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مقدمة:
ت�شكلت فكرة القبول بالذهاب �إىل ت�سوية �سيا�سية مع االحتالل الإ�رسائيلي قبل
�سنوات طويلة من توقيع اتفاق �أو�سلو ،حيث ج�سد برنامج النقاط الع�رش الذي تبنته
منظمة التحرير الفل�سطينية �سنة  1974روح م�رشوعها ال�سيا�سي منذ ذلك الوقت؛ �إذ
هدف �إىل �إقامة �سلطة فل�سطينية على �أي جزء يتم حتريره من �أر�ض فل�سطني ،كما ّ
مت
تثبيته �سنة  1988مع رفع �شعار دولتني ل�شعبني والقبول بقراري  242و.338
ن�ش�أت ال�سلطة الفل�سطينية �سنة  1994على خلفية توقيع اتفاق �أو�سلو ،وقد حر�صت
“�إ�رسائيل” بذهابها �إىل املفاو�ضات على التخل�ص من �إدارة ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
خ�صو�صا ً بعد اخل�سائر الب�رشية واملادية واملعنوية التي تكبدتها يف �أثناء االنتفا�ضة
املباركة يف الفرتة 1993-1987؛ كذلك �شكلت عقدة اخلطر الدميوغرايف واخلوف على
هويتها اليهودية �أحد �أهم �سياقات الت�سوية ،وخ�صو�صا ً �أن كل امل�ؤ�رشات كانت وا�ضحة
ب�أنها ت�سري نحو التفوق الفل�سطيني العددي يف فل�سطني التاريخية.
كذلك احتفظت “�إ�رسائيل” بالكثري من عنا�رص القوة يف اتفاقيات املرحلة الأوىل ،مما
�أتاح لها الت�أثري يف م�ستقبل ال�سلطة الفل�سطينية وم�رشوع الدولة الفل�سطينية ،فربطت
املكونات الأ�سا�سية لل�سلطة بها؛ �إىل درجة �أن حترك قيادة ال�سلطة الفل�سطينية بات
يحتاج �إىل �إذن �إ�رسائيلي .كذلك احتفظت “�إ�رسائيل” ب�سيطرتها على املعابر احلدودية،
وربطت �شبكة الكهرباء واملياه واالت�صاالت بها �أي�ضاً .كما قيدت االقت�صاد الفل�سطيني
باتفاق باري�س امللحق باتفاق �أو�سلو (بروتوكول باري�س االقت�صادي ،)Paris Protocol
الذي ما زال ي�سهم يف �إعاقة بناء اقت�صاد فل�سطيني تنموي يهيئ القت�صاد دولة قادرة
على القيام بواجباتها دون �أموال الدول املانحة.
* باحث متخ�ص�ص يف الدرا�سات الفل�سطينية ،ويعمل م�ساعدا ً للمدير العام يف مركز الزيتونة للدرا�سات
واال�ست�شارات يف بريوت.
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كما �شكل قبول منظمة التحرير الفل�سطينية برتحيل الق�ضايا الأ�سا�سية واملتعلقة
مب�ستقبل الالجئني ،والقد�س ،وامل�ستوطنات ،واحلدود واملياه ،وال�سيادة �إىل املرحلة
النهائية ،نقطة �ضعف انعك�ست الحقا ً على �سري العملية التفاو�ضية وحتولها �إىل حالة
جتميلية ل�صورة املحتل الراغب بال�سالم.
وبعد مرور �أكرث من  19عاما ً على توقيع اتفاق �أو�سلو ما زالت ال�سلطة الفل�سطينية
على الرغم من تنفيذها املتطلبات الإ�رسائيلية الأمنية ،عاجزة عن حتقيق حلم الدولة
الفل�سطينية املوعودة ،كما �أنها عاجزة عن التح ُّرر من القيود الإ�رسائيلية التي فر�ضها
اتفاق �أو�سلو على كافة امل�ستويات ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية ،وهو ما َولَّد حالت
�إحباط فل�سطينية �شعبية ،وحتى ر�سمية على م�ستوى قيادات ال�سلطة الفل�سطينية ،من
م�سار الت�سوية ال�سلمية.

