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 قراءة نقدية في تجربة السمطة الوطنية الفمسطينية
 1أ. وائل سعد

 مقدمة:

تشكلت فكلككالفبول ككلذف بوككى بسفيوكسفتسككلمعفسمبسككمعفسككئفبي ككت ذفباسكابيمت فن ككذفسكك لب ف لمتككعفسكك ف

تلنمككئفبتقككبسفولسككتلجف مككنفمسككلف ا ككبسشفبو لككب فبوبشككافبوككىرفت  تككسفس يسككعفبوت امككافبوقتسكك م معفسكك عف

بوسمبسكك فس ككىفىوككتفبولنكك  فيىف ككلةفيوككسفينبسككعفسككت عفكتسكك م معفاتككسفورفمكك  فالحفسشككالا بفف4974

سكككئفاككككئفشكككببافللوتكككم فوشكككب م فلبول كككلذفف4988مككتتفت امكككاأفسككك فوا،فكتسككك م جفلسكككبفتكككتفت  متكككسفسككك عف

ف.338لف242 لابارف

اتكككسفيتقمكككعفتلنمكككئفبتقكككبسفولسكككتلجفلنكككلف ا ككك ف يسكككابيمذ فف4994 شكككا فبوسكككت عفبوقتسككك م معفسككك عف

بوسقبلضب فاتسفبوتيتصفسك فيلبالفبوضكقعفبوبا مكعفلن كبةف ك لجفي ل كباف بكلفبويسكبيافف ى ب  بفيوس

 فلكىوتف4993-4987بو شامعفلبوسبلمعفلبوسب لمعفبوت فتل لت بفك فو  ب فبي تقبضعفبوس بالعفكك فبوقتكالف

شلت فالللفبوي افبولمسل ابك فلبويلةفاتسف لمت بفبوم للمعفو لفو تفسكمبنب فبوتسكلمعجفلي ل كباف

فو فلذفبوسؤشاب فلب  فلبض عف ا  بفتسماف  لفبوتقلسفبوقتس م  فبوبللرفك فكتس م فبوتباميمع.

لككىوتفب تقيكك ف يسككابيمذ ف ككبول مافسكك فا ب ككافبولككللفككك فبتقبنمككب فبوسا تككعفب لوككسجفسسككبفوتككبحفو ككبف

عفوتست عفبوتا مافك فسستل ذفبوست عفبوقتس م معفلسشالةفبوللوعفبوقتس م معجفكا   فبوسلل ب فب سبسم

  ككب فيوككسفلامككعفو فت ككاتفنمككبللفبوسككت عفبوقتسكك م معف ككب فم تككب.فيوككسفيى فيسككابيمت .فلككىوتفب تقيكك ف

 يسككابيمذ ف سككم ات بفاتككسفبوسبككب افبو لللمككعجفلا  كك فشكك لعفبول ا ككب فلبوسمككبأفلبيت ككبي ف  ككبفومضككبا.ف

 ككبام فبينت كككبلرف اتللكككلذفلسككبفنمكككل فبينت ككبلفبوقتسككك م  ف بتقككبسف كككبام فبوست ككسف بتقكككبسفولسككتلف 

Paris Protocolجفبوىرفسبف بذفمس تفك فيابنعف  ب فبنت كبلفكتسك م  فت سكلرفم مكتفينت كبلفللوكعف)

فنبلالفاتسفبولمبتف لبم بت بفلل فوسلبذفبوللذفبوسب  ع.
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لسبفشلذفن لذفس يسعفبوت امافبوقتس م معف تا مذفبولضبمبفب سبسمعفلبوستبتلكعف سسكتل ذفبو ميكم جف

سستل  ب جفلبو لللفلبوسمبأجفلبوسمبللفيوكسفبوسا تكعفبو  بيمكعجف ل كعفضكبةفب بلسك في لكبافلبولل جفلبو

فاتسفسمافبوبستمعفبوتقبلضمعفلت لو بفيوسف بوعفتمسمتمعفو لالفبوس تذفبواب سف بوس ت.

ابسكبافاتكسفتلنمكئفبتقكبسفولسكتلفسكبف بوك فبوسكت عفبوقتسك م معفا كتفت قمكى بفف49ل بلفسالافول كافسك ف

 فباسككابيمتمعفب س مككعجفاككبم لفاكك فت لمككسف تككتفبوللوككعفبوقتسكك م معفبوسلاككلللجفلسككبفو  ككبفاككبم لفبوست ت ككب

افس فبولمللفباسكابيمتمعفبوتك فكاضك بفبتقكبسفولسكتلفاتكسفلبككعفبوسسكتلمب فبوسمبسكمعفلب س مكعف ا فبوت اُّ

بلب فبوسكت عفلبينت بلمعجفل لفسبفَلوَّلف بوك في  كب فكتسك م معفشكب معجفل تكسفاسكسمعفاتكسفسسكتل فنمك

فبوقتس م معجفس فسسبافبوتسلمعفبوستسمع.

 

 أواًل: السمطة الفمسطينية والوضع الفمسطيني الداخمي:

امككاب فنككاب لف للمككعفسلضككلامعفوتما ككعفبوسككت عفبوقتسكك م معفككك فبولضككئفبوككلبيت فيف ككلَّفسكك فلضككئف

فسمسلاعفس فبوس للب فبوت ف لس فا نعفبوست عفبوقتس م معف بوق بيذ.

 عفكتحفك فت لملفبوسسبافبوسمبس فبوقتس م  .تقالف ال .4

فبستيلبُتف الِعفكتحفبوست َعفبوت فتللل بفك فول افس فسلنئفوقا،فاوم ب. .2

بوشي كمعففبباتسبلفبوست عفبوقتس م معفلبو يبتفبوسمبسك فبوقتسك م  ف شكلذفاكبتفاتكسفبولبام سك .3

ذف كلبلفوسشكالةفوتلمبللفبوقتسك م مع فلبوتك فم كبسفسب كبف  كب ف يكبتفسمبسك فسؤسسكبت فنكلفمشكل

 للوع.

باتسككبلفنمككبللفبوسككت عفبوقتسكك م معف يككبتف بو  بي مككع ف ورفبو يككبتفبولككبيتفاتككسفبوس قبككعفبوشي ككمعف .4

فل مككافككك فاستمككعفيلبالفبوسككت عجفلت لككتفبوس ككبوحف بوست بلوككعف ككم فبوككايم فلبوسككاؤلف (فيوككسف ككلي

 بويب عف ب لب فبوببت.
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لضب فس ىفولستلجفلبول لذف بوت بسكب فوس مكعفتل  فبولقب لفبوسمبسمعفبوقتس م معفك فاستمعفبوسقب .5

 ب بلس فست بافاتسفبوب نب فبوقتس م معفبولبيتمع.

باتسكبلفس كلوفل لب مكعفبويمكبافبوسمبسك  فورفو كسفيفيمكبافوسكبتفبوسكت عفبوقتسك م معفسكل فيمككباف .6

بوسقبلضككككب ف ككككتفبوسقبلضككككب جفلاتككككسفبوككككا تفسكككك فو فبوككككايم فبواب ككككذفمبسككككافااكككككب فبسككككتيلتف

 ككباف شككلذفتلتملكك فلي ل ككبافن مككذفلكبتككسجفييفو ف ككىبفب سككتلسفب ت ككسفسككئفنككللتفبوسلبلسككعفو مب

 بوايم فس سللفا ب .

ب تلبذفسيب افبوضكبةفلبوتا كذفلبوقسكبلفبالبارفلبوسؤسسك فكك فس يسكعفبوت امكافيوكسفبوسكت عف .7

س بتفوسلبذفبوسب  م ف تبسمسفبوقسبل.  بوقتس م مع فلب 

بوقتس م معفلول فسلمكللف شكلذفولف ك ياف لكابافبوامكذففل  ب فاتسفسبفتللتفكإ فسمبنب فاسذفبوست ع

بولب ككلفلبو كك سفبولب ككلجفلسلمككللف بتقككبسفسمبسكك فوككم فوككسفسككلةف س كك جفلم لككتفسسككبا بفلكككسفبوس ككت عف

بولتمكعفوتس تككذجفبوككىرف ككاصفاتككسفبسككتساباف ككىأفبوسككت عف ككلذفبوبلككلم فبوسبضككمم فضككس فلبيككالفبولمككب ف

فبوليمق .

مبسككمعفبوقتسكك م معفبوسبباضككعفيتقككبسفولسككتلفاكك فبوسشككبالعفككك فلسككئفبست ككبةفاككللفسكك فبوتمككباب فبوس

جفبستسا ف بوعفبوتقكالفبوقت كبلرف سبيكتفللبيكافلسؤسسكب فبوسكت عفبوقتسك م معجف4996بي تيب ب فس عف

ساشكك بافسكك فضككس  تف   ككعف مككافس تسككم فيوككسفف55 مككنفكككب فسكك فساشكك  فبولككلبيتفبواسككسمعفو الككعفكككتحف

ساشك باجفل كىوتف  كت فف24حفس فبوىم فتاش لبفيبا.فبولكلبيتف العفكتحجفل محفس فواضب ف العفكت

4996س فسلبالفبوسمت فبوتشامب فبوقتس م  فوس عفف88سلبلفس فو ذفف68كتحفاتسف
.فلسبفب تت ف2

 العفكتحفاتسفب نذفسلنبم فس فبوسلبنكئفبو   كعفكك فبوكل باب ف ل مكاجفلللمكذفل بالجفلللمكذفسسكبال(جف
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 فلبوكلل  فبوسسكبالم فب ا بكم فكك فبوكل باب فبوبشكام فلكب لبفسك عفشي بافسك فسمسكلةفبوكلل ف33لو ف 

فجفوسبفبو لمعفك تفس فبوسستلتم فبوىم فتسمذف بو مت تفيوسف العفكتح.3س ف العفكتح ف4996

ل سككبفو  ككبفككك في ككبافبو  ككنفاكك فو سككعفبوسشككالةفبوككل   فبوقتسكك م  جفكككإ فنمككبتفبوسككت عفبوقتسكك م معف

بوت فتضب و فسئفبو س ف تسف ل فللا  بفلبيالفس فللبيافبوسكت عجفوس تفك فت ممتفس يسعفبوت اماجف

لسبفوس تفنمبتفبوست عفلت ممتفللافبوس يسعفك فتبممسفكتس م م فبويبا.فا فنضكمت تفلاك فسسباسكعف

فلبم بت تفل للن تفبول  مع.

