  �لتي  �ملق�ومة  �لعتق�ل يف �صفوف عن��رش  فحمالت 

منية �لفل�صطينية �أثرت على �أد�ء �ملق�ومة يف �ل�صفة، كم� ��صتمرت �ل�صلطة  �لأ

يف م�ولت �لت�أثري على �صعبية حم��ص، من خالل م�ولت �إظه�ر حم��ص 

ثر كثري�ً على �حلركة و�إن  كحركة منق�صمة على نف�صه�، �إل �أن ذلك مل يوؤ

قد خدمت  عن��رش حم��ص  بع�ص  عن  �ل�ص�درة  �لت�رشيح�ت  بع�ص  ك�نت 

هذ� �لهدف؛ فقد عقد مو�صى �خلر�ز �أحد �أع�ص�ء حم��ص، ممن ل يحملون 

�إىل  حم��ص  عن��رش  فيه  دع�  �صحفيً�  متر�ً  موؤ  ،2008/2/5 يف  قي�دية  �صفة 

هذه  “�أن  حم��ص  ق�لت  فيم�   ،
131

�لفل�صطينية �ل�صلطة  �إىل  �صالحه�  ت�صليم 

هذه  مت�ر�صه�  �لتي  و�لبتز�ز  �ل�صغوط  عملية  �صي�ق  يف  ت�أتي  �لت�رشيح�ت 

�لفل�صطينية وخ��صة حركة  �أبن�ء �لقوى  منية يف �ل�صفة[ �صد  ]�لأ جهزة  �لأ

.
فر�ج�ت”132 حم��ص مق�بل وعود ببع�ص �لإ

130 امل�ستقبل، 2008/1/20.

يام، فل�صطني، 2008/2/6. 131 الأ

 عرب 48، 2008/2/5، �نظر:
132

http://www. arabs48.com/display.x?cid=6&sid=7&id=51906
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وقد �صهد �صهر �صب�ط/ فرب�ير 2008 �أول عملية ��صت�صه�دية منذ �حل�صم 

�لع�صكري، وقد حققت �لعملية �ل�صت�صه�دية �لتي وقعت يف مدينة ديونة 

منية؛ �إذ متكن مه�جم�ن  يف 2008/2/4، جن�حً� يف �خرت�ق جميع �لعو�ئق �لأ

من كت�ئب �لق�ص�م من �لو�صول �إىل مركز جت�ري �إ�رش�ئيلي وتفجري نف�صيهم�؛ 

�ص�فة �إىل مقتل  مم� �أدى �إىل مقتل ع�ملة نووية �إ�رش�ئيلية وجرح 23 �آخرين، ب�لإ

منفذ� �لعملية، وقد عّدت حم��ص هذه �لعملية “رد فعل طبيعي على جر�ئم 

. ويف �ل�صي�ق 
�رش�ئيلي و�حل�ص�ر �صد �ل�صعب �لفل�صطيني”133 �لحتالل �لإ

نف�صه عّدت حم��ص �لعملي�ت �لع�صكرية �لتي �صنته� “�إ�رش�ئيل” على قط�ع 

؛ فعلى 
غزة ذ�ت بمُعد �صي��صي ولي�ص له �أهد�فً� �أمنية كم� تدعي “�إ�رش�ئيل”134

�لرغم من قي�م “�إ�رش�ئيل” يف 2008/2/27 بحملة ع�صكرية �أطلقت عليه� 

��صم “�ل�صت�ء �ل�ص�خن”، على قط�ع غزة قتلت خالله� 129 فل�صطينيً�، �إل 

�أن �صو�ريخ �ملق�ومة مل تتوقف، كم� ف�صلت “�إ�رش�ئيل” يف تقوي�ص حكم 

حم��ص يف غزة وهو �لهدف �ل�صي��صي �ملن�صود عنده�.

تا�صعًا: حما�س: التمويل والتدريب: 

�صّكلت �لقوة �لتنفيذية، �لتي بد�أت عمله� يف 2006/5/17، �أول جه�ز 

�لد�خلية.  �إط�ر وز�رة  ع�صكري م�صرتك من ف�ص�ئل �ملق�ومة، يعمل حتت 

ولقد �ص�ركت حركة حم��ص يف هذه �لقوة بنحو 2,500 عن�رش من كت�ئب 

�لق�ص�م من �أ�صل 5,500 عن�رش�ً، كم� �ص�رك يف �لقوة �لتنفيذية عن��رش من 

133 اخلليج، 2008/2/5.

134 القد�س العربي، 2008/2/13.
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ف�ص�ئل فل�صطينية خمتلفة، ومن بع�ص �ملجموع�ت �لع�صكرية �لت�بعة حلركة 

�ص�رة �إىل �أن معظم من �ص�رك يف �لتنفيذية يعود �أ�صاًل  فتح. وهن� جتدر �لإ

�إىل خّط �ملق�ومة، وب�لت�يل فهم يتمتعون �إىل حدٍّ م� بلي�قة بدنية وقدرة قت�لية 

�إد�رة جه�ز  �ملق�وم ول يكفي يف  يبقى يف �خلّط  �أن هذ�  �إل  به�،  ب�أ�ص  ل 

وقد  �لفل�صطينية.  ر��صي  �لأ يف  من  �لأ �صبط  منه  �ملر�د  ر�صمي،  ع�صكري 

منية يف �صو�رع غزة، على �إجر�ء  عملت وز�رة �لد�خلية، قبل ن�رش �لقوة �لأ

��صتثمرت  حيث   ،
135

�ل�رشطة نظ�م  �إط�ر  يف  �لقوة  لهذه  �لتدريب�ت  بع�ص 

�أد�ء  تطوير  يف  �صالمية،  و�لإ �لعربية  قط�ر  �لأ بع�ص  مع  عالقته�،  �حلكومة 

هذه �لقوة على �مل�صتوى �ملهني؛ فقد حر�ص وزير �لد�خلية �صعيد �صي�م، يف 

�أثن�ء زي�رته �إىل كل من م�رش و�صوري� و�إير�ن، على �لبحث يف م�ص�ألة �إع�دة 

، وب�لفعل ح�صل 
136

تدريب وت�أهيل كو�در و�صب�ط �ل�رشطة و�إع�دة تفعيلهم

ير�نية على وعود بتدريب  �صالمية �لإ �صي�م خالل زي�رته �إىل �جلمهورية �لإ

، لكن 
137

�ل�رشطة �لفل�صطينية و�إعط�ء منح لطالب  �ل�رشطة  وت�أهيل كو�در 

�عتمدت  فقد  �لق�ص�م؛  لكت�ئب  ب�لن�صبة  �أم�  للتنفيذ.  فر�صته  يجد  ذلك مل 

�لكت�ئب على �لتدريب �لع�صكري �ل�رّشي طو�ل �صنو�ت �صيطرة “�إ�رش�ئيل” 

�رش�ئيلي من قط�ع غزة،  على قط�ع غزة، ولكن بعد �ن�صح�ب �جلي�ص �لإ

�لتي  �ملو�قع  بع�ص  �ملق�ومة،  ف�ص�ئل  من  وغريه�  �لق�ص�م  عن��رش  �أق�مت 

�رش�ئيلية.  ��صتخدمته� �إم� للتدريب، �أو للرب�ط �صّد �لجتي�ح�ت �لإ

و�سط، 2006/4/28. 135 ال�رصق الأ

136 احلياة اجلديدة، 2006/5/29.

خبار، بريوت، 2006/10/14. 137 الأ

مُ
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�أم� على �صعيد �لتمويل لكت�ئب �لق�ص�م فهو �أمر من �ل�صعب حتديده، 

فحركة حم��ص كب�قي حرك�ت �لتحرر �لوطني �لتي تعتمد �ل�رشية يف عمله� 

عالم من تق�رير،  ومتويله�، وم� يكن معرفته هو م� ي�صدر عرب و�ص�ئل �لإ

وهذه ل يكن �لعتم�د عليه� ب�صكٍل كلي. ففي تقرير ملنظمة هيومن ر�يت�ص 

ووت�ص Human Rights Watch يعود �إىل �صنة 2002 حول �لتفجري�ت 

�لفل�صطينية يف “�إ�رش�ئيل”، �أ�ص�ر �إىل �أن بع�ص م�ص�در متويل هذه �لعملي�ت 

�إير�ن  �صمنه�  من  وحكوم�ت  دول  من  �إم�  ت�أتي  حم��ص  فيه�  تقوم  �لتي 

�ص�ص�ت يف بالد  و�صوري�، �أو من خالل �لتربع�ت �لتي جتمعه� من �أفر�د وموؤ

�إن  �إ�رش�ئيليني قولهم  ��صتخب�ر�ت  �لتقرير عن خرب�ء  عربية و�أجنبية، ونقل 

دخل حم��ص �ملخ�ص�ص لتمويل عملي�ته� “يتج�وز �لع�رشين مليون دولر 

.
يف �لع�م �لو�حد”138

ره�ب”، ق�مت �لولي�ت �ملتحدة  ويف �إط�ر حربه� على م� ي�صمى “�لإ

ب�رتب�طه�  ي�صتبه  �لتي  �خلريية  �ص�ص�ت  �ملوؤ من  �لعديد  ب�إغالق  مريكية  �لأ

�ملقد�صة  ر�ص  �لأ �ص�صة  موؤ �أن  �أعاله ورد  �إليه  �مل�ص�ر  �لتقرير  ففي  بحم��ص، 

�لولي�ت  تتخذ  �لتي   ،Holy Land Foundation و�لتنمية  غ�ثة  لالإ

�أنه�  2001 بدعوى  ول/ دي�صمرب  �لأ �أغلقت يف ك�نون  له�،  �ملتحدة مقر�ً 

�ص�صة �أدرجت ع�ئد�ت قدره� 13 مليون  و�جهة حلم��ص، وذكر �أن هذه �ملوؤ

�أر�صلت  �أنه�  زعم  كم�   ،2000 �لع�م  عن  �ل�رشيبية  عو�ئده�  �صمن  دولر 

�أمو�ًل حلم��ص عن طريق جل�ن خريية ملية يف �ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة، 

 �نظر تقرير منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص ل�صنة 2002، يف:
138

http://hrw. org/arabic/reports/2002/isr-pa-sbp61.htm

166



مني حلركة حم��ص �ل�صلوك �لأ

بنك  وهي  �لبه�م�،  جزر  يف  �مل�صجلة  �مل�لية  �ص�ص�ت  �ملوؤ �إحدى  �أن  وزعم 

من  دولر  مليون   60 حو�يل  فيه  �أودعت  �لذي  �مل�رشف  ك�نت  �لتقوى، 

�خللط  يتّم  م�  وكثري�ً  وحده.   1997 ع�م  خالل  بحم��ص  �ملتعلقة  مو�ل  �لأ

مور �ملتعلقة ب�لرع�ية  �ص�ص�ت �خلريية �لقريبة من حم��ص لالأ بني م� جتمعه �ملوؤ

يت�م و�ملر�صى...، وبني م� جتمعه حم��ص بطرقه� �خل��صة  �لجتم�عية ك�لأ

�رش�ئيليون و�لعديد  نف�ق على كو�دره� وعلى عمله� �ملق�وم، ويتعمد �لإ لالإ

جنبية هذ� �خللط بق�صد �إيج�د �ملربر�ت ل�رشب �لعمل �خلريي  من �جله�ت �لأ

يدو حم��ص. �ص�ص�ت �خلدمة �لجتم�عية �لتي يرع�ه� موؤ وموؤ

خال�صة:

خ��صت حركة حم��ص بعد فوزه� يف �لنتخ�ب�ت �لت�رشيعية وت�صكيله� 

�رش�ئيلي و�لدويل،  �حلكومة �لع��رشة، حتدي�ت �صعبة ك�ن �أبرزه� �حل�ص�ر �لإ

و��صطرت  معه�.  لل�صلطة  منية  �لأ جهزة  �لأ تع�ون  وعدم  مني  �لأ و�لفلت�ن 

لال�صتغر�ق يف �مل�ص�كل �لد�خلية مم� ك�د يفقده� دوره� �لري�دي يف مق�ومة 

لهذه  ك�ن  كم�  و��صعة،  �أهلية  حرب  يف  ويوقعه�  �رش�ئيلي،  �لإ �لحتالل 

ومن  �لفل�صطينية.  �ل�ص�حة  يف  منية  �لأ �خلريطة  تغيري  يف  كبري  �أثر  �لتجربة 

مني ل بّد من ت�صليط �ل�صوء على جمموعة من  �أجل تقييم �صلوك حم��ص �لأ

مني: �ملالحظ�ت �لتي �أثرت يف �صلوك حم��ص �لأ

منية من قبل حركة فتح، وعدم تع�ونه� عمليً� يف  جهزة �لأ 1. �حتك�ر �لأ

�ص�صة مبنية على �أ�ص�ص وطنية ومهنية. جهزة �إىل موؤ حتويل هذه �لأ

2. �لتدخل و�لدعم �خل�رجي �ملب��رش، �لع�صكري و�ل�صي��صي و�مل�دي، 

طر�ف فل�صطينية للوقوف يف وجه حم��ص. لأ
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�لع�ص�ئرية  ظ�هرة  وتف�صي  منية،  �لأ و�لفو�صى  �ل�صالح  �نت�ص�ر   .3

�لفو�صى ل�ص�لح  بت�صليح نف�صه�، ورع�ية �صالح  و�لع�ئلية وقي�مه� 

�أجند�ت د�خلية وخ�رجية.

�لفل�صطينية  �خلالف�ت  حّل  يف  �صالمي  و�لإ �لعربي  �لت�أثري  �صعف   .4

�لد�خلية.

من  مو�قفه�  و�صب�بية  خرى،  �لأ �لفل�صطينية  �لف�ص�ئل  ت�أثري  �صعف   .5

�خلالف �لفل�صطيني �لد�خلي. 

6. حد�ثة �لتجربة لدى حركة حم��ص يف �لعمل �حلكومي.

7. غي�ب دور للمدعي �لع�م �لفل�صطيني، ومن بعده �لق�ص�ء يف م��صبة 

منية، ومن مثريي �لفنت. جهزة �لأ �لف��صدين و�ملتورطني من عن��رش �لأ

لتف�هم�ت  �لتو�صل  �حلكومي  عمله�  خالل  حم��ص  حركة  ح�ولت 

خر ��صتمر يف  �صي��صية؛ جتنبً� لالقتت�ل �لد�خلي، وعلى م� يبدو �أن �لطرف �لآ

�أجندته �لتي تهدف �إىل �إ�صق�ط حكومة حم��ص و�إف�ص�ل جتربته�، وهو م� 

مني �صّد كو�در حم��ص وعن��رشه�.  دفعه �إىل مزيد من �لت�صعيد �لأ

�أ�صعف �ن�صغ�ل حكومة حم��ص بفّك �حل�ص�ر وترتيب �لبيت �لد�خلي، 

من دوره� يف �لعمل �ملق�وم �صّد �لحتالل، كم� ت�صوه جزء من �صورته� 

ب�صبب ��صطر�ره� للقي�م مب� تر�ه دف�عً� عن نف�صه� وعن خّطه� �ملق�وم وعن 

حكومته�، وهو م� �أوقعه� يف ��صتب�ك�ت د�مية مع تي�ر متنفذ م�صوب على 

�صق�طه� و�إف�ص�ل جتربته�. وك�ن ��صطر�ر  فتح، ك�ن ي�صعى بكل �لطرق لإ

على  �صلبيً�  عن�رش�ً  �لد�خلي  �لقتت�ل  يف  �لق�ص�م  كت�ئب  �رش�ك  لإ حم��ص 

قل  �ل�صورة �لن��صعة �لتي ك�نت تتمتع به�. غري �أن حم��ص نحجت، على �لأ

�إىل  تهدف  �لتي ك�نت  �ملخطط�ت  �لعديد من  �إف�ص�ل  يف قط�ع غزة، يف 
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�أمنية  و�إ�رش�ئيلية، وذلك من خالل توجيه �رشب�ت  �أمريكية  مترير م�ص�ريع 

ق��صية للمتع�ونني مع هذه �ملخطط�ت.

�إلغ�ئه�  �إىل  �لتي تهدف  �أم�م جميع �ملخطط�ت  وقفت حركة حم��ص 

و�صطبه� من �ل�ص�حة �لفل�صطينية؛ فو�جهت هذه �ملخطط�ت �إم� بك�صفه�، 

�أو عرب �إجر�ء�ت حكومية لتلتف على هذه �ملخطط�ت، �أو عرب �إجر�ء�ت 

�أمنية ميد�نية جزئية.

خالل  حم��ص  حركة  به�  وقعت  �لتي  خط�ء  �لأ من  �لرغم  وعلى 

ح�صمه� �لع�صكري، �إل �أن هن�ك �لعديد من �ملك��صب �لتي حققه� �ل�صعب 

مني  �لأ �لفلت�ن  على  �لق�ص�ء  خالل  من  �صعيد،  من  �أكرث  على  �لفل�صطيني 

�لع�م، ووقف مالحقة عن��رش  �مل�ل  �لعتد�ء على  يف قط�ع غزة، ووقف 

من �لفل�صطيني،  �ملق�ومة، �إ�ص�فة �إىل فر�ص نهج جديد يف عمل �أجهزة �لأ

جهزة.  يق�صي ب�لعمل لل�ص�لح �لع�م ووقف �ل�صللية يف هذه �لأ

ول �صّك �أن �لهوة قد �ت�صعت بني فتح وحم��ص �إثر �حل�صم �لع�صكري 

يف قط�ع غزة، و�أن �لدم �لذي �ص�ل بني �لطرفني �أوجد جدر�نً� من �نعد�م 

مور �إل بوجود نو�ي� �ص�دقة حلّل �مل�ص�كل من  �لثقة، ول يكن �أن تع�لج �لأ

جذوره� وتقدمي �مل�ص�لح �لوطنية على �مل�ص�لح �حلزبية و�لف�ص�ئلية.
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�رش�ع �ل�صالحي�ت

الف�صل الثالث: �صراع ال�صالحيات

مقدمة:

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أروقة  على  بجديد  �ل�صالحي�ت  �رش�ع  لي�ص 

ي��رش عرف�ت  �لر�حل  �لرئي�ص  �صنو�ت على م� ح�صل بني  فلم مت�ِص �صوى 

ول على تكري�ص  وممود عب��ص. ويف حني �أ�رّش عب��ص خالل �ل�رش�ع �لأ

حقه كرئي�ص للوزر�ء مبم�ر�صة هذه �ل�صالحي�ت ق�نونيً�، بد�فع “بن�ء دولة 

�ص��صي �ملعّدل(، ف�إن د�فعه  ديوقر�طية و�صليمة” )فك�نت �لنتيجة �لق�نون �لأ

خري ك�ن خمتلفً�، خ�صو�صً� من موقع �لرئ��صة، �لتي  ل�رش�ع �ل�صالحي�ت �لأ

ك�ن ين�زعه� �ل�صالحية، �صّد موقع رئ��صة �حلكومة، �لتي ك�ن يثله� �ص�بقً�. 

�ملجل�ص  يف  �لد�عمة  غلبية  لالأ �فتقد  �إنه  �إذ  خمتلفة  كذلك  و�ص�ئله  وك�نت 

�لتي كرثت  �لرئ��صية  �ملر��صيم  �لوحيد  �لفل�صطيني، فك�ن خي�ره  �لت�رشيعي 

ب�صكل مب�لغ فيه خالل فرتة وجود حم��ص يف �حلكم. وك�نت �لبد�ية مع 

ثم عقد  فتح،  قبل  �لدولة من  و�إد�ر�ت  �لتعيين�ت يف وز�ر�ت  �صل�صلة من 

فتح�وية،  �أغلبية  من  لف  و�ملوؤ وليته،  �ملنتهية  �لت�رشيعي  للمجل�ص  جل�صة 

يف 2006/2/13 �أي بعد �أن �أعلنت نت�ئج �لنتخ�ب�ت �لني�بية، �أقّرت فيه� 

�صلط�ت  من  وتمُقل�ص  �لرئي�ص،  �صلط�ت  من  تو�ّصع  ومر��صيم  تعديالت 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �جلديد �لذي متتلك فيه حم��ص �أغلبية، وتمُقل�ص كذلك 

من �صالحي�ت �حلكومة �لق�دمة. 

�لق�نوين  �جل�نب  على  �ل�صالحي�ت  �رش�ع  من  �ملبحث  هذ�  ويرّكز 

�لفل�صطيني ممود عب��ص وم�ص�عديه، و�ملتعلقة ب�مللف  �لرئي�ص  ملم�ر�ص�ت 

و�لقوة  منية،  �لأ جهزة  �لأ و�إد�رة  منية،  �لأ ك�لتعيين�ت  حتديد�ً،  مني  �لأ

قو�نني  �إىل  �ملبحث  وي�صتند  �ملع�بر؛  و�إد�رة  منية،  �لأ و�خلطة  �لتنفيذية، 

173



ر�د�ت �رش�ع �لإ

17�

�لد�صتور  مبث�بة  يعّد  �لذي  �ملعّدل،  �ص��صي  �لأ و�لق�نون  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

خري لتقييم هذه �ملم�ر�ص�ت.  ول و�لأ لهذه �ل�صلطة، ب�صفته� �ملرجع �لأ

منية قبل فوز حما�س:  اأوًل: الرئي�س عبا�س وال�صالحيات الأ

“�صلطة و�حدة و�صالح و�حد” و“�إ�صالح  حتت �صع�ر�ت خمتلفة مثل 

منية”، �صعى ممود عب��ص ومنذ �أن ك�ن رئي�صً� ملجل�ص �لوزر�ء  جهزة �لأ �لأ

منية، �إدر�كً� منه �أنه �إذ� م� �متلكه� �ص�ر لديه  جهزة �لأ �إىل �ل�صيطرة على �لأ

�ل�صي��صي،  برن�جمه  لتنفيذ  �لالزمة  �لقوة  و�مل�ل،  �لدويل  �لدعم  ج�نب  �إىل 

“م�صتقرة” ومر�صية جلميع  ت�صوية  �صفقة  بر�م  لإ �ملق�ومة،  وقف  وحتديد�ً 

ف�أق�ل  مريكية و“�إ�رش�ئيل”(؛  �لأ �ملتحدة  �لولي�ت  ذلك  )مب� يف  طر�ف  �لأ

�ألف  من  �أكرث  و�أح�ل  من،  �لأ ق�دة  كب�ر  من  ت�صعة   2005 �صنة  خالل 

�لقدمي.  ب�حلر�ص  ط�حة  لالإ �ص�عيً�  �لتق�عد،  �إىل  كب�ر  ق�دة  بينهم  �ص�بط 

للوزر�ء،  رئي�صً�  �لقومي عندم� ك�ن  من  �لأ عب��ص جمل�ص  �لرئي�ص  كم� حّل 

بيد  �أن ك�ن  �لوزر�ء مب��رشة بعد  و�أع�د ت�صكيله ليكون حتت رئ��صة رئي�ص 

عن  وًل  م�صوؤ �صب�ك  �أبو  ر�صيد  وعنيَّ  منه؛  دحالن  ممد  وقّرب  �لرئي�ص. 

�ألف   15 ب�إدر�ج حو�يل  مني �لوق�ئي يف �ل�صفة و�لقط�ع، وق�م  �جله�ز �لأ

من عن��رش �ملجموع�ت �مل�صلحة �لت�بعة لفتح على �صلم رو�تب �ملوظفني، 

منية تع�ين  جهزة �لأ . وقد ظّلت �لأ
1
كل هذ� بدعم و�صغط �أمريكي مب��رش

مني وجت�وز �لق�نون، وك�نت  من مظ�هر �خللل، مب� يف ذلك �لنفالت �لأ

حي�ة  يف  تتدخل  و�مل�يل،  د�ري  �لإ وف�ص�ده�  �ن�صب�طه�  لعدم  �ص�فة  ب�لإ

�ملو�طنني ومت�ر�ص عملي�ت �خلطف و�لبتز�ز وتت�ص�رع فيم� بينه� �أحي�نً�. 

1 الراأي، عّم�ن، 2006/2/11. 



�رش�ع �ل�صالحي�ت

رفع  مّت  �أنه  �صنقرط  م�زن  �ل�ص�بق  �لفل�صطيني  �لقت�ص�د  وزير  وذكر 

�أي  �حلكومة،  و�أن   ،2005 ل�صنة   %40 بن�صبة  منية  �لأ جهزة  �لأ ميز�نية 

حكومة قريع )�حلكومة �لت��صعة(، قررت يف �لن�صف �لث�ين من �صنة 2005 

منية، و�لذين  جهزة �لأ �صّم نحو 15 �ألف �صخ�ص من �لذين عملو� يف �لأ

�لفل�صطيني  �ل�ص�رع  يف  �لن�ص�لية  �لتوجه�ت  من  نوع  �أي�صً�  لهم  ك�ن 

ق�صى.  ؛ ومعظمهم �أع�ص�ء يف حركة فتح وكت�ئب �صهد�ء �لأ
2
و�ملط�ردين

موظفي  �أعد�د  �أن  من  �لت�يل  �جلدول  يمُظهره  م�  ذلك  على  يدلل  ومم� 

�ل�صلطة �لفل�صطينية، حتديد�ً فئة “ع�صكريون حتت �لختب�ر” قد �رتفعت 

بني �صهري حزير�ن/ يونيو 2005 وك�نون �لث�ين/ ين�ير 2006 من 4,676 

عن�رش�ً �إىل 20,839 عن�رش�ً.

اأعداد املوظفني الع�سكريني يف ال�سلطة الفل�سطينية لفرتات خمتلفة3

املوظفون 

الع�سكريون

ع�سكريون حتت 

الختبار
املجموع

57,0674,67661,743�صهر 2005/6

57,06720,83977,906�صهر 2006/1

57,06720,79377,860�صهر 2006/3

58,38819,81678,204�صهر 2006/5

�لفل�صطينية، �نظر:  منية  جهزة �لأ 2006/2/11. وللتو�صع يف مو�صوع و�قع �لأ الراأي، عّم�ن،   2

فل�سطني،  يف  مني  الأ القطاع  اإ�سالح  اإىل  املدخل  )مرر�ن(،  ليتهولد  و�أرنولد  فريدريك  رولند 

�لقو�ت  على  �لديوقر�طية  للرق�بة  جنيف  مركز  �هلل:  ور�م  )جنيف  �ل�صيد  ي��صني  ترجمة 

�مل�صلحة، 2007(؛ ورولند فريدريك و�أرنولد ليتهولد ولويجي دي م�رتينو، تغري �حلكومة 

مني: �ملف�هيم �لفل�صطينية �لع�مة، ترجمة ي��صني �ل�صيد، مركز جنيف للرق�بة  وحكم �لقط�ع �لأ

�لديوقر�طية على �لقو�ت �مل�صلحة، 2006/8/3.

 وز�رة �مل�لية يف �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، �أعد�د موظفني �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية لفرت�ت 
3

خمتلفة 2005-2006، �نظر: 

http://www.mof.gov.ps/monthly-reports/2006/Table_6.php
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جهزة بدعم من قي�د�ته� وقي�دة �ل�صلطة، بتهمي�ص  كم� ق�مت هذه �لأ

دور �لق�ص�ء، وحتويله �إىل �أد�ة �أو �إلغ�ئه يف �أحي�ن �أخرى، فتج�وزت مثاًل 

فر�ج عن بع�ص ق�دة ون��صطي  قر�ر�ت مكمة �لعدل �لفل�صطينية �لعلي� ب�لإ

�ملق�ومة. كم� تعر�صت لالته�م ب�أنه� تقوم بت�صليم معلوم�ت عن مق�ومني 

ك�صلطة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إ�صع�ف  يف  �أ�صهم  مم�  ؛ 
4
لالحتالل ون��صطني 

و�صول  عند  منية  �لأ جهزة  �لأ مع  �لفجوة  حجم  وز�د  ف�أكرث.  �أكرث  ق�نون 

جهزة.  حم��ص لل�صلطة بربن�جمه� �لذي ك�ن من بني �أهد�فه �إ�صالح هذه �لأ

منية بعد فوز حما�س: ثانيًا: ال�صالحيات الأ

ك�فة  عّب��ص  ممود  �لرئي�ص  �أحلق  ب�لنتخ�ب�ت،  حم��ص  فوز  بعد 

مبكتب  �ملع�بر  و�إد�رة  �لر�صمية  عالمية  �لإ �ص�ص�ت  و�ملوؤ منية  �لأ جهزة  �لأ

من �لوق�ئي للحكومة،  �لرئ��صة، ورف�ص تبعية �ل�رشطة و�لدف�ع �ملدين و�لأ

قد  ك�ن  م�  للرئ��صة، وهو  �لع�مة  و�ملخ�بر�ت  �لوطني  من  �لأ تبعية  مق�بل 

�أ�رّش عليه �ص�بقً� �إىل �أن مّت خالل حكم �لرئي�ص �لر�حل ي��رش عرف�ت؛ ورد 

�حلكومة  ب�أن  �لد�خلية،  وز�رة  من  �ل�صالحي�ت  هذه  �صحب  تهمة  على 

 .
5
�ص�فية عب�ء �لإ هي من حتّمل �لرئ��صة هذه �لأ

منية �لتي �أث�رت فيه� �ملر��صيم �لرئ��صية  ونورد فيم� يلي �أبرز �مللف�ت �لأ

جدًل بتج�وزه� ل�صالحي�ته�: 

�رش�ئيلي،” �جلزيرة نت،  مني يف �ل�صلطة... خم�طر �لتوظيف �لإ  �ص�لح �لنع�مي، “�لفلت�ن �لأ
4

 .22/6/2005

 وك�لة وف�، 2007/1/10.
5
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منية: جهزة الأ منية واإدارة الأ 1. التعيينات الأ

بعد فوز حم��ص يف �لنتخ�ب�ت، ق�م �لرئي�ص عب��ص بجملة من �لتعيين�ت 

�صملت تعيين�ت لق�دة �أمنيني يف �ل�صفة و�لقط�ع، ت�صمن له نقل �صالحية 

لوز�رة  ت�بعة  ظّلت  ولو  حتى  �لرئ��صة،  لديو�ن  منية  �لأ جهزة  �لأ �إد�رة 

مريكية  �لأ خب�رية  �لإ �لقن�ة  موقع  ذكر  فقد  �لق�نون.  ين�ّص  كم�  �لد�خلية 

�أنهم  منية  �لأ جهزة  �لأ ق�دة  �أبلغ  �أن عب��ص   2006/1/29 يف  �إن”  �إن  “�صي 
�ص�بيع �لقليلة �ملقبلة  خ��صعون له، ولي�ص للحكومة �لتي �صتت�صكل خالل �لأ

. ومن �أبرز 
6
بقي�دة حم��ص، و�أمرهم وبو�صوح بتقدمي تق�ريرهم له �صخ�صيً�

ت�بعة  �أنه�  يفرت�ص  �لتي  منية  �لأ جهزة  �لأ عب��ص يف  به�  ق�م  �لتي  �لتعيين�ت 

من �لوطني و�ل�صتخب�ر�ت( تعيني ر�صيد  لوز�رة �لد�خلية )�أي م�صتثنني �لأ

من �لد�خلي، و�صخر ب�صي�صو رئي�صً� للهيئة �لع�مة  �أبو �صب�ك مدير�ً ع�مً� لالأ

مهمته  ع�صكريً�  م�صت�ص�ر�ً  جم�يدة  �لرز�ق  وعبد   ،
7
وزير بدرجة  للمع�بر 

�لوطني، و�صليم�ن  من  منية و�لأ �لأ جهزة  �لد�خلية و�لأ �لتن�صيق بني وز�رة 

من يف �ل�صفة وغزة، �إىل ج�نب �لكثري من �لتعيين�ت  حل�ص ق�ئد�ً لقو�ت �لأ

�أن   2007/1/10 م�ر�تية يف  �لإ �لحت�د  مثاًل جريدة  فقد ذكرت  خرى،  �لأ

جهزة  ولني يف �لأ �لرئي�ص عب��ص �أ�صدر �أمر�ً ب��صتبد�ل 158 من كب�ر �مل�صوؤ

�لد�خلي  �لف�ص�د  ق�ص�ي�  بذريعة  و�حد،  مر�صوم  يف  فوري  ب�صكل  منية  �لأ

 �صي �إن �إن، 2006/1/29.
6

عب��ص  ممود  �لرئي�ص  �أن   2006/3/25 يف  احلياة  ون�رشت  2006/2/21؛  فل�صطني،  يام،  الأ  
7

ون �ملع�بر، برئ��صة كبري �ملف�و�صني �لفل�صطينيني �ص�ئب  ب�إن�ص�ء هيئة خ��صة ل�صوؤ �أ�صدر قر�ر�ً 

�رش�ئيلي فيم� يتعلق بق�ص�ي� عبور  عريق�ت، تكون مهمته� �إجر�ء �ت�ص�لت يومية مع �جل�نب �لإ

�لفل�صطينيني وتنقلهم. كم� و�أ�ص�ر عريق�ت �إىل �أن �لرئي�ص �صي�صدر مر�صومً� رئ��صيً� بهذ� �ل�ص�أن 

ي�م �لقليلة �ملقبلة. �إل �أنن� مل نّطلع على �أي مر�صوم بهذ� �ل�ص�أن بعد ذلك. يف �لأ
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 .
8
منية جهزة �لأ و�حل�جة �إىل �إع�دة �ل�صتقر�ر �إىل �لأ

�أكرث  من  �لقومي  من  لالأ م�صت�ص�ر�ً  دحالن  ملحمد  عب��ص  تعيني  وك�ن 

يجوز  ل  �أنه  على  �لفل�صطيني  �لق�نون  ي�صدد  �إذ  للجدل،  �إث�رة  �لتعيين�ت 

لع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي تويل �أي من�صب يف �ل�صلطة �لتنفيذية عد� من�صب 

�أمنية  م�ص�در  وحتدثت  ��صت�ص�رية؛  مه�م  تويل  من  �أي�صً�  وينعه  �لوزير، 

دحالن  بتعيني  يق�صي  لعب��ص  �صفهي  قر�ر  عن   2007 �أو�ئل  يف  فل�صطينية 

منية، و�أن �لقر�ر نفذ عمليً� على �أر�ص �لو�قع بن�ء  جهزة �لأ وًل عن �لأ م�صوؤ

بتلقي  منية  �لأ جهزة  �إىل ق�دة �لأ تعليم�ت مب��رشة �صدرت من عب��ص  على 

منية كق�ئد  تعليم�تهم من دحالن، و�أ�ص�رت �إىل �أن دحالن ب��رش مه�مه �لأ

مقّر  يف  منية  �لأ جهزة  لالأ �جتم�ع�ت  عدة  تر�أ�ص  و�أنه  منية،  �لأ جهزة  لالأ

. وقد �رشح م�صدر حكومي من حركة فتح جلريدة �ل�رشق 
9
�لرئ��صة بغزة

من  و�صط �أنه �صيتّم �لتح�يل على ��صم �ملن�صب �لذي لن يكون م�صت�ص�ر �لأ �لأ

�ص��صي... بل �صيطلق عليه ��صم �أمني  نه يتن�ق�ص مع �لق�نون �لأ �لقومي “لأ

�رش �ملجل�ص، وب�إمك�ن دحالن �أن يتبو�أه �نطالقً� من من�صبه كرئي�ص للجنة 

.
منية يف �لت�رشيعي”10 ون �لأ �ل�صوؤ

وزير  �صي�م،  �صعيد  قر�ر  عب��ص  �لرئي�ص  �ألغى  �أخرى،  جهة  ومن 

�لد�خلية يف ني�ص�ن/ �أبريل 2006، بتعيني جم�ل �أبو �صمهد�نة مر�قبً� ع�مً� 

ذلك  و�أن  �ل�صالحي�ت،  �حلكومة ل متلك  �أن  بذريعة  �لد�خلية  يف وز�رة 

8 الحتاد، 2007/1/10.

9 الد�ستور، 2007/1/8.

و�سط، 2007/3/21. 10 ال�رصق الأ
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من �صالحي�ت �لرئي�ص فقط، مع �لعلم �أن من�صب �ملر�قب �لع�م يف وز�رة 

�لد�خلية هو من�صب م�صتحدث من قبل حكومة فل�صطينية �ص�بقة، و�صغله 

يف  �لد�خلي  من  لالأ وزير�ً  دحالن  ممد  ك�ن  عندم�  �مل�صهر�وي  �صمري 

 .
11

حكومة ممود عب��ص يف عهد �لرئي�ص �لر�حل ي��رش عرف�ت

2. اإدارة املعابر: 

ترتيب�ت  عن  �ملع�بر،  �أمن  ع�م  مدير  �صفية،  �أبو  �صليم  �لعقيد  ك�صف 

رى لتمُ�صّلم قو�ت �أمن �لرئ��صة ك�فة �ملع�بر على غر�ر ت�صلمه� ملعرب رفح،  جتمُ

�ص�صة �لرئ��صة  مربر�ً هذ� ب�أن “�مل�صلحة �لوطنية تقت�صي �رشورة �أن تكون موؤ

هي �ملرجعية للمع�بر”. كم� �أ�ص�ر �أبو �صفية �إىل تقلي�ص حجم تو�جد خمتلف 

وز�ر�ت �ل�صلطة يف �ملع�بر، ودخول عدد من �أفر�د �أمن �لرئ��صة كموظفني 

 .
12

د�ئمني فيه�

ويف وقت لحق، �أ�صدر وزير �لد�خلية �صعيد �صي�م قر�ر�ً بتعيني ممود 

من �ملع�بر، �إل �أن �لرئي�ص عب��ص �ألغى تعيني فرج و�أع�د  فرج مدير�ً ع�مً� لأ

تعيني �أبو �صفية، كم� �أ�صدر قر�ر�ً بتعيني مو�صى �أبو غزة مدير�ً ع�مً� ملعرب 

.
13

رفح �لربي، وتعيني �صمري �حل�رون مدير�ً ع�مً� ملعرب كرم �أبو �ص�مل

وقد برر �لرئي�ص �لفل�صطيني �صي��ص�ته جت�ه �ملع�بر ب�أنه� ت�أتي يف �إط�ر “م� 

�ملفرو�ص على حكومة  �لدويل  �إن �حل�ص�ر  �إذ  مور،  �لأ �أكره عليه” لت�صيري 

يديه، من من�صب �لرئ��صة  حم��ص، ي�صتدعي، بح�صب ت�رشيح�ت عب��ص وموؤ

 �أحمد �حليلة، “�رش�ع �ل�صالحي�ت بني �لرئ��صة و�حلكومة �لفل�صطينية،” �ملركز �لفل�صطيني 
11

عالم، 2006/4/27. لالإ

يام، فل�صطني، 2006/6/2. 12 الأ

 عرب 48، 2006/8/30.
13
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حتركً� متليه خربته يف �ملف�و�ص�ت وعالق�ته �لدولية؛ �أم� �حلكومة، فلم ترتك 

د�رة هذه �ملع�بر، على �لرغم من �ملرونة �لتي �أبدته� ب�ص�أن  له� �أي فر�صة لإ

ون �حلي�تية �ليومية، ومث�ل ذلك   �رش�ئيلية يف �ل�صوؤ �لتن�صيق مع �ل�صلط�ت �لإ

�لت�ص�ريح �لتي متنح للع�ملني �لفل�صطينيني. 

3. القوة التنفيذية: 

يف 2006/5/17، �أعلن وزير �لد�خلية �صعيد �صي�م عن بدء عمل �لقوة 

جنحة �لع�صكرية للف�ص�ئل وم�صتقلني، كجزء من  �لتنفيذية �مل�صكلة من �لأ

من �لد�خلي، على �أن تدمج لحقً� يف �جله�ز  منية يتبع لقوى �لأ �ص�صة �لأ �ملوؤ

ككل. وقد رف�ص �لرئي�ص ممود عب��ص قر�ر ت�صكيل �لقوة و�أ�صدر مر�صومً� 

 .
14

يلغيه

�إىل  �لقوة  هذه  �إن�ص�ء  يف  �حلكومة  ورئي�ص  �لد�خلية  وزير  و��صتند 

�إبر�هيم �صالح مدير مكتب  �لفل�صطيني، حيث �رّشح  �ص��صي  �لق�نون �لأ

وزير �لد�خلية �لفل�صطيني �أن هذه �لقوة �صكلت يف �إط�ر �صالحي�ت وزير 

�ص��صي،  �لد�خلية وب�صكل و��صح ح�صب �لقو�نني �لفل�صطينية و�لق�نون �لأ

من �لد�خلي من �صالحي�ت  ولية حفظ �لنظ�م و�لأ �لذي ين�ص على �أن م�صوؤ

د�ري وو�صع هي�كله وك�فة �لو�ص�ئل  وزير �لد�خلية، و�أن �إعد�د �جله�ز �لإ

 .
15

�رش�ف عليه من �صالحي�ت وزير �لد�خلية �أي�صً� �لالزمة له و�لإ

رئ��صة  ذكرت  �لقوة،  حّل  بخ�صو�ص  عب��ص  �لرئي�ص  قر�ر  على  ورّد�ً 

يتلك  ل  عب��ص  �لرئي�ص  �أن  له�  بي�ن  يف  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

 رويرتز، ن�رشه �إ�صالم �أون لين، 2006/5/17.
14

 جملة فل�سطني امل�سلمة، 2006/6/1.
15
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�أمنية تخ�صع ل�صالحي�ت  �إلغ�ء قوة  �أو  �إن�ص�ء  �صالحي�ت تنفيذية تخول له 

مع  تو�فقت  �أنه�  �حلكومة  �أكدت  كم�   .
16

�لد�خلية ووزير  �لوزر�ء  جمل�ص 

نب�ء  �لأ وك�لة  ن�رشت  وقد   .
17

�لقوة هذه  �إن�ص�ء  ب�ص�أن  �لفل�صطيني  �لرئي�ص 

�لفل�صطينية )وف�( ن�ّص ر�ص�لة خّطية من رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني �إ�صم�عيل 

رخة يف 2006/4/22، �أنه وبعد حديث  هنية �إىل �لرئي�ص ممود عب��ص موؤ

بني �لثنني يف غزة حول �صبل �لق�ص�ء على �لفلت�ن يف �ل�ص�رع �لفل�صطيني، 

عد�د”  “وبن�ًء على مو�فقتكم، �رشع �ل�صيد وزير �لد�خلية يف �لرتتيب و�لإ
 .