�أ ً
وال :ال�سـلطـة الفل�سـطينيــة والــوـ�ضع الفل�سـطينـي
الداخلي:
لإجراء قراءة نقدية مو�ضوعية لتجربة ال�سلطة الفل�سطينية يف الو�ضع الداخلي ال ب َّد
من و�ضع جمموعة من املحددات التي حكمت عالقة ال�سلطة الفل�سطينية بالف�صائل.
 .1تفرد حركة فتح يف حتديد امل�سار ال�سيا�سي الفل�سطيني.
	.2ا�ستخدا ُم حرك ِة فتح ال�سلط َة التي تقودها يف �أكرث من موقع لفر�ض ر�أيها.
	.3اعتماد ال�سلطة الفل�سطينية والنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ب�شكل عام على الكاريزما
ال�شخ�صية للقيادة الفل�سطينية؛ والتي ي�صعب معها بناء نظام �سيا�سي م�ؤ�س�ساتي
قد ي�شكل نواة مل�رشوع دولة.
	.4اعتماد قيادة ال�سلطة الفل�سطينية نظام “الزبائنية” (�أي النظام القائم على املنفعة
ال�شخ�صية املتبادلة بني الرئي�س واملر�ؤو�س) �إىل ح ٍد كبري يف عملية �إدارة ال�سلطة،
وحتكم امل�صالح اخلا�صة بالأداء العام.
 .5تدين الكفاءة ال�سيا�سية الفل�سطينية يف عملية املفاو�ضات منذ �أو�سلو ،والقبول
بالتزامات �أمنية انعك�ست �سلبا ً على العالقات الفل�سطينية الداخلية.
	.6اعتماد مبد�أ وحدانية اخليار ال�سيا�سي؛ �أي �أنه ال خيار �أمام ال�سلطة الفل�سطينية �سوى
خيار املفاو�ضات ثم املفاو�ضات ،وعلى الرغم من �أن الرئي�س الراحل يا�رس عرفات
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ا�ستخدم املقاومة �أحيانا ً ب�شكل تكتيكي وخ�صو�صا ً قبيل وفاته� ،إال �أن هذا الأ�سلوب
انتهى مع قدوم الرئي�س حممود عبا�س.
	.7انتقال مظاهر ال�ضعف والرتهل والف�ساد الإداري وامل�ؤ�س�سي يف منظمة التحرير �إىل
ال�سلطة الفل�سطينية؛ و�إ�سهام �أموال املانحني بتعميق الف�ساد.
وبناء على ما تقدم ف�إن �سياقات عمل ال�سلطة الفل�سطينية ولدت مقيدة ب�شكل �أو ب�آخر
بقرار الرجل الواحد واحلزب الواحد ،ومقيدة باتفاق �سيا�سي لي�س له �سقف زمني،
ويحكم م�سارها وفق امل�صلحة الكلية للمحتل ،الذي حر�ص على ا�ستمرار هذه ال�سلطة
طول العقدين املا�ضيني �ضمن دائرة الكيان الوظيفي.
ومع امتناع عدد من التيارات ال�سيا�سية الفل�سطينية املعار�ضة التفاق �أو�سلو عن
امل�شاركة يف االنتخابات �سنة  ،1996ا�ستمرت حالة التفرد الفتحاوي مبعظم دوائر
وم�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية ،حيث فاز من مر�شحي القوائم الر�سمية حلركة فتح
 50مر�شحا ً من �ضمنهم ثالثة غري منتمني �إىل حركة فتح ،وجنح من �أع�ضاء حركة فتح من
الذين تر�شحوا خارج القوائم  21مر�شحاً ،وبذلك ح�صلت فتح على  68مقعد من �أ�صل
 88من مقاعد املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ل�سنة  .11996كما احتلت حركة فتح على
الأقل موقعني من املواقع الثالثة يف الوزارات (وزير ،ووكيل وزارة ،ووكيل م�ساعد) ،و�أن
“� 33شخ�صا ً من جمموع الوكالء والوكالء امل�ساعدين الأربعني يف الوزارات الع�رشين
كانوا �سنة  1996من حركة فتح”� ،2أما البقية فهم من امل�ستقلني الذين متيل غالبيتهم �إىل
حركة فتح.
ومبا �أننا يف �إطار البحث عن �أزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني ،ف�إن قيام ال�سلطة
الفل�سطينية �أ�سهم يف حتجيم منظمة التحرير ،التي ت�ضاءلت مع الزمن حتى بدت
وك�أنها دائرة من دوائر ال�سلطة ،كما �أ�سهم قيام ال�سلطة وحتجيم دور املنظمة يف تغييب
فل�سطينيي اخلارج عن ق�ضيتهم وعن ممار�سة واجباتهم وحقوقهم الوطنية.
حملت نتائج االنتخابات الت�رشيعية الفل�سطينية �سنة � ،2006أمالً بك�رس االحتكار
ال�سيا�سي داخل ال�سلطة الفل�سطينية� ،إال �أن فوز حركة حما�س ب�أغلبية املقاعد الت�رشيعية،
 1جميل هالل ،النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد �أو�سلو (بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية،)1998 ،
�ص .187
 2املرجع نف�سه� ،ص .198
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�أظهر �أن قيادة فتح ما زالت غري م�ستعدة متاما ً لتق ُّبل ا�ستيعاب حما�س يف النظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني ،وال للتداول ال�سلمي لل�سلطة ،فقامت بالعديد من الإجراءات لإف�شال جتربة
حركة حما�س ،مدعومة ب�سيا�سات و�إجراءات �إ�رسائيلية و�أمريكية تدفع بهذا االجتاه� ،إىل
جانب دول “االعتدال” العربي ،وقد ت�ضمن ذلك:
� .1إحلاق كافة الأجهزة الأمنية وامل�ؤ�س�سات الإعالمية و�إدارة املعابر �إىل مكتب رئا�سة
ال�سلطة.
 .2م�صادقة املجل�س الت�رشيعي املنتهية واليته يف جل�سة عقدها يف ُ ،2006/2/13بعيد
االنتخابات الت�رشيعية ،على جمموعة من املرا�سيم الرئا�سية متنح الرئا�سة حقّ
ت�شكيل املحكمة الد�ستورية دون م�صادقة املجل�س الت�رشيعي ،وتعيني رئي�س ديوان
املوظفني ورئي�س هيئة التقاعد ورئي�س ديوان الرقابة املالية والإدارية ،وتعديل ي�سمح
بتعيني �أمني عام املجل�س الت�رشيعي من خارج املجل�س ،وقد توىل �شخ�صيات فتحاوية
جميع هذه املنا�صب.
	.3ا�ستباق ت�شكيل احلكومة الفل�سطينية اجلديدة برئا�سة حما�س ،والقيام بحملة
تعيينات وترقيات يف م�ؤ�س�سات ووزارات ال�سلطة الفل�سطينية والأجهزة الأمنية.
	.4انتزاع التمثيل الدبلوما�سي ومتابعة ال�سفارات من �صالحيات وزير خارجية ال�سلطة
الفل�سطينية ،و�إعادتها مرة �أخرى بالدائرة ال�سيا�سية التابعة ملنظمة التحرير.
من الوا�ضح �أنه ّ
مت عملية تفريغ مل�ضمون العملية الدميوقراطية ،بقيادة رئا�سة ال�سلطة
الفل�سطينية ،مما �أ�سهم يف زيادة حالة االحتقان الداخلي ،كما دفعت العنا�رص املح�سوبة
على فتح باجتاه رفع وترية الفلتان الأمني ،وهو ما �أدى �إىل عملية احل�سم الع�سكري الذي
فر�ضت فيه حركة حما�س �سيطرتها على قطاع غزة يف حزيران /يونيو .2007
وعلى الرغم من تعدد االتفاقيات بني الأطراف الفل�سطينية وحماوالت ترتيب
البيت الفل�سطيني ،وتوقيع اتفاق القاهرة �آذار /مار�س  ،2005ووثيقة الوفاق الوطني
�أيار /مايو  2006واتفاق مكة �شباط /فرباير  ،2007وحتى �إعالن الدوحة � ،2012إال �أن
االنق�سام الفل�سطيني مل ينتهِ ،وانك�شفت الت�أثريات اخلارجية و�ضغوط القوى الدولية يف
الت�أثري على الو�ضع الفل�سطيني الداخلي.
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ثاني ًا :اجلانب االقت�صادي:
ُتع ُّد البنية االقت�صادية القوية لأي كيان �سيا�سي نا�شئ� ،أحد �أهم مقومات بناء الدول
احلديثة القادرة على النهو�ض مبجتمعها وتقدمه ،ويف هذا الإطار ما زالت ال�سلطة
الفل�سطينية بعد مرور نحو عقدين من الزمن تعتمد على الدول املانحة يف �س ّد عجز
ميزانيتها املقدر �سنويا ً بنحو  1.3مليار دوالر �أمريكي ،يذهب جلها لتغطية فاتورة
الرواتب احلكومية للموظفني .ويف مقاربة ب�سيطة مع دولة مثل لبنان (حيث هناك تقارب
يف عدد ال�سكان) بناجت حملي يبلغ  45مليار دوالر �سنوياً ،يقدر عدد موظفي القطاع
العام فيه بنحو � 175ألف موظف ،مبا فيهم الأمن الداخلي واجلي�ش والذين يبلغ عددهم
نحو  ،95,500يف املقابل يقدر عدد موظفي ال�سلطة الفل�سطينية بنحو � 160ألف موظف
بينما يبلغ الناجت املحلي الإجمايل لل�سلطة نحو �ستة مليارات دوالر ،وهو ما يظهر مدى
املعاناة االقت�صادية لل�سلطة ،كما ُيظهر حجم الرتهل الذي يعانيه القطاع العام يف ال�سلطة
الفل�سطينية التي ال يوجد فيها جي�ش �أ�صالً ،وتقيد عمل �أجهزة الأمن الفل�سطينية يف
مناطق حمدودة امل�ساحة واملهام.
وبالرجوع �إىل �آراء خرباء االقت�صاد يف حتديد �أ�سباب تردي الو�ضع االقت�صادي يف
�أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية ،نرى �أن برتوكول باري�س االقت�صادي املوقع �سنة ،1994
يع ّد �أحد �أهم الأ�سباب التي �أ�سهمت يف حرمان ال�سلطة الفل�سطينية من و�ضع اقت�صادي
تنموي؛ فح�سب برتوكول باري�س ف�إن االقت�صاد الفل�سطيني يقع �ضمن نطاق االحتاد
اجلمركي مع “�إ�رسائيل” ،مما يعني ب�أنه من ال�صعب احلديث عن نظام جتاري و�رضيبي
فل�سطيني م�ستقل عن النظام الإ�رسائيلي ،وبالتايل يتوجب على ال�سلطة الفل�سطينية �أن
تفر�ض نف�س معدالت ال�رضائب الإ�رسائيلية �سواء املبا�رشة �أم غري املبا�رشة؛ وقد حدد
الربتوكول ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة بني  ،%16-15وهو ما يعادل قيمة ال�رضيبة
تقريبا ً املفرو�ضة يف “�إ�رسائيل” والتي تبلغ  ،%17مع الفارق ال�شا�سع بني الطرفني يف
ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل.
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جدول رقم  :1مقارنة معدل دخل الفرد الإ�رسائيلي والفل�سطيني 2011-1995

(بالدوالر)