فجفوسك اف لسكافبي تلكبافبوسمبسك فلبيككذ2556 ستك ف تكبيشفبي تيب كب فبوتشكامبمعفبوقتسك م معفسكك عف

بوست عفبوقتس م معجفييفو فكل ف العف سب ف ا ت معفبوسلبالفبوتشامبمعجفوي افو فنمبللفكتحفسكبف بوك ف

 مكككافسسكككتبللفتسبسككككبافوتل ُّكككذفبسكككتمببسف سككككب فكككك فبو يكككبتفبوسمبسكككك فبوقتسككك م  جفليفوتتكككلبلذفبوسككككتس فف

مككاب ب فوتسككت عجفكلبسكك ف بوبلمككلفسكك فبامككاب ب فاكشككبذفتما ككعف الككعف سككب جفسلالسككعف سمبسككب ف لب 

فيسابيمتمعفلوساملمعفتلكئف  ىبفبيتمبأجفيوسفمب سفللذف بياتلبذ فبوبا  جفلنلفتضس فىوت:

لبالفبوسبب افيوسفسلتسفايبسعفبوست ع. .4 فيو بسفلبكعفب م  لفب س معفلبوسؤسسب فباا سمعفلب 

جف بمكككلف43/2/2556س كككبلنعفبوسمتككك فبوتشكككامب فبوس ت مكككعفليمتكككسفكككك فمتسكككعفالكككل بف تكككبام ف .2

 تيب ككككب فبوتشككككامبمعجفاتككككسفسمسلاككككعفسكككك فبوسابسككككمتفبوايبسككككمعفتسكككك حفبوايبسككككعف ككككسفتشككككلمذفبي

بوس لسعفبولستلامعفلل فس كبلنعفبوسمتك فبوتشكامب جفلتبمكم فايكم فلمكلب فبوسكليقم فلايكم ف

 ميعفبوتلبالفلايم فلملب فبوانب عفبوسبومعفلبالبامعجفلتبلمذفمسكسحف تبمكم فوسكم فاكبتفبوسمتك ف

 بوسمت جفلنلفتلوسفشي مب فكت بلمعفمسمئف ىأفبوس ب س.فبوتشامب فس فيبا.

بسككت بسفتشككلمذفبو للسككعفبوقتسكك م معفبوملمككللف ايبسككعف سككب جفلبولمككبتف  ستككعفتبمم ككب فلتانمككب ف .3

 ك فسؤسسب فلل باب فبوست عفبوقتس م معفلب م  لفب س مع.

                                                 
 .198جفصفالمرجع نفسوف3
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ست عفبوقتس م معجفب ت بةفبوتس مذفبول تلسبس فلستب بعفبوسقباب فس ف   مب فل مافيباممعفبو .4

ابلت بفسالفويا ف بولبيالفبوسمبسمعفبوتب بعفوس يسعفبوت اما.  لب 

س فبولبضحفو سفتتفاستمعفتقامغفوسضسل فبوبستمكعفبولمسلناب مكعجف لمكبللفايبسكعفبوسكت عفبوقتسك م معجف

الفسسبفوس تفك ف مبللف بوعفبي تلب فبولبيت جفلسبفلكب فبوب ب افبوس سل عفاتسفكتحف بتمبأفاكئفلتم

بوقتتككب فب س كك جفل ككلفسككبفول فيوككسفاستمككعفبو سككتفبوبسككلارفبوككىرفكاضكك فكمككسف الككعف سككب فسككم ات بف

ف.ف2557اتسفن بةف  لفك ف  ماب /فمل ملف

لاتككسفبوككا تفسكك فتبككللفبيتقبنمككب ف ككم فب  ككابةفبوقتسكك م معفلس ككبلي فتاتمككسفبو مكك فبوقتسكك م  جف

2556ج2555لتلنمككئفبتقككبسفبولككب الفمىبا/فسككبا ف

ييفو فبي لسكبتفبوقتسكك م  فوككتفم تككسجفلب لشككق فف25572542

فبوتا ماب فبويباممعفلضبل فبولل فبوللومعفك فبوتا مافاتسفبولضئفبوقتس م  فبولبيت .ف

 

 ثانيًا: الجانب االقتصادي:

بوللمعف رفلمب فسمبس ف بشتجفو لفو تفسللسب ف  ب فبوللذفبو لم كعفبولكبلالفُتبلُّفبو  معفبينت بلمعف

اتسفبو  ل،ف سمتسب بفلتللسسجفلك ف ىبفبا بافسبف بو فبوست عفبوقتس م معف بلفسالاف  كلفالكلم ف

ستمككبافلليافف4.3سكك فبوكك س فتبتسككلفاتككسفبوككللذفبوسب  ككعفككك فسككلفامكك فسم ب مت ككبفبوسلككلافسكك لمباف   ككلف

 سفمت ككبفوتب مكعفكككبتلالفبوالبتككسفبو للسمككعفوتسكليقم .فلككك فسلبا ككعف سكم عفسككئفللوككعفس ككذفوساملك جفمككى

ستمكككبافلليافسككك لمباجفملكككلافاكككللفف45و  ككب ف  مكككنف  كككبتفتلكككباسفكككك فاكككللفبوسكككلب (ف  كككبتشفس تككك فم تكككغف

ووككةفسليككةجف سككبفكككم تفب سكك فبوككلبيت فلبومككم فلبوككىم فم تككغفف475سككليق فبول ككبةفبوبككبتفكمككسف   ككلف

ووككةفسليككةفف465جفككك فبوسلب ككذفملككلافاككللفسككليق فبوسككت عفبوقتسكك م معف   ككلف955555فاككلل تف  ككل

 م سككبفم تككغفبو ككبتشفبوس تكك فبامسككبو فوتسككت عف  ككلفسككتعفستمككباب فللياجفل ككلفسككبفمي ككافسككل فبوسبب ككبلف
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بينت بلمعفوتست عجفلسبفُمي اف متفبوتا ذفبوىرفمبب مسفبول بةفبوببتفك فبوسكت عفبوقتسك م معفبوتك فيف

فملفكم بفمم فو  اجفلتلملفاسذفوم  لفب س فبوقتس م معفك فس ب سفس للللفبوسسب عفلبوس بت.ملف

ل بواملةفيوسفماب في اب فبينت بلفك فت لملفوس بسفتالرفبولضئفبينت بلرفك فوابضك فبوسكت عف

جفمبكككّلفو كككلفو كككتفب سككك بسفبوتككك ف4994 كككبام فبينت كككبلرفبوسلنكككئفسككك عففذبوقتسككك م معف كككا فو ف اتللكككلف

سكك س فكككك ف اسككب فبوسكككت عفبوقتسككك م معفسكك فلضكككئفبنت ككبلرفت سكككلر فك سكككسف اتللككلذف كككبام فككككإ فو

بينت ككبلفبوقتسكك م  فملككئفضككس ف  ككبسفبيت ككبلفبومسالكك فسككئف يسككابيمذ جفسسككبفمب كك ف ككا فسكك فبو ككبسف

جفل بوتككبو فمتلمككسفاتككسف بو ككلمنفاكك ف يككبتفتمككبارفلضككام  فكتسكك م  فسسككتلذفاكك فبو يككبتفباسككابيمت

 م معفو فتقا،ف ق فسبلي فبوضابيسفباسابيمتمعفسلب فبوس بشالفوتف مافبوس بشكال فلنكلفبوست عفبوقتس

%جفل ككلفسككبفمبككبلذفنمسككعفبوضككام عفتلام ككباف46-45 ككللفبو اتللككلذفبوضككام عفاتككسفبولمسككعفبوسضككبكعف ككم ف

%جفسككئفبوقككباسفبوشبسككئف ككم فبو ككاكم فككك ف  ككمسفبوقككالفسكك ف47بوسقالضككعفككك ف يسككابيمذ فلبوتكك فت تككغف

 شفبوس ت فبامسبو .بو بت
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 4دوالر(بال) 2011-1995مقارنة معدل دخل الفرد اإلسرائيمي والفمسطيني : 1جدول رقم 

 السنة
معدل دخل الفرد 

فاإلسرائيمي

معدل دخل الفرد 

فالفمسطيني
9115 475355 45456 

9111 485495 45365 

ف45442ف485583 9111
9111 485538 45647 

2002 475445 45585 

2002 485543 45347 

2001 255525 45275 

2008 27,434 1,356 

2009 26,042 1,416 

2010 28,575 1,502 

2011 31,291 1,614 

                                                 
فف4 فوتس لب  فبوقتس م   فبوقال فليذ فوسبلذ فبوم ب 1999-1994 بو س ع فب يا: ففج فبوقتس م  ج فوإل  ب  الحسابات بوسال ر

فف0222-4991القومية باألسعار الجارية والثابتة  فبوقتس م  ج فوإل  ب  فبوسال ر فبوم ب  فبهلل: فل بو س عف2003 ابت  )
ف2006-2002وتس لب ف فب يا: فلبوم ب فج ف سب ( فبوقتس م   فو  بنفبوسمبسب فبينت بلمع فلسب ل فبوقتس م مع فبو لل ست ع

فبوسال رفوإل فبوقتس م  ج فالمراقب االقتصادي واالجتماعي  ب  فبوبلل فبهللج فابت ف26ج ف لكس ا فب لذ/ فتشام  فك :ف2011ج ج
http://www.pma.ps/images/stories/economic_monitor/arabic-documents/monitor_26%20-

%20ar.pdfالصحفي لمتقديرات  الخبرجفب يا:فبوم ب فبوسال رفوإل  ب فبوقتس م  جف2010-2008 فل بو س عفوتس لب ف
فسبا فف(2010الربعية )الربع الرابع األولية لمحسابات القومية  فمىبا/ فبوقتس م  ج فوإل  ب  فبوسال ر فبوم ب  فبهلل:  ابت