�لتوجه”18 هذ�  “ب�رك  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �أن  مو�صحً�  �لقوة،  ن�ص�ء  لإ

لكن رئي�ص ديو�ن �لرئ��صة رفيق �حل�صيني ع�د و�أكد بعد ن�رش هذه �لر�ص�لة، 

2006/4/21، ون�رشه  �لتنفيذية يف  �لقوة  �إن�ص�ء  ب�إلغ�ء  �لرئي�ص  �صدور قر�ر 

يف �ل�صحف �ملحلية يف �ليوم �لذي يليه. و�أ�ص�ر �إىل �أن عدد �لر�ص�ئل �لتي 

�أر�صلت من قبل ديو�ن �لرئ��صة �إىل رئ��صة �لوزر�ء و�أمني ع�م رئ��صة �لوزر�ء 

كد على عدم �رشعية �إن�ص�ء  ووزير �لد�خلية بلغت ع�رش ر�ص�ئل، وجميعه� توؤ

و�أ�ص�ف  �لفل�صطينية.  منية  �لأ جهزة  �لأ عن  منف�صل  كج�صم  �لقوة  هذه 

قو�مهم�  تبلغ  تفريغ دفعتني  ب�لفعل على  �لرئي�ص عب��ص و�فق  �أن  �حل�صيني 

منية، بن�ء على طلب وزير  جهزة �لأ رتب�ت )ك�در( �لأ 5,100 عن�رش على ممُ

عن  منف�صل  ج�صم  ت�صكيل  �أجل  من  لي�ص  لكن  �صي�م،  �صعيد  �لد�خلية 

منية �لذي �صدر  جهزة �لأ مر �لذي يخ�لف ق�نون �لأ منية، �لأ جهزة �لأ �لأ

مل�نية )د ب �أ(، ن�رشته الد�ستور، 2007/1/11. نب�ء �لأ  وك�لة �لأ
16

 �نظر مثاًل: مق�بلة مع خ�لد م�صعل، الوطن، قطر، 2006/6/1؛ ومق�بلة مع �صعيد �صي�م، 
17

خو�ن �مل�صلمون: �إخو�ن �أون لين، 2006/6/3. موقع �لإ

18 ال�سفري، 2007/1/10.
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�إن وزير �لد�خلية ف�ج�أ �لرئ��صة بوجود ج�صم  2005. وق�ل �حل�صيني  ع�م 

جهزة  قي�د�ت �لأ تعليم�ته من  يتلقى  منية، ول  �لأ جهزة  م�صكل خ�رج �لأ

كم� هو متبع، بل يتلقى �أو�مره مب��رشة من وزير �لد�خلية، و�أن �صي�م ط�لب 

�لرئي�ص  �أن  �إل  �ل�رشطة،  1,700 عن�رش على مالك جه�ز  بتفريغ  بعد ذلك 

�ل�صفة  يف  تنفيذية  قوة  ت�صكيل  يريد  ل  نه  لأ �لطلب،  هذ�  رف�ص  عب��ص 

�لغربية، كم� �صكلت قوة تنفيذية يف قط�ع غزة. كم� �صدد �حل�صيني على 

منية، و�إل ف�أنه� �صتبقى غري  جهزة �لأ �أن هذه �لقوة يجب �أن تدمج يف �لأ

مني  �رشعية، خ�صو�صً� و�أنه� �أ�صبحت طرفً� �أ�ص��صيً� يف ح�لة �لنفالت �لأ

�أنف�صهم  بت�صليم  �لقوة  عن��رش  يقوم  �أن  و�قرتح  غزة،  قط�ع  �صهده  �لذي 

 .
19

قيودهم �صطب(  �أو  �إلغ�ء  )�أي  ترقني  �صيتّم  و�إل  منية  �لأ جهزة  �لأ �إىل 

د�ئم،  جدل  مث�ر  بتف��صيله�  حتى  �لتنفيذية  �لقوة  ك�نت  فقد  وهكذ� 

��صتد خ�صو�صً� يف �أو�ئل �لع�م 2007، حني جدد �لرئي�ص عب��ص قر�ر حّله�، 

فرّد وزير �لد�خلية بقر�ر زي�دة �أع�ص�ئه�. فر�أى م�صت�ص�ر �لرئي�ص �لفل�صطيني 

ول لت�صكيله� و�صع  نبيل عمرو �أن �لقوة �لتنفيذية �أخذت، ومنذ �ليوم �لأ

�لفل�صطينية  �ملنظومة  وفق  مني  �لأ ب�لعمل  تلتزم  ومل  �خل��صة،  �مليل�صي�ت 

�لر�صمية، وب�لت�يل ك�ن على عب��ص �أن يتخذ مثل هذ� �لقر�ر، و�أ�ص�ف �أن 

“ل �أحد يرتب�ص به� و�لعك�ص هو �ل�صحيح، حيث �أن هن�ك �أكرث من خم�لفة 
 .

�صجلت عليه� من قبل جلنة �ملت�بعة”20

يام، فل�صطني، 2007/1/11.  وك�لة وف�، 2007/1/10، و�نظر �أي�صً�: الأ
19

20 احلياة اجلديدة، 2007/1/7.



�رش�ع �ل�صالحي�ت

ر�صمي  كت�ب  �أي  تتلَق  مل  �أنه�  �أكد  �لتنفيذية  �لقوة  ب��صم  �لن�طق  لكن 

. كم� رف�ص وزير �لد�خلية �لقر�ر جمدد�ً وعّده 
21

من �أي جهة ك�نت بحّله�

من، بل م�ولة من عب��ص  �إذ يتن�فى مع ق�نون قوى �لأ غري ملزم للحكومة 

للتغطية على مم�ر�ص�ت غري ق�نونية ق�مت به� “�أجهزة �أمنية �أخرى �صّد �أبن�ء 

�ل�صعب �لفل�صطيني” و�أع�د ت�أكيد موقف حم��ص �لر�ف�ص ح�ليً� لفكرة دمج 

جهزة فيه� من �ل�صعف وتعدد  ن هذه �لأ جهزة �ملوجودة، “لأ �لقوة يف �لأ

من”، مبديً� ��صتعد�ده  �لولء�ت م� ي�صكل عبئً� على ق�صية حفظ �لنظ�م و�لأ

منية جمتمعة خلدمة �لتو�فق �لوطني، حتى ل يكون لكل  جهزة �لأ ل�صي�غة �لأ

جهة قوة ت�أمتر ب�أمره�، مذكر�ً ب�أن �حلكومة دعت قبل ذلك ب�أ�صهر لتكوين 

 .
22

جمل�ص �أمن وطني قومي، ير�أ�صه عب��ص، ومل ي�صتجب له�

وقد ��صتمرت حركة فتح يف حملته� �لعالمية �صد هذه �لقوة، فهي 

�جلر�ئم”،  وترتكب  ب�لفو�صى  “تت�صبب  وت�رة  خ��صة”،  “ميلي�صي�  ت�رة 

�أن  من  �لرغم  على  �لالزمة”،  و�لتدريب�ت  للت�أهيل  �أفر�ده�  “يفتقر  وت�رة 

�لق�صوى،  �ل�رشورة  يجوز يف ح�لت  �أنه  على  ين�ّص  �لفل�صطيني  �لق�نون 

قتة �أن ي�صتدعى للخدمة �صنف�ن: �أوًل �صب�ط �أنهو� خدمتهم، �أو  ولفرتة موؤ

�ملكلفون ب�أو�مر خ��صة، وقد �رّشح مدير مكتب �صي�م، �إبر�هيم �صالح عند 

ت�أ�صي�ص هذه �لقوة، �أنه� “تندرج حتت هذ� �لبند؛ فيمكن �عتب�ر �أفر�د هذه 

من حلني ت�صوية �أو�ص�عهم ودجمهم  �لقوة مكلفة ب�أو�مر خ��صة، ل�صبط �لأ

21 الحتاد، 2007/1/7.

عالم، 2007/1/7.  �ملركز �لفل�صطيني لالإ
22
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18�

. كم� �أن �أفر�د �لقوة �لتنفيذية تلقو� لحقً� �لتدريب�ت 
يف جه�ز �ل�رشطة”23

�لالزمة، وبد�أت عملية ت�صجيل وجتهيز �أفر�د �لقوة وفق �صجالت ر�صمية، 

د�رة و�لتنظيم يف  د�رية فمثاًل رّدت �لإ �إل �أنه ك�نت هن�ك بع�ص �لعر�قيل �لإ

2007/3/26 ق�ئمة قدمته� �لقوة �لتنفيذية ملنح �أفر�ده� رتبً� ع�صكرية بذريعة 

، علمً� ب�أن 
“�لعدد �له�ئل و�لرتب �لع�صكرية �لكبرية �ملقدمة يف �لالئحة”24

لة من معظم �لف�ص�ئل،  جممل عدد �أفر�د �لقوة �لتنفيذية ككل، وهي �ملمُ�صكَّ

منية لعن��رش فتح يف عهد  جهزة �لأ ل ي�ص�وي عدد �لتعيين�ت �لتي متت يف �لأ

�لرئي�ص ممود عب��ص، و�لتي قدرت مب� يفوق �لـ 15 �ألف عن�رش. 

كم� و�جهت �لقوة �لتنفيذية عر�قيل عدة و�صعت يف وجهه�، مثل عدم 

خرى، وت�رشيح�ت د�ئمة للرئي�ص عب��ص  منية �لأ جهزة �لأ تع�ون من ِقَبل �لأ

مك�ني�ت،  �لإ قلة  ب�صبب  جتهيزية  �صعوب�ت  �إىل  �ص�فة  ب�لإ �رشعيته�،  بعدم 

هذ�،  ورغم   .
25

فيه� ت�صتقر  و�أم�كن  مو�قع  �إيج�د  يف  �صعوبة  ووجدت 

منية  �لأ جهزة  �لأ من  �أي  عنه�  عجزت  �إجن�ز�ت  حتقيق  من  �لقوة  متكنت 

جر�م و�صبك�ت  �ص��صية �لق�ئمة، خ�صو�صً� يف جم�ل م�ربة �لع�ص�ب�ت و�لإ �لأ

خالقي و�لتزوير. وبعد �تف�ق مكة، و�عتم�د وزير  �ملخدر�ت و�ل�صقوط �لأ

منية، �رشح �لقو��صمي  �لد�خلية �مل�صتقل �جلديد ه�ين �لقو��صمي للخّطة �لأ

به�،  و�ل�صتع�نة  معه�،  �لتع�مل  و�صيتّم  بقر�ر�ت،  ت�صكلت  �لقوة  هذه  �أن 

.
26

من حلفظ �لنظ�م ون�رشه� يف �ل�صو�رع �إىل ج�نب قوى �لأ

 فل�صطني �مل�صلمة، 2006/6/1.
23

لكرتونية، 2007/3/26.  ن�رشة عني على فل�صطني �لإ
24

عالم، 2007/1/9.  �ملركز �لفل�صطيني لالإ
25

 وك�لة معً�، 2007/4/15.
26
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منية: 4. اخلطة الأ

بعد �تف�ق مكة، وت�صكيل حكومة �لوحدة، قّدم وزير �لد�خلية �جلديد 

�أقّره� جمل�ص  موحدة  �أمنية  )م�صتقل(، خّطة  �لقو��صمي  ه�ين  �حلكومة  يف 

طر�ف، �لرئ��صة و�حلكومة  �لوزر�ء يف 2007/4/14، بدعم ك�مل من ك�فة �لأ

. لكنه يف 2007/4/17 قّدم ��صتق�لته �إىل مكتب رئ��صة �لوزر�ء. 
27

و�لت�رشيعي

�لرئي�صي  �ل�صبب  �أن  بني  و�لذي  �لر�صمي  �ل�صتق�لة  ن�ص  لحقً�  ن�رش  وقد 

�أبو  �لد�خلي ر�صيد  من  �ل�صالحي�ت مع مدير ع�م �لأ تن�زع على  له�، هو 

خري م� يز�ل يلك ك�فة �ل�صالحي�ت �لتنفيذية و�ل�صلطة  �صب�ك، حيث �أن �لأ

من، كم� �أن وزير �لد�خلية م� يز�ل يفتقد �ل�صتقاللية  على ك�فة رج�ل �لأ

�مل�لية للوز�رة، وقد ك�صف بذلك موقف فتح �لتي �دعت �أنه� تو��صلت مع 

وزير �لد�خلية، و�أنه ذكر لهم �أن �أ�صب�ب �ل�صتق�لة ل دخل له� ب�لعقيد �أبو 

مثلة كتعليم�ت خّطية  . و�أورد �لقو��صمي يف ن�ص ��صتق�لته بع�ص �لأ
28

�صب�ك

من �أبو �صب�ك ملدير ع�م �ل�رشطة �للو�ء عالء ح�صني مبنعه من تنفيذ تعليم�ت 

بنقل ثالثة من �ل�رشطة للعمل مع �لقو��صمي يف �حلر��صة، وتعميم �ص�رم من 

منية بعدم �لت�ص�ل  جهزة �لأ �أبو �صب�ك �أي�صً� يفر�ص على ك�فة �لع�ملني ب�لأ

�أو تلقي �لتعليم�ت من �أي م�صتوى يف �لوز�رة �إل منه �صخ�صيً�. 

�إنه  وقد رف�ص رئي�ص �لوزر�ء ��صتق�لة �لقو��صمي، وتركه� معلقة وق�ل 

�أبو �صب�ك، لكن �لقو��صمي �أ�رّش  �صيط�لب �لرئي�ص �لفل�صطيني ب�إق�لة ر�صيد 

منية،  �لأ �خلّطة  تنفيذ  تخّوله  �صالحي�ت  على  �حل�صول  يف  لف�صله  عليه� 

يام، فل�صطني، وامل�ستقبل، 2007/4/15. 27 الأ

 �إيالف، 2007/5/1. 
28
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�إل  �حلكومة  �أم�م  ك�ن  فم�  عب��ص،  من  �ملتكررة  �لوعود  من  �لرغم  على 

ب�أعم�ل وزير  �لقي�م  هنية  �إ�صم�عيل  �لوزر�ء  رئي�ص  ليتوىل  �ل�صتق�لة،  قبول 

�أّن �لرئ��صة  �إىل  . ولعل م� ر�فق تطبيق �خلّطة من �صعوبة، ي�صري 
29

�لد�خلية

�ص�صة  للموؤ �حتك�ره�  �إنه�ء  يف  ج�دة  تكن  مل  فتح  يف  �لقي�د�ت  وبع�ص 

�ص�صة مبنية على �أ�ص�ص وطنية ومهنية.  منية، وحتويله� ملوؤ �لأ

منية بعد اإعالن حكومة الطوارئ:  ثالثًا: ال�صالحيات الأ

“ح�صم ع�صكري”،  رد�ً على م� ق�مت به حركة حم��ص يف غزة من 

�أ�صدر �لرئي�ص ممود عب��ص ثالثة مر��صيم ق�صت ب�إق�لة هنية، و�إعالن ح�لة 

فور  �ملر��صيم  هذه  �أث�رت  وقد   .
30

�لطو�رئ حكومة  وت�صكيل  �لطو�رئ، 

�صدوره� جدًل ق�نونيً�، خ�صو�صً� فيم� يتعلق بت�صكيل حكومة طو�رئ، �إذ 

�ص��صي �لفل�صطيني م� ين�ّص على ت�صكيل حكومة يف  ل يوجد يف �لق�نون �لأ

قتة”.  ح�لة �لطو�رئ، حيث �إنه� ح�لة يفرت�ص �أن تكون “موؤ

وك�نت ِمن َثمَّ عدة قر�ر�ت ومر��صيم، عّلق عب��ص مبوجب بع�صه� مو�د 

�صالحي�ت  على  ليتعدى  �صالحي�ته  خر  �لآ بع�صه�  يف  وجت�وز  د�صتورية، 

�ملجل�ص �لت�رشيعي، ومّت �إعالن حكومة �لطو�رئ “حكومة �رشعية” �إىل حني 

�لق�نونيني  �لب�حثني  �أغلبية  �أن  من  �لرغم  على  �ملبكرة،  �لنتخ�ب�ت  �إجر�ء 

�لفل�صطيني،  �لق�نون  قد جت�وز  �حلكومة،  لهذه  بت�صكيله  عب��ص  �أن  �أكدو� 

عم�ل �إىل �أن يتّم ت�صكيل حكومة  و�أن حكومة هنية هي حكومة ت�صيري �لأ

29 احلياة، 2007/5/15.

 وك�لة معً�، 2007/6/15.
30
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جديدة �أو �إجر�ء �نتخ�ب�ت مبكرة، مع تبي�ن عدم �أحقية عب��ص يف �لدعوة 

 .
31

�إىل �نتخ�ب�ت ت�رشيعية مبكرة

مني، فقد جتّذر بعد �أحد�ث غزة �إىل ج�نب �لنق�ص�م  وعلى �ل�صعيد �لأ

م�  �أبرز  وك�ن  منية،  �لأ جهزة  �لأ يف  �نق�ص�م  وغزة،  �ل�صفة  بني  �ل�صي��صي 

مر��صيم،  �أربعة  �خل�صو�ص  بهذ�  عب��ص  �لفل�صطيني ممود  �لرئي�ص  �أ�صدره 

، ومر�صوم لل�رشطة �لفل�صطينية لرف�ص 
32

وهي: مر�صوم حّل �لقوة �لتنفيذية

منية �ملو�لني  جهزة �لأ �إط�عة “�لنقالبيني” يف غزة، ومر�صوم �إق�لة ق�دة �لأ

لعب��ص يف غزة، و�لذين ف�صلو� يف �لت�صدي لكت�ئب �لق�ص�م، ومر�صوم حّل 

 .
33

من �لقومي جلنة �لأ

�أم� بخ�صو�ص �ملع�بر، فقد �أعلنت “حكومة �لطو�رئ” يف 2007/7/9 

�خل��صع  �ص�مل  �أبو  كرم  معرب  ب��صتخد�م  م�رشيً�  �إ�رش�ئيليً�  عر�صً�  قبوله� 

، من �أجل عبور �لفل�صطينيني �لع�لقني على معرب رفح 
34

�رش�ئيلية لل�صيطرة �لإ

معرب  على  �لتنفيذية  �لقوة  �صيطرت  حيث  غزة،  �أحد�ث  منذ  �أغلق  �لذي 

�ص��صي(، ويوجني   ر�جع مثاًل ت�رشيح�ت كل من: �أني�ص �لق��صم )�أ�رشف على و�صع �لق�نون �لأ
31

قطر�ن )م�مي د�صتوري م�صتقل وممن يعمل ح�ليً� على و�صع �لد�صتور �لفل�صطيني(، و�أحمد 

�خل�لدي )رئي�ص جلنة �صي�غة �لد�صتور �لفل�صطيني ووزير �لعدل �ل�ص�بق(، و�لق�نوين �لدويل 

ن�ث�ن بر�ون )�أحد �لذين قدمو� �مل�صورة للفل�صطينيني و�لعر�قيني ب�ص�أن د�صتوريهم(، وع�ص�م 

و�سط، 2007/7/14؛  �لع�بدين )�مل�صت�ص�ر �لق�نوين لرئ��صة �ملجل�ص �لت�رشيعي(، يف: ال�رصق الأ

ال�ستقالل،  وجريدة  2007/7/8؛  ورويرتز،  2007/7/9؛  و�سط،  الأ ال�رصق  ن�رشته  ورويرتز، 

غزة، 2007/6/23.

هرام، 2007/6/18.  �ملر�صوم يعّد �لقوة �لتنفيذي�ت و “ميلي�صي�ت حم��ص” خ�رجة عن �لق�نون، الأ
32

 ممد يو�صف، “مر��صيم عّب��ص،” �إخو�ن �أون لين، 2007/6/30.
33

34 البيان، واحلياة، 2007/7/10.
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 Philadelphi فيالدلفي�  ممر  يف  �حلدودية  �لنق�ط  وجميع  �حلدودي  رفح 

يف  ه�آرت�ص  جريدة  وذكرت  �لفل�صطينية.  ر��صي  �لأ ن�حية  من   Passage

�رش�ئيلية  2007/7/18 �أن عب��ص وبع�ص �ملقربني منه طلبو� من �حلكومة �لإ

�صيطرة حركة حم��ص على غزة،  �أعق�ب  فتح معرب رفح، يف  وم�رش عدم 

 .
35

وهو م� نف�ه �ملتحدث ب��صم �لرئ��صة نبيل �أبو ردينة

 103 �لفل�صطيني مر�صومً� حّلت �حلكومة مبوجبه  �لرئي�ص  �أ�صدر  كم� 

، و�أ�صدر قر�ر�ً رئ��صيً� يق�صي 
36

�ص�ص�ت �ملجتمع �ملدين من �جلمعي�ت وموؤ

 -  2007/3/7 من  �لفرتة  يف  �ل�ص�درة  �لرئ��صية  �لقر�ر�ت  ك�فة  ب�صحب 

2007/4/15، �أي خالل فرتة حكومة �لوحدة �لوطنية، وم� يتعلق به� من 

و�لهيئ�ت  د�ر�ت  و�لإ �لوز�ر�ت  ملوظفي  و�نتق�ل  وترفيع،  وترقية  تعيني 

قررت  كم�   .
37

بحكمه� ممنوحة  و�متي�ز�ت  و�صالحي�ت  �حلكومية، 

بعد  توقيعه�  مّت  �لتي  �ل�رش�كة  وقر�ر�ت  مر��صيم  ك�فة  �إلغ�ء  في��ص  حكومة 

ت  �ملمُق�لة ه�تني �خلطوتني وعدَّ هنية  . وقد رف�صت حكومة 
38

�تف�ق مكة

ولك�فة  حلم��ص،  �لتنكر  من  نوعً�  �لث�نية  ت  وعدَّ  ،
39

ق�نونيً� ب�طلة  وىل  �لأ

 .
40

�لدول �لتي رعت هذه �لتف�قي�ت و�ل�رش�ك�ت

وهكذ� خرج �رش�ع �ل�صالحي�ت من كو�لي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل 

 جريدة هاآرت�س، تل �أبيب، 2007/7/18.
35

يام، فل�صطني، 2007/8/30. 36 الأ

37 اخلليج، 2007/8/18. 

38 امل�ستقبل، 2007/8/16.

39 الراأي، عّم�ن، 2007/8/17.

40 امل�ستقبل، 2007/8/16.
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�لعلن حيث �ص�ر هن�ك حكومت�ن، وكل منهم� ت�صدر قر�ر�ته� للموظفني، 

وتعنّي وترّقي وتقرر، فب�درت حكومة فّي��ص و�لرئي�ص عب��ص، ويف �إط�ر 

�ص�ص�ت  �لرّد على ح�صم حم��ص �لع�صكري يف غزة، �إىل �إغالق عدد من �ملوؤ

�لتف�فية؛  �إجر�ء�ت  عرب  �أو  مب��رشة  �إم�  �رشعيته�  تعطيل  �أو  غزة  قط�ع  يف 

 .
41

رئ��صي مبر�صوم  و�لر�صوم  �ل�رش�ئب  دفع  من  غزة  قط�ع  �أبن�ء  �إعف�ء  فتّم 

وقررت حكومة في��ص عدم �عتم�د �صه�د�ت �لث�نوية �لع�مة �ل�ص�درة عن 

. وقررت كذلك تعليق 
قط�ع غزة للع�م �لدر��صي �ملن�رشم 422007-2006

قت لك�فة �لدو�ئر �لع�مة و�ملك�تب �لفرعية لوز�رة �لت�ص�لت  �لعمل �ملوؤ

 ،
44

، وتعليق �لعمل يف �لهيئة �لع�مة للمدن �ل�صن�عية يف غزة
43

يف قط�ع غزة

جميع  يف  �لعمل  وتعليقه�   ،
45

�لقط�ع يف  عالم  �لإ وز�رة  مقّر  و�إغالق 

�أ�صدر وزير  . كم� 
46

�أي�صً� �لقط�ع  �لع�صكرية يف  �لطبية  �إد�ر�ت �خلدم�ت 

�لنقل و�ملو��صالت يف حكومة فّي��ص قر�ر�ً ب�إغالق جميع دو�ئر �لرتخي�ص 

.
47

يف قط�ع غزة، و�عتب�ر كل �أعم�ل جب�ية �لر�صوم �لتي تتّم هن�ك ب�طلة

جر�ء�ت يف قط�ع  �أم� حكومة هنية �ملمُق�لة، فقد �تخذت �أي�صً� بع�ص �لإ

من  �ص�ص�ت �لر�صمية؛ فق�مت بحلِّ جه�ز �لأ د�ر�ت و�ملوؤ غزة بخ�صو�ص �لإ

يام، فل�صطني، 2007/6/26. 41 الأ

42 احلياة، 2007/8/3. 

43 اخلليج، 2007/8/21. 

يام، فل�صطني، 2007/10/2.  44 الأ

45 اخلليج، 2007/10/17. 

46 احلياة اجلديدة، 2007/10/30.

47 احلياة اجلديدة، 2007/8/29. 
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، وقررت منع من 
48

�لوق�ئي، و�رشعت يف �إن�ص�ء جه�ز �أمني جديد بديل عنه

. كم� مّت ت�صكيل قوة بحرية ت�بعة 
49

ل يحمل بط�قته� �ل�صحفية من �لعمل

بت�صكيل جمل�ص  ، و�أ�صدر هنية قر�ر�ً 
50

�لتنفيذية حلم�ية �صو�طئ غزة للقوة 

�لتنفيذية  للقوة  كبري  �إ�ص�يف  عدد  ��صتيع�ب  ومّت   ،
51

غزة يف  لل�رشطة  �أعلى 

 .
52

لفي عن�رش �ص�فة لعدد �آخر من عن��رش �ل�رشطة، يقدرون بحو�يل �لأ ب�لإ

و�لق�ص�ئي،  �لق�نوين  �جل�نب  يف  هنية  حلكومة  برز  �لأ �لقر�ر�ت  وك�نت 

 ،
53

�إلغ�ء ك�فة �صالحي�ته �أحمد �ملغني من من�صبه ومّت  �لع�م  �لن�ئب  �أقيل  �إذ 

�ل�ص�بقني  �لوكالء  رف�ص  نتيجة  جدد،  ومع�ونني  ني�بة  وكالء  �ختي�ر  ومّت 

بخ�صو�ص  �لقط�ع  يف  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  جه�ز  مع  �لتع�ون  ومع�ونيهم 

ت�صكيل  عن  هنية  �أعلنت حكومة   2007/9/20 . ويف 
54

تقع �لتي  �جلر�ئم 

قط�ع  يف  �لق�نون  وتطبيق  �لق�ص�ء  وتفعيل  ل�صبط  على؛  �لأ �لعدل  جمل�ص 

غزة، وق�لت �إن هذ� �لقر�ر ج�ء بعد ف�صل كل �ملح�ولت للتع�ون مع رئي�ص 

�أبو �رش�ر لوقف ��صتنك�ف �لق�ص�ة و�ملح�كم  على عي�صى  جمل�ص �لق�ص�ء �لأ

�لق�ص�ئية  �ل�صلطة  �ملرة يف  هذه  �نق�ص�م جديد،  �إىل  �أدى  مم�   ،
55

�لعمل عن 

لل�صلطة �لفل�صطينية. 

يام، فل�صطني، 2007/7/19-17. 48 الأ

49 القد�س العربي، 2007/11/15.

و�سط، 2007/8/10.  50 ال�رصق الأ

و�سط، 2007/6/17. 51 ال�رصق الأ

52 الوطن، �ل�صعودية، 2007/6/21.

53 اخلليج، 2007/8/16. 

54 اخلليج، 2007/8/27.

و�سط، 2007/9/21.  55 ال�رصق الأ



�رش�ع �ل�صالحي�ت

خال�صة:

حد�ث تبي�ن �أحقية  لي�صت �خلال�صة من ت�صليط �ل�صوء على مثل هذه �لأ

موقف فئة “ِلَذ�ِتِه” يف �رش�ع �ل�صالحي�ت، بقدر م� هي ت�صليط �ل�صوء على 

�ص�ص�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية،  �رش�ع �ل�صالحي�ت كتجربة تعك�ص و�قع موؤ

و�لتهمي�ص �لذي تتعر�ص له �ملرجعي�ت �لق�نونية �لفل�صطينية ويف مقدمته� 

�لفل�صطينية  طر�ف  �لأ قبل  من  مب��رش  ب�صكل  �صو�ء  �ص��صي،  �لأ �لق�نون 

و�لرئي�ص �لفل�صطيني ممود عب��ص، �أم عرب �لتج�هل �لعربي و�لدويل لهذه 

�ملم�ر�ص�ت، لعتب�ر�ت �صي��صية بحتة، وغري ق�نونية. و�رش�ع �ل�صالحي�ت 

�أ�صبح �رش�عً�  مل يظهر مبجرد و�صول حم��ص لل�صلطة، لكنه مع و�صوله� 

يعطل �صري �لنظ�م �لفل�صطيني، ويك�صف بو�صوح عن ح�لة �لرتهل و�لف�ص�د 

�ص�ص�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية. �لتي تع�ين منه� موؤ

�ل�صلطة  �إىل  حم��ص  و�صول  قبل  ك�نت  �لتي  �صالح،  �لإ عملية  �إن 

�رشورية ولزمة، �ص�رت بعد مرحلة �حل�صم ع�جلة ل حتتمل �لت�أجيل؛ �إذ 

�أ�ص�ف �رش�ع �ل�صالحي�ت �إىل ك�هل �جل�صد �لوطني �لفل�صطيني �ملك�صور 

�نق�ص�م  �أعمق عرب  �رشخً�  و�لقط�ع،  �ل�صفة  بني  �جلغر�يف  �لنق�ص�م  ب�صبب 

يف  و�لق�ص�ئية،  و�لع�صكرية  �خلدم�تية  د�ر�ت  و�لإ �ص�ص�ت  �ملوؤ يف  �صي��صي 

�أزمة ل تبدو نه�يته� قريبة �إل بعودة �لفريقني �إىل �حلو�ر، ورجوعهم� �إىل 

�ص�ص�ت،  مب�دئ �ل�رش�كة، و�لتد�ول �ل�صلمي لل�صلطة، و�حرت�م �لقو�نني و�ملوؤ

ن �ملت�رشر  وو�صع �مل�صلحة �لعلي� للوطن فوق �أي �عتب�ر �صي��صي �أو حزبي؛ لأ

كرب و�لوحيد و�خل��رش �لد�ئم هو �ملو�طن �لفل�صطيني و�لق�صية �لفل�صطينية  �لأ

�ص�ص�ت �ل�صليمة.  وحلم بن�ء دولة �ملوؤ
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موقف �لف�ص�ئل �لفل�صطينية

الف�صل الرابع: موقف الف�صائل الفل�صطينية

مقدمة:

�أ�صهمت �لنتخ�ب�ت �لت�رشيعية يف ك�نون �لث�ين/ ين�ير 2006، يف �إع�دة 

ت�صكيل �خلريطة �ل�صي��صية �لفل�صطينية، فقد ك�صفت نت�ئج �لنتخ�ب�ت عن 

حقيقة تر�جع دور بع�ص �لف�ص�ئل �لفل�صطينية )�لي�ص�ر �لفل�صطيني ب�لذ�ت( 

لهذه  �جلم�هريي  �ملّد  تر�جع  �أثبتت  كم�  �لفل�صطينية،  �ل�صي��صة  ر�صم  يف 

فتح  بحركتي  �لد�خلي  �لفل�صطيني  �مل�صهد  ح�رش  �إىل  �أدى  مم�  �لف�ص�ئل، 

من  مقعد�ً   74 �لت�رشيعية  �لنتخ�ب�ت  فقد ح�صدت حم��ص يف  وحم��ص؛ 

�أ�صل 132 مقعد�ً، �أي م� ن�صبته 56%، فيم� ح�صدت فتح 45 مقعد�ً، �أي 

�مل�صتقلون  �أم�  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  �ملق�عد يف  من جمموع   %34 ن�صبته  م� 

�ملدعومون من حم��ص فقد ح�صلو� على 3% من جمموع �ملق�عد، �أم� ب�قي 

�لف�ص�ئل و�لقوى �ل�صي��صية �مل�ص�ركة يف �لنتخ�ب�ت مل حت�صل على �أكرث من 

ت�صعة مق�عد، �أي نحو 7% من جمموع �ملق�عد.

وعلى �لرغم من ح�لة ثن�ئية �لقطبية يف �مل�صهد �لفل�صطيني، �إل �أن ذلك 

ل ينفي وجود قوى �صي��صية فل�صطينية �أخرى يف �ل�ص�حة �لفل�صطينية، ك�ن 

�أمنية  �أحد�ث  من  �لفل�صطينية،  �ل�ص�حة  يف  يدور  مل�  وموقفه�  ت�أثريه�  له� 

�لف�ص�ئل  �أبرز  مو�قف  �لف�صل  هذ�  �صنتن�ول يف  ولكن  �صي��صية،  وتغري�ت 

ك�أبرز  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  ب�جلبهتني  يكن ح�رشه�  و�لتي  �لفل�صطينية، 

جهة  من  �صالمي  �لإ �جله�د  وحركة  جهة،  من  �لفل�صطيني  �لي�ص�ر  ف�ص�ئل 

�أخرى كونه� حركة مق�ومة �إ�صالمية. 

�ل�صي��صية  حد�ث  �لأ من  �لفل�صطيني  �لي�ص�ر  ف�ص�ئل  مو�قف  �ت�صمت 
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�لت�رشيعية،  �لنتخ�ب�ت  فوز حم��ص يف  تلت  �لتي  �لفرتة  منية، خالل  و�لأ

هذ�  يف  �صرنكز  ولذلك  وحم��ص،  فتح  بني  ب�ملح��ص�صة  �أ�صمته  مل�  ب�لنقد 

�لف�صل على �ملحط�ت �لرئي�صية يف �مل�صهد �لفل�صطيني، لنتن�ول من خالله� 

�جله�د  حركة  �أن  �صرنى  �أخرى  جهة  ومن  �لفل�صطينية،  �لف�ص�ئل  مو�قف 

�صالمي ك�نت �أقرب يف مو�قفه� من حم��ص، �إل �أن ذلك مل ينعه� من  �لإ

�نتق�د حم��ص يف مو�قف عديدة. 

اأوًل: الف�صائل واحلكومة العا�صرة: 

هذه  يف  �لرئي�صية  �لفل�صطينية  �لف�ص�ئل  موقف  بعر�ص  نبد�أ  �أن  وقبل 

�ملوقف  يف  �تفقت  و�إن  �لف�ص�ئلية،  �ملو�قف  �أن  �إىل  ننوه  �أن  ّبد  ل  �حلقبة 

�ه� �لع�مة �لتي بنت عليه� مو�قفه� ك�نت  �لع�م �أحي�نً�، �إل �أن منطلق�ته� وروؤ

�صالمي �لتي رف�صت �مل�ص�ركة يف  خمتلفة يف �أحي�ن عديدة. فحركة �جله�د �لإ

�لنتخ�ب�ت �لت�رشيعية؛ على �عتب�ر �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية هي من �إفر�ز�ت 

�صب�ب  لالأ �لع��رشة  �حلكومة  �مل�ص�ركة يف  ، ع�دت ورف�صت 
1
�أو�صلو �تف�ق 

�أن  �لب�رزة يف حركة �جله�د،  �لقي�د�ت  �أحد  �أّكد ن�فذ عز�م،  نف�صه�، فقد 

. �أم� 
2
نه� من �إفر�ز�ت �أو�صلو حركته لن ت�صتطيع �أن ت�ص�رك يف �حلكومة؛ لأ

�جلبهة �ل�صعبية فقد �عتذرت عن �مل�ص�ركة يف �حلكومة، ولقد عز� �لقي�دي 

يف �جلبهة �ل�صعبية رب�ح مهن�، رف�ص �جلبهة �مل�ص�ركة يف �حلكومة �إىل “عدم 

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �أن  على  ين�ّص  وو��صح،  �رشيح  ن�ّص  وجود 

هي �ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد لل�صعب �لفل�صطيني”. وعلى �لرغم من رف�ص 

1 البيان، 2006/1/24.

 عرب 48، 2006/2/20.
2
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ت�صمح  لن  �جلبهة  �أن  على  �أّكدت  �أنه�  �إل  �حلكومة،  يف  �مل�ص�ركة  �جلبهة 

ف�ص�ل حكومته�، كم� �صددت �جلبهة على  مبم�ر�صة �صغوط على حم��ص لإ

�ل�صعب  �صمود  من  تعزز  �لتي  مو�قفه�  كل  يف  حم��ص  حكومة  م�ص�ندة 

.
3
�رش�ئيلي �لفل�صطيني و�صبل مق�ومة �لحتالل �لإ

ويف �ل�صي�ق نف�صه رف�صت �جلبهة �لديوقر�طية �مل�ص�ركة يف �حلكومة 

وثيقة  مرجعية  حول  و��صحة  �إ�ص�رة  �حلكومة  برن�مج  ت�صمني  لعدم 

لل�صعب  و�لوحيد  �ل�رشعي  �ملمثل  هي  �لتحرير  منظمة  و�أن  �ل�صتقالل، 

 .
4
�لفل�صطيني، و�لتم�صك بقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية

�لقوة  �لفل�صطينية يف  �لف�ص�ئل  �أتت م�ص�ركة معظم  �أخرى  ومن جهة 

�عرت�ف  مبث�بة  حم��ص،  بقي�دة  �لد�خلية  وز�رة  �صكلته�  �لتي  �لتنفيذية، 

�صمني ب�رشعية هذه �لقوة؛ فقد �ص�رك يف هذه �لقوة كٌل من �جلبهة �ل�صعبية، 

و�جلبهة �لديوقر�طية، وقو�ت �ل�ص�عقة، و�لقي�دة �لع�مة، وكت�ئب �لن��رش 

�صالح �لدين، وجبهة �لتحرير �لعربية، و�ألوية �لن��رش �صالح �لدين، وبع�ص 

 .
5
�لت�صكيالت �مل�صلحة من حركة فتح

حركتي  بني  �لد�ئر  �لد�خلي  �لقتت�ل  �لفل�صطينية  �لف�ص�ئل  رف�صت 

تدهور  ولية  م�صوؤ �حلركَتني  �لفل�صطينية  �لف�ص�ئلمُ  وحّملت  وحم��ص،  فتح 

بي�ن  يف  �لف�ص�ئل  وط�لبت  �لفل�صطينية،  ر��صي  �لأ يف  منية  �لأ و�ص�ع  �لأ

و�لقوى  �لف�ص�ئل  جميع  �صّم  �جتم�ٍع  عقب   2006/5/21 يف  �صدر  له� 

3 احلياة، 2006/3/20.

 وك�لة وف�، 2006/3/17.
4

5 احلياة اجلديدة، 2006/10/9.
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�أّكد فيه �ملجتمعون  �لفل�صطينية ب��صتثن�ء حركتي فتح وحم��ص،  �صالمية  �لإ

:
6
على م� يلي

�لحتق�ن  ح�لة  ولية  م�صوؤ وحم��ص  فتح  قي�دتي  من  كل  حتميل   .1

ولية، وتغليب  �لد�خلي، ومط�لبتهم� ب�لت�رشف بكل حكمة وم�صوؤ

لتهدئة  بينهم�  فيم�  عليه  �لتف�ق  مّت  م�  وتنفيذ  �لوطنية  �مل�صلحة 

و�ص�ع يف قط�ع غزة.  �لأ

�لوطنية  �ل�صلطة  �أبي م�زن رئي�ص  �لرئي�ص  �ل�صيد  ولية كل من  2. م�صوؤ

عن  �لوزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  هنية  �إ�صم�عيل  و�ل�صيد  �لفل�صطينية، 

عن  �لك�ملة  ولية  �مل�صوؤ وحتميلهم�  �لد�خلية،  منية  �لأ و�ص�ع  �لأ

من و�لنظ�م يف �لقط�ع.  ��صتتب�ب �لأ

�ص�صتي �لرئ��صة  3. �رشورة �لرتق�ء مب�صتوى �لتن�صيق و�لن�صج�م بني موؤ

و�لعمل على حّل كل  �لعلي�،  �لوطنية  هد�فن�  و�حلكومة، خدمة لأ

�صك�لي�ت و�لتع�ر�ص�ت �لتي ن�ص�أت، و�لتي قد تن�ص�أ يف �مل�صتقبل  �لإ

و�للو�ئح  �ص��صي،  �لأ �لق�نون  �إىل  و�لحتك�م  �حلو�ر،  ق�عدة  على 

�ص�ص�تن�، وتنظم �لعالقة فيم� بينه�.  و�لنظم �لتي حتكم عمل موؤ

توتري  يف  �أ�صهمت  وطريقته�  �لتنفيذية  �لقوة  ن�رش  توقيت  �إن   .4

جو�ء.  �لأ

عالمية �ملتب�دلة بني كل من  5. �رشورة وقف �لتحري�ص و�حلمالت �لإ

حركتي فتح وحم��ص. 

6. �رشورة �إعط�ء �حلكومة كل �ل�صالحي�ت ملم�ر�صة مه�مه� يف حفظ 

6 ال�سفري، 2006/5/22.
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من و�لنظ�م، وكل م� ي�صتوجبه ذلك من �إجر�ء�ت وفقً� للنظ�م  �لأ

و�لق�نون وبعيد�ً عن �لفئوية. 

7. �إن وجود �مل�صلحني يف �ل�صو�رع هو �أحد �أهم �ملظ�هر �ل�صلبية �لتي 

�صحب  يقت�صي  �لذي  مر  �لأ و�لحتق�ن،  �لتوتر  عو�مل  من  تزيد 

جميع �مل�صلحني من �ل�صو�رع. 

�لوثيقة  �صالمي طرح  �لإ �جله�د  فيه حركة  رف�صت  �لذي  �لوقت  ويف 

حلّل  �لوحيد  �ل�صبيل  هو  وحده  �حلو�ر  �أن  و�أّكدت  �ل�صعبي،  لال�صتفت�ء 

، عّدت �جلبهة �ل�صعبية �أن �ملب�درة �لتي تقدم به� ق�دة 
7
�خلالف�ت �لد�خلية

و�ص�ماًل  �ص�حلً�  �أ�ص��صً�  ت�صكل  متك�مل،  ب�صكل  �أخذت  م�  �إذ�  �ل�صجون، 

�ص�ص�ت منظمة  لت�صكيل �إجم�ع وطني يفتح �لب�ب و��صعً� �أم�م �إع�دة بن�ء موؤ

�لتحرير على �أ�ص�ص وطنية ديوقر�طية، كم� ت�صكل �أ�ص��صً� �ص�حلً� حلكومة 

�ئتالف وطني ي�ص�رك فيه� �جلميع. مل يختلف موقف �جلبهة �لديوقر�طية 

مب�درة  �أن  �لديوقر�طية،  �جلبهة  ر�أت  حيث  �ل�صعبية؛  �جلبهة  موقف  عن 

�أ�ص��صً� �صي��صيً� مقبوًل وو�قعيً� لالئتالف و�لوف�ق �لوطني،  �رشى تر�صي  �لأ

ويكن �أن ت�صكل �إحدى �لوث�ئق �لرئي�صية �لتي يكن �أن يجري بحثه� يف 

�رشى،  ، وبعد �نطالق �حلو�ر �لوطني حول وثيقة �لأ
8
متر �لوطني للحو�ر �ملوؤ

جنح �ملتح�ورون، يف �لو�صول �إىل �صيغة تو�فقية حول بنوده�، بعد �إجر�ء 

تعديالت ب�صيطة على �لبنود �لت�لية؛ 3 و4 و6 و7، حيث وقعت �لف�ص�ئل 

�صالمي،  ب��صتثن�ء حركة �جله�د �لإ �لوف�ق �لوطني،  �لفل�صطينية على وثيقة 

 �إ�صالم �أون لين، 2006/6/12، �نظر: 
7

http://www.islam-online.net/Arabic/news/2006-06/12/04.shtml

يام، فل�صطني، 2006/5/11. 8 الأ
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على  تنطوي  بنود�ً  “حتتوي  نه�  لأ �لوثيقة  هذه  على  �لتوقيع  رف�صت  �لتي 

�جله�د  حركة  ومب�دئ  منطلق�ت  عن  وتختلف  �لوطنية،  ب�لثو�بت  م�صٍّ 

.
�صالمي”9 �لإ

ويف قر�ءة موقف �جلبهة �لديوقر�طية من وثيقة �لوف�ق �لوطني، نرى 

�أن موقف �لديوقر�طية مل يختلف كثري�ً عن موقف �لرئ��صة وحركة فتح؛ 

ف�جلبهة �لديوقر�طية ترى �أن �ل�صلطة بنيت وفق �تف�قي�ت �أو�صلو، وبن�ء عليه 

يجب على حم��ص �أن تلتزم ب�لتف�ق�ت �ملوقعة مع “�إ�رش�ئيل”، كم� ر�أت 

ت  ن�صّ �ل�ص�مل حينم�  �لوطني  �حلل  قدمت  �لوف�ق  وثيقة  �أن  �لديوقر�طية 

م�  �لديوقر�طية  رف�صت  فقد  ؛ 
10

�لوطنية �لوحدة  حكومة  ت�صكيل  على 

�أ�صمته ب�ملح��ص�صة بني حركتي فتح وحم��ص، و�لتفرد ب�حلكومة، وط�لبت 

�إىل  للو�صول  تو�فقي  �صي��صي  برن�مج  �إىل  ب�لتو�صل  فتح وحم��ص  حركتي 

 .
11

حكومة وحدة وطنية ت�ص�رك فيه� جميع �لف�ص�ئل �لفل�صطينية

ثانيًا: الف�صائل وحكومة الوحدة الوطنية:

من  �آنذ�ك  �لتف�ق  هذ�  مثله  وم�  مكة،  �تف�ق  توقيع  من  �لرغم  على 

ح�لة للتو�فق �لفل�صطيني - �لفل�صطيني، �إل �أن نظرة بع�ص �لف�ص�ئل لهذ� 

�لتف�ق، على �أنه �تف�ق على �قت�ص�م �ل�صلطة فيم� بينهم، ح�ل دون م�ص�ركة 

�ل�صعبية  �جلبهة  ر�أت  فقد  �لوطنية،  �لوحدة  حكومة  يف  �لف�ص�ئل  جميع 

�ص�ص ملزيد من �لهبوط  �تف�ق مكة على �أنه و�جهة �أمريكية برع�ية عربية، يوؤ

 عرب 48، 2006/6/27، �نظر:
9

http://www. arabs48.com/display.x?cid=6&sid=7&id=37626

10 الغد، 2006/9/28.

11 ال�سفري، 2006/11/2.
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�لتي  �لوطني،  �لوف�ق  وثيقة  �لتي حددته�  �لفل�صطينية  �حلقوق  �صقف  عن 

�تفقت عليه� جميع �لف�ص�ئل �لفل�صطينية. وبن�ء عليه قررت �جلبهة �ل�صعبية 

فتح وحم��ص  تق��صم حركتي  ب�صبب  �لوحدة،  �مل�ص�ركة يف حكومة  عدم 

 ملفي �لف�ص�د و�لقتت�ل 
ّ
�حلكومة و�ملن��صب، �إ�ص�فة �إىل �تف�قهم� على طي

�ملو�صوع  . ويف هذ� 
12

تلك �جلر�ئم �ملتورطني يف  �لد�خلي وعدم م��صبة 

لبن�ن  يف  �ل�صعبة  للجبهة  �لب�رزة  �لقي�د�ت  �أحد  �لع�ل،  عبد  مرو�ن  كتب 

�صب�ب �لتي  مق�ًل بعنو�ن “�إىل روح وثيقة مكة نقطة نظ�م”، ف�صل فيه �لأ

�إىل رف�ص �مل�ص�ركة يف حكومة �لوحدة، وق�ل عبد  دعت �جلبهة �ل�صعبية 

�لع�ل �إن �لرف�ص مل يكن ب�صبب �خلالف على حجم �لتمثيل يف �حلكومة:

�صلطة  على  �ل�رش�ع  طي�ت  يف  �ملكبوت  �لختالف  على  بل 

�صن�ديق  معي�ر  وعرب  �لعدو!  ولي�ص  �ملن�ف�ص  هو  خر  �لآ �ص�ر 

�صي��صية وحدوية ج�معة، على  ى وقيم  �لقرت�ع جمردة من روؤ

�أ�ص��ص �لن�ص�ب �لق�نوين ولي�ص �لن�ص�ب �ل�صي��صي. وعرب و�صيلة 

�دع�ء �متالك �جلمهور �لن�خب �مل�صتفيد مبعظمه من خدم�تهم، 

عدم  ل�صبب  نعتذر،  لهذ�  �ل�صي��صي.  �مل�ل  ��صتخد�م  من  �أي 

 
.13

مكة وثيقة  �صّن�ع  عند  �لوطنية  �لوحدة  مفهوم  و�صوح 

ويف �ل�صي�ق ذ�ته، نظرت �جلبهة �لديوقر�طية �إىل �تف�ق مكة؛ على �أنه 

�تف�ق منقو�ص يجب تطويره عن طريق حو�ر�ت �ص�ملة ت�صّم �جلميع حتى 

قي�م حكومة  ي�صمن  �ص�مل، ومب�  �تف�ٍق وطني  �إىل  ثن�ئي  �تف�ٍق  ل من  يمُحوَّ

12 القد�س، 2007/3/17.

 مرو�ن عبد �لع�ل، “�إىل روح وثيقة مكة: نقطة نظ�م،” وك�لة معً�، 2007/26/3، �نظر:
13

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails
&ID=61429
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ب�أنه  �تف�ق مكة  �لو��صف  �ملوقف،  لهذ�  ، وخالفً� 
14

وحدة وطنية حقيقية

�حتك�ري ثن�ئي، �ص�ركت �لديوقر�طية يف حكومة �لوحدة �لوطنية بوزير 

و�حد، لكن ذلك مل ينعه� من ��صتمر�ر �نتق�د �حلو�ر �لفتح�وي �حلم�ص�وي 

�لثن�ئي.

يف  �مل�ص�ركة  رف�ص  يف  ��صتمرت  فقد  �صالمي  �لإ �جله�د  حركة  �أم� 

ب�صببه�  رف�صت  �لتي  وىل  �لأ �صب�ب  لالأ م�ص�ركته�  عدم  مربرة  �حلكومة، 

دخول �لنتخ�ب�ت و�مل�ص�ركة يف �حلكومة �لع��رشة، على �عتب�ر �أن �ل�صلطة 

من �إفر�ز�ت �أو�صلو. 

��صت�رش�ء  يف  ب�مل�ص�ركة  و�حلكومة  �لرئ��صة  �ل�صعبية  �جلبهة  �تهمت  و 

منية،  جهزة �لأ مني، ودعت �ل�صعبية �إىل �إع�دة هيكلة �لأ ظ�هرة �لفلت�ن �لأ

وليه� و�ملتنفذين فيه�، و�ختي�ر �صخ�صي�ت  ونزع �ل�صفة �لتنظيمية عن م�صوؤ

من  �لأ ولية حفظ  لتويل م�صوؤ �ليد  ب�لنز�هة و�ل�صتق�مة ونظ�فة  له�  م�صهود 

�نتق�د  يف  ��صتمرت  فقد  �لديوقر�طية  �جلبهة  �أم�   ،
15

للمو�طنني م�ن  و�لأ

يف  �لنفوذ  على  ب�ل�رش�ع  و�تهمته�  وحم��ص،  فتح  بني  “�ملح��ص�صة” 
د�رية  �ص�ص�ت �ل�صلطة �مل�لية و�لإ �ل�صلطة �لفل�صطينية، يف م�ولة لقت�ص�م موؤ

 .
16

منية و�لأ

14 الد�ستور، 2007/2/22.

 عرب 48، 2007/4/30، �نظر:
15

http://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=7&id=44958

16 الد�ستور، 2007/6/8.



موقف �لف�ص�ئل �لفل�صطينية

ثالثًا: الف�صائل بعد احل�صم:

�لع�صكري  �لفل�صطينية بعد عملية �حل�صم  �لف�ص�ئل  مل تختلف مو�قف 

�لتي ق�مت به� حم��ص يف قط�ع غزة، فقد حّملت حركة �جله�د حركتي 

حّل  �إىل  �حلركة  دعت  كم�  مور،  �لأ �إليه  �آلت  م�  ولية  م�صوؤ وحم��ص  فتح 

�أي  �لد�خلي، كم� رف�صت �حلركة  �لفل�صطيني  �خلالف عن طريق �حلو�ر 

مع  �حلو�ر  عب��ص  �لرئي�ص  رف�ص  �جله�د  و�نتقدت  للحو�ر،  م�صبقة  �رشوط 

 .
17

حم��ص يف �لوقت �لذي يو�فق فيه على �جللو�ص مع �إيهود �أوملرت

به� حركة  �لتي ق�مت  منية  �لأ �ل�صعبية فقد رف�صت �خلطوة  �أم� �جلبهة 

مور �إىل م� ك�نت عليه قبل �حل�صم �لع�صكري،  حم��ص، ودعته� �إىل �إع�دة �لأ

�لطو�رئ  ب�إعالن ح�لة  به عب��ص  ق�م  �أن م�  �ل�صعبية  �لوقت ذ�ته عّدت  يف 

�لو�صع  ت�أزمي  على  تعمل  مت�رشعة  خطوة  طو�رئ  حكومة  وت�صكيل 

�جلبهة  عّدت  فيم�  �أمده�.  و�إط�لة  زمة  �لأ وتعميق  �لد�خلي  �لفل�صطيني 

�لديوقر�طية �خلطوة �لتي ق�مت به� حم��ص �نقالبً� على �ل�رشعية وتقدمت 

�جلبهة مبب�درة تعتمد على �أربع نق�ط �أ�ص��صية، قدمت كرزمة و�حدة حيث 

تقرتح �لديوقر�طية م� يلي:

يف  حم��ص  نفذته  �لذي  �لع�صكري  �حل�صم  نت�ئج  عن  �لرت�جع  �أوًل: 

قط�ع غزة، و�لعمل على �صون �حلري�ت �لديوقر�طية و�لتعددية 

مر �لو�قع �لق�ئمة يف �لقط�ع. �ل�صي��صية، وحّل حكومة �لأ

�لتي  ع�رشة  �لث�نية  �حلكومة  مّل  حتّل  �نتق�لية  حكومة  ت�صكيل  ث�نيً�: 

يف  �لد�صتورية  �صالحي�ته  �إىل  ��صتن�د�ً  م�زن  �أبو  �لرئي�ص  �صكله� 

وطنية  �صخ�صي�ت  من  تت�صكل  �أن  على  �لطو�رئ،  ح�لة  ظّل 

17 احلياة، 2007/6/24.
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�لق�ئم، وبرئ��صة �صخ�صية م�صتقلة حتظى  بعيدة عن �ل�صتقط�ب 

بثقة وتو�فق �جلميع، وتكّلف �حلكومة �لنتق�لية، خالل �صقف 

من و�لنظ�م يف جميع  زمني متفق عليه، ب�لعمل على ��صتتب�ب �لأ

�ص�ص�ت �لر�صمية  �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية، و��صتع�دة وحدة �ملوؤ

لل�صلطة يف �ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة، وتهيئة �لظروف للعودة 

�إىل �ل�صعب ب�عتب�ره م�صدر �ل�صلط�ت ومنبع �ل�رشعية.

�لن�صبي  �لتمثيل  نظ�م  ب�عتم�د  �لع�مة  �لنتخ�ب�ت  ق�نون  تعديل  ث�لثً�: 

ب�عتب�ره�  جديدة  وت�رشيعية  رئ��صية  �نتخ�ب�ت  و�إجر�ء  �لك�مل، 

زمة ب�لحتك�م �إىل �ل�صعب  �ملخرج �ل�صلمي و�لديوقر�طي من �لأ

حل�صم �خلالف�ت ب�إر�دته �حلرة.

ب�عتب�ره�  وتطويره�،  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  تفعيل  ر�بعً�: 

�ل�رشعية  وعنو�ن  �لفل�صطيني  لل�صعب  و�لوحيد  �ل�رشعي  �ملمثل 

�إعالن �لق�هرة ووثيقة �لوف�ق �لوطني،  �إىل  ��صتن�د�ً  �لفل�صطينية، 

�ص�ص�ته� على �أ�ص�ص ديوقر�طية �ئتالفية من خالل  و�إع�دة بن�ء موؤ

�لوطن  يف  جتري  �جلديد،  �لوطني  للمجل�ص  حرة  �نتخ�ب�ت 

وخ�رجه وحيثم� �أمكن يف من�طق �للجوء و�ل�صت�ت، على �أ�ص��ص 

خري  �لتمثيل �لن�صبي �لك�مل، وتنفيذ قر�ر�ت �ملجل�ص �ملركزي �لأ

�ص�ص�ت �ملجتمع  ب�عتم�د �لن�صبية �لك�ملة يف �نتخ�ب�ت جميع موؤ

�ملدين، مب� ي�صمن �إ�رش�ك جم�هري �لالجئني يف �ل�صت�ت يف تقرير 

�إىل  �لعودة  يف  �ملقد�ص  حلّقهم  �صم�نً�  �لوطنية،  ق�صيتهم  م�صري 

.
18

ن�ص�نية دي�رهم وممتلك�تهم و�ص�ئر حقوقهم �ملدنية و�لإ

 عرب 48، 2007/7/4، �نظر:
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ومن �جلدير ذكره ب�أن هذه �ملب�درة ل تختلف كثري�ً عن مط�لب �لرئ��صة 

مور  �لأ ب�إع�دة  ط�لبت  قد  �لفل�صطينية  ف�لرئ��صة  فتح،  وحركة  �لفل�صطينية 

�إىل م� ك�نت عليه قبل �حل�صم، �أي �إىل يد �صلطة �لرئ��صة، �أم� تعديل ق�نون 

�لنتخ�ب�ت فقد ق�م به �لرئي�ص لحقً�، وكذلك ب�لن�صبة لت�صكيل حكومة 

م�صتقلني،  حكومة  ت�صكيل  يع�ر�ص  عب��ص  �لرئي�ص  �أن  يبدو  ل  �نتق�لية 

خ�صو�صً� �أن �لظروف تعمل ل�ص�حلة د�خل حركة فتح. 

خال�صة:

ت�صكل  �أن  يف  ف�صلت  �لفل�صطينية  و�لقوى  �لف�ص�ئل  �أن  �لو��صح،  من 

�إم�  �لف�ص�ئل  هذه  �نخرطت  فقد  وحم��ص،  فتح  حركتي  عن  فعليً�  بدياًل 

يف �نتق�د �حلركتني، و�إم� يف م�ولة �حل�صول على مك��صب تنظيمية، كم� 

ظهرت هذه �لف�ص�ئل منق�صمة على نف�صه� ب�جت�ه قطبي �جلذب �أي حركتي 

تعي�ص  �لف�ص�ئل  �أن معظم هذه  �إىل  �أ�صاًل  فتح وحم��ص؛ ولعل ذلك ع�ئد 

�أزم�ت بنيوية تنظيمية وفكرية و�صي��صية وقي�دية بدرج�ت متف�وتة. 

دوره�  ��صتع�دة  على  �لعمل  �لفل�صطينية،  �لف�ص�ئل  من  �ليوم  �ملطلوب 

�لتج�ذب  د�ئرة  من  و�خلروج  �لوطنية  و�مل�ص�لح  �ص�ص  �لأ وفق  �لقي�دي 

وحدوي،  وطني  م�رشوع  بن�ء  يف  و�ل�صرت�ك  �لتنظيمية،  و�ملك��صب 

�صه�م يف ت�صويب �مل�ص�ر �ل�صي��صي �لفل�صطيني؛ ف�ملرحلة �لق�دمة تفر�ص  و�لإ

من  جمموعة  عن  جتيب  �أن  توجه�ته�  مبختلف  �لفل�صطينية  �لف�ص�ئل  على 

وهل  مريكية،  �لأ  - �رش�ئيلية  �لإ ية  �لروؤ وفق  �ل�صالم  مع  هي  فهل  �صئلة،  �لأ

تقبل �أن ت�صري يف م�رشوع �لتن�زل عن حق �لعودة وعن �لقد�ص و�لالجئني، 

وهل تقبل بدولة منزوعة �ل�صي�دة؟؟. 
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�رش�ئيلي �ملوقف �لإ

�صرائيلي الف�صل اخلام�س: املوقف الإ

اأوًل: املواقف والت�صريحات والتحري�س:

�لبد�ية ر�ف�صً� مل�ص�ركة حركة حم��ص يف  �رش�ئيلي منذ  ك�ن �ملوقف �لإ

ومنذ  �صالحه�.  ونزع  لربن�جمه�  تغيريه�  بعد  �إل  �لت�رشيعية،  �لنتخ�ب�ت 

ني�ص�ن/ �أبريل 2005 ظهرت مو�قف �إ�رش�ئيلية ر�ف�صة للقبول بو�صول حم��ص 

لل�صلطة، حني �أعلن بني�مني نتني�هو Benjamin Netanyahu وزير �مل�لية 

�آنذ�ك �أن “و��صنطن وتل �أبيب ل تريد�ن و�صول حم��ص لل�صلطة، حتى لو 

، يف حني ك�صف ن�ئب رئي�ص �لوزر�ء 
مت ذلك عرب �لنتخ�ب�ت �لت�رشيعية”1

نه  �صمعون برييز Shimon Peres �أن “�إ�رش�ئيل” �صت�ص�عد ممود عب��ص، لأ

. كم� ق�ل رئي�ص 
2
�إذ� ف�زت حم��ص ف�إن ذلك �صيكون نه�ية عملية �ل�صالم

�أن تكون  تقبل  “�إ�رش�ئيل” لن  �إن  �لنتخ�ب�ت  قبيل  �أوملرت  �إيهود  �لوزر�ء 

�أو  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  خالل  من  �صو�ء  �ل�صي��صية،  �للعبة  من  جزء�ً  حم��ص 

�حلكومة �لفل�صطينية، و�أ�ص�ف �أن “�إ�رش�ئيل” �صتو��صل �صغوطه� ملنع و�صع 

.
3
كهذ�

قن�ع  وقد �رشحت ليفني يف 2006/1/19 كيف �أن “�إ�رش�ئيل” �صعت لإ

ق�دة دول �لغرب بخطورة �إجر�ء �لنتخ�ب�ت قبل �أن يتّم تفكيك �لتنظيم�ت 

�مل�صلحة؛ وكيف �أن �أب� م�زن متكن من �إقن�عهم يف �ملق�بل ب�أن �لنتخ�ب�ت 

ره�ب” و�لفو�صى، و�أنه “تعهد لهم  �رشورية له حتى يتمكن من م�ربة “�لإ

1 اخلليج، 2005/4/19.

2 احلياة اجلديدة، 2005/4/19.

3 اخلليج، 2006/1/18.
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مبب��رشة هذه �لعملية فور �نته�ء �لنتخ�ب�ت وتركيب �حلكومة”. وح�صب 

�ل�صلطة  دعم  عن  ب�لتخلي  لـ“�إ�رش�ئيل”  تعهدو�  �لق�دة  لء  هوؤ ف�إن  ليفني 

تعهدو�  كم�  بوعده،  عب��ص  يِف  مل  �إذ�  معه�  �لعالق�ت  وقطع  �لفل�صطينية 

.
4
بدعم “�إ�رش�ئيل” يف �خلطو�ت �لتي �صتتخذه� ملو�جهة �لو�صع �جلديد

وقد �صّكل فوز حركة حم��ص يف �لنتخ�ب�ت �صدمة كبرية للحكومة 

جلنة  رئي�ص   ،Yuval Steinitz �صت�ينت�ص  يوف�ل  و�عترب  �رش�ئيلية،  �لإ

دث  �لفل�صطينية حتمُ �لنتخ�ب�ت  نت�ئج  �أن  �لكني�صت،  من يف  �خل�رجية و�لأ

يف  ب�صم�حه�  “�إ�رش�ئيل”  �رتكبته  مريع  ف�صل  على  وتدل  �صي��صيً�،  زلز�ًل 

ولون يف جه�ز �ل�ص�ب�ك و�صعبة  . كم� تب�دل �مل�صوؤ
5
�مل�ص�ركة يف �لنتخ�ب�ت

.
6
�ل�صتخب�ر�ت �لع�صكرية �لته�م�ت ب�ص�أن ف�صلهم� يف توقع فوز حم��ص

�لفوز،  ذلك  من  موقفه�  تعلن  �أن  قبل  طوياًل  “�إ�رش�ئيل”  تنتظر  مل 

�إذ�  �إل  حم��ص  حركة  �صت�صكله�  �لتي  �حلكومة  مق�طعة  قررت  حيث 

�أ�صلحة  ونزعت  ره�ب”،  و“�لإ �لعنف  ونبذت  بـ“�إ�رش�ئيل”،  �عرتفت 

ره�بية”، وو�فقت على �لتف�ق�ت �ملوقعة بني “�إ�رش�ئيل”  �ملنظم�ت “�لإ

. كم� فر�صت “�إ�رش�ئيل” ح�ص�ر�ً 
7
ومنظمة �لتحرير و�ل�صلطة �لفل�صطينية

�قت�ص�ديً� خ�نقً� �صد �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة، 

مل يقت�رش ت�أثريه على �حلكومة �لفل�صطينية يف �جل�نب �لقت�ص�دي، بل �أوجد 

و�سط، 2006/1/20. 4 ال�رصق الأ

 قد�ص بر�ص، 2006/1/26.
5

 عرب 48، 2006/1/30.
6

 عرب 48، 2006/1/31.
7
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طر�ف  مني، خ�صو�صً� مع �ّتخ�ذ بع�ص �لأ �صغطً� كبري�ً عليه� يف �جل�نب �لأ

يف �ل�ص�حة �لفل�صطينية �حل�ص�ر مدخاًل لتحري�ص �ل�ص�رع �لفل�صطيني �صد 

من �لد�خلي �لفل�صطيني. �حلكومة، مّم� �أ�صهم ب�صورة كبرية يف زعزعة �لأ

ممود  ب�لرئي�ص  �ت�ص�له�  على  “�إ�رش�ئيل”  ح�فظت  نف�صه  �لوقت  ويف 

عب��ص، و�عتمدت يف عالقته� معه �صلوكً� متعّمد�ً هدف �إىل متزيق وحدة 

على  عملت  حيث  �لد�خلية؛  �ل�رش�ع�ت  ن�ر  و�إذك�ء  �لفل�صطيني،  �ل�صف 

حم��ص،  حكومة  �صق�ط  لإ �أخرى  �أحي�نً�  عليه  و�ل�صغط  �أحي�نً�  ت�صجيعه 

ويظهر  �لفل�صطينية.  ر��صي  �لأ يف  مني  �لأ و�لفلت�ن  �لفو�صى  �إث�رة  وعلى 

�إ�ص�فة  �رش�ئيليني،  ذلك من خالل �لت�رشيح�ت �ل�ص�درة عن �ل�صي��صيني �لإ

مريكية �مل�صرتكة �لتي مّت �لك�صف عنه� يف هذ�  �رش�ئيلية - �لأ �إىل �خلطط �لإ

�ل�صي�ق.

عب��ص  �لرئي�ص  مع  تع�طفه  عن  �أوملرت  عرّب  �لت�رشيح�ت،  �صي�ق  ويف 

�تخ�ذ  على  وحثه   ،
ج�دة”8 نو�ي�  ولديه  �أ�صيل  “�صخ�ص  ب�أنه  وو�صفه 

م�  �لتي  وقدرته  ط�قته  كل  ب��صتعم�ل  �إي�ه  مط�لبً�  �صج�عة”،  “خطو�ت 
ط�لبه  كم�   .

9
�لدولية ب�ملط�لب  �لقبول  على  حم��ص  حلمل  به�  يتمتع  ز�ل 

�خل�رجية  وزيرة  �أم�   .
10

�حلكومة �إ�صق�ط  على  و�لعمل  �حلزم،  من  مبزيد 

عن  عالن  لالإ  2006/5/20 يف  عب��ص  دعت  فقد  ليفني  ت�صيبي  �رش�ئيلية  �لإ

8 الراأي، عّم�ن، 2006/6/23.

9 اخلليج، 2006/10/21.

 عرب 48، 2006/11/12.
10
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11

حم��ص حكومة  ل�صتبد�ل  �صعبي  ��صتفت�ء  �إجر�ء  �أو  جديدة  �نتخ�ب�ت 

�حلو�ر  متر  موؤ �أم�م  �ألق�ه  �لذي  عب��ص  خط�ب  من  �أي�م  خم�صة  قبل  وذلك 

�إىل  للتو�صل  �أي�م  �ملتح�ورين ع�رشة  فيه  �أمهل  و�لذي  �لفل�صطيني،  �لوطني 

. كم� عّلق وزير 
12

�رشى، قبل طرحه� ل�صتفت�ء �صعبي �تف�ق حول وثيقة �لأ

�إليع�زر، يف حديث للقن�ة �لع��رشة يف �لتلفزيون  �لبنى �لتحتية، بني�مني بن 

�إنه  2006/10/3 على �ل�صتب�ك�ت بني فتح وحم��ص بقوله  �رش�ئيلي يف  �لإ

ي�صلي من �أجل �أن تنت�رش حركة فتح يف هذه �ملو�جهة، و�أ�ص�ف �أنه يتوجب 

على “�إ�رش�ئيل” م�ص�عدة حركة فتح و�لرئي�ص عب��ص، ور�أى يف �ملو�جه�ت 

خرية، بينم� دع� ن�ئب وزير  فر�صة لتج�وز نت�ئج �لنتخ�ب�ت �لت�رشيعية �لأ

يج�د  �لدف�ع، �أفر�مي �صنيه Efraim Sneh، �إىل �لعمل مع رئ��صة �ل�صلطة لإ

ولون �إ�رش�ئيليون  . كم� �أبدى م�صوؤ
13

�صع�ف حم��ص ��صرت�تيجية م�صرتكة لإ

�إعالن  �إىل �نتخ�ب�ت مبكرة، وهو  ب�إعالن ممود عب��ص �لدعوة  ترحيبهم 

لقي مع�ر�صة �صديدة من حم��ص، وذلك على �لرغم من تعليم�ت �أوملرت 

.
14

دلء بت�رشيح�ت حول خطوة عب��ص لوزر�ئه ب�لمتن�ع عن �لإ

على  و�لتف�ق  فتح وحم��ص،  بني حركتي  مكة  �تف�ق  توقيع  وعقب 

ذلك  من  ��صتي�ءه�  “�إ�رش�ئيل”  �أبدت  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  ت�صكيل 

عب��ص.  �لرئي�ص  على  �ل�صغط  خالل  من  تقوي�صه  على  وعملت  �لتف�ق، 

م�ل ومل ي�صفر عن �أي تغيري يف مو�قف  فقد ر�أت ليفني �أن �لتف�ق خميب لالآ

 �نظر: تقرير �صموئيل ط�ل، م�صدر �ص�بق.
11

يام، فل�صطني، 2006/5/26. 12 الأ

13 الحتاد، 2006/11/13.

 عرب 48، 2006/12/16؛ والغد، 2006/12/17.
14
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، يف حني نقلت م�ص�در عن �أوملرت غ�صبه من �لرئي�ص 
15

حم��ص �ل�صي��صية

ت�صكيل  هنية  �إ�صم�عيل  تكليف  على  ومو�فقته  �لتف�ق،  لتوقيعه  عب��ص 

�صّد  جر�ء�ت  �لإ من  �صل�صلة  �تخ�ذ  يف  �لتد�ول  مّت  كم�  �لوحدة،  حكومة 

معه، يف  �لت�ص�لت  قطع  بينه�  من  عب��ص،  و�لرئي�ص  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

.
16

ح�ل تكليف �حلكومة قبل مو�فقته� على �رشوط �للجنة �لرب�عية

 The New أم� يف �صي�ق �خلطط، فقد ن�رشت جريدة �لنيويورك ت�يز�

York Times تقرير�ً يف 2006/2/14 عن خطة �إ�رش�ئيلية �أمريكية م�صرتكة 

تهدف �إىل عزل �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لت�صبب مبع�ن�ة لل�صعب �لفل�صطيني 

. كم� مّت يف 
17

�ل�صلطة �إىل  فتح  �إ�صق�ط حكومة حم��ص و�إع�دة  جتربه على 

�لت�رشيعية،  نت�ئج �لنتخ�ب�ت  �لرئي�ص عب��ص  �إلغ�ء  “�إ�رش�ئيل” تد�ول فكرة 
�أ�صهر، وجرت �ت�ص�لت �رشية  و�لدعوة �إىل �نتخ�ب�ت جديدة خالل �صتة 

�أن  عن  �لنق�ب   ،2007/2/5 يف  ه�آرت�ص،  وك�صفت   .
18

�خل�صو�ص بهذ� 

�رش�ئيلية �أعدت خطة متك�ملة لتقوية �لرئي�ص عب��ص، ت�صمنت  �حلكومة �لإ

عم�ل و�لعم�ل �لفل�صطينيني.  منح ت�صهيالت كبرية له ولرج�لته، ولرج�ل �لأ

�رش�ئيلية ق�مت بعر�ص �لوثيقة �ل�رشية على جميع  و�أ�ص�فت �أن �خل�رجية �لإ

و�سط، 2007/2/11. 15 ال�رصق الأ

 وك�لة معً�، والنهار، 2007/2/16.
16

 Steven Erlanger, “U.S. and Israelis are said to talk of Hamas Ouster,” in 
17

The New York Times newspaper, 14/2/2006, in:l

http://www.nytimes.com/14/02/2006/international/middleeast/

14mideast.html?hp&ex1139979600&partner=homepage

 بن ك�صبيت، “على �إ�رش�ئيل �لتع�مل مع �إير�ن و�صورية وحزب �هلل وحم��ص،” القد�س العربي، 
18

2006/2/11، مرتجم عن جريدة معاريف.
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.
ج�نب يف “�إ�رش�ئيل”19 �لدبلوم��صيني �لأ

�لغربية  �لدول  حتري�ص  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  �صعت  فقد  ذلك،  �إىل  �إ�ص�فة 

وعدم  عليه�  �حل�ص�ر  فر�ص  �إىل  ودعته�  حم��ص،  حكومة  �صّد  و�لعربية 

لتقويته  عب��ص  �لرئي�ص  دعم  �إىل  نف�صه  �لوقت  يف  ودعته�  معه�،  �لتع�مل 

�أمريك�  قي�م  يف  �أمله  عن  �أوملرت  عرّب  حيث  حم��ص؛  حركة  مو�جهة  يف 

�لتي  �لفل�صطيني،  �ملعتدلة يف �ملجتمع  �لقوى  “بدعم  ودول عربية معتدلة 

لبدء حو�ر مثمر مع   �لظروف  �أبو م�زن، و��صتع�دة �حلكم وخلق  يقوده� 

مريكية كوندوليز� ر�ي�ص  ت ليفني وزيرَة �خل�رجية �لأ . كم� ح�صّ
�إ�رش�ئيل”20

�للجنة  بتنفيذ مط�لب  فل�صطينية  �أية حكومة وحدة  �لتم�ّصك مبط�لبة  على 

�ملثلى  �لطريقة  هي  تلك  �أن  ور�أت  ب�ص�أنه�،  تن�زل  تقدمي  وعدم  �لرب�عية 

.
21

لتقوية ممود عب��ص

ب�حل�صم  �نتهت  �لتي  حد�ث  �لأ فيه�  تدور  ك�نت  �لتي  �ملرحلة  ويف 

حد�ث؛  �لأ تلك  يف  �لتدخل  جت�ه  �رش�ئيلية  �لإ �ملو�قف  تف�وتت  غزة،  يف 

�لرئ��صة  فريق  بدعم  مط�لب�ت  وجود  �إىل  مع�ريف  جريدة  �أ�ص�رت  حيث 

ب�ل�صالح ملو�جهة حم��ص، يقوده� ن�ئب وزير �لدف�ع �إفر�مي �صنيه. يف حني 

�ملط�ف،  نه�ية  يف  حم��ص  يد  يف  �ل�صالح  ذلك  وقوع  من  �آخرون  حّذر 

من بينهم ق�ئد �ملنطقة �جلنوبية يو�آف ج�لنت Yoav Galant ورئي�ص 

جه�ز �ل�صب�ك يوف�ل دي�صكن Yuval Diskin، وهو �لتوجه �لذي �ص�ر فيه 

19 القد�س العربي، 2007/2/6.

 عرب 48، 2006/11/12.
20

21 ال�سفري، 2006/9/19.
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�أوملرت حني �أعلن �أن “�إ�رش�ئيل ل تريد �لتدخل يف �ملو�جه�ت بني حم��ص 

. وبن�ء على �لتقدير�ت �لتي ك�نت ت�صري �إىل �أن حم��ص �صتتمكن من 
وفتح”22

مر ب�إعد�د خطة للتع�مل مع  �ل�صيطرة على غزة، ��صتبقت “�إ�رش�ئيل” هذ� �لأ

 Avigdor لو�صع �لذي �صين�ص�أ عن ذلك، وعر�ص �لوزير �أفيغدور ليربم�ن�

Liberman يف 2007/5/31 م� و�صفه “�لربن�مج �ل�صي��صي �جلديد” جت�ه 

وقطع  لـ“�إ�رش�ئيل”،  مع�ديً�  كي�نً�  و�عتب�ره  �إغالقه  �إىل  د�عيً�  غزة،  قط�ع 

�إ�ص�فة  �لغربية،  �ل�صفة  عن  ب�لك�مل  وف�صله  عنه،  و�مل�ء  و�لوقود  �لكهرب�ء 

مم �ملتحدة  ولية لالأ ولية لـ“�إ�رش�ئيل” به وت�صليم تلك �مل�صوؤ �إىل قطع �أي م�صوؤ

.
23”Nato - وحلف “�لن�تو

ويف تلك �ملرحلة و��صلت “�إ�رش�ئيل” حتري�ص �لدول �لعربية �صّد حركة 

منية  حم��ص، حيث ق�ل �جلرن�ل ع�مو�ص جلع�د مدير �لد�ئرة �ل�صي��صية �لأ

بوز�رة �لدف�ع: “�إن �إ�رش�ئيل حتت�ج �أكرث من �أي وقت م�صى مل�ص�عدة �لدول 

�لعربية، وحتديد�ً م�رش؛ ملو��صلة خنق حم��ص، ل �صّيم� يف ح�ل �صيطرته� 

بنزع  “�ملعتدلة”  �لعربية  و�لدول  م�رش  وط�لب  غزة”.  قط�ع  ك�مل  على 

�إجر�ء  وعدم  �لوطنية،  �لوحدة  حكومة  عن  دولية  �أو  عربية  �رشعية  �أي 

�لفل�صطينية  �لق�صية  “حل  �أن  نتني�هو  . يف حني ر�أى 
24

�ت�ص�لت معه� �أي 

�صي�صتمل على مركب �إقليمي، و�أن �إ�رش�ئيل �صتحت�ج تدخل م�رش يف قط�ع 

ردن يف �ل�صفة  غزة، بعد حتطيم �صلطة حم��ص، وحتت�ج �أي�صً� �إىل م�ص�عدة �لأ

.
�لغربية”25

و�سط، 2007/6/5؛ والبيان، 2007/6/12. 22 ال�رصق الأ

23 الغد، 2007/6/1.

 �إ�صالم �أون لين، 2007/6/14.
24

 وك�لة �صم�، 2007/6/21.
25

21�
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“�إ�رش�ئيل”  و��صلت  �لع�صكري،  �حل�صم  بعد  حد�ث  �لأ تت�يل  ومع 

�أوملرت  �إيهود  عّلق  حيث  �لفل�صطيني  �ل�رشخ  ��صتمر�ر  ب�جت�ه  حتري�صه� 

“�ل�ص�حة  �إن  ب�لقول  حم��ص  ملو�جهة  عب��ص  به�  ق�م  �لتي  �خلطو�ت  على 

ممود  �ل�صلطة  رئي�ص  �أن  �إذ  ملمو�صً�؛  حتوًل  ح�ليً�  ت�صهد  �لفل�صطينية 

يف  به�  يقم  مل  بخطو�ت  وق�م  بحزم،  حم��ص  حلركة  يت�صدى  بد�أ  عب��ص 

، مهدد�ً �إي�ه يف �لوقت نف�صه بقطع �لت�ص�لت معه “يف �للحظة 
�ل�ص�بق”26

�لتي يجدد فيه� عالقته مع حم��ص”، ومبديً� ترحيبه كذلك ب�لتد�بري �لتي 

�تخذته� حكومة �لطو�رئ �صد حركة حم��ص، حيث ق�ل �إن “خطو�ت 

وبينهم  بينن�  للتن�صيق  م�ص�ر  ن�صوء  على  ت�ص�عد  �جلديدة...  �حلكومة 

. كم� �تخذت حكومة 
�صي�صمح من دون �صك بتقدم �مل�ص�ر �ل�صي��صي”27

�أوملرت عدة خطو�ت لدعم عب��ص، من بينه� ��صتئن�ف �ملف�و�ص�ت �ل�صي��صية 

معه و�مل�ص�رعة للرتحيب بحكومة �لطو�رئ �لتي �صكله�. فقد ر�أى �أوملرت 

�ل�صالم، وعرّب عن ذلك  �صتكون �رشيكً� يف مف�و�ص�ت  تلك �حلكومة  �أن 

. كم� �أعلنت ليفني 
بقوله: “حكومة لي�صت حكومة حم��ص هي �رشيك”28

�أمو�ل  من  دولر  مليون   600 مبلغ  له�  تدفع  ن  لأ م�صتعدة  “�إ�رش�ئيل”  �أن 

�إ�ص�فة   .
29

�ل�صلطة �إىل  �لتي ك�نت حتتجزه� منذ و�صول حم��ص  �ل�رش�ئب 

ق�صى �ملطلوبني  �إىل وقف مالحقة �أكرث من 200 من ن�صط�ء كت�ئب �صهد�ء �لأ

�أ�صلحتهم  و�إلق�ء  �أمني،  ن�ص�ط  �أي  مم�ر�صة  عن  توقفهم  ب�رشط  �ل�صفة،  يف 

 جريدة الراأي، �لكويت، 2007/7/14.
26

خبار، بريوت، 2007/7/2. 27 الأ

 رويرتز، 2007/6/17.
28

29 البيان، 2007/6/19.



�رش�ئيلي �ملوقف �لإ

 255 عن  فر�ج  و�لإ  .
30

مددة زمنية  لفرتة  من  �لأ جهزة  لأ و�ن�صم�مهم 

�أ�صري�ً غ�لبيتهم من حركة فتح )85% من حركة فتح، و15% من �جلبهتني 

يف  �حلكومة  �ص�دقت  كم�   .
312007/7/20 يف  و�ل�صعبية(  �لديوقر�طية 

فر�ج عن 90 �أ�صري�ً �آخرين “كب�درة ح�صن نية” من  2007/9/23 على �لإ

جهزة  �لأ ع�دة  ولإ رم�ص�ن،  �صهر  حلول  مبن��صبة  عب��ص  للرئي�ص  ج�نبه� 

عن  جنني  مدينة  ودخل  طريقه  �صّل  �إ�رش�ئيليً�  �ص�بطً�  �لفل�صطينية  منية  �لأ

“�إ�رش�ئيل”  �أن  �إل  �ص�ملً�.  �لحتالل  قو�ت  �إىل  وت�صليمه  �خلط�أ،  طريق 

�أفرجت عن 86 منهم فقط، بينهم 57 �أ�صري�ً من �ل�صفة �لغربية، و29 �أ�صري�ً 

 .
32

�صالمي من قط�ع غزة، مل يكن بينهم �أي من �أ�رشى حم��ص و�جله�د �لإ

نية”  “ب�درة ح�صن  2007/12/3، يف  �أ�صري�ً يف   429 لتفرج عن  وع�دت 

متر �أن�بولي�ص، بينهم 20  من حكومة �أوملرت جت�ه ممود عب��ص ملن��صبة موؤ

�رشى  �لأ �أ�صل  من  �أ�صري�ً   12 �إطالق  عن  مرت�جعة  غزة،  �أه�يل  من  فقط 

�إىل  �نتم�ئهم  بدعوى  عنهم،  فر�ج  ب�لإ وعدت  قد  ك�نت  �لذين   441 �لـ 

. وذلك يف �لوقت �لذي و��صل فيه �لحتالل �عتق�لته 
33

حركة حم��ص

يف �ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة.

30 احلياة، 2007/7/15.

�رش�ئيلية نقاًل عن  بح�ث و�لدر��ص�ت �لإ �رشى لالأ 31 القد�س العربي، 2007/7/21؛ و�نظر موقع �لأ

جريدة يديعوت اأحرونوت، 2007/7/15، يف:

http://www. alasra.ps/news.php?maa=View&id=1240 

32 احلياة، 2007/9/24.

33 القب�س، 2007/11/20؛ واحلياة، 2007/12/4.
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�ملعروفة  �لع�ئلية  �لد�ئمة  ق�مة  �لإ طلب�ت  “�إ�رش�ئيل”على  و�فقت  كم� 

م�صتثنية  �لغربية،  �ل�صفة  من  ��صمً�   3,500 لـ  �لع�ئلي”  �ل�صمل  “مّل  ب��صم 

، قبل �أن تو�فق على 
34

�أبن�ء قط�ع غزة، بقر�ر ر�صمي، من تلك �ملع�مالت

.
35

دفعة ث�نية �صملت �صبعة �آلف ��صم، بينهم 2,500 من �أبن�ء �لقط�ع

��صتمر�ر  ب�جت�ه  حتري�صه�  “�إ�رش�ئيل”  و��صلت  فقد  ذلك،  ج�نب  �إىل 

جلريدة  لكرتوين  �لإ �ملوقع  ذكر  نف�صه،  �ل�صي�ق  ويف  �لفل�صطيني.  �ل�رشخ 

�رش�ئيلية  �لإ �لعالق�ت  ت�ريخ  ول مرة يف  �أنه ولأ  ،2007/9/9 مع�ريف يف 

ت�ص�حي  �لكني�صت  من يف  و�لأ �خل�رجية  رئي�ص جلنة  قّدم  �لفل�صطينية،   -

هنغبي دعوة للرئي�ص �لفل�صطيني ممود عب��ص، عرب جه�ت خمتلفة حل�صور 

. كم� ق�ل �أوملرت، خالل كلمة 
36

من يف �لكني�صت جل�صة �خل�رجية و�لأ

�إنه   ،2007/9/20 يف   ”Kadima  - “ك�دي�  حزب  متر  موؤ �أم�م  �ألق�ه� 

�صيطرة  �إىل  دي  يوؤ �صوف  جت�هله  و�إن  للحو�ر،  فل�صطيني  �رشيك  يوجد 

�أن  �إىل  �رش�ئيلية  �لإ �لتق�رير  ولفتت  �لغربية.  �ل�صفة  على  حم��ص  حركة 

“�لرئي�ص” يف حديثه عن ممود عب��ص، بدًل من  ��صتخدم لقب  �أوملرت 

 Ehud يف حني ق�ل وزير �لدف�ع �إيهود ب�ر�ك .
لقب “رئي�ص �ل�صلطة”37

كل  مك�نة  تعزيز  هو  هدفن�  “�إن  �لعمل:  حلزب  �جتم�ع  خالل   Barak

. وذلك يف �لوقت �لذي 
من عب��ص وفي��ص، و�إ�صع�ف حركة حم��ص”38

34 الغد، 2007/9/27؛ والد�ستور، 2007/10/10.

35 امل�ستقبل، 2008/1/13؛ واحلياة اجلديدة، 2008/2/18.

36 ال�رصق، 2007/9/10.

 عرب 48، 2007/9/20.
37

عالم، 2007/10/10.  �ملركز �لفل�صطيني لالإ
38
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متر �ل�صالم  �رش�ئيلية - �لفل�صطينية حت�صري�ً لعقد موؤ تو��صلت فيه �للق�ء�ت �لإ

مريكية يف �أن�بولي�ص. د�رة �لأ �لذي دعت �إليه �لإ

غزة  قط�ع  �عتب�ر   2007/9/19 يف  “�إ�رش�ئيل”  قّررت  �ملق�بل  ويف 

غزة،  يف  حم��ص  حركة  على  �لت�صييق  �صي�ق  يف  وذلك  مع�ديً�”،  “كي�نً� 
 69 �إ�ص�بة  2007/9/11 عن  �أ�صفرت يف  “فجر �لنت�ص�ر” �لتي  �إثر عملية 

�لع�صكرية   ”Zikim Base  - زيكيم  “ق�عدة  ق�صف  يف  �إ�رش�ئيليً�  جنديً� 

. وهو قر�ر 
39

ب�ص�روخني تبنتهم� �رش�ي� �لقد�ص و�ألوية �لن��رش �صالح �لدين

ترّتب عليه، بح�صب �إعالن “�إ�رش�ئيل”، فر�ص “قيود على �ل�صلطة �ملنبثقة 

عن حم��ص ب�صكل يحّد من نقل �لب�ص�ئع �إىل قط�ع غزة وتزويده� ب�لوقود 

ت�صتهدف  �لتي  �لع�صكرية،  �لعملي�ت  “مو��صلة  �إىل  �إ�ص�فة  و�لكهرب�ء”، 

.
ره�بية”40 �ملنظم�ت �لإ

و�لقت�ص�دية  ن�ص�نية  �لإ و�ص�ع  �لأ تردي  �إىل  �ل�صي��صة  تلك  �أدت  وقد 

يف �لقط�ع �إىل حد غري م�صبوق، خ�صو�صً� مع ت�صديده� ب�صورة تدريجية 

مع  �ملع�بر  ك�فة  �إقف�ل   2008/1/18 يف  “�إ�رش�ئيل”  �إعالن  �إىل  و�صوًل 

�مل�ص�عد�ت  ذلك  يف  مب�  �إليه،  مد�د�ت  �لإ ك�فة  دخول  ومنع  غزة  قط�ع 

�لعمل  عن  ت�مة  ب�صورة  �لكهرب�ء  لتوليد  غزة  وتوقف مطة   ،
41

ن�ص�نية �لإ

جر�ء�ت  . وبد� و��صحً� يف حينه �أن تلك �لإ
42

يف 2008/1/20 نتيجة لذلك

39 احلياة، 2007/9/12.

40 اخلليج، 2007/9/20.

41 احلياة، 2008/1/19.

يام، فل�صطني، 2008/1/21. 42 الأ
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ج�ءت بهدف �إ�صع�ف حركة حم��ص يف غزة، حيث تن�صلت “�إ�رش�ئيل” 

�لعق�بية،  �إجر�ء�ته�  عن  �لن�جتة  ن�ص�نية  �لإ زمة  �لأ تلك  عن  وليته�  م�صوؤ من 

عطف  ��صتدر�ر  بهدف  حم��ص  ور�ءه�  تقف  “مفتعلة”  ب�أزمة  وو�صفته� 

�لقط�ع،  يف  �لفل�صطينيني  مع�ن�ة  ولية  م�صوؤ �حلركة  �أوملرت  وحّمل  دويل. 

�لتي  “�حلركة  �إ�صق�ط  �أجل  من  �لتحرك  �إىل  �رشيح  ب�صكل  �إي�هم  د�عيً� 

.
�نتخبوه� و�لتي تت�صبب يف مع�ن�تهم”43

مم �ملتحدة،  �رش�ئيلية، عر�صت ليفني على �لأ جر�ء�ت �لإ و��صتكم�ًل لالإ

خالل �جتم�ع�ت جمعيته� �لعمومّية، خطة لتحييد حركة حم��ص، ومنعه� 

من �مل�ص�ركة يف �لنتخ�ب�ت �لت�رشيعية �لفل�صطينية، من خالل �لتف�ق على 

مم �ملتحدة  مع�يري مل�ص�ركة �ملنظم�ت يف �لنتخ�ب�ت �لديوقر�طية، وتبني �لأ

.
44

قر�ر�ً بهذ� �ل�ص�أن

وف�ص�ئل  �ل�صلطة  بني  �خلالف  لتعميق  ج�ءت  �أنه�  بد�  خطوة  ويف 

�إطالق  لوقف  �لفل�صطينيني  على  لل�صغط  م�ولة  منه�  �أكرث  �ملق�ومة، 

�لت�رشيع يف  ون  ل�صوؤ �لوز�رية  �للجنة  �ل�صو�ريخ من قط�ع غزة، �ص�دقت 

تدفع  ب�أن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يلزم  ق�نون  م�رشوع  على  �أوملرت  حكومة 

�لن�جمة عن  و�مل�دية  �لب�رشية  �خل�ص�ئر  عن  تعوي�ص�ت  �رش�ئيلي  �لإ للطرف 

�لنف�صية  و�لعن�ية  �جلرحى  عالج  تكلفة  ذلك  يف  مب�  �ل�صو�ريخ،  �إطالق 

ب�ر�ك  �إيهود  �أعلن  مم�ثل،  �صي�ق  ويف   .
45

و�ل�صدمة ب�لهلع  للم�ص�بني 

43 احلياة، 2008/1/22.

44 الراأي، عّم�ن، 2007/9/25.

45 الد�ستور، 2007/11/7.
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�صي��صية،  عملية  كل  يف  تقدم  �أي  حل�صول  �ل�رشط  �أن   2007/11/6 يف 

�أن  مو�صحً�  غزة،  قط�ع  ره�ب”يف  لـ“�لإ �لتحتية  �لبنية  تفكيك  هو 

خريطة  خطة  من  وىل  �لأ �ملرحلة  من  غزة  قط�ع  ت�صتثني  “�إ�رش�ئيل”لن 
�هلل  ر�م  يف  �لت�صوية  عملية  يدي  ملوؤ حتري�صً�  �صّكل  م�  وهو   ،

46
�لطريق

�أوملرت  �إيهود  من  كل  �أكده  موقف  وهو  غزة.  على  �ل�صيطرة  ل�صتع�دة 

خري لـ“�إ�رش�ئيل”، حيث ق�ل �أوملرت خالل  وجورج بو�ص خالل زي�رة �لأ

2008/1/13 �إن بو�ص �أو�صح “مع�ر�صته  �صبوعية حلكومته يف  �جلل�صة �لأ

�أنه �صتكون هن�ك  �أكد  �إذ  �لغربية وقط�ع غزة،  �ل�صفة  �لف�صل بني  لفكرة 

دولة فل�صطينية و�حدة ولي�ص دولت�ن، ولي�ص ثالث دول لثالثة �صعوب، 

غزة  قط�ع  يف  �لطريق  خريطة  بتطبيق  ملزمون  �لفل�صطينيني  ف�إن  لذلك 

.
رغم �صيطرة حم��ص عليه”47

يف  دور�ً  لعبت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  يظهر  �رش�ئيلية  �لإ للمو�قف  قر�ءة  ويف 

�إيج�د  �إىل  �آخر  �صد  لطرف  دعمه�  وهدف  �لفل�صطينية،  زمة  �لأ تعميق 

كرب حجمً� يف �ل�ص�حة �لفل�صطينية؛ حتقيقً�  �رشخ يف �لعالقة بني �حلركتني �لأ

ب�ب  من  ل  �حلية،  �لفل�صطينية  �لقوى  �إ�صع�ف  يف  علي�  �إ�رش�ئيلية  مل�صلحة 

�جلدية يف توجه�ته� نحو �ل�صالم. حيث �صعت لتحقيق �أكرب قدر ممكن من 

�ملك��صب من خالل فر�ص تنفيذ برن�جمه� و�رشوطه�، يف مق�بل تقدمي �أقل 

قدر ممكن من �لتن�زلت للطرف �لفل�صطيني �لذي دعمته.

و�سط، 2007/11/7. 46 ال�رصق الأ

47 القب�س، 2008/1/14.
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ثانيًا: احلمالت الع�صكرية وحمالت العتقال والغتيال:

�صق�ط حكومة حم��ص �تب�ع �صي��صة  �رش�ئيلية لإ جر�ء�ت �لإ ت�صمنت �لإ

�لت�صعيد �لع�صكري �صد من�طق �ل�صلطة �لفل�صطينية، من خالل �حلمالت 

�لع�صكرية، ومو��صلة �لغتي�لت بحق ن�صط�ء �ملق�ومة، وحمالت �لعتق�ل 

�لتي ط�لت وزر�ء �حلركة ونو�به�؛ وذلك يف م�ولة منه� لتحقيق هدفني: 

�أولهم� جّر حم��ص �إىل �ملو�جهة �لع�صكرية، وهو م� �عرتف به م�صدر �أمني 

�إ�رش�ئيلي كبري بقوله يف 2006/6/14 �إن “�إ�رش�ئيل” هي �لتي دفعت حم��ص 

�ل�صو�ريخ،  �إطالق  �إىل  و�لعودة  �صهر�ً،   16 ��صتمرت  �لتي  �لهدنة  نه�ء  لإ

�صعبيً�  �إ�صق�ط حم��ص  وث�نيهم�   .
48

�إف�ص�ل حكومة حم��ص بهدف  وذلك 

يف ح�ل وقفت حكومته� �صّد عملي�ت �ملق�ومة، �أو �متنعت عن �لرّد على 

مر �لذي ��صتمُخدم ب�لفعل �صّد حركة حم��ص  �رش�ئيلية، وهو �لأ �لعتد�ء�ت �لإ

وق�ت �لتي �متنعت فيه� عن �لرّد. زمة �لد�خلية يف �لأ يف �صي�ق �لأ

1. احلمالت الع�صكرية:

�رش�ئيلي خالل �جتم�ع عقده يف  يف �صي�ق هذ� �لت�صعيد، �أقّر �جلي�ص �لإ

بتكثيف  تق�صي  �جلنوبي”،  “�ل�صهم  ��صم  عليه�  �أطلق  خطة   2006/3/30

. وقد ق�صفت 
49

�لهجم�ت �جلوية و�لربية و�لبحرية على من�طق قط�ع غزة

بـ  �لت�ريخ  ذلك  تلت  �لتي  يومً�   45 �لـ  يف  غزة  قط�ع  �رش�ئيلية  �لإ �لقو�ت 

.
50

5,100 قذيفة مدفعية، مبعدل 110 قذ�ئف يوميً�

48 الد�ستور، 2007/6/15.

49 الحتاد، 2006/4/3.

و�سط، 2006/5/15. 50 ال�رصق الأ
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يف  �لفل�صطينية  �ملق�ومة  به�  ق�مت  �لتي  �ملتبدد”  “�لوهم  عملية  و�إثر 

�ص�ليط،  جلع�د  �رش�ئيلي  �لإ �جلندي  خالله�  �أ�رشت  و�لتي   ،2006/6/25

�أ�صمته� عملية  “�إ�رش�ئيل” حملة ع�صكرية و��صعة �صّد قط�ع غزة  �أطلقت 

�رش�ئيلية  �لإ و�لهجم�ت  �لجتي�ح�ت  �أدت  وقد  �ل�صيف”.  “�أمط�ر 
 400 ��صت�صه�د  �إىل   2006/10/31 وحتى   2006/6/26 منذ  �ملتو��صلة 

. ويف مطلع ت�رشين �لث�ين/ نوفمرب 2006 
51

فل�صطيني وجرح 1,852 �آخرين

�أطلقت “�إ�رش�ئيل” حملة جديدة �صّد قط�ع غزة �أ�صمته� “غيوم �خلريف”، 

�ل�صهر  وخالل  ح�نون.  بيت  وخ�صو�صً�  �لقط�ع،  �صم�ل  على  وتركزت 

غزة،  قط�ع  يف  �صهيد�ً   123 منهم  فل�صطينيً�،  �صهيد�ً   140 �صقط  �ملذكور 

�رش�ئيليون خالل تلك �حلملة جمزرة  107 منهم يف �صم�له. وقد �رتكب �لإ

يف �صب�ح 2006/11/8، جر�ء ق�صف �صتة من�زل على �أ�صح�به� وهم ني�م، 

.
52

مم� �أدى �إىل ��صت�صه�د 20 فل�صطينيً� وجرح 40 �آخرين

�لتي  �لفرت�ت  قط�ع غزة يف  �لد�خلي يف  �لقتت�ل  ت�ص�عد وترية  ومع 

تلت ذلك، ثم توقيع �تف�ق مكة فيم� بعد، جل�أت “�إ�رش�ئيل” �إىل �لتخفيف 

دي تلك �لعملي�ت  من عملي�ته� �لع�صكرية �صّد �لقط�ع، رمب� خ�صية �أن توؤ

�صّد  عملي�ت  و�صّن  للتوحد  �ملق�ومة  دفع  �أو  �لقتت�ل،  ذلك  تهدئة  �إىل 

�لحتالل جمدد�ً يف فرتة �لهدوء �لد�خلي؛ فمن �أ�صل 73 �صهيد�ً فل�صطينيً� 

�إجر�ء�ت  ب�صبب   2007/4/30  -  2006/12/1 من  �لفرتة  خالل  �صقطو� 

�صع�ف و�لطو�رئ   �نظر: تقرير وك�لة وف�، 2006/11/23، نقاًل عن مع�وية ح�صنني، مدير �لإ
51

بوز�رة �ل�صحة.

ح�نون،  بيت  جمزرة  حول  عالم  لالإ �لفل�صطيني  �ملركز  وتقرير  2006/12/1؛  بر�ص،  قد�ص   
52

.2006/11/8
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�أن  �إل   .
53

فقط من قط�ع غزة �صهيد�ً   21 �لحتالل وعملي�ته، ك�ن هن�ك 

“�إ�رش�ئيل” جل�أت للت�صعيد جمدد�ً �صّد �لقط�ع خالل �صهر �أي�ر/ م�يو، �لذي 
�لحتالل  ركز  وقد   .

54
غزة قط�ع  منهم يف   55 �صهيد�ً،   66 �صقط خالله 

�لقط�ع  يف  �لق�ص�م  وكت�ئب  �لتنفيذية  �لقوة  مو�قع  �صّد  حينه�  هجم�ته 

ب�صكل رئي�صي، ب�صل�صلة من �لغ�ر�ت �جلوية. وج�ء ذلك يف �لوقت �لذي 

د�خليً� كبري�ً، و��صتب�ك�ت عنيفة بني عن��رش  توتر�ً  �لقط�ع  فيه  ي�صهد  ك�ن 

منية �ملو�لية لكل منهم�، يف م� بد�  جهزة �لأ من حركتي فتح وحم��ص و�لأ

لزي�دة حدة �لقتت�ل، و�إ�صع�ف طرف حل�ص�ب  قبل �لحتالل  م�ولة من 

طرف �آخر. �إل �أن تلك �حلملة �أدت �إىل تخفيف حدة �لقتت�ل �لد�خلي، 

“�إ�رش�ئيل” لحقً� لتخ�ذ  �صب�ب �لتي دفعت  وهو م� قد يكون من بني �لأ

�صهده�  �لتي  �لع�صكري  �أحد�ث �حل�صم  مب��رشة خالل  �لتدخل  بعدم  قر�ر 

�لقط�ع.

�صّد  �رش�ئيلي  �لإ �لع�صكري  �لت�صعيد  جتدد  حد�ث،  �لأ تلك  وعقب 

�لقط�ع، و��صتمر بوترية متق�ربة خالل �ل�صهور �لت�لية، و�أ�صفر عن �صقوط 

.
153 �صهيد�ً يف غزة خالل �لفرتة 2007/6/1 - 552007/10/31

ع�صكرية  حملة  ن�بل�ص  مدينة  �صهدت  فقد  �لغربية  �ل�صفة  يف  �أم� 

�إ�رش�ئيلية و��صعة بد�ية من �صهر �أيلول/ �صبتمرب، ط�لت عدد�ً كبري�ً من ن�صط�ء 

�لفرتة  خالل  بر�ص  قد�ص  �أعدته�  �لتي  �ل�صهرية  ح�ص�ء�ت  �لإ على  بن�ء  رق�م  �لأ هذه  و�صع  مّت   
53

.2007/5/1-1/1

 قد�ص بر�ص، 2007/6/1.
54

�لفرتة  خالل  بر�ص  قد�ص  �أعدته�  �لتي  �ل�صهرية  ح�ص�ء�ت  �لإ على  بن�ء  رق�م  �لأ هذه  و�صع  مّت   
55

.2007/11/1-7/1
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لت�صلم قو�ت  ��صتب�قً�  �ملق�ومة وخالي�ه� ب�لعتق�ل و�لغتي�ل، وج�ء ذلك 

�ل�صفة حملته�  �ل�صلطة يف  وبدء  �ملدينة،  عن  ولية  �مل�صوؤ �لفل�صطينية  من  �لأ

منية فيه�. وعلى �لرغم من مو��صلة “�إ�رش�ئيل” �عتد�ء�ته� يف �ل�صفة من  �لأ

ر��صي،  خالل �لغتي�لت و�لعتق�لت وتقييد حرية �حلركة وجتريف �لأ

�إل �أنه� مل تنفذ �أية حمالت ع�صكرية كربى يف �لفرتة �لتي �أعقبت ذلك.

�ل�صفة  �صهدته  ك�لذي  ي�صهد هدوء�ً  �لقط�ع مل  ف�إن  �إىل غزة  وب�لعودة 

�لغربية، ولو ن�صبيً�، حيث و��صل جي�ص �لحتالل عملي�ته يف �لقط�ع من 

خالل �لغ�ر�ت و�لتوغالت �ملحدودة، متخذ�ً من �ل�صو�ريخ، �لتي تنطلق 

ذريعًة  �لنته�ك�ت،  على  رد�ً  به،  �ملحيطة  �مل�صتوطن�ت  جت�ه  �لقط�ع  من 

�رش�ئيلية  �لإ �لت�رشيح�ت  فيه  تو��صلت  �لذي  �لوقت  يف  تلك،  لعملي�ته 

من �لد�خلي  �ملهددة بحملة ع�صكرية برية و��صعة يف غزة، و�صفه� وزير �لأ

 .
“حتمية”56 ب�أنه�   2007/11/18 يف   Avraham Dichter ديخرت  �آيف 

�ل�ص�خن”،  “�ل�صت�ء  ��صم  حتت   2008/2/27 يف  �حلملة  هذه  ج�ءت  وقد 

و��صتمرت حتى 2008/3/3، خملفة 117 �صهيد�ً بينهم 58 مدنيً�، منهم 28 

. وقد �أعلن مدير 
57

طفاًل و�صت ن�ص�ء، �إ�ص�فة �إىل �صقوط 200 جريح �آخرين

وقت  يف  ح�صنني،  مع�وية  �ل�صحة،  وز�رة  يف  و�لطو�رئ  �صع�ف  �لإ ع�م 

.
58ً

لحق �رتف�ع ح�صيلة �ل�صهد�ء �إىل 129 �صهيد�

 عرب 48، 2007/11/18.
56

ن�ص�ن، تقرير �ل�صت�ء �ل�ص�خن، غزة، 2008/3/3، �نظر:  مركز �مليز�ن حلقوق �لإ
57

http://www. mezan.org/document/hot_winter_ar.pdf
وق�ئمة ب�أ�صم�ء �ل�صهد�ء من 2/28 حتى �صب�ح 2008/3/4، �نظر:

http://www. mezan.org/document/martyrlist_4_3_2008.pdf

58 اخلليج، 2008/3/6.
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�أدت   2007 �رش�ئيلية خالل ع�م  �أن �لعتد�ء�ت �لإ �إىل  �ص�رة  وجتدر �لإ

 2008 ع�م  بد�ية  منذ  �لعتد�ء�ت  �أدت  . يف حني 
59ً

�صهيد�  435 ل�صقوط 

جريحً�،   979 �إىل  �إ�ص�فة  �صهيد�ً،   274 �صقوط  �إىل   2008/3/12 وحتى 

منظمة  يف  و�لدولية  �لقومية  �لعالق�ت  د�ئرة  عن  �ص�در  تقرير  بح�صب 

.
60

�لتحرير

عدد ال�سهداء واجلرحى )2008-2006(61

عدد اجلرحىعدد ال�سهداءالفرتة

20066923,126

2007 4351,192 

2008/3/12-2008/1/1274979

2. العتقالت:

ب�لتز�من مع عملية “�أمط�ر �ل�صيف”، �صّنت “�إ�رش�ئيل” حملة �عتق�لت 

�صع�ف وجوده� يف  ��صتهدفت وزر�ء حركة حم��ص ونو�به�، يف م�ولة لإ

ن�رشته�  و�أخب�ر  تق�رير  من  وظهر  حكومته�.  و�إ�صق�ط  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

�عتق�ل  خطة  �أن  �لفرتة  تلك  يف  وه�آرت�ص  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفت� 

�لوزر�ء و�لنو�ب ك�نت ج�هزة، وكذلك خطة �لهجوم على قط�ع غزة. 

59 البيان، 2007/12/31.

60 البيان، 2008/3/13.

�نظر: م�صن �ص�لح )مرر(، التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة 2006 )بريوت: مركز �لزيتونة 
 61

للدر��ص�ت و�ل�صت�ص�ر�ت، 2007(، �ص 84؛ والبيان، 2007/12/31 و2008/3/13.
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“�إ�رش�ئيل”  �عتقلت  �ملتبدد”  “�لوهم  عملية  وقوع  من  �أي�م  �أربعة  وخالل 

28 ن�ئبً� ووزير�ً، وو��صلت خطف �لوزر�ء و�لنو�ب و�عتق�لهم حتى بلغ 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  �لعتق�لت  تلك  و�صملت   ،40 نحو  عددهم 

�ل�ص�عر  �لدين  ن��رش  �لتعليم  ووزير  �لوزر�ء  رئي�ص  ون�ئب  �لدويك،  عزيز 

وغريهم�. كم� �أع�دت “�إ�رش�ئيل” خالل ع�م 2007 �عتق�ل عدد من وزر�ء 

حكومة �لوحدة �لوطنية، ومن بينهم �لوزير �ل�ص�عر نف�صه و�لوزير و�صفي 

زمة �لفل�صطينية، حيث �أدت  قبه�. وقد �أ�صهمت تلك �حلملة يف تعميق �لأ

حي�ن، كم�  �لأ �لت�رشيعي وتعطيل عمله يف كثري من  �ملجل�ص  �إ�صع�ف  �إىل 

مر �لذي  �أدت �إىل تقوية طرف على ح�ص�ب �آخر د�خل �ملجل�ص، وهو �لأ

مع  و�ل�صالحي�ت  �ل�رشعي�ت  �لربمل�نية يف �رش�ع  فتح  كتلة حركة  ��صتغلته 

حركة حم��ص، خ�صو�صً� عقب �حل�صم �لع�صكري يف قط�ع غزة.

�ملق�ومة،  ن�صط�ء  �صفوف  يف  �عتق�لته�  “�إ�رش�ئيل”  و��صلت  كم� 

وتركزت تلك �لعتق�لت يف �ل�صفة �لغربية ب�صورة رئي�صية، فخالل ع�م 

2006 �عتقل �لحتالل 5,671 فل�صطينيً�، منهم 5,425 من �ل�صفة �لغربية 

يف  �أ�صري�ً   2,500 نحو  لء  هوؤ جمموع  من  وبقي  غزة،  قط�ع  من  و246 

�رش�ئيلي جلع�د  �أ�رش �جلندي �لإ . فيم� بلغ جمموع �ملعتقلني منذ 
62

�ل�صجون

 .
63

�ص�ليط يف 2006/6/25، ولغ�ية 2007/9/29 �أكرث من 9 �آلف فل�صطيني

كت�ئب  ق�ئد  ح�مد،  �إبر�هيم  �عتق�لهم  من  �لحتالل  متكن  من  �أبرز  ومن 

�لذي   ،1998 ع�م  منذ  �إ�رش�ئيليً�  و�ملط�رد  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لق�ص�م 

�رشى ب�صكل  �رشى و�ملحررين، تقرير �إح�ص�ئي �ص�مل يتن�ول �أو�ص�ع �لأ ون �لأ  �نظر: وز�رة �صوؤ
62

ع�م و�أبرز �أحد�ث ع�م 2006 ب�صكل خ��ص، مركز �ملعلوم�ت �لوطني �لفل�صطيني، يف:

http://www.pnic.gov.ps/arabic/social/prisoners/prisoners19.html

�رشى و�ملحررين. ون �لأ  عرب 48، 2007/9/30، نقاًل عن تقرير لوز�رة �صوؤ
63
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�لق�ص�م،  كت�ئب  يف  �لق�ئد  �لق��صي  ومه�و�ص   .
642006/5/23 يف  �عتمُقل 

يف  �عتمُقل  �لذي  رفح،  يف  �لتنفيذية  �لقوة  يف  �لع�مة  �لعالق�ت  ول  وم�صوؤ

.
652007/9/7

وقد �أ�ص�ر تقرير �ص�در عن مركز �ملعلوم�ت �لوطني �لفل�صطيني �إىل �أن 

 4,600 بلغ   2007 ع�م  خالل  �لحتالل  قو�ت  يد  على  �ملعتقلني  جمموع 

منظمة  يف  و�لدولية  �لقومية  �لعالق�ت  لد�ئرة  تقرير  و�أ�ص�ر   .
66

فل�صطيني

�لتحرير �إىل �أن قو�ت �لحتالل �عتقلت نحو 1,500 فل�صطيني منذ بد�ية 

.
�لع�م 2008 وحتى 672008/3/12

3. الغتيالت:

�لت�صفية  عملي�ت  “�إ�رش�ئيل”  و��صلت  فقد  تقّدم،  م�  �إىل  �إ�ص�فة 

�ملق�ومة  ن�صط�ء  ت�صفية  يف  �مل�صتمرة  �صي��صته�  �إط�ر  يف  وذلك  و�لغتي�ل، 

�صع�ف �صفوفه� و�لق�ص�ء عليه�، و�صعت كذلك ل�صتخد�م هذه �ل�صي��صة  لإ

كو�صيلة �صغط على ف�ص�ئل �ملق�ومة �لد�عمة حلكومة حم��ص. كم� ح�ولت 

من خالله� �إيق�ع فتنة بني ف�ص�ئل �ملق�ومة، من خالل �لرتكيز على ف�صيل 

�لقتت�ل  يف  ت�صعيد�ً  ت�صهد  ك�نت  �لتي  �لفرت�ت  يف  �صو�ه  دون  معني 

بت�صفية وزر�ء  �لتهديد  “�إ�رش�ئيل” على  �إقد�م  �إىل ج�نب  �لد�خلي. وذلك 

�إن  قوله؛  �إ�رش�ئيلي  نقل موقع جريدة مع�ريف عن �ص�بط  حم��ص، حيث 

يام، فل�صطني، 2006/5/24. 64 الأ

 قد�ص بر�ص، 2007/9/8.
65

 قد�ص بر�ص، 2008/1/3.
66

67 البيان، 2008/3/13.
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.
“�إ�رش�ئيل” تعّد وزر�ء حم��ص “هدفً� �رشعيً� للت�صفية”68

ق�ئد  �لدحدوح  خ�لد  �رش�ئيلية  �لإ �لقو�ت  �غت�لت  �ل�صي�ق،  هذ�  ويف 

غزة  قط�ع  يف  �صالمي  �لإ �جله�د  حلركة  �لع�صكري  �جلن�ح  �لقد�ص،  �رش�ي� 

، ويف 2006/4/27 �أعلنت �ل�رش�ي� جن�ة �أحد �أبرز ق�دته�، 
يف 692006/3/1

دون ذكر ��صمه، من م�ولة �غتي�ل �إ�رش�ئيلية بق�صف �صي�رته يف قط�ع غزة، 

قرع �أحد �لق�دة �مليد�نيني  يف عملية �أ�صفرت يف حينه عن ��صت�صه�د و�ئل �لأ

�لع�م  �لق�ئد  �صمهد�نة  �أبو  �غت�لت قو�ت �لحتالل جم�ل  . كم� 
70

لل�رش�ي�

ق�ئد�ً  تعيينه  من  ق�صرية  فرتة  بعد   ،2006/6/8 �ل�صعبية يف  �ملق�ومة  للج�ن 

للقوة �لتنفيذية �لتي �صكلته� وز�رة �لد�خلية يف حكومة حم��ص، ومر�قبً� 

�مل�صتعربني  من  �إ�رش�ئيلية  قوة  �غت�لت   2006/10/4 ويف   .
71

للوز�رة ع�مً� 

�لغربية، ممد  ب�ل�صفة  قلقيلية  ن�صط�ء حركة حم��ص يف م�فظة  �أبرز  �أحد 

وليته� عن �لغتي�ل ز�عمة �أنه ج�ء  ف�يق عودة، وح�ولت �لتن�صل من م�صوؤ

�صهد�ء  كت�ئب  ب��صم  �صدر  بي�نً�  م�صتغلة  �لد�خلي،  �لقتت�ل  خلفية  على 

ق�صى يف �ليوم �ل�ص�بق لالغتي�ل يهدد بقتل �صخ�صي�ت رفيعة يف حركة  �لأ

�ملو�فق  �لفطر،  عيد  �أي�م  �أول  �صهد  كم�   .
72

و�خل�رج �لد�خل  يف  حم��ص 

�ل�صنب�ري،  عط�  �لدين،  �صالح  �لن��رش  �ألوية  ق�ئد  �غتي�ل   ،2006/10/23

 30 وجرح  �صتة  ��صت�صه�د  عن  �أي�صً�  �أ�صفرت  عملية  يف  ح�نون،  بيت  يف 

68 الوطن، قطر، 2006/4/2.

عرب 48، 2006/3/1.
 69

و�سط، 2006/4/28. 70 ال�رصق الأ

71 احلياة، 2006/6/10.

 �إ�صالم �أون لين، 2006/10/4؛ وامل�ستقبل، 2006/10/5.
72
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. فيم� �غت�لت وحد�ت �مل�صتعربني �أربعة من ن�صط�ء كت�ئب �صهد�ء 
73

�آخرين

ق�صى يف بلدة �لي�مون غرب جنني يف 2006/11/8، هم ط�هر عب�هرة،  �لأ

. ومع نه�ية �لع�م 
74

وممود �أبو �حل�صن، و�صليم �أبو �لهيج�ء، وعالء خم�ي�صة

�رش�ئيلية 85 عملية ��صت�صهد فيه� 189  2006 بلغ عدد عملي�ت �لغتي�ل �لإ

.
75

فل�صطينيً�، بينهم 134 م�صتهدفً�

�رش�ئيلية  �لإ �لغتي�لت  تو��صلت   2007 ع�م  من  ول  �لأ �لربع  وخالل 

منخف�صة،  بوترية  ولكن  �مليد�نيني،  وق�دته�  �ملق�ومة  ن�صط�ء  �صفوف  يف 

حيث �صقط �صبعة �صهد�ء يف عملي�ت �غتي�ل حتى نه�ية �صهر �صب�ط/ فرب�ير، 

يف حني مل ت�صجل �غتي�لت خالل �صهر �آذ�ر/ م�ر�ص. وك�ن من �لو��صح 

يف تلك �لفرتة تركيز �لحتالل لعملي�ته �صّد ن�صط�ء �رش�ي� �لقد�ص وكت�ئب 

ق�صى يف �ل�صفة �لغربية؛ حيث �إن �مل�صتهدفني بني �ل�صهد�ء �لذين �صقطو�  �لأ

جر�ء عملي�ت �لغتي�ل خالله� ك�نو� من ن�صط�ء هذين �لف�صيلني يف �ل�صفة 

. وذلك يف �لوقت �لذي ك�نت 
76

�لغربية، ويف مدينة جنني ب�صكل رئي�صي

�تف�ق مكة، وهو  �لد�خلي يف قط�ع غزة قبل  تت�ص�عد فيه وترية �لقتت�ل 

يج�د �رشخ بني ف�ص�ئل �لعمل  �أمر بد� �أن “�إ�رش�ئيل” ت�صتخدمه كمح�ولة لإ

�أ�صيد  �لقد�ص،  �رش�ي�  يف  �لقي�دي  �مل�صتهدفني  �أولئك  بني  ومن  �لوطني. 

�لعمور، وق�ئد �ل�رش�ي� يف جنني ممود عبيد، �إ�ص�فة �إىل ق�ئده� يف �ل�صفة، 

�أ�رشف �ل�صعدي.

73 الحتاد، 2006/10/24.

يام، فل�صطني، 2006/11/9. 74 الأ

 قد�ص بر�ص، 2007/1/1.
75

 قد�ص بر�ص، 2007/4/1-2/1.
76
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�لغتي�ل،  عملي�ت  وترية  ت�ص�عدت  �أبريل  ني�ص�ن/  �صهر  من  وبدء�ً 

�لث�ين  �لربع  لي�صقط خالل  م�يو،  �أي�ر/  �صهر  له� خالل  �أكرب مدى  وبلغت 

عودة  مع  �لت�صعيد  هذ�  وتز�من   .
77

�لغتي�لت جر�ء  �صهيد�ً   20 �لع�م  من 

م�يو،  �أي�ر/  خالل  غزة  قط�ع  �صّد  �لع�صكرية  �رشب�ته  لت�صعيد  �لحتالل 

�لقط�ع.  �أقدمت عليه حركة حم��ص يف  �لذي  �لع�صكري  وعقب �حل�صم 

ومن �أبرز �لن�صط�ء �لذين ط�لتهم تلك �لغتي�لت:

�ص�صي �رش�ي� �لقد�ص، و�أحد �أبرز قي�دييه� يف  - ر�ئد �أبو فنونة، �أحد موؤ

غزة )��صت�صهد يف 2007/6/27 ب�نفج�ر �صي�رة مفخخة يف مدينة 

.
78

غزة(

يف  �لقد�ص  �رش�ي�  يف  �لقي�دي�ن  عتيق  وم�صطفى  �رشور  �أبو  �ص�لح   -

يف  �ملدينة  و�صط  يف  �لحتالل  جلنود  بكمني  )��صت�صهد�  جنني 

.
79

)2007/8/25

كت�ئب  ق�دة  �أبرز  �أحد  بـ“�لقذ�يف”،  �ملعروف  �رشية  �أبو  ب��صم   -

�صبع  منذ  �إ�رش�ئيليً�  و�ملط�رد  ن�بل�ص،  مدينة  يف  ق�صى  �لأ �صهد�ء 

مل  �لتي  �لليل”  ف�ر�ص  لـ“جمموع�ت  ينتمي  و�لذي  �صنو�ت، 

يف  )��صت�صهد  �ص�بق  وقت  يف  �ل�ص�در  �رش�ئيلي  �لإ �لعفو  ي�صمله� 

2007/10/16 يف �لبلدة �لقدية يف مدينة ن�بل�ص، بقذيفة �أطلقه� 

.
80

جنود �لحتالل نحوه مب��رشة(

 قد�ص بر�ص، 2007/7/1-5/1.
77

78 احلياة اجلديدة، 2007/6/28.

يام، فل�صطني، 2007/8/26. 79 الأ

و�سط، 2007/10/17.  وك�لة �صم�، 2007/10/16؛ وال�رصق الأ
80
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وم�ص�عده  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لقد�ص  �رش�ي�  ق�ئد  �صقر  �أبو  خ�لد   -

ممد جو�برة )��صت�صهد� يف 2007/10/23 بعد م��رشتهم� من قبل 

.
81

قو�ت �لحتالل �صم�ل مدينة جنني(

�لدين،  �صالح  �لن��رش  لوية  لأ �لع�م  �لق�ئد  ن�ئب  �حل�صن�ت  مب�رك   -

غزة  يف  �لع�صكرية  ون  لل�صوؤ �لد�خلية  وزير  مكتب  ومدير 

ط�ئرة  قبل  من  �صي�رته  بق�صف   2007/10/23 �أي�صً� يف  )��صت�صهد 

.
82

لالحتالل(

- وليد �لعبيدي �لق�ئد �لع�م ل�رش�ي� �لقد�ص يف �ل�صفة �لغربية )��صت�صهد 

قب�طية جنوب  بلدة  �لحتالل يف  بكمني جلنود   2008/1/16 يف 

.
83

جنني(

قط�ع  �لدين يف  �لن��رش �صالح  �ألوية  �لقي�دي يف  �لفول  �أبو  ر�ئد   -

قبل  من  ل�صي�رته  جوي  بق�صف   2008/1/17 يف  )��صت�صهد  غزة 

.
84

�لحتالل(

ق�صى يف ن�بل�ص و�أحد  - �أحمد �صن�قرة �أحد ق�دة كت�ئب �صهد�ء �لأ

�ص�بق  وقت  يف  رف�ص  و�لذي  �لحتالل،  لقو�ت  �ملطلوبني  �أبرز 

�رش�ئيلية مق�بل ت�صليم �صالحه )��صت�صهد  �أن ت�صمله ق�ئمة �لعفو �لإ

يف 2008/1/18 بعد �ل�صتب�ك مع قو�ت �لحتالل �لتي ح��رشت 

يام، فل�صطني، 2007/10/24. 81 الأ

82 امل�سدر نف�سه.

83 احلياة، 2008/1/17.

84 اخلليج، 2008/1/18.
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.
85

منزًل تو�جد فيه يف خميم بالطة �رشق �ملدينة(

قط�ع  يف  �لربيج  خميم  يف  �لقد�ص  �رش�ي�  يف  �لقي�دي  �لف�يد  �أين   -

بط�ئرة  �ملخيم  يف  منزله  بق�صف   2008/2/14 يف  )��صت�صهد  غزة 

.
86

)F -16 16 - أف�

يف  )��صت�صهد  �لقد�ص  �رش�ي�  يف  �لقي�دي  �ل�صمريي  يو�صف   -

�لقر�رة  منطقة  يف  �ملتوغلة  �لحتالل  قو�ت  يد  على   2008/3/4

.
87

�رشق قط�ع غزة و�لتي ح��رشت منزله(

يف  )��صت�صهد  طولكرم  يف  �لقد�ص  �رش�ي�  ق�ئد  كركور  �ص�لح   -

2008/3/12 على يد قو�ت �لحتالل �لتي ح��رشت منزًل تو�جد 

.
88

فيه يف بلدة �صيد� �صم�ل �رشق طولكرم(

�لغربية،  �ل�صفة  يف  �لقد�ص  �رش�ي�  ق�دة  �أبرز  �أحد  �صح�دة  ممد   -

وبرفقتهم�  ق�صى،  �لأ �صهد�ء  كت�ئب  يف  �لقي�دي  �لبلبول  و�أحمد 

عم�د �لك�مل وعي�صى مرزوق من عن��رش �رش�ي� �لقد�ص )��صت�صهدو� 

�صي�رتهم  �مل�صتعربني ح��رشت  من  قوة  يد  على   2008/3/12 يف 

.
89

يف و�صط مدينة بيت حلم(

نفذه�  �لتي  �لغتي�لت  �ل�صهد�ء جر�ء  بلغ جمموع   2007 نه�ية  ومع 

و�سط، 2008/1/19. 85 ال�رصق الأ

 وك�لة �صم�، 2008/2/15.
86

 وك�لة �صم�، 2008/3/4.
87

88 القد�س العربي، 2008/3/13.

89 ال�سفري، 2008/3/13.
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، ي�ص�ف �إليهم 22 �صهيد�ً �صقطو� جر�ء 
90ً

�لحتالل خالل �لع�م 67 �صهيد�

.
�لغتي�لت خالل �أول �صهرين من �لع�م 912008

ثالثًا: التمويل:

جر�ء�ت �لتي �تخذته� “�إ�رش�ئيل” �صّد �ل�صلطة �لفل�صطينية  يف �إط�ر �لإ

وت�صكيله� �حلكومة،  �لت�رشيعية  �لنتخ�ب�ت  فوز حركة حم��ص يف  عقب 

�لفل�صطينيني  على  لل�صغط  �مل�يل  �حل�ص�ر  ورقة  “�إ�رش�ئيل”  ��صتخدمت 

لال�صت�صالم ل�رشوطه�، من خالل �إيق�ف حتويل ع�ئد�ت �ل�رش�ئب �مل�صتحقة 

�لتع�مالت  60 مليون دولر �صهريً�، و�إيق�ف  لل�صلطة �لفل�صطينية و�لب�لغة 

�إىل  خ�رجية  بنكية  حتويالت  �أية  ومنع  �لفل�صطينية،  �لبنوك  مع  �لبنكية 

�حلكومة �لفل�صطينية ب�لتع�ون مع �لولي�ت �ملتحدة، و�إغالق �حلدود �لربية 

و�لبحرية، م�نعة نقل �لب�ص�ئع دون �إذن ورق�بة منه�.

تلك  �ل�رش�ئب  ع�ئد�ت  “�إ�رش�ئيل”  ��صتخدمت  نف�صه،  �لوقت  ويف 

كورقة م�ص�ومة لتعزيز �لقتت�ل �لد�خلي �لفل�صطيني، مّولة �إي�ه� �إىل نظ�م 

�أفرجت  �ل�صي�ق  هذ�  ويف  �صي��صية.  بنت�ئج  م�رشوطة  م�لية  “مك�ف�آت” 
مو�ل �ملحتجزة  2007/1/19 عن 100 مليون دولر من �لأ “�إ�رش�ئيل” يف 
. وبح�صب م� ذكرته جريدة 

92
لديه� وحولته� ملكتب �لرئي�ص ممود عب��ص

 86 يذهب  �أن  �ملفرت�ص  فقد ك�ن من   2007/3/8 �رش�ئيلية يف  �لإ مع�ريف 

مو�ل لتقوية �حلر�ص �لرئ��صي، فيم� يخ�ص�ص ب�قي  مليون دولر من تلك �لأ

 قد�ص بر�ص، 2008/1/8.
90

 قد�ص بر�ص، 2008/3/1.
91

 رويرتز، 2007/1/19.
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�ملبلغ لتلبية �حتي�ج�ت �إن�ص�نية متفق عليه� �صلفً�، وذلك وفق تعهد خطي 

من �صالم في��ص موجود لدى مكتب �أوملرت. و�أ�ص�فت �جلريدة �أن �إخالل 

عالن عدم نّيته� حتويل �أية  �ل�صلطة ب�رشوط ذلك �لتف�ق، دفع “�إ�رش�ئيل” لإ

.
93

�أمو�ل �إ�ص�فية من �ملب�لغ �ملحتجزة لديه�

ويف �صي�ق تعزيز قو�ت حر�ص �لرئ��صة، ذكرت جريدة ه�آرت�ص �ل�ص�درة 

لتلك  �ل�صم�ح  على  �ص�دقت  �رش�ئيلية  �لإ �حلكومة  �أن   2007/4/25 يف 

جهزة  �لقو�ت ب��صتالم 50 �صي�رة ع�صكرية، وذلك يف �إط�ر خطة ت�صليح �لأ

.
94

منية �لت�بعة للرئ��صة �لأ

�صلوب نف�صه يف دعم “�ملعتدلني”  وقد و��صلت “�إ�رش�ئيل” ��صتخد�م �لأ

وت�صييق �خلن�ق على “�ملت�صددين” بعد �حل�صم �لع�صكري يف غزة، حيث 

�مل�لية  �لتحويالت  منع  نيته�  غزة  على  �حل�ص�ر  ت�صديد  �صي�ق  يف  �أعلنت 

 ”Hapoalim Bank - كم� �أعلن بنك� “هبوع�ليم ،
95

�ل�صخ�صية �إىل �لقط�ع

�رش�ئيلي�ن وقف تع�ملهم�  و“دي�صكونت - Israel Discount Bank” �لإ

�رش�ئيلي ب�عتب�ر قط�ع  مع �لبنوك �لفل�صطينية يف �لقط�ع، بن�ء على �لقر�ر �لإ

خرى ك�نت قد �أوقفت  �رش�ئيلية �لأ غزة كي�نً� مع�ديً�. ويذكر �أن �لبنوك �لإ

تع�مله� مع �لقط�ع منذ �أ�صهر، وخالل تلك �لفرتة �عتمد �لفل�صطينيون يف 

.
96

�رش�ئيلية على هذين �لبنكني مع�مالتهم �لبنكية �لإ

93 احلياة اجلديدة، 2007/3/9.

94 البيان، 2007/4/26.

خبار، بريوت، 2007/6/20. 95 الأ

96 اخلليج، 2007/9/26؛ والنهار، 2007/10/11.

23�



ر�د�ت �رش�ع �لإ

236

من  �ملحتجزة  مو�ل  �لأ بتحويل  �لبدء  “�إ�رش�ئيل”  �أقرت  �ملق�بل  ويف 

�رش�ئيلية  م�صتحق�ت �ل�صلطة لدعم �لرئي�ص عب��ص. وقد �ص�دقت �حلكومة �لإ

ط�ر على حتويل 350 مليون دولر ب�صورة تدريجية �إىل حكومة  يف هذ� �لإ

يف  �حلكومة  �جتم�ع  خالل  �أوملرت  وط�لب  �هلل،  ر�م  يف  �لطو�رئ 

2007/6/24 �لرئي�ص عب��ص مبح�ربة �لف�ص�ئل �لفل�صطينية �مل�صلحة، مق�بل 

.
دعم حكومة �لطو�رئ وتقدمي �لت�صهيالت �ملطلوبة من ج�نب “�إ�رش�ئيل”97

مني مع الرئا�صة وعنا�صر فتح وال�صلطة: رابعًا: التن�صيق الأ

�حلكومة  وت�صكيله�  �لت�رشيعية  �لنتخ�ب�ت  فوز حركة حم��ص يف  �أّثر 

�لفل�صطينية  و�ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل”  بني  مني  �لأ �لتن�صيق  على  كبرية  ب�صورة 

و�أجهزته� يف �صورته �ل�ص�بقة، حيث �أوقفت “�إ�رش�ئيل” عملي�ت �لتن�صيق 

�أن  بعد   ،
99

�لفل�صطينية �لرتب�ط  مك�تب  مع  �لتن�صيق  و�أوقفت   ،
98

تلك

ك�ن هذ� �لتن�صيق �صهد ن�ص�طً� ملحوظً� عقب رحيل �لرئي�ص ي��رش عرف�ت 

و�نتخ�ب ممود عب��ص خلفً� له، و�أ�صفر �آنذ�ك عن �إعالن �لف�ص�ئل �لفل�صطينية 

مني  . �إل �أن �لتن�صيق �لأ
100

�لتهدئة مع “�إ�رش�ئيل” ب�لتف�هم مع �لرئي�ص عب��ص

�تخذ �صكاًل �آخر �أقل �رش�حة يف تلك �لفرتة، و�صّب يف �جت�ه تعزيز �لفتنة 

97 اخلليج، 2007/6/25.

98 اخلليج، 2006/4/10.

99 القد�س، 2006/3/24.

منية عقب تويل ممود عب��ص رئ��صة �ل�صلطة، �نظر: �صوز�ن عقل، �للق�ء�ت   حول �للق�ء�ت �لأ
100

التخطيط  مركز  جملة  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  رئ��صة  م�زن”  “�أبو  عب��ص  ممود  تويل  بعد  منية  �لأ

الفل�سطيني، ك�نون �لث�ين/ ين�ير- �آذ�ر/ م�ر�ص 2005، �ص 17-7.
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و�لت�صهيالت  �لدعم  �أ�صك�ل  بع�ص  تقدمي  خالل  من  �لد�خلي،  و�لقتت�ل 

ن يمُ�صت�أنف بعد نحو �أ�صبوعني 
زمة �لفل�صطينية، قبل �أ حد طريف �لأ منية لأ �لأ

�رش�ئيلي يف هذ�  من ت�صكيل حكومة �لوحدة �لوطنية. وقد ك�ن �ل�صلوك �لإ

زمة �لفل�صطينية، �ص�عيً� لتحقيق �أكرب  �ملج�ل متم��صيً� مع �صلوكه� �لع�م جت�ه �لأ

زمة، ومتريق �ل�صف �لوطني �لفل�صطيني. قدر من �لف�ئدة عرب تعميق تلك �لأ

�صلحة  �لأ من  �صحن�ت  “�إ�رش�ئيل” ب�إدخ�ل  �صمحت  �ل�صي�ق  هذ�  ويف 

مو�جهة  يف  تقويته�  بهدف  عب��ص،  ممود  للرئي�ص  �ملو�لية  �لقو�ت  �إىل 

حركة حم��ص؛ فقد وردت �أنب�ء يف �أو�خر �صهر �أي�ر/ م�يو 2006 عن �أن 

�رش�ئيلية �إيهود �أوملرت �ص�دق على نقل كمية مددة من  رئي�ص �حلكومة �لإ

ردن؛ من �أجل حم�ية عب��ص من  �ل�صالح �إىل �حلر�ص �لرئ��صي عن طريق �لأ

�رش�ئيلية  من �لإ منية يف وز�رة �لأ حم��ص، فيم� ق�ل رئي�ص �ل�صعبة �ل�صي��صية �لأ

�صلحة حلر�ص �أبو م�زن؛ من  ع�مو�ص جلع�د �إنه “يجب �إت�حة �ملج�ل لنقل �لأ

�أجل تنفيذ �لقر�ر �ل�صج�ع �لذي �تخذه، وملو�جهة حم��ص”. و�أو�صحت 

�صلحة �لتي �صيتم نقله� �صتمُقّدمه� دول عدة، غري  م�ص�در �أمنية �إ�رش�ئيلية �أن �لأ

ون �خل�رجية  . وقد �أعلن رئي�ص جلنة �ل�صوؤ
101

�أن “�إ�رش�ئيل” لي�صت من بينه�

و�لدف�ع يف �لكني�صت ت�ص�حي هنغبي يف 2006/6/15 �أنه مّت نقل �أ�صلحة 

ردن �إىل �لقو�ت �ملو�لية لعب��ص مبو�فقة “�إ�رش�ئيل”. وبح�صب يديعوت  من �لأ

�أحرونوت ف�إن ثالث �ص�حن�ت تنقل 950 ر�ص��صً� �أمريكيً� من نوع �إم - 16 

ر�م  �رش�ئيلي حتى  �لإ �جلي�ص  قبل  مو�كبته� من  �للنبي، ومتت  عربت ج�رش 

�هلل ومعرب �إيريز على �حلدود بني “�إ�رش�ئيل” وقط�ع غزة. �إل �أن عب��ص نفى 

 عرب 48، 2006/5/26، و2006/6/14.
101

237



ر�د�ت �رش�ع �لإ

238

�رش�ئيلية، وحذر يف �لوقت نف�صه من �أن تكون “�إ�رش�ئيل”تهدف  �لتق�رير �لإ

.
102

�إىل �إ�صع�ل فتنة د�خلية

�رش�ئيلي عمري بريت�ص Amir Peretz يف  كم� �ص�دق وزير �لدف�ع �لإ

جهزة  ردن �إىل �لأ 2006/11/1 على �إدخ�ل خم�صة �آلف بندقية من م�رش و�لأ

�لت�بعة للرئ��صة، وذلك يف �أعق�ب م�ص�دقة �ملجل�ص �لوز�ري �ل�صي��صي - 

مريكي �جلرن�ل  مني �لأ �رش�ئيلي على تبني ودعم خطة �ملن�صق �لأ مني �لإ �لأ

كيث د�يتون، �له�دفة �إىل ت�صليح وتدريب قو�ت حر�ص �لرئ��صة �لفل�صطينية 

.
“بهدف �إعد�دهم ملو�جه�ت متملة مع حم��ص يف قط�ع غزة”103

ك�نون  �صهر  نه�ية  يف  �إ�رش�ئيلية  م�ص�در  �أكدت  نف�صه،  ط�ر  �لإ ويف 

من  وذخ�ئر  خفيفة  �أ�صلحة  �صحنة  بعبور  �صمحت  �أنه�  دي�صمرب  ول/  �لأ

 ،”Karny  - “ك�رين  و  �ص�لوم”  “كريم  معربي  عرب  غزة  قط�ع  �إىل  م�رش 

�صلحة �صملت  و�أ�ص�رت جريدة ه�آرت�ص �لتي �أوردت �لنب�أ �إىل �أن �صحنة �لأ

. وقد نقلت 
104

�ألفي بندقية كال�صنيكوف و20 �ألف خمزن ومليوين ر�ص��صة

ونقلت  �لنب�أ،  ذلك  ت�أكيده�  فل�صطينية  م�ص�در  عن  �للندنية  �حلي�ة  جريدة 

�أ�صلحة من  فل�صطينية، نقلت  �أن نحو ع�رش �ص�حن�ت ع�صكرية  عن �صهود 

جهزة  موقع �أن�ص�ر �لع�صكري �لو�قع قرب منزل عب��ص، �إىل �ملقّر �لرئي�ص لالأ

منية و�صط �ملدينة )�ل�رش�ي�(، و�أ�ص�فو� �أنهم �ص�هدو� �ل�ص�حن�ت �لع�صكرية  �لأ

102 اخلليج، 2006/6/16.

 عرب 48، 2006/11/1.
103

 Amos Harel & Avi Issacharoff, “Egypt transfers arms to Fatah, 104

with Israel’s approval,” Haaretz, 28/12/2006.g
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. كم� 
105

فر�غ حمولته� حتمل �صن�ديق ب�للون �لع�صكري تدخل �ل�رش�ي� لإ

 Miri Eisin �ي�صني  مريي  �رش�ئيلي  �لإ �لوزر�ء  رئي�ص  ب��صم  �لن�طقة  ق�لت 

بن�دق وذخرية،  ت�صمل  عب��ص،  لقو�ت  �أ�صلحة  نقل  مّت طرح مو�صوع  �إنه 

ومّت  �أمريكية،   - فل�صطينية   - �إ�رش�ئيلية  م�صرتكة  للجنة  �جتم�ع�ت  يف 

مريكي كيث د�يتون تطبيق ت�صليم هذه  يتوىل �جلرن�ل �لأ �أن  �لتف�ق على 

�رش�ئيلي بني�مني بن  �صلحة للفل�صطينيني. و�أو�صح وزير �لبنى �لتحتية �لإ �لأ

�رش�ئيلي �أنه “يجب تعزيز موقع �أبو م�زن؛ ليتمكن  ذ�عة �جلي�ص �لإ �إليع�زر لإ

ومتولهم  تدربهم  �لذين  حم��ص  يف  �مل�صلحني  ره�بيني  �لإ مك�فحة  من 

.
�إير�ن”106

مني بعد نحو  �إ�ص�فة �إىل ذلك، فقد ظهرت �أنب�ء عن عودة �لتن�صيق �لأ

�أ�صبوعني من ت�صكيل حكومة �لوحدة �لوطنية؛ حيث ك�صفت �لقن�ة �لث�نية 

�إع�دة  على  و�فقت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  عن  �رش�ئيلي  �لإ �لتلفزيون  يف 

و�لولي�ت  و“�إ�رش�ئيل”  نف�صه�  �ل�صلطة  ت�صم  رب�عية  �أمنية  جلنة  ت�صكيل 

�ملتحدة وم�رش، و�أ�ص�فت �أن �جتم�ع�ت �للجنة �صتبحث “ق�ص�ي� �أمنية من 

قبيل مر�قبة معرب رفح �حلدودي، وتهريب �ل�صالح و�ل�صو�ريخ �إىل قط�ع 

�لغربي”، وغريه�  �لنقب  م�صتوطن�ت يف  ب�جت�ه  �ل�صو�ريخ  و�إطالق  غزة، 

�أوملرت  �إيهود  مع  �أمنية  ق�ص�ي�  عب��ص  �لرئي�ص  ن�ق�ص  كم�   .
107

�لق�ص�ي� من 

ه�آرت�ص عن م�ص�در  2007/4/15، ونقلت جريدة  �جتم�عهم� يف  خالل 

105 احلياة، 2006/12/29.

106 امل�ستقبل، 2006/12/29.

107 احلياة، 2007/4/1.
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“�إ�رش�ئيل”  �أبلغ عب��ص خالل �لجتم�ع ت�أييد  �أن �أوملرت  �إ�رش�ئيلية  �صي��صية 

�جلهود يف  من  مزيد  ببذل  نف�صه  �لوقت  وط�لبه يف  د�يتون،  تطبيق خطة 

�ص�ليط،  جلع�د  غزة  يف  �صري  �لأ �رش�ئيلي  �لإ �جلندي  �رش�ح  �إطالق  �صبيل 

.
108

ووقف �إطالق �ل�صو�ريخ من قط�ع غزة

�ص�صة  ولون يف موؤ وعقب �صيطرة حم��ص على قط�ع غزة، ن�صق م�صوؤ

ق�دة  ت�صهيل عبور عدد من كب�ر  م�ص�ألة  �رش�ئيلية  �لإ �ل�صلط�ت  �لرئ��صة مع 

منية �ملو�لية له�، �لذين ق�لو� �إن حي�تهم ب�تت مهددة بعد  جهزة �لأ فتح و�لأ

�صيطرة حم��ص على �لقط�ع، �إىل �ل�صفة �لغربية، من بينهم �صمري م�صهر�وي 

�أمن  قو�ت  وق�ئد  خو�صة،  �أبو  وتوفيق  مقد�د  وم�هر  �صب�ك  �أبو  ور�صيد 

�لوقت  ذلك  يف  “�إ�رش�ئيل”  �ص�رعت  وقد   .
109

�لبحي�صي م�صب�ح  �لرئ��صة 

مني مع �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية،  �إىل �ملط�لبة بعودة �لتن�صيق �لأ

وزير  ل�ص�ن  على  وذلك  �ل�صلمية،  �ملف�و�ص�ت  �إىل  للعودة  �أ�ص��صي  ك�رشط 

من �لد�خلي �آيف ديخرت، �لذي ق�ل �إن “�لنقالب �لع�صكري �لذي نفذته  �لأ

حركة حم��ص يف قط�ع غزة” خلق �لفر�صة مل�رشوع يكن ت�صميته “�ل�صفة 

من  جهزة �لأ “حتركً� ف�عاًل لأ يتطلب قبل كل �صيء  �أوًل”، و�لذي  �لغربية 

و�ص�ع يف  �لأ �إليه  �آلت  مل�  مم�ثل  و�قع  ره�ب” لتف�دي  �لإ �صّد  �لفل�صطينية 

منية ب�ملطلوب منه�  جهزة �لأ �لقط�ع. و�أ�ص�ف �أنه فقط يف ح�ل ق�مت �لأ

“وفقط  �ل�صفة  مدن  عن  منية  �لأ ولية  �مل�صوؤ ت�صلمه�  �أن  لـ“�إ�رش�ئيل”  يكن 

 Aluf Benn & Avi Issacharoff, “Israel backs U.S. plan to arm 108

pro-Abbas forces,” Haaretz, 16/4/2007.l

109 احلياة، 2007/6/17.
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�أمنية  �أو�ص�ط  �أبدت  . وقد 
بعد ذلك يكن دخول م�ص�ر عملية �صلمية”110

من  جهزة �لأ �إ�رش�ئيلية يف تلك �لفرتة �رتي�حه� مل� و�صفته “حتركً� جديً�” لأ

�رش�ئيلية  ذ�عة �لإ �لت�بعة حلركة فتح يف �ل�صفة �صّد ن��صطي حم��ص، ونقلت �لإ

�رش�ئيليني يلحظون “تغيري�ً حقيقيً� يف منط عمل  عن �ص�بط كبري قوله �إن �لإ

�أجهزة فتح �لتي حت�ول ب�صط نفوذه� و�صيطرته� على �ل�صفة وتتحرك بحزم 

. ويف وقت لحق، نقلت وك�لة �أنب�ء 
�ص�ص�ته�”111 �صّد ن��صطي حم��ص وموؤ

�رش�ئيلي و�فق على  معً� يف 2007/7/26 عن جريدة ه�آرت�ص، �أن �لكي�ن �لإ

ردن �إىل �ل�صلطة يف �ل�صفة �لغربية، �صعيً� منه لدعم  نقل �ألف بندقية من �لأ

.
112

�لرئي�ص عب��ص

�رش�ئيلي ب��صتع�دة  وقد ��صتج�بت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة للطلب �لإ

رئ��صيً�  مر�صومً�   2007/8/12 يف  عب��ص  ممود  و�أ�صدر  مني،  �لأ �لتن�صيق 

حم��ص”،  حلركة  �لت�بعة  �مل�صلحة  و�مليلي�صي�ت  �لتنفيذية  “�لقوة  فيه  حظر 

قت من ثالث �إىل  وعّد �لنت�ص�ب �إليه� “جرية يع�قب عليه� ب�لعتق�ل �ملوؤ

 2007/9/5 يف  �أحرونوت  يديعوت  جريدة  ون�رشت   .
�صنو�ت”113 �صبع 

تقرير�ً ق�لت فيه �إن �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة ت�صتثمر جهود�ً عظيمة 

�إىل  �لو�صول  قبل  حم��ص  حركة  له�  تخّطط  �صخمة،  عملية  وقوع  ملنع 

110 احلياة، 2007/6/21.

111 احلياة، 2007/6/22.

 وك�لة معً�، 2007/7/26، �نظر:
112

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&I
D=75944

113 الغد، 2007/8/17.
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يف  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  �عتقلت  كم�   .
114

�أن�بولي�ص يف  �لدويل  متر  �ملوؤ

بـ“�ملطلوبني  و�صفتهم  �لذين  �صخ��ص  �لأ من  ع�رش�ت   2007/9/22

و�أو�صح  ن�بل�ص.  جنوب  حو�رة  قرية  يف  �لفل�صطيني”  و�لق�نون  للعد�لة 

حينه� �لعقيد �أحمد �ل�رشق�وي مدير �رشطة م�فظة ن�بل�ص �أن “�لعملية متت 

.
�رش�ئيلي”115 مني �لفل�صطيني �لإ عن طريق �لتن�صيق �لأ

ويف 2007/9/26 �أعلن �للو�ء توفيق �لطري�وي رئي�ص جه�ز �ملخ�بر�ت 

�لع�مة �أن �أع�ص�ء �جله�ز عرثو� على �ص�روخي ق�ّص�م بد�ئيني يف مدينة بيت 

وىل، ومل يجِر بعد تزويدهم� ب�مل�دة  حلم، مو�صحً� �أنهم� “يف مر�حلهم� �لأ

عالن،  �رش�ئيلي قّللت من ذلك �لإ . �إل �أن م�ص�در يف �جلي�ص �لإ
�ملتفجرة”116

وق�لت �إن ك�صف �ل�ص�روخني يعّد مبث�بة من�ورة �إعالمية، بهدف �أن ت�صلم 

منية على مدينة بيت  ولية �لأ “�إ�رش�ئيل” �أجهزة �أمن �ل�صلطة يف �ل�صفة �مل�صوؤ
.

117
حلم، متهيد�ً لقدوم عيد �مليالد

�إعالميني  نب�ء عن  لالأ و�إىل ج�نب ذلك، فقد نقلت وك�لة قد�ص بر�ص 

�أنهم  �إف�دتهم  �لغربية،  �ل�صفة  يف  عالم  �لإ و�ص�ئل  من  عدد  يف  يعملون 

لغر�ص عدم  منية هن�ك،  �لأ جهزة  �لأ قبل  ل�صغوط من  منذ فرتة  يتعر�صون 

�لفل�صطينية  �ملق�ومة  ف�ص�ئل  ت�صدره�  �لتي  و�لبي�ن�ت  خب�ر  �لأ مع  تع�ملهم 

.
118

�ملختلفة حول عملي�ته� �لتي ت�صتهدف جنود �لحتالل

يف  فل�صطيني  �أمني  ول  م�صوؤ �أعلن  مني،  �لأ �لتن�صيق  ع�دة  لإ ونتيجة 

خبار، بريوت، 2007/9/6. 114 الأ

115 الد�ستور، 2007/9/23.

116 احلياة، 2007/9/27.

117 الحتاد، 2007/9/29.

118 قد�س بر�س، 2007/10/9.
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قرى  �أمنية عدة يف عدد من  مبه�م  ق�م  �لفل�صطيني  من  �لأ �أن   2007/8/13

. ويف 
119

�ل�صفة، �ملمُ�صنَّفة ح�صب �تف�ق �أو�صلو على �أنه� من�طق )ب( و )ج(

2007/11/2 بد�أ ن�رش قوة �أمنية قو�مه� نحو 300 عن�رش يف مدينة ن�بل�ص. 

ن�بل�ص  منية يف  �لأ �لقوة  بن�رش  �صمحت  �أنه�  “�إ�رش�ئيل” حينه�  و�أو�صحت 

بعملي�ت  تقوم  قد  قو�ته�  ب�أن  ذ�ته  �لوقت  يف  �أبلغته�  لكنه�  �لنه�ر،  �أثن�ء 

. وبعد �أي�م من ذلك �لنت�ص�ر، خ��صت قو�ت 
120

ع�صكرية يف �ملدينة لياًل

�ملدينة،  يف  ق�صى  �لأ �صهد�ء  كت�ئب  من  م�صلحني  مع  ��صتب�ك  �أول  من  �لأ

من �لوطني يف �ل�صفة �لعميد دي�ب �لعلي على ��صتب�ك  وعّلق ق�ئد قو�ت �لأ

�رش�ئيليني،  �لإ مع  �صفقة  منحن�هم  “لقد  بقوله:  ق�صى  �لأ كت�ئب  مع  قو�ته 

ن لوجودهم”. يف حني رحب �ملتحدث ب��صم �حلكومة  ول ح�جة بعد �لآ

�رش�ئيلية ديفيد بيكر David Baker مب� جرى، وق�ل �إن “�إ�رش�ئيل تعترب  �لإ

من وم�ربة  �أي ن�ص�ط قوي وعنيف من قبل �لفل�صطينيني للمح�فظة على �لأ

.
ره�ب، تطور�ً �إيج�بيً�، ن�صعر �أنه مت�أخر ونرحب به”121 �لإ

ع�صكرية  حملة  �أعقب  �ملذكور  �لنت�ص�ر  �أن  �إىل  هن�  �ص�رة  �لإ وجتدر 

�رش�ئيلي يف خميم عني بيت �مل�ء يف منطقة ن�بل�ص، ومدينة  و��صعة للجي�ص �لإ

ن�بل�ص نف�صه�، ط�لت عدد�ً كبري�ً من ن��صطي �ملق�ومة وخالي�ه� ب�لغتي�ل 

و�لعتق�ل. 

مني �أي�صً�، نقلت �ل�صلطة يف �ل�صفة �لغربية عدد�ً  ويف �صي�ق �لتن�صيق �لأ

من �ملق�ومني �ملطلوبني لالحتالل، ومبو�فقة �إ�رش�ئيلية، من �صجون �ل�صلطة 

يام، فل�صطني، 2007/8/14. 119 الأ

120 احلياة، 2007/11/3.

121 ال�سفري، 2007/11/6.
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�رش�ً على  ّدت هذه �خلطوة موؤ يف ن�بل�ص �إىل �صجن �أريح� للمر�قبة. وقد عمُ

وىل  �لأ فللمرة  “�إ�رش�ئيل”؛  و  �ل�صلطة  بني  مني  �لأ �لتن�صيق  م�صتوى  تقدم 

منذ  “�إ�رش�ئيل”  و  �ل�صلطة  بني  �أمني  بتن�صيق  مطلوبني  نقل  عملية  حتدث 

.
122

ق�صى �ندلع �نتف��صة �لأ

ويف وقت لحق �أع�دت �ل�رشطة �لفل�صطينية �إ�رش�ئيلَينْي ك�ن� قد دخال 

�إىل منطقة �حلر�ص يف مدينة �خلليل، بحجة �رش�ء �صم�ع�ت من �أحد �ملحالت 

�لفل�صطينية، �إىل “�إ�رش�ئيل”. ويف �لوقت ذ�ته �عتقلت �ل�رشطة �لفل�صطينية 

 .
123

�رش�ئيليني �ص�حب �ملحل للتحقيق معه حول �صبب �لتق�ئه ب�لإ

“�إ�رش�ئيل” يف  و  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بني  �ملوقع  �لتف�ق  وعلى خلفية 

2007/11/12، و�لذي يتّم مبوجبه �لعفو عن مق�ومني مطلوبني لالحتالل 

ق�صى وكت�ئب  يف �ل�صفة �لغربية، �صّلم جمموعة من عن��رش كت�ئب �صهد�ء �لأ

�أن  �إىل  �ص�رة  �لإ وجتدر   .
124

�لفل�صطيني من  لالأ �أنف�صهم  م�صطفى  علي  �أبو 

لل�صلطة،  �لت�بعة  من  �لأ جهزة  لأ �صالحهم  بت�صليم  �ملطلوبني  يمُلزم  �لتف�ق 

�رش�ئيلية، و�لتعهد  هد�ف �لإ و�لتوقيع على تعهد بوقف �لهجم�ت على �لأ

ب�لبق�ء ملدة �أ�صبوع يف مقر�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية، وعدم مغ�درة من�طقهم 

.
125

ملدة ثالثة �أ�صهر

 عرب 48، 2007/11/7، �نظر:
122

http://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=7&id=49824 

123 اخلليج، 2007/11/10.

124 الد�ستور، 2007/11/14.

125 الد�ستور، 2007/12/6.
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�ل�صلطَة  �لحتالل  �صجون  يف  حم��ص  �أ�رشى  �تهم  ث�نية،  جهة  ومن 

يديه� �ملعتقلني يف  �لفل�صطينية بنقل م��رش �لتحقيق مع عن��رش حم��ص وموؤ

منية  “�ملعلوم�ت �لأ “�إ�رش�ئيل”، وق�لت حم��ص: تفيد  �إىل  �ل�صلطة  �صجون 

�ملتوفرة لدين� �أن هن�ك تن�صيقً� �أمنيً� ع�يل �مل�صتوى، على �صعيد �لتحقيق�ت 

و�ملعلوم�ت �ملتب�دلة بني قو�ت �لحتالل و�أجهزة �أمن �ل�صلطة، مب� يقت�صي 

 .
خرية �إىل رج�ل �أمن �لحتالل”126 نقل �ملعلوم�ت �لتي جتمعه� �لأ

عملية  منفَذي  �لفل�صطينية  من  �لأ �أجهزة  �عتقلت   2007/12/28 ويف 

�خلليل �لتي �أدت �إىل مقتل �إ�رش�ئيليني، وق�ل �لوزير يف حكومة في��ص، ري��ص 

�مل�لكي: “�عتقلن� عن�رشي �ملجموعة �لتي ه�جمت �جلمعة �مل�صتوطنني م� 

ك�ن  �لتي  �جلنديني  �أ�صلحة  �أن  معلنً�  منية”،  �لأ �أجهزتن�  ف�علية  على  كد  يوؤ

�رش�ئيلي”. وعلى �لرغم  ّلمت �إىل �جلي�ص �لإ �لفل�صطيني�ن ��صتولي� عليه� “�صمُ

لوقف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �تخذته�  �لتي  �مل�صددة  جر�ء�ت  �لإ هذه  من 

�رش�ئيلي �إيهود �أوملرت رّد على  عملي�ت �ملق�ومة، �إل �أن رئي�ص �لوزر�ء �لإ

جر�ء�ت  �لإ تتخذ  ل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  د�مت  “م�  ق�ئاًل:  �لعملية  هذه 

ره�بية ف�إن �إ�رش�ئيل ل يكنه�  �ملطلوبة ب�ل�صدة �لالزمة ملح�ربة �جلم�ع�ت �لإ

و�أ�ص�ف  �أمنية”.  خم�طر  وت�صبب  للخطر  تعر�صه�  تغيري�ت  ب�أي  �لقي�م 

منية �لتي �صتظل  �أوملرت: “ل نعتزم �لقي�م ب�أي ت�صوية فيم� يتعلق ب�لق�ص�ي� �لأ

 .
جزء�ً ل يتجز�أ من مف�و�ص�تن� مع �ل�صلطة �لفل�صطينية”127

 عرب 48، 2007/11/24.
126

127 البيان، 2007/12/31.
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ق�صى،  و�صهد مطلع ع�م 2008 �أول �جتم�ع �أمني منذ بد�ية �نتف��صة �لأ

ح�رشه �جلرن�ل نوع�م تيفون Noam Tivon ق�ئد كتيبة �جلي�ص يف �ل�صفة 

د�رة  �لإ رئي�ص   Yoav Mordechai مردخ�ي  يوئ�ف  و�جلرن�ل  �لغربية، 

�هلل،  ر�م  مدينة  يف  �لفل�صطينية  منية  �لأ جهزة  �لأ ق�دة  �إىل  �إ�ص�فة  �ملدنية، 

ون  و�صوؤ �جل�نبني،  بني  مني  �لأ �لتن�صيق  تهم  مو��صيع  يف  معهم  وتب�حثو� 

مردخ�ي  �أّكد  لحق  وقت  ويف   .
128

�ل�صفة يف  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني 

�أن  �إىل  م�صري�ً  ب�لت�ص�ع،  �آخذ  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  مني  �لأ �لتن�صيق  �أن 

و�إثب�ت  ر�ص  �لأ على  �صيطرته�  فر�ص  حت�ول  �لفل�صطينية  من  �لأ �أجهزة 

�إ�رش�ئيليني  �صب�ط  بني  تعقد  لق�ء�ت  هن�ك  �أن  و�أ�ص�ف  ن�ص�ط�ته�.  جن�عة 

 50 �أع�دت  �لفل�صطينية  من  �لأ �أجهزة  �أن  �إىل  �لنتب�ه  لفتً�  وفل�صطينيني، 

.
129

�إ�رش�ئيليً� دخلو� �ملن�طق �مل�صنفة )�أ(

�أحرونوت يف وقت  يديعوت  48 عن �صحفية  نقل موقع عرب  كم� 

�أهد�ف  �صّد  عمليتني  �أحبطت  قد  �لفل�صطينية  من  �لأ �أجهزة  �أن  لحق 

�لقو�ت  به�  ق�مت  �لتي  �رش�ئيلية  �لإ �لتوغالت  �صوء  وعلى  �إ�رش�ئيلية. 

ل �أمني فل�صطيني قوله �إن  �رش�ئيلية يف �ل�صفة، نقلت يديعوت عن م�صووؤ �لإ

منية �لفل�صطينية ب�لبق�ء يف  جهزة �لأ �أو�مره� لالأ قو�ت �لحتالل �أ�صدرت 

بن�ص�ط�ت  “تقوم  �رش�ئيلية  �لإ �لقو�ت  ن  لأ منه�،  �خلروج  وعدم  مقر�ته�، 

.
�أمنية”130

 جريدة الوطن، �لكويت، 2008/1/10. 
128

129 ال�رصق، 2008/1/24.

 عرب 48، 2008/2/7.
130
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خال�صة:

تلت  �لتي  �لفرتة  �لفل�صطينية يف  �ل�صلطة  �رش�ئيلي جت�ه  �لإ لل�صلوك  ك�ن 

فوز حركة حم��ص يف �لنتخ�ب�ت �لت�رشيعية وت�صكيله� �حلكومة ت�أثري كبري 

�إ�صع�ل  �لفل�صطينية، ودور م�صهم يف  ر��صي  �لأ منية يف  �لأ و�ص�ع  �لأ على 

فتيل �لفتنة و�لقتت�ل �لد�خلي. وقد ج�ء هذ� �لدور ترجمة ل�صي��صة �إ�رش�ئيلية 

�ل�صلطة خطر�ً  �إىل  للت�صوية معه�  متعمدة، ر�أت يف و�صول حركة ر�ف�صة 

�صق�طه� من �ل�صلطة مبختلف �لو�ص�ئل. وك�ن  عليه�، فلج�أت �إىل �ل�صعي لإ

�رشخ  �إيج�د  ب�جت�ه  و�لدفع  مني،  �لأ �لو�صع  تفجري  �لو�ص�ئل  تلك  بني  من 

�أنف�صهم، ينعهم من تركيز �جلهد �لفل�صطيني يف  د�خلي بني �لفل�صطينيني 

�إ�صق�ط  تتج�وز جمرد  له�،  ب�لن�صبة  لتتحقق بذلك م�صلحة علي�  مق�ومته�، 

بوجود  �لدور  بذلك  �لقي�م  “�إ�رش�ئيل” على  قدرة  �رتبطت  حكومة. وقد 

�لفل�صطينية،  ب�ل�ص�حة  �لعبث  من  مكنته�  �أ�ص��صية  وت�أثري  �صغط  عو�مل 

تلخ�صت �أهمه� فيم� يلي:

و�إن�ص�نية  معي�صية  ظروف  ب�إيج�د  �لت�صبب  على  “�إ�رش�ئيل”  قدرة   .1

م�أ�ص�وية للفل�صطينيني، من خالل خنقهم م�ليً� و�قت�ص�ديً�، وهو �أمر 

و�لتي  �لفل�صطيني،  �لقت�ص�د  منه�  يع�ين  �لتي  ب�مل�صكالت  مرتبط 

�صيطرة  ومنه�  �رش�ئيليني،  �لإ و�لقت�ص�د  لل�صيطرة  تبعيته  تفر�ص 

“�إ�رش�ئيل” على �ملع�بر �حلدودية و�لتج�رية، و�عتم�د �لفل�صطينيني 
�ملو�د  من  بعدد  �لتزود  يف  كبرية  ب�صورة  �رش�ئيلي  �لإ �لطرف  على 

�ص��صية ك�لكهرب�ء و�لوقود. �لأ

�إ�صع�ف  يف  و�لع�صكرية  منية  �لأ �ص�صته�  ملوؤ “�إ�رش�ئيل”  ��صتخد�م   .2

ممثلي  و�صّد  و�لتنفيذية،  �لت�رشيعية  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �ص�ص�ت  موؤ

حم��ص فيه� ب�صكل خ��ص، و��صتخد�مه� لزي�دة م�أ�ص�وية �لظروف 

2�7



ر�د�ت �رش�ع �لإ

2�8

�لتي يع�نيه� �ل�صعب �لفل�صطيني.

د�ئرة  يف  و�صخ�صي�ت  �أطر�ف  على  �لت�أثري  على  “�إ�رش�ئيل”  قدرة   .3

�صنع �لقر�ر �ل�صي��صي د�خل �ل�ص�حة �لفل�صطينية، من خالل �ل�صغط 

م�صتغّلة  له�،  �ملحدودة  �لدعم  �أ�صك�ل  بع�ص  تقدمي  �أو  �ل�صي��صي 

ط�ر. �خلالف�ت �ل�صي��صية �لفل�صطينية يف هذ� �لإ

منية  طر�ف يف �ل�ص�حة �لفل�صطينية مع �خلطط �لأ 4. جت�وب بع�ص �لأ

�أحد  على  �ملح�صوبة  منية  �لأ جهزة  �لأ لتقوية  �له�دفة  �خل�رجية، 

خر. زمة يف مو�جهة �لطرف �لآ طريف �لأ

5. �ملوقف �لغربي �ملنح�ز جل�نب “�إ�رش�ئيل” يف موقفه� من حركة حم��ص 

على  �ملفرو�ص  �حل�ص�ر  �لغربية يف  �لدول  وم�ص�ركة  وحكومته�، 

منية �ملذكورة. �لفل�صطينيني، وم�ص�ركة عدد منه� يف �خلطط �لأ

�رش�ئيلية و�حل�ص�ر �ملفرو�ص  6. �ملوقف �لعربي �ل�صلبي من �لتج�وز�ت �لإ

�إىل  �إ�ص�فة  �لد�خلية،  �لفل�صطينية  زمة  �لأ ومن  �لفل�صطينيني،  على 

�أحد  لدعم  �رش�ئيلية  �لإ �ل�صغوط  مع  �لعربية  �لدول  بع�ص  جت�وب 

زمة. طريف تلك �لأ

�ص�رة �إىل �أن “�إ�رش�ئيل” قد جنحت �إىل حدٍّ م� يف �ل�صتف�دة من  وجتدر �لإ

ظروف �لقتت�ل �لد�خلي ونت�ئجه، وجتيريه� ل�ص�حله� يف �لوقت �لر�هن، 

تلك  جت�وز  على  �لفل�صطينيني  قدرة  مبدى  مرتبطً�  يبقى  مر  �لأ هذ�  �أن  �إل 

�لنت�ئج، و�إع�دة توحيد �صفوفهم خلدمة �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني.



الف�صل ال�صاد�س

املوقف العربي 

�صالمي والدويل والإ





�صالمي و�لدويل �ملوقف �لعربي و�لإ

�صالمي  الف�صل ال�صاد�س: املوقف العربي والإ

والدويل

مقدمة:

حكومة  �صّدة  �إىل  )حم��ص(  �صالمية  �لإ �ملق�ومة  حركة  و�صول  �صكل 

�لعربي  �لع�مل  �أوقعت  �لثقيل،  �لعي�ر  من  مف�ج�أة،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�لدولية  �جله�ت  عموم  �أن  حيث  و�رتب�ك؛  حرية  يف  �لدويل  و�ملجتمع 

عب�ءة  حتت  �لفل�صطيني  �لبيت  �صمل  جمع  نحو  تتجه  ك�نت  قليمية  و�لإ

�لفل�صطيني  �ل�رش�ع  �ل�صلمية حلّل  �لت�صوية  تتبنى  ولكونه�  عب��ص،  �لرئي�ص 

�رش�ئيلي، وتعتمد �أ�صلوب �لتف�و�ص لت�صوية ق�ص�ي� �حلّل �لد�ئم، وطبيعة  �لإ

�لدولة �لفل�صطينية �ملوعودة وم�صريه�.

�إىل �صدة �حلكومة  ولكن �ملف�ج�أة مل تتمثل يف و�صول حركة حم��ص 

بربن�مج  مت�صكه�  على  ت�رش  تز�ل  م�  وهي  و�صوله�  يف  ك�نت  و�إمن�  فقط، 

�ملق�ومة، وترفع �صع�ر�ت �لثو�بت �لوطنية؛ وهذ� هو �لذي �أربك �ملوقف 

قليمية، ومن خلفه� �لدولية. ور�ق �لإ �لعربي عمومً�، و�أع�د خلط �لأ

�صالمية، �إ�ص�فة �إىل  لذلك، فقد تف�علت �لعديد من �لدول �لعربية و�لإ

مثيالته� �لدولية مع م� يحدث على �ل�ص�حة �لفل�صطينية ولق�صيته�، �لتي م� 

و�صط.  تز�ل تعّد ق�صية �ل�رشق �لأ

ح�ص�ر  �صكل  على  �لتف�عالت  هذه  من  ب�رز  ج�نب  �نعك�ص 

تظهر  بد�أت  �أمنية  توتر�ت  �صكل  وعلى  حم��ص،  حكومة  على  فمُِر�َص 

�لقتت�ل  من  جولت  ن�صوب  �إىل  �أدت  ثم  �لفل�صطينية،  �ل�ص�حة  على 

– �لفل�صطيني؛ تطور هذ� �لقتت�ل ميد�نيً� بني فتح وحم��ص  �لفل�صطيني 
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منية  حك�م �صيطرته� �لأ مور �إىل حدٍّ جعل حم��ص تندفع لإ حتى و�صلت �لأ

مر �لذي �أو�صل �ل�ص�حة �لفل�صطينية �إىل ح�لة �نق�ص�م  على كل قط�ع غزة؛ �لأ

�صي��صي، عك�ص نف�صه على جممل �لق�صية �لفل�صطينية.

خلفه�  ومن  �صالمية،  و�لإ �لعربية  و�ملنظم�ت  �لدول  دور  ك�ن  كيف 

مني �لفل�صطيني؟ هذ� م� �صوف ن�صعى، فيم�  �لدولية مع تطور�ت �مللف �لأ

ج�بة عليه. يلي، �إىل تو�صيحه و�لإ

�صالمي:  اأوًل: املوقف العربي والإ

فوز  منذ  �لفل�صطيني  مني  �لأ �مللف  تطور�ت  �لعربية  �لدول  و�كبت 

�نح�زت  حني  ففي  2007/1/25؛  يف  �لت�رشيعي،  �نتخ�ب�ت  يف  حم��ص 

�آخر  �صّد  �ل�صلطة(  ورئي�ص  )فتح  فل�صطيني  لطرف  �لدول  هذه  بع�ص 

�صالح  )حم��ص و�حلكومة �لع��رشة(، ك�ن لدول �أخرى دور �لتو�صط و�لإ

بغر�ص �مل�ص�عدة يف ت�صويب م�ص�ر �لق�صية �لفل�صطينية، و�إحد�ث �لتو�زن 

�أن  خ�صو�صً�  �لد�خلي.  �لفل�صطيني  �لبيت  ترتيب  �أمل  على  �ملطلوب، 

هذه �لتطور�ت �لفل�صطينية �صيكون له�، ح�صب وجهة نظر هذه �لدول، 

�أنظمة �حلكم  بع�ص  ��صتقر�ر  �لعربي، وعلى  �لقومي  من  �لأ ت�أثري�ت على 

يف �ملنطقة. وقد ج�ءت جممل �ملو�قف �لعربية على �ل�صكل �لت�يل:

1. اجلامعة العربية: 

منذ فوز حركة حم��ص يف �لنتخ�ب�ت �لت�رشيعية �صعت �جل�معة �لعربية 

و�صفته�  �لتي  �ل�رشوط،  مو�جهة  يف  حم��ص  حركة  �إىل  �لدعم  لتقدمي 
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؛ �صدر هذ� �لتوجه خالل من�ق�ص�ت وزر�ء 
بـ“�ملجحفة �ملفرو�صة عليه�”1

�خل�رجية �لعرب يف �لق�هرة يف 2006/3/4.

ف�صل  �حتم�لت  �لفل�صطينية  �مل�ص�ور�ت  �أفق  يف  يلوح  بد�أ  وعندم� 

ت�صكيل حكومة ت�صرتك فيه� ب�قي �لف�ص�ئل �إىل ج�نب حركة حم��ص، دع� 

�لفل�صطيني،  �ل�صف  وحدة  “�إىل  �لعربية  �جل�معة  ع�م  �أمني  مو�صى  عمرو 

.
م�صى يف �لوقت �لر�هن”2 معترب�ً �أنه� �ل�صالح �لأ

ب�جلهود   ،2006/9/6 يف  �ملنعقد  �لعربية  �جل�معة  جمل�ص  و�أ�ص�د 

�صد�رته�  ويف  �لوطنية،  �لوحدة  على  “�حلف�ظ  �إىل  �ل�ص�عية  �لفل�صطينية 

 .
�رشى؛ ك�أ�ص��ص للوف�ق �لوطني بني جميع �لف�ص�ئل”3 وثيقة �لأ

وتزد�د  �لد�خلية  منية  �لأ حد�ث  �لأ وترية  تت�ص�عد  بد�أت  وعندم� 

حدته�، �أعرب �أمني ع�م �جل�معة عمرو مو�صى عن �أ�صفه مل� ت�صهده �ل�ص�حة 

حكومة  ت�صكيل  فكرة  عن  وتر�جع  �أمني  “�نفالت  ح�لة  من  �لفل�صطينية 

.
�لوحدة”4

�لفل�صطيني  و�لقتت�ل  �ل�صي��صي  �لحتق�ن  ح�لة  ��صتمر�ر  ظّل  ويف 

�مل�صتوى  رفيع  وفد  ر�ص�ل  لإ ��صتعد�ده  �جل�معة  ع�م  �أمني  �أبدى  �لد�خلي، 

�أجل  من  طر�ف؛  �لأ جميع  للق�ء  �لفل�صطينية  ر��صي  �لأ �إىل  �جل�معة  من 

�جل�نب  يف  �لعقالء  مو�صى  ون��صد  �لقتت�ل.  ووقف  �حل�لة  هذه  �إنه�ء 

م�  �إز�ء  و�حدة  وقفة  يقفو�  و�أن  ل،  ب�لتَّدخُّ ي�رشعو�  ب�أن  �لفل�صطيني 

1 البيان، 2006/3/5.

 جريدة ال�سيا�سة، �لكويت، 2006/3/5.
2

3 النهار، 2006/9/7.

4 اخلليج، 2006/10/2.
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ق�صية  لديهم  �لفل�صطينيني  “�أنَّ  كد�ً  موؤ �خلطري”،  “�لو�صع  �عتربه 

على  �لعمل  هي  �لق�صّية  �إن  ق�ئاًل:  وعلق  بعد”،  دولة  لديهم  ولي�ص 

.
5
�لكر��صي على  �ل�رش�ع  ولي�ص  �لحتالل  ومو�جهة  �لدولة،  �إق�مة 

مني  �لأ كرر  �لد�خلي،  �لفل�صطيني  �لقتت�ل  جولت  جتدد  وبعد 

للق�صية  ومدمرة  وقومية،  وطنية  م�أ�ص�ة  �أ�صم�ه:  مل�  �لر�ف�صة  مو�قفه  �لع�م 

عملية  ي�صبح  �ل�صكل  بهذ�  ��صتمر  �إذ�  �لو�صع  “�أنَّ  معترب�ً  �لفل�صطينية. 

�نتح�ر”. و�نتقد ب�صكل لذع من يقومون بهذ� �لعمل متهمً� �إي�هم ب�أّنهم 

“ن�صو� �أّن هن�ك ق�صية يجب �لرتكيز عليه�، �أو �أنَّهم �أ�صبحو� ينفذون خططً� 
.

عد�ء فل�صطني”6 لأ

يف  غزة  قط�ع  يف  بد�أت  �لتي  منية  �لأ حد�ث  �لأ تنته  تكد  ومل 

و�صفوه  م�  �إد�نة  �إىل  �لعرب  �خل�رجية  وزر�ء  ب�در  حتى   ،2007/6/10

جر�مية”، �لتي �رتكبت يف غزة. وط�لبو� حركة حم��ص، من  عم�ل �لإ “�لأ
�إليه� �رش�حة، “بعودة �لو�صع �إىل م� ك�ن عليه يف �لقط�ع  غري �أن ي�صريو� 

متر �صحفي  خرية”، و�أعلن �أمني ع�م �جل�معة �لعربية يف موؤ حد�ث �لأ قبل �لأ

عقده بعد �نته�ء �جتم�ع وزر�ء �خل�رجية يف �لق�هرة يف 2007/6/15، ت�أييد 

حكومة  ب�إق�لة  �ملتعلقة  قر�ر�ته  على  �لتحفظ  عدم  كد�ً  موؤ عب��ص،  �لرئي�ص 

عالن عن ت�صكيل جلنة لتق�صي �حلق�ئق، �لتي �أدت  ؛ ومّت �لإ
7
�لوحدة �لوطنية

خرية. وقد عربت �لت�رشيح�ت �لعربية عن �أن �ملوقف  �إىل وقوع �حلو�دث �لأ

5 اخلليج، 2007/1/10.

6 اخلليج، 2007/2/4.

 رويرتز، 2007/6/16.
7
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�لعربي �لر�صمي �صيكون �أكرث مياًل ل�ص�لح رئي�ص �ل�صلطة وقر�ر�ته.

يف  �ل�صتثن�ئية  دورته  �أعم�ل  خت�م  يف  �لنتق�يل  �لعربي  �لربمل�ن  ودع� 

مكة  ب�تف�ق  “�للتز�م  �إىل  �لفل�صطينيني  �لفرق�ء   ،2007/6/22 يف  �لق�هرة 

�لوف�ق  بوثيقة  و�للتز�م  �لفل�صطيني،  �لدم  وب�صفة خ��صة حرمة  �ملكرمة، 

ولية  ، و�رشورة �إع�دة �لتك�مل يف �مل�صوؤ �لوطني، و�لتم�صك بوحدة �ل�صفِّ

.
بني رئي�ص �ل�صلطة و�ملجل�ص �لت�رشيعي”8

�أم� جمل�ص �جل�معة �لعربية �ملنعقد يف �لق�هرة يف 2007/6/26؛ فقد �أكد 

عب��ص،  ممود  �لرئي�ص  برئ��صة  �لفل�صطينية  �لوطنية  لل�رشعية  �حرت�مه  على 

منظمة  عن  �ملنبثقة  �لفل�صطينية  �لوطنية  لل�صلطة  �ل�رشعية  �ص�ص�ت  وللموؤ

طر�ف �لفل�صطينية، يف �إ�ص�رة �إىل حركة  �لتحرير �لفل�صطينية، و�صدد على �لأ

 .
حم��ص “ب�رشورة �للتز�م بوحدة �لقر�ر �لفل�صطيني”9

ثم ب�درت �جل�معة �لعربية مبهمة �مل�ص�عي �حلميدة من �أجل ملِّ �ل�صمل 

�لفل�صطيني؛ فدع� �أمينه� �لع�م �إىل “�لتئ�م �لبيت �لفل�صطيني وحقن �لدم�ء”، 

طر�ف �لفل�صطينية ب�لحتك�م  وو�صع حدٍّ �رشيع مل� �عتربه فتنة. وط�لب �لأ

 .
10

�إىل �حلو�ر لت�صوية خالف�ته�، وتنفيذ �تف�ق مكة

تو��صل  �صوف  ب�أنه�  �ملكلفة  �لعربية  �حلق�ئق  تق�صي  جلنة  و�أ�ص�رت 

يف  �لو�صع  وعودة  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �مل�ص�حلة  “حتقيق  بهدف  عمله�، 

8 اخلليج، 2007/6/23.

 وك�لة وف�، 2007/6/26. 
9

 عكاظ، 2007/7/8.
10
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، يف 
طر �لد�صتورية �لفل�صطينية”11 ط�ر �لق�نوين �مللتزم ب�لأ قط�ع غزة �إىل �لإ

�إ�ص�رة �إىل عدم د�صتورية و�صع �لقط�ع، و�إىل عدم د�صتورية �حلكومة �ملمُق�لة 

برئ��صة �إ�صم�عيل هنية؛ يف حني مّت �ل�صكوت عن ت�صنيف حكومة �لطو�رئ 

�لتي ير�أ�صه� �صالم في��ص، مب� يكن تف�صريه على �أن هذه �حلكومة د�صتورية 

من وجهة نظر هذه �للجنة.

2. م�صر: 

من  �أيٍّ  جت�ه  ح��صم  موقف  �تخ�ذ  �لق�هرة  على  �ل�صهل  من  يكن  مل 

�لت�صوية  مب�صرية  ملتزمة  فم�رش  �لفل�صطيني.   – �لفل�صطيني  �لنز�ع  طريف 

�لطرف  �زرة  موؤ عليه�  يلي  وهذ�  �رش�ئيلي؛  �لإ  – �لعربي  �ل�رش�ع  حلل 

�لفل�صطيني �ملنخرط يف هذه �لعملية، يف حني ل ت�صتطيع �ل�صكوت عن 

�إىل  عدو�ه  �نتق�ل  من  حت�صبً�  �لقط�ع،  د�خل  �أمني  �رش�ع  ت�أجيج  م�ولة 

ر��صي �مل�رشية. د�خل �لأ

طرف  مع  ب�لتع�مل  �صعيدة  لي�صت  �لق�هرة  ف�إن  ث�نية،  جهة  ومن 

خو�ن �مل�صلمني؛ �حلركة �لتي بقيت عالق�ته�  فل�صطيني ينتمي �إىل حركة �لإ

مع �لنظ�م �مل�رشي مكومة لعقود ب�لتوتر و�لريبة. وهي يف �لوقت نف�صه 

�أد�ئه  قوة  ب�صبب  )حم��ص(  �لفل�صطيني  �لتنظيم  هذ�  مع  للتع�مل  م�صطرة 

�ل�رشعية  من  جزء�ً  يثل  ب�ت  وقد  م�صد�قيته،  و�رتف�ع  �صعبيته  و�ت�ص�ع 

.2006 �لفل�صطينية جر�ء فوزه ب�نتخ�ب�ت �ملجل�ص �لت�رشيعي مطلع �لع�م 

يمُعّد خ��رشة م�رش �لرخوة، جعل �لق�هرة  �أمن قط�ع غزة، �لذي  لكن 

11 ال�رصق، 2007/7/31.
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�لذي  �لتكتيك،  من  بكثري  �لفل�صطيني  مني  �لأ �مللف  تطور�ت  مع  تتع�مل 

حي�ن. ففي �أو�ئل  حتكمه �حل�ص��صي�ت و�حل�ص�ب�ت �ملتع�ر�صة يف �أغلب �لأ

م�رش  �أنَّ  مع�ريف،  عن  �لعربي  �لقد�ص  نقلت   ،2006 فرب�ير  �صب�ط/  �صهر 

�إع�دة جميع �خلرب�ء  تعمل على  �لفل�صطينيني، وهي  �لنف�ص�ل عن  قررت 

ف�رشت  وقد  غزة.  �إىل  �ل�ص�بق  يف  �أر�صلتهم  �لذين  من  �لأ ورج�ل  منيني  �لأ

 .
12

ب�أنَّه� �حتج�ج على فوز حم��ص يف �لنتخ�ب�ت �مل�ص�در هذه �خلطوة 

ويف �ملق�بل، نفى وزير �خل�رجية �مل�رشي، �أحمد �أبو �لغيط، م� ن�صب �إىل 

بالده ب�أنه� قد �تفقت مع و��صنطن وتل �أبيب على �إ�صق�ط حكومة حم��ص، 

بقوله: مل ولن تتع�مل م�رش مع �صي��صة �لتحري�ص �صّد حم��ص. ولكنه ع�د 

هن�ك  “�إنَّ  ق�ل:  حيث  وطبيعته،  بالده  موقف  حدود  مبينً�  و��صتدرك 

جمتمعً� دوليً� ورب�عية دولية تط�لب ب��صتمر�ر بذل �جلهد، من �أجل �ل�صالم 

هن�ك  ذلك،  يتّم  “لكي  مو�صحً�:  وت�بع  �لتف�و�ص”.  عملية  و��صتئن�ف 

وهي  به�،  �للتز�م  وحم��ص  فتح  �لطرفني  على  يتعني  رئي�صية  متطلب�ت 

�لتف�ق�ت �ملوقعة �ص�بقً�”؛ وذكر ب�أنَّ منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �عرتفت 

بـ“�إ�رش�ئيل” منذ 16 ع�مً�، ووقعت معه� يف �أيلول/ �صبتمرب 1993 �تف�قية 

�أو�صلو، وهذه �لتف�ق�ت ل يجب �لرجوع عنه�. وختم �لوزير �أبو �لغيط 

مبينً� �لجت�ه �لذي ت�صري بالده نحوه، فق�ل: “م�رش لن تكون مع من يمُعيد 

�لق�هرة للمو�قف  ؛ يف تعبري و��صح عن رف�ص 
�ل�ص�عة للور�ء”13 عق�رب 

�ل�صي��صية �لتي تتبن�ه� حركة حم��ص.

12 القد�س العربي، 2006/2/10.

و�سط، 2006/5/5. 13 ال�رصق الأ
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منيني �مل�رشيني �ملقيمني يف قط�ع غزة، بهدف  ومع �أنَّ فريق �خلرب�ء �لأ

�إل  �لقط�ع،  يف  متو�جد�ً  بقي  مني،  �لأ �لنفالت  ل�صبط  ت�صور�ت  و�صع 

�صبه متو��صل بني حركتي  �لتي ك�نت حتدث ب�صكل  �ملو�جه�ت  ة  �أنَّ حدَّ

�رتي�حه  دبلوم��صيً� م�رشيً� يعرب عن عدم  فتح وحم��ص، جعلت م�صدر�ً 

�أد�ئه  دون  و�لتي حتول  له�،  �مل�رشي  مني  �لأ �لفريق  يتعر�ص  �لتي  جو�ء  لالأ

مني �أعلن �رش�حة خالل لق�ئه  مهمته ب�صكل طبيعي، م�صيفً� �أنَّ “�لوفد �لأ

�ملهمة  ف�صل  �إعالن  �إىل  ي�صطر  قد  �أنَّه  وفتح،  حم��ص  حركتي  بقي�د�ت 

.
و�لعودة �إىل �لق�هرة”14

ولية  وك�ن مل�رش تقدير خ��ص حول �جلهة �لفل�صطينية �لتي تتحمل م�صوؤ

ردنية عن  و�ص�ع �لد�خلية للتفجر، فقد ك�صفت جريدة �ل�صبيل �لأ دفع �لأ

لكبح  �لتدخل  ب�رشورة  عب��ص  ط�لبت  م�رش  �إن  قوله�:  دبلوم��صية  م�ص�در 

جم�ح نفوذ ممد دحالن �ملت�ص�عد يف قط�ع غزة، معتربة �أن “�أن�ص�ره هم 

مني �لذي ي�صود �ل�ص�حة  �لذين يقفون خلف �ل�صطر�ب�ت و�لنفالت �لأ

.
�لفل�صطينية”15

يف  م�رش  م�ص�ركة  �إىل  �أ�ص�رت  قد  عدة  �إخب�رية  م�ص�در  وك�نت 

�جتم�ع�ت �أمنية �أ�صفرت عن مو�فقته� على تقدمي �مل�ص�ندة و�لدعم لرئي�ص 

ب�أنَّ  �مل�ص�در  هذه  بع�ص  و�أكدت  له.  �لت�بعة  منية  �لأ جهزة  و�لأ �ل�صلطة 

�لت�بعة  �لتنفيذية  �خل��صة  �لقوة  �أفر�د  من  �آلفً�  “تدرب  ��صتعدت كي  م�رش 

حلركة فتح، �لتي يتوىل قي�دته� ممد دحالن”، �إل �أنَّ م�صدر�ً م�رشيً� نفى 

14 العرب اليوم، 2006/6/12.

15 ال�سبيل، 2006/11/19.
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قو�ت  دربت  م�رش  ب�أنَّ  و�أكد  ع�د  نف�صه  �مل�رشي  �مل�صدر  ولكن  ذلك. 

منوط ح�ليً�  �لرئ��صة  “�إنَّ حر�ص  بقوله:  �لدور  معلاًل هذ�  �لرئ��صة،  حر�ص 

على  و�ل�صيطرة  �لفل�صطيني،  �لرئي�ص  حم�ية  ر�أ�صه�  على  مددة  مبهم�ت 

و�لقو�ت  �رش�ئيلية  �لإ �لقو�ت  بني  �لف��صلة  �خلطوط  يف  و�لوجود  �ملع�بر، 

على  م�رش  حر�ص  عن  ن�جت  ب�أنه  هذ�  بالده  موقف  وبرر  �لفل�صطينية”. 

م�ص�عدة �لفل�صطينيني يف تقوية �أد�ئهم �لع�صكري وبن�ء ذ�تهم، من �أجل م� 

.
من يف قط�ع غزة، و“�ل�صيطرة على �لو�صع”16 �أ�صم�ه �صم�ن ��صتتب�ب �لأ

خب�ر م� ن�رشته قد�ص بر�ص يف 2007/5/15 عن �جتي�ز  �أكدت هذه �لأ

معرب  عب��ص،  ممود  �ل�صلطة  لرئي�ص  �لت�بعة  منية،  �لأ �لعن��رش  من  �ملئ�ت 

ك�نت  �لعن��رش  هذه  �أنَّ  فل�صطينية  م�ص�در  وق�لت  م�رش.  من  ق�دمني  رفح 

قد غ�درت قط�ع غزة قبل �صهرين، متوجهة �إىل م�رش يف دورة ع�صكرية. 

وقد بني م�صدر م�رشي �أنَّ عودة قو�ت �أمن �لرئ��صة مرتبطة ب�نته�ء دورته� 

ي من  �صكندرية، ثم ��صتطرد معلقً�: “�إنَّ م�رش ل تنح�ز لأ �لتدريبية يف �لإ

.
�حلركتني ]فتح وحم��ص[ يف �صعيه� حلّل �خلالف�ت بينهم�”17

�أوردت  �لقط�ع،  على  �صيطرته�  حم��ص  حركة  �أحكمت  �أن  وبعد 

جريدة �مل�صتقبل �للبن�نية يف 2007/6/18، �أنَّ م�رش رفعت ح�لة �لطو�رئ 

مني على �حلدود مع قط�ع غزة. وقد �أكد م�صدر  �لق�صوى و�ل�صتنف�ر �لأ

من عززت مو�قعه� هن�ك. كم� متَّ  �لأ �إّن قو�ت  بقوله:  �أمني م�رشي �خلرب 

ن�رش �أعد�د �إ�ص�فية من تلك �لقو�ت، و�أ�ص�ف: �أنَّ عدد�ً من �صي�ر�ت ف�ّص 

من  �لأ �أجهزة  ن  لأ �حلدود؛  ملنطقة  عجل  على  �أر�صلت  �مل�صفحة  �ل�صغب 

16 احلياة، 2007/4/4.

17 احلياة، 2007/5/16.
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�مل�رشية تخ�صى حدوث عملية نزوح جم�عي من �أه�يل قط�ع غزة ب�جت�ه 

منية و�ملعي�صية �ل�صيئة هن�ك، و�لتي  و�ص�ع �لأ ر��صي �مل�رشية، ب�صبب �لأ �لأ

من �ملتوقع زي�دة تدهوره� بعد �إعالن “�إ�رش�ئيل” �حل�ص�ر �لقت�ص�دي على 

من  �لأ �أجهزة  �أن  مني  �لأ �مل�صدر  وبنّي  ب�لط�قة.  تزويده  ووقف  �لقط�ع، 

ري تفتي�صً� دقيقً� يف �ملنطقة �حلدودية؛ بحثً� عن �أنف�ق!. �مل�رشية جتمُ

�أ�ص�رت  �مل�رشي  �ملوقف  �إليه  و�صل  م�  حقيقة  عن  تعرب  خطوة  ويف 

هر�م �مل�رشية، يف 2007/6/20 �إىل �أنَّ �لق�هرة �تخذت قر�ر�ً بنقل  جريدة �لأ

�صفريه� لدى �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية و�لبعثة �لدبلوم��صية من غزة �إىل 

ر�م �هلل، لتمثيل م�رش هن�ك. يف حني �ت�صل وزير �خل�رجية �مل�رشي �أحمد 

�أبو �لغيط ب�لدكتور �صالم في��ص، رئي�ص وزر�ء �حلكومة �لتي كلفه� عب��ص، 

�لت�ص�ل  �إنَّ  �مل�ص�در:  وق�لت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  �خل�رجية  ووزير 

�لطبيعية؛  و�ص�ع  �لأ و��صتع�دة  من  �لأ على  لل�صيطرة  �ل�صلطة  جهود  تن�ول 

يف �إ�ص�رة �إىل قط�ع غزة.

م�رش  بني  و�جليو-��صرت�تيجي  �ل�صي��صي  �لو�قع  ف�إن  نف�صه  �لوقت  ويف 

�لفل�صطينية  �لد�خلية  �لتطور�ت  تنعك�ص  �أن  كد  �ملوؤ من  يجعل  و�لقط�ع، 

و�ص�ع �لد�خلية �مل�رشية ؛ وهو م� �أّكده رئي�ص �ل�صتخب�ر�ت �مل�رشية  على �لأ

و�ص�ع يف غزة له تد�عي�ته  �لوزير عمر �صليم�ن، �لذي ق�ل ب�أنَّ �نفج�ر �لأ

د �صليم�ن على “�أنَّ م�رش حري�صة على  �ل�صلبية على م�رش. لذلك، فقد �صدَّ

و�صيطرة  �لقتت�ل،  من  �لدرجة  �إىل هذه  ت�صل  مور، حتى ل  �لأ تتف�قم  �أل 

 .
فريق على �لقط�ع دون �آخر”18

18 احلياة، 2007/7/16.
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�نطالقً� من هذه �لقن�عة حتركت م�رش للتع�مل مع �لتطور�ت �لتي ترتتب 

مطلعة  م�رشية  م�ص�در  فحذرت  �لد�خلية،  �لفل�صطينية  �لتف�عالت  على 

، على 
�لقط�ع”19 �إىل  دولية  قو�ت  “دعوة  عب��ص،  مب�درة  �نعك��ص�ت  من 

مني �أو حتى حتديد  �ل�ص�رع �لفل�صطيني. يف حني رف�صت عودة وفده� �لأ

موعد عودته �إىل �لقط�ع، وق�لت �مل�ص�در �إنه طبقً� لتعليم�ت �لرئي�ص مب�رك 

جو�ء مو�تية، يف  ف�إنَّ �لوفد �صيعود �إىل مم�ر�صة عمله يف غزة عندم� ت�صبح �لأ

فتح وحم��ص، وعودة  �لطبيعية بني  �لعالقة  ��صرت�ط م�رش عودة  �إىل  �إ�ص�رة 

.
20

منية �لت�بعة لرئ��صة �ل�صلطة للعمل يف �لقط�ع جهزة �لأ �لأ

حد�ث تو�زن يف عالق�ته� مع طريف �لنز�ع على �ل�ص�حة  ويف م�ولة لإ

��صتي�ئه  عن  �صليم�ن  عمر  �مل�رشية  �ل�صتخب�ر�ت  رئي�ص  عرب  �لفل�صطينية، 

فتيل  ��صتع�ل  ولية  م�صوؤ �إي�ه�  فتح، مماًل  �لتي�ر�ت يف  بع�ص  ت�رشف�ت  من 

�لتي  �ملعلوم�ت  ف�إن  ذلك،  ومع   .
21

�لفل�صطيني  – �لفل�صطيني  �لقتت�ل 

�مل�رشي  للموقف  وجهة  �أعطت  مطلعة،  ب�أنه�  و�صفت  م�ص�در  �أعلنته� 

ولني  �مل�صوؤ ب�أن  �أظهرت  حيث  حم��ص؛  من  �لق�هرة  موقف  حقيقة  كد  توؤ

�مل�رشيني وبَّخو� ممد دحالن على خلفية �ته�مه بـ“�لتق�صري و�لعمل بعفوية 

ولية  مكنت حم��ص من �ل�صيطرة على قط�ع غزة ب�صهولة”، وحملته م�صوؤ

.
�رش�ر، مب� و�صفته، “�أمنه� �لقومي”22 �لإ

19 القب�س، 2007/7/3.

 وك�لة معً�، 2007/7/7.
20

21 الحتاد، 2007/7/10.

خبار، بريوت، 2007/7/13. 22 الأ
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�رش�ئيلي �صل�صلة �إجر�ء�ت ز�دت  ويف مطلع ع�م 2008 �تخذ �لكي�ن �لإ

للتزود  رفح  معرب  �قتح�م  �إىل  بهم  دفع  مم�  غزة،  قط�ع  �أه�يل  مع�ن�ة  من 

ب�لوقود و�ملو�د �لتموينية �ل�رشورية، وهن� �أتى �ملوقف �مل�رشي على ل�ص�ن 

�لرئي�ص �مل�رشي ممد ح�صني مب�رك �لذي �رشح ق�ئاًل “قلت لهم )قو�ت 

)�إىل  يعودون  ثم  غذية  �لأ ولي�صرتو�  لي�أكلو�  يدخلون  �تركوهم  من(  �لأ

غزة( ط�مل� �أنهم ل يحملون �أ�صلحة”.

و�صعوبة  غزة  يف  يحدث  وم�  �ملوقف  ت�بعت  “لقد  مب�رك  و�أ�ص�ف 

�ملوقف وتوقف �لكهرب�ء لعدة �ص�ع�ت و�ل�صكوى من �لفل�صطينيني بعدم 

وجود كهرب�ء حتى يف �مل�صت�صفي�ت”. و�أ�ص�ر �لرئي�ص �مل�رشي �إىل �أنه �أ�صدر 

�جلمعي�ت  مع  ب�لتع�ون  �لغذ�ئية  �ملعون�ت  “بتقدمي  للحكومة  توجيه�ته 

هلية و�ملعنية �لر�غبة يف تقدمي �مل�ص�عدة” للفل�صطينيني. كم�  و�ملنظم�ت �لأ

زمة حيث  �لأ ولية  �مل�رشي حركة حم��ص و“�إ�رش�ئيل” م�صوؤ �لرئي�ص  حّمل 

م�ص �أطلقت  �رش�ئيل لت�صعيد �لو�صع، فب�لأ ق�ل “�إن حم��ص تعطي �لفر�صة لإ

�لفر�صة للجهود  �أن يرتكو�  7 �صو�ريخ بدون د�ٍع، وك�ن عليهم  حم��ص 

.
بو�ب للتهدئة”23 �لتي يتّم بذله� وفتح �لأ

من �مل�رشي �إغالق معرب رفح؛ مم� �أدى �إىل  ويف 2008/1/25 ح�ول �لأ

من �مل�رشية و�لفل�صطينيني ��صتخدمت خالله�  وقوع �صد�م�ت بني قو�ت �لأ

.
24

من �مل�رشي �لهر�و�ت �لكهرب�ئية وخر�طيم �ملي�ه قو�ت �لأ

23 الوطن، �ل�صعودية، 2008/1/24.

24 احلياة، 2008/1/26.
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ويف 2008/1/27 كثفت �لقو�ت �مل�رشية من تو�جده� يف منطقة �لعري�ص 

ملنع و�صول �لفل�صطينيني �إليه�، كم� �أغلقت �ملح�ل �لتج�رية، وح�لت دون 

و�صول �لب�ص�ئع من د�خل مدن م�رش �إىل �لعري�ص مم� �أدى �إىل فقد�ن �ملو�د 

.
25

�ص��صية يف �لعري�ص �لأ

مع حركة  ب�لتف�ق  �حلدود  �إغالق  م�رش يف  2008/2/3 جنحت  ويف 

حو�جز  بتثبيت  �لتنفيذية  �لقوة  مبع�ونة  م�رشية  قوة  ق�مت  حيث  حم��ص؛ 

معدنية و�أ�صالك �ص�ئكة ل�صّد �لفجو�ت �لتي فتحت يف �ل�صي�ج �حلدودي؛ 

�إغالقه،  على  �حتج�جً�  رفح  معرب  �أم�م  �لتظ�هر  �إىل  �لفل�صطينيني  دفع  مم� 

من �مل�رشية قتل خالله  مر �إىل ��صتب�ك بني �ملتظ�هرين وقو�ت �لأ وتطور �لأ

�لقوة  �أن  �مل�رشي  من  �لأ يف  �ص�بط  عن  نقل  ط�ر  �لإ هذ�  ويف  فل�صطيني. 

�لفل�صطينية،  �مل�رشية  �حلدود  عن  �ملتظ�هرين  �إبع�د  يف  �ص�عدت  �لتنفيذية 

من  غزة  �أه�يل  لعودة  مفتوحة  تز�ل  م�  �لدين  �صالح  بو�بة  ب�أن  و�أ�ص�ف 

.
26

�لعري�ص، و�أن هن�ك نحو ثالثة �آلف فل�صطيني يف �لعري�ص

ويف �صيغة ل تخلو من �لتهديد ق�ل وزير �خل�رجية �مل�رشي �أحمد �أبو 

�لغيط “�إن م�رش دولة كرية وتت�صم ب�ل�صرب، لكن ل�صربه� حدود�ً، ويجب �أن 

يدرك �إخو�نن� �لفل�صطينيون �أن �ملعركة لي�صت مع م�رش لكنه� مع �إ�رش�ئيل، 

. ويف وقت لحق �رشح 
وب�لت�يل يجب �أل يقعو� يف فّخ ت�صعه �إ�رش�ئيل”27

�أبو �لغيط ق�ئاًل “من �صيك�رش خط �حلدود �مل�رشية �صتك�رش قدمه”، كم� ق�ل 

25 القد�س العربي، 2008/1/29.

و�سط، 2008/2/5. 26 ال�رصق الأ

27 ال�سفري، 2008/2/6.
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لف من �لفل�صطينيني  �أبو �لغيط �إن م� حدث من “�جتي�ح” من قبل مئ�ت �لآ

.
28

للمعرب يعّد تعديً� على �أمن م�رش �لقومي

ويف 2008/2/25 �أفرجت م�رش عن 115 فل�صطينيً� ممن ك�نو� قد �عتقلو� 

من �مل�رشي يف 2008/3/23 عن  . كم� �أفرج �لأ
29

�ص�بقً� يف �أثن�ء عبور �حلدود

33 معتقاًل �آخر بعد �ته�م�ت من حركة حم��ص بتعر�ص عن��رشه� للتعذيب 

من �مل�رشي، و�أن �لتحقيق تركز حول مك�ن �جلندي �ص�ليط،  على �أيدي �لأ

م�ص�در  نفته  م�  وهو  حم��ص،  حلركة  و�لع�صكرية  �ل�صي��صية  �لقي�دة  وعن 

ر��صي �مل�رشية  م�رشية ذ�ت �صلة؛ حيث ق�لت �إن “�لفل�صطينيني دخلو� �لأ

.
و�أق�مو� ب�صكل غري �رشعي، ومن �لطبيعي �لتحقيق معهم”30

ردن: 3. الأ

ردنية وحركة حم��ص مكومة ب�ل�صّك  ��صتمرت �لعالقة بني �ململكة �لأ

�ل�صي��صي  �ملكتب  رئي�ص  ردنية  �لأ �حلكومة  �أخرجت  �أن  فمنذ  و�لتوتر؛ 

من  �ل�صي��صي  �حلركة  مكتب  �أع�ص�ء  من  وعدد  م�صعل،  خ�لد  حلم��ص، 

ي �صخ�ص  ردنية لأ ردن، يف �لع�م 1999، بذريعة عدم �صم�ح �لقو�نني �لأ �لأ

ردنية ب�لنتم�ء �إىل تنظيم �صي��صي غري �أردين. ع�دت هذه  يحمل �جلن�صية �لأ

�لق�صية لتطفو على �صطح �لعالق�ت بني �لطرفني من جديد، بعد ت�صكيل 

حركة حم��ص حكومة �ل�صلطة �لع��رشة؛ حيث �أكد �لن�طق �لر�صمي ب��صم 

ق�دة  ببع�ص  متعلقة  و�صي��صية  ق�نونية  “م�ص�كل  بوجود  ردنية  �لأ �حلكومة 

28 الوطن، �ل�صعودية، 2008/2/8.

29 اخلليج، 2008/2/8.

30 القد�س العربي، واحلياة، 2008/3/24.
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ردنية و�ملبعدين عن  حركة حم��ص يف �خل�رج، �لذين يحملون �جلن�صية �لأ

�أعلنت  عندم�  توتر�ً  �أكرث  �جت�هً�  �لعالقة  �تخذت  ثم   .
ردن”31 �لأ �أر��صي 

ر��صي  عّم�ن �إلق�ء �لقب�ص على خم�صة �أ�صخ��ص �أثن�ء “م�ولة �لت�صلل عرب �لأ

يف  متورطة  �ملجموعة  هذه  عن��رش  ب�أن  لحقً�  و�أ�ص�فت   .
ردنية”32 �لأ

.
33

“عملية تهريب �صالح”، و�أن لديهم عالق�ت مع حم��ص

�مل�ص�حلة،  م�ولت  تنجح  مل  �مل�صحونة،  جو�ء  �لأ هذه  وب�صبب 

حم��ص،  ممثلي  مع  �أردنيني  ولني  م�صوؤ جلمع  �لو�صط�ء  بع�ص  �أجر�ه�  �لتي 

�ص�مل  ردن  �لأ يف  �مل�صلمني  خو�ن  �لإ جلم�عة  �لع�م  �ملر�قب  م�ولة  فيه�  مب� 

ردنية  للحكومة �لأ ؛ كم� ك�نت ق�صية تهريب �ل�صالح مربر�ً 
34

�لفالح�ت

�إىل  �لزه�ر  ممود  �لفل�صطينية  �حلكومة  �خل�رجية  وزير  زي�رة  تلغي  كي 

.
35

ردن، و�إن ��صتخدمت �صيغة “ت�أجيل” �لزي�رة �لأ

بل �أن �لعالقة بلغت حّد�ً من �لتوتر يكن و�صفه ب�أنه �صورة من �صور 

�تخ�ذ  “تعتزم  �حلكومة  �أن  �أردنية  �صي��صية  م�ص�در  عن  نمُِقل  �لعد�ء؛ حيث 

وهو   ،
معه�”36 �لتع�مل  يحظر  �إره�بية  ب�عتب�ر حركة حم��ص حركة  قر�ر 

�لتهديد، يف  �صبيل  �لت�رشيح ك�ن على  �أن هذ�  �إىل  ي�صري  م� مل يحدث، مم� 

�صلحة. عالن عن ك�صف تهريب حم��ص لالأ ظروف �لإ

31 الغد، 2006/2/2.

32 الراأي، 2006/2/21.

33 الحتاد، 2006/4/21.

34 القب�س، 2006/3/9. 

35 الد�ستور، 2006/4/19. 

 عكاظ، 2006/4/27.
36
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ردين، �مللك عبد �هلل �لث�ين، مل يمُخِف تخوفه  ومع ذلك، ف�إن �لع�هل �لأ

يكن  م�  �أ�صو�أ  “�إن  ف�أعلن  وحم��ص؛  فتح  بني  �لحتق�ن  ح�لة  تطور  من 

ذلك  معلاًل  �أنف�صهم”.  �لفل�صطينيني  بني  مو�جهة  هو ح�صول  يحدث  �أن 

ج�ءت  �ص��ص  �لأ هذ�  على   .
جميعً�”37 لن�  “ك�رثة  �صيكون  مر  �لأ هذ�  ب�أن 

ردين معروف �لبخيت، �لتي ذكر فيه� �أنه ي�أمل  ت�رشيح�ت رئي�ص �لوزر�ء �لأ

�أن ينجح �حلو�ر �لفل�صطيني - �لفل�صطيني، و�أن ي�صل ح�صب تعبريه “�إىل م� 

ردنية  . �إل �أن �ل�صي��صة �خل�رجية �لأ
من �ص�أنه �أن يوحد �لقوى �لفل�صطينية”38

قليمية،  بقيت ق�ئمة على �ل�صّك و�لتوج�ص من حركة حم��ص و�صي��صته� �لإ

حتّدث  وقد  �إقليمية،  �أجند�ت  ل�ص�لح  ب�لعمل  �لته�م  �صه�م  له�  فوجهت 

له �خلطيب حم��ص ب�صكل مب��رش عن وجود  ردين عبد �لإ وزير �خل�رجية �لأ

�إقليمية،  ب�أجند�ت  �لفل�صطينية  �لق�صية  �رتب�ط  لعودة  “دلئل غري م�صجعة 
.

مر خطري جد�ً، ]و[ ل يكن �ل�صكوت عليه”39 و�أن هذ� �لأ

ردين جت�ه حم��ص، �إل �أنه مل تظهر  وعلى �لرغم من �ملوقف �ل�صلبي �لأ

�صق�ط حكومة حم��ص، غري �أن بع�ص  �أية دلئل ر�صمية على �صعي عّم�ن لإ

�أن  �إىل  �أ�ص�رت  دقته�،  من مدى  �لت�أكد  يت�صنَّ  مل  �لتي  خب�رية،  �لإ �لتق�رير 

ردن، �صّم عن عّم�ن مدير �ملخ�بر�ت  ِقد يف �لأ �جتم�عً�، و�صف ب�أنه �رشي، عمُ

�لع�مة  �ملخ�بر�ت  جه�ز  مدير  �لق�هرة  وعن  �لذهبي،  ممد  �لفريق  �لع�مة 

عمر �صليم�ن، وعن تل �أبيب رئي�ص جه�ز �ملخ�بر�ت �لع�مة �ل�ص�بك يوف�ل 

�أمني�ن كبري�ن من دولتني خليجيتني، قيل ب�أنهم� ل  ولن  دي�صكن، وم�صوؤ

37 الد�ستور، 2006/6/24.

ردنية )برت�(، 2006/6/28. نب�ء �لأ  وك�لة �لأ
38

39 الراأي، 2006/10/11.
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تقيم�ن عالق�ت علنية مع “�إ�رش�ئيل”؛ للبحث عن �لبد�ئل �ملمكنة للتع�مل 

مع �حلكومة �لفل�صطينية �لتي ت�صكله� حركة حم��ص. ويف �صي�ق �لبحث 

عن �لبد�ئل �ملمكنة للتع�مل مع �حلكومة �لتي �صكلته� حم��ص، �أبدت عّم�ن 

�صق�ط  ��صتعد�ده� لت�صكيل جلنة من �خلرب�ء �لق�نونيني لدر��صة كل �ل�صبل لإ

�حلكومة �لفل�صطينية، وتزويد عب��ص بدر��صة ق�نونية مكمة ملع�جلة م� �أ�صمته 

.
زمة”40 ردن “�لأ �لأ

�رش�ئيلية،  �لإ م�ر�تية عن جريدة مع�ريف  �لإ �خلليج  نقلت جريدة  كم� 

�رشية”؛  �أردنية  “مب�درة  ب�أنه�  �أي�صً�  و�صفته�  مب�درة  عن  تتحدث  �أخب�ر�ً 

ن�صت على �أن يعلن ممود عب��ص عن �إجر�ء �نتخ�ب�ت ع�مة، بعد �لتو�صل 

ق�ص�ي�  حول  �رش�ئيليني،  و�لإ �لفل�صطينيني  بني  لالتف�ق  م�صرتكة  �صيغة  �إىل 

“�إ�صق�ط حكومة  ردين يف  �لأ �لت�صور  �صي�صهم ح�صب  مم�  �لد�ئم؛  �لو�صع 

.
حم��ص”41

ولني �أردنيني ك�نو�  خب�ر �للبن�نية ب�أن م�صوؤ وحتدث تقرير ن�رشته جريدة �لأ

ولني �مل�رشيني يف “توبيخ ممد دحالن” على خلفية  قد ��صرتكو� مع �مل�صوؤ

�ته�مه ب�لتق�صري، و�لعمل بعفوية مّكنت حم��ص من �ل�صيطرة على قط�ع 

 .
42

ردن لالأ �لقومي”  من  بـ“�لأ �إ�رش�ر�ً  ر�أوه  م�  ولية  م�صوؤ وحملوه  غزة، 

ولني من ف�صل دحالن يف  لء �مل�صوؤ ، �إىل �نزع�ج هوؤ وهو م� ي�صري، �إن �صحَّ

�إ�صق�ط حكومة حم��ص.

40 القد�س العربي، 2006/9/30.

41 اخلليج، 2007/2/21.

خبار، بريوت، 2007/7/13. 42 الأ
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تتحدث  �أنب�ًء  و�إ�رش�ئيلية(  و�أوردت عدة م�ص�در )عربية، وفل�صطينية، 

ت�صهيل  �أو  ع�صكرية،  وجتهيز�ت  وذخ�ئر  �أ�صلحة  بنقل  ردن  �لأ قي�م  عن 

�لت�بعة  منية  �لأ جهزة  �لأ تعزيز  بهدف  ردنية؛  �لأ ر��صي  �لأ عرب  مروره� 

ب�أن  �أف�دت  �أنب�ء   48 موقع عرب  نقل  فقد  عب��ص.  ممود  �ل�صلطة  لرئي�ص 

�رش�ئيلية �إيهود �أوملرت �ص�دق يف �أو�خر �صهر �أي�ر/ م�يو  رئي�ص �حلكومة �لإ

2006 على “نقل كمية مدودة من �ل�صالح �إىل �حلر�ص �لرئ��صي عن طريق 

. ويمُذكر �أن هذه �ملعلوم�ت ج�ءت بعد �إعالن رئ��صة �ل�صلطة �لنية 
ردن”43 �لأ

عن زي�دة عدد عن��رش �حلر�ص �لرئ��صي �إىل ع�رشة �آلف عن�رش. ولتو�صيح 

يف  و�لدف�ع  �خل�رجية  ون  �ل�صوؤ جلنة  رئي�ص  �أكد  وعدده�،  �صلحة  �لأ نوع 

ردن  �لأ �أ�صلحة من  نقل  مّت  �أنه   2006/6/15 ت�ص�حي هنغبي يف  �لكني�صت 

�رش�ئيلية؛ وذكرت يديعوت  �إىل �لقو�ت �ملو�لية لعب��ص مبو�فقة �حلكومة �لإ

�أحرونوت �أن �لدفعة ت�صّم ثالث �ص�حن�ت تنقل 950 ر�ص��صً� �أمريكيً� من 

ردن ب�ل�صفة �لغربية. ؛ �لذي ي�صل �لأ
44

نوع �إم - 16 عربت ج�رش �للنبي

�رش�ئيلي  وبعد ذلك بب�صعة �أ�صهر ن�رش موقع عرب 48 �أن وزير �لدف�ع �لإ

بندقية  �آلف  “�إدخ�ل خم�صة  على   2006/11/1 بريت�ص �ص�دق يف  عمري 

 �إىل �أجهزة رئ��صة �ل�صلطة. وج�ءت هذه �ل�صفقة يف 
ردن”45 من م�رش و�لأ

خطة  لدعم  مني  �لأ  – �ل�صي��صي  �رش�ئيلي  �لإ �لوز�ري  �ملجل�ص  تبني  �صي�ق 

عب��ص  دعم  �إىل  �لر�مية  د�يتون،  كيث  �جلرن�ل  مريكي  �لأ مني  �لأ �ملن�صق 

و�لقو�ت �لت�بعة له. 

يام، فل�صطني،   عرب 48، 2006/5/26، و2006/6/14؛ والحتاد، 2006/5/29؛ والأ
43

.2006/5/29

44 اخلليج، 2006/6/16.

 عرب 48، 2006/11/1.
45
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غزة،  قط�ع  على  منية  �لأ �صيطرته�  حم��ص  حركة  �أحكمت  �أن  وبعد 

منية �لت�بعة لرئي�ص �ل�صلطة قد ��صتلمت  �أ�ص�رت �مل�ص�در �إىل �أن �لقو�ت �لأ

ق�دمة  ب�ل�صالح و�لذخ�ئر و�لعت�د،  �ص�حن�ت مملة  �أربع   2007/7/25 يف 

2007/7/26، نقاًل عن جريدة  . وقد ك�صفت وك�لة معً� يف 
46

ردن من �لأ

ه�آرت�ص، متوي�ت هذه �ل�ص�حن�ت و�لغ�ية �لتي �أر�صلت من �أجل حتقيقه�؛ 

ردن  حيث �أف�دت ب�أن “�إ�رش�ئيل” و�فقت على �إدخ�ل “�ألف بندقية من �لأ

 .
�إىل �ل�صلطة يف �ل�صفة �لغربية دعمً� للرئي�ص عب��ص”47

�ملتو�جد  بدر،  لو�ء  �إر�ص�ل  ردن على  �لأ �مل�ص�در عن مو�فقة  وحتدثت 

م�ص�عدة  بهدف  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  �إىل  ردنية  �لأ ر��صي  �لأ على 

عن   48 عرب  موقع  فنقل  عب��ص؛  ممود  �ل�صلطة  لرئي�ص  �لت�بعة  �لقو�ت 

�لتحرير  جلي�ص  �لت�بع  بدر  لو�ء  ل�صتقد�م  �صعيه  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص 

مو�فقة  �لفل�صطينية. ويف دللة على  ر��صي  �لأ �إىل  ردن  �لأ �لفل�صطيني من 

ردنية على هذ� �لطلب، توجه رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية ممود  �حلكومة �لأ

�رش�ئيلية؛ من �أجل �ل�صم�ح لهذه �لقو�ت ب�لدخول  عب��ص �إىل �حلكومة �لإ

على  حينه  تو�فق يف  مل  ولة  �مل�صوؤ �رش�ئيلية  �لإ “�جله�ت  �أن  �إل  �ل�صفة،  �إىل 

.
طلب عب��ص”48

ردين، �أكد م�صدر  وبعد م�دث�ت �أجر�ه� رئي�ص �ل�صلطة مع �لع�هل �لأ

�أردين ر�صمي �أن بالده “ل مت�نع عبور 1,500 عن�رش من قو�ت بدر �ملقيمة 

 عرب 48، 2007/7/26.
46

 وك�لة معً�، 2007/7/26.
47

 عرب 48، 2006/11/5.
48
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وق�لت  عب��ص”.  �لرئي�ص  مل�ص�عدة  �ل�صلطة  �أر��صي  �إىل  فور�ً  ردن  �لأ يف 

.
49

من يف �أر��صي �ل�صلطة �مل�ص�در �أنه� من �أجل ب�صط �لأ

2008/3/15، حول  بو�صت يف  �لو��صنطن  ن�رشته جريدة  تقرير  وذكر 

ردنية،  �لأ ر��صي  �لأ د�خل  �لفل�صطينية  من  �لأ لقو�ت  تدريب  برن�مج 

نحو  تدريب  على  ي�رشفون  �أمريكيني  ومتع�قدين  �أردنية  �أمن  قو�ت  �أن 

�لفتح�وية  غلبية  �لأ ذ�ت  �لفل�صطيني،  �لوطني  من  �لأ قوى  �أفر�د  من   600

425 فرد�ً  �أ�صبوعً�. كم� خ�صع   16 �لتقرير، يف برن�مج ملدة  كم� و�صفهم 

عّب��ص  ممود  �لفل�صطيني  للرئي�ص  �لت�بع  �لفل�صطيني  �لرئ��صي  �حلر�ص  من 

�أحد �ملتدربني يدعى �صعيد  �أ�ص�بيع. ونقل عن  لربن�مج تدريبي ملدة ثم�نية 

من �لوطني �لفل�صطيني، قوله “نقوم  جن�ر، ويحمل رتبة عقيد يف جه�ز �لأ

.
ب�لتدريب لكن �أعطون� �لفر�صة لكي نقوم مبهمتن�”50

4. دول جمل�س التعاون اخلليجي: 

وج�ء موقف جمل�ص �لتع�ون �خلليجي متم��صيً� مع �ملوقف �ل�صعودي؛ 

حيث دع� وزر�ء خ�رجية دول �ملجل�ص �إىل عودة �لو�صع يف �لقط�ع مل� ك�ن 

د وزر�ء �خل�رجية، يف خت�م �أعم�ل جمل�صهم  عليه قبل �صيطرة حم��ص. وجدَّ

طر�ف �لفل�صطينية ك�فة “للعودة �إىل  يف دورته �لـ 103 يف جدة، دعوة �لأ

.
�حلو�ر و�لتف�هم حلّل خالف�تهم”51

49 احلياة، 2006/11/15.

 Ellen Knickmeyer and Glenn Kessler, Palestinian Forces’ Training  
50

Marred by Delays, Politics.i

51 البيان، 2007/7/7.
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ال�صعودية:

من يف �ل�ص�حة �لفل�صطينية �لد�خلية، مل َتِرد �أي  منذ �نفالت عق�ل �لأ

�ل�صي��صة يف  �ص�ص�ت  �ملوؤ �أو حتى  �ل�صعوديني  �لق�دة  كب�ر  عن  �ملو�قف  من 

�ململكة، ت�صري �إىل وقوف �ململكة �إىل ج�نب طرف فل�صطيني مدد مق�بل 

�لفل�صطيني  �ل�صدع  لر�أب  �ل�صعودية  �لدعو�ت  بد�أت  و�إمن�  �آخر.  طرف 

جريدة  نقلت  فقد  �لدينية؛  �ملرجعي�ت  بع�ص  عرب  ت�صل  �لكلمة  وتوحيد 

�لعزيز بن عبد �هلل  �ل�صيخ عبد  �ل�صعودية،  م�ر�تية عن مفتي ع�م  �خلليج �لإ

�أنه وجه دعوة  �ل�صيخ، يف خطبة �جلمعة يف م�صجد منرة يف عرف�ت،  �آل 

�إي�هم:  خم�طبً�  �خل�صو�ص  وجه  على  و�لفل�صطينيني  عمومً�،  للم�صلمني 

�لغ�ية  �لتهم، �جعلو�  ونكم، �رتفعو� عن  �إىل ر�صدكم، نظمو� �صوؤ “عودو� 
؛ يف تعبري و��صح عن وجوب توحيد �ل�صّف، ونبذ 

هي �مل�صلحة �لعلي�”52

�خلالف�ت حلم�ية �حلقوق �لوطنية �لفل�صطينية ع�مة. 

عالم �ل�صعودي، يف بي�ٍن �صحفي عقب  وهذ� م� �أكده وزير �لثق�فة و�لإ

�صبوعية؛ حيث دع� �لفل�صطينيني �إىل: نبذ �خلالف�ت  جل�صة جمل�ص �لوزر�ء �لأ

و�لعمل لتحقيق �آم�لهم وتطلع�تهم �مل�رشوعة يف قي�م دولتهم �مل�صتقلة؛ مع �أنه 

�أ�ص�ر �إىل �ملرجعي�ت �ل�صي��صية �لتي ينبغي �لعتم�د �إليه� و�لعمل مبقت�ص�ه�، 

بطريقة توحي �إىل �لنهج �ل�صي��صي �لذي تر�صى عنه �ململكة. ف�أو�صح ب�أن 

هذه �لغ�ي�ت �لفل�صطينية يجب �أن تتحقق “وفقً� لقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية 

؛ مع علم �ململكة ب�أن حركة 
و�ملب�درة �لعربية لل�صالم وخريطة �لطريق”53

حم��ص ترف�ص �للتز�م بهذه �ملرجعي�ت �لعربية و�لدولية.

52 اخلليج، 2006/12/30.

 وك�لة وف�، 2007/1/15. 
53
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�إل �أنه وعندم� ��صتدت حمالت �لقتت�ل �لفل�صطيني �لد�خلي، وبلغت 

حّد�ً خطري�ً،حيث بد�أت تد�عي�ته� تهدد م�صري �لق�صية �لفل�صطينية برمته�، 

�لعزيز، ند�ًء حميمً�  �ل�صعودية عبد �هلل بن عبد  �لعربية  وجه ملك �ململكة 

فط�لبهم  �آخر.  على  حد  لأ م�ب�ة  غري  من  �لفل�صطينيني  �لق�دة  �أ�صق�ئه  �إىل 

لق�ء ع�جل يف رح�ب  �إىل  �مل�أ�ص�ة، ودع�هم  �أ�صم�ه�  مل�  بو�صع حدٍّ فوري 

بيت �هلل �حلر�م يف مكة �ملكرمة؛ لبحث �أمور �خلالف بينهم بكل حي�دية 

�ل�رشعية عن  ولية  �مل�صوؤ �آخر. وحملهم جميعً�  �أي طرف  دون تدخل من 

�أم�م  ��صتفه�م  �ألف عالمة  ي�صع  �لقتت�ل  ب�أن هذ�  كد�ً  رو�ح، موؤ �لأ �إزه�ق 

�لفل�صطينية”.  “ق�صيتن�  عد�لة  �إىل  ب�حرت�م  ينظر  �لذي  �لدويل،  �ملجتمع 

�لفل�صطينية  �لق�صية  جت�ه  �لت�ريخي  بـ“�ملوقف  ملتزمة  �ل�صعودية  ب�أن  وذّكر 

 .
منذ ت�أ�صي�صه�”54

�ل�صعودي،  �مللك  لدعوة  �لفل�صطينيني  �لطرفني  كال  ��صتج�ب  وفعاًل، 

نتج عن هذ� �لتف�ق  2006/2/8؛ حيث  �تف�ق مكة يف  �لتوقيع على  ومّت 

ت�صكيل حكومة وحدة وطنية، ��صرتكت فيه� كل من فتح وحم��ص، وعدد 

من �لف�ص�ئل و�مل�صتقلني.

وبعد جتدد �لقتت�ل �لفل�صطيني �لد�خلي، �لذي نتج عنه �صيطرة حم��ص 

منية ب�صكل ك�مل على قط�ع غزة، �أكدت �لقي�دة �ل�صعودية على �رشورة  �لأ

على  حر�صه�  و�أبدت  قر�ر�ته�.  و�لتز�م  �لر�صمية  �لعربية  طر  �لأ �عتم�د 

�ص�ص�ت �لفل�صطينية  �لق�صية �لفل�صطينية من خالل ت�أكيده� على �رشعية �ملوؤ

ك�فة؛ يف �إ�ص�رة �إىل �لرئ��صة �لتي يثله� ممود عب��ص، و�لت�رشيعي �لذي متثل 

و�سط، 2007/1/29. 54 ال�رصق الأ
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�خل�رجية  وزير  �إعالن  خالل  من  ذلك  ظهر  وقد  �أغلبيته.  حم��ص  حركة 

�ل�صعودي �صعود �لفي�صل ب�أنَّ “�لق�صية �لفل�صطينية م�صدر �ن�صغ�ل ب�لن�صبة 

وىل”. و�أ�ص�ر �إىل �جتم�ع جمل�ص  لن� جميعً�، بحكم كونه� ق�صية �لعرب �لأ

�جل�معة �لعربية غري �لع�دي، �لذي �نعقد يف 2007/6/15، لتد�ر�ص تطور�ت 

ّكد�ً على �لقر�ر �ل�ص�در عن هذ� �لجتم�ع، �لذي  و�ص�ع يف فل�صطني؛ موؤ �لأ

عم�ل �لتي �رتكبت يف غزة، و��صفً�  ثّبت حرمة �لدم �لفل�صطيني، و�أد�ن �لأ

�إي�ه� ب�أنه� “�إجر�مية”. وط�لب �لوزير �ل�صعودي بعد ذلك بعودة �لو�صع 

حد�ث، ودع� �لفي�صل �إىل دعم بالده  يف �لقط�ع �إىل م� ك�ن عليه قبل �لأ

للجنة �لعربية �ملكلفة مبهمة �لقي�م بتق�صي حق�ئق م� جرى من �أحد�ث يف 

�لقط�ع، ج�عاًل من مهمته� �لتمهيد لعودة �حلو�ر بني طريف �لنز�ع. كم� 

.
حّث �لطرفني �إىل “�حرت�م تعهد�تهم يف �تف�ق مكة �ملكرمة”55

مارات العربية املتحدة:  الإ

�رش�ئيلية  و�صط يف 2007/2/1، ب�أنَّ �ل�صلط�ت �لإ ن�رشت جريدة �ل�رشق �لأ

و�فقت على �إدخ�ل م�ص�عد�ت �إم�ر�تية مقدمة لل�صلطة �لفل�صطينية عرب معرب 

�مل�ص�عد�ت  �إن  م�رشية  حدودية  م�ص�در  وق�لت  �حلدودي.  �ص�مل  �أبو  كرم 

و400  �صغرية،  �ص�حنة  و30  �لر�ص��ص،  من  و�قية  �صرتة   1,500 �صملت 

وق�ت ن�رشت وك�لة فل�صطني  خيمة جمهزة، و�صت ح�فالت. ويف هذه �لأ

مل  عربية  “لدولة  �ته�مً�  وجهت  حم��ص  قي�دة  �أن   ،2007/2/2 يف  بر�ص 

�صلحة و�لذخ�ئر  من �لفل�صطينية �لت�بعة للرئ��صة ب�لأ ت�صمه� بتزويد �أجهزة �لأ

ك�نت  �لذي  �لوقت  يف  �لته�م�ت  هذه  وج�ءت  �لع�صكرية”.  و�ملعد�ت 

 عكاظ، 2007/7/6.
55
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�لقوة �لتنفيذية، �لت�بعة لوز�رة �لد�خلية يف �حلكومة �لع��رشة تعرت�ص �صحنة 

�صي�ر�ت ت�بعة حلر�ص �لرئ��صة حتمل معد�ت وجتهيز�ت ق�لت �إنه� �إم�ر�تية. 

�لتي حتدثت  خب�ر  �لأ نفى  م�ر�تية  �لإ وًل يف �خل�رجية  م�صوؤ �أنَّ م�صدر�ً  �إل 

�لقط�ع، وو�صفه�  �إىل  �أ�صلحة وذخ�ئر  �لعربية  م�ر�ت  �لإ �إر�ص�ل دولة  عن 

ول  �مل�صوؤ م�ر�تي  �لإ �مل�صدر  وبنّي  مت�مً�.  �ل�صحة  عن  وع�رية  ك�ذبة  ب�أنه� 

�أنَّ م� �أر�صل للرئ��صة �لفل�صطينية ك�ن عب�رة عن �صرت�ت و�قية، و�صي�ر�ت، 

�لرئ��صة  بن�ًء على طلب من  م�ر�ت  �لإ �لفل�صطيني، قدمته�  وخيم للحر�ص 

�لفل�صطينية يف قط�ع غزة  طر�ف  �لأ ول جميع  �مل�صوؤ ثم دع�  �لفل�صطينية. 

.
56

�إىل وقف �لقتت�ل

الكويت:

مل تخرج �لكويت عن �ل�صي�ق �لعربي �لع�م �لذي عربت عنه �ململكة 

تط�لب  ك�نت  فقد  �لعربية؛  �جل�معة  و�جتم�ع�ت  �ل�صعودية  �لعربية 

حلم�ية  و�لوحدة  �حلو�ر  �إىل  �لعودة  و�رشورة  �لقتت�ل  بنبذ  �لفل�صطينيني 

حقوقهم �لوطنية. حيث �أعلن ن�ئب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء �لكويتي ووزير 

عقب  �صحفي  بي�ن  يف  �ل�صطي  �إ�صم�عيل  �لوزر�ء،  جمل�ص  ون  ل�صوؤ �لدولة 

�صبوعي ملجل�ص �لوزر�ء موقف حكومته، �لذي عرّب فيه عن  �لجتم�ع �لأ

ر��صي  �صفة �لتي ت�صهده� �لأ حد�ث “�لد�مية و�ملوؤ قلق بالده �لب�لغ جت�ه �لأ

�صق�ء �لفل�صطينيني”. ودع� ك�فة  �لفل�صطينية نتيجة ��صتمر�ر �لقتت�ل بني �لأ

�أ�ص�د  �حلو�ر”، كم�  �إىل  و�للجوء  �لعقل  “حتكيم  �إىل  �لفل�صطينية  طر�ف  �لأ

56 القد�س العربي، 2007/2/3.
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؛ 
57

�لفل�صطينية طر�ف  �لأ �إىل  �لتي وجهه�  �ل�رشيفني  بدعوة خ�دم �حلرمني 

من �أجل �لتح�ور فيم� بينه� على �أمل �لتو�صل �إىل �تف�ق يف رح�ب �حلرم 

مر �لذي نتج عنه �تف�ق مكة. �ملكي �ل�رشيف، �لأ

�صالمي:  5. املوقف الإ

ب�أحد�ث  يتعلق  �ص�أن،  ذ�  �إ�صالميً�  موقفً�  خب�رية  �لإ �مل�ص�در  تظهر  مل 

�لقتت�ل �لفل�صطيني �لد�خلي، �صوى بع�ص �لت�رشيح�ت و�ملو�قف �لتي مل 

يكن له� �أثر يف وقف هذ� �لقتت�ل، �أو �إيج�د حلٍّ للخالف�ت �لفل�صطينية.

�صالمي فقد دع� �أمني ع�م �ملنظمة،  متر �لإ ف�أم� على م�صتوى منظمة �ملوؤ

�أكمل �لدين �إح�ص�ن �أوغلو، خمتلف �لقوى و�لف�ص�ئل �لفل�صطينية �إىل �لتحلي 

�ل�صتب�ك�ت  ب�إنه�ء  وط�لبه�  �لنف�ص،  �صبط  ب�رشورة  ون��صده�  ب�ل�صرب، 

كد�ً على وجوب تغليب لغة �حلو�ر وو�أد  �صفة �لتي وقعت يف غزة، موؤ �ملوؤ

لل�صعب  �لع�دلة  �حلقوق  عن  “�لدف�ع  �أنَّ  �أوغلو  ور�أى  �لد�خلية.  �لفتنة 

ب�عتب�ره�  �لوطنية  �لوحدة  ومتتني  �ل�صّف،  توحيد  يتطلب  �لفل�صطيني 

�ل�صي�ج �ملنيع، �لذي ي�صون �ملنجز�ت �لوطنية لل�صعب”. و�أعرب عن �أمله 

و�ص�ع  �لأ �إنه�ء  �أجل  من  �لوحدة؛  حكومة  ت�صكيل  يف  �رش�ع  �لإ يتّم  ب�أن 

�لعقوب�ت و�حل�ص�ر ومنع  �لفل�صطيني، جر�ء  �ل�صعب  �لتي يعي�صه�  �ل�صعبة 

.
58

�مل�ص�عد�ت

ير�نية موقفً� �رشيحً� من �لتطور�ت �لفل�صطينية،  بينم� تبنت �حلكومة �لإ

�أعلنت فيه دعمه� للحكومة �لفل�صطينية �لتي �صكلته� حركة حم��ص. ولكن 

 وك�لة وف�، 2007/2/4.
57

58 اخلليج، 2006/10/2.
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�ل�صلطة  �إير�ين �صّد حركة فتح ورئي�ص  �نحي�ز  �إىل  يتحول  �ملوقف مل  هذ� 

�لطرفني  وكال  طهر�ن  بني  �لت�ص�ل  خطوط  بقيت  �إذ  عب��ص،  ممود 

�لفل�صطينيني �ملتن�زعني مفتوحة، ولكن بوت�ئر متف�وتة. 

�صي�م،  �صعيد  �لع��رشة  �لفل�صطينية  �حلكومة  يف  �لد�خلية  وزير  وك�ن 

قد �أعلن �أنَّه تلقى وعود�ً من طهر�ن لـ“تدريب كو�در �أمنية، و�إعط�ء منح 

من  . ونمُِقَل عنه �أنَّ �إير�ن تعهدت له بـ “تزويد قو�ت �لأ
لطالب �ل�رشطة”59

ير�نية،  �لفل�صطينية بعرب�ت ع�صكرية”. و�أعربت ج�معة �ل�رشطة �لنظ�مية �لإ

�لطو�رئ  �لعملي�ت، ومركز  �لنظ�م، ومركز  �لقو�ت �خل��صة حلفظ  ومقّر 

عم و]كل[ �إمك�ن�ت ي�صتطيعونه� خلدمة �ل�صعب  عن ��صتعد�ده� لتقدمي “�لدَّ

و�أمنية  تدريبية  �ل�رشطة ودور�ت  لكلي�ت  منه� منح  �لفل�صطيني”؛ ذكرت 

توجد  �إنَّه ل  قوله  �أحمدي جن�د  ير�ين  �لإ �لرئي�ص  ونمُِقَل عن  خ��صة. هذ�، 

لدى �إير�ن �أّي حتفظ�ت، �أو حدود، حتول دون نقل �إجن�ز�ته� وجت�ربه� يف 

.
60

�ملج�لت ك�فة للحكومة �لفل�صطينية برئ��صة حم��ص

غزة،  قط�ع  على  حم��ص  �صيطرة  وبعد  �صالمية،  �لإ �جلمهورية  �أن  �إل 

ح�فظت على دعمه� حلم��ص، لكنه� �أخذت تركز ب�صكل �أكرب على �رشورة 

ير�ين منو�صهر متكي  �لوحدة �لوطنية و�حلو�ر، فقد �صّدد وزير �خل�رجية �لإ

حلركة  �ل�صي��صي  �ملكتب  ع�صو  لق�ئه  لدى   ،Manouchehr Mottaki

حم��ص عم�د �لعلمي، على �حلو�ر بني �لف�ص�ئل �لفل�صطينية، ور�أى متكي 

وو�صف  �لر�هنة”.  زمة  �لأ من  للخروج  و�صيلة  �أف�صل  يثل  “�حلو�ر  �أنَّ 

خبار، بريوت، 2006/10/14. 59 الأ

60 ال�سفري، 2006/10/14.
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�ل�صعب  م�صكالت  نه�ء  لإ خي�ر  “�أف�صل  ب�أّنه�  �لوطنية  �لوحدة  حكومة 

.
�لفل�صطيني، يف ح�ل تع�ونت جميع �لف�ص�ئل فيم� بينه�”61

على  يحدث  مل�  تت�أثر  �أن  من  فل�صطني  عن  �إندوني�صي�  بمُعد  ينع  ومل 

�صق�ء، بل ب�درت �إىل عر�ص و�ص�طته� لل�صلح بني  �ل�ص�حة �لفل�صطينية بني �لأ

 Hassan �إندوني�صي� ح�صن وير�جود�  ف�أعلن وزير خ�رجية  �لفل�صطينيني. 

Wirajuda، يف �ت�ص�ل مع رئي�ص �ملكتب �ل�صي��صي حلركة حم��ص خ�لد 

م�صعل، عن ��صتعد�د بالده ل�صت�ص�فة لق�ء بني فتح وحم��ص تكون مهمته 

“ر�أب �ل�صدع” فيم� بينهم�. كم� �أعرب عن تقديره للمب�درة �ل�صعودية، 
نت�ئج  و�حرت�م  وطنية،  وحدة  حكومة  لـ“ت�صكيل  بالده  دعم  كد�ً  موؤ

 .
�لنتخ�ب�ت �لت�رشيعية، ورف�ص �حل�ص�ر”62

ثانيًا: املوقف الدويل:

مريكية: 1. الوليات املتحدة الأ

�لفل�صطينية،  �لت�رشيعية  بنت�ئج �لنتخ�ب�ت  مريكية  د�رة �لأ دمت �لإ �صمُ

�للتز�م  حم��ص  وط�لبت  من�صبه،  يف  للبق�ء  �ل�صلطة  رئي�ص  ودعت 

بخطو�ت  وبد�أت  معه�،  �لتح�ور  تقبل  لكي  �رش�ئيلية  �لإ ب�ل�رشوط 

�لن�جحة  �لديوقر�طية  �لتجربة  �إجه��ص  �إىل  دي  توؤ �أن  �ص�أنه�  من  عملية 

نحو  �لق�صية  ودفع  م�صمونه�  من  و�إفر�غه�  �لفل�صطينيون،  حققه�  �لتي 

�مل�صلحة  �أ�ص��ص  على  تقوم  �لتي  مريكية  �لأ ية  �لروؤ �خل�طئ؛ حيث  �لجت�ه 

يف  وتد�بري  �إجر�ء�ت  �صل�صلة  د�رة  �لإ هذه  �تخذت  ثم  فقط.  �رش�ئيلية  �لإ

61 امل�ستقبل، 2007/7/8.

62 احلياة، 2007/2/6.
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منية، كل و�حدة منه�  خمتلف �ملن�حي؛ �ل�صي��صية و�مل�لية و�لدبلوم��صية و�لأ

يكن �أن تكون كفيلة ب�إ�صق�ط �حلكومة، �لتي �صكلته� حركة حم��ص؛ نذكر 

وردت  وقد  خب�رية،  �لإ �مل�ص�در  �أوردته�  �لتي  منية  �لأ �مل�ص�ريع  �أهم  منه� 

على �ل�صكل �لت�يل:

طاحة باحلكومة التي �صكلتها حما�س: حماولة الإ

ن�رشت جريدة نيويورك ت�يز يف 2006/2/14 تقرير�ً ك�صف عن خطة 

�ملع�ن�ة  وفر�ص  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  عزل  �إىل  تهدف  �إ�رش�ئيلية،  �أمريكية 

. وك�صفت 
63

على �ل�صعب �لفل�صطيني لتجربه على �إ�صق�ط حكومة حم��ص

ق�لت  �لتي  تف��صيل هذه �خلطة،   2006/5/16 ردنية يف  �لأ �ل�صبيل  جريدة 

�إنه� وزعت على عدد مدود جد�ً من �لقي�د�ت �لفل�صطينية بهدف �لتع�ون 

جن�حه�، وجرى ت�رشيبه� عن طريق �إحدى �لقي�د�ت �لب�رزة و�ملعروفة  لإ

تف��صيل  يف  ج�ء  وقد  م�ر�ص.  �آذ�ر/  �صهر  يف  �لفل�صطينية  �ل�ص�حة  على 

هذه �خلطة، �أنه مّت تكليف ط�قم �أمريكي �إ�رش�ئيلي م�صرتك، �صمَّ خرب�ء يف 

��صرت�تيجيني وعلم�ء  �لدولية وخرب�ء  و�لعالق�ت  و�مل�ل و�لقت�ص�د  من  �لأ

وذكرت  حم��ص.  ملح��رشة  خطة  �إعد�د  �أجل  من  �لبلدين؛  من  نف�ص 

�مل�ص�در ب�أنه متت �ملو�فقة على هذه �خلطة يف �صهر �صب�ط/ فرب�ير 2006؛ 

وقد ت�صمنت: �إث�رة �ل�ص�حة �لفل�صطينية �صّد حم��ص، و�ل�صغط على �لدول 

وروبية لوقف �إر�ص�ل �مل�ص�عد�ت �إىل �لفل�صطينيني، وتكثيف �لعملي�ت  �لأ

�رش�ئيلية، وخ�صو�صً� عملي�ت �لغتي�ل، و�صّن حملة �عتق�لت  �لع�صكرية �لإ

�لذين جنحو� يف �لنتخ�ب�ت  �أولئك  ق�دة حم��ص، خ�صو�صً�  يف �صفوف 

Steven Erlanger, “U.S. and Israelis are said to talk of Hamas Ouster”.h 
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يق�ع  و�لإ و��صت�ص�رية،  وز�رية  من��صب  يت�صلَّمون  قد  �لذين  �أو  �لت�رشيعية، 

بني رئ��صة �ل�صلطة و�حلكومة؛ من خالل �صحب �ل�صالحي�ت �لفع�لة من 

�لوز�ر�ت، و�صّن حمالت �لدع�ء�ت و�لته�م�ت �صّد حم��ص؛ ب�أنَّه� تقيم 

عالق�ت حت�لف مع هذه �لدولة �أو تلك، وتخويف بع�ص �لدول �لعربية من 

و��صتمر�ر  �لغربية،  �ل�صفة  م�صدد على  قوة حم��ص، وفر�ص ح�ص�ر  تز�يد 

“�إ�رش�ئيل” يف جتميد م�صتحق�ت �ل�صلطة �ل�رشيبية، و�صّل �حلركة �لتج�رية 
 .

64
يف �ل�صفة و�لقط�ع، وتوتري �لو�صع �لفل�صطيني �لد�خلي

مريكي  �لأ من  �لأ جمل�ص  يف  �مل�ص�عد  �مل�صت�ص�ر  �أعّد  نف�صه  �لوقت  يف 

ة و�صفه� ب�أنَّه� “من �أجل �لعمل �جل�د  �إليوت �أبر�مز Elliott Abrams خطَّ

ه  ل�صم�ن هزية حم��ص ب�أيٍد فل�صطينية”. ج�ء كالم �أبر�مز هذ� يف لق�ء �صمَّ

بي�ص؛  �لأ ب�لبيت  مكتبه  يف  �لفل�صطينيني  عم�ل  �لأ رج�ل  من  جمموعة  مع 

ملة �صّد  حيث ف�ج�أ �حل��رشين، و�أب�ن عن نيته يف �رشورة توجيه �رشبة موؤ

�ملهمة  ب�أنَّ هذه  وبنيَّ  به�.  ط�حة  “�حلم�ص�وية” و�لإ �حلكومة  �أ�صم�ه�  من 

ع�جلة،  م�ص�عد�ت  بتقدمي  تتعهد  �لتي  مريكية،  �لأ د�رة  �لإ مبو�فقة  �صتنفذ 

منية  �لأ جهزة  �لوطنية و�لأ �ل�صلطة  رئي�ص  �إىل  تمُ�صلَّم  �خلفيفة،  �صلحة  �لأ من 

�لت�بعة له!! ثم �أكد ق�ئاًل: “من و�جب �لولي�ت �ملتحدة مّد يد �مل�ص�عدة 

�لقوي حلم��ص؛ من خالل  �ملب��رش  �ملن�ف�ص  ب�أنه�  ق�ل عنه�  �لتي  �إىل فتح”، 

تزويد �حلركة ب�ل�صالح و�لتدريب حتى تتمكن من جم�بهة حم��ص �لن�صطة، 

و�ل�صيطرة على �حلكومة �لفل�صطينية. وعّلق حول �لوترية �لتي �صوف ت�صري 

وفقه� عملية ت�صليح �أجهزة �أمن �لرئ��صة بقوله: جتهيز�ت �لبن�دق و�لذخرية 

64 ال�سبيل، 2006/5/16.
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ي�م  �لأ مع  وتريته�  ت�ص�عدت  �مل��صي،  يف  �لقطرة  مثل  تتدفق  ك�نت  �لتي 

 .
65

لتتدفق مثل �ل�صيل

مريكية هذه، جل�أت ر�ي�ص يف 2006/5/18  ويف �صي�ق �لتح�صري�ت �لأ

�إىل تذكري رئي�ص �ل�صلطة ممود عب��ص ب�أنَّه يحوز ثقة �ل�صعب �لفل�صطيني، 

وب�لت�يل يتوجب عليه �أن يكون ق�در�ً على مم�ر�صة �صالحي�ته، و“�ل�صيطرة 

؛ مب� يعني �أنه� 
على �ملوقف جر�ء �لقت�ل �لن��صب بني �لف�ص�ئل �لفل�صطينية”66

منية كي تق�تل �لف�ص�ئل �لفل�صطينية  جهزة �لأ توجه له دعوة مب��رشة لزّج �لأ

�لتحليل  هذ�  ت�أكد  �لقتت�ل.  �إيق�ف  عنو�ن  حتت  حم��ص،  مقدمته�  ويف 

ب�ملعلوم�ت �لتي ن�رشته� جريدة �ملن�ر �لفل�صطينية، نقاًل عن م�ص�در و�صفته� 

ب�أنه� مطلعة، قوله�: �إن و��صنطن وتل �أبيب معنيت�ن بحدوث �قتت�ل د�خلي 

هذ�  �إىل  يدفع  برن�مج  وتطرح�ن  بخطو�ت  تقوم�ن  و�إنهم�  فل�صطيني، 

.
67

�لقتت�ل

مريكيني مل يعودو� ي�صتطيعون �ل�صرب على بق�ء حم��ص  ومم� يوحي ب�أن �لأ

 2006/5/30 يف  �لفل�صطينية  �ملن�ر  جريدة  ن�رشته  م�  هو  �حلكومة؛  يف 

ب�أن  و�لدولية  قليمية  �لإ �ل�ص�حتني  يف  له�  حلف�ء  �أبلغت  “و��صنطن  ب�أن 

�حلكومة ]�لفل�صطينية[ �صوف ت�صقط يف �صهر متوز �لق�دم”. ونظر�ً لعدم 

 Mark Perry and Alastair Crooke, “Elliot Abrams’ uncivil war,”     
65

Conflict Forum, 7/1/2007, in: http://conflictsforu.org/2007/elliot-
 abrams-uncivil-war/, this article was also published in Asia Times
 online, 9/1/2007, titled: “No-goodniks and the Palestinian shootout,”
in: http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/IA09Ak03.html

 �صي �إن �إن، 2006/5/19.
66

67 املنار، 2006/5/30. 
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�أ�صلوب  �عتم�د  �إىل  جل�أت  بو�ص  �إد�رة  ف�إن  مريكي  �لأ �لتوقع  هذ�  حتقق 

�ل�رشعية. هذ� م�  �أي �لنقالب على �حلكومة  �ملب��رش؛  �لع�صكري  �حل�صم 

�إىل  �مل�صلحني  لدفع رج�له  ��صتعد�د دحالن  �أي  ذ�ته�؛  �جلريدة  �أو�صحته 

خو�ص معركة �صّد حم��ص. 

وكررت و��صنطن بذل �مل�ص�عي و�ملح�ولت؛ من �أجل �إ�صق�ط حكومة 

يف  �للبن�نية  خب�ر  �لأ جريدة  �أوردته  م�  �ملح�ولت  هذه  ومن  حم��ص. 

2006/10/15 نقاًل عن جريدة �صند�ي ت�يز �لربيط�نية يف 2006/10/14، 

�رش�ئيلي،  ولني �أمريكيني، ق�لت �إنهم معنيون ب�مللف �لفل�صطيني �لإ �أن م�صوؤ

يف  �لوق�ئي  من  �لأ جله�ز  �ل�ص�بق  �لرئي�ص  على  �لعتم�د  يكن  �أّنه  �أعلنو�: 

�إط�حة حكومة حم��ص. و�أ�ص�رت  قط�ع غزة ممد دحالن، لتنفيذ خطة 

�لرجل  ب�أنَّه  دحالن  و�صفهم  �أمريكيني  ولني  م�صوؤ عن  نقاًل  ذ�ته�  �جلريدة 

 .
68

�لذي ي�صتطيع تنفيذ �ملهمة

ت، مدى  �إن �صحَّ �ل�ص�بقة،  عك�صت جميع �ملخطط�ت و�ملح�ولت 

ومع  �لد�خلي.  �لقتت�ل  نحو  �لفل�صطيني  �لو�صع  دفع  يف  و��صنطن  تورط 

مريكية ب�لوقوف عند هذ� �حلّد، بل جل�أت �إىل  د�رة �لأ ذلك، مل تكتِف �لإ

�لتح�صري مل� بعد �لت�ص�دم بني فتح وحم��ص؛ ف�أعدت �رش�ً ق�ئمة ت�صّم ب�صعة 

بي م�زن، �لذي يعّدونه �صعيفً� ومرتدد�ً يف �تخ�ذ �لقر�ر�ت  خلف�ء متملني لأ

؛ كتعبري منه� عن 
69

لء �ملر�صحني ممد دحالن �صّد حم��ص، من �صمن هوؤ

�إ�رش�ره� على  �إليه�، وعن  �أن تدفع �ل�ص�حة �لفل�صطينية  �لتي تريد  �لوجهة 

خبار، بريوت، 2006/10/15. 68 الأ

69 امل�سدر نف�سه.
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نه�ء ق�صيتهم، على �ل�صكل �لذي  �إيق�ع �لقتت�ل بني �لفل�صطينيني، ك�صبيل لإ

ي�صمن لـ “�إ�رش�ئيل” �أمنه�، وجن�ح م�رشوعه� �ل�صتيط�ين.

د�يتون، عر�ص  ف�إن   2006/11/4 �للندنية يف  �حلي�ة  وبح�صب جريدة 

�رش�ئيلية “خطة طموحة”، ت�صتهدف دفع عب��ص ملو�جهة  على �حلكومة �لإ

حكومته�.  �إ�صق�ط  �إىل  دي  توؤ �لقط�ع،  يف  حم��ص  حركة  مع  ع�صكرية 

ووفقً� للخطة: �صيتّم تدريب وجتهيز �لقو�ت �ملو�لية لعب��ص ب�لبن�دق، على 

�أن يتوىل �صب�ط بريط�نيون وم�رشيون و�أردنيون مهمة �لتدريب.

ويف ني�ص�ن/ �أبريل 2007 بد�أت تتحدث �لتق�رير عن مقرتح�ت قدمته� 

عمل  “خطة  �صميت  خطة  �صمن  �لفل�صطينية،  للرئ��صة  مريكية  �لأ د�رة  �لإ

عد�د للح�صم  �لرئ��صة �لفل�صطينية لع�م 2007”، تهدف �إىل تقوية فتح، و�لإ

لتحديد  �لدعوة  و�إ�صق�طه�. وت�صمنت هذه �خلطة  �لع�صكري مع حم��ص 

لعب��ص وفتح،  �صي��صيً� وم�ليً�  �لالزم  �لدعم  �ل�صلمية، وتوفري  �لعملية  �أ�ص�ص 

و�رشب قوة حم��ص �ل�صي��صية، وتوفري م� يلزم لتمكني �لرئ��صة �لفل�صطينية 

منية. كم� حددت �خلطة فرتة م� بني ثالثة  �لأ جهزة  �ل�صيطرة على �لأ من 

 .
70

�أ�صهر �إىل ت�صعة �أ�صهر، كحدٍّ �أق�صى، لتحقيق �أهد�فه�

عدد  يف  مريكية  �لأ فري  ف�نيتي  جملة  ن�رشت  نف�صه  �ملو�صوع  ويف 

�ل�رش�ع  يف  مريكي  �لأ �لدور  حول  تقرير�ً   ،2008 �أبريل  ني�ص�ن/ 

عمل  خطة  م�صود�ت  �أن  �إىل  �لتقرير  ك�تب  و�أ�ص�ر  �لد�خلي،  �لفل�صطيني 

 Mark Perry and Paul Woodward, Document Details ‘U.S.’ Plan  
70

to Sink Hamas, Asia Times, 16/5/2007, see:l
 http://www. atimes.com/atimes/Middle_East/IE16Ak04.html
ردنية قد ن�رشت يف عدده� يف 2007/4/30 ن�ّص �لوثيقة، ولكن   وك�نت جريدة املجد �لأ

ردنية منعت �صدور هذ� �لعدد. �ل�صلط�ت �لأ
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�لقر�ر�ت  �تخ�ذ  على  “�لقدرة  عب��ص  �إعط�ء  �إىل  تهدف  ك�نت  �لرئ��صة 

�ل�صي��صية و�ل�صرت�تيجية �ملطلوبة... مثل حّل جمل�ص �لوزر�ء و�إن�ص�ء جمل�ص 

طو�رئ”. و�أ�ص�ر �لتقرير �إىل �أن �صغطً� �أمريكيً� م�ر�صته ر�ي�ص على �لرئي�ص 

�أجل حّل حكومة  من   ،2006/11/4 �هلل يف  لر�م  زي�رته�  �أثن�ء  عب��ص يف 

للرئي�ص عب��ص  ق�لت  ر�ي�ص  �أن  �لتقرير  نقل  فقد  �أ�صبوعني.  حم��ص خالل 

�صتحل  �تفقن�؟  فقد  “�إذن  �صهر رم�ص�ن،  فط�ر؛ حيث ك�ن  �لإ م�ئدة  على 

يكفي  لن  “رمب�  ق�ئاًل  عب��ص  فرّد  كذلك؟”،  �ألي�ص  �أ�صبوعني  يف  �حلكومة 

�أ�صبوع�ن، �منحيني �صهر�ً، دعين� ننتظر �إىل م� بعد �لعيد”. كم� ذكر �لتقرير 

مريكية ملثل هكذ� خمطط؛ فقد  د�رة �لأ �أنه ك�ن هن�ك مع�ر�صة من د�خل �لإ

�نتقد ديفيد ويرم�رش David Wurmser، كبري م�صت�ص�ري ن�ئب �لرئي�ص 

�لذي  و�صط  �لأ �ل�رشق  ون  ل�صوؤ  Dick Cheney ت�صيني  ديك  مريكي  �لأ

مريكية �له�دفة  ��صتق�ل بعد �صهر من �صيطرة حم��ص على غزة، �ل�صي��صة �لأ

يف  “ب�ل�صلوع  بو�ص  �إد�رة  ويرم�رش  ويتهم  �أهلية.  فل�صطينية  حرب  خللق 

حرب قذرة يف م�صعى منه� ملنح �لن�رش لديكت�تورية ف��صدة يقوده� عب��ص”. 

م�  �أن  “يبدو  غزة  على  حم��ص  �صيطرة  على  تعليقه  يف  ويرم�رش  و�أ�ص�ف 

حدث مل يكن جمرد �نقالب من حم��ص، بل م�ولة �نقالبية من فتح جرى 

.
��صتب�قه� قبل �أن تقع”71

ت�صكيل قوة تنفيذية خا�صة بقيادة دحالن:

�حلكومة  �إ�صق�ط  �إىل  �لر�مية  جر�ء�ت  �لإ �تخ�ذ  و��صنطن  ت�بعت 

تنفيذية خ��صة  يقت�صي ت�صكيل قوة  �لع��رشة؛ فعر�صت ت�صور�ً  �لفل�صطينية 

David Rose, The Gaza Bombshell.u 71
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بقي�دة ممد دحالن. كم� �أكد م�صدر كبري يف مكتب رئي�ص �ل�صلطة ب�أنَّ 

ممود عب��ص و�فق على ت�صكيل هذه �لقوة، �لتي ي�صل تعد�ده� �إىل خم�صة 

ع�رش �ألف فرد؛ يتمُّ تعيينهم بعد �أن يخ�صعو� لـ“حتري�ت �أمنية مكثفة ي�صرتط 

�للو�ء عبد  ب�أنَّ  �لرئ��صي،  �مل�صدر  و�أ�ص�ف  �لك�مل لدحالن”.  �لولء  فيه� 

�لع�م  �رش�ف  و�لإ وجتهيزه�،  �لقوة،  ت�أ�صي�ص  مهمة  يتوىل  �ملج�يدة  �لرز�ق 

�لع�صكري  “م�ربة حم��ص و�متد�ده�  �إىل  �لتي تدعو  على خطط عمله�، 

ر�ص”. وت�صكيل قوة مو�زية له� على �لأ

وت�بع �مل�صدر نف�صه مو�صحً�: “�إنَّ ماليني �لدولر�ت �رشفت من جه�ز 

مريكية CIA �إىل دحالن مب��رشة لت�صكيل هذه �لقوة”،  �ملخ�بر�ت �ملركزية �لأ

ف�صاًل عن تزويده� ب�صي�ر�ت م�صفحة و�أ�صلحة خمتلفة وقذ�ئف ور�ص��ص�ت 

ثقيلة؛ “و�صل جزء منه�، ومتَّ تخزينه يف مقّر �لرئ��صة مبدينة غزة”. وللت�أكيد 

�لرئ��صي  �مل�صدر  بنّي  مهمته�،  بد�أت  قد  �إليه�  �مل�ص�ر  �لقوة  هذه  �أن  على 

من  وىل حني ه�جمت قو�ت �لأ ��صتمُخدمت للمرة �لأ �صلحة  “هذه �لأ ب�أنَّ 

�لق�ص�م”.  جمموع�ت  ثقيلة  و�أ�صلحة  م�صفحة  ب�صي�ر�ت  و�لرئ��صة  �لوطني 

ومن �جلدير ب�لذكر، �أنه �أبلغ عدد من �لذين متَّ تنظيمهم يف �إط�ر هذه �لقوة؛ 

.
ب�أّن “مهمتهم �لنقالب على �حلكومة و�إ�صق�طه� ع�صكريً�”72

�صق�ط  لإ مريكية  �لأ �خلطط  بع�ص  تتك�صف  بد�أت  �ل�صي�ق  هذ�  ويف 

 Die Junge Welt حكومة حم��ص، فقد ن�رشت جريدة دي يوجن� فلت

�أعّده معلق �جلريدة فولف ر�ينه�ردت  مل�نية، يف 2007/6/14، تقرير�ً  �لأ

منذ  ب�لتخطيط  بو�ص  مريكي  �لأ �لرئي�ص  فيه  �تهم   ،Wolf Reinhardt

72 الحتاد، 2007/2/1.
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مو�ٍل  تي�ر  وبتحري�ص  �لفل�صطينية،  �لد�خلية  و�ص�ع  �لأ لتفجري  فرتة؛ 

�لع�صكرية  �لف�ص�ئل  لق�دة  ج�صدية  بت�صفي�ت  �لقي�م  على  فتح  د�خل  له� 

�أدىل  �عرت�ف  على  مبني  �لته�م  هذ�  �إن  ر�ينه�ردت:  وق�ل  حلم��ص. 

جل�صة  �أم�م   2007 م�يو  �أي�ر/  �أو�خر  د�يتون  كيث  مريكي  �لأ �ملن�صق  به 

و�صط ب�لكوجنر�ص، بوجود ت�أثري قوي للولي�ت  ��صتم�ع يف جلنة �ل�رشق �لأ

ع�ص�ء  �ملتحدة على تي�ر�ت فتح ك�فة. و�أ�ص�ف �لك�تب �أن د�يتون �أكد لأ

و�ص�ع �صتنفجر قريبً� وبال رحمة يف قط�ع غزة. و�أ�ص�رت  �للجنة ب�أن �لأ

�رش�ئيلي د�خل فتح، مل ينجح،  مريكي �لإ مل�نية، �إىل �أن �لتي�ر �لأ �جلريدة �لأ

على �لرغم من كل �لدعم �ل�صخي �ملقدم له، لك�رش �صوكة حم��ص، جيدة 

�لتنظيم و�لت�صليح، عرب �لقت�ل �ملب��رش. و�إن هذ� �لف�صل دفع �لـ CIA �إىل توجيه 

�لدمى �لفتح�وية، ح�صب قول �جلريدة، لت�صكيل فرق موت لغتي�ل ق�دة 

حم��ص وكو�دره�. وحتدثت عن وجود خيوط كثرية تربط بني هذه �لفرق 

و�حلر�ص �لرئ��صي، �لذي ي�رشف عليه ممد دحالن. ون�صبت �جلريدة �إىل 

�رش�ئيلية �لدكتورة هيج� ب�وجم�رتن  خبرية �لتخطيط �ل�صي��صي ب�جل�مع�ت �لإ

Helga Baumgarten قوله�، �إن دحالن مكلف من وك�لة �ل�صتخب�ر�ت 

�ملركزية، و�أجهزة �أمريكية �أخرى بتنفيذ مهمة مددة؛ هي ت�صفية �أي قوى 

 .
73

مق�ومة لـ“�إ�رش�ئيل” د�خل حم��ص وخ�رجه�

من”: خطة “حرية احلركة مقابل الأ

خب�رية، نقاًل عن “ه�آرت�ص” �أن م�ص�در �إ�رش�ئيلية  �أوردت وك�لة �صم� �لإ

�أ�صمته�  �أبيب،  لـ“�إ�رش�ئيل” وتل  مريكة قدمت خطة  د�رة �لأ �إن �لإ ق�لت: 

 عرب 48، 2007/6/15، ترجمة عن جريدة دي يوجنا فلت، �أمل�ني�، �نظر:
73

http://www. jungewelt.de/2007/06-14/020.php?sstr=dayton
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ت�صهيل  �رش�ئيلي  �لإ �لحتالل  مبوجبه�  يلتزم  �لتنفيذ”؛  “�متح�ن�ت  منوذج 

حركة �لفل�صطينيني على مع�بر قط�ع غزة، �إ�ص�فة �إىل �إز�لة عدد من �حلو�جز 

�لع�صكرية �ملنت�رشة يف �ل�صفة �لغربية. و��صرتطت على �لفل�صطينيني مق�بل 

�ل�صو�ريخ، و�لعمل على  �إطالق  من، ووقف  �لأ تنظيم قو�ت  �إع�دة  ذلك 

�إ�رش�ر  �إىل  و�أ�ص�رت هذه �خلطة  �إىل قط�ع غزة.  �لنظ�م و�ل�صتقر�ر  �إع�دة 

من �لفل�صطينية لعبه هو “قي�م  و��صنطن على �أن �لدور �ملطلوب من �أجهزة �لأ

�صالح  �صحب  �أي  ؛ 
�ل�رشورية”74 منية  �لأ جر�ء�ت  ب�لإ �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

ف�ص�ئل �ملق�ومة مق�بل �ل�صم�ح ب�إع�دة بن�ئه�. 

ا�صتقدام قوات دولية اإىل قطاع غزة:

م� �إن �صيطرت حركة حم��ص على قط�ع غزة، و�أعلن عب��ص نيته دعوة 

�لنتخ�ب�ت  وحم�ية  فيه  من  �لأ �إم�ص�ك  بذريعة  �لقط�ع  �إىل  دولية  قو�ت 

�لت�رشيعية و�لرئ��صية؛ ق�لت م�ص�در �أمريكية �إن حكومة �لرئي�ص جورج بو�ص 

�لتقطت هذه �لدعوة، وبد�أت �لرتويج له� بهدف “�إف�ص�ل �صيطرة حم��ص 

. من �جلدير ب�لذكر 
على �لو�صع يف قط�ع غزة، و�إ�صق�ط نفوذه� هن�ك”75

د�رة قد �أعدته� خالل ح�ص�ر �لرئي�ص �لفل�صطيني  �أن هذه �خلطة ك�نت �لإ

�لر�حل ي��رش عرف�ت يف ر�م �هلل، بعد �أن �أع�دت “�إ�رش�ئيل” �حتالل �ل�صفة 

�لغربية، وهي تقت�صي، كذلك، ن�رش قو�ت دولية يف �لقط�ع.

 وك�لة �صم�، 2007/4/27.
74

75 الد�ستور، 2007/7/2.



�صالمي و�لدويل �ملوقف �لعربي و�لإ

منية:  جهزة الأ دعم اإعادة بناء الأ

فقد  عب��ص؛  قوة  تعزيز  �إىل  د�يتون  جل�أ  فقد  م��صبق،  كل  من  ب�لرغم 

مريكي  �رش�ئيلية يف 2006/10/31 �أن �ملن�صق �لأ ن�رشت جريدة ه�آرت�ص �لإ

جهزة �لت�بعة حلر�ص �لرئ��صة �لفل�صطينية  �أعّد خطة تق�صي بزي�دة عن��رش �لأ

من 3,500 عن�رش �إىل 6,000 عن�رش وتدريبه�، وقد ر�صد مبلغ �ثن�ن مليون 

 .
76

دولر لهذه �لغ�ية

غر��ص �ملرجوة منه�، �عتمدت  دِّ �لأ جر�ء�ت مل توؤ ونظر�ً لكون هذه �لإ

�إنه�  رويرتز  وك�لة  ق�لت  �أمريكية،  وثيقة  ح�صب  مريكية،  �لأ د�رة  �لإ

ح�صلت على ن�صخة منه� يف 2007/1/5، خطة �أمنية مطورة قدمه� د�يتون 

قو�ت  “دعم  �ملعلنة  مهمته�  دولر،  مليون   86.4 ميز�نيته�  بلغت  نف�صه، 

يعك�ص  ب�صكل  عب��ص”؛  ممود  �ل�صلطة  لرئي�ص  �ملو�لية  �لفل�صطينية  من  �لأ

كد  ويوؤ وحم��ص،  عب��ص  بني  �لق�ئم  ب�ل�رش�ع  �ملتز�يد  مريكي  �لأ �لهتم�م 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  مريكية �صت�صتخدم يف م�ص�عدة رئ��صة  مو�ل �لأ ب�أنَّ �لأ

�ص��صية  �لأ �لبنية  تفكيك  �أجل  من  �لطريق؛  ب�لتز�م�ت خطة خريطة  للوف�ء 

ره�ب”، و “�إق�مة �لق�نون و�لنظ�م يف �ل�صفة �لغربية  مل� �أ�صمته �لوثيقة “�لإ

.
وقط�ع غزة”77

و�إ�ص�فة �إىل كل �لدعم �مل�يل و�لقت�ص�دي �لذي قدمته و��صنطن لرئي�ص 

مريكية  مريكي بو�ص �لتز�مه بزي�دة �مل�ص�عد�ت �لأ �ل�صلطة، جدد �لرئي�ص �لأ

لرئي�ص  �لت�بعة  منية  �لأ جهزة  �لأ بن�ء  يف  �لت�أثري  �أجل  من  في��ص؛  حلكومة 

Aluf Benn, U.S. Preparing Abbas Guard to Take on Hamas.u 76

 رويرتز، 2007/1/5.
77
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�رشورية.  هو  ير�ه�  �لتي  �مله�م  لتنفيذ  وتوجيهه�،  عب��ص  ممود  �ل�صلطة 

ف�أو�صح ب�أن حكومته �صتقدم نحو 190 مليون دولر. كم� �أعلن عن عزمه 

منية  جهزة �لأ �صالح �لأ تقدمي مبلغ 80 مليون دولر م�ص�عد�ت مب��رشة لإ

�أن  منية خالل حديثه عن  �مل�ص�عدة �لأ �لفل�صطينية؛ وتكلم بو�ص عن هذه 

�لفل�صطينيني يقفون �أم�م خي�ر ت�ريخي و��صح، و�صف فيه حركة حم��ص 

 .
78

ب�أنه� ملتزمة ب�لتطرف و�لقتل

2. اأوروبا:

وروبية مرتددة بني �ل�صتج�بة �لك�ملة للرغب�ت  بقيت مو�قف �لدول �لأ

به�.  �مل�صموح  �لهو�م�ص  �صمن  معه�  �ملتب�ينة  �أو  �ملتمهلة  وبني  مريكية  �لأ

ملو�قف  و�لدعم  �لتبني  حدود  �صمن  وروبية  �لأ �ملو�قف  بقيت  وب�لت�يل 

و��صنطن، �أو ��صتك�ص�ف �لطريق له� و�لتب�صري به�. 

مني  �لأ و�لتحري�ص  �لقت�ص�دية  و�ملق�طعة  �ل�صي��صي  �حل�ص�ر  يكن  ومل 

�لد�خلي ليدفع �ل�ص�حة �لفل�صطينية �لد�خلية �إىل �أتون �لنفج�ر، لول تن�صيق 

طرف فل�صطيني مع بع�ص هذه �لقوى �لدولية. وقد �أكد ذلك وبّينه تقرير 

�خل�رجية  ون  لل�صوؤ �لربيط�ين  �مللكي  �ملعهد  �أعّده  حكومي،  �صبه  بريط�ين 

�لربيط�نية  ب�لتع�ون مع وز�رة �خل�رجية   ،Chatam House �ص�مت ه�و�ص 

 ،Ministry of International Coorperation ووز�رة �لتع�ون �لدويل

�أّن �ل�صلطة �لفل�صطينية لعبت دور�ً يف ف�صل حم��ص، ب�صبب عدم  ك��صفً�: 

�لتي  �حلكومة  مع  فتح  حركة  وموظفي  عب��ص  ممود  �لرئي�ص  تع�ون 

78 النهار، 2007/7/17.
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�ص�فة �إىل قلة �لتع�ون �لدويل معه�. وحذر �لتقرير من  �صكلته� حم��ص، ب�لإ

وقد   .
�أهلية”79 حرب  �إىل  دي  �صيوؤ �حلكم  ترك  على  حم��ص  “�إجب�ر  �أنَّ 

خب�رية مو�قف بع�ص هذه �لقوى و�ملنظم�ت �لدولية،  �أح�صت �مل�ص�در �لإ

مني �لفل�صطيني. و�لدور �لذي �أدته يف �صي�ق تطور�ت �مللف �لأ

نه�ئي  �تف�ق  �إىل  للتو�صل  �لرب�عية  �للجنة  وروبي  �لأ �لحت�د  دع�  فقد 

�أهلية  حرب  ن�صوب  من  مذر�ً  �لفل�صطيني،  �رش�ئيلي  �لإ �ل�رش�ع  لت�صوية 

حني  يف  �لتف�ق.  هذ�  ح�صول  عدم  ح�ل  يف  �لفل�صطينية،  �ملن�طق  يف 

ف�لدنر  فرييرو  بنيت�  �خل�رجية،  للعالق�ت  وروبي  �لأ �لحت�د  مفو�صة  ر�أت 

Benita Ferrero-Waldner، �رشورة “�أن يحظى ممود عب��ص ب�لدعم 

نَّه� تعدُّ ذلك  ب�أن هذ� �لدعم �صيجعله قويً� �صي��صيً�؛ لأ �لع�صكري”، معللة 

.
�صم�نة “بن�ء دولة فل�صطينية يف �مل�صتقبل”80

ب�در  غزة،  قط�ع  على  �صيطرته�  حم��ص  حركة  ح�صمت  �أن  وملجرد 

 Javier �صولن�  خ�فيري  وروبي  �لأ لالحت�د  �خل�رجية  �ل�صي��صة  من�صق 

�ص�رة  �لإ �ته�م حركة حم��ص و�لتحري�ص عليه� من خالل  �إىل   ،Solana
�إىل �أن �إير�ن رمب� تكون له� �صلة بهذ� �لتطور، وظهر ذلك من خالل موقفه 

�لذي ق�ل فيه: �صيكون من �ل�صعب فهم ذلك دون �أن ترى لعبني �إقليميني 

�إىل  دولية  قو�ت  ب��صتقد�م  �ملتعلقة  عب��ص  ممود  دعوة  وتبنى  ذلك.  ور�ء 

�لقط�ع، ملمحً� ب�أنه “على �ملدى �لبعيد �صيكون من �ل�رشوري وجود قوة 

79 ال�رصق، 2006/11/18.

 رويرتز، 2007/2/2.
80
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. ومب� �أن �صولن� يدرك 
حفظ �صالم دولية يف �ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة”81

“�لت�ص�وؤلت ل  ب�أن  �لر�هن، فقد �رشح  �لوقت  �صعوبة ح�صول ذلك يف 

ترتكز على �ملوقف �ملبدئي من �لقو�ت �لدولية، و�إمن� على كيفية ن�رش هذه 

�صتتحرك  �لذي  �جلغر�يف  و�لنط�ق  �إليه�،  ت�صتعد  �لتي  و�ملهم�ت  �لقو�ت، 

م�  من  للخروج  �ل�صلطة  رئي�ص  �قرتحه�  �لتي  لية  لالآ تبنيه  و�أكد  د�خله”. 

�أ�صم�ه �مل�أزق، معترب�ً �أن م�صرية “�مل�ص�حلة بني �لفل�صطينيني �صتمّر حتمً� عرب 

 .
�لنتخ�ب�ت �ملبكرة �لتي �أ�ص�ر �إليه� عب��ص”82

مني  و�أم� فرن�ص�، فلم تمُظهر �لتق�رير �أي موقف له� بخ�صو�ص �مللف �لأ

�لفل�صطيني، �إل بعد �أن �أحكمت حركة حم��ص �صيطرته� على قط�ع غزة؛ 

 Bernard Kouchner حيث �تخذ وزير �خل�رجية �لفرن�صي برن�ر كو�صنري

�لق�عدة.  بتنظيم  �رتب�طه�  �دعى  فت�رة  متذبذبً� من حركة حم��ص،  موقفً� 

�صب�ب �لك�منة ور�ء خطو�ته�، خ�صو�صً�  و�أحي�نً� �أخرى ح�ول �أن يفهم �لأ

نحو  حم��ص  حتول  عن  ول  �مل�صوؤ هو  �لدويل  �ملجتمع  “�إنَّ  ق�ل:  عندم� 

�لتطرف”. ثم ع�د و�صكك يف توجه�ته�، حيث ظهر ذلك من خالل تعليقه 

�لذي ق�ل فيه: “ل �أظن �أنَّ حم��ص �نتظرت حدوث هذ� �لو�صع �لق��صي يف 

ة  غزة كي جتري �ت�ص�لت مع �لق�عدة”. ثم ح�ول �لتخفيف قلياًل من حدَّ

�لفل�صطينيني  عزل  �صي��صة  “�إنَّ  ف�أعلن:  �إليه،  ذهب  قد  ك�ن  �لذي  �ملوقف 

. ج�ء 
ر له� �أن ت�صتمر �صتكون �صي��صة خطرة للغ�ية حقً�”83 يف غزة �إذ� قمُدِّ

حتذيره هذ�، لي�ص بد�فع �حلر�ص على �إن�ص�ف حركة حم��ص، و�إمن� بد�فع 

 رويرتز، 2007/7/2.
81

82 احلياة، 2007/7/4.

 رويرتز، 2007/7/18.
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�خلوف على �أمن �ملنطقة و�صالمة م�صرية �لت�صوية عمومً�. 

�لطو�رئ  حلكومة  دعمه�  �أّكدت  �لتي  مل�ني�  لأ ب�لن�صبة  �حل�ل  وكذلك 

�لوفد  ب��صم  �ملتحدث  ك�صف  حيث  في��ص؛  �صالم  برئ��صة  �لفل�صطينية 

في��ص،  لق�ئه  بعد  هلبويو،  ولرت  �هلل،  ر�م  زي�رة  يف  ك�ن  �لذي  �لربمل�ين، 

�لنق�ب عن برن�مج م�ص�عد�ت �أوروبي، وق�ل �إنه قيد �لتطوير لدعم �ل�صلطة 

وروبي لفي��ص وخططه؛ من  د هلبويو دعم �أمل�ني� و�لحت�د �لأ �لوطنية. ثّم �أكَّ

�ملمُق�لة. كم�  �لفل�صطينية  منية، متج�هاًل �حلكومة  �لأ و�ص�ع  �لأ �أجل �صبط 

منية ذ�ته� “زم�م �ملب�درة يف �ل�صيطرة  جهزة �لأ �أ�ص�ر �إىل �رشورة ��صتالم �لأ

ب�أن  و��صح  ب�صكل  كد  ليوؤ هذ�  مل�ين  �لأ �ملوقف  ج�ء   .
غزة”84 قط�ع  على 

من �لت�بعة لرئي�ص  مريكي �لد�عي �إىل دعم �أجهزة �لأ برلني تتبنى �ملخطط �لأ

�أر��صي  ك�فة  يف  من  �لأ على  م�صيطرة  بق�ئه�  �صم�ن  �أجل  من  �ل�صلطة؛ 

�خل��صعة له�. 

 Massimo د�ليم�  م��صيمو  يط�لية،  �لإ �خل�رجية  وزير  �أيد  حني  يف 

�صه�م يف تهدئة  D’Alema، �إر�ص�ل قو�ت دولية �إىل قط�ع غزة، بذريعة �لإ

و�لفل�صطيني.  �رش�ئيلي  �لإ �جل�نبني  بني  �ملو�جه�ت  و�إيق�ف  �لو�صع هن�ك، 

تفعيل  وعلى  �ل�صتقر�ر،  خلق  على  �صي�ص�عد  مر  �لأ هذ�  �أنَّ  على  و�صدد 

عملية �ل�صالم ب�صكل �أ�رشع بني �لطرفني. ولكنه تر�جع عن موقفه هذ�؛ من 

خالل �لت�أكيد على �أهمية �ملو�فقة �لدولية على هذه �خلطوة بقوله: “بطبيعة 

ليكت�صب  دويل،  قر�ر  مبوجب  يتّم  �أن  يجب  �لقو�ت  هذه  ف�إر�ص�ل  �حل�ل 

.
غط�ًء �رشعيً� ودوليً�”85

84 الد�ستور، 2007/7/9.

85 الوطن، �ل�صعودية، 2007/1/13.
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يط�يل،  وبعد �صيطرة حم��ص على قط�ع غزة �أعرب رئي�ص �لوزر�ء �لإ

�أنه ط�لب  �إىل  لفتً�  �لب�لغ،  قلقه  Romano Prodi، عن  برودي  روم�نو 

وزير دف�ع بالده �لعمل ب�رشعة للخروج من هذ� �لو�صع، كي “ل يتحول 

.
قط�ع غزة ملك�ن مرعب وخميف، و�لولوج بحرب �أهلية د�خلية”86

وتبنى برودي موقف عب��ص �لد�عي �إىل وجوب ن�رش قو�ت دولية يف 

لقدرة  حدٍّ  “و�صع  يف  �لدويل  �ملجتمع  �إر�دة  عن  تعرب  ك�آلية  غزة،  قط�ع 

على  من  �لأ لفر�ص  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  وم�ص�عدة  �لع�صكرية”،  حم��ص 

�ل�صتمر�ر  من  برودي  ينع  مل  منه�.  �ملطلوبة  �ملهمة  لكي حتقق  طريقته�؛ 

�قتن�عه  لول  فيه�،  بالده  دور  وتفعيل  دولية  قو�ت  فكرة دخول  دعم  يف 

طر�ف على ن�رش �لقو�ت �لدولية  ب�أنه: ل بّد من �تف�ق و��صح بني خمتلف �لأ

مور،  وتعريف دوره�. و�إدر�كه ب�أنن� “مل ن�صل بعد �إىل �تف�ق حول هذه �لأ

 .
ول�صن� قريبني جد�ً منه”87

حيث  �لغربية؛  �لتمويل  م�ص�ريع  عن  بعيدة  تكن  فلم  �إ�صب�ني�،  و�أم� 

�أوردت جريدة �لقد�ص �لعربي يف 2007/5/17، م� �أ�ص�ر �إليه دبلوم��صيون 

غربيون حول و�صول �أ�صطوٍل من �ل�صي�ر�ت رب�عية �لدفع، قبل نحو �صهر 

�صب�نية �أر�صلته�  �رش�ئيلي و�أّن “�حلكومة �لإ من ت�ريخه، �إىل مين�ء �أ�صدود �لإ

بد�ية  �صتكون  �ل�صحنة  وهذه  �لفل�صطيني”.  �لرئ��صة  حلر�ص  ت�بعة  لتكون 

عب��ص،  �أمن  لتح�صني  �ملتحدة  �لولي�ت  وت�صجعه  �أوروب�  متوله  برن�مج 

وتزويد �حلر�ص �لرئ��صي بتجهيز�ت متكنه من “تويل جميع �ملع�بر �حلدودية 

 .
يف قط�ع غزة”88

86 الد�ستور، 2007/7/10.

87 احلياة، 2007/7/11.

88 القد�س العربي، 2007/5/17.
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3. رو�صيا:

مريكي  �لأ لالندف�ع  ت�صتجيب  ل  �لغ�لب  �لرو�صية يف  �ملو�قف  ك�نت 

يف ح�ص�ر �ل�صعب �لفل�صطيني وم�ولة �إ�صق�ط حكومة حم��ص، �إل �أنه� مل 

ترتِق �إىل حّد تعطيله� �أو تقييده�، �أو حتى تهذيبه�. 

ت رو�صي� عن �نزع�جه� من ح�لة �لقتت�ل �لفل�صطيني �لد�خلي؛  وقد عربَّ

 ،Mikhail Kamynin فدع� �ملتحدث ب��صم خ�رجيته�، ميخ�ئيل ك�مينني

فتنة  �أ�صم�ه  مل�  حدٍّ  و�صع  �إىل  �ل�صديد  �لتفكري  ذ�ت  �لفل�صطينية  �لقوى 

خوة، وق�ل: �إّن �خل�رجية �لرو�صية على قن�عة ب�أّن هذ� �لقتت�ل يتع�ر�ص  �لإ

مع م�ص�لح �لفل�صطينيني، وي�رشفهم عن �ملهمة �ل�صرت�تيجية �لرئي�صية، �أل 

.
89

وهي �إق�مة دولتهم �مل�صتقلة

�صالح  �صفقة  �لرو�صية  �ل�صلط�ت  �أوقفت  تقريبً�،  نف�صه  �لوقت  ويف 

“خوفً�  مّت  جر�ء  �لإ �إّن  مو�صكو  وق�لت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مع  ع�صكرية 

من �أن يمُ�صتعمل هذ� �ل�صالح يف �إذك�ء ن�ر �ل�رش�ع �مل�صتمر بني �لرئ��صة ومن 

�أكد  وقد  حم��ص”.  تقوده�  �لتي  �لفل�صطينية  �حلكومة  وبني  فتح،  ور�ئه� 

هذه  مرزوق،  �أبو  مو�صى  حم��ص،  حلركة  �ل�صي��صي  �ملكتب  رئي�ص  ن�ئب 

�لت�رشيح�ت بقوله: ك�ن من �ملفرت�ص �أن يت�صلم حر�ص عب��ص مبوجب هذه 

.
90

�ل�صفقة مدرع�ت م�صفحة

89 اخلليج، 2007/2/4.

 قد�ص بر�ص، 2007/1/4.
90
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مم املتحدة:  4. الأ

�لفل�صطيني،   - �لفل�صطيني  �لقتت�ل  �إىل  �ملتحدة  مم  �لأ نظرة  ك�نت 

ية هذه �ملنظمة لطبيعة �حلّل  مني عمومً�، مكومة بروؤ وتطور�ت �مللف �لأ

�إحدى  هي  �ملتحدة  مم  �لأ فمنظمة  �رش�ئيلي؛  �لإ �لعربي  لل�رش�ع  �ل�صي��صي 

�أطر�ف �للجنة �لرب�عية، �لتي ت�صكل �ملرجعية �لدولية لتطبيق خطة خريطة 

من، يف بي�ن له �صدر يف 2006/2/3  �لطريق. لذلك فقد ط�لب جمل�ص �لأ

�لفل�صطينية،  لل�صلطة  �ملقبلة  �حلكومة  يف  �صي�ص�ركون  �لذين  ع�ص�ء  �لأ

ب�إ�رش�ئيل”،  وب�لعرت�ف  ]�ملق�ومة[،  �لعنف  “نبذ  دع�ه  م�  مبب�دئ  �للتز�م 

وقعته�  �لتي  �ل�ص�بقة،  �لتف�ق�ت  �حرت�م  �رشورة  على  �لبي�ن  �صدد  كم� 

�ل�صلطة �لفل�صطينية و�للتز�م به�، ومن �صمنه� “خريطة �لطريق”، و�صدد 

دي �ل�صلطة �لفل�صطينية و�جب�ته� يف “تفكيك  �ملجل�ص على �رشورة �أن توؤ

ره�ب و�عتم�د “�لتف�و�ص لت�صوية �ل�رش�ع  �ص��صية” مل� �أ�صمته �لإ �لهي�كل �لأ

�ملتحدة  مم  �لأ مو�قف  ب�أن  �صلفً�،  يعني،  مم�  ؛ 
�لفل�صطيني”91  - �رش�ئيلي  �لإ

هذه  يحقق  �لذي  ب�لجت�ه  ت�صري  �صوف  له�  �لت�بعة  �ص�ص�ت  �ملوؤ وجميع 

هذه  يتبنى  �لذي  �لفل�صطيني  �لطرف  ج�نب  �إىل  �صتقف  وب�لت�يل  �لنت�ئج، 

ولو �ملنظمة �لدولية �لفل�صطينيني للم�ص�حلة، �إل  ية �لدولية. ودع� م�صوؤ �لروؤ

“�لوحدة �لوطنية �لفل�صطينية  �أن دعو�تهم هذه ج�ءت لكونهم يرون ب�أن 

�أي �نفج�ر  �أف�صل �صبيل لبدء �لنهو�ص ب�لو�صع” يف �ملنطقة، وحتول دون 

“قد ي�صكل خطر�ً على �إ�رش�ئيل”؛ كم� ورد عن �ملن�صق �خل��ص لل�صالم يف 
 .

92Alvaro de Soto و�صط �ألف�رو دي �صوتو �ل�رشق �لأ

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/233/02/  
91

PDF/N0623302.pdf?OpenElement

يام، فل�صطني، 2006/10/20. 92 الأ
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ومع �أن حركة حم��ص تقدمت �أ�صو�طً� نحو حتقيق �لتف�هم �لفل�صطيني 

م�صرية  حول  وفتح  �ل�صلطة  رئ��صة  ية  روؤ من  �قرتب  �صي��صي،  بر�مج  على 

�لت�صوية ومتطلبه�، ووقعت على وثيقة �لوف�ق �لوطني، �إل �أن ذلك مل ينع 

يدعو، يف  �أن  من   Kofi Annan عن�ن  �ملتحدة كويف  مم  لالأ �لع�م  مني  �لأ

مم �ملتحدة، �إىل مع�جله �لو�صع  م�نة �لع�مة لالأ خري عن فرتة توليه �لأ تقريره �لأ

�لفل�صطيني �لد�خلي من خالل و�صع حدٍّ لوقف �مليل نحو �نق�ص�م �ملجتمع 

حركة  متثله�  �لتي  “�مل�صكلة  ر�آه�  م�  ملع�جلة  ولوية  �لأ ج�عاًل  �لفل�صطيني، 

وىل نحو �حلّل. ؛ على �عتب�ر �أن ذلك هو �خلطوة �لأ
حم��ص”93

Ban Ki- مم �ملتحدة �جلديد، ب�ن كي مون وعندم� بد�أ �أمني ع�م �لأ

�لو�صع  �صمنه�  ومن  �لفل�صطينية  �لق�صية  تطور�ت  مع  �لتع�مل   ،moon

�ملو�جه�ت  وقف  �إىل  “�لفل�صطينيني  دع�  �لد�خلي،  �لفل�صطيني  مني  �لأ

�لد�خلية”؛ ب�عتب�ره� خطوة �رشورية من �أجل “��صتئن�ف عملية �ل�صالم” 

.
94

وفق خريطة �لطريق

ت�صكيل  حول  �تف�ق  �إىل  وحم��ص  فتح  حركت�  تو�صلت  وعندم� 

مم �ملتحدة، مي�صيل مونت��ص  حكومة وحدة وطنية، �أعربت �ملتحدثة ب��صم �لأ

دي هذ�  Michele Montas، على ل�ص�ن ب�ن كي مون �إنه ي�أمل يف “�أن يوؤ

.
�لتف�ق �إىل كبح �لعنف، و�إيج�د م�صتقبل �أف�صل لل�صعب �لفل�صطيني”95

ت، على تدخل منظمة  �إن �صحَّ تدّل،  �رش�ت  ف�إن هن�ك موؤ ومع ذلك 

93 احلياة، 2006/12/12.

ون �ل�صي��صية، �أجنيال ك�ين  94 امل�ستقبل، 2007/2/6، خالل كلمة �ألقته� ب��صمه م�ص�عدته لل�صوؤ

Angela Kane، يف حفل �فتت�ح ندوة دولية مل�ص�عدة �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لدوحة.

 رويرتز، 2007/2/12.
95
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طرف  مل�ص�ندة  �لفل�صطيني،  مني  �لأ �مللف  يف  مب��رش  ب�صكل  �ملتحدة  مم  �لأ

فل�صطيني على طرف �آخر. وج�ء هذ� �لتدخل حتت �صت�ر دعم �أجهزة �أمن 

م�ر�تية يف 2007/2/22  �لرئ��صة �لفل�صطينية؛ حيث ن�رشت جريدة �خلليج �لإ

يف   The Daily Telegraph �لربيط�نية  تليجر�ف  �لديلي  �أوردته  م� 

يقود  �مللكية  �لبحرية  �صالح  يف  �ص�بقً�  بريط�نيً�  �ص�بطً�  “�أنَّ   2007/2/21

مم �ملتحدة لتدريب قو�ت حر�ص �لرئي�ص ممود عب��ص”. و�أف�دت  عملية لالأ

�جلريدة �أن هذ� �ملخطط، �لذي يحمل ��صم “م�رشوع ك�رين”، ومتوله كل 

من بريط�ني� وكند� وهولند�، �صيتوىل “تدريب عن��رش من قو�ت فتح، قيل 

منية حول معرب ك�رين”.  جر�ء�ت �لأ �إنَّه� من �أجل حت�صني �لإ

�إىل  �ملتحدة  مم  �لأ بعثة  وقوف  من  قلق  وجود  �إىل  �جلريدة  و�أ�ص�رت 

�بتدعه  �مل�رشوع  �أنَّ  و�أظهرت حقيقة  �لنز�ع،  �آخر يف  ج�نب طرف �صّد 

مريكي كيث د�يتون.  قليمي للولي�ت �ملتحدة �جلرن�ل �لأ من �لإ من�صق �لأ

مم �ملتحدة �رتي�به من �لنو�ي� خلف  ول يف �لأ كم� ن�صبت �جلريدة �إىل م�صوؤ

مم �ملتحدة حي�دية بكل  هذ� �مل�رشوع؛ حيث ق�ل: من �ملفرت�ص �أن تكون �لأ

ف�إن  لذ�  �حلزبية،  و�ل�رش�ع�ت  �ل�صي��ص�ت  معنى، وفوق  �لكلمة من  م� يف 

“يثري  بفتح  �ملرتبط  �لرئ��صي  ب�حلر�ص  �ملتحدة بح�رش م�ص�عد�ته�  مم  �لأ قي�م 

.
خم�طر حقيقية”96

�أعرب  �لد�خلي،  �لفل�صطيني  و�لقتت�ل  �لتوتر  ح�لة  ��صتمر�ر  وب�صبب 

�لقوى  توحيد  �لفل�صطينية يف  ف�صل �حلكومة  �أمله من  كي مون عن خيبة 

�لفل�صطينية �ملختلفة، يف حكومة وحدة وطنية، يف حني �أعلن عن ��صتي�ئه 

ممود  �لفل�صطيني  للرئي�ص  ت�أييده  كد�ً  موؤ �جل�رية،  �لعنف”  “�أعم�ل  من 

96 اخلليج، 2007/2/22.



�صالمي و�لدويل �ملوقف �لعربي و�لإ

�ملنظمة  وك�أن   .
�لفل�صطينية”97 �ل�رشعية  “يثل  ب�أنه  ر�أى  �لذي  عب��ص، 

�لدولية ت�صعى؛ لكي ت�صبغ �ل�رشعية على موقفه� من رئي�ص �ل�صلطة، ودعم 

منية �لت�بعة له، حتى ولو ك�ن ثمن هذ� �لدعم هو ن�صوب حرب  جهزة �لأ �لأ

�أهلية بني �لفل�صطينيني �أنف�صهم.

ول �أممي  ويف موقف خ�رج عن �ل�صي�ق، ج�ء مبث�بة �صحوة �صمري م�صوؤ

�مللف�ت  �ّطلع من خالله على  �لدولية  �ملنظمة  كبري، توىل من�صبً� رفيعً� يف 

مم  مني �لفل�صطيني؛ �أعلن �ملوفد �خل��ص من قبل �لأ �ل�رشية �ملتعلقة ب�لو�صع �لأ

�ملتحدة �ألف�رو دي �صوتو يف تقرير نه�ية خدمته، “�أنه منذ ت�صكيل حكومة 

حم��ص وحتى �لتو�صل �إىل �تف�ق مكة بعد ع�م، دفعت �لولي�ت �ملتحدة 

. هذ� �لتقرير من ِقَبل دي �صوتو 
بو�صوح، �إىل مو�جهة بني فتح وحم��ص”98

�إن�ص�نيً�،  �ملتحدة، بقدر م� ك�ن موقفً�  مم  �لأ ب�لت�أكيد، عن موقف  يعرب،  ل 

عالن عن �جله�ت �ل�ص�لعة  ول �أن يربئ ذمته ب�لإ �أر�د من خالله هذ� �مل�صوؤ

�أ�ص�ر  �لذين  �صمن  من  وك�ن  �لد�خلي.  �لفل�صطيني  �ل�رش�ع  ت�أجيج  يف 

�لرب�عية؛  �للجنة  مريكي يف  �لأ �ملندوَب  �لته�م؛  ب�إ�صبع  �صوتو  �إليهم دي 

فل�صطينيني  وجود  يعني  نه  لأ �لعنف؛  هذ�  “�أحب  قوله:  عنه  نقل  حيث 

يق�ومون حم��ص”. و�تهم دي �صوتو �مل�صت�ص�رين �ملقربني من عب��ص بقوله 

�إنهم: “ك�صفو� لن� على نحو خ��ص عن �أنهم �ص�غو� مب�درة حلل حكومة 

.
حم��ص”99

�ملتحدة  مم  �لأ مبعوث  دع�  هذه،  �صوتو  دي  مو�قف  من  وب�لرغم 

عالم، 2007/6/6.  �ملركز �لفل�صطيني لالإ
97

98 الد�ستور، 2007/7/8.

عالم، 2007/6/19.  �ملركز �لفل�صطيني لالإ
99
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ولي�مز  م�يكل  �لربيط�ين  و�صط،  �لأ �ل�رشق  يف  �ل�صالم،  لعملية  �جلديد 

ر��صي  Michael Williams، �إىل �إد�نة م� و�صفه “�لعنف �لذي ت�صهده �لأ

“�أبو  �ل�صيطرة على قط�ع غزة، و�أيد  �لفل�صطينية”، بعد متكن حم��ص من 

 .
م�زن وحكومته �جلديدة �لق�ئمة يف �ل�صفة برئ��صة �صالم في��ص”100

خال�صة: 

منذ �صيطرة حركة حم��ص على قط�ع غزة يف منت�صف ني�ص�ن/ �أبريل 

فط�لبو�  متو�زنة؛  مو�قف  �لعرب  ولني  �مل�صوؤ كب�ر  من  عدد  �تخذ   ،2007

ك�نت  �لوطنية.  �لوحدة  �إىل  و�لعودة  ب�مل�ص�حلة  وحم��ص  فتح  حركتي 

�ل�صعودية �أبرز �ملط�لبني بعودة �أطر�ف �لنز�ع �إىل �حلو�ر، ولقد تبعه� بعد 

ذلك دول جمل�ص �لتع�ون �خلليجي وب�قي �لدول �لعربية. ثم م� لبثت �لدول 

�ل�رشعية  رمز  ب�عتب�ره  عب��ص  ممود  ف�أيدت  مو�قفه�؛  عّدلت  �أن  �لعربية 

�ل�صدع  ر�أب  �أجل  من  م�ص�عيه�  �لق�هرة  توقف  مل  حني  يف  �لفل�صطينية. 

�لفل�صطيني، على �أمل �إع�دة �لهدوء �إىل �لقط�ع و�ل�صفة، و�صوًل �إىل �لوحدة 

�لفل�صطينية، �لتي بدونه� يكن �أن ت�صيع �لق�صية ويتبدد حلم �لدولة. 

�رشية  �أمنية  �تف�ق�ت  عن  حتدثت  �لتي  �لرو�ي�ت  تو�ترت  �ملق�بل،  ويف 

ردن و�إحدى �لدول �خلليجية، �إ�ص�فة �إىل  ��صرتكت فيه� كل من م�رش و�لأ

�لع��رشة  �حلكومة  �إ�صق�ط  �أجل  من  �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل”؛  �لرئ��صة  فريق 

�لتي ت�صكله� حم��ص؛ من غري �أن حتقق غ�يته�.

�صالمي، لول �إعالن �إندوني�صي� ��صتعد�ده�  يف حني، �ختفى �ملوقف �لإ

ل�صتقب�ل م�ص�حلة فل�صطينية – فل�صطينية، وتبني �إير�ن �ملوقف �لعربي �لع�م، 

 رويرتز، 2007/6/20.
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�صالمي و�لدويل �ملوقف �لعربي و�لإ

�إىل �مل�ص�حلة �لفل�صطينية، و�رشورة �لعودة �إىل حكومة �لوحدة  �لذي دع� 

�لوطنية.

مريكي بكثري من �لو�صوح  وعلى �مل�صتوى �لدويل، فقد متيز �ملوقف �لأ

ول يف �إد�رة بو�ص عن رف�ص بالده بق�ء  و�لعد�ئية؛ حيث عرب �أكرث من م�صوؤ

حركة حم��ص يف �صدة �حلكم، و�أن بالده تبنت �إطالق بر�مج لدعم فريق 

منية �لت�بعة للرئي�ص  جهزة �لأ رئ��صة �ل�صلطة م�ليً� وع�صكريً�؛ بهدف تعزيز �لأ

ممود عب��ص، و�ل�صعي ل�رشب قدرة حم��ص �لع�صكرية، و�إ�صق�ط حكومة 

�لتي ك�نت  �لتق�رير عن عدد كبري من �مل�ص�ريع �ملختلفة،  هنّية. فتحدثت 

تطلقه� و��صنطن للنيل من حركة حم��ص، وبهدف �إجب�ره� على �ل�صتج�بة 

ملط�لب �لرب�عية �أو �لتنحي عن �ل�صلطة، وترك �ل�رشعية �لفل�صطينية ملحمود 

عب��ص.

منية  وروبية فلم تعلن �أي منه� عن م�ص�ركته� يف �لرب�مج �لأ �أم� �لدول �لأ

�له�دفة �إىل �إ�صق�ط �حلكومة �لفل�صطينية، �لتي �صكلته� حم��ص، �إّل �أن دول 

�ص��صية، مثل فرن�ص� وبريط�ني� و�أمل�ني� و�إ�صب�ني�، �أعلنت  وروبي �لأ �لحت�د �لأ

ت�أييده� ل�رشوط �لرب�عية �لدولية، و�أد�نت �صيطرة حم��ص على قط�ع غزة، 

ورف�صه� �لعرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” وعدم �للتز�م ب�لتف�ق�ت �ملوقعة بني �ل�صلطة 

�رش�ئيلية، و�أ�رّشت على �أن تنبذ حم��ص “�لعنف”.  �لفل�صطينية و�حلكومة �لإ

مب�ص�حلهم،  ي�رّش  �لقتت�ل  ب�أن  �لفل�صطينيني  بتذكري  مو�صكو  �كتفت  فيم� 

وي�رشفهم عن مهمتهم �ل�صرت�تيجية �ملتمثلة ب�إق�مة �لدولة. وط�لبت منظمة 

�لرب�عية و�للتح�ق  ب�رشوط  �للتز�م  �ملتحدة حركة حم��ص ب�رشورة  مم  �لأ

مب�صرية �لت�صوية، ودعت �لفل�صطينيني للعودة �إىل �لوحدة �لوطنية، ب�عتب�ره� 

مثل للنهو�ص ب�لو�صع يف �ملنطقة.  �ل�صبيل �لأ
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