3

ال�سنة

معدل دخل الفرد الإ�رسائيلي

معدل دخل الفرد الفل�سطيني

1995

17,305

1,406

1996

18,495

1,360

1997

18,583

1,442

1999

18,038

1,617

2002

17,140

1,085

2004

18,513

1,317

2006

20,520

1,275

2008

27,434

1,356

2009

26,042

1,416

2010

28,575

1,502

2011

31,291

1,614

 3بالن�سبة ملعدل دخل الفرد الفل�سطيني لل�سنوات  ،1999-1994انظر :اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني،
احل�سابات القومية بالأ�سعار اجلارية والثابتة ( 2000-1994رام اهلل :اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني،
)2003؛ وبالن�سبة لل�سنوات  ،2006-2002انظر� :سلطة النقد الفل�سطينية ومعهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية
الفل�سطيني (ما�س) واجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،املراقب االقت�صادي واالجتماعي ،رام اهلل،
العدد  ،26ت�رشين الأول /نوفمرب  ،2011يفhttp://www.pma.ps/images/stories/economic_monitor/ :
20-%20ar.pdf%arabic-documents/monitor_26؛ وبالن�سبة لل�سنوات  ،2010-2008انظر :اجلهاز
املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،اخلرب ال�صحفي للتقديرات الأولية للح�سابات القومية الربعية (الربع
الرابع ( )2010رام اهلل :اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني� ،آذار /مار�س  ،)2011يفhttp://www.pcbs. :
gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/NationalACc_Q410A.pdf؛ وبالن�سبة ل�سنة  ،2011انظر :اجلهاز
املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،التقرير ال�صحفي للتقديرات الأولية للح�سابات القومية الربعية (الربع
الرابع ( )2011رام اهلل :اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني� ،آذار /مار�س  ،)2012يفhttp://www.pcbs. :
gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/Q4_11a.pdf
�أما بالن�سبة ملعدل دخل الفرد الإ�رسائيلي لل�سنوات  ،2004-1995انظر:
Central Bureau of Statistics (CBS), http://www1.cbs.gov.il/publications12/1478/pdf/t39.pdf؛
وبالن�سبة لل�سنوات  ،2011-2006انظر:
CBS, http://www1.cbs.gov.il/hodaot2012n/08_12_056t1.pdf
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ومن امل�ساوئ التي ت�ضمنها الربوتوكول� ،آلية جمع الإيرادات من ال�رضائب على
الواردات الفل�سطينية ،حيث تعتمد ب�شكل رئي�سي على ما يعرف مببد�أ الوجهة النهائية
لل�سلع امل�ستوردة� ،أي �أنه يجب ت�ضمني الوثائق التي تثبت �أن املواد امل�ستوردة متجهة
نحو �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية ،ومبا �أن الكثري من التجار الفل�سطينيني يف�ضلون
اال�سترياد عرب و�سيط �إ�رسائيلي تفاديا ً للعرقلة الإ�رسائيلية ،ف�إن ذلك يحرم خزينة
ال�سلطة من �إيرادات �رضيبية.
كذلك الأمر بالن�سبة لعملية جمع وحتويل �أموال املقا�صة اجلمركية التي ت�ستخدمها
“�إ�رسائيل” يف كثري من الأحيان ك�أداة من �أدوات ال�ضغط ال�سيا�سي على ال�سلطة
الفل�سطينية فتمتنع عن حتويلها �إىل خزينة ال�سلطة ،مما يلحق �رضرا ً مبا�رشة باالقت�صاد
الفل�سطيني.
هذا� ،إىل جانب اخل�سائر ب�سبب االحتالل ،حيث قدرت قيمة خ�سائر االقت�صاد
الفل�سطيني ب�سبب االحتالل الإ�رسائيلي بنحو  6.9مليار دوالر ل�سنة  ،42010وهو
�أكرب من حجم الناجت املحلي الإجمايل الفل�سطيني الذي يبلغ نحو �ستة مليارات دوالر،
واجلدول التايل يو�ضح الفارق ال�شا�سع بني حجم الناجت املحلي الإجمايل
الإ�رسائيلي والناجت املحلي الإجمايل الفل�سطيني ،مما ي�ؤكد ب�أن اتفاقية باري�س مل
تكن متكافئة.
ويف �إطار امل�ساعدات املالية مليزانية ال�سلطة بلغ حجم م�ساعدات الدول املانحة لل�سلطة
الفل�سطينية بني �سنتي  ،2003-1994نحو  4.448مليار دوالر ،مقابل ما تلقته ال�سلطة
الفل�سطينية من م�ساعدات بني �سنتي  2011-2005والتي بلغت نحو  8.885مليار دوالر،
�أي �أن ال�سلطة الفل�سطينية تلقت خالل �سبع �سنوات من تويل الرئي�س عبا�س رئا�سة
ال�سلطة �ضعفي ما تلقته خالل ع�رش �سنوات يف عهد الرئي�س الراحل يا�رس عرفات،
لأ�سباب تعود �إىل �أداء ال�سلطة يف تنفيذ املتطلبات الأمنية املتفق عليها .وعلى الرغم من
ت�ضاعف حجم الدعم اخلارجي �إال �أن ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل �سنة 2011
مل يتجاوز ما كان عليه �سنة  1999والذي بلغ نحو  1,613دوالر.
 4ذكر وزير االقت�صاد الفل�سطيني د .ح�سن �أبو لبدة� ،أنَّ اخل�سائر االقت�صادية الناجتة عن االحتالل
الإ�رسائيلي خالل �سنة  2010تقدر بـ  6.9مليار دوالر .انظر :وزارة االقت�صاد الوطني الفل�سطينية ،رام اهلل،
يفhttp://www.mne.gov.ps/resultsearch.aspx?id=1711&lng=2&tab=portal_announcements :
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جدول رقم  :2مقارنة بني الناجت املحلي الإجمايل الإ�رسائيلي والفل�سطيني
5
( 2011-1995باملليون دوالر)
ال�سنة

الناجت املحلي الإ�رسائيلي باملليون دوالر

الناجت املحلي الإجمايل الفل�سطيني
(ال�ضفة والقطاع)

1995

95,988

3,193

1996

105,229

3,286

1997

108,441

3,702

1999

110,725

4,512

2002

112,974

3,264

2004

126,571

4,198

2006

145,457

4,322

2008

201,673

4,878

2009

194,851

5,241

2010

217,793

5,728

2011

242,922

6,339

ويف الإطار العام للأداء االقت�صادي لل�سلطة الفل�سطينية ،نورد بع�ض املالحظات التي
حكمت م�سار الو�ضع االقت�صادي الفل�سطيني:
� .1شكل اتفاق �أو�سلو كارثة اقت�صادية من الدرجة الأوىل لل�سلطة الفل�سطينية؛ �إذ �أ�شار
تقرير �صادر عن البنك الدويل  World Bankيف �أيلول� /سبتمرب � ،2012إىل �أن ا�ستمرار
 5بالن�سبة للناجت املحلي الإجمايل الفل�سطيني لل�سنوات  ،1997-1995انظر :اجلهاز املركزي للإح�صاء
الفل�سطيني ،احل�سابات القومية بالأ�سعار اجلارية والثابتة 2000-1994؛ وبالن�سبة لل�سنوات
 ،2010-1999انظر :اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،اخلرب ال�صحفي للتقديرات الأولية للح�سابات
القومية الربعية (الربع الرابع )2010؛ وبالن�سبة ل�سنة  ،2011انظر :اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني،
التقرير ال�صحفي للتقديرات الأولية للح�سابات القومية الربعية (الربع الرابع .)2011
�أما بالن�سبة للناجت املحلي الإجمايل الإ�رسائيلي لل�سنوات  ،2004-1995انظر:
http://www1.cbs.gov.il/publications12/1478/pdf/t17.pdf CBS,؛
وبالن�سبة لل�سنوات  ،2011-2006انظر:
CBS, http://www1.cbs.gov.il/hodaot2012n/08_12_056t11.pdf
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العزل اجلغرايف للمنطقة (ج) يفر�ض قيدا ً ملزما ً على النمو االقت�صادي؛ حيث ت�شكل
املنطقة (ج) امل�سيطر عليها �إ�رسائيليا ً امل�ساحة الأكرث وفرة باملوارد يف ال�ضفة الغربية
واخلزان املائي الأ�سا�سي �أي�ضاً ،كما �أنها املنطقة الوحيدة املرتابطة جغرافيا ً بال�ضفة
الغربية.
	.2ارتباط االقت�صاد الفل�سطيني باالقت�صاد الإ�رسائيلي مبوجب بروتوكول باري�س.
	.3ا�ستمرار االحتالل الإ�رسائيلي الذي يفر�ض قيودا ً ملمو�سة من حواجز وح�صار
وا�ستيطان وجدار عازل متنع �أي تقدم يف عملية التنمية امل�ستدامة.
	.4انت�شار الف�ساد يف م�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية ،وغياب امل�ساءلة احلقيقية.
 .5حتويل �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية �إىل �سوق ا�ستهالكية للمنتجات الإ�رسائيلية� ،أكرث
من  %70من الواردات الفل�سطينية ت�أتي من “�إ�رسائيل”.
	.6ا�ستخدام رواتب املوظفني يف اخلالف ال�سيا�سي الداخلي� ،إذ �أ�صدرت الرئا�سة
الفل�سطينية ُبعيد االنق�سام تعليمات ملوظفي القطاع العام يف غزة باالمتناع عن
الذهاب �إىل �أعمالهم ،فوفقا ً لتقرير للمجل�س االقت�صادي الفل�سطيني (بكدار) ف�إن عدد
موظفي قطاع غزة يبلغ � 78ألفاً ،و�أن عدد الذين يذهبون �إىل �أعمالهم من بني ه�ؤالء
هو  17,750موظفا ً بن�سبة  ،%22.7ومتثل الرواتب املدفوعة له�ؤالء  %14.2فقط من
�إجمايل الرواتب التي ّ
مت حتويلها من ِقبل ال�سلطة الفل�سطينية ،مما يعني ب�أن خزينة
ال�سلطة تدفع �سنويا ً  386مليون دوالر ملن يجل�س يف بيته دون مردود �إنتاجي �أو
خدماتي.6
	.7اعتماد ال�سلطة الفل�سطينية على �أموال الدول املانحة يف �س ّد عجز موازنة ال�سلطة.

