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مقدمة:
تكمن فرادة احلياة ال�سيا�سية الفل�سطينية يف �أنها متحورت منذ قرن �أو يزيد على
مواجهة امل�رشوع ال�صهيوين ،وم�ساعيه امل�ستمرة الحتالل الأر�ض الفل�سطينية ،وهو
الأمر الذي ّ
مت على مراحل متالحقة ومتكاملة ،و�أخذ �صيغا ً خمتلفة ،تو�سلت �أ�ساليب
متنوعة ،وتوزعت على امتداد الزمن من القوة الع�سكرية العنيفة واملبا�رشة �إىل الأ�ساليب
الناعمة وامللتوية.
ولذلك ،كان القرار ال�سيا�سي الفل�سطيني دائما ً ملزما ً باال�ستجابة لتحدي امل�رشوع
ال�صهيوين القائم على �إلغاء الآخر ،من خالل قرارات �سيا�سية فل�سطينية معاك�سة ،هدفها
منع هذا امل�رشوع اال�ستئ�صايل من حتقيق �أهدافه� ،أو ا�ستعادة كلية �أو جزئية ملا كان احتله
من �أر�ض الفل�سطينيني وما �سلبه من حقوقهم .وعلى هذا ،ف�إن القرار ال�سيا�سي ،لكل من
الطرفني املت�صارعني ،الفل�سطيني والإ�رسائيلي ،هو الوجه املعاك�س لقرار الطرف الآخر،
يف �رصاع وجود يدور حول الهدف نف�سه ،وهو :ملكية وهوية الأر�ض الفل�سطينية .ومن
هنا ،ف�إن الت�أثري الإ�رسائيلي على �صناعة القرار الفل�سطيني هو �ش�أن واقع ال حمالة.
خمتلفي نوعيا ً :الطور الأول بقي �سائد ا ً حتى اتفاقات
وقد م ّر ذلك بطور ْين
ْ
�أو�سلو �سنة 1993؛ حيث قامت العالقة بني القرارين الفل�سطيني والإ�رسائيلي على
قاعدة املواجهة ،والتكيف املتبادل ,بغر�ض تعظيم القوى ,من �أجل ك�رس �إرادة اخل�صم،
وجعله يذعن ملطالب عدوه� .أما الطور الثاين ،والذي بد�أ مع اتفاقات �أو�سلو ،واعتمد خيار
الت�سوية ال�سيا�سية مع “�إ�رسائيل” ،و�شهد حتوالً نحو امل�صاحلة والتعاي�ش والتعاون.
وقد كانت �أوىل ف�صوله اتفاقات كامب ديفيد ،و�صوالً �إىل �أو�سلو ،التي مثلت ا�ست�سالما ً
* باحث متخ�ص�ص يف ال�ش�ؤون الإ�رسائيلية ،مركز درا�سات ال�رشق الأو�سط ،ع َّمان.
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لإرادة العدو ،الذي �صاغ اتفاقا ً على مقا�س ميزان القوى ال�سائد بني الطرفني ،وكان على
نحو �أو �آخر ت�رشيعا ً لالحتالل الإ�رسائيلي ،الذي �سعى ليحقق من خالل �أو�سلو� ،أي
بالو�سائل الناعمة ،ما كان يبتغيه بالقوة من خالل احتالله املبا�رش.
�إذا كان لنا �إيجاز التبدل الذي حدث بني الطور ْين امل�شار �إليهما ،فهو انتقال
العالقة بني القرارين الإ�رسائيلي والفل�سطيني من طور املواجهة ،حتى و�إن مل تكن
متكافئة ،وتدخل ك ّل طرف يف قرار الآخر بغر�ض تغيريه� ،إىل طور التزام القرار
ال�سيا�سي الفل�سطيني موجبات اتفاقات �أو�سلو .وهو اتفاق ِ
�صيغ على نح ٍو يكر�س
االحتالل عملياً ،مما جعل القرار ال�سيا�سي الفل�سطيني ،ويف ك ّل مرةُ ،ي�صاغ لي�س
على مقا�س م�صالح ال�شعب الفل�سطيني ،بل على مقا�س م�صالح االحتالل التي
اكت�سبت قوة قانونية لها طابع ر�سمي وموثق دولياً .على هذه اخللفية �سنتناول
“الت�أثري الإ�رسائيلي على �صياغة القرار الفل�سطيني و�إمكانات حتييده” خالل فرتة
�أو�سلو؛ .2012-1993