ف2011 فك :  فhttp://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/NationalACc_Q410A.pdf(ج
الصحفي لمتقديرات األولية لمحسابات القومية  التقريربوم ب فبوسال رفوإل  ب فبوقتس م  جفجفب يا:ف2011ل بو س عفوس عف

فوإل ف(2011الربعية )الربع الرابع  فبوسال ر فبوم ب  فبهلل: ف ابت فسبا  فمىبا/ فبوقتس م  ج فك :ف2012 ب  (ج
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/Q4_11a.pdf فبوقالفف فليذ فوسبلذ ف بو س ع وسب

فجفب يا:2004-1995باسابيمت فوتس لب ف
Central Bureau of Statistics (CBS), http://www1.cbs.gov.il/publications12/1478/pdf/t39.pdfف 

فجفب يا:2011-2006ل بو س عفوتس لب ف
http://www1.cbs.gov.il/hodaot2012n/08_12_056t1.pdfفCBS, 

http://www.pma.ps/images/stories/economic_monitor/arabic-documents/monitor_26%20-%20ar.pdf
http://www.pma.ps/images/stories/economic_monitor/arabic-documents/monitor_26%20-%20ar.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/NationalACc_Q410A.pdf؛
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/Q4_11a.pdf؛
http://www1.cbs.gov.il/hodaot2012n/08_12_056t1.pdf
http://www1.cbs.gov.il/hodaot2012n/08_12_056t1.pdf
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سكككك فبوضككككابيسفاتككككسفبوككككلبالب ففبامككككابلب  التللككككلذجفمومككككعفمسككككئفبوفتضككككس  بسسككككبلتفبوتكككك فبولسكككك ف

جفورفو كسفم كعفبو  بيمكعفوتسكتئفبوسسكتلاللبوقتس م معجف منفتبتسلف شلذفايمس فاتسفسبفمباةف س كلوفبولف

ل سكبففجممكسفتضكسم فبول كبيسفبوتك فت  ك فو فبوسكلبلفبوسسكتلاللفستم كعف  كلفوابضك فبوسكت عفبوقتسك م مع

و فبول مككافسكك فبوتمككبافبوقتسكك م مم فمقضككتل فبيسككتمابلفا ككافلسككم فيسككابيمت فتقبلمككبافوتبانتككعفباسككابيمتمعف

فضام مع.فكإ فىوتفم اتفي م عفبوست عفس فيمابلب 

وسكلبذفبوسلب كعفبومسالمكعفبوتك فتسكتيلس بف يسكابيمذ فكك فبستمعفمسئفلت لمذفلىوتفب ساف بو س عفوف

ل مافس فب  مب فلالبلفس فوللب فبوضب فبوسمبس فاتسفبوست عفبوقتس م معفكتست ئفا فت لمت كبفيوكسف

في م عفبوست عجفسسبفمت سفضاابافس بشالف بينت بلفبوقتس م  .

بويسكبياف سكك سفبي كت ذجف مكنفنكلا فنمسككعفيسكبيافبينت كبلفبوقتسك م  ف سكك سفف كىبجفيوكسفمب كس

2545ستمككككبافلليافوسكككك عفف6.9بي ككككت ذفباسككككابيمت ف   ككككلف
جفل ككككلفول ككككافسكككك ف مككككتفبو ككككبتشفبوس تكككك ف5

بامسبو فبوقتس م  فبوكىرفم تكغف  كلفسكتعفستمكباب فللياجفلبومكللذفبوتكبو فملضكحفبوقكباسفبوشبسكئف كم ف

ت فبامسبو فباسكابيمت فلبو كبتشفبوس تك فبامسكبو فبوقتسك م  جفسسكبفمؤلكلف كا فبتقبنمكعف متفبو بتشفبوس 

ف بام فوتفتل فستلبكيع.

 

 

 

                                                 
ف2010فس عبويسبيافبينت بلمعفبو بتمعفا فبي ت ذفبيسابيمت في ذففجفو َّفو للفو لف س فل.ىلافل مافبينت بلفبوقتس م  فف5

ف ف ك فللياف6.9تللا فب يا:ستمبا فبوقتس م مف. فبول    فبينت بل فعل بال فبهللج فابت :فك ج
http://www.mne.gov.ps/resultsearch.aspx?id=1711&lng=2&tab=portal_announcementsف
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 2011-1995مقارنة بين الناتج المحمي اإلجمالي اإلسرائيمي والفمسطيني  :2جدول رقم 

 6)بالمميون دوالر(

 اإلسرائيمي بالمميون دوالر الناتج المحمي السنة
اإلجمالي الفمسطيني  حميالناتج الم

 )الضفة والقطاع(
1995 955988 35493 

9111 4555229 35286 

9111 4585444 35752 

9111 4455725 45542 

2002 4425974 35264 

2002 4265574 45498 

2001 4455457 45322 

2008 201,673 4,878 

2009 194,851 5,241 
2010 217,793 5,728 
2011 242,922 6,339 

ف

لككككك في ككككبافبوسسككككبالب فبوسبومككككعفوسم ب مككككعفبوسككككت عف تككككغف مككككتفسسككككبالب فبوككككللذفبوسب  ككككعفوتسككككت عف

ستمكبافللياجفسلب كذفسكبفتتلتكسفبوسكت عفبوقتسك م معفف4.448جف  كلف2553-4994بوقتس م معف م فسك ت ف

ستمككككبافللياجفورفو فبوسككككت عفف8.885لبوتككك ف تبكككك ف  ككككلفف2544-2555سككك فسسككككبالب ف ككككم فسكككك ت ف

                                                 
الحسابات جفب يا:فبوم ب فبوسال رفوإل  ب فبوقتس م  جف1996-1995 بو س عفوت بتشفبوس ت فبامسبو فبوقتس م  فوتس لب فف6

فوتس لب ف  0222-4991القومية باألسعار الجارية والثابتة  فب يا:ف2010-1999ل بو س ع ب فبوسال رفوإل  ب فبوم ج
ف ف؛ (2010الصحفي لمتقديرات األولية لمحسابات القومية الربعية )الربع الرابع  الخبربوقتس م  ج فوس ع جف2011ل بو س ع

ف فب يا: فبوقتس م  ج الصحفي لمتقديرات األولية لمحسابات القومية الربعية )الربع الرابع  التقريربوم ب فبوسال رفوإل  ب 
فجفب يا:2004-1995عفوت بتشفبوس ت فبامسبو فباسابيمت فوتس لب فوسبف بو س   (2011

,CBS, http://www1.cbs.gov.il/publications12/1478/pdf/t17.pdf ف
فجفب يا:2011-2006ل بو س عفوتس لب ف

CBS, http://www1.cbs.gov.il/hodaot2012n/08_12_056t11.pdfف

../الأبحاث/ملف%20متابعات/كتب%20تحت%20الطبع/CBS,%20http:/www1.cbs.gov.il/publications12/1478/pdf/t17.pdf؛
../الأبحاث/ملف%20متابعات/كتب%20تحت%20الطبع/CBS,%20http:/www1.cbs.gov.il/publications12/1478/pdf/t17.pdf؛
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معفتتلكك فيكك ذفسكك ئفسكك لب فسكك فتككلو فبوككايم فا ككب فايبسككعفبوسككت عفضككبق فسككبفتتلتككسفيكك ذفبوقتسكك م 

اشكككافسككك لب فكككك فا كككلفبوكككايم فبواب كككذفمبسكككافااككككب جف سككك بسفتبكككللفيوكككسفولب فبوسكككت عفكككك فت قمكككىف

بوست ت ب فب س معفبوستقسفاتم ب.فلاتسفبوا تفس فتضباةف متفبوكلاتفبويكبام فييفو ف  كمسفبوقكالف

ف1,613لبوىرف تغف  كلفف4999وتفمتمبل فسبفلب فاتمسفس عفف2544 ت فبامسبو فس عفس فبو بتشفبوس

فلليا.

لككك فبا ككبافبوبككبتفوككتلب فبينت ككبلرفوتسككت عفبوقتسكك م معف ككلالف بكك،فبوس  يككب فبوتكك ف لسككك ف

 سسبافبولضئفبينت بلرفبوقتس م  :

مع فيىفوشككبافتلامككافشككلذفبتقككبسفولسككتلفلبا ككعفبنت ككبلمعفسكك فبولامككعفب لوككسفوتسككت عفبوقتسكك م  .4

جفيوكسفو فبسكتسابافبوبك ذف2542ك فومتلذ/فس تس اففWorld Bank بلافا فبو  تفبوللو ف

بومبابك فوتس  لكعف .(فمقكا،فنمكلبافست سكبافاتكسفبو سكلفبينت كبلر ف مكنفتشكلذفبوس  لكعف .(ف

سككبي فبوسسككم افاتم ككبفيسككابيمتمبافبوسسككب عفب ل ككافلكككالف ككبوسلبالفككك فبوضككقعفبوبا مككعفلبويكك ب فبو

 ب سبس فومضباجفلسبفو  بفبوس  لعفبول مللفبوستاب  عفمبابكمباف بوضقعفبوبا مع.ف

 بات ب فبينت بلفبوقتس م  ف بينت بلفباسابيمت ف سلمسف اتلللذف بام .ف .2

بسكككتسابافبي كككت ذفباسكككابيمت فبوكككىرفمقكككا،فنمكككللبافستسلسكككعفسككك ف كككلبم فل  كككبافلبسكككتم ب ف .3

 معفبوت سمعفبوسستلبسع.لملبافاب ذفتس ئفورفتللتفك فاست

 ب تشبافبوقسبلفك فسؤسسب فبوست عفبوقتس م معجفل مبسفبوسسب وعفبو لملمع. .4

ت لمكككذفوابضككك فبوسكككت عفبوقتسككك م معفيوكككسفسكككلسفبسكككت  لمعفوتس تمكككب فباسكككابيمتمعجفول كككافسككك ف .5