ثالث ًا :اجلانب الأمني:
�شكل امللف الأمني �أحد �أهم بنود اتفاق �أو�سلو ،فقد ن�صت املادة الثامنة من وثيقة
�إعالن املبادئ حتت بند النظام العام والأمن على التايل“ :من �أجل �ضمان النظام العام
والأمن الداخلي للفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �سين�شئ املجل�س قوة
�رشطة قوية بينما �ست�ستمر �إ�رسائيل يف اال�ضطالع مب�س�ؤولية الدفاع �ض ّد التهديدات
6

املجل�س االقت�صادي الفل�سطيني للتنمية والإعمار (بكدار) ،انظر:
emp.%20report.pdf
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اخلارجية وكذلك مب�س�ؤولية الأمن الإجمايل للإ�رسائيليني بغر�ض حماية �أمنهم
الداخلي والنظام العام”.
كما تناولت االتفاقيات امللحقة باتفاق �أو�سلو مثل اتفاقية طابا �سنة  1995وواي
ريفر � Wye River Agreementسنة  1998واتفاقية �رشم ال�شيخ �سنة  ،1999ترتيب
الو�ضع الأمني لل�سلطة الفل�سطينية ،واملطالبة مبنع املقاومة الفل�سطينية من القيام
بعمليات ع�سكرية �ض ّد االحتالل الإ�رسائيلي .وبالفعل مل تتوانَ ال�سلطة الفل�سطينية عن
القيام مبا هو متفق عليه �أمنياً ،فاعتقلت قيادات وعنا�رص من ف�صائل املقاومة .وهنا تربز
م�س�ألة مهمة� ،أن املبد�أ الأ�سا�سي الذي قامت عليه عملية ال�سالم هو مبد�أ “الأر�ض مقابل
ال�سالم” ،والعجيب هنا �أن ال�سلطة الفل�سطينية التزمت مبا هو مطلوب منها �أمنيا ً ولكن
�أين هي الأر�ض؟!
فقد بلغت ن�سبة الأرا�ضي اخلا�ضعة لل�سيطرة الأمنية واملدنية الكاملة لل�سلطة %18.2

من جممل �أرا�ضي ال�ضفة والقطاع بعد اتفاقية �رشم ال�شيخ �سنة  ،1999وهي ما �أُطلق
عليها املناطق (�أ) ،يف حني �شكلت املناطق امل�سماة (ب)  %21.8من جممل �أرا�ضي ال�ضفة
والقطاع ،حيث تتمتع ال�سلطة فيها ب�صالحيات مدنية فقط ،فيما بقيت ال�صالحيات
الأمنية بيد “�إ�رسائيل” .وقد بقي اجلزء الأكرب من �أرا�ضي ال�ضفة الغربية  ،%60خا�ضعا ً
لل�سيطرة الأمنية واملدنية الإ�رسائيلية� ،ضمن املنطقة امل�سماة (ج).7
وح�سب ر�أي الباحث الأمريكي �ستيفن بيليتري  Stephen C. Pelletiereيف درا�سة
ن�رشها معهد الدرا�سات اال�سرتاتيجية يف الكلية احلربية للجي�ش الأمريكي� ،أن رئي�س
احلكومة الإ�رسائيلية �إ�سحق رابني ووزير خارجيته �شمعون برييز Shimon Peres
قررا �أن يعهدا ملنظمة التحرير الفل�سطينية بالقيام بدور ال�رشطي بالوكالة لقمع
الفل�سطينيني ،وهو ما وافقت عليه منظمة التحرير.8
ن�ص اتفاقية �رشم ال�شيخ  ،1999/9/7موقع املركز الفل�سطيني للتوثيق واملعلومات (ملف) ،يف:
 7انظر ّ
http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=34&table=pa_documents&CatId=77؛ وانظر
�أي�ضاً :معهد الأبحاث التطبيقية (�أريج)� ،أوامر �إ�رسائيلية بوقف البناء و العمل يف عدد من املنازل الفل�سطينية يف
قرية يتما جنوب مدينة نابل�س ،موقع ر�صد �أن�شطة اال�ستيطان الإ�رسائيلي يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،POICA
 ،6/8/2009يفhttp://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2052 :
Stephen C. Pelletiere, “Hamas and Hizbollah: The Radical Challenge to Israel in the Occupied 8
Territories,” Strategic Studies Institute (SSI), United States Army War College, 10/11/1994,
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=196
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فقد عانت املعار�ضة الفل�سطينية ب�شكل عام وحركة حما�س ب�شكل خا�ص من
احلمالت الأمنية الفل�سطينية من �سنة  1994حتى اندالع انتفا�ضة الأق�صى يف �أيلول/
�سبتمرب  ،2000ففي  1994/11/18قامت ال�رشطة الفل�سطينية مبا عرف مبجزرة اجلمعة
الأ�سود �ض ّد امل�صلني يف م�سجد فل�سطني يف غزة ،ا�ست�شهد فيها  13م�صلياً ،وجرح �أكرث
من مائتني �آخرين.
وقد تعددت االعتقاالت التي نفذتها ال�سلطة الفل�سطينية �ض ّد حركتي حما�س واجلهاد
الإ�سالمي ،فمع كل عملية جهادية �ض ّد االحتالل كانت ال�سلطة تقوم بحملة اعتقاالت
وا�سعة ،فخالل �شهر واحد فقط ( 19ني�سان� /أبريل � -آيار /مايو  ،)1995داهمت ال�سلطة
حوايل  57م�سجدا ً  138مرة .وكذلك قامت ال�سلطة باعتقال عدد من قيادات حركة حما�س
يف قطاع غزة يف �أواخر حزيران /يونيو  ،1995من بينهم حممود الزهار و�أحمد بحر
وحلقت حلاهم.
و�أحمد منر ،وخ�ضعوا للتعذيب والإهانةُ ،
كما عمدت ال�سلطة �إىل ا�ستهداف البنية التحتية حلركتي اجلهاد الإ�سالمي وحما�س،
ف�أغلقت املدار�س واجلمعيات اخلريية وجلان الزكاة ورعاية الأيتام التي يديرها �أن�صار
حما�س واجلهاد الإ�سالمي .غري �أن �أ�شد حمالت االعتقال قد متت يف �شهري �آذار /مار�س،
وني�سان� /أبريل  1996بعد �سل�سلة العمليات التي هزت “�إ�رسائيل” ،عقب اغتيال القائد يف
كتائب الق�سام ال�شهيد يحيى عيا�ش (الذي كان مهند�سا ً لعمليات �أدت لقتل حوايل �سبعني
�إ�رسائيليا ً وجرح � 340آخرين) ،9وقد طالت االعتقاالت �أكرث من �ألف من ن�شطاء حما�س
واجلهاد الإ�سالمي .و�أ�شارت تقارير حقوقية �إىل �أن الأجهزة الأمنية ا�ستخدمت كافة
�أنواع التعذيب ،حيث ر�صدت الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن يف تقرير لها
ذكرت فيه �أنه منذ قدوم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �سنة  1994حتى ت�رشين الأول/
�أكتوبر  2001حدثت  27حالة وفاة يف ال�سجون ومراكز التوقيف التابعة لها ،وقد ظهرت
�آثار عنف وتعذيب على ج�سد املتو ّفني يف معظم هذه احلاالت.10