�أ ً
وال  :ال�سيا�سة الإ �سرائيلية يف التعامل مع الو�ضع
الداخلي الفل�سطيني:
عمدت “�إ�رسائيل” للت�أثري �سلبا ً على القرار ال�سيا�سي الفل�سطيني �إىل انتهاج
ا�سرتاتيجية حيال الو�ضع الفل�سطيني الداخلي ان�ضبطت يف �إطار جملة من املحددات
�أبرزها:
�أوالً :الإبقاء على االحتالل من �أجل حتقيق مزيد من ا�ستيطان الأر�ض وم�صادرتها،
كما هو احلال يف ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س� ،أو من خالل التحكم املبا�رش �أو ال�سيطرة
على املعابر واملنافذ الربية والبحرية واجلوية ،كما هو احلال مع قطاع غزة.
ثانياً :ت�ضافر جهود قوى عديدة ،حملية وخارجية ،على حماولة �إعادة ت�شكيل
املجتمع الفل�سطيني حتت االحتالل ،مبا يخدم بقاء الأخري� ،أو عدم �إزعاجه جدياً.
ثالثاً� :إجها�ض التنمية االقت�صادية يف ك ّل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
وا�صلت “�إ�رسائيل” يف تعاملها مع ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل ،احتاللها �أرا�ضي
ال�ضفة الغربية ،خدمة ملوا�صلة وتكثيف تو�سعها اال�ستيطاين وم�صادرتها لأرا�ضي
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ال�ضفة ،مع تركيز خا�ص جدا ً على مدينة القد�س وحميطها ،بو�صفها “العا�صمة
الأبدية واملوحدة” لـ“�إ�رسائيل” ،بلغة املوقف الر�سمي الإ�رسائيلي� .أما يف جمال التنمية
االقت�صادية فيلخ�ص الو�ضع القائم حاليا ً يف ال�ضفة الغربية ،خري تلخي�ص ،التقرير الذي
كانت �أ�صدرته “منظمة هيومن رايت�س ووت�ش” يف نهاية �سنة  ،2010وهو بعنوان“ :حتت
ُحكم ال�سيا�سات التمييزية ...امل�ستوطنون يزدهرون والفل�سطينيون يعانون”.
�أو�ضح التقرير �أن ال�سيا�سات الإ�رسائيلية يف ال�ضفة الغربية تتميز بق�سوة ممنهجة
�ض ّد ال�سكان الفل�سطينيني ،وحترمهم من االحتياجات احلياتية الأ�سا�سية بذرائع �أمنية
واهية دون �سند م�رشوع لها �أو مربرات مقبولة ،بينما ُتن ِعم مبختلف اخلدمات على
امل�ستعمرات اليهودية يف ال�ضفة وت�صادر الأرا�ضي ل�صاحلها� .1أدى ما تقدم �إىل �أن يعي�ش
فل�سطينيو ال�ضفة الغربية يف “كانتونات” منف�صلة �أو “معازل جغرافية واقت�صادية”
مقطعة الأو�صال تعمل “�إ�رسائيل” على �إعادة تفتيتها و�إعاقة تنميتها و�إفقارها بحيث ال
تعود �صاحلة لل�سكن فيهاجر �سكانها للخارج ،كما هو قائم حالياً.
�أبقت “�إ�رسائيل” على ح�صارها الأمني واالقت�صادي لقطاع غزة ،على الرغم من
ان�سحابها منه منذ �سنة  .2005وقد قامت �سيا�سة احل�صار الإ�رسائيلية هذه على
�أ�سا�س“ :ال ازدهار وال تنمية ،على �أن ال يتطور الو�ضع �إىل �أزمة �إن�سانية” ،وذلك
على الرغم من الدعاية الإ�رسائيلية والغربية ،املكثفة وامل�ضللة ،ب�أن الدولة العربية قد
خففت من ح�صارها للقطاع و�سمحت ب�إدخال كثري من املواد �إليه ،التي كانت منعت
دخولها يف ال�سابق ،خ�صو�صا ً يف �أعقاب جرمية االعتداء على �أ�سطول احلرية الرتكي
يف  .2010/5/31ن�شري يف هذا ال�سياق �إىل �أن �إحدى وثائق وزارة اخلارجية الأمريكية،
رسبها موقع ويكيليك�س املعروف ،ك�شفت ب�أن “�إ�رسائيل” ،يف حينه� ،أخربت
التي كان � ّ
امل�س�ؤولني الأمريكيني املعنيني ب�أنها تهدف �إىل �إبقاء اقت�صاد قطاع غزة على حافة
االنهيار ،دون �أن ينهار بالفعل ،وذلك لتجنب حدوث �أزمة �إن�سانية يف القطاع ،وهو
و�ضع من �ش�أنه �أن ي�رض بـ“�إ�رسائيل”.2
	1انظر :هيومن رايت�س ووت�ش� ،إ�رسائيل /ال�ضفة الغربية :ف�صل وانعدام للم�ساواة ،2010/12/19 ،يف:
http://www.hrw.org/en/news/2010/12/18
See WikiLeaks: Israel aimed to keep Gaza economy on brink of collapse, Haaretz, 5/1/2011, 2
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/wikileaks-israel-aimed-to-keep-gazaeconomy-on-brink-of-collapse-1.335354
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ثاني ًا :خلفية الت�أثري الإ�سرائيلي على القرار الفل�سطيني:
اتفاقيات �أو�سلو:
يعود بنا نقا�ش مو�ضوع الت�أثري الإ�رسائيلي على القرار ال�سيا�سي الر�سمي
الفل�سطيني �إىل اتفاق �أو�سلو ،وبروتوكول باري�س ،الذي �أبقى املوارد االقت�صادية
وال�سيطرة عليها وجني مكا�سبها بيد “�إ�رسائيل” ،يف حني ترك لل�سلطة الفل�سطينية
امل�شكالت والأعباء وم�س�ؤولية حلها ،كما ربط اقت�صاد ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
بـ“�إ�رسائيل”؛ ف�ضالً عن �أنه �ألزم الفل�سطينيني بالتن�سيق الأمني مع الإ�رسائيليني،
مبا يحفظ “الهدوء” ويق�ضي على ما ُي�سمى بـ“الإرهاب” ،وهو �أمر ح ّول ال�سلطة
واق” و“وكيل” �أمني لـ“�إ�رسائيل” ،يحميها من غ�ضب
الفل�سطينية عمليا ً �إىل “�سور ٍ
اجلمهور الفل�سطيني.
وبناء عليه ،ف�إن دخول منظمة التحرير الفل�سطينية ،ومن ثم ال�سلطة الفل�سطينية،
يف “ع�رص �أو�سلو” ،وما نتج عن ذلك من ترتيبات على الأر�ض منذ توقيع االتفاق �سنة
 ،1993جعل اجلانب الإ�رسائيلي “احلا�رض الغائب” يف �صناعة القرار ال�سيا�سي لكل من
قيادتي منظمة التحرير الفل�سطينية وال�سلطة الفل�سطينية .نقول ما تقدم ،لأن اتفاقية
�أو�سلو �أدت �إىل انتقال معظم قيادات “املقاومة” للإقامة حتت االحتالل الإ�رسائيلي
يف ال�ضفة والقطاع ،و�ألزمت املنظمة بعدم اللجوء �إىل املقاومة امل�سلحة ،وب�إقامة �سلطة
وطنية يتحكم الإ�رسائيليون يف مدخالتها وخمرجاتها ،وارداتها و�صادراتها ،وحتويل
�أموالها وتنقل �أفرادها وقياداتها.3
�أعطى ما تقدم الإ�رسائيليني فر�صا ً وا�سعة جدا ً ال�ستخدام �أدوات �ضغط هائلة على
القيادة الفل�سطينية وعلى ال�شعب الفل�سطيني ،من خالل تعطيل م�ؤ�س�ساته واعتقال
قياداته وخنقه �سيا�سيا ً و�أمنيا ً واقت�صاديا ً وتدمري بناه التحتية .وقد �أ�صبح ال�سلوك
الإ�رسائيلي املحتمل حم ِّددا ً �أ�سا�سيا ً يف �صياغة القرار ال�سيا�سي الفل�سطيني الر�سمي،
مبا يف ذلك �أمر الوحدة الوطنية الفل�سطينية ،وما ت�ستدعيه هذه من نقا�شات ومفاو�ضات
تقت�ضيها امل�صاحلة الفل�سطينية ،وموجبات �إعادة ترتيب البيت الفل�سطيني .4
 3حم�سن حممد �صالح� ،أزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني ،موقع اجلزيرة.نت ،2012/9/24 ،انظر:
http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/5b2e1d67-a219-4038-977a-31357660cabb

 4املرجع نف�سه.
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مع الأ�سف ،لقد جعل اتفاق �أو�سلو ُّ
تدخل “�إ�رسائيل” يف القرار ال�سيا�سي الفل�سطيني
املتعلق بال�سلطة ،يتم مبوجب اتفاق ر�سمي جرت �صياغته ل�صالح االحتالل متاماً.
ترتب على اتفاقات �أو�سلو ن�شوء نخبة �سيا�سية فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية ،تكونت
على هام�ش ال�سلطة ،وعا�شت يف اغرتاب عن ال�شعب وق�ضاياه ،وذلك يف �ضوء غياب
النظام الدميوقراطي والعالقة ال�سليمة بني املال وال�سلطة؛ �إذ اعتقدت قيادة ال�سلطة
الفل�سطينية منذ �إن�شائها ب�أنه يحق لها �أن حتقق الرثاء لنف�سها وحللقات حولها ،و�أن
تن�شىء “ ُ�سالالت من �أ�صحاب املنا�صب الرفيعة” ،بل نظاما ً كامالً قائما ً على الزبائنية؛
وما قد يرتتب عليها من الف�ساد والإف�ساد ،وذلك على ح�ساب معايري الكفاءة واملهنية
والتنمية يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وهو �أمر مل ي�سهم فقط يف تدهور الأمن االقت�صادي
واالجتماعي ،بل يف كامل املنظومة الأخالقية والبنية االجتماعية ،يف الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة  ،1967ورمبا تعداها �إىل ما �سواها.
ويف هذا الإطار ال يغفل املراقب عن دور االحتالل الإ�رسائيلي يف تعطيل التنمية
امل�ستدامة واحلقيقية يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،و�سعيه �إىل �إبقاء االقت�صاد الفل�سطيني
ملحقا ً هام�شيا ً باالقت�صاد الإ�رسائيلي؛ حيث �أف�ضى بروتوكول باري�س ،امللحق
االقت�صادي التفاقات �أو�سلو� ،5إىل هيمنة “�إ�رسائيل” بالكامل على االقت�صاد الفل�سطيني
و�ضمان تبعيته الكلية والبنيوية لالقت�صاد الإ�رسائيلي .ومن هنا ،ف�إن “�إ�رسائيل”
ت�ستغل قدر ا�ستطاعتها ،و�أحيانا فوق حاجتها ،املوارد الطبيعية يف ال�ضفة الغربية ،من
أرا�ض زراعية ،وذلك على ح�ساب م�صالح واحتياجات املواطنني
ماء ومقالع ومناجم و� ٍ
الفل�سطينيني.6
لقد بلغ عدد امل�ستوطنني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة حتى منت�صف �سنة 1991