 %فس فبولبالب فبوقتس م معفتات فس ف يسابيمذ .75

ولبيت جفيىفو لا فبوايبسعفبوقتس م معف بملفبستيلبتفالبتسفبوسليقم فك فبوي ةفبوسمبس فب .6

بي لسككبتفتبتمسككب فوسككليق فبول ككبةفبوبككبتفككك ف كك لف بيست ككبةفاكك فبوككى بسفيوككسفواسككبو تجفكلكلككباف

ووقككباجفف78وتلامككافوتسمتكك فبينت ككبلرفبوقتسكك م  ف  لككلبا(فكككإ فاككللفسككليق فن ككبةف كك لفم تككغف
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ف  سك عفف470750لو فاللفبوكىم فمكى  ل فيوكسفواسكبو تفسك ف كم ف كؤي ف كلف %جف22.7سليقكبا ا

%فكلك فسك فيمسكبو فبوالبتكسفبوتك فتكتفت لمت كبفسك فِن كذف44.2لتس ذفبوالبتسفبوسلكلاعفو كؤي ف

ستمكل فلليافوسك فممتك فف386بوست عفبوقتس م معجفسسبفمب  ف كا في م كعفبوسكت عفتكلكئفسك لمباف

 .7ك ف متسفلل فسالللفي تبم فولفيلسبت 

 وسلبذفبوللذفبوسب  عفك فسلفام فسلب  عفبوست ع.باتسبلفبوست عفبوقتس م معفاتسف .7

 

 ثالثًا: الجانب األمني:

شلذفبوستةفب س  فو لفو تف  للفبتقبسفولستلجفكللف   فبوسبللفبو بس عفس فل ملعفياك  فبوس كبلتف

مذفضسب فبو يبتفبوببتفلب سك فبوكلبيت فوتقتسك م مم فوس ف ت  ف  لفبو يبتفبوببتفلب س فاتسفبوتبو :ف

ك فبيض  ةففيسابيمذضقعفبوبا معفلن بةف  لفسم شتفبوسمت فنللفشا عفنلمعف م سبفستستسافك فبو

 بكككا،ففوإلسكككابيمتمم فبامسكككبو  سسكككؤلومعفبوكككلكبةفضكككلفبوت لمكككلب فبويباممكككعفللكككىوتف سسكككؤلومعفب سككك ف

ف. بولبيت فلبو يبتفبوببتفوس  ت سبمعف

 Wyeللبرفامقككافف4995مككعف ب ككبفسكك عفلسككبفت بلوكك فبيتقبنمككب فبوست لككعف بتقككبسفولسككتلفس ككذفبتقبن

River Agreementجفتاتمكسفبولضكئفب س ك فوتسكت عف4999لبتقبنمكعفشكاتفبوشكم فسك عفف4998سك عفف

بوقتسككككك م معجفلبوس بو كككككعف س كككككئفبوسلبلسكككككعفبوقتسككككك م معفسككككك فبولمكككككبتف بستمكككككب فاسكككككلامعفضكككككّلفبي كككككت ذف

بف لفستقسفاتمسفوس مكباجفكباتلتك فنمكبلب فباسابيمت .فل بوقبذفوتفتتلبَ فبوست عفبوقتس م معفا فبولمبتف س

لا ب افس فك بيذفبوسلبلسعجفل  بفت كا فسسكاوعفس سكعجفو فبوس كلوفب سبسك فبوكىرفنبسك فاتمكسفاستمكعف

بوس تف لفس لوف ب ا،فسلب ذفبوس ت جفلبوبممسف  بفو فبوست عفبوقتسك م معفبوت سك ف سكبف كلفس تكلسف

فس  بفوس مبافلول فوم ف  فب ا،؟!

                                                 
فبوسمت فبينت بلرفبوقتس م  فوتت سمعفلبااسباف  للبا(جفب يا:ف7

http://www.pecdar.ps/userfiles/file/emp.%20report.pdfف
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سك فسمسكذفف%18.2 سك عفب ابضك فبويبضكبعفوتسكم الفب س مكعفلبوسل مكعفبولبستكعفوتسكت عف تب فكللف

جفككك ف و ُو تككسفاتم ككبفبوس ككب سف كك فسككبفجفلف4999 بككلفبتقبنمككعفشككاتفبوشككم فسكك عففوابضكك فبوضككقعفلبول ككبة

سك فسمسكذفوابضك فبوضكقعفلبول كبةجف مكنفتتستكئفبوسكت عفف%21.8ف س  م فشلت فبوس ب سفبوسسسبلف

ف.فلنلف لك فبومك  فب ل كافسك  يسابيمذ سل معفكل جفكمسبف لم فبو   مب فب س معف ملففكم بف    مب 

يبضكببافوتسكم الفب س مكعفلبوسل مكعفباسكابيمتمعجفضكس فبوس  لكعفبوسسكسبلفف%ج60فوابض فبوضكقعفبوبا مكع

ف.8 . 

كك فلابسكعف شكا بفسب كلففStephen C. Pelletiereسكتمق ف متمتمكاففل سكسفاورفبو ب كنفب ساملك 

بولابسكككب فبيسكككتابتمممعفكككك فبولتمكككعفبو ا مكككعفوتمكككم فب ساملككك جفو فايكككم فبو للسكككعفباسكككابيمتمعفيسككك سف

فبوقتسكك م معفس يسككعفبوت امككاونككاابفو فمب ككلبففShimon Peresفاب ككم فلل مككافيباممتككسفشككسبل ف مامكك 

اب كك فلككلفكف.9بوقتسكك م مم جفل ككلفسككبفلبكلكك فاتمككسفس يسككعفبوت امككابولمككبتف ككللافبوشككا  ف بوللبوككعفولسككئف 

قتسكك م معفسكك فبوس مككعفب  سكك  ف شككلذفيككبصفسكك فبوف سككب بوسبباضككعفبوقتسكك م معف شككلذفاككبتفل الككعف

قامتت   48/44/4994كقكك فجف2555ككك فومتككلذ/فسكك تس افف تككسفب ككليةفب تقبضككعفب ن ككسف4994فسكك ع

ضكلفبوس كتم فكك فسسكملفكتسك م فكك ف ك لجففالشرطة الفلستينينة ماتا فترم ماةتالج الةاألتة ا  تى 

ففميام .ف س تمباجفلماحفول افس فسبيتمف43كم بفبستش لف

لنككلفتبككلل فبياتلككبي فبوتكك ف قككىت بفبوسككت عفبوقتسكك م معفضككلف التكك ف سككب فلبوم ككبلفباسكك س جف

كسئفلذفاستمعفم بلمعفضلفبي ت ذفلب  فبوست عفتلكلتف  ستكعفباتلكبي فلبسكبعجفكيك ذفشك افلب كلف

                                                 
فف8 فبوشم  فشات فبتقبنمع ف ّص فك :7/9/1999ب يا ف ستة(ج فلبوسبتلسب  فوتتل مس فبوقتس م   فبوسال  فسلنئ فج

http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=34&table=pa_documents&CatId=77فلف فومضبا:ف  ب يا
سب لفب   بنفبوت  ملمعف وامش(جفولبسافبسابيمتمعف لنةفبو  ب فلفبوبسذفك فاللفس فبوس ب ذفبوقتس م معفك فنامعفمتسبفم لسف

فبوقتس م  فب ابض  فك  فباسابيمت  فبيستم ب  فو ش ع فا ل فسلنئ ف ب ت ج فسلم ع فPOICAمع فك :ف6/8/2009ج ج
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2052 

 Stephen C. Pelletiere, "Hamas and Hizbollah: The Radical Challenge to Israel in the Occupiedف9
Territories," Strategic Studies Institute (SSI), United States Army War College, 10/11/1994, ف
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=196 

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=196
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=196
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سال.فللىوتففسسملباففس فبوست عف لبو ف(فلب ممبا/فسبملفف– مسب /فو امذففكل ف 

نبسككك فبوسكككت عف باتلكككبذفاكككللفسككك فنمكككبلب ف الكككعف سكككب فكككك فن كككبةف ككك لفكككك فولبيكككاف  مكككاب /فمل مكككلف

فجفس ف م  تفس سللفبو  بافلو سلف  افلو سلف ساجفليضبلبفوتتبىمسفلبا ب عجفلُ تل فو ب ت.

 فبوم كككبلفباسككك س فل سكككب جفكا تلككك فلسكككبفاسكككل فبوسكككت عفيوكككسفبسكككت لبةفبو  مكككعفبوت تمكككعفو التككك

بوسككككلبا فلبومسبمككككب فبويمامككككعفلومككككب فبو لككككبلفلاابمككككعفب متككككبتفبوتكككك فمككككلما بفو  ككككباف سككككب فلبوم ككككبلف

فباسك س .ف مكافو فوشكلف سك  فبياتلكبذفنكلفتسك فكك فشك ارفمىبا/فسكبا جفل مسكب /فو امكذف

فكك فلتبيكسفبولسكبتفبوشك ملفم مكسفامكب ب تمبذفبولبيكلف بلفستستعفبوبستمب فبوت ف   ف يسابيمذ جفالسف

جفلنككلف بوكك ف10ميككام (ف بوككىرفلككب فس  لسككبافوبستمككب فول فولتككذف ككلبو فسكك بم فيسككابيمتمبافلمككاحف

بياتلككبي فول ككافسكك فووككةفسكك ف شكك ب ف سكككب فلبوم ككبلفباسكك س .فلوشككبا فتلككباماف للنمككعفيوكككسفو ف

 ميكككعفبوقتسككك م معفبوسسكككتلتعفو لكككلسفوب م ككك لفب س مكككعفبسكككتيلس فلبككككعفو كككلبةفبوتبكككىمسجف مكككنفا كككل فب

 تكسفتشكام ففس كىفنكللتفبوسكت عفبول  مكعفبوقتسك م معفاكبتفك فتلامافو بفىلا فكمسفو سففبوسلب  

لنككلفي ككا ففجلسابلكك فبوتلنمككةفبوتب بككعفو ككبف بوككعفلكككبلفككك فبوسككمل ف ككل  ففب لذ/فولتككل اف

ف.11بو بي فم بافا ةفلتبىمسفاتسفمسلفبوستّلكم فك فسبيتف ىأ

فوس كل فوم لكم فشكب بتفلنكلفوشكبلفايكم فوالكب فبومكم فباسكابيمت ف

اكبس فف(ف بوشكب بت(فبوبكبتلايكم فم كب فب سك ف

ف.12 بوت اتف بوس  م  فبوىرفمللتف سفمبسافااكب فضلف سب فمبول فو

 ستكعفباتلكبذفجفب م  لفب س معفك فن كبةف ك لففت ب قىس فو تفاستمب فبياتلبذفبوت فلب فلف

جفلىوكتفاتككسف//-/ ككم فبوسستكللفككك فبوقتكالففجسك ف سكب فشي ككباففشكست ف  كلف

                                                 
 .1998جفلب ل فب لذ/فلمسس اف132لفبلبوجفالبيان(ج فسمتعف1/2 فس س ف بوحجف بوسلبلسعفبوقتس م معفي ذف  ةفنا ف10
فبوت لمسفلبوتشامحف بي فبولكبلفك فبوسمل فلسابل فبوتلنمةفبوقتس م معفوتببتفف11 بو ميعفبوقتس م معفبوسستلتعفو للسفبوسلب  ج

فhttp://www.ichr.ps/pdfs/sp10.pdfب يا:فف(ج10ستستعفتلبامافيب عف فج2001
ف .212-211صف، (جفو ل 45شلاب فكتس م فبوسستسعف س ، الطريق إلى القدس بوحجففس سلفس س ف12
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ا لفف:ك فس عفف ا فبوسبتلتم ولس ف م ففي افاستمعفاتسفسقاسفسستل  ب ف ل فن مةف ب ل.

سكككسبامذف  مكككعجفلفب  ككك بافامكككجفلفلب  كككاب متفبوسلبلسكككعفجبوب مكك فبوا تمسككك  جفا كككلفبهللفبوشكككبس جفلف بككككىفاككك بتجفلفب 

سسبامذفو لفش سلف سلف  اجفلوس سللفبو  باجفلف ف.ب 

شككاةفس بشككالفككك فت قمككىففلسككئفتككلو فس سككللفا ككب فايبسككعفبوسككت عفككك فلككب ل فبو ككب  /فم ككبماف

سابن ككعف  ككللفي ككعفيام ككعفبو امككسفلنككبتف ككلسشفب م كك لفب س مككعفلتككلوسفكامككسفوساملكك فاستمككعفبوتككلامسجفلف

بوت سككمسفب س كك ف ككم فب م كك لفبوقتسكك م معفلباسككابيمتمع.فلنككلفل ككذفبوت سككمسفب س كك فولمككسف بمككلفبو سككتف

كك فن كبةف ك لجفللكب فنكلفسك لسفب تشكبافلبسكئفويكب الففبوبسلارجفبوىرفلنئفك ف  مكاب /فمل مكلف

بوبلمككلفسكك فو  ككب فسككلب جفلنككلفسككل فمككاب فىوككتففبوقتتككب فب س كك فككك فن ككبةف كك لفلبوضككقعفبوبا مككعفاتككسف ككلّف

ك بيذفبوسلبلسعفلبوسل مم جفلب تشا فاستمب فبوت قمعفبومسلمعفاتسفيتقمب فسمبسمعفل املرفا ب اف

فولف املرفا ب افس فبوق بيذفبوقتس م معفو مب بافويا .س فب م  لفب س معفو مب باجف

 13-: ضحايا الفمتان األمني جدول رقم 

القتمىالجرحى السنة
ف

 

ف4,796المجموع
 

لنلفنبل فبوست عفبوقتس م معفك فبوضقعفبوبا معف ستعفململلفس فبياتلبي فضلفو  بافلواضب ف

جفول ككافسكك فووككةفسكك ف2557 الككعف سككب جف مككنفباتلتكك فككك فشكك ارفتسككل /فملومككلفلفمس/فو سكك  ف

                                                 
ف فلسال فبوسم ب فو للسفبا سب جفك :ف13/1/2008للبوعفب   ب فبوقتس م معف لكب(جفف13

http://www.mezan.org/site_ar/insecurity/insecurity_statistics.phpف

http://www.mezan.org/site_ar/insecurity/insecurity_statistics.php
http://www.mezan.org/site_ar/insecurity/insecurity_statistics.php
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جف ملمكعف2558ب افلو  باف سب جفلك ف ىبفبا بافوشبلفتلامافوم ب فبوشب بتفباسكابيمت فسك عفا 

جفيوكسفو فبوسكت عفYoav Mordechaiب م  لفب س مكعفبوقتسك م معجفلسكبفوشكبافبوبلمكلفمكلبةفساليكبرف

لسككبفبوقتسكك م معفواككبل فيسسككم فيسككابيمتمبافليتككلبفبوس ككب سفبوتكك فتلككئفت كك فسككم الفبوسككت عفبوقتسكك م مع.ف

جف بوت سمسفب س  ف كم فبوسكت عف26/4/2544وشبلفبوايم فب س سفوم ب ف بوشب بت جفابس فومبول فك ف

بوقتس م معفلبوست ب فباسابيمتمعفلنكبذف ولكلفتمكبل فبوت سكمسفب س ك فسكئفبومب كسفبوقتسك م  فكك ف بك،ف

ف.14 فبوسملب مع بو بي فسا تعفبوتببل فبيستي بارجفوم ذفيوسف ّلفبوتببل فبو  بي فك فبوبستمب

ككك فف وم ككعفبات كب فبوكللذفبوسب  كع لشكق فبو للسكعفباسكابيمتمعفضككس فتلاما كبفبوكىرفنلستكسفوسكبتففلسكب

استمعفسشكتالعفسكئفنكلب فب سك فبوقتسك م معفكك فبوضكقعفف25968ف اللسذجفو فوم  لفبي ت ذفنبس ف ك

%.فلسكككبفالكككل ف429جفورف مكككبللف  سككك عف2559استمكككعفسككك عفف40297سلبا كككعفسكككئفف2545بوبا مكككعفسككك عف

جفورف مككككبللف سكككك عف2559بمتسككككبةفسكككك عفف544كفجفسلبا ككككعف كككك2545سب ككككبفسكككك عففسشككككتالباففبمتسباككككبافف686

ف.26%15

لوككتفملككةفبوت سككمسفب س كك فا ككلفس  لككعفبوسلبلسككعجفلب  سككبفل ككذفيوككسف ككّلف ككّ،فبو يككافاكك فبوبككللب ف

فWikiLeaksجفلىوككتف سككسفتسككام ب فسلنككئفلملمتككمل ف2559-2558باسككابيمت فاتككسفن ككبةف كك لف

بوتكك فنبوكك في فبو للسككعفباسككابيمتمعف بلوكك فت سككمسفبو ككاسفاتككسفن ككبةف كك لفسككئفبوسككت عفف2545سكك عف

فبوقتس م مع.

 

 رابعًا: المقاومة في ظّل السمطة الفمسطينية:

تباض فبوسلبلسعفبوقتس م معفس ىفتاسم فبوسكت عفبوقتسك م معفلب  شكب فوم ك لفب سك فبولبيتمكعفبوتب بكعف

يوكسف كلَّفبو كلبتفبوسسكتحف كم فبوبلمكلفسك فك كبيذفبوسلبلسكعجفل كليافيوكسفو بجفوسيبضكب فل مكالفل كت ف

                                                 
ف.27/1/2011وي بافبوشاسفباولتال معجف  مقعفف14
  مال :فسال فبو متل عفوتلابسب فلبيستشباب جف 0242التقرير االستراتيجي الفمسطيني لسنة س س فس سلف بوحف س اا(جفف15

ف.46(جفصف2011
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 بوعفبي لسبتفبوقتس م  فبولبيت جفل  بفيف ب  فكل فبي لسبتفبومبابك فبوستس ذف سم الف العف سب ف

اتسفن بةف  لفلسم الف الكعفككتحفاتكسفبوضكقعفبوبا مكعجف كذفب سكافواسكسفسك فىوكتف مكنفل كذفيوكسف

ذفككك فس  لككعفبوسلككبلسم فاتككسفبيككت ةفووككلب  تجف تككسف بتكك فبوضككقعفبوبا مككعفشكك سفسا تككعفسببل ككعفبوس تكك

فمس عفوتس تذ.

لاتككسفبوكككا تفسكك فبولسكككئفبوككىرفسباسكككتسفبوسكككت عفبوقتسكك م معفس كككىفا ككلفمبسكككافااكككب فضكككّلفبوسلبلسكككعف

لبياتلبي فبوتك ف بوك فبفيةفسك فا ب كافبوسلبلسكعفلنمبلت كبفلتبكىم  تفكك فسكمل فبوسكت عجفييفو ف

بلسعفبوقتسك م معفبسكت با فو فت لكسف مب كب ف ك  ف يسكابيمذ فكك فاسل كبفبيسكتابتمم جفسسكبفلككئفبوسل

ف.2555بو للسعفباسابيمتمعف ايبسعفوامذفشبال فيوسفبي س بسفس فن بةف  لفس عف

بشككافلسكك فبولبضككحفو فبوقتككالفبوى  مككعفوتسلبلسككعفبوقتسكك م معفبوتكك فبسككت با فكم ككبفيو ككبسفبوضككاافبوس 

 ك يسابيمذ ف  فبوقتالفبوت ف ب  فكم بفاستمب فبوت سمسفب س  ف م فبوست عفبوقتسك م معفل يسكابيمذ ف كم ف

باسكابيمتمعفنتكذفيك ذفيسك ففHaaretzجفكلكسفي  بيمعف شات بفمامللف  ات ف2555-2555س ت ف

وبسكلارفجفلكك في  كبيمعفوتم كبحفب16يسكابيمتمبافف45335(ف2555-2555س لب فس فب تقبضكعفب ن كسف 

-2554بوكككىم فسكككل لبفكككك فبوبستمكككب فبوتككك ف قكككى بف ف و الكككعف سكككب فىلكككافو فاكككللفبولتتكككسفباسكككابيمتمم

(ف2545-2556نتكككم اجفكمسكككبفت كككبنصفبوبكككللفيككك ذفبوسككك لب فبويسككك فبوتككك فتتت كككبف ف752(ف تكككغف2555

سسككبفف%فسسكك فنتتككلبفيكك ذفبوقتككالفبوسككب لعفبوككىلاج45نتككم افيسككابيمتمباجفل ككلفسككبفمبككبلذفف443وم ككذفيوككسف

فمؤشافيوسفتابمئفك فولب فبوسلبلسعفي ذف ىأفبوقتالفلب فبوت سمسفب س  فو لفو تفوس بسف ىبفبوتابمئ.