 9حم�سن �صالح“ ،املقاومة الفل�سطينية خالل ن�صف قرن ( ”،)2/1جملة البيان ،العدد  ،132كانون
دي�سمرب .1998

الأول/

 10الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن ،التحقيق والت�رشيح :حاالت الوفاة يف ال�سجون ومراكز التوقيف
الفل�سطينية للعام � ،2001سل�سلة تقارير خا�صة ( ،)10انظرhttp://www.ichr.ps/pdfs/sp10.pdf :
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وقد �أ�شاد رئي�س �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي �أمنون ليبكني �شاحاك Amnon

 Lipkin-Shahakورئي�س جهاز الأمن العام (ال�شاباك) —Israel Security Agency

) ISA (Shabakعامي �أيالون  Ami Ayalonبالتحرك “املنهجي” الذي يقوم به
يا�رس عرفات �ض ّد حما�س.11

وكان من �أهم عمليات االعتقال التي نفذتها الأجهزة الأمنية يف قطاع غزة
�سنة  ،1998حملة اعتقال �شملت نحو � 200شخ�صا ً من حما�س ،يف الفرتة املمتدة
بني  ،1998/11/2-10/29وذلك على �إثر عملية على مفرق م�ستوطنات غو�ش قطيف
بغزة .ومن بني �أبرز املعتقلني يف �سنة  :1998عبد العزيز الرنتي�سي ،و�إبراهيم املقادمة،
ونزار ريان ،و�إ�سماعيل هنية ،ونافذ عزام ،وعبد اهلل ال�شامي ،وحممود الزهار ،و�أحمد
بحر ،و�إ�سماعيل �أبو �شنب.
ومع تويل حممود عبا�س رئا�سة ال�سلطة يف كانون الثاين /يناير � 2005رشع مبا�رشة
يف تنفيذ بنود خطة خريطة الطريق وقام بدمج الأجهزة الأمنية وتوىل فريق �أمريكي
عملية التدريب ،ومراقبة التن�سيق الأمني بني الأجهزة الفل�سطينية والإ�رسائيلية .وقد
أوجه بعيد احل�سم الع�سكري ،الذي وقع يف حزيران /يونيو 2007
و�صل التن�سيق الأمني � ّ
يف قطاع غزة ،وكان قد �سبقه انت�شار وا�سع لظاهرة الفلتان الأمني يف قطاع غزة وال�ضفة
الغربية على ح ّد �سواء ،وقد �سقط جراء ذلك العديد من �أبناء ف�صائل املقاومة واملدنيني،
وانت�رشت عمليات الت�صفية اجل�سدية على خلفيات �سيا�سية وب�أيدي عنا�رص من الأجهزة
الأمنية �أحياناً� ،أو ب�أيدي عنا�رص من الف�صائل الفل�سطينية �أحيانا ً �أخرى.
جدول رقم � :3ضحايا الفلتان الأمني 2007-2002
ال�سنة

اجلرحى

القتلى

2002
2003
2004
2005
2006
2007

2
111
178
895
1,239
2,371
4,796

2
18
57
101
260
482
920

املجموع

12

 11حم�سن �صالح ،الطريق �إىل القد�س� ،سل�سلة من�شورات فل�سطني امل�سلمة ( ،)10لندن� ،1998 ،ص .212
 12وكالة الأنباء الفل�سطينية (وفا)2008/1/13 ،؛ ومركز امليزان حلقوق الإن�سان ،يف:
http://www.mezan.org/site_ar/insecurity/insecurity_statistics.php
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وقد قادت ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية حملة جديدة من االعتقاالت
�ض ّد �أن�صار و�أع�ضاء حركة حما�س ،حيث اعتقلت يف �شهري متوز /يوليو و �آب/
�أغ�سط�س � ،2007أكرث من �ألف من عنا�رص و�أن�صار حما�س ،ويف هذا الإطار �أ�شاد تقرير
جلهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي �سنة  ،2008بجدية الأجهزة الأمنية الفل�سطينية ،كما �أ�شار
العقيد يواف مردخاي � ،Yoav Mordechaiإىل �أن ال�سلطة الفل�سطينية �أعادت خم�سني
�إ�رسائيليا ً دخلوا املناطق التي تقع حتت �سيطرة ال�سلطة الفل�سطينية .كما �أ�شاد الرئي�س
الأ�سبق جلهاز “ال�شاباك” ،عامي �أيالون يف  ،2011/1/26بالتن�سيق الأمني بني ال�سلطة
الفل�سطينية وال�سلطات الإ�رسائيلية وقال “لقد جتاوز التن�سيق الأمني مع اجلانب
الفل�سطيني يف بع�ض احلاالت مرحلة التعاون اال�ستخباري ،لي�صل �إىل ح ّد التعاون
الثنائي يف العمليات امليدانية”.13
كما ك�شفت احلكومة الإ�رسائيلية �ضمن تقريرها الذي قدمته �أمام “جلنة ارتباط
الدول املانحة” يف بروك�سل� ،أن �أجهزة االحتالل قامت بـ  2,968عملية م�شرتكة مع قوات
الأمن الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية �سنة  2010مقارنة مع  1,297عملية �سنة � ،2009أي
زيادة بن�سبة  .%129كما عقدت  686اجتماعا ً م�شرتكا ً معها �سنة  ،2010مقارنة
بـ  544اجتماع �سنة � ،2009أي زيادة ن�سبة .14%26
ومل يقف التن�سيق الأمني عند مالحقة املقاومة ،و�إمنا و�صل �إىل ح ّد ّ
غ�ض النظر عن
العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة  ،2009 -2008وذلك ح�سب ت�رسيبات
موقع ويكيليك�س � WikiLeaksسنة  2010التي قالت �إن احلكومة الإ�رسائيلية حاولت
تن�سيق احلرب على قطاع غزة مع ال�سلطة الفل�سطينية.

رابع ًا :املقاومة يف ّ
ظل ال�سلطة الفل�سطينية:
تعر�ضت املقاومة الفل�سطينية منذ ت�أ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية و�إن�شاء �أجهزة
الأمن الداخلية التابعة لها ،ملخا�ضات كثرية و�صلت �إىل ح َّد ال�صدام امل�سلح بني العديد
من ف�صائل املقاومة ،و�صوالً �إىل حالة االنق�سام الفل�سطيني الداخلي ،وهنا ال نعني فقط
� 13صحيفة �أخبار ال�رشق الإلكرتونية.2011/1/27 ،
 14حم�سن حممد �صالح (حمرر) ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة ( 2010بريوت :مركز الزيتونة
للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2011 ،ص .46
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االنق�سام اجلغرايف املتمثل ب�سيطرة حركة حما�س على قطاع غزة و�سيطرة حركة فتح
على ال�ضفة الغربية ،بل الأمر �أعمق من ذلك حيث و�صل �إىل مرحلة معاونة املحتل يف
مالحقة املقاومني على اختالف �ألوانهم ،حتى باتت ال�ضفة الغربية �شبه �آمنة للمحتل.
وعلى الرغم من القمع الذي مار�سته ال�سلطة الفل�سطينية منذ عهد يا�رس عرفات
�ض ّد املقاومة واالعتقاالت التي طالت الآالف من عنا�رص املقاومة وقيادتها وتعذيبهم
يف �سجون ال�سلطة� ،إال �أن املقاومة الفل�سطينية ا�ستطاعت �أن حتقق جناحات هزت
“�إ�رسائيل” يف عمقها اال�سرتاتيجي ،مما دفع احلكومة الإ�رسائيلية برئا�سة �أريل �شارون
�إىل االن�سحاب من قطاع غزة �سنة .2005
ومن الوا�ضح �أن الفرتة الذهبية للمقاومة الفل�سطينية التي ا�ستطاعت فيها �إحلاق
ال�رضر املبا�رش بـ“�إ�رسائيل” هي الفرتة التي غابت فيها عمليات التن�سيق الأمني بني
ال�سلطة الفل�سطينية و“�إ�رسائيل” بني �سنتي  ،2005-2000فوفق �إح�صائية ن�رشتها
جريدة ه�آرت�س  Haaretzالإ�رسائيلية قتل خالل خم�س �سنوات من انتفا�ضة الأق�صى
(� 1,330 )2005-2000إ�رسائيليا ً .15ويف �إح�صائية للجناح الع�سكري حلركة حما�س
ذكر �أن عدد القتلى الإ�رسائيليني الذين �سقطوا يف العمليات التي نفذها ()2005-2001
بلغ  752قتيالً ،فيما تناق�ص العدد خالل ال�سنوات اخلم�س التي تلتها ()2010-2006
لي�صل �إىل  113قتيالً �إ�رسائيلياً ،وهو ما يعادل  %15ممن قتلوا خالل الفرتة ال�سابقة
الذكر ،مما ي�ؤ�رش �إىل تراجع يف �أداء املقاومة خالل هذه الفرتة� ،إذ كان التن�سيق الأمني
�أحد �أهم �أ�سباب هذا الرتاجع.
وقد عملت ال�سلطة الفل�سطينية ب�شكل وا�ضح منذ حزيران /يونيو  2007على تفكيك
البنية التنظيمية حلركات املقاومة يف ال�ضفة الغربية وخ�صو�صا ً حركة حما�س ،مما �أ�سهم
يف تقوي�ض عمل املقاومة وتعطيلها يف ال�ضفة ،حتت حجة تنفيذ بنود خريطة الطريق.
وبالرغم مما تعر�ض له قطاع غزة من اعتداءات �إ�رسائيلية متكررة على مدى
خم�س �سنوات من �سيطرة حما�س على القطاع� ،إال �أن املقاومة الفل�سطينية قويت
وجتذرت وات�سعت �إمكاناتها؛ فقد �أثبت الأداء املتميز للمقاومة الفل�سطينية يف حرب
الفرقان ( ،)2009-2008ب�أنها قادرة على ال�صمود �أمام االحتالل الإ�رسائيلي ومنعه من
Haaretz newspaper, 23/8/2005, http://www.haaretz.com/print-edition/news/230-israelis- 15
killed-in-gaza-strip-since-1967-1.167851