نحو � 216ألف م�ستوطن .وقد ت�ضاعفت امل�شاريع اال�ستيطانية و�أعداد امل�ستوطنني

See Gaza-Jericho Agreement, Annex IV, Protocol on Economic Relations between the 5
Government of the State of Israel and the P.L.O., representing the Palestinian people, Paris,
29/4/1994, Israel Ministry of Foreign Affairs, http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/
Guide+to+the+Peace+Process/Gaza-Jericho+Agreement+Annex+IV+-+Economic+Protoco.
htm?DisplayMode=print
Amira Hass, Someone tell the Palestinians: It’s the occupation, stupid!, Haaretz, 10/9/2012, 6
http://www.haaretz.com/news/features/someone-tell-the-palestinians-it-s-the-occupationstupid-1.463777
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اليهود خالل الفرتة املمتدة  ،2011-1994فو�صل عدد امل�ستوطنني مع نهاية �سنة 2011

�إىل نحو � 540ألف م�ستوطن مبن فيهم م�ستوطنو �رشقي القد�س.7

كما تناف�س منتجات “�إ�رسائيل” امل�ستوردة الإنتاج الفل�سطيني املحلي مناف�سة غري
متكافئة؛ فهي مثالً تق ّدم املاء للمزارعني الإ�رسائيليني ب�سخاء ،وباملقابل ف�إنها تعمل
على �إعاقة الزراعة الفل�سطينية من خالل �أ�ساليب �شتى ،لعل �أهمها تقنني ا�ستخدام املياه
ورفع كلفته ،وهو �أمر ي�ؤدي �إىل خراب مزارع اخل�رضاوات .ويف �ضوء ذلك ,ميكن لنا
و�ضع ال�سيا�سة الإ�رسائيلية يف تزويد البيوت يف اخلليل وبيت حلم مباء ال�رشب مرة ك ّل
�شهر فقط .كذلك ف�إنه ب�سبب رف�ض “�إ�رسائيل” ربط م�ساكن املواطنني الفل�سطينيني
يف املنطقة (ج) ب�شبكة املاء ،يتوجب على ع�رشات الآالف من بينهم �رشاء املاء ب�شكل
دائم ،كما �أن ذلك ي�ضطرهم يف ال�صيف �إىل �رشاء املاء ب�أ�سعار تبلغ �أ�ضعاف الأ�سعار التي
يدفعها “جريانهم” من امل�ستوطنني الإ�رسائيليني� .8أما وزير الأ�شغال العامة والإ�سكان يف
احلكومة الفل�سطينية يف رام اهلل حممد ا�شتيه ،ف�أكد يف �شباط /فرباير � 2011أن “�إ�رسائيل”
ت�رسق حوايل  600مليون مرت مكعب �سنويا ً من املوازنة املائية لل�ضفة الغربية والتي
تقدر بـ  800مليون مرت مكعب �سنويا ً”.9
ويف ال�سياق ذاته تفر�ض “�إ�رسائيل” على الفل�سطينيني �أن يتنقلوا عرب طرق التفافية
يف ك ّل مدن وقرى وبلدات ال�ضفة الغربية ،وهو ما يفر�ض تكاليف �إ�ضافية باهظة
على االقت�صاد الفل�سطيني ،كان ميكن ا�ستثمارها يف �إن�شاء مدار�س وعيادات وطرق
وغريها .ي�ضاف �إىل ذلك �أن الدولة العربية ت�سيطر على املجال الإلكرتومغناطي�سي،
وتقيّد بذلك جدوى وربحية �رشكات الهواتف املحمولة الفل�سطينية و�صناعة “الهاي
تيك” الفل�سطينية.10
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،ف�إن “�إ�رسائيل” متنع الفل�سطينيني يف قطاع غزة من ت�صدير
�إنتاجهم الزراعي وال�صناعي ،كما متنع ال�صيادين هناك من الإبحار �أكرث من ثالثة �أميال
ن�ص عليه اتفاق �أو�سلو الذي كان ي�سمح لها بع�رشين ميالً .وعليه
بحرية على خالف ما ّ
 7حم�سن �صالح (حمرر) ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة � ،2011ص .74
8

Amira Hass, op. cit.

� 9صحيفة الد�ستور ،ع َّمان.2011/2/9 ،
10

Amira Hass, op. cit.
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�أ�صدرت وزارة االقت�صاد الفل�سطينية تقريرا ً �أفاد ب�أن ال�سيطرة الإ�رسائيلية ت�سببت
بخ�سارة لالقت�صاد يف مناطق ال�سلطة يف �سنة  2010بلغت  6.8مليارات دوالر �أمريكي
�سنويا ً.11
وعلى ما يبدو ف�إن الرقم املذكور للخ�سارة ال�سنوية لي�س �إال جزءا ً ي�سريا ً من اخل�سارة
احلقيقية على ما �أ�شار تقدير حديث للموقف ن�رشه مركز الزيتونة ب�ش�أن حتديد الكلفة
التي يدفعها االقت�صاد الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �سنويا ً جراء االحتالل.
يقول التقدير :ثمة رقم متداول يقول �إن خ�سارة االقت�صاد الفل�سطيني �سنويا ً ب�سبب
االحتالل ،تبلغ  6.8مليارات دوالر� ،أي �أكرب من الناجت املحلي �سنة  ،2012املق َّدر بحوايل
�ستة مليارات دوالر� ،أي �أنه مقابل ك ّل دوالر ينتجه الفل�سطيني يخ�رس ما ي�ساويه جراء
االحتالل .توفري الناجت املحلي املهدور ،يعني توفري دخل وطني م�ساو تقريباً ،ما يعني
�أي�ضا ً توفر �رضيبة دخل لل�سلطة تبلغ حوايل مليار دوالر �سنوياً ،تعادل امل�ساعدات
اخلارجية املوعودة تقريبا ً.12
ا�ستنادا ً �إىل قاعدة منهجية �سليمة علمياً ،يقول تقدير املوقف� ،إنه �إن �أمكن “ا�ستخراج
الرقم االفرتا�ضي ال�صحيح للناجت الفل�سطيني ،وبناء عليه ميكن ا�ستخراج الفرق بينه
وبني الناجت الفعلي ،فنكون �أمام تقدير اخل�سارة ال�سنوية” .يبلغ الناجت املحلي االفرتا�ضي،
قيا�سا ً ببل ٍد كلبنان “حوايل  45مليار دوالر� ،أي �سبعة �أ�ضعاف الناجت الفل�سطيني ،الذي
يحقق خ�سارة �سنوية ُتق َّدر واحلال هذه بحوايل  40مليار دوالر”� ،13أي حوايل �سبعة
�أ�ضعاف الناجت املحلي ال�سنوي الفعلي لكل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،الذي ال
يتجاوز ،وفق �أح�سن التقديرات� ،سبعة مليارات دوالر.
على الرغم مما حتقق لـ“�إ�رسائيل” من م�صالح و�إجنازات جراء اتفاق �أو�سلو ،ف�إنها
يف املقابل مل ت�سهم يف تقدمي � ّأي �إجناز حقيقي لل�سلطة ،ميكنها �أن ت�ستثمره �أمام �شعبها.
على العك�س من ذلك ،فقد ا�ستمرت الدولة العربية يف بناء امل�ستوطنات ،وتقطيع �أو�صال
Ibid. 11

