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امل�شاركون يف التاأليف

امل�شاركون يف التاأليف

اأ. �شالح حممود ال�شّناط:

�أعّد �لف�صل �الأول، باحث يف مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، ومتخ�ص�ص يف 

�ل�صاأن �لفل�صطيني، وي�صهم يف �إعد�د و�إنتاج �لب�مج �ل�صيا�صية بقناة �لقد�ص �لف�صائية. 

تقارير  �صل�صلة  معظم  �إعد�د  يف  �صارك  و�الإعالم.  �ل�صحافة  يف  �ملاج�صتري  لنيل  ُيِعدُّ 

غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ملائية  �لرثوة  مثل:  �ملركز،  عن  ت�صدر  �لتي  �ملعلومات 

بني �حلاجة �لفل�صطينية و�النتهاكات �الإ�رش�ئيلية، و�لرت�ن�صفري )طرد �لفل�صطينيني( يف 

�لفكر و�ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية، و�مللف �الأمني بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل”.

اأ. با�شم جالل القا�شم:

على  حا�صل  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  يف  باحث  �لثاين،  �لف�صل  �أعّد 

دبلوم يف �لدر��صات �لعليا )�ملاج�صتري( يف �لعالقات �لدولية و�لدبلوما�صية. متخ�ص�ص 

يف �ل�صاأن �لفل�صطيني وهو حالياً مدير حترير تقرير معلومات �لذي ي�صدر عن �ملركز، 

حيث �أ�صهم يف �إعد�د كل �صل�صلة كتبه �لـ 27؛ ومن �لتقارير �لتي �صارك يف �إعد�دها: م�صار 

دم�صق  يف  �لعربية  و�لقمة  “�أنابولي�ص”  بني  ما  �الإ�رش�ئيلية  �لفل�صطينية  �ملفاو�صات 

)خريف 2007 - ربيع 2008(، و�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع 

غزة 1996-2010، و�صاليط: من عملية “�لوهم �ملتبدد” �إىل �صفقة “وفاء �الأحر�ر”. 

د. ناديـة �شعـد الديـن:

كلية  من  �ل�صيا�صية  �لعلوم  يف  �لدكتور�ه  �صهادة  على  حا�صلة  �لثالث،  �لف�صل  �أعّدت 

�ل�صوؤون  حترير  مديرة   .2010 �صنة  �لقاهرة  جامعة  يف  �ل�صيا�صية  و�لعلوم  �القت�صاد 

�لفل�صطيني،  �ل�صاأن  بتغطية  معنية  و�صحفية  �الأردنية،  �لغد  �صحيفة  يف  �لفل�صطينية 

�لزيتونة  جامعة  يف  �ل�صيا�صية  �لعلوم  يف  متفرغة  غري  حُما�رشة  نف�صها.  �جلريدة  يف 

ولها  متخ�ص�صة،  عمل  باأور�ق  �ملوؤمتر�ت  من  �لعديد  يف  �صاركت  �خلا�صة.  �الأردنية 

مة، ولها مقاالت عن  �لعديد من �الأبحاث و�لدر��صات �لتي ُن�رشت يف جمالت علمية حمكَّ

�ل�صاأن �ل�صيا�صي �لعربي و�لفل�صطيني يف عدد من �ل�صحف �لعربية.
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اأ. فرا�س اأبو هالل:

�أعّد �لف�صل �لر�بع، باحث متخ�ّص�ص يف �صوؤون �ل�رشق �الأو�صط، حا�صل على درجة 

�ملاج�صتري يف �لعلوم �ل�صيا�صية، تخ�ص�ص يف در��صات �ل�رشق �الأو�صط من كلية بريبيك 

َمة يف مر�كز در��صات عربية،  يف جامعة لندن. له �لعديد من �لدر��صات و�لتقارير �ملُحكَّ

ون�رش �لعديد من مقاالت �لر�أي يف عدد من �ل�صحف و�ملو�قع �لعربية. يعمل منذ خم�ص 

يف  ميديا”  “�صيج  موؤ�ص�صة  يف  وثائقية  و�أفالم  �صيا�صية  لب�مج  ومعد�ً  باحثاً  �صنو�ت 

لندن. و�أعد كتاباً للمركز حول معاناة �الأ�رشى، �صمن �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً.

اأ. عزيز هارون كايد:

و�الجتماعي  و�لبملاين  �ل�صيا�صي  �لفل�صطيني  �ل�صاأن  يف  باحث  �خلام�ص،  �لف�صل  �أعّد 

�لعلوم  يف  �ملاج�صتري  �صهادة  على  حا�صل  �هلل.  ر�م  يف  مقيم  �الإن�صان،  حقوق  وق�صايا 

�لبحوث  وحدة  يف  رئي�صياً  باحثاً  عمل   .1993 �صنة  �الأردنية  �جلامعة  من  �ل�صيا�صية 

�مل�صتقلة  �لهيئة  يف  رئي�صياً  حمرر�ً  ثم  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �لبملانية 

حلقوق �الإن�صان. ُعني نائباً الأمني عام جمل�ص �لوزر�ء يف �حلكومة �لفل�صطينية �لعا�رشة 

2006، وبعد �عتقاله من قبل �صلطات �الحتالل، عمل باحثاً م�صتقالً لدى �لعديد  �صنة 

من مر�كز �الأبحاث. يعمل حالياً مدير�ً ملكتب قناة �الأق�صى �لف�صائية يف �ل�صفة �لغربية.  

اأ. د. اأحمد مبارك اخلالدي:

�أعّد �لف�صل �ل�صاد�ص، حا�صل على دكتور�ه يف �لقانون �لعام من جامعة �لقاهرة �صنة 

1979. وحا�صل على درجة �الأ�صتاذية �صنة 1993. متخ�ص�ص يف �لقانون �لد�صتوري 
 .1995–1979 �لليبية خالل �لفرتة  �لتدري�ص يف �جلامعات  �ل�صيا�صية. عمل يف  و�لنظم 

)ملرتني(،  �لقانون  كلية  عميد   .1995 �صنة  منذ  �لقانون  كلية  يف  �لنجاح  جامعة  ويف 

ونائب  �لفل�صطيني،  �لد�صتور  �صياغة  جلنة  رئي�ص   .1967 �صنة  منذ  ممار�ص  وحمامٍ 

رئي�ص جلنة �لد�صتور، وزير �لعدل �الأ�صبق. وع�صو �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني. كما 

عمل رئي�صاً الحتاد نقابات �جلامعات �لفل�صطينية. �ألّف �لعديد من �لكتب منها: �إ�صناد 

�ل�صلطة يف �الأنظمة �لديقر�طية، وكتاب �أ�ص�ص �لتنظيم �ل�صيا�صي، وكتاب �أزمة نظريتي 

�لتنظيم �ل�صيا�صي، وكتاب مبادئ �لقانون �لد�صتوري، وكتاب �رشح قانون �النتخاب 

ع�رش�ت  وله  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي  للنظام  �لد�صتورية  �الأ�ص�ص  وكتاب  �لفل�صطيني، 

�الأبحاث، كما �صارك يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �لدولية و�ملحلية.
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اأ. وائل اأحمد �شعد:

باحثاً  حالياً  يعمل  �لفل�صطينية،  �لدر��صات  يف  متخ�ص�ص  باحث  �ل�صابع،  �لف�صل  �أعّد 

وم�صاعد�ً للمدير �لعام يف مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت يف بريوت. �ألّف كتاباً 

�ملن�صورة،  �لدر��صات و�ملوؤلفات  �إعد�د وحترير عدد من  بعنو�ن �حل�صار، و�صارك يف 

و�رش�ع  �لزيتونة،  مركز  عن  �صنوياً  ي�صدر  �لذي  �لفل�صطينية،  �لوثائق  �أهمهما: 

يف  �الأمنية  و�لتطور�ت  �ملعنية،  و�الأطر�ف  وحما�ص  لفتح  �الأمني  �ل�صلوك  �الإر�د�ت: 

�ل�صلطة �لفل�صطينية، وقر�ء�ت نقدية يف جتربة حما�ص وحكومتها 2006–2007، كما 

من  �لعديد  يف  و�صارك  �لفل�صطيني،  �ال�صرت�تيجي  �لتقدير  حترير  �إد�رة  على  ي�رشف 

�ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �ملحلية و�لدولية.

د. حم�شن حممد �شالح )حمرر الكتاب(:

�حلديث  �لتاريخ  يف  �لدكتور�ه  �صهادة  على  حا�صل  �لثامن،  �لف�صل  �إعد�د  يف  �صارك 

ملركز  �لعام  و�ملدير  �لفل�صطينية،  �لدر��صات  يف  م�صارك  �أ�صتاذ   .1993 �صنة  و�ملعا�رش 

�ال�صرت�تيجي  �لتقرير  حُمرِّر  وهو   ،2004 منذ  و�ال�صت�صار�ت  للدر��صات  �لزيتونة 

�لفل�صطيني �لذي �صدرت منه ثمانية جملد�ت، وحمرر �لوثائق �لفل�صطينية �لتي �صدر 

�الإ�صالمية  �جلامعة  يف  و�حل�صارة  �لتاريخ  ق�صم  رئي�ص  وهو  جملد�ت.  خم�صة  منها 

�لعاملية مباليزيا �صابقاً، و�ملدير �لتنفيذي ملركز در��صات �ل�رشق �الأو�صط بعّمان �صابقاً. 

كرث من 60 كتاباً �آخر. رئي�ص حترير ن�رشة فل�صطني  �صدر له 13 كتاباً، وقام بتحرير اأ

�ليوم �الإلكرتونية )�صدر منها �أكرث من 3,400 عدد حتى نهاية 2014(، حمرر �لتقدير 

و�ملقاالت،  �ملحّكمة  �لدر��صات  من  �لكثري  له  ن�رشت  �لزيتونة.  ملركز  �ال�صرت�تيجي 

و�صارك يف ع�رش�ت �ملوؤمتر�ت �ملحلية و�لدولية.

اأ. اإقبال وليد عمي�س:

�الأكاديي،  �لتدقيق  وحدة  رئي�صة  �لتا�صع،  و�لف�صل  �لثامن  �لف�صل  �إعد�د  يف  �صاركت 

باحثة يف مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، متخ�ص�صة يف �ل�صاأن �لفل�صطيني. 

�صاركت يف �إعد�د �ملوؤ�رش�ت �ل�صكانية و�القت�صادية و�لتعليمية يف �لتقرير �ال�صرت�تيجي 

�لفل�صطيني لعدد من �ل�صنو�ت، ويف �إعد�د كتاب قطاع غزة: �لتنمية و�الإعمار يف مو�جهة 

�حل�صار و�لدمار. كما �صاركت يف �لتدقيق �الأكاديي للكثري من كتب ومن�صور�ت مركز 

�لزيتونة.
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اأ. غنى �شامي جمال الدين:

�صاركت يف �إعد�د �لف�صل �لثامن و�لف�صل �لتا�صع، باحثة يف مركز �لزيتونة للدر��صات 

و�ال�صت�صار�ت، متخ�ص�صة يف �ل�صاأن �لفل�صطيني. �صاركت يف �إعد�د �ملوؤ�رش�ت �ل�صكانية 

و�القت�صادية و�لتعليمية يف �لتقرير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني لعدد من �ل�صنو�ت، ويف 

�إعد�د كتاب قطاع غزة: �لتنمية و�الإعمار يف مو�جهة �حل�صار و�لدمار. كما �صاركت يف 

�لتدقيق �الأكاديي للكثري من كتب ومن�صور�ت مركز �لزيتونة.

اأ. ح�شن حممد ابحي�س: 

�أعّد �لف�صل �لعا�رش، باحث متخ�ص�ص يف �لدر��صات �لفل�صطينية، حا�صل على �إجازة 

عمل  �لدولية.  �ل�صوؤون  جمال  يف  �لعليا  در��صته  حالياً  ويتابع  �الإعالم،  يف  )لي�صان�ص( 

�لعامة  �لعالقات  لق�صم  ورئي�صاً  باحثاً  و�ال�صت�صار�ت  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  يف 

�ال�صرت�تيجي  �لتقرير  منها:  �ملن�صورة،  �الإ�صد�ر�ت  من  عدد  يف  �صارك  و�الإعالم. 

�ل�صلطة  �الأمنية يف  و2012–2013، و�لتطور�ت  2009 و2011  لل�صنو�ت  �لفل�صطيني 

�ملعنية،  و�الأطر�ف  وحما�ص  لفتح  �الأمني  �ل�صلوك  �الإر�د�ت:  و�رش�ع  �لفل�صطينية، 

�ل�صفة  يف  �لعازل  و�جلد�ر  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  حتت  �لفل�صطينية  �ملر�أة  ومعاناة 

�لغربية، باالإ�صافة �إىل عدد من �الإ�صهامات �لبحثية �الأخرى. 

اأ. ربيع حممد الدّنان:

و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  يف  باحث  ع�رش،  �حلادي  �لف�صل  �أعّد 

من  و�آد�بها  �لعربية  �للغة  يف  �إجازة  على  حا�صل  �لفل�صطيني،  �ل�صاأن  يف  متخ�ص�ص 

�جلامعة �للبنانية كلية �الآد�ب. ي�صغل حالياً من�صب رئي�ص ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات 

لتحرير �صل�صلة  َعِمَل مدير�ً  �لزيتونة، ونائب رئي�ص حترير ملف معلومات.  يف مركز 

تقرير معلومات خالل �لفرتة 2007–2013، �لذي ي�صدر عن �ملركز، و�صارك يف �إعد�د 

كل �صل�صلة كتبه �لـ 27. وعمل نائباً لرئي�ص حترير ن�رشة “فل�صطني �ليوم”، و�صكرتري�ً 

لتحرير ن�رشة فل�صطني �ليوم خالل �لفرتة 2007–2012. 
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اأ. حياة حممد الددا:

و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  يف  باحثة  ع�رش،  �لثاين  �لف�صل  �أعّدت 

�للبنانية.  �جلامعة  يف  �ملاج�صتري  در��صة  تتابع  �لفل�صطيني،   �ل�صاأن  يف  متخ�ص�صة 

�صاركت يف �إعد�د عدة كتب من �صل�صلة تقرير معلومات، كما �أعدت كتاب معاناة �لطالب 

عن  ت�صدر  �لتي  �إن�صاناً  �أول�صت  �صل�صلة  من  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  حتت  �لفل�صطيني 

مركز �لزيتونة.

د. فريد اأبو �شهري:

من  �الإعالمية  �لدر��صات  يف  �لدكتور�ه  �صهادة  على  حا�صل  ع�رش،  �لثالث  �لف�صل  �أعّد 

جامعة ليدز �صنة 1996. يدّر�ص يف ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية و�ل�صحافة منذ �صنة 1991 

�إذ�عة  تاأ�صي�ص  يف  �أ�صهم   .2003–2001 �ل�صنو�ت  خالل  �لق�صم  وتر�أ�ص  �الآن،  وحتى 

�ل�صنو�ت  خالل  �ل�صكاين  �الت�صال  جلنة  ور�أ�ص  �الإعالم،  كلية  وتاأ�صي�ص  �جلامعة، 

2001–2010. له �لعديد من �الأبحاث �لعلمية �ملحكمة، منها: �خلطاب �الإعالمي حلما�ص 

لالإنرتنت  �لوطنية  �لنجاح  �ل�صحافة يف جامعة  يف �حلكومة، و��صتخد�مات طلبة ق�صم 

للمو�قع  �لفل�صطينية  �جلامعات  طلبة  تعر�ص  وكذلك  �ل�صحفية،  قدر�تهم  تعزيز  يف 

�الإ�صالمية على �الإنرتنت: جامعتي �لنجاح وبريزيت منوذجاً.

اأ. د. وليد عبد احلي:

�أعّد �لف�صل �لر�بع ع�رش، �أ�صتاذ يف ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية يف جامعة �لريموك يف �الأردن، 

ع�صو  وهو  �لقاهرة،  جامعة  من  �ل�صيا�صية  �لعلوم  يف  �لدكتور�ه  درجة  على  حا�صل 

و�صغل  �لعربية،  �جلامعات  من  عدد  يف  عمل  �الأردن.  يف  �لزيتونة  جامعة  �أمناء  جمل�ص 

من�صب رئي�ص ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية يف جامعة �لريموك باالأردن، كما عمل م�صت�صار�ً 

 22 �ألَّف  لدى ديو�ن �ملظامل �الأردين.  �الأردن، وم�صت�صار�ً  �الأعلى لالإعالم يف  للمجل�ص 

كتاباً، يرتكز معظمها يف �لدر��صات �مل�صتقبلية من �لناحيتني �لنظرية و�لتطبيقية، ومن 

�لعلوم  يف  �مل�صتقبلية  و�لدر��صات  �لدولية،  �لعالقات  يف  �مل�صتقبلية  �لدر��صات  �أبرزها: 

و�ملكانة  �لعربي،  �لوطن  يف  وتطبيقاتها  �مل�صتقبلية  �لدر��صات  ومناهج  �ل�صيا�صية، 

�ملكانة  م�صتقبل  و�إير�ن:   ،2010–1978 �لدويل  �لقوى  �صلّم  على  لل�صني  �مل�صتقبلية 

�الإقليمية 2020. كما قام بن�رش �أكرث من �صتني بحثاً يف �ملجالت �لعلمية �ملُحّكمة.
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ان عيتاين: اأ. فاطمة ح�شّ

و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  يف  باحثة  ع�رش،  �خلام�ص  �لف�صل  �أعّدت 

بريوت  جامعة  يف  �لعليا  در��صتها  وتتابع  �لفل�صطيني،  �ل�صاأن  يف  ومتخ�ص�صة 

�الحتالل  حتت  �لفل�صطيني  �ملري�ص  معاناة  كتاب  �إعد�د  يف  �صاركت  �الإ�صالمية. 

�الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  حتت  �لفل�صطيني  و�لفالح  �لبيئة  معاناة  وكتاب  �الإ�رش�ئيلي، 

وكتاب معاناة �لفل�صطينيني من �حلو�جز يف �ل�صفة �لغربية حتت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

كما  معلومات.  تقرير  كتب  �صل�صلة  �إعد�د  يف  و�صاركت  �إن�صاناً،  �أول�صت  �صل�صلة  من 

�صاركت يف �لتدقيق �الأكاديي للكثري من كتب ومن�صور�ت مركز �لزيتونة. 
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�أ�صبح  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  ت�صكيل  ومن  �أو�صلو  �تفاق  من  عاماً  ع�رشين  نحو  بعد 

و�صلت  �أن  بعد  خ�صو�صاً  جو�نبها؛  خمتلف  من  �لتجربة  هذه  در��صة  يوجب  ما  هناك 

�لتحول  وهي  عليها،  بنيت  �لتي  �لفكرة  جوهر  يف  م�صدود  طريق  �إىل  ت�صل(  كادت  )�أو 

 1967 من �صلطة حكم ذ�تي �إىل دولة م�صتقلة كاملة �ل�صيادة على فل�صطني �ملحتلة �صنة 

�لفل�صطينية �الآن، ح�صبما يرى كثريون،  �ل�صلطة  )�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة(. وجتد 

�لفعلية على  �أغر��ص �الحتالل، مع تر�جع قدرتها  �إىل كيان وظيفي يخدم  لت  �أنها حتوَّ

م�صاريع  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  يو��صل  وبينما  �ملاأمولة.  �لفل�صطينية  �لدولة  �إن�صاء 

تدهور  من  �لفل�صطينيون  يعاين  �الأر�ص،  على  �حلقائق  وبناء  و�لتهويد  �ال�صتيطان 

ومن  له،  وترهُّ �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ج�صم  وت�صخم  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  دور 

حالة �نق�صام د�خلي، ومن حالة تعار�ص بني م�صار �لت�صوية �ل�صلمية وم�صار �ملقاومة 

�مل�صلحة؛ ومن بيئة عربية و�إ�صالمية ودولية غري مو�تية �أو غري مبالية، هذ� �إن مل تكن 

خما�صمة �أو معادية.

�لفل�صطينية وجتربتها، من  �ل�صلطة  �لكتاب تقدمي در��صة �صاملة حول  يحاول هذ� 

�لت�رشيعية و�لق�صائية  �ل�صلطة وموؤ�ص�صاتها  تاأ�صي�ص  14 ف�صالً تدر�ص جو�نب  خالل 

�لد�خلي  �لو�صع  �لكتاب  ويتناول  �ملختلفة.  �حلكومات  �أد�ء  تدر�ص  كما  و�لرئا�صية، 

�القت�صادية  و�الأو�صاع  �ملقاومة،  قوى  من  و�ملوقف  �الأمنية،  و�الأجهزة  �لفل�صطيني، 

يف  �لف�صاد  �إ�صكالية  يتناول  كما  و�لقطاع؛  �ل�صفة  يف  و�ل�صحية  و�لتعليمية  و�ل�صكانية 

�خلارجية. وعالقاتها  �الإعالم،  و�صائل  مع  �ل�صلطة  وتعامل  �ل�صلطة، 

حظي هذ� �لكتاب مب�صاركة جمموعة من �لباحثني �ملتخ�ص�صني �ملعروفني بكفاءتهم، 

 �صابة من باحثي مركز �لزيتونة 
ٍ
كما �صِعَد حُمرر �لكتاب )ومركز �لزيتونة( مب�صاركة ُثلة

�لو�عدين، �لذين ناأمل لهم م�صتقبالً م�رشقاً، و�أن يرفدو� �لدر��صات �لفل�صطينية باأعمال 

�أخرى نوعية متميزة.
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هذ� �لكتاب يقدم در��صة علمية منهجية موثقة لتجربة �ل�صلطة، وقد خ�صع الإجر�ء�ت 

توثيق،  و�صبط  ن�صو�ص  و�صبط  وتدقيق  مر�جعة  من  �ملعتادة  �لعلمي  �لتحرير 

�لكتابة،  يف  �صاركو�  �لذين  �لزمالء  لكل  �جلزيل  فال�صكر  �لنهائية.  حلته  يف  خرج  حتى 

و�ل�صكر �جلزيل كذلك لفريق �ملركز من م�صاعدي �لتحرير �لذين عملو� على مد�ر نحو 

�صنة ون�صف الإجناز هذ� �لكتاب. 

وي�صعد �ملركز وحمرر �لكتاب وفريقه �أن يتلقو� �أّي مالحظات �أو �نتقاد�ت �أو �قرت�حات 

ت�صهم يف �الرتقاء بهذ� �لكتاب وغريه مل�صتويات �أف�صل.

و�هلل �ملوفق، و�حلمد هلل رّب �لعاملني

املحرر

د. حم�شن حممد �شالح



الف�شل الأول
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19

الطريق اإىل اأو�شلو

الطريق اإىل اأو�شلو

متهيد:

�لتحرير  منظمة  بني   1993 �صنة  وقع  �لذي   Oslo Accords �أو�صلو  �تفاق  كان 

�لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل”، بعد 14 جولة من �ملفاو�صات �لثنائية �ل�رشية حمطة حتّول يف 

�حلقل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني؛ حيث قامت �صلطة وطنية على جزء من �إقليمها �لفل�صطيني. 

�الإقليمية  �لفل�صطينية  �لعالقات  يف  تغيري�ت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيام  عن  ومتخ�ص 

و�لدولية، وحتديد�ً مع “�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، بعد �عرت�فهما مبنظمة 

�لتحرير، لكن من دون �أن ينجم عن ذلك �الإقر�ُر بحّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير �مل�صري 

و�لعودة، �أو �الإقر�ر علناً بحّقه يف دولة م�صتقلة.

و�لدولية،  و�لعربية،  �لفل�صطينية،  �لبيئة  على  �ل�صوء  ت�صليط  �لف�صل  هذ�  ويحاول 

و�الإ�رش�ئيلية �لتي كانت قبل �تفاق �أو�صلو، و�لعو�مل �لتي �أدت �إىل توقيعه.

اأوالً: ما قبل اأو�شلو:

1. الو�شع الفل�شطيني: 

اأ. منظمة التحرير: الن�شاأة وامل�شرية:

�لوطني  للعمل  جامعة  كمظلة   ،1964 �صنة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ن�صاأت 

، عقب قر�ر �صدر من �لقمة �لعربية �الأوىل �لتي 
1
�لفل�صطيني وف�صائله وتيار�ته �ملختلفة

تاأ�صي�صها  منذ  �صكلياً  مُتثَّل يف �جلامعة متثيالً  بالقاهرة. كانت فل�صطني قبل ذلك  عقدت 

�صنة 1945. وقد كلّف موؤمتر �لقمة �لعربية �الأول ممثل فل�صطني �أحمد �ل�صقريي بتقدمي 

جتاوز  وقد  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  با�صم  يتحدث  كيان  �إن�صاء  عن  �لثانية  للقمة  ت�صور 

�ل�صعب  �لنا�رش، يف حت�صيد  �مل�رشي عبد  �لرئي�ص  ٍ من  بدعم �لتكليف، ون�صط  �ل�صقريي 

�لفل�صطيني، فاأ�صفرت جهود �ل�صقريي من خالل زيار�ته للتجمعات �لفل�صطينية �ملنت�رشة 

“�ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني”، و�لذي ُيعّد مبثابة �ل�صلطة  يف �لدول �لعربية عن �نتخاب 

 2011–2001 الفل�شطينية  الق�شية  جتاه  الأمريكية  اخلارجية  ال�شيا�شة  �لو�دية،  جو�د  �أحمد   
1

.34 �ص   ،)2013 و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  )بريوت: 
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�لت�رشيعية للمنظمة، وو�صع كذلك م�رشوعاً للميثاق و�لنظام �الأ�صا�صي. و�أعلن �ملوؤمتر 

1964/8/28 قيام منظمة  �لفل�صطيني �الأول �لذي عقد لهذ� �لغر�ص يف �لقد�ص يف  �لعربي 

�الأ�صا�صي.  نظامها  وعلى  للمنظمة  �لقومي  �مليثاق  على  و�صادق  �لفل�صطينية،  �لتحرير 

.
2
و�نتخب �ل�صقريي رئي�صاً للجنتها �لتنفيذية �لتي كلّف باختيار �أع�صائها

�ملنظمة حتى  �لتحرير منذ قيام  �إطار منظمة  �لفل�صطينية خارج  �لف�صائل  وقد كانت 

�نعقاد �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �لر�بع، �لذي �نعقد يف �لقاهرة يف متوز/ يوليو 1968، 

�إىل �ال�صتقالة نتيجة  �أحمد �ل�صقريي رئي�ص �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير  فقد ��صطر 

جلملة من �لعو�مل، وعلى ر�أ�صها تخلي �لرئي�ص �مل�رشي جمال عبد �لنا�رش عنه ل�صالح 

بزعامة  فتح  حركة  ر�أ�صها  وعلى  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  ف�صائل  مع  جديد  حتالف 

.
3
يا�رش عرفات

وهكذ� حلّ يحيى حمودة حملّ �ل�صقريي رئي�صاً موؤقتاً للجنة �لتنفيذية، وذلك كمرحلة 

�نتقالية مل تدم �صوى عدة �أ�صهر، �إال �أّن �الأمر مل ي�صتمر طويالً، وعقدت �لدورة �خلام�صة 

يف �صباط/ فب�ير 1969 يف �لقاهرة، حيث تر�صخت قيادة حركة فتح للمنظمة، وهيمنتها 

�لتو�زن  �نتخاب جلنة تنفيذية جديدة، عك�صت  �لوطني، ومّت  على غالبية مقاعد �ملجل�ص 

.
4
�جلديد بني ف�صائل حركة �ملقاومة، ورئي�صاً جديد�ً للمنظمة هو يا�رش عرفات

ِ �لف�صائل بال�صيطرة على قيادة �ملنظمة، بل �أحدثت تغيري�ت و��صحة على  ومل تكتف

�لوطني  “�مليثاق  �إىل  �لقومي”  “�مليثاق  من  ��صمه  تغيري  �أولها  كان  �لفل�صطيني،  �مليثاق 

، و�لذي ن�ّص على �أن �لكفاح �مل�صلح هو �لطريق �لوحيد لتحرير فل�صطني، 
�لفل�صطيني”5

�مل�رشوع  �إز�لة  وعلى  �مل�صري،  تقرير  ويف  �لعودة،  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  وعلى 

.
6
�ل�صهيوين عن �أر�ص فل�صطني

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، موقع �جلزيرة.نت، 2004/10/3، �نظر:  
2

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/74244504-9c64-41ff-8887-b2d2dc94858e

 ،)2004 �الأو�صط،  �ل�رشق  در��صات  مركز  )عّمان:  الفل�شطينية  الق�شية  اإىل  املدخل  و�آخرون،  �حلمد  جو�د   
3

�ص 387–388.

املرجع نف�شه.  4

املرجع نف�شه.  5

�نظر: �مليثاق �لوطني �لفل�صطيني ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �جلزيرة.نت، 2005/7/16، يف:  
6

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/25de66cd-075b-4c8e-9bc3-ddf5ef253676
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عرفات  يا�رش  �لتحرير  منظمة  رئي�ص  �أن  �لقادمة  �ل�صطور  خالل  من  معنا  و�صيتبني 

و�النتفا�صة  �مل�صلح،  �لكفاح  يعني  “�الإرهاب”،  بوقف  �أو�صلو  �تفاق  خالل  من  تعهد 

�إ�صحق ر�بني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  �لتز�م من رئي�ص  �أن يح�صل على  ��صتطر�د�ً من دون 

Yitzhak Rabin باإنهاء �الحتالل.

�ل�صّد  من  بفرت�ت  �لعربية  �لدول  من  و�لعديد  �لتحرير  منظمة  بني  �لعالقة  متيزت 

توجهات  مع  �ختالفها  �أو  �لدول  لهذه  �ل�صيا�صية  �ملو�قف  �ن�صجام  بح�صب  و�جلذب 

�لفرتة  �صهدت  وقد  ذلك،  على  بارز�ً  مثاالً  �لها�صمية  �الأردنية  �ململكة  وكانت  �ملنظمة. 

�ل�صابقة للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �صنة 1967 حماوالت تطويق �لنظام �حلاكم مل�صاعي تبلور 

�صوء  �إىل  �لطرفني  عالقة  �حتكام  ولعل  �الأردين.  �لنطاق  خارج  فل�صطينية  وطنية  هوية 

�لطرفني  بني  م�صلحة  مو�جهة  �إىل  �أدى  و�لذي  �الأمور،  �إليه  �آلت  ما  يف�رش  �ملتبادل  �لفهم 

�لذي ترك  �الأمر  لبنان و�صورية،  �إىل  �ملقاومة  �أ�صفرت عن خروج   ،1971-1970 �صنتي 

عملياً،  منعها  مّت  حيث  �الأردنية،  �ل�صاحة  يف  �لتمثيلية  و�متد�د�تها  �ملنظمة  على  تاأثري�ته 

�إال بوجود مكتب ر�صمي لها، وكتيبة نظامية و�حدة تابعة جلي�ص  ومل ت�صمح �حلكومة 

.
7
�لتحرير، ومكتب تابع لل�صوؤون �الجتماعية كان يعمل من خالل مكتب �ملنظمة

ملنظمة  مهماً  تاريخياً  منعطفاً   1974 �صنة  �لرباط  يف  عقدت  �لتي  �لعربية  �لقمة  وتعدّ 

�لتحرير  “منظمة  يَعدّ  �لقمة  �لفل�صطينية عموماً، فقد �صدر قر�ر من  �لتحرير وللق�صية 

�لفل�صطينية �ملمثل �ل�رشعي �لوحيد لل�صعب �لفل�صطيني”.

حرمت �ملقاومة �لفل�صطينية من �لعمل عب �حلدود، عب معظم دول �لطوق، فم�رش 

بعد  حدوده  �أحكم  فقد  �الأردن  �أما  �أمامها،  �حلدود  �إغالق  يف  �صعوبة  جتد�  مل  و�صورية 

�الجتياح  حتى  للمقاومة  �لوحيد  �ملنفذ  لبنان  وكان  �لد�خلية.  �الأو�صاع  على  �صيطرته 

�الإ�رش�ئيلي �صنة 1982، غري �أن هذ� �ملنفذ كان حمدود �لفعالية وتر�جعت قدرة �ملقاومة 

�للبنانية  �الأهلية  ��صتنز�فها وغرقها يف م�صتنقع �حلرب  ��صتخد�مه مع  �لفل�صطينية على 

�حلدود  �إغالق  �صيا�صة  و�أمام  عاماً.   15 نحو  و��صتمرت   ،1975/4/13 يف  �ندلعت  �لتي 

توجه عمل �ملقاومة و�نح�رش د�خل فل�صطني، وحتديد�ً منذ �النتفا�صة �لفل�صطينية �لتي 

.
�ندلعت �أو�خر 81987

نادية �صعد �لدين، منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ومتثيل فل�صطينيي �الأردن، ملحق فل�شطني، �لعدد 19، �صحيفة   
7

ال�شفري، بريوت، 2011/2/15.

حم�صن حممد �صالح، امل�شار الّتائه للدولة الفل�شطينية )قطر: مركز �جلزيرة للدر��صات، 2011(، �ص 56.  
8
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ب. انتفا�شة 1987:

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

نحو  �صقوط  �إىل  �النتفا�صة  �أدت  وقد   .
9

�صبقه �لذي  �ليوم  يف  متعمد  ده�ص  حادث  يف 

�آالف معتقل، ويف  �أكرث من ع�رشة  �إىل  �إ�صافة  �ألف جريح،   80 و�أكرث من  �صهيد،   1,300

.
10

�ملقابل قتل 169 �إ�رش�ئيلياً وجرح عدة مئات

�أو�صلو. كما  �تفاق  �لتوقيع على  1993، وهي �صنة  �النتفا�صة حتى �صنة  و��صتمرت 

�أ�صهمت هذه �النتفا�صة يف ن�صوء حركة حما�ص �لد�عم �لقوي لها، و�لتي �أعلنت عن نف�صها 

�صنة 1987. وقد فر�صت حما�ص نف�صها كقوة فل�صطينية جديدة، فر�صت نف�صها ب�رشعة 

على �أ�صا�ص �أنها ثاين �أكب ف�صيل فل�صطيني ومناف�ص رئي�صي حلركة فتح، ُيطالب بتحرير 

فل�صطني من �لنهر �إىل �لبحر، وكانت �صعبيتها تتز�يد. 

�لتيار  �صعود  ومع  �لفل�صطيني،  �لد�خل  يف  �ملقاومة  و�نح�صار  �حلدود  �إغالق  مع 

�لتحرير مهددة بالرت�جع من �صد�رة  �أ�صبحت منظمة  �الإ�صالمي ودوره يف �النتفا�صة 

�ل�صلمية  �لعملية  يف  ور�أت  ل�صعفها،  �صبباً  هذ�  وكان  �لدبلوما�صي،  �لفل�صطيني  �مل�صهد 

تعزيز�ً لر�صيدها �لذي بد�أ بالنفاذ.

ج. من الكفاح امل�شلح اإىل الت�شوية:

�ل�صيا�صي، ومن  �ال�صت�صعاف  1986-1987 حالة من  �لتحرير خالل  عانت منظمة 

كبرية،  �صيا�صية  ر�فعة  لها  وّفر  �النتفا�صة  �ندالع  �أن  غري  �لتهمي�ص،  حماوالت  تز�يد 

وكّر�ص من جديد �لهوية �لفل�صطينية، و�أبرز دور �لد�خل �لفل�صطيني، وت�صدرت �لق�صية 

�لفل�صطينية مرّة �أخرى جدول �أعمال �الأمم �ملتحدة United Nations، و�لقوى �لكبى، 

و�لبالد �لعربية وو�صائل �الإعالم. وحاولت �ملنظمة ��صتثمار �النتفا�صة �صيا�صياً ف�صكلت 

�لقيادة �لوطنية �ملوحدة لالنتفا�صة لين�صبط �إيقاع �ملقاومة مع �إيقاع حتركها �ل�صيا�صي. 

�الإد�رية و�لقانونية مع  1988/7/31 فّك رو�بطه  و��صتفادت �ملنظمة من قر�ر �الأردن يف 

.
11

�ل�صفة �لغربية، فاأكدت بذلك متثيلها �لر�صمي �لوحيد الأهل �ل�صفة �لغربية

مزيدة  طبعة  املعا�رشة،  وتطوراتها  التاريخية  خلفياتها  الفل�شطينية:  الق�شية  �صالح،  حممد  حم�صن   
9

ومنقحة )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2012(، �ص 103.

www.qudspress.com :وكالة قد�ص بر�ص �إنرتنا�صيونال لالأنباء، 2012/12/10، �نظر  
10

حم�صن حممد �صالح، امل�شار الّتائه للدولة الفل�شطينية، �ص 56.  
11
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• قرار جمل�س الأمن الدويل 242 يف 22 ت�رشين الثاين/ نوفمرب:

بد�أت منظمة �لتحرير �النخر�ط يف �لعملية �ل�صلمية ب�صكل عملي، وحتولت من حمور 

�الإ�صالمي،  �لتيار  �صعود  ظّل  يف  �لفل�صطينية،  �لدولة  �إقامة  حموره  برنامج  �إىل  �لتحرير 

�ملتم�صك بنهج �ملقاومة الأجل �لتحرير، ال �صيّما �أنها كانت قد لوحت من قبل �النتفا�صة 

�ملن�صاأ،  فل�صطينية  هي  �لتي  �لت�صوية  م�صاريع  �أبرز  ��صتعر��ص  وقبل  �ل�صلمي.  باخليار 

�إىل  �أن نرجع بالزمن  بّد  1993، ال  �أو�صلو يف  �تفاق  و�لتي تعدّ خما�صات ع�صرية لوالدة 

�لور�ء لنعرج على قر�ر جمل�ص �الأمن 242 يف 1967/11/22، و�لذي ُيعّد من �أهم �مل�صاريع 

�مل�رشوع  �لت�صوية يف ما بعد. وقد قدَّمت بريطانيا هذ�  �إليه كافة م�صاريع  ��صتندت  �لتي 

وو�فق عليه جمل�ص �الأمن �لدويل Security Council باالإجماع. وكان جمل�ص �الأمن قد 

�نعقد يف �لفرتة 9-1967/11/22، و��صتمرت �جتماعاته 107 �صاعات يف 32 جل�صة، قدمت 

هي  دول  ثالث  قدمته  وم�رشوع  وبريطاين،  و�أمريكي  �صوفييتي  م�صاريع:  �أربعة  فيها 

�لهند ومايل ونيجرييا.

ون�صّ �لقر�ر على �أن حتقيق مبادئ �مليثاق يتطلب �إقامة �صالم عادل ود�ئم يف �ل�رشق 

�لنز�ع  يف  �حتلت  �أر��صٍ  من  �مل�صلحة  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �صحب  وي�صتوجب  �الأو�صط، 

�الأخري، و�إنهاء جميع �دعاء�ت �حلرب �أو حاالتها، و�حرت�م �ل�صيادة و�لوحدة الأر��صي 

�لعي�ص  يف  وحقها  �ل�صيا�صي،  ��صتقاللها  وكذلك  بذلك،  و�العرت�ف  �ملنطقة  يف  دولة  كّل 

ب�صالم �صمن حدود �آمنة ومعرتف بها وحرة من �لتهديد �أو �أعمال �لقوة.

كما �أكد �حلاجة �إىل �صمان حرية �ملالحة يف �ملمر�ت �ملائية �لدولية يف �ملنطقة، وحتقيق 

لكل  �ل�صيا�صي  و�ال�صتقالل  �الإقليمية  �ملناعة  و�صمان  �لالجئني،  مل�صكلة  عادلة  ت�صوية 

�إقامُة مناطق جمردة من �ل�صالح. وجاء  �إجر�ء�ت، من بينها  دولة يف �ملنطقة، عن طريق 

فيه �أي�صاً: 

�الأو�صط كي  �ل�رشق  �إىل  للذهاب  �لعام تعيني ممثل خا�ص  �الأمني  يطلب من 

�جلهود  وم�صاعدة  �تفاق  �إيجاد  بغية  �ملعنية  �لدول  مع  �ت�صاالت  ويجري  يقيم 

لتحقيق ت�صوية �صلمية ومقبولة، وفقاً للن�صو�ص و�ملبادئ �لو�ردة يف م�رشوع 

�لقر�ر هذ�. ويطلب من �الأمني �لعام �أن يرفع تقرير�ً �إىل جمل�ص �الأمن حول َتقدُّم 

جهود �ملمثل �خلا�ص يف �أقرب وقت ممكن.
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حني   242 قر�ر  �لفل�صطينية  �لفد�ئية  �ملنظمات  وكّل  �لتحرير  منظمة  رف�صت  وقد 

�صدوره؛ الأنه يعني “ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية ت�صفية نهائية”. كما رف�صت �صورية 

و�لعر�ق و�جلز�ئر هذ� �لقر�ر، �أما �الأردن وم�رش فقد و�فقتا عليه.

 وقد عينت �الأمم �ملتحدة جونار يارجن Gunnar Jarring )�صفري �ل�صويد يف مو�صكو( 

مبعوثاً خا�صاً لها ملتابعة تنفيذ هذ� �لقر�ر، وقد قام بعدة جوالت و�ت�صاالت على مدى 

يزيد عن ثالث �صنو�ت...، حيث ركزت �ملطالب �لعربية على ��صرت�ط �أن �أيَّ ت�صوية �صلمية 

�الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �أما  �لالجئني.  1967 مع عودة  �إىل حدود ما قبل حرب  �لعودة  تعني 

�ن�صحابات من  �لدخول يف حمادثات �صالم دون �رشوط م�صبقة، كما عر�ص  فركز على 

�صيناء ب�رشط �أن تكون منزوعة �ل�صالح، و�أن يبقى �رشم �ل�صيخ بيده، وعر�ص �ن�صحابات 

من �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية، لكنه رف�ص �إعادة قطاع غزة و�جلوالن، و�أ�رش على بقاء 

�لقد�ص �ملوحدة )�ل�رشقية و�لغربية( جزء�ً من �لكيان �الإ�رش�ئيلي، مع رف�ص �إقامة دولة 

فل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية. وهذ� ما مّت عر�صه يف م�رشوع �إ�رش�ئيلي عرف با�صم رئي�صة 

مهمة  �لنهاية  يف  وف�صلت   .1971/2/9 يف   Golda Meir مائري  جولد�  م�رشوع  وزر�ئها 

.
12

يارجن، على �لرغم من كرثة �ت�صاالته مع �لطرفني

• برنامج النقاط الع�رش 1974:

دعا  �لذي  �لع�رش(  �لنقاط  )برنامج  �ملرحلي  �لبنامج  �ملنظمة  �صاغت   1974 �صنة  يف 

�إىل �إقامة �صلطة وطنية على �أّي �أر�صٍ فل�صطينية يتم حتريرها من �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

وهو ما تر�صخ الحقاً يف �إعالن �ال�صتقالل، وقر�ر�ت �ملجل�ص �لوطني يف �صنة 1988، ويف 

�إبر�م �تفاق �أو�صلو �صنة 131993.

وقد �أف�صح هذ� �لبنامج جماالً مهّماً للتحرك �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، وو�صع عبار�ت 

منظمة  ميثاق  كان  �أن  فبعد  �ل�صيا�صية.  �لت�صويات  يف  �مل�صاركة  الحتمال  تهيئ  مبهمة 

�لتحرير ين�ص على �أن �لكفاح �مل�صلح هو �لطريق �لوحيد لتحرير فل�صطني ن�ّص برنامج 

�لنقاط �لع�رش على �لن�صال بالو�صائل كافة، وعلى ر�أ�صها �لكفاح �مل�صلح، كما ن�ّص على 

يتّم  �لتي  �لفل�صطينية  �الأر�ص  من  جزء  كّل  على  �مل�صتقلة  �لوطنية  �ل�صعب  “�صلطة  �إقامة 

حتريرها”.

 ،)2003 �أولونغ،  فجر  )كو�الملبور:  الفل�شطينية  الق�شية  يف  منهجية  درا�شات  �صالح،  حممد  حم�صن   
12

.449–447 �ص 

جميل هالل، �صعود منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و�أفولها، ملحق فل�شطني، �لعدد 19، ال�شفري، 2011/2/15.  
13
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وبالتايل، مل َيعد �لكفاح �مل�صلح هو �ل�صبيل �لوحيد للتحرير، مما فتح �ملجال للقيادة 

مع  بالتناغم  �لدولتني،  م�رشوع  �إىل  �لو�حدة  �لدولة  م�رشوع  من  لالنتقال  �لفل�صطينية 

م�صار �لنظام �لر�صمي �لعربي. كما تعهد �لبنامج بوقوف �ملنظمة �صّد �أّي م�رشوع كيان 

.
14

فل�صطيني يكون ثمنه �العرت�ف و�ل�صلح و�حلدود �الآمنة

�رشعي  كممثل  بها  فاعرُتِف  �رشيعاً،  �لثمار  تلك  بع�ص  �ملنظمة  قيادة  ح�صدت  وقد 

وحيد لل�صعب �لفل�صطيني يف قمّة �لزعماء �لعربي �لتي عقدت يف �لرباط يف 1974/10/29، 

ويف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1974، حظيت �ملنظمة باخرت�ق عاملي من خالل دعوة �جلمعية 

�لعامة لالأمم �ملتحدة General Assembly of the United Nations لها للم�صاركة يف 

�أعمالها و�إلقاء يا�رش عرفات خطابه فيها يف 1974/11/13، وح�صلت على ع�صوية مر�قب 

يف �الأمم �ملتحدة.

فل�صطني،  لتحرير  �لديوقر�طية  و�جلبهة  فتح  حركة  �لع�رش  �لنقاط  برنامج  و�أيدت 

ومنظمة �ل�صاعقة، ودعمته كلٌّ من م�رش و�صورية، وجاء من�صجماً مع طروحات �الحتاد 

عدم  ودول  �الإ�صالمية  و�لدول  �ال�صرت�كية،  و�ملنظومة   Soviet Union �ل�صوفييتي 

�النحياز، غري �أن �جلبهة �ل�صعبية، و�جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة �عرت�صتا عليه، بعد 

.
15

�أن �أيدتاه عند �لت�صويت عليه يف �ملجل�ص �لوطني

�لتحرير،  ومنظمة  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �أمام  �لع�صكري  �لعمل  �آفاق  �نغالق  ومع 

�لناحية  من  هي  �صيا�صية  ت�صوية  �أّي  والأن  �ل�صيا�صي؛  �لعمل  هو  �ملتاح  �لن�صاط  �أ�صبح 

�لعملية �نعكا�ص ملو�زين �لقوى، فقد ت�صاءلت قدرة �ملنظمة على فر�ص �رشوطها، و�أخذت 

.
16

تتنازل تدريجياً مطالبها

• العرتاف بقراري الأمم املتحدة 181 و242:

معه  للحو�ر  و�إ�رش�ئيلياً  �أمريكياً  مقبوالً  طرفاً  تكون  �أن  �لتحرير  منظمة  �أر�دت 

برنامج  و�صع  مّت  و�صوفييتية،  عربية  ن�صائح  على  وبناء  �لت�صوية.  عملية  يف  للدخول 

هذ�  ويف   ،
171988/11/15–12 يف   19 �لـ  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  يف  جديد  فل�صطيني 

�إىل دولتني  �لبنامج: �عرتفت منظمة �لتحرير �صمنياً الأول مرة بقر�ر تق�صيم فل�صطني 

حم�صن حممد �صالح، امل�شار الّتائه للدولة الفل�شطينية، �ص 51–52.  
14

املرجع نف�شه.  
15

املرجع نف�شه، �ص 53.  
16

املرجع نف�شه، �ص 56.  17
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عربية ويهودية رقم 181 �ل�صادر عن �الأمم �ملتحدة يف 1947/11/29. كما �عرتفت بقر�ر 

“��صتقالل فل�صطني”،  �ملجل�ص  1967/11/22. و�أعلن  �ل�صادر يف   242 �الأمن رقم  جمل�ص 

ودعا �إىل عقد موؤمتر دويل حتت �إ�رش�ف �الأمم �ملتحدة، مب�صاركة �لقوى �لكبى، وجميع 

�أطر�ف �ل�رش�ع مبا فيها منظمة �لتحرير. وعلى قاعدة قر�ري جمل�ص �الأمن 242 و338 

وخّول   .18
�مل�صري تقرير  يف  حقه  مقدمتها  ويف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �مل�رشوعة  و�حلقوق 

�ملجل�ص �للجنة �لتنفيذية ورئي�صها يا�رش عرفات بال�صري يف طريق �ملبادر�ت �لدبلوما�صية.

�أمريكي  ووفد  �لتحرير  منظمة  من  وفد  ح�رشه  �صتوكهومل  يف  �جتماع  عقد  وقد 

يهودي، و�أ�صدر �الجتماع بياناً م�صرتكاً، وجاء فيه �أن منظمة �لتحرير:

�الأمم  برعاية  يعقد  دويل  موؤمتر  يف  جتري  �صالم  مفاو�صات  يف  �لدخول  على  تو�فق   .1
�ملتحدة.

2. تعلن عن رف�صها و�إد�نتها لالإرهاب بكل �أ�صكاله، مبا فيه �إرهاب �لدولة.

تدعو �إىل حّل مل�صكلة �لالجئني �لفل�صطينيني، وفقاً للقانون �لدويل، و�لتطبيقات �لدولية، 

.
19

وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة ذ�ت �لعالقة )مبا فيها حّق �لعودة �أو �لتعوي�ص(

2. الو�شع العربي والإ�شالمي:

اأ. كارثة 1948:

يف  رغبتها  بحجة  �ملتحدة،  �الأمم  �إىل  فل�صطني  ق�صية   1947 �صنة  بريطانيا  رفعت 

�لغربية وخ�صو�صاً  �ملد�والت و�ل�صغوط  �لكثري من  �نتد�بها على فل�صطني. وبعد  �إنهاء 

)قر�ر  فل�صطني  تق�صيم  قر�ر   1947/11/29 يف  �ملتحدة  �الأمم  �أ�صدرت  �الأمريكية، 

هزية  من  ومتكنو�   ،1948/5/14 يف  “�إ�رش�ئيل”  دولتهم  �ل�صهاينة  و�أعلن   .)181 رقم 

�جليو�ص �لعربية �لتي مثلت منوذجاً ل�صوء �لقيادة و�صعف �لتن�صيق وقلة �خلبة و�لتي 

. وقد دخلت �لدول �لعربية هذه �حلرب 
20

كان منها ما يز�ل و�قعاً حتت �لنفوذ �ال�صتعماري

. فكانت م�رش �أول من وقع �تفاق 
21

جمتمعة، لكنها وقعت على �التفاقيات ب�صكل �نفر�دي

در��صات  �صل�صلة   ،2001–1937 الفل�شطينية  للق�شية  ال�شلمية  الت�شوية  م�شاريع  �صالح،  حممد  حم�صن   
18

منهجية يف �لق�صية �لفل�صطينية )4( )كو�الملبور: فجر �أولوجن، 2002(، �ص 54.

�صميح فر�صون، فل�شطني والفل�شطينيون )بريوت: مركز در��صات �لوحدة �لعربية، 2003(، �ص 403-401.  
19

حم�صن حممد �صالح، امل�شار الّتائه للدولة الفل�شطينية، �ص 21–22.  
20

 ،)2000 الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة )عّمان: مركز در��صات �ل�رشق �الأو�صط،  �أحمد �صعيد نوفل )حمرر(،   
21

�ص 21–22.
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ثم   ،1949/3/23 يف  تقريباً  �صهر  بعد  لبنان  تالها  ثمّ   ،1949/2/24 يف  رود�ص  يف  �لهدنة 

تالها �الأردن يف ني�صان/ �أبريل 1949، ثمّ �صورية يف 1949/7/20، ومل يوقع �لعر�ق �تفاق 

�لهدنة مع “�إ�رش�ئيل” وخرجت �جليو�ص �لعر�قية من فل�صطني يف ني�صان/ �أبريل 1948، 

.
22

وحّل حملها �جلي�ص �الأردين

ويف 1948/9/23 �أعلنت �لهيئة �لعربية �لعليا “حكومة عموم فل�صطني” يف غزة برئا�صة 

�الأردن، ذلك، و�عرتفت  �لعربية، ما عد�  �أقرت �حلكومات  �لباقي. وقد  �أحمد حلمي عبد 

�إىل  �لعليا  �لعربية  و�لهيئة  فل�صطني  عموم  حكومة  دعت  ل�رشعيتها،  وتاأكيد�ً  باحلكومة. 

عقد جمل�ص وطني فل�صطيني يف غزة يف 1948/10/1 برئا�صة �حلاج �أمني �حل�صيني. ويف 

�ليوم نف�صه �أعلن �ملوؤمتر ��صتقالل فل�صطني، و�إقامة دولة حرة ديوقر�طية ذ�ت �صيادة، 

�لثقة  �ملجل�ص  ومنح  �لبيطاين.  �الحتالل  �أثناء  يف  عليها  �ملتعارف  �لدولية  بحدودها 

.
23

حلكومة عموم فل�صطني �ملكونة من ع�رشة وزر�ء برئا�صة �أحمد حلمي عبد �لباقي

�لوطنية  �حلركة  �نق�صام  منها  �أ�صباب  لعدة  �حلياة  �حلكومة  لهذه  يكتب  مل  لكن 

�الأردين  �مللك  من  وطلب  غزة،  ملوؤمتر  مو�زٍ  موؤمتر  عمّان  يف  عقد  حيث  �لفل�صطينية، 

عبد �هلل �لثاين �صّم �الأر��صي �لباقية )�ل�صفة �لغربية(، و�لقبول باأن يكون ملكاً عليها.

�إنذ�ر�تها  من  بالرغم  �صعيفاً  كان  فل�صطني  عموم  حلكومة  �لعربية  �لدول  دعم  �إن 

وتركت  �لفل�صطينية،  لالأر��صي  �صّمه  ب�صبب  �لعربية  �لدول  جامعة  عن  �الأردن  بف�صل 

تلك �حلكومة متوت مع �لزمن، حيث فرت حما�ص �حلكومات �لعربية للحكومة �لفل�صطينية 

�لوليدة، فامتنعت �جلامعة �لعربية عن دعوتها حل�صور �جتماعاتها �لالحقة، كما �متنعت 

�حلكومة �مل�رشية، وهي �ل�صند �لرئي�صي لها، عن �ل�صماح لها ممار�صة مهماتها يف قطاع 

.
24

غزة، �لذي كان حتت �الإد�رة �مل�رشية

ب. حرب 1967:

�إذ  در�مية؛  بطرق  �الإ�رش�ئيلي   - �لعربي  للنز�ع  �جلامد  �مل�صهد   1967 حرب  حولت 

ك�صفت “�إ�رش�ئيل” عن نف�صها كقوة ع�صكرية قادرة على �لتغلب على جميع جار�تها.

جو�د �حلمد و�آخرون، املدخل اإىل الق�شية الفل�شطينية، �ص 314.  
22

حم�صن حممد �صالح، امل�شار الّتائه للدولة الفل�شطينية، �ص 23–24.  
23

�أحمد �صعيد نوفل، الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة، �ص 21–22.  
24
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ويف نهاية تلك �حلرب �لق�صرية، و�صعت “�إ�رش�ئيل” يدها على �صحر�ء �صيناء كلها، 

وعلى �ل�صفة �لغربية لنهر �الأردن، مبا يف ذلك �رشقي �لقد�ص، وغزة مبخيماتها �ملكتّظة 

مليون  من  �أكرث  ووقع  �ال�صرت�تيجية.  �الأهمية  ذ�ت  �جلوالن  ومرتفعات  بالالجئني، 

فل�صطيني حتت �صيطرة �حلكم �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي.

نتائج حرب حزيران/ يونيو 1967

لل�صوؤون  �لفل�صطينية  �الأكاديية  �جلمعية  �الإجنليزي،  �الأ�صل  عن  مرتجمة  بالعربية،  فل�صطني  موقع  �مل�صدر: 

http://www.palestineinarabic.com/Maps/Naksa/Naksa_1967.jpg :نظر� ،PASSIA لدولية�
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�ل�صالم  عملية  يف  �لبدء  �إ�صارة  مبثابة   1967 �صنة  �ل�صتة  �الأيام  حرب  كانت  لقد 

“�إ�رش�ئيل” و�لعرب  �لعربي - �الإ�رش�ئيلي �ملعا�رشة. فحتى ذلك �حلني كان �لنز�ع بني 

جممد�ً، ال يتجه نحو �حلّل وال نحو �حلرب. وكانت �لق�صايا �لظاهرية يف �لنز�ع هي نف�صها 

�لتي بقيت بدون حّل عند توقيع �تفاقيات �لهدنة �صنة 1949.

�أو  “�إ�رش�ئيل”،  مع  كامل  ب�صالم  وعد  تقدمي  عن  عازفة  �لعربية  �الأنظمة  كانت  لقد 

جمرد  من  �أكرث  يتطلب  �لذي  �الأمر  وهو  �لفل�صطينيني،  �إر�صاء  مّت  �إذ�  �إال  بها  �العرت�ف 

�ن�صحاب �إ�رش�ئيلي من �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967. 

من  وبات  �ملكانة،  من  مزيد�ً  �لوقت  م�صي  مع  �كت�صبت  قد  �لتحرير  منظمة  وكانت 

�لع�صري على �لدول �لعربية �أن تتوخى م�صاحلها، دون مر�عاة �ملطالب �لفل�صطينية. كما 

�أن �لعرب كانو� حمجمني عن �لتعامل �ملبا�رش مع “�إ�رش�ئيل”. ومن �أجل �إبر�م �صفقة ما، 

كان ال بدّ �أن يتم ذلك من خالل جهود �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�الحتاد �ل�صوفييتي 

مقابل  �إال  �الأر��صي  �إعادة  عدم  على  ت�رش  “�إ�رش�ئيل”  كانت  باملقابل  �ملتحدة.  و�الأمم 

�ل�صالم و�الأمن و�العرت�ف بها.

ر�أت �لواليات �ملتحدة �أن من حّق “�إ�رش�ئيل” �أن حت�صل على ما هو �أكرث من �لعودة �إىل 

�تفاقيات �لهدنة �لقدية، و�أنه ينبغي �أن يتحقق نوع من �لتعاقد �مللزم ينهي حالة �حلرب، 

وي�صتجيب ملا يقلق “�إ�رش�ئيل” من دو�عي �الأمن.

�أن  �إذ� كان �لعرب على ��صتعد�د لال�صتجابة لهذه �ل�رشوط، فال بّد  ويف �لوقت نف�صه 

ي�صتعيدو� معظم، �إن مل يكن جميع �أر��صيهم �لتي خ�رشوها يف حرب 1967. وكان �لرئي�ص 

�الآر�ء بعد فرتة ق�صرية من  �أف�صح عن هذه  Lyndon Johnson قد  ليندون جون�صون 

.
�حلرب، �لتي �صارت فيما بعد �أ�صا�صاً لقر�ر �الأمم �ملتحدة 242 �ل�صادر يف 251967/11/2

�صورية  ورف�صته  وم�رش،  �الأردن  من  كلّ  �لقر�ر  على  و�فق  فقد  �صابقاً  تقدم  وكما 

�لعربي  �ل�رش�ع  حلّل  �ل�صلمية  �لو�صائل  �عتماد  �إىل  يدعو  وهو  �لتحرير  ومنظمة 

هذ�  مو�جهة  ويف  الجئني.  م�صكلة  جمرد  �لفل�صطينية  �مل�صكلة  يف  يرى  كما  �الإ�رش�ئيلي، 

�لقر�ر ن�صاأ �رش�ع عربي - عربي بني �أ�صحاب �خلط �ل�صيا�صي وخط �ملو�جهة. 

وليام ب. كو�نت، عملية ال�شالم، الدبلوما�شية الأمريكية والنزاع العربي – الإ�رشائيلي منذ 1967، ترجمة   
25

ه�صام �لدجاين )�لريا�ص: مكتبة �لعبيكان، 2002(، �ص 20 و24–25.
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ج. حرب ت�رشين الأول/ اأكتوبر 1973:

�تخذت �لدول �لعربية بعد حرب 1973 قر�ر�ً باإعادة بناء �لقو�ت �مل�صلحة بغر�ص �إز�لة 

�آثار �لعدو�ن، و�جتمع قادة �لدول �لعربية يف �خلرطوم مبا�رشة بعد �حلرب و�تخذو� قر�ر�ً 

مفاده ال �صلح، ال مفاو�صات، ال �عرت�ف؛ وقررو� ر�صد �الأمو�ل �لالزمة مل�صاعدة دول 

�ملو�جهة يف �إعادة �لبناء و�ال�صتعد�د لرّد �لعدو�ن وحترير �الأر�ص. وبد�أت دول �ملو�جهة 

. وبالنظر �إىل ماآالت �حلرب جندها 
26

باإعادة بناء قو�تها �مل�صلحة و�ال�صتعد�د ملعركة قادمة

قد �أ�صفرت عن �لنتائج �لتالية:

وفقدو�   ،1967 �صنة  عدو�ن  �آثار  �إز�لة  وهو  �حلرب،  هدف  حتقيق  �لعرب  ي�صتطع  مل   •
�ملزيد من �الأر��صي.

مع  لل�صلح  �لر�ف�صة  �خلرطوم  موؤمتر  مقرر�ت  عن  �لعرب  تخلي  بو�در  ظهور   •
 .

27
“�إ�رش�ئيل”، و�العرت�ف بها و�لتفاو�ص معها

�لقو�ت،  �ال�صتباك بني  لف�ّص  “�إ�رش�ئيل”  �إجر�ء مفاو�صات ع�صكرية مع  �لعرب  َقبِل 

ف�ّص  �تفاق  عن  متخ�صت  و“�إ�رش�ئيل”  م�رش  بني  مبا�رشة  ع�صكرية  حمادثات  وجرت 

�ال�صتباك يف �صنة 1974، وباتفاق ف�ّص �ال�صتباك �ن�صحبت “�إ�رش�ئيل” نتيجة �ملفاو�صات 

.
28

من بع�ص �الأر��صي �ل�صورية �لتي �حتلتها

 :Camp David Accords 1978 د. كامب ديفيد

يف  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �إىل  مفاجئة  بزيارة  �ل�صاد�ت  �أنور  �مل�رشي  �لرئي�ص  قام 

1977/11/19 و�ألقى خطاباً يف �لكني�صت Knesset �الإ�رش�ئيلي، ودعا �إىل ت�صوية �صلمية. 

نتج  وقد  وعلنية.  مبا�رشة  �إ�رش�ئيلية   - م�رشية  مفاو�صات  مرة  الأول  ذلك  بعد  وبد�أت 

عنها توقيع �تفاقيات كامب ديفيد يف �لواليات �ملتحدة يف 1978/9/17 بني م�رش، ويثلها 

�أنور �ل�صاد�ت، و�لكيان �الإ�رش�ئيلي، ويثله مناحيم بيغن Menachem Begin، برعاية 

 .Jimmy Carter لرئي�ص �الأمريكي جيمي كارتر�

جو�د �حلمد و�آخرون، املدخل اإىلالق�شية الفل�شطينية، �ص 151.  
26

املرجع نف�شه، �ص 154–155.  
27

املرجع نف�شه.  28
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وثيقتني؛  �إىل  مق�صومة  و�التفاقية   .1979/3/26 يف  �لتنفيذ  حيز  �التفاقية  دخلت  وقد 

�الأوىل تتناول �أ�ص�ص عالقة �لكيان �الإ�رش�ئيلي مع �لبالد �لعربية وم�صتقبل �ل�صفة �لغربية 

�الإ�رش�ئيلي.  و�لكيان  م�رش  بني  �ل�صالم  معاهدة  �أ�ص�ص  فتحدد  �لثانية  و�أما  و�لقطاع، 

وجود  ت�صبط  �رشوط  وفق  �صيناء  �أر�ص  �التفاقية  هذه  مبوجب  م�رش  ��صرتجعت  وقد 

�صيا�صياً،  �لعالقات  وتطبيع  د�ئم،  �صالم  عالقة  �إقامة  على  م�رش  وو�فقت  فيها.  قو�تها 

.
29

و�قت�صادياً، وثقافياً مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي

و�تفق �جلانبان على ت�صوية �حلدود، و�ن�صحاب �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية من �صيناء، و�أن 

مل�رش حّق ��صتخد�م �ملطار�ت �لتي يخلفها �الإ�رش�ئيليون لالأغر��ص �ملدنية، وعلى حرية 

ممر�ت  �لعقبة  وخليج  تري�ن  م�صيق  و�عتبار  �ل�صوي�ص،  وقناة  خليج  يف  �ل�صفن  مرور 

دولية مفتوحة. وحددت �لوثيقة عدد �جلنود �ملر�بطني من �لطرفني على �صفتي �حلدود 

ومو�قعهم، وكذلك حددت مناطق متركز قو�ت �الأمم �ملتحدة.

�الن�صحاب  �إثر  �لطرفني  بني  كامل  و�عرت�ف  طبيعية  عالقة  �إقامة  على  �التفاق  ومّت 

�الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �ن�صحاب  فرتة  �لوثيقة  وحددت  �ل�صالم.  �تفاقية  وتوقيع  �ملرحلي 

.
30

مبدة ترت�وح بني ثالثة وت�صعة �أ�صهر من توقيع �التفاق

�ل�صعب  ممثلي  م�صاركة  �إىل  �التفاقية  دعت  فقد  �لفل�صطيني  بال�صعب  يتعلق  وفيما 

بحيث  و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  فل�صطينياً  ذ�تياً  حكماً  و�قرتحت  �ملفاو�صات،  يف  �لفل�صطيني 

�الإ�رش�ئيلي،  و�لكيان  و�الأردن،  م�رش،  م�صتقبله  و�صاأن  ب�صاأنه  �ملفاو�صات  يف  ي�صرتك 

وممثلون عن �ل�صفة و�لقطاع، ي�صمهم يف �لبد�ية وفد� م�رش و�الأردن. وقد ي�صم �لوفد 

فل�صطينيني �آخرين “وفقاً ملا يتفق عليه”؛ �أي مبعنى �أن للكيان �الإ�رش�ئيلي حّق رف�صهم 

�أو قبولهم. كما ت�صمنت �لت�صور�ت �لتف�صيلية �لتالية:

تتجاوز  ال  ملدة  غزة  وقطاع  �لغربية  لل�صفة  بالن�صبة  �نتقالية  ترتيبات  هناك  تكون   .1

خم�ص �صنو�ت.

2. تن�صحب �حلكومة �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية و�إد�رتها �ملدنية مبجرد �أن يتم �نتخاب �صلطة 

�حلكم �لذ�تي من قبل �ل�صكان عن طريق �النتخاب �حلّر.

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 456.  
29

�صفيق �صقري، م�صار �لتفاو�ص، �جلزيرة.نت، 2007/11/19، �نظر:  
30

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/cad99e9b-baaf-4365-9f44-59c3f1b7e6a1
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3. تتفاو�ص �الأطر�ف )م�رش، �الأردن، ممثلو �ل�صفة و�لقطاع، �لكيان �الإ�رش�ئيلي( ب�صاأن 

�تفاقية حتدد م�صوؤوليات �حلكم �لذ�تي �لتي �صتمار�ص يف �ل�صفة و�لقطاع.

معينة،  مو�قع  يف  �صتبقى  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  للقو�ت  توزيع  �إعادة  هناك  �صيكون   .4

�لعام. و�لنظام  و�خلارجي  �لد�خلي  �الأمن  لتاأكيد  ترتيبات  �التفاقية  و�صتت�صمن 

�أجز�ئه. و�صتعالج  242 بكافة  5. �صتتم �ملفاو�صات وفق قر�ر جمل�ص �الأمن �لدويل رقم 

�ملفاو�صات، من بني �أمور �أخرى، مو�صوع �حلدود، وطبيعة �الإجر�ء�ت �الأمنية.

6. يجب �أن يعرتف �حلّل �لناجت عن �ملفاو�صات باحلقوق �مل�رشوعة لل�صعب �لفل�صطيني 

ومطالبه �لعادلة.

7. �صي�صرتك �لفل�صطينيون بتقرير م�صتقبلهم من خالل:

يف  �ل�صكان  وممثلي  و�الأردن  و“�إ�رش�ئيل”  م�رش  بني  �ملفاو�صات  يف  �التفاق  يتم  �أ. 

�ل�صفة و�لقطاع على �لو�صع �لنهائي لل�صفة و�لقطاع، و�مل�صائل �لبارزة �الأخرى 

بحلول نهاية �ملرحلة �النتقالية.

يعر�ص �التفاق على ممثلي �ل�صفة و�لقطاع �ملنتخبني للت�صويت عليه. ب. 

تتاح �لفر�صة للممثلني �ملنتخبني عن �ل�صكان يف �ل�صفة وغزة لتحديد �لكيفية �لتي  ج. 

�صيحكمون بها �أنف�صهم مت�صياً مع ن�صو�ص �التفاق.

�مل�صاركة يف عمل �للجنة �لتي تتفاو�ص ب�صاأن معاهدة �ل�صالم بني �الأردن، و�لكيان  د. 

�الإ�رش�ئيلي.

8. �صيتم ت�صكيل قوة �رشطة حملية قوية قد ت�صم مو�طنني �أردنيني، و�صت�صرتك قو�ت 

�إ�رش�ئيلية و�أردنية يف دوريات م�صرتكة، ويف �لعمل على �صمان �أمن �حلدود.

�إد�ري( �صتبد�أ �ملرحلة �النتقالية من  �لذ�تي )جمل�ص  �إن�صاء �صلطة �حلكم  9. وعندما يتم 

بدء  من  �لثالثة  �ل�صنة  عن  يزيد  ال  ومبا  يكن،  ما  باأ�رشع  و�صتتم  �صنو�ت.  خم�ص 

هذه �ملرحلة، �ملفاو�صات �لنهائية لتقرير �لو�صع �لنهائي لل�صفة و�لقطاع وعالقتها 

بغريها، و�لو�صول �إىل معاهدة �صالم بني �لكيان �الإ�رش�ئيلي، وبني �الأردن مع نهاية 

�ملدة �النتقالية.

10. �صيتم �تخاذ كل �الإجر�ء�ت �لتي ت�صمن �أمن “�إ�رش�ئيل” وجري�نها.

و�لقطاع  �ل�صفة  وممثلو  وم�رش  �الأردن  من  جلنة  ت�صكل  �النتقالية  �ملرحلة  خالل   .11

�ل�صفة  من  �ملطرودين  �لنازحني  بعودة  �ل�صماح  مدى  على  لالتفاق  و“�إ�رش�ئيل” 
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�ملهتمة  �الأخرى  و�الأطر�ف  و“�إ�رش�ئيل”،  م�رش،  و�صتعمل   .1967 �صنة  و�لقطاع 

.
31

لو�صع �إجر�ء�ت متفق عليها لتحقيق حلٍّ عاجل وعادل ود�ئم مل�صكلة �لالجئني

�الأو�صط؛  لل�رشق  �حلديث  �لتاريخ  يف  مهمة  حتول  نقطة  ديفيد  كامب  �تفاقية  كانت 

و“�إ�رش�ئيل”،  م�رش  بني  �ل�صالم  �أ�ص�ص  �أر�صت  الأنها  �لبع�ص  �متدحها  �لتي  فاالتفاقات 

�مل�صكلة  حّل  ذلك  يف  مبا  �صاملة،  ت�صوية  �إجناز  يف  ف�صلها  ب�صب  �أي�صاً  للنقد  تعر�صت 

�لفل�صطينية.

�آثار عميقة طالت �لعالقات �لعربية - �لعربية، مف�صية  لقد ترتب على كامب ديفيد 

�لر�صمية  فاالأنظمة  �لعربية.  �لعو��صم  من  و�لعديد  �لقاهرة  بني  �لعالقات  يف  توتر  �إىل 

بالتدريج،  مل�رش  مقاطعتها  وخففت  �مل�رشي،  لل�صلوك  تقبالً  �أكرث  �أ�صبحت  �لعربية 

�تفاقية  عن  تتخلى  �أن  دون  �لعربي  �لعامل  يف  �لطبيعي  و�صعها  م�رش  ��صتعادت  حتى 

.
32

كامب ديفيد

هـ. م�رشوع ال�شالم العربي )م�رشوع فا�س( 1982:

�أن ي�صبح ملكاً على  �لعزيز قبل  �الأمري فهد بن عبد  �أ�صله م�رشوعاً طرحه  وكان يف 

�ل�صعودية، وقد تبناه موؤمتر �لقمة �لعربية �ملنعقد يف مدينة فا�ص باملغرب يف 1982/9/9-6، 

�إثر �خلروج �لفد�ئي �لفل�صطيني من بريوت. وقد ت�صمن �لنقاط �لتالية:

مبا   1967 �صنة  �حتلتها  �لتي  �لعربية  �الأر��صي  جميع  من  “�إ�رش�ئيل”  �ن�صحاب   .1

�لقد�ص. فيها 

2. �إز�لة �مل�صتعمر�ت �لتي �أقامتها “�إ�رش�ئيل” يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967.

3. �صمان حرية �لعبادة وممار�صة �ل�صعائر �لدينية جلميع �الأديان يف �الأماكن �ملقد�صة.

4. تاأكيد حقّ �ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير م�صريه بقيادة منظمة �لتحرير، وتعوي�ص من 

ال يرغب بالعودة.

�ملتحدة  �الأمم  �إ�رش�ف  حتت  �نتقالية  ملرحلة  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  �إخ�صاع   .5

�أ�صهر. لب�صعة 

6. قيام �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص.

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 456–458.  
31

وليام ب. كو�نت، مرجع �شابق، �ص 19–20.  
32
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�لدولة  فيها  مبا  �ملنطقة،  دول  جميع  بني  �صالم  �صمانات  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  ي�صع   .7

�لفل�صطينية �مل�صتقلة.

8. يقوم جمل�ص �الأمن �لدويل ب�صمان تنفيذ تلك �ملبادئ.

�لثمانينيات،  �لعام �لذي �صاد حقبة  �ل�صيا�صي �لعربي  ل م�رشوع فا�ص �خلط  وقد مثَّ

و�لذي يجمع بني �العرت�ف �ل�صمني بالكيان �الإ�رش�ئيلي و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية على 

.
33

�ل�صفة و�لقطاع

و. م�رشوع الكونفيدرالية الأردنية - الفل�شطينية 1985-1984:

�ملنعقدة  �لفل�صطيني  �لوطني  للمجل�ص   17 �لـ  �لدورة  �فتتاحه  لدى  �مللك ح�صني  طرح 

ان يف 1984/11/22 �خلطوط �لعري�صة ملبادرة �أردنية - فل�صطينية م�صرتكة مبنية  يف عمَّ

موؤمتر  �إطار  يف  �ل�صالم،  مقابل  �الأر�ص  مبد�أ  وعلى  للت�صوية،  كاأ�صا�ص   242 قر�ر  على 

�أردنية - فل�صطينية م�صرتكة مّت  �إ�رش�ف �الأمم �ملتحدة. وقد جرت مباحثات  دويل حتت 

يف ختامها �إقر�ر �التفاق �الأردين - �لفل�صطيني يف 1985/2/11، وكان من �أبرز �أفكاره:

�أ�ص�ص �ل�رشعية �لدولية �لتي متثلها قر�ر�ت  1. يتم �لتحرك �الأردين - �لفل�صطيني على 

مر�عاة  مع  �لفل�صطيني  لل�صعب  �مل�رشوعة  �حلقوق  على  تن�ص  �لتي  �ملتحدة،  �الأمم 

قر�ر�ت 242 و338.

2. يجب �أن تتم عملية �ل�صالم من خالل موؤمتر دويل ت�صارك فيه منظمة �لتحرير.

�الأر��صي  �لكامل من  “�إ�رش�ئيل”  �الأر�ص، و�ن�صحاب  �ل�صالم مقابل  �العرت�ف مببد�أ   .3

�ملحتلة �صنة 1967، وحق �ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير م�صريه.

�إذ�  فيما  كونفيدر�لية  عالقة  �لتحرير  ومنظمة  �الأردن  بني  �مل�صتقبلية  �لعالقة  تكون   .4

قامت �لدولة �لفل�صطينية.

5. يف حالة جناح مفاو�صات �مللك فهد يف و��صنطن وقبول �الإد�رة �الأمريكية مبقرتحاته، 

تقوم منظمة �لتحرير بخطو�ت متقدمة نحو �القرت�ح �الأمريكي �لقا�صي باالعرت�ف 

�ملتبادل مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي.

عك�ص هذ� �التفاق حت�صُّن �لعالقة بني منظمة �لتحرير و�الأردن، و�لتي �صابها �لتوتر 

للتعامل  �لتحرير  منظمة  من  �أكب  ��صتجابة  عك�ص  كما  �ل�صبعينيات.  فرتة  معظم  �حلاد 

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 462.  
33
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ق�صية  مع  �لتعامل  تف�صل  �لتي  بالذ�ت،  و�الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �لدولية،  �ل�صغوط  مع 

فل�صطني من خالل �لبو�بة �الأردنية، ف�صالً عن تر�جع منظمة �لتحرير عن �إ�رش�رها على 

�إقامة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة. وعلى �أّي حال، مل يكتب لهذ� �مل�رشوع �لنجاح �إذ لقي 

�مل�رشوع  باإيقاف  ح�صني  �مللك  وقام  �لف�صائل.  بع�ص  من  د�خلية  فل�صطينية  معار�صة 

.
يف 341986/2/19

ز. حرب اخلليج واحتالل الكويت 1990:

من  �لدويل  �لتحالف  وقام   ،1990 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �لكويت  �لعر�قية  �لقو�ت  �حتلت 

�لعربية،  �لبالد  بني  عد�ء  ذلك  عن  ونتج   .
35

بالقوة و�إخر�جها  �لعر�ق،  بهزية  دولة   36

و��صتنز�ف �ملو�رد و�لرثو�ت �لعربية، وتدمري �لبنية �لع�صكرية للعر�ق، وتهجري وهجرة 

مئات �الآالف من �لفل�صطينيني من �لكويت يف �أثناء �الجتياح �لعر�قي، وتاله حجب �لدعم 

حرب  من  تبعه  وما  للكويت  �لعر�قي  �الجتياح  فاإن  عام  وب�صكل  �لتحرير.  منظمة  عن 

.
36

�خلليج ونتائجها كان له �آثار كارثية على �لق�صية �لفل�صطينية

�خلليج  �أزمة  حيال  �ملنظمة  �صيا�صة  ور�ء  �لكامنة  و�ملبر�ت  �لدو�فع  تكن  ومهما 

من  هو  �ل�صتات  يف  كما  �لد�خل  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  يف  �صّك  فال  �لالحقة،  و�حلرب 

ظهرت  �الأزمة،  من  ر�صمي  فل�صطيني  موقف  ظّل  ويف  للكويت.  �لعر�ق  �حتالل  �صحايا 

باملو�قف  �أ�صوة  �لتحرير،  منظمة  مع  للتعامل  ر�ف�صة  عربية  �أ�صو�ت  مرة،  والأول 

.
37

�الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية

الوليات  و�شعود  القطبية  اأحادي  النظام  )بروز  الدويل  الو�شع   .3
املتحدة الأمريكية(:

�صكّلت منطقة �ل�رشق �الأو�صط، منذ خم�صينيات �لقرن �لع�رشين، منطقة تناف�ص �صديد 

بني قوتني عظميني هما رو�صيا )�الحتاد �ل�صوفييتي(، و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، حتى 

املرجع نف�شه، �ص 463–464.  34

�ل�صيد عبد �ل�صتار �ملليجي، حترير فل�شطني الثوابت، املتغريات، الواجبات، �صل�صلة كتاب �لقد�ص )�جليزة:   
35

مركز �الإعالم �لعربي، 2003(، �ص 188.

حم�صن حممد �صالح، الق�شية الفل�شطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعا�رشة، �ص 110.  
36

الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة  �لفل�صطينية،”  �خليار�ت  “حدود  �آغا،  جعفر  وح�صني  �خلالدي  �صامح  �أحمد   
37

موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت، �لعدد 6، ربيع 1991، �ص 6–7.
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�مليد�ن، بل و�صهدت  �أّي تغيري ملحوظ يف هذ�  �لباردة” مل ي�صفر عن  “�حلرب  �نتهاء  �إن 

.
38

�ملو�جهة �لرو�صية �الأمريكية ت�صعيد�ً مع �قرت�ب عهد �لهيمنة �الأمريكية من نهايته

�هتمامها  من  يتجز�أ  ال  جزء�ً  �لفل�صطينية  بامل�صاألة  �ملتحدة  �لواليات  �هتمام  و�صكل 

�لدولية  �هتماماتها  ومن  �الأو�صط،  �ل�رشق  ومبنطقة  �الإ�رش�ئيلي   - �لعربي  بال�رش�ع 

خالل  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  �ملتحدة  �لواليات  م�صالح  حتديد  جرى  وقد  عامة.  ب�صورة 

�ملع�صكرين  بني  �ل�صديد  و�لتناف�ص  �لباردة  �حلرب  �صياق  يف  �ملا�صية  �الأربعة  �لعقود 

�لر�أ�صمايل بقيادة �لواليات �ملتحدة، و�ال�صرت�كي بقيادة �الحتاد �ل�صوفييتي، ب�صاأن ب�صط 

.
39ً

�لنفوذ يف هذه �ملنطقة �ملهمة ��صرت�تيجياً و�قت�صاديا

�ل�رش�ع  �صيّما  ال  �ملنطقة،  يف  �أمريكياً  �صعود�ً  جند  �ل�صوفييتي  �الحتاد  وبانهيار 

يف  جوهريني  تغيريين  �إىل  �ل�صوفييتي  �الحتاد  �نهيار  �أدى  حيث  �الإ�رش�ئيلي،  �لعربي 

�ملعادلة �ل�صيا�صية �ال�صرت�تيجية �لعربية - �الإ�رش�ئيلية �لقائمة:

مل تعد هناك قوة حليفة موؤيدة للجانب �لعربي، قادرة �أو على ��صتعد�د لتوفري  �أوالً: 

�لغطاء �خلارجي �ل�صيا�صي �أو �لع�صكري �ملطلوب لبع�ص �لالعبني �الأ�صا�صيني يف �ل�صاحة 

�لعربية  �لقوى  جردت  فقد  وهكذ�  �لتحرير.  ومنظمة  �صورية  وخ�صو�صاً  �لعربية، 

�لرئي�صية �ملتو�جدة على خّط �ملو�جهة مع “�إ�رش�ئيل” من عمقها �ال�صرت�تيجي �لتقليدي، 

�الأمر �لذي دفعها نحو �رشورة �إعادة �لنظر يف موقعها وعالقاتها بالواليات �ملتحدة من 

جهة، وبـ“�إ�رش�ئيل” من جهة �أخرى.

يف  �ملتحدة  �لواليات  مبناف�صة  معنياً  �أو  قادر�ً  �ل�صوفييتي  �الحتاد  يعد  مل  ثانياً: 

�لفر�غ  وهذ�  �الأمريكية.  و�مل�صالح  �ملو�قع  ح�صاب  على  فيها  نفوذه  بن�رش  �أو  �ملنطقة، 

�صاعد يف �إطالق يد �لواليات �ملتحدة يف �ل�رشق �الأو�صط )وعلى �ل�صعيد �لعاملي ب�صورة 

عملية  �نطالق  �أمام  �لعقبات  �أهم  �إحدى  جتاوز  يف  �أ�صهم  نف�صه  �لوقت  يف  لكنه  عامة(، 

�ل�صوفييتي”  “�لتهديد  �أو  �ل�صيوعي”  “�خلطر  �ل�صالم بني �لعرب و“�إ�رش�ئيل”؛ فغياب 

ز�د يف �ال�صتعد�د �الأمريكي للعمل و�ملجازفة، دون �لتخوف من رد�ت �لفعل �ل�صوفييتية 

�أنباء مو�صكو،  �ملو�جهات م�صتمرة، موقع  �الأمريكية:  �لرو�صية  �لعالقات  �الأو�صط يف  �ل�رشق  �أليك�صي بيلكو،   
38

http://anbamoscow.com/opinions/20130116/379371559.html :2013/1/6، �نظر

 ،8 �لعدد  الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة  �لفل�صطينية،”  �لق�صية  حيال  �الأمريكية  “�ملقاربة  عمرو،  �أبو  زياد   
39

خريف 1991، �ص 11.
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ح�صاب  على  �الأو�صاع  ��صتغالل  على  �ل�صوفييت  قدرة  من  �أو  �ملعرقلة،  �أو  �ل�صلبية 

�ل�صوفييتية  �لقو�ت  مع  �ملبا�رش  �ل�صد�م  �حتماالت  من  �أو  �ملرئية،  �الأمريكية  �مل�صاحلة 

�أو وكالء �ل�صوفيات يف �ملنطقة. 

�ل�رش�ع  حيال  ن�صيطة  �أمريكية  �صيا�صة  �أمام  مفتوحاً  �ملجال  �أ�صبح  �آخر  ومبعنى 

وال  �لعاملي،  لل�صالم  تهديدها  حيث  من  عالية  خماطر  حتمل  ال  �الإ�رش�ئيلي،   - �لعربي 

.
40

خماطر عالية من حيث تهديدها للمو�قع و�مل�صالح �الأمريكية

وبالتايل، حتولت �لدول �ال�صرت�كية بعد �نهيار �الحتاد �ل�صوفييتي من حالة �ملناف�صة 

�صوء  يف  و“�ال�صرت�صاء”،  �لتو�فق  من  حالة  �إىل  وحلفائها  �ملتحدة  �لواليات  مع  و�لعد�ء 

�القت�صادية  �مل�صاعد�ت  �إىل  و�حلاجة  �لغربية،  و�لديوقر�طية  �لر�أ�صمالية  نحو  �لتحول 

�أ�صهم ذلك يف �ختالل �لتو�زن �ل�صيا�صي �لدويل، �لذي كان ي�صتفيد منه  من �لغرب. وقد 

�جلانب �لفل�صطيني و�لعربي �إىل حّد ما، عندما كانت هناك حالة من �لتنافر و�ال�صتقطاب 

.
41

ت�صمح مبجال للمناورة

و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  بني  �ل�صالم  ملحادثات  �لو�صاطة  طريق  جعل  ما  وهذ� 

ممهدة �أمام �لواليات �ملتحدة، وحماوالتها �ملتتابعة يف هذ� �الإطار، كما تقدم �صابقاً، مما 

�أ�صفر عن توقيع �تفاق �أو�صلو.

4. الو�شع الإ�رشائيلي:

ينق�صم �ل�صهاينة �إىل مدر�صتني جتاه �لت�صوية �ل�صلمية، و�صكل حتقيقها:

�ملدر�صة �الأوىل: مدر�صة حزب �لعمل Labor Party ومن يدور يف فلكه، وهو �حلزب 

1977. وهي مدر�صٌة  �لكيان �ل�صهيوين وقيادته حتى �صنة  �إن�صاء  �لذي قام على عاتقه 

�إىل  �أكب  ب�صكل  وت�صعى  �الإ�رش�ئيلي،  للكيان  �ليهودي  �لطابع  على  �حلفاظ  على  تركز 

�لتو�صع  عملية  �ملرحلة  هذه  يف  ت�صع  ال  بالتايل  هي  �ملنطقة.  يف  طبيعي  كيان  �إىل  �لتحول 

�أر��صي جديدة ي�صكن عليها ماليني  �أن �صّم  �أولوياتها، الأنها تدرك  �جلغر�يف على ر�أ�ص 

�لعرب، يف �لوقت �لذي ن�صبت فيه ينابيع �لهجرة �ليهودية... �صيوؤدي �إىل فقد�ن �لكيان 

جملة  متغرية،”  قوى  عالقات  ظل  يف  و�حتماالتها  “�ملفاو�صات  �آغا،  جعفر  وح�صني  �خلالدي  �صامح  �أحمد   
40

الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 8، خريف 1991، �ص 7–9.

حم�صن حممد �صالح، الق�شية الفل�شطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعا�رشة، �ص 110–111.  
41



38

ال�سلطة الفل�سطينية

هذه  ت�صعى  ولذلك  كبرية،  و�قت�صادية  �أمنية  مب�صاعب  �صي�صغله  كما  �ليهودية،  هويته 

�ملدر�صة لتحقيق خمططها �ل�صهيوين، يف هذه �ملرحلة، من خالل �لهيمنة �القت�صادية على 

�أو�صاع �صيا�صية وثقافية و�إعالمية  �إيجاد  �إىل كيان طبيعي من خالل  �ملنطقة، وحتولها 

و�أمنية تخدم مثل ذلك �لت�صور.

د ��صتخد�م �لقوة،  �ملدر�صة �لثانية: مدر�صة حزب �لليكود Likud، وهي مدر�صة متجِّ

وتوؤكد على فكرة �حلدود �لتاريخية للكيان �الإ�رش�ئيلي. وكان موؤ�ص�ص �حلزب ورئي�صه 

�أر�صاً  �الأردن  �ن  يَعدَّ وحزبه  وهو  موجود”،  �أنا  �إذن  �أقاتل،  “�أنا  يقول  بيغن  مناحيم 

�إ�رش�ئيلية حمتلة. ومع ذلك فاإن هذه �ملدر�صة م�صتعدة للتعاطي مع �لعمل �ل�صيا�صي وفق 

�لعرب و�مل�صلمني  باأن  �ملدر�صة ال تثق  �الإ�رش�ئيلية تكتيكياً. لكن هذه  �مل�صلحة  ما يخدم 

�صيتحولون يوماً ما �إىل �أ�صدقاء، وهي لي�صت مطمئنة �إىل فكرة �لتحول �إىل كيان طبيعي، 

و�إن كانت ترغب بذلك. كما �أنها ال ترى يف ظلِّ �الأو�صاع ومو�زين �لقوى �لتي متيل �إىل 

�صاحلها ب�صكل �صارخ ما يجبها على تقدمي تنازالت للفل�صطينيني و�لعرب. وترى �أن 

و�لقطاع،  لل�صفة  وتهويد  �ليهود  من  مزيد  ��صتجالب  على  �حلثيث  �لعمل  هو  �الأف�صل 

ي�صتجيب  �أن  �إما  �لزمن  ذلك  وخالل  عنها،  �لتنازل  ي�صتحيل  �الأر�ص  على  حقائق  وبناء 

�لعرب و�لفل�صطينيون للت�صور �لليكودي للت�صوية )حكم ذ�تي على �ل�صكان ولي�ص على 

 .
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�الأر�ص(، �أو �أن يكون قد مّت تهويد �الأر�ص

م�رشوع �شامري للحكم الذاتي )اأيار/ مايو 1989(:

Yitzhak Shamir يرغب  �إ�صحق �صامري  �لليكودي �ملتطرف  �لوزر�ء  مل يكن رئي�ص 

�رشيكه  مع  بالتعاون  �لعامة  �صيا�صته  وكانت  للفل�صطينيني،  تنازالت  �أّي  بتقدمي 

�أن  غري  و�صحقها.  �النتفا�صة  على  �لق�صاء  هي  �لعمل،  حزب  �حلكومي  �الئتالف  يف 

�حتالله.  وحقيقة  �دعاء�ته  زيف  وك�صفت  دولياً،  �الإ�رش�ئيلي  �لوجه  �صوهت  �النتفا�صة 

كما كانت ظاهرة �النبعاث �الإ�صالمي يف �لعامل �لعربي، وتنامي �لتيار �الإ�صالمي �جلهادي 

يف فل�صطني، وظهور �الأنظمة �لعربية �ل�صديقة الأمريكا يف و�صع حرج جتاه �صعوبها، كل 

ذلك كان ظو�هر مقلقة الأمريكا و�لكيان �الإ�رش�ئيلي. 

 George �صولتز  جورج  مبادرة  فكانت  �ل�صالم،  عملية  لتحريك  �أمريكا  دفع  وهذ� 

�إىل  �أقرب  وهي   ،1988 �صنة  من  �الأول  �لن�صف  يف  �الأمريكي  �خلارجية  وزير   Shultz

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 499–500.  
42



39

الطريق اإىل اأو�شلو

“بهجوم  �ل�صقّ �لفل�صطيني يف �تفاقية كامب ديفيد مع م�رش. وعندما قام يا�رش عرفات 

�ل�صالم �لفل�صطيني” وقدَّم مبادرة �ل�صالم �لفل�صطينية، ��صطرت حكومة �صامري لتقدمي 

مبادرة “�صلمية” تخرجها من ز�وية �حلرج �ل�صيا�صي، وت�صع �لكرة مرة �أخرى يف �مللعب 

�لفل�صطيني.

وقد قدّم �صامري خطته يف ع�رشين نقطة، و�عتمدتها حكومته يف 1989/5/14، وو�فق 

ل م�رشوع �صامري يف جوهره —مرة �أخرى—  عليها �لكني�صت بعد �أ�صبوعني من ذلك. ومثَّ

�ل�صق �لفل�صطيني من �تفاقية كامب ديفيد مع م�رش. فدعا �إىل �نتخابات يف �ل�صفة و�لقطاع 

ليتفاو�ص معهم  �أع�صاء م.ت.ف،  �لقد�ص( الختيار فل�صطينيني من غري  )ما عد� �رشقي 

يتم  �نتقالية مدتها خم�ص �صنو�ت،  ذ�تي يف مرحلة  �إقامة حكم  �الإ�رش�ئيلي حول  �لكيان 

بعدها �التفاق على �لو�صع �لنهائي.

وقد �صغطت �أمريكا على �ملنظمة للمو�فقة على خطة �صامري، وهددت بتجميد �لو�صع 

لل�صعب  �الأ�صا�صية  �حلقوق  لتجاهله  �صامري  م�رشوع  �ملنظمة  رف�صت  وقد  �ل�صيا�صي. 

�لفل�صطيني، ووجدت منظمة �لتحرير نف�صها مرة �أخرى يف ماأزق �صيا�صي، ال ت�صتطيع 

 .
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�خلروج منه �إال مبزيد من �لتنازالت

بعد ذلك �أعلنت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية برئا�صة �إ�صحق �صامري مو�فقتها على �مل�صاركة 

يف موؤمتر مدريد، و�لذي �أطلق مفاو�صات �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط، و�صياأتي �حلديث 

�ليمني  �أحز�ب  �ن�صحاب  يف  ت�صبب  مرغماً  �صامري  �تخذه  �لذي  �لقر�ر  هذ�  �أن  �إال  عنه، 

لليكود  نائب  جمرد  �إىل  �صامري  حتول  وقد  حكومته.  �صقوط  ويف  �الأغلبية  من  �ملتطرف 

�لعمل  حزب  وفاز   .
441992 �صنة  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف  �حلزب  هذ�  هزية  �إثر 

رئي�صاً  ر�بني  �إ�صحق  و�أ�صبح  �ل�صنة،  تلك  يف   13 �لـ  �لكني�صت  �نتخابات  يف  �الإ�رش�ئيلي 

للوزر�ء يف متوز/ يوليو من �ل�صنة نف�صها.

هذه �الأزمات �لد�خلية جعلت “�إ�رش�ئيل” حمتاجة �إىل �ل�صالم ال �صيّما �أنها كانت تتاأثر 

بال�صغط �الأمريكي، فـ“�إ�رش�ئيل” حتتاج �إىل �لدعم �الأمريكي ملو�جهة �الأزمة �القت�صادية 

و�لطائفية. وباالإ�صافة �إىل هذ� جند �أن ثمة �أ�صباب هياأت �لطريق �الإ�رش�ئيلي نحو �ل�صالم:

املرجع نف�شه، �ص 469.  43

�صحيفة الراأي، عّمان، 2012/7/10.  
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تغري �ملكانة �ال�صرت�تيجية لـ“�إ�رش�ئيل” يف خطة �ملو�جهة �ال�صرت�تيجية �لعاملية للواليات  	•
�ملتحدة بعد �نهيار �الحتاد �ل�صوفييتي، وبعد �ل�صيطرة �الأمريكية �لكاملة على �خلليج 

ولو موؤقتاً، هذ� �لو�صع جعل “�إ�رش�ئيل” تخ�صع لل�صغط �الأمريكي يف �جتاه ح�صور 

�ملفاو�صات.

تقدير �لقياد�ت �الإ�رش�ئيلية �لع�صكرية و�لدبلوما�صية �أن “�إ�رش�ئيل”، يف ذلك �لوقت، هي  	•
يف �أقوى حاالتها يف مو�جهة �لعرب و�لدول �الإ�صالمية، و�أنها قد حققت تفوقاً ع�صكرياً 

غري م�صبوق على جري�نها، و�أن ذلك يدفعها �إىل �الإحلاح على تقدمي تنازالت يف عملية 

�ل�صالم، خوفاً من �أن يختل هذ� �لتو�زن يف �مل�صتقبل، مما قد يغري من عملية �لت�صوية �إذ� 

.
45

ما متت يف وقت الحق

ثّم �إن �أحد �أ�صباب قوة �لكيان �الإ�رش�ئيلي يف خو�صه �ملفاو�صات هو �لهجرة �ليهودية 

من �الحتاد �ل�صوفييتي؛ مما �أعطى دفعاً جديد�ً وحيوية كبرية للم�رشوع �ل�صهيوين يف 

.
46

فل�صطني

فقد �صهدت “�إ�رش�ئيل” موجة هجرة �إليها غري م�صبوقة، خالل �صنتي 1990–1991، 

�حتاد  يف  �لتحرير  عمليات  خالل  �ليهودية،  �لهجرة  عن  �لقيود  لرفع  نتيجة  ذلك  وكان 

بالتز�من  �لرو�ص،  لليهود  �جلماعية  �لهجرة  ولبدء  �ال�صرت�كية،  �ل�صوفييت  جمهوريات 

�صنة  يف  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  هاجر  حيث   .
47

�لت�صعينيات مطلع  �ل�صوفييتي  �الحتاد  تفكك  مع 

12,932 هاجرو� من دول �الحتاد  �ألف مهاجر، وكان من هوؤالء   24 1989 ما جمموعه 
�ل�صوفييتي �صابقاً. وخالل �لفرتة 1990–1993 هاجر �إىل “�إ�رش�ئيل” 529,478 �صخ�صاً، 

وي�صكل ن�صبة من هاجر من �آ�صيا و�إفريقيا 6.5%، بينما بلغت ن�صبة من هاجر من �أوروبا 

.
و�أمريكا 48%93.5

مركز  نظمها  و�لتي   ،”1992 �الإ�رش�ئيلية  �النتخابات  “حتليل  ندوة  حول  تقرير  �صادي،  �لعزيز  عبد   
45

مركز  العربي،  امل�شتقبل  جملة   ،1992/7/29 يف  �لقاهرة  جامعة  يف  �ل�صيا�صية  و�لدر��صات  �لبحوث 

.161 1992، �ص  165، ت�رشين �لثاين/ نوفمب  15، �لعدد  �ل�صنة  در��صات �لوحدة �لعربية، بريوت، 

حم�صن حممد �صالح، امل�شار الّتائه للدولة الفل�شطينية، �ص 60.  
46

يف  �لقومي،”  �الأمني  �لتو�زن  يف  م�صاهمة  �ل�صابق:  �ل�صوفييتي  �الحتاد  من  “�لهجرة  خانني،  زئيف  فالديري   
47

موؤمتر هرت�شيليا العا�رش: وثائق واأوراق عمل، اإ�رشائيل يف خطر وجودي، ترجمة مركز باحث للدر��صات 

)بريوت: مركز باحث للدر��صات، 2011(، �ص 142 و145.

املرجع نف�شه، �ص 182؛ و�نظر: �لهجرة �ليهودية منذ بد�ية �ال�صتعمار �ال�صتيطاين �ليهودي يف �أو�خر �حلكم   
48

�لعثماين، موقع مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني – وكالة �الأنباء و�ملعلومات �لفل�صطينية )وفا(، يف:

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2213
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5. موؤمتر مدريد 1991:

موؤمتر  لعقد  �حلثيث  �ل�صعي  �رشورة  �ملتحدة  �لواليات  على  �أمليا  مهمّني  حدثني  �إن 

دويل لت�صوية �ل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي. �الأول هو حرب �خلليج �لتي حملت عبئها 

�لتي  �حلرب  تلك  ل�صاحلها،  مكا�صبها  جنت  و�لتي  �ملتحدة،  �لواليات  رئي�صي  ب�صكل 

�لعامل  على  بل  فح�صب،  �الأو�صط  �ل�رشق  منطقة  على  ال  �ملتحدة  �لواليات  هيمنة  عززت 

يف  عامة،  ب�صورة  �ل�صيوعي  و�لنظام  �ال�صرت�كية  �ملنظومة  �نهيار  هو  و�لثاين  �أجمع.  

�لدول  هذه  جميع  حاجة  وظهور  �ل�رشقية،  �أوروبا  ودول  �ل�صوفييتي  �الحتاد  من  كلّ 

و�ليابان.  �لغربية  �أوروبا  ودول  �ملتحدة  �لواليات  ودعم  م�صاعد�ت  �إىل  ملحة  ب�صورة 

تر�جعاً  �لدويل  �مل�صتوى  على  �ل�صوفييتي  �الحتاد  و�أهمية  دور  تر�جع  �النهيار،  وبهذ� 

كبري�ً، باالإ�صافة �إىل �ل�صعوبات �جلّمة �لتي يعانيها، �صو�ء على �ل�صعيد �القت�صادي �أم 

�الجتماعي �أم �ملايل �أم �لقومي.

��صتثمر �الأمريكيون حالة �لت�رشذم �لعربي �لتي و�صلت �إىل مد�ها بعد حرب �خلليج، 

ب�صعة  )بعد   1991/3/6 يف   George Bush �الأب  بو�ص  جورج  �الأمريكي  �لرئي�ص  فدعا 

�أيام من �إجبار �لعر�ق على �الن�صحاب من �لكويت( �إىل عقد موؤمتر دويل لت�صوية �ل�رش�ع 

�لعربي – �الإ�رش�ئيلي، بناء على قر�ر جمل�ص �الأمن رقم 242. وقد �نعقد �ملوؤمتر يف مدريد 

�لعربية )م�رش، �الأردن، �صورية، لبنان، �ملغرب،  �لدول  �أكرث  1991/10/30 بح�صور  يف 

.
49

تون�ص، �جلز�ئر، دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي �ل�صت(

��صتبعاد  فتّم  �لفل�صطيني،  �لتمثيل  على  �رشوطها  فر�ص  من  “�إ�رش�ئيل”  ومتكنت 

�مل�صاركة �لر�صمية ملنظمة �لتحرير يف �ملوؤمتر، و�صارك ممثلون فل�صطينيون عن �ل�صفة 

.
50

و�لقطاع مبباركة �ملنظمة وحتت �لغطاء �الأردين �صمن وفد �أردين - فل�صطيني م�صرتك

تاريخ  يف  مهماً  منعطفاً  �أيام  ثالثة  ��صتمر  �لذي  مدريد،  يف  �ل�صالم  موؤمتر  �صكل  لقد 

�ل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي، بغ�ص �لنظر عما �أ�صفر عنه من نتائج، وقد مال �مل�صوؤولون 

�لت�رشيحات ما  �لتقليل من �صاأنه، وحتدثو� عنه باقت�صاب، ومن تلك  �إىل  �الإ�رش�ئيليون 

حم�صن حممد �صالح، امل�شار الّتائه للدولة الفل�شطينية، �ص 60.  
49

املرجع نف�شه.  50



42

ال�سلطة الفل�سطينية

“�أعتب موؤمتر مدريد طق�صاً �حتفالياً”  قاله �إ�صحق �صامري رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية: 

من  موقفنا  تغيري  ي�صتدعي  “�أو  متوقعاً  يكن  مل  �صيء  فيه  يحدث  مل  �أنه  و�رشح 

.
�ل�صالم”51 عملية 

�صاملة  �صلمية  ت�صوية  حتقيق  �إليه،  �لدعوة  خطاب  يف  ورد  كما  �ملوؤمتر،  هدف  وكان 

“�إ�رش�ئيل” و�لدول  تاأخذ م�صارين بني  ود�ئمة وعادلة، من خالل مفاو�صات مبا�رشة، 

�لعربية، و“�إ�رش�ئيل” و�لفل�صطينيني. 

متخ�ص  �لتي  �لنتائج  ملتابعة  �للجان  و�جتماعات  �ملوؤمتر�ت  من  �لكثري  عقدت  وقد 

م�صلحته  يخدم  فيما  �إال  �هتماماً  يبِد  مل  �الإ�رش�ئيلي  �لطرف  �أن  غري  �ملوؤمتر،  عنها 

يعطل  كان  بينما  �لعربية،  �لدول  مع  �ملقاطعة  ك�رش  بهدف  �القت�صادي  كاجلانب 

�صنتني  �لفل�صطيني   – �الإ�رش�ئيلي  �مل�صار  ودخل  �لالجئني،  كم�صار  ح�صا�صة  م�صار�ت 

.
52

�لعقيمة من �ملفاو�صات 

ثانياً: م�شار املفاو�شات وتوقيع اتفاق اأو�شلو:

ومن  يذكر.  �صيئاً  تقدم  مل  �لتي  �ملبا�رشة  �الإ�رش�ئيلية  �لعربية  �ملفاو�صات  ��صتمرت 

يا�رش  �صمح  �ل�صايف  عبد  حيدر  ير�أ�صه  كان  �لذي  �ملفاو�ص  �لفل�صطيني  �لوفد  ظهر  خلف 

عرفات بقناة تفاو�صية �رشية مع �الإ�رش�ئيليني �نعقدت يف �أو�صلو بالرنويج، وقادها عن 

قريع  �صافر   1993 يناير  �لثاين/  كانون  مطلع  ففي   .
53

قريع �أحمد  �لفل�صطيني  �لطرف 

�ملتعددة  باملفاو�صات  �خلا�صة  �لفل�صطينية  �لتوجيه  جلنة  �جتماع  حل�صور  لندن  �إىل 

�الأطر�ف �لتي كان في�صل �حل�صيني وعفيف �صافية وحنان ع�رش�وي يتابعون جل�صاتها 

 Yair مبا�رشة. ويف لندن �قرتحت حنان ع�رش�وي على قريع تعريفه �إىل يائري هري�صفيلد

Hirschfeld، وهو �أ�صتاذ يف جامعة تل �أبيب، وينتمي �إىل حزب �لعمل، وقد جاء �إىل لندن 

�أحمد قريع  �للقاء �قرتح هري�صفيلد على  Yossi Beilin. ويف نهاية  برفقة يو�صي بيلني 

متابعة هذ� �للقاء يف �لرنويج. وحني نقل قريع حم�رش �للقاء �إىل يا�رش عرفات وحممود 

خريف   ،8 �لعدد  الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة  مدريد،”  موؤمتر  ع�صية  �الإ�رش�ئيلي  “�ملوقف  خليفة،  �أحمد   
51

1991، �ص 170–171.

حم�صن حممد �صالح، امل�شار الّتائه للدولة الفل�شطينية، �ص 61.  
52
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له، بينما �هتم عبا�ص باالأمر و�صاأل قريع: متى موعد  �أيّ �هتمام  يُعر عرفات  عبا�ص مل 

�ملفاو�صات  د�ئرة  �أن ي�صطحب معه ح�صن ع�صفور من  �ملقبل؟ و�قرتح عليه  �الجتماع 

لت�صجيل حم�رش �الجتماع.

 Terje Roed-Larsen يف �أو��صط كانون �لثاين/ يناير 1993 جاء تريي رود الر�صن

تون�ص،  �إىل   Fafo Institute of Applied International Studies فافو  مركز  مدير 

ومعه زوجته مونا جول Mona Juul، وهي مديرة مكتب وزير خارجية �لرنويج يوهان 

يورغن هول�صت Johan Jorgen Holst. فرتب قريع لهذ� �لوفد موعد�ً مع يا�رش عرفات. 

ويف هذ� �للقاء حثّ يا�رش عرفات تريي رود الر�صن على �إيجاد قناة خلفية للمفاو�صات 

منظمة  بني  �لو�صاطة  بدور  و�لقيام  و��صنطن،  يف  �لعالقة  �الإ�رش�ئيلية   - �لفل�صطينية 

�لتحرير و“�إ�رش�ئيل”.

�إىل  ع�صفور  وح�صن  �لكرد  وماهر  قريع  �صافر  ومرمّزة  �رشية  �ت�صاالت  بعد 

ورون  هري�صفيلد  يائري  من  �ملوؤلف  �الإ�رش�ئيلي  �لوفد  �أو�صلو  �إىل  و�صل  كما  �أو�صلو. 

.Ron Pundak بوند�ك

وكانت مفاو�صات و��صنطن �لتي يقودها حيدر عبد �ل�صايف وفي�صل �حل�صيني وحنان 

�لوفد  �أع�صاء هذ�  �أّي من  ، ومل يكن 
54

�إىل طريق م�صدود ع�رش�وي معطلة، وقد و�صلت 

على علم مبفاو�صات �أو�صلو، كما �أن مفاو�صات �أو�صلو ��صتمرت حتى بعد �أن قام �لوفد 

415 فل�صطينياً من حما�ص  لـ  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �إبعاد  �إثر  �ملفاو�صات،  �لر�صمي بتعليق 

.
55

و�جلهاد �الإ�صالمي �إىل مرج �لزهور يف جنوب لبنان

وتتالت  كو�ص.  �أبو  حممد  منه  بدالً  وعني  �لكرد،  ماهر  �لفل�صطيني  �لوفد  ��صتبدل 

�جلوالت حتى �جلولة �خلام�صة يف 1993/5/8 حيث �أمكن و�صع �مل�صودة �الأوىل الإعالن 

 ،1993/5/21 �ل�صاد�صة يف  Declaration of Principles (DOP). ويف �جلولة  �ملبادئ 

�لوفد  �إىل  �الإ�رش�ئيلية(  �خلارجية  لوز�رة  �لعام  )�ملدير   Uri Savir �صافري  �أوري  �ن�صم 

�جلولة  ويف  ر�بني.  �إ�صحق  لدى  �لتامة  �جلدية  �ىل  ي�صري  كان  �لذي  �الأمر  �الإ�رش�ئيلي، 

�ل�صابعة يف 1993/6/13، �لتحق بالوفد �الإ�رش�ئيلي �أي�صاً �ملحامي �ملعروف يوئيل زجنر  

 .
56

Joel Singer، بينما بقي �لوفد �لفل�صطيني على حاله

�صاهني �أبو �لعز، ق�صة �تفاق �أو�صلو، ملحق فل�شطني، �لعدد 6، ال�شفري، 2010/10/15.  
54

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 472.  
55

�صاهني �أبو �لعز، مرجع �شابق.  
56
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بعد 12 جولة من �ملفاو�صات، �أي يف 1993/8/17 �أمكن �لتو�صل �إىل �تفاق على �صيغة 

�صتوكهومل  �إىل   Shimon Peres برييز  �صمعون  توجه  نف�صه  �ليوم  ويف  �ملبادئ.  �إعالن 

�ملفاو�صات بنف�صه، و�لتي �صهدت جوالت مكملة ل�صابقاتها.  ليقود �ملحطة �الأخرية من 

وبد�أ �ل�صوط �خلتامي لهذه �ملفاو�صات بني ثالث حمطات: يف �أو�صلو كان �صمعون برييز 

وفريقه و�لوفد �لرنويجي، ويف تون�ص كان يا�رش عرفات وحممود عبا�ص ويا�رش عبد ربه 

وحم�صن �إبر�هيم، ويف تل �أبيب �إ�صحق ر�بني. وقد طالت مفاو�صات �لليلة �الأخرية �صبع 

�صاعات كاملة، تخللها ت�صع مكاملات هاتفية طويلة بني تون�ص و�صتوكهومل، وقد �نتهت 

.
57

�إىل �التفاق على �ل�صيغة �ملعروفة الإعالن �ملبادئ �لتي عرفت باتفاق �أو�صلو

تبع �التفاق على �إعالن �ملبادئ �لذي عرف فيما بعد باتفاق �أو�صلو، ر�صائل متبادلة 

ين رئي�ص �ملنظمة ورئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية ووزير خارجية �لرنويج موؤد�ها �عرت�ف 

�لفقر�ت  و�إلغاء  “�لعنف و�الإرهاب”،  بنبذ  �أنها دولة، و�لتعهد  بـ“�إ�رش�ئيل” على  �ملنظمة 

�ملعادية لـ“�إ�رش�ئيل” من �مليثاق �لوطني �لفل�صطيني مقابل �العرت�ف �الإ�رش�ئيلي مبنظمة 

عملية  �إطار  يف  معها  �ملفاو�صات  وبدء  �لفل�صطيني،  لل�صعب  ممثالً  �لفل�صطينية  �لتحرير 

�ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط.

و�إعالن �ملبادئ هذ� هو �ال�صتعمال �الأول لهذ� �لتعبري قبل �تفاقيات �أو�صلو، وقد ت�صمن 

�ملقرتح ثالثة عنا�رش مل ي�صبق �أن طرح مثلها حتى من قبل �لدبلوما�صية �الأمريكية:

�لغربية  لل�صفة  �لقانوين  �لو�صع  ملفهوم  �صياغة  �إعادة  يت�صمن  �الأول  �لعن�رش  كان 

وقطاع غزة، فبدالً من ت�صميتها مناطق حمتلة �أ�صبحت مناطق متنازع عليها.

�صيغة  وهي  �صابقاً،  �ملطروحة  �ل�صيغة  ذكر  من  خال  �التفاق  �أن  �لثاين  و�لعن�رش 

�ل�رش�ع  حلل  و338   242 �الأمن  جمل�ص  قر�ري  يف  �لو�ردة  �ل�صالم  مقابل  �الأر�ص 

�أن �التفاق مل ياأتِ على ذكر �ن�صحاب �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي  �لعربي - �الإ�رش�ئيلي، كما 

. �ل�صفة و�لقطاع...  �ملحتلة يف  �ملناطق  من 

نطاق  خارج  تقع  �لفل�صطينية  بال�صيادة  �ملت�صلة  �الأمور  �أن  هو  �لثالث  و�لعن�رش 

�ملفاو�صات �لتي جتري لغر�ص عقد �تفاق �نتقايل، وبالتايل فاإن ق�صايا �الأر�ص و�لالجئني 

.
58

و�ملياه و�مل�صتعمر�ت و�لقد�ص �أجلت كلها �إىل وقت الحق

املرجع نف�شه.  57

�صميح فر�صون، مرجع �شابق، �ص 468.  
58
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1. توقيع التفاق:

�العرت�ف  مو�صوع  يف  تتفاو�صان  و“�إ�رش�ئيل”  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بد�أت 

�ملتبادل. وبعد ع�رشة �أيام �تفق �جلانبان على ر�صائل �العرت�ف �لثالث وهي:

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  رئي�ص  من  موجهة  وهي   :)1993/9/9( �الأوىل  �لر�صالة 

يا�رش عرفات �إىل رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �إ�صحق ر�بني، حيث خاطبه موؤكد�ً �أن توقيع 

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  و�أن  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  جديد  بعهد  ينبئ  �ملبادئ  �إعالن 

قر�ري  على  �ملنظمة  وتو�فق  و�أمن.  �صالم  يف  �لعي�ص  يف  �إ�رش�ئيل”  “دولة  بحق  تعرتف 

جمل�ص �الأمن رقم 242 و338، و�اللتز�م بعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط و�إيجاد حّل 

�صلمي ينهي �لنز�ع، وتتعهد بالتخلي عن �الإرهاب وعن �أّي عمل من �أعمال �لعنف.

ويوؤكد كذلك �أن “مو�د ونقاط �مليثاق �لفل�صطيني �لتي تنكر حّق �إ�رش�ئيل يف �لوجود 

و�لتي تتعار�ص مع �لتعهد�ت �لو�ردة يف هذه �لر�صالة �أ�صبحت عدية �الأثر وغري �صارية 

�ملفعول، و�صتعر�ص على �ملجل�ص �لوطني الإجر�ء �لتغري�ت �ل�رشورية”.

�لتحرير  منظمة  رئي�ص  من  موجهة  �لر�صالة  وهذه   :)1993/9/9( �لثانية  �لر�صالة 

�لرئي�ص  فيها  ويوؤكد  هول�صت،  يورغن  يوهان  �لرنويج  خارجية  وزير  �إىل  �لفل�صطينية 

عرفات �أن ت�رشيحاته �لعلنية �صتت�صمن �ملو�قف �لتالية عند توقيع �إعالن �ملبادئ: “على 

يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ت�صجع  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  فاإن  �جلديد...  �لعهد  �صوء 

�لتطبيع،  �إىل  توؤدي  �لتي  �لتد�بري  يف  �مل�صاركة  �إىل  وتدعوه  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 

ورف�ص �لعنف و�الإرهاب، و�الإ�صهام يف حتقيق �ل�صالم و�ال�صتقر�ر و�مل�صاركة �الإيجابية 

يف �لتعمري و�لتنمية �القت�صادية و�لتعاون”.

�لر�صالة �لثالثة: وهي من رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �إ�صحق ر�بني موجهة �إىل رئي�ص 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية. وتقول: “رد�ً على ر�صالتكم �ملوؤرخة 9 �صبتمب/ �أيلول 1993 

�أود �أن �أعلن لكم على �صوء تعهد�ت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �لو�ردة يف هذه �لر�صالة، 

فقد قررت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �العرت�ف مبنظمة �لتحرير �لفل�صطينية ب�صفتها �ملمثل 

م�صرية  �إطار  يف  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  مع  مفاو�صات  وبدء  �لفل�صطيني،  لل�صعب 

�ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط”.
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�آالف �صخ�صية  �أكرث من ثالثة  1993/9/13 وبح�صور  �الأبي�ص يف  �لبيت  ويف حديقة 

مدعوة، وقع حممود عبا�ص و�صمعون برييز، وبح�صور �لرئي�ص يا�رش عرفات، ورئي�ص 

�لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �إ�صحق ر�بني، وبرعاية �لرئي�ص �الأمريكي بيل كلينتون �إعالن �ملبادئ 

.
59

ب�صاأن �حلكم �لذ�تي �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة

�إن �لقارئ يف ر�صالتي �العرت�ف �للتني وقعهما رئي�ص منظمة �لتحرير ورئي�ص وزر�ء 

�لكيان �الإ�رش�ئيلي يلحظ فقد�ن �لتو�زن بني حجم �لتنازالت �لتي قدمها كل طرف لالآخر، 

ويكننا تعيني ذلك يف ثالثة �لتز�مات فل�صطينية:

�اللتز�م �الأول: وفيه تعهد رئي�ص منظمة �لتحرير بوقف �الإرهاب، يعني �لكفاح �مل�صلح 

و�النتفا�صة، من دون �أن يح�صل على �لتز�م من ر�بني باإنهاء �الحتالل.

بحّق  تعنى  �لتي  �لفقر�ت  يف  �لنظر  باإعادة  عرفات  يا�رش  تعهد  وفيه  �لثاين:  �اللتز�م 

“�إ�رش�ئيل” يف �لوجود، �صمن �مليثاق �لوطني �لفل�صطيني، وعر�صها على �ملجل�ص �لوطني 

“�إ�رش�ئيل”  م�رشوع  عن  بالتخلي  ر�بني  من  �لتز�م  على  يح�صل  �أن  دون  من  للتعديل 

�لكبى.

�اللتز�م �لثالث: وفيه يعرتف عرفات بحق “�إ�رش�ئيل” يف �لوجود، من دون �أن يقابله 

.
60

�عرت�ف من ر�بني بحق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �إقامة دولة وطنية م�صتقلة

2. عر�س عام لتفاق اأو�شلو:

�الأو�ن  �آن  �أنه  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ووفد  “�إ�رش�ئيل”  حكومة  تتفق 

�ل�صيا�صية  �ملتبادل حلقوقهما  �ملو�جهات و�ل�رش�ع و�العرت�ف  لعقود من  لو�صع حّد 

ت�صوية  �إىل  و�لو�صول  متبادلني،  و�أمن  وكر�مة  �صلمي  تعاي�ص  ولتحقيق  و�ل�رشعية 

�أن  على  �لطرفان  �تفق  عليها. وعليه  �ملتفق  �ل�صيا�صية  �لعملية  خالل  عادلة من  �صلمية 

هدف �ملفاو�صات �الإ�رش�ئيلية �لفل�صطينية �صمن �إطار عملية �ل�صالم �ل�رشق �أو�صطية 

�نتقالية ذ�تية. �ملجل�ص �ملنتخب  �أخرى، ت�صكيل �صلطة فل�صطينية  �أمور  هو و�إىل جانب 

عمر حممود �صاليل، �ملفاو�صات �ل�رشية يف �أو�صلو، موقع دنيا �لر�أي، 2005/11/19، �نظر:  
59

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/11/19/31216.html

امل�شتقبل العربي،  �أ�صو�أ مما كان،”  – �الإ�رش�ئيلي: لي�ص �الإمكان  �لفل�صطيني  “عن �التفاق  �الإله بلقزيز،  عبد   
60

�ل�صنة 16، �لعدد 178، كانون �الأول/ دي�صمب 1993، �ص 30.
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�خلم�ص  تتعدى  ال  �نتقالية  ملرحلة  هو  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  للفل�صطينيني 

�أ�صا�ص قر�ري جمل�ص  �إىل ت�صوية نهائية مبنية على  �صنو�ت، وتوؤدي هذه �ملفاو�صات 

242 و338.  �الأمن 

غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  منطقة  �صت�صمل  �ملجل�ص  والية  �أن  �لر�بع  �لبند  يف  وجاء 

با�صتثناء ق�صايا �صيتم �لتفاو�ص عليها يف مفاو�صات �لو�صع �لنهائي. وينظر �لطرفان �إىل 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة كوحدة جغر�فية و�حدة و�لتي �صيُحافظ على وحدتها خالل 

�لفرتة �النتقالية.

�أو�صلو   �تفاق  ن�صّ  �لنهائي،  �لو�صع  ومفاو�صات  �النتقالية  �لفرتة  عن  �حلديث  ويف 

على �أنه:

غزة  قطاع  من  �الن�صحاب  حال  �النتقالية  �صنو�ت  �خلم�ص  مرحلة  �صتبد�أ   .1

ومنطقة �أريحا.

�صتنطلق مفاو�صات �لو�صع �لنهائي يف �أقرب وقت ممكن على �أال يتعدى ذلك   .2

بد�ية �ل�صنة �لثالثة للفرتة �النتقالية بني حكومة “�إ�رش�ئيل” وممثلي �ل�صعب 

�لفل�صطيني.

�لقد�ص،  ت�صمل  متبقية  ق�صايا  �صتغطي  �ملفاو�صات  هذه  �أن  �ملفهوم  من   .3

�لالجئني، �مل�صتوطنات، �لرتتيبات �الأمنية، �حلدود، �لعالقات و�لتعاون مع 

جري�ن �آخرين وق�صايا �أخرى ذ�ت �أهمية م�صرتكة.

ون�ّص �التفاق يف نقطة �ل�صالحيات و�مل�صوؤوليات على �أنه:

مع دخول �إعالن �ملبادئ هذ� حيز �لتنفيذ و�الن�صحاب من قطاع غزة ومنطقة   .1

و�إد�رتها  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �حلكومة  من  لل�صلطة  نقل  �صيبد�أ  �أريحا، 

�ملدنية �إىل �لفل�صطينيني �ملخولني لهذه �ملهمة.

وحاالً بعد دخول �إعالن �ملبادئ هذ� حيز �لتنفيذ و�الن�صحاب من قطاع غزة   .2

ومنطقة �أريحا �آخذين بعني �العتبار ترويج �لتطوير �القت�صادي لقطاع غزة 

ومنطقة �أريحا، �صتنقل �ل�صلطة �إىل �لفل�صطينيني يف �ملجاالت �لتالية: �لتعليم 

و�لثقافة، ]و[ �ل�صحة، �ل�صوؤون �الجتماعية، �ل�رش�ئب �ملبا�رشة و�ل�صياحة، 

ما  ح�صب  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  قوة  بناء  يف  �لفل�صطيني  �جلانب  و�صي�رشع 

�إن�صاء �ملجل�ص يكن للجانبني �لتفاو�ص على نقل  هو متفق عليه. وبانتظار 

�صالحيات وم�صوؤوليات �إ�صافية ح�صب ما هو متفق عليه. 
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�صمان  �أجل  من  �أنه  و�الأمن،  �لعام  �لنظام  حول  �حلديث  يف  �لثامن،  �لبند  يف  وذكر 

�لنظام �لعام و�الأمن �لد�خلي لفل�صطينيي �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �صي�صكل �ملجل�ص 

�صّد  �لدفاع  م�صوؤولية  حتمل  “�إ�رش�ئيل”  تو��صل  بينما  قوية  فل�صطينية  �رشطة  قوة 

�أمنهم  حماية  بغر�ص  �لعام  �الإ�رش�ئيليني  �أمن  م�صوؤولية  وكذلك  �خلارجية  �ملخاطر 

�لد�خلي و�لنظام �لعام. 

وكذلك حتدث عن �إعادة �نت�صار �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية، حيث جاء يف �التفاق:

بعد دخول �إعالن �ملبادئ هذ� حيز �لتنفيذ، ولي�ص �أبعد من ع�صية �نتخابات   .1
�لغربية وقطاع  �ل�صفة  �الإ�رش�ئيلية يف  �لقو�ت  �نت�صار  �إعادة  �ملجل�ص، �صيتم 

غزة، �إ�صافة �إىل �ن�صحاب �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية.

وباإعادة �نت�صار قو�تها �لع�صكرية، فاإن “�إ�رش�ئيل” �صتتبع �ملبادئ �لتي تفيد   .2
�أنه يجب �إعادة �نت�صار قو�تها �لع�صكرية خارج �ملناطق �ل�صكانية.

�صيتم تطبيق تدريجي لعمليات �إعادة �نت�صار �أخرى �إىل مو�قع حمددة وفقاً   .3
�ل�رشطة  �لد�خلي من قبل قوة  �لعام و�الأمن  �لنظام  لتويل م�صوؤوليات جتاه 

�لفل�صطينية.

وجاء فيه �أي�صاً �أن “�إ�رش�ئيل” �صتن�صحب “من قطاع غزة ومنطقة �أريحا، ح�صب ما 

.
هو مف�صل يف �لبوتوكول �ملرفق”61

3. اتفاق القاهرة )اأيار/ مايو 1994(:

�أو�صلو  التفاقية  تنفيذية  �إجر�ئية  �تفاقات  �لتالية  و�التفاقات  �لقاهرة  �تفاق  ي�صكل 

�لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي يف �التفاق على تف�صيالت �ملرحلة  �لطرفان  نف�صها. فقد ف�صل 

�الأوىل )غزة - �أريحا(، و�نق�صت �ملدة �ملحددة الن�صحاب �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية قبل �أن تبد�أ 

هذه �لقو�ت باالن�صحاب. وبعد مزيد من �لتعنت �الإ�رش�ئيلي و�لتنازل �لفل�صطيني تو�صل 

 Cairo Agreement on the Gaza Strip and the جلانبان �إىل توقيع �تفاق �لقاهرة�

ل �ملرحلة �الأوىل من �التفاق و�جلدولة �لزمنية  Jericho Area يف 1994/5/4، و�لذي ف�صَّ
وبد�أ  بذلك.  �ملتعلقة  �الأمنية  و�لرتتيبات  و�أريحا  غزة  قطاع  من  �الإ�رش�ئيلي  لالن�صحاب 

�ليمني  �لذ�تي  �حلكم  �صلطة  �أع�صاء  و�أدى   ،1994/5/18 يف  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  دخول 

.
�لد�صتورية �أمام يا�رش عرفات يف 621994/7/5

ن�صو�ص من �تفاق �أو�صلو، ملحق فل�شطني، �لعدد 5، ال�شفري، 2010/9/20.  
61

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 478.  
62
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4. اآثار التفاق وانعكا�شاته:

�نعك�صت �آثار �التفاق على �ل�صاحة �لفل�صطينية و�لعربية و�لدولية، فقد �أخرج �تفاق 

هم  �مل�صكلة  �أ�صحاب  �أن  �أ�صا�ص  على  �لدولية  �ملحافل  من  �لفل�صطينية  �لق�صية  �أو�صلو 

�لعام  �لر�أي  نظرة  و�ختلفت  دولياً.  تهمي�صها  �إىل  �أدى  مما  بحلها؛  �ملعنيون  �لوحيدون 

�لدويل �إىل �ل�صعب �لفل�صطيني، من �أ�صحاب حّق مه�صوم و�أر�صٍ مغت�صبة، ومقاتل من 

�أجل �حلرية، �إىل �صعب وّقع مع �أعد�ئه �تفاق �صالم عليه �لوفاء بالتز�ماته لتحقيق مزيد 

من �حلقوق، فيما بدو� وكاأنهم ��صتعادو� حقهم �مل�صلوب.

كما عبَّ �لتوقيع على �التفاق عن تنازل �ملوقعني عن حقوق مقّرة دولياً، �أبرزها حّق 

مقاومة �الحتالل بكلّ �لو�صائل �مل�رشوعة، وفقاً لقر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة حول 

مقاومة �ل�صعب حتت �الحتالل �لع�صكري لقو�ت �الحتالل و�إرهابها بالقوة.

�إىل ك�رش حالة �جلمود �لتي و�كبت  �أدى توقيع �التفاق  �أما على �ل�صعيد �لعربي فقد 

تاريخ �لعالقات �لعربية �الإ�رش�ئيلية، و�صاعد يف ت�صارع عملية �لتطبيع بني �لدول �لعربية 

و“�إ�رش�ئيل”.

�ملوؤيدين  مع�صكري  بني  �صيا�صي  فرز  �إىل  �لفل�صطيني  �ل�صعيد  على  �التفاق  و�أدى 

�لق�صايا  معظم  جتاه  �لفل�صطيني  �ل�صارع  يف  كبري  بانق�صام  ت�صبب  مما  و�ملعار�صني؛ 

للجهد  موحد�ً  منطلقاً  �تخاذه  �إمكانية  �أ�صعف  مما  معها،  �لتعامل  يتوجب  �لتي 

�لعام. �لفل�صطيني 

مع  �لتعامل  ملنهج  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لقوى  نظرة  يف  تباين  �إىل  �التفاق  و�أدى 

�الحتالل يف بقية �الأر��صي �ملحتلة �لتي ال ي�صملها �تفقا غزة - �أريحا، حيث ر�أى �ملوؤيدون 

�رشورة �اللتز�م بن�صو�ص �التفاق لتحقيق مزيد من �ملكت�صبات عب �لتفاو�ص و�حلو�ر 

هي  �الحتالل  قو�ت  مع  �مل�صلحة  �ملو�جهة  �أن  �ملعار�صون  ر�أى  فيما  �التفاق.  �إطار  يف 

هدد  ما  �لفل�صطينية،  �حلقوق  ل�صالح  �لتنازل  على  �الحتالل  الإجبار  �الأف�صل  �ل�صبيل 

.
63

باإمكانية �ندالع �صد�م م�صلح بني �ملوؤيدين و�ملعار�صني

جو�د �حلمد و�آخرون، املدخل اإىل الق�شية الفل�شطينية، �ص 576–578.  
63
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5. املنظمة ومربرات التوقيع:

منظمة  �أن  ف�صنجد  �لع�رشين،  �لقرن  من  �لت�صعينيات  بد�ية  �إىل  بالزمن  عدنا  ما  �إذ� 

خ�رشت  فقد  و�لتعقيد؛  �ل�صعوبة  بالغ  دقيقاً  ظرفاً  تو�جه  كانت  �لفل�صطينية  �لتحرير 

�ملنظمة عمقها �لعربي بعد �نق�صام �لعامل �لعربي و�صعفه وت�رشذمه �إثر �حتالل �لعر�ق 

للكويت. كما خ�رشت ظهريها �لدويل بعد تفكك �الحتاد �ل�صوفييتي و�لكتلة �ال�صرت�كية، 

منظمة  فوجدت  منفردة.  �ملتحدة  �لواليات  تقوده  جديد،  عاملي  نظام  معامل  وت�صكّل 

�لتحرير نف�صها وقد �صارت بال عمق عربي �أو غطاء �إقليمي، �صمن معادلة دولية خمتلة. 

�أو�صلو، ح�صب موؤيديه،  �تفاق  �ملناخ، يكن فهم  �لتاريخي، و�صمن هذ�  ويف هذ� �الإطار 

�أن  بعد  �ل�صيا�صية،  �حللبة  �إىل  �لعودة  �لتحرير  ملنظمة  �أتاح  �لذي  �ملرن  �لتكتيك  �أنه  على 

جهدت قوى حملية و�أطر�ف �إقليمية ودولية عديدة من �أجل �إخر�جها نهائياً من �ل�صاحة، 

خالل  من  �ل�صيا�صي  وجودها  و�إنهاء  �إق�صائها  يف  تنجح  و�أن  مر�دها،  حتقق  �أن  وكادت 

حما�رشتها، وجتفيف مو�ردها �ملالية، وفر�ص ُعزلة �صيا�صية عليها، م�صتغلة �لظروف 

مدريد  موؤمتر  فكان  �خلليج؛  حرب  عن  نتجت  و�لتي  �ملنطقة،  عا�صتها  �لتي  �ال�صتثنائية 

لل�صالم �صنة 1991 �ملمر �الإجباري �لذي دخلته �ملنظمة لتثبيت وجودها، وتاأكيد �رشعية 

.
64

متثيلها لل�صعب

�لفرتة  يف  عقدت  و�لتي  �لعربية  �لدول  جامعة  جمل�ص  دورة  �أمام  �ألقاها  كلمة  ويف 

19–1993/9/21، قال يا�رش عرفات مبر�ً �التفاق:

�إن �التفاق �لذي تو�صلنا �إليه �صكل خطوة بد�ية لي�ص �إال، ت�صع �أ�ص�ص �حلّل 

�النتقايل وعناوين �حلّل �لنهائي �لذي يجب �أن يكون قائماً على رحيل �الحتالل، 

و�ن�صحابه �لتام عن �أر�صنا و�صعبنا ومقد�صاتنا وقد�صنا �ل�رشقية، و�أما خلطو�ت 

�ملرحلية و�النتقالية فاإنها تتمثل يف هذه �ملرحلة با�صتعادة جزء عزيز من �أر�صنا 

�لفل�صطينية �ملحتلة على �أ�صا�ص �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي �لكامل عنها يف قطاع غزة 

�صلطة  تطبيق  مع  عليهما،  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  و�إقامة  �أريحا  ومنطقة 

�ملحتلة...  �لفل�صطينية  �الأر��صي  بقية  يف  �النتقالية  �لفل�صطينية  �لذ�ت  حكومة 

و�حد و�صلطة  كيان  �إطار  �صمن  وذلك   ،1967 �صنة  منذ  �لنازحني  عودة  بجانب 

.
65

فل�صطينية و�حدة و�نتخابات عامة �صاملة

عبد �لغني �صالمة، “�أو�صلو”: �تفاق على �لف�صل، ملحق فل�شطني، �لعدد 41، ال�شفري، 2013/9/16.  
64

]مقتطفات[،”   1993/9/19 �لقاهرة،  �الإ�رش�ئيلي،   – �لفل�صطيني  �التفاق  فيها  يتناول  عرفات  ليا�رش  “كلمة   
65

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 16، خريف 1993، �ص 223.
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�آخر للم�صاركة يف موؤمتر مدريد وهو  وي�صيف من كان موؤيد�ً للت�صوية حينها �صبباً 

�حلفاظ على حيوية �لق�صية �لفل�صطينية �لتي َتهددها خطر �الإهمال �لعاملي و�لعربي يف 

زحمة �لرتتيبات �لعاملية �جلديدة، و�أي�صا منْح �النتفا�صة ثمناً �صيا�صياً يكافئ جزء�ً من 

�أن حتقق �صيئاً، كان  ت�صحياتها �جل�صيمة؛ الأن �نتهاء �النتفا�صة وموتها �رشيرياً دون 

ويقول   .
66

�لوفا�ص خالية  �الأول،  �ملربع  �إىل  بالق�صية  �صتعود  �صيا�صية،  �نتكا�صة  يعني 

يا�رش عرفات و�الجتاه �ملوؤيد له يف منظمة �لتحرير �إن �تفاقيات �أو�صلو متثل �أف�صل �صفقة 

.
67

يكنهم �حل�صول عليها يف �لظروف �ل�صيئة �ل�صائدة

لقد كانت �ملنظمة بحاجة �إىل �تفاق باأي ثمن للبقاء، فقدمت �لتنازالت من �أجل بقائها، 

�ل�صغوط  تتجنب  حتى  �تفاق،  �إىل  بحاجة  كانت  �أي�صاً  “�إ�رش�ئيل”  �أن  تدرك  مل  ولكنها 

�الأمريكية و�لدوليّة، �لتي كان يكن �أن توؤدي �إىل فر�ص �تفاق غري منا�صب لـ“�إ�رش�ئيل”، 

�أن  �إ�صهامهم كان ال يكن  �لتي من دون  �لعر�ق،  �لعرب يف �حلرب �صدّ  مقابل م�صاركة 

 .
68

حتقق �أهد�فها

وجدت  حيث  �لو�قعية،  بعدم  عار�صه  من  �أو�صلو  �تفاق  عن  �ملد�فع  �لفريق  ويتهم 

�لقوى  مو�زين  يف  �لكبري  �لتفاوت  ظّل  يف  حت�صيله،  ما يكن  �أف�صل  �التفاق  �أن  �ملنظمة 

ولل�صعب  للمنظمة  فر�صة  �صكل  �التفاق  �إن  ويقولون  و�لفل�صطينيني.  �الحتالل  بني 

�أر��ص  و��صتنقاذ  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  و�إقامة  �الأر�ص  على  �حلقائق  لبناء  �لفل�صطيني 

موؤيدو  وي�صيف  �ملت�صاعد.  و�ال�صتيطان  �لتهويد  ظّل  يف  ُت�صلب  �أن  قبل  فل�صطينية 

�ل�صيا�صية  وبحقوقه  �لفل�صطيني،  بال�صعب  ر�صمياً  �عرتفت  قد  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �التفاق 

�الإقليمية  وبالوحدة  �لفل�صطيني،  لل�صعب  ممثالً  باملنظمة  �عرتفت  كما  و�مل�رشوعة، 

�أو�صلو فاإنه �صيوؤول يف  �لتهرب من م�صار  “�إ�رش�ئيل”  لل�صفة و�لقطاع، فمهما حاولت 

.
69

نهاية �الأمر �إىل �إقامة دولة فل�صطينية

عبد �لغني �صالمة، مرجع �شابق.  
66

�صميح فر�صون، مرجع �شابق، �ص 469.  
67

هاين �مل�رشي، �تفاق �أو�صلو.. جردة ح�صاب، موقع عرب 48، 2013/9/16، �نظر:  
68

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=102501

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 477.  
69
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6. مالحظات على اتفاق اأو�شلو:

عك�ص  على  هبوطاً  تقهقرت  �ل�صيا�صية  �لعملية  �أن  يتبني  �أو�صلو  م�صار  يف  بالتدقيق 

و�التفاقيات  �أو�صلو  �تفاق  تطبيق  �أدى  �لنهائية  وباملح�صلة  �لفل�صطيني.  �جلانب  �آمال 

�أو�صاع �ل�صعب �لفل�صطيني، ويف مكانة �لق�صية  �إىل تدهور �صامل يف  �لتي تنا�صلت عنه 

و�التفاقيات  �ملفاو�صات  ثمار  جني  “�إ�رش�ئيل”  و��صلت  بينما  �لفل�صطينية،  �لوطنية 

�لعملية  النهيار  مّهد  ما  وهو  جانبها.  من  عليها  �ملرتتبة  �ال�صتحقاقات  تقدمي  دون 

�الإ�رش�ئيلية  �حلكومات  الأن   ،2000/7/2 ديفيد  كامب  يف  و�لتفاو�صية  �ل�صيا�صية 

�أن  بدعوى  �التفاق  بنود  لتنفيذ  خا�صة  وجدولة  �أجندة  فر�ص  على  �أ�رشت  �ملتعاقبة 

�ل�صفة  �ل�صت يف  �لفل�صطينية  �ملدن  �الن�صحاب من  �لزمنية غري مقد�صة، فتاأخر  �صقوفه 

�ملفاو�صات  لتفريع  ودفعت  �صهر�ً،   12 �خلليل  يف  �النت�صار  �إعادة  وتاأخرت  �صهر�ً،   18

�إىل  �النتقالية  �لق�صايا  من  �لعديد  عملياً  وُرّحلت  �النتقالية،  �ملرحلة  �صمن  و�التفاقيات 

جدول �أعمال �لو�صع �لد�ئم )�لنازحون، �ملياه، �الحتفاظ باالإد�رة �ملدنية �لتابعة للحكم 

.
70

�الإ�رش�ئيلي( �لع�صكري 

�لوجود،  يف  “�إ�رش�ئيل”  بحّق  �عرت�ف  على  ن�ّص  �أنه  �أو�صلو  على  �ملالحظات  ومن 

نحو  ي�صكل  وهذ�   ،1948 �صنة  �حتلتها  �لتي  �لفل�صطينية  لالأر��صي  �حتاللها  و�رشعية 

مل   1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  فاإن  هذ�  على  وبناء  �لفل�صطينية.  �الأر�ص  من   %77

غزة  وقطاع  �لغربية  بال�صفة  �ملفاو�صات  �نح�رشت  و�إمنا  �لتفاو�ص،  د�ئرة  �صمن  تعد 

وح�صب. ثم �إن �التفاق مل ين�ص على �أّي تعهد من قبل “�إ�رش�ئيل” باالن�صحاب من �ل�صفة 

بوقف  �لتحرير  منظمة  وتعهدت  فيهما.  �لفل�صطينيني  بحق  تعرتف  مل  هي  بل  وغزة، 

بررت  وبهذ�  “�لعنف”.  �أ�صكال  من  �صكل  �أّي  ممار�صة  عن  و�المتناع  �مل�صلحة  �ملقاومة 

لنف�صها مالحقة �ملقاومة �مل�صلحة يف �أماكن �صيطرتها. وبهذ� جعلت �ملفاو�صات �لو�صيلة 

�لوحيدة للتعامل مع �الإ�رش�ئيليني مهما طال �حتاللهم، �أو ماطلو� يف تنفيذ �التفاقيات، 

�أو و��صلو� �عتد�ء�تهم على �ل�صعب �لفل�صطيني. 

عامر ر��صد، مفاو�صات من �أجل �ملفاو�صات، �أنباء مو�صكو، 2013/7/22، �نظر:  
70

http://anbamoscow.com/opinions/20130722/384185979.html
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�إىل حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير �مل�صري،  �أنه مل ي�رش  ومما يالحظ على �التفاق 

من  �أو�صلو  �تفاق  توقيع  �أن  كما   .
71

فل�صطني من  جزء  على  ولو  �مل�صتقلة  دولته  �إقامة  �أو 

�لفل�صطيني، بل  �لقر�ر يف �ل�صعب  قبل �ملنظمة كان منفرد�ً عن �صائر موؤ�ص�صات �صناعة 

�إن �للجنة �لتنفيذية للمنظمة و�فقت على �التفاق باأغلبية قليلة، وقد ��صتقال �أع�صاء منها 

�حتجاجاً على �التفاق. 

ممثلي  وبني  �ال�صتعمار  بني  وخ�صو�صاً  طرفني،  بني  �صلمية  ت�صوية  �أّي  يف  �إنه  ثّم 

�ل�صعب �لو�قع حتت �الحتالل، يتم حّل �لق�صايا �جلوهرية �أوالً، ومن ثم يتم حّل �لق�صايا 

�لتف�صيلية، غري �أن ما حدث يف �حلالة �لفل�صطينية هو �أن �التفاق مّت على �الأمور �لتف�صيلية، 

ولكنه مل يحل �لق�صايا �جلوهرية، مثل م�صتقبل �لقد�ص و�لالجئني و�مل�صتعمر�ت �ليهودية 

�لق�صايا  نهائياً حللها، وبالتايل مّت ربط م�صري  و�حلدود و�ملياه، ومل ي�صع �صقفاً زمنياً 

.
72

�جلوهرية �أي�صاً باالإر�دة �الإ�رش�ئيلية

�إىل مزيد من �لرتدي و�لرت�جع �لفل�صطيني  �أدى  �أو�صلو  �إن �تفاق  ال نبالغ حني نقول 

�لوطنية،  �لق�صية  وجتزئة  �لفل�صطينية  �لوحدة  تبديد  عليه  وترتب  جمال،  من  �أكرث  يف 

وتفاقمت خماطر �لتوطني وطم�ص �لهوية لدى �لالجئني �لفل�صطينيني، ومل يوقف �التفاق 

�لزحف �لتهويدي �ال�صتيطاين �الإ�رش�ئيلي، بل على �لعك�ص فقد �زد�د. ومل يطلق �الأ�رشى 

بل ز�دت �أعد�دهم يف �صجون �الحتالل، وكذلك ��صتمرت �لعقوبات �جلماعية و�إجر�ء�ت 

.
73

�حل�صار...�إلخ

و�أدى �التفاق �إىل تدهور �صامل يف �أو�صاع �ل�صعب �لفل�صطيني على �مل�صتوى �لدويل، 

فقد  �لدولية،  �ملجتمع  �هتمامات  �لفل�صطينية عن �صد�رة  �لق�صية  تر�جعت مكانة  حيث 

�حلقوق  �حرت�م  �إىل  لدفعها  عليها  �مل�صلطة  �لدولية  �ل�صغوط  من  “�إ�رش�ئيل”  حتررت 

وقانونية،”   �صيا�صية  مر�جعة  �لفل�صطينية،  بالدولة  و�العرت�ف  �أو�صلو  �تفاق  “بني  �صالح،  حممد  حم�صن   
71

�أو�صلو  �تفاق  بني  �لعودة:  وحق  �لفل�صطينيون  “�لالجئون  بعنو�ن:  عمل  ور�صة  �إىل  مقدمة  عمل  ورقة 

و�العرت�ف بالدولة �لفل�صطينية، مر�جعة �صيا�صية وقانونية،” �لتي نظمها كل من مركز �لعودة �لفل�صطيني - 

لندن، ومنظمة “ثابت” حلق �لعودة - لبنان، وجتمع �لعودة �لفل�صطيني “و�جب” يف بريوت، 2011/9/12.

�ملرجع نف�صه.  
72

�رشكة  )دم�صق:  اجلديد  منعطفها  يف  املتعرثة  امل�شرية  اأو�شلو:  اتفاقية  خلة،  و�صامل  حجلة  �أبو  �إبر�هيم   
73

د�ر �لتقدم �لعربي لل�صحافة و�لطباعة و�لن�رش، 1996(، �ص 10–15.
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فعال  هجوم  �صّن  يف  و“�إ�رش�ئيل”  �ملتحدة  �لواليات  وجنحت  �لفل�صطينية.  �لوطنية 

من  بذلك  م�صتفيدًة  �الإ�رش�ئيلي  �لعربي  �ل�رش�ع  يف  دويل  تدخل  �أّي  دون  للحوؤول 

عب  خالفاتهما  جميع  بت�صوية  �لطرفان  فيه  يتعهد  �لذي  �التفاق  وروح  ن�صو�ص 

خرجت  �التفاق  وبف�صل  دولية.  مرجعية  �أّي  دون  �أي  �ملبا�رشة،  �لثنائية  �ملفاو�صات 

من  �لع�رش�ت  وبني  بينها  دبلوما�صية  عالقات  و�أقامت  �لدولية  عزلتها  من  “�إ�رش�ئيل” 

و�لثقافية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  عالقاتها  لتطوير  �الآفاق  �نفتحت  كما  �لعامل،  دول 

.
74

مع �لعديد من دول �لعامل

وعلى �مل�صتوى �لعربي �أدى �التفاق �إىل �إطالق عملية �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل” و�لعديد 

من �لدول �لعربية، مما �أدى �إىل تعميق حالة �لتمزق يف �ل�صف �لعربي، و�أدى �إىل تر�جع 

�لت�صامن �ل�صعبي �لعربي مع �ل�صعب �لفل�صطيني.

�أ�صا�صية لبناء  وبالنظر يف �مل�صالح �الإ�رش�ئيلية من توقيع �التفاق، فقد �صكل ركيزة 

“�إ�رش�ئيل” دور �لقوة �الإقليمية �لعظمى �ملهيمنة  �أو�صطي تلعب فيه  �إقليمي �رشق  نظام 

�مل�صمار،  هذ�  يف  مهمة  خطو�ت  “�إ�رش�ئيل”  وحققت  �أمريكا،  مع  بالتعاون  �ملنطقة  على 

.
75ً

و�أحرزت تفوقاً ��صرت�تيجياً وع�صكرياً و�قت�صاديا

�القت�صادي  �لعبء  �التفاق،  هذ�  خالل  من  “�إ�رش�ئيل”  جتنبت  فقد  ذلك  جانب  �إىل 

�جلانب  يف  تر�جع  �أّي  دون  �ليومية،  �لفل�صطينيني  حياة  على  بال�صيطرة  �ملقرون  �لفظيع 

دولة  كانت  بعدما  �صالم  دولة  مبظهر  �لظهور  على  �لقدرة  لـ“�إ�رش�ئيل”  ووفر  �الأمني، 

�حتالل، وفتحت �آفاقاً عري�صة للتعاون مع �لعامل، ر�صمياً و�صعبياً، وباخت�صار، فاإن هذ� 

.
76

�التفاق هو �إجناز �إ�رش�ئيلي بامتياز

املرجع نف�شه.  74

املرجع نف�شه.  75

هاين حبيب، ع�رشون عاماً على �تفاق �أو�صلو: روؤية �إ�رش�ئيلية، وكالة �صما �الإخبارية، 2013/9/18، �نظر:  
76

�إ�رش�ئيل  نخب  �لنعامي،  �صالح  و�نظر:  http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=171814؛ 
حت�صي حما�صن “�أو�صلو” وم�صاوئها، موقع �صالح �لنعامي، 2009/9/23، يف:

http://www.naamy.net/view.php?id=891
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ثالثًا: املواقف وردود الفعل:

1. فل�شطينياً:

�ن�صياعاً  �التفاق  َعّدت  و�لتي   ،
77

�لع�رش �لفل�صطينية  �لف�صائل  من  فعل  رّد  �أول  جاء 

كامالً للمقرتحات �الأمريكية - �الإ�رش�ئيلية، �ملعّب عنها ومنذ �صنو�ت باحلّل عب �حلكم 

�الإد�ري �لذ�تي، �ملنخف�ص كلياً عن �حلّد �الأدنى من �حلقوق �لوطنية لل�صعب �لفل�صطيني. 

�ل�صعب  يثل  ال  وفريقه  عرفات  به  قام  ما  “�إن   :1993/9/1 يف  عقدته  �جتماع  يف  وقالت 

.
�لفل�صطيني وال يعب عن طموحاته وال يثل منظمة �لتحرير”78

ور�صالة  �التفاق  على  للمنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  فى  �لت�صويت  وعند  �آخر  تطور  ويف 

�أّي  يف  ي�صت�رش  مل  حيث  لالتفاق،  رف�صه  �للطف(  )�أبو  �لقدومي  فاروق  �أعلن  �العرت�ف 

مرحلة من مر�حله، كما �أعلن رف�صه لالعرت�ف. وقد عّب عن ذلك برف�صه ح�صور جل�صة 

�للجنة �لتى كانت �صتناق�ص �ملو��صيع �ل�صابقة. هذ� فيما �أعلنت حركة فتح وحزب �ل�صعب 

.
79

وجمموعة يا�رش عبد ربه يف �جلبهة �لديوقر�طية تاأييدهم لالتفاق

و�ن�صحبت كلٌّ من �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني، و�جلبهة �ل�صعبية لتحرير 

�للجنة  �إطار  �إقد�م عرفات يف  �لتنفيذية لتحرير فل�صطني، وذلك بعد  �للجنة  فل�صطني من 

�أع�صائها  �أ�صل  من  ع�رشة  مقاطعة  �أو  ومعار�صة  ثمانية  من  �أقلية  مبو�فقة  �لتنفيذية، 

�لبوتوكول  �صمنه  ومن  �لذ�تي  �الإد�ري  �حلكم  حول  �التفاق  على  �لتوقيع  على   18 �لـ 

.
80

حول غزة - �أريحا و�العرت�ف بحق “�إ�رش�ئيل” يف �لوجود

�لف�صائل �لع�رش هي: �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، و�جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني، و�لقيادة   
77

�لتحرير  وجبهة  �لفل�صطيني،  �ل�صعبي  �لن�صال  وجبهة  �لثوري،  �ملجل�ص  وفتح  �النتفا�صة،  وفتح  �لعامة، 

�التفاق  قمحة،  ناجي  �أحمد  �نظر:  �الإ�صالمي.  �جلهاد  و�ل�صاعقة  �لعربية،  �لتحرير  وجبهة  �لفل�صطينية، 

�لقاهرة،  �الأهر�م،  موؤ�ص�صة  الدولية،  ال�شيا�شة  جملة  و��صنطن،  �إىل  �أو�صلو  من  �لفل�صطيني  �الإ�رش�ئيلي 

.1993/10/1

 ،1993/9/2 دم�صق،  �الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �التفاق  م�رشوع  يدين  �لع�رشة  �لفل�صطينية  للف�صائل  “بيان   
78

]مقتطفات[،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 16، خريف 1993، �ص 208.

�أحمد ناجي قمحة، مرجع �شابق.  
79

�لتنفيذية  �للجنة  من  �جلبهتني  �ن�صحاب  فيه  تعلن  و�ل�صعبية  �لديوقر�طية  للجبهتني  �ملوحدة  للقيادة  “بيان   
80

 ،16 �لعدد  الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة  ]مقتطفات[،”   1993/9/10 دم�صق  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة 

خريف 1993، �ص 217.
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�التفاق  مب�رشوع  غو�صة  �إبر�هيم  با�صمها  �لناطق  ل�صان  على  حما�ص  حركة  ونددت 

�لفل�صطيني  �أريحا قنبلة متفجرة تهدد �صعبنا  “�إن م�رشوع غزة  �لفل�صطيني حيث قال: 

ووحدته �لوطنية وتنذر با�صتعال فتنة �أهلية ال يعلم مد�ها �إال �هلل... و�إن �مل�رشوع �ملذكور 

. ووجه موؤ�ص�ص حما�ص �ل�صيخ 
لي�ص �أكرث من حز�م �أمني جديد يخدم �لعدو �ل�صهيوين”81

�أحمد يا�صني ر�صالة �إىل �أتباعه من �ل�صجن جاء فيها: “�التفاقية جتاهلت �لق�صايا �الأ�صا�صية 

كق�صية �لقد�ص و�مل�صتوطنات وحّق �لعودة، وعدم تر�صيم �حلدود”. وحول �عتبار هذه 

�التفاقية مرحلية و�أن �حلل �لنهائي مل ياأتِ بعد، قال: “�أوؤمن باحلّل �ملرحلي، ولكن لي�ص 

“�إن  �لفل�صطيني يف هذه �التفاقية”. و�أ�صاف:  �لنهائية لل�صعب  هنالك ما يحقق �الأهد�ف 

فل�صطني �أر�ص وقف �إ�صالمي، وال يلك رئي�ص وال جيل من �الأجيال �لتنازل عنها الأنها 

.
ملك �أجيال �مل�صلمني”82

وحملت ت�رشيحات بع�ص �لف�صائل تهديد�ً مبا�رش�ً ليا�رش عرفات؛ فقال �الأمني �لعام 

للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني - �لقيادة �لعامة �أحمد جبيل معقباً على �تفاق �أو�صلو: 

�أن عرفات بد�أ ي�صتعد  �أخطر ما يف �الأمر عند قبول عرفات هذ� �الأمر هو  �إن 

�الأر�ص  د�خل  دموية  بحرب  و�لبدء  �لد�خلية،  �الأهلية  �حلرب  �رشيط  لق�ّص 

�ملحتلة بني �الأخ و�أخيه... ونحن �إذ نذكر عرفات مب�صري �ل�صاد�ت و�ل�رشطاوي 

هو  �صخ�صياً  �لثمن  �صيدفع  باأنه  له  نوؤكد  و�لفل�صطينيني،  �لعرب  من  وغريهما 

.
83

ومن معه و�إن غد�ً لناظره لقريب

ومع �إعالن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية عن توقيع �تفاق �أو�صلو �صدرت �ل�صحف �لعربية 

عّده  �الآخر  وبع�صها  �لفل�صطيني،  وبالتفرد  باالتفاق  ندد  بع�صها  �التفاق،  عن  تتحدث 

�خرت�قاً. و�أبرزت �ل�صحف �الأردنية مذكرة وقعها ما يزيد على 120 من �أع�صاء �ملجل�ص 

�لقلّة  وبا�صتثناء   .
84

�ملنظمة قيادة  قدمتها  �لتي  بالتنازالت  وتندد  �التفاق  تدين  �لوطني 

“بيان للناطق �لر�صمي با�صم حما�ص يندد فيه مب�رشوع �التفاق �لفل�صطيني – �الإ�رش�ئيلي، عّمان، 1993/9/4،”   
81

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 16، خريف 1993، �ص 210.

“ر�صالتان من زعيم حما�ص �إىل �أتباعه،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 16، خريف 1993، �ص 249.  
82

مب�صري  عرفات  يا�رش  فيه  يذكر  �لعامة  �لقيادة   - فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �لعام  لالأمني  “ت�رشيح   
83

�لرئي�ص �لر�حل �أنور �ل�صاد�ت، دم�صق، 1993/8/30، ]مقتطفات[،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 16، 

خريف 1993، �ص 204.

للن�رش  �الأهلية  )عّمان:  اأو�شلو”  “طبخة  الكاملة  احلقيقية  الرواية  اأو�شلو:  اتفاق  ق�شة  نوفل،  ممدوح   
84

 http://www.mnofal.ps/books/oslo :و�لتوزيع، 1995(، �نظر
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�ملحيطة بعرفات، و�لتي هللت التفاق �أو�صلو، �أعرب كثري من �لفل�صطينيني عن غ�صبهم 

و�نزعاجهم جتاه �التفاق. وكانت �مل�صاعر �مللتهبة و�ملو�قف �لنارية تهدد بتفجري �لنز�ع 

وكذلك  �ل�صيا�صية،  و�ملجموعات  �لف�صائل  زعماء  معظم  �أن  بيد  �لفل�صطيني،  �لد�خلي 

.
85

�لعديد من �ل�صخ�صيات �لبارزة، �أ�صدرو� بيانات ترف�ص �القتتال بني �الإخوة

مل يكن �لفل�صطينيون يف غالبيتهم يف �أجو�ء �التفاق، ومل يكونو� ينتظرون والدته على 

هذ� �ل�صكل، وهذ� ما دفع م�صت�صارين للرئي�ص عرفات كال�صاعر حممود دروي�ص، و�ملفكر 

ملعار�صة  وغريهم  �حلوت  �صفيق  و�ل�صيا�صي  �حل�صن،  بالل  و�لكاتب  �صعيد،  �إدو�رد 

�التفاق.

2. اإ�رشائيلياً:

لقي �تفاق �أو�صلو ب�صكل عام تاأييد�ً و��صعاً من �الإ�رش�ئيليني، ور�أو� فيه فر�صة الإنهاء 

�ل�رش�ع، وفق �رشوط ومتطلبات تخدم “�إ�رش�ئيل”، و�صمن تنازالت �حلّد �الأدنى للطرف 

حظي  ر�بني  �إ�صحق  �أنّ  �إىل   ،Gallup جالوب  ملوؤ�ص�صة  ��صتطالع  �أفاد  وقد  �لفل�صطيني. 

بدعم �صعبي جيد، �إثر توقيعه التفاق �أو�صلو، وبني �ال�صتطالع �أن 65% من �الإ�رش�ئيليني 

.
86

يوؤيدون �تفاق �صالم مع �لفل�صطينيني، مقابل 13% عار�صو� �التفاق

مو�صوع  حول  �حلكومة  ت�رشيحات  حول  �لكني�صت  يف  �لنقا�صات  من  يومني  وبعد 

�التفاقية وتبادل �لر�صائل، مّت �لت�صويت على �لثقة يف 1993/9/23، حيث و�فق 61 ع�صو 

.
87

كني�صت، وعار�ص 50 �آخرون، و�متنع 8 عن �لت�صويت

من جهة �أخرى، �تهم قادةُ �لليكود وعددٌ من �الأحز�ب �لقومية �الإ�رش�ئيلية �إ�صحق ر�بني 

120 �ألف م�صتوطن يف �الأر��صي �ملحتلة لت�صبح حتت قب�صة �لفل�صطينيني  بالتخلي عن 

�خلطوة  هذه  �أن  وعّدو�  و�أريحا،  غزة  من  �الن�صحاب  خطة  و��صتنكرو�  “�الإرهابيني”. 

�صميح فر�صون، مرجع �شابق، �ص 401–403.  
85

 Avi Shlaim, ”The Rise and Fall of the Oslo Peace Process,“ in Louise Fawcett (ed.), International  86

 Relations of the Middle East (Oxford: Oxford University Press, 2005), pp. 241–261,
http://users.ox.ac.uk/~ssfc0005/The%20Rise%20and%20Fall%20of%20the%20Oslo%20
Peace%20Process.html

�صمر �أبو ركبة، �تفاقية �أو�صلو، دنيا �لر�أي، 2010/9/28، �نظر:  
87

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/210444.html



58

ال�سلطة الفل�سطينية

مبثابة ر�أ�ص ج�رش للدولة �لفل�صطينية وبد�ية نهاية “دولة �إ�رش�ئيل �لكبى”. كما �تهمت 

قوى �ليمني حكومة ر�بني بتقدمي تنازلت و��صعة مل يكن يحلم بها �لفل�صطينيون، �تهموها 

بالتمهيد للتنازل عن �لقد�ص و�إعادة تق�صيمها، ملجرد �لن�ّص يف �التفاق على �أن بحث و�صع 

�لقد�ص موؤجل وُيبحث يف �ملرحلة �لنهائية. ور�حت قوى �ليمني تطالب بانتخابات برملانية 

جديدة. بع�صها طالب باعتماد �لغالبية �ليهودية يف �لكني�صت وعدم �أخذ �أ�صو�ت �لنو�ب 

مّت  �إذ�  �ل�صالح،  بقوة  �التفاق  ومبقاومة  بالتمرد  هددو�  �آخرون  �العتبار.  بعني  �لعرب 

. وو�صف 
88

�مل�صا�ص بامل�صتوطنات و�مل�صتوطنني وظهرت �رشطة فل�صطينية على �لطرق

�ليمني �تفاق �أو�صلو باأنه كارثة لـ“�إ�رش�ئيل”، بينما �صجع عدد من �حلاخامات �ملتطرفني 

من  باالن�صحاب  طالبتهم  ما  �إذ�  �ل�صيا�صية،  �ل�صلطة  الأو�مر  �المتثال  عدم  على  �جلي�ص 

.
89

�الأر��صي �لفل�صطينية

قال  �أو�صلو  �تفاق  توقيع  بعد  �لكني�صت  يف  �الأوىل  �ملناق�صة  وخالل   1993/9/21 ويف 

كاالتفاقيات  هو  �أو�صلو  �تفاق  “�إن  برييز  �صمعون  وجه  يف  �صارخاً  نتنياهو  بنيامني 

]Neville Chamberlain[” يف  �لتي وقعها رئي�ص �لوزر�ء �لبيطاين نيفيل ت�صامبلني 

نتنياهو خماطباً  Adolf Hitler. و�أ�صاف  �أدولف هتلر  �لنازي  �لزعيم  حماولة الإر�صاء 

برييز: “�أنت �أ�صو�أ من ت�صامبلني”. ورف�ص نتنياهو �لتخلي عن �أّي جزء من “�إ�رش�ئيل”، 

.
90

وعّد �أن م�صاألة ملك �الأر�ص لـ“�إ�رش�ئيل” هي م�صاألة �حلّق �الإلهي

وبعد و�صول رئي�ص منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يا�رش عرفات �إىل غزة يف 1994/7/1 

وفقاً ملا ن�صّ عليه �تفاق �أو�صلو بنقل قطاع غزة للحكم �لذ�تي �لفل�صطيني، تظاهر يف �ليوم 

�لتايل ما يقارب 100 �ألف من �ليمينيني يف �صاحة �صهيون يف �لقد�ص، و�صبو� غ�صبهم على 

عرفات وعملية �ل�صالم. 

وهاجم نتنياهو، خالل كلمة له يف �ملظاهرة، �حلكومة �الإ�رش�ئيلية وو�صفها بالعمياء، 

وقال �إن �حلكومة بهذ� �لعمل تدمر �لدولة �ليهودية. و�أ�صاف: “�إن عرفات هو م�صوؤول 

ممدوح نوفل، ق�شة اتفاق اأو�شلو: الرواية احلقيقية الكاملة “طبخة اأو�شلو”.  
88

الندوة  ال�شلمية؟: بحوث ومناق�شات  الت�شوية  انهيار عملية  ماذا بعد  نادية حممود م�صطفى )حمرر(،   
89

الفكرية التي نظمها مركز درا�شات الوحدة العربية بالتعاون مع مركز البحوث والدرا�شات ال�شيا�شية 

يف جامعة القاهرة )بريوت: مركز در��صات �لوحدة �لعربية، 2004(، �ص 59-58.

 Context of “September 13, 1993: Clinton, Rabin, Arafat Sign Oslo Accords,” site of history  90

commons, http://www.historycommons.org/context.jsp?item=a091393clintonrabinarafatoslo
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�صخ�صياً عن قتل �الآالف من �ليهود وغري �ليهود، وهذ� جمرم حرب. �إن عرفات ال يريد 

بدل  تقوم  فل�صطينية  دولة  حقاً  يريد  ولكنه  �الإ�رش�ئيلية،  �لدولة  بقرب  فل�صطينية  دولة 

.
�لدولة �الإ�رش�ئيلية”91

وقد �نتهى �ملطاف باغتيال �إ�صحق ر�بني بعد نحو �صنتني من �التفاق )1995/11/4( 

قوى  �أن  �أثبت  لالأحد�ث  �لفعلي  �مل�صار  �أن  غري  �ملتطرفة.  �ليمينية  �لعنا�رش  �أحد  يد  على 

�ليمني و�لي�صار �ل�صهيوين جمتمعة عملت طو�ل �ل�صنو�ت �لتالية على �إفر�غ �تفاق �أو�صلو 

من حمتو�ه، وحتويل �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل جمرد كيان وظيفي يخدم �أغر��ص �الحتالل.

3. عربياً واإ�شالمياً:

غطت  قوية  زوبعة  �الإ�رش�ئيلية  و�حلكومة  �ملنظمة  بني  �ملبادئ  �إعالن  �تفاق  �أثار 

�صماء و�صو�رع �ملنطقة �لعربية برمتها. ومل تبَق جهة عربية ر�صمية �أو �صعبية، �صغرية 

�لق�صية  يعّد  و�جلميع  باالتفاق  فوجئ  �جلميع  �التفاق.  يف  بدلوها  و�أدلت  �إال  كبرية،  �أو 

�لفل�صطينية ق�صية �لعرب �الأوىل. 

�ل�ّصمة �لغالبة ملوقف �ل�صارع �لعربي كانت بني معار�ص وم�صكك باإمكان �لو�صول �إىل 

�صلم مع “�إ�رش�ئيل”. �لغالبية �لعظمى من �الأحز�ب و�ملنظمات �ل�صعبية �لعربية رف�صت 

�خلطوة �النفر�دية للقيادة �لفل�صطينية.

�أكرث حتديد�ً، حتكمت  �لفعل  �ملو�قف وردود  �لعربي كانت  �لر�صمي  �مل�صتوى  وعلى 

بها �عتبار�ت تختلف عن �العتبار�ت �لتي �أثرت يف �ل�صارع �لعربي. منها:

�أ. �أثر �التفاق على �مل�صالح �ملبا�رشة و�لبعيدة لبع�ص �لدول. 

ب. موقف �الإد�رة �الأمريكية و�لدول �لكبى �الأخرى من �التفاق.

.
92

ج. طبيعة �لعالقة �لقائمة بني قيادة �ملنظمة و�لنظام �لعربي يف هذ� �لبلد �أو ذ�ك

�أهمية نحو  �أوىل ذ�ت  �لعربية وعّده خطوة  �لدول  فقد رحب باالتفاق جمل�ص جامعة 

. ورحبت به كذلك دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي، 
93

حتقيق مبد�أ �الأر�ص مقابل �ل�صالم

Ibid.  91

ممدوح نوفل، ق�شة اتفاق اأو�شلو: الرواية احلقيقية الكاملة “طبخة اأو�شلو”.  
92

“بيان ملجل�ص جامعة �لدول �لعربية يعتب فيه �التفاق �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي خطوة �أوىل نحو حتقيق مبد�أ   
93

 ،1993 16، خريف  1993/9/21،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد  �الأر�ص يف مقابل �ل�صالم، �لقاهرة، 

�ص 269.
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�جلانبني  بني  �إليه  �لتو�صل  مّت  �لذي  �التفاق  م�رشوع  �إن   1993/9/5 يف  بيان  يف  وقالت 

�لفل�صطينية و�لنز�ع  للق�صية  �إىل حّل عادل ود�ئم وكامل  �لتو�صل  �أوىل يف �صبيل  خطوة 

.
94

�لعربي �الإ�رش�ئيلي

وعدّ �لرئي�ص �ل�صوري حافظ �الأ�صد توقيع �التفاق مفاجاأة موؤملة مل يكن �أحد يتوقعها، 

. و�أعلن �مللك �الأردين ح�صني 
95

و�أن �التفاق �أحلق مزيد�ً من �الأذى بال�صاحة �لفل�صطينية

بن طالل يف 1993/9/4 دعمه �لكامل لالتفاق على �لرغم من حتفظه لتاأخري �إبالغ �الأردن 

�أما لبنان فقد عّد �التفاق خروجاً على �لتن�صيق �لعربي و�أن معامله لي�صت و��صحة،  به. 

وبالتايل فهو ال يوحي بالثقة. و�أو�صح �أن �التفاق مل يعر�ص على �جتماع وزر�ء خارجية 

و��صحاً  يكون  �أن  وينبغي  �ملفاو�صات  فى  للتن�صيق  خ�صي�صاً  �نعقد  �لذي  �لطوق  دول 

�تخاذ  بعد  �الطالع  ولي�ص  �لقر�ر�ت  كل  على  كافة  �الأطر�ف  �إطالع  يعني  �لتن�صيق  �أن 

.
96

�لقر�ر�ت

�أو�صلو مبثابة �لزلز�ل لكافة م�صاريع �لوحدة �لعربية و�لكيان �لعربي  لقد عُدّ �تفاق 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  وحدة  على  �لقائم  �الإ�رش�ئيلي   - �لعربي  �ل�رش�ع  وثو�بت  �ملوحد، 

و�الأمة �لعربية يف مو�جهة �لكيان �الإ�رش�ئيلي.

وقد �أثر �التفاق على باقي م�صار�ت �لتفاو�ص �لعربية �الإ�رش�ئيلية حيث �أعطى �الأطر�ف 

�لعربية �الأخرى ذريعة ال�صتعجال توقيع �التفاقات مع �لطرف �الإ�رش�ئيلي؛ ��صتناد�ً �إىل 

توقيع �لطرف �لفل�صطيني، حيث �أحدث توقيعه �نق�صاماً يف �لتن�صيق بني �لوفود �لعربية 

“وقد عملنا ما يف و�صعنا لدفع �لبعد �لفل�صطيني  �ملفاو�صة، ويف ذلك يقول �مللك ح�صني: 

ويحققون  بالق�صية  �ملعنيون  وهم  يتجهون  �لفل�صطينيني  �إخوتنا  ر�أينا  وفجاأة  قدماً... 

تقدماً كبري�ً. ويف هذه �حلالة �صنفعل كل ما يف ��صتطاعتنا لتاأمني م�صاحلنا، وهذ� بال�صبط 

ما نقوم به”. وبذلك ي�صتطيع �لكيان �الإ�رش�ئيلي �لتو�صل �إىل �تفاقيات منفردة مع �لدول 

.
97

�لعربية، وجعل �لكيان �لفل�صطيني نقطة عبور �إىل �لدول �لعربية كافة

�لريا�ص  �الإ�رش�ئيلي،  �لفل�صطيني  باالتفاق  يرحب  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ص  دومل  خارجية  لوزر�ء  “بيان   
94

1993/9/5،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 16، خريف 1993، �ص 258.

“حديث �صحايف للرئي�ص حافظ �الأ�صد ب�صاأن موقفه من �التفاق �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي، دم�صق، ]مقتطفات[،”   
95

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 16، خريف 1993، �ص 263.

�أحمد ناجي قمحة، مرجع �شابق.  
96

مركز  )عّمان:   )14( تقارير  �صل�صلة   ،1995–1994 عام  يف  الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  �صليمان،  د�ود   
97

در��صات �ل�رشق �الأو�صط، 1995(، �ص 18–19.
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4. دولياً:

�التفاق  هذ�  �أثار  عليه،  �لتوقيع  وقبل  �أو�صلو  �تفاق  عن  لالإعالن  �الأوىل  �للحظة  من 

و�الإ�رش�ئيلية  و�لعربية  �لدولية  �مل�صتويات  جميع  على  قوية  �صيا�صية  عا�صفة 

و�لفل�صطينية، وفر�ص نف�صه �صمن قائمة �الأحد�ث �لدولية و�الإقليمية �لكبى �لتي تركت 

ب�صمات على م�صار حركة �لتاريخ �حلديث ملنطقة �ل�رشق �لو�صط. 

�أمام  و�الإقليمية  �لدولية  و�لقوى  و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  �أو�صلو  �تفاق  و�صع 

�صامل  �صالم  �تفاق  �أنه  على  لت�صويره  �الأمريكية  �الإد�رة  و�صارعت  �لو�قع.  �الأمر 

وكامل بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، ووجهت �الإعالم �لعاملي للتعامل معه على هذ� 

 .
98

�الأ�صا�ص

رحبت �الإد�رة �الأمريكية باالتفاق ور�أت فيه �خرت�قاً �صيا�صياً كبري�ً يفتح �آفاق جدية 

�أنه  �الأمام. وتعاملت معه على  �إىل  �الأو�صط خطو�ت كبرية  �ل�رشق  �ل�صلم يف  لدفع عملية 

نفوذها  تعزيز  ويف  �ال�صتقر�ر،  نحو  �مل�صطربة  �ملنطقة  هذه  دفع  يف  تفيد  جديدة  طاقة 

وتو�صيع م�صاحلها فيها. 

وكذلك رحبت رو�صيا، وريثة �الحتاد �ل�صوفييتي، باالتفاق بالرغم من �أنها فوجئت به. 

وذكرت �لقيادة �لرو�صية �أنها �أحد ر�عي عملية �ل�صالم، ودعت دول �لعامل لدعم �التفاق. 

مقدمة  �الإ�رش�ئيلي   - �لفل�صطيني  �مل�صار  على  �التفاق  يكون  �أن  �رشورة  على  و�صددت 

وعامالً م�صاعد�ً لتحقيق تقدم ملحوظ على م�صار�ت �ملفاو�صات �لعربية - �الإ�رش�ئيلية. 

.
99

وفعلت �ل�صيء ذ�ته معظم �لدول �الأوروبية

النفتاح الإ�رشائيلي بعد اتفاق اأو�شلو:

ومب�صاعدة  �لتحرير  منظمة  مع  �التفاق  على  توقيعها  منذ  “�إ�رش�ئيل”  �صعت  وقد 

�لواليات �ملتحدة وم�رش وبع�ص �الأطر�ف �لعربية �الأخرى �إىل ��صتثمار �لو�قع �ل�صيا�صي 

�ل�صيا�صية  �ملكا�صب  من  عدد  �أكب  لتحقيق  �التفاق،  هذ�  توقيع  نتيجة  ن�صاأ  �لذي  �جلديد 

و�القت�صادية؛ وذلك من خالل دفع �ملفاو�صات على �مل�صار�ت �لعربية �الأخرى و�صوالً 

ممدوح نوفل، ق�شة اتفاق اأو�شلو: الرواية احلقيقية الكاملة “طبخة اأو�شلو”.  
98

املرجع نف�شه.  
99
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و�صيا�صية  دبلوما�صية  عالقات  وتقيم  �الإ�رش�ئيلية  لل�رشوط  تخ�صع  مماثلة  �تفاقات  �إىل 

.
100

و�قت�صادية بعد رفع �ملقاطعة �القت�صادية و�إلغائها

وبالفعل بد�أت “�إ�رش�ئيل” جتني ثمار �أو�صلو، ففي �أعقاب �صهور طويلة من �لتفاو�ص 

بينهما، عرفت  �تفاقية �صالم ر�صمية  1994/10/24 على  “�إ�رش�ئيل” و�الأردن يف  وقعت 

با�صم “معاهدة و�دي عربة”. يقول �أوري �صافري كبري �ملفاو�صني �الإ�رش�ئيليني يف �أو�صلو 

يف كتابه “�مل�صرية.. حكاية �أو�صلو من �الألف �إىل �لياء”:

�إن �ل�صالم مع �الأردن ما كان لينجز لوال �نفر�ج �أو�صلو، ولوال هذ� �النفر�ج 

�أي�صاً ما �نفتحت �أمام �إ�رش�ئيل قنو�ت �أخرى �إىل �لعامل �لعربي.

ففي �لثاين من ت�رشين �لثاين 1994 وقع حدث تاريخي يف كز�بالنكا ]�لد�ر 

من  �الآالف  وب�صحبتهم  �لعامل  زعماء  تد�فع  فقد  الإ�رش�ئيل،  بالن�صبة  �لبي�صاء[ 

رجال �الأعمال من جميع �أنحاء �لعامل نحو �ملوؤمتر �القت�صادي لل�رشق �الأو�صط 

�إ�رش�ئيليني  مبقدور  �أ�صبح  �إ�رش�ئيل  قيام  منذ  مرة  والأول  �إفريقيا،  و�صمال 

وعرب �الجتماع يف حدث دويل مفتوح ومناق�صة �صفقات جتارية، بل و�التفاق 

على �صفقات �أولية.

تاريخ  جمرد  �لعربية  �ملقاطعة  و�أ�صبحت  �لكر�هية  جدر�ن  �نهارت  لقد 

�ملغرب حتت  �لثاين ملك  �مللك �حل�صن  �لتي و�صعها  قدمي، ويف �خليمة �خلا�صة 

ت�رشفنا �جتمع �صمعون برييز مع زعماء ووزر�ء خارجية خم�ص ع�رشة دولة 

.
101

عربية...

ووزير  �لثاين  �حل�صن  فيه  �أعلن  �لذي  �لبي�صاء”،  �لد�ر  بـ“�إعالن  �ملوؤمتر  �نتهى  وقد 

�خلارجية �الإ�رش�ئيلي �صمعون برييز عن نهاية �ملقاطعة �لعربية لـ“�إ�رش�ئيل”. وقد فتح 

.
102

�لبلد�ن مكاتب �ت�صال بعد ذلك بفرتة ق�صرية

د�ود �صليمان، مرجع �شابق، �ص 18–19.  
100

للن�رش  �جليل  د�ر  )عّمان:  عقيلي  بدر  ترجمة  الياء،  اإىل  الألف  من  اأو�شلو  حكاية  امل�شرية:  �صبري،  �أوري   
101

و�لدر��صات و�الأبحاث �لفل�صطينية 1998(، �ص 186–188.

�الأدنى،  �ل�رشق  ل�صيا�صة  و��صنطن  معهد  موقع  �لتطبيع،  مناه�صة  بورقة  يلعب  �ملغرب  �صكثيفيل،  ڤي�ص   
102

2013/12/13، �نظر:
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/morocco-plays-with-anti-normalization
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خال�شة:

�لوطني  للعمل  جامعة  كمظلّة   ،1964 �صنة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ن�صاأت 

�الأوىل  �لعربية  �لقمة  من  �صدر  قر�ر  عقب  �ملختلفة،  وتيار�ته  وف�صائله  �لفل�صطيني 

�أن  �لتي عقدت بالقاهرة، وكانت فل�صطني قبل ذلك مُتثَّل يف �جلامعة متثيالً �صكلياً. غري 

�لعدو�ن  و�لتاأثري، يف ظّل ت�صاعد  �لدور  يف  �صيا�صياً، وتر�جعاً  ��صت�صعافاً  �ملنظمة عانت 

ن�صاط  �نح�صار  ظّل  يف  وموؤ�ص�صاته،  وقياد�ته،  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  �الإ�رش�ئيلي 

معظم  �إغالق  �إثر  �لفل�صطيني،  �لد�خل  على  و�قت�صاره  �خلارج،  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة 

دول �لطوق حدودها من فل�صطني.

حيث  �لتحرير،  ملنظمة  كبرية،  �صيا�صية  ر�فعة  �لفل�صطينية  �النتفا�صة  �ندالع  وكان 

ت�صدرت �لق�صية �لفل�صطينية مرّة �أخرى جدول �أعمال �الأمم �ملتحدة، و�لقوى �لكبى، 

�صيا�صياً  �النتفا�صة  ��صتثمار  �ملنظمة  وحاولت  �الإعالم.  وو�صائل  �لعربية  و�لبالد 

�إيقاع حتركها  �إيقاع �ملقاومة مع  ف�صكلت �لقيادة �لوطنية �ملوحدة لالنتفا�صة لين�صبط 

�لتي ر�فقت حرب �خلليج، و�نهيار �الحتاد  �لعربي  �لت�رشذم  �أن حالة  �ل�صيا�صي. غري 

�ملنظومة  لقيادة  �ملتحدة  �لواليات  �أمام  �لطريق  مهد  �ل�رشقية،  و�لكتلة  �ل�صوفييتي 

�لدولية، ولرعاية عملية �لت�صوية �ل�صلمية مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي، مبا يخدم م�صاحلها 

يف �ملنطقة. 

هذ� �ملوقف �الأمريكي تو�فق مع روؤية منظمة �لتحرير �أن �خليار �ل�صلمي هو �خليار 

�الأن�صب لتح�صيل ما يكن حت�صيله من �حلقوق �لفل�صطينية، فولد �تفاق بعد �صنتني من 

�ملحادثات �لفل�صطينية - �الإ�رش�ئيلية برعاية �أمريكية.

جاء �تفاق �أو�صلو، �لذي وقع �صنة 1993 بني �ملنظمة و“�إ�رش�ئيل”، بعد عقد 14 جولة 

من �ملفاو�صات �لثنائية �ل�رشية ليكون حمطة حتّول يف �حلقل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني؛ فقد 

�ص عن قيام �ل�صلطة  ن�ّص على قيام �صلطة وطنية على جزء من �إقليمها �لفل�صطيني. ومَتخَّ

�لفل�صطينية تغيري�ت يف �لعالقات �لفل�صطينية �الإقليمية و�لدولية، وحتول مركز �صناعة 

�لقر�ر �ل�صيا�صي و�لنفوذ من �لناحية �لعملية من منظمة �لتحرير �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية 

)�صلطة �حلكم �لذ�تي على �أجز�ء من �ل�صفة و�لقطاع(.
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وبالتدقيق يف “م�صار �أو�صلو” يتبني �أن �لعملية �ل�صيا�صية تقهقرت هبوطاً على عك�ص 

�آمال �جلانب �لفل�صطيني. وباملح�صلة �لنهائية �أدى تطبيق �تفاق �أو�صلو و�التفاقيات �لتي 

تلته �إىل تدهور �أو�صاع �ل�صعب �لفل�صطيني، وتدهور مكانة �لق�صية �لوطنية �لفل�صطينية، 

بينما و��صلت “�إ�رش�ئيل” جني ثمار �ملفاو�صات و�التفاقيات وبناء �حلقائق على �الأر�ص 

دون تقدمي �ال�صتحقاقات �ملرتتبة عليها. وهكذ�، فقد �أ�ص�ص �تفاق �أو�صلو لنظام �صيا�صي 

فل�صطيني، وفق �رشوط جمحفة، �أبقت �ل�صعب �لفل�صطيني حتت �إد�رة �الحتالل.



الف�شل الثاين

تاأ�شي�س ال�شلطة الوطنية 

الفل�شطينية

اأ. با�شم جالل القا�شم
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تاأ�شي�س ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية

اأوالً: تطور و�شع ال�شلطة الفل�شطينية ونطاق نفوذها:

بني  ِّع  وُق �لذي   ،1 �أو�صلو  �تفاق  �أ�صا�ص  على  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  ِّ�صت  �أُ�ص

�إطاره  ويف   ،1993/9/13 يف  و��صنطن  يف  “�إ�رش�ئيل”  وبني  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

�لغربية وقطاع غزة لفرتة خم�صة  ذ�تياً حمدود�ً يف �ل�صفة  �لفل�صطينيني حكماً  �إعطاء  مّت 

�أعو�م. وبناء على هذ� �التفاق مّت �إعطاء �ل�صالحيات �ملدنية ب�صكل موؤقت حلني مفاو�صات 

.
1
�لو�صع �لنهائي �لتي كان من �ملفرت�ص �أن جتري بعد ثالثة �أعو�م

1. تاأ�شي�س ال�شلطة الفل�شطينية وتطور نطاق نفوذها:

على  �ل�صيادة  �لفل�صطيني  �لطرف  يت�صلم  حتى  �الإ�رش�ئيلي  �ملفاو�ص  ينتظر  مل 

 ،Gaza–Jericho Agreement ”ًالأر��صي �ملتفق عليها وفق �تفاق “غزة - �أريحا �أوال�

برتتيب  خالله  من  يقوم  �لفل�صطيني،  �جلانب  مع  �قت�صادي  �تفاق  عقد  يف  ف�رشع 

)�لتي  �النتقالية  للمرحلة  �لقادمة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  �القت�صادية  �لعالقات 

)بروتوكول  �القت�صادي  �لبوتوكول  توقيع  خالل  من  �أعو�م(،  بخم�صة  حتددت 

�ملوقعة  �أريحا   - غزة  باتفاقية  �مللحق   ،1994/4/29 يف   Paris Protocol باري�ص( 

“�إ�رش�ئيل”  ��صتطاعت   .
2

�لفل�صطينية �لتحرير  منظمة  عن  وممثلني  “�إ�رش�ئيل”  بني 

�الإ�رش�ئيلي، كما و�صعت  باالقت�صاد  �ل�صلطة  �قت�صاد  �لبوتوكول ربط  مبوجب هذ� 

�القت�صادي  �لو�صع  على  كبري  تاأثري  لها  يكون  �صوف  قيود�ً،  �التفاق  هذ�  خالل  من 

�لفل�صطينية. لل�صلطة 

اأ. بروتوكول باري�س القت�شادي )1994/4/29(:

�ملوؤ�ص�صات  �أقيمت   ،1994/4/29 يف  �القت�صادي  باري�ص  بروتوكول  توقيع  �أعقاب  يف 

�مليز�نيات،  ق�صم  ت�صم  �لتي  �ملالية  وز�رة  �لفل�صطينية:  لل�صلطة  �ملركزية  �القت�صادية 

و�صلطة �لنقد، ومكتب �الإح�صاء �ملركزي. 

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 473.  
1

�تفاقية باري�ص �القت�صادية 1994/4/29، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر:  
2

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4890
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بني  كان  مثلما  �القت�صادي  �الندماج  تاأطري  �إىل  كبري،  بقدر  باري�ص  بروتوكول  �أدى 

1967. وبقيت �صوق  �لفل�صطينيني و“�إ�رش�ئيل” يف عهد �حلكم �الإ�رش�ئيلي �ملبا�رش، منذ 

قر�بة  كان  �لعادية  �الأيام  ويف  للعمالة،  مركزياً  مورد�ً  كانت،  مثلما  �الإ�رش�ئيلية،  �لعمل 

“�إ�رش�ئيل”  وبقيت  “�إ�رش�ئيل”؛  يف  يعملون  �لغربية  �ل�صفة  �صكان  من  �صخ�ص  �ألف   60
�ل�صيطرة  “�إ�رش�ئيل”  وو��صلت  لال�صتري�د؛  �أ�صا�صياً  وم�صدر�ً  للت�صدير  �أ�صا�صياً  هدفاً 

�ل�صلطة  قامت  حيث  للفل�صطينيني،  �خلارجية  و�لتجارة  �ملو��صالت  عالقات  على 

با�صتخد�م مو�نئ �الحتالل يف �إدخال �لب�صائع وفق بروتوكول باري�ص، �إذ ال توجد معابر 

جتارية بحتة للفل�صطينيني وال ميناء خا�ص، وباتت “�إ�رش�ئيل” تتحكم يف نوعية �لب�صائع 

م�صتحقاتها  �ل�صلطة  تعطي  �أن  على  �ل�صلطة؛  عن  �ل�رش�ئب  جباية  وتولت  �مل�صتوردة. 

�ل�رشيبية، ولكن “�إ�رش�ئيل” عملت على ��صتغالل هذه �مل�صتحقات يف م�صار �ملفاو�صات، 

من خالل تاأخري �أو جتميد عملية حتويلها �إىل �ل�صلطة حتت ذر�ئع �أمنية �أو لوجي�صتية. 

�القت�صادية  �لقر�ر�ت  من  كبري  ق�صم  على  �التفاق  خالل  من  “�إ�رش�ئيل”  �صيطرت 

و�أعطت  �لب�صائع.  ومو��صفات  و�لفائدة،  �جلمارك،  ومعدالت  �لعملة،  مثل  �ملركزية، 

�حلو�جز،  خالل؛  من  �لفل�صطيني  �القت�صاد  تعطيل  حّق  عملياً  لنف�صها  “�إ�رش�ئيل” 
�لذي  �الأمر  و�لب�صائع،  �لعمل  حركة  على  �ملختلفة  و�لقيود  و�لتفتي�صات  و�لت�صاريح، 

�ل�صوق  �إىل  كامل  ب�صكل  �لو�صول  على  �لقدرة  من  �لفل�صطينيني،  �مل�صدِّرين  حرم 

.
3

�الإ�رش�ئيلية و�إىل �الأ�صو�ق �الأجنبية

�قت�صادية  جلنة  ت�صكيل  على  ن�صت  و�لتي  �التفاق،  من  �لثانية  �ملادة  يخ�ص  وفيما 

م�صرتكة تهدف ملتابعة �لبوتوكول ولتقرر ب�صاأن �مل�صاكل �لتي قد تظهر من حني الآخر. 

�أن تتدخل يف �لعديد من �لقر�ر�ت  “�إ�رش�ئيل” لنف�صها من خالل هذه �للجنة  لقد �صمنت 

�ل�صلع  ومو��صفات  ونوعية  كمية  �للجنة  هذه  فتحدد  �لفل�صطيني.  للجانب  �القت�صادية 

�القت�صادية  �لقر�ر�ت  من  وغريها  ��صتري�دها،  و�أماكن  ��صتري�دها  لل�صلطة  �مل�صموح 

�لتي تخ�ص �ل�صلطة ب�صكل مبا�رش. من هنا فقد �صلبت “�إ�رش�ئيل” من خالل هذه �للجنة 

��صتقاللية �لقر�ر �القت�صاد �لفل�صطيني، ومتكنت من �إيجاد �آلية رقابة د�ئمة على �جلانب 

.
4
�لفل�صطيني للتحقق من مدى مت�صكه وتنفيذه للبتوكول ب�صكل حريف

�صحيفة القد�س العربي، لندن، 2013/1/5.  
3

�صامر �أحمد مو�صى، “�تفاق باري�ص �القت�صادي... قر�ءة �صاملة فى مو�ده،” موقع �حلو�ر �ملتمدن، �لعدد 1998،   
4

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=104994 :2007/8/5، �نظر
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�لتجارة بني  �أن   1999 �أو�خر  The World Bank يف  �لدويل  �لبنك  �أجر�ه  وجد بحث 

“�إ�رش�ئيل” و�لفل�صطينيني، �لتي جرت ح�صب بروتوكول باري�ص كانت م�صوهة يف �صالح 
:
5
“�إ�رش�ئيل” ب�صبب عدة نقاط �أبرزها

ب�صائع  �إن  حيث  باري�ص،  بروتوكول  ح�صب  “�إ�رش�ئيل”  �صالح  يف  �لتجارة  تف�صيل   •
�جلمارك  حجم  �خلارج،  من  ب�صائع  مقابل  �جلمارك  من  معفية  �إ�رش�ئيلية  وخدمات 

و�لر�صوم عليها هو نحو 50% باملتو�صط. وتوجد هذه �ل�صيا�صة حماية كبرية للب�صائع 

�الإ�رش�ئيلية ومت�ص بالتجارة مع باقي �لعامل. ولهذ� �ل�صبب ن�صاأ تف�صيل للتجارة مع 

“�إ�رش�ئيل”.

�لتجارة  �ل�صعب ب�صكل كبري تنمية  �لعربية جتعل من  �لدول  �لتجارة مع  �لقيود على   •
�لفل�صطينية.

“�ن�صجام” للجمارك �خلارجية  �إىل  بناء عليه، �أو�صى �لبنك باأن ي�صل �لفل�صطينيون 

�أو  “�إ�رش�ئيل”  جتاه  رفعها  خالل  من  و�خلارج  “�إ�رش�ئيل”  بني  �جلمارك  ت�صبيه  )�أي 

تخفي�صها جتاه �خلارج(، وكذ� �أن تلغى �ملعاملة �ملف�صلة للب�صائع �الإ�رش�ئيلية.

رئي�ص  برحيل  للمطالبة   ،2012/9/9 يف  �هلل  ر�م  يف  �صبابية  �عت�صامات  تنظيم  بعد 

بروتوكول  و�إلغاء  فيا�ص،  �صالم  وزر�ئه  ورئي�ص  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

باري�ص؛ تقدمت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ليوم نف�صه بالطلب ر�صمياً من “�إ�رش�ئيل” “�إعادة 

�لتفاو�ص حول تعديل �تفاقية باري�ص”. وكان حممود عبا�ص قد حّمل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

هذه  ب�صبب  �ل�صلطة  منها  تعاين  �لتي  �القت�صادية  �الأزمة  م�صوؤولية  ذلك  من  يوم  قبل 

 Danny Ayalon �أيالون  د�ين  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وزير  نائب  �أن  �إال   .
6

�التفاقية

�أعلن يف 2012/9/10 �إن “�إ�رش�ئيل” ترف�ص رف�صاً قاطعاً �إجر�ء تعديالت على بروتوكول 

.
باري�ص، “الأنها مرتبطة بق�صايا �أخرى مل تقم �ل�صلطة بتنفيذها”7

ب. اتفاق القاهرة )1994/5/4(:

بال�صلطة  �ملتعلقة  باملفاو�صات  �ل�صري  �آلية  �الإ�رش�ئيليون  �ال�صرت�تيجيون  �صاغ 

�ملماطلة يف تنفيذ بنوده،  �تفاق، ثم  �لفل�صطينية، و�لتي يكن تلخي�صها بالتوقيع على 

القد�س العربي، 2013/1/15.  5

�صحيفة ال�رشق الأو�شط، لندن، 2012/9/10.  
6

�صما، 2012/9/10.  
7
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من  �صوء�ً  �أكرث  �رشوطاً  يحمل  جديد  �تفاق  توقيع  �إىل  ي�صار  ثم  حتريفها...،  ثم  ومن 

�التفاق �الأول. 

يبد�أ  �أن  1993/10/13، على  �لتنفيذ يف  1 حيز  �أو�صلو  �تفاق  �أن يدخل  �ملقرر  كان من 

�الن�صحاب من غزة و�أريحا يف 1993/12/13، وينتهي يف 1994/9/13. ويف �ملرحلة �لثانية 

وهي  �لثالثة  �ملرحلة  تبد�أ  ثم  �لغربية،  �ل�صفة  مناطق  بقية  يف  �النت�صار  �إعادة  عملية  تبد�أ 

.
مفاو�صات �لو�صع �لنهائي يف 81996/4/13

وت�صليم  �التفاق  تطبيق  يف  �ملماطلة  عملية  بد�أت  حتى  قليلة  �أ�صابيع  �صوى   ِ مت�ص مل 

برييز  و�صمعون  عرفات  وقَّع   ،1994/2/9 يف  �لفل�صطيني.  للطرف  �ملدنية  �ل�صالحيات 

مت مدى �إعادة �النت�صار. �تفاقية �لقاهرة �الأوىل، �لتي �صعَّدت �ل�رشوط �الأمنية وَحجَّ

يف  �جلانبان  تو�صل  �لفل�صطيني،  و�لتنازل  �الإ�رش�ئيلي  �لتعنت  من  مزيد  وبعد 

�التفاق و�جلدولة  �الأوىل من  �ملرحلة  ل  �لقاهرة، و�لذي ف�صَّ �تفاق  �إىل توقيع   1994/5/4
 .

9
�لزمنية لالن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من قطاع غزة و�أريحا و�لرتتيبات �الأمنية �ملتعلقة بذلك

 من قطاع غزة، 
2
يف �أيار/ مايو 1994 �ن�صحبت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية من م�صاحة 219 كم

�أريحا  منطقة  من  �ن�صحبت  كما   ،
2
كم  365 �لبالغة  �لقطاع  م�صاحة  من   %60 ي�صاوي  ما 

، ودخلت 
10

، و�لتي �صملت �ملدينة وقرية �لعوجة �ملجاورة
2
�لتي ت�صاوي م�صاحتها 64 كم

�لذ�تي  �حلكم  �صلطة  حتت  �أ�صبحت  �لتي  �ملناطق،  تلك   1994/5/18 يف  فل�صطينية  قو�ت 

�لفل�صطيني ممثلة بال�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية. ومّت تزويد �لقو�ت �لفل�صطينية ب�صالح 

.
11

فردي وفق ترخي�ص �إ�رش�ئيلي، ومّت �إن�صاء ما �صمي الحقاً �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية

عمار(،  )�أبو  عرفات  يا�رش  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  رئي�ص  دخل   1994/7/1 يف 

�لزعنون،  �صليم  مثل  فتح  من  �لفل�صطينية  �لقيادة  �أفر�د  من  عدد  مع  غزة،  قطاع  �إىل 

حب�ص،  و�صخر  زكي،  وعبا�ص  جهاد(،  )�أم  �لوزير  و�نت�صار  �الإفرجني،  �هلل  وعبد 

�صحيفة احلياة، لندن، 1999/9/24.  
8

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 478.  
9

�ل�صيا�صية، ر�صالة  �لتنمية  �لفل�صطينية و�نعكا�صه على  �لوطنية  �لوحدة  �أو�صلو على  �تفاق  �أثر  حنان عرفات،   
10

ماج�صتري، جامعة �لنجاح، 2005، �ص 61، �نظر:

http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/the_effect_of_oslo_accord_on_
palestinian_unity_and_its_reflections_on_the_political_development.pdf

د�ود �صليمان، مرجع �شابق، �ص 58.  
11



71

تاأ�شي�س ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية

رف�ص  فيما   .
12

بلعاوي وحكم  يو�صف،  ون�رش  �لرحيم،  عبد  و�لطيب  �صعث،  ونبيل 

�لقياديان من �جليل �الأول يف فتح، �ملعار�صان الأو�صلو؛ فاروق �لقدومي، وخالد �حل�صن 

عبا�ص  حممود  �أما   ،
13

�لفل�صطينية �ل�صلطة  �أر��صي  دخول   ،)1994 �صتاء  يف  )تويف 

)�أبو مازن(، فعلى �لرغم من وقوفه ور�ء �تفاق �أو�صلو 1، �إال �أنه مل يدخل �إىل �الأر��صي 

 .
�لفل�صطينية �إال يف متوز/ يوليو 141995

ومن �لقياد�ت �لفل�صطينية �لتي دخلت قطاع غزة، �أحمد قريع )فتح(، وريا�ص �لزعنون 

)فتح(، ويا�رش عبد ربه )�جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني(، �صمري غو�صة )رئي�ص 

جبهة �لن�صال �ل�صعبي �لفل�صطيني(، حممد زهدي �لن�صا�صيبي )ع�صو �للجنة �لتنفيذية 

 .
15

�لتحرير( ملنظمة  �لتنفيذية  باللجنة  م�صتقل  )ع�صو  عمرو  ويا�رش  �لتحرير(،  ملنظمة 

و�جلدير بالذكر �أن عرفات دخل يف �لبد�ية �إىل مدينة غزة، وبعد ثالثة �أيام �صافر على منت 

.
16

مروحية �إىل مدينة �أريحا

وجرى �إن�صاء جمل�ص حكم �نتقايل مكوناً من 24 وزير�ً، وذلك بعد مو�فقة �ل�صلطات 

�الإ�رش�ئيلية على �لوزر�ء كل على �نفر�د ح�صب �تفاق �أو�صلو 1. وقد �أدى �أع�صاء �صلطة 

�حلكم �لذ�تي �ليمني �لد�صتورية �أمام رئي�ص �ل�صلطة يا�رش عرفات يف �أريحا يف 1994/7/5. 

حلني  وذلك  و�حد،  �آن  يف  و�لت�رشيعية  �لتنفيذية  �ملهام  مبا�رشة  �صالحية  عطي 
ُ
�أ و�لذي 

.
17

�إجر�ء �نتخابات رئا�صية وت�رشيعية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملتفق عليها

يف 1994/7/13، كان من �ملقرر —ح�صب �أو�صلو 1—  �أن تبد�أ عملية �إعادة �النت�صار يف 

�ل�صفة �لغربية بعدما �نتهى كل �صيء بخ�صو�ص غزة و�أريحا وفق �لروؤية �الإ�رش�ئيلية، �إال 

�أن �لعملية مل تبد�أ ح�صبما هو مقرر، وتذرع ر�بني باأعمال �ملقاومة، فيما كان �الإ�رش�ئيليون 

املرجع نف�شه، �ص 30-23.  12

منظمات وحركات �لتحرير �لفل�صطينية، موقع �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، �نظر:  
13

http://www.palestine-info.com/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm

�صحيفة امل�شتقبل، بريوت، 2004/11/12.  
14

د�ود �صليمان، مرجع �شابق، �ص 30-23.  
15

حمطات هامة يف تاريخ منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر:  
16

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3747

د�ود �صليمان، مرجع �شابق، �ص 23.  
17
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عن  �أو�صلو، ف�صالً  �إىل مر�حل، خالفاً التفاق  �ملذكورة  �لعملية  �إىل جتزئة  ي�صعون فعلياً 

.
18

حتقيق �جناز�ت �أمنية على يد �ل�صلطة �لفل�صطينية نف�صها �صّد خاليا �ملقاومة

خريطة رقم )1(: اتفاق غزة - اأريحا

�الأو�صط   �ل�رشق  �صالم  موؤ�ص�صة  �الإجنليزي،  �الأ�صل  عن  مرتجمة  بالعربية،  فل�صطني  موقع  �مل�صدر: 

 .Foundation For Middle East Peace (FMEP)

احلياة، 1999/9/24.  18
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ج. التفاقية الإ�رشائيلية - الفل�شطينية املرحلية حول ال�شفة الغربية وقطاع غزة 

)اتفاق طابا اأو اأو�شلو 2( )1995/9/28(:

ح�صب �تفاق �أو�صلو 1، كان من �ملفرو�ص �أن مت�صي �صتة �أ�صهر فقط تبد�أ بعدها �ملرحلة 

�لثانية من �لفرتة �النتقالية، وهي �ملتعلقة بتو�صيع �صالحيات �ل�صلطة يف �ملدن و�لريف 

�لفل�صطيني. لكن �ملفاو�صات حولها �متدت عام ون�صف، حيث �صعت “�إ�رش�ئيل” لفر�ص 

�رشوطها وتف�صري�تها �خلا�صة، وربط �إمكانية �لتقدم باملفاو�صات مبدى متكن �ل�صلطة 

من حتقيق �الأمن لـ“�إ�رش�ئيل”، وبعبارة �أخرى مبدى متكن �ل�صلطة �لفل�صطينية من �صحق 

�ملعار�صة �لفل�صطينية �مل�صلحة. ومل يتم ذلك �إال بعد �أن “جنحت” �ل�صلطة �إىل حّد بعيد يف 

�لفل�صطينية �ملرحلية  �الإ�رش�ئيلية -  �إىل �التفاقية  �لتو�صل  مّت  �الإ�رش�ئيلي. وقد  �الختبار 

 Interim Agreement on  )2 �أو�صلو  �أو  )�تفاق طابا  �لغربية وقطاع غزة  �ل�صفة  حول 

the West Bank and the Gaza Strip (Taba Agreement) يف مدينة طابا مب�رش، 

�إىل  1995/9/28. وقد ت�صمن �التفاق توزيع �ل�صفة �لغربية  ومتّ توقيعه يف و��صنطن يف 

:
19

ثالث مناطق

�ل�صفة ما عد� �خلليل وم�صاحتها ال تتجاوز  �لرئي�صية يف  �ملدن  �أ، وهي مر�كز  مناطق  	•
3% من م�صاحة �ل�صفة حيث �صيكون �الإ�رش�ف �الإد�ري و�الأمني عليها فل�صطينياً. 

�إد�رياً  25% وتخ�صع  مناطق ب، وهي مناطق �لقرى و�لريف �لفل�صطيني وهي نحو  	•
لل�صلطة �لفل�صطينية، �أما �الإ�رش�ف �الأمني فيكون �إ�رش�ئيلياً - فل�صطينياً م�صرتكاً.

مناطق ج، يكون �الإ�رش�ف عليها �إد�رياً و�أمنياً للكيان �الإ�رش�ئيلي وهي نحو 70% من  	•
�ل�صفة، وت�صمل �مل�صتعمر�ت و�ملناطق �حلدودية وغريها.

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 478.  
19
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خريطة رقم )2(: مناطق اتفاق اأو�شلو 2

�لفل�صطينية  �الأكاديية  �أعدته �جلمعية  �لذي  �الإجنليزي  �الأ�صل  بالعربية، مرتجمة عن  �مل�صدر: موقع فل�صطني 

 .PASSIA لل�صوؤون �لدولية - �لقد�ص
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�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صالحيات  فاإن   2 �أو�صلو  �تفاق  من  �خلام�صة  �ملادة  ح�صب 

�أريحا، ويدخل  �لقانونية، وفق نطاق �الخت�صا�ص �الإقليمي، ت�صمل قطاع غزة ومنطقة 

يف نطاق �الخت�صا�ص �الإقليمي �الأر�ص وما حتتها و�ملياه �الإقليمية طبقاً لن�صو�ص �تفاق 

.
�أو�صلو 202

يف  عليها  �ملن�صو�ص  و�مل�صوؤوليات  �ل�صلطات  جميع  �لوظيفي  �الخت�صا�ص  وي�صمل 

هذ� �التفاق. وال تت�صمن هذه �لوالية �لعالقات �خلارجية و�الأمن �لد�خلي و�الأمن �لعام 

للم�صتعمر�ت ومنطقة �ملن�صاآت �لع�صكرية و�مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني يف �ل�صفة �لغربية 

.
21

و�لقطاع و�الأمن �خلارجي

وقد �أعطيت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف حدود �صالحياتها �صلطات وم�صوؤوليات قانونية 

. وطبقاً الإعالن �ملبادئ ال يكون 
22

و��صرت�عية وتنفيذية وق�صائية ح�صبما ين�ص �التفاق

�لتي  �خلارجية،  �لعالقات  جمال  يف  م�صوؤوليات  �أو  �صالحيات  �أّي  �لفل�صطينية  لل�صلطة 

�خلارج،  يف  و�ملكاتب  �لبعثات  من  �آخر  نوع  �أّي  �أو  قن�صليات،  �أو  �صفار�ت  فتح  تت�صمن 

�أو  دبلوما�صيني  موظفني  تعيني  �أو  �أريحا،  منطقة  �أو  غزة  قطاع  يف  باإقامتها  �ل�صماح  �أو 

�لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �أبقت  وقد   .
23

دبلوما�صية وظائف  وممار�صة  قن�صليني 

�أو منظمات دولية مل�صلحة  �تفاقات مع حكومات  �إجر�ء مفاو�صات وتوقيع  �صالحيات 

.
24

�ل�صلطة �لفل�صطينية، وفق بع�ص �حلاالت �لتي حددها �التفاق

�إ�صد�ر  حّق  واليتها  حدود  �صمن  �لفل�صطينية  لل�صلطة   1 �أو�صلو  �تفاق  �أعطى  لقد 

. ب�رشط �أن 
25

قو�نني، مبا يف ذلك �لقو�نني �الأ�صا�صية و�لعادية و�للو�ئح و�أّي قو�نني �أخرى

تكون �لقو�نني �لتي ت�صدرها �ل�صلطة �لفل�صطينية مطابقة لن�صو�ص �تفاق �ملبادئ. على 

�أن يتم �إبالغ جلنة فرعية قانونية، تن�صئها �للجنة �مل�صرتكة �ملخت�صة، �أي قو�نني ت�صدرها 

�للجنة  �إبالغ  من  يوماً  ثالثني  مهلة  يف  تطلب  �أن  ولـ“�إ�رش�ئيل”  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة 

�تفاق �أو�صلو 2، �ملادة 5، �لفقرة )1(، موقع مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني، 2006/3/18، �نظر:   
20

http://www.pnic.gov.ps/arabic/palestine/peace1-details.asp?date1=2

�ملرجع نف�صه.  
21

�ملرجع نف�صه، �ملادة 5، �لفقرة 2.  
22

�ملرجع نف�صه، �ملادة 6، �لفقرة 2.   
23

�ملرجع نف�صه.  
24

�ملرجع نف�صه، �ملادة 7، �لفقرة 1.  
25



76

ال�سلطة الفل�سطينية

�ملذكورة �أن تقرر ما �إذ� كانت هذه �لقو�نني، تتجاوز �خت�صا�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، �أو 

.
26

تخالف �أحكام هذ� �التفاق

لقد و�فقت �ل�صلطة يف �تفاق طابا على جتزئة �إعادة �النت�صار �إىل ثالث مر�حل تنتهي يف 

منت�صف �صنة 1997. كما �أن عملية �الإفر�ج عن �ملعتقلني خ�صعت �أي�صاً للتجزئة، فيما مل 

يكن قد مّت �اللتز�م بالدفعات �لتي ُن�ّص عليها يف �التفاقات �ل�صابقة.

و�جلدير بالذكر، �أن �التفاق �جلديد غيّب مدينة �خلليل من دون منطق، وخرج بفكرة 

�صيطانية حولت �الأر��صي �لفل�صطينية �إىل ثالثة �أنو�ع. لقد كرّ�ص طابا مبد�أ تفتيت �لوحدة 

�جلغر�فية الأر��صي �ل�صفة �لغربية، وحولها �إىل مدن وقرى ال ر�بط بينها، �صوى حو�جز 

�الحتالل وم�صتعمر�ته وطرقه �اللتفافية.

�غتالت  �لذي  برييز،  �صمعون  خلفه   ،1995/11/4 يف  ر�بني  �إ�صحق  �غتيال  بعد 

“�إ�رش�ئيل” يف عهده �لقائد يف كتائب عز �لدين �لق�صام �جلناح �لع�صكري حلركة حما�ص، 

�ملهند�ص يحيى عيا�ص يف 1996/1/6، و�لذي تلته عمليات �لثاأر له ثم جمزرة قانا يف لبنان. 

�ل�صلطة  قيادة  كانت  ذلك  ومع  �ملعتقلني،  عن  يفرج  ومل  �النت�صار،  �إعادة  عملية  تعطلت 

.
تكافئ ذلك كله بتعديل �مليثاق �لوطني �لفل�صطيني يف 271996/4/24

يف �ل�صهر �لتايل خ�رش برييز �النتخابات، ل�صالح بنيامني نتنياهو �لذي جّمد �لت�صوية 

و�صعّد �ال�صتيطان بفتح نفق �مل�صجد �الأق�صى. �صار نتنياهو على خطى �صابِقَيه برييز 

ور�بني، من حيث جتزئة �إعادة �النت�صار، و��صتخدم ذلك يف �بتز�ز �لتنازالت �الأمنية من 

 .
طرف �ل�صلطة حتت �صعار “�لتبادلية”28

هي  �ل�صفة  م�صاحة  جمموع  من   %10 على  �صوى  ذلك  لقاء  �ل�صلطة  حت�صل  مل 

�أما  �لكانتونات.  حالة  تاأكيد  مع  �أ،  �إىل  ب  منطقة  من  حتويلها  جرى  و%7  �ملدن  مر�كز 

 ،%30 �أن تبلغ يف جمموعها نحو  �إعادة �النت�صار، و�لتي كان مقرر�ً  �ملرحلة �لثانية من 

�أو  �لقو�نني  قبول  خاللها  من  يتم  �لتي  �الآلية   8-5 �لفقر�ت  حددت  وقد   ،4–2 �لفقرة   ،7 �ملادة  نف�صه،  �ملرجع   
26

رف�صها، �أما �لفقرة 9 فاأبقت �لقو�نني و�الأو�مر �لع�صكرية �ل�صابقة لتوقيع �تفاق �ملبادئ �صارية يف قطاع غزة ما 

مل يتم تعديها �أو �إلغاوؤها طبقاً التفاق �ملبادئ. 

�حلياة، 1999/9/24.  
27

املرجع نف�شه.  28
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 ،%13 �لـ  ن�صبة  حول  �ل�صهرية  م�صاوماته  يف  نتنياهو  ودخل  ورق،  على  حب�ً  فبقيت 

Wye River Plantation Agreement يف  و�لتي تُوّجت باتفاق و�ي ريفر بالنتي�صن 

.
291998/10/23

د . اتفاق اخلليل )1997/1/15(:

نتنياهو  بنيامني  بزعامة  �حلكم  �صدة  �إىل  �لليكود  حزب  عاد   1996 مايو  �أيار/  يف 

ينبغي  مما  �أكرث  �أخذو�  �لفل�صطينيني  �أن  ويعتقد  �أو�صلو،  التفاق  معار�صاً  كان  �لذي 

جديدة  تنازالت  تقدمي  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ��صطرت  وقد  ي�صتحقون.  مما  �أكرث  �أو 

 Protocol �خلليل  �تفاق  على  �لتوقيع  خالل  من  �خلليل  مدينة  بو�صع  يتعلق  فيما 

م  ق�صَّ �تفاق  وهو  1997/1/15؛  يف   Concerning the Redeployment in Hebron

وق�صم  �الإبر�هيمي،  �حلرم  فيها  مبا  �ملدينة  قلب  يف  يهودي  ق�صم  ق�صمني:  �إىل  �ملدينة 

ومعقدة  قا�صية  �أمنية  ترتيبات  و�صع  ومّت  للمدينة.  �الأو�صع  �لد�ئرة  وي�صمل  عربي 

ر�حتهم  ي�صمن  وب�صكل  �ملدينة،  و�صط  يف  �ملقيمني  يهودي   400 �لـ  �أمن  ل�صمان 

�صكان  حياة  جعل  مما  �خلليل،  ي�صكنون  فل�صطيني  �ألف   120 من  �أكرث  بني  وتنقلهم 

زمنية  جدولة  �إعادة  �خلليل  �تفاق  وت�صمن  يطاق.  ال  جحيماً  �لفل�صطينية  �ملدينة 

�آذ�ر/  يف  تبد�أ  �ل�صفة  من  حمددة  غري  �أجز�ء  من  �نت�صار(  )�إعادة  �ن�صحابات  لثالثة 

�أيلول/  يف  مقرر�ً  كان  مما  بدالً   ،1998 يونيو  حزير�ن/  يف  وتنتهي   1997 مار�ص 

.
�صبتمب301997

ووفق �تفاق �خلليل، ت�صلمّت �ل�صلطة �مل�صوؤولية �الإد�رية على 80% من مدينة �خلليل، 

ويف �ملقابل ��صتمرت “�إ�رش�ئيل” يف �ل�صيطرة على �لـ 20% �لباقية �لتي تعرف با�صم منطقة 

 .
31

�أت�ص 2 �أو H 2، �لتي ت�صم خم�ص م�صتعمر�ت

املرجع نف�شه.  29

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 480.   
30

خا�ص:  “تقرير  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي   - )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب   
31

تطور�ت �إمكانية �لتنقل و�لو�صول يف �ل�صفة �لغربية،” �آب/ �أغ�صط�ص 2012، �نظر:

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_movement_and_access_report_september_2012_arabic.pdf
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خريطة رقم )3(: اتفاق اخلليل

�لفل�صطينية  �الأكاديية  �أعدته �جلمعية  �لذي  �الإجنليزي  �الأ�صل  بالعربية، مرتجمة عن  �مل�صدر: موقع فل�صطني 

 .PASSIA لل�صوؤون �لدولية - �لقد�ص

اتفاق واي ريفر بالنتي�شن )1998/10/23(: هـ . 

�الإ�رش�ئيلي.  �لتعنت  نتيجة  �أخرى  مرة  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �نت�صار  �إعادة  تعرثت 

عر�صاً  �أخري�ً  يقبل  �أن   1998/5/5 يف  عرفات  يا�رش  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  و��صطر 

�لغربية.  �ل�صفة  13% من  �إ�رش�ئيلي من  بان�صحاب  —كان قد رف�صه مر�ر�ً—  �أمريكياً 
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غري �أن نتنياهو مل يو�فق على هذ� �لعر�ص �إال بعد �أن و�فق عرفات �أن يكون هناك 3% من 

�تفاقية  �لطرفان  وقع   1998/10/23 ويف  طبيعية.  حممية  �صكل  على   %13 �لـ  هذه 

�ل�صفة  �أر�ص  13% من  �الإ�رش�ئيلي من  �لتي ت�صمنت �الن�صحاب  ريفر بالنتي�صن  و�ي 

�آالف معتقل �صيا�صي  �أ�صل ثالثة  �إطالق �رش�ح ب�صعة مئات من  �لغربية. كما ت�صمنت 

.
32

فل�صطيني، و�ل�صماح بت�صغيل مطار غزة، و�ل�صماح بطريق �آمن بني �ل�صفة و�لقطاع

ما  تنفيذ  �رشط  كان  �إذ  وت�صدد�ً،  حزماً  �أكرث  �أمنياً  �صكالً  ريفر  و�ي  �تفاق  �تخذ  وقد 

�ملعار�صة  �أي  “�الإرهابيني”  �أ�صماه  ما  �صّد  جهوده  �لفل�صطيني  �لطرف  ي�صّعد  �أن  �صبق 

وكالة  �إ�رش�ف  حتت  جمدولة  �أمنية  خطة  على  بناء  �الأ�صلحة  وي�صادر  �لفل�صطينية، 

Central Intelligence Agency (CIA)، و�إز�لة  �ال�صتخبار�ت �ملركزية )�صي �آي �يه( 

كل ما يعادي “�إ�رش�ئيل” يف �مليثاق �لوطني �لفل�صطيني. وح�صب �التفاقية تت�صع �ل�صيطرة 

�الإد�رية و�الأمنية لل�صلطة لتغطي 18% من �ل�صفة )منطقة �أ(، ويكون لها �صيطرة �إد�رية 

 .
33

فقط على 22% )منطقة ب( ويكون �صمنها �ملحمية �لطبيعية )%3(

ويف 1998/11/16 طماأن نتنياهو جمل�ص وزر�ئه �أنه حتى بعد تنفيذ �تفاقية و�ي ريفر 

�لغربية  �ل�صفة  82% من  �الأمنية على  بال�صيطرة  �صيظلون حمتفظني  �الإ�رش�ئيليني  فاإن 

24 بلدة وقرية �صمال  1998/11/20 �ن�صحبت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية من  وقطاع غزة. ويف 

�لغربية،  �ل�صفة  م�صاحة  من   %10.1 ت�صاوي  �أ  منطقة  �أ�صبحت  حيث  ؛ 
34

�ل�صفة

. و�أخلى �صبيل 250 �صجيناً 
ومنطقة ب ت�صاوي 18.9%، �أما منطقة ج فت�صاوي 35%71

�لوزر�ء  جمل�ص  عاد  ثم  �صيا�صيني.  معتقلني  ولي�ص  عاديني  جمرمني  معظمهم  فل�صطينياً 

 .
�الإ�رش�ئيلي فقرر توقيف تنفيذ �تفاقية و�ي ريفر يف 361998/12/20

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 480.  
32

املرجع نف�شه.  33

املرجع نف�شه، �ص 481.  34

معهد �الأبحاث �لتطبيقية -  �لقد�ص )�أريج(، �أو�مر �إ�رش�ئيلية بوقف �لبناء و�لعمل يف عدد من �ملنازل �لفل�صطينية   
35

�لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  �أن�صطة  ر�صد  موقع  نابل�ص،  مدينة  جنوب  يتما  قرية  يف 

http://www.poica.org/details.php?Article=1752 :2009/8/6، �نظر ،(POICA)

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 481.  
36
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خريطة رقم )4(: مذكرة واي ريفر

�لفل�صطينية  �الأكاديية  �أعدته �جلمعية  �لذي  �الإجنليزي  �الأ�صل  بالعربية، مرتجمة عن  �مل�صدر: موقع فل�صطني 

 .PASSIA لل�صوؤون �لدولية - �لقد�ص
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خريطة رقم )5(: مذكرة واي ريفر املرحلة الأوىل من اإعادة النت�شار،

ت�رشين الثاين/ نوفمرب 1998

.FMEP مل�صدر: موقع فل�صطني بالعربية، مرتجمة عن �الأ�صل �الإجنليزي، موؤ�ص�صة �صالم �ل�رشق �الأو�صط�

و . اتفاقية �رشم ال�شيخ )1999/9/4(:

يف  جديد  من  �ل�صلطة  �إىل   Ehud Barak بار�ك  �إيهود  بقيادة  �لعمل  حزب  قدوم  مع 

�أو�صلو،  �آمال �ل�صلطة �لفل�صطينية بالتعجيل بتنفيذ �تفاقات  1999 جتددت  متوز/ يوليو 

وح�صم ق�صايا �حلل �لنهائي. وعلى �لرغم من �أن بار�ك قاد حملته �النتخابية على �أ�صا�ص 
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�لو�صول �إىل ت�صوية وت�رشيع عجلة �ملفاو�صات، �إال �أنه قدم “الء�ته �خلم�صة” �لتي ��صتند 

:
على �أ�صا�صها برناجمه “�ل�صلمي”37

ال الإعادة “�رشقي �لقد�ص” للفل�صطينيني، و�لقد�ص عا�صمة �أبدية موحدة لـ“�إ�رش�ئيل”.  •
ال لعودة “�إ�رش�ئيل” �إىل حدود ما قبل حرب 1967.  •

ال لوجود جي�ص عربي يف �ل�صفة �لغربية.  •
ال الإز�لة �مل�صتعمر�ت �ليهودية يف �ل�صفة و�لقطاع.  •

ال لعودة �لالجئني �لفل�صطينيني.   •

�تفاقية  من  �ملعدلّة  �لن�صخة  وعرفات  بار�ك  وقع   1999/9/4 يف  �ل�صيخ  �رشم  ويف 

و�ي ريفر بح�صور �لرئي�ص �مل�رشي وملك �الأردن. وهي تتعلق مبو�صوع تعجيل �إعادة 

�النت�صار �لذي �تفق عليه �صابقاً وماطلت “�إ�رش�ئيل” يف تنفيذه. كما مّت �التفاق على متديد 

فرتة �حلكم �لذ�تي �إىل �أيلول/ �صبتمب 2000، مع �أنه ينتهي ح�صب �أو�صلو 1 يف �أيار/ مايو 

.
38

1999 كما ن�ّص على �الإفر�ج عن جمموعة من �ملعتقلني �لفل�صطينيني

�إعادة  �لثانية من  �الأوىل و�ملرحلة  �ملرحلة  تنفيذ  �ل�صيخ على  �التفاق يف �رشم  وقد متّ 

:
39

�النت�صار

يف 1999/9/5 ينقل 7% من �ملنطقة ج �إىل �ملنطقة ب.  •
يف 1999/11/15 ينقل 2% من �ملنطقة ب �إىل �ملنطقة �أ و3% من �ملنطقة ج �إىل �ملنطقة ب.  •
يف 2000/1/20 ينقل 1% من �ملنطقة ج �إىل �ملنطقة �أ و5.1% من �ملنطقة ب �إىل �ملنطقة �أ.  •

مل ي�صلم �تفاق �رشم �ل�صيخ نف�صه من �لت�صويف، �إذ �إن موعد ��صتكمال عملية �لت�صليم 

�إىل  �لتنفيذ  ّخر 
َ
�أ ت�صليمه  يكن  ما  على  �خلالف  لكن   ،2000/1/20 يف  يتم  �أن  ينبغي  كان 

.
402000/3/12

املرجع نف�شه.  37

املرجع نف�شه.  38

�تفاق ومذكرة �رشم �ل�صيخ، 1999/9/4، موقع فل�صطني بالعربية، �نظر:  
39

http://www.palestineinarabic.com/Docs/treat_aggr/Sharm_ElSheikh_Memo_1999_A.pdf

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 482.  
40
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وب�صبب �لت�صويف و�البتز�ز �الإ�رش�ئيلي ��صطرت �ل�صلطة عدة مر�ت لتاأجيل �إعالن 

هددت  ثم   ،1998 �صبتمب  �أيلول/  منذ  �جلماهري  به  َتِعُد  كانت  �لذي  �لفل�صطينية  �لدولة 

باإعالنها يف �أيار/ مايو 1999، ثم يف �أيلول/ �صبتمب 1999، ثم يف �أيار/ مايو 2000، ثم يف 

�إعالن �لدولة ب�صبب �لرف�ص �الإ�رش�ئيلي،  ؛ مّت تعطيل مو�صوع 
412000 �أيلول/ �صبتمب 

وكذلك ب�صبب �نطالقة �نتفا�صة �الأق�صى يف 2000/9/29، وتعّطل م�صار �لت�صوية. 