82

قراءة نقدية يف جتربة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
حتقيق �أهدافه التي �ش ّن احلرب من �أجلها؛ �إذ مل يتمكن االحتالل الإ�رسائيلي من حترير
اجلندي الإ�رسائيلي الأ�سري جلعاد �شاليط �إال عرب �رشوط املقاومة ،كما مل يتمكن من
�إنهاء حكم حما�س كما كان يحلم.
كما بات وا�ضحا ً �أن املقاومة الفل�سطينية ب�إمكانياتها املحدودة قادرة على كي الوعي
الإ�رسائيلي ،حيث و�صلت �صواريخ املقاومة يف �أثناء �ص ّد العدوان الإ�رسائيلي يف
ت�رشين الثاين /نوفمرب � 2012إىل العمق الإ�رسائيلي و�أ�صبحت �صواريخ املقاومة تهدد
حياة نحو  3.5ماليني �إ�رسائيلي.

خام�س ًا :التهويد واال�ستيطان يف ّ
ظل وجود ال�سلطة
الفل�سطينية:
اتفقت الأحزاب الإ�رسائيلية على �أهمية امل�شاريع التهويدية يف حتديد م�سارها
امل�ستقبلي ،و�إن اختلفت �أحيانا ً يف كيفية تطبيقها ويف وتريتها ،كل وفق �أولوياته التي
ت�صب يف النهاية يف �صالح امل�رشوع ال�سيا�سي الإ�رسائيلي.
�إن من �أخطر ما خلفه اتفاق �أو�سلو على م�ستقبل م�رشوع الدولة الفل�سطينية
هو ت�أجيل البحث يف م�س�ألة اال�ستيطان وم�ستقبل امل�ستوطنات �إىل املرحلة النهائية،
وهو ما منح “�إ�رسائيل” الفر�صة للتغول يف تطبيق م�شاريعها اال�ستيطانية يف ال�ضفة
الغربية ،حيث قدر عدد امل�ستوطنني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة حتى منت�صف
�سنة  1991مبا يزيد عن � 216ألف م�ستوطن  .16فيما ت�ضاعفت عدد امل�شاريع
اال�ستيطانية خالل الفرتة املمتدة  ،2011-1994فو�صل عدد امل�ستوطنني مع نهاية
�سنة  2011نحو � 540ألف م�ستوطن مبن فيهم م�ستوطنو �رشقي القد�س .17
تناولت كل من اتفاقية القاهرة �أيار /مايو  1994واتفاقية �أو�سلو  1995/9/2و�ضع
امل�ستعمرات وامل�ستوطنني بدقة �أكرب من اتفاق �إعالن املبادئ ،بحيث برزت بو�ضوح
 16غ�سان دوعر ،امل�ستوطنون ال�صهاينة يف ال�ضفة الغربية :االعتداء على الأر�ض والإن�سان (بريوت :مركز
الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2012 ،ص .55
	17انظر :حم�سن حممد �صالح (حمرر) ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة ( 2011بريوت :مركز الزيتونة
للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2012 ،ص .74
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الأهمية املركزية للم�ستعمرات يف ال�سيا�سة التفاو�ضية الإ�رسائيلية؛ ف�أبقت �سيطرتها
املبا�رشة على اجلزء الأكرب من �أرا�ضي ال�ضفة الغربية ،بغر�ض تنفيذ املزيد من امل�شاريع
اال�ستيطانية ،وق�ضم املزيد من �أرا�ضي ال�ضفة.
كما ت�ضمنت خطة خريطة الطريق التزاما ً �إ�رسائيليا ً وا�ضحا ً بوقف اال�ستيطان يف
�أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية� ،إال �أن اجلانب الإ�رسائيلي مل يلتزم بها بالرغم من تنفيذ
اجلانب الفل�سطيني للمتطلبات الإ�رسائيلية الأمنية.
�أما فيما يخ�ص مبد�أ تبادل الأرا�ضي الذي كان قد طرح يف مفاو�ضات كامب ديفيد
�سنة  2000ووفق عليه فل�سطينياً ،كما تكرر طرحه يف جوالت عديدة من املفاو�ضات،
وهو ما ك�شفت عنه الوثائق التي ن�رشتها ف�ضائية اجلزيرة مطلع �سنة  2011تو�ضح
موافقة اجلانب الفل�سطيني على هذا املبد�أ ،ويف هذا الإطار ف�إن ذلك يع ّد تكري�سا ً وا�ضحا ً
لوجود امل�ستوطنات يف ال�ضفة الغربية مبا فيها �رشقي القد�س.
�إن غياب اال�سرتاتيجيات البديلة لل�سلطة الفل�سطينية عن م�سار الت�سوية
ال�سلمية وانتظار العطف الإ�رسائيلي ملنح ال�شعب الفل�سطيني� ،أو بالأحرى ال�سلطة
الفل�سطينية ،فتاتا ً من الأرا�ضي املتقطعة الأو�صال لإن�شاء دويلة فل�سطينية دون
�سيادة عليها� ،سيزيد من طمع املحتل الإ�رسائيلي مبزيد من الأرا�ضي عرب تنفيذ
املزيد من امل�شاريع اال�ستيطانية والتهويدية يف القد�س وغريها من �أرا�ضي ال�ضفة
الغربية.

�ساد�س ًا :الف�ساد:
�سعت ال�سلطة الفل�سطينية منذ اللحظة الأوىل لوالدتها �إىل نقل �صنع القرار
ال�سيا�سي من دوائر منظمة التحرير �إىل دوائر ووزارات ال�سلطة الفل�سطينية ،ونقلت
معها جميع �شوائب املنظمة من ف�ساد �إداري ومايل .و�رسعان ما عانت هذه ال�سلطة
من وجود مراكز قوى تتناحر فيما بينها ،وتطغى على عدد من جوانبها امل�صلحة
ال�شخ�صية واملنفعة الذاتية .ويف ظ ّل غياب �أجهزة الرقابة وتهمي�ش الق�ضاء ،برز
الف�ساد يف م�ؤ�س�سات و�إدارات ال�سلطة الفل�سطينية ،فقد قدر تقرير جلنة املراقبة يف
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املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ال�صادر يف �أيار /مايو  1997قيمة الف�ساد املايل يف �أجهزة
ال�سلطة بـ  326مليون دوالر.18
كما ك�شف النائب العام الفل�سطيني �أحمد املغني يف � 2006/2/5أن عدد ملفات الف�ساد
املايل التي و�صلت �إىل النيابة العامة تزيد عن خم�سني ق�ضية ،و�أن �أكرث من  700مليون دوالر
�أهدرت يف ق�ضايا ف�ساد .19ولكننا ال ن�ستطيع �أن ُنع َّد هذا املبلغ هو حجم الف�ساد احلقيقي،
حيث �رصح �سالم فيا�ض وزير املالية ال�سابق �أن مداخيل اخلزينة يف ال�سلطة الفل�سطينية
قد ارتفعت مبقدار  30مليون دوالر يف ال�شهر خالل �سنة  2004نتيجة مكافحة الف�ساد،
�أي مبعدل  360مليون دوالر �سنويا ً.20
كما وجه البيان االفتتاحي يف جل�سة ا�ستماع اللجنة الفرعية ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط
وجنوب �آ�سيا يف الكوجنر�س  Congressالأمريكي يف  ،2012/7/2اتهاماته للرئي�س
عبا�س ب�أنه ا�ستفاد من موقعه ال�سيا�سي مل�صاحله ال�شخ�صية ،كما اتهم ابنيه يا�رس
وطارق باال�ستفادة من عقود امل�ساعدات الأمريكية لل�سلطة الفل�سطينية .وهنا نرى �أن
اجلهات املانحة لل�سلطة الفل�سطينية على دراية كاملة بتفا�صيل الف�ساد يف دوائر ال�سلطة
الفل�سطينية� ،إال �أنها خالل العقدين ال�سابقني من عمر ال�سلطة مل تتوقف عن دعمها املايل،
وكثريا ً ما ا�ستخدمت �أموال املانحني يف عملية ابتزاز �سيا�سي ،ويف ا�ستدراج قيادة ال�سلطة
ت�صب يف م�صلحة ال�شعب الفل�سطيني� ،إذ �أ�شار تقرير
الفل�سطينية �إىل مواقف �سيا�سية ال
ّ
ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت  Yedioth Ahronothالإ�رسائيلية �إىل �أن مكاتب اجلي�ش
الإ�رسائيلي ووزارة املالية وغريها من الدوائر الر�سمية الإ�رسائيلية حتتوي على ق�ص�ص
ال ُت�صى عن الف�ساد يف ال�سلطة الفل�سطينية ،لدرجة �أنه ُ
اقتح يف خالل انتفا�ضة الأق�صى
�أن ُيهدِد مكتب رئا�سة الوزارء الإ�رسائيلي بن�رش هذه املعلومات �إذا ما ا�ستمرت “دورة
العنف”.21

 18حم�سن حممد �صالح ،الق�ضية الفل�سطينية خلفياتها وتطوراتها ،طبعة مزيدة ومنقحة (بريوت :مركز
الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2012 ،ص .117
� 19صحيفة النهار ،بريوت.2006/2/6 ،
	20التقرير ال�صحفي اليومي عن �سلطة النقد الفل�سطينية ،2006/5/24 ،انظر:
http://www.pma-palestine.org/arabic/dailyrep/rep.pdf
� 21أين يذهب املال؟ املاليني ال�رسية للم�سئولني الكبار يف ال�سلطة الفل�سطينية ،ترجمة مركز الزيتونة للدرا�سات
واال�ست�شارات ،بريوت� ،صحيفة يديعوت �أحرونوت.2000/10/10 ،
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�سابع ًا :ال�سلطة الفل�سطينية :التطور باجتاه دولة �أم
كيان وظيفي:
مل يختلف �أداء املفاو�ض الفل�سطيني على مدى عقدين من الزمن �إال يف بع�ض احليثيات
التف�صيلية ،فمنذ �إطالق عجلة املفاو�ضات وتوقيع �إعالن املبادئ �سنة  ،1993و�سقف
التفاو�ض يف انحدار م�ستمر .وانطالقا ً من اتفاق �أو�سلو اعرتفت منظمة التحرير
بـ“�إ�رسائيل”� ،أي �أنها مبعنى �آخر تخلت عن  %78من �أر�ض فل�سطني التاريخية ،وكان من
املفرت�ض �أن تنتهي املرحلة الأوىل من هذه االتفاقية خالل خم�س �سنوات� ،إال �أن املفاو�ض
الإ�رسائيلي جنح يف ج ِّر اجلانب الفل�سطيني �إىل دائرة مفرغة من مفاو�ضات غري منتهية
و�إىل تنازالت و�صلت �إىل القبول مببد�أ تبادل الأرا�ضي مبا يكفل بقاء الكتل اال�ستيطانية
ومعظم امل�ستوطنني يف ال�ضفة الغربية ،واحلديث عن عودة ب�ضعة �آالف من الالجئني �إىل
فل�سطني املحتلة �سنة .1948
تعددت االتفاقيات اجلزئية املوقعة بني الطرفني مثل اتفاقية القاهرة ()1994/5/4
واتفاقية طابا ( )1995/9/28واتفاقية اخلليل ( ،)1997/1/15واتفاقية واي ريفر
( ،)1998/10/23واتفاق �رشم ال�شيخ ( .)1999/9/4و�أ�صبحت عملية نق�ض االتفاقيات
املوقعة ظاهرة �إ�رسائيلية متكررة �ضمن ممار�سات منهجية تبنتها احلكومات الإ�رسائيلية
املتعاقبة.
ان�شغلت االتفاقيات املوقعة منذ �أو�سلو بالإجراءات التف�صيلية من دون �إلزام
اجلانب الإ�رسائيلي بتطبيق القرارات الدولية واالن�سحاب من الأرا�ضي
املحتلة �سنة  ،1967حيث �أَ َّجلت التفاو�ض حول موا�ضيع الالجئني والقد�س والكتل
اال�ستيطانية واحلدود �إىل مفاو�ضات الو�ضع النهائي .وبعد مرور �سبع �سنوات من
توقيع اتفاق �إعالن املبادئ مل تكن ال�سلطة ت�سيطر �أمنيا ً و�إداريا ً على �أكرث من
 %18من �أرا�ضي ال�ضفة الغربية.
وجاءت خطة خريطة الطريق يف ني�سان� /أبريل  2003لتعيد املفاو�ض الفل�سطيني،
بالرغم من التحفظات الإ�رسائيلية الـ  14عليها� ،إىل املربع الأول� ،أي �إعادة تقدمي �أوراق
ح�سن ال�سلوك للجانب الإ�رسائيلي دون �أي مقابل يذكر� ،إذ ا�شرتطت على اجلانب
الفل�سطيني وقف كافة الأعمال الع�سكرية �ض ّد “�إ�رسائيل” .وبالفعل قامت ال�سلطة
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الفل�سطينية ،بدمج الأجهزة الأمنية يف ثالثة �أجهزة ،وا�ستحدثت من�صب رئي�س
الوزراء الذي تواله حممود عبا�س ثم �أحمد قريع يف عهد عرفات ،وتابعت تنفيذ كافة
املتطلبات الإ�رسائيلية .ولكن كل ذلك مل يقنع اجلانب الإ�رسائيلي الذي رف�ض تطبيق
حتى ما يتعلق بالتزاماته يف املرحلة الأوىل من بنود خريطة الطريق �إال بعد �أن ت�صل
ال�سلطة �إىل معايريه وموا�صفاته الأمنية؛ حيث كان من املفرت�ض �أن تنتهي اخلريطة
ب�إقامة الدولة الفل�سطينية يف نهاية �سنة � .2005إذ ا�شرتطت “�إ�رسائيل” لالنتقال �إىل
املرحلة الثانية تفكيك منظمات املقاومة ومنع العمليات الع�سكرية �ضدها ،كما رف�ضت
التجاوب مع مطالب القيادة الفل�سطينية على اعتبار �أنها مل ت�صل �إىل م�ستوى �أن تكون
�رشيكا ً حقيقيا ً لل�سالم.
ا�ستهل الرئي�س عبا�س رئا�سته بالت�أكيد على مرجعية خريطة الطريق ،والعمل على
تنفيذ بنودها يف م�ؤمتر �رشم ال�شيخ الذي عقد يف  .2005/2/8وعلى الرغم من حر�ص
عبا�س على العودة �إىل م�سار املفاو�ضات� ،إال �أن نتائج االنتخابات الفل�سطينية �أتت على
غري املتوقع� ،إذ فازت حركة حما�س ب�أغلبية مقاعد املجل�س الت�رشيعي.
وبذلك دخلت ال�سلطة الفل�سطينية يف م�سارات متناق�ضة بني حكومة تتبنى
املقاومة نهجا ً وطريقا ً ال�سرتجاع احلقوق ،وبني رئا�سة تتبنى املفاو�ضات خيارا ً
وحيدا ً لها .وان�سجم املوقف الدويل مع املطالب الإ�رسائيلية املطالبة احلكومة
الفل�سطينية باالعرتاف بـ“�إ�رسائيل” ونبذ “العنف” باالتفاقيات ال�سابقة ،كما
�أ�سهمت الإجراءات التي اتخذها الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س يف ت�شديد اخلناق
على حكومة حما�س ودخل يف حرب �صالحيات مع احلكومة ،مما زاد من حالة
الفلتان الأمني.
وعلى الرغم من دخول اململكة العربية ال�سعودية يف و�ساطة حلل الأزمة الفل�سطينية
وتوقيع اتفاق مكة يف  ،2007/2/7والذي انبثق عنه ت�شكيل حكومة وحدة وطنية،
نالت الثقة يف � ،2007/3/17إال �أنه كان وا�ضحا ً �أن هناك تيارا ً داخل الأجهزة الأمنية
من املح�سوبني على حركة فتح تن�سجم مع املخططات الأمريكية الإ�رسائيلية التي
ت�ستهدف �إف�شال جتربة حركة حما�س و�إ�سقاط حكومة الوحدة الوطنية ،ف�إن عدد
قتلى ظاهرة الفلتان الأمني خالل ال�ستة �أ�شهر الأوىل من �سنة  2007قد بلغ  422قتيالً
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و 1,946جريحاً ،فيما مل يتجاوز عدد قتلى الفلتان الأمني يف ال�ستة �أ�شهر التي تلت
احل�سم الع�سكري التي قامت به حما�س يف  2007/6/14نحو  60قتيالً.22
ر�أت الإدارة الأمريكية يف الو�ضع الفل�سطيني اجلديد فر�صة �سانحة لتحقيق بع�ض
املكا�سب من خالل دفع عملية ال�سالم نحو الأمام ،فدعا الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش
االبن  George W. Bushيف  2007/7/16لعقد م�ؤمتر دويل لعملية ال�سالم .ومن الغريب
�أن القيادة الفل�سطينية وافقت على امل�شاركة يف امل�ؤمتر ،بالرغم من �أن املوقف الإ�رسائيلي
كان راف�ضا ً لبحث ق�ضايا احلل النهائي يف م�ؤمتر �أنابولي�س الذي عقد يف .2007/11/27
كما رف�ضت “�إ�رسائيل” تبني جدول زمني ور�أت يف هذا امل�ؤمتر �إمنا هو م�ؤمتر دويل لبناء
�أ�سا�س لتفاهمات من �أجل ا�ستمرار املفاو�ضات.
تعددت اللقاءات الفل�سطينية الإ�رسائيلية طوال �سنة � ،2008إىل �أن اعرتفت القيادة
الفل�سطينية مع نهاية �سنة  2008ب�أن املفاو�ضات و�صلت �إىل طريق م�سدود؛ و�أعلنت
وقف املفاو�ضات احتجاجا ً على احلرب الإ�رسائيلية على قطاع غزة �أواخر �سنة
 2008وبداية  .2009وا�ستمرت حالة اجلمود يف عملية ال�سالم �إىل �أن �أعلنت اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير موافقتها يف  ،2010/5/8على امل�شاركة يف مفاو�ضات غري
مبا�رشة .وعلى الرغم من التعنت الإ�رسائيلي و�إ�رصاره على �رشوطه بعدم وقف
اال�ستيطان وت�أكيده على يهودية “�إ�رسائيل” �إال �أن القيادة الفل�سطينية ،وحتديدا ً
يف  2010/8/21وافقت على العودة �إىل املفاو�ضات املبا�رشة دون �رشوط م�سبقة.
وبد�أت بذلك مرحلة جديدة من املفاو�ضات برعاية �أمريكية يف � ،2010/9/2إال �أن هذه
اجلولة مل تدم طويالً ،حيث توقفت بعد نحو �شهر من �إطالقها .وا�ستمرت حالة
اجلمود يف م�سار الت�سوية طوال �سنتي  2011و  ،2012بالرغم من اخلطوة التي
قامت بها اململكة الأردنية با�ست�ضافة لقاءات ا�ستك�شافية بني اجلانيني الفل�سطيني
والإ�رسائيلي يف كانون الثاين /يناير .2012
لعل ما ك�شفت عنه الوثائق التي ن�رشتها قناة اجلزيرة يف كانون الثاين /يناير ،2011
يختزل الكثري من التجربة الفل�سطينية يف املفاو�ضات ،حيث ثبت بالوثائق ا�ستعداد
 22حم�سن حممد �صالح (حمرر) ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة ( 2007بريوت :مركز الزيتونة
للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2008 ،ص .47
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املفاو�ض الفل�سطيني التخلي عن العدد الأكرب من الالجئني الفل�سطينيني ،كما قدمت
عرو�ضا ً ت�شجيعية للجانب الإ�رسائيلي مينحهم “�أكرب �أور�شليم يف التاريخ اليهودي”
ح�سب و�صف كبري املفاو�ضني �صائب عريقات يف �أحد اللقاءات بني عريقات واملبعوث
الأمريكي جورج ميت�شل .George Mitchell
مل تدفع كل التنازالت والإغراءات التي قدمها اجلانب الفل�سطيني بعملية ال�سالم �إىل
�أي خطوة نحو �إقامة دولة فل�سطينية على حدود الرابع من حزيران  .1967وانطالقا ً من
�إقرار املفاو�ض الفل�سطيني ف�شل عملية ال�سالم وانك�شاف العديد من �أ�رسار املفاو�ضات،
�سعت القيادة الفل�سطينية �إىل حتقيق ن�رص دبلوما�سي من خالل توجهها �إىل الأمم املتحدة
يف �سنة  2011لأخذ الع�ضوية الكاملة يف اجلمعية العمومية ،وهو ما ا�صطدم بالرف�ض
الأمريكي الذي ا�ستخدم حقّ النق�ض �ض ّد م�رشوع القرار .عادت القيادة الفل�سطينية الكرة
يف �سنة  2012وا�ستطاعت احل�صول على �صفة دولة غري ع�ضو يف اجلمعية العمومية
للأمم املتحدة.
من املالحظ �أن كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذت على �صعيد املفاو�ضات �أو
الذهاب �إىل الأمم املتحدة مل تكن �ضمن �إجماع وطني ،بل �إن التفرد يف القرارات امل�صريية
التي مت�س م�ستقبل ال�شعب الفل�سطيني من قبل حممود عبا�س وحركة فتح كانت �سمت
هذه املرحلة.

خامتة:
وبعد كل ما تقدم نرى �أن ال�سلطة الفل�سطينية ال ت�سيطر �إال على جزء ب�سيط من
�أرا�ضي ال�ضفة الغربية املتقطعة الأو�صال ،كما �أن اقت�صادها املتهالك يعجز عن �س ّد رواتب
املوظفني دون دعم الدول املانحة ،ناهيك عن حالة االنق�سام ال�سيا�سي واجلغرايف امل�ستمر
لأكرث من خم�س �سنوات ،وا�ستمرار اال�ستيطان والتهويد واالعتقاالت واالعتداءات
الإ�رسائيلية؛ كل ذلك ي�ضعنا �أمام حالة من الف�شل تعود �إىل الأ�سا�سات التي ُبني عليها
اتفاق �أو�سلو وما تبعه من اتفاقيات �سيا�سية �أ�سهمت يف حتويل ال�سلطة الفل�سطينية من
م�رشوع دولة �إىل كيان وظيفي.
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وهنا نت�ساءل ما هو احلل للخروج من الأزمة؟ واجلواب هو �أنه ال ب ّد من �إعادة قراءة
الواقع الفل�سطيني والإقليمي والدويل ،واال�ستفادة من املتغريات اال�سرتاتيجية التي
تعمل ل�صالح الق�ضية الفل�سطينية ،و�إعادة ترتيب البيت الفل�سطيني ،وو�ضع برنامج
وطني ي�ستجيب لطموحات ال�شعب الفل�سطيني ،واالبتعاد عن حالة التفرد بالقرار،
و�إعادة الق�ضية الفل�سطينية �إىل حميطها العربي والإ�سالمي.
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