 12ح�سني �أبو النمل� ،أزمة املالية العامة الفل�سطينية :مداواة الع َر�ض و�إبقاء امل َر�ض!� ،سل�سلة تقدير
ا�سرتاتيجي (  ،)48مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات ،بريوت� ،أيلول� /سبتمرب  ،2012انظر:
http://www.alzaytouna.net/permalink/25381.html#.UIfG_WeibrQ
 13املرجع نف�سه.
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الأرا�ضي الفل�سطينية ،و�سيا�ستها يف التهويد ،كما �أبدت يف الوقت ذاته عدم جدية يف
الو�صول �إىل ح ّل �سيا�سي ،وبات وا�ضحا ً �أن ما ميكن �أن تقدمه “�إ�رسائيل” يف �إطار � ّأي
ت�سوية �سيا�سية ال ميكن �أن يرقى �إىل احلد الأدنى الذي يطالب فيه �أكرث الفل�سطينيني
“اعتداالً”.
ي�ستهدف الت�أثري الإ�رسائيلي  -ال�صهيوين الوعي الفل�سطيني يف املجمل ،فهو
ي�سعى �إىل دفع الفل�سطينيني لالعتقاد ب�أن “�إ�رسائيل” ال ميكن هزميتها وال حتى
بكي الوعي ،وقد ا�ستطاعت الأيديولوجية
مواجهتها �أو مقاومتها ،وهو ما ُي ْع َرف ّ
ال�صهيوينة ،التي ما زالت حتكم “�إ�رسائيل” ،الت�أثري على القرار الفل�سطيني يف
موا�ضيع مهمة ،لعل �أبرزها :الهدف الأ�سا�سي الذي قامت على �أ�سا�سه منظمة
التحرير الفل�سطينية ،وهو حترير فل�سطني ،حيث تنازلت عنه املنظمة ،ومن ثم
جرى تغيري الهدف �إىل �إقامة دولة فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،الذي
تنازلت عنه �أي�ضا ً بع�ض قيادات املنظمة وال�سلطة� .أما فيما يتعلق با�سرتاتيجية
الكفاح امل�سلح �أو � ّأي �شكل �آخر من �أ�شكال املقاومة ،ف�إن القيادة الفل�سطينية ما
زالت ت�رص على �أ�سلوب وحيد هو التفاو�ض ،وتع ّد �ضبط الأمن ،مبعنى حماية
“�إ�رسائيل” من هجمات الفل�سطينيني ،بني �أهم �إجنازاتها ،جاهد ًة منع حدوث �أية
انتفا�ضة جديدة.
ت�سعى “�إ�رسائيل” يف قطاع غزة �إىل حتقيق هدف خمتلف و�أقل ات�ساعاً ،هو �إرغام
حركة حما�س على االعرتاف بها .جتدر الإ�شارة هنا� ،إىل �أن “�إ�رسائيل” منذ والية رئي�س
الوزراء الإ�رسائيلي الأ�سبق �إ�سحق رابني ،الذي و�ضع يف عهده �إتفاق �أو�سلو ،مل تكن
تنوي ال�سماح للفل�سطينيني ب�إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة كاملة ال�سيادة يف �إطار � ّأي
ت�سوية �سيا�سية؛ حيث قال رابني �أمام الكني�ست قبل اغتياله ب�شهر تقريبا ً ب�أنه يرى
احلل الدائم يف �إطار “دولة �إ�رسائيل” التي تت�ضمن معظم الأر�ض التي كانت حتت احلكم
الربيطاين ،و�إىل جانبها “� ”Palestinian entityأي كيان فل�سطيني تابع ولي�س دولة
فل�سطينية م�ستقلة.
عمدت “�إ�رسائيل” �إىل ا�ستخدام جملة �أدوات للت�أثري على القرار الفل�سطيني ،ومن
�أبرزها :اال�ستخدام املبا�رش للقوة الع�سكرية .فعندما ف�شلت مفاو�ضات كامب ديفيد
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على اتفاقات احلل النهائي يف �سنة  2000ب�سبب التع ُّنت الإ�رسائيلي ،واندلعت انتفا�ضة
الأق�صى ،قامت “�إ�رسائيل” باجتياح ال�ضفة الغربية ،واحتلت من جديد ما كانت ان�سحبت
منه �سابقا ً بالإ�ضافة �إىل خ�سائر ب�رشية ومادية ج�سيمة .فقد �سقط خالل انتفا�ضة
الأق�صى ( )2005-2000حوايل � 4,242شهيدا ً ،14وبلغ عدد املنازل التي دمرت ب�شكل
كلي وجزئي  71,470منزالً ،وعدد م�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم التي تعر�ضت للق�صف
 316مدر�سة ومديرية ومكاتب تربية وتعليم وجامعة ،كما ّ
مت حتويل  43مدر�سة �إىل
ثكنات ع�سكرية .وقام الإ�رسائيليون باقتالع وتدمري  1.355مليون �شجرة .وت�شري
التقديرات �إىل �أن االقت�صاد الفل�سطيني قد خ�رس منذ اندالع االنتفا�ضة وحتى
 2005/9/29نحو  15. 6مليار دوالر.15
�أما حني رف�ضت حما�س �رشوط اللجنة الرباعية ،فقد �ص َّعد اجلي�ش الإ�رسائيلي
من عدوانه على غزة �أي�ضا ً ب�شكل غري م�سبوق ،ف�ش َّن هجوما ً وا�سعا ً عليها يف الفرتة
 ،2009/1/18-2008/12/27حتت ا�سم “الر�صا�ص امل�صبوب”  ،Cast Leadوملدة
 22يوماً ،و�أ�سفر عن �سقوط � 1,334شهيداً ،وبلغ عدد اجلرحى  ،5,450ن�صفهم من
الأطفال .16وقد تكبد قطاع غزة خ�سائر اقت�صادية مبا�رشة بقيمة  1.9مليار دوالر نتيجة
هذا العدوان ،17وبلغت اخل�سائر املبا�رشة يف البنية التحتية حوايل  1.2مليار دوالر .18
و�أظهر تقرير اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني تدمري العدوان  4,100م�سكن
 14مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني ،انظر:
http://www.pnic.gov.ps/arabic/quds/arabic/viol/quds_viol_12-2005.html

 15انظر :مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني ،يف:
http://www.pnic.gov.ps/arabic/quds/arabic/losses/28-9-2005.html

 16اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،ال�شهداء واجلرحى يف قطاع غزة ،2009/1/28 ،انظر:
http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=arJO&ItemID=1411&mid=12059

 17اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،2009/1/19 ،انظر:
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/gaza_losts.pdf

 18اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،اخل�سائر املبا�رشة يف البنية التحتية ،2009/1/28 ،انظر:
http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=arJO&ItemID=1412&mid=12059
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ب�شكل كامل ،وكذلك دمرت مقرات للحكومة و الأجهزة الأمنية ،با لإ�ضافة �إىل
� 17ألف م�سكن �آخر دمرت ب�شكل جزئي .19
وبالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام القوة ،جرى ا�ستغالل ب�ؤ�س الو�ضع االقت�صادي املزري،
الذي �سبقت الإ�شارة �إليه ,حيث جعلت “�إ�رسائيل” االقت�صاد الفل�سطيني تابعا ً لها،
وعاجزا ً عن �إعالة نف�سه ،وهو يعتمد على الدول املانحة التي تربط امل�ساعدات با�ستمرار
املفاو�ضات العبثية و�إبقاء امل�سار ال�سيا�سي حيا ً �شكلياً ،ويف الوقت ذاته ،دفع الفل�سطينيني
لتقدمي مزيد من التنازالت لـ“�إ�رسائيل” بدعوى “دفع عملية ال�سالم ُقدما ً”.20
وا�ستمر ا�ستخدام “�إ�رسائيل” للقوة الع�سكرية على قطاع غزة ،وكان من �أبرزه
العدوان الذي �شنته يف ت�رشين الثاين /نوفمرب  2012حتت ا�سم “عامود ال�سحاب” حيث
�سقط � 191شهيد ،و 1,492جريح بح�سب تقرير وزارة ال�صحة .21وبح�سب وزارة
الأ�شغال العامة و الإ�سكان يف غزة فقد ّ
مت تدمري  200وحدة �سكنية ب�شكل كامل،
بالإ�ضافة �إىل ثمانية �آالف وحدة تعر�ضت لأ�رضار جزئية .وقدرت احلكومة الفل�سطينية
املقالة يف غزة الأ�رضار املبا�رشة وغري املبا�رشة ب�أكرث من  1.2مليار دوالر.22
و�إذا ما �أح�صينا عدد ال�شهداء الفل�سطينيني خالل الفرتة  2011-1994ف�سنجد
�أن القوة الع�سكرية الإ�رسائيلية قد ح�صدت ثمانية �آالف �شهيد ،كما يو�ضح اجلدول
التايل:

 19اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،2009/1/19 ،انظر:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/gaza_losts.pdf؛ واجلهاز املركزي للإح�صاء
الفل�سطيني ،اخل�سائر املبا�رشة يف البنية التحتية ،2009/1/28 ،انظر:
http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=arJO&ItemID=1412&mid=12059

 20حول الفكرة نف�سها ،انظر مداخلة �أحمد خليفة يف هذا الكتاب� ،ص .133
 21ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وزارة ال�صحة ،2012/12/3 ،انظرhttp://www.moh.gov.ps/portal/index. :
php?option=com_content&view=article&id=7243:191---1492----------------&catid=34:201106-02-06-27-00&Itemid=92
 22ال�سفري ،2012/12/3 ،انظرhttp://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2322&ChannelId=557:
84&ArticleId=226&Author=%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84
%D9%83%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%AA
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جدول رقم  :4عدد ال�شهداء الفل�سطينيني خالل الفرتة 2011-1994
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ال�سنة 2000/9/28-1994

انتفا�ضة الأق�صى

 2011 2010 2009 2008 2007 2006املجموع

*2005/12/31-2000/9/29
692
4,242

ال�شهداء
118 98 1,181 910 412
347
* وح�سب �إح�صائية �أعدّتها جريدة ه�آرت�س ،فقد ا�ست�شهد يف ال�سنوات اخلم�س لالنتفا�ضة  3,333فل�سطينياً،
بينهم  425فل�سطينيا ً ا�ست�شهدوا يف ال�سنة اخلام�سة لالنتفا�ضة .وت�شري الإح�صاءات الفل�سطينية الر�سمية �إىل
ا�ست�شهاد  286فل�سطينيا ً خالل �سنة .2005

8,000

وقد قامت قوات االحتالل الإ�رسائيلية باعتقال ع�رشات الآالف من الفل�سطينيني على
مدى ال�سنوات املا�ضية .ويو�ضح اجلدول التايل عدد الأ�رسى يف ال�سجون الإ�رسائيلية يف
نهاية ك ّل �سنة يف الفرتة .2011-2005
جدول رقم  :5عدد الأ�رسى الفل�سطينيني يف �سجون االحتالل 2011-2005
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2011/12/31 2010/12/31 2009/12/31 2008/12/31 2007/12/31 2006/12/31 2005/12/31

املعتقلون

9,200

11,000

11,500

9,000

7,500

7,000

4,315

ثالث ًا� :إمكانية حتييد الت�أثري الإ�سرائيلي يف القرار
الفل�سطيني:
يبدو وا�ضحا ً �أن تقدمي مقرتحات ب�ش�أن �إمكانية حتييد الت�أثري الإ�رسائيلي على القرار
الفل�سطيني تقرتن بفهم طبيعة هذا الت�أثري من جهة ،وجماالته وحجمه من جهة �أخرى.
فاحلديث عن امل�شهد الإ�رسائيلي  -الفل�سطيني ال يتلخ�ص يف طرف �أول حمت ٍّل وطرف ثان ٍ
واقع حتت االحتالل فح�سب ،بل �أي�ضا ً يف �أن الطرف الأول املحتل ي�سعى لإلغاء وجود
الطرف الثاين ،باملعنى احلريف وال�شامل للكلمة .ولعل الأخطر �أن ذلك يتم حتت دعاوى
وادعاءات دينية توراتية .ومن هنا ،ف�إن هذا امل�شهد ال ي�شبه يف تفا�صيله النفوذ الأمريكي
 23يو�ضح اجلدول عدد ال�شهداء خالل الفرتة  2000/9/28-1994بح�سب �إح�صائية مركز املعلومات الإ�رسائيلي
حلقوق الإن�سان يف الأرا�ضي املحتلة  -بت�سيلم والتي تعطي عادة �أرقام �أقل من تلك التي تعطيها الأرقام
الفل�سطينية .انظر :مركز املعلومات الإ�رسائيلي حلقوق الإن�سان يف الأرا�ضي املحتلة  -بت�سيلم ،عدد القتلى يف
االنتفا�ضة الأوىل ،معطيات و�إح�صائيات ،2010/5/9 ،يف:
http://www.btselem.org/arabic/statistics/first_intifada_tables

�أما بالن�سبة لعدد ال�شهداء خالل انتفا�ضة الأق�صى ،انظر :مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني ،يف:

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

�أما خالل ال�سنوات  ،2011-2006انظر �سل�سلة التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ،ال�صادر عن مركز الزيتونة
للدرا�سات واال�ست�شارات يف بريوت لتلك ال�سنوات.