اتسفتقلمتفبو  معفبوت يمسمعفف2557كللفاست فبوست عفبوقتس م معف شلذفلبضحفس ىف  ماب /فمل ملف

اسكذفبوسلبلسكعفو الب فبوسلبلسعفك فبوضقعفبوبا معفلي ل كباف الكعف سكب جفسسكبفوسك تفكك فتلكلم،ف

فلتب مت بفك فبوضقعجفت  ف معفت قمىف  للفيام عفبو امس.

                                                 
-Haaretz Newspaper, 23/8/2005, http://www.haaretz.com/print-edition/news/230-israelisف16

killed-in-gaza-strip-since-1967-1.167851ف
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ل ككبوا تفسسككبفتبككا،فوككسفن ككبةف كك لفسكك فباتككلب ب فيسككابيمتمعفستلككاالفاتككسفسككل فيسكك فسكك لب فسكك ف

سم الف سب فاتسفبول بةجفييفو فبوسلبلسعفبوقتس م معفنلمك فلتمكىا فلبتسكب فيسلب بت كب فكلكلفو  ك ف

(جف ا  بفنبلالفاتسفبو سللفوسبتف2559-2558بوقتس م معفك ف اسفبوقانب ف فب لب فبوستسم فوتسلبلسع

بي ككت ذفباسككابيمت فلس بككسفسكك فت لمككسفو لبكككسفبوتكك فشكك فبو ككاسفسكك فومت ككب فيىفوككتفمككتسل فبي ككت ذف

باسكككابيمت فسككك فت امكككافبوم كككلرفباسكككابيمت فب سكككمافمتبكككبلفشكككبوم فييفا كككافشكككال فبوسلبلسكككعجفلسكككبفوكككتف

ف لتف سب فلسبفلب فم تت.فمتسل فس في  ب 

لسكبف كب فلبضك بافو فبوسلبلسكعفبوقتسك م معف إسلب مبت كبفبوس كللللفنكبلالفاتكسفلك فبوكلا فباسكابيمت جف

ف2542 منفل ت ف كلبام فبوسلبلسكعفكك فو  كب ف كلفبوبكللب فباسكابيمت فكك فتشكام فبو كب  /ف كلكس اف

فس مم فيسابيمت .ف3.5ف  ليوسفبوبسسفباسابيمت فلو    ف لبام فبوسلبلسعفت للف مبلف

 

 خامسًا: التيويد واالستيطان في ظل وجود السمطة الفمسطينية:

بتقلككك فب  ككك بسفباسكككابيمتمعفاتكككسفو سمكككعفبوسشكككبامئفبوت لملمكككعفكككك فت لمكككلفسسكككبا بفبوسسكككتل ت جفلب  ف

بيتتقك فو مب كبافككك فلمقمكعفت  مل كبفلككك فلتمات كبجفلككذفلككسفولولمبتكسفبوتكك فت كسفكك فبو  بمككعفكك ف ككبوحف

فوسشالةفبوسمبس فباسابيمت .ب

ي فس فوي افسبفيتقسفبتقبسفولستلفاتسفسستل ذفسشكالةفبوللوكعفبوقتسك م معف كلفتاممكذفبو  كنفكك ف

سساوعفبيستم ب فلسستل ذفبوسستل  ب فيوسفبوسا تعفبو  بيمعجفل كلفسكبفسك حف يسكابيمذ فبوقا كعفوتتبكلذف

لافاكللفبوسسكتل  م فكك فبوضكقعفبوبا مكعفك فت  مسفسشبامب بفبيستم ب معفك فبوضقعفبوبا مكعجف مكنفنك

كمسككبفتضككباق فاككللفف.17ووككةفسسككتل  ف246 سككبفم مككلفاكك فف4994لن ككبةف كك لف تككسفس ت ككةفسكك عف

                                                 
  مال :فسال فبو متل عفوتلابسب ففالمستوطنون الصياينة في الضفة الغربية االعتداء عمى األرض واإلنسان  سب فللااجف17

ف.55(جفصف2012لبيستشباب جف
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جفكل ككذفاككللفبوسسككتل  م فسككئف  بمككعفسكك عف2544-4994بوسشككبامئفبيسككتم ب معفيكك ذفبوقتككالفبوسستككللف

ف.18ووةفسستل  ف س فكم تفسستل  لفشان فبولل ف545  لفف2544

فبوسسككتبساب لضككئفف2/9/4995لبتقبنمككعفولسككتلفف4994ف/فسككبملومككباذفسكك فبتقبنمككعفبولككب الفت بلوكك فلكك

جف  مكككككنف كككككا  ف لضكككككلحفب  سمكككككعفبوسال مكككككعفول كككككافسككككك فبتقكككككبسفياككككك  فبوس كككككبلتفلبوسسكككككتل  م ف لنكككككع

 فكا لككك فسكككم ات بفبوس بشكككالفاتكككسفبومككك  فب ل كككافسككك فكككك فبوسمبسكككعفبوتقبلضكككمعفباسكككابيمتمعفوتسسكككتبساب 

وبا مككعجف بككا،فت قمككىفبوس مككلفسكك فبوسشككبامئفبيسككتم ب معجفلنضككتفبوس مككلفسكك فوابضكك فوابضكك فبوضككقعفب

فبوضقع.

لسبفتضس  في كعفيام كعفبو امكسفبوت بسكبافيسكابيمتمبافلبضك باف لنكةفبيسكتم ب فكك فوابضك فبوسكت عف

فبوقتسكك م معجفييفو فبومب ككسفباسككابيمت فوككتفمتتكك تف  ككبف ككبوا تفسكك فت قمككىفبومب ككسفبوقتسكك م  فوتست ت ككب 

فباسابيمتمعفب س مع.

ف2555وسكبفكمسكبفميككصفس كلوفت كبلذفب ابضكك فبوكىرفلكب فنككلف كاحفكك فسقبلضككب فلبسكسفلمقمكلفسكك عف

للكككسفاتمكككسفكتسككك م مباجفلسككبفتلكككااف ا كككسفككك فمكككلي فالمكككللفسكك فبوسقبلضكككب جفل كككلفسككبفلشكككق فا كككسف

  فاتككسف ككىبفتلضككحفسلبكلككعفبومب ككسفبوقتسكك مف2544بوتكك ف شككات بفكضككبيمعفبوم مككالفس تككئفسكك عفبول ككبيسف

بوس لوجفلك ف ىبفبا بافكإ فىوتفمبلافتلامسبافلبض بافولمللفبوسسكتل  ب فكك فبوضكقعفبوبا مكعف سكبفكم كبف

فشان فبولل .

ي ف مككبسفبيسككتابتمممب فبو لمتككعفوتسككت عفبوقتسكك م معفاكك فسسككبافبوتسككلمعفبوسككتسمعفلب تيككبافبوب ككةف

قتسكك م معجفكتبتككبافسكك فب ابضكك فبوستل بككعفباسككابيمت فوسكك حفبوشككبسفبوقتسكك م  جفولف ككب  ا فبوسككت عفبو

ب ل ككبذفا شككب فللمتككعفكتسكك م معفلل فسككمبللفاتم ككبجفسككم ملفسكك ف سككئفبوس تككذفباسككابيمت ف س مككلفسكك ف

ب ابض فا افت قمىفبوس ملفس فبوسشبامئفبيستم ب معفلبوت لملمعفك فبولل فل ما بفسك فوابضك فبوضكقعف

فبوبا مع.
                                                 

فف18 فب يا: ف س اا(ج ف بوح فس سل فوتلابسب ف 0244التقرير االستراتيجي الفمسطيني لسنة س س  فبو متل ع فسال    مال :
ف.74(جفصف2012لبيستشباب جف
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 سادسًا: الفساد:

 م معفس ككىفبوت يككعفب لوككسفوليلت ككبفيوككسف لككذف كك ئفبولككابافبوسمبسكك فسكك فللبيككافسككب فبوسككت عفبوقتسكك

س يسعفبوت امافيوسفللبيافلل باب فبوست عفبوقتسك م معجفل لتك فسب كبفمسمكئفشكلبيسفبوس يسكعفسك فكسكبلف

يلبارفلسبو .فلسااب فسبفاب  ف ىأفبوست عفسك فلمكللفسابلك فنكل فتت كب افكمسكبف م  كبجفلت بكسفاتكسف

 كككبفبوس كككت عفبوشي كككمعفلبوس قبكككعفبوىبتمكككع.فلكككك فيكككّذف مكككبسفوم ككك لفبوانب كككعفلت سكككم فاكككللفسككك فملب  

لباب فبوسكككت عفبوقتسككك م معجفكلكككلفنكككلافتلامكككافوم كككعفبوسابن كككعفكككك ف بولضكككب جف كككا فبوقسكككبلفكككك فسؤسسكككب فلب 

نمسعفبوقسبلفبوسكبو فكك فوم ك لفبوسكت عف ككفف4997بوسمت فبوتشامب فبوقتس م  فبو بلافك فومبا/فسبملف

ف فللياستملفف326

اككللفستقككب فبوقسككبلفبوسككبو ففو ف5/2/2556لسككبفلشككةفبو بيككسفبوبككبتفبوقتسكك م  فو سككلفبوسب كك فككك ف

ستمكل فلليافو كلا فكك فف755سك ففول ا فونضمعجفلففيسسم بو مب عفبوببسعفت ملفا ففيوسبوت فل ت ف

 ككاحفسكك تفو فُ بككلَّف ككىبفبوس تككغف ككلف مككتفبوقسككبلفبو لملكك جف مككنففئ.فلول  ككبفيف سككت منضككبمبفكسككبل

ستمكل فف35كمب،فل مافبوسبومعفبوسب سفو فسكلبيمذفبوي م كعفكك فبوسكت عفبوقتسك م معفنكلفباتقبك ف سلكلباف

ف.ستمل فلليافس لمبافف365 تممعفسلبك عفبوقسبلجفورف سبلذفف2554لليافك فبوش افي ذفس عف

فلم كلسفمسكمبفوشكاسفب لسك وشكؤل فببوتم كعفبوقاامكعفلسبفلمكسفبو مكب فبيكتتكب  فكك فمتسكعفبسكتسبةف

جفبت بسبتسفوتايم فا ب ف ا سفبستقبلفس فسلنبسف2/7/2542ب سامل فك ففCongressك فبولل ما ف

بوسمبسكككك فوس ككككبو سفبوشي ككككمعجفلسككككبفبت ككككتفب  مككككسفمبسككككافل ككككباسف بيسككككتقبللفسكككك فالككككللفبوسسككككبالب ف

ابمككعفلبستككعفب ساملمككعفوتسككت عفبوقتسكك م مع.فل  ككبف ككا فو فبوم ككب فبوسب  ككعفوتسككت عفبوقتسكك م معفاتككسفل

 تقب مذفبوقسكبلفكك فللبيكافبوسكت عفبوقتسك م معجفييفو  كبفيك ذفبوبلكلم فبوسكب لم فسك فاسكافبوسكت عفوكتف
                                                 

فف19 ف بوحج فس سل ف  مال :القضية الفمسطينية خمفياتيا وتطوراتيا، س س  فلس ل ع فس ملل فوتلابسب فف  بع فبو متل ع سال 
ف.117(جفصف2012فلبيستشباب ج

ف.6/2/2006جف مال جفالنيار  مقعفف20
فجفب يا:24/5/2006 عفبو للفبوقتس م معجفبوتلامافبو  ق فبوملس فا فستف21

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

http://www.pma-palestine.org/arabic/dailyrep/rep.pdf
http://www.pma-palestine.org/arabic/dailyrep/rep.pdf
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تتلنكككةفاككك فلاس كككبفبوسكككبو جفلل مكككابافسكككبفبسكككتيلس فوسكككلبذفبوسكككب  م فكككك فاستمكككعفب تككك ب فسمبسككك جفلكككك ف

سفبوقتسكك م  جفيىفبسككتلاب.فنمككبللفبوسككت عفبوقتسكك م معفيوككسفسلبنككةفسمبسككمعفيفت ككّسفككك فس ككت عفبوشككب

و فسلبتكسفبومككم فيوكسففباسكابيمتمعفYedioth Ahronoth ال ككل فو ك مقعفمكلمبل فووشكبافتلامكاف

ن كصفيفُت  كسفاك فت تكلرفاتكسففباسكابيمتمعلل بالفبوسبومعفل ما بفسك فبوكللبيافبواسكسمعففباسابيمت 

لفسلتككسفايبسككعف ككلِفو فمُفبوقسككبلفككك فبوسككت عفبوقتسكك م معجفولامككعفو ككسفبنتُككاحفككك فيكك ذفب تقبضككعفب ن ككسف

ف.22  شاف ىأفبوسبتلسب فيىبفسبفبستسا ف للالفبوب ة فباسابيمت ف بول باف

 

 سابعًا: السمطة الفمسطينية: التطور باتجاه دولة أم كيان وظيفي:

وككككتفميتتككككةفولب فبوسقككككبل،فبوقتسكككك م  فاتككككسفسككككل فالككككلم فسكككك فبوكككك س فييفككككك ف بكككك،فبو م مككككب ف

جفلسكلةفبوتقكبل،فكك ف4993بلضب فلتلنمكئفياك  فبوس كبلتفسك عفبوتق متمعجفكس ىفي  سفامتعفبوسق

ب  لبافسسكتسا.فكب   نكبافسك فبتقكبسفولسكتلفباتاكك فس يسكعفبوت امكاف كك يسابيمذ جفورفو  كبف سب كسفميكاف

%فس فوا،فكتس م فبوتباميمعجفللب فس فبوسقتا،فو فت ت  فبوسا تعفب لوسفس ف ىأف78تيت فا ف

فبومب كسفبوقتسك م  فيوكسفلبيكالفبيتقبنمعفي ذفيس فس لب جفيي فو فبوسقبل،فباسابيمت ف محفك فما 

وككسفت كب ي فل ككت فيوككسفبول كلذف س ككلوفت ككبلذفب ابضك ف سككبفملقككذف سقا كعفسكك فسقبلضككب ف مكافس ت مككعفلب 

 لب فبولتذفبيستم ب معفلسبيتفبوسستل  م فك فبوضقعفبوبا معجفلبو كلمنفاك فاكلللف ضكبعفويةفسك ف

ف.4948بوس تتعفس عفبو ميم فيوسفكتس م ف

(فلبتقبنمككعف ب ككبف4/5/4994تبككلل فبيتقبنمككب فبوم يمككعفبوسلنبككعف ككم فبو ككاكم فس ككذفبتقبنمككعفبولككب الف 

(جفلبتقككبسفشككاتف23/45/4998(جفلبتقبنمككعفلبرفامقككاف 45/4/4997(فلبتقبنمككعفبويتمككذف 28/9/4995 

يمتمعفستلكككاالفضكككس ف(.فلو ككك   فاستمكككعف لككك،فبيتقبنمكككب فبوسلنبكككعفيكككب الفيسكككاب4/9/4999بوشكككم ف 

فسسباسب فس  ممعفت  ت بفبو للسب فباسابيمتمعفبوستببن ع.
                                                 

تلابسب فلبيستشباب جفتامسعفسال فبو متل عفوأين يذىب المال؟ الماليين السرية لممسئولين الكبار في السمطة الفمسطينية، ف 22
ف.10/10/2000جفيديعوت أحرونوت   مقع،  مال  
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ب شككبت فبيتقبنمككب فبوسلنبككعفس ككىفولسككتلف ككباماب ب فبوتق ككمتمعفسكك فلل فيوكك بتفبومب ككسفباسككابيمت ف

تكك فبوتقككبل،ف ككلذف4967 ت  مككسفبولككاباب فبوللومككعفلبي سكك بسفسكك فب ابضكك فبوس تتككعفسكك عف جف مككنفَومَّ

ميككم فلبولككل فلبولتككذفبيسككتم ب معفلبو ككلللفيوككسفسقبلضككب فبولضككئفبو  ككبي .فل بككلفسككالافسلبضككمئفبو 

لبامبافاتسفول افس ف %ف48س ئفس لب فس فتلنمئفبتقبسفيا  فبوس بلتفوتفتل فبوست عفتسم افوس مبافلب 

فس فوابض فبوضقعفبوبا مع.ف

 م  جف ككبوا تفسكك فوتبمككلفبوسقككبل،فبوقتسككف2553لمككب  في ككعفيام ككعفبو امككسفككك ف مسككب /فو امككذف

بوت قيككب فباسككابيمتمعفب ا بككعفاشككافاتم ككبجفيوككسفبوسا ككئفب لذجفورفياككبللفتلككلمتفولابسف سكك فبوسككتلتف

وتمب ككسفباسككابيمت فلل فورفسلب ككذفمككىلاجفيىفبشككتا  فاتككسفبومب ككسفبوقتسكك م  فلنككةفلبكككعفب اسككبذف

 لفب س مكعفكك ف   كعفوم ك لجفبوبسلامعفضكلف يسكابيمذ جفل بوقبكذفنبسك فبوسكت عفبوقتسك م معجف كلسشفب م ك

لبست ل  فس  سفايكم فبوكل اب فبوكىرفتكليأفس سكللفا كب ف كتفو سكلفنامكئفكك فا كلفااككب جفلتب بك ف

ت قمىفلبكعفبوست ت ب فباسابيمتمع.فلول فلذفىوتفوكتفمل كئفبومب كسفباسكابيمت فبوكىرفاكك،فت  مكسف تكسف

امسفييف بلفو فت كذفبوسكت عفيوكسفسبكبمماأفسبفمتبتسف بوت بسبتسفك فبوسا تعفب لوسفس ف  للفيام عفبو 

لسلب كقبتسفب س مككع ف مككنفلككب فسكك فبوسقتككا،فو فت ت كك فبويام ككعف إنبسككعفبوللوككعفبوقتسكك م معفككك ف  بمككعف

.فيىفبشكككتا  ف يسكككابيمذ فو  تلكككبذفيوكككسفبوسا تكككعفبو ب مكككعفتقلمكككتفس يسكككب فبوسلبلسكككعفلس ككككئف2555سككك عف

س بوكسفبولمكبللفبوقتسك م معفاتكسفبات كبافو  كبفوكتففبوبستمب فبوبسلامعفضكل بجفلسكبفاكضك فبوتمكبلسفسكئ

فت ذفيوسفسستل فو فتلل فشاملباف لملمبافوتس ت.

بست ذفبوايم فا ب فايبستسف بوتالملفاتسفسامبمعفيام عفبو امسجفلبوبسكذفاتكسفت قمكىف  لل كبفكك ف

ف.فلاتسفبوا تفس ف اصفا ب فاتكسفبوبكلللفيوكسفسسكبا8/2/2555سؤتسافشاتفبوشم فبوىرفاللفك ف

بوسقبلضكككب جفييفو ف تكككبيشفبي تيب كككب فبوقتسككك م معفوتككك فاتكككسف مكككافبوستلنكككئجفيىفككككب  ف الكككعف سكككب ف

ف ا ت معفسلبالفبوسمت فبوتشامب .
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ل ىوتفليت فبوست عفبوقتس م معفكك فسسكباب فست بنضكعف كم ف للسكعفتت  كسفبوسلبلسكعف  مكبافل املكبافف

 مكككلبافو كككب.فلب سكككمتفبوسلنكككةفبوكككللو فسكككئفيسكككتامبةفبو لكككلسجفل كككم فايبسكككعفتت  كككسفبوسقبلضكككب فيمكككبابافلف

بوس بوككسفباسككابيمتمعفبوس بو ككعفبو للسككعفبوقتسكك م معف ككبياتابةف كككف يسككابيمذ فل  ككىف بوب ككة ف بيتقبنمككب ف

بوسككب لعجفلسككبفوسكك س فبامككاب ب فبوتكك فبتيككى بفبوككايم فبوقتسكك م  فس سككللفا ككب فككك فتشككلملفبوي ككبسف

ف للسعجفسسبف بلفك ف بوعفبوقتتب فب س  .اتسف للسعف سب فلليذفك ف اسف   مب فسئفبو

لاتسفبوا تفس فليلذفبوسستلعفبوبا معفبوسبللمعفك فلسكب عفو كذفب  سكعفبوقتسك م معفلتلنمكئفبتقكبسف

جف47/3/2557جفلبوكىرفب   كسفا كسفتشكلمذف للسكعفل كللفل  مكعجف بوك فبو لكعفكك ف7/2/2557سلعفك ف

ب س مكعفسك فبوس سكل م فاتكسف الكعفككتحفت سكمتفسكئفييفو سفلب فلبض بافو ف  بتفتمبابافلبيكذفب م ك لف

سككلب ف للسككعفبول ككللف بوسي  ككب فب ساملمككعفباسككابيمتمعفبوتكك فتسككت لةفيكشككبذفتما ككعف الككعف سككب فلب 

ف422نلف تكغفف2557بول  معجفكإ فاللفنتتسفيب الفبوقتتب فب س  في ذفبوستعفوش افب لوسفس فس عف

للفنتتكسفبوقتتككب فب س ك فككك فبوسكتعفوشك افبوتكك فتتك فبو سككتفمام كباجفكمسككبفوكتفمتمككبل فاكف45946نتكم افلف

ف.23نتم افف65  لفف44/6/2557بوبسلارفبوت فنبس ف سف سب فك ف

او فبالبالفب ساملمككعفككك فبولضككئفبوقتسكك م  فبوملمككلفكا ككعفسككب  عفوت لمككسف بكك،فبوسلبسككسفسكك ف

فGeorge W. Bush فملا.ف ل فبي ي ذفلكئفاستمعفبوس تف  لفب سبتجفكلابفبوايم فب سامل ف

وبلككلفسككؤتسافللوكك فوبستمككعفبوسكك ت.فلسكك فبوبامككسفو فبولمككبللفبوقتسكك م معفلبكلكك فاتككسفف46/7/2557ككك ف

بوسشبالعفك فبوسؤتساجف بوا تفس فو فبوسلنكةفباسكابيمت فلكب فابكضكبافو  كنفنضكبمبفبو كذفبو  كبي فكك ف

مككللذف س كك فلاو فككك فف.فلسككبفاكضكك ف يسككابيمذ فت  كك 27/44/2557سككؤتسافو ككب لوم فبوككىرفالككلفككك ف

ف ىبفبوسؤتسافي سبف لفسؤتسافللو فو  ب فوسب فوتقب سب فس فومذفبستسابافبوسقبلضب .

جفيوكسفو فباتاكك فبولمكبللفبوقتسك م معفسكئف2558تبلل فبوتلب ب فبوقتس م معفباسابيمتمعف كلبذفسك عف

ب تمبمككباف ككا فبوسقبلضككب فل ككت فيوككسف امككسفسسككللل فلوات كك فلنككةفبوسقبلضككب فف2558  بمككعفسكك عف
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.فلبستسا ف بوعفبومسللفكك ف2559ل لبمعفف2558اتسفبو اسفباسابيمتمعفاتسفن بةف  لفولبيافس عف

جفاتككككسف8/5/2545استمككككعفبوسكككك تفيوككككسفو فوات كككك فبوتم ككككعفبوت قمىمككككعفوس يسككككعفبوت امككككافسلبكلت ككككبفككككك ف

سف بككلتفبوسشككبالعفسقبلضككب ف مككافس بشككال.فلاتككسفبوككا تفسكك فبوتب كك فباسككابيمت فلب  ككاباأفاتككسفشككال 

ف21/8/2010لنةفبيستم ب فلتالملأفاتسفم للمكعف يسكابيمذ فييفو فبولمكبللفبوقتسك م معجفلت لمكلبافكك ف

لبكلككك فاتكككسفبوبكككلللفيوكككسفبوسقبلضكككب فبوس بشكككالفلل فشكككال فسسككك لع.فل كككلو ف كككىوتفسا تكككعفملمكككللفسككك ف

تلنق ف بلف  كلفجفييفو ف ىأفبوملوعفوتفتلتف لم اجف منف2/9/2545بوسقبلضب ف اابمعفوساملمعفك ف

جف بوا تفس ف2542لف2544ش افس في  ن ب.فلبستسا ف بوعفبومسللفك فسسبافبوتسلمعف لبذفس ت ف

بوي كككللفبوتككك فنبسككك ف  كككبفبوسستلكككعفب ال مكككعف بستضكككبكعفولكككب ب فبستلشكككبكمعف كككم فبومكككب مم فبوقتسككك م  ف

 .2542لباسابيمت فك فلب ل فبو ب  /فم بماف

جفميتكك ذف2544شككات بفن ككبلفبوم مككالفككك فلككب ل فبو ككب  /فم ككبمافوبككذفسككبفلشككق فا ككسفبول ككبيسفبوتكك ف 

بول مككافسكك فبوتما ككعفبوقتسكك م معفككك فبوسقبلضككب جف مككنف  كك ف بول ككبيسفبسككتبلبلفبوسقككبل،فبوقتسكك م  ف

بوتيت فا فبوبللفب ل افس فبو ميم فبوقتس م مم جفلسكبفنكلس فاالضكبافتشكممبمعفوتمب كسفباسكابيمت ف

 ف سسفل ةفل مافبوسقبلضم ف كبيسفااملكب فكك فو كلفتاليخ النهى يأولشلنم في المس   تف ول اف

ف.George Mitchellبوتلب ب ف م فااملب فلبوس بلنفب سامل فملا.فسمتشذف

وتفتلكئفلذفبوت ب ي فلبا اب ب فبوت فنلس بفبومب سفبوقتس م معف بستمعفبوس تفيوسفورفي للف  كلف

.فلب  تلككبافسكك فينككابافبوسقككبل،فبوقتسكك م  ف4967اب فينبسككعفللوككعفكتسكك م معفاتككسف ككلللفبواب ككئفسكك ف  مكك

كشذفاستمعفبوس تفلب لشبةفبوبلملفس فوسابافبوسقبلضب فسب فبولمبللفبوقتسك م معفيوكسفت لمكسف  كاف

 يكىفبوبضكلمعفبولبستكعفكك فبومسبمكعفف2544ل تلسبس فس في ذفتلم  كبفيوكسفب سكتفبوست كللفكك فسك عف

 فبوكىرفبسكتيلتف كسفبو لكلفضكلفسشكالةفبولكابا.فاكبل فبولمكبللفبوبسلسمعفل لفسبفب  لتف بواكلفب سامل

لبسككت با فبو  كككلذفاتككسف كككقعفللوككعف مكككافاضككلفكككك فبومسبمكككعفف2542بوقتسكك م معفبولكككالفككك فسككك عف

فبوبسلسمعفوتستفبوست لل.
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سكك فبوس  ككيفو فلبكككعفبامككاب ب فلبولككاباب فبوتكك فبتيككى فاتككسف ككبملفبوسقبلضككب فولفبوككى بسفيوككسف

 فضكس فيمسكبةفل  ك جف كذفي فبوتقكالفكك فبولكاباب فبوس كمامعفبوتك فتسك فسسكتل ذفب ستفبوست للفوكتفتلك

 بوشبسفبوقتس م  فس فن ذفس سللفا ب فل العفكتحفلب  فسس ف ىأفبوسا تع.

 

 خاتمة:

ل بككلفلككذفسككبفتلككلتف ككا فو فبوسككت عفبوقتسكك م معفيفتسككم افييفاتككسفمكك  ف سككم فسكك فوابضكك فبوضككقعف

بنت ككبل بفبوست بوككتفمبمكك فاكك فسككّلفالبتككسفبوسككليقم فلل فلاككتففبوبا مككعفبوستل بككعفب ل ككبذجفلسككبفو 

بوككللذفبوسب  ككعجف ب مككتفاكك ف بوككعفبي لسككبتفبوسمبسكك فلبومبابككك فبوسسككتساف ل ككافسكك فيسكك فسكك لب جف

 فلككذفىوككتفمضككب بفوسككبتف بوككعفسكك فعلبسككتسابافبيسككتم ب فلبوت لمككلفلبياتلككبي فلبياتككلب ب فباسككابيمتم

 فُ  ك فاتم كبفبتقكبسفولسكتلفلسكبفت بكسفسك فبتقبنمكب فسمبسكمعفوسك س فكك فبوقشذفتبللفيوسفب سبسكب فبوتك

فت لمذفبوست عفبوقتس م معفس فسشالةفللوعفيوسفلمب فليمق .

ل  ككبف تسكككب ذفسكككبف كككلفبو كككذفوتيككال.فسككك فب  سكككع؟فلبومكككلبسف كككلفو ككسفيف كككلفسككك فياكككبللفنكككاب لفبولبنكككئف

سكككتابتمممعفبوتككك فتبسكككذفو كككبوحفبولضكككمعفبوقتسككك م  فلبانتمسككك فلبوكككللو جفلبيسكككتقبللفسككك فبوستبمكككاب فبا

اكككبللفتاتمكككسفبو مككك فبوقتسككك م  جفللضكككئف ا كككبسشفل  ككك فمسكككتممسفو سل كككب فبوشكككبسف بوقتسككك م معجفلب 

اككككبللفبولضككككمعفبوقتسكككك م معفيوككككسفس م  ككككبفبوبا كككك ف بوقتسكككك م  جفلبي تبككككبلفاكككك ف بوككككعفبوتقككككالف ككككبولاباجفلب 

فلباس س .
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