خريطة رقم )6(: مذكرة �رشم ال�شيخ - املرحلة الأوىل من اإعادة النت�شار،

اأيلول/ �شبتمرب 1999

.FMEP مل�صدر: موقع فل�صطني بالعربية، مرتجمة عن �الأ�صل �الإجنليزي، موؤ�ص�صة �صالم �ل�رشق �الأو�صط�

املرجع نف�شه.  41
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خريطة رقم )7(: مذكرة �رشم ال�شيخ - املرحلة الثانية من اإعادة النت�شار،

ت�رشين الثاين/ نوفمرب 1999

.FMEP مل�صدر: موقع فل�صطني بالعربية، مرتجمة عن �الأ�صل �الإجنليزي، موؤ�ص�صة �صالم �ل�رشق �الأو�صط�

مالحظة: مل تنفذ �ملرحلة �لثانية من �إعادة �النت�صار �إال يف كانون �لثاين/ يناير 2000.
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خريطة رقم )8(: مذكرة �رشم ال�شيخ - املرحلة الثالثة من اإعادة النت�شار، 

كانون الثاين/ يناير 2000

.FMEP مل�صدر: موقع فل�صطني بالعربية، مرتجمة عن �الأ�صل �الإجنليزي، موؤ�ص�صة �صالم �ل�رشق �الأو�صط�
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ال�شفة  يف  العن�رشي  الف�شل  وخطة   2002 الواقي  ال�شور  عملية  تنفيذ  ز. 

الغربية:

�أريل  �إليه �ل�صارع �لفل�صطيني، و�إثر زيارة  نتيجة حلالة �الإحباط �لهائلة �لتي و�صل 

يف  �الأق�صى  �مل�صجد  حلرم  �الإ�رش�ئيلي  �لليكود  حزب  زعيم   Ariel Sharon �صارون 

2000/9/28، �نفجرت �نتفا�صة �الأق�صى يف 2000/9/29؛ لتعب عن ف�صل م�صار �أو�صلو. 

�إذ بعد �صبعة �أعو�م من �لت�صوية مل تكن �ل�صلطة �لفل�صطينية ت�صيطر �أمنياً و�إد�رياً �إال على 

 .
42

18% من �أر��ص �ل�صفة �لغربية

يوم،  مئة  مهلة  طلب   ،2001/2/6 يف  �حلكومة  رئا�صة  �نتخابات  يف  �صارون  فوز  بعد 

�جلديدة  �حلكومة  و�صددت   .
43

لالإ�رش�ئيليني �الأمن  ولتحقيق  �النتفا�صة،  على  للق�صاء 

برئا�صة �صارون من ح�صارها على �لفل�صطينيني بعد �غتيال وزير �ل�صياحة �الإ�رش�ئيلي 

رحبعام زئيفي Rehavam Zeevi يف 2001/10/17، على يد عنا�رش من �جلبهة �ل�صعبية 

لتحرير فل�صطني.

�ل�صلطة  رئي�ص  منع  بحق  بنف�صها  حتتفظ  �أنها   2001/12/8 يف  “�إ�رش�ئيل”  و�أعلنت 

�لفل�صطينية يا�رش عرفات من مغادرة ر�م �هلل للتوجه �إىل �خلارج، كما منعته من �لتوجه 

2002/3/28 من  2001/12/24. ومنع عرفات يف  �مليالد يف  �إىل بيت حلم حل�صور قد��ص 

.
44

�لتوجه �إىل بريوت للم�صاركة يف �لقمة �لعربية

 Defensive Shield �لو�قي  �ل�صور  عملية  �صارون  حكومة  �صنت   2002/3/29 ويف 

وتدمري  �النتفا�صة،  وقف  �إىل  �لعملية  خالل  من  “�إ�رش�ئيل”  و�صعت  �لغربية.  �ل�صفة  يف 

�لبُنى �لتحتية للمقاومة �لفل�صطينية، و�حلد من �لعمليات �لفد�ئية. وبد�أت �لعملية بالتوغل 

 ،2002/4/2 2002/4/1، وبيت حلم يف  يف مدينة ر�م �هلل، ثم �قتحام طولكرم وقلقيلية يف 

�لعمليات  �نتهاء  “�إ�رش�ئيل”  �أعلنت   2002/4/21 ويف   .2002/4/3 يف  ونابل�ص  وجنني 

حم�صن حممد �صالح وب�صري نافع )حمرر�ن(، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2005 )بريوت: مركز   
42

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2006(، �ص 69.

تقرير  �صل�صلة  كادميا،  حزب  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   - و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم   
43

معلومات )9( )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2009(، �ص10.

املرجع نف�شه، �ص 11.  44
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�ل�صفة  مناطق  معظم  �حتالل  �لو�قي  �ل�صور  عملية  خالل  �صارون  و�أعاد  �لع�صكرية. 

�الأر��صي  على  و�لكامل  �ل�صامل  ح�صارها  �الحتالل  حكومة  �أطبقت  حيث  �لغربية، 

 .
45

�لفل�صطينية يف �ل�صفة

عامني  نحو  �لو�قي  �ل�صور  عملية  تنفيذ  بعد  مقره  يف  عرفات  يا�رش  ح�صار  ��صتمر 

ون�صف �إىل �أن تويف يف 2004/11/11. وبعد وفاة عرفات �نتخب �لفل�صطينيون يف �ل�صفة 

2005/2/8 �لتقى �أبو مازن  2005/1/9 حممود عبا�ص رئي�صاً لل�صلطة. ويف  و�لقطاع يوم 

و�صارون يف �رشم �ل�صيخ حيث متّ �التفاق على وقف �إطالق �لنار وتفعيل خريطة �لطريق 

2003/9/25، و�الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي  �أقرته �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف  Road Map �لتي 

)�أريحا،  �لفل�صطيني  �لغربية وت�صليمها لالأمن  �ل�صفة  �لفل�صطينية يف  �ملدن  من عدد من 

 .
46

بيت حلم، طولكرم، قلقيلية، ر�م �هلل(، و�إطالق �رش�ح 900 �أ�صري

�ملقاومة  و�رشب  �الأق�صى  �نتفا�صة  لقمع  حماولتها  يف  �لعبية،  �لدولة  تقف  مل 

�لغربية،  �ل�صفة  مناطق  معظم  و�حتالل  �لو�قي،  �ل�صور  عملية  تنفيذ  عند  �لفل�صطينية، 

بني  يف�صل  جد�ر  بناء  م�رشوع  تنفيذ  على   2002/6/23 يف  �صارون  حكومة  عملت  بل 

.
47

�لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني

�أجل  من  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  بها  عت  تذرَّ �لتي  “�الأمنية”  �الأ�صباب  من  �لرغم  على 

بناء �جلد�ر �لعن�رشي، �إال �أن �مل�صادرة و�ل�صيطرة على �ملزيد من �أر��صي �ل�صفة كانت 

�الأهد�ف �حلقيقية ور�ء �مل�رشوع. وقد ذهبت �الأر��صي �مل�صادرة �إما ل�صالح بناء �جلد�ر، 

�أو لتاأمني مناطق عازلة، �أو ل�صالح م�صتعمر�ت �ل�صفة �لغربية بغر�ص منحها م�صاحات 

�إ�صافية يف حال تو�صعتها. فحتى �صهر حزير�ن/ يونيو 2008، ُقّدرت م�صاحة �الأر��صي 

.
48ً

�مل�صادرة بنحو 48,291 دومنا

املرجع نف�شه.  45

حم�صن حممد �صالح وب�صري نافع، مرجع �شابق، �ص 72.   
46

املرجع نف�شه، �ص 12.  47

حم�صن حممد �صالح )حمرر(، اجلدار العازل يف ال�شفة الغربية، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً )8( )بريوت: مركز   
48

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(، �ص 42.
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عمدت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �إىل بناء م�صار �جلد�ر يف د�خل �أر��صي �ل�صفة �لغربية، 

ولي�ص على حدود �خلط �لفا�صل بني �أر��صي �ل�صفة �لغربية �ملحتلة �صنة 1967 و�الأر��صي 

�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948. فاإن 128 كم )17.6% من �لطول �لكلي للجد�ر( فقط تقع 

، حيث �صكل م�صار �جلد�ر حول �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية حدود�ً 
49

على �خلط �الأخ�رش

لي�صكل مع  �ملحتلة،  للقد�ص  �ل�رشقي  �لتف �جلد�ر على حدود �جلزء  لها، كما  م�صطنعة 

�مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية مو�نع وحو�جز يف وجه قيام دولة فل�صطينية م�صتقبلية مت�صلة 

جغر�فياً. 

متثل  و�لتي  منه  كم   425 بناء  �كتمل  �لذي  �جلد�ر،  بناء  تنفيذ  من  �النتهاء  فعند 

55.2% من �لطول �لكلي للجد�ر وفق تقرير معهد �الأبحاث �لتطبيقية – �لقد�ص )�أريج( 

 ،
The Applied Research Institute-Jerusalem (ARIJ) �لذي ُن�رش يف 502009/7/8

�لبالغة  �لغربية  �ل�صفة  م�صاحة  �إجمايل  من   %39 نحو  ق�صم  على  �جلد�ر  يعمل  �صوف 

:
51

، وهي تق�صم �ل�صفة �إىل ثالثة �أق�صام رئي�صية
2
5,876 كم

م�صاحتها  وتبلغ  بالكامل،  �الحتالل  �صلطات  عليها  ت�صيطر  �رشقية  �أمنية  منطقة   .1

، وهي ُتعرف مبنطقة �لعزل �ل�رشقية، ومتتّد على مدى 200 كم مبحاذ�ة 
2
1,555 كم

غور �الأردن، �أي ما يعادل 26.5% من م�صاحة �ل�صفة �لغربية. 

�الأخ�رش،  و�خلط  �لعازل  �جلد�ر  بني  �لو�قعة  �ملنطقة  وهي  �لغربية،  �لعزل  منطقة   .2

 وفق �لتعديالت 
2
وهي تخ�صع ل�صيطرة �صلطات �الحتالل، وتبلغ م�صاحتها 733 كم

�الأخرية مل�صار �جلد�ر، �أي ما يعادل 12.5% من م�صاحة �ل�صفة �لغربية.

�ل�صفة  م�صاحة  من   %61 ت�صّكل   ،
2
كم  3,588 م�صاحتها  تبلغ  و�لتي  �ملتبقية  �ملنطقة   .3

عنها  تتنازل  قد  �لتي  �ملنطقة  وهي  �لكبى،  �لفل�صطينية  �ملدن  وت�صم  �لغربية، 

“�إ�رش�ئيل” للفل�صطينيني، وفقاً للخطة �الإ�رش�ئيلية.

�أريج، يف ذكرى مرور خم�صة �أعو�م على �صدور �لر�أي �ال�صت�صاري ملحكمة �لعدل �لدولية بخ�صو�ص �جلد�ر   
49

�لفا�صل يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، موقع ر�صد �أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2018 :2009/7/8، �نظر  ،)POICA(

�ملرجع نف�صه.  
50

حم�صن حممد �صالح، اجلدار العازل يف ال�شفة الغربية، �ص 15.  
51
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خريطة رقم )9(: اجلدار العازل وتق�شيم ال�شفة الغربية

�ال�صتيطان  �أن�صطة  ر�صد  موقع  �نظر  بعد،  عن  و�ال�صت�صعار  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  وحدة  �أريج،  �مل�صدر: 

�الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية )POICA(، يف:

http://www.poica.org/editor/case_studies/gazastripa.jpg
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خريطة رقم )10(: اجلدار العازل وامل�شتعمرات يف ال�شفة الغربية

�مل�صدر: وحدة دعم �ملفاو�صات، د�ئرة �صوؤون �ملفاو�صات يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية.
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املنطقة العازلة والن�شحاب الإ�رشائيلي من م�شتوطنات قطاع غزة 2005: ح. 

من  كجزء  غزة  قطاع  يف  مرت�ً  خم�صني  بعر�ص  عازلة  منطقة  �إن�صاء  على  �التفاق  مّت 

و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  بني  �النتقالية  �ملرحلة  �تفاقية  يف  �لو�ردة  �الأمنية  �لرتتيبات 

�لتي وقعت يف �صنة 1995. 

2000/9/29، بد�أت حكومة  بعد تعطل م�صار �لت�صوية و�ندالع �نتفا�صة �الأق�صى يف 

تكلفها  وال  “�إ�رش�ئيل”،  م�صالح  وفق  تكون  �جلانب  �أحادية  حلول  عن  تبحث  �صارون 

م�صاحة  عر�ص  تو�صيع  على  بد�ية  �أقدمت  �أن  فكان  �لفل�صطينيني،  جتاه  �لتز�مات  �أّي 

�إخالء  �أعلن �صارون عزمه على   2004 150 مرت�ً. ويف �صباط/ فب�ير  �إىل  �لعازلة  �ملنطقة 

�لغربية  �ل�صفة  يف  معزولة  ��صتيطانية  جتمعات  و�أربعة   21 �لـ  غزة  قطاع  م�صتعمر�ت 

“خطة للف�صل” مع  Homesh، تنفيذ�ً  Sanour وحومي�ص  وهي؛ جنيم وكدمي و�صانور 

 .
53

“�إ�رش�ئيل” تنفيذ �الن�صحاب 2005/8/15 بد�أت  . ويف 
52

�لفل�صطينيني من جانب و�حد

Dotan �لع�صكرية يف �صمال �ل�صفة  لتنتهي �ملرحلة �الأخرية منه بتفكيكها قاعدة دوتان 

.
�لغربية يف 542005/9/22

 
2
كم  87 على  “�إ�رش�ئيل”  �أبقت  �لقطاع،  من  �الن�صحاب  خطة  تنفيذ  من  �لرغم  على 

م�صاحة  �أن  �إال   ،
55

للقطاع و�ل�صمالية  �ل�رشقية  �حلدود  طول  على  عازلة،  �أمنية  كمنطقة 

هذه �ملنطقة �الأمنية مل تبَق على حالها؛ فقد قامت �صلطات �الحتالل فيما بعد بتقلي�صها 

�أو  �ل�صو�ريخ،  �إطالق  كمنع  �الأمنية،  باالحتياجات  متذرعة  مرة،  من  �أكرث  تو�صيعها  �أو 

�ملنطقة  ما ز�لت م�صاحة   ،2013/3/21 �لت�صلل عب �حلدود. ومنذ  �لق�صاء على عمليات 

�لعازلة د�خل قطاع غزة تبلغ 300 مرت، ويف �لو�قع قد ت�صل منطقة �لعزل �إىل 2 كم لت�صكل 

 .
56

نحو 17% من م�صاحة قطاع غزة

�الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من قطاع غزة، �جلزيرة.نت، 2012/3/9، �نظر:   
52

http://www.aljazeera.net/coverage/pages/21c2d7b9-4932-449d-8230-3082d334585d

�ملرجع نف�صه.  
53

حم�صن حممد �صالح، حزب كادميا، �ص 15.  
54

�أن�صطة  ر�صد  موقع  �لغربية،  �ل�صفة  من  “�لثاين”  �الأحادي  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صحاب  م�رشوع  �أبعاد  �أريج،   
55

2013/6/20، �نظر:   ،)POICA( ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية�

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=4845

2013، موقع �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، �نظر:  �العتد�ء�ت يف قطاع غزة ونتائجها، حزير�ن/ يونيو   
56

http://www.pchrgaza.org/files/2013/June2013.pdf
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امل�شافة امل�شموح بها لل�شيد يف البحر: 

�مل�صاحة  بتقلي�ص  “�إ�رش�ئيل”  قامت  �الأمنية،  �لدو�عي  وبحجج  �أعو�م  مدى  على 

�لبحرية بعدما كانت مقرة يف �تفاقات �أو�صلو من ع�رشين ميالً بحري �إىل 12 ميالً بحرياً 

�صنة 2002، ثم �صتة �أميال بحرية منذ ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2006، ثم ثالثة �أميال منذ 

2012/11/22، ثم عادت �إىل  2007، ثم و�صعتها �إىل �صتة �أميال بحرية  حزير�ن/ يونيو 

.
ثالثة �أميال بحرية منذ 572013/3/12

خريطة رقم )11(: الو�شع اجليو-�شيا�شي يف قطاع غزة، متوز/ يوليو 2007

�مل�صدر: معهد �الأبحاث �لتطبيقية - �لقد�ص )�أريج(.

�ملرجع نف�صه.  
57
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2. املفاو�شات حول م�شتقبل ال�شلطة الفل�شطينية من 1999 اإىل 2013: 

�ل�صيخ  �رشم  �تفاقية  توقيع  بعد  توقف  �لذي  �لتفاو�صي  �مل�صار  الإحياء  حماولة  يف 

يف 1999/9/4، عقد يا�رش عرفات و�إ�صحق ر�بني يف 12–2000/7/25 موؤمتر�ً تفاو�صياً يف 

كامب ديفيد، لبحث �لق�صايا �ملتعلقة باحلل �لنهائي. لكن هذ� �ملوؤمتر �لذي ُعقد بو��صطة 

�لالجئني،  عودة  حّق  مو�صوع  ب�صبب  ف�صل  كلينتون  بيل  �الأمريكي  �لرئي�ص  و�صغط 

و�ل�صيادة على �رشقي �لقد�ص، و�لو�صع �لنهائي للم�صجد �الأق�صى، �إذ �أ�رّش �الإ�رش�ئيليون 

�ل�صيادة على حرم  لـ“�إ�رش�ئيل”، وعلى نوع من  �لقد�ص عا�صمة موحدة  �أن تكون  على 

.
58

�مل�صجد �الأق�صى

زيارة  �إثر   ،2000/9/28 يف  �الأق�صى  �نتفا�صة  ��صتعلت  ديفيد،  كامب  ف�صل  بعد 

��صتفز�زية قام بها زعيم حزب �لليكود �الإ�رش�ئيلي �أريل �صارون حلرم �مل�صجد �الأق�صى. 

ورئي�ص  عرفات  يا�رش  بجمع  كلينتون  بيل  �إد�رة  قامت  �النتفا�صة،  تد�عيات  من  وللحد 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية �إيهود بار�ك يف 2000/10/17 يف مدينة �رشم �ل�صيخ �مل�رشية. وقد 

�جلي�ص  و�ن�صحاب  �لطرفني  بني  نار  �إطالق  وقف  التفاق  �لتو�صل  �للقاء  نهاية  يف  علن 
ُ
�أ

فعلياً  �أدى  ما  �الإعالن،  تاريخ  من  �أ�صبوعني  بعد  �ملفاو�صات  و��صتئناف  �الإ�رش�ئيلي، 

�الأمريكي  �ل�صيناتور  كلينتون من  �لقتالية فقط. وقد طلب  �لعمليات  �إىل هدوء موؤقت يف 

�ل�صابق جورج ميت�صل George Mitchell يف 2000/11/7 تروؤ�ص جلنة تق�صي �حلقائق 

.
59

ال�صتك�صاف �أ�صباب �ندالع �النتفا�صة

دعا تقرير ميت�صل، �لذي �صُلّم �إىل كلينتون يف 2001/4/30، “�إ�رش�ئيل” �إىل جتميد كل 

�لن�صاط �ال�صتيطاين، مبا يف ذلك “�لنمو �لطبيعي” للم�صتعمر�ت �لقائمة، ورفع �حل�صار، 

وحتويل كل عائد�ت �ل�رش�ئب �مل�صتحقة �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية. ودعا �ل�صلطة �لفل�صطينية 

.
60

�إىل منع �لعمليات �لع�صكرية �صّد �الحتالل. كما عودة �لتعاون �الأمني بينهما

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 489.  
58

،)IIP Digital( مكتب بر�مج �الإعالم �خلارجي �لتابع لوز�رة �خلارجية �الأمريكية، موقع �آي �آي بي ديجيتال  
59

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2008/08/20080818170938 :2007/12/21، �نظر
ssissirdile0.233227.html#axzz2gYqdn04q

تقرير جلنة ميت�صل، منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، د�ئرة �صوؤون �ملفاو�صات، �نظر:  
60

http://nad-plo.org/atemplate.php?id=99
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��صتمر �لرئي�ص كلينتون يف حماوالته الإحياء م�صار �ملفاو�صات، فقبيل �نتهاء واليته 

ن�رش خطته للحل �لنهائي، و�أبرز ما ت�صمنه م�رشوع كلينتون بح�صب ما �صجله م�صوؤولون 

فل�صطينيني  م�صوؤولني  مع  كلينتون  �لرئي�ص  لقاء  �أثناء  يف   ،2000/12/23 يف  �أمريكيون 

: دولة فل�صطينية على 94–96% من م�صاحة �ل�صفة و100% من �لقطاع، 
61

و�إ�رش�ئيليني

يف مقابل �جلزء �لذي ت�صمه “�إ�رش�ئيل” على �أن تعطي 1–3% من “�أر��صيها” ]�الأر��صي 

�ل�صفة  بني  د�ئم  معب  �إىل  باالإ�صافة  �لفل�صطيني،  �لطرف  �إىل   ]1948 �صنة  �حتلتها  �لتي 

 .
62

و�لقطاع

 %80 يبقى  �أن  �لفل�صطينية  �ملوعودة،  �لدولة  خريطة  على  �مل�رشوع  و��صرتط 

للدولة  جغر�يف  تو��صل  �صمان  مع  ��صتيطانية،  جممعات  يف  �ليهود  �مل�صتوطنني  من 

�لفل�صطينية. �أما فيما يتعلق بالقد�ص، فاملبد�أ �لعام �أن �ملناطق �الآهلة بال�صكان �لعرب هي 

�الأق�صى،  �مل�صجد  حرم  �أما  �إ�رش�ئيلية،  مناطق  هي  باليهود  و�الآهلة  فل�صطينية،  مناطق 

فيتفق الحقاً على حّل ي�صمن رقابة فعلية للفل�صطينيني على �حلرم، مع �حرت�م معتقد�ت 

هي  �لفل�صطينية  �لدولة  �أن  �الأ�صا�صي  فاملبد�أ  �لالجئني،  مبو�صوع  يتعلق  وفيما  �ليهود. 

�أن  ��صتبعاد  دون  من  �ملنطقة  �إىل  �لعودة  يقررون  �لذين  للفل�صطينيني،  �لرئي�صي  �ملوقع 

. وحدد موعد نهاية �ملفاو�صات يف 2001/1/10 وهو موعد 
63

ت�صتقبل “�إ�رش�ئيل” بع�صهم

توقيع �التفاق �لنهائي وفقاً خلطة كلينتون، �إال �أن �خلطة تفجرت يف و�قع �حلال ومل حتَظ 

.
64

باأي جناح

بعد �صنتني تقريباً من توقف �لعملية �ل�صيا�صية وعدم حتقيقها �أّي تقدم، وعلى وقع 

2002/6/24 عر�ص �لرئي�ص �الأمريكي  �أحد�ث وجمريات �النتفا�صة �لثانية، وحتديد�ً يف 

�ملفاو�صات،  ال�صتئناف  حمدد�ً  وم�صار�ً  خطة   George W. Bush �البن  بو�ص  جورج 

عُرفت فيما بعد بخطة “خريطة �لطريق”، �لتي حددت هدفاً نهائياً لها يتمثل باإقامة دولة 

فل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة وفق قر�ر�ت جمل�ص �الأمن 242 و338 و1397، 

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 489.   
61

املرجع نف�شه، �ص 491.  62

املرجع نف�شه.   63

http://maannews.net/ARB/ViewDetails.aspx?ID=615647 :وكالة معاً �الإخبارية، 2013/7/22، �نظر  
64
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بحيث يتم وقف �النتفا�صة، ووقف �الأن�صطة �ال�صتيطانية، و�لدخول يف مفاو�صات توؤدي 

.
�إىل �إنهاء �ل�رش�ع و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية مع نهاية 652005

ومثل ع�رش�ت �لقر�ر�ت و�مل�صاريع �ملتعلقة بالق�صية �لفل�صطينية، فاإن خريطة �لطريق 

مل تقدم ت�صوّر�ً نهائياً حمدد�ً متعلقاً بالق�صايا �جلوهرية )�لقد�ص، �لالجئون، �ال�صتيطان، 

�حلدود، �ل�صيادة...( كما مل تقدم �أّي �آلية حقيقية ُتلزم �لطرف �ملعني وبالذ�ت �الحتالل 

�الإ�رش�ئيلي بتنفيذ �لتز�ماته. وبعبارة �أخرى فاإنها كانت ُتعطي �الحتالل فر�صة �ملر�وغة 

و�لتهرب وفر�ص �حلقائق على �الأر�ص.

و�صع  مع  �لطريق  خريطة  مبدئياً   2003/5/25 يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أقرت 

14 حتفظاً على ر�أ�صها رف�ص حّق �لعودة لالجئني �لفل�صطينيني �لذي هجرو� �صنة 661948. 

وعلى �لرغم من هذه �لتحفظات و�فقت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2003 

على مبادئ خريطة �لطريق، مع طرحها عدد من �ال�صتف�صار�ت و�لتحفظات ومع ذلك مل 

.
67

تخرج خريطة �لطريق من �الأدر�ج �إىل رحابة �لتنفيذ �لفعلي

�لقيادة �الإ�رش�ئيلية جتاهل عبا�ص،  �ل�صيا�صي، �ختارت  بعد فرتة طويلة من �جلمود 

2003/12/18 خطته لالنف�صال عن  �أريل �صارون يف  “�إ�رش�ئيل”  وعر�ص رئي�ص وزر�ء 

الإجر�ء  حاجة  دون  �ل�صفة،  يف  �مل�صتعمر�ت  بع�ص  و�إخالء  �جلانب  �أحادي  ب�صكل  غزة 

مفاو�صات مع �لفل�صطينيني؛ ف�رشعت “�إ�رش�ئيل” يف 2005/8/15 بتنفيذ خطة �النف�صال.

م�رشوع  جتاوز  ب�رشورة  تتز�يد  �الإ�رش�ئيلية  �لقناعات  كانت   2006 �صنة  بدء  مع 

�الأحادي  �حلل  فر�ص  نحو  وح�صماً  و�صوحاً  �أكرث  ب�صكل  و�الجتاه  �لطريق،  خريطة 

�جلانب. وقد �أقرّت حكومة �إيهود �أوملرت Ehud Olmert �لتي نالت �لثقة يوم 2006/5/4، 

�إىل بلورة �حلدود �لنهائية للدولة كدولة يهودية. و�أعلن  يف برناجمها �ل�صيا�صي، �صعيها 

لـ“�إ�رش�ئيل”  جديدة  حدود  تر�صيم  �صتكون  مهمتها  �أن  للحكومة  جل�صة  �أول  يف  �أوملرت 

.
68

ب�صكل �أحادي، وتكوين دولة ذ�ت �أغلبية يهودية ومتما�صكة، ويكن �لدفاع عنها

حم�صن حممد �صالح وب�صري نافع، مرجع �شابق، �ص 71.  
65

املرجع نف�شه.  66

http://maannews.net/ARB/ViewDetails.aspx?ID=615647 :معاً، 2013/1/2، �نظر  
67

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2006 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
68

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2007(، �ص 65 و99.
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قيمت يف 2006/1/25، و�صيطرة 
ُ
بعد فوز حركة حما�ص باالنتخابات �لت�رشيعية �لتي �أ

�حلركة على قطاع غزة يف منت�صف حزير�ن/ يونيو 2007، خرج �لقطاع من نطاق �صيطرة 

�ل�صلطة �لفل�صطينية برئا�صة حممود عبا�ص. و�أ�صبح لدى �جلانب �الإ�رش�ئيلي تخوف من 

�صيطرة حما�ص على �ل�صفة على غر�ر ما حدث يف �لقطاع، يف ظل حالة �ل�صعف �ل�صيا�صي 

لدى عبا�ص، و�زدياد �لقناعة لدى �لفل�صطينيني باأن �مل�صار �لتفاو�صي لن يحقق �لكثري من 

تطلعات �ل�صعب �لفل�صطيني، و�أن �ملقاومة �مل�صلحة هي �خليار �الأن�صب؛ خ�صو�صاً بعد 

�صمود �ملقاومة يف لبنان خالل حرب متوز/ يوليو 2006. 

يف ظّل هذه �لظروف، �ألغت “�إ�رش�ئيل” �خلطط �ملتعلقة باالن�صحاب من �ل�صفة �لغربية. 

و�أ�صبح هدف �لتفاو�ص و�لت�صوية يف هذه �ل�صنة من قبل �جلانب �الإ�رش�ئيلي هو �حلفاظ 

�ملفاو�صات  عملية  و��صتخد�م  �ملنطقة،  يف  �ل�صيا�صي  �ال�صتقر�ر  من  �الأدنى  �حلّد  على 

مبد�أ  حتويل  هو  “�إ�رش�ئيل”  تتبناه  �لذي  �لهدف  و�أ�صبح  �ملنطقة.  يف  �لتوتر  بوؤر  لنزع 

وقد  �ملفاو�صات”69.  �أجل  من  “�ملفاو�صات  �صعار  �إىل  �ل�صالم”  �أجل  من  “�ملفاو�صات 

2007 جمموعة من �ملبادر�ت �ل�صيا�صية كمبادرة حاييم  “�إ�رش�ئيل” خالل �صنة  طرحت 

. �إال �أن 
70Tzipi Livni ومبادرة �أوملرت، وخطة ت�صيبي ليفني ،Haim Ramon ر�مون

هذه �ملبادر�ت مل تطرح �إال �إر�صاء للجانب �الأمريكي و��صتقطاعاً للوقت، يف ظّل ��صتمر�ر 

عمليات �ال�صتيطان وبناء �جلد�ر �لعازل يف �أر��صي �ل�صفة �لغربية. 

من  بدعوى   Annapolis Conference �أنابولي�ص  موؤمتر   2007/11/27 يف  �فتتح 

�أوملرت  �إيهود  “�إ�رش�ئيل”  وزر�ء  رئي�ص  ومب�صاركة  بو�ص،  جورج  �الأمريكي  �لرئي�ص 

نهاية  يف  و�صدر  ومنظمة،  دولة   52 وبح�صور  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني  و�لرئي�ص 

و�إنهاء  �لنهائي  �حلل  حول  �ملفاو�صات  باأن  �أفاد  �إ�رش�ئيلي؛  فل�صطيني  �إعالن  �ملوؤمتر 

�ل�رش�ع �صتتو��صل بعد �نتهاء �أنابولي�ص، و�صيتم �لتو�صل لهذ� �التفاق يف مدة �أق�صاها 

.
71

نهاية 2008، و�تفق �لطرفان على �أن �التفاق �صي�صمل �إقامة دولة فل�صطينية

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2007 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
69

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(، �ص 108.

املرجع نف�شه، �ص 110.  70

الفل�شطينية  املفاو�شات  م�شار  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   - و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم   
71

تقرير  �صل�صلة   ،)2008 ربيع   –  2007 )خريف  دم�شق  يف  العربية  والقمة  اأنابولي�س  بني  ما  الإ�رشائيلية 

معلومات )4( )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(، �ص 10.
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�نتهت �جلوالت �لتفاو�صية بني �جلانبني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي �ملنبثقة عن موؤمتر 

�أنابولي�ص دون حتقيق �أّي تقدم؛ فالدولة �لعبية ��صتغلت �ملفاو�صات لك�صب �لوقت من 

�أجل تو�صيع �ال�صتيطان بال�صفة �لغربية، و��صتكمال بناء �جلد�ر �لعازل، وتهويد �لقد�ص. 

قدرة  لعدم  �لرتويج  �أجل  من  �لفل�صطيني،  �النق�صام  ��صتغالل  “�إ�رش�ئيل”  وحاولت 

�ل�صلطة على تنفيذ �لتز�ماتها وفق خطة خريطة �لطريق، ك�صحب �صالح �ملقاومة، ووقف 

.
72

�لهجمات �مل�صلحة �نطالقاً من قطاع غزة

يف نهاية �صنة 2008، �صنّت “�إ�رش�ئيل” عدو�ناً على قطاع غزة، �أطلقت عليه ��صم “عملية 

�لر�صا�ص �مل�صكوب” و�لتي بد�أت يف 2008/12/27 و�نتهت يف 2009/1/18، حاول �أوملرت 

لعله  �لتفاو�صي؛  بامل�صار  �لذي حلق  �لف�صل  �الأمام متخطياً  �إىل  �لقفز  �لعدو�ن  من خالل 

بذلك يقدم للجمهور �الإ�رش�ئيلي �إجناز�ً كبري�ً قبل �نتخابات �لكني�صت، �إال �أن هذه �حلرب 

�أن  �لنتيجة  �لفل�صطينية؛ فكانت  �أوملرت ب�صبب �صمود �ملقاومة  �أهد�ف  ف�صلت يف حتقيق 

خ�رش �أوملرت �النتخابات ل�صالح زعيم حزب �لليكود بنيامني نتنياهو.

2008، على  �لتي مل تختلف كثري�ً عن �صنة   ،2009 �لتفاو�صي �صنة  ��صتمر �جلمود 

��صتلم  �لذي   ،Barak Obama �أوباما  بار�ك  �الأمريكي �جلديد  �لرئي�ص  �إعطاء  �لرغم من 

ما  �أبرز  وكان  �ل�صلمية.  للعملية  خا�صاً  �هتماماً   ،2009/1/20 يف  ر�صمياً  من�صبه  مهام 

يف  �ألقاه  �لذي  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  خطاب  هو   2009 �صنة  ميّز 

جامعة بار �إيالن Bar-Ilan University (BIU) يف 2009/6/14، و�لذي جاء عقب توتر 

�لعالقات بني تل �أبيب وو��صنطن، حيث �أبدى نتنياهو ��صتعد�د “�إ�رش�ئيل” للقبول بدولة 

�العرت�ف  منها:  قا�صية  �رشوط  بو�صع  ذلك  �أرفق  �أنه  �إال  �ل�صالح،  منزوعة  فل�صطينية 

�لالجئني  عودة  تتم  و�أن  �ملوحدة،  �لقد�ص  �الأبدية  عا�صمتها  يهودية  دولة  بـ“�إ�رش�ئيل” 

�إىل حدود و�أر��صي �لدولة �لفل�صطينية، ولن ي�صمح بعودتهم �إىل �الأر��صي �لتي �أخرجو� 

.
منها �صنة 1948، �أو ما يعرف بـ“�إ�رش�ئيل”73

تابع نتنياهو بعد توليه رئا�صة �حلكومة �صيا�صة عددٍ من �أ�صالفه �ل�صيا�صيني يف �إد�رة 

�لبناء  جتميد  م�صاألة  �حلكومة  �أمام  ووقفت  حله.  �إىل  ولي�ص  �لفل�صطينيني  مع  �ل�رش�ع 

املرجع نف�شه، �ص 37.  72

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2009 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
73

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2010(، �ص 118.
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�لرغم  وعلى  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مع  �ملفاو�صات  ال�صتئناف  ك�رشط  �مل�صتعمر�ت  يف 

بد�أت  �لقد�ص،  با�صتثناء  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ال�صتيطان  جتميد  فرتة  نتنياهو  �إعالن  من 

�الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  عمليات  �أن  �إال  �أ�صهر،  ع�رشة  ملدة  و��صتمرت   2009/11/25 يف 

تو��صلت و�زد�دت وتريتها، حيث ك�صف �لتحليل �لذي �أجر�ه معهد �أريج لل�صور �جلوية 

ل�صنة 2010 �أن “�إ�رش�ئيل” قامت خالل تلك �لفرتة ببناء 1,819 بناية يف �ل�صفة �لغربية 

. وبرّر نتنياهو عدم ح�صم م�صاألة �ملفاو�صات مع �لفل�صطينيني، 
74

مبا يف ذلك مدينة �لقد�ص 

.
75

باإمكانية تفكك حكومته ب�صبب رف�ص بع�ص �أحز�ب �ئتالفه جتميد �ال�صتيطان

من  �لرغم  على  و2012،   2011 �صنتي  �ملفاو�صات  م�صار  على  �جلمود  ��صتمر 

�لذي  �ال�صتيطان  جتميد  �رشط  حتت  �ملفاو�صات  ال�صتئناف  �ملحاوالت  بع�ص  قيام 

 2012 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �الأردن  ��صت�صافة  منها  نتنياهو،  حكومة  رف�صته 

 .
76

�أّي تقدم �أربعة �جتماعات بني وفد فل�صطيني و�آخر �إ�رش�ئيلي، �نتهت دون حتقيق 

بعدو�ن  �أي�صاً   2012 �صنة  تختم  �أن  “�إ�رش�ئيل”  �ختارت   ،2008 نهاية  يف  فعلت  وكما 

�جلمهور  نظر  تلفت  �أو  �ملفاو�صات،  �أزمة  من  تخرج  لعلها  غزة،  قطاع  على  جديد 

�لتي  �ل�صحاب  عمود  عملية  فكانت  �لد�خلية؛  �القت�صادية  �الإخفاقات  عن  �الإ�رش�ئيلي 

كانت  حيث  �صابقتها؛  غر�ر  على  بالف�صل  باءت  و�لتي   ،2012/11/21–14 يف  �صنت 

�لغربي من  �لثقيل، فطالت �صو�ريخها �جلزء  �لعيار  �ملرة مفاجاآت من  للمقاومة هذه 

�أبيب.  تل  وم�صارف  �ملحتلة،  �لقد�ص 

بعد �جلمود �حلا�صل على �مل�صار �لتفاو�صي، مل جتد �ل�صلطة �لفل�صطينية غري �صبيل 

�لتوجه �إىل �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف دورتها �لـ 67 �لتي ُعقدت يف �أيلول/ �صبتمب 

. وقد 
77

2012، لتطلب قر�ر�ً يعدُّ دولة فل�صطني دولة مر�قب غري ع�صو يف �الأمم �ملتحدة

�أن  بعد  مر�قبة،  دولة  ميالد  �صهادة  فل�صطني   2012/11/29 يف  �لعامة  �جلمعية  منحت 

�الإ�رش�ئيلي  �لتجميد  فرتة  خالل  ملحوظاً  تو�صعاً  ت�صهد  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتوطنات  �أريج،   
74

.2011/2/8  ،)POICA( ملزعوم، موقع ر�صد �أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية�

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2010 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
75

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2011(، �ص 64.

احلياة، 2012/1/26.  76

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=139369 :وفا، 2012/9/27، �نظر  
77
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�صوتت 138 دولة ل�صالح طلب فل�صطيني بهذ� �ل�صاأن، فيما �صوتت 9 دول �صّد �مل�رشوع 

.
78

بينها كند� و�أمريكا و“�إ�رش�ئيل” و�متنعت 41 دولة عن �لت�صويت

يف 2013/5/7 قررت “�إ�رش�ئيل” جتميد�ً موؤقتاً لال�صتيطان ملدة �صهر ون�صف �ل�صهر 

 .
79

�ملفاو�صات ال�صتئناف  �الأمريكية  �جلهود  يف  حا�صمة  �صتكون  �ملدة  هذه  �أن  باعتبار 

يف  م�رش  يف  �لع�صكري  �النقالب  جناح  بعد  جديدة  �ندفاعة  �لت�صوية  م�صار  و�صهد 

يف  �ملفاو�صات  ��صتئناف  على  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  قيادة  وو�فقت   ،2013/7/3

�أعو�م متو��صلة،  �أ�رشت عليه ثالثة  �لذي   دون �رشط وقف �ال�صتيطان؛ 
802013/7/19

على �أمل �أن ت�صل �إىل �لت�صوية �لنهائية خالل �صتة �إىل ت�صعة �أ�صهر. 

وبعد �نق�صاء ثالثة �أ�صهر تقريباً منذ �نطالق �ملفاو�صات؛ مل َيحُدث �أّي تقدم ُيذكر، يف 

ظّل تد�ول �أنباء عن �حتمال قبول �جلانب �لفل�صطيني بالتنازل عن حّق عودة �لالجئني يف 

�لت�صوية �لنهائية، و�لقبول باتفاق مرحلي وتبادل �أر��صٍ بن�صبة 1.9% ما ي�صمح عملياً 

 .
81

باالإبقاء على 65% من �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة

وقد �أطلقت “�إ�رش�ئيل” يف 2013/10/30 �رش�ح 26 �أ�صري�ً فل�صطينياً ق�صو� يف �العتقال 

بني 20 و33 عاماً، �صمن �لدفعة �لثانية يف �إطار �صفقة تق�صي باإطالق 104 �أ�رشى على 

مر�حل، �صمن �لرتتيبات �ملتعلقة با�صتئناف �ملفاو�صات، وكانت �لدفعة �الأوىل قد �صملت 

 .
�إطالق �رش�ح 26 �أ�صري�ً يف 822013/8/14

�صحيفة الأيام، ر�م �هلل، 2012/11/30.  
78

ال�رشق الأو�شط، 2013/5/8.  79

�صحيفة عكاظ، جدة، 2013/7/20.  
80

�صحيفة الغد، عّمان، 2013/10/30.  
81

وكالة رويرتز لالأنباء، 2013/10/30، �نظر:   
82

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B2B6R20131030?sp=true
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خريطة رقم )12(: اتفاقية احلكم الذاتي، 1994–2000

.FMEP مل�صدر: موقع فل�صطني بالعربية، مرتجمة عن �الأ�صل �الإجنليزي، موؤ�ص�صة �صالم �ل�رشق �الأو�صط�
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ثانيًا: هيكلية ال�شلطة الفل�شطينية:

1. القانون الأ�شا�شي الفل�شطيني:

�لغربية  �ل�صفة  تق�صيم  مّت  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  قدوم  مع   ،1995 �صنة  يف 

:
83

11 حمافظة هي �إىل 

حمافظة �أريحا، حمافظة بيت حلم، حمافظة نابل�ص، حمافظة �لقد�ص، حمافظة ر�م �هلل  �أ. 

�خلليل،  حمافظة  طولكرم،  حمافظة  طوبا�ص،  حمافظة  �صلفيت،  حمافظة  و�لبرية، 

حمافظة قلقيلية، حمافظة جنني.

غزة،  حمافظة  غزة،  �صمال  حمافظة   :
84

هي حمافظات  خم�ص  في�صم  غزة  قطاع  �أما  ب. 

حمافظة دير �لبلح، حمافظة خانيون�ص، حمافظة رفح.

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أ�صدر  �ل�صلطة،  عمر  من  �الأوىل  �النتقالية  �ملرحلة  خالل 

�ملذكرة  دعت  وقد   .1995 ل�صنة   13 رقم  �لفل�صطيني  �النتخابات  قانون  عرفات  يا�رش 

�الإي�صاحية لهذ� �لقانون، �ملجل�ص �لذي �صيتم �نتخابه �إىل و�صع نظام د�صتوري للمرحلة 

.
85

�النتقالية

)�ملجل�ص  �ملنتخبة  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  عملت  �لعامة،  �النتخابات  �إجر�ء  وبعد 

�لت�رشيعي( على �إعد�د �لنظام �لد�صتوري لل�صلطة �لفل�صطينية يف �ملرحلة �النتقالية �لذي 

�صمي الحقاً مب�رشوع �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني ل�صنة 1996، وقد ن�صت �ملادة 5 من 

هذ� �مل�رشوع على �أن نظام �حلكم يف فل�صطني نظام ديوقر�طي نيابي ينتخب فيه رئي�ص 

�ل�صلطة �نتخاباً مبا�رش�ً من قبل �ل�صعب �لذي هو م�صدر �ل�صلطات بح�صب �ملادة 2 �لتي 

يار�صها عن طريق �ل�صلطات �لت�رشيعية و�لتنفيذية و�لق�صائية على �أ�صا�ص مبد�أ �لف�صل 

بني �ل�صلطات... .

http://www.molg.pna.ps/LGU.aspx :ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، موقع وز�رة �حلكم �ملحلي، �نظر�  
83

�ملرجع نف�صه.  
84

قانون رقم )13( ل�صنة 1995 ب�صاأن �النتخابات، موقع �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، غزة، 1995/12/7.  
85
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للم�صادقة  �ل�صلطة  لرئي�ص  �أحيل  ثم   ،
861997/10/2 �لت�رشيعي يف  �ملجل�ص  �أقرّه  وقد 

�ملفعول  �صاري  و�أ�صبح   ،
872002/5/28 يف  عليه  عرفات  �لرئي�ص  �صادق  وقد  عليه، 

.
يف 882002/7/7

�لت�رشيعي �صالحية  �لتي تعطي �ملجل�ص  �الأ�صا�صي  �لقانون  111 من  للمادة  ��صتناد�ً 

 2003 �صنة  �ملجل�ص  ر�أى  فقد  �أع�صائه،  ثلثي  �أغلبية  مبو�فقة  �الأ�صا�صي  �لقانون  تعديل 

�ل�صلطة  �لوزر�ء يف  �الأ�صا�صي وذلك با�صتحد�ث من�صب رئي�ص  �لقانون  �رشورة تعديل 

.
89

�لوطنية �لفل�صطينية

�لفل�صطيني جل�صته يف مدينة غزة، حيث  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  2005/7/27، عقد  في 

ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  36، و3/47، و48، و55 من  �ملو�د:  تعديل  مّت خاللها 

.
902003

2. هيكلية النظام ال�شيا�شي: 

عّرف �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني �لنظام �ل�صيا�صي لل�صلطة �لفل�صطينية باأنه نظام 

ويقوم  وق�صائية،  وتنفيذية،  ت�رشيعية،  �صلطات:  ثالث  من  يتكون  نيابي،  ديوقر�طي 

على مبد�أ �صيادة �ل�صعب، وف�صل �ل�صلطات، و��صتقالل �لق�صاء، و�مل�صاو�ة بني �ملو�طنني، 

و�حرت�م حقوق �الإن�صان. وفيما يلي �صوف نتناول �أهم ما جاء عن هذه �ل�صلطات �لثالث. 

اأ . ال�شلطة الت�رشيعية: 

من   34 �ملادة  وفق  �لفل�صطيني،  �لد�صتوري  �لنظام  يف  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  ت�صمى 

قبل  من  ينتخب  �لذي  �لت�رشيعي،  باملجل�ص   2002 ل�صنة  �لفل�صطيني  �الأ�صا�صي  �لقانون 

�ل�صعب �لفل�صطيني �صمن مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية، يتوىل �ملجل�ص مهامه �لت�رشيعية 

�لتقارير  �صل�صلة  والأولويات،  والأهداف  الآليات  فل�شطني:  يف  الت�رشيع  عملية  مرعي،  م�صطفى   
86

�نظر:   ،)2000 مايو  �أيار/  �ملو�طن،  �مل�صتقلة حلقوق  �لفل�صطينية  �لهيئة  �هلل:  )ر�م   )16( �لقانونية 

http://www.ichr.ps/pdfs/legal23.pdf

ال�رشق الأو�شط، 2002/5/30.  87

ال�رشق الأو�شط، 2002/7/8.  88

 ،2003/3/19 �ملمتاز،  �لعدد  �لر�صمية(،  )�جلريدة  الفل�شطينية  الوقائع  �صحيفة  �ملعدل،  �الأ�صا�صي  �لقانون   
89

ديو�ن �لفتوى و�لت�رشيع، موقع وز�رة �لعدل �لفل�صطينية.

الوقائع  2003م،  ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  �أحكام  بع�ص  بتعديل  2005م  ل�صنة  �الأ�صا�صي  �لقانون   
90

الفل�شطينية، �لعدد 57، 2005/8/13. 
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و�لرقابية على �لوجه �ملبني يف نظامه �لد�خلي، وحتت �صقف �تفاقية �أو�صلو، وتكون مدة 

هذ� �ملجل�ص هي �ملرحلة �النتقالية. 

ن�صت �ملادة �لثالثة من �أو�صلو 1على �إجر�ء �نتخابات �صيا�صية عامة ومبا�رشة وحرة 

�أ�صا�ص نظام  1996 على  �لت�رشيعية �صنة  �النتخابات  . وقد جرت 
91

�لت�رشيعي للمجل�ص 

�الأغلبية �لب�صيطة، وفق قانون رقم 13 ل�صنة 1995، ومّت تق�صيم �ل�صفة �لغربية وقطاع 

.
92

غزة �إىل 16 د�ئرة �نتخابية

وفيما يتعلق باالنتخابات يف �لقد�ص، متّ تق�صيم د�ئرة �لقد�ص �النتخابية �إىل منطقتني: 

�رشقي �لقد�ص، و�صو�حي �لقد�ص، على �أن يتمّ �القرت�ع يف �رشقي �لقد�ص يف مكاتب بريد 

تتبع �صلطة �لبيد �الإ�رش�ئيلي، وعددها خم�صة مكاتب )ت�صم 11 حمطة �قرت�ع(، وعلى 

�صو�حي  منطقة  يف  تقام  �قرت�ع  مر�كز  يف  �القرت�ع  �لقد�ص  �رشقي  يف  �ملقد�صيني  باقي 

 .
93

�لقد�ص

�لعامة �جلديد، ومّت زيادة  �النتخابات  �لت�رشيعي قانون  �ملجل�ص  �أقرّ   2005/6/18 يف 

عدد مقاعد �ملجل�ص من 88 �إىل 132 مقعد�ً، وتبني �لنظام �النتخابي �ملختلط؛ حيث جرى 

)�لقو�ئم(،  �لن�صبي  �لتمثيل  ونظام  )�لدو�ئر(  �الأغلبية  نظام  بني  منا�صفة  �ملقاعد  توزيع 

 .
94

ف�صالً عن �صمان متثيل �ملر�أة

رئا�صة  مكتب  �نتخاب  يتم  �لت�رشيعي  للمجل�ص  �لد�خلي  �لنظام  �أحكام  مبوجب 

95. ووفق 
�ملجل�ص باالقرت�ع �ل�رشي، ومتتد واليته �إىل يوم �فتتاح �لدورة �لعادية �لتالية

2003، يف حال �صغور مركز رئي�ص �ل�صلطة  37 يف �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل ل�صنة  �ملادة 

�لت�رشيعي مهام  �لقانون، يتوىل رئي�ص �ملجل�ص  �لتي حددها  �أيّ من �حلاالت  �لوطنية يف 

رئا�صة �ل�صلطة موؤقتاً ملدة ال تزيد عن �صتني يوماً، جترى خاللها �نتخابات عامة النتخاب 

رئي�ص جديد.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات - مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، املجل�س الت�رشيعي الفل�شطيني يف   
91

ال�شفة الغربية وقطاع غزة 1996-2010، �صل�صلة تقرير معلومات )14( )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات 

و�ال�صت�صار�ت، 2010(، �ص 16.

قانون رقم )13( ل�صنة 1995 ب�صاأن �النتخابات، �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، 1995/12/7.  
92

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات - مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، املجل�س الت�رشيعي الفل�شطيني يف   
93

ال�شفة الغربية وقطاع غزة، �ص 17. 

قانون رقم )9( ل�صنة 2005م ب�صاأن �النتخابات، �ملادة 2 - �ملادة 6، �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، 2005/8/13.  
94

http://www.pal-plc.org/index.php/2010-07-06-18-46-21.html :موقع �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، �نظر  
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يار�ص �ملجل�ص �خت�صا�صه �لت�رشيعي مبوجب �لقانون �الأ�صا�صي ونظامه �لد�خلي، 

�لقو�نني. كما يار�ص  �أع�صاء �ملجل�ص �حلق يف �قرت�ح  �لقانون كل ع�صو من  �أعطى  وقد 

�إقر�ر  وحّق  حتقيق،  �إجر�ء  وحّق  و�ال�صتجو�ب،  �مل�صاءلة،  خالل  من  �لرقابة  �ملجل�ص 

�ملو�زنة �لعامة و�حل�صاب �خلتامي، وحّق �صحب �لثقة من �حلكومة �أو بع�ص �أع�صائها، 

.
96

وحّق تلقي �لعر�ئ�ص و�ل�صكاوى من �ملو�طنني

ب. ال�شلطة التنفيذية:

من  �أ�صا�صي  ب�صكل  �لفل�صطيني  �لد�صتوري  �لنظام  وفق  �لتنفيذية  �ل�صلطة  تتكون 

يتم  �لد�صتوري  �لنظام  مبوجب  )�حلكومة(.  �لوزر�ء  وجمل�ص  �لوطنية  �ل�صلطة  رئي�ص 

يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  من  و�ملبا�رش  �لعام  �النتخاب  بطريقة  �ل�صلطة  رئي�ص  �ختيار 

�لقد�ص و�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. وهذ� ما تن�ص عليه �ملادة 34 من �لقانون �الأ�صا�صي 

�لفل�صطيني �ملعدل ل�صنة 2003. 

�لقانون  من   36 �ملادة  ن�ّص  مبوجب  �أعو�م  �أربعة  فهي  �ل�صلطة  رئي�ص  والية  مدة  �أما 

�الأ�صا�صي �ملعدل ل�صنة 2005، ويحق للرئي�ص تر�صيح نف�صه لفرتة رئا�صية ثانية على �أال 

.
97

ي�صغل من�صب �لرئا�صة �أكرث من دورتني متتاليتني

رئي�ص  باختيار   ،
98

�لتنفيذي �ملجال  يف  �ل�صلطة  رئي�ص  �خت�صا�صات  �أبرز  تتج�صد 

�صاغلي  وتعيني  �ملالية،  ذمته  �إقر�ر  وحفظ  �لتحقيق،  على  و�إحالته  و�إقالته،  �لوزر�ء، 

�لقائد  هو  �لتنفيذية  �ل�صلطة  رئي�ص  ويعد  �ملدين.  �حلكومي  �جلهاز  يف  �لعليا  �لوظائف 

�الأعلى للقو�ت �لفل�صطينية. ووفقاً للمادة 14 من قانون �خلدمة يف قوى �الأمن �لفل�صطينية 

رقم 8 ل�صنة 2005، يلك �لرئي�ص �صالحية تعيني رئي�ص جهاز �ملخابر�ت �لعامة ونائبه. 

�لرئي�ص  يلك   2003 ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  من   110 �ملادة  �أحكام  ومبوجب 

.
99ً

�صالحية �إعالن حالة �لطو�رئ، وذلك مبوجب مر�صوم رئا�صي وملدة ثالثني يوما

�لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2003/3/19.  
96

الوقائع  2003م،  ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  �أحكام  بع�ص  بتعديل  2005م  ل�صنة  �الأ�صا�صي  �لقانون   
97

الفل�شطينية، �لعدد 57، 2005/8/13.

قانون �خلدمة يف قوى �الأمن �لفل�صطينية، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر:  
98

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2655

�ملرجع نف�صه.  
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�لقو�نني  �إ�صد�ر  �أهما:  �لت�رشيعية  �ل�صالحيات  ببع�ص  �ل�صلطة  رئي�ص  يتمتع  كما 

�الأ�صا�صي  �لقانون   1 �لفقرة   41 �ملادة  وفق  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  قبل  من  �إقر�رها  بعد 

قوة  لها  قر�ر�ت  و�صع  �أحقية  �لتنفيذية  �ل�صلطة  رئي�ص  يلك  كما   .2003 ل�صنة  �ملعدل 

�أدو�ر �نعقاد �ملجل�ص �لت�رشيعي، بح�صب ما ن�صت  �لقانون و�إ�صد�رها، وذلك يف غري 

.2003 �ملعدل ل�صنة  �الأ�صا�صي  �لقانون  43 من  �ملادة  عليه 

�لرئي�ص  فيملك  �لق�صائي،  �ملجال  يف  �ل�صلطة  رئي�ص  باخت�صا�صات  يتعلق  فيما  �أما 

مبوجب �ملادة 42 من �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل ل�صنة 2003 �صالحية �لتدخل يف �الأحكام 

�لعقوبة.  تخفي�ص  �أو  �لعقوبة،  عن  �خلا�ص  بالعفو  �حلق  �إعطائه  طريق  عن  �لق�صائية، 

ويلك �مل�صادقة على �أحكام �الإعد�م: مبوجب �ملادة 109 من �لقانون نف�صه.

قبل ��صتحد�ث من�صب رئي�ص �لوزر�ء، كان رئي�ص �ل�صلطة يا�رش عرفات يقوم باأعمال 

رئي�ص �حلكومة وير�أ�ص �الجتماعات �لوز�رية. و��صرتطت خريطة �لطريق، �لتي تبنتها 

و��صنطن وباقي �أع�صاء �للجنة �لرباعية �لدولية Quartet يف ني�صان/ �أبريل 2003، على 

��صطرّ عرفات،  �لوزر�ء. عندها  ��صتحد�ث من�صب رئي�ص  �لفل�صطيني �رشورة  �جلانب 

على �إدخال تعديالت على بنية �لنظام �ل�صيا�صي، كان من بينها ��صتحد�ث من�صب رئي�ص 

 .
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�لوزر�ء، و�لتخلي عن بع�ص �صالحياته، و�ختري �آنذ�ك حممود عبا�ص رئي�صاً للوزر�ء

وقد متّ �لتعديل ��صتناد�ً للمادة 111 من �لقانون �الأ�صا�صي �لتي تعطي �ملجل�ص �لت�رشيعي 

.
101

�صالحية تعديل �لقانون �الأ�صا�صي مبو�فقة �أغلبية ثلثي �أع�صائه

�حلكومة  تتكون   ،2003 ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  من   64 للمادة  ووفقاً 

يتجاوز  ال  �لوزر�ء  من  وعدد  �لوزر�ء  رئي�ص  من  �لفل�صطيني  �لد�صتوري  �لنظام  يف 

24 وزير�ً. �لـ 

وفقاً للمادة 65 من �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل ل�صنة 2003، يتم �ختيار رئي�ص �لوزر�ء 

من  �أ�صابيع  ثالثة  خالل  �حلكومة  ت�صكيل  تكليفه  فور  ويتوىل  �ل�صلطة،  رئي�ص  قبل  من 

�آخر�ن فقط. و�إذ� مل ينجح  �أ�صبوعان  �أق�صاها  �أخرى  تاريخ �ختياره، وله �حلق يف مهلة 

الفل�شطيني  الت�رشيعي  املجل�س  �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات - مركز   
100

 .8 يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، �ص 

�لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2003/3/19.  
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رئي�ص �لوزر�ء يف ت�صكيل حكومته خالل �ملدة �ملذكورة، وجب على رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية 

تعيني �صخ�ص �آخر خالل �أ�صبوعني من تاريخ �إخفاقه.

2003، متر عملية  ل�صنة  �ملعدل  �لفل�صطيني  �الأ�صا�صي  �لقانون  66 من  للمادة  ووفقاً 

باإعد�د بيان ي�صمى  �أن �حلكومة تقوم  �أبرزها:  �لثقة باحلكومة بعدد من �خلطو�ت  منح 

�لبيان �لوز�ري �لذي يعر�ص على �ملجل�ص �لت�رشيعي ملناق�صته، ثم مُتنح �حلكومة )رئي�ص 

�لوزر�ء و�أع�صاء حكومته( �لثقة بعد ت�صويت ل�صاحلها من قبل �الأغلبية �ملطلقة الأع�صاء 

�ملجل�ص �لت�رشيعي. كما يجوز �لت�صويت على منح �لثقة لكل وزير ب�صكل منفرد �إذ� قررت 

�الأغلبية �ملطلقة الأع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي ذلك. ووفق �ملادة 67 من �لقانون �الأ�صا�صي 

�لفل�صطيني �ملعدل ل�صنة 2003، بعد ح�صولهم على �لثقة وقبل مبا�رشة �أعمالهم، يوؤدي 

�لد�صتورية  �ليمني  �لوطنية،  �ل�صلطة  رئي�ص  �أمام  حكومته،  و�أع�صاء  �لوزر�ء  رئي�ص 

�ملن�صو�ص عليها يف �ملادة 35 من �لقانون �الأ�صا�صي.

ج. ال�شلطة الق�شائية: 

�لغربية  �ل�صفة  يف  منهار�ً  ق�صائياً  نظاماً  تاأ�صي�صها  لدى  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ورثت 

تدهورت   1967 �صنة  قبل  عملت  �لتي  �لفل�صطينية  �لقانونية  �لبنى  �أن  ذلك  غزة؛  وقطاع 

خالل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وكان قيام �ل�صلطة �صبباً لدخول نظام حماكم جديد يرتكز 

�ملحاكم  نظم  عدد  جعل  مما   ،1979 ل�صنة  �لتحرير  ملنظمة  �لثوري  �لق�صاء  نظام  على 

�لعاملة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ي�صل �إىل خم�صة: نظامني منف�صلني للمحاكم �ملدنية 

غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  و�ال�صتئناف  و�ملنطقة  �لق�صاء  م�صتوى  على  و�جلنائية 

�لدولة؛  �أمن  وحماكم  �لفل�صطينية،  �لع�صكرية  و�ملحاكم  �الإ�صالمية،  �ل�رشيعة  وحماكم 

 .
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ف�صالً عن حماكم �الأمن �الإ�رش�ئيلية

يف  له  قر�ر  �أول  عرفات  يا�رش  �ل�صابق  �ل�صلطة  رئي�ص  �أ�صدر  �لقانوين  �ل�صعيد  على 

�لتي كانت �صارية �ملفعول  �لت�رشيعات و�لقو�نني  1994/5/20 ق�صى با�صتمر�ر �رشيان 

1994 توىل جمل�ص �ل�صلطة  1967/6/5 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. ومنذ �صيف  قبل 

�إ�صد�ر  �صلطة   )1996/3/7 منذ  �لت�رشيعي  �ملجل�ص   ،1994/7/5 منذ  �لتنفيذية  )�ل�صلطة 

للبحوث  �لفل�صطيني  �ملركز  موقع  �لفل�صطينية،”  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  “تقوية  �ل�صقاقي،  وخليل  �صايغ  يزيد   
102

http://www.pcpsr.org/arabic/cfr/full2.html#head19 :ل�صيا�صية و�مل�صحية، �نظر�
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. كان من نتائج هذه 
103

�لت�رشيعات �ملنظمة ملختلف جو�نب �حلياة �لعامة الأفر�د �ملجتمع

يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أ�صدرها  �لتي  �لع�صكرية  �الأو�مر  من  �لكثري  �إلغاء  �لت�رشيعات 

.
104

�ل�صفة �لغربية وغزة

 ،2005 �ل�صنة  يف  وتعديالته   ،2003 �صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  ت�صمن 

�ل�صلطة  �أن  �أبرزها  �لق�صائية،  لل�صلطة  �لناظمة  �لعامة  �لقانونية  �ملبادئ  من  جمموعة 

�أن �لق�صاة  �أنو�عها ودرجاتها، كما  �لق�صائية م�صتقلة، وتتوالها �ملحاكم على �ختالف 

 .
105

م�صتقلون

�ص جمل�ص للق�صاء �الأعلى مبوجب �لقر�ر �ل�صادر عن  �صِّ
ُ
�أ  2000 يف حزير�ن/ يونيو 

�لق�صاء  �صوؤون  �إد�رة  يتوىل مهام  �لفل�صطيني  �لد�صتوري  �لنظام  �ل�صلطة. وفق  رئي�ص 

�ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  من   100 �ملادة  عليه  تن�ص  ما  وهذ�  للق�صاء،  �أعلى  جمل�ص 

.
1062003 ل�صنة 

 �أما �ملحاكم يف �أر��صي �ل�صلطة فتتكون من كل من �ملحاكم �لنظامية، �لتي تتوىل �لنظر يف 

�الخت�صا�صات و�مل�صائل �ملحددة قانوناً. ومن �ملحاكم �ل�رشعية و�لدينية وتنظم بقانون 

�لد�صتورية  �ملحكمة  ومن  بها.  خا�ص  بقانون  وتن�صاأ  �الإد�رية  �ملحاكم  ومن  بها.  خا�ص 

.
107

�لعليا وتنظم بقانون خا�ص بها

على  بناء  �ل�صلطة  رئي�ص  من  بقر�ر  �لعام  �لنائب  يعني  �لعامة،  بالنيابة  يتعلق  وفيما 

�الإجر�ء�ت �جلز�ئية  1 من قانون  �ملادة  ، ون�صت 
108

للق�صاء �الأعلى  �ملجل�ص  تن�صيب من 

�لدعوى �جلنائية  باإقامة  �لعامة تخت�ص دون غريها  �لنيابة  �أن  2001 على  ل�صنة   3 رقم 

. ويتوىل �لنائب �لعام 
109

ومبا�رشتها وال تقام من غريها �إال يف �الأحو�ل �ملبينة يف �لقانون

حممد عبد �لعاطي، مكونات �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، �جلزيرة.نت، 2006/7/7، �نظر:  
103

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/4190cedc-27bb-4fce-ba90-d2d864f4961c 

�ملرجع نف�صه.  
104

�نظر: �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2003/3/19.  
105

حممد عبد �لعاطي، مرجع �صابق.  
106

يزيد �صايغ وخليل �ل�صقاقي، مرجع �صابق.  
107

�لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2003/3/19.  
108

http://www.pgp.ps/ar/?page_id=163 :موقع �لنيابة �لعامة �لفل�صطينية، �نظر  
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�لعام  �لنائب  �لقانون �خت�صا�صات  �لفل�صطيني ويحدد  �ل�صعب  �لعمومية با�صم  �لدعوى 

.
110

وو�جباته

قطاع  على  حما�س  �شيطرة  بعد  الفل�شطينية  ال�شلطة  هيكلية   .3
:2007 غزة 

 ،
1112006/1/25 يف  جرت  �لتي  �لت�رشيعية  باالنتخابات  حما�ص  حركة  فوز  �صكل 

�صدمة لدى حركة فتح، �لتي رف�صت دعوة �لنائب عن حركة حما�ص يف �ملجل�ص �لت�رشيعي 

 .
�إ�صماعيل هنية للم�صاركة يف �حلكومة �جلديدة، �لتي �صكلت برئا�صته يف 1122006/3/28

�مل�صاحلة  مباحثات  تكللت  �ملفتعلة،  �الأمني  �لفلتان  وظو�هر  �الأمنية  �حلو�دث  وبعد 

؛ نتج عنه ت�صكيل 
�لفل�صطينية �لتي جرت يف مكة بتوقيع �تفاق �مل�صاحلة يف 1132007/2/8

.
حكومة وحدة وطنية برئا�صة هنية يف 1142007/3/17

عانت �حلكومة �جلديدة من حماوالت �الإف�صال، وت�صارب �ل�صالحيات د�خل �أجهزة 

د�ئرة �خلالفات بني حركتي فتح  �ت�صاع  �الإر�د�ت. وبعد  �لفل�صطينية، و�رش�ع  �ل�صلطة 

وحما�ص، و�زدياد �الأحد�ث �الأمنية يف قطاع غزة؛ قامت حركة حما�ص بخو�ص ما �أ�صمته 

معركة �حل�صم مع “�لتيار �النقالبي �لعميل يف فتح”، ويف �لفرتة 11–2007/6/14 متكنت 

 .
115

من �ل�صيطرة على قطاع غزة

حما�ص  حركة  ملعاقبة  �لقانونية  �لو�صائل  من  �لكثري  �لفل�صطينية  للرئا�صة  تتوفر  مل 

وحكومة �لوحدة �لوطنية؛ �إال من خالل جتاهل وجتاوز �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، 

�الأ�صا�صي  �لقانون  جتاوز  خالل  ومن  �الأغلبية،  موقع  حما�ص  حركة  فيه  حتتل  �لذي 

من  لها  بّد  ال  وكان  �أعمال.  ت�صيري  حكومة  ت�صبح  هنية  حكومة  �أن  على  ين�ص  �لذي 

مرجعية ت�صفي �صفة �ل�رشعية على قر�ر�تها، فلجاأت �إىل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية. 

�صل�صلة  مروؤو�شيه،  خدمة  يف  وجهاز  غائبة  عدالة  الفل�شطينية  العامة  النيابة  حول  �صاهني،  حممود   
110

�نظر:   ،)1999 �أبريل  �ملو�طن، ني�صان/  �مل�صتقلة حلقوق  �لفل�صطينية  �لهيئة  )7( )ر�م �هلل:  �لقانونية  �لتقارير 

http://www.ichr.ps/pdfs/legal10.pdf

حم�صن حممد �صالح وب�صري نافع، مرجع �شابق، �ص 40.  
111

ال�رشق الأو�شط، 2006/3/29.  112

ال�رشق الأو�شط، 2007/2/9.  113

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، �ص 34.   
114

املرجع نف�شه، �ص 44.  115
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�الأو�صاع  لتغري  �الأول  �ليوم  منذ  طارئاً  �جتماعاً  �ملنظمة،  يف  �لتنفيذية  �للجنة  وعقدت 

عبا�ص  �لرئي�ص  ت�رشف  حتت  و�صعتها  تو�صيات  عدة  و�أقرت   ،2007/6/14 يف  غزة  يف 

ليبت بها وهي: 

�إقالة حكومة �إ�صماعيل هنية )وهذ� من حّق �لرئي�ص(.  •
�إعالن حالة �لطو�رئ.  •

ت�صكيل حكومة �إنقاذ، حالة �لطو�رئ.  •
�إجر�ء �نتخابات مبكرة.  •

مبوجب  بتنفيذها  و�أمر  �لتو�صيات  هذه  تبني  �إىل  فور�ً  عبا�ص  �لرئي�ص  بادر  وقد 

بعد  هنية  �إ�صماعيل  حكومة  حتول  حول  قانوين  خالف  ن�صب  وقد  مر��صيم.  ثالثة 

�إىل  �لفل�صطينية جتاوزت ذلك م�صتندة  �لرئا�صة  �أعمال. ولكن  ت�صيري  �إىل حكومة  �إقالتها 

�إعالن حالة �لطو�رئ. وقام عبا�ص بتكليف �صالم فيا�ص تاأليف حكومة طو�رئ ف�صكل 

�إال   .
116

�لرئي�ص �أمام  �لد�صتورية  �ليمني  2007/6/17، و�أدت حكومته  فيا�ص �حلكومة يف 

يف  ظّل  ذلك،  بعد  �صكلت  �لتي  و�حلكومات  فيا�ص  برئا�صة  �حلكومة  هذه  عمل  نطاق  �أن 

مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية، فيما �قت�رش ممار�صة حكومة هنية، �ملقالة 

�صالحياتها، يف قطاع غزة. وبذلك �أ�صبح هناك كيانان �صيا�صيان فل�صطينيان يف �أر��صي 

�ل�صلطة �لفل�صطينية. 

ثالثًا: ال�شيا�شات واالإجراءات االإ�شرائيلية املوؤثرة على 

            ال�شلطة الفل�شطينية:

منذ توقيع �تفاق �أو�صلو 1 �صنة 1993 بقيت عدة ق�صايا عالقة مل يتو�صل �لطرفان، 

�لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي، �إىل �تفاق حولها، على �لرغم من حماوالت عدّة رعتها �لواليات 

�لنهائي  �ّتفاق تاريخي على �لو�صع  �إىل  �أجل �لتو�ّصل  �ملتحدة �الأمريكية، وما تز�ل، من 

لل�صفة �لغربية وقطاع غزة، و�أبرز هذه �لق�صايا هي: 

1. �لقد�ص. 

2. حدود “�إ�رش�ئيل” مع �لدولة �لفل�صطينية �ملرتقبة يف �ل�صفة �لغربية.

املرجع نف�شه، �ص 50.  116
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3. �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة.

4. �لالجئون �لفل�صطينيون. 

5. �ملياه.

6. مدى �صيادة �لدولة �لفل�صطينية على �أر�صها.

بعد �لتعرث يف م�صار �ملفاو�صات، وجدت قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية نف�صها يف مو�جهة 

�لق�صايا  وتاأجيل  �أو�صلو،  �تفاقيات  م�صار  ف�صل  عن  نتج  �لذي  �جلديد،  �لو�قع 

�لذكر. �ل�صابقة 

على  �ل�صلطة  �صيطرة  نطاق  يتو�صع  �أن  فيه،  �ملفرو�ص  من  كان  �لذي  �لوقت  ففي 

�إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيطرة  من  تدريجياً  وج  ب  مناطق  وتنتقل  �لغربية،  �ل�صفة  مناطق 

وو�صع  و�ملماطلة،  �لت�صويف،  يف  “�إ�رش�ئيل”  ��صتمّرت  �لكاملة،  �لفل�صطينية  �ل�صيطرة 

مناطق  جتاه  �ال�صتيطاين  وو�ّصعت  �النت�صار.  �إعادة  عمليات  تاأجيل  �أجل  من  �ملعوقات 

�مل�صتقبلية؛  �لفل�صطينية  للدولة  �حليوية  �ملنطقة  ُتعّد  �لتي  ج  منطقة  خ�صو�صاً  �ل�صفة، 

�ل�صلطة  م�رشوع  تهدد  باتت  �الأر�ص،  على  جديدة  و�قعية  معطيات  برزت  لذلك  نتيجة 

�ل�رشقي  �ملن�صودة وعا�صمتها �جلزء  �لفل�صطينية  �لدولة  �إىل قيام  �لفل�صطينية، و�صوالً 

لل�رش�ع،  �لعالقة �صتبقى عو�مل مفجرة  �لرئي�صية  �لق�صايا  �أن  �ملحتلة. كما  �لقد�ص  من 

و�ملمار�صات  �الإ�رش�ئيلي  �لتعنت  �صوء  يف  م�صتقبلية،  مفاو�صات  �أّي  �صبيل  يف  وعقبات 

على �الأر�ص.

 وهناك م�صتجد�ت جديدة فر�صتها “�إ�رش�ئيل” على �الأر�ص، كبناء �جلد�ر �لعازل 

�ل�صفة،  مناطق  �أو�صال  قّطع  و�لذي  �لقد�ص،  �رشقي  ذلك  يف  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف 

خروج  م�صاألة  ذلك  �إىل  �أ�صف  �ملتناثرة.  �ملعزولة  بالكانتونات  �أ�صبه  مناطقها  وجعل 

عليه  حما�ص  حركة  �صيطرة  بعد  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �صيطرة  نطاق  من  غزة  قطاع 

.2007 منت�صف 

�لق�صايا  بع�ص  على  �ل�صوء  ت�صليط  �لتالية  �ل�صطور  يف  �صنحاول  ذلك،  من  �نطالقاً 

�الأ�صا�صية �لتي ما ز�لت مو�صع نز�ع بني �جلانبني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي، كالقد�ص، 

�ل�صفة،  يف  �اللتفافية  و�لطرق  �لع�صكرية  و�حلو�جز  و�ملعابر،  و�ملياه،  و�مل�صتعمر�ت، 

تاأثريها على نطاق �صيطرة  �لق�صايا، ومدى  �الإ�رش�ئيلية جتاه هذه  �ملمار�صات  و�صنبنّي 
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م�صتقبل  على  ذلك  تاأثري  ومدى  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�ملمار�صات  �صنتناول  كما  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  و��صتمر�ر  �لفل�صطينية،  �لدولة  م�رشوع 

�الإ�رش�ئيلية جتاه �ملنطقة �مل�صنفة ج.

1. القد�س: 

�رشقي  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  و�أر��صي  غزة  قطاع  “�إ�رش�ئيل”  �حتلت  عندما 

ل�رشقي  �لبلدية  �حلدود  بتو�صيع  �الحتالل  دولة  قامت   .1967 �صنة  يف  �لقد�ص 

قو�نينها  �إنفاذ  �إىل  باالإ�صافة   ،
2

كم  70.4 يقارب  ما  �إىل   
2

كم  6.4 نحو  من  �لقد�ص 

�لتي  �ملنطقة  على  �لق�صائية  واليتها  وممار�صة  �الإد�رية  و�إجر�ء�تها  وت�رشيعاتها 

�الأحادية �جلانب،  �الإجر�ء�ت  “�إ�رش�ئيل”  �لبلدية �جلديدة. وتّوجت  �صملتها �حلدود 

�لغربي  �جلزء  �إىل  �ملحتلة  �لقد�ص  من  �ل�رشقي  �جلزء  �صمّ  بعد  عليها  �أقدمت  �لتي 

�أ�صدرته  �لذي  �لقد�ص”،  ب�صاأن  �الأ�صا�صي  “�لقانون  باإقر�ر   ،)
2

كم  38 )نحو  منها 

و�ملوحدة”،  �لكاملة  “�لقد�ص  عن  �الإعالن  �إىل  خالله  من  �صعت  و�لذي   ،1980 �صنة 

 .
117

 
2

كم  108.4 بذلك  �لقد�ص  مدينة  م�صاحة  لت�صبح  لدولتها،  عا�صمة  باعتبارها 

وثمانينيات  �صبعينيات  خالل  للقد�ص  �لبلدية  �حلدود  تو�صيع  “�إ�رش�ئيل”  تابعت  ثم 

بينما  �لقد�ص،  �رشقي  منها   
2

كم  72 يقع   
2

كم  126 �إىل  و�صلت  حتى  �لع�رشين،  �لقرن 

 .
118

�ملدينة غربي   
2

كم  54 يقع 

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �تفقت   ،1993/9/13 �ملبادئ  �إعالن  �إطار  ويف 

و“�إ�رش�ئيل” على �لتفاو�ص ب�صاأن �لقد�ص باعتبارها جزء�ً من �لو�صع �لنهائي، وكانت 

مدينة  على  �الإغالق  فر�ص  على   ،1993 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �أقدمت  قد  �الحتالل  �صلطات 

�لقد�ص بهدف منع �لفل�صطينيني من دخولها وعزلها عن بقية �الأر��صي �ملحتلة. غري �أن 

“�إ�رش�ئيل” و��صلت، بل وز�دت من وترية �إقامة �مل�صتعمر�ت و�صّق �لطرقات �اللتفافية 

عملت  �لذي  �لوقت  يف  وذلك  بها،  �ملحيطة  �ملناطق  ويف  �لقد�ص،  �رشقي  يف  �ال�صتيطانية 

مركز  موقع  �لقانون،  قوة  �أو  �لقوة  قانون  �لقد�ص..  ملدينة  �لقانوين  �لو�صع  در��صة:  �لرتك،  خمي�ص  نادر   
117

2013/5/28، �نظر: �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، بريوت، 

http://www.alzaytouna.net/permalink/43593.html

 )7( �إن�صاناً؟  �أول�صت  �صل�صلة  الحتالل،  حتت  واملقد�شات  القد�س  معاناة  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
118

)بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2011(، �ص 18.
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للمو�طنني  �ل�صكاين  �لنمو  ال�صتيعاب  �ل�رشورية  �لتنمية  م�صاريع  تنفيذ  منع  على  فيه 

فيها.  �لفل�صطينيني 

وحتى كتابة هذه �ل�صطور، مل تتقدم �ملفاو�صات ب�صاأن �لقد�ص.   1 منذ �تفاق �أو�صلو 

خالل  من  �لقد�ص،  على  جديد  و�قع  فر�ص  على  �لعمل  �الحتالل  �صلطات  تو��صل  حيث 

وم�صادرة  �لعازل،  �جلد�ر  و��صتكمال  �مل�صتعمر�ت،  وبناء  �ملتو��صلة،  �لتهويد  عمليات 

�الأر��صي. 

 ،2010 نهاية  يف  م�صتوطناً   262,493 �لقد�ص  حمافظة  يف  �مل�صتوطنون  عدد  وبلغ 

“�إ�رش�ئيل”  �لذي �صمته  �لقد�ص  196,178 م�صتوطناً يف ذلك �جلزء من حمافظة  منهم 

وت�صري  لـ“�إ�رش�ئيل”.  �صمها  مّت   16 منها  م�صتعمرة،   26 يف  وي�صكنون   ،1967 �صنة 

�لبيانات �إىل �أن معظم �مل�صتوطنني يتمركزون يف حمافظة �لقد�ص، حيث بلغت ن�صبتهم %5 

 .
119

من جمموع �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية

 %90 �لقد�ص  حمافظة  �صتفقد  بنائه  �كتمال  عند  �لذي  �لقد�ص،  يف  �لفا�صل  �جلد�ر  �أما 

، فيعزل �جلزء �ل�رشقي من �لقد�ص عن باقي مناطق �ل�صفة �لغربية ملنع 
120

من �أر��صيها

حتقيق قيامة �لدولة �لفل�صطينية وعا�صمتها �جلزء �ل�رشقي من �لقد�ص. كما �أقرت �للجنة 

�لوز�رية �خلا�صة بت�رشيع �لقو�نني يف “�إ�رش�ئيل” يف 2013/10/20، م�رشوع قانون ينع 

على  �حل�صول  دون  �لفل�صطينيني،  مع  �ملفاو�صات  خالل  �لقد�ص  تق�صيم  مبوجبه 

 .
121

ثمانني ع�صو�ً يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي

وفيما يتعلق مبو�صوع �ل�صيادة على حرم �مل�صجد �الأق�صى، فت�صعى “�إ�رش�ئيل” �إىل 

فر�ص تق�صيم زمني ومكاين للم�صجد، لتمّكن �ليهود من �ل�صالة د�خله متهيد�ً، على ما 

�تفاقية م�صابهة التفاقية �حلرم �الإبر�هيمي يف �خلليل، مع ��صتمر�ر حفر  يبدو، لفر�ص 

�الأنفاق �أ�صفل �مل�صجد �الأق�صى، مما يهدد يف �صقوطه يف �أّي وقت. 

املرجع نف�شه، �ص 75.  119

املرجع نف�شه.  120

�صحيفة �لقد�س، �لقد�ص، 2013/10/21.  
121
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خريطة رقم )13(: اجلدار العازل وامل�شتعمرات يف القد�س املحتلة

�مل�صدر: وحدة دعم �ملفاو�صات، د�ئرة �صوؤون �ملفاو�صات يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية.
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2. امل�شتعمرات: 

�مل�رشوع �ال�صتيطاين قد قطع �صوطاً  1993 كان  1 �صنة  �أو�صلو  �تفاقية  قبيل توقيع 

طويالً نحو تكري�ص و�قع مادي ي�صعب جتاوزه يف �أّي ت�صوية حمتملة مع �لفل�صطينيني، 

�إىل جانب ما يحمله من  – جغر�فية ماثلة،  و�أ�صبح ي�صكل حقائق ديوغر�فية و�إقليمية 

م�صامني ع�صكرية و�أمنية. ومل ي�صل عدد �مل�صتوطنني �صنة 1992 �إىل �أكرث من 251 �ألف 

م�صتوطن يف �ل�صفة �لغربية، بينهم 140,872 يف �جلزء �ل�رشقي من �لقد�ص، باالإ�صافة �إىل 

.
122

4,300 يف قطاع غزة. ويتوزع هوؤالء �مل�صتوطنون على 164 م�صتعمرة

 2013/5/27 يف  �ل�صادر  عددها  يف   Haaretz هاآرت�ص  �صحيفة  ن�رشته  تقرير  ويف 

�ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  �صيطرة  م�صاحة  �أن  فيه  ذكرت 

538,303 دومناً )538.3 كم²(  2012 لت�صبح  7,372 دومناً )7.4 كم²( يف �صنة  �زد�دت 

مع نهاية �صنة 2012 بعدما كانت �مل�صاحة تبلغ 530,931 دومناً )531 كم²(.

خالل  من  م�صادرتها  مّت  �لتي  �لفل�صطينية  لالأر��صي  �أريج  معهد  �أجر�ه  حتليل  ويف 

�مل�صتعمر�ت  �صيطرة  مناطق  �صمن  لت�صبح   ،2012 نهاية  حتى  �لع�صكرية  �الأو�مر 

�صمن  تقع  �مل�صتعمر�ت  �صيطرة  منطقة  من   %1.19 ن�صبته  ما  �أن  تبني  �الإ�رش�ئيلية، 

1.86% من �مل�صاحة �لكلية ملنطقة �صيطرة  �ملناطق �مل�صنفة �أ. و�أي�صاً تبني �أن ما ن�صبته 

ت�صكل  و�لتي  �ملتبقية  �مل�صاحة  �أن  فيما  ب.  �مل�صنفة  �ملناطق  �صمن  تقع  �مل�صتعمر�ت 

ومن  ج.  �مل�صنفة  �ملناطق  �صمن  تقع  �مل�صتعمر�ت  �صيطرة  م�صاحة  من   %96.95 ن�صبة 

على  “�إ�رش�ئيل”  ت�صنفها  �لتي  تلك  ج،  مناطق  ت�صنيف  �صمن  تقع  �لتي  �ملناطق  بني 

�ملناطق  �الألغام، وجزء من  �أر��صي دولة، و�أي�صاً مناطق ع�صكرية مغلقة، ومناطق  �أنها 

 .
�مل�صنفة حمميات طبيعية، بح�صب �تفاقية �أو�صلو 2 ل�صنة 1231995

�الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطاين  للتو�صع  جديدة  و��صرت�تيجية  “�أو�صلو”  �تفاقات  بحثية:  در��صة  �أيوب،  ح�صن   
122

�الأر�ص  عن  للدفاع  �لوطني  �ملكتب  موقع  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة   ،)2003–1993( �ملحتلة  �ملناطق  يف 

http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=istetan32 :ومقاومة �ال�صتيطان، �نظر

  �أريج، من �صمنها �ملناطق �مل�صنفة “�أ” و“ب” �إ�رش�ئيل متنح جمال�ص �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية �ل�صيطرة على 
123

يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  �أن�صطة  ر�صد  موقع  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �الأر��صي  من  �ملزيد 

�الأر��صي �لفل�صطينية )POICA(، 2013/6/12، �نظر:

 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=6344
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كم²   69 )من   %182 بن�صبة  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  حتتلها  �لتي  �مل�صاحة  �زد�دت 

�مل�صتوطنني  عدد  �رتفع  �ملقابل،  يف   .)2012 �صنة  يف  كم²   194.7 �إىل   ،1990 �صنة  يف 

�الإ�رش�ئيليني �لقاطنني يف �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية من 240 �ألف م�صتوطن يف �صنة 1990 

.
�إىل �أكرث من 656 �ألف م�صتوطن يف �صنة 2012، �أي بزيادة قدرها 124%173

1، كانت م�صاحة �مل�صتعمر�ت مقت�رشة على م�صاحة �لبناء  قبل توقيع �تفاق �أو�صلو 

عملت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  لكن  �لغربية،  �ل�صفة  من  �ملئة  يف  و�حد  على  تزد  مل  �لتي 

�لتطويرية  �مل�صتعمر�ت ومناطقها  لهذه  �ل�صفة  40% من  بعد ذلك على تخ�صي�ص نحو 

.
125

و�لزر�عية، �إىل جانب مع�صكر�ت �جلي�ص وحقول �لتدريب

حتى  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  �صيطرة  م�صاحة  تبلغ  �أريج،  معهد  تقرير  ووفق 

( �أي ثمانية �أ�صعاف ما كانت عليه عند توقيع �تفاق �أو�صلو 1 قبل 
2
2013/9/15 )540 كم

.
126ً

ع�رشين عاما

 جعلت “�إ�رش�ئيل” من مو�صوع �مل�صتعمر�ت و�مل�صتوطنني حجة قوة، ��صتطاعت من 

خاللها �حل�صول على �لتنازالت �الأمنية و�ل�صيا�صية من قبل �ل�صلطة �لفل�صطينية. فبدالً 

من �أن تقوم �ل�صلطة با�صتغالل �عتد�ء�ت �مل�صتوطنني على �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية، 

من �أجل �لقيام بطردهم من �ل�صفة �لغربية، حدث �لعك�ص حيث قامت “�إ�رش�ئيل” بطرد 

�لفل�صطينيني و�لت�صييق على ممتلكاتهم وتقييد حتركاتهم، وو�صع �رشوط �أمنية، و�إلز�م 

�أّي  �جلانب �لفل�صطيني �ملفاو�ص باتفاقيات حتقق �ملطلب �الأمني للم�صتعمر�ت؛ وجتعل 

�النت�صار  �إعادة  م�صاريع  �إلغاء  �أو  لتاأجيل  �صبباً  �ل�صلطة،  جانب  من  باالتفاقيات  �إخالل 

�الإ�رش�ئيلي يف �ملناطق �لفل�صطينية.

��صرتطت “�إ�رش�ئيل”، يف مفاو�صات �لو�صع �لنهائي، �أن يتم �صّم �لكتل �ال�صتيطانية يف 

�ل�صفة �إىل �أر��صي �لكيان؛ من خالل طرح مبد�أ تبادل �الأر��صي، �لذي يقرتح �صّم مناطق 

جماورة لل�صفة �لغربية من جهة �ل�صمال �أو �جلنوب مقابل �صّم �لكتل �ال�صتيطانية. يبدو 

20 عاماً و�رتفاع عدد �مل�صتوطنني �إىل  182% خالل  �أريج، �زدياد م�صاحة �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية بن�صبة   
124

656 �ألفاً، موقع ر�صد �أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية )POICA(، 2013/4/8، �نظر: 
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=6079

احلياة، 2013/9/14.  125

�ال�صتيطان  �أن�صطة  ر�صد  موقع  الأو�صلو،  �لع�رشين  �لذكرى  يف  �ملرحلية  �التفاقية  من  تبقى  ماذ�  �أريج،   
126

�الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية )POICA(، 2013/9/15، �نظر:

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=6629
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�أن �ل�صلطة ال متلك �لكثري من و�صائل �ل�صغط على �جلانب �الإ�رش�ئيلي؛ فال�صلطة د�أبت 

لن  �مل�صلح  �مل�صار  باأن  ذلك  مبرة  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �مل�صلحة  للمقاومة  �لت�صدي  على 

يجلب �صوى �خلر�ب و�لدمار للفل�صطينيني، معتقدًة �أن �صبيل �ملقاومة �ل�صلمية �ل�صعبية 

�أن �لوقائع على �الأر�ص ت�صري يف م�صلحة �ال�صتيطان و�الحتالل، غري  هو �الأجنع، غري 

�آبهة باملقاومة �ل�صعبية وال بتنديد�ت �ملجتمع �لدويل �إن ح�رشت. 

خريطة رقم )14(: امل�شتعمرات الإ�رشائيلية يف ال�شفة الغربية

�مل�صدر: معهد �الأبحاث �لتطبيقية - �لقد�ص )�أريج(.
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3. الطرق اللتفافية الإ�رشائيلية:

�أيلول/  يف  �أو�صلو  �تفاقيات  مرحلة  مع  بالظهور  �اللتفافية”  “�لطرق  م�صطلح  بد�أ 

�ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  �الإ�رش�ئيليون يف  �أقامها  �لتي  �لطرق  �إىل  لالإ�صارة   1993 �صبتمب 

ذلك  ومنذ  “�إ�رش�ئيل”.  ومع  �لبع�ص  ببع�صها  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  ربط  بهدف 

�لفرتة  فخالل  �اللتفافية.  �لطرق  حجم  لزيادة  جهودها  من  “�إ�رش�ئيل”  كثفت  �حلني، 

1967–2010 متكن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من �صّق 875 كم من �لطرق �اللتفافية. ووفقاً 

�ندالع  عقب  �أنه  �إال  �لطرق  هذه  با�صتخد�م  للفل�صطينيني  �صمح  فقد  �أو�صلو  التفاقيات 

�النتفا�صة �لثانية يف 2000/9/30، منعت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطينيني من 

.
��صتخد�م هذه �لطرق حتت ذريعة “�لدو�عي �الأمنية”127

وتنق�صم �لطرق �اللتفافية �الإ�رش�ئيلية �إىل ثالثة �أنو�ع:

من  �لفل�صطينيون  ينع  و�لتي  �ملطلق،  �الإ�رش�ئيلي  لال�صتخد�م  خا�صعة  طرق  �أ.	

��صتخد�مها كلياً.

�الإد�رة  عن  �صادر  بت�رشيح  وذلك  بقيود،  با�صتخد�مها  للفل�صطينيني  ي�صمح  طرق  ب.	

�ملدنية �الإ�رش�ئيلية.

�لتفتي�ص  نقاط  لقيود  خا�صعة  وتكون  ��صتخد�مها،  للفل�صطينيني  يكن  �أخرى  طرق  ج.	

.
128

)�حلو�جز �لع�صكرية( على مد�خلها من قبل قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

وذكر تقرير بت�صيلم - مركز �ملعلومات �الإ�رش�ئيلي حلقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �ملحتلة 

 B’Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied
من  كم   67 “�إ�رش�ئيل”  خ�ص�صت   ،2013 فب�ير  �صباط/  �صهر  لغاية  �أنه   ،Territories
مقدمة  ويف  لالإ�رش�ئيليني،  تقريباً  �حل�رشي  �أو  �حل�رشي  لال�صتعمال  �ل�صفة  �صو�رع 

هوؤالء �مل�صتوطنون يف �ل�صفة �لغربية. بل �إن “�إ�رش�ئيل” حتظر على �لفل�صطينيني حتى 

�ملجاورة  �ل�صو�رع  �إىل  ُتقيد و�صولهم  بال�صيار�ت بطريقة  �ل�صو�رع  قطع ق�صم من هذه 

يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  �أن�صطة  ر�صد  موقع  �الأغو�ر،  يف  �الأر��صي  جتاه  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صات  �أريج،   
127

�الأر��صي �لفل�صطينية )POICA(، 2010/9/14، �نظر:

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2660

مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا( - �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، “�لتهجري و�نعد�م   
128

�الأمن يف �ملنطقة )ج( يف �ل�صفة �لغربية،” �آب/ �أغ�صط�ص 2011، �نظر:

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_report_august_2011_arabic.pdf
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�إىل  �لتي ال ي�رشي عليها �حلظر. نتيجة لذلك ي�صطر �لكثري من �مل�صافرين �لفل�صطينيني 

�الأقد�م و�لعثور على مو��صالت بديلة  �ل�صارع �صري�ً على  �ل�صيار�ت وقطع  �لنزول من 

.
129

من �لناحية �الأخرى

4. احلواجز الع�شكرية الإ�رشائيلية يف ال�شفة الغربية: 

�أخذ �حل�صار �الإ�رش�ئيلي على �ل�صفة �لغربية يت�صاعد منذ بد�ية �نتفا�صة �الأق�صى، 

وقامت قو�ت �الحتالل باإحاطة �ل�صفة مبجموعة من �حلو�جز �لع�صكرية، غالبيتها د�خل 

�أر��صي �ل�صفة، حيث حتولت �حلو�جز يف معظمها �إىل معابر حدودية لف�صل �ل�صفة عن 

.
�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1301948

�أدى ن�صب هذه �حلو�جز و�الإغالقات باأنو�عها �ملختلفة، �إىل تق�صيم �ل�صفة �لغربية �إىل 

�صّت وحد�ت جغر�فية معزولة عن بع�صها وهي: �صمال �ل�صفة �لغربية، وو�صط �ل�صفة 

.
131

�لغربية، وغور �الأردن، و�صمايل �لبحر �مليت، ومنطقة قلقيلية، ومنطقة �رشقي �لقد�ص

�مل�صح  يف  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر�ص  يف  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  تن�صيق  مكتب  ووثق 

2012، حول معيقات �حلركة ور�صم خر�ئط،  �أنهي يف حزير�ن/ يونيو  �ل�صامل �لذي 

لـ 542 معيق حركة تعيق �إمكانية تنقل وو�صول �لفل�صطينيني د�خل �أنحاء �ل�صفة �لغربية. 

)با�صتثناء  د�ئمة  ب�صورة  باجلنود  ماأهوالً  ع�صكرياً  حاجز�ً   61 �ملعيقات  هذه  وتت�صمن 

باجلنود  ماأهولة  )ت�صبح  جزئياً  حاجز�ً  و25  �الأخ�رش(،  �خلط  على  �لو�قعة  �حلو�جز 

�لطرق،  متاري�ص  ذلك  يف  مبا  �جلنود  ي�صغلها  ال  معيقاً   436 فح�صب(،  حمددة  الأغر��ص 

 .
132

و�لتالل �لرت�بية، و�جلدر�ن �لرت�بية، وبو�بات �لطرق، وحو�جز �لطرق، و�خلنادق

تقع �أكرث من ن�صف �حلو�جز �ملاأهولة باجلنود ب�صورة د�ئمة )35 من بني 61( على 

طرق رئي�صية تتقاطع مع �جلد�ر وت�صتخدمها �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية للتحكم بالو�صول 

�لتي  �لفل�صطينية  �جليوب  �إىل  �إ�صافة   ،1948 �صنة  �ملحتلة  و�الأر��صي  �لقد�ص  �رشقي  �إىل 

�حلركة  حرية  على  “قيود  �ملحتلة،  �الأر��صي  يف  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم   
129

و�لتنقل: �حلو�جز، �ملعيقات �ملح�صو�صة و�ل�صو�رع �ملمنوعة،” 2014/3/10، �نظر:

http://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads

 ،2009/7/5 �حلو�جز �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية و�الإغالقات يف �ل�صفة �لغربية، موقع وز�رة �الإعالم، فل�صطني،   
130

http://www.minfo.ps/arabic/index.php?pagess=main&id=419 :نظر�

�ملرجع نف�صه.  
131

خا�ص:  “تقرير  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي   - )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب   
132

تطور�ت �إمكانية �لتنقل و�لو�صول يف �ل�صفة �لغربية.”
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حاجز�ً   11 يقع  حاجز�ً   26 عددها  �لبالغ  �ملتبقية  �حلو�جز  بني  ومن  �جلد�ر.  بها  يحيط 

�لباقية  �حلو�جز  وتقع  �خلليل،  مدينة  يف  “�إ�رش�ئيل”  عليها  ت�صيطر  �لتي  �ملنطقة  د�خل 

.
133

�الأخرى على حماور رئي�صية يف مناطق �أخرى يف �ل�صفة �لغربية

خريطة رقم )15(: احلواجز الإ�رشائيلية يف ال�شفة الغريبة

�مل�صدر: �ملجل�ص �القت�صادي �لفل�صطيني للتنمية و�الإعمار )بكد�ر(.

�ملرجع نف�صه.   
133
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�لطرق  من   %65 باأن  �الإن�صان  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  �أفاد  نف�صه  �ل�صياق  ويف 

.
134

�لرئي�صية يف �ل�صفة �لغربية مغلقة، �أو �صيطر عليها �الحتالل

وحتتفظ “�إ�رش�ئيل” بـ 39 حاجز�ً بني �ل�صفة �لغربية و“�إ�رش�ئيل”، و66 بو�بة على 

�متد�د جد�ر �لف�صل، منها 38 بو�بة فقط ي�صمح للفل�صطينيني باملرور من خاللها، وذلك 

.
135

بعد �حل�صول على ت�صاريح خا�صة من �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية

5. �شيا�شة “اإ�رشائيل” يف منطقة ج:

منذ ت�صنيف مناطق �ل�صفة �لغربية �إىل �أ، وب، وج، �تبعت “�إ�رش�ئيل” �صيا�صة ممنهجة 

لل�صيطرة على �ملنطقة ج، من خالل فر�ص و�قع جديد يكون عرثة يف طريق قيام �لدولة 

�لفل�صطينية �ملوعودة. وبرزت يف هذ� �ل�صياق، دعوة وزير �القت�صاد يف حكومة نتنياهو، 

نفتايل بينت Naftali Bennett، �لذي دعا �إىل فر�ص �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية على مناطق ج 

فيها،  �ملقيمني  �لفل�صطينيني  لل�صكان  �الإ�رش�ئيلية  �ملو�طنة  ومنح  �جلانب،  �أحادّي  ب�صكل 

.
136

�لذين ي�صل عددهم بح�صب ما يّدعي �إىل قر�بة 50 �ألف �صخ�ص

ُتعَرّف قر�بة 60% من �أر��صي �ل�صفة �لغربية على �أنها منطقة ج وت�صيطر “�إ�رش�ئيل” 

عليها ب�صكل ح�رشي. ويعي�ص يف هذه �ملنطقة وفق �لتقدير�ت قر�بة 180 �ألف فل�صطيني، 

بلد�ت  جلميع  و�لتطوير  �ل�صكن  الأغر��ص  �ملركزي  �الأر��صي  �حتياطي  فيها  ويوجد 

�ل�صفة �لغربية. ويف قر�بة 70% من �أر��صي منطقة ج ُينع �لفل�صطينيون من �أّي �إمكانية 

ع�صكرية  “مناطق  �أو  دولة”  “�أر��صي  �إنها  ُيقال  كاأن  خمتلفة،  مب�صّوغات  وتطوير  بناء 

.
مغلقة”137

تتجاهل  �ل�صنني،  مّر  �ل�صلطات على  �لتي و�صعتها  و�لبناء  �لتخطيط  �صيا�صة  �أّن  كما 

ب�صكل �صبه كلي �حتياجات �ل�صكان: فهي ترف�ص �العرت�ف بغالبية �لقرى يف هذه �ملنطقة 

وو�صع خمططات لها، وحتول دون تو�صعها وتطويرها، وهي تهدم �لبيوت فيها ومتنع 

و�صلها بالبنى �لتحتية. وثمة �الآالف ممن يعي�صون حتت خطر د�ئم بطردهم من �أماكن 

�حلو�جز �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية و�الإغالقات يف �ل�صفة �لغربية، وز�رة �الإعالم،  2009/7/5.  
134

�ملرجع نف�صه.  
135

�نظر ملخ�ص تقرير �صامل، حزير�ن/ يونيو 2013: بت�صيلم، “تفعل ما ت�صاء: �صيا�صة �إ�رش�ئيل مبنطقة C يف   
136

http://www.btselem.org/arabic/publications/201306_area_c :ل�صفة �لغربية،” يف�

�ملرجع نف�صه.   
137
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“غري  بدوية  �صكن  نقاط  �أو  مغلقة  ع�صكرية  مناطق  ي�صكنون  �أنهم  بدعوى  �صكناهم، 

�ملياه يف منطقة ج،  “�إ�رش�ئيل” على غالبية م�صادر  �إىل ذلك، �صيطرت  �إ�صافة  قانونية”. 

.
138

وهي تقيّد و�صول �لفل�صطينيني �إىل هذه �مل�صادر

ويف ظاهر �الأمر، ت�صيطر “�إ�رش�ئيل” ب�صكل تاّم على منطقة ج فقط؛ ولكن �ل�صيا�صة 

�الإ�رش�ئيلية يف منطقة ج مت�ّص جممل �ل�صكان �لفل�صطينيني يف جميع �أرجاء �ل�صفة �لغربية، 

م�صاً كبري�ً. ففي منطقة ج �لو��صعة ثمة 165 “جزيرة” من منطقة �أ ومنطقة ب، حتوي 

�لتجمعات �ل�صكنية �لفل�صطينية يف �ل�صفة. كما �أن �حتياطي �الأر��صي �لذي يحيط باملناطق 

علِنت يف حاالت كثرية كمنطقة ج، و“�إ�رش�ئيل” متنع �لبناء 
ُ
�ملبنية يف بلد�ت �ل�صفة وقر�ها �أ

�أ ومنطقة ب وال  و�لتطوير فيها. وهكذ� تخنق حكومة �الحتالل بلد�ت كثرية يف منطقة 

.
139

ت�صمح بتطويرها

6. املعابر: 

غزة  قطاع  خ�صع  بينما  �الأردين،  للحكم   1948 نكبة  بعد  �لغربية  �ل�صفة  خ�صعت 

تخ�صع  �لفل�صطينية  �الأر��صي  كافة  �أ�صبحت   1967 حرب  بعد  �مل�رشية.  لالإد�رة 

ل�صيطرة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، �لذي َعّد �ملناطق �ملحتلة مناطق ع�صكرية مغلقة ال يجوز 

ح�صني  �مللك  ج�رش  و�أ�صبح  خا�ص.  ت�رشيح  على  �حل�صول  بعد  �إال  منها  �خلروج 

)معب �لكر�مة( على �حلدود �الأردنية �ملنفذ �لرئي�صي للفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية �إىل 

ل�صكان  �لرئي�صي  �ملنفذ  �مل�رشية  على �حلدود  رفح  معب  �أ�صبح  فيما  �لعامل �خلارجي، 

 .
140

قطاع غزة

1994/5/4، على �إ�رش�ف جزئي  ح�صلت �ل�صلطة �لفل�صطينية، وفقاً التفاق �لقاهرة 

على معبي رفح و�لكر�مة. لكن بقيت “�إ�رش�ئيل” �مل�صوؤولة �لنهائية على �إد�رة �ملعابر 

يدخل  من  على  و�ل�صيطرة  �الأمن  �صالحيات  �التفاقات  �أبقت  فقد  عليها.  و�الإ�رش�ف 

�لفل�صطينيني  منحت  حني  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صلطات  بيد  �ملعابر  عب  ويخرج 

وجود�ً رمزياً فقط. وحدد �لبند 1 من �لف�صل ج من بروتوكول ب�صاأن �لرتتيبات �ملتعلقة 

�ملرجع نف�صه.  
138

�ملرجع نف�صه.   
139

�لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن ومركز �لقد�ص حلقوق �الإن�صان، معاناة �لفل�صطينيني على معبي   
140

�لكر�مة ورفح، �صل�صلة تقارير خا�صة )18(، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2002، �لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق 

http://www.ichr.ps/pdfs/sp18.pdf :ملو�طن، �نظر�
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�لذي  فقط(،  ح�صني(  �مللك  )ج�رش  �للنبي  وج�رش  رفح  مبنفذي  يتعلق  )و�لذي  باملنافذ 

:
ي�صكل تنفيذ�ً لبع�ص فقر�ت �ملادة 10 من �مللحق 1 �ملتعلق باتفاق �لقاهرة 1411994/5/4

تكون “�إ�رش�ئيل” م�صوؤولة عن �الأمن عب �ملنفذ مبا يف ذلك �ملحطة.  .1
يقوم مدير عام �إ�رش�ئيلي مب�صوؤولية �إد�رة �ملحطة و�أمنها.  .2

“�إ�رش�ئيل” م�صوؤولة م�صوؤولية �صاملة عن �إد�رة �جلناح �الإ�رش�ئيلي.  .3
يكون للمدير �لعام �الإ�رش�ئيلي نائبان يقدمان له تقاريرهما:  .4

مدير�ً  و�صيكون  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قبل  من  يعني  فل�صطيني  نائب  �أ. 

للجناح �لفل�صطيني.

نائب �إ�رش�ئيلي يكون مدير �جلناح �الإ�رش�ئيلي. ب. 

اأ. معرب الكرامة يف ال�شفة الغربية: 

عن  �خلارجي  �لعامل  �إىل  �لغربية  �ل�صفة  الأهايل  �لوحيد  �ملنفذ  �لكر�مة  معب  يعّد 

�إىل  غريهم،  �أو  �لعلم  طلبة  �أو  �ملر�صى  �ملو�طنني  من  �مل�صافر  وي�صطر  �الأردن،  طريق 

و�لفح�ص  �ل�صلطة،  �أجهزة  قبل  من  �الأمني  �لفح�ص  هي:  �أمنية  حمطات  ثالث  �جتياز 

ويطلق  �الأردنيني.  قبل  من  �الأمني  و�لفح�ص  �الحتالل،  خمابر�ت  قبل  من  �الأمني 

�الأردين  �جلانب  يدعوه  فيما  �للنبي”،  “ج�رش  ت�صمية  �لكر�مة  معب  على  �الحتالل 

ح�صني”. �مللك  بـ“ج�رش 

وتوؤكد �الإح�صاء�ت �أن �جلانب �الإ�رش�ئيلي كثري�ً ما قام مبنع �ل�صفر للفل�صطينيني من 

خالل �ملعب، فقد �أفاد تقرير مف�صل �أعده �ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان باأن 

�أربعة �آالف �صخ�ص من مو�طني �ل�صفة، من �ل�صفر خالل  “�إ�رش�ئيل” قامت مبنع نحو 
حماولتهم �جتياز معب �لكر�مة �حلدودي �لو�قع حتت �صيادتها، منذ مطلع 2011 وحتى 

�إبد�ء  �أ�صبوعياً، دون  83 حالة منع  �أي مبعدل  كانون �الأول/ دي�صمب من �ل�صنة نف�صها، 

.
142

�أ�صباب وجيهة لهذ� �ملنع

بروتوكول ب�صاأن �لرتتيبات �ملتعلقة باملنافذ، �لذي �صّكل تنفيذ�ً كامالً للفقر�ت )1 و( و)2 ب 7( و )2 ب 8( من   
141

�ملادة 10 من �مللحق 1 من �تفاقية �لقاهرة 1994، وقع يف �لد�ر �لبي�صاء يف 31 /1994/10، ودخل حيز �لتنفيذ من 

تاريخ توقيعه، موقع جامعة بريزيت، �ل�صفة �لغربية، �نظر:

 http://muqtafi.birzeit.edu/InterDocs/txt/362.htm

�ملر�صد  موقع   ،2011 عام  �ل�صفر  من  �ل�صفة  يف  مو�طن   4000 نحو  متنع  �إ�رش�ئيل  �الأورومتو�صطي:   
142

�الأورومتو�صطي حلقوق �الن�صان، جنيف، 2011/12/25، �نظر:

http://euromid.org/marsad/index.php?action=main%2Freadcontent&lang=ar&cat=2&id=198
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�إ�رش�ئيلية ُيعتقل من خاللها ع�رش�ت �ملو�طنني  �إىل م�صيدة  كما حَتوَّل معب �لكر�مة 

�لفل�صطينيني �صنوياً. ويف هذ� �الإطار، ي�صري �لباحث يف موؤ�ص�صة �لت�صامن �لدويل حلقوق 

�عتقلت  �لكر�مة  �ملتو�جدة على معب  �الحتالل  �أن �صلطات  �إىل  �لبيتاوي  �أحمد  �الإن�صان 

حماولتهم  �أثناء  يف   ،2011/11/28 وحتى   2011 �صنة  بد�ية  منذ  فل�صطينياً،  مو�طناً   14

.
143

عبور �ملعب باجتاه �الأردن �أو �لعك�ص

ب. معابر قطاع غزة:

�لتي  �ل�صنني  �أ�صوة مبا كان عليه يف  �لعملية، دون تغيري  �لناحية  بقي معب رفح من 

�ملركز �حلدودي  �أن  با�صتثناء  �لتنفيذ،  �أو�صلو، وحتى بعد دخوله حيز  �تفاقيات  �صبقت 

�أ�صبح ي�صم فل�صطينيني �إىل جانب رجال �الأمن �الإ�رش�ئيليني. 

خريطة رقم )16(: املعابر املحيطة بقطاع غزة

بد�أت “�إ�رش�ئيل” منذ �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى يف 2000/9/28 باإغالق معب رفح بني 

�لتنقل  مبو��صلة  و�صمحت  �ملعب،  خالل  من  �ملركبات  مرور  منعت  كما  و�الآخر؛  �حلني 

 �صحيفة ال�شبيل، عّمان، 2011/11/28.
143
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رفح  معب  على  “�إ�رش�ئيل”  ��صتولت   2004/11/17 ويف  فقط.  �الأقد�م  على  م�صياً  عبه 

 .
144

ب�صكل مطلق، وحظرت دخول �لفريق �لفل�صطيني �لعامل على �ملعب �حلدودي

�إخالء  مّت   ،2005/8/15 �لتي جرت يف  �الن�صحاب من قطاع غزة  وبعد تطبيق عملية 

�صلطة  وقامت  غزة،  وقطاع  م�رش  بني  �حلدود  عند  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �لوجود 

�ملطار�ت �الإ�رش�ئيلية باإخالء �ملعب �حلدودي يف رفح. ويف 2005/9/7، �أغلقت “�إ�رش�ئيل” 

 .
145

وم�رش معب رفح يف �نتظار �آلية جديدة لت�صغيله

ْعلن عن �لتو�صل �إىل �تفاق بني �جلانبني �الإ�رش�ئيلي 
ُ
بعد �صهرين تقريباً من �ملناق�صات �أ

�إعادة فتح معب رفح،  و�إليه، وال �صيّما  �لتنقل من قطاع غزة  و�لفل�صطيني حول حرية 

فل�صطينية،  م�رشية  باإد�رة   2005/11/25 يف  رفح  معب  يفتح  �أن  على  �التفاق  ون�صّ 

�ملعب ملرور  �لثالث. وي�صتخدم  �لطرف  �لذي يثل فريقه  �الأوروبي  وباإ�رش�ف �الحتاد 

مو�طني �ل�صلطة �لفل�صطينية. وعلى �ل�صلطة مبوجب �التفاق �أن تبلغ “�إ�رش�ئيل” بدخول 

�ل�صلطة  يف  �ملو�طنني  غري  �ل�صيوف  �أو  �الأجانب  �مل�صتثمرين  �أو  �الأجانب  �لدبلوما�صيني 

�لفل�صطينية. ومبوجب �التفاق فاإن “�إ�رش�ئيل” متلك �حلق يف �أن تتحفظ على دخول �أّي 

�أن ي�رشي  منهم، لكن �لقر�ر �لنهائي �صيكون لل�صلطة يف هذ� �الأمر. و�تُّفق يف حينه على 

 Condoleezza Rice التفاق �لذي �أجنزته وزيرة �خلارجية �الأمريكية كوندوليز� ر�ي�ص�

مدة عام كامل.

�أو  �لفل�صطينيني  للم�صافرين  �إ�صافياً  تفتي�صاً  يطلب  �أن  �الأوروبي  للفريق  يحق  كما 

حقائبهم، �إذ� ما ر�أى حاجة �إىل ذلك. ويف �ملرحلة �الأوىل مل ي�صمح �التفاق مبرور �ل�صيار�ت 

عن طريق معب رفح، و�إمنا عن طريق معب كرم �أبو �صامل، �إىل حني �كتمال �لبنية �لتحتية 

�لتي ت�صمح بذلك يف معب رفح، وهو ما مل ُينجز حتى كتابة هذ� �لتقرير.

وبالن�صبة ملعب كرم �أبو �صامل، ي�صمح �التفاق بدخول �حلموالت �لتجارية من �صيناء 

�إىل قطاع غزة، عن طريق �مل�رشب �جلديد يف �ملعب، على �أن تبقى �لرتتيبات �جلمركية كما 

كانت يف �ل�صابق، ويجري فح�ص �لب�صائع �لفل�صطينية باإ�رش�ف �إ�رش�ئيلي، على �أن يقرر 

�الأوروبيون بعد عام و�حد ما �إذ� كان �صي�صتمر �لعمل بهذه �لطريقة �أم ال. 

م�صلك – مركز للدفاع عن حرية �حلركة و�أطباء حلقوق �الإن�صان - �إ�رش�ئيل، “من يحمل مفاتيح معب رفح؟،”   
144

موقع م�صلك، �آذ�ر/ مار�ص 2009، �نظر:

http://www.gisha.org/userfiles/File/publications/Rafah_Report_Arabic.pdf

 �ملرجع نف�صه. 
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�أما معب �ملنطار فيتم جتميع �لب�صائع فيه ونقلها من معب بيت حانون ومن معابر 

من  �الأدنى  وهو �حلد  يومياً،  طريقه  عن  �صاحنة   150 بدخول  وي�صمح  �لغربية،  �ل�صفة 

�الحتياجات ل�صمان �صري �القت�صاد �لفل�صطيني، بناء على تقدير �لبنك �لدويل. 

تقبل  �أن  على  �التفاقية  ن�صت  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  بني  �لربط  يخ�ص  وفيما 

 James ولفن�صون  جيم�ص  لل�صالم  �الأوروبي  �ملبعوث  بتو�صية  بااللتز�م  “�إ�رش�ئيل” 

Wolfensohn لت�صيري قو�فل حمرو�صة للم�صافرين حتى 2005/12/15، و�لب�صائع حتى 

2006/1/15، عن طريق جلنة م�صرتكة.

وحول ميناء غزة و�ملطار، ين�ص �التفاق على �أن يجري �لعمل على �إقامة ميناء غزة 

بطريقة �الإ�رش�ف �الأوروبي نف�صها على معب رفح، على �أن تبد�أ عملية �إعادة ترميم مطار 

. باملقابل، �أقرّ �التفاق ��صتخد�م معب رفح لت�صدير �لب�صائع �إىل م�رش، 
146ً

�لدهنية فور�

�إال �أنه مل جُتَر �أّي ترتيبات تتيح �لقيام بذلك. 

�ملو�طنني  مرور  لت�صهيل  �آخر  �تفاق  �إىل  و�مل�رشي  �لفل�صطيني  �جلانبان  تو�صل  كما 

�لفل�صطينيني عب معب رفح، وذلك يف ختام �الجتماعات �ملكثفة �لتي عقدها حممد دحالن 

 .
147

وزير �ل�صوؤون �ملدنية، يف ذلك �لوقت، وممثلني عن �لوز�ر�ت �مل�رشية �ملختلفة

دخول  يخ�ص  فيما  �الأخري  �لقر�ر  �صاحبة  “�إ�رش�ئيل”  كانت  �لو�قع،  �أر�ص  على 

�ملو�طنني �الأجانب، مبا يف ذلك �لفل�صطينيني �لذي �أقامو� �صابقاً يف قطاع غزة، ومار�صت 

�أ�صحاب  �الأجانب  حالة  يف  مندرجة  �التفاق  َعّدها  �لتي  �حلاالت  يف  حتى  �ملنع  �صالحية 

�حلق بالعبور. 

و�جلدير بالذكر �أن “�إ�رش�ئيل” �أد�رت نقطة �ملر�قبة على حركة �مل�صافرين عند معب 

معب  يف  هناك،  من  �جلنوب  �إىل  كيلومرت�ت  ب�صعة  بعد  على  تقع  رقابة  غرفة  من  رفح 

�تفاق  ��صرتط  وقد   .1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �لو�قع  �صامل  �أبو  كرم 

�ملعابر لفتح معب رفح ت�صغيل غرفة �لرقابة على يد رجال �الأمن �الإ�رش�ئيليني بوجود 

منحت  فقد  عليه،  بناء  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  عن  وممثلني  �الأوروبي  �الحتاد  مفت�صي 

 �صحيفة البيان، دبي، 2005/11/16.
146

لالطالع على تفا�صيل �التفاق، ر�جع: ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات - مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت،   
147

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   )2( معلومات  تقرير  �صل�صلة  ح�شار،  اأداة  اأم  حياة  �رشيان  غزة  قطاع  معابر 

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2009(، �ص 8.
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�لرقابة �الإ�رش�ئيلية،  “�إ�رش�ئيل” �صالحية منع فتح �ملعب من خالل عدم ت�صغيل غرفة 
 .

148
و�لتحكم بو�صول �لفريق �الأوروبي �إىل �ملعب

وقالت  �ملعابر،  �تفاق  تطبيق  و�أوقفت  رفح  معب  “�إ�رش�ئيل”  �أغلقت   2006/6/25 يف 

�صاليط  جلعاد  �الإ�رش�ئيلي  �جلندي  �أ�رش  عملية  على  رد�ً  جاء  ذلك  �إن  “�إ�رش�ئيل” 
 .Gilad Shalit

حزير�ن/  منت�صف  يف  ع�صكرياً  غزة  قطاع  على  حما�ص  حركة  �صيطرت  �أن  وبعد 

ممثلي  �إبعاد  تدريجياً  ومّت   ،2007/6/15 منذ  �ملعابر  �تفاق  جتميد  مّت  2007؛  يونيو 

يقودونها  كانو�  �لتي  �لقوة  مو�قع  عن  فتح  حركة  على  �ملح�صوبني  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

��صتبد�لهم  ومّت  �لقطاع،  يف  �حلدودية  و�ملعابر  �الأمنية  و�الأجهزة  �حلكومية  �ملكاتب  يف 

و��صلو�  �لذين  فتح،  �أع�صاء  من  �ملوظفني  با�صتثناء  حما�ص؛  على  حم�صوبني  مبمثلني 

�صغلهم للمنا�صب ذ�ت �ل�صلة بالتن�صيق مع “�إ�رش�ئيل”، كالهيئة �لعامة لل�صوؤون �ملدنية 

�لتابعة لوز�رة �لد�خلية �لفل�صطينية، ومن�صق �صوؤون �ل�صحة يف �لقطاع، وهما �جلهتان 

 .
�مل�صوؤولتان عن نقل �لطلبات لت�صاريح �لدخول �إىل “�إ�رش�ئيل”149

�لبية  �ملعابر  �إغالق  الإحكام  �إ�صافية  باإجر�ء�ت  “�إ�رش�ئيل”  قامت  جانبها  من 

حتمله  على  قادر  �رشعي  فل�صطيني  طرف  غياب  بذريعة  �خلارجي،  و�لعامل  غزة  بني 

�مل�صوؤولية عن ت�صغيل �ملعابر �ملختلفة. منذ ذلك �حلني، كان يتم فتح معب رفح ب�صكل 

حتى  فتحه  يتم  ومل  �مل�رشي؛  �لطرف  تعاون  مبدى  يرتبط  وب�صكل  ومتقطع،  حمدود 

�صوء  ويف  �الأوروبيني،  �ملر�قبني  غياب  �صوء  يف  �ملعابر  التفاق  وفقاً  و�حد  ليوم  ولو 

حماوالت “�إ�رش�ئيل” الإ�صقاط حكومة حما�ص. ومع ذلك، فاإن كافة �الأطر�ف �مل�صاركة 

يف �لتوقيع على �تفاق �ملعابر ترى �أن �التفاق ما يز�ل �صاري �ملفعول وترى فيه �أ�صا�صاً 

 .
150

لفتح �ملعب من جديد

7. املياه: 

�لفل�صطيني  �ملجل�ص  �أن  على   1993 �صنة   1 �أو�صلو  �تفاق  من  �ل�صابعة  �ملادة  ن�صت 

�إن�صاء جلنة  11 منه على  �إد�رة �ملياه؛ ون�صت �ملادة  فور تن�صيبه �صيقوم باإن�صاء �صلطة 

�ملحددة  �لب�مج  وتطبيق  تطوير  �أجل  من  للتعاون  �إ�رش�ئيلية   – فل�صطينية  �قت�صادية 

 م�صلك – مركز للدفاع عن حرية �حلركة و�أطباء حلقوق �الإن�صان - �إ�رش�ئيل، مرجع �صابق. 
148

 �ملرجع نف�صه.
149

 �ملرجع نف�صه. 
150
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على  �التفاق  من   3 رقم  �مللحق  وحّدد  �ملبادئ.  �إعالن  باتفاق  �ملرفقة  �لبوتوكوالت  يف 

�لتعاون يف جمال �ملياه وتطويرها، وعلى حقوق �ملياه لكل طرف. وكذلك حول �ال�صتخد�م 

.
151

�ملن�صف ملو�رد �ملياه �مل�صرتكة، يف �أثناء وبعد �ملرحلة �النتقالية

و�أكد �مللحق �لثاين التفاق �لقاهرة )1994/5/4(، على حّق �ل�صلطة �لفل�صطينية بت�صكيل 

مو�رد  كميات  على  �لتاأثري  عدم  ب�رشط  �ل�صحي  و�ل�رشف  �ملياه  مو�رد  وتنمية  و�إد�رة 

 Mekorot, Israel National Water “ميكروت”  �رشكة  �مللحق  و��صتثنى  �ملياه،  هذه 

Company �الإ�رش�ئيلية، �لذي �أعطاها �حلق يف ��صتمر�ر تزويد �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية 
.
152

ومنطقة �ملن�صاآت �لع�صكرية باملياه

مل  —�لتي  �لفل�صطينية  �ملياه  بحقوق   ،1995/9/28 يف  �النتقالية  �التفاقية  و�عرتفت 

حُتّدد— يف �ل�صفة �لغربية، �إال �أنها �أكدت على �أن �لتفاو�ص حولها �صيكون يف مفاو�صات 

�ملائي  للفل�صطينيني من �ملخزون  �ملتاح �صنوياً  �ملياه  . وحددت مقد�ر 
153

�لنهائي �لو�صع 

؛ و�أكد �لبنك �لدويل �أن 
�جلبلي، �لذي هو �مل�صدر �لوحيد للمياه، مبا ال يزيد عن 154%20

 .
155

�ال�صتهالك �لفل�صطيني، ب�صبب �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية، ال يتعدى هذه �لكمية

بال�صيطرة على كل مو�رد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �التفاقيات، مل تظفر  وبناء على هذه 

�لتي  تقريباً  �ملياه  ن�صف  َثمن  لـ“�إ�رش�ئيل”  تدفع  �أ�صبحت  �أنها  �إىل  باالإ�صافة  �ملياه، 

ي�صتخدمها �لفل�صطينيون يف �ل�صفة �لغربية، و�لتي ت�صتخرجها “�إ�رش�ئيل” من خمزون 

.
156

�ملياه �جلوفية �مل�صرتك

 �ملياه يف �ملفاو�صات �لنهائية، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر:
151

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2237

 �ملرجع نف�صه.
152

 �ملرجع نف�صه.
153

حرمان  املياه:  �شفو  تعكري  املحتلة:  الفل�شطينية  والأرا�شي  اإ�رشائيل  �لدولية،  �لعفو  منظمة   
154

 ،)2009 �أكتوبر  �الأول/  �لدولية، ت�رشين  �لعفو  املياه )منظمة  الفل�شطينيني من احلق يف احل�شول على 

http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE15/027/ :نظر� ،MDE 15/027/2009 رقم �لوثيقة

2009/ar/3b1c7429-08a5-4e5f-a28e-13df8cde276d/mde150272009ar.html#sdendnote45sym

�لدويل،  �لبنك  موقع  �لفل�صطيني،  �ملياه  قطاع  تطوير  تو�جه  �لتي  �لعقبات  حول  تقييماً  ُي�صدر  �لدويل  �لبنك   
155

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/ �نظر:   ،2009/4/20
EXTARABICCOUNTRIES/MENAINARABICEXT/WESTBANKGAZAINARABICEXTN
/0,,contentMDK:22304282~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:475978,00.html

 تخ�صي�ص مو�رد �ملياه �مل�صرتكة كما قننته �تفاقيات �أو�صلو، موقع �صلطة �ملياه �لفل�صطينية، �نظر:
156

http://www.pwa.ps/ar_page.aspx?id=S2yGVJa1317226152aS2yGVJ
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خريطة رقم )17(: م�شتودعات املياه اجلوفية يف فل�شطني املحتلة

�مل�صدر: موقع �أحو�ل �الأر�ص، �نظر: 

http://landtimes.landpedia.org/newsdesa.php?id=q2g=&catid=ow==&edition=pQ

�صيطرتها  مناطق  يف  م�صتقلة  �صيادة  �أيّ  �ل�صلطة  مبنح  �أو�صلو  �تفاقيات  تق�صي  وال 

�أو تنفيذ  �أو �الرتقاء باالآبار �ملوجودة،  �آبار جديدة،  �أ ومنطقة ب( للقيام بحفر  )منطقة 

.
157

�أّي م�رشوعات مائية �أخرى

 �ملرجع نف�صه. 
157
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قد كانت هذه �التفاقيات جمحفة بحق �لفل�صطينيني؛ �إذ قدرت كمية �ملياه �جلوفية يف 

 للفل�صطينيني، يف حني 
3
، منها 235 مليون م

3
�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بـ 734 مليون م

تذهب   
3
م مليون   60 �لكمية  هذه  ومن  لالإ�رش�ئيليني.   

3
م مليون   499 �أي  �لباقي،  يذهب 

.
158

للم�صتعمر�ت، وهي كمية كبرية �إذ� ما قورنت بعدد �صكان �مل�صتعمر�ت

خال�شة:

�ل�رش�ع  م�صار  يف  جديدة  مرحلة   1993/9/13 يف   1 �أو�صلو  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  �صكّل 

�لعربي �الإ�رش�ئيلي. حيث ��صتغل �صانع �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي ومن ور�ئه �لر�عي �الأمريكي 

حالة �الختالل و�ل�صقاق �لتي و�صل �إليها �لعرب بعد حرب �خلليج �لثانية؛ فجاء �التفاق 

لي�صع حد�ً لالنتفا�صة �لفل�صطينية �الأوىل �لتي كانت يف �أوجها �آنذ�ك، ويعّمق حالة �ل�صقاق 

و�النق�صام لدى �لفل�صطينيني.

جنح �جلانب �الإ�رش�ئيلي من خالل �أو�صلو يف تكري�ص مبد�أ �ملماطلة و�مل�صاومة �إىل �أبعد 

�حلدود، و�أدخل �لطرف �لفل�صطيني يف دو�مة ال نهاية لها، من خالل �لتفاو�ص على ما مّت 

�إىل �لتفاو�ص من نقطة �لبد�ية ال من  �التفاق عليه ثم و�صع �لعر�قيل، وبعد ذلك �لعودة 

نقطة ما مّت �لتو�ّصل �إليه �صابقاً. 

فر�ص  من  مكنته  �ملفاو�صات  �إد�رة  يف  و��صحة  روؤية  �الإ�رش�ئيلي  �ملفاو�ص  �متلك 

و�لالجئني،  كالقد�ص  �لنهائي،  �حلل  ق�صايا  حول  �لتفاو�ص  تاأجيل  فا�صتطاع  �إر�دته؛ 

و�حلدود، و�مل�صتعمر�ت، و�ملياه. وعملت على تر�صيخ ف�صل �ل�صفة عن قطاع غزة من 

جهة، ومدينة �لقد�ص عن �ل�صفة من جهة �أخرى.

مل يكن تق�صيم مناطق �ل�صفة �لغربية �إىل مناطق �أ، وب، وج وفق �تفاق �أو�صلو 2 �صوى 

�أر��صي  يف  �النت�صار  �إعادة  تاأجيل  مبد�أ  تر�صيخ  من  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  مكّنت  و�صيلة 

�خلالف  حالة  “�إ�رش�ئيل”  و��صتغلت  و�صيا�صية.  �أمنية  ذر�ئع  حتت  �لغربية،  �ل�صفة 

من  �لفل�صطينية  �حلقوق  ��صتعادة  ترى  �لتي  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  قيادة  بني  �ملبدئي 

خالل �ملفاو�صات فقط، وبني قيادة �ملقاومة، �لتي ترى �ملقاومة �مل�صلحة �ل�صبيل �لوحيد 

معتز �أبو �لدب�ص، �أثر �جلد�ر على �ملياه فى �ل�صفة �لغربية، دنيا �لر�أي، 2009/11/10، �نظر:  158

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/11/10/179410.html
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ال�صرتجاع �الأر�ص وعودة �لالجئني. وعمل �لكيان على تر�صيخ حالة �ل�صقاق من خالل 

�لتن�صيق  عملية  وتر�صيخ  �ملقاومة،  �رشب  �إىل  تهدف  �ل�صلطة  على  �أمنية  �رشوط  فر�ص 

�الأمني. كما ��صتغلت “�إ�رش�ئيل” حالة �النق�صام �ل�صيا�صي بني �ل�صفة وغزة، للتاأكيد على 

عدم جاهزية �ملفاو�ص �لفل�صطيني يف تطبيق “�لتز�ماته” �ل�صيا�صية و�الأمنية. 

�لدولة  ذكر  على   ِ تاأت مل  �لتي  �أو�صلو،  �تفاقات  يف  �لفل�صطينية  �لقيادة  ر�أت  �ملقابل  يف 

�لدولة  لنو�ة  و�أ�ص�ص  �لوطن،  �أر�ص  من  جزء  �إىل  �لعودة  حلم  حقق  �جناز�ً  �لفل�صطينية، 

منيات �لقيادة 
ُ
�لفل�صطينية �ملوعودة. ولكن �رشعان ما ��صطدم هذ� �حللم بو�قع مغاير الأ

و�لعربية،  �لفل�صطينية  �ل�صعف  حالة  ت�صتغل  “�إ�رش�ئيل”  كانت  حيث  �لفل�صطينية؛ 

�إجر�ء�ت، ووقائع جديدة ل�صاحلها على �الأر�ص؛ من خالل  و�لظروف �لدولية، لفر�ص 

تو�صيع �ال�صتيطان وبناء �جلد�ر �لعازل يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص، بحيث 

مت�صلة  غري  متباعدة  مناطق  عن  عبارة  �ل�صلطة  عليها  ت�صيطر  �لتي  �الأر��صي  �أ�صبحت 

تبادل  مبد�أ  تطبيق  �إمكانية  “�إ�رش�ئيل”  طرحت  �جلديد،  �لو�قع  هذ�  �إز�ء  جغر�فياً. 

�الأر�صي، بحيث يتم �صمّ �أر��صٍ يف �ل�صفة �لغربية للكيان، مقابل �صمّ �أر��صٍ د�خل �خلط 

�الأخ�رش لل�صلطة.

 على �لرغم من تاأكيد �جلانب �الإ�رش�ئيلي و�لطرف �لفل�صطيني �لر�صمي على �مل�صار 

�لتفاو�صي، مع �الأخذ باالعتبار خلفية و�أهد�ف �ملوقف �الإ�رش�ئيلي، �إال �أن هذ� �مل�صار �لذي 

�لتطلعات؛  �الأدنى من  �لفل�صطيني �حلد  �متد على مدى ع�رشين عاماً، مل يحقق للجانب 

�أقل بكثري  �أن تقدمه كان  “�إ�رش�ئيل”  �أن �حلد �الأق�صى �لذي عر�صت  �أ�صباب منها؛  لعدة 

“�إ�رش�ئيل”  ��صتفادت  كما  �لفل�صطيني،  �جلانب  به  يقبل  �أن  يكن  �لذي  �الأدنى  �حلد  من 

من مو�زين �لقوى �ملائل بقوة ل�صاحلها، و�أ�رّشت على حتكيم هذ� �خللل يف �أّي �تفاق يتم 

�لتو�صل �إليه مع �جلانب �لفل�صطيني.

يف �ملقابل مل ي�صتفد �ملفاو�ص �لفل�صطيني من توظيف �أور�ق �لقوة �ملتمثلة يف �حلقوق 

و�صالبة  قوة  يف  �ملتمثلة  وكذلك  �أر�صه،  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  و�لقانونية  �لتاريخية 

�لوقت  فعامل  جناعة.  و�الأكرث  كلفة  �الأقل  �لطريق  �أنها  �أثبتت  �لتي  �لفل�صطينية  �ملقاومة 

بالن�صبة للمفاو�ص �لفل�صطيني كان عامل �صغط، من وجهة نظره؛ حيث بات يبحث عن 

لل�رش�ع،  �لكامل  �مل�صهد  باالعتبار  تاأخذ  ال  �صيقة،  روؤية  وفق  موؤقت  �إجناز  �أّي  حتقيق 

وفق �مل�صار�ت �لتاريخية لثور�ت �ل�صعوب.
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2013–1994

متهيد:

منذ  وخارجياً،  د�خلياً  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  رئا�صة  موؤ�ص�صة  �أد�ء  و�جه 

�لتز�م  وعدم  �أو�صلو،  �تفاق  ماأزق  عن  �أ�صا�صاً  ناجتة  حتديات   ،1994 �صنة  تاأ�صي�صها 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي بتنفيذ �التفاقيات �ملبمة، و�صعيه �حلثيث ل�صّد �آفاق �أي حّل �صيا�صي 

�أجز�ء  وق�صم  �لدولتني”،  “حّل  ركائز  تقوي�ص  من  ومتكنه  �صلمية،  ت�صوية  �إىل  يقود  قد 

من �مل�صاحة �ملخ�ص�صة الإقامة �لدولة �لفل�صطينية �ملن�صودة، و�صعيه لال�صتئثار ب�رشقي 

لالحتالل،  �الأمريكي  �النحياز  ظّل  يف  و�ملحا�صبة،  �مل�صاءلة  �صغط  عن  بعيد�ً  �لقد�ص، 

و�صعف �لدعم �لعربي �الإ�صالمي للق�صية �لفل�صطينية.

وقد ح�رشت جتليات �أو�صلو د�خلياً، يف �صلطة مقيدة ومكبلة بالتز�مات �أحادية، بينما 

1967، عب  �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة  �الأر��صي  �لثابت �صّد  ي�صي �الحتالل يف عدو�نه 

�ل�صيطرة على �ملو�رد �لطبيعية �لفل�صطينية و�إحكام �لطوق حول �ملناطق ج )وفق ت�صنيف 

�أو�صلو( من م�صاحة �ل�صفة �لغربية، مقابل ح�رش �ل�صلطة يف منطقة �أ، و�لتحكّم مبفاتيح 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �حلياة  و�صّل  �لتنقل،  وحركة  �خلارجية  و�لتجارة  و�ملعابر  �القت�صاد 

بجد�ر �لف�صل �لعن�رشي و�لطرق �اللتفافية و�مل�صتعمر�ت، وحما�رشة قطاع غزة، وعزل 

مدينة �لقد�ص �ملحتلة و�رشب حركتها �لتجارية.

�صاحبها  قامتة،  و�جتماعية  �قت�صادية  �أحو�ل  تر�كم  �إىل  �حلال،  بطبيعة  ذلك،  �أدى 

ذلك  �أكان  �صو�ء  �ل�صلطة،  رئا�صة  حترك  م�صاحة  لت�صييق  �مل�صتمرة  �الحتالل  حماوالت 

�أي م�صعى  �أم خارجياً من خالل وقوفه يف وجه  �إغالق منافذ �لتغيري،  د�خلياً من خالل 

فل�صطيني دويل �أو �أممي الإنهاء �الحتالل و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة.

حني  يف  د�خلية،  و�نتقاد�ت  �إ�صكاليات  من  �ل�صلطة  رئا�صة  موؤ�ص�صة  �أد�ء  يخُل  ومل 

�صيطرة  عن  و�أ�صفرت  وحما�ص،  فتح  حركتي  بني  وقعت  ��صتباكات  �إثر  �النق�صام،  ز�د 
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�الأزمة، مكّر�صاً  2007، من عمق  �الأخرية على قطاع غزة يف منت�صف حزير�ن/ يونيو 

لهما  يقيّ�ص  مل  متناظرين  وخلطابني  و�لقطاع،  �لغربية  �ل�صفة  بني  حاد  النف�صال 

و�التفاقيات  �مل�صاحلة  لتحقيق  �ملتو�لية  �جلل�صات  من  �لرغم  على  �الآن،  حتى  �لتالقي 

�لناجتة عنها.

اأواًل: املرجعية القانونية ملوؤ�ش�شة الرئا�شة: 

�صمح تعدد �ملرجعيات �لقانونية �لتي �حتكمت �إليها موؤ�ص�صة �لرئا�صة، منذ ت�صكيلها 

يف  �ملوؤقت(  )�لد�صتور  �لفل�صطيني  �الأ�صا�صي  �لقانون  �صدور  حتى   1994 �صنة  يف 

، باختالط معايري 
، وتعديالته �جلزئية ل�صنة 32005

، و�ملعدل يف 22003/3/19
12002/7/7

م�صدر �رشعية �حلكم، وغياب �الأ�ص�ص �ملحددة ل�صالحيات رئي�ص �ل�صلطة وللعالقة بني 

�ل�صلطات �لثالث، و“�صبابية” �لتخوم �لفا�صلة بينها، بينما �أبقى نفاذ �لقانون، يف �ملرحلة 

�لالحقة، على �الإ�صكاليات نف�صها، ولكن ب�صيغ خمتلفة.

فاإذ� كانت موؤ�ص�صة �لرئا�صة حتتكم يف �رشعية وجودها ومرجعيتها، وبالتايل حمدد�ت 

�ملجل�ص  قر�ر  �إىل  وباال�صتناد  �لتحرير،  منظمة  ميثاق  �إىل  وم�صوؤولياتها،  �لتز�ماتها 

�ملركزي �لفل�صطيني يف دورته �ملنعقدة من 10-1993/10/12 يف تون�ص بت�صكيل �ل�صلطة، 

؛ �إال �أن 
4
وتروؤ�ص �ل�صيد يا�رش عرفات، رئي�ص �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، جمل�صها

وقوى  �الإ�صالمي”،  و“�جلهاد  “حما�ص”  حركتا  مقدمتها  ويف  فل�صطينية،  ف�صائل  هناك 

ت�صتقيم  ال  نف�صه،  �لوقت  ويف  �ملنظمة.  �أطر  يف  ممثلة  غري  عري�صة  و�صيا�صية  �جتماعية 

معادلة �الأخذ بنتيجة �النتخابات �لرئا�صية و�لت�رشيعية �لتي جرت الأول مرة يف �الأر��صي 

�ملحتلة يف 1996/1/20، و�أ�صفرت عن �إحكام �صيطرة فتح على مفاتيح �ل�صلطة ومنافذها 

�لقانون �الأ�صا�صي ل�صنة 2002، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2002/7/7.  
1

.2003/3/19 �لعدد �ملمتاز،  الفل�شطينية،  الوقائع  �ملعدل،  �الأ�صا�صي  �لقانون   
2

الوقائع  2003م،  ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  �أحكام  بع�ص  بتعديل  2005م  ل�صنة  �الأ�صا�صي  �لقانون   3

الفل�شطينية، �لعدد 57، 2005/8/13. 

الطريق )بريوت: موؤ�ص�صة  اإىل خريطة  اأو�شلو  للمفاو�شات من  الكاملة  الفل�شطينية  الرواية  �أحمد قريع،   
4

�لدر��صات �لفل�صطينية، 2011(، جزء 3، �ص 240. 
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�لتنفيذية و�لت�رشيعية، يف �صوء مقاطعة غالبية �لف�صائل لها، حتى تلك �ملن�صوية يف �إطار 

�ملنظمة، مثل �جلبهتني �ل�صعبية و�لديوقر�طية لتحرير فل�صطني.

ومن جهة �أخرى، يعّد �عتماد �لقانون �الأ�صا�صي �صند�ً مرجعياً لل�صلطة خطوة الحقة 

لها  �صابقاً  ولي�ص  �ل�صلطة  وجود  على  الحقاً  جاء  �أنه  مبعنى  �صة”،  “ُموؤ�صِّ خطوة  ولي�ص 

، و�إقر�ره 
5
وموؤ�ص�صاً الإطارها �لعام، بالرغم من تاأكيده باأن منظمة �لتحرير هي مرجعيتها

من قبل �ملجل�ص �لت�رشيعي يف 1997/10/2. ومع �أنه ي�صمن �صلطات و�صالحيات و��صعة 

لرئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ما ي�صبه �لنظام �لرئا�صي، رف�ص �لرئي�ص عرفات توقيعه، 

“ما �أدى �إىل �صحن �لعالقة �مل�صدودة �أ�صالً بينه وبني �ملجل�ص �لت�رشيعي بعو�مل  بد�ية، 

“�صغوط خارجية”،  توتر �إ�صافية”؛ �إال �أن �لرئي�ص عرفات وقعه فيما بعد، حتت وطاأة 

�صاحبت مطالبات �إ�صالحية د�خلية، حيث “�أ�صبح �لقانون �الأ�صا�صي �صاري �ملفعول يف 

2002/7/7، مع ن�رشه يف “�جلريدة �لر�صمية”، �أي بعد حو�يل خم�ص �صنو�ت من �إقر�ره يف 

.
�ملجل�ص �لت�رشيعي”6

عند  �لبع�ص،  ر�أي  ح�صب  �بتد�ًء،  �أو�صلو  �تفاق  به  ت�صبب  ما  باإ�صكالية  ذلك  ويرتبط 

من  م�صل�صل  لتبير  منظمة  �إىل  �لوطن  لتحرير  “منظمة  من  �لتحرير  منظمة  حتويله 

�لتنازالت �ل�صيا�صية و�لوطنية و�لقومية”، �لذي “مل يتوقف �إال عندما و�صلت �الأمور �إىل 

حدود �مل�صا�ص بثو�بت �حلدود �لدنيا ملطالب �ل�صعب �لفل�صطيني وحقه بتقرير م�صريه”، 

وبعدما مّت �صحب ب�صاط �لتحرير من �ملنظمة، و�أفرز تناق�صاً و�قعياً بني �ل�صلطة و�ملنظمة، 

 .
7
و�زدو�جية يف �لقيادة

�لقر�ر  �صنع  عملية  نقل  �إىل  �صعت  �لتي  �ل�صلطة؛  ل  ت�صكُّ منذ  و��صحاً  ذلك  بد�  وقد 

�ل�صيا�صي من �أطر وموؤ�ص�صات �ملنظمة �إىل دو�ئر ووز�ر�ت تابعة لها، و�صحب �صالحياتها 

�لقانون �الأ�صا�صي ل�صنة 2002، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2002/7/7.   
5

 17 �ال�صتقالل”  �إىل  “�لطريق  �صل�صلة   ،2006-1994 الفل�شطينية:  احلكومات  و�آخرون،  �لكرمي  عبد  قي�ص   
6

)بريوت: د�ر �لتقدم �لعربي لل�صحافة و�لطباعة و�لن�رش، 2008(، �ص 18. 

منظمة  “جتربة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية: روؤية عامة،” يف حم�صن حممد �صالح )حمرر(،  �صفيق �حلوت،   
7

و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  )بريوت:  البناء  واإعادة  التجربة  تقييم  الفل�شطينية:  التحرير 

2007(، �ص 15؛ و�نظر �أي�صاً: حما�رش ندوة “نحو نقلة نوعية يف عمل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية” �لتي عقدها 
منظمة  2005/6/29 ومّت ن�رشها يف كتاب: جو�د �حلمد )حمرر(،  �الأو�صط يف عّمان يف  �ل�رشق  مركز در��صات 

التحرير الفل�شطينية: نحو م�رشوع لإ�شالح بنيوي �شيا�شي، �صل�صلة “ندو�ت” 44 )عّمان: مركز در��صات 

�ل�رشق �الأو�صط، 2006(، �ص 8.
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وت�صدر قيادة �لعمل �لوطني، و�لتد�خل يف �إد�رة �ملفاو�صات، ومتابعة �لعالقات �لعربية 

�إثر  �ملنظمة  �إحياء  ��صتدعاء مطلب  �أما   .
8
�إز�ء تعاطٍ دويل معها ك�صلطة �رشعية و�لدولية، 

ن�صيان د�م طويالً، فقد جاء عقب فوز حركة حما�ص �ل�صاحق يف �النتخابات �لت�رشيعية 

يدرج  بينما   ،
9
�ملنتخبة �حلكومة”  “�إف�صال  �صيا�صة  باب  من   ،2006/1/25 يف  جرت  �لتي 

2007 ومل ت�صفر عن تقدم  �إطار جل�صات �مل�صاحلة، �لتي بد�أت بعد �صنة  ملفها حالياً يف 

ملمو�ص حتى �الآن الإنهاء �النق�صام. 

مقابل  �خلارجية،  �ل�صوؤون  ممار�صة  من  �ل�صلطة  متنع  �أو�صلو  �تفاقيات  كانت  و�إذ� 

�إناطتها باملنظمة، فاإن ذلك ياأتي من باب منع �صالحيات �ل�صيادة و�ال�صتقالل عن �صلطة 

�أو�صلو عملياً  �تفاقيات  “تعديل  �أن يخفي �الحتالل خمطط  �إىل دولة، من دون  توؤول  قد 

الإحالة �لوظائف �لتمثيلية و�لدبلوما�صية بيد �ل�صلطة �ملمثلة لفل�صطيني �لد�خل ح�رش�ً”، 

.
10

وذلك وفق قول خبري �لقانون �لدويل �أني�ص قا�صم

يكن  مل  �إن  �ل�صلطة،  مرجعية  مثلث  يف  �الأخري  �ل�صلع  لي�صتكمل  �أو�صلو  �تفاق  وياأتي 

و�صاحة  �ل�صلطة  �أد�ء  على  وقيود  �لتز�مات  من  فر�صه  مبا   ،
11

كثريين نظر  يف  �أ�صا�صها، 

على  ن�ّصه  ب�صبب  �لفل�صطينية،  و�لف�صائل  �لقوى  غالبية  من  مرفو�ص  ولكنه  حتركها، 

ت�صكيل �صلطة مقيدة وحمدودة �ل�صالحيات على �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 

�ملحتلني.

�ل�صادرة  �ال�صتقالل  وثيقة  عن�رش  �ل�صيا�صي،  �لنظام  �أ�صا�ص  يف  يدخل  من  وثمة 

لتطبيقه  تتهياأ  مل  �ملنظمة  يف  �لقيادية  �لهيئات  �أن  �إال   ،1988 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف 

م�صدر  لتكون  للمنظمة  �لتنظيمية  و�ملدونات  �الأنظمة  تكييف  يجِر  مل  كما  فعلياً 

�ملفعول  �صارية  �لقو�نني  �إىل  �أحياناً  �الحتكام  يتم  نف�صه،  �لوقت  ويف   .
12

بتنفيذه �إلز�م 

فهناك  وحدتها،  وعدم  ت�صابكها  من  �لرغم  على  �ل�صلطة،  ت�صكيل  قبل  �ملوجودة 

الدرا�شات  جملة  “�إ�صكالية �لعالقة بني �ل�صلطة �لفل�صطينية ومنظمة �لتحرير، و�صبل حلها،”  ممدوح نوفل،   
8

الفل�شطينية، جملد 6، �لعدد 22، ربيع 1995، �ص 57-56.

عزمي ب�صارة، “فل�صطني �إىل �أين؟،” امل�شتقبل العربي، �لعدد 329، متوز/ يوليو 2006، �ص 12-11.   
9

الغد، 2013/9/13.  10

جبيل حممد وعمر رحال، مدخل اإىل مفهوم احلكم ال�شالح يف فل�شطني: احلكم املحلي منوذجاً )ر�م �هلل:   
11

مركز ر�م �هلل لدر��صات حقوق �الإن�صان، 2000(، �ص 56-55.

�أحمد قريع، الرواية الفل�شطينية الكاملة للمفاو�شات من اأو�شلو اإىل خريطة الطريق، �ص 242.  
12
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�لقو�نني �الأردنية يف �ل�صفة �لغربية و�لقو�نني �مل�رشية يف قطاع غزة. وبالرغم من �أن 

�أخرى  قو�نني  و�إ�صد�ر  و�لقو�نني،  �لت�رشيعات  توحيد  يف  جاد�ً  �صوطاً  قطعت  �ل�صلطة 

ولي�ص  قانونياً  �نف�صاماً  �أي�صاً  عمق  �النق�صام  �أن  �إال  �لفل�صطيني،  للمجتمع  ناظمة 

فقط. جغر�فياً 

موؤ�ص�صة  و�لتز�مات  عمل  حتكمان  مرجعيتان  ثمة  قانونيني؛  خب�ء  �إىل  وبالن�صبة 

�ملجتمعية،  �حلياتية  ولل�صوؤون  �ل�صلطات  لعالقة  �صابطة  د�خلية  �الأوىل:  �لرئا�صة، 

قو�نني  وفق  �لع�صكري  �حلاكم  عن  �ل�صادرة  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �الأو�مر  و�لثانية: 

�الحتالل، و�ملتعلقة باالأمن و�مل�صتوطنني و�أو�صاع �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967، بو�صفه 

، مبوجب �تفاقيات �أو�صلو �لتي �أفادت باأن 
13

و�إد�رته �ملدنية، م�صدر �ل�صلطة منذ ت�صكيلها

، بينما ما يز�ل “�حلكم 
14

�ل�صلطة حتكم وتت�رشف مبوجب �ل�صالحيات �لتي نقلت �إليها

�لع�صكري �الإ�رش�ئيلي و�إد�رته �ملدنية يف �ل�صفة �لغربية م�صتمرين يف �لوجود، مع قيام 

�ل�صلطة  �أن  �أي  وم�صوؤولياتهما”،  �صالحياتهما  بع�ص  مبمار�صة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�الحتالل  بد�أ  عندما  �ملنطقة  يف  �ملفعول  �صارية  كانت  �لتي  �لقو�نني  ترث  مل  �لفل�صطينية 

خالل  �الإ�رش�ئيليني  عن  �صدرت  �لتي  �لع�صكرية  “�الأو�مر  �أي�صاً  �صرتث  و�إمنا  فح�صب، 

غري  فاإنها  وبالتايل  حمتلة،  �صلطة  �أّي  �صالحية  بع�صها  يتعدى  و�لتي  �الحتالل،  فرتة 

.
�رشعية يف نظر �لقانون �لدويل”15

بال�صلطات  وعالقتها  �لرئا�صة  موؤ�ص�صة  �أد�ء  على  �ل�صلبية  بظالله  �خللط  هذ�  �ألقى 

�لقائمة، وعلى �لن�صيج �ملجتمعي �لفل�صطيني، يف ظّل عدو�ن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

1. �شالحيات موؤ�ش�شة الرئا�شة:

نفاذه،  عقب  و“�لتو�صيع”  �الأ�صا�صي،  �لقانون  �صدور  قبل  “�لتكري�ص”  فعلي  بني 

فمنذ  �حليوية.  �جلو�نب  خمتلف  ليم�ّص  �لرئا�صة،  موؤ�ص�صة  �صالحيات  د�ئرة  �ت�صعت 

�ل�صلطات  ملمار�صة  �لتحرير  منظمة  بقر�ر  �الأوىل  �حلكومة  وت�صكيل  �ل�صلطة،  تاأ�صي�ص 

الدرا�شات  جملة  �مل�صوؤولية،”  ال  �لعبء  �لغربية:  �ل�صفة  يف  لل�صالحيات  �ملبكر  “�لنقل  �صحادة،  رجا   
13

الفل�شطينية، جملد 6، �لعدد 21، �صتاء 1995، �ص 56-55.

وفق �ملادة �لر�بعة من �تفاق غزة – �أريحا، �مل�صمى �أي�صاً باتفاق �لقاهرة و�لذي مّت توقيعه يف 1994/5/4، �نظر   
14

ن�ّص �التفاقية يف: مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، يف:

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4924

رجا �صحادة، مرجع �شابق، �ص 55.  
15
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، �عتاد �لرئي�ص عرفات، نظر�ً لعدم وجود 
16

�لت�رشيعية و�لتنفيذية و�لوظائف �لق�صائية

2003(، على تروؤ�ص �جتماعات �حلكومة. وب�صبب غياب  من�صب رئي�ص للوزر�ء )حتى 

موؤ�ص�صة ت�رشيعية تقوم باإ�صد�ر �لقو�نني )حتى 1996(؛ نظر�ً الأنه مل تت�صكل منذ �لبد�ية 

موؤ�ص�صات ديو�ن �ملوظفني �أو �لرقابة �الإد�رية، �أو �أي نظام لتحديد �أ�ص�ص وو�صائل �لعمل 

�لرئي�ص عرفات بكافة تلك �ملهمات، عن طريق  �حلكومي و�الإد�ري و�لتنفيذي؛ فقد قام 

�إ�صد�ر �الأو�مر و�ملر��صيم و�لقر�ر�ت �لرئا�صية �لتي �كت�صبت قوة �لقانون، �أو عن طريق 

�لرجوع للقو�نني �لرتكية �أو �لبيطانية �أو �مل�رشية �أو �الأردنية �أو حتى �الأو�مر �لع�صكرية 

�أي�صاً، �صاحب قر�ر  �الإ�رش�ئيلية، الإيجاد �ل�صيغ �لالزمة و�ملنا�صبة. هذ� عد� عن كونه، 

. وحتى بعد ت�صكيل �ملجل�ص �لت�رشيعي، ��صتمر عرفات يف �أحيان عديدة 
17

�الإنفاق وحجمه

.
18

يف جتاوز هذ� �ملجل�ص، �أو تاأخري �عتماد �لقو�نني �لتي ي�صدرها

�أمنية  باأ�صاليب متنوعة، منها بناء قوة  �إىل فر�ص �صلطتها  �لرئا�صة  وجلاأت موؤ�ص�صة 

م�صلحة من ثمانية �أجهزة، بهدف �صبط �لو�صع �لعام مبعزل عن �ل�صلطة �لق�صائية �لتي 

. وذلك متا�صياً 
19

مّت �إ�صعافها وحتييدها، و�الإيفاء بالتعهد�ت �الأمنية للجانب �الإ�رش�ئيلي

مع �تفاق �أو�صلو �لذي مل ي�صمح لل�صلطة بت�صكيل �أّي قو�ت م�صلحة �أخرى غري قوة �رشطة، 

�إىل ت�صوية متفق عليها لل�رش�ع. فيما  ، دون ��صرت�ط ربط ذلك بالتو�صل 
20ً

�أمنيا وقيّده 

 ،
21

�أحدثت تعيينات �الأجهزة �الأمنية م�صكلة �أ�صا�صية يف �لرتكيبة �الجتماعية و�ل�صيا�صية

و�إمنا حول  �لت�صدي لالحتالل،  �صبل  ب�صاأن  لي�ص  �ملتعددة،  �أو�صاطها  يف  ونخر�ً خالفياً 

ب�صط �ل�صيطرة و�لنفوذ “�ملناطقي” يف �ل�صاحة �ملحتلة، ت�صبب �أحياناً، يف �صقوط �صحايا 

من �ملدنيني �لفل�صطينيني.

�لوطني  �ملعلومات  مركز  يف:  �التفاقية  ن�ص  �نظر   .1994/5/4 يف  �ل�صادر  �لقاهرة  �تفاق  مبوجب   
16

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4924 :لفل�صطيني - وفا، يف�

مرو�ن كنفاين، �شنوات الأمل )�لقاهرة: د�ر �ل�رشوق، 2007(، �ص 337-335.   
17

�نظر مثالً: جميل هالل، الدولة الفل�شطينية بعد اأو�شلو )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 1998(،   
18

للدر��صات  �لزيتونة  مركز   – و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم  �أي�صـاً:  و�نـظـر  و236-239؛   210-209 �ص 

�صل�صلة   ،2010-1996 غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطيني  الت�رشيعي  املجل�س  و�ال�صت�صار�ت، 

تقرير معلومات )14( )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2010(، �ص 26-25.

�نظر: د�ود �صليمان، مرجع �شابق، �ص 56-49.   
19

�مل�صتقبلية،”  و�لتطور�ت  و�الإ�صكاليات  �مل�صامني  يف  قر�ءة  �لفل�صطيني:  �لذ�تي  �حلكم  “�تفاق  حممود،  �أحمد   
20

ال�شيا�شة الدولية، �لعدد 117، متوز/ يوليو 1994، �ص 169.

مرو�ن كنفاين، مرجع �شابق، �ص 270.  
21
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�صمح فوز حركة فتح برئا�صة �ل�صلطة و�أغلبية مقاعد �ملجل�ص �لت�رشيعي )88 ع�صو�ً( 

يف �نتخابات �صنة 1996، و�صط مقاطعة غالبية �لقوى و�لف�صائل، يف فر�ص هيمنتها على 

مو�قع �لنفوذ و�لقر�ر �لتنفيذي و�لت�رشيعي و�أغلب �ملوؤ�ص�صات �لعامة و�الأجهزة �الأمنية، 

عب �صخ�صيات تابعة �أو منا�رشة ومو�لية لها، بحيث باتت تتمتع بامتياز�ت ومكا�صب 

متنوعة. وقد �أوجد ذلك تد�خالً �صديد�ً بني فتح وموؤ�ص�صات �ل�صلطة، و�أ�صاع �صخطاً �صعبياً 

و��صعاً تر�فق مع تردد تهم �نت�صار �لف�صاد د�خل �أجهزة �ل�صلطة، مما �نعك�ص تر�جعاً يف 

تاأييد حركة فتح ل�صالح �ملعار�صة �الإ�صالمية، وهو ما ظهرت جتلياته يف مرحلة الحقة.

وعلى �لرغم من �صعي �ل�صلطة �لفل�صطينية لبناء نظام �صيا�صي قادر على توفري بيئة 

غياب  ظّل  يف  �الحتالل  تركه  �لذي  و�لقانوين  �الإد�ري  �لفر�غ  مللء  ود�صتورية  قانونية 

، �إال �أن هذه �لبيئة �ت�صمت عملياً بنق�ص �ملرجعيات 
22

�لدولة �ل�صيادية و�لكيانية �مل�صتقلة

�لت�رشيعية  �ل�صلطتني  وتهمي�ص  �ل�صلطة،  على  �لو�حد  �لف�صيل  و�صيطرة  �لقانونية، 

�لعامة،  �الإد�رة  وترهل  �حلكومي،  �لقطاع  وت�صخم  �ل�صلطات،  وتد�خل  و�لق�صائية، 

�ملنا�صب  تعيني  يف  �لتحكم  �صيا�صة  ت�صببت  وقد  �خلارجية.  �مل�صاعد�ت  على  و�العتماد 

�حلكومية �لعليا يف �ل�صلطة، وفق �أ�ص�ص ومعايري حزبية وتنظيمية وعائلية، مقابل فر�ص 

�لقيود على تعيني �أن�صار حركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، يف �إيجاد �صعور جمتمعي 

مرير بعدم ت�صاوي �لفر�ص و�لعد�لة يف �لتوظيف، كما �أدى �الإفر�ط يف منح رتبة “�ملدر�ء 

عن  ة  ومعبِّ و�التهامات،  للجدل  مثرية  جديدة  �جتماعية  طبقة  ت�صكيلهم  �إىل  �لعامني”، 

 .
23

�لف�صاد و�ملح�صوبية

هيئات  بح�صب  لت،  �صكَّ وقو�نني  لقر�ر�ت  عرفات  �لرئي�ص  �إ�صد�ر  مع  ذلك  وتر�فق 

حقوقية فل�صطينية، �نتهاكاً حلقوق �الإن�صان وحرية �لر�أي و�لتعبري، ومنها قر�ر �إن�صاء 

�أحكام �الإعد�م �ل�صادرة عنها  �لنظر يف  �أعيد  �لذي   ،
�لدولة” يف241995/2/7 �أمن  “حمكمة 

. ومنها كذلك �ملر�صوم �لرئا�صي بقانون 
25

2003 جلهة عر�صها على حماكم مدنية �صنة 

�أين يو�صف، “�لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، 1996-2006: من �الأحادية �إىل �ال�صتقطاب �لثنائي،” امل�شتقبل   
22

العربي، �لعدد 334، كانون �الأول/ دي�صمب 2006، �ص 42.

�نظر مثالً: مرو�ن كنفاين، مرجع �شابق، �ص 334.   
23

د�وود �صليمان، مرجع �شابق، �ص 78.   
24

مركز ر�م �هلل لدر��صات حقوق �الإن�صان، “حالة �حلريات �لعامة يف مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية،” جملة �شوؤون   
25

ا�شرتاتيجية، عّمان، �لعدد�ن 24 و25، �ل�صنة �لثامنة، 2009، �ص 114.
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�لعمل  حرية  على  و�ل�صو�بط  �لقيود  ي�صع  �لذي  يف1995/6/5،  و�لن�رش،  �ملطبوعات 

. باالإ�صافة �إىل �ملر�صوم 
26

�ل�صحفي، و�آلية نيل �لرت�خي�ص ومر�قبة �ل�صحف قبل توزيعها

�لرئا�صي، يف 1998/11/9، ب�صاأن “تكري�ص �لوحدة �لوطنية ومنع �لتحري�ص”، �لذي �أعيد 

ن�رشه يف �ل�صحف �ملحلية �صنة 2003 بدل �إلغائه، �ن�صجاماً مع �تفاق فل�صطيني �إ�رش�ئيلي 

�ل�صلطة  ت�صم  ثالثية  جلنة  ت�صكيل  غد�ة  و�لدر��صي،  �الإعالمي  �ملحتوى  متابعة  على 

�لفل�صطينية، و“�إ�رش�ئيل”، و�لواليات �ملتحدة، ملنع �لتحري�ص مبوجب مذكرة و�ي ريفر 

. كذلك �أ�صدر �لرئي�ص عرفات، يف 2000/4/30، ب�صفته وزير 
�ملوقعة يف 271998/10/22

�لد�خلية، �لالئحة �لتنفيذية لقانون �الجتماعات �لعامة، �لتي تقيّد ممار�صة حّق �لتجمع 

�ل�صلمي، وتطلق يد رجال �ل�رشطة لف�صه، دون �ال�صتجابة �إىل مطالب �إلغائها �أو تعديلها، 

.
28

مما ت�صبب يف حدوث �نتهاكات عديدة

�أن  �إال  �لف�صاد،  ومكافحة  باالإ�صالح  �ملبكرة  �لد�خلية  �ملطالبات  من  �لرغم  وعلى 

م�صادر �لدعم �لغربية تغا�صت عنها، �آنذ�ك، و��صتمرت ب�صخ م�صاعد�ت مالية، جتاوزت 

بني  �لو�قعة  �لفرتة  خالل  غربية،  م�صادر  من  منها   %90 دوالر،  مليار�ت  خم�صة  مبلغ 

. وقد مّت �العتماد عليها يف تاأمني �لنفقات �الإن�صائية و�لت�صغيلية 
1994 ومنت�صف 292001

لل�صلطة، وتدعيم �لتوجه نحو �قت�صاد �ل�صوق، وت�صجيع �إن�صاء �ملنظمات غري �حلكومية، 

�لعملية  �صياق  ب�صبط  يهدد  ما  متقدم،  ديوقر�طي  فل�صطيني  جمتمع  الأجل  لي�ص 

يف  تتكئ  جمتمعية  و�رش�ئح  فئات  �إيجاد  ل�صمان  و�إمنا  �لت�صوية،  وتعطيل  �لتفاو�صية 

قبولها  وت�صهيل  �إر�دتها  لتطويع  توطئة  �لغربية،  �مل�صاعدة  على  و�صعيتها  حت�صني 

بت�صوية �صيا�صية وفق �ل�رشوط �الإ�رش�ئيلية. 

والأن �حلكم �ل�صالح �رشط �رشوري لنجاح عملية �ل�صالم، وفق �ملنظور �لغربي، مل 

تنفك م�صاريع غربية عن تقدمي “�لن�صح” حول كيفية �إ�صالح �أو�صاع �ل�صلطة ومو�جهة 

1995 )غزة:  مالحظات نقدية على قانون املطبوعات والن�رش لعام  �الإن�صان،  �لفل�صطيني حلقوق  �ملركز   
26

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 1995(، �ص 13-18، �نظر:

http://www.pchrgaza.org/arabic/studies/presslaw%20_1_.pdf

جملة  �لفل�صطينية،”  �لوطنية  �ل�صلطة  ظل  يف  و�لتعبري  �لر�أي  “حرية  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
27

الدرا�شات الإعالمية، �لقاهرة، �لعدد 118، كانون �لثاين/ يناير – �آذ�ر/ مار�ص 2005، �ص 171.

املرجع نف�شه، �ص 190.  28

علي �جلرباوي، “حول �الأجندة �خلارجية للـ“�إ�صالح”: �حلالة �لفل�صطينية،” امل�شتقبل العربي، �لعدد 335،   
29

كانون �لثاين/ يناير 2007، �ص 74. 
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، غري �أنه �رشعان ما حتول �إىل �صغط �أمريكي �إ�رش�ئيلي غد�ة حتميل �لرئي�ص 
30

�لتحديات

عرفات ف�صل مفاو�صات كامب ديفيد Camp David Summit �صنة 2000، ومطالبته، 

وهو حما�رش يف مقر �ملقاطعة يف ر�م �هلل يف 2001 )حتى وفاته يف 2004/11/11( باعتقال 

�العرت��صي  �ملوقع  يف  وقوفه  تبني  بعدما  حما�ص،  حركة  �صّيما  ال  �ملقاومة،  عنا�رش 

و�إعادة  �الأ�صا�صية  قوتها  مو�رد  من  �لرئا�صة  موؤ�ص�صة  جتريد  بات  �إذ  ل�صيا�صتهما. 

، عب �إناطة �لقر�ر �ل�صيا�صي بيد �حلكومة ورئي�ص �لوزر�ء 
31

توزيعها �صبيالً وحيد�ً لعزله

�لد�خلية،  �إمرة وز�رة  �الأمنية حتت  �الأجهزة  بعد، وو�صع  فيما  ��صتحدث من�صبه  �لذي 

وتفوي�ص �ل�صاأن �ملايل �إىل وز�رة �ملالية. 

ومع �أن �لرئي�ص عرفات حاول �لت�صدي لل�صغوط �خلارجية، �إال �أن ح�صاره، وتردي 

 ،2002/6/6 �ل�صغوط؛ فقام يف  �إىل جناح هذه  �أدى  �لف�صاد،  �لد�خلية، وتف�صي  �الأو�صاع 

“�للجنة  بت�صكيل  رئا�صي  مر�صوم  �إ�صد�ر  �أعقبه  برئا�صته،  جديد  وزر�ء  جمل�ص  بتعيني 

رزمة  وطاأة  حتت  ��صطر،  ُثم  �ل�صلطة؛  موؤ�ص�صات  الإ�صالح  لالإ�صالح”  �لوز�رية 

، على ��صتحد�ث من�صب رئي�ص وزر�ء، يف �آذ�ر/ مار�ص 
32

�إ�صالحات خطة خريطة �لطريق

2003، و�لتوقيع على �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل يف 2003/3/18، وتكليف �ل�صيد حممود 

عبا�ص مبهام رئا�صة �حلكومة، �لذي ��صتقال بعد �أ�صهر قليلة ليخلفه �أحمد قريع رئي�ص 

�ملجل�ص �لت�رشيعي حينها، فيما كانت �صالحيات �لرئي�ص عرفات وقدرته على �لتحكم 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  توىل  ثَمَّ  ومن  �ملنية.  و�فته  حتى  ت�صعف  حوله  من  بالو�قع 

نيويورك  يف  �خلارجية  �لعالقات  جمل�ص  تبنّاه  �لذي  �لفل�صطينية”  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  “تقوية  م�رشوع  مثالً   
30

كان  بينما  �صيغمان،  هرني  �مل�رشوع  و�أد�ر  روكارد  مي�صيل  برئا�صة  خبري  دويل  عمل  فريق  بتنفيذه  وقام 

�لباحثان �لرئي�صيان هما يزيد �صايغ وخليل �ل�صقاقي، وترجمه مركز �لبحوث للدر��صات �لفل�صطينية، �نظر: 

تقوية موؤ�ش�شات ال�شلطة الفل�شطينية )نيويورك: جمل�ص �لعالقات �خلارجية، 1999(. و�نظر �أي�صاً:

The RAND Palestinian State Study Team, “Building A Successful Palestinian State,” site of 
RAND Corporation, 25/11/2005, http://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB9072.html; 
The Arc: A Formal Structure For a Palestinian State, RAND Corporation, 26/8/2008, 
http://www.rand.org/multimedia/video/2008/08/26/the_arc.html; and Robert E. Hunter and 
Seth G. Jones, “Building a Successful Palestinian State: Security,” RAND Corporation, 
23/1/2006, http://www.rand.org/pubs/monographs/MG146z2.html

�نظر: عبد �الإله بلقزيز، ““حما�ص” و“فتح” و�لرئا�صة: لعبة �الأخطاء �لقاتلة،” امل�شتقبل العربي، �لعدد 330،   
31

�آب/ �أغ�صط�ص 2006، �ص 31. 

�ملتحدة(  و�الأمم  �الأوروبي،  و�الحتاد  ورو�صيا،  �ملتحدة،  )�لواليات  �لدولية  �لرباعية  �للجنة  �صاغتها   
32

.2003 �صنة 
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تبعها  �لفل�صطيني،  �لقانون  ح�صب  يوماً  �صتني  ملدة  �لرئا�صة  م�صوؤوليات  فتوح  روحي 

�إجر�ء �نتخابات لرئا�صة �ل�صلطة يف 2005/1/19، جنح فيها عبا�ص، بعدما �أ�صبح رئي�صاً 

حلركة فتح �صنة 2004.

�لرئا�صة  موؤ�ص�صة  �أعطى  �لذي  �الأ�صا�صي،  �لقانون  نفاذ  بعد  كثري�ً  �حلال  يتغري  مل 

�صالحيات و��صعة، مبقياً على �نتخاب رئي�ص �ل�صلطة �نتخاباً عاماً ومبا�رش�ً من �ل�صعب 

�لفل�صطيني مبوجب �أحكام قانون �النتخابات.

ُيعدُّ  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  للجنة  رئا�صته  �إىل  وباالإ�صافة  �لقانون؛  مو�د  ووفق 

رئي�ص �ل�صلطة �لقائد �الأعلى للقو�ت �لفل�صطينية )�ملادة 39(، وله �صالحية تعيني ممثلي 

�ل�صلطة �لفل�صطينية لدى �لدول و�ملنظمات �لدولية و�لهيئات �خلارجية و�إنهاء مهامهم، 

و�ملر��صيم  �لقو�نني  و�إ�صد�ر   ،)40 )�ملادة  �ل�صلطة  لدى  �جلهات  و�عتماد ممثلي هذه 

)�ملادة 41(، و�قرت�ح �لت�رشيعات و�مل�صادقة عليها و�إ�صد�ر �لقر�ر�ت �لتي لها قوة �لقانون 

يف حاالت �ل�رشورة �لتي ال حتتمل �لتاأخري يف غري �أدو�ر �نعقاد �ملجل�ص �لت�رشيعي، على 

�أن تعر�ص عليه يف �أول جل�صة يعقدها )�ملادة 43(، و�إ�صد�ر �لعفو �خلا�ص عن �لعقوبة �أو 

42(، و�ختيار  �لعفو عن �جلرية فيكون بقانون )�ملادة  �أو  �لعام  �لعفو  تخفي�صها، و�أما 

وتلقيه   ،)45 )�ملادة  �حلكومة  وحّل  و�إقالته  �حلكومة  بت�صكيل  وتكليفه  �لوزر�ء  رئي�ص 

و�إعالن   ،)80 )�ملادة  �حلكومة  وباأع�صاء  �لوزر�ء  برئي�ص  �خلا�صة  �ملالية  بالذمة  �إقر�ر�ً 

وتعيني   ،)100  ،65  ،55 )�ملو�د  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �إىل  �لرجوع  دون  �لطو�رئ  حالة 

حمافظ  نوع  من  �لعليا؛  �الإد�رية  �ملنا�صب  يف  و�مل�صوؤولني  �ل�صلطة  مناطق  يف  �ملحافظني 

�صلطة �لنقد )�ملادة 93( ورئي�ص ديو�ن �لرقابة �ملالية و�الإد�رية )�ملادة 96(، وتعيني �لنائب 

�أّي حمكمة  �ل�صادر من  �الإعد�م  تنفيذ حكم  107(، و�مل�صادقة على  )�ملادة  و�إقالته  �لعام 

)�ملادة 109(؛ بينما خال �لقانون �الأ�صا�صي من بند ي�صمح للمجل�ص �لت�رشيعي مبحا�صبة 

�لرئي�ص �أو م�صاءلته �أو عزله )�ملادة 54(. 

�لوزر�ء  رئي�ص  من�صب  ��صتحدث  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�صلطة  تغول  وعدم  �لتنفيذية،  و�ل�صلطة  �لرئا�صة  موؤ�ص�صة  بني  �لف�صل  الأغر��ص 

�لوقت  يف  منح  �أنه  �إال  �لرئي�ص؛  بيد  حم�صورة  كانت  �لتي  �ملهام  وتوزيع  �أخرى،  على 

�أ�صا�صاً  ��صتهدف  �لذي  ذ�ته  �ملاأزق  �إىل  عملياً  تقود  للرئي�ص،  و��صعة  �صالحيات  نف�صه 

منه. �خلروج 
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وقد ح�رش ذلك يف �أكرث من مو�صع؛ فقد ��صتبقت موؤ�ص�صة �لرئا�صة ت�صكيل �حلكومة 

من  �لعديد  على  �ل�صيطرة  بتعزيز   ،2006 �لت�رشيعية  �النتخابات  بعد  حما�ص  برئا�صة 

�ملوؤ�ص�صات �الأمنية و�ملدنية، وبجملة تعيينات وترقيات يف موؤ�ص�صات ووز�ر�ت �ل�صلطة 

و�الأجهزة �الأمنية.

�لعامة، حيث �صهدت �صنتي  �ل�صلطة  مليز�نية  �أمر�ً مرهقاً  �لتعيينات  و�صكلت �صيا�صة 

 ،
33

2006 و2007 فقط تعيني زهاء 300 مدير عام وقر�بة 18 �ألف وظيفة يف �جلهاز �الأمني

�ألف موظف من مدنيني وع�صكريني، يذهب   172 �ليوم بنحو  �ملوظفني  يقدر عدد  بينما 

�جلزء �الأكب من �إجمايل �مليز�نية لرو�تبهم، مما �أوجد خلالً يف هيكلة �ل�صلطة؛ حيث كان 

�لتنموية  �لقطاعات  �لباقي على  لالأمن، وتوزيع  34% منها  ما معدله  �قتطاع  �أي�صاً  يتم 

�لغربية وقطاع غزة،  �ل�صفة  �أو�صاع  �إىل تدهور يف  �أدى ذلك  . وقد 
34

�الأخرى و�خلدمية 

�أ�صا�صاً عن �صيا�صة �الحتالل، باإبقاء �القت�صاد �لفل�صطيني يف حالة من �لتخلف  �لناجتة 

و�خل�صوع لالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي. كما ز�د �الأمر �صوء�ً ما لوحظ من زيادة تاأثري �صندوق 

�ل�صيا�صة  �أدت  حيث  �لفل�صطينية،  �القت�صادية  �ل�صيا�صة  على  �لدوليني  و�لبنك  �لنقد 

�حلكومية، بالت�صاور معهما، �إىل رفع �ل�رش�ئب و��صتفحال �لغالء، عد� تبعات �الحتكام 

.
35

�إىل جتليات �تفاق �أو�صلو و�تفاق باري�ص �القت�صادي

وتبدو �ملفارقة هنا يف ق�صم �الأمن لن�صبة عالية من ميز�نية �صلطة ال متلك جي�صاً ومقيدة 

�أمنياً، وفق �أو�صلو، غري �أن هذه �لعقيدة �الأمنية �ال�صتثنائية ل�صلطة حتت �الحتالل، ت�صمل 

�لتعاون يف حماية �أكرث من ن�صف مليون م�صتوطن يف 180 م�صتعمرة، وتاأمني م�صتلزمات 

�لتن�صيق �الأمني مع �صلطات �الحتالل، وتوفري متطلبات �جلرن�ل �الأمريكي )�لذي يتابع 

�ل�صوؤون �الأمنية( وعنا�رشه يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

وعلى �لرغم من �إعالن �لرئي�ص عبا�ص �صنة 2012 عن وقف �لتعيينات �حلكومية لدى 

موؤ�ص�صات �ل�صلطة ب�صبب �أزمتها �ملالية، �إال �أن �لبيانات �ل�صادرة عن وز�رة �ملالية يف �حلكومة 

تفيد باأن قيمة فاتورة رو�تب موظفي �ل�صلطة و�حلكومة بلغت �أكرث من مليار دوالر خالل 

�نظر: �الأزمة �ملالية لل�صلطة �لفل�صطينية تنذر بعو�قب وخيمة، ال�رشق الأو�شط، 2007/7/29.  
33

الغد، 2013/4/26.  34

�نظر مثالً: �رشيف �ملو�صى وحممود �جلعفري، “�ل�صلطة و�لتجارة: �لبوتوكول �القت�صادي �الإ�رش�ئيلي –   
35

الغد،  �أي�صاً:  29؛ و�نظر  1995، �ص  21، �صتاء  6، �لعدد  الدرا�شات الفل�شطينية، جملد  جملة  �لفل�صطيني،” 

 .2012/11/13
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�لن�صف �الأول من �صنة 2013، من �صمنها رو�تب �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملعطل منذ 

.
36

�صنة 2007، ونحو 410 ماليني دوالر للعاملني يف �الأجهزة �الأمنية

�أ�صدرت  �إذ  �لد�خلي،  �ل�صيا�صي  �خلالف  يف  �ملوظفني  رو�تب  ت�صتخدم  ما  وكثري�ً 

�ملقدر  غزة،  قطاع  يف  �لعام  �لقطاع  ملوظفي  تعليمات  �النق�صام  بعد  �لرئا�صة  موؤ�ص�صة 

عددهم بنحو 77 �ألفاً، باالمتناع عن �لذهاب �إىل عملهم. ووفقاً لتقرير �ملجل�ص �القت�صادي 

�لفل�صطيني للتنمية و�الإعمار )بكد�ر(، فاإن زهاء 17 �ألف موظف منهم يلتحقون بعملهم، 

ومتثل �لرو�تب �ملدفوعة لهوؤالء 14.2% فقط من �إجمايل �لرو�تب �لتي يتم حتويلها من 

368 مليون دوالر ملن يجل�ص يف بيته  �ل�صلطة، مما يعني �أن خزينة �ل�صلطة تدفع �صنوياً 

.
37

دون مردود �إنتاجي �أو خدماتي

تر�فق ذلك مع �إ�صد�ر رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية خالل �صنتي 2006 و2007 ت�صعة 

، فيما 
38

�لت�رشيعي �ملجل�ص  �لقانون، و�أ�صبحت نافذة دون نيل مو�فقة  لها قوة  قر�ر�ت 

�صادق �الأخري �ملنتهية واليته يف جل�صة عقدها يف 2006/2/13 ُبعيد �النتخابات �لت�رشيعية، 

�لرئا�صة حّق ت�صكيل �ملحكمة  �لتي متنح موؤ�ص�صة  �لرئا�صية  �ملر��صيم  على جمموعة من 

ديو�ن  رئي�ص  وتعيني  �لقادم،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مل�صادقة  �حلاجة  دون  �لد�صتورية 

�ملوظفني، ورئي�ص هيئة �لتقاعد، ورئي�ص ديو�ن �لرقابة �ملالية و�الإد�رية، وتعديل ي�صمح 

بتعيني �أمني عام �ملجل�ص �لت�رشيعي من خارج �ملجل�ص؛ وقد تولت �صخ�صيات من حركة 

 .
39

فتح جميع هذه �ملنا�صب

�النق�صام،  ب�صبب  �ملجل�ص  عمل  تعطيل  �أثناء  يف  �لرئا�صة،  موؤ�ص�صة  �أ�صدرت  كما 

�مللحة  �ل�رشورة  �صفة  حتمل  ال  جديدة  �أطر  وت�صكيالت  بتعيينات  وقر�ر�ت  مر��صيم 

�لتي ��صتوجبها �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل؛ وبح�صب قول نائب رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي 

60% منها  �لنوع،  46 قانوناً من هذ�  �ل�صلطة حو�يل  �أ�صدر رئي�ص  “فقد  ح�صن خري�صة 

�نظر: القد�س، 2013/8/14.  36

عن  �لناجتة  �القت�صادية  �خل�صائر  تقدير  )بكد�ر(،  و�الإعمار  للتنمية  �لفل�صطيني  �القت�صادي  �ملجل�ص  �نظر:   
37

http://www.pecdar.ps/userfiles/file/emp.%20report.pdf :تعطل �ملوظفني يف قطاع غزة، 2008/8/18، يف

�أ�صامة حممود، “�ل�صلطة �لفل�صطينية بني �آمال �لغد وحقيقة �لو�قع،” �حلو�ر �ملتمدن، �لعدد 1993، 2007/7/31،   
38

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=104389 :نظر�

مرمي عيتاين، �رشاع ال�شالحيات بني فتح وحما�س يف اإدارة ال�شلطة الفل�شطينية 2006-2007 )بريوت:   
39

مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(.
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، باالإ�صافة �إىل 
تتعلق بجو�نب �ال�صتثمار وت�صيري م�صالح ومهام بع�ص �ل�صخ�صيات”40

مر�صوم، يف 2007/11/20، بتعيني مدير �الإد�رة �لعامة لالأمن �لوقائي ونائبه، ومر�صوم 

�آخر يف 2008/3/1، بت�صكيل �ملعهد �لق�صائي. 

2007 عدة مر��صيم؛ مثل مر�صوم  �أحد�ث  �لرئي�ص عبا�ص بعد  �أ�صدر  ومبو�ز�ة ذلك، 

رقم 8 �ل�صادر يف 2007/6/14 باإقالة �إ�صماعيل هنية من رئا�صة �لوزر�ء، ومر�صوم رقم 9 

�ل�صادر يف �لتاريخ نف�صه ب�صاأن �إعالن حالة �لطو�رئ يف جميع �أر��صي �ل�صلطة �لوطنية 

بت�صكيل  بتكليف �صالم فيا�ص   2007/6/17 �ل�صادر يف   13 �لفل�صطينية، ومر�صوم رقم 

�ل�صادر يف   11 �ل�صلطة، ومر�صوم رقم  �أمام رئي�ص  �لقانونية  �ليمني  تاأدية  �حلكومة بعد 

2007/6/15 بتعليق �لعمل باأحكام ثالث مو�د من �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل ل�صنة 2003 

)65، 66، 67(، �لتي تن�ص على نيل �حلكومة �مل�صكلة ثقة �ملجل�ص �لت�رشيعي. كما �أ�صدر 

�لرئي�ص عبا�ص مر�صوماً �آخر برقم 16 يف 2007/6/20 يق�صي بـ“منح وزير �لد�خلية �صلطة 

مر�جعة جميع تر�خي�ص �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات و�لهيئات �ل�صادرة عن وز�رة �لد�خلية 

�جلمعيات  �إز�ء  مالئمة  ير�ها  �لتي  �الإجر�ء�ت  و“�تخاذ  �أخرى”،  حكومية  جهة  �أية  �أو 

و�ملوؤ�ص�صات و�لهيئات من �إغالق �أو ت�صويب �أو�صاع �أو غري ذلك من �الإجر�ء�ت”، و“على 

الإعادة  جديدة  بطلبات  �لتقدم  �لقائمة  �لعامة  و�لهيئات  و�ملوؤ�ص�صات  �جلمعيات  جميع 

ترخي�صها خالل �أ�صبوع من تاريخه، وكل من يخالف ذلك يتم �تخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية 

بحقه”، �أتبعه مبر�صوم رقم 17 يف 2007/6/26 بحظر �مليلي�صيات �مل�صلحة و�لت�صكيالت 

�آخر  مر�صوماً  و�أ�صدر  تبعيتها.  كانت  �أياً  �لنظامية  غري  �لع�صكرية  �صبه  �أو  �لع�صكرية 

مبا  �لطو�رئ،  حالة  يف  �لع�صكري  �لق�صاء  �خت�صا�ص  بتو�صيع   2007/7/6 يف   28 برقم 

�حلالة،  بتلك  �خلا�صة  �الأ�صا�صي  �لقانون  �أحكام  �نتهاك  على  تقت�رش  ال  خطورة  ي�صكل 

و�إمنا فيما ت�صمنه من م�صا�ص باخت�صا�ص ومهام �لق�صاء �ملدين ل�صالح �لق�صاء و�لنيابة 

�لع�صكرية، ف�صالً عن مّد نطاق �صفة �ل�صابطة �لق�صائية لت�صمل كّل من ينت�صب للقو�ت 

�لفل�صطينية، و�أّي قوة �أخرى قائمة �أو ت�صتحدث �صمنها، مبا ي�صمح باإطالق يد �جلميع يف 

.
41

ممار�صات توؤدي النتقا�ص من �حلقوق و�حلريات و�العتد�ء عليها

الغد، 2013/9/13.   40

�نظر �ملر��صيم �ل�صادرة خالل تلك �لفرتة يف �ملوقع �الإلكرتوين �خلا�ص بالرئي�ص حممود عبا�ص، يف:  
41

http://president.ps/mraseem.aspx?id=82
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2. العالقة مع ال�شلطات:

�الأخرى، يف ظّل تد�خل  �ل�صلطات  �لرئا�صة مع  �لتو�زن يف عالقة موؤ�ص�صة  مل يتحقق 

�ل�صالحيات، و�أحياناً �صحبها ل�صالح �الأوىل على ح�صاب مهام و�خت�صا�صات تدخل يف 

نطاق �لتنفيذ و�لت�رشيع و�لق�صاء، مما ت�صبب �أحياناً يف حدوث خالفات حادة بينها.

�لرئا�صة  موؤ�ص�صة  باتت  عرفات،  �لرئي�ص  �متلكها  �لتي  �لو��صعة  �ل�صالحيات  فاإز�ء 

تتمتع مبا يو�زي �صالحيات �ملوؤ�ص�صة �لتنفيذية �أو �أكب. ومثلما يخ�صع جمل�ص �لوزر�ء 

�إن  �ل�صلطة، حيث  �أمام رئي�ص  �أي�صاً  فاإنه م�صوؤول  �لت�رشيعي ورقابته،  �ملجل�ص  مل�صاءلة 

كّل وزير مطالب ب�صكل منفرد بتقدمي تقرير مايل �إىل �لرئي�ص مبا�رشة. وبالتايل يجمع يف 

 Veto )ل نوعاً من حقّ �لنق�ص )�لفيتو تلك �حلالة، بني �صلطتني تنفيذية وت�رشيعية، ويُخوَّ

و�ملنظمة  �ل�صلطة  رئا�صتي  بني  مبا�رش  جمع  وجود  عن  عد�   .
42

�مل�رشعني قر�ر�ت  على 

�لتي ت�صكل مرجعيتها، مما جعل من رئي�ص �ل�صلطة م�رشعاً �أول قبل �ملجل�ص �لت�رشيعي 

باعتباره ير�أ�ص مرجعية �ل�صلطة بكاملها. 

وحتديد  �ل�صلطة  �أد�ء  الإ�صالح  مبكرة  وف�صائلية  نيابية  حماوالت  من  �لرغم  وعلى 

�ل�صلطات �ملطلقة للرئي�ص عرفات، خا�صة يف �جلو�نب �ملالية و�الأمنية و�ل�صيا�صية، ولكن 

�حلكومات  يف  �لد�خلية  بوز�رة  حمتفظاً  �لرئي�ص  ظّل  فقد  بعد.  فيما  �إال  يتحقق  مل  ذلك 

�لر�بعة  1994، بينما تخلى عنها يف �حلكومة  �لثالث �الأوىل �لتي ت�صكلت تباعاً منذ �صنة 

�مللف  �أبقى  حني  يف  ود�خلية،  خارجية  �صغوط  نتيجة   )2002/10/29-2002/6/13(

�لذي  �خلارجية  �ل�صوؤون  مبلف  �أ�صوة  �حلقيبة،  تلك  وزر�ء  ت�صلم  من  بالرغم  بيده  �ملايل 

�ل�صاد�صة  �حلكومة  يف  ف�صله  حني  �إىل  �لدويل  �لتعاون  وز�رة  نطاق  يف  حم�صور�ً  ظّل 

��صتحد�ث  �لتي �صكلها عبا�ص ب�صفته رئي�ص وزر�ء، عقب   ،)2003/10/7–2003/4/30(

�ملن�صب يف �صنة 2003، و�صهدت ��صتحد�ث وز�رة �صوؤون �ملفاو�صات الأول مّرة. وقد غلب 

“�لفتحاوي”،  على طابع �حلكومات �لثمانية �لتي ت�صكلت يف عهد �لرئي�ص عرفات �للون 

�إىل جانب قلة من �لف�صائل �ملقربة من �حلركة و�صخ�صيات م�صتقلة، ولعل ذلك يعود �إىل 

رف�ص غالبية �لف�صائل �مل�صاركة يف �النتخابات و�حلكومة.

جبيل حممد وعمر رحال، مرجع �شابق، �ص 64.  
42
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قدمت  �لتي   )1996/5/16–1994/9/10( �الأوىل  �حلكومة  عمر  ق�رش  وبا�صتثناء 

�لف�صاد،  مظاهر  �نت�صار  فاإن  �لت�رشيعية،  �النتخابات  الإجر�ء  ��صتعد�د�ً  ��صتقالتها 

يف  �لثانية  �حلكومة  ��صتقالة  �إىل  �أدت  �ل�صالحيات  وتد�خل  �لوظيفي،  و�لت�صخم 

�لرئا�صة  موؤ�ص�صة  بني  �أزمة  و�إحد�ث  �لر�بعة،  �حلكومة  حجم  وتقلي�ص   ،1998/6/25

و�ملجل�ص �لت�رشيعي ب�صبب رف�ص �لرئي�ص عرفات عر�صها على “�لت�رشيعي” باعتبار ما 

مّت تعديالً وز�رياً ولي�ص ت�صكيالً جديد�ً، خالفاً لروؤية �الأخري. هذ�، باالإ�صافة �إىل �ملخالفة 

يبلغ  �لوزر�ء  لعدد  �أعلى  �صقفاً  ي�صع  �لذي   ،2002 ل�صنة  �الأ�صا�صي  للقانون  �لقانونية 

 ،2003 ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  يف  وزير�ً   24 ب�صقف  حتديده  قبيل  وزير�ً،   19

يف  ��صتقالتها  حني  �إىل  عملها  متار�ص  بقيت  �حلكومة  �أن  �إال  ت�صكيلتها،  ح�صب   21 ولي�ص 

�أيلول/ �صبتمب 2002. 

��صتحد�ث  بعد  خمتلفاً،  منحى  و�حلكومة  �لرئا�صة  موؤ�ص�صة  بني  �خلالفات  �أخذت 

وقابلة  مبهمة  جاءت  �الأ�صا�صي  �لقانون  على  تعديالت  و�إجر�ء  �لوزر�ء،  رئي�ص  من�صب 

للتف�صري فيما يتعلق بال�صالحيات �ملمنوحة. وقد ت�صبب ذلك يف �صّد وجذب كبريين بني 

�لرئي�ص عرفات وحممود عبا�ص �لذي مّت تكليفه بت�صكيل �لوز�رة �جلديدة، و�لتي �حتفظ 

فيها بحقيبة وز�رة �لد�خلية لنف�صه؛ غري �أنه مل ي�صتمر يف عمله �صوى �أ�صهر قليلة، ب�صبب 

؛ فقدم ��صتقالته 
43

�خلالف حول برنامج عمل �حلكومة وتدخل موؤ�ص�صة �لرئا�صة يف عملها

�لتي قبلها �لرئي�ص عرفات، وعنّي قريع خلفاً له، �لذي متكن من ت�صكيل �حلكومة يف عهده 

مرتني، ويف عهد �لرئي�ص عبا�ص مرة و�حدة.

ب�صكل  �لق�صائي  �جلهاز  وطاقم  �لق�صاة  تعيني  عمليات  �رتبطت  �أخرى،  جهة  من 

عام بيد موؤ�ص�صة �لرئا�صة، مبا يف ذلك �لتدخل يف �آليات تعيني �جلهاز �لق�صائي وجتاوز 

.
44

�ملعايري �لعامة بهذ� �ل�صاأن

بني  ما  �ل�صالحيات  تد�خل  ب�صبب  عبا�ص،  �لرئي�ص  عهد  يف  كثري�ً  �حلال  يختلف  مل 

موؤ�ص�صة �لرئا�صة و�حلكومة، خ�صو�صاً فيما يتعلق بامل�صوؤولية عن �الأجهزة �الأمنية �لتي 

ُدجمت يف ثالثة، و�ملجال �خلارجي �خلا�ص بتعيني �ل�صلك �لدبلوما�صي و�ل�صفر�ء وممثلي 

�ملنظمة. وقد �أوجد ذلك خلطاً �إ�صافياً بني موؤ�ص�صة �لرئا�صة باعتباره من �صالحية �لرئي�ص 

�نظر: مرو�ن كنفاين، مرجع �شابق، �ص 475 و478.   
43

جبيل حممد وعمر رحال، مرجع �شابق، �ص 65.  
44
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ح�صب �لقانون �الأ�صا�صي، و�حلكومة عب تبعيته لوز�رة �خلارجية، و�ملنظمة من خالل 

�لد�ئرة �ل�صيا�صية �ملعنية بالتمثيل �خلارجي. وقد ت�صبب قيام موؤ�ص�صة �لرئا�صة ب�صحب 

�ل�صالحيات �ملتعلقة بهذ� �جلانب من �حلكومة، ووقف �لدعم �ملايل عنها لفرتة، يف حدوث 

�أزمة بني �لطرفني مّت ت�صويتها بعد ذلك.

وز�د فيما عدَّته �لف�صائُل جتيرَي هياكل �ملنظمة ل�صالح موؤ�ص�صة �لرئا�صة، قر�ُر متديد 

والية �لرئي�ص عبا�ص عاماً �آخر �إ�صافياً على �نتهاء واليته �ملقررة يف كانون �لثاين/ يناير 

، وفق تعديل �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل 
45

2009، لتوؤول حتى �صنة 2010 من �ل�صهر نف�صه

 ،2008/11/23 2005. و�أمام تاأزم �ملوقف، �أوجد �ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني، يف  ل�صنة 

�أ�صاب  النتقاد  تعر�ص  ولكنه  فل�صطني،  لدولة  رئي�صاً  عبا�ص  �لرئي�ص  بانتخاب  خمرجاً 

بينما  تر�صيحه،  و�إمنا  �لدولة  رئي�ص  �نتخاب  بينها  من  لي�ص  �لتي  �ملركزي،  �صالحيات 

ل�صعوبة  �أيّده  للمنظمة، مقابل من  �لعليا  �ل�صلطة  �لوطني بو�صفه  باملجل�ص  �ملهمة  تناط 

.
46

�نعقاد �ملجل�ص �لوطني

وعد� عن خالفاتها مع حكومة حما�ص )�صنبحثها الحقاً(، فقد ت�صببت مو�زنة �صنة 

2013 يف توتر �لعالقة بني موؤ�ص�صة �لرئا�صة و�حلكومة، حينما قبل �صالم فيا�ص ��صتقالة 

��صتقالته  لتقدمي  دفعه  مما  عبا�ص،  �لرئي�ص  رف�صها  بعدما  ق�صي�ص  نبيل  �ملالية  وزير 

ب�صبب  برحيله  فل�صطينية  مطالبات  و�صط  �ال�صتقالة  ومتت   .2013 �أبريل  ني�صان/  يف 

�أن  بعد  �إليه؛  �آلت  ما  م�صوؤولية  �صيا�صته  وحتميل  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ملرتدية  �الأو�صاع 

�أنه ��صتمر ت�صع  للوزر�ء، مع �لعلم  �أكرث من خم�ص �صنو�ت متتالية رئي�صاً  ��صتقر عليها 

ر�مي  �الأكاديي  وكلف   ،
47

�ال�صتقالة عبا�ص  �لرئي�ص  قبل  وقد  للمالية.  وزير�ً  �صنو�ت 

�ليمني  �أد�ئه  من  يوماً   18 بعد  ��صتقالته  قدم  ولكنه  جديدة،  حكومة  بت�صكيل  �هلل  �حلمد 

�لد�صتوري، �حتجاجاً على تد�خل �ل�صالحيات، وتدخل نائبيه �ملقربني من �لرئي�ص عبا�ص 

�لد�صتوري  �ليمني  �أدى  حيث  �حلكومة،  بت�صكيل  تكليفه  �أعاد  �الأخري  �أن  �إال  �صوؤونه،  يف 

�أمام �لرئي�ص يف 2003/9/19 و�أعلن حكومته بالت�صكيلة �لقدية نف�صها، بعد �التفاق على 

�إعطائه �صالحيات �أو�صع.

القد�س، 2008/5/30.  45

القد�س، 2008/11/27.  46

الأيام، 2013/4/13.  47
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ويعك�ص ذلك خمالفة قانونية وتدخالً يف �صالحيات �ملجل�ص �لت�رشيعي، نتيجة تغييب 

ح�صن  �لنائب  ح�صب  �ل�صاحة،  على  بالهيمنة  لل�صلطة  �صمح  مما  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص 

�أمر�ً غري مقبول ال وطنياً وال �صعبياً، الأنه  �لت�رشيعي  �لذي عّد غياب وتغييب  خري�صة، 

يثل “حجر �لز�وية يف �لنظام �ل�صيا�صي”. و�أكد خري�صة �أن تفعيل �لبملان �ملعطل ينهي 

�لو�صع  ��صتقر�ر  �أدو�ت  �أحد  وي�صكل  �لتنفيذية،  �ل�صلطة  قبل  من  و�لهيمنة  �لتفرد  حالة 

�لد�خلي، و��صتعادة وحدة �ل�صعب �لفل�صطيني و�أدو�ته، و�صوالً النتخابات عامة، تعطي 

على  و��صتحقاق  للمو�طن  حّق  �النتخابات  �أن  باعتبار  قياد�ته،  �ختيار  يف  حقه  �ملو�طن 

.
48

�ل�صلطة

و�أخري�ً، فقد �متد �لتد�خل �إىل �ملجال �الإد�ري، ومنها �إعادة �إحلاق �ملوؤ�ص�صات �الإعالمية 

لرئا�صة �ل�صلطة مما �أ�صعف ��صتقالليتها، وتعيني �ملوظفني وفق �أ�ص�ص غري �صليمة، غالباً.

3. الف�شاد:

يف �أجو�ء �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني، وتدهور �أو�صاع �ملناطق �لتي 

�لف�صاء  �ملحلية �صوب  �ل�صاحة  �لف�صاد حتى جتاوزت  �نت�رشت ر�ئحة  �ل�صلطة،  تديرها 

غياب  ظّل  يف  �خلانقة؛  �ملعي�صية  و�أزمتهم  �لفل�صطينيني  معاناة  من  �صاعف  مما  �لدويل، 

�ال�صتيطان،  بفعل  �ل�صكانية  �لتجمعات  وتفتت  و�مل�صتقلة،  �ل�صيادية  �لوطنية  �لكيانية 

و�جلد�ر �لعن�رشي، و�النف�صال �جلغر�يف بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

�ل�رش�ئح  بني  �لت�صبيك  حماولة  عب  �ل�صلطة؛  ت�صكيل  منذ  �الأزمة  جتليات  ح�رشت 

وربط  �ل�صخ�صية،  و�الرتباطات  �لوالء  عالقات  وفق  و�الجتماعية  و�الأمنية  �ل�صيا�صية 

و�الأدو�ر  �مل�صالح  توزيع  عالقة  �صمن  �لد�خل،  يف  �ملحلية  بالنخب  �ل�صلطوية  �لنخب 

عن  ف�صالً   .
49

�لفل�صطيني �ملجتمع  على  �ل�صيطرة  من  عالقات  �إد�مة  ل�صمان  و�ملنا�صب 

�عتماد مبد�أ �لتمثيل، �حلزبي �أو �ملناطقي �أو �لعائلي...، يف عملية توزيع �ملو�رد و�ملقاعد 

لتاأثري�تها يف جناعة  �لنظر  بها، دون  لك�صب قبول جمتمعي  �لعليا،  و�لوظائف  �لوز�رية 

�لنظام. 

http://felesteen.ps/details/news/127223/html :نظر: موقع فل�صطني �أون الين، 2014/11/13، يف�  
48

�أين يو�صف، مرجع �شابق، �ص 42.  
49
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وقد �صجع هذ� �لو�صع ما يعرف بحالة �ملح�صوبية، وما �صماه �لباحثون “�لزبائنية” 

�حلكومي  �لبريوقر�طي  �جلهاز  يف  لبنيتها  ر�صمية  غري  مر�تبية  من  بنوع  حتظى  �لتي 

. وقد �ُصمح لكثريين با�صتغالل منا�صبهم وعالقتهم بال�صلطة لتحقيق 
50

و�الأجهزة �الأمنية

مكا�صب �رشية، �ُصهل لها �إ�رش�ئيلياً، �أحياناً، عن طريق �إقامة �رش�كات ومنح وكاالت، فيما 

تعر�صت �مل�صاعد�ت �خلارجية ملحا�ص�صة و�قتطاع ل�صالح م�صوؤولني كبار، و�نت�رشت 

ر�ئحة �لف�صاد، ال �صيّما بني �أو�صاط �مل�صوؤولني يف �إد�رة �ل�صلطة و�صفوف �ملتقلدين منهم 

هدر  قيمة  بلغت  حتى   ،
51

�ملانحة و�لدول  �الإ�رش�ئيلي  باجلانب  �الت�صال  تتيح  منا�صب 

�ملال �لعام، �ملعلنة، زهاء 350 مليون دوالر، وفق “�لتقرير �ل�صنوي لهيئة �لرقابة �لعامة 

 ،
عن �أحو�ل �لف�صاد يف �إد�رة �ل�صلطة �لفل�صطينية لعام 1996” �ل�صادر مطلع �صنة 521997

غري �أن �مللف �أغلق عند ذ�ك وظّل حم�صور�ً ورقياً، �أ�صوة بجهود مماثلة مل تاأخذ ن�صيبها 

من �لتنفيذ �لفعلي.

وعلى �لرغم من قيام �لرئي�ص عبا�ص بعدة �إجر�ء�ت ملكافحة �لف�صاد، منها تاأ�صي�ص هيئة 

مكافحة �لف�صاد �صنة 2010، و�إ�صد�ر قانوين مكافحة �لف�صاد ل�صنة 2005 و�لك�صب غري 

�مل�رشوع ل�صنة 2005 و�ملعدل ل�صنة 2010، وجناح �لهيئة يف ��صرتد�د ماليني �لدوالر�ت 

�إال   ،
53

فارين فل�صطينيني  �أعمال  رجلي  م  دوالر  مليون   60 �آخرها  كان  تاأ�صي�صها،  منذ 

�أن �ل�صلطة ما تز�ل تعاين من تلك �الإ�صكالية �لتي �أدت �إىل تر�جع �لدعم �ملايل وهّزت ثقة 

�ل�صارع بها، قبل �أن تبد�أ نهجاً جدّياً مبحا�صبة �ملتورطني. وبح�صب رئي�ص �لهيئة رفيق 

�إىل �ملحاكم مل يب�أ منها �صوى ملف  18 ملف ف�صاد  �أحالت منذ تاأ�صي�صها  �لنت�صة، فاإنها 

و�حد فقط، بينما ت�صلمت 400 �صكوى ب�صبهات ف�صاد �صنة 2012 يجري �لتحقيق فيها 

.
54ً

جميعا

جبيل حممد وعمر رحال، مرجع �شابق، �ص 66.  
50

علي �جلرباوي، مرجع �شابق، �ص 75-74.  
51

املرجع نف�شه، �ص 75.  52

القد�س، 2013/8/28؛ و�نظر �أي�صاً: وفا، 2013/8/27، يف:   53

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=159091

http://classic.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno= 2013/6/16، يف:  ال�رشق الأو�شط،  �نظر:   
54

12619&article=732592#.VIGl6tKUdZQ
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وقد بات ملف �لف�صاد حمل �هتمام �لدول �ملانحة، الأغر��ص �صيا�صية، ورديف مطالبتها 

 Congress �لكوجنر�ص  يف  خا�صة  جلنة  باتهام  �الأمر  بلغ  حتى  باالإ�صالح،  �حلثيثة 

“�لرئي�ص عبا�ص وجنليه يا�رش وطارق، باال�صتفادة من �ملوقع   ،2012/7/2 �الأمريكي يف 

�ل�صيا�صي لتحقيق م�صالح �صخ�صية”؛ مما �أثار موجة �عرت��ص فل�صطيني حاّدة للتدخل 

�خلارجي يف �صاأنهم �ملحلي.

وغالباً ما جتعل �جلهات �ملانحة من �لدعم �ملايل �صيفاً م�صلطاً على �ل�صلطة حتت طائلة 

�الإ�صالح ومكافحة �لف�صاد، �إال �أن تدفقه، �ملقّدر منذ تاأ�صي�ص �ل�صلطة وحتى 2013 بنحو 

و�الإعمار  للتنمية  �لفل�صطيني  �القت�صادي  �ملجل�ص  رئي�ص  ذكر  ح�صبما  دوالر  مليار   21

باأجند�ت  وم�رشوطاً  م�صيّ�صاً  معظمه  بح�صبان  يتوقف،  مل   ،
55

��صتية حممد  )بكد�ر( 

�لتبعية  على  �الإبقاء  يف  �الحتالل  �صيا�صة  مع  متا�صياً  �لعليا،  �لوطنية  �مل�صلحة  تخدم  ال 

�القت�صادية و�ل�صيا�صية �لفل�صطينية.

4. ا�شتطالعات الراأي:

متخ�ص�صة  فل�صطينية  در��صات  مر�كز  �أجرتها  �لتي  �لر�أي  ��صتطالعات  كانت  �إذ� 

�ل�صلمية  و�لعملية  �لتفاو�ص  مبعطيات  �رتبطت  قد  عرفات،  �لرئي�ص  عهد  يف  وم�صتقلة، 

و�إجر�ء�ت �الإ�صالح و�لظروف �ملجتمعية، فاإن حالة �النق�صام وخطو�ت �مل�صاحلة دخلت 

معطى �إ�صافياً ثابتاً يف �ال�صتطالعات �ملنَفَّذة يف عهد �لرئي�ص عبا�ص.

ولكن يف �ملح�صلة؛ جتمع �ال�صتطالعات على ت�صدّر �لرئي�ص عرفات الئحة �ل�صخ�صيات 

على   ،
56

�لفل�صطيني �ل�صعب  �صفوف  بني  و�حرت�ماً  �صعبية  �الأكرث  �لفل�صطينية  �لقيادية 

�لرغم من تذبذب موؤ�رشها �أحياناً، بفارق ب�صيط، بني �ل�صعود و�لهبوط، وفق �لظروف 

�مل�صاحبة لها.

 ،)1995/9/28( طابا  �تفاق  لتوقيع  �الإ�رش�ئيلي و�ال�صتعد�د  �لعدو�ن  �أجو�ء  ففي ظلّ 

ح�صل �لرئي�ص عرفات، يف ��صتطالع ر�أي �أجر�ه مركز �لبحوث و�لدر��صات �لفل�صطينية يف 

و�نظر  http://www.wafa.ps/Arabic/index.php?action=detail&id=160438؛  �نظر:   ،2013/9/22 وفا،   
55

�أي�صاً: �صحيفة احلياة اجلديدة، ر�م �هلل، 2013/9/23.

القد�س، 2013/9/3.  56
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 %70.6 ودعم   ،%53.7 بلغ  كبري  �صعبي  تاأييد  على  �أغ�صط�ص،  �آب/  �صهر  �أو�خر 

 .
57

59.5% منهم جناحها ال�صتمر�ر �ملفاو�صات، بالرغم من ��صتبعاد 

وغد�ة نيل �لرئي�ص عرفات يف ��صتطالع ر�أي �أجر�ه برنامج در��صات �لتنمية يف جامعة 

بريزيت يف بد�يات �ندالع �نتفا�صة 2000، ن�صبة تاأييد �إيجابي بلغت 46%، يف ظّل �نتقاد 

منهم   %92 و��صتبعاد  �الحتالل،  لعدو�ن  �ل�صلطة  ت�صدي  الإد�رة  �مل�صتطلعني  بع�ص 

، ثم ما لبثت 
58

حلدوث �صالم، فقد تر�جعت �لن�صبة �إىل 38% يف �صنة 2001 لالأ�صباب ذ�تها

، فيما بلغت ذروتها يف �صنة 
59ً

�إ�رش�ئيليا 52%، رد�ً على ح�صاره  �إىل  �رتفعت جمدد�ً  �أن 

.
60

2003 بن�صبة تاأييد 62.6%، منها 68% يف قطاع غزة

�ل�صيا�صية  للبحوث  �لفل�صطيني  �ملركز  �أجر�ه  ر�أي  ��صتطالع  نتائج  �أظهرت  حني  يف 

�لرئي�ص عرفات، ر�صًى �صعبياً  ��صت�صهاد  �أيّ عقب   ،2004/12/5–1 �لفرتة  و�مل�صحية يف 

مكانة  وحماية  �لوطنية  �لق�صايا  يف  عرفات  �لرئي�ص  �إ�صهام  عن   ،%88 بن�صبة  و��صعاً، 

�لق�صية �لفل�صطينية عاملياً ودولياً، بينما تعتقد �لغالبية، بن�صبة 72%، باأن �لرئي�ص عرفات 

قد مات م�صموماً، ويعتقد غالبية هوؤالء )64% من �لـ 72%( �أن “�إ�رش�ئيل” هي �مل�صوؤولة 

.
61

عن موته

�إثر دخول عن�رش  يف �ملقابل؛ تباينت ��صتطالعات �لر�أي حول �صعبية �لرئي�ص عبا�ص 

�النق�صام وخطو�ت �مل�صاحلة يف معطى نتائجها، فبعد نيله ن�صبة تاأييد 54% يف ني�صان/ 

�أبريل 2006، تر�جعت �لن�صبة، عقب �أ�صهر قليلة فقط، �إىل 34%، ب�صبب تفاقم �لظروف 

 ،%68 �إىل  �رتفعت  ما  �لن�صبة �رشعان  �أن  �إال   .
62

�ل�صلطة �أد�ء  للمو�طنني و�صوء  �ملعي�صية 

مقابل 32% لرئي�ص �حلكومة �ملقالة يف قطاع غزة �إ�صماعيل هنية، وفق ��صتطالع للر�أي 

 ،46 �شوؤون الأو�شط، بريوت، �لعدد  “ردود �لفعل �لفل�صطينية على �تفاق طابا،” جملة  عبد �لعزيز �الأعرج،   
57

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1995، �ص 51-50.

�نظر: بـرنـامج در��صات �لتنمية - جامعة بريزيت، يف: www.birzeit.edu/ccds/arabic/opinionpolls/poll2؛   
58

http://sites.birzeit.edu/cds/arabic/opinionpolls/poll2/ :و�نظر �أي�صاً على �ملوقع نف�صه

http://sites.birzeit.edu/cds/arabic/opinionpolls/poll5/

جميل هالل، “قر�ءة يف نتائج ��صتطالع للر�أي يف مناطق �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية �صباط )فب�ير( 2002،”   
59

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، جملد 13، �لعدد 50، ربيع 2002، �ص 154-153.

www.birzeit.edu/ccds/arabic/opinionpolls/poll2 :نظر: برنامج در��صات �لتنمية - جامعة بريزيت، يف�  
60

 ،)14( رقم  ��صتطالع  �مل�صحية،  �لبحوث  د�ئرة  و�مل�صحية،  �ل�صيا�صية  للبحوث  �لفل�صطيني  �ملركز  �نظر:   
61

http://pcpsr.org/sites/default/files/p14adf.pdf :1-2004/12/5، يف

 www.birzeit.edu/ccds/arabic/opinionpolls/poll2 :نظر: برنامج در��صات �لتنمية - جامعة بريزيت، يف�  
62
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�أد�ء  حّل  بينما   ،
632008 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  لال�صت�صار�ت  �الأدنى  �ل�رشق  موؤ�ص�صة  نفذته 

حركة حما�ص يف �صفقة تبادل �الأ�رشى مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي، عب �لو�صيط �مل�رشي، 

يف  حمدود  هبوط  مقابل  حلما�ص،  تاأييدهم  �زدياد  على   %37 تاأكيد  يف  �إيجابي  كمعطى 

للبحوث  �لفل�صطيني  �ملركز  �أجر�ه  للر�أي  ��صتطالع  وفق  وذلك  عبا�ص،  �لرئي�ص  �صعبية 

.
�ل�صيا�صية و�مل�صحية يف �لفرتة ما بني 642011/12/17-15

�صفة  فل�صطني  بنيل  �لدويل  �العرت�ف  �إبان   %64 �إىل  عبا�ص  �لرئي�ص  �صعبية  �رتفعت 

��صتطالع  �أظهر  وقد   .
652012/11/29 يف  �ملتحدة،  �الأمم  يف  ع�صو،  غري  مر�قب”،  “دولة 

باأن   2014/6/7-5 �لفرتة  �ل�صيا�صية و�مل�صحية خالل  �لفل�صطيني للبحوث  �ملركز  �أجر�ه 

�لرئي�ص عبا�ص ُيعّد �الأكرث �صعبية للفوز يف �أّي �نتخابات رئا�صية قادمة بن�صبة تاأييد %53 

�أيام من ت�صكيل  �أجري بعد  �أن هذ� �ال�صتطالع قد  �إىل  ؛ مع �الإ�صارة 
66

41% لهنية مقابل 

عبا�ص حلكومة �لتو�فق �لوطني برئا�صة وليد �حلمد �هلل. غري �أن �صعبية عبا�ص تر�جعت 

�إثر �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة يف �صيف 2014 و�الأد�ء �لبطويل للمقاومة، فاأ�صار 

يف  �صيفوز  هنية  �أن  �إىل   2014/9/27-25 �لفرتة  يف  نف�صه  �ملركز  �أجر�ه  للر�أي  ��صتطالع 

�آخر  ��صتطالع  �أكده  ما  وهو   .
67

لعبا�ص  %38 مقابل   %55 بن�صبة  �لرئا�صية  �النتخابات 

قام به �ملركز نف�صه يف �لفرتة 3-2014/12/6، حيث �أ�صار �أن هنية �صيفوز بن�صبة %53 

. غري �أن نتائج مثل هذه �ال�صتطالعات يجب �أن توؤخذ بحذر، ب�صبب 
68

مقابل 42% لعبا�ص

لبع�ص  �مل�صبقة  و�مليول  �لفل�صطيني،  �النق�صام  و�أجو�ء  بها،  تتم  �لتي  �خلا�صة  �لظروف 

مر�كز �ال�صتطالع.

احلياة، 2008/8/6.  63

 ،)42( رقم  ��صتطالع  �مل�صحية،  �لبحوث  د�ئرة  و�مل�صحية،  �ل�صيا�صية  للبحوث  �لفل�صطيني  �ملركز  �نظر:   
64

http://www.pcpsr.org/sites/default/files/p42a.pdf :15-2011/12/17، يف

�نظر: مركز �لعامل �لعربي للبحوث و�لتنمية )�أور�د(، نتائج ��صتطالع �لر�أي �لعام �لفل�صطيني: �لو�صع �لعام،   
65

�لت�صويت يف �الأمم �ملتحدة، �لعدو�ن على قطاع غزة، �النتخابات، �الأد�ء �حلكومي، 1-2012/12/2، يف: 

http://www.awrad.org/files/server/20121512052253.doc

�ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، د�ئرة �لبحوث �مل�صحية، ��صتطالع رقم )52(، 2014/6/7-5،   66

  http://www.pcpsr.org/sites/default/files/p52a_0.pdf :يف

�ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، د�ئرة �لبحوث �مل�صحية، ��صتطالع رقم )53)، 2014/9/27-25،   67

http://www.pcpsr.org/sites/default/files/poll%2053%20full%20arabic.pdf :يف

�ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، د�ئرة �لبحوث �مل�صحية، ��صتطالع رقم )54)، 2014/12/6-3،   68

http://www.pcpsr.org/sites/default/files/poll%2054%20pressrelease%20Arabic%20%20final.pdf :يف
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ثانيًا: موؤ�ش�شة الرئا�شة والف�شائل الفل�شطينية:

�صكل �تفاق �أو�صلو نقطة حتول حا�صمة يف تكوين �حلقل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، وتغيري 

قو�عد �للعبة �ل�صيا�صية فيه وحتديد مو�جهاته وحتدياته، بعدما فتح �ملجال “نظرياً” �أمام 

�إقليم �صيا�صي وجغر�يف )�ل�صفة وغزة(، وحدود معرتف  دولة وطنية ذ�ت �صيادة على 

بها تعود ملا قبل حزير�ن/ يونيو 1967، وحّل لق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني.

بيد �أن �النتقال من حقل منظمة �لتحرير �لوطني، �لذي تديره وتتفاعل يف �إطاره حركة 

حترر )متعددة �الأحز�ب و�لتنظيمات �ل�صيا�صية(، �إىل حقل تديره وترتب و�صعه �صلطة 

�مل�صلح  �لكفاح  عن  �لتخلي  مقدمتها  ويف  و�لقيود،  �لتد�بري  من  عدد  يحكمها  ذ�تي  حكم 

�الأخري  �عرت�ف  مقابل  �الإ�رش�ئيلي،  بالكيان  و�العرت�ف  �لتفاو�ص  ��صرت�تيجية  و�عتماد 

باملنظمة دون �إقر�ره باحلقوق �لوطنية �لفل�صطينية؛ قد �أوجد حتوالً يف �لنظام �ل�صيا�صي 

على �أ�صا�ص �صلطة ومعار�صة، ولي�ص على �أ�صا�ص جمرد تنظيمات تتفق وتختلف يف �إطار 

تنظيمي جامع ممثل باملنظمة. كما �أوجد �إ�صكاليات حادة يف �لعالقة بني موؤ�ص�صة �لرئا�صة 

وحركة فتح من جهة، وبني �لقوى و�لف�صائل �الأخرى، ال �صيّما حركتي حما�ص و�جلهاد 

�الإ�صالمي، من جهة �أخرى، متخذ�ً مظاهر �صلبية متعددة.

تلك  حتى  �لفل�صطينية،  و�لف�صائل  �لقوى  غالبية  معار�صة  و�صط  �أو�صلو  �تفاق  جاء 

فل�صطني،  لتحرير  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  �جلبهتني  مثل  �ملنظمة  �إطار  يف  �ملن�صوية 

�ل�صفة  من  �أجز�ء  على  �ل�صالحيات  وحمدودة  مقيدة  �صلطة  ت�صكيل  على  ن�ّصه  ب�صبب 

. وقد �ألقى ذلك 
69

�لغربية وقطاع غزة، من دون �أن ينع ذلك �لرئي�ص عرفات من متريره

�لرئا�صية  لالنتخابات  �لف�صائل  مقاطعة  عب  جت�صدت  �لبينية،  �لعالقة  على  توتر  ظالل 

و�لت�رشيعية �لتي جرت يف �صنة 1996، بو�صفها �إحدى �إفر�ز�ت �التفاق، ولكنها �صاركت 

�أو�صلو  دفن  ع�صية  جديد�ً  و�قعاً  ر�أته  ما  ب�صبب   ،2006 �صنة  يف  جرت  �لتي  نظريتها  يف 

، �إال �أن حما�ص قاطعت �النتخابات 
70

باالنتفا�صة و�الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �أحادية �جلانب

�نظر: حممد ح�صنني هيكل، “�ل�صيا�صة و�لتاريخ يف غزة – �أريحا �أوالً،” ال�شفري، 1993/10/21.  
69

)حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن  يف   ”،)2007–2006( حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �مل�صار  “تقييم  خاطر،  �صامي   
70

للدر��صات  �لزيتونة  مركز  )بريوت:   )2007-2006( وحكومتها  حما�س  جتربة  يف  نقدية  قراءات 

و�ال�صت�صار�ت، 2007(، �ص 21-18. 
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�ملجل�ص  �نتخابات  “دون  جرت  كونها  وت�صويتاً  تر�صيحاً   ،2005/12/9 يف  �لرئا�صية، 

، بح�صب ر�أيها.
�لت�رشيعي وبخطوة منفردة من فتح”71

�الأد�ء  على  �أو�صلو،  يف  �ملنفرد  �لرئا�صي  للقر�ر  و�لف�صائل  �لقوى  �نتقاد  �ن�صحب 

�لتفاو�صي، �إز�ء ��صتئثاره دون �لتن�صيق معها، وتقدمي �لتنازالت للجانب �الإ�رش�ئيلي 

�جلبهة  مثل  ببع�صها،  دفع  مما  وحيد�ً،  خيار�ً  �لتفاو�ص  و�عتماد  مقابل،  دومنا 

�لديوقر�طية، للمطالبة بت�صكيل قيادة �صيا�صية عليا للم�صاركة يف �لقر�ر�ت �ل�صيا�صية، 

خ�صو�صاً �ملتعلقة منها بالتفاو�ص مع �الحتالل، وعدم ح�رشها يف جانب �ل�صلطة �أو فتح 

.
72

فقط

وبينما �صعى �لرئي�ص عرفات، يف مو��صع كثرية )�صنبحثها الحقاً(، لالأخذ بنا�صيتي 

�نتفا�صة  �أثناء  د يف  �لذي جت�صَّ �لف�صائل،  �لتن�صيق مع  �لتفاو�ص و�ملقاومة معاً وتعزيز 

بلغة حركة  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �أعادت تغذية �خلطاب  �لتي   ،2005-2000 �الأق�صى 

�لقاعدية،  �لتنظيمية  �لوحدة  من  �أ�صكاالً  وولّدت  �الحتالل،  مقاومة  يف  �لوطني  �لتحرر 

 .1987 عب عقد �جتماعات دورية و�إ�صد�ر بيانات م�صرتكة، �فتقدتها �صاحة �نتفا�صة 

عد� دعم �لرئي�ص ب�صكل �رشي للمقاومة، ت�صليحاً وتدريباً ومتويالً، بالتز�من مع �إعالن 

�لتزم  عبا�ص  �لرئي�ص  �أن  غري   .
73

��صرت�تيجي كخيار  �ل�صلمية  �لت�صوية  مب�صار  مت�صكه 

بااللتز�م بخريطة  بتعهده  �ل�صلطة  �ل�صلمية، و��صتهل رئا�صته يف  �لت�صوية  فقط مب�صار 

لتعهد�ته  ل�صيقة  �صمة  �ل�صلمية”  “�ملقاومة  باتت  فيما   ،
“�لعنف”74 ومكافحة  �لطريق 

�لدولية فيما بعد.

و�لف�صائل،  �لقوى  مع  للعالقات  تكّدر  مو�صع  �لرئا�صة  موؤ�ص�صة  مو�قف  و�صكلت 

ال �صيّما حركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، يف ظّل �نتقادها للتن�صيق �الأمني مع �الحتالل 

�لتفاو�ص  نهج  ومو��صلة  �لغربية،  �ل�صفة  يف  كو�درها  و�عتقال  �ملقاومة،  �صالح  ونزع 

بيان �صادر عن حركة �ملقاومة �الإ�صالمية - حما�ص يف 2004/12/1.  
71

و�الأبحاث  و�لدر��صات  للن�رش  �جلليل  د�ر  )عّمان:  اأين؟  اإىل  فل�شطني  اأو�شلو:  من  اأبعد  حو�متة،  نايف   
72

�لفل�صطينية، 2000(، �ص 34-30.

موؤ�ص�صة يا�رش عرفات، يا�رش عرفات، حياة ال تن�صى، �النتفا�صة �لثانية، �نظر:   
73

http://www.yaf.ps/ya/life_details.php?start=28

�نظر: ال�رشق الأو�شط، 2005/2/9.  
74
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؛ ف�صالً عن �نتقادها ملوقف �لرئي�ص عبا�ص من ق�صية �لالجئني، 
75

على ح�صاب �مل�صاحلة

؛ ما 
76

باالإ�صارة �إىل ت�رشيحه حول عودة عدد حمدود منهم وح�صول �لبقية على تعوي�ص

ُيعدُّ، يف نظرها، �نتقا�صاً من حّق وطني غري قابل للتفريط فيه �أو �لتنازل عنه. باالإ�صافة 

، وتاأكيد عدم “�صماحه بانتفا�صة 
�إىل نعت �لرئي�ص عبا�ص ل�صو�ريخ �ملقاومة بـ“�لعبثية”77

ثالثة” يف ظّل ��صتمر�ر �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي، و�نتقاده النتفا�صة 2000 �لتي “دمّرت كّل 

، بح�صب قوله.
�صيء”78

ح�رشت جتليات �أزمة �لعالقة بني �لرئا�صة وبني عدد من �لقوى و�لف�صائل �لفل�صطينية 

من �صمن ثنايا �تفاقيات �أو�صلو، ونتيجة تنفيذ �ل�صلطة اللتز�ماتها �الأمنية �لو�ردة فيها، 

بالرغم من ��صتمر�ر عدو�ن �الحتالل �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني.

عنا�رش  �صّد  �الأمنية  �حلمالت  خالل  �ل�صلطة،  ت�صكيل  مع  نف�صه،  ذلك  عك�ص  وقد 

ت�صعيد�ً   1967 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  فيها  ت�صهد  �لتي  �لفرت�ت  يف  خ�صو�صاً  �ملقاومة، 

يف عدو�ن �الحتالل ورّد �ملقاومة عليها، �أو تنفيذ عمليات ��صت�صهادية يف فل�صطني �ملحتلة 

�صنة 1948؛ باالإ�صافة �إىل ��صتهد�ف �لبنية �لتحتية حلركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي 

قر�ر�ت  باإ�صد�ر  �لرئا�صة  قامت  كما   .
79

لهما �لتابعة  و�جلمعيات  �ملوؤ�ص�صات  �إغالق  عب 

مب�صادرة �الأ�صلحة و�إغالق �ل�صحف و�ملجالت �لتي تدعم علناً عمليات �ملقاومة؛ ف�صالً 

�لقانون،  �ل�صلمي يف ظّل تغييب �صيادة  �لر�أي و�لتعبري، و�لتجمع  �نتهاك حّق حرية  عن 

و�صعف �ل�صيطرة �الأمنية ل�صالح �نت�صار �لفو�صى و�لفلتان �الأمني، وقيام �لبع�ص باأخذ 

.
80

�لقانون باليد مما ي�صكل �نتهاكاً خطري�ً حلقوق �ملو�طنني

�أ�صامة حمد�ن، “�إعادة بناء وتفعيل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية: روؤية حركة حما�ص،” يف حم�صن حممد �صالح   
75

)حمرر(، منظمة التحرير الفل�شطينية: تقييم التجربة واإعادة البناء )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات 

و�ال�صت�صار�ت، 2007(، �ص 189-188.  

http://www.ahram.org.eg/Archive/2008/7/28/FRON3.HTM :صحيفة الأهرام، �لقاهرة، 2008/7/28، يف�  
76

�صحيفة النهار، بريوت، 2008/1/23.  
77

ال�شفري، 2008/9/26.  78

)حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن  يف  �لفل�صطينية،”  �لوطنية  �ل�صلطة  جتربة  يف  نقدية  “قر�ءة  �صعد،  و�ئل  �نظر:   
79

اأزمة امل�رشوع الوطني الفل�شطيني والآفاق املحتملة )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 

.)2013

�لفل�صطينية،”  �لوطنية  �ل�صلطة  ظل  يف  و�لتعبري  �لر�أي  “حرية  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
80

.191-172 �ص 
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ومد�همة  �ل�صالح،  وم�صادرة  حما�ص،  كو�در  �عتقال  حمالت  تو��صلت  بينما 

و�نتهاك  �لتع�صفي  �العتقال  عن  ف�صالً  ؛ 
81

حمتوياتها وم�صادرة  �حلركة  موؤ�ص�صات 

من  �صيا�صية  و�أحز�ب  وقوى  مو�طنني  منع  عب  �ل�صلمي  و�لتجمع  �لر�أي  حرية  حّق 

لتفريق  �تخذت  �لتي  �الإجر�ء�ت  ذلك،  �أمثلة  من  وكان   .
82

�صلمية مظاهر�ت  تنظيم 

ونائب  عبا�ص  �لرئي�ص  بني  �هلل  ر�م  يف  عقده  مقرر�ً  كان  لقاء  على  حمتجني  متظاهرين 

رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �صاوؤول موفاز Shaul Mofaz، مطلع متوز/ يوليو 2012، 

�أثناء تدخل �ل�رشطة ملنع �ملحتجني من  �أ�صيب عدٌد من �ل�صحفيني بر�صو�ص يف  حيث 

�للقاء�ت  و��صتمر�ر  موفاز  لزيارة  رف�صهم  عن  تعبري�ً  �لرئا�صة،  مقر  �إىل  �لو�صول 

ور�أت  فل�صطينية  حقوقية  منظمات  د�نته  �لذي  �الأمر  وهو  �الإ�رش�ئيلية.   – �لفل�صطينية 

يف  حتقيق  جلنة  بت�صكيل  عبا�ص  �لرئي�ص  �أمر  فيما  �ملتظاهرين؛  �صدّ  مبر  غري  قمعاً  فيه 

�الأحد�ث ملحا�صبة �مل�صوؤولني عن �النتهاكات �صدّ �ملتظاهرين و�ل�صحفيني يف ر�م �هلل، من 

.
83

منطلق �حلر�ص على حماية حرية �لتعبري و�لتظاهر

النق�شام الفل�شطيني:

�لتي ح�صدت فيها حركة حما�ص   ،2006 �لت�رشيعي �صنة  �ملجل�ص  �نتخابات  �صكلت 

مقاعد  و9  لفتح،  مقعد�ً   45 مقابل  معها،  متحالفني  م�صتقلني  �أربعة  فوز  مع  مقعد�ً   74

، مف�صالً حاد�ً يف 
84ً

للقو�ئم �ملح�صوبة على �لي�صار، و�لبقية مل�صتقلني من �أ�صل 132 مقعد�

مفاعيل �النق�صام �مل�صتمر حتى �ليوم.

و�ل�صهيوين،  �الأمريكي  �ل�صغط  �إىل  �النتخابي،  فوزها  منذ  حما�ص،  تعر�صت  وقد 

�لذي ��صتخدم �حل�صار �القت�صادي و�ملايل للحكومة و�ل�صعب �لفل�صطينيني، كما تعر�صت 

�حلركة البتز�ز دويل كثيف، َرَهَن رفع �حل�صار و�لعقوبات �جلماعية باعرت�ف �حلركة 

�لدولة،  بهذه  �العرت�ف  على  ْملها  حِلَ �صعى  �أنه  �أي  “�إ�رش�ئيل”.  مع  �ملوقعة  باالتفاقيات 

جملة  �لت�صوية،”  عملية  وم�صتقبل  �ل�صلطة  �إىل  حما�ص  حركة  و�صول  يف  �أولية  “قر�ءة  �صايف،  حممد  خالد   
81

�صتاء/ ربيع   ،14-13 �لعدد  �لفل�صطينية و�ال�صرت�تيجية، بريوت،  للدر��صات  باحث  باحث، مركز  درا�شات 

2006، �ص 161. 

�صعد،  و�ئل  �أي�صاً:  و�نظر  106-113؛  �ص  �شابق،  مرجع  �الإن�صان،  حقوق  لدر��صات  �هلل  ر�م  مركز   
82

�شابق. مرجع 

�نظر: �جلزيرة.نت، 2012/7/3.  
83

الأيام، 2006/1/30.   84
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. وعلى �لرغم 
85

ونق�ص ميثاق حما�ص �لذي ي�صدد على حّق �صعب فل�صطني يف كامل �أر�صه

من طرح حما�ص، يف �لبد�ية، ت�صكيل حكومة �ئتالف وطني، �إال �أنها ��صطرت الحقاً، �إىل 

ت�صكيل �حلكومة منفردة، بعد رف�ص فتح و�لف�صائل �الأخرى �الن�صمام �إليها.

�أر�صية  على  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  �إىل  وحما�ص  فتح  بني  �خلالفات  قادت 

�صعودية،  رعاية  حتت   2007 فب�ير  �صباط/  يف  �أبرم  �لذي  مكة  �تفاق  وفق  �ملحا�ص�صة 

م�صحوباً  ��صتمر  �حل�صار  ولكن  �ملعابر.  وفتح  �حل�صار  فكّ  خلطوة  مفرت�صاً  متهيد�ً 

بخالف بني موؤ�ص�صتي �لرئا�صة وجمل�ص �لوزر�ء على �ل�صالحيات، �رشعان ما حتول �إىل 

�رش�ع دموي بني عنا�رش �الأجهزة �الأمنية وفتح، وبني عنا�رش �لقوة �لتنفيذية �لتابعة 

بـ“�إدخال  �لرئا�صة  ملوؤ�ص�صة  حما�ص  �تهام  و�صط  �أمنياً،  فلتاناً  �لقطاع  ف�صهد  حلما�ص؛ 

، مما “��صطرها �إىل و�صع حّد 
�أ�صلحة، وتدريب عنا�رش �صمن خطة �أمريكية لت�صفيتها”86

، عب �صيطرتها على �لقطاع يف 2007/6/14. 
للتيار �ملرتبط باأجندة �أمريكية �صهيونية”87

عدة  ُم�صدر�ً  �ل�رشعية”،  على  “�نقالباً  غزة  يف  حدث  ما  و�صف  عبا�ص  �لرئي�ص  �أن  غري 

غزة،  قطاع  يف  �لقاعدة  لتنظيم  �حلماية  بتوفري  حما�ص  ومتهماً  ذكرها(،  )�صبق  مر��صيم 

، �الأمر �لذي ر�أت فيه �حلركة “حتري�صاً خطري�ً 
88

وتي�صري ح�صوله على موطئ قدم فيه

، بح�صبها.
يهدف �إىل عزلها �إقليمياً ودولياً، ويهد لتدخل دويل �صدها”89

وقد تعزز هذ� �العتقاد عند حما�ص غد�ة �حلديث عن معلومات حول تاأييد رئا�صة 

 2008/12/27 بني  وقعت  �لتي   ،
90

�لقطاع �صّد  �الإ�رش�ئيلية  ال�صتمر�ر �حلرب  �ل�صلطة 

�الأق�صى  �صهد�ء  كتائب  بينها  من  و�لف�صائل،  �لقوى  وجهت  وقد  و2009/1/18. 

يف  �ملنظمة  ممثل  لتاأجيل  و�ل�صلطة  �ملنظمة،  وقيادة  للرئا�صة،  �نتقاد�ت  لفتح،  �لتابعة 

�الأمم �ملتحدة �تخاذ قر�ر يف جمل�ص حقوق �الإن�صان �الأممي ب�صاأن تقرير جولد�صتون 

�نظر: عبد �الإله بلقزيز، ““حما�ص” و“فتح” و�لرئا�صة: لعبة �الأخطاء �لقاتلة،” �ص 29-23.  
85

�صحيفة احلقائق الدولية، لندن، 2007/7/11.  86

بيان �صادر عن حركة �ملقاومة �الإ�صالمية - حما�ص يف 2006/6/14.  
87

�صحيفة الحتاد، �أبو ظبي، 2007/7/11، �نظر:  
88

http://www.alittihad.ae/details.php?id=122023&y=2007

بيان �صادر عن �ملكتب �الإعالمي حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية - حما�ص يف 2007/7/21.  
89

http://bit.ly/14OONJP :نظر: وكالة فل�صطني �ليوم �الإخبارية، 2009/10/4، يف�  
90
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�أثناء  يف  غزة  يف  حرب  جمازر  الرتكابه  �الحتالل،  �إد�نة  حول   Goldstone Report

 ،
�الحتالل”91 مع  و�لتو�طوؤ  �ل�صك  د�ئرة  يف  “و�صعها  مما  ب�صحبه،  والحقاً  �لعدو�ن، 

ر�أيها. ح�صب 

حادة  �أزمات  بتوليد  وحما�ص،  فتح  حركتي  بني  �ملتبادل  �الإعالمي  �لتجاذب  �صمح 

طغت على جل�صات �مل�صاحلة و�التفاقيات �لناجتة عنها، و�لتي مل ت�صفر حتى �ليوم عن 

�إنهاء �النق�صام، وباإحد�ث فرز للد�خل �لفل�صطيني بني قطب يدعو �إىل �لت�صوية باإخ�صاع 

ظّل  يف  يحدث  ما  وهو  �ملقاومة.  خّط  يتبنى  �آخر  مقابل  فقط،  �لقوى  ملو�زين  �لق�صية 

�خلناق  لت�صديد  �لعربية  �الأنظمة  وبع�ص  �ل�صهيوين  و�لكيان  �لدولية  �لقوى  حماوالت 

 
92

على حما�ص، �إما الإف�صالها وت�صهيل �إ�صقاطها، �أو �ل�صغط عليها لقبول �رشوط �لرباعية

و��صتدر�جها يف �إطار �لعملية �ل�صلمية.

ثالثًا: موؤ�ش�شة الرئا�شة واالحتالل االإ�شرائيلي:

�حتكمت موؤ�ص�صة �لرئا�صة يف �إد�رة عالقتها مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �إىل حمدد�ت �تفاق 

�أو�صلو �ملجحفة، فظلت �صيا�صتها �أ�صرية لبنوده، دون حماولة �خلروج من �إطارها، يف ظّل 

�لفل�صطينية.  للق�صية  �لعربي و�الإ�صالمي  �لدعم  �الأمريكي لالحتالل و�صعف  �النحياز 

ويبز ذلك يف �عتماد موؤ�ص�صة �لرئا�صة خيار �لتفاو�ص �الأوحد، دون تبني ��صرت�تيجية 

جتاه  �ل�صهيوين  �لفكر  طبيعة  باالعتبار  وتاأخذ  �أخرى،  وبد�ئل  خيار�ت  ت�صم  وطنية 

�لق�صية �لفل�صطينية.

وعلى �لرغم من حماولة �لرئي�ص عرفات، يف بع�ص �ملو��صع، �حل�صول على �أور�ق 

قوة جتمع بني نا�صيتي �لتفاو�ص و�ملقاومة معاً، كما برز خالل جمزرة “نفق �الأق�صى” 

�الأ�صلحة،  �رش�ء  دعم  حينما   2005-2000 �الأق�صى  �نتفا�صة  �أثناء  ويف   ،1996 �صنة 

وتدريب �ملقاومة، ودعم �حلو�ر �لوطني مع خمتلف �لف�صائل، مبا فيها حركتي حما�ص 

القد�س العربي، 2009/10/5، �نظر:  91

 http://www.alqudsalarabi.info/index.asp?fname=data\2009\2009\10\10-05\04qpt50.htm

“حما�س” )بريوت: مركز در��صات  اإىل  “فتح”  اأزمة امل�رشوع الوطني الفل�شطيني: من  عبد �الإله بلقزيز،   
92

�لوحدة �لعربية، 2006(، �ص 118-113.
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و�جلهاد �الإ�صالمي، ف�صالً عن ��صتخد�م �الحتجاج �جلماهريي �ملدعوم من جانبه �صّد 

عدو�ن �الحتالل كورقة �صغط يف �أثناء �ملفاو�صات، و�لتلويح �أكرث من مرة باإعالن قيام 

؛ 
93ً

�لدولة �لفل�صطينية باإجر�ء �أحادي �جلانب عند بلوغ جل�صات �لتفاو�ص طريقاً م�صدود�

�إال �أن ذلك كله كان يجري غالباً، با�صتثناء �النتفا�صة، يف �إطار �إد�رة �لتفاو�ص مع �الحتالل 

ولي�ص تعبري�ً عن ��صرت�تيجية بديلة له.

�أما �لرئي�ص عبا�ص فقد قطع �لو�صل مع �ملقاومة، ب�صكلها �لكفاحي �مل�صلح، مبقياً على 

�لتن�صيق  �النق�صام، يف ظّل  بعد  �لذي برز جلياً  �الأمر  �ل�صلمية منها فقط، وهو  �جلو�نب 

�أور�ق  بذلك  �لغربية، م�صقطاً  �الأمني مع �الحتالل ومالحقة عنا�رش �ملقاومة يف �ل�صفة 

ح�صب  �لدولتني  حّل  �إىل  يقود  ��صرت�تيجياً”  “خيار�ً  باملفاو�صات  ومكتفياً  يده  من  قوة 

�ل�صالم  عن  بديل  ال  �أنه  توؤكد  قاعدة  حتت  �لدولية،  و�ملرجعيات  و�لقر�ر�ت  �ملبادر�ت 

�أو  ؛ 
94ً

وحيد� ��صرت�تيجياً  خيار�ً  �ملح�صلة،  يف  �لتفاو�ص،  ي�صبح  بحيث  و�ملفاو�صات؛ 

عريقات.  �صائب  �لفل�صطينيني  �ملفاو�صني  كبري  روؤية  وفق   ،
للحياة”95 “منهجاً  حتى 

هذ�، بالرغم من �الإقر�ر باإف�صال �لتعنت �الإ�رش�ئيلي جلهود �لت�صوية، وذلك حينما ر�أى 

فر�صة  �أّي  على  تق�صي  �الإ�رش�ئيلية  و�ملمار�صات  �ل�صيا�صات  �أن  مثالً،  عبا�ص،  �لرئي�ص 

حلل �لدولتني، و“تعيد �لو�صع �إىل د�ئرة �لعنف”، بينما �أبدى عريقات �إحباطه من �إخفاق 

“�جلهود �لتي بذلت على مدى �أعو�م لتحقيق حّل �لدولتني مع �الإ�رش�ئيليني” و�لتي “مل 

، ولكن من دون مبارحة طاولة �لتفاو�ص.
حتقق تقدماً يذكر”96

�أو  يطول  �نقطاع  بعد  �ملفاو�صات،  �إىل  �لفل�صطينية  �لعودة  ي�صاحب  كان  ما  وغالباً 

يق�رش، رف�ٌص �صعبٌي وف�صائلٌي و��صع، ال يتم �الأخذ به؛ بينما يقوم �لطرف �الإ�رش�ئيلي 

فتجري  �ال�صتيطان،  بوقف  و�خلا�صة  لها  �مل�صبقة  �لفل�صطينية  �ل�رشوط  بـ“تك�صري” 

نهاية  يف  �نطلقت  �لتي  �لتفاو�ص  بجل�صات  �أ�صوة  ��صتمر�ره،  وقع  على  �ملفاو�صات 

مرو�ن كنفاين، مرجع �شابق، �ص 380 و395.  
93

�نظر مثالً ت�رشيح �لرئي�ص حممود عبا�ص يف: القد�س، 2008/3/6، يف:  
94

يف:   ،2014/7/14 الأو�شط،  ال�رشق  �أي�صاً:  و�نظر  http://www.alquds.com/news/article/view/id/9187؛ 
http://aawsat.com/home/article/137411

�نظر مثالً: �صائب عريقات، احلياة مفاو�شات )نابل�ص: جامعة �لنجاح �لوطنية، 2008(.   
95

�صائب  وت�رشيح  2010/7/26؛  عّمان،  الد�شتور،  �صحيفة  يف:  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  ت�رشيح  مثالً  �نظر   
96

http://www.secretsnews.com/read-news/61464/ :عريقات يف: موقع �أ�رش�ر نيوز، 2014/10/24، �نظر
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ظّل  يف  ��صتئنافها  و�لف�صائل  �لقوى  غالبية  رف�ص  من  �لرغم  على   ،2013 يوليو  متوز/ 

�ال�صتيطان وغياب �ملرجعية �ملحددة وفق حدود �صنة 1967.

منذ  �لعلنية،  �ملفاو�صات  جل�صات  جانب  �إىل  �رشية  تفاو�ص  قنو�ت  فتح  �صمح  وقد 

�ل�صكوك حول مدى قرب قاعدتها  �أو�صلو، و�لتي غالباً ما يك�صف عنها الحقاً، يف توليد 

�أحياناً، ب�صيغ ت�صفية للق�صية  �لفل�صطينية، و�خلروج  �لتفاو�صية من �حلقوق �لوطنية 

 ،Beilin-Abu Mazen Document �أبو مازن  �تفاق بيلني -  �لفل�صطينية، على �صاكلة 

يف  �مل�صتقبلية  �لفل�صطينية  �لدولة  �إىل  �لالجئني  بعودة  �أقر  �لذي   ،1995/10/31 يف 

�أ�صوة مببادرة   ،
971948 �ملحتلة �صنة  �الأر�ص  �لغربية وقطاع غزة، ولي�ص يف  �ل�صفة 

�أيالون – ن�صيبة Ayalon–Nusseibeh Plan، يف متوز/ يوليو 2002، وتفاهمات جنيف 

�تفاق  �إىل  �أ�صافتا  �للتني   ،2003 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف   ،Geneva Accord

بيلني - �أبو مازن عودة �ليهود �إىل “�لدولة �ليهودية”. وهذ� ينح “�صّك �عرت�ف” جماين 

و�لقانونية  و�لدينية  �لتاريخية  م�رشوعيته  الإقر�ر  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �إليه  ي�صعى  مبا 

ُهجرو�  �لتي  و�أر��صيهم  ديارهم  �إىل  �لالجئني  عودة  حّق  �إ�صقاط  عن  ف�صالً  �ملزعومة، 

منها بفعل �لعدو�ن �ل�صهيوين �صنة 1948، وحرمان �ملو�طنني �لفل�صطينيني يف فل�صطني 

�ملحتلة �صنة 1948 من حقهم يف وطنهم.

على  �لفل�صطينية  �لدولة  �إقامة  مطلب  �لتحرير  منظمة  تبني  من  �لرغم  على 

�الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967 وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشيف �إىل جانب �لكيان �الإ�رش�ئيلي، 

من  بنود  و�إلغاء  �أو�صلو،  وفق  �لنهائية  �ملرحلة  �إىل  �لنهائي  �لو�صع  ق�صايا  و�إرجاء 

�مل�صلح”،  و“�لكفاح  �لتاريخية”،  “فل�صطني  عن  تتحدث  �لفل�صطيني  �لوطني  �مليثاق 

�صنة  �لوطني  �ملجل�ص  عقدها  جل�صة  خالل  تو�صعية،  عن�رشية  كحركة  و“�ل�صهيونية” 

، غري �أن ذلك كله كان يجابه �إ�رش�ئيلياً 
98

1996 يف غزة، تلبية ملطالب �إ�رش�ئيلية �أمريكية

بت�صعيد �لعدو�ن �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني. وكان ي�صجع �الإ�رش�ئيليني على ذلك �نتفاء 

و�لدينية،  و�ليمينية  �لي�صارية  توجهاتها  مبختلف  �أحز�بهم،  بني  حقيقية  �ختالفات 

 ،1967/6/4 �إىل حدود  “الء�ت” �لعودة  �لفل�صطينية، حيث ترفع جمتمعة  جتاه �لق�صية 

ربيع/   ،6 �لعدد  باحث،  درا�شات  �لت�صوية،”  م�صاريع  يف  �لفل�صطينيون  “�لالجئون  �صليمان،  جابر   
97

�صيف 2004، �ص 120-118.

�صفيق �حلوت، مرجع �شابق، �ص 17-16.  
98
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وتق�صيم �لقد�ص، وحّق �لعودة، ووقف �ال�صتيطان، مقابل �حلديث عن دولة فل�صطينية 

منقو�صة �ل�صيادة ومنزوعة �ل�صالح، �أو حتى رف�صها كلياً.

�لعودة، و�فتقارها  �لطريق و�صط حتذير فل�صطيني من �صطب حّق  وجاءت خريطة 

ت�صور�ً حمدد�ً حول �صكل �حلل �لد�ئم، وطبيعة �لدولة �لفل�صطينية وحدودها و�صالحياتها 

بالتو�زي  �الإ�رش�ئيلية  �اللتز�مات  تطبيق  بطلب  فيها  �جلديد  تلخ�ص  فيما  وم�صاحتها، 

. �إال �أن �جلانب �الإ�رش�ئيلي كبلها بـ 14 حتفظاً، منها 
99

ولي�ص بالتو�يل، وجتميد �ال�صتيطان

رف�ص �اللتز�م بجدول زمني حمدد، و�ملطالبة بوقف “�لعنف” �لفل�صطيني، و�إيكال مهمة 

تطبيق �خلطة �إىل �لواليات �ملتحدة فقط، ولي�ص �إىل �للجنة �لرباعية، ورف�ص �إير�د �ملبادرة 

م�صاحة  �الأمني  �مللف  ب�صغل  و�ملطالبة  �ل�صالم،  عملية  عليها  تقوم  �لتي  لل�صالم  �لعربية 

و�ملفاو�صات  �لنهائي  �التفاق  بعد  تقوم  �ل�صالح  منزوعة  فل�صطينية  وبدولة  �الأولوية، 

�لعودة  �إىل ديارهم، ورف�ص  �ملبا�رشة، ورف�ص جتميد �ال�صتيطان وحّق عودة �لالجئني 

. لقد 
�إىل �لو�صع �لذي كان �صائد�ً قبل �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى يف �أيلول/ �صبتمب 1002000

كانت �خلريطة و�صيلة مثالية لالحتالل الإطالة عمر �ملفاو�صات، ومنحه �لفر�صة �لكافية 

لتعميق �خللل �لقائم مل�صلحته.

وقد تكرر �ملوقف �الإ�رش�ئيلي نف�صه من �ملبادرة �لعربية لل�صالم، �لتي �أعلنت يف قمة 

بريوت 2002، و�صكلت �أ�صا�ص �لتحرك �لعربي، حيث �أعلن �بتد�ًء رف�صها، ومن ثم و�فق 

على �لتعاطي معها على �أنها �أفكار للتفاو�ص، �رشيطة �أن يغرّي �لعرب بع�ص �لبنود �لتي 

لت�صمل  �ملباحثات  يتّم تو�صيع د�ئرة  لـ“�إ�رش�ئيل”، و�أن  بالن�صبة  باأنها ح�صا�صة  و�صفت 

.
101

دوالً �أخرى

منه  �أكرث  �لتهديد  مبنطوق  متناق�صة  مقوالت  �أحياناً  �لرئا�صة  موؤ�ص�صة  من  يخرج 

�ل�صلطة”،  “حّل  بني  تتنقل  مقوالت  وهي  و��صحة.  ال�صرت�تيجية  �صيا�صياً  تكتيكياً 

من يهودية الدولة حتى �شارون: درا�شة يف تناق�س الدميقراطية الإ�رشائيلية )�لقاهرة:  عزمي ب�صارة،   
99

د�ر �ل�رشوق للن�رش و�لتوزيع، 2005(، �ص 346-345.

متوز/   ،153 �لعدد  الدولية،  ال�شيا�شة  �لطريق،”  خريطة  جتاه  �الإ�رش�ئيلية  “�ل�صيا�صة  ع�صيلة،  �صبحي   
100

بتبني   ،2003/5/25 يف  �الإ�رش�ئيلية،  �ملو�فقة  حول  �لتفا�صيل  من  وملزيد   .188–184 �ص   ،2003 يوليو 

14 حتفظاً قدمتها  �أن تطبيق �خلطة �صوف يتم مبوجب  �خلطو�ت �لتي تت�صمنها خريطة �لطريق، وتاأكيد 

“�إ�رش�ئيل” للواليات �ملتحدة، �نظر: عزمي ب�صارة، من يهودية الدولة حتى �شارون، �ص 344. 

متوز/   ،169 �لعدد  الدولية،  ال�شيا�شة  و�حلركة،”  �ل�صكون  بني  �لعربية  “�ملبادرة  طالب،  �أبو  ح�صن   
101

يوليو 2007، �ص 31-30.
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لي�ص  حاد�ً،  حقيقياً  ماأزقاً  يعك�ص  مما  دولياً،  �الحتالل  وحماكمة  �لو�حدة”،  و“�لدولة 

مع  �الن�صجام  وعدم  �جلدية  �صفة  لغياب  �أو  �لتفاو�ص،  �إد�رة  �إطار  يف  تدخل  فقط  الأنها 

�ل�صيا�صي” فيما  “�النفر�د  باإ�صكالية  لكونها ت�صي  �أي�صاً،  ��صرت�تيجيتها ونهجها، و�إمنا 

تعتقده �ل�صلطة خمرجاً منا�صباً لالأزمة �لر�هنة، و�صط غياب �الإجماع �لوطني عليها.

وياأتي �لتلويح بالدولة �لو�حدة من جانب �ل�صلطة كخيار �صيء، يق�صد به �لتخويف 

من مغبة �الإجنر�ر نحوه نتيجة �صيا�صة �الحتالل، ولي�ص حالً جاد�ً مطروحاً للبحث، ومن 

�صاأن ذلك �ال�صتخد�م بتلك �لطريقة �أن يلحق �أ�رش�ر�ً ج�صيمة تلغي مطلب �للجوء �إليه.

 International �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �أمام  جز�ئية  دعاوى  �إقامة  كانت  �إذ�  �أما 

�نتهاكاتهم  وحيال  �الإ�رش�ئيليني  �حلرب  جمرمي  �صّد   Criminal Court (ICC)

“�ل�صفة”  بعد  متاحاً  وطنياً  مطلباً  ُتعدُّ   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �ال�صتيطانية 

�أمرها  �لرئي�ص عبا�ص قد ح�صم  فاإن   ،2012 �صنة  �ملتحدة، يف  �الأمم  لفل�صطني يف  �جلديدة 

�أخري�ً، يف 2014/12/31، بتوقيع طلب �الن�صمام �إىل ع�رشين معاهدة دولية، يف مقدمتها 

يف  �لعربي  �لفل�صطيني  �لقر�ر  م�رشوع  ف�صل  بعد  وذلك   ،
102

�لدولية �جلنائية  �ملحكمة 

جمل�ص �الأمن �لدويل الإنهاء �الحتالل و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة على حدود �صنة 

1967، �إثر عدم �لتمكن من نيل �الأ�صو�ت �لت�صعة �ملطلوبة لنفاذه. 

مك�صب  من   ،2012 �صنة  �الأممية،  �لفل�صطينية  �خلطوة  حققته  مما  �لرغم  وعلى   

�إال  فل�صطني”،  بـ“دولة  �لو��صع  �لدويل  �العرت�ف  عند  معتب،  ودبلوما�صي  �صيا�صي 

قّط،  د�ئرته  �لفل�صطينية  �لقيادة  تغادر  مل  �لذي  �لتفاو�ص  عن  بديالً  يكن  مل  �لقر�ر  �أن 

دولياً  �لقانوين  �ملركز  حت�صني  خالل  من  جديدة  تفاو�صية  بيئة  �إيجاد  �أر�دت  ولكنها 

؛ �أي �أنها مل ت�صعها �صمن �إطار ��صرت�تيجية بديلة عن 
103

عب �لع�صوية يف �الأمم �ملتحدة

�أمام  فر�صة  الإعطاء  �لالحقة  متطلباتها  �أرجاأت  فيما  ف�صلها،  �أدركت  بعدما  �ملفاو�صات 

�ل�صلمية. �لعملية  �إحياء  جهود 

ومع ذلك، لن يلتزم �الحتالل بنتائجها �لتي ال تغري مو�زين �لقوى وال �لوقائع على 

�الأر�ص، و�إمنا مبا جت�صده متغري�ته �ال�صتيطانية و�لعدو�نية يف �الأر��صي �ملحتلة.

احلياة اجلديدة، 2015/1/1.  102

ال�شيا�شة  �أممياً،”  �لدولة  “ميالد”  بعد  �لفل�صطينية  �لف�صائل  رهانات  �ملنف�صلة:  “�ملعارك  جمعة،  حممد   
103

الدولية، �لعدد 191، كانون �لثاين/ يناير 2013، �ص 34. 



164

ال�سلطة الفل�سطينية

�إز�ء  خمرجاً،  ولي�ص  ماأزق،  عن  يعب  فاإنه  �ل�صلطة،  بحل  عبا�ص  �لرئي�ص  تهديد  �أما 

�صيا�صة �الحتالل �ملُقِوّ�صة لـ“حّل �لدولتني”، و�أزمة �ل�صلطة �ملالية، وتر�جع دعم �لدول 

�أقرتها يف قمم عربية �صابقة بتقدمي  �لتي  �لعربية بتعهد�تها  �لدول  �لتز�م  �ملانحة، وعدم 

�لدعم �ملايل �لالزم لل�صلطة.

�لوطني  �مل�رشوع  الإنقاذ  �لو��صعة  �ل�صعبية  قاعدته  يجد  �ل�صلطة”  “حّل  كان  و�إذ� 

�لفل�صطيني، �إال �أن “�لعامل” ال يرى فيه تهديد�ً �أمام متو�لية تكر�ره، ولتناق�صه �ل�رشيح 

مع قدرة �ل�صلطة على تنفيذه، ب�صبب �ل�صغط �خلدماتي و�لوظيفي على �الأقل؛ و�لرف�ص 

�لغربي �الإ�رش�ئيلي له، يف ظّل �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل، وعدم قبول �الأخري بالعودة 

��صتنفاد �خليار�ت  �لفل�صطينية يرى عدم  �لقيادة  �ملبا�رش، و�إز�ء خّط �صائد يف  لالحتالل 

�الأخرى، باعتبار �ل�صلطة معب�ً للدولة �ملوعودة وجهاز�ً خدمياً حيوياً.

و�أياً يكن، فقد قاد م�صار �أو�صلو �إىل هذ� �لنوع من �ال�صرت�تيجيات �ملتناق�صة، يف ظّل 

تفاو�صي جمرب يف  �ال�صتمر�ر يف م�صار  بالرغم من ف�صله، و�الإ�رش�ر على  به  �لت�صبث 

�إخفاقه، و��صتمر�ر �النق�صام.

مل تنفك موؤ�ص�صة �لرئا�صة عن �أَ�رشْ رهانها على �لواليات �ملتحدة يف �لعملية �ل�صلمية، 

دون �لبحث عن منافذ دولية �أخرى و�صاحات �أكرث رحابة و�إ�صناد�ً للق�صية �لفل�صطينية، 

على �لرغم من �النحياز �الأمريكي �ملفتوح لالحتالل.

للكيان  �ل�صافر  �نحيازها  تبني  �ملتعاقبة  �الأمريكية  �الإد�ر�ت  م�صرية  كانت  و�إذ� 

عملية  م�صار  فاإن  �مل�رشوعة،  �لفل�صطينية  �لعربية  �حلقوق  ح�صاب  على  �الإ�رش�ئيلي، 

�ل�صالم منذ موؤمتر مدريد Madrid Conference �صنة 1991 حتى �ليوم يج�صده عملياً، 

�إعمال  مقابل  �ملفاو�صات،  يف  �الحتالل  وملطالب  �الإ�رش�ئيلي  لالأمن  و��صنطن  دعم  عب 

ال�صتئناف  �أو  �لتنازالت  بتقدمي  للقبول  �إما  �لفل�صطينية،  �لقيادة  على  �مل�صاد  �ل�صغط 

�ملفاو�صات بدون �رشوط م�صبقة.

ويزيد �الأمر �صعوبة؛ حر�ص �الإد�رة �الأمريكية على �الإم�صاك بتالبيب ملف �لعملية 

�ل�صلمية، وحتييد دور �الأمم �ملتحدة و�الحتاد �الأوروبي، خال �جلانب �القت�صادي بالن�صبة 

لالأخري، وغ�ّص �لطرف عن �نتهاكات �الحتالل يف �الأر��صي �ملحتلة، من دون طرح روؤية 

لفر�ص حّل متو�زن. وهذ� ما حدث يف �صنو�ت والية  �الإر�دة  �متالك  �أو  �ل�رش�ع  الإنهاء 

�لرئي�ص بار�ك �أوباما �الأربع �الأوىل �جلوفاء من �أّي تقدم جدّي باجتاه �لت�صوية �ل�صلمية، 
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با�صتثناء جوالت متو�لية، جلورج ميت�صل، مبعوث �أوباما لل�صالم يف �ل�صاأن �لفل�صطيني، 

وجوالت لوزيرة خارجيته هيالري كلينتون Hillary Clinton. كما حدث حترك لوزير 

�خلارجية يف دورة �أوباما �لثانية، مبا يوحي با�صتمر�ر �الهتمام بهذ� �مللف، على �لرغم 

من �ن�صغال �أمريكا بالق�صايا �لد�خلية و�خلارجية �الأخرى، وللتاأكيد باأن �لعملية �ل�صلمية 

مل متت.

�الإد�رة  �أن  يبدو  ال  �إذ  �ل�صابق،  �لنهج  مع  �نف�صام  عن  �لر�هنة  �ملوؤ�رش�ت  ت�صي  وال 

�الأمريكية متلك، قريباً على �الأقل، خطة و��صحة حلل �ل�رش�ع، و�إمنا �إد�رته فقط.

رابعًا: العالقات الفل�شطينية اخلارجية:

1. موؤ�ش�شة الرئا�شة والعالقات العربية والإ�شالمية:

�إذ� كان �النتقال من مرحلة �ل�صتات، مبا �صهدته من تاأثر �لفل�صطينيني ب�صغوط �لنظم 

�لعربية ونتائج �نق�صامها و�ملو�جهة مع بع�صها، �إىل �صلطة وطنية ت�صكل نو�ة دولة عتيدة، 

مبا لذلك من �لتز�مات قانونية ودبلوما�صية و�صيا�صية متبادلة، قد �أوجب تغيري�ً �صاعد 

مفا�صل  تر�صبات  �أن  �إال  خمتلفة؛  بطريقة  �لعربية   – �لفل�صطينية  �لعالقات  �صياغة  على 

“�ل�صتات” عك�صت نف�صها، �أحياناً، على �لعالقات �لثنائية يف عهد �لرئي�ص عرفات، ال �صيّما 

، و�لتي �أخذت بـ“�لتفكك” �إىل حّد ما يف عهد �لرئي�ص 
104

يف �لفرتة �الأوىل من ت�صكيل �ل�صلطة

�ل�صوفييتي  �الحتاد  �نهيار  حيث  من  ودولية،  عربية  متغري�ت  ح�رشت  بينما  عبا�ص. 

�الأمريكي  و�الحتالل  �لثانية،  �خلليج  حرب  وتبعات  �الأوحد،  �الأمريكي  �لقطب  وبزوغ 

للعر�ق �صنة 2003، و�لثور�ت و�لتغري�ت يف �لعامل �لعربي. 

ومع ذلك، فقد حر�ص �لرئي�ص عرفات، منذ توليه �لرئا�صة، على �إقامة عالقات عربية 

و�إ�صالمية متو�زنة، عب �لرف�ص �لفل�صطيني للتدخل يف �صوؤون �لدول �لد�خلية، و�إيجاد 

�صبكة عالقات قوية مع منافذ �آ�صيوية و�إفريقية، حظيت �ل�صاحات �لعربية و�الإ�صالمية 

يف  �ال�صرت�تيجية  ملكانتها  نظر�ً  �إير�ن  مع  �إيجاباً  �لعالقات  وتنمية  متقدمة،  مبكانة  منها 

�الإمار�ت  مركز  ظبي:  )�أبو  الذاتي  احلكم  اإىل  املنفى  من  العربية   – الفل�شطينية  العالقات  �صقاقي،  خليل   
104

للدر��صات و�لبحوث �ال�صرت�تيجية، 1997(، �ص 7-2. 
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. كما �صعى عرفات الإيجاد تن�صيق عربي متقدم، خ�صو�صاً مع دول 
105

�لنظام �الإقليمي

من  وتن�صله  �الحتالل  لعدو�ن  م�صاد  عربي  حتالف  ت�صكيل  �أجل  من  منها،  �ملو�جهة 

1996 بعد قطيعة د�مت  �إىل �صورية �صنة  �التفاقيات، وقد جت�صد ذلك يف زيارته  تنفيذ 

؛ 
106

مبارك ح�صني  �ملعزول  �مل�رشي  �لرئي�ص  من  بت�صجيع  جاءت  و�لتي  �صنو�ت،  �أربع 

ف�صالً عن �لتن�صيق و�لتعاون �مل�صتمرين مع �الأردن للغر�ص ذ�ته. 

وباملثل؛ حر�ص �لرئي�ص عبا�ص على ح�صد �لدعم �ل�صيا�صي، و�ملعنوي، و�ملايل للق�صية 

�لفل�صطينية يف �إطار �لنظام �الإقليمي �لعربي و�الإ�صالمي، عب �مل�صاركة يف �لقمم �لعربية 

�ملتتالية، وزيارة �لدول �لعربية و�الإ�صالمية، و�لتن�صيق �مل�صتمر معها، خ�صو�صاً م�رش 

عن  عد�  لل�صالم،  �لعربية  �ملبادرة  جلنة  خالل  ومن  �ل�صلمية،  �لعملية  حول  و�الأردن، 

مقدمتها  ويف  �لعامل،  دول  خمتلف  جابت  �لتي  �لفل�صطينية  للدبلوما�صية  �لن�صط  �حلر�ك 

�لدول �لعربية و�الإ�صالمية، من �أجل ك�صب �لتاأييد �لالزم خلطوتها يف �الأمم �ملتحدة.

ومع ذلك، تاأثرت مفاعيل �لعالقة �لفل�صطينية �لعربية باملتغري�ت و�لتطور�ت �جلارية 

باملنطقة، منذ مطلع �صنة 2011، فيما دخلت تبعات �النق�صام �لفل�صطيني معطى �إ�صافياً 

فيها. 

حما�ص،  بح�صب  �صكل،  بعدما  �حلكم،  عن  مبارك  �لرئي�ص  �مل�رشية  �لثورة  �أز�حت 

“تاأليب  ويف  �مل�صاحلة،  حو�ر  جل�صات  يف  لها  وحليفاً  و�ل�صلطة  فتح  لقيادة  قوياً  �صند�ً 

، وت�صديد �خلناق على غزة يف �أثناء عدو�ن �الحتالل 2009/2008. 
�لر�أي �لعام عليها”107

و�صكلت م�رش ظهري�ً ��صرت�تيجياً للقطاع خالل �لعدو�ن �الأخري، وك�رشت جد�ر �لعزلة 

�لقاهرة  يف  �مل�صاحلة  �تفاق  لتوقيع  قوية  ر�فعة  و�أوجدت  �صنو�ت،  حما�ص  �أ�رش  �لذي 

مطلع �أيار/ مايو 2011، لكن باأو�صاع معاك�صة هذه �ملرة، هياأت حلما�ص �أر�صية ��صتنادية 

قوية، فيما �أَرْخَت �أور�ق �صغط قوية ملكتها فتح طويالً. �إال �أن �الأحد�ث �مل�رشية �الأخرية 

�لتي �أدت �إىل عزل �لرئي�ص حممد مر�صي، قد قلبت �ملعادلة، وزجّت حما�ص يف �أتون حرب 

�إعالمية و�صيا�صية مع م�رش، ولكنها �أوجدت مناخاً مو�تياً لرئا�صة �ل�صلطة الإعادة �الأمور 

�إىل �صابق عهدها.

ب�صام �أبو �رشيف، يا�رش عرفات )بريوت: ريا�ص �لري�ص للكتب و�لن�رش، 2005(، �ص 335-334.  
105

مرو�ن كنفاين، مرجع �شابق، �ص 380-379.  
106

القد�س العربي، 2008/12/14.  107
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�أما عالقة موؤ�ص�صة �لرئا�صة مع طهر�ن فهي لي�صت يف �أف�صل �أحو�لها، ب�صبب �نتقادها 

، وذلك قبل �أن تتوتر �لعالقة بني طهر�ن 
108

�لد�ئم للدعم �الإير�ين �ملقدَّم لف�صائل �ملقاومة

بينها  �أي�صاً  �لو�صل  قطعت  �لتي  �ل�صورية،  �الأزمة  من  �الأخرية  موقف  ب�صبب  وحما�ص 

و�لنظام �ل�صوري.

وتاأخذ عالقة �لرئا�صة مع قطر، خالفاً للدول �خلليجية �الأخرى، حالتي �ل�صّد و�جلذب، 

�لدوحة لقيادة حما�ص، وتو��صلها مع �حلكومة يف غزة؛ و�إثر  ��صت�صافة  �أحياناً، ب�صبب 

�إىل �ل�صعب  �إىل غزة، بهدف ك�رش �حل�صار عنها وتقدمي دعم  �أمري قطر �لتاريخية  زيارة 

.
109ً

�لفل�صطيني، مّتت زيادته �إىل 400 مليون دوالر بدالً من 254 مليونا

�إىل �مل�صتوى �ملطلوب، خارج  �لفل�صطينية  �لدعم �لعربي �الإ�صالمي للق�صية  مل ي�صل 

�صياق �ملو�قف �لت�صامنية، وعلى �لرغم من �لن�رشة �لرتكية لق�صايا �ل�صعب �لفل�صطيني، 

�الحتالل  مع  ي�صطدم  ب�صكل  تقدماً  �أكرث  مو�قف  �تخاذها  �ملتوقع  من  لي�ص  �أنه  �إال 

�لرتكي و�الإ�رش�ئيلي،  �قت�صادية متينة بني �جلانبني  لوجود عالقات  �الإ�رش�ئيلي؛ نظر�ً 

.
110

باالإ�صافة �إىل ��صتمر�ر وجود عالقات �صيا�صية وع�صكرية بدرجات متفاوتة

2. موؤ�ش�شة الرئا�شة والعالقات الدولية:

على �لرغم من حر�ص موؤ�ص�صة �لرئا�صة على بناء عالقات دولية قوية لدعم ق�صيتها 

�ل�صلمية،  �لعملية  مبلف  �الأمريكي  �الإم�صاك  �أن  �إال  �الإ�رش�ئيلي،  �لعدو�ن  مو�جهة  يف 

عن  عد�  فقط،  �لتمويل  �إطار  يف  �الأوروبي  �لدور  وح�رش  �ملتحدة،  �الأمم  دور  وحتييد 

�لبحث  وعدم  لالحتالل،  �نحيازها  من  بالرغم  �الأمريكية  �الإد�رة  على  �لرئا�صي  �لرهان 

تاريخ  �لعربية  �لدول  مع  يجمعها  �لتي  و�ل�صني  �أوروبا  خ�صو�صاً  بديلة،  منافذ  عن 

جيد من �لعالقات �لثنائية، قد �صيق �خليار�ت �أمام �لقيادة �لفل�صطينية. ويزيد من ذلك 

�صعف �لتن�صيق بني �لدول �لعربية، وتباين �صيا�صاتها �خلارجية، ودور�ن كثري منها يف 

فلك �ل�صيا�صة �الأمريكية �لغربية، وت�صكيلها عن�رش �صغط �إ�صايف، �أحياناً، على موؤ�ص�صة 

�لرئا�صة للم�صي يف خطو�ت �لعملية �ل�صلمية.

احلياة، 2012/12/5.  108

احلياة اجلديدة، 2012/10/24.   109

ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن  مثالً:  �نظر  �الإ�رش�ئيلية،  �لرتكية  �لعالقات  حول   
110

الفل�شطيني 2012-2013 )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2014(، �ص 121-117.
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 European Union (EU) لقد �صدرت بيانات عديدة من جانب �الحتاد �الأوروبي 

لدعم �إقامة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة على حدود �صنة 1967 وفق “حّل �لدولتني”، ومّت 

�تخاذ موقف متقدم من ق�صية �لتو�صع �ال�صتيطاين جلهة رف�صها باعتبارها عقبة �أمام 

يف  قائمة  وموؤ�ص�صات  هيئات  مع  �لتعاون  قر�ر  يف  ذلك  جت�صد  وقد   .
111

�ل�صلمية �لعملية 

؛ مما ت�صبب يف 
112

�مل�صتعمر�ت يف �ل�صفة �لغربية، مبا فيها �لقد�ص �ملحتلة، ومنع متويلها

توتر عالقته مع �الحتالل. غري �أن حالة �النف�صام �حلاد بني �لقول و�لفعل �لتي تعرتي 

يف  �لتوتر  حتول  �مل�صتبعد  من  جتعل  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  جتاه  عموماً  �لغربية  �ملو�قف 

�أزمة قد حتمل �الحتالل على تغيري مو�قفه جتاه ما يت�صل بق�صايا  �إىل ن�صوب  �لعالقة 

�ل�رش�ع.

�ملتغري�ت  �أمام  �لفل�صطينية  بالق�صية  �لعربي،  كما  �لدويل،  �الهتمام  تر�جع  وكان 

�الأمم  �إىل  للتوجه  �لرئا�صة  موؤ�ص�صة  دفعت  �لتي  �الأ�صباب  �أحد  �ملنطقة،  يف  �جلارية 

الإعادة  منها  حماولة  يف  �لعامة،  �جلمعية  يف  �لكاملة”  غري  “�لع�صوية  بطلب  �ملتحدة 

�لق�صية جمدد�ً على �مل�رشح �لدويل، بعدما مهدت لها بحر�ك دبلوما�صي، عب جوالت 

�الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  ظّل  يف  �خلطوة  �أهمية  لطرح  �لعامل  خمتلف  جابت  مكوكية 

�لفل�صطينية. �لدولة  الإقامة  �ملخ�ص�صة  للم�صاحة  �لقا�صم 

خام�شًا: “الدولة الفل�شطينية” بني الواقع واملمكن:

مل يُقيّ�ص مل�صار �أو�صلو، منذ والدته �صنة 1993، �أن ي�صفر عن �صيء، لي�ص الأن �التفاق 

يحمل بذور ف�صله �أو الختالل مو�زين �لقوى مل�صلحة �لكيان �الإ�رش�ئيلي فح�صب، و�إمنا 

الإ�رش�ر �الأخري على حتكيم هذ� �خللل يف فر�ص ت�صوية ال حتقق �حلد �الأدنى من �حلقوق 

�لغربية  �ل�صفة  يف  متدهورة  و�أو�صاعاً  حرجاً  ماأزقاً  �أحدث  ما  �لفل�صطينية،  �لوطنية 

وقطاع غزة، وم�صار�ً تفاو�صياً متعرث�ً تارة، وجامد�ً تارة �أخرى، على �لرغم من متو�لية 

�ملوؤمتر�ت و�التفاقيات �لتي بقيت �صورية �أو حب�ً على ورق. 

 ،)2011 و�لتوزيع،  للن�رش  د�ر �حلامد  )عّمان:  الفل�شطينية  والق�شية  الأوروبي  الحتاد  �ل�رش�بعة،  زياد   
111

�ص 98-96.

القد�س، 2013/7/16.   112
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�ليوم؛  �أو�صلو  �إليه  قاد  �لذي  �ملاأزق  توليفة  يف  �جتمعت  قد  عنا�رش  ثالثة  كانت  و�إذ� 

�لذي ��صتخدم �التفاق لتكري�ص  �أولها م�صمون �التفاق نف�صه، وثانيها طبيعة �الحتالل 

مقابل  لالحتالل  �ملفتوح  �الأمريكي  �النحياز  وثالثها  فل�صطني،  يف  �ل�صهيوين  م�رشوعه 

مقيدة  �صلطة  �أنتجت  فاإنها  �لفل�صطينية،  للق�صية  �الإ�صالمي  �لعربي  �لدعم  �صعف 

وحمدودة �ل�صالحيات على �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. 

�صلطة  من  �لتحول  قو�مه  م�رشوعاً  حملها  �ل�صلطة  و��صتمر�ر  قيام  مبر  كان  وقد 

�إقليم �صيا�صي وجغر�يف  حكم ذ�تي على مناطق جمز�أة �إىل دولة وطنية ذ�ت �صيادة على 

لق�صية  وحّل   ،1967 �صنة  وفق  بها  معرتف  وحدود  �لقد�ص(  و�رشقي  وغزة،  )�ل�صفة، 

�لالجئني وفق �لقر�ر �لدويل 194، �إال �أن كّل ذلك مل يتحقق منه �صيء، بينما بقيت �ل�صلطة 

من  �لعري�صة  �أو�صلو  �أقطاب  الآمال  خالفاً  تاأ�صي�صها،  منذ  و�صعها  يتغري  مل  “ر��صخة” 

�جلانب �لفل�صطيني.

جماالت  �صتة  �إىل  �لنهائي  �لو�صع  ق�صايا  بتجزئة  �لفل�صطيني  �لر�صى  ت�صبب  وقد   

�أ�صا�صية )�لالجئني، و�لقد�ص، و�ال�صتيطان، و�حلدود، و�الأمن، و�ملياه( وتاأجيل بحثها 

�إىل �ملرحلة �لنهائية من �ملفاو�صات، �صمن فرتة �نتقالية كان من �ملفرت�ص بلوغها �صنة 

�صغرية  جزئية  تفا�صيل  مناق�صة  يف  و�النغما�ص  �لتفاو�ص،  عملية  باب  فتح  يف   ،1999

على ح�صاب �لق�صايا �جلوهرية لل�رش�ع. كما �أدى �إىل حترير �الحتالل من �أّي �لتز�مات 

�أو م�صاءلة جتاه �نتهاكاته يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة طاملا �أن تلك �لق�صايا خا�صعة 

�ل�صيادة  مكونات  خمتلف  تفكيك  من  �أو�صلو  �تفاق  �صببه  عما  ف�صالً  الحقاً،  للبحث 

�لفل�صطينية.

�أثقل  بينما  �الإ�رش�ئيلي،  �لكيان  �صّد  قوية  �صغط  �أور�ق  �لو�صع  هذ�  �أ�صعف 

ذلك  و�صمح  ح�صابه.  يف  يدرجه  �الحتالل  يعد  مل  �لذي  �أو�صلو  بالتز�مات  �ل�صلطة 

�لدولة  الإقامة  �ملخ�ص�صة  �مل�صاحة  و�إغر�ق  �للحظة،  �صغط  من  �الحتالل  بانفالت 

�صعياً  �لع�صكرية،  و�حلو�جز  �اللتفافية  و�لطرق  بامل�صتعمر�ت  �ملن�صودة  �لفل�صطينية 

بالن�صبة  يخرج  ال  �لذي  �مل�صتقبلي  �لفل�صطيني  للكيان  �الإ�رش�ئيلية  �لروؤية  تطبيق  �إىل 

�ملوكولني  و�الأمن  �ل�صيادة  يلك  وال  بال�صكان،  معني  ذ�تي  حكم  �إطار  عن  �إليها 

لالحتالل.



170

ال�سلطة الفل�سطينية

ُتقم  مل  كما  �حلال،  و�قع  من  �ملتحدة  �الأمم  يف  لفل�صطني  �جلديدة  “�ل�صفة”  تغري  ومل 

�لدولة فعلياً، ولن تلزم �جلانب �الإ�رش�ئيلي مبا يعاك�ص متغري�ته �ال�صتيطانية يف �ل�صفة 

�لغربية، غري �أن �الإ�صكالية تكمن هنا يف �لتعويل �مل�صتمر على م�صار �لتفاو�ص، باعتباره 

خيار�ً ��صرت�تيجياً يتقدم على ما �صو�ه من �لبد�ئل �الأخرى. 

خال�شة:

�ألقت �صيا�صة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لعدو�نية �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني و�أر�صه �ملحتلة، 

�أ�صوة  وخارجياً،  د�خلياً  �ل�صلطة  رئا�صة  موؤ�ص�صة  عمل  على  �لقائمة  بتبعاتها  تز�ل،  وما 

مبكونات �لنظام �ل�صيا�صي، ما �أدخلها يف د�ئرة مثقلة من �لتحديات و�الإ�صكاليات، حيث 

م�صاعيها  بتقوي�ص  وقام  �لد�خلي،  �لتغيري  نحو  �ملحتملة  حتركها  منافذ  �الحتالل  �صّد 

�النحياز  ظّل  يف  �مل�صتقلة،  �لفل�صطينية  �لدولة  و�إقامة  �الحتالل  الإنهاء  و�الأممية  �لدولية 

�الأمريكي لالحتالل، و�صعف �لدعم �لعربي �الإ�صالمي للق�صية �لفل�صطينية.

و�لتحديات  �مل�صاعب  ومن  �الأد�ء  يف  �صعف  من  �لرئا�صة  موؤ�ص�صة  �أد�ء  يخُل  ومل 

�ملنطقة  يف  �ل�صيا�صية  �لقياد�ت  بها  تت�صف  �لتي  و�لعيوب  �الإ�صكاالت  ومن  �لد�خلية، 

�قت�صادية و�جتماعية قامتة  �أحو�ل  �الأزمة، و�صط  �النق�صام من عمق  �لعربية. وقد ز�د 

يعاين منها �ل�صعب �لفل�صطيني؛ وهي ناجتة �أ�صا�صاً عن �إجر�ء�ت �الحتالل وممار�صاته 

�ال�صتيطانية �لتهويدية.

�إن ذلك يتطلب فل�صطينياً؛ و�صع ��صرت�تيجية وطنية موحدة تاأخذ بنا�صية �ملقاومة، 

�لوحدة،  وحتقيق  �النق�صام  و�إنهاء  �مل�صاحلة  حتقيق  على  وترتكز  �أ�صكالها،  ب�صتى 

وترتيب �لبيت �لد�خلي باإعادة تفعيل منظمة �لتحرير. كما يقت�صي ذلك، �أن تقوم �لرئا�صة 

�أو  فردياً  �صلوكاً  متار�ص  و�أال  مكوناته؛  وكّل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  لكل  كرئا�صة  بدورها 

ف�صائلياً يف مو�جهة �لف�صائل و�لتيار�ت �الأخرى.
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اأداء حكومات ال�شلطة الفل�شطينية 2003–2013

متهيد:

1993/9/13 �تفاقية �أو�صلو �لتي  وقّعت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل” يف 

�إىل �صلطة فل�صطينية  �إد�رة �حلكم �ملحلي يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة  ن�صت على نقل 

ب�صكل تدريجي.

وبناء على هذه �التفاقية، �أقر �ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني يف دورته �ملنعقدة يف تون�ص 

يف 10-1993/10/12 ت�صكيل �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، وكلف �للجنة �لتنفيذية ملنظمة 

�لتحرير �لفل�صطينية بت�صكيل جمل�ص �نتقايل لل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، برئا�صة يا�رش 

�لد�خل  فل�صطينيي  من  وجمموعة  �لتنفيذية  �للجنة  �أع�صاء  من  عدد  وع�صوية  عرفات، 

.
1
و�خلارج

وقد �أ�صدر �ملجل�ص �النتقايل لل�صلطة �لفل�صطينية قانوين �نتخابات للمجل�ص �لت�رشيعي 

هذه  �أ�صا�ص  على  و�أجريت  �أو�صلو،  �تفاق  يف  �النتقالية  �ملرحلة  متطلبات  وفق  وللرئا�صة 

.
�لقو�نني �أول �نتخابات رئا�صية وبرملانية لل�صلطة �لفل�صطينية يف 21996/1/20

“�لقانون  �ملنتخب  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أ�صدر  �ل�صلطة،  موؤ�ص�صات  بناء  �إطار  ويف 

و�ملهام  و�صالحياتها  �لتنفيذية  �ل�صلطة  �صكل  حدد  �لذي  �لفل�صطيني”،  �الأ�صا�صي 

منها. �ملطلوبة 

وبناء على �لقانون �الأ�صا�صي، �لذي عمل به من �صنة 1996 وحتى �صنة 2003، كانت 

رئا�صة �حلكومة ُت�صنَد �إىل رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية، �إذ ن�صت �ملادة 50 من م�رشوع �لقانون 

“�ل�صلطة �لتنفيذية هي �الأد�ة �لتنفيذية  �أن  2002، على  �الأ�صا�صي �مل�صادق عليه يف �صنة 

و�الإد�رية �لعليا �لتي ت�صطلع مب�صوؤولية و�صع �لبنامج �لذي تقره �ل�صلطة �لت�رشيعية 

مو�صع �لتنفيذ، ويتوالها رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية وجمل�ص �لوزر�ء على �لنحو �ملبني يف هذ� 

من  �ملنعقدة  دورته  يف  �لفل�صطيني  �ملركزي  �ملجل�ص  عن  �صادر  �لفل�صطينية:  �لوطنية  �ل�صلطة  �إن�صاء  قر�ر   
1

�لفل�صطيني - وفا، ر�م �هلل، �نظر:  �لوطني  10-1993/10/12 يف تون�ص، مركز �ملعلومات 
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4935

�النتخابات �لت�رشيعية 1996، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر:  
2

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3614
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. وقد �صكل �لرئي�ص عرفات بناء على هذ� �لقانون خم�ص حكومات 
�لقانون �الأ�صا�صي”3

.
�متدت من 1994/5/19 وحتى 42003/3/18

ولكن �لظروف �لدولية و�الإقليمية و�ملحلية قادت �إىل تغيري �ملو�د �خلا�صة باحلكومة 

يف �لقانون �الأ�صا�صي يف �صنة 2003. فبعد �أكرث من ثالثة �أعو�م على توقف �ملفاو�صات 

خطة  عن  �ملتحدة  �لواليات  �أعلنت  ديفيد،  كامب  يف  و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  بني 

“خريطة �لطريق” الإعادة ��صتئناف هذه �ملفاو�صات، بالتز�من مع ممار�صة �صغط �صديد 

على �لرئي�ص عرفات الإجر�ء �إ�صالحات �صيا�صية د�خلية، وعلى ر�أ�صها ��صتحد�ث من�صب 

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �رشّ  �أمني  وتكليف  �لفل�صطينية،  �حلكومة  يف  وزر�ء  رئي�ص 

�آنذ�ك حممود عبا�ص بهذ� �ملن�صب. 

وعلى �لرغم من رف�ص �لرئي�ص عرفات لهذه �ل�صغوط يف �لبد�ية، الإدر�كه �أنها ت�صعى 

 ،2003/3/18 ويف  �لدولية.  للمطالب  لال�صتجابة  ��صطر  �أنه  �إال  �صالحياته،  من  للتقليل 

عدّل �ملجل�ص �لت�رشيعي �لقانون �الأ�صا�صي لين�ص على ��صتحد�ث من�صب لرئي�ص �لوزر�ء 

.
5
يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

اأواًل: احلكومة يف القانون االأ�شا�شي الفل�شطيني:

�لعليا  و�الإد�رية  �لتنفيذية  �الأد�ة  �لفل�صطيني،  �الأ�صا�صي  �لقانون  يف  �حلكومة،  متثل 

كافة  �حلكومة  ومتتلك  �لت�رشيعية.  �ل�صلطة  تقره  �لذي  �لبنامج  تنفيذ  عن  �مل�صوؤولة 

ينحها  �لتي  �ل�صالحيات  تلك  با�صتثناء  �ل�صلطة،  يف  و�الإد�رية  �لتنفيذية  �ل�صالحيات 

�لقانون �الأ�صا�صي لرئي�ص �ل�صلطة.

وتتكون �حلكومة، بح�صب �لقانون، من 24 وزير�ً على �الأكرث، يتم عر�صهم على �ملجل�ص 

�أمام رئي�ص جمل�ص  �أع�صاء �حلكومة م�صوؤولني  �لثقة، ويكون  للح�صول على  �لت�رشيعي 

�لت�رشيعي.  �ملجل�ص  �أمام  حكومته  �أع�صاء  مع  م�صوؤوالً  بدوره  هو  يكون  �لذي  �لوزر�ء، 

�لقانون �الأ�صا�صي ل�صنة 2002، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2002/7/7.  
3

�لفل�صطيني،   �لتخطيط  مركز  موقع  �لفل�صطينية،”  �ل�صلطة  عهد  يف  �حلكومية  “�لت�صكيالت  حجازي،  يو�صف   
4

http://www.oppc.pna.net/mag/mag9-10/new_page_15.htm :نظر�

�لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2003/3/19.  
5



175

اأداء حكومات ال�شلطة الفل�شطينية 2003–2013

�لثقة  �أي�صاً حجب  له  �أع�صاء �حلكومة، كما يحق  ��صتجو�ب  �لت�رشيعي  للمجل�ص  ويحق 

�الأ�صا�صي. ويتابع رئي�ص  �لقانون  �إجر�ء�ت يحددها  �لوزر�ء وحكومته وفق  عن رئي�ص 

كّل  �لوزر�ء،  تقارير  فيه  تعر�ص  �أ�صبوعي،  �جتماع  خالل  من  حكومته  �أعمال  �لوزر�ء 

.
6
ح�صب �خت�صا�صه ومهامه

احلكـومـة ال�شـاد�شـة: حكـومـة حممود عبا�س: ثانياً: 

و�جه حممود عبا�ص مهمة �صعبة منذ �للحظة �الأوىل لتكليفه بت�صكيل �حلكومة وحتى 

��صتقالته. فقد ر�أى عرفات يف �ل�صغط �لدويل لتكليف عبا�ص برئا�صة �لوزر�ء حماولة من 

.
7
�لقوى �لدولية لتهمي�ص دوره �ل�صيا�صي، و�لتعامل مع عبا�ص بدالً عنه

وعلى �لرغم من �أن �لرئي�ص عرفات خ�صع يف نهاية �الأمر لل�صغوط �لدولية و�لد�خلية 

يف  �الأبرز  �ل�صمة  هو  كان  �ل�رش�ع  �أن  �إال  وزر�ء،  رئي�ص  من�صب  ��صتحد�ث  على  وو�فق 

�لعالقة بينه وبني رئي�ص �لوزر�ء �ملكلف، منذ �للحظة �الأوىل لتكليفه وحتى تقدمي حممود 

عبا�ص ��صتقالته من من�صبه بعد قر�بة �أربعة �أ�صهر من ت�صكيل �حلكومة.

�للحظات  �إىل عرقلة ت�صكيل �حلكومة حتى  �لبد�ية،  �أدى �ل�رش�ع بني �لرجلني يف  لقد 

�الأخرية من �ملهلة �الإ�صافية �لتي منحها �ملجل�ص �لت�رشيعي لرئي�ص �لوزر�ء �ملكلف ح�صب 

تعيني  على  عبا�ص  �أ�رش  فبينما  �لد�خلية.  وزير  ت�صمية  على  �الختالف  ب�صبب  �لقانون، 

�لقيادي �لفتحاوي حممد دحالن بهذ� �ملن�صب، ظلّ عرفات يرف�ص هذ� �لتعيني، حتى لوح 

، ما ��صطر عرفات للخ�صوع لل�صغوط �لدولية، 
8
عبا�ص باالعتذ�ر عن ت�صكيل �حلكومة

عمر  �آنذ�ك  �مل�رشية  �لعامة  �ملخابر�ت  مدير  قادها  �لتي  �لتو�فق  ملبادرة  و�ال�صتجابة 

دحالن  حممد  وتعيني  �لد�خلية،  بوز�رة  لنف�صه  عبا�ص  �حتفاظ  مبوجبها  ومتّ  �صليمان، 

.
9
وزير دولة لل�صوؤون �لد�خلية

مهام ون�صاطات جمل�ص �لوزر�ء، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر:  
6

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3645

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2006/3/29، �نظر:  
7

http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/reports/report2006_1/29_3_06_2.htm

علي �ل�صالح، �ل�صغوط تتز�يد على عرفات و�لو�صاطة بينه وبني �أبو مازن ت�صل لطريق م�صدود، ال�رشق الأو�شط،   
8

http://www.aawsat.com/details.asp?article=166988&issueno=8912 :2003/4/23، �نظر

�صحيفة الريا�س، �لريا�ص، 2001/4/24.   
9
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�أنه كان يف حقيقة  �إال  �لد�خلية،  ولكن �خلالف، و�إن بد� يف ظاهره على ت�صمية وزير 

 �لذي كان عرفات 
10

�الأمر �رش�عاً عميقاً على �ل�صالحيات، وخ�صو�صاً يف �ملجال �الأمني

�أهم م�صادر قوته و�صيطرته على مفا�صل �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية.  يوؤمن باأنه من 

��صتقالة  حتى  وعبا�ص  عرفات  بني  �مل�صتمرة  �ل�رش�ع  حالة  عليه  �أكدت  �لذي  �الأمر  وهو 

�الأخري من من�صبه يف 2003/9/6.

1. مهام احلكومة11:

قدم حممود عبا�ص بيانه �لوزر�ي �أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي للح�صول على ثقة �ملجل�ص، 

يف 2003/4/29. و��صتمل �لبيان على مهام �حلكومة، ومن �أهمها:

�ل�رشعي”،  غري  “�ل�صالح  وظاهرة  �ل�صالح،  فو�صى  ومظاهر  �الأمني،  �لفلتان  �إنهاء  	•
و�إعادة ترتيب �أو�صاع �الأجهزة �الأمنية.

�لتاأكيد على حرية �الختالف �ل�صيا�صي و�ملعار�صة. 	•
خالل  من  �ل�صلطة  تد�ول  يف  وحقها  �ملعار�صة  دور  وتعزيز  �ل�صيا�صية  �حلياة  �إنعا�ص  	•

ت�صجيع �مل�صاركة يف �النتخابات مبختلف �أ�صكالها.

�إعادة �إعمار �لبنية �لتحتية �لتي دمرها �الحتالل خالل �نتفا�صة �الأق�صى. 	•
و�لتعليمية،  �ل�صحية،  �خلدمات  وتوفري  �القت�صادي،  �لقطاع  باإ�صالح  �الهتمام  	•

و�الإعالمية، و�لثقافية، و�لزر�عية، �لالزمة للمو�طنني.

�ملتهمني  و“�إحالة  �لعام،  �ملال  وحماية  �لوظيفي،  �لنفوذ  و��صتغالل  �لف�صاد  حماربة  	•
بالف�صاد و�صوء ��صتخد�م �ملال �لعام �إىل �لنيابة �لعامة”.

�اللتز�م بخيار �ل�صالم و�ملفاو�صات كطريق لتحقيق �حلقوق �لوطنية �لفل�صطينية. 	•
�ملو�طنني،  للرئي�ص عرفات يف حتقيق م�صالح  �صتكون عوناً  �أن �حلكومة  �لتاأكيد على  	•

و�أنها �صت�صعى لرفع �حل�صار عنه من خالل �جلهود �لدبلوما�صية.

م�صدود.  لطريق  ت�صل  مازن  �أبو  وبني  بينه  و�لو�صاطة  عرفات  على  تتز�يد  �ل�صغوط  �ل�صالح،  علي   
10

�ملجل�ص  �أمام  عبا�ص  حممود  لل�صيد  �حلكومي  �لبيان  �نظر:  �لوز�ري،  للبيان  �لكامل  �لن�ص  على  لالطالع   
11

�لت�رشيعي يف 2003/4/29، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، يف:

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5469
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2. قراءة يف ت�شكيلة حكومة حممود عبا�س:

2003/4/29، باأغلبية  ح�صلت حكومة حممود عبا�ص على ثقة �ملجل�ص �لت�رشيعي يف 

51 �صوتاً مقابل 18 و�متناع ثالثة نو�ب عن �لت�صويت. 

:
12

وقد �متازت ت�صكيلة �حلكومة مبا يلي

هذه �أول حكومة لل�صلطة �لوطنية، منذ ت�صكيلها، يكون رئي�صها هو غري رئي�ص �ل�صلطة،  	•
�الأ�صا�صي  �لقانون  لتغيري  عرفات  �لرئي�ص  �أجبت  �لتي  �لدولية  �ل�صغوط  على  بناء 

�لفل�صطيني.

�حتفظ رئي�ص �لوزر�ء حممود عبا�ص بحقيبة �لد�خلية. 	•
�صمت �حلكومة وزير�ً و�حد�ً من �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �إ�صافة  	•

�إىل 16 وزير�ً من �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي.

�صمت �حلكومة 18 وزير�ً من حركة فتح، ووزير�ً و�حد�ً من حزب �الحتاد �لديقر�طي  	•
من  وزر�ء  خم�صة  �إىل  �إ�صافة  �ل�صعب،  حزب  من  و�حد�ً  ووزير�ً  )فد�(،  �لفل�صطيني 

�مل�صتقلني.

حما�ص،  حركة  �متناع  ظّل  يف  �حلكومة،  �أغلبية  على  بال�صيطرة  فتح  حركة  ��صتمر�ر  	•
و�جلهاد �الإ�صالمي، و�جلبهتني �ل�صعبية و�لديوقر�طية عن �مل�صاركة فيها.

3. قراءة يف اأداء حكومة حممود عبا�س:

منذ ت�صكيله للحكومة، عمل حممود عبا�ص يف ظّل �رش�ع خفي �أحياناً وو��صح �أحياناً 

�لرئي�ص يا�رش عرفات، ب�صبب خوف �الأخري من خ�صارة �صالحياته ل�صالح  �أخرى مع 

رئي�ص وزر�ئه.

و�إ�صافة �إىل م�صكلة �ل�رش�ع على �ل�صالحيات بني �لرجلني، فاإن �صعي حممود عبا�ص 

�لطريق  خريطة  خطة  ح�صب  �ل�صالم  عملية  يف  للم�صي  متهيد�ً  �لع�صكرية  �لكتائب  حللّ 

ل، ح�صب كثري من �ملر�قبني، عامل تفجري بينه وبني �لرئي�ص. فقد كان عرفات يرى  �صكَّ

�أهلية، وكان يدفع الإبقاء م�صاألة  �إىل حرب  “حّل �لكتائب” قد جتر �لفل�صطينيني  �أن خطة 

من  فتح،  حلركة  �لتابعة  �الأق�صى  �صهد�ء  كتائب  وخ�صو�صاً  �لع�صكرية،  �لكتائب  حلّ 

، منعاً ل�رش�ع فل�صطيني د�خلي.
13

�صالحيات �للجنة �ملركزية للحركة

ملزيد من �ملعلومات، �نظر: يو�صف حجازي، مرجع �صابق.  
12

م�صدود.  لطريق  ت�صل  مازن  �أبو  وبني  بينه  و�لو�صاطة  عرفات  على  تتز�يد  �ل�صغوط  �ل�صالح،  علي   
13
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كتائب  لتحريك  عرفات  �صعى  فقد  �الإ�رش�ئيلية،  �الأمنية  �لتحليالت  بع�ص  وبح�صب 

عبا�ص  جهود  �إف�صال  بهدف  �الحتالل،  قو�ت  �صدّ  ع�صكرية  عمليات  لتنفيذ  �الأق�صى 

.
14

و�إظهاره مبظهر �لعاجز عن تنفيذ برناجمه يف ��صتئناف عملية �ل�صالم

ويف �إحدى �أخطر جتليات �ل�رش�ع على �ل�صالحيات بني عرفات وعبا�ص، �تهم �لرئي�ص 

يف  عقدت  �لتي  �لعقبة  قمة  �أمام  معه  �لت�صاور  دون  خطاب  باإلقاء  وزر�ئه  رئي�ص  عرفات 

وزعماء  �البن  بو�ص  جورج  �لرئي�ص  بح�صور  �الأردن،  يف   2003 يونيو  حزير�ن/  بد�ية 

، بينما �أكد عبا�ص �أن �خلطاب �ألقي بالت�صاور مع �لرئي�ص. 
15

“�إ�رش�ئيل” و�الأردن وم�رش

�إىل  �أدى  �لذي  �الأمر  �خلطاب،  هذ�  يف  �لفل�صطينية  باحلقوق  بالتفريط  عبا�ص  �تُهم  وقد 

.
خروج مظاهر�ت حا�صدة تندد بـ“تنازالته”16

قبل  من  مظاهر�ت  خرجت  حينما  ذروته  و�صل  وعبا�ص  عرفات  بني  �ل�رش�ع  ولكن 

جمموعات تنتمي �إىل حركة فتح، هاجمت عبا�ص و�تهمته باخليانة و�لعمالة لـ“�إ�رش�ئيل”. 

وحاول ن�صطاء من فتح �قتحام مبنى �ملجل�ص �لت�رشيعي بالتز�من مع حترك نيابي حلجب 

، ور�أى �لكثريون �أن 
17

�لثقة عن �أبي مازن، وكتب هوؤالء �لن�صطاء �صعار�ت منددة بعبا�ص

هذه �ملظاهر�ت و�الإجر�ء�ت متت بعلم عرفات ورمبا بتدبريه.

لقد ف�صل حممود عبا�ص يف تنفيذ برناجمه �حلكومي بو�صع حّد للفلتان �الأمني، وف�صل 

كذلك بتحقيق �خرت�ق يف �ملفاو�صات �ل�صلمية �لتي تقع يف قلب �أولويات هذ� �لبنامج، وهو 

�الأمر �لذي دفعه لتقدمي ��صتقالته يف 2003/9/6، �أي بعد قر�بة �أربعة �أ�صهر من ح�صول 

حكومته على �لثقة.

وبنى عبا�ص ��صتقالته على �أ�صا�ص �أنه مل ي�صتطع �أن ينفذ برناجمه �حلكومي �صو�ء على 

�ل�صعيد �لد�خلي �أم �ل�صيا�صي. وقد حمّل عبا�ص “�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

م�صوؤولية �لف�صل يف �جلانب �ل�صيا�صي، الأنهما مل تقدما له �لدعم �لالزم لتحقيق �إجناز�ت 

حقيقية على �صعيد �ملفاو�صات �أو حت�صني �أو�صاع �لفل�صطينيني. وقد �أ�صاءت �ل�صيا�صة 

املرجع نف�شه.  
14

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2006/3/29، �نظر:  
15

http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/reports/report2006_1/29_3_06_2.htm 

الد�شتور، 2003/6/9.  
16

ال�رشق الأو�شط، 2003/9/7.  
17
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�الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية فعالً ملحمود عبا�ص، من خالل رف�ص رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي 

�آنذ�ك �أريل �صارون تنفيذ �أيٍّ من �لتز�مات خريطة �لطريق، و��صتمر�ر عمليات �الغتيال 

، وت�رشيع �لعمل يف بناء �جلد�ر �لعازل، ورف�ص �الإفر�ج عن �الأ�رشى، 
18

بحق �لفل�صطينيني

.
19

و�متناع و��صنطن عن ممار�صة �أيّ �صغط حقيقي على تل �أبيب لتنفيذ �لتز�ماتها

م�صوؤولية  عرفات  يا�رش  �لرئي�ص  عبا�ص  حمَّل  فقد  �لد�خلي،  �ل�صعيد  على  و�أما 

�إف�صاله يف حتقيق �إجناز�ت على �ل�صعيد �لد�خلي وخ�صو�صاً يف �مللف �الأمني، كما ر�أى 

�ملجل�ص  مقر  �أمام  له  �ملناه�صة  �ملظاهر�ت  ب�صبب  �ل�صخ�صية  لالإ�صاءة  تعر�ص  قد  �أنه 

.
20

�لت�رشيعي

عن  للعدول  و�الإقليمية  �الأمريكية  �لو�صاطات  كافة  قبول  رف�ص  عبا�ص  �أن  ويبدو 

، بعد �أن و�صل �إىل قناعة باأنه ال يكن �أن يعمل بدون غطاء من �لرئي�ص عرفات. 
21

��صتقالته

وقد عبَّ عن هذ� �الأمر وزير �الإعالم نبيل عمرو، �لذي كان مقرباً يف ذلك �لوقت من عبا�ص، 

�إىل  بال�رشورة  �أّي حماوالت الإبعاده �صتوؤدي  �أو  م�صا�ص مبكانة عرفات  “�أيّ  �إن  بالقول 

.
22

م�صاعفات خطرية ال حتمد عقباها”، باعتباره �لرئي�ص �ملنتخب لل�صعب �لفل�صطيني

احلكـومة ال�شـابعـة: حكـومة الطوارئ برئا�شة  ثالثًا: 

اأحمد قريع:

�أحمد قريع بت�صكيل حكومة جديدة  كلف �لرئي�ص يا�رش عرفات �لقيادي �لفتحاوي 

�حلكومة،  هذه  لت�صكيل  �مل�صاور�ت  فرتة  �أثناء  ويف  عبا�ص.  حممود  ��صتقالة  قبول  بعد 

مدينة  يف  ��صت�صهادية  عملية  جر�د�ت،  هنادي  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  ع�صو  نفذت 

حيفا يف 2004/10/4، ما �أدى �إىل �صقوط 19 قتيالً �إ�رش�ئيلياً على �الأقل. وقد �أدى �لهجوم 

باجتياح  متثل  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �إ�رش�ئيلي  و�صيا�صي  �أمني  ت�صعيد  �إىل 

http://almoslim.net/node/33461 :ال�رشق الأو�شط، 2003/9/7؛ وموقع �مل�صلم، �ل�صعودية، 2003/9/6، �نظر  
18

الأهرام، 2003/9/7.   
19

�نظر: ال�رشق الأو�شط، 2003/9/7؛ و�لن�ص �لكامل ال�صتقالة �أبو مازن يف 2003/9/6، مركز �ملعلومات �لوطني   
20

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5470 :لفل�صطيني - وفا، �نظر�

�نظر: ال�رشق الأو�شط، 2003/9/7.  
21

الأهرام، 2003/9/7.   
22
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وق�صف  جر�د�ت،  �ل�صهيدة  عائلة  بيت  وهدم  ملنزل،  منزل  من  وتفتي�صها  جنني  مدينة 

مدينة غزة، و�لتهديد باجتياحها، �إ�صافة �إىل زيادة �حل�صار على �لرئي�ص يا�رش عرفات 

.
23

يف مبنى �ملقاطعة

طو�رئ،  حكومة  ت�صكيل  عرفات  �لرئي�ص  قرر  �الإ�رش�ئيلي،  �لت�صعيد  على  وكردّ 

برئا�صة �أحمد قريع، وفق �ل�صالحيات �لتي تعطي �لرئي�ص حّق �إعالن �لطو�رئ. وت�صكلت 

�حلكومة �لتي حددت مدتها ل�صهر و�حد ح�صب �لقانون من ثمانية وزر�ء هم باالإ�صافة 

وزير�ً  فيا�ص  و�صالم  للد�خلية،  وزير�ً  يو�صف  ن�رش  قريع:  �أحمد  �لوزر�ء  رئي�ص  �إىل 

للمالية، ونبيل �صعث وزير�ً لل�صوؤون �خلارجية، و�صائب عريقات، ونعيم �أبو �حلم�ص، 

.
24

وجو�د �لطيبي، وجمال �ل�صوبكي، وعبد �لرحمن حمد

�لفو�صى د�خل  و�إنهاء حالة  �لد�خلي  �الأمن  وقد حددت مهام هذه �حلكومة ب�صبط 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. وبررت �أو�صاط قانونية فل�صطينية ت�صكيل حكومة �لطو�رئ 

�إ�صافة  ب�صبب �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية �ملتمثلة بالتهديد باجتياح غزة و�مل�صا�ص بالرئي�ص، 

.
25

�إىل �رشورة ترتيب �الأو�صاع �الأمنية �لد�خلية

�إال  واليتها،  مدة  وق�رش  �لطو�رئ،  حلكومة  �خلا�صة  �لطبيعة  من  �لرغم  وعلى 

�الأزمة  مظاهر  من  مظهر�ً  �عتبارها  يكن  �لتي  �مل�صكالت  ببع�ص  ووجه  ت�صكيلها  �أن 

�جلوهرية يف كّل �حلكومات �لفل�صطينية بعد �حلكومة �خلام�صة، وهي �لعالقة بني �لرئي�ص 

ورئي�ص �لوزر�ء، منذ �إ�صافة �ملن�صب �الأخري للنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني ب�صغط دويل 

و�إ�رش�ئيلي، وطبيعة توزيع �ل�صالحيات بني �ملن�صبني.

ورئي�ص  �لرئي�ص  بني  لالأزمة  عنو�ناً  �أخرى  مرة  �لد�خلية  وزير  من�صب  كان  وقد 

وزر�ئه، حيث �ختلف �لرجالن ب�صبب وزير �لد�خلية �للو�ء ن�رش يو�صف.

ب�صبب  يو�صف،  ن�رش  �لد�خلية  ووزير  عرفات  �لرئي�ص  بني  بد�ية  �الأزمة  وتفجرت 

�أع�صاء �حلكومة، معلالً  �لرئي�ص مع  �أمام  �لد�صتوري  �لق�صم  تغيُّب �الأخري عن ح�صور 

�جلزيرة.نت، 2003/10/5.  
23

�جلزيرة.نت، 2003/10/6.  
24

�ملرجع نف�صه.  
25
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وقد  �لت�رشيعي.  �ملجل�ص  من  �لثقة  على  حت�صل  ال  حكومة  يف  �مل�صاركة  برف�صه  ذلك 

�نتهى �خلالف بالتو�فق بني عرفات وقريع على �أن تكمل حكومة �لطو�رئ مدة واليتها 

�ملحددة وهي ثالثون يوماً فقط، قبل �أن تعلن حكومة جديدة لقريع تقوم بحلف �ليمني 

.
26

�أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي ح�صب �لقانون

ولكن �خلالف �حلقيقي على ت�صكيل حكومة قريع ال يقت�رش على هذ� �الأمر �ل�صكلي، 

بل يتعدى ذلك �إىل �ل�رش�ع على �صالحيات وزير �لد�خلية. فقد طالب �للو�ء ن�رش يو�صف 

�الأمنية حتت م�صوؤوليته،  �الأجهزة  باأن تتحدد �صالحياته ب�صكل دقيق و�أن تو�صع كل 

بينما رف�ص عرفات ذلك. ثم متّ حلّ �خلالف، وو�فق قريع على تروؤ�ص حكومة طو�رئ 

مقابل وعد من عرفات مبنح �صلطات و��صعة للوزير يو�صف، كما ترغب يف ذلك “�إ�رش�ئيل” 

.
27

و�لواليات �ملتحدة

ويعيد هذ� �خلالف لالأذهان جتربة �ل�رش�ع بني عرفات وحممود عبا�ص حول �الأمر 

نف�صه وهو �ل�صالحيات �الأمنية لرئي�ص �لوزر�ء ووزير د�خليته. ويبدو �أن �إ�رش�ر عرفات 

على تقا�صم �صالحيات �الأمن مع �حلكومة يعود الإدر�كه �أهمية �الأمن يف �ل�صيطرة على 

�أمنية تلتزم بالروؤية �الإ�رش�ئيلية  �إىل خوفه من تطبيق �صيا�صات  �إ�صافة  �ل�صلطة.  مقاليد 

�لذي دفع  �لتخوف هو  �أهلي فل�صطيني. ولعل هذ�  �إىل �رش�ع  يوؤدي  و�الأمريكية، ما قد 

�لفل�صطينيني  �إطالق نار متبادل بني  �إىل وقف  �أنه �صي�صعى  رئي�ص �لوزر�ء قريع للتاأكيد 

و�الإ�رش�ئيليني، بناء على خطة خريطة �لطريق، بدالً من �لتهدئة من �جلانب �لفل�صطيني، 

.
28

كما كان يطرح رئي�ص �حلكومة �ل�صابقة حممود عبا�ص

كثرية،  �إجناز�ت  حتقق  �أن  يكن  ال  يوماً  لثالثني  تعمل  حكومة  �أن  �ملوؤكد  ومن 

مقر�ت  �قتحام  خالل  من  “�إ�رش�ئيل”  قبل  من  �صعفت 
ُ
�أ قريع  حكومة  �أن  وخ�صو�صاً 

�لد�ئرة  رئي�ص  و�صف  ح�صب  �الإر�دة،  م�صلوبة  حكومة  جعلها  ما  �الأمنية؛  �الأجهزة 

�ل�رش�ع على  �إىل  . هذ� باالإ�صافة 
29

�لقدومي �آنذ�ك فاروق  �لتحرير  �ل�صيا�صية يف منظمة 

�ل�صالحيات �الأمنية بينها وبني �لرئي�ص عرفات.

�صحيفة اجلزيرة، �لريا�ص، 2003/10/14.  
26

املرجع نف�شه.  
27

املرجع نف�شه.  
28

املرجع نف�شه.  
29
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رابعاً: احلكومة الثامنة: حكومة اأحمد قريع:

�أجرى �أحمد قريع يف �أثناء فرتة حكومة �لطو�رئ �لتي ��صتمرت ملدة ثالثني يوماً �ملزيد 

�إيجاد حّل  �إىل  �لفرتة  �لد�ئمة. و�صعى قريع خالل هذه  �مل�صاور�ت لت�صكيل حكومته  من 

 ،
30

يو�صف ن�رش  �للو�ء  �لد�خلية  وزير  �صالحيات  حول  عرفات  �لرئي�ص  مع  للخالفات 

�ملتعلق  �الإ�صكال  حّل  �إىل  �إ�صافة  و�حلكومة،  �لرئي�ص  بني  �الأمنية  �ل�صالحيات  وتوزيع 

�صالحياته  من  لالنتقا�ص  و“�إ�رش�ئيل”  �ملتحدة  �لواليات  �صعي  من  عرفات  مبخاوف 

.
31

ودوره �ل�صيا�صي ل�صالح رئي�ص �لوزر�ء

وقد و�جهت حكومة �أحمد قريع عدد�ً من �لعقبات حتى قبل ت�صكيلها، ما �أدى �إىل تاأخري 

هذ� �لت�صكيل بانتظار ح�صول رئي�ص �لوزر�ء �ملكلف على تعهد�ت بتذليل هذه �لعقبات، 

�لرباعية، الإجناح  �للجنة  وعلى ر�أ�صها �حل�صول على �صمانات دولية، وخ�صو�صاً من 

�رشوط  دون  �لطريق  بخريطة  لاللتز�م  “�إ�رش�ئيل”  على  �ل�صغط  خالل  من  �حلكومة 

. ويبدو �أن قريع كان يحاول من خالل طلب هذه �ل�صمانات �أن 
32

م�صبقة وبرقابة دولية

ال يتكرر �صيناريو �الإف�صال �لذي تعر�ص له �صلفه حممود عبا�ص.

�لفل�صطينية  �لعقبات  بع�ص  حلّل  قريع  �صعى  فقد  �ل�صيا�صي،  �ل�صاأن  �إىل  و�إ�صافة 

�لد�خلية، وحاول �ال�صتفادة من كونه مل ياأتِ ب�صغط دويل )كما كان �حلال مع عبا�ص( 

ملنع وقوع خالفات مع �لرئي�ص عرفات، بل �إنه �أكد، قبيل ت�صكيل حكومته، على �رشورة 

.
33

فكّ �حل�صار عن عرفات، و�رشورة �حرت�م دوره �ل�صيا�صي

وقـد ح�صل قـريع قبل ت�صـكيـل �حلكـومـة على دعـم لفـظي من �الحتاد �الأوروبي، بينما 

�تخاذ  على  بقدرته  م�رشوطاً  دعماً  وبريطانيا  و“�إ�رش�ئيل”  �ملتحدة  �لواليات  له  قدمت 

�إجر�ء�ت على �الأر�ص، خ�صو�صاً فيما يتعلق بوقف �ملقاومة �لفل�صطينية �أو “�لعنف”.

املرجع نف�شه؛ والريا�س، 2003/11/5؛ وموقع �لبو�بة، 2003/11/6، �نظر:  
30

http://www.albawaba.com/ar/comment/reply/217717

�لبو�بة، 2003/11/6.  
31

�جلزيرة.نت، 2003/9/8، �نظر:  
32

http://www.aljazeera.net/news/pages/4c0da750-fe8b-446b-9ecb-01f13bf97fdf

�ملرجع نف�صه؛ و�جلزيرة.نت، 2003/9/8، �نظر:  
33

http://www.aljazeera.net/news/pages/575bdb37-4234-4338-a15a-2bfdfdb0f88a
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�أما بالن�صبة للخالفات مع �لرئي�ص عرفات، فقد حُلت بعد تنازل �أحمد قريع عن تعيني 

للد�خلية �لذي كان مرفو�صاً من قبل عرفات. ورعت �للجنة  �للو�ء ن�رش يو�صف وزير�ً 

�الأمنية  �ل�صلطات  �لرئي�ص وقريع، يت�صمن توزيع  بني  �أمنياً  �تفاقاً  �ملركزية حلركة فتح 

يتوىل  بحيث  بلعاوي؛  حكم  �صري�أ�صها  �لتي  �لد�خلية  ووز�رة  �لقومي  �الأمن  جمل�ص  بني 

جمل�ص �الأمن �لقومي جميع �ل�صالحيات �الأمنية، يف حني تبقى �ل�صالحيات �ملدنية �صمن 

م�صوؤوليات وز�رة �لد�خلية، وهو �تفاق ينح يا�رش عرفات �لقدرة على �ل�صيطرة �الأمنية 

.
34

باعتباره رئي�صاً ملجل�ص �الأمن �لقومي

وقد قدم قريع ت�صكيلة حكومته �لتي تتكون من 25 ع�صو�ً ح�صب �لقانون �الأ�صا�صي 

باأغلبية  �ملجل�ص  ثقة  على  وح�صل   ،2003/11/12 يف  �لت�رشيعي  للمجل�ص  �لفل�صطيني 

.
35

�لت�صويت 5 عن  13 و�متناع  نائباً، ومعار�صة   48

1. مهام احلكومة ح�شب كتاب التكليف:

�أحمد قريع �جلديدة عن مهام �صلفه حممود عبا�ص. وحدد  مل تختلف مهام حكومة 

:
36

كتاب �لتكليف مهام �حلكومة مبا يلي

�أوالً: تاأكيد �لتم�صك بخيار �ل�صالم و�لتفاو�ص، وباالتفاقيات �ملوقعة وخطة خريطة 

�لطريق، بالتعاون مع �للجنة �لرباعية. 

مع  �لقانون،  و�صيادة  ووحد�نيتها،  �ل�صلطة  �صيادة  لتكري�ص  �جلهود  مو��صلة  ثانياً: 

تعزيز مناخ �لتعددية �ل�صيا�صية.

ثالثاً: تعميق برنامج �الإ�صالح �الأمني، وبر�مج �الإ�صالح �الإد�ري و�ملايل، وتكري�ص 

�ل�صفافية و�مل�صاءلة. 

�أقرب  يف  و�ملحلية  و�لت�رشيعية،  �لرئا�صية،  �النتخابات  لعقد  �الإعد�د  مو��صلة  ر�بعاً: 

وقت ممكن.

�جلزيرة.نت، 2003/11/8، �نظر:  
34

http://www.aljazeera.net/news/pages/a3ef320d-6dc6-44c1-8354-41c87a7e4d3c 

�لت�رشيعي ينح �لثقة للحكومة �لفل�صطينية �لثامنة، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر:  
35

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5489

�ملرجع نف�صه.  
36
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2. قراءة يف اأداء احلكومة:

�إذ� متّ تقييم �أد�ء حكومة �أحمد قريع ��صتناد�ً �إىل �ملهام �الأربعة �لرئي�صية ح�صب كتاب 

حيث  كبري،  حّد  �إىل  مهمتها  يف  ف�صلت  �حلكومة  هذه  �إن  �لقول  �ملمكن  من  فاإن  �لتكليف، 

عملية  يف  كبري  �خرت�ق  حتقيق  �أو  �ل�صالم،  بعملية  قدماً  �مل�صي  من  �حلكومة  تتمكن  مل 

كان  بينما  جديدة،  وت�رشيعية  رئا�صية  النتخابات  باالإعد�د  �لبدء  �أو  �لد�خلي،  �الإ�صالح 

�لف�صل �الأكب هو يف جمال تعزيز �صيادة �لقانون، وو�صع حّد للفو�صى �الأمنية يف مناطق 

�صيطرة �ل�صلطة �لفل�صطينية.

�أما �الأو�صاع �ملعي�صية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، فهي �الأخرى مل ت�صهد تقدماً 

يذكر يف �أثناء فرتة عمل �حلكومة.

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مناطق  يف  �الأمنية  و�النفالت  �لفو�صى  حالة  ��صتمرت  لقد 

�ختطاف موظفني  �إىل  �إىل حّد كبري حتى و�صلت  وخ�صو�صاً يف قطاع غزة، وت�صاعدت 

دوليني فرن�صيني، وم�صوؤولني يف �ل�صلطة �لفل�صطينية. 

مدير  �ختطاف  كان  �لفو�صى،  ��صتمر�ر  على  وداللة  و�صوحاً  �الأ�صد  �لتدهور  ولكن 

�ل�رشطة �لفل�صطينية يف قطاع غزة �للو�ء غازي �جلبايل على �أيدي م�صلحني فل�صطينيني، ما 

.
دفع جمل�ص �الأمن �لقومي �إىل �إعالن حالة �لطو�رئ يف قطاع غزة يف متوز/ يوليو 372004

�لفرن�صيني،  �ملو�طنني  �ختطاف  عملية  مع  وتز�مناً  �الأمنية،  �الأزمة  تفاقم  ومع 

�لوقائي يف قطاع  �الأمن  �لهندي وقائد  �أمني  �للو�ء  �لعامة  �ملخابر�ت  قدم كلّ من مدير 

�الأمني  لالنفالت  حّد  و�صع  عدم  على  �حتجاجاً  ��صتقالتهما،  �صباك  �أبو  ر�صيد  غزة 

.
38

�ل�صالح وفو�صى 

�لوزر�ء  رئي�ص  �إىل  �متدت  بل  �الأمني،  �مل�صتوى  على  �ال�صتقاالت  تقت�رش  ومل 

�الأو�صاع  تردي  على  �حتجاجاً  للرئي�ص،  ��صتقالته  قدم  �لذي  نف�صه،  قريع  �أحمد 

.
39

�لقانون و�صيادة  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  تفعيل  وعدم  �الأمنية، 

�جلزيرة.نت، 2004/10/3، �نظر:  
37

http://www.aljazeera.net/news/pages/ab9342c1-6311-4264-bf9e-383a40899783

�ملرجع نف�صه.  
38

�ملرجع نف�صه؛ و�صحيفة الو�شط، �ملنامة، 2004/7/18؛ والأهرام، 2004/7/18.  
39
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– �الأمنية، �أجرى �لرئي�ص عرفات تغيري�ت يف  ويف حماولة لتطويق �الأزمة �ل�صيا�صية 

�لفل�صطيني  �الأمن  �أجهزة  مبوجبه  د  وحَّ قر�ر�ً  عرفات  و�أ�صدر  �لعليا.  �الأمنية  �ملنا�صب 

ولكن  ثمانية.  من  بدالً  و�ملخابر�ت،  �لعام  و�الأمن  �ل�رشطة  هي  فقط،  �أجهزة  ثالثة  يف 

�الإجر�ء�ت �لتي �تخذها عرفات مل حَتلَّ �أ�صا�ص �مل�صكلة، وهو �ل�رش�ع بني �الأجهزة �الأمنية 

و�لكتائب �مل�صلحة �لتي تخ�صع للرئي�ص، وتلك �لتي تتبع للقيادي �الأمني �لفتحاوي حممد 

�إىل  �الأزمة  ��صتمر�ر  �أدى  وقد  و�لفلتان.  �الأمنية  �الأزمة  ��صتمرت  فقد  ولهذ�   ،
40

دحالن

ناه�ص  �لعدل  وزير  من  كلّ  ��صتقالة  �أهمها  �ل�صيا�صي،  �مل�صتوى  على  جديدة  ��صتقاالت 

.
41

�لري�ص ووزير �لتخطيط نبيل ق�صي�ص

�ل�صيا�صات  ب�صبب  و�الن�صد�د،  بالتوقف  �الآخر  هو  ��صتمر  فقد  �لت�صوية  م�صار  �أما 

للتمهيد  �لطريق  �الأوىل من خريطة  �ملرحلة  بتنفيذ  بالتقدم  �لطرفني  �الإ�رش�ئيلية، وف�صل 

للمحاكمة،  �لف�صاد  بتقدمي ملفات  �ل�صيا�صية. كما ف�صلت �حلكومة  باملفاو�صات  بامل�صي 

�لفل�صطينية.  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  يف  �الإد�ري  �الإ�صالح  �صعيد  على  جديد  �أّي  تقدم  ومل 

وحتى نهاية عمل �حلكومة ووفاة �لرئي�ص عرفات يف 2004/11/11، مل تعلن هذه �حلكومة 

يف  لها  �ملوكلة  �ملهام  ح�صب  و�لت�رشيعية،  �لرئا�صية  �النتخابات  الإجر�ء  حمددة  مو�عيد 

كتاب �لتكليف.

��صتقالته  قدم  �حلكومة  رئي�ص  �أن  وتعرثها،  �حلكومة  ف�صل  على  للتدليل  ويكفي 

�الأمني،  �النفالت  ب�صبب  �حلكومة  له  تعر�صت  �لذي  �لتعطيل  خلفية  على  مر�ت،  عدة 

�أ�صعفت  و�خلالفات �مل�صتمرة مع �لرئي�ص يا�رش عرفات، و�ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية �لتي 

ب�صكل  تعتمد  �لتي  لل�صلطة  �ملالية  �ملو�رد  و�صعف  �أعمالها،  �أد�ء  من  ومنعتها  �حلكومة 

.
42

�أ�صا�صي على �ملنح و�مل�صاعد�ت �لدولية و�لعربية

ت�صكيل  من  �صهر�ً   11 زهاء  بعد  بريزيت  جامعة  �أجرته  للر�أي  ��صتطالع  وبح�صب 

متتلك  ال  و�أنها  �صلبياً،  �أد�ء  قدمت  �حلكومة  �أن  ر�أو�  �لفل�صطينيني  غالبية  فاإن  �حلكومة، 

ترى  �لفل�صطينيني  غالبية  �أن  �إىل  �ال�صتطالع  وي�صري  مهامها.  الأد�ء  �لكافية  �ل�صالحيات 

امل�شتقبل، 2004/7/20.   
40

  ال�رشق الأو�شط، 2004/8/8. 
41

موقع �صحيفة �ل�صعب �ليومية �أونالين، بيجني، 2004/9/9؛ و�مل�صلم، 2004/9/8، �نظر:  
42

http://www.almoslim.net/node/38559؛ وموقع �الإ�صالم �ليوم، 2004/9/8، �نظر:
http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-12-48243.htm



186

ال�سلطة الفل�سطينية

�الأو�صاع  حت�صني  مثل:  �ملجاالت،  كافة  يف  �أهد�فها  حتقيق  يف  ف�صلت  �حلكومة  هذه  �أن 

�لقو�ت  و�ن�صحاب  �الإ�رش�ئيلي،  �حل�صار  وتخفيف  �ملتدهورة،  و�ملعي�صية  �القت�صادية 

�لبطالة، ومقاومة بناء �جلد�ر �لعن�رشي،  �الإ�رش�ئيلية من �ملدن، و�لتخفيف من م�صكلة 

وتوفري �الأمن �لد�خلي للمو�طنني، وحّل م�صكلة فو�صى �ل�صالح، و�لتقدم يف �ملفاو�صات 

مع �الإ�رش�ئيليني، وحماربة �لف�صاد يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة، وحّل ق�صية �الأ�رشى، وتعزيز 

.
43

�صيادة �لقانون، وتطوير �أد�ء �ملوؤ�ص�صات �حلكومية وخدماتها، وغريها من �ملجاالت

ويذكر �أن حكومة قريع قد دخلت يف مرحلة �إد�رة �أزمة مع �لتدهور �ملت�صارع يف �صحة 

2004/11/6 تفوي�ص �صالحيات �لرئي�ص عرفات  علن ر�صمياً يف 
ُ
�أ �لرئي�ص عرفات، حيث 

. وبعد �الإعالن �لر�صمي عن وفاة عرفات يف 2004/11/11؛ 
44

لرئي�ص �حلكومة �أحمد قريع

توىل  فيما  �لقانون،  وفق  للرئي�ص  �ل�صيا�صية  �ل�صلطات  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  توىل 

رئي�ص �لوزر�ء �أحمد قريع ت�صيري �ملهام �ليومية لل�صلطة �إىل حني ت�صكيل حكومة جديدة 

.
45

بعد �إجر�ء �نتخابات رئا�صية جديدة

خام�شاً: احلكـومـة التا�شـعة: حكـومة اأحمد قريع:

بعد �نتهاء �لفرتة �النتقالية �لتي �أعقبت وفاة �لرئي�ص يا�رش عرفات و�نتخاب حممود 

عبا�ص رئي�صاً لل�صلطة �لفل�صطينية، كلف �الأخري �أحمد قريع باال�صتمر�ر يف من�صب رئي�ص 

.
46

�لوزر�ء وت�صكيل حكومة جديدة

وقد مّر ت�صكيل �حلكومة كغريها من �حلكومات ب�صعوبات كبرية، ب�صبب �الختالفات 

د�خل حركة فتح �لتي كانت ت�صيطر على �ملجل�ص �لت�رشيعي، وب�صبب �ل�رش�ع بني �لرئي�ص 

كافة  ت�صكيل  مر�حل  يف  بارزة  عالمة  كان  �لذي  �ل�رش�ع  وهو  �ملكلف،  �لوزر�ء  ورئي�ص 

.
47

�حلكومات، بعد ��صتحد�ث من�صب رئي�ص �لوزر�ء يف �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني

برنامج در��صات �لتنمية - جامعة بريزيت، 2004/10/5، �نظر:  
43

http://sites.birzeit.edu/cds/arabic/opinionpolls/poll19/poll19.pdf

ال�رشق الأو�شط، 2004/11/7.   
44

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_ �نظر:   ،2004/11/11 لندن،  بالعربية،  موقع بي بي �صي   
45

news/newsid_3998000/3998123.stm؛ واجلزيرة، 2004/11/12. 

وكالة �الأنباء �لكويتية )كونا(، �لكويت، 2005/1/15، �نظر:  
46

http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1463852&language=ar

امل�شتقبل، 2005/2/25.  
47
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1. ت�شكيلة احلكومة التا�شعة:

لقد �أدت �خلالفات د�خل فتح و�ل�رش�ع بني عبا�ص وقريع �إىل تاأجيل �إعالن �حلكومة 

�إجر�ء تعديالت على ت�صكيلته مرتني،  �إىل  �لوزر�ء �ملكلف  �أكرث من مرة. و��صطر رئي�ص 

الإدر�كه �أن �لت�صكيالت �ملقرتحة لن حت�صل على ثقة �ملجل�ص �لت�رشيعي، �لذي ت�صكل فتح 

�أغلبيته. وقد قدم �أحمد قريع فعالً بياناً وز�رياً �أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي، ثم �أجل �لت�صويت 

على �لثقة ب�صبب عدم �صمان �حل�صول عليها.

ومع ��صتمر�ر �الأزمة، هدد قريع بالرت�جع عن �ال�صتمر�ر باملن�صب ب�صبب �خلالفات 

�للجنة �ملركزية للحركة  �إقناع  �أن يتدخل عبا�ص حلل �الأزمة عب  د�خل حركة فتح، قبل 

باملو�فقة على ت�صكيلة �حلكومة �لتي يهيمن عليها �لتكنوقر�ط. وقد ح�صلت �حلكومة يف 

10 نو�ب،  54 نائباً يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، ورف�ص  2005/2/25 على �لثقة فعالً مبو�فقة 

.
48

و�متناع 4 عن �لت�صويت

�صخ�صية   17 منهم  وزير�ً،   25 �صمت  �أنها  يالحظ  �حلكومية  �لت�صكيلة  �إىل  وبالنظر 

. ولعل �ملالحظة �الأبرز على 
49

جديدة باالإ�صافة �إىل �أمني عام ملجل�ص �لوزر�ء برتبة وزير

�لرئي�ص  مرحلة  �عتبارها  يكن  جديدة  مرحلة  د�صنت  �أنها  �لتا�صعة  �حلكومة  ت�صكيلة 

عبا�ص، حيث ��صتبعد منها عدد من �لوزر�ء �ملقربني من �لرئي�ص عرفات؛ كما �صمت عدد�ً 

من �ل�صخ�صيات �لتي مل تكن على وفاق مع �لرئي�ص �لر�حل، وعلى ر�أ�صهم حممد دحالن 

.
50

وزير �ل�صوؤون �ملدنية، و�للو�ء ن�رش يو�صف وزير �لد�خلية

2. مهام احلكومة التا�شعة:

حدد كتاب �لتكليف �لذي �أ�صدره �لرئي�ص عبا�ص لرئي�ص �لوزر�ء �أحمد قريع، و�لبيان 

:
51

�لوز�ري لالأخري �أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي �أبرز �ملهام �ملطلوبة من �حلكومة، وهي

املرجع نف�شه.  
48

املرجع نف�شه.  
49

املرجع نف�شه.  
50

مركز   �لتا�صعة،  باحلكومة  �لثقة  لنيل  �لت�رشيعي  للمجل�ص  قريع  �أحمد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  كلمة  ن�ّص   
51

�ملعلومات �لوطني  �لفل�صطيني  - وفا، 2005/3/20، �نظر:

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5495
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حرية  على  �لتاأثري  دون  �لقانون،  و�صيادة  �لنظام  وفر�ص  �ملو�طن  �أمن  حتقيق  �أوالً: 

�لفكر و�الختالف.

ثانياً: لتعزيز �صلطة �لق�صاء بالتعاون مع �ملوؤ�ص�صة �لق�صائية و�لرئا�صة، مبا يت�صمن 

تفعيل جهاز �لق�صاء، و�لنائب �لعام، ووز�رة �لعدل.

و�ملالية،  �القت�صادية،  �مل�صتويات  كافة  على  �ل�صامل  �الإ�صالح  عملية  مو��صلة  ثالثاً: 

�صنة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أقرها  �لتي  �الإ�صالح  لوثيقة  وفقاً  �لعامة،  و�الإد�رة  و�الأمنية، 

.2002

يف  �لبلدية  �النتخابات  و��صتكمال  �لت�رشيعية،  �النتخابات  الإجر�ء  �لتح�صري  ر�بعاً: 

مو�عيدها �ملحددة.

ويالحظ �أن هذه �ملهام �أغفلت �حلديث عن �جلانب �ل�صيا�صي يف مهام �حلكومة، وهو 

ما يد�صن مرحلة جديدة يف �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، باإعادة مركزية �لقر�ر �ل�صيا�صي 

للرئا�صة. وهو �أمر كان مثار خالف بني من�صبي �لرئا�صة ورئا�صة �لوزر�ء يف �حلكومات 

�ل�صابقة. كما يالحظ �إ�صافة بند يتعلق ب�رشورة تعزيز دور �لق�صاء و�لنائب �لعام، ما 

يدل على نوع من �جلدية يف و�صع حّد للف�صاد �مل�صت�رشي يف �أجهزة �ل�صلطة، وتفيعل دور 

�لق�صاء يف حماربة هذ� �لف�صاد.

3. قراءة يف اأداء احلكومة التا�شعة:

�لفل�صطينية،  �حلكومات  معظم  منها  عانت  �لتي  �ملالية  �الأزمات  من  �حلكومة  عانت 

ب�صبب �العتماد �لكلي على �مل�صاعد�ت �خلارجية، ونظر�ً ل�صيا�صة �لعقوبات �الإ�رش�ئيلية 

خالفات  وجود  حال  يف  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �ل�رش�ئب  �أمو�ل  ت�صليم  حجب  يف  �ملتمثلة 

.
52

كبرية بني �ل�صلطة وحكومة �الحتالل

وكانت �الإ�رش�بات �لعمالية و�إ�رش�بات �ملعلمني، ب�صبب هذه �الأزمة، بند�ً متكرر�ً على 

. كما دفعت �ل�صائقة �ملالية �حلكومة للبحث عن حلول تخديرية 
53

جدول �أعمال �حلكومة

يف عدة مر�حل، مثل �القرت��ص �لد�خلي و�خلارجي، و��صتخد�م مبالغ مالية من �الحتياطي 

http://www.wafa.pna.net/body.asp?id=78633 :وفا، 2006/2/16، �نظر  
52

احلياة اجلديدة، 2005/7/14.   
53



189

اأداء حكومات ال�شلطة الفل�شطينية 2003–2013

، و�عتماد �صيا�صة تقدمي �مل�صاعد�ت �لطارئة 
54

�لنقدي لل�رشف على �مل�صاريع �مل�صتعجلة

.
55

و�مل�صتمرة للمو�طنني، يف ظّل �رتفاع ن�صبة �لبطالة وتدين �لدخول

وعلى �لرغم من �أن برنامج �حلكومة �أهمل �ل�صاأن �ل�صيا�صي، �إال �أن هذه �حلكومة �أولت 

�أهمية كبرية ملتابعة �ل�صاأن �لوطني و�ل�صيا�صي، مثل ق�صية �لقد�ص و�الأ�رشى، ومعاجلة 

�آثار �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �ملتكررة على �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، �لتي مثَّلت عامل 

�إىل  �اللتفات  �حلكومة  رئي�ص  وحاول   .
56

�ليومية ملهامها  �حلكومة  الأد�ء  م�صتمر  تعطيل 

�لهموم �ل�صعبية و�لوطنية من خالل �جلوالت �مليد�نية وعقد �الجتماعات يف �ملحافظات 

.
57

�لفل�صطينية �ملختلفة

�الأمنية،  �الأو�صاع  �صبط  يف  �أهد�فها  حتقيق  يف  ك�صابقاتها  ف�صلت  �حلكومة  ولكن 

وو�صع حّد للفلتان، وفو�صى �ل�صالح �مل�صتمرة منذ �أربعة �أعو�م؛ وهو �الأمر �لذي دفع 

 .
58

�ملجل�ص �لت�رشيعي لعقد جل�صة ��صتجو�ب للحكومة ب�صب هذ� �لف�صل �أكرث من مرة

ويوؤكد هذ� �لف�صل يف �جلانب �الأمني �أن �مل�صكلة هي �صيا�صية باالأ�صل، وتعود ب�صكل 

�أن معظم  تيار�ت مت�صارعة يف حركة فتح، خ�صو�صاً  د�خلية بني  �إىل خالفات  �أ�صا�صي 

. والأن �خلالف 
59

�أفر�د وكتائب تابعة لفتح نف�صها �لفو�صى كانت تنفذ من قبل  حاالت 

�أنها  �إال  �أ�صله �صيا�صي، فاإن �حلكومة، و�إن كانت م�صوؤولة نظرياً عن �لف�صل �الأمني،  يف 

يف و�قع �الأمر لي�صت �صوى حلقة �صعيفة يف معادلة �الأمن، �لتي يحتاج �صبطها �إىل تو�فق 

وقر�ر�ت �صيا�صية.

الئحة  �عتمدت  �الأمنية،  للفو�صى  حّد  لو�صع  �صعيها  �صمن  �أنها،  للحكومة  ويذكر 

على  �لفنية  �ل�صلطة  �أجهزة  قدرة  يعزز  مبا  و�لق�صاء،  �الأمنية  �الأجهزة  بني  للتعاون 

�الإ�صهام يف �صبط �الأمن، و�إعطاء �صالحيات �أو�صع للق�صاء متكنه من تفعيل �لقانون يف 

.
60

هذ� �ملجال

الأيام، 2005/10/29.   
54

http://www.wafa.pna.net/body.asp?id=78633 :الأيام، 2006/1/24؛ ووفا، 2006/2/16، �نظر  
55
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الأيام، 2005/5/19؛ واحلياة اجلديدة، 2005/8/29.  
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القد�س العربي، 2005/7/7؛ واحلياة اجلديدة، 2005/9/21.  
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�صهد�ء  كتائب  بدمج  قر�ر�ً  �حلكومة  �تخذت  �ل�صالح،  فو�صى  من  للحد  حماولة  ويف 

 .
61

�الأق�صى باالأجهزة �الأمنية، ومعاقبة �أولئك �لذين يرف�صون �الندماج وت�صليم �الأ�صلحة

وهو �إجر�ء يثل خطوة عملية من قبل �حلكومة لتنفيذ برنامج �لرئي�ص عبا�ص، �لقائم على 

�أن  �الأمنية. ويالحظ  �ل�صالح باالأجهزة  “�إ�رش�ئيل”، وح�رش  �مل�صلح �صّد  �لكفاح  رف�ص 

هذ� �لقر�ر مل يتحدث عن دمج كتائب �لق�صام وغريها من �الأجهزة �لع�صكرية للف�صائل 

�ل�صيا�صية  �لتكلفة  حتمل  تريد  ال  �أو  ت�صتطيع  ال  �حلكومة  �أن  على  يدل  ما  �لفل�صطينية، 

لفر�ص مثل هذ� �لقر�ر على �لكتائب �لتي ال تتبع لفتح؛ كما �أنها ال ت�صتطيع �أو ال ترغب 

ب�صم هذه �لكتائب �إىل �الأجهزة �الأمنية. 

�لوزر�ء  رئي�ص  وبني  جهة،  من  �حلكومة  د�خل  �ل�صيا�صية  �ل�رش�عات  كانت  وقد 

و�لرئي�ص من جهة �أخرى، �صبباً يف تعطيل �الإ�صالح �الأمني يف عهد هذه �حلكومة، كما هو 

�حلال يف �حلكومتني �ل�صابقتني. وقد �أقرت جلنة برملانية، �ُصكلت لدر��صة �أ�صباب وعالج 

بع�صهما  حتميل  يحاوالن  �لد�خلية  ووزير  �لوزر�ء  رئي�ص  من  كالً  �أن  �الأمني،  �لفلتان 

�لبع�ص م�صوؤولية �لف�صل يف و�صع حّل لهذه �مل�صكلة. و�أ�صار تقرير �للجنة �أي�صاً �إىل وجود 

 .
62

خلل ما يف �لعالقة بني عبا�ص وقريع

يف  دور�ً  وخارجية  د�خلية  عو�مل  عدة  لعبت  فقد  �ل�رش�عات،  تلك  �إىل  وباالإ�صافة 

قبل  من  �الأمنية  �الأجهزة  تدمري  و�أهمها:  �الأمني،  �الإ�صالح  حتقيق  يف  �حلكومة  �إف�صال 

قو�ت �الحتالل، و�لتناف�ص بني روؤ�صاء �الأجهزة �الأمنية، وغياب �لقر�ر �ل�صيا�صي للتغيري، 

�لفل�صطينية  و�لف�صائل  �حلكومة  بني  �لعالقات  على  وتاأثري�تها  �لق�صية  هذه  وت�صابك 

�الأمنية  �الأزمة  عمق  على  للتاأكيد  ويكفي   .
63

�مل�صلح �لكفاح  نبذ  ترف�ص  �لتي  �ملختلفة، 

وت�صابك �أ�صبابها، تهديد رئي�ص �حلكومة نف�صه باال�صتقالة، �حتجاجاً على �لفلتان �الأمني 

.
64

يف بع�ص �ملر�حل

على  �مل�صتجدة  �ملهمة  �لق�صايا  من  �جلانب  �أحادي  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صحاب  كان  وقد 

�لفل�صطينية  �لف�صائل  مع  �لتن�صيق  على  �حلكومة  عملت  �إذ  �لتا�صعة،  �حلكومة  �أجندة 

 .2005/10/24 العربي،  القد�س   
61

احلياة، 2005/10/4.  
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�نظر: املرجع نف�شه.  
63
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�ملن�صحبة  �الحتالل  قو�ت  مع  ��صتباك  �أو  �أمنية  حو�دث  ُدون  هادئ،  �ن�صحاب  ل�صمان 

�ملحررة،  �مل�صتوطنات  مع  �لتعامل  كيفية  لدر��صة  جلنة  �ُصكلت  كما  �مل�صتوطنات.  من 

لال�صتفادة منها، و��صتغاللها بالزر�عة، وغريها من �جلو�نب �لتنموية. وحاولت �لتمهيد 

ملنع ن�صوب خالفات فل�صطينية د�خلية، بعد �الن�صحاب، حول طريقة �لتعامل مع نتائجه 

.
65

�الأمنية و�ل�صيا�صية و�القت�صادية

يف  لال�صتثمار  جلان  ت�صكيل  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صحاب  مع  �لتعامل  خطة  وت�صمنت 

�ال�صتفادة  من  ممكن  قدر  �أكب  لتحقيق  �لدولية  �ملوؤ�ص�صات  مع  و�لتعاون  �ملناطق،  هذه 

�ملعابر  �إد�رة  حول  مقرتحات  الإعد�د  جلان  وت�صكيل  �ملحررة،  �مل�صتوطنات  �أر��صي  من 

. وبهذ� �خل�صو�ص، فاإن حكومة قريع تعدُّ م�صوؤولة �إىل حّد كبري عن 
66

و�حلدود �لدولية

توقيع �تفاقية �ملعابر بكل ما حتمل من �إيجابيات و�صلبيات، لكونها �حلكومة �لتي ُوقِّعت 

وجود  على  �ملو�فقة  مبد�أ  �الن�صحاب،  قبيل  �أقرت،  قد  كانت  �أن  بعد  عهدها،  يف  �ملعاهدة 

. وعلى 
67

“طرف ثالث” ير�قب �لعمل على معب رفح، على �حلدود �لفل�صطينية �مل�رشية
وجود  مبد�أ  �أن  �إال   ،

68
�ملعب على  �الإ�رش�ئيلي  �لوجود  رف�ص  �حلكومة  تاأكيد  من  �لرغم 

طرف ثالث كان �صبباً يف معاناة �لفل�صطينيني منذ �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من غزة وحتى 

�إىل منفذ  ��صتخد�مه من قبل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ملنع حتويل معب رفح  �ليوم، ب�صبب 

دويل، ينظم عملية مرور �الأفر�د و�لب�صائع وفق �الأ�ص�ص �ملتعارف عليها دولياً. 

وقد �أ�صاف �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من قطاع غزة مهاماً جديدة، تتعلق بال�صاأن �ليومي 

حلياة �ملو�طنني يف �لقطاع، حيث �صكلت هذه �لق�صايا عبئاً �إ�صافياً على �حلكومة، �أهمها 

معاجلة �ملتطلبات �لبيئية للقطاع وتوفري �ملياه و�لكهرباء. وهو �الأمر �لذي يتطلب مو�رد 

�أن  �أدركت حكومة قريع  . ومبرور �لوقت، 
69

مالية كانت �حلكومة تعاين من نق�صٍ فيها

�الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من قطاع غزة �أ�صاف �أعباء �قت�صادية على �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

.
70

ل �لقطاع �إىل �صجن كبري وحوَّ

احلياة اجلديدة، 2005/7/14؛ ووفا، 2005/7/20، �نظر:  
65

http://www.wafa.pna.net/body.asp?field=tech_news&id=60521

http://www.wafa.pna.net/body.asp?field=tech_news&id=60521 :وفا، 2005/7/20، �نظر  
66

�ملرجع نف�صه.  
67

احلياة اجلديدة، 2005/8/29.  
68

الأيام، 2005/9/14؛ واحلياة اجلديدة، 2005/8/29.   
69

احلياة اجلديدة، 2005/11/15.  
70



192

ال�سلطة الفل�سطينية

بع�ص  لتحقيق  �حلكومة  �صعت  و�لوطني،  �ل�صيا�صي  �الإ�صالح  �صعيد  وعلى 

�لف�صائل  مع  بالتعاون  لالإ�صالح”  �لوطنية  “�للجنة  ت�صكيل  خالل  من  �الجناز�ت، 

فرتة  �أثناء  يف  لالإ�صالح  �صنوياً  برناجماً  قريع  حكومة  �أعدت  كما  �ملختلفة.  �لفل�صطينية 

. وي�صجل لهذه �حلكومة �أن �لنائب �لعام �لفل�صطيني قدم يف عهدها —الأول مرة 
71

واليتها

يف تاريخ �ل�صلطة �لفل�صطينية— ملفات ف�صاد كبرية للق�صاء، �تهم فيها قادة وم�صوؤولون 

.
72

كبار يف �ل�صلطة

�أما على �صعيد �الإ�صالح �الإد�ري و�ملوؤ�ص�صي، فقد ��صتكملت �حلكومة، ح�صبما ذكر 

رئي�صها �أحمد قريع، يف 2006/3/27، �لهيكليات �لتنظيمية ملوؤ�ص�صات �ل�صلطة، وو�صعت 

“�حلدود و�لو�جبات و�ل�صالحيات و�ملهام لكل وظيفة من هذه �لوظائف، وحددت عدد 

�لوظائف يف كّل موؤ�ص�صة حكومية”، �إ�صافة �إىل �صبط �لتعيينات و�لرتقيات يف موؤ�ص�صات 

.
73

�ل�صلطة

دور  حتجيم  يف  عبا�ص،  �لرئي�ص  مع  بالتعاون  �أ�صهمت،  �حلكومة  �أن  �ملالحظ  ومن 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف ملف �ل�صوؤون �خلارجية، خالفاً لفرتة حكم �لرئي�ص يا�رش 

عرفات. وقد متّ ذلك من خالل تعزيز دور وزير �خلارجية يف حكومة �أحمد قريع، نا�رش 

. ويبدو 
74

�لقدومي �ملنظمة فاروق  �ل�صوؤون �خلارجية يف  �لقدوة، على ح�صاب م�صوؤول 

�أن هذ� �الإجر�ء ياأتي يف �إطار حماولة عبا�ص الإنهاء �أّي دور للقدومي �لذي عار�ص �تفاقية 

�أو�صلو منذ �لتوقيع عليها.

ويكن �لقول �إن �أهم �إجناز حلكومة �أحمد قريع �لتا�صعة هو �الإعد�د و�الإ�رش�ف على 

�النتخابات  ��صتطاعت �حلكومة تنفيذ  2006. وقد  �أو�ئل �صنة  �لت�رشيعية يف  �النتخابات 

�الإ�رش�ئيلية و�خلالفات  �ل�صغوط  �الأطر�ف، بالرغم من  بنجاح ونز�هة �صهد لها جميع 

د�خل حركة فتح، وبينها وبني �لف�صائل �لفل�صطينية. 

احلياة اجلديدة، 2005/9/21.  
71

http://www.alwatanvoice.com/arabic/ �نظر:   ،2005/6/29 �هلل،  ر�م  �الإلكرتونية،  �لوطن  دنيا  �صحيفة   
72

http://www.wafa.pna.net/body.asp?id=78633 :؛ ووفا، 2006/2/16، �نظرnews/2005/06/29/24345.html

وفا، 2006/3/27، �نظر: http://www.wafa.pna.net/body.asp?id=82416؛ وجملة الدرا�شات الفل�شطينية،   
73

جملد 16، �لعدد 63، �صيف 2005، �ص 173-172. 

القد�س العربي، 2005/10/3.  
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حتت  وجتربتها  خب�تها  �صت�صع  حكومته  �أن  قريع  تاأكيد�ت  من  �لرغم  وعلى 

ت�رشف �حلكومة �لتي تلتها بقيادة �إ�صماعيل هنية، �إال �أنها �تهمت بتنفيذ عدة �إجر�ء�ت 

عليا  منا�صب  يف  تعيينات  �إجر�ء  مثل  هنية،  حكومة  عبء  من  تزيد  قر�ر�ت  و�إ�صد�ر 

قريع  حكومة  نفت  �لتي  �الإجر�ء�ت؛  من  وغريها  موظفني،  وت�صكني  للقانون،  خمالفة 

. كما �أن حكومة 
75

�أيّ عالقة بينها وبني �النتخابات �لت�رشيعية �لتي فازت فيها حما�ص

مقدرة  وعدم  �القت�صادي،  �لو�صع  تدين  ظلّ  يف  حما�ص  حلكومة  �ل�صلطة  �صلمت  قريع 

تعاين  �لتي  �خلانقة  �ملالية  �الأزمة  و��صتمر�ر   ،
76

�ملوظفني رو�تب  �صد�د  على  �حلكومة 

.
77

�ل�صلطة منها 

ويف �ملح�صلة، فاإن قريع ف�صل يف تنفيذ �لعديد من �لوعود �لتي تعهدت بها حكومته، 

ووقع يف عدة خالفات مع �لرئي�ص عبا�ص، وهدد باال�صتقالة عدة مر�ت من من�صبه، وهو 

ما يدل على ��صتمر�ر �أزمة �حلكومات �لفل�صطينية منذ ��صتحد�ث من�صب رئي�ص �لوزر�ء 

.
يف �صنة 782003

�شاد�شاً: احلكومة العا�شرة: حكومة اإ�شماعيل هنية:

�صاركت  �أن  بعد  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  يف  �ملقاعد  �أغلبية  على  حما�ص  حركة  ح�صلت 

�الأ�صا�صي  �لقانون  �إىل  و��صتناد�ً   .2006/1/25 يف  �أجريت  �لتي  �النتخابات  يف  مرة  الأول 

�لفل�صطيني، فقد كلف �لرئي�ص حممود عبا�ص �لقيادي يف حما�ص �إ�صماعيل هنية بت�صكيل 

�حلكومة يف 2006/2/22، بعد �لت�صاور مع كتلة �لتغيري و�الإ�صالح �لتي متتلك �الأغلبية يف 

.
79

�لبملان

لالإعالم،  �لفل�صطيني  و�ملركز  http://www.wafa.pna.net/body.asp?id=78633؛  �نظر:   ،2006/2/16 وفا،   
75

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI �نظر:   ،2006/3/29
46m9rUxJEpMO%2bi1s7530XULsA9CvrRnmirG5Iir%2fCG9ViMSTlbsw3iOkfsjdy4H0wb
XmkT7kf35EwUFxvXyqwv%2fP8oN%2fdL2o5zMRjamYZYH6J2pqG757cn3zEFu8%3d

http://www.wafa.pna.net/body.asp?id=79274 :وفا، 2006/3/27، �نظر  
76

http://www.wafa.pna.net/body.asp?id=82416  :وفا، 2006/3/27، �نظر  
77
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�لف�صائل  كافة  فيها  ت�صارك  وطنية  وحدة  حكومة  لت�صكيل  حما�ص  �صعت  وقد 

�ل�صغوط  من  للحد  حماولة  ويف  �حلكومة،  من  �ملطلوبة  �الأعباء  ملو�جهة  �لفل�صطينية، 

�مل�صاعي  هذه  ولكن  بت�صكيلها.  �حلركة  تفردت  �إذ�  �حلكومة  �صتو�جهها  �لتي  �لدولية 

ف�صلت يف ظلّ رف�ص �لف�صائل �لفل�صطينية �مل�صاركة يف �حلكومة، ما دفع حما�ص لت�صكيل 

 .
80

�حلكومة مبفردها

ب�صبب  وخارجية  د�خلية  م�صكالت  �جلديدة  �حلكومة  تو�جه  �أن  �ملتوقع  من  وكان 

�الأمر  هذ�  بد�أ  وقد  عنها.  نتج  وما  �أو�صلو  التفاقية  �لر�ف�صة  حما�ص  حركة  مو�قف 

�الأوروبي،  و�الحتاد  �ملتحدة،  �لواليات  �أعلنت  حيث  �حلكومة،  ت�صكيل  قبل  حتى  مبكر�ً 

�لعنف”،   “ نبذت  �إذ�  �إال  حما�ص  حركة  ت�صكلها  بحكومة  تعرتف  لن  �أنها  و“�إ�رش�ئيل” 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  عليها  وقعت  �لتي  باملعاهد�ت  و�لتزمت  بـ“�إ�رش�ئيل”،  و�عرتفت 

.
81

ومنظمة �لتحرير

�إ�صماعيل  �ملكلف  �لوزر�ء  لرئي�ص  ر�صالة  عبا�ص  �لرئي�ص  وجه  �الإطار  هذ�  ويف 

هنية، ذكر فيها �أن ردّ هنية على كتاب �لتكليف ال يتو�فق مع ما جاء يف ذلك �لكتاب. 

�ل�صيا�صية  �اللتز�مات  على  “�النقالب”  �أن  من  تخوفاته  �إىل  فيها  عبا�ص  و�أ�صار 

�لعقوبات  خلطر  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يعر�ص  قد  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة 

.
82

�لدولية و�لعزلة 

وعلى �لرغم من هذ� �خلالف، �إال �أن �لرئي�ص عبا�ص قدّم �حلكومة للمجل�ص �لت�رشيعي 

من �أجل �لت�صويت على �لثقة، وح�صلت �حلكومة �لتي �صمت 24 وزير�ً بالفعل على ثقة 

36 نائباً و�متنع �ثنان عن �لت�صويت يف �جلل�صة �لتي عقدت  71 نائباً، فيما حجب �لثقة 

.
يف 832006/3/28

http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/40157.html :دنيا �لوطن، 2006/3/18، �نظر  
80

�نظر:  ،2006 /3 /26 بالعربية،  �صي  بي  بي   
81

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4848000/4848358.stm

�لن�ص �لكامل للر�صالة �لتي وجهها �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص �إىل �إ�صماعيل هنية رئي�ص �لوزر�ء �ملكلف،   
82

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5499 :مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر

http://www.wafa.pna.net/body.asp?id=82651 :وفا، 2006/3/29، �نظر  
83
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1. مهام احلكومة:

للح�صول  خطابه  يف  حلكومته،  �لتالية  �الأ�صا�صية  �ملهام  �ملكلف  �لوزر�ء  رئي�ص  حدد 

:
84

على ثقة �ملجل�ص

�أوالً: مقاومة ممار�صات �الحتالل �صّد �الأر�ص و�الإن�صان.

ثانياً: توفري �الأمن و�إنهاء �لفو�صى د�خل �ل�صاحة �لفل�صطينية.

ثالثاً: معاجلة �الأو�صاع �القت�صادية �ل�صعبة �لتي يعاين منها �ل�صعب �لفل�صطيني.

ر�بعاً: �الإ�صالح وحماربة �لف�صاد �الإد�ري و�ملايل.

خام�صاً: ترتيب �لبيت �لفل�صطيني �لد�خلي.

�صاد�صاً: تعزيز مكانة �لق�صية �لفل�صطينية يف �لعمق �لعربي و�الإ�صالمي.

�صابعاً: تطوير �لعالقة مع �ملحيط �الإقليمي و�لدويل.

2. قراءة يف اأداء احلكومة العا�رشة:

�إىل  �إ�صافة  �أعاقت عملها،  �لتي  �لعقبات  �إ�صماعيل هنية جمموعة من  و�جهت حكومة 

�لعقبات �ملعتادة �لتي و�جهتها كافة �حلكومات �ل�صابقة من نق�ص �الأمو�ل، وممار�صات 

�الحتالل، و�صعف �ل�صيطرة �الأمنية على �الأر�ص. ونظر�ً لتاأثري هذه �لعقبات �الإ�صافية، 

فاإن من �ل�صعوبة مبكان �أن يناق�ص �أد�ء �حلكومة دون �الإ�صارة �إليها. و�أهمها: 

كافة  بت�صكيل  فتح  حركة  تفرد  بعد  حما�ص،  حركة  ت�صكلها  حكومة  �أول  هي  �أوالً: 

مظاهر  بع�ص  �حلكومة  هذه  عمل  بد�يات  �صهدت  فقد  ولذلك  �صبقتها،  �لتي  �حلكومات 

.
85

�النتقال غري �ل�صل�ص لل�صلطة

ثانياً: �حل�صار �القت�صادي و�ل�صيا�صي �لدويل �خلانق ب�صبب رف�ص حما�ص ل�رشوط 

“�لرباعية”.

من  غالبيتها  يف  تت�صكل  �لتي  �الأمنية،  �الأجهزة  على  لل�صيطرة  حما�ص  �فتقار  ثالثاً: 

كو�در حركة فتح، ما �أعاق �أّي تقدم يف جمال حماربة �لفلتان �الأمني.

ن�ص �لبيان �لوز�ري حلكومة �إ�صماعيل هنية �لذي �ألقاه �أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي، مركز �لتخطيط �لفل�صطيني،    
84

http://www.oppc.pna.net/mag/mag21/new_page_28.htm :نظر�

و�خلطط  �ملو�زنة  الإعد�د  �ملطلوبة  �ملعلومات  بع�ص  �حلكومة  ت�صليم  عدم  �ملثال  �صبيل  على  �ملظاهر  هذه  من   
85

http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=arab1.htm&DID=8807 :القت�صادية. �نظر الأهرام، يف�
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�الإد�ري ملوؤ�ص�صات  �لعليا يف �جلهاز  �ملنا�صب  ر�بعاً: �صيطرة كو�در حركة فتح على 

�ل�صلطة، ما �أدى �إىل عجز �حلكومة عن تنفيذ برناجمها، يف ظّل �خلالفات وعدم �الن�صجام 

بني �لوزر�ء و�أجهزتهم �الإد�رية.

�الأمو�ل  ر�أ�صها  وعلى  �لعمل،  �أدو�ت  لكل  فاقدة  وهي  عملها  �حلكومة  بد�أت  لقد 

��صطرت  فقد  �لدويل،  �ملايل  �حل�صار  ملقاومة  حماولة  ويف  �أعمالها.  لت�صيري  �لالزمة 

�مل�صاعد�ت  �أمو�ل  حتول  �أن  على  وو�فقت  �صالحياتها،  بع�ص  عن  للتخلي  �حلكومة 

�أهم  �أحد  من  �حلكومة  حرمان  �إىل  �أدى  ما   ،
86

�ملالية وز�رة  من  بدالً  للرئا�صة  �لدولية 

م�صادر �ل�صلطة و�لقوة وهو �ملال.

وكذلك، �صعت �حلكومة �إىل طرق بديلة لتوفري �الأمو�ل، مثل �إطالق م�صاريع يف �أر��صي 

.
87

�مل�صتوطنات �ملحررة، و�إقر�ر �إجر�ء�ت تق�صفية للتقليل من م�رشوفات �حلكومة

��صتخد�م  �إىل  وحما�ص  فتح  حركتي  بني  �ل�صيا�صية  و�ملناكفات  �ملالية  �الأزمة  و�أدت 

وترية  �رتفعت  وقد  �لطرفني.  بني  �ل�صيا�صي  �ل�رش�ع  يف  �مل�صتمرة  �لعمالية  �الإ�رش�بات 

�الإ�رش�بات �إىل درجة كبرية يف �أثناء والية �حلكومة �لعا�رشة، ب�صبب تفاقم �الأزمة �ملالية، 

.
88

ما �أدى �إىل عجز �حلكومة عن دفع �لرو�تب للموظفني

�لتي  �ل�صالح،  وفو�صى  �الأمني  �لفلتان  م�صكلة  هي  و�الأخطر  �الأهم  �مل�صكلة  ولكن 

عانت منها �حلكومات �ل�صابقة منذ �أعو�م. ولكن حكومة حما�ص عانت من �لفلتان �الأمني 

ينتمون  قادة  ير�أ�صها  �لتي  �الأمن  �أجهزة  على  �صيطرتها  عدم  ب�صبب  �صابقاتها  من  �أكرث 

حلركة فتح، وب�صبب �ل�رش�ع بني �حلكومة و�لرئي�ص عبا�ص على �ل�صيطرة على �الأجهزة 

�الأمنية؛ وهي م�صكلة، و�إن كانت قدية، �إال �أنها ت�صخمت يف عهد �حلكومة �لعا�رشة. وقد 

�أدت هذه �مل�صكلة �إىل غياب �ال�صتقر�ر، وفقد�ن هيبة �حلكومة، ما �أدى �إىل ��صتقالة وزير 

�ل�صياحة و�الآثار �لفل�صطيني جودة مرق�ص �حتجاجاً على ��صتمر�ر �لتدهور �الأمني، كما 

عاد  ولكنه  ��صتقالته،  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �الت�صاالت  وزير  �خل�رشي،  جمال  قدّم 

.
89

وعدل عنها

الأيام، 2006/5/24.   
86

املرجع نف�شه.  
87

احلياة اجلديدة، 2006/12/5؛ وال�رشق الأو�شط، 2006/9/2؛ والريا�س، 2006/9/3.   
88

عرب 48، 2006/6/13 و2006/9/4.  
89
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ولعبت م�رش عب ممثلها �الأمني يف غزة دور�ً يف توقيع عدة �تفاقات بني �لف�صائل 

�التفاقات  هذه  ولكن  �الأمني؛  �لف�صل  ملعاجلة  وحما�ص،  فتح  وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية، 

.
90

�أن توّقع حتى يتم �خرت�قها ما تكاد 

لوزير  تتبع  خا�صة  �أمنية  قوة  ت�صكيل  �إىل  �حلكومة  �الأمنية  �الأزمة  تفاقم  دفع  وقد 

�لد�خلية �أطلق عليها ��صم “�لقوة �لتنفيذية”، بعد �أن �أ�صبح و��صحاً �أن �صيطرة �لوزير على 

�لقوى �الأمنية �لتي تتبع لقادة ينتمون �إىل فتح �أمر�ً م�صتحيالً. و�أدى ت�صكيل هذه �لقوة 

، �إىل مزيد من �لتعقيد�ت يف 
91ً

�الأمنية، �لتي تكونت �لدفعة �الأوىل منها من 3,422 عن�رش�

عمل �حلكومة، حيث رف�ص تعيني هوؤالء �لعنا�رش من قبل �لرئي�ص عبا�ص، ووقعت عدة 

�الأمن �لوقائي،  �صد�مات بني �لقوة �لتنفيذية و�لقوى �الأمنية �ملو�لية لفتح، وخ�صو�صاً 

�لذي يحظى فيه �لقيادي �لفتحاوي حممد دحالن بنفوذ كبري.

�أد�ء �لكثري من مهامها ب�صبب تدهور �لعالقة مع �لرئي�ص  �أن �حلكومة ف�صلت يف  كما 

�ختالف  ب�صبب  كبري�ً،  توتر�ً  وهنية  عبا�ص  بني  �لعالقة  �صهدت  وقد  عبا�ص.  حممود 

�ملتبادلة  و�التهامات  و�لت�رشيحات  و�حلكومة،  �لرئي�ص  من  لكل  �ل�صيا�صي  �لبنامج 

، �إ�صافة �إىل �ل�رش�ع على �ل�صالحيات، مبا يف ذلك �ل�صيطرة على �ملعابر، 
92

بني �لطرفني

. وتفاقمت �الأزمة حتى �أدت �إىل قطيعة 
93

و�مليز�نية، و�لتعيينات يف �ل�صلك �الإد�ري و�الأمني

.
94

�صبه كاملة بني �لرئي�ص ورئي�ص وزر�ئه

وفّك  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  �ملت�صاعدة  للم�صكالت  حّد  لو�صع  حماولة  ويف 

ت�صكيل  بد�أ �حلديث عن  فقد  �لرئا�صة و�حلكومة،  �لعالقة بني  و�إ�صالح  �لدويل  �حل�صار 

حكومة وحدة وطنية بديلة لهذه �حلكومة، و�لت�صاور ب�صاأنها بعد �أقل من ثالثة �أ�صهر من 

.2006/10/30 الأهرام،  �إ�صماعيل هنية،  �لوزر�ء  �نظر: مقابلة مع رئي�ص   
90

النهار، 2006/6/15.  
91

النهار، 2006/6/15.  
92

القد�س العربي، 2–2006/9/3؛ واحلياة اجلديدة، 2006/12/5؛ ووفا، 2007/1/10، �نظر:  
93

 http://wafa.ps/arabic/body.asp?id=37021

.2006/10/30 الأهرام،  �إ�صماعيل هنية،  �لوزر�ء  مقابلة مع رئي�ص   
94
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، ما يدل على عمق �الأزمة �لتي 
95

ح�صول �حلكومة �لعا�رشة على ثقة �ملجل�ص �لت�رشيعي

كانت متر بها هذه �حلكومة.

وقد ��صتمرت �أزمة �حلكومة �لعا�رشة حتى توقيع �تفاق مكة بني حركتي فتح وحما�ص 

يف 2007/2/8، وهو �التفاق �لذي �أقر ت�صكيل حكومة وحدة وطنية ت�صارك فيها حما�ص 

للرئي�ص  ��صتقالته  هنية  �إ�صماعيل  �حلكومة  رئي�ص  قدم  عليه  وبناء  وم�صتقلون،  وفتح 

.
96

عبا�ص، �لذي �أعاد تكليف هنية بت�صكيل حكومة �لوحدة

الوحدة  حكومة  ع�شـرة:  احلـاديـة  احلكـومة   : �شابعًا

الوطنية برئـا�شـة اإ�شـمـاعيـل هنية:

�الأمني  2007/2/8، لو�صع حّد لالنفالت  �تفاق مكة يف  وقعت حركتا حما�ص وفتح 

و�ل�صيا�صي  �القت�صادي  �لدويل  �حل�صار  لتفكيك  و�صعياً  �لد�خلية،  و�ل�رش�عات 

�لت�رشيعية  باالنتخابات  حما�ص  حركة  فوز  منذ  �لفل�صطينية،  �حلكومة  على  �ملفرو�ص 

للحكومة. وت�صكيلها 

وقد عقدت جمموعة من �للقاء�ت بني �حلركتني، بهدف �الإعد�د لت�صكيل حكومة وحدة 

وطنية بناء على هذ� �التفاق. ومّت خالل �للقاء�ت حّل كافة �مل�صكالت �ملتعلقة بالبنامج 

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بني  �ملوقعة  �التفاقات  من  �ملوقف  وخ�صو�صاً  �حلكومي، 

�ملجل�ص  على  وعر�صت  �حلكومة،  و�أعلنت  “�إ�رش�ئيل”.  وبني  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة 

بت�صكيلة  �ملتعلقة  �خلالفات  تذليل  بعد   ،2007/3/17 يف  �لثقة  على  للح�صول  �لت�رشيعي 

�حلكومة وب�صكل خا�ص من�صب وزير �لد�خلية.

وتعدُّ هذه �حلكومة حكومة �لوحدة �لوطنية �لوحيدة بني كافة �حلكومات �لتي �صكلت 

منذ تاأ�صي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، حيث �صمت يف ت�صكيلتها الأول مرة �أع�صاء من حركتي 

فتح وحما�ص، و�عتذرت �جلهاد �الإ�صالمي و�جلبهة �ل�صعبية عن �مل�صاركة، بينما كانت 

.
97

�حلكومات �ل�صابقة جميعاً تقت�رش على �أع�صاء حركة فتح و�مل�صتقلني

القد�س العربي، 2–2006/9/3.  
95

http://www.petra.gov.jo/nepras/2007/Feb/15/164.htm :وكالة �الأنباء �الأردنية )برت�(، 2007/2/15، �نظر  
96

عرب 48، 2007/3/17؛ واحلياة، 2007/2/21، و2007/3/18.  
97
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87 نائباً من �ملجل�ص �لت�رشيعي، وحجب �لثقة ثالثة  وقد ح�صلت �حلكومة على ثقة 

نائباً   41 منهم  نائباً   42 �جلل�صة  عن  غاب  فيما  �ل�صعبية،  �جلبهة  عن  �ثنان  بينهم  نو�ب 

 .
98

معتقالً لدى �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

1. مهام احلكومة:

قدم رئي�ص �لوزر�ء �ملكلف �إ�صماعيل هنية برناجماً طموحاً حلكومة �لوحدة �لوطنية 

�حلكومة  و�أهد�ف  مهام  �أهم  يلي  وفيما  �لثقة.  على  للح�صول  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أمام 

:
99

ح�صب هذ� �لبنامج

�أوالً: �صبط �الأو�صاع �الأمنية و�إنهاء �لفلتان. 

�لقانون  �صيادة  على  و�حلفاظ  �لق�صاء،  جهاز  وحماية  وتفعيل  �إ�صالح  ثانياً: 

و��صتقالليته.

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  �ملفرو�ص  �القت�صادي  �حل�صار  �إنهاء  على  �لعمل  ثالثاً: 

وحماية  �خلا�ص،  �لقطاع  وت�صجيع  �القت�صادي،  باري�ص  باتفاق  �لنظر  الإعادة  و�ل�صعي 

�مل�صتهلك، و�لتنمية، ودعم �لزر�عة، و�النتظام يف دفع �لرو�تب، ودعم �لعمال و�ل�صيادين.

وحماربة  �ال�صتهالك،  وتر�صيد  و�ملايل،  �الإد�ري  �الإ�صالح  م�رشوع  تبني  ر�بعاً: 

�لف�صاد.

تر�صيخ �لوحدة �لوطنية، وحماية �ل�صلم �الأهلي، وتر�صيخ ثقافة �لت�صامح،  خام�صاً: 

وحماية �لدم �لفل�صطيني، وحترمي �القتتال �لد�خلي.

و�لو�جبات  �حلقوق  يف  �مل�صاو�ة  خالل  من  �ملو�طنة،  مبد�أ  بتكري�ص  �اللتز�م  �صاد�صاً: 

وتكافوؤ �لفر�ص. 

�صابعاً: حماية �لتعددية �ل�صيا�صية، ودعم تطوير �لنظام �النتخابي، وحماية �حلريات 

�لعامة، وتعزيز قيم �لديوقر�طية وحقوق �ملر�أة �لفل�صطينية، و�اللتز�م بالتد�ول �ل�صلمي 

لل�صلطة، و��صتكمال �النتخابات للمجال�ص �ملحلية يف �أقرب وقت ممكن.

ثامناً: تعزيز �لتعاون مع “�لعمق �لعربي و�الإ�صالمي” و�ملجتمع �لدويل.

.2007/3/18 ال�رشق الأو�شط،   
98

http://www.arabs48.com/display.x?cid=11&sid=19&id=43784 :عرب 48، 2007/3/17، �نظر  
99
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و�أكدت �حلكومة يف برناجمها على �ملبادئ �ل�صيا�صية �ملتفق عليها يف �تفاق مكة ووثيقة 

�لوفاق �لوطني، و�أهمها: �حرت�م �ملعاهد�ت �لتي وقعتها �ملنظمة، وتفوي�ص �لرئي�ص بامللف 

�ل�صيا�صي، و�ل�صعي �إىل دولة على حدود 1967، و�إقر�ر �ملقاومة بكافة �أ�صكالها، و�لتز�م 

�جلميع بعر�ص �أي �تفاق �صيا�صي مع “�إ�رش�ئيل” على ��صتفتاء �صعبي.

2. قراءة يف اأداء احلكومة:

بالرغم من �عتماد �حلكومة لبنامج يت�صف باملرونة، و�إقر�رها �أن �لرئي�ص حممود 

تاأ�صي�صها  منذ  ووجهت  �حلكومة  هذه  �أن  �إال  �ل�صيا�صية،  بال�صوؤون  �ملعني  هو  عبا�ص 

بينما   ،
100

لالإرهاب ر�عية  حكومة  “�إ�رش�ئيل”  عدَّتها  بحيث  ودويل،  �إ�رش�ئيلي  برف�ص 

قالت �لواليات �ملتحدة �إنها ترف�ص �لتعامل مع �أي حكومة فل�صطينية طاملا مل تعلن �ملو�فقة 

.
101

على �رشوط �لرباعية بو�صوح

�إن  بل  �حل�صار،  جر�ء  خانقة  مالية  �أزمة  من  تعاين  وهي  مهامها  �حلكومة  ت�صلمت 

�لتي  �لدولية  �لعزلة  من  و�النتهاء  �حل�صار  لفك  �أ�صا�صاً  ي�صعى  كان  �حلكومة  ت�صكيل 

�نعك�صت �آثارها على �ملو�طن �لفل�صطيني. وقد عني �صالم فيا�ص وزير�ً للمالية لالإ�صهام 

.
102

يف حّل �الأزمة �ملالية، باعتباره �صخ�صية حتظى بقبول دويل

وقف  الأن  �الأمن،  حتقيق  يتطلب  �القت�صادية  �الأهد�ف  حتقيق  �أن  و��صحاً  وكان 

�القتتال �أمر حيوي لتمكني �ل�صلطة من تلبية و�جباتها �القت�صادية و�الإد�رية و�خلدماتية 

�النق�صام  ب�صبب  �حلكومة  والية  �نتهاء  حتى  يتحقق  مل  �لذي  �الأمر  وهو   ،
103

للمو�طن

�لفل�صطيني، كما �صيف�صل الحقاً.

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �ملجلد 17، �لعدد 66، ربيع 2006، �ص 114، و�نظر �أي�صاً:   
100

 Cabinet Communique (special session), Israel Ministry of Foreign Affairs, 11/4/2006,
http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2006/pages/cabinet%20communique%2011-apr-2006.aspx

 Interview With Stephen Hadley; Interview With Jack Murtha, site of Cable News Network  101

 (CNN), 18/3/2007, http://edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/0703/18/le.01.html

الأيام، 2007/3/22.  
102

املرجع نف�شه.  
103
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متويلية  �حتياجات  حت�صيل  عن  �لبحث  عليها  كان  ملهامها،  �حلكومة  ��صتالم  ومنذ 

، وهي مهمة �صعبة جد�ً يف ظّل ح�صار دويل 
104

ل�صنة 2007، ت�صل �إىل 2.7 مليار دوالر

و�إقليمي.

وبد�أت �حلكومة �أي�صاً عملها وهي تعاين من تر�كم �لرو�تب، �لتي مل ُتدفع للموظفني 

برنامج  يف  �أبديت  �لتي  �ملرونة  من  �لرغم  وعلى  �حل�صار.  ب�صبب  �ل�صابقة  �حلكومة  يف 

“�إ�رش�ئيل”  و��صتمرت  كامل.  ب�صكل  عنها  ُيرفع  مل  �حل�صار  �أن  �إال  �حلكومة،  وت�صكيلة 

�حلكومة  معاناة  و��صتمرت  �لفل�صطينية.  بال�صلطة  �خلا�صة  �ل�رشيبة  و�رد�ت  باحتجاز 

من  �لوز�رة  حرمان  �إىل  �أدى  ما  �ملالية،  وز�رة  من  بدالً  للرئا�صة  �الأمو�ل  حتويل  ب�صبب 

.
105

�لقدرة على �صبط �مليز�نيات وحتديد �الإير�د�ت

ت�صل  �لرو�تب  ظلت  فقد  “�إ�رش�ئيل”،  قبل  من  �الأمو�ل  وحجز  �حل�صار  وب�صبب 

.
متاأخرة للموظفني خالل �صنة 1062007

�لبيان  ح�صب  �القت�صادية  مهامها  حتقيق  يف  كبري�ً  ف�صالً  �حلكومة  و�جهت  لقد 

، وغري قابل للتنفيذ يف ظّل 
�لوز�ري، وهو بيان ر�أى بع�ص �ملر�قبني �أنه “غري و�قعي”107

�حل�صار �لدويل �ل�صيا�صي و�القت�صادي للحكومة.

مع  �لتعامل  يف  دولياً  متييز�ً  �حلكومة  و�جهت  فقد  �ل�صيا�صي،  �ل�صعيد  على  �أما 

�أع�صاء �حلكومة �ملح�صوبني على حركة حما�ص حل�صار دويل،  �أع�صائها، حيث تعر�ص 

�لعاملية،  �لعو��صم  يف  بالتنقل  وللم�صتقلني  فتح  حلركة  �ملنتمني  لالأع�صاء  �صمح  بينما 

و�إجر�ء �للقاء�ت �ل�صيا�صية مع نظر�ئهم يف �لعامل. ومل تفلح حماوالت �حلكومة بالتاأكيد 

.
108

�لد�ئم على وحدتها ورف�صها للتمييز بني �أع�صائها باإنهاء هذ� �لو�صع

ويف �جلانب �ل�صيا�صي �أي�صاً، مل ت�صتطع �حلكومة باإمكانياتها �ل�صعيفة، كغريها من 

حكومات �ل�صلطة �لفل�صطينية، مو�جهة �العتد�ء�ت �ملتكررة من �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية على 

الأيام، 2007/3/29.  
104

الأيام، 2007/3/22؛ ومعاً، 2007/4/9، �نظر:  
105

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=63257

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=63257 :معاً، 2007/4/9، �نظر  
106

�آذ�ر/  الدولية،  احلقائق  �صحيفة  �جلديدة،  �لفل�صطينية  �حلكومة  وت�صكيل  برنامج  يف  قر�ءة  �صايف،  خالد   
107

مار�ص 2007.

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=63257 :معاً، 2007/4/9، �نظر  
108



202

ال�سلطة الفل�سطينية

بـ“�لتهدئة”.  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �لتز�م  من  �لرغم  على  �لغربية،  و�ل�صفة  غزة  قطاع 

ومثلت �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية ماأزقاً �صيا�صياً ووطنياً للحكومة، ب�صبب تثبيت �لتهدئة، 

“�ل�رش�كة”  من  نوعاً  تبنت  �حلكومة  ولكن  �العتد�ء�ت.  يف  “�إ�رش�ئيل”  ��صتمر�ر  ظّل  يف 

�آلية وطنية م�صرتكة  �لتفاهم معها على و�صع  �لوطنية من خالل  �لف�صائل  �لوطنية مع 

.
109

للرد على ممار�صات �الحتالل هذه

و�صول  ومنع  �لدويل  �حل�صار  ��صتمر  فقد  و�القت�صادي،  �ملايل  �ل�صعيد  وعلى 

�ملالية  �الأحو�ل  �أو�صل  ما  وهو  �حلكومة،  خلزينة  �لعربية  �مل�صاعد�ت  بع�ص 

�إذ  �إىل درجات غري م�صبوقة من �لرت�جع،  و�القت�صادية لل�صلطة و�ملو�طن �لفل�صطيني 

 ،2007 “�إ�رش�ئيل” يف حزير�ن/ يونيو  �لفل�صطينية �ملحتجزة لدى  بلغت قيمة �الأمو�ل 

.
110

1.5 مليار دوالر �أ�صهر من ت�صلمها ملهامها،  �أي بعد ثالثة 

وعلى �لرغم من و�صول بع�ص �مل�صاعد�ت �لعربية �لكبرية مقارنة بال�صنو�ت �ملا�صية، 

�إال �أن حجز �أمو�ل �ل�رش�ئب من قبل “�إ�رش�ئيل”، وتاأخري و�صول كامل �مل�صاعد�ت �لعربية 

و�لدولية، وتر�كم �الأزمات �ملالية من �حلكومات �ل�صابقة، �أدى �إىل تفاقم ديون �حلكومة 

�مل�صتحقة للقطاع �خلا�ص. وعجزت �حلكومة عن تنفيذ م�صاريعها، و��صتمر �لتاأخري يف 

�رشف رو�تب �ملوظفني؛ ما �أدى �إىل تنفيذ �إ�رش�بات عمالية، عطلت عمل �حلكومة و�صلت 

.
111

�خلدمات �لرئي�صية يف �أجهزتها

ووجدت  م�صريتها.  يف  �الأكب  �لف�صل  مثَّل  فقد  �حلكومة،  عمل  يف  �الأمني  �جلانب  �أما 

�الأمني  �لفلتان  كان  �أعو�م،  �صتة  من  �أكرث  منذ  متجذرة  م�صكلة  �أمام  نف�صها  �حلكومة 

خاللها يتاأجج ب�صبب جتاوز�ت بع�ص �لعائالت، و�ل�رش�ع بني �لقياد�ت �الأمنية، وغياب 

�الإر�دة �ل�صيا�صية حلل �الأزمة. و�إ�صافة لهذه �لعو�مل �لتاريخية، فاإن �لف�صل �الأمني �زد�د 

�الأمنية،  �الأجهزة  على  ت�صيطر  �لتي  فتح  حركة  بني  �ملتفاقم  �ل�صيا�صي  �ل�رش�ع  ب�صبب 

وحركة حما�ص �لتي متثل �أغلبية �ملجل�ص �لت�رشيعي و�حلكومة.

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=65079 :معاً، 2007/4/24، �نظر  
109

�ملرجع نف�صه.  
110

�ملرجع نف�صه؛ والأيام، 2007/6/4.  
111
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�لوحدة  حكومة  وت�صكيل  مكة  �تفاق  توقيع  على  عقدت  �لتي  �الآمال  من  وبالرغم 

�الأمنية  �الأحد�ث  �أن  �إال  �الأمني،  و�لفلتان  �لد�خلي  لالقتتال  حّد  بو�صع  �لفل�صطينية 

ووزير  �الأجهزة  قياد�ت  بني  �ل�رش�عات  و��صتمرت  كبري.  ب�صكل  وت�صارعت  ��صتمرت 

�ملقر�ت  دخول  من  حتى  وُمنع  و�جباته،  �أد�ء  من  ُمنع  �لذي  �لقو��صمي  هاين  �لد�خلية 

�الأمنية  �الأجهزة  قادة  و�أ�صدر  فتح.  حلركة  �ملو�لية  �الأجهزة  قادة  مو�فقة  دون  �الأمنية 

قر�ر�ت مبنع تنفيذ �أو�مر �لقو��صمي يف �أب�صط �الأمور، ما �أدى �إىل ��صتقالته بعد نحو �صهر 

.
112

من ت�صكيل �حلكومة

وقد رف�ص رئي�ص �حلكومة �إ�صماعيل هنية ��صتقالة �لقو��صمي وقال �إنه �صيدر�صها مع 

�لقو��صمي ��صتقالته  . و�صحب 
113

�لرئي�ص عبا�ص، لو�صع حلّ الأزمة �الأمن يف قطاع غزة

بني  �ملو�جهات  ت�صاعد  ب�صبب  �صهر،  بعد  تقديها  �أعاد  ولكنه  هنية،  لطلب  ��صتجابة 

.
114

م�صلحني من حركتي فتح وحما�ص، ليو�فق عليها هنية هذه �ملرة

وحاولت �حلكومة �قرت�ح بع�ص �حللول لالأزمة، و�أجرى �إ�صماعيل هنية عدة تغيري�ت 

 .
115

يف �لقياد�ت �الأمنية بالتو�فق مع �لرئي�ص عبا�ص يف حماولة الإ�صالح �الأو�صاع �الأمنية

يف  للم�صاعدة  و�ل�صعوديني  �مل�رشيني  بامل�صوؤولني  �صيا�صية  �ت�صاالت  �حلكومة  و�أجرت 

فتح  حركتي  بني  و�ل�صيا�صية  �الأمنية  �التفاقات  من  جمموعة  عُقدت  كما   .
116

�الأزمة حلّ 

 .
117

وحما�ص برعاية م�رشية ومب�صاركة �لف�صائل �لفل�صطينية يف كلّ من غزة و�لقاهرة

�قتتال  حالة  �إىل  لي�صل  تطور  �لذي  �لتدهور،  منع  يف  دِ  جُتْ مل  �ملحاوالت  هذه  كّل  ولكن 

�صاملة، �أدت �إىل �صقوط �ملئات من �لفل�صطينيني بني قتيل وجريح، و�نتهت ب�صيطرة حركة 

حما�ص على �الأجهزة �الأمنية يف قطاع غزة.

�لد�خلية  وزير  ��صتقالة  ن�ص  وثيقة:  �نظر:  �لقو��صمي  هاين  �لد�خلية  وزير  ��صتقالة  �أ�صباب  على  لالطالع   
112

�لفل�صطيني هاين �لقو��صمي، 2007/4/17، مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، يف:

http://www.alzaytouna.net/permalink/4821.html

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=65079 :معاً، 2007/4/24، �نظر  
113

ال�رشق الأو�شط، 2007/5/15.   
114

�صحيفة البيان، 2007/6/1.  
115

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=65079 :معاً، 2007/4/24، �نظر  
116

�صحيفة البيان، 2007/6/1.  
117
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تاريخ �حلكومات يف  بد�أت مرحلة جديدة من  ومع �صيطرة حما�ص على قطاع غزة، 

�ل�صلطة �لفل�صطينية، هي مرحلة �النق�صام، حيث �أعلن �لرئي�ص عبا�ص يف 2007/6/14 �إقالة 

رئي�ص حكومة �لوحدة �لوطنية �لفل�صطينية �إ�صماعيل هنية، وكلف �صالم فيا�ص بت�صكيل 

على   2013 مار�ص  �آذ�ر/  حتى  �حلكومة  هذه  و��صتمرت   .
118

�الأعمال لت�رشيف  حكومة 

�لرغم من كونها حكومة ت�رشيف.

ثامناً: حكومات �شالم فيا�س بعد االنق�شام:

1. حكومة الطوارئ:

�أعلن �لرئي�ص حممود عبا�ص حالة �لطو�رئ بعد �صيطرة حركة حما�ص على �الأجهزة 

�الأمنية يف قطاع غزة، وكلف وزير �ملالية يف حكومة �لوحدة �لوطنية �صالم فيا�ص بت�صكيل 

حكومة �لطو�رئ.

و�جلغر�يف  �ل�صيا�صي  �النق�صام  ظّل  يف  طبيعية  �حلكومة  ت�صكيل  ظروف  تكن  ومل 

�لفل�صطيني، كما مل حت�صل �حلكومة على تو�فق وطني بالرغم من مو�فقة ف�صائل منظمة 

�لرئي�ص  من  تكليفها  منذ  �حلكومة  حما�ص  حركة  ورف�صت  عليها.  �لفل�صطينية  �لتحرير 

، بينما قررت فتح قطع 
119

ت قر�ر ت�صكيلها “�نقالباً” على �ل�رشعية �لبملانية عبا�ص، وعدَّ

��صتعد�دها  �أعلنت عن  “�إ�رش�ئيل” فقد  �أما  كافة �الت�صاالت مع حكومة وحركة حما�ص. 

للتعامل �ل�صيا�صي و�ملايل مع حكومة �لطو�رئ يف حال �لتز�مها ب�رشوط �لرباعية، ونظرت 

.
120

باإيجابية لتكليف �صالم فيا�ص بت�صكيلها

وت�صكلت �حلكومة من 12 وزير�ً معظمهم من �ملتخ�ص�صني “�لتكنوقر�ط”، برئا�صة 

�صالم فيا�ص �لذي توىل �أي�صاً حقيبة �ملالية، و�أدت �ليمني �لقانونية يف 2007/6/17، و�صط 

.
121

جدل �صيا�صي وقانوين فل�صطيني

الغد، حزير�ن/ يونيو 2007.   
118

املرجع نف�شه.  
119

املرجع نف�شه.  
120

http://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=7&id=46274 :عرب 48، 2007/6/17، �نظر  
121
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وخالل حالة �لطو�رئ �نغم�صت �حلكومة باخلالفات مع حركة حما�ص، و�ألغت كافة 

�أع�صاء  عقود  و�ألغت   ،
122

باطلة وعدَّتها  هنية  �إ�صماعيل  حكومة  �أقرتها  �لتي  �لقر�ر�ت 

قطاع  يف  �لد�خلية  وز�رة  عن  ت�صدر  �لتي  باجلو�ز�ت  �لتعامل  ومنعت  �لتنفيذية،  �لقوة 

 ،
123

غزة، و�أوقفت كافة �لعقود �لتي كانت قد وقعت �صابقاً مع حكومة �لوحدة �لوطنية

و�أ�صدرت قر�ر�ت مبنع �ل�رشطة ورجال �الأمن يف قطاع غزة من �لعمل مع �حلكومة �لتي 

وعينت  غزة  قطاع  يف  �لعامة  �ملوؤ�ص�صات  بع�ص  و�أوقفت   ،
124

هنية �إ�صماعيل  ير�أ�صها 

.
125

بدالً منها �إد�ر�ت عامة يف �ل�صفة �لغربية

وقد و�صعت �حلكومة يف �أوىل �أولوياتها م�صادرة �صالح �لف�صائل �لفل�صطينية �ملقاتلة 

غزة  يف  حدثت  �لتي  �مل�صلحة  �ل�رش�عات  بتكر�ر  �ل�صماح  عدم  بذريعة  �لغربية،  بال�صفة 

لقاء�ت  �لطو�رئ  حكومة  رئي�ص  �أجرى  وبالفعل   .
126

�النق�صام �إىل  �الأمر  نهاية  يف  و�أدت 

، وبحث 
127

�أجندة �حلكومة �الأمن يف  �أولوية �صبط  �الإ�رش�ئيلي تركزت على  مع �جلانب 

�لتعاون �ملطلوب من “�إ�رش�ئيل” لتحقيق هذه �ملهمة.

��صتمرت حكومة �لطو�رئ ملدة ال تزيد عن �صهر، بناء على �لقانون �لذي يحدد مدة 

�لطو�رئ ب�صهر على �الأكرث، ما ��صطر �لرئي�ص عبا�ص للطلب من فيا�ص تو�صيع �حلكومة 

بهدف  وزير�ً،   16 من  مكونة  �حلكومة  لت�صبح  وزر�ء  �أربعة  باإ�صافة  �نتهائها  قبل 

�الأ�صا�صي  و�لقانون  للد�صتور  خمالفاً  حما�ص  ر�أته  �لذي  �الأمر  �لديومة،  �صفة  �إعطائها 

.
128

�لفل�صطيني

و�صعى �لرئي�ص عبا�ص من خالل تو�صيع �حلكومة و�لطلب من فيا�ص تقدمي �ال�صتقالة 

�إىل حّل �لثغرة �لد�صتورية يف ��صتمر�ر �حلكومة  و�إعادة ت�صكيل �حلكومة مع تو�صيعها، 

�لتي ال يكن �أن ت�صتمر �أكرث من �صهر ح�صب �لقانون �الأ�صا�صي. ولتحقيق هذ� �لهدف، 

http://www.wafa.ps/arabic/body.asp?id=54298 :وفا، 2007/6/21، �نظر  
122

احلياة اجلديدة، 2007/6/21؛ و�صحيفة الأخبار، بريوت، 2007/6/28.  
123

www.al-arabeya.net :موقع �لعربية لل�صحافة، يافا، 2007/6/26، �نظر  
124

http://www.wafa.ps/arabic/body.asp?id=55644 :وفا، 2007/7/9، �نظر  
125

الأخبار، 2007/6/28؛ والراأي، 2007/7/14.  
126

http://fpnp.net/arabic/?action=detail&id=29824 :موقع �صبكة فر��ص �الإعالمية، غزة، 2007/7/10، �نظر  
127

�صحيفة اخلليج، �ل�صارقة، 2007/7/14.  
128
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تذرع �لرئي�ص باأن �حلكومة جاهزة للعر�ص على �ملجل�ص �لت�رشيعي عندما يكتمل ن�صابه، 

�ل�صجون  يف  حما�ص  حركة  نو�ب  من  كبري  عدد  �عتقال  ب�صبب  يكتمل  لن  ن�صابه  ولكن 

! ومع ذلك، فاإنه عندما �أمكن عقد �ملجل�ص من �لناحية �لنظرية بعد �إطالق 
129

�الإ�رش�ئيلية

�رش�ح معظم �لنو�ب، فاإن قيادة �ل�صلطة يف ر�م �هلل كانت تعطل عقد �ملجل�ص ب�صبب �صيطرة 

حما�ص عليه. وبالتايل، مل يَ�صعَ فيا�ص �إىل �حل�صول ب�صكل جاد على مو�فقة �ملجل�ص �لذي 

كان �صي�صقط حكومة فيا�ص يف حال �لرجوع �إليه.

ويف �حلقيقة، فاإن موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لفل�صطينية عانت مع مرور �لزمن من �رشعيات 

منقو�صة، الأن �مل�صكلة باالأ�صا�ص بني حركتي حما�ص وفتح هي م�صكلة �صيا�صية.

2. حكومة �شالم فيا�س الثانية بعد النق�شام:

قدَّم �صالم فيا�ص ��صتقالة حكومته للرئي�ص عبا�ص يف 2009/3/7، بعد �نطالق جولة 

جديدة من حو�ر�ت �مل�صاحلة �لفل�صطينية، بهدف تعزيز �حلو�ر �لفل�صطيني، ح�صب ن�ّص 

�ال�صتقالة. وقد و�فق عبا�ص على �ال�صتقالة وطلب من فيا�ص ت�صيري �أعمال �حلكومة �إىل 

.
130

حني ت�صكيل �حلكومة �جلديدة �لتي يتمخ�ص عنها �حلو�ر

�إىل �تفاق �رشيع كما كان ماأموالً، �الأمر �لذي  ولكن �حلو�ر �لوطني ف�صل بالو�صول 

دفع �لرئي�ص عبا�ص �إىل تكليف فيا�ص جمدد�ً بت�صكيل حكومة مو�صعة. وقد ُولدت �حلكومة 

والدة ع�صرية بعد جد�ل �صيا�صي كبري، يف ظلّ �إد�نتها من قبل حما�ص، ومقاطعتها من قبل 

�جلبهة �ل�صعبية، و�العرت��ص عليها من �لنقابات �لعمالية. بل �إن �لكتلة �لبملانية حلركة 

فتح �عرت�صت على �آلية ت�صكيل �حلكومة دون �لت�صاور معها، وقاطعتها على �لرغم من 

�أن ن�صف �ملقاعد تقريباً ذهبت �إىل حركة فتح.

�لوزر�ء  وبع�ص  �لتكنوقر�ط،  من  عدد�ً  فتح  �أع�صاء  �إىل  �إ�صافة  �حلكومة  و�صمت 

.
131

�ملنتمني لكل من �جلبهة �لديوقر�طية، وجبهة �لن�صال �ل�صعبي، وحزب �ل�صعب

احلياة، 2007/7/14.   
129

مركز  عن  نقالً  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  فيا�ص”،  �صالم  “حكومة  �صالح،  حممد  حم�صن   
130

http://www.alzaytouna.net/permalink/4633.html :جلزيرة للدر��صات، �لدوحة، 2010/11/14، �نظر�

�ملرجع نف�صه، واحلياة اجلديدة، 2009/5/20.  
131
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3. حكومة �شالم فيا�س الثالثة:

�صهدت �ملنطقة �لعربية �أجو�ء �صيا�صية م�صحونة يف �صنة 2011، يف ظّل �أجو�ء �لربيع 

�لعربي وت�صاقط بع�ص �الأنظمة �ملح�صوبة على حمور �العتد�ل �لعربي �لذي تتحالف معه 

�ل�صلطة �لفل�صطينية. 

�أنها  �أعلنت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  على  �الأجو�ء  لهذه  تاأثري  �أّي  ال�صتباق  حماولة  ويف 

�صتجري �نتخابات بلدية يف 2011/7/9، و�قرتحت عقد �النتخابات �لبملانية و�لرئا�صية 

و�صبَّب  حما�ص،  حركة  رف�صته  �لذي  �الأمر  وهو  نف�صها،  �ل�صنة  من  �صبتمب  �أيلول/  يف 

�لفل�صطيني يف حال  �النق�صام  �ملخاطر من زيادة  �ل�صلطة نف�صها، ب�صبب  خالفات د�خل 

�إجر�ء �النتخابات دون تو�فق وطني.

بهدف  عبا�ص،  للرئي�ص  حكومته  ��صتقالة  فيا�ص  �صالم  قدم  �الأجو�ء،  هذه  ظلّ  ويف 

ت�صكيل حكومة جديدة تكمل مهمات �حلكومة �لتي �صبقتها. 

وقد و�فق �لرئي�ص على ��صتقالة فيا�ص، وكلفه بت�صكيل حكومة جديدة يف 2011/2/4، 

و�الإعد�د  �ل�صابقة،  �حلكومة  برنامج  ��صتكمال  وهي  للحكومة  �لرئي�صية  �ملهمة  حمدد�ً 

�صبتمب؛  �أيلول/  ال�صتحقاق  و�ال�صتعد�د  و�ملحلية،  و�لت�رشيعية  �لرئا�صية  لالنتخابات 

�ملتحدة، للح�صول على  �الأمم  لهيئة  �لفل�صطينية طلباً  �لتحرير  وهو موعد تقدمي منظمة 

.
132

�صفة دولة ع�صو يف �لهيئة

لت�صكيل  مبادرة  فيا�ص  قدم  جديدة،  حكومة  بت�صكيل  تكليفه  من  �أيام  ع�رشة  وبعد 

�أ�صا�ص  �لفل�صطيني. وتقوم �ملبادرة على  حكومة وحدة وطنية كمقدمة الإنهاء �النق�صام 

ت�صكيل هذه �حلكومة �أوالً، قبل �أن ي�صتكمل �حلو�ر حول �لق�صايا �الإ�صكالية �لتي توؤخر 

.
133

�لو�صول التفاق م�صاحلة وطنية، وعلى ر�أ�صها م�صكلة �الأمن

�لوزر�ء  رئي�ص  برغبة  تتعلق  الأ�صباب  مرة  من  �أكرث  �حلكومة  ت�صكيل  تعرث  وقد 

�ملكلف باإعطاء فر�صة ملبادرته بت�صكيل حكومة وحدة وطنية. و�أجل ت�صكيل �حلكومة 

عدة مر�ت �أي�صاً ب�صبب عقد عدة جوالت للحو�ر و�لتو�صل فيها التفاق م�صاحلة ين�ص 

http://samanews.com/ar/index.php?ajax=preview&id=88243 :صما، 2011/2/14، �نظر�  
132

ال�رشق الأو�شط، 2011/2/24.  
133
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على ت�صكيل حكومة وحدة وطنية، و�لذي وُقِّع يف �لقاهرة يف 2011/5/4، كما مّت �التفاق 

رئي�ص  من�صب  بتويل  نف�صه  عبا�ص  حممود  تكليف  على   ،2012/2/6 يف  �لدوحة  يف 

 .
134

�لوزر�ء

ومع تعرث تطبيق �تفاقي �لقاهرة و�لدوحة للم�صاحلة، طالب فيا�ص بتغيري �حلكومة 

وحلف �ليمني جمدد�ً �أمام �لرئي�ص عبا�ص، بهدف جتديد �لثقة و“�ل�رشعية” لهذه �حلكومة. 

وبينما دفع عبا�ص باجتاه تعديل حكومي فقط، فقد رف�ص فيا�ص هذ� �خليار، ما �أدى �إىل 

ظهور بو�در �أزمة بني �لرجلني، خ�صو�صاً �أن هذ� �خلالف يف �لروؤى تر�فق مع مهاجمة 

بع�ص �لقياد�ت �لفتحاوية لفيا�ص؛ ولكن عبا�ص و�فق على مطالب فيا�ص �أخري�ً، وكلفه 

.
135

بت�صكيل حكومة جديدة

وت�صكلت �حلكومة و�أق�صمت �ليمني �أمام �لرئي�ص يف 2012/5/16، و�حتفظ فيها ريا�ص 

�ملالكي بوز�رة �خلارجية باإ�رش�ر من �لرئي�ص، وخالفاً لرغبة �صالم فيا�ص، بينما تخلى 

�الأخري الأول مرة منذ توليه رئا�صة �حلكومة عن �جلمع بني من�صبه وبني حقيبة �ملالية 

�لتي توالها نبيل ق�صي�ص.

يف  �ملحلية  �النتخابات  الإجر�ء  �الإعد�د  وهي  �حلكومة  لهذه  �لرئي�صية  �ملهمة  وحددت 

�ل�صفة �لغربية.

هذه  ُووجهت  �لفل�صطيني،  �النق�صام  بعد  ت�صكلت  �لتي  �حلكومات  كّل  وكعادة 

تعزز  باعتبارها  �لف�صائل،  من  وغريها  حما�ص  حركة  قبل  من  بالنقد  �حلكومة 

�لعموميني  �ملوظفني  نقابة  عدَّتها  كما  فل�صطينياً.  وطنياً  �إجماعاً  متثل  ال  و  �النق�صام 

�أثناء عمله بالوز�رة  �أ�صاء للنقابات و�ملوظفني يف  �إهانة للموظفني، الأنها �صمت وزير�ً 

.
136

�ل�صابقة

وقد �صهدت �لعالقة بني �لرئي�ص عبا�ص ورئي�ص �حلكومة �صالم فيا�ص عدة خالفات 

خالل حكم �الأخري، ولكن حدتها �زد�دت يف بد�ية �صنة 2013، بعد �أن ظهرت بع�ص �الأرقام 

موقع �صكاي نيوز عربية، �أبو ظبي، 2012/5/16، �نظر:  
134

http://www.skynewsarabia.com/web/article/20768/.htm

 .2012/4/30 القد�س العربي،   
135

.2012/5/16 القد�س العربي،   
136
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�ل�صادمة حول مديونية �ل�صلطة، ومع تفجر حملة جديدة من �لت�رشيحات و�لتظاهر�ت 

وزير  ��صتقالة  ب�صبب  �أكب  ب�صكل  �الأزمة  وتفاقمت  �القت�صادية.  فيا�ص  �صيا�صات  �صدّ 

�لتعامل  �إن  وقوله   ،2013 ل�صنة  �ملو�زنة  خلطة  رف�صه  خلفية  على  ق�صي�ص  نبيل  �ملالية 

.
137

بنجاح مع هذه �ملو�زنة وقيمة �لعجز فيها غري ممكن

ويف ظلّ هذه �خلالفات، قدم فيا�ص ر�صالة خطية باال�صتقالة لعبا�ص يف 2013/2/24. 

وبعد �أخذ ورد، وبعد ف�صل حماوالت �الإ�صالح بني �لرئي�صني، قبلت �ال�صتقالة ر�صمياً 

.
يف 1382014/4/13

اأ. مهام احلكومة الـ 13:

�ليمني  قر�أه عند حلف  �صيا�صياً  برناجماً  فيا�ص  �ملكلف �صالم  �لوزر�ء  �أ�صدر رئي�ص 

، حيث مل يكن �ملجل�ص �لت�رشيعي منعقد�ً ب�صبب حالة �النق�صام، 
139

�أمام �لرئي�ص عبا�ص

�إ�صافة العتقال عدد كبري من نو�ب حما�ص يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية.

�أهمها:  �الأ�ص�ص،  �أن حكومته �صتقوم على جمموعة من  و�أكد فيا�ص يف هذ� �لبنامج 

�اللتز�م بالبنامج �ل�صيا�صي للرئي�ص حممود عبا�ص، و�لتعهد بتنفيذ �التفاقيات �لثنائية 

و�ملتعددة �ملوقعة من قبل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، مبا يف ذلك �التفاقيات �ملوقعة مع 

“�إ�رش�ئيل”.

:
140

وفيما يلي �أهم مهام �حلكومة ح�صب برناجمها �لوزر�ي

�إنهاء �الحتالل و�إقامة �لدولة �مل�صتقلة على حدود 1967. 	•
�إعادة �لوالية �لفعلية لل�صلطة �ل�رشعية يف جميع �أرجاء قطاع غزة. 	•
دعم مدينة �لقد�ص باعتبارها عا�صمة �ل�صعب �لفل�صطيني �الأبدية. 	•

�لفلتان �الأمني، و�إنهاء �ملظاهر �مل�صلحة، و�حلفاظ  توفري �الأمن و�الأمان، و�إنهاء حالة  	•
على وحد�نية �ل�صالح.

الأيام، 2013/3/3 و2013/4/14.  
137

الأيام، 2013/4/14.  
138

برنامج �حلكومة �لفل�صطينية �لثالثة ع�رش، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، 2007/7/22، �نظر:  
139

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3646

�ملرجع نف�صه.  
140
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مو�جهة م�صكالت �لفقر و�لبطالة و�لركود �القت�صادي، وتطوير ودعم �لزر�عة. 	•
�إيالء �هتمام خا�ص مبلف �الأ�رشى و�ملعتقلني �ل�صيا�صيني يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية. 	•

تعزيز وتطوير دور �لق�صاء وحماية ��صتقالله. 	•
مكافحة �لف�صاد و�لو��صطة و�ملح�صوبية. 	•

حماية حقوق �الإن�صان، و�حلريات �لعامة و�لفردية. 	•
�لتكفريية، و�لتخوينية، و��صتغالل  �ل�صيا�صات  ��صرت�تيجية و��صحة يف مكافحة  تبني  	•

�لدين الأهد�ف �صيا�صية.

تطوير �خلدمات �ل�صحية و�لتعليم. 	•

ب. قراءة يف اأداء احلكومة:

1. الأمن:

رو�تب  ��صتثنت  �أنها  �إال  �حلكومة،  �أولويات  مركز  يف  يقع  �الأمن  �أن  من  �لرغم  على 

وخم�ص�صات 17 �ألف ع�صكري من مو�زنة 2008 معظمهم من قطاع غزة، بناء على رغبة 

، وهو �الأمر �لذي ي�صري �إىل مدى خطورة 
141

�أمريكية لتقلي�ص عدد �لع�صكريني يف �لقطاع

�لنفوذ �الأمريكي على قر�ر�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية.

خريطة  خطة  يف  منها  �ملطلوبة  �ال�صرت�طات  تطبيق  �إىل  �حلكومة  �صعت  وقد 

�ملمار�صات  من  كبرية  درجة  �إىل  تعاين  ظلت  ولكنها  �الأمن،  �صبط  بخ�صو�ص  �لطريق 

�الإ�رش�ئيلية �لتي تعيق عملها، مثل �ال�صتمر�ر بت�صديد �حلو�جز يف �ل�صفة �لغربية بدالً 

.
142

تخفيفها من 

وقد جنحت �حلكومة �إىل حّد كبري يف فر�ص �الأمن يف �ل�صفة �لغربية، ولكن هذ� �لنجاح 

بالتن�صيق  و�تهامها  �الإن�صان،  حقوق  جمال  يف  �حلكومة  ل�صجل  بانتقاد�ت  مقروناً  كان 

�الأمني مع “�إ�رش�ئيل”، �الأمر �لذي �أ�صاء للن�صيج �لوطني �لفل�صطيني، وقيد قوى �ملقاومة 

ب�صكل تام يف �ل�صفة.

�صحيفة فل�شطني، غزة، 2007/11/14.  
141

الأيام، 2008/4/29.  
142
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2. القت�شاد:

�صعت �حلكومة لتحقيق برناجمها بتح�صني �الأحو�ل �ملعي�صية للمو�طنني. ولكن طبيعة 

�القت�صاد �ملبني على �مل�صاعد�ت و�ملنح �خلارجية ظلت هي �ل�صائدة، و��صتمرت �ملو�زنات 

تعاين �صنة بعد �صنة من �لعجز.

وقد بلغ �لعجز يف مو�زنة 2008 نحو 1.895 مليار دوالر من �إجمايل �ملو�زنة �لبالغة 

3.283 مليار دوالر بعجز  �إىل   2009 3.075 مليار دوالر، فيما �رتفعت �ملو�زنة يف �صنة 

�إجمايل ي�صل �إىل 1.653 مليار دوالر، قالت �حلكومة �أنها �صت�صده عن طريق �مل�صاعد�ت 

 .
143

�لعربية و�لدولية

وبنت �حلكومة ميز�نيتها �صنة 2009 مثالً على ن�صبة منو متوقعة يف �ل�صفة �لغربية 

ت�صل �إىل 8%، كما عملت على خف�ص �الإنفاق �جلاري بن�صبة 35% عن �ل�صنة �لتي �صبقتها 

بهدف تقليل �العتماد على �مل�صاعد�ت �خلارجية �لتي بلغت يف �صنة 2008 رقماً قيا�صياً يف 

.
144

تاريخ �ل�صلطة �لفل�صطينية و�صل �إىل 1.763 مليار دوالر

�الإير�د�ت  �رتفعت  3.9 مليار�ت دوالر. وقد  2010 فقد بلغت نحو  �أما ميز�نية �صنة 

�ملحلية فيها بن�صبة 20% عن �ل�صنة �ل�صابقة، فيما بلغ �صايف �الإقر��ص يف مو�زنة 2010 

نحو 250 مليون دوالر، مقارنة مع 374 مليون دوالر �صنة 2009، وخ�ص�صت �ملو�زنة 

.
145

زهاء ن�صف �لنفقات �جلارية �لبالغة 3.16 مليار�ت دوالر ل�صالح قطاع غزة

وبلغ حجم �ملو�زنة 3.7 مليار�ت دوالر يف �صنة 2011، بزيادة يف قيمة �الإير�د�ت ت�صل 

ن�صبتها �إىل 11% مقارنة مع �صنة 2010. وكان يفرت�ص �أن تغطي �الإير�د�ت ح�صب هذه 

�مليز�نية ما ن�صبته 66% من حجم �لنفقات �جلارية، �لتي ترت�وح ن�صبتها بني 26 و%27 

.
146

من �إجمايل �لناجت �ملحلي

�أما مو�زنة �صنة 2012، فقد بلغت قيمتها 3.54 مليار�ت دوالر. ومتيزت بتقليل قيمة 

�لعجز �جلاري من �إجمايل �لناجت �ملحلي، من 13% �صنة 2011 �إىل 10% �صنة 2012، بعد 

الأيام، 2009/2/5.  
143

املرجع نف�شه.  
144

http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=69299 :وفا، 2010/3/29، �نظر  
145

http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=10191 :وفا، 2011/3/31، �نظر  
146
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وتخفي�ص  �مل�صاعد�ت،  على  �العتماد  تقلي�ص  من  وبالرغم   .2008 �صنة   %22 كان  �أن 

ح�صب  �ملتوقع  �الإجمايل  �لعجز  فاإن  �جلاري،  �لعجز  قيمة  وتقليل  �جلارية،  �لنفقات 

 .
147

ميز�نية 2012 بلغ ما قيمته 1.3 مليار دوالر

�إير�د�ت  بقيمة  دوالر،  مليار�ت   3.8 قيمة  �إىل   2013 �صنة  مو�زنة  �رتفعت  وقد 

�إير�د�ت  قيمة  على  بناء  �ملو�زنة  و�صعت  وقد  دوالر.  مليار   2.5 �إىل  ت�صل  متوقعة 

متوقعة تغطي نحو 70% من �لنفقات �جلارية، وذلك باملقارنة مع 57% يف �صنة 2008، 

.
و67% يف �صنة 1482012

و�أكد فيا�ص يف �أكرث من منا�صبة �أنه ي�صعى لتقلي�ص �العتماد على �مل�صاعد�ت يف �ملو�زنة، 

�القت�صادية  �الأزمات  مع  �حلكومة  تعامل  �إطار  يف  وذلك  م�صتقل،  وطني  �قت�صاد  وبناء 

��صتمرت  حيث  يتغري،  مل  �القت�صادي  �لو�قع  ولكن  مرحلة.  من  �أكرث  يف  بها  مرت  �لتي 

�مل�صاعد�ت  و�صول  �نتظام  عدم  ب�صبب  �ملتالحقة  �ملالية  �الأزمات  من  �حلكومة  معاناة 

 .
149

�خلارجية

منتجات  بع�ص  �أ�صعار  رفع  عن  نتجت  �لتي  تلك  هي  �ملالية  �الأزمات  �أخطر  وكانت 

�لوقود ورفع �صعر �لفائدة يف �ل�صفة �لغربية يف �صيف 2012، �الأمر �لذي �أدى �إىل �ندالع 

�إىل حمالت  �إ�صافة  �حتجاجات �صعبية و��صعة، مب�صاركة ف�صائل �ملنظمة مبا فيها فتح، 

�صبابية ونقابات �لعمال �لتي ت�صيطر عليها حركة فتح.

تخفي�ص  �حلكومة  قررت  �لوقت،  ذلك  يف  �ل�صعبي  �لغ�صب  المت�صا�ص  حماولة  ويف 

ِ هذه �الإجر�ء�ت  رو�تب �لوزر�ء وكبار �ملوظفني، ودعم �أ�صعار �ل�صوالر و�لغاز. ومل تر�ص

و�حلو�ر  �الإجر�ء�ت  من  باملزيد  �حلكومة  �لفل�صطينية  �لف�صائل  وطالبت  �ملتظاهرين، 

. وقد ك�صفت �الأزمة ��صتمر�ر �حلكومة باالعتماد على �مل�صاعد�ت خالفاً 
150

حلل �الأزمة

لبناجمها �ملعلن، حيث �أكد �صالم فيا�ص �أكرث من مرة يف �أثناء هذه �الأزمة، على �رشورة 

ال�رشق الأو�شط، 2012/4/11.  
147

القد�س، 2013/3/28.   
148

الأيام، 2013/10/7؛ والقد�س، 2012/8/24.  
149

  ال�رشق الأو�شط، 2012/9/12.
150
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يف  بدورها  و�أ�صاد  �مل�صاعد�ت،  هذه  برر  �إنه  بل  �الأزمة؛  �إنهاء  بهدف  �مل�صاعد�ت  و�صول 

.
151

�إنعا�ص �القت�صاد �لفل�صطيني

بناء  بخ�صو�ص  تر�صيخه  �حلكومة  حاولت  �لذي  �لعام  �النطباع  من  �لرغم  وعلى 

�لرفاه �القت�صادي يف �ل�صفة �لغربية مقابل قطاع غزة �ملحا�رش مالياً، فاإن م�صكلة ت�صديد 

، بل وترت�كم يف بع�ص 
152

رو�تب موظفي �ل�صلطة ظلت قائمة وتزد�د من فرتة �إىل �أخرى

�الأحيان لثالثة �أ�صهر.

�ملعونات  �صيا�صة  �عتماد  �إىل  �حلكومة  جلاأت  �لفقر،  ظاهرة  مع  للتعامل  حماولة  ويف 

هذ�  يف  حما�ص  حلركة  �لتابعة  �خلريية  �جلمعيات  ملناف�صة  و�صعت  للفقر�ء،  و�الإعا�صات 

؛ ما �أدى �إىل حرمان عائالت 
153

�مل�صمار، وقامت باإغالق هذه �جلمعيات �أو �لت�صييق عليها

�ملو�طن  وحتويل  جهة،  من  �خلريية  �جلمعيات  تقدمها  �لتي  �مل�صاعد�ت  من  فل�صطينية 

�إىل معتمد على �ملعونات �حلكومية �لتي يفرت�ص �أن تقدم �قت�صاد�ً منتجاً، ال عمالً �إغاثياً 

للمو�طنني، من جهة �أخرى. 

يف   2010 ل�صنة  �ملقالة  للحكومة  �لعامة  �ملو�زنة  �عتماد  مّت  فقد  غزة،  قطاع  يف  �أما 

بنحو  �لعامة  �لنفقات  وُقّدرت  مبا�رشة،  �جلديدة  �ل�صنة  بدء  قبيل  �أي   ،2009/12/31

�لرو�تب  على  �لنفقات  هذه  توزيع  وجرى   .%89.1 يبلغ  بعجز  �أي  دوالر،  مليون   540

و�الأجور بن�صبة 37%، و�لنفقات �لت�صغيلية بن�صبة 11%، و�لنفقات �لتحويلية بن�صبة %28، 

 .
154

5.5% لتطوير مدينة �لقد�ص 18.5%، كما جرى �عتماد  و�لنفقات �لتطويرية بن�صبة 

غري �أن ما متّ �إنفاقه فعالً بلغ 297.31 مليون دوالر، �أي بن�صبة 55.1% فقط مما مّت تقديره.

مليون   228.73 بلغت  حيث  و�الأجور،  �لرو�تب  على  �ملو�زنة  معظم  �رشف  مّت  وقد 

. )ملزيد من �لتف�صيالت حول �الأد�ء 
155

دوالر، �أي نحو 76.9% من جمموع �مل�رشوفات

 http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=138790 :وفا، 2012/9/18، �نظر  
151

  احلياة اجلديدة، 2009/3/9؛ ووفا، 2009/4/6، �نظر:
152

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=37040

الراأي، 2007/7/14.  
153

احلياة، 2010/1/5.  
154

�نظر: “�ملجل�ص �لت�رشيعي يقر م�رشوع قانون �ملو�زنة �لعامة لل�صنة �ملالية 2011،” �صحيفة الربملان، �ملجل�ص   155

�لت�رشيعي �لفل�صطيني، غزة، 2011/3/31، يف:

http://www.plc.gov.ps/img/Magazine/pdf_file/cf0331c4-0bf0-4c76-9ef6-f97f4b3cd63b.pdf
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على  �الطالع  يرجى  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �القت�صادي 

�لف�صل �لثامن من هذ� �لكتاب(.

3. ال�شوؤون ال�شيا�شية:

كان  �لغالب  يف  دورها  ولكن  �حلكومة،  �أعمال  جدول  عن  �ل�صيا�صية  �لهموم  تغب  مل 

ب�صوؤون  �ملتعلقة  �لدبلوما�صية  �الأعمال  بع�ص  ومتابعة  �لبيانات  �إ�صد�ر  على  مقت�رش�ً 

�أهم ما  �إن  �أما على �ل�صعيد �لعملي، فيمكن �لقول   .
156

�لقد�ص و�الأ�رشى وعملية �ل�صالم

تبنته �حلكومة يف �جلانب �ل�صيا�صي هو دعم �ملقاومة �ل�صعبية �ملتمثلة بفعاليات مقاومة 

.
157

�جلد�ر ومقاطعة منتجات �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية

�صيا�صياً  برناجماً   ،2009 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  فيا�ص  �صالم  �حلكومة  رئي�ص  طرح  وقد 

�إ�صافياً للبنامج �لذي �صّكل �حلكومة بناء عليه، �أطلق عليه ��صم “فل�صطني �إنهاء �الحتالل 

ب�صكل  �لبنامج  ويقوم  �ملوؤ�ص�صات.  بناء  عب  �لدولة  بناء  برنامج  �أو  �لدولة”،  و�إقامة 

�أ�صا�صي على مبد�أ بناء موؤ�ص�صات �لدولة خالل عامني، بهدف بناء �لدولة بعد ��صتكمال 

.
158

هذه �ملوؤ�ص�صات

ومع �أن هذ� �لبنامج �أكد يف مقدمته ويف بع�ص مو�ده على �أن �ل�صاأن �ل�صيا�صي هو من 

�خت�صا�ص منظمة �لتحرير و�لرئي�ص عبا�ص، �إال �أنه ووجه بانتقاد�ت حتى من حركة فتح، 

.
159

�لتي ر�أت فيه تعدياً على �صالحيات �ملنظمة و�لرئي�ص

خالل  �ملوؤ�ص�صات  بناء  �إنهاء  �أ�صا�ص  على  يقوم  زمنياً  جدوالً  �لبنامج  طرح  وقد 

�إعالنه، وحر�صت �حلكومة على متابعة �الإجناز خالل �لعام �الأول يف  عامني من تاريخ 

. ثم �أعلن رئي�ص �حلكومة مالمح خطة �لعام �لثاين من �لبنامج 
160

�جتماعاتها �لدورية

الأيام، 2009/3/24؛ ووفا، 2009/4/6، �نظر: http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=37040؛   
156

http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=53554؛  �نظر:   ،2009/10/19 ووفا، 

http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=58705 :ووفا، 2009/12/14، �نظر

http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=58705؛  �نظر:   ،2009/12/14 وفا،   
157

http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=64536 :ووفا، 2010/2/15، �نظر

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2009/08/25/140943.html :دنيا �لوطن، 2009/8/25، �نظر  
158

فل�صطني �ليوم، 2009/8/26.  
159

وفا، 2009/12/14، �نظر: http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=58705؛  
160

وموقع �لوطن �أون الين، 2010/1/6، �نظر: http://www.alwatan.com.sa/Default.aspx?issueno=4809؛ 

http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=64536 :ووفا، 2010/2/15، �نظر
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بعد عام من �إعالنه تقريباً، حيث �أطلق يف 30 �آب/ �أغ�صط�ص وثيقة �أطلق عليها ��صم “وثيقة 

.
161

�حلرية”، ل�رشح جدول �لعمل للعام �لثاين من �لبنامج

وبعد عامني من �إطالق هذ� �لبنامج، �أعلنت حكومة فيا�ص ��صتكمالها لبناء �ملوؤ�ص�صات 

لبناء  �لفر�صة  الإعطاء  �الحتالل  باإنهاء  “�إ�رش�ئيل”  وطالبت  �لدولة،  الإقامة  وجاهزيتها 

. ومل تقدم �حلكومة تقرير�ً تف�صيلياً باإجناز هذ� �لبنامج، ومل تتم در��صته 
162

هذه �لدولة

�لبنامج  �أد�ء �حلكومة وفق هذ�  ب�صكل علمي على ما يبدو، وهو ما يجعل �حلكم على 

ُمتع�رش�ً.

ولكن من �ملوؤكد �أن حكومة فيا�ص حتى لو جنحت يف بناء موؤ�ص�صات دولة، فاإن ذلك 

مل يف�صِ �إىل بناء دولة، الأن �أ�صا�ص �لق�صية �لفل�صطينية �صيا�صي، فهي لي�صت جمرد ق�صية 

�إد�رية يكن جتاوزها ببناء موؤ�ص�صات حكومية ر�صيدة كما �قرتح برنامج فيا�ص.

4. الإ�شالح ومكافحة الف�شاد:

دولية  �صهاد�ت  نال  �ملوؤ�ص�صي،  و�لعمل  �حلكومي  �الأد�ء  يف  �صجالً  �حلكومة  قدمت 

. وعلى �لرغم 
163

على ح�صن �الأد�ء، من موؤ�ص�صات متخ�ص�صة مثل �صندوق �لنقد �لدويل

�أنها تعر�صت �إىل بع�ص �لهز�ت ب�صبب  من �صجل �حلكومة �جليد يف مكافحة �لف�صاد، �إال 

رفع  �لف�صاد  مكافحة  هيئة  وقررت  وزر�ئها.  بع�ص  فيها  �تهم  ف�صاد  �صبهات  �كت�صاف 

�أن  . غري 
164

�أن يتم حتويلهم للمحاكمة بتهمة �لف�صاد �حل�صانة عن هوؤالء �لوزر�ء، قبل 

�لفئات و�لتيار�ت  �ل�صلطة وتعاطيها مع  �الأد�ء ملوؤ�ص�صات  �ل�صجل كان يبز حت�صن  هذ� 

�لتي حتظى بر�صا �ل�صلطة، وتنطبق عليها معايريها �الأمنية. وهذ� يعني عملياً، ��صتمر�ر 

حالة �الإق�صاء و�لتهمي�ص و�ملنع من �لعمل �لتي يعاين منها �أن�صار �لتيار�ت �الإ�صالمية، 

وخ�صو�صاً حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، وعدم �إعطائهم فر�صاً مت�صاوية مثل غريهم من 

�أبناء �لوطن.

الأيام، 2010/8/31.  
161

احلياة اجلديدة، 2011/7/13.   
162

احلياة اجلديدة، 2011/10/1.   
163

ال�شبيل، 2011/7/8؛ وال�رشق الأو�شط، 2011/12/1.  
164
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5. النتخابات:

�صعت �حلكومة الإجر�ء �نتخابات و�إ�صد�ر قانون ينظم هذه �النتخابات على �أ�صا�ص 

وفتح،  حما�ص  حركتي  بني  �صيا�صياً  تو�فقاً  تتطلب  �خلطوة  هذه  ولكن  �لن�صبية،  �لقائمة 

�لوطنية يف  �إال عند توقيع وثيقة �مل�صاحلة  �لت�صور�ت  وهو ما مل يتحقق من حيث بناء 

�لن�صبية  بني  يجمع  خمتلط  �نتخابي  نظام  على  �لتو�فق  مّت  حيث  2011/5/4؛  يف  �لقاهرة 

وبني نظام �لدو�ئر. �أما �إجر�ء �النتخابات نف�صها، فلم يتم حتى كتابة هذه �ل�صطور. �أما 

�ملجال�ص �ملحلية، فقد عينت �حلكومة جلاناً الإد�رتها، على �لرغم من �نتهاء فرتة واليتها 

و�إعالن �حلكومة عن نيتها الإجر�ء �نتخابات جديدة لها، عدة مر�ت، ب�صبب �خلالفات بني 

 .
165

حركتي فتح وحما�ص

تا�شعاً: حكومات اإ�شماعيل هنية بعد االنق�شام:

قرر �لرئي�ص عبا�ص �إقالة رئي�ص �لوزر�ء �إ�صماعيل هنية وتكليف �صالم فيا�ص بت�صكيل 

منت�صف  يف  �الأمنية  �الأجهزة  على  حما�ص  حركة  �صيطرة  على  رد�ً  طو�رئ،  حكومة 

حزير�ن/ يونيو 2007.

وعلى �لرغم من تاأكيد عبا�ص وفيا�ص �أن والية حكومة �لطو�رئ متتد �إىل غزة ولي�ص 

�ل�صفة فقط، �إال �أن �ل�صيطرة �لفعلية حلركة حما�ص على قطاع غزة، جعل �صلطة حكومة 

فيا�ص مقت�رشة على �ل�صفة �لغربية فقط، بعد �أن قَبِل �إ�صماعيل هنية قر�ر �إقالته، لكنه 

ت�صيري  حكومة  �إىل  �صتتحول  حكومته  فاإن  �لفل�صطيني  �الأ�صا�صي  للنظام  وفقاً  �إنه  قال 

�لفل�صطيني.  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مبو�فقة  حتظى  جديدة  حكومة  تت�صكل  �أن  �إىل  �أعمال، 

ولذلك ر�أت حما�ص �أن حكومة هنية تظل �حلكومة �ل�رشعية من �لناحية �لد�صتورية، و�أنها 

، وهو ما جرى فعالً.
�صت�صتمر باأد�ء مهامها يف “خدمة �ملو�طنني”166

القد�س العربي، 2010/12/13؛ واحلياة، �نظر:  
165

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/232472؛ ووفا، 2009/12/14، �نظر:
http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=58705؛ والأيام، 2011/7/2. 

�جلزيرة.نت، 2007/6/15، �نظر:  
166

http://www.aljazeera.net/news/pages/4f5ccff2-95b0-4802-9f74-7b0f97d4a95a
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1. تو�شيع احلكومة:

وهو   ،2008 مار�ص  �آذ�ر/  �صهر  يف  حكومته  لتو�صيع  �مل�صاور�ت  هنية  �إ�صماعيل  بد�أ 

 .
167

ته حركة فتح �رشباً جلهود �مل�صاحلة وتو�صيعاً للفجوة بني �حلركتني �الأمر �لذي عدَّ

ولكن هنية نفى �أّي �أبعاد �صيا�صية لتو�صيع �حلكومة، على �أ�صا�ص �أن وزر�ء �حلكومة �لتي 

��صتمرت بالعمل بعد �النق�صام كانو� مثقلني ب�صبب ��صتالم كّل وزير الأكرث من حقيبة. 

وقد �نتهى هنية فعالً من م�صاور�ته يف نهاية ني�صان/ �أبريل، و�أ�صاف عدة وزر�ء للحكومة 

.
168

على ر�أ�صهم �صعيد �صيام وزير�ً للد�خلية

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  �لتو�صيع، قرر رئي�ص  لهذ�  للح�صول على �رشعية  ويف حماولة 

�ملعتقلني  للنو�ب  توكيالت  وعمل  للحكومة،  �لثقة  ملنح  للمجل�ص  جل�صة  عقد  باالإنابة 

�الإ�رش�ئيلية ل�صمان �حل�صول على ن�صاب، ولكن هذه �ملحاولة مل يكتب  �ل�صجون  يف 

�لنجاح. لها 

��صت�صهد  �لذي  �لد�خلية �صعيد �صيام  �أع�صائها وهو وزير  �أحد  وقد فقدت �حلكومة 

يف �حلرب �الإ�رش�ئيلية على قطاع غزة نهاية �صنة 2008، ما دفع �إ�صماعيل هنية �إىل تعيني 

.
169

�لنائب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي عن حركة حما�ص فتحي حماد خلفاً ل�صيام

لت�صبح   ،2011/3/10 يف  �لثانية  للمرة  حكومته  تو�صيع  عن  هنية  �إ�صماعيل  و�أعلن 

كّل  مثل  �صيا�صياً  جدالً  �حلكومة  ت�صكيل  ر�فق  فقد  وبالطبع  وزير�ً.   15 من  مكونة 

�لت�صكيالت �لتي جرت �صو�ء يف �ل�صفة �أم يف قطاع غزة بعد �النق�صام. ور�أت حركة فتح 

يف تعديل �حلكومة تعزيز�ً لالنق�صام، فيما �أكدت حركة حما�ص �أن هذه �حلكومة �صتكون 

جاهزة لال�صتقالة يف حال �لتو�صل �إىل �تفاق للم�صاحلة ين�ص على ت�صكيل حكومة وحدة 

.
170

وطنية جديدة

�جلزيرة.نت، 2008/3/23، �نظر:  
167

http://aljazeera.net/news/pages/cffcf37e-6740-4016-8737-12149f13145b

�لبو�بة، 2008/4/7.  
168

�صحيفة العرب، �لدوحة، 2009/5/7.  
169

�صحيفة ال�رشق، �لدوحة، 2011/3/11.  
170
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�أ�صامة  �لدكتور  هنية  �إ�صماعيل  �أ�صاف  �ل�صابق،  �لتعديل  من  �صهرين  من  �أقل  وبعد 

. ويف 2012/9/2، �أجرى هنية 
171

�ملزيني لت�صكيلة �حلكومة وعينه وزير�ً للرتبية و�لتعليم

تعديالً جديد�ً على حكومته، ��صتمل على تغيري ثمانية وزر�ء و�إ�صافة �صبعة وزر�ء جدد. 

وتعزيز  �حلكومة  يف  �لدماء  لتجديد  �رشورياً  �أمر�ً  باعتباره  �جلديد  �لتعديل  هنية  وبرر 

التفاق  �لتو�صل  �إمكانية  على  توؤثر  لن  �أنه  و�أكد  �لتنموية،  �أهد�فها  حتقيق  على  قدرتها 

.
172

م�صاحلة بني حركتي فتح وحما�ص

2. مهام احلكومة: 

مل تقدم حكومة �إ�صماعيل هنية برناجماً وز�رياً جديد�ً بعد �النق�صام، بل ��صتمرت يف 

�أد�ء مهامها �لتي ترتبت على �صيطرتها على �الأمر �لو�قع يف �لقطاع، وفق برنامج حكومة 

�لوحدة �لوطنية �لتي كان ير�أ�صها �إ�صماعيل هنية. و��صتمر هذ� �لبنامج معتمد�ً لدى كافة 

.
173

�حلكومات �لتي عدلها �أو و�صعها هنية بعد �النق�صام

ونظر�ً لل�رش�ع �مل�صلح و�القتتال �لذي �صبق �النق�صام، فقد كان فر�ص �الأمن و�إنهاء 

رئي�ص  �حتفاظ  يف�رش  ما  وهو  �حلكومة،  هذه  �أولويات  قمة  يف  �ل�صالح  و�نت�صار  �لفلتان 

�لوزر�ء �إ�صماعيل هنية بحقيبة �لد�خلية �إىل حني فر�ص �ل�صيطرة على �الأر�ص.

3. اأداء احلكومة:

�ملوؤ�ص�صات  �نهيار  ب�صبب  مهامها،  �أد�ء  يف  كثرية  �صعوبات  �حلكومة  و�جهت 

�لبريوقر�طية لل�صلطة بعد �النق�صام، و�صيطرة كو�در حركة فتح على �لوظائف �لكبى 

يف �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ص�صات �لعامة، �إ�صافة �إىل �ل�رش�عات بني هذه �حلكومة وبني حكومة 

�صالم فيا�ص.

�لتي نتجت عن �حل�صار  �الأزمات  بد�أت �حلكومة مبو�جهة عدد من  �النق�صام  ومنذ 

و�إد�رة  �لرو�تب،  تاأمني  �الأزمات:  هذه  ومن  للحكومة،  �لدويل  و�القت�صادي  �ل�صيا�صي 

عن  و�متنعو�  عبا�ص،  �لرئي�ص  �أو�مر  مع  جتاوبو�  �لذين  �ملوظفني  و��صتبد�ل  �ملعابر، 

اخلليج، 2011/4/26.   
171

الغد، 2012/9/3.   
172

ال�رشق، 2011/3/11.  
173
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؛ �إ�صافة �إىل �إيجاد �حللول لنق�ص �لوقود 
174

�لعودة الأد�ء �أعمالهم يف �ملوؤ�ص�صات �حلكومية

.
175

و�الأغذية، و�حتكار �الأغذية من قبل بع�ص �لتجار يف بد�ية عمل �حلكومة

وقد �صهدت �لفرتة �الأوىل لالنق�صام، حرباً �قت�صادية و�صيا�صية معلنة بني حكومتي 

�إ�صماعيل هنية و�صالم فيا�ص، ظهرت يف عدة جماالت، منها على �صبيل �ملثال ال �حل�رش: 

وقف �أو جتميد �مليز�نيات �ملخ�ص�صة لبلديات قطاع غزة، ووقف رو�تب موظفي �لقطاع 

با�صتثناء �أولئك �لذين �لتزمو� بقر�ر �لرئي�ص حممود عبا�ص باالمتناع عن �لذهاب الأعمالهم 

حتت �صلطة حكومة هنية. ويف �الإطار نف�صه �أ�صدرت حكومة فيا�ص عدة قر�ر�ت تهدف 

ملنع و�صول �ملال �إىل خزينة حكومة �إ�صماعيل هنية، مثل قر�ر �إعفاء �أهايل قطاع غزة من 

.
176

�ل�رش�ئب

وباملقابل، �تخذت حكومة �إ�صماعيل هنية �إجر�ء�ت لب�صط �صيطرتها على �ملوؤ�ص�صات 

�حلكومية، و�أقالت موظفني كبار�ً يف هذه �ملوؤ�ص�صات، ب�صبب عدم تعاونهم مع �حلكومة يف 

 ،
178

، ومنعت �إقامة فعاليات �صيا�صية و�حتجاجية حلركة فتح
177

ت�صيري �أعمال �ملو�طنني

يف مقابل منع حكومة �صالم فيا�ص لفعاليات حركة حما�ص.

من  نوع  ليح�صل  �لوقت،  مع  ترت�جع  بد�أت  �الإد�رية  �ل�صوؤون  يف  �خلالفات  ولكن 

ب�صاأن  �لتن�صيق  مثل  للمو�طنني،  �ليومية  �حلياة  ت�صهل  �لتي  �لق�صايا  بع�ص  يف  �لتعاون 

، وغريها.
179

�متحانات ونتائج �لثانوية �لعامة، و�صوؤون �لرتبية و�لتعليم

�حلكومية  �ملوؤ�ص�صات  وت�صغيل  بناء  �إعادة  من  �حلكومة  متكن  من  �لرغم  وعلى 

�لقطاع،  �أن�صار فتح يف  مع  �أحياناً  تدريجياً، و�رش�عاً  �تخذ طابعاً  �أن ذلك  �إال  �لرئي�صية، 

�ملتو�جدين و�ملوؤثرين يف بع�ص �لقطاعات �ملهنية، �إىل �أن ��صتتب �الأمر متاماً بعد نحو عام 

�إحالل موظفني مكان  �أن متكنت حكومة هنية من  �أكرث، يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة؛ وبعد  �أو 

ال�رشق الأو�شط، 2007/8/24.  
174

النهار، 2007/6/17.   
175

احلياة، 2007/8/17.  
176

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2007/7/248839.htm :موقع �إيالف، لندن، 2007/7/18، �نظر  
177

الأيام، 2007/9/5.   
178

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=128542 :معاً، 2008/9/14، �نظر  
179
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�الإ�رش�بات  مع  �لتعامل  يف  جناحها  وبعد  �أعمالهم،  �إىل  �لذهاب  عن  �متنعو�  �لذين  �أولئك 

�لتي كان يقوم بها موظفون يف بع�ص �لقطاعات، كما يف قطاعي �ل�صحة و�لتعليم. 

4. الأمن:

بد�أت �حلكومة حماوالت �ل�صيطرة على �ل�صالح وفر�ص �الأمن يف قطاع غزة. وو�جهت 

�أحد�ث  هذه �ملحاوالت �صعوبات كبرية يف بد�ية �الأمر ب�صبب �نهيار �الأجهزة �الأمنية يف 

و�الأجهزة  فتح  وقادة  عبا�ص  �لرئي�ص  طلب  وب�صبب  �النف�صال،  �صبقت  �لتي  �القتتال 

�إىل عملهم حتت �صيطرة حكومة  �أفر�د �الأمن يف غزة، باالمتناع عن �لذهاب  �الأمنية، من 

�إ�صماعيل هنية.

�أعلى لل�رشطة برئا�صة �لقيادي  ل�صد �لفر�غ �الأمني، �صكلت �حلكومة جمل�صاً  و�صعياً 

�لفتحاوي �للو�ء توفيق جب وع�صوية عدد من �لقادة �الأمنيني �لذين و�فقو� على �لعمل 

مع �حلكومة. وعمل هذ� �ملجل�ص على �لبدء بخطو�ت تنظيم �لعمل �الأمني �ل�رشطي و�إعادة 

، و�إعادة تاأهيل و��صتيعاب �ل�صباط و�الأفر�د �لذين جتاوبو� مع 
180

بناء �الأجهزة �الأمنية

�لرئي�ص عبا�ص بعدم  تعليمات  �اللتز�م بعملهم، ورف�صو�  �إ�صماعيل هنية  �لرئي�ص  دعوة 

�لتعاون مع �حلكومة.

�إىل ذلك، فقد �تخذت �حلكومة عدة قر�ر�ت تتعلق بفر�ص �الأمن يف �لقطاع،  و�إ�صافة 

؛ 
181

�أعمال �لرعايا �الأجانب مثل ت�صكيل جلنة خا�صة من عدة وز�ر�ت حلماية وت�صهيل 

بعد عملية �ختطاف �ل�صحفي �لبيطاين �آالن جون�صتون Alan Johnston، وحّل جهاز 

�الأمن �لوقائي، �لذي كان �أحد �أطر�ف �القتتال �لد�خلي قبل �النق�صام، و�ل�صماح الأفر�ده 

قوة  وت�صكيل   ،
183

ن�صائية �رشطة  وتدريب   ،
182

�الأخرى �الأمنية  لالأجهزة  باالن�صمام 

.
184

�رشطة بحرية

النهار، 2007/6/17؛ والأيام، 2007/6/18.  
180

القد�س، 2007/7/6.  
181

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=74772 :معاً، 2007/7/16، �نظر  
182

�صحيفة القب�س، �لكويت، �آب/ �أغ�صط�ص 2007.  
183

ال�رشق الأو�شط، 2007/8/10.  
184
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بني  �ملنت�رش  �ل�صالح  مل�صادرة  بحملة  �لتنفيذية  �لقوة  طريق  عن  �حلكومة  وبد�أت 

ونفذت   .
185

�ل�صو�رع يف  تو�جدهم  �أثناء  يف  �أقنعتهم  بنزع  �مل�صلحني  وطالبت  �ملدنيني، 

حملة من �العتقاالت قالت �إنها ملحاربة �لفلتان و�لف�صاد، بينما �تهمتها حركة فتح باأنها 

.
186

�عتقاالت �صيا�صية

ويكن �لقول �إن �حلكومة حققت �صجالً جيد�ً يف �صبط �الأمن، ومنع �لفلتان �الأمني، 

. ولكن دون �أن يخلو 
187

و�صبط فو�صى �ل�صالح، و�حلد من �جلرية وتهريب �ملخدر�ت

بع�ص  مع  �ل�صديدة  �الأمنية  �حللول  يف  �ملتمثلة  �مل�صكالت  بع�ص  من  �لهدف  هذ�  حتقيق 

تعاملت  �لتي  �ل�صلفية  �جلماعات  حتى  �أو  �لفو�صى،  �إثارة  يف  �صبباً  كانت  �لتي  �لعائالت 

�حلكومة معها تعامالً �أمنياً �صديد�ً، ت�صبب يف بع�ص �النتقاد�ت الأد�ء �حلكومة، ول�صجلها 

يف جمال حقوق �الإن�صان.

جمال  يف  �حلكومي  �الأد�ء  لتح�صني  �إجر�ء�ت  عدة  ذلك  بعد  �تخذت  �حلكومة  ولكن 

�الأمنية  �الأجهزة  منت�صبي  وطالبت  �لتعذيب،  مبنع  قر�ر�ت  و�أ�صدرت  �الإن�صان،  حقوق 

. كما �أ�صدرت قر�ر�ت بتحويل �أّي منت�صب لالأجهزة 
188

مبعاملة �ملوقوفني معاملة ح�صنة

.
189

�الأمنية للمحاكمة يف حال �رتكابه خمالفات بحق �ملو�طنني

5. اأعباء احلروب الإ�رشائيلية:

عانت �حلكومة من �أعباء �إ�صافية ب�صبب �حلروب �الإ�رش�ئيلية على �لقطاع، وخ�صو�صاً 

ظروف  يف  للعمل  و��صطرت   ،2009 ومطلع   2008 نهاية  يف  �مل�صبوب  �لر�صا�ص  عملية 

��صتثنائية �أحياناً. فقد عملت بع�ص �ملوؤ�ص�صات لفرتة موؤقتة يف �خليام بعد ق�صف وهدم 

�ملقر�ت، فيما �أدت �ملالحقة �الأمنية �إىل �صعف �لتو��صل بني �أع�صاء �حلكومة ورئي�صها، 

.
190

و�إىل �حليلولة دون عقد �جتماعات �حلكومة �لدورية

النهار، 2007/6/17.   
185

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=74772 :معاً، 2007/7/16، �نظر  
186

فل�شطني، 2009/10/5.  
187

القد�س العربي، 2011/4/4.   
188

احلياة، 2011/6/21.  
189

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2009/7/12، �نظر:  
190

http://www.palestine-info.info/Ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpM
%2bi1s7Vyuj6nAmPN80%2bivvhCG6wB70VsIMSiegL6uctqZzpBzkoMXyd5y0uEExhFXC
qTyB2Xnw92dnSoS266rvc1kUNCDIhRyyszfmCmG8IBxI4%3d
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كما ت�صببت �حلروب بفقد�ن عدد كبري من �لعائالت مل�صدر رزقهم �أو معيلهم، وهو ما 

�أثقل كاهل �حلكومة بنفقات جديدة، ب�صبب ��صطر�رها لتقدمي م�صاعد�ت مالية مبا�رشة، 

.
191

مباليني �لدوالر�ت، للمت�رشرين

ظلت  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  فاإن   ،2008 �صنة  يف  �أد�ئها  حول  للحكومة  تقرير  وبح�صب 

قادرة على �لعمل يف ظّل كافة �لظروف �ل�صيا�صية �ملحيطة بها من ح�صار وحرب ومقاطعة 

 ،
192

و�الجتماعية و�ل�صحية  �لتعليمية  �خلدمات  تقدمي  و��صتطاعت  و�نق�صام،  �صيا�صية 

وهو �أمر يكن �عتباره �إجناز�ً �إىل حّد ما.

6. القت�شاد:

�حلكومة  تعر�صت   ،2006 �صنة  يف  �الأوىل  حلكومته  هنية  �إ�صماعيل  ت�صكيل  منذ 

حل�صار �قت�صادي دويل �صديد. وقد �زد�د هذ� �حل�صار �صدة بعد �النق�صام �لفل�صطيني 

2007، حيث �أ�صبح �لقطاع منذ ذلك �لوقت معتمد�ً ب�صكل  يف منت�صف حزير�ن/ يونيو 

كبري على �لتهريب عب �الأنفاق �ملمتدة على �حلدود بني �الأر��صي �مل�رشية وقطاع غزة.

من  عبه  �مل�صافرين  مبرور  �ل�صماح  و�أيام  عليه،  �لعمل  و�آلية  رفح  معب  وكان 

�أن  �إىل  نظر�ً   ،
193

�حلكومة معها  تتعامل  لتي  �ليومية  �الإ�صكاليات  �إحدى  و�إليه،  �لقطاع 

حركة  بني  بالعالقات  وكذلك  م�رش،  يف  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  بالتطور�ت  يتاأثر  �ملعب 

حما�ص و�ل�صلطة يف �لقاهرة.

وقت،  �أّي  يف  لالنفجار  معر�صاً  غزة  يف  �لو�صع  �أ�صبح  �حل�صار،  �صدة  �زدياد  ومع 

وهو ما حدث فعالً يف 2008/1/23، حني �قتحم مئات �الآالف من �لفل�صطينيني معب رفح 

وعبو� باجتاه �لعري�ص وغريها من مدن �صيناء، ل�رش�ء �لب�صائع و�ملو�د �لتي ال يجدونها 

.
194

يف �لقطاع ب�صبب �حل�صار

ال�شبيل، 2010/9/3.   
191

فل�شطني، 2009/10/5.  
192

http://www.felesteen.ps/details/21531/.htm :فل�صطني �أون الين، 2011/6/23، �نظر  
193

بي بي �صي بالعربية، 2008/1/24، �نظر:  
194

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7202000/7202745.stm
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ويف �أعقاب �لهجوم على �أ�صطول �حلرية �لذي كان متوجهاً لك�رش �حل�صار على قطاع 

غزة يف 2010/5/31، تعر�صت “�إ�رش�ئيل” �إىل �صغط دويل كبري دفعها لتخفيف �حل�صار 

على قطاع غزة، ما �أدى �إىل حت�صني مو�رد �حلكومة، و�إطالق �حلكومة لبع�ص �مل�صاريع 

�لبنى  وم�صاريع   ،
195

�ل�صخمة �لبناء  م�صاريع  و�أهمها  ذلك،  قبل  متعذرة  كانت  �لتي 

.
196

�لتحتية، ودعم ميز�نيات �لبلديات

عملت  حيث   ،2010 �صنة  خالل  فعالً  تظهر  �ملالية  �الأزمة  تر�جع  عالمات  بد�أت  وقد 

وقامت   ،
197

م�صاندة وظائف  يف  يعملون  �لذين  �ملوظفني  من  �ملزيد  تثبيت  على  �حلكومة 

حجم  وزيادة  �حلكومة،  موؤ�ص�صات  يف  �جلديدة  �لوظائف  من  �الآالف  ع�رش�ت  بتاأمني 

.
198

�ملعونات �ملالية �ملقدمة للمو�طنني �ملحتاجني

 %60 من   2010 �صنة  خالل  �لفقر  ن�صبة  تقل�صت  فقد  �حلكومة،  �أرقام  وبح�صب 

لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �أعلنها  �لتي  �الأرقام  من  تقرتب  ن�صبة  وهي   ،
199%40 �إىل 

 .
�لفل�صطيني �لذي قدر قيمة �لفقر يف غزة خالل �صنة 2010 بـ 200%38

�ملالية  لل�صنو�ت  مو�زنة  �إقر�ر  عن  �حلكومة  عجزت  فقد  باملو�زنة،  يتعلق  وفيما 

من  �الإير�د�ت  حول  معلومات  �أّي  �إىل  �الفتقار  وب�صبب  �حل�صار،  ب�صبب   2008-2007

�مل�صاعد�ت و�ملنح �خلارجية، ولذلك فقد كانت مو�زنة �صنة 2009 هي �ملو�زنة �الأوىل �لتي 

، وقد كانت مو�زنة ��صتثنائية �أخذت بعني 
201

تقرها حكومة �إ�صماعيل هنية بعد �النق�صام

�العتبار معاجلة �آثار �حلرب �الإ�رش�ئيلية على قطاع غزة. 

الغد، 2010/11/11.  
195

http://www.felesteen.ps/details/11944/.htm :فل�صطني �أون الين، 2010/10/10، �نظر  
196

http://www.felesteen.ps/details/14930/.htm :فل�صطني �أون الين، 2010/12/23، �نظر  
197

وفل�صطني  http://www.felesteen.ps/details/15661/.htm؛  �نظر:   ،2011/1/10 الين،  �أون  فل�صطني   
198

http://www.felesteen.ps/details/15724/.htm :أون الين، 2011/1/12، �نظر�

وكالة �ل�صحافة �لفل�صطينية )�صفا(، 2011/4/3، �نظر:  
199

http://www.safa.ps/ara/?action=showdetail&seid=46002

�ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م   2011 الفل�شطيني  القت�شاد  اأداء  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
200

لالإح�صاء �لفل�صطيني، �أيار/ مايو 2012(، �نظر:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1883.pdf

http://alresalah.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=1927 :موقع �لر�صالة نت، 2009/10/5، �نظر  
201
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قدرت  باإير�د�ت  دوالر،  مليون   540 قيمتها  بلغت  فقد   ،2010 �صنة  مو�زنة  �أما 

�مل�صاعد�ت  من  دوالر  ماليني   404 �لبالغ  �لعجز  يغطى  بحيث  دوالر،  مليون   56 بزهاء 

629 مليون دوالر، مع عدم  2011 زهاء  �ملو�زنة ل�صنة  ، يف حني بلغت قيمة 
202

و�لهبات

و�صوح قيمة �الإير�د�ت ب�صبب خ�صو�صية �لو�صع �لذي تعي�صه �حلكومة حتت �حل�صار، 

و�عتمادها على �مل�صاعد�ت �لعربية و�الإقليمية غري �ملعلنة، نظر�ً للمقاطعة �ل�صيا�صية �لتي 

.
203

تعاين منها حركة حما�ص

قيمة  بلغت  فيما  دوالر،  مليون   769 �إىل  قيمتها  و�صلت  فقد   2012 �صنة  ميز�نية  �أما 

 2012 �لرو�تب يف ميز�نية  174 مليون دوالر. و�رتفعت قيمة  �ملتوقعة قر�بة  �الإير�د�ت 

�إىل 405 ماليني دوالر مقابل 298 مليون دوالر يف ميز�نية �صنة 2011، ب�صبب ت�صمني 

�ل�صنو�ت  من  �ملتاأخرة  و�لرتقيات  و�لزياد�ت،  �ملخ�ص�صات،  بع�ص   2012 مو�زنة 

، �إ�صافة �إىل زيادة عدد �ملوظفني. 
204

�ملا�صية

بقيمة   %27 تبلغ  �إير�د�ت  بن�صبة  دوالر،  مليون   897 نحو   2013 مو�زنة  وبلغت 

243 مليون دوالر، مع تخفي�ص �إنفاق �حلكومة وزيادة �الإير�د�ت من �لطبقات �لعليا يف 

.
205

�لقطاع

�إجر�ء�ت  و�صملت  �ل�رش�ئب،  تفعيل  خالل  من  �إير�د�تها  تعزيز  �حلكومة  وحاولت 

من  �رشيبي  �إعفاء  على  ح�صلت  قد  كانت  �لتي  �ملوؤ�ص�صات،  بع�ص  �ل�رش�ئب  حت�صيل 

. ولكن �حلكومة، مع ذلك، ظلت 
206

قِبَل �لرئي�ص عبا�ص قبل �النق�صام، مثل بنوك �لقطاع

�لو�صع  ب�صبب  �ملو�طنني،  من  و�ملياه  �لكهرباء  فو�تري  حت�صيل  يف  للت�صامح  م�صطرة 

.
207

�القت�صادي �لذي يعانيه �أهل �لقطاع

http://www.paltimes.net/olddetails/news/106018 :وكالة فل�صطني �الآن، غزة، 2010/1/4، �نظر  
202

http://www.felesteen.ps/details/18337/.htm :فل�صطني �أون الين، 2011/3/30، �نظر  203

http://www.felesteen.ps/details/26996/.htm :فل�صطني �أون الين، 2011/12/5، �نظر  
204

http:// www.felesteen.ps/details/83937/.htm :فل�صطني �أون الين، 2012/12/31، �نظر  
205

اخلليج، 2011/11/19 .  
206

الغد، 2011/11/29.   
207
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�رتفعت  �الأنفاق،  على  �لقائم  �القت�صاد  و�زدهار  �حل�صار،  قب�صة  تخفيف  وبفعل 

م�صاريع  جمال  يف  كبري�ً  ن�صاطاً  �ل�صنة  هذه  و�صهدت   ،2012 �صنة  يف  �حلكومة  �إير�د�ت 

�لبنى �لتحتية، �إذ بلغت قيمة �مل�صاريع �ملنفذة فيها نحو 486 مليون دوالر ح�صب �الأرقام 

.
208

�ملعلنة من قبل �حلكومة

ونظر�ً لل�صائقة �ملالية و�لبطالة �لتي يعاين منها �ملو�طنون يف قطاع غزة، فقد �عتمدت 

. وهي �ل�صيا�صة نف�صها �لتي �تبعت 
209

�إىل توزيع �مل�صاعد�ت �حلكومة يف بع�ص �الأحيان 

�القت�صاد  حتويل  يف  ف�صالً  يعني  �لذي  �الأمر  فيا�ص،  �صالم  حكومة  قبل  من  �أحياناً 

�لفل�صطيني �إىل �قت�صاد منتج وتكري�ص �عتماده على �مل�صاعد�ت.

يف  �الأهم  هي  �لزر�عة  وز�رة  �إجناز�ت  �عتبار  يكن  �ل�صعبة،  �لظروف  هذه  ظّل  ويف 

حتقيق  يف  �صاعدت  �صيا�صة  �نتهاج  على  لقدرتها  نظر�ً  هنية،  �إ�صماعيل  حكومات  �صجل 

منع  خالل  من  و�لفو�كه،  �خل�صار  بع�ص  يف  �لن�صبي”  “�الكتفاء  �حلكومة  ت�صميه  ما 

��صتري�دها من “�إ�رش�ئيل” و�إتاحة �لفر�صة للمز�رع �لفل�صطيني لتوزيع منتجاته باأ�صعار 

.
210

معقولة بدالً من فتح �ل�صوق للمنتجات �الإ�رش�ئيلية

7. اإعادة الإعمار:

�حلروب  من  �ملت�رشرة  للمباين  �الإعمار  �إعادة  عمليات  تنفيذ  دون  �حل�صار  حاَل 

�الإ�رش�ئيلية على قطاع غزة بال�رشعة �ملطلوبة. وتاأثر هذ� �مللف باخلالفات �ل�صيا�صية بني 

حركتي فتح وحما�ص، وباحل�صار �لدويل على �لقطاع �لذي ��صتهدف ب�صكل خا�ص بع�ص 

�ملو�د �لتي تدخل يف عمليات �لبناء. 

حملياً  �الإعمار  مو�د  م�صكلة  حلل  �حلكومية  �ملحاوالت  بع�ص  وجود  من  وبالرغم 

ما يكن  ��صتخد�م  و�إعادة  �الإ�صفلت،  من  بدالً  �ل�صو�رع  ر�صف  يف  �لطوب  كا�صتخد�م 

 http://www.felesteen.ps/details/90986/.htm :فل�صطني �أون الين، 2013/4/21، �نظر  
208

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=50173 :موقع �إخو�ن �أون الين، 2009/6/11، �نظر  
209

SecID=231&؛ وال�شبيل، 2010/9/3. 

اخلليج، 2012/9/22.   
210
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جذرياً  حالً  ت�صكل  مل  �حللول  هذه  كّل  �أن  �إال   ،
211

�ملباين ق�صف  من  �ملخلفة  �ملو�د  من 

�لبناء. مو�د  دخول  منع  ملع�صلة 

و�خلالف  للح�صار  رهينة  �الإ�رش�ئيلية  �حلرب  بعد  �الإعمار  �إعادة  عملية  ظلت  وقد 

�ل�صيا�صي بني حكومتي هنية وفيا�ص، ولكنها �أطلقت فعلياً يف بد�يات �صنة 2011، �أي بعد 

بناء  �إعادة  على  منها  �الأوىل  �ملرحلة  ��صتملت  وقد  �حلرب،  نهاية  على  عامني  زهاء 

.
212

�ألف وحدة �صكنية، دمرت متاماً يف �حلرب

�إعمار  �إعادة  من  متكنت  فقد   ،2011 يونيو  حزير�ن/  يف  تقدير�ت �حلكومة  وبح�صب 

90% من �لبيوت �ملدمرة جزئياً نتيجة للحرب �الإ�رش�ئيلية على �لقطاع نهاية �صنة 2008، 

.
213

بكلفة تقدر بنحو 100 مليون دوالر، وزعت على 12 مرحلة

8. الأجندة الجتماعية للحكومة:

�ُتهمت �حلكومة يف �أكرث من مرحلة مبحاولة فر�ص �أجندتها �الجتماعية على �ملو�طنني 

�لف�صل بني  �إ�صد�رها، مثل  �أثارت جدالً عند  �لتي  �لقر�ر�ت  يف قطاع غزة، ب�صبب بع�ص 

، وفر�ص لب�ص معني على �لق�صاة �الإناث يف �أثناء 
214

�جلن�صني يف �ملد�ر�ص بعد �صّن �لتا�صعة

�أد�ء مهمتهن يف �ملحاكم. ولكن �حلكومة رف�صت هذه �التهامات وقدمت مبر�ت لكل قر�ر 

على حدة، ما يعني �أن �جلدل حول هذ� �الأمر ما يز�ل مفتوحاً.

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2009/7/12، �نظر:  
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http://www.palestine-info.info/Ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpM
O%2bi1s7Vyuj6nAmPN80%2bivvhCG6wB70VsISegL6uctqZzpBzkoMXyd5y0uEExhFXB
C7qTyB2Xnw92dnSoS266rvc1kUNCDIhRyyszfCmG8IBxI4%3d

http://www.felesteen.ps/details/15887/.htm :فل�صطني �أون الين، 2011/1/18، �نظر  
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الغد، 2011/6/17.  
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اخلليج، 2013/4/2.   
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خال�شة:

بني  وقعت  �لتي  �أو�صلو  �تفاقية  مبوجب   1994 �صنة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تاأ�ص�صت 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل” �صنة 1993. 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  د�صتور  يثل  �لذي  �لفل�صطيني،  �الأ�صا�صي  �لقانون  ن�ّص  وقد 

على �أن رئي�ص �ل�صلطة هو من ي�صكل �حلكومة وير�أ�صها، وهو ما مّت فعالً منذ تاأ�صي�ص 

�إىل   2003 مار�ص  �آذ�ر/  يف  ��صطر  عرفات  �لرئي�ص  ولكن   .2003 �صنة  وحتى  �ل�صلطة 

وتعيني  �لوزر�ء،  لرئي�ص  من�صب  و��صتحد�ث  �الأ�صا�صي،  �لقانون  تغيري  على  �ملو�فقة 

حممود عبا�ص رئي�صاً الأول حكومة فل�صطينية بعد ��صتحد�ث هذ� �ملن�صب ب�صغط دويل 

و�إ�رش�ئيلي.

��صتحد�ث من�صب رئي�ص  �لفل�صطينية، منذ  �أد�ء �حلكومات  �لف�صل يف  وقد بحث هذ� 

�لوزر�ء يف �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني وحتى �صنة 2013. وي�صل �لف�صل �إىل �خلال�صات 

�لتالية:

ب�صغط  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  يف  �لوزر�ء  رئي�ص  من�صب  ��صتحد�ث  منذ   .1

فل�صطينياً  ولي�ص  و�إقليمياً  دولياً  تو�فقاً  يتطلب  �ملن�صب  هذ�  ظّل  و�إ�رش�ئيلي،  دويل 

فح�صب؛ ولذلك كان �صالم فيا�ص هو �خليار �الأمثل للرئي�ص عبا�ص باعتباره �صخ�صية 

�إ�صماعيل  �ختيار  �أدى  وقد  فتح.  حلركة  �نتمائه  عدم  من  �لرغم  على  دولياً،  مقبولة 

�أزمة �صيا�صية،  �إىل  �لدولية،  للرغبة  2006، خالفاً  �آذ�ر/ مار�ص  للوزر�ء يف  هنية رئي�صاً 

�لكتاب  هذ�  �إعد�د  تاريخ  حتى  م�صتمر�ً  يز�ل  ما  فل�صطيني،  و�نق�صام  دويل،  وح�صار 

)�أو�ئل �صنة 2014(.

فتح  حركتي  بني  مكة  �تفاق  بعد  �صُكِّلت  �لتي  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  با�صتثناء   .2

2013 حكومات  �إىل   2003 �لفرتة من  �ُصكِّلت خالل  �لتي  وحما�ص، كانت كّل �حلكومات 

مدعومة  تكنوقر�ط  حكومات  �أو  و�حد،  ف�صيل  عليها  ي�صيطر  �أو  و�حد،  لف�صيل  تنتمي 

ب�صكل �أ�صا�صي من ف�صيل و�حد.

بني  �لعالقات  توتر  من  باأخرى،  �أو  بدرجة  �لفل�صطينية،  �حلكومات  كّل  عانت   .3

�لرئي�ص ورئي�ص وزر�ئه، ومن �رش�ع �ل�صالحيات بني �ملن�صبني، وخ�صو�صاً فيما يتعلق 

باالأمن و�ملال.
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و�الإد�رية  �ليومية  �ل�صوؤون  ت�صيري  على  مهامها  يف  �حلكومات  معظم  ركزت   .4

�ملناطة  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  كبري  �هتمام  �إعطاء  دون  و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  للمو�طنني 

بالرئي�ص. وقد �أدت بع�ص �حلاالت �لتي حاول فيها روؤ�صاء �حلكومات �لتدخل �لو��صح 

يف �ل�صيا�صة �إىل �إ�صكاالت كبرية بني �لرئي�ص ورئي�ص �حلكومة. 

5. عانت كّل �حلكومات من �أزمات مالية متفاوتة، نتيجة الرتباط ميز�نيات و�قت�صاد 

�لتحكم  خالل  من  �الأزمات  بهذه  �الحتالل  �أ�صهم  كما  بامل�صاعد�ت.  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

باالقت�صاد �لفل�صطيني، باال�صتفادة من “�تفاق باري�ص” وحجز �أمو�ل �ل�رش�ئب وغريها 

من �الإجر�ء�ت �لتع�صفية.

�الأزمة  هذه  �رتباط  ب�صبب  �الأمنية،  �الأزمة  حّل  يف  �حلكومات  معظم  ف�صلت   .6

مب�صكالت بنيوية يف �أجهزة �الأمن، وب�رش�عات �صيا�صية �إما د�خل حركة فتح نف�صها �أو 

بني فتح وحما�ص. وقد �أدى غياب �الإر�دة �ل�صيا�صية يف كثري من �الأحيان �إىل تعقيد مهمة 

�حلكومات �ملتعاقبة يف حّل �أزمة �لفلتان �الأمني.

7. جنحت �حلكومات �لتي �صكلت يف كّل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بعد �النق�صام 

)حزير�ن/ يونيو 2007( يف حتقيق �الأمن، وو�صعت هذه �حلكومات حد�ً لالنفالت �الأمني 

�إىل حّد كبري. ولكن هذ� �لنجاح تر�فق مع �تهامات بخرق هذه �حلكومات ملبادئ حقوق 

�الإن�صان. �إ�صافة �إىل �نغما�ص حكومات �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية بالتن�صيق 

�الأمني مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لتحقيق �الأمن يف �أر��صي �ل�صفة.

حكومتي  ين  مفتوحاً  �رش�عاً  �لفل�صطيني  �النق�صام  �أعقبت  �لتي  �لفرتة  �صهدت   .8

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، مما �أدى �إىل �إعاقة تقدمي �خلدمات للمو�طنني يف غزة وتعطيل 

م�صاحلهم. وقد ُحلَّت هذه �مل�صكلة جزئياً بعد �أن تو�صلت �حلكومتان �إىل تفاهمات لتي�صري 

�الحتياجات �الإن�صانية ملو�طني غزة.

9. �أدى ��صتمر�ر �النق�صام �لفل�صطيني �إىل ن�صوء فر�غ د�صتوري يف �ل�صلطة �لوطنية، 

و�أ�صبحت حكومتا غزة و�ل�صفة �لغربية تعمالن ب�رشعية د�صتورية منقو�صة.



الف�شل اخلام�س

اأداء ال�شلطة الت�شريعية الفل�شطينية

2013–1996

اأ. عزيز هارون كايد
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اأداء ال�شلطة الت�شريعية الفل�شطينية

2013–1996

متهيد:

�أن يغفل �خل�صو�صية �لفل�صطينية �لتي  �أّي بحث  من ناحية مو�صوعية، ال ي�صتطيع 

تو�جه �لو�قع �لفل�صطيني ب�صكل عام. كما �أن تقييم �أد�ء �أّي جهة، �أو �صلطة، �أو موؤ�ص�صة 

�لتي  و�خلارجية،  �لد�خلية  �ملو�صوعية،  �لظروف  باحل�صبان  ياأخذ  �أن  بّد  ال  فل�صطينية 

تو�جه �لو�قع �لفل�صطيني، وحتدث تاأثري�ت خمتلفة، ومب�صتويات متعددة على هذ� �الأد�ء.

تاأ�صي�ص  وبعد  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  هي  و�لتي  �لت�رشيعية،  �ل�صلطة  �صعيد  فعلى 

مرتني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  جرت   ،1994 �صنة  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة 

�لف�صائل  �مل�صتقلني، وقاطعتها  1996/1/20، �صاركت فيها حركة فتح وبع�ص  �الأوىل يف 

�الأخرى وخ�صو�صاً حركة حما�ص، و�لتي رف�صت �التفاقيات �ملوقعة بني منظمة �لتحرير 

و“�إ�رش�ئيل”، وقاطعت كّل ما متخ�ص عنها. وقد نتج عن هذه �النتخابات، �لتي جرت على 

�أ�صا�ص نظام �لدو�ئر �النتخابية، جمل�ص ت�رشيعي كان من �ملفرت�ص �أن تنتهي واليته يف 

1999/5/4، وهي نهاية �ملرحلة �النتقالية ح�صب �التفاقيات �ل�صيا�صية �ملوقعة بني منظمة 

�لتابع  �لفل�صطيني  �ملركزي  �ملجل�ص  �أن  �إال  �الإ�رش�ئيلية،  و�حلكومة  �لفل�صطينية  �لتحرير 

�إىل �أجل غري م�صمى، ب�صبب  ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية مدّد والية �ملجل�ص �لت�رشيعي، 

و�ندالع   2000 �صنة  ديفيد  كامب  مفاو�صات  ف�صل  وبعد  �النتقالية.  �ملرحلة  �نتهاء  عدم 

�نتفا�صة �الأق�صى، و��صل �ملجل�ص �لت�رشيعي �أعماله، كغريه من �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية، 

�أمر  وهو  �صنو�ت،  ع�رش  �الأول  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  فرتة  د�مت  وبذلك  تلقائية.  ب�صورة 

خمالف للقو�نني �لفل�صطينية نف�صها، ولكنه يندرج �صمن �خل�صو�صية �لفل�صطينية.

�لتي  �لف�صائل  معظم  فيها  و�صاركت   ،2006/1/25 يف  �لثانية  �النتخابات  جرت 

و�لديوقر�طية،  �ل�صعبية  و�جلبهتان  حما�ص  حركة  ومنها  �ل�صابقة،  �ملرة  يف  قاطعتها 

 88 من  �ملجل�ص  �أع�صاء  عدد  رفع  �لذي  �ملعدل،  �النتخابات  قانون  �أ�صا�ص  وعلى 

و�لقو�ئم  �لدو�ئر  بني  �ملنا�صفة  على  يقوم  �نتخابياً  نظاماً  و�عتمد  ع�صو�ً،   132 �إىل 

خالله  و�جه  و�حد،  لعام  عمل  ت�رشيعي  جمل�ص  �النتخابات  هذه  عن  نتج  �النتخابية. 
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�الإ�رش�ئيلي باعتقال  �أهمها قيام �الحتالل  �لد�خلية و�خلارجية.  �ملعوقات،  �لعديد من 

43 من نو�ب حركة حما�ص من �ل�صفة �لغربية، مبن فيهم رئي�ص �ملجل�ص عزيز دويك 

جلعاد  �الإ�رش�ئيلي  �جلندي  �أ�رْش  عقب  وذلك  �لرحمي،  حممود  �ملجل�ص  �رش  و�أمني 

�صاليط على �أيدي مقاتلي �حلركة يف قطاع غزة يف 2006/6/25، �أي بعد خم�صة �صهور 

�ل�صلطة  له  تعر�صت  �لذي  �ل�صامل  �لدويل  �حل�صار  وكذلك  �النتخابات.  من  فقط 

حما�ص  حركة  فوز  بعد  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  ومنها  �ملختلفة،  مبوؤ�ص�صاتها  �لفل�صطينية 

�آذ�ر/  �أو�خر  �لعا�رشة  �لفل�صطينية  للحكومة  وت�صكيلها  �لت�رشيعية،  �النتخابات  يف 

�ملجل�ص،  جل�صات  يف  �مل�صتمرة  �لتعطيل  وحماوالت  �ملناكفات  هناك  ثم   .2006 مار�ص 

�لتي ر�فقت حالة �لتوتر �ل�صيا�صي، و�الأمني، و�مليد�ين بني حركتي حما�ص وفتح، �إىل 

حدث  �لذي  �لفل�صطيني  �النق�صام  ب�صبب  كامل،  ب�صكل  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  تعطل  �أن 

�ملجل�ص  والية  �أن  من  �لرغم  وعلى  �ليوم.  حتى  م�صتمر�ً  ز�ل  وما   2007/6/14 منذ 

�ملركزي  �ملجل�ص  �أن  �إال  �نتخابه،  من  �صنو�ت  �أربع  بعد  �أي   ،2010/1/25 يف  �نتهت 

�ملجل�ص  والية  بتمديد   2009/12/16 يف  قام  �لتحرير  ملنظمة  �لتابع  �لفل�صطيني 

�أجل  �إىل  �أي�صاً،  �ملنتهية  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  والية  وكذلك  �ملنتهية،  �لت�رشيعي 

تتكرر  وهكذ�  �النق�صام.  ظّل  يف  جديدة  �نتخابات  �إجر�ء  �صعوبة  ب�صبب  م�صمى  غري 

�لتي  �لفل�صطينية”  “�خل�صو�صية  ��صتح�صار  ويتم  �الأول،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  جتربة 

�ل�صليم. �صياقها  عن  �الأمور  ُتخرج 

�نعك�صت نتائج �النق�صام، �صيا�صياً وجغر�فياً، على �ملجل�ص �لت�رشيعي ب�صكل مبا�رش، 

�لتغيري  كتلة  من  �ملجل�ص  �أع�صاء  �رشع  بحيث  للمجل�ص،  وفريدة  جديدة  حالة  وتبلورت 

�جتماعات  بعقد  فقط،  غزة  قطاع  يف  و�ملوجودون  حما�ص،  حلركة  �لتابعة  و�الإ�صالح 

�أع�صاء  �أحمد بحر. بينما �صّكل  �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لدكتور  متو��صلة برئا�صة 

�لبملانية”،  �لكتل  “هيئة  �صموه  ما  و�لقطاع،  �ل�صفة  من  �الأخرى،  �لكتل  من  �ملجل�ص 

و“�للجان �لبملانية”، و“جمموعات �لعمل” �لتي جتتمع يف ر�م �هلل. وهكذ�، مل يعد �ملجل�ص 

�لت�رشيعي بعد �النق�صام جمل�صاً موحد�ً، و�إمنا �أ�صبح يعاين �زدو�جية غريبة، وال يعرتف 

�أن  علماً  وقو�نني،  وتو�صيات  قر�ر�ت  من  �الآخر  �لطرف  عن  ي�صدر  مبا  فيها  طرف  كّل 

هناك �آر�ء قانونية، فيما جرى ويجري با�صم �ملجل�ص �لت�رشيعي، ال بّد من �الإ�صارة �إليها 

يف �صياق هذ� �لف�صل. 
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بهذه �ل�صورة، يت�صح �أنه لي�ص من �الإن�صاف تقييم �أد�ء �ملجل�ص كموؤ�ص�صة و�حدة منذ 

تاأ�صي�صه �صنة 1996 وحتى �ليوم. فاملجل�ص �الأول عمل ملدة ع�رش �صنو�ت من �ال�صتقر�ر، 

بينما مل ياأخذ �ملجل�ص �لثاين �أّي فر�صة يكن تقييمه بناء عليها. لذ�، نرى يف هذ� �لف�صل 

�أنه ال بّد من �لتمييز بني �ملجل�صني عند مناق�صة وتقييم �جلو�نب �ملختلفة لالأد�ء، حيث ال 

�لتي مّر بها كّل  �لنو�حي �ملختلفة، �صو�ء ما يتعلق بالظروف  �مل�صاو�ة بينهما من  يكن 

منهما، �أم �لفرتة �لزمنية �لتي عمل خاللها.

�ملجل�ص  �أي  �لفل�صطينية،  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  �أد�ء  �لف�صل  هذ�  يتناول  �صبق،  ملا 

�لت�رشيعي، يف �لفرتة 1996–2013 �صمن ثالثة �أجز�ء: �الأول �إطار نظري يتناول �جلو�نب 

كالدور  عليها،  بناء  �أد�ئه  تقييم  يكن  و�لتي  كبملان،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لدور  �ملختلفة 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  الأد�ء  وحتليل  مر�جعة  و�لثاين  و�ل�صيا�صي،  و�لرقابي  �لت�رشيعي 

الأد�ء  وحتليل  مر�جعة  و�لثالث   ،2006–1996 �لفرتة  يف  واليته  ��صتمرت  �لذي  �الأول 

�لتعطيل  2006 وما ز�ل يعاين من  �نتخب يف بد�ية �صنة  �لذي  �لثاين  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

�لكامل حتى �ليوم. 

اأوالً: االإطار النظري لدور املجل�س الت�شريعي:

من �ملعروف �أن �لبملانات ت�صطلع مبهمتني �أ�صا�صيتني، مهمة ت�رشيعية تتعلق باإقر�ر 

�لقو�نني و�لت�رشيعات �ملختلفة، ومهمة رقابية تتعلق بالرقابة على �الأد�ء �حلكومي من 

�الحتالل  ��صتمر�ر  وب�صبب  �لفل�صطينية،  �حلالة  يف  لكن  �ملتعددة.  �لرقابة  �أدو�ت  خالل 

و�صيا�صي  وطني  دور  ت�صور  يكن  �لتحرر،  �أجل  من  �لن�صال  ومو��صلة  �الإ�رش�ئيلي 

من �ملفرت�ص �أن ي�صارك به �ملجل�ص �إىل جانب �ملوؤ�ص�صات و�لف�صائل يف �لد�خل و�خلارج. 

وب�صبب حد�ثة �لتجربة وعدم وجود خب�ت �صابقة، يكن �الإ�صارة �إىل دور �آخر ُيفرت�ص 

�لديوقر�طي  �لتحول  �أ�ص�ص  تر�صيخ  يف  �مل�صاركة  وهو  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  به  يقوم  �أن 

�أخرى،  ومرة  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  �أي  �جلديد،  �لفل�صطيني  �لكيان  يف  �الإن�صان  وحقوق 

تندرج هذه �الأمور �صمن �خل�صو�صية �لفل�صطينية، بحيث ي�صبح دور �ملجل�ص �لت�رشيعي 

دور�ً مرّكباً.

ملنظومة  تخ�صع  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  كانت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  قدوم  مع 

متعددة من �لت�رشيعات، فاإ�صافة �إىل �لت�رشيع �الأردين �لذي كان يطبق يف �ل�صفة �لغربية، 
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�أي�صاً بع�ص �لت�رشيعات  و�لت�رشيع �مل�رشي �لذي كان يطبق يف قطاع غزة، كانت هناك 

�لبيطاين،  �ال�صتعمار  �إىل فرتة  �لعثماين، و�أخرى  �إىل فرتة �حلكم  �لتي تعود  و�لقو�نني 

و�أخري�ً �الأو�مر �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية بعد �صنة 1967.

يف ظّل هذ� �خلليط �ملتعدد من �لت�رشيعات، ومن �أجل �خلروج من �زدو�جية �لت�رشيعات 

�لت�رشيعي  للمجل�ص  �لرئي�صية  �ملهمة  كانت  فقد  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  بني  ما 

.
“تاأ�صي�ص نظام قانوين فل�صطيني موحد، وو�صع قو�نني جديدة موحدة”1

�ملنتخبة  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يعدُّ  �الأ�صا�صي  �لقانون  ح�صب 

47(، وهو وحده �لذي يتوىل مناق�صة م�صاريع �لقو�نني بدء�ً من �ملناق�صة �لعامة،  )مادة 

�إىل  �الأمر، ثم رْفعها  �إذ� لزم  �لثالثة  �الأوىل و�لثانية، و�نتهاء بالقر�ءة  بالقر�ءتني  ومرور�ً 

�إجر�ء�ت وفرت�ت زمنية حمددة ت�صمنها  �ل�صلطة للم�صادقة عليها، وذلك �صمن  رئي�ص 

�لوزر�ء  مثل  مثلهم  وجلانه،  �ملجل�ص  الأع�صاء  ويحق   .)72–65 )�ملو�د  �لد�خلي  �لنظام 

هو  �لت�رشيعي  �الخت�صا�ص  فاإن  وبهذ�  للمجل�ص.  �لقو�نني  م�صاريع  تقدمي  و�حلكومة، 

�الخت�صا�ص �الأ�صيل للمجل�ص �لت�رشيعي.

على �صعيد �لدور �لرقابي، ين�ص �لقانون �الأ�صا�صي على �أن رئي�ص �لوزر�ء و�أع�صاء 

حكومته م�صوؤولون م�صوؤولية فردية وت�صامنية �أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي )مادة 74(.

�الأ�صا�صي  �لقانون  �إىل  ��صتناد�ً  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  يتلك  �لبملانات،  من  وكغريه 

�لتنفيذية،  �ل�صلطة  �أعمال  على  �لبملانية  �لرقابة  �أدو�ت  من  �لعديد  �لد�خلي،  و�لنظام 

�لثقة  وحجب  �لتحقيق،  جلان  وت�صكيل  و��صتجو�بهم،  للوزر�ء،  �الأ�صئلة  توجيه  مثل 

56–58(. كما يتلك �ملجل�ص حّق  �أو وزر�ء فيها )�لقانون �الأ�صا�صي �ملو�د  عن �حلكومة 

مناق�صة �لبنامج �حلكومي و�ملو�زنة �لعامة وخطة �لتنمية، وحّق �مل�صادقة على بع�ص 

�الأدو�ت  من  يعدُّ  ذلك  وكّل  �خلتامي.  و�حل�صاب  �لقرو�ص،  و�تفاقيات  �لعليا،  �لتعيينات 

�لتي ينبغي �أن ي�صتخدمها �ملجل�ص للرقابة على �حلكومة وم�صاءلة �لوزر�ء.

لهذ�، فاإن متابعة �أد�ء �ملجل�ص �لت�رشيعي وتقييم هذ� �الأد�ء، يتطلب در��صة مدى قدرة 

�لقانون  من  كّل  يف  �لو�ردة،  �خت�صا�صاته  وتوظيف  �صالحياته  ��صتخد�م  على  �ملجل�ص 

على  قدرته  مدى  وكذلك  نف�صه.  للمجل�ص  �لد�خلي  و�لنظام  �لوطنية  لل�صلطة  �الأ�صا�صي 

ت�رشيعي  جمل�س  اأول  رئا�شة  يف  جتربتي  الفل�شطينية:  الربملانية  والتجربة  الدميقراطية  قريع،  �أحمد   
1

فل�شطيني )بريوت: �ملوؤ�ص�صة �لعربية للدر��صات و�لن�رش، 2006(، �ص 123.
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�صليمة  عالقة  ر�صم  خالل  من  �لوليد،  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لنظام  يف  مكانته  تر�صيخ 

وو��صحة مع �ل�صلطات �الأخرى، وخ�صو�صاً �ل�صلطة �لتنفيذية.

�أن �صالحيات �ملجل�ص من�صو�ص عليها يف �التفاقية �ملرحلية بني  من �جلدير بالذكر 

الأد�ء  تقييمنا  �أن  �إال   ،1994 �صنة  �الإ�رش�ئيلية  و�حلكومة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

�ملجل�ص �لت�رشيعي ي�صتند �إىل �لقانون �لفل�صطيني و�لو�قع �لفل�صطيني، ولي�ص لل�رشوط 

�الإ�رش�ئيلية �لو�ردة يف �التفاقيات �ل�صيا�صية. وذلك من باب وطني �أوالً، �إذ �إننا نحتكم �إىل 

ما و�صعناه باأيدينا، ولي�ص �إىل ما فر�صته هذه �التفاقيات �ملجحفة بحقنا، ثم �إن �الحتالل 

�جتاح  حني  �ملر�حل،  كّل  و�ألغى  �لن�صو�ص،  كّل  وجتاوز  �التفاقيات،  هذه  د��ص  نف�صه 

مناطق �صيطرة �ل�صلطة �لفل�صطينية خالل �نتفا�صة �الأق�صى �صنة 2002. 

ثانياً: املجل�س الت�شريعي االأول 1996–2006:

��صتناد�ً �إىل �الإطار �لنظري �أعاله، وبعد ما �أ�رشنا �إليه من بع�ص �ملعلومات عن �ملجل�ص 

�لت�رشيعي �الأول يف مقدمة �لف�صل، فاإننا يكن �أن نتتبع �أد�ء �ملجل�ص كما يلي:

1. الدور الت�رشيعي:

على �لرغم من حد�ثة جتربة �ملجل�ص �لت�رشيعي �الأول، �إال �أنه ناق�ص ع�رش�ت م�صاريع 

منها  قانون،  م�رشوع   115 عددها  بلغ  و�الإد�رية،  و�القت�صادية  �الجتماعية  �لقو�نني 

�أقرها �ملجل�ص، و�صادق عليها رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية، ون�رشت يف �ل�صحيفة  94 قانوناً 

�ملتبقية كانت ما تز�ل تنتظر م�صادقة  �ملفعول؛ و�مل�صاريع  �لر�صمية، و�أ�صبحت �صارية 

�لرئي�ص عليها، �أو ما ز�لت يف مر�حل �لقر�ء�ت �لثالثة، �أو �ملناق�صة �لعامة، �أو ما ز�لت يف 

.
2
د�ئرة �للجان الإبد�ء �لر�أي فيها

ز�ل  ما  بلد  ويف  نا�صئة  ت�رشيعية  �صلطة  من  مقبوالً  �لقو�نني  من  �لعدد  هذ�  يكون  قد 

مرتبطاً باالحتالل ب�صكل �أو باآخر، �إال �أنه من جهة �أخرى فاإن مناق�صة 115 م�رشوع قانون 

يف ع�رش �صنو�ت، ال يعدُّ �إجناز�ً ل�صلطة ت�رشيعية يف بلد بحاجة ما�صة �إىل بناء نظام قانوين 

م�صتقل وموحد، من �أجل �لتحرر من تبعات �الحتالل وما �صبقه من مر�حل ت�صمنت خليطاً 

من �لت�رشيعات �لتي ينتمي كل منها �إىل فل�صفة خمتلفة. ومع ذلك فاإن �ملجل�ص �لت�رشيعي 

ملفات د�ئرة �للجان، �لقو�نني وم�صاريع �لقو�نني، �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، ر�م �هلل، 2006.  
2
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على  �لتوقيع  يف  �ملتعمد  تباطئه  ب�صبب  ذلك  م�صوؤولية  �لتنفيذية  �ل�صلطة  رئي�ص  يحّمل 

�أو  “من �لنادر �أن وقع �لرئي�ص عرفات  �إليه، حيث  �لقو�نني �لتي يقرها �ملجل�ص ويرفعها 

�لذي مل  �لرئي�ص  �إىل طبيعة  �لد�صتوري �ملحدد. وهذ� يعود  �ملوعد  �صادق على قانون يف 

 .
يكن يحب �اللتز�م بن�صو�ص د�صتورية �أو �أنظمة ولو�ئح يكن �أن تقيده يف �صالحياته”3

وعلى �لرغم من وجود مالحظات عديدة على حمتوى �لقو�نني ومدى ما تعك�صه من 

حريات وديوقر�طية، وما تت�صمنه من مو�د بحاجة �إىل مر�جعة قانونية وحقوقية، �إال 

�أنه ال باأ�ص من �الإ�صارة �إىل بع�ص �لقو�نني �لتي �أقرها �ملجل�ص. ففي �ل�صاأن �الجتماعي �صّن 

قانون �لعمل وقانون �لطفل وقانون �جلمعيات �خلريية و�لهيئات �الأهلية، وقانون �لتعليم 

�لعايل وقانون حقوق �ملعاقني وقانون �لبيئة وغريها. ويف �ل�صاأن �القت�صادي و�ملايل �صّن 

قانون �صلطة �لنقد، وقانون ت�صجيع �ال�صتثمار، وقانون �لك�صب غري �مل�رشوع، وقانون 

�لعطاء�ت �لعامة وغريها. ويف �ل�صاأن �الإد�ري �صّن قانون �لهيئات �ملحلية، وقانون �نتخاب 

 .
4
�لهيئات �ملحلية، وقانون �الأحو�ل �ملدنية، وقانون �خلدمة �ملدنية وغريها

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  من  باإقر�ر  �صدرت  �لتي  �لقو�نني  هذه  �أهمية  من  �لرغم  وعلى 

تنفيذ  على  �ل�صلطة  �إجبار  يف  �أخفق  �ملجل�ص  �أن  �إال  �لتنفيذية،  �ل�صلطة  رئي�ص  وتوقيع 

�حلكومة،  �قتنعت  حتى  قليلة  لي�صت  زمنية  فرتة  وم�صت  �لقو�نني،  هذه  من  كبري  قدر 

وخ�صو�صاً �لرئي�ص عرفات، ب�رشورة تطبيق �لقو�نني �ملقرة. 

�إقر�ر  يف  �أي�صاً  �أخفق  �ملجل�ص  �أن  �إال  �لقو�نني،  من  �لعديد  �إقر�ر  من  �لرغم  وعلى 

�ل�صيا�صي  �لنظام  و�أعمدة  ركائز  لرت�صيخ  مهمة  مرحلة  يف  عليه  ُعر�صت  مهمة  قو�نني 

�لديوقر�طي، مثل قانون �الأحز�ب �ل�صيا�صية، وقانون منع �لتعذيب. كما �أخفق يف �إقر�ر 

قو�نني �أخرى ذ�ت �صبغة وطنية، مثل قانون �جلن�صية، وقانون �خلدمة �لوطنية، ورمبا 

يعود هذ� �الإخفاق �إىل عدم رغبة �لقيادة �لفل�صطينية حينها يف فتح �لنقا�ص حول ق�صايا قد 

تثري �عرت��ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، مثل مو�صوع �جلن�صية �أو �خلدمة �لوطنية، ورمبا 

مرو�ن �لبغوثي، الأداء الت�رشيعي والرقابي وال�شيا�شي للمجل�س الت�رشيعي الفل�شطيني 2006-1996   
3

)بريوت: مركز در��صات �لوحدة �لعربية، 2010(، �ص 283.

�لقو�نني  �هلل،  ر�م  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نظر:  �ملجل�ص  �أ�صدرها  �لتي  �لقو�نني  كافة  على  لالطالع   
4

.2006–1996
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�ل�صيا�صية  �الأحز�ب  كمو�صوع  مثري،  �صيا�صي  طابع  ذ�ت  �لقو�نني  م�صاريع  بع�ص  الأن 

�لتي تتد�خل مهامها مع �لف�صائل �لفل�صطينية �ملوجودة �أ�صالً قبل �ل�صلطة �لفل�صطينية. 

ويكن �أن يندرج ذلك �صمن تعقيد �لو�صع �لفل�صطيني، وتد�خل مرحلة �لتحرر �لوطني 

مع مرحلة �لبناء �لديوقر�طي. 

خمتلفة،  ق�صايا  ب�صاأن  قر�ر�ت  �تخاذ  على  �ملجل�ص  �عتاد  �لقو�نني،  جانب  و�إىل 

�صكل  على  �لتنفيذية  �ل�صلطة  �إىل  ورْفعها  و�إد�رية،  و�قت�صادية  و�جتماعية  �صيا�صية 

 860 �أكرث من  �أ�صدر  �أن �ملجل�ص �لت�رشيعي �الأول  طلبات وتو�صيات. وعلى �لرغم من 

قر�ر�ً، �إال �أن حم�صلتها �لفعلية على �الأر�ص تكاد تكون �صفر�ً باعرت�ف �أركان �ملجل�ص 

حيث: �لت�رشيعي، 

ومل  �ملجل�ص،  قاعة  و�صد�ه  �أثره  يتجاوز  مل  �لقر�ر�ت  هذه  من  كبري�ً  عدد�ً  �أن 

�إىل  جهة  من  يعود  وذلك  �ملجل�ص.  �أر�صيف  يف  ت�صجيله  حدود  تنفيذه  يتجاوز 

هذه  �عتبار  �أخرى  جهة  ومن  �لقر�ر�ت،  هذه  �أغلب  �لتنفيذية  �ل�صلطة  جتاهل 

�لقر�ر�ت تو�صيات غري ملزمة يف ر�أي �لكثريين. �إ�صافة �إىل �أن جمموعة مهمة من 

�لتنفيذية و�ل�صلطة  �ل�صلطة  �إعالمي، ال متلك  �لقر�ر�ت ذ�ت طابع �صيا�صي  هذه 

�لوطنية برمتها �لقدرة على تنفيذها، مثل �لقر�ر�ت �خلا�صة بالقد�ص، و�لقا�صية 

مبنع �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �لتي ت�صتهدف عروبة �ملدينة �ملقد�صة وموؤ�ص�صاتها، 

.
5
�أو �لقر�ر�ت �خلا�صة باال�صتيطان �أو �الأ�رشى �أو �لالجئني

عملية  �صياق  يف  تعر�صت  قد  �ملجل�ص  “قر�ر�ت  �أن  نف�صه  �ملجل�ص  رئي�ص  يعرتف  كما 

�لتطبيق �إىل �ملماطلة يف �لتنفيذ، �إن مل يكن �لتجاهل �ملطلق، مما �أ�صاع جو�ً من �الإحباط يف 

.
جدوى ن�صاطاتنا �إن كانت يف �لنهاية �صتلقى هذ� �مل�صري”6

لهذ� كان ينبغي على �ملجل�ص �أن يتجه �صوب �إ�صد�ر �لقو�نني �مللزمة لل�صلطة �لتنفيذية، 

و�صيا�صية،  �إعالمية  بيانات  كونها  تتعدى  ال  �لتي  �لقر�ر�ت  �إ�صد�ر  على  �لرتكيز  ولي�ص 

وجمرد تو�صيات غري ملزمة، �أو طلبات �صيا�صية �أكب من قدر�ت �لقيادة �لفل�صطينية.

مرو�ن �لبغوثي، مرجع �شابق، �ص 229.  
5

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  �هلل:  )ر�م  الأوىل  الدورة  حول  املجل�س  رئا�شة  تقرير  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص   
6

�لفل�صطيني، 1997(، �ص 11.
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2. الدور الرقابي:

يرى عدد من �الأع�صاء �لبارزين يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �الأول �أن �ملجل�ص و�جه �صعوبة 

حقيقية يف �لرقابة على �حلكومة و�ل�صلطة �لتنفيذية ب�صكل عام، و�لرئي�ص يا�رش عرفات 

ب�صكل خا�ص. 

فعلى مد�ر ت�صعة �أعو�م، �أي منذ ن�صوء �ل�صلطة �لفل�صطينية عام 1994 وحتى 

كان  �لوزر�ء،  رئي�ص  من�صب  و��صتحد�ث   2003 عام  �الأ�صا�صي  �لقانون  تعديل 

جمل�ص  ي�صكل  �لذي  وهو  �لتنفيذية،  �ل�صلطة  رئي�ص  هو  �لوطنية  �ل�صلطة  رئي�ص 

�لوزر�ء، ويعني �لوزر�ء ويقيلهم، ويقدم �حلكومة لنيل �لثقة، علماً باأن �ملجل�ص 

من  مبا�رش  ب�صكل  منتخباً  باعتباره  م�صاءلته  �أو  �لرئي�ص  حما�صبة  ي�صتطيع  ال 

 .
7
�ل�صعب، وال �صلطة للمجل�ص �لت�رشيعي عليه

ومن حقائق �الأمر �لو�قع �لتي �أ�صهمت يف تر�صيخ هذه �الإ�صكاليات �أن �لرئي�ص يا�رش 

عرفات يثل بالن�صبة �إىل غالبية �لفل�صطينيني رمز�ً وطنياً وموؤ�ص�صاً للثورة �لفل�صطينية 

�ملعا�رشة وقائد�ً لها. كما �أن �لرئي�ص عرفات �أم�صك بهرم �لكيانات �لرئي�صية �لثالثة، وهي 

حركة فتح ومنظمة �لتحرير و�ل�صلطة �لفل�صطينية، مما جعل حما�صبته من قبل �ملجل�ص 

�لت�رشيعي �أمر�ً يف غاية �ل�صعوبة، الأن �ملجل�ص ال يلك حما�صبة منظمة �لتحرير �لتي تعدُّ، 

ولو نظرياً، مرجعية �ل�صلطة، هذ� �إ�صافة �إىل �ملكانة �لرمزية للرئي�ص كقائد وطني ي�صعب 

حما�صبته من قبل �ملجل�ص.

وي�صهد مرو�ن �لبغوثي، ع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي و�لقيادي �لبارز يف حركة فتح، 

�أن �لرئي�ص عرفات:

وتعاون  وتهمي�صه،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  على  لل�صغط  �لتحرير  منظمة  ��صتخدم 

�لثوري،  و�أع�صاء مركزية فتح وجمل�صها  �لتنفيذية  �للجنة  �أع�صاء  ذلك  معه يف 

و�أع�صاء �ملجل�صني �لوطني و�ملركزي، �لذين كان يطربهم ترديد �لرئي�ص عرفات 

�لفل�صطينية هي �ملرجعية، وهي فوق �جلميع، و�أن �ملجل�ص  �لتحرير  �أن منظمة 

�لوطني هو �صاحب �لقر�ر، و�أن �ملجل�ص �لت�رشيعي هو هيئة جزئية ال تقرر يف 

 .
8
م�صري �ل�صعب �لفل�صطيني

مرو�ن �لبغوثي، مرجع �شابق، �ص 278.  
7

املرجع نف�شه، �ص 280.  
8
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وي�صيف �لبغوثي �أن “هذ� مل يكن �نحياز�ً �إىل م.ت.ف �لتي هم�صها �لرئي�ص عرفات 

وهم�ص موؤ�ص�صاتها بعد �إقامة �ل�صلطة، بل كان ��صتقو�ء باملنظمة على �ملجل�ص �لت�رشيعي، 

و��صتقو�ء �أحياناً بال�صلطة على �ملنظمة”. و�أن �لرئي�ص عرفات:

�أفرغ �ملجل�ص �لت�رشيعي من �أّي دور �أو وظيفة �صيا�صية، و�أ�رش على �أن �لقر�ر 

�ل�صيا�صي و�ملفاو�صات و�أية �تفاقات من �صالحيات منظمة �لتحرير، وقد تاأثر 

�لوزر�ء مبوقف و�صلوك �لرئي�ص مع �ملجل�ص �لت�رشيعي، �إذ �أد�ر بع�صهم �لظهر 

جنح  و�إن  �لرئي�ص.  مبظلة  حمتمني  �لكايف،  بالقدر  معه  يتعاونو�  ومل  للمجل�ص، 

�ملجل�ص يف حما�صبة عدد من �لوزر�ء وم�صاءلتهم، �إال �أن قر�ر�ت �ملجل�ص مل تكن 

.
9
توؤخذ باجلدية �لكافية

�لدور  �إ�صعاف  �أحمد قريع م�صوؤولية  �ملجل�ص  ثانية، يتحمل رئي�ص  ولكن من ناحية 

�لرقابي للمجل�ص ب�صبب م�صاركته يف �جتماعات �لقيادة �لفل�صطينية، و�لتي هي عبارة عن 

�إطار قيادي حت�رشه �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، و�حلكومة �لفل�صطينية، ورئا�صة 

ح�صور  فاإن  ولذ�  �الأمنية،  �الأجهزة  وقادة  �ملفاو�ص،  �لوفد  و�أع�صاء  �لوطني،  �ملجل�ص 

م�صاءلة  على  �ملجل�ص  قدرة  من  ي�صعف  �الجتماعات  هذه  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص 

مع  �ملفاو�ص  �لوفد  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  م�صاركة  �أن  كما  و�حلكومة.  �لرئي�ص 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية يزيد يف �إ�صعاف �لدور �لرقابي للمجل�ص، الأن �لتفاو�ص، ح�صب ما 

�ل�صلطة  ولي�ص  �لتحرير،  منظمة  مهمة  من  هو  �لفل�صطيني،  �لو�قع  يف  عليه  متعارف  هو 

�لفل�صطينية، وباالأحرى لي�ص من مهمات �ملجل�ص �لت�رشيعي. وهكذ�، فاإن م�صاركة رئي�ص 

�ملجل�ص �لت�رشيعي يف �جتماعات �لقيادة �لفل�صطينية و�لوفد �ملفاو�ص ُيخل مببد�أ �لف�صل 

بني �ل�صلطات، وبالتايل ي�صعف دور �ملجل�ص يف �لرقابة على �لعمل �حلكومي. 

ع�صوية  يف  �أنف�صهم  �لنو�ب  م�صاركة  للمجل�ص  �لرقابي  �لدور  �أ�صعف  مما  وكذلك 

�أن  �لوزر�ء على مدى ع�رش �صنو�ت يت�صح  �أ�صماء  �لوزر�ء. فمن خالل مر�جعة  جمل�ص 

�أكرث من 32 نائباً �صغلو� منا�صب وز�رية يف �حلكومات �ملختلفة، و�أغلبهم ��صتمر لفرت�ت 

طويلة يف هذه �لوز�ر�ت: 

جانب  �إىل  كلياً  منحازين  �ملن�صب  �صغلهم  عند  جميعهم  �أو  هوؤالء  معظم  وكان 

�أن معار�صة بع�ص  �إىل  �إ�صافة  �لرئي�ص عرفات و�حلكومة �لتي هم وزر�ء فيها. 

املرجع نف�شه، �ص 281.   
9
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بطبيعة  �أ�صعف  �الأمر  وهذ�  �إال،  لي�ص  وز�رياً  من�صباً  مبنحه  �رتبطت  �لنو�ب 

�حلال دور �ملجل�ص يف عالقته بال�صلطة �لتنفيذية، �الأمر �لذي جعل �الأد�ء �لرقابي 

 .
10ً

للمجل�ص �لت�رشيعي �صعيفا

�الأد�ء �حلكومي من  �أن يقوم بدور رقابي على  �ملجل�ص حاول  �أن  ومع ذلك، ال �صّك 

خالل �أدو�ت �لرقابة �ملمنوحة له يف �لقانون �الأ�صا�صي و�لنظام �لد�خلي. 

فعلى �صعيد �الأ�صئلة �لتي يوجهها �لنو�ب للوزر�ء يف جل�صات �ملجل�ص، د�أب �ملجل�ص 

�لت�رشيعي على و�صع بند ثابت ود�ئم يف جدول �أعماله، وهو �الأ�صئلة �ملوجهة للوزر�ء، 

�صنو�ت ع�رش  خالل  �ملجل�ص  �أع�صاء  وجه  وقد  للمجل�ص.  �لثانية  �لدورة  منذ  وذلك 

و�الجتماعية  �ملالية  بال�صوؤون  تتعلق  مو��صيع  يف  �لوزر�ء،  من  لعدد  �صوؤ�الً   335

متر  �لنو�ب  �أ�صئلة  على  �لوزر�ء  �إجابات  وكانت  وغريها،  �ملحلي  و�حلكم  و�ل�صيا�صية 

مرور�ً طبيعياً ودون تاأثري. ما يكن ��صتنتاجه �أن هذ� �لعدد �ملحدود من �الأ�صئلة خالل 

هذه �لفرتة �لزمنية �لطويلة، وكاأد�ة رقابة، مل يكن فاعالً، الأنه “مل يوؤدِ �إىل تغيري �صلوك 

 .
�ل�صلطة �لتنفيذية �لتي ��صتمرت يف �لتجاوز�ت ذ�تها، وال �صيّما �الأجهزة �الأمنية”11

طيلة  �لرقابية  �الأد�ة  هذه  �ملجل�ص  ي�صتخدم  مل  �لوزر�ء،  ��صتجو�ب  �صعيد  وعلى 

عريقات  �صائب  �ملحلي  �حلكم  لوزير   1998/4/16 يف  �الأوىل  مرتني،  �إال  �صنو�ت  ع�رش 

زهدي  حممد  �ملالية  لوزير   1999/1/28 يف  و�لثانية  حملية،  �نتخابات  �إجر�ء  عدم  حول 

 .
12

�لن�صا�صيبي حول عدم تقدمي �ملو�زنة �لعامة

وعلى �لرغم من ��صتمر�ر �لعديد من �النتهاكات، فاإن �ملجل�ص بر�أي �أع�صائه مل ينجح 

هذ�  �قت�رش  حيث  و�حليوية،  �ملهمة  �لرقابة  �أدو�ت  كاإحدى  �ال�صتجو�ب  ��صتخد�م  يف 

“�صعفاً  �ال�صتخد�م على دورتني ب�صكل جزئي وحمدود جد�ً وغري فاعل، وهذ� يعك�ص 

يف دور �ملجل�ص يف ممار�صة �لرقابة �لفعالة على �حلكومة و�ل�صلطة �لتنفيذية و�أجهزتها، 

 .
و�إخفاقه يف �إجر�ء رقابة ذ�ت جدوى”13

املرجع نف�شه، �ص 288–289.  
10

املرجع نف�شه، �ص 271.  
11

امل�شاءلة  غياب  من  اأعوام  ع�رشة  الفل�شطيني:  الت�رشيعي  املجل�س  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
12

1996-2006 )غزة: �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2006(، �ص 86-84.

مرو�ن �لبغوثي، مرجع �شابق، �ص 275.  
13
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جلان  ت�صعة  �صنو�ت  �لع�رش  خالل  �ملجل�ص  �صكل  فقد  �لتحقيق،  جلان  �صعيد  وعلى 

ووفاة  �ل�صيا�صي،  و�العتقال  �لفا�صدة  باالأغذية  تتعلق  �نتهاكات  حول  فقط،  حتقيق 

 .
14

مو�طنني يف �أثناء �لتحقيق، و�الإ�صمنت �مل�رشي، و�العتد�ء على �لنو�ب، وغريها

يف  �أطر�فاً  يدين  تقرير�ً  ت�صدر  مرة  كّل  يف  كانت  �لتحقيق  جلان  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�العرت�ف  يتكرر  وهنا  مرة.  كّل  يف  تتم  مل  �حلقيقية  �ملحا�صبة  �أن  �إال  �لتنفيذية،  �ل�صلطة 

باأن عدم فعالية هذه �الأد�ة يعود �إىل عدة �عتبار�ت، منها �أن بع�ص �لوزر�ء و�مل�صوؤولني يف 

�الأجهزة �الأمنية و�ل�صلطة �لتنفيذية ال ي�صتجيبون وال يتعاونون بالقدر �لكايف مع �للجان 

�خلا�صة. كما قد يعود �إىل غياب �أ�ص�ص ومبادئ عامة حتكم �للجان �خلا�صة و�آليات عملها، 

وكذلك عدم تعاون �ل�صلطة �لتنفيذية مع جلان �لتحقيق يف معظم �حلاالت. 

وعلى �صعيد �لثقة باحلكومة، فقد منح �ملجل�ص �لت�رشيعي �الأول �لثقة لكل �حلكومات 

عن  �لثقة  حجب  ��صتخد�م  يتم  ومل  �صنو�ت،  �لع�رش  مد�ر  وعلى  عهده  يف  ت�صكلت  �لتي 

�حلكومة كاأد�ة رقابة برملانية، حتى يف �الأوقات �لتي �صهدت �أزمة حقيقية بني �ملجل�ص من 

جهة و�لرئي�ص و�حلكومة من جهة ثانية، و�إن كان �ملجل�ص قد لوح �أحياناً بحجب �لثقة، 

�إال �أن ذلك مل ي�صل �إىل مرحلة �لت�صويت، وقد يعود ذلك �إىل عدة �أ�صباب، �أهمها تويل عدد 

كبري من �لنو�ب حلقائب وز�رية يف �حلكومات �ملتعاقبة، وغياب �لكتل �لبملانية �ملعار�صة 

�إىل موقف رئي�ص �ملجل�ص وهيئة  �إ�صافة  د�خل �ملجل�ص، و�صيطرة غالبية فتحاوية عليه، 

�ملكتب، �إذ كان لهم دور �صلبي يف هذ� �ل�صاأن، خ�صو�صاً رئي�ص �ملجل�ص �لذي كان يت�رشف 

باعتباره جزء�ً من �ل�صلطة �لتنفيذية، ولي�ص ناطقاً با�صم �ملجل�ص، ثم قدرة �لرئي�ص عرفات 

وحكومته على �اللتفاف على بع�ص �القرت�حات بحجب �لثقة قبل و�صولها �إىل مر�حلها 

�لنهائية باللجوء �إىل �لتحايل على �ملجل�ص، وتقدمي �حلكومة ال�صتقالتها، �أو �إجر�ء تعديل 

 .
15

وز�ري، و�صّم بع�ص مقدمي �قرت�حات �حلجب �أو �ملهددين بها �إىل جمل�ص �لوزر�ء

حكومة  �الأوىل،  مرتني.  �ال�صتقالة  �إىل  �لفل�صطينية  �حلكومة  ��صطرت  وللحقيقة، 

�لرئي�ص عرفات �لتي ��صتقالت يف 2002/9/11 بعد تهديد �ملجل�ص �لت�رشيعي بحجب �لثقة 

 .
عنها، حيث مّت ت�صكيل حكومة جديدة نالت ثقة �ملجل�ص يف 162002/10/29

املرجع نف�شه، �ص 277.  
14

املرجع نف�شه، �ص 267-266.  
15

ت�رشيعي  جمل�س  اأول  رئا�شة  يف  جتربتي  الفل�شطينية:  الربملانية  والتجربة  الدميقراطية  قريع،  �أحمد   
16

فل�شطيني، �ص 136.
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�ملجل�ص  �إىل  حكومته  ��صتقالة  قدم  حيث  مازن،  �أبو  عبا�ص  حممود  حكومة  و�لثانية، 

حول  عرفات  �لرئي�ص  وبني  بينه  حادة  خالفات  �أعقاب  يف   2003/9/6 يف  �لت�رشيعي 

تقدم  و�حد،  بيوم  �ال�صتقالة  قبل  �أنه  علماً  �الأمنية،  �الأجهزة  وم�صوؤولية  �ل�صالحيات، 

18 نائباً مبذكرة �إىل رئا�صة �ملجل�ص حلجب �لثقة عن �حلكومة، مما ��صطر �أبو مازن �إىل 

�ال�صتقالة. يف �أعقاب ��صتقالة حكومة �أبو مازن كلف �لرئي�ص عرفات �أحمد قريع بت�صكيل 

�ملهمة خالل  �لد�خلية �حلادة، ف�صل قريع يف هذه  �حلكومة �جلديدة، وب�صبب �خلالفات 

�ملدة �ملحددة يف �لقانون، فعمل �لرئي�ص على �إعالن حالة �لطو�رئ، ومّت ت�صكيل حكومة 

طو�رئ برئا�صة �أحمد قريع يف 2003/10/5 و�نتهت مدتها يف 2003/11/4، �إذ ��صتمرت �إىل 

 .
17

حني جنح قريع يف ت�صكيل حكومة جديدة

�لفل�صطينية ورقابة �ملجل�ص �لت�رشيعي عليها،  وفيما يتعلق باملو�زنة �لعامة لل�صلطة 

فمن ناحية نظرية و�ظب �ملجل�ص على مطالبة �حلكومة بتقدمي �ملو�زنة �لعامة عند بد�ية 

كل �صنة، ومناق�صتها ثم متريرها، ولكن من ناحية ثانية تقر رئا�صة �ملجل�ص باأن �ملجل�ص 

�ل�صلطة  مع  عالقاته  وو�جهت  �ملو�زنة،  مناق�صة  خالل  كبرية  �صغوط  �أمام  “ُو�صع 

�لتنفيذية، قبل ��صتحد�ث من�صب رئي�ص �لوزر�ء، توتر�ت عديدة، حيث كان هناك تاأخري 

باأن تعك�ص خطة  �إليه،  �لذي كنا نطمح  �مل�صتوى  �إىل  �إعد�دها  �ملو�زنة، ومل يرَق  يف تقدمي 

 .
�حلكومة �ل�صنوية”18

ال تقت�رش �ل�صكوى على �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�إمنا ي�صكو وزير �ملالية نف�صه من “�أن 

يف  تظهر  تكن  مل  و�ال�صتثمار�ت  �مل�صاعد�ت  �أمو�ل  وبع�ص  و�جلمارك  �ل�رش�ئب  �أمو�ل 

�ملو�زنة �لعامة”. ثم �أقر �أي�صاً �أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي “�أنه لي�ص لديه كافة �الأمو�ل، و�أنها 

�أن�صاأ جمموعة موؤ�ص�صات،  ال تدخل جميعها �إىل �خلزينة �لعامة، ذلك �أن �لرئي�ص كان قد 

�عتبها �ملجل�ص �حتكارية، و�صعت �أمو�لها يف �صندوق خا�ص حتت �إ�رش�فه �ل�صخ�صي. 

ولذلك فاإن �حلكومة مل تكن تتاأخر يف عر�ص �ملو�زنة فح�صب، و�إمنا كانت تقدمها ناق�صة، 

 .
مما جعل مر�قبة �ملال �لعام مهمة �صعبة و�صائكة”19

مرو�ن �لبغوثي، مرجع �شابق، �ص 258.  
17

ت�رشيعي  جمل�س  اأول  رئا�شة  يف  جتربتي  الفل�شطينية:  الربملانية  والتجربة  الدميقراطية  قريع،  �أحمد   
18

فل�شطيني، �ص 138.

مرو�ن �لبغوثي، مرجع �شابق، �ص 285.  
19
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وحتى يكتمل �لدور �لرقابي على �ملال �لعام، ويتم �لتاأكد من �لتز�م �حلكومة باملو�زنة 

�أن  بّد  ال   ،)62 )مادة  �الأ�صا�صي  �لقانون  وح�صب  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  عليها  و�فق  �لتي 

تقوم �حلكومة يف �ل�صنة �لتالية بتقدمي �حل�صاب �خلتامي لل�صلطة �لوطنية، و�إال فال معنى 

للمو�زنة �إذ� مل تلتزم بها �حلكومة. ولالأ�صف مل يحدث هذ� طو�ل �لع�رش �صنو�ت �إال مرة 

و�حدة، حيث قدمت �حلكومة �حل�صاب �خلتامي ل�صنة 1997 فقط، وذلك يف منت�صف �صنة 

�أقره  �الأ�صا�صي، وقد  �لقانون  �لنهائي ح�صب  �ملوعد  �صتة �صهور عن  �أي متاأخر�ً   ،1999

 .
20

�ملجل�ص يف 2000/5/17، �أي بعد �صنة من ��صتالمه

�حل�صاب  مو�صوع  متعمد  ب�صكل  تهمل  كانت  �حلكومة  �أن  �إىل  �ملعطيات  هذه  ت�صري 

�خلتامي، و�أن �ملجل�ص �لت�رشيعي مل يكن قادر�ً على �إجبارها على ذلك، وبالتايل مل يقم 

بدوره يف �لرقابة على مدى �لتز�م �حلكومة باملو�زنة �لعامة �لتي يتم �إقر�رها.

ويف �ل�صياق نف�صه، مل يقم �ملجل�ص �لت�رشيعي بدوره يف مناق�صة و�إقر�ر خطط �لتنمية 

�لعامة �صوى مرة و�حدة فقط، وذلك �صنة 1998، علماً �أن �لقانون �الأ�صا�صي يوجب ذلك 

�أن ذلك يجمع بني تق�صري �ملجل�ص �لت�رشيعي وتهمي�ص �ل�صلطة  . وال �صكّ 
2159 يف �ملادة 

�لتنفيذية �أي�صاً. 

كما مل يقم �ملجل�ص بدوره يف مناق�صة و�إقر�ر �تفاقيات �لقرو�ص �لتي وقعتها �ل�صلطة 

مع �أطر�ف خارجية، ومل تعر�ص �حلكومة على �ملجل�ص �صوى ثالث �تفاقيات من ع�رش�ت 

�لبنك  وهي  للقر�ص،  �ملقدمة  �جلهة  من  طلب  على  بناء  كان  ذلك  �أن  علماً  �التفاقيات، 

�الإ�صالمي للتنمية و�ل�صندوق �لكويتي. ُيذكر �أن �لقانون �الأ�صا�صي يوجب ذلك �أي�صاً يف 

�ملادة 2292. 

وفيما يتعلق برقابة �ملجل�ص �لت�رشيعي على �الأجهزة �الأمنية، فال يختلف �ثنان على 

�أن ف�صل �ملجل�ص يف ذلك كان �صديد �لو�صوح. فمنذ �لبد�ية، ومع مرور �لوقت، وكما ي�صهد 

مرو�ن �لبغوثي، فاإن �الأجهزة �الأمنية: 

�أحمد �أبو دية وجهاد حرب، حالة ال�شلطة الت�رشيعية )ر�م �هلل: �الئتالف من �أجل �لنز�هة و�مل�صاءلة )�أمان(،   
20

2007(، �ص 8.

ن�صيم �صاهني، دور �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني يف ر�صم �ل�صيا�صات �القت�صادية من وجهة نظر �أع�صائه،   
21

ر�صالة ماج�صتري، جامعة �لقد�ص، عمادة �لدر��صات �لعليا، 2012، �ص 78.

�ملرجع نف�صه.  
22
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تد�خلت يف �صالحياتها وت�صاربت وتناف�صت، و��صتبكت �أحياناً فيما بينها، كما 

�أنها مل تخ�صع لقانون، ومل تكن لها �صالحيات حمددة، بل و�صع قائد كّل جهاز 

معايري خا�صة به، وبع�صهم ح�صل على م�صادر متويل خا�صة، �صو�ء بجباية 

�ل�رش�ئب �أو �جلمارك �خلا�صة �أو حتى �الأتاوى، �أو جهات خارجية، فاأ�صبحت 

بع�ص هذه �الأجهزة مملكة �أو �إقطاعية لرئي�صها �أو قائدها �لذي �أ�صبح “�صاحبها”، 

كما مل يخ�صع �النت�صاب �إليها لقو�نني حمددة، بحيث ت�صخمت �الأجهزة �الأمنية 

على   2006 �لعام  مطلع  يف  فيها  �ملتفرغني  عدد  ز�د  �إذ  �الآالف،  ع�رش�ت  لت�صم 

لتعزيز  مو�قعهم  �الأمنية  �الأجهزة  قادة  بع�ص  ��صتخدم  وقد  منت�صب،  �ألف   61
�لنفوذ و�جلاه و�ل�صطوة و�كتناز �الأمو�ل، و�نت�رشت ظو�هر �لف�صاد بني �صفوف 

�أ�صحاب  �أ�صبحو� خالل فرتة زمنية قيا�صية من  �ل�صباط و�لقادة، بحيث  كبار 

وكانت  �لبنكية.  و�الأر�صدة  �لفارهة  و�ل�صيار�ت  و�لق�صور  و�الأ�صهم  �ل�رشكات 

مرجعيتهم �لوحيدة هي �لرئي�ص عرفات، وكان والوؤهم للرئي�ص كافياً للتغا�صي 

�لنو�ب  من  عدد  ��صتقطاب  من  �الأمن  �أجهزة  متكنت  وقد  �آخر.  �صيء  �أّي  عن 

من  جاوؤو�  �لنو�ب  بع�ص  الأن  ممار�صاتها،  عن  للدفاع  جانبها  �إىل  و��صتمالتهم 

 .
23

�الأجهزة �الأمنية، و�لبع�ص منهم ��صتفادو� من هذه �لعالقة ب�صورة �أو باأخرى

يف ظّل هذه �ل�صورة:

ف�صل �ملجل�ص لوقت طويل يف و�صع قو�نني لالأجهزة، كما ف�صل يف �إجبار �لرئي�ص 

�صافر  حتد  ويف  �الأمني.  بال�صاأن  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  تنفيذ  على  �لوزر�ء  وجمل�ص 

�لنو�ب  �أكرث من منا�صبة على �العتد�ء على  �أقدمت �الأجهزة �الأمنية يف  للمجل�ص 

بع�ص  �أبدى  وقد  ور�ءهم.  ومن  �لفاعلني  حما�صبة  من  �ملجل�ص  يتمكن  �أن  دون 

�لتحري�ص �صدهم. وحاول �ملجل�ص  بالنو�ب ومار�صو�  قادة �الأجهزة ��صتهتار�ً 

��صتدعاء بع�ص �مل�صوؤولني يف �الأجهزة �الأمنية، �إال �أن غالبيتهم مل ت�صتجب لدعو�ت 

�الأجهزة  مع  عديدة  منا�صبات  يف  �ملجل�ص  و��صطدم  �ملجل�ص.  ورئا�صة  �للجان 

يف  �ملجل�ص  �أ�صدر  وقد  �ل�صيا�صي.  �العتقال  �أو  �لتعذيب  ب�صبب  �صو�ء  �الأمنية 

عامي 2004 و2005 قو�نني خا�صة باالأجهزة �الأمنية مثل قانون �الأمن �لوطني 

وقانون �ملخابر�ت �لعامة، �إال �أن �لطريق ما ز�ل طويالً �أمام بناء موؤ�ص�صة �أمنية 

فل�صطينية وطنية وحديثة تنتمي �إىل �لوطن وتخ�صع للقانون بعيد�ً عن �لف�صائل 

 .
24

و�الأحز�ب، وبعيد�ً عن �ل�صاأن �ل�صيا�صي و�ل�رش�عات �حلزبية

مرو�ن �لبغوثي، مرجع �شابق، �ص 285.  
23

املرجع نف�شه، �ص 287.  
24



245

اأداء ال�شلطة الت�شريعية الفل�شطينية 1996–2013

�أن �ملجل�ص �لت�رشيعي وطو�ل �لع�رش �صنو�ت، مل ي�صتجوب  و�ل�صاهد على ما �صبق 

�أّي م�صوؤول �أمني، ومل يوجه لكافة �الأجهزة �الأمنية �لتي كان عددها نحو ع�رشة �أجهزة 

�صوى خم�صة �أ�صئلة، ومل يعقد معها �صوى �صّت جل�صات ��صتماع، ومل ي�صكل �صوى 14 

جلنة حتقيق بخ�صو�ص خمالفات �الأجهزة �الأمنية، على �لرغم من �أن �ل�صنو�ت �الأربعة 

كان  وملا  �ملو�طنني.  بحق  ج�صيمة  �نتهاكات  ت�صجيل  يف  �الأبرز  كانت  للمجل�ص  �الأوىل 

وزير �لد�خلية يف هذه �لفرتة هو رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية نف�صه، فقد كان �الأد�ء �لرقابي 

ب�صكل  �الأمنية  ولالأجهزة  �لتنفيذية،  لل�صلطة  ومرتهناً  ناق�صاً،  �لت�رشيعي  للمجل�ص 

حقيقياً  تطور�ً  تطورت  �الأمنية  �الأجهزة  على  �لت�رشيعية  �لرقابة  �أن  ُيذكر  لكن  خا�ص. 

يف  �الأمنية  �الأجهزة  دمج  �لوطنية  �ل�صلطة  رئي�ص  قر�ر  ب�صبب  وذلك   ،2004 �صنة  بعد 

 .25
ثالثة �أجهزة فقط

3. دور املجل�س يف الإ�شالح وحماربة الف�شاد:

وحماربة  �الإ�صالح  جمال  يف  بارز  بدور  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يقوم  �أن  �ملفرت�ص  من 

من  حتد  �لتي  �لقو�نني  ت�رشيع  وهما  له،  �لرئي�صيتني  �ملهمتني  خالل  من  وذلك  �لف�صاد، 

�لف�صاد وتكافحه، و�لرقابة على �جلهات �لتنفيذية يف �ل�صلطة وم�صاءلتها.

بذل �ملجل�ص �لت�رشيعي �الأول جهود�ً، ولو متو��صعة، يف هذ� �ملجال، وحاول �أن ير�صخ 

ل�صنة  �لعامة  �لرقابة  تقرير هيئة  ناق�ص  فقد  �لوليد،  �لفل�صطيني  �لنظام  يف  لنف�صه موقعاً 

�الإ�صالح  �لقر�ر�ت يف جمال  �مل�رشوع، و�تخذ ع�رش�ت  �لك�صب غري  1997، و�أقر قانون 

و�حلريات وحقوق �الإن�صان، ومع ذلك “مل يتمكن �ملجل�ص من �إجبار �لرئي�ص و�حلكومة 

�أو  �لف�صاد  بتهمة  �ملحكمة  �إىل  كبري  �صابط  �أو  وزير  �أو  م�صوؤول  �صخ�ص  �أّي  تقدمي  على 

�ل�صخ�صيات  �أ�صعف  قد  �ملجل�ص  جهد  �أن  ورغم  �أمو�ل،  من  عليه  ��صتوىل  ما  ��صتعادة 

�إحد�ث تغيري حقيقي يف هذ�  �لتبذير قليالً، لكنه مل يتمكن من  �لفا�صدة ن�صبياً، وحّد من 

 .
�ملجال”26

 )62( �لقانونية  �لتقارير  �صل�صلة  الأمنية،  الأجهزة  اأداء  على  الربملانية  الرقابة  �ل�صعدي،  �لدين  بهاء   
25

.91–58 2005(، �ص  �ملو�طن،  �مل�صتقلة حلقوق  �لفل�صطينية  �لهيئة  �هلل:  )ر�م 

مرو�ن �لبغوثي، مرجع �شابق، �ص 316.  
26
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وعدية  حمدودة  كانت  �لنتائج  �أن  �إال  �ملجل�ص  بذله  �لذي  �جلهد  من  �لرغم  وعلى 

�لتاأثري، فلم ينجح �ملجل�ص يف معاجلة تقرير هيئة �لرقابة �لعامة �صنة 1997، �لذي ك�صف 

من  �لرغم  وعلى  �لف�صاد،  ومظاهر  �مل�رشوع،  غري  و�لك�صب  �الإد�رة،  يف  كبري  خلل  عن 

��صتجابة �لرئي�ص عرفات ل�صغوط �ملجل�ص وتعديل جمل�ص �لوزر�ء، �إال �أن جميع �ملتهمني 

بالف�صاد حافظو� على منا�صبهم. كما �أن ح�صول هذ� �لت�صكيل �لوز�ري على ثقة �ملجل�ص 

�لت�رشيعي كان يعني عدم �حرت�م �ملجل�ص لنف�صه وال للر�أي �لعام.

حماربة  يف  �أو  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  يف  حقيقي  �إ�صالح  �إجر�ء  يف  �ملجل�ص  �أخفق  كما 

تقرير  ح�صب  �لف�صاد  هذ�  يف  متورطني  كانو�  �ملجل�ص  �أع�صاء  من  عدد�ً  �أن  �إذ  �لف�صاد، 

يف  معركة  ل�صن  ��صتعد�د�ً  �أو  حزماً  تبدِ  مل  �ملجل�ص  رئا�صة  �أن  كما  �لعامة،  �لرقابة  هيئة 

�لف�صاد.  وجه 

وخالل ع�رشة �أعو�م من عمل �ملجل�ص، مل ُيحل �أحد من �ملتهمني �إىل �لتحقيق 

و�ملحاكمة، وبقيت ع�رش�ت �لتقارير �لتي �أعدتها جلان �ملجل�ص �لد�ئمة، �أو �للجان 

يحفظها  �لتي  �لتو�صيات  طور  يف  و�لتجاوز�ت،  �لف�صاد  يف  للتحقيق  �خلا�صة 

�أر�صيف �ملجل�ص. كما �أن �ملجل�ص مل يقرتب من “�لقطط �ل�صمان” �حلقيقيني، وهم 

معروفون للجميع، ولكنهم يتمتعون بنفوذ وحماية �لرئي�ص و�الأجهزة �الأمنية، 

 .
27

ومل يحاكم منهم �أحد

من  وبالرغم  �لقانون،  �صيادة  و�أ�ص�ص  قو�عد  �إر�صاء  يف  �ملجل�ص  دور  �صعيد  وعلى 

حماوالته �ملتو��صعة من خالل قر�ر�ت غري ملزمة، �إال �أنه “�أخفق يف حماية مبد�أ �صيادة 

و�لقر�ر�ت  و�لقو�نني،  �لد�صتور  عن  مبعزل  �لقر�ر�ت  يتخذ  كان  �لرئي�ص  �أن  �إذ  �لقانون، 

�لتي يتخذها �ملجل�ص، وكانت مر�عاته للقانون يف �حلدود �لدنيا، و�أحياناً معدومة”. كما 

�أخفق �ملجل�ص يف تعزيز مبد�أ ف�صل �ل�صلطات، “بل و�أكرث من ذلك، �أ�صهمت رئا�صة �ملجل�ص 

ب�صورة �صلبية يف هذ� �خللط و�لدمج بني �ل�صلطات من خالل مو�فقة رئي�ص �ملجل�ص على 

�ملفاو�ص  �لوفد  �أي�صاً كع�صو يف  �لفل�صطينية، وم�صاركته  �لقيادة  �مل�صاركة يف �جتماعات 

 .
مع �الحتالل”28

املرجع نف�شه، �ص 341.  
27

املرجع نف�شه، �ص 338.  
28
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4. العالقة بني املجل�س الت�رشيعي الأول وال�شلطة التنفيذية:

ال يقت�رش تقييم �ملجل�ص �لت�رشيعي على عدد �جلل�صات �لتي عقدها، �أو عدد �لقو�نني 

�لتي ناق�صها �أو �لقر�ر�ت �لتي �أقرها، وال حتى على عدد �الأ�صئلة �لتي وجهها للوزر�ء، �أو 

جلان �لتحقيق �لتي �صكلها، �أو �ال�صتجو�بات �لتي دعا �إليها �لوزر�ء، و�إمنا ال بّد من تتبع 

�لنظام  يف  �لطبيعي  دوره  تر�صيخ  على  و�لرقابي،  �لت�رشيعي  بدوره  �ملجل�ص  قيام  تاأثري 

متو�زنة  عالقة  تر�صيخ  على  �ملجل�ص  قدرة  �ل�صياق  هذ�  يف  ياأتي  �لفل�صطيني.  �ل�صيا�صي 

بني �ل�صلطات، وخ�صو�صاً بني �ملجل�ص و�ل�صلطة �لتنفيذية، و�لتي ن�صاأت ب�صبب مناق�صة 

�الأد�ء  على  رقابي  بدور  �لقيام  حماولته  وب�صبب  للقر�ر�ت،  و�تخاذه  للقو�نني  �ملجل�ص 

�حلكومي.

و�جلزر،  �ملد  من  بحاالت  �لتنفيذية  و�ل�صلطة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  بني  �لعالقة  مرت 

عدة  بينهما  �لعالقة  حتديد  يف  �أ�صهمت  وقد  �الأزمة.  حّد  �الأحيان  بع�ص  يف  و�صلت 

و�حلكومة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بني  �ملوقعة  �ل�صيا�صية  �التفاقيات  مثل  عو�مل، 

�لت�رشيعي،  للمجل�ص  �لد�خلي  و�لنظام  �لفل�صطيني،  �النتخابات  وقانون  �الإ�رش�ئيلية، 

�مل�صهد  �إىل  �الآخر  بع�صها  ويعود  �الأ�صا�صي.  �لقانون  م�رشوع  مناق�صات  ما  حّد  و�إىل 

�لفعلي لهذه �لعالقة، و�لنا�صئ عن �ملوروث �لفل�صطيني ملرحلة ما قبل �ل�صلطة �لوطنية، 

�إىل  �إ�صافة  �لتنفيذية،  و�ل�صلطة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  من  كلّ  يف  فتحاوية  �أغلبية  و�صيطرة 

بني  للعالقة  �ل�صحيح  �لفهم  دون  حال  مما  �صابقة،  خبة  وجود  وعدم  �لتجربة  حد�ثة 

�ل�صلطتني. 

�لتوتر و�الإرباك، ويتمثل  �لتنفيذية م�صوؤولية هذ�  �ل�صلطَة  �لت�رشيعي  ل �ملجل�ُص  ُيحمَّ

ذلك يف مناق�صات �لقانون �الأ�صا�صي و�لنظام �لد�خلي للمجل�ص، وتاأخر �لت�صكيل �لوز�ري 

وعدم تقدمي �ملو�زنة �لعامة يف موعدها �ملحدد، و�لتلكوؤ يف تقدمي م�صاريع �لقو�نني، �إ�صافة 

�الإعالمي  �لتعتيم  منها  خمتلفة،  باأ�صكال  دوره  وتهمي�ص  �ملجل�ص  �حتو�ء  حماولة  �إىل 

ولّد  فيها. مما  �لر�أي  �إبد�ء  �أو  �أو حتى مناق�صتها  �ملجل�ص  قر�ر�ت  تنفيذ  �لر�صمي، وعدم 

�أمام  �ملجل�ص و�أع�صائه، و�أ�صعف من م�صد�قيته  �لتذمر و�الإحباط لدى جلان  حالة من 

�ملو�طنني، و�أعطى �صورة �صلبية عن توجهات �ل�صلطة �لوطنية على �صعيد بناء �لتجربة 

�لديوقر�طية �لتي يتطلع �إليها �ل�صعب �لفل�صطيني. 
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�أما �ل�صلطة �لتنفيذية فقد حملت �مل�صوؤولية للمجل�ص �لت�رشيعي، وعزت عدم ��صتقر�ر 

�لعالقة بينهما �إىل جتاوز �ملجل�ص �لت�رشيعي لل�صالحيات �لتي متنح للبملانات، ويتمثل 

 .29
ذلك باإ�صد�ر عدة قر�ر�ت ب�صاأن م�صائل ال تدخل �صمن �خت�صا�صه

�أن  يجب  �لنو�ب  �أن  على  �أ�رش  حني  عرفات  �لرئي�ص  مع  �إ�صكالية  �أول  برزت  وقد 

يق�صمو� �ليمني �لد�صتوري �أمامه، يف حني �أن �الأغلبية �ل�صاحقة من �أع�صاء �ملجل�ص �صوتت 

ل�صالح �أن يق�صم �لنو�ب �ليمني يف �ملجل�ص و�أمام �ل�صعب، الأنهم م�صوؤولون �أمام �ل�صعب 

ويثلونه، ولي�ص �أمام �لرئي�ص، وعلى �إثر هذ� �ملوقف غادر �لرئي�ص عرفات جل�صة �ملجل�ص 

�لت�رشيعي �حتجاجاً، �إال �أن �ملجل�ص مت�صك مبوقفه و�أق�صم �لنو�ب �ليمني كما �أر�دو�. 

�النتخابات،  لقانون  فطبقاً  �حلكومة،  ت�صكيل  ب�صاأن  �لثاين  �ل�صد�م  ح�صل  ثم 

و�لقانون �الأ�صا�صي الحقاً، توجب ت�صكيل حكومة جديدة بعد �النتخابات �لتي جرت يف 

�أنه بالرغم من مطالبة �ملجل�ص منذ جل�صاته �الأوىل �لرئي�ص عرفات �أن  1996/1/20، غري 

يعيد ت�صكيل جمل�ص �لوزر�ء، و�أن يعر�ص �حلكومة �جلديدة على �ملجل�ص لنيل �لثقة، �إال 

�أن �لرئي�ص �أد�ر ظهره للمجل�ص، ومل يقم بت�صكيل �حلكومة �إال بعد م�صي خم�صة �أ�صهر 

 .
على �النتخابات حيث تقدم بحكومته �إىل �ملجل�ص يف 301996/6/27

وقد ح�صل �ل�صد�م �لكبري ب�صاأن �لقانون �الأ�صا�صي �لذي يعدُّ مبثابة �لد�صتور لل�صلطة 

�لفل�صطينية، فقد عك�صت مناق�صات هذ� �لقـانـون توتـر�ً و��صحاً بني �ملجل�ص �لت�رشيعي، 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  �ل�صيا�صي  وثقله  �ملجل�ص  لقوة  �ختبار�ً  عليه  �مل�صادقة  عدَّ  �لذي 

وبني �ل�صلطة �لتنفيذية، وعلى ر�أ�صها �لرئي�ص يا�رش عرفات. وقد ماطل عرفات كثري�ً قبل 

�أقر م�رشوع  �أن �ملجل�ص �لت�رشيعي  2002، علماً  �أن ي�صادق على م�رشوع �لقانون �صنة 

�ل�صلطة  رئي�ص  قبل  من  عليه  �مل�صادقة  لكن   ،1997/10/2 يف  �لثالثة  بالقر�ءة  �لقانون 

�لوطنية �لفل�صطينية مل تتم �إال يف 2002/5/29، �أي بعد ما يقارب �خلم�ص �صنو�ت؛ وذلك 

“يف ظّل �صغوط فل�صطينية د�خلية تر�فقت مع �صغوط دولية للم�صادقة على �لقانون، 

 .
و�إجر�ء �إ�صالحات مالية و�إد�رية و�أمنية يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لوطنية”31

ملزيد من �الطالع على �لعالقة بني �ل�صلطتني �نظر: عزيز كايد، اإ�شكالية العالقة بني ال�شلطتني الت�رشيعية   
29

�لفل�صطينية  �لهيئة  )ر�م �هلل:   )20( �لقانونية  �لتقارير  �صل�صلة  والتنفيذية يف ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، 

�مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن، 2000(.

مرو�ن �لبغوثي، مرجع �شابق، �ص 282-281.  
30

املرجع نف�شه، �ص 234.   31
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قر�ر�ً  �تخذ  �أعماله،  بدء  على  ون�صف  �صهر  بعد  �أنه  �لت�رشيعي  للمجل�ص  ي�صجل 

�لقانون  على  �ملجل�ص  و�صادق  ولل�صلطة.  للبالد  د�صتور  و�صع  يف  �ملبا�رشة  ب�رشورة 

�إىل  �لقانون  م�رشوع  و�أر�صل  ب�صياغته.  �لعمل  بدء  من  �صنة  خالل  �لثالث  بالقر�ء�ت 

�أّي مالحظات،  �أّي �هتمام به، ومل يقدم  �لرئي�ص مل يبدِ  �لثانية، لكن  �لقر�ءة  �لرئي�ص من 

�إبد�ء �الأ�صباب. يرى �لبع�ص  وقد رف�ص �لرئي�ص �مل�صادقة على �لقانون �الأ�صا�صي دون 

�الأ�صا�صي،  �لقانون  و�صع  حقه  من  لي�ص  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أن  يعتقد  كان  �لرئي�ص  �أن 

خ�صو�صاً �أنه كان قد كلف جلنة من منظمة �لتحرير وعدد من �خلب�ء بو�صع �لد�صتور 

يقيد  د�صتور�ً  يريد  يكن  مل  عرفات  �لرئي�ص  �أن  يعتقد  من  وهناك  عملها.  تنهي  �أن  دون 

�ل�صالحيات.  من  �لكايف  �لقدر  هذ�  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  وينح  و�صالحياته،  �صلطاته 

�إىل ثقافة �لنخبة �حلاكمة يف �ل�صلطة �لتي مل تكن قادرة على  ويعزو �لبع�ص هذ� �ملوقف 

�لتكيف مع �لو�قع �ل�صيا�صي �جلديد، �أو ترف�ص �لقبول مببد�أ �ملحا�صبة كاأ�صا�ص للعالقة 

بني �ل�صلطتني �لت�رشيعية و�لتنفيذية. 

1997 لتنظيم �صوؤون  وعلى �صعيد �لنظام �لد�خلي للمجل�ص، فقد �أقره �ملجل�ص �صنة 

له. وبالرغم  و�لتنظيمية  �الإد�رية  بال�صوؤون  يتعلق  ما  �ملجل�ص و�جتماعاته وجلانه وكّل 

�لقانون  م�صتوى  �إىل  ترقى  �لعامل،  دول  معظم  يف  للبملانات،  �لد�خلية  �الأنظمة  �أن  من 

بتوقيعها من قبل رئي�ص �لدولة، �إال �أن �لرئي�ص �لفل�صطيني يا�رش عرفات رف�ص �أن يكون 

�لتوقيع عليه. وما ز�ل  �لت�رشيعي نظام د�خلي كقانون ملزم، وبالتايل رف�ص  للمجل�ص 

�لنظام �لد�خلي حتى �الآن نظاماً ولي�ص قانوناً، وهذ� �أي�صاً يندرج �صمن توتر �لعالقة بني 

�ل�صلطتني �لت�رشيعية و�لتنفيذية.

ثالثاً: املجل�س الت�شريعي الثاين 2006 حتى نهاية 2013:

�أ�صا�ص  2006/1/25، وعلى  �أ�رشنا �صابقاً، �نتخب �ملجل�ص �لت�رشيعي �لثاين يف  كما 

�لدو�ئر و�لقو�ئم. �صاركت يف هذه �النتخابات  �ملنا�صفة بني  �نتخابي يقوم على  نظام 

وقد  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  با�صتثناء  �لفل�صطينية  �لف�صائل  كافة  متثل  قائمة   11

�إىل  �إ�صافة  مقعد�ً،   74 على  حما�ص  حلركة  �لتابعة  و�الإ�صالح،  �لتغيري  كتلة  ح�صلت 

على  فتح  حركة  ح�صلت  بينما  �حلركة،  دعمتهم  �لذين  �مل�صتقلني  من  مقاعد  �أربعة 
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132 مقعد�ً  45 مقعد�ً، وتوزعت �ملقاعد �لت�صعة �ملتبقية من مقاعد �ملجل�ص �لبالغ عددها 

 .
32

�الأخرى �لكتل  على 

�النتخابي  و�لنظام  �أع�صائه  عدد  يف  �الأول  عن  �لثاين  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يختلف  ال 

�لتي تتمثل فيه فح�صب، و�إمنا يختلف عنه،  �لبملانية  �أ�صا�صه و�لكتل  �نتخب على  �لذي 

جملة وتف�صيالً، ومنذ �ليوم �الأول، وعلى كافة �مل�صتويات، ويف كّل �ملجاالت، لدرجة ال 

�ملو�جهة  �ل�صد�م وبد�أت  �الأوىل، �حتدم  �ملقارنة بني �ملجل�صني. فمنذ �جلل�صة  يكن فيها 

و�لتي  �ل�صابق،  �ملجل�ص  جل�صة  �رشعية  �ملجل�ص  ناق�ص  حني  وحما�ص،  فتح  حركتي  بني 

وم�صريية  مهمة  قر�ر�ت  فيها  و�أقر  �النتخابات،  �إجر�ء  بعد  �أي   ،2006/2/13 يف  عقدها 

�لوطنية و�ملجل�ص نف�صه. معظم  لل�صلطة  �ل�صيا�صي و�لق�صائي و�الإد�ري  تتعلق بالنظام 

هذه �لقر�ر�ت تزيد من �صالحيات رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية وحتّد من �صالحيات �ملجل�ص 

�لت�رشيعي و�حلكومة. من هذه �لقر�ر�ت تعديل قانون �ملحكمة �لد�صتورية، و�صالحيات 

�لرئي�ص يف تعيني �لق�صاة دون مو�فقة �ملجل�ص �لت�رشيعي، وتعيني رئي�ص ديو�ن �ملوظفني 

وتعيني  �أي�صاً.  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مو�فقة  دون  و�الإد�رية  �ملالية  �لرقابة  ديو�ن  ورئي�ص 

كان  �أنه  علماً  فتح،  حركة  من  وهو  �ملجل�ص،  خارج  من  �لت�رشيعي  للمجل�ص  عام  �أمني 

ع�صو  هو  �لذي  �ل�رش  �أمني  �صالحيات  وتخويله  فيها،  وخا�رش�ً  �النتخابات  يف  مر�صحاً 

�لذي هو من حركة حما�ص وبني كافة  �ل�رش  �أمني  �لت�رشيعي، مما يحول بني  يف �ملجل�ص 

�جلديدة،  �لتعيينات  مئات  على  �ملو�فقة  �إىل  �إ�صافة  �ملجل�ص.  و�أق�صام  ودو�ئر  موظفي 

و�لرتقيات، و�لتنقالت يف �جلهازين �ملدين و�الأمني.

�أبي�ص، ور�أت �جتماع  �نقالب  باأنها  �لقر�ر�ت وو�صفتها  حركة حما�ص رف�صت هذه 

من  �نطالقاً  وذلك  �الأ�صا�صي،  للقانون  خمالف  �لثانية  �النتخابات  بعد  �ل�صابق  �ملجل�ص 

�أن �ملجل�ص �لت�رشيعي �الأول �نتهت واليته باإجر�ء �النتخابات �لثانية، وال يجوز له عقد 

�جتماعات بعد ذلك. كما �أن �لكثري من �ملر�قبني و�صفو� هذه �لقر�ر�ت باأنها �نحياز حلركة 

ت�صيطر على  �لتي  �لفل�صطينية، و�رشبة حلركة حما�ص  �لرئا�صة  ت�صيطر على  �لتي  فتح 

�حلكومة و�لت�رشيعي.

للمزيد من �ملعلومات حول نتائج هذه �النتخابات �نظر: �النتخابات �لت�رشيعية �لثانية 2006، جلنة �النتخابات   
32

 www.elections.ps :ملركزية - فل�صطني، ر�م �هلل، �أيار/ مايو 2006، يف�
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�إال �أن حركة فتح ر�أت �أن والية �ملجل�ص �الأول تنتهي ببدء �أعمال �ملجل�ص �لثاين ولي�ص 

مبجرد �إجر�ء �النتخابات، ور�أى رئي�ص �ملجل�ص حينها روحي فتوح �أن من حّق �ملجل�ص 

ممار�صة �صالحياته حتى �آخر يوم.

بالت�صويت  و�نتهى  بال�صيا�صي،  �لقانوين  فيه  �ختلط  �صاخن،  نقا�ص  �حتدم  وهكذ� 

�لذي جنح فيه موقف حركة حما�ص �لتي متتلك �الأغلبية، مما �أثار حركة فتح �لتي رف�صت 

�لقر�ر وتوجهت �إىل �ملحكمة �لعليا باعتبارها �ملحكمة �لد�صتورية. وهكذ� ومنذ �لبد�ية، بد� 

�لتوتر بني �لطرفني، وخيم على جل�صات �ملجل�ص جّو م�صحون، غلب عليه نقاط �لنظام، 

و�العرت��صات ورفع �الأ�صو�ت، وتغيب �الأع�صاء، وعدم �كتمال �لن�صاب، وبالتايل رفع 

�جلل�صات وتاأجيلها، وغري ذلك من مظاهر �لت�صوي�ص �لتي مّت تف�صريها يف �لغالب على �أنها 

 .
33

مق�صودة، و�لهدف منها تعطيل جل�صات �ملجل�ص

تعطيله  �إىل  �لنهاية  يف  �أدت  جوهرية  حتديات  �لبد�ية  منذ  �ملجل�ص  و�جه  وهكذ�، 

و�ملناكفات  �الإ�رش�ئيلية،  و�ل�صيا�صات  �لدويل،  �حل�صار  �لتحديات:  هذه  �أهم  بالكامل. 

�لد�خلية. فمنذ �النتخابات، وفوز حركة حما�ص فيها باأغلبية �ملقاعد، وت�صكيلها للحكومة 

�صيا�صياً  م�صدد�ً،  دولياً  ح�صار�ً  عام  ب�صكل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  و�جهت  �لفل�صطينية، 

باأربعة  �النتخابات  �لت�رشيعي. وبعد  �صلّ عمل �حلكومة و�ملجل�ص  ودبلوما�صياً،  ومالياً 

�صهور، وعقب �أ�رش �جلندي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �صاليط من قبل مقاتلي حركة حما�ص يف 

نو�ب  من  نائباً  �أربعني  من  �أكرث  باعتقال  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  قامت  غزة،  قطاع 

�أعاق عمل �ملجل�ص �لت�رشيعي  حركة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية، وعدد�ً من �لوزر�ء، مما 

و�حلكومة على �ل�صو�ء. وخالل ذلك ت�صاعدت حدة �لتوتر بني حركتي فتح وحما�ص �إىل 

�أن و�صلت ذروتها منت�صف �صنة 2007، حيث ح�صل �النق�صام �حلقيقي على �الأر�ص، 

و�صيطرت حركة حما�ص على قطاع غزة، و�صيطرت حركة فتح على �ل�صفة. ومنذ ذلك 

�لوقت، دخل �ل�صعب �لفل�صطيني وموؤ�ص�صات �ل�صلطة �لوطنية، ومنها �ملجل�ص �لت�رشيعي، 

مرحلة جديدة ال �صابق لها.

لالطالع على تفا�صيل و�أحد�ث هذه �لفرتة �نظر: �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، تقرير حول: تقييم �أد�ء   
33

�ملجل�ص �لت�رشيعي خالل �لدورة �الأوىل ما بني مار�ص 2006 – يوليو 2007، 2008/4/22، يف:

http://www.pchrgaza.org/arabic/studies/Legislative%20Report%202007.pdf 
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�لرئي�ص  �أن  لدرجة  �ملبكرة،  باالنتخابات  ي�صمى  ما  يف هذ� �خل�صم، كرث �حلديث عن 

�نتخابات ت�رشيعية  �إجر�ء  �إىل  �أنه �صيدعو   2006/12/15 �أعلن يف خطاب مطول يف  نف�صه 

ورئا�صية مبكرة، وذلك ب�صبب “ف�صل كافة �جلهود �ملبذولة من �أجل �لو�صول �إىل حكومة 

.
وحدة وطنية تكون قادرة على فّك �حل�صار �ملفرو�ص على �ل�صعب �لفل�صطيني”34

�الإعالمية  �لت�رشيحات  تتجاوز  ومل  و�حدة،  خطوة  �لفكرة  هذه  تتقدم  مل  بالطبع 

و�لتجاذبات �ل�صيا�صية، لي�ص الأن حركة حما�ص رف�صتها ور�أتها �نقالباً على �النتخابات 

�ملجل�ص  حّل  تعني  �ملبكرة  �النتخابات  الأن  و�إمنا  فح�صب،  �ل�رشعية  على  و�لتفافاً 

من  غريه  يف  وال  �الأ�صا�صي  �لقانون  يف  ال  قانوين،  �صند  �أّي  لها  لي�ص  وهي  �لت�رشيعي، 

�ملجل�ص  حّل  للرئي�ص  يحق  “ال  بحر  �أحمد  ذكر  وكما  ولذلك،  و�لت�رشيعات.  �لقو�نني 

 .
�لت�رشيعي الأن �ملجل�ص �صيد نف�صه”35

بعد هذ� �لعر�ص، يكن �لقول �إن �ملجل�ص �لت�رشيعي �لثاين مّر يف مرحلتني خمتلفتني 

2006 وحتى  بد�ية �صنة  �نتخابه يف  �أي منذ  للمجل�ص،  �الأوىل  �ل�صنة  �الأوىل تغطي  متاماً، 

�النق�صام يف �أو��صط �صنة 2007، و�لثانية تغطي �صنو�ت �النق�صام، �أي منذ �أو��صط �صنة 

2007 وحتى كتابة هذه �لدر��صة.

1. املجل�س الت�رشيعي الثاين يف عامه الأول:

و�ل�صيا�صات  �لدويل  باحل�صار  و�ملتعلقة  �إليها،  �أ�رشنا  �لتي  �لظروف  من  �لرغم  على 

�الإ�رش�ئيلية و�خلالفات �لد�خلية، فقد حاول �ملجل�ص �لقيام بدوره �لت�رشيعي و�لرقابي 

�لظروف  �أن  �إال  �لد�خلي.  و�لنظام  �الأ�صا�صي  �لقانون  يف  له  �ملتاحة  �الأدو�ت  خالل  من 

�أعاقت عمل �ملجل�ص ب�صكل و��صح، حتى �نتهى �لعام �الأول مبح�صلة تكاد  �إليها  �مل�صار 

ت�صاوي �صفر�ً على �صعيد �لت�رشيع و�لرقابة.

فعلى �صعيد �لت�رشيع، مل يقر �ملجل�ص يف عامه �الأول �صوى قانون و�حد، وهو قانون 

�ملو�زنة �لعامة ل�صنة 2006، علماً �أن �إقر�ر مثل هذ� �لقانون ال يعد �إجناز�ً بقدر ما هو �أمر 

طبيعي. ُيذكر �أن �ملجل�ص تلقى يف هذ� �لعام 25 م�رشوع قانون �آخر، �أقر بع�صها باملناق�صة 

�لعامة، و�أحال بع�صها �إىل �للجان �ملخت�صة الإبد�ء �لر�أي، دون �أن يتمكن من �لو�صول بها 

الأيام، 2006/12/16.  
34

القد�س، والأيام، 2006/12/16.  
35
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�لد�خلية و�لت�صوي�ص على جل�صات  �لقر�ءة �الأوىل، رمبا ب�صبب �الن�صغال باخلالفات  �إىل 

 .
36

�ملجل�ص، �إ�صافة �إىل �عتقال �الحتالل للع�رش�ت من �لنو�ب

�صوى  له  �ملتاحة  �لرقابة  �أدو�ت  �ملجل�ص  ي�صتخدم  فلم  �لرقابة،  �صعيد  على  �أما 

مو��صيع  حول  للوزر�ء،  فقط  �صوؤ�الً   12 �لنو�ب  وجه  �ل�صنة  مد�ر  فعلى  قليلة.  مر�ت 

�أ�صئلة  �صمنها  من  يكن  ومل  وغريها،  و�لعمل،  و�الأوقاف،  و�ملالية،  بال�صحة،  تتعلق 

��صتجو�ب  يتم  ومل  �لفرتة.  تلك  يف  ملحوظ  ب�صكل  تز�يد  �لذي  �الأمني  باالنفالت  تتعلق 

�أي قبل ت�صكيل  �أحمد قريع،  �لد�خلية يف حكومة  �لوزر�ء �صوى مرة و�حدة بحق وزير 

�أحمد  و�ختطاف  �أريحا  ل�صجن  �الحتالل  قو�ت  �قتحام  حول  وذلك  حما�ص،  حكومة 

جلان  �صعيد  وعلى  �لت�رشيعي.  �ملجل�ص  وع�صو  �ل�صعبية  �جلبهة  عام  �أمني  �صعد�ت، 

�لتحقيق وجلان تق�صي �حلقائق، فلم ي�صكل �ملجل�ص طو�ل �ل�صنة �صوى جلنتني، �الأوىل 

بخ�صو�ص �ختطاف �أحمد �صعد�ت، و�لثانية بخ�صو�ص �عتد�ء م�صلحني من حركة فتح 

على �ملوؤ�ص�صات �لعامة، مبا فيها جمل�ص �لوزر�ء ومكاتب عدد من نو�ب حركة حما�ص، 

و�ختطاف �أحدهم. كانت �لنتيجة يف �حلالتني عبارة عن تو�صيات نظرية، ال تبتعد كثري�ً 

�إىل حّل �مل�صاكل  عن حتميل �الحتالل �مل�صوؤولية، وحترمي �العتقال �ل�صيا�صي، و�لدعوة 

بالو�صائل �ل�صلمية. �أما فيما يتعلق بحجب �لثقة عن �حلكومة، كاأد�ة من �أدو�ت �لرقابة، 

 .
37

فلم يكن ذلك ممكناً يف ظّل �لتوتر �ل�صيا�صي �لذي �صهدته تلك �ملرحلة

ومع �الإقر�ر بعجز �ملجل�ص �لت�رشيعي يف عامه �الأول يف جمال �لت�رشيع و�لرقابة، �إال 

�أنه ال بّد من �الإ�صارة �إىل �أن �مل�صهد �ل�صيا�صي طغى على �لدور �لبملاين، فقد �صهدت �أروقة 

باملد�خالت  �ملطلوب، وحفلت جل�صاته  �لبملاين  �لدور  �أكرث من  �صيا�صياً  �ملجل�ص �صجاالً 

ياأخذ  مل  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  فاإن  وللحقيقة،  وبالتايل،  �مل�صادة.  و�لردود  �ل�صيا�صية 

�لفر�صة �لكافية للقيام بدوره كبملان. 

�إىل  �لبملانية، و�لذين و�صلو�  باأع�صائه وكتله  �ملجل�ص،  �أن  �إىل  �الإ�صارة  بّد هنا من  ال 

ع�صوية �ملجل�ص من خلفيات �صيا�صية وتنظيمية وحزبية، �صاركو� بدور كبري يف �حلو�ر 

�ل�صيا�صي �لذي د�ر بني �لف�صائل �لفل�صطينية �ملختلفة، بدء�ً من �لدعوة �إىل �حلو�ر �لوطني، 

�نظر: �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، تقرير حول: تقييم �أد�ء �ملجل�ص �لت�رشيعي خالل �لدورة �الأوىل ما   
36

بني مار�ص 2006 – يوليو 2007، �ص 27.

�نظر: �ملرجع نف�صه، �ص 40-34.  
37
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ومرور�ً بالتو�صل �إىل وثيقة �لوفاق �لوطني، و�نتهاء بت�صكيل حكومة �لوحدة �لوطنية يف 

�صوى  �الأمني  و�النفالت  �لد�خلية  �خلالفات  �أمام  ت�صمد  مل  و�لتي   ،2007 مار�ص  �آذ�ر/ 

ثالثة �صهور. 

�نتهت هذه �ملرحلة بحدوث �النق�صام �لفل�صطيني على �الأر�ص، و�لذي ت�صميه حركة 

 ،2007/6/14 بينما ت�صميه حركة فتح باالنقالب، وذلك يف  �لع�صكري،  حما�ص باحل�صم 

حيث دخل �ل�صعب �لفل�صطيني، بكل ف�صائله وموؤ�ص�صاته، مرحلة جديدة غري معهودة. 

�لوحدة  حكومة  فيه  يقيل  �الأول  رئا�صية،  مر��صيم  ثالثة  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �أ�صدر 

�لوطنية برئا�صة �إ�صماعيل هنية، و�لثاين يعلن فيه حالة �لطو�رئ يف جميع �أر��صي �ل�صلطة 

 .
38

�لفل�صطينية، و�لثالث يكلف فيه �صالم فيا�ص بت�صكيل حكومة �إنفاذ حالة �لطو�رئ

2. املجل�س الت�رشيعي الثاين بعد النق�شام:

�ل�رش�ع  �أن  �إال  �لد�صتوري،  بال�صجال  �ل�صيا�صي  �مل�صهد  �متز�ج  من  �لرغم  على 

�ل�صيا�صي �أ�صبح �صيد �ملوقف، ومل يعد للقانون و�لت�رشيعات مكان يف �لنظام �ل�صيا�صي 

�جلديد. فبالرغم من �أن من �صالحيات �لرئي�ص �إقالة �حلكومة ورئي�صها، �إال �أن �حلكومة 

تبقى قائمة حتى حت�صل �حلكومة �جلديدة على ثقة �ملجل�ص �لت�رشيعي. ومبا �أن حكومة 

تها حركة حما�ص غري �رشعية،  �صالم فيا�ص مل تتقدم للح�صول على هذه �لثقة، فقد عدَّ

ولذلك و��صلت حكومة هنية عملها كحكومة �رشعية حا�صلة على ثقة �لت�رشيعي بالرغم 

�ملجل�ص  لثقة  حتتاج  ال  �لطو�رئ  حكومة  باأن  فتح  حركة  �دعاء  ومع  مقالة.  �أنها  من 

يف  �لطو�رئ  حالة  �إعالن  حّق  �لرئي�ص  ينح  �لذي  �الأ�صا�صي  �لقانون  �أن  �إال  �لت�رشيعي، 

ظروف معينة وملدة ثالثني يوماً، ال يت�صمن �أّي ن�ّص على حكومة طو�رئ، و�إمنا ين�ص 

�ملجل�ص  حّل  يجوز  ال  �أنه  �حلالة  هذه  بنود  و�أهم  �لطو�رئ،  بحالة  يتعلق  ما  تنظيم  على 

حالة  متديد  يجوز  ال  �أنه  عن  ف�صالً  �لطو�رئ،  حالة  فرتة  خالل  تعطيله  �أو  �لت�رشيعي 

�أع�صائه،  باأغلبية ثلثي  �لت�رشيعي  �إال مبو�فقة �ملجل�ص  �أخرى  �لطو�رئ ملدة ثالثني يوماً 

�أو بع�صها، �لتي  �أن ير�جع �الإجر�ء�ت و�لتد�بري، كلها  �أنه يحق للمجل�ص �لت�رشيعي  كما 

�تخذت يف �أثناء حالة �لطو�رئ. )�لقانون �الأ�صا�صي �ملو�د 110–114(.

لالطالع على هذه �ملر��صيم �نظر: الوقائع الفل�شطينية، �لعدد 71، 2007/8/9.  
38
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مل يح�صل �أيّ �صيء من هذ� �لقبيل، وتعطل �لقانون �الأ�صا�صي و�ملجل�ص �لت�رشيعي، 

با�صتثناء  �لتحرير،  منظمة  وف�صائل  فتح  فحركة  �لو�قع.  �الأمر  بفعل  �الأمور  و�صارت 

�جلبهة �ل�صعبية، دعمت حكومة �صالم فيا�ص، و�صاركت يف حكوماته �ملتتالية على �لرغم 

من عدم ح�صولها على ثقة �ملجل�ص �لت�رشيعي. وحركة حما�ص و��صلت �العرت�ف بحكومة 

�لدويل ب�صكل  �أنها مقالة. �ملجتمع  �إ�صماعيل هنية �حلا�صلة على ثقة �ملجل�ص بالرغم من 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�الحتاد �الأوروبي و“�إ�رش�ئيل”، دعمو�،  عام، وخ�صو�صاً 

�صيا�صياً ومالياً، �لرئي�ص حممود عبا�ص وحكومة �صالم فيا�ص، بينما و��صلو� �حل�صار 

�مل�صدد على حكومة �إ�صماعيل هنية وقطاع غزة ب�صكل عام، وو��صلت “�إ�رش�ئيل” عمليات 

�العتقال �ملتكررة لنو�ب حركة حما�ص.

�ملجل�ص �لت�رشيعي ذهب �أدر�ج �ملوقف �ل�صيا�صي، ومل ينجح بعقد ولو جل�صة و�حدة 

منذ 2007/6/14، و�ختلطت �لدورة �لعادية للمجل�ص بالدورة غري �لعادية، ومل تعد حركة 

�ل�رش، على  فتح تعرتف بهيئة مكتب �ملجل�ص، �ملكونة من رئي�ص �ملجل�ص ونائبيه و�أمني 

مكتب  هيئة  ��صتمر�ر  على  حما�ص  حركة  ت�رش  بينما  �نتهت.  �لعادية  �لدورة  �أن  �أ�صا�ص 

�أن �لهيئة تبقى قائمة �إىل حني �نتخاب هيئة جديدة، كما جرى عليه  �أ�صا�ص  �ملجل�ص على 

�لعرف يف �ملجل�ص �الأول طو�ل ع�رش �صنو�ت. 

نتائج  �نعك�صت  فقد  �ل�صميم،  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �النق�صام  �أ�صاب  وهكذ�، 

جديدة  حالة  وتبلورت  مبا�رش،  ب�صكل  �ملجل�ص  على  وجغر�فياً،  �صيا�صياً  �النق�صام، 

وفريدة للمجل�ص، بحيث �رشع �أع�صاء �ملجل�ص من كتلة �لتغيري و�الإ�صالح �لتابعة حلركة 

حما�ص، و�ملوجودون يف قطاع غزة فقط، بعقد �جتماعات متو��صلة برئا�صة �لنائب �الأول 

�أع�صاء  من  توكيالً   35 على  �حل�صول  بعد  وذلك  بحر،  �أحمد  �لدكتور  �ملجل�ص  لرئي�ص 

�لرغم من  لعقد �جلل�صات. وعلى  �لقانوين  �لن�صاب  �لغربية، مما يوفر  �ل�صفة  �لكتلة يف 

د�صتورية  حول  قانونيني  بخب�ء  و��صتعانت  قانونية  مذكرة  �أعدت  حما�ص  حركة  �أن 

هذه  ترف�ص  �آخرين،  قانونيني  بخب�ء  م�صتعينة  �الأخرى،  �لكتل  �أن  �إال  �لتوكيالت،  هذه 

 .
39

�لتوكيالت وتعدُّها غري د�صتورية

قانونية  مدى  جبارين،  و�صامي  هنود  �أبو  ح�صني  �نظر:  �لتوكيالت  ب�صاأن  �لقانونية  �الآر�ء  على  لالطالع   
39

الربملاين،  بالعمل  املت�شلة  ال�شوؤون  يف  والإ�شالح  التغيري  كتلة  يف  زمالوؤهم  الأ�رشى  النواب  توكيالت 

 ،)2008 و�لديقر�طية،  �لعاملي  �حلو�ر  لتعميق  �لفل�صطينية  �ملبادرة  �هلل:  )ر�م  �لت�رشيعية  �لعملية  �صل�صلة 

�ص 31-4.
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�صموه  ما  و�لقطاع،  �ل�صفة  من  �الأخرى،  �لكتل  من  �ملجل�ص  �أع�صاء  �صّكل  �ملقابل،  يف 

“هيئة �لكتل �لبملانية”، و“�للجان �لبملانية”، و“جمموعات �لعمل”، و�أخذت جتتمع يف 

ر�م �هلل، م�صتبعدة كافة �الأع�صاء من كتلة حما�ص. وهكذ�، مل يعد �ملجل�ص �لت�رشيعي بعد 

�النق�صام جمل�صاً موحد�ً، و�إمنا �أ�صبح يعاين �زدو�جية غريبة، وال يعرتف كّل طرف فيها 

مبا ي�صدر عن �لطرف �الآخر من قر�ر�ت وتو�صيات وقو�نني. 

بهذه �ل�صيغة، يالحظ �أن كافة �أع�صاء �ملجل�ص يار�صون دور�ً ما يف �ل�صفة و�لقطاع، 

عب جل�صات �أو جلان، با�صتثناء نو�ب حركة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية، حيث لي�ص لديهم 

�أن موظفي �ملجل�ص �لت�رشيعي  �إطار متثيلي يجمعهم �صوى �لكتلة �لبملانية، لدرجة  �أيّ 

يف ر�م �هلل منعو� بالقوة نو�ب حركة حما�ص من عقد جل�صة دعا �إليها رئي�ص �ملجل�ص عزيز 

 .
40

دويك بعد �الإفر�ج عنه من �صجون �الحتالل، بحجة �أن والية رئي�ص �ملجل�ص �نتهت

3. الدور الت�رشيعي:

�لر�صمية، م�صتند�ً  �ل�صحيفة  و�إ�صد�رها ون�رشها يف  �لقو�نني  �إقر�ر  �لطرفان  و��صل 

ما  ر�ف�صاً  نف�صه  �لوقت  ويف  �الأ�صا�صي،  �لقانون  يف  د�صتورية  ن�صو�ص  �إىل  منهما  كّل 

�لقو�نني  فيها  ُتن�رش  �لتي  �لر�صمية  �ل�صحيفة  �أن  �مللفت  ومن  �الآخر.  �لطرف  عن  ي�صدر 

حتمل �ال�صم نف�صه “�لوقائع �لفل�صطينية”، بالرغم من �الختالف �لكبري بينهما. 

بالقر�ء�ت  ويقرها  ويناق�صها  �لقو�نني  م�صاريع  ي�صتلم  غزة  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

طبعاً  باملر��صلة  �لوطنية،  �ل�صلطة  رئي�ص  �إىل  يحيلها  ثم  �لثالثة،  ورمبا  و�لثانية  �الأوىل 

فهي  ذلك،  بكل  تعرتف  ال  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  الأن  ونظر�ً  بينهما.  �لتو��صل  النقطاع 

�إىل  �ملجل�ص  ي�صتند  وبالتايل  �لت�رشيعي،  مر��صالت  على  ترد  وال  �لقو�نني  هذه  تهمل 

�ملادة رقم 41 من �لقانون �الأ�صا�صي �لتي تعدُّ �لقانون م�صدر�ً �إذ� مل ي�صادق عليه رئي�ص 

�ل�صلطة �لوطنية ومل يرد على �ملجل�ص �لت�رشيعي خالل ثالثني يوماً. بهذه �الآلية �أ�صدر 

وق�صائية  مالية  ق�صايا  تتناول   ،2010 وحتى   2006 منذ  قانوناً   22 �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

 .
41

ووطنية و�أحو�ل �صخ�صية وغريها

القد�س العربي، 2010/3/2.  
40

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، اأربع �شنوات من العطاء رغم احل�شار )غزة: �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني،   
41

2010(، �ص 67.
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�إ�صد�ر  عبا�ص،  حممود  �لوطنية،  �ل�صلطة  رئي�ص  فيو��صل  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �أما 

�لتي  �الأ�صا�صي،  �لقانون  من   43 �ملادة  �إىل  م�صتند�ً  بقانون”،  “قر�ر  ب�صيغة  �لقو�نني 

ويف  �لتاأخري،  حتتمل  ال  �لتي  �ل�رشورة  حاالت  يف  �لقو�نني  �إ�صد�ر  حّق  �لرئي�ص  متنح 

يعار�ص  د�صتوري  ر�أي  وجود  من  وبالرغم  �لت�رشيعي.  �ملجل�ص  �نعقاد  �أدو�ر  غري 

�أن  �إال  �لتاأخري،  حتتمل  ال  �لتي  �ل�رشورة  حالة  وجود  �نتفاء  من  �نطالقاً  �الإجر�ء  هذ� 

�لقر�ر�ت  عدد  بلغ  حتى  �الآلية،  هذه  ي�صتخدم  ز�ل  ما  فتح،  كتلة  من  وبدعم  �لرئي�ص، 

. بهذه �ل�صورة، 
بقانون، �لتي �أ�صدرها �لرئي�ص حتى منت�صف �صنة 2013، زهاء 4276

و�لتي  بقانون،  و�لقر�ر�ت  �لرئا�صية  �ملر��صيم  عب  �لرئي�ص  �إىل  �لت�رشيع  �صلطة  �نتقلت 

يبدو  ال  �لذي  �الأمر  وهو  يعقدها،  جل�صة  �أول  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مو�فقة  تتطلب 

 .
43

ممكناً يف �الأفق �لقريب

�لتبير�ت  فيه  تتد�خل  �صائكاً،  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �لو�صع  �أ�صبح  وهكذ�، 

�لقانونية باملو�قف �ل�صيا�صية، �الأمر �لذي دعا �لكثري من �ملر�كز �حلقوقية و�ملوؤ�ص�صات 

�الأهلية �إىل �ملطالبة بوقف �إ�صد�ر �لت�رشيعات يف ظّل �النق�صام، و�إعادة �لنظر فيما مّت من 

�الآليات  هذه  ت�صهم  ال  وحتى  �لفل�صطيني،  �لقانوين  �لو�صع  لت�صويب  �لت�رشيعات  هذه 

 .
44

�لت�رشيعية قي تكري�ص �النق�صام و�إطالة �أمده

�أر�ص �لو�قع، فاإن �لقو�نني �لتي  ولكن لالإن�صاف، وكما هو و��صح مما يجري على 

ت�صدر يف غزة، يتم عر�صها ومناق�صتها يف �ملجل�ص �لت�رشيعي ومتر باالإجر�ء�ت �ملعروفة، 

�لقو�نني �لتي  �أما  �إليه.  �إحالتها  �لرئي�ص عليها بعد ثالثني يوماً من  �أ�صا�ص م�صادقة  على 

ت�صدر يف �ل�صفة �لغربية فال تتم مناق�صتها يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�إمنا ي�صدرها �لرئي�ص 

مبا�رشة ب�صيغة قر�ر بقانون.

معني �لبغوثي ومازن نور �لدين، دور �ملجل�ص �لت�رشيعي يف مكافحة �لف�صاد: هيئة �لكتل و�لقو�ئم وجمموعات   
42

�لعمل �لبملانية، �صل�صلة تقارير رقم 64، �أمان، ر�م �هلل، 2013، �ص 9-12، �نظر: 

http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/1548.html

القرارات بقوانني ال�شادرة عن  لالطالع على �الآر�ء �لقانونية ب�صاأن �لقر�ر�ت بقانون �نظر: طارق طوقان،   
43

�حلو�ر  لتعميق  �لفل�صطينية  �ملبادرة  �هلل:  )ر�م  �لت�رشيعية  �لعملية  �صل�صلة  ال�رشورة،  حلالت  وفقاً  الرئي�س 

�لعاملي و�لديقر�طية، 2008(، �ص 52-32.

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، ورقة موقف: �ملركز يتحفظ على كل �لت�رشيعات �ل�صادرة يف ظل �النق�صام،   
44

www.pchrgaza.org/arabic/documents :2009/6/23، �نظر
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4. الدور الرقابي:

و�قت�رش  �لت�رشيعي،  للمجل�ص  و�إطارين  حكومتني  وجود  ب�صبب  �الأمور  �ختلطت 

غزة،  حكومة  على  غزة  يف  حما�ص  حركة  من  �ملجل�ص  الأع�صاء  رقابي  دور  على  �الأمر 

يعد  مل  ذلك  غري  الأن  �ل�صفة،  حكومة  على  �ل�صفة  يف  �الأخرى  �لكتل  �أع�صاء  ورقابة 

يار�ص  لن  وبالتايل  �الآخر،  �لطرف  بحكومة  طرف  كّل  �عرت�ف  عدم  ب�صبب  ممكناً 

دور�ً رقابياً عليها. ومن هنا، مل تعد �لرقابة جدية، و�إمنا يغلب عليها طابع �الإجر�ء�ت 

فقط. �لعادية 

�أو �إجر�ء �لتعديل �لوز�ري، فاإن ذلك يتم يف �ل�صفة  ففيما يتعلق بت�صكيل �حلكومات 

مما  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  على  عر�صه  دون  فقط،  �لرئا�صي  �ملر�صوم  طريق  عن  �لغربية 

�إىل نظام رئا�صي  يعني �صلب �صالحيات �ملجل�ص وحتويل �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني 

ب�صبب تغييب دور �ملجل�ص �لت�رشيعي وعدم عر�ص �لت�صكيل �لوز�ري عليه. بينما يتم يف 

قطاع غزة عن طريق منح �لثقة من قبل �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملوجود يف غزة، كما ح�صل 

و�لتعديل   ،
45

وزر�ء �صبعة  �صمل  �لذي   2011 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �لوز�ري  �لتعديل  ب�صاأن 

 .
46ً

�لوز�ري �الأخري يف �آب/ �أغ�صط�ص 2012 �لذي �صمل �صبعة وزر�ء �أي�صا

مو�فقة  تتطلب  �لتي  �لعليا  �ملنا�صب  يف  �لتعيينات  ��صتمر�ر  �أي�صاً  �الأمر  هذ�  ي�صمل 

�لتعيينات يف �ل�صفة �لغربية مبر��صيم رئا�صية  �ملجل�ص �لت�رشيعي عليها، حيث تتم هذه 

فقط ومل تعر�ص على �ملجل�ص �لت�رشيعي، مثل تعيني رئي�ص هيئة مكافحة �لف�صاد رفيق 

�صمري  بعده  ومن  �لرب  �أبو  حممود  و�الإد�رية  �ملالية  �لرقابة  ديو�ن  ورئي�ص  �لنت�صة، 

مثل  غزة،  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  م�صادقة  بعد  ذلك  فيتم  غزة،  قطاع  يف  �أما  زنيد.  �أبو 

�مل�صادقة على تعيني �لنائب �لعام �إ�صماعيل جب، ورئي�ص ديو�ن �لرقابة �ملالية و�الإد�رية 

 .
47

�إ�صماعيل حمفوظ

وفيما يتعلق باملو�زنة �لعامة، ت�صع حكومة �ل�صفة �لغربية �ملو�زنة �ل�صنوية وترفعها 

�لت�رشيعي،  �ملجل�ص  على  عر�صها  دون  رئا�صي  مبر�صوم  يقرها  �لذي  �لرئي�ص  �إىل 

القد�س العربي، 2011/3/10.  
45

القد�س، 2012/9/2.  
46

فل�شطني، 2012/10/10.  
47
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�ل�صنة  لهذه  �ملو�زنة  �عتماد  عدم  �إىل  �لرئي�ص  دعت  �لبملانية  �لكتل  هيئة  �أن  لدرجة 

(2013)، و�لتي تبلغ 3.8 مليار دوالر، ب�صبب عدم عر�صها عليها، �إال �أن ذلك مل يكن له 

 .
48

�أّي تاأثري، ومتت �مل�صادقة على �ملو�زنة ب�صورة طبيعية

على  �ل�صنوية  مو�زنتها  فتعر�ص  حما�ص،  حكومة  وهي  �حلكومة،  فاإن  غزة،  يف  �أما 

كما  هادئة،  نقا�صات  بعد  م�صادقته  على  وحت�صل  غزة،  يف  �ملوجود  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

 .
49

ح�صل ب�صاأن مو�زنة �صنة 2013 �لتي تبلغ 900 مليون دوالر فقط

تتعلق  مهمة  ملفات  على  �لعثور  �ل�صهل  من  لي�ص  “�لهادئ”،  �لرقابي  �لدور  ظّل  ويف 

مدى  ومقيا�ص  و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  �ملجل�ص”  “طريف  قبل  من  �لرقابة  �أدو�ت  با�صتخد�م 

تاأثريها على �أد�ء �حلكومة. 

لتق�صي �حلقائق حول  �لعمل جلنة برملانية  �لغربية مثالً، �صكلت جلان  �ل�صفة  ففي 

ف�صاد مايل و�إد�ري يف �لقطاع �ل�صحي. وبعد �لتحقيق طالبت �للجنة باإقالة وزير �ل�صحة 

ورئي�ص �ملجل�ص �لطبي، �إال �أن �لوزير رف�ص �لقر�ر على �أ�صا�ص �أن �للجنة غري قانونية وال 

 .
50

متثل �ملجل�ص، و�نتهى �الأمر دون �صيء

ولهذ�، ترى �لتقارير �لقانونية �أن جلان �لعمل، وعددها �صّت جلان، و�لتي مّت ت�صكيلها 

�ملطلوب  دورها  متار�ص  ومل  �الإن�صان،  حقوق  �نتهاكات  يف  حتقق  مل  �لغربية،  �ل�صفة  يف 

على �لرغم من حدوث �نتهاكات عديدة حلقوق �الإن�صان، مثل �حلق يف �حلياة، و�ل�صالمة 

على  �حلرية  من  �لتع�صفي  و�حلرمان  �ملعاملة،  و�صوء  للتعذيب،  و�لتعر�ص  �جل�صدية، 

�حلريات  على  و�العتد�ء  �لعمومية،  �لوظيفة  من  و�لف�صل  �ل�صيا�صي،  �النتماء  خلفية 

يف  و�حلق  �جلمعيات،  تكوين  يف  كاحلق  �الأ�صا�صية  �حلقوق  على  و�لت�صييق  �الإعالمية، 

 .
51

�لتنقل و�لتجمع �ل�صلمي

احلياة اجلديدة، 2013/3/29.  
48

احلياة، 2013/1/1.  
49

احلياة اجلديدة، 2011/6/10.  
50

�هلل:  )ر�م   2012 لعام  ع�رش  الثامن  ال�شنوي  التقرير  �ملظامل(،  )ديو�ن  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة   
51

ديو�ن �ملظامل، 2013(، �ص 191-190.
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 .
52

�أما يف قطاع غزة، فقد مّت ��صتجو�ب وزير �القت�صاد حول �إ�رش�ب �ملخابز يف غزة

ومن   .
53

معهم �لتحقيق  �أثناء  يف  موقوفني  وفاة  تكر�ر  حول  �لد�خلية  وزير  و��صتجو�ب 

�ملالحظ �أنه بعد �إجابات �لوزر�ء �نتهى مفعول �ال�صتجو�ب بهدوء. 

�إىل  �الإ�صارة  من  باأ�ص  ال  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  من  �ل�صالحيات  �صحب  �صياق  ويف 

مو�صوع �خلالف بني �لرئي�ص حممود عبا�ص وحممد دحالن، ع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي 

�لبملانية  �حل�صانة  نزع  لدرجة  �خلالف  هذ�  تطور  حيث  فتح،  حركة  يف  و�لقيادي 

ثار جدل قانوين حول نزع  �لنز�ع وتطور�ته، فقد  �أ�صباب هذ�  عن  عن دحالن. وبعيد�ً 

�لثاين  �لنائب  �جلدل  هذ�  وخل�ص  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  �أع�صاء  عن  �لبملانية  �حل�صانة 

لرئي�ص �ملجل�ص ح�صن خري�صة �لذي �أ�صار �إىل �أن مر�صوم �لرئي�ص غري قانوين، الأن نزع 

�حل�صانة يحتاج �إىل �إجر�ء�ت ينظمها �لقانون �الأ�صا�صي و�لنظام �لد�خلي للمجل�ص، وهي 

تتم بني �لنيابة �لعامة و�ملجل�ص نف�صه، وهو فقط �صاحب �لقر�ر يف هذ� �ل�صاأن ولي�ص الأحد 

 .
54

غريه �أّي �صالحيات يف ذلك

�أد�ء �ملجل�ص �لت�رشيعي �لثاين ك�صلطة  �أنه من �ل�صعب �حلديث عن  يت�صح مما �صبق 

وو�جه  عميق،  و�إد�ري  �صيا�صي  النق�صام  �ملجل�ص  تعر�ص  فقد  بذ�تها.  قائمة  ت�رشيعية 

و�لن�صو�ص  �ل�صيا�صية  �لتجاذبات  فيه  و�ختلطت  ج�صيمة،  وخارجية  د�خلية  حتديات 

تعر�ص  �لرقابة �حلقيقية.  وُغيّبت  �ملوحد  �لت�رشيع  �ملجل�ص غاب  هذ�  ظّل  �لقانونية. ويف 

وو�جه  �ل�صجون،  يف  �أع�صائه  ثلث  غيّبت  �إ�رش�ئيلية  لهجمة  �لثاين  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

ح�صار�ً دولياً حرمه من مكانته بني برملانات �لعامل. ويف ظّل هذ� �لو�صع غالت �ل�صلطة 

وجتمعت  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  ح�صاب  على  �لت�رشيعية  �صالحياتها  يف  �لتنفيذية 

�ل�صالحيات �لت�رشيعية و�لتنفيذية بيد رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية.

لي�ص من �ل�صهل �لبحث عن جناحات للمجل�ص �لثاين يف �صنة و�حدة من عدم �ال�صتقر�ر 

�أن  �ملو�صوعي  من  لي�ص  نف�صه،  �لوقت  ويف  �لكامل.  �لتعطيل  من  تالية  �صنو�ت  ويف 

ينح�رش �حلديث عن �لف�صل، الأن �ملجل�ص مل ياأخذ فر�صته، والأن �لتحديات �لفل�صطينية 

الد�شتور، 2008/3/28.  
52

الد�شتور، 2008/7/4.  
53

احلياة اجلديدة، 2012/1/16.  
54
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و�الإ�رش�ئيلية �لتي مّر بها، كانت �أكب من �ملو�جهة. ولذ� فاإن �حلديث عن جتربة �ملجل�ص 

�ل�صيا�صية  �لفل�صطينية  �مل�صرية  �إىل �حلديث عن  �أقرب  �أن يكون  �لثاين ينبغي  �لت�رشيعي 

�ملرتبكة، ولي�ص �إىل �لتجربة �لبملانية و�لن�صو�ص �لقانونية. 

خال�شة:

�ملجل�ص  يثلها  �لتي  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  م�صرية  �لف�صل  هذ�  تناول 

�لت�رشيعي. لقد كان و��صحاً �أن هذه �مل�صرية مل جت�صد �صلطة ت�رشيعية ذ�ت مكانة ر��صخة 

يف نظام �صيا�صي وليد. كما كان و��صحاً �أن هذه �مل�صرية �لتي متتد 18 �صنة كانت متعرثة. 

ذلك �أن حم�صلة �لعمل �لبملاين على مدى 18 �صنة مل تكن كافية، ال على �صعيد �لت�رشيع، 

وال �لرقابة، وال �لتحول �لديوقر�طي، وال �لتحرر �لوطني.

بالتاأكيد مل تكن �لتجربة كلها ف�صالً، و�إمنا حققت بع�ص �لنجاح �ملتو��صع على �صعيد 

�لت�رشيع و�لبناء �ملوؤ�ص�صي، �إال �أن �ملح�صلة �لنهائية بعد 18 �صنة مل تكن مر�صية لل�صعب 

�ل�صعب  ين�صده  �لذي  �لكيان  عن  ف�صالً  �ملن�صودة،  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  عن  �لفل�صطيني 

�لفل�صطيني، وهو �لدولة �مل�صتقلة و�لنظام �لديوقر�طي.

وبالتاأكيد مل ي�صل �ملجل�ص �لت�رشيعي وحده �إىل هذه �لنتيجة، و�إمنا قد تكون �ل�صلطة 

و�النق�صام،  و�لرت�جع  �لف�صل  حالة  بعد  �ملجهول  مرحلة  دخلت  برمتها،  �لفل�صطينية 

و�لف�صائل،  �الأخرى،  �ل�صلطات  طالت  و�إمنا  �لت�رشيعية،  �ل�صلطة  على  تقت�رش  مل  �لتي 

كانت  �لتي  �لتحرير  منظمة  وحتى  �الأمنية،  و�الأجهزة  �ملدين،  و�جلهاز  و�ملوؤ�ص�صات، 

ت�صتدعي موؤ�ص�صاتها حيناً وُتغيب �أحياناً. 

كانت  و�إمنا  جرى،  ما  م�صوؤولية  وحده  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يتحمل  ال  وبالتاأكيد 

�أ�صباب خارجة  �أن هناك  �مل�صوؤولية متعددة يتحمل كّل طرف فيها جانباً منها. فال �صّك 

�إر�دة �ملجل�ص �لت�رشيعي نف�صه، ك�صيا�صات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وخ�صو�صاً جتاه  عن 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لثاين. ولكن هناك �أ�صباباً �صنعتها �لتجربة �حلديثة لل�صلطة، وتد�خل 

من  �ل�صلطة  ورثتها  عو�مل  هناك  �أن  كما  �لديوقر�طي.  بالبناء  �لوطني  �لعمل  فيها 

مرحلة �لثورة �لتي مل يكن يحكمها قانون د�خلي، كا�صتهتار �ل�صلطة �لتنفيذية باملجل�ص 

�لت�رشيعي. وبالتاأكيد يعود هذ� �لتعرث الأ�صباب تتعلق بالعقلية �حلزبية �لتي، يف حلظة ما، 
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ُتغلّب �مل�صلحة �حلزبية على �مل�صلحة �لوطنية، وتتخلى فيها عن كّل مبادئ �لديوقر�طية 

كالتد�ول �ل�صلمي لل�صلطة ودورية �النتخابات وغريها.

مل يثل �ملجل�ص �لت�رشيعي يف 18 �صنة �صلطة ت�رشيعية متكاملة. ففي �ل�صنو�ت �لع�رش 

�لتي  �الأمامية  �جلبهة  �أع�صاوؤه  يثل  �لذي  �لو�حد،  �حلزب  برملان  �ملجل�ص  عك�ص  �الأوىل 

�لتالية  �ل�صنو�ت  ويف  كبري.  وهو  �لف�صل،  تتحمل  بينما  متو��صع،  وهو  �لنجاح،  حت�صد 

�الأغلبية،  دور  �ملعار�صة  فيها  عّطلت  �صيا�صية”،  “ثكنة  �إىل  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  حتولت 

وت�صاعد فيها �ال�صطفاف �حلزبي، حتى حتول �لرت��صق �ل�صيا�صي �إىل مو�جهة د�مية، ثم 

�نق�صام موؤمل طال كّل �صيء، مبا يف ذلك �ل�صلطة �لت�رشيعية �لتي �نق�صمت فيها �ملوؤ�ص�صة 

بناء على �جلغر�فيا، و�أ�صبح من �ل�صعب فيها فرز �لنجاح عن �لف�صل. 

حول  تو�صية  من  �أف�صل  فلي�ص  تو�صية،  يقدم  �أن  �لكتاب  من  �لف�صل  لهذ�  كان  �إن 

�أي ال بّد من م�صاحلة وطنية  �لوطني.  �لتحرر  �أجل حتقيق  �لد�خلي من  �لبناء  تر�صيخ 

حقيقية تت�صمن قر�ر�ت موؤملة. وحتى ال ي�صبح �حلديث عن �مل�صاحلة �لوطنية جمرد 

مر�جعة  وقفة  من  �لفل�صطينية  للف�صائل  بّد  فال  و�الأيام،  �الأحد�ث  ت�صتهلكه  �صعار 

�الحتالل  ودحر  و�لتحرير  بالثو�بت  �ملتعلق  �لوطني  �ملوقف  ت�صمل  للذ�ت،  وحما�صبة 

و�إقامة �لدولة، وت�صمل �أي�صاً �لبناء �لد�خلي �ملتعلق ب�صيادة �لقانون وبناء �ملوؤ�ص�صات، 

�ل�رشعية  عودة  من  بّد  ال  �أي  �النتخابات.  نتائج  و�حرت�م  لل�صلطة  �ل�صلمي  و�لتد�ول 

�النتخابية، وملّ �صمل �ملجل�ص �لت�رشيعي، وت�صكيل حكومة و�حدة تعك�ص تطبيقاً فعلياً 

�إنهاء  �لكبري وهو:  �لتحدي  �لبو�صلة نحو  بّد بعدها من توجيه  لنتائج �النتخابات. وال 

�الحتالل وحترير �لوطن.



الف�شل ال�شاد�س

اأداء ال�شلطة الق�شائية الفل�شطينية

وحتقيق العدالة 1994–2013

اأ. د. اأحمد مبارك اخلالدي
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اأداء ال�شلطة الق�شائية الفل�شطينية وحتقيق 

العدالة 1994–2013

تـنـظيـم ال�شــلطـة الق�شــائيـة الفـل�شـطينيــة:  اأواًل: 

�شرورتها والعنا�شر الالزمة ال�شتقاللها:

دخلت �تفاقية �أو�صلو بني منظمة �لتحرير وحكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي حيز �لتنفيذ 

بع�ص  �ملنظمة،  �أن�صاأتها  �لتي  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  فت�صلمت   ،1993/9/13 يف  �جلزئي 

مظاهر �ل�صيادة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة وب�صورة �أقل يف �رشقي �لقد�ص، �لتي كان 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي ينع ممار�صتها بالقوة، منذ �نتهاء �النتد�ب �لدويل على فل�صطني. 

ووفقاً للمبد�أ �ملجمع عليه يف �لنظم �لد�صتورية يف �لعامل، فاإن �ل�صيادة لل�صعب وال تزول �إال 

بزو�ل �ل�صعب من �لوجود، فمار�صت �ل�صلطة �لفل�صطينية بع�ص مظاهر �ل�صلطة �لق�صائية 

بعد توقيع �التفاقية �الإ�رش�ئيلية - �لفل�صطينية �ملرحلية حول �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 

 Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip

مهمة  مبمار�صة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  هيئات  قامت  حيث   ،1995/9/28 يف  و��صنطن  يف 

توقيع  من  �صنو�ت  خم�ص  تتعدى  �أال  يفرت�ص  كان  �نتقالية  مرحلة  خالل  �لذ�تي  �حلكم 

�تفاق غزة - �أريحا يف �لقاهرة 1994/5/4، وتنتهي يف 1999، كما ورد يف ديباجة �تفاقية 

و��صنطن، �لتي عدَّتها جزء�ً ال يتجز�أ من �التفاقية كما جاء يف �لبند �أ من �لفقرة 13 من 

�ملادة 31 من �التفاقية.

“�ل�صلطة �لفل�صطينية” باعرت�ف  وهكذ� �أقامت منظمة �لتحرير �حلكومة �لفل�صطينية 

دويل، بعد �أن ُغيبت عن �لوجود منذ �صنة 1948 )�حلكومة ولي�ص �لدولة �لفل�صطينية �لتي 

قامت حتت �النتد�ب، وباعرت�ف دويل �آنذ�ك ومن �لدولة �ملنتدبة عليها، و�أ�صدرت د�صتور�ً 

وبذلك  �ملبا�رش.  �حلكم  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  حكومة  ومار�صت   ،)1922 �صنة  لفل�صطني 

حلّت وفقاً لقو�عد �لقانون �لدويل مع�صلة عدم �العرت�ف �لدويل باحلكومة �لفل�صطينية، 

�لذي ��صتمر منذ ت�صكيل حكومة عموم فل�صطني يف غزة �صنة 1948، وقوبلت بعدم قبول 

عربي ودويل، الأ�صباب تتعلق باأهد�فها يف �لتحرير �لكامل، �ملناق�صة لل�صيا�صات �لدولية يف 
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ذلك �لوقت، و�ملتمثلة بقر�ر جمل�ص �الأمن �لدويل 44 �صنة 1948 بالطلب من �الأمني �لعام، 

وفق �ملادة 20 من ميثاق �الأمم �ملتحدة، �أن يدعو �إىل عقد دورة ��صتثنائية للجمعية �لعامة 

.
1
للبحث جمدد�ً يف م�صاألة حكومة فل�صطني �مل�صتقبلية

وجاءت حكومة �ل�صلطة �لفل�صطينية، لتكون خطوة متهيدية �نتقالية لتحقيق �حلقوق 

�لديوقر�طية  �لقاعدة  ولتكون  �لعادلة.  ومتطلباته  �لفل�صطيني  لل�صعب  �مل�رشوعة 

ن�ّص  ل�رشيح  )وفقاً  �لقد�ص  لفل�صطينيي  �صاملة  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �ملوؤ�ص�صات  الإقامة 

�ل�صيا�صية  �النتخابات  عملية  يف  �مل�صاركة  يف  بحقهم  �التفاقية  �أقرت  حيث   .)2/2 �ملادة 

�أن  كما  و��صنطن.  �تفاقية  من   6 �ملادة  �أحلقتها  ترتيبات  وفق  وذلك  و�لت�رشيعية، 

.
2 �لفقرة هـ مل ت�صتثن من حّق �النتخاب �صوى “�الإ�رش�ئيليني”2 �ملادة 

ووفقاً ل�رشيح ن�ّص �ملادة 7/3 من �التفاقية للمجل�ص �ملنتخب: �أن يقوم بو�صع قانون 

�أ�صا�صي ل�صلطة �حلكم �النتقايل �لفل�صطيني. وبالفعل �صكلت �ل�صلطة جلنة لهذ� �لغر�ص، 

ُو�صعت م�صودته حتت تاأثري �لتطور�ت و�ملوؤثر�ت �لدولية �لتي كانت ب�صماتها و��صحة 

يف  �ل�صلطة  رئي�ص  �إىل  و�أحاله   ،1997/10/2 يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  و�أقره  ن�صو�صه.  يف 

.
1997/10/4 للم�صادقة عليه و�إ�صد�ره، و�أ�صبح �صاري �ملفعول من 32002/7/7

�ل�صلطة  من  �لعادية،  �لت�رشيعات  و�صع  باأ�صلوب  �الأ�صا�صي  �لقانون  �صدر  وهكذ� 

من  وكان  عليه.  �ل�صعب  ُي�صتفتى  ومل  �أ�صا�صي،  قانون  �صكل  يف  �لعادية  �لت�رشيعية 

�ل�رشوري �أن يت�صمن تنظيماً لل�صلطة �لق�صائية، الأن �أّي كيان �صيا�صي يف �صكل دولة ال 

بّد �أن يحتوي نظامه على تنظيم لل�صلطات �لثالث، ومن �أهمها �ل�صلطة �لق�صائية لكونها 

�رشورة جمتمعية. وكان يجب �أن يت�صمن تنظيمها عنا�رش جوهرية ت�صمن ��صتقاللها، 

وهي �لتي �صنذكرها يف �لفقرتني �لتاليتني:

�نظر: قر�ر جمل�ص �الأمن 44 )1948(، �جلل�صة رقم 277، 1948/4/1، يف: قرارات الأمم املتحدة ب�شاأن فل�شطني   
1

�لفل�صطينية(؛  �لدر��صات  موؤ�ص�صة  )بريوت:   1974–1947 الأول  املجلد  الإ�رشائيلي:   - العربي  وال�رشاع 

و�نظر: موقع �صفارة فل�صطني لدى �جلمهورية �للبنانية، يف:

http://www.palembassy-lb.net/upload//editor_upload/file/UNSC_Res_44_A.pdf

�النتقالية،  �التفاقية  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  حول  �ملرحلية  �لفل�صطينية   - �الإ�رش�ئيلية  �التفاقية  �نظر:   
2

و��صنطن، 1995/9/28، يف: جملة الدرا�شات الفل�شطينية، جملد 7، �لعدد 25، �صتاء 1996، �ص 189.

�لقانون �الأ�صا�صي ل�صنة 2002، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2002/7/7.   
3
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1. تنظيم الق�شاء �رشورة جمتمعية:

جُتمع �الأنظمة �لد�صتورية �ملعا�رشة )مبا �صبقت به �لكتب �ل�صماوية( على �رشورة 

وجود �صلطة مرجعية يتم �ال�صتعانة بها لف�ص ت�صابك �لعالقات �لب�رشية �حلتمي يف �أّي 

“يحدث  �أنه  جمتمع، وقدياً قال �الإمام مالك بن �أن�ص عن عمر بن عبد �لعزيز رحمه �هلل 

.
للنا�ص من �الأق�صية بقدر ما يحدث لهم من �لفجور”4

�ملعا�رشة،  �ل�صيا�صية  لالأنظمة  �لد�صتورية  �ملبادئ  يف  عليه  �ملتفق  من  �صار  ولذلك 

�لدولة  وجود  على  للحفاظ  وذلك  �لدولة؛  �صلطات  �أهم  من  ُتعدُّ  �لق�صائية  �ل�صلطة  �أن 

�لعامة  �ل�صلطات  بني  �ملنازعات  يف  بالف�صل  و�حلريات،  �حلقوق  وحلماية  و��صتقر�رها 

�ملنازعات  يف  �أو  �الآخر،  �لبع�ص  على  بع�صها  �عتد�ء  من  منها  كّل  �خت�صا�صات  وحماية 

�لبع�ص،  بع�صهم  �الأفر�د  بني  �أو  �ملجتمع،  يف  �الأفر�د  �أو  �ل�صيا�صية  �لقوى  وبني  بينها 

ول�صمان �صيادة �لقانون يف �أعمال �إد�ر�ت �لدولة و�أعمال �الأفر�د �لعاديني بعامة. فوجود 

بلغت  مهما  عنها  �ال�صتغناء  يكن  وال  �صيا�صي،  كيان  �أّي  �أركان  من  �لق�صائية  �ل�صلطة 

درجة تقدم �الأمة �حل�صاري، فوجود من يف�صل يف �ملنازعات �رشورة جمتمعية، لتحقيق 

ت�صود  ذلك،  وبغري  �لو�حد.  �ملجتمع  يف  �لب�رش  بني  �لعد�لة  وتوزيع  �لعالقات  ��صتقر�ر 

حكاماً  �ملجتمع  �أفر�د  بني  �لعالقات  �الأنانية  و�مل�صالح  �الأهو�ء  وحتكم  �الأقوى،  �رشيعة 

وحمكومني. 

بد�خلها  �لعالقات  بعمق  تتميز  �لتي  �ملعا�رشة  �لدولة  يف  �لق�صاء  �إىل  �حلاجة  وتزد�د 

ومع �خلارج وت�صابكها، لدرجة �أنه �إذ� مل توجد �صلطة ق�صائية م�صتقلة وقادرة على ف�ّص 

�ال�صتباك يف �لعالقات، تعم �لفو�صى ويتهدد ��صتمر�ر وجود �لكيان �ل�صيا�صي وتطوره. 

ويرى �لفقهاء يف �ل�صيا�صة و�لقانون �أن �لدولة جمموعة وظائف و�خت�صا�صات جوهرية 

تنظمها ل�صالح �صعبها، ويتم توزيع هذه �لوظائف على �أجهزة �لدولة �ملختلفة. ومن �أهم 

وظائف �لدولة، �لوظيفة �لق�صائية. ولقد جرى �لفقه �لد�صتوري و�ل�صيا�صي على تق�صيم 

�لوظائف �لرئي�صية للدولة �إىل ثالث �صلطات:

�ل�صلطة �لتي ت�رشع. 	•
�ل�صلطة �لتي تنفذ �لقو�نني، وت�صهر على حماية �لنظام �لذي تقيمه تلك �لقو�نني. 	•

�أبي �حل�صن علي بن حممد بن حبيب �ملاوردي �لب�رشي �ل�صافعي، اأدب القا�شي )بغد�د: د.ن، 1978(.  
4
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تعدله،  �أو  تقرره،  وما  �لقو�نني،  هذه  تنفيذ  حول  �ملنازعات  يف  تق�صي  �لتي  �ل�صلطة  	•
و��صتقر�ر  �مل�صالح،  بني  �الن�صجام  لتحقيق  قانونية،  مر�كز  �أو  حقوق  من  تلغيه،  �أو 

�لعالقات يف جمتمع �أّي دولة.

فف�صل  بينها،  �لف�صل  ويجب  و�حدة،  �صلطة  بيد  جمعها  يكن  ال  �لوظائف  وهذه 

هذه �ل�صلطات �رشورة حتمية ال�صتقالل �لق�صاء يف ممار�صته �خت�صا�صاته. ولتمكني 

�ل�صلطة �لق�صائية من �لف�صل يف �ملنازعات، وتوزيع �لعد�لة بني �ملتخا�صمني، ال بّد من 

�صنحاول  ما  وهو  و�لق�صائية.  و�لتنفيذية،  �لت�رشيعية،  �لثالث:  �ل�صلطات  بني  �لف�صل 

تو�صيحه للحكم على �أد�ء �ل�صلطة �لق�صائية �لفل�صطينية، ومعرفة ما �إذ� كانت �ل�صلبيات 

�أم  �لق�صائية،  لل�صلطة  �ملنظمة  �لت�رشيعات  يف  نق�ص  مردها  �لق�صائية  �ل�صلطة  �أد�ء  يف 

�أم نتاج �العتد�ء عليها. �صببها �صوء ممار�صة �ل�صلطة �لق�صائية الخت�صا�صاتها، 

�إن من يتتبع تطبيق مبد�أ �لف�صل بني �ل�صلطات يجد تطور�ً كبري�ً قد حدث بدرجات 

لل�صلطة  �أو  للحاكم  �لق�صائية  �ل�صلطة  تبعية  و�قع  نقل  �ملختلفة،  �لدول  يف  متفاوتة 

عن  �أو  و�لق�صاء  �حلاكم  بني  �لف�صل  نحو  �لتطور  �أن  ذلك  ��صتقاللها،  �إىل  �لتنفيذية 

من  قدر�ً  لتحقيق  باهظاً  ثمناً  تدفع(  ز�لت  )وما  �ل�صعوب  دفَّعت  �لتنفيذية،  �ل�صلطة 

�لف�صل  ملبد�أ  �ل�صلطات �حلاكمة، وذلك تطبيقاً  �لق�صائية وف�صلها عن  �ل�صلطة  ��صتقالل 

�لذي  �ملفهوم  هو  �ل�صلطات  بني  �لف�صل  �صار  بحيث  �الأمر  تطور  وقد  �ل�صلطات.  بني 

تقوم عليه �الأنظمة �لد�صتورية �لديوقر�طية، ذلك �أن �لديوقر�طية يف �أ�ص�صها �لنظرية 

�أنها تقوم على �رشورة �لف�صل بني �ل�صلطات �لعامة للدولة وظيفياً  ومفهومها �ل�صائد 

�الأ�صيلة،  �لبع�ص، بحيث ت�صتقل كّل �صلطة عامة مبمار�صة �خت�صا�صاتها  عن بع�صها 

وال تعتدي على �خت�صا�صات �صلطة �أخرى.

يف  تطبق  �أن  �لعامة  �ل�صلطات  من  �صلطة  كّل  من  �ل�صلطات  بني  �لف�صل  ويتطلب 

قانونية  و�أ�صا�ص  ن�صاأتها  �رشعية  �صند  هو  �لذي  قانونها  الخت�صا�صاتها  ممار�صتها 

وجودها و�أد�ئها الخت�صا�صاتها. فاأي �صلطة ال تكون م�رشوعة �إذ� خرجت على �لقانون 

يف ممار�صتها �لعملية، فاأعمالها تكون م�رشوعة بقدر ما تطبق �لقانون، وبقدر ما ت�صود 

�لق�صاء، فمهمة  �لقانون. و�لذي يتثبت من ذلك هو  �أحكام  �ملادية وقر�ر�تها  ت�رشفاتها 

�ل�صلطة �لق�صائية هي مر�قبة م�رشوعية عمل كّل �صلطات �لدولة �لعامة، و�أعمال �أفر�دها، 

��صتقالل  �أن  �ملعلوم  �أنه من  �أخرى. على  �أّي جهة  �لتاأثر من  مبو�صوعية و��صتقالل عن 
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�لق�صاء  ال�صتقالل  �ملقررة  �لقو�عد  �صالمة  مبدى  مرتبط  ن�صبي  �أمر  �لق�صائية  �ل�صلطة 

عمل  يف  �لتدخل  على  �لو�قعية  �الأخرى  �ل�صلطات  وقدرة  با�صتقاللهم،  �لق�صاة  ومت�صك 

�لقا�صي  ��صتقالل  يتطلب  �لق�صائية  �ل�صلطة  ��صتقالل  �أن  به  �ملُقر  من  وبات  �لق�صاء. 

�أمام نف�صه و�أمام �إد�رة �ل�صلطة �لق�صائية، وكذلك ��صتقالله يف مو�جهة �ل�صلطات �لعامة 

�الأخرى و�لقوى �ل�صيا�صية يف �ملجتمع.

وقد ر�أت �الأنظمة �لد�صتورية �ملقارنة �أن �حلجر �الأ�صا�ص يف �صمان ��صتقالل �ل�صلطة 

�ل�صلطات.  بني  �لف�صل  مبد�أ  �أ�صا�ص  على  �ل�صلطات  بني  �لعالقة  تنظيم  هو  �لق�صائية 

و�أ�صبح �لرت�بط حتمياً بني ف�صل �ل�صلطات و��صتقالل �ل�صلطة �لق�صائية يف جلِّ �الأنظمة 

�لد�صتورية �حلديثة.

مو�جهة  يف  ��صتقاللها  به  يق�صد  �لق�صائية  �ل�صلطة  ��صتقالل  �أن  �لغالب  و�العتقاد 

�ل�صلطة �لتنفيذية. �إال �أن ��صتقالل �ل�صلطة �لق�صائية يجب �أن ينظر �إليه من عدة جو�نب:

��صتقالل �لق�صاء يف مو�جهة �ل�صلطة �لت�رشيعية. 	•
��صتقالل �لق�صاء يف مو�جهة �ل�صلطة �لتنفيذية. 	•

�خل�صومة  يف  �لف�صل  �أثناء  يف  �لبع�ص  بع�صها  عن  درجاته  كّل  يف  �لق�صاء  ��صتقالل  	•
�لق�صائية.

��صتقالل �لق�صاء يف مو�جهة تاأثري وجهة �لر�أي �لعام �ملخالفة لوجهة نظر �لقانون يف  	•
�أثناء �لف�صل يف �خل�صومات.

��صتقالل �لق�صاء يف مو�جهة �خل�صوم. 	•

فالثقة بال�صلطة �لق�صائية م�صدرها، �أن يوجد نظام قانوين يقيم هيئات ق�صائية تطبق 

�الإجر�ء�ت �لقانونية، ويحافظ على �لوالية �لق�صائية �لتي للمحاكم �لعادية، كما جاء يف 

مبادئ �الأمم �ملتحدة �الأ�صا�صية ب�صاأن ��صتقالل �ل�صلطة �لق�صائية �ملعتمدة بقر�ر �جلمعية 

�أن  �أن لكل فرد �حلق يف  �لقر�ر  1985/12/13. ويف  146/40 يف  �لعامة لالأمم �ملتحدة رقم 

يحاكم �أمام �ملحاكم �لعادية �أو �لهيئات �لق�صائية �لتي تطبق �الإجر�ء�ت �لقانونية �ملقررة، 

�إن�صاء هيئات ق�صائية، ال تطبق �الإجر�ء�ت �لقانونية �ملقررة ح�صب �الأ�صول  وال يجوز 

�لعادية  �ملحاكم  بها  تتمتع  �لتي  �لق�صائية  �لوالية  لتنزع  �لق�صائية،  بالتد�بري  و�خلا�صة 
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��صتقالليتهم  للق�صاة  �لقانوين  �لنظام  ي�صمن  �أن  كذلك  ويجب   .
5
�لق�صائية �لهيئات  �أو 

وحيادهم، ويوفر للق�صاة �رشوط عمل يف ماأمن من �العتد�ء عليهم �أو ف�صلهم، ويحتوي 

على �لكثري من �ل�صو�بط �لتي توؤّمن نز�هتهم يف �لعمل من جهة �أخرى. �أي يجب �أن يتوفر 

يف تنظيم �لقانون لل�صلطة �لق�صائية عنا�رش ت�صمن ��صتقالل �لق�صاء.

��صتقالل  عليه  يقوم  �لذي  �الأ�صا�ص  بني  �ملختلفة  �لنظم  يف  كبرية  فجوة  هنالك  والأن 

�لق�صاء وبني نز�هة �لق�صاء و��صتقالله �لفعلي، فقد ر�أت �الأمم �ملتحدة �أن تتبنى �ملبادئ 

�الأ�صا�صية ب�صاأن ��صتقالل �ل�صلطة �لق�صائية ل�صنة 1985، و�لذي دعت فيها دول �لعامل 

وحكوماتها �إىل �رشورة �صمان �لدولة ال�صتقالل �ل�صلطة �لق�صائية، و�أن ين�ص د�صتور 

 .
6
�لدولة �أو قانونها على ذلك

2. العنا�رش الواجب توافرها ل�شتقالل الق�شاء:

تقييم  يتم  لها  وفقاً  �لتي  �الأ�ص�ص  يو�صح  و�صماناته  �لق�صاء  ��صتقالل  عنا�رش  ذكر 

�أهم  ومن  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  ظّل  يف  ��صتقالليته  ومدى  �لفل�صطيني،  �لق�صاء  جتربة 

عنا�رش ��صتقالل �لق�صاء و�صماناته على وجه �لعموم ما يلي:

�ل�صلطة  عن  �ل�صادرة  �لقانونية  بالقو�عد  �الأحكام  �إ�صد�ر  يف  �لقا�صي  �لتز�م  	•
�ملخت�صة بالت�رشيع د�صتورياً، فال يطبق �لقانون �ملخالف للد�صتور، بحكم �أنه مكلف 

�لقو�عد  لتدرج  وفقاً  �مل�رشوعية  حيث  من  �ل�صليمة  �لقو�نني  بتطبيق  د�صتورياً 

�لقانونية.

�لن�ص يف �لد�صتور على بطالن �أّي تدخل من �ل�صلطتني �لت�رشيعية �أو �لتنفيذية يف عمل  	•
 .

7
للقانون �أو وقف تنفيذها خالفاً  �لق�صائية،  �إ�صد�رها لالأحكام  �لق�صائية يف  �ل�صلطة 

�ل�صلطة وموظفيها �صيا�صياً  �أحكاماً ت�صمن م�صاءلة  �لد�صتوري  �لتنظيم  و�أن يت�صمن 

وجز�ئياً، �إذ� �متنعت عن تنفيذ �أحكام �لق�صاء.

�لن�ص يف �لد�صتور �أو يف �لقانون �ملنظم لل�صلطة �لق�صائية على �أن يكون تعيني �لق�صاة  	•
و�أع�صاء �لنيابة، �بتد�ء، من قبل �إد�رة �ل�صلطة �لق�صائية.

�أ�صا�صية ب�صاأن ��صتقالل �ل�صلطة �لق�صائية، موقع �ملركز �لعربي ال�صتقالل �لق�صاة و�ملحاماة، �نظر:  مبادئ   
5

http://www.acijlp.org/main/art.php?id=3&art=279#.VNnzVOaUdCd

�ملرجع نف�صه.  
6

�ملرجع نف�صه.  
7
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�لكفاءة و�خلبة  �أ�صا�ص  �لتعيني بناء على م�صابقة، و�أن يكون �الختيار على  و�أن يتم  	•
ولي�ص على �أ�صا�ص �لع�صبية �أو �النتماء �حلزبي.

 ،
8
و�أن يتم تزويدهم بالتدريب �ملنا�صب �إىل جانب ح�صولهم على �ملوؤهل �لالزم لعملهم 	•

وذلك ل�صمان عدم وقوعهم حتت تاأثري �أّي جهة كانت، وقدرتهم على �ال�صتقالل �لذ�تي 

يف ممار�صة �أعمال مهنتهم.

�جلهاز  د�خل  من  �لرتقية  طريق  عن  �لق�صاء  يف  �لعليا  �لدرجات  �صغل  يكون  و�أن  	•
�لعامة  �ل�صلطات  تدخل  �أو  �الأهو�ء،  لتدخل  جتنباً  م�صبوطة  معايري  وفق  �لق�صائي، 

�الأخرى يف تعيني �لق�صاة.

�إحالة �لقا�صي على �ملعا�ص قبل بلوغ �صّن �لتقاعد، وعلى عدم  �لن�ص على عدم جو�ز  	•
�لتمديد له بعد بلوغها، وعدم جو�ز عزله �إال �إذ� �أدين ق�صائياً يف �حلاالت �ملحددة بن�ص 

.
9
�لقانون

�لق�صائي  �حلكم  ت�صحيح  الإمكانية  �لفر�صة  تتاح  حتى  �لتقا�صي،  درجات  تعدد  	•
.
10

�أو تق�صري يف فهمه بالقانون  نتيجة جهل  �أو  نتيجة ت�صور خاطئ،  �لذي ي�صدر 

ويجيز  �لقانون  عليها  ين�ص  �لتي  �ال�صتثنائية  �حلاالت  عد�  �ملحاكمة،  جل�صات  عالنية  	•
فيها �أن تكون �ملحاكمة �رشية.

�لدفاع،  وحّق  و��صتقاللية،  بحيادية  �لطبيعي  �لقا�صي  �أمام  �لتقا�صي  حّق  �حرت�م  	•
.
11

و�إتاحة �لفر�صة للمتهم يف متثيل قانوين الئق له

ثانيًا: �شلبيات يف تنظيم واأداء الق�شاء الفل�شطيني:

اأ�شبابها النظرية والعملية:

جاء يف تقرير �ملر�صد �لقانوين �الأول لو�صع �لعد�لة يف فل�صطني مايلي: “مل يلَق �الأمن 

�لفل�صطينية: فلم متنح  �لوطنية  �ل�صلطة  ن�صاأة  �لكايف منذ  �لق�صائي يف فل�صطني �الهتمام 

�ملرجع نف�صه.  
8

�ملرجع نف�صه.  
9

 ،)1986 بر�ص،  جرو�ص  لبنان:  )طر�بل�ص،  الإن�شان  وحقوق  الأ�شا�شية  احلريات  جمذوب،  �صعيد  حممد   
10

�ص 119.

مبادئ �أ�صا�صية ب�صاأن ��صتقالل �ل�صلطة �لق�صائية، �ملركز �لعربي ال�صتقالل �لق�صاة و�ملحاماة.  
11
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�ل�صلطة �لق�صائية �ال�صتقالل و�ملو�رد �ملادية و�لب�رشية �لالزمة لها لتاأدية مهامها ب�صكل 

�ل�صلطة  وق�رّشت  �لق�صائية.  �ل�صلطة  مهام  على  �لتنفيذية  �ل�صلطة  تعدت  كما  مقبول. 

.
�لت�رشيعية يف �خت�صا�صها �لت�رشيعي و�لرقابي...”12

و�صنتناول فيما يلي �أ�صباب �ل�صلبيات �لنظرية و�لعملية يف تنظيم و�أد�ء �لق�صاء �لعادي 

و�لد�صتوري:

1. �شلبيات يف تنظيم واأداء الق�شاء العادي 2007-1994:

هيكلها  تناول  حيث  خمت�رش�ً،  �الأ�صا�صي  �لقانون  يف  �لق�صائية  �ل�صلطة  تنظيم  جاء 

و�خت�صا�صاتها و�أع�صاءها، و�أحكام ��صتقالليتها و�أنو�ع �ملحاكم ودرجاتها يف 12 مادة 

من 109-97.

و�ل�صلطة �لق�صائية يف �الأنظمة �لد�صتورية �ملختلفة تتكون من رجال �لق�صاء و�أع�صاء 

�لنيابة �لعامة، مبختلف درجات �لق�صاء و�لنيابة، و�أنو�ع �ملحاكم و�لنيابات. 

�لق�صائية  �ل�صلطة  ��صتقاللية  مبد�أ  على  تف�صيل،  دون  عام،  حكم  يف  �لد�صاتري  تن�ص 

عن �ل�صلطات �الأخرى؛ الأنه ال يكن �لقول بوجود �صيادة لل�رشعية وحكم �لقانون دون 

يف  �لقانوين  �لنظام  درجات  �أ�صمى  من  بقو�عد  منظمة  م�صتقلة،  ق�صائية  �صلطة  وجود 

�لد�صتور، لكنها لي�صت بالت�صاوي مع �ل�صلطات �لعامة �الأخرى �ملنظمة بقو�عد تف�صيلية 

ي�صمن  ما  على  ين�ص  �أن  ويجب  �لعادية.  �لقو�نني  يف  تف�صيلها  ياأتي  بل  �لد�صتور،  يف 

��صتقاللها لت�صهر على تطبيق �لقو�نني، بحيث ت�صود �أحكامها على �ل�صلطات �لعامة، كما 

ت�صود �لعالقات بني �الأفر�د. فبدون ذلك ال معنى للقانون مبختلف م�صتوياته، خ�صو�صاً 

على  �لقائمني  �أو  �الجتماعية  �لقوى  مر�كز  م�صالح  مع  �لقانون  تطبيق  يتعار�ص  عندما 

ولي�ص  �لقانون  لتنفيذ  ت�صتخدم  �أن  يجب  و�لتي  للدولة،  �ململوكة  �لقهر  و�صائل  حيازة 

لتحقيق م�صالح غري م�رشوعة الأع�صاء �ل�صلطة �حلاكمة �أو لقوى �صيا�صية ما. فهنا تكون 

�حلاجة ملحة �إىل �صلطة ق�صائية فعالة تنظمها �أ�صمى قو�عد �لقانون �لد�صتورية، لتتمكن 

من �لف�صل يف هذ� �لتعار�ص بني �لقانون وم�صالح مر�كز �لقوى، وتفر�ص �لعد�لة على 

�أفر�د �لهيئات �حلاكمة كما تفر�صه على �الأفر�د �لعاديني.

العدالة يف  الأول لو�شع  القانوين  املر�شد  �ملحاماة و�لق�صاء )م�صاو�ة(،  �لفل�صطيني ال�صتقالل  �ملركز  موقع   
12

فل�شطني )ر�م �هلل: م�صاو�ة، �أيار 2010(، �ص 33.
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ويذكر �أنه بعد قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية، يف �لفرتة �ل�صابقة على �إ�صد�ر بع�ص �لقو�نني 

من قبل �ل�صلطة �لفل�صطينية ثم �لقانون �الأ�صا�صي، كانت كثري من �لقو�نني �لتي تطبق يف 

�ل�صفة غري تلك �لتي كانت تطبق يف غزة، �الأمر �لذي نتج عنه �صلبيات يف �أد�ء �ملحاكم �لتي 

مددت �ل�صلطة نطاق �خت�صا�صها لي�صمل غزة و�ل�صفة.

ثم �رشعت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف توحيد �لقو�عد �لقانونية، فن�ص �لقانون �الأ�صا�صي 

�لفل�صطيني على �أن “�ل�صلطة �لق�صائية م�صتقلة، وتتوالها �ملحاكم على �ختالف �أنو�عها 

وفقاً  �أحكامها  وت�صدر  و�خت�صا�صاتها،  ت�صكيلها  طريقة  �لقانون  ويحدد  ودرجاتها، 

. وتكرر �حلكم يف 
�لفل�صطيني”13 �لعربي  �ل�صعب  با�صم  �الأحكام وتنفذ  للقانون. وتعلن 

قانون �ل�صلطة �لق�صائية.

و�أن “�لق�صاة م�صتقلون، وال �صلطان عليهم يف ق�صائهم لغري �لقانون، وال يجوز الأي 

. وكرر ذلك قانون �ل�صلطة �لق�صائية.
�صلطة �لتدخل يف �لق�صاء �أو يف �صوؤون �لعد�لة”14

�لقانون  من   100 للمادة  وفقاً  للق�صاء  �أعلى  ملجل�ص  �لق�صاء  مرفق  �إد�رة  و�أ�صندت 

ت�صكيله  طريقة  �لقانون  ويبني  للق�صاء  �أعلى  جمل�ص  “ين�صاأ   :2003 �ملعدل  �الأ�صا�صي 

و�خت�صا�صاته وقو�عد �صري �لعمل فيه، ويوؤخذ ر�أيه يف م�رشوعات �لقو�نني �لتي تنظم 

�أّي �صاأن من �صوؤون �ل�صلطة �لق�صائية مبا يف ذلك �لنيابة �لعامة”. وهو ما كان يت�صمنها 

.
�لقانون �الأ�صا�صي 152002

و�لقانون   ،2002 �الأ�صا�صي  �لقانون  كان  �الأعلى،  �لق�صاء  جمل�ص  وبخ�صو�ص 

�الأ�صا�صي �ملعدل 2003، قد ن�ّص على �إن�صاء هيئة عليا الإد�رة �ل�صلطة �لق�صائية. و�أحيلت 

طريقة  ليبني  �لت�رشيعية؛  �ل�صلطة  ت�صدره  �لذي  به  �خلا�ص  �لقانون  على  تف�صيالته 

ت�صكيله و�خت�صا�صاته وقو�عد �صري �لعمل فيه. ويوؤخذ ر�أيه يف م�رشوعات �لقو�نني �لتي 

.
16

تنظم �أّي من �صوؤون �ل�صلطة �لق�صائية مبا يف ذلك �لنيابة �لعامة

�لقانون �الأ�صا�صي ل�صنة 2002، �ملادة 88، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2002/7/7؛ و�لقانون �الأ�صا�صي   
13

�ملعدل، �ملادة 97، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2003/3/19.

�لقانون �الأ�صا�صي ل�صنة 2002، �ملادة 89، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2002/7/7؛ و�لقانون �الأ�صا�صي   
14

�ملعدل، �ملادة 98، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2003/3/19.

�لقانون �الأ�صا�صي ل�صنة 2002، �ملادة 91، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2002/7/7.  
15

�لقانون �الأ�صا�صي ل�صنة 2002، �ملادة 100، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2002/7/7.  
16
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�الأ�صا�صي  �لقانون  من   107 �ملادة  يف  �لعامة  �لنيابة  عن  م�صتقالً  �لن�ص  جاء  وقد 

:
17

2002 كالتايل �الأ�صا�صي  �لقانون  �ملعدل، كما كان يف 

من  تن�صيب  على  بناء  �لوطنية،  �ل�صلطة  رئي�ص  من  بقر�ر  �لعام  �لنائب  يعني   .1“

�لفل�صطيني. �لت�رشيعي  �ملجل�ص  ومب�صادقة  للق�صاء،  �الأعلى  �ملجل�ص 

ويحدد  �لفل�صطيني،  �لعربي  �ل�صعب  با�صم  �لعمومية  �لدعوى  �لعام  �لنائب  يتوىل   .2

وو�جباته”. �لعام  �لنائب  �خت�صا�صات  �لقانون 

بتنظم  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  من   108 �ملادة  وفو�صت 

�لعامة،  �لنيابة  �أع�صاء  �لعامة و�خت�صا�صاتها، و�رشوط تعيني  �لنيابة  طريقة ت�صكيل 

بقو�نني. وم�صاءلتهم،  وعزلهم،  ونقلهم، 

على  ذلك  و�أثر  للق�صاء  �ملخت�رش  �الأ�صا�صي  �لقانون  تنظيم  يلي  فيما  ونعر�ص 

�أد�ئه.

العادي: الق�شاء  اأنواع  اأ. يف تنظيم 

كانت  �لتي  �لد�صتورية  و�لقو�عد  وتعديالته  �الأ�صا�صي  �لقانون  �إىل  بالرجوع 

�أن  جند  و�خت�صا�صاتها،  �لق�صائية  لل�صلطة  �ملنظمة  و�لقو�نني  �صدوره،  عند  �صارية 

�أنو�ع. �لفل�صطيني  �لق�صاء 

للق�صاء  �الأ�صا�صية  �لوظيفة  متار�ص  �لتي  �لهيئات  من  �لعادي  �لق�صاء  ويتكون 

تتوىل  �لتي  فهي  و�جلز�ئية،  �ملدنية  �ملنازعات  يف  �الأ�صيلة  �لق�صاء  جهات  باعتبارها 

�الأفر�د  بني  تن�صاأ  �لتي  و�حلريات  �حلقوق  على  و�العتد�ء�ت  �خلالفات  يف  �لف�صل 

�أنف�صهم. وكذلك �ملنازعات �لتي تثور بني �الأفر�د و�لهيئات �حلاكمة. وكما يف د�صاتري 

�أخذ  وقد  خا�صة.  و�أحكام  مبحاكم  �ل�صخ�صية  �الأحو�ل  م�صائل  متييز  مّت  عديدة، 

2001، �إىل حّد كبري، مبا كان نافذ�ً يف �ل�صفة يف  1 ل�صنة  قانون �ل�صلطة �لق�صائية رقم 

�لعادي: �لق�صاء  �أنو�ع من  �أربعة  بتنظيم   1952 ل�صنة  �الأردين  �لد�صتور  ظّل 

1. الق�شاء النظامي: حيث تتوىل �ملحاكم �لف�صل يف �مل�صائل �ملدنية و�جلز�ئية، وفق ما 

هو حمدد لها د�صتورياً وبالقو�نني �ملنظمة الخت�صا�صاتها.

�لقانون �الأ�صا�صي ل�صنة 2002، �ملادة 98، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2002/7/7.  
17
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و�لقانون �الأ�صا�صي ل�صنة 2002، و�ملعدل �صنة 2003، فو�ص تنظيم �لق�صاء �لعادي 

 5 رقم  �لفل�صطيني  �لنظامية  �ملحاكم  ت�صكيل  قانون  نظم  ولهذ�  �لعادية،  للقو�نني 

ل�صنة 2001 درجات �ملحاكم على �لنحو �لتايل:

حماكم �ل�صلح. 	•
حماكم �لبد�ية. 	•

حماكم �ال�صتئناف. 	•
�ملحكمة �لعليا بفرعيها؛ حمكمة �لنق�ص وحمكمة �لعدل �لعليا. 	•

وقانون   ،2001 ل�صنة   2 رقم  و�لتجارية  �ملدنية  �ملحاكمات  �أ�صول  قانون  نظم  وقد 

�الإجر�ء�ت �جلز�ئية رقم 3 ل�صنة 2001، �الخت�صا�ص �لنوعي و�لقيمي و�الإقليمي للمحاكم.

�ملعدل،  �الأ�صا�صي  �لقانون  101 من  �ملادة  ملا ن�صت عليه  الديني: ووفقاً  الق�شاء   .2

�صارت �لقو�نني �جلديدة �ملنظمة للق�صاء �لديني على �لنهج نف�صه، حيث ينق�صم �إىل:

�ل�صخ�صية  �الأحو�ل  م�صائل  يف  �لف�صل  �ل�رشعية  �ملحاكم  وتتوىل  �ل�رشعية،  �ملحاكم  	•
ر�صي  متى  م�صلم  وغري  م�صلم  بني  �أو  �مل�صلمني،  بني  �لدية  ق�صايا  ويف  للم�صلمني، 

�لطرفان باخت�صا�ص �ملحاكم �ل�رشعية، كما تخت�ص يف �الأمور �ملتعلقة باالأوقاف.

يف  �خت�صا�صاتها  �لقو�نني  وحتدد  �مل�صلمة،  غري  �لدينية  �لطو�ئف  جمال�ص  وحماكم  	•
�الأحو�ل �ل�صخ�صية و�الأوقاف �ملن�صاأة مل�صلحة �لطائفة ذ�ت �لعالقة.

قانون  فبموجب  �ملوحد.  �لق�صاء  بنظام  فل�صطني  وتاأخذ  الإداري:  الق�شاء   .3

على  وهي  �لعليا،  �لعدل  حمكمة  تخت�ص   ،2001 ل�صنة   5 رقم  �لنظامية  �ملحاكم  ت�صكيل 

درجة و�حدة و�أحكامها نهائية ال تقبل �لطعن، بنظر �ملنازعات �الإد�رية كافة، و�أ�صافت 

�إليها �ملادة 33: 

تخت�ص حمكمة �لعدل �لعليا بالنظر فيما يلي:

•	�لطعون �خلا�صة باالنتخابات.
•	�لطلبات �لتي يقدمها ذوو �ل�صاأن باإلغاء �للو�ئح �أو �الأنظمة �أو �لقر�ر�ت �الإد�رية 
�لنهائية �ملا�صة باالأ�صخا�ص �أو �الأمو�ل، �ل�صادرة عن �أ�صخا�ص �لقانون �لعام 

مبا يف ذلك �لنقابات �ملهنية.
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�لطلبات �لتي هي من نوع �ملعار�صة يف �حلب�ص، �لتي يطلب فيها �إ�صد�ر �أو�مر  	•
�الإفر�ج عن �الأ�صخا�ص �ملوقوفني بوجه غري م�رشوع.

�أو  �لرتقية  �أو  �لتعيني  حيث  من  �لعمومية،  بالوظائف  �ملتعلقة  �ملنازعات  	•
�لعالو�ت �أو �ملرتبات �أو �لنقل �أو �الإحالة �إىل �ملعا�ص �أو �لتاأديب �أو �ال�صتيد�ع �أو 

�لف�صل، و�صائر ما يتعلق باالأعمال �لوظيفية.

رف�ص �جلهة �الإد�رية �أو �متناعها عن �تخاذ �أّي قر�ر كان يجب �تخاذه، وفقاً  	•
الأحكام �لقو�نني �أو �الأنظمة �ملعمول بها.

�صائر �ملنازعات �الإد�رية. 	•
��صتدعاء�ت  �أو  عر�ئ�ص  جمرد  بل  حماكمات  �أو  ق�صايا  لي�صت  �لتي  �مل�صائل  	•
حتقيقاً  فيها  �لف�صل  �ل�رشورة،  ت�صتوجب  حمكمة  �أّي  �صالحية  عن  خارجة 

للعد�لة.

�أية �أمور �أخرى ترفع �إليها مبوجب �أحكام �لقانون. 	•

�إىل  �لطلبات �ملرفوعة  �لنظامية يف  34 من قانون ت�صكيل �ملحاكم  �ملادة  وقد ��صرتطت 

�صبب  يكون  �أن  �ل�صابقة  �ملادة  يف  �ملذكورة  �حلاالت  يف  �الأفر�د  من  �لعليا  �لعدل  حمكمة 

�لطعن متعلقاً بو�حد �أو �أكرث مما يلي:

�الخت�صا�ص.  •
وجود عيب يف �ل�صكل.  •

خمالفة �لقو�نني �أو �للو�ئح �أو �خلطاأ يف تطبيقها �أو تاأويلها.  •
�لتع�صف �أو �النحر�ف يف ��صتعمال �ل�صلطة على �لوجه �ملبني يف �لقانون.  •

�لقانون  من   102 �ملادة  عليه  ن�صت  ما  يت�صمن  �مللغى،  �الأ�صا�صي  �لقانون  وكان 

�الإد�رية  �ملنازعات  يف  للنظر  �إد�رية  حماكم  �إن�صاء  بقانون  “يجوز  �ملعدل:  �الأ�صا�صي 

تتبع  �لتي  و�الإجر�ء�ت  �الأخرى،  �خت�صا�صاتها  �لقانون  ويحدد  �لتاأديبية،  و�لدعاوى 

�أمامها”.

وهذه �ملادة تفتح �الأفق لتعدد درجات �لتقا�صي �الإد�ري �لذي يتيح �لفر�صة لتحقيق 

مر�جعة قانونية لالأحكام �ل�صادرة وت�صحيح ما قد ترتكبه �ملحكمة �لوحيدة من �أخطاء، 

�لتاأكيد عليه.  �لق�صائية  �ل�صلطة  �الأ�صا�صية ب�صاأن  �ملتحدة  �الأمم  وهو ما حر�صت مبادئ 

2013(، يف حماكم �ل�صلطة �لفل�صطينية، �صوى  ولكن يف �لو�قع ال توجد حتى �الآن )�صنة 
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�لرغم من �الخت�صا�ص  نهائية، على  �الإد�رية ب�صفة  �ملنازعات  للف�صل يف  درجة و�حدة 

�لو��صع و�ل�صامل للمحكمة يف نظر كافة �ملنازعات �الإد�رية، ف�صالً عما �أ�صافته �ملادة 33 

من قانون ت�صكيل �ملحاكم.

خا�ص  ق�صاء  باإن�صاء  خمتلفة،  العتبار�ت  قانونية،  نظم  تاأخذ  اخلا�س:  الق�شاء   .4

عن  جزئياً  تختلف  و�إجر�ء�ت  قو�عد  �لغالب  يف  يتّبع  �خلا�ص  �لق�صاء  وهذ�  �أنو�ع.  على 

�لق�صاء �لعادي. وهذه �العتبار�ت منها ما هو ر�جع �إىل �أطر�ف �ملنازعة، �أو �إىل طبيعتها، 

�ملحاكم �خلا�صة طريقة  �إن�صاء هذه  �لتي تطرح على �ملحكمة �خلا�صة. وت�صبط قو�نني 

�لدولة  �أمن  �ملحاكم �خلا�صة: حماكم  ت�صكيلها و�خت�صا�صاتها ونظام عملها. ومن هذه 

وبع�صها  معينني.  �أ�صخا�ص  بق�صايا  تخت�ص  �لتي  �ملحاكم  �أو  �لع�صكرية،  و�ملحاكم 

الخت�صا�صاتها  �لدقيق  �لتحديد  لعدم  و�حلريات،  �حلقوق  على  خلطرها  �نتقاد  حمل 

و�إجر�ء�تها. وبالرجوع �إىل �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل جنده ن�ّص على نوع منها كاملحاكم 

�لع�صكرية يف �ملادة 101: “2- تن�صاأ �ملحاكم �لع�صكرية بقو�نني خا�صة ولي�ص لهذه �ملحاكم 

�أّي �خت�صا�ص �أو والية خارج نطاق �ل�صاأن �لع�صكري”.

ب. �شلبيات يف التنظيم اأثرت يف اأداء الق�شاء العادي:

بفعل  �صلباً  �لق�صاء  �أد�ء  يف  �أثرت  �لتي  �لق�صائية  �ل�صلطة  تنظيم  يف  �ل�صلبيات  ومن 

�أو�صلو وتو�بعها: حتديد والية �لق�صاء  �لعامل �خلارجي، �لقيود �لتي وردت يف �تفاقية 

�لفل�صطينية.  �ل�صلطة  قبل  من  تد�ر  �أنها  يفرت�ص  �لتي  �الأر��صي  يف  حتى  �لفل�صطيني 

باالإ�صافة �إىل �لعو�مل �لد�خلية �لتي منها �أن رئي�ص �ل�صلطة، بعد قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�صنة 1994، هو من كان ي�صن �لقو�عد �لقانونية �ملنظمة لل�صلطة �لق�صائية، وي�صيق �ملقام 

عن ذكر تلك �لقو�نني وَتتَبُّع �الأحكام �لق�صائية �لتي �صدرت، و�صدى ذلك �لتدخل. ولذ� 

�صنكتفي بذكر مظاهر للتدخل يف تنظيم �لق�صاء، من ذلك:

�إال   1996 بالت�رشيع منذ  �لت�رشيعي ك�صلطة خمت�صة  �ملجل�ص  تاأ�صي�ص  �لرغم من  على  	•
�أن رئي�ص �ل�صلطة ��صتمر يف ممار�صة �خت�صا�صات ت�رشيعية، فعلى �صبيل �ملثال �أ�صدر 

مر��صيم بقو�نني، منها �ملر�صوم رقم 1 ل�صنة 1999 بتعديل قانون رقم 5 ل�صنة 1998 

�خت�صا�صات  حتديد  ب�صاأن   1999 ل�صنة   26 رقم  وقر�ر  �لثمينة،  �ملعادن  دمغ  ب�صاأن 

رئي�ص �ملحكمة �لعليا. وغريها كثري.
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�أنه مبوجب تلك �لقو�نني فاإن تعيني وترقية �لق�صاة يتم بقر�ر من رئي�ص �ل�صلطة، و�إن  	•
كان بتن�صيب من جمل�ص �لق�صاء، الأن �لن�ص مل يحدد �صو�بط للتن�صيب ومل يح�رشه 

يف �لق�صاة. كما �أن جمل�ص �لق�صاء �الأعلى مّت تعيينه بقر�ر من رئي�ص �ل�صلطة رقم 29 

.
182000 ل�صنة 

قر�ر رقم 33 ل�صنة 1998 بتحديد ماأموري �ل�صبط �لق�صائي و�خت�صا�صاتهم، و�لقر�ر  	•
��صتقاللية  يف  يوؤثر  هذ�  وبالطبع  �لق�صائي.  �ل�صبط  �صفة  مبنح   2000 ل�صنة   19 رقم 

.
19

�الإجر�ء�ت �لق�صائية

�ملوؤكد  . هذ� من 
20

�لدولة �أمن  1998 بتحديد �خت�صا�صات حمكمة  15 ل�صنة  قر�ر رقم  	•
يوؤثر �صلباً يف ��صتقالل �لق�صاء يف مو�جهة �ل�صلطة �لتنفيذية.

�ملظهر  عن  فف�صالً  �لدولة،  �أمن  ملحاكم  عام  نائب  بتعيني   1999 ل�صنة   32 رقم  قر�ر  	•
.
21

�ل�صلبي لوجود حماكم �أمن �لدولة فاإن ذلك يوثر يف ��صتقاللها

.
22

قر�ر رئي�ص �ل�صلطة رقم 26 ل�صنة 1999 ب�صاأن �خت�صا�صات رئي�ص �ملحكمة �لعليا 	•
.
ت�صكيل جمل�ص �لق�صاء �الأعلى، بالقر�ر رقم 29 ل�صنة 232000 	•

.
24

مر�صوم رقم 11 ل�صنة 2002 بتعيني �أع�صاء جمل�ص �لق�صاء �الأعلى 	•
.
25

مر�صوم رقم 8 ل�صنة 2003 بتعيني جمل�ص �لق�صاء �الأعلى 	•
.
قر�ر بقانون بتعديل قانون �ل�صلطة �لق�صائية رقم 1 ل�صنة 262002 	•

قر�ر بقانون رقم 5 ل�صنة 2006 بتعديل قانون ت�صكيل �ملحاكم �لنظامية 2001. 	•

قر�ر رقم )29( ل�صنة 2000 بت�صكيل جمل�ص �لق�صاء �الأعلى، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد 36، 2001/3/19.   
18

 .2000/9/30  ،34 �لعدد  الفل�شطينية،  1998/11/26؛ والوقائع   ،26 الفل�شطينية، �لعدد  الوقائع   
19

 .1998/6/8  ،23 �لعدد  الفل�شطينية،  الوقائع   
20

.1999/12/13  ،31 �لعدد  الفل�شطينية،  الوقائع   
21

.1999/10/10  ،30 �لعدد  الفل�شطينية،  الوقائع   
22

.2001/3/19  ،36 �لعدد  الفل�شطينية،  الوقائع   
23

.2002/9/5  ،43 �لعدد  الفل�شطينية،  الوقائع   
24

.2003/8/16  ،46 �لعدد  الفل�شطينية،  الوقائع   
25

.2006/2/14 �لعدد �ملمتاز،  الفل�شطينية،  الوقائع   
26
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قر�ر بقانون رقم 7 ل�صنة 2006 ب�صاأن قانون حمكمة �جلنايات �لكبى. 	•
قر�ر بقانون رقم 8 ل�صنة 2006 ب�صاأن تعديل قانون �الإجر�ء�ت �جلز�ئية 2001. 	•

قر�ر بقانون رقم 9 ل�صنة 2006 ب�صاأن تعديل قانون �أ�صول �ملحاكمات �ملدنية و�لتجارية  	•
.2001

.
27

قر�ر رقم 215 ل�صنة 2010 ب�صاأن �إن�صاء حمكمة �جلمارك �ال�صتئنافية 	•

وتوجد كثري من �الأمثلة ي�صيق �ملقام عن ح�رشها هنا.

2. �شلبيات يف تنظيم واأداء الق�شاء الد�شتوري:

�ل�صيا�صية  �مل�صائل  بع�ص  بنظر  تخت�ص  د�صتورية  حماكم  �لد�صاتري  بع�ص  تنظم 

103 يف �لقانون �الأ�صا�صي  �أو �لقانونية �لعليا. من ذلك ما تن�ص عليه �ملادة  و�لد�صتورية 

�ملعدل:

ت�صكل حمكمة د�صتورية عليا بقانون وتتوىل �لنظر يف:  )1

د�صتورية �لقو�نني و�للو�ئح �أو �لنظم وغريها. �أ. 

تف�صري ن�صو�ص �لقانون �الأ�صا�صي و�لت�رشيعات. ب. 

�جلهات  وبني  �لق�صائية  �جلهات  بني  �الخت�صا�ص  تنازع  يف  �لف�صل  ج. 

�الإد�رية ذ�ت �الخت�صا�ص �لق�صائي.

ويبني �لقانون طريقة ت�صكيل �ملحكمة �لد�صتورية �لعليا و�الإجر�ء�ت �لو�جبة   )2

�الإتباع، و�الآثار �ملرتتبة على �أحكامها. 

�أن  �لد�صتورية،  �ملحكمة  �إن�صاء  من  �لهدف  حتقيق  يكن  حتى  د�صتورياً،  ويجب 

تنظم ب�صكل م�صتقل عن جهة �لق�صاء �لعادي، وهو ما ُن�صَّ عليه نظرياً يف �ملادة �الأوىل 

حمكمة  �لقانون  هذ�  �أحكام  مبقت�صى  “تن�صاأ  بالقول  �لد�صتورية  �ملحكمة  قانون  من 

د�صتورية عليا، وهي هيئة ق�صائية م�صتقلة قائمة بذ�تها يف فل�صطني، وي�صار �إليها فيما 

باملحكمة”. بعد 

�أد�ء  يف  �صلباً  وينعك�ص  م�صتقلة،  ق�صائية  هيئة  �ملحكمة  كون  مع  يتناق�ص  مما  لكن 

�ملحكمة  “تتوىل  باأن  �الأ�صا�صي  �لقانون  104 من  �ملادة  ما ن�صت عليه  �لق�صائية  �ل�صلطة 

�لعليا، ما مل تكن  �لد�صتورية  كّل �ملهام �مل�صندة للمحاكم �الإد�رية و�ملحكمة  �لعليا موؤقتاً 

.2011/3/30  ،90 �لعدد  الفل�شطينية،  الوقائع   
27



280

ال�سلطة الفل�سطينية

د�خلة يف �خت�صا�ص جهة ق�صائية �أخرى وفقاً للقو�نني �لنافذة”. فهذ� �لن�ص يتبع �ملحكمة 

�لد�صتورية هيكلياً وعملياً جلهة �لق�صاء �لعادي. ولذلك حتى بعد �صدور قانون �ملحكمة 

�لد�صتورية �لعليا �صنة 2006، ما ز�لت �ملحكمة �لد�صتورية غري م�صتقلة عملياً عن �ملحكمة 

�لعليا، فحتى �الآن )نهاية �صنة 2013(، مل يتم ت�صكيل �ملحكمة �لد�صتورية بت�صكيل م�صتقل 

عن �ملحكمة �لعليا.

94 من  2003، ك�صابقتها �ملادة  103 من �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل  ولقد ن�صت �ملادة 

وبعد  بقانون،  �لد�صتورية  �ملحكمة  �إن�صاء  يتم  �أن  على  �مللغى،  �الأ�صا�صي  �لقانون 

قانون  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أ�صدر   ،2002 �صنة  �إن�صائها  على  �لن�ص  من  �صنو�ت  �أربع 

�ملحكمة �لد�صتورية رقم 3 ل�صنة 2006، وما ز�لت متار�ص �ملحكمة �لعليا �خت�صا�صاتها.

اأ. �شلبيات يف التنظيم القانوين للق�شاء الد�شتوري:

يوؤخذ على قانون �ملحكمة �لد�صتورية �ملذكور �أنه ت�صمن �لعديد من �ملخالفات للقانون 

�الأ�صا�صي، توؤثر �صلباً يف �أد�ء �ل�صلطة �لق�صائية با�صتقاللية، ومن �أبرزها: �الختالف بني 

الخت�صا�صات  بتحديدها  يتعلق  فيما  �الأ�صا�صي  �لقانون  من   103 �ملادة  عليه  ن�صت  ما 

�ملحكمة �لد�صتورية �لعليا، وبني �ملادة 24 من قانون �ملحكمة �لد�صتورية باخت�صا�صات 

�لطريق  بغري  �الأ�صا�صي  �لقانون  يف  �لعادي  �لقانون  ُعدل  حيث  �لد�صتورية،  �ملحكمة 

�لد�صتوري للتعديل �لذي حدده �لقانون �الأ�صا�صي باملادة 120. 

ونذكر �لن�صني تباعاً، ليت�صح ما جاء به ن�ّص قانون �ملحكمة �لد�صتورية، خمالفاً لن�ص 

�لقانون �الأ�صا�صي باخت�صا�صات �ملحكمة �لد�صتورية.

�ملادة 103 من �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل: 

ت�صكل حمكمة د�صتورية عليا بقانون وتتوىل �لنظر يف:  .1

د�صتورية �لقو�نني و�للو�ئح �أو �لنظم وغريها. �أ. 

تف�صري ن�صو�ص �لقانون �الأ�صا�صي و�لت�رشيعات. ب. 

�جلهات  وبني  �لق�صائية  �جلهات  بني  �الخت�صا�ص  تنازع  يف  �لف�صل  ج. 

�الإد�رية ذ�ت �الخت�صا�ص �لق�صائي.

يبني �لقانون طريقة ت�صكيل �ملحكمة �لد�صتورية �لعليا، و�الإجر�ء�ت �لو�جبة   .2

�الإتباع، و�الآثار �ملرتتبة على �أحكامها.
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�ملادة 24 من قانون �ملحكمة �لد�صتورية:

يوؤخذ على ن�ّص �ملادة 24 من قانون �ملحكمة �لد�صتورية �لعليا رقم 3 ل�صنة 2006 �أنه 

ي�صيف، ويحذف بطريق غري م�رشوع، بع�ص �الأحكام �لتي وردت يف �لقانون �الأ�صا�صي 

على �لنحو �لتايل:

تخت�ص �ملحكمة دون غريها مبا يلي:

�لرقابة على د�صتورية �لقو�نني و�الأنظمة.   .1

تف�صري ن�صو�ص �لقانون �الأ�صا�صي و�لقو�نني، يف حال �لتنازع حول حقوق   .2

�ل�صلطات �لثالث وو�جباتها و�خت�صا�صاتها.

�لف�صل يف تنازع �الخت�صا�ص بني �جلهات �لق�صائية وبني �جلهات �الإد�رية   .3

ذ�ت �الخت�صا�ص �لق�صائي.

�لف�صل يف �لنز�ع �لذي يقوم ب�صاأن تنفيذ حكمني نهائيني متناق�صني �صادر   .4

�أحدهما من جهة ق�صائية �أو جهة ذ�ت �خت�صا�ص ق�صائي و�الآخر من جهة 

�أخرى منها.

�لبت يف �لطعن بفقد�ن رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �الأهلية �لقانونية، وفقاً الأحكام   .5

ويعتب   ،2003 ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  من   37 �ملادة  من  1/ج  �لبند 

قر�رها نافذ�ً من تاريخ م�صادقة �ملجل�ص �لت�رشيعي عليه باأغلبية ثلثي عدد 

�أع�صائه.

�لد�صتورية للمبادئ  �لتي وردت يف قانون �ملحكمة  �لو��صح ج�صامة �ملخالفات  ومن 

�حلاكمة �ملحددة الخت�صا�صات �ملحكمة �لد�صتورية يف �لقانون �الأ�صا�صي، و�لتي ال يلك 

�أن  �أن يخالفها، وال  �لقانون �الأ�صا�صي  103 من  للمادة  �لقانون �لعادي �لذي جاء تنفيذ�ً 

قانون  من   24 �ملادة  يف  �جل�صيمة  �ملخالفات  فمن  باالإ�صافة.  وال  باحلذف  ال  فيها  يعدل 

�ملحكمة:

�أنها �أ�صقطت �لن�ص على �خت�صا�ص �ملحكمة �لد�صتورية بالرقابة على �للو�ئح، يف �لفقرة  	•
�الأوىل من �خت�صا�ص �ملحكمة بالرقابة عليها.

�لد�صتورية، غري  �ملحكمة  تر�قبها  �لتي  �لقانونية  �الأعمال  �لثانية من  �لفقرة  و�أ�صقطت  	•
كانت  �لتي  �لرئا�صية  و�ملر��صيم  �لرئا�صية  كالقر�ر�ت  �لت�رشيعية،  �الأعمال  من  ذكر  ما 

تعنيها عبارة “وغريها”، فهذه �لعبارة تعني غريها من �الأعمال �لقانونية �لتي تت�صمن 

قو�عد قانونية.
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بتف�صري  �ملحكمة  �خت�صا�ص  �لد�صتورية  �ملحكمة  قانون  من   2/24 �ملادة  حذفت  كما  	•
“�لت�رشيعات” وح�رشتها يف �لقو�نني. و�لت�رشيعات �أعم من �لقو�نني �لتي ح�رش ن�ّص 

ولكنها  ت�رشيعات  فاملر��صيم  تف�صريها،  يف  �ملحكمة  �صلطة  �لد�صتورية  �ملحكمة  قانون 

لي�صت قو�نني.

م�رشوعة  غري  بطريقة  �الأ�صا�صي  �لقانون  يف  عّدل  �لد�صتورية  �ملحكمة  قانون  �أن  	•
�لقانون �الأ�صا�صي، من  باإ�صافة �خت�صا�صات مهمة للمحكمة �لد�صتورية مل يقررها 

�ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  103 من  �ملادة  من  ج  �لبند  �إىل   4/24 �ملادة  �أ�صافته  ما  ذلك 

�لنز�ع �لذي يقوم ب�صاأن تنفيذ حكمني نهائيني متناق�صني، �صادر  “�لف�صل يف  وهو: 

�أخرى  جهة  من  و�الآخر  ق�صائي  �خت�صا�ص  ذ�ت  جهة  �أو  ق�صائية  جهة  من  �أحدهما 

منها”. فالقانون �الأ�صا�صي حدد للمحكمة �لد�صتورية �الخت�صا�ص بالف�صل يف تنازع 

�الخت�صا�ص  ذ�ت  �الإد�رية  �جلهات  وبني  �لق�صائية،  �جلهات  بني  �الخت�صا�صيني 

�لق�صائي.

على  �لهيمنة  �إمكانية  �لتنفيذية  لل�صلطة  �لد�صتورية  �ملحكمة  قانون  من   5 �ملادة  �أعطت  	•
�ملحكمة من خالل �خت�صا�ص رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية بتعيني رئي�ص وق�صاة �ملحكمة كما 

مّت يف �لت�صكيل �الأول. وهذ� �الخت�صا�ص للرئي�ص مل ُين�ص عليه يف �لقانون �الأ�صا�صي، 

�لذي حدد �خت�صا�صات �لرئي�ص مبا ورد يف �ملادة 38 منه، و�لتي مل يرد فيها �إمكانية 

�إ�صافة �خت�صا�صات �أخرى لرئي�ص �ل�صلطة بقو�نني الحقة مثل ما جاءت به �ملادة 11/69 

من �لقانون �الأ�صا�صي من �خت�صا�صات ملجل�ص �لوزر�ء. )11: �أّي �خت�صا�صات �أخرى 

تناط به مبوجب �أحكام �لقانون(. وال ي�صتقيم د�صتورياً �أن يكون تعيني رئي�ص ديو�ن 

، وتعيني رئي�ص هيئة مكافحة 
29

، وتعيني حمافظ �صلطة �لنقد
28

�لرقابة �ملالية و�الإد�رية

، بقر�ر�ت من رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية ومب�صادقة 
30

�لك�صب غري �مل�رشوع

 ،53 �لعدد  الفل�شطينية،  الوقائع  2004م،  ل�صنة   15 رقم  و�الإد�رية  �ملالية  �لرقابة  ديو�ن  قانون   
28

�ملوظفني  ديو�ن  رئي�ص  تعيني  على  �مل�صادقة  ب�صاأن  2010م  ل�صنة   )5( رقم  بقانون  وقر�ر  2005/2/28؛ 
.2010/5/6  ،85 �لعدد  الفل�شطينية،  الوقائع  �لعام، 

�لفل�صطينية،  �لنقد  ل�صلطة  حمافظ  تعيني  �إعادة  على  �مل�صادقة  ب�صاأن  2011م  ل�صنة   )13( رقم  بقانون  قر�ر   
29

الوقائع الفل�شطينية، �لعدد 92، 2011/12/25.

�مل�رشوع،  �لك�صب غري  �مل�صادقة على تعيني رئي�ص هيئة مكافحة  2010م ب�صاأن  ل�صنة   )1( قر�ر بقانون رقم   
30

الوقائع الفل�شطينية، �لعدد 85، 2010/5/6.
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�ملحكمة  رئي�ص  وظيفة  على  وظائفهم  تعلو  ال  �لذين  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

�لد�صتورية، �لتي هي �ملرجعية �لنهائية للف�صل يف تنازع �ل�صلطات وحماية د�صتورية 

جمل�ص  رئي�ص  تعيني  يف  �لتنفيذية  �ل�صلطة  رئي�ص  ي�صتقل  حني  يف  �لقانونية،  �لقو�عد 

�لد�صتورية،  �ملحكمة  رئي�ص  عملياً  هو  و�لذي  �لعامة،  �لنيابة  ورئي�ص  �الأعلى  �لق�صاء 

مبوجب �لتفوي�ص باملادة 104 من �لقانون �الأ�صا�صي.

�لتفوي�ص �مل�صتمر )غري �جلائز د�صتورياً( الأكرث من 11 عاماً )حتى �الآن يف �صنة 2013(،  	•
للمحكمة �لعليا باخت�صا�صات �ملحكمة �لد�صتورية يف �لرقابة على �لد�صتورية.

ب. �شلبيات يف اأداء الق�شاء الد�شتوري:

فعطل  �لد�صتورية،  �ملحكمة  ��صتقاللية  ويف  عامة  �لق�صاء  �أد�ء  يف  �صلباً  ذلك  �أثر  وقد 

رقابتها على د�صتورية عمل �ملحاكم، ف�صالً عن �أن �ملحكمة �لعليا وهي تقوم باخت�صا�صات 

وعد�لته  ق�صائها  مو�صوعية  يف  �أثر  مما  وحكماً،  خ�صماً  تكون  قد  �لد�صتورية  �ملحكمة 

�صلباً. ونذكر على �صبيل �ملثال:

املثال الأول: ُطرح على �ملحكمة �لعليا ب�صفتها حمكمة د�صتورية، ق�صية مو�صوُعها 

�ملوظفني  تبعية  حول  �لعدل،  وز�رة  وبني  �الأعلى  �لق�صاء  جمل�ص  رئي�ص  بني  �لتنازع 

تبعيتهم  يف  �لوز�رة  فيه  ��صتندت  و�لذي  و�لنيابات.  �ملحاكم  باإد�ر�ت  �لعاملني  �الإد�ريني 

لها لن�ص �ملادة 1/47، من قانون �ل�صلطة �لق�صائية رقم 1 ل�صنة 2001 �أن “لوزير �لعدل 

�الإ�رش�ف �الإد�ري على جميع �ملحاكم...”. ومع ذلك حكمت �ملحكمة �لعليا �لتي ير�أ�صها 

رئي�ص �ملجل�ص �الأعلى للق�صاء، ب�صفتها حمكمة د�صتورية ل�صالح رئي�ص �ملجل�ص �الأعلى 

للق�صاء، على �لرغم من وجود ذلك �لن�ص �ل�رشيح. وهذه �الإ�صكالية ��صتوجبت ت�صكيل 

جلنة حتقيق خا�صة يف 2009/4/25 ُتعنى ببحث �إ�صكالية تنازع �الخت�صا�ص بني وزير 

�لعدل و�لنائب �لعام ورئي�ص جمل�ص �لق�صاء �الأعلى.

املثال الثاين: ومثال �آخر لالأثر �ل�صلبي ال�صتمر�ر دمج �ملحكمة �لد�صتورية يف �ملحكمة 

يت�صع  ال  هنا  و�ملقام   ،2006 ل�صنة   1 رقم  د�صتورية  حمكمة  ب�صفتها  حكمها  هو  �لعليا، 

�لعادي  �لق�صاء  عن  �لد�صتورية  �ملحكمة  ��صتقالل  عدم  �صلبية  تت�صح  وفيه  لعر�صه. 

للتاأثري  بـ“خ�صوعها  �لقول  �أريد  �لد�صتوري، وال  �لق�صاء  �لذي ال يتوفر لديه �خلبة يف 

�أعمال �ملجل�ص �لت�رشيعي �لبملانية �لد�خلية �ملتمثلة  �خلارجي”، حيث رف�صت ح�صانة 
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يف حما�رش جل�صاته، و�لتي ال تقبل �لنظم �ملختلفة �لطعن عليها ل�صمان ��صتقالل �ل�صلطة 

�لت�رشيعية. فاملحكمة ��صطرت �إىل �عتبار �أن قر�ر �ملجل�ص �لت�رشيعي يف جل�صة 2006/3/6 

“بعدم �العتد�د مبح�رش �ملجل�ص يف 2006/2/13 غري �ملوقع” لي�ص عمالً برملانياً، الأنه �إذ� 

من  ت�صمنه  وما  �ملح�رش  ذلك  يكون  وبالتايل  رقابته،  لها  يجوز  فال  برملانياً  عمالً  عدَّته 

�أعمال مل ت�صتكمل مقومات وجودها د�صتورياً، وبالتايل يكون قانون �ملحكمة �لد�صتورية 

�لقانون  فهذ�  و�رشيانه.  وجوده  �إجر�ء�ت  م�صتكمل  غري  �ملح�رش  ذلك  يت�صمنه  �لذي 

 ،
312006/1/23 �لتعديالت يف  ببع�ص  �لت�رشيعي مرفقاً  �ملجل�ص  �إىل  �ل�صلطة  �أعاده رئي�ص 

حم�رش  يف  باملو�فقة  بالتوقيع  �لتعديالت  على  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مو�فقة  من  بدّ  وال 

و�رشيانه،  وجوده  �إجر�ء�ت  ��صتكمل  قد  �عتباره  يكن  ال  و�إال   ،2006/2/31 جل�صة 

103 من  �ل�صند يف ت�صديها للمو�صوع، الأن ن�ّص �ملادة  وبذلك تفقد �ملحكمة �لد�صتورية 

�لقانون �الأ�صا�صي مل يقرر �خت�صا�ص �ملحكمة �لد�صتورية مبا �أ�صافه لها قانونها )�لذي 

حقوق  حول  �لتنازع  يف  �لنظر  من   24 للمادة  �لثانية  �لفقرة  يف  د�صتورياً(  ي�صتكمل  مل 

خالفاً  �ملحكمة  قانون  �أ�صافها  )�لتي  و�خت�صا�صاتها  وو�جباتها  �لثالث،  �ل�صلطات 

فقط  �لد�صتورية  �ملحكمة  ل  خوَّ  103 �ملادة  يف  �الأ�صا�صي  فالقانون  �الأ�صا�صي(.  للقانون 

بالنظر يف �لف�صل يف تنازع �الخت�صا�ص بني �جلهات �لق�صائية وبني �جلهات �الإد�رية ذ�ت 

�الخت�صا�ص �لق�صائي.

2013/1/2 ردت حمكمة �صلح ر�م �هلل �لدفع بعدم د�صتورية ن�ّص  يف  املثال الثالث: 

يف قانون �ملطبوعات 1995 يف دعوى رقم 2012/1231، مقدمة من ممثل �صخ�ص معنوي 

�ل�صخ�ص  على  �جلز�ئية  �مل�صوؤولية  و�إمنا  عليه،  �صخ�صي  �رشر  يقع  مل  الأنه  خا�ص، 

�لد�صتورية ح�رش  �لدفع بعدم  �أن مقدم  يقرر  نف�صه  �أن �حلكم  �لرغم من  �ملعنوي؛ على 

ب�صفته ممثالً للجهة �ملتهمة، و�أ�ص�صت �ملحكمة قر�رها �أن �ل�رشر ال يقع على ممثل �لهيئة 

�ملعنوية �صخ�صياً، و�إمنا �مل�صوؤولية على �لهيئة �ملعنوية. فالغريب قانوناً عدم قبول �لدفع 

من ممثل �لهيئة �ملعنوية، فممن تقبل �لدعوى؟ فالهيئة �ملعنوية ال �إر�دة لها طبيعية و�إر�دة 

ممثلها ب�صفته هي �إر�دتها.

م�صاو�ة، املر�شد القانوين الأول لو�شع العدالة يف فل�شطني، �ص 112.  
31
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املثال الرابع: حكم �ملحكمة �لعليا يف �لطعن �لد�صتوري رقم 1 ل�صنة 2009، برد �لطعن 

“�إذ� تر�ءى الإحدى �ملحاكم...   :2/27 لعدم �صحة �خل�صومة، على �لرغم من ن�ّص �ملادة 

�أثناء نظر �إحدى �لدعاوى عدم د�صتورية ن�ّص يف قانون �أو مر�صوم �أو الئحة �أو نظام �أو 

�ملحكمة  �إىل  �الأور�ق بغري ر�صوم  و�أحالت  �لدعوى  �أوقفت  �لنز�ع،  للف�صل يف  قر�ر الزم 

�لدعوى مو�صوعية ولي�صت  �لد�صتورية”. فطبيعة  �مل�صاألة  للف�صل يف  �لعليا  �لد�صتورية 

�صخ�صية، �ملخت�صم فيها �لقانون ولي�ص �صخ�ص عام �أو خا�ص، وما كان لها �أن تردها.

تزايد ال�شلبيات يف تنظيم واأداء الق�شاء بعد  ثالثًا: 

االنق�شام 2007–2013:

حما�ص  مع  فتح  خالف  ب�صبب  غزة،  يف   2007 �صنة  يونيو  حزير�ن/  �أحد�ث  وبعد 

�ل�صلطة مبا  �نق�صمت  �ل�صلطة �صلمياً،  بانتقال  �لت�صليم  �النتخابات، وعدم  بعد فوزها يف 

فيها �جلهاز �لق�صائي، حيث �أغلق جمل�ص �لق�صاء �الأعلى يف ر�م �هلل حماكم غزة، و�أعلن 

وقف عمل �لنيابة �لعامة و�ل�رشطة �ملدنية، وعدَّ �الأحكام �لتي ت�صدر يف ظّل حكومة غزة 

باطلة، كما قرر جمل�ص �لق�صاء �الأعلى وقف تنفيذ �الأحكام يف غزة وعدم جباية �لر�صوم، 

ق�صائياً  جهاز�ً  غزة  يف  �حلكومة  �أن�صاأت  ولذلك  �ملحامني.  ونقابة  �لق�صاة  و��صتنكف 

�لق�صائي  �جلهاز  ومنها   ،
32

�لفل�صطينية لل�صلطة  �لعامة  �الإد�رة  لرف�ص  للعدل  وجمل�صاً 

لل�صلطة، �لعمل مع �حلكومة �لتي ت�صكل حما�ص عمودها �لفقري يف غزة. وال يت�صع جمال 

�لبحث هذ� ملناق�صة د�صتورية ذلك وتقييم �أد�ئه، ومدى �ل�رشورة �لفعلية �لتي �قت�صته. 

1994-2007، ثم يتناول �لو�صع  وعليه، �صي�صمل �لبحث �لو�صع يف غزة و�ل�صفة من 

�لق�صاء،  �أد�ء  يف  كثرية  �إيجابيات  هناك  وبالطبع   .2013-2007 �صنتي  مابني  �هلل  ر�م  يف 

وقد ن�رشت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل تقارير عن عملها، منها تقرير �جلهاز �ملركزي 

 .2009 لالإح�صاء �لفل�صطيني ت�صمن م�صحاً للحكم يف �الأر��صي �لفل�صطينية ن�رش �صنة 

وكذلك �لدر��صة �ال�صتطالعية حول و�قع �ل�صلطة �لق�صائية �لتي �أجريت ل�صالح �ل�صلطة 

�لق�صائية وغريها مما يتناول �إيجابيات �ل�صلطة �لق�صائية.

املرجع نف�شه، �ص 39.  
32
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�إىل  �لذي يهدف  �لبنَّاء،  �لنقد  �الأد�ء كنوع من  �ل�صلبيات يف  �صين�صب على  لكن بحثنا 

�الإ�صالح باال�صتفادة من �لتجربة وما �صابها من �صلبيات. �أما �أد�ء �جلهاز �لق�صائي �لذي 

�أن�صئ يف غزة بعد 2007، فدر��صة �إيجابيات و�صلبيات تنظيمه و�أد�ئه حتتاج �إىل م�صاحة 

غري متوفرة �صمن �حلجم �ملحدد لهذ� �لبحث.

ويزيد من �إ�صكالية �أزمة ��صتقالل �ل�صلطة �لق�صائية و�لعو�ر يف �أد�ئها باالإ�صافة �إىل ما 

تقدم، �لتنظيم �لد�صتوري للعالقة بني �ل�صلطة �لق�صائية و�ل�صلطات �لعامة �الأخرى على 

�لنحو �لذي نبينه فيما يلي:

1. �شلبيات يف العالقة بني ال�شلطتني الت�رشيعية والق�شائية:

اأ. �شلبيات ناجتة عن تنظيم العالقة بينهما:

وجه  على  حتدد  ال  لكنها  �لق�صائية،  �ل�صلطة  ��صتقالل  على  نظرياً  �لد�صاتري  تن�ص 

قاطع جهات �لق�صاء وقو�نينها و�إجر�ء�تها كما تفعل عادة بالن�صبة لل�صلطات �لت�رشيعية 

�ل�صلطة  تاأثري�ت  تت�رشب  هنا  ومن  �لعادي،  للم�رشع  ذلك  حتديد  وترتك  و�لتنفيذية، 

ياأخذ  من  �أو  �لت�رشيعية،  �ل�صلطة  قيام  خالل  من  �لق�صاء  و�أد�ء  تنظيم  على  �لت�رشيعية 

�أن  فاالأ�صل  بقو�نني.  بقر�ر�ت  �أو  بقو�نني،  �لق�صائية  �ل�صلطة  بتنظيم  �خت�صا�صاتها، 

�لذي  �لقانون  �لقانون. فالق�صاء ينطق بحكم  �لعمل على �صيادة  �ل�صلطتني تتكامالن يف 

ي�صدره �مل�رشع، ويحدد معناه ويو�صح �لغام�ص منه، وي�صد �لنق�ص فيه، مع �حرت�مه 

ال�صتقالل �ل�صلطتني يف �لعمل عن بع�صهما.

�إن ��صتقالل �ل�صلطة �لق�صائية يكمن يف وجود �لنظام �لد�صتوري �لذي ينظم ح�صانة 

خ�صو�صاً  و�الأفر�د،  �لعامة  �ل�صلطات  وتدخالت  �صغوط  �صّد  �لق�صائية  �ل�صلطة 

ومادياً  قانونياً  وي�صمن  �لق�صاء،  ��صتقاللية  مت�ص  �لتي  �أو  �مل�رشوعة  غري  �لتدخالت 

��صتقالل �لق�صاة. بذلك يكن �أن تتحقق �لعد�لة بني �الأفر�د، ويف مو�جهة �ل�صلطات �لعامة 

�الأخرى، وت�صتقيم �لعالقة بني �ل�صلطات �لعامة ذ�تها.

�لقانون  فوق  �أنها  �أو  �لقانون  هي  �إر�دتها  �أن  يعني  ال  �لق�صائية  �ل�صلطة  و��صتقالل 

و�خلا�صة؛  �لعامة  للعالقات  �مل�رشع  ي�صعها  �لتي  �ل�صو�بط  وتتجاوز  تتحد�ه  �أن  متلك 

فالق�صاء مكلف بحمايتها بتطبيق �لقانون و�إخ�صاع �جلميع ل�صيادة �لقانون. فا�صتقالل 

لل�صلطة  �متياز�ت  وجلب  �ل�صلطات،  بني  تام  ف�صل  حتقيق  منه  �ملق�صود  لي�ص  �لق�صاء 
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�لت�رشيعية،  �ل�صلطة  ت�صعه  �لذي  للقانون  خ�صوعهم  وعدم  فيها،  و�لعاملني  �لق�صائية 

و�أنه ال يطبق عليهم حكم �لقانون. فال�صلطة �لق�صائية مكلفة د�صتورياً بتطبيق �لقو�نني 

على �جلميع يف �أد�ئها الخت�صا�صاتها و�صلطاتها. و��صتقالل �لق�صاة و�لق�صاء يق�صد به 

�إيجاد �لنظام لل�صلطة �لق�صائية �لذي ي�صمن قيام �ل�صلطة �لق�صائية بدورها �لد�صتوري 

�إذ� مل يكن  �لقا�صي و�ل�صلطة �لق�صائية الأي تاأثري، الأنه  بتجرد ونز�هة، وعدم خ�صوع 

�لق�صاء م�صتقالً يختل تو�زن �ملجتمع وتفتقد �لطماأنينة لدى �ل�صلطات �لعامة.

�أن  يكن  �لعاديني  �الأفر�د  مو�جهة  يف  �لق�صائية  �ل�صلطة  ��صتقالل  �صمان  كان  و�إذ� 

يف  �لق�صائية  �ل�صلطة  ��صتقالل  فاإن  عادية،  بقو�نني  �لق�صائية  �ل�صلطة  بتنظيم  يتحقق 

�أحكاماً  �لد�صتور  بت�صمني  يتحقق  �أن  يكن  و�لتنفيذية  �لت�رشيعية  �ل�صلطتني  مو�جهة 

دقيقة للعالقة بني �ل�صلطات �لثالث، خ�صو�صاً و�أن �ل�صلطة �لق�صائية تقوم بدور �حلكم 

�لذي عليه �أن يجب �ل�صلطة �لت�رشيعية و�ل�صلطة �لتنفيذية على �حرت�م �لقانون وتطبيقه.

�ل�صلطة  �أن  يف  يتج�صد  �ل�صلطتني  بني  متبادل  تاأثري  هناك  �لقانونية  �لناحية  ومن 

�لت�رشيعية تخت�ص بو�صع �لقو�نني �لعامة �ملجردة، �لتي على �ل�صلطة �لتنفيذية و�الأفر�د 

مر�عاتها يف �أعمالهم وتنفيذ �أحكامها. و�ل�صلطة �لق�صائية تخت�ص بالف�صل يف �ملنازعات 

�لناجتة عن تطبيق �أو عدم تطبيق تلك �لقو�نني من قبل �الأفر�د �أو من قبل �ل�صلطة �لتنفيذية 

�أو �ل�صلطة �لت�رشيعية. لكن هذ� �لتو�زن يختل حني تتغول �ل�صلطة �لت�رشيعية على �صري 

عمل �ل�صلطة �لق�صائية، من خالل �لقو�نني �لتي ي�صدرها �مل�رشع، بتنظيم �إن�صاء �إد�ر�ت 

�ل�صلطة �لق�صائية وحماكمها و�خت�صا�صاتها و�إجر�ء�ت عملها.

ب. �شلبيات ناجتة عن املمار�شة الت�رشيعية غري الد�شتورية:

ومن �ملظاهر �ل�صلبية يف �أد�ء �ل�صلطة �لق�صائية �لفل�صطينية �لتي توؤثر على ��صتقالليتها 

يف وظيفتها يف عالقتها مع �ل�صلطة �لت�رشيعية، �إ�صد�ر �مل�رشع قو�نني تتناق�ص مع روح 

�لد�صتور �لقائم على �لف�صل بني �ل�صلطات، من ذلك مثالً:

 5 رقم  �لنظامية  �ملحاكم  بت�صكيل  قانوناً  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �إ�صد�ر   .1

�الآثار   ِ ُتر�ع �لتقا�صي، مل  �لعمل بني درجات  �صيا�صًة يف توزيع  تبنى  �لذي   2001 ل�صنة 

�لق�صاء،  ��صتقالل  يف  يوؤثر  مما  �أن  عمالً  �لثابت  فمن  �صابقاً.  �ملطبقة  �الأنظمة  يف  �ل�صلبية 

�لق�صاة يف  �ل�صلح على ح�صاب تعدد  �لفرد يف حماكم  �لقا�صي  �لتو�صع يف �خت�صا�صات 

�ملحكمة �البتد�ئية، حيث يجعل �لقا�صي، وبالتايل �ل�صلطة �لق�صائية، �أكرث عر�صة للتاأثر 
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باعتبار�ت عديدة م�صبقة، قد تكون نا�صئة عن �النتماء �لديني �أو �الجتماعي �أو �ل�صيا�صي 

�عتمدت  �لتي  �الأنظمة  من  كثري  يف  �ملوؤكد  من  �صار  فقد  �ل�صيق.  �مل�صلحي  �أو  �الأمني  �أو 

نظام �لقا�صي �لفرد يف حماكم �ل�صلح وتو�صيع �صالحياته عو�صاً عن نظام تعدد ق�صاة 

�ملوؤيدين  لدى  وحتى  �لقانونية.  �الآر�ء  �أغلبية  �أو  �إجماع  على  يحوز  ال  نظام  �أنه  �ملحكمة 

�لنظام مرتبط بنظام ق�صائي تكاملت فيه عنا�رش ��صتقالله و��صتقرت فيه  له، فاإن هذ� 

توفر  �ل�صمانات  تلك  مقدمة  ويف  �الأفر�د،  وحريات  حلقوق  وحقيقية  قانونية  �صمانات 

�خلبة و�ال�صتقاللية لدى �لقا�صي �لفرد، وهو �الأمر غري �ملتوفر لدينا.

رئي�ص  قبل  من  للم�رشوعية  �ملتجاوز  �الأ�صا�صي  �لقانون  من   43 �ملادة  ��صتعمال   .2

�ل�صلطة باإ�صد�ر قر�ر�ت بقو�نني لتبير تعديل �لقانون �الأ�صا�صي وقو�نني عدة، ��صطر 

.
�لرئي�ص �إىل �صحب تلك �لقر�ر�ت �لرئا�صية �ل�صادرة خالل �لفرتة 332007/4/15-3/7

باإحالة  �لعادي  �لق�صاء  �أمام  �لتقا�صي  حّق  من  حتد  بقو�نني  قر�ر�ت  �إ�صد�ر   .3

منازعات هي من �صميم �خت�صا�صه �إىل حماكم غري عادية: كمحاكمة مدنيني �أمام حماكم 

�الإن�صان  حقوق  جلنة  قررته  وملا  �لدولية  و�ملو�ثيق  للت�رشيعات  خالفاً  �لع�صكريني، 

2005، من تبني ح�رش �الخت�صا�ص �لوظيفي للمحاكم �لع�صكرية فقط باجلر�ئم  �صنة 

�الأ�صا�صي  للقانون  باملخالفة   .
34

�لع�صكريني يرتكبها  �لتي  �لع�صكري  �لطابع  ذ�ت 

�ملادة 2/101 ومن �الأمثلة على ذلك، ما �صدر من �أحكام من حماكم ع�صكرية على مدنيني 

��صتناد�ً �إىل �ملر�صوم �لرئا�صي 28 ل�صنة 2007، مبد �خت�صا�ص �لق�صاء �لع�صكري ملحاكمة 

مدنيني ��صتناد�ً �إىل حالة �لطو�رئ وعلق فيه �لقو�نني �ل�صارية وحتى �لقانون �الأ�صا�صي، 

 كما يلي:
خ�صو�صاً �ملادة 2/101 و35107

ر/2009  ع  و75/20/ن   ،09/18 رقم  ق�صية  يف  �خلا�صة  �لع�صكرية  �ملحكمة  حكم  �أ. 

.
36

مبحاكمة مدنيني

قر�ر رقم )291( ل�صنة 2007 ب�صاأن �صحب قر�ر�ت رئا�صية، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد 73، 2007/9/13.  
33

نا�رش �لري�ص، عدم م�رشوعية حماكمة املدنيني الفل�شطينيني اأمام الق�شاء الع�شكري الفل�شطيني )ر�م �هلل:   
34

موؤ�ص�صة �حلق، 2010(، �ص 104-91.

املرجع نف�شه، �ص 121-111.  
35

الوقائع الفل�شطينية، �لعدد 89، 2011/1/1.  
36
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 ،09/86 رقــم  قـ�صـيـة  و�لبـيـرة  �هلل  ر�م  يف  �خلــا�صـة  �لع�صــكريـة  �ملحـكمـة  حـكـم  ب. 

، وغريها كثري.
37

و154/39/ن ع ر/2009 مبحاكمة مدنيني

كما  بقانون  ولي�ص  �إد�رية  بقر�ر�ت  خا�صة  حماكم  باإن�صاء  �ل�صلبيات  وتز�يدت   .4

��صتئنافية  جمارك  حمكمة  �إن�صاء  مثل  �الأ�صا�صي،  �لقانون  من   2/101 �ملادة  ذلك  قررت 

.
كالتي ن�ّص على �إن�صائها بالقر�ر 215 ل�صنة 382010

�لق�صاء،  ��صتقالل  تهدد  �لتي  �لفل�صطينية  �حلالة  يف  �خلطرية  �ملوؤثر�ت  ومن   .5

�لت�رشيعات �لتي ت�صدرها �ل�صلطة �لتنفيذية يف �صكل قر�ر�ت بقو�نني ي�صدرها رئي�ص 

43 من �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل، �لتي تنظم حالة  �ل�صلطة �لوطنية باال�صتناد �إىل �ملادة 

توفرت  لو  وحتى  فيها.  �ل�رشورة  حالة  �رشوط  توفر  عدم  من  بالرغم  �ل�رشورة، 

ل رئي�ص �ل�صلطة �صوى �إ�صد�ر قر�ر�ت )ولي�ص قو�نني(  �رشوط �ل�رشورة فاإنها ال ُتخوِّ

يقره  ال  �لذي  �الأمر  �لقر�ر�ت.  بتلك  قو�نني  �إلغاء  تخوله  وال  فقط،  �ل�رشورة  ملو�جهة 

جّل �لقانونيني وحتى �ل�صيا�صيني لدرجة �أنهم قامو� يف 2007/11/25 برفع منا�صدة �إىل 

رئي�ص �ل�صلطة جاء فيها: “... ننا�صد فخامتكم عدم �إ�صد�ر م�صاريع قر�ر�ت بقانون... 

لبنية  تهديد�ً  متثل  لكونها  بل  �ل�صارية  و�لقو�نني  �الأ�صا�صي  �لقانون  الأحكام  ملخالفتها 

ملبد�أ  و�نتهاكاً  �ل�صلطات  ف�صل  ملبد�أ  وهدر�ً  �لفل�صطيني،  و�ل�صيا�صي  �لقانوين  �لنظام 

.
�لقانون...”39 �صيادة 

للقيام باخت�صا�صاتها،  �أنها بدل تفرغها  �لق�صائية  �ل�صلطة  �أد�ء  6. ومما يوؤخذ على 

�صغلت نف�صها مبمار�صة �خت�صا�صات لغريها من �ل�صلطات. ففي �لو�قع �لعملي �نطوى 

عمل �ل�صلطة �لق�صائية على مفارقات غريبة متثلت يف جتاوز �ملجل�ص �الأعلى للق�صاء ملا 

ذكرته �ملادة 100 بالقانون �الأ�صا�صي من �خت�صا�صات �ملجل�ص، حيث قام رئي�ص جمل�ص 

�لقو�نني، على  باإحالة رزمة من م�صاريع قر�ر�ت بقو�نني معدلة لرزمة  �الأعلى  �لق�صاء 

م�صاريع  تقدمي  بينها  من  لي�ص  �لتي  الخت�صا�صه  �ملحددة  �لد�صتورية  �لقو�عد  خالف 

بقو�نني،  با�صت�صد�ر قر�ر�ت  �الأ�صا�صي  للقانون  �إىل خمالفة ذلك  باالإ�صافة  قو�نني. هذ� 

با�صتعمال حالة �ل�رشورة )غري �لقائمة(، بغري �لطريق �لد�صتوري للت�رشيع كما حددتها 

الوقائع الفل�شطينية، �لعدد 90، 2011/3/30.  
37

املرجع نف�شه.  
38

ن�رشة عني على العدالة، م�صاو�ة، ر�م �هلل، �لعدد 7، كانون �الأول/ دي�صمب 2007، �ص 16.  
39
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�لقانونية  �لبحوث  مر�كز  من  �لعديد  قام  ذلك،  مو�جهة  ويف  �الأ�صا�صي.  �لقانون  قو�عد 

وموؤ�ص�صات للمجتمع �ملدين وممثلي �لكتل �لنيابية يف �ملجل�ص �لت�رشيعي بتقدمي مذكرة 

�إىل رئي�ص �ل�صلطة تلفت �نتباهه �إىل خمالفة ذلك للقانون �الأ�صا�صي، و�أن �ملادة 43 منه ال 

.
40

تبر �إ�صد�رها بقر�ر�ت بقو�نني. ولي�ص لل�صلطة �لق�صائية �لتدخل يف ��صت�صد�ر قو�نني

�لعامة  �لدولة  �صلطات  من  ك�صلطة  �لق�صاء  ��صتقالل  مبد�أ  يقرر  عندما  و�لد�صتور 

�لثالث �لرئي�صية، فاإنه يجب د�صتورياً �أال تقوم �أّي �صلطة �أخرى بالتدخل مبا يهدر ذلك 

�ال�صتقالل، ولو عن طريق قانون ي�صدر عن �ل�صلطة �لت�رشيعية.

�شلبيات ناجتة عن تنظيم عالقة الق�شاء بال�شلطة التنفيذية:  .2

اأ. �شلبيات ناجتة عن التنظيم القانوين:

تاريخياً كانت �ل�صلطة �لق�صائية جزء�ً من �ل�صلطة �لتنفيذية، وما ز�لت �آثار تلك �لتبعية 

باقية وخ�صو�صاً يف �لنظم �لالتينية ومن نقل عنها، بالرغم من تبني �لد�صاتري �حلديثة 

��صتقالل �ل�صلطات.

�قت�صته  �أمر  �لدولة  يف  �الأخرى  �لعامة  �ل�صلطات  عن  �لق�صائية  �ل�صلطة  و��صتقالل 

طبيعة �لتطور�ت �لديوقر�طية لالأنظمة �لديوقر�طية �ملعا�رشة، الأنه ال يكن للقا�صي 

يف ق�صائه �صكالً وم�صموناً. و�ملنطق  �إذ� مل يكن م�صتقالً  وبنز�هة  �أن يحكم مو�صوعياً 

بتف�صري  عملها  تكمل  �لت�رشيعية،  لل�صلطة  رديفاً  �لق�صائية  �ل�صلطة  من  يجعل  �لقانوين 

وتف�صيل �لقو�عد �لعامة �ملجردة �لتي ت�صعها �ل�صلطة �لت�رشيعية. ذلك �أن عمل �ل�صلطة 

على  �لقانون  تطبيق  يثريها  �لتي  �ملنازعات  حل�صم  �لتدخل  منها  يطلب  عندما  �لق�صائية 

�الأفر�د، �أو بني �ل�صلطات �لعامة و�الأفر�د، �أو فيما بني �ل�صلطات �لعامة ذ�تها، لي�ص عمالً 

مقرر  عمل  هو  و�إمنا  �لقو�نني،  تطبيق  يف  �لتنفيذية  �ل�صلطة  عمل  مثل  حم�صاً  تنفيذياً 

حلقوق �أو مر�كز �أو �خت�صا�صات و�صالحيات قانونية يف كثري من �حلاالت، و�أو�صع من 

لكي  �لكلية  قو�عده  ويف�ّصل  �لتطبيق،  �لو�جب  �لقانون  حتديد  �إىل  يتد  �إذ  �لتنفيذ  عملية 

�حلكم  يوجد  �أن  �لقا�صي  على  بل  �لقا�صي.  �أمام  �ملطروحة  �لفردية  �حلالة  على  تطبق 

�لقانوين لتلك �ملنازعة ولو مل يجد قاعدة قانونية مبا�رشة، الأنه �إن �متنع عن �لف�صل يف 

�ملنازعة لعدم وجود قاعدة خا�صة بها ُيعدُّ “منكر�ً للعد�لة”، وهذ� مبد�أ م�صتقر يف �الأنظمة 

املرجع نف�شه، �ص 18–19.  
40



291

اأداء ال�شلطة الق�شائية الفل�شطينية وحتقيق العدالة 1994–2013

�لد�صتورية، مقت�صاه �أن �لقا�صي ال ي�صتطيع �المتناع عن �لف�صل يف نز�ع معرو�ص عليه 

ومن �خت�صا�صه، بدعوى �أنه مل يجد قاعدة قانونية �رشيحة حتكم ذلك �لنز�ع.

لذ� حتر�ص د�صاتري عدد كبري من دول �لعامل على توكيد ��صتقالل �ل�صلطة �لق�صائية 

جتاه �ل�صلطة �لتنفيذية، فتن�ص على عدم جو�ز تدخل �الأخرية يف عمل من �أعمال �لق�صاء. 

ولكن �لتنظيم �لقانوين للعالقة بني �ل�صلطتني �لق�صائية و�لتنفيذية يف�صح �ملجال المتالك 

عمل  على  للتاأثري  �لعملية،  �لناحية  �إىل  باالإ�صافة  �لقانونية،  �لقدرة  �لتنفيذية  �ل�صلطة 

�ل�صلطة �لق�صائية، �الأمر �لذي ينتج �إ�صكاليات عملية توؤثر يف �أد�ء �لق�صاء.

�لت�صابك  نتيجة  هي  و�لق�صائية  �لتنفيذية  �ل�صلطتني  بني  �لعالقة  يف  �الإ�صكالية  وهذه 

بينهما، وذلك ب�صبب:

1. دور �ل�صلطة �لق�صائية يف مر�قبة �أعمال �ل�صلطة �لتنفيذية.

2. دور �ل�صلطة �لتنفيذية يف �قرت�ح �الأنظمة عموماً، و�ملتعلقة بعمل �ل�صلطة �لق�صائية 
ويف تعيني �لق�صاة و�أعو�نهم وحياتهم �لوظيفية.

�لتنفيذية  �ل�صلطة  �إد�ر�ت  بع�ص  تقوم  حيث  �لق�صائي:  �لتنفيذية  �ل�صلطة  دور   .3
بوظائف ق�صائية، مثل �إد�ر�ت �ل�رش�ئب، �أو �لق�صاء �ملايل �لذي تقوم به هيئات �لرقابة 

�أو �ملحا�صبة �أو حماكم �لبلديات.

4. قدرة �ل�صلطة �لتنفيذية على �لتحكم يف حتريك �لدعوى �لعمومية ووقف �ل�صري بها. 

5. قدرة �ل�صلطة �لتنفيذية على تعطيل تنفيذ �أحكام �لق�صاء بطريق د�صتوري، و�أحياناً 
ي�صدر  �أن  بعد  الأنه  قانونياً،  م�صاءلتها  على  عملية  قدرة  وجود  دون  و�قعي،  بطريق 

�لق�صاء حكمُه يحتاج �إىل تدخل �ل�صلطة �لتنفيذية لتنفيذه.

�لق�صائية عن طريق قيامها بتوقيع عقوبات  �لوظيفة  �لتنفيذية يف  �ل�صلطة  6. تدخل 
�لفل�صطينية هو قيام �حلكومة  �لبارز يف �حلالة  �ملحاكم. و�ملثال  �إىل  �للجوء  تاأديبية دون 

�أو حرمان فئات �صيا�صية من  لل�رشعية.  بف�صل موظفني دون حماكمة بزعم خمالفتهم 

�مل�صاو�ة يف تويل �لوظائف �لعامة مبا ي�صمى “�ل�صالمة �الأمنية” ك�رشط للتعيني، بالرغم 

من �إلغاء هذ� �ل�رشط يف 2006.

�لتنفيذية، ما يثريه  �ل�صلطة  �لق�صائية جتاه  �ل�صلطة  ��صتقاللية  �أزمة  �أ�صباب  7. ومن 

�خت�صا�ص �ل�صلطة �لق�صائية مبحاكمة �أع�صاء �ل�صلطة �لتنفيذية، �الأمر �لذي جعل بع�ص 
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�الأنظمة �لد�صتورية تخرج حماكمة �أع�صاء �ل�صلطة �لتنفيذية �لعليا من �خت�صا�ص �لق�صاء 

�لعادي، وجعلته من �خت�صا�ص �لبملان �أو جمل�ص د�صتوري �أو حمكمة د�صتورية، على 

�أ�صا�ص �أن حماكمتهم تتم �أمام مرجعية م�صتقلة عن �ل�صلطة �لق�صائية �لعادية.

وجود  عدم  عن  ناجت  هو  ما  �لق�صاء  �أد�ء  يف  �ل�صلبيات  من  �لفل�صطينية  �حلالة  ويف   .8

كان  فاإذ�  ��صتقالليتهم.  �صمان  بزعم  �لعامة  �لنيابة  و�أع�صاء  للق�صاة  حما�صبة  نظام 

و�لتنفيذية  �لت�رشيعية  �ل�صلطتني  �أع�صاء  حما�صبة  تنظيم  وعملياً  د�صتورياً  مقبوالً 

�صيا�صياً وجنائياً ومدنياً ومهنياً، وال ُيعدُّ ذلك م�صا�صاً با�صتقاللها، فلماذ� ال يكون مقبوالً 

بني  �لتو�زن  وتر�عي  �لق�صائية،  �لوظيفة  طبيعة  تر�عي  قو�عد  وفق  �لق�صاة  حما�صبة 

مر�قبة �أد�ء �أع�صاء �ل�صلطة �لق�صائية و��صتقالليتهم يف �أد�ء وظيفتهم �لق�صائية؟ �إن ذلك 

�أمر �رشوري ل�صمان �صفافية �لق�صاء بتنظيم طر�ئق ملر�جعة �أحكام �لق�صاة وم�صاءلتهم 

�الأحكام و�صمان عدم  �إ�صد�ر  ��صتقاللهم يف  ��صتخد�م  �إ�صاءة  �أعمالهم ل�صمان عدم  عن 

ما  ��صتقالليتهم  على  ذلك  يوؤثر  وال  م�رشوعة،  غري  �إغر�ء�ت  �أو  ل�صغوط  خ�صوعهم 

د�مت هذه �ملر�جعة تتم من قبل �أعلى جهة ق�صائية. وترتب على ذلك عدم ثقة �جلماهري 

�لفل�صطينية يف �لق�صاء �لفل�صطيني، لعدم وجود نظام فعال للتفتي�ص على �أعمال �لق�صاة 

و�لنيابة �لعامة.

9. ومن �الأمثلة �لبارزة لل�صلبيات يف �الأد�ء �لناجتة عن تنظيم �خت�صا�ص �لق�صاء، �أن 

1 و13( ُيعطي  �لهيئات �ملحلية )�ملادة  �نتخاب جمال�ص  �لق�صائية يف قانون  �لرقابة  نظام 

الأي حمكمة بد�ية، يقع �صمن د�ئرة �خت�صا�صها �لد�ئرة �النتخابية �مل�صجل بها �لطاعن، 

�صالحيَة �لبت يف �لطعون على قر�ر�ت �للجنة �ملركزية لالنتخابات بقر�ر�ت ق�صائية غري 

قابلة للطعن عليها �أمام درجة �أعلى.

جلنة  قر�ر�ت  على  �لطعون  يف  تنظر  �لتي  �لق�صائية  �ملحكمة  توحيد  لعدم  ونظر�ً 

�النتخابات، وب�صبب �لن�ص على �أن حكم حمكمة �لبد�ية نهائي ال يكن �لطعن فيه، فقد 

نتج عن ذلك ت�صارب يف �جتهاد�ت حماكم �لبد�ية، فقررت �أحكاماً متناق�صة يف �لطعون 

�ملتماثلة على �لنحو �لتايل:

1. حمكمة قررت رّد �لطعن �صكالً لتقديه بعد �نتهاء مدة �لطعن، وقامت باحت�صابها 

من تاريخ �صدور قر�ر جلنة �النتخابات، بينما حمكمة �أخرى قبلت �لطعن �صكالً الأن مدة 
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�لطعن �حت�صبته من �ليوم �لتايل ل�صدور قر�ر جلنة �النتخابات، �الأمر �لذي فيه �إهد�ر ملبد�أ 

�مل�صاو�ة بني �أ�صحاب �ملر�كز �لقانونية �ملتماثلة. 

�أقرت  �آخر لت�صارب �الأحكام �لق�صائية يف حاالت متماثلة، جند حمكمة  2. ويف مثال 

حمكمة  بينما  بها،  �ملر�صحني  �أحد  بيانات  يف  خلل  لوجود  كلها  �النتخابية  �لقائمة  �صطب 

�أخرى يف حالة مماثلة قررت فقط �صطب �ملر�صح �لذي ورد خلل يف بيانات ت�صجيله.

خارج  لتقديه  �صكالً  طعناً  ردت  �خلليل  بد�ية  حمكمة  �أن  جند  �صارخ  مثال  ويف   .3

�آخر وعدَّته مقدماً �صمن مدة  ذ�تها �صكالً طعناً  �ملحكمة  للطعن، وقبلت  �لقانونية  �ملهلة 

.
41

�لطعن على �لرغم من �أن �لطعنني ورد� �إىل قلم �ملحكمة يف �ليوم ذ�ته

ب. �شلبيات اأثرت يف اأداء الق�شاء لتحقيق العدالة:

ويف �لو�قع �لعملي يف ظّل �ل�صلطة �لفل�صطينية فان �ل�صلطة �لتنفيذية �أقوى من �ل�صلطة 

�لقانونية و�ملادية ولو باملخالفة للقانون.  �لقوة و�لقدرة  �لق�صائية، حيث متتلك و�صائل 

كما توؤثر �ل�صلطة �لتنفيذية يف �جل�صم �الإد�ري لل�صلطة �لق�صائية، من خالل �صالحيتها يف 

�إ�صد�ر �للو�ئح و�الأنظمة �لتي فو�صها �لقانون �الأ�صا�صي بها.

وي�صاف �إىل ما تقدم، عامل �صعف �ل�صلطة �لق�صائية �لذ�تي يف فل�صطني، �الأمر �لذي 

يوؤثر �صلباً يف �أد�ء �ل�صلطة �لق�صائية، و�لتي نقدم �صو�هد عليها يف �لتايل:

1. ُحكُم حمكمة بد�ية ب�صفتها �ال�صتئنافية يف حكمٍ �صادر عن حمكمة �صلح بقبول 

�ال�صتئناف عليه �صكالً )خطاأ(، وتر�جع �ملحامي عنه برتك �ال�صتئناف، فقررت �ملحكمة 

.
42

ت�صجيل ذلك

2. قيام جهات �إد�رية �أمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية باعتقال وتوقيف و�حتجاز مدنيني 

�الأ�صا�صي  �لقانون  �أحكام  يخالف  �إد�ري  بقر�ر  �أكرث،  �أو  �صهور  �صتة  ملدة  �إد�رياً  �عتقاالً 

وقانون �الإجر�ء�ت �جلز�ئية، وذلك يثل تعدياً على �لق�صاء و�لنيابة �لعامة. ومن �أمثلة 

تلك �لتعديات حجز مو�طن لدى جهاز �ملخابر�ت �لعامة قر�بة �لثالثة �أ�صابيع دون عر�صه 

79 )ر�م �هلل: ديو�ن �ملظامل،  2012، �صل�صة تقارير خا�صة  الإنتخابات املحلية يف عام  معن �صحدة �دعي�ص،   
41

الهيئات  جمال�س  انتخابات  على  الرقابي  احلق  موؤ�ش�شة  تقرير  �حلق،  وموؤ�ص�صة  23-29؛  �ص   ،)2013
املحلية لعام 2012 )ر�م �هلل: موؤ�ص�صة �حلق، 2012(، �ص 31-26.

عني على العدالة، �لعدد 10، كانون �الأول/ دي�صمب 2009، �ص 2–3.  
42
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�صعفهم  ويج�صد   .
43

�لعام �لنائب  ر�صائل  �أكدته  ما  وهذ�  �لق�صاء،  �أو  �لعامة  �لنيابة  على 

تعلمه  “م�صاو�ة”  ر�صائل  على  رده  يف  للمعلومة  كناقل  �لعام  �لنائب  ت�رشف  يف  �ملتمثل 

.
44

باملخالفة، ومل يحرك �صاكناً للدفاع عن �العتد�ء على �خت�صا�صاته �لد�صتورية

ثمانني  ملدة  �إىل درجة توقيف متهم  �لقانون  3. وقد و�صلت درجة �جلهل يف تطبيق 

.
45

يوماً عن تهمة عقوبتها يف �لقانون ال تتجاوز ع�رشة دنانري

�ل�صلطة  تدخل  �ملحاكم،  �أد�ء  يف  �صلبية  ب�صورة  �لقانون  �صيادة  على  يوؤثر  ومما   .4

�لتنفيذية يف ت�صكيل �ل�صلطة �لق�صائية، ويف تعيني رئي�ص جمل�ص �لق�صاء �الأعلى ورئي�ص 

�لتاأثري لل�صلطة �لتنفيذية  �لنيابة �لعامة من قبل رئي�ص �ل�صلطة �لتنفيذية. وقد ظهر ذلك 

�لق�صاء  �أحكام  بع�ص  باإنفاذ  �لتنفيذية  �ل�صلطة  �لتز�م  بعدم  �لق�صائية  �ل�صلطة  �أعمال  يف 

�أمنية  �إد�رية  جهات  رف�ص  حاالت  تعددت  فقد  للقانون.  باملخالفة  �صيا�صية  العتبار�ت 

عليا  عدل  دعوى  يف  �حلكم  �ملثال  �صبيل  على  ونذكر  نهائية،  ق�صائية  �أحكام  تنفيذ 

رقم 2009/886 �ل�صادر ل�صالح �أ�صتاذ جامعي غ�صان خالد. 

قر�ر  ذلك  ومن  �لعادلة،  �ملحاكمة  يف  �الأفر�د  حّق  باإلغاء  �لتنفيذية  �ل�صلطة  تدخل   .5

�لطريق  وبغري  حماكمة،  بغري  موظفني  بف�صل   ،2007 ل�صنة   80 رقم  �لوزر�ء  جمل�ص 

.
46

�لتاأديبي، بزعمها �أنهم غري ملتزمني بال�رشعية �لتي توؤمن بها �حلكومة

6. �صعف �ال�صتقالل �لذ�تي لدى �لق�صاة، خ�صو�صاً يف �لدرجات �لدنيا �لذين تدخلت 

غري  ت�رشيعي  عمل  �أّي  يطبق  �أال  للقا�صي  �أن  فاالأ�صل  تعيينهم.  يف  �ل�صيا�صية  �لقوى 

د�صتوري من تلقاء نف�صه، وعلى �لرغم من �صدور �أعمال ت�رشيعية عدة يف �صكل قر�ر�ت 

بقو�نني ال تقوى �ملادة 43 من �لقانون �الأ�صا�صي على حملها، مل ي�صدر وال حكم ق�صائي 

�ل�صلطة الحقاً  �الأ�صا�صي، و�لتي قام رئي�ص  للقانون  و�حد يقرر عدم تطبيقها ملخالفتها 

باإلغاء عدد منها مبر�صوم رئا�صي �صدر يف 2007/6/11 ن�صت مادته �الأوىل منه على �إلغاء 

�لقر�ر�ت بقانون �لتالية:

املرجع نف�شه، �ص 6 و82–83 و86.  
43

املرجع نف�شه، �ص 5–6.  
44

املرجع نف�شه، �ص 39.  
45

الوقائع الفل�شطينية، �لعدد 77، 2008/10/9.  
46
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�لنظامية  �ملحاكم  ت�صكيل  قانون  تعديل  ب�صاأن   ،2006 ل�صنة   5 رقم  بقانون  قر�ر  �أ. 

ل�صنة2001.

قر�ر بقانون رقم 7 ل�صنة 2006، ب�صاأن قانون حمكمة �جلنايات �لكبى. ب. 

ل�صنة  �جلز�ئية  �الإجر�ء�ت  قانون  تعديل  ب�صاأن   ،2006 ل�صنة   8 رقم  بقانون  قر�ر  ج. 

.2001
�ملدنية  �ملحاكمات  �أ�صول  قانون  تعديل  ب�صاأن   ،2006 ل�صنة   9 رقم  بقانون  قر�ر  د. 

و�لتجارية ل�صنة 2001.

�ملحاكم  �إن�صاء  �أن  على  �الأ�صا�صي  �لقانون  من   101 �ملادة  ن�ّص  من  �لرغم  وعلى   .7

�لع�صكرية يكون بقانون خا�ص، و�أنه لي�ص لها �أّي �خت�صا�ص �أو والية خارج نطاق �ل�صاأن 

�لع�صكري، و�أنه وفقاً للمادة 30 من �لقانون �الأ�صا�صي فاإن �لتقا�صي حقٌّ َم�صون، و�إن 

لكل فل�صطيني حّق �اللتجاء �إىل قا�صيه �لطبيعي، �إال �أنه متت حماكمة مدنيني �أمام �لق�صاء 

�صعيد  �صليمان  �صالم  ق�صية  مثاالً:  ونذكر  �لتنفيذية.  �ل�صلطة  من  بقر�ر�ت  �لع�صكري، 

زيد من دير عمار بر�م �هلل، مدين �أوقف يف 2009/10/18، وَمثُل �أمام حمكمة ع�صكرية يف 

.
2009/11/17، ورقم ق�صيته 236/ن.ع.ر/472009

خال�شة:

يف در��صة ��صتطالعية قام بها �ملركز �لفل�صطيني ال�صتقالل �ملحاماة و�لق�صاء )م�صاو�ة( 

�صنة 2009/2008، و�صّمن نتائجها يف تقريره “�ملر�صد �لقانوين �الأول لو�صع �لعد�لة يف 

�ملحاكم و�أع�صاء  �لق�صاة وموظفي  �لقطاعي على عينات من  ��صتمل م�صحه  فل�صطني”؛ 

و�أ�صاتذتها،  �جلامعات  وطلبة  �جلمهور  ومن  �ملحامني  ومن  وموظفيها  �لعامة  �لنيابة 

:
48

وخل�ص فيها �إىل موؤ�رش�ت لو�صع �لعد�لة. ونظر�ً الأهميتها نوجزها فيما يلي

1. كان من نتائج م�صح �آر�ء �لق�صاة وموظفي �ملحاكم �لنظامية ما يلي:

�صيانة  يف  جنحت  قد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  ترى  ال  �لق�صاة  عينة  من   %54.51 �أن  	•
��صتقالل �لق�صاء.

مر�صوم رقم )20( ل�صنة 2007م ب�صاأن �إلغاء قر�ر�ت بقانون، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد 73، 2007/9/13.  
47

م�صاو�ة، املر�شد القانوين الأول لو�شع العدالة يف فل�شطني، �ص 29-16.  
48
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كما �أفاد 66.7% من عينة �لق�صاة �أن هناك بطئاً يف �لبت يف �لق�صايا يف �ملحاكم �لنظامية. 	•
و�أفاد 100% �أن �لتبليغات ت�صكل م�صكلة �أ�صا�صية يف �لتقا�صي. 	•

وجود  عدم  هي  لالحتالل،  باالإ�صافة  �لق�صاء،  �إ�صكاليات  �أهم  �أن  ترى   %66.7 و�أن  	•
تدريب وتاأهيل كافيني للموظفني و�لق�صاة.

و58.4% ترى عدم وجود �إر�دة �صيا�صية لالإ�صالح. 	•
و50% ترى �أن من �أهم �الإ�صكاليات تدّخل �ل�صلطة �لتنفيذية. 	•

�لق�صائي  �جلهاز  يف  �لتعيني  معايري  باأن  �لقول  �لق�صاة  عينة  من   %72.7 وعار�ص  	•
و��صحة.

�صفافة  �لق�صاء  يف  �لتعيني  �إجر�ء�ت  باأن  �لقول  �لق�صاة  عينة  من   %63.6 عار�ص  كما  	•
وتتفق مع �أحكام �لقانون.

وعار�ص 90.9% �لقول باأن معايري ترقية �لق�صاة و��صحة. 	•
و�تفق جميع �أفر�د �لعينة 100% على �أن �لق�صاة ب�صكل عام بحاجة �إىل بر�مج تدريب  	•

م�صتمرة.

و�أن 72.8% من عينة �لق�صاة، ترى �أن جمل�ص �لق�صاء �الأعلى يجامل �ل�صلطة �لتنفيذية. 	•

و�أن 60% من عينة �لق�صاة، ترى �أن جمل�ص �لق�صاء �الأعلى يوؤثر على قر�ر�ت �لق�صاء. 	•
و�أن 91.7% من عينة �لق�صاة، ترى �أن هناك حاجة ما�صة لتعديل �لقو�نني �لق�صائية. 	•

�أن م�صتوى �ملحامني ب�صكل عام �صعيف، وي�صبب  81.81% من عينة �لق�صاة،  ور�أى  	•
�صعفاً للق�صاء.

ور�أى 63.6% من �لعينة، �أن �ملحامني ب�صكل عام ال يتحلون باأخالق �ملهنة. 	•
�لتعيني  �أ�صا�ص  هما  و�ملح�صوبية  �لو��صطة  �أن  �ملحاكم،  موظفي  عينة  من   %46.4 �أفاد  	•

و�لرتقية يف �ملحاكم �لفل�صطينية.

و�أفاد 72.3% من عينة موظفي �ملحاكم، �أنه يجب تفعيل �لتفتي�ص �لق�صائي. 	•

2. وكان من نتائج م�صح �آر�ء �لق�صاة وموظفي �لنيابة �لعامة ما يلي:

يف  �لق�صائي”  “�الأمن  �لعد�لة  و�صع  �أن  �لعامة  �لنيابة  �أع�صاء  عينة  من   %51.4 �أفاد  	•
فل�صطني حالياً �صيء.

�أفاد 63% من عينة �أع�صاء �لنيابة �لعامة، �أن �لنيابة �لعامة ال متلك ما يوؤهلها لتق�صي  	•
�جلر�ئم، من مر�كز �لطب �ل�رشعي و�ملختب�ت �ملتخ�ص�صة.
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�أع�صاء  �أد�ء  �لتفتي�ص على  �أنه يجب تفعيل  �لعامة،  �لنيابة  �أع�صاء  84% من عينة  �أفاد  	•
وموظفي �لنيابة �لعامة.

و�أفاد 87% من عينة �أع�صاء �لنيابة �لعامة، �أن هناك حاجة ما�صة لتدريب �أع�صاء �لنيابة  	•
�لعامة ب�صكل دوري وم�صتمر.

و�أن 40.8% فقط من �أع�صاء �لنيابة �لعامة يثقون باملحامني. 	•

3. وكان من نتائج م�صح �آر�ء �ملحامني �ملز�ولني و�ملتدربني ما يلي:

�صيانة  يف  تنجح  مل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  باأن  ترى  �الأ�صاتذة  �ملحامني  غالبية  تز�ل  ما  	•
��صتقاللية �لق�صاء.

و�أن غالبية �ملحامني �الأ�صاتذة ترى باأن �لق�صاء �لفل�صطيني ال يتمتع باحليادية و�لنز�هة  	•
و�لعد�لة.

للتاأثري�ت  تخ�صع  �لق�صاء  عن  �ل�صادرة  �الأحكام  باأن  ترى  �ملحامني  غالبية  تز�ل  ما  	•
و�ل�صغوط �خلارجية.

وما يز�ل 66.1% من �ملحامني �الأ�صاتذة يرون باأن �لق�صاة يعانون من نق�ص �خلبة. 	•
يت�صم  ال  �لق�صاء  يف  �لتعيني  باأن  يرون  �الأ�صاتذة  �ملحامني  من   %65.1 تز�ل  وما  	•

بال�صفافية.

وما يز�ل 69% من �ملحامني يرون باأن �لتعيني يف �لنيابة �لعامة ال يت�صم بال�صفافية. 	•
وما تز�ل 76% من �ملحامني �الأ�صاتذة يرون باأن �لتعيني ال يتم بناء على �لعلم و�خلبة. 	•
�لتعيني  �أ�صا�ص  و�ملح�صوبية  �لو�صاطة  يعدُّون  �الأ�صاتذة  �ملحامني  من   %54.1 و�أن  	•

و�لرتقية يف �لق�صاء و�لنيابة.

4. ومن نتائج م�صح �آر�ء �جلمهور �لفل�صطيني ما يلي:

��صتقالل  �صيانة  يف  تنجح  مل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  باأن  ترى  �جلمهور  �أغلبية  ز�لت  ما   •
�لق�صاء؛ وترى باأن �لق�صاء �لفل�صطيني ال يتمتع باحليادية و�لنز�هة و�لعد�لة مقارنة 

بدول عربية �أخرى، وترى باأن �لق�صاء ما ز�ل يعاين من �لف�صاد. وترى باأن �لق�صاء 

�لع�صائري �أكرث قدرة على حّل �لنز�عات من �ملحاكم. فما ز�ل 50.4% من �جلمهور ال 

يثق باملحاكم �لنظامية.
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و�أنه ما ز�ل 63.4% من �جلمهور ال يحبذ �للجوء �إىل �لق�صاء ويرون باأن عدم ثقتهم يف   •
�حل�صول على حّل عادل، يت�صدر �أ�صباب �لعزوف عن �للجوء �إىل �ملحاكم.

و�أن  باملحاكم  �لق�صاة و�ملوظفني  تاأهيل  يف  نق�صاً  58.1% من �جلمهور يرون  ز�ل  ما   •
56.3% منهم ال يثقون مبوظفي �ملحاكم.

ما ز�ل 56.7% من �جلمهور يرى باأن �لنيابة �لعامة ال متلك ما يوؤهلها لتق�صي �جلر�ئم   •
من معامل جنائية ومر�كز طّب �رشعي.

باأ�صلوب  يتعاملون معهم  �لنيابة ال  �أع�صاء  باأن  53.1% من �جلمهور يرون  وما ز�ل   •
جيد.

�إر�دة  وجود  وعدم  �لتنفيذية،  �ل�صلطة  تدخل  باأن  ترى  �جلمهور  �أغلبية  ز�لت  وما   •
�صيا�صية لالإ�صالح هي �أحد �أبرز �إ�صكاليات �لق�صاء �لفل�صطيني.
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الأداء ال�شيا�شي الداخلي لل�شلطة الفل�شطينية

متهيد:

عانى �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني منذ �صبعينيات �لقرن �لع�رشين حالة من �ال�صتئثار 

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  على  فتح  حركة  �صيطرت  �إذ  �لفل�صطيني،  �لوطني  بالقر�ر 

و�أدخلت �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني يف نفق عملية �لت�صوية �ل�صلمية دون �إجماع وطني 

�الأد�ء  وعلى  �لفل�صطيني،  �لبيت  متا�صك  على  الحقاً  �نعك�ص  ما  وهو  حقيقي،  فل�صطيني 

�ل�صيا�صية  �ملوروثات  �نتقال  مع  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �لد�خلي  �ل�صيا�صي 

و�لتنظيمية بح�صناتها و�صيئاتها من موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وحركة فتح 

�إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية. 

�لفل�صطينية  �لوطنية  لل�صلطة  �ل�صيا�صي  �الأد�ء  على  �لتعرف  �إىل  �لف�صل  هذ�  ويهدف 

�لفرتة  يف  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  و�ملدنية  �ل�صيا�صية  �لقوى  جتاه 

و�الإد�ري  �ل�صيا�صي  �ملوروث  �نعكا�صات  على  �الإ�صاءة  �صنحاول  كما   ،2013–1994

�لفل�صطيني  للقر�ر  و�حلزبي  �لفردي  �الحتكار  وتاأثري�ت  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة 

على �لعالقات �لفل�صطينية �لد�خلية، وعلى �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني.

حمددات العالقات ال�شـيا�شـية الداخليـة لل�شـلطـة  اأواًل: 

الفل�شطينية:

يكن تلخي�ص حمدد�ت �لعالقات �ل�صيا�صية �لد�خلية يف:

1. �خللفية �ل�رشعية �لتي ��صتندت �إليها كافة �الأطر�ف �لفل�صطينية، �صو�ء �ملنظمة �أم 

�ل�صلطة �أم ف�صائل �ملقاومة، حيث ��صتندت قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل ثالث �رشعيات؛ 

�الأوىل �رشعية منظمة �لتحرير يف متثيل �ل�صعب �لفل�صطيني، و�لثانية �ل�رشعية �لتاريخية 

)ما ُتطلق عليه �لر�صا�صة �الأوىل(، و�أما �ل�رشعية �لثالثة فهي �رشعية �العرت�ف �لدويل بعد 

توقيع �تفاق �أو�صلو. يف �ملقابل ��صتندت �لقوى �ملعار�صة التفاق �أو�صلو �إىل �رشعية �حلق 
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�لطبيعي يف �الأر�ص وبالتايل �رشعية �ملقاومة و�لكفاح �مل�صلح لتحريرها، ما د�م �الحتالل 

�لفل�صطيني �لذي قامت على  م�صتمر�ً، وهي �رشعية من�صو�ص عليها يف �مليثاق �لوطني 

�أ�صا�صه منظمة �لتحرير �لفل�صطينية.

حيث  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  عليها  قامت  �لتي  �لتجربة  وخلفية  �حلزبية  �لرتكيبة   .2

�رتكزت �ل�صلطة منذ تاأ�صي�صها على �أع�صاء حركة فتح، ونقلت معها جتربة �إد�رة منظمة 

�لتحرير �لفل�صطينية باإيجابياتها و�صلبياتها.

و�إف�صالها  بها  �لتحكم  على  و�لقدرة  �ل�صلطة  على  �لعملية  �الإ�رش�ئيلية  �لهيمنة   .3

وخنقها، جعلها حمدد�ً �أ�صا�صياً مبا�رش�ً وغري مبا�رش يف �صيا�صة �ل�صلطة جتاه �لف�صائل.

مما  �ل�صلمية،  �لت�صوية  ملف  يف  بالتطور�ت  �لد�خلية  �لفل�صطينية  �لعالقات  ربط   .4

جعل �ملوقف �الإ�رش�ئيلي و�الأمريكي عن�رش�ً موؤثر�ً يف �لقر�ر �لوطني �لفل�صطيني، وهو 

ما �نعك�ص على �لعالقات �لفل�صطينية �لد�خلية.

5. ت�صخم �ل�صلطة �لفل�صطينية، وحتول منظمة �لتحرير �إىل ما ي�صبه د�ئرة من دو�ئر 

�ل�صلطة، وخروج �ل�صلطة �لفل�صطينية عن �إطارها �لتنفيذي؛ حيث ربطت �تفاقيات �أو�صلو 

دور �ل�صلطة يف �إد�رة �حلياة �ليومية للفل�صطينيني �ملتو�جدين على �أر��صي �ل�صفة �لغربية 

�إدر�ك  مبكان  �ل�صعوبة  من  بات  حتى  دورها،  عن  خرجت  �ل�صلطة  ولكن  غزة،  وقطاع 

�حلد �لفا�صل بني �ل�صلطة و�ملنظمة. 

6. تر�جع �لي�صار �لفل�صطيني �إما الأ�صباب بنيوية د�خلية و�إما لفقد�نها �لظهري �لدويل 

�ل�صيا�صي  �مل�صار  يف  تاأثريها  حجم  على  �نعك�ص  مما  �ل�صوفييتي،  �الحتاد  �صقوط  بعد 

�لفل�صطيني.

7. �صعود �لتيار �الإ�صالمي يف فل�صطني، وفوز حركة حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية 

لل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 2006، جعله حمدد�ً يف �لعالقات �ل�صيا�صية �لد�خلية.

�إىل �صلطة ريعية؛ وحتملها عبء �ملنظمة وعبء حركة  8. حتول �ل�صلطة �لفل�صطينية 

فتح، حيث بات ع�رش�ت �الآالف من �ملوظفني وكو�در حركة فتح و�أع�صاء من �لف�صائل 

�لفل�صطينية يعتمدون ب�صكل مبا�رش على �لعمل �لوظيفي يف �ل�صلطة.

�العتد�ل  )حموري  �إقليمية  حماور  يف  و�لدخول  و�لدولية،  �الإقليمية  �لتحوالت   .9

و�ملمانعة(، و�صعود “�الإ�صالم �ل�صيا�صي” يف �ملنطقة.
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ثانياً: العالقـة بني ال�شـلـطـة الفل�شطينيـة ومنظمـة

التـحـريـر الفل�شطينية:  

1. ال�رشعية واملرجعية:

�صكلت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية منذ ن�صاأتها �صنة 1964، �لكيان �ل�صيا�صي �جلامع 

للقوى �لفل�صطينية �لوطنية، وبالرغم مما �آلت �إليه �أو�صاع �ملنظمة من تغيري يف م�صارها 

�لتحرير  �أهمية منظمة  �إغفال  �أنه ال يكن  �إال  �أجله،  �لذي ن�صاأت من  �لهدف  وحرفها عن 

�لوطنية  �لدولة  �لفل�صطيني؛ خ�صو�صاً يف ظّل غياب  لل�صعب  كمنظومة �صيا�صية جامعة 

�جلامعة.

بد�أت مالمح تغيري م�صار منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وخ�صوعها لقو�عد �لو�قعية، 

وقبولها بت�صكيل كيان �صيا�صي فل�صطيني وفق قو�عد و�رشوط غري فل�صطينية، تت�صكل 

مع �إقر�ر برنامج �لنقاط �لع�رش �صنة 1974، و�لذي كان مفتاحها لدخول �ملنظومة �لدولية.

ب�صبب ما  �أوالً  �ل�صلطة و�ملنظمة، من نقطتني:  �لعالقة بني  �أهمية �حلديث عن  تنطلق 

�آلت �إليه �لق�صية �لفل�صطينية منذ توقيع �تفاق �أو�صلو، وثانياً من �رشورة �إعادة �لبحث يف 

�صكل �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، و�ملرجعية �لفل�صطينية �لقادرة على حتقيق طموحات 

�ل�صعب و�آماله.

هناك �إ�صكالية تعريفية �إذ� ما كان هناك نظام �صيا�صي فل�صطيني يف ظّل غياب �لدولة 

قيام  مع  فل�صطيني  �صيا�صي  حقل  ت�صكل  عن  هالل  جميل  يتحدث  حيث  �لفل�صطينية، 

فل�صطني  كامل  و�حتالل   ،1967 لهزية  كان  و�أنه  1964؛  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

�ملنظمة من منظمة �صكلية غري  نقل  بارز يف  �أثر  �إىل �جلوالن و�صيناء،  �إ�صافة  �لتاريخية 

فاعلة �إىل موؤ�ص�صة وطنية، ت�صم �ئتالف ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية؛ بهدف حتقيق حّق 

.
1
تقرير �مل�صري و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية

ويرى �لبع�ص �أن �لت�صكيل �ل�صيا�صي )منظمة �لتحرير( �لذي جمع �لقوى �لفل�صطينية، 

ل نظاماً �صيا�صياً، و�كت�صب �رشعيته من �الإجماع على �الأهد�ف �لتي عبت عنها مو�د  �صكَّ

�مليثاق �لوطني �لفل�صطيني �ملعدل �صنة 1968، و�لتي �أقرت يف �ملادة 26 منه باأن “منظمة 

موؤ�ص�صة  )بريوت:  نقدية  حتليلية  درا�شة  اأو�شلو:  بعد  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  النظام  هالل،  جميل   
1

�لدر��صات �لفل�صطينية، 1998(، �ص 48.
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�ل�صعب  حركة  عن  م�صوؤولة  �لفل�صطينية،  �لثورة  لقوى  ممثلة  �لفل�صطينية،  �لتحرير 

�لعربي �لفل�صطيني يف ن�صاله، من �أجل ��صرتد�د وطنه وحتريره و�لعودة �إليه، وممار�صة 

حّق تقرير م�صريه، يف جميع �مليادين �لع�صكرية و�ل�صيا�صية و�ملالية، و�صائر ما تتطلبه 

.
ق�صية فل�صطني على �ل�صعيدين �لعربي و�لدويل”2

وهناك من يرى �أن �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني يت�صكل من منظمة �لتحرير وقوى 

�ملعار�صة �ملوجودة د�خل �ملنظمة وخارجها. وعلى �لرغم من �الختالف يف تعريف �لنظام 

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني، �إال �أنه ال يكن �إغفال �أن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية مرت مبر�حل 

عديدة وبتقلبات يف بنيتها، وتغريُّ يف �ملبادئ �الأ�صا�صية �لتي �كت�صبت من خاللها �رشعيتها 

�لتمثيلية لل�صعب، مما �أثَّر هذ� �لتغري على �لنظرة �لتمثيلية لل�صعب �لفل�صطيني، خ�صو�صاً 

مع وجود ف�صائل متثل �رشيحة و��صعة من �ل�صعب �لفل�صطيني خارج �إطار �ملنظمة. 

التحرير  ومنظمة  الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  العالقة  مرتكزات   .2
الفل�شطينية حلظة التاأ�شي�س:

�تفاق  ُبعيد توقيع  �لتحرير بالت�صكل  �لفل�صطينية ومنظمة  �ل�صلطة  بد�أت �لعالقة بني 

ت�رشيعي  جمل�ص  لديه  ويكون  �نتقايل،  فل�صطيني  حكم  �صلطة  �إن�صاء  �أقر  و�لذي  �أو�صلو، 

�لذ�تي،  �حلكم  �صلطة  ت�صكيل  كيفية  حول  �حلديث  بد�أ  هنا  ومن  منتخب.  فل�صطيني 

وبالرجوع �إىل �لنقا�صات حول هذه �مل�صاألة وح�صب رو�ية ممدوح نوفل، ع�صو يف �ملجل�ص 

�لوطني �لفل�صطيني، وع�صو يف �ملكتب �ل�صيا�صي حلزب �الحتاد �لديقر�طي �لفل�صطيني 

)فد�(، فقد ذكر �أن �لقيادة �لفل�صطينية عقدت �صل�صلة من �الجتماعات، قاطعتها كل �لقوى 

�لفل�صطينية �ملعار�صة التفاق �أو�صلو، مبا فيها �لقوى �الإ�صالمية، وبح�صور �صتة �أع�صاء 

18 ع�صو�ً، وبغالبية من حركة فتح  فقط من �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير من �أ�صل 

�لفل�صطيني  �لتحرير  وجبهة  �ل�صعبي  �لن�صال  وجبهة  وفد�  �ل�صعب  حزب  عن  وممثلني 

خالل  �أيام  خم�صة  �الجتماعات  هذه  و��صتمرت  وم�صتقلني،  �لعبا�ص(  �أبو  )جماعة 

.
31993/9/30–26 �لفرتة 

�حلفاظ  �إىل  دعا  من  فمنهم  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  جمل�ص  ت�صكيل  حول  �الآر�ء  تعددت 

�أ�صا�ص  على  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  دور  �أّي  لعب  عن  و�إبعادها  �ملنظمة،  بنية  على 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4921 :مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر  
2

ممدوح نوفل، “�إ�صكالية �لعالقة بني �ل�صلطة �لفل�صطينية ومنظمة �لتحرير، و�صبل حلها،” �ص 52.  
3
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حمدودية دور و�صالحية �ل�صلطة �لفل�صطينية، وحمدودية �لفرتة �النتقالية �لتي تنتهي 

يف حدود خم�ص �صنو�ت بعد قيام �ل�صلطة، ول�رشورة �ملحافظة على متثيل �ملنظمة للد�خل 

�لد�خل من دون دخول  �ل�صلطة من قياد�ت  و�خلارج؛ حيث ُطرح ر�أي بت�صكيل جمل�ص 

.
4
�أع�صاء �للجنة �لتنفيذية للمنظمة

مع  �لتنفيذية،  �للجنة  من  �ل�صلطة  جمل�ص  ت�صكيل  فكرة  طرحت  �أخرى  �آر�ء  وهناك 

وعلى  �لتكنوقر�ط  من  �ملجل�ص  ُي�صكل  �أن  �آخرون  وطرح  �لد�خل؛  من  حمدودة  �إ�صافات 

ت�صكيل  تقرر  �ملناق�صات  نهاية  يف  �صيا�صية.  �لت�صكيلة  تكون  و�أال  �الخت�صا�ص،  �أ�صا�ص 

جلنة م�صغرة ُكلّفت برفع تو�صيات حمددة للقيادة �لفل�صطينية، وبالفعل رفعت �للجنة 

تكون  و�أن  �لكفاءة،  ح�صب  �ل�صلطة  ت�صكيل  على  ون�صت   ،1993/10/2 يف  تو�صياتها 

�للجنة �لتنفيذية للمنظمة مرجعيتها �ل�صيا�صية و�لتنظيمية. كما �أبدت �لتو�صيات حر�ص 

ر�أيني  رفع  ومّت  �لتنفيذية.  وجلنتها  �لتحرير  منظمة  وح�صور  كيانية  بقاء  على  �للجنة 

حول م�صاركة �أع�صاء �للجنة �لتنفيذية يف جمل�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، �الأول متثل بطرح 

��صتبعاد  طرح  فقد  �لثاين  �لر�أي  �أما  �لتنفيذية،  �للجنة  �أع�صاء  من  حمدود  عدد  م�صاركة 

.
5
م�صاركة �أّي ع�صو من �لتنفيذية يف �ملجل�ص

ويف نهاية �ملطاف، وبحكم �أن تو�صيات �للجنة غري مُلزمة، قال رئي�ص �للجنة �لتنفيذية 

ملنظمة �لتحرير يا�رش عرفات �إن �لقر�ر من �صالحيات �للجنة �لتنفيذية و�ملجل�ص �ملركزي؛ 

ل �لبحث يف ت�صكيل جمل�ص �ل�صلطة �إىل حني �إجر�ء مزيد من �مل�صاور�ت و�الت�صاالت  و�أجَّ

مع جهات عربية و�إ�صالمية. وبالفعل بد�أ �ملجل�ص �ملركزي دورة �أعماله يف 1993/10/10 

ق�صية  يومني  مدى  وعلى  خاللها  نوق�ص   ،
6
�أع�صاء  110 �أ�صل  من  ع�صو�ً   83 بح�صور 

�إن�صاء جمل�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، وكانت �لنتيجة �أن خرج �ملجل�ص بقر�رين:

�لفل�صطينية بت�صكيل جمل�ص  �لتنفيذية مبنظمة �لتحرير  �أوالً: تكليف �للجنة 

�للجنة  �أع�صاء  من  عدد  من  �النتقالية  �ملرحلة  يف  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة 

�لتنفيذية وعدد من فل�صطيني �لد�خل و�خلارج.

املرجع نف�شه.  
4

املرجع نف�شه.  
5

املرجع نف�شه.  
6
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�لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  رئي�ص  عرفات  يا�رش  �ل�صيد  يكون  ثانياً: 

.
7

�لفل�صطينية رئي�صاً ملجل�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية

وعلى �لرغم من �أن قر�ر �ملجل�ص �ملركزي ترك للجنة �لتنفيذية حرية ت�صكيل جمل�ص 

�ل�صلطة �لفل�صطينية، �إال �أن ت�صكيله فعلياً مل يتم �إال بعد توقيع �تفاق �لقاهرة يف �أيار/ مايو 

1994؛ حيث �ُصكِّل من غالبية حزبية تنتمي حلركة فتح برئا�صة يا�رش عرفات، وبت�صمية 

منه ملعظم �أع�صاء �ملجل�ص. 

مرت عالقة �ل�صلطة �لفل�صطينية مبنظمة �لتحرير مبحطات عديدة �صابها �لكثري من 

�ل�صبابية، فرئي�ص �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير هو نف�صه رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

�لذين  �ل�صلطة،  م�صوؤويل  من  للعديد  بالن�صبة  �الأمر  كذلك  فتح.  حركة  رئي�ص  قبلها  ومن 

�ملنظمة  بني  �لعالقة  تق�صيم  �ملمكن  ومن  �لتحرير.  منظمة  يف  مهمة  منا�صب  ي�صغلون 

و�ل�صلطة تق�صيماً زمنياً وفق تطور �الأحد�ث �أي منذ �إن�صاء �ل�صلطة �صنة 1994 حتى وفاة 

�لرئي�ص يا�رش عرفات �صنة 2004، و�لفرتة �لتالية منذ تويل حممود عبا�ص رئا�صة �ل�صلطة 

ورئا�صة �ملنظمة حتى �صنة 2013. 

الفل�شطينية  التحرير  ومنظمة  الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  العالقة   .3
:2004–1994

دور�ً  عرفات  للرئي�ص  �ملوؤثرة(  )�جلاذبة  �لكاريزمية  �ل�صخ�صية  لعبت  �لفرتة  هذه  يف 

مبكان  �ل�صعوبة  من  بات  حتى  و�ملنظمة،  �ل�صلطة  بني  �لعالقة  م�صار  حتديد  يف  بارز�ً 

�لوزر�ء  رئي�ص  من�صب  غياب  ظّل  ويف  و�ملنظمة.  �ل�صلطة  بني  �لفا�صل  �خلط  مالحظة 

لل�صلطة �لفل�صطينية يف هذه �لفرتة، مار�ص عرفات هذ� �لدور حتى �صنة 2003، باالإ�صافة 

�إىل قيامه بتهمي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي، مما �أ�صهم يف ح�رش �صورة �ل�صلطة يف �صخ�صية 

يا�رش عرفات.

87%، حيث جرت يف ظّل  بن�صبة تزيد عن  �لرئا�صة  �نتخابات  جنح يا�رش عرفات يف 

وقد  و�لديوقر�طية.  �ل�صعبية  و�جلبهتني  و�جلهاد  حما�ص  حركتي  من  و��صعة  مقاطعة 

��صتمر منتقدو ��صتحو�ذه على رئا�صة �ل�صلطة و�ملنظمة يف �لت�صكيك ب�صو�بية هذ� �الأمر، 

وعبو� عن تخوفاتهم من �أن ي�صهم هذ� �ال�صتحو�ذ يف تقزمي دور �ملنظمة ل�صالح �ل�صلطة.

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4935 :مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر  
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وح�صب ما ورد يف قانون �النتخابات رقم 13 ل�صنة 1995 يف مادته �لثالثة، فاإن �أع�صاء 

�لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص  يف  �أع�صاء  ي�صبحون  �نتخابهم  فور  �لفل�صطيني  �ملجل�ص 

وذلك وفقاً للمادتني 5 و6 من �لنظام �الأ�صا�صي ملنظمة �لتحرير، ولكن من �لناحية �لعملية 

�ملجل�ص  �أي  “�لكل”  من  �أكب  دور�ً  لعب  قد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أي  “�جلزء”  �أن  نالحظ 

�لوطني. 

غاب �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني عن �مل�صهد �ل�صيا�صي طو�ل فرتة �لرئي�ص عرفات، 

غزة  مدينة  يف  عقدت  �لتي   21 �لـ  �لدورة  هي  و�حدة  دورة  �إال  �ملجل�ص  يعقد  مل  حيث 

�إلغاء وتعديل  �أو�صلو من  �تفق عليه يف  ما  22–1996/4/25، وذلك ل�رشورة تطبيق  من 

�ل�صلمية،  �لت�صوية  يتو�فق مع م�رشوع  �لفل�صطيني، مبا  �لوطني  �مليثاق  بنود  لكثري من 

ومبا يُغريّ من هوية وطبيعة و�أهد�ف �ملنظمة. وُعقد هذ� �ملجل�ص مع وجود عدد كبري من 

عالمات �ال�صتفهام حول ع�صويته، حيث قام عرفات باإ�صافة نحو 400 ع�صو �إليه دون 

وقد  �لالزمة.  �لقانونية  �الإجر�ء�ت  �تخاذ  ودون  �ملنظمة،  يف  �لر�صمية  �الأطر  �إىل  �لعودة 

يف  كلينتون  بيل  �الأمريكي  �لرئي�ص  بح�صور  الحقاً  �لتعديالت  هذه  على  �مل�صادقة  متت 

.
8
1998/12/14، ومنذ ذلك �لتاريخ مل ينعقد �ملجل�ص �لوطني

عقب   ،2000 �صبتمب  �أيلول/  يف  �الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع  بُعيد  �الأحد�ث  تطور  ومع 

�نت�صارها يف مناطق  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطة  �أعادت  ديفيد،  ف�صل مفاو�صات كامب 

�صغوطاً  �ملتحدة  �لواليات  مار�صت  كما  لل�صلطة.  �صلمتها  قد  كانت  �لتي  �لغربية  �ل�صفة 

�لقانون  �لفل�صطينية، وهو ما تطلب تعديل  ال�صتحد�ث من�صب رئي�ص وزر�ء يف �ل�صلطة 

�الأ�صا�صي لل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 2003. وبهذ� ��صتمرت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف فر�ص 

هيمنتها على �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، من خالل منح نف�صها �صفات ورموز توحي 

�ملنظمة  كانت  �لتي  و�ملقاومة  �لتحرير  خطاب  من  �نتقلت  �آخر  مبعنى  �أي  دولة.  بوجود 

�ل�رشعية  حتتكر  �صلطة  �إىل  �مل�صلحة،  لف�صائله  �ئتالفاً  �أ�صا�صه  على  وتقيم  لو�ءه،  حتمل 

يف  �لفل�صطينية،”  و�ل�صلطة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بني  �صحيحة  عالقة  “نحو  نوفل،  �صعيد  �أحمد   
8

)بريوت:  البناء  واإعادة  التجربة  تقييم  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن 

.78 2007(، �ص  للدر��صات و�ال�صت�صار�ت،  �لزيتونة  مركز 
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فتح  �مل�صلحة، و�عتمادها على حركة  �الأمنية  �لقوة  د�خلياً، من خالل  �صلطتها  وتفر�ص 

 .
9
كقاعدة تنظيمية، و��صتخد�مها �مل�صتمر لل�رش�ع مع “�إ�رش�ئيل” لتوطيد �رشعيتها

�لتحرير  منظمة  حلق  و��صحاً  �نتهاكاً   2003 ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  �صجل 

�لفل�صطينية، حيث ن�صت �ملادة 40 من �لقانون �الأ�صا�صي على �أن رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية 

وينهي  �الأجنبية  و�لهيئات  �لدولية  و�ملنظمات  �لدول  لدى  �لوطنية  �ل�صلطة  ممثلي  يعنّي 

مهامهم، كما يعتمد ممثلي هذه �جلهات لدى �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، فح�صب �لنظام 

�لتمثيل  �ملكلفة مبهام  �ل�صيا�صية هي  �لد�ئرة  فاإن  �لفل�صطينية  �لتحرير  �الأ�صا�صي ملنظمة 

�خلارجي مع �لدول �أو �الأحز�ب �أو �ملنظمات �لعربية و�الأجنبية، وهي �مل�صوؤولة �أي�صاً عن 

ن�صاطات �ملنظمة يف هيئة �الأمم �ملتحدة.

ومع �أن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية هي �مل�صوؤولة عن ملف �ملفاو�صات، �إال �أن �ل�صلطة 

حيث  �لتحرير،  منظمة  من  �ل�صالحيات  ونزع  �لتهمي�ص  عملية  يف  ��صتمرت  �لفل�صطينية 

��صتُحدِث يف �حلكومة �لفل�صطينية �ل�صاد�صة برئا�صة حممود عبا�ص من�صب وزير �صوؤون 

�ملفاو�صات، كما ��صتُحِدث من�صب وزير �خلارجية، �لذي �أدى �إىل تهمي�ص د�ئرة �ل�صوؤون 

�ل�صيا�صية يف �ملنظمة. 

الفل�شطينية  التحرير  ومنظمة  الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  العالقة   .4
:2013–2004

�لفل�صطينية  �لرئا�صية  �النتخابات  جرت   ،2004/11/11 يف  عرفات  يا�رش  رحيل  بعد 

�إثرها  2005/1/9 يف ظّل مناف�صة غري متكافئة، وغياب �حلركات �الإ�صالمية، فاز على  يف 

�ل�صلطة  رئا�صة  بني  �جلمع  عبا�ص  �لرئي�ص  �أعاد  وبهذ�  �ل�صلطة.  برئا�صة  عبا�ص  حممود 

ورئا�صة �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير ورئا�صة حركة فتح.

�ختلفت هذه �ملرحلة عن �صابقتها، حيث �أعربت حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص عن 

غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف  بامل�صاركة  نيتها 

“�خلارج”، هي �لتي تهيمن على �حلقل  باخت�صار مل تعد م. ت. ف، بف�صائلها �مل�صلحة �ملتعددة ومقر�تها يف   
9

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني، و�إمنا �صلطة جديدة حتتكر �رشعية ��صتخد�م �لقوة، و�صناعة �لقر�ر �ل�صيا�صي، وتقيم 

“�إ�رش�ئيل”. وبات يحكم �صلوك �ل�صلطة �لفل�صطينية �عتبار�ن �أ�صا�صيان: �الأول،  على �إقليمها، وتتفاو�ص مع 

�الإقليم  هذ�  رقعة  تو�صيع  �لثاين،  و�لقطاع؛  �لغربية  �ل�صفة  مناطق  يف  �إقليمها  على  �لوحيدة  �صلطتها  فر�ص 

�أمريكي،  باإ�رش�ف  �لثنائي  �لتفاو�ص  قنو�ت  عب  حديثة  دولة  �صكل  تاأخذ  كي  �صالحياتها  جماالت  وتو�صيع 

ال�شيا�شي  النظام  هالل،  جميل  �نظر:  �الأ�صا�ص.  هذ�  على  و�لدويل  �الإقليمي  مبحيطها  عالقات  وتنظيم 

الفل�شطيني بعد اأو�شلو: درا�شة حتليلية نقدية، �ص 77.
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ويف ظلّ �صعود حركة حما�ص كقوة �صيا�صية فل�صطينية، ومع غياب �ل�صخ�صية �لقيادية 

�لكاريزمية بوفاة عرفات، دخلت �ل�صاحة �لفل�صطينية يف نقا�ص حول �رشورة �إعادة بناء 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، و�صّم �لف�صائل �لفل�صطينية غري �ملن�صوية حتت لو�ئها. وهو 

ما متّ بالفعل يف �تفاق �لقاهرة يف �آذ�ر/ مار�ص 2005. �إال �أن فوز حركة حما�ص باأغلبية مقاعد 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لتي جرت يف 2006/1/25، فاجاأ حركة فتح �لتي تقود �ملنظمة و�ل�صلطة، 

و�لتي مل تكن م�صتعدة الإعطاء حجم كبري وموؤثر حلما�ص يف �ملنظمة و�ل�صلطة يعب عن 

حالة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  �أدخل  قد  حما�ص  فوز  �إن  ثم  و�صعبيتها.  �حلقيقي  حجمها 

تناق�ص بني رئا�صة تعمل على تنفيذ بنود �تفاق �أو�صلو، وحكومة ال تعرتف بـ“�إ�رش�ئيل”، 

بل �إن حما�ص دخلت �ل�صلطة لتجمع بني �رشعية �ملقاومة و�ل�رشعية �ل�صعبية.

وممثليات  �لفل�صطينية  �ل�صفار�ت  �إىل  تعميماً  عبا�ص  �لرئي�ص  �أ�صدر  �ملرحلة  هذه  يف 

منظمة �لتحرير، �إ�صافة �إىل �ملنظمات �الإقليمية و�لدولية، يبلغها فيها باأن فاروق �لقدومي 

هو �ل�صخ�ص �ملخول بالتحدث يف �ل�صوؤون �خلارجية للفل�صطينيني ومتثيلهم يف �ملحافل 

تفريغ  مّت  وبذلك  �لفل�صطينية.  �لتحرير  منظمة  رئي�ص  باعتباره  منه،  بتكليف  �لدولية 

�حلكومة  يف  عبا�ص  حممود  ��صتحدثه  قد  كان  �لذي  �خلارجية  وزير  من�صب  م�صمون 

�ل�صاد�صة �صنة 2003. ويف هذ� �ل�صياق ر�أى عز�م �الأحمد، رئي�ص كتلة فتح، �أن قر�ر عبا�ص 

يف  فل�صطني  خلارجية  وزير�ً  �نتخب  �لذي  �لقدومي  فاروق  �صالحيات  على  تاأكيد�ً  جاء 

“رفع  �أبو مازن هو  1989، و�أن ما فعله  �جتماع للموؤمتر �ملركزي ملنظمة �لتحرير �صنة 

�حل�صار” عن فاروق �لقدومي )�أبو �للطف(، رئي�ص �لد�ئرة �ل�صيا�صية يف منظمة �لتحرير، 

.
10

ال غري

ويف �آذ�ر/ مار�ص 2006 قامت �ت�صاالت بني حركة حما�ص وفاروق �لقدومي، للبحث 

يف �إعادة بناء منظمة �لتحرير وتطبيق تفاهمات �تفاق �لقاهرة �صنة 2005. ويف هذ� �الإطار 

قال �أ�صامة حمد�ن م�صوؤول �لعالقات �لدولية يف حركة حما�ص �إن �حلركة “ترغب يف تطبيق 

قر�ر موؤمتر �حلو�ر �لوطني �لفل�صطيني �لذي عقد يف �لقاهرة يف �آذ�ر 2005 باإعادة تفعيل 

بالن�صبة  �أولوية  �ملنظمة  وتفعيل  بناء  “�إعادة  �أن  على  حمد�ن  �أكد  كما  �لتحرير”.  منظمة 

.
حلركة حما�ص ونحن نريد �أن ت�صارك كل �لقوى �لفل�صطينية يف ذلك”11

ال�رشق الأو�شط، 2006/7/11.  
10

احلياة اجلديدة، 2013/3/16.  
11
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�لعا�صمة  يف  �جتماعاً،  �لفل�صطينية  للف�صائل  �لعامون  �الأمناء  عقد   2006/3/28 ويف 

تطبيق  ملتابعة  جلنة  ت�صكيل  على  و�تفقو�  �لقدومي،  فاروق  بح�صور  دم�صق  �ل�صورية 

بنود �تفاق �لقاهرة. وتال هذ� �الجتماع �صل�صلة من �الجتماعات عقدت يف دم�صق بح�صور 

�لقدومي؛ ركزت على �ملو�صوع نف�صه. لكن تفاقم �خلالفات بني عبا�ص و�لقدومي حال 

تقارير  �أ�صارت  حيث  للقدومي،  �ل�صيا�صي  �لتاأثري  تر�جع  ب�صبب  �لقر�ر�ت  تفعيل  دون 

ن�رشت يف كانون �الأول/ دي�صمب 2006، �إىل �أن �لرئي�ص عبا�ص �أ�صدر قر�ر�ً يق�صي باإغالق 

مكتب �لد�ئرة �ل�صيا�صية للمنظمة يف عمّان، وتر�فق ذلك مع توجيهات لبع�ص دو�ئر �ملنظمة 

بوقف �لتعامل مع �لقدومي. وقد جاء هذ� �لقر�ر بعيد �جتماع عقده �لقدومي يف دم�صق مع 

رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل، و�أمني عام حركة �جلهاد رم�صان 

عبد �هلل، و�أمني عام �جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة �أحمد جبيل، و�صدر عنه بيان عبو� 

.
12

فيه عن رف�صهم لدعوة وجهها عبا�ص الإجر�ء �نتخابات رئا�صية وت�رشيعية مبكرة

�صهدت �صنة 2007 �صل�صلة من �لو�صاطات �لعربية حلل �خلالف �لفل�صطيني �لد�خلي، 

عبا�ص  بني  للقاء  �لتمهيد   2007 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �لقطرية  �لو�صاطة  حاولت  حيث 

وم�صعل؛ للتباحث يف تفا�صيل ت�صكيل حكومة وحدة وطنية، �إال �أن �لرئي�ص عبا�ص �أ�رش 

“تلتزم” �حلكومة �لفل�صطينية بقر�ر�ت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية،  على �إدر�ج �صيغة 

فيما  كلها،  �لدولية  �ل�رشعية  وبقر�ر�ت  �لعربية،  �لقمم  وبقر�ر�ت  �ملوقعة،  و�التفاقات 

ف�صلت  موقفه  على  عبا�ص  �لرئي�ص  �إ�رش�ر  ومع  “حترتم”،  �صيغة  حما�ص  �قرتحت 

.
13

�لو�صاطة �لقطرية

يف هذه �الأثناء �صهدت �حلالة �الأمنية يف قطاع غزة مزيد�ً من �لتاأزم، وهنا كان و��صحاً 

�أن �الأمور تتجه نحو �لت�صعيد، وذلك ��صتناد�ً �إىل جمموعة من �ملوؤ�رش�ت ومنها:

يف  �لنائب  دحالن،  حممد  بتعيني   2007 يناير  �لثاين/  كانون  يف  عبا�ص  �لرئي�ص  قيام  �أ. 

ملبد�أ  خمالفاً  حما�ص  عدته  ما  وهو  �الأمنية،  لالأجهزة  �أعلى  قائد�ً  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص 

�جلمع بني ع�صوية �لت�رشيعي ووظيفة ثانية، ولكن بغ�ص �لنظر عن هذه �ملخالفة فقد 

ر�أى �لبع�ص يف هذه �خلطوة دفعاً نحو �ملو�جهة مع حركة حما�ص.

الغد، 2006/12/19.  
12

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، �ص 27.  
13
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�إ�صد�ر �لرئي�ص عبا�ص قر�ر�ً يف 2007/1/6، عّد فيه �لقوة �لتنفيذية �لتي �أ�ص�صها وزير  ب. 

�لد�خلية �صعيد �صيام، غري �رشعية.

�إ�رش�ف �جلرن�ل كيث  �أمريكية لدعم قو�ت حر�ص �لرئا�صة، حتت  �لك�صف عن وثيقة  ج. 

د�يتون Keith Dayton من�صق �الأمن �الأمريكي بني “�إ�رش�ئيل” و�لفل�صطينيني.

ف�صل �لو�صاطات �لفل�صطينية �لد�خلية بني حركة فتح وحما�ص، ومن ثم ف�صل �لو�صاطة  د. 

�الأمنية �مل�رشية يف وقف �لتدهور �الأمني ب�صكل نهائي.

�لهجمات  هذه  على  و�لرد  �لتنفيذية،  �لقوة  وعنا�رش  �صباط  �صّد  �لهجمات  ت�صاعد  هـ. 

بالقوة من قبل حما�ص.

يف ظلّ هذ� �لو�صع �ملتاأزم وجه �مللك �ل�صعودي عبد �هلل بن عبد �لعزيز يف 2007/1/29 

دعوة الأطر�ف �ل�رش�ع، وبالفعل جنحت �لو�صاطة �ل�صعودية يف �صباط/ فب�ير 2007 يف 

�أن ت�صكل حكومة �لوحدة �لوطنية  ِّي بـ“�تفاق مكة”. ولكن وقبل  �إىل �تفاق �صُم �لتو�صل 

2007/3/2 عني مبوجبه حممد  وفق �تفاق مكة، قام �لرئي�ص عبا�ص باإ�صد�ر مر�صوم يف 

دحالن م�صت�صار�ً و�أميناً ل�رش جمل�ص �الأمن �لقومي، وجاء يف هذ� �ملر�صوم باأنه يحق له 

�أن ي�صارك يف �جتماعات �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، وهو ما ُيعدُّ خمالفة 

للو�ئح �لتنظيمية ملنظمة �لتحرير، �لتي تقت�رش ح�صور �جتماعات �للجنة �لتنفيذية على 

.
14

�أع�صائها �ملنتخبني من قبل �ملجل�ص �لوطني

وعلى �لرغم من ت�صكيل حكومة �لوحدة �لوطنية، �إال �أن �تفاق مكة مل ي�صمد طويالً، 

�الإ�رش�ئيلية  �الإف�صال  حماوالت  ��صتمرت  كما  �الأمني،  �النفالت  حالة  ��صتمرت  فقد 

�لد�خلي  �ل�رش�ع  و�أ�صبح  �لد�خلي،  �الأمني  �لت�صعيد  وعاد  حما�ص.  حلكومة  �الأمريكية 

غزة  قطاع  على  حما�ص  حركة  �صيطرة  نتيجته  وكانت  غزة،  قطاع  يف  و�صوحاً  �أكرث 

ع�صكرياً يف 2007/6/14، فيما �أطلقت عليه �حل�صم �لع�صكري، يف �ملقابل �تهمت حركة فتح 

و�ل�صلطة �لفل�صطينية حما�ص بالقيام بانقالب على �ل�رشعية، مع �الأخذ بعني �العتبار �أن 

حما�ص كانت على ر�أ�ص حكومة �لوحدة �لوطنية ومتلك �أغلبية مقاعد �ملجل�ص �لت�رشيعي. 

على  �صيطرتها  بعد  حما�ص  حركة  عن  �ل�رشعية  نزع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  حاولت 

�لت�رشيعي،  �ملجل�ص  �أغلبية  على  حما�ص  ب�صيطرة  ��صطدم  �الأمر  هذ�  �أن  �إال  غزة،  قطاع 

�لنظام �الأ�صا�صي ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �لباب �لثالث، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر:   
14

 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3737
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مما ��صتدعى قيام �ل�صلطة بتجاهل �ملجل�ص �لت�رشيعي. يف �ملقابل ��صتدعت فور�ً �رشعية 

�أخرى ت�صتند فيها �إىل قر�ر�تها وهي �رشعية منظمة �لتحرير �لفل�صطينية. 

يف  طارئاً  �جتماعاً  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  عقدت  �لتوجه،  هذ�  مع  وتناغماً 

�لرئي�ص  �لتي و�صعتها حتت ت�رشف  �لتو�صيات  2007/6/14، وخرجت مبجموعة من 

حممود عبا�ص وهي:

�إقالة حكومة �إ�صماعيل هنية. �أ. 

�إعالن حالة �لطو�رئ. ب. 

ت�صكيل حكومة �إنفاذ حالة �لطو�رئ. ج. 

.
15

�إجر�ء �نتخابات مبكرة د. 

�لرئي�ص  �ألقى  �جتماعاً  للمنظمة  �لفل�صطيني  �ملركزي  �ملجل�ص  عقد   ،2007/7/18 ويف 

عبا�ص فيه خطاباً، ركز فيه على �لدعوة �إىل �رشورة �إجر�ء �نتخابات رئا�صية وت�رشيعية 

مبكرة على �أ�صا�ص �لن�صبية، و�الإعالن عن �نتهاء �تفاق �لقاهرة بني �لف�صائل، و�لذي �تفق 

فيه على �إعادة بناء منظمة �لتحرير �لفل�صطينية. كما بادر �ملجل�ص �ملركزي �إىل تبني طلبات 

.
16

عبا�ص

��صتمر �لو�صع �لفل�صطيني يف حالة �النق�صام طو�ل فرتة �صنتي 2007–2008، وعادت 

نف�صها،  �لفرتة  خالل  �أنابولي�ص  يف  �لت�صوية  مفاو�صات  ف�صل  بعد  �لعربية  �لو�صاطات 

ت�صمنت  و�لتي  �لفل�صطيني،  �لبيت  ترتيب  و�إعادة  للم�صاحلة  بورقة  م�رش  وتقدمت 

2010/6/28 تاريخاً الإجر�ء �النتخابات �لرئا�صية و�لت�رشيعية و�نتخابات  حتديد موعد 

تقرير جولد�صتون، وطلب حما�ص مر�عاة  �أ�صد�ء  �أن  �لفل�صطيني. غري  �لوطني  �ملجل�ص 

مالحظاتها على �لورقة �مل�رشية، قد دفع �لرئي�ص عبا�ص الإ�صد�ر مر�صوم رئا�صي بتحديد 

يوم 2010/1/24 موعد�ً لالنتخابات �لرئا�صية و�لت�رشيعية.

، ومع 
17

دعم �ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني للمنظمة قر�ر �لرئي�ص عبا�ص يف هذ� �الإطار

�إعالن جلنة �النتخابات يف 2009/11/12، عن عدم قدرتها على �إجر�ء �النتخابات يف قطاع 

�نظر: عرب 48، 2007/6/14؛ واحلياة، 2007/6/15.  
15

احلياة اجلديدة، 2007/7/21.  
16

رويرتز، 2010/10/25.  
17
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يف  قرر�ً  فاأ�صدر  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  دور  �أخذ  �ملركزي  �ملجل�ص  حاول  غزة، 

.
18

2009/12/16، بالتمديد للرئي�ص عبا�ص

ويف �إطار �إعادة ترتيب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية مبا يتو�فق مع �مل�صهد �لفل�صطيني، 

�أعلن رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني عن عقد جل�صة طارئة للمجل�ص يف 2009/8/25، 

يف مقر �لرئا�صة يف ر�م �هلل النتخاب �صتة �أع�صاء يف �للجنة �لتنفيذية ليحلو� حمل من توفو�. 

قريع  �أحمد  �نتخاب  ومّت  ع�صو،   700 من  �أكرث  �أ�صل  من   325 بح�صور  �ملجل�ص  و�نعقد 

عريقات  �صائب  على  �لتو�فق  متّ  فيما  �صوتاً،   182 بـ  ع�رش�وي  وحنان  �صوتاً   234 بـ 

�ل�صعب،  �ل�صعبي، وحنا عمرية عن حزب  �لن�صال  عن فتح، و�أحمد جمدالين عن جبهة 

.
19

و�صالح ر�أفت عن فد�

خال�شة:

�إىل  �لزمن  من  عقدين  مدى  على  �لتحرير  منظمة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادةُ  حولت 

جمرد �أد�ة ملحاربة خ�صومها د�خل �ل�صاحة �لفل�صطينية، مما قزم دور �ملنظمة و�أبعدها 

باتت  حتى  �ملنظمة،  موؤ�ص�صات  فهُمِّ�صت  �أجلها؛  من  قامت  �لتي  �لرئي�صية  �الأهد�ف  عن 

�لفل�صطيني  �لوطني  �مل�رشوع  �أن  �لفل�صطينية. وهو ما يعني  �ل�صلطة  �أ�صغر من  �ملنظمة 

يف هذه �ملرحلة بات يفتقد �إىل �الإطار �لوطني �ملوؤ�ص�صاتي �جلامع لكل �لقوى �لفل�صطينية. 

وهو �نعكا�ص حلالة �لتفرد �لتي قامت بها قياد�ت حركة فتح بالقر�ر �لوطني �لفل�صطيني، 

�لقوى  كافة  وتهمي�ص  �ل�صلمية،  �لت�صوية  بخيار  �لفل�صطيني  �ل�صعب  خيار�ت  وح�رش 

�لوطنية و�الإ�صالمية �لر�ف�صة لهذ� �خليار حتى لو كان من قياد�ت فتح نف�صها.

العالقـة بـيـن ال�شــلطـة الفل�شطينية والقــوى  ثالثًا: 

ال�شـيا�شـيـة الفل�شطينية:

منظمة  �عرت�ف  خلفية  على  �لفل�صطينية؛  �ل�صلطة  فيها  ن�صاأت  �لتي  �لظروف  عك�صت 

�لتحرير �لفل�صطينية بحق “�إ�رش�ئيل” يف 77% من �أر�ص فل�صطني، ويف ظّل غياب �إجماع 

و�ملدنية  �ل�صيا�صية  �لقوى  بكافة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  عالقة  على  فل�صطيني،  وطني 

�نظر: وفا، 2009/10/23، و2009/12/16.  
18

احلياة، 2009/8/25؛ وال�رشق الأو�شط، 2009/8/27.  
19
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�لعالقة هو  �لذي حكم هذه  �الأ�صا�صي  �ملحدد  �أن  �العتبار  �الأخذ بعني  �لفل�صطينية. ومع 

�ل�صلطة  وموؤ�ص�صات  �لفل�صطيني  �لوطني  بالقر�ر  فتح  حركة  ��صتئثار  على  �حلفاظ 

�لفل�صطينية؛ كما حكم �لعالقة مدى �لتعاون �لذي �أبدته �لقوى �لفل�صطينية يف تاأييد م�صار 

�لت�صوية �ل�صلمية ودعمه؛ وهو ما �أدى �إىل �الحتكاك و�ل�رش�ع مع �لقوى �الإ�صالمية �لتي 

رف�صت �النخر�ط يف م�صار �لت�صوية و�آثرت خيار �ملقاومة �مل�صلحة.

1. العالقة مع حركة فتح:

�صكلت حركة فتح �لعمود �لفقري لل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية منذ ن�صاأتها، حيث فاز 

�أ�صل  من  فتح  حركة  مر�صحي  من  مر�صحاً   68  ،1996 �صنة  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف 

88 من مقاعد �ملجل�ص �لت�رشيعي. كما �حتلت حركة فتح على �الأقل موقعني من �ملو�قع 

�صخ�صاً   33 وكان  م�صاعد(،  ووكيل  وز�رة،  ووكيل  )وزير،  �لوز�ر�ت  يف  �الأوىل  �لثالثة 

من جمموع �لوكالء و�لوكالء �مل�صاعدين �الأربعني يف �لوز�ر�ت �لع�رشين �صنة 1996 من 

 .
20

حركة فتح، �أما �لبقية فهم من �مل�صتقلني �لذين متيل غالبيتهم �إىل حركة فتح

لل�صلطة  �لتابعة  �ملتخ�ص�صة  و�ملوؤ�ص�صات  �لهيئات  على  بال�صيطرة  فتح  و�نفردت 

كاالإذ�عة و�لتلفزيون، ود�ئرة �الإح�صاء�ت �ملركزية، وهيئة �لرقابة �لعامة، و�صلطة �لنقد، 

كانت  �لعملية  �لناحية  كانو� من فتح. ومن  �الأمنية  �الأجهزة  �أن معظم كو�در  ف�صالً عن 

فتح ت�صيطر على �الأجهزة �لتنفيذّية و�لت�رشيعية وعلى �صالحيات تعيني �لق�صاة، وعلى 

.
21

عمليات �لتفاو�ص مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي

يرى �ملدقق يف �أع�صاء �حلكومات �لفل�صطينية �لتي �ُصكِّلت حتت رئا�صة يا�رش عرفات 

)1996/5/20–2003/4/30( �أنهم يف �لغالب من حركة فتح. وكذلك �الأمر بالن�صبة للفرتة 

�لتالية �لتي ��صتُحدث فيها من�صب رئي�ص وزر�ء )2003–2006(، فقد تتاىل على رئا�صة 

�للون �لفتحاوي طاغياً على  �لفل�صطينية �ملتعاقبة قياد�ت فتحاوية، و��صتمر  �حلكومات 

�أع�صاء �حلكومة ودو�ئر �ل�صلطة وموؤ�ص�صاتها، حتى �إجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية �لثانية 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  مقاعد  باأغلبية  حما�ص  حركة  وفوز   ،2006 يناير  �لثاين/  كانون  يف 

وت�صكيلها �حلكومة �لفل�صطينية �لعا�رشة.

جميل هالل، النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني بعد اأو�شلو: درا�شة حتليلية نقدية، �ص 186–187.  
20

املرجع نف�شه، �ص 198.  
21
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�أما ت�صكيل �الأجهزة �الأمنية فقد ��صتندت �ل�صلطة �لفل�صطينية فيه �إىل �لعنا�رش �ملُنظمة 

�الأ�صا�صية، خ�صو�صاً يف جهاز  �أم يف بنيتها  يف حركة فتح، �صو�ء يف قيادة هذه �الأجهزة 

�الأمنية  �لقو�ت  ُقدرت  وقد  �خلا�ص.  و�الأمن   17 �لـ  وقو�ت  و�ملخابر�ت  �لوقائي  �الأمن 

�أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية من م�رش و�جلز�ئر و�ل�صود�ن  �إىل  �لفل�صطينية �لتي دخلت 

قد  كانت  �لفل�صطينية  �لقيادة  �أن  ويذكر   .
22

�آالف ت�صعة  بنحو  و�لعر�ق  وتون�ص  وليبيا 

عرفات،  وموؤيدي  فتح  حلركة  �ملنتمني  من  مقاتل  �آالف  خم�صة  باأ�صماء  قائمة  و�صعت 

.
23

ليمثلو� نو�ة قو�ت �الأمن �لفل�صطيني و�لدفاع �ملدين

�الأول  �لتقرير  �لت�رشيعي حول  �ملجل�ص  �ملكلفة من  �للجنة �خلا�صة  �أ�صار تقرير  وقد 

لرئي�ص هيئة �لرقابة �ل�صنوي �صنة 1996، وتقرير �للجنة �القت�صادية للمجل�ص �لت�رشيعي 

�أن �ل�صلطة �أوجدت �رشكات �حتكارية ت�صارك يف ملكيتها  �إىل   1997 �لفل�صطيني يف ربيع 

�ل�رشورية.  �ل�صلع  من  �لكثري  ��صتري�د  وحتتكر  �ل�صلطة،  يف  نافذة  عامة  �صخ�صيات 

قو�عد  و�إيجاد  �ملال،  ر�أ�ص  ملر�كمة  و�صيلة  �ل�صيا�صي  �لنفوذ  ��صتخد�م  مظاهر  وتعددت 

يف  الأع�صاء  تذهب  �الحتكار�ت  كانت  �الأوقات  �أغلب  ويف   .
24

�ل�صلطة لرجال  �قت�صادية 

حركة فتح، �أو للمقربني من �لرئي�ص. 

وقد ��صتطاعت �لعديد من �لقياد�ت �لفتحاوية يف ظّل هذ� �لنظام �الحتكاري د�خل 

مر�كز  �أ�ص�ص الحقاً  ما  “دو�ئر زبائنية” خا�صة بها، وهو  �لفل�صطينية تكوين  �ل�صلطة 

وفاة  بعد  حتى  مكوناتها  �أهم  فتح  حركة  �أع�صاء  كان  �ل�صلطة،  قيادة  د�خل  قوى 

عرفات. �لرئي�ص 

وقد كان ��صتحد�ث من�صب رئي�ص �لوزر�ء و�ختيار حممود عبا�ص كاأول �صخ�صية 

�الأول  �إن  حيث  وعبا�ص،  عرفات  بني  �لنظر  وجهات  تباين  على  موؤ�رش�ً  �ملن�صب،  لهذ� 

حاول توظيف ع�صكرة �النتفا�صة يف �ملفاو�صات �لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية، �إال �أن عبا�ص 

منها  �نطلق  �لتي  �الأولوية  فاإن  لذلك  �ملقاومة.  وع�صكرة  “�لعنف”  ي�صميه  ما  �صّد  كان 

�الأهر�م،  مطابع  )م�رش:  الدولة  اإىل  الطريق  يف  فل�شطني  الفل�شطينية:  الوطنية  ال�شلطة  كرمي،  حممود   
22

.78 2007(، �ص 

حممد جمعة، جتربة �الأجهزة �الأمنية لل�صلطة �لفل�صطينية )1993–2010(، موقع �الأهر�م �لرقمي، �نظر:  
23

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=695954&eid=1531

نقالً عن: جميل هالل، النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني بعد اأو�شلو: درا�شة حتليلية نقدية، �ص 200–201.  
24
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�لقائمة  روؤيته  تنفيذ  يف  معه  يتو�فق  من  تقريب  على  قامت  �لرئا�صة  توليه  بعد  عبا�ص 

فل�صطينية  �صخ�صيات  تقريب  على  �نعك�ص  مما  �ل�صلمية،  �لت�صوية  عملية  �إجناح  على 

من خارج �إطار حركة فتح.

وعلى ما يبدو فاإن متطلبات �لتغيري �لتي فر�صت بعد �صيطرة حما�ص على قطاع غزة 

�الأجهزة  تاأهيل  �إعادة  خّط  على  �الأمريكية  �الإد�رة  ودخول   ،2007 يونيو  حزير�ن/  يف 

فر�ص  ذلك  كل  لل�صلطة،  والءها  تعطي  �أمنية  عقيدة  وفق  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأمنية 

�حلكومات  يف  فتح  حلركة  �لتنظيمي  �لدور  تقلي�ص  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  على 

�لفل�صطينية ل�صالح بع�ص �ل�صخ�صيات �لتكنوقر�طية �لقريبة من �لدول �ملانحة. وهو ما 

دفع �أطر فتحاوية �إىل مهاجمة حكومة �صالم فيا�ص، حيث �نتقد �ملجل�ص �لثوري حلركة 

فتح يف دورته �لـ 25 �لتي عقدت يف �أيار/ مايو 2008، �صالم فيا�ص، وو�صل �الأمر بالبع�ص 

�إىل ت�صبيه فيا�ص ببول برير Paul Bremer )�أول حاكم �أمريكي للعر�ق بعد �حتالله من 

قبل �لقو�ت �الأمريكية(، وطالب ثوري فتح �إجر�ء تعديالت على حكومة فيا�ص و��صتبد�ل 

.
25

وزر�ء باآخرين من فتح

بو�در  ظهور  ومع  فيا�ص،  �صالم  على  �لفتحاوي  �ل�صغط  حالة  ��صتمر�ر  ومع 

مار�ص  �آذ�ر/  يف  عبا�ص  للرئي�ص  ��صتقالته  فيا�ص  قدم  د�خلية،  فل�صطينية  م�صاحلة 

2009، �إال �أن �لدول �ملانحة �أبلغت �لرئا�صة بوقف �لتحويالت �ملالية بحجة عدم وجود 
تكليف  �إعادة  �إىل  عبا�ص  دفعت  �لتي  �الأ�صباب  �أحد  �لبع�ص  فيه  ر�أى  ما  وهو  حكومة، 

.
فيا�ص يف �أيار/ مايو 262009

�أن قياد�ت  �إال  �أن ن�صف حكومة فيا�ص �جلديدة كانت من حركة فتح،  وبالرغم من 

فتحاوية مل تكن ر��صية، حيث علق ع�صو �ملجل�ص �لثوري يف حركة فتح �صفيان �أبو ز�يدة 

�ملركزية يف حركة فتح يف م�صاور�ت ت�صكيل �حلكومات، حيث قال  �للجنة  على تهمي�ص 

�إنه منذ �ملوؤمتر �ل�صاد�ص للحركة )�آب/ �أغ�صط�ص 2009( مل ت�صارك �للجنة �ملركزية يف تلك 

�مل�صاور�ت، معتب�ً �أن هذه �مل�صكلة ال تتحمل �حلكومات م�صوؤوليتها، و�إمنا �أع�صاء �للجنة 

 .
27

�ملركزية �لذين تنازلو� عن حقهم، بح�صب �أبو ز�يدة

ال�رشق الأو�شط، 2008/5/27.  
25

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، �ص 26–27.  
26

مقابلة تلفزيونية مع �صفيان �أبو ز�يدة، موقع وطن لالأنباء، 2013/7/20، �نظر:   
27

http://www.wattan.tv/new_index_video_desc.cfm?id=a2081336a529241&cat_id=a376199a672600
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�حلكومة  ت�صكيل  يف  ��صت�صارتها  عدم  على  فتح  كتلة  �حتجاج  من  �لرغم  وعلى 

�لفل�صطينية �لـ 13 برئا�صة �صالم فيا�ص، �إال �أن �لرئي�ص عبا�ص �أبلغ عز�م �الأحمد باأن هذه 

�الأ�صكال” وقد فر�ص  باأي �صكل من  �حلكومة هي حكومته، و“يجب عدم عرقلة عملها 

. وبالرغم من مت�صك عبا�ص ب�صالم فيا�ص يف رئا�صة 
28

عبا�ص يف �لنهاية روؤيته على فتح

�حلكومة، �إال �أن ذلك مل يلغِ حالة �لرف�ص �لفتحاوية �لتي �نتقدت �أد�ء حكومة فيا�ص �أكرث 

لوكالة  �لقادر  عبد  حامت  فتح  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  ع�صو  عنها  عبّ  و�لتي  مرة،  من 

�آكي AKI �الإيطالية لالأنباء بقوله “نرى �أن �صالم فيا�ص يحاول �ال�صتحو�ذ على �لقر�ر 

�صيا�صي  طابع  ذ�ت  �صالحيات  �إىل  �لوظيفية  �ملهنية  �صالحياته  وجتاوز  �ل�صيا�صي، 

�صيادي، وهو ما يخالف عمله”. و�أ�صاف: “كما �أننا ن�صعر باأنه ي�صكل جمموعة �صيا�صية 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  د�خل  �ل�صيا�صية  �الأو�صاع  دفة  �إد�رة  يف  �لتحكم  حتاول  �قت�صادية 

.
ونخ�صى �أنها تنوي �صحب �لب�صاط من حتت �أقد�م حركة فتح”29

ق�صي�ص،  نبيل  �ملالية  وزير  ��صتقالة  فيا�ص  قبول  باأن  �لبع�ص  �أملح  �ل�صياق  هذ�  ويف 

�لرئا�صة،  �أ�صباب خالف فيا�ص مع  �أحد  �لرئي�ص عبا�ص هو  بالرغم من رف�صها من قبل 

�أثناء زيارته الأر��صي  ولكن على ما يبدو فاإن لقاء �صالم فيا�ص بالرئي�ص �الأمريكي، يف 

�ل�صلطة �لفل�صطينية يف �آذ�ر/ مار�ص 2013، كان �صبباً كافياً �أمام عبا�ص ال�صت�صعار خماطر 

�لرئي�ص  2013/4/11 وقبولها من قبل  ��صتقالة فيا�ص يف  �أتت  لذ�  ��صتمر�ر دعم فيا�ص، 

�أن  بالذكر  �جلدير  ومن   ،
30

فيا�ص حلكومة  �لفتحاوي  �لرف�ص  حلالة  حد�ً  لت�صع  عبا�ص 

�لثوري  للمجل�ص  �جتماع  يف  فيا�ص  حكومة  من  غ�صبه  عن  عّب  قد  كان  عبا�ص  �لرئي�ص 

على  غا�صب  “�إنني  قال  حيث  ��صتقالته،  فيا�ص  تقدمي  من  �أيام  قبل  عقد  فتح  حلركة 

.
�حلكومة �أكرث منكم جميعاً، ال �أريد �أن �أقول �أكرث من ذلك، لكن �نتظرو� ثالثة �أيام فقط”31

من �لو��صح باأن �لرئا�صة �لفل�صطينية �لتي �أعادت ترتيب نف�صها وفق متطلبات خريطة 

�لطريق، ��صتمرت يف �صيا�صة �لهيمنة و�ال�صتفر�د بالقر�ر �لفتحاوي )و�ل�صلطة و�ملنظمة(، 

كما متكنت من �إخ�صاع معظم �ملعار�صني �أو �إ�صكاتهم �أو �لتخل�ص منهم، مع �الإبقاء على 

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، �ص 27.  
28

http://www.adnkronos.com/AKI/Arabic/Politics/?id=3.2.61118631 :وكالة �آكي �الإيطالية، 2013/4/6، �نظر  
29

علي بدو�ن، عن ��صتقالة �صالم فيا�ص، �جلزيرة.نت، 2013/4/16، �نظر:   
30

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/0aac39f1-6bc2-4807-b746-b642f645589a

احلياة، 2013/4/7.  
31
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�لنفوذ �لفتحاوي يف �ملوؤ�ص�صات كاأد�ة من �أدو�ت هيمنتها. ويف هذ� �الإطار ت�صري �التهامات 

بقولها  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  جهاد(  )�أم  �لوزير  �نت�صار  وجهتها  �لتي 

“�إن هناك �صعور�ً لدى �لع�رش�ت من قياد�ت حركة فتح باأن هناك خمططاً الإنهاء �حلركة 

“فئة حول �لرئي�ص حممود  �أن هناك  �أوالً ومن ثم تهمي�ص دورها”، كما ر�أت  باإ�صعافها 

عبا�ص ال يعنيها �أمر فتح، ومنهم �صالم فيا�ص وحكومته و�لتي قامت بـ“جمزرة تنظيمية” 

�أحالت من خاللها على �لتقاعد �أكرث من �صتة �آالف كادر فتحاوي، غالبيتهم ممن مل ي�صل 

. مع �رشورة �الإ�صارة �إىل �أن 
32

�إىل �صّن �لتقاعد” وقذفت بهم خارج د�ئرة �لفعل و�لتاأثري

هذه �لقر�ر�ت �ل�صادرة عن فيا�ص مل تلقَ رف�صاً من قبل �لرئي�ص عبا�ص.

بالرغم مما تقدم �إال �أن حالة ��صتئثار فتح بال�صلطة �لفل�صطينية وموؤ�ص�صاتها ��صتمر 

فاإن فوز حما�ص  �لعا�رشة، وعلى ما يبدو  حتى فوز حركة حما�ص وت�صكيلها �حلكومة 

متوقعة.  تكن  مل  بطريقة  �لفل�صطينية  للف�صائل  �ل�صعبية  �الأوز�ن  ك�صف  �النتخابات  يف 

فللمرة �الأوىل ترجع حركة فتح �إىل �ل�صف �لثاين يف �لقيادة، وهو ما مل تكن لتقبله قياد�ت 

فتح �لتي ذ�قت حالوة �حتكار �ل�صلطة ومكت�صباتها؛ ولذ� �أظهرت فتح من خالل �أد�ئها يف 

�لرئا�صة و�أجهزتها �الأمنية عدم ��صتعد�دها للتنازل �حلقيقي عن هذه �ملكت�صبات يف �إطار 

 .
33

قبول �لتد�ول �ل�صلمي لل�صلطة

ومن �لظاهر �أن حركة فتح قد و�صلت �إىل درجة من �الحتو�ء د�خل �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

مما يطرح ت�صاوؤالً حول �رشورة �إعادة تعريفها، �أي هل هي حركة حترر وطني �أم حزب 

�صلطة يريد �أن يحافظ على مكت�صبات حزبية؟ ومن جهة �أخرى فاإن هناك تقلي�صاً لدور 

فتح �ل�صيا�صي ل�صالح �صخ�صية �لرئي�ص حممود عبا�ص ود�ئرته؛ و�لتي ت�صتند �أحياناً �إىل 

باأن فتح كحركة حترر وطني على  يعني  �لفتحاوي، مما  �الإطار  �صخ�صيات من خارج 

تاأمني  حتملت  �إذ  م�صاكلها؛  بكافة  �ل�صلطة  �أعباء  حتملت  �ل�صلطة،  عمر  من  عقدين  مدى 

�إد�رة �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، مما جعلها تذوب يف �ل�صلطة �أو تتماهى معها، وهو ما 

�نعك�ص على بنائها �لتنظيمي وعلى قاعدتها �ل�صعبية.

علي بدو�ن، فتح و�صالم فيا�ص، �جلزيرة.نت، 2009/5/23، �نظر:   
32

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/1a800b1e-97ab-4d45-a175-dc3b089c81c9

�نظر:  فيها  فتح  حركة  وقياد�ت  �الأمنية  �الأجهزة  وممار�صة  �الأمني،  �لفلتان  حالة  حول  �لتف�صيل  من  ملزيد   
33

ح�صن �بحي�ص وو�ئل �صعد، التطورات الأمنية يف ال�شلطة الفل�شطينية 2006–2007 )بريوت: مركز �لزيتونة 

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(.
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2. العالقة مع حركة حما�س:

�ل�صلطة  هي  تكون  �أن  �إىل  �لدولة  بناء  م�رشوع  �إطار  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صعت 

كبرية.  �أمنية  قوة  باإن�صاء  �صيطرتها  فر�ص  �صبيل  يف  وقامت  مناطقها،  يف  �لوحيدة 

حمالت  ومنع  �الأمن،  بفر�ص  �ل�صلطة  تعهدت  فقد  تالها  وما  �أو�صلو  التفاقية  ووفقاً 

ملنع  �ل�رشورية  �الإجر�ء�ت  كافة  و�تخاذ  �الإ�رش�ئيلي،  �لكيان  �صّد  و�لتحري�ص  �لدعاية 

�العتد�ء�ت �صده �أو �صّد �أيٍّ من �أفر�ده. ولقد ��صتعمل �جلانب �الإ�رش�ئيلي هذه �لورقة 

حركتي  وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ل�رشب  ولدفعها  �ل�صلطة  البتز�ز  مبهارة، 

.
34

حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أر��صي  �إىل  عرفات  يا�رش  دخول  �صبقت  �لتي  �الأحد�ث  �صكلت 

�ملقاومة  وحركات  �ل�صلطة  بني  �لعالقة  �صكل  يف  حمورية  نقطة   ،1994 يوليو  متوز/  يف 

�الإ�صالمية )حما�ص و�جلهاد(، حيث دفعت جمزرة �مل�صجد �الإبر�هيمي يف كانون �لثاين/ 

باروخ  ��صمه  �الأمريكية  �جلن�صية  يحمل  يهودي  طبيب  نفذها  و�لتي   ،1994 يناير 

من  و�أكرث  �صهيد�ً   29 �صقوط  نتيجتها  وكان   ،Baruch Goldstein غولد�صتاين 

200 جريح، حركة حما�ص للقيام ب�صل�صلة من �لعلميات هزت �لكيان �الإ�رش�ئيلي، ومنها 
1994/4/13، ولكن �لعمليتني �الأبرز كانتا  1994/4/6، وعملية نهاريا يف  عملية نتانيا يف 

عملية  ثم   ،1994/10/14 يف   Nahchon Waxman فاك�صمان  نح�صون  �ختطاف  عملية 

.
35

ديزنغوف Dizengoff يف 1994/10/19 يف تل �أبيب

ومن �ملالحظ �أن وترية عمليات �ملقاومة �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ��صتمرت بالت�صاعد، 

�لعمليات �النتقامية ملجزرة  �إذ القت  �لفل�صطيني،  �ل�صارع  �ن�صجم مع توجهات  وهو ما 

قدرة  ظهرت  هنا  ومن  و�إ�صالمياً،  وعربياً  فل�صطينياً  و��صعاً  �صعبياً  ترحيباً  �الإبر�هيمي 

�ملقاومة على �إحد�ث ما ير�ه فل�صطينيون كثريون تو�زن رعب يٍف �ل�صارع �الإ�رش�ئيلي.

حما�ص،  حركة  جتاه  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  فعل  ردة  �أظهرت  �أخرى  جهة  من  ولكن 

�أمنية و��صعة �صدها، و�صلت ذروتها فيما عرف مبجزرة  وقيامها بحمالت و�إجر�ء�ت 

يف  حدثت  و�لتي  �الأ�صود”  �جلمعة  “مبجزرة  تعرف  �أ�صبحت  �لتي  فل�صطني،  م�صجد 

1993–2003، در��صة غري من�صورة،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �لقر�ر لدى  �إ�صكالية �صناعة  حم�صن حممد �صالح،   
34

�ص 14.

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء: �شرية ذاتية )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(،   
35

�ص 217.
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�لفل�صطينية  �ل�رشطة  �أطلقت  حيث  لل�صلطة،  �لوظيفي  �لدور  �أظهرت   ،1994/11/18

18 �صهيد�ً ومئات �جلرحى. وح�صب  �لذين �صقط منهم  �مل�صلني،  �لر�صا�ص �حلي على 

ما ذكر �إبر�هيم غو�صة �لناطق �لر�صمي حلركة حما�ص يف تلك �لفرتة، يف مذكر�ته �أنه نقل 

ثورة  من  ونخ�صى  نخرج  ال  �أيام  ثالثة  مكثنا  قوله،  جل�صاته  �إحدى  يف  �صعث  نبيل  عن 

منع  حما�ص  قيادة  وقررت  لتدمريها،  لل�رش�يا  �جلماهري  و�صلت  عندما  ولكن  �ل�صعب، 

هذه �لعملية، قال �صعث “بعد ذلك ��صرتددنا �لروح �ملعنوية، وبد�أنا �لهجوم �مل�صاد �صّد 

.
حركة حما�ص”36

�الإ�صالمية  �ملقاومة  �صّد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مار�صتها  �لتي  �لقمع  حالة  ��صتمرت 

خ�صو�صاً �صدّ حركة حما�ص حتى قيام �نتفا�صة �الأق�صى يف �أيلول/ �صبتمب 2000. وقد 

تعددت حمالت �العتقال �لتي نفذتها �ل�صلطة �لفل�صطينية �صدّ حركتي حما�ص و�جلهاد 

�عتقاالت  بحملة  تقوم  �ل�صلطة  كانت  �الحتالل  �صّد  جهادية  عملية  كل  فمع  �الإ�صالمي، 

و��صعة، فخالل �صهر و�حد فقط )4/19-1995/5/19( د�همت �ل�صلطة قر�بة 57 م�صجد�ً 

غزة  قطاع  يف  حما�ص  حركة  قياد�ت  من  عدد  باعتقال  �ل�صلطة  قامت  وكذلك  مرة.   138

منر،  و�أحمد  بحر  و�أحمد  �لزهار  حممود  بينهم  من   ،1995 يونيو  حزير�ن/  �أو�خر  يف 

.
37

وخ�صعو� للتعذيب و�الإهانة، وُحلقت حلاهم

ويف �أو�خر �صنة 1995 فُتحت قنو�ت �حلو�ر مع قياد�ت حما�ص، وجرى �للقاء بني وفد 

ومنهم  عرفات  يا�رش  من  �ملوفدة  فتح  حركة  قياد�ت  وبني  م�صعل  خالد  برئا�صة  حما�ص 

�صليم �لزعنون و�لطيب عبد �لرحيم، وكان حمور �للقاء يرتكز حول حماولة �إقناع حما�ص 

1996/1/20، ووقف �ملقاومة  بامل�صاركة يف �النتخابات �لت�رشيعية �لتي كانت �صتعقد يف 

موقفها  على  حما�ص  و�أ�رشت  �أيام،  ثالثة  �للقاء  و��صتمر  “�إ�رش�ئيل”،  �صدّ  �مل�صلحة 

 .
38

با�صتمر�ر �ملقاومة وعدم �مل�صاومة عليها

وقد عمدت �ل�صلطة بعد ذلك �إىل ��صتهد�ف �لبنية �لتحتية حلركتي �جلهاد �الإ�صالمي 

�لتي  �الأيتام  ورعاية  �لزكاة  وجلان  �خلريية  و�جلمعيات  �ملد�ر�ص  فاأغلقت  وحما�ص، 

املرجع نف�شه، �ص 220.  
36

اأر�س  على  التاريخية  التجربة  ر�شيد  يف  تاريخية  درا�شة  القد�س:  اإىل  الطريق  �صالح،  حممد  حم�صن   
37

للدر��صات  �لزيتونة  مركز  )بريوت:   5 ط  الع�رشين،  القرن  اأواخر  وحتى  الأنبياء  ع�شور  منذ  فل�شطني 

http://www.alzaytouna.net/permalink/28232.html :و�ال�صت�صار�ت، 2014(، �ص 209–210، يف

املرجع نف�شه، �ص 214.  
38



321

االأداء ال�شيا�شي الداخلي لل�شلطة الفل�شطينية

حيث  �لتفرقة،  �صيا�صة  ممار�صة  وحاولت  �الإ�صالمي.  و�جلهاد  حما�ص  �أن�صار  يديرها 

بد�أت �لرتويج �إىل وجود �ن�صقاقات د�خل حركة حما�ص، ففي مقابلة �صحفية مع يا�رش 

وحاول  حما�ص  عن  من�صقة  �أنها  �دعت  جمموعة  عن  �صدر  بيان  �إىل  فيها  �أ�صار  عرفات 

 .
39

�إظهار رف�صها ل�صيا�صة حما�ص

غري �أن �أ�صد حمالت �العتقال �لتي قامت بها �ل�صلطة قد متت يف �صهري �آذ�ر/ مار�ص، 

وني�صان/ �أبريل 1996 بعد �صل�صلة �لعمليات �لتي هزت “�إ�رش�ئيل”، عقب �غتيال �لقائد يف 

كتائب �لق�صام �ل�صهيد يحيى عيا�ص )�لذي كان مهند�صاً لعمليات �أدت لقتل قر�بة �صبعني 

، وقد طالت �العتقاالت �أكرث من �ألف من ن�صطاء حما�ص 
40

�إ�رش�ئيلياً وجرح 340 �آخرين(

�أمنون ليبكني �صاحاك  �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي  �أ�صاد رئي�ص  �الإ�صالمي. وقد  و�جلهاد 

 Israel Security )�ل�صاباك(  �لعام  �الأمن  جهاز  ورئي�ص   Amnon Lipkin-Shahak

�لذي  “�ملنهجي”  بالتحرك   Ami Ayalon �أيالون  عامي   Agency—ISA )Shabak(

.
41

يقوم به يا�رش عرفات �صدّ حما�ص

وو�صل �الأمر بال�صلطة �لفل�صطينية �إىل �أن قامت مبد�همة �جلامعة �الإ�صالمية يف قطاع 

غزة، وح�صب ما نقل عن م�صوؤول من منظمة �لتحرير �أن م�صوؤويل �الأمن �الإ�رش�ئيلي قد 

�لع�صكري  �جلناح  �لق�صام  �لدين  عز  كتائب  من  �ملطلوبني  باأ�صماء  قائمة  عرفات  �صلمو� 

. وهو 
حلركة حما�ص، كما �صلّم دبلوما�صي �أمريكي عرفات قائمة مماثلة يف 421996/2/26

ما ك�صف �لدور �لوظيفي لل�صلطة �لفل�صطينية.

وبالرغم من حماوالت �حلو�ر �لتي كانت حركة حما�ص تقوم بها مع �ل�صلطة طو�ل 

�لفرتة �ل�صابقة، �إال �أن �ل�صلطة على ما يبدو مل ت�صعر حينها بحاجتها للحو�ر؛ حيث كانت 

�لد�خلي”،  �لعنف  “�حتكار  خاللها  من  تولت  �أمنية  �أجهزة  بنت  قد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�إذ �رتفع عدد �أع�صاء �ل�رشطة �لفل�صطينية �إىل 34 �ألفاً يف �صيف 1997 )و�إىل نحو 40 �ألفاً 

قبل �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى( لي�صكل �أعلى ن�صبة �رشطة يف �لعامل مقارنة بعدد �ل�صكان، 

مقابلة �صحفية مع يا�رش عرفات، موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، �نظر:   
39

http://www.palestine-studies.org/files/pdf/mdf/4957.pdf

حم�صن حممد �صالح، “�ملقاومة �لفل�صطينية خالل ن�صف قرن )2/1(،” جملة البيان، �لعدد 132، كانون �الأول/   
40

دي�صمب 1998.

حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 210.  
41

�صحيفة الأ�شواق، عّمان، 1996/2/28؛ و�نظر: الد�شتور، 1996/3/7.  
42
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بن�صبة رجل �أمن و�حد لكل 84 �صخ�صاً، بينما تبلغ �لن�صبة يف لندن رجل �أمن و�حد لكل 

3,200 �صخ�ص، ويف لو�ص �أجنلو�ص و�حد لكل 2,800. و�صكلت �ل�صلطة �لفل�صطينية ت�صعة 

�أجهزة �أمنية!! هي: �الأمن �لوطني، و�الأمن �لوقائي، و�ملخابر�ت �لعامة، و�ال�صتخبار�ت 

�لع�صكرية، و�الأمن �خلا�ص، و�لبحرية، و�لقوة 17، و�لدفاع �ملدين، باالإ�صافة �إىل �ل�رشطة 

.
43

�ملدنية

�صنة  غزة  قطاع  يف  �الأمنية  �الأجهزة  نفذتها  �لتي  �العتقال  عمليات  �أهم  من  وكان 

1998، حملة �عتقال �صملت نحو 200 �صخ�ص من حركة حما�ص، خالل �لفرتة 10/29–

 Gush Katif �إثر عملية على مفرق م�صتوطنات غو�ص قطيف  1998/11/2، وذلك على 

بغزة. ومن بني �أبرز �ملعتقلني يف �صنة 1998: عبد �لعزيز �لرنتي�صي، و�إبر�هيم �ملقادمة، 

�لزهار،  وحممود  �ل�صامي،  �هلل  وعبد  عز�م،  ونافذ  هنية،  و�إ�صماعيل  ريان،  ونز�ر 

و�أحمد بحر، و�إ�صماعيل �أبو �صنب.

�لتعذيب،  �أنو�ع  كافة  ��صتخدمت  �الأمنية  �الأجهزة  �أن  �إىل  حقوقية  تقارير  و�أ�صارت 

حيث ذكرت �لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن )�لهيئة �مل�صتقلة حلقوق �الإن�صان 

“ديو�ن �ملظامل” الحقاً( يف تقرير لها �أنه منذ قدوم �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية �صنة 1994 

�لتوقيف  �ل�صجون ومر�كز  27 حالة وفاة يف  2001 حدثت  �أكتوبر  �الأول/  حتى ت�رشين 

 .
44

�لتابعة لها، وقد ظهرت �آثار عنف وتعذيب على ج�صد �ملتوفِّني يف معظم هذه �حلاالت

عرفات  يا�رش  على  �الأمريكي  �ل�صغط  وحماوالت  ديفيد  كامب  مفاو�صات  ف�صل  �إن 

�ندالع  ثم  ومن  و�لقد�ص،  �لالجئني  مب�صتقبل  تتعلق  جذرية  تنازالت  بتقدمي  للقبول 

للم�صجد  �صارون  �أريل  زيارة  خلفية  على   2000 �صبتمب  �أيلول/  يف  �الأق�صى  �نتفا�صة 

�لدفاع عن موؤ�ص�صاتها  �لفل�صطينية ومدى عجزها يف  �ل�صلطة  �الأق�صى، ك�صف ه�صا�صة 

تغيري  �رشورة  على  و�الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �الإد�رتان  �أ�رشت  حيث  رئي�صها،  وحماية 

منط �لقيادة �لفل�صطينية، حيث مّت ��صتحد�ث من�صب رئي�ص �لوزر�ء، �لذي تواله حممود 

عبا�ص �صنة 2003. 

جميل هالل، النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني بعد اأو�شلو: درا�شة حتليلية نقدية، �ص 78 و230.  
43

ومر�كز  �ل�صجون  يف  �لوفاة  حاالت  و�لت�رشيح:  �لتحقيق  حول  �ملو�طن،  حلقوق  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية  �لهيئة   
44

2001، �صل�صلة تقارير خا�صة )10(، �لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن،  �لتوقيف �لفل�صطينية للعام 

http://www.ichr.ps/pdfs/sp10.pdf :نظر�
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دوف  قال  �جلديدة  �لفل�صطينية  �لقيادة  لقبول  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشوط  �إطار  ويف 

�صارون  �أريل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  مكتب  رئي�ص   Dov Weisglass في�صغال�ص 

“على �أبو مازن )...( �أن يظهر �أنه يبذل جهود�ً م�صتمرة يف �حلرب على �الإرهاب”، م�صيفاً 

.
�أنه “ينبغي منحه �لوقت، لكننا نعرف �أنه يناه�ص �للجوء �إىل �الإرهاب”45

ت�صاعدت �صعبية حما�ص خالل �نتفا�صة �الأق�صى، و�أ�صبحت ت�صكل رقماً �صعباً يف 

�ملعادلة �لفل�صطينية �لد�خلية بحيث �أ�صبح من �ل�صعب جتاوزها، حيث �صكلت �لعمليات 

�ل�صارع  د�خل  لها  جماهريية  ر�فعة  �ل�صهاينة  �صدّ  حما�ص  بها  قامت  �لتي  �لع�صكرية 

و�نخف�صت  لل�صلطة(  �لفقري  )�لعمود  فتح  �صعبية  �نخف�صت  ذلك  مقابل  �لفل�صطيني. 

�ملوؤ�رش  �لقد�ص ونابل�ص هذ�  ��صتطالعات مركزي  �صعبية يا�رش عرفات نف�صه. و�صجلت 

ب�صكل و��صح )بالرغم من حتفظات موؤيدي حما�ص و�ملعار�صة من �أن �ملركزين مدعومان 

من �ل�صلطة �أو من جهات لي�ص من م�صلحتها �إظهار قوة �الإ�صالميني(. فقد �صجل مركز 

�لقد�ص يف ني�صان/ �أبريل 2003 تقارباً بني �صعبية فتح 22.6% وحما�ص 22%، �أي �أنهما 

.
46

�أ�صبحتا تتقا�صمان �لنفوذ على �ل�صاحة �لفل�صطينية

ومما �أ�صهم يف �رشعة �إعادة بناء �أجهزة حركة حما�ص يف �نتفا�صة �الأق�صى يف �أيلول/ 

قبل  من  �ملبا�رش  �ال�صتهد�ف  نتيجة  و�إد�ر�تها  �ل�صلطة  �أجهزة  �صعف   ،2000 �صبتمب 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�ن�صد�د �أفق �لت�صوية �ل�صلمية و�رتفاع عمليات �لقمع �الإ�رش�ئيلية، 

وتفاعل �ل�صارعني �لعربي و�الإ�صالمي مع �لعمليات �لع�صكرية �ملوؤملة للكيان �الإ�رش�ئيلي 

�لتي نفذتها حما�ص. 

�ل�صاحة  د�خل  �لقوى  مو�زين  وتغيري  �ملقاومة،  لقوى  �لو��صح  �ل�صعود  و�أمام 

لل�صلطة،  ق�صوى  �رشورة  لي�صبح  �لد�خلي  �لفل�صطيني  �حلو�ر  عاد  �لفل�صطينية، 

لوقف  �ل�صلطة  على  �الإ�رش�ئيلي  �الأمريكي  �ل�صغط  حدة  ت�صاعد  مع  خ�صو�صاً 

 .
47

�لدولتني حّل  مبد�أ  �أ�صا�ص  على  �ملفاو�صات  عودة  �إمكانية  وطرح  �ملقاومة،  عمليات 

ويف  وحما�ص،  فتح  بني   2002/11/13–10 يف  �حلو�ر�ت  هذه  �أهم  �لقاهرة  فانعقدت يف 

امل�شتقبل، 2003/4/6.   
45

مالحظة: �أبو مازن مل يكن قد توىل من�صب رئي�ص �لوزر�ء بعد.

www.jmcc.org/documents/48_april2003.doc ،مركز �لقد�ص لالإعالم و�الت�صال، �نظر  
46

 2006–1994 )حما�س(  الإ�شالمية  املقاومة  حلركة  ال�شيا�شي  الفكر  يف  املعار�شة  �ملبحوح،  و�ئل   
47

)بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2012(، �ص 119، بت�رشف.
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 ،2003/12/7–4 �لفل�صطينية، ويف  �لف�صائل  2003، مب�صاركة كافة  يناير  �لثاين/  كانون 

تقريب  يف  �حلو�ر�ت  هذه  �أ�صهمت  ورمبا  �أي�صاً.  �لفل�صطينية  �لف�صائل  كافة  مب�صاركة 

وجهات �لنظر، ولكن �ل�صلطة ف�صلت يف �حل�صول على ما تريد، خ�صو�صاً و�أن ف�صائل 

.
48

�ملقاومة مل تكن معنية �أو ملتزمة باتفاقات �أو�صلو وما تالها

وجاءت وفاة �لرئي�ص يا�رش عرفات يف 2004/11/11، و�نتخاب حممود عبا�ص رئي�صاً 

وقد  �لو�جهة،  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  ملف  لتعيد  �لفل�صطينية،  لل�صلطة 

بنودها،  تنفيذ  على  وتاأكيده  �لطريق  خريطة  مبرجعية  بالتز�مه  رئا�صته  عبا�ص  ��صتهل 

ووقف  �ملقاومة  �صالح  و�صحب  �لع�صكرية  �لعمليات  �إيقاف  مقدمتها  يف  كان  و�لتي 

�النتخابات  يف  �مل�صاركة  على  حما�ص  حركة  مو�فقة  ومع  “�إ�رش�ئيل”.  �صدّ  �لتحري�ص 

�لت�رشيعية �لتي عقدت يف 2006/1/25، ر�أت �ل�صلطة �لفل�صطينية فيها فر�صة ال�صتدر�ج 

�رشعية  من  يعزز  قد  مما  باآخر،  �أو  ب�صكل  �ل�صيا�صية  �لعملية  من  جزء�ً  لت�صبح  حما�ص 

�ملقاعد،  بغالبية  �النتخابات  يف  حما�ص  فوز  ولكن  عبا�ص.  �إليها  يتو�صل  قد  ت�صوية  �أيّ 

�حل�صابات  كافة  �أربك  و�ل�صلطة،  �ملقاومة  بني  �جلمع  مبد�أ  على  �حلكومة  وت�صكيلها 

�لفل�صطينية و�الإقليمية و�لدولية.

�الإ�رش�ئيلية  لل�رشوط  وخ�صوعها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادة  فعل  ردة  �أظهرت  وقد 

�أيّ حكومة فل�صطينية، عدم جاهزيتها �حلقيقية  �لر�ف�صة لوجود حما�ص يف  �الأمريكية؛ 

وتعطيل  �إف�صال  �أنه  ترى  ملا  �أو  ملو�قعها،  خ�صارة  من  ذلك  يوؤدي  قد  ملا  لل�صلطة؛  لتد�وٍل 

من  وبالرغم  ولذلك،  به.  �خلا�صة  �للعبة  قو�عد  عن  �خلروج  خالل  من  �أو�صلو،  التفاق 

بت�صكيل  هنية  �إ�صماعيل  بتكليف  عبا�ص  �لرئي�ص  وبقيام  �النتخابات،  بنتائج  �عرت�فها 

لتعزيز  �ال�صتباقية  �الإجر�ء�ت  من  ب�صل�صلة  قامت  �ل�صلطة  �أن  �إال  �لفل�صطينية،  �حلكومة 

للعملية  تفريغ  باأنه  حما�ص  ف�رشته  ما  وهو  �الأمنية،  و�الأجهزة  �لوز�ر�ت  يف  مو�قعها 

�لديوقر�طية �الأوىل يف �ملنطقة من م�صمونها، وقد ت�صمنت �الإجر�ء�ت:

رئا�صة  مبكتب  �ملعابر  و�إد�رة  �الإعالمية  و�ملوؤ�ص�صات  �الأمنية  �الأجهزة  كافة  �إحلاق  �أ. 

�ل�صلطة.

ُبعيد   ،2006/2/13 يف  عقدها  جل�صة  يف  واليته  �ملنتهية  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  م�صادقة  ب. 

حّق  �لرئا�صة  متنح  �لرئا�صية  �ملر��صيم  من  جمموعة  على  �لت�رشيعية،  �النتخابات 

حم�صن حممد �صالح، �إ�صكالية �صناعة �لقر�ر لدى �ل�صلطة �لفل�صطينية 1993–2003، �ص 19.  
48
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ت�صكيل �ملحكمة �لد�صتورية دون م�صادقة �ملجل�ص �لت�رشيعي، وتعيني رئي�ص ديو�ن 

وتعديل  و�الإد�رية،  �ملالية  �لرقابة  ديو�ن  ورئي�ص  �لتقاعد  هيئة  ورئي�ص  �ملوظفني 

ي�صمح بتعيني �أمني عام �ملجل�ص �لت�رشيعي من خارج �ملجل�ص، وقد تولت �صخ�صيات 

فتحاوية جميع هذه �ملنا�صب.

بحملة  و�لقيام  حما�ص،  برئا�صة  �جلديدة  �لفل�صطينية  �حلكومة  ت�صكيل  ��صتباق  ج. 

تعيينات وترقيات يف موؤ�ص�صات ووز�ر�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية و�الأجهزة �الأمنية.

�نتز�ع �لتمثيل �لدبلوما�صي ومتابعة �ل�صفار�ت من �صالحيات وزير خارجية �ل�صلطة  د. 

.
49

�لفل�صطينية، و�إحلاقها مرة �أخرى بالد�ئرة �ل�صيا�صية �لتابعة ملنظمة �لتحرير

وحد�نية  على  ت�رش  رئا�صة  بني  �لتناق�ص  من  حالة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ودخلت 

حكومة  وبني  �ل�صلمية،  بالت�صوية  و�ملتمثل  �لفل�صطينية،  �لق�صية  حلل  �ل�صيا�صي  �خليار 

�لفل�صطينية.  �حلقوق  ال�صرتجاع  كخيار  �ملقاومة  نهج  با�صتمر�ر  يوؤمن  تيار  �إىل  تنتمي 

د�خل  و�لف�صاد  �لرتهل  حالة  �نك�صاف  تز�يد  �حلكومة  حما�ص  حركة  ��صتالم  ومع 

موؤ�ص�صات �ل�صلطة، �إذ �أ�صار مثالً وزير �الإعالم �لفل�صطيني يو�صف رزقة يف 2006/5/31 

�إىل �أن عدد �ملوظفني يف وز�رة �الإعالم 162 موظفاً و�أن 127 منهم مدر�ء وروؤ�صاء �أق�صام؛ 

2005/9/5 �أن  . كما ن�رشت �حلياة �للندنية يف 
50

78.4% هم يف وظائف �إ�رش�فية �أي نحو 

هناك �آالفاً من �ملوظفات يف موؤ�ص�صات ودو�ئر �ل�صلطة �لفل�صطينية يح�صلن على رو�تب 

بع�صهن  و�أن  طويلة،  �صنو�ت  منذ  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  موجود�ت  غري  وهّن 

.
51

زوجات م�صوؤولني كبار يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، وقد ُقدِّر عددهن باأربعة �آالف موظفة

“�إ�رش�ئيل”  حددت  حتى  �لعا�رشة  �حلكومة  تكليف  كتاب  حما�ص  ��صتلمت  �إن  ما 

جمموعة من �ل�رشوط للقبول باحلكومة، وعلى ر�أ�صها �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”، وجنحت 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف ت�صويق هذه �ل�رشوط دولياً حتى باتت تعرف ب�رشوط �للجنة 

امل�رشوع  اأزمة  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن  يف  �لفل�صطينية،”  �ل�صلطة  جتربة  يف  نقدية  “قر�ءة  �صعد،  و�ئل   
49

الوطني الفل�شطيني والآفاق املحتملة )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2013(، �ص 72؛ 

وملزيد حول �رش�ع �ل�صالحيات �نظر: حم�صن حممد �صالح )حمرر(، �رشاع ال�شالحيات بني فتح وحما�س 

يف اإدارة ال�شلطة الفل�شطينية 2006–2007 )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(.

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2006/6/6.  
50

احلياة، 2005/9/5.  
51
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�لرباعية، وجرت مقاطعة �حلكومة �لفل�صطينية. وُحّول �لدعم �ملايل �ملخ�ص�ص �إىل �ل�صلطة 

�ملخ�ص�صة  �ملبالغ  من  �أهدرت جزء�ً  ُمكلِفة  �أبو مازن، وباآليات  �لرئي�ص  �إىل  من �حلكومة 

.
52

لل�صلطة �لفل�صطينية

 وعلى �لرغم من حماوالت حما�ص �لتقريب يف وجهات �لنظر، وحماوالت �خلروج من 

�أزمة متويل �حلكومة، �إال �أن �لفلتان �الأمني �لذي ��صرتكت فيه �أجهزة �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�ملح�صوبة على حركة فتح و�لرئي�ص عبا�ص حالت دون ذلك، ففي كانون �الأول/ دي�صمب 

2006، ويف �أثناء عبور رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني �إ�صماعيل هنية ملعب رفح، بعد �نتظاره 

�إدخاله  على  “�إ�رش�ئيل”  �عرت��ص  ب�صبب  �مل�رشي  �جلانب  على  �صاعات  ثماين  من  �أكرث 

�إىل مقتل مر�فقه وجرح  �أدى  �لفل�صطينية، وقعت حماولة الغتياله؛ مما  للحكومة  �أمو�الً 

15 مدنياً  م�صت�صاره �أحمد يو�صف و�إ�صابة خم�ص مر�فقني �آخرين، وكذلك �أ�صيب نحو 

 .
53

�جلموع على  �لنار  �لرئا�صة  حر�ص  قو�ت  �إطالق  بعد  رفح  معب  �أمام  جتمعو�  ممن 

و��صتمرت حالة �لفلتان بعرقلة عمل حكومة �لوحدة �لوطنية �لتي �ُصكلت يف 2007/3/17، 

يف  وعلّق   ،2007/4/17 يف  ��صتقالته  تقدمي  �إىل  �لقو��صمي  هاين  �لد�خلية  بوزير  دفع  مما 

��صتقالته قائالً:

�إن �صالحيات �ل�صيد مدير عام �الأمن �لد�خلي هي كل �ل�صالحيات، و�إنني 

�لد�خلي.  �الأمن  عام  مدير  �ل�صيد  خالل  من  �إال  �صالحيات  �أي  يل  لي�ص  كوزير 

من  �إال  ملقابلتي  مالزم  �صابط  �أو  �رشطي  ��صتدعاء  مطلقاً  �أملك  ال  �أنني  و�أقلّها 

خالله، و�إن رف�ص فله �حلق يف ذلك، فما بالكم يف ��صتدعاء مدير عام �ل�رشطة �أو 

  .
54

�لوقائي، �أو �إلز�مهم باأي عمل يتعلق مب�صلحة �لوطن

د�خل  للعمل  تو�فقية  �صيغة  �إيجاد  حاولت  �لتي  �لعربية  �لو�صاطات  من  وبالرغم 

�لرئا�صة و�حلكومة �لفل�صطينية، �إال �أن تفاعل �الأحد�ث و�نت�صار �النفالت �الأمني، و�إف�صال 

عنا�رش من �الأجهزة �الأمنية كافة �التفاقات �ملوقعة بني �الأطر�ف �لفل�صطينية، و�لت�صعيد 

املا�شي  درو�س  فل�شطني،  )حمرر(،  هالل  جميل  يف  �لفل�صطيني،”  �ل�صيا�صي  �لنظام  “�أزمة  جقمان،  جورج   
52

وحتديات احلا�رش وا�شرتاتيجيات امل�شتقبل: )1( فل�شطني والفل�شطينيون )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات 

�لفل�صطينية، 2012(، �ص 140.

�جلزيرة.نت، 2006/12/15، �نظر:  
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حم�صن حممد �صالح وو�ئل �أحمد �صعد )�إعد�د وحترير(، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007 )بريوت: مركز   
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�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2009(، �ص 234.



327

االأداء ال�شيا�شي الداخلي لل�شلطة الفل�شطينية

�ل�صيا�صي �لذي و�صل �إىل حّد �إ�صد�ر �لرئا�صة �لفل�صطينية بياناً �تهمت فيه قياد�ت حما�ص 

باأنها تخطط لل�صيطرة على �ل�صلطة، �أف�صل كافة �لو�صاطات.

�أو  �للحية،  على  �الغتيال  ممار�صة  �إىل  غزة  قطاع  يف  �الأمني  �لفلتان  حالة  وو�صلت 

�لذي  �لرفاتي  حممد  �ل�صيخ  مع  حدث  كما  �لتنظيمي،  �النتماء  على  �جل�صدية  �لت�صفية 

�لوزر�ء  رئي�ص  بيت  تعر�ص  وبعد  حما�ص.  حركة  �إىل  النتمائه  وقتل  منزله  من  خطف 

 Rocket Propelled إ�صماعيل هنية، يف �أثناء وجوده بد�خله، الإطالق قذ�ئف �آر بي جي�

يف  �ال�صتنفار  حالة  حما�ص  �أعلنت  الغتياله،  حماولة  يف   Grenade Launchers )RPG(

�صفوفها و�صفوف �لقوة �لتنفيذية �لتي �صكلها �صعيد �صيام وزير �لد�خلية يف �حلكومة 

�الأحد�ث،  بالوقوف خلف هذه  �لعا�رشة، و�تهمت حما�ص ب�صكل مبا�رش حممد دحالن، 

و�أحكمت حما�ص خالل �أيام �صيطرتها على �لو�صع �الأمني يف قطاع غزة، مع تاأكيدها باأن 

حملتها �إمنا ت�صتهدف فئة معينة ممن يار�صون �لفلتان �الأمني، ولي�ص �صّد حركة فتح. 

يف �ملقابل �أ�صدر �لرئي�ص حممود عبا�ص ثالثة مر��صيم يف 2007/6/14، �أقال مبوجبها 

رئي�ص �لوزر�ء �إ�صماعيل هنية، و�أعلن حالة �لطو�رئ، و�أما �ملر�صوم �لثالث فقد ن�ّص على 

. وبذلك دخلت �ل�صلطة �لفل�صطينية مرحلة �النق�صام 
55

ت�صكيل حكومة �إنفاذ حالة �لطو�رئ

�ل�صيا�صي �لد�خلي وبد�أت حالة من �ال�صتقطاب وممار�صة �العتقال �ل�صيا�صي و�الإق�صاء، 

وتبادل �التهامات حول �رشعية كل طرف، حيث ظلت حكومة هنية تعدُّ نف�صها حكومة 

ت�صيري �أعمال؛ ح�صب ن�صو�ص �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني. 

بالطرح،  جديرة  م�صاألة  هناك  �أن  �إال  ب�رشعيتيهما،  �لطرفني  ت�صبث  من  �لرغم  وعلى 

وهي �أن �لقانون �الأ�صا�صي �لذي هو مبثابة د�صتور �ل�صلطة �لفل�صطينية عندما و�ُصع مل 

ي�صع يف ت�صّوره �أن �لفرتة �النتقالية لل�صلطة �صتمتد ل�صنو�ت، كما مل يكن يت�صور باأن 

�لو�صع �صي�صل �إىل هذه �حلالة، مما ترك �لباب مفتوحاً على تف�صري�ت و��صعة. كما ال بّد 

من �الإ�صارة �إىل �أن �حلالة �لفل�صطينية تعب عن خالف �صيا�صي بامتياز، وهو خالف بني 

نهجني لي�ص من �ل�صهل �لتقاوؤهما. 

�إثبات نف�صه على  وبعد مرور ب�صع �صنني على �النق�صام و�نخر�ط كال �لطرفني يف 

�ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  بناء  على  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  عكفت  �الأر�ص، 

بناء  �إعادة  خّط  على  �لدولية  �لرباعية  ودخول  �لت�صوية؛  عملية  �إطار  �صمن  �لغربية، 

ح�صن �بحي�ص وو�ئل �صعد، التطورات الأمنية يف ال�شلطة الفل�شطينية 2006–2007، �ص  81–82.  
55
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�الأجهزة �الأمنية، وتطبيق بنود خطة خريطة �لطريق، وتقدمي �مل�صاعد�ت لل�صلطة يف هذ� 

�حل�صار  من  باخلروج  حما�ص  تقودها  �لتي  �حلكومة  �ن�صغلت  غزة  قطاع  ويف  �ملجال. 

غري  بطريقة  ولو  تطبيقه  يف  �لعربية  �لدول  بع�ص  و�ن�صاقت  “�إ�رش�ئيل”  فر�صته  �لذي 

مبا�رشة.

�إىل  �هلل  ر�م  حكومة  عمدت  �ل�رشعية”  عن  بـ“�خلروج  حما�ص  �تهام  ذريعة  وحتت 

قطاع  يف  �ملدين  و�لع�صيان  �لعمل  عن  �ملوظفني  �متناع  على  �لتحري�ص  �صيا�صة  �نتهاج 

�لتعامل مع حكومة  �إىل مطالبة �ملوظفني  �لعام  �لقطاع  غزة، ف�صارعت نقابة �ملوظفني يف 

�لذي  �ملوظفني  �رشف  عن  �الإعالن  �إىل  �هلل  ر�م  حكومة  عمدت  كما  �هلل.  ر�م  يف  �لطو�رئ 

“�لتز�مهم  �لر�صمية يف قطاع غزة؛ حتت حجة عدم  بتاأدية مهامهم يف وظائفهم  �لتزمو� 

بال�رشعية”، ويف هذ� �الإطار ذكرت در��صة �أعدها �ملجل�ص �القت�صادي �لفل�صطيني للتنمية 

غري  للموظفني  دوالر  مليون   368 قيمته  ما  تدفع  �هلل  ر�م  حكومة  �أن  )بكد�ر(  و�الإعمار 

�ألف موظف، وذلك طبقاً   43 �مللتزمني بعملهم يف قطاع غزة، و�لذي يقدر عددهم بنحو 

يعمل  من  رو�تب  وقف  يتم  باأن  �صاذ�ً  و�صعاً  عك�ص  ما  وهو   .
562007 �صنة  الإح�صاء�ت 

ودفع رو�تب من يتوقف عن �لعمل. 

�حلركات  �صعود  و�أمام  �ملنطقة،  يف  �نطلقت  �لتي  �لعربية  �لثور�ت  �صوء  وعلى 

خلروج  �أمل  نافذة  �نفتحت  �ل�صلمية،  �لت�صوية  �أفق  �ن�صد�د  مقابل  �حلكم،  �إىل  �الإ�صالمية 

�ملناه�صة  �لقوى  بها  قامت  �لتي  �ملرتدة  �ملوجة  �أن  �إال  �أزمتها،  من  �لفل�صطينية  �حلالة 

يف  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  وقيام  م�رش،  يف  وخ�صو�صاً  �لعربي”  “�لربيع  دول  يف  للتغيري 

�لرئي�ص �مل�رشي �ملنتخب حممد مر�صي، و�لذي كان  2013/7/3 بانقالب ع�صكري على 

حم�صوباً دولياً و�إقليماً كد�عم لقوى �ملقاومة �الإ�صالمية يف فل�صطني، وخ�صو�صاً حلركة 

حما�ص  قيام  ملفتاً  كان  وقد  �صابقاً.  عليه  كانت  ما  �إىل  �الأمور  �إعادة  �إىل  �أدت  قد  حما�ص، 

بن�رش جمموعة �لوثائق �ملتعلقة بدخول �أجهزة �أمن �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل يف عملية 

ت�صويه ل�صورة حما�ص يف م�رش وحماولة ��صتعد�ء �ل�صعب �مل�رشي �صدها، وحماولة زّج 

.
57

��صمها يف ملفات �أمنية يف م�رش

عن  �لناجتة  �القت�صادية  �خل�صائر  تقدير  بكد�ر،  �أي�صاً:  و�نظر  و2007/8/28؛   ،2007/6/17 الأيام،  �نظر:   
56

تعطل �ملوظفني يف قطاع غزة،  2008/8/18.

�جلزيرة.نت، 2013/8/4، �نظر:  
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3. العالقة مع اجلهاد الإ�شالمي:

�أو�صلو، منذ بد�ية توقيع منظمة  �الإ�صالمي رف�صها التفاقية  مار�صت حركة �جلهاد 

�أكرث من ثالثة �صهور   ِ �إعالن �ملبادئ بطريقة عملية، حيث مل ي�ص �لتحرير على �تفاق 

على �لتوقيع حتى نفذت �حلركة عملية ��صت�صهادية �صّد قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف 

�إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أ�صهر من دخول  �أي قبل ب�صعة   ،1993 �الأول/ دي�صمب  كانون 

�جلهاد  وحركة  �ل�صلطة  بني  �لت�صادم  �حتمالية  جعل  مما  غزة.  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 

�الإ�صالمي كبرية.

�الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  مع  �صيا�صية  بحو�ر�ت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  دخلت  وقد 

كافة  الحتو�ء  منها  حماولة  يف  �لفل�صطينية،  �ل�صيا�صية  �لقوى  كافة  مع  فعلت  كما 

�إال   ،1996 �صنة  جرت  �لتي  �النتخابات  يف  و�إ�رش�كها  �أو�صلو  التفاق  �لر�ف�صة  �لقوى 

�إفر�ز�ت  �أنها من  �أ�صا�ص  �النتخابات، على  �مل�صاركة يف هذه  �أن حركة �جلهاد رف�صت 

�أو�صلو. 

�صالحها  ت�صليم  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  دعوة  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  رف�صت 

يف  �ل�صقاقي  فتحي  �جلهاد  حلركة  �ل�صابق  �لعام  �الأمني  ذلك  عن  عبّ  وقد   ،1995 �صنة 

ت�رشيح له يف ني�صان/ �أبريل 1995 بقوله “�إن �لعمل �لع�صكري م�صتمر وت�صليم �ل�صالح 

“وجود  ب�صبب  �ل�صلطة،  مع  �صيا�صي  حو�ر  �إقامة  �ملمكن  غري  من  �أنه  ر�أى  كما  حمرم”، 

.
بر�مج �صيا�صية متناق�صة بني �جلهاد �الإ�صالمي و�صلطة �حلكم �لذ�تي”58

�تبعت �ل�صلطة �لفل�صطينية �الأ�صاليب نف�صها �لتي ��صتخدمتها مع كافة قوى �ملقاومة 

عنا�رش  من  �لع�رش�ت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �عتقلت  حيث  �لت�صوية،  التفاقيات  �ملناه�صة 

�غتيال  بعد  �جلهاد  حركة  نفذتها  �لتي  �ال�صت�صهادية  �لعمليات  بعد  �الإ�صالمي  �جلهاد 

�أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  مالطا  يف   Mossad �ملو�صاد  من  عمالء  يد  على  �لعام  �أمينها 

1995. ويف تعليق ملدير �ل�رشطة �لفل�صطينية �لعميد غازي �جلبايل على منفذي �لعمليات 

�الأ�رش  “ي�صتغلون  �إنهم  وقال  و�إرهابيون”،  “كافرون  باأنهم  و�صفهم  �ال�صت�صهادية 

.
�لفقرية ويغرونها مباليني �لدوالر�ت �لتي تدفعها �إير�ن”59

احلياة، 1995/4/30.  
58

الراأي، 1995/6/28.  
59
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1995/8/6 باإغالق �صحيفة �ال�صتقالل �ملقربة من  �لفل�صطينية يف  كما قامت �ل�صلطة 

جتاه  �ل�صلطة  ِقبل  من  �ملتَّبعة  �الإجر�ء�ت  مع  ين�صجم  ما  وهو  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة 

نف�صه  �ليوم  يف  �أغلق  حيث  �أي�صاً،  �لت�صوية  التفاقيات  مناه�صة  �أخرى  �إعالم  و�صائل 

على  �ل�صلطة  مار�صته  �لذي  �لفكري  �لقمع  يقت�رش  مل  �الإطار  هذ�  ويف  �لوطن.  �صحيفة 

�الإ�صالمني فقط، �إذ منعت �ل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 1996 تد�ول كتب �ملفكر �لفل�صطيني 

قال:  حيث  عرفات  يا�رش  للرئي�ص  حاد�ً  نقد�ً  �صعيد  ه  وجَّ �الإطار  هذ  ويف  �صعيد،  �إدو�رد 

“�أعرف �أن عرفات غا�صب من نقدي �مل�صتمر. لي�ص التفاق �أو�صلو �لذي �أعتقد �أنه خد�ع 
�لروؤية  وغياب  �ملتز�يدة  لديكتاتوريته  ولكن  بالفل�صطينيني،  �الأمر  تعلق  �إذ�  خا�صة 

.
و�لف�صاد يف قيادته ل�صعبه”60

جرت  �لتي  �النتخابات  يف  للم�صاركة  رف�صها  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  ��صتمرت 

�صنة 2006، ودعت منا�رشيها �إىل عدم �مل�صاركة، ولكن يف �لوقت نف�صه قالت �حلركة �إنها 

لن تكون “عقبة يف طريق �إجر�ء هذه �النتخابات”، كما �أو�صحت باأن روؤيتها وت�صورها 

مع  �ل�صلح  بحرمة  علمائها  و�إجماع  �الأمة  ثو�بت  من  ينطلق  فل�صطني  �أجل  من  لل�رش�ع 

جزء  �النتخابات  باأن  و�أ�صافت  معها،  �ملفاو�صات  �أو  بها  �العرت�ف  �أو  �الحتالل  دولة 

2 �لذي ُوقِّع يف  �أو�صلو  �أن�صئ مبوجب �تفاق  من عملية �لت�صوية و�أن �ملجل�ص �لت�رشيعي 

 .
61

و��صنطن

�الأطر�ف  بني  د�ر  �لذي  �ل�رش�ع  يف  �حلياد  على  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  وقفت 

�لطرف  مع  و��صطة  يف  �لدخول  حاولت  وقد   ،2006 يونيو  حزير�ن/  يف  �لفل�صطينية 

�مل�رشي حلل �خلالف �لفل�صطيني �لد�خلي، على �أ�صا�ص �أن �جلهاد كانت �صمن �الأطر�ف 

�لتي �صاركت يف حو�ر�ت �لقاهرة �ملتعددة، وقد �صافر وفد برئا�صة �الأمني �لعام رم�صان 

عبد �هلل يف 2006/6/22 �إىل �لقاهرة، و�لتقى �لوفد مب�صوؤولني م�رشيني للمو�صوع نف�صه، 

وتدين  طرفاً  تبئ  �أحكام  الإ�صد�ر  منا�صب  غري  �الآن  “�لوقت  �إن  قوله  �لوفد  عن  ونقل 

ومعاجلة  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف  �ملاأ�صاوي  �لو�صع  م�صوؤولية  يتحمل  فاجلميع  �آخر، 

هذ� �ملوقف حتتاج �إىل عمل متو��صل على كل �ل�صعد وبالتن�صيق مع �الأطر�ف �لعربية الأن 

 .
�لق�صية �الآن على مفرتق طرق”62

الد�شتور، 1996/8/26.  
60

الغد، 2006/1/24.  
61

احلياة، 2007/6/24.  
62
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فرق بني كافة �لف�صائل 
ِّ
بالرغم من حيادية حركة �جلهاد، �إال �أن �ل�صلطة يف ر�م �هلل مل ت

�ملقاومة يف م�صاألة �صحب �ل�صالح، وهو ما عبَّ عنه عبد �لفتاح خزيية �أحد قياد�ت �جلهاد 

�مليد�نيني بقوله، �إنهم )�أي �ل�صلطة( “يتعاملون مع �صالحنا كاأي �صالح جنائي ي�صتخدم 

.
�صّد �لقانون، و�أنه يجب ت�صليمه �آجالً وعاجالً”63

�أما يف �إطار �مل�صاحلة �لفل�صطينية، فلقد �صاركت حركة �جلهاد �الإ�صالمي باحلو�ر�ت 

�لتي رعتها م�رش منذ بد�ية �النق�صام �لفل�صطيني �لد�خلي، و�أعربت عن نيتها �مل�صاركة يف 

�لرتتيبات �ملتعلقة باإعادة �إ�صالح منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و�ن�صمامها لها بعد توقيع 

�تفاق �مل�صاحلة يف �أيار/ مايو 2011، �إال �أنها ��صتمرت يف رف�ص �الن�صمام �إىل �أّي حكومة 

.
64

فل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة

4. العالقة مع الي�شار الفل�شطيني:

ال يكن ح�رش �حلديث حول �لي�صار �لفل�صطيني �صمن �إطار فكري موحد، �إذ تعددت 

�لي�صار  تيار  قوة  على  �صلباً  �نعك�ص  مما  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  يف  �لي�صارية  �لتنظيمات 

مبجمله، وهو ما ��صتخدم من قِبل قيادة فتح �أحياناً الإ�صعافه، خ�صو�صاً يف �أوج �لعمل 

�لثوري �مل�صلح يف �صبعينيات وثمانينيات �لقرن �لع�رشين.

�ل�صعبية  باجلبهتني  متمثالً  �لفل�صطيني  للي�صار  �الأف�صل  �حل�صور  وكان   

و�الجتاه  �لقومي  �الجتاه  بني  �جلمع  على  �ل�صعبية  �جلبهة  عملت  وقد  و�لديوقر�طية، 

�لي�صاري، مما �أك�صبها قوة �لدفع �لقومي يف �ل�صارع �لعربي قبل �النتفا�صة �ملباركة �صنة 

1987، ولكن مع تر�جع �الأد�ء �لثوري �لي�صاري �لفل�صطيني، و�صبه غيابه عن �مل�صمون 

�لعمل  يف  بقوة  �صارك  �لذي  �الإ�صالمي  �لتيار  وظهور  �لفل�صطيني،  لل�صارع  �الجتماعي 

�لوطني و�لكفاح �مل�صلح، باالإ�صافة �إىل �أ�صباب بنيوية ذ�تية؛ �أبرزها �لت�رشذم و�النق�صام 

�أ�صباباً  هناك  �أن  كما  �الأجيال.  تو��صل  و�صعف  �لتاريخية،  �لزعامات  وهيمنة  �لد�خلي، 

�ل�صوفييتي،  �الحتاد  و�صقوط  �الإ�صالمية،  للتيار�ت  �ل�صعبي  كالبوز  ودولية  �إقليمية 

و�نهيار �ملنظومة �ال�صرت�كية �أدت �إىل تر�جع دور �لي�صار يف �لتاأثري على �مل�صار �ل�صيا�صي 

�لفل�صطيني خ�صو�صاً منذ مطلع ت�صعينيات �لقرن �لع�رشين.

عرب 48، 2008/2/8.  
63

الد�شتور، 2001/5/13.  
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فد�  حزب  �صارك  حيث  �أو�صلو،  �تفاق  من  موقفه  يف  �لفل�صطيني  �لي�صار  �نق�صم 

�ل�صعبية  �جلبهتان  عار�صت  �ملقابل  يف  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  تركيبة  يف  �ل�صعب  وحزب 

�أو�صلو،  �إفر�ز�ت  مع  �لفل�صطيني  �لي�صار  لتعامل  وبالن�صبة  �التفاق.  و�لديوقر�طية 

يف  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لقوى  من  قدر  �أكب  الإ�رش�ك  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صعت  فقد 

�نتخابات �صنة 1996.

�لفل�صطيني  �لي�صار  قوى  و�صعبية  حجم   1996 �صنة  �لت�رشيعية  �النتخابات  ك�صفت 

�مل�صارك يف �النتخابات، حيث ف�صل حزب �ل�صعب من جتاوز ن�صبة �حل�صم يف �النتخابات، 

فيما فازت فد� مبقعد و�حد.

وهنا يرى �لبع�ص، �أن بع�ص �أحز�ب �لي�صار �مل�صاركة يف �ل�صلطة لعبت بعد ذلك دور�ً 

�أكب من حجمها �ل�صعبي، و�لذي من �ملمكن رده لرغبة قيادة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

�ل�صيا�صية  �لقوى  جميع  وو�صع  �لالحقة،  �ملرحلة  لقيادة  �رشعيته  د�ئرة  تو�صيع  يف 

�لفل�صطينية حتت �صقف �أو�صلو.

ويرى �لبع�ص �أن قوى �لي�صار كافة تعاملت مع �إفر�ز�ت �أو�صلو بحكم �الأمر �لو�قع، �إذ 

�نخرطت قوى �لي�صار يف �ل�صلطة �لفل�صطينية عب م�صاركتها يف موؤ�ص�صاتها �صمن كوتات 

حزبية، و�أن خطاب �لي�صار بد� متناق�صاً يف �ل�صارع �لفل�صطيني، مما حّد من دور �لي�صار 

�صقف  وبد�  فتح(،  )حركة  �ل�صلطة  يف  �ملتنفذ  �لتيار  مو�جهة  �إمكانية  ويف  �ملعار�صة،  يف 

�لي�صار �لفل�صطيني يف تعامله مع �ل�صلطة دون �أو�صلو �ملرفو�ص عندهم �بتد�ء.

�أن  �إال  �لفل�صطيني،  �لي�صار  قوى  منه  عانت  �لتي  �لرت�جع  مظاهر  من  �لرغم  وعلى 

�نطالقة �نتفا�صة �الأق�صى، و�نخر�ط �لقوى �لفل�صطينية يف مو�جهة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

و�نطالق �لعمليات �لفد�ئية �صكل ر�فعة للي�صار جعلته حمط ��صتهد�ف من قبل �الحتالل 

�الأمني  باغتيال  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  قامت  حيث  �الإ�صالمية،  �لتيار�ت  جانب  �إىل 

نفذت  �صهرين  من  �أقل  وبعد   ،2001/8/27 يف  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �لعام 

�جلبهة �ل�صعبية عملية ناجحة �غتالت فيها وزير �ل�صياحة �الإ�رش�ئيلي رحبعام زئيفي يف 

.2001/10/17

وعلى خلفية هذه �لعملية �عتقلت �ل�صلطة �لفل�صطينية �أمني عام �جلبهة �ل�صعبية �أحمد 

�غتيال  عملية  نفذت  �لتي  �ملجموعة  �إىل  باالإ�صافة  و�حتجزته   ،2002/1/15 يف  �صعد�ت 

يف  عرفات  يا�رش  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  حا�رشت   2002 مار�ص  �آذ�ر/  ويف  زئيفي. 
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�ملقاطعة، مطالبة �إياه بت�صليم �صعد�ت ورفاقه، ثم متّ �لتو�صل التفاق نُقل مبوجبه �صعد�ت 

ورفاقه �إىل �صجن �أريحا بناء على �قرت�ح بريطاين، ومّت و�صعهم حتت �حلر��صة �الأمريكية 

من  �أريحا  �صجن  �قتحام  متّ  �أن  �إىل  �إ�رش�ئيلية،  مو�فقة  بعد  �أريحا،  �صجن  يف  �لبيطانية 

2006، �صمن �صيناريو �ن�صحاب �الأمن  �آذ�ر/ مار�ص  ِقبَل قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف 

�الأمريكي و�لبيطاين �مل�رشف على �ل�صجن. 

�أفرزت �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 2006 نظاماً �أ�صبه ما يكون بنظام ثنائي �لقطبية، 

بينما  �ملقاعد،  من  و%90  �الأ�صو�ت،  من   %86 نحو  وحما�ص  فتح  حركتا  جمعت  حيث 

7% من  �أكرث من  مل تتمكن قوى �لي�صار �ملن�صوية حتت منظمة �لتحرير من �أن حت�صد 

�الأ�صو�ت و3.8% من �ملقاعد. ويف هذ� �ل�صياق �صعت قوى �لي�صار �إىل تبني نظام �صيا�صي 

بعيد عن �ملحا�ص�صة بني �لقوى �لكبى يف �ل�صاحة �لفل�صطينية، و�عتماد نظام �لن�صبية يف 

�النتخابات �لد�خلية، الأنه ينحها �إمكانية �لرتجيح بني حركتي فتح وحما�ص.

ويف �لوقت �لذي �نتقدت فيه قوى �لي�صار ما �أ�صمته �النقالب يف قطاع غزة، فاإن �أد�ءها 

�هلل،  به �صلطة ر�م  �لذي قامت  �لقمع  �أمام  باهتاً  �هلل كان  �ل�صلطة يف ر�م  جتاه ممار�صات 

ويف �ملقابل مل تتمكن حركة حما�ص من ��صتقطاب قوى �لي�صار �ملتو�فقة معها يف معار�صة 

�تفاق �أو�صلو.

وبالرغم من �نتقاد بع�ص قوى �لي�صار الأد�ء �ل�صلطة �لفل�صطينية يف مو��صع كثرية، 

عبا�ص  حممود  متنح  ز�لت  ما  �لقوى  هذه  �أن  �إال  �ملفاو�صات،  ملف  �إد�رة  يف  وخ�صو�صاً 

�لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  يف  �مل�صاركة  خالل  من  ما،  �رشعية  باآخر  �أو  ب�صكل 

و�ملجل�ص �ملركزي �مل�صتند �إليهم عبا�ص يف مفاو�صات �لت�صوية �ل�صلمية. 

رابعًا: االنق�شام وامل�شاحلة:

�النق�صام  من  حالة  يف   ،2007 �صنة  منت�صف  منذ  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  دخلت 

و�أمنياً  و�جتماعياً  �صيا�صياً  مبجمله،  �لفل�صطيني  �لو�صع  على  �نعك�ص  �جليو-�صيا�صي 

على  �عتد�ء�ته  ملمار�صة  �النق�صام  حالة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ��صتغل  حيث  و�قت�صادياً، 

�ل�صعب و�الأر�ص، �إذ قام بعمليتني ع�صكريتني و��صعتني �صّد قطاع غزة، �الأوىل يف �لفرتة 

2008/12/27–2009/1/18، و�لثانية يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2012، كما و�صعت قو�ت 
�الحتالل �صيا�صة �ال�صتيطان وم�صادرة �الأر��صي يف �ل�صفة �لغربية.
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و��صتمر�ر  �ل�صلطة،  قيام  بعد  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  للنظام  �لبنيوي  �ل�صكل  �نعك�ص 

ومنظمة  �ل�صلطة  بني  و�لتد�خل  �لفل�صطيني،  �لوطني  �لقر�ر  على  فتح  حركة  هيمنة 

�لتحرير وبني حركة فتح، على �صعوبة �لتفريق ما �إذ� كان �النق�صام بني ف�صيل وف�صيل 

)فتح وحما�ص( �أم بني �صلطة وف�صيل؟ فمثالً لو كان �لرئي�ص من خارج �إطار حركة فتح، 

فهل كان �صي�صكل �إطار�ً جامعاً وينهي �النق�صام؟

قامت �لرئا�صة �لفل�صطينية منذ بد�ية �إعالن حالة �لطو�رئ يف 2007/6/14، مبجموعة 

حركة  فيه  حتتل  �لذي  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مبوجبها  غيبت  �الإجر�ء�ت  من 

�إطارها  من  حما�ص  حركة  الإخر�ج  حماولة  �لبع�ص  ر�آها  وقد  �الأغلبية.  موقع  حما�ص 

مما  و�ملر��صيم،  �لقر�ر�ت  من  جمموعة  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  �أ�صدرت  حيث   ،
65

�ل�رشعي

2007/6/17، مر�صوماً عطل  �أ�صدر �لرئي�ص يف  �أ�صهم يف ماأ�ص�صة وقوننة �النق�صام؛ فقد 

على  تن�ص  و�لتي   ،2003 ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  من   79 باملادة  �لعمل  مبوجبه 

�رشورة مو�فقة �ملجل�ص �لت�رشيعي على �أّي تعيينات وز�رية. وكذلك �أ�صدر قر�ر�ً رئا�صياً 

يف 2007/6/16، عّد مبوجبه �لقوة �لتنفيذية و�جلناح �لع�صكري حلركة حما�ص ميلي�صيات 

خارجة عن �لقانون، وجرَّم كل من تثبت عالقته بها �أياً كان نوعها.

وعلى �لرغم من تعدد �ملبادر�ت �لعربية �لتي حاولت جمع �لبيت �لفل�صطيني، و�إعادة 

�ل�صيا�صي،  �العتقال  وممار�صة  �لو�قع،  �أر�ص  على  �لعملية  �الإجر�ء�ت  �أن  �إال  ترتيبه، 

و�الإق�صاء �لوظيفي، و�خل�صوع للرغبات �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية �لر�ف�صة الأي �تفاقات 

م�صاحلة بني �لقوى �لفل�صطينية، كل ذلك حال دون �إمتام �مل�صاحلة �لفل�صطينية.

2009 من  كانت �لورقة �مل�رشية �لتي ُعر�صت على كافة �لف�صائل �لفل�صطينية �صنة 

�أبرز �ملبادر�ت �لعربية تف�صيالً الإنهاء حالة �النق�صام، وقد ��صطدمت هذه �ملبادرة برف�ص 

�جلانب �مل�رشي وحركة فتح، �لتي وقعت على �لورقة، طلب حما�ص بفتح �لورقة للنقا�ص 

ومطابقتها مع ما متّ �التفاق عليه، كما ورف�ص �لرئي�ص حممود عبا�ص عقد �أّي لقاء�ت مع 

رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص قبل توقيع �لورقة من جانب حما�ص وقال �إنه “يف 

حال توقيع حما�ص، وبعد �صاعة �أو ن�صف �صاعة �أو ربع �صاعة، �صيكون هناك لقاء معهم 

.
ولكن قبل ذلك ال”66

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، �ص 50.  
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ال�شبيل، 2010/1/18.  
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ر�وحت �مل�صاحلة �لفل�صطينية حملها طيلة فرتة �ملفاو�صات �لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية 

�لتعنت  ب�صبب  م�صدود؛  طريق  �إىل  �ملفاو�صات  و�صلت  �أن  �إىل   2010/5/9 يف  بد�أت  �لتي 

ملف  فتح  �إعادة  �لتقدير�ت  بع�ص  ربطت  وقد  �ال�صتيطان،  لتجميد  �لر�ف�ص  �الإ�رش�ئيلي 

�لفل�صطينية ال�صتخد�م  �ل�صلطة  �مل�صاحلة مع موؤ�رش�ت ف�صل �ملفاو�صات؛ كمحاولة من 

�مل�صاحلة كورقة �صغط يف �ملفاو�صات.

 ،2010/9/24 يف  دم�صق  يف  للحو�ر  جل�صات  عقدت  �مل�صاحلة  ملف  يف  �النفر�ج  وبعد 

وقد متّ خاللها �لتفاهم على ثالث ق�صايا هي: �النتخابات، وحمكمة �النتخابات، ومنظمة 

�لتحرير؛ وبقي �مللف �الأمني عالقاً �إىل حني �الجتماع �لذي عقد يف 2010/11/9، ولكن دون 

�لتو�صل �إىل تفاهم حوله. و�نعك�صت �الأجو�ء �ل�صلبية يف هذ� �الجتماع على ما مّت �لتفاهم 

عليه يف �الجتماع �ل�صابق. 

وظلت �مل�صاحلة يف حالة �لتجاذب بني �لطرفني، �إال �أن �نفر�جاً قد حدث مع �لتغيري�ت 

حيث  �الإقليمية،  �لتحالفات  مو�زين  يف  تغيري�ت  من  ر�فقها  وما  �ملنطقة،  �صهدتها  �لتي 

�تفاق  �لتوقيع على  �نعك�ص �صقوط نظام ح�صني مبارك على ملف �مل�صاحلة، ومّت حفل 

�مل�صاحلة يف �لقاهرة يف 2011/5/4، بعد جتاوز حركتي فتح وحما�ص �لعقدة �الأمنية.

دون  و�خلارجية،  �لد�خلية  للموؤثر�ت  �مل�صاحلة  �إخ�صاع  فاإن  تقدم،  ما  على  وبناء 

وجود رغبة حقيقية يف �إعادة ترتيب �لبيت �لفل�صطيني، و��صتخد�م �مللف تكتيكياً لل�صغط 

يف ملف �لت�صوية، كان �أحد �أهم �أ�صباب �لف�صل �لتي و�جهت هذ� �التفاق، وقد قدر �لبع�ص 

و�أ�صقطت  �لدولية،  �أهميتها  �لفل�صطينية  �لق�صية  �أفقدت  �ملنطقة  يف  �الأحد�ث  جمريات  �أن 

ق�صية �لت�صوية عن �أولويات �الأجندة �الأمريكية، مما دفع بال�صلطة وحركة فتح للجنوح 

.
67

نحو �مل�صاحلة

وعلى �لرغم من �الخرت�قات �لتي حققتها جلان �مل�صاحلة �لف�صائلية، وتعدد �للقاء�ت 

 ،2012 فب�ير  �صباط/  حتى  مكانها  لرت�وح  عادت  �مل�صاحلة  �أن  �إال   ،2011 �صنة  خالل 

حيث متّ �التفاق على �إ�صناد رئا�صة �حلكومة �لتو�فقية �إىل �لرئي�ص حممود عبا�ص كمخرج 

حلل �الأزمة �لعالقة، �إذ رف�صت حركة حما�ص طرح ��صم �صالم فيا�ص لرئا�صة �حلكومة. 

�حلكومة  �إ�صناد  على  حما�ص  مبو�فقة  فوجئو�  �ملر�قبني  من  �لعديد  �أن  بالذكر  و�جلدير 

�ل�رشق  در��صات  مركز  )عّمان:  التوقيع  بعد  ما   2011 الفل�شطينية  امل�شاحلة  )حمرر(،  نوفل  �صعيد  �أحمد   
67

�الأو�صط، 2012(، �ص 33.
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لعبا�ص، حيث كانت موؤ�رش�ت �الأحد�ث و�لتغري�ت يف �ملنطقة جتري ل�صالح حركة حما�ص، 

وخ�صو�صاً مع �صعود �الإخو�ن �مل�صلمني يف م�رش.

ورئي�ص  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  بني  �لدوحة  يف  �ملوقع  �ل�صابق  باالتفاق  و�رتباطاً 

�ملعتقلني  من   64 �رش�ح  باإطالق  عبا�ص  �لرئي�ص  �أمر  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

�ملنتميني حلركة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية، وذلك يف �إطار �التفاق على �إطالق �رش�ح جميع 

.
68

�ملعتقلني

ُتبِد �ل�صلطة �لفل�صطينية َجّدية كافية الإجناح �مل�صاحلة، فبالرغم من �لتفاهم على  مل 

بناء  و�إعادة  �لد�خلي  �لفل�صطيني  �لبيت  برتتيب  �ملتعلقة  �لتف�صيلية  �مللفات  من  �لعديد 

�مل�صاحلة  م�صار  حتويل  على  تركز  فتئت  ما  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  �أن  �إال  �لتحرير،  منظمة 

نحو �لرتتيبات �ملتعلقة باالنتخابات د�خل �ل�صلطة، وتغييب �مللفات �الأخرى ومنها �إعادة 

بناء منظمة �لتحرير، و�صمّ �لقوى و�لف�صائل غري �ملن�صوية حتتها مثل حما�ص و�جلهاد 

�إىل  �الإ�صالمي وغريها، مما ف�رش �لبع�ص ت�رشف قيادة �ل�صلطة يف ر�م �هلل باأنها ت�صعى 

�ملماطلة وك�صب �لوقت، �إىل حني تغريُّ �لظروف �لتي دفعت نحو توقيع �مل�صاحلة.

�صنتي  خالل  �خرت�قات  �إحد�ث  يف  �أ�صهمت  �لتي  �لظروف  تغريت  �إن  ما  وبالفعل 

�لقوة  و�أخذت  �جلديد  �مل�صهد  �الأمريكية  �الإد�رة  ��صتوعبت  �إن  وما   ،2012–2011

�الإقليمية بزمام �ملبادرة، وحدوث �النقالب �لع�صكري يف م�رش يف 2013/7/3 و�الإطاحة 

ليو�جه  �مل�صاحلة  ملف  عاد  حتى  �لت�صوية،  ملف  وفتح  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  بجماعة 

�أو  ل ملف �لت�صوية  �إىل حني تعطُّ �ملفاعيل �الإقليمية و�لدولية �ملوؤثرة عليه، وليُِعلّق رمبا 

تغريُّ �مل�صهد �الإقليمي.

خال�شة:

�صكل قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 1994 منعطفاً حاد�ً يف تاريخ �لق�صية �لفل�صطينية، 

متثَّل يف �إحد�ث تغيري جوهري يف �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، �لذي طاملا كانت منظمة 

�لقيادة  �صيا�صة  هو  �لتغيري  هذ�  مثَّله  ما  �أخطر  ولكن  ر�أ�صه.  هي  �لفل�صطينية  �لتحرير 

��صتن�صاخ  وحماوالتها  بال�صلطة،  و��صتئثارها  �لتحرير،  منظمة  تهمي�ص  يف  �لفل�صطينية 

القد�س العربي، 2012/2/6.  
68
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“ل�رشعية ��صتخد�م �لعنف” يف ب�صط  �الأنظمة �لعربية بحكم �حلزب �لو�حد، و�حتكارها 

�صيطرتها د�خلياً، مما �نعك�ص على �لهوية �لوطنية �لفل�صطينية، فانتقل من �صعب �كت�صب 

�إىل �صلطة تعدُّ ن�صال  �رشعية وجوده من ن�صاله �مل�صلح، كما �صاغتها منظمة �لتحرير، 

�صعبها “عنفاً و�إرهاباً” وتقول “�إ�رش�ئيل وجدت لتبقى”، و�خت�صار �لق�صية �لفل�صطينية 

بال�صفة �لغربية وقطاع غزة.

دفعت قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية بحركة فتح لتحمل �أعباء �ل�صلطة، و�لذي �نعك�ص على 

�لعمل �لتنظيمي لفتح مقابل مكا�صب مادية �أو وظيفية الأ�صخا�ص من �الإطار �لفتحاوي، 

مما �أثَّر على متا�صك �حلركة و�صعبيتها يف �لد�خل و�خلارج.

ومن جهة �أخرى عجزت �ل�صلطة �لفل�صطينية عن �حتو�ء �لتيار �الإ�صالمي �صمن �صقف 

�أو�صلو، مما دفعها �إىل حماولة حتجيمه، وهو ما �أدى يف نهاية �ملطاف �إىل حالة �لت�صادم 

�مل�صلح و�النق�صام فيما بعد، وطرح م�صاألة �رشورة �إعادة ترتيب �لبيت �لفل�صطيني، لي�ص 

�لتو�فق  �لغربية وقطاع غزة، بل �رشورة  �ل�صفة  �لتو�فق على حكومة يف  �إطار  فقط يف 

على برنامج �صيا�صي ي�صمن �حلفاظ على حقوق وثو�بت �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل 

و�ل�صتات.





الف�شل الثامن

املوؤ�شرات االقت�شادية لل�شلطة 

الفل�شطينية 1994–2013 

د. حم�شن حممد �شالح

اأ. اإقبال وليد عمي�س

اأ. غنى �شامي جمال الدين
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املوؤ�شرات القت�شادية لل�شلطة الفل�شطينية 

 2013–1994

متهيد:

و�لتحليل،  �ملقارنة  من  �لكثري  �إىل  حتتاج  ومف�صلة  غزيرة  مادة  وجود  من  بالرغم 

�ملتاحة يف هذ�  �مل�صاحة  به  �ملوؤ�رش�ت مبا ت�صمح  �أبرز  بالتحدث عن  �أننا �صنكتفي هنا  �إال 

�لكتاب؛ مع �حلر�ص على ت�صكيل �صورة عامة منا�صبة عن �جلانب �القت�صادي لل�صلطة 

�لفل�صطينية )�لتي تغطي مناطق �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة( خالل ع�رشين عاماً.

اأواًل: حمددات االأداء االقت�شادي: 

لل�صلطة  �القت�صادي  �الأد�ء  حتكم  �لتي  و�لظروف  �ملحدد�ت  من  جمموعة  هناك 

عليه  ينطبق  ال  �أد�ء  وهو  وتقييمه،  لفهمه  �العتبار  يف  و�صعها  يجب  و�لتي  �لفل�صطينية، 

�لتطبيق �ملجرد للطرق �لنمطية �ملعتادة يف تقييم �أد�ء �لدول. و�أبرز هذه �ملحدد�ت:

غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  مناطق  تعاين  وتبعاته:  الإ�رشائيلي  الحتالل   .1

�مل�صتوطنني  ال�صتجالب  ي�صعى  �إحاليل،  ��صتيطاين  ��صتعماري  �صهيوين  �حتالل  من 

�ل�صهاينة وو�صع �أبناء �الأر�ص �لفل�صطينيني يف بيئة طاردة ت�صطرهم للنزوح و�لهجرة. 

معابرها  على  �صيطرته  �أبقى  �أنه  �إال   2005 �صنة  غزة  قطاع  من  �الحتالل  �ن�صحب  ولئن 

�أبنائها.  بحق  قا�صياً  ح�صار�ً  يار�ص  يز�ل  وما  و�جلوية،  و�لبحرية  �لبية  ومنافذها 

�أر�صها، وما ز�ل  60% من  و�إد�رياً على نحو  �أمنياً  ويف �ل�صفة �لغربية ما يز�ل ي�صيطر 

يتحكم مبنافذها، ويتابع �صيا�صة ��صتيطانية منهجية �أدت �إىل بناء نحو 200 م�صتعمرة، 

و�إىل �إ�صكان 700 �ألف م�صتوطن يهودي تقريباً. ويتابع �الحتالل �لتحكم بحركة �الأفر�د 

و�لب�صائع وي�صع مئات �حلو�جز يف د�خل �ل�صفة، كما بنى جد�ر�ً عن�رشياً عازالً �أ�رّش 

ب�صكل هائل باحلياة �القت�صادية و�الجتماعية ملئات �الآالف من �لفل�صطينيني، وي�صيطر 

�الحتالل على نحو 85% من م�صادر �ملياه يف �ل�صفة.
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ومنذ بدء هذ� �الحتالل �صنة 1967 مار�ص �صيا�صات �إحلاق �قت�صادي ملناطق �ل�صفة 

و�لقطاع باالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي. ويف �لوقت نف�صه منع �الحتالل تنفيذ �ل�صلطة مل�صاريع 

�ل�رشيعة  �لطرق  وبناء  �الآبار  حفر  �أما  �لكهرباء،  و�إنتاج  و�مليناء  كاملطار  ��صرت�تيجية 

فوق  ملا  �الحتالل  ��صتغالل  مع  يتعار�ص  ال  ومبا  �لدنيا،  باحلدود  فتتم  �لتحتية  و�لبنى 

�لفل�صطيني.  �ل�صعب  �حتياجات  ولي�ص  �الحتالل  �حتياجات  وتلبية  حتتها،  وما  �الأر�ص 

وفوق ذلك، ال يرتدد �الحتالل يف ��صتخد�م كافة �لو�صائل �لوح�صية يف �لقتل و�العتقال 

ما  �إذ�  �لتحتية  و�لبنى  �القت�صادية  و�مل�صاريع  و�ملوؤ�ص�صات  �ملنازل  وتدمري  و�حل�صار، 

�لتنكيل  �أ�صاليب  ت�صببت  فقد  �ملثال  �صبيل  وعلى  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  من  مقاومة  و�جه 

�قت�صادية  بخ�صائر   )2005-2000( �الأق�صى  �نتفا�صة  �أثناء  يف  �الإ�رش�ئيلية  و�لتدمري 

�أو�خر  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  وت�صبب  دوالر.  مليار   15.6 بنحو  تقدر 

، بينما ت�صبب عدو�نه 
1
2008 ومطلع 2009 بخ�صائر مبا�رشة تقدر بنحو 2 مليار دوالر

.
2
على �لقطاع يف �صيف 2014 بخ�صائر مبا�رشة تقدر بنحو 2.8 مليار دوالر

�صادر�ت  من   %80 عن  يزيد  ما  �أن  �إىل  �أدت  �القت�صادي  �الإحلاق  �صيا�صة  �أن  كما 

“�إ�رش�ئيل” )�نظر  72% من و�رد�تها من  “�إ�رش�ئيل” بينما تاأتي نحو  �ل�صلطة تذهب �إىل 

�الإ�صكالية  جوهر  هو  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  فاإن  هذ�،  وعلى  �لتجاري(.  �لتبادل  بند 

�القت�صادية �لفل�صطينية، وال يكن فهم �قت�صاد �ل�صلطة دون فهم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

و�أ�صاليبه و�صيا�صاته. 

بكد�ر، “�خل�صائر �القت�صادية �ملبا�رشة �لناجتة عن �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة من 2008/12/28 – تاريخ   1

http://www.pecdar.org/atemplate.php?id=620؛  �نظر:   ،2009/1/29  ”،2009/1/18 �لنار  �إطالق  وقف 

�خل�صائر  ي�صتعر�ص  �لفل�صطيني  �الإح�صاء  رئي�ص  �صبانه  د.  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  و�جلهاز 

http://www. :القت�صادية �الأولية يف قطاع غزة جر�ء �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي حتى 2009/1/17، 2009/1/19، �نظر�

pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/gaza_losts.pdf
مالحظة: ذكر تقرير �صادر عن وز�رة �القت�صاد �لفل�صطينية �أن �خل�صائر �ملبا�رشة للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على 

قطاع غزة �أو�خر �صنة 2008 ومطلع �صنة 2009 بلغت 1,346 مليون دوالر بينما بلغت �خل�صائر غري �ملبا�رشة 

نحو 750 مليون دوالر. �نظر: حازم �ل�صنار، “�لتقدير�ت �صبه �لنهائية للخ�صائر �القت�صادية لقطاع غزة جر�ء 

�لوطني،  �القت�صاد  �لفل�صطينية، وز�رة  �لوطنية  �ل�صلطة   ”،)2009/1/17-2008/12/27( �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن 

http://www.mne.gov.ps/mnemodules/epapers/gazastatics.pdf :2009/2/23، يف

 See Palestinian Economic Council for Development and Reconstruction (PECDAR),  2

 Gaza Strip: Reconstruction & Development Plan (Jerusalem: PECDAR, September 2014),
  http://www.pecdar.ps/new/userfiles/file/PECDAR-Gaza-English-spr.pdf
 2014 �صيف  يف  �الإ�رش�ئيلي  للعدو�ن  مبا�رشة  غري  خ�صائر  دوالر  ملياري  نحو  هناك  �أن  �إىل  �الإ�صارة  جتدر 

ح�صب تقرير بكد�ر نف�صه.  
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مع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وقعته  �لذي  �التفاق،  هذ�  نظم  باري�س:  بروتوكول   .2

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صنة 1995، �لعالقة �القت�صادية بني �لطرفني. غري �أن هذ� �التفاق 

مل يكن �تفاقاً �قت�صادياً بني بلدين باملعنى �حلريف للكلمة، ولكنه �تفاق مّت من خالله تنظيم 

�القت�صاد  على  �الحتالل  هيمنة  وتكري�ص  باالحتالل،  �القت�صادية  �لذ�تي  �حلكم  عالقة 

�لب�صائع و�الأفر�د،  م �الحتالل بحركة  �أبرز معامله ��صتمر�ر حتكُّ �لفل�صطيني. وكان من 

وباملعابر �لبية و�لبحرية و�جلوية، وبالتايل �لتحكم بحركة �ل�صادر�ت و�لو�رد�ت، كما 

توىل �الحتالل حت�صيل عائد�ت �ل�رش�ئب )�ملقا�صة( لل�صلطة �لفل�صطينية، و�لتي ت�صكل 

�لعائد�ت  هذه  ت�صليم  منع  �أو  ت�صليم  عملية  و��صتخدم  �ملحلية،  �إير�د�تها  من   %60 نحو 

لل�صلطة كاأد�ة �بتز�ز وتركيع لل�صعب �لفل�صطيني.

من  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  عانت  الفل�شطينية:  لل�شلطة  التنموية  الروؤية  �شعف   .3

تقم  ومل  و�القت�صادية.  �لتنموية  روؤيتها  وتنفيذ  بناء  يف  و�لع�صو�ئية  �لتخبط  من  �لكثري 

بانتهاج �صيا�صات تنموية تعمل على تعزيز �لقدر�ت �لذ�تية لل�صعب �لفل�صطيني وتقوية 

�القت�صاد  عن  و�النفكاك  لالنف�صال  ت�صعى  حقيقية  بر�مج  ُتقدم  ومل  �ملجتمعية،  �ملناعة 

�ن�صغل  بينما  ��صتهالكياً...  �القت�صادية منحى  �لعديد من �جلو�نب  �الإ�رش�ئيلي. ونحت 

“�قت�صاد  يف  بالتفكري  ين�صغلو�  �أن  بدل  �الحتالل”  حتت  “�لرفاه  بفكرة  �ملتنفذين  بع�ص 

مقاوم” �أو “�قت�صاد �صمود” يكون ر�فعة للتخل�ص من �الحتالل.

�إىل جو�نب غري  �ل�صلطة يذهب  �أن جانباً كبري�ً من ميز�نية  �الإ�صكالية  ويلحق بهذه 

من   %40 من  باأكرث  �لقطاع  هذ�  يحظى  حيث  باالأمن،  يتعلق  ما  وخ�صو�صاً  تنموية، 

جتاه  �اللتز�مات  تنفيذ  يف  جهوده  من  �لكثري  ت�صيع  بينما  و�الأجور؛  �لرو�تب  جممل 

�لطرف �الإ�رش�ئيلي، مبا يف ذلك منع �لعمل �ملقاوم ومالحقة ف�صائله ورجاالته.

�ملايل  �لف�صاد  ��صت�رش�ء  من  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  عانت  والإداري:  املايل  الف�شاد   .4

و�الإد�ري، ومن مظاهر �لرتف و�لتنفيع و�لو��صطة و�ملح�صوبية، ومن �لتعيني وفق �لوالء 

�حلزبي و�لف�صائلي، ومن �لبطالة �ملقنّعة. وبالرغم من عدد من �ل�صيا�صات �الإ�صالحية 

�لتي مّت تنفيذها يف �ل�صنو�ت �الأخرية، �إال �أن �لعديد من هذه �ملظاهر ما ز�ل حا�رش�ً و�إن 

بدرجات متفاوتة.

�ل�صلطة  ُوجدت  اخلارجية:  امل�شاعدات  على  والعتماد  ال�شيا�شي،  املال   .5

�لفل�صطينية منذ �لبد�ية يف بيئة ال مُتّكنها من �لقيام على رجليها، �صو�ء ب�صبب ��صتمر�ر 
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�الحتالل، �أم ب�صبب طبيعة �تفاقات �لت�صوية �ل�صلمية، �أم ب�صبب حد�ثة �صّن �ل�صلطة. ولذلك 

�أ�صبحت �مل�صاعد�ت و�لتمويل �خلارجي م�صدر�ً رئي�صياً من �مل�صادر �لتمويلية لل�صلطة؛ 

غري �أن هذ� �ملال �لذي ياأتي معظمه من دول غربية على عالقة قوية بـ“�إ�رش�ئيل”، ولها 

�لت�صوية و��صتحقاقاتها؛ هو مال ُم�صيَّ�ص يرتبط باأجند�ت هذه  روؤيتها �خلا�صة مب�صار 

تدفق  تعطل  ولذلك  لـ“�إ�رش�ئيل”.  �الأكب  �حلليف  �ملتحدة  �لواليات  ر�أ�صها  وعلى  �لدول، 

هذ� �ملال عندما فازت حما�ص يف �النتخابات و�صكلت حكومة �ل�صلطة و��صتُخدم كاأد�ة يف 

�إف�صالها و�إ�صقاطها، كما ��صتُخدم قبل ذلك وبعد ذلك مع حكومات فتح ل�صبط �لتز�مها 

�لوطنية  �لوحدة  معوقات  �أحد  �ملال  هذ�  و�أ�صبح  �لرباعية...  و�رشوط  �لت�صوية  مب�صار 

�لفل�صطينية... كما ��صتُخدم جانب من هذ� �ملال لتلبية �اللتز�مات �الأمنية �لفل�صطينية جتاه 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

حمدودة  مناطق  ن�صبياً،  و�لقطاع،  �ل�صفة  ُتعّد  الطبيعية:  املوارد  حمدودية   .6

باإمكاناتها �لطبيعية من �لنفط و�لغاز و�ملعادن و�ملياه و�لغابات، باالإ�صافة �إىل م�صاحتها 

�القت�صادي  �لتو�صع  �إمكانات  جتعل  و�لتي  غزة،  قطاع  يف  خ�صو�صاً  ن�صبياً،  �ل�صيقة 

�الإمكانات  هذه  حمدودية  من  وبالرغم  كبري�ً.  وحتدياً  �صعباً  عمالً  و�ال�صتثماري 

�لقدر�ت  وتعطيل  و��صتغاللها،  م�صادرتها  يف  جهد�ً  ياألو  ال  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  فاإن 

�لفل�صطينية عن �ال�صتفادة منها.

يحفل �ل�صعب �لفل�صطيني باإمكانات ب�رشية هائلة ومتميزة  7. الإمكانات الب�رشية: 

�لتحديات  بها  يو�جه  �أن  لل�صعب  يكن  �لتي  �ملز�يا  �أبرز  �إحدى  وهي  �ملجاالت،  �صتى  يف 

و�لعقبات �القت�صادية. وهي عندما ُيح�صن ��صتثمارها يف د�خل فل�صطني وخارجها، فاإنها 

يكن �أن حتقق قفز�ت كبرية ونوعية يف �لن�صاط �القت�صادي �لفل�صطيني.

ثانيًا: الناجت املحلي االإجمايل:

ت�صري �ملعطيات �ملتوفرة للناجت �ملحلي �الإجمايل لل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية 

وقطاع غزة خالل �لفرتة 1994-2013 �إىل �أنه ب�صكل عام مل يخرج عن �لبيئة و�مل�صار�ت 

�لعامة �لتي فر�صها �الحتالل منذ �صنة 1967، و�إىل �أن هذ� �الحتالل ظّل حمدِّد�ً �أ�صا�صياً 
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�لفل�صطيني  �لفل�صطيني. وت�صري معطيات �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء  للنمو �القت�صادي 

يف ر�م �هلل �إىل �أن �لناجت �ملحلي �الإجمايل لل�صلطة �لفل�صطينية �رتفع من نحو 3,081 مليون 

دوالر �صنة 1994 �إىل نحو 7,456 مليون دوالر �صنة 2013، �أي بن�صبة 142% على مدى 

4.8%. غري �أن بد�ية �القت�صاد من نقطة  ع�رشين عاماً، مبتو�صط زيادة �صنوي مقد�ره 

متخلفة، مقارنة باالإمكانات �لفل�صطينية �لكبرية، �أظهر وكاأن �قت�صاد �ل�صلطة حقق معدالً 

�صنوياً معقوالً، لكن بيئة �الحتالل �لتي و�صعت هذ� �القت�صاد يف �أو�صاع مرتدية جعلت 

�أي حالة حت�صن �صئيلة للغاية قيا�صاً باالأو�صاع �لطبيعية.

وكان تاأثري �الإجر�ء�ت �لقمعية و�لتدمريية لالحتالل يبدو و��صحاً يف �صنو�ت �نتفا�صة 

2000-2004 وحقق نتائج  �الأق�صى، عندما تر�جع �لناجت �ملحلي �الإجمايل طو�ل �لفرتة 

�صالباً،  �لناجت منو�ً  2006، عندما حقق  �الأمر نف�صه يف �صنة  1999؛ وحدث  �أقل من �صنة 

حما�ص  تولت  عندما  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صدّ  و�لدولية  �الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  ب�صبب 

قيادة حكومتها.

�إ�صهام قطاع غزة يف �لناجت �ملحلي غري متنا�صب مع حجمه  �أن  ويالحظ ب�صكل عام 

يف  نظريه  من  �أقل  �ملا�صية  �لفرتة  طو�ل  وظّل  �لغربية،  بال�صفة  مقارنته  عند  �ل�صكاين 

�إذ�  �ل�صفة عند مقارنة ن�صبة ناجته �ملحلي بن�صبة �صكانه. وال يبدو ذلك �أمر�ً م�صتغرباً 

و�صعف  �لعالية،  �ل�صكانية  وكثافته  مل�صاحته،  �ل�صديد  �ل�صيق  �العتبار  يف  و�صعنا  ما 

مو�رده �لطبيعية، ومنع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي له من حرية ��صتغالل �صو�طئه �لبحرية. 

 ،2007 هذ�، باالإ�صافة �إىل �حل�صار �خلانق �لقا�صي �لذي تعر�ص له خ�صو�صاً منذ �صنة 

 .2014-2008 �لفرتة  يف  عليه  �ل�صهاينة  �صنّها  �لتي  �ملدمرة  �لثالث  و�حلروب 

�ملحلي  �لناجت  يف  �لقطاع  �إ�صهام  يف  حت�صناً  ُتظهر  �ملحلي  �لناجت  موؤ�رش�ت  فاإن  ذلك  ومع 

27.1%، مع �لعلم �أن ن�صبة �صكان قطاع غزة من  24% �إىل  2009-2013 من  يف �لفرتة 

38%. ويظهر  1967 )�ل�صفة و�لقطاع( تبلغ نحو  جمموع �صكان فل�صطني �ملحتلة �صنة 

 2013-1994 �لفرتة  يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  �لتايل  �جلدول 

�لثابتة: باالأ�صعار 
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جدول رقم )1(: الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية )مناطق ال�شفة الغربية 

3
وقطاع غزة( 1994–2013 بالأ�شعار الثابتة* )باملليون دولر(

ال�شلطة الفل�شطينية قطاع غزةال�شفة الغربيةال�شنة

19941,981.21,099.53,080.7
19952,158.71,141.33,300
19962,191.41,148.73,340.1
19972,531.31,298.73,830
19982,911.81,467.24,379
19993,2721,469.64,741.6
20003,0701,265.94,335.9
20012,703.21,2293,932.2
20022,306.31,134.83,441.1
20032,532.81,390.63,923.4
20042,8361,493.24,329.2
20053,003.81,792.94,796.7
20063,130.71,478.94,609.6
20073,529.91,383.54,913.4
20083,947.31,264.85,212.1
20094,304.61,3595,663.6
20104,6091,513.36,122.3
20115,101.21,781.16,882.3
20125,4091,905.87,314.8

**20135,435.12,020.57,455.6

�الأرقام �لو�ردة بناءً على �إح�صاء�ت �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني �لتي ال ت�صمل ذلك �جلزء  مالحظة: 

من حمافظة �لقد�ص �لذي �صّمته “�إ�رش�ئيل” عنوة ُبعيد �حتاللها لل�صفة �لغربية �صنة 1967. و�صوف 

ينطبق هذ� على كافة �جلد�ول �لتالية.

* �صنة �الأ�صا�ص 2004.
** تقدير�ت �أولية. 

�لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2012-1994 لل�صنو�ت  �لفل�صطيني  �ملحلي  للناجت  بالن�صبة   3

لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م   2012-1994 والثابتة  اجلارية  بالأ�شعار  القومية  احل�شابات 

�لفل�صطيني، �أيلول/ �صبتمب 2014(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2072.pdf
الأولية  التقرير ال�شحفي للتقديرات  �لفل�صطيني،  �ملركزي لالإح�صاء  �نظر: �جلهاز   ،2013 وبالن�صبة ل�صنة 

للح�شابات القومية الربعية )الربع الثاين 2014( )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �أيلول/ 

�صبتمب 2014(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_NationalAccounts-Q2-2014a.pdf
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الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 1994–2013 بالأ�شعار الثابتة 

)باملليون دولر(

خالل  من  �لفل�صطيني  �القت�صاد  جتاه  �الحتالل  ل�صيا�صة  �ملدمر  �النعكا�ص  ويت�صح 

�ملقارنة مع �لناجت �ملحلي �الإ�رش�ئيلي، و�لذي ُيظهر �لفرق �لهائل يف �القت�صاد بني �لطرفني 

�لهائلة ظلّت م�صتمرة  �أن �لفجوة  27 عاماً من �الحتالل )1967-1994(، كما ُيظهر  بعد 

و�صيا�صاته  �الحتالل  �أن  مبعنى  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  قيام  من  عاماً  ع�رشين  بعد  حتى 

�ل�صنو�ت  و�أن  �لفل�صطيني،  لالقت�صاد  حقيقية  �نطالقة  �أمام  �أ�صا�صية  عقبة  ُت�صكل  ظلّت 

�لناجت  �الإ�رش�ئيلي. فقد منا  �القت�صاد  �ملقارنة مع  عند  �لع�رشين مل حُتدث فرقاً حقيقياً 

�ملحلي �الإ�رش�ئيلي )باالأ�صعار �جلارية( من نحو 74.3 مليار دوالر �صنة 1994 �إىل نحو 

منا  �لذي  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �ملحلي  بالناجت  مقارنة  2013؛  �صنة  دوالر  مليار   290.6

)باالأ�صعار �جلارية( من نحو 2.84 مليار دوالر �صنة 1994 �إىل نحو 12.58 مليار دوالر 

23 �صعفاً.  بنحو  �لفل�صطيني  يفوق نظريه  �الإ�رش�ئيلي  �ملحلي  �لناجت  2013؛ وظّل  �صنة 

وهي حالة ال يكن تف�صريها �إال يف �صوء �صيا�صات �الحتالل �مل�صتغِلة و�ملتحكِّمة بال�صعب 

�لفل�صطيني و�أر�صه، و�ملانعة لتطوره، خ�صو�صاً و�أن �ملنطقة �ملحتلة هي جزء من �لبيئة 

1967(. ويظهر  �صنة  �ملحتلة  1948 وفل�صطني  �صنة  �ملحتلة  )فل�صطني  نف�صها  �جلغر�فية 

�جلدول �لتايل �لناجت �ملحلي �الإجمايل لل�صلطة �لفل�صطينية مقارنة بنظريه �الإ�رش�ئيلي يف 

�لفرتة 1994-2013 باالأ�صعار �جلارية:
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جدول رقم )2(: الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية مقارنة بـ“اإ�رشائيل” 

4
1994–2013 بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

“اإ�رشائيل”ال�شلطة الفل�شطينيةال�شنة

19942,84374,251

19953,28396,156

19963,410105,290

19973,760108,389

19984,068109,819

19994,271110,685

20004,314124,144

20014,004122,279

20023,556112,848

20033,968118,595

20044,329126,415

20054,832133,698

20064,910145,122

20075,506166,347

20086,674201,526

20097,268194,771

20108,913233,282

201110,465258,410

201211,279257,206

*201312,579290,555

* تقدير�ت �أولية. 

بالن�صبة للناجت �ملحلي �لفل�صطيني، �نظر: املراجع نف�شها.  4

�أما بالن�صبة للناجت �ملحلي �الإ�رش�ئيلي ل�صنة 1994، �نظر:

Site of Central Bureau of Statistics (CBS), http://www.cbs.gov.il/archive/shnaton47/st06-01.gif
CBS, http://www.cbs.gov.il/publications13/1514/pdf/t01.pdf :أما بالن�صبة لل�صنو�ت 1995-2009، �نظر�

وبالن�صبة لل�صنو�ت 2010-2013، �نظر:

CBS, http://www.cbs.gov.il/publications14/yarhon1014/pdf/f1.pdf
�ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  معطيات  ح�صب  �لدوالر  مقابل  �ل�صيكل  �رشف  �صعر  �حت�صاب  مّت  مالحظة: 

�الإ�رش�ئيلية، �نظر:

CBS, http://www.cbs.gov.il/archive/shnaton47/st09-13.gif; and http://www.cbs.gov.il/publications14/
yarhon1014/pdf/i9.pdf
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ثالثًا: ن�شيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل:

�ل�صفة  يف  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من  �لفرد  ن�صيب  �أن  �ملتوفرة  �ملوؤ�رش�ت  ُتظهر 

1,438 دوالر�ً  1994-1999، حيث ز�د من  �لفرتة  �لغربية وقطاع غزة �صهد حت�صناً يف 

�إىل 1,724 دوالر�ً، بن�صبة 19.9% مبتو�صط زيادة �صنوي مقد�ره 3.7%. غري �أن ن�صيب 

�لفرد �صهد حالة من �لرت�جع خالل �نتفا�صة �الأق�صى )2000-2004(، ثم عند ت�صكيل 

حما�ص للحكومتني �لعا�رشة و�حلادية ع�رش )2006-2007(، ب�صبب �الإجر�ء�ت �لقمعية 

�الإ�رش�ئيلية. ومل ي�صتطع �أن يعود �إىل م�صتو�ه �لذي بلغه �صنة 1999 �إال يف �صنة 2011.

�أما عند مقارنة ن�صيب �لفرد يف كل من �ل�صفة و�لقطاع، فتُظهر �الإح�صائيات تعافياً 

1999 يف  �أ�رشع يف �ل�صفة عن نظريه يف �لقطاع، �إذ رجع �إىل م�صتو�ه �لذي بلغه يف �صنة 

م�صتو�ه  �إىل  يعد  مل  �لقطاع  يف  �لفرد  ن�صيب  �أن  �الإح�صائيات  ُتظهر  بينما   .2009 �صنة 

�إىل ما كان عليه  2005، بل مل يعد بعد ذلك  �إال �صنة و�حدة هي   ،1999 �لذي بلغه �صنة 

.1994 �صنة 

وبالرغم من �أن �الأرقام �ملعدلة �لتي ن�رشها �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني يف 

�أيلول/ �صبتمب 2014، حول �لناجت �ملحلي �لفل�صطيني ون�صيب �لفرد منه، تتطلب مزيد�ً 

للفرد مقارنة  �أن يكون قطاع غزة ذ� ن�صيب متدنٍ  �أنه من �ملفهوم  �إال  من �لتو�صيحات؛ 

بنظريه يف �ل�صفة خ�صو�صاً يف �صوء �حل�صار و�حلروب �لتي خا�صها منذ تويل حما�ص 

�إد�رته. ويظهر �جلدول �لتايل متو�صط ن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �الإجمايل يف �ل�صلطة 

�لفل�صطينية يف �لفرتة 1994-2013 باالأ�صعار �لثابتة:
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جدول رقم )3(: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 

5
1994–2013 بالأ�شعار الثابتة* )بالدولر(

ال�شلطة الفل�شطينيةقطاع غزةال�شفة الغربيةال�شنة

19941,494.21,346.81,438.1

19951,522.91,292.71,434.6

19961,4611,224.41,369.9

19971,602.91,304.51,487.5

19981,787.61,420.71,645.2

19991,948.31,372.11,723.9

20001,774.31,140.71,526.7

20011,520.61,072.51,345

20021,263.1959.31,143.7

20031,350.51,138.81,267

20041,4721,184.11,358.1

20051,515.21,374.51,459.4

20061,534.81,096.11,360.1

20071,681.9991.31,406

20081,830.5878.11,449.1

20091,943914.11,529.8

20102,025.1985.71,606.4

20112,181.51,121.11,752.5

20122,251.31,1591,807.5

**20132,202.21,187.51,788.1

* �صنة �الأ�صا�ص 2004.
** تقدير�ت �أولية. 

بالن�صبة لن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �لفل�صطيني لل�صنو�ت 1994-2012، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء   5

�لفل�صطيني، احل�شابات القومية بالأ�شعار اجلارية والثابتة 2012-1994. 

الأولية  التقرير ال�شحفي للتقديرات  �لفل�صطيني،  �ملركزي لالإح�صاء  �نظر: �جلهاز   ،2013 وبالن�صبة ل�صنة 

للح�شابات القومية الربعية )الربع الثاين 2014(.
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متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 1994–2013 

بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

وعند مقارنة ن�صيب �لفرد يف مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية بن�صيب �لفرد �الإ�رش�ئيلي 

نالحظ �لفرق �ل�صا�صع بني �لن�صيبني، وهو ما يوؤكد ما �صبق �الإ�صارة �إليه من �صيا�صات 

�أن  �جلارية  باالأ�صعار  �ملحت�صبة  �الإح�صائيات  وُتظهر  غا�صمة.  ��صتعمارية  �إ�رش�ئيلية 

للفرد  دوالر�ً   36,067 مقابل   2013 �صنة  دوالر�ً   3,016 بلغ  �لفل�صطيني  �لفرد  ن�صيب 

�الإ�رش�ئيلي، �أي �أن ن�صيب �لفرد �الإ�رش�ئيلي �أكب بنحو 12 �صعفاً عن نظريه �لفل�صطيني. 

�ل�صلطة  تاأ�ص�صت  )عندما   1994 �صنة  كان  �الإ�رش�ئيلي  �لفرد  ن�صيب  �أن  �إىل  �الإ�صارة  مع 

ز�دت  �لفجوة  �أن  مبعنى  �أ�صعاف،   9.5 بنحو  �لفل�صطيني  نظريه  من  �أكب  �لفل�صطينية( 

بنظريه  مقارنة  �صوء�ً(  �زد�د  )�أو  تر�جع  �لفل�صطيني  �لفرد  و�صع  و�أن  �لطرفني،  بني 

لل�صلطة  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من  �لفرد  ن�صيب  يو�صح  �لتايل  و�جلدول  �الإ�رش�ئيلي. 

�لفل�صطينية مقارنة بنظريه �الإ�رش�ئيلي يف �لفرتة 1994-2013 باالأ�صعار �جلارية:
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جدول رقم )4(: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 

6
مقارنة بـ“اإ�رشائيل” 1994–2013 بالأ�شعار اجلارية )بالدولر(

“اإ�رشائيل”ال�شلطة الفل�شطينيةال�شنة

19941,32712,571

19951,42717,339

19961,39918,509

19971,46018,576

19981,52818,366

19991,55318,036

20001,51919,694

20011,36918,938

20021,18217,122

20031,28117,664

20041,35818,491

20051,47019,206

20061,44920,473

20071,57623,045

20081,85627,414

20091,96326,032

20102,33930,611

20112,66533,287

20122,78732,534

*20133,01636,067

* تقدير�ت �أولية.

بالن�صبة لن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �لفل�صطيني، �نظر: املراجع نف�شها.  6

�أما بالن�صبة لن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �الإ�رش�ئيلي ل�صنة 1994، �نظر:

CBS, http://www.cbs.gov.il/archive/shnaton47/st06-01.gif; and http://www.cbs.gov.il/archive/
shnaton47/st02-01.gif

CBS, http://www.cbs.gov.il/publications13/1514/pdf/t01.pdf :أما بالن�صبة لل�صنو�ت 1995-2009، �نظر�

وبالن�صبة لل�صنو�ت 2010-2013، �نظر:

CBS, http://www.cbs.gov.il/publications14/yarhon1014/pdf/f1.pdf
�ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  معطيات  ح�صب  �لدوالر  مقابل  �ل�صيكل  �رشف  �صعر  �حت�صاب  مّت  مالحظة: 

�الإ�رش�ئيلية، �نظر:

CBS, http://www.cbs.gov.il/archive/shnaton47/st09-13.gif; and http://www.cbs.gov.il/publications14/
yarhon1014/pdf/i9.pdf
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ين العام: رابعًا: الدَّ

وقد  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  �قت�صاد  ُتثقل  �لتي  �لكبرية  �لهموم  �أحد  �لعام  �لدَّين  ُيثِّل 

تطور هذ� �لدَّين من 96.3 مليون دوالر �صنة 1995 �إىل 2,376.3 مليون دوالر �صنة 2013. 

و�لدَّين �لعام ُيثِّل نحو 31.9% من �لناجت �ملحلي �الإجمايل ل�صنة 2013 باالأ�صعار �لثابتة. 

وقد ال يرى �لبع�ص يف هذه �لن�صبة موؤ�رش�ً خطري�ً مقارنة بالدول �لعربية �ملجاورة وعدد 

من �لدول �الأجنبية؛ غري �أن �القت�صاد �لفل�صطيني، �له�ّص و�ملُثقل بالتحديات و�لعقبات، 

يجب �أن يتعامل مع حجم َدْينه �ملتز�يد مبزيد من �حل�صا�صية و�حلذر. ومن جهة �أخرى، 

فاإن ديون �ل�صلطة كانت يف �أغلبها ديوناً خارجية، �إال �أن �ل�صلطة نحت يف �ل�صنو�ت �الأخرى 

وغريها،  �لطاقة  و�صلطة  كامل�صارف  �ملحلية،  �مل�صادر  على  �أكب  ب�صكل  يعتمد  منحى 

الأنها تتم ب�رشوط وت�صهيالت �أف�صل. وبذلك فقد ت�صاءلت ن�صبة �لديون �خلارجية من 

66.4% �صنة 2008 �إىل 46.7% �صنة 2013، لرتتفع بذلك �لديون �ملحلية )�لد�خلية( �صنة 

2013 �إىل 53.3%. وي�صري �جلدول �لتايل �إىل تطور �لدَّين �لعام لل�صلطة �لفل�صطينية خالل 

�لفرتة 2013-1995:

جدول رقم )5(: الدَّين العام لل�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 2013-1995 

7
)باملليون دولر(

1995199619971998199920002001200220032004ال�شنة

520.1559.7597.2611611–––––الدَّين اخلارجي

342.8312.9151.9238.7391.2–––––الدَّين الداخلي

96.3258.2403.3548.3648.5863872.6749.1849.71,002.2اإجمايل الدَّين العام

200520062007200820092010201120122013ال�شنة

624.3629.41,034.41,034.41,086.91,043.31,114.31,097.91,108.7الدَّين اخلارجي

572.6462.6417523.1649.2839.61,098.61,384.71,267.6الدَّين الداخلي

1,196.91,0921,451.41,557.41,736.11,882.82,212.92,482.62,376.3اإجمايل الدَّين العام

1995-1999، �نظر: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، �ملوؤ�رش�ت �القت�صادية �لرئي�صة، بالن�صبة لل�صنو�ت   7

http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Time%20Series%20Data%20New/Palestinian_
Main_Indicators/main_indicators_palestinian_economy.xls
�أما بالن�صبة لل�صنو�ت 2000-2013، �نظر: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية،  �لدين �لعام لل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، 

http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Time%20Series%20Data%20New/Public_
Finance/public_debt_for_palestinian_national_authority.xls
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الدَّين العام لل�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 1995-2013 )باملليون دولر(

خام�شاً: املوازنة العامة لل�شلطة الفل�شطينية )رام الله(:

متيزت �ملو�زنة �لعامة لل�صلطة �لفل�صطينية بعجز مزمن منذ �إن�صائها. وظلّت �ل�صلطة 

طو�ل ع�رشين عاماً تعي�ص حتت هاج�ص �حلاجة للمعونات و�مل�صاعد�ت �خلارجية لتلبية 

�الإجر�ء�ت  من  �ملخاوف  �أ�صرية  تعي�ص  ظلّت  كما  مو�زنتها،  يف  �لعجز  و�صّد  �حتياجاتها 

�الإغالقات  �إىل  باالإ�صافة  �ل�رش�ئب،  عائد�ت  ت�صليم  عدم  خ�صو�صاً  �الإ�رش�ئيلية، 

و�حل�صار... وغريها.

منذ �لبد�ية، بد� �الأمر وكاأنه م�صمم الأن تعي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية يف حالة عجز مايل؛ 

فبدل �أن ُتفتح لها �أبو�ب �لعمل و�النطالق، وجدت نف�صها يف �صجن �إ�رش�ئيلي ُيحدِّد لها 

على  قدرتها  ويحكم  وو�رد�تها،  �صادر�تها  �إيقاع  وي�صبط  ون�صاطها،  حركتها  �صقف 

�إيقاعه  �أو خرجت عن  �إن جتاوزت خطوطه �حلمر�ء،  �لعمل و�لتنفيذ، ويقوم مبعاقبتها 

�لبد�ية،  ومنذ  للف�صل!!  م�صمماً  نظاماً  كان  وبالتايل  �لت�صوية...  مل�صار  هو  فهمه  عن  �أو 

ُوجد �ملانحون لي�ص فقط لي�صدو� �لعجز “�ملحتوم”، و�إمنا ليطمئنو� على م�صار �لت�صوية 

مع  يتنا�صب  مبا  �ل�صلطة  “تطويع”  عملية  ولي�صتكملو�  �خلا�صة،  بطريقتهم  �ل�صلمية 

روؤ�هم �ل�صيا�صية.

�ل�صلطة يف  �لذي تلقته  �لدعم  “متفق عليها” حول حجم  �أرقام دقيقة  �أيدينا  لي�ص بني 

�صنو�تها �الأوىل، حيث تختلف يف ذلك �مل�صادر �لتي بني �أيدينا؛ غري �أن �ملوؤ�رش�ت �ملتوفرة 
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لر�صيد �الإير�د�ت و�لنفقات تك�صف عجز�ً كبري�ً، ففي �صنة 1995 بلغت �الإير�د�ت �لعامة 

�أن �الإنفاق كان  �أي  715.3 مليون دوالر،  226 مليون دوالر بينما بلغت �لنفقات �لعامة 

�لعامة  �الإير�د�ت  بلغت   )1996( �لتالية  �ل�صنة  ويف  �الإير�د�ت.  حجم  من   %317 نحو 

299.7 مليون دوالر، �أما �لنفقات �لعامة فبلغت 774.1 مليون دوالر، �أي �أن �الإنفاق كان 

�الإير�د�ت.  حجم  من   %279 �الإنفاق  كان   1997 �صنة  ويف  �الإير�د�ت؛  حجم  من   %258

غري �أن هذ� �خللل �أخذ يخف تدريجياً لتبد�أ �الإير�د�ت من �القرت�ب من حجم �لنفقات يف 

�لفرتة 1998-2000، �أي دون �أن تنتهي م�صكلة �لعجز. وقد مّت �صّد �لعجز من خالل �ملنح 

و�لهبات �خلارجية، كما �أن �إير�د�ت �ملقا�صة �أو �ل�رش�ئب �لتي جتبيها “�إ�رش�ئيل” ل�صالح 

لت ر�فعة كبرية الإير�د�ت �ل�صلطة يف �لفرتة 1998-2000. وهي فرتة يالحظ  �ل�صلطة �صكَّ

�أنها �رتبطت بحالة هدوء ن�صبي يف �ل�صفة و�لقطاع )حتى �أو�خر �أيلول/ �صبتمب 2000( 

�رتبطت  �مل�صلحة، كما  �ملقاومة  �ل�صلطة من تفكيك و�رشب معظم خاليا  �أن متكنت  بعد 

�لفرتة بدخول م�صار �لت�صوية �ل�صلمية يف �حلديث عن �حللول �لنهائية. غري �أنه منذ بد�أت 

�نتفا�صة �الأق�صى عادت �لفجوة بني �الإير�د�ت و�لنفقات )ب�صبب �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية( 

لالت�صاع من جديد. ويظهر �جلدول �لتايل �الإير�د�ت و�لنفقات �لعامة دون �حت�صاب �ملنح 

و�مل�صاعد�ت �خلارجية يف �لفرتة 1999-1995:

جدول رقم )6(: مالية ال�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 1999-1995 

8
)باملليون دولر(

19951996199719981999ال�شنة

226299.7327.1699.2901.2�شايف الإيرادات

715.3774.1912.7849.71,194.3الإنفاق العام

بالن�صبة ل�صايف �الإير�د�ت �صنة 1995، �نظر: �أحمد قباجة، ال�شتدامة املالية لل�شلطة الوطنية الفل�شطينية:   8

�القت�صادية  �ل�صيا�صات  �أبحاث  معهد  �هلل:  ور�م  )�لقد�ص  امل�شتقبلية  والآفاق  التاريخية  التجربة 

http://www.mas.ps/2012/sites/default/files/Fiscal%20 يف:   ،17 �ص   ،)2012 )ما�ص(،  �لفل�صطيني 

Sustainability%20of%20the%20Palestinian%20PA.Ar_.pdf
�أما بالن�صبة لالإنفاق �لعام �صنة 1995، �نظر: معهد �أبحاث �ل�صيا�صات �القت�صادية �لفل�صطيني )ما�ص( و�جلهاز 

�ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، املراقب القت�شادي والجتماعي، ر�م �هلل، �لعدد 1، ني�صان/ �أبريل 2005.

وبالن�صبة لل�صنو�ت 1996-1999، �نظر: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، �ملوؤ�رش�ت �القت�صادية �لرئي�صة. 
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مالية ال�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 1995-1999 )باملليون دولر(

وقد ف�صلنا عدم �إدر�ج �مل�صاعد�ت و�ملنح �خلارجية يف �جلدول �ل�صابق ب�صبب ت�صارب 

بع�ص �الأرقام، �لتي توفرها م�صادر �ل�صلطة �لر�صمية، رمبا ب�صبب �الختالف يف طريقة 

ت�صنيف �مل�صاعد�ت �أو يف �لرجوع ملعطيات خمتلفة... وعلى �صبيل �ملثال، ت�صري در��صة 

�أعدها ن�رش عبد �لكرمي وبا�صم مكحول و�صدرت عن معهد �أبحاث �ل�صيا�صات �القت�صادية 

�إىل معطيات وز�رتي �لتخطيط  2005، و��صتندت يف بياناتها  �لفل�صطيني )ما�ص( يف �صنة 

و�ملالية؛ �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية تلقت �رشفاً فعلياً ملنح وم�صاعد�ت بقيمة 2,029.3 مليون 

دوالر يف �لفرتة 1994-1997، كما تلقت �رشفاً فعلياً بقيمة 1,465.9 مليون دوالر يف �لفرتة 

 .
1998-2000؛ �أي مبعدل �صنوي مقد�ره 499.3 مليون دوالر عن �لفرتة 92000-1994

�أما معطيات �صلطة �لنقد �لفل�صطينية فت�صري معلوماتها �ملحدثة �إىل منح وم�صاعد�ت تلقتها 

. وكانت معلومات �صابقة 
101999-1997 264.9 مليون دوالر يف �لفرتة  �ل�صلطة بقيمة 

�لتي  و�مل�صاعد�ت  �ملنح  �أن  �إىل  �أ�صارت  و�الجتماعي”  �القت�صادي  “�ملر�قب  عن  �صادرة 

معطيات  وهي   .
11

دوالر مليون   1,547 تبلغ   1999-1997 �لفرتة  يف  �ل�صلطة  تلقتها 

لل�شعب  املقدمة  اخلارجية  للم�شاعدات  اأجنع  توظيف  نحو  مكحول،  وبا�صم  �لكرمي  عبد  ن�رش  �نظر:   9

الفل�شطيني )�لقد�ص ور�م �هلل: معهد ما�ص، 2005(، �ص 53، يف:

http://www.mas.ps/2012/sites/default/files/international%20aid%20Arabic_2005.pdf

�نظر: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، �ملوؤ�رش�ت �القت�صادية �لرئي�صة.  10

القت�شادي  املراقب  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  و�جلهاز  ما�ص  ومعهد  �لفل�صطينية  �لنقد  �صلطة  �نظر:   11

والجتماعي، ر�م �هلل، �لعدد 23، كانون �لثاين/ يناير 2011.
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تثري �لكثري من �ال�صتغر�ب، خ�صو�صاً و�أن �ملعطيات �ملحدثة ل�صلطة �لنقد ت�صري �إىل منح 

�ل�صابقة  ، بينما كانت معطياتها 
121998 4.1 ماليني دوالر �صنة  وم�صاعد�ت ال تتجاوز 

.
13

دوالر مليون   530 بقيمة  نف�صها  �ل�صنة  يف  وم�صاعد�ت  منح  عن  تتحدث 

 The Economic Journal ومن جهة ثالثة، فاإن در��صة ن�رشتها �ملجلة �القت�صادية

 Royal Economic ل�صادرة يف حزير�ن/ يونيو 2001 عن �جلمعية �القت�صادية �مللكية�

Society تقدم جدوالً يت�صمن يف �أحد معطياته دعم �ملانحني خالل �لفرتة 2000-1994 

بقيمة  تطويرية  خلطط  �إير�د�ت  �صمنه  ومن  دوالر،  مليون   4,223 جمموعه  مبا 

3,204 مليون دوالر عن �لفرتة نف�صها. ويذكر كاتبو �لتقرير �أنهم ��صتندو� يف بياناتهم 

.
14

�إىل معطيات وز�رة �لتخطيط و�لتعاون �لدويل �لفل�صطينية

 وعلى �أي حال، فاإننا عندما نتابع ��صتقر�ء �صايف �الإير�د�ت و�ملنح و�مل�صاعد�ت مقارنة 

1,449 مليون دوالر  �أنها ز�دت من  2000-2013، فاإننا نالحظ  �لفرتة  بالنفقات خالل 

غري  154%؛  مقد�ره  زيادة  مبعدل   ،2013 �صنة  دوالر  مليون   3,677.9 �إىل   2000 �صنة 

�أن �لنفقات �لعامة ز�دت من 1,668 مليون دوالر �صنة 2000 �إىل 3,419.1 مليون دوالر 

�أنه حت�صن يف �ملو�زنة، كان  �أن ما يظهر  105%. غري  2013 بن�صبة زيادة مقد�رها  �صنة 

�إال  �لكبري  دورها  من  بالرغم  و�لتي  �خلارجية،  و�ملنح  بامل�صاعد�ت  مرهوناً  �حلقيقة  يف 

تلك  �نتهت  حيث  �ملو�زنة  يف  �خللل  ل�صّد  كافية  تكن  مل   14 �لـ  �ل�صنو�ت  من  َع�رٍش  يف  �أنها 

�لفل�صطينية خالل  �ل�صلطة  �لتايل يو�صح مالية  �صالب. و�جلدول  �ل�صنو�ت بر�صيد كلي 

�لفرتة 2013-2000:

�نظر: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، �ملوؤ�رش�ت �القت�صادية �لرئي�صة.   12

القت�شادي  املراقب  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  و�جلهاز  ما�ص  ومعهد  �لفل�صطينية  �لنقد  �صلطة  �نظر:   13

والجتماعي، �لعدد 23.

 See Stanley Fischer, Patricia Alonso-Gamo and Ulric Erickson Von Allmen, ”Economic  14

 Developments in the West Bank and Gaza Since Oslo,“ The Economic Journal, Royal
Economic Society, vol. 111, issue 472, June 2001, p. 256.
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15
جدول رقم )7(: مالية ال�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 2000-2013 )باملليون دولر(

2000200120022003200420052006ال�شنة

1,4491,1229871,3671,4032,0061,741�شايف الإيرادات واملنح وامل�شاعدات

1,6681,4351,2461,6351,5282,2811,707النفقات اجلارية والتطويرية و�شايف الإقرا�س

+34–275–125–268–259–313–219الر�شيد

2007200820092010201120122013ال�شنة

2,9383,757.82,950.43,204.73,153.63,172.33,677.9�شايف الإيرادات واملنح وامل�شاعدات

2,8773,487.73,375.93,258.33,256.83,258.23,419.1النفقات اجلارية والتطويرية و�شايف الإقرا�س

+258.7–85.9–103.3–53.6– 425.5+270.1+61الر�شيد

مالية ال�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 2000-2013 )باملليون دولر(

ويف �لفرتة 2000-2013 ظهرت ه�صا�صة �قت�صاد �ل�صلطة �لفل�صطينية �أمام �لعقوبات 

و�الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية و�أمام �حلاجة �مللحة للم�صاعد�ت �خلارجية. وكان منوذج ذلك 

قد جتلى يف �أثناء �نتفا�صة �الأق�صى، وعند تويل حما�ص قيادة حكومة �ل�صلطة. ويف كل مرة 

كان يجري تعوي�ص حرمان �الإ�رش�ئيليني لل�صلطة من �أمو�ل �ملقا�صة، مبزيد من �العتماد 

�الإير�د�ت  ُربع  عن  تزيد  �ملحلية  �الإير�د�ت  تكن  مل  �حلالتني  كلتا  ويف  �مل�صاعد�ت؛  على 

)�أ�صا�ص  �لفل�صطينية  �لفل�صطينية، �الإير�د�ت و�لنفقات وم�صادر �لتمويل لل�صلطة �لوطنية  �لنقد  �نظر: �صلطة   15

http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Time%20Series%20Data%20New/Public_ :نقدي(، يف

Finance/revenues_expenditures_and%20financing_sources_of_pna_fiscal_operations_00-12.xls
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متثل  ظلّت  و�مل�صاعد�ت  �الحتالل  �صلطات  جتبيها  �لتي  �ملقا�صة  �إير�د�ت  �أن  �أي  �لعامة، 

�أكرث من 75% من �إير�د�ت �ل�صلطة.

�أدنى  �إىل  مبا�رشة  بجمعها  �ل�صلطة  تقوم  �لتي  �ملحلية  �جلباية  �إير�د�ت  و�صلت  وقد 

�إجمايل �الإير�د�ت و�ملنح  11% فقط من  2007، عندما بلغت ن�صبتها  م�صتوياتها يف �صنة 

و�صلت  بينما  0.9%(؛  ن�صبتها  تبلغ  �لتي  �ل�رشيبية  �الإرجاعات  خ�صم  )قبل  �خلارجية 

�إجمايل  من   %44.9 �إىل  لل�صلطة  وت�صلمها  “�إ�رش�ئيل”  جتبيها  �لتي  �ملقا�صة  �إير�د�ت 

45%. وكان �لالفت للنظر يف  �ملنح و�مل�صاعد�ت �خلارجية  �الإير�د�ت و�ملنح، فيما غطت 

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �صلمتها  �لتي  �ملقا�صة  مبالغ  يف  �لهائلة  �لقفزة  �ل�صنة  تلك 

�ل�صنة  �ملقا�صة يف  �نخف�صت عائد�ت  فقد  �لر�صمية  �الأرقام  �هلل. فبح�صب  ر�م  لل�صلطة يف 

�لتي �صبقتها  �ل�صنة  61.5% عن  بن�صبة   )2006 )�صنة  �لتي قادت حما�ص فيها �حلكومة 

)344 مليون دوالر �صنة 2006 مقابل 894 مليون دوالر �صنة 2005(، وعندما �صيطرت 

فتح على �حلكم يف ر�م �هلل يف منت�صف �ل�صنة �لتالية �رتفعت مبالغ �ملقا�صة �لتي ��صتلمتها 

مقد�رها  زيادة  بن�صبة  �أي   ،2007 �صنة  دوالر  مليون   1,318 �إىل  فيا�ص  �صالم  حكومة 

1,019 مليون  �ملنح و�مل�صاعد�ت �خلارجية فارتفعت من  �الإير�د�ت من  �أما   .
16%283.1

 .%29.7 2007 بن�صبة زيادة مقد�رها  1,322 مليون دوالر �صنة  �إىل   2006 دوالر �صنة 

و�لتوجيه  �ل�صغط  �أدو�ت  كاأحد  �ل�صيا�صي”  “�ملال  �إ�صكالية  و��صح  ب�صكل  يعك�ص  وهذ� 

لدى �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�لدول �ملانحة.

ب�صكل  حا�رش�ً  �ملقا�صة  �إير�د�ت  من  �لفل�صطينيني  حرمان  �صالح  ��صتخد�م  كان 

ثم   ،)%100 )خف�ص   2001 �صنة  �صيئاً  �ل�صلطة  ت�صتلم  فلم  �النتفا�صة،  �صنو�ت  يف  قوي 

��صتلمت مقد�ر�ً �صئيالً )72 مليون دوالر( لعله ال يزيد عن 10-15% من م�صتحقاتها؛ 

ثم حت�صنت �لن�صبة مع ��صتجابة �ل�صلطة �لفل�صطينية لل�رشوط “�الإ�صالحية” �ملفرو�صة 

عليها يف �صنة 2003؛ مبا يف ذلك �لتقليل من �صالحيات �لرئي�ص يا�رش عرفات، و��صتحد�ث 

من�صب رئي�ص �لوزر�ء، وغريها.

�أن  �إىل  ت�صري  الحقاً(  �لبيانات  هذه  حتديث  )قبل  �لفرتة  تلك  يف  �ملالية  وز�رة  م�صادر  �أن  �إىل  �الإ�صارة  جتدر   16

و�أن   ،2006 �صنة  �أو�ئل  يف  �ملقا�صة  �أمو�ل  من  دوالر  مليون   68.7 مبلغ  �صوى  تتلَق  مل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�حلكومة.  تدير  حما�ص  كانت  طاملا   2006 �صنة  طو�ل  �ملقا�صة  �أمو�ل  حتويل  �أوقفت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات 

وبالتايل فاإن �ملبلغ 344 مليون دوالر �مل�صجل عن �إير�د�ت �ملقا�صة ل�صنة 2006 يحتمل �أن يكون قد مّت ��صتكماله 

الحقاً عندما تولت حكومة فيا�ص �ل�صلطة يف ر�م �هلل، ومّت ت�صديده كمتاأخر�ت لل�صلطة. وهذ� يعني �أن �حلكومة 

�لتي قادتها حما�ص �صنة 2006 عانت مالياً �أكرث بكثري مما تظهره �الأرقام �لر�صمية لل�صلطة �لفل�صطينية.
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دون  من  �ل�صلطة  �إير�د�ت  �صايف  ُثلثي  نحو  �ملقا�صة  �إير�د�ت  �صكلت  عام  وب�صكل 

خ�صو�صاً  ت�صاعدياً،  منحى  �أخذت  �أنها  مالحظة  مع  �خلارجية،  �مل�صاعد�ت  �حت�صاب 

و2013،  و2012   2011 �صنو�ت  �أي  بياناتها،  تتوفر  �لتي  �الأخرية  �لثالث  �ل�صنو�ت  يف 

من  �ملقا�صة  و�صلتها  قيمة  �أعلى  �أما  �لتو�يل.  على  و%72.9  و%70.3   %68.4 وبن�صب 

�صايف �الإير�د�ت فكانت �صنة 2007 عندما بلغت ن�صبتها %81.6.

من  مهمة  ن�صبة  �صكل  �خلارجية  و�مل�صاعد�ت  �ملنح  حجم  فاإن  �أخرى،  جهة  ومن 

�لفرتة  وخالل  �إن�صائها.  من  عاماً  ع�رشين  طو�ل  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لكلية  �الإير�د�ت 

يف  �ملقا�صة  �إير�د�ت  من  حت�صيله  مّت  ما  و�مل�صاعد�ت  �ملنح  قيمة  جتاوزت   2013-2000

�مل�صاعد�ت عو�صت ب�صكل  �أن هذه  14 �صنة. وكان من �ملالحظ  �أ�صل  ثمان �صنو�ت من 

كلياً  �أو  جزئياً  “�إ�رش�ئيل”  ت�صديد  عدم  عن  �لناجت  �مليز�نية،  يف  �لهائل  �لعجز  حيوي 

الأمو�ل �ملقا�صة يف �صنو�ت �النتفا�صة 2001-2003، ويف �صنة حكومة حما�ص �لعا�رشة 

2006. وخالل �لفرتة 2000-2013 بلغ جمموع �ملنح و�مل�صاعد�ت �ملقدمة لل�صلطة وفق 

�ملقا�صة  �إير�د�ت  13,930.5 مليون دوالر، وبلغت  �لفل�صطينية  �لنقد  �صلطة  �إح�صائيات 

�ل�صلطة  تقوم  �لتي  �ملحلية  �جلباية  �إير�د�ت  �أما  دوالر،  مليون   12,638.5 نف�صها  للفرتة 

7,013.8 مليون دوالر. و�إذ� ما مّت جمع كافة  �لفرتة نف�صها  بجمعها مبا�رشة فبلغت يف 

و�لبالغة   2013-2000 للفرتة  �خلارجية(  �الإير�د�ت  مع  �الإير�د�ت  )�إجمايل  �الإير�د�ت 

33,582.8 مليون دوالر، فاإن ن�صبة �إير�د�ت �جلباية �ملحلية �إىل باقي �الإير�د�ت �صتكون 

20.9% فقط ومبعدل �صنوي مقد�ره 501 مليون دوالر؛ مع �الإ�صارة �إىل �أن عملية �جلباية 

�ملحلية حت�صنت ب�صكل كبري يف �لفرتة 2008-2013 عن �لفرتة �لتي �صبقتها. وبالطريقة 

نف�صها، فاإن ن�صبة �إير�د�ت �ملنح و�مل�صاعد�ت �إىل باقي �الإير�د�ت �صتكون 41.5% ومبعدل 

�صنوي مقد�ره 995 مليون دوالر. �أما ن�صبة �إير�د�ت �ملقا�صة �إىل باقي �الإير�د�ت ف�صتكون 

 %79.1 �أن  باخت�صار  يعني  وهذ�  دوالر.  مليون   903 مقد�ره  �صنوي  مبعدل   ،%37.6

من �الإير�د�ت �لكلية لل�صلطة خالل �لفرتة 2000-2013 كانت مرتهنة �أو مرتبطة بالعدو 

�الإ�رش�ئيلي �أو بالدول �ملانحة. ويظهر �جلدول �لتايل �صايف �الإير�د�ت و�ملنح و�مل�صاعد�ت 

لل�صلطة �لفل�صطينية يف �لفرتة 2013-2000:
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جدول رقم )8(: اإيرادات ال�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 2013-2000 

17
)باملليون دولر(

2000200120022003200420052006ال�شنة

352275223291337476378اإيرادات جباية حملية

241183141167191231221- �إير�د�ت �رشيبية

1119282124146245157- �إير�د�ت غري �رشيبية

587072472713894344اإيرادات املقا�شة

9392752957631,0501,370722اإجمايل الإيرادات

000–16–5–02الإرجاعات ال�رشيبية )-(

9392732907471,0501,370722�شايف الإيرادات

5108496976203536361,019املنح وامل�شاعدات )اإيرادات خارجية(

1,4491,1229871,3671,4032,0061,741�شايف الإيرادات واملنح وامل�شاعدات

2007200820092010201120122013ال�شنة

324759585.1744.8702.1715.3851.5اإيرادات جباية حملية

202272.8301.5474.3482.1483.2597.2- �إير�د�ت �رشيبية

122486.2283.6270.5220232.1254.4- �إير�د�ت غري �رشيبية

1,3181,1371,0901,259.21,487.41,574.41,690.5اإيرادات املقا�شة

1,6421,8961,675.12,0042,189.62,289.72,542اإجمايل الإيرادات

–222.1–49.6–13.5–76.3–126.5–116.3–26الإرجاعات ال�رشيبية )-(

1,6161,779.71,548.61,927.72,176.12,240.12,319.9�شايف الإيرادات

1,3221,978.11,401.81,277977.5932.11,358املنح وامل�شاعدات )اإيرادات خارجية(

2,9383,757.82,950.43,204.73,153.63,172.33,677.9�شايف الإيرادات واملنح وامل�شاعدات

�لفل�صطينية  �لوطنية  لل�صلطة  �لتمويل  وم�صادر  و�لنفقات  �الإير�د�ت  �لفل�صطينية،  �لنقد  �صلطة  �نظر:   17

نقدي(. )�أ�صا�ص 
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اإيرادات ال�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 2000-2013 )باملليون دولر(

نحو  �إىل   1995 �صنة  دوالر  مليون   700 نحو  من  لل�صلطة  �لعامة  �لنفقات  ت�صاعفت 

�لفريق  تقرير  �أ�صعاف. وقد الحظ  بنحو خم�صة  �أي   ،2013 �صنة  3,420 مليون دوالر 

�أبريل  ني�صان/  يف  �ل�صادر  لل�صلطة،  �ملالية  �ل�صيا�صة  حول  �ملو�زنة  �صفافية  لدعم  �الأهلي 

2012 )وت�صنده يف معظم نقاطه تقارير ودر��صات �أخرى( �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية عانت، 

خ�صو�صاً يف �لبد�ية، من �إ�صكالية �لتحول من �لثورة �إىل �ل�صلطة، حيث �صيطرت ف�صائل 

وكو�در منظمة �لتحرير على عمل �ل�صلطة وموؤ�ص�صاتها، ونقلت �لعديد من �أمناط �ل�صلوك 

ما  وهو  �لنا�صئة؛  �جلديدة  �ل�صلطة  �إىل  �ل�صفافية  عن  و�لبعيد  بال�رشية  �ملت�صم  �لثوري 

�أ�صعف �لقدرة على �لرقابة، وفتح �ملجال للف�صاد �ملايل و�الإد�ري. ومن جهة �أخرى، فقد 

�ملوؤ�ص�صات، دون در��صة معمقة جلدو�ها، حتى ز�د عددها  �إن�صاء  �ل�صلطة  تابعت قيادة 

�أدى  مما  خمتلفة...  وقو�نني  ومر��صيم  و�صالحيات  باأ�صكال  و�أن�صاأتها  �خلم�صني،  عن 

�أو تد�خل �ل�صالحيات، و�صعف �ل�صفافية، وزيادة  لبع�ص مظاهر �لفو�صى، وتعار�ص 

.
18

�لعاملني و�إهد�ر �ملال �لعام

حول  املوازنة  �شفافية  لدعم  الأهلي  الفريق  روؤية  )فل�صطني(،  �ملو�زنة  �صفافية  لدعم  �الأهلي  �لفريق   18

“ال�شيا�شة املالية لل�شلطة الوطنية الفل�شطينية يف املرحلة القادمة” )ر�م �هلل: �أمان، ني�صان/ �أبريل 2012(، 
 http://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/3c9bcaf7f72c04b3ab9503bed832dd39.pdf :ص 4-5، �نظر�
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 ،
وب�صكل عام، ورثت �ل�صلطة 22 �ألف موظف عن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �صنة 191994

بن�صبة زيادة مقد�رها نحو  �أي   2013 �صنة  �ألفاً   175 �إىل نحو  �لعدد ت�صخم  �أن هذ�  غري 

، مع �أن عدد �لفل�صطينيني يف �ل�صفة و�لقطاع مل يزد يف �لفرتة 1993-2013 عن 
20%700

125%. وهو ما ي�صري �إىل مدى �لت�صخم و�لرتهل �لذي �أ�صاب �جلهاز �لوظيفي، وكيف 

�ُتخذت �لوظائف �لعمومية و�صيلًة لال�صرتز�ق بغري وجه حّق، و�أد�ًة للبطالة �ملقنَّعة. ومل 

تخُل �ملوؤ�ص�صات �حلكومية لل�صلطة من م�صاكل �أخرى مثل:

�ختالل �لهياكل �الإد�رية و�لوظيفية.  •
تدين كفاءة �ملوظفني.  •

�نت�صار �لنفاق و�ملح�صوبية و�لر�صوة و��صتغالل �لنفوذ و�ملنا�صب.  •
��صتخد�م �لتوظيف كاأد�ة ل�رش�ء �لوالء �لف�صائلي و�لتنظيمي.  •

ن�صوء ظاهرة �ملوظف �لوهمي، كجزء من �لف�صاد �الإد�ري و�ملايل و�ل�صيا�صي و�الأمني،   •
يتقا�صون  وهمي  موظف  �ألف   17-15 نحو  وجود  �إىل  �لتقدير�ت  بع�ص  ت�صري  حيث 

رو�تبهم دون �أن يقومو� باأعمالهم. وهو ما قد يكلف �خلزينة �لفل�صطينية �ملنهكة نحو 

126-143 مليون دوالر �صنوياً.

.
21

��صتنز�ف �الأمن جلزء كبري من �مليز�نية  •

لل�صلطة  �الإقر��ص  و�صايف  و�لتطويرية  �جلارية  �لنفقات  �لتايل  �جلدول  ويظهر 

�لفل�صطينية خالل �لفرتة 2013-2000:

املرجع نف�شه، �ص 5.  19

�نظر: احلياة اجلديدة، 2014/10/8، يف:  20

http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=245329&cid=3439

�لفريق �الأهلي لدعم �صفافية �ملو�زنة )فل�صطني(، مرجع �شابق، �ص 6-4.  21
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جدول رقم )9(: نفقات ال�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 2013-2000 

22
)باملليون دولر(

2000200120022003200420052006ال�شنة

6226786427438701,001658نفقات الأجور والرواتب

577417352324501649392نفقات غري الأجور

000173157344376�شايف الإقرا�س

1,1991,0959941,2401,5281,9941,426النفقات اجلارية و�شايف الإقرا�س

4693402523950287281النفقات التطويرية

1,6681,4351,2461,6351,5282,2811,707النفقات اجلارية والتطويرية و�شايف الإقرا�س

2007200820092010201120122013ال�شنة

1,3691,770.81,4671,563.61,6791,557.71,813.8نفقات الأجور والرواتب

6631,0551,3491,156.11,142.71,212.21,225.7نفقات غري الأجور

535446.9374263.5139277.2211.2�شايف الإقرا�س

2,5673,272.73,1902,983.22,960.63,047.13,250.7النفقات اجلارية و�شايف الإقرا�س

310215185.9275.1296.2211168.4النفقات التطويرية

2,8773,487.73,375.93,258.33,256.83,258.23,419.1النفقات اجلارية والتطويرية و�شايف الإقرا�س

نفقات ال�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 2000-2013 )باملليون دولر(

�لفل�صطينية  �لوطنية  لل�صلطة  �لتمويل  وم�صادر  و�لنفقات  �الإير�د�ت  �لفل�صطينية،  �لنقد  �صلطة  �نظر:    22

)�أ�صا�ص نقدي(.
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ومتثل �لرو�تب و�الأجور عبئاً هائالً يثقل كاهل �ل�صلطة �لفل�صطينية، وحت�صد ن�صبة 

مرتفعة جد�ً من نفقاتها؛ فخالل �لفرتة 1996-2013 تر�وح معدل �الإنفاق على �لرو�تب 

بني 46.1% و63.3% من �لنفقات �جلارية، ح�صبما الحظت در��صة �لفريق �الأهلي لدعم 

�ملتوفرة  �الإح�صائيات  �أما   .
23ً

تقريبا  %54 مقد�ره  �صنوي  ومبتو�صط  �ملو�زنة،  �صفافية 

لدى �صلطة �لنقد �لفل�صطينية فت�صري �إىل �أن معدل �الإنفاق على �لرو�تب تر�وح بني %51.9 

مقد�ره  �صنوي  ومبتو�صط   ،2013-1996 �لفرتة  خالل  �جلارية  �لنفقات  من  و%69.6 

. ويف كلتا �حلالتني فاإن �لرو�تب تزيد عن ن�صف �لنفقات �جلارية.
24ً

58% تقريبا

�إن �أكرث ما يلفت �لنظر هو �الأعد�د �لكبرية للموظفني �الأمنيني ورو�تبهم؛ �إذ �إن ن�صبة 

�أعد�د �لعاملني يف �الأجهزة �الأمنية ظلّت تتمحور حو�يل منطقة �لـ 45% من جممل موظفي 

�ل�صلطة يف �لفرتة �لتي تتوفر لدينا عنها �إح�صائيات )1995-2011(، وهي ن�صبة ال تكاد 

ت�صل �إليها بلد يف �لعامل، حيث ي�صل معدل رجال �الأمن �إىل و�حد لكل خم�صني فل�صطينياً يف 

�ل�صفة و�لقطاع. ويعك�ص هذ� �لعدد �ملرتفع �صعي حركة فتح �إىل ��صتيعاب منت�صبيها من 

�ملقاتلني �ل�صابقني ومن موؤيديها يف هذه �الأجهزة، وتوفري م�صادر رزق لهم؛ كما يعك�ص 

�الأمن وتنفيذ �اللتز�مات جتاه �الحتالل  �ل�صلطة ل�صمان  �لذي تقوم به  �لوظيفي  �لدور 

معدله  ما  �الأمنية  �الأجهزة  يف  �لعاملني  رو�تب  ت�صتهلك  نف�صه،  �لوقت  ويف  �الإ�رش�ئيلي. 

40% من رو�تب �ل�صلطة �لفل�صطينية وهي �أحد �أ�صخم �لن�صب يف �لعامل. ويف �صنة 2009 

كان هناك 77,500 ع�صكري ي�صكلون ما ن�صبته 45.9% من جمموع �ملوظفني يف �ل�صلطة؛ 

ومع �أن عددهم �نخف�ص �صنة 2011 �إىل 64,700 ع�صكري مقابل 88,300 موظف مدين، 

�أ�صار تقرير  �ل�صلطة. ومع ذلك، فقد  42.3% من موظفي  �أن ن�صبتهم ظلّت يف حدود  �إال 

�لف�صاد ل�صنة 2010 �أن ح�رش �أعد�د �لعاملني �حلقيقيني يف �الأجهزة �الأمنية غري و��صح، 

. ويظهر �جلدول 
25

و�أن عملية �حل�صول على معلومات حول و�قعها ومو�زناتها �صعبة

�لتايل �أعد�د موظفي �ل�صلطة �ملدنيني و�لع�صكريني خالل �لفرتة 2011-1995:

�لفريق �الأهلي لدعم �صفافية �ملو�زنة )فل�صطني(، مرجع �شابق، �ص 6.  23

)�أ�صا�ص  �لفل�صطينية  �لفل�صطينية، �الإير�د�ت و�لنفقات وم�صادر �لتمويل لل�صلطة �لوطنية  �لنقد  �نظر: �صلطة   24

نقدي(؛ و�نظر �أي�صاً: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية �ملوؤ�رش�ت �القت�صادية �لرئي�صة. 

قباجة،  �أحمد  و�نظر:  5-6؛  �ص  �شابق،  مرجع  )فل�صطني(،  �ملو�زنة  �صفافية  لدعم  �الأهلي  �لفريق   25

مرجع �شابق، �ص 66.
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جدول رقم )10(: اأعداد املوظفني يف ال�شلطة الفل�شطينية يف القطاع العام – �شنوات 

26
خمتارة )بالألف(

1995199619971998199920002001ال�شنة

32.64246.251.454.165.669.7مدين

24.433.436.940.944.449.352.4ع�شكري

5775.483.192.398.5114.9122.1املجموع

2002200320042005200620092011ال�شنة

71.273.97679.78491.588.3مدين

53.656.157.171.182.177.564.7ع�شكري

124.8130133.1150.8166.1169153املجموع

اأعداد املوظفني يف ال�شلطة الفل�شطينية يف القطاع العام – �شنوات خمتارة )بالألف(

�صنة  و�صلت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مناطق  يف  �الأمنية  �لتكلفة  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 

2009 �إىل 32% من جممل �لنفقات �لعامة، مقارنة بـ 19.6% يف �الأردن، و14% يف لبنان، 

.
27

و15.3% يف �لكيان �الإ�رش�ئيلي، و4.5% يف �أملانيا

�لفريق �الأهلي لدعم �صفافية �ملو�زنة )فل�صطني(، مرجع �شابق، �ص 5؛ و�نظر: �أحمد قباجة، مرجع �شابق،   26

�ص 66.

�نظر: �أحمد قباجة، مرجع �شابق، �ص 73؛ و�نظر �أي�صاً: �الإنفاق �لع�صكري )% من �إنفاق �حلكومة �ملركزية(،   27

http://data.albankaldawli.org/indicator/MS.MIL.XPND.ZS/countries :لبنك �لدويل، يف�
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�إ�صكالية حقيقية يف طريقة  �إىل  �أدت  �لفل�صطيني  �النق�صام  فاإن حالة  �أخرى،  من جهة 

من  كبرية  �أعد�د  من  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  طلبت  �إذ  لنفقاتها.  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  �رشف 

مو�جهة  يف  وذلك  رو�تبهم،  ال�صتالم  ك�رشط  بيوتهم  يف  �لبقاء  غزة  قطاع  يف  �ملوظفني 

�صيطرة �حلكومة �لتي تقودها حما�ص على قطاع غزة منذ �صيف 2007.

و�الإعمار  للتنمية  �لفل�صطيني  �القت�صادي  �ملجل�ص  �أعدها  در��صة  وبح�صب 

موظف  �ألف   77 بلغ  غزة  قطاع  يف  �ل�صلطة  موظفي  عدد  فاإن   ،2008 �صنة  يف  )بكد�ر( 

يف  �ل�صلطة  لهم  �صمحت  �لذين  عدد  و�أن  مدنياً،  و45,650  ع�صكرياً   31,350 بينهم 

�لرتبية  وز�رتي  يف  يرتكزون  موظفاً،   17,750 بلغ  �أعمالهم  يف  باال�صتمر�ر  �هلل  ر�م 

فاإن  �لدر��صة  �لقطاع. وح�صب  �ل�صلطة يف  �إجمايل موظفي  23% من  و�ل�صحة، بن�صبة 

طبقاً  �أعمالهم  يز�ولو�  �أن  دون  ومرتباتهم  �أجورهم  يتلقون  موظفاً   43,250 نحو 

مليون   368 بقيمة  رو�تب  بدفع  تقوم  �ل�صلطة  فاإن  وعليه   ،2007 �صنة  الإح�صاء�ت 

.
28

دوالر يف �ل�صنة دون مردود ُيذكر

 ،)2014( �الآن  حتى  �لعمل  عن  �مل�صتنكفني  رو�تب  بدفع  ملتزمة  �ل�صلطة  ظلت  وقد 

بينما ��صطرت حما�ص مللئ �ل�صو�غر مبوظفني جدد تز�يد عددهم لي�صل يف �صنة 2014 

�ألفاً. وعندما ت�صكلت حكومة �لوفاق �لوطني يف مطلع حزير�ن/ يونيو   40 �أكرث من  �إىل 

�لرو�تب  ت�صليم  يف  �ال�صتمر�ر  على  �ل�صلطة  قيادة  �أ�رشت  �إذ  �صاذ  و�صع  ن�صاأ   ،2014

�لذين  للموظفني  �لرو�تب  ت�صليم  رف�صت  بينما  �ملا�صية،  �لفرتة  طو�ل  للم�صتنكفني 

قامو� وما ز�لو� يقومون بتغطية �ل�صوؤون �ملدنية و�الأمنية للقطاع ممن عينتهم حكومة 

ت�صيري �الأعمال يف قطاع غزة. وهي ما ز�لت من �لق�صايا �لتي تنتظر حالً حتى طباعة 

هذ� �لكتاب.

�نظر: بكد�ر، تقدير �خل�صائر �القت�صادية �لناجتة عن تعطل �ملوظفني يف قطاع غزة، 2008/8/18.  28

مالحظة: �أ�صارت در��صة بكد�ر �أن عدد موظفي �ل�صلطة يف قطاع غزة بلغ 78 �ألف موظف، ولكنها عندما ف�صلت 

�الإح�صائية كان �ملجموع هو77 �ألفاً، وبالتايل �أ�صبحت ن�صبة من �صمحت لهم �ل�صلطة يف ر�م �هلل باال�صتمر�ر يف 

�أعمالهم هي 23% ولي�ص 22.7%. كما �أن �لدر��صة قالت �إن نحو 43,250 موظفاً يتلقون �أجورهم ومرتباتهم 

دون �أن يز�ولو� �أعمالهم، �أي ما ن�صبته 56.2% من جمموع �ملوظفني، لكنها مل تو�صح ماذ� حدث للعدد �ملتبقي 

من �ملوظفني وهم نحو 16 �ألف موظف ون�صبتهم %20.8.
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�شاد�شًا: املوازنة العامة حلكومة ت�شيري االأعمال )غزة(:

تعاملت  �إذ  �صاذ�ً،  و�صعاً   2007 �صيف  يف  حدث  �لذي  �لفل�صطيني  �النق�صام  �أوجد 

�لفل�صطينية  �لرئا�صة  عينتها  �لتي  فيا�ص  �صالم  حكومة  مع  و�لدولية  �لعربية  �الأنظمة 

كحكومة �رشعية، بينما ووجهت حكومة �إ�صماعيل هنية �ملدعومة من �ملجل�ص �لت�رشيعي 

وُعزلة  �إ�رش�ئيلي،  بح�صار  غزة  قطاع  يف  عملها  متابعة  من  متكنت  و�لتي  �لفل�صطيني 

طريقها  �لدولية  و�ملنح  �مل�صاعد�ت  وجدت  ولذلك  ودولياً.  عربياً  و��صعة  ر�صمية 

خالل  ومن  تق�صفية،  بر�مج  خالل  من  �أمرها  فتدبرت  غزة  يف  �حلكومة  �أما  �هلل،  ر�م  �إىل 

بـ“�قت�صاد �الأنفاق” من جهة �حلدود مع م�رش، ومن خالل �لدعم من بع�ص  ما يُعرف 

�الأنظمة �ملتعاطفة معها كاإير�ن وقطر وتركيا.

�مل�صاحة  �صيق  مع  �إذ  هنية؛  حلكومة  بالن�صبة  كبري�ً  غزة  قطاع  �إد�رة  حتدي  كان 

ومع  �خلانق،  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  ومع  �لطبيعية،  �ملو�رد  وحمدودية  �ل�صكان  وكثافة 

�أن  عليها  كان  فاإنه  �هلل،  ر�م  يف  �ل�صلطة  حكومة  ي�صل  كان  مبا  قيا�صاً  �مل�صاعد�ت  �صحّ 

تو�جه حروباً �إ�رش�ئيلية مدمرة و�عتد�ء�ت م�صتمرة �أ�رشت ب�صكل هائل بالبنى �لتحتية 

�الإجمايل )وفق  �ملحلي  �لناجت  �لفرد من  فاإن معدل دخل  �لنهو�ص. ومع ذلك  وباإمكانات 

بن�صبة   2013-2008 �لفرتة  يف  ز�د  �لقطاع  يف  �لفل�صطيني(  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز 

35.2%، كما �أن ن�صيب قطاع غزة من �لناجت �ملحلي �الإجمايل لل�صلطة يف �ل�صفة و�لقطاع 

ز�د يف �لفرتة نف�صها من 24.3% �إىل 27.1%. هذ� مع مالحظة �أن �ل�صلطة يف ر�م �هلل تلقت 

مليون   7,924.5 بقيمة   )2013-2008( �لفرتة  هذه  خالل  خارجية  ومنح  م�صاعد�ت 

“�إ�رش�ئيل”  �ل�صفة يف  �أبناء  �ألف عامل من   100 دوالر، وكذلك مع مالحظة وجود نحو 

�أ�صكال  �أن قطاع غزة، بالرغم من كل  �إىل  و�مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية. كما جتدر �الإ�صارة 

و�صبه   ،%97 بن�صبة  �خل�رشو�ت  من  ذ�تي  �كتفاء  حتقيق  من  متكن  و�حل�صار،  �ملعاناة 

.
�كتفاء ذ�تي من �لفو�كه بن�صبة 29%80

على  كبري  ب�صكل  �عتمدت  �أنها  �لقطاع  يف  �الأعمال  ت�صيري  حكومة  مو�زنة  وتظهر 

جممل  من   %64.3 �مل�صاعد�ت  هذه  ن�صبة  بلغت   2010 �صنة  ففي  �خلارجية،  �مل�صاعد�ت 

�الإير�د�ت، غري �أنها �نخف�صت �إىل ما ن�صبته 22.7% �صنة 2012؛ ثم عادت ن�صبة �مل�صاعد�ت 

القد�س العربي، 2014/4/22.  29
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يف  مزمناً  عجز�ً  تعاين  حكومة هنية  وظلّت   .%34.2 �إىل  لت�صل   2013 �صنة  �الرتفاع  �إىل 

مو�زنتها بلغ 55.7% مثالً يف �صنة 2012 من جممل �إير�د�تها. وي�صري �جلدول �لتايل �إىل 

�ملالية �لعامة حلكومة ت�صيري �الأعمال يف قطاع غزة خالل �لفرتة 2013-2010:

جدول رقم )11(: العمليات املالية حلكومة ت�شيري الأعمال يف قطاع غزة 2013-2010 

30
)باملليون دولر(

2010201120122013ال�شنة

232.2254.5286304جمموع الإيرادات والتمويل اخلارجي

83187.5221200- �الإير�د�ت �ملحلية �لفعلية

149.26765104- �لتمويل �خلارجي �لفعلي

297.3388445.3463.7جمموع النفقات العامة

228.7297.5340365- �لرو�تب و�الأجور

21.624.54040- �لنفقات �لت�صغيلية

45.253.46051- �لنفقات �لتحويلية

1.895.37.7- �لنفقات �لر�أ�صمالية و�لتطويرية

--3.6-- نفقات من �صنو�ت �صابقة

-159.7-159.3-133.5-65.1العجز الفعلي

و�نظر  2011/3/31؛   ”،2011 �ملالية  لل�صنة  �لعامة  �ملو�زنة  قانون  م�رشوع  يقر  �لت�رشيعي  “�ملجل�ص  �نظر:   30

يف:  ،2012/4/5 الربملان،   ”،2012 �ملالية  لل�صنة  �لعامة  �ملو�زنة  قانون  م�رشوع  يقر  �لت�رشيعي  “�ملجل�ص 
http://www.plc.gov.ps/img/Magazine/pdf_file/ea0af971-5f3b-46ad-8de9-aa6ac4371242.pdf؛ 
و�نظر: “�ملجل�ص �لت�رشيعي يقر م�رشوع قانون �ملو�زنة �لعامة لل�صنة �ملالية 2013،” الربملان، 2013/1/10، 

يف: http://www.plc.gov.ps/img/Magazine/pdf_file/cabf1cbf-e821-4086-b0f2-6463860579d1.pdf؛

الربملان،   ”،2014 �ملالية  لل�صنة  �لعامة  �ملو�زنة  قانون  م�رشوع  باالإجماع  يقر  �لت�رشيعي  “�ملجل�ص  و�نظر: 

2014/1/2، يف:
http://www.plc.gov.ps/img/Magazine/pdf_file/cb62d9e3-a5cf-4eab-a6bf-6d107fbcaaec.pdf
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العمليات املالية حلكومة ت�شيري الأعمال يف قطاع غزة 2010-2013 )باملليون دولر(

�شابعًا: العمل والبطالة والفقر:

�لر�غبني  و�ملتعطلني  فعالً،  �لعاملني  ت�صمل  )�لتي  �لعاملة  �لقوى  جمموع  بلغ 

�صنة  �ألفاً   513 نحو  و�لقطاع(  )�ل�صفة  �ل�صلطة  مناطق  يف  عنه(  و�لباحثني  �لعمل  يف 

مقد�رها  زيادة  بن�صبة   ،2013 �صنة  �صخ�ص  مليون   1.155 �إىل  �لعدد  و�رتفع   ،1995

1995، حيث  �ألفاً �صنة   358 125.1%. وبلغ جمموع �لقوى �لعاملة يف �ل�صفة �لغربية 

�أن ن�صبتها  �أي  112%؛  2013، بن�صبة زيادة مقد�رها  �صنة  �ألفاً   759 �إىل  �رتفع عددها 

�إىل   %69.8 من   2013-1995 �لفرتة  خالل  �نخف�صت  �لعاملة  للقوى  �لكلي  �لعدد  �إىل 

حيث   ،1995 �صنة  �ألفاً   155 �لعاملة  �لقوى  جمموع  فبلغ  غزة  قطاع  يف  �أما   .%65.7

155.5%، �أي �أن ن�صبتها  2013 بن�صبة زيادة مقد�رها  396 �ألفاً �صنة  �رتفع عددها �إىل 

�إىل   %30.2 من   2013-1995 �لفرتة  خالل  �رتفعت  �لعاملة  للقوى  �لكلي  �لعدد  �إىل 

34.3%. ويدل ذلك على �أن �لزيادة �ل�صكانية �الأعلى وترية يف قطاع غزة قد �نعك�صت 

�أعباء  �ألقى  ما  وهذ�  �لغربية.  بال�صفة  مقارنة  لديه  �لعاملة  �لقوى  حجم  تز�يد  على 

و�حل�صار  �ملو�رد  وقلة  �مل�صاحة  ب�صيق  �ملثقل  �لقطاع،  يف  و�لبطالة  �لعمل  على  �أكب 

�الإ�رش�ئيلية. �لعدو�نية  و�حلروب 
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حّل  على  عاماً  ع�رشين  مدة  مبهامها  وقيامها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إن�صاء  يوؤثر  مل 

م�صكلة �لبطالة، و��صتيعاب �الأعد�د �ملتز�يدة من �ل�صباب �لذين ينتقلون �إىل �صوق �لعمل. 

مناطق  يف  �لبطالة  ن�صبة  كانت  حيث  �صلبياً،  عاماً  مدلوالً  يعطي  �لعام  �ملوؤ�رش  �إن  بل 

وطو�ل   .2013 �صنة   %23.4 وبلغت   ،1995 �صنة   %18.2 و�لقطاع(  )�ل�صفة  �ل�صلطة 

يف  للبطالة  �لعامة  �لن�صبة  تنخف�ص  مل   ،)2013-1995( �الإح�صائيات  تغطيها  عاماً   19

مناطق �ل�صلطة عن �لن�صبة �لتي بد�أت بها �إال يف ثالث �صنو�ت )1998-2000(؛ وينطبق 

خذت لوحدها. �أما يف قطاع غزة فانخف�صت ن�صبة 
ُ
�الأمر نف�صه على �ل�صفة �لغربية �إذ� �أ

 ،2000-1997 �لفرتة  هي  فقط  �صنو�ت  خم�ص  يف  بها  بد�أ  �لتي  �لن�صبة  عن  فيه  �لبطالة 

.2003 و�صنة 

�ل�صلطة بلغت ذروتها يف �صنة  �لعامة للبطالة يف مناطق  �لن�صبة  �أن  وُتظهر �ملوؤ�رش�ت 

�إىل  تدنت  عندما   1999 �صنة  يف  كانت  لها  ن�صبة  �أدنى  و�أن   ،%31.2 بلغت  عندما   2002

11.8%. وهو ما ينطبق على �ل�صفة �لغربية �لتي بلغت �لبطالة فيها ذروتها �صنة 2002 

ويف   .%9.5 بلغت  عندما   1999 �صنة  ن�صبها  الأدنى  و�نخف�صت   ،%28.2 بلغت  عندما 

�ملقابل فاإن �أعلى ن�صبة بطالة يف قطاع غزة كانت �صنة 2008 عندما و�صلت �إىل %40.6، 

�أن  16.9%. ومن �لو��صح  1999 عندما بلغت  و�نخف�صت الأدنى ن�صبها يف �لقطاع �صنة 

�لتاأثري �الأق�صى على �لعمالة يف �ل�صفة كان يف �أثناء �نتفا�صة �الأق�صى؛ �أما �لتاأثري �الأق�صى 

�لقطاع فكان ب�صبب �حل�صار �الإ�رش�ئيلي �خلانق و�لعدو�ن �ملدمر عليه خ�صو�صاً  على 

�الأق�صى.  �نتفا�صة  �أثناء  يف  �لقا�صية  معاناته  �إىل  باالإ�صافة  هذ�،   .2009/2008 �لفرتة  يف 

وهو ما يوؤكد �أن �ملمار�صات و�لعقوبات و�العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية تلعب دور�ً جوهرياً يف 

م�صكلة �لبطالة �لفل�صطينية. و�جلدول �لتايل يبني حجم �لقوى �لعاملة يف مناطق �ل�صلطة 

ون�صب �لبطالة يف �لفرتة 2013-1995:
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جدول رقم )12(: توزيع الأفراد من �شّن 15 عاماً فاأكرث يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب 

31
القوى العاملة والبطالة 1995–2013 )بالألف(

ال�شنة

ال�شلطة الفل�شطينيةقطاع غزةال�شفة الغربية

القوى 

العاملة

العمالة 

الفعلية )تامة 

وحمدودة(

ن�شبة 

البطالة 

)%(

القوى 

العاملة

العمالة 

الفعلية )تامة 

وحمدودة(

ن�شبة 

البطالة 

)%(

القوى 

العاملة

العمالة 

الفعلية )تامة 

وحمدودة(

ن�شبة 

البطالة 

)%(

199535830813.915510929.451341718.2

199639231519.616911432.556142923.8

199742635217.317612926.860248120.3

199845240011.518814920.964054914.4

19994624189.520517016.966758811.8

200046040412.220716818.966757214.3

200145035321.61921273464248025.3

200245032328.220712937.965745231.2

200348737123.723516629.172253725.5

200451339622.823915535.375255126.8

200553842820.425117530.378960323.5

200657546718.825916934.883463623.7

200759648917.928620129.788269021.7

200860948919.729917840.690866726.6

200964352917.830818938.695171824.5

201066555117.231119337.897674423.7

201171859417.334124328.71,05983720.9

201274360219371256311,11485823

201375961818.639626732.61,15588523.4

 2012 م�شح القوى العاملة الفل�شطينية: التقرير ال�شنوي  �لفل�صطيني،  �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء   31

http://www.pcbs.gov.ps/ يف:   ،)2013 �أبريل  ني�صان/  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م 

م�شح  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  و�نظر:  Portals/_PCBS/Downloads/book1972.pdf؛ 
�لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م   2013 ال�شنوي  التقرير  الفل�شطينية:  العاملة  القوى 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/Book2049.pdf :ني�صان/ �أبريل 2014(، يف
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ن�شبة البطالة لالأفراد من �شّن 15 عاماً فاأكرث يف ال�شلطة الفل�شطينية 1995–2013 )%(

ومن جهة �أخرى، فاإن “�إ�رش�ئيل” ت�صتفيد من جانب من �لعمالة �لفل�صطينية، وت�صتغل 

�لفل�صطيني  �الإن�صان  حاجة  لت�صتغل  بها  ت�صببت  �لتي  و�لبطالة،  و�لفقر  �لبوؤ�ص  �أو�صاع 

لي�صد رمق عي�صه. ويف �لوقت نف�صه، فاإن �لعمال �لفل�صطينيني يجدون يف �لعمل مع �جلانب 

م�صتوى  يف  �لفروق  من  ولال�صتفادة  �لبطالة،  معاناة  من  للخروج  فر�صة  �الإ�رش�ئيلي 

�ملعي�صة للح�صول على عائد �أف�صل لعملهم. �أما �جلانب �الإ�رش�ئيلي في�صتفيد من �لعمالة 

�الإ�رش�ئيليني  �لعمل  �أرباب  يلتزم  ال  �الأحيان  معظم  ويف  رخي�صة،  كعمالة  �لفل�صطينية 

�أ�ص�ص �ملياومة، ويتم طرد �لعامل  �أحيان كثرية على  بحقوق �لعمال، حيث يتّم �لعمل يف 

متى �صاء ربُّ �لعمل، ودومنا �أتعاب �أو نهاية خدمة �أو عالج �الإ�صابات �لناجتة عن �لعمل، 

باالإ�صافة �إىل �إعطاء �أجور �أقل بكثري مما ُيعطى لنظر�ئهم �الإ�رش�ئيليني.

67,600 عامل فل�صطيني لدى �جلانب �الإ�رش�ئيلي بن�صبة  1995 كان هناك  ويف �صنة 

�إىل  و�صل  عندما   1999 �صنة  ذروته  و�صل  رقم  وهو  �لعاملني؛  جمموع  من   %16.2

134,700 عامل بن�صبة 22.9% من جمموع �لعاملني. غري �أن ظروف �النتفا�صة خّففت 

بلغته  عدد  �أقل  �إىل  و�صلت  حيث  �الإ�رش�ئيلي،  �جلانب  لدى  �لعاملني  �أعد�د  من  ب�رشعة 

الأعد�د  ن�صبة  �أقل  �أن  غري  �لعاملني.  جمموع  من   %9.3 بن�صبة   2002 �صنة  �ألفاً   42 وهو 

�لعاملني لدى �الإ�رش�ئيليني كانت يف �صنة 2004 عندما بلغت 8% و�إن كان جمموع �لعمال 

�لعمال  �عتماد  ن�صبة  فاإن  عام،  وب�صكل   .2002 �صنة  يف  نظريه  من  �ألفاً(   44( قليالً  �أكب 

�لفل�صطينيني على �لعمل يف “�إ�رش�ئيل” قد خفّت يف �أثناء �نتفا�صة �الأق�صى، ولعل ذلك مثّل 
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�ألقى �أعباء جديدة  فر�صة لالنفكاك ولو جزئياً عن �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي؛ غري �أنه عملياً 

على �ل�صلطة �لتي ��صطرت لتوظيف �الآالف من �لعمال يف وز�ر�تها وموؤ�ص�صاتها، بينما 

يف  �لتحتية  و�لبنى  لالقت�صاد  �ملنهجي  �الإ�رش�ئيلي  �لتدمري  ب�صبب  معاناتها  تزد�د  كانت 

�أثناء �النتفا�صة، وب�صبب عدم حتويل “�إ�رش�ئيل” ملعظم �إير�د�ت �ل�رش�ئب �لتي جتبيها 

حل�صاب �ل�صلطة. كما ت�صببت عملية �لتوظيف مبزيد من �لرتهل و�لبطالة �ملقنّعة يف �أجهزة 

�ل�صلطة.

�ل�صفة  من  ياأتون  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  لدى  �لعاملني  معظم  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

�لغربية، وعلى مدى 19 عاماً )1995-2013( كان معدلهم �ل�صنوي هو 69 �ألف عامل. �أما 

�لعاملون من قطاع غزة فقد “��صتفادو�” ب�صكل �أقل بكثري من �صوق �لعمل �الإ�رش�ئيلي؛ 

م�صاركتهم  �أخذت  ثم  �الأق�صى،  �نتفا�صة  �صبقت  �لتي  �لفرتة  يف  خ�صو�صاً  ذلك  وكان 

�ملعدل  بلغ  وقد   .2006 �صنة  مطلع  منذ  متاماً  توقفت  �أن  �إىل  �رشيع  ب�صكل  بالت�صاوؤل 

 5,900 نحو   )2013-1995( �لفرتة  يف  غزة  قطاع  من  �لقادمني  �لعمال  لهوؤالء  �ل�صنوي 

عامل. �أي �أن معدل �إ�صهام قطاع غزة يف �لعمل لدى �جلانب �الإ�رش�ئيلي مل تزد ن�صبته عن 

7.9% مقابل 92.1% من �ل�صفة �لغربية.

يف  للعمل  �أف�صل  بيئة  عن  �حلديث  عند  �حلذر  بعني  ننظر  �أن  يجب  �أخرى،  وبعبارة 

�ل�صفة �أو عن جناح �ل�صلطة يف ر�م �هلل مقارنة بال�صلطة يف غزة يف عالج م�صكلة �لبطالة. �إذ 

لو مّت حتييد ن�صب �لعمالة لدى �جلانب �الإ�رش�ئيلي من كال �ملنطقتني )�ل�صفة و�لقطاع(، 

بيئة  وجود  من  بالرغم  �لطرفني،  بني  مت�صابهة  تكون  تكاد  �لبطالة  ن�صبة  �أن  الت�صح 

الإ�صهام  �لكبري  �ل�صلبي  �النعكا�ص  جانباً  و�صعنا  �إذ�  هذ�،  �لقطاع.  يف  �أ�صعب  وظروف 

�لعمال �لفل�صطينيني يف بناء �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي على �لفل�صطينيني �أنف�صهم مبا يف ذلك 

�ل�صلطة  �لغربية، حتت �صمع  �ل�صفة  �الإ�رش�ئيلية يف  �مل�صتعمر�ت  �إ�صهام بع�صهم يف بناء 

وب�رشها. ويظهر �جلدول �لتايل �أعد�د �لعاملني �لفل�صطينيني عند �جلانب �الإ�رش�ئيلي يف 

�لفرتة 2013-1995:
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جدول رقم )13(: اأعداد العاملني الفل�شطينيني يف “اإ�رشائيل” وامل�شتعمرات 

32
1995–2013 )بالألف(

ال�شنة

ال�شلطة الفل�شطينيةقطاع غزةال�شفة الغربية

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

199562.220.23.63.367.616.2

199652.316.69.28.160.514.1

199768.619.514.21182.317.1

1998962424.116.2119.121.7

1999108.325.926.715.7134.722.9

200086.521.421.212.6107.518.8

200157.916.42.31.86012.5

200238.8123.22.5429.3

200341.611.25.13.146.78.7

200442.410.71.71.144.18

200555.212.90.70.456.19.3

200654.611.70054.78.6

200761.112.50061.48.9

200867.513.80067.410.1

200973.513.90073.210.2

201078.214.20078.110.5

201183.2140083.710

201283.113.80083.29.7

201399.516.90099.111.2

�ملركزي  �لتي وفرها �جلهاز  �لن�صب  بناء على  “�إ�رش�ئيل” و�مل�صتعمر�ت  �لعاملني يف  مالحظة: متّ �حت�صاب عدد 

لالإح�صاء �لفل�صطيني.

�نظر: املراجع نف�شها.  32
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ن�شبة العاملني الفل�شطينيني يف “اإ�رشائيل” وامل�شتعمرات 1995–2013 )%(

الفقر:

�ل�صلطة  مناطق  يف  �لفقر  م�صكلة  عالج  يف  ُيذكر  حت�صناً  �ملتوفرة  �ملوؤ�رش�ت  ُتظهر  ال 

�الإجمايل  بالناجت  مرتبطة  �أخرى  معطيات  باآخر  �أو  ب�صكل  عك�صته  ما  وهو  �لفل�صطينية. 

ودخل �لفرد ون�صب �لبطالة. وُتظهر �الإح�صائيات �أن معدل �لفقر على م�صتوى �الأ�رش يف 

 ،2007 34.5% �صنة  1996، و�زد�د �صوء�ً لي�صل �إىل  23.6% �صنة  �ل�صفة و�لقطاع كان 

�نتفا�صة  �لقمعية يف مو�جهة  �الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  �لفل�صطينيني من  وذلك بعد معاناة 

�الأق�صى، و�إجر�ء�تها �لتالية كذلك من خنق وح�صار، يف حماولة �إ�صقاط و�إف�صال �حلكومة 

.
33

�لتي تقودها حما�ص

�ل�صنو�ت  يف  �لرت�جع  بع�ص  �صهدت  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفقر  ن�صبة  �أن  �ملالحظ  ومن 

�إىل   %16.2 من   1998-1996 �لفرتة  يف  فانخف�صت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  حلكم  �الأوىل 

14.5%. �أما يف قطاع غزة، �ملثقل �أ�صا�صاً بفقره، ف�صهدت �لن�صبة �أي�صاً بع�ص �لرت�جع يف 

�لفرتة نف�صها، حيث �نخف�صت من 41.9% �إىل 33%. غري �أن �لو�صع تدهور يف �ل�صنو�ت 

.
�لتالية فو�صلت ن�صبة �لفقر �صنة 2007 يف �ل�صفة �إىل 23.6% ويف �لقطاع �إىل 34%55.7

 ،2012-1994 فل�صطني،  يف  لالألفية  �الإمنائية  �الأهد�ف  موؤ�رش�ت  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   33

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/MDGsPal_2013_Arabic.pdf :2013/10/10، يف

�ملرجع نف�صه.  34
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وقد �ختلفت طريقة �حت�صاب ن�صبة �لفقر يف �ل�صنو�ت �لتالية، حيث �أ�صبحت حُتت�صب 

على م�صتوى �الأفر�د ولي�ص على م�صتوى �الأ�رش. ومع ذلك فاإن ن�صبة �لفقر ظلّت مرتفعة، 

بن�صبة  �لغربية  �ل�صفة  على  موزعة   ،%25.8 �ل�صلطة  مناطق  يف   2011 �صنة  بلغت  حيث 

17.8% وعلى قطاع غزة بن�صبة %38.8.

ومن �جلدير بالذكر �أن تقارير �أخرى ترفع ن�صب �لفقر بدرجة كبرية، خ�صو�صاً يف 

قطاع غزة. ولعل ذلك يعود �إىل �لطرق و�الأ�صاليب �لتي يتم من خاللها �حت�صاب ن�صبة 

 2007 ل�صنة  �لفل�صطينية  �الأ�رشة  و��صتهالك  �إنفاق  م�صح  بيانات  �أ�صارت  فقد  �لفقر. 

مناطق  يف   %57.3 بلغ  �لدخل،  الأمناط  وفقاً  �لفل�صطينية  �الأ�رش  بني  �لفقر  معدل  �أن  �إىل 

 .
35

غزة قطاع  يف  لالأ�رش  و%76.9  �لغربية،  �ل�صفة  يف  لالأ�رش   %47.2 بو�قع  �ل�صلطة؛ 

كما �أعطت تقارير �أخرى ن�صباً متفاوتة عن �لفقر يف قطاع غزة �صنة 2009 تر�وحت بني 

.
80% و36%90

ثامنًا: النـاجت املحـلي االإجمـايل للقطـاعني ال�شنـاعي

        والزراعي:

ت�صري �ملعطيات �إىل �أن �لناجت �ملحلي �الإجمايل �ل�صناعي �صهد تعرث�ً يف م�صريته طو�ل 

�ملعوق  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ظّل  حيث  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �إد�رة  من  عاماً  ع�رشين 

�لرئي�صي للنمو و�لتطور �ل�صناعي. ويبدو ذلك و��صحاً من �ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية �لتي 

يظهر  كما  للحكومة.  حما�ص  �إد�رة  �أثناء  ويف  �النتفا�صة  �أثناء  يف  �ل�صناعي  �لنمو  عوقت 

يف تدمري �لبنى �لتحتية و�ملر�فق �ل�صناعية، ويف �لتحكم يف �لرت�خي�ص ويف �لت�صويق ويف 

�الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  تطور  �لتايل  �جلدول  ويظهر  وغريها.  �الإنتاج  م�صتلزمات  توفري 

للقطاع �ل�صناعي خالل �لفرتة 2013-1994:

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �الإح�صاء �لفل�صطيني ي�صدر بياناً �صحفياً ع�صية يوم �لطفل �لعاملي،   35

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/child_int_day_A.pdf :2009/11/19، �نظر

�نظر: اخلليج، 2009/2/25؛ ووفا، 2009/9/17؛ و�نظر:  36

 Site of United Nations Information System on the Question of Palestine (UNISPAL), 9/9/2009,
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/F04E5003379702F88525762C006A1233

وحم�صن  374؛  �ص   ،2007 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  �صالح،  حممد  حم�صن  �أي�صاً:  و�نظر 

حممد �صالح )حمرر(، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008 )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات 

و�ال�صت�صار�ت، 2009(، �ص 322.
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جدول رقم )14(: الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي لل�شلطة الفل�شطينية 

37
1994–2013 بالأ�شعار الثابتة* )باملليون دولر(

1994199519961997199819992000ال�شنة

705.9702.8592.1607.5671.5659.3591.5القيمة

–10.3–1.8+10.5+2.6–15.8–0.4–معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

2001200220032004200520062007ال�شنة

673.9572.4696.9707.6831.8643.6710.2القيمة

+10.3–22.6+17.6+1.5+21.8–15.1+13.9معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

2013**20082009201020112012ال�شنة

894.5925.9956.6963.31,091.61,171.1القيمة

+7.3+13.3+0.7+3.3+3.5+26معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

* �صنة �الأ�صا�ص 2004.
** تقدير�ت �أولية.

الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي لل�شلطة الفل�شطينية 1994–2013 

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

القومية  احل�شابات  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2012-1994 لل�صنو�ت  بالن�صبة   37

بالأ�شعار اجلارية والثابتة 2012-1994. 

وبالن�صبة ل�صنة 2013، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، التقرير ال�شحفي للتقديرات الأولية 

للح�شابات القومية الربعية )الربع الثاين 2014(.
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�لذي  �ل�صناعي  �لقطاع  على  ينطبق  ما  �لزر�عي  �لقطاع  على  عام،  ب�صكل  وينطبق، 

عانى من �الإجر�ء�ت �لتع�صفية �الإ�رش�ئيلية مب�صادرة معظم م�صادر �ملياه، ومب�صادرة 

�أر��صيهم  ��صتغالل  من  �لفالحني  ومبنع  �لزر�عية،  �الأر��صي  من  و��صعة  م�صاحات 

�لزر�عية،  �ملناطق  �إىل  �مل�صتعمر�ت  من  و�مللوثة  �لعادمة  �ملو�د  وب�صّخ  �ملنا�صب،  بال�صكل 

مع  و�ملو�جهات  �النتفا�صة  �أثناء  يف  للمزروعات  �لتدمريية  �لعقابية  وباالإجر�ء�ت 

�الحتالل، ويف �عتد�ء�ت �مل�صتوطنني �ل�صهاينة على �ملزروعات و�ملز�رعني، ويف �الأ�رش�ر 

�لهائلة �لتي تت�صبب بها �حلو�جز و�جلد�ر �لعن�رشي �لعازل على قطاع �لزر�عة.

�لقطاعني  جتاه  �مل�صوؤولية  من  ن�صيبها  تتحمل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  فاإن  ذلك  ومع 

�ل�صناعي و�لزر�عي، وجتاه توفري مقومات �ل�صمود و�لنمو لهما. و�جلدول �لتايل يظهر 

�لناجت �ملحلي �الإجمايل للقطاع �لزر�عي خالل �لفرتة 2013-1994:

جدول رقم )15(: الناجت املحلي الإجمايل الزراعي لل�شلطة الفل�شطينية 1994–2013 

38
بالأ�شعار الثابتة* )باملليون دولر(

1994199519961997199819992000ال�شنة

361.2372.8435.3385430.8422356.1القيمة

–15.6–2+11.9–11.6+16.8+3.2–معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

2001200220032004200520062007ال�شنة

297.1244.7276.3300236.1240.4299.6القيمة

+24.6+1.8–21.3+8.6+12.9–17.6–16.6معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

2013**20082009201020112012ال�شنة

336.9347.5332.9408.7339.1308.3القيمة

–9.1–17+22.8–4.2+3.1+12.4معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

* �صنة �الأ�صا�ص 2004.
** تقدير�ت �أولية.

�نظر: املراجع نف�شها.  38
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الناجت املحلي الإجمايل الزراعي لل�شلطة الفل�شطينية 1994–2013 بالأ�شعار الثابتة 

)باملليون دولر(

تا�شعًا: التبادل التجاري:

ُتعدُّ مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية من �أكرث �ملناطق �عتماد�ً على �ال�صتري�د. فباالإ�صافة �إىل 

�صّح �لعديد من �مل�صادر �الأولية، فاإن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية تعمد �إىل تخفيف �لقيود على 

�ال�صتري�د، ما عد� �ل�صلع �الإنتاجية �لتي يكن �أن تنه�ص باقت�صاد �ل�صلطة. كما تفر�ص 

�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �لكثري من �لعر�قيل على عمليات �الإنتاج و�لت�صدير. وبالتايل فقد 

ن�صوئها.  على  عاماً  ع�رشين  طو�ل  �لتجاري  ميز�نها  يف  مزمن  عجز  من  �ل�صلطة  عانت 

وُتظهر �ملوؤ�رش�ت �أن حجم �لتبادل �لتجاري لل�صلطة �رتفع من نحو 2,052 مليون دوالر 

�صنة 1995 �إىل نحو 6,065 مليون دوالر �صنة 2013 بزيادة مقد�رها 195.6%. وقد ظّل 

تطور حجم �ل�صادر�ت �صئيالً مقارنة بزيادة حجم �لو�رد�ت. فبالرغم من �أن �ل�صادر�ت 

�أن  �إال  2013؛  901 مليون دوالر �صنة  �إىل نحو   1995 394 مليون دوالر �صنة  ز�دت من 

حجم �لو�رد�ت قد قفز من 1,658 مليون دوالر �صنة 1995 �إىل 5,164 مليون دوالر �صنة 

2013. �أي �أن �لعجز �ل�صنوي �رتفع من 1,264 مليون دوالر �صنة 1995 �إىل 4,263 مليون 

2013؛ وهو ما يعني �أن على �ل�صلطة �أن تعمل �لكثري الإعادة توجيه �مليز�ن  دوالر �صنة 

�لتجاري ب�صكل �إيجابي، وكبح �لعجز. و�جلدول �لتايل يو�صح �مليز�ن �لتجاري �ل�صلعي 

لل�صلطة خالل �لفرتة 2013-1995:
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 2013–1995 جدول رقم )16(: امليزان التجاري ال�شلعي لل�شلطة الفل�شطينية 

39
)باملليون دولر(

العجزالوارداتال�شادراتالتبادل التجاريال�شنة

19952,052.4394.21,658.21,264–

19962,355.5339.52,016.11,676.6–

19972,621382.42,238.61,856.1–

19982,769.9394.82,375.11,980.3–

19993,379.4372.13,007.22,635.1–

20002,783.7400.92,382.81,982–

20012,324290.32,033.61,743.3–

20021,756.5240.91,515.61,274.7–

20032,079.9279.71,800.31,520.6–

20042,685.9312.72,373.22,060.6–

20053,003335.42,667.62,332.1–

20063,125.4366.72,758.72,392–

*20073,7975133,2842,771.1–

20084,024.6558.43,466.22,907.7–

20094,119.1518.43,600.83,082.4–

20104,534575.53,958.53,383–

*20115,119.3745.74,373.63,628–

20125,479.7782.44,697.43,915–

20136,064.5900.65,163.94,263.3–

* بيانات منقحة.

�نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، اإح�شاءات التجارة اخلارجية املر�شودة لل�شلع واخلدمات،   39

2013: نتائج اأ�شا�شية )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �آب/ �أغ�صط�ص 2014(، يف:
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2070.pdf
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امليزان التجاري ال�شلعي لل�شلطة الفل�شطينية 1995–2013 )باملليون دولر(

ن�صيب  ياأخذ  “�إ�رش�ئيل”  مع  لل�صلطة  �لتجاري  �لتبادل  �أن  �إىل  �الإح�صاء�ت  وت�صري 

يف  جنح  �الإ�رش�ئيلي  �لطرف  و�أن  وت�صدير�ً؛  ��صتري�د�ً  �خلارجية  جتارتها  من  �الأ�صد 

�ل�صلطة  حكم  طو�ل  �ل�صيطرة  د�ئرة  حتت  �إبقائه  ويف  به،  �لفل�صطيني  �القت�صاد  �إحلاق 

�لفل�صطينية، و�أن �ل�صلطة مل تقم مبا يكفي للم�صي يف فّك عالقتها و�رتهانها لالقت�صاد 

تاأتي من  �لفل�صطينية ظلّت  �لو�رد�ت  70% من  �أكرث من  فاإن  �الإ�رش�ئيلي. وب�صكل عام، 

�إىل  تذهب  ظلّت  �لفل�صطينية  �ل�صادر�ت  من   %80 من  �أكرث  �أن  كما  �الإ�رش�ئيلي،  �جلانب 

�جلانب �الإ�رش�ئيلي. وهو ما ي�صري �إىل هيمنة طاغية لالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي على �القت�صاد 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  بني  �لتجاري  �لتبادل  �إىل  ي�صري  �لتايل  و�جلدول  �لفل�صطيني. 

و“�إ�رش�ئيل” خالل �لفرتة 2013-1995:
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جدول رقم )17(: التبادل التجاري وال�شادرات والواردات ال�شلعية لل�شلطة الفل�شطينية 

40
مع “اإ�رشائيل” 1995–2013 )باملليون دولر(

ال�شنة

الوارداتال�شادراتالتبادل التجاري

املبلغ

الن�شبة من 

املجموع 

الكلي للتبادل 

التجاري )%(

املبلغ

الن�شبة من 

املجموع الكلي 

لل�شادرات )%(

املبلغ

الن�شبة من 

املجموع الكلي 

للواردات )%(

19951,824.488.936492.31,460.488.1

19962,062.487.6319.2941,743.286.5

19972,210.784.3358.493.71,852.482.7

19982,212.679.9379.596.11,833.177.2

19992,214.165.5360.596.91,853.661.6

20002,109.275.8369.792.21,739.573

20011,624.669.9273941,351.666.5

20021,333.575.9216.389.81,117.173.7

20031,565.675.325691.51,309.672.7

20042,02975.5281.189.91,747.973.7

20052,164.372.1290.686.61,873.770.2

20062,328.774.5326.689.12,002.272.6

20072,898.176.3455.288.72,442.974.4

20083,294.381.9499.489.42,794.880.6

20093,104.675.4453.587.52,651.173.6

20103,361.774.1488.484.92,873.372.6

20113,734.973643.986.33,09170.7

20123,99072.8639.281.73,350.871.3

20134,481.273.9786.487.33,694.871.6

�نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �إح�صاء�ت �لتجارة �خلارجية، يف:  40

http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
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التبادل التجاري وال�شادرات والواردات ال�شلعية لل�شلطة الفل�شطينية مع “اإ�رشائيل” 

1995–2013 )باملليون دولر(

بع�ص  �أن  نالحظ  �لعامل،  دول  باقي  مع  لل�صلطة  �لتجاري  �لتبادل  ��صتقر�ء  وعند 

�ملا�صية.  �ل�صنو�ت  مدى  على  �ل�صلطة  مع  �رش�كتها  طورت  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لدول 

 1995 �صنة  4.3 ماليني دوالر  �لتجاري من نحو  تبادلها  تطوير  تركيا من  وقد متكنت 

“�إ�رش�ئيل”،  �أكب �رشيك جتاري بعد  2013 لت�صبح ثاين  292.2 مليون دوالر �صنة  �إىل 

146.9 مليون دوالر،  2013 بتبادل جتاري مقد�ره  �لر�بع �صنة  و�حتلت �الأردن �ملركز 

بينما �حتلت �ل�صعودية �ملركز �لثامن يف �ل�صنة نف�صها مببلغ 52.4 مليون دوالر، �أما م�رش 

فكانت يف �ملركز �لـ 11 يف �ل�صنة نف�صها مببلغ 43.7 مليون دوالر. وت�صتفيد كل من تركيا 

“�إ�رش�ئيل” يف ت�صهيل تبادلها �لتجاري  و�الأردن وم�رش من وجود عالقات ر�صمية مع 

مع �ل�صلطة.

طورت  �لتي  �ل�صني  فتت�صدره  �الأجنبية  �لدول  مع  لل�صلطة  �لتجاري  �لتبادل  �أما 

تبادلها �لتجاري من 9.5 ماليني دوالر �صنة 1995 �إىل 236.6 مليون دوالر �صنة 2013، 

�إيطاليا  ثم   ،2013 �صنة  دوالر  مليون   125.9 بلغ  جتاري  تبادل  بحجم  �أملانيا  تليها 

62.3 مليون دوالر لل�صنة نف�صها، ثم �إ�صبانيا وفرن�صا و�لواليات �ملتحدة وكوريا  مببلغ 

�جلنوبية و�ل�صويد وبريطانيا.
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وترتكز �أهم و�رد�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف زيت �لوقود و�لغاز و�الإ�صمنت، �أما �أهم 

. ويلخ�ص �جلدول �لتايل �لتبادل 
41

�صادر�ت �ل�صلطة فهي �أحجار �لبناء و�الأع�صاب �لطبية

�لفرتة  �صنو�ت خمتارة، على مدى  �لفل�صطينية مع دول خمتارة، ويف  لل�صلطة  �لتجاري 

 :2013-1995

جدول رقم )18(: التبادل التجاري لل�شلطة الفل�شطينية مع دول خمتارة – �شنوات 

42
خمتارة )باملليون دولر(

1995200020052010201120122013ال�شنة

1,824.42,109.22,164.33,361.73,734.93,9904,481.2“اإ�رشائيل”

4.366.4121.9179.6215.1234292.2تركيا

9.589.3111.3181.3194.1197.3236.6ال�شني

32.932.752.698.6128.9157146.9الأردن

14.227.854.785.6101.5114.8125.9اأملانيا

37.89741.65063.26662.3اإيطاليا

16.434.728.439.956.156.760.6اإ�شبانيا
اململكة العربية 

ال�شعودية
0.519.72.816.832.745.752.4

16.122.931.243.949.663.452.2فرن�شا
الوليات املتحدة 

الأمريكية
16.456.83649.248.657.452

1013.632.342.53536.443.7م�رش

8.115.410.829.947.642.638.7كوريا اجلنوبية

1.96.126.418.633.636.726.3ال�شويد

8.424.923.428.831.332.425.9بريطانيا

51.5167.2265.3307.6347.1349.3367.6باقي دول العامل

2,052.42,783.73,0034,5345,119.35,479.76,064.5املجموع

�ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م   2013 الفل�شطيني  القت�شاد  اأداء  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   41

لالإح�صاء �لفل�صطيني، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2014(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2078.pdf

�نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �إح�صاء�ت �لتجارة �خلارجية، يف:  42

http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
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التبادل التجاري لل�شلطة الفل�شطينية مع دول خمتارة – �شنوات خمتارة 

)باملليون دولر(

عا�شرًا: امل�شاعدات واملنح اخلارجية:

�أ�صارت بيانات وز�رتي �لتخطيط و�ملالية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، بناء على �لدر��صة 

�أن �إجمايل ما تعهدت به �لدول �ملانحة  �إىل  �لتي �أعدها ن�رش عبد �لكرمي وبا�صم مكحول، 

ما  �إجمايل  �أما  دوالر،  مليار�ت   9 نحو   2004 �صنة  نهاية  وحتى  �أو�صلو  �تفاقية  منذ  بلغ 

�أن ما قامت فعلياً  7.5 مليار�ت دوالر؛ غري  �لتزمت به هذه �جلهات للفرتة نف�صها فبلغ 

 .
43ً

ب�رشفه هو نحو 7 مليار�ت دوالر حتى نهاية 2004؛ مبعدل 630 مليون دوالر �صنويا

وباالإ�صافة �إىل هذه �مل�صاعد�ت فقد مّت تقدمي منح طارئة عب وكالة �الأمم �ملتحدة الإغاثة 

 United Nations Relief )�وت�صغيل �لالجئني �لفل�صطينيني يف �ل�رشق �الأدنى )�الأونرو

 and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)

بنحو 400 مليون دوالر. وبح�صب بيانات وز�رة �لتخطيط، فقد تلقت �ل�صلطة باأجهزتها 

�إجمايل �مل�صاعد�ت �ملقدمة للفل�صطينيني، وتلقت �ملوؤ�ص�صات  87% من  �لتنفيذية �ملختلفة 

.
�الأهلية NGO’s نحو 8% وح�صلت �الأونرو� على 44%5

�نظر: ن�رش عبد �لكرمي وبا�صم مكحول، مرجع �شابق، �ص 24-22.  43

�نظر: املرجع نف�شه، �ص 30-29.  44
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�لتقارير  من  مكحول  وبا�صم  �لكرمي  عبد  ن�رش  جمعها  �لتي  �لبيانات  وح�صب 

�الأوروبي  و�الحتاد  �ملتحدة  �لواليات  فاإن  و�ملالية،  �لتخطيط  وز�رتي  عن  �ل�صادرة 

و�لدول �الأوروبية قدمت �لق�صط �الأكب من �مل�صاعد�ت و�ملنح خالل �لفرتة 2003-1994 

�لعربية  �لدول  قدمت  بينما   ،%65.4 وبن�صبة  دوالر،  مليون   4,283.4 جمموعه  مبا 

دوالر  مليون   482 �ليابان  وقدمت   ،%18.4 بن�صبة  دوالر  ماليني   1,203.1 جمتمعة 

وت�صدرت   .%6.6 بن�صبة  دوالر  مليون   434.7 �لدولية  و�ملوؤ�ص�صات   ،%7.4 بن�صبة 

1,028 مليون دوالر  �لواليات �ملتحدة، كبلد منفرد، قائمة �لدول �ملانحة مبا جمموعه 

�لفرتة  يف  �صئيالً  كان  �لعربية  �لدول  �إ�صهام  �أن  �لو��صح  من  وكان   .%15.7 وبن�صبة 

مليون   299.7 جمموعه  ما  قدمت  �إذ  �الأق�صى،  �نتفا�صة  �صبقت  �لتي   )2000-1994(

جممل  8.6% فقط من  �لتبع بها، وبن�صبة  مّت  3,495.2 مليون دوالر  �أ�صل  دوالر من 

�صهدت  �لتي  �لفرتة  يف  ت�صاعفت  �لعربية  �مل�صاعد�ت  �أن  مالحظة  ويكن  �مل�صاعد�ت. 

�لفل�صطيني؛  �ل�صعب  �ل�صلطة ودعم �صمود  لت�صهم يف دعم  �الأق�صى  �نتفا�صة  ت�صاعد 

وبن�صبة   2000-1998 �لفرتة  يف  دوالر  ماليني   105.9 من  �مل�صاعد�ت  فقفزت 

29.5% من جممل  2001-2003 وبن�صبة  903.4 ماليني دوالر يف �لفرتة  �إىل   ،%7.2

2001 �أخذت �ملنح �ملقدمة لدعم مو�زنة �ل�صلطة ت�صتحوذ على  �مل�صاعد�ت. ومنذ �صنة 

ويظهر  �لتطويرية.  للم�صاريع  �ملقدمة  �ملنح  ح�صاب  على  �مل�صاعد�ت  من  �الأكب  �لقدر 

�لفل�صطينية  لل�صلطة  �ملانحة  �جلهات  من  �ملقدمة  �لدولية  �مل�صاعد�ت   )19( رقم  جدول 

.2003-1994 يف �لفرتة 

عدت �صنة 2007 باال�صتناد �إىل �أرقام وز�رة �لتخطيط �لفل�صطينية، 
ُ
وت�صري �إح�صائيات �أ

�لدول  م�صاعد�ت  �أن  �إىل   ،2007 ل�صنة  �لفل�صطيني  �ال�صرت�تيجي  �لتقرير  يف  وُن�رشت 

ن�صبة  بلغت  بينما   ،2006 �صنة   %36 �إىل   2005 �صنة   %14 ن�صبتها من  �رتفعت  �لعربية 

�أمريكا  �أما  2006؛  33% �صنة  بـ  2005 مقارنة  46% �صنة  �الأوروبي  م�صاعد�ت �الحتاد 

�ل�صمالية )وخ�صو�صاً �لواليات �ملتحدة( فانخف�صت ن�صبة �إ�صهامها من 20% �صنة 2005 

. ويبدو �أن زيادة ن�صبة �مل�صاركة �لعربية تعود لتعوي�ص �لنق�ص 
�إىل 12% �صنة 452006

ب�صبب جمموعة �الإجر�ء�ت �لتي �تخذتها “�إ�رش�ئيل” و�لدول �لغربية جتاه �حلكومة �لتي 

�صكلتها حما�ص �صنة 2006.

�نظر: حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، �ص 308.  45
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جدول رقم )19(: امل�شاعدات الدولية املقدمة من اجلهات املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 

46
1994-2003 )باملليون دولر(

اجلهة املانحة

املجموع1997-19942000-19982003-2001

)2003-1994(

ال�رشفاللتزاماتال�رشفاللتزاماتال�رشفاللتزاماتال�رشفاللتزامات

312.3193.8101.5105.95.2903.44191,203.1الدول العربية

520.2219.1507.2235.2187.3787.31,214.71,241.6الحتاد الأوروبي

292.9285.3396.8260.4759.5482.31,449.21,028الوليات املتحدة

298.9308.3167.5132.437.541.3503.9482اليابان

225.5139.3180.5140.754.5154.7460.5434.7موؤ�ش�شات دولية

1,107.6810.9858.6533.4519.3669.52,485.52,013.8دول اأوروبية

101.572.657.257.916.718.9175.4149.4دول اأخرى

2,858.92,029.32,269.31,465.91,5803,057.46,708.26,552.6املجموع

امل�شاعدات الدولية املقدمة من اجلهات املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2003-1994 

ح�شب الدول )باملليون دولر(

�نظر: ن�رش عبد �لكرمي وبا�صم مكحول، مرجع �شابق، �ص 53.  46

نظر�ً  �لفرتة  لهذه  و�الإح�صائيات  �الأرقام  دقة  �إىل  متاماً  �لركون  عدم  �رشورة  �إىل  �الإ�صارة  جتدر  مالحظة: 

�إح�صائيات  �إىل  ت�صتند  وكلها  لها  �لباحثني  تناول  وطريقة  بينها،  و�لت�صارب  �لتعار�ص  من  حاالت  لوجود 

وز�رتي �لتخطيط و�ملالية.

و�لتحديات،” بحث مقدم �إىل �ملوؤمتر �لعلمي  “�لتمويل �الأجنبي، �لو�قع.....  �إبر�هيم �صامل جابر،  �نظر مثالً: 

�الإ�صالمية،  �جلامعة  �ملعـا�صـرة،  و�لتحديـات  �لتنميـة  �آفـاق  بني  فل�صطني  يف  و�لتمويل  �ال�صتثمار  �الأول: 

�أي�صاً  و�نظر  http://research.iugaza.edu.ps/files/8018.PDF؛  يف:   ،2005/5/9-8 غزة،  �لتجارة،  كلية 

مو�صى  وب�صري  �صالح  حممد  حم�صن  يف:   ،2003-1994 �لفرتة  خالل  و�مل�صاعد�ت  �ملنح  حول  �الإح�صائيات 

نافع، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2005، �ص 210.
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امل�شاعدات الدولية املقدمة من اجلهات املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2003-1994 

ح�شب الفرتات الزمنية )باملليون دولر(

منحه  �إي�صال  يتم  بحيث  بديلة  �آلية  باإيجاد  �الأوروبي  �الحتاد  قام   2006 �صنة  يف 

�لتي  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  حكومة  بقنو�ت  �ملرور  ودون  مبا�رش  ب�صكل  وم�صاعد�ته 

 Temporary �ملوؤقتة”  �لدولية  “�الآلية  يُ�صمى  ما  �أ�ص�ص  ذلك،  ولتحقيق  حما�ص.  تقودها 

International Mechanism (TIM) و�لتي طورها يف �صنة 2008 �إىل “�الآلية �لفل�صطينية 

 Palestino-Européen de Gestion ”الأوروبية الإد�رة �ملعونة �الجتماعية �القت�صادية�

et d’Aide Socio-Economique (PEGASE). والأن �لعامل �لغربي )وحتديد�ً �لواليات 

�ملتحدة( ي�صيطر على نظام �لتحويالت �ملالية، والأن معظم هذه �لدول قررت فر�ص ح�صار 

طريق  عن  متر  �أ�صبحت  �الأخرى  �ملالية  �لتحويالت  فاإن  هنية،  �إ�صماعيل  حكومة  على 

�أو تتهرب  �لغربي  �الأمريكي  �أو بطرق ال تتحدى �حلظر  �لفل�صطينية،  �لرئا�صة  موؤ�ص�صة 

منه. وبعد �أن �صيطرت فتح على �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية، و�صيطرت حما�ص 

�ل�صلمية  �لت�صوية  مل�صار  �ملوؤيدة  �لقوى  دفعت   ،2007 �صنة  منت�صف  يف  غزة  قطاع  على 

باجتاه دعم �حلكومة �لتي عينتها قيادة فتح يف �ل�صفة �لغربية، وباجتاه ��صتمر�ر ح�صار 

حكومة ت�صيري �الأعمال �لتي تقودها حما�ص يف �لقطاع. 

وقد تال موؤمتر �أنابولي�ص �لذي ُعقد يف 2007/11/27 لدفع م�صار �لت�صوية، موؤمتر�ً �آخر 

عُقد يف باري�ص هو “موؤمتر �ملانحني لقيام �لدولة �لفل�صطينية” يف 2007/12/17، مب�صاركة 

87 دولة وهيئة دولية، حيث تعهدت �لدول و�لهيئات �ملانحة بتقدمي م�صاعد�ت حلكومة 
�صالم فيا�ص يف ر�م �هلل بقيمة 7.4 مليار دوالر على مدى ثالث �صنو�ت. ووعدت �خلطة 

�لتي قدمتها حكومة فيا�ص للموؤمتر بتحقيق تطوير حقيقي يف جماالت “�حلكم �لر�صيد”، 
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مثاالً  �ملانحني  موؤمتر  كان   .
47

�لتحتية و�لبنى  �خلا�ص  و�لقطاع  �الجتماعي،  و�ملجال 

�آخر،  طرفٍ  ح�صاب  على  فل�صطيني  طرفٍ  دعم  يف  �ل�صيا�صي”  “�ملال  دور  على  و��صحاً 

�ل�صلطة  “�رشعية” رئا�صة  �آخر؛ ويف دعم  ويف دعم م�صار فل�صطيني على ح�صاب م�صارٍ 

�لفل�صطينية على “�رشعية” �ملجل�ص �لت�رشيعي لل�صلطة؛ ويف تفعيل دور �لرئا�صة وتعطيل 

دور �ل�صلطة �لت�رشيعية. وعلى �أي حال، فاإن �لدعم �لذي ��صتلمته �ل�صلطة يف ر�م �هلل فعلياً 

بلغ يف �ل�صنو�ت �لثالث �لتالية )2008-2010( ما جمموعه 4,656.9 مليون دوالر منها 

4,264.6 مليون دوالر، �أي �أن 91.6% من هذه �ملنح ذهبت لدعم �ملو�زنة. وبالرغم من 
�أن حكومة �ل�صلطة يف ر�م �هلل جنحت جزئياً يف تقليل �عتمادها على �مل�صاعد�ت �خلارجية، 

�إال �أن هذه �مل�صاعد�ت ظلّت متثل ركناً �أ�صا�صياً من �أركان �قت�صاد �ل�صلطة. فقد بلغت ن�صبة 

هذه �ملنح من جممل �إير�د�ت �ل�صلطة 52.6% و47.5% و39.8% لل�صنو�ت 2008 و2009 

 .%29.4 ن�صبتها  بلغت  عندما   2012 �صنة  �الأدنى  حدها  وو�صلت  �لتو�يل.  على  و2010 

غري �أن هذه �ل�صيا�صة مل تنجح يف �ال�صتمر�ر على ما يبدو؛ �إذ قفز جمموع �لدعم �خلارجي 

من 932.1 مليون دوالر �صنة 2012 �إىل 1,358 مليون دوالر �صنة 2013، بن�صبة زيادة 

مقد�رها 45.7%؛ ُم�صكِّالً بذلك 36.9% من جممل �إير�د�ت �ل�صلطة. ويظهر �جلدول �لتايل 

حجم �ملنح و�مل�صاعد�ت لل�صلطة �لفل�صطينية خالل �لفرتة 2013-2000:

جدول رقم )20(: املنح وامل�شاعدات لل�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 2013-2000 

48
)باملليون دولر(

2000200120022003200420052006ال�شنة

54531468261353349738منح لدعم املوازنة

4563182293590287281منح لدعم امل�شاريع التطويرية

5108496976203536361,019املنح وامل�شاعدات )اإيرادات خارجية(

2007200820092010201120122013ال�شنة

1,0121,763.11,3551,146.5808.7777.11,251.2منح لدعم املوازنة

31021546.8130.5168.8155106.8منح لدعم امل�شاريع التطويرية

1,3221,978.11,401.81,277977.5932.11,358املنح وامل�شاعدات )اإيرادات خارجية(

�نظر: حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، �ص 372-371.  47

�لفل�صطينية  �لوطنية  لل�صلطة  �لتمويل  وم�صادر  و�لنفقات  �الإير�د�ت  �لفل�صطينية،  �لنقد  �صلطة  �نظر:   48

نقدي(. )�أ�صا�ص 



391

املوؤ�شرات االقت�شادية لل�شلطة الفل�شطينية 1994–2013

املنح وامل�شاعدات لل�شلطة الفل�شطينية )اأ�شا�س نقدي( 2000-2013 )باملليون دولر(

ت�صري �الإح�صائيات �إىل �أن �لدول �لعربية قدمت دعماً مليز�نية �ل�صلطة يف ر�م �هلل مقد�ره 

مليون   361.3 مقد�ره  �صنوي  مبعدل   ،2013-2007 �لفرتة  يف  دوالر  مليون   2,528.9

�أما باقي   . 8,122 مليون دوالر(  31.1% من �لدعم �لدويل )�لبالغ  دوالر، وهو ما يثل 

دوالر  مليون   5,593.1 مقد�ره  دعماً  نف�صها  �لفرتة  يف  فقدمت  �ملانحة  و�جلهات  �لدول 

مبعدل �صنوي مقد�ره 799 مليون دوالر، وهو ما يثل 68.9% من �لدعم �لدويل. وهو ما 

يعني �أن �لدول �لغربية ظلّت تقدم �أكرث من ثلثي �لدعم �ملقدم لل�صلطة.

�لفرتة  يف  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  مليز�نية  �لعربي  �لتمويل  �ل�صعودية  ت�صدرت  وقد 

�لدعم  جممل  من   %51.1 نحو  �أي  دوالر  مليون   1,293.4 جمموعه  مبا   2013-2007

�لعربي ونحو 15.9% من �لدعم �لدويل. وحلّت �الإمار�ت يف �ملرتبة �لثانية مبا جمموعه 

من   %7.8 ونحو  �لعربي،  �لدعم  جممل  من   %25.2 بنحو  �أي  دوالر،  مليون   636.5

 %10.8 بنحو  دوالر،  مليون   273.5 جمموعه  مبا  ثالثاً  �جلز�ئر  وحلّت  �لدويل.  �لدعم 

من �لدعم �لعربي ونحو 3.4% من �لدعم �لدويل؛ تلتها قطر مبا جمموعه 158.3 مليون 

دول  �أربع  �أن  �أي  �لدويل.  �لدعم  من  و%1.9  �لعربي  �لدعم  من   %6.3 وبنحو  دوالر 

عربية ��صرتكت يف تغطية 93.4% من �مل�صاعد�ت �لعربية �ملقدمة لدعم ميز�نية �ل�صلطة؛ 

بينما �صاركت �لعر�ق و�لكويت وم�رش وُعمان يف متويل �لـ 6.6% �ملتبقية. مع مالحظة 
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�مل�صاعد�ت؛ وهو ما  �أرباع هذه  �أكرث من ثالثة  تا  �ل�صعودية و�الإمار�ت وحدهما غطَّ �أن 

�لت�صوية  م�صار  دعم  يف  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  دعم  يف  �لعربي  “�العتد�ل”  خطّ  دور  يوؤكد 

�ل�صلمية.

�أما على �مل�صتوى �لدويل )غري �لعربي( فقد تابع �الحتاد �الأوروبي )من خالل �الآلية 

ميز�نية  دعم  يف  و�حليوي  �حلا�صم  دورهما  �ملتحدة  و�لواليات  �الأوروبية(  �لفل�صطينية 

جمموعه  ما  �الأوروبية  �لفل�صطينية  �الآلية  فقدمت   ،2013-2007 �لفرتة  يف  �ل�صلطة 

2,701.6 مليون دوالر �أي بن�صبة 33.3% من جممل �لدعم �لدويل )وما ي�صاوي جمموع 

�لدعم �لعربي تقريباً(، وقدمت �لواليات �ملتحدة دعماً للميز�نية يف �لفرتة نف�صها مقد�ره 

�لواليات  وكانت  �لدويل.  �لدعم  جممل  من   %14.8 بن�صبة  �أي  دوالر  ماليني   1,204.2

�ملتحدة قد خف�صت من م�صاعد�تها مليز�نية �ل�صلطة يف �صنتي 2011 و2012، بالرت�فق مع 

تعّطل م�صار �لت�صوية �ل�صلمية، ثم قفزت م�صاعد�تها �إىل 349.4 مليون دوالر �صنة 2013 

م�صاعد�ت  �لدويل  �لبنك  وقدم  �ل�صنة.  تلك  �صيف  يف  �لت�صوية  م�صار  �نطالق  �إعادة  مع 

بقيمة 1,373.7 مليون دوالر بن�صبة 16.9% من �لدعم �لدويل. وهناك دول �أخرى قدمت 

وتركيا  و�لهند  و�ل�صني  رو�صيا  مثل  نف�صها،  �لفرتة  يف  رمزية  �أو  حمدودة  م�صاعد�ت 

�لد�عم مليز�نية  �لياباين  �لدور  �أن  و�ليابان و�ليونان... وغريها. وكان من �لالفت للنظر 

�الأوىل من عمر  �لع�رش  �ل�صنو�ت  بقوة يف  �أن كان حا�رش�ً  �ل�صلطة كان �صئيالً جد�ً، بعد 

�ل�صلطة.

�ملتعلقة بحجم م�صاركة  �ملعطيات  لدينا  تتوفر  �لتطويري فال  �لتمويل  ناحية  �أما من 

�لدول فيه؛ غري �أن �لظاهرة �لعامة �لتي حَكمته خالل �لفرتة 2007-2013 �أنه كان �صئيالً 

�لدعم  12.2% من جممل  �ل�صلطة، و�أنه مل ُيثل �صوى  �لذي جاء مليز�نية  بالدعم  قيا�صاً 

�خلارجي �ملقدم لل�صلطة، بينما َمثَّل �لدعم �خلارجي �ملقدم للميز�نية 87.8% من جمموع 

وي�صري �جلدول �لتايل �إىل �لدعم �خلارجي �ملقدم لل�صلطة �لفل�صطينية  �ملنح و�مل�صاعد�ت. 

خالل �لفرتة 2007–2013:
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جدول رقم )21(: امل�شاعدات الدولية املقدمة من اجلهات املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 

49
2007–2013 )باملليون دولر(

املجموع2007200820092010201120122013اجلهة املانحة

)2013-2007(

444445.9461.6230.8288.2272.7385.72,528.9الدول العربية

127.7234.1241.1143.7181.7103.8261.31,293.4�ململكة �لعربية �ل�صعودية

110134.2173.942.942.584.348.7636.5�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

52.862.92626.352.325.927.3273.5�جلز�ئر

29.58.9158.3-9.8--110.1قطر

262864----10�لعر�ق

14.617.88.11.63.26.451.7-م�رش

33.4------33.4�لكويت

5.118.1-10.1-2.9--ُعمان

5681,317.2893.3912.7526.1502.7873.15,593.1املجتمع الدويل )غري العربي(
�الحتاد �الأوروبي/ �الآلية 

�لفل�صطينية �الأوروبية 

PEGASE
493651.1433.2374.6287.7212.3249.72,701.6

282.9135.1279.5172.1266.12381,373.7-�لبنك �لدويل

349.41,204.2-4.7302.3273.2222.951.7�لواليات �ملتحدة �الأمريكية

20.335.727.715.914.624.325.2163.7فرن�صا

41.1------41.1�لرنويج

9.829.6--9.9-9.9-رو�صيا

121--10.19.9--�لهند

58.3----8.935.314.1�أخرى

31021546.8130.5168.8155106.81,132.9التمويل التطويري

1,3221,978.11,401.71,274983.1930.41,365.69,254.9املجموع

�الإح�صائيات �ملتعلقة مبجموع �ملنح و�مل�صاعد�ت �لو�ردة يف جدول رقم )20( وجدول رقم )21( تختلف  مالحظة: 

�أحياناً بن�صب ب�صيطة ال تتعدى �لـ 0.5%، وذلك ب�صبب تعدد �مل�صادر �لتي ��صطررنا للتعامل معها.

http://www.pmof.ps/41؛  �نظر:  �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، وز�رة �ملالية، �لتقارير �ملالية �ل�صهرية، يف:   49

�لفل�صطينية  �لوطنية  لل�صلطة  �لتمويل  وم�صادر  و�لنفقات  �الإير�د�ت  �لفل�صطينية،  �لنقد  �صلطة  و�نظر: 

)�أ�صا�ص نقدي(.
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امل�شاعدات الدولية املقدمة من اجلهات املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2007–2013 

)باملليون دولر(

م�شاعدات الدول العربية لل�شلطة الفل�شطينية 2007–2013 )باملليون دولر(

امل�شاعدات الدولية )غري العربية( لل�شلطة الفل�شطينية 2007–2013 )باملليون دولر(
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على  �العتماد  كبح  �إىل  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  �صعي  من  بالرغم  �أنه  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

مل   2012-2010 �لفرتة  يف  حتقق  �لذي  �جلزئي  �لنجاح  �أن  �إال  �خلارجية،  �مل�صاعد�ت 

ي�صتمر، �إذ بدالً من �ال�صتمر�ر يف �لتخفي�ص فاإن �مل�صاعد�ت �خلارجية �صنة 2013 ز�دت 

بقيمة 425.9 مليون دوالر عن �ل�صنة �لتي �صبقتها، �أي بن�صبة �رتفاع مقد�رها 45.7% يف 

�صنة و�حدة فقط. كما جتدر �الإ�صارة �إىل تز�يد �لدور �لعربي يف دعم �مليز�نية خالل �لفرتة 

�لدعم  غالبية  يثل  �الأجنبي  �لدعم  ظّل  و�إن  �الأجنبي،  �لدور  ح�صاب  على   2013-2000

�ملقدم لل�صلطة.

خال�شة:

�ل�صلطة  القت�صاد  و�ملحددة  �ملوؤثرة  �لعنا�رش  �أبرز  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  يظّل 

وظلمه  �الحتالل  من  يتحرر  �أن  دون  ينطلق  �أن  �القت�صاد  لهذ�  يكن  وال  �لفل�صطينية؛ 

و�عتد�ء�ته. ولالأ�صف فقد جاء بروتوكول باري�ص ليكر�ص هيمنة �الحتالل �القت�صادية، 

بدالً من �أن يفتح �لطريق لالنفكاك عنه. كما �أن قيادة �ل�صلطة �لتي �فتقدت لروؤية تنموية 

و�قت�صادية نا�صجة، مل تقدم بر�مج فاعلة لتعزيز �لقدر�ت �لذ�تية لل�صعب �لفل�صطيني؛ 

ثقلت مو�زنتها 
ُ
وعانت وز�ر�تها وموؤ�ص�صاتها من ��صت�رش�ء �لف�صاد �ملايل و�الإد�ري؛ بينما �أ

مببالغ �صخمة ُت�رشف على جو�نب غري تنموية كاالأمن �لذي يخدم يف جزء و��صع من 

مهامه �لتز�مات �ل�صلطة جتاه �جلانب �الإ�رش�ئيلي. كما �أن �ل�صلطة ن�صاأت يف بيئة ال مُتكنها 

وهي  �خلارجية،  و�ملنح  �مل�صاعد�ت  على  كبري  ب�صكل  �العتماد  دون  مبهامها  �لقيام  من 

�لد�عمة مل�صار  �ملانحة  �لدول  با�صرت�طات  �صيا�صي” مرتبط  “مال  م�صاعد�ت يف معظمها 

ُيغ�صب  ال  مبا  وم�صار�تها،  �ل�صلطة  �أجندة  ل�صبط  ��صتخدم  و�لذي  �ل�صلمية،  �لت�صوية 

�لدول �لغربية )وخ�صو�صاً �لواليات �ملتحدة( �ملتحالفة مع �لعدو �الإ�رش�ئيلي �أو �مللتزمة 

بعالقة ر��صخة معه.

فاإن  �لطبيعية،  مو�ردها  حمدودية  من  تعاين  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مناطق  والأن 

�أن  يكن  و�لتي  �لكبرية،  �لفل�صطينية  �لب�رشية  �الإمكانات  يف  يتمثل  �حلقيقي  ر�أ�صمالها 

حُتدث فارقاً كبري�ً �إذ� ما �أح�صنت �ال�صتفادة منها.
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�إن ع�رشين عاماً من جتربة �ل�صلطة �القت�صادية مل حُتدث �إجناز�ً حقيقياً على م�صتوى 

و�خلدمات،  �لتحتية  و�لبنى  و�لبطالة،  �لفقر  م�صاكل  وحّل  �لفرد،  ودخل  �ملحلي  �لناجت 

مقارنة  عند  حتى  �أو  �الإ�رش�ئيلية،  باملعطيات  معطياتها  مقارنة  يتم  عندما  خ�صو�صاً 

معطياتها �صنة 1994 مبعطياتها �صنة 2013.

من  و�لتخل�ص  و�الإن�صان  �الأر�ص  بتحرير  مرتبط  �لفل�صطينية  �لق�صية  جوهر  والأن 

دعم  على  يرتكز  �أن  يجب  �لفل�صطيني  �القت�صادي  �مل�صار  فاإن  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل 

�صمود �ل�صعب �لفل�صطيني على �أر�صه، وتقوية �إمكاناته �لذ�تية لالنفكاك عن �القت�صاد 

�الإ�رش�ئيلي، وتعزيز �ملقاومة بكافة �أ�صكالها، و�لبعد عن �القت�صاد �ال�صتهالكي و�لرتكيز 

�لعمل و�النغر��ص  �الإنتاجي؛ وبّث روح �جلد و�ل�صب و�لت�صحية وقيم  �القت�صاد  على 

يف �الأر�ص، ومو�جهة قيم �للذة و�ملتعة �لتي تغزو جمتمعنا؛ وتر�صيخ هذه �لروح و�لقيم 

خ�صو�صاً لدى �أجيالنا �لفتية و�ل�صابة.



الف�شل التا�شع

التنمية الب�شرية يف ظّل ال�شلطة 

الفل�شطينية

اأ. اإقبال وليد عمي�س

اأ. غنى �شامي جمال الدين





399

التنمية الب�شرية يف ظّل ال�شلطة الفل�شطينية

التنمية الب�شرية يف ظلّ ال�شلطة الفل�شطينية

متهيد:

�حلالة  و�ل�صحية  و�لتعليمية  و�ل�صكانية  �الجتماعية  �ملوؤ�رش�ت  در��صة  تعك�ص 

�لتنبه  يجب  �أنه  غري  �ملحتملة.  �مل�صتقبلية  وم�صار�ته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يعي�صها  �لتي 

�إذ يعي�ص ن�صف  ��صتثنائية؛  �أو�صاعاً  �لفل�صطينية، ب�صكل خا�ص، تو�جه  �أن �حلالة  �إىل 

��صتغالل  �أدو�ت  من  يلك  ما  بكل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  حتت  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

يعاين  حيث  و�ملنايف  �ل�صتات  يف  �الآخر  ن�صفه  ويعي�ص  وح�صار،  و��صتنز�ف  وتعطيل 

�لتي  و�الأرقام  �الإح�صاء�ت  �أن  يعني  مما  و�حلرمان.  و�للجوء  �لت�رشد  مر�رة  من 

هذه  �صمن  توفريه  ��صتطعنا  ما  وهو  تقريبية،  �أرقام  هي  �لف�صل  هذ�  يف  ن�صتعر�صها 

�ال�صتثنائية.  �حلالة 

يحاول هذ� �لف�صل تقدمي در��صة �إح�صائية مقارنة حول �ملوؤ�رش�ت �حلياتية �ملختلفة 

حيث  غزة.  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف   ،2013-1993 �لفرتة  خالل  �لفل�صطيني  لل�صعب 

ي�صتعر�ص �خل�صائ�ص �لديوغر�فية �ملختلفة للفل�صطينيني يف �لد�خل و�خلارج. ثم ينتقل 

�لتعليم  �إىل  باالإ�صافة  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �لعامة  و�لثقافية  �لتعليمية  �حلالة  ليعر�ص 

�الأ�صا�صي و�لثانوي و�جلامعي خالل �لفرتة نف�صها. ومبا �أن �ل�صورة �لعامة ال تكتمل �إال 

بدر��صة �لو�صع �ل�صحي لل�صعب �لفل�صطيني، فقد ��صتعر�ص �لف�صل �ملوؤ�رش�ت �ل�صحية 

�أثر �الحتالل  �إىل  �ل�صحي، باالإ�صافة  �لعامة من حيث �خلدمات و�مل�صت�صفيات و�لتاأمني 

على �لقطاع �ل�صحي.

اأواًل: املوؤ�شرات االجتماعية وال�شكانية:

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن عدد  باأنه جمتمع فتي، حيث جند  �لفل�صطيني  �ملجتمع  يتميز 

�ل�صعب  ن�صف  �أن  كما   ،2013 �صنة  نهاية  حتى   1993 �صنة  منذ   %87.7 بن�صبة  �زد�د 

يعي�ص  �صعب  �أنه  من  وبالرغم  عاماً،   19 عن  عمره  يقل  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني 

�أو�صاعه  �لتكيف مع  �أنه متكن من  �إال  حتت �حتالل غا�صب ويتعر�ص ملعوقات خمتلفة 
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�ملعقدة، و�صمد يف وجه �الحتالل. وتظّل ق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني، ومتزيق �لن�صيج 

�ل�صكاين  �لتحدي  هي  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  ب�صبب  �لفل�صطيني  لل�صعب  �الجتماعي 

�الأبرز �لذي يو�جه �لفل�صطينيني. 

1. تعداد الفل�شطينيني يف العامل: 

بناء على تقدير�ت �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني فقد بلغ عدد �لفل�صطينيني 

يف نهاية �صنة 2013 يف �لعامل نحو 11.81 مليون ن�صمة مقارنة بنحو 6.29 ماليني ن�صمة 

يف نهاية �صنة 1993. وعند در��صة �أعد�د �لفل�صطينيني خالل �لفرتة 1993–2013 جند �أن 

معدل �لزيادة �ل�صنوية يبلغ 3.2%؛ �أي �أن عددهم �زد�د بن�صبة 87.7% منذ �صنة 1993 

�لعامل مل  �لفل�صطينيني ح�صب توزيعهم يف  �أعد�د  ِن�َصب  �أن  2013. غري  �صنة  نهاية  حتى 

تختلف ب�صكل كبري خالل �لع�رشين �صنة حمل �لدر��صة. و�جلدول �لتايل يثل تقدير�ت 

عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل ح�صب �الإقامة ل�صنو�ت خمتارة.

فل�صطني  يف  يقيمون  فل�صطينيني  �إىل  �الإقامة  مكان  ح�صب  �لفل�صطينيون  يتوزع 

1967، و�لذين يقدر عددهم  1948، و�صنة  �لتي ت�صم �الأر��صي �ملحتلة �صنة  �لتاريخية 

ل�صنة 2013 بنحو 5.92 ماليني ن�صمة ي�صكلون قر�بة 50.1%، وبو�قع 4.49 ماليني ن�صمة 

يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، �أي ما ن�صبته قر�بة 38% من �إجمايل عدد �لفل�صطينيني 

يف �لعامل؛ بينما ُقدِّر عدد �لفل�صطينيني �صنة 1993 يف فل�صطني �لتاريخية بنحو 2.8 مليون 

نحو  بينهم  من  �لعامل،  يف  �لفل�صطينيني  �إجمايل  من   %44.3 قر�بة  ي�صكلون  ن�صمة 

مليوين ن�صمة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، �أي ما ن�صبته %31.7.

�أما عدد �لفل�صطينيني �لذين يقيمون يف �الأر��صي �لفل�صطينية �لتي �حتلت �صنة 1948، 

من   %12.1 بن�صبة  �أي  فل�صطيني،  مليون   1.43 نحو  بلغ  فقد   ،2013 �صنة  “�إ�رش�ئيل” 

بن�صبة  �أي  ن�صمة،  �ألف   800 نحو   1993 �صنة  عددهم  بلغ  بينما  �لعامل،  يف  �لفل�صطينيني 

.%12.6
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جدول رقم )1(: عدد الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة – �شنوات خمتارة )بالألف ن�شمة(1

مكان الإقامة

الأرا�شي املحتلة �شنة 

1967
الأرا�شي املحتلة 

�شنة 1948 

“اإ�رشائيل”*
الأردن

الدول العربية 

الأخرى

الدول 

الأجنبية
املجموع

ال�شفة 

الغربية
قطاع غزة

1993
1,248748.9789.92,070.21,095.3339.46,291.7العدد

19.811.912.632.917.45.4100الن�شبة )%(

2002
2,260.61,299.41,037.82,716.21,464.5526.89,305.3العدد

24.31411.129.215.75.7100الن�شبة )%(

2007
2,355.61,420.51,184.52,8671,63258010,039.6العدد

23.514.111.828.616.25.8100الن�شبة )%(

2012
3,459.11,682.9655.511,552.8**2,684.11,672.91,398.3العدد

23.214.512.129.914.65.7100الن�شبة )%(

2013
3,535.21,690.6665.311,806.7**2,754.71,730.71,430.2العدد

23.314.712.13014.35.6100الن�شبة )%(

بالن�صبة للمو�طنني �لفل�صطينيني يف �الأر��صي �ملحتـلة �صـنـة 1948، فهـي ال ت�صمل �ملو�طنني يف �الأر��صي �لتي �حتلت �صنة   *
1967 مبا فيها حمافظة �لقد�ص، وال ت�صمل �لعرب �ل�صوريني �أو �للبنانيني �أو �مل�صيحيني غري �لعرب �أو فئة �الآخرين. يف 
�أن  �لفل�صطيني، حيث جند  �أرقام �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء  �أرقاماً تختلف عن  �ملقابل تن�رش �الإح�صاء�ت �الإ�رش�ئيلية 

عدد �لفل�صطينيني �لعرب يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948 بلغ نحو 1.683 مليون ن�صمة ل�صنة 2013، و�إذ� ما حذفنا عدد 

2012( وعدد مو�طني �جلوالن �لذي  �إح�صائيات �صنة  �آالف )�عتماد�ً على   308 مو�طني �رشقي �لقد�ص �لذي بلغ نحو 

يبلغ 25 �ألفاً تقريباً، فاإن �لعدد ي�صبح نحو 1.35 مليون ن�صمة ح�صب �الإح�صاء�ت �الإ�رش�ئيلية.

عددهم  بلغ  حيث   ،2009 �صنة  نهاية  ح�صاد  على  باالعتماد  تقديرهم  مّت  فقد  �الأردن،  يف  �لفل�صطينيني  لعدد  ** بالن�صبة 
لل�صنو�ت  �الأردنية  �لعامة  �الإح�صاء�ت  د�ئرة  عن  �ل�صادرة  �ل�صنوي  �لنمو  معدالت  على  وباالعتماد   ،3,240,473

2010–2013، و�لتي تقدر بـ %2.2.

بالن�صبة لعدد �ل�صكان ل�صنة 1993، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، قراءة يف تعداد ال�شعب الفل�شطيني   
1

)ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2000(، يف:

www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book634.pdf
�أما بالن�صبة ل�صنة 2002، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، فل�شطني يف اأرقام 2002 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي 

لالإح�صاء �لفل�صطيني، �أيار/ مايو 2003(، يف:

http://82.213.38.42/Portals/_PCBS/Downloads/book893.pdf 

 ”9“ كتاب فل�شطني الإح�شائي ال�شنوي رقم  2007، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني،  وبالن�صبة ل�صنة 

)ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، كانون �الأول/ دي�صمب 2008(، يف:

http://82.213.38.42/Portals/_PCBS/Downloads/book1526.pdf 

ول�صنة 2012، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2012 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي 

لالإح�صاء �لفل�صطيني، كانون �الأول/ دي�صمب 2012(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1952.pdf 

ول�صنة 2013، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2013 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي 

لالإح�صاء �لفل�صطيني، كانون �الأول/ دي�صمب 2013(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2028.pdf 
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ن�شبة الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنة 2013 )%(

ن�شبة الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة 1993 و2013 )%(

ن�صمة،  ماليني   5.89 نحو   2013 �صنة  نهاية  يف  �ل�صتات  يف  �لفل�صطينيني  عدد  وبلغ 

�لعربية  �لدول  يف  غالبيتهم  ويرتكز  �لعامل،  يف  �لفل�صطينيني  من   %49.9 قر�بة  ي�صكلون 

ماليني   3.54 بنحو  فيها  �لفل�صطينيني  عدد  يقدر  �لتي  �الأردن،  يف  وخ�صو�صاً  �ملجاورة 

ن�صمة، �أي بن�صبة 30% من �إجمايل �أعد�د �لفل�صطينيني. �أما يف باقي �لدول �لعربية فيقدر 

عدد �لفل�صطينني بنحو 1.69 مليون فل�صطيني، بن�صبة 14.3%، يرتكز معظمهم يف �لدول 

عدد  بلغ  حني  يف  �لعربي.  �خلليج  ودول  وم�رش،  و�صورية،  لبنان،  �ملجاورة:  �لعربية 



403

التنمية الب�شرية يف ظّل ال�شلطة الفل�شطينية

عدد  �إجمايل  من   %5.6 ن�صبته  ما  �أي  �ألفاً،   665 نحو  �الأجنبية  �لدول  يف  �لفل�صطينيني 

�لفل�صطينيني يف �لعامل. وعند �ملقارنة مع نهاية �صنة 1993، فقد بلغ عدد �لفل�صطينيني يف 

�ل�صتات نحو 3.5 ماليني ن�صمة، �أي ما ن�صبته 55.7% من �لفل�صطينيني يف �لعامل، موزعني 

بنحو 2.1 مليون يف �الأردن، و1.1 مليون يف �لدول �لعربية �الأخرى، و339 �ألفاً يف �لدول 

�الأجنبية، �أي ما ن�صبته 32.9% و17.4% و5.4% من �إجمايل عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل 

على �لتو�يل.

خارج  �ملقيمني  �أولئك  فقط  لي�صو�  �لفل�صطينيني  �لالجئني  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

 ،1967 1.984 مليون الجئ مقيمني يف فل�صطني �ملحتلة �صنة  فل�صطني، و�إمنا هناك نحو 

كما �أن هناك نحو 150 �ألف الجئ طردو� من �أر�صهم، لكنهم ما ز�لو� مقيمني يف فل�صطني 

�إىل  ي�صل  �لفل�صطينيني  �لالجئني  جمموع  فاإن  وبالتايل  “�إ�رش�ئيل”؛   1948 �صنة  �ملحتلة 

نحو 8.025 ماليني الجئ، �أي نحو 68% من جمموع �ل�صعب �لفل�صطيني، وذلك ح�صب 

تقدير�ت �صنة 2013. ورمبا يكون هناك بع�ص �لتكر�ر يف �حت�صاب بع�ص �الأعد�د، ب�صبب 

�النتقال من �ملكان �مل�صجل فيه �لالجئ �أو �لذي يحمل جو�ز �صفره، �إىل مكان عمل �أو �إقامة 

�آخر؛ لكن ذلك ال يوؤثر �إال ب�صكل حمدود على �لن�صبة �لكبرية لالجئني.

ومن �جلدير بالذكر �أن �أعد�د �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية هي �الأعد�د �لر�صمية 

�صورية  يف  �لالجئني  معاناة  �زد�دت  وقد   .2014/1/1 يف  �الأونرو�  وكالة  ن�رشتها  �لتي 

ما�صة  بحاجة  �ألفاً   440 نحو   2014 �صنة  مطلع  يف  هناك  فاأ�صبح  �لد�ئر،  لل�رش�ع  نتيجة 

للم�صاعدة �مل�صتمرة؛ و��صطر نحو 270 �ألفاً للهجرة و�لت�رشد �إىل �أماكن �أكرث �أمناً د�خل 

�صورية، بينما ��صطر للجوء خارج �صورية نحو 80 �ألفاً �آخرين. وتوزع هوؤالء �لالجئني 

على لبنان �لتي ��صتقبلت نحو 53 �ألفاً، و�الأردن �لتي ��صتقبلت 14 �ألفاً، وم�رش 6 �آالف، 

.
2
وغزة 860. وهناك الجئون �نتقلو� �إىل تركيا وليبيا وماليزيا وغريها

وكالة �الأمم �ملتحدة الإغاثة وت�صغيل �لالجئني �لفل�صطينيني يف �ل�رشق �الأدنى  )�الأونرو�(، �ال�صتجابة �الإقليمية   
2

لالأزمة يف �صوريا، كانون �لثاين/ يناير – حزير�ن/ يونيو 2014، �نظر:

http://www.unrwa.org/sites/default/files/2014_01_syria_crisis_response_arabic.pdf؛ و�نظر:
 UNRWA, Syria Regional Crisis Response Update 74, 4/5/2014,
http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/syria-regional-crisis-response-update-74
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جدول رقم )2(: اأعداد الالجئني الفل�شطينيني يف العامل ح�شب تقديرات 32013-2012

ال�شنة
ال�شفة

الغربية
�شوريةلبنان الأردن“اإ�رشائيل”*قطاع غزة

باقي الدول 

العربية

الدول 

الأجنبية
املجموع

2012797,4951,126,886150,0003,459,100474,053528,711680,136655,5007,871,881

2013818,4891,165,870150,0003,535,200483,375569,645637,580665,3008,025,459

* عدد تقريبي.

اأعداد الالجئني الفل�شطينيني يف العامل ح�شب تقديرات �شنة 2013

اخلـ�شـائـ�س الدميـوغـرافـيـة للفـل�شــطينيني يف ال�شـفـة الغـربـيـة   .2
وقطاع غزة:

فرد  ماليني   4.486 بنحو   2013 �صنة  نهاية  يف  و�لقطاع  �ل�صفة  مو�طني  عدد  يقدر 

منهم نحو 2.755 مليون يف �ل�صفة �لغربية )61.4%(، و1.731 مليون فرد )38.6%( يف 

قطاع غزة. 

بالن�صبة الأرقام �صنة 2012، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2012؛   
3

ووكالة �الأونرو�، �الأونرو� باالأرقام، 2013/1/1، يف:

http://www.unrwa.org/sites/default/files/20130424680_0.pdf 

2013؛  2013، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام  �أما بالن�صبة ل�صنة 

ووكالة �الأونرو�، �الأونرو� باالأرقام، 2014/1/1، يف:

http://www.unrwa.org/sites/default/files/2014_01_uif_-_arabic.pdf  
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�ل�صفة  مو�طني  من   %44.2 �أن  �إىل   2013 �صنة  نهاية  يف  �ملتوفرة  �لتقدير�ت  وت�صري 

يف  عددهم  ويبلغ  الجئ.  مليون   1.984 بنحو  عددهم  يقدر  حيث  الجئون،  هم  و�لقطاع 

�ل�صفة �لغربية نحو 818 �ألف الجئ بن�صبة 29.7% من جممل مو�طني �ل�صفة �لغربية، 

جممل  من   %67.4 بن�صبة  الجئ  مليون   1.166 نحو  عددهم  فيبلغ  غزة  قطاع  يف  �أما 

مو�طني قطاع غزة.

الفل�شطينيني يف كّل من  جدول رقم )3(: مقارنة بني جمموع املواطنني والالجئني 

ال�شفة والقطاع 42013-2012

مكان الإقامةال�شنة
الالجئوناملواطنون

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

2012

2,684,06661.6797,49529.7ال�شفة الغربية
1,672,86538.41,126,88667.4قطاع غزة

4,356,9311001,924,38144.2ال�شفة والقطاع

2013

2,754,72261.4818,48929.7ال�شفة الغربية
1,730,73738.61,165,87067.4قطاع غزة

4,485,4591001,984,35944.2ال�شفة والقطاع

مقارنة بني جمموع املواطنني والالجئني الفل�شطينيني يف كّل من 

ال�شفة والقطاع 2013

بالن�صبة الأرقام �صنة 2012، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2012.  
4

�أما بالن�صبة ل�صنة 2013، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2013.



406

ال�سلطة الفل�سطينية

باأنه  يتاز  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �ملجتمع  �أن  من  بالرغم 

جمتمع فتي، �إال �أن ن�صبة �الأفر�د �لذين تقل �أعمارهم عن 15 عاماً �نخف�صت من %47.1 

�لغربية  �ل�صفة  بني  و��صح  �ختالف  وجود  مع   ،2013 �صنة   %39.9 �إىل   1997 �صنة 

مقابل  �ل�صفة،  يف   1997 �صنة  و%45.1   2013 �صنة   %37.7 بلغت  حيث  غزة؛  وقطاع 

�أو  �ل�صن  �لقطاع. بينما ال ت�صكل فئة كبار  1997 يف  2013 و50.3% �صنة  43.3% �صنة 

65عاماً   ( �ل�صن  �ملو�طنني، فقد بلغت ن�صبة كبار  �مل�صنني �صوى ن�صبة �صئيلة من حجم 

�لقطاع(  يف  و%2.4  �ل�صفة  يف   %3.2 )بو�قع  �ملو�طنني  جممل  من   %2.9 فاأكرث( 

يف  و%2.9  �ل�صفة  يف   %3.8 )بو�قع  �ملو�طنني  جممل  من   %3.5 بـ  مقارنة   ،2013 �صنة 

�لقطاع( �صنة 1997.

�رتفعت ن�صبة �جلن�ص للذكور مقابل �الإناث يف �ل�صفة و�لقطاع من 101.9 �صنة 1997 

يف   103.3 )بو�قع   2013 �صنة   103.2 �إىل  �لقطاع(  يف  و101.5  �ل�صفة  يف   102.1 )بو�قع 

�ل�صفة و103.2 يف �لقطاع(. �أما ن�صبة �الإعالة )عدد �الأ�صخا�ص �ملعالني لكل مئة �صخ�ص يف 

�صّن �لعمل 15-64( يف �ل�صفة و�لقطاع فقد �نخف�صت من 101.3 �صنة 1997 �إىل %74.8 

�صنة 2013، مع وجود فارق كبري يف ن�صبة �الإعالة لكل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة؛ 

حيث �نخف�صت يف �ل�صفة من 94.7 �صنة 1997 �إىل 69.5 �صنة 2013، �أما يف قطاع غزة فقد 

�نخف�صت من 114.5 �إىل 84.1 للفرتة نف�صها.

42.7 مولود لكل  �أن معدل �ملو�ليد �خلام قد �نخف�ص من  �إىل  ت�صري �لبيانات �ملتوفرة 

�إىل  �أن ينخف�ص  �ملتوقع  2013، ومن  32.6 مولود �صنة  �إىل   1997 �ل�صكان �صنة  �ألف من 

�أما على م�صتوى �ملنطقة، فهناك تباين يف معدل �ملو�ليد �خلام   .2015 31.9 مولود �صنة 

لكل من �ل�صفة و�لقطاع؛ حيث �نخف�ص من 41.2 مولود �صنة 1997 �إىل 29.7 مولود �صنة 

2013 يف �ل�صفة، ومن 45.4 مولود �إىل 37.1 مولود يف �لقطاع للفرتة نف�صها.

قورنت  ما  �إذ�  ن�صبياً  منخف�صة  �أنها  فنالحظ  �خلام،  �لوفيات  ملعدالت  بالن�صبة 

باملعدالت �ل�صائدة يف �لدول �لعربية. وت�صري �لبيانات �ملتوفرة �إىل �أن معدل �لوفيات �خلام 

3.8 حاالت �صنة  �إىل   1997 �ل�صكان �صنة  �ألف من  4.9 حاالت وفاة لكل  �نخف�ص من  قد 

�ملنطقة،  �أما على م�صتوى   .2015 3.6 حاالت �صنة  �إىل  �أن ينخف�ص  �ملتوقع  2013، ومن 

�أن هناك فارقاً �صئيالً يف معدل �لوفيات �خلام لكل من �ل�صفة و�لقطاع؛ حيث  فنالحظ 
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�نخف�ص من 5.1 حاالت �صنة 1997 �إىل 4 حاالت �صنة 2013 يف �ل�صفة، ومن 4.7 حاالت 

�إىل 3.7 حاالت يف �لقطاع للفرتة نف�صها.

�لغربية وقطاع غزة  �ل�صفة  يف  �صنة 2013  للمو�طنني  �لطبيعية  �لزيادة  معدل  بلغ 

تبقى  �أن  �ملتوقع  ومن   .%3.4 �لقطاع  ويف   %2.6 �ل�صفة  يف  �ملعدل  بلغ  حيث   ،%2.9

معدالت �لنمو كما هي خالل �لفرتة 2014-2017، حيث �إن �نخفا�ص معدالت �لوفيات 

�إىل  �صيوؤدي  �النخفا�ص،  نحو  �جتاهها  بالرغم من  مرتفعة،  �خل�صوبة  معدالت  وبقاء 

بقاء معدالت �لزيادة �لطبيعية للمو�طنني مرتفعة. مع �لعلم �أن معدل �لزيادة �لطبيعية 

3.6% يف �ل�صفة و%4.1  3.8%، بو�قع  للمو�طنني �صنة 1997 يف �ل�صفة و�لقطاع بلغ 

يف �لقطاع.

من ناحية حجم �الأ�رشة، ت�صري �لبيانات �إىل �أن هناك �نخفا�صاً �صنوياً بطيئاً ملتو�صط 

حجم �الأ�رشة يف �ل�صفة و�لقطاع، حيث �نخف�ص متو�صط حجم �الأ�رشة من 6.4 �أفر�د 

�صنة 1997، �إىل 5.3 �أفر�د �صنة 2012. وعلى م�صتوى �ملنطقة، فقد �نخف�ص متو�صط حجم 

�الأ�رشة يف �ل�صفة �لغربية من 6.1 �أفر�د �صنة 1997 �إىل 5.1 �أفر�د �صنة 2012، و�نخف�ص 

من 6.9 �أفر�د �إىل 6 �أفر�د يف قطاع غزة للفرتة نف�صها.

بامل�صتويات  قورنت  ما  �إذ�  مرتفعة  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �خل�صوبة  ُتعدُّ 

لالإناث،  خ�صو�صاً  �ملبكر  �لزو�ج  �إىل  �رتفاعها  ويعود  �الأخرى،  �لدول  يف  حالياً  �ل�صائدة 

و�لرغبة يف �الإجناب، باالإ�صافة �إىل �لعاد�ت و�لتقاليد �ل�صائدة يف �ملجتمع �لفل�صطيني. ولكن 

هناك موؤ�رش�ت على �نخفا�ص معدل �خل�صوبة خالل �لفرتة �الأخرية؛ حيث �نخف�ص يف 

�ل�صفة و�لقطاع من 6 مو�ليد �صنة 1997 �إىل 4.4 مو�ليد خالل �لفرتة 2008-2009. �أما 

على م�صتوى �ملنطقة، فنالحظ ��صتمر�ر �رتفاع معدل �خل�صوبة �لكلي يف قطاع غزة عنه 

يف �ل�صفة �لغربية خالل �لفرتة 1997-2009؛ حيث بلغ 5.6 مو�ليد �صنة 1997 مقابل 

4 مو�ليد خالل 2008-2009 يف �ل�صفة، و6.9 مو�ليد �صنة 1997 مقابل 5.2 مو�ليد خالل 

2008-2009 يف �لقطاع.
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جدول رقم )4(: ملخ�س لبع�س املوؤ�رشات الدميوغرافية للفل�شطينيني 

ح�شب مكان الإقامة 1997 و 52013

املوؤ�رش

ال�شفة والقطاعقطاع غزةال�شفة الغربية

199720131997201319972013

45.137.750.343.347.139.9ن�شبة الأفراد 15 عاماً فاأقل )%(

3.83.22.92.43.52.9ن�شبة الأفراد 65 عاماً فاأكرث )%(

94.769.5114.584.1101.374.8ن�شبة الإعالة )لكل مئة من الأفراد 15-64 عاماً(

102.1103.3101.5103.2101.9103.2ن�شبة اجلن�س )عدد الذكور لكل مئة اأنثى(

41.229.745.437.142.732.6معدل املواليد اخلام )املواليد لكل األف من  ال�شكان(

5.144.73.74.93.8معدل الوفاة اخلام )حالت الوفاة لكل األف من  ال�شكان(

5.63.8معدل اخل�شوبة الكلي )املواليد لكل امراأة(
)2010(

6.94.9
)2010(

64.1
)2010(

3.62.64.13.43.82.9معدل الزيادة الطبيعية )%(

6.15.1متو�شط حجم الأ�رشة )عدد الأفراد لكل اأ�رشة معي�شية(
)2012(

6.96
)2012(

6.45.3
)2012(

ن�شبة الإعالة للفل�شطينيني يف كّل من ال�شفة والقطاع 1997 و2013 

منو  تفاوت  التعداد:  لبيانات  والتحليل  الن�رش  م�رشوع  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   
5

�ملركزي  1997-2007 )ر�م �هلل: �جلهاز  الفل�شطينية  املوؤ�رشات القت�شادية والجتماعية بني املحافظات 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/ يف:   ،)2009 دي�صمب  �الأول/  كانون  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء 

 2011 الفل�شطينيون يف نهاية عام  Downloads/book1634.pdf؛ و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 
http://www.pcbs.gov.   :ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، كانون �الأول/ دي�صمب 2011(، يف(

ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1815.pdf؛ و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون 
�الأر��صي  �لديغر�فية يف  �لفل�صطيني، ملخ�ص للموؤ�رش�ت  2013؛ و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء  يف نهاية عام 

�لفل�صطينية ح�صب �ملنطقة، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Pop%20Projections_main%20ind_a.htm
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معدل املواليد اخلام للفل�شطينيني يف كّل من ال�شفة والقطاع 1997 و2013 

�أقل  �ل�صفة و�لقطاع هي من  يف  �لبالغني  بني  �الأمية  معدالت  �أن  �إىل  �لنتائج  وت�صري 

عاماً  �أعمارهم 15  �الأفر�د �لذين تبلغ  بني  �الأمية  حيث بلغت ن�صبة  �لعامل،  يف  �ملعدالت 

فاأكرث 4.1% �صنة 2012، مقارنة مع 4.7% يف �صنة 2011، يف حني كانت 13.9% يف �صنة 

يقر�أ  �أن  ال ي�صتطيع  �لذي  �ل�صخ�ص  هو  باأنه  ُيعرف  �الأمي  �ل�صخ�ص  باأن  1997؛ علماً 

ويكتب جملة ب�صيطة عن حياته �ليومية6.

فت�صري   2013 ل�صنة  �ملحافظات  على  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني  لتوزيع  بالن�صبة  �أما 

من   %15 بلغت  حيث  �ملو�طنني،  لعدد  ن�صبة  �أعلى  فيها  �خلليل  حمافظة  �أن  �إىل  �لبيانات 

�إجمايل �ملو�طنني يف �ل�صفة و�لقطاع، ثم حمافظة غزة حيث �صجلت ما ن�صبته 13.3%، يف 

حني بلغت ن�صبة �ملو�طنني يف حمافظة �لقد�ص 9.1%. كما ت�صري �لبيانات �إىل �أن حمافظة 

بلغت  حيث   ،2013 �صنة  نهاية  يف  �ملو�طنني  لعدد  ن�صبة  �أدنى  �صجلت  و�الأغو�ر  �أريحا 

.
7
1.1% من �إجمايل �ملو�طنني يف �ل�صفة و�لقطاع

وفيما يلي توزيع �ملو�طنني ح�صب تقدير�ت �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 

ح�صب �ملحافظة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ل�صنتي 1997 و2013.

لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م   2012 اأرقام  يف  فل�شطني  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
6

�لفل�صطيني، �آذ�ر/ مار�ص 2013(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1966.pdf

�نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2013.  
7
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جدول رقم )5(: عدد املواطنني املقدر ح�شب املحافظة ل�شنتي 1997 و82013

19972013املحافظة
معدل النمو ال�شنوي 

2013-1997

1,810,3092,754,7222.7ال�شفة الغربية

195,299299,7752.7جنني

35,21661,6053.6طوبا�ص

129,030177,1342طولكرم

251,392368,4772.4نابل�ص

69,268106,6902.7قلقيلية

46,68868,4102.4�صلفيت

205,448333,5973.1ر�م �هلل و�لبرية

31,50150,0762.9�أريحا و�الأغو�ر

324,105407,9021.4�لقد�ص

132,090207,7072.9بيت حلم

390,272673,3493.5�خلليل

1,001,5691,730,7373.5قطاع غزة

179,690342,0304.1�صمال غزة

359,941597,3913.2غزة

144,890251,4283.5دير �لبلح

196,662325,9263.2خانيون�ص

120,386213,9623.7رفح

2,811,8784,485,4593ال�شفة والقطاع

بالن�صبة الأعد�د �صنة 1997، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، م�رشوع الن�رش والتحليل لبيانات   
8

التعداد: تفاوت منو املوؤ�رشات القت�شادية والجتماعية بني املحافظات الفل�شطينية 2007-1997.

�أما بالن�صبة ل�صنة 2013، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2013.
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عدد املواطنني املقدر يف حمافظات ال�شفة الغربية 2013

عدد املواطنني املقدر يف حمافظات قطاع غزة 2013

3. اجتاهات النمو ال�شكاين:

�ل�صعب  �أو�صاط  يف  �لطبيعية  �لزيادة  ملعدالت  �لن�صبي  �لرت�جع  من  �لرغم  على 

ومقارنة  �ل�صعوب،  من  بغريه  مقارنة  مرتفعة  تظل  �لزيادة  هذه  �أن  �إال  �لفل�صطيني، 

يف  �لفل�صطينيني  عدد  �أن  �إىل  وباالإ�صارة  فل�صطني.  يف  �ال�صتيطاين  �ليهودي  باملجتمع 

نحو  بلغ  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  تقدير�ت  ح�صب  �لتاريخية،  فل�صطني 

5.92 ماليني ن�صمة يف نهاية �صنة 2013، يف حني بلغ عدد �ليهود 6.1 ماليني ن�صمة بناء على 
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.Central Bureau of Statistics (CBS) تقدير�ت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية

و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  للفل�صطينيني   %2.9 و�لبالغة  �ل�صنوية،  �لنمو  معدالت  على  وبناء 

و2.5% لفل�صطينيي 1948 “�إ�رش�ئيل”، و1.7% لليهود؛ فاإن عدد �لفل�صطينيني و�ليهود 

�إىل  منهما  كل  عدد  �صي�صل  حيث   ،2016 �صنة  خالل  �لتاريخية  فل�صطني  يف  �صيت�صاوى 

ن�صبة  و�صت�صبح  حالها.  على  �لنمو  معدالت  بقيت  لو  فيما  وذلك  تقريباً؛  ماليني   6.42

2020، حيث  �صنة  �ل�صكان وذلك يف  48.9% فقط من  قر�بة  فل�صطني  �ملقيمني يف  �ليهود 

�صي�صل عددهم �إىل نحو 6.9 ماليني مقابل نحو 7.2 ماليني فل�صطيني. 

جدول رقم )6(: عدد الفل�شطينيني واليهود املقدر يف فل�شطني التاريخية 2020-2011 

9
)بالألف ن�شمة(

ال�شنة

عدد الفل�شطينيني

عدد اليهود

فل�شطني التاريخيةفل�شطني املحتلة �شنة 1948 “اإ�رشائيل”ال�شفة والقطاع 

20114,2311,3675,5985,898

20124,3571,3985,7556,000

20134,4851,4305,9156,103

20144,6151,4666,0816,207

20154,7491,5036,2526,313

20164,8871,5416,4286,420

20175,0291,5806,6096,529

20185,1751,6206,7956,640

20195,3251,6616,9866,753

20205,4791,7037,1826,868

�لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2013-2011 لل�صنو�ت  �لفل�صطينيني  لعدد  بالن�صبة   
9

الفل�شطينيون يف نهاية عام  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  2011؛ و�جلهاز  الفل�شطينيون يف نهاية عام 

2012؛ و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2013.
�أما بالن�صبة لعدد �ليهود لل�صنو�ت 2011-2013، �نظر: 

CBS, http://www1.cbs.gov.il/publications14/yarhon0114/pdf/b1.pdf
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عدد الفل�شطينيني واليهود املقدر يف فل�شطني التاريخية 2011-2020 )بالألف ن�شمة(

املـوؤ�شــرات التعـليميـة: ثانيًا: 

بالرغم من �ملعاناة �لتي يعي�صها �ل�صعب �لفل�صطيني بكافة �أ�صكال �الحتالل و�حلروب 

و�حل�صار، �إال �أنه ما ز�ل يت�صدر �لعامل �لعربي يف ن�صبة �ملتعلمني. وحتت وطاأة �الحتالل 

�ل�صمود  و�صائل  �أهم  �أحد  �لتعليم  يبقى  �لقا�صية،  �لقمعية  و�إجر�ء�ته  �الإ�رش�ئيلي 

ذ�ته،  الإثبات  �لفل�صطيني  �ل�صعب  فيه  ي�صتثمر  �لذي  �حلقيقي  �ملال  ور�أ�ص  �لفل�صطيني، 

وحتقيق �أهد�فه يف �حلرية و�لتحرير و�ال�صتقالل.

1. احلالة التعليمية والثقافية العامة:

يف  تقدماً  �حلاالت  �أكرث  �أحد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيون  يثل 

 %3.7 �الأمية  �لعربي من حيث ن�صبة �ملتعلمني وحمو �الأمية، حيث بلغت ن�صبة  �لعامل 

و�مل�صتويات  و�لكتابة  �لقر�ءة  ي�صتطيعون  ممن  �ملتعلمني  ن�صبة  �أن  �أي   ،2013 �صنة  يف 

معدل  ويبلغ  قطر.  �إال  �لعربي  �لعامل  يف  �لن�صبة  هذه  يف  يناف�صها  وال   .%96.3 �الأعلى 

 .
�اللتحاق بالتعليم لالأفر�د 6-11 عاماً من كال �جلن�صني 98.9% وفق �صنة 102013

2013 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء  اأرقام  فل�شطني يف  �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني،   
10

2014(، يف: http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2039.pdf؛  �آذ�ر/ مار�ص  �لفل�صطيني، 

UNdata, Adult Literacy Rate, http://data.un.org/Data.aspx?d=SOWC&f=inID%3A74 :و�نظر



414

ال�سلطة الفل�سطينية

�أما فيما يتعلق باأدو�ت تكنولوجيا �ملعلومات و�الت�صاالت يف �ملنزل، فت�صري �إح�صائيات 

95.7% من �الأ�رش يف �ل�صفة و�لقطاع، كما يتوفر  2012 �إىل توفر هاتف نقال لدى  �صنة 

منها   %95 ولدى  تلفزيون،  جهاز  منها   %97.3 ولدى  ثابت،  خّط  منها   %40 لدى 

القط ف�صائي، ولدى 51.4% منها جهاز حا�صوب، وي�صتفيد 32.1% من هذه �الأ�رش من 

خدمات �الإنرتنت. وت�صري �إح�صائيات �صنة 2012 �إىل �أنه يوجد يف �ل�صفة �لغربية وقطاع 

غزة 2,725 م�صجد�ً )1,864 يف �ل�صفة و861 يف �لقطاع(.  وح�صب �إح�صائيات �صنة 2013 

يوجد يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 656 مركز�ً ثقافياً )574 يف �ل�صفة و82 يف �لقطاع(، 

.
11

و15 متحفاً و9 م�صارح

بنيته  تدمري  ومن  �حل�صار،  من  يعاين  �الحتالل،  حتت  �صعب  لظروف  وبالن�صبة 

�لتحتية، ومن عدم �لقدرة على تطوير نف�صه �إال �صمن �ل�رشوط �لتي ي�صعها �الحتالل؛ 

�لثقايف  و�لتو��صل  �لتعلم  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إ�رش�ر  مدى  على  يدل  ذلك  فاإن 

مدمرة  �حتالل  بيئة  يف  �لتعليمي  �الإر�د�ت  �رش�ع  يف  �الأقل  على  وجناحه  و�الإعالمي، 

وحُمبطة.

2. التعليم الأ�شا�شي والثانوي:

و�الإعد�دي(  )�البتد�ئي  �الأ�صا�صي  �لتعليم  تغطي  �لتي  �ملد�ر�ص  جمموع  بلغ 

2014/2013 مقارنة  2,784 مدر�صة يف �لعام �لدر��صي  و�لثانوي يف �ل�صفة و�لقطاع، 

�ملد�ر�ص  عدد  �رتفاع  يعني  مما   ،1995/1994 �لدر��صي  �لعام  يف  مدر�صة   1,474 بـ 

�ملد�ر�ص  عدد  بلغ  فقد  �ملنطقة،  م�صتوى  وعلى  عاماً.  ع�رشين  خالل   %88.9 بن�صبة 

�لدر��صي  �لعام  يف  �ملد�ر�ص(  جمموع  من   %75.2( مدر�صة   2,094 �لغربية  �ل�صفة  يف 

�لعام  يف  �ملد�ر�ص(  جمموع  من   %77.1( مدر�صة   1,136 بـ  مقارنة   2014/2013

يف  �أما   .%84.3 بن�صبة  �ملد�ر�ص  عدد  �رتفاع  يعني  ما  وهو  1995/1994؛  �لدر��صي 

�لعام  يف  �ملد�ر�ص(  جمموع  من   %24.8( مدر�صة   690 �ملد�ر�ص  عدد  فبلغ  غزة،  قطاع 

�لعام  يف  �ملد�ر�ص(  جمموع  من   %22.9( مدر�صة   338 بـ  مقارنة   2014/2013 �لدر��صي 

�لدر��صي 1995/1994؛ مما يعني �رتفاع عدد �ملد�ر�ص بن�صبة %104.1.

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، فل�شطني يف اأرقام 2013.  
11
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2,063 مدر�صة  وفيما يتعلق باملد�ر�ص �حلكومية يف �ل�صفة و�لقطاع فقد بلغ عددها 

يف �لعام �لدر��صي 2014/2013 مقارنة بـ 1,080 مدر�صة يف �لعام �لدر��صي 1995/1994، 

مما يعني �رتفاع عدد �ملد�ر�ص بن�صبة 91%. ومن �ملالحظ �أن معظم �ملد�ر�ص �حلكومية 

�ملد�ر�ص  جمموع  من   %80.9( مدر�صة   1,668 جمموعه  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  توجد 

�حلكومية( يف �لعام �لدر��صي 2014/2013 مقارنة بـ 909 مد�ر�ص )84.2% من جمموع 

�ملد�ر�ص �حلكومية( يف �لعام �لدر��صي 1995/1994. �أما يف قطاع غزة فبلغ عدد �ملد�ر�ص 

�لدر��صي  �لعام  يف  �حلكومية(  �ملد�ر�ص  جمموع  من   %19.1( مدر�صة   395 �حلكومية 

�لعام  �ملد�ر�ص �حلكومية( يف  )15.8% من جمموع  171 مدر�صة  بـ  2014/2013 مقارنة 

�لدر��صي 1995/1994. ويعو�ص نق�ص �ملد�ر�ص يف �لقطاع �إىل حّد ما وجود مد�ر�ص وكالة 

مدر�صة  و159   2014/2013 �لدر��صي  �لعام  يف  مدر�صة   245 عددها  يبلغ  �لتي  �الأونرو� 

�لعام  يف  �ل�صفة  يف  �لوكالة  لهذه  مدر�صة   97 مقابل  يف   ،1995/1994 �لدر��صي  �لعام  يف 

�لدر��صي 2014/2013 و100 مدر�صة يف �لعام �لدر��صي 1995/1994.

و�إذ� ما و�صعنا يف �عتبارنا �أن عدد مو�طني �ل�صفة �لغربية يبلغ 2.755 مليون ن�صمة 

للقطاع(   %38.6 لل�صفة مقابل   %61.4 )�أي  ن�صمة يف قطاع غزة  1.731 مليون  مقابل 

من  �أعلى  �ل�صكان  بعدد  مقارنة  �ل�صفة  يف  �ملد�ر�ص  عدد  �أن  �صندرك  فاإننا   ،2013 �صنة 

مثيله يف �لقطاع. ولعل ذلك يعود يف جانب منه �إىل توزع �أهل �ل�صفة على م�صاحات �أو�صع 

�أكرث؛ كما تعك�ص وجود ن�صبة  من �الأر�ص و�لقرى و�ملدن مما ي�صتدعي وجود مد�ر�ص 

مد�ر�ص �أعلى لوكالة �الأونرو� يف �لقطاع حالة �لفقر و�لعوز �لتي ُتعانيها ن�صب �أعلى من 

مو�طني �لقطاع )�نظر جدول رقم )1( وجدول رقم )7((.
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جدول رقم )7(: عدد مدار�س التعليم الأ�شا�شي والثانوي يف كلّ من ال�شفة والقطاع 

12
ح�شب نوع املدر�شة – �شنوات خمتارة

1995/19942000/19992006/20052012/20112013/20122014/2013

مدار�س حكومية

9091,0691,3791,6091,6391,668ال�شفة

171220346396399395القطاع
ال�شفة 

والقطاع
1,0801,2891,7252,0052,0382,063

مدار�س الأونروا

1009692999997ال�شفة

159168187244245245القطاع
ال�شفة 

والقطاع
259264279343344342

مدار�س خا�شة

127197244311321329ال�شفة

81728485050القطاع
ال�شفة 

والقطاع
135214272359371379

املجموع

1,1361,3621,7152,0192,0592,094ال�شفة

338405561688694690القطاع
ال�شفة 

والقطاع
1,4741,7672,2762,7072,7532,784

�لرتبية و�لتعليم  �لفل�صطينية ووز�رة  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  �نظر:   ،1995/1994 �لدر��صي  للعام  بالن�صبة   
12

�ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  �هلل:  )ر�م   )1( رقم   1995/1994 ال�شنوي  الرتبوي  الإح�شائي  الكتاب  �لعايل، 

�لفل�صطينية ووز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل، �أيلول/ �صبتمب 1995(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book4.pdf
كتاب  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2000/1999 �لدر��صي  للعام  بالن�صبة  �أما 

�لثاين/  �لفل�صطيني، ت�رشين  �ملركزي لالإح�صاء  �هلل: �جلهاز  )ر�م   ”1“ ال�شنوي رقم  الإح�شائي  فل�شطني 

http://82.213.38.42/Portals/_PCBS/Downloads/book678.pdf  :2000(، يف نوفمب 

وبالن�صبة للعام �لدر��صي 2006/2005، �نظر: وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل، خال�صة �إح�صاء�ت �لتعليم �لعام 

http://www.mohe.gov.ps/stats/statistic.pdf :يف فل�صطني 2005–2006، يف

الرتبوي  الإح�شائي  الكتاب  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �نظر:   ،2012/2011 �لدر��صي  للعام  وبالن�صبة 

ال�شنوي للعام الدرا�شي 2012/2011 )ر�م �هلل: وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل(، يف: 

http://www.moehe.gov.ps/ShowArticle.aspx?ID=825 

الرتبوي  الإح�شائي  الكتاب  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �نظر:   ،2013/2012 �لدر��صي  للعام  وبالن�صبة 

ال�شنوي للعام الدرا�شي 2013/2012 )ر�م �هلل: وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل، حزير�ن/ يونيو 2013(، يف:

http://www.mohe.gov.ps/Uploads/admin/Statistical%20Book%20final.pdf
�الإح�صائي  �لكتاب  جد�ول  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �نظر:   ،2014/2013 �لدر��صي  للعام  وبالن�صبة 

http://www.mohe.gov.ps/Uploads/ramamohe/statistics2014.xls :لرتبوي 2013-2014، يف�
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عدد مدار�س التعليم الأ�شا�شي والثانوي يف كّل من ال�شفة والقطاع

1995/1994 و2014/2013

ويبلغ عدد �لطلبة يف مد�ر�ص �لتعليم �الأ�صا�صي و�لثانوي للعام �لدر��صي 2014/2013 

ونحو  �لذكور،  من  طالب  �ألف   572 نحو  على  موزعني  طالب،  مليون   1.152 نحو 

�لعام  يف  عددهم  مع  �لطالب  من  �لعدد  هذ�  قارنا  ما  و�إذ�  �الإناث؛  من  طالبة  �ألف   580

مقد�ره  زيادة  ومبعدل   ،%86.4 بن�صبة  ز�د  عددهم  �أن  جند   1995/1994 �لدر��صي 

3.3% �صنوياً. �أما عدد �ملعلمني يف هذه �ملد�ر�ص فقد بلغ 63,017 معلماً يف �لعام �لدر��صي 

بني  وكان  1995/1994؛  �لدر��صي  �لعام  يف  معلماً   19,843 كان  بينما   ،2014/2013

25,756 معلماً من �لرجال و23,261 معلمة من �لن�صاء يف �لعام �لدر��صي  هوؤالء �ملعلمني 

�لعام  يف  �لن�صاء  من  معلمة  و8,858  �لرجال  من  معلماً   10,985 مقابل   ،2014/2013

�لدر��صي 1995/1994. ومن �جلدير بالذكر �أن عدد �ملعلمات �رتفع بن�صبة 321% مقابل 

�أما عدد �ل�صعب �لدر��صية فيبدو  134% فقط للمعلمني خالل هذه �لفرتة.  زيادة بن�صبة 

�ألف �صعبة لكل منهم يف   15 �أنه متقارب جد�ً بني �صعب �لذكور و�الإناث، حيث بلغ نحو 

نف�صه  �لدر��صي  للعام  �ملختلطة  �ل�صعب  عدد  بلغ  بينما   ،2014/2013 �لعام �لدر��صي 

7,756 �صعبة. ومقارنة مع �لعام �لدر��صي 1995/1994 فقد بلغ عدد �ل�صعب 7,065 �صعبة 

للذكور و6,419 �صعبة لالإناث، يف حني بلغ عدد �ل�صعب �ملختلطة 3,454 �صعبة.
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جدول رقم )8(: اأعداد املدار�س والطلبة واملعلمني وال�ُشعب يف ال�شلطة الفل�شطينية 

ح�شب اجلن�س 1995/1994 و132014/2013

عدد ال�ُشعبعدد املعلمني*عدد الطلبةعدد املدار�س

1995/19942014/20131995/19942014/20131995/19942014/20131995/19942014/2013

503992318,743571,90810,98525,7567,06515,053ذكور

480933299,125579,7948,85837,2616,41915,355اإناث

4918593,4547,756خمتلطة**

1,4742,784617,8681,151,70219,84363,01716,93838,164املجموع

* �ملعلمون: جميع �لعاملني يف �ملدر�صة ما عد� �مل�صتخَدمني و�الأذنة.
** �أعد�د �لطلبة و�ملعلمني يف �ملد�ر�ص �ملختلطة موزعة على بندي �لذكور و�الإناث.

اأعداد الطلبة يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 1995/1994 و2014/2013

�لرتبية و�لتعليم  �لفل�صطينية ووز�رة  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  �نظر:   ،1995/1994 �لدر��صي  للعام  بالن�صبة   
13

�لعايل، الكتاب الإح�شائي الرتبوي ال�شنوي 1995/1994 رقم )1(.

�الح�صائي  �لكتاب  جد�ول  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �نظر:   ،2014/2013 �لدر��صي  للعام  بالن�صبة  �أما 

�لرتبوي 2014-2013.
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اأعداد املعلمني يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 1995/1994 و2014/2013

اأعداد ال�ُشعب يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 1995/1994 و2014/2013

وت�صري �لتقارير للعام �لدر��صي 2014/2013 �إىل �أن �ملد�ر�ص �حلكومية �لبالغ عددها 

2,063 مدر�صة تبلغ ن�صبتها 74.1% من جمموع �ملد�ر�ص يف �ل�صفة و�لقطاع. �أما �لطالب 

يف �ملد�ر�ص �حلكومية، و�لذين يبلغ جمموعهم 764,219 طالباً فتبلغ ن�صبتهم 66.4% من 
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جمموع طلبة �ل�صفة و�لقطاع. ويبلغ عدد معلمي �ملد�ر�ص �حلكومية 44,391 معلماً، �أي 

ما ن�صبته 70.4% من جمموع معلمي �ل�صفة و�لقطاع. كما يبلغ عدد �ل�صعب يف �ملد�ر�ص 

و�لقطاع.  �ل�صفة  يف  �ل�صعب  جمموع  من   %68 ن�صبته  ما  �أي  �صعبة   25,933 �حلكومية 

يف  �لتعليمية  �لعملية  ثلثي  من  باأكرث  يحظى  �حلكومي  �لتعليم  �أن  �ملوؤ�رش�ت  هذه  وتبني 

مد�ر�ص �لتعليم �الأ�صا�صي و�لثانوي؛ و�إذ� ما و�صعنا يف �العتبار ما تغطيه مد�ر�ص وكالة 

�أن معظم �لطلبة يعتمدون على �لتعليم حمدود �لتكاليف �لذي توفره  �الأونرو�، ف�صنجد 

 )8( رقم  جدول  )�نظر  �خلا�ص  للتعليم  تلجاأ  حمدودة  بن�صب  مقارنة  �ملد�ر�ص،  هذه 

وجدول رقم )9((.

جدول رقم )9(: اأعداد املدار�س والطلبة واملعلمني وال�ُشعب يف املدار�س احلكومية 

14
يف ال�شلطة الفل�شطينية – �شنوات خمتارة

عدد ال�ُشعبعدد املعلمني*عدد الطلبةعدد املدار�س

1995/19941,080418,697**13,52911,813

2000/19991,289586,77720,438–

2006/20051,725757,61535,01322,082

2012/20112,005761,69142,96125,323

2013/20122,038762,49943,81425,679

2014/20132,063764,21944,39125,933

مالحظة: مل يتوفر معلومات عن عدد �ل�ُصعب ل�صنة 2000/1999.

* �ملعلمون: جميع �لعاملني يف �ملدر�صة ما عد� �مل�صتخَدمني و�الأذنة.
** مّت �حت�صاب �لعدد بعد حذف معلمي ريا�ص �الأطفال )4 معلمات( من عدد �ملعلمني لكافة �ملر�حل يف �ملدر��ص 

�حلكومية و�لبالغ 13,533.

�لرتبية و�لتعليم  �لفل�صطينية ووز�رة  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  �نظر:   ،1995/1994 �لدر��صي  للعام  بالن�صبة   
14

�لعايل، الكتاب الإح�شائي الرتبوي ال�شنوي 1995/1994 رقم )1(.

فل�شطني  كتاب  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2000/1999 �لدر��صي  للعام  بالن�صبة  �أما 

الإح�شائي ال�شنوي رقم “1”.

وبالن�صبة للعام �لدر��صي 2006/2005، �نظر: وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل، خال�صة �إح�صاء�ت �لتعليم �لعام 

يف فل�صطني 2005–2006. 

الرتبوي  الإح�شائي  الكتاب  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �نظر:   ،2012/2011 �لدر��صي  للعام  وبالن�صبة 

ال�شنوي للعام الدرا�شي 2012/2011.

الرتبوي  الإح�شائي  الكتاب  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �نظر:   ،2013/2012 �لدر��صي  للعام  وبالن�صبة 

ال�شنوي للعام الدرا�شي 2013/2012.

�الإح�صائي  �لكتاب  جد�ول  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �نظر:   ،2014/2013 �لدر��صي  للعام  وبالن�صبة 

�لرتبوي 2014-2013.
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3. التعليم اجلامعي:

توفر �لعديد من �جلامعات �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة تعليماً جامعياً 

حيث  �جلامعات،  هذه  �أكب  نابل�ص  يف  �لوطنية  �لنجاح  جامعة  وتُعد  لطلبتها.  تقليدياً 

21,327 طالباً، تليها �جلامعة  �أن عدد طلبتها قد بلغ   2013/2012 ُيظهر �لعام �لدر��صي 

�الإ�صالمية يف قطاع غزة بـ 19,938 طالباً، بينما كانت �جلامعة �الإ�صالمية تت�صدر �ملرتبة 

�الأوىل من حيث �أعد�د �لطالب ل�صنو�ت عديدة، غري �أنه طر�أ �نخفا�ص و��صح على �أعد�د 

�لطالب يف �لعام �لدر��صي 2013/2012 ب�صبب �نف�صال �إحدى �لكليات ر�صمياً عن �جلامعة. 

وحققت جامعة �الأق�صى يف قطاع غزة �ملرتبة �لثالثة بعدد طالب يبلغ 17,094 طالباً للعام 

 2013/2012 �لدر��صي  2013/2012. ويبلغ جمموع �لطالب �جلامعيني للعام  �لدر��صي 

�ل�صفة؛  يف  68,548 طالباً  123,484 طالب موزعني على  �لغربية وقطاع غزة  �ل�صفة  يف 

و54,936 طالباً يف �لقطاع؛ �أي �أن ن�صبة �لطلبة �جلامعيني يف �لقطاع تبلغ نحو 44.5% من 

38.6% من  �لقطاع هي  �أن ن�صبة مو�طني  �لعلم  �ل�صفة و�لقطاع، مع  �لطلبة يف  جمموع 

جمموع �ل�صكان يف �ل�صفة و�لقطاع )�نظر جدول رقم )3( وجدول رقم )10((.

�أن جامعة  1995/1994 ف�صنجد  و�إذ� ما قارنا �الإح�صاء�ت �ل�صابقة بالعام �لدر��صي 

جامعة  تليها  طالباً،   5,551 يبلغ  طالب  بعدد  �جلامعات  �أكب  هي  كانت  �لوطنية  �لنجاح 

يبلغ  طالب  بعدد  �الإ�صالمية  �جلامعة  ثم   ،5,159 يبلغ  طالب  بعدد  غزة  يف  �الأزهر 

�ل�صفة  1995/1994 يف  �لدر��صي  طالباً. وكان جمموع �لطالب �جلامعيني للعام   4,338
�لغربية وقطاع غزة يبلغ 23,585 طالباً موزعني على 14,088 طالباً يف �ل�صفة؛ ومل يكن 

يف قطاع غزة �صوى جامعتني تقدم �لتعليم لـ 9,497 طالباً؛ �أي �أن ن�صبة �لطلبة �جلامعيني 

يف �لقطاع تبلغ نحو 40.3% من �لطلبة يف �ل�صفة و�لقطاع )�نظر جدول رقم )10((.

ومن ناحية �أخرى، يظهر �أن عدد �لطالبات �الإناث يف �جلامعات يفوق عدد �لطالب 

تقليدياً  تعليماً  تقدم  �لتي  �جلامعات  يف  �الإناث  �لطالبات  جمموع  بلغ  �إذ  �لذكور، 

71,909 طالبات، مقابل 51,575 من �لطلبة �لذكور يف �لعام �لدر��صي 2013/2012؛ �أي 
�أن ن�صبة �لطالبات بلغت 58.2%، مقابل 41.8% من �لطالب �لذكور. وهي ظاهرة مل تعد 

م�صتغربة يف عاملنا �لعربي؛ و�إن كان لي�ص هنا ثمة جمال لدر��صتها، لكنها ت�صري يف جانب 

منها �إىل جناح �لفتاة و�ملر�أة �لفل�صطينية يف �أخذ موقعها �لتعليمي �ملميز �إىل جانب �أخيها 

�لرجل، و�إىل توفر ظروف ن�صبية �أف�صل لها ال�صتكمال تعليمها �جلامعي، مقارنة بال�صاب 

�لفل�صطيني �لذي ي�صطر يف �لعديد من �الأحيان ملغادرة مقاعد �لدر��صة �إىل �لعمل مل�صاعدة 
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�أهله يف مو�جهة تكاليف �حلياة وم�صاعبها، كما �أن هناك �لعديد من �لطالب �لذكور �لذين 

يحظون بفر�ص در��صية �أعلى يف �خلارج )�نظر جدول رقم )10((.

جدول رقم )10(: اأعداد الطلبة امل�شجلني يف اجلامعات التقليدية يف ال�شلطة الفل�شطينية 

ح�شب اجلن�س - �شنوات خمتارة15

ا�شم اجلامعة
1995/19942004/20032013/2012

املجموعالإناثالذكوراملجموعالإناثالذكوراملجموعالإناثالذكور

2,9422,6095,5515,1135,94311,0569,11612,21121,327النجاح الوطنية

8951,2562,1513,2142,9346,1485,9726,10412,076القد�س

1,8781,1353,0133,0973,2076,3043,6186,3239,941بريزيت

7736701,4431,4202,8654,2851,8315,2877,118اخلليل

1,8998832,7823,2853,1026,387–––العربية الأمريكية
فل�شطني التقنية - 

خ�شوري/ طولكرم*
––––––2,2392,1804,419

1,3216882,0091,8971,5673,464–––بوليتكنيك/ فل�شطني

7441,1861,9306231,4752,0987662,3643,130بيت حلم

546140686––––––ال�شتقالل
2,8401,4984,3385,8347,72313,5577,77412,16419,938الإ�شالمية/ غزة

3,2575,8599,1164,96612,12817,094–––الأق�شى/ غزة
3,2981,8615,1596,7874,28411,0717,0897,47314,562الأزهر/ غزة

2,2005432,743––––––فل�شطني/ غزة
276323599––––––غزة

13,37010,21523,58532,56535,86168,42651,57571,909123,484املجموع

مالحظة: �لعالمة )–( هي جلامعات �إما مل تكن تاأ�ص�صت يف �الأعو�م �لدر��صية 1995/1994 و2004/2003 �أو مل تكن 

م�صنفة كجامعة تقليدية.

* تاأ�ص�صت �صنة 1930 كمدر�صة زر�عية ثم تطورت لت�صبح كلية تقدم بر�مج �لدبلوم يف �لعديد من �لتخ�ص�صات، 
ثم حتولت �صنة 2007 �إىل جامعية تقنية. مّت �حت�صاب عدد طالبها ل�صنة 2004/2003 يف جدول رقم )12( �صمن 

�لكليات �جلامعية.

�لرتبية و�لتعليم  �لفل�صطينية ووز�رة  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  �نظر:   ،1995/1994 �لدر��صي  للعام  بالن�صبة   
15

�لعايل، الكتاب الإح�شائي الرتبوي ال�شنوي 1995/1994 رقم )1(.

الدليل الإح�شائي ال�شنوي  2004/2003، �نظر: وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل،  �أما بالن�صبة للعام �لدر��صي 

�أغ�صط�ص  �آب/  �لعايل،  )ر�م �هلل: وز�رة �لرتبية و�لتعليم  2004/2003 ملوؤ�ش�شات التعليم العايل الفل�شطيني 
pdf.2004-http://www.mohe.pna.ps/List/Daleel/Daleel2003 :2004(، يف

ال�شنوي  الإح�شائي  الدليل  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �نظر:   ،2013/2012 �لدر��صي  للعام  وبالن�صبة 

�أغ�صط�ص  �آب/  �لعايل،  2013/2012 ملوؤ�ش�شات التعليم العايل الفل�شطيني )ر�م �هلل: وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
pdf.2013-http://www.mohe.pna.ps/List/Daleel/Daleel2012 :2013(، يف
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اأعداد الطلبة يف اجلامعات التقليدية يف ال�شلطة الفل�شطينية 2013/2012 

اأعداد الطلبة يف اجلامعات التقليدية يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 2013/2012

اأعداد الطلبة يف اجلامعات التقليدية يف كّل من ال�شفة والقطاع 2013/2012
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بكثري  يفوق  ز�ل  ما  �لرجال  من  �لتدري�ص  هيئة  �أع�صاء  عدد  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 

�أ�صاتذة من   5,309 2013/2012 ما جمموعه  �إذ بلغ يف �لعام �لدر��صي  مثيله من �لن�صاء، 

�لرجال )79.9%( مقابل 1,332 �أ�صتاذة من �لن�صاء )20.1%(، مبعنى �أنه ما ز�ل من �ملبكر 

�أن تنعك�ص �لن�صبة �ملرتفعة لالإناث يف �جلامعات على هيئات �لتدري�ص يف �جلامعات. مع 

�الإ�صارة �إىل �أن �أعد�د هيئة �لتدري�ص ت�صمل جميع �الأ�صاتذة يف �جلامعات و�لكليات من غري 

كليات �ملجتمع �ملتو�صطة.

�لعمل  ب�صوق  يلتحقن  ال  �لالتي  �خلريجات  �لطالبات  من  كبري  عدد  هناك  ز�ل  وما 

.
16

ويتحولن �إىل ربَّات بيوت، وهو ما يعيد �لن�صبة �ملرتفعة للذكور يف جماالت �لعمل

وتوفر جامعة �لقد�ص �ملفتوحة تعليماً جامعياً مفتوحاً لـ 61,592 طالباً للعام �لدر��صي 

هذه  مر�كز  وتتوزع  �الإناث.  من  و39,781  �لذكور،  من   21,811 بينهم   2013/2012

. يف �ملقابل كانت توفر 
17

�جلامعة بني 17 مركز�ً يف �ل�صفة �لغربية و5 مر�كز يف قطاع غزة

هذه �جلامعة �لتعليم لـ 40,230 طالب يف �لعام �لدر��صي 2004/2003، و3,869 طالباً يف 

�لعام �لدر��صي 1995/1994.

جدول رقم )11(: اأعداد الطلبة يف التعليم اجلامعي املفتوح يف ال�شلطة الفل�شطينية 

ح�شب اجلن�س - �شنوات خمتارة18

جامعة القد�س املفتوحة

الطلبة امل�شجلون

املجموعالإناثالذكور

1995/19942,0351,8343,869

2004/200322,48417,74640,230

2013/201221,81139,78161,592

العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات   2013/2012 ال�شنوي  الإح�شائي  الدليل  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �نظر:   
16

الفل�شطيني.

�نظر: املرجع نف�شه.  
17

�لرتبية و�لتعليم  �لفل�صطينية ووز�رة  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  �نظر:   ،1995/1994 �لدر��صي  للعام  بالن�صبة   
18

�لعايل، الكتاب الإح�شائي الرتبوي ال�شنوي 1995/1994 رقم )1(.

الدليل الإح�شائي ال�شنوي  2004/2003، �نظر: وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل،  �أما بالن�صبة للعام �لدر��صي 

2004/2003 ملوؤ�ش�شات التعليم العايل الفل�شطيني.
ال�شنوي  الإح�شائي  الدليل  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �نظر:   ،2013/2012 �لدر��صي  للعام  وبالن�صبة 

2013/2012 ملوؤ�ش�شات التعليم العايل الفل�شطيني.
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اأعداد الطلبة يف التعليم اجلامعي املفتوح يف ال�شلطة الفل�شطينية 

ح�شب اجلن�س 2013/2012

4. الكليات اجلامعية واملتو�شطة:

38 كلية جامعية ومتو�صطة )18 كلية جامعية  يوجد يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 

�لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  لدى  �ملتوفرة  �الأرقام  وبح�صب  متو�صطة(.  كلية  و20 

�لدر��صي  للعام  طالب   28,505 لـ  �لتعليم  تقدم  ومتو�صطة  جامعية  كلية   34 هناك  فاإن 

2013/2012؛ من بينها 15 كلية جامعية يدر�ص فيها 16,232 طالباً ومتنح طلبتها درجة 

�صهادة  طلبتها  ومتنح  طالباً،   12,273 فيها  يدر�ص  متو�صطة  كلية  و19  �لبكالوريو�ص، 

و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �جلامعية  �لكليات  عدد  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن  �ملتو�صط.  �لدبلوم 

�لدر��صي  �لعام  يف  فقط  طالب  �آالف   3 نحو  فيها  يدر�ص  كليات   9 �لـ  يتجاوز  يكن  مل 

ال   1995/1994 �لدر��صي  �لعام  يف  �جلامعية  �لكليات  عدد  كان  بينما   ،2004/2003

يتجاوز �لـ 4 كليات حيث يدر�ص فيها 1,926 طالباً فقط.
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جدول رقم )12(: اأعداد الطلبة يف الكليات اجلامعية واملتو�شطة يف ال�شلطة الفل�شطينية 

19
ح�شب اجلن�س - �شنوات خمتارة

الكليات

1995/19942004/20032013/2012

عدد 

الكليات

الطلبة امل�شجلون

عدد 

الكليات

الطلبة امل�شجلون

عدد 

الكليات

الطلبة امل�شجلون

املجموعالإناثالذكوراملجموعالإناثالذكوراملجموعالإناثالذكور

46371,2891,92691,2521,7342,986157,6668,56616,232اجلامعية

191,8762,2344,110204,4234,0888,511196,3915,88212,273املتو�شطة

232,5133,5236,036295,6755,82211,4973414,05714,44828,505املجموع

اأعداد الطلبة يف الكليات اجلامعية واملتو�شطة يف ال�شلطة الفل�شطينية 2013/2012

  املراجع نف�شها.
19
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ثالثًا: املوؤ�شرات ال�شحية:

“لكل �صخ�ص �حلق يف م�صتوى من �ملعي�صة كاف للمحافظة على �ل�صحة و�لرفاهية 
؛ هذ� ما نادت 

له والأ�رشته، ويت�صمن ذلك �لتغذية و�مللب�ص و�مل�صكن و�لعناية �لطبية”20

به �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف �الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان، كما عرفت منظمة 

�ل�صحة �لعاملية World Health Organization (WHO) “�ل�صحة” باأنها “حالة �كتمال 

�لدر��صة  �لعجز”؛ ولكن  �أو  �ملر�ص  �نعد�م  �ل�صالمة ج�صدياً وعقلياً و�جتماعياً، ال جمرد 

للموؤ�رش�ت �ل�صحية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ت�صري �إىل تدهور هذ� �لقطاع �إىل �أ�صو�أ 

غزة  قطاع  على  �ملفرو�ص  �حل�صار  ومنها  �الإ�رش�ئيلية،  �ملمار�صات  ب�صبب  �مل�صتويات 

معاناة  �إىل  باالإ�صافة  و“�إ�رش�ئيل”،  �لقطاع  بني  �ملعابر  جميع  و�إغالق   ،2007 �صنة  منذ 

�لتنقل بني منطقة و�أخرى ب�صبب �حلو�جز �الإ�رش�ئيلية و�جلد�ر �لذي يُحول بني �ملري�ص 

وو�صوله ملكان عالجه. 

1. اخلدمات ال�شحية:

تتعدد �الأطر�ف �لتي تقدم �خلدمات �ل�صحية للفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع 

و�ملوؤ�ص�صات  �لغوث،  ووكالة  �ل�صحة،  وز�رة  من  كل  �مل�صوؤولية  هذه  تتوىل  حيث  غزة، 

�لقطاع �خلا�ص. وقد  �إىل  �إ�صافة  �لع�صكرية،  �لطبية  �ل�صحية غري �حلكومية، و�خلدمات 

و�صعباً.  متدنياً  �صحياً  و�صعاً   ،1994 �صنة  عهدها  بد�ية  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ورثت 

�ل�صفة  �ل�صحي يف  �لو�صع  �أن  �إال  �ل�صحة،  بذلتها وز�رة  �لتي  �لرغم من �جلهود  وعلى 

و�لقطاع ما ز�ل يو�جه �لكثري من �مل�صاكل و�لعقبات �لتي تعرت�ص �صبل تطويره، وبالتايل 

حَتدُّ من قدر�ته على �صّد �حتياجات �ملو�طنني �لفل�صطينيني. 

�الأدنى  �ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  وكالة  �أما 

�ملر�كز  خالل  من  �ملقدمة  �الأولية  �ل�صحية  �لرعاية  على  خدماتها  قتقت�رش  )�الأونرو�( 

�ملوزعة على خميمات �لالجئني يف �ل�صفة و�لقطاع، و�لذي و�صل عددها بد�ية �صنة 2013 

تو�جه  �لوكالة  لكن   .
21

�لقطاع يف  مركز�ً  و22  �ل�صفة  يف  مركز�ً   42 بو�قع  مركز�ً،   64 �إىل 

م�صاكل مالية كبرية ب�صبب �صغر حجم �مليز�نية �ملخ�ص�صة لها، خ�صو�صاً و�أن �خلدمات 

�ل�صحية ُتقدَّم ب�صكل جماين.

�الأمم �ملتحدة، �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان، �ملادة 25، �نظر:  
20

http://www.un.org/ar/documents/udhr/

�الأونرو� باالأرقام، 2014/1/1.  
21
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حيث  �ل�صحة،  وز�رة  به  تقوم  �لذي  للدور  مكمالً  دور�ً  �ملوؤ�ص�صات  باقي  وتلعب 

قدرها  �رشيرية  ب�صعة  م�صت�صفى،   54 للوز�رة  �لتابعة  غري  �مل�صت�صفيات  عدد  بلغ 

�لفل�صطينية  �مل�صت�صفيات  �أ�رشة  جمموع  من   %46 ن�صبته  ما  ت�صكل  �أ�رشة   2,508

�لتي  �حلكومية  غري  �ملوؤ�ص�صات  على  �مل�صت�صفيات  هذه  ملكية  وتتوزع  2012؛  �صنة 

�لفل�صطينية،  �مل�صت�صفيات  جمموع  من   %42 قر�بة  ت�صكل  م�صت�صفى   33 وتدير  متلك 

جمموع  من   %21.5 قر�بة  ت�صكل  م�صت�صفى   17 ويدير  �خلا�ص  �لقطاع  يلك  بينما 

بينما متتلك �خلدمات  �لع�صكرية،  �لطبية  للخدمات  3 م�صت�صفيات  �مل�صت�صفيات، وتتبع 

.
22ً

�لطبية �لتابعة لالأونرو� م�صفاً و�حد�

�ل�صفة  حمافظات  خمتلف  يف  �ملنت�رشة  �لرعاية  مر�كز  �صبكة  �ت�صعت  فقد  وباملجمل 

.
و�لقطاع من 454 مركز�ً �صنة 1994 �إىل 760 مركز�ً �صنة 2013، ومبعدل زيادة 23%67.4

جدول رقم )13(: عدد امل�شت�شفيات يف املوؤ�ش�شات ال�شحية يف 

ال�شلطة الفل�شطينية 242012

عدد امل�شت�شفياتاملوؤ�ش�شات ال�شحية

25وزارة ال�شحة

1الأونروا

33غري احلكومية

3اخلدمات الطبية الع�شكرية

17القطاع ال�شحي اخلا�س

79املجموع

�نظر: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، التقرير ال�شحي ال�شنوي 2012   
22

)فل�صطني: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، 2013(، يف:

http://www.moh.ps/attach/501.pdf 

�نظر: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، التقرير ال�شحي ال�شنوي 2013   
23

)فل�صطني: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، 2014(، يف:

http://www.moh.ps/attach/703.pdf 

مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، التقرير ال�شحي ال�شنوي 2012.  
24
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عدد امل�شت�شفيات يف املوؤ�ش�شات ال�شحية يف ال�شلطة الفل�شطينية 2012

37 م�صت�صفى منت�صف  �ل�صفة و�لقطاع من  �مل�صت�صفيات يف  تز�يد عدد  بالرغم من 

�رّشة لكل �ألف مو�طن مل يرتفع 
َ
�صنة 1996 �إىل 79 م�صت�صفى �صنة 2012، �إال �أن معدل �الأ

كثري�ً؛ ويعود ذلك �إىل تز�يد عدد �ل�صكان خالل �لفرتة نف�صها. ولكن جتدر �الإ�صارة �إىل 

�إذ   ،2012 �صنة  حتى   1996 �صنة  منذ  غزة  قطاع  يف  �رّشة 
َ
و�الأ �مل�صت�صفيات  عدد  تطور 

بلغت  حني  يف   1996 �صنة  �الإجمايل  �لعدد  من  فقط   %16.2 ت�صكل  �مل�صت�صفيات  كانت 

�رّشة لكل �ألف مو�طن من 0.9 �صنة 1996 
َ
ن�صبتها 38% �صنة 2012، كما �رتفع معدل �الأ

�إىل 1.4 �صنة 2012. 

�الإح�صاء  د�ئرة  ن�رشت  فقد  “�إ�رش�ئيل”  يف  �مل�صت�صفيات  عدد  مع  وباملقارنة 

زيادة  بن�صبة   ،2012 �صنة  م�صت�صفى   373 بلغ  عددها  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية 

بلغ  فقد  �رّشة 
َ
�الأ عدد  �أما  �لفل�صطينية.  �مل�صت�صفيات  عدد  عن   %372.2 مقدر�ها 

�أ�صعاف  �أربعة  �أي نحو  تقريباً،  �ألف �صخ�ص  لكل  5.5 �رشير  43,589 �رشير�ً مبعدل 

 .
25

)%393( �لفل�صطيني  �ملعدل 

CBS, Statistical Abstract of Israel 2013, no. 64, table 6.6, 6.7 and 6.8, pp. 320–321,  25

http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st06_06&CYear=2013
http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st06_07&CYear=2013
http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st06_08&CYear=2013
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�رّشة ح�صب معطيات �جلهاز �ملركزي 
َ
ويو�صح �جلدول �لتايل عدد �مل�صت�صفيات و�الأ

لالإح�صاء �لفل�صطيني. 

جدول رقم )14(: عدد امل�شت�شفيات وعدد الأَ�رّشة لكل األف من ال�شكان يف كّل من ال�شفة 

والقطاع – �شنوات خمتارة  )منت�شف ال�شنة(26

الأَ�رّشة لكل األف مواطنعدد الأَ�رّشةعدد امل�شت�شفيات

1996

312,0211.2ال�شفة

68650.9القطاع

372,8861.1ال�شفة والقطاع

2000

482,6591.2ال�شفة

171,8961.6القطاع

654,5551.4ال�شفة والقطاع

2005

543,0071.3ال�شفة

222,0001.4القطاع

765,0071.3ال�شفة والقطاع

2012

493,1431.2ال�شفة

302,3441.4القطاع

795,4871.3ال�شفة والقطاع

بالن�صبة ل�صنة 1996 و�صنة 2000، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، كتاب فل�شطني الإح�شائي   
26

ال�شنوي رقم “2” )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2001(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book731.pdf 

�أما بالن�صبة ل�صنة 2005، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، كتاب فل�شطني الإح�شائي ال�شنوي 

رقم “7” )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2006(، يف:

http://82.213.38.42/Portals/_PCBS/Downloads/book1320.pdf  

كتاب فل�شطني الإح�شائي ال�شنوي  �لفل�صطيني،  2012، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء  وبالن�صبة ل�صنة 

رقم “14” )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، كانون �الأول/ دي�صمب 2013(، يف:

www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2025.pdf
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عدد امل�شت�شفيات يف كّل من ال�شفة والقطاع - �شنوات خمتارة )منت�شف ال�شنة(

عدد الأَ�رّشة يف كّل من ال�شفة والقطاع - �شنوات خمتارة )منت�شف ال�شنة(
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2. التاأمني ال�شحي:

تاأمني  �الأقل  على  لديهم  و�لقطاع  �ل�صفة  مو�طني  من   %82.2 �أن  �إىل  �لبيانات  ت�صري 

 .1996 �صنة   %61.5 تتخطى  ال  �ملُوؤَمنني  ن�صبة  كانت  بينما   ،2011 �صنة  و�حد  �صحي 

ويعتمد �أغلب �ملو�طنون على �لتاأمني �ل�صحي �حلكومي ف�صالً عن وجود �أنو�ع �أخرى من 

�ل�صمان  �أو  �الأونرو�  �لتابع لوكالة  �لتاأمني كالع�صكري و�خلا�ص و�الإ�رش�ئيلي و�لتاأمني 

�الجتماعي. من جهة �أخرى بلغت ن�صبة �الأفر�د �لذين لديهم �أكرث من تاأمني �صحي و�حد 

27.2% �صنة 2011، موزعني على 26.5% لديهم تاأمني حكومي ووكالة، و0.2% لديهم 

تاأمني حكومي وخا�ص، و0.5% لديهم تاأمني وكالة وخا�ص. 

�أعلى من �ل�صفة  �أن ن�صبة �الأفر�د �ملُوؤَمنني �صحياً يف قطاع غزة  من �جلدير ذكره 

ويغطي   .2011 �صنة  �ل�صفة  يف   %73.2 مقابل  �لقطاع  يف   %96.7 بلغت  حيث  �لغربية 

�جلدول �لتايل تفا�صيل �أنو�ع �لتاأمني �ل�صحي ل�صنو�ت خمتلفة، مع مالحظة �أن �ل�صنو�ت 

�الأوىل ال تتوفر فيها بيانات مف�صلة لكل من �ل�صفة و�لقطاع. 

جدول رقم )15(: ن�شبة الأفراد املُوؤَمنني �شحياً يف كّل من ال�شفة والقطاع ح�شب نوع 

27
التاأمني ال�شحي – �شنوات خمتارة )%(

ن�شبة املُوؤَمنني

نوع التاأمني ال�شحي

ع�شكريحكومي
وكالة 

الأونروا

�شمان 

اجتماعي
اأخرىاإ�رشائيليخا�س

––18.41.23–61.538.9ال�شفة والقطاع1996

––60.427.93.414.83.311ال�شفة والقطاع2000

2011

2.28.29.1–9–73.244.7ال�شفة

0.2057–12.7–96.726.8القطاع

1.45.127.4–10.4–82.237.9ال�شفة والقطاع

بالن�صبة لل�صنو�ت 1996 و2000، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، كتاب فل�شطني الإح�شائي   
27

ال�شنوي رقم “2”.

�أما بالن�صبة ل�صنة 2011، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، كتاب فل�شطني الإح�شائي ال�شنوي 

رقم “14”.
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ن�شبة الأفراد املُوؤَمنني �شحياً يف ال�شفة والقطاع - �شنوات خمتارة )%(

 

3. القوى العاملة:

قدوم  منذ  م�صطرد�ً  تطور�ً  �ل�صحة  وز�رة  يف  �لعاملة  �لب�رشية  �لقوى  قطاع  �صهد 

�ل�صلطة وت�صلمها م�صوؤولية �لو�صع �ل�صحي يف �ل�صفة و�لقطاع �صنة 1995، فقد �رتفع 

�الأطباء  ن�صبة  �رتفعت  وقد   .2013 �صنة   14,339 نحو  �إىل   1995 �صنة   4,758 نحو  من 

و�أطباء �الأ�صنان و�ل�صيادلة من 20.2% من جممل �لقوى �لعاملة يف وز�رة �ل�صحة �صنة 

1995 �إىل 23.3% �صنة 2003 لت�صل �إىل 24% �صنة 2013.

جدول رقم )16(: اأعداد القوى العاملة يف وزارة ال�شحة يف ال�شلطة الفل�شطينية 

282003-1995

املجموعاإدارة وخدماتمهن طبية م�شاندةممر�ساأطباء واأطباء اأ�شنان و�شيادلةال�شنة

19959631,6348041,3574,758
19961,1022,0927701,8745,838
19971,2012,1477612,3816,490
19981,4032,4488042,1106,765
19991,3672,3719672,4057,110
20001,6312,4578432,5277,458
20011,8642,6758422,9048,285
20021,9232,9669092,7758,573
20032,1102,9859103,0649,069

�نظر: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، التقرير ال�شحي ال�شنوي 2003   
28

)فل�صطني: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، 2004(، يف:

http://www.moh.ps/?lang=1&page=4&id=137 
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جدول رقم )17(: اأعداد القوى العاملة يف وزارة ال�شحة يف كّل من 

29
– �شنوات خمتارة ال�شفة والقطاع 

20052007201020122013ال�شنة

4,7514,9526,2266,4386,700ال�شفة الغربية

طبيب

500527653567589عام

206233310342342اخت�شا�س

4645475862اأطباء اأ�شنان

148148172160181�شيدلين

1,4551,5921,9752,0702,154ممر�س

155157200229252قابلة

4905307521,066964مهن طبية م�شاندة

1,7511,7202,1171,9462,156*اإدارة وخدمات

7,6937,8258,3938,3937,639قطاع غزة

طبيب

9209281,5671,5671,291عام

541733594594510اخت�شا�س

150176238238238اأطباء اأ�شنان

229243240240227�شيدلين

1,5501,7941,5971,5971,425ممر�س

71104848478قابلة

892814759759556مهن طبية م�شاندة

3,3403,0333,3143,3143,314**اإدارة وخدمات

12,44412,77714,61914,83114,339ال�شفة والقطاع

.Health Workers ي�صمل هذ� �لعدد 103 عّمال �صحة *
** ي�صمل هذ� �لعدد 83 عامل �صحة.

التقرير  �لفل�صطينية،  �ل�صحة  وز�رة   - �لفل�صطيني  �ل�صحية  �ملعلومات  مركز  �نظر:   ،2005 ل�صنة  بالن�صبة   
29

�لفل�صطينية،  �ل�صحة  وز�رة   - �لفل�صطيني  �ل�صحية  �ملعلومات  مركز  )فل�صطني:   2005 ال�شنوي  ال�شحي 

http://www.moh.ps/?lang=0&page=4&id=9 :2006(، يف
�أما بالن�صبة لل�صنو�ت 2007-2013، �نظر: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، 

التقرير ال�شحي ال�شنوي 2013.
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اأعداد القوى العاملة يف وزارة ال�شحة يف كّل من ال�شفة والقطاع – �شنوات خمتارة 

ت�صري �أرقام وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية �إىل �أن �أعد�د �لقوى �لعاملة يف قطاع غزة �أعلى 

�لغربية و7,639 يف قطاع غزة  �ل�صفة  6,700 يف  بلغ  �إذ  �لغربية،  �ل�صفة  من نظريتها يف 

�صنة 2013؛ و�إذ� ما در�صنا �لعددين ح�صب �ملهنة جند �أن عدد �الأطباء �لب�رشيني و�أطباء 

�الأ�صنان يف �ل�صفة �لغربية يبلغ 993 بينما يبلغ يف قطاع غزة 2,039، �أي بزيادة مقد�رها 

�لب�رشيني  �الأطباء  عدد  ز�د  �إذ   ،2005 �صنة  مرتفعة  �أي�صاً  �لن�صبة  هذه  وجند   .%105.3

و�أطباء �الأ�صنان يف قطاع غزة بن�صبة 114.2% عن �ل�صفة �لغربية. 

وبالرغم من �أن عدد �صكان �لقطاع �أقل بكثري من عددهم يف �ل�صفة، �إال �أن �إح�صاء�ت 

10 �آالف  11.8 طبيب لكل  2013 ت�صري �إىل �أن معدل �الأطباء يف قطاع غزة بلغ نحو  �صنة 

مو�طن، بينما يبلغ �ملعدل نحو 3.6 �أطباء لكل 10 �آالف مو�طن يف �ل�صفة �لغربية، وهو ما 

يعني �أن معدل �الأطباء يف قطاع غزة مقارنة بعدد �ل�صكان يزيد عن ثالثة �أ�صعاف معدله 

�أعد�د �لقوى �لعاملة يف وز�رة �ل�صحة، ح�صب  يف �ل�صفة. ويو�صح �جلدول �لتايل تطور 

�ملهنة وعلى م�صتوى �ملنطقة لفرت�ت خمتلفة.

4. الأمرا�س والإعاقة:

  HIV �ملكت�صبة  �ملناعة  نق�ص  وفريو�ص   AIDS �الإيدز  مر�ص  �نت�صار  من  بالرغم 

)مر�صى �الإيدز �لذين مل تظهر عليهم �أعر��ص �ملر�ص( يف معظم بالد �لعامل، �إال �أن �ل�صفة 

�لغربية وقطاع غزة مل ي�صجل فيهما �إال معدل حدوث منخف�ص، حيث مّت ت�صجيل 64 حالة 
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 1988 �ملكت�صبة ب�صكل تر�كمي، منذ �صنة  �ملناعة  �إيدز و13 حالة حاملة لفريو�ص نق�ص 

�لذكور  بني  كانت  �مل�صجلة  �الإيدز  حاالت  معظم  �أن  �ملالحظ  ومن   .2012 �صنة  وحتى 

. باملقابل 
30

�إجمايل حاالت �الإيدز ونق�ص �ملناعة �ملكت�صبة 79.2% من  )61 حالة( بن�صبة 

“�إ�رش�ئيل” ب�صكل  �إيدز يف  900 حالة  �صجلت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية نحو 

.
31

تر�كمي حتى �صنة 2012، ونحو 6,000 حالة حاملة لفريو�ص نق�ص �ملناعة �ملكت�صبة

�أما بالن�صبة لالأمر��ص غري �ل�صارية فقد بلغ جمموع حاالت �ل�رشطان �جلديدة �ملبلغ 

�لتي  21.5% عن �حلاالت  �أي بزيادة   ،2013 2,189 حالة ل�صنة  �لغربية  �ل�صفة  عنها يف 

�أي  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  توفر  ومل  حالة،   1,802 بلغت  حيث   2012 �صنة  �صجلت 

عنها  �ملبلغ  �جلديدة  �ل�رشطان  حاالت  جمموع  �أن  �ملالحظ  ومن  غزة.  قطاع  عن  �أرقام 

يف  حالة   1,168 بو�قع   ،2005 �صنة  حالة   1,623 بلغت  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف 

 .
32

�ل�صفة �لغربية و455 حالة يف قطاع غزة

و�إذ� در�صنا توزيع حاالت �ل�رشطان �ملبلغ عنها يف �ل�صفة �لغربية ل�صنة 2013 ح�صب 

ت�صيب  �لتي  لل�رشطانات  �الأوىل  �ملرتبة  يف  ياأتي  �لثدي  �رشطان  �أن  جند  �ل�رشطان،  نوع 

18.3% من جمموع حاالت �ل�رشطان، وياأتي �رشطان �لقولون يف �ملرتبة  �الإناث بن�صبة 

�لثانية بن�صبة 10.8%، و�رشطان �لرئة يف �ملرتبة �لثالثة بن�صبة 10.1%؛ و�رشطان �لرئة 

.
ياأتي يف �ملرتبة �الأوىل بني �ل�رشطانات �لتي �صجلت بني �لذكور يف �صنة 332013

يف  عنها  �ملبلغ  �ل�رشطان  وفيات  ن�صبة  يف  ملحوظة  زيادة  هناك  �أن  ويالحظ 

�ل�صفة �لغربية خالل �صنة 2013، حيث �رتفعت من 10.3% �صنة 2007 �إىل 10.8% �صنة 

.
2010 لت�صل �إىل 13.3% �صنة 342013

�نظر: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، التقرير ال�شحي ال�شنوي 2012.  
30

ملزيد من �لتفا�صيل، �نظر:  
31

 CBS, Statistical Abstract of Israel 2013, no. 64, table 6.16 and table 6.17,
http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st06_16&CYear=2013
http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st06_17&CYear=2013

�نظر: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، التقرير ال�شحي ال�شنوي 2005؛   
32

ومركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، التقرير ال�شحي ال�شنوي 2013.

�نظر: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، التقرير ال�شحي ال�شنوي 2013.  
33

�نظر: املرجع نف�شه.  
34
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�ل�صكري  مر�كز  يف  عنها  �ملبلغ  �ل�صكري  مبر�ص  �جلديدة  �الإ�صابة  حاالت  بلغت 

�حلكومية يف �ل�صفة �لغربية 4,816 حالة �صنة 2013، بن�صبة �نخفا�ص مقد�رها %19.3 

�أعلى  بلغ  وقد  غزة؛  لقطاع  �أرقام  تتوفر  ومل   ،2012 �صنة  عنها  �ملبلغ  �حلاالت  عدد  عن 

2003 فقد  55-64. وباملقارنة مع �صنة  معدل حلدوث مر�ص �ل�صكري يف �لفئة �لعمرية 

 .
35

بلغت حاالت �الإ�صابة �جلديدة مبر�ص �ل�صكري يف �ل�صفة �لغربية 3,818 حالة

يف  �صجلت  فقد  �ل�صكري  مر�ص  عن  �لناجتة  �لوفيات  حلاالت  بالن�صبة  �أما 

2013 ومل تتوفر معلومات عن قطاع غزة،  421 حالة وفاة خالل �صنة  �لغربية  �ل�صفة 

.
36

مقارنة بـ 291 حالة وفاة �صنة 2003 يف �ل�صفة �لغربية

�الإعاقة  ذوي  �أعد�د  �أن  جند  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإعاقة  �نت�صار  در��صة  وعند 

ي�صكلون  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ألفاً   75 �ألف فرد؛ منهم   113 �إىل نحو  2011 و�صلت  ل�صنة 

2.4% من جممل  �أي  �ألفـاً يف قطاع غزة   38 2.9% من جممل �ل�صكان يف �ل�صفة، ونحـو 

و�مل�صاكن  لل�صكان  �لعام  للتعد�د  �لنهائية  �لنتائج  �أ�صارت  �ملقابل  يف  �لقطاع.  يف  �ل�صكان 

2007 �إىل �أن نحو 108 �آالف فرد يف �ل�صفة �لغربية فقط لديهم �صعوبة  و�ملن�صاآت �صنة 

�أ�صارت  �أخرى  جهة  ومن  �ل�صفة.  �صكان  جممل  من   %5.3 بن�صبة  �الأقل،  على  و�حدة 

�الأفر�د  من   %2.7 �أن   2006 �صنة  يف  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  عن  �ل�صادرة  �لبيانات 

يف   %2.9 بو�قع  غزة؛  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأقل  على  و�حدة  �صعوبة  لديهم 

.
37

�ل�صفة �لغربية و2.3% يف قطاع غزة

وقد كان لتاأثري �الإعاقة �أثر كبري على �ملجتمع �لفل�صطيني، �إذ �إن �أكرث من ثلث �الأفر�د 

15 عاماً فاأكرث مل يلتحقو� �أبد�ً بالتعليم، وغالبيتهم  )37.6%( من ذوي �الإعاقة من �صّن 

ال يعملون )بو�قع 35.5% يف �ل�صفة �لغربية و42.2% يف قطاع غزة( ح�صب �إح�صائيات 

 .
�صنة 382011

 �نظر: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، التقرير ال�شحي ال�شنوي 2003؛ 
35

ومركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، التقرير ال�شحي ال�شنوي 2013.

�نظر: املراجع نف�شها.  
36

�ملعاق  بياناً �صحفياً ع�صية يوم  �لفل�صطيني ي�صدر  �الإح�صاء  �لفل�صطيني،  �ملركزي لالإح�صاء  �نظر: �جلهاز   
37

�لعاملي، 2009/12/10، يف: http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/disabled_per_A.pdf؛ 

و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، بيان �صحفي مبنا�صبة يوم �ملعاق �لعاملي، 2013/12/3، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_IntDisDy2013A.pdf 

�نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، بيان �صحفي مبنا�صبة يوم �ملعاق �لعاملي، 2013/12/3.  
38
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5. النفقات الفعلية لوزارة ال�شحة:

بلغت �لنفقات �لفعلية لوز�رة �ل�صحة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة نحو 411 مليون 

دوالر �صنة 2012، ونحو 360 مليون دوالر �صنة 2013؛ �أي بن�صبة �نخفا�ص مقد�رها 

�لنفقات  هذه  وت�صكل   .1997 �صنة  دوالر  مليون   93 �لـ  تتعدى  ال  كانت  بينما   ،%12.4

بلغت  �لتي   ،2012 �صنة  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لعامة  �لنفقات  �إجمايل  من   %12.6

مليون   3,419 �لعامة  �لنفقات  بلغت  حيث   2013 �صنة  و%10.5  دوالر،  مليون   3,258

. ومن �ملالحظ �أن بند �لرو�تب حاز على ن�صف نفقات �ل�صحة �صنة 2013 حيث 
39

دوالر

بلغ 51.9%، بينما بلغ 38.3% من جممل �لنفقات ل�صنة 2012 مقابل 44.5% �صنة 1997 

)�نظر جدول رقم )18((.

جدول رقم )18(: توزيع النفقات الفعلية لوزارة ال�شحة يف ال�شلطة الفل�شطينية – �شنوات 

خمتارة )باملليون دولر(40

19972000200520122013البيان

41.10245.573.15157.277186.768الرواتب

51.28254.83666.45253.227173.157نفقات اأخرى

92.384100.336139.6410.504359.925املجموع

�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، التقرير ال�شنوي لعام 2013 )ر�م �هلل: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، 2014(، �ص 118.  
39

بالن�صبة لل�صنو�ت 1997 و2000، �نظر: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية،   
40

التقرير ال�شحي ال�شنوي 2003.

�أما بالن�صبة ل�صنة 2005، �نظر: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، التقرير 

�لفل�صطينية،  �ل�صحة  وز�رة   - �لفل�صطيني  �ل�صحية  �ملعلومات  مركز  )فل�صطني:   2006 ال�شنوي  ال�شحي 

http://www.moh.ps/?lang=0&page=4&id=142 :2007(، يف
التقرير  �لفل�صطينية،  �ل�صحة  وز�رة  �لفل�صطيني -  �ل�صحية  �ملعلومات  مركز  �نظر:   ،2012 ل�صنة  وبالن�صبة 

ال�شحي ال�شنوي 2012.

التقرير  �لفل�صطينية،  �ل�صحة  وز�رة  �لفل�صطيني -  �ل�صحية  �ملعلومات  مركز  �نظر:   ،2013 ل�صنة  وبالن�صبة 

ال�شحي ال�شنوي 2013.

مالحظة: مّت �عتماد �صعر �رشف �لدوالر مقابل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطيات بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي 

�لذي حدد معدل �صعر �ل�رشف ل�صنة 2012 بـ 3.8559، ول�صنة 2013 بـ 3.6107. 
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توزيع النفقات الفعلية لوزارة ال�شحة يف ال�شلطة الفل�شطينية – �شنوات خمتارة 

)باملليون دولر(

�ملايل  تقريرها  يف  ن�رشت  قد  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  وكانت 

 ،2013 �صنة  دوالر  مليون   169.5 نحو  بلغت  �لت�صغيلية  �لنفقات  �أن   2013 �ل�صنوي 

39.3% من �إجمايل �لنفقات  حيث �صكل بند �لرو�تب و�الأجور �أعلى قيمة �إنفاق بن�صبة 

.
41

66.6 مليون دوالر( )نحو 

�لناجت  �إجمايل  من   %7.4 فبلغ  �ل�صحية  �لرعاية  على  “�إ�رش�ئيل”  �إنفاق  معدل  �أما 

 2011 2,183 دوالر �صنة  2012، وبلغ معدل �إنفاق “�إ�رش�ئيل” على �لفرد  �ملحلي �صنة 

.
42

ح�صب د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية

6. اأثر الحتالل على قطاع ال�شحة:

منذ قيام “�إ�رش�ئيل”، وهي ت�صعى �إىل �حلد من تطّور جميع مر�فق �حلياة �لفل�صطينية، 

بل وتدمريها للق�صاء على حياة �الإن�صان �لفل�صطيني و�إق�صائه عن �أر�صه ووطنه، وكانت 

�الأو�صاع �ل�صحية �أحد هذه �ملر�فق �لتي تاأثرت بال�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية. ففي ر�م �هلل مثالً، 

�نظر: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني ووز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية - قطاع غزة، التقرير املايل ال�شنوي   
41

2013 )فل�صطني: وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية – قطاع غزة، 2014(.
مالحظة: مّت �عتماد �صعر �رشف �لدوالر مقابل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطيات بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي 

�لذي حدد معدل �صعر �ل�رشف ل�صنة 2011 بـ 3.5781. 

CBS, Press Release, 17/9/2013, http://www1.cbs.gov.il/www/hodaot2013n/08_13_197e.pdf  42
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�رّشة ملا جمموعه 115 �ألف من �ل�صكان تقريباً �صنة 1967، 
َ
�رّشة من 209 �أ

َ
�نخف�ص عدد �الأ

 .
�إىل ما يقارب 116 �رشير�ً ملا جمموعه 140 �ألف �صخ�ص تقريباً �صنة 431987

و�ملر�كز  للم�صت�صفيات  �الأولية  �ملو�د  تاأمني  �صعوبة  على  �الحتالل  �أثر  يقت�رش  مل 

�ل�صحية �أو �نت�صار عدد �مل�صت�صفيات و�خلدمات �لتي تقدمها، بل طال �الحتالل �ملر�صى 

�لفل�صطينيني �إىل درجة �بتز�زهم، بل ب�رشقة �أع�صائهم �أحياناً، ف�صالً عن جتارب �الأدوية 

غري �ملرخ�صة عليهم. ففي �صنة 2005، مّت �إحد�ث ثقوب يف طبالت �آذ�ن عدد من �الأطفال 

�إجازة  على  يح�صل  مل  �لعقار  هذ�  �أن  من  �لرغم  على  عليهم،  عقار  جتربة  بغر�ص  عمد�ً 

ال�صتخد�مه يف �الأغر��ص �لطبية يف �أي مكان �آخر حول �لعامل. وقالت �صحيفة جريوز�ليم 

بطلب  تتقدم  مل  �مل�صت�صفيات  بع�ص  �إن  �الإ�رش�ئيلية،   The Jerusalem Post بو�صت 

للح�صول على مو�فقة من �جلهات �ملخت�صة، عند قيامها مبثل هذه �لتجارب، و�أ�صارت 

هذه  خالل  تقع  وفاة  حالة  باأي  �ل�صحة  وز�رة  �إبالغ  �رشورة  من  �لرغم  وعلى  �أنه  �إىل 

تاأخرو�  �لباحثني  �أن  �إال  �صاعة،   48 تتجاوز  ال  فرتة  غ�صون  يف  �ل�رشيرية  �الختبار�ت 

 .
44

�أ�صبوعاً كامالً يف �إبالغ �لوز�رة عن وفاة 21 من �أ�صل 37 حالة وفاة

�ل�صحف  �إحدى  ن�رشت  بل  وفاتهم،  عند  �لفل�صطينيني  �ملر�صى  معاناة  تتوقف  ومل 

�أج�صاد  من  �أع�صاء  ب�رشقة  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قيام  �أثبت  �صامالً،  حتقيقاً  �ل�صويدية 

�لطب  بالتعاون مع معهد  �الإ�رش�ئيلي،  �لطب  �أن �صالح  �إىل  �لتحقيق  و�أ�صار  فل�صطينيني، 

�لعديل يف منطقة �أبو كبري، قام ب�رشقة �أع�صاء من �أج�صاد �لفل�صطينيني، حيث مّت زرعها يف 

�أج�صاد جنود �إ�رش�ئيليني، �أ�صيبو� يف مو�جهات مع �لفل�صطينيني. و�أ�صار �لتحقيق �أي�صاً 

�أج�صاد  على  زرعه  يتم  لكي  �لقتلى،  جلد  �نتز�ع  على  حر�ص  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  �إىل 

.
45

�جلنود �الإ�رش�ئيليني �لذين �أ�صيبو� بحروق

�إىل  لي�صاف  �ملمار�صات،  هذه  من  �الأكب  �حلظ  �الحتالل  �صجون  يف  لالأ�رشى  وكان 

�الإهمال �لطبي �لذي يعانون منه. فقد �أكد �الأ�صري �ل�صابق و�لباحث �ملتخ�ص�ص ب�صوؤون 

�الأ�رشى عبد �لنا�رش فرو�نة، خالل م�صاركته يف ملتقى �جلز�ئر لن�رشة �الأق�صى يف ورقة 

�نظر: �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات، تطور �خلدمات �ل�صحية يف فل�صطني، يف:  
43

http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=138&CatId=32&table=pa_documents

الغد، 2005/5/19.  44

ال�رشق الأو�شط، 2010/2/2.  45
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عمل بعنو�ن “�الأ�رشى �لفل�صطينيون حقل جتارب لالأدوية �الإ�رش�ئيلية“، �أن “�إ�رش�ئيل” 

وز�رة  متنحها  �لتي  �لت�صاريح  و�أن  جتارب،  كحقول  �الأ�رشى  ��صتخد�م  يف  م�صتمرة 

.
�ل�صحة �الإ�رش�ئيلية تزد�د �صنوياً بن�صبة 46%15

بلغ   ،2009 �صنة  ففي  �الإ�رش�ئيلية،  �لوح�صية  من  �لطبية  �لطو�قم  ت�صلم  مل  كما 

يف  �الأق�صى  �نتفا�صة  بدء  ومنذ  حادثاً،   455 نحو  �لطبية  �لطو�قم  على  �العتد�ء�ت  عدد 

خالل  �أما  �صهيد�ً.   32 �لطبية  �الأطقم  �صهد�ء  عدد  بلغ   ،2010/10/3 حتى   2000/9/29

�لقو�ت  قتلت   ،)2009/1/18–2008/12/27( غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن 

و�لبحري  �لبي  بق�صفها  و��صتهدفت  �لطبية،  �لطو�قم  �أفر�د  من  فرد�ً   14 �الإ�رش�ئيلية 

.
47

و�جلوي �لعديد من �ملن�صاآت �لطبية و�صيار�ت �الإ�صعاف

�لعاملية  �ل�صحة  منظمة  ن�رشت  حيث  غزة،  قطاع  على  �حل�صار  خلفه  عمّا  عد�  هذ� 

 ،2011 �صنة  �أو�ئل  يف  غزة  من  نفذت  �الأ�صا�صية  �الأدوية  من   %38 �أن  لها  مذكرة  يف 

�لرعاية  �الأولية، و80% من خدمات  �ل�صحية  �لرعاية  40% من خدمات  �أثر على  مما 

م�صابون  غزة  �أطفال  من   %60 �أن  �إىل  باالإ�صافة  �مل�صت�صفيات،  تقدمها  �لتي  �ل�صحية 

 .
48

باأمر��ص �صوء �لتغذية وفقر �لدم، و�أكرث من ثلث �صحايا �حل�صار هم من �الأطفال

�أنو�ع �البتز�ز للمر�صى، و�إجبارهم على  �أب�صع  �إىل ما �صبق، مار�ص �الحتالل  �إ�صافة 

تقرير  �أ�صار  فقد  �ملنا�صب؛  �لعالج  لتلقي  �لقطاع  مبغادرة  لهم  لل�صماح  معه  �لتخابر 

 %20 �صادر عن جمعية �أطباء حلقوق �الإن�صان يف “�إ�رش�ئيل”، �أنَّ �الحتالل يبتز نحو 

يف  غزة  قطاع  من  مري�صاً   438 نحو  ��صتدعى  �ل�صاباك  و�أن  �لقطاع،  يف  �ملر�صى  من 

200 مري�ص يف �لفرتة  2009، ونحو  2008 - �آذ�ر/ مار�ص  �لفرتة كانون �لثاين/ يناير 

القد�س، 2010/12/6.  46

�إىل   2000/9/29 من  �لفرتة  �لثانية،  �الأق�صى  �نتفا�صة  �إح�صائيات  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
47

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=ar �نظر:   ،2010/10/3
Itemid=199&21-39-09-29-12-catid=123:2009&11-44-08-12-01-ticle&id=5693:2010

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

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

�صما، 2011/2/15؛ و�للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار، 2008/11/25، �نظر:   
48

http://www.freegaza.ps/index.php?scid=100&id=1445&extra=news&type=55
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2010، للتحقيق معهم ك�رشط للنظر بطلبهم  كانون �لثاين/ يناير - �آذ�ر/ مار�ص �صنة 

.
49

�لطبي �لعالج  لتلقي  �لقطاع  مغادرة 

ويعمل جد�ر �لف�صل �لعن�رشي على منع �ملر�صى من �لو�صول �إىل �ملر�كز �ل�صحية �أو 

�مل�صت�صفيات، مما يوؤدي �إىل تفاقم مر�صهم �أو حتى موتهم، فقد ك�صفت در��صة �أ�صدرها 

غرب  �لقاطنني  �ملر�صى  من   %92 �أن  �لفل�صطينية،  �ل�صحية  و�ل�صيا�صات  �الإعالم  معهد 

�جلد�ر و�جهو� �صعوبات يف �لو�صول �إىل �خلدمات �ل�صحية، حتى �إن بع�صهم توفو� على 

.
50

�لبو�بات بعد منعهم من �لو�صول �إىل �مل�صت�صفيات

خال�شة:

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  من  و1967   1948 كارثتي  منذ  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يعاين 

�ملحتلة  �الأر��صي  على  ن�صفه  يتوزع  حيث  �الجتماعي،  ن�صيجه  متزيق  ومن  الأر�صه، 

�ل�صتات،  �لثاين يف  �لغربية وقطاع غزة، بينما يعي�ص ن�صفه  �ل�صفة  1948، وعلى  �صنة 

حتريرها  على  ُم�رّش�ً  ز�ل  وما  �أر�صه  يف  بحقه  متم�صكاً  ز�ل  ما  �ل�صعب  هذ�  �أن  غري 

خالل   %111 بن�صبة  �لفل�صطينيني  عدد  ز�د  �لتاريخية  فل�صطني  ويف  �إليها.  و�لعودة 

�لفل�صطينيني  عدد  فاإن  حالها  على  �لنمو  معدالت  ��صتمرت  و�إذ�   ،2013-1993 �لفرتة 

�صيفوق عدد �ليهود خالل �صنة 2016 �أو 2017. 

�لتي  وهي  �لعربي،  �لعامل  يف  تقدماً  �حلاالت  �أكرث  �أحد  �لفل�صطيني  �لتعليم  ي�صكل 

على  و�إ�رش�ره  �لتميّز  على  وحر�صه  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لهائلة  �الإمكانات  عن  تعب 

�لفرتة  خالل   %86.8 بن�صبة  و�لثانوية  �الأ�صا�صية  �ملد�ر�ص  عدد  �رتفع  فقد  �لنجاح؛ 

�زد�د  فقد  �لتقليدية  للجامعات  �ملنت�صبني  �لطلبة  عدد  �أما   ،2013/2012-1995/1994

424% خالل �لفرتة نف�صها. بن�صبة 

وال يختلف �لقطاع �ل�صحي �لفل�صطيني عن غريه من �لقطاعات �لتي ت�صعى �إىل �لتميز 

و�إثبات منوذج �ل�صمود و�الإبد�ع يف وجه �مل�رشوع �ل�صهيوين، ولكن �لظروف �ال�صتثنائية 

�جلزيرة.نت، 2009/5/5 و2010/3/3.  
49

  ،2004/3/20 لندن،  و�ال�صرت�تيجية،  �حل�صارية  للدر��صات  �لعربي  �ل�رشق  مركز  �لعربي،  �ل�رشق  �صحيفة   
50

�نظر: http://www.asharqalarabi.org.uk/paper/s-akhbar-20a.htm، نقالً عن مركز �الإعالم و�ملعلومات.
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�لغا�صم و�حل�صار و�حلروب جعلت  �الحتالل  ب�صبب  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بها  �لتي ير 

و�نت�صار  �مل�صت�صفيات  عدد  كانخفا�ص  �أ�صا�صية،  م�صاكل  من  يعاين  �ل�صحي  �لقطاع 

�الأمر��ص ونق�ص �ملو�د �الأولية، هذ� عد� عن حماوالت �صلطات �الحتالل �بتز�ز �ملر�صى 

حتى يتمكنو� من �لعالج. 

�إن �ملوؤ�رش�ت �لتنموية �لتي در�صها هذ� �لف�صل ت�صري �إىل �ل�صعوبات و�ملعاناة �لهائلة 

ز�ل  ما  �ل�صعب  هذ�  �أن  تثبت  نف�صه  �لوقت  يف  ولكنها  �لفل�صطيني؛  �ل�صعب  يعي�صها  �لتي 

قادر�ً على �لعطاء، ويلك مقومات �ل�صب و�ل�صمود ومو�جهة �الحتالل.





الف�شل العا�شر

اأداء االأجهزة االأمنية لل�شلطة 

الفل�شطينية

اأ. ح�شن حممد ابحي�س
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اأداء الأجهزة الأمنية لل�شلطة الفل�شطينية

متهيد:

منذ  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �هتمامات  الئحة  يف  متقدماً  موقعاً  �الأمني  �مللف  �كت�صب 

على  و�ملادية،  �لب�رشية  ومو�ردها  �ل�صلطة  جهود  من  كبري�ً  قدر�ً  و��صتنزف  تاأ�صي�صها، 

لعاملني  نتيجة  ذلك  �الأحيان. وقد جاء  �الأولوية يف بع�ص  ذ�ت  �مللفات  ح�صاب غريه من 

�أ�صا�صيني: �أولهما حجم �لرتكيز �لكبري �لذي �أولته �التفاقيات �لفل�صطينية - �الإ�رش�ئيلية 

جتاوب  ملقد�ر  �ملحدد  �ملعيار  هو  �الأمني  �ل�صلطة  �أد�ء  فيه  بات  �لذي  �حلد  �إىل  �مللف،  لهذ� 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي معها ومقد�ر ما يقدمه لها من “تنازالت”؛ وثانيهما —وهو مرتبط 

�لفل�صطيني،  �لد�خلي  �ل�صيا�صي  �ل�صعيد  على  �مللف  هذ�  تاأثري  بحجم  يتعلق  باالأول— 

و�لعالقة بني �ل�صلطة و�لف�صائل �لفل�صطينية وبني �لف�صائل نف�صها.

ي�صعى هذ� �لف�صل لالإحاطة باجلو�نب �ملختلفة �ملتعلقة باأد�ء �ل�صلطة يف �مللف �الأمني، 

�بتد�ًء با�صتعر��ص �أبرز �لبنود �الأمنية �لتي وردت يف �التفاقيات �لفل�صطينية – �الإ�رش�ئيلية 

بو�صفها �الإطار �ملوؤ�ص�ص لالأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية، وت�صكيل �لقطاع �الأمني وتطوره 

بنيوياً وقانونياً، وبحث ملَفي �لتن�صيق �الأمني و�لفلتان �الأمني وتاأثريهما على �ل�صعيد 

�لد�خلي، �إىل جانب تناول مدى �حرت�م �الأجهزة �الأمنية حلقوق �الإن�صان، ودور �لعامل 

�خلارجي يف قطاع �الأمن.

امللـف االأمنـي فـي االتفـاقـيـات الفـل�شـطيـنـيـة  اأواًل: 

االإ�شرائيلية:

�صّكل �مللف �الأمني �أحد �أبرز نقاط �لرتكيز يف �التفاقيات �لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية، ومع 

�أن �لبنود �ملخ�ص�صة لتناول هذ� �مللف كانت حمدودة يف �لبد�ية، �إال �أنها �أ�صبحت حمور 

وممار�صة  م�صوؤولياتها  بت�صلم  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بدء  مع  متز�يدة  ب�صورة  �لرتكيز 

مهامها على �الأر�ص.

ومن خالل �لتمعن يف قر�ءة �لن�صو�ص �ملرتبطة باالأمن يف تلك �التفاقيات، و�أخذ ظروف 

�ملفاو�صات و�لتطور�ت �مليد�نية بعني �العتبار، كان من �ملالحظ �أن تز�يد �الهتمام بامللف 
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�الأمني مل ياأتِ تلبية الحتياجات �الأمن �لفل�صطينية و�الإ�رش�ئيلية ب�صكل “متو�زن”، و�إمنا 

تلبية للمتطلبات �الإ�رش�ئيلية، �لتي باتت مبثابة “و�جبات” على �ل�صلطة �لوفاء بها، الإثبات 

�إ�صافية، مل تقدمها يف  “تنازالت”  “�إ�رش�ئيل” الأّي  ح�صن نو�ياها، ك�رشط ي�صبق تقدمي 

�أمنهم  �لفل�صطينيني بدفع مقابلها، على ح�صاب  �لتز�م  �لرغم من  �الأحيان على  كثري من 

�لد�خلي ووحدتهم �لوطنية.

1. وثيقة اإعالن املبادئ 11993:

و�لتي   ،1993 �صبتمب  �أيلول/  يف  و��صنطن  يف  �ملوقعة  �ملبادئ  �إعالن  وثيقة  ت�صمنت 

�الأمنية  �ل�صالحيات  عن  للحديث  خم�ص�صة  وحيدة  مادة  �أو�صلو،  �تفاق  با�صم  عُرفت 

بعنو�ن   8 �ملادة  وهي  �إن�صائها؛  على  �لتو�فق  مّت  �لتي  �النتقايل،  �لذ�تي  �حلكم  ل�صلطة 

حول  بالوثيقة  �مللحق  �لبوتوكول  يف  �لو�ردة  وتو�صيحاتها  �لعام”،  و�الأمن  “�لنظام 
 Protocol Concerning �أريحا  ومنطقة  غزة  قطاع  من  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �ن�صحاب 

Withdrawal of Israeli Military Forces and Security Arrangements. غري �أن 
�لوثيقة �أ�صارت �إىل بع�ص �لرتتيبات �الإجر�ئية �لتي �صيتم �تخاذها على �الأر�ص يف �ملجال 

وت�صكيل  �الإ�رش�ئيلية،  �لقو�ت  متو�صع  باإعادة  تتعلق  �أخرى،  مو��صع  ب�صع  يف  �الأمني 

جلنة للتن�صيق �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي �مل�صرتك “الأغر��ص �الأمن �ملتبادل”.

�أّي معامل حمددة لل�صالحيات �الأمنية �ملوكلة لل�صلطة �لفل�صطينية،  مل يحمل �التفاق 

با�صتثناء �قت�صارها على ت�صكيل “قوة �رشطة قوية” بهدف “�صمان �لنظام �لعام و�الأمن 

�لد�خلي للفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة”، بينما �حتفظت “�إ�رش�ئيل” مبوجب 

�الأمن  وم�صوؤولية  �خلارجية”  �لتهديد�ت  �صّد  “�لدفاع  جمايل  يف  ب�صالحياتها  �التفاق 

�الإجمايل �الإ�رش�ئيلي، مبا يف ذلك �أمن �مل�صتعمر�ت �ملقامة على �أر�ص �ل�صفة و�لقطاع.

2. اتفاق القاهرة 1994:

يف  �لذ�تي  �حلكم  تنفيذ  “�تفاق  م�صمى  حتت   1994 مايو  �أيار/  يف  �لقاهرة  �تفاق  جاء 

قطاع غزة ومنطقة �أريحا”، وعرف �أي�صاً با�صم �تفاق غزة – �أريحا، وت�صمن �لرتتيبات 

على  �صالحياتها  ومبا�رشة  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  لقيام  �أ�ص�صت  �لتي  �الإجر�ئية 

تف�صيالً  �أكرث  �الأمنية  و�لرتتيبات  �ل�صالحيات  جاءت  وقد  عليها.  �ملتفق  �الأر��صي 

�آب/  19 يف  عليها  �ملتفق  �لنهائية  )�مل�صودة  �النتقالية  �لذ�تية  �حلكومة  ترتيبات  ب�صاأن  مبادئ  “�إعالن   
1

.183-175 1993، �ص  16، خريف  �لعدد  الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة   ”،)1993 �أغ�صط�ص 
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�ملو�د  باالأمن  �ملت�صلة  �مل�صائل  و�صملت  �ملرة،  هذه  �أكب  حيز�ً  و�حتلت  �حلال،  بطبيعة 

ب�صاأن  �لتف�صيلي  �لبوتوكول   1 رقم  �مللحق  ت�صمن  فيما  ؛ 
2
�التفاق من  و18–20   9–8

.
3
�ن�صحاب �لقو�ت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية و�لرتتيبات �الأمنية

لن�ص  �لقاهرة م�صابهاً  �تفاق  �لعام” يف  �الأمن و�لنظام  “ترتيبات   8 �ملادة  جاء ن�صّ 

قوية  فل�صطينية  “�رشطة  �إن�صاء  �إىل  �أ�صار  حيث  �ملبادئ،  �إعالن  وثيقة  يف  نف�صها  �ملادة 

ومنطقة  غزة  قطاع  يف  للفل�صطينيني  �لد�خلي  و�الأمن  �لعام  �لنظام  ل�صمان   ]...[

�أريحا”، بينما تتوىل “�إ�رش�ئيل” م�صوؤولية “�لدفاع �صّد �لتهديد�ت �خلارجية”، مبا يف 

�لتهديد�ت  �الأردين، و�لدفاع يف مو�جهة  �لهدنة  �مل�رشية، وخّط  “حماية �حلدود  ذلك 

و�مل�صتوطنات  �الإ�رش�ئيليني  �أمن  عن  �مل�صوؤولية  و�أي�صاً  و�جلو،  �لبحر  من  �خلارجية 

عامة”. ب�صفة 

�أما �ملادة 9، فتناولت تنظيم �ل�رشطة �لفل�صطينية �مل�صماة “�ملديرية �لفل�صطينية لقوة 

و�الأحكام  وت�صكيلها،  و�نت�صارها،  وبنيتها،  ووظائفها،  و�جباتها،  و�أرجعت  �ل�رشطة”، 

�مللحق  �إىل  ن�صاطاتها  حتكم  �لتي  �ل�صلوكية  و�لقو�عد  وعملياتها،  بعتادها  تتعلق  �لتي 

رقم 1 من �التفاق. ومن بني �الأمور �لتي تناولها �مللحق، حددت �ملادة �لثالثة منه و�جبات 

�ل�رشطة �لفل�صطينية على �لنحو �لتايل: “�أد�ء وظائف �ل�رشطة �لعامة مبا يف ذلك �حلفاظ 

�إ�صاعة  على  و�لعمل  وممتلكاته،  �جلمهور  وحماية  �لعام؛  و�لنظام  �لد�خلي  �الأمن  على 

للقانون؛  طبقاً  �جلر�ئم  ملنع  �لالزمة  �الإجر�ء�ت  كافة  وتبني  و�الأمان؛  باالأمن  �ل�صعور 

وحماية �ملن�صاآت �لعامة و�الأماكن ذ�ت �الأهمية �خلا�صة”.

�رشطي،  �آالف  بت�صعة  �حلني  ذلك  يف  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  قوة  حجم  ح�رشت  كما 

و�لدفاع  و�ملخابر�ت،  �لعام،  و�الأمن  �ملدنية،  �ل�رشطة  هي:  فروع،  باأربعة  وت�صكيالتها 

�لتجنيد  قبل  �ل�رشطة  يف  جتنيدهم  �صيقبل  �لذين  �الأفر�د  على  �رشوطاً  وو�صعت  �ملدين. 

�لفل�صطينية  لل�رشطة  يكن  �لتي  و�ملعد�ت  و�لذخائر،  �الأ�صلحة،  �أنو�ع  وحددت  وبعده، 

بالتن�صيق  �ملتعلقة  تلك  �الأمنية، وخ�صو�صاً  �لرتتيبات  و�أعد�دها، وغريها من  �متالكها، 

“�تفاق تنفيذ �حلكم �لذ�تي يف قطاع غزة ومنطقة �أريحا، �لقاهرة، 1994/5/4،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية،   2

�لعدد 18، ربيع 1994، �ص 263-255.

 Gaza-Jericho Agreement, Annex I: Protocol Concerning Withdrawal of Israeli Military Forces  3

and Security Arrangements, 4/5/1994, Israel Ministry of Foreign Affairs, http://mfa.gov.il/
MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/Gaza-Jericho%20Agremeent%20Annex%20I.aspx
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�جلوي،  �ملجال  و�أمن  �ملعابر،  و�إد�رة  �مل�صرتك،  �الإ�رش�ئيلي   – �لفل�صطيني  �الأمني 

و�لرتتيبات على حدود قطاع غزة بر�ً وبحر�ً، ويف حميط �مل�صتوطنات.

�أما �ملادة 18 من �التفاق فرتكزت حول “منع �الأعمال �لعد�ئية”، ون�صت على �تخاذ 

�الإرهابية  �الأعمال  ملنع  �ل�رشورية  “�الإجر�ء�ت  و�الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �جلانبني 

و�تخاذ  �صلطته،  حتت  �ملوجودين  و�الأفر�د  �الآخر  �جلانب  �صّد  و�العتد�ء�ت”  و�جلر�ئم 

“�الإجر�ء�ت �لقانونية �ل�رشورية �صّد �ملعتدين”. وي�صمل ذلك م�صوؤولية �جلانب �لفل�صطيني 

عن “منع �الأعمال �لعدو�نية �صّد �مل�صتوطنات”، وم�صوؤولية �جلانب �الإ�رش�ئيلي عن “منع 

�الأعمال �لعد�ئية �ل�صادرة عن �مل�صتوطنني”.

يف  �لتعاون  على  �أ�صا�صاً  وركزت  �ملفقودون”،  “�الأ�صخا�ص  بعنو�ن  جاءت   19 �ملادة 

�لبحث عن �إ�رش�ئيليني “مفقودين” يف �ملناطق �خلا�صعة لل�صلطة، فيما ت�صمنت �ملادة 20، 

و�ملعنية �أ�صا�صاً باالإفر�ج عن �أ�رشى فل�صطينيني يف �صجون �الحتالل، نقطة متعلقة بـ“حّل 

�إىل  �إ�صارة  �الإ�رش�ئيلية”، يف  �ل�صلطات  �ت�صال مع  كانو� على  �لذين  �لفل�صطينيني  م�صكلة 

عمالء �الحتالل، وتعهد�ً بعدم مالحقة هوؤالء ق�صائياً �أو �إيذ�ئهم.

3. اتفاق وا�شنطن 1995:

�تفاق  �إىل  �أ�صا�صاً   1995/9/28 يف  �ملوّقع  و��صنطن  �تفاق  يف  �الأمنية  �لبنود  ��صتندت 

�لقاهرة، ولكنها جاءت بقدر �أكب من �لتفا�صيل و�ملتطلبات، حيث خ�ص�ص �لف�صل �لثاين 

مو�د  �صبع  وت�صمن  �الأمنية”،  و�لرتتيبات  �النت�صار  “�إعادة  ملو�صوع  �التفاق  من  كامالً 

، مّت تف�صيلها ب�صورة �أو�صع يف �لبوتوكول �لذي ت�صمنه �مللحق �الأول 
4
)�ملو�د 10–16(

.
5
باالتفاقية

�الأمنية  �إ�صافات كان حتديد �ل�صالحيات  �تفاق و��صنطن من  �أبرز ما ت�صمنه  ولكن 

ثالث  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مناطق  تق�صيم  مّت  حيث  �ملنطقة،  بح�صب  �لفل�صطينية 

فيها  ومتتلك  ب  و�ملنطقة  كاملة،  �أمنية  �صالحيات  �ل�صلطة  فيها  ومتتلك  �أ  �ملنطقة  فئات: 

 “وثائق مفاو�صات �ل�صالم، �التفاق �الإ�رش�ئيلي - �لفل�صطيني �النتقايل يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، و��صنطن، 
4

1995/9/28،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 25، �صتاء 1996، �ص 202-189.

 See The Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, Annex I:  5

 Protocol Concerning Redeployment and Security Arrangements, 28/9/1995, Israel Ministry
of Foreign Affairs, http://www.mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/THE%20
 ISRAELI-PALESTINIAN%20INTERIM%20AGREEMENT%20-%20Annex%20I.aspx
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ج  و�ملنطقة  �الإ�رش�ئيلي،  �جلانب  مع  بالتن�صيق  وم�رشوطة  حمدودة  �أمنية  �صالحيات 

�التفاق  �أن  �لعلم  مع  �الإ�رش�ئيلية.  �الأمنية  لل�صيطرة  كامل  ب�صكل  خا�صعة  تبقى  و�لتي 

حدد بالتف�صيل توزيع �أفر�د �ل�رشطة على حمافظات �ل�صفة �لغربية يف منطقة �أ ومنطقة ب، 

�أفر�د  وعدد  ب،  �ملنطقة  يف  باإقامتها  �صمح  �لتي   25 �لـ  �ل�رشطة  مر�كز  توزيع  حدد  كما 

�ل�رشطة �لعاملني يف كل منها وت�صليحهم وجتهيز�تهم.

و�إىل جانب ذلك، فقد ن�ّص �التفاق على ت�صكيل “�للجنة �مل�صرتكة للتن�صيق و�لتعاون 

بـ“�صيا�صة  يتعلق  فيما  �أكب  تف�صيالً  وت�صّمن  ووظائفها،  بنيتها  حتديد  مع  �الأمني” 

على  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  “عمل  ت�صمل  وهي  �لعنف”.  و�أعمال  �الإرهاب  ملنع  �الأمن 

“�مل�صتبه  �الأفر�د  �لعنف و�الإرهاب”، و�عتقال وحماكمة  �أ�صكال  نحو منظم �صّد جميع 

م�رشح  غري  �أ�صلحة  “�أّي  م�صادرة  على  و�لعمل  و�الإرهاب”،  �لعنف  باأعمال  بقيامهم 

قانونياً”. بها 

كما �أدخل �التفاق تعديالً على حجم �ل�رشطة �لفل�صطينية وت�صكيالتها، بحيث �صمح 

باأن ي�صل �لعدد �الإجمايل لرجال �ل�رشطة يف جميع فروعها يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 

�ل�رشطة  فروع:  �صتة  ت�صم  وباتت  �لقطاع(،  يف  �ألفاً  و18  �ل�صفة  يف  �ألفاً   12( �ألفاً   30 �إىل 

�ملدنية، و�الأمن �لعام، و�الأمن �لوقائي، و�أمن �لرئا�صة، و�ملخابر�ت، و�لدفاع �ملدين.

4. اتفاق واي ريفر 1998:

عملية  نّظم  �لذي  �الإطار   1998/10/23 يف  و��صنطن  يف  �ملوقّع  ريفر  و�ي  �تفاق  �صكّل 

“�إعادة �النت�صار” �لثانية لقو�ت �الحتالل يف �ل�صفة �لغربية. وقد كان �مللف �الأمني حمور 

�لرتكيز �الأ�صا�صي لالتفاق. فقد مّت مبوجبه نقل م�صاحات �إ�صافية حمدودة من �ل�صفة �إىل 

�ل�صيطرة �الأمنية �لفل�صطينية، مقابل جمموعة من �لتد�بري �الأمنية �لو�جب على �ل�صلطة 

�تخاذها يف جمال “�لت�صدي لالإرهاب”؛ و�صملت “�عتبار �ملنظمات �الإرهابية خارجة على 

�لقانون، و�لت�صّدي لها” و“منع �الأ�صلحة غري �ل�رشعية” و“منع �لتحري�ص”، �إىل جانب 

�التفاق  �ألزم  كما  و�الإ�رش�ئيليني.  �لفل�صطينيني  بني  “�لكامل”  �الأمني  �لتن�صيق  مو��صلة 

وذلك  �الإ�رش�ئيلي،  للجانب  �ل�رشطة  �أفر�د  باأ�صماء  الئحة  بتقدمي  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

.
“عمالً باالتفاقات �ل�صابقة”6

�ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  للقو�ت  �لثانية  �النت�صار  �إعادة  ب�صاأن  ريفر  و�ي  مذكرة  �ل�صالم،  مفاو�صات  “وثائق   
6

�لغربية، و��صنطن، 1998/10/23،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 37، �صتاء 1999، �ص 175-170.
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وقد ن�صّ هذ� �التفاق على وجود دور مبا�رش للواليات �ملتحدة يف �الإ�رش�ف على قيام 

�ل�صلطة �لفل�صطينية بو�جباتها �الأمنية، ودخولها كطرف ثالث يف جمال �لتن�صيق �الأمني 

من خالل ت�صكيل جلنة تن�صيق ثالثية، جتتمع كل �أ�صبوعني )�إىل جانب مو��صلة �لتن�صيق 

�لثنائي �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي(.

معاجلة  على  �قت�رشت  عليها  �ملن�صو�ص  �الأمنية  �لتد�بري  �أن  �ملالحظ  من  وكان 

�لد�خلي؛  �لفل�صطيني  �الأمن  �عتبار�ت  �إىل  تتطّرق  �أن  دون  �الإ�رش�ئيلي،  �الأمن  �عتبار�ت 

وبطريقة �صعت ب�صكل �رشيح لو�صع �ل�صلطة يف مو�جهة ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية، 

بو�صفها “خارجة على �لقانون”.

�الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �تخذته  �لذي  �لقر�ر  �أن  �إىل  �ل�صياق  هذ�  يف  �الإ�صارة  وجتدر 

1998/11/11 باملو�فقة على �تفاق و�ي ريفر، جاء م�رشوطاً مبجموعة من �لنقاط،  يف 

حددتهم  �أمنياً  “م�صبوهاً”  لثالثني  �ل�صلطة  �عتقال  �رشورة  �رش�حة  ت�صّمن  كما 

خرقاً  �صيعّد  الحق  وقت  يف  منهم  �أّي  عن  �الإفر�ج  �أن  على  و�صّددت  “�إ�رش�ئيل”، 

.
7

لالتفاق

5. مذكرة �رشم ال�شيخ 1999:

�الأمنية  بالتز�ماتها  �ل�صلطة  �ملذكرة على �رشورة وفاء  �الأمني يف هذه  �ل�صق  �صّدد 

جمال  يف  ريفر،  و�ي  �تفاق  وخ�صو�صاً  �ل�صابقة،  �التفاقات  يف  عليها  �ملن�صو�ص 

�لتقارير  وتقدمي  �مل�صبوهني”  على  �لقب�ص  و“�إلقاء  �مل�رشوعة”  غري  �الأ�صلحة  “جمع 

تعهدت  �ملقابل،  ويف  �الأمني.  �لتن�صيق  مو��صلة  على  �لتاأكيد  مع  �خل�صو�ص،  بهذ� 

يف  �لفل�صطينية  لل�صيطرة  �خلا�صعة  �مل�صاحات  بزيادة  �التفاق  مبوجب  “�إ�رش�ئيل” 

.
8

�لغربية �ل�صفة 

ويف �ملح�صلة، فقد بلغت ن�صبة �الأر��صي �لتي يفرت�ص �أن تكون خا�صعة لل�صيطرة 

من   %18.2 �ملذكرة  هذه  توقيع  بعد  �أ،  �ملنطقة  �أي  لل�صلطة،  �لكاملة  و�ملدنية  �الأمنية 

“قر�ر �حلكومة �الإ�رش�ئيلية باإعالن مو�فقتها �مل�رشوطة على مذكرة و�ي ريفر، �لقد�ص، 1998/11/11،” جملة   
7

الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 37، �صتاء 1999، �ص 230-229.

من  �ملعلقة  �اللتز�مات  لتنفيذ  �لزمني  �جلدول  ب�صاأن  �ل�صيخ  �رشم  مذكرة  �ل�صالم،  مفاو�صات  “وثائق  �نظر:   
8

�تفاقات موقعة و��صتئناف مفاو�صات �لو�صع �لد�ئم، 1999/9/4،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 40، 

خريف 1999، �ص 210-207.
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بقي  حني  يف  منها،   %21.8 ب  �ملنطقة  �صّكلت  فيما  و�لقطاع،  �ل�صفة  �أر��صي  جممل 

�الأمنية و�ملدنية  لل�صيطرة  )60%( خا�صعاً  �ل�صفة و�لقطاع  �أر��صي  �الأكب من  �جلزء 

.
9

ج �ملنطقة  �صمن  �الإ�رش�ئيلية 

ثانيًا: ت�شكيل االأجهزة االأمنية وتطورها:

1. بنية الأجهزة الأمنية:

�لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  ت�صكيل  حكمت  �لتي  �لن�صو�ص  ��صتعر��ص  خالل  من 

وتطورها، �أي �التفاقات �لفل�صطينية – �الإ�رش�ئيلية �مل�صار �إليها �صابقاً، جند �أن عدد تلك 

ت�صم  �أجهزة  باأربعة  بد�أ  فقد  �لنظرية.  �لناحية  من   
ً
و��صحا كان  وم�صّمياتها  �الأجهزة 

ت�صعة �آالف فرد يف �تفاق �لقاهرة )غزة - �أريحا( �صنة 1994، ثم �رتفع �إىل �صتة �أجهزة 

على  �لو�قع  �أن  �إال  2(؛  )�أو�صلو  و��صنطن  �تفاق  مبوجب  �لتالية  �ل�صنة  يف  �ألفاً   30 ت�صم 

�إىل وجود ت�صارب كبري بني �مل�صادر  �أدى  �أكرث تعقيد�ً و�أقل و�صوحاً، مما  �الأر�ص كان 

�ملختلفة �لتي عر�صت لدر��صة قطاع �الأمن �لفل�صطيني يف تقدير عدد �الأجهزة �الأمنية �لتي 

.
10ً

�ُصّكلت، تر�وح ما بني 8–17 جهاز�ً خمتلفا

لقد مّرت �الأجهزة �الأمنية منذ تاأ�صي�ص �ل�صلطة بحالة م�صتمرة من �لتقلّب و�لتغري يف 

ت�صكيالتها وت�صمياتها ومهامها، مما �أدى �إىل عدم وجود بنية �أو هيكلية و��صحة حتكم 

عملها، وخ�صو�صاً خالل فرتة حكم �لرئي�ص يا�رش عرفات؛ �لذي كانت �الأجهزة �الأمنية 

 ،2002 �صنة  حتى  �لفل�صطينية  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  باعتباره  مبا�رشة  له  تتبع  �ملختلفة 

عرفات  �أن  �إال  �لد�خلية،  بوز�رة  �ملدين  و�لدفاع  �لوقائي  و�الأمن  �ل�رشطة  �إحلاق  مّت  حني 

�أريج، �أو�مر �إ�رش�ئيلية بوقف �لبناء و�لعمل يف عدد من �ملنازل �لفل�صطينية يف قرية يتما جنوب مدينة نابل�ص،   
9

موقع ر�صد �أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية )POICA(، 2009/8/6، �نظر:

 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2052

و�آخرون،  فريدريك  روالند  �أي�صاً:  و�نظر  207؛  �ص  القد�س،  اإىل  الطريق  �صالح،  حممد  حم�صن  مثالً:  �نظر   
10

الت�رشيعات ال�شادرة عن ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية ب�شاأن قطاع الأمن )جنيف ور�م �هلل: مركز جنيف 

للرقابة �لديوقر�طية على �لقو�ت �مل�صلحة، 2008(، �ص 21، يف:

http://www.dcaf.ch/Publications/The-Security-Sector-Legislation-of-the-Palestinian-National-
 Authority
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بقية  على  �ملبا�رشة  �صيطرته  جانب  �إىل  �الأجهزة،  تلك  على  �لفعلية  بال�صيطرة  �حتفظ 

.
�الأجهزة، حتى وفاته �صنة 112004

ب�صخ�ص  حم�صورة  مركزية  �صيا�صة  و�تباع  �ملوؤ�ص�صية،  �لهيكلية  لغياب  ونتيجة 

عززت  نظامية  غري  بيئة  ظهرت  فقد  �الأمنية،  �الأجهزة  �إد�رة  يف  �لوقت،  ذلك  يف  �لرئي�ص، 

�لتناف�ص بينها وتد�خل �صالحياتها  �لفردي لقادة تلك �الأجهزة، يف ظّل تز�يد  �لدور  من 

و�رش�ع قياد�تها، و�أ�صعفت دور �لقيادة �جلماعية �ل�صاملة �لتي يفرت�ص �أن تتوىل ر�صم 

.
12

�ل�صيا�صات وحتديد �ال�صرت�تيجيات و�إقر�ر خطط �لعمل

ولكن �لبنية �ملوؤ�ص�صية بد�أت تاأخذ �صكالً �أكرث �نتظاماً بعد تويل �لرئي�ص حممود عبا�ص 

�أبرز  �صمن  كانت  �الأمني  �لقطاع  تنظيم  �إعادة  �إن  �إذ   ،2005 �صنة  مطلع  �ل�صلطة  رئا�صة 

�صنة  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف  حما�ص  فوز  بعد  تعرقلت  �لعملية  تلك  �أن  �إال  �أولوياته؛ 

�لرئا�صة  بني  �الأمنية  �ل�صالحيات  على  و�ل�رش�ع  �ل�صيا�صي  �النق�صام  ب�صبب   ،2006

و�حلكومة �لتي تولت حما�ص ت�صكيلها. فقد تكر�ص بعدها و�قع جديد على �الأر�ص بعد 

2007. ومنذ ذلك �حلني، فقد  �صيطرة حركة حما�ص على قطاع غزة يف حزير�ن/ يونيو 

�أجهزتها  كانت هناك �صلطتان خمتلفتان يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، تدير كل منهما 

�الأمنية ب�صكل م�صتقل عن �الأخرى.

وعند نهاية �لفرتة �لزمنية �لتي يتناولها هذ� �لبحث، كان عدد �الأجهزة �الأمنية �لعاملة 

ت�صكيالت  ثالثة  �إطار  يف  تعمل  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �أجهزة  �صبعة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف 

، كالتايل: 
رئي�صية مبوجب قانون �خلدمة يف قوى �الأمن �لفل�صطينية رقم 8 ل�صنة 132005

و�ال�صتخبار�ت  �لوطني،  �الأمن  قو�ت  وي�صم  مبا�رشة  �لرئا�صة  )يتبع  �لوطني  �الأمن 

اإىل اإ�شالح القطاع الأمني يف فل�شطني )جنيف  املدخل   �نظر: روالند فريدريك و�أرنولد ليتهولد )حمرر�ن(، 
11

ور�م �هلل: مركز جنيف للرقابة �لديوقر�طية على �لقو�ت �مل�صلحة، 2007(، �ص 15-17، يف:

http://www.dcaf.ch/Publications/Entry-Points-to-Palestinian-Security-Sector-Reform

 �أمان، الإ�شالح الإداري واملايل يف املوؤ�ش�شة الأمنية الفل�شطينية، �صل�صلة تقارير )18( )ر�م �هلل: �أمان، �أيلول/ 
12

�صبتمب 2008(، �ص 3، �نظر:

http://www.aman-palestine.org/Documents/Publication/18_SecurityRpt.pdf 
و�آخرون،  فريدريك  روالند  يف:   ،2005 ل�صنة   )8( رقم  �لفل�صطينية  �الأمن  قوى  يف  �خلدمة  قانون  �نظر:   

13

 .248-198 الت�رشيعات ال�شادرة عن ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية ب�شاأن قطاع الأمن، �ص 
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�الأمن  )وي�صم  �لد�خلي  و�الأمن  �لعامة،  و�ملخابر�ت   ،
14

�لرئا�صي( و�حلر�ص  �لع�صكرية، 

؛ بينما كانت �الأجهزة �الأمنية �لعاملة يف قطاع غزة 
15

�لوقائي، و�ل�رشطة، و�لدفاع �ملدين(

و�لدفاع  و�ل�رشطة،  �لد�خلي،  و�الأمن  و�حلماية،  و�الأمن  �لوطني،  �الأمن  هي:  خم�صة، 

. و�صنتناول هذه �الأجهزة بالتف�صيل الحقاً.
16

�ملدين

�أن  بدل  و�لذي  �الأمني،  �لقطاع  يف  �لعاملني  �الأفر�د  عدد  �أي�صاً  ر�فقت  �لتقلب  حالة 

يقت�رش على 30 �ألفاً ت�صّخم لي�صم يف �صفوفه نحو 82 �ألف فرد يف �صنة 2006 )49% من 

�إجمايل موظفي �ل�صلطة(، قبل �أن يعاود �النخفا�ص جمدد�ً ليبلغ نحو 65 �ألفاً يف �صنة 2011 

، علماً �أن هذ� �لرقم ي�صمل فقط �أفر�د �الأمن �لذين يتلقون 
17

)42% من �إجمايل �ملوظفني(

رو�تبهم من �حلكومة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، مبن فيهم �ملوجودون يف قطاع غزة، ولكنهم 

ال يعملون يف �الأجهزة �الأمنية �لتي تديرها حكومة حما�ص �ملقالة يف �لقطاع، و�لذين يقّدر 

.
18ً

عددهم بنحو 34 �ألفا

بعدد  مقارنة  جد�ً  �صخماً  يعّد  �الأمنية  �لقوى  عنا�رش  عدد  فاإن  حال،  �أّي  وعلى 

بلغ  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  عدد  �أن  �أ�صا�ص  فعلى  �ل�صكان، 

ُيظهر  �أعاله  �لو�ردة  لالأرقام  ب�صيطاً  حتليالً  فاإن   ،
192011 �صنة  يف  ن�صمة  مليون   4.23

�أن ن�صبة �أفر�د �ل�رشطة لعدد �ل�صكان بلغ 15.4 �رشطي لكل �ألف مو�طن يف تلك �ل�صنة، 

�أن عدد  �أ�صا�ص  2006 )على  �ألف مو�طن يف �صنة  22.7 �رشطي لكل  �لن�صبة  بينما كانت 

ال�شفة  يف  ال�شلطوي  والتحول  الفل�شطيني  الأمني  النظام  املجتمع؟  �شبط  اأم  الدولة  بناء  �صايغ،  يزيد   
14

الغربية وقطاع غزة )بريوت: مركز كارنيغي لل�رشق �الأو�صط، �صباط/ فب�ير 2011(، �ص 7، �نظر:

 http://carnegieendowment.org/files/TEXT-AR.pdf

 �الأجهزة �الأمنية، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر:
15

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2336

 http://www.moi.gov.ps :نظر: موقع وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني، قطاع غزة، يف� 
16

قباجة،  �أحمد  و�نظر:  5؛  �ص  �شابق،  مرجع  )فل�صطني(،  �ملو�زنة  �صفافية  لدعم  �الأهلي  �لفريق  �نظر:   
17

مرجع �شابق، �ص 66. 

 �صما، 2013/3/30. جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �إحدى �لتقدير�ت ذكرت �أن عدد قو�ت �الأمن �لفل�صطينية �لعاملة يف �صنة 
18

2011، با�صتثناء عنا�رش �لدفاع �ملدين، تر�وح ما بني 27-29 �ألفاً يف �ل�صفة �لغربية، وما بني 15,500-12,500 
�لرو�تب  �لعاملني يف غزة مدرجاً �صمن جد�ول  �أّي من  �إذ� كان  �أنها مل تو�صح فيما  �إال  عن�رش يف قطاع غزة، 

�لتابعة حلكومة ر�م �هلل. �نظر: يزيد �صايغ، بناء الدولة اأم �شبط املجتمع؟، �ص 7.

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2011 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
19

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2012(، �ص 311.
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(، �أي �أكرث من �صبعة �أ�صعاف �ملتو�صط �لعاملي لن�صبة 
20

�ل�صكان بلغ 3.61 مليون ن�صمة

بح�صب  مو�طن  �ألف  لكل  ثالثة  بنحو  �ل�صنة  تلك  يف  و�ملقدر  �ل�صكان،  لعدد  �ل�رشطة 

لكل  �رشطة  رجال  �أربعة  تتجاوز  ن�صبة  �أّي  �إىل  ُت�رش  مل  و�لتي  �ملتحدة،  �الأمم  تقدير�ت 

.
21

�ألف مو�طن يف �أّي مكان يف �لعامل

ونتيجة لذلك، فقد �صّكل �الإنفاق على �الأمن نقطة ��صتنز�ف مليز�نية �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�ملثال،  �صبيل  على   2011 �صنة  ففي   .
22%32-27 بني  ما  تر�وحت  بن�صبة  �أ�صالً،  �ملثقلة 

�أهمية  تقل  ال  �أخرى  ملفات  تنل  مل  فيما   ،%31 �جلارية  �لنفقات  من  �الأمن  ح�صة  كانت 

على  و%19.4   %11 ح�صتها  كانت  و�لتي  نف�صها،  �حل�صة  و�لتعليم  و�لرتبية  كال�صحة 

. وجتدر �الإ�صارة يف هذ� �ل�صياق �إىل �أن رو�تب �ملوظفني �الأمنيني يف �ل�صنة نف�صها 
23

�لتو�يل

.
24

�صّكلت 42% من �إجمايل �إنفاق �ل�صلطة على �لرو�تب

اأ. قوات الأمن الوطني:

�خت�صا�صاتها  وتبا�رش  وظائفها  توؤدي  نظامية،  ع�صكرية  هيئة  �لوطني  �الأمن 

�لقر�ر�ت  ي�صدر  �لذي  وهو  �لعام،  �لقائد  قيادة  وحتت  �لوطني  �الأمن  وزير  برئا�صة 

�لالزمة الإد�رة عملها وتنظيم �صوؤونها كافة، وفقاً الأحكام �لقانون و�الأنظمة �ل�صادرة 

.
25

مبقت�صاه

�حلدود  حماية  مهام  تتوىل  ع�صكرية،  كتائب  ع�رش  من  �لوطني  �الأمن  قو�ت  تتاألف 

�لتجمعات  خارج  �لفل�صطينية  �ل�صيطرة  مناطق  �صمن  �الأمن  و�صبط  عليها،  و�ل�صيطرة 

ح�صب  �لعام  منت�صف  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �ملقدر  �ل�صكان  عدد  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
20

 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/gover.htm :ملحافظة 1997-2016، �نظر�

 State of Crime and Criminal Justice Worldwide: Report of the Secretary–General,  21

 Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Salvador,
 Brazil, 12–19/4/2010, A/CONF.213/1, site of United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC), 1/2/2010, p. 19, http://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-Crime-
 Congress/Documents/A_CONF.213_3/V1050608e.pdf

 �أمان، الإ�شالح الإداري واملايل يف املوؤ�ش�شة الأمنية الفل�شطينية، �ص 6.
22

.xi أحمد قباجة، مرجع �شابق، �ص� 
23

24 املرجع نف�شه، �ص 66.

و�آخرون،  فريدريك  روالند  يف:   ،7 مادة   ،2005 ل�صنة   )8( رقم  �لفل�صطينية  �الأمن  قوى  يف  �خلدمة  قانون   
25

الت�رشيعات ال�شادرة عن ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية ب�شاأن قطاع الأمن. 
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�ل�صكانية، وم�صاعدة قوى �الأمن �لد�خلي يف �صبط �الأمن ومالحقة �ملطلوبني د�خلها عند 

�حلاجة، ومهام منع �ملظاهر �مل�صلحة، وحماربة جتارة �الأ�صلحة و�ملتفجر�ت وت�صنيعها، 

لف�ص  �أمنية  وحد�ت  لتحريك  معه  و�لتن�صيق  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  مع  �الرتباط  وتاأمني 

�ل�صكانية يف �ملنطقة ب. كما تتبع لقو�ت  �لنز�عات �ملتعلقة بفل�صطينيني د�خل �لتجمعات 

.
26

�الأمن �لوطني وحدة �ل�رشطة �جلوية

بعد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  نف�صه  �مل�صمى  حتت  عامالً  �جلهاز  هذ�  بقي 

�النق�صام، �إال �أن جهاز �ل�صفة يتبع لرئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية مبا�رشة، فيما يتبع مثيله 

. ويقّدر 
27

يف غزة لوز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني، وترتكز مهمته يف تاأمني حدود �لقطاع

عدد قو�ت هذ� �جلهاز بنحو 9,300-9,700 فرد يف �ل�صفة �لغربية، وما بني 1,200-800 

.
28

فرد يف قطاع غزة

ب. جهاز ال�شتخبارات الع�شكرية:

باالأمن  “�لعدو �خلارجي”، كما تهتم  �ملعلومات عن  هو هيئة ع�صكرية مكلفة بجمع 

�ال�صتخبار�ت  جهاز  تاأ�ص�ص   .
29

�لع�صكرية �ل�رشطة  على  �أي�صاً  وت�رشف  �لد�خلي، 

عرفات،  مو�صى  �للو�ء  يد  على   ،1994 �صنة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيام  مع  �لع�صكرية 

وكان يعد ثالث �أكب جهاز �أمني بعد �الأمن �لوطني و�ل�رشطة، وكان له دور يف مالحقة 

معار�صي �ل�صلطة، حيث قام بحمالت �عتقال و��صعة يف �صفوف حركتي حما�ص و�جلهاد 

.
30

�الإ�صالمي

كان دور �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية بارز�ً يف قطاع غزة على وجه �خل�صو�ص يف �أثناء 

تويل �للو�ء مو�صى عرفات قيادتها )1994–2005(. و�صاد �لتوتر �ل�صديد عالقة �جلهاز 

قادة  من  وبعدد  فتح،  حركة  يف  �أطر�ف  �صمنها  ومن  �لفل�صطينية،  بالف�صائل  ورئي�صه 

 http://www.nsf.pna.ps/index.php :نظر: موقع قو�ت �الأمن �لوطني �لفل�صطيني، ر�م �هلل، يف� 
26

 http://www.nsf.gov.ps/ar :نظر: موقع قو�ت �الأمن �لوطني �لفل�صطيني، غزة، يف� 
27

 يزيد �صايغ، بناء الدولة اأم �شبط املجتمع؟، �ص 7.
28

 �صيدي �أحمد ولد �أحمد �صامل، �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية، �جلزيرة.نت، 2007/10/7، �نظر:
29

 http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/6cdc6c1c-9587-45ec-879c-cf6d86a901e1

30 امل�شتقبل، 2004/7/19.



458

ال�سلطة الفل�سطينية

�غتيال،  حماوالت  لعدة  لها  نتيجة  عرفات  �للو�ء  تعر�ص   ،
31

�الأخرى �الأمنية  �الأجهزة 

.
32

�نتهت �آخرها بت�صفيته على يد جمموعة كبرية من �مل�صلحني بعد �قتحام منزله

يونيو  حزير�ن/  يف  �لوطني  لالأمن  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  جهاز  �صّم  مّت  وقد 

، وهو ُيعّد حالياً �أ�صغر �الأجهزة �الأمنية من حيث عدد �أفر�ده، �إذ ُيقّدرون بنحو 
332005

.
34

1,500–2,000 عن�رش

ج. احلر�س الرئا�شي:

هو جهاز ع�صكري من �أجهزة �الأمن �لفل�صطيني �لتي ن�صاأت مع قيام �ل�صلطة، ويتبع 

لرئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية مبا�رشة يف تلقي تعليماته. متثلت مهمته �الأ�صا�صية بد�ية يف 

�حلماية  تاأمني  لت�صمل  تو�صعت  ثم  مقر�ته،  وحماية  للرئي�ص  �ل�صخ�صية  �حلماية  تاأمني 

�ل�صلطة،  يف  �لكبار  و�مل�صوؤولني  �لوزر�ء  وبع�ص  �لفل�صطينية،  �حلكومة  وزر�ء  لرئي�ص 

ولكبار زو�رها. مّت تو�صيع مهام �جلهاز يف �صنة 2006 لت�صمل �مل�صاركة يف عمليات فر�ص 

.
35

�لقانون و�صبط �لو�صع �الأمني د�خل مناطق �ل�صلطة

ُيعّد �حلر�ص �لرئا�صي من �أكرث �الأجهزة �الأمنية جتهيز�ً وتدريباً، وقد تاأ�ص�ص يف بد�ياته 

كامتد�د للجهاز �لذي كان يتوىل حماية رئي�ص منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يا�رش عرفات 

.
يف بريوت وتون�ص قبل تاأ�صي�ص �ل�صلطة، و�لذي كان ُيعرف با�صم “�لقوة 17”36

�لتابع للد�خلية �ملقالة يف قطاع غزة مهام  بعد �النق�صام، توىّل جهاز �الأمن و�حلماية 

و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صخ�صيات  حماية  مهمة  به  و�أنيطت  �لرئا�صي،  �حلر�ص  ملهام  رديفة 

�متد�د�ً  كان  �إذ  �لرئا�صي،  للحر�ص  م�صابهة  بطريقة  �جلهاز  ت�صّكل  وقد  �حلكومية. 

 كانت �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية طرفاً يف مو�جهات م�صلحة عديدة مع �لف�صائل �لفل�صطينية يف قطاع غزة، من 
31

تبادل  �ل�صالح،  علي  مثالً:  �نظر  �ل�صعبية.  �ملقاومة  وجلان  �لق�صام  وكتائب  �الأق�صى  �صهد�ء  كتائب  �صمنها 

�التهامات بني رئي�ص �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية �لفل�صطينية وحما�ص وجلان �ملقاومة بعد مهاجمة منزله ليالً، 

�لعربية.نت،  موقع  عرفات،  تو�جه  باجلملة  ��صتقاالت  �أزمة  �أيـ�صـاً:  و�نـظر  2001/7/25؛  الأو�شط،  ال�رشق 

 http://www.alarabiya.net/articles/2004/07/18/5065.html :2004/7/18، يف

32 ال�رشق الأو�شط، 2005/9/8.

33 الريا�س، 2005/6/3.

 يزيد �صايغ، بناء الدولة اأم �شبط املجتمع؟، �ص 7.
34

 http://spg.ps/ar/?page_id=11 :لدور �لوطني، موقع �حلر�ص �لرئا�صي �لفل�صطيني، �نظر� 
35

 �صيدي �أحمد ولد �أحمد �صامل، مرجع �صابق.
36
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2005 حلماية قياد�تها  جلهاز �الأمن و�حلماية �لذي �صكّلته حركة حما�ص يف نهاية �صنة 

جهاز  �إىل  يتحول  �أن  قبل  الحقاً،  ووزر�ئها  ونو�بها  �النتخابية،  ومكاتبها  ومر�صحيها 

.
37

حكومي يعمل حتت �إطار وز�رة �لد�خلية

2,300 عن�رش، فيما يرت�وح عدد عنا�رش  �لرئا�صي بنحو  �أفر�د �حلر�ص  وُيقّدر عدد 

.
جهاز �الأمن و�حلماية يف غزة بني 1,000–381,600

د. جهاز املخابرات العامة:

�خت�صا�صاتها  وتبا�رش  وظائفها  توؤدي  �لرئي�ص،  تتبع  نظامية  �أمنية  هيئة  �ملخابر�ت 

وفقاً الأحكام �لقانون برئا�صة رئي�صها وحتت قيادته وهو �لذي ي�صدر �لقر�ر�ت �لالزمة 

الإد�رة عملها وتنظيم �صوؤونها كافة، ويعني رئي�ص �ملخابر�ت بقر�ر من �لرئي�ص وبدرجة 

، وقد نّظمت 
40

3,000-3,500 عن�رش �أفر�د جهاز �ملخابر�ت بنحو  . ويقّدر عدد 
39

وزير

:
41

مهامه ح�رش�ً يف �لقانون لت�صمل �لتايل

ُتعّد �ملخابر�ت �جلهة �ملكلفة ر�صمياً مبمار�صة �الأن�صطة و�ملهام �الأمنية خارج �حلدود   .1

�جلغر�فية لفل�صطني.

فل�صطني،  لدولة  �جلغر�فية  �حلدود  د�خل  حمددة  �أمنية  مهام  �ملخابر�ت  متار�ص   .2

ال�صتكمال �الإجر�ء�ت و�لن�صاطات �لتي بد�أت بها خارج �حلدود.

تتخذ �ملخابر�ت �لتد�بري �لالزمة للوقاية من �أّي �أعمال تعرِّ�ص �أمن و�صالمة فل�صطني   .3

للخطر، وتتخذ �الإجر�ء�ت �لالزمة �صّد مرتكبيها وفقاً الأحكام �لقانون.

�لقومي  باالأمن  �مل�صا�ص  �صاأنها  من  �لتي  �خلارجية  �الأخطار  عن  �ملخابر�ت  تك�صف   .4

تهدد  �أخرى  �أعمال  �أّي  �أو  و�لتخريب،  و�لتاآمر،  �لتج�ص�ص،  جماالت  يف  �لفل�صطيني 

وحدة �لوطن و�أمنه و��صتقالله ومقدر�ته.

 �نظر: نبذة تعريفية عن جهاز �الأمن و�حلماية، موقع جهاز �الأمن و�حلماية، 2012/10/31، يف:
37

 http://moidev.moi.gov.ps/sites/Details.aspx?id=33852&cat=37&sd=74

 يزيد �صايغ، بناء الدولة اأم �شبط املجتمع؟، �ص 7.
38

الت�رشيعات  2 و4، يف: روالند فريدريك و�آخرون،  �ملادتان   ،2005 ل�صنة   )17( �لعامة رقم  �ملخابر�ت   قانون 
39

ال�شادرة عن ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية ب�شاأن قطاع الأمن، �ص 275-267.

 يزيد �صايغ، بناء الدولة اأم �شبط املجتمع؟، �ص 7.
40

الت�رشيعات  و�آخرون،  فريدريك  روالند  يف:   ،10-8 �ملو�د   ،2005 ل�صنة   )17( رقم  �لعامة  �ملخابر�ت  قانون   
41

ال�شادرة عن ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية ب�شاأن قطاع الأمن. 
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تتعاون �ملخابر�ت باال�صرت�ك مع �أجهزة �لدول �ل�صديقة �مل�صابهة، ملكافحة �أّي �أعمال   .5

تهدد �ل�صلم و�الأمن �مل�صرتك �أو �أّي من جماالت �الأمن �خلارجي، �رشيطة �ملعاملة باملثل.

هـ. جهاز الأمن الوقائي:

�لد�خلية،  تتبع وز�رة  �لتي  �لد�خلي  �الأمن  �أمنية نظامية �صمن قوى  �إد�رة عامة  هو 

من  قر�ر  على  بناًء  �ل�صلطة،  رئي�ص  عن  �صادر  بقر�ر  ونائبه  للجهاز  �لعام  �ملدير  ويعني 

.
42

�لوزير �ملخت�ص وتن�صيب مدير عام �الأمن �لد�خلي

وقد حدد عمل �جلهاز بقانون �الأمن �لوقائي �ل�صادر �صنة 2007، و�لذي عّرف مهام 

�لد�خلي  �الأمن  تهدد  �لتي  �جلر�ئم  ومتابعة  �لد�خلي،  �الأمن  حماية  على  بالعمل  �جلهاز 

لل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية و/ �أو �لو�قعة عليه، و�لعمل على منع وقوعها، و�لك�صف عن 

�جلر�ئم �لتي ت�صتهدف �الإد�ر�ت �حلكومية و�ملوؤ�ص�صات �لعامة و�لعاملني فيها. وللجهاز 

.
43

�صفة �ل�صبطية �لق�صائية يف �صبيل ت�صهيل مبا�رشة مهامه

كان هذ� �جلهاز يو�صف باأنه �أكرث �الأجهزة �الأمنية تنظيماً و�الأحكم بناء، وكان معظم 

عنا�رشه من ن�صطاء حركة فتح من �لد�خل ب�صكل خا�ص؛ خالفاً لالأجهزة �الأمنية �الأخرى 

�لتي �عتمدت على �لفل�صطينيني �لعائدين مع تاأ�صي�ص �ل�صلطة. وكثري�ً ما �تهم بتعذيب ن�صطاء 

حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، وُن�صبت �إليه �مل�صوؤولية عن بع�ص �لفرق �ملتخ�ص�صة كـ“فرقة 

�ملوت” �لتي كثري�ً ما نفى م�صوؤولو �جلهاز وجودها، �إىل �أن �أعلن رئي�صه ر�صيد �أبو �صباك 

عن حلّها يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2005. وقد توىل حممد دحالن قيادة �جلهاز يف غزة 

.
فيما توىل جبيل �لرجوب قيادته يف �ل�صفة �لغربية، وذلك منذ تاأ�صي�صه حتى �صنة 442002

�أن�صاأت وز�رة �لد�خلية �لتابعة للحكومة �لفل�صطينية �ملقالة بغزة جهاز �الأمن �لد�خلي 

كبديل لهذ� �جلهاز، وهو يقوم باملهام نف�صها �ملن�صو�ص عليها يف قانون �الأمن �لوقائي 

.
45

�أعاله، كما يتوىل مالحقة �لعمالء �مل�صتبه بتخابرهم مع �الحتالل

و�آخرون،  فريدريك  روالند  يف:  و4،   2 �ملادتان  �لوقائي،  �الأمن  ب�صاأن   2007 ل�صنة   )11( رقم  بقانون  قر�ر   
42

الت�رشيعات ال�شادرة عن ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية ب�شاأن قطاع الأمن، �ص 278-276. 

43 املرجع نف�شه، �ملادتان 6–7.

 �صيدي �أحمد ولد �أحمد �صامل، مرجع �صابق.
44

 �نظر: وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني، قطاع غزة، يف:
45

 http://www.moi.gov.ps/page.aspx?page=content&id=2
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3,500 عن�رش، وعنا�رش  �لغربية بنحو  �ل�صفة  �لوقائي يف  �الأمن  ُيقّدر عدد عنا�رش 

.
46

�الأمن �لد�خلي يف غزة بنحو �ألف، عد� عن �ملخبين

و. ال�رشطة املدنية:

يتبع جهاز �ل�رشطة لقوى �الأمن �لد�خلي، ويتوىل مهمة �حلفاظ على �لقانون، وخدمة 

 .
47

�لعامة و�الآد�ب  �لعام  و�لنظام  �الأمن  حفظ  على  و�ل�صهر  �ملجتمع،  وحماية  �ل�صعب، 

وتتبع للجهاز جمموعة من �الإد�ر�ت �ملتخ�ص�صة، �أبرزها: �ل�رشطة �لق�صائية، و�ملباحث 

�لعامة، و�ملعابر و�حلدود، و�رشطة �ل�صياحة و�الآثار، و�رشطة �ملرور، ومر�كز �الإ�صالح 

و�لتاأهيل، ومكافحة �ملخدر�ت، وهند�صة �ملتفجر�ت، وقو�ت �ل�رشطة �خلا�صة، و�أكاديية 

، �إ�صافة �إىل �ل�رشطة �لبحرية يف قطاع غزة.
48

�ل�رشطة

ونحو  �لغربية،  �ل�صفة  يف   8,000–7,300 بنحو  �ملدنية  �ل�رشطة  �أفر�د  عدد  ُيقّدر 

.
49

8,500–9,200 يف قطاع غزة

ز. الدفاع املدين:

�الأ�صا�صي على  �لقانون هدفها  �لد�خلية، وقد بنّي  �لدفاع �ملدين لوز�رة  تتبع مديرية 

�أنه وقاية �ملدنيني وممتلكاتهم، وتاأمني �صالمة �ملو��صالت باأنو�عها، و�صمان �صري �لعمل 

بانتظام يف �ملر�فق �لعامة، وحماية �ملباين و�ملن�صاآت و�ملوؤ�ص�صات �لعامة و�خلا�صة؛ �صو�ء 

من �أخطار �لغار�ت �جلوية وغريها من �الأعمال �حلربية، �أم من �أخطار �لكو�رث �لطبيعية، 

. وقد منحت لهذ� �جلهاز مبوجب 
50

�أم �حلر�ئق، �أم �الإنقاذ �لبحري، �أم �أّي �أخطار �أخرى

.
51

قر�ر رئا�صي �صفة �ل�صبط �لق�صائي، لتنفيذ �أحكام قانون �لدفاع �ملدين

 يزيد �صايغ، بناء الدولة اأم �شبط املجتمع؟، �ص 7.
46

 �أمان، الإ�شالح الإداري واملايل يف املوؤ�ش�شة الأمنية الفل�شطينية، �ص 5.
47

 �الإد�ر�ت �ملتخ�ص�صة، موقع �ل�رشطة �لفل�صطينية، ر�م �هلل، �نظر:
48

 http://www.palpolice.ps/ar/?page_id=11

 يزيد �صايغ، بناء الدولة اأم �شبط املجتمع؟، �ص 7.
49

 قانون �لدفاع �ملدين �لفل�صطيني رقم )3( ل�صنة 1998، �ملادتان 2–3، يف: روالند فريدريك و�آخرون، الت�رشيعات 
50

ال�شادرة عن ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية ب�شاأن قطاع الأمن، �ص 266-259.

 قر�ر رقم )19( ل�صنة 2000 مبنح �صفة �ل�صبط �لق�صائي ملدير عام �لدفاع �ملدين ولفئات من موظفي �ملديرية، 
51

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، وز�رة �لد�خلية، موقع �لدفاع �ملدين �لفل�صطيني، �نظر:

 http://pcd.ps/ar/showpage.php?id= 21
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2. الت�رشيعات الناظمة لعمل الأجهزة الأمنية:

يف  �إليه  �ال�صتناد  مّت  �لذي  �الأ�صا�ص  �الإ�رش�ئيلية   – �لفل�صطينية  �التفاقيات  مثّلت 

�إطار  لت�صكيل  كافية  تكن  مل  ولكنها  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �الأمنية  �الأجهزة  ت�صكيل 

�ل�صلطة  جهود  فاإن  ذلك  ومع  �صامل.  ب�صكل  �الأجهزة  تلك  عمل  ينظم  �صليم،  قانوين 

�لفل�صطينية الإيجاد هذ� �الإطار �لقانوين مل تبد�أ جدياً حتى �صنة 2002، نتيجة لعدد من 

�التفاقات  قيود  ب�صبب  �لقانونية  �لت�رشيعات  �إ�صد�ر  بع�صها ب�صعوبة  �رتبط  �لعو�مل، 

، فيما �رتبط بع�صها �الآخر باأ�صلوب �لرئي�ص يا�رش عرفات 
52

– �الإ�رش�ئيلية �لفل�صطينية 

�ل�صلطات  �لعالقة بني  �لذي ينظم  �الأ�صا�صي،  �لقانون  �ل�صلطة، وبتاأخر �صدور  �إد�رة  يف 

�لت�رشيعية و�لتنفيذية و�لق�صائية ويبني م�صوؤوليات كل منها و�صالحياتها.

وقد تناول �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني �ملعدل ل�صنة 2003 �ل�صق �الأمني يف خم�ص 

للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  هو  �ل�صلطة  رئي�ص  �أن  على  ن�صت  وقد   39 �ملادة  كالتايل:  مو�د، 

�لنظام  حفظ  م�صوؤولية  �لوزر�ء  جمل�ص  تويل  على  ن�صت  �لتي   69 و�ملادة  �لفل�صطينية، 

و�ل�رشطة،  �الأمن  قوى  تعريف  ت�صمنت  �لتي   84 و�ملادة  �لد�خلي،  و�الأمن  �لعام 

حظر  بخ�صو�ص   13 و�ملادة  و�ملوقوف،  عليه  �ملقبو�ص  بحقوق  تتعلق  �لتي   12 و�ملادة 

.
53

�الإكر�ه �أو �لتعذيب

عن  �ل�صادرة  و�لقر�ر�ت  �لت�رشيعات  متابعة  خالل  فمن  �لت�رشيعي،  �الإطار  يف  �أما 

�الإطار  تنظيم  جهود  �إن  �لقول  يكن  �الأمن،  بقطاع  يتعلق  فيما  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

وجاءت  عرفات،  �لرئي�ص  رحيل  بعد  �أو�صح  ب�صورة  ظهرت  قد  �لقطاع  لهذ�  �لقانوين 

�صمن م�صاعي �ل�صلطة و�لرئي�ص حممود عبا�ص الإ�صالح هذ� �لقطاع بدعم غربي. فمن 

تنظيم  2007 يف جماالت  نهاية  �ل�صلطة حتى  �تخذتها  تنفيذياً  وقر�ر�ً  37 ت�رشيعاً  �أ�صل 

�الأمن وهيكليته، و�لقانون و�لنظام، و�الإجر�ء�ت �جلز�ئية، فاإن ع�رشة منها فقط  قطاع 

 29 �لـ  �لذي �متد لنحو ع�رش �صنو�ت، فيما �صدرت  �لرئي�ص عرفات  �صدرت خالل عهد 

.
54

�لباقية خالل �ل�صنو�ت �لثالثة �لتي تلت رحيله

ليتهولد،  و�أرنولد  فريدريك  روالند  يف:  �لفل�صطيني،”  �الأمني  �لقطاع  حلكم  �لقانوين  “�الإطار  خليل،  عا�صم   
52

املدخل اإىل اإ�شالح القطاع الأمني يف فل�شطني، �ص 32-30.

ال�شلطة  عن  ال�شادرة  الت�رشيعات  و�آخرون،  فريدريك  روالند  يف:   ،2003 ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون   
53

الوطنية الفل�شطينية ب�شاأن قطاع الأمن، �ص 56-33.

 �نظر: املرجع نف�شه.
54
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جدول رقم )1(: الإطار القانوين لقطاع الأمن الفل�شطيني

الرئي�ستاريخ اإ�شدارهمو�شوعهالقانون

1995/2/13د�ئرة �ل�صري]قرار بقانون[ رقم )3( ل�شنة 1995

يا�رش عرفات

1998/5/20�الأ�صلحة و�لذخائررقم )2( ل�شنة 1998

1998/5/28�لدفاع �ملدينرقم )3( ل�شنة 1998

1998/5/28مر�كز �الإ�صالح و�لتاأهيل )�ل�صجون(رقم )6( ل�شنة 1998

1998/12/28�الجتماعات �لعامةرقم )12( ل�شنة 1998

2001/5/12�الإجر�ء�ت �جلز�ئيةرقم )3( ل�شنة 2001

2004/12/28�لتاأمني و�ملعا�صات لقوى �الأمن �لفل�صطينيرقم )16( ل�شنة 2004
روحي فتوح

2005/1/11تعديل بع�ص �أحكام �لقانون رقم 6 ل�صنة 1998رقم )3( ل�شنة 2005

2005/4/26�لتقاعد �لعامرقم )7( ل�شنة 2005

حممود عبا�ص

2005/6/4�خلدمة يف قوى �الأمن �لفل�صطينية رقم )8( ل�شنة 2005

2005/10/23تعديل بع�ص �أحكام �لقانون رقم 16 ل�صنة 2004رقم )16( ل�شنة 2005

2005/10/26�ملخابر�ت �لعامةرقم )17( ل�شنة 2005

2006/2/15قانون معدل لقانون �الإجر�ء�ت �جلز�ئيةقرار بقانون رقم )8( ل�شنة 2006

2007/11/20�الأمن �لوقائيقرار بقانون رقم )11( ل�شنة 2007

�لت�رشيعات  فاإن  �لقانوين،  �الإطار  يف  �ل�صلطة  بذلتها  �لذي  �جلهود  من  �لرغم  وعلى 

�لبيطانية  �لت�رشيعات  من  عدد�ً  ت�صم  ز�لت  ما  �لفل�صطيني  �الأمني  �لقطاع  حتكم  �لتي 

و�مل�رشية و�الأردنية �لتي ما تز�ل �صارية �ملفعول، ب�صبب عدم �صدور قو�نني �أو مر��صيم 

�لبيطاين  �النتد�بي  �لعقوبات  قانون  �أبرزها  من  مكانها،  حتل  فل�صطينية  رئا�صية 

 6 رقم  �مل�رشي  بقانون  و�لقر�ر   ،1960 ل�صنة  �الأردين  �لعقوبات  وقانون   ،1936 ل�صنة 

.
55

ل�صنة 1963 ب�صاأن �ل�رشطة

كال�رشطة  �الأمنية،  �الأجهزة  من  �لعديد  تتوالها  �لتي  و�ل�صالحيات  �ملهام  �أن  كما 

�لت�رشيعات  بع�ص  فاإن  وكذلك  حمددة،  غري  تز�ل  ما  �ملثال،  �صبيل  على  �لوطني  و�الأمن 

مل تنجح يف �لتاأثري على �الأعمال �لتي توؤديها �الأجهزة �الأمنية على �أر�ص �لو�قع يف بع�ص 

�الأحيان، �إما ب�صبب عدم تنفيذها �أ�صالً �أو عدم تنفيذها على �لنحو �ملطلوب.

55 املرجع نف�شه، �ص 18.
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وفيما يت�صل بالرقابة على �أد�ء �الأجهزة �الأمنية، جند �أن �لقانون �الأ�صا�صي و�لنظام 

�لد�خلي للمجل�ص �لت�رشيعي ين�صان على �إنفاذ �إجر�ء�ت و��صحة بهذ� �خل�صو�ص، ولكن 

�الإطار  �لرقابة تنبع يف جانب كبري منها من تنفيذ هذ�  �لتي تو�كب �صعف هذه  �مل�صاكل 

.
56

�لقانوين، وعدم �نت�صار ثقافة �مل�صاءلة يف �أو�صاط �ملجتمع �لفل�صطيني

ثالثًا: التن�شيق االأمني الفل�شطيني االإ�شرائيلي:

�حتلت �اللتز�مات �الأمنية �ملرتتبة على �ل�صلطة �لفل�صطينية جتاه “�إ�رش�ئيل” مبوجب 

�ل�صد�رة يف  �الأمني، موقع  بالتن�صيق  ُيعرف  �إطار ما  �لطرفني، يف  �ملوقعة بني  �التفاقات 

�صلم �أولويات عمل �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية. وقد جاء ذلك نتيجة المتالك “�إ�رش�ئيل” 

�لقوة فيما يتعلق بتطور �ملفاو�صات و�صري �الأحد�ث على �الأر�ص، وربطها  �أور�ق  كافة 

“مكافحة  �إطار  يف  �إجناز  من  �ل�صلطة  حتققه  ما  مبقد�ر  طرفها  من  “تنازالت”  �أّي  تقدمي 

�الإرهاب”، ووقف �لعمليات �مل�صلحة وكافة �أ�صكال “�لتحري�ص” �صدها.

�ملقاومة  ب�صكل كبري مبدى قدرة ف�صائل  �مل�صا�ص  �إىل  �الأمني  �لتن�صيق  �أدى هذ�  وقد 

�لفل�صطينية على �صّن عمليات �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. كما كان له م�صاعفات �صلبية 

كبرية على �لو�صع �لد�خلي �لفل�صطيني، فاإىل جانب ما ذكرناه �صابقاً حول �حل�صة �لتي 

�إىل  �أفر�د �الأمن  ي�صتهلكها قطاع �الأمن من �ملو�رد �الإد�رية و�ملالية لل�صلطة، ون�صبة عدد 

�لتن�صيق �الأمني،  �ملو�طنني، وما جّره ت�صخم قطاع �الأمن من م�صكالت، فقد كان ملف 

وما يز�ل، مبثابة �لفتيل �لذي يوؤجج نار �خلالفات �لد�خلية يف �ل�صاحة �لفل�صطينية منذ 

قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل يومنا هذ�. 

1. املرحلة الأوىل )1996-1994(:

على  عملها  �الأمنية  �الأجهزة  وبدء  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  مرحلة  تر�فقت 

�لف�صائل  مع  و�صد�مات  �حتكاكات  وقوع  مع  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأر�ص 

حيث  �الإ�صالمي؛  و�جلهاد  حما�ص  حركتي  وخ�صو�صاً  �أو�صلو،  التفاق  �ملعار�صة 

كانت �ل�صلطة ت�صن حمالت �عتقال يف �صفوف هذه �لف�صائل عقب وقوع هجمات �صّد 

�الإ�رش�ئيلي. �الحتالل 

56 املرجع نف�شه، �ص 28.
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ويف هذ� �ل�صياق، �صنت �ل�صلطة 12 حملة �عتقال �صملت �أكرث من �ألف فل�صطيني خالل 

�أنها د�همت خالل �صهر و�حد فقط  1995، كما  �أغ�صط�ص  1994 و�آب/  �أيار/ مايو  �لفرتة 

)4/19-1995/5/19( زهاء 57 م�صجد�ً 138 مرة، تعر�صت للتفتي�ص و�لعبث و�لتخريب. 

غزة،  قطاع  يف  �الأمنية  �أن�صطتها  تركزت  فقد  لل�صلطة،  �الأمني  �النت�صار  خلريطة  وتبعاً 

.
57ً

حيث كان لها 24 مركز توقيف و�عتقال و32 حاجز�ً ع�صكريا

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  بني  �لعالقات  توتر  يف  �صبباً  هذه  �العتقال  حمالت  كانت 

باعتقال  �ل�صلطة  قيام  �إثر  حدته  ز�دت  حما�ص،  حركة  وخ�صو�صاً  �ملعار�صة،  وف�صائل 

حممود  بينهم   ،1995 يونيو  حزير�ن/  �أو�خر  يف  غزة  قطاع  يف  �حلركة  قياد�ت  من  عدد 

.
58

�لزهار، و�أحمد بحر، و�أحمد منر، وتعر�صهم للتعذيب و�الإهانة خالل �عتقالهم

 1995 فب�ير  �صباط/  يف  �لدولة  �أمن  ملحكمة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  �أن  كما 

“مكافحة �الإرهاب”؛  جاء ��صتجابة لل�صغوط �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية، يف �صياق جهود 

يف  ب�صلوعهم  �مل�صتبه  من  كانو�  للمحكمة  تقديهم  مّت  �لذين  �ملتهمني  غالبية  �إن  حيث 

للف�صائل  �مل�صلحة  لالأجنحة  باالنتماء  �أو  منفذيها،  بتجنيد  �أو  ��صت�صهادية  عمليات 

�الإ�صالمية. وقد كانت هذه �ملحكمة ت�صدر �أحكامها ب�صكل �رشي وباإجر�ء�ت مقت�صبة، 

وكثري�ً ما كانت تعقد يف منت�صف �لليل، ويكون ق�صاتها وممثلو �الدعاء و�لدفاع فيها 

.
59

�لع�صكريني من 

وذلك  �لفل�صطينية،  �الأمن  باأجهزة   1996 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �ل�صاباك  �أ�صاد  وقد 

.
لنجاحها يف منع ثمانني عملية �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية خالل �صنة 601995

 حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 209.
57

58 املرجع نف�شه، �ص 210.

�ل�صيا�صيون �ملحتجزون بدون  �ملعتقلون  �لقانون:  �لفل�صطينية: تقوي�ص حكم  �ل�صلطة  �لدولية،  �لعفو   منظمة 
59

تهمة �أو حماكمة، رقم �لوثيقة MDE 21/03/99، ني�صان/ �أبريل 1999، �ص 5-6، �نظر: 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE21/003/1999/en/f069b4e8-e285-11dd-abce-
 695d390cceae/mde210031999ar.pdf

60 الراأي، 1996/1/3.
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2. املـرحـلـة التـالـيـة ملـوؤمتـر “مكـافـحـة الإرهــاب” يف �شــرم ال�شــيـخ 
:)2000-1996(      

عقب �صل�صلة �لهجمات �ال�صت�صهادية �لتي نفذتها حركة حما�ص يف �لعمق �الإ�رش�ئيلي 

دخل   ،1996/1/5 يف  عيا�ص  يحيى  �ل�صهيد  �لق�صام  كتائب  يف  �لقيادي  �غتيال  على  رد�ً 

�إقليمياً  حتركاً  �ملرة  هذه  ��صتدعى  جديدة،  مرحلة  و�حلركة  “�إ�رش�ئيل”  بني  �ل�رش�ع 

ودولياً.

�ل�صيخ  �رشم  يف   1996/3/13 يف  “�الإرهاب”  ملكافحة  موؤمتر  عقد  �إىل  �مل�صارعة  متت 

مب�رش، مب�صاركة كل من �ل�صلطة �لفل�صطينية، و“�إ�رش�ئيل”، و�أمريكا، وم�رش، و�الأردن، 

Kofi Annan. وكان من  �إىل جانب �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة يف ذلك �لوقت كويف عنان 

�أعمال �الإرهاب”، وعلى تن�صيق جهود وقفها  “كّل  �إد�نة  �لتاأكيد على  �أبرز ما �صدر عنه 

متويل  م�صادر  حتديد  على  و�لعمل  و�لدولية”،  و�الإقليمية  �لثنائية  �مل�صتويات  “على 

�لتدريب  وتوفري  �صخها،  وقف  يف  و�لتعاون  �الأعمال  تلك  ور�ء  تقف  �لتي  �جلماعات 

.
61

و�لدعم لالأطر�ف �لتي تتخذ خطو�ت �صّد تلك �جلماعات

مقرر�ت  ترجمة  بالفعل  بد�أت  قد  كانت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

�لقمة، من خالل تنفيذ حملة �عتقال يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة يف �لفرتة �لتي �أعقبت 

من  �الأكب  هي  �حلملة  هذه  وكانت   .1996 مار�ص  و�آذ�ر/  فب�ير  �صباط/  يف  �لهجمات 

�أم�صى كثريون  �الإ�صالمية،  �لتيار�ت  �أن�صار  1,200 �صخ�ص من  نوعها، و�صملت قر�بة 

منهم �أ�صابيع رهن �العتقال يف عزلة عن �لعامل �خلارجي؛ ثم ظلو� يف �ل�صجن لعدة �صهور، 

. كما ��صتهدفت �لبنية �لتحتية حلركتي 
62

دون توجيه �تهام �إليهم �أو تقديهم للمحاكمة

وجلان  �خلريية،  و�جلمعيات  �ملد�ر�ص،  �إغالق  خالل  من  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  حما�ص 

.
63

�لزكاة، ورعاية �الأيتام وغريها من �ملوؤ�ص�صات �لتي يديرها �أن�صار �حلركتني

 “�لن�ص �لر�صمي للبيان �لذي �أ�صدره �لرئي�صان ح�صني مبارك وبيل كلينتون يف ختام “�ملوؤمتر �لدويل ل�صانعي 
61

�ل�صالم” �لذي عقد برئا�صتهما يف �رشم �ل�صيخ، 1996/3/13،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 26، ربيع 

1996، �ص 240.

 منظمة �لعفو �لدولية، �ل�صلطة �لفل�صطينية: تقوي�ص حكم �لقانون، �ص 6. 
62

 حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 210.
63
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�ل�صنو�ت  خالل  �ملقاومة  ن�صطاء  مالحقة  يف  �الأمنية  �الأجهزة  ن�صاط  تو��صل  وقد 

�الأق�صى، مع ظهور دور لوكالة �ال�صتخبار�ت �ملركزية  �نتفا�صة  �ندالع  �لتالية، وحتى 

�الأمريكية يف ملف �لتن�صيق �الأمني، �أخذ �صكل �لو�صاطة بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني 

رد�ً على  �الأمني موؤقتاً  �لتن�صيق  �لرئي�ص يا�رش عرفات وقف  �أعلن  1997 عندما  يف �صنة 

�إعالن “�إ�رش�ئيل” تو�صيع م�صتعمرة يف �رشقي �لقد�ص. ثم �أخذ طابعاً ر�صمياً مبوجب �تفاق 

و�ي ريفر �لذي مّت توقيعه يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1998، ولكن دون �إ�صارة مبا�رشة 

.
64

�إىل �لوكالة

وقد تبعت توقيع �التفاق �ملذكور حملة �عتقاالت يف �صفوف �ملعار�صني له، وخ�صو�صاً 

حركة حما�ص، �لتي �عتقل 200 من عنا�رشها وقياد�تها، ومّت و�صع زعيمها �ل�صيخ �أحمد 

على  �الحتالل  جنود  �أحد  مقتل  عن  �أ�صفرت  عملية  �إثر  �جلبية،  �الإقامة  حتت  يا�صني 

.
65

�لطريق �ملوؤدي ملجمع م�صتوطنات غو�ص قطيف يف قطاع غزة

3. مرحلة انتفا�شة الأق�شى )2004-2000(:

�الأمني  �لتعاون  مفاعيل  توقف  �إىل   2000/9/28 يف  �الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع  �أدى 

بها  تقوم  �لتي  �العتقاالت  وترية  تر�جعت  حيث  و“�إ�رش�ئيل”،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بني 

�ل�صلطة. كما مّت �الإفر�ج عن غالبية �ملعتقلني �إثر تعر�ص �ملقار �الأمنية �لفل�صطينية يف مدينة 

.
غزة للق�صف �الإ�رش�ئيلي يف 662000/10/12

لالنتفا�صة  �الأوىل  �ل�صنة  خالل  ��صتمرت  قد  �جلانبني  بني  �الأمنية  �للقاء�ت  �أن  ومع 

�الأجهزة  م�صوؤويل  �أن  �إال  �الأمني،  �لتن�صيق  ��صتئناف  بحث  بهدف  �أمريكية  بو�صاطة 

�الأمنية �لفل�صطينية �أكدو� �أنهم غري معنيني باالأمر �إال “بعد زو�ل �الحتالل”؛ نظر�ً لتقييد 

 �إلني �صبي�ص وفرينون لويب، “وكالة �ال�صتخبار�ت �ملركزية �الأمريكية تنهي تعاونها يف جمال �لتن�صيق �الأمني 
64

بني �لفل�صطينيني و�إ�رش�ئيل،” ال�رشق الأو�شط، 2001/3/23.

حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  )غزة:   1998 لعام  ال�شنوي  التقرير  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
65

�الإن�صان، 1999(، �ص 53 و63-64، �نظر:

 http://www.pchrgaza.org/files/annual/arabic/annual%20report1998.pdf

حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  )غزة:   2000 لعام  ال�شنوي  التقرير  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
66

�الإن�صان، 2001(، �ص 67-68، �نظر:

 http://www.pchrgaza.org/files/annual/arabic/annual%20report%202000.pdf
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�صمنها.  �لعمل  بهم  يفرت�ص  �لتي  للمناطق  وح�صارها  لتحركاتهم  �الحتالل  �صلطات 

�الحتالل  �صّد  عمليات  ينفذ  فل�صطيني  �أّي  �عتقال  نيتهم  عدم  �مل�صوؤولون  هوؤالء  و�أعلن 

باعتبارها “عمليات ن�صال �رشعية، يجيزها منطق رف�ص �الحتالل”، وفقاً لو�صف قائد 

. ولكن هذ� 
67

جهاز �الأمن �لوقائي يف �ل�صفة �لغربية يف ذلك �لوقت �لعقيد جبيل �لرجوب

�ملوقف مل يُحل دون ��صتجابة �ل�صلطة لل�صغوط �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية الحقاً، و�إن يف 

حاالت حمدودة، كان �أبرزها �عتقال �الأمني �لعام للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني �أحمد 

�صعد�ت يف 2002/1/15، بعد �غتيال �جلبهة لوزير �ل�صياحة �الإ�رش�ئيلي رحبعام زئيفي 

.
يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 682001

وقد تدهورت عالقة �أجهزة �الأمن �لفل�صطينية باالحتالل �الإ�رش�ئيلي ب�صورة كبرية، 

ربيع  يف  �الحتالل  جي�ص  �صنها  �لتي   Defensive Shield �لو�قي”  “�ل�صور  حملة  �إثر 

2002 الإعادة �جتياح مناطق �ل�صلطة يف �ل�صفة �لغربية، و�أتبعها بعملية “�مل�صار �حلا�صم” 

يف حزير�ن/ يونيو – متوز/ يوليو من �ل�صنة نف�صها؛ �إذ �أ�صفرت �حلملتان عن تدمري قوى 

. كما قامت “�إ�رش�ئيل” 
69

�الأمن �لفل�صطينية وبنيتها �لتحتية �ملادية و�لتنظيمية ب�صكل كامل

�لكبار  �ل�صباط  �لفل�صطينيني من خالل ت�رشيح  �الأمني مع  �لتن�صيق  بتخفي�ص م�صتوى 

، و�إلغاء 
70

�أقل مكانهم �آخرين برتب و�صالحيات  �لذين كانو� مكلفني بهذ� �مللف وتعيني 

.
71

غالبية مكاتب �الرتباط �لع�صكري بني �لطرفني

ويف �ل�صياق نف�صه، �دّعى �ل�صاباك، يف تقرير له حول �نتفا�صة �الأق�صى �أنه مّت �لعثور 

خالل حملة �ل�صور �لو�قي على �أدلة تثبت م�صاركة �أجهزة �الأمن �لفل�صطينية يف عمليات 

“�لفل�صطينيون لالإ�رش�ئيليني: �لتن�صيق �الأمني �لذي �صبق زيارة �صارون لالأق�صى لن يعود �إال   نظري جملي، 
67

بزو�ل �الحتالل،” ال�رشق الأو�شط، 2001/6/17.

 �أحمد فيا�ص، �أحمد �صعد�ت منا�صل خلف �لق�صبان، �جلزيرة.نت، 2006/3/14، �نظر:
68

 http://www.aljazeera.net/news/pages/98f20b63-f6ed-4da6-abe7-6915412ecd2d

 جمموعة �الأزمات �لدولية، تربيع الدائرة: اإ�شالح الأمن الفل�شطيني حتت الحتالل، تقرير �ل�رشق �الأو�صط 
69

رقم )98( )بروك�صل: جمموعة �الأزمات �لدولية، �أيلول/ �صبتمب 2010(، �ص 1، �نظر:

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Israel%20
Palestine/Arabic%20translations/98%20Squaring%20the%20Circle%20Palestinian%20

 Security%20Reform%20under%20Occupation%20ARABIC.pdf

70 ال�رشق الأو�شط، 2002/11/2.

 �صحيفة البيان، 2002/12/5.
71
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�لرئي�ص  �التهامات كانت ت�صب يف �جتاه حتميل  �أن هذه  ؛ علماً 
72

�إ�رش�ئيلية �أهد�ف  �صّد 

�الأمن  لقو�ت  �الأعلى  �لقائد  ب�صفته  �لعمليات،  تلك  عن  �مل�صوؤولية  عرفات  يا�رش  �لر�حل 

�لفل�صطينية، خ�صو�صاً و�أنها جاءت متو�فقة مع نظرة كل من “�إ�رش�ئيل” و�إد�رة �لرئي�ص 

.
73

�الأمريكي جورج بو�ص �البن لعرفات على �أنه عقبة يف طريق �ل�صالم

فقد  �مل�صرتكة،  �الأمريكية   - �الإ�رش�ئيلية  للقناعة  نتيجة  جاء  �أنه  بد�  وفيما  وبالتايل، 

ر�أت خطة خريطة �لطريق، �لتي �أُعلن عنها ر�صمياً يف 2003/4/30 برعاية �للجنة �لرباعية 

�لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  وبنية  �ل�صلطة  قيادة  يف  تغيري  �إحد�ث  �رشورة  �لدولية، 

للوزر�ء،  رئي�ص  من�صب  ��صتحد�ث  يتم  بحيث  �الأمني”،  “�لتعاون  �أ�صمته  ما  ال�صتئناف 

يتوىل من خالل وزير �لد�خلية �الإ�رش�ف على جميع �الأجهزة �الأمنية بعد دجمها يف ثالثة 

.
74

فقط

�ملطلوب  �لغر�ص  توؤدِّ  مل  �الأمنية  �الأجهزة  بنية  يف  متت  �لتي  �لتغيري�ت  �أن  وباعتبار 

منها بتجاوز �لرئي�ص عرفات، كما وردت �الإ�صارة يف مو�صع �صابق من هذ� �لف�صل، فاإن 

��صتئناف �لتن�صيق �الأمني مل يتم بال�صكل �لذي كان مر�صوماً له يف خريطة �لطريق خالل 

واليته.

الطريق  خريطة  خطة  مبوجب  الأمنية  اللتزامات  تنفيذ  مرحلة   .4
:)2005(

2005 خلفاً للرئي�ص  فور �نتخابه رئي�صاً لل�صلطة �لفل�صطينية يف كانون �لثاين/ يناير 

“�إ�رش�ئيل”  مطالباً  �لطريق،  بخريطة  �لتز�مه  عن  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  عّب  عرفات، 

بالبدء بتنفيذ �خلطة ب�صكل متو�ٍز، كما �أعلن �أنه �صي�صعى الإبر�م وقف �إطالق نار �صامل 

.
75

معها

 �لتقرير �لكامل للمخابر�ت �الإ�رش�ئيلية حول �نتفا�صة �الأق�صى، دنيا �لوطن، 2005/5/3، �نظر:
72

 http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/21094.html

 �نظر: حممد �صادق، “بو�ص: ال �أحد يثق باحلكومة �لفل�صطينية �جلديدة،” ال�رشق الأو�شط، 2002/6/11.
73

ال�شلطة  بني  الأمني  امللف  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   - و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم  �نظر:   
74

و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  )بريوت:   )11( معلومات  تقرير  �صل�صلة  واإ�رشائيل،  الفل�شطينية 

2009(، �ص 31-28.

75 ال�رشق الأو�شط، 2005/1/16.
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�لقاهرة  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  مع  �تفاق  �إبر�م  من  عبا�ص  متكن  �الإطار،  هذ�  ويف 

 ،
76

�ل�صنة نهاية  حتى  و�حد  جانب  من  فل�صطينية  تهدئة  الإعالن   2005 مار�ص  �آذ�ر/  يف 

�لد�خلي،  )�الأمن  فقط  ثالثة  يف  دجمها  فاأعاد  �الأمنية،  �الأجهزة  الإ�صالح  خطو�ته  وبد�أ 

�لتقاعد  �إىل  �الأمنية  �الأجهزة  �لوطني(، و�أحال عدد�ً من قادة  �لعامة، و�الأمن  و�ملخابر�ت 

من  عدد  جانب  �إىل  مكانهم،  �الإ�صالح”  على  �نفتاحاً  و“�أكرث  �صناً  �أ�صغر  �صباطاً  وعني 

.
77

�خلطو�ت �لت�رشيعية و�لتنظيمية �الأخرى �لتي �تخذتها �ل�صلطة

يف  ُعقد  �لذي  �لفل�صطينية”  �ل�صلطة  لدعم  لندن  “�جتماع  �إىل  �الإ�صارة  جتدر  كما 

و�الأمنية  �الإد�رية  �الإ�صالحات  من  مبجموعة  بالقيام  �ل�صلطة  و�ألزم   ،2005/3/1
و�القت�صادية، ركزت �الأمنية منها على �إيجاد �لظروف �ملو�تية ال�صتئناف عملية �ل�صالم، 

باإ�رش�ف  �لد�خلي،  �ل�صعيد  على  �لعنف  �أعمال  ومنع  �لنظام،  وفر�ص  �لقانون،  و�إنفاذ 

و�إ�صهام كل من م�رش و�الحتاد �الأوروبي، �إىل جانب �الإ�رش�ف �الأمريكي �لذي مّت �لتو�فق 

�الأمريكي،  �لفريق  مبوجبه  وي�رشف  �الجتماع،  هذ�  مع  بالتو�زي  منف�صل  ب�صكل  عليه 

بقيادة �جلرن�ل وليام و�رد William Ward، كذلك على عملية �لتن�صيق �الأمني �ملرتبطة 

.
78

بتنفيذ خطة فّك �الرتباط

5. مرحلة بداية النق�شام الفل�شطيني )2007-2006(:

 2006 �صنة  مطلع  يف  جرت  �لتي  �لت�رشيعية  باالنتخابات  حما�ص  حركة  فوز  �أوجد 

“�الأزمة” يف �لقطاع �الأمني، وخ�صو�صاً فيما  وت�صكيلها للحكومة �لفل�صطينية نوعاً من 

يتعلق مبلف �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل، و�لذي لطاملا طالبت �حلركة بوقفه باعتباره 

يخدم م�صلحة �إ�رش�ئيلية بحتة. فعلى عك�ص موقف �لرئي�ص حممود عبا�ص �لد�عي ل�صحب 

كل �صالح ال يقع حتت �صيطرة �الأجهزة �الأمنية، فاإن �حلكومة �أكدت �أنها لن تعمل على 

�صحب �صالح �ملقاومة �أو �لتعر�ص ملنفذي �لعمليات �صّد �الحتالل، بينما �صت�صعى ل�صبط 

.
79

�ل�صالح �لفو�صوي

76 ال�رشق الأو�شط، 2005/3/18.

اإىل  “�إعادة هيكلة �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية،” يف روالند فريدريك و�أرنولد ليتهولد، املدخل   �أحمد ح�صني، 
77

اإ�شالح القطاع الأمني يف فل�شطني، �ص 67-64.

78 املرجع نف�شه، �ص 59-58.

 2007-2006 الفل�شطينية  ال�شلطة  اإدارة  يف  وحما�س  فتح  بني  ال�شالحيات  �رشاع  عيتاين،  مرمي   
79

.80-79 2008(، �ص  للدر��صات و�ال�صت�صار�ت،  �لزيتونة  )بريوت: مركز 
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ظهر �أن تويل �حلكومة �ملنتخبة ل�صالحياتها �لد�صتورية يف قطاع �الأمن )�إد�رة جهاز 

عرقلة  يعني  �ملدين(  و�لدفاع  �لوقائي،  و�الأمن  �ل�رشطة،  ي�صمل  �لذي  �لد�خلي  �الأمن 

للم�رشوع �لذي بد�أته �ل�صلطة يف جمال �إ�صالح �لقطاع �الأمني، من وجهة نظر �لرئا�صة؛ 

�لتي ر�أت يف موقف حما�ص �إخالالً بااللتز�مات �لتي �صبق �أن �أعلنت �ل�صلطة �لتز�مها بها، 

�صو�ء يف �أو�صلو �أم مبوجب خطة خريطة �لطريق، و�لتي ت�صكل �أ�صا�ص �لبنامج �ل�صيا�صي 

للرئي�ص �ملنتخب �أي�صاً.

وقد �أدى هذ� �لتعار�ص يف �لروؤية �ل�صيا�صية بني �صطري �ل�صلطة �لتنفيذية �للذين تتبع 

لهما �الأجهزة �الأمنية، �أي �لرئا�صة و�حلكومة، �إىل تنازع �ل�صالحيات �الأمنية بني �لطرفني، 

�ل�صلطة،  لت�صمل خمتلف موؤ�ص�صات  �متدت  �لتي  �الأمني دو�مة �النق�صام  �لقطاع  ليدخل 

جتلت �أبرز بو�دره يف �صعي �لرئا�صة لنقل �صالحية �إد�رة �الأجهزة �الأمنية �لتابعة لوز�رة 

.
80

�لد�خلية للرئا�صة ب�صورة فعلية، و�إن بقيت �صكلياً تابعة للحكومة

عن  للحكومة  حما�ص  ت�صكيل  عقب  “�إ�رش�ئيل”  �أعلنت  �لتطور�ت،  هذه  مع  بالتو�زي 

وقف عمليات �لتن�صيق مع �الأجهزة �الأمنية ومكاتب �الرتباط �لفل�صطينية، و�أخذ �لتن�صيق 

من  �لفل�صطيني،  �لد�خلي  �ل�صقاق  تغذية  حماولة  �جتاه  يف  �صّب  خمتلفاً،  �صكالً  �الأمني 

دون  مبا�رشة  للرئا�صة  تتبع  �لتي  �الأمنية  لالأجهزة  و�لت�صهيالت  �لدعم  تقدمي  خالل 

غريها، بهدف دعمها ملو�جهة حما�ص، وفقاً لت�رشيحات عدد من �لقياد�ت �الإ�رش�ئيلية، 

Binyamin Ben–Eliezer ورئي�ص  �إليعازر  �لتحتية بنيامني بن  �لبنى  من بينهم وزير 

.
81Amos Gilad ل�صعبة �ل�صيا�صية �الأمنية يف وز�رة �الأمن �الإ�رش�ئيلية عامو�ص جلعاد�

بعد  و“�إ�رش�ئيل”  �لرئا�صة  بني  �الأمني  �لتن�صيق  عودة  على  موؤ�رش�ت  ظهرت  وقد 

ت�صكيل حكومة �لوحدة �لوطنية �لفل�صطينية يف �آذ�ر/ مار�ص 2007، من خالل جلنة �أمنية 

رباعية ت�صم رئا�صة �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل” و�أمريكا وم�رش، يف مو��صيع �صملت مر�قبة 

.
82

معب رفح، وتهريب �ل�صالح �إىل قطاع غزة و�إطالق �ل�صو�ريخ منه

نف�شه،  املرجع  �نظر:  �لفرتة،  تلك  يف  و�حلكومة  �لرئا�صة  بني  �الأمنية  �ل�صالحيات  تنازع  حول  للتفا�صيل   
80

�ص 77-55.

املعنية  والأطراف  وحما�س  لفتح  الأمني  ال�شلوك  الإرادات:  �رشاع  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
81

.239-236 2008(، �ص  �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت،  2006-2007 )بريوت: مركز 

82 املرجع نف�شه، �ص 240-239.
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6. املرحلة التالية ل�شيطرة حما�س على قطاع غزة )2013-2007(:

�إثر �ملو�جهات �لد�مية �لتي �ندلعت بني حركتي فتح وحما�ص يف قطاع غزة يف منت�صف 

حزير�ن/ يونيو 2007، و�لتي �نتهت ب�صيطرة حما�ص ب�صورة كاملة على �لقطاع، تعزز 

�ل�صفة  �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل” ب�صورة غري م�صبوقة يف  �ل�صلطة  �الأمني بني  �لتن�صيق 

و�قت�صادياً  ع�صكرياً  �لتحتية  وبنيتها  �ملقاومة  ��صتئ�صال  �جتاه  يف  و�صّب  �لغربية، 

من  غريها  ي�صتثني  �أن  دون  ولكن  خا�ص  ب�صكل  حما�ص  حركة  و��صتهدف  و�جتماعياً، 

ف�صائل �ملقاومة. كما تز�يد �لدور �الأمريكي يف �الإ�رش�ف على عمليات �لتن�صيق و�لتدريب 

و�الإ�صالح يف �الأجهزة �الأمنية يف �ل�صفة، من خالل �ملن�صق �الأمني �جلرن�ل كيث د�يتون 

�لذي حلّ مكان �جلرن�ل و�رد.

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أنه عقب �صيطرة حما�ص على قطاع غزة، مّت �التفاق على “�لعفو” 

عن مطلوبني �أمنيني لـ“�إ�رش�ئيل” يف �ل�صفة �لغربية، غالبيتهم من كتائب �صهد�ء �الأق�صى 

�أنف�صهم  �ملح�صوبة على حركة فتح، مقابل تعهدهم بعدم �صّن عمليات �صدها، وت�صليم 

�لبنامج  نهاية  مع  �صخ�صاً   469 جمموعهم  بلغ  وقد   ،
83

�لفل�صطيني لالأمن  و�صالحهم 

.
بحلول حزير�ن/ يونيو 842010

وقد ��صتعاد �لتن�صيق �الأمني يف هذه �ملرحلة �صورته �الأوىل عند تاأ�صي�ص �ل�صلطة، �إذ 

حقق م�صلحة “�إ�رش�ئيل” يف “مو�جهة �الإرهاب”، وم�صلحة �ل�صلطة يف ر�م �هلل يف مو�جهة 

على   Yuval Diskin دي�صكني  يوفال  �ل�صاباك  رئي�ص  علّق  �ل�صياق،  هذ�  ويف  �ملعار�صة. 

��صتئناف �لتعاون �الأمني مع �ل�صلطة يف �ل�صفة باأنه “جيد جد�ً خا�صة يف حماربة �الإرهاب 

�ل�صفارة  عن  �صادرة  “�رشي”  �صفة  حتمل  برقية  وك�صفت   ،
�ملوؤ�ص�صات”85 و�إغالق 

�الأمريكية يف تل �أبيب يف 2007/6/13، �أن دي�صكني �أ�صاد بـ“عالقة �لعمل �جليدة جد�ً” مع 

�الأجهزة �الأمنية يف �ل�صفة، �لتي تتقا�صم مع �ل�صاباك كّل �ملعلومات �ال�صتخبار�تية �لتي 

83 املرجع نف�شه، �ص 244.

 جمموعة �الأزمات �لدولية، مرجع �شابق، �ص 6.
84

بالعربية،  �صي  بي  بي  �ل�صفة،  يف  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  قبل  من  �العتقاالت  �زدياد  �لبديري،  �أحمد   
85

 http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7678000/7678733.stm :2008/10/19، �نظر
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. �إال �أن جمعيات حقوقية �أ�صارت �إىل �أن غالبية �ملعتقلني يف �ل�صفة لي�ص 
86ً

جتمعها تقريبا

لهم عالقة بالعمل �لع�صكري �أو بالدعم �ملايل حلما�ص، و�إمنا مّت �عتقالهم ب�صبب �خلالف 

.
87

�ل�صيا�صي

ووفقاً للتقارير �الإ�رش�ئيلية، فاإن م�صتوى �لتن�صيق كان �أكب من ذي قبل، حيث �أ�صار 

تقرير لوز�رة �لد�خلية يف نهاية �صنة 2008 �إىل �أن “�لتن�صيق �الأمني مل ي�صبق له مثيل من 

.
خالل جهد �صادق من جانب �ل�صلطة �لفل�صطينية”88

منوذجاً  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأمني  �لتن�صيق  حول  �الإ�رش�ئيلية  �لتقارير  تقدم  كما 

 2012 �صنة  تقرير  ي�صري  �إذ  و�ل�صلطة،  “�إ�رش�ئيل”  بني  �الأمني  �لتعاون  حجم  تز�يد  عن 

�أمنياً بني قادة و�صباط �أمنيني �إ�رش�ئيليني  �إىل �أنه مّت خالل تلك �ل�صنة عقد 843 �جتماعاً 

�صملت  �لتن�صيق  جماالت  �أن  �إىل  و�أ�صار   ،2011 �صنة  عن   %9 بزيادة  وفل�صطينيني، 

�مل�صاعدة يف بناء من�صاآت تابعة لقوى �الأمن �لفل�صطينية، و�إجر�ء دور�ت تدريبية لعنا�رش 

و�لبحث  �ال�صتجو�ب  و�أ�صاليب  و�حلا�صوب،  �لعبية،  �للغة  جماالت  يف  فل�صطينيني  �أمن 

لعمليات  �الإجمايل  �لعدد  �أن  �إىل   2011 �صنة  تقرير  �أ�صار  فيما   .
89

�ملدين و�لدفاع  �جلنائي 

.
�لتن�صيق بلغ 5,086 عملية، بزيادة قدرها 24% عن �صنة 902010

على  �لتعرف  �الأمني  بالتن�صيق  �ملتعلقة  �مليد�نية  �الأخبار  متابعة  خالل  من  ويكن 

�ملجاالت �لتي �صملها هذ� �لتن�صيق، و�لتي ت�صمنت �إعادة م�صتوطنني دخلو� �ل�صفة �لغربية 

�إىل  �لفل�صطيني مع معتقلني فل�صطينيني  �الأمن  “�إ�رش�ئيل”، وت�صليم حما�رش حتقيق  �إىل 

 مركز در��صات وحتليل �ملعلومات �ل�صحفية، ملف معلوماتي: �أبرز ما ُن�رش من وثائق ويكيليك�ص يف �صهري 
86

ت�رشين �لثاين وكانون �الأول 2010، 2011/1/5، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، �نظر:

http://www.palinfo.us/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=106819 

 �أحمد �لبديري، مرجع �صابق.
87

ال�شلطة  بني  الأمني  امللف  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   - و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم   
88

الفل�شطينية واإ�رشائيل، �ص 45-44.

 State of Israel, Ministry of Defence, Coordination of Government Activities in the Territories  89

 (COGAT), Summary 2012 (COGAT, 2012), p. 10,
 http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/6/3916.pdf 

 State of Israel, Ministry of Defence, Coordination of Government Activities in the Territories  90

 (COGAT), Summary 2011 (COGAT, 2012), p. 8,
 http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/1/3101.pdf
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. وقد بلغت حدود �لتن�صيق 
91

�الحتالل، و�عتقال منفذي �لعمليات �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية

لكتائب  عن�رشين  من  خلية  ت�صفية  مثالً  مّتت  حيث  �ملقاومة،  ن�صطاء  ت�صفية  �الأمني 

�أفر�د  من  ثالثة  مقتل  عن  كذلك  �أ�صفر  ��صتباك  خالل   2009/5/31 يف  قلقيلية  يف  �لق�صام 

�ل�صلطة  �أجهزة  �إن  عبيدة  �أبو  غزة  يف  �لكتائب  با�صم  �لناطق  قال  وقد  �الأمنية.  �الأجهزة 

بالتن�صيق مع  مّت  �لعملية  تنفيذ  �أن  �أ�صبوع، م�صيفاً  �ملجموعة ملدة تزيد عن  تلك  طاردت 

�أن  �إىل   2011 �صنة  يف  �جلزيرة  قناة  ن�رشتها  وثائق  �أ�صارت  كما   .
92

�الحتالل خمابر�ت 

ح�صن  �الأق�صى  كتائب  يف  �لقائد  �غتيال  عملية  ن�صقتا  و“�إ�رش�ئيل”  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

.
93

�ملدهون

2010 عن  �صنة  �ل�صاباك يف  �الأمني حديث  �لتن�صيق  �لتطور يف  ��صتدعى كل هذ�  وقد 

عن  يزيد  ما  منذ  مرة  الأول  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ملطلوبني  ي�صميهم  ممن  قائمته  خلو 

�صّد  لل�صلطة  �الأمنية  �الأجهزة  لفعالية  دي�صكني  يوفال  رئي�صه  و�متد�ح  عاماً،  ع�رشين 

.
94

حما�ص يف �ل�صفة

�لذي  �لكبري  بالدور  بار�ك  �إيهود  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  �أ�صاد وزير  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 

درجات  وتوفري  �الإ�رش�ئيليني،  �مل�صتوطنني  حماية  يف  �ل�صفة  يف  �الأمنية  �الأجهزة  تلعبه 

غري م�صبوقة من �الأمن لهم من خالل �لتن�صيق �الأمني. ودعا، خالل مقابلة مع �الإذ�عة 

من  �لرغم  على  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �الأمو�ل  �صّخ  يف  �ال�صتمر�ر  �إىل  �لعامة  �الإ�رش�ئيلية 

�الأجهزة  متويل  يف  ي�صّب  ذلك  “الأن  حما�ص  مع  م�صاحلة  التفاق  عبا�ص  �لرئي�ص  توقيع 

.
�الأمنية �لتي تعمل ل�صاحلنا”95

��صتمر�ره على  �الأمني وتاأكيد  �الإ�صادة بالتن�صيق  �لفل�صطيني، جاءت  وعلى �جلانب 

�الإ�رش�ئيلية  �الإذ�عة  معه  �أجرتها  مقابلة  خالل  قال  �لذي  عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  ل�صان 

ي�صمح  لن  �إنه   ،2011/3/14 يف   Reshet Bet بيت   ري�صيت  �لعبية  باللغة  �لر�صمية 

 �نظر: حم�صن حممد �صالح، �رشاع الإرادات، �ص 245-244.
91

 http://www.samanews.com/ar/index.php?act=post&id=43775 :صما، 2009/5/31، �نظر� 
92

 �جلزيرة.نت، 2011/1/26، �نظر: 
93

http://aljazeera.net/news/pages/6b48aa92-b824-44a6-bf4d-1021b356b929

The Jerusalem Post newspaper, 13/9/2010. 94

 �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2012/1/2، �نظر:
95

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=64355 
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�ل�صلطة، و�أكد  �أمنية طاملا هو رئي�ص  �إىل فو�صى  �لو�صع  �أن ي�صل  �أو  �نتفا�صة،  باندالع 

. كما �صدد خالل 
96

�أنه طاملا يجل�ص على كر�صّي �لرئا�صة فاإنه لن يوقف �لتن�صيق �الأمني

“تن�صيق جيد” فيما  لقائه عدد�ً من �لكتّاب و�ملثقفني �الإ�رش�ئيليني يف ر�م �هلل على وجود 

تعك�ص  ت�رشيحات  وهي   .
�الأو�صاع”97 هدوء  على  و�ملحافظة  �الإرهاب  بـ“منع  و�صفه 

و�عتباره  �الأمني،  �لتن�صيق  مو��صلة  على  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إ�رش�ر  مدى 

جزء�ً ال يتجز�أ من وظيفة �الأجهزة �الأمنية، بغ�ص �لنظر عن �جلدل �لد�ئر حوله يف �ل�صاحة 

�لفل�صطينية.

رابعًا: الفلتان االأمني: خلفياته وجهود مواجهته:

�ل�صلطة  �الأمن يف  �لتي و�جهت قطاع  �لتحديات  �أبرز  �الأمني و�حد�ً من  �لفلتان  �صكل 

عامة،  ب�صورة  غزة  وقطاع  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  و�ملجتمع  �لفل�صطينية، 

و�تخذت مظاهره �أ�صكاالً عديدة من �العتد�ء على �لقانون �أو حماولة �أخذه باليد، �صملت 

و�الأفر�د  �لعامة  �ل�صخ�صيات  على  و�عتد�ء  و�صطو،  وتعذيب،  وخطف،  قتل،  عمليات 

�صيا�صية  بني  ما  متنوعة  خلفيات  على  �رتكبت  و�خلا�صة،  �لر�صمية  �ملوؤ�ص�صات  وعلى 

)كاأحد�ث �القتتال �لد�خلي(، و�أمنية )كت�صفية �ملتهمني بالعمالة لالحتالل دون حماكمة(، 

و�جتماعية )كعمليات �لثاأر و�لقتل على خلفية �رشف �لعائلة(، وجنائية )كال�صطو و�لقتل 

الأ�صباب مادية(.

ت�صاعدت  ثم   ،
98

�لفل�صطينية �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  بعد  �الأمني  �لفلتان  مظاهر  �أوىل  بد�أت 

، �لتي �صهدت تدمري �الحتالل ملنظومة �الأمن 
992002 وحتّولت لظاهرة مقلقة منذ �صنة 

�ندلعت  �لتي  �لد�خلي  �أحد�ث �القتتال  �لفل�صطيني ب�صورة �صبه تامة، لتبلغ ذروتها مع 

بني حركتي فتح وحما�ص يف قطاع غزة خالل �لفرتة 2006–2007.

96 القد�س العربي، 2011/3/15.

Haaretz newspaper, 21/10/2011, http://www.haaretz.com 
97

 موقع مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، تقرير �إح�صائي موجز حول �النتهاكات �لد�خلية ومظاهر غياب �صيادة 
98

�لقانون يف قطاع غزة، كانون �لثاين/ يناير 2013، �نظر:

 http://www.mezan.org/upload/insecurity_2013_jan.pdf

 �لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن، حول حالة النفالت الأمني و�شعف �شيادة القانون يف اأرا�شي 
99

حلقوق  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية  �لهيئة  �هلل:  )ر�م   )43( خا�صة  تقارير  �صل�صلة  الفل�شطينية،  الوطنية  ال�شلطة 

 http://www.ichr.ps/pdfs/sp43.pdf :ملو�طن، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2005(، �ص 5، �نظر�
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ذلك  حتى  �الأمني  �لفلتان  مو�جهة  يف  �الأمنية  و�أجهزتها  �ل�صلطة  جهود  �ت�صمت  وقد 

و�لتي  �صن�صتعر�صها،  �لتي  �لعو�مل  من  لعدد  نتيجة  �ل�صعف،  من  كبري  بقدر  �لوقت 

خ�صو�صاً  حماربتها،  على  �ل�صلطة  قدرة  نف�صه  �لوقت  يف  و�أ�صعفت  �لظاهرة  هذه  غّذت 

و�أن غالبيتها كانت عو�مل ذ�تية من د�خل بنية �ل�صلطة وموؤ�ص�صاتها �الأمنية و�لت�رشيعية 

و�لق�صائية.

�لتي مل تتوقف ب�صورة نهائية، مع تعزيز  �لفلتان �الأمني،  وتر�فق �نح�صار مظاهر 

موؤ�ص�صة �لرئا�صة وحكومة �صالم فيا�ص ل�صلطتها يف �ل�صفة �لغربية من جهة، وتعزيز 

حكومة حما�ص ل�صلطتها يف غزة. �إذ عمل �لطرفان على مو�جهة �أّي وجود م�صلح يتحدى 

�صيطرتهما، فتمت مالحقة كل �صالح خارج �إطار �الأجهزة �الأمنية يف �ل�صفة �لغربية، مبا 

فيها ف�صائل �ملقاومة و�صالحها، فيما عملت حما�ص يف غزة على حماربة ما �أ�صمته �صالح 

�لفو�صى دون �أن تعمل على مالحقة �صالح �ملقاومة، و�إن عملت على �صبطه من خالل 

تفاهمات �صيا�صية مع بقية �لف�صائل.

جدول رقم )2(: �شحايا الفلتان الأمني 2003/1/1–1002013/9/30

خمطوفونجرحىقتلىعدد احلوادثال�شنة

200339181110

20041225717811

200539410189324

20068762691,21990

20071,4655102,754196

200859820460324

200930518349023

20105198557216

2011293992960

2012227792480

2013153461478

4,8381,6057,364384املجموع

 مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، خ�صائر �لفلتان �الأمني، �نظر:
100

 http://www.mezan.org/ar/messege.php?view=falatan 
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جدول رقم )3(: حوادث الفلتان الأمني 2003/1/1–1012013/9/30

اأ�رشار مركباتاأ�رشار منازلجرحىقتلىعدد احلوادثاخللفية

402125472301عبث بال�شالح
12332155104�رشاع على نفوذ

161795442�شوء تخزين اأ�شلحة
7092404بغر�س ال�شلب

79109550تدريب
318374482513احتجاج

7731037231110اعتداء على موؤ�ش�شات
12977153155ثاأر

501157491اإطالق �شورايخ حملية ال�شنع
7355102�شغب

16932150110خطف واحتجاز
1,3823872,50828278خالف يف الراأي )فكري – عقائدي – �شيا�شي(

741110اغت�شاب
4463900اإطالق نار جمهول امل�شدر

801619701اإطالق نار
2927800تخابر - خلفية عمالة

2322300نفق داخلي
76584260�رشف

1524200مظاهرات
47127212ج�شم م�شبوه

8436189233نزاع على ملكية
40125205�شطو
44522259900اأنفاق

11337204143اعتقال
55119187910225�شجار عائلي/ �شخ�شي

4,4031,3946,607622161املجموع

ب�صكل عام، تنق�صم �لعو�مل �لتي �أ�صهمت يف ظهور �لفلتان �الأمني و�نت�صاره يف �أر��صي 

�ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل �صقني: د�خلي مرتبط بال�صلطة �لفل�صطينية و�ملجتمع �لفل�صطيني، 

وخارجي يرتبط ب�صورة �أ�صا�صية باالحتالل �الإ�رش�ئيلي.

 �ملرجع نف�صه.
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1. العوامل الداخلية:

اأ. �شلوك الإدارة ال�شيا�شية:

توفري  يف  ق�صد،  بغري  �أو  بق�صد  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �ل�صيا�صية  �الإد�رة  �أ�صهمت 

�إعطاء  خالل  من  �لقانون،  �صيادة  �حرت�م  عدم  مظاهر  بانت�صار  �صمحت  �لتي  �الأر�صية 

�لوظيفة �ل�صيا�صية الأجهزة �الأمن، و�ملتمثلة يف فر�ص �حرت�م �لتز�مات �ل�صلطة مبوجب 

من  دونها  ما  على  �الأولوية  �ل�صيا�صية،  وقو�ه  �لفل�صطيني  �ملجتمع  على  �أو�صلو  �تفاق 

�إىل جتاوز  �الأجهزة  تلك  �لد�خلي(؛ وخ�صو�صاً مع جلوء  �الأمن  �لوظائف )ويف مقدمتها 

�لقانون ب�صورة م�صتمرة يف �أد�ء تلك �لوظيفة، كاالعتقال �ل�صيا�صي، وممار�صة �لتعذيب، 

.
102

وجتاوز �أحكام �لق�صاء

وعد� عن ت�صيي�ص قوى �الأمن ب�صورة غري معقولة، فقد تعدى �الأمر م�صاركة �الأجهزة 

�الأمنية يف مظاهر �لفلتان �الأمني �إىل �مل�صاركة يف �أعمال �ال�صتغالل �ملايل، و�لف�صاد، و�نتهاك 

.
103

حقوق �ملو�طنني دون وجه م�رشوع

ويف �ملقابل، �أ�صهم تقاع�ص �الأجهزة �الأمنية لل�صلطة عن مالحقة �لعمالء وتنفيذ �أحكام 

�لق�صاء بحقهم، مبوجب �تفاق �أو�صلو كذلك، يف تعزيز مظاهر �لفلتان ب�صورة �إ�صافية، 

�أن هذه �حلركات  �ملقاومة للق�صا�ص منهم، على �عتبار  من خالل توفري د�فع حلركات 

.
104

وعنا�رشها �أكرث �ملت�رشرين من عملهم

وي�صاف �إىل ما تقّدم، تنازع �ل�صالحيات �ملتعلقة باالأمن بني �صقي �ل�صلطة �لتنفيذية 

لل�صلطة، �لرئا�صة و�حلكومة، �إبان فوز حركة حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية وت�صكيلها 

�أ�صعل �القتتال �لد�خلي خالل �لفرتة  2006، و�لذي �صّكل �لفتيل �لذي  للحكومة يف �صنة 

2006–2007، بني حركة فتح و�الأجهزة �الأمنية �ملو�لية للرئا�صة من جهة، وحركة حما�ص 

و�لقوة �لتنفيذية �لتي �أ�ص�صتها �حلكومة يف غزة من جهة �أخرى.

 �صالح �لنعامي، �لفلتان �الأمني يف �ل�صلطة: خماطر �لتوظيف �الإ�رش�ئيلي، �جلزيرة.نت، 2005/6/23، �نظر:
102

 http://www.aljazeera.net/opinions/pages/7506b58e-50d1-461b-91d1-54a1398e6267

 روالند فريدريك و�أرنولد ليتهولد، املدخل اإىل اإ�شالح القطاع الأمني يف فل�شطني، �ص 23.
103

 �صالح �لنعامي، �لفلتان �الأمني يف �ل�صلطة: خماطر �لتوظيف �الإ�رش�ئيلي.
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ب. �شلوك الأجهزة الأمنية:

عك�ص تورط �أفر�د �الأجهزة �الأمنية يف مظاهر �لفلتان �الأمني عمق �الأزمة �لتي ير بها 

قطاع �الأمن �لفل�صطيني؛ فبدالً من �أن يكون هوؤالء هم من يتوىل حفظ �الأمن كما تفرت�ص 

�أعمال �لفلتان �الأمني، على �الأقل يف  وظيفتهم، فقد �صّكلت جتاوز�تهم �جلزء �الأكب من 

�الأمن  بحفظ  يكلفون  �لتي  �ملناطق  يف  و�لنظام  �الأمن  حفظ  يف  بدورهم  قيامهم  عدم  ظّل 

.
105

و�لنظام فيها

وقد �أ�صار �ملجل�ص �لت�رشيعي يف تقريرين له حول �لو�صع �الأمني يف مناطق �ل�صلطة 

�الأمنية  �الأجهزة  تقاع�ص  �إىل   ،2006 يونيو  وحزير�ن/   2005 مايو  �أيار/  يف  �لفل�صطينية، 

هذ�  من  جانباً  ُمرجعاً  �الأمنية،  �الأو�صاع  تدهور  من  للحد  بدورها  �لقيام  يف  وقادتها 

�لتقاع�ص �إىل �صعف �حلماية �لقانونية �ملتوفرة لعنا�رش �الأجهزة �الأمنية. علماً �أن �لتقرير 

�الأول كان قد حّمل عنا�رش يف �الأجهزة �الأمنية �مل�صوؤولية عن جزء كبري يف حالة �لفتان 

�الأمني، ونبّه �إىل غياب �لتن�صيق بني �الأجهزة �الأمنية �ملختلفة ووجود تناف�ص بينها يبلغ 

.
106

حّد �ل�رش�ع

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن تق�صري �الإد�رة �ل�صيا�صية يف مالحقة منت�صبي �الأجهزة �الأمنية 

�لقانون،  فوق  باأنهم  �ل�صعور  هوؤالء  منح  يف  �أ�صهم  �الأمني  �لفلتان  مظاهر  يف  �ملتورطني 

.
107

و�أ�صهم بالتايل يف ��صتمر�ر تلك �لظاهرة

ج. �شعف الأطر القانونية الت�رشيعية والرقابية:

�قت�صت مو�جهة ظاهرة �لفلتان �الأمني وجود �أطر قانونية و��صحة تبني �أوالً ماهية 

ثانياً  وتبني  للمحا�صبة،  عر�صة  مرتكبيها  وجتعل  للقانون  خمالفة  ُتعّد  �لتي  �الأعمال 

�ملحا�صبة و�لعقوبات، من  �إجر�ء�ت  تطبيق  ثالثاً  �رتكابها، وتكفل  �ملرتتبة عن  �لعقوبات 

 �لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن، حول حالة النفالت الأمني و�شعف �شيادة القانون يف اأرا�شي 
105

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، �ص 5.

 �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، �لفرتة �الأوىل، �لدورة �لعا�رشة، تقرير جلنة �لرقابة �لعامة وحقوق �الإن�صان 
106

�لد�خلي،  �الأمن  يف  �الخت�صا�ص  ذ�ت  �جلهات  ودور  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الأمنية  �الأو�صــاع  حــول 

�أيار/ مايو 2005؛ و�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، �لفرتة �لثانية، �لدورة �الأوىل، تقرير جلنة �لرقابة �لعامة 

�لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  مناطق  يف  �الأمني  �لفلتان  حول  �لعامة  و�حلريات  �الإن�صان  وحقوق 

حزير�ن/ يونيو 2006، يف روالند فريدريك و�أرنولد ليتهولد، املدخل اإىل اإ�شالح القطاع الأمني يف فل�شطني، 

�ص 199–205.

 �صالح �لنعامي، �لفلتان �الأمني يف �ل�صلطة: خماطر �لتوظيف �الإ�رش�ئيلي.
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خالل �لرقابة عليها. ولكن يف ظّل �صعف هذه �الأطر، وغيابها يف بادئ �الأمر، وعدم �جلدية 

يف تطبيقها فيما بعد، فقد تعززت ممار�صات جتاوز �لقانون ب�صورة عامة، ومن �صمنها 

مظاهر �لفلتان �الأمني.

وقد كان ل�صعف �لت�رشيعات �لناظمة لقطاع �الأمن، و�لتي �صبق �حلديث عنها، تاأثري 

كبري يف تف�صي �ملمار�صات �ل�صلبية بني �أفر�د �الأجهزة �الأمنية ب�صورة خا�صة.

د. �شعف ال�شلطة الق�شائية:

جتلى �صعف �ل�صلطة �لق�صائية يف مو�جهة �لفلتان �الأمني يف عدة مظاهر، من بينها 

عدم جدية �جلهات �لق�صائية يف �لبت يف بع�ص ملفات �ملوقوفني، وحتديد�ً �مللفات �الأمنية، 

وتر�خيها يف نظر �مللفات �جلز�ئية، و�لبّت يف �ملنازعات �لنا�صئة بني �ملو�طنني، �إىل جانب 

�ل�صعف �ملرتتب عن تق�صري �الأجهزة �الأمنية يف تقدمي �ملخالفني من عنا�رشها �إىل �لق�صاء 

�لع�صكري �ملخت�ص، وعن عدم ��صتقالل �ل�صلطة �لق�صائية يف مو�جهة �ل�صلطة �لتنفيذية 

.
108

و�أجهزتها �الأمنية، و�نعد�م �حلدود و�لفو��صل بني �ل�صلطتني

وقد �أدى �صعف �ل�صلطة �لق�صائية �إىل فقد�ن �ملو�طنني �لثقة بها وبقدرتها على �لبّت 

كالق�صاء  حقوقهم  لتح�صيل  بديلة  و�صائل  �إىل  و�لتجائهم  �الأحكام،  وتنفيذ  �لنز�عات  يف 

.
109

�لع�صائري وجلان �الإ�صالح و�لتوفيق، �أو �أخذ �لقانون باليد

عدم  خالل  من  �لق�صاء،  الأحكام  �لتنفيذية  �ل�صلطة  جتاوز  �لعامل  هذ�  من  فاقم  وقد 

قر�ر�ت  و�أبرزها  �ل�صيا�صيني،  �ملعتقلني  عن  باالإفر�ج  �ملتعلقة  �ملحاكم  قر�ر�ت  �حرت�م 

.
110

حمكمة �لعدل �لعليا، �لتي ُتعّد �أكب مرجعية ق�صائية يف �ل�صلطة

هـ. العوامل الجتماعية:

وهي تتمثل ب�صورة �أ�صا�صية يف �لنز�عات �لعائلية �أو �لع�صائرية وثقافة �لثاأر من جهة، 

ومبا ُيعرف بق�صايا “�رشف �لعائلة” من جهة �أخرى.

 �لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن، حول حالة النفالت الأمني و�شعف �شيادة القانون يف اأرا�شي 
108

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، �ص 38-42 و46.

109 املرجع نف�شه، �ص 47.

 �صالح �لنعامي، �لفلتان �الأمني يف �ل�صلطة: خماطر �لتوظيف �الإ�رش�ئيلي.
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و. انت�شار ال�شالح:

وّفر �نت�صار �ل�صالح عامالً م�صاعد�ً يف �نت�صار مظاهر �النفالت �الأمني �ملتعلقة باإ�صاءة 

�أو  �لفردية  �لنز�عات  يف  و��صتخد�مه  �الأمنية،  �الأجهزة  �أفر�د  قبل  من  �ل�صالح  ��صتخد�م 

�إىل �أن توفر �ل�صالح مل يكن حمفز�ً م�صتقالً  �أو �لف�صائلية. ولكن جتدر �الإ�صارة  �لعائلية 

�ملغذية  �الأخرى  بالعو�مل  ��صتخد�مه  �إ�صاءة  �رتبطت  و�إمنا  �الأمني،  للفلتان  ذ�ته  بحد 

لل�رش�ع و�لفو�صى وغياب �لقانون يف مناطق �ل�صلطة.

2. العوامل اخلارجية:

اأ. تدمري البنية التحتية لالأجهزة الأمنية:

يف  �لفل�صطينية  �الأمنية  لالأجهزة  �لتحتية  للبنية  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  تدمري  �أ�صفر 

�ل�صنة �لثانية النتفا�صة �الأق�صى عن �نهيار كامل للمنظومة �الأمنية لل�صلطة، حيث تر�فق 

تدمري مقر�ت �الأجهزة �الأمنية ومر�كز �الإ�صالح و�لتاأهيل مع منع عنا�رش تلك �الأجهزة 

�أو �لقيام باأي دور فعلي يف �صبيل �ملحافظة  �أو حمل �ل�صالح،  من �رتد�ء �لزّي �لر�صمي، 

.
111

على �الأمن و�لنظام �لعام

ب. ت�شجيع القتتال الداخلي:

�الأمني  �لو�صع  توتري  يف  و�الأمريكي  �الإ�رش�ئيلي  �لدور  يف  �أ�صا�صاً  �لعامل  هذ�  متثل 

وت�صجيع �القتتال �لد�خلي بني حركتي فتح وحما�ص خالل �لفرتة 2006–2007. حيث 

كان لل�صلوك �الإ�رش�ئيلي تاأثري كبري على �الأو�صاع �الأمنية يف �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�إ�صعال فتيل  يف �لفرتة �لتي تلت فوز حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية، ودور م�صهم يف 

و�الأمني  و�ل�صيا�صي  �القت�صادي  �ل�صغط  و�صائل  عب  �لد�خلي،  و�القتتال  �لفتنة 

.
112

و�لع�صكري �ملختلفة �لتي متتلكها

كما كان للواليات �ملتحدة كذلك تاأثري كبري على �الأو�صاع �الأمنية يف تلك �ملرحلة، من 

.
113

خالل �خلطط �الأمنية �لتي �صعت لتقوية طرف فل�صطيني وتعبئته �صّد طرف �آخر

 �لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن، حول حالة النفالت الأمني و�شعف �شيادة القانون يف اأرا�شي 
111

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، �ص 33.

 حم�صن حممد �صالح، �رشاع الإرادات، �ص 247–248.
112

 �نظر: املرجع نف�شه، �ص 288-277.
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خام�شًا: احرتام حقوق االإن�شان:

ُيعّد �حرت�م حقوق �الإن�صان �أحد �أهم �ملعايري �لتي تقي�ص مدى �لتز�م �ملوؤ�ص�صة �الأمنية 

من  وحمايته  خلدمته  وجدت  �لذي  �ملجتمع  خدمة  يف  وفعاليتها  �لقانون،  �صيادة  مببد�أ 

�لفل�صطينية،  �الأمنية  �الأجهزة  لعمل  �حلاكمة  �الأطر  ويف  و�خلارجية.  �لد�خلية  �الأخطار 

�أن متار�ص كل  14 منها على  �ملادة  �أريحا( قد ن�صت يف  �لقاهرة )غزة -  �تفاقية  �أن  جند 

�التفاق  هذ�  مبوجب  وم�صوؤولياتهما  �صالحياتهما  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل  من 

 .
�لقانون”114 �الإن�صان وحكم  �ملتفق عليها وحقوق  �لدولية  �آخذتني يف �العتبار �الأعر�ف 

كما ن�ّص �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني �ملعدل ل�صنة 2003 وبع�ص �لقو�نني �لفل�صطينية 

�لتي مّت تناولها �صابقاً يف هذ� �لف�صل على جمموعة من �ل�صو�بط �لتي يجب على �أجهزة 

�الأمن و�أفر�دها �حرت�مها فيما يتعلق بحقوق �الإن�صان، وخ�صو�صاً على �صعيد حترمي 

�لتعذيب، وحقوق �ل�صجناء و�ملوقوفني.

�نتهاكات  وجود  �أظهرت  و�لدولية  �ملحلية  �الإن�صان  حقوق  منظمات  تقارير  �أن  �إال 

�الأر�ص،  على  �الأمنية  �الأجهزة  �صلوك  يف  �الإن�صان  وحلقوق  �لن�صو�ص  لتلك  �رشيحة 

تاريخه،  وحتى  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  منذ  �أحياناً—  —وممنهجة  م�صتمرة  ب�صورة 

ووجود ق�صور يف جهود مو�جهة تلك �النتهاكات، و�إن كانت تلك �جلهود قد حت�صنت 

يف بع�ص �الأوقات.

�صدر  تقرير  ذكر  حيث  �النتهاكات،  لهذه  �ملبكرة  �لبد�ية  لالنتباه  �لالفت  من  وكان 

من  طائفة  من  �أ�صا�صية  �إن�صانية  “حقوقاً  �أن  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  على  و�حد  عام  نحو  بعد 

�حلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية تعر�صت لالنتهاك من قبل �أجهزة �ل�صلطة �الأمنية على مد�ر 

. وقد ت�صاعدت �ل�صكاوى جر�ء �النتهاكات �مل�صتمرة حلقوق 
�لعام �الأول من عمرها”115

عمر  من  �الأوىل  �ل�صنو�ت  خالل  �لفل�صطينية  �الأمن  �أجهزة  خمتلف  �أيدي  على  �الإن�صان 

.
116

�ل�صلطة

“�تفاق تنفيذ �حلكم �لذ�تي يف قطاع غزة ومنطقة �أريحا، �لقاهرة، 1994/5/4،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية،   114

�لعدد 18، ربيع 1994، �ص 263-255.

الحتالل  حتت  الفل�شطيني  الإن�شان  حقوق  م�شتمرة:  وانتهاكات  متغرية  اأو�شاع  �حلق،  موؤ�ص�صة   
115

الإ�رشائيلي ويف مناطق احلكم الذاتي )ر�م �هلل: موؤ�ص�صة �حلق، 1995(، �ص 118.

�إياد �ل�رش�ج، “حقوق �الإن�صان يف ظّل �ل�صلطة �لفل�صطينية،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 30، ربيع   
116

1997، �ص 58.
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1. اأبرز النتهاكات:

�العتقال  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  قبل  من  �ملمار�صة  �النتهاكات  �أبرز  ت�صمل 

�لتعذيب و�صوء  �أمنية(، وممار�صة  �أو  �لقانوين )وخ�صو�صاً على خلفيات �صيا�صية  غري 

�لقوة  با�صتخد�م  �ل�صلمي،  و�لتجمع  و�لتعبري  �لر�أي  حرية  حقوق  و�نتهاك  �ملعاملة، 

�ملفرطة و�ملميتة يف بع�ص �الأحيان.

وي�صاف �إىل قائمة �نتهاكات حقوق �الإن�صان تاأ�صي�ص �ل�صلطة ملحكمة �أمن �لدولة �لعليا 

يف �صباط/ فب�ير 1995 للنظر يف �لق�صايا �حل�صا�صة ذ�ت �لبعد �الأمني، و�لذي جاء نتيجة 

تعمل  باعتبارها  �الإرهاب”،  لـ“مكافحة  �ل�صلطة  على  و�الأمريكية  �الإ�رش�ئيلية  لل�صغوط 

ب�صكل يخالف معايري �ملحاكمة �لعادلة و�الإجر�ء�ت �لقانونية �ل�صليمة، ويهدد �حلريات 

.
117

�لعامة و��صتقالل �لق�صاء

اأ. العتقال غري القانوين )الحتجاز التع�شفي(:

�لقانون،  يف  �ملبينة  �ل�صليمة  �الإجر�ء�ت  �تخاذ  دون  �الأ�صخا�ص  �عتقال  به  وُيق�صد 

ودومنا �إبر�ز �صند قانوين يبر �حلرمان من �حلرية )دون �إبر�ز �أمر �عتقال من �لنيابة 

�أو  �ملثال(،  �صبيل  على  توقيفهم  لتمديد  ق�صاة  على  �ملوقوفني  عر�ص  دون  �أو  �لعامة، 

هذ�  وي�صمل  عنهم.  باالإفر�ج  �لق�صاء  عن  �صادرة  الأحكام  خالفاً  �عتقالهم  ��صتمر�ر 

�الإجر�ء ب�صورة �أ�صا�صية �العتقاالت �أو �ال�صتدعاء�ت �لتي تتم على خلفيات �صيا�صية �أو 

�أمنية، وهو �أحد �أبرز �النتهاكات �لتي مار�صتها �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية، وما تز�ل، 

و�أكرثها تكر�ر�ً.

تقارير  بينها  �مللف، ومن  تتابع هذ�  �لتي  �ملوؤ�ص�صات �حلقوقية  تقارير  ملتابعة  ووفقاً 

�الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  و�لهيئة   Amnesty International �لدولية  �لعفو  منظمة 

�لغالبية  �رتبطت  فقد  وغريها،  �حلق  وموؤ�ص�صة  �الإن�صان  حلقوق  �لفل�صطيني  و�ملركز 

�لعظمى من �العتقاالت غري �لقانونية �لتي متت �إبان تاأ�صي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �إطار 

قمع �لف�صائل و�لقوى �ملعار�صة التفاق �أو�صلو، �أو يف �إطار مالحقة ن�صطاء ف�صائل �ملقاومة 

خالل �لفرت�ت �لتي �صهدت ت�صاعد�ً يف عملياتها �صّد �الحتالل، يف �إطار �لتن�صيق �الأمني.

)غزة:   1997 31 دي�شمرب  1 يناير -  تقرير الن�شاطات والتقرير املايل  �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان،  �ملركز   
117

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 1998(، �ص 56، �نظر: 

 http://www.pchrgaza.org/files/annual/arabic/annual%20report1997.pdf
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�إال  �الأق�صى،  �نتفا�صة  �ندالع  وكما ورد �صابقاً، فاإن وترية �العتقاالت تر�جعت مع 

�أنها ��صتوؤنفت بعد �النق�صام �لفل�صطيني يف حزير�ن/ يونيو 2007؛ حيث ت�صاعدت وترية 

�العتقاالت �ل�صيا�صية بحق عنا�رش ف�صائل �ملقاومة يف �ل�صفة �لغربية، وخ�صو�صاً حركة 

حما�ص، وت�صاعدت يف �ملقابل وترية �العتقاالت و�ال�صتدعاء�ت �لتي قامت بها �الأجهزة 

�الأمنية �لتابعة للحكومة �ملقالة يف غزة، و�لتي ت�صيطر عليها حركة حما�ص، بحق عنا�رش 

.
118

حركة فتح

ب. ممار�شة التعذيب:

ُت�صري �لتقارير �لتي تناولت ممار�صة �لتعذيب من قبل �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية، �إىل 

�أنها ممار�صة م�صتمرة مل تتوقف، و�إن كانت تفاوتت يف وتريتها تبعاً للظروف �ل�صيا�صية 

�لد�خلية.

فخالل �ل�صنو�ت �الأوىل، وردت �إ�صار�ت �إىل كون �لتعذيب “�صيا�صة منظمة ومنهاجاً 

لدى بع�ص �الأجهزة �الأمنية”، تر�فق مع جتاهل �جلهات �مل�صوؤولة الأغلب �ل�صكاوى ب�صاأن 

. و�إن كانت وترية �لتعذيب قد �صهدت تر�جعاً خالل �صنو�ت �النتفا�صة، 
119

تلك �حلاالت

�إال �أنها ت�صاعدت على نحو خا�ص بعد �النق�صام، مما يوؤكد �تخاذ �لتعذيب �صفة منهجية 

.
120

ولي�ص �صفة جمرد ت�رشف فردي

�الأمن  �أجهزة  �ملعتقلني لدى  �لتعذيب على  �مل�صتخدمة يف ممار�صة  �الأ�صاليب  وت�صمل 

بعيد  حّد  �إىل  م�صابهة  �أ�صاليب  غزة،  قطاع  يف  �أم  �لغربية  �ل�صفة  يف  �صو�ء  �لفل�صطينية، 

ت�صمل  وهي  �الحتالل،  �صجون  يف  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  بحق  متار�ص  �لتي  لالأ�صاليب 

�ملجدولة  �الأ�صالك  �أم  �لع�صي،  با�صتخد�م  �أم  و�الأرجل،  باالأيدي  )�صو�ء  �ملبح  �ل�رشب 

وغريها(، و�لفلقة، و�ل�صبح، و�لعزل �النفر�دي، و�ل�صتم باألفاظ نابية، و�الإرهاب �لنف�صي 

�الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  )غزة:   2007 ال�شنوي  التقرير  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
118

ني�صان/ �أبريل 2008(، �ص 72-76، �نظر:

 http://www.pchrgaza.org/files/annual/arabic/Ann-Rep-07-Arb.pdf

 �إياد �ل�رش�ج، مرجع �شابق، �ص 62-61.
119

�لفل�صطينية  �لتوقيف  ومر�كز  �صجون  يف  �لتعذيب  جر�ئم  حول  تقرير  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
120

خالل �لفرتة بني �صبتمب 2011 – مايو 2013، �ص 5، �نظر:

http://www.pchrgaza.org/files/2013/Torture%20Report%202013.pdf 
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�إ�صماع �ملعتقل �أ�صو�ت تعذيب لطرف ثالث(،  �أو  �أو �لقتل،  )كالتهديد باالعتد�ء �جلن�صي 

و�ال�صتدعاء �ملتكرر على خلفية �النتماء �حلزبي يف ظروف قا�صية، و�حلرمان من �لنوم، 

.
121

و�حلرمان من �الأكل و�ل�رش�ب �ل�صحي

�أو موقوفاً، د�خل  47 �صجيناً  �أنه مّت توثيق وفاة  �إىل  ويف هذ� �ل�صياق، جتدر �الإ�صارة 

�أيار/  وحتى  �ل�صلطة  قيام  منذ  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �لتابعة  �لتوقيف  ومر�كز  �ل�صجون 

مايو 2013، ق�َصو� �إما نتيجة لتعر�صهم للتعذيب، �أو ب�صبب �الإهمال �لطبي، �أو تق�صري 

.
122

�جلهات �لر�صمية يف توفري �حلماية �ل�صخ�صية لهم

�لوفيات  تلك  ن�صف  نحو  �أن  �الإن�صان  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  توثيق  ويظهر 

غزة  قطاع  يف   15 منها  �لفل�صطيني،  �النق�صام  تلت  �لتي  �لفرتة  يف  وقعت  وفاة(   23(

غزة  يف  وقعت  �لتي  �لوفيات  �أن  �حلاالت  تلك  يف  �لتدقيق  وُيظهر  �لغربية.  �ل�صفة  يف  و8 

كانت جميعها ملوقوفني على خلفيات �أمنية �أو جنائية، وي�صتبه �أن ع�رشة منها متت نتيجة 

للتعذيب؛ يف حني �أن غالبية �لوفيات يف �ل�صفة �لغربية كانت ملعتقلني على خلفية �صيا�صية 

)خم�صة من �أ�صل ثمانية(، وي�صتبه بوفاة ثالثة معتقلني منهم على �الأقل حتت �لتعذيب، 

بينما �أفادت �الأجهزة �الأمنية �أن �ملعتقلنَي �الآخَرين قاما باالنتحار. وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن 

حاالت �لتعذيب �الأخرى �لتي وثقها �ملركز يف قطاع غزة متت بحق معتقلني على خلفيات 

�ل�صفة  يف  �ملوثقة  �حلاالت  غالبية  كانت  بينما  �صيا�صية(،  �أو  �أمنية،  �أو  )جنائية،  متنوعة 

.
123

�لغربية بحق معتقلني على خلفية �صيا�صية ب�صكل خا�ص

 �ملرجع نف�صه، �ص 14-13.
121

�الإن�صان خالل  �لفل�صطيني حلقوق  �ملركز  �ل�صادرة عن  �ل�صنوية  �لتقارير  �إىل  ��صتناد�ً  �لرقم  �إح�صاء هذ�  مّت   
122

�إياد  �نظر:   ،1997 فب�ير  �صباط/   -  1994 يوليو  متوز/  من  �ملمتدة  للفرتة  بالن�صبة   .2012-1997 �لفرتة 

�ملركز  �نظر:   ،2013 مايو  �أيار/   – يناير  �لثاين/  كانون  من  �ملمتدة  وللفرتة  61؛  �ص  �شابق،  مرجع  �ل�رش�ج، 

خالل  �لفل�صطينية  �لتوقيف  ومر�كز  �صجون  يف  �لتعذيب  جر�ئم  حول  تقرير  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني 

�لفرتة بني �صبتمب 2011 – مايو 2013، �ص 17-14. 

يف  �لتوقيف  ومر�كز  �ل�صجون  يف  �لتعذيب  ممار�صات  حول  تقرير  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
123

http://www.pchrgaza.org/files/2010/ :ل�صلطة �لفل�صطينية، �أغ�صط�ص 2010، �ص 10-15 و18-21، �نظر�

PCHR%20Report-25-8-10.pdf؛ و�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، تقرير حول جر�ئم �لتعذيب يف �ل�صلطة 
http://www.pchrgaza. :لفل�صطينية خالل �لفرتة بني �أغ�صط�ص 2010 – �صبتمب 2011، �ص 8-9 و18، �نظر�

جر�ئم  حول  تقرير  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  و�ملركز  org/files/2011/pchr-report-5-10-2011.pdf؛ 
�لتعذيب يف �صجون ومر�كز �لتوقيف �لفل�صطينية خالل �لفرتة بني �صبتمب 2011 – مايو 2013، �ص 17-14.
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ج. انتهاك احلق يف حرية الراأي والتعبري والتجمع ال�شلمي:

�لفل�صطيني  و�ملركز  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة  عن  �ل�صادرة  �لتقارير  �صجّلت 

يف  �ل�صلمي  و�لتجمع  و�لتعبري  �لر�أي  حرية  يف  �حلق  �أو�صاع  حول   ،
124

�الإن�صان حلقوق 

�ل�صلطة �لفل�صطينية، �رتكاب �الأجهزة �الأمنية النتهاكات لهذه �حلقوق ب�صورة م�صتمرة، 

�ل�صحفيني  �عتقال  كذلك  و�صملت  �ل�صيا�صي،  �العتقال  ملف  مع  منها  جزء  يف  تقاطعت 

�قتحام  �إىل  باالإ�صافة  بعينها،  �أحد�ث  تغطية  من  ومنعهم  عليهم  و�العتد�ء  وتوقيفهم 

�ل�صلمية،  و�لتظاهر�ت  �مل�صري�ت  على  قيود  وفر�ص  و�إغالقها،  �الإعالمية  �ملوؤ�ص�صات 

��صتخد�م  �أ�صفر  وقد  لف�صها.  �ملفرطة  �لقوة  و��صتخد�م  فيها،  �مل�صاركني  على  و�العتد�ء 

�لقوة لف�ص �لتظاهر�ت عن �صقوط قتلى يف منا�صبات عّدة، تركزت غالبيتها يف قطاع غزة، 

وكانت �أحد�ث 1994/11/18 �لتي �أدت �إىل مقتل 13 �صخ�صاً يف حميط م�صجد فل�صطني يف 

غزة �أبرزها.

�لر�أي و�لتعبري  �ملتعلقة بحرية  �لفل�صطيني يف تز�يد �النتهاكات  �أ�صهم �النق�صام  وقد 

و�لتجمع �ل�صلمي على يد �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية يف كل من �ل�صفة �لغربية وقطاع 

وحما�ص  فتح  حركتي  بني  �لعالقة  يف  �نفر�جاً  �صهدت  �لتي  �لفرت�ت  بع�ص  �أن  �إال  غزة، 

تر�فقت مع حت�صن ن�صبي.

ويف هذ� �ل�صياق، �أ�صار �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان �إىل �أن �لفرتة �لتالية الأحد�ث 

حزير�ن/ يونيو 2007 �صهدت ت�صعيد�ً خطري�ً يف �نتهاكات �حلق يف حرية �لر�أي و�لتعبري، 

وب�صكل غري م�صبوق، وكانت يف معظمها ترجمة حلالة �النق�صام �ل�صيا�صي، ومتت على 

�لوقت  �ل�صلمي تدهورت يف  �لتجمع  �أن حالة �حلق يف  �لفل�صطينية. كما  �الأمن  �أجهزة  يد 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �لتنفيذية  �الأجهزة  �رتكبتها  �لتي  �النتهاكات  لت�صاعد  نتيجة  نف�صه، 

.
125

وقطاع غزة 

 �نظر بهذ� �ل�صدد �صل�صلة �لتقارير �ل�صادرة عن �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان حول �حلق يف حرية �لر�أي 
124

و�لتعبري و�حلق يف �لتجمع �ل�صلمي، يف:

 http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=category&id=106&Itemid=227

 �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، �حلق يف حرية �لر�أي و�لتعبري و�حلق يف �لتجمع �ل�صلمي يف ظّل �ل�صلطة 
125

�لوطنية �لفل�صطينية )2006/11/1-2008/7/31(، �ص 26، �نظر: 

 http://www.pchrgaza.org/arabic/studies/freedom_studay-2008.pdf
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�ل�صحفيني  �حتجاز  �أن  �ملتتالية  تقاريره  يف  �ملركز  وثقها  �لتي  �حلاالت  تتبع  وُيظهر 

�الأجهزة  �لتي متار�صها  �لر�أي و�لتعبري  �نتهاكات �حلق يف حرية  �أبرز  وتوقيفهم ي�صكل 

�الأمنية يف �ل�صفة و�لقطاع، ولكن كان من �ملالحظ �أن �عتقال �الأجهزة �الأمنية لل�صحفيني 

يف �ل�صفة �لغربية كان ي�صتمر لفرت�ت �أطول ب�صورة عامة، مع تقدمي عدد من �ل�صحفيني 

ملحاكم مدنية وع�صكرية يف بع�ص �حلاالت، ب�صكل ينعهم من ممار�صة عملهم �ل�صحفي 

غزة  قطاع  يف  �الأمنية  �الأجهزة  قبل  من  �ل�صحفيني  �حتجاز  �أن  حني  يف  مطولة،  لفرت�ت 

كان يتم لفرت�ت حمدودة ال تتجاوز ب�صع �صاعات يف غالب �الأحيان، بهدف منع تغطية 

�أحد�ث بعينها. وفيما يت�صل بحق �لتجمع �ل�صلمي فقد كان �صلوك �الأجهزة �الأمنية �إز�ءه 

يف كال �ملنطقتني مت�صابهاً ب�صورة عامة، حيث كان �النتهاك �الأبرز منع �لتجمعات �لتي مل 

حت�صل على ترخي�ص م�صبق، وخ�صو�صاً �لتجمعات �ل�صيا�صية للف�صائل و�الأحز�ب غري 

.
126

�ملو�لية للحكومة �لتي تتبع لها هذه �الأجهزة

2. اخللفيات والأ�شباب:

�الأمنية  �الأجهزة  �رتكاب  خلف  �لكامنة  و�الأ�صباب  �خللفيات  فهم  حماولة  عند 

�لذي  �لن�صق  خالل  من  نلحظ  فاإننا  �إليها،  �الإ�صارة  �صبقت  �لتي  لالنتهاكات  �لفل�صطينية 

�تخذته تلك �النتهاكات وجود جمموعة من �لعو�مل، �أبرزها:

اأ. البيئة ال�شيا�شية:

وهي ت�صمل بدورها عامالً خارجياً يتعلق باال�صتحقاقات �الأمنية �لتي �أملتها �التفاقات 

�لفل�صطينية – �الإ�رش�ئيلية وبال�صغط �خلارجي )�الإ�رش�ئيلي و�الأمريكي(، وعامالً د�خلياً 

يتمثل يف �لعالقة بني �ملكونات �لد�خلية يف �ل�صاحة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية.

فقد ت�صاعدت �النتهاكات ب�صورة عامة خالل �لفرت�ت �لتي كانت ت�صهد خالفاً بني 

 ،)2000 �صنة  وحتى   1994 يف  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  تلت  �لتي  )كالفرتة  و�ملعار�صة  �ل�صلطة 

�النق�صام  تلت  �لتي  )كالفرتة  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  يف  �لكبى  �ل�صيا�صية  �لقوى  بني  �أو 

�لتجمع  �لر�أي و�لتعبري و�حلق يف  �الإن�صان، �صل�صلة تقارير �حلق يف حرية  �لفل�صطيني حلقوق  �ملركز  �نظر:   
126

�ل�صلمي يف ظّل �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، �لتقارير 7-12 )�لفرتة 2006/11/1-2013/9/30(، يف: 

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=category&id=106
&Itemid=227
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�لتن�صيق  من  عالياً  م�صتوى  نف�صه  �لوقت  يف  ت�صهد  كانت  و�لتي   ،)2007 منت�صف  منذ 

�الأمني مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وجتاوباً من �ل�صلطة جتاه �ل�صغوط �خلارجية يف جمال 

“حماربة �الإرهاب”.

ويف �ملقابل فقد تر�جعت وتريتها خالل �لفرتة 2000–2006، وهي �لفرتة �لتي �صهدت 

�نتفا�صة �الأق�صى، تر�فق مع  �لتن�صيق �الأمني عقب �ندالع  تر�جعاً و��صحاً يف م�صتوى 

توفر قدر من �لتفاهم على �مل�صتوى �ل�صيا�صي �لد�خلي خالل �النتفا�صة، وخالل مرحلة 

�لتح�صري لالنتخابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية، بعد تويل حممود عبا�ص رئا�صة �ل�صلطة يف 

مطلع �صنة 2005، وتو�فقه مع �لف�صائل �لفل�صطينية على �إعالن تهدئة من جانب و�حد.

ب. �شعف الت�رشيع والرقابة:

بع�ص  يف  وغيابها  �الأمنية،  �الأجهزة  لعمل  ناظمة  ت�رشيعات  �صدور  تاأخر  �أ�صهم 

�حلاالت، يف عدم و�صوح �الإجر�ء�ت �لقانونية �لو�جب على �أفر�د �الأجهزة �الأمنية �تباعها 

�أدى �إىل غياب �الإجر�ء�ت �لرقابية �لتي ت�صبط عمل �الأجهزة �الأمنية  �أد�ء عملهم، كما  يف 

و�أفر�دها، وتعمل على حما�صبة �ملخالفني.

ج. نق�س التدريب واخلربة:

�رتبط هذ� �لعامل عند تاأ�صي�ص �ل�صلطة بحد�ثة ت�صكيل �الأجهزة �الأمنية، وعدم وجود 

�الأمن، ويف  �ملعينني حديثاً يف جمال �صبط  لدى عنا�رشها  �صابقة  �أو خبة   ٍ تدريب كاف

جمال حقوق �الإن�صان، وخ�صو�صاً �أن غالبيتهم كانو� من عنا�رش �لثورة �لفل�صطينية يف 

�خلارج.

�شاد�شًا: االأمن وجهود امل�شاحلة:

تو�صح �لتطور�ت �لتي �صبق ��صتعر��صها يف هذ� �لف�صل �أن �مللف �الأمني �ألقى بظالل 

�لوطنية،  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  منذ  �لد�خلية  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لعالقات  على  ثقيلة 

و�لذي   ،2007 يونيو  حزير�ن/  منت�صف  �لفل�صطيني  باالنق�صام  نتائجها  �أخطر  متثلت 

�ل�صالحيات  �الأمني وتنازع  �لفلتان  �إنه جاء، ولو جزئياً، نتيجة لرت�كمات  �لقول  يكن 

 .2006 يف  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف  حما�ص  فوز  �إبان  و�حلكومة  �لرئا�صة  بني  �الأمنية 

وكما �أ�صهم �مللف �الأمني يف �لو�صول �إىل �النق�صام، فقد لعب �أي�صاً دور�ً رئي�صياً يف تعطيل 
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جهود �مل�صاحلة، ما ز�ل يلعبه حتى كتابة هذه �ل�صطور، عالوة على كونه �أحد �لعناوين 

�أو �التفاقات �لتي جمعت فتح وحما�ص  �لرئي�صية �حلا�رشة يف جوالت �حلو�ر �لوطني، 

دون بقية �الأطر�ف.

جهة،  من  و�لرئا�صة  فتح  )حركة  �ملتنازعني  �لطرفني  بني  �لتوفيق  حماوالت  �أوىل 

وثيقة  يف  متثلت  �أخرى(  جهة  من  �صكلتها  �لتي  �لفل�صطينية  و�حلكومة  حما�ص  وحركة 

�الأمني  �مللف  وكان   ،2006/6/28 يف  �ملعدلة  ب�صيغتها  �صدرت  �لتي  �لوطني  �لوفاق 

حا�رش�ً بقوة يف مدخالتها وخمرجاتها؛ حيث �إن جهود �إطالقها من قبل قياد�ت �الأ�رشى 

يف �صجون �الحتالل تبعت �أوىل جوالت �القتتال �لد�خلي بني �لقو�ت �ملو�لية لكل من فتح 

. كما تناولت �لوثيقة �لعناوين �لرئي�صية �ملت�صلة بامللف �الأمني، بدء�ً بالفلتان 
127

وحما�ص

�الأمني و�القتتال �لد�خلي، و�إ�صالح �ملوؤ�ص�صة �الأمنية وتطويرها، و�إ�صد�ر �لت�رشيعات 

�إىل  �الإ�صارة  �الحتالل، من خالل  �الأمني مع  �لتن�صيق  �إىل ملف  لعملها، و�صوالً  �لناظمة 

�رشورة �صبط �صالح �ملقاومة وحمايته، مع �لتمييز بينه وبني “�صالح �لفو�صى و�لفلتان 

.
�الأمني”128

��صطد�مه  �إن  حيث  فعلياً،  �الأمنية  �الأو�صاع  تهدئة  من  يتمكن  مل  �التفاق  هذ�  ولكن 

لذلك، مع  نتيجة  فيه قدماً  �مل�صي  �لرئا�صة بعدم قدرتها على  �لدويل، و�صعور  بالرف�ص 

خالل  من  �الأمني  �لو�صع  على  �نعك�صا  ما  �رشعان  لل�صلطة،  �ملايل  �حل�صار  ��صتمر�ر 

�صّد  وتظاهر�تهم  �حلكوميني  �ملوظفني  �إ�رش�ب  يف  �الأمنية  �الأجهزة  عنا�رش  م�صاركة 

�الأمني عب  �لفلتان  �أعمال  تلقي رو�تبهم، و�نخر�طهم يف  على عدم  �حتجاجاً  �حلكومة، 

.
129

مهاجمة مقر�ت ر�صمية

فرتة  طو�ل  �الأمني  و�لو�صع  �ل�صيا�صية  �الأزمة  بني  �ملتبادل  �لتاأثري  حلقة  و��صتمرت 

�لوثيقة،  توقيع  تلت  �لتي  �ل�صهور  خالل  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  ت�صكيل  حو�ر�ت 

و�تخذت م�صار�ً ت�صعيدياً جديد�ً مع تعر�ص قياد�ت يف حركة حما�ص العتد�ء�ت وعمليات 

 �نظر: ح�صن �بحي�ص وو�ئل �صعد، التطورات الأمنية يف ال�شلطة الفل�شطينية 2006–2007 )بريوت: مركز 
127

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(، �ص 25–31.

الوثائق  2006/6/28، يف: حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد )حمرر�ن(،   ن�ّص وثيقة �حلو�ر �لوطني �ملعّدلة، 
128

الفل�شطينية ل�شنة 2006 )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(، �ص 518.

 ح�صن �بحي�ص وو�ئل �صعد، مرجع �شابق، �ص 35–42.
129
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يف  �لطرفان  ليدخل  عنها،  بامل�صوؤولية  عنا�رشها  �أو  �الأمنية  �الأجهزة  �تهمت  نار  �إطالق 

�لثاين/ يناير  �أكرث من خم�صني قتيالً يف كانون  �أ�صفرت عن �صقوط  �قتتال جديدة  جولة 

.
1302007

�تفاقاً  �أنتجت  و�صاطة  يف  للدخول  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  �الأو�صاع  تدهور  دفع 

جديد�ً يف 2007/2/8، عُرف با�صم “�تفاق مكة”، وت�صمن جتديد �لتاأكيد على حترمي �لدم 

�لفل�صطيني و�تخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لكفيلة مبنع �القتتال �لد�خلي، �إىل جانب �التفاق على 

�إثره  �ُصّكلت  �لتي  �لوحدة  �التفاق وحكومة  �أن هذ�  �إال   .
131

ت�صكيل حكومة وحدة وطنية

�ل�صالحيات  على  �خلالف  و��صتمر�ر  �الأمني  �لتوتر  لتو��صل  نتيجة  طويالً،  ي�صمد�  مل 

�الأمنية؛ حيث �أ�صفرت �لعقبات �لتي و�جهها تطبيق �خلطة �الأمنية �لتي �أقرتها �حلكومة 

عن ��صتقالة وزير �لد�خلية هاين �لقو��صمي بعد �صهر و�حد من نيل حكومة �لوحدة ثقة 

�ملجل�ص �لت�رشيعي. وقد عز� �لقو��صمي ��صتقالته �إىل تنازع �ل�صالحيات �الأمنية بينه وبني 

.
132

مدير عام �الأمن �لد�خلي ر�صيد �أبو �صباك

“�حل�صم  بعد  �ملختلفة  �مل�صاحلة  مبادر�ت  بنود  يف  حا�رش�ً  �الأمني  �مللف  بقي  وقد 

“�إعادة  �إىل  ي�صري  بند�ً  للم�صاحلة  �ليمنية  �ملبادرة  ت�صمنت  فقد  غزة،  قطاع  يف  �الأمني” 

�لوحدة  وحكومة  �لعليا  �ل�صلطة  تتبع  بحيث  وطنية،  �أ�ص�ص  على  �الأمنية  �الأجهزة  بناء 

. كما كان �مللف �الأمني حا�رش�ً يف �لورقة �مل�رشية 
�لوطنية، وال عالقة الأي ف�صيل بها”133

للم�صاحلة وحو�ر�ت �لقاهرة �لتي جرت ب�صاأنها يف �صنة 2009، وتناول حينها �رشورة 

�أن ت�صمل عملية �إعادة بناء �الأجهزة �الأمنية كالً من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وم�صاألة 

 .
134

�العتقال �ل�صيا�صي، و�حرت�م حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ملقاومة، وغريها

�لو�قع جعل من �مللف �الأمني يف �لوقت نف�صه  �أر�ص  ولكن عدم تغري �الأو�صاع على 

عن  �الإفر�ج  مطلب  كان  حيث  �تفاق،  �إىل  �لتو�صل  دون  حالت  �لتي  �لعر�قيل  من  جزء�ً 

�الأ�رشى  �لد�خلية �صعيد �صيام، ووزير  �إ�صماعيل هنية، ووزير  �ل�صخ�صيات رئي�ص �حلكومة  تلك  �أبرز   من 
130

و�ملحررين و�صفي قبها، ونائب رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �أحمد بحر. �نظر: املرجع نف�شه، �ص 53-50.

 ن�ّص �تفاق مكة بني حركتي فتح وحما�ص، 2007/2/8، يف: الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، �ص 122.
131

الفل�شطينية  الوثائق  يف:   ،2007/4/17 �لوطنية،  �لوحدة  حكومة  من  �لقو��صمي  هاين  ��صتقالة  ر�صالة   
132

2007، �ص 235-233. ل�شنة 

.588-587 �ص   ،2007 ل�شنة  الفل�شطينية  الوثائق   
133

 �نظر: حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، �ص 39-35.
134
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قدماً  للم�صي  حما�ص  حركة  �رشوط  �أبرز  �أحد  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ل�صيا�صيني  �ملعتقلني 

مبلف �مل�صاحلة، وهو �الأمر �لذي مل يتم تطبيقه بالكامل من وجهة نظر �حلركة، يف حني 

.
135

بقيت �ل�صلطة يف ر�م �هلل ت�رش على �أن من بقي من �ملعتقلني لديها هم معتقلون �أمنيون

وقد بقي ملف �العتقال �ل�صيا�صي عالقاً حتى بعد توقيع �تفاق �مل�صاحلة يف �لقاهرة 

، مما كان يعيد طريف �الأزمة جمدد�ً يف كل مرة �إىل �جلدل حول �لتن�صيق 
يف 1362011/5/3

�الأمني وتوظيفه �ل�صيا�صي. وهو �جلدل �لذي كان، وما يز�ل، �لعقدة �الأبرز فيما يتعلق 

عن  بعيد�ً  فل�صطينياً،  عليها  متو�فق  روؤية  وفق  �الأمنية،  �الأجهزة  ت�صكيل  باإعادة  كذلك 

.
137

�ملوؤثر�ت �خلارجية

�القتتال  �إن  �لقول  يكن  �مل�صاحلة،  ملف  على  �الأمني  �مللف  لتاأثري  تلخي�ص  ويف 

�لد�خلي كان �أحد �أبرز �لعو�مل �لتي ت�صببت يف حدوث �ل�رشخ �ل�صيا�صي و�جلغر�يف يف 

بالتن�صيق  �ملتعلقة  �الأمنية  �ل�صلطة  �لتز�مات  �أن  �إال  �الأمر،  بد�ية  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

مع �الحتالل تبدو هي �لعائق �الأبرز حالياً �أمام ��صتكمال �مل�صاحلة. ويف كال �حلالتني، 

هذ�  �صكل  حتديد  على  قدرة  �الأكرث  هي  كانت  �خلارجية  و�العتبار�ت  �ملوؤثر�ت  فاإن 

لل�صلطة  �الأمنية  �الأجهزة  ��صتقاللية  مدى  حول  جدياً  ت�صاوؤالً  يطرح  ما  وهو  �لتاأثري، 

متو�فق  وطنية  �أ�ص�ص  على  �الأجهزة  تلك  بناء  على  �ل�صلطة  قدرة  ومدى  �لفل�صطينية، 

فل�صطينياً. عليها 

�شابعًا: املوؤثرات اخلارجية:

�صعف  مبظاهر  تاأثر�ً  �لقطاعات  �أكرث  من  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  �الأمن  قطاع  كان 

فيما  و�إ�صالحه  عمله  و��صتمر�ر  �لقطاع  هذ�  �إن�صاء  �حتياجات  �إن  �إذ  �لوطنية،  �ل�صيادة 

و�لع�صكرية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �لعو�مل  من  مبجموعة  رهناً  جميعها  كانت  بعد 

�الحتالل  ر�أ�صها  على  خارجية،  جهات  بيد  غالبيتها  يف  كانت  �لتي  و�للوجي�صتية 

 �أدى هذ� �خلالف على �صبيل �ملثال �إىل �عتذ�ر حركة حما�ص عن �مل�صاركة يف موؤمتر �مل�صاحلة �لذي كان مقر�ً 
135

يف �لقاهرة يف 2008/11/10، كما �أدى �إىل عرقلة �جلولة �ل�صابعة من جوالت �حلو�ر �لذي مّت برعاية م�رشية يف 

�صنة 2009. �نظر: املرجع نف�شه، �ص 33–34.

 حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2011، �ص 37.
136

 �نظر: حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2010، �ص 38.
137
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يتبعهما  �لثانية،  بالدرجة  �الأمريكية  �ملتحدة  و�لواليات  �الأوىل،  بالدرجة  �الإ�رش�ئيلي 

�الحتاد �الأوروبي وبع�ص �لدول �ملانحة و�لدول �الإقليمية، �لتي كانت لها �إ�صهامات يف 

جمال �لتدريب و�لتمويل.

�التفاقات  ن�صو�ص  جانب  �إىل  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �صعف  عو�مل  تولّت  حني  ويف 

�لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية، توفري �إمكانية نفاذ �ملوؤثر�ت �خلارجية، فاإن �الأطر�ف �خلارجية 

�الأهمية  من  عاٍل  م�صتوى  على  ملف  يف  �لتاأثري  على  �لقدرة  �أو  �لرغبة  تنق�صها  تكن  مل 

�لتو�صل  بالن�صبة لها كامللف �الأمني، و�لذي ي�صّكل جوهر �الحتياجات �الإ�رش�ئيلية من 

�لر�عي  نظر  يف  �حلل  مفتاح  نف�صه  �لوقت  يف  ويثّل  �لفل�صطينيني؛  مع  �صيا�صية  لت�صوية 

�الأ�صا�صي لهذه �لت�صوية، �أي �لواليات �ملتحدة، وبقية �أطر�ف �للجنة �لرباعية يف مرحلة 

الحقة.

وقد �متدت جماالت �لتاأثري لت�صمل �أ�ص�ص بناء �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية وعقيدتها، 

�ملايل  �لتمويل  ومقد�ر  �أ�صماءهم،  وحتى  بل  عنا�رشها،  ت�صليح  وحجم  عملها،  و�أجندة 

و�لتدريب �لذي حت�صل عليه، مما جعلها فعلياً حتت رحمة �ملوؤثر�ت �خلارجية ب�صورة 

�صبه تامة.

�لغربية  �ل�صفة  من  كل  يف  �الأمنية  �الأجهزة  �صلوك  يف  ظهرت  �لتي  �لفروق  ولعّل 

وقطاع غزة بعد �النق�صام تطرح �أ�صئلة مثرية لالهتمام حول مدى �أهمية حتييد �لعن�رش 

�خلارجي يف بناء قطاع �أمني قوي ومتما�صك، وحتقيق �إد�رة وطنية م�صتقلة؛ �إذ خل�صت 

و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �الأمن  قطاع  حول   ،2011 �صنة  �صايغ  يزيد  �لباحث  �أجر�ها  در��صة 

يف  متفّوقة  لي�صت  غزة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أمن  قو�ت  �أن  “مع  �أنه  �إىل  �النق�صام،  بعد 

�لتي  لكنها هي وحدها  �ملعد�ت و�لتجهيز�ت،  على م�صتوى  �لتقنية، خ�صو�صاً  �ملهار�ت 

حتّدد هدفها و�جتاهها من دون توجيه من �أحد”، كما �أنها جنحت يف ت�صكيل نظام متكامل 

“على �لرغم من، ورمبا بف�صل، حرمانها من  ومرت�بط. وبيّنت �لدر��صة �أن ذلك يحدث 

يف  �الأمنية  �الأجهزة  بقر�ر  خارجية  جهات  حتكم  �إىل  �ملقابل  يف  و�أ�صارت  �ملانحني”،  دعم 

.
138

�ل�صفة �لغربية، �لتي مل تتمكن من ت�صكيل نظام متكامل ومرت�بط

�النق�صام،  بعد  �الأمني  �مللف  يف  �ل�صلطة  جتاه  �خلارجية  �الأطر�ف  �صلوك  �أظهر  وقد 

وخ�صو�صاً �لواليات �ملتحدة و�الحتاد �الأوروبي، نوعاً من �لتناق�ص بني �لتز�مها �ملعلن 

 يزيد �صايغ، بناء الدولة اأم �شبط املجتمع؟، �ص 29.
138
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ظّل  يف  �الآخر  مو�جهة  يف  د�خلياً  طرفاً  دعمت  �لتي  وممار�صتها  �لقانون،  �صيادة  بدعم 

�لت�رشيعي  �لت�رشيعية و�لتنفيذية و�لق�صائية، ويف ظّل غياب �ملجل�ص  �ل�صلطة  �نق�صام يف 

�لذي يفرت�ص �أن يتوىل دور �لرقيب على مدى �لتز�م �أجهزة �الأمن ب�صيادة �لقانون.

1. “اإ�رشائيل”:

�ل�صلطة  يف  �الأمن  ملف  مع  �لتعامل  يف  “�إ�رش�ئيل”  �تبعته  �لذي  �ل�صلوك  قر�ءة  عند 

�لفل�صطينية، �صو�ء خالل �ملفاو�صات �أم من خالل �ملمار�صة �مليد�نية، جند �أن �ملنهج �ملتبع 

كان يتلخ�ص يف �ل�صعي لتحقيق �أكب قدر من �ملكا�صب باأقل تكلفة ممكنة.

يف  للتاأثري  �ملجال  لـ“�إ�رش�ئيل”  �ل�صغط  �أور�ق  من  كبرية  جمموعة  �متالك  �أتاح  وقد 

قطاع �الأمن �لفل�صطيني بطرق عدة وعلى م�صتويات خمتلفة، حيث مّت توظيف ملف �الأمن 

لكبار  �ملمنوحة  و�المتياز�ت  �ملفاو�صات  نتائج  عليها  تتوقف  م�صاومة  كورقة  �صيا�صياً 

موظفي �ل�صلطة، وكورقة �قت�صادية تعتمد عليها حتويالت �أمو�ل �ل�رش�ئب �لتي جتنيها 

�أنف�صهم  �لفل�صطينيني  �ل�صلطة، كما مّت توظيفه ع�صكرياً مبا يحّمل  “�إ�رش�ئيل” نيابة عن 

عبء تلبية �حتياجات “�إ�رش�ئيل” �الأمنية، مع �لتذكري باأن “�إ�رش�ئيل” مل تتو�َن عن تدمري 

عن  فيها  خرجت  �ملنظومة  تلك  �أن  �صعرت  �لتي  �للحظة  يف  �لفل�صطينية  �الأمنية  �ملنظومة 

�لوظيفة �لتي تريد لها �أن تلعبها خالل �نتفا�صة �الأق�صى، ثم ما لبثت �أن عاودت �مل�صاعدة 

يف بنائها الأغر��ص حمددة بعد �النق�صام �لفل�صطيني.

2. الوليات املتحدة:

وكان  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �الأمني  �مللف  يف  مبكر  دور  بلعب  �ملتحدة  �لواليات  بد�أت 

�صو�ء   ،
139

معها �الأمريكية  �الأمنية  �لعالقات  حمرك  ح�رش�ً  �الإرهاب”  “حماربة  مطلب 

�تخذت تلك �لعالقات �صكل �صغط �صيا�صي )كال�صغط الإقامة حمكمة �أمن �لدولة يف 1995، 

وكما حدث يف موؤمتر �رشم �ل�صيخ يف 1996(، �أم �تخذت �صكل تدريب، �أم متويل مايل، �أم 

و�صاطة، �أم تن�صيق.

وقد كانت وكالة �ال�صتخبار�ت �ملركزية �الأمريكية حا�رشة يف هذ� �مللف منذ �لبد�ية، 

و�ملخابر�ت  �لوقائي  �الأمن  جهاز  تدريب  يف   1996 �صنة  يف  �رشي  دور  لها  كان  حيث 

مركز  )بريوت:  واليمن  ولبنان  فل�شطني  يف  الأمن  قطاع  اإ�شالح  املتك�رشة:  النوافذ  ترميم  �صايغ،  يزيد   
139

كارنيغي لل�رشق �الأو�صط، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2009(، �ص 18، �نظر:

 http://carnegieendowment.org/files/sayegh_security.pdf
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. وقد �متد هذ� �لدور الحقاً لي�صمل �لو�صاطة بني �لفل�صطينيني 
140ً

�لعامة �مل�صكلني حديثا

و�الإ�رش�ئيليني يف ملف �لتن�صيق �الأمني �صنة 1997، ثم �أخذ طابعاً ر�صمياً مبوجب �تفاق 

و�ي ريفر يف 1998، و��صتمر حتى �صنة 2001 حني قررت �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي جورج 

.
141

بو�ص �إنهاء دور �لو�صاطة �لذي كانت تقوم به �لوكالة

�إال �أن �لتاأثري �الأمريكي يف جمال �الأمن ��صتمر على �أّي حال، من خالل �ل�صغوط �لتي 

خريطة  وخطة  �لفل�صطينية،  �الأمنية  �الأجهزة  الإ�صالح  عرفات  �لرئي�ص  على  مور�صت 

�إجر�ء�ت  �إطار  يف  وح�رشتها  ق�صوى  �أولوية  �الإ�صالحات  تلك  منحت  �لتي  �لطريق 

عرفات  �لرئي�ص  مع  �لتعامل  عن  �الأمريكية  �الإد�رة  �إحجام  ولكن  �الإرهاب”.  “مكافحة 

ت�صبب يف تاأجيل �تخاذ �لواليات �ملتحدة جلهود ملمو�صة يف هذ� �الإطار �إىل ما بعد �نتخاب 

�لرئي�ص حممود عبا�ص �صنة 2005؛ حني مّت ��صتحد�ث من�صب من�صق �أمني �أمريكي يتبع 

�الأمر  وهو  تاأهيلها،  و�إعادة  �الأمنية  �الأجهزة  �إ�صالح  على  لالإ�رش�ف  �خلارجية  لوز�رة 

عدم  �إطار  يف  لي�صب  وجاء   ،2006 �نتخابات  يف  حما�ص  فوز  بعد  �إال  جدياً  يبد�أ  مل  �لذي 

.
142

متكينها من �ل�صيطرة على قو�ت �الأمن �لتابعة لل�صلطة

وقد وردت يف هذ� �ل�صياق �أكرث من �إ�صارة �إىل دور �لواليات �ملتحدة يف توتري �الأو�صاع 

�صوتو  دي  �ألفارو  ذكره  ما  منها  �لفرتة،  تلك  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  �الأمنية 

Alvaro de Soto، �ملن�صق �خلا�ص لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط يف �الأمم �ملتحدة، يف 

تقرير نهاية خدمته عن �أن �لواليات �ملتحدة دفعت بو�صوح �إىل مو�جهة بني حركتي فتح 

. كما وردت �إ�صارة �أخرى يف تقرير ل�صحيفة يونغ فلت junge Welt �الأملانية، 
143

وحما�ص

حتدث عن خمطط �أعدته �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي جورج بو�ص لتفجري �الأو�صاع �الأمنية 

يف �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية، من خالل حتري�ص ودعم قوى د�خلية ملو�جهة حما�ص 

.
144ً

ع�صكريا

140 املرجع نف�شه.

 �إلني �صبي�ص وفرينون لويب، مرجع �شابق.
141

 يزيد �صايغ، ترميم النوافذ املتك�رشة، �ص 6 و19.
142

 Alvaro de Soto, ”End of Mission Report,“ May 2007, p. 21, see The Guardian newspaper, 13/6/2007, 143

 http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2007/06/12/DeSotoReport.pdf

 See Wolf Reinhardt, ”Die Spur führt in die USA,“ junge Welt newspaper, 14/6/2007,  
144

 http://www.jungewelt.de/2007/06-14/020.php
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�لغربية بعد �النق�صام  �ل�صفة  �الأمن يف  �الأمريكي يف قطاع  �لدور  تز�يد  وبد� و��صحاً 

�أ�رشف  �لذي  د�يتون  كيث  �جلرن�ل  �الأمريكي  �ملن�صق  عهد  يف  وخ�صو�صاً  �لفل�صطيني، 

2,100 عن�رش  2009 على تدريب نحو  2008 و�آذ�ر/ مار�ص  ما بني كانون �لثاين/ يناير 

من قو�ت �الأمن �لوطني و�حلر�ص �لرئا�صي، مّت تدريبهم جميعاً يف �ملركز �الأردين �لدويل 

“العباً �صيا�صياً  . وقد وُجّهت �نتقاد�ت الذعة لعمل د�يتون بو�صفه 
145

لتدريب �ل�رشطة

بامتياز” توىل �الإ�رش�ف على عملية “�لتطهري �ل�صيا�صي” لل�صفة �لغربية بعد �النق�صام، 

. ولكن د�يتون نف�صه 
146

بينما كان عمله يف جوهره يهدف �إىل تعزيز �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

�أحدثه برناجمه لتاأهيل �الأجهزة  �أن �لتغيري �لذي  �إىل  �أ�صار  كان فخور�ً مبا �أجنزه، حيث 

�الأمنية �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية دفع �صباطاً يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إىل �صوؤ�له: “كم 

من هوؤالء �لرجال �جلدد ت�صتطيع �أن ت�صنع، وباأية �رشعة، الأنهم �لو�صيلة �لتي �صتوؤدي 

.
�إىل رحيلنا عن �ل�صفة �لغربية”147

ويف �إ�صارة �أخرى �إىل حجم �لدور �الأمريكي يف قطاع �الأمن يف �ل�صفة، نقلت �صحيفة 

�ملخابر�ت  بني  �لعالقة  �إن  قولهم  غربيني  دبلوما�صيني  عن   The Guardian �جلارديان 

�إىل درجة �أن  �الأمريكية وبني جهازي �الأمن �لوقائي و�ملخابر�ت �لفل�صطينية “قوية جد�ً 

�ال�صتخبار�ت �الأمريكية تبدو كاأنها ت�رشف على عمل �جلهازين”؛ وبح�صب �ل�صحيفة، 

فاإن م�صوؤوالً غربياً رفيع �مل�صتوى �أكد �أن وكالة �ال�صتخبار�ت �ملركزية �الأمريكية “تعتب 

.
هذين �جلهازين ُملكها”148

تقدمي  على   2007 �صنة  منذ  �ملتحدة  �لواليات  و�ظبت  فقد  تقدّم،  ما  �إىل  وباالإ�صافة 

م�صاعدة �أمنية لل�صلطة بقيمة تبلغ نحو 98 مليون دوالر �صنوياً يف �ملتو�صط، ُخ�ّص�صت 

الأغر��ص �لتدريب و�ملعد�ت )غري �ملميتة( و�لبنى �لتحتية وبناء �لقدر�ت وتطوير �لب�مج 

و�لدعم؛ حيث بلغت قيمة �مل�صاعد�ت �الأمنية �لتي قدمتها �لواليات �ملتحدة لل�صلطة خالل 

 يزيد �صايغ، ترميم النوافذ املتك�رشة، �ص 8.
145

 Aisling Byrne, “Businessmen Posing as Revolutionaries: General Dayton and the New  
146

 Palestinian Breed,” site of Conflicts Forum, November 2009,
 http://www.conflictsforum.org/wp-content/uploads/2012/03/Monograph-GeneralDayton.pdf 

 Keith Dayton, Michael Stein Address on U.S. Middle East Policy, Program of the Soref Symposium, 147

 The Washington Institute for Near East Policy, 7/5/2009,
http://www.washingtoninstitute.org/html/pdf/DaytonKeynote.pdf

 The Guardian, 17/12/2009. 148
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�مل�صاعد�ت  قيمة  تبلغ  �أن  ُيتوّقع  كما   ،
149

دوالر مليون   395 نحو   2010–2007 �لفرتة 

�الأمنية للفرتة 2011–2014 نحو 390 مليون دوالر، �لهدف �الأ�صا�صي منها تاأهيل قوى 

.
�الأمن �لفل�صطينية يف جمال “حماربة �الإرهاب”150

جدول رقم )4(: امل�شاعدات الأمريكية لأجهزة الأمن الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية

2008–2014 )باملليون دولر(151

املجموع2008200920102011201220132014ال�شنة

251841001501007070699القيمة

3. الحتاد الأوروبي:

�ملتحدة يف حتديد �صكل وهدف  �لواليات  �لثانية بعد  �ملرتبة  �الأوروبي  �حتل �الحتاد 

�مل�صاعد�ت �الأمنية لل�صلطة �لفل�صطينية منذ تاأ�صي�صها، وتوّقف �الحتاد عن تقدمي �مل�صاعدة 

بعد �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى ب�صورة �صبه تامة، حتى عقد “�جتماع لندن لدعم �ل�صلطة 

�الأجهزة  �إ�صالح  �إطار  يف  �حلني  ذلك  منذ  م�صاعد�ته  وق�رش   ،2005 �صنة  �لفل�صطينية” 

دعم  لتن�صيق  �الأوروبي  �الحتاد  مكتب  خالل  من  بالتحديد،  �ملدنية  و�ل�رشطة  �الأمنية، 

�ل�رشطة �لفل�صطينية، �إىل جانب بعثة �مل�صاعدة �حلدودية �الأوروبية عند معب رفح و�لتي 

من  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صحاب  �إبان  �ملوقع  �ملعابر  �تفاق  مبوجب  �ل�صنة  تلك  يف  عملها  بد�أت 

.
152

قطاع غزة، و�أوقفته يف منت�صف �صنة 2007 �إثر �صيطرة حركة حما�ص على �لقطاع

ولكن كانت هناك موؤ�رش�ت على �أن �لدور �الأوروبي يف ذلك �لوقت مل يكن ير عب 

�للو�ء  �لد�خلية  وزير  �تهام  �ل�صياق  هذ�  يف  وبرز  ح�رشي،  ب�صكل  �لر�صمية  �لقنو�ت 

 United States Department of State and the Broadcasting Board of Governors, Office of  149

 Inspector General, Middle East Regional Office, “Training and Logistical Support for
 Palestinian Authority Security Forces, Performance Evaluation,“ report no. MERO-I-11-09,
 July 2011, p. 6,  http://oig.state.gov/documents/organization/171993.pdf

 Jim Zanotti, “U.S. Foreign Aid to the Palestinians,” Congressional Research Services (CRS), 150

30/9/2013, pp. 5 and 8, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf

Ibid. 151

 يزيد �صايغ، ترميم النوافذ املتك�رشة، �ص 9–10.
152
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ن�رش يو�صف مر�كز قوى، د�خل �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية، باإقامة عالقات مبا�رشة 

مع دول �أوروبية ممولة لل�صلطة �لفل�صطينية يف �صنة 2005، من دون تفوي�ص من قيادة 

.
153

�ل�صلطة

حما�ص  ت�صكيل  عقب  لل�صلطة  �الأمنية  م�صاعد�ته  �الأوروبي  �الحتاد  �أوقف  وقد 

للحكومة يف �صنة 2006، لي�صتاأنفها مع حكومة �صالم فيا�ص يف �ل�صفة �لغربية يف �أيلول/ 

�لنظام  جماالت  يف  �ل�رشطة  عنا�رش  تدريب  جهود  على  تركزت  حيث   ،2007 �صبتمب 

، وو�صلت قيمة �مل�صاعد�ت �الأوروبية يف جمايل 
154

�لعام و�حلماية و�لتحقيقات �جلنائية

.
155

�لتدريب و�لتجهيز�ت خالل �صنتي 2008 و2009 �إىل 47 مليون دوالر

خال�شة:

�خللل  �أوجه  من  �لعديد  من  يز�ل،  وما  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  �الأمن  قطاع  عانى 

توفري  على  �ل�صلطة  قدرة  مدى  وعلى  �الأمنية،  �الأجهزة  �أد�ء  على  �أثرت  �لتي  و�ل�صعف 

�الأمن �ل�صخ�صي و�ملجتمعي للفل�صطينيني يف مناطق �صيطرتها، ناهيك عن عدم قدرتها 

عليه  متفق  مفهوم  �صياغة  يف  ف�صلها  وحتى  بل  �لفل�صطيني،  �لقومي  �الأمن  حماية  على 

فل�صطينياً لالأمن �لقومي.

�لفل�صطينية،  �الأمن  �الأمنية الأجهزة  �لعقيدة  �أ�ص�ص بناء  �ل�صعف تتمثل يف  �أبرز نقاط 

�أ�ص�ص مهنية ووطنية، و�أولت  و�لتي قامت على �لقيادة �لفردية و�لوالء �حلزبي ال على 

�لتز�ماتها �خلارجية ووظيفتها �ل�صيا�صية �أهمية تفوق �اللتز�مات �ملتعلقة بتوفري �الأمن 

�لد�خلي و�صيانة �لوحدة �لد�خلية �لفل�صطينية، ب�صكل مل ي�رّش فقط بالتيار�ت �ل�صيا�صية 

�ملعار�صة التفاق �أو�صلو، و�إمنا باخليار �ال�صرت�تيجي �لذي تتبناه تلك �لتيار�ت، �أي خيار 

�ملقاومة، مع ما حمله ذلك من �نعكا�صات على �ملوقف �ال�صرت�تيجي �لكلي للفل�صطينيني؛ 

لطاملا  حمتملة  �صغط  ورقة  بذلك  خ�رشو�  �لذين  منهم،  �ل�صيا�صي  �حلل  موؤيدي  حتى 

�صكلت جزء�ً من �خليار�ت �ملتاحة للقيادة �لفل�صطينية قبل قيام �ل�صلطة.

153 ال�رشق الأو�شط، 2005/6/10.

 يزيد �صايغ، ترميم النوافذ املتك�رشة، �ص 10.
154

 يزيد �صايغ، بناء الدولة اأم �شبط املجتمع؟، �ص 6.
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�لد�خلي �لذي �صهد تدهور�ً كبري�ً  �إىل �لو�صع �الأمني  وقد �متدت تاأثري�ت هذ� �خللل 

عملت  �لتي  و�الأجندة  �لروؤى،  يف  �لتعار�ص  هذ�  غّذ�ه  �لذي  �ل�صيا�صي  باالنق�صام  �رتبط 

ممار�صات  يف  �الأمنية  �الأجهزة  �أفر�د  �صلوع  �الأمر  فاقم  ومما  وفقها،  �الأمنية  �الأجهزة 

�لفلتان �الأمني، وب�صكل ممنهج �أحياناً، حتت �لغطاء �لذي وفره مناخ �لتوظيف �ل�صيا�صي 

الأجهزة �الأمن.

وقد غذى �صعف �الإطار �لقانوين �لناظم لعمل �الأجهزة �الأمنية وغياب �أنظمة �لرقابة 

و�ملحا�صبة، ت�رشيعياً وق�صائياً، مظاهر �العتد�ء على �صيادة �لقانون وثقافة �الإفالت من 

�الأجهزة  ويف  عام،  ب�صكل  �لفل�صطيني  �ملجتمع  يف  �الإن�صان  حقوق  �حرت�م  وعدم  �لعقاب 

�الأمنية ب�صكل خا�ص، يف مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية.

كما �أن غياب �لبنية �لهيكلية لقوى �الأمن، و�لذي تر�فق مع حالة من �لتناف�ص و�لتنازع 

يف عملها، ومع ت�صخم كبري يف عديد �أفر�دها ويف مو�زناتها �ملالية، �أ�صهم يف حتويل قطاع 

�الأمن �إىل عبء على �ل�صلطة �لفل�صطينية و�ملجتمع �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع 

غزة. دون �أن نن�صى ما يحمله ت�صخم �الأجهزة �الأمنية من دور يف زيادة �رتهان �ل�صلطة 

للموؤثر�ت �خلارجية، يف ظّل �عتمادها على �مل�صاعد�ت �خلارجية لدفع رو�تب �لعاملني يف 

هذ� �لقطاع و�صمان ��صتمر�ر عمله.

�ل�صعف  جو�نب  �ملتحدة،  �لواليات  من  مدعوماً  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  تلقف  وقد 

�لد�خلية هذه يف قطاع �الأمن �لفل�صطيني، �إىل جانب ما يتلكه �أ�صالً من مقومات ع�صكرية 

�لفل�صطيني، وتوجيه �مللف باجتاه تلبية م�صالح  و�أمنية و�قت�صادية، لتعميق �النق�صام 

“�إ�رش�ئيل” يف �لتحول �إىل �حتالل “خم�ص جنوم”.

وحتى جهود �إ�صالح �لقطاع �الأمني �لتي بد�أت يف �صنة 2005، فقد متت “هند�صتها” 

�الإ�صالح،  �لتي تولت عملية متويل هذ�  ب�صكل كامل تقريباً من قبل �جلهات �خلارجية 

و�لتي ركزت جهودها ب�صكل �أ�صا�صي على جهود ما ي�صمى “حماربة �الإرهاب”، و�لتي 

كانت تعني عملياً �رشب �ملقاومة �لفل�صطينية وتيار�تها. وقد �أدى ذلك �إىل �لدفع باجتاه 

و�إىل  متناق�صني،  م�صلحني  مع�صكرين  ون�صوء  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �حلياة  ع�صكرة 

تكري�ص �النق�صام �ل�صيا�صي و�جلغر�يف بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وزيادة �صعوبة 

حتقيق �مل�صاحلة �لوطنية �لفل�صطينية.
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يتمثل  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  الإ�صالح  �حلقيقي  �ملدخل  فاإن  كله،  ذلك  و�أمام 

�لد�خلي  �ل�صيا�صي  �لتوظيف  عن  �الأمن  قطاع  حتييد  ت�صمن  �صيغة  �إىل  �لتو�صل  يف 

و�خلارجي، وهذ� بدوره يقت�صي �أوالً �لتو�صل �إىل تعريف موحد وم�صرتك ملفهوم �الأمن 

يف  �لفل�صطينية  �الأمنية  �لعقيدة  بناء  �إعادة  وثانياً  حتقيقه،  و�صبل  �لفل�صطيني  �لقومي 

�صوئه، وثالثاً �إر�صاء قو�عد �ملهنية و�لوطنية و�حرت�م حقوق �الإن�صان كاأ�صا�ص لت�صكيل 

�أجهزة �الأمن، بعيد�ً عن �لوالء �ل�صيا�صي و�حلزبي.

�لتي  �لتاأثري �خلارجية  �الأبرز يف هذ� �ملجال يف كيفية جتاوز عو�مل  �لتحدي  ويتمثل 

�التفاقات  تفر�صها  �لتي  و�لقيود  �ل�صيا�صية،  بوظائفها  �الأمن  �أجهزة  متويل  ترهن 

غزة  يف  حما�ص  حكومة  جتربة  �أن  �إال  �الأجهزة،  تلك  عمل  على  �الإ�رش�ئيلية  �لفل�صطينية 

ت�صّكل منوذجاً يكن �أن ن�صتنتج منه �أن �إمكانية حتقيق �أمر كهذ� لي�صت معدومة.

كما �أن �أمام �ل�صلطة �لفل�صطينية، مبكوناتها �لتنفيذية و�لت�رشيعية و�لق�صائية، حتدياً 

�آخر يتمثل يف ��صتكمال بناء �الأطر �لقانونية �لناظمة لعمل �أجهزة �الأمن و�أنظمة �لرقابة 

و�ملحا�صبة، وهو ما ال يكن حتقيقه يف �إطار ��صتمر�ر �النق�صام �لفل�صطيني �لذي يعطل 

عمل �ملجل�ص �لت�رشيعي وم�صار �حلياة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية بكاملها.





الف�شل احلادي ع�شر

�شيا�شات ال�شلطة الفل�شطينية جتاه 

املقاومة الفل�شطينية

اأ. ربيع حممد الدّنان
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�شيا�شات ال�شلطة الفل�شطينية جتاه

املقاومة الفل�شطينية

متهيد:

�لق�صية  �إعادة  يف   1987/12/9 يف  �ندلعت  �لتي  �لفل�صطينية  �النتفا�صة  �أ�صهمت 

�حللول  �صد�رة  �إىل  �مل�صلحة  �ملقاومة  خيار  و�أعادت  �لعاملية،  �الأجندة  �إىل  �لفل�صطينية 

�تفاقيات  توقيع  حتى  �النتفا�صة  و��صتمرت  �لفل�صطينية.  �لق�صية  حلل  �ملطروحة 

�ملقاوم  �لعمل  مبادرة  زمام  �أعادت  باأنها  �النتفا�صة  هذه  ومتيزت   .1993 �صنة  �أو�صلو 

�ل�صعب  قطاعات  كافة  �صملت  و�أنها  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  للد�خل 

.
1
�لفل�صطيني، ومب�صاركة �لتيار �الإ�صالمي بقوة وفاعلية وموؤثرة

وكما تقدم معنا يف �لف�صل �لعا�رش من هذ� �لكتاب فقد حر�صت “�إ�رش�ئيل” يف �تفاقياتها 

مع �لفل�صطينيني على �مل�صاألة �الأمنية، وعّدتها حجر �لز�وية يف كل �تفاقية، ذلك الأنها ترى 

�لفل�صطيني بتوظيف نف�صه  �أن يقوم �لطرف  �أمنها فوق كل �عتبار، حيث حر�صت على 

�أمنياً ل�صالح �أمنها، و�أن تقوم �لدو�ئر �الأمنية بو�جباتها �الأمنية جتاه “�إ�رش�ئيل”. وكان 

�لتن�صيق �الأمني وحفظ �الأمن يف �الأر��صي �خلا�صعة لل�صلطة �لفل�صطينية هو جوهر هذه 

�التفاقيات.

�أّي  “�الإرهاب” و�لتخلي عن  بنبذ  �أو�صلو  �تفاقيات  �ملوقعون على  �لتزم  �لبد�ية  منذ 

�أّي �نتهاكات لهذه �لتعهد�ت، وباتخاذ �إجر�ء�ت  �أعمال �لعنف، و�لتعهد بتد�رك  عمل من 

تاأديبية �صدّ �أيّ خمالف لها، وذلك ح�صب “خطاب �عرت�ف منظمة �لتحرير باإ�رش�ئيل”، 

�لوزر�ء  رئي�ص  �إىل  عرفات  يا�رش  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  رئي�ص  �أر�صله  و�لذي 

ويتبعها  موؤقتة  �لذ�تي  �حلكم  �تفاقات  والأن   .
21993/9/9 يف  ر�بني  �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلي 

حتقيق  بات  �جلوهرية،  �لق�صايا  حول  �لنهائية  �ملرحلة  مفاو�صات  يف  �لدخول  بعد  فيما 

حم�صن حممد �صالح، الق�شية الفل�شطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعا�رشة،  �ص 104.  
1

خطاب �عرت�ف منظمة �لتحرير باإ�رش�ئيل، وثائق �ل�رش�ع �لعربي �ل�صهيوين، موقع �صبكة �ملحامني �لعرب،   
2

http://www.mohamoon.net/Categories/ArabicConflicts/ArabicConflict.asp?ParentID=13 �نظر: 

9&Type=11&ArabicConflictID=65
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�أّي تقدم مرهوناً بر�صى �لطرف �الإ�رش�ئيلي، وكرم تنازالته، وبد� �لطرف �لفل�صطيني 

حتت رحمة �لطرف �الآخر، و�أ�صبح م�صطر�ً لال�صتجابة لل�صغوط �الإ�رش�ئيلية لتحقيق 

�لفل�صطينية  �الأطر�ف  والأن  �صئيلة.  كانت  مهما  مكا�صب  �أّي  �أو  �ملفاو�صات  يف  تقدم  �أّي 

بهذه  معنية  غري  نف�صها  عدّت  حما�ص،  حركة  ر�أ�صها  وعلى  �أو�صلو  التفاقيات  �ملعار�صة 

�التفاقات، و��صتمرت يف مقاومتها لالحتالل �الإ�رش�ئيلي، فاإن “�إ�رش�ئيل” �أخذت متاطل 

و�إيقاف  �ملعار�صة  جماح  بكبح  تقم  مل  ما  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مع  �تفاقاتها  تنفيذ  يف 

جهودها.

�ملعار�صة،  �لفل�صطينية  �لقوى  �صحق  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لدفع  �الأمر  وتطور 

و�خلريية  �لتعليمية  وموؤ�ص�صاتها  �لتحتية  بنيتها  و�رشب  حما�ص،  حركة  وخ�صو�صاً 

و�الجتماعية. و�صو�ًء كانت ر�غبة �أم غري ر�غبة، فاإن �ل�صلطة �لفل�صطينية وجدت نف�صها 

مت�صي �صوطاً بعيد�ً يف حماربة حركة حما�ص و�لف�صائل �لفل�صطينية �ملقاومة لالحتالل، 

حتقيقاً اللتز�ماتها يف �لعملية �ل�صلمية، ومتكيناً لنف�صها ونفوذها على �ل�صاحة �لفل�صطينية، 

وت�صجيعاً للطرف �الإ�رش�ئيلي للم�صي يف �لعملية �ل�صلمية. وهكذ� جنحت “�إ�رش�ئيل” يف 

و�صع حركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي وباقي ف�صائل �ملعار�صة �لفل�صطينية كعائق 

يف �لطريق، على �ل�صلطة �لفل�صطينية �لقيام ب�رشبه �أو حتييده حتى ت�صل �إىل ما حت�صبه 

.
3
�أهد�فاً وطنية فل�صطينية

معهد  ن�رشها  در��صة  يف   Stephen C. Pelletiere بيليتري  �صتيفن  ذكر  وكما 

�حلكومة  رئي�ص  فاإن  �الأمريكي،  للجي�ص  �حلربية  �لكلية  يف  �ال�صرت�تيجية  �لدر��صات 

ليا�رش  يعهد�  �أن  قرر�  برييز  �صمعون  خارجيته  ووزير  ر�بني  �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلية 

و�صحق  �النتفا�صة  لقمع  بالوكالة  �ل�رشطي  بدور  بالقيام  �لتحرير  ومنظمة  عرفات 

.
4

�ملقاومة

�لعمل  �صّد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أد�ء  كفاءة  ت�صل  �أن  مطلوباً  كان  �الأحو�ل  كّل  ويف 

�ملقاوم للمدى �لذي ترغبه “�إ�رش�ئيل”، و�أن تنجح فيما ف�صلت �لدولة �لعبية يف حتقيقه 

حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 207.  
3

 Stephen C. Pelletiere, “Hamas and Hizbollah: The Radical Challenge to Israel in the Occupied  4

 Territories,” site of Strategic Studies Institute (SSI), The U.S. Army War College, 10/11/1994,
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil
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ميز�نية  من  �حليوي  �لق�صم  �لد�خلي  �الأمن  جانب  �أخذ  فقد  لذلك   !!
5

�صنة  27 طو�ل 

�ل�صلطة و�هتماماتها، وعملت على �إن�صاء �رشطة قوية ت�صمن �لنظام و�الأمن يف �ل�صفة 

.
6

و�لقطاع

اأواًل: �شيا�شات ال�شلطة جتاه املقاومة الفل�شــطينـيــة 

:2000–1994        

بعد  م�صرتك  و�إ�رش�ئيلي  فل�صطيني  ل�صغط  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  تعر�صت 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  �لذ�تي  �حلكم  م�رشوع  وبدء  �أو�صلو،  �تفاقيات  توقيع 

مما ز�د من �صعوبة عمليات �ملقاومة �لفل�صطينية ب�صكل عام، ونتج عن ذلك �حتكاكات 

كل  فمع  �لفل�صطينية،  و�ملقاومة  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  بني  موؤ�صفة  و�صد�مات 

عملية لف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية �صّد �الحتالل كانت �ل�صلطة �لفل�صطينية تقوم بحملة 

�صفوف  ويف  عام،  ب�صكل  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  �صفوف  يف  و��صعة  �عتقاالت 

.
7
حركتي حما�ص و�جلهاد و�الإ�صالمي ب�صكل خا�ص

�للعب  و��صتطاع  �الأمنية،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تعّهد�ت  �ل�صهيوين  �لكيان  و��صتغل 

بهذه �لورقة مبهارة و�بتز�ز لدفع �ل�صلطة ل�رشب ف�صائل �ملقاومة، وخ�صو�صاً حركتي 

حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي. وباملقابل عّدت ف�صائل �ملقاومة نف�صها غري معنية باتفاقيات 

�أو�صلو، و��صتمرت يف عملياتها �صّد �لكيان �الإ�رش�ئيلي، معتبة �أن �صقف �تفاقيات �أو�صلو 

ال يلبي �حلّد �الأدنى ملتطلبات �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، ولذلك فال بّد من ��صتمر�ر 

ل�صلطتها وخرقاً  �ل�صلطة يف ذلك حتدياً  �أف�صل. ور�أت  يتم فر�ص �رشوط  �ملقاومة حتى 

. كما توعد يا�رش عرفات، رئي�ص 
8
اللتز�ماتها، و�إف�صاد�ً حللم �لدولة �لفل�صطينية �ملرتقبة

 Der Spiegel �صبيجل  دير  جملة  مع  �صحفي  حديث  يف  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة 

حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 207.  
5

 ”The Palestinian Authority: The Security Forces and Other Armed Elements,“ The Estimate,  6

vol. XII, no. 21, site of The Estimate.com, 20/10/2000, http://theestimate.com/public/102000.html

حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 209.  
7

حم�صن حممد �صالح، �إ�صكالية �صناعة �لقر�ر لدى �ل�صلطة �لفل�صطينية 1993–2003، �ص 14.  
8
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�تخذو�  �أن  بعد  وذلك  �ل�صالم”،  بـ“خ�صوم  و�صفهم  ملن  ب�رش��صة  بالت�صدي  �الأملانية، 

“�لعنف” و�صيلة للمعار�صة، بح�صب تعبريه، م�صدد�ً على �أن ما ح�صل عليه بعد توقيع 

عرفات  من  و��صحة  داللة  ذلك  يف  ؛ 
9
�لفل�صطينية للدولة  ميالد  �صهادة  ُيعّد  طابا  �تفاقية 

�أعلن عرفات  كما  �لفل�صطينية.  �لدولة  يتعر�ص مل�رشوع  �أن  كّل من يحاول  على حماربة 

“�إ�رش�ئيل” من �أجل منع تكر�ر �لعمليات  �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية �صتو��صل �لتعاون مع 

.
10

�ال�صت�صهادية

وعلى �لرغم من ذلك، فقد �أكدت ف�صائل �ملقاومة على ��صتمر�ر عملياتها �مل�صلحة �صّد 

�لكيان �الإ�رش�ئيلي، لكنها عّدت �لدم �لفل�صطيني خطاً �أحمر، و�متنعت عن �أّي مو�جهات 

.
11

مع �ل�صلطة قد توؤدي �إىل حرب �أهلية

ومن جهته �أكد نبيل �صعث، وزير �لتعاون �لدويل يف �ل�صلطة نقالً عن يا�رش عرفات �أن 

، وقال �صعث �إن 
12

�أهلية �ل�صلطة �لفل�صطينية ترف�ص �أن يكون ثمن فر�ص �صلطتها حرباً 

“حر�صنا �ل�صديد على �لوحدة �لوطنية وخوفنا �حلقيقي من �إمكان حدوث حرب �أهلية 

هما عقب �أخيل �لذي جعلنا نبالغ يف �حلر�ص على عدم خد�ص هذه �لوحدة يف �أّي �صكل من 

ذلك  يف  متهماً   ،
�ل�صالم”13 عملية  يخرقون  �لذين  الأولئك  ت�صدينا  دون  وحال  �الأ�صكال، 

�ملقاومة �لفل�صطينية.

�لفر�صة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ُتعطِ  مل  باأنها  �الإ�صالمية  �ملعار�صة  �صعث  �تهم  كما 

ومل  �إ�رش�ئيل...  �صّد  �لع�صكرية  �لعمليات  وقف  تلتزم  “مل  �إنها  حيث  �ل�صالم،  لتحقيق 

على  �ل�صيطرة  ن�صتطيع  ال  باأننا  �إ�رش�ئيل  �أمام  �الأدنى  �الحتجاج  فر�صة  حتى  لنا  تتح 

عمليات �ملعار�صة الأنها تخرج من عندنا، طاملا �أنها ت�رش على �إعالن عملياتها يف غزة... 

�صحيفة امل�رشق، 1995/10/10.  
9

احلياة، 1995/8/23.  10

 ،1996-1987 )حما�س(:  الإ�شالمية  املقاومة  حلركة  ال�شيا�شي  الفكر  يف  درا�شة  و�آخرون،  �حلمد  جو�د   
11

�صل�صلة در��صات )20(، ط 3 )عّمان: مركز در��صات �ل�رشق �الأو�صط، 1999(، �ص 246 و270. 

“حديث �صحايف لوزير �لتعاون �لدويل يف �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، ب�صاأن �ملو�جهات �لتي وقعت يف غزة   
12

 ”،1994/11/19 غزة،  �الإ�صالمي”،  و“�جلهاد  “حما�ص”  حلركتي  وموؤيدين  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  �أفر�د  بني 

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 21، �صتاء 1995، �ص 173، نقالً عن: احلياة، 1994/11/20.

لتطبيق  �ملفاو�صات  تعرث  ب�صاأن  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  يف  �لدويل  �لتعاون  لوزير  �صحايف  “حديث   
13

احلياة،  عن:  نقالً   ،192 �ص   ،1995 �صتاء   ،21 �لعدد  الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة  غزة،”  �أو�صلو،  �تفاق 

.1995/2/13
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من دون �أن تتعر�ص لها �ل�صلطة باحلزم �لذي كان يتوقعه �الإ�رش�ئيليون”. وذكر �صعث 

�أن “�إ�رش�ئيل” تربط كّل �صيء باالأمن، حيث “ي�صعر �الإ�رش�ئيليون كما لو �أنهم خدعو�، 

بعدم ح�صولهم على �الأمن”، حيث ز�د عدد �لقتلى يف �صفوفهم. و�صدد على �أن �ل�صلطة 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  وطالب  �مل�صكلة.  حلل  �الأف�صل  �حلل  لي�ص  �الأمني  �لردَّ  �أن  ترى 

بتقدمي �ملزيد من �لدعم �ل�صيا�صي و�القت�صادي، �لذي ي�صعر �ل�صعب �لفل�صطيني بفائدة 

�أن تخرق  �لتي تريد  �لقوى  �الإ�صالمية، وكل  �ملعار�صة  “�ل�صغط على  �ل�صالم، وبالتايل 

تهدد  �لتي  �لعمليات  بوقف  ي�صمح  �صاغطاً  “مناخاً  ي�صكل  �لذي  �الأمر  �ل�صالم”،  عملية 

.
�إ�رش�ئيل”14

على  للتحري�ص  �مل�صاجد  با�صتخد�م  حما�ص  حركةَ  �لفل�صطينية  �ل�صلطةُ  و�تهمت 

، كما �تهمتها بالتخطيط للحرب �صّد �ل�صلطة �لفل�صطينية 
15

�ل�صلطة، ولتخزين �الأ�صلحة

، و�لتح�صري الغتيال مو�صى عرفات، رئي�ص جهاز 
16

و�لتح�صري الغتيال �لرئي�ص عرفات

و�تهمت  ذلك،  نفت  حما�ص  �أن  غري   .
17

�لفل�صطينية �ل�صلطة  يف  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت 

�ملزورة  �لبيانات  �إ�صد�ر  يف  بالتخ�ص�ص  �ل�صلطة،  رئا�صة  عام  �أمني  �لرحيم،  عبد  �لطيب 

با�صم حما�ص وكتائب �لق�صام وتلفيق �لوثائق. و�أكدت حما�ص نهجها �لقائم على رف�ص 

�لو�حد،  �ل�صعب  �أبناء  بني  �خلالفات  حل�صم  �لعنف  و��صتخد�م  �ل�صيا�صي،  �الغتيال  مبد�أ 

متار�ص  �لذ�تي  �حلكم  �صلطة  و�أن  �ل�صهيوين،  �الحتالل  �صّد  موجه  جهادها  �أن  و�أكدت 

. وذكر �إبر�هيم 
18

لعبة خطرية بالت�صدي لل�صعب �لفل�صطيني وموؤ�ص�صاته وقو�ه �ملجاهدة

غو�صة، �لناطق �لر�صمي با�صم حما�ص، �أن ثمة حماوالت حثيثة من �ل�صلطة بهدف تفتيت 

 .
19

حركة حما�ص، وحتويلها من �لعمل �جلهادي �إىل �ل�صيا�صي

�رّش  و�أمني  �لتحرير،  منظمة  يف  �ل�صيا�صية  �لد�ئرة  رئي�ص  �لقدومي،  فاروق  �أن  غري 

�للجنة �ملركزية حلركة فتح، �أكد على حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ملقاومة ما د�مت �أر�صه 

املرجع نف�شه.  14

الد�شتور، 1995/5/18.  15

حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 212.  
16

ال�رشق الأو�شط، 1995/8/22.  17

حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 213-212.  
18

حم�صن حممد �صالح، �إ�صكالية �صناعة �لقر�ر لدى �ل�صلطة �لفل�صطينية 1993–2003، �ص 16.  
19
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. كما �أكد حّق 
20

حمتلة، و�نتقد �إجر�ء�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية �صّد �ملقاومني �لفل�صطينيني

�إجر�ء  �أّي  وعار�ص  �الإ�رش�ئيلي،  �لكيان  �صّد  �ملقاومة  �أ�صكال  كلّ  باعتماد  حما�ص  حركة 

و�أن   ،
21

�لفل�صطينية �لوطنية”  �حلركة  من  “جزء  باأنها  و�صفها  �لتي  حما�ص  �صدّ  قمعي 

عمليات  �أن  على  و�صدد  وعربي،  فل�صطيني  بعنف  يقابل  �أن  يجب  �الإ�رش�ئيلي  �لعنف 

.
22

حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي هي جزء من مقاومة �ملحتل

يف  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  �رتكبتها  �لتي  �ملجزرة  �لدموية  �حلو�دث  �أكرث  من  وكان 

�صالة  بعد  �صلمية  مب�صرية  �خلروج  ينوون  كانو�  �لذين  �مل�صلني  �صّد   1994/11/18

�جلمعة من م�صجد فل�صطني يف غزة باجتاه منزل �ل�صهيد ه�صام حمد، مما �أدى ال�صت�صهاد 

13 م�صلياً، وجرح �أكرث من 200 �آخرين، وقد عرفت بـ“جمزرة �جلمعة �الأ�صود”. و�تهمت 

“الإر�صاء  ت�صعى  باأنها  و�تهمتها  �مل�صوؤولية،  وحملتها  �ملجزرة،  بتدبري  �ل�صلطة  حما�ص 

�إ�رش�ئيل”، و�إثبات �أنها ت�صتطيع، وبجد�رة، قمع �ملقاومة �لفل�صطينية، وب�صورة ال تقدر 

.
عليها “�إ�رش�ئيل”23

حياتهم،  عن  يد�فعون  كانو�  �ل�رشطة  �أفر�د  �إن  �صعث  نبيل  قال  ذلك،  على  وتعقيباً 

��صتالم �صالحيات يف  �ل�صلطة من  �الأو�صاع عندما تقرتب  �نفجار  �أ�صباب  عن  مت�صائالً 

�ملقاومة  ف�صائل  �أن  �إىل  منه  �إ�صارة  يف  وذلك  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صلطات  من  �لغربية  �ل�صفة 

عرفات  �لرئي�ص  با�صتطاعة  كان  �أنه  �إىل  و�أ�صار �صعث  �لت�صوية.  عملية  عرقلة  على  تعمل 

ميلي�صيا”،  مبو�جهة  ميلي�صيا  �أي  ميلي�صيا،  مبثابة  هم  �لذين  فتح،  حركة  “كو�در  �إنز�ل 

.
24

م�صدد�ً على �أن �لرئي�ص عرفات يرف�ص �حلرب �الأهلية

�ل�صلطة  يف  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  جهاز  رئي�ص  عرفات،  مو�صى  رف�ص  كما 

�ملعتقلني  �صّد  �لتعذيب  مبمار�صة  �الأمنية  لالأجهزة  حما�ص  حركة  �تهام  �لفل�صطينية، 

الد�شتور، 1996/3/13.  20

الد�شتور، 1995/8/21.  21

الراأي، 1996/4/15.  22

حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 209–210.  
23

“حديث �صحايف لوزير �لتعاون �لدويل يف �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، ب�صاأن �ملو�جهات �لتي وقعت يف غزة   
24

 ”،1994/11/19 غزة،  �الإ�صالمي”،  و“�جلهاد  “حما�ص”  حلركتي  وموؤيدين  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  �أفر�د  بني 

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 21، �صتاء 1995، �ص 173. 
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يونيو  حزير�ن/  يف  غزة  قطاع  يف  �حلركة  قياد�ت  من  لعدد  �الأمن  �عتقال  بعد  و�إهانتهم، 

ملنع  �لنظافة،  هو  �ل�صيا�صيني”  “�ملعتقلني  وحلى  روؤو�ص  حلق  �صبب  �أن  و�دعى   ،1995

.
25

�نت�صار �الأمر��ص و�الأوبئة

مب�رشوعني  حما�ص  وحركة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تقدمت   1995 �أغ�صط�ص  �آب/  ويف 

�الإ�رش�ئيلي،  �لكيان  �صّد  �لع�صكرية  �لعمليات  وقف  على  ن�ّصا  �لوطنية  للم�صاحلة 

وذلك  �لطرفان،  عليها  يتفق  موؤقتة  لفرتة  هو  �الإيقاف  �أن  على  حما�ص  ت�صديد  مع 

�ل�صلطة  �لقاهرة بني  �نعقد يف  �لذي  . وخالل �حلو�ر 
�لوطنية”26 �لوحدة  على  “حفاظاً 

1995 برئا�صة �صليم �لزعنون عن �ل�صلطة، وخالد  وحما�ص يف كانون �الأول/ دي�صمب 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  حما�ص  �إ�رش�ك  �إىل  �ل�صلطة  �صعت  حما�ص،  عن  م�صعل 

�الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �صّد  عملياتها  بوقف  حما�ص  �إقناع  حاولت  كما  �لفل�صطيني، 

�ل�صلطة  بالتز�مات  يخّل  ال  ومبا  �أو�صلو،  �تفاقيات  �صقف  حتت  �ملعار�صة  وممار�صة 

�لتزمت  لكنها  �النتخابات،  يف  �مل�صاركة  رف�صت  حما�ص  �أن  غري  �ل�صالم.  عملية  جتاه 

�لكيان  �صّد  �مل�صلحة  عملياتها  ��صتمر�ر  على  �أكّدت  كما  بالقوة،  �إف�صالها  بعدم 

عملياتها  بوقف  تلتزم  مل  حما�ص  باأن  عرفات  �إليه  �أ�صار  ما  وهو   ،
27

�الإ�رش�ئيلي

.
28

�ملدة هذه  خالل  �لع�صكرية 

�الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  حركتي  �صدّ  �لفل�صطينية  �الأمنية  �حلمالت  �أ�صد  �أن  غري 

قد متت يف �صهري �آذ�ر/ مار�ص، وني�صان/ �أبريل 1996 بعد �صل�صلة �لعمليات �لتي هزت 

 ،
29

عيا�ص يحيى  �لق�صام  �لدين  عز  �ل�صهيد  كتائب  يف  �لقائد  ��صت�صهاد  عقب  “�إ�رش�ئيل”، 

حيث مّت ��صتهد�ف �لبنية �لتحتية للحركتني. وقد �أ�صاد رئي�ص �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

�أمنون ليبكني �صاحاك ورئي�ص �ل�صاباك عامي �أيالون بالتحرك “�ملنهجي” �لذي يقوم به 

.
30

رئي�ص �ل�صلطة يا�رش عرفات �صدّ حما�ص

جملة املجلة، لندن، 1995/11/11.  
25

ال�رشق الأو�شط، 1995/8/3.  26

حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 214.  
27

ال�رشق الأو�شط، 1996/1/3.  28

حم�صن حممد �صالح، “�ملقاومة �لفل�صطينية خالل ن�صف قرن )2/1(.”  
29

الراأي، 1996/4/18.  30
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وذكرت تقارير �صحفية �أن عرفات قد �صكل جلنة لتقدمي تو�صياتها وروؤيتها لكيفية 

مكافحة حما�ص، عندما ردت بقوة على �غتيال عيا�ص، ورفعت تقريرها �إىل عرفات يف �آذ�ر/ 

ن�رشت  وقد  �مل�صرتكة”،  �لطو�رئ  جلنة  وتو�صيات  بـ“مد�والت  وعرفت   ،1996 مار�ص 

م�صمونه جملة �ل�صبيل �الأردنية يف 1996/4/23، وجملة �الأ�صبوع �لعربي يف 1996/5/6، 

لل�صلطة بحركة حما�ص. وت�صمنت  �لتابعة  �الأمنية  و�عرتفت مبحدودية معرفة �جلهات 

:
31

تو�صياتها ثالثة حماور

�لطوق  و��صتمر�ر  �لق�صام(  )كتائب  حلما�ص  �لع�صكرية  �لبنية  ت�صفية  �الأول:  �ملحور 

 ،)1996 مايو  �أيار/  نهاية  )يف  �الإ�رش�ئيلية  �النتخابات  �نتهاء  حتى  �الإ�رش�ئيلي  �الأمني 

�لق�صام  كتائب  قادة  من  لعدد  �جل�صدية  و�لت�صفية  �الإ�رش�ئيليني،  مع  �الأمني  و�لتعاون 

على فرت�ت متباعدة، و�إظهارها على �أنها جتاوز�ت فردية �أو �خرت�قات �إ�رش�ئيلية يعاقب 

�أ�صاليب  ومر�قبة  ور�صد  للق�صام،  �ل�رشي  �لتنظيم  الخرت�ق  و�ل�صعي  فيها،  �ملتورطون 

�لعمل و�لتجنيد و�لتنقل، وغريها. 

�لدينية  �لروؤى  تعدد  باإظهار  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صية  �لقدرة  تفكيك  �لثاين:  �ملحور 

حول �مل�صار �ل�صيا�صي للق�صية، و�إظهار تناق�صات يف �خلطاب �ل�صيا�صي بني قادة حما�ص 

�أنف�صهم، و�تهام حما�ص باملثالية �حلاملة و�لرتكيز يف �ال�صتقطاب على �صخ�صيات حما�ص 

ممن  �ملندفعني،  �لذكاء،  متو�صطي  �لنظرة،  مبحدودية  يتمتعون  ممن  منهم  “�ملعتدلني 

�أمثال هوؤالء ولي�ص مع �أ�صحاب �لروؤى  ت�صهل قيادتهم؛ وهذ� يتطلب تركيز �حلو�ر مع 

�ال�صرت�تيجية يف �صفوف �حلم�صاويني”، وتدعيم مكانة �ملعتدلني منهم بت�صليمهم �ملنابر 

�آليات  و�ملوؤ�ص�صات �جلماهريية بدالً من �لكو�در �مللتزمة باخلط �الآخر، و�لت�صييق على 

�تخاذ �لقر�ر لدى حما�ص. 

�ملحور �لثالث: �إرباك وجود حما�ص يف �خلارج وهزّ تو�زنه وخ�صو�صاً يف �الأردن.

وبالرغم من �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية �أنكرت ن�صبة هذه �لوثيقة �إليها، �إال �أن �الأو�صاط 

�ملوؤيدة حلما�ص �أكدت ذلك. كما �أن �لقر�ءة �ملتاأنية للوثيقة تدفع �إىل �مليل باأنها بالفعل من 

�ل�صابقة  خلفياتها  على  يطلع  ملن  خ�صو�صاً  �ل�صلطة،  يف  �الأمنية  �للجان  �إحدى  �صياغة 

.
32

وعلى �أد�ء �ل�صلطة على �الأر�ص

حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 211.  
31

املرجع نف�شه.  32
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ويف �أعقاب موؤمتر �رشم �ل�صيخ، �لذي عُقد عقب ردّ حما�ص على �غتيال عيا�ص، و�لذي 

لتحديد  �جلهد  �أق�صى  و“بذل  �الإرهاب”،  �أعمال  هذه  �صّد  حزم  بكل  “�لوقوف  على  �أكد 

قا�صية  �رشبة  توجيه  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  حاولت   ،
�جلماعات”33 هذه  متويل  م�صادر 

حلما�ص، حيث قامت �أجهزتها �الأمنية باعتقال �أكرث من �ألفي �صخ�ص من قياد�ت �حلركة 

.
34

ون�صطائها

�صتطلب  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إن  لعرفات،  �القت�صادي  �مل�صاعد  �صالم،  خالد  وقال 

دوالر  مليار  �إطار  يف   ،1996/3/28 يف  عقد  �لذي  �الإرهاب،  ملكافحة  و��صنطن  موؤمتر  من 

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  �ملعاناة عن  لرفع  �ملال  ��صتخد�م  ملو�جهة حركة حما�ص، من خالل 

ولل�صيطرة على �ملد�ر�ص، و�لعياد�ت، و�خلدمات �الجتماعية �لتي ت�صيطر عليها حما�ص، 

.
35

بح�صب تعبري �صالم

�الأمنية  �الأجهزة  ممار�صات  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  جهاد،  حممد  ود�ن 

�لفل�صطينية �صّد حركات �ملقاومة �لفل�صطينية، وبالتحديد حركة حما�ص، وو�صف هذه 

�الإجر�ء�ت باأنها “قمعية وغري مبرة”، وقال �إن حما�ص جزء ال يتجز�أ من �حلركة �لوطنية 

.
36

�لفل�صطينية، وال يجوز لل�صلطة �لفل�صطينية �أن تقوم باتخاذ �إجر�ء�ت قمعية �صدها

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  م�صعل،  خالد  و�تهم 

بتقدمي م�صالح �لعدو �الإ�رش�ئيلي، ومطالبه، على م�صالح �ل�صعب �لفل�صطيني، ووحدته 

حما�ص  بني  �لعالقة  م�صتقبل  �أن  م�صعل  ور�أى  �الجتماعي،  ن�صيجه  ومتا�صك  �لوطنية، 

و�ل�صلطة �لفل�صطينية، بل بني �ل�صعب �لفل�صطيني و�ل�صلطة “م�صتقبل غري مطمئن؛ الأن 

.
�ل�صلطة قد رهنته حل�صاب عالقتها مع �لعدو، و�أخ�صعته للمز�ج �ل�صهيوين و�أولوياته”37

“�لن�ص �لر�صمي للبيان �لذي �أ�صدره �لرئي�صان ح�صني مبارك وبيل كلينتون يف ختام “�ملوؤمتر �لدويل ل�صانعي   
33

�ل�صالم” �لذي ُعقد برئا�صتهما يف �رشم �ل�صيخ، 1996/3/13،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 26، �صتاء 

1996، �ص 240–241.

حممد يا�صني، ن�صار.. عائلة �ل�صهد�ء، موقع �إ�صالم �أون الين، 2004/6/6، �نظر:  
34

 http://www.islamonline.net/arabic/famous/2004/06/article02.SHTML

احلياة، 1996/3/28.  35

ال�رشق الأو�شط، 1996/4/14.  36

حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 215.  
37



512

ال�سلطة الفل�سطينية

�مل�صجد  �أ�صفل  نفق  بافتتاح  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  قامت   1996/9/24 يف 

للدفاع  هبو�  �لذين  �لفل�صطينيني،  بني  مو�جهات  �ندالع  �إىل  �أدى  مما  �ملبارك،  �الأق�صى 

فل�صطينياً،   62 ��صت�صهاد  عن  �أ�صفر  مما  �الإ�رش�ئيلية  و�ل�رشطة  �الأق�صى،  �مل�صجد  عن 

وجرح 1,600، وقتل 14 جندياً �إ�رش�ئيلياً، وجرح خم�صني �آخرين. و��صتمرت �الأحد�ث 

و�لقرى  �ملدن  معظم  �صملت  �نتفا�صة  خاللها  �صهدت   ،)1996/9/27–25( �أيام  ثالثة 

عن  للدفاع  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  تدخل  �الأق�صى  نفق  هبة  و�صهدت   .
38

�لفل�صطينية

�الأوىل  للمرة  وذلك  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  على  �لنار  باإطالق  قامت  حيث  �لفل�صطينيني، 

.
39

منذ تنفيذ �تفاق �أو�صلو

�صحيفة  مع  مقابلة  يف  �صاحاك  �أمنون  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �الأركان  قائد  وقال 

معاريف Maariv �إن �ملظاهر�ت كانت منظمة ومبجمة و“قد �أدت �إىل حالة �لتدهور، �الأمر 

�لذي ي�صع عالقتنا مع �لفل�صطينيني يف و�صع جديد، �الأمر �لذي يحتم علينا �أن نتوقف 

ونفكر كيف �صنو��صل �لطريق، و�ملطلوب �الآن حماولة �لتو��صل مع �لقيادة �لفل�صطينية 

من �أجل �لتو�صل �إىل �لهدوء”. وخالل جولة له على �الأر�ص يف ذروة �ال�صطر�بات قال 

�صاحاك: “من �لو��صح �أن عرفات وقادة �ل�صلطة فقدو� �ل�صيطرة على �الأمور وال نت�صور 

�أنهم �أر�دو� �أن تتطور �الأمور �إىل حدّ �إطالق �لنار”. وهدد �صاحاك باأن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

.
40

�صيدخل �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية �مل�صنفة �أ �إذ� �قت�صى ذلك لوقف �مل�صكلة

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن  �لبيطانية   Observer �الأوبزيرفر  �صحيفة  وذكرت 

�أجرى �ت�صاالً عاجالً مع �لرئي�ص عرفات، بعد قطع جولته �الأوروبية،  بنيامني نتنياهو 

�أن  عرفات  رّد  وكان  به،  �اللتقاء  يف  �الإ�رش�ع  منه  طالباً  تو�صل”  بـ“لهجة  وخاطبه 

�أي  حدوث  يرون  وال  غا�صب  �صعبي  “ولكن  �ل�صالم  بعملية  ملتزمون  �لفل�صطينيني 

. و�لتقى نتنياهو وعرفات يف 1996/10/1 يف و��صنطن، 
تقدم، علينا �أن نتحرك ب�رشعة”41

لبحث  جلنة  ت�صكيل  وعر�ص  �الأق�صى  نفق  �إغالق  �ملباحثات  خالل  نتنياهو  رف�ص  وقد 

 حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 326.
38

الراأي، 1996/9/29.  39

القد�س العربي، 1996/9/28.  40

�لأ�شواق، 1996/10/1.  
41
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ل�صلطة  جديد�ً  ف�صالً  “�صكلت  و��صنطن  قمة  �إن  بيان،  يف  حما�ص،  وقالت   .
42

�ملو�صوع

.
�أو�صلو �لتي و�فقت على �مل�صاركة يف قمة �حتفالية النت�صال �ل�صهاينة من ورطتهم”43

وكردة فعل على هبة نفق �الأق�صى، تعالت �الأ�صو�ت لدى حركات �ملقاومة �لفل�صطينية 

�ملقاومة  �إىل  و�لعودة  �ملفاو�صات،  م�صار  باإنهاء  وعرفات  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مطالبة 

�لناطق با�صم حركة حما�ص:  �إبر�هيم غو�صة،  �مل�صلحة، و�إ�صعال �نتفا�صة جديدة. وقال 

�ملعاناة”.  �صوى  لهم  يجلب  مل  �لذي  �أو�صلو،  التفاق  ظهورهم  �أد�رو�  �لفل�صطينيني  “�إن 

�أن  ن�صتنتج  �أن  يكن  �ليوم  بد�أت  �لتي  �جلديدة  �النتفا�صة  خالل  “من  �أنه  على  و�صدد 

�لفل�صطينيني قررو� مو��صلة مقاومة �الحتالل. وناأمل يف �أن يتبع عرفات طريق �ل�صعب 

بني  �ملحادثات  من  مزيد  �إجر�ء  �أن  ور�أى  �النتفا�صة”.  وطريق  باملقاومة  �لفل�صطيني 

 .
44ً

عرفات ونتنياهو لن يكون مثمر�

ويف دم�صق �تفق �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي رم�صان عبد �هلل و�الأمني �لعام 

“�أن �نتفا�صة �صعبية جديدة  للجبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني نايف حو�متة على 

“تكبيل �نفجار�ت �صعب  تاأخذ طريقها يف �الأر��صي �ملحتلة”. و�أكد حو�متة يف بيان عدم 

�النتفا�صة حتت �صغط نتنياهو و�الإد�رة �الأمريكية، �لذين هدرو� دم �صبابنا ويطالبون 

�صلطة �حلكم �لذ�تي بردع �النتفا�صة ووقفها”. فيما �أ�صار عبد �هلل �إىل �أن �الأمور �صارت 

تخ�صع �الآن لل�صارع وردود فعله على ح�صيلة �لقهر �لذي خ�صع له يف �لفرتة �الأخرية. 

يف  �حلركة  من  عنا�رش  ع�رشة  من  �أكرث  �لفل�صطينية  �الأمن  �أجهزة  �عتقال  و��صتغرب 

1996/9/25، وعّب عن �عتقاده �أن عرفات غري معني بت�صعيد و��صع. و�أ�صاف �أن �صلطة 

�إىل �النفجار  �للحاق بال�صعب و�حتو�ء �الأحد�ث، حتى ال تتفاقم وتوؤدي  عرفات حتاول 

. وطالبت �إذ�عة �لقد�ص �لتابعة للجبهة �ل�صعبية - �لقيادة 
45

�لكبري �لذي ال يكن ��صتيعابه

�لعامة ت�صعيد �لعمل “�صدّ �الحتالل و�صلطة �الإذعان”. وقال ناطق با�صم �جلبهة �ل�صعبية 

 .
لتحرير فل�صطني �إن ما يح�صل يوؤكد “ه�صا�صة ما �صمي مب�صرية �ل�صالم”46

الد�شتور، 1996/10/4.  42

�لراأي، 1996/10/4.  
43

احلياة، 1996/9/27.  44

املرجع نف�شه.  45

املرجع نف�شه.  46
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عّمت  �لتي  �النتفا�صة  �أن  لفتح،  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  زكي،  عبا�ص  ر�أى  وباملقابل، 

�لبالد توؤكد على عقم عملية �ل�صالم حيث عادت �الأمور �إىل نقطة �ل�صفر، و�أن ما يجري 

.
47

�الآن هو معركة حقيقية

لقد عانت ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية ب�صكل عام، وحركة حما�ص ب�صكل خا�ص، من 

�أيلول/  يف  �الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع  حتى   1996 �صنة  من  �لفل�صطينية  �الأمنية  �حلمالت 

�صبتمب 2000، فلم تنفذ حما�ص خالل �صنتي 1997–1998 �صوى عمليتني ��صت�صهاديتني، 

.
48

باالإ�صافة �إىل عدد من �لعمليات �لتي مل توؤثر على �مل�صار �لعام للت�صوية و�ملفاو�صات

تعتقل  كانت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �إىل  �الإن�صان  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  و�أ�صار 

“�إ�رش�ئيل”،  تعار�ص  حلركات  �نتمائهم  �أو  ميولهم  خلفية  على  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني 

�أن  �ملركز  �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل”. كما ذكر  �لواليات  �بتز�ز من  حتت �صغوط وحماوالت 

�ل�صلطة �لفل�صطينية �أغلقت �أكرث من ع�رشين مكتباً ملوؤ�ص�صات �إ�صالمية مرخ�صة قانونياً، 

.
وقد مّت تنفيذ �أو�مر �الإغالق ملعظم هذه �ملوؤ�ص�صات يف 491997/9/25

1998/3/29، يف  �لق�صام، يف  �أحد قياد�ت كتائب  �ل�رشيف،  �لدين  وكان �غتيال حمي 

ر�م �هلل، من �الأحد�ث �لبارزة �لتي �أثرت على �لعالقة بني �ل�صلطة �لفل�صطينية وحما�ص. 

�إطار  يف  كان  �الغتيال  �أن  على  دلت  حتقيقاتهم  �أن  فل�صطينيون  م�صوؤولون  �أعلن  فقد 

باغتيال  �هلل  �لكتائب عادل عو�ص  �لق�صام، و�تهمت ع�صو يف  ت�صفيات د�خلية يف كتائب 

�ل�رشيف، �الأمر �لذي رف�صته حما�ص و�أعلنت عزمها �إجر�ء حتقيقها �خلا�ص، كما �تهمت 

.
50

حما�ُص �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية بت�صفية �ل�رشيف

�غتيال  خلفية  على  عادل،  �صقيق  �هلل،  عو�ص  عماد  �لفل�صطينية  �الأجهزة  و�عتقلت 

عماد  �الأخو�ن  و��صت�صهد   .1998/8/15 يف  �صجنه  من  �لفر�ر  عماد  و��صتطاع  �ل�رشيف، 

قوة  �أن  �الإن�صان  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  وذكر   ،1998/9/10 يف  �هلل  عو�ص  وعادل 

خا�صة من جنود �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قامت بت�صفية �الأخوين. �إال �أن �ملكتب �الإعالمي 

لكتائب �لق�صام ذكر على موقعه �الإلكرتوين �أن �غتيال �ل�رشيف جاء يف �إطار �صل�صلة من 

احلدث، 1996/9/30.  47

حم�صن حممد �صالح، �إ�صكالية �صناعة �لقر�ر لدى �ل�صلطة �لفل�صطينية 1993–2003، �ص 17.  
48

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، تقرير الن�شاطات والتقرير املايل 1 يناير - 31 دي�شمرب 1997.  
49

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، التقرير ال�شنوي لعام 1998.  
50
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جماهدي  �صّد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  نفذتها  �لتي  و�العتقال  و�ملالحقة  �الغتيال  عمليات 

تطور�ت  من  �الغتيال  عملية  تال  ما  �أن  �إىل  و�أ�صار  �لفل�صطينية.  �لقوى  وباقي  حما�ص 

ميد�نية، تثبت �لتن�صيق �الأمني �ملحكم بني �أمن �ل�صلطة و�ل�صاباك، من �أجل �لق�صاء على 

�حلركة. حيث متّ �عتقال عماد عو�ص �هلل، وتدبري تهريبه بعد زرع جهاز يحدد مكانه، 

.
51

ومالحقته و�غتياله مع �صقيقه عادل عو�ص �هلل

ومّت �عتقال ما يزيد عن مئة مو�طن يف قطاع غزة خالل �صنة 2000 الأ�صباب �صيا�صية. 

وكان من �أبرز �حلمالت �حلملة �لتي �صنتها �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية يف 2000/3/4 يف 

خميم �ل�صاطئ، وحّي �ل�صجاعية بقطاع غزة، وطالت �لع�رش�ت من موؤيدي ومنا�رشي 

من  مكونة  جمموعة  قيام  �أثر  على  �حلملة  وجاءت  �الإ�صالمي.  و�جلهاد  حما�ص  حركتي 

خم�صة �أفر�د من كتائب �لق�صام يف 2000/3/2 بتنفيذ عملية ع�صكرية يف بلدة �لطيبة د�خل 

.
�الأر��صي �ملحتلة �صنة 521948

عمليات  معظم  �ل�صلطة  �أوقفت   2000/9/28 يف  �الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع  �أثر  وعلى 

�ملعتقلني  معظم  عن  و�أفرجت  �ل�صيا�صي،  �لر�أي  خلفية  على  �ملو�طنني  بحق  �العتقال 

بق�صف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  قيام  بعد  لديها  و�ملحتجزين  �ملوقوفني  �ل�صيا�صيني 

.
مقر�ت �الأمن �لفل�صطينية يف مدينة غزة يف 532000/10/12

ثانيًا: �شيا�شات ال�شلطة جتاه املقاومة الفل�شـطينيــة 

:2007–2000            

جاءت �نتفا�صة �الأق�صى بعد حالة �لياأ�ص و�الإحباط �لتي عمت �ل�صارع �لفل�صطيني من 

�ملفاو�صات، �لتي مل حتقق له حلم �لدولة، و��صتعادة �الأر��صي �ملحتلة، وعودة �لالجئني. 

�إىل �مل�صجد �الأق�صى يف  �لليكود، �ال�صتفز�زية  �أريل �صارون، رئي�ص حزب  وكانت زيارة 

2000/9/28 هي �ل�رش�رة �لتي فجرت �النتفا�صة، و�لتي جاءت بدعم و��صح من رئي�ص 

موقع كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام - �ملكتب �الإعالمي، �نظر:  
51

 http://www.alqassam.ps/arabic/sohdaa5.php?id=62

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، التقرير ال�شنوي لعام 2000.  
52

املرجع نف�شه.  53
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�حلكومة �ل�صهيونية �إيهود بار�ك للزيارة حيث زوده بـ 600 جندي ملر�فقته، و��صتنفر 

.
54

ثالثة �آالف جندي و�رشطي يف �لقد�ص و�أحيائها

�لتعامل  فحاولت  �جلارف،  �النتفا�صة  تيار  تعطيل  �أو  مقاومة  �ل�صلطة  ت�صتطع  ومل 

معه و�ال�صتفادة منه �صيا�صياً لتحقيق مكا�صب تفاو�صية. كما �أعطت �النتفا�صة ف�صائل 

باملقاومة  �ملطالب  �لتيار  ذلك  �صجع  وقد  بر�جمها.  �صحة  الإثبات  جديدة  دفعة  �ملقاومة 

�لتابعة  �الأق�صى  كتائب  فظهرت  �النتفا�صة،  يف  �مل�صاركة  على  فتح  حركة  يف  �مل�صلحة 

لفتح و�لتي كان لها دور كبري، خ�صو�صاً يف �لعمليات �لتي تنفذها د�خل �ل�صفة �لغربية 

وقطاع غزة. وبعبارة �أخرى، فاإن ف�صائل �ملقاومة، وعلى ر�أ�صها حركة حما�ص، جنحت 

خانة  �إىل  فتح،  عنا�رش  من  وكثري  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  جرِّ  يف  �الأق�صى  �نتفا�صة  خالل 

�إرباك وتعطيل  �ل�صلطة، ف�صالً عن  �أجندة �النتفا�صة على  �ملقاومة. ومتكنت من فر�ص 

.
55

خّط �لت�صوية

كما �نحاز يا�رش عرفات، رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، �إىل �النتفا�صة، وبد� م�صاند�ً لها، 

�ملدنيني من كال  �لتي ت�صتهدف  �ملقاومة  باإد�نة عمليات  �ملتكررة  بالرغم من ت�رشيحاته 

�لتي تد�فع  �لفل�صطينية  �أعد�د قو�ت �الأمن  �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي. وتز�يدت  �جلانبني 

عن �لنا�ص �صّد �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �ملتكررة.

“كياناً  عرفات  بقيادة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �عتبار  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  وقررت 

�إرهابياً”، و�صبّه �صارون عرفات بـ“�بن الدن”، وذلك على �لرغم من �إعالن عرفات، �أمام 

من  �لنار  �إطالق  وقف   ،2001 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية 

�ل�صعب  و�أن  عليه،  �ملحافظة  �أجل  من  بو�صعه  ما  �صيبذل  �أنه  على  وتاأكيده  و�حد،  طرف 

.
56

�لفل�صطيني قد �ختار �ل�صالم كخيار ��صرت�تيجي ال رجعة عنه

كما �تهمت “�إ�رش�ئيل” عرفات بالتق�صري، وحملته م�صوؤولية ما يحدث؛ الأنه مل يتخذ 

�حلكومة  د�خل  �الأ�صو�ت  وتعالت  “�الإرهاب”،  ت�صميه  ما  لوقف  �إجر�ء�ت  من  يجب  ما 

وقد  وحماكمته.  �عتقاله  �أو  ج�صدياً،  ت�صفيته  �أو  عرفات،  طرد  �إىل  �لد�عية  �الإ�رش�ئيلية 

حم�صن حممد �صالح، الق�شية الفل�شطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعا�رشة، �ص 124.  
54

حم�صن حممد �صالح، �إ�صكالية �صناعة �لقر�ر لدى �ل�صلطة �لفل�صطينية 1993–2003، �ص 17–18.  
55

موقع د�ئرة �الإعالم و�لثقافة بقطاع غزة – فتح، 2013/12/4، �نظر:  
56

 http://www.fateh-gaza.com/ar/?Action=Details&ID=343
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حا�رشته قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف مقره �لرئا�صي يف �أو�خر مار�ص/ �آذ�ر 2002، عقب 

�جتياحها ملدن �ل�صفة �لغربية. وبعد ثالثني �صهر�ً من �حل�صار تدهورت �صحة عرفات، 

طبية،  حتاليل  ك�صفت  حيث   ،
57

وفاته حول  �ل�صكوك  وحتوم   .2004/11/9 يف  وتويف 

 Centre Hospitalier أجر�ها �ملركز �لطبي يف جامعة فودو� مبدينة لوز�ن �ل�صوي�رشية�

)Universitaire Vaudois )CHUV يف نهاية �صنة 2013 �أن �صبب وفاة عرفات ناجت عن 

خالل  من  �ل�صبب  بهذ�  رو�ص  خب�ء  �صكك  بينما  �ل�صاّمة،   polonium �لبولونيوم  مادة 

�لعينات �لتي قامو� بتحليلها.

�أف�صت �نتفا�صة �الأق�صى �إىل و�صع جديد فيما يتعلق بالتز�مات �ل�صلطة �لفل�صطينية 

جتاه �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�لقا�صية مبنع عمليات �ملقاومة، وجمع �أ�صلحتها، و�عتقال 

�أع�صاء �لف�صائل �ملقاومة. ومّت �إيقاف معظم عمليات �العتقال على خلفية �صيا�صية، ومّت 

�ل�صفة  يف  �لوقائي  �الأمن  جهاز  رئي�ص  وذكر  �ل�صيا�صيني.  �ملعتقلني  معظم  عن  �الإفر�ج 

�لغربية �لعقيد جبيل �لرجوب، يف 2001/6/16 يف حديث الإذ�عة “�صوت فل�صطني”، �أن 

.
58

�أجهزة �الأمن �لفل�صطينية لن تعتقل �أّي فل�صطيني �إال �إذ� خرق قو�نني �ل�صلطة �الأمنية

لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �لعام  �الأمني  م�صطفى  علي  �أبو  “�إ�رش�ئيل”  �غتيال  وبعد 

�الإ�رش�ئيلي  �ل�صياحة  وزير  باغتيال  �جلبهة  قامت  �هلل،  ر�م  يف   2001/8/27 يف  فل�صطني 

عرفات  لتحميل  “�إ�رش�ئيل”  و�صارعت  �لقد�ص.  يف   2001/10/17 يف  زئيفي  رحبعام 

�مل�صوؤولية. وكبادرة “ح�صن نية”، بعث عرفات بر�صالة �إىل �حلكومة �الأمريكية �أكد فيها 

معهم،  �لتحقيق  �صيجري  زئيفي  مقتل  بق�صية  لـ“�إ�رش�ئيل”  �ملطلوبني  �الأ�صخا�ص  �أن 

�مل�صتبه بهم، ومن بينهم �الأمني  �لفل�صطينية  �الأمن  وتقديهم للمحاكمة. و�عتقلت قوى 

�لعام �جلديد للجبهة �ل�صعبية �أحمد �صعد�ت، وُحكم على �ملتهمني باحلب�ص ملدة 18 عاماً 

مل�صاركتهم يف عملية قتل زئيفي. ومع ذلك جتاهلت “�إ�رش�ئيل” �ملحاكمة، وطالبت بت�صليم 

.
�ملتهمني لتقديهم �إىل �ملحاكمة يف “�إ�رش�ئيل”59

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، موقع وز�رة �ل�صوؤون �خلارجية، �نظر:  
57

http://www.mofap.gov.ps/new/index.php?option=com_content&view=article&id=35&catid=
30&Itemid=32

ال�رشق الأو�شط، 2001/6/17.  58

د�ئرة �الإعالم و�لثقافة بقطاع غزة - فتح، 2013/12/4، �نظر:  
59

 http://www.fateh-gaza.com/ar/?Action=Details&ID=343
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دحالن  حممد  خرج   2003/9/6 يف  �لوزر�ء  رئا�صة  من  عبا�ص  حممود  ��صتقالة  بعد 

 ،2004 �صيف  ليعود  �أخرى،  مرة  و�ختفى  قريع،  الأحمد  �حلكومية  �لت�صكيلة  من 

ويحرك عنا�رشه، الإثارة �لفو�صى يف �صو�رع قطاع غزة، معلناً �أنه يقود حركة �إ�صالح 

و�تهم  عرفات.  على  لالنقالب  حماولة  �الأفعال  هذه  �لبع�ص  ور�أى  �لف�صاد.  ويحارب 

�مل�صاعد�ت  من  دوالر  مليار�ت  خم�صة  باإ�صاعة  بال�صلطة  وم�صوؤولني  عرفات  دحالن 

“ذهبت  وقال:  �ملبلغ،  بهذ�  تالعبو�  و�أنهم  و��صحة،  غري  بطريقة  لل�صلطة  �خلارجية 

�أن  غري   .
�لفل�صطينيني”60 جثث  على  “يجل�ص  عرفات  و�إن  �لريح”،  مع  �الأمو�ل  هذه 

حقيقة �الأمر مل تكن كذلك، خ�صو�صاً �أن دحالن هو �لذي يقود �حلملة، يف �لوقت �لذي 

يتهمه �لكثري باأنه “غارق يف �لف�صاد”، و�أن �مل�صاألة ال تعدو جمرد غطاء لتحقيق �أهد�ف 

�صيا�صية، خ�صو�صاً �أنها جاءت بعد �أزمة ح�صلت عندما �صكل حممود عبا�ص �حلكومة. 

ودعو�ت  �الأمنية،  �ل�صالحيات  مو�صوع  على  مرتكز�ً  حينه  يف  �ل�رش�ع  جوهر  وكان 

عبا�ص للتخلي عن �النتفا�صة، و�إيقاف �ملقاومة ونزع �صالحها، تلبية ل�رشوط خريطة 

فتح،  حلركة  �لع�صكري  �جلناح  �الأق�صى،  �صهد�ء  كتائب  د�خل  تيار  وبروز  �لطريق، 

�ملدعومة من عرفات، بد�أ يتحرك باجتاه �ل�صغط على عرفات لتنفيذ �إ�صالحات ُتق�صي 

رموز �لف�صاد و�ملتعاونني مع “�إ�رش�ئيل”، ل�صالح تعيني �لرموز �لوطنية، حلماية خيار 

.
61

�النتفا�صة �ملقاومة، و��صتمر�ر 

فرك�ص  زئيفي  �أهارون  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  رئي�ص  و�صف  وقد 

لن  و�أنها  الأو�نها،  �صابقة  خطوة  باأنها  تلك  دحالن  خطوة   Aharon Zeevi Farkash

�لتي يتمتع بها، وبد�أ خطوته من دون  �لقدر�ت  تنجح، و“�أن طموح دحالن تغلب على 

.
�لقوى �لتي كانت حتت �صلطته”62

�لفل�صطينية  �لف�صائل  عبا�ص  حممود  دعا   ،2004/11/9 يف  عرفات  �لرئي�ص  وفاة  بعد 

و�نتخب   .
63

لعرفات خليفة  �نتخاب  عملية  لت�صهيل  “�إ�رش�ئيل”  �صّد  �لهجمات  لوقف 

لل�صلطة  رئي�صاً  عبا�ص   2005/1/9 يف  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيون 

�صحيفة الوطن، �لكويت، 2004/8/1.  
60

http://alarabnews.com/alshaab/2004/20-08-2004/38.htm :موقع �لعرب نيوز، 2004/8/20، �نظر  
61

�ملرجع نف�صه.  
62

ال�رشق الأو�شط، 2004/11/18.  63
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يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة  منتخباً  رئي�صاً  �لد�صتورية  �ليمني  �أدى  و�لذي  �لفل�صطينية، 

 .
64

2005/1/15، وطالب “�إ�رش�ئيل” بالبدء فور�ً بتطبيق خريطة �لطريق وب�صكل متو�ز

مدينة  يف  م�رش  �إليه  دعت  موؤمتر  يف  عبا�ص  �صارك   ،2005 فب�ير  �صباط/  ويف 

 ،
�رشم �ل�صيخ، �نتهى �إىل �إعالن فل�صطيني - �إ�رش�ئيلي عن وقف متبادل “الأعمال �لعنف”65

وهو ما �نتقدته ف�صائل فل�صطينية. ووقَّع عبا�ص على �تفاق مع �إد�رة جورج بو�ص �البن 

وحكومة �صارون يف �آذ�ر/ مار�ص 2005، حول ت�صكيل فريق �لتن�صيق �الأمني �الأمريكي؛ 

�لذي �صيتوىل تدريب وجتهيز قو�ت �الأمن �لفل�صطينية، و�الإ�رش�ف على عملية �لتن�صيق 

�الأمني بني �الحتالل و�ل�صلطة. كما �أبرم عبا�ص �تفاق �لقاهرة مع ف�صائل �ملقاومة يف �آذ�ر/ 

مار�ص 2005، تو�صل خالله �إىل �إعالن تهدئة فل�صطينية من جانب و�حد، وت�صتمر حتى 

.
66

نهاية �ل�صنة؛ مع �لتاأكيد على حّق �ل�صعب �لفل�صطيني �مل�رشوع يف مقاومة �الحتالل

بقادة  �جتماعه  بعد  قريع،  �أحمد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  تاأكيد  من  وبالرغم 

�ملقاومة،  �صالح  حول  خالف  �أال  على   ،2005/8/22 يف  دم�صق  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل 

�صالح  نزع  �أجل  من  لل�صغط  كذريعة  غزة  قطاع  من  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صحاب  ��صتُخدم 

�لد�خلية  وز�رة  �أ�صدرت   ،2005 �أغ�صط�ص  �آب/  نهاية  ويف  �لقطاع.  يف  �ملقاومة  ف�صائل 

جماالً  لي�صت  و�رشعيتها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وحد�نية  “�إن  فيه  قالت  بياناً  �لفل�صطينية 

.
لل�صك �أو �ملر�هنة”67

ويف �أيلول/ �صبتمب 2005 وقع �نفجار�ن د�خليان يف قطاع غزة، �الأول يف منزل نا�صط 

من حما�ص، و�لثاين خالل م�صرية �حتفالية حلما�ص، �أوديا بحياة 21 مو�طناً؛ وقد ت�صبب 

ووز�رة  حما�ص  بني  �خلالف  وحدَّة  غزة،  مدينة  يف  �لتوتر  حدَّة  ت�صاعد  يف  �النفجار�ن 

غزة،  قطاع  مناطق  يف  �لع�صكريني  قيادييها  هوية  عن  حما�ص  ك�صفت  وعندما  �لد�خلية. 

و�صف وزير �لد�خلية �خلطوة باأنها “تاأتي وكاأن ال �صلطة وال �رشعية... و�أن هناك �صلطة 

بني  �خلالف  وترية  وت�صاعد  حلما�ص،  بالت�صدي  عبا�ص  من  تهديد�ت  وبعد  مو�زية”. 

خارطة �لطريق، �جلزيرة.نت، 2005/3/20، �نظر:  
64

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EDC305C2-6686-4A05-8159-CEE84F23D207.htm

مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني – وفا، 2005/2/8، �نظر:  
65

 http://www.pnic.gov.ps/arabic/president/Mahmoud-Abass/Speech/8-2-2005.html

احلياة، 2005/3/18.  66

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2005، �ص 34-33.  
67
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�أعلن حممود  �لقطاع،  �الإ�رش�ئيلية على  �العتد�ء�ت  �أنف�صهم، و�زدياد حدة  �لفل�صطينيني 

�لزهار، �لقيادي يف حما�ص، �أن �حلركة �أخذت قر�ر�ً بوقف �لهجمات على “�إ�رش�ئيل” من 

.
68

قطاع غزة

�أعلنت يف نهاية  وكانت كتائب �لق�صام، و�رش�يا �لقد�ص، وكتائب �صهد�ء �الأق�صى، قد 

. وذلك بالتز�من 
69

2005 �نتهاء �لتهدئة، وهددت بالرد �لعنيف على كّل �عتد�ء �إ�رش�ئيلي

مع دعو�ت �لرئي�ص عبا�ص ال�صتمر�ر �لتهدئة.

ر �أحد �أع�صاء  ويف 2006/1/19، وبعد ت�صاعد �لعمليات �الإ�رش�ئيلية �صّد �ملقاومة، فجَّ

 .22 وجرح  �ثنني،  �إ�رش�ئيلينْي  فيها  قتل  �أبيب،  تل  يف  بحافلة  نف�صه  �جلهاد  حركة 

.
و��صتنكرت �ل�صلطة �لعملية، وو�صف عبا�ص منفذيها بـ“�ملارقني”70

�لثاين/  كانون  يف  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  نتائج  �أعلنت  �أن  ومنذ 

2006 �ت�صعت �لفجوة بني �مل�رشوعني �للذين حتملهما كلّ من فتح وحما�ص، فقد  يناير 

�لتي ح�صلت عليها من خالل قيادتها  �أ�رشت حركة فتح على �حلفاظ على �ملكت�صبات 

مبا  و��صتحقاقاتها  �ل�صلمية  بامل�صرية  و�اللتز�م   ،1994 �صنة  يف  ن�صاأتها  منذ  �ل�صلطة 

عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �أعلنه  ما  خالل  من  وذلك  �لدويل،  �ملجتمع  ير�ه  ما  مع  يتما�صى 

َر  َذكَّ حيث  �النتخابات،  لنتائج  ت�صلمه  �إثر  على  �لفل�صطيني  لل�صعب  وجهه  خطاب  يف 

لل�رش�ع  �ل�صلمي  و�حلل  �ملفاو�صات  نهج  على  قائم  برنامج  وفق  منتخب  رئي�ص  باأنه 

�صالحياتها  مبمار�صة  حقها  على  حما�ص  حركة  �أ�رشت  بينما   .
“�إ�رش�ئيل”71 مع 

�إد�رة  يف  نهجها  تنفيذ  وحماولة  �حلاكم،  �حلزب  مبوجبها  باتت  برملانية  كتلة  كاأكب 

�لتنازل  وعدم  �ل�صيا�صي،  �الإ�صالح  من  ناخبيها  به  وعدت  ما  مع  يتو�فق  مبا  �ل�صلطة 

“�إ�رش�ئيل”  بوجود  �العرت�ف  ورف�ص  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �ل�صيا�صية  �حلقوق  عن 

�إحر�ج  �أن كتائب �لق�صام جتنبت  . كما 
72

�أيّ جزء من �الأر��صي �لفل�صطينية كدولة على 

املرجع نف�شه، �ص 34.  68

اخلليج، 2006/1/1.  69

احلياة، 2006/1/20.  70

http://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=7&id=34415 :موقع عرب 48، 2006/1/27، �نظر  
71

كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �لبنامج �النتخابي النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية 2006، موقع   
72

كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، غزة، 2006، يف:

http://www.islah.ps/new/index.php?page=viewThread&id=128
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�حلكومة و�لرئي�ص عبا�ص فلم ت�صارك يف �لبد�ية يف ردود قوى �ملقاومة على �العتد�ء�ت 

.
73

�الإ�رش�ئيلية، و�لتي �نح�رشت يف �أغلبها يف عمليات �لق�صف بال�صو�ريخ

فيها  �أبيب، قتل  تل  ��صت�صهادية يف  �الإ�صالمي عملية  2006/4/17، نفذت �جلهاد  ويف 

ثمانية وجرح 65 من �الإ�رش�ئيليني؛ ود�ن رئي�ص �ل�صلطة �لعملية، وو�صفها بـ“�حلقرية”، 

.
74

وقال �إنها ت�صيء لل�صعب �لفل�صطيني

ونفذت كتائب �لق�صام، باال�صرت�ك مع �ألوية �لنا�رش �صالح �لدين، �جلناح �لع�صكري 

�ملتبدد”  “�لوهم  عملية   ،2006/6/25 يف  �الإ�صالم،  وجي�ص  �ل�صعبية،  �ملقاومة  للجان 

�صاليط.  جلعاد  �الإ�رش�ئيلي  �جلندي  �أ�رش  عن  �أ�صفرت  �لتي   ،Dispelled Illusion

و��صتغلت “�إ�رش�ئيل” �لعملية لتطلق حملة “�أمطار �ل�صيف” Summer Rain �لع�صكرية 

على قطاع غزة، غري �أن دخول �الإ�رش�ئيليني يف حرب مع حزب �هلل �للبناين يف متوز/ يوليو 

و�آب/ �أغ�صط�ص 2006، �أوقف �لعملية.

ويف �أثناء �لعدو�ن على لبنان، �رشح عبا�ص باأن “�إ�رش�ئيل” طلبت هدنة يف قطاع غزة، 

. وعقد لقاء�ت مع ممثلي �لف�صائل يف قطاع 
75

مقابل توقف �ملقاومة عن �إطالق �ل�صو�ريخ

من  بالرغم  ف�صلت،  عبا�ص  حماولة  �أن  غري  جديدة،  تهدئة  �إىل  للتو�صل  حماولةٍ  يف  غزة، 

 .
76

�إعالنه جتديد �لتهدئة، مقابل نفي �لف�صائل �التفاق على ذلك

وو�صف عبا�ص �ل�صو�ريخ بالعبثية وهاجم ف�صائل �ملقاومة، وذلك بعد قيام قو�ت 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلية يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2006 باجتياح �صمال قطاع غزة، بحجة 

؛ وقد ��صتهجنت �لف�صائل �لفل�صطينية ت�رشيحاته، ور�أت �أنها 
77

وقف �إطالق �ل�صو�ريخ

.
78

توفر غطاء للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي

“�تفاق  �صعودية،  برعاية  وحما�ص،  فتح  حركتا  وقّعت   2007 فب�ير  �صباط/  ويف 

مكة”، نتج عنها تاأليف حكومة وحدة وطنية، وجاء يف كتاب �لتكليف �ملوجه من عبا�ص 

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، �ص 40.  
73

http://www.wafa.pna.net/body.asp?id=84620 :وفا، 2006/4/17، �نظر  
74

احلياة، 2006/7/24.  75

احلياة، 2006/8/18.  76

ال�شفري، 2006/11/9.  77

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، �ص 41.  
78



522

ال�سلطة الفل�سطينية

�لتي  و�التفاقات  �لدولية  �ل�رشعية  قر�ر�ت  �حرت�م  �إىل  “�أدعوكم  هنية:  �إ�صماعيل  �إىل 

و�ألقى   ،
79

�لتكليف خطاب  قبول  هنية  و�أعلن  �لفل�صطينية”.  �لتحرير  منظمة  وقعتها 

�إىل  �أ�صار فيه  �أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي عُدّ مبثابة برنامج عمل للحكومة �جلديدة،  خطاباً 

“�ملقاومة باأ�صكالها، ومنها �ل�صعبية و�جلماهريية �صّد �الحتالل”، و�لعمل على “تثبيت 

�لتهدئة وتو�صيعها لت�صبح تهدئة �صاملة ومتبادلة ومتز�منة، يف مقابل �لتز�م �الحتالل 

.
�الإ�رش�ئيلي وقف �إجر�ء�ته على �الأر�ص”80

باالأ�صلحة،  عليها،  �صيطرته  �أحكم  �لتي  �الأمنية،  �الأجهزة  تزويد  �إىل  عبا�ص  و�صعى 

�صحيفة  ك�صفته  ما  ذلك  ومن  �الأمن؛  �صبط  بحجة  �ملقاومة،  حركات  ملو�جهة  وذلك 

د�يتون  كيث  �الأمريكي  �الأمني  و�ملن�صق  عبا�ص  �لرئي�ص  �أن  من   ،2007/6/7 يف  هاآرت�ص 

�لعربات  ع�رش�ت  ت�صمل  م�رشية،  �أ�صلحة  �صحنة  على  �لت�صديق  “�إ�رش�ئيل”  من  طلبا 

�لقطع  �لنا�صفة وماليني  �لعبو�ت  و�آالف  للدبابات،  �مل�صادة  �ل�صو�ريخ  �ملدرعة، ومئات 

. و“�إ�رش�ئيل” بالطبع ما كانت لتو�فق على ذلك، وال حتى د�يتون نف�صه ما 
81

من �لعتاد

��صتخد�م هذ�  نيتها  �لفل�صطينية كان يف  �ل�صلطة  �أن  لو  �أمر كهذ�  �أن ي�صعى يف  كان يكن 

�ل�صالح يف �لت�صدي لالحتالل.

�إ�صافة �إىل ذلك، كان لك�صف �لعديد من �الجتماعات و�ملد�والت �لتي كانت جتري يف 

حماية  �صتار  حتت  فتح،  وحركة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  من  م�صوؤولني  مب�صاركة  �خلفاء، 

�لعملية �ل�صلمية عن طريق �إ�صقاط حكم حما�ص، لرف�صها �رشوط �للجنة �لرباعية �لدويل، 

�أثر يف �نفجار �لو�صع �لد�خلي �لفل�صطيني.

ومن ذلك ما ك�صفته �صحيفة �ل�صند�ي تايز The Sunday Times حول �جتماع عقد 

يف 8–2006/2/9 بني م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني وفل�صطينيني يف تك�صا�ص يف �لواليات �ملتحدة 

تر�أ�صه �إدو�رد جرجيان Edward Djerejian، �ل�صفري �الأمريكي �ل�صابق يف “�إ�رش�ئيل”، 

. وما ن�رشته �أي�صاً �صحيفة 
82

حيث متت مناق�صة �ل�صبل �لالزمة لتهمي�ص حركة حما�ص

احلياة اجلديدة، 2007/2/16.  79

مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني، 2007/3/17، �نظر:  
80

http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/ministry_2007_11.htm 

David Rose, “The Gaza Bombshell report,” Vanity Fair magazine, April 2008,  81

http://www.vanityfair.com/politics/features/2008/04/gaza200804

The Sunday Times newspaper, 19/2/2006.  82
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نيويورك تايز The New York Times عن خطة �أمريكية - �إ�رش�ئيلية تهدف �إىل عزل 

�ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لت�صبب مبعاناة �ل�صعب �لفل�صطيني الإجباره على �إ�صقاط حكومة 

.
83

حما�ص

كما �تهم تقرير �أعده وولف ر�ينهاردت Wolf Reinhardt، معلق �صحيفة يونغ فلت 

�الأو�صاع  لتفجري  طويلة  فرتة  منذ  بالتخطيط  بو�ص  �لرئي�ص   ،2007/6/14 يف  �الأملانية، 

�لقيام بت�صفيات ج�صدية  تيار د�خل حركة فتح على  �لفل�صطينية، وبتحري�ص  �لد�خلية 

لقادة �لف�صائل �لع�صكرية حلركة حما�ص. م�صتند�ً يف ذلك على �عرت�ف لكيث د�يتون �أدىل 

به �أمام جل�صة ��صتماع يف جلنة �ل�رشق �الأو�صط بالكوجنر�ص �الأمريكي �أو�خر �أيار/ مايو 

ذكر  كما   .
84

كافة فتح  تيار�ت  على  �ملتحدة  للواليات  قوي  تاأثري  وجود  فيه  بنّي   ،2007
ديفيد روز David Rose يف تقرير ملجلة فانيتي فري Vanity Fair �الأمريكية، �أن �ملجلة 

متلك وثائق �رشية، �أثبتت �صحتها م�صادر �أمريكية وفل�صطينية، تك�صف عن خطة �رشية، 

م�صت�صار  ونائب  ر�ي�ص  كوندوليز�  �خلارجية  وزيرة  تنفيذها  وتولت  بو�ص  �عتمدها 

و�الأجهزة  دحالن  حممد  مع  بالتن�صيق   ،Elliott Abrams �أبر�مز  �إليوت  �لقومي  �الأمن 

�الأمنية �لتي يرت�أ�صها، للتحري�ص على حرب �أهلية فل�صطينية، و�لق�صاء على قوة حما�ص، 

.
85

و�إ�صقاط �حلكومة �لتي �صكلتها

ثالثًا: �شـيا�شـات ال�شـلطة فـي رام الله جتـاه املقـاومـة

      الفل�شـطينية بعد �شـيطرة حمـا�س على قطاع

           غزة 2007–2013:

يف  �لعميل  �النقالبي  “�لتيار  مع  �حل�صم  مبعركة  �أ�صمته  ما  حما�ص  حركة  خا�صت 

�لوحدة  حكومة  �إف�صال  حماوالت  �أدت  فقد  2007؛  يونيو  حزير�ن/  منت�صف  يف  فتح”، 

�لوطنية، �لتي �صكلت عقب �تفاق مكة، �أمنياً، �إىل �نفجار �ملو�جهة �مل�صلحة، �نتهت بفر�ص 

�لرئا�صة  بينما �صيطرت  �إ�صماعيل هنية على قطاع غزة،  ير�أ�صها  �لتي  �صيطرة �حلكومة 

�لفل�صطينية و�حلكومة �لتي �صكلها �صالم فيا�ص على �ل�صفة �لغربية.

 Steven Erlanger, “Us and Israelis are said to talk of Hamas Ouster,” The New York Times  83

newspaper, 14/2/2006.

http://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=54&id=46221 :عرب 48، 2007/6/15، �نظر  
84

David Rose, op.cit.  85
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بـ“�لفئة  �لطريق على ما و�صفتها  �أجل قطع  �أن ما قامت به جاء من  و�أعلنت حما�ص 

مو�قعها”.  يف  وتتدرب  مقر�تها  من  وتنطلق  �الأجهزة،  ببع�ص  تت�صرت  �لتي  �ملت�صهينة 

و�صددت حما�ص يف بيانها على �أنها “ال تعادي �أياً من هذه �الأجهزة، ولكن ت�صتهدف �لفئة 

. وقال خالد م�صعل، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص، 
�لتي تند�ص بني �صفوفهم فقط”86

بناء  باإعادة  �الأمني،  �مللف  م�صكلة  حّل  يف  تتمثل  �لوطني  �لتو�فق  يف  �الأوىل  �خلطوة  �إن 

 ،
87

�الأجهزة �الأمنية على �أ�ص�ص وطنية مهنية، وتنظيفها من �لف�صاد ومن �الأدو�ر �مل�صبوهة

يف �إ�صارة �إىل �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

به حما�ص يف  ما قامت  �أن  �ملركزية حلركة فتح،  �للجنة  ور�أى هاين �حل�صن، ع�صو 

فتح  �صّد  موجهاً  يكن  مل  و�أنه  فتح،  د�خل  وخمططه  د�يتون  تيار  على  ق�صاء  هو  غزة 

�لفل�صطينية،  �لد�خلية  با�صم وز�رة  �الإعالمي  �لناطق  �أبو هالل،  . و�تهم خالد 
88

نف�صها

�إيقاع  بهدف  و�ملال،  بال�صالح  �نقالبية  “فئة  بدعم  و“�إ�رش�ئيل”  �ملتحدة  �لواليات 

�إ�رش�ئيلية”.  �لذي ي�صاعد يف تنفيذ خمططات  �الأمر  �أهلية،  �لفل�صطيني يف حرب  �ل�صعب 

باملجان،  لي�ص  �آخر  طرف  �صّد  طرفاً  بال�صالح  تدعم  �أمريكا  �إن  قلنا  لطاملا  “�إننا  وقال: 

�أهلية،  حرب  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إيقاع  هو  و�لثمن  ذلك،  من  ثمناً  تريد  ولكنها 

�النتباه  الفتاً  �لفل�صطينيني”،  حقوق  من  �لنيل  ت�صتهدف  �إ�رش�ئيلية  خمططات  وتنفيذ 

�إىل �أن �ملعركة �لتي تدور يف قطاع غزة هي معركة عنو�نها و�حد هو �ل�صالح �الأمريكي 

 .
89

و�الإ�رش�ئيلي

من  ب�صل�صلة  و�أتبعتها  �النق�صام،  حالة  مع  للتعامل  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  �صعت 

وذكرت  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �ملقاومة  وقوى  حما�ص  حركة  ��صتهدفت  �الإجر�ء�ت، 

يف  �أنه   2007 �صبتمب  �أيلول/  يف   Yedioth Ahronoth �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة 

من  �ألف  من  �أكرث  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  �عتقلت  �أغ�صط�ص  و�آب/  يوليو  متوز/  �صهري 

ال�رشق الأو�شط، 2007/6/14.  86

احلياة، 2007/7/22.  87

برنامج بال حدود، م�صتقبل �ل�رش�ع بني فتح وحما�ص، �جلزيرة.نت، 2007/6/27، �نظر:  
88

http://www.aljazeera.net/programs/pages/339af9e3-1c57-45b0-ab71-e34c0d851b07

ال�رشق الأو�شط، 2007/6/14.  89
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. و�أفادت حما�ص �أن �حلركة تعر�صت يف �ل�صفة لـ 1,007 �عتد�ء�ت يف 
90

عنا�رش حما�ص

.
91

�لفرتة 6/11–2007/8/31 من عنا�رش �الأجهزة �الأمنية ومن عنا�رش فتح

�ل�صفة،  يف  غزة  جتربة  تكر�ر  دون  للحيلولة  �لقر�ر�ت  من  �صل�صلة  عبا�ص  �تخذ  كما 

2007/6/26 مر�صوماً يق�صي بحل كل  يف مقدمها تفكيك كتائب �لق�صام، حيث �أ�صدر يف 

�أو �صبه �لع�صكرية”، وطلب �ملر�صوم من �حلكومة  “�مليلي�صيات و�لت�صكيالت �لع�صكرية 

؛ وذلك �إف�صاحاً يف �ملجال �أمام 
92

�إنهاء ظاهرة �جلماعات �مل�صلحة كافة وم�صادرة �أ�صلحتها

�ليحيى؛  �لرز�ق  عبد  �للو�ء  ير�أ�صها  �لتي  �لد�خلية،  وز�رة  يف  �إعد�دها  يجري  �أمنية  خطة 

وي�صمل ذلك تنظيمات حركة فتح، وحما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي و�لف�صائل �الأخرى. وهذ� 

.
93

يف �حلقيقة كان تنفيذ�ً خلريطة �لطريق يف بندها �ملتعلق بتفكيك خاليا �ملقاومة

وعمل على جتفيف م�صادر متويل حما�ص و�إغالق موؤ�ص�صاتها، عب �إ�صد�ر مر�صوم 

�ملرخ�صة  �جلمعيات  حّل  �صالحيات  �لد�خلية  وزير  يعطي   ،2007/6/22 يف  رئا�صي، 

.
94ً

�صابقا

كما تو��صلت �إجر�ء�ت حكومة فيا�ص �الأمنية �صدّ حما�ص يف �ل�صفة خالل �صنة 2008 

�ل�رشعية.  على  لالنقالب  ت�صعى  حما�ص  �أن  وبحجة  �ل�رشعي،  غري  �ل�صالح  منع  بحجة 

�أنها  �إال  بها،  �مل�ص  وعدم  �ل�صيا�صية  �لتعددية  على  “حري�صة  �ل�صلطة  �إن  فيا�ص  وقال 

اخلليج، 2007/9/6.  90

بحق  �لفل�صطينية  �الأمنية  و�الأجهزة  فتح  �عتد�ء�ت  حما�ص،   - �الإ�صالمية  �ملقاومة  حلركة  �الإعالمي  �ملكتب   
91

http://www.palestine- :حركة “حما�ص” يف �ل�صفة �ملحتلة، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2007/9/4، �نظر

info.info/ar/defaultaspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7m9FQhIT%
2f%2bbPBrh9bwrK1HI3akLLUHarscCGjyTAu9o9iWQYyHp0jGJ9w69m5SXYqQ1Yw
jTHS4cYIn89tgqHwSWy7TWcKw95dhBG%2fKpLNf8M%3d؛ وتقرير �صادر عن حركة حما�ص، 
�عتد�ء�ت فتح و�الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية بحّق حركة �ملقاومة �الإ�صالمية “حما�ص” يف �ل�صفة �ملحتلة خالل 

�صهر رم�صان �ملبارك، 2007/10/17.

�نظر:   ،2007/6/26 ومعاً،  http://www.wafa.ps/arabic/body.asp?id=54651؛  �نظر:   ،2007/6/26 وفا،   
92

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=72543

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، �ص 58.  
93

http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=topnews& :رويرتز، 2007/6/22، �نظر  
94

storyID=2007-06-22T142049Z_01_OLR251157_RTRIDST_0_OEGTP-MID-SECURITY-
MA7.XML؛ واحلياة، 2007/6/23.
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، لكنه ك�صف عن �صيا�صة تعامل حكومته مع حما�ص بقوله: 
ترف�ص �لتعددية �الأمنية”95

“طاملا �أن �لو�صع قائم على ما هو عليه يف غزة، فاإن حما�ص هي تنظيم مناوئ لل�صلطة، 

. وك�صف ريا�ص �ملالكي، وزير �خلارجية، �أن حكومة فيا�ص 
و�حلكومة تعمل وفق هذ�”96

�تخذت قر�ر�ً يف 2008/5/5 ب�صحب كل �أ�صلحة �ملقاومة �لتي �صماها �مليلي�صيات، و�صالح 

؛ وهو قر�ر ياأتي تنفيذ�ً للبند �الأول من خريطة 
97

كل �صخ�ص ال ينتمي لالأجهزة �الأمنية

�لطريق.

و�أ�رّشت �ل�صلطة �لفل�صطينية على عدم وجود معتقلني �صيا�صيني، باعتبار �أن �عتقال 

رجال �ملقاومة لي�ص �عتقاالً �صيا�صياً، بل ُي�صنف حتت باب �عتقال “�لفئات �مل�صلحة �لتابعة 

الأي جهة، و�لتي حتمل �أيّ �صالح”، بح�صب و�صف �لعميد �صميح �ل�صيفي، قائد منطقة 

.
�خلليل، و�لذي �صدد على �أن “�أي �صالح غري �صالح �الأجهزة �الأمنية غري �رشعي”98

مناطق  يف  �الأمنية  عنا�رشها  �إ�رش�ئيلية،  ومبو�فقة  �ل�صلطة،  ن�رشت  لذلك،  ونتيجة 

ويف  �ملقاومة،  خاليا  من  �لعديد  تفكيك  يف  وجنحت  حلم،  وبيت  و�خلليل  ونابل�ص  جنني 

�رشب  على  كان  تركيزها  �أن  من  �لرغم  وعلى  “�إ�رش�ئيل”.  �صّد  تفجري  عمليات  �إحباط 

�لبنية �لتحتية �ملدنية و�لع�صكرية حلما�ص، �إال �أنها �صعت �إىل �رشب وتفكيك كّل �الأجنحة 

�مل�صلحة لف�صائل �ملقاومة، مبا يف ذلك كتائب �صهد�ء �الأق�صى �لتابعة لفتح، و�رش�يا �لقد�ص 

.
99

�لتابعة للجهاد �الإ�صالمي وغريها

�الأمنية  �الأجهزة  عمل  بجدية   ،2008 �أو�ئل  يف  ُن�رش  �ل�صاباك،  جلهاز  تقرير  و�أ�صاد 

الإعد�د  خمتب�ً  وك�صفت  �صالح،  قطعة   120 م�صادرة  من  متكنت  وباأنها  �لفل�صطينية، 

يو�آف  �لعقيد  ونوه   .
100

�خلريية �جلمعيات  مديري  من  بعدد  �أطاحت  كما  �ملتفجر�ت، 

�آخذ  Yoav Mordechai، رئي�ص �الإد�رة �ملدنية بال�صفة، باأن �لتن�صيق �الأمني  مردخاي 

اخلليج، 2008/4/23.  95

الد�شتور، 2008/8/8.  96

اخلليج، 2008/5/6.  97

ال�رشق الأو�شط، 2008/10/28.  98

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، �ص 54.  
99

احلياة، والقد�س العربي، 2008/1/8.   100
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. وقال مردخاي: 
101

باالت�صاع، و�أن هناك لقاء�ت تُعقد بني �صباط �إ�رش�ئيليني وفل�صطينيني

“�إننا نخو�ص معركة حقيقية �صدّ تنظيم حركة حما�ص �ملدين و�الجتماعي، ونعمل حالياً 

بكل طاقتنا وبقوة �صدّ كل موؤ�ص�صات حما�ص على �ختالفها: �ملدنية و�لع�صكرية يف �ل�صفة 

�جتماع  �الإ�رش�ئيلية، يف  �ملخابر�ت  يوفال دي�صكني، رئي�ص جهاز  و�أو�صح   .
�لغربية”102

“�لتعاون �الأمني مع �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة جيد جد�ً،  �أن  للحكومة �الإ�رش�ئيلية، 

.
خا�صة يف حماربة �الإرهاب و�إغالق �ملوؤ�ص�صات”103

و�تهمت حما�ص �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية يف �ل�صفة باإ�رش�ك حمققني �إ�رش�ئيليني 

و�أمريكيني خالل �لتحقيق مع ن�صطائها �ملعتقلني، وحملتها �مل�صوؤولية عن وفاة حمتجزين 

لدى �الأجهزة �الأمنية، حيث حمّل فوزي برهوم، �لناطق �لر�صمي با�صم �حلركة، عبا�ص 

�ل�صيخ جمد �لبغوثي، �لذي  �لقانونية و�الأخالقية عن وفاة  �لكاملة  وفيا�ص �مل�صوؤولية 

تويف وهو حمتجز لدى جهاز �ملخابر�ت �لعامة �لفل�صطينية يف �صباط/ فب�ير 2008، وعن 

. �إال �أن تقرير �لنائب �لعام �لفل�صطيني 
104

حياة كل �ملعتقلني �ل�صيا�صيني يف �صجون �ل�صلطة

.
105

�أكد �أن �صبب �لوفاة �ملبا�رش هو وفاة طبيعية �صببها مر�ص مزمن

كما �أعلنت حركة �جلهاد �الإ�صالمي رف�صها ملمار�صات �ل�صلطة يف ر�م �هلل، و�أن تكون 

�ل�صيخ خ�رش  �الإ�رش�ئيلي. و�صدد  �لفل�صطينية حار�صة الأمن �الحتالل  �الأمنية  �الأجهزة 

حبيب، �لقيادي يف �حلركة، على �أن �صالح �ملقاومة �رشعي، ونظيف، ويجب �لدفاع عنه، 

�لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  �جلهاد  حركة  �تهمت  كما   .
106

به �مل�صا�ص  وعدم  وحمايته، 

�أمنياً العتقال ن�صطائها، و�غتيالهم؛ وذلك عقب  “�إ�رش�ئيل”  2008/7/1 بالتن�صيق مع  يف 

�غتيال  عملية  من  للحركة،  �لع�صكري  �جلناح  يف  �لع�صكري  �لقائد  �لرب،  �أبو  عالء  جناة 

.
107

�إ�رش�ئيلية، بعد حما�رشته من قبل �الأجهزة �لفل�صطينية

ال�رشق، 2008/1/24.  101

 الد�شتور، 2008/9/13.
102

بالعربية،  �صي  بي  بي  �ل�صفة،  يف  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  قبل  من  �العتقاالت  �زدياد  بديري،  �أحمد   
103

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7678000/7678733.stm :2008/10/19، يف

القد�س العربي، 2008/4/8.  104

احلياة اجلديدة، 2008/4/9.  105

املرجع نف�شه.  106

القد�س العربي، 2008/7/2.  107
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وعلى �لرغم من �أن تركيز �الأجهزة �الأمنية يف �ل�صفة �لغربية كان على �رشب �لبنية 

�لتحتية �ملدنية و�لع�صكرية حلما�ص، �إال �أنها �صعت �إىل �رشب وتفكيك كل �الأجنحة �مل�صلحة 

�ل�صفة  �لفل�صطينية يف  �ل�رشطة  �للو�ء حازم عطا �هلل، قائد  �ملقاومة، حيث �صدد  لف�صائل 

ولي�ص  �لع�صكري،  �لعمل  �أي  و�ملتفجر�ت،  بال�صالح  عالقة  له  من  “كل  �أن  على  �لغربية، 

.
مهماً �صّد من �صيوجه هذ� �لعمل، الأنه يقع على �الأر�ص �لفل�صطينية، ف�صنعتقله”108

عنه  ك�صف  �ل�صفة  يف  وفل�صطينيني  �إ�رش�ئيليني  �صباط  بني  �جتماع  حم�رش  ويظهر 

كبري �ملحللني يف يديعوت �أحرونوت ناحوم برنياع Nahum Barnea، �أن �لتن�صيق �الأمني 

“�لعدو  حما�ص  على  �لق�صاء  هدفه  �الإ�رش�ئيلية  �الأمن  و�أجهزة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بني 

�مل�صرتك” للطرفني. حيث �أكد �أبو �لفتح، قائد �الأمن �لعام و�لقوة �لع�صكرية �لفل�صطينية، 

خالل �الجتماع، �أنه “لي�ص هناك خ�صام بيننا، لدينا عدو م�صرتك، حركة حما�ص، نحن 

�أ�صتطيعه  �ليوم كل ما  “�أنا �صاأفعل  �أي�صاً يف رم�صان”. وتابع  �الآن  نتحرك �صد حما�ص 

بف�صل  ذلك،  متدحون  �أنتم  �ل�صابق  من  �أف�صل  �أننا  تدركون  �أنتم  �لعمليات،  �أمنع  حتى 

.
عملياتنا �أ�صبحتم �أقل حاجة لقو�تكم”109

ووفق حم�رش �جلل�صة قال ماجد فرج، رئي�ص �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية �لفل�صطينية: 

“نحن يف معركة �صعبة جد�ً... قررنا خو�ص �ل�رش�ع حتى �لنهاية، حما�ص هي �لعدو، 

يقتلك  �أن  يريد  فمن  معهم  حو�ر  �أّي  يكون  لن  لكم  �أقول  و�أنا  عليها،  حرب  �صّن  قررنا 

�الأجهزة  �أن  وذكر  فال”.  نحن  �أما  معهم  هدنة  �إىل  تو�صلتم  �أنتم  بقتله.  تبكر  �أن  عليك 

�أعطيتمونا  �إلينا،  ��صمها  تر�صلون  حم�صاوية  موؤ�ص�صة  كل  �أمر  “بتويل  تقوم  �الأمنية 

هذه  بع�ص  منها،   50 معاجلة  من  �نتهينا  وقد  موؤ�ص�صة،   64 �أ�صماء  �الأخرية  �الآونة  يف 

�ل�صلطة،  ��صتطاعت  كما  �الإد�رة”.  ��صتبدلنا  �الآخر  �لبع�ص  ويف  �أغلقت،  �ملوؤ�ص�صات 

“�إ�رش�ئيل  �أن  وذكر  �ملوؤ�ص�صات،  هذه  �أمو�ل  على  �أياديها  و�صع  فرج،  قول  بح�صب 

و�ل�صلطة  �الإرهابية،  بالتنظيمات  بعالقاتها  ي�صتبه  بنكياً  ح�صاباً   150 لل�صـلطة  حولت 

“�ألف مرة قبل �لدخول للم�صجد،  �أنهم كانو� يفكرون  �إىل  300 ح�صاب”، م�صري�ً  �أغلقت 

.
�أما �ليوم فنحن ندخل لكل م�صجد عند �حلاجة”110

�أحمد بديري، مرجع �صابق.  
108

القد�س العربي، 2008/9/22.  109

املرجع نف�شه.  110
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و�أ�صدرت حما�ص يف 2008/11/12 �إح�صائية بـ 616 معتقالً �صيا�صياً من �أبنائها لدى 

�ل�صلطة، بينهم 35 �أ�صري�ً حمرر�ً. وقالت �إن حاالت �العتقال �ل�صيا�صي الأفر�دها يف �ل�صفة 

. و�تهمت 
1112008/11/11 2007/6/10 وحتى  �لفرتة من  2,921 حالة �عتقال، يف  بلغت 

حما�ص عبا�ص و�حلكومة يف ر�م �هلل مبحاولة �رشب تيار �ملقاومة.

و�أكدت موؤ�ص�صات حقوقية فل�صطينية على وجود �عتقال �صيا�صي يف �ل�صفة �لغربية، 

وقال �صعو�ن جبارين، مدير موؤ�ص�صة �حلق للدفاع عن حقوق �الإن�صان، �إن عدد �ملعتقلني 

270 معتقالً، كما قال �إن كل �الأجهزة �الأمنية متار�ص �لتعذيب، و�إنه  يف �ل�صفة بلغ نحو 

. ور�صدت �لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن 
112

�أ�صبح ظاهرة و��صعة �النت�صار

 2008 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  �صهر  يف  معاملة  و�صوء  تعذيب  حاالت  من  �صكوى   28

.
113

فقط

باإير�ن  وباالرتباط  �إقليمية  �أجند�ت  بتنفيذ  حما�ص  حركة  عبا�ص  �تهم  وباملقابل، 

وو�صف  غزة،  قطاع  يف  ظالمية”  “�إمارة  الإن�صاء  ت�صعى  وباأنها  بالقاعدة،  و�لعالقة 

�ل�صفة  يف  �ل�صالح  بازدو�جية  ي�صمح  ال  �أنه  و�أكد  “عبثية”.  باأنها  �ملقاومة  �صو�ريخ 

كبرية  �أكذوبة  للمقاومة  �ل�صالح  هذ�  �أن  و“ق�صة  حما�ص،  �أو  فتح  من  �صخ�ص  الأي 

و�ل�صالح  باملال  باملتاجرة  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �تهم  كما   .
�أحد”114 على  تنطلي  ال 

.
115

و�ملخدر�ت

حلركات  غطاء  توفري  من  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �حلكومة  متكنت  جهتها،  ومن 

�ملقاومة، و��صتمر نقل و“تهريب” �الأ�صلحة �إىل �لقطاع وت�صنيع ما يكن ت�صنيعه. غري 

�أن �ملربع �لذي وجدت �حلكومة نف�صها فيه جعل فعل حما�ص، وتيار �ملقاومة فعالً دفاعياً 

يف جوهره.

موقع مركز �لبيان لالإعالم، 2008/11/13، �نظر:   
111

http://www.albian.ps/ar/portal/01942ed0-9740-47f1-beef-0577d59f78d3.aspx

�أحمد بديري، مرجع �صابق؛ والقد�س العربي، 2008/11/1.  
112

رويرتز، 2008/12/4، �نظر: http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE4B30N220081204?sp=true؛   
113

والقد�س العربي، 2008/12/5.

احلياة، 2008/2/27.  114

القد�س العربي، 2008/11/12.  115
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�النق�صام  �أزمة  حلّل  روؤيتها   2008/1/6 يف  �أعدّت  مذكرة  يف  حما�ص  طرحت  كما 

قادرة  غري  يديرها،  ن  عمَّ �لنظر  بغ�ص  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  فيها  ر�أت  �لفل�صطيني؛ 

وغري موؤهلة الإد�رة م�رشوع �ملقاومة، و�أن من �خلطاأ ربط �ملقاومة و�أجنحتها �لع�صكرية 

�ملقاومة.  �صالح  ونزع  �ل�صالح  �حتكار  لل�صلطة  يجوز  ال  وبالتايل  بال�صلطة،  و�صالحها 

وقالت �إنه يجب �لتن�صيق بني �لف�صائل الإد�رة �ل�رش�ع مع “�إ�رش�ئيل”، وكذلك �لتن�صيق 

�ملكتب  ع�صو  نز�ل،  حممد  ك�صف  وقد  منا�صبة.  �آلية  خالل  من  �ل�صلطة  حكومة  مع 

�ل�صيا�صي حلما�ص، عن مقرتحات قدمها خالد م�صعل للقيادة �ل�صعودية من �صّت نقاط، 

.
116

تتو�فق ب�صكل عام مع �ملذكرة �ل�صابقة

“�لتقيد مبا �لتزمت به منظمة �لتحرير”، ومنها �ملو�فقة على �رشوط  ووقفت م�صاألة 

�للجنة �لرباعية �لدولية، و�لتي ن�صت على نبذ �لعنف، �أي �لعمل �ملقاوم، عقبة �أمام تنفيذ 

�ليمني علي عبد �هلل �صالح  �لرئي�ص  �لفل�صطينية؛ حيث طرح  �ليمنية للم�صاحلة  �ملبادرة 

مبادرة حلّل �النق�صام �لفل�صطيني يف 2007/8/9، ومّت تعديلها يف 2008/2/9، و�إ�صافة بند 

جديد يت�صمن �أهم �رشوط �لرئي�ص عبا�ص للحو�ر، و�لذي ن�ّص على “�لتقيد مبا �لتزمت 

ت�صرتط  �لتي  �لدولية،  �لرباعية  �للجنة  �رشوط  ومنها  �لفل�صطينية”،  �لتحرير  منظمة  به 

�لتحرير  منظمة  وفدي  بني  �خلالف  جوهر  كان  و�لذي  �الحتالل،  مقاومة  عن  �لتوقف 

.
117

وحما�ص للحو�ر )19–2008/3/23(

�ملظاهر�ت  مع  �صارم  ب�صكل  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �الأمنية  �ل�صلطات  وتعاملت 

�لعدو�ن  على  غ�صبها  عن  تعبري�ً  �ل�صفة  يف  �خلروج  حاولت  �لتي  و�الحتجاجات 

�صيقة،  �أطر  يف  وح�رشتها   ،)2009/1/18–2008/12/27( غزة  قطاع  يف  �الإ�رش�ئيلي 

ومنعتها من رفع �صعار�ت موؤيدة حلما�ص، كما منعتها من �الحتكاك بقو�ت �الحتالل. 

�لذين �صاركو� يف �ملظاهر�ت من حما�ص و�جلبهتني  �لن�صطاء  �لعديد من  وقامت باعتقال 

.
118

�ل�صعبية و�لديوقر�طية وغريها

و�صاركت �الأجنحة �لع�صكرية ملعظم �لف�صائل �لفل�صطينية �ملتو�جدة يف قطاع غزة يف 

مقاومة �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي، وتفاعل عدد من قياد�ت فتح مع �ملقاومة يف وجه �لعدو�ن، 

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، �ص 26–27 و32–33.  
116

املرجع نف�شه، �ص 33–34.  117

احلياة، 2009/1/3؛ وال�رشق الأو�شط، 8 و2009/1/10.  118
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وعلقت �حلركة �حتفاالتها يف �لذكرى �لـ 44 النطالقتها. وقال عبا�ص زكي، ممثل منظمة 

.
�لتحرير يف لبنان، �إن �لفتحاويني هم م�صاريع �صهادة، و“�إن �ملقاومة �صتنت�رش”119

و�تهمت حما�ص �الأجهزة �الأمنية يف ر�م �هلل باأنها مل تتوقف للحظة يف حملتها �الإق�صائية 

�صّدها، ال بل �إن �حلملة “تو��صلت و�زد�دت” يف �أثناء �لعدو�ن على غزة. و�تهمت حما�ص 

عنا�رشَ وقياد�ت يف �الأجهزة �الأمنية بالتورط يف �إعد�د قو�ئم باأهد�ف “ت�صتحق �لق�صف” 

وبتزويد خمابر�ت �الحتالل بها، و�صبطت �الأجهزة �الأمنية يف غزة مر��صالت بني �صباط 

�أن  �إىل  ت�صري  �ل�صفة،  �إىل  �لهاربة  �الأمنية  �لقياد�ت  وبع�ص  غزة  يف  �صابقني  �أمنية  �أجهزة 

�لقيادة يف ر�م �هلل طلبت تقارير عاجلة، وخر�ئط تف�صيلية، عن منازل قياد�ت يف حما�ص 

وكتائب �لق�صام ومو�قع مفرت�صة لتخزين �ل�صالح؛ و�أن �الأجهزة �الأمنية يف غزة �عتقلت 

.
120

عدد�ً من هوؤالء �ل�صباط �ملح�صوبني على فتح، وقدَّمو� �عرت�فات تف�صيلية عما قامو� به

مكتب  يف  عّدت 
ُ
�أ وثيقة  �أن   2009/5/12 يف  �الإ�رش�ئيلية  معاريف  �صحيفة  �دعت  كما 

وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية ذكرت �أن عنا�رش فل�صطينية رفيعة �مل�صتوى �صغطت على 

 .
121

“�إ�رش�ئيل” ب�صكل كبري الإ�صقاط حُكم حما�ص يف قطاع غزة خالل �لعدو�ن على غزة

موقع  ت�رشيبات  وك�صفت   .
122

معاريف �أوردته  ما  نفت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  غري 

�أوملرت حاولت تن�صيق  �إيهود  �الإ�رش�ئيلية برئا�صة  �أن �حلكومة   Wikileaks ويكيليك�ص 

�لعدو�ن على غزة مع رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية ومع م�رش، وجاء يف برقية من �ل�صفارة 

�حلكومة  �إن  قال  بار�ك،  �إيهود  �الإ�رش�ئيلي،  �لدفاع  وزير  �أن  �أبيب،  تل  يف  �الأمريكية 

�الإ�رش�ئيلية ت�صاورت مع م�رش ومع حركة فتح يف حملة “�لر�صا�ص �مل�صبوب”، و�صاألت 

“�إ�رش�ئيل” حركة  �أن تهزم  �إذ� ما كانتا على ��صتعد�د لتويل �ل�صلطة على قطاع غزة بعد 

.
حما�ص. وكتب يف �لبقية �أي�صاً �أن بار�ك �أ�صار �إىل �أنه ح�صل على “رّد �صلبي”123

امل�شتقبل، 2009/1/5.  119

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xy :ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2009/1/22، �نظر�  
120

z=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7%2b%2bH3ieD3NKNahQOdhTJH
Y3d9miGoenihb%2fjveP6SggqdwgPjmr5e%2bXM5pXskFauXxt9ujBiMws8K2W0Dza

.2009/5/13 LRycu2MhPtRrJThc6f8hfjBNU%3d؛ والغد، 

http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=42426 :صما، 2009/5/12، �نظر�  
121

اخلليج، 2009/5/13.  122

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=75989 :عرب 48، 2010/11/29، �نظر  
123
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وكان عبا�ص قد �نتقد عدم جتديد حما�ص و�لف�صائل �لفل�صطينية �تفاق �لتهدئة. ور�أى 

غطاء  لتوفري  و�صيا�صية  دبلوما�صية  حملة  وجود  وعن  يجوز”.  ال  �لتهدئة  “�إنهاء  �أن 

الجتياح غزة، قال: 

نحن ال يكن �أن نقبل �أو �أن نو�فق على �أن يتم �جتياح غزة �أو حتى توجيه 

�رشبات لها بالطائر�ت �أو �ملدفعية. ونرف�ص ذلك رف�صاً قاطعاً، الأنه ي�صب كله يف 

خانة �رشب �ل�صعب �لفل�صطيني و�رشب م�صاحله. ونحن يف �لوقت نف�صه �صّد 

�أردده با�صتمر�ر.  �لتي تطلق بني �لفرتة و�الأخرى، وهذ� ما  �لعبثية  �ل�صو�ريخ 

.
124

و�صنبذل كل جهدنا من �أجل �أن ال يحدث هذ� �أو ذ�ك

وحمّل بع�ص رموز �ل�صلطة حما�ص م�صوؤولية �حلرب �أكرث مما حُتّملها لـ“�إ�رش�ئيل”، 

وقال منر حماد، م�صت�صار عبا�ص، �إن قادة حما�ص “�رشكاء” يف �جلرية �الإ�رش�ئيلية �صّد 

.
غزة، و�إنه “يتعني على حما�ص �أن تفهم ما معنى �أن تقوم باأعمال طائ�صة”125

مع  �لت�صوية  مفاو�صات  بتجميد  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  قامت  ذلك،  من  وبالرغم 

هو  �لوحيد  وهّمنا  حملها،  لنحلّ  حما�ص  بتدمري  نقبل  “لن  عبا�ص  وقال   ،
“�إ�رش�ئيل”126

�حلو�ر،  هو  �النق�صام  الإنهاء  �لوحيد  و�ل�صبيل  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  �العتد�ء  وقف 

�لنار،  �إطالق  لوقف  �مل�رشية  �ملبادرة  على  �ملو�فقة  �إىل  حما�ص  ودعا   ،
فقط”127 و�حلو�ر 

.
حممالً �لطرف �لذي يرف�صها “�مل�صوؤولية عن �صالل �لدم”128

 2009 دي�صمب  �الأول/  وكانون  يونيو  حزير�ن/  �صهري  يف  �الأمنية  �الأجهزة  وقامت 

�ل�صلطة  �أجهزة  فاإن  حما�ص  وبح�صب  حما�ص،  �أن�صار  �صدّ  و��صعتني  �عتقاالت  بحملتي 

دهم  عملية   555 ونفذت  �أن�صارها،  من  �صخ�صاً   474 يونيو  حزير�ن/  يف  �عتقلت 

احلياة، 2008/12/24.  124

�جلزيرة.نت، 2008/12/28، �نظر:  
125

 http://www.aljazeera.net/news/pages/900d403b-357a-4f35-bfad-547944842ecf

رويرتز، 2008/12/29، �نظر:  
126

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE4BS0CJ20081229

احلياة اجلديدة، 2009/1/6.  127

احلياة، 2009/1/11.  128
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دي�صمب  �الأول/  كانون  من  �الأول  �لن�صف  يف  �أن�صارها  من   550 و�عتقلت   ،
129

وتفتي�ص

. كما �عرتفت �الأجهزة �الأمنية باأنها �صادرت 8.5 ماليني دوالر من �أع�صاء يف 
1302009

حما�ص خالل �أ�صهر قليلة من �صنة 2009، بحجة �أنها كانت ُت�صتغل لبناء جهاز �أمني لها 

.
131

يف �ل�صفة

قامت  “قو�تنا  �أن  على  �هلل،  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �حلكومة  رئي�ص  فيا�ص،  �صالم  و�أكد 

 ،
بو�جبها �لوطني، و�ل�صلطة �لوطنية م�صممة على فر�ص �لنظام �لعام و�صيادة �لقانون”132

يف  قلقيلية  يف  �لق�صام  كتائب  �أع�صاء  من  �ثنني  بقتل  �الأمنية  �الأجهزة  قامت  بعدما  وذلك 

“لن ت�صمح ملجموعات خارجة عن  �أن �ل�صلطة  2009/5/31. وحتدث وزير �لد�خلية عن 

�لتن�صيق  م�صوؤول  �ل�صيخ،  ح�صني  و�صدد   .
و�ملو�طنني”133 �لوطن  باأمن  �لعبث  �لقانون 

و�الرتباط مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي، على �أن كتائب �لق�صام يف قلقيلية، مّت ت�صفيتها الأنها 

كانت تهدد جميع �التفاقيات و�لتفاهمات �لتي مّت �لتو�صل �إليها مع �لطرف �الإ�رش�ئيلي، 

.
134

ح�صب قوله

و�تهم �لناطق �لر�صمي با�صم �الأجهزة �الأمنية �للو�ء عدنان �ل�صمريي قياد�ت حما�ص 

مبمار�صة �لتحري�ص �لعلني ملجموعاتها وعنا�رشها، معتب�ً �أن ما جرى يف قلقيلية كان 

حتت  تعمل  حلما�ص  تابعة  �أمنية  جمموعات  �عتقال  عن  وك�صف  �لتحري�ص.  لهذ�  نتيجة 

��صم “جهاز جمد”، هدفها جمع ونقل �ملعلومات عن �ملوؤ�ص�صات �الأمنية �لتابعة لل�صلطة، 

ملهاجمتها  فل�صطينية  �أمنية  مو�قع  بت�صوير  بتكليفها  �عرتفت  �ملجموعات  هذه  �إن  وقال 

.
135

و��صتهد�فها

فل�شطني، 2009/7/3.  129

فل�شطني، 16–2009/12/17.  130

معاً، 2009/7/5، �نظر:  131

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=174149&MARK=%D8%B9%D8%AF%D9%
86%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A

احلياة اجلديدة، 2009/6/1.  132

القد�س العربي، 2009/6/5.  133

فل�شطني، 2009/6/1.  134

احلياة اجلديدة، 2009/6/1.  135
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“�لذين  عنا�رشها  بحق  �تهامات  لتلفيق  بال�صعي  �الأمنية  �الأجهزة  حما�ص  و�تهمت 

، وقالت �إن تلك �جلرية “مل تكن �إال يف �صياق �حلرب �ملعلنة �لتي ت�صنها 
��صت�صهدو�”136

�أجهزة عبا�ص �الأمنية على �ملقاومة يف �ل�صفة �لغربية، �صمن �لتز�م �ل�صلطة �ملعلن بتنفيذ 

.
�ل�صق �الأمني من خريطة �لطريق”137

�أن   ،2009/6/25 يف  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  م�صعل،  خالد  و�أكد 

وقوى  حما�ص  ال�صتئ�صال  �صاملة  وحملة  �صحق  “عملية  هو  �إمنا  �ل�صفة  يف  يجري  ما 

�ملقاومة يف �ل�صفة �لغربية مل يحدث مثيل لها منذ عام 1967”. و�أ�صار �إىل �فتخار �جلرن�ل 

بـ“بناء رجال   2009/5/7 �ألقاها يف معهد و��صنطن يف  �الأمريكي د�يتون خالل حما�رشة 

�الإ�رش�ئيلي”138.  �جلي�ص  مع  بالتن�صيق  �ل�صفة  يف  للمقاومة  وتفكيكه  �جلدد،  فل�صطني 

�ل�صفة  �ملعتقلني يف  “عدد  �إن   2009/8/2 �أ�صامة حمد�ن، ممثل حما�ص يف لبنان، يف  وقال 

.
و�صل �إىل 1,143، من بينهم 878 من عنا�رش حما�ص”139

وك�صف تقرير �أمريكي، �أعده ناثان ثر�ل Nathan Thrall �أن �الأجهزة �الأمنية يف �ل�صفة 

�لغربية قامت مب�صاركة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف �صنة 2009 بـ 1,297 عملية م�صرتكة �صّد 

�لفل�صطينية �مل�صلحة، ��صتهدفت فيها حما�ص، وموؤ�ص�صاتها، بزيادة  جمموعات �ملقاومة 

 .
72% عن عمليات �صنة 1402008

�لفل�صطيني،  �لوطني  بامل�رشوع  �مل�صلحة ت�رش  �ملقاومة  �أن  �هلل  ر�م  �ل�صلطة يف  ور�أت 

يونيو  حزير�ن/  يف  �خلليل  يف  وقعتا  �لفل�صطينية  للمقاومة  عمليتني  فيا�ص  د�ن  حيث 

�إ�رش�ئيلي و�أربعة م�صتوطنني، حمذر�ً مما  �إىل مقتل �رشطي  �أدتا   ،2010 �أغ�صط�ص  و�آب/ 

فل�شطني، 2009/6/9.  136

فل�شطني، 2009/6/1.  137

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2009/6/25، �نظر:  
138

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpM
O%2bi1s7kWVy32kmtoBxLEgL1TwOX02%2b2EPTnhIkVD3DmkvyHqYkg8MIYIGY5e
O%2bvXcy5b0Kd0LEmZEF2dQSFOdt50%2baSLako4b%2bpvTDWcuDzKWB06o%3d

�جلزيرة.نت، 2009/8/2، �نظر:  
139

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4E36AEB1-FEFD-4926-9F61-A17481AA57F0.htm

 Nathan Thrall, ”Our Man in Palestine,“ The New York Review of Books magazine, New York,  140

vol. 57, no. 15, 14/10/2010, http://www.nybooks.com/articles/archives/2010/oct/14/our-man-
palestine/?pagination=false#fnr9-684950191
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بامل�صالح  �أ�رشت  �أنها  �لتجربة  �أثبتت  �لتي  �لعنف  د�ئرة  �إىل  �الجنر�ر  بـ“خماطر  و�صفه 

. و�أعلن فيا�ص رف�صه ملا �أ�صماه 
�لوطنية، وخدمت �مل�رشوع �ال�صتيطاين �الإ�رش�ئيلي”141

و�إقليمية،  فئوية  �أجند�ت  خدمة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  معاناة  ��صتغالل  يف  “�ال�صتمر�ر 

تتعار�ص مع �مل�صالح �لعليا ل�صعبنا، وحتت �صعار�ت فارغة �مل�صمون”، و�صدد على �أن 

�ال�صرت�تيجية  و�لروؤية  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �مل�صالح  مع  تتناق�ص  �لعمليات  هذه  مثل 

�لتي تتبناها �ل�صلطة، و�لتي جتمع بني �لن�صال �ل�صيا�صي، �لذي تقوده منظمة �لتحرير 

�ملقاومة  وتعزيز  �لتحتية،  وبنيتها  فل�صطني  دولة  موؤ�ص�صات  بناء  و��صتكمال  جهة،  من 

.
142

�ل�صعبية �ل�صلمية لالحتالل من جهة �أخرى

مع  لقاء  يف  و�لتحري�ص  �لعنف  �أ�صماه  ما  مع  �لتعامل  يف  روؤيته  فيا�ص  و�أو�صح 

ممثلني عن 65 �رشكة يهودية وزعماء دينيني و�جتماعيني يف “منزل خا�ص” يف مانهاتن 

بنيويورك، قائالً: “يجب معاجلة �لعنف بغ�ص �لنظر عن و�صع عملية �ل�صالم، م�صري�ً �إىل 

�لعنف  ي�صتخدمون  ومن  و�لفل�صطيني،  �الإ�رش�ئيلي  للجانبني  حيوية  م�صلحة  �الأمن  �أن 

بتحقيق  �لتزمت  حكومته  �أن  فيا�ص  و�أكد  ويعاقبو�”.  يحاكمو�  �أن  يجب  �أجندتهم  لدعم 

�لكر�هية  لن�رش  �لعبادة  �أماكن  ��صتخد�م  �أن  على  م�صدد�ً  �لتحري�ص”،  من  خالية  “بيئة 

.
143

مرفو�ص

وباملقابل، �أ�رشت حركة حما�ص على مت�صكها ببنامج �ملقاومة، بالرغم من دخولها 

يف �حلكم، وحاولت �جلمع بني هذ� �لبنامج وبني متطلبات �حلكم يف غزة، وما ي�صتدعيه 

ذلك من تو�زنات �أمنية مع “�إ�رش�ئيل”، وقد �أ�صفر ذلك عن هدنة غري معلنة مع “�إ�رش�ئيل” 

يف قطاع غزة؛ حيث تعاونت معظم �الأجنحة �لع�صكرية يف غزة يف �إيجاد هدنة و�قعية على 

�الأنفاق  حفر  جانب  �إىل  غزة،  قطاع  على  �ل�صالح  تدفق  و��صتمر  �الحتالل.  مع  �الأر�ص 

�إطالق  �لهدنة، وعدم  بالرغم من  �أّي عدو�ن؛  �لد�خلية، و�ال�صتعد�د�ت ملو�جهة  �لدفاعية 

�ل�صو�ريخ، وعدم �لقيام بعمليات.

مع  �لعمالء  �صّد  كبرية  بحملة  هنية،  �إ�صماعيل  ير�أ�صها  �لتي  �حلكومة،  وقامت 

ت�صتخدم  جت�ص�ص  �صبكات  ك�صف  من  متكنت  �أنها  �لد�خلية  وز�رة  و�أعلنت  “�إ�رش�ئيل”. 

ال�رشق الأو�شط، 2010/6/16.  141

http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=84523 :وفا، 2010/8/31، �نظر  
142

اخلليج، 2010/9/23.   143
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�ملو�طنني، وتعمل على جتنيدهم، م�صرية  �الإنرتنت، وت�صتغل حاجة  مو�قع على �صبكة 

�لد�خلية  وزير  حماد،  فتحي  وقال   .
144

ذلك ملو�جهة  توعية  بحملة  تقوم  �أنها  �إىل 

لالحتالل  جديدة  و�أ�صاليب  “طرقاً  �كت�صف  �لد�خلي  �الأمن  جهاز  �إن  غزة،  قطاع  يف 

.
�ل�صهيوين يف �الخرت�ق، �إىل جانب �لنجاح يف مكافحة �لعمالء”145

�أنه مّت �عتقال عمالء ��صتطاعو�  �إيهاب �لغ�صني  �لد�خلية  و�أفاد �ملتحدث با�صم وز�رة 

حكم  تنفيذ  ومّت   .
146

�ملقاومة ل�صفوف  �ن�صمامهم  خالل  من  وذلك  �لف�صائل،  �خرت�ق 

�الإعد�م بحّق �ثنني من �ملتهمني بالعمالة و�لتخابر مع �الحتالل، و�لت�صبب يف قتل �لكثري 

.
147

من �ملقاومني، و�إ�صابة عدد �آخر خالل فرتة تعاونهما مع �الحتالل

ونتيجة لل�صيا�صات �لتي تتبعها �ل�صلطة يف ر�م �هلل �صّد �ملقاومني �لفل�صطينيني، �أعلن 

جهاز �ل�صاباك عن خلو قائمته ممن ي�صميهم �ملطلوبني يف �ل�صفة الأول مرة منذ ما يزيد 

عن ع�رشين عاماً. و�أ�صار رئي�ص �ل�صاباك يوفال دي�صكني �إىل �أن عمليات �الأجهزة �الأمنية 

لل�صلطة �صدّ حما�ص يف �ل�صفة و�صلت �إىل �أعلى درجة لها منذ 16 عاماً. وقال �إن فيا�ص 

.
148

و�لرئي�ص عبا�ص ي�صاند�ن �الأجهزة �الأمنية لل�صلطة بكل قوة

�رتباط  “جلنة  �أمام  قدمته  �لذي  تقريرها  �صمن  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  وك�صفت 

�أجهزة  �أن  بروك�صل،  يف   Ad Hoc Liaison Committee )AHLC( �ملانحة”  �لدول 

�الحتالل قامت بـ 2,968 عملية م�صرتكة مع قو�ت �الأمن �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية 

129%. كما  �أي زيادة بن�صبة   ،2009 1,297 عملية يف �صنة  2010، مقارنة مع  يف �صنة 

 ،2009 خالل  �جتماعاً   544 بـ  مقارنة   ،2010 خالل  م�صرتكاً  �جتماعاً   686 عقدت 

�أي زيادة بن�صبة 26%؛ باالإ�صافة �إىل �إ�صهام �لقو�ت �لفل�صطينية بت�صليم 623 �إ�رش�ئيلياً 

�لتقرير  . و�أ�صار 
149

�ل�صفة �إىل مناطق تابعة لل�صلطة يف  �أن دخلو� عن طريق �خلطاأ  بعد 

احلياة، 2010/4/13.  144

احلياة، 2010/10/19.  145

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، رئا�صة جمل�ص �لوزر�ء، موقع �الأمانة �لعامة، غزة، 2010/9/26، �نظر:  
146

http://www.pmo.gov.ps

الغد، 2010/4/16.  
147

The Jerusalem Post, 13/9/2010.  148

 State of Israel, Measures Taken by Israel in Support of Developing the Palestinian Economy and  149

 Socio-Economic Structure, Report of the Government of Israel to the Ad Hoc Liaison Committee
(AHLC), Israel Ministry of Foreign Affairs, 13/4/2011, http://mfa.gov.il/mfa/Pages/default.aspx
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�ل�صنوي جلهاز �ل�صاباك �أن �لعمليات �الأمنية �مل�صرتكة لقو�ت �أمن �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل” 

و�لقد�ص  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيليني  �صدّ  �لفل�صطينية  �لهجمات  “خف�صت  قد 

.
�ل�رشقية �إىل �أقل م�صتوى منذ 2000”150

�لتخطيط  وز�رة  يف  �لقر�ر”  �تخاذ  وَدْعم  �ملعلومات  “مركز  �أ�صدره  تقريٌر  و�تهم 

�لفل�صطينية يف قطاع غزة �ل�صلطة يف ر�م �هلل بتنفيذ �أكرث من 3,000 “حالة �ختطاف” على 

خلفية �صيا�صية خالل �صنة 2010، وذكر �أن نحو 1,404 حالة من حاالت �العتقال كانت 

.
151

الأ�رشى حمررين...

�صنة  يف  �ملقاومة  ن�صطاء  بحّق  �ل�صيا�صي  و�العتقال  �ال�صتدعاء  عمليات  وت�صاعدت 

�لف�صل  بينها  ومن  هناك،  و�خلا�صة  �لعامة  للحريات  �النتهاكات  وتو��صلت   ،2011

و�مل�صري�ت  �لتجمعات  ومنع  و�لف�صائلي،  �ل�صيا�صي  �النتماء  خلفية  على  �لوظيفي 

�جلماهريية و�لف�صائلية با�صتخد�م �لقوة، وذلك على �أر�صية �اللتز�مات �الأمنية �لو�ردة 

�لر�صمية  �الإ�رش�ئيلية  �الإذ�عة  معه  �أجرتها  مقابلة  خالل  عبا�ص،  و�أكد  �أو�صلو.  �تفاق  يف 

2011/3/14، على �أنه لن ي�صمح باندالع �نتفا�صة، �أو �أن  باللغة �لعبية ري�صيت بيت يف 

. كما �صدد خالل لقائه عدد�ً من 
152

ي�صل �لو�صع �إىل فو�صى �أمنية طاملا هو رئي�ص �ل�صلطة

�لكتاب و�ملثقفني �الإ�رش�ئيليني يف ر�م �هلل على وجود “تن�صيق جيد” فيما و�صفه بـ“منع 

.
�الإرهاب و�ملحافظة على هدوء �الأو�صاع”153

“�لتن�صيق �الأمني يجري  �إن  وقال عز�م �الأحمد، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، 

و�إن  كذلك”،  ونحن  بو�جبهم  يقومون  هم  �الإ�رش�ئيليني،  وبني  بيننا  موّقع  �تفاق  وفق 

�مل�صلحة”  “�ملقاومة  وم�صطلح  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  يف  حمدد�ً  مفهوماً  لي�صت  �ملقاومة 

و�أكد  فل�صطيني”.  باإجماع  وقتها  هذ�  و“لي�ص  �لفل�صطينية”،  �ل�صاحة  يف  موجود  “غري 

“ال توجد �إال �ملقاومة �لتي تقودها فتح وف�صائل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، وهي  �أنه 

.
مقاومة �صعبية �صلمية ودبلوما�صية... ملو�جهة �ال�صتيطان”154

Nathan Thrall, op. cit.  150

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية - وز�رة �لتخطيط، 2011/2/27، �نظر:   
151

http://www.mop.ps/ar/arabic/?action=detail&id=66

القد�س العربي، 2011/3/15.  152

 Haaretz, 21/10/2011.  153

http://www.qudspress.com/?p=117110 :قد�ص بر�ص، 2011/9/28، �نظر  
154
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كما �أكد عامو�ص جلعاد، رئي�ص �لد�ئرة �ل�صيا�صية و�الأمنية يف وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية 

لـ“�إ�رش�ئيل”،  �الأمان  �لفل�صطينية يف توفري  �لتن�صيق �الأمني و�الأجهزة �الأمنية  على دور 

قائالً:

�ملخابر�ت  �أجهزة  وخا�صة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  �الأمني  �لتن�صيق  �إن 

حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  رف�ص  �إىل  باالإ�صافة  �ملختلفة،  �لفل�صطينية 

من  هي  “�إ�رش�ئيل”  �صّد  �لعنف  لظاهرة  فيا�ص  �صالم  وزر�ئه  ورئي�ص  عبا�ص 

الأنهم  �الأخرى،  و�لتنظيمات  حما�ص  حركة  يحاربان  فهما  �الأمان،  لنا  جلبت 

على  وتق�صي  حتطم  �أن  �ملمكن  من  �لفل�صطينية  �لتنظيمات  �أن  جيد�ً  يعلمون 

.
155

�ل�صلطة �لفل�صطينية

 Moti Almoz و�صدّد رئي�ص �الإد�رة �ملدنية لالحتالل يف �ل�صفة �لغربية موتي �أملوز 

على �رشورة ��صتمر�ر �لتن�صيق �الأمني باعتباره م�صلحة حيوية للطرفني، ور�أى �أنه من 

. و�أ�صار �إىل �أن من “�إجناز�ت” �لتن�صيق 
156

خالله فقط يكن كبح جماح �ملقاومة يف �ل�صفة

يف  �الأمنية  �الأجهزة  متكنت   ،2011 �صبتمب  �أيلول/  وبد�ية  �أغ�صط�ص  �آب/  نهاية  �الأمني 

د�خل  بعمليات  للقيام  تخطط  كانت  حلما�ص،  تابعة  مقاومة  خاليا  �كت�صاف  من  �ل�صفة 

.
“�إ�رش�ئيل”157

جي�ص  يف  �لو�صطى  �ملنطقة  قائد   ،Nitzan Alon �ألون  نيت�صان  �جلرن�ل  ك�صف  كما 

�عتقلت  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  �أن  عن   ،2012/3/11 يف  �الحتالل، 

من  “�إ�رش�ئيل”  �رتياح  عن  و�أعرب   .2009 �صنة  منذ  فل�صطيني  مقاوم   2,900

�إىل  م�صري�ً  �الإرهابيني”،  بـ“خاليا  و�صفهم  من  �صّد  بها  �ل�صلطة  تقوم  �لتي  �لعمليات 

�إرهابياً يف قلقيلية الختطاف  2012 “خمططاً  �أن هذه �الأجهزة منعت يف �صباط/ فب�ير 

.
�إ�رش�ئيلي”158

القد�س العربي، 2011/9/17.  155

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2011/9/29، �نظر:  
156

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpM
O%2bi1s7ieS6T8VOtj%2fgLN71p1Z%2b4S93RUYwzBOSzzc9t1SNxcNDvtAOun05aPfK
pKhO9IlJs6DF3mOPhmiSy80ZIr0mzEpgYKeQiE3cyvZiq%2buuueY%3d

�ملرجع نف�صه.  
157

The Jerusalem Post, 11/3/2012.  158
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وذكر �جلرن�ل �آيف مزر�حي Avi Mizrahi، قائد �ملنطقة �لو�صطى يف جي�ص �الحتالل، 

�أن �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية تدرك “�أن م�صلحتها تكمن يف ��صتمر�ر �لتن�صيق �الأمني”، 

ت�صمح  لن  �الأمنية  و�أجهزتها  �ل�صلطة  “�نتفا�صة م�صلحة، الأن  يتوقع  لن  �أنه  على  موؤكد�ً 

.
بذلك، خا�صة و�أنهم جنحو� يف �لق�صاء على بنية حما�ص”159

نّفذتها  �لتي  �العتقاالت  عدد  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �لتلفزيون  يف  �لعا�رشة  �لقناة  وذكرت 

بها  قام  �لتي  تلك  بكثري  تفوق   ،2011–2007 �لفرتة  يف  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �الأجهزة 

من  فل�صطينياً   13,721 �عتقل  �ل�صلطة  �أمن  �أن  وذكرت  ذ�تها.  �لفرتة  يف  �الحتالل  جي�ص 

حما�ص، يف حني بلغ عدد �العتقاالت �لتي نّفذتها �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية خالل �لفرتة ذ�تها 

.
160

9,756 فقط

ومن جهتها، �تهمت حما�ص �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية يف �ل�صفة، يف تقرير �أ�صدره 

بينهم   ،2011 �صنة  خالل  و�أن�صارها  كو�درها  من   805 باعتقال  �الإعالمي،  مكتبها 

�أ�صري�ً حمرر�ً من �صجون �الحتالل. وقالت �حلركة يف تقريرها �إن قو�ت �الحتالل   350

.
161

�عتقلت 160 من �أبناء حما�ص فور �الإفر�ج عنهم من �صجون �الأجهزة �الأمنية

مع  حما�ص  �أجنزتها  �لتي  �صاليط  �صفقة  يف  مهماً  دور�ً  غزة  يف  �حلكومة  لعبت  كما 

ي�صكل  �ل�صفقة  �إجناز  �أن  �حلكومة،  رئي�ص  هنية،  �إ�صماعيل  و�أكد  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل 

قّدمت  �ل�صفقة  هذه  و�أن  �ل�صهيوين”،  �لعدو  مع  �ل�رش�ع  يف  ��صرت�تيجي  حتول  “نقطة 

در�صاً باإمكانية تدمري �لكيان �لغا�صب، وقال: “مل تنطلق هذه �حلركة ]حما�ص[، �ملدعومة 

حما�ص،  �أبناء  من  �ل�صاقة  �ملفاو�صات  خالل  تنطلق  ومل  فئوية،  روؤية  من  �حلكومة،  من 

. و�أ�صار �إىل �أن �ل�صفقة �أجنزت 75% من مطالب �ملقاومة يف 
و�إمنا من �لقيم �لوطنية”162

 .
163

منا�صبة �أخرى

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2011/7/16، �نظر:  
159

http://www.palestine-info.info/ar/defaultaspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpM
O%2bi1s7w2y3ZlOtg3ej3aB6ZQT4aUzad2o7V7ECbqAJc1hbGA9ZSBmz%2fyNIVyoaZIt
439zIyF%2fDdxtfnmk7qlUmr2EAf9Daqny5NJThdUwxNUXNmM8%3d

م�صادر عبية: �أمن �ل�صلطة تفّوق على �الحتالل باعتقال �أن�صار حما�ص، فل�صطني �أون الين، 2013/1/1.  
160

ال�شبيل، 2012/1/16.  161

هنية: �ل�صفقة نقطة حتول ��صرت�تيجي بال�رش�ع، فل�صطني �أون الين، 2011/10/18.  
162

القد�س العربي، 2011/10/14.  163
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ِ �ل�صلطة يف ر�م �هلل قلقها من �ل�صفقة و�نتقادها، بالرغم من ترحيبها  وباملقابل مل تُخف

�لعام بها، فقد �صكك ريا�ص �ملالكي، وزير �ل�صوؤون �خلارجية، بتوقيت �ل�صفقة، ملمحاً 

. وو�صف 
164

�إىل �أن حركة حما�ص و“�إ�رش�ئيل” رمبا خططتا الإحر�ج �ل�صلطة �لفل�صطينية 

وزير �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين عي�صى قر�قع، �ل�صفقة بـ“�الرجتالية و�حلزبية”، و�أنها 

�لبغوثي.  ومرو�ن  �صعد�ت  كاأحمد  رمزياً  بعد�ً  متثل  وقياد�ت  قد�مى  �أ�رشى  ��صتثنت 

ومل  �ل�صفقة،  على  بالتفاو�ص  �رشي  ب�صكل  “�نفردت  �أنها  حما�ص،  على  قر�قع  و�أخذ 

�الإفر�ج  عدم  يف  ور�أى  باالأ�رشى”،  تتعلق  متلكها  ال  معلومات  تطلب  ومل  �أحد�ً،  ت�صت�رش 

. فيما �تهم �للو�ء عدنان 
عن جميع �الأ�صري�ت باأنه “خطاأ وينم عن عدم در�ية مبلفهن”165

�أجند�ت  �ل�صمريي، �ملتحدث با�صم �الأجهزة �الأمنية، حما�ص با�صتغالل �ل�صفقة لتمرير 

�الأجهزة  قيام  هنية  حكومة  د�نت  فيما   ،
166

�ل�صفة يف  �نقالبية  ن�صاطات  وتنفيذ  حزبية 

�الأمنية يف �ل�صفة با�صتدعاء �الأ�رشى �ملحررين، و��صفة ذلك مع �تهامات �ل�صمريي باأنه 

.
“�نهيار �أخالقي”167

2012، مما دفع رئي�ص  �صنة  �الإ�رش�ئيلي يف  �لفل�صطيني -  �الأمني  �لتن�صيق  و��صتمر 

بـ“�أكرث  �إياه  Yoram Cohen، لالإ�صادة بالرئي�ص عبا�ص، و��صفاً  �ل�صاباك يور�م كوهني 

معاريف  ونقلت  �إ�رش�ئيل”.  مع  �لثنائية  باالتفاقيات  �لتز�ماً  �لفل�صطينية  �ل�صخ�صيات 

�لتي  �لغربية  �ل�صفة  �لفل�صطينية يف  �الأمن  ي�صيطر على قو�ت  “عبا�ص  عن كوهني قوله: 

�ل�صعب  حماية  �أجل  من  و�ل�صيا�صي  �الأمني  �ل�صعيد  على  معنا  �جليد  بالتعاون  تقوم 

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �لعامة  �الأركان  هيئة  رئي�ص  �أ�صار  كما   .
�إ�رش�ئيل”168 يف  �ليهودي 

بني جانت�ص Benny Gantz �إىل �أن �الأجهزة �لفل�صطينية تقود �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي للعمل 

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  تقود  من  هي  �ل�صفة  يف  �الأمن  “�أجهزة  �إن:  قائالً  “�الإرهاب”،  �صّد 

للو�قع �الأمني يف كافة مناطق �ل�صفة �لغربية، ومن خالل هذه �ملبادئ �صنو��صل �لعمل 

.
�صّد �الإرهاب”169

القد�س العربي، 2011/10/14.  164

ال�رشق الأو�شط، 2011/10/18.  165

http://www.safa.ps/ara/index.php?action=showdetail&seid=61960 :صفا، 2011/10/23، �نظر�  
166

الد�شتور، 2011/10/24.  167

http://www.akka.ps/ar/?event=showdetail&seid=17929 :موقع عكا �أون الين، 2013/1/4، �نظر  
168

http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=145651 :صما، 2012/12/18، �نظر�  
169



541

�شيا�شات ال�شلطة الفل�شطينية جتاه املقاومة الفل�شطينية

وذكرت حما�ص �أن عدد حاالت �العتقال بحق �أن�صارها يف �ل�صفة خالل 2012 بلغت 

�أعادت  �لفل�صطينية  �الأجهزة  �أن  وذكرت   .
170ً

حمرر� �أ�صري�ً   382 بينهم  من  حالة،   813
 .2012 خالل  و�ملدنية  �الأمنية  ل�صيطرتها  �خلا�صعة  �ملناطق  دخلو�  ممن  �إ�رش�ئيلياً   28
 .

171
و�أ�صارت �إىل �أن �الحتالل �عتقل 121 من �أن�صارها �لذين �أفرجت عنهم �أجهزة �ل�صلطة

 %25 �أن  �لفل�صطينية،  �لعامة  �ملخابر�ت  �ل�صابق يف جهاز  �مل�صوؤول  �صبانة،  وذكر فهمي 

�لر�صمي  �الأمني  بتن�صيقهم  �ملعروفني  �ل�صلطة،  �مل�صوؤولني يف  �عتقلو� بفعل  �الأ�رشى  من 

.
172

و�ل�صخ�صي مع �الحتالل

يف  لها  بيان  يف  �لغربية”،  �ل�صفة  يف  �ل�صيا�صيني  �ملعتقلني  �أهايل  “جلنة  وذكرت 

2013/6/18، �أن “عدد من مّت �عتقالهم يف �ل�صفة �لغربية، و��صتدعاوؤهم، منذ �لعام 2007 

.
بلغ �أكرث من 15 �ألف فل�صطيني”173

املقاومة  جتاه  الله  رام  يف  ال�شلطة  �شيا�شات  رابعًا: 

ال�شعبية ال�شلمية:

�ل�صعب  على  جديدة  بدعة  فيا�ص  �صالم  تبناه  �لذي  �ل�صعبية  �ملقاومة  خيار  يكن  مل 

�لفل�صطيني؛ ولكن من �خلطاأ ح�رش ن�صال �ل�صعب �لفل�صطيني يف هذ� �خليار ما د�م يلك 

�ل�صهيوين،  �مل�رشوع  �لفل�صطينيون  �لفالحون  قاوم   1886 �صنة  ففي  �أخرى.  خيار�ت 

من خالل طرد �ليهود من قرية �خل�صرية وملب�ص )بتاح تكفا Petah Tikva(، �لتي �أُْجلُو� 

�نتفا�صة  وتعّد  كبار.  مالك  من  �ليهود  �مل�صتوطنون  ��صرت�ها  �أن  بعد  عنهم،  رغماً  عنها 

مو�صم �لنبي مو�صى �أوىل �النتفا�صات �ل�صعبية يف فل�صطني، وقد حدثت �ل�رش�رة �الأوىل 

.
174

لهذه �النتفا�صة يف �لقد�ص يف 1920/4/4، وتو�لت �النتفا�صات بعد ذلك

�لفل�صطينية  �النتفا�صة  مقاومتهم:  يف  �لفل�صطينيون  �صطرها  �لتي  �لنماذج  ومن 

قطاعات  كافة  �صملت  و�لتي   ،1987 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �أطلقوها  �لتي  �ملباركة، 

http://www.qudspress.com/?p=135730 :قد�ص بر�ص، 2013/1/4، �نظر  
170

“�ل�صاباك” ي�صيد بعبا�ص الإ�صهامه يف حماية �الإ�رش�ئيليني، فل�صطني �أون الين، 2013/1/4.  171

http://www.felesteen.ps/details/38142/.htm :فل�صطني �أون الين، 2012/7/30، �نظر  
172

ال�شبيل، 2013/6/19.  173

�نظر: حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 330-268.  
174
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�لعمرية، و��صتمرت هذه �النتفا�صة تقريباً حتى  �لفل�صطيني و�جتاهاته وفئاته  �ل�صعب 

ت�صكيل �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �أيار/ مايو 1994، حيث فقدت �لكثري من وهجها، وفقدت 

.
175

�مل�صاركة �ل�صعبية �جلماهريية �ليومية

�مل�صار  يف  �لبارز  �الأثر   ،2000 �صبتمب  �أيلول/  يف  �الأق�صى،  �نتفا�صة  الندالع  وكان 

�لفل�صطيني، حيث وجهت �رشبة قا�صية مل�رشوع �لت�صوية �ل�صلمية، ومتيزت بامل�صاركة 

�لفل�صطينية.  �لتيار�ت  �أرجاء فل�صطني �ملحتلة، ومب�صاركة كافة  �لو��صعة يف كّل  �ل�صعبية 

.
176

وقد ثبت �ل�صعب �لفل�صطيني ثباتاً بطولياً طو�ل �النتفا�صة

وقد بد�أ خيار �ملقاومة �ل�صعبية ي�صتعيد �صيئاً من زخمه �لنظري يف �ل�صنو�ت �الأخرية، 

يف ظلِّ تعطل �ملقاومة �مل�صلحة يف �ل�صفة �لغربية، وحالة �لتهدئة �ل�صائدة ن�صبياً يف قطاع 

غزة، مما جعل �ملقاومة �ل�صعبية �لقا�صم �مل�صرتك و�حلل �لتو�فقي �ملتاح، يف هذه �ملرحلة 

.
177

�حل�صا�صة من عمر �لفل�صطينيني

ودعت  �ل�صلمية،  �ل�صعبية  �ملقاومة  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �حلكومة  دعمت 

للق�صية  �ل�صلمية  �لت�صوية  فر�ص  و�نعد�م  �لتفاو�صي،  �الأفق  �ن�صد�د  �إثر  تفعيلها،  �إىل 

�الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  تبنتها  �لتي  �ملت�صددة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صات  جر�ء  �لفل�صطينية 

للفكرة،  وتنظري�ً  تبنياً  �الأكرث  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  وكان  نتنياهو.  بنيامني  برئا�صة 

:
178

�نطالقاً من �العتبار�ت �لتالية

ممار�صة �ل�صغط على �الحتالل، عب �إعادة تفعيل �لعن�رش �ل�صعبي �لذي ي�صكل عامل   .1

�إزعاج كبري ل�صيا�صة وخمططات �الحتالل.

�لوطنية  �خليار�ت  بفتح  �الإيحاء  عب  �لتفاو�صي،  �مل�رشوع  ف�صل  على  �لتغطية   .2

�لكفاحية، �لتي يتم تقزيها و�ختز�لها يف �ملقاومة �ل�صعبية �ل�صلمية �ملجردة.

 – �إعادة �لعمل على �مل�صار �لفل�صطيني  حماولة حتريك �ملياه �لدولية �لر�كدة، بهدف   .3

�الإ�رش�ئيلي و�لتدخل لتليني �ملو�قف �الإ�رش�ئيلية �ملت�صددة.

املرجع نف�شه.  175

املرجع نف�شه.  176

�لفل�صطينية.. �الحتماالت و�لتحديات، �صل�صلة  مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، �ملقاومة �ل�صعبية   
177

http://www.alzaytouna.net/permalink/12579.html :تقدير ��صرت�تيجي )43(، �آذ�ر/ مار�ص 2012، �نظر

�ملرجع نف�صه.  
178
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يف  �ل�صعبية  “�ملقاومة  �إن  قائالً  �ل�صلمية،  �ل�صعبية  للمقاومة  دعمه  عبا�ص  و�أكد 

�لنوع  هذ�  و�إن  �لعامل،  �أنحاء  جميع  يف  و�لفد�ء  للبطولة  منوذجاً  �صكلت  ونعلني  بلعني 

عبا�ص  ودعا   .
و�حلقيقي”179 �مل�رشوع  �لن�صال  وهو  �لتاريخ،  يف  �صجل  �لن�صال  من 

فل�صطينية  بدولة  �ملتحدة  �الأمم  من  �عرت�ف  لطلب  غطاء  له  توفر  �صعبية  مقاومة  �إىل 

، وقال: “جربنا �ملقاومة �مل�صلحة ومل ُتفد، �أو على �الأقل كان لها جدوى فيما 
180

م�صتقلة

م�صى، نحن بد�أنا بالكفاح �مل�صلح، ولكن �لظروف �لعامة �ملحيطة بنا �لعربية و�لدولية 

و�لد�خلية فر�صت علينا �أن نعمل على �ملقاومة �ل�صعبية �ل�صلمية، وهذ� موقف م�صرتك 

.
بيننا وبني حما�ص”181

�ل�صعبية  �ملقاومة  فيا�ص  �صالم  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �حلكومة  رئي�ص  �صجع  كما 

�ل�صلمية، وذلك �ن�صجاماً مع ما تبنته �حلكومة جتاه حتقيق م�رشوع �لدولة �لفل�صطينية 

يف نهاية �صنة 2011، و�لذي �أعلن عنه فيا�ص يف �صنة 2009. وقال فيا�ص �إن “�مل�رشوع 

يجري يف ثالثة م�صار�ت: �الأول هو �جلهد �ل�صيا�صي ملنظمة �لتحرير وبناء �ملوؤ�ص�صات 

لهدف  حتقيقاً  لالحتالل  �ل�صلمية  �ل�صعبية  �ملقاومة  وتعزيز  �حلكومة،  به  تقوم  �لذي 

عام  حدود  على  �ل�رشقية،  �لقد�ص  عا�صمتها  فل�صطينية  دولة  و�إقامة  �الحتالل،  �إنهاء 

.
182”1967

يف  بلعني  يف  �ل�صلمية  �ل�صعبية  للمقاومة  �خلام�ص  �ملوؤمتر  �فتتاح  يف  فيا�ص،  و�أكد 

ر�م �هلل، بح�صور ممثل �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة روبرت �رشي Robert Serry، و�صفر�ء 

وقنا�صل �لدول �لعربية و�الأجنبية، على �رشورة تكامل خمتلف �مل�صار�ت، وعلى ر�أ�صها 

.
�ملقاومة �ل�صعبية �ل�صلمية، ال�صتكمال عملية بناء �لدولة، على حدود 1831967/6/4

تعديل  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  ب�رشوع  بلعني  قرية  �حتفال  خالل  فيا�ص،  وقال 

2,300 دومن من �أر��صي �لقرية �إن:  م�صار جد�ر �لف�صل �لعن�رشي �لذي ي�صادر نحو 

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=88405 :وفا، 2010/10/19، �نظر  
179

�جلزيرة.نت، 2011/7/28، �نظر:  
180

http://www.aljazeera.net/news/pages/8a75f2e0-d905-439e-b631-06abbf08b4bb

عرفات مت �غتياله ولي�ص هناك �صلطة يف �لو�قع، عبا�ص: لن �أر�صح نف�صي و�ملقاومة �مل�صلحة مل “تفد”، فل�صطني   
181

�أون الين، 2013/1/26.

احلياة، 2010/8/31.  182

احلياة اجلديدة، 2010/4/22.  183
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“�ملقاومة �ل�صعبية قد تاأتي بنتائج بطيئة ولكنها م�صمونة و�لعامل كله معنا”. ور�أى �أن 

.
“تر�جع �جلد�ر بد�ية �أكيدة لرت�جع �الحتالل و�نهياره”184

وفيما دعمت حكومة فيا�ص �ملقاومة �ل�صعبية �ل�صلمية، حاربت كل ما عد�ها من �أ�صكال 

�إ�رش�ئيلي  �إىل مقتل �رشطي  �أدت  �ملقاومة، حيث د�ن فيا�ص عملية للمقاومة �لفل�صطينية 

�أثبتت  �لتي  �لعنف،  د�ئرة  �إىل  �الجنر�ر  بـ“خماطر  و�صفه  مما  حمذر�ً  �خلليل،  جنوب 

�الإ�رش�ئيلي”.  �ال�صتيطاين  �مل�رشوع  وخدمت  �لوطنية،  بامل�صالح  �أ�رشت  �أنها  �لتجربة 

ودعا �إىل حماية م�صار �ملقاومة �ل�صعبية �ل�صلمية �صّد �ال�صتيطان وممار�صات �الحتالل، 

�لذي ي�صكل �إىل جانب �النخر�ط يف عملية بناء موؤ�ص�صات �لدولة، �لر�فعة �الأ�صا�صية لدعم 

.
185

�لن�صال �ل�صيا�صي �لذي تقوده منظمة �لتحرير �لفل�صطينية

على  مركز�ً   ،2010 ل�صنة  �لزيتون  قطف  مو�صم  يف  �لفل�صطينيني  فيا�ص  و�صارك 

�لقرى  من  وهما  طولكرم  �صمال  �لغ�صون  ودير  نابل�ص،  جنوبي  بورين  عر�ق  قريتي 

�لتي تتعر�ص ب�صكل م�صتمر العتد�ء�ت �مل�صتوطنني. و�أكد فيا�ص، على هام�ص م�صاركته، 

من  جتذر�ً  �أكرث  زيتونة  �أ�صغر  و�صتظل  باأر�صه  �صعبنا  مت�صك  رمز  �لزيتون  �صجرة  �أن 

.
186

�ال�صتيطان و�جلدر�ن

كما دعت �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل مقاطعة منتجات �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية، ون�رشت 

يف 2010/2/14 قائمة �صود�ء ت�صم �أكرث من 200 �صلعة منتجة يف �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية، 

حتث  من�صور�ت  توزيع  يف  بنف�صه  فيا�ص  و�صارك   .
187

مقاطعتها �إىل  �ملو�طنني  د�عية 

�القت�صاد  تقو�ص  �إنها  يقول  �لتي  �مل�صتعمر�ت،  منتجات  مقاطعة  على  �لفل�صطينيني 

.
188

�لفل�صطيني

�جلزيرة.نت، 2011/6/25، �نظر:  
184

http://www.aljazeera.net/news/pages/2d06d28f-c0d1-40cc-8157-348b7f215e0d

ال�رشق الأو�شط، 2010/6/16.  185

احلياة اجلديدة، 2010/10/10.  186

�صحيفة البيان، 2010/2/15.  
187

رويرتز، 2010/5/27، �نظر:  
188

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE64Q11E20100527?sp=true
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خام�شًا: اإدارة ملــف االأ�شــرى واملعتقلني فــي �شــجون 

              االحتالل االإ�شرائيلي:

�أعلن حممود عبا�ص يف برنامج �لعمل �لوطني �لذي تقدم به النتخابات رئا�صة �ل�صلطة 

�لوطنية �لفل�صطينية يف 2005/1/9 �أن “حرية �الأ�رشى و�ملعتقلني �أولوية وطنية، و�رشط 

من  �لن�صال  و�أن  عنها”،  غنى  ال  �لتي  �لوطنية  �لثو�بت  �إحدى  وهي  �ل�صالم،  الإجناز 

�أعماله  �الإ�رش�ئيلي يت�صدر جدول  �أ�رشى �حلرية يف �صجون �الحتالل  �الإفر�ج عن  �أجل 

.
189

�لوطني

منذ  �لفل�صطينية  للق�صية  �ل�صلمية  �لت�صوية  بعملية  �الأ�رشى  ق�صية  و�رتبطت 

1991، وعملت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على ت�صنيف  �نطالقتها يف موؤمتر مدريد 

ق�صية �الأ�رشى، وت�صنيفهم �إىل فئات ودرجات، و�لتمييز بني معتقل و�آخر... وباملقابل 

كان �لغياب �لكامل الأّي ��صرت�تيجية فل�صطينية يف �لتعاطي مع ملف �الأ�رشى، وقد وقع 

ويحددها،  ي�صعها  �لتي  و�ملعايري  �الحتالل  تق�صيمات  �رشك  يف  �لفل�صطيني  �ملفاو�ص 

�لقاهرة  يف  له  جل�صة  �أول  يف  �ملفاو�ص،  �لفل�صطيني  �لوفد  �إعالن  من  �لرغم  وذلك على 

يوقع  “لن  باأنه  و�أريحا،  غزة  من  �الن�صحاب  لبحث   1993 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف 

�إذ� مل يح�صل على �صمانات وتعهد مكتوب وعلى جدول زمني  �إ�رش�ئيل  �تفاق مع  �أّي 

لالإفر�ج �لكامل عن �ملعتقلني �لفل�صطينيني”. ولكن ما حدث كان عك�ص ذلك متاماً، ووقعت 

�تفاقيات و�تفاقيات دون �الإفر�ج عن �الأ�رشى، �أو دون حدوث عملية �إفر�ج حقيقية يكون 

.
190

قائدها ومهند�صها وحمدد معايريها �جلانب �لفل�صطيني

وقد بلغ عدد �الأ�رشى �لفل�صطينيني عند �لتوقيع على �تفاق �أو�صلو نحو 12,500 �أ�صري 

فل�صطيني. وتعاملت �حلكومات �الإ�رش�ئيلية مع ق�صية �الإفر�ج عن �الأ�رشى من منطلقات 

عدد  بلغ  كما  �لد�خلية.  “�إ�رش�ئيل”  مقايي�ص  ووفق  �لنية”  ح�صن  “مبادر�ت  ي�صمى  ما 

�الأ�رشى �لفل�صطينيني عند �لتوقيع على �تفاقية �لقاهرة )غزة - �أريحا( يف 1994/5/4 نحو 

تعزيز  تد�بري  عنو�ن  حتت  �التفاق  من   20 �ملادة  ن�صت  وقد  فل�صطيني،  �أ�صري   10,500
�لثقة، �لبند �الأول، على �أن تقوم “�إ�رش�ئيل”، لدى �لتوقيع على هذ� �التفاق، باالإفر�ج �أو 

ق�صية �الأ�رشى و�ملعتقلني �لفل�صطينيني، موقع رئا�صة �لوزر�ء – دولة فل�صطني، �نظر:   
189

http://www.palestinecabinet.gov.ps/ar/Views/InfocusView.aspx?pid=8

موقع  وذويهم،”  لالأ�رشى  حقيقية  نك�صات  “�أو�صلو”  �إفر�جات  توثيقية:  تاريخية  “در��صة  �خلف�ص،  فوؤ�د   
190

مركز �أحر�ر لدر��صات �الأ�رشى وحقوق �الإن�صان، 2012/9/14.
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ت�صليم �ل�صلطة �لفل�صطينية خالل مهلة خم�صة �أ�صابيع، نحو خم�صة �آالف �أ�صري. وقامت 

عن  باالإفر�ج  “�إ�رش�ئيل”  تلتزم  ومل  معتقالً،   4,450 �رش�ح  باإطالق  �الحتالل  �صلطات 

كل  عن  باالمتناع  تعهد  وثيقة  على  بالتوقيع  عنهم  �ملفرج  و�أجبت  عليه،  �ملتفق  �لعدد 

.
“�أعمال �الإرهاب و�لعنف”191

وبلغ عدد �الأ�رشى �لفل�صطينيني عند �لتوقيع على �تفاقية طابا )�أو�صلو 2( يف و��صنطن 

طابا  �تفاق  من   16 �ملادة  ن�صت  وقد  فل�صطيني،  �أ�صري  �آالف  �صتة  نحو   1995/9/28 يف 

�إىل  تنقل  �أو  عن  �صتفرج  “�إ�رش�ئيل”  �أن  على  �الأول  �لبند  يف  �لثقة  بناء  �إجر�ء�ت  حول 

�جلانب �لفل�صطيني موقوفني و�صجناء من �صكان �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة على ثالث 

:
192

مر�حل

�رش�ح  �إطالق  �ملقرر  من  وكان  �التفاقية،  هذه  على  �لتوقيع  عند  تتم  �الأوىل:  �ملرحلة 

1,500 �أ�صري، بينهم جميع �الأ�صري�ت �لفل�صطينيات، �إال �أن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية مل تفرج 
�صوى عن 882 �أ�صري�ً، بينهم 375 �صجيناً مدنياً مّت �عتقالهم على خلفيات جنائية. ومل يتم 

�لفل�صطينيات �خلروج من  �أ�صرية و�حدة، حيث رف�صت �الأ�صري�ت  �إطالق �رش�ح �صوى 

�ل�صجن ب�صبب حتفظ �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية على عدد منهن.

�ملرحلة �لثانية: تتم قبيل �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني يف �صنة 1996، وكان 

من �ملقرر �إطالق �رش�ح 1,200 �أ�صري، و�أفرجت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية يف 1996/1/10 عن 

782 �أ�صري�ً، وعن نحو 260 �أ�صري�ً يف 1996/1/11.

�ملرحلة �لثالثة: تتم خالل مفاو�صات �لو�صع �لنهائي.

مل تت�صمن مذكرة و�ي ريفر �ملوقعة يف 1998/10/23 يف و��صنطن �أّي ن�ّص خطي يتعلق 

بق�صية �الإفر�ج عن �الأ�رشى �لفل�صطينيني من �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية، و�إمنا كان �حلديث 

فل�صطينياً  �أ�صري�ً   750 �رش�ح  �إطالق  على  للعمل  �أمريكي  ب�صمان  �إ�رش�ئيلي  تعهد  حول 

�أ�صري�ً،   250 عن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �أفرجت   1996/11/20 ويف  دفعات.  ثالث  على 

.
193

بينهم 94 معتقالً �صيا�صياً، و156 معتقالً من �جلنائيني

ماأمون كيو�ن، �حلركة �لفل�صطينية �الأ�صرية.. ن�صاالت متو��صلة يف �صبيل �حلرية، اخلليج، 2005/5/10.  
191

تقرير  �الحتالل،”  �صجون  يف  �ملقد�صيني  �الأ�رشى  و�أو�صاع  الأعد�د  �صاملة  “در��صة  فرو�نة،  �لنا�رش  عبد   
192

�لقد�ص �ملعلوماتي رقم )5(، 2007/4/16، موقع موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، �نظر:

http://www.alquds-online.org/index.php?s=15&ss=22&id=224 

ماأمون كيو�ن، مرجع �شابق.  
193
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ووردت ن�صو�ص و��صحة يف �تفاقية �رشم �ل�صيخ، �لتي وقعت يف 1999/9/4، تتعلق 

�صتفرج  �الحتالل  حكومة  �أن  �إىل  �التفاقية  �أ�صارت  حيث  �الأ�رشى،  عن  �الإفر�ج  بق�صية 

�عتقلو�  و�لذين   ،1993/9/13 قبل  خمالفاتهم  �رتكبو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �ملعتقلني  عن 

مر�حل.  ثالث  على  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  وقيام  �ملبادئ  �إعالن  قبل  �أي   ،1994/9/4 قبل 

�أ�صري�ً،   199 1999/9/9، وكان عددهم  �الأوىل يف  �لدفعة  و�أفرجت �صلطات �الحتالل عن 

و�أفرجت يف 1999/10/15 عن 151 �أ�صري�ً من ذوي �الأحكام �لعالية و�ملوؤبد�ت و�الأ�رشى 

�الأ�صماء  �الأخرى كاالتفاق على  بالبنود  تلتزم  لكنها مل   ،
194

�لثانية �لدفعة  �لعرب �صمن 

�أو �الإفر�ج عن جميع ممن �عتقلو� قبل �إعالن �ملبادئ وقيام �ل�صلطة، فهي ما تز�ل حتى 

تاريخ �إعد�د هذ� �لكتاب حتتفظ باأ�رشى �عتقلو� قبل ذلك �لتاريخ.

بعد ذلك توقفت عمليات �الإفر�ج عن �الأ�رشى ب�صبب �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى، وبد�أت 

�أ�صري  �ألف   11 من  �أكرث  �إىل  �الأق�صى  �نتفا�صة  خالل  �لعدد  لي�صل  تزد�د  �الأ�رشى  �أعد�د 

فل�صطيني، ولتبد�أ �أول عمليات �الإفر�ج مع تكليف حممود عبا�ص برئا�صة �حلكومة كاأول 

�أفرجت  حيث  �لطريق،  خريطة  اللتز�مات  تنفيذ�ً  وذلك  مكلف،  فل�صطيني  وزر�ء  رئي�ص 

�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية يف 2003/8/6 عن 337 �أ�صري�ً فل�صطينياً، ممن �صارفت مدد �صجنهم 

وعن   ،2005/2/21 يف  فل�صطيني  �أ�صري   500 عن  “�إ�رش�ئيل”  �أفرجت  كما  �النتهاء.  على 

398 �أ�صري�ً يف 2005/5/2. ويف 2007/7/20 �أفرجت عن 256 �أ�صري�ً فل�صطينياً، كما �أفرجت 
.
195

“�إ�رش�ئيل” يف 2007/9/24 عن 91 �أ�صري�ً، كبادرة “ح�صن نية” مبنا�صبة �صهر رم�صان

�أ�صري�ً   441 عن  �الإفر�ج  على  “�إ�رش�ئيل”  و�فقت  حثيثة،  فل�صطينية  مطالبات  وبعد 

فل�صطينياً يف 2007/12/3، بعد �نعقاد موؤمتر �أنابولي�ص يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2007. 

على  �أجمعت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  على  مور�صت  كبرية  �صغوطاً  �أن  �إىل  �الإ�صارة  مع 

�إال بعد  �ملوؤمتر  �إىل  �لذهاب  �الأولويات، وعدم  �ُصلّم  �الأ�رشى على  �رشورة و�صع ق�صية 

�أ�صحاب �الأحكام  �أكيدة لالإفر�ج عن دفعة كبرية من �الأ�رشى، وبالذ�ت  تقدمي �صمانات 

�لعالية؛ �إال �أن �صيئاً من ذلك مل يحدث، حيث �إن �أكرث من ن�صف �الأ�رشى �ملفرج عنهم هم 

ممن �صيفرج عنهم خالل �صنة 2008، وهم ي�صكلون ما جمموعه 243 �أ�صري�ً فل�صطينياً، 

.
196

ومل ت�صمل �لقائمة �أّي �أ�صرية �أو �أّي �أ�صري من �الأ�رشى �لقد�مى

عبد �لنا�رش فرو�نة، مرجع �صابق.  
194

فوؤ�د �خلف�ص، مرجع �صابق.  
195

�ملرجع نف�صه.  
196
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، من �أ�صل 104 
197ً

ويف 2013/8/14 �أفرجت �صلطات �الحتالل عن 26 �أ�صري�ً فل�صطينيا

�أ�رشى �عتقلو� قبل تنفيذ �تفاق �أو�صلو، يتم �إخالء �صبيلهم على �أربع دفعات، �صمن �رشوط 

لـ“�عتبار�ت  وكانت  �أمريكية،  برعاية  �الإ�رش�ئيلية   - �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  ��صتئناف 

 .
198

��صرت�تيجية”، بح�صب و�صف رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو

�لثانية من �الأ�رشى  �لدفعة  �لرئي�ص عبا�ص، خالل ��صتقباله  2013/10/30، �صدد  ويف 

ور�ء  و�حد  �أ�صري  وهناك  �تفاق  هناك  يكون  “لن  �أنه  على   ،26 وعددهم  عنهم،  �ملفرج 

�الأ�رشى  وز�رة  يف  �الإح�صاء  د�ئرة  مدير  فرو�نة،  �لنا�رش  عبد  و�أفاد   .
�لق�صبان”199

يف   ،26 وعددهم  �الأ�رشى،  من  �لثالثة  �لدفعة  عن  �الإفر�ج  وبعد  باأنه  و�ملحررين، 

فل�صطينياً.  �أ�صري�ً  ثالثني  �إىل  �صتنخف�ص  �لقد�مى”  “�الأ�رشى  قائمة  فاإن   ،2013/12/30

1999/9/4 كانت قد ت�صمنت ن�صاً  �أن �تفاقية �رشم �ل�صيخ �ملوقعة يف  �إىل  و�أ�صار فرو�نة 

.
200

و��صحاً باالإفر�ج عن كل هوؤالء يف حينه

وذكر عي�صى قر�قع، وزير �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين �أن موعد �الإفر�ج عن �لدفعة 

 .
�لر�بعة لالأ�رشى من �الأ�رشى �لقد�مى �صيكون يف موعده �ملحدد يف �آذ�ر/ مار�ص 2012014

هذ�  �إعد�د  تاريخ  حتى  لالأ�رشى  �لر�بعة  �لدفعة  عن  تفرج  مل  �الحتالل  �صلطات  �أن  غري 

�لبحث، حيث كانت قد �أعلنت وزيرة �لعدل �الإ�رش�ئيلية و�مل�صوؤولة عن ملف �ملفاو�صات 

ت�صيبي ليفني يف 2014/4/3 �أنه لي�ص بو�صع “�إ�رش�ئيل” �الإفر�ج عن �لدفعة �لر�بعة، وذلك 

قررو�  حني  �لفل�صطينيون  �تخذها  �لتي  �جلانب”  “�أحادية  باخلطو�ت  �أ�صمته  ما  ب�صبب 

.
202

�لتوجه لالأمم �ملتحدة و�الن�صمام للموؤ�ص�صات �لتابعة لها

وبذلك يكون عدد �الأ�رشى �لذين �أفرج عنهم �صمن �إطار �صفقات �ملفاو�صات ما بني 

ح�صن  “مبادرة  �الحتالل  عليها  �أطلق  و�لتي  �الإ�رش�ئيلي،  و�جلانب  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

جنائياً،  �أ�صري�ً   581 �صمنهم  من   ،9,084 �إىل  �رتفع  قد  �لف�صل،  هذ�  كتابة  حتى  �لنية”، 

الأيام، 2013/8/14.  197

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=103286 :عرب 48، 2013/10/29، �نظر  
198

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=162459 :وفا، 2013/10/30، �نظر  
199

احلياة اجلديدة، 2013/12/31.  200

امل�شتقبل، 2014/1/5.  201

Yedioth Ahronoth, 3/4/2014.  202
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ليكون عدد �الأ�رشى �الأمنيني 8,503 �أ�صري�ً، وجميع من مّت �الإفر�ج عنهم �صمن �التفاقيات 

كانت مبا ي�صمى “مبادر�ت ح�صن �لنية”، وكانت �لدفعات �الأخرية هي �لدفعات �لوحيدة 

�لتي �أفرج فيها عن فل�صطينيني قامو� بقتل �إ�رش�ئيليني، وما �صبق من دفعات مل يفرج عن 

.
203

�أّي من هوؤالء، وذلك بالتو�فق مع �ل�صلطة

خال�شة:

عملت �ل�صلطة �لفل�صطينية منذ توقيع �تفاقيات �أو�صلو على تنفيذ كافة �ال�صتحقاقات 

و�لرتتيبات �ملتعلقة بامللف �الأمني؛ ومنها منع �لعمل �ملقاوم �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

�العتد�ء�ت  ملنع  �ل�رشورية  �الإجر�ء�ت  كاّفة  و�تخاذ  �الأمن،  بفر�ص  وتعّهدت 

و�لتحري�ص.

ولعب �جلانب �الإ�رش�ئيلي هذه �لورقة مبهارة و�بتز�ز لدفع �ل�صلطة ل�رشب �ملقاومة. 

يف  و��صتمرت  باأو�صلو،  معنية  غري  نف�صها  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  عدّت  وباملقابل 

�أعمال �ملقاومة، معتبة �أن �صقف هذه �التفاقيات ال يلبي �حلد �الأدنى ملتطلبات �مل�رشوع 

�لدولة  حللم  و�إف�صاد�ً  اللتز�ماتها،  تهديد�ً  ذلك  يف  �ل�صلطة  ور�أت  �لفل�صطيني.  �لوطني 

�لفل�صطينية �ملرتقبة؛ ولذلك توعدت بالت�صدي ب�رش��صة لـ“خ�صوم �ل�صالم”، ولو من خالل 

تعاونها مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي، ولكنها �أكدت على رف�صها �أن يكون ثمن فر�ص �صلطتها 

حرباً �أهلية، كما �أكدت ف�صائل �ملقاومة على حرمة �لدم �لفل�صطيني، وعّدته خطاً �أحمر.

وطو�ل �ل�صنو�ت �الأوىل من عمر �ل�صلطة مل ت�صتطع ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية �أن 

تعطيل  ويف  �لفل�صطيني،  �لقر�ر  يف  بقوة  توؤثر  �أن  ��صتطاعت  ولكنها  برناجمها،  تفر�ص 

م�صرية �لت�صوية �ل�صلمية، حيث ��صتطاعت �أن ت�صتلم �لدفة بعد �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى يف 

نهاية �صنة 2000، و�نخف�صت وترية �لتن�صيق �الأمني، و�صاركت كتائب �الأق�صى، �جلناح 

�النتفا�صة،  بدعم  عرفات  يا�رش  �تهم  كما  �النتفا�صة.  �أعمال  يف  فتح،  حلركة  �لع�صكري 

ومتت حما�رشته من قبل �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، ومتت ت�صفيته ب�صبب مو�قفه تلك.

وحقوق  �الأ�رشى  لدر��صات  �أحر�ر  مركز  �أو�صلو،  �تفاقية  توقيع  منذ  عنهم  �أفرج  �أ�صري�ً   8451 �خلف�ص:   
203

�الإن�صان، 2013/9/13.
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لل�صلطة،  رئي�صاً  عبا�ص  و�نتخاب  عرفات،  و�غتيال  �لطريق،  خريطة  �إعالن  و�صكل 

وفوز حما�ص باالنتخابات �لت�رشيعية، و��صتالم د�يتون �مللف �الأمني، و�صيطرة حما�ص 

على قطاع غزة، حمطات مهمة يف ت�صاعد وترية �لتن�صيق �الأمني.

�إذ  �لوطني؛  �حلو�ر  جوالت  يف  حما�ص  لدى  �أولوية  �الأمني  �لتن�صيق  ملف  و�حتل 

�أن  د�ئماً  كان  فتح  وحركة  �ل�صلطة  ردّ  �أن  غري  �حلو�ر؛  جناح  �أجل  من  �إنهاءه  ��صرتطت 

عملية �لتن�صيق �الأمني تاأتي يف �إطار ��صتحقاقات �تفاقيات �ل�صالم. و��صتمرت �خلالفات 

حول �لتن�صيق �الأمني حتى كتابة هذه �ل�صطور، فاملقاومة ترى فيه ��صتهد�فاً مل�رشوعها، 

و�ل�صـلطة تعّده �لتز�مـاً ال يكن �لرجوع عنه.

وكبديل عن خيار �ملقاومة �مل�صلحة طرحت �ل�صلطة �لفل�صطينية خيار �ملقاومة �ل�صعبية 

�الأخرية،  �ل�صنو�ت  يف  زخمه  من  �صيئاً  ياأخذ  �خليار  هذ�  بد�أ  حيث  �ل�صلمي،  �لطابع  ذ�ت 

و�لتن�صيق  �ل�صلطة  �إجر�ء�ت  ب�صبب  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �مل�صلحة  �ملقاومة  تعطل  ظلِّ  يف 

�الأمني، و�لتهدئة يف قطاع غزة، و�ن�صد�د �أفق �لت�صوية �ل�صلمية للق�صية �لفل�صطينية. هذ� 

كله �أ�صهم يف جعل �ملقاومة �ل�صعبية �لقا�صم �مل�صرتك و�حلل �لتو�فقي �ملتاح بني �لف�صائل 

�لفل�صطينية.

�لفل�صطينية،  �ملقاومة  تاريخ  يف  مهم  جزء  هي  و�لتي  �الأ�رشى،  ق�صية  و�رتبطت 

بعملية �لت�صوية �ل�صلمية للق�صية �لفل�صطينية منذ �نطالقتها، غري �أن غياب �ال�صرت�تيجية 

لتق�صيمات  يخ�صع  �لفل�صطيني  �ملفاو�ص  جعل  �مللف،  هذ�  مع  �لتعاطي  يف  �لفل�صطينية 

�الحتالل ومعايريه، وذلك على �لرغم من تاأكيده على عدم توقيعه �أي �تفاق مع “�إ�رش�ئيل” 

ما مل يح�صل على جدول زمني لالإفر�ج �لكامل عن �الأ�رشى. ولكن ما حدث كان عك�ص 

�أ�رشى قدماء  �إن هناك  ذلك، ووقعت �التفاقيات دون �الإفر�ج عن معظم �الأ�رشى، حتى 

قبل توقيع �أو�صلو، ما ز�لو� يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية.

ويبقى �ل�صوؤ�ل �ملطروح هنا، �إىل متى �صتبقى �ملقاومة �مل�صلحة يف نظر �إد�رة �ل�صلطة 

تنازالت  على  �حل�صول  �صبيل  يف  �صغط  كورقة  ��صتغاللها  يكن  ال  عبثية،  مقاومة 

�أو على �الأقل يف �صبيل �صمان تطبيق �لكيان اللتز�ماته؟ وهل من �ملفرو�ص  �إ�رش�ئيلية، 

قد  �ل�صلطة  كانت  �إذ�  خ�صو�صاً  يطرقه؟  من  كل  وجترمي  �مل�صلحة،  �ملقاومة  باب  �إغالق 

�أ�رشَّت على �ال�صتمر�ر يف طرق باب �ملفاو�صات �ل�صلمية، �لتي مل جتلب لل�صلطة ولل�صعب 

من  ��صتئنافها  على  حر�صت  و�لتي  و�لتهويد،  �ال�صتيطان  من  مزيدٍ  �صوى  �لفل�صطيني 

جديد يف كل مرة دون �صمانات، حتى �صّح ت�صميتها باملفاو�صات �لعبثية. 
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للتهويد واال�شتيطان

اأ. حياة حممد الددا
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مواجهة ال�شلطة الفل�شطينية للتهويد 

وال�شتيطان

متهيد:

على  �صيطرتها  يف  “�إ�رش�ئيل”  �تبعته  �لذي  �مل�صار  يف  �لتدقيق  عند  �الأوىل،  للوهلة 

�الأر��صي �لفل�صطينية وم�صادرتها، قد يظن �أحدنا �أنه �حتالل وليد �للحظة �لتي �أن�صاأت 

يف  �لتاأمل  عند  لكن   .1948 �صنة  يف  �لفل�صطينية  �الأر��صي  على  كيانها  “�إ�رش�ئيل”  فيها 

حقيقة �الأمر جند �أن م�صادرة �الأر�ص و�ال�صتيطان وعملية �لتهويد جاءت وفق منهجية 

حاولت  وجائرة؛  عن�رشية  خطرية  مكونات  �ملنهجية  لهذه  كان  وقد  ومنظمة.  مرتبة 

�إحالل �ليهود مكان �ل�صعب �لفل�صطيني. وبعد �حتالل �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �صنة 

�إىل م�صادرة م�صاحات و��صعة  �أدى  �ل�صيا�صة نف�صها، وهو ما  “�إ�رش�ئيل”  1967 تابعت 

وبالرغم  �إليها.  �مل�صتوطنني  من  �الآالف  ع�رش�ت  و��صتقد�م  �لفل�صطينية  �الأر��صي  من 

�ال�صتيطان  �صيا�صات  “�إ�رش�ئيل”  تابعت  1994 فقد  �لفل�صطينية يف  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  من 

مقابل  �ال�صتيطانية  �أن�صطتها  �إيقاف  ورف�صت  �الأر�ص،  على  �حلقائق  وبناء  و�لتهويد 

��صتئناف عملية �لتفاو�ص مع “�إ�رش�ئيل”.

اأواًل: مواجهة اال�شتيطان االإ�شرائيلي:

ثالثية  �الإ�رش�ئيلية،  �لدولة  قيام  قبل  ما  مرحلة  منذ  �ل�صهيوين  �ال�صتيطان  تبنى 

هذه  �ل�صهيوينة  �الإرهابية  �لتنظيمات  نفذت  وقد  و�ال�صتيطان”.  و�لهجرة  “�الأر�ص 

�لثالثية يف فل�صطني من خالل �ال�صتيالء على �أكب قدر من �الأر�ص، و��صتقد�م �أكب عدد 

من �ملهاجرين �ليهود، وزرع �مل�صتعمر�ت فيها، وقامت �حلكومات �الإ�رش�ئيلية �ملتعاقبة 

.
1
مبو��صله �ل�صيا�صة ذ�تها بكل �لو�صائل و�الأ�صاليب �ملتاحة لها

مركز  )�لدوحة:   )10( �جلزيرة  �أور�ق  �صل�صلة  الت�شوية،  واآفاق  ال�شتيطان  جدلية  �لزرو،  نو�ف  �نظر:   
1

�جلزيرة للدر��صات، 2008(، �ص 25.
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1. الن�شاط ال�شتيطاين الإ�رشائيلي ما قبل اأو�شلو )1967–1992(:

�إثر حرب 1967، با�رشت “�إ�رش�ئيل” ببناء ثالثني م�صتعمرة �أقيمت يف مناطق خمتلفة 

. و�أ�صدرت �أمر�ً ع�صكرياً يف 1967/6/9، باإخالء حّي �ملغاربة وتدمري 
2
من �ل�صفة �لغربية

 .
3
بيوته وطرد �صكانه منه، وبناء م�صتعمر�ت جديدة

 ،1977 �صنة  بيغن  مناحيم  بقيادة  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لليكود  حزب  تويل  وعند 

�إ�رش�ئيل �لكاملة”، و�أثمرت �صيا�صته �ال�صتيطانية  “�أر�ص  �نطلق هذ� �حلزب من مفهوم 

عن �إقامة 51 م�صتعمرة يف �ل�صفة �لغربية يف �الأعو�م �الأربعة �الأوىل من حكمه، و�رتفع عدد 

.
�مل�صتوطنني من بـ�صعة �آالف يف �صنة 1977، �إىل نحو 45 �ألف م�صتوطن �صنة 41984

زيادة  �إىل  �أدت  �صيا�صة  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �عتمدت   ،1990–1984 �لفرتة  وخالل 

�ل�صفة  يف  �مل�صتعمر�ت  عدد  بلغ   1990 �صنة  ففي  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �مل�صتعمر�ت  عدد 

فيها  يقطن  م�صتعمرة   150 قر�بة  عايد،  خالد  �أجر�ها  در��صة  بح�صب  �لقد�ص،  با�صتثناء 

. �أما بح�صب �الأرقام �ل�صادرة عن �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء 
5ً
90 �ألف م�صتوطن تقريبا

�لفل�صطيني ل�صنة 2012، فقد بلغ عدد �مل�صتعمر�ت �صنة 1990يف �ل�صفة 138 م�صتعمرة، 

با�صتثناء �جلزء  �ل�صفة  88,888 م�صتوطن يف  221,348 م�صتوطن؛ قر�بة  �صكنها قر�بة 

من �لقد�ص �لذي �صمته “�إ�رش�ئيل” عنوة �إليها �صنة 1967، وقر�بة 132,460 م�صتوطن 

 .
6
يف ذلك �جلزء من �لقد�ص

موؤمتر  �إثر  �ملفاو�صات  �نطالق  بعد  حتى  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  ��صتمر 

251 �ألف؛ من بينهم  1992، و�صل عدد �مل�صتوطنني �إىل قر�بة  1991. ويف �صنة  مدريد 

اإ�رشائيل  �ملحتلة،” يف كميل من�صور )حمرر(، دليل  �الأر��صي  �الإ�رش�ئيلية يف  “�ل�صيا�صات  غريغوري خليل،   
2

العام 2011 )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 2011(، �ص 669.

موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، ال�شتيطان يف القد�س ودوره يف تهويدها - موؤمتر القد�س اخلام�س 2011 )غزة:   
3

موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، 2012(، �ص 69.

خالد عايد، “�لوجود �ال�صتيطاين يف �الأر��صي �ملحتلة،” يف كميل من�صور )حمرر(، اإ�رشائيل: دليل عام 2004   
4

)بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 2004(، �ص 581 و583.

املرجع نف�شه، �ص 586-583.  5

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، امل�شتعمرات الإ�رشائيلية يف فل�شطني: التقرير الإح�شائي ال�شنوي   
6

2012 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �آب/ �أغ�صط�ص 2013(، �نظر:
 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1993.pdf
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م�صتوطن يف �ل�صفة �لغربية )با�صتثناء �رشقي �لقد�ص( وقطاع غزة، يف حني  �آالف   110

.
7
بلغ عددهم يف �رشقي �لقد�ص قر�بة 141,000 ن�صمة

 ،1978–1967 �لفرتة  يف  ر�صمية  م�صتعمر�ت   6 تاأ�صي�ص  متّ  فقد  غزة،  قطاع  يف  �أما 

4,800 م�صتوطن، يف حني مّت تاأ�صي�ص  1978 قر�بة  وبلغ عدد �مل�صتوطنني يف نهاية �صنة 

�صنة  نهاية  يف  �مل�صتوطنني  عدد  وبلغ   ،1986–1979 �لفرتة  يف  ر�صمية  م�صتعمر�ت   8

1986 قر�بة 2,100 م�صتوطن. ومّت بناء 3 م�صتعمر�ت يف �لفرتة 1987–1990، وبلغ عدد 

�صنة  نهاية  يف  عددهم  وبلغ   ،
8
م�صتوطن  3,300 قر�بة   1990 �صنة  نهاية  يف  �مل�صتوطنني 

1992 قر�بة 4,300 م�صتوطن. 

2. الن�شاط ال�شتيطاين الإ�رشائيلي ما بعد اأو�شلو )1993–2013(:

�إىل مرحلة  تاأجيل ق�صية �ال�صتيطان  �أقر  �لذي   ،1993 �أو�صلو �صنة  �تفاق  منذ توقيع 

�حلل �لنهائي للمفاو�صات، �صعت “�إ�رش�ئيل” �إىل تقلي�ص �مل�صاحة �جلغر�فية �لتي �صتوؤول 

فيما بعد لل�صلطة �لفل�صطينية يف �إطار نتائج �أّي مفاو�صات م�صتقبلية مع �لفل�صطينيني، فقد 

بلغ عدد �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية نهاية �صنة 1993 بح�صب �أرقام �جلهاز �ملركزي 

با�صتثناء  �ل�صفة  يف   110,900 قر�بة  م�صتوطن؛   257,336 قر�بة  �لفل�صطيني  لالإح�صاء 

�رشقي �لقد�ص، وقر�بة 146,436 يف �رشقي �لقد�ص. �أما بت�صيلم فقدر يف تقرير له �أن عدد 

�مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية يف �صنة 1993 قد بلغ قر�بة 256,436 م�صتوطن، 110,900 

�لقد�ص  �رشقي  يف  م�صتوطن   145,536 وقر�بة   ،
9

�لقد�ص �رشقي  با�صتثناء  �ل�صفة  يف 

)�نظر خريطة رقم )1( و خريطة رقم )2((. و�رتفع عدد �مل�صتوطنني يف �صنة 1997 لي�صل 

�إىل قر�بة 313,329 م�صتوطن؛ 154,400 يف �ل�صفة با�صتثناء �رشقي �لقد�ص، و158,929 

يف �رشقي �لقد�ص.

 Israeli Settlements in the Occupied Territories: A Guide, A Special Report of the Foundation for  7

 Middle East Peace, Settlement Report, vol. 12, no. 7 (Foundation for Middle East Peace (FMEP),
March 2002), http://www.fmep.org/reports/special-reports/a-guide-to-israeli-settlements-in-the-
 occupied-territories/israeli-settlements-in-the-occupied-territories-a-guide

التقرير  الفل�شطينية:  الأرا�شي  يف  الإ�رشائيلية  امل�شتعمرات  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
8

الإح�شائي ال�شنوي 2003 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، ني�صان/ �أبريل 2004(، �نظر:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1059_n.pdf 

 B’Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, By Hook  9

and by Crook: Israeli Settlement Policy in the West Bank, July 2010.
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خريطة رقم )1(: امل�شتعمرات الإ�رشائيلية يف ال�شفة الغربية، 

كانون الأول/ دي�شمرب 1993 

�مل�صدر: دليل اإ�رشائيل العام 2011 )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 2011(، �ص 634.

مالحظة: ت�صري �لنقاط يف �خلريطة �إىل مو�قع �مل�صتعمر�ت.
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خريطة رقم )2(: امل�شتعمرات الإ�رشائيلية يف القد�س، 1994

�مل�صدر: دليل اإ�رشائيل العام 2011، �ص 639.

�لنهائي يف قمة كامب ديفيد يف  �لو�صع  �نطالق مفاو�صات  2000، ومع  وحتى �صنة 

2000/7/11، مل تهد�أ �لهجمة �ال�صتيطانية على �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، على �لرغم من 
مطالبة �ل�صلطة باإيقافه ك�رشط �أ�صا�صي ملتابعة �ملفاو�صات؛ وقد ذهب �إيهود بار�ك بالء�ته 

�لتي تتعلق بالقد�ص، و�حلدود، و�مل�صتعمر�ت، و�لالجئني،  �إىل قمة كامب ديفيد  �خلم�ص 

ورف�ص �لوجود �لع�صكري غري �الإ�رش�ئيلي غرب نهر �الأردن، وعدَّها “خطوطاً حمر�ء” 

ال يكن لـ“�إ�رش�ئيل” �لتنازل عنها، مقابل �جرت�ح حلول �صكلية لها، ومنها: �إبقاء قر�بة 

80% من �مل�صتعمر�ت و�صمها للكيان �ل�صهيوين مقابل �لتنازل عن �جليوب �ل�صغرية 
�الأخرى، و�صمّ �مل�صتعمر�ت �رشقي �خلط �الأخ�رش، وتو�صيع حدود �لقد�ص مع ت�صليم 

�لفل�صطينيني يف �لبد�ية 73% من م�صاحة �ل�صفة �لغربية باالإ�صافة �إىل 100% من م�صاحة 

قطاع غزة، وعلى �أن تزيد م�صاحة �ل�صفة �لغربية �مل�َصلَّمة للفل�صطينيني �إىل نحو 90% مع 

�حت�صاب �لقد�ص، �أو نحو 94% من م�صاحة �ل�صفة دون �حت�صاب م�صاحة �لقد�ص، و�إبقاء 

جزء من �لـ 94% بيد �الإ�رش�ئيليني خالل فرتة قد متتد �إىل ع�رش �صنو�ت، وتاأجري بع�صها 
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. ومع �نطالق �نتفا�صة �الأق�صى يف �صنة 2000 جاء �النتقام 
10

ملدة قد ت�صل �إىل 25 �صنة

�الإ�رش�ئيلي بامل�صادقة على عدد كبري من �لوحد�ت �ال�صتيطانية �جلديدة. فقد ز�د معدل 

 ،2005–2000 �الأق�صى  �نتفا�صة  خالل  ملفت  ب�صكل  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  يف  �لبناء 

�أ�صهر  1,184 وحدة �صكنية يف �مل�صتعمر�ت، خالل �لع�رشة  حيث �صدرت رخ�ص بناء لـ 

.
11

�الأخرية من �صنة 2000، منها 529 رخ�صة �رشق مدينة �لقد�ص

“�إ�رش�ئيل”  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مار�صتها  �لتي  �ل�صيا�صية  لل�صغوط  ونتيجة 

2009/11/25، عن  لتجميد �ال�صتيطان، �أعلن رئي�ص وزر�ء �الحتالل بنيامني نتنياهو يف 

فرتة  خالل  حكومته  و�تخذت  �لقد�ص،  با�صتثناء  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ال�صتيطان  جتميد 

خاللها  من  حتاول  وكاأنها  بد�  �لقد�ص،  يف  لال�صتيطان  مت�صارعة  قر�ر�ت  هذه،  �لتعليق 

�أن تعو�ص عن جتميد �ال�صتيطان �ل�صكلي يف �ل�صفة �لغربية؛ فقد بلغ �إجمايل ما نفذ من 

�أ�صهر،  ع�رشة  ملدة  ��صتمرت  �لتي  “�لتجميد”  فرتة  خالل  �لقد�ص  يف  �صكنية  وحد�ت 

. �أما يف �ل�صفة ويف تقرير ملنظمة “�ل�صالم �الآن” Peace Now، ففي �الأ�صهر 
12

700 وحدة
من  عدد  يف  جديدة  �صكنية  وحدة   600 قر�بة  ببناء  بد�أ  �لتجميد  فرتة  من  �الأوىل  �لثمانية 

�مل�صتعمر�ت، وهناك قر�بة 2,000 وحدة �صكنية ��صتمر �لعمل فيها خالل فرتة �لتجميد 

.
13

�أكرثها قد مّت بد�أ �لعمل فيه قبل فرتة �لتجميد

وت�صري �إح�صائيات �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني �إىل �أن عدد �مل�صتوطنني يف 

144 م�صتعمرة،  2012، وي�صكنون يف  563,546 م�صتوطناً يف نهاية  �لغربية بلغ  �ل�صفة 

�ل�صفة  يف  �مل�صتوطنني  عدد  بلغ  حيث   .
14

�لقد�ص حمافظة  يف  م�صتعمرة   26 قر�بة  منها 

وقر�بة  م�صتوطناً،   360,370 قر�بة   2012 �صنة  �لقد�ص  �رشقي  با�صتثناء  �لغربية 

203,176 م�صتوطناً يف �رشقي �لقد�ص )�نظر جدول رقم )1( وخريطة رقم )3((.

�نظر:   ،2000/8/12 �لتفاو�ص،  و��صتمر�ر  �لف�صل  بني  ديفيد-2..  كامب  لالإعالم،  �لفل�صطيني  �ملركز   
10

http://www.palestine-info.com/arabi/analysis/2000/12_8_00.htm؛ و�نـظـر �أيــ�صـاً:
John S. Darden, A Walk Through the Holy Land (USA: Zondervan Publishing House, 2007).

نو�ف �لزرو، مرجع �شابق، �ص 39-38.  
11

مركز �أبحاث �الأر��صي، �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية يف حمافظات �ل�صفة �لغربية مبا فيها حمافظة �لقد�ص خالل   
12

 ،)POICA( �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  �أن�صطة  ر�صد  موقع  �ملزعوم،  �لتجميد  فرتة 

http://www.poica.org/details.php?Article=2320 :2010/10/2، �نظر

 New report by Peace Now - Eight months into the settlement freeze, Site of Peace Now, 2010,  13

http://peacenow.org.il/eng/node/99

الإح�شائي  التقرير  فل�شطني:  يف  الإ�رشائيلية  امل�شتعمرات  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
14

.2012 ال�شنوي 
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خريطة رقم )3(: امل�شتعمرات الإ�رشائيلية يف ال�شفة الغربية، 2012

�مل�صدر: موقع �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2013.

�مل�صتوطنني  عدد  �رتفاع  �إىل   2012 ل�صنة  �أريج  عن  �ل�صادرة  �الأرقام  �أ�صارت  بينما 

�الإ�رش�ئيليني �لقاطنني يف �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية من 240 �ألف م�صتوطن �صنة 1990 �إىل 

�أكرث من 656 �ألف م�صتوطن �صنة 2012، ويقطنون يف 196 م�صتعمرة �إ�رش�ئيلية مبا فيها 
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�لغربية،  �ل�صفة  �أنحاء  ��صتيطانية موزعة يف جميع  �ل�صياحية، و232 بوؤرة  �مل�صتعمر�ت 

.
15

مبا يف ذلك تلك �لتي مّت �إقامتها �رشقي �لقد�ص

وي�صري �جلدول �لتايل �إىل �أعد�د �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية يف �لفرتة 1993–2012.

جدول رقم )1(: اأعداد امل�شتوطنني يف ال�شفة الغربية 1993–162012

املجموعباقي ال�شفة الغربية�رشقي القد�سال�شنة

1993146,436110,900257,336
1994152,219122,700274,919
1995156,724127,900284,624
1996159,684141,500301,184
1997158,929154,400313,329
1998162,842166,100328,942
1999170,400177,500347,900
2000173,400191,600365,000
2001176,900198,000374,900
2002180,792224,693405,485
2003184,589236,976421,565
2004185,557239,722425,279
2005191,575259,866451,441
2006201,139274,621475,760
2007193,485288,726482,211
2008197,071304,283501,354
2009192,768318,971511,739
2010196,178322,796518,974
2011199,647339,134538,781
2012203,176360,370563,546

�إىل  �مل�صتوطنني  عدد  و�رتفاع  عاماً   20 خالل   %182 بن�صبة  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتوطنات  م�صاحة  �زدياد  �أريج،   
15

 ،)POICA( 656 �ألفاً، 8 ني�صان 2013، موقع ر�صد �أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية
و�أريج،  http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=6079؛  �نظر:   ،2013/4/8
من �صمنها �ملناطق �مل�صنفة “�أ” و“ب”: �إ�رش�ئيل متنح جمال�ص �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية �ل�صيطرة على �ملزيد 

من �الأر��صي �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، موقع ر�صد �أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي 

2013/6/12، �نظر:  ،(POICA) لفل�صطينية�

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=6344

لالطالع على �أعد�د �مل�صتوطنني يف �لفرتة 1993-2000 �نظر: حممد جميل، نظرة يف واقع الإحالل ال�شهيوين   
16

)دم�صق: مكتبة �بن �لقيم، 2005(، �ص 648.

يف:  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   2012-2001 �لفرتة  يف  �مل�صتوطنني  الأعد�د  بالن�صبة  �أما 

 http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
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اأعداد امل�شتوطنني يف ال�شفة الغربية - �شنوات خمتارة

4,800 م�صتوطن،  1993 قر�بة  �أما بالن�صبة لقطاع غزة فقد بلغ عدد �مل�صتوطنني يف 

خريطة  )�نظر  م�صتوطن   5,700 قر�بة   1997 �صنة  بلغ  حيث  باالرتفاع  عددهم  و�أخذ 

رقم )4((. ويف �صنة 2001 بلغت م�صاحة �أر��صي �مل�صتوطنات �ملبنية يف قطاع غزة قر�بة 

 2005 �صنة  ويف   .
17

م�صتوطن �آالف   7 قر�بة  فيها  �مل�صتوطنني  عدد  بلغ  وقد   ،
2
كم  26.7

�مل�صتوطنات  بتفكيك  ق�صت  و�لتي  �جلانب  �أحادية  �الرتباط”  “فك  خطة  تطبيق  وحتى 

�الإ�رش�ئيلية يف قطاع غزة و�لبالغ عددها 18 م�صتوطنة، بلغ عدد �مل�صتوطنني قر�بة 8,500 

 )�نظر جدول رقم )2((.
18

م�صتوطن

التقرير  الفل�شطينية:  الأرا�شي  يف  الإ�رشائيلية  امل�شتعمرات  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
17

الإح�شائي ال�شنوي 2003؛ و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، امل�شتعمرات الإ�رشائيلية يف الأرا�شي 

�آب/  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م   2004 ال�شنوي  الإح�شائي  التقرير  الفل�شطينية: 

�أغ�صط�ص 2005(. 

 CBS, Statistical Abstract of Israel 2006, no. 57, table 2.5, p. 90,  18

http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st02_05&ctear=2006
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خريطة رقم )4(: امل�شتوطنات الإ�رشائيلية يف قطاع غزة، 

كانون الأول/ دي�شمرب 1993

�مل�صدر: دليل اإ�رشائيل العام 2011، �ص 640.

جدول رقم )2(: اأعداد امل�شتوطنني يف قطاع غزة - �شنوات خمتارة19 

قطاع غزةال�شنة

19934,800

19955,000

19975,700

20006,700

20037,595

20058,500

التقرير  الفل�شطينية:  الأرا�شي  يف  الإ�رشائيلية  امل�شتعمرات  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
19

الإح�شائي ال�شنوي 2004.
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اأعداد امل�شتوطنني يف قطاع غزة - �شنوات خمتارة 

3. تطور مواقف ال�شلطة الفل�شطينية من ال�شتيطان:

لقد ن�ّص �إعالن �ملبادئ �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي ب�صاأن �حلكم �لذ�تي يف 1993/9/13، 

على تاأجيل مو�صوع �مل�صتعمر�ت �إىل مفاو�صات �حلل �لنهائي، ويف �لوقت نف�صه و�فقت 

�ل�صالحيات  هذه  ولكن  �لفل�صطينيني،  �إىل  �ل�صالحيات  بع�ص  حتويل  على  “�إ�رش�ئيل” 

لال�صتيطان  �لر�ف�صة  �لفل�صطينية  �ملو�قف  و�قت�رشت  و�ال�صتيطان.  �الأر�ص  ت�صمل  مل 

�لتحرير  منظمة  موؤ�ص�صات  على   ،1994 �صنة  يف  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  قبل  �الإ�رش�ئيلي 

�لفل�صطينية وبع�ص �لف�صائل �لفل�صطينية. لكن تلك �ملو�قف مل تكن كافية الإيقاف �لهجمة 

�ال�صتيطانية �ل�رش�صة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. وبالرغم من قيام �ل�صلطة يف 1994، 

على  ت�صدر  بقيت  ما  وغالباً  �صعيفة،  ظلت  �ال�صتيطان  �صّد  و�إجر�ء�تها  مو�قفها  �أن  �إال 

ل�صان منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �أو بع�ص ف�صائلها. ففي �لبيان �ل�صيا�صي للدورة �لـ 21 

1996/4/25، وذلك  للمجل�ص �لوطني �لفل�صطيني ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف غزة يف 

عقب توقيع �تفاق �أو�صلو 2 يف و��صنطن يف 1995/9/28، �تخذ �ملجل�ص قر�ر�ً �أكد فيه عدم 

:
20

�رشعية �ال�صتيطان، وجاء فيه

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 27، �صيف 1996، �ص 251.  
20
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عام  يف  �ملحتلة  و�لقد�ص  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �ملقامة  �مل�صتوطنات  �إن 

1967 هي م�صتوطنات الغية وغري �رشعية وفقاً لقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية، وال 

�صبيل الإقامة �صالم د�ئم يف ظّل �ال�صتيطان، ولن يجتمع �ال�صتيطان و�ل�صالم يف 

معاهدة �صالم بني �جلانبني، و�إن �صّق �لطرق �اللتفافية لتقطيع �أو�صال �الأر�ص 

وجود  على  يوؤكد�ن  و�لقوة  بالقمع  �لزر�عية  �الأر��صي  وم�صادرة  �لفل�صطينية 

�جتاهات قوية يف �إ�رش�ئيل تعمل لتقوي�ص عملية �ل�صالم.

�جلانب  على  طرحت  �أنها  فيه  �أكدت   ،1999/12/3 يف  �لفل�صطينية  للقيادة  بيان  ويف 

�الإ�رش�ئيلي،  �الهتمام  بعدم  فوجئت  لكنها  باال�صتيطان،  �ال�صتمر�ر  خطر  �الإ�رش�ئيلي 

لعملية  �أريد  �إذ�  يتوقف  �أن  يجب  �ال�صتيطان  �أن  �أثره  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  و�أكدت 

.
21

�ل�صالم �أن ت�صتمر

 ،2005 يف  لعرفات  خلفاً  �لفل�صطينية  لل�صلطة  رئي�صاً  عبا�ص  حممود  �نتخاب  ومع 

جتميد  �رشط  حتت  �لت�صوية  عملية  �إحياء  وحاول  �ال�صتيطان  �إد�نة  يف  �صلفه  نهج  تابع 

�ال�صتيطان، لكنه كان يقابل بالرف�ص من �جلانب �الإ�رش�ئيلي. تر�فق ذلك مع �ن�صحاب 

“�إ�رش�ئيل” يف 2005 �ن�صحاباً �أحادي �جلانب من قطاع غزة، لتغطي بذلك على هجمتها 

�ال�صتيطانية �ل�رش�صة يف �لقد�ص �أمام �ملحافل �لدولية، وتذر �لرماد يف عيون �ملعرت�صني، 

ولتغطي على بناء �جلد�ر و�لتهويد يف �لقد�ص.

�الحتالل  مع  معركتها  يف  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �لتحرير  منظمة  قيادة  جتد  مل 

�الإ�رش�ئيلي �صوى طريق �ملفاو�صات، بينما �صلكت �ملعار�صة �لفل�صطينية وعلى ر�أ�صها 

حما�ص طريق �ملقاومة و��صرتد�د �حلق بال�صالح. ومع دخول حركة حما�ص �إىل �حلكومة 

عقب فوزها يف �النتخابات �لت�رشيعية يف 2006 وتبنيها م�رشوع �ملقاومة ورف�ص م�رشوع 

�إجر�ء�ت قمعية قا�صية �صّد حما�ص وحكومتها  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �تخذت  �لت�صوية، 

�إ�صماعيل هنية،  وممثليها يف �ملجل�ص �لت�رشيعي. ويف كلمة رئي�ص �حلكومة �لفل�صطينية، 

�أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثاين طلباً للثقة باحلكومة، قال:

هي  جديدة  فل�صطينية  حكومة  والدة  لي�صهد  �ملوقر  جمل�صكم  �ليوم  ينعقد 

�لف�صل  جد�ر  وبناء  و�لعدو�ن...،  �الحتالل  تو��صل  ظلّ  يف  �لعا�رشة  �حلكومة 

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 41، �صتاء 2000، �ص 227.  21
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�ملبارك  �لقد�ص و��صتمر�ر �حلفريات حتت �مل�صجد �الأق�صى  �لعن�رشي وتهويد 

و�لتلويح �لد�ئم باقتحامه وكذلك تو�صيع �مل�صتعمر�ت وخمططات �صّم �الأغو�ر، 

�إننا على يقني باأن �الحتالل �لغا�صب �إمنا يقوم بكل هذه �لت�صعيد�ت ليقذفها يف 

وجه �حلكومة �جلديدة، بهدف �إي�صال ر�صالة لل�صعب �لفل�صطيني مفادها: “�إنك 

�صمع  حتت  يتم  لالأ�صف  �ملوقف  وهذ�  تعاقب”.  �أن  بّد  وال  �الختيار،  يف  �أخطاأت 

.
22

�لعامل وب�رشه، ونحن نحذر من مغبة مثل هذه �ل�صيا�صات

2006 وخوف  الأريل �صارون يف بد�ية �صنة  �أوملرت �حلكم خلفاً  �إيهود  ��صتالم  ومع 

�لقناعات  كانت  �ملفاو�صات،  عملية  يف  عرثة  حجر  حما�ص  وقوف  من  “�إ�رش�ئيل” 

فعر�ص   .
23

�جلانب �الأحادي  �حلل  فر�ص  نحو  �الجتاه  ب�رشورة  تتز�يد  �الإ�رش�ئيلية 

�لغربية بينما  �ل�صفة  “�إ�رش�ئيل” من معظم  �ن�صحاب  �لفل�صطيني  �ملفاو�ص  �أوملرت على 

�أن  وذلك  �الأردن،  وو�دي  �ل�رشقية  و�لقد�ص  �لرئي�صية  �ال�صتيطانية  بالتكتالت  حتتفظ 

يف  وحتا�رشهم  �أنف�صهم  �لفل�صطينيني  بني  �لتو��صل  تقطع  �ال�صتيطانية  �لتكتالت  هذه 

�أوملرت.  خطة  عريقات  �صائب  �لفل�صطينيني  �ملفاو�صني  كبري  رف�ص  وقد  حوي�صالت، 

.
24

وحّث �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على �لعودة �إىل طاولة �ملفاو�صات

وخالل موؤمتر �أنابولي�ص يف 2007/11/27، دعا حممود عبا�ص �إىل بدء عملية تفاو�ص 

هذ�  ندعم  �أن  علينا  �أنه  و�أ�صاف  �لنهائي،  �لو�صع  ق�صايا  جميع  حول  وعميقة،  �صاملة 

�لتفاو�ص بخطو�ت مبا�رشة وملمو�صة على �الأر�ص تثبت �أننا ن�صري يف طريق ال �رتد�د عنه 

نحو �ل�صالم �لتعاقدي �ل�صامل و�لكامل، ومبا ي�صمل وقف كافة �لن�صاطات �ال�صتيطانية 

. متكئاً على موقف �لرئي�ص �الأمريكي �لذي دعم فكرة عدم 
25

مبا يف ذلك �لنمو �لطبيعي لها

�لتفاو�ص �إال بعد �لتجميد �لكامل لال�صتيطان.

للثقة  طلبا  �لثاين  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أمام  هنية،  �إ�صماعيل  �لفل�صطينية،  �حلكومة  رئي�ص  كلمة   
22

باحلكومة، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2006/3/27، �نظر:

http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/hewar/2006/ismael_haneya/27_3_06.htm

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، �ص 94 و257.  
23

الراأي، 2006/2/9.  24

2007/11/27، �نظر:  2007/11/26، يف: وفا،  �أنابولي�ص،  �أمام موؤمتر  كلمة �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص   
25

http://www.wafa.ps/arabic/index.php
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باعرت�فه   2008/1/24 يف  عبا�ص  ل�صان  على  جاءت  للمفاو�صات  �ملعهودة  و�لنتيجة 

�أن �ملفاو�صات مل حتقق �أّي �صيء، موؤكد�ً �أن �ال�صتيطان هو من �أهم �لعقبات �أمام عملية 

 .
26

�ل�صالم

ويف 2009 ويف �إ�رش�ر على �رشط وقف �ال�صتيطان ال�صتمر�ر �ملفاو�صات، قال رئي�ص 

طاقم �ملفاو�صات �لفل�صطيني �أحمد قريع، خالل مقابلة مع �ل�صحفي �الإ�رش�ئيلي عكيفا 

مفاو�صات  هناك  تكون  لن  �إنه   ،2009/5/26 يف  هاآرت�ص  ون�رشتها   Akiva Eldar �لد�ر 

دون �إخالء �لبوؤر �ال�صتيطانية �لتي �أقيمت منذ �صنة 2001، و�إن “�إ�رش�ئيل” ملزمة �أي�صاً 

 .
27

باإز�لة كافة �حلو�جز �لد�خلية �لتي تقطع �أو�صال �ل�صفة

مدته  �لقد�ص  با�صتثناء  �ل�صفة  يف  لال�صتيطان  جتميد�ً   2009/11/25 يف  نتنياهو  �أعلن 

. وقد و�فقت �ل�صلطة 
28

ع�رشة �أ�صهر مقابل ��صتئناف �ملفاو�صات مع �ل�صلطة �لفل�صطينية

�لفل�صطينية على �لعودة �إىل طاولة �ملفاو�صات �ملبا�رشة مقابل �رشط جتميد �ال�صتيطان. 

�أغ�صط�ص  �آب/  يف  عبا�ص  حممود  وحذر  �ل�صفة،  يف  �ال�صتيطان  ��صتمر  ذلك  من  وبالرغم 

2010 يف ر�صائل وجهت �إىل �لرئي�ص �الأمريكي بار�ك �أوباما و�لرئي�ص �لرو�صي ديرتي 

�ل�صيا�صية  ل�صوؤون  �الأوروبي  لالحتاد  �لعليا  و�ملمثلة   Dmitry Medvedev ميدفيديف 

�خلارجية و�الأمن كاثرين �آ�صتون Catherine Ashton، من �أن �إنهاء جتميد �ال�صتيطان 

مع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بد�أتها  �لتي  �ملبا�رشة  �ملفاو�صات  ينهي  قد   2010/9/26 يف 

. هذ�، و�نتهت فرتة جتميد �ال�صتيطان يف 2010/9/26، مما �أدى �إىل جتميد 
“�إ�رش�ئيل”29

عملية �ملفاو�صات لقر�بة ثالث �صنو�ت تلت.

وقد �أعلن حممود عبا�ص يف �لقمة �لعربية �ال�صتثنائية يف �رشت يف ليبيا يف ت�رشين �الأول/ 

�أكتوبر 2010 باأن ��صتمر�ر �لتعنت �الإ�رش�ئيلي ورف�صها وقف �ال�صتيطان، �صيدفع به �إىل 

للفل�صطينيني خيار�ت  �لفل�صطينية، و�أن  �لوطنية  لل�صلطة  �ال�صتقالة من من�صبه كرئي�ص 

�ملتحدة  �لواليات  من  �لطلب  منها  �لفل�صطينية،  �لدولة  الإعالن  �صلمية  جميعها  �أخرى 

عكاظ، 2008/1/25.  26

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=165898 :معاً، 2009/5/26، �نظر  
27

Haaretz, 25/11/2009, http://www.haaretz.com/news/netanyahu-declares-10-month-settlement-  28

freeze-to-restart-peace-talks-1.3435

Haaretz, 23/8/2010, http://www.haaretz.com/print-edition/news/abbas-end-of-settlement-freeze-  29

 would-end-direct-peace-talks-1.309608
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�العرت�ف بحدود �لدولة على كافة �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967، و�أن تقوم �الأمم �ملتحدة 

باالإ�رش�ف عليها حلني تنفيذ �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي �لكامل منها. 

 ”2012 “�لقد�ص  بعنو�ن  �الأوروبي  لالحتاد  د�خلي  تقرير  طالب  دويل،  موقف  ويف 

يف  �ال�صتيطان  تدعم  �لتي  �ملالية  �لتعامالت  كلّ  بوقف   27 �لـ  �الأع�صاء  �لدول  جميع 

�ل�صفة �لغربية، ح�صب ما �أو�صى به روؤ�صاء وقنا�صل بعثات �الحتاد يف �ل�صفة و�رشقي 

�لقد�ص �ملحتلتني، و��صفني �لبناء �ال�صتيطاين يف �ل�صفة و�لقد�ص باملنهجي �مل�صتفز �لذي 

. وطالب �صائب عريقات، ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير 
30

يعرقل حلّ �لدولتني

�لفل�صطينية، دول �الحتاد �الأوروبي باعتماد تو�صيات �لتقرير �لذي �أعده قنا�صل وممثلو 

 .
31

دول �الحتاد �الأوروبي يف فل�صطني

2012/12/24 تز�يد عمليات �ال�صتيطان يف �ل�صفة، باأنها  �إ�صماعيل هنية يف  و�أو�صح 

عمود  عملية  خالل  غزة،  يف  �ملقاومة  �نت�صار  من  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  هروب  حماولة 

�ل�صحاب Pillar of Defense �أو عملية حجارة �ل�صجيل يف 14–2012/11/21، و�الإجناز 

 .
32

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني يف �الأمم �ملتحدة

من ناحية �أخرى، قال هنية حول موقف حكومته من �ملفاو�صات بو�صاطة �أمريكية، 

يف 2013/3/21، “نحن ال نرى يف �ل�صيا�صة �الأمريكية م�صاعد�ً الإنهاء �الحتالل عن �الأر�ص 

�لفل�صطينية، �إمنا تكري�ص له وت�رشيع �ال�صتيطان و�ال�صت�صالم حتت �صعار �ل�صالم”. 

�ملفاو�صات مع  �لوقت من خالل متديد جوالت  �إىل ك�صب  “�إ�رش�ئيل” د�ئماً  وت�صعى 

�لفل�صطينيني، وتقدمي �رشوطها حماطة بالغمو�ص، غري �أنها ت�صتمر من �لناحية �لعملية 

يف تكري�ص �ال�صتيطان وبناء �حلقائق على �الأر�ص. ففي 2013/5/9 �لتقى وزير �خلارجية 

�لدولية  �لرباعية  للجنة  �خلا�ص  �ملوفد  روما،  يف   ،John Kerry كريي  جون  �الأمريكي، 

طوين بلري Tony Blair، يف حماولة ال�صتئناف عملية �ل�صالم �الإ�رش�ئيلية - �لفل�صطينية، 

�أن �الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني جادون  �أكد كريي  بعد جمود د�م �أكرث من عامني، حيث 

ال�رشق الأو�شط، 2013/2/28؛ و�نظر:  30

 Site of European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP), 28/2/2013,
http://www.eccpalestine.org/the-european-union-has-recommended-its-27-member-states-
imposing-sanctions-on-israeli-settlements/

القد�س العربي، 2013/3/1.  31

�صحيفة ال�رشوق، م�رش، 2012/12/25.  
32
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�لطرفني  �إعادة  ملحاولة  �صالم  خطة  ببلورة  كريي  وبد�أ   .
33

لل�صالم �ل�صعي  ب�صاأن 

�الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني �إىل طاولة �ملفاو�صات، و�لتوفيق بني �رشوط �لطرفني. وقد �أكد 

عبا�ص، خالل لقائه روؤ�صاء حترير �ل�صحف �مل�رشية يف �لقاهرة يف 2013/5/16، ��صتعد�د 

�الأن�صطة  كل  بوقف  “�إ�رش�ئيل”  قامت  �إذ�  �ملفاو�صات  ال�صتئناف  �لفل�صطينية  �لقيادة 

�الأمريكان  “�إن  و�أ�صاف  �لقد�ص،  يف  وبالذ�ت  �لفل�صطينية  �الأر��صي  كل  يف  �ال�صتيطانية 

.
عبو� عن نيتهم �ل�صادقة فيما يتعلق بال�صري نحو �لعملية �ل�صيا�صية”34

وقرر وزير �خلارجية �الأمريكي جون كريي تقدمي خطة تقوم على �لعمل �لتدريجي 

Israel Today فاإن  �ليوم  �إ�رش�ئيل  �ل�صلمية. وبح�صب �صحيفة  �لعملية  الإحر�ز تقدم يف 

فيما يتعلق  �إجر�ء تبادالت لالأر��صي خ�صو�صاً  �ملبدئي على  �لتو�فق  �خلطة �صتت�صمن 

�قت�صادية يف  �لفل�صطينيني حزمة م�صاعد�ت  �إىل جانب منح  �لكبى  بالكتل �ال�صتيطانية 

�لفرتة �الأوىل. كما تت�صمن �ملرحلة �الأوىل وقف �ال�صتيطان ب�صكل �إياء�ت ودون مو�قف 

.
معلنة من قبل “�إ�رش�ئيل”35

�أبلغ  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �أن  “�صينخو�”  �أنباء  لوكالة  فل�صطيني  م�صوؤول  وقال 

جون كريي، �أن �أّي خطو�ت �صمن ح�صن �لنو�يا “لن تكون كافية” للعودة للمفاو�صات 

��صتئناف  ي�صبق  �أن  ب�رشورة  مت�صكه  لكريي  �أكد  عبا�ص  �إن  و�أ�صاف  “�إ�رش�ئيل”،  مع 

�ملفاو�صات �لتز�م �إ�رش�ئيلي و��صح بتجميد �ال�صتيطان، و�عتماد مرجعية حّل �لدولتني 

 .
وفق �حلدود �ملحتلة �صنة 361967

�هلل  ور�م  �أبيب  تل  �أن  عمّان،  يف  �صحفي  موؤمتر  يف  كريي،  �أعلن   2013/7/19 ويف 

 .
37

�ال�صتيطان وقف  �رشط  دون  �ملفاو�صات  طاولة  �إىل  �لعودة  على  ر�صمياً  و�فقتا 

�ملبا�رشة  �ملفاو�صات  ال�صتئناف  �أ�صا�صاً  ي�صع  التفاق  “تو�صلنا  كريي  و�أ�صاف 

.
و�الإ�رش�ئيليني”38 �لفل�صطينيني  بني  �لنهائي  �لو�صع  ق�صايا  ب�صاأن 

القد�س، 2013/5/10.  
33

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=153876 :وفا، 2013/5/16، �نظر  
34

http://samanews.com/ar/ :صما، 2013/6/12، �نظر�  
35

الأيام، 2013/6/29.  36

�جلزيرة.نت، 2013/7/20، �نظر:  
37

http://www.aljazeera.net/news/pages/7151f27e-4edb-4939-89c3-e86f00a66e85

القد�س العربي، 2013/7/20.  38
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�لبوؤر  �ملتعلقة بعدد من  �ال�صتيطانية  �مل�صاريع  يتم جتميد  �ملقرتح  �التفاق  ومبوجب 

�لقائمة يف  �مل�صاريع  �الإجر�ء على  �الإ�رش�ئيلية، وال ينطبق هذ�  �ملقررة من قبل �حلكومة 

فيها  مبا  �الأردن  وغور  �لقد�ص  مدينة  حميط  يف  �لو�قعة  �لكبى  �ال�صتيطانية  �لتجمعات 

 ،Givat Ze’ev زئيف  وجفعات   ،Ma‘ale Adumim �أدوميم  معاليه  م�صتعمر�ت 

ور�مات   ،Neve Yaakov يعقوب  ونفيه   ،Gilo وجيلو   ،Har Homa حوما  وهار 

 ،Kiryat Arba وكريات �أربع ،Ramat Alon ور�مات �ألون ،Ramat Shlomo صلومو�

وكذلك �مل�صتعمر�ت ذ�ت �لكثافة �ل�صكانية، ويعطى �صكان �مل�صتعمر�ت �لتي يتم جتميد 

يف  كلتيهما  �أو  �لفل�صطينية  �أو  �ليهودية  �جلن�صيتني  من  �أي  �ختيار  حّق  فيها  �ال�صتيطان 

.
39

ختام �ملحادثات �ملذكورة

وك�صفت م�صادر دبلوما�صية فل�صطينية �أن كريي نقل للجانب �لفل�صطيني تعهد�ً قدمه 

له نتنياهو ب�صاأن �ال�صتيطان ويفيد باأن “�إ�رش�ئيل” لن تبا�رش �لبناء �ال�صتيطاين يف �ملنطقة 

�مل�صتعمر�ت  لتو�صيع  جديدة  عطاء�ت  ت�صدر  لن  وباأنها  �صلومو،  ور�مات   E 1 �أو   1 �إي 

.
40

خالل فرتة �ملفاو�صات

�إطالق  مع  معلناً  و�الإ�رش�ئيليني،  �لفل�صطينيني  بني  �ملفاو�صات  باب  كريي  وفتح 

�لطاولة،  على  مطروحة  �لنهائي  �حلل  ق�صايا  كل  �أن  و��صنطن  من  �ملبا�رشة  �ملفاو�صات 

�آذ�ر/  يف  �الإ�رش�ئيلي   - �لفل�صطيني  لل�رش�ع  نهائي  �تفاق  �إىل  �لو�صول  هو  �لهدف  و�أن 

�أن   ،2013/8/1 �ل�صادر  عددها  يف  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  وذكرت   .2014 مار�ص 

وزير �خلارجية �الأمريكي، جون كريي، �أعرب يف حديثه مع عدد من �أع�صاء �لكوجنر�ص 

85% من �لكتل  “�إ�رش�ئيل” قد حتتفظ يف نهاية �ملطاف بنحو  �أن  �الأمريكي عن �عتقاده، 

. من جهته، طالب �إ�صماعيل هنية �ل�صلطة 
41

�ال�صتيطانية حتت �صيادتها و�صمن حدودها

�لفل�صطينية”،  للق�صية  كارثي  خيار  “كونها  �ملفاو�صات  من  باالن�صحاب  �لفل�صطينية 

ور�أى يف كلمة له خالل جل�صة عقدتها كتلة حما�ص �لبملانية مبقر �ملجل�ص �لت�رشيعي يف 

�لق�صية  “�صكلت غطاء ال�صتمر�ر �مل�صتعمر�ت وهي غطاء لت�صفية  �أن �ملفاو�صات  غزة، 

القد�س العربي، 2013/7/22.  39

القد�س، 2013/7/29.  40

http://www.arabs48.com/?mod=print&ID=101507 :عرب 48، 2013/8/1، �نظر  
41
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بد�أت  �إ�رش�ئيل  �إن  بل  �رشوطه  عن  تخلى  �لفل�صطيني  �ملفاو�ص  �أن  خا�صة  �لفل�صطينية، 

.
تفر�ص �ل�رشوط ب�رشورة �العرت�ف �لفل�صطيني بيهودية �لدولة”42

�صحيفة  ك�صفت  فقد  �ملفاو�صات،  �نطالق  منذ  �ال�صتيطان  يتوقف  ومل 

2013/7/31 عن �تفاق �رشي بني نتنياهو ونفتايل بينت رئي�ص حزب �لبيت  يف  معاريف 

وحدة   4,500 بناء  لتمرير   The Jewish Home (HaBayit HaYehudi) �ليهودي 

�الأول/  ت�رشين  يف  قر�ر�ً  نتنياهو  �أ�صدر  كذلك  و�لقد�ص،  �ل�صفة  مب�صتعمر�ت  �صكنية 

ثانية  دفعة  عن  �الإفر�ج  مقابل  �لقد�ص  يف  ��صتيطانية  وحدة   1,500 ببناء   2013 �أكتوبر 

. و�أبلغ عبا�ص عدد�ً من نو�ب حزب 
43

من �الأ�رشى �لفل�صطينيني خالل عملية �ملفاو�صات

مريت�ص Meretz �لي�صاري �الإ�رش�ئيلي يف 2013/9/8 �أن ��صتمر�ر �لن�صاطات �ال�صتيطانية 

�أي�صاً بانهيار  يف �الأر�ص �لفل�صطينية يهدد لي�ص فقط بانهيار �ملفاو�صات �حلالية، و�إمنا 

 .
44

حّل �لدولتني

هريمان  �الأوروبي  �الحتاد  جمل�ص  ورئي�ص  عقده  �صحفي  موؤمتر  يف  عبا�ص  ودعا 

�ل�رشكات �الأوروبية و�ل�رشكات  Herman Van Rompuy يف بروك�صل،  فان ر�مبوي 

تخالف  بذلك  الأنها  فيها  �لعمل  عن  للتوقف  �مل�صتعمر�ت  يف  �لعاملة  �الأخرى  �الأجنبية 

يف  بامل�صتعمر�ت  �ملتعلقة  �الأوروبية  �الإجر�ء�ت  تطبيق  �أهمية  و�أكد  �لدويل،  �لقانون 

دولة  �صّد  موجهه  لي�صت  �لدعوة  هذه  �أن  �إىل  م�صري�ً   ،2014 �صنة  مطلع  يف  موعدها 

بل  معها،  �صالم  ج�صور  ونبني  جو�رها  �إىل  نعي�ص  �أن  نريد  نحن  قائالً:  “�إ�رش�ئيل”، 

 1967 منذ  �ملحتلة  فل�صطني  دولة  �أر��صي  على  �ملقامة  �مل�صتوطنات  �صد  موجهة  هي 

.
45

�ل�رشقية �لقد�ص  وعا�صمتها 

 2013/10/31 �لفل�صطيني �ملفاو�ص يف  و�صع �صائب عريقات وحممد ��صتية و�لوفد 

��صتقالتهم من �ملفاو�صات �لفل�صطينية - �الإ�رش�ئيلية حتت ت�رشف �لرئي�ص �لفل�صطيني 

�الإ�رش�ئيلي.  �جلانب  مع  �لتفاو�ص  جدوى  بعدم  لقناعة  و�صولهما  بعد  عبا�ص،  حممود 

الد�شتور، 2013/8/21.  42

�نظر: ال�رشق الأو�شط، 2013/8/1؛ والد�شتور، 2013/10/30.  
43

احلياة، 2013/8/23.  44

http://www.wafa.ps/arabic/index.php/index.php?action=detail&id=162110 :وفا، 2013/10/23، �نظر  
45
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�لتز�ماتها  “�إ�رش�ئيل” من  تن�صل  على  �حتجاجاً  �ال�صتقالة جاءت  �أن  و�أ�صافت م�صادر 

يف  عبا�ص  و�أعلن   .
46

�لقد�ص وتهويد  �ال�صتيطان  ومو��صلة  �ل�صالم  عملية  جتاه 

2013/11/13، �إن �ملفاو�صني �لفل�صطينيني يف حمادثات �ل�صالم مع “�إ�رش�ئيل” ��صتقالو� 

�حتجاجاً على عدم حتقيق تقدم يف �ملفاو�صات �لتي ترعاها �لواليات �ملتحدة، وقد خيم 

عليها ��صتمر�ر �لبناء �ال�صتيطاين �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �ملحتلة. و�أ�صار عبا�ص خالل 

�ملفاو�صات �صوف ت�صتمر  �أن  �إىل  �لتلفزيونية �مل�رشية  مقابلة مع �صبكة �صي. بي. �صي 

ن�صكل  �أن  و�إما  �لوفد  يعود  �أن  “�إما  وقال  باال�صتقالة.  �ملفاو�صني  وفد  مت�صك  لو  حتى 

ومن  �لفل�صطينية  “�لقيادة  �إن   2013/11/16 يف  له  بيان  يف  عريقات  وقال   .
�آخر”47 وفد�ً 

بالتفاو�ص مع �جلانب  و�ل�صامل، ملتزمة  �لعادل  �ل�صالم  باأهمية حتقيق  �إيانها  منطلق 

�الإ�رش�ئيلي رغم ما متار�صه حكومة نتنياهو من جر�ئم بحق �الإن�صان �لفل�صطيني وبحق 

.
�الأر�ص �لفل�صطينية”48

ثانيًا: مواجهة تهويد القد�س واملقد�شات:

1. تطور التهويد الإ�رشائيلي للقد�س واملقد�شات:

يف 1967/6/28 �أعلن مو�صيه �صابري� Moshe Shapira وزير د�خلية “�إ�رش�ئيل” �صّم 

“�إ�رش�ئيل”  وطبقت  �ملدينة.  �صطري  وتوحيد  ق�رش�ً  �ل�رشقية  �لقد�ص  يف  �لعربية  �الأحياء 

قانون �أمو�ل �لغائبني على �صكان �لقد�ص، وكان هذ� �لقانون قد �أقر يف 1950/3/31 ليتيح 

لـ“�إ�رش�ئيل” و�صع يدها على �الأمو�ل �ملنقولة وغري �ملنقولة �لتي يلكها �أّي مو�طن عربي 

ملو�طني  بالن�صبة   1947/11/19 بعد  وغادرها  �ملحتلة  �ملناطق  يقطن  كان  فل�صطيني  �أو 

.
49

�لدول �لعربية، وبعد 1948/9/1 بالن�صبة للفل�صطينيني

القد�س العربي، 2013/11/1.  46

http://ara.reuters.com/article/idARACAE9B2GV120131113 :رويرتز، 2013/11/13، �نظر  
47

ال�رشق الأو�شط، 2013/11/17.  48

للتن�صيق  ز�يد  مركز  ظبي:  )�أبو  يكتبها؟  من  القد�س  عن  الدفاع  وثيقة  و�ملتابعة،  للتن�صيق  ز�يد  مركز   
49

�ملنهل  د�ر  )بريوت:  وق�شيـة  تـاريخـاً  القـد�س:  غـانـم،  حـبـيـب  و�نظـر:  104–105؛  �ص   ،)2003 و�ملتابعة، 

�للبناين للطباعة و�لن�رش، 2002(، �ص 117.
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ليتمكن من �صّم  تدريجياً،  �لقد�ص  بلدية  بتو�صيع نطاق  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  قام  وقد 

مناطق �أخرى من �ل�صفة �لغربية نهائياً �إىل كيانه، وليقوم بعملية تهويد �لقد�ص على نطاق 

مبمج و��صع. فعندما �حتلت “�إ�رش�ئيل” �لقد�ص �صنة 1967 كانت م�صاحة �رشقي �لقد�ص 

 
2
كم  104 �إىل  �لبلدية  نطاق  بتو�صيع  فقامت   ،

2
كم  24 �لقد�ص  غربي  وم�صاحة   

2
كم  6.5

28 قرية فل�صطينية يف حميط مدينة �لقد�ص، ويقع معظمها  لـ  �أر��صٍ تابعة  �قتطعتها من 

�لقد�ص  “�إ�رش�ئيل” تو�صيع حدود بلدية  �لغربية. ثم تابعت  �ل�صفة  �أي يف  �ملدينة  �رشقي 

 
2
كم  72 يقع  ؛ 

2
كم  126 �إىل  و�صلت  حتى  �لع�رشين  �لقرن  وثمانينيات  �صبعينيات  خالل 

.
50

 غربي �ملدينة
2
منها �رشقي �لقد�ص، بينما يقع 54 كم

�الحتالل  �صلطات  قامت  �أو�صلو،  �تفاق  توقيع  فيها  �لتي متّ  �ل�صنة   ،1993 �صنة   ويف 

�الإد�رة  حتت  �لو�قعة  �لقد�ص  مدينة  حدود  على  جديد  تو�صع  باإحد�ث  �الإ�رش�ئيلي 

. ويف �صنة 2005 �أقرت جلنة تخطيط 
51

 
2
�الإ�رش�ئيلية، حيث �أ�صبحت م�صاحتها 130 كم

�حلدود  يو�صع  و�لذي   ،”2020–2000 “�لقد�ص  �لهيكلي  �ملخطط  �لقد�ص  وبلدية  �ملدينة 

لتهويد  عدة  تهويدية  �إجر�ء�ت  “�إ�رش�ئيل”  �تبعت  وقد   .
52%40 قر�بة  للمدينة  �لغربية 

�لقد�ص و�ملقد�صات منها:

اأ. تهويد ال�شكان:

كامل  على  ��صتيالئه  منذ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  على  �لديوغر�يف  �لهاج�ص  �صيطر 

يهودية  ديوغر�فية  �أغلبية  لتحقيق  ي�صعى  �حلني  ذلك  ومنذ   ،1967 �صنة  �لقد�ص 

“�إ�رش�ئيل”، وقد كان عدد �صكان �لقد�ص )�رشقيها  حا�صمة يف �ملدينة بو�صفها عا�صمة 

وغربيها( بعيد �الحتالل �صنة 1967 ما جمموعه 266.3 �ألفاً، منهم 197.7 �ألف يهودي 

�نظر: املو�شوعة الفل�شطينية، �إ�رش�ف �أحمد �ملرع�صلي )دم�صق: هيئة �ملو�صوعة �لفل�صطينية، 1984(، ج 3،   
50

�ص 521-527؛ و�إبر�هيم �أبو جابر، “ق�صية �لقد�ص وم�صتقبلها،” يف جو�د �حلمد و�آخرون، املدخل اإىل الق�شية 

1997/6/18؛  والد�شتور،  544-568؛  �ص   ،)1997 �الأو�صط،  �ل�رشق  د�ر�صات  مركز  )عّمان:  الفل�شطينية 

و�نظر: زياد �حل�صن )حمرر(، نحو ا�شرتاتيجية �شاملة للقد�س، م�شّودة تف�شيلية، 2009/6/18، �ص 34.

مركز ز�يد للتن�صيق و�ملتابعة، وثيقة الدفاع عن القد�س من يكتبها؟، �ص 121–122.  
51

�إ�رش�ئيل ت�صادق على م�رشوع  �أريج، تعزيز �مل�صاعي لتهويد مدينة �لقد�ص �ملحتلة جغر�فيا و ديوغر�فيا،   
52

�أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي  �أولوية وطنية”، موقع ر�صد  “منطقة ذ�ت  �لقد�ص  قانون يعتب 

.2010/10/26 ،)POICA( لفل�صطينية�



573

مواجهة ال�شلطة الفل�شطينية للتهويد واال�شتيطان

�صنة  يف  �ُصّن  �ملدينة  تهويد  �صبيل  ويف   .
53

)%25.76( عربي  �ألف  و68.6   ،)%74.24(

1973 قانون ي�صعى لتحديد ن�صبة �لفل�صطينيني يف �ملدينة بـ 22%، �إال �أنه مل يتمكن من 

�أ�صا�صية تتمثل  �أبد�ً. وقد و�جهت دولُة �الحتالل يف �لقد�ص م�صكلًة  حتقيق هذه �لن�صبة 

–1980 �ل�صنو�ت  فخالل  �ليهود،  لل�صكان  طاردة  بيئة  ذ�ت  تُعدّ  �لقد�ص  مدينة  �أن  يف 

�إليها مبا  �ملهاجرين  �ليهود  �أكرث من عدد  �ملدينة  �ملهاجرين من  �ليهود  2008 كان عدد 

يزيد عن 100 �ألف، وكان ميز�ن �لهجرة �ليهودية للمدينة �صالباً يف كل �ل�صنو�ت خالل 

 .
تلك �لفرتة ما عد� �صنة 541986

وقد بلغ عدد �ل�صكان �لفل�صطينيني يف مدينة �لقد�ص يف �رشقيها وغربيها يف نهاية �صنة 

1994 قر�بة 166,900ن�صمة، بينما بلغ عدد �ليهود يف �لقد�ص 411,900، وعلى �لرغم من 

 .))3( رقم  جدول  )�نظر  �رتفاع  يف  �لفل�صطينيني  �ل�صكان  عدد  ظلّ  �لتهويدية  �الإجر�ء�ت 

وقد تر�وح �لنمو �ل�صكاين �لعربي �ل�صنوي يف �لقد�ص يف �لعقد �الأول من �لقرن �لـ 21 بني 

 %0.9 3% و3.7%؛ �أما �لنمو �ل�صكاين �ليهودي �ل�صنوي للفرتة نف�صها فقد تر�وح من 

؛ ومن �ملتوّقع �أن ت�صل ن�صبة �لفل�صطينيني يف �ملدينة �إىل 40% �صنة 2020 �إذ� 
�إىل 55%1.6

ما و��صل �لفل�صطينيون و�الإ�رش�ئيليون ن�صب �لنمو نف�صها. وقد بلغ عدد �صكان �لقد�ص 

�لفل�صطينيني يف نهاية �صنة 2012 قر�بة 300,200 ن�صمة، بينما بلغ عدد �ليهود يف �لقد�ص 

قر�بة 515,200 ن�صمة.

حول عدد �صكان �لقد�ص �لعرب و�ليهود يف �لفرتة 1967-2008، �نظر:  
53

Site of The Jerusalem Institute for Israel Studies (JIIS), http://jiis.org/.upload/web%20C0109.pdf

حول �لهجرة �لد�خلية من �لقد�ص و�إليها يف �لفرتة 1980-2008، �نظر:  
54

JIIS, http://jiis.org/.upload/web%20E0109.pdf

حول ن�صبة منو �ل�صكان �لعرب و�ليهود يف �لقد�ص يف �لفرتة 1978-2011، �نظر:  
55

JIIS, http://www.jiis.org.il/.upload/yearbook2013/shnaton_C0313.pdf 

مالحظة: مكونات �لتغري يف عدد �صكان �لقد�ص �لد�ئمني هي: �لزيادة �لطبيعية )عدد �ملو�ليد �أقل من �لوفيات( 

ل�صكان �ملدينة، وميز�ن �لهجرة منها و�إليها.
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جدول رقم )3(: عدد �شكان �رشقي وغربي القد�س - �شنوات خمتارة56

اليهود واآخرون*الفل�شطينيونال�شنة

1994166,900411,900

1996184,600426,200

1998193,500440,200

1999201,300444,900

2000208,723448,820

2002221,877458,570

2006252,400481,000

2008268,600495,000

2010283,900504,200

2012300,200515,200

دينياً. �مل�صنفني  غري  و�ل�صكان  �لعرب  غري  من  و�مل�صيحيني  �ليهود  �ل�صكان  �لفئة  هذه  �صملت   *

ب. العتداءات على امل�شجد الأق�شى:

�مل�صجد  يف  ومبا�رش  د�ئم  يهودّي  وجود  حتقيق  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �صعت 

على  وعملت  �مل�صلمني،  مع  عليها  متنازعاً  منطقة  جعله  وحاولت  وحميطه،  �الأق�صى 

�لتهيئة مل�صادرة �أجز�ء منه، و�ل�صيطرة عليه يف مر�حل الحقة. و�صجعت �أو تغا�صت عن 

“جبل  �ل�صالة يف  يف  لهم حقاً  �أن  يّدعون  �لذين  �ليهود،  للمتطّرفني  �ملتكّررة  �القتحامات 

�لهيكل”. 

•	احلفريات:

بد�أ �ليهود حملة حممومة من �حلفريات حتت �مل�صجد �الأق�صى و�ملنطقة �لتي حوله، 

مركزين على �ملنطقة �لغربية و�جلنوبية للم�صجد، حماولني �إيجاد �أّي دليل عن هيكلهم. 

عن  �ل�صادر  �ل�صنوي  �الإح�صائي  �لكتاب  �نظر  و�ليهود،  �لفل�صطينيون  �لقد�ص،  �صكان  �أعد�د  على  لالطالع   
56

http://www.cbs.gov.il :لل�صنو�ت 1996–2013، يف CBS د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية
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�الأق�صى  �مل�صجد  �رشقي  جنوب  حفريات  بعمل  �الإ�رش�ئيلية  �الآثار  د�ئرة  قامت  كما 

1973–1974، حتى �خرتقت �حلائط �جلنوبي للم�صجد �أ�صفل حمر�ب �الأق�صى و�أروقته 

بتنفيذ  �إ�رش�ئيلية  جهات  عدة  قامت   1988–1970 �لفرتة  ويف   .
57

�ل�رشقية �جلنوبية 

حفريات �لنفق �لغربي لالأق�صى، بالرغم من قر�ر�ت منظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم 

 United Nations Educational, Scientific and Cultural )�ليون�صكو(  و�لثقافة 

Organization (UNESCO) �لتي د�نت “�إ�رش�ئيل” على ذلك، وو�صل عمق �حلفريات 

مرت�ً.   2.5 و�رتفاعه  مرت�ً،   450 �لنفق  طول  وبلغ  �الأر�ص،  حتت  مرت�ً   14–11 بني  ما 

�لكرد.  �لعثماين ورباط  �الأبنية، منها �جلامع  ونتج عن هذه �حلفريات ت�صدع عدد من 

 Conrad وحاول �ل�صهاينة �إي�صال �لنفق بقناة كان قد �كت�صفها عامل �الآثار كونر�د ت�صيك

Cheek يف �لقرن �لـ 19 يف 1988/7/7، ولكن ت�صدى لهم �ملو�طنون، مما ��صطر �ل�صلطات 

ة يف عهد حكومة بنيامني نتنياهو ومتكنو� من فتح  �أعادو� �لكرَّ �الإ�رش�ئيلية للتوقف. ثم 

 ،1996/9/24 �لنفق يف  �فتتاح هذ�  و�أعلن عن  �لعمرية.  �ملدر�صة  للنفق من جهة  ثان  باب 

.
58

وهو ما �أثار �نتفا�صة فل�صطينية ومو�جهات د�مية يف تلك �لفرتة

ويف �لفرتة 1990–2000، قامت د�ئرة �الآثار �الإ�رش�ئيلية بعمل حفريات جديدة �صعت 

من خاللها �إىل �إز�لة �آثار �لق�صور �الأموية �ملكت�صفة، وقامت باإن�صاء درجني وم�صطبتني 

 .
59

رخاميتني فوق �الآثار �الأموية عند �جلد�ر �جلنوبي للم�صجد �الأق�صى

وقطعت   .2008–2000 �لفرتة  يف  �صلو�ن  ويف  �لقدية  �لبلدة  يف  حفريات  تنفيذ  ومتّ 

�صمن  رة  ُمزوَّ مقد�صة”  يهودية  “مدينة  �إن�صاء  يف  كبري�ً  �صوطاً  �الحتالل  �صلطات 

نتيجة  للم�صجد،  �لتحتي  �لف�صاء  غد�  وقد  �ملقد�ص”؛  “�حلو�ص  تاأهيل  م�رشوع 

و�الأروقة  �ملد�خل  متعددة  متكاملة  مدينة  �أ�صفله،  �ملتو��صلة  �الإ�رش�ئيلية  �حلفريات 

�لك�صف عن خم�صة مو�قع جديدة   2009/8/21–2008/8/21 �لفرتة  و�ملعامل. و�صهدت 

عدد  بذلك  لي�صبح  �مل�صجد،  غرب  منها  وو�حد  �مل�صجد  جنوب  منها  �أربعة  للحفريات؛ 

�حلفريات  عدد  يكون  وبذلك،  موقعاً،   25 حميطه  ويف  �مل�صجد  حتت  �حلفريات  مو�قع 

ر�ئف يو�صف جنم، احلفريات الأثرية يف القد�س )عّمان: د�ر �لفرقان، 2009(، �ص 138.  
57

املرجع نف�شه، �ص 141-139.  58

املرجع نف�شه، �ص 143-142.  59
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�لن�صطة  �حلفريات  عدد  يكون  بينما  حفرية،   13 �لزو�ر  �أمام  و�ملفتتحة  �ملكتملة 

منها  حفرية؛   47 �حلفريات  عدد  بلغ   2013/8/1–2012/8/1 �لفرتة  ويف   .
60

حفرية  12

 .
61

17 مكتملة و30 ن�صطة

•	القتحامات:

جرى  فقد  وغريها  �قتحامات  من  �الأق�صى  �مل�صجد  على  باالعتد�ء�ت  يتعلق  وفيما 

يف  �أو�صلو  و�تفاقات  �ل�صلمية  �لت�صوية  تنفع  ومل   ،1990–1967 �لفرتة  خالل  �عتد�ء   40

1993–1998. ويف �لفرتة ما بني  72 �عتد�ء خالل �لفرتة  وقف �العتد�ء�ت، فتم ت�صجيل 

�الأق�صى  �مل�صجد  على  �العتد�ء�ت  هذه  جمموع  بلغ   ،2008/8/21–2006/8/21

 .
62

21 �عتد�ء، كما بلغت �العتد�ء�ت يف �لفرتة ما بني 2008/8/21–2009/8/21، 43 �عتد�ء

وقد بلغ جمموع �قتحامات �ملتطرفني �ليهود و�ل�صخ�صيات �لر�صمية و�الأجهزة �الأمنية 

�الإ�رش�ئيلية للم�صجد 34 �قتحاماً خالل �لفرتة 2010/8/22–2011/8/21. وبات �مل�صجد 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  توفر  حيث  و�ليهود،  �مل�صلمني  بني  زمانياً  مق�صماً  عملياً  �الأق�صى 

�حلماية �لتامة �ليومية لكل �ملقتحمني �ليهود.

ج. تهويد الأماكن والأ�شماء:

ي�صعى �ل�صهاينة �إىل حتويل �لهوية �لعربية - �الإ�صالمية للبلدة �لقدية يف �لقد�ص �إىل 

هوية يهودية، و�إن�صاء مدينة يهودية مقد�صة مو�زية وت�صرتك معها يف �ملركز ذ�ته، وهو ما 

يعرف مب�رشوع “�لقد�ص �أوالً”. وقامت “�إ�رش�ئيل” مب�صادرة �الأر��صي يف �لقد�ص وذلك 

لبناء �لكن�ص �ليهودية عليها )�نظر خريطة رقم )5((. وكانت �أبرز �الإجناز�ت �الإ�رش�ئيلية 

 ،Hurva Synagogue ”يف هذ� �ملجال خالل �صنة 2009 �فتتاح كني�ص �خلر�ب “هاحوربا

وهو يغطي �مل�صجد �لقبلي لالأق�صى ب�صكل تام يف عني �لناظر �إليه من �جلهة �لغربية، وقد 

 .
مّت �فتتاحه يف 632010/3/15

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، �ص 273.  
60

امل�شجد  على  العتداءات  ير�شد  ا�شتقرائي  توثيقي  تقرير  الأق�شى:  على  عني  �آخرون،  و  �حل�صن  زياد   
61

�لدولية،  �لقد�ص  موؤ�ص�صة  )بريوت:  تنفيذي  ملخ�س   -  2013/8/1-2012/8/1 بني  ما  الفرتة  يف  الأق�شى 

2013(، �ص 23.

على  العتداءات  ير�شد  ا�شتقرائي  توثيقي  تقرير  الأق�شى:  على  عني  و�آخرون،  �بحي�ص  �هلل  عبد  �نظر:   
62

امل�شجد الأق�شى يف الفرتة بني 2008/8/21-2009/8/21 )بريوت: موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، 2009(، �ص 94.

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، �ص 274.  
63
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خريطة رقم )5(: مواقع الكُنُ�س اليهودية يف البلدة القدمية، والتي مّت بناوؤها بعد 

الحتالل الإ�رشائيلي ل�رشقي القد�س �شنة 1967

�مل�صدر: حممود �أبو عطا، كن�ص تطوق �الأق�صى، موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث، �نظر:

http://www.foraqsa.com/library/studies/Konos_map.pdf

تعر�صت  فقد  فح�صب،  �الإ�صالمية  �الأوقاف  على  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  تقت�رش  مل 

حيث  يهود،  متطرفني  قبل  من  �أو  ر�صمية،  �إ�رش�ئيلية  العتد�ء�ت  �مل�صيحية  �ملقد�صات 

�إقرت،  وكني�صة  �ملن�صورة،  كني�صة  مثل  �لوقفية،  و�الأر��صي  �لعقار�ت  بع�ص  �صودرت 

قبور،  وجتريف  كنائ�ص  الإحر�ق  حماوالت  وجرت  �ملهدَّمة.  �لب�صة  كني�صة  و�أر��صي 

وغريها من �العتد�ء�ت.

كني�ص



578

ال�سلطة الفل�سطينية

يف   Yisrael katz كات�ص  ي�رش�ئيل  �الحتالل  حكومة  يف  �ملو��صالت  وزير  و�أمر 

�ملنت�رشة  و�لالفتات  �الإ�صار�ت  على  �ملكتوبة  و�ملدن  �لبلد�ت  �أ�صماء  بتهويد   2009/7/13

، وقد غرّيت 
641948 على �ل�صو�رع و�لطرقات �لرئي�صية يف كامل �الأر��صي �ملحتلة �صنة 

بالفعل �أ�صماء �آالف �ملو�قع و�ملعامل �الأثرية يف �لقد�ص )�نظر �جلدول رقم )4((. 

جدول رقم )4(: بع�س الأ�شماء املهوّدة يف البلدة القدمية بالقد�س65

املوقعال�شم العربيال�شم العربي

و�صط �ل�صور �ل�رشقي للمدينةباب �الأ�صباط�صاعر هاأريوت )= �الأ�صود(

و�صط �ل�صور �لغربي للمدينةباب �خلليل�صاعر يافو

و�صط �ل�صور �ل�صمايلباب �ل�صاهرة )�لزهور(�صاعر هريودوت

يف �جلزء �جلنوبي �لغربي لل�صورباب �لنبي د�ود�صاعر ت�صيون

�ل�صور �ل�صمايل ملدينة �لقد�ص �لقديةباب �لعمود )باب دم�صق(�صاعر �صخيم )= نابل�ص(

�جلزء �جلنوبي من �ل�صور �لغربي للحرم �لقد�صيحائط �لب�قهكوتل همعر�يف

د. هدم املنازل:

�ملقد�صيني،  لتهجري  وذلك  �لقد�ص  يف  �ملنازل  هدم  �صيا�صة  “�إ�رش�ئيل”  �عتمدت 

�لتنظيم  خمططات  �أجلاأت  كذلك  �ليهود،  من  ممكن  عدد  �أكب  ال�صتقد�م  �ملجال  و�إف�صاح 

بيوتهم  فتعر�صت  تر�خي�ص  بدون  للبناء  �ملقد�صيني  �لقد�ص  يف  �الإ�رش�ئيلية  و�لبناء 

خلطر �لهدم. وقد هدمت “�إ�رش�ئيل” يف �لقد�ص يف �لفرتة 1993–2011 نحو 949 منزالً 

)�نظر جدول رقم )5((.

�جلزيرة.نت، 2009/7/13، �نظر:  
64

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C5B06E19-B584-471F-AE8F-035C2153D570.htm

�إبر�هيم عبد �لكرمي، “�لتوجهات و�ملمار�صات �ل�صهيونية �إز�ء �لرت�ث �حل�صاري و�لثقايف �خلا�ص بالقد�ص،”   
65

للدر��صات  �لزيتونة  مركز  )بريوت:  للقد�س  الثقايف  الرتاث  يف  درا�شات  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن  يف 

و�ال�صت�صار�ت، 2009(، �ص 435.
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جدول رقم )5(: عدد املنازل املهدَّمة يف القد�س 1993–662011

عدد املنازل املهدَّمةال�شنة

1995–1993102

1998–199675

2001–1999105

2004–2002237

2007–2005181

2010–2008208

201141
949املجموع

هـ. �شحب حّق الإقامة يف القد�س والهويات:

حّق  من  �ملقد�صية  �لعائالت  من  �لكثري  جتريد  �أي  �لهادئ”،  “�لتهجري  �صيا�صة  �إن 

بني  ما  �لفرتة  ففي  �الآن.  حتى  متو��صلة  وهي   ،1967 �صنة  منذ  بد�أت  قد  �ملو�طنة، 

“�إ�رش�ئيل”، ومن خالل  2000 مار�صت  �آذ�ر/ مار�ص  1995 وحتى  �لثاين/ يناير  كانون 

�ملو�طنة  بطاقة  ب�صحب  وذلك  �ملقد�صيني،  عدد  لتقلي�ص  جديد�ً  �أ�صلوباً  �لد�خلية،  وز�رة 

من كل مقد�صي ال يتمكن من �إثبات مكان �صكناه يف �ملا�صي و�حلا�رش يف مدينة �لقد�ص، 

و�إجباره على مغادرة �ملدينة �إىل �الأبد، ويف هذه �حلالة يفقد حقوقه كاملة.

كما عمدت �صلطة �الحتالل �إىل �صحب �لهويات �الإ�رش�ئيلية من �أولئك �ملقد�صيني �لذين 

�نتقلو� للعي�ص يف مدن �حلدود �مل�صطنعة لبلدية �لقد�ص، �أي يف مدن �ل�صفة �لغربية �ملحيطة 

مبدينة �لقد�ص. 

http://www.btselem. �ل�رشقية، يف:  �لقد�ص  �لغري مرخ�صة يف  �لبيوت  �نظر: بت�صيلم، معطيات حول هدم   
66

�ملجتمع،  لتنمية  �ملقد�صي  وموؤ�ص�صة  org/arabic/planning_and_building/east_jerusalem_statistics؛ 
2009، يف: http://www.al-maqdese.org/ar؛ وحم�صن حممد �صالح،  هدم �ملنازل يف �لقد�ص خالل �لعام 

�صد  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  ح�صاد  و�أريج،  283؛  �ص   ،2010 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير 

�الأر�ص و�ل�صكن يف �لقد�ص لعام 2011، موقع ر�صد �أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=4148؛  يف:   ،2012/1/1 ،)POICA(

�أي�صاً: و�نظر 

 Land Research Center (LRC),The Israeli demolition of Palestinian houses in Jerusalem
 is an escalating settler and apartheid policy, site of Project of Monitoring the Israeli
Colonization Activities (POICA), 13/7/2001, http://www.poica.org/editor/case_studies/view.
 php?recordID=162; and see Applied Research Institute Jerusalem (ARIJ), Demolishing
Palestinian Houses, POICA, 19/12/2009, http://www.poica.org/editor/case_studies/view.
php?recordID=2254
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�أو  �لعمل  �أو  للدر��صة  �لوطن  خارج  �الإقامة  يف  حقوقهم  من  �ملقد�صيني  يحرم  وبذلك 

�صنة  فمنذ  �أوالدها؛  وت�صجيل  �ملقد�صية  �لعائالت  �صمل  جمع  من  �أو  �جلن�صية،  �زدو�ج 

 2003/7/31 ويف  مل،  �ل�صَّ مَلّ  طلبات  جميع  جتميد  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  قررت   2000
�صدر قانون �أطلق عليه قانون �ملو�طنة و�لدخول �إىل “�إ�رش�ئيل”، يحظر على �ملقد�صيني 

ُ
�أ

من  تزوجو�  ممن   )1948 �لـ  )فل�صطينيو  �الإ�رش�ئيلية  �جلن�صية  حاملي  و�لفل�صطينيني 

عليه  �صادقت  وقد  منف�صلني.  �لعي�ص  عليهم  ويفر�ص  مل  �ل�صَّ مَلّ  �لغربية  �ل�صفة  �صكان 

 .
حمكمة �لعدل �لدولية International Court of Justice (ICJ) يف 672006/5/14

عائلية  �إقامة  بطاقة   8,558 جمموعه  ما  �صحب  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صة  �أدت  وقد 

فقد  وحدها   2008 �صنة  خالل  �ُصحبت  �لتي  �لبطاقات  عدد  �أما   ،2007–1967 �لفرتة  يف 

 2008 �صنة  خالل  �ُصحبت  �لتي  �لبطاقات  �إن  �أي  عائلية،  �إقامة  بطاقة   4,577 �إىل  و�صل 

ُت�صكل 34.8% من �لبطاقات �لتي �صحبت منذ �حتالل �ملدينة وحتى �صنة 2008، و�لتي 

فقدت  وقد   .
68ً

عاما  41 مدى  على  �ُصحبت  عائلية  �إقامة  بطاقة   13,135 عددها  يبلغ 

منت�صف  وحتى   1967 �صنة  منذ  �لقد�ص  يف  �إقامتها  حّق  مقد�صية  عائلة   14,371
.
69ً

حزير�ن/ يونيو 2010، حيث ي�صل عدد �أفر�دها جمتمعة نحو 86,226 مو�طنا

الإ�رشائيلي للقد�س  التهويد  الفل�شطينية من  ال�شلطة  2. تطور مواقف 
واملقد�شات:

خالل  من  �التفاق  من  �لرغم  وعلى   ،1994 �صنة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  جميء  ومع 

“عملية  �تفاقيات �أو�صلو، �أن يتم تاأجيل �لبحث يف ق�صية �لقد�ص �إىل �ملر�حل �الأخرية من 

ما  �أ�صعاف  ز�دت  حولها  وما  �لقد�ص  مدينة  د�خل  �الأنفاق  حفر  وترية  �أن  �إال  �ل�صالم”، 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  مو�قف  �لتزمت  فقد   .
70

�لفل�صطينية �ل�صلطة  جميء  قبل  عليه  كانت 

خانة �ال�صتنكار و�الإد�نة فيما يتعلق بتهويد �لقد�ص، و�رتقت يف بع�ص �الأحيان �إىل خانة 

مطالبة �ملجتمع �لدويل باإيقافه، وغابت مو�قفها يف كثري من �الأحيان لتحل مكانها مو�قف 

�صادرة عن منظمة �لتحرير �أو ممثلي بع�ص ف�صائل �ملقاومة. 

ال�شفري، 2006/5/30.  67

�صحيفة هاآرت�س، 2009/12/2؛ و�نظر: بت�صيلم، معطيات حول جتريد حق �ملو�طنة يف �رشقي �لقد�ص، يف:  68

 http://www.btselem.org/arabic/Jerusalem/Revocation_Statistics.asp

القد�س، 2010/7/27.  69

1967-2000م، �جلامعة  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  �الإ�رش�ئيلية على  �العتد�ء�ت  �أكرم حممد عدو�ن، در��صة:   
70

�الإ�صالمية، كلية �الآد�ب، ق�صم �لتاريخ و�الآثار، غزة، 2009.



581

مواجهة ال�شلطة الفل�شطينية للتهويد واال�شتيطان

ففي �لبيان �ل�صيا�صي للدورة �لـ 21 للمجل�ص �لوطني �لفل�صطيني يف منظمة �لتحرير 

:
71

�لفل�صطينية، يف غزة يف 1996/4/25، جاء

يوؤكد �ملجل�ص �لوطني �أن قيام �إ�رش�ئيل ب�صم �لقد�ص من جانب و�حد يف عام 

قامت  �إجر�ء�ت  باأي  �لوطني  �ملجل�ص  يعرتف  وال  �رشعي،  غري  قر�ر  هو   1967

�لتام  �أمر�ً و�قعاً، ويوؤكد �ملجل�ص مت�صكه  بها �حلكومة �الإ�رش�ئيلية جلعل �ل�صم 

بعروبة �لقد�ص باعتبارها جزء�ً ال يتجز�أ من �الأر��صي �لفل�صطينية �لتي �حتلت 

عام 1967.

�ملجل�ص  �تخذ   ،1997/3/13 يف  حلم،  بيت  يف  عقدت  �لتي  �ال�صتثنائية  جل�صته  ويف 

وعا�صمة  �لفل�صطيني  �لوطن  قلب  هي  �لقد�ص  �أن  فيه  �أكد  قر�ر�ً  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي 

�لفل�صطينية  �ل�صيادة  �إىل  �لقد�ص  عودة  دون  �صالم  ال  و�أنه  �مل�صتقلة،  �لفل�صطينية  �لدولة 

و�حرت�م �حلقوق �لفل�صطينية فيها كاملة، و�أعلن �أن كافة �ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص 

و�صّد �ل�صعب �لفل�صطيني هي باطلة وغري �رشعية، مبا يف ذلك �صيا�صات �ل�صم و�صحب 

 .
72

�لهويات و�لبناء �ال�صتيطاين

�ال�صتثنائي  �لقمة  موؤمتر  �أمام  عرفات  يا�رش  �لفل�صطيني  للرئي�ص  كلمة  ويف 

منظمة   2011 �صنة  منذ  ��صمها  �أ�صبح  و�لتي  �آباد،  �إ�صالم  يف  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  ملنظمة 

�لتعاون �الإ�صالمي Organisation of Islamic Cooperation (OIC)، يف 1997/3/23، 

قال فيها: 

�لقد�ص  �إن  ول�صعوبها،  �الإ�صالمية  �أمتنا  لقادة  �أقول  �ملنب  هذ�  على  من  �إين 

�إنقاذها  و�إن  �أعناقنا،  يف  �لقدير  �لعلي  و�صعها  �أمانة  هي  حولها،  وما  �ل�رشيف 

�لتهويد و�مل�صادرة، هو فر�ص عني علينا جميعاً،  من غول �ال�صتيطان، وخطر 

لتعزيز  �الإمكانيات  كافة  وتوفري  الإنقاذها،  و�لعاجل  �جلاد  للعمل  �أدعوكم  لذ� 

 .
73

�صمودها، و�حلفاظ على طابعها �لتاريخي و�حل�صاري و�لديني

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 27، �صيف 1996، �ص 252-251.  
71

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 31، �صيف 1997، �ص 206.  
72

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 31، �صيف 1997، �ص 210.  
73
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�لقو�ت  �رتكبتها  �لتي  �ملجزرة  �لفل�صطينية  للقيادة  بيان  د�ن   ،2000/9/29 ويف 

�الإ�رش�ئيلية يف �مل�صجد �الأق�صى و�حلرم �ل�رشيف عقب دخول �أريل �صارون �إىل �مل�صجد 

.
يف 2000/9/28، و�لتي �أدت �إىل �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى و�لتي ��صتمرت حتى 742005

لقد �أر�دت “�إ�رش�ئيل” من �ل�صلطة �لفل�صطينية من خالل كامب ديفيد �أن تكون حار�صة 

�أمالك �ليهود يف �لقد�ص، ولي�ص �صاحبة �ملكان، �الأمر �لذي رف�صه �ملفاو�ص �لفل�صطيني 

و�أدى �إىل �إف�صال كامب ديفيد. ففي حما�رشة ملحمود عبا�ص حول هذه �ملفاو�صات، عندما 

من  موقفنا  “ويبقى  قال  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رشّ  �أمني  كان 

�لقد�ص ب�صيطاً وبال �أي تعقيد، وهو �أن �لقد�ص جزء من �الأر��صي �لتي �حتلت عام 1967، 

وينطبق عليها قر�ر 242، وال بد �أن تعود ل�صيادتنا لنبني عليها عا�صمتنا وال مانع لدينا 

�أن تكون �لقد�ص �ل�رشيف و�لقد�ص �لغربية مفتوحتني على بع�صهما �لبع�ص تت�صاركان 

.
يف �الأعمال �لبلدية”75

ويف 2005/3/31، �أكد �أحمد قريع، رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني، يف كلمته خالل �ملوؤمتر 

�لوطني للدفاع عن �لقد�ص �صدّ �ال�صتيطان وجد�ر �لف�صل �لعن�رشي، �أنه لن يكون هناك 

بدون  �آمن الأي طرف،  �الأو�صط، وال م�صتقبل  �ل�رشق  لنز�ع  نهاية  �ملنطقة وال  �صالم يف 

حلّ عادل ي�صمن �حلقوق �مل�رشوعة لل�صعب �لفل�صطيني، ومنها �إقامة �لدولة �لفل�صطينية 

.
76

�مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشيف

�صحفي  موؤمتر  خالل  فتح،  حركة  يف  و�لتنظيم  للتعبئة  �لعام  �ملفو�ص  قريع  ودعا 

�لدول  زعماء  �خلا�ص،  �لقطاع  ملوؤ�ص�صات  �لتن�صيقي  و�ملجل�ص  �لقد�ص  جامعة  عقدته 

�لعربية  �لقمة  خالل  �لقد�ص  مدينة  جتاه  وو�صوح  ب�صالبة  موقفهم  �إظهار  �إىل  �لعربية 

.
77

�لقادمة

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 44، خريف 2000، �ص 189.  
74

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 45-46، �صتاء/ ربيع 2001، �ص 177، نقالً عن احلياة، 2000/11/24،   
75

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/1998%20to%202002/ �نظر: 

Alhayat_2000/General/392/39205.xml.html

موقع �ملبادرة �لفل�صطينية لتعميق �حلو�ر �لعاملي و�لديقر�طية )مفتاح(، 2005/3/31، �نظر:  
76

http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId=2809&CategoryId=4 

http://www.wafa.ps/arabic/body.asp?id=45458 :وفا، 2007/3/27، �نظر  
77
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�ملجل�ص  با�صم  فل�صطيني  جمل�ص  تاأ�صي�ص  �إىل  �ملوؤمتر  يف  �مل�صاركني  قريع  ودعا 

�لفل�صطيني لتنمية وتطوير �لقد�ص، كاإطار خا�ص لدعم �صمود �ملدينة و�جلهات �لتنفيذية 

ولكافة  فيها،  �الأهلية  �لقطاعات  ل�صائر  �حلا�صنة  �ملقد�صية  �ملوؤ�ص�صات  ملختلف  �جلامعة 

�لفعاليات �لثقافية و�لدينية و�حل�صارية، ُم�صدد�ً على �أن �ملجل�ص �صي�صهم يف تعزيز ند�ء 

�لقد�ص و�صوتها �ملوحد لدى خماطبة �جلهات �لعربية و�الإ�صالمية و�لدولية �لقادرة على 

.
78

دعم �صمود �ملدينة وتطويرها

وقد قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني �أحمد قريع يف 2005/11/12، يف كلمة �ألقاها �أمام 

�لفل�صطينيني  �إن  �لبرية،  �إحياء ملرور عام على وفاة يا�رش عرفات يف مدينة  ندوة نظمت 

“�إذ� كانت غاية  و�أ�صاف  �لقد�ص.  �الن�صحاب من قطاع غزة بتهويد  يرف�صون مقاي�صة 

�لغاية  �إذ� كانت  لن تكون غايتنا، خ�صو�صاً  بتلك، فهذه  �الأر�ص  �إ�رش�ئيل مقاي�صة هذه 

.
�الإ�رش�ئيلية تن�صب حول �لقد�ص”79

�حلكومة  �صكلت  �أن  وبعد   ،2006 مطلع  يف  �النتخابات  يف  حما�ص  حركة  فوز  وبعد 

يف  �لزهار  حممود  �لفل�صطيني،  �خلارجية  �ل�صوؤون  وزير  وجه  �لعا�رشة  �لفل�صطينية 

�إىل منظمة �ملوؤمتر  �إىل جامعة �لدول �لعربية و�أخرى  2007، ر�صالة  �لثاين/ يناير  كانون 

�مل�صجد  و�إنقاذ  �لقد�ص،  مدينة  تهويد  لوقف  �لعاجل  �لتحرك  �إىل  فيها  دعا  �الإ�صالمي 

.
80

�الأق�صى �ملبارك من �ملخططات �لهادفة �إىل هدمه

�لفل�صطيني  �ملفاو�ص  رف�ص  هو  �لقد�ص،  على  للمفاو�صات  �لعام  �لطابع  كان  لقد 

�لتي  �لنهائي  �لو�صع  �الأر�ص، وتاأجيلها ملفاو�صات  �أخرى من  ملقاي�صتها مقابل قطعة 

�لف�صائية  �جلزيرة  قناة  ن�رشتها  �أور�ق  وفق  لكن  مكانها.  تر�وح  �ليوم  حتى  تز�ل  ما 

�ملفاو�ص قدم موقفه  �لفل�صطيني  �لفريق  “�إ�رش�ئيل” فاإن  �ل�صلطة مع  حول مفاو�صات 

من تبادل �الأر��صي بناء على خر�ئط مف�صلة يف �جتماع مع ت�صيبي ليفني يف 2008/5/4، 

وبالرغم من �أنه �صدد على �أن �لتبادل ال بّد �أن يتم على �أ�صا�ص مبد�أ 1:1، و�أن �الأر��صي 

�ملبادلة ال بّد من �أن يكون لها “نف�ص �لقيمة” �إال �أنه عر�ص على �الإ�رش�ئيليني ما جمموعه 

ل�صالح   1:4.4 هي  �لن�صبة  �أن  يعني  ما   ،
2

كم  9.43 على  ح�صوله  مقابل   ،
2

كم  41.67

�ملرجع نف�صه.  
78

ال�رشق الأو�شط، 2005/11/13.  79

�صحيفة الوطن، �أبها )�ل�صعودية(، 2007/1/26.  
80
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�إليها  م�صافاً  �الإ�رش�ئيلية،  �الأحادية  حدودها  بح�صب  �لقد�ص  �إجمايل  من  �الإ�رش�ئيليني 

 .
“�ملنطقة �حلر�م”81

وقدمت �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية يف ر�م �هلل يف 2012 �صكوى �إىل منظمة �ليون�صكو 

الإد�نة �عتد�ء�ت “�إ�رش�ئيل” �الإجر�مية على مدينة �لقد�ص. وقد و�فقت جلنة من �ليون�صكو 

يف 2013 على �لقدوم ملعاينة �ملناطق �ملقد�صة مقابل �ملو�فقة على وقف م�صاريع قر�ر�ت 

تدين “�إ�رش�ئيل”. وقد ر�أى ريا�ص �ملالكي وزير �خلارجية يف �ل�صلطة يف ر�م �هلل، يف مو�فقة 

مل�صاريع  ومقدمة  �لفل�صطينية  للدبلوما�صية  كبري  “�نت�صار  مبثابة  ذلك  على  “�إ�رش�ئيل” 
�إن  قال  غزة،  حكومة  يف  �الأوقاف  وزير  ر�صو�ن،  �إ�صماعيل  لكن  لليون�صكو”.  جديدة 

“�ملو�فقة �الإ�رش�ئيلية” �نت�صار كبري للدبلوما�صية �لفل�صطينية  �عتبار �ل�صلطة يف ر�م �هلل 

.
هو “��صتخفاف بالعقول”82

لل�صالم  �لديقر�طية  �جلبهة  وفد  مع  عبا�ص  �جتماع  لدى   ،2013 �أغ�صط�ص  �آب/  ويف 

يف   Democratic Front for Peace and Equality (Hadash) )حد��ص(  و�مل�صاو�ة 

ر�م �هلل، عاد �لرئي�ص عبا�ص ليوؤكد على �أن �لقد�ص هي عا�صمة �لدولة �لفل�صطينية، وطالب 

 .
83

“�إ�رش�ئيل” بالتوقف عن و�صع �لعر�قيل �أمام ��صتمر�ر مفاو�صات �ل�صالم

ثالثاً: مواجهة اجلدار العازل:

لدى  مطروحة  “�إ�رش�ئيل”  عن  �لغربية  �ل�صفة  يعزل  جد�ر  �إقامة  فكرة  كانت 

�أحاط  �لذي  �ل�صياج  يف  متمثلة  �صابقة  فهناك  �صنو�ت؛  ومنذ  �أ�صكال  بعدة  �الإ�رش�ئيليني 

. وعقب �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى 
بقطاع غزة منذ �ندالع �النتفا�صة �الأوىل �صنة 841987

يف 2000/9/28، وتز�يد �لعمليات �ال�صت�صهادية، تبلورت نو�ة فكرة �جلد�ر �حلايل، حني 

و�فق رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �إيهود بار�ك يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2000 على �إقامة 

 Meeting Minutes on Borders, Tzipi Livni (and team) and Ahmad Qurei (and team), 4/5/2008,  81

 site of Al Jazeera Transparency Unit (AJTU), pp. 5–11 and 13,
http://transparency.aljazeera.net/files/2648.PDF

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2013/4/25، �نظر:  
82

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=133761

الد�شتور، 2013/8/21.  83

حم�صن حممد �صالح وب�صري نافع، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2005، �ص 66.  
84
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“حاجز ملنع مرور �ملركبات �الآلية”، كان يفرت�ص �أن يتد من �صمال غرب �ل�صفة �لغربية 
�صادقت  �لوزر�ء،  رئا�صة  �إىل  �صارون  �أريل  قدوم  وبعد   .

85ً
جنوبا �للطرون  منطقة  �إىل 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية على �إن�صائه يف ني�صان/ �أبريل 2002، وبد�أ �لعمل فيه يف 2002/6/16.

1. اجلدار يف ال�شفة الغربية:

�أُدخلت تعديالت عدة على م�صار �جلد�ر منذ �لبدء يف بنائه، حيث كان من �ملقرر  لقد 

 من م�صاحة �ل�صفة �لغربية �صنة 2002، �أي ما ن�صبته 
2
�أن يق�صم ما م�صاحته 1,024 كم

. ولكن بعد �لتعديالت �لعديدة، ووفقاً لالأرقام �لتي ذكرها معهد �أريج �صنة 
86

18% منها

2009، فقد بلغت م�صاحة �الأر��صي �لتي �صيعزلها �جلد�ر وفق ما خططت له “�إ�رش�ئيل” 

، وت�صكل قر�بة 13% من �إجمايل م�صاحة �ل�صفة �لغربية، بينما 
2
�صنة 2007 قر�بة 733 كم

 .
872007 770 كم يف  2004 لي�صبح  645 كم �صنة  �زد�د طول �جلد�ر �ملخطط لبنائه من 

 Shlomo Dror درور  �صلومو  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  با�صم  �لناطق  ذكره  ما  ووفق 

�إ�صافة  �مليز�نية  �أن  �إىل  �أ�صار  490 كم من �جلد�ر، حيث  بناء  �كتمل  فقد   ،2009/7/8 يف 

100 كم من �جلد�ر،  �لبناء يف قر�بة  �لتي علقت  �الإ�رش�ئيلية،  �لعليا  �ملحكمة  �إىل قر�ر�ت 

و��صلت   2011 �صنة  يف  �أما   .
88

�جلد�ر بناء  ��صتكمال  تاأخري  يف  �لرئي�صي  �ل�صبب  كانتا 

من  �ملكتمل  �جلزء  طول  �أن  عن  بت�صيلم  ملنظمة  تقرير  ك�صف  وقد  بناءه،  “�إ�رش�ئيل” 

�مل�صار �ملخطط له، وهو يتعار�ص مع  62% من  �أي قر�بة  437.5 كم  �جلد�ر بلغ قر�بة 

 
892009 �لرقم �لذي ذكره �لناطق با�صم وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية �صلومو درور �صنة 

)�نظر خريطة رقم )6((.

 B’Tselem, Behind the Barrier: Human Rights Violations as a Result of Israel’s Separation  85

Barrier (Jerusalem: B’Tselem, March 2003), p. 6,
 http://www.btselem.org/Download/200304_Behind_The_Barrier_Eng.pdf 

ARIJ, Wall cases are still pending at Israeli Court, POICA, 25/3/2006,  86

 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=799

ر�صد  موقع  �لدولية،  �لعدل  ملحكمة  �ال�صت�صاري  �لر�أي  �صدور  على  �أعو�م  خم�صة  مرور  ذكرى  يف  �أريج،   
87

�أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية )POICA(، �نظر:

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2018

The Jerusalem Post, 9/7/2009.  88

بت�صيلم، “�أو�صاع حقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �ملحتلة: ملخ�ص �لعام 2011،” �ص 48، �نظر:  
89

http://www.btselem.org/download/2011_annual_report_arabic.pdf
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خريطة رقم )6(: م�شار اجلدار العازل يف ال�شفة الغربية، متوز/ يوليو 2011

�ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  �الإجنليزي،  �الأ�صل  عن  مرتجمة  بالعربية،  فل�صطني  موقع  �مل�صدر: 

�الإن�صانية )�أوت�صا( - �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.
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�ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  عن  �صادر  تقرير  ك�صف   2013 �صنة  ويف 

 United Nations Office for �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي   - )�أوت�صا(  �الإن�صانية 

 the Coordination of Humanitarian Affairs in the Occupied Palestinian

)Territories )OCHA–oPt �أن 10% من م�صار هذ� �جلد�ر هو قيد �الإن�صاء، و28% منه 

.
90

مّت �لتخطيط لبنائه ومل ي�رشع �لعمل فيه بعد من قبل �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية

2. اجلدار يف القد�س )غالف القد�س(:

�الحتالل  �صلطات  ت�صميه  �لقد�ص” كما  “غالف  �أو  �لقد�ص،  بناء �جلد�ر حول  يعّب 

يف  قدماً  �مل�صي  وهو  �لعازل،  �جلد�ر  من  �الحتالل  �أهد�ف  �أهم  عن  �الإ�رش�ئيلي، 

�ل�صكان  ن�صبة  وخف�ص  و�جلدر�ن،  بامل�صتعمر�ت  و�إحاطتها  �لقد�ص،  تهويد  برنامج 

ك�صفت   ،2003 �أغ�صط�ص  �آب/  �أو�خر  ويف   .
91

فيها  %22 �إىل   %35 من  �لفل�صطينيني 

�ل�صحف �الإ�رش�ئيلية عن بدء بناء �ملقطع �ملحيط بالقد�ص ب�صكل �رشي، حتت حر��صة 

.
92

م�صددة �أمنية 

 ،
93

مع �إقامة “�إ�رش�ئيل” �جلد�ر �لعازل حول �لقد�ص �لذي يتد م�صاره نحو 182.5 كم

�لفل�صطينيني،  مع  �لت�صوية  يف  نهائية  كحدود  لتثبيته  “�إ�رش�ئيل”  ت�صعى  و�لذي 

 من �أر��صي �رشقي �لقد�ص �لتي تقع عليها �لكتل �ال�صتيطانية �ليهودية 
2
�إ�صافة لـ 163 كم

.
94

 
2
�لكبى، ت�صبح م�صاحة �الأر�ص �لتي ت�صمها منطقة �لقد�ص خلف �جلد�ر 289 كم

�أي  فل�صطيني  �ألف   231 فاإن  �جلد�ر،  تاأثري�ت  يف  تبحث  �لتي  �لتقارير  وبح�صب 

�الأول/  ت�رشين  وحتى  �جلد�ر.  باإقامة  �صلباً  �صيتاأثرون  �لقد�ص  �صكان  من   %56 نحو 

طول  من   %47 ن�صبة  �أي  �لقد�ص  حول  كم   78.5 �إن�صاء  من  �النتهاء  متّ   2007 �أكتوبر 

�الإن�صاين  �الأثر  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي   - )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب   
90

للجد�ر، متوز/ يوليو 2013، �نظر: 

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_factsheet_july_2013_arabic.pdf

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، �ص 241.  
91

حول جد�ر �لف�صل �لعن�رشي يف �لقد�ص، �نظر: مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني-  وفا، يف:  
92

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4084

http://www.btselem.org/Arabic/Separation_Barrier/Statistics.asp :نظر: بت�صيلم، �جلد�ر �لفا�صل، معطيات، يف�  
93

حم�صن حممد �صالح، معاناة القد�س واملقد�شات حتت الحتالل، �ص 72.  
94
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هناك  وتبقى  �لقد�ص  حول  كم   91 �إن�صاء  من  �النتهاء  مّت   2011 �صنة  ويف   .
95

�جلد�ر

.
96

�لف�صل هذ�  كتابة  تاريخ  حتى  �لبناء  قيد  مقاطع 

3. معاناة الفل�شطينيني من اجلدار:

�قت�صادياً، ت�صبب �جلد�ر �لعازل مبنع و�صول �لتجار و�مل�صتهلكني �لفل�صطينيني من 

قبل  لل�صفة  مهماً  �قت�صادياً  حمور�ً  متثل  كانت  �لتي  �لقد�ص،  �رشقي  �إىل  �لغربية  �ل�صفة 

وتفريقها  �ملقد�صية  �الأ�رش  �صمل  ت�صتيت  على  �جلد�ر  يعمل  و�جتماعياً،   .
97

�جلد�ر بناء 

على  �ملقيمني  �الأفر�د  بني  �لزو�ج  وحتى  �الأقارب،  بني  �لتو��صل  يعيق  كما  بع�صها،  عن 

و�صو�حي  قرى  �صكان  بف�صل  �جلد�ر  بناء  يت�صبب  �ل�صحي،  �جلانب  ويف   .
98

جانبيه

�لقد�ص �لو�قعة خارج �جلد�ر عن �مل�صت�صفيات �لرئي�صية �لتي يعتمدون عليها يف �حل�صول 

�ملتخ�ص�صة، و�لتي يبلغ عددها �صتة م�صت�صفيات تخ�ص�صية، تقع  �لطبية  �لرعاية  على 

�لرتبية  وز�رة  عن  �صادر  تقرير  �أ�صار  �لتعليمي،  �جلانب  ويف   .
99

�ملدينة د�خل  جميعها 

و�لتعليم �لعايل �لفل�صطينية يف �صنة 2006، �إىل �أن عدد �ملد�ر�ص �ملت�رشرة من بناء �جلد�ر 

�لعازل يف حمافظات �ل�صفة �لغربية بلغ 124 مدر�صة، وبلغ عدد �لطالب �ملت�رشرين فيها 

.
100

�أكرث من 14 �ألف طالب

وح�صب در��صة �أعدها مركز مبكوم �الإ�رش�ئيلي Bimkom، وهو مركز ُيعنى بحقوق 

�الإن�صان يف جمال �لتخطيط، فقد �صكل جد�ر �لف�صل ما ال يقل عن 21 جيباً مغلقاً تتحكم 

نحو  �جليوب  هذه  يف  �جلد�ر  ويحا�رش  منها،  و�خلروج  �إليها  �لدخول  يف  “�إ�رش�ئيل” 

املرجع نف�شه، �ص 75.   
95

�نظر: بت�صيلم، �جلد�ر �لفا�صل، معطيات، يف:  
96

http://www.btselem.org/Arabic/Separation_Barrier/Statistics.asp

�لفا�صل  “�جلد�ر  �لفل�صطينية �ملحتلة،  )�أوت�صا( - �الأر��صي  �ل�صوؤون �الإن�صانية  مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق   
97

يف �ل�صفة �لغربية و�آثاره �الإن�صانية على �لتجمعات �ل�صكانية �لفل�صطينية: �لقد�ص �ل�رشقية”، حزير�ن/ يونيو 

 http://www.ochaopt.org/documents/Jerusalem_report_arabic_web_Sept07.pdf :2007، �ص 44، �نظر

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني وموقع �ملركز �لفل�صطيني مل�صادر حقوق �ملو�طنة و�لالجئني )بديل(،   
98

م�شح اأثر جدار ال�شم والتو�شع وتبعاته على النزوح الق�رشي للفل�شطينيني يف القد�س، حزيران 2006 

)ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، متوز/ يوليو 2006(، �نظر:

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

املرجع نف�شه.  99

وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل، “تاأثري جد�ر �ل�صم و�لتو�صع �لعن�رشي على �لتعليم �لفل�صطيني،” �ص 27،   
100

 http://www.moe.gov.ps/Uploads/admin/wall2006_2.pdf  :نظر�
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�ألف فل�صطيني، ف�صالً عن حما�رشة نحو 250 �ألف فل�صطيني يف �لقد�ص بفعل هذ�   248

 .
101

�جلد�ر، وبذلك يحا�رش �جلد�ر ب�صكل مبا�رش نحو ن�صف مليون فل�صطيني

م�صكنهم  �إىل  للعودة  �ملقد�صيني  من  كبري  عدد  ��صطر�ر  �إىل  �لقد�ص  غالف  بناء  و�أدى 

�لتي بحوزتهم، وذلك على  �ملقد�صية  �لهويات  �لقد�ص، وذلك للمحافظة على  �الأ�صلي يف 

�لرغم من �صعوبة �لظروف �لتي �صيو�جهونها عند عودتهم ب�صبب �صيا�صات �الحتالل.

وقد �صادقت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة على فتوى حمكمة �لعدل �لدولية يف الهاي 

�لقا�صية باإبطال هذ� �جلد�ر، يف 2004/7/20، مطالبة “�إ�رش�ئيل” وجميع �لدول �الأع�صاء 

. ومل ترتدع 
102

يف �الأمم �ملتحدة بالتقيد بالتز�ماتها �لقانونية على �لنحو �ملذكور يف �لفتوى

على  �لقد�ص  وتهويد  �ال�صتيطان  وتعزيز  �جلد�ر  �إقامة  يف  قدماً  �مل�صي  عن  “�إ�رش�ئيل” 

�لرغم من هذه �لفتوى، ورف�صت �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية يف 2005/9/15 فتوى حمكمة 

.
103

�لعدل �لدولية، بحجة �أنها مل تاأخذ باحل�صبان �حتياجات “�إ�رش�ئيل” �الأمنية

و�أمام �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية، جنح �ملو�طنون �لفل�صطينيون و�ملوؤ�ص�صات �حلقوقية 

من  ومتكنو�  �جلد�ر،  ملو�جهة  �لقانونية  �الأور�ق  با�صتخد�م  ما  حدٍّ  �إىل  للجد�ر  �ملناه�صة 

�جلي�ص  �رشع  فقد  قدموها.  �لتي  �اللتما�صات  خالل  من  عدة  مو��صع  يف  م�صاره  تعديل 

وذلك   ،2011/6/26 يف  بلعني،  �أر��صي  على  �ملقام  �جلد�ر  من  جزء  بتفكيك  �الإ�رش�ئيلي 

بعد نحو �صبع �صنني من �ل�صغط �جلماهريي الأهايل بلعني و�ملت�صامنني معهم. وبذلك، 

��صرتجع �أهايل �لقرية قر�بة 1,200 دومن من �الأر��صي �لزر�عية �لتي �بتلعها �جلد�ر، �إال 

. مما يبقي ما ُي�صمى “�لعد�لة” 
104

�أن 1,500 دومن �أخرى بقيت م�صادرة الأعمال �جلد�ر

�لذي  �لديكور  من  للفل�صطينيني منقو�صة وجزء�ً  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  تقدمها هذه  �لتي 

يحاول به �لكيان �الإ�رش�ئيلي تزيني �حتالله.

فل�صطيني،”  مليون  ن�صف  يحا�رش  �لعن�رشي  �لف�صل  “جد�ر  عو�ص،  وليد  �نظر:  مبكوم،  تقرير  حول   
101

القد�س العربي، 2007/1/24. 

 See Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Legal Consequences of the  102

 Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, including in and around East
 Jerusalem, General Assembly, tenth emergency special session, 20/7/2004, A/ES-10/L.18/Rev.1,
UNISPAL, http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C39066BA1F03C71385256EDD00680366

الغد، والنهار، 2005/9/16.  103

�نظر: بت�صيلم، “�أو�صاع حقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �ملحتلة: ملخ�ص �لعام 2011،” �ص 49.   
104
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4. تطور مواقف ال�شلطة الفل�شطينية من اجلدار العازل منذ �شنة 2002:

لقد جلاأت �ل�صلطة �لفل�صطينية ومنذ �لبدء ببناء �جلد�ر �لعازل �صنة 2002 �إىل �ملحكمة 

باأن  �عرت�ف  النتز�ع  �لدويل،  �ملجتمع  موؤ�ص�صات  من  وغريها  �الأمن  وجمل�ص  �لدولية 

“�إ�رش�ئيل” دولة �حتالل وبعدم �رشعية هذ� �جلد�ر. لكن �ملجتمع �لدويل مل يوقف بناء 

�جلد�ر بل �كتفى باإد�نته؛ وهو ما مل تاأبه له “�إ�رش�ئيل” و��صتمرت يف بناء �جلد�ر الإبقاء 

�ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية و�قعاً ثابتاً ال يكن جتاوزه.

باأن   ،2003 يف  عرفات  يا�رش  �لرئي�ص  ل�صان  على  �جلد�ر  بناء  على  �ل�صلطة  ردّ  وجاء 

�لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  على  �لعن�رشي”  �لف�صل  “جد�ر  بناء  يف  “�إ�رش�ئيل”  ��صتمر�ر 

جديد  برلني”  “جد�ر  �إقامة  د�ن  كذلك  �ل�صالم”،  لعملية  “تدمري  �الأخ�رش  �خلط  �رشقي 

حول مدينة �لقد�ص �ل�رشيف لعزلها عن حميطها �لفل�صطيني وتهويدها، وطم�ص هويتها 

.
105

�لتاريخية و�لدينية و�لروحية �لعربية و�الإ�صالمية

 ،2004 فب�ير  �صباط/  ففي  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  من  متوقعاً  كان  ما  عك�ص  وعلى 

قامت جلنة برملانية فل�صطينية بالتحقيق فيما �إذ� كانت �رشكة متلكها عائلة رئي�ص �لوزر�ء 

�لفل�صطيني �أحمد قريع تبيع �الإ�صمنت للم�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية، وفق 

يف  �الإ�رش�ئيلي  �لتلفزيون  يف  �لعا�رشة  �لقناة  وقالت  فل�صطينيني.  م�صوؤولني  �إىل  ن�صب  ما 

ن مو�د ت�صهم يف بناء  تقرير لها، �أن �رشكة �لقد�ص لالإ�صمنت �لتي متلكها عائلة قريع توؤمِّ

نفاه  �دعاء  وهو  �لغربية،  �ل�صفة  �أر��صي  د�خل  “�إ�رش�ئيل”  تقيمه  �لذي  �لف�صل  جد�ر 

م�صوؤولون فل�صطينيون. بينما قال برملاين فل�صطيني مل ي�صاأ �لك�صف عن ��صمه �أن هناك 

باأن  �ل�صكوك  يعزز  ذلك  و�أن  �أدوميم،  معاليه  �إىل  �الإ�صمنت  يبيع  قريع  �أن  على  “دالئل” 

. ومل تثبت �صحة �الدعاء�ت �الإ�رش�ئيلية 
106

قريع كان متورطاً يف ن�صاطات غري م�رشوعة

و�لق�صية بقيت قيد �لتحقيق.

�لتحرير  منظمة  يف  �ملفاو�صات  د�ئرة  رئي�ص  عريقات  �صائب  قال   2005/7/11 ويف 

�ملفاو�صات .   تبد�أ  �أن  قبل  �ملحتلة  �لقد�ص  على  �لتفاو�ص  ينهي  �جلد�ر  �إن  �لفل�صطينية، 

القد�س، 2003/9/21.  105

امل�شتقبل، 2004/2/11.  106
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�إن �ل�صالم يتطلب خروج �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من �لقد�ص، ولي�ص �إخر�ج �ل�صعب  وقال 

لق�صم  كاالأفعى  يتلوى  �جلد�ر  �أن  �إىل  و�أ�صار  �ملقد�صة .   �ملدينة  من  وتهجريه  �لفل�صطيني 

 . 
107

�الأر��صي و�أحو��ص �ملياه 

ودعا �أحمد قريع، خالل كلمة �ألقاها يف حفل تكرمي �لفائزين بجائزة �لرئي�ص �لر�حل 

يا�رش عرفات للدر��صات و�لبحوث �الإ�صالمية، �إىل �جتماع عاجل لوزر�ء خارجية �لدول 

�الإ�صالمية للرد على �خلطوة �الإ�رش�ئيلية �الأخرية �لتي �أعلنت فيها “�إ�رش�ئيل” عن نيتها 

2005، مطالباً عمرو مو�صى  “جد�ر �لف�صل” حول مدينة �لقد�ص خالل نهاية  ��صتكمال 

وزر�ء  م�صتوى  على  عاجل  �جتماع  لعقد  بالدعوة  �لعربية  �لدول  جلامعة  �لعام  �الأمني 

.
108

�خلارجية �لعرب على �الأقل

�الإ�رش�ئيلية،  �خلطوة  على  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لدول  رّد  عدم  من  قريع  وحذر 

للم�صلمني  بالن�صبة  �أحمر  �لقد�ص خّط  �أن مدينة  “�إ�رش�ئيل”  �إفهام  على �رشورة  م�صدد�ً 

و�لعرب. و�أ�صار �إىل �أن قر�ر “�إ�رش�ئيل” عزل مدينة �لقