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مقدمة:

على  يزيد  �أو  قرن  منذ  متحورت  �أنها  يف  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �حلياة  فر�دة  تكمن 

وهو  �لفل�صطينية،  �الأر�ص  الحتالل  �مل�صتمرة  وم�صاعيه  �ل�صهيوين،  �مل�رشوع  مو�جهة 

�أ�صاليب  تو�صلت  خمتلفة،  �صيغاً  و�أخذ  ومتكاملة،  متالحقة  مر�حل  على  مّت  �لذي  �الأمر 

متنوعة، وتوزعت على �متد�د �لزمن من �لقوة �لع�صكرية �لعنيفة و�ملبا�رشة �إىل �الأ�صاليب 

�لناعمة و�مللتوية. 

�مل�رشوع  باال�صتجابة لتحدي  ملزماً  �لفل�صطيني د�ئماً  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  ولذلك، كان 

�ل�صهيوين �لقائم على �إلغاء �الآخر، من خالل قر�ر�ت �صيا�صية فل�صطينية معاك�صة، هدفها 

منع هذ� �مل�رشوع �ال�صتئ�صايل من حتقيق �أهد�فه، �أو ��صتعادة كلية �أو جزئية ملا كان �حتله 

من �أر�ص �لفل�صطينيني وما �صلبه من حقوقهم. وعلى هذ�، فاإن �لقر�ر �ل�صيا�صي، لكل من 

�لطرفني �ملت�صارعني، �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي، هو �لوجه �ملعاك�ص لقر�ر �لطرف �الآخر، 

يف �رش�ع وجود يدور حول �لهدف نف�صه، وهو: ملكية وهوية �الأر�ص �لفل�صطينية. ومن 

حمالة.  ال  و�قع  �صاأن  هو  �لفل�صطيني  �لقر�ر  �صناعة  على  �الإ�رش�ئيلي  �لتاأثري  فاإن  هنا، 

�تفاقات  حتى  �صائد�ً  بقي  �الأول  �لطور  نوعياً:  خمتلفنْي  بطورْين  ذلك  مّر  وقد 

على  و�الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �لقر�رين  بني  �لعالقة  قامت  حيث  1993؛  �صنة  �أو�صلو 

قاعدة �ملو�جهة، و�لتكيف �ملتبادل، بغر�ص تعظيم �لقوى، من �أجل ك�رش �إر�دة �خل�صم، 

وجعله يذعن ملطالب عدوه. �أما �لطور �لثاين، و�لذي بد�أ مع �تفاقات �أو�صلو، و�عتمد خيار 

�مل�صاحلة و�لتعاي�ص و�لتعاون.  نحو  “�إ�رش�ئيل”، و�صهد حتوالً  �ل�صيا�صية مع  �لت�صوية 

�إىل �أو�صلو، �لتي مثلت ��صت�صالماً  وقد كانت �أوىل ف�صوله �تفاقات كامب ديفيد، و�صوالً 

ان.  باحث متخ�ص�ص يف �ل�صوؤون �الإ�رش�ئيلية، مركز در��صات �ل�رشق �الأو�صط، عمَّ
*
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الإر�دة �لعدو، �لذي �صاغ �تفاقاً على مقا�ص ميز�ن �لقوى �ل�صائد بني �لطرفني، وكان على 

�أي  �أو�صلو،  خالل  من  ليحقق  �صعى  �لذي  �الإ�رش�ئيلي،  لالحتالل  ت�رشيعاً  �آخر  �أو  نحو 

بالو�صائل �لناعمة، ما كان يبتغيه بالقوة من خالل �حتالله �ملبا�رش. 

�نتقال  فهو  �إليهما،  �مل�صار  �لطورْين  بني  حدث  �لذي  �لتبدل  �إيجاز  لنا  كان  �إذ� 

تكن  مل  و�إن  حتى  �ملو�جهة،  طور  من  و�لفل�صطيني  �الإ�رش�ئيلي  �لقر�رين  بني  �لعالقة 

�لقر�ر  �لتز�م  طور  �إىل  تغيريه،  بغر�ص  �الآخر  قر�ر  يف  طرف  كّل  وتدخل  متكافئة، 

يكر�ص  نحٍو  على  �ِصيغ  �تفاق  وهو  �أو�صلو.  �تفاقات  موجبات  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي 

لي�ص  ُي�صاغ  مرة،  كّل  ويف  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  جعل  مما  عملياً،  �الحتالل 

�لتي  �الحتالل  م�صالح  مقا�ص  على  بل  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  م�صالح  مقا�ص  على 

�صنتناول  �خللفية  هذه  على  دولياً.  وموثق  ر�صمي  طابع  لها  قانونية  قوة  �كت�صبت 

فرتة  خالل  حتييده”  و�إمكانات  �لفل�صطيني  �لقر�ر  �صياغة  على  �الإ�رش�ئيلي  “�لتاأثري 
.2012-1993 �أو�صلو؛ 

الو�شع  مع  التعامل  يف  الإ�شرائيلية  اأ�ًل: ال�شيا�شة 

الداخلي الفل�شطيني: 

�نتهاج  �إىل  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  على  �صلباً  للتاأثري  “�إ�رش�ئيل”  عمدت 

�ملحدد�ت  من  جملة  �إطار  يف  �ن�صبطت  �لد�خلي  �لفل�صطيني  �لو�صع  حيال  ��صرت�تيجية 

�أبرزها:

اأولً: �الإبقاء على �الحتالل من �أجل حتقيق مزيد من ��صتيطان �الأر�ص وم�صادرتها، 

كما هو �حلال يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص، �أو من خالل �لتحكم �ملبا�رش �أو �ل�صيطرة 

على �ملعابر و�ملنافذ �لبية و�لبحرية و�جلوية، كما هو �حلال مع قطاع غزة.

ت�صكيل  �إعادة  حماولة  على  وخارجية،  حملية  عديدة،  قوى  جهود  ت�صافر  ثانياً: 

�ملجتمع �لفل�صطيني حتت �الحتالل، مبا يخدم بقاء �الأخري، �أو عدم �إزعاجه جدياً.

ثالثاً: �إجها�ص �لتنمية �القت�صادية يف كّل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.  

�أر��صي  “�إ�رش�ئيل” يف تعاملها مع �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، �حتاللها  و��صلت 

الأر��صي  وم�صادرتها  �ال�صتيطاين  تو�صعها  وتكثيف  ملو��صلة  خدمة  �لغربية،  �ل�صفة 
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“�لعا�صمة  بو�صفها  وحميطها،  �لقد�ص  مدينة  على  جد�ً  خا�ص  تركيز  مع  �ل�صفة، 

�أما يف جمال �لتنمية  لـ“�إ�رش�ئيل”، بلغة �ملوقف �لر�صمي �الإ�رش�ئيلي.  �الأبدية و�ملوحدة” 

�القت�صادية فيلخ�ص �لو�صع �لقائم حالياً يف �ل�صفة �لغربية، خري تلخي�ص، �لتقرير �لذي 

كانت �أ�صدرته “منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص” يف نهاية �صنة 2010، وهو بعنو�ن: “حتت 

ُحكم �ل�صيا�صات �لتمييزية... �مل�صتوطنون يزدهرون و�لفل�صطينيون يعانون”. 

�ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية تتميز بق�صوة ممنهجة  �أن  �لتقرير  �أو�صح 

�صّد �ل�صكان �لفل�صطينيني، وحترمهم من �الحتياجات �حلياتية �الأ�صا�صية بذر�ئع �أمنية 

على  �خلدمات  مبختلف  ُتنِعم  بينما  مقبولة،  مبر�ت  �أو  لها  م�رشوع  �صند  دون  و�هية 

. �أدى ما تقدم �إىل �أن يعي�ص 
1
�مل�صتعمر�ت �ليهودية يف �ل�صفة وت�صادر �الأر��صي ل�صاحلها

و�قت�صادية”  جغر�فية  “معازل  �أو  منف�صلة  “كانتونات”  يف  �لغربية  �ل�صفة  فل�صطينيو 

مقطعة �الأو�صال تعمل “�إ�رش�ئيل” على �إعادة تفتيتها و�إعاقة تنميتها و�إفقارها بحيث ال 

تعود �صاحلة لل�صكن فيهاجر �صكانها للخارج، كما هو قائم حالياً. 

من  �لرغم  على  غزة،  لقطاع  و�القت�صادي  �الأمني  ح�صارها  على  “�إ�رش�ئيل”  �أبقت 

على  هذه  �الإ�رش�ئيلية  �حل�صار  �صيا�صة  قامت  وقد   .2005 �صنة  منذ  منه  �ن�صحابها 

وذلك  �إن�صانية”،  �أزمة  �إىل  �لو�صع  يتطور  ال  �أن  على  تنمية،  وال  �زدهار  “ال  �أ�صا�ص: 

�لعبية قد  �لدولة  باأن  �ملكثفة و�مل�صللة،  �الإ�رش�ئيلية و�لغربية،  �لدعاية  �لرغم من  على 

منعت  كانت  �لتي  �إليه،  �ملو�د  من  كثري  باإدخال  و�صمحت  للقطاع  ح�صارها  من  خففت 

�لرتكي  �أ�صطول �حلرية  على  �العتد�ء  جرية  �أعقاب  يف  خ�صو�صاً  �ل�صابق،  يف  دخولها 

�أن �إحدى وثائق وز�رة �خلارجية �الأمريكية،  �إىل  2010/5/31. ن�صري يف هذ� �ل�صياق  يف 

�لتي كان �رّشبها موقع ويكيليك�ص �ملعروف، ك�صفت باأن “�إ�رش�ئيل”، يف حينه، �أخبت 

حافة  على  غزة  قطاع  �قت�صاد  �إبقاء  �إىل  تهدف  باأنها  �ملعنيني  �الأمريكيني  �مل�صوؤولني 

وهو  �لقطاع،  يف  �إن�صانية  �أزمة  حدوث  لتجنب  وذلك  بالفعل،  ينهار  �أن  دون  �النهيار، 

.
و�صع من �صاأنه �أن ي�رش بـ“�إ�رش�ئيل”2

�نظر: هيومن ر�يت�ص ووت�ص، �إ�رش�ئيل/ �ل�صفة �لغربية: ف�صل و�نعد�م للم�صاو�ة، 2010/12/19، يف:  
1

 http://www.hrw.org/en/news/2010/12/18

 See WikiLeaks: Israel aimed to keep Gaza economy on brink of collapse, Haaretz, 5/1/2011,  2

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/wikileaks-israel-aimed-to-keep-gaza-
 economy-on-brink-of-collapse-1.335354
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خلفية التاأثري الإ�شرائيلي على القرار الفل�شطيني:  ثانيًا: 

اتفاقيات اأ��شلو:

�لر�صمي  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  على  �الإ�رش�ئيلي  �لتاأثري  مو�صوع  نقا�ص  بنا  يعود 

�القت�صادية  �ملو�رد  �أبقى  �لذي  باري�ص،  وبروتوكول  �أو�صلو،  �تفاق  �إىل  �لفل�صطيني 

�لفل�صطينية  لل�صلطة  ترك  حني  يف  “�إ�رش�ئيل”،  بيد  مكا�صبها  وجني  عليها  و�ل�صيطرة 

غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  �قت�صاد  ربط  كما  حلها،  وم�صوؤولية  و�الأعباء  �مل�صكالت 

�الإ�رش�ئيليني،  مع  �الأمني  بالتن�صيق  �لفل�صطينيني  �ألزم  �أنه  عن  ف�صالً  بـ“�إ�رش�ئيل”؛ 

�ل�صلطة  حّول  �أمر  وهو  بـ“�الإرهاب”،  ُي�صمى  ما  على  ويق�صي  “�لهدوء”  يحفظ  مبا 

غ�صب  من  يحميها  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �أمني  و“وكيل”  و�ٍق”  “�صور  �إىل  عملياً  �لفل�صطينية 

�لفل�صطيني. �جلمهور 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  ثم  ومن  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  دخول  فاإن  عليه،  وبناء 

يف “ع�رش �أو�صلو”، وما نتج عن ذلك من ترتيبات على �الأر�ص منذ توقيع �التفاق �صنة 

1993، جعل �جلانب �الإ�رش�ئيلي “�حلا�رش �لغائب” يف �صناعة �لقر�ر �ل�صيا�صي لكل من 

�تفاقية  الأن  تقدم،  ما  نقول  �لفل�صطينية.  و�ل�صلطة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  قيادتي 

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  حتت  لالإقامة  “�ملقاومة”  قياد�ت  معظم  �نتقال  �إىل  �أدت  �أو�صلو 

�صلطة  وباإقامة  �مل�صلحة،  �ملقاومة  �إىل  �للجوء  بعدم  �ملنظمة  و�ألزمت  و�لقطاع،  �ل�صفة  يف 

وطنية يتحكم �الإ�رش�ئيليون يف مدخالتها وخمرجاتها، و�رد�تها و�صادر�تها، وحتويل 

 .
3
�أمو�لها وتنقل �أفر�دها وقياد�تها

�أدو�ت �صغط هائلة على  �أعطى ما تقدم �الإ�رش�ئيليني فر�صاً و��صعة جد�ً ال�صتخد�م 

و�عتقال  موؤ�ص�صاته  تعطيل  خالل  من  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  وعلى  �لفل�صطينية  �لقيادة 

�ل�صلوك  �أ�صبح  وقد  �لتحتية.  بناه  وتدمري  و�قت�صادياً  و�أمنياً  �صيا�صياً  وخنقه  قياد�ته 

�لر�صمي،  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  �صياغة  يف  �أ�صا�صياً  حمدِّد�ً  �ملحتمل  �الإ�رش�ئيلي 

مبا يف ذلك �أمر �لوحدة �لوطنية �لفل�صطينية، وما ت�صتدعيه هذه من نقا�صات ومفاو�صات 

 .
4

�لفل�صطيني �لبيت  ترتيب  �إعادة  وموجبات  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة  تقت�صيها 

 حم�صن حممد �صالح، �أزمة �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، موقع �جلزيرة.نت، 2012/9/24، �نظر: 
3

 http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/5b2e1d67-a219-4038-977a-31357660cabb

 �ملرجع نف�صه. 
4



125

�لتاأثري �لإ�سر�ئيلي على �سناعة �لقر�ر �لفل�سطيني و�إمكانات حتييده

�لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  يف  “�إ�رش�ئيل”  ل  تدخُّ �أو�صلو  �تفاق  جعل  لقد  �الأ�صف،  مع 

�ملتعلق بال�صلطة، يتم مبوجب �تفاق ر�صمي جرت �صياغته ل�صالح �الحتالل متاماً.

ترتب على �تفاقات �أو�صلو ن�صوء نخبة �صيا�صية فل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية، تكونت 

غياب  �صوء  يف  وذلك  وق�صاياه،  �ل�صعب  عن  �غرت�ب  يف  وعا�صت  �ل�صلطة،  هام�ص  على 

�ل�صلطة  قيادة  �عتقدت  �إذ  و�ل�صلطة؛  �ملال  بني  �ل�صليمة  و�لعالقة  �لديوقر�طي  �لنظام 

و�أن  حولها،  وحللقات  لنف�صها  �لث�ء  حتقق  �أن  لها  يحق  باأنه  �إن�صائها  منذ  �لفل�صطينية 

تن�صىء “�ُصالالت من �أ�صحاب �ملنا�صب �لرفيعة”، بل نظاماً كامالً قائماً على �لزبائنية؛ 

و�ملهنية  �لكفاءة  معايري  ح�صاب  على  وذلك  و�الإف�صاد،  �لف�صاد  من  عليها  يرتتب  قد  وما 

و�لتنمية يف �الأر��صي �لفل�صطينية، وهو �أمر مل ي�صهم فقط يف تدهور �الأمن �القت�صادي 

و�الجتماعي، بل يف كامل �ملنظومة �الأخالقية و�لبنية �الجتماعية، يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

�ملحتلة 1967، ورمبا تعد�ها �إىل ما �صو�ها. 

�لتنمية  تعطيل  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  دور  عن  �ملر�قب  يغفل  ال  �الإطار  هذ�  ويف 

�لفل�صطيني  �القت�صاد  �إبقاء  �إىل  و�صعيه  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف  و�حلقيقية  �مل�صتد�مة 

�مللحق  باري�ص،  بروتوكول  �أف�صى  حيث  �الإ�رش�ئيلي؛  باالقت�صاد  هام�صياً  ملحقاً 

، �إىل هيمنة “�إ�رش�ئيل” بالكامل على �القت�صاد �لفل�صطيني 
5
�القت�صادي التفاقات �أو�صلو

“�إ�رش�ئيل”  فاإن  هنا،  ومن  �الإ�رش�ئيلي.  لالقت�صاد  و�لبنيوية  �لكلية  تبعيته  و�صمان 

ت�صتغل قدر ��صتطاعتها، و�أحيانا فوق حاجتها، �ملو�رد �لطبيعية يف �ل�صفة �لغربية، من 

ماء ومقالع ومناجم و�أر��ٍص زر�عية، وذلك على ح�صاب م�صالح و�حتياجات �ملو�طنني 

 .
6
�لفل�صطينيني

 1991 �صنة  منت�صف  حتى  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صتوطنني  عدد  بلغ  لقد 

�مل�صتوطنني  و�أعد�د  �ال�صتيطانية  �مل�صاريع  ت�صاعفت  وقد  م�صتوطن.  �ألف   216 نحو 

 See Gaza-Jericho Agreement, Annex IV, Protocol on Economic Relations between the  5

 Government of the State of Israel and the P.L.O., representing the Palestinian people, Paris,
29/4/1994, Israel Ministry of Foreign Affairs, http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/
Guide+to+the+Peace+Process/Gaza-Jericho+Agreement+Annex+IV+-+Economic+Protoco.
 htm?DisplayMode=print

 Amira Hass, Someone tell the Palestinians: It’s the occupation, stupid!, Haaretz, 10/9/2012,  
6

http://www.haaretz.com/news/features/someone-tell-the-palestinians-it-s-the-occupation-
 stupid-1.463777
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�ليهود خالل �لفرتة �ملمتدة 1994-2011، فو�صل عدد �مل�صتوطنني مع نهاية �صنة 2011 

.
7
�إىل نحو 540 �ألف م�صتوطن مبن فيهم م�صتوطنو �رشقي �لقد�ص

�ملحلي مناف�صة غري  �لفل�صطيني  �الإنتاج  �مل�صتوردة  “�إ�رش�ئيل”  تناف�ص منتجات  كما 

تعمل  فاإنها  وباملقابل  ب�صخاء،  �الإ�رش�ئيليني  للمز�رعني  �ملاء  تقّدم  مثالً  فهي  متكافئة؛ 

على �إعاقة �لزر�عة �لفل�صطينية من خالل �أ�صاليب �صتى، لعل �أهمها تقنني ��صتخد�م �ملياه 

لنا  �إىل خر�ب مز�رع �خل�رش�و�ت. ويف �صوء ذلك، يكن  يوؤدي  �أمر  ورفع كلفته، وهو 

و�صع �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية يف تزويد �لبيوت يف �خلليل وبيت حلم مباء �ل�رشب مرة كّل 

�لفل�صطينيني  �ملو�طنني  م�صاكن  ربط  “�إ�رش�ئيل”  رف�ص  ب�صبب  فاإنه  كذلك  فقط.  �صهر 

ب�صكل  �ملاء  �رش�ء  بينهم  من  �الآالف  ع�رش�ت  على  يتوجب  �ملاء،  ب�صبكة  )ج(  �ملنطقة  يف 

د�ئم، كما �أن ذلك ي�صطرهم يف �ل�صيف �إىل �رش�ء �ملاء باأ�صعار تبلغ �أ�صعاف �الأ�صعار �لتي 

. �أما وزير �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان يف 
8
يدفعها “جري�نهم” من �مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني

�حلكومة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل حممد ��صتيه، فاأكد يف �صباط/ فب�ير 2011 �أن “�إ�رش�ئيل” 

و�لتي  �لغربية  لل�صفة  �ملائية  �ملو�زنة  من  �صنوياً  مكعب  مرت  مليون   600 حو�يل  ت�رشق 

تقدر بـ 800 مليون مرت مكعب �صنوياً”9.

ويف �ل�صياق ذ�ته تفر�ص “�إ�رش�ئيل” على �لفل�صطينيني �أن يتنقلو� عب طرق �لتفافية 

باهظة  �إ�صافية  تكاليف  يفر�ص  ما  وهو  �لغربية،  �ل�صفة  وبلد�ت  وقرى  مدن  كّل  يف  

وطرق  وعياد�ت  مد�ر�ص  �إن�صاء  يف  ��صتثمارها  يكن  كان  �لفل�صطيني،  �القت�صاد  على 

�الإلكرتومغناطي�صي،  �ملجال  على  ت�صيطر  �لعبية  �لدولة  �أن  ذلك  �إىل  ي�صاف  وغريها. 

“�لهاي  و�صناعة  �لفل�صطينية  �ملحمولة  �لهو�تف  �رشكات  وربحية  جدوى  بذلك  وتقيّد 

 .
10

�لفل�صطينية تيك” 

باالإ�صافة �إىل ما �صبق، فاإن “�إ�رش�ئيل” متنع �لفل�صطينيني يف قطاع غزة من ت�صدير 

�إنتاجهم �لزر�عي و�ل�صناعي، كما متنع �ل�صيادين هناك من �الإبحار �أكث من ثالثة �أميال 

بحرية على خالف ما ن�ّص عليه �تفاق �أو�صلو �لذي كان ي�صمح لها بع�رشين ميالً. وعليه 

 حم�صن �صالح )حمرر(، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2011، �ص 74.
7

 Amira Hass, op. cit. 8

ان، 2011/2/9.  �صحيفة الد�شتور، عمَّ
9

 Amira Hass, op. cit. 10
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ت�صببت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيطرة  باأن  �أفاد  تقرير�ً  �لفل�صطينية  �القت�صاد  وز�رة  �أ�صدرت 

�أمريكي  6.8 مليار�ت دوالر  2010 بلغت  بخ�صارة لالقت�صاد يف مناطق �ل�صلطة يف �صنة 

.
11ً

�صنويا

وعلى ما يبدو فاإن �لرقم �ملذكور للخ�صارة �ل�صنوية لي�ص �إال جزء�ً ي�صري�ً من �خل�صارة 

�حلقيقية على ما �أ�صار تقدير حديث للموقف ن�رشه مركز �لزيتونة ب�صاأن حتديد �لكلفة 

�لتي يدفعها �القت�صاد �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �صنوياً جر�ء �الحتالل. 

ب�صبب  �صنوياً  �لفل�صطيني  �القت�صاد  خ�صارة  �إن  يقول  متد�ول  رقم  ثمة  �لتقدير:  يقول 

�الحتالل، تبلغ 6.8 مليار�ت دوالر، �أي �أكب من �لناجت �ملحلي �صنة 2012، �ملقدَّر بحو�يل 

�صتة مليار�ت دوالر، �أي �أنه مقابل كّل دوالر ينتجه �لفل�صطيني يخ�رش ما ي�صاويه جر�ء 

�الحتالل. توفري �لناجت �ملحلي �ملهدور، يعني توفري دخل وطني م�صاو تقريباً، ما يعني 

�مل�صاعد�ت  تعادل  �صنوياً،  دوالر  مليار  حو�يل  تبلغ  لل�صلطة  دخل  �رشيبة  توفر  �أي�صاً 

  .
12ً

�خلارجية �ملوعودة تقريبا

��صتناد�ً �إىل قاعدة منهجية �صليمة علمياً، يقول تقدير �ملوقف، �إنه �إن �أمكن “��صتخر�ج 

بينه  �لفرق  ��صتخر�ج  �لفل�صطيني، وبناء عليه يكن  للناجت  �ل�صحيح  �الفرت��صي  �لرقم 

وبني �لناجت �لفعلي، فنكون �أمام تقدير �خل�صارة �ل�صنوية”. يبلغ �لناجت �ملحلي �الفرت��صي، 

قيا�صاً ببلٍد كلبنان “حو�يل 45 مليار دوالر، �أي �صبعة �أ�صعاف �لناجت �لفل�صطيني، �لذي 

�صبعة  حو�يل  �أي   ،
دوالر”13 مليار   40 بحو�يل  هذه  و�حلال  ُتقدَّر  �صنوية  خ�صارة  يحقق 

ال  �لذي  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  من  لكل  �لفعلي  �ل�صنوي  �ملحلي  �لناجت  �أ�صعاف 

يتجاوز، وفق �أح�صن �لتقدير�ت، �صبعة مليار�ت دوالر.

على �لرغم مما حتقق لـ“�إ�رش�ئيل” من م�صالح و�إجناز�ت جر�ء �تفاق �أو�صلو، فاإنها 

يف �ملقابل مل ت�صهم يف تقدمي �أّي �إجناز حقيقي لل�صلطة، يكنها �أن ت�صتثمره �أمام �صعبها. 

على �لعك�ص من ذلك، فقد ��صتمرت �لدولة �لعبية يف بناء �مل�صتوطنات، وتقطيع �أو�صال 

 Ibid. 
11

تقدير  �صل�صلة  �ملَر�ص!،  و�إبقاء  �لعَر�ص  مد�و�ة  �لفل�صطينية:  �لعامة  �ملالية  �أزمة  �لنمل،  �أبو  ح�صني   
12

�نظر:   ،2012 �صبتمب  �أيلول/  بريوت،  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   ،)48( ��صرت�تيجي 

 http://www.alzaytouna.net/permalink/25381.html#.UIfG_WeibrQ

 �ملرجع نف�صه.
13
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يف  جدية  عدم  ذ�ته  �لوقت  يف  �أبدت  كما  �لتهويد،  يف  و�صيا�صتها  �لفل�صطينية،  �الأر��صي 

�أّي  �إطار  “�إ�رش�ئيل” يف  �أن تقدمه  �أن ما يكن  �إىل حّل �صيا�صي، وبات و��صحاً  �لو�صول 

�لفل�صطينيني  �أكث  فيه  يطالب  �لذي  �الأدنى  �حلد  �إىل  يرقى  �أن  يكن  ال  �صيا�صية  ت�صوية 

“�عتد�الً”.

فهو  �ملجمل،  يف  �لفل�صطيني  �لوعي  �ل�صهيوين   - �الإ�رش�ئيلي  �لتاأثري  ي�صتهدف 

حتى  وال  هزيتها  يكن  ال  “�إ�رش�ئيل”  باأن  لالعتقاد  �لفل�صطينيني  دفع  �إىل  ي�صعى 

�الأيديولوجية  ��صتطاعت  وقد  �لوعي،  بكّي  ُيْعَرف  ما  وهو  مقاومتها،  �أو  مو�جهتها 

يف  �لفل�صطيني  �لقر�ر  على  �لتاأثري  “�إ�رش�ئيل”،  حتكم  ز�لت  ما  �لتي  �ل�صهيوينة، 

منظمة  �أ�صا�صه  على  قامت  �لذي  �الأ�صا�صي  �لهدف  �أبرزها:  لعل  مهمة،  مو��صيع 

ثم  ومن  �ملنظمة،  عنه  تنازلت  حيث  فل�صطني،  حترير  وهو  �لفل�صطينية،  �لتحرير 

�لذي  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  فل�صطينية  دولة  �إقامة  �إىل  �لهدف  تغيري  جرى 

با�صرت�تيجية  يتعلق  فيما  �أما  و�ل�صلطة.  �ملنظمة  قياد�ت  بع�ص  �أي�صاً  عنه  تنازلت 

ما  �لفل�صطينية  �لقيادة  فاإن  �ملقاومة،  �أ�صكال  من  �آخر  �صكل  �أّي  �أو  �مل�صلح  �لكفاح 

حماية  مبعنى  �الأمن،  �صبط  وتعّد  �لتفاو�ص،  هو  وحيد  �أ�صلوب  على  ت�رش  ز�لت 

�أية  حدوث  منع  جاهدًة  �إجناز�تها،  �أهم  بني  �لفل�صطينيني،  هجمات  من  “�إ�رش�ئيل” 

جديدة. �نتفا�صة 

�إرغام  هو  �ت�صاعاً،  و�أقل  خمتلف  هدف  حتقيق  �إىل  غزة  قطاع  يف  “�إ�رش�ئيل”  ت�صعى 

حركة حما�ص على �العرت�ف بها. جتدر �الإ�صارة هنا، �إىل �أن “�إ�رش�ئيل” منذ والية رئي�ص 

تكن  مل  �أو�صلو،  �إتفاق  عهده  يف  و�صع  �لذي  ر�بني،  �إ�صحق  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء 

�أّي  �إطار  يف  �ل�صيادة  كاملة  م�صتقلة  فل�صطينية  دولة  باإقامة  للفل�صطينيني  �ل�صماح  تنوي 

يرى  باأنه  تقريباً  ب�صهر  �غتياله  قبل  �لكني�صت  �أمام  ر�بني  قال  حيث  �صيا�صية؛  ت�صوية 

�حلل �لد�ئم يف �إطار “دولة �إ�رش�ئيل” �لتي تت�صمن معظم �الأر�ص �لتي كانت حتت �حلكم 

دولة  ولي�ص  تابع  فل�صطيني  كيان  �أي   ”Palestinian entity“ جانبها  و�إىل  �لبيطاين، 

فل�صطينية م�صتقلة.

ومن  �لفل�صطيني،  �لقر�ر  على  للتاأثري  �أدو�ت  جملة  ��صتخد�م  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  عمدت 

ديفيد  كامب  مفاو�صات  ف�صلت  فعندما  �لع�صكرية.  للقوة  �ملبا�رش  �ال�صتخد�م  �أبرزها: 
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على �تفاقات �حلل �لنهائي يف �صنة 2000 ب�صبب �لتعنُّت �الإ�رش�ئيلي، و�ندلعت �نتفا�صة 

�الأق�صى، قامت “�إ�رش�ئيل” باجتياح �ل�صفة �لغربية، و�حتلت من جديد ما كانت �ن�صحبت 

�نتفا�صة  خالل  �صقط  فقد  ج�صيمة.  ومادية  ب�رشية  خ�صائر  �إىل  باالإ�صافة  �صابقاً  منه 

، وبلغ عدد �ملنازل �لتي دمرت ب�صكل 
14ً

4,242 �صهيد� )2000-2005( حو�يل  �الأق�صى 

�لتي تعر�صت للق�صف  71,470 منزالً، وعدد موؤ�ص�صات �لرتبية و�لتعليم  كلي وجزئي 

�إىل  مدر�صة   43 حتويل  مّت  كما  وجامعة،  وتعليم  تربية  ومكاتب  ومديرية  مدر�صة   316

وت�صري  �صجرة.  مليون   1.355 وتدمري  باقتالع  �الإ�رش�ئيليون  وقام  ع�صكرية.  ثكنات 

وحتى  �النتفا�صة  �ندالع  منذ  خ�رش  قد  �لفل�صطيني  �القت�صاد  �أن  �إىل  �لتقدير�ت 

 .
15

15.6 مليار دوالر 2005/9/29 نحو 

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  د  �صعَّ فقد  �لرباعية،  �للجنة  �رشوط  حما�ص  رف�صت  حني  �أما 

�لفرتة  و��صعاً عليها يف  ب�صكل غري م�صبوق، ف�صنَّ هجوماً  �أي�صاً  من عدو�نه على غزة 

وملدة   ،Cast Lead �مل�صبوب”  “�لر�صا�ص  ��صم  حتت   ،2009/1/18-2008/12/27

5,450، ن�صفهم من  1,334 �صهيد�ً، وبلغ عدد �جلرحى  22 يوماً، و�أ�صفر عن �صقوط 

. وقد تكبد قطاع غزة خ�صائر �قت�صادية مبا�رشة بقيمة 1.9 مليار دوالر نتيجة 
16

�الأطفال

 .
18

1.2 مليار دوالر �لبنية �لتحتية حو�يل  ، وبلغت �خل�صائر �ملبا�رشة يف 
17

هذ� �لعدو�ن

م�صكن   4,100 �لعدو�ن  تدمري  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  تقرير  و�أظهر 

 مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني، �نظر: 
14

http://www.pnic.gov.ps/arabic/quds/arabic/viol/quds_viol_12-2005.html

 �نظر: مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني، يف: 
15

http://www.pnic.gov.ps/arabic/quds/arabic/losses/28-9-2005.html

 �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �ل�صهد�ء و�جلرحى يف قطاع غزة، 2009/1/28، �نظر:
16

http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=ar-
JO&ItemID=1411&mid=12059

 �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2009/1/19، �نظر:
17

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/gaza_losts.pdf

 �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �خل�صائر �ملبا�رشة يف �لبنية �لتحتية، 2009/1/28، �نظر:
18

http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=ar-
JO&ItemID=1412&mid=12059
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�إىل  باالإ�صافة  �الأمنية،  و�الأجهزة  للحكومة  مقر�ت  دمرت  وكذلك  كامل،  ب�صكل 

 .
19

�آخر دمرت ب�صكل جزئي �ألف م�صكن   17

�ملزري،  �القت�صادي  �لو�صع  بوؤ�ص  ��صتغالل  جرى  �لقوة،  ��صتخد�م  �إىل  وباالإ�صافة 

لها،  تابعاً  �لفل�صطيني  �القت�صاد  “�إ�رش�ئيل”  جعلت  حيث  �إليه،  �الإ�صارة  �صبقت  �لذي 

وعاجز�ً عن �إعالة نف�صه، وهو يعتمد على �لدول �ملانحة �لتي تربط �مل�صاعد�ت با�صتمر�ر 

�ملفاو�صات �لعبثية و�إبقاء �مل�صار �ل�صيا�صي حياً �صكلياً، ويف �لوقت ذ�ته، دفع �لفل�صطينيني 

 .
لتقدمي مزيد من �لتنازالت لـ“�إ�رش�ئيل” بدعوى “دفع عملية �ل�صالم ُقدماً”20

�أبرزه  من  وكان  غزة،  قطاع  على  �لع�صكرية  للقوة  “�إ�رش�ئيل”  ��صتخد�م  و��صتمر 

�لعدو�ن �لذي �صنته يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2012 حتت ��صم “عامود �ل�صحاب” حيث 

وز�رة  وبح�صب   .
21

�ل�صحة وز�رة  تقرير  بح�صب  جريح  و1,492  �صهيد،   191 �صقط 

كامل،  ب�صكل  �صكنية  وحدة   200 تدمري  مّت  فقد  غزة  يف  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال 

باالإ�صافة �إىل ثمانية �آالف وحدة تعر�صت الأ�رش�ر جزئية. وقدرت �حلكومة �لفل�صطينية 

.
22

�ملقالة يف غزة �الأ�رش�ر �ملبا�رشة وغري �ملبا�رشة باأكث من 1.2 مليار دوالر

ف�صنجد   2011-1994 �لفرتة  خالل  �لفل�صطينيني  �ل�صهد�ء  عدد  �أح�صينا  ما  و�إذ� 

�آالف �صهيد، كما يو�صح �جلدول  �الإ�رش�ئيلية قد ح�صدت ثمانية  �لع�صكرية  �لقوة  �أن 

�لتايل:

 �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2009/1/19، �نظر:
19

لالإح�صاء  �ملركزي  و�جلهاز  http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/gaza_losts.pdf؛ 
�لفل�صطيني، �خل�صائر �ملبا�رشة يف �لبنية �لتحتية، 2009/1/28، �نظر:

http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=ar-
JO&ItemID=1412&mid=12059

 حول �لفكرة نف�صها، �نظر مد�خلة �أحمد خليفة يف هذ� �لكتاب، �ص 133.
20

http://www.moh.gov.ps/portal/index. �نظر:   ،2012/12/3 �ل�صحة،  وز�رة  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة   
21

php?option=com_content&view=article&id=7243:191---1492----------------&catid=34:2011-
06-02-06-27-00&Itemid=92

http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2322&ChannelId=557:22 ال�شفري، 2012/12/3، �نظر

84&ArticleId=226&Author=%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84
%D9%83%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%AA
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جدول رقم 4: عدد ال�شهداء الفل�شطينيني خالل الفرتة 232011-1994

انتفا�شة الأق�شى1994-2000/9/28ال�شنة

املجموع2005/12/31-2000/9/29200620072008200920102011*

3474,2426924129101,181981188,000ال�شهداء
فل�صطينياً،   3,333 لالنتفا�صة  �خلم�ص  �ل�صنو�ت  يف  ��صت�صهد  فقد  هاآرت�ص،  جريدة  �أعّدتها  �إح�صائية  وح�صب   *

بينهم 425 فل�صطينياً ��صت�صهدو� يف �ل�صنة �خلام�صة لالنتفا�صة. وت�صري �الإح�صاء�ت �لفل�صطينية �لر�صمية �إىل 

��صت�صهاد 286 فل�صطينياً خالل �صنة 2005. 

وقد قامت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلية باعتقال ع�رش�ت �الآالف من �لفل�صطينيني على 

مدى �ل�صنو�ت �ملا�صية. ويو�صح �جلدول �لتايل عدد �الأ�رشى يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية يف 

نهاية كّل �صنة يف �لفرتة 2011-2005.  

جدول رقم 5: عدد الأ�رشى الفل�شطينيني يف �شجون الحتالل 242011-2005

2005/12/312006/12/312007/12/312008/12/312009/12/312010/12/312011/12/31
9,20011,00011,5009,0007,5007,0004,315املعتقلون

القرار  يف  الإ�شرائيلي  التاأثري  حتييد  اإمكانية  ثالثًا: 

الفل�شطيني:

يبدو و��صحاً �أن تقدمي مقرتحات ب�صاأن �إمكانية حتييد �لتاأثري �الإ�رش�ئيلي على �لقر�ر 

�لفل�صطيني تقرتن بفهم طبيعة هذ� �لتاأثري من جهة، وجماالته وحجمه من جهة �أخرى. 

 ٍ فاحلديث عن �مل�صهد �الإ�رش�ئيلي - �لفل�صطيني ال يتلخ�ص يف طرف �أول حمتلٍّ وطرف ثان

و�قع حتت �الحتالل فح�صب، بل �أي�صاً يف �أن �لطرف �الأول �ملحتل ي�صعى الإلغاء وجود 

�لطرف �لثاين، باملعنى �حلريف و�ل�صامل للكلمة. ولعل �الأخطر �أن ذلك يتم حتت دعاوى 

و�دعاء�ت دينية تور�تية. ومن هنا، فاإن هذ� �مل�صهد ال ي�صبه يف تفا�صيله �لنفوذ �الأمريكي 

 يو�صح �جلدول عدد �ل�صهد�ء خالل �لفرتة 1994-2000/9/28 بح�صب �إح�صائية مركز �ملعلومات �الإ�رش�ئيلي 
23

�الأرقام  تعطيها  �لتي  تلك  من  �أقل  �أرقام  عادة  تعطي  و�لتي  بت�صيلم   - �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �الإن�صان  حلقوق 

�لفل�صطينية. �نظر: مركز �ملعلومات �الإ�رش�ئيلي حلقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �ملحتلة - بت�صيلم، عدد �لقتلى يف 

�النتفا�صة �الأوىل، معطيات و�إح�صائيات، 2010/5/9، يف: 

http://www.btselem.org/arabic/statistics/first_intifada_tables
�أما بالن�صبة لعدد �ل�صهد�ء خالل �نتفا�صة �الأق�صى، �نظر: مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني، يف: 

http://www.pnic.gov.ps/arabic/quds/arabic/viol/quds_viol_12-2005.html
�أما خالل �ل�صنو�ت 2006-2011، �نظر �صل�صلة �لتقرير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني، �ل�صادر عن مركز �لزيتونة 

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت يف بريوت لتلك �ل�صنو�ت.

عن  �ل�صادر   ،2011-2005 لل�صنو�ت  �لفل�صطيني  �ال�صرت�تيجي  �لتقرير  �صل�صلة  من  م�صتخل�ص  �جلدول  هذ�   
24

مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت.
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وتاأثريه يف �صناعة �لقر�ر يف بع�ص دول �لعامل، ومنها �لدول �لعربية على �صبيل �ملثال، 

كانت  �لتي  �جلمهوريات  بع�ص  يف  �لقر�ر  �صناعة  يف  وتاأثريه  �لرو�صي  �لنفوذ  حتى  �أو 

من�صوية حتت مظلة �الحتاد �ل�صوفييتي �صابقاً. ففي �حلالة �لفل�صطينية، يدور �حلديث 

عن �صعب يتعر�ص لعملية نفي و�إلغاء، من ِقبل �ملحتل �الإ�رش�ئيلي �لذي ي�صتخدم لتحقيق 

�أدو�ت �ل�صغط على �لقر�ر �ل�صيا�صي  �أدو�ت �لقهر و�الإكر�ه، وخمتلف  �أ�صكال  ذلك كافة 

�لفل�صطيني؛ �لقوة �لع�صكرية و�القت�صادية و�ل�صيا�صية.

وتاأ�صي�صاً عليه، فاإن �حلديث عن حتييد �لتاأثري �الإ�رش�ئيلي يف �لقر�ر �لفل�صطيني يعني 

�أجل نيل  ال وبكافة �لو�صائل من  �لفعَّ �أي �لن�صال  �إنهاء �الحتالل،  بو�صوح �حلديث عن 

�حلقوق �لفل�صطينية و�ال�صتجابة �لكفوءة لتحديات �خلارج و�لد�خل على حدٍّ �صو�ء. لكن 

�لتي �جتاحت �ل�صفة  �لتظاهر�ت  �أن قولنا هذ� من قبيل �الأماين، فقد ك�صفت  �لذي يبدو 

�لغربية يف �أو�ئل �أيلول/ �صبتمب 2012، عن �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية تتم�صك بدبلوما�صية 

عاجزة عن �إنهاء �الحتالل وال جتهد نف�صها حتى الإقر�ر �صيا�صة �قت�صادية د�خلية تقدر 

وقف  كذلك  و�ملجتمع،  �ملوظفني  فئات  بني  �القت�صادية  �لفروق  تقليل  نوع  من  عليها، 

“مظاهر �لف�صاد و�لهدر” يف �أجهزة �ل�صلطة، و��صتنها�ص طاقات �الأمة ملو�جهة �لتحديات 
�خلارجية وتغيري �لو�قع �لفل�صطيني �لر�هن. 

نختم بالقول: لعل حالة �النتفا�صات و�لتغيري �لتي ي�صهدها �لعامل �لعربي تعطي �أمالً 

�حلقيقي  �ملدخل  �أن  غري  �لفل�صطيني.  �لو�صط  يف  حقيقي  �إيجابي  تغيري  حدوث  باإمكان 

مل�رشوع وطني جاد، هو �إ�صالح �لبيت �لد�خلي �لفل�صطيني، حتت مظلة فل�صطينية و�حدة 

ت�صع �جلميع، وت�صتفيد من طاقات �جلميع، وبناء على ميثاق وطني جامع، وعلى برنامج 

�صيا�صي متو�فٍق مع �لثو�بت، تنفذه قيادة وطنية منتخبة، تلتزم باأولويات �لعمل �لوطني، 

. �إن من �ل�رشوري �أن ي�صتعيد �لد�خل و�خلارج 
25

بعيد�ً عن �ل�صغوط و�حل�صابات �خلارجية

�لفل�صطيني دوره يف م�رشوٍع وطني و�حد فاعل، وت�صتعيد منظمة �لتحرير دورها �لذي 

�أدو�تها؛  ت�صاءل مع �لزمن لي�صبح وكاأنه د�ئرة من دو�ئر �ل�صلطة �لفل�صطينية و�أد�ة من 

وبحيث تعود �ل�صلطة �إىل حجمها كاأحد �أدو�ت �لعمل �لوطني �لذي توجهه �ملنظمة بعد �إعادة 

بنائها و�إ�صالح موؤ�ص�صاتها. وبغري ذلك �صيبقى �ملاأزق �لفل�صطيني على حاله، و�إن ُقدِّمت 

بع�ص �الإجر�ء�ت و�مل�صكنات من هنا وهناك، فاإنها حلول موؤقتة تعمل على ترحيل �النفجار؛ 

�إذ يبدو من خالل قر�ءة �لو�قع باأن “�لربيع �لفل�صطيني” مل يعد بعيد�ً.

25 حم�صن حممد �صالح، �أزمة �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، موقع �جلزيرة.نت، 2012/9/24.
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مداخلة حول التاأثري الإ�صرائيلي على �صناعة 

القرار الفل�صطيني

*
اأ. اأحمد خليفة

كّل  يف  و��صحة  وعنا�رشه  و��صح  �لفل�صطيني  �لو�صع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لتاأثري  �إن 

وم�صتقبلهم،  وم�صريهم  وقر�ر�تهم،  و�صيا�صاتهم،  �لفل�صطينيني،  بحياة  يت�صل  ما 

و�لو�صائل �الإ�رش�ئيلية �ملتبعة يف ذلك و��صحة �أي�صاً.

�لتاأثري  معنى  وما  �لقر�ر؟  هذ�  هو  فما  �لفل�صطيني.  �لقر�ر  يف  م�صكلة  هناك  لكن 

�الإ�رش�ئيلي على �لقر�ر؟ و�أّي نوع من �لقر�ر�ت هو؟ هناك قر�ر�ت �صيا�صية، و��صرت�جتية، 

وقر�ر�ت متعلقة بالهدف...، ولكن هل هناك قر�ر فل�صطيني موحد؟ و�إن كان هناك قر�ر 

�لفل�صطيني  �لقر�ر  على  توؤثر  �أن  تريد  “�إ�رش�ئيل”  هل  �لقر�ر؟  هذ�  ياأخذ  فمن  موحد، 

�ملوحد؟ �أم على �أكث من �صكل من �أ�صكال �لقر�رت؟

�أنه ال يوجد قر�ر فل�صطيني موحد،  �الأ�صئلة، جند  �لتفكري يف هذه  يف �حلقيقة، عند 

وال يوجد جهة مُتثل كّل �ل�صعب �لفل�صطيني تتخذ هذ� �لقر�ر. �أ�صبح هناك �أكث من جهة 

تتخذ قر�ر�ت �صيا�صية ومهمة. هناك جهتان يف قلب �صناعة �لقر�ر: حما�ص و�ل�صلطة )ال 

يجب �لتماهي بني فتح و�ل�صلطة، هناك فرق بينهما(.

كما قال عامل �الجتماع �لفل�صطيني �ملرموق جميل هالل: “يف �حلقل �لفل�صطيني �الآن 

يوجد قوتان هناك حما�ص وفتح، وال يوجد هناك موؤ�ص�صات يكن �عتبارها �رشعية �أو 

مرجعية �أو حمط ثقة، �لتي هي تتخذ �لقر�ر”.

�ل�صلطة تتخذ �لقر�ر عب زمرة موجودة يف قيادتها )حممود عبا�ص وعبد ربه...(. وما 

ي�صمى �ملوؤ�ص�صة �لفل�صطينية �لر�صمية �لتي تقول �إنها �صاحبة �لقر�ر؛ تكون �أحياناً �للجنة 

�لتنفيذية يف منظمة �لتحرير �أو �لقيادة �لفل�صطينية �أو �ملجل�ص �لثوري يف فتح، �أو �ملجل�ص 

�أن  �أجل  �لعربية من  �لتابعة للجامعة  �لعربية  �ملبادرة  �أو جلنة متابعة  �ملركزي للمنظمة، 

ت�صادق على �لقر�ر.

جملة  حترير  وم�صت�صار  بريوت  يف  �لفل�صطينية  �لدر��صات  موؤ�ص�صة  يف  �لعبية  �ل�صوؤون  يف  وخبري  باحث   
*

الدرا�شات الفل�شطينية �لتي ت�صدر عن �ملوؤ�ص�صة بالعربية.
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من جهة �أخرى، عند �لنظر يف �حلركة �ل�صهيونية، جند �أ�صئلة مو�زية �أي�صاً. هل هناك 

قر�ر �إ�رش�ئيلي؟ هل هناك �إجماع �أم قر�ر �إ�رش�ئيلي موحد؟ من ياأخذه وكيف تكون �الآلية؟

�الإجابة على �الأ�صئلة �ل�صابقة لها �صلة باملو�صوع �ملطلوب مني �لتعامل معه )�لتاأثري 

�الإ�رش�ئيلي على ما ي�صمى �لقر�ر �لفل�صطيني(؛ وهنا �أ�صيف: تاأثري على ماذ�؟ ومن؟ والأية 

غاية �أو هدف؟ �لو�صائل �لتي بيد �ل�صهيونية و�ملتاحة لها لتوؤثر على �لقر�ر �لفل�صطيني 

�أين ��صتخدمتها؟ ومتى؟ وما مدى جناحها �أو ف�صلها يف �لتاأثري �لفعلي؟ وهنا �أنا ال �أحتدث 

�لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �لقيادة  ووجود  �أو�صلو(  �تفاقية  )منذ  �الأخرية  �ل�صنو�ت  عن  فقط 

حتت �الحتالل يف قب�صة “�إ�رش�ئيل”.

هناك عدة نقاط �أود تو�صيحها:

اأولً: �حلركة �ل�صهيونية لديها قر�ر؛ وهو �إقامة دولة يهودية على كامل �أر�ص فل�صطني 

�لتي كانت حتت �الحتالل �لبيطاين. كان �ل�صهاينة قد قدمو� من قبل م�صاريع تغطي 

 Vladimir Jabotinsky م�صاحات �أو�صع من فل�صطني �النتد�بية )فالديري جابوتن�صكي

مثالً، وحتى �حلركة �لعمالية، كانو� يعدون �رشق �الأردن جزء�ً من �أر�ص “�إ�رش�ئيل”(.

لبنان  يف  منها  جزء  وكان  �إ�رش�ئيل”،  “�أر�ص  يف  يهودية  دولة  �إقامة  �لقر�ر  كان  �إذ�ً 

م�صتمر�ً.  عليه  �لعمل  ز�ل  وما  �تخاذه،  مّت  �لقر�ر  هذ�  �أن  وبر�أيي  و�الأردن.  و�صورية 

فامل�رشوع �ل�صهيوين مل يكتمل من وجهة نظر �حلركة �ل�صهيونية و“�إ�رش�ئيل”.

من  نوع  هناك  “�إ�رش�ئيل”  يف  �حلكم  على  �ليمني  ي�صيطر  حيث  �لر�هن  �لو�صع  يف 

�لت�صارع و�ل�رش��صة يف حماولة ��صتكمال �مل�رشوع �ل�صهيوين. لكن من �لناحية �لعملية، 

فاحلكومات �لتي �صبقت حكومة �ليمني )وهي حكومات حزب �لعمل وحكومات �لوحدة 

�لوطنية(، كانت �أي�صاً م�صتمرة يف حماولة ��صتكمال �مل�رشوع �ل�صهيوين.

ثانياً: ينعون قيام دولة فل�صطني؛ هناك وهم �صاد يف فرتة من �لفرت�ت �أن “�إ�رش�ئيل” 

و�فقت على �إقامة دولة فل�صطينية، مبن يف ذلك �إ�صحق ر�بني، و�أنه لوال �غتياله لُكنَّا ر�أينا 

�غتياله،  من  �صهر  قبل   ،1995/10/5 يف  بالكني�صت  له  خطاب  يف  ر�بني  فل�صطينية.  دولة 

�إىل  “نريد �لو�صول  �أو�صلو. فيقول:  طلب من �لكني�صت �ملو�فقة و�لت�صديق على �تفاقية 

حّل د�ئم مع �لفل�صطينيني، لننهي �ل�رش�ع �لدموي بيننا. ونحن نرى �حلل �لد�ئم يف دولة 

�إ�رش�ئيل �لتي تت�صمن معظم م�صاحة �أر�ص �إ�رش�ئيل، �لتي كانت حتت �حلكم �لبيطاين 
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و�إىل جانبها كيان فل�صطيني، و�لذي �صيكون بيتاً ملعظم �لفل�صطينيني. ونحن نريدها �أن 

تكون كياناً �أقل من دولة”. �إذ�ً هو مل يو�فق على دولة فل�صطينية كاملة �ل�صيادة، ومع ذلك 

يرونه بطالً لل�صالم يف �أدبيات معينة. 

اخلطوات التكتيكية التي تلجاأ اإليها “اإ�رشائيل” لتغطي �شعيها لجناز م�رشوعها:

David Ben-Gurion البن عمه  هناك ر�صالة غري من�صورة من ديفيد بن جوريون 

Peel بتق�صيم فل�صطني. �لقيادة �ل�صهيونية وعلى  1937، عندما �أو�صت جلنة بيل  �صنة 

نقا�ص كبري جد�ً. وكان  �للجنة، ولكن ح�صل  ر�أ�صها بن جوريون و�فقت على م�رشوع 

�بنه �صّد �لتق�صيم فكتب بن جوريون ر�صالة يقول فيها البنه: “نحن يف �لنهاية يجب �أن 

نو�فق، الأن ح�صولنا على دولة يّكننا من �إح�صار مهاجرين، و�أن يكون لدينا �قت�صاد 

وجي�ص، ويكن �أن يهيئ لنا �لقوة لن�صتوطن يف كّل �أنحاء فل�صطني”. وهناك جملة حمذوفة 

وناأخذ  عرباً  نطرد  �أن  “يجب  فيها:  يقول  جوريون  بن  لر�صائل  �الإجنليزية  �لرتجمة  يف 

]يهود�ً[ مكانهم”. وكنُت قد قمت برتجمة هذه �لر�صائل موؤخر�ً لالأ�صتاذ وليد �خلالدي. 

وقد كتب بن جوريون يف وقت الحق يف يومياته: “هجرة �لعرب �أهم �جناز حتقق يف كّل 

تاريخنا، حتى يف فرتة �لهيكل �الأول و�لثاين مل نحقق مثل هذ� �الجناز؛ �أن نح�صل على 

بن  وي�صيف  عرب”.  �ل�صكان  من  وخالية  �صهلية  متتابعة،  دومن  وربع  مليون  م�صاحة 

جوريون رد�ً على �العرت��صات على تهجري �لفل�صطينيني، فيقول: “علينا قبل كّل �صيء 

�أن نتحرر من وهم �لتفكري و�الإر�دة و�العتقاد �مل�صبق �أن هذ� �لتهجري غري ممكن. �أرى 

�صعوبة �أن تقتلع �جنلرت� ]�لتي حتتل فل�صطني[ مئة �ألف عربي، لكن نحن يجب �أن نبقى 

متقنعني بذلك، ون�رش عليه، ونزيل �فرت��ص �أنه غري ممكن”.

�أنا �أذكر هذه �جلمل الأرى ماذ� تفعل �ل�صلطة �لفل�صطينية عندما تتحدث عن مو�زين 

�لقوى. ما �أريد �أن �أقوله �أن “�إ�رش�ئيل” ما�صية يف م�رشوعها �ل�صهيوين و�أدو�تها معروفة 

)��صتيطان، م�صادرة �أر��صي، �صيطرة على �ملياه، هدم منازل، �ل�صيطرة �القت�صادية(.

�إن �لعنو�ن �جلامع لل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية هو ��صتمر�ر �ل�صيطرة على �ل�صفة �لغربية، 

ريثما تتوفر �لظروف من �أجل �إحد�ث تهجري للفل�صطينيني منها. �إن هناك �أنا�صاً يقولون 

�إن تهجري �لفل�صطينيني �أمر م�صتحيل حالياً، ولكن ال يجب �أن ن�صتبعد ذلك من تفكرينا.

“�إ�رش�ئيل” لل�صفة �لغربية وقطاع غزة  هناك هجرة بقوة ناعمة حتدث منذ �حتالل 

�ألف فل�صطيني   250 �أن هناك  �إىل  �أرقام موثقة؛ ت�صري  1967، حيث ظهرت موؤخر�ً  �صنة 
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�إىل  �لعودة  ي�صتطيعون  ال  بحيث  منهم  �لد�ئمة  �الإقامة  �صحبت  �ألف  مئة  منهم  ُهّجرو�، 

َيِغب ثالث �صنو�ت )يكن متديدها ثالث  �آخر من  �لغربية يف فل�صطني. ومبعنى  �ل�صفة 

�صنو�ت �أخرى( وال ياأتي خاللها، ي�صحب �الإ�رش�ئيليون منه �الإقامة، لي�ص فقط يف �لقد�ص، 

ولكن يف �ل�صفة �لغربية �أي�صاً. وب�صكل عام، فاالإقامة �لد�ئمة يف �ل�صفة ال حت�صل عليها �إال 

باإذن �إ�رش�ئيلي، و�ل�صلطة ال ت�صتطيع �أن تعطيها.

�أما من يقول من مكا�صب �أو�صلو �إدخال 200 �ألف �أو 500 �ألف فل�صطيني، فاإن �لرقم 

بحاجة �إىل �إثبات.

�إن �لتهجري م�صتحيل فهو  “�إ�رش�ئيل” تعمل على تهجري �لفل�صطينيني. ومن يقل  �إن 

�إيالن يف ندوة للطالب ن�رشتها �صحيفة جريو�صاليم  �إن نتنياهو يف جامعة بار  خمطئ. 

بو�صت، �نتقد �حلكومة �الإ�رش�ئيلية )عندما كان وزير�ً للخارجية ولي�ص رئي�صاً للحكومة( 

الأن �لفر�صة مل تكتمل لطرد �لعرب على نطاق و��صع.

�مل�رشوع �ل�صهيوين يتجه لتحقيق ماذ�؟ والأي هدف؟ �إنه باخت�صار يريد �أن “يكوي 

�لوعي �لفل�صطيني”. هذ� تعبري من رئي�ص �الأركان مو�صيه يعلون، مبعنى �أن �لفل�صطينيني 

يجب �أن يدركو� �أنه من �مل�صتحيل �أن يهزمو� “�إ�رش�ئيل”، وال يكن �أن يقاومو� �حتاللها، 

وال يكنهم مقاومة م�صاريعها.

“بو�صت  ُي�صمى  عما  قيل  وما  “�إ�رش�ئيل”،  حتكم  ز�لت  ما  �ل�صهيونية  �حلركة  �إن 

جهات  هناك  �أّن  �أو  جدد�ً  �صهيونيني  هناك  �أن  �أو  �ل�صهيونية،  بعد  ما  �أو  زيونيزم” 

هو  �أ�ص�صها  من  �أّي  �أو  �ل�صهيونية  �لفكرة  جوهر  عن  للتخلي  م�صتعدة  فاعلة  �إ�رش�ئيلية 

وهم، ودعاة هذ� �لطرح هم �أقلية �صئيلة غري موؤثرة.

نها من نزع  �لفل�صطيني هو متكُّ �لقر�ر  �لتاأثري �الإ�رش�ئيلي على  �أبرز جماالت  �إن من 

تنازالت هائلة وخف�ص مطالب و�أهد�ف �لطرف �لر�صمي �لفل�صطيني، فقد �أعلنت منظمة 

�لتحرير �أوالً، �أن هدفها هو حترير كّل فل�صطني ثم تنازلت عنه. ثم �أعلنت �أن �لهدف هو 

�إقامة دولة فل�صطينية على قطاع غزة و�ل�صفة وتبادل �أر��صي وعودة �لالجئني.

�إىل  �مل�صتند  �لفل�صطيني  �لقر�ر  تغيري  يف  �أو�صلو  �تفاق  خالل  من  جنحت  “�إ�رش�ئيل” 
�مليثاق �لوطني �لفل�صطيني. فقامت قيادة �ملنظمة باإلغاء جوهر �مليثاق �لوطني. و�صاعت 

�ملرجعية حل�صاب قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة، على �لرغم �أن �لقيادة فل�صطينية تزعم لنف�صها �أن 

لها حّق �أخذ �لقر�ر و�لتفاو�ص!
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و��صتطاع �الإ�رش�ئيليون دفع قيادة منظمة �لتحرير لوقف �ملقاومة �مل�صلحة و�لكفاح 

�مل�صلح.

�أن  على  فيها  يوؤكد  �ملفاو�صات  ف�صل  من  �صنو�ت  بعد  مازن  الأبي  ت�رشيحات  هناك 

كلها  “�خليار�ت  يقول  له  ر�صالة  ويف  �ملفاو�صات”!  ثم  “�ملفاو�صات  هو  �لوحيد  �خليار 

مطروحة �إال حّل �ل�صلطة �أو �صحب �العرت�ف باإ�رش�ئيل”. و�أ�صاف “ما دمت رئي�صاً لل�صلطة 

يتحدثون  �لذين  �أما  �صكلها؛  كان  مهما  جديدة  �نتفا�صة  باندالع  ��صمح  فلن  �لفل�صطينية 

عن �ملقاومة و�النتفا�صات �مل�صلحة، فليفعلو� ذلك بعيد�ً عن �ل�صعب �لفل�صطيني”. �أما عن 

و�أ�صاف:  �الأمن”.  لدي �صيء و�حد وهو  �الأ�صا�صي:  “�إجنازي  �الأ�صا�صي فقال:  �جنازه 

“بعد �إخفاق �نتفا�صتني �صابقتني، �أ�صبح ما من �أحد يرغب يف روؤية �ملزيد من �ملو�جهات 

�لد�ئمة مع �إ�رش�ئيل”.

وقد و�صف عبا�ص وقف �لتن�صيق �الأمني مع “�إ�رش�ئيل” “باأنه كالم فارغ”؛ وقال: 

لالأر�ص  �أي�صاً  ولكن  و�حد،  لطرف  لي�ص  �الأمني  و�لتن�صيق  مل�صلحتنا  وهذ�  �أمن  “لدينا 

�أمن �ملو�طن، وبالتايل  �لتن�صيق �الأمني، الأننا نريد  �لفل�صطينية، ونحن حري�صون على 

�إنه  �الأمني؛  �لتن�صيق  هذ�  هو  ما  رخي�صة”.  مز�يد�ت  هو  �ل�صاأن  هذ�  يف  يقال  ما  فاإن 

�إ�صد�ر  ومنع  �ل�صجون  يف  زجهم  �الأ�صلحة،  م�صادرتهم  �ملقاومني،  �عتقال  باخت�صار 

�أّي من�صور�ت!

جنح �لتاأثري �الإ�رش�ئيلي يف تغيري �لهدف ويف تغيري �ال�صرت�جتية �لفل�صطينية. ولكن ال 

�ص �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ل�صفة، الأن �جلميع يف �ل�صفة لي�ص ر��ٍص 
ّ
�أقول �أنه �أ�صعف �أو ياأ

عن �لو�صع �ل�صيا�صي هناك. 

حما�ص  �إرغام  يحاولون  لكن  �ت�صاعاً.  و�أقل  خمتلف  فالهدف  بغزة  يتعلق  فيما  �أما 

على �لقبول بال�رشوط �لرباعية: �العرت�ف باإ�رش�ئيل، نبذ �لعنف، توقف �لكفاح �مل�صلح، 

و�العرت�ف باأو�صلو.

ومن جهة �أخرى، فاإن �أبرز �الأدو�ت و�لو�صائل �الإ�رش�ئيلية �مل�صتخدمة من �أجل �لتاأثري 

على �لقر�ر �لفل�صطيني تتلخ�ص يف:

يعجبهم  مل  عندما  فمثالً  �حتالل؛  دولة  فـ“�إ�رش�ئيل”  �لعارية:  �لقوة  ��صتخد�م  اأولً: 

�لغربية  �ل�صفة  �جتاحت  ديفيد،  كامب  �تفاقية  يوقع  �أن  رف�ص  عندما  عمار،  �أبو  قر�ر 
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ل�رشوط  ت�صتجيب  �أن  وال  بـ“�إ�رش�ئيل”  تعرتف  �أن  حما�ص  تقبل  مل  وعندما  و�حتلتها. 

�لرباعية، حا�رشت قطاع غزة وحاولت �جتياحه وتدمريه. 

�ل�صغط  نتيجة  مرعب  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �القت�صادي  �لو�صع  �القت�صاد:  ثانياً: 

با�صم  �ملعروفة  �القت�صادية  �التفاقيات  وخا�صًة  �أو�صلو  �تفاقيات  �إن  �الإ�رش�ئيلي. 

برتوكول باري�ص �صنة 1994 جعلت �القت�صاد �لفل�صطيني تابعاً لالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي. 

مل يعد �القت�صاد �لفل�صطيني �إنتاجياً؛ وال يوجد �صناعة وال زر�عة، و�لعمالة ت�صتغل يف 

لقد  �ل�رش�ئب.  جباية  يف  تتحكم  و“�إ�رش�ئيل”  �ليومي،  قوتها  على  لتح�صل  “�إ�رش�ئيل” 

جزء�ً  �إال  توفر  ال  و�ل�رش�ئب  نف�صه؛  معاجلة  عن  عاجز�ً  �لفل�صطيني  �القت�صاد  �أ�صبح 

“�إ�رش�ئيل”  جتبيها  �لتي  و�ل�رش�ئب  �ملانحة  �لدول  على  ويعتمد  ميز�نيته،  من  قليالً 

حتت  و��صع  ب�صكل  و�قعة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  فاإن  وبالتايل،  لها.  وحتولها  كجمارك 

�لهيمنة �الإ�رش�ئيلية، و�إن حترير �لقر�ر �لوطني �لفل�صطيني ي�صتدعي �إعادة ترتيب �لبيت 

�لفل�صطيني، وم�صاركة كافة �لقوى �لوطنية يف �لد�خل و�خلارج.