 24هذا اجلدول م�ستخل�ص من �سل�سلة التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني لل�سنوات  ،2011-2005ال�صادر عن
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات.
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وت�أثريه يف �صناعة القرار يف بع�ض دول العامل ،ومنها الدول العربية على �سبيل املثال،
�أو حتى النفوذ الرو�سي وت�أثريه يف �صناعة القرار يف بع�ض اجلمهوريات التي كانت
من�ضوية حتت مظلة االحتاد ال�سوفييتي �سابقاً .ففي احلالة الفل�سطينية ،يدور احلديث
عن �شعب يتعر�ض لعملية نفي و�إلغاء ،من ِقبل املحتل الإ�رسائيلي الذي ي�ستخدم لتحقيق
ذلك كافة �أ�شكال �أدوات القهر والإكراه ،وخمتلف �أدوات ال�ضغط على القرار ال�سيا�سي
الفل�سطيني؛ القوة الع�سكرية واالقت�صادية وال�سيا�سية.
وت�أ�سي�سا ً عليه ،ف�إن احلديث عن حتييد الت�أثري الإ�رسائيلي يف القرار الفل�سطيني يعني
بو�ضوح احلديث عن �إنهاء االحتالل� ،أي الن�ضال الف َّعال وبكافة الو�سائل من �أجل نيل
احلقوق الفل�سطينية واال�ستجابة الكفوءة لتحديات اخلارج والداخل على ح ٍّد �سواء .لكن
الذي يبدو �أن قولنا هذا من قبيل الأماين ،فقد ك�شفت التظاهرات التي اجتاحت ال�ضفة
الغربية يف �أوائل �أيلول� /سبتمرب  ،2012عن �أن ال�سلطة الفل�سطينية تتم�سك بدبلوما�سية
عاجزة عن �إنهاء االحتالل وال جتهد نف�سها حتى لإقرار �سيا�سة اقت�صادية داخلية تقدر
عليها ،من نوع تقليل الفروق االقت�صادية بني فئات املوظفني واملجتمع ،كذلك وقف
“مظاهر الف�ساد والهدر” يف �أجهزة ال�سلطة ،وا�ستنها�ض طاقات الأمة ملواجهة التحديات
اخلارجية وتغيري الواقع الفل�سطيني الراهن.
نختم بالقول :لعل حالة االنتفا�ضات والتغيري التي ي�شهدها العامل العربي تعطي �أمالً

ب�إمكان حدوث تغيري �إيجابي حقيقي يف الو�سط الفل�سطيني .غري �أن املدخل احلقيقي
مل�رشوع وطني جاد ،هو �إ�صالح البيت الداخلي الفل�سطيني ،حتت مظلة فل�سطينية واحدة
ت�سع اجلميع ،وت�ستفيد من طاقات اجلميع ،وبناء على ميثاق وطني جامع ،وعلى برنامج
متوافق مع الثوابت ،تنفذه قيادة وطنية منتخبة ،تلتزم ب�أولويات العمل الوطني،
�سيا�سي
ٍ
بعيدا ًعن ال�ضغوط واحل�سابات اخلارجية� .25إن من ال�رضوري �أن ي�ستعيد الداخل واخلارج
م�رشوع وطني واحد فاعل ،وت�ستعيد منظمة التحرير دورها الذي
الفل�سطيني دوره يف
ٍ
ت�ضاءل مع الزمن لي�صبح وك�أنه دائرة من دوائر ال�سلطة الفل�سطينية و�أداة من �أدواتها؛
وبحيث تعود ال�سلطة �إىل حجمها ك�أحد �أدوات العمل الوطني الذي توجهه املنظمة بعد �إعادة
بنائها و�إ�صالح م�ؤ�س�ساتها .وبغري ذلك �سيبقى امل�أزق الفل�سطيني على حاله ،و�إن ُق ِّدمت
بع�ض الإجراءات وامل�سكنات من هنا وهناك ،ف�إنها حلول م�ؤقتة تعمل على ترحيل االنفجار؛
�إذ يبدو من خالل قراءة الواقع ب�أن “الربيع الفل�سطيني” مل يعد بعيداً.
 25حم�سن حممد �صالح� ،أزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني ،موقع اجلزيرة.نت.2012/9/24 ،
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مداخلة حول الت�أثري الإ�سرائيلي على �صناعة
القرار الفل�سطيني
�أ� .أحمد خليفة

*

�إن الت�أثري الإ�رسائيلي على الو�ضع الفل�سطيني وا�ضح وعنا�رصه وا�ضحة يف ك ّل
ما يت�صل بحياة الفل�سطينيني ،و�سيا�ساتهم ،وقراراتهم ،وم�صريهم وم�ستقبلهم،
والو�سائل الإ�رسائيلية املتبعة يف ذلك وا�ضحة �أي�ضاً.
لكن هناك م�شكلة يف القرار الفل�سطيني .فما هو هذا القرار؟ وما معنى الت�أثري
الإ�رسائيلي على القرار؟ و� ّأي نوع من القرارات هو؟ هناك قرارات �سيا�سية ،وا�سرتاجتية،
وقرارات متعلقة بالهدف ،...ولكن هل هناك قرار فل�سطيني موحد؟ و�إن كان هناك قرار
موحد ،فمن ي�أخذ هذا القرار؟ هل “�إ�رسائيل” تريد �أن ت�ؤثر على القرار الفل�سطيني
املوحد؟ �أم على �أكرث من �شكل من �أ�شكال القرارت؟
يف احلقيقة ،عند التفكري يف هذه الأ�سئلة ،جند �أنه ال يوجد قرار فل�سطيني موحد،
وال يوجد جهة ُتثل ك ّل ال�شعب الفل�سطيني تتخذ هذا القرار� .أ�صبح هناك �أكرث من جهة
تتخذ قرارات �سيا�سية ومهمة .هناك جهتان يف قلب �صناعة القرار :حما�س وال�سلطة (ال
يجب التماهي بني فتح وال�سلطة ،هناك فرق بينهما).
كما قال عامل االجتماع الفل�سطيني املرموق جميل هالل“ :يف احلقل الفل�سطيني الآن
يوجد قوتان هناك حما�س وفتح ،وال يوجد هناك م�ؤ�س�سات ميكن اعتبارها �رشعية �أو
مرجعية �أو حمط ثقة ،التي هي تتخذ القرار”.
ال�سلطة تتخذ القرار عرب زمرة موجودة يف قيادتها (حممود عبا�س وعبد ربه .)...وما
ي�سمى امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية الر�سمية التي تقول �إنها �صاحبة القرار؛ تكون �أحيانا ً اللجنة
التنفيذية يف منظمة التحرير �أو القيادة الفل�سطينية �أو املجل�س الثوري يف فتح� ،أو املجل�س
املركزي للمنظمة� ،أو جلنة متابعة املبادرة العربية التابعة للجامعة العربية من �أجل �أن
ت�صادق على القرار.
* باحث وخبري يف ال�ش�ؤون العربية يف م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية يف بريوت وم�ست�شار حترير جملة
الدرا�سات الفل�سطينية التي ت�صدر عن امل�ؤ�س�سة بالعربية.
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من جهة �أخرى ،عند النظر يف احلركة ال�صهيونية ،جند �أ�سئلة موازية �أي�ضاً .هل هناك
قرار �إ�رسائيلي؟ هل هناك �إجماع �أم قرار �إ�رسائيلي موحد؟ من ي�أخذه وكيف تكون الآلية؟
الإجابة على الأ�سئلة ال�سابقة لها �صلة باملو�ضوع املطلوب مني التعامل معه (الت�أثري
الإ�رسائيلي على ما ي�سمى القرار الفل�سطيني)؛ وهنا �أ�ضيف :ت�أثري على ماذا؟ ومن؟ ولأية
غاية �أو هدف؟ الو�سائل التي بيد ال�صهيونية واملتاحة لها لت�ؤثر على القرار الفل�سطيني
�أين ا�ستخدمتها؟ ومتى؟ وما مدى جناحها �أو ف�شلها يف الت�أثري الفعلي؟ وهنا �أنا ال �أحتدث
فقط عن ال�سنوات الأخرية (منذ اتفاقية �أو�سلو) ووجود القيادة وال�سلطة الفل�سطينية
حتت االحتالل يف قب�ضة “�إ�رسائيل”.
هناك عدة نقاط �أود تو�ضيحها:
�أوالً :احلركة ال�صهيونية لديها قرار؛ وهو �إقامة دولة يهودية على كامل �أر�ض فل�سطني
التي كانت حتت االحتالل الربيطاين .كان ال�صهاينة قد قدموا من قبل م�شاريع تغطي
م�ساحات �أو�سع من فل�سطني االنتدابية (فالدميري جابوتن�سكي Vladimir Jabotinsky
مثالً ،وحتى احلركة العمالية ،كانوا يعدون �رشق الأردن جزءا ً من �أر�ض “�إ�رسائيل”).
�إذا ً كان القرار �إقامة دولة يهودية يف “�أر�ض �إ�رسائيل” ،وكان جزء منها يف لبنان
و�سورية والأردن .وبر�أيي �أن هذا القرار ّ
مت اتخاذه ،وما زال العمل عليه م�ستمراً.
فامل�رشوع ال�صهيوين مل يكتمل من وجهة نظر احلركة ال�صهيونية و“�إ�رسائيل”.
يف الو�ضع الراهن حيث ي�سيطر اليمني على احلكم يف “�إ�رسائيل” هناك نوع من
الت�سارع وال�رشا�سة يف حماولة ا�ستكمال امل�رشوع ال�صهيوين .لكن من الناحية العملية،
فاحلكومات التي �سبقت حكومة اليمني (وهي حكومات حزب العمل وحكومات الوحدة
الوطنية) ،كانت �أي�ضا ً م�ستمرة يف حماولة ا�ستكمال امل�رشوع ال�صهيوين.
ثانياً :مينعون قيام دولة فل�سطني؛ هناك وهم �ساد يف فرتة من الفرتات �أن “�إ�رسائيل”

