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ق�صية فل�صطني 2000-1987

مقدمة:

بقدر ما جتلت قدر�ت �ل�صعب �لفل�صطيني، يف هذه �ملرحلة، على �لت�صحية و�لعطاء، 

�النتفا�صة  �أنو�ر  تالأالأت  ما  وبقدر  لالآمال.  خميبة  �ل�صيا�صية  �حل�صيلة  كانت  ما  بقدر 

�ل�صهاينة  دبابات  ون�صاوؤه  �أطفاله  يو�جه  مقهور،  �صعب  �أ�صالة  عن  معبة  �ملباركة 

�تفاقيات  �الأنوف  زكمت  ما  بقدر  و�ل�صهادة،  �حلرية  �إىل  �ملتطلعة  و�الأرو�ح  باحلجارة، 

�أو�صلو Oslo وممار�صات �ل�صلطة �لفل�صطينية �صّد �أبناء �صعبها وجماهديها. وباخت�صار 

فاإن �أبرز معامل هذه �ملرحلة:

�ندالع �النتفا�صة �ملباركة )1987-1993(، وبروز �لتيار �الإ�صالمي �ملجاهد.  -

�تفاقيات �أو�صلو بني م.ت.ف و�ل�صهاينة �صنة 1993، و�لتنازالت �ملريعة عن حقوق   -

�صعب فل�صطني.

�صعف وتفكك و�رش�ع د�خلي عربي - عربي �إثر ��صتيالء �لعر�ق على �لكويت، وما   -

تبع ذلك من حرب ومعاناة وعد�و�ت.

توقيع �الأردن �تفاقية ت�صوية مع �لكيان �ل�صهيوين.  -

�رشقي  يف  �ال�صرت�كية  �لدول  منظومة  و�نهيار  وتفككه،  �ل�صوفييتي  �الحتاد  �نهيار   -

�أمريكا  و��صتفر�د  �ل�صهيوين،  �لكيان  �إىل  منها  �لهائلة  �ليهودية  و�لهجرة  �أوروبا، 

بال�صيطرة �لعاملية.

اأواًل: االنتفا�سة املباركة:

�أربعة عمال  ��صت�صهاد  �إثر  �ملباركة يف يوم 1987/12/9،  �النتفا�صة  حدثت �رش�رة 

�الإ�صالمية  �لذي �صبقه. وقد قررت �حلركة  �ليوم  فل�صطينيني يف حادث ده�ص متعمد يف 

منذ تلك �لليلة �مل�صاركة يف �النتفا�صة وتوجيهها، فبد�أت برتتيبها �ملظاهر�ت �لعارمة بعد 

�ل�صهيد حامت  �الأول/ دي�صمب من م�صجد خميم جباليا، و�صقط  كانون   9 �صالة فجر 

�ل�صفاء.  م�صت�صفى  قرب  �أخرى  مظاهرة  يف  �صحادة  ر�ئد  �ل�صهيد  �صقط  ثم  �صي�ص،  �أبو 

وتو�ىل �صقوط �ل�صهد�ء، و�ت�صعت �ملظاهر�ت لتعم �أرجاء �ل�صفة و�لقطاع، ولي�صارك فيها 

كافة �أبناء �ل�صعب. ومتيزت هذه �النتفا�صة باأربعة مظاهر:
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)�ل�صفة  �ملحتل  “�لد�خل”  �أهل  �أن  االأول: 

و�لقطاع( �أخذو� زمام �ملبادرة �لن�صالية �جلهادية، 

بعد �أن كانت بيد �لعمل من “�خلارج”.

الثاين: �أن �لتيار �الإ�صالمي �صارك بقوة وعنف 

وفاعلية، وبرز على �صاحة �ملو�جهة بحجم منظم 

موؤثر.

�ل�صعب  قطاعات  كافة  �صملت  �أنها  الثالث: 

ْمرية. �لفل�صطيني و�جتاهاته وفئاته �لعمُ

و�لت�صحية،  باجلر�أة  �ت�صمت  �أنها  الرابع: 

و�لن�صاء،  و�لفتيان  لالأطفال  �لو��صعة  و�مل�صاركة 

و�صهامة،  وتعاون  �إيثار  من  �لنبيلة  وباملظاهر 

وبالق�صاء على مظاهر �لعمالة و�لف�صاد.

�النتفا�صة  من  �الأوىل  �ملرحلة  ومتيزت 

و�الإ�رش�بات،  �لو��صعة  �ل�صعبية  باملو�جهات 

�ملدنية  �الإد�رة  ومقاطعة  و�ملظاهر�ت، 

�لعمالء  من  �ملجتمع  وتنظيف  �ل�صهيونية، 

�أربع  نحو  وبعد  و�ملخدر�ت.  �لف�صاد  ومروجي 

�صنو�ت �أخذت تبز �ملرحلة �لثانية، �لتي �صهدت 

مع  �ل�صهاينة،  �صّد  �مل�صلحة  �لعمليات  تنامي 

وقد  �لو��صعة.  �جلماهريية  �الأن�صطة  تر�جع 

�تفاقية  م.ت.ف  يف  وحلفاوؤها  فتح  حركة  عدَّت 

�جلهات  �أما  فاعلياتها،  فاأوقفت  لالنتفا�صة،  نهاية   )1993 �صبتمب  )�أيلول/  �أو�صلو 

بل  فعالياتهما،  يف  ��صتمرتا  فقد  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  وخ�صو�صاً  �الأخرى 

�الأر�ص  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ت�صكيل  �أن  غري  �جلهادية.  عملياتهما  من  و�صعدتا 

�مل�صاركة  �أفقدها  كما  وهجها،  من  كثري�ً  �النتفا�صة  �أفقد   )1994 مايو  )�أيار/  �ملحتلة 

�حلركات  �أع�صاء  على  �أكب  ب�صكل  �الأمر  فاقت�رش  �ليومية،  �جلماهريية  �ل�صعبية 

و�لتنظيمات. 

املباركة  • م�شاهد من االنتفا�شة 
�شنة 1987
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 -  1987 دي�صمب  �الأول/  )كانون  لالنتفا�صة  �ل�صت  �ل�صنو�ت  فاإن  حال،  �أي  وعلى 

��صت�صهاد  �صهدت  قد  م.ت.ف  �أعدتها  �إح�صائية  ح�صب   )1993 دي�صمب  �الأول/  كانون 

.
1
1540 فل�صطينياً، وبلغ عدد �جلرحى 130 �ألفاً، كما �عتقل حو�يل 116 �ألفاً ملدد خمتلفة

ثانيًا: ن�ساأة حركة حما�س:

وقد تالزم �إن�صاء حركة �ملقاومة �الإ�صالمية “حما�ص” مع بد�ية �النتفا�صة، و�أ�صدرت 

بيانها �الأول يف 1987/12/14، و�عتبت من �أكرث �الأطر�ف فاعلية، �إن مل تكن �أبرزها. 

يف  وذكرت  لهم،  و�متد�د  �مل�صلمني  لالإخو�ن  جناح  باأنها  نف�صها  حما�ص  عرَّفت  وقد 

وت�صور�تها،  ومفاهيمها  �أفكارها  ت�صتمد  منه  منهجها،  �الإ�صالم  “تعتب  �أنها  ميثاقها 

دولة  و�إقامة  فل�صطني،  حترير  �إىل  وهدفت  خطاها”.  ت�صرت�صد  ومنه  حتتكم،  و�إليه 

�الإ�صالم على �أر�صها، ودعت �إىل تربية متكاملة لالأجيال لتحقيق �لغايات �ملرجوة.

يز�لون،  وال  موؤيدوها،  فكان  و��صعة،  �صعبية  حتقق  �أن  حما�ص  ��صتطاعت  وقد 

�ملهنية،  و�لنقابات  �لطالبية  �النتخابات  يف  عادة  �الأ�صو�ت  ن�صف  �إىل  ثلث  من  يحققون 

كما يف جامعات �لنجاح وغزة و�خلليل وبريزيت و�لقد�ص، ونقابات �ملهند�صني و�الأطباء 

ه�صام  للدكتور  �صحفية  مقابلة  ويف  �لتجارة.  وغرف  و�ملعلمني،  و�ملحامني  و�ل�صيادلة 

و�أنها  للمقاومة،  �جلديد  �ل�صكل  هي  حما�ص  �إن  قال  �لعلمانية  مبيوله  �ملعروف  �رش�بي 

يف  قرن  ربع  من  �أكرث  خالل  وف�صائلها  م.ت.ف  عنه  عجزت  فيما  �الآن  حتى  “جنحت 
�لع�صكري  �ل�رش�ع  من  ومتكينه  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  لتنظيم  جديدة  �أ�صكال  ��صتنباط 

.
�لفعال با�صتقالل عن كل عون خارجي”2

وترى حما�ص �أنه يف مثل هذه �لظروف من �لعلو �ل�صهيوين، و�لتاآمر �لدويل و�ل�صعف 

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني، و�لتمزق و�لت�رشذم �لعربي و�الإ�صالمي، فاإن عملها ال ي�صتهدف 

حترير فل�صطني عاجالً ومبا�رشة، و�إمنا يتعامل معها كمعركة تتد�ولها �الأجيال، ويف هذه 

�الأجو�ء فاإنها ت�صعى �إىل جتاوز �ملرحلة باملحافظة على �حلق و�إبقاء جذوة �جلهاد. وقد 

�أمكن لها مو�جهة �لتحديات من خالل نوعية �لرجال �لذين قدمتهم و�مل�صتعدين للت�صحية 

و�ال�صت�صهاد، حتى �إن �ملحللني �الإ�رش�ئيليني يعرتفون �أن “حما�ص قد �صكت مناذج جديدة 

�إىل ما  �ل�صهاينة  �أحد خب�ء  �لفل�صطيني وهم �ال�صت�صهاديون �جلدد”، و�أ�صار  لالإن�صان 

 Uri Sagi �أوري �صاغي  تتمتع به حما�ص من ديناميكية ومبادرة. كما �عرتف �جلرن�ل 
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�أ�صاليب عمل متطورة،  باأن لدى حما�ص  �ل�صابق  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  رئي�ص �صعبة 

وم�صتوى عال ٍمن �ل�رشية، و�أنها تنفذ عمليات بارزة قا�صية. وقد ��صتطاعت حما�ص �أن 

تتمتع بحيوية مكنتها من تبديل عدد من �الأجيال �لقيادية يف وقت ق�صري. فكلما ك�صفت �أو 

��صت�صهدت �أو �صجنت قيادتها، ظهر من يحل مكانها ويو��صل �لعمل. 

�النتفا�صة  خالل  �لفل�صطينيون”  “�ملجاهدون  حلما�ص  �لع�صكري  �جلهاز  كان 

�ملباركة بقيادة �ل�صيخ �صالح �صحادة، قد متكن من خطف وقتل �لرقيب �ل�صهيوين �آيف 

 Ilan Sa'adon يف 1989/2/3، و�جلندي �إيالن �صعدون Avi Sasportas صا�صبورت�ص�

�جلناح  هذ�  ب  �رشمُ ما  �رشعان  لكن   ،1989/5/3 يف 

�إثر �حلملة �ل�رش�صة  �أيار/ مايو 1989  �لع�صكري يف 

حما�ص  �صكلت  ثم  �الحتالل.  �صلطات  قادتها  �لتي 

جناحها �لع�صكري �حلايل “كتائب عز �لدين �لق�صام” 

“�ملجاهدون  حمل  حّل  �لذي   1990 مايو  �أيار/  يف 

�لفل�صطينيون”. 

حما�ص  قامت   1992/12/13 ويف 

 Nissim باختطاف �جلندي ن�صيم توليد�نو

عنه  �الإفر�ج  مقابل  يف  و�ملطالبة   Toledano

وعلى  يا�صني،  �أحمد  �ل�صيخ  عن  باالإفر�ج 

�إ�صحق  �لعدو  وزر�ء  رئي�ص  رف�ص  �إثر 

مع  �لتجاوب   Yitzhak Rabin ر�بني 

�جلندي،  بت�صفية  �حلركة  قامت  مطالبها 

�لكني�صت  يف  لالإعالن  ر�بني  دفع  ما  وهو 

حما�ص؛  حركة  على  �ل�صاملة  �حلرب  عن 

�أن�صار حما�ص، كما  �عتقال 1300 من  فتم 

�أكب  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �أقدمت 

 ،1967 حرب  بعد  و�إبعاد  تهجري  عملية 

عندما قامت باإبعاد 415 غالبيتهم �ل�صاحقة 

)نحو 380( من �لقياد�ت �الإ�صالمية �ملدنية 

• اآيف �شا�شب�رت�س واإيالن �شعدون

الدويك يف  الرنتي�شي وعزيز  العزيز  • عبد 
مرج الزه�ر

الزه�ر • مبعدو مرج 
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�لزهور”  “مرج  يف  و�صمودهم  لالإبعاد  �ملبعدين  رف�ص  �أن  غري  حما�ص.  على  �ملح�صوبة 

على �حلدود مع لبنان، �أك�صبهم �ملعركة �الإعالمية �لدولية �صّد �الحتالل، وو�صع د�ئرة 

�الهتمام بحركة حما�ص، وز�د من �صعبيتها، مما ��صطر �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �إىل �ملو�فقة 

.
3
على �لعودة �لتدريجية للمبعدين، و�لتي �كتملت بعد عام من �الإبعاد

وح�صب در��صة لغ�صان دوعر، فقد نفذت حما�ص �صنة 1993 ما جمموعه 138 عملية 

.
4ً خ�رش �لكيان �الإ�رش�ئيلي ح�صبما �أعلن بنف�صه 79 قتيالً و220 جريحا

دخول  �أن  من  وبالرغم 

�لكيان  مع  ت�صوية  يف  م.ت.ف 

�حلكم  وتوليها  �ل�صهيوين، 

�ل�صكانية  �ملناطق  يف  �لذ�تي 

�صنة  )منذ  و�لقطاع  �ل�صفة  يف 

1994( جعل �لعمل �جلهادي 

م�صتحيالً،  يكون  يكاد  �أمر�ً 

 1998-1994 �لفرتة  �أن  �إال 

يف  نوعياً  تطور�ً  �صهدت 

وخــ�صـــو�صــاً  �لعــمــلــيــات 

 1994/2/25 يف  �الإبر�هيمي  �حلرم  مذبحة  على  ها  ردُّ ذلك  ومن  منها.  �ال�صت�صهادية 

بخم�ص عمليات عنيفة، �أدت �إىل قتل ما جمموعه 

وردها  �آخرين.   158 وجرح  �إ�رش�ئيلياً   39

يف  �غتيل  �لذي  عيا�ص،  يحيى  ��صت�صهاد  على 

1996/1/5 )و�لذي كان مهند�صاً لعمليات �أدت 

�آخرين(،   340 وجرح  �إ�رش�ئيلياً  �صبعني  لقتل 

 1996/3/3-2/25 �لفرتة  يف  عمليات  بعدة 

�إ�رش�ئيلياً وجرح 113  �أ�صفر عن قتل 45  مما 

�آخرين ح�صب �مل�صادر �الإ�رش�ئيلية. وقد هزت 

�لكيان �ل�صهيوين، و��صتدعت عقد موؤمتر دويل 

“حماربة  �أ�صموه  ملا  �لكبى  �لدول  مب�صاركة 

• املهند�س يحيى عيا�س

االإبراهيمي )التي نفذها باروخ  • مذبحة احلرم 
ج�لد�شتاين على ي�شار ال�ش�رة(
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تعبري  حّد  على  �لريح”  “مهب  يف  �أ�صبح  �ل�صلمي  م�رشوعها  �أن  و�صعرت  �الإرهاب”. 

بالتعاون  �لفل�صطينية،  �ل�صهاينة و�ل�صلطة  �لفل�صطيني �صائب عريقات. وقام  �لقيادي 

��صتهدفت  �صعو�ء  بحملة  �الأمنية،  �لتقنيات  كافة  وبا�صتخد�م  �أمريكا  مع  �ملبا�رش 

�صلة  له  ما  كل  �جتثاث 

بالتيار �الإ�صالمي �حلركي 

فل�صطني.  يف  �ملقاوم 

و�جلهاد  حما�ص  ومّرت 

من  مبرحلة  �الإ�صالمي، 

�أق�صى �ملر�حل، وعانت من 

ومتكنت  قا�صية.  �رشبات 

�ل�صلطة من تفكيك معظم ، 

�إن مل يكن كافة، خاليا �ملقاومة. ومل يتم تنفيذ �صوى عمليات حمدودة جد�ً للمقاومة حتى 

�لدين  �أمثال حمي  �ملقاوم  �لع�صكري  �لعمل  ��صت�صهد عدد من رموز  بينما  �صنة 2000، 

�ل�رشيف وعماد عو�ص �هلل وعادل عو�ص �هلل.

�خلارج،  يف  و�ملحاربة  �ل�صغوط  من  حما�ص  وعانت 

يوليو  )متوز/  �أمريكا  يف  مرزوق  �أبو  مو�صى  �عتقال  فكان 

1995 - �أيار/ مايو 1997( وحماولة �غتيال خالد م�صعل 

يف 1997/9/25، و�إغالق مكاتب �حلركة يف �الأردن يف �آخر 

�أربعة من قادتها من �الأردن  �أغ�صط�ص 1999، و�إبعاد  �آب/ 

)بعد �صجنهم �أكرث من �صهرين ون�صف( �إىل قطر يف ت�رشين 

�لثاين/ نوفمب 1999.

وبالرغم من �لتن�صيق �ل�صهيوين، �ل�صلطوي 

�إال �أن  �لفل�صطيني، �لدويل الجتثاث هذه �حلركة 

�أن�صارها ظلو� يفوزون يف �النتخابات �لطالبية 

�صعبي  بثقل  تتمتع  حما�ص  وظلّت  و�لنقابية، 

.
5
كبري يف �لد�خل و�خلارج

�جلهاد  حركة  فاإن  �أخرى،  جهة  ومن 

�لنوعية  �لعمليات  من  بعدد  قامت  �الإ�صالمي 

ال�رشيف وعماد وعادل ع��س اهلل الدين  • حمي 

اأب� مرزوق • م��شى 

• حماولة اغتيال خالد م�شعل
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 ،1994 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف   Netzarim نت�صارمي  عمليات  مثل  و�ال�صت�صهادية 

وبيت ليد يف كانون �لثاين/ يناير 1995، وتل �أبيب يف �آذ�ر/ مار�ص 1996. وهي تتعر�ص 

لنف�ص ما تتعر�ص له حما�ص من �صغوط ومطاردة. وقد ��صت�صهد قائدها فتحي �ل�صقاقي 

يف عملية نفذها �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي يف 1995/10/26. وت�صري �النتخابات �لطالبية �إىل 

متتع هذه �حلركة بنحو 3-5% من �أ�صو�ت �لناخبني.

ثالثًا: م.ت.ف: مــن الكفــاح امل�ســّلح اإلــى الت�ســوية 

ال�سلمية:

�ملتو�لية الجتثاثها ع�صكرياً،  �ملحاوالت  �إثر  �صيا�صي  ��صت�صعاف  عانت م.ت.ف من 

�الأول/  �لعربي يف عّمان يف ت�رشين  �لقمة  وو�صلت حالة تهمي�صها مدى كبري�ً يف موؤمتر 

لها،  �ملباركة عّدتها م.ت.ف ر�فعة �صيا�صية  �النتفا�صة  �ندلعت  �أكتوبر 1987. وعندما 

لالنتفا�صة  �ملوحدة  �لوطنية  �لقيادة  بت�صكيل  فقامت  مبكر.  ب�صكل  ��صتثمارها  فحاولت 

يف  بفعالية  فتح  وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية  �لف�صائل  و�صاركت  �ندالعها(،  من  �صهر  )بعد 

�النتفا�صة. وردَّ �لكيان �ل�صهيوين باغتياله الأبي جهاد رحمه �هلل )�لرجل �لثاين يف م.ت.ف 

ويف فتح( يف تون�ص يف 1988/4/16، وذلك �صمن حملته �ل�رش�صة لقمع �النتفا�صة. وقد 

��صتفادت م.ت.ف من قيام �الأردن بفك رو�بطه �الإد�رية و�لقانونية مع �ل�صفة �لغربية يف 

1988/7/31، لتوؤكد متثيلها �لر�صمي �لوحيد الأهل �ل�صفة �لغربية، ولتخو�ص ما �أ�صمته 

“هجوم �ل�صالم �لفل�صطيني”.

يتبع  �لذي   )1988/11/15-12( ع�رش  �لتا�صع  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  ويف 

م.ت.ف مّت و�صع برنامج فل�صطيني قائم على �العرت�ف بقر�ر �الأمم �ملتحدة رقم 181 

م.ت.ف  و�عرتفت  ويهودية.  عربية  لدولتني  فل�صطني  بتق�صيم  �لقا�صي   1947 ل�صنة 

 .1967 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �الأمن  جمل�ص  عن  �ل�صادر   242 بقر�ر  مرة  الأول 

�لفل�صطينيون  “يتجرع”  وحتى  دويل.  موؤمتر  خالل  من  �صيا�صية  ت�صوية  �إىل  ودعت 

�الإعالن  هذ�  لقي  ولقد  فل�صطني”.  “��صتقالل  �ملجل�ص  �أعلن  فقد  “�ملر�ر�ت”  هذه  كل 

ترحيباً دولياً و��صعاً، حيث �عرتفت بهذه �لدولة حو�يل 120 دولة خالل ب�صعة �أ�صهر. 

من  وبالرغم  بها،  تعرتف  مل  �لغربية  �أوروبا  ودول  �ملتحدة  �لواليات  �أن  من  وبالرغم 
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“�أمالً” مل يقم بعد على �أر�ص �لو�قع، �إال �أن ذلك �أعاد حتريك �لق�صية  �أنها عملياً كانت 

دولياً، و�أعاد ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية ح�صورها �ل�صيا�صي، بعد �أن ر�صيت لنف�صها 

مطالبها و“ق�صق�صة” بر�جمها �لن�صالية.  “بتقزمي” 

�لعربي  �مل�صتوى  على  تغري�ت  حدثت  �لت�صعينيات  و�أو�ئل  �لثمانينيات  �أو�خر  ويف 

�ل�صعف  من  مزيد  حدث  فقد  و�لعربي.  �لفل�صطيني  �ملوقف  كثري�ً  �أ�صعفت  و�لدويل 

و�لتفكك يف �ل�صاحة �لعربية، خ�صو�صاً �إثر �الجتياح �لعر�قي للكويت يف 1990/8/2 وما 

نتج عنه من عد�ء بني �لبالد �لعربية، و��صتنز�ف �ملو�رد و�لرثو�ت �لعربية، وتدمري �لبنية 

�أثناء  �لكويت يف  �لفل�صطينيني من  �الآالف من  للعر�ق، وتهجري وهجرة مئات  �لع�صكرية 

�الجتياح �لعر�قي، وبعد �ن�صحابه منها، وما تاله من حجب �لدعم عن م.ت.ف... وب�صكل 

�آثار كارثية  له  “حرب �خلليج” ونتائجها، كان  ��صتتبعه من  فاإن هذ� �الجتياح وما  عام 

على ق�صية فل�صطني.

وتفككه،  �ل�صوفييتي  �الحتاد  �نهيار  �لفرتة  هذه  �صهدت  فقد  �لدويل،  �الإطار  يف  �أما 

وكذلك كتلة �لدول �ال�صرت�كية، وحتولها من حالة �ملناف�صة و�لعد�ء مع �أمريكا وحلفائها 

�إىل حالة من �لتو�فق و“�ال�صرت�صاء”، يف �صوء �لتحول نحو �لر�أ�صمالية و�لديوقر�طية 

الـ 19 يف اجلزائر 1988 الفل�شطيني  ال�طني  • املجل�س 
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�ختالل  يف  ذلك  �أ�صهم  وقد  �لغرب.  من  �القت�صادية  �مل�صاعد�ت  �إىل  و�حلاجة  �لغربية، 

�لتو�زن �ل�صيا�صي �لدويل، �لذي كان ي�صتفيد منه �جلانب �لفل�صطيني و�لعربي �إىل حّد ما، 

عندما كانت هناك حالة من �لتنافر و�ال�صتقطاب ت�صمح مبجال للمناورة.

�لعامل،  يف  �أوىل  وحيدة  كقوة  �ملتحدة  �لواليات  برزت  وهكذ� 

خ�صو�صاً بعد حرب �خلليج يف �أو�ئل �صنة 1991. وز�د �لو�صع 

يف  عنّي  �إنه  حتى  فيها،  �ل�صهيوين  �ليهودي  �لنفوذ  تز�يد  �صوء�ً 

كلينتون  بيل  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إد�رة 

Bill Clinton وزر�ء يهود يف منا�صب 

ح�صا�صة، مثل وزيرة �خلارجية مادلني 

 ،Madeleine Albright �أولب�يت 

 Robert ووزير �ملالية روبرت روبني 

كوهني  وليم  �لدفاع  ووزير   ،Rubin

�لزر�عة  ووزير   ،William Cohen

 .Dan Glickman جيلكمان  د�ن 

يهود  �صبعة  وجود  �إىل  باالإ�صافة  هذ� 

�الأمن  جمل�ص  يف  ع�رش  �أحد  �أ�صل  من 

�آالن  �ليهودي  ورئا�صة  �لقومي، 

 Alan Greenspan جرين�صبان 

�الأمريكي  �لفيدر�يل  �الحتياط  ملجل�ص 

جورج  و�ليهودي  �ملركزي(،  )�لبنك 

لوكالة   George Tenet تينيت 

�ملخابر�ت �ملركزية CIA وغريها.

�ملتحدة  �لواليات  ��صتثمرت  وقد 

و�إد�رتها  هيمنتها  فر�ص  يف  ذلك 

كما  جديد،  عاملي  لنظام  وت�صور�تها 

مبا  �لفل�صطيني  �مللف  الإغالق  �صعت 

ثمار�ً  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  قطف  بينما  “�إ�رش�ئيل”.  �ال�صرت�تيجي  حليفها  م�صالح  يخدم 

غالية نتيجة �نهيار �الحتاد �ل�صوفييتي و�لدول �ال�صرت�كية، فاأعادت هذه �لدول عالقاتها 

• بيل كلينت�ن

• روبرت روبني

• وليم ك�هني

• دان جيلكمان

• اآالن جرين�شبان

• ج�رج تينيت
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�إىل  �ليهودية  �لهجرة  �أبو�ب  فتحت  كما  معها،  �لدبلوما�صية 

وقد  �ل�صوفييتي،  �الحتاد  من  خ�صو�صاً  �ملحتلة،  فل�صطني 

رقم  �ملهاجر  بقدوم   2000/5/7 يف  �ل�صهيوين  �لكيان  �حتفل 

يف  �ل�صوفيتيي  �الحتاد  من  �لهجرة  موجة  بد�ية  منذ  مليون 

 .
6
�أيلول/ �صبتمب 1989، وقام رئي�ص �لوزر�ء با�صتقباله بنف�صه

�ألف عامل متخ�ص�ص يف  �لهجرة هذه نحو 92  و�صملت موجة 

، بينهم عدة �آالف متخ�ص�صون يف �ل�صناعات 
7
�صتى �ملجاالت

�لنووية، ف�صالً عن �لكثري من �لكفاء�ت �لع�صكرية �لعالية، مما 

ز�د من خطورة �لكيان �الإ�رش�ئيلي وم�رشوعه يف �ملنطقة.

جنحت  و“�إ�رش�ئيل”،  الأمريكا  �ملثالية  �الأجو�ء  هذه  ويف 

�ل�صالم  موؤمتر  �إىل  �لعربية  �لبالد  جّر  يف  �ملتحدة  �لواليات 

�أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  مدريد  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لعربي 

ومل  مبا�رشة.  �إ�رش�ئيلية  عربية  مفاو�صات  تلته   ،1991

�لفل�صطيني  �جلانب  بني  �ملفاو�صات  من  �صنتني  حو�يل  تنفع 

وقد  �ل�صهيوين.  �لت�صلب  ك�رش  يف  �الإ�رش�ئيلي  و�جلانب 

�لطرفني،  بني  �أو�صلو  �تفاق  عن  علن 
مُ
�أ عندما  �ملفاجاأة  جاءت 

بني  جتري  كانت  �رشية  مفاو�صات  عن  �لنقاب  �صف  كمُ حيث 

�لطرفني منذ 1993/1/20 من ور�ء ظهر �لوفد �لفل�صطيني �لر�صمي �ملفاو�ص )برئا�صة 

باالأحرف  �التفاق  وقع  وقد  م.ت.ف.  قادة  معظم  علم  دون  ومن  �ل�صايف(،  عبد  حيدر 

�أو�صلو بالرنويج، ومّت �لتوقيع عليه ر�صمياً يف 1993/9/13  �الأوىل يف 1993/8/19 يف 

�الأمريكي  �لرئي�ص  برعاية  و��صنطن  يف 

عرفات  يا�رش  وح�صور  كلينتون،  بيل 

�إ�صحق  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  ورئي�ص 

�لفل�صطيني  �جلانب  عن  ووقعه  ر�بني، 

حممود عبا�ص، وعن �جلانب �الإ�رش�ئيلي 

برييز  �صمعون  �خلارجية  وزير 

وزير�  وقعه  كما   ،Shimon Peres

خارجية �أمريكا ورو�صيا ك�صاهدين.

• مهاجرون يه�د

ال�شايف • حيدر عبد 

اأو�شل� 1993  اتفاقية  • ت�قيع 
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�إذ  �أ�صا�صه �ل�صلطة �لفل�صطينية، باملرحلية.  ، �لذي قامت على 
8
وقد �ت�صم �تفاق �أو�صلو

�أو�صع يف  �أن يغطي مناطق فل�صطينية  �أوالً على  ذ�تياً يف قطاع غزة و�أريحا  ت�صمن حكماً 

مر�حل تالية خ�صو�صاً تلك �ملاأهولة بال�صكان، وت�صمل �صالحيات �ل�صلطة �لتعليم و�ل�صحة 

حول  �ملفاو�صات  جتري  بينما  و�ل�صياحة.  �ملبا�رشة  و�ل�رش�ئب  �الجتماعية  و�ل�صوؤون 

�ل�صلوك  �أن  �لذ�تي. على  �لنهائي بعد �صنتني من بدء �حلكم  �لق�صايا �حل�صا�صة و�لو�صع 

�ل�صهيوين �ت�صم باملماطلة و�لت�صويف و�لتعجيز، بحيث مرَّ �إعطاء �ل�صالحيات للفل�صطينيني 

بكثري من �لتعقيد�ت �لتي عادة ما كان جوهرها مطالبة “�ل�صلطة” بالنجاح يف “�الختبار” 

�الإ�رش�ئيلي يف �رشب حما�ص وحركات �ملقاومة، وتقدمي �ل�صلطة ملزيد من �لتنازالت. 

ومّت عقد عدة �تفاقيات تف�صيلية تالية، فكان �تفاق �لقاهرة يف 1994/5/4، و�تفاق طابا يف 

 Wye River Plantation Agreement 1995/9/28، مرور�ً باتفاقية و�ي ريفر بالنتي�صن

يف 1998/10/23، ومذكرة �رشم �ل�صيخ يف 1999/9/4. ووزعت مناطق �حلكم �لذ�تي �إىل 

مناطق )�أ( و)ب(. وحتى �صنة 2000 مل تكن �ل�صلطة ت�صيطر �صوى على 18% من �أر��صي 

�ل�صفة حتت بند )�أ( حيث �صيطرتها �الأمنية و�الإد�رية، ونحو 20-25% من �أر��صي �ل�صفة 

حتت بند )ب( حيث ت�صيطر �إد�رياً بينما يكون �الإ�رش�ف �الأمني م�صرتكاً مع �ل�صهاينة. 

تلخي�صها  يكن  �أو�صلو  �تفاق  على  و�ملالحظات  �النتقاد�ت  �أبرز  فاإن  عام،  وب�صكل 

فيما يلي: 

وهي  وحدهم،  �لفل�صطينيني  ق�صية  ولي�صت  �مل�صلمني  كل  ق�صية  فل�صطني  ق�صية   .1

معركة تتو�رثها �الأجيال، وال يجوز جليل �أن ير�صخ �أو يتنازل فيغمط حّق �الأجيال 

�لتالية. وقد �أجمع علماء �مل�صلمني �لثقات على عدم جو�ز هذه �لت�صوية بال�صكل �لذي 

متت فيه، ودعو� �إىل وجوب �جلهاد لتحرير �الأر�ص �ملباركة.

تفردت قيادة م.ت.ف باملو�فقة على �التفاق و�التفاقات �لتي تلته، ومل ترجع حتى   .2

هذه  على  معرت�صة  و��صعة  تيار�ت  فيه  توجد  �لذي  نف�صه،  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إىل 

�لت�صويات من �الإ�صالميني و�لي�صاريني و�لقوميني، وحتى يف حركة فتح نف�صها.

�عرتفت قيادة م.ت.ف “بحق �إ�رش�ئيل يف �لوجود”، وب�رشعية �حتاللها لـ 77% من   .3

�أر�ص فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948، و�لتي ال جتري عليها �أية مفاو�صات.

�لنهائية،  �ملفاو�صات  مرحلة  �إىل  تاأجيلها  مّت  حيث  �لق�صايا  الأخطر  �لتعر�ص  يتم  مل   .4

والأن م.ت.ف تعهدت بعدم �للجوء �إىل �لقوة �إطالقاً، فقد �أ�صبح �الأمر مرتبطاً مبدى 

عنا�رش �لقوة و�أور�ق �للعبة، وهذه �لق�صايا: يلك  �ل�صهيوين” �لذي  “�لكرم 
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�أ. م�صتقبل مدينة �لقد�ص.

ب. م�صتقبل �لالجئني �لفل�صطينيني.

ج. م�صتقبل �مل�صتعمر�ت �ل�صهيونية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

د. م�صاحة �لدولة �لفل�صطينية �ملوعودة، و�صيادتها على �أر�صها.

اأوالً  • اتفاق غزة واأريحا 
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ال تت�صمن م�صوؤوليات �ل�صلطة �لفل�صطينية �الأمن �خلارجي و�حلدود، وال ي�صتطيع   .5

جي�ص،  ت�صكيل  لل�صلطة  يجوز  وال  �إ�رش�ئيلي.  �إذن  دون  �ل�صلطة  مناطق  دخول  �أحد 

و�الأ�صلحة تدخل باإذن �إ�رش�ئيلي.

�أية ت�رشيعات ت�صدرها �ل�صلطة خالل  “�لفيتو” على  للكيان �ل�صهيوين حّق �لنق�ص   .6

�ملرحلة �النتقالية.

ال�شيخ 1999( الفل�شطيني )مذكرة �رشم  الذاتي  • مناطق احلكم 
.FMEP مرتجم عن �الأ�صل، موؤ�ص�صة �صالم �ل�رشق �الأو�صط
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ال يوجد يف �التفاقيات �إ�صارة �إىل حّق �لفل�صطينيني يف تقرير �مل�صري، �أو �إقامة دولتهم   .7

�مل�صتقلة، وال ت�صري �التفاقيات �إىل �ل�صفة و�لقطاع كاأر�ص حٍمتلة، مما يعزز �العتقاد 

باأنها �أر��ص ٍمتنازع عليها.

�إطالقاً  �للجوء  بعدم  �لفل�صطينية(  )�ل�صلطة  م.ت.ف  فيه  تعهدت  �لذي  �لوقت  يف   .8

�ل�صلمية،  بالطرق  م�صاكلها  كافة  وبحل  �ل�صهيوين،  �لكيان  �صّد  �مل�صلحة  للمقاومة 

لقمع و�صحق  �ل�صلمية،  �أ�صبحت م�صطرة، يف �صوء تعهد�تها  نف�صه  �لوقت  فاإنها يف 

يقومون  �لذين  �صعبها  �أبناء  وحماربة  �ل�صهيوين،  �لكيان  �صّد  م�صلحة  مقاومة  �أية 

“�الأمن �الإ�رش�ئيلي” يف مناطقها، وقامت  بذلك. ووجدت نف�صها، عملياً، �أد�ة حلماية 

“حل�صن نو�ياها”، وحر�صاً على �ل�صالم مع  بحمالت �عتقال و��صعة و�رش�صة �إثباتاً 

“�إ�رش�ئيل”.

قال  عندما  كبري  حّد  �إىل  دقيقاً  �صعيد  �إدو�رد  �ملعروف  �لفل�صطيني  �لكاتب  كان  لقد 

�لفل�صطيني  �ملفكر  قال  بينما   ،
منها”9 خمرج  ال  مب�صيدة  �صعبه  ط  “ورَّ عرفات  �إن 

�لقر�ر، وكيف يتم تقرير  “ال تعرف كيف يوؤخذ  �لفل�صطينية  �لقيادة  �إن  ه�صام �رش�بي 

.
�مل�صري”10

رابعًا: ال�سلطة الفل�سطينية:

�حلكم  �أع�صاء  و�أدى   ،1994/5/18 يف  غزة  قطاع  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  دخول  بد�أ 

�صدقت  وقد   .1994/7/5 يوم  �أريحا  يف  عرفات  يا�رش  �أمام  �لد�صتورية  �ليمني  �لذ�تي 

�لكثري من �لتخوفات حول �لت�صوية و�أد�ء �ل�صلطة �ملحتمل. فالأن �تفاقات �حلكم �لذ�تي 

حتقيق  والأن  جرعة،  جرعة...  “بالقطارة”  يتم  لل�صلطة  �الأر�ص  ت�صليم  والأن  موؤقتة، 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  وجدت  فقد  �الإ�رش�ئيلي،  �لطرف  بر�صى  مرهوناً  بات  تقدم  �أي 

يف  ل�صغوطه،  لال�صتجابة  م�صطرة  و�أ�صبحت  �الآخر،  �لطرف  رحمة”  “حتت  نف�صها 

�ملماطلة  �إىل  �ل�صهاينة  �صعى  وقد  �صئيلة.  كانت  مهما  حقوق  �أية  على  �حل�صول  �صبيل 

�صحق  وبني  �لت�صوية  يف  تقدم  �أي  بني  ربطو�  كما  جديدة،  تنازالت  لتحقيق  و�لت�صويف 

حما�ص  و�صع  يف  �ل�صهيوين  �لكيان  وجنح  �مل�صلحة.  للمعار�صة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

تدّكه  �أن  �ل�صلطة  على  �لطريق،  يف  كعائق ٍ �لفل�صطينية  و�ملعار�صة  �الإ�صالمي  و�جلهاد 

وتقمعه حتى ت�صل �إىل ما حت�صبه �أهد�فاً وطنية فل�صطينية.
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ومل  �الإ�رش�ئيلية،  �ملماطالت  ��صتمرت  �أو�صلو،  �تفاقات  من  �صنو�ت  فبعد  وبالفعل، 

 .1998 �صنة  �التفاق  ح�صب  حت�صم  �أن  يجب  كان  �لتي  �جلوهرية،  �لق�صايا  �صم  حتمُ

بال�صكان،  �ملاأهولة  �ملناطق  يف  هي  �لفعلية  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صيطرة  مر�كز  و�صارت 

من  �لقذرة” فيها،  “�ملهام  جميع  باإيكال  طويل  زمن  منذ  يرغبون  �ل�صهاينة  كان  و�لتي 

ي�صبح  حتى  بذلك،  عنهم  ينوب  من  �إىل  بلدية...،  و�أعمال  و�رش�ئب،  �أمنية،  مالحقات 

��صتعمارهم ��صتعمار�ً “نظيفاً”.

فبلغ  �ملطلوب،  بدوره  ليقوم  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لدى  �الأمني  �جلانب  وت�صخم 

مقارنة  �لعامل  يف  �رشطة  ن�صبة  �أعلى  لي�صكل  �ألفاً،   40 نحو  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  عدد 

مع  هو�دة  دون  تعاملت  خمتلفة،  �أمنية  �أجهزة  ثمانية  �ل�صلطة  و�صكلت  �ل�صكان.  بعدد 

�ملعار�صة �لفل�صطينية، ون�صقت ب�صكل مبا�رش مك�صوف مع �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية 

لت�صبح يف �صنة 2000  �لرئي�ص عرفات  �الأمن ومكتب  و�الأمريكية. وت�صخمت ميز�نية 

.
11

حو�يل 70% من جمموع ميز�نية �ل�صلطة

�لتعليم  موؤ�ص�صات  ح�صاب  وعلى  �القت�صادية،  �حلالة  ح�صاب  على  ذلك  كان  وقد 

و�صفت   2000 �أبريل  ني�صان/  ففي  �الجتماعية.  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صيا�صية  و�حلريات 

كارثة  مبثابة  باأنه  �أو�صلو  �تفاق  �إن�صان  حقوق  ومنظمات  بارزة  فل�صطينية  �صخ�صيات 

�إىل  و��صنطن  يف  ن�رشت  وثيقة  يف  عرفات  ودعت  للفل�صطينيني،  و�صيا�صية  �قت�صادية 

�ال�صتقالة. وقالت �لوثيقة �إن ن�صيب �لفرد �لفل�صطيني من �لدخل �نخف�ص بن�صبة %30، 

.
12

و�أن معدل �لبطالة ت�صاعف ثالث مر�ت يف �ل�صفة و�لقطاع منذ 1993

�أجهزتها.  يف  ب�رشعة  تف�صت  �لتي  و�ملح�صوبية  �الإد�ري  �لف�صاد  من  �ل�صلطة  وعانت 

قد  عرفات  �إن  �لقول  عن  يتورع  جهاد” مل  “حممد  نف�صها  فتح  قادة  كبار  �أحد  �إن  حتى 

. ونقل عن �صخ�صية �أخرى قولها “�لعربد�ت 
13

�أحاط نف�صه بثلة من �لل�صو�ص و�ملبتزين

متار�ص ب�صكل يومي يف �ل�صارع...، و�حلديث عن �النحالل و�لر�صوة و�ملح�صوبية يزكم 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �ملر�قبة  جلنة  تقرير  �صدر   1997 مايو  �أيار/  ويف   .
�الأنوف”14

�ل�صلطة  �أجهزة  يف  �ملايل  �لف�صاد  �أن  موؤكد�ً  �لذ�تي  �حلكم  ل�صلطة  �لتابع  �لفل�صطيني 

و�ل�رشقات قد طالت 326 مليون دوالر �أمريكي، وهو مبلغ هائل، وهو ما �أمكن ك�صفه، 

�إىل ميز�نية �ل�صلطة �لتي كانت بحدود مليار و500 مليون دوالر. وقد �صّوت  بالن�صبة 

�لثقة عن حكومة عرفات )56 �صوتاً مقابل �صوت و�حد(  �لت�رشيعي بحجب  �ملجل�ص 
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ب�صبب ذلك. ويف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1999 وّقع ع�رشون مفكر�ً و�صخ�صية فل�صطينية 

“�لع�رشين” �لتي �تهمت �ل�صلطة بالف�صاد و�ملح�صوبية  بارزة حتت حكم �ل�صلطة وثيقة 

“�إن  قائالً:  �لو�صع  �رش�بي  ه�صام  و�صف  وقد  ذلك.  وغري  �حلريات...  وقمع  و�ل�صللية 

عن  عاجزة  �إنها  �لفل�صطيني...،  �ل�صعب  متثل  ال  �حلايل  برتكيبها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�أ�صباب  �أحد  �لفل�صطيني، وهي نف�صها  �ل�صعب  �لذي يعي�صه  �لو�صع  �أي تغيري يف  �إحد�ث 

.
تفاقم و�صعه �ملاأ�صاوي”15

�حلمالت  ومن  �الأمني،  �ل�صلطة  قمع  من  �ملعار�صة  عانت  فقد  �أخرى،  جهة  ومن 

�أن �ل�صلطة �صنّت يف �ل�صنة �الأوىل من عمرها  �أن يت�صور  �مل�صتمرة الجتثاثها. وللقارئ 

 كان يتبع �ل�صلطة 
2
12 حملة �عتقال. ويف قطاع غزة �لذي ال تتجاوز م�صاحته 363 كم

24 مركز توقيف و�عتقال. ويف �صهر و�حد مثالً )4/19-1995/5/9( د�همت �ل�صلطة 

. وتو�لت �حلمالت �الأمنية بعد 
16

57 م�صجد�ً 138 مرة، يف �إطار قمعها لالجتاه �الإ�صالمي

�ال�صت�صهادية  �لعمليات  �إثر  �آذ�ر/ مار�ص 1996  �أ�صدها حملة  كل عملية جهادية، وكان 

بني  �حلو�ر  حماوالت  تنجح  ومل  عيا�ص.  يحيى  ال�صت�صهاد  �نتقاماً  حما�ص  نفذتها  �لتي 

�ل�صلطة وحما�ص، وحدث �أكرث من مرة �أن تعتقل �ل�صلطة حماوريها وتعذرِّب عدد�ً منهم 

 - �ل�صهيوين  �الأمني  �لتن�صيق  جنح  وقد  وغريهم.  �صليم  وجمال  يو�صف  ح�صن  �أمثال 

�إحباط �لكثري من �لعمليات �جلهادية، ويف �لقب�ص على كثري  �لفل�صطيني - �الأمريكي يف 

�أن  �الإن�صان  حقوق  منظمات  �أعلنت   1997 يناير  �لثاين/  كانون  ويف  �ملجاهدين.  من 

�أو  هناك 1600 معتقل فل�صطيني يف �صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية بينهم 700 دون تهم 

 .
17

حماكمة

خام�سًا: الكيان االإ�سرائيلي:

��صتقد�م  من  �ل�صهيوين  �لكيان  متكن   )2000-1948( �إن�صائه  من  عاماً   52 خالل 

من  �ملحتلة  فل�صطني  يف  �ليهود  عدد  وتز�يد  يهودي،  مهاجر  �ألف  و900  مليونني  نحو 

650 �ألفاً �صنة 1948 �إىل �أربعة ماليني و947 �ألفاً يف نهاية �صنة 2000، �أي حو�يل %38 

.
18

من يهود �لعامل

�الحتاد  �نحالل  فمع  �لدولية،  عزلته  يتجاوز  �أن  �ل�صهيوين  �لكيان  و��صتطاع 

باجتاه  �ل�رشقية  �أوروبا  ودول  رو�صيا  “هرولت”  �ل�صيوعية  و�الأنظمة  �ل�صوفييتي 
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ومع  �ل�صهيونية.  �لدولة  مع  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  عالقاتها  وتعزيز  �صفار�تها  فتح 

 ،)1991-1990( �خلليج  وحرب  �لكويت  �حتالل  �إثر  و�الإ�صالمي  �لعربي  �ل�صعف 

�لكيان  �أو�صلو، قامت �الأردن بعقد �تفاق ت�صوية �صلمية مع  وتوقيع م.ت.ف التفاقيات 

بتبادل فتح مكاتب متثيل جتاري ورعاية  �لعربية  �لدول  �ل�صهيوين، وتبعتها عدد من 

بفتح  �لعامل  يف  �أخرى  دولة  خم�صني  من  �أكرث  وقامت  تون�ص...(،  مان،  عمُ )قطر،  م�صالح 

عالقات دبلوما�صية و�قت�صادية مع �لكيان �ل�صهيوين.

�لوطنية  �ل�صلطة  تويل  ومع  �لعربية،  و�حلروب  �لتحرير  م�رشوع  تر�جع  ومع 

�لفل�صطينية يف �ل�صفة و�لقطاع مهام قمع �ملعار�صة �مل�صلحة للكيان �ل�صهيوين، ��صتمتع 

�لكيان بحالة من �ال�صتقر�ر �لن�صبي، مّكنته من م�صاعفة منوه �القت�صادي. فقد متكن من 

م�صاعفة �لناجت �ملحلي �الإجمايل من 15 مليار و300 مليون دوالر �أمريكي �صنة 1983 

�إىل 105 مليار�ت و400 مليون دوالر �صنة 2000 �أي بنحو �صبعة �أ�صعاف )%689(، 

�صنة  ت�صكل  كانت  �لتي  �خلارجية  و�لهبات  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت  رحمة  حتت  يعد  ومل 

1983 نحو�ً من 25% من دخله �لقومي، فاأ�صبحت ال ت�صكل �أكرث من 3%، و�إن ظلت 

�صنوياً(.  دوالر  مليار�ت  �أربعة  )حو�يل  تغيري  دون  نف�صها  و�لهبات  �مل�صاعد�ت  مبالغ 

�أمريكي  دوالر   18300 �إىل  �ل�صهيوين  �لكيان  يف  للفرد  �ل�صنوي  �لدخل  معدل  و�رتفع 

�صنة 2000 لي�صكل �أحد �أعلى �لدخول يف �لعامل.
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