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قراءة نقدية يف جتربة ال�صلطة الوطنية 

الفل�صطينية

*
اأ. وائل �شعد

مقدمة:

قبل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  مع  �صيا�صية  ت�صوية  �إىل  بالذهاب  �لقبول  فكرة  ت�صكلت 

تبنته  �لذي  �لع�رش  �لنقاط  برنامج  ج�صد  حيث  �أو�صلو،  �تفاق  توقيع  من  طويلة  �صنو�ت 

�إذ  �لوقت؛  ذلك  منذ  �ل�صيا�صي  م�رشوعها  روح   1974 �صنة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

مّت  فل�صطني، كما  �أر�ص  يتم حتريره من  �أي جزء  فل�صطينية على  �إقامة �صلطة  �إىل  هدف 

تثبيته �صنة 1988 مع رفع �صعار دولتني ل�صعبني و�لقبول بقر�ري 242 و338.

ن�صاأت �ل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 1994 على خلفية توقيع �تفاق �أو�صلو، وقد حر�صت 

“�إ�رش�ئيل” بذهابها �إىل �ملفاو�صات على �لتخل�ص من �إد�رة �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، 

�النتفا�صة  �أثناء  يف  تكبدتها  �لتي  و�ملعنوية  و�ملادية  �لب�رشية  �خل�صائر  بعد  خ�صو�صاً 

على  و�خلوف  �لديوغر�يف  �خلطر  عقدة  �صكلت  كذلك  1987-1993؛  �لفرتة  يف  �ملباركة 

هويتها �ليهودية �أحد �أهم �صياقات �لت�صوية، وخ�صو�صاً �أن كل �ملوؤ�رش�ت كانت و��صحة 

باأنها ت�صري نحو �لتفوق �لفل�صطيني �لعددي يف فل�صطني �لتاريخية.

كذلك �حتفظت “�إ�رش�ئيل” بالكثري من عنا�رش �لقوة يف �تفاقيات �ملرحلة �الأوىل، مما 

فربطت  �لفل�صطينية،  �لدولة  وم�رشوع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  م�صتقبل  يف  �لتاأثري  لها  �أتاح 

بات  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادة  حترك  �أن  درجة  �إىل  بها؛  لل�صلطة  �الأ�صا�صية  �ملكونات 

“�إ�رش�ئيل” ب�صيطرتها على �ملعابر �حلدودية،  �إ�رش�ئيلي. كذلك �حتفظت  �إذن  �إىل  يحتاج 

وربطت �صبكة �لكهرباء و�ملياه و�الت�صاالت بها �أي�صاً. كما قيدت �القت�صاد �لفل�صطيني 

 ،)Paris Protocol باتفاق باري�ص �مللحق باتفاق �أو�صلو )بروتوكول باري�ص �القت�صادي

�إعاقة بناء �قت�صاد فل�صطيني تنموي يهيئ القت�صاد دولة قادرة  �لذي ما ز�ل ي�صهم يف 

على �لقيام بو�جباتها دون �أمو�ل �لدول �ملانحة.

للدر��صات  �لزيتونة  مركز  يف  �لعام  للمدير  م�صاعد�ً  ويعمل  �لفل�صطينية،  �لدر��صات  يف  متخ�ص�ص  باحث   
*

و�ال�صت�صار�ت يف بريوت.
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و�ملتعلقة  �الأ�صا�صية  �لق�صايا  برتحيل  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  قبول  �صكل  كما 

�ملرحلة  �إىل  و�ل�صيادة  و�ملياه،  و�حلدود  و�مل�صتوطنات،  و�لقد�ص،  �لالجئني،  مب�صتقبل 

حالة  �إىل  وحتولها  �لتفاو�صية  �لعملية  �صري  على  الحقاً  �نعك�صت  �صعف  نقطة  �لنهائية، 

جتميلية ل�صورة �ملحتل �لر�غب بال�صالم.

وبعد مرور �أكث من 19 عاماً على توقيع �تفاق �أو�صلو ما ز�لت �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�لدولة  حلم  حتقيق  عن  عاجزة  �الأمنية،  �الإ�رش�ئيلية  �ملتطلبات  تنفيذها  من  �لرغم  على 

�لتي فر�صها  �الإ�رش�ئيلية  �لقيود  ر من  �لتحرُّ �أنها عاجزة عن  �لفل�صطينية �ملوعودة، كما 

�تفاق �أو�صلو على كافة �مل�صتويات �ل�صيا�صية و�الأمنية و�القت�صادية، وهو ما َولَّد حالت 

�إحباط فل�صطينية �صعبية، وحتى ر�صمية على م�صتوى قياد�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية، من 

م�صار �لت�صوية �ل�صلمية.

اأ�ًل: ال�شـلطـة الفل�شـطينيــة �الــوـ�شع الفل�شـطينـي 

الداخلي:

الإجر�ء قر�ءة نقدية مو�صوعية لتجربة �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �لو�صع �لد�خلي ال بدَّ 

من و�صع جمموعة من �ملحدد�ت �لتي حكمت عالقة �ل�صلطة �لفل�صطينية بالف�صائل.

تفرد حركة فتح يف حتديد �مل�صار �ل�صيا�صي �لفل�صطيني.  .1

��صتخد�ُم حركِة فتح �ل�صلطَة �لتي تقودها يف �أكث من موقع لفر�ص ر�أيها.  .2

�عتماد �ل�صلطة �لفل�صطينية و�لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني ب�صكل عام على �لكاريزما   .3

�لفل�صطينية؛ و�لتي ي�صعب معها بناء نظام �صيا�صي موؤ�ص�صاتي  �ل�صخ�صية للقيادة 

قد ي�صكل نو�ة مل�رشوع دولة.

�ملنفعة  على  �لقائم  �لنظام  )�أي  “�لزبائنية”  نظام  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادة  �عتماد   .4

�ل�صلطة،  �إد�رة  عملية  يف  كبري  حٍد  �إىل  و�ملروؤو�ص(  �لرئي�ص  بني  �ملتبادلة  �ل�صخ�صية 

وحتكم �مل�صالح �خلا�صة باالأد�ء �لعام.

و�لقبول  �أو�صلو،  منذ  �ملفاو�صات  عملية  يف  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لكفاءة  تدين   .5

بالتز�مات �أمنية �نعك�صت �صلباً على �لعالقات �لفل�صطينية �لد�خلية.

�عتماد مبد�أ وحد�نية �خليار �ل�صيا�صي؛ �أي �أنه ال خيار �أمام �ل�صلطة �لفل�صطينية �صوى   .6

�لر�حل يا�رش عرفات  �لرئي�ص  �أن  خيار �ملفاو�صات ثم �ملفاو�صات، وعلى �لرغم من 
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��صتخدم �ملقاومة �أحياناً ب�صكل تكتيكي وخ�صو�صاً قبيل وفاته، �إال �أن هذ� �الأ�صلوب 

�نتهى مع قدوم �لرئي�ص حممود عبا�ص.

�نتقال مظاهر �ل�صعف و�لرتهل و�لف�صاد �الإد�ري و�ملوؤ�ص�صي يف منظمة �لتحرير �إىل   .7

�ل�صلطة �لفل�صطينية؛ و�إ�صهام �أمو�ل �ملانحني بتعميق �لف�صاد.

وبناء على ما تقدم فاإن �صياقات عمل �ل�صلطة �لفل�صطينية ولدت مقيدة ب�صكل �أو باآخر 

زمني،  �صقف  له  لي�ص  �صيا�صي  باتفاق  ومقيدة  �لو�حد،  و�حلزب  �لو�حد  �لرجل  بقر�ر 

ويحكم م�صارها وفق �مل�صلحة �لكلية للمحتل، �لذي حر�ص على ��صتمر�ر هذه �ل�صلطة 

طول �لعقدين �ملا�صيني �صمن د�ئرة �لكيان �لوظيفي.

عن  �أو�صلو  التفاق  �ملعار�صة  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لتيار�ت  من  عدد  �متناع  ومع 

دو�ئر  مبعظم  �لفتحاوي  �لتفرد  حالة  ��صتمرت   ،1996 �صنة  �النتخابات  يف  �مل�صاركة 

وموؤ�ص�صات �ل�صلطة �لفل�صطينية، حيث فاز من مر�صحي �لقو�ئم �لر�صمية حلركة فتح 

50 مر�صحاً من �صمنهم ثالثة غري منتمني �إىل حركة فتح، وجنح من �أع�صاء حركة فتح من 

�لذين تر�صحو� خارج �لقو�ئم 21 مر�صحاً، وبذلك ح�صلت فتح على 68 مقعد من �أ�صل 

. كما �حتلت حركة فتح على 
11996 88 من مقاعد �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني ل�صنة 

�الأقل موقعني من �ملو�قع �لثالثة يف �لوز�ر�ت )وزير، ووكيل وز�رة، ووكيل م�صاعد(، و�أن 

�لع�رشين  �لوز�ر�ت  يف  �الأربعني  �مل�صاعدين  و�لوكالء  �لوكالء  جمموع  من  �صخ�صاً   33“

، �أما �لبقية فهم من �مل�صتقلني �لذين متيل غالبيتهم �إىل 
كانو� �صنة 1996 من حركة فتح”2

حركة فتح.

�ل�صلطة  قيام  فاإن  �لفل�صطيني،  �لوطني  �مل�رشوع  �أزمة  عن  �لبحث  �إطار  يف  �أننا  ومبا 

بدت  حتى  �لزمن  مع  ت�صاءلت  �لتي  �لتحرير،  منظمة  حتجيم  يف  �أ�صهم  �لفل�صطينية 

وكاأنها د�ئرة من دو�ئر �ل�صلطة، كما �أ�صهم قيام �ل�صلطة وحتجيم دور �ملنظمة يف تغييب 

فل�صطينيي �خلارج عن ق�صيتهم وعن ممار�صة و�جباتهم وحقوقهم �لوطنية.

�الحتكار  بك�رش  �أمالً   ،2006 �صنة  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتخابات  نتائج  حملت 

�ل�صيا�صي د�خل �ل�صلطة �لفل�صطينية، �إال �أن فوز حركة حما�ص باأغلبية �ملقاعد �لت�رشيعية، 

 ،)1998 �لفل�صطينية،  �لدر��صات  اأو�شلو )بريوت: موؤ�ص�صة  الفل�شطيني بعد  ال�شيا�شي  النظام   جميل هالل، 
1

�ص 187.

2 املرجع نف�شه، �ص 198.
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�أظهر �أن قيادة فتح ما ز�لت غري م�صتعدة متاماً لتقبُّل ��صتيعاب حما�ص يف �لنظام �ل�صيا�صي 

�لفل�صطيني، وال للتد�ول �ل�صلمي  لل�صلطة، فقامت بالعديد من �الإجر�ء�ت الإف�صال جتربة 

حركة حما�ص، مدعومة ب�صيا�صات و�إجر�ء�ت �إ�رش�ئيلية و�أمريكية تدفع بهذ� �الجتاه، �إىل 

جانب دول “�العتد�ل” �لعربي، وقد ت�صمن ذلك:

�إىل مكتب رئا�صة  �ملعابر  �الإعالمية و�إد�رة  �الأمنية و�ملوؤ�ص�صات  �الأجهزة  �إحلاق كافة   .1

�ل�صلطة.

ُبعيد   ،2006/2/13 يف  عقدها  جل�صة  يف  واليته  �ملنتهية  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  م�صادقة   .2

حّق  �لرئا�صة  متنح  �لرئا�صية  �ملر��صيم  من  جمموعة  على  �لت�رشيعية،  �النتخابات 

ت�صكيل �ملحكمة �لد�صتورية دون م�صادقة �ملجل�ص �لت�رشيعي، وتعيني رئي�ص ديو�ن 

�ملوظفني ورئي�ص هيئة �لتقاعد ورئي�ص ديو�ن �لرقابة �ملالية و�الإد�رية، وتعديل ي�صمح 

بتعيني �أمني عام �ملجل�ص �لت�رشيعي من خارج �ملجل�ص، وقد توىل �صخ�صيات فتحاوية 

جميع هذه �ملنا�صب.

بحملة  و�لقيام  حما�ص،  برئا�صة  �جلديدة  �لفل�صطينية  �حلكومة  ت�صكيل  ��صتباق   .3

تعيينات وترقيات يف موؤ�ص�صات ووز�ر�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية و�الأجهزة �الأمنية.

�نتز�ع �لتمثيل �لدبلوما�صي ومتابعة �ل�صفار�ت من �صالحيات وزير خارجية �ل�صلطة   .4

�لفل�صطينية، و�إعادتها مرة �أخرى بالد�ئرة �ل�صيا�صية �لتابعة ملنظمة �لتحرير.

من �لو��صح �أنه مّت عملية تفريغ مل�صمون �لعملية �لديوقر�طية، بقيادة رئا�صة �ل�صلطة 

�لفل�صطينية، مما �أ�صهم يف زيادة حالة �الحتقان �لد�خلي، كما دفعت �لعنا�رش �ملح�صوبة 

على فتح باجتاه رفع وترية �لفلتان �الأمني، وهو ما �أدى �إىل عملية �حل�صم �لع�صكري �لذي 

فر�صت فيه حركة حما�ص �صيطرتها على قطاع غزة يف حزير�ن/ يونيو 2007. 

ترتيب  وحماوالت  �لفل�صطينية  �الأطر�ف  بني  �التفاقيات  تعدد  من  �لرغم  وعلى 

�لوفاق �لوطني  2005، ووثيقة  �آذ�ر/ مار�ص  �لقاهرة  �تفاق  �لفل�صطيني، وتوقيع  �لبيت 

2006 و�تفاق مكة �صباط/ فب�ير 2007، وحتى �إعالن �لدوحة 2012، �إال �أن  �أيار/ مايو 

�النق�صام �لفل�صطيني مل ينتهِ، و�نك�صفت �لتاأثري�ت �خلارجية و�صغوط �لقوى �لدولية يف 

�لتاأثري على �لو�صع �لفل�صطيني �لد�خلي. 
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ثانيًا: اجلانب القت�شادي:

ُتعدُّ �لبنية �القت�صادية �لقوية الأي كيان �صيا�صي نا�صئ، �أحد �أهم مقومات بناء �لدول 

�ل�صلطة  ز�لت  ما  �الإطار  هذ�  ويف  وتقدمه،  مبجتمعها  �لنهو�ص  على  �لقادرة  �حلديثة 

عجز  �صّد  يف  �ملانحة  �لدول  على  تعتمد  �لزمن  من  عقدين  نحو  مرور  بعد  �لفل�صطينية 

فاتورة  لتغطية  جلها  يذهب  �أمريكي،  دوالر  مليار   1.3 بنحو  �صنوياً  �ملقدر  ميز�نيتها 

�لرو�تب �حلكومية للموظفني. ويف مقاربة ب�صيطة مع دولة مثل لبنان )حيث هناك تقارب 

�لقطاع  موظفي  عدد  يقدر  �صنوياً،  دوالر  مليار   45 يبلغ  حملي  بناجت  �ل�صكان(  عدد  يف 

�لعام فيه بنحو 175 �ألف موظف، مبا فيهم �الأمن �لد�خلي و�جلي�ص و�لذين يبلغ عددهم 

�ألف موظف   160 95,500، يف �ملقابل يقدر عدد موظفي �ل�صلطة �لفل�صطينية بنحو  نحو 

بينما يبلغ �لناجت �ملحلي �الإجمايل لل�صلطة نحو �صتة مليار�ت دوالر، وهو ما يظهر مدى 

�ملعاناة �القت�صادية لل�صلطة، كما ُيظهر حجم �لرتهل �لذي يعانيه �لقطاع �لعام يف �ل�صلطة 

يف  �لفل�صطينية  �الأمن  �أجهزة  عمل  وتقيد  �أ�صالً،  جي�ص  فيها  يوجد  ال  �لتي  �لفل�صطينية 

مناطق حمدودة �مل�صاحة و�ملهام.

�لو�صع �القت�صادي يف  �أ�صباب تردي  �آر�ء خب�ء �القت�صاد يف حتديد  �إىل  وبالرجوع 

�أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية، نرى �أن برتوكول باري�ص �القت�صادي �ملوقع �صنة 1994، 

يعّد �أحد �أهم �الأ�صباب �لتي �أ�صهمت يف حرمان �ل�صلطة �لفل�صطينية من و�صع �قت�صادي 

�لفل�صطيني يقع �صمن نطاق �الحتاد  فاإن �القت�صاد  تنموي؛ فح�صب برتوكول باري�ص 

�جلمركي مع “�إ�رش�ئيل”، مما يعني باأنه من �ل�صعب �حلديث عن نظام جتاري و�رشيبي 

فل�صطيني م�صتقل عن �لنظام �الإ�رش�ئيلي، وبالتايل يتوجب على �ل�صلطة �لفل�صطينية �أن 

�ملبا�رشة؛ وقد حدد  �أم غري  �ملبا�رشة  تفر�ص نف�ص معدالت �ل�رش�ئب �الإ�رش�ئيلية �صو�ء 

�ل�رشيبة  قيمة  يعادل  ما  وهو   ،%16-15 بني  �مل�صافة  �لقيمة  على  �ل�رشيبة  �لبتوكول 

�لطرفني يف  �ل�صا�صع بني  �لفارق  17%، مع  تبلغ  “�إ�رش�ئيل” و�لتي  �ملفرو�صة يف  تقريباً 

ن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �الإجمايل.
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جدول رقم 1: مقارنة معدل دخل الفرد الإ�رشائيلي والفل�شطيني 2011-1995 

)بالدولر(3

معدل دخل الفرد الفل�شطينيمعدل دخل الفرد الإ�رشائيليال�شنة

199517,3051,406

199618,4951,360

199718,5831,442

199918,0381,617

200217,1401,085

200418,5131,317

200620,5201,275

200827,4341,356

200926,0421,416

201028,5751,502

201131,2911,614

�لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،1999-1994 لل�صنو�ت  �لفل�صطيني  �لفرد  دخل  ملعدل  بالن�صبة   
3

احل�شابات القومية بالأ�شعار اجلارية والثابتة 1994-2000 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 

2003(؛ وبالن�صبة لل�صنو�ت 2002-2006، �نظر: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية ومعهد �أبحاث �ل�صيا�صات �القت�صادية 
�هلل،  ر�م  والجتماعي،  القت�شادي  املراقب  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  و�جلهاز  )ما�ص(  �لفل�صطيني 

http://www.pma.ps/images/stories/economic_monitor/ يف:   ،2011 نوفمب  �الأول/  ت�رشين   ،26 �لعدد 

�جلهاز  �نظر:   ،2010-2008 لل�صنو�ت  وبالن�صبة  20ar.pdf%arabic-documents/monitor_26%-20؛ 
)الربع  الربعية  القومية  للح�شابات  الأولية  للتقديرات  ال�شحفي  اخلرب  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي 

http://www.pcbs. :2011(، يف �آذ�ر/ مار�ص  2010( )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني،  الرابع 

�جلهاز  �نظر:   ،2011 ل�صنة  وبالن�صبة  gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/NationalACc_Q410A.pdf؛ 
الربعية )الربع  القومية  الأولية للح�شابات  التقرير ال�شحفي للتقديرات  �لفل�صطيني،  �ملركزي لالإح�صاء 

http://www.pcbs. :2012(، يف �آذ�ر/ مار�ص  2011( )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني،  الرابع 

gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/Q4_11a.pdf
�أما بالن�صبة ملعدل دخل �لفرد �الإ�رش�ئيلي لل�صنو�ت 1995-2004، �نظر:

Central Bureau of Statistics )CBS(, http://www1.cbs.gov.il/publications12/1478/pdf/t39.pdf؛ 
وبالن�صبة لل�صنو�ت 2006-2011، �نظر:

 CBS, http://www1.cbs.gov.il/hodaot2012n/08_12_056t1.pdf
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على  �ل�رش�ئب  من  �الإير�د�ت  جمع  �آلية  �لبوتوكول،  ت�صمنها  �لتي  �مل�صاوئ  ومن 

�لو�رد�ت �لفل�صطينية، حيث تعتمد ب�صكل رئي�صي على ما يعرف مببد�أ �لوجهة �لنهائية 

�مل�صتوردة متجهة  �ملو�د  �أن  �لتي تثبت  �لوثائق  �أنه يجب ت�صمني  �أي  �مل�صتوردة،  لل�صلع 

يف�صلون  �لفل�صطينيني  �لتجار  من  �لكثري  �أن  ومبا  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  نحو 

خزينة  يحرم  ذلك  فاإن  �الإ�رش�ئيلية،  للعرقلة  تفادياً  �إ�رش�ئيلي  و�صيط  عب  �ال�صتري�د 

�ل�صلطة من �إير�د�ت �رشيبية.

 كذلك �الأمر بالن�صبة لعملية جمع وحتويل �أمو�ل �ملقا�صة �جلمركية �لتي ت�صتخدمها 

�ل�صلطة  على  �ل�صيا�صي  �ل�صغط  �أدو�ت  من  كاأد�ة  �الأحيان  من  كثري  يف  “�إ�رش�ئيل” 

�لفل�صطينية فتمتنع عن حتويلها �إىل خزينة �ل�صلطة، مما يلحق �رشر�ً مبا�رشة باالقت�صاد 

�لفل�صطيني.

�القت�صاد  خ�صائر  قيمة  قدرت  حيث  �الحتالل،  ب�صبب  �خل�صائر  جانب  �إىل  هذ�، 

وهو   ،
42010 ل�صنة  دوالر  مليار   6.9 بنحو  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ب�صبب  �لفل�صطيني 

�لذي يبلغ نحو �صتة مليار�ت دوالر،  �لفل�صطيني  �لناجت �ملحلي �الإجمايل  �أكب من حجم 

يل  جما الإ � ملحلي  � جت  لنا � حجم  بني  �صع  ل�صا � ق  ر لفا � �صح  يو يل  لتا � ل  و جلد � و

مل  باري�ص  �تفاقية  باأن  يوؤكد  مما  �لفل�صطيني،  �الإجمايل  �ملحلي  و�لناجت  �الإ�رش�ئيلي 

متكافئة. تكن 

ويف �إطار �مل�صاعد�ت �ملالية مليز�نية �ل�صلطة بلغ حجم م�صاعد�ت �لدول �ملانحة لل�صلطة 

4.448 مليار دوالر، مقابل ما تلقته �ل�صلطة  1994-2003، نحو  �لفل�صطينية بني �صنتي 

�لفل�صطينية من م�صاعد�ت بني �صنتي 2005-2011 و�لتي بلغت نحو 8.885 مليار دوالر، 

رئا�صة  عبا�ص  �لرئي�ص  تويل  من  �صنو�ت  �صبع  خالل  تلقت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �أي 

عرفات،  يا�رش  �لر�حل  �لرئي�ص  عهد  يف  �صنو�ت  ع�رش  خالل  تلقته  ما  �صعفي  �ل�صلطة 

�لرغم من  �ملتفق عليها. وعلى  �الأمنية  �ملتطلبات  تنفيذ  �ل�صلطة يف  �أد�ء  �إىل  الأ�صباب تعود 

ت�صاعف حجم �لدعم �خلارجي �إال �أن ن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �الإجمايل �صنة 2011 

مل يتجاوز ما كان عليه �صنة 1999 و�لذي بلغ نحو 1,613 دوالر.

�الحتالل  عن  �لناجتة  �القت�صادية  �خل�صائر  �أنَّ  لبدة،  �أبو  ح�صن  د.  �لفل�صطيني  �القت�صاد  وزير  ذكر   
4

�الإ�رش�ئيلي خالل �صنة 2010 تقدر بـ 6.9 مليار دوالر. �نظر: وز�رة �القت�صاد �لوطني �لفل�صطينية، ر�م �هلل، 

http://www.mne.gov.ps/resultsearch.aspx?id=1711&lng=2&tab=portal_announcements :يف
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والفل�شطيني  الإ�رشائيلي  الإجمايل  املحلي  الناجت  بني  2: مقارنة  رقم  جدول 

1995-2011 )باملليون دولر(5

الناجت املحلي الإ�رشائيلي باملليون دولرال�شنة
الناجت املحلي الإجمايل الفل�شطيني 

)ال�شفة والقطاع(

199595,9883,193

1996105,2293,286

1997108,4413,702

1999110,7254,512

2002112,9743,264

2004126,5714,198

2006145,4574,322

2008201,6734,878

2009194,8515,241

2010217,7935,728

2011242,9226,339

ويف �الإطار �لعام لالأد�ء �القت�صادي لل�صلطة �لفل�صطينية، نورد بع�ص �ملالحظات �لتي 

حكمت م�صار �لو�صع �القت�صادي �لفل�صطيني:

�صكل �تفاق �أو�صلو كارثة �قت�صادية من �لدرجة �الأوىل لل�صلطة �لفل�صطينية؛ �إذ �أ�صار   .1

تقرير �صادر عن �لبنك �لدويل World Bank يف �أيلول/ �صبتمب 2012، �إىل �أن ��صتمر�ر 

لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،1997-1995 لل�صنو�ت  �لفل�صطيني  �الإجمايل  �ملحلي  للناجت  بالن�صبة   
5

لل�صنو�ت  وبالن�صبة  1994-2000؛  والثابتة  اجلارية  بالأ�شعار  القومية  احل�شابات  �لفل�صطيني، 

1999-2010، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، اخلرب ال�شحفي للتقديرات الأولية للح�شابات 
القومية الربعية )الربع الرابع 2010(؛ وبالن�صبة ل�صنة 2011، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 

التقرير ال�شحفي للتقديرات الأولية للح�شابات القومية الربعية )الربع الرابع 2011(.

�أما بالن�صبة للناجت �ملحلي �الإجمايل �الإ�رش�ئيلي لل�صنو�ت 1995-2004، �نظر:

,http://www1.cbs.gov.il/publications12/1478/pdf/t17.pdf CBS؛ 
وبالن�صبة لل�صنو�ت 2006-2011، �نظر:

CBS, http://www1.cbs.gov.il/hodaot2012n/08_12_056t11.pdf
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�لعزل �جلغر�يف للمنطقة )ج( يفر�ص قيد�ً ملزماً على �لنمو �القت�صادي؛ حيث ت�صكل 

�ملنطقة )ج( �مل�صيطر عليها �إ�رش�ئيلياً �مل�صاحة �الأكث وفرة باملو�رد يف �ل�صفة �لغربية 

و�خلز�ن �ملائي �الأ�صا�صي �أي�صاً، كما �أنها �ملنطقة �لوحيدة �ملرت�بطة جغر�فياً بال�صفة 

�لغربية. 

�رتباط �القت�صاد �لفل�صطيني باالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي مبوجب بروتوكول باري�ص.   .2

وح�صار  حو�جز  من  ملمو�صة  قيود�ً  يفر�ص  �لذي  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ��صتمر�ر   .3

و��صتيطان وجد�ر عازل متنع �أي تقدم يف عملية �لتنمية �مل�صتد�مة.

�نت�صار �لف�صاد يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لفل�صطينية، وغياب �مل�صاءلة �حلقيقية.  .4

حتويل �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل �صوق ��صتهالكية للمنتجات �الإ�رش�ئيلية، �أكث   .5

من 70% من �لو�رد�ت �لفل�صطينية تاأتي من “�إ�رش�ئيل”.

�لرئا�صة  �أ�صدرت  �إذ  �لد�خلي،  �ل�صيا�صي  �خلالف  يف  �ملوظفني  رو�تب  ��صتخد�م   .6

عن  باالمتناع  غزة  يف  �لعام  �لقطاع  ملوظفي  تعليمات  �النق�صام  ُبعيد  �لفل�صطينية 

�لذهاب �إىل �أعمالهم، فوفقاً لتقرير للمجل�ص �القت�صادي �لفل�صطيني )بكد�ر( فاإن عدد 

�أعمالهم من بني هوؤالء  �إىل  �ألفاً، و�أن عدد �لذين يذهبون   78 موظفي قطاع غزة يبلغ 

هو 17,750 موظفاًً بن�صبة 22.7%، ومتثل �لرو�تب �ملدفوعة لهوؤالء 14.2% فقط من 

�إجمايل �لرو�تب �لتي مّت حتويلها من ِقبل �ل�صلطة �لفل�صطينية، مما يعني باأن خزينة 

�أو  �إنتاجي  مردود  دون  بيته  يف  يجل�ص  ملن  دوالر  مليون   386 �صنوياً  تدفع  �ل�صلطة 

.
6
خدماتي

�عتماد �ل�صلطة �لفل�صطينية على �أمو�ل �لدول �ملانحة يف �صّد عجز مو�زنة �ل�صلطة.  .7

ثالثًا: اجلانب الأمني:

�لثامنة من وثيقة  �ملادة  �أو�صلو، فقد ن�صت  �تفاق  �أهم بنود  �أحد  �صكل �مللف �الأمني 

�إعالن �ملبادئ حتت بند �لنظام �لعام و�الأمن على �لتايل: “من �أجل �صمان �لنظام �لعام 

قوة  �ملجل�ص  �صين�صئ  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  للفل�صطينيني  �لد�خلي  و�الأمن 

�لتهديد�ت  �لدفاع �صّد  �إ�رش�ئيل يف �ال�صطالع مب�صوؤولية  �رشطة قوية بينما �صت�صتمر 

http://www.pecdar.ps/userfiles/file/ �نظر:  )بكد�ر(،  و�الإعمار  للتنمية  �لفل�صطيني  �القت�صادي  �ملجل�ص   
6

emp.%20report.pdf
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�أمنهم  حماية  بغر�ص  لالإ�رش�ئيليني  �الإجمايل  �الأمن  مب�صوؤولية  وكذلك  �خلارجية 

�لد�خلي و�لنظام �لعام”.

وو�ي   1995 �صنة  طابا  �تفاقية  مثل  �أو�صلو  باتفاق  �مللحقة  �التفاقيات  تناولت  كما 

1999، ترتيب  �ل�صيخ �صنة  1998 و�تفاقية �رشم  Wye River Agreement �صنة  ريفر 

�لقيام  من  �لفل�صطينية  �ملقاومة  مبنع  و�ملطالبة  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �الأمني  �لو�صع 

بعمليات ع�صكرية �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وبالفعل مل تتو�َن �ل�صلطة �لفل�صطينية عن 

�لقيام مبا هو متفق عليه �أمنياً، فاعتقلت قياد�ت وعنا�رش من ف�صائل �ملقاومة. وهنا تبز 

م�صاألة مهمة، �أن �ملبد�أ �الأ�صا�صي �لذي قامت عليه عملية �ل�صالم هو مبد�أ “�الأر�ص مقابل 

�ل�صالم”، و�لعجيب هنا �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية �لتزمت مبا هو مطلوب منها �أمنياً ولكن 

�أين هي �الأر�ص؟!

فقد بلغت ن�صبة �الأر��صي �خلا�صعة لل�صيطرة �الأمنية و�ملدنية �لكاملة لل�صلطة %18.2 

طلق 
ُ
�أ 1999، وهي ما  �أر��صي �ل�صفة و�لقطاع بعد �تفاقية �رشم �ل�صيخ �صنة  من جممل 

عليها �ملناطق )�أ(، يف حني �صكلت �ملناطق �مل�صماة )ب( 21.8% من جممل �أر��صي �ل�صفة 

�ل�صالحيات  بقيت  فيما  فقط،  مدنية  ب�صالحيات  فيها  �ل�صلطة  تتمتع  حيث  و�لقطاع، 

�الأمنية بيد “�إ�رش�ئيل”. وقد بقي �جلزء �الأكب من �أر��صي �ل�صفة �لغربية 60%، خا�صعاً 

.
لل�صيطرة �الأمنية و�ملدنية �الإ�رش�ئيلية، �صمن �ملنطقة �مل�صماة )ج(7

Stephen C. Pelletiere يف در��صة  �الأمريكي �صتيفن بيليتري  �لباحث  وح�صب ر�أي 

رئي�ص  �أن  �الأمريكي،  للجي�ص  �حلربية  �لكلية  يف  �ال�صرت�تيجية  �لدر��صات  معهد  ن�رشها 

 Shimon Peres �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �إ�صحق ر�بني ووزير خارجيته �صمعون برييز 

لقمع  بالوكالة  �ل�رشطي  بدور  بالقيام  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  يعهد�  �أن  قرر� 

.
8
�لفل�صطينيني، وهو ما و�فقت عليه منظمة �لتحرير

يف:  )ملف(،  و�ملعلومات  للتوثيق  �لفل�صطيني  �ملركز  موقع   ،1999/9/7 �ل�صيخ  �رشم  �تفاقية  ن�ّص  �نظر   
7

و�نظر  http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=34&table=pa_documents&CatId=77؛ 
�أي�صاً: معهد �الأبحاث �لتطبيقية )�أريج(، �أو�مر �إ�رش�ئيلية بوقف �لبناء و �لعمل يف عدد من �ملنازل �لفل�صطينية يف 

 ،POICA قرية يتما جنوب مدينة نابل�ص، موقع ر�صد �أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2052 :6/8/2009، يف

 Stephen C. Pelletiere, ”Hamas and Hizbollah: The Radical Challenge to Israel in the Occupied 
8

 Territories,“ Strategic Studies Institute )SSI(, United States Army War College, 10/11/1994,
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=196
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من  خا�ص  ب�صكل  حما�ص  وحركة  عام  ب�صكل  �لفل�صطينية  �ملعار�صة  عانت  فقد 

�أيلول/  يف  �الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع  حتى   1994 �صنة  من  �لفل�صطينية  �الأمنية  �حلمالت 

�صبتمب 2000، ففي 1994/11/18 قامت �ل�رشطة �لفل�صطينية مبا عرف مبجزرة �جلمعة 

�الأ�صود �صّد �مل�صلني يف م�صجد فل�صطني يف غزة، ��صت�صهد فيها 13 م�صلياً، وجرح �أكث 

من مائتني �آخرين. 

وقد تعددت �العتقاالت �لتي نفذتها �ل�صلطة �لفل�صطينية �صّد حركتي حما�ص و�جلهاد 

�عتقاالت  بحملة  تقوم  �ل�صلطة  كانت  �الحتالل  �صّد  جهادية  عملية  كل  فمع  �الإ�صالمي، 

و��صعة، فخالل �صهر و�حد فقط )19 ني�صان/ �أبريل - �آيار/ مايو 1995(، د�همت �ل�صلطة 

حو�يل 57 م�صجد�ً 138 مرة. وكذلك قامت �ل�صلطة باعتقال عدد من قياد�ت حركة حما�ص 

بحر  و�أحمد  �لزهار  حممود  بينهم  من   ،1995 يونيو  حزير�ن/  �أو�خر  يف  غزة  قطاع  يف 

و�أحمد منر، وخ�صعو� للتعذيب و�الإهانة، وُحلقت حلاهم.

كما عمدت �ل�صلطة �إىل ��صتهد�ف �لبنية �لتحتية حلركتي �جلهاد �الإ�صالمي وحما�ص، 

فاأغلقت �ملد�ر�ص و�جلمعيات �خلريية وجلان �لزكاة ورعاية �الأيتام �لتي يديرها �أن�صار 

حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي. غري �أن �أ�صد حمالت �العتقال قد متت يف �صهري �آذ�ر/ مار�ص، 

وني�صان/ �أبريل 1996 بعد �صل�صلة �لعمليات �لتي هزت “�إ�رش�ئيل”، عقب �غتيال �لقائد يف 

كتائب �لق�صام �ل�صهيد يحيى عيا�ص )�لذي كان مهند�صاً لعمليات �أدت لقتل حو�يل �صبعني 

، وقد طالت �العتقاالت �أكث من �ألف من ن�صطاء حما�ص 
9
�إ�رش�ئيلياً وجرح 340 �آخرين(

كافة  ��صتخدمت  �الأمنية  �الأجهزة  �أن  �إىل  حقوقية  تقارير  و�أ�صارت  �الإ�صالمي.  و�جلهاد 

لها  �ملو�طن يف تقرير  �مل�صتقلة حلقوق  �لفل�صطينية  �لهيئة  �لتعذيب، حيث ر�صدت  �أنو�ع 

�الأول/  ت�رشين  حتى   1994 �صنة  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  قدوم  منذ  �أنه  فيه  ذكرت 

�أكتوبر 2001 حدثت 27 حالة وفاة يف �ل�صجون ومر�كز �لتوقيف �لتابعة لها، وقد ظهرت 

.
10

�آثار عنف وتعذيب على ج�صد �ملتوّفني يف معظم هذه �حلاالت

�الأول/  كانون   ،132 �لعدد  البيان،  جملة   ”،)2/1( قرن  ن�صف  خالل  �لفل�صطينية  “�ملقاومة  �صالح،  حم�صن   
9

دي�صمب 1998.

 �لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن، �لتحقيق و�لت�رشيح: حاالت �لوفاة يف �ل�صجون ومر�كز �لتوقيف 
10

http://www.ichr.ps/pdfs/sp10.pdf :لفل�صطينية للعام 2001، �صل�صلة تقارير خا�صة )10(، �نظر�
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 Amnon �صاحاك  ليبكني  �أمنون  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  �أ�صاد  وقد 

Israel Security Agency— )ورئي�ص جهاز �الأمن �لعام )�ل�صاباك Lipkin-Shahak
به  يقوم  �لذي  “�ملنهجي”  بالتحرك   Ami Ayalon �أيالون  عامي   ISA )Shabak(

.
11

يا�رش عرفات �صّد حما�ص

غزة  قطاع  يف  �الأمنية  �الأجهزة  نفذتها  �لتي  �العتقال  عمليات  �أهم  من  وكان 

�ملمتدة  �لفرتة  يف  حما�ص،  من  �صخ�صاً   200 نحو  �صملت  �عتقال  حملة   ،1998 �صنة 

�إثر عملية على مفرق م�صتوطنات غو�ص قطيف  وذلك على   ،1998/11/2-10/29 بني 

بغزة. ومن بني �أبرز �ملعتقلني يف �صنة 1998: عبد �لعزيز �لرنتي�صي، و�إبر�هيم �ملقادمة، 

ونز�ر ريان، و�إ�صماعيل هنية، ونافذ عز�م، وعبد �هلل �ل�صامي، وحممود �لزهار، و�أحمد 

بحر، و�إ�صماعيل �أبو �صنب.

ومع تويل حممود عبا�ص رئا�صة �ل�صلطة يف كانون �لثاين/ يناير 2005 �رشع مبا�رشة 

�أمريكي  فريق  وتوىل  �الأمنية  �الأجهزة  بدمج  وقام  �لطريق  خريطة  خطة  بنود  تنفيذ  يف 

وقد  و�الإ�رش�ئيلية.  �لفل�صطينية  �الأجهزة  بني  �الأمني  �لتن�صيق  ومر�قبة  �لتدريب،  عملية 

و�صل �لتن�صيق �الأمني �أوّجه بعيد �حل�صم �لع�صكري، �لذي وقع يف حزير�ن/ يونيو 2007 

يف قطاع غزة، وكان قد �صبقه �نت�صار و��صع لظاهرة �لفلتان �الأمني يف قطاع غزة و�ل�صفة 

�لغربية على حّد �صو�ء، وقد �صقط جر�ء ذلك �لعديد من �أبناء ف�صائل �ملقاومة و�ملدنيني، 

و�نت�رشت عمليات �لت�صفية �جل�صدية على خلفيات �صيا�صية وباأيدي عنا�رش من �الأجهزة 

�الأمنية �أحياناً، �أو باأيدي عنا�رش من �لف�صائل �لفل�صطينية �أحياناً �أخرى.

جدول رقم 3: �شحايا الفلتان الأمني 122007-2002

القتلىاجلرحىال�شنة

200222
200311118
200417857
2005895101
20061,239260
20072,371482

4,796920املجموع

حم�صن �صالح، الطريق اإىل القد�س، �صل�صلة من�صور�ت فل�صطني �مل�صلمة )10(، لندن، 1998، �ص 212.   
11

وكالة �الأنباء �لفل�صطينية )وفا(، 2008/1/13؛ ومركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، يف:   
12

http://www.mezan.org/site_ar/insecurity/insecurity_statistics.php
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�العتقاالت  من  جديدة  حملة  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قادت  وقد 

�آب/  و  يوليو  متوز/  �صهري  يف  �عتقلت  حيث  حما�ص،  حركة  و�أع�صاء  �أن�صار  �صّد 

2007، �أكث من �ألف من عنا�رش و�أن�صار حما�ص، ويف هذ� �الإطار �أ�صاد تقرير  �أغ�صط�ص 

�أ�صار  2008، بجدية �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية، كما  جلهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �صنة 

�أعادت خم�صني  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �إىل   ،Yoav Mordechai �لعقيد يو�ف مردخاي 

�أ�صاد �لرئي�ص  �إ�رش�ئيلياً دخلو� �ملناطق �لتي تقع حتت �صيطرة �ل�صلطة �لفل�صطينية. كما 

2011/1/26، بالتن�صيق �الأمني بني �ل�صلطة  �أيالون يف  “�ل�صاباك”، عامي  �الأ�صبق جلهاز 

�جلانب  مع  �الأمني  �لتن�صيق  جتاوز  “لقد  وقال  �الإ�رش�ئيلية  و�ل�صلطات  �لفل�صطينية 

�لتعاون  حّد  �إىل  لي�صل  �ال�صتخباري،  �لتعاون  مرحلة  �حلاالت  بع�ص  يف  �لفل�صطيني 

.
�لثنائي يف �لعمليات �مليد�نية”13

�رتباط  “جلنة  �أمام  قدمته  �لذي  تقريرها  �صمن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ك�صفت  كما 

�لدول �ملانحة” يف بروك�صل، �أن �أجهزة �الحتالل قامت بـ 2,968 عملية م�صرتكة مع قو�ت 

�الأمن �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية �صنة 2010 مقارنة مع 1,297 عملية �صنة 2009، �أي 

مقارنة   ،2010 �صنة  معها  م�صرتكاً  �جتماعاً   686 عقدت  كما   .%129 بن�صبة  زيادة 

.
544 �جتماع �صنة 2009، �أي زيادة ن�صبة 14%26 بـ 

ومل يقف �لتن�صيق �الأمني عند مالحقة �ملقاومة، و�إمنا و�صل �إىل حّد غ�ّص �لنظر عن 

ت�رشيبات  ح�صب  وذلك   ،2009-2008 غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن 

�إن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية حاولت  2010 �لتي قالت  WikiLeaks �صنة  ويكيليك�ص  موقع 

تن�صيق �حلرب على قطاع غزة مع �ل�صلطة �لفل�صطينية.

رابعًا: املقا�مة يف ظّل ال�شلطة الفل�شطينية:

�أجهزة  و�إن�صاء  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  منذ  �لفل�صطينية  �ملقاومة  تعر�صت 

�لعديد  بني  �مل�صلح  �ل�صد�م  حدَّ  �إىل  و�صلت  كثرية  ملخا�صات  لها،  �لتابعة  �لد�خلية  �الأمن 

من ف�صائل �ملقاومة، و�صوالً �إىل حالة �النق�صام �لفل�صطيني �لد�خلي، وهنا ال نعني فقط 

�صحيفة �أخبار �ل�رشق �الإلكرتونية، 2011/1/27.  
13

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2010 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
14

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2011(، �ص 46.
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�النق�صام �جلغر�يف �ملتمثل ب�صيطرة حركة حما�ص على قطاع غزة و�صيطرة حركة فتح 

يف  �ملحتل  معاونة  مرحلة  �إىل  و�صل  حيث  ذلك  من  �أعمق  �الأمر  بل  �لغربية،  �ل�صفة  على 

مالحقة �ملقاومني على �ختالف �ألو�نهم، حتى باتت �ل�صفة �لغربية �صبه �آمنة للمحتل.

عرفات  يا�رش  عهد  منذ  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مار�صته  �لذي  �لقمع  من  �لرغم  وعلى 

وتعذيبهم  وقيادتها  �ملقاومة  عنا�رش  من  �الآالف  طالت  �لتي  و�العتقاالت  �ملقاومة  �صّد 

هزت  جناحات  حتقق  �أن  ��صتطاعت  �لفل�صطينية  �ملقاومة  �أن  �إال  �ل�صلطة،  �صجون  يف 

“�إ�رش�ئيل” يف عمقها �ال�صرت�تيجي، مما دفع �حلكومة �الإ�رش�ئيلية برئا�صة �أريل �صارون 

�إىل �الن�صحاب من قطاع غزة �صنة 2005.

�إحلاق  فيها  ��صتطاعت  �لتي  �لفل�صطينية  للمقاومة  �لذهبية  �لفرتة  �أن  �لو��صح  ومن 

بني  �الأمني  �لتن�صيق  عمليات  فيها  غابت  �لتي  �لفرتة  هي  بـ“�إ�رش�ئيل”  �ملبا�رش  �ل�رشر 

ن�رشتها  �إح�صائية  فوفق   ،2005-2000 �صنتي  بني  و“�إ�رش�ئيل”  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

Haaretz �الإ�رش�ئيلية قتل خالل خم�ص �صنو�ت من �نتفا�صة �الأق�صى  جريدة هاآرت�ص 

حما�ص  حلركة  �لع�صكري  للجناح  �إح�صائية  ويف   .
15ً

�إ�رش�ئيليا  1,330  )2005-2000(

�أن عدد �لقتلى �الإ�رش�ئيليني �لذين �صقطو� يف �لعمليات �لتي نفذها )2005-2001(  ذكر 

 )2010-2006( تلتها  �لتي  �ل�صنو�ت �خلم�ص  �لعدد خالل  تناق�ص  752 قتيالً، فيما  بلغ 

�ل�صابقة  �لفرتة  15% ممن قتلو� خالل  �إ�رش�ئيلياً، وهو ما يعادل  113 قتيالً  �إىل  لي�صل 

�لذكر، مما يوؤ�رش �إىل تر�جع يف �أد�ء �ملقاومة خالل هذه �لفرتة، �إذ كان �لتن�صيق �الأمني 

�أحد �أهم �أ�صباب هذ� �لرت�جع.

وقد عملت �ل�صلطة �لفل�صطينية ب�صكل و��صح منذ حزير�ن/ يونيو 2007 على تفكيك 

�لبنية �لتنظيمية حلركات �ملقاومة يف �ل�صفة �لغربية وخ�صو�صاً حركة حما�ص، مما �أ�صهم 

يف تقوي�ص عمل �ملقاومة وتعطيلها يف �ل�صفة، حتت حجة تنفيذ بنود خريطة �لطريق.

مدى  على  متكررة  �إ�رش�ئيلية  �عتد�ء�ت  من  غزة  قطاع  له  تعر�ص  مما  وبالرغم 

قويت  �لفل�صطينية  �ملقاومة  �أن  �إال  �لقطاع،  على  حما�ص  �صيطرة  من  �صنو�ت  خم�ص 

حرب  يف  �لفل�صطينية  للمقاومة  �ملتميز  �الأد�ء  �أثبت  فقد  �إمكاناتها؛  و�ت�صعت  وجتذرت 

�لفرقان )2008-2009(، باأنها قادرة على �ل�صمود �أمام �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ومنعه من 

Haaretz newspaper, 23/8/2005, http://www.haaretz.com/print-edition/news/230-israelis-  15

killed-in-gaza-strip-since-1967-1.167851
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حتقيق �أهد�فه �لتي �صّن �حلرب من �أجلها؛ �إذ مل يتمكن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من حترير 

من  يتمكن  مل  كما  �ملقاومة،  �رشوط  عب  �إال  �صاليط  جلعاد  �الأ�صري  �الإ�رش�ئيلي  �جلندي 

�إنهاء حكم حما�ص كما كان يحلم.

كما بات و��صحاً �أن �ملقاومة �لفل�صطينية باإمكانياتها �ملحدودة قادرة على كي �لوعي 

يف  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �صّد  �أثناء  يف  �ملقاومة  �صو�ريخ  و�صلت  حيث  �الإ�رش�ئيلي، 

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2012 �إىل �لعمق �الإ�رش�ئيلي و�أ�صبحت �صو�ريخ �ملقاومة تهدد 

حياة نحو 3.5 ماليني �إ�رش�ئيلي.

خام�شًا: التهويد �ال�شتيطان يف ظّل �جود ال�شلطة 

الفل�شطينية:

م�صارها  حتديد  يف  �لتهويدية  �مل�صاريع  �أهمية  على  �الإ�رش�ئيلية  �الأحز�ب  �تفقت 

�لتي  �أولوياته  وفق  كل  وتريتها،  ويف  تطبيقها  كيفية  يف  �أحياناً  �ختلفت  و�إن  �مل�صتقبلي، 

ت�صب يف �لنهاية يف �صالح �مل�رشوع �ل�صيا�صي �الإ�رش�ئيلي.

�لفل�صطينية  �لدولة  م�رشوع  م�صتقبل  على  �أو�صلو  �تفاق  خلفه  ما  �أخطر  من  �إن 

�لنهائية،  �ملرحلة  �إىل  �مل�صتوطنات  وم�صتقبل  �ال�صتيطان  م�صاألة  يف  �لبحث  تاأجيل  هو 

“�إ�رش�ئيل” �لفر�صة للتغول يف تطبيق م�صاريعها �ال�صتيطانية يف �ل�صفة  وهو ما منح 

منت�صف  حتى  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صتوطنني  عدد  قدر  حيث  �لغربية، 

�مل�صاريع  عدد  ت�صاعفت  فيما   .
16

م�صتوطن �ألف   216 عن  يزيد  مبا   1991 �صنة 

نهاية  مع  �مل�صتوطنني  عدد  فو�صل   ،2011-1994 �ملمتدة  �لفرتة  خالل  �ال�صتيطانية 

.
17

�لقد�ص �ألف م�صتوطن مبن فيهم م�صتوطنو �رشقي   540 2011 نحو  �صنة 

1995/9/2 و�صع  �أو�صلو  1994 و�تفاقية  �أيار/ مايو  �لقاهرة  �تفاقية  تناولت كل من 

بو�صوح  برزت  بحيث  �ملبادئ،  �إعالن  �تفاق  من  �أكب  بدقة  و�مل�صتوطنني  �مل�صتعمر�ت 

غ�صان دوعر، امل�شتوطنون ال�شهاينة يف ال�شفة الغربية: العتداء على الأر�س والإن�شان )بريوت: مركز   
16

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2012(، �ص 55.

�نظر: حم�صن حممد �صالح )حمرر(، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2011 )بريوت: مركز �لزيتونة   
17

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2012(، �ص 74.
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�صيطرتها  فاأبقت  �الإ�رش�ئيلية؛  �لتفاو�صية  �ل�صيا�صة  يف  للم�صتعمر�ت  �ملركزية  �الأهمية 

�ملبا�رشة على �جلزء �الأكب من �أر��صي �ل�صفة �لغربية، بغر�ص تنفيذ �ملزيد من �مل�صاريع 

�ال�صتيطانية، وق�صم �ملزيد من �أر��صي �ل�صفة.

يف  �ال�صتيطان  بوقف  و��صحاً  �إ�رش�ئيلياً  �لتز�ماً  �لطريق  خريطة  خطة  ت�صمنت  كما 

تنفيذ  من  بالرغم  بها  يلتزم  مل  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  �أن  �إال  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي 

�جلانب �لفل�صطيني للمتطلبات �الإ�رش�ئيلية �الأمنية.

ديفيد  كامب  مفاو�صات  يف  طرح  قد  كان  �لذي  �الأر��صي  تبادل  مبد�أ  يخ�ص  فيما  �أما 

�ملفاو�صات،  من  عديدة  جوالت  يف  طرحه  تكرر  كما  فل�صطينياً،  عليه  ووفق   2000 �صنة 

تو�صح   2011 �صنة  مطلع  �جلزيرة  ف�صائية  ن�رشتها  �لتي  �لوثائق  عنه  ك�صفت  ما  وهو 

مو�فقة �جلانب �لفل�صطيني على هذ� �ملبد�أ، ويف هذ� �الإطار فاإن ذلك يعّد تكري�صاً و��صحاً 

لوجود �مل�صتوطنات يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص.

�لت�صوية  م�صار  عن  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لبديلة  �ال�صرت�تيجيات  غياب  �إن 

�ل�صلطة  باالأحرى  �أو  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  ملنح  �الإ�رش�ئيلي  �لعطف  و�نتظار  �ل�صلمية 

دون  فل�صطينية  دويلة  الإن�صاء  �الأو�صال  �ملتقطعة  �الأر��صي  من  فتاتاً  �لفل�صطينية، 

تنفيذ  عب  �الأر��صي  من  مبزيد  �الإ�رش�ئيلي  �ملحتل  طمع  من  �صيزيد  عليها،  �صيادة 

�ل�صفة  �أر��صي  من  وغريها  �لقد�ص  يف  و�لتهويدية  �ال�صتيطانية  �مل�صاريع  من  �ملزيد 

�لغربية.

�شاد�شًا: الف�شاد:

�لقر�ر  �صنع  نقل  �إىل  لوالدتها  �الأوىل  �للحظة  منذ  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صعت 

ونقلت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  ووز�ر�ت  دو�ئر  �إىل  �لتحرير  منظمة  دو�ئر  من  �ل�صيا�صي 

�ل�صلطة  هذه  عانت  ما  و�رشعان  ومايل.  �إد�ري  ف�صاد  من  �ملنظمة  �صو�ئب  جميع  معها 

�مل�صلحة  جو�نبها  من  عدد  على  وتطغى  بينها،  فيما  تتناحر  قوى  مر�كز  وجود  من 

برز  �لق�صاء،  وتهمي�ص  �لرقابة  �أجهزة  غياب  ظّل  ويف  �لذ�تية.  و�ملنفعة  �ل�صخ�صية 

يف  �ملر�قبة  جلنة  تقرير  قدر  فقد  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  و�إد�ر�ت  موؤ�ص�صات  يف  �لف�صاد 



85

قراءة نقدية يف جتربة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �ل�صادر يف �أيار/ مايو 1997 قيمة �لف�صاد �ملايل يف �أجهزة 

.
18

�ل�صلطة بـ 326 مليون دوالر

كما ك�صف �لنائب �لعام �لفل�صطيني �أحمد �ملغني يف 2006/2/5 �أن عدد ملفات �لف�صاد 

�ملايل �لتي و�صلت �إىل �لنيابة �لعامة تزيد عن خم�صني ق�صية، و�أن �أكث من 700 مليون دوالر 

. ولكننا ال ن�صتطيع �أن ُنعدَّ هذ� �ملبلغ هو حجم �لف�صاد �حلقيقي، 
19

�أهدرت يف ق�صايا ف�صاد

حيث �رشح �صالم فيا�ص وزير �ملالية �ل�صابق �أن مد�خيل �خلزينة يف �ل�صلطة �لفل�صطينية 

قد �رتفعت مبقد�ر 30 مليون دوالر يف �ل�صهر خالل �صنة 2004 نتيجة مكافحة �لف�صاد، 

.
20ً

�أي مبعدل 360 مليون دوالر �صنويا

كما وجه �لبيان �الفتتاحي يف جل�صة ��صتماع �للجنة �لفرعية ل�صوؤون �ل�رشق �الأو�صط 

للرئي�ص  �تهاماته   ،2012/7/2 يف  �الأمريكي   Congress �لكوجنر�ص  يف  �آ�صيا  وجنوب 

يا�رش  �بنيه  �تهم  كما  �ل�صخ�صية،  مل�صاحله  �ل�صيا�صي  موقعه  من  ��صتفاد  باأنه  عبا�ص 

�أن  �لفل�صطينية. وهنا نرى  لل�صلطة  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت  باال�صتفادة من عقود  وطارق 

�جلهات �ملانحة لل�صلطة �لفل�صطينية على در�ية كاملة بتفا�صيل �لف�صاد يف دو�ئر �ل�صلطة 

�لفل�صطينية، �إال �أنها خالل �لعقدين �ل�صابقني من عمر �ل�صلطة مل تتوقف عن دعمها �ملايل، 

وكثري�ً ما ��صتخدمت �أمو�ل �ملانحني يف عملية �بتز�ز �صيا�صي، ويف ��صتدر�ج قيادة �ل�صلطة 

�لفل�صطينية �إىل مو�قف �صيا�صية ال ت�صّب يف م�صلحة �ل�صعب �لفل�صطيني، �إذ �أ�صار تقرير 

�جلي�ص  مكاتب  �أن  �إىل  �الإ�رش�ئيلية   Yedioth Ahronoth �أحرونوت  يديعوت  ل�صحيفة 

�الإ�رش�ئيلي ووز�رة �ملالية وغريها من �لدو�ئر �لر�صمية �الإ�رش�ئيلية حتتوي على ق�ص�ص 

ال حُت�صى عن �لف�صاد يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، لدرجة �أنه �قرُتح يف خالل �نتفا�صة �الأق�صى 

“دورة  �إذ� ما ��صتمرت  �أن ُيهِدد مكتب رئا�صة �لوز�رء �الإ�رش�ئيلي بن�رش هذه �ملعلومات 

.
�لعنف”21

مركز  )بريوت:  ومنقحة  مزيدة  طبعة  وتطوراتها،  خلفياتها  الفل�شطينية  الق�شية  �صالح،  حممد  حم�صن   
18

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2012(، �ص 117.

�صحيفة النهار، بريوت، 2006/2/6.  
19

�لتقرير �ل�صحفي �ليومي عن �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، 2006/5/24، �نظر:  
20

http://www.pma-palestine.org/arabic/dailyrep/rep.pdf

�أين يذهب �ملال؟ �ملاليني �ل�رشية للم�صئولني �لكبار يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، ترجمة مركز �لزيتونة للدر��صات   
21

و�ال�صت�صار�ت، بريوت، �صحيفة يديعوت اأحرونوت، 2000/10/10.
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ال�شلطة الفل�شطينية: التطور باجتاه د�لة اأم  �شابعًا: 

كيان �ظيفي:

مل يختلف �أد�ء �ملفاو�ص �لفل�صطيني على مدى عقدين من �لزمن �إال يف بع�ص �حليثيات 

و�صقف   ،1993 �صنة  �ملبادئ  �إعالن  وتوقيع  �ملفاو�صات  عجلة  �إطالق  فمنذ  �لتف�صيلية، 

�لتحرير  منظمة  �عرتفت  �أو�صلو  �تفاق  من  و�نطالقاً  م�صتمر.  �نحد�ر  يف  �لتفاو�ص 

بـ“�إ�رش�ئيل”، �أي �أنها مبعنى �آخر تخلت عن 78% من �أر�ص فل�صطني �لتاريخية، وكان من 

�ملفرت�ص �أن تنتهي �ملرحلة �الأوىل من هذه �التفاقية خالل خم�ص �صنو�ت، �إال �أن �ملفاو�ص 

�الإ�رش�ئيلي جنح يف جرِّ �جلانب �لفل�صطيني �إىل د�ئرة مفرغة من مفاو�صات غري منتهية 

و�إىل تنازالت و�صلت �إىل �لقبول مببد�أ تبادل �الأر��صي مبا يكفل بقاء �لكتل �ال�صتيطانية 

ومعظم �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية، و�حلديث عن عودة ب�صعة �آالف من �لالجئني �إىل 

فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948.

 )1994/5/4( �لقاهرة  �تفاقية  مثل  �لطرفني  بني  �ملوقعة  �جلزئية  �التفاقيات  تعددت 

ريفر  و�ي  و�تفاقية   ،)1997/1/15( �خلليل  و�تفاقية   )1995/9/28( طابا  و�تفاقية 

�التفاقيات  و�أ�صبحت عملية نق�ص   .)1999/9/4( �ل�صيخ  )1998/10/23(، و�تفاق �رشم 

�ملوقعة ظاهرة �إ�رش�ئيلية متكررة �صمن ممار�صات منهجية تبنتها �حلكومات �الإ�رش�ئيلية 

�ملتعاقبة.

�إلز�م  دون  من  �لتف�صيلية  باالإجر�ء�ت  �أو�صلو  منذ  �ملوقعة  �التفاقيات  �ن�صغلت 

�الأر��صي  من  و�الن�صحاب  �لدولية  �لقر�ر�ت  بتطبيق  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب 

و�لكتل  و�لقد�ص  �لالجئني  مو��صيع  حول  �لتفاو�ص  لت  جَّ
َ
�أ حيث   ،1967 �صنة  �ملحتلة 

من  �صنو�ت  �صبع  مرور  وبعد  �لنهائي.  �لو�صع  مفاو�صات  �إىل  و�حلدود  �ال�صتيطانية 

من  �أكث  على  و�إد�رياً  �أمنياً  ت�صيطر  �ل�صلطة  تكن  مل  �ملبادئ  �إعالن  �تفاق  توقيع 

18% من �أر��صي �ل�صفة �لغربية. 

�لفل�صطيني،  �ملفاو�ص  لتعيد   2003 �أبريل  �لطريق يف ني�صان/  وجاءت خطة خريطة 

بالرغم من �لتحفظات �الإ�رش�ئيلية �لـ 14 عليها، �إىل �ملربع �الأول، �أي �إعادة تقدمي �أور�ق 

�جلانب  على  ��صرتطت  �إذ  يذكر،  مقابل  �أي  دون  �الإ�رش�ئيلي  للجانب  �ل�صلوك  ح�صن 

�ل�صلطة  قامت  وبالفعل  “�إ�رش�ئيل”.  �صّد  �لع�صكرية  �الأعمال  كافة  وقف  �لفل�صطيني 



87

قراءة نقدية يف جتربة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

رئي�ص  من�صب  و��صتحدثت  �أجهزة،  ثالثة  يف  �الأمنية  �الأجهزة  بدمج  �لفل�صطينية، 

تنفيذ كافة  �أحمد قريع يف عهد عرفات، وتابعت  ثم  �لذي تواله حممود عبا�ص  �لوزر�ء 

تطبيق  رف�ص  �لذي  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  يقنع  مل  ذلك  كل  ولكن  �الإ�رش�ئيلية.  �ملتطلبات 

ت�صل  �أن  بعد  �إال  �لطريق  خريطة  بنود  من  �الأوىل  �ملرحلة  يف  بالتز�ماته  يتعلق  ما  حتى 

�خلريطة  تنتهي  �أن  �ملفرت�ص  من  كان  حيث  �الأمنية؛  ومو��صفاته  معايريه  �إىل  �ل�صلطة 

�إىل  لالنتقال  “�إ�رش�ئيل”  ��صرتطت  �إذ   .2005 �صنة  نهاية  يف  �لفل�صطينية  �لدولة  باإقامة 

�ملرحلة �لثانية تفكيك منظمات �ملقاومة ومنع �لعمليات �لع�صكرية �صدها، كما رف�صت 

�لتجاوب مع مطالب �لقيادة �لفل�صطينية على �عتبار �أنها مل ت�صل �إىل م�صتوى �أن تكون 

لل�صالم. �رشيكاً حقيقياً 

�لطريق، و�لعمل على  بالتاأكيد على مرجعية خريطة  �لرئي�ص عبا�ص رئا�صته  ��صتهل 

حر�ص  من  �لرغم  وعلى   .2005/2/8 يف  عقد  �لذي  �ل�صيخ  �رشم  موؤمتر  يف  بنودها  تنفيذ 

�أتت على  �أن نتائج �النتخابات �لفل�صطينية  �إال  عبا�ص على �لعودة �إىل م�صار �ملفاو�صات، 

غري �ملتوقع، �إذ فازت حركة حما�ص باأغلبية مقاعد �ملجل�ص �لت�رشيعي.

تتبنى  حكومة  بني  متناق�صة  م�صار�ت  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  دخلت  وبذلك 

خيار�ً  �ملفاو�صات  تتبنى  رئا�صة  وبني  �حلقوق،  ال�صرتجاع  وطريقاً  نهجاً  �ملقاومة 

�حلكومة  �ملطالبة  �الإ�رش�ئيلية  �ملطالب  مع  �لدويل  �ملوقف  و�ن�صجم  لها.  وحيد�ً 

كما  �ل�صابقة،  باالتفاقيات  “�لعنف”  ونبذ  بـ“�إ�رش�ئيل”  باالعرت�ف  �لفل�صطينية 

�لفل�صطيني حممود عبا�ص يف ت�صديد �خلناق  �لرئي�ص  �لتي �تخذها  �أ�صهمت �الإجر�ء�ت 

حالة  من  ز�د  مما  �حلكومة،  مع  �صالحيات  حرب  يف  ودخل  حما�ص  حكومة  على 

�الأمني. �لفلتان 

وعلى �لرغم من دخول �ململكة �لعربية �ل�صعودية يف و�صاطة حلل �الأزمة �لفل�صطينية 

وطنية،  وحدة  حكومة  ت�صكيل  عنه  �نبثق  و�لذي   ،2007/2/7 يف  مكة  �تفاق  وتوقيع 

�الأمنية  �الأجهزة  د�خل  تيار�ً  هناك  �أن  و��صحاً  كان  �أنه  �إال   ،2007/3/17 يف  �لثقة  نالت 

�لتي  �الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �ملخططات  مع  تن�صجم  فتح  حركة  على  �ملح�صوبني  من 

عدد  فاإن  �لوطنية،  �لوحدة  حكومة  و�إ�صقاط  حما�ص  حركة  جتربة  �إف�صال  ت�صتهدف 

قتلى ظاهرة �لفلتان �الأمني خالل �ل�صتة �أ�صهر �الأوىل من �صنة 2007 قد بلغ 422 قتيالً 
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تلت  �لتي  �أ�صهر  �ل�صتة  يف  �الأمني  �لفلتان  قتلى  عدد  يتجاوز  مل  فيما  جريحاً،  و1,946 

.
22 �حل�صم �لع�صكري �لتي قامت به حما�ص يف 2007/6/14 نحو 60 قتيالً

�لفل�صطيني �جلديد فر�صة �صانحة لتحقيق بع�ص  ر�أت �الإد�رة �الأمريكية يف �لو�صع 

�ملكا�صب من خالل دفع عملية �ل�صالم نحو �الأمام، فدعا �لرئي�ص �الأمريكي جورج بو�ص 

�البن George W. Bush يف 2007/7/16 لعقد موؤمتر دويل لعملية �ل�صالم. ومن �لغريب 

�أن �لقيادة �لفل�صطينية و�فقت على �مل�صاركة يف �ملوؤمتر، بالرغم من �أن �ملوقف �الإ�رش�ئيلي 

كان ر�ف�صاً لبحث ق�صايا �حلل �لنهائي يف موؤمتر �أنابولي�ص �لذي عقد يف 2007/11/27. 

كما رف�صت “�إ�رش�ئيل” تبني جدول زمني ور�أت يف هذ� �ملوؤمتر �إمنا هو موؤمتر دويل لبناء 

�أ�صا�ص لتفاهمات من �أجل ��صتمر�ر �ملفاو�صات.

2008، �إىل �أن �عرتفت �لقيادة  تعددت �للقاء�ت �لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية طو�ل �صنة 

2008 باأن �ملفاو�صات و�صلت �إىل طريق م�صدود؛ و�أعلنت  �لفل�صطينية مع نهاية �صنة 

�صنة  �أو�خر  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلرب  على  �حتجاجاً  �ملفاو�صات  وقف 

�للجنة  �أعلنت  �أن  �إىل  �ل�صالم  عملية  يف  �جلمود  حالة  و��صتمرت   .2009 وبد�ية   2008

غري  مفاو�صات  يف  �مل�صاركة  على   ،2010/5/8 يف  مو�فقتها  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية 

وقف  بعدم  �رشوطه  على  و�إ�رش�ره  �الإ�رش�ئيلي  �لتعنت  من  �لرغم  وعلى  مبا�رشة. 

وحتديد�ً  �لفل�صطينية،  �لقيادة  �أن  �إال  “�إ�رش�ئيل”  يهودية  على  وتاأكيده  �ال�صتيطان 

م�صبقة.  �رشوط  دون  �ملبا�رشة  �ملفاو�صات  �إىل  �لعودة  على  و�فقت   2010/8/21 يف 

2010/9/2، �إال �أن هذه  وبد�أت بذلك مرحلة جديدة من �ملفاو�صات برعاية �أمريكية يف 

حالة  و��صتمرت  �إطالقها.  من  �صهر  نحو  بعد  توقفت  حيث  طويالً،  تدم  مل  �جلولة 

�لتي  �خلطوة  من  بالرغم  و2012،   2011 �صنتي  طو�ل  �لت�صوية  م�صار  يف  �جلمود 

�لفل�صطيني  �جلانيني  بني  ��صتك�صافية  لقاء�ت  با�صت�صافة  �الأردنية  �ململكة  بها  قامت 

.2012 �لثاين/ يناير  و�الإ�رش�ئيلي يف كانون 

لعل ما ك�صفت عنه �لوثائق �لتي ن�رشتها قناة �جلزيرة يف كانون �لثاين/ يناير 2011، 

��صتعد�د  بالوثائق  ثبت  حيث  �ملفاو�صات،  يف  �لفل�صطينية  �لتجربة  من  �لكثري  يختزل 

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2007 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
22

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(، �ص 47.
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قدمت  كما  �لفل�صطينيني،  �لالجئني  من  �الأكب  �لعدد  عن  �لتخلي  �لفل�صطيني  �ملفاو�ص 

�ليهودي”  �لتاريخ  يف  �أور�صليم  “�أكب  ينحهم  �الإ�رش�ئيلي  للجانب  ت�صجيعية  عرو�صاً 

�للقاء�ت بني عريقات و�ملبعوث  �أحد  �ملفاو�صني �صائب عريقات يف  ح�صب و�صف كبري 

.George Mitchell الأمريكي جورج ميت�صل�

مل تدفع كل �لتنازالت و�الإغر�ء�ت �لتي قدمها �جلانب �لفل�صطيني بعملية �ل�صالم �إىل 

�أي خطوة نحو �إقامة دولة فل�صطينية على حدود �لر�بع من حزير�ن 1967. و�نطالقاً من 

�إقر�ر �ملفاو�ص �لفل�صطيني ف�صل عملية �ل�صالم و�نك�صاف �لعديد من �أ�رش�ر �ملفاو�صات، 

�صعت �لقيادة �لفل�صطينية �إىل حتقيق ن�رش دبلوما�صي من خالل توجهها �إىل �الأمم �ملتحدة 

بالرف�ص  ��صطدم  ما  وهو  �لعمومية،  �جلمعية  يف  �لكاملة  �لع�صوية  الأخذ   2011 �صنة  يف 

�الأمريكي �لذي ��صتخدم حّق �لنق�ص �صّد م�رشوع �لقر�ر. عادت �لقيادة �لفل�صطينية �لكرة 

�لعمومية  �جلمعية  يف  ع�صو  غري  دولة  �صفة  على  �حل�صول  و��صتطاعت   2012 �صنة  يف 

لالأمم �ملتحدة.

�أو  �ملفاو�صات  �صعيد  على  �تخذت  �لتي  و�لقر�ر�ت  �الإجر�ء�ت  كافة  �أن  �ملالحظ  من 

�لذهاب �إىل �الأمم �ملتحدة مل تكن �صمن �إجماع وطني، بل �إن �لتفرد يف �لقر�ر�ت �مل�صريية 

�لتي مت�ص م�صتقبل �ل�صعب �لفل�صطيني من قبل حممود عبا�ص وحركة فتح كانت �صمت 

هذه �ملرحلة.

خامتة:

من  ب�صيط  جزء  على  �إال  ت�صيطر  ال  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  نرى  تقدم  ما  كل  وبعد 

�أر��صي �ل�صفة �لغربية �ملتقطعة �الأو�صال، كما �أن �قت�صادها �ملتهالك يعجز عن �صّد رو�تب 

�ملوظفني دون دعم �لدول �ملانحة، ناهيك عن حالة �النق�صام �ل�صيا�صي و�جلغر�يف �مل�صتمر 

و�العتد�ء�ت  و�العتقاالت  و�لتهويد  �ال�صتيطان  و��صتمر�ر  �صنو�ت،  خم�ص  من  الأكث 

ُبني عليها  �لتي  �الأ�صا�صات  �إىل  �لف�صل تعود  �أمام حالة من  �الإ�رش�ئيلية؛ كل ذلك ي�صعنا 

�تفاق �أو�صلو وما تبعه من �تفاقيات �صيا�صية �أ�صهمت يف حتويل �ل�صلطة �لفل�صطينية من 

م�رشوع دولة �إىل كيان وظيفي.
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وهنا نت�صاءل ما هو �حلل للخروج من �الأزمة؟ و�جلو�ب هو �أنه ال بّد من �إعادة قر�ءة 

�لتي  �ال�صرت�تيجية  �ملتغري�ت  من  و�ال�صتفادة  و�لدويل،  و�الإقليمي  �لفل�صطيني  �لو�قع 

برنامج  وو�صع  �لفل�صطيني،  �لبيت  ترتيب  و�إعادة  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ل�صالح  تعمل 

بالقر�ر،  �لتفرد  حالة  عن  و�البتعاد  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  لطموحات  ي�صتجيب  وطني 

و�إعادة �لق�صية �لفل�صطينية �إىل حميطها �لعربي و�الإ�صالمي.