وافقت على �إقامة دولة فل�سطينية ،مبن يف ذلك �إ�سحق رابني ،و�أنه لوال اغتياله ل ُكنَّا ر�أينا
دولة فل�سطينية .رابني يف خطاب له بالكني�ست يف  ،1995/10/5قبل �شهر من اغتياله،
طلب من الكني�ست املوافقة والت�صديق على اتفاقية �أو�سلو .فيقول“ :نريد الو�صول �إىل
ح ّل دائم مع الفل�سطينيني ،لننهي ال�رصاع الدموي بيننا .ونحن نرى احلل الدائم يف دولة
�إ�رسائيل التي تت�ضمن معظم م�ساحة �أر�ض �إ�رسائيل ،التي كانت حتت احلكم الربيطاين
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و�إىل جانبها كيان فل�سطيني ،والذي �سيكون بيتا ً ملعظم الفل�سطينيني .ونحن نريدها �أن
تكون كيانا ً �أقل من دولة”� .إذا ً هو مل يوافق على دولة فل�سطينية كاملة ال�سيادة ،ومع ذلك
يرونه بطالً لل�سالم يف �أدبيات معينة.
اخلطوات التكتيكية التي تلج�أ �إليها “�إ�رسائيل” لتغطي �سعيها الجناز م�رشوعها:

هناك ر�سالة غري من�شورة من ديفيد بن جوريون  David Ben-Gurionالبن عمه
�سنة  ،1937عندما �أو�صت جلنة بيل  Peelبتق�سيم فل�سطني .القيادة ال�صهيونية وعلى
ر�أ�سها بن جوريون وافقت على م�رشوع اللجنة ،ولكن ح�صل نقا�ش كبري جداً .وكان
ابنه �ض ّد التق�سيم فكتب بن جوريون ر�سالة يقول فيها البنه“ :نحن يف النهاية يجب �أن
نوافق ،لأن ح�صولنا على دولة مي ّكننا من �إح�ضار مهاجرين ،و�أن يكون لدينا اقت�صاد
وجي�ش ،وميكن �أن يهيئ لنا القوة لن�ستوطن يف ك ّل �أنحاء فل�سطني” .وهناك جملة حمذوفة
يف الرتجمة الإجنليزية لر�سائل بن جوريون يقول فيها“ :يجب �أن نطرد عربا ً ون�أخذ
وكنت قد قمت برتجمة هذه الر�سائل م�ؤخرا ً للأ�ستاذ وليد اخلالدي.
[يهودا ً] مكانهم”.
ُ
وقد كتب بن جوريون يف وقت الحق يف يومياته“ :هجرة العرب �أهم اجناز حتقق يف ك ّل
تاريخنا ،حتى يف فرتة الهيكل الأول والثاين مل نحقق مثل هذا االجناز؛ �أن نح�صل على
م�ساحة مليون وربع دومن متتابعة� ،سهلية وخالية من ال�سكان عرب” .وي�ضيف بن
جوريون ردا ً على االعرتا�ضات على تهجري الفل�سطينيني ،فيقول“ :علينا قبل ك ّل �شيء
�أن نتحرر من وهم التفكري والإرادة واالعتقاد امل�سبق �أن هذا التهجري غري ممكن� .أرى
�صعوبة �أن تقتلع اجنلرتا [التي حتتل فل�سطني] مئة �ألف عربي ،لكن نحن يجب �أن نبقى
متقنعني بذلك ،ون�رص عليه ،ونزيل افرتا�ض �أنه غري ممكن”.
�أنا �أذكر هذه اجلمل لأرى ماذا تفعل ال�سلطة الفل�سطينية عندما تتحدث عن موازين
القوى .ما �أريد �أن �أقوله �أن “�إ�رسائيل” ما�ضية يف م�رشوعها ال�صهيوين و�أدواتها معروفة
(ا�ستيطان ،م�صادرة �أرا�ضي� ،سيطرة على املياه ،هدم منازل ،ال�سيطرة االقت�صادية).
�إن العنوان اجلامع لل�سيا�سة الإ�رسائيلية هو ا�ستمرار ال�سيطرة على ال�ضفة الغربية،
ريثما تتوفر الظروف من �أجل �إحداث تهجري للفل�سطينيني منها� .إن هناك �أنا�سا ً يقولون
�إن تهجري الفل�سطينيني �أمر م�ستحيل حالياً ،ولكن ال يجب �أن ن�ستبعد ذلك من تفكرينا.
هناك هجرة بقوة ناعمة حتدث منذ احتالل “�إ�رسائيل” لل�ضفة الغربية وقطاع غزة
�سنة  ،1967حيث ظهرت م�ؤخرا ً �أرقام موثقة؛ ت�شري �إىل �أن هناك � 250ألف فل�سطيني
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ُه ّجروا ،منهم مئة �ألف �سحبت الإقامة الدائمة منهم بحيث ال ي�ستطيعون العودة �إىل
ال�ضفة الغربية يف فل�سطني .ومبعنى �آخر من َي ِغب ثالث �سنوات (ميكن متديدها ثالث
�سنوات �أخرى) وال ي�أتي خاللها ،ي�سحب الإ�رسائيليون منه الإقامة ،لي�س فقط يف القد�س،
ولكن يف ال�ضفة الغربية �أي�ضاً .وب�شكل عام ،فالإقامة الدائمة يف ال�ضفة ال حت�صل عليها �إال
ب�إذن �إ�رسائيلي ،وال�سلطة ال ت�ستطيع �أن تعطيها.
�أما من يقول من مكا�سب �أو�سلو �إدخال � 200ألف �أو � 500ألف فل�سطيني ،ف�إن الرقم
بحاجة �إىل �إثبات.
�إن “�إ�رسائيل” تعمل على تهجري الفل�سطينيني .ومن يقل �إن التهجري م�ستحيل فهو
خمطئ� .إن نتنياهو يف جامعة بار �إيالن يف ندوة للطالب ن�رشتها �صحيفة جريو�ساليم
بو�ست ،انتقد احلكومة الإ�رسائيلية (عندما كان وزيرا ً للخارجية ولي�س رئي�سا ً للحكومة)
لأن الفر�صة مل تكتمل لطرد العرب على نطاق وا�سع.
امل�رشوع ال�صهيوين يتجه لتحقيق ماذا؟ ولأي هدف؟ �إنه باخت�صار يريد �أن “يكوي
الوعي الفل�سطيني” .هذا تعبري من رئي�س الأركان مو�شيه يعلون ،مبعنى �أن الفل�سطينيني
يجب �أن يدركوا �أنه من امل�ستحيل �أن يهزموا “�إ�رسائيل” ،وال ميكن �أن يقاوموا احتاللها،
وال ميكنهم مقاومة م�شاريعها.
�إن احلركة ال�صهيونية ما زالت حتكم “�إ�رسائيل” ،وما قيل عما ُي�سمى “بو�ست
زيونيزم” �أو ما بعد ال�صهيونية� ،أو �أن هناك �صهيونيني جددا ً �أو �أنّ هناك جهات
�إ�رسائيلية فاعلة م�ستعدة للتخلي عن جوهر الفكرة ال�صهيونية �أو � ّأي من �أ�س�سها هو
وهم ،ودعاة هذا الطرح هم �أقلية �ضئيلة غري م�ؤثرة.
�إن من �أبرز جماالت الت�أثري الإ�رسائيلي على القرار الفل�سطيني هو مت ُّكنها من نزع
تنازالت هائلة وخف�ض مطالب و�أهداف الطرف الر�سمي الفل�سطيني ،فقد �أعلنت منظمة
التحرير �أوالً� ،أن هدفها هو حترير ك ّل فل�سطني ثم تنازلت عنه .ثم �أعلنت �أن الهدف هو
�إقامة دولة فل�سطينية على قطاع غزة وال�ضفة وتبادل �أرا�ضي وعودة الالجئني.
“�إ�رسائيل” جنحت من خالل اتفاق �أو�سلو يف تغيري القرار الفل�سطيني امل�ستند �إىل
امليثاق الوطني الفل�سطيني .فقامت قيادة املنظمة ب�إلغاء جوهر امليثاق الوطني .و�ضاعت
املرجعية حل�ساب قرارات الأمم املتحدة ،على الرغم �أن القيادة فل�سطينية تزعم لنف�سها �أن
لها حقّ �أخذ القرار والتفاو�ض!
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الت�أثري الإ�سرائيلي على �صناعة القرار الفل�سطيني و�إمكانات حتييده
وا�ستطاع الإ�رسائيليون دفع قيادة منظمة التحرير لوقف املقاومة امل�سلحة والكفاح
امل�سلح.
هناك ت�رصيحات لأبي مازن بعد �سنوات من ف�شل املفاو�ضات ي�ؤكد فيها على �أن
اخليار الوحيد هو “املفاو�ضات ثم املفاو�ضات”! ويف ر�سالة له يقول “اخليارات كلها
مطروحة �إال ح ّل ال�سلطة �أو �سحب االعرتاف ب�إ�رسائيل” .و�أ�ضاف “ما دمت رئي�سا ًلل�سلطة
الفل�سطينية فلن ا�سمح باندالع انتفا�ضة جديدة مهما كان �شكلها؛ �أما الذين يتحدثون
عن املقاومة واالنتفا�ضات امل�سلحة ،فليفعلوا ذلك بعيدا ً عن ال�شعب الفل�سطيني”� .أما عن
اجنازه الأ�سا�سي فقال�“ :إجنازي الأ�سا�سي :لدي �شيء واحد وهو الأمن” .و�أ�ضاف:
“بعد �إخفاق انتفا�ضتني �سابقتني� ،أ�صبح ما من �أحد يرغب يف ر�ؤية املزيد من املواجهات
الدائمة مع �إ�رسائيل”.
وقد و�صف عبا�س وقف التن�سيق الأمني مع “�إ�رسائيل” “ب�أنه كالم فارغ”؛ وقال:
“لدينا �أمن وهذا مل�صلحتنا والتن�سيق الأمني لي�س لطرف واحد ،ولكن �أي�ضا ً للأر�ض
الفل�سطينية ،ونحن حري�صون على التن�سيق الأمني ،لأننا نريد �أمن املواطن ،وبالتايل
ف�إن ما يقال يف هذا ال�ش�أن هو مزايدات رخي�صة” .ما هو هذا التن�سيق الأمني؛ �إنه
باخت�صار اعتقال املقاومني ،م�صادرتهم الأ�سلحة ،زجهم يف ال�سجون ومنع �إ�صدار
� ّأي من�شورات!
جنح الت�أثري الإ�رسائيلي يف تغيري الهدف ويف تغيري اال�سرتاجتية الفل�سطينية .ولكن ال
را�ض
�أقول �أنه �أ�ضعف �أو ي�أّ�س ال�شعب الفل�سطيني يف ال�ضفة ،لأن اجلميع يف ال�ضفة لي�س ٍ
عن الو�ضع ال�سيا�سي هناك.
�أما فيما يتعلق بغزة فالهدف خمتلف و�أقل ات�ساعاً .لكن يحاولون �إرغام حما�س
على القبول بال�رشوط الرباعية :االعرتاف ب�إ�رسائيل ،نبذ العنف ،توقف الكفاح امل�سلح،
واالعرتاف ب�أو�سلو.
ومن جهة �أخرى ،ف�إن �أبرز الأدوات والو�سائل الإ�رسائيلية امل�ستخدمة من �أجل الت�أثري
على القرار الفل�سطيني تتلخ�ص يف:
�أوالً :ا�ستخدام القوة العارية :فـ“�إ�رسائيل” دولة احتالل؛ فمثالً عندما مل يعجبهم
قرار �أبو عمار ،عندما رف�ض �أن يوقع اتفاقية كامب ديفيد ،اجتاحت ال�ضفة الغربية
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واحتلتها .وعندما مل تقبل حما�س �أن تعرتف بـ“�إ�رسائيل” وال �أن ت�ستجيب ل�رشوط
الرباعية ،حا�رصت قطاع غزة وحاولت اجتياحه وتدمريه.
ثانياً :االقت�صاد :الو�ضع االقت�صادي يف ال�ضفة والقطاع مرعب نتيجة ال�ضغط
الإ�رسائيلي� .إن اتفاقيات �أو�سلو وخا�ص ًة االتفاقيات االقت�صادية املعروفة با�سم
برتوكول باري�س �سنة  1994جعلت االقت�صاد الفل�سطيني تابعا ً لالقت�صاد الإ�رسائيلي.
مل يعد االقت�صاد الفل�سطيني �إنتاجياً؛ وال يوجد �صناعة وال زراعة ،والعمالة ت�شتغل يف
“�إ�رسائيل” لتح�صل على قوتها اليومي ،و“�إ�رسائيل” تتحكم يف جباية ال�رضائب .لقد
�أ�صبح االقت�صاد الفل�سطيني عاجزا ً عن معاجلة نف�سه؛ وال�رضائب ال توفر �إال جزءا ً
قليالً من ميزانيته ،ويعتمد على الدول املانحة وال�رضائب التي جتبيها “�إ�رسائيل”
كجمارك وحتولها لها .وبالتايل ،ف�إن ال�سلطة الفل�سطينية واقعة ب�شكل وا�سع حتت
الهيمنة الإ�رسائيلية ،و�إن حترير القرار الوطني الفل�سطيني ي�ستدعي �إعادة ترتيب البيت
الفل�سطيني ،وم�شاركة كافة القوى الوطنية يف الداخل واخلارج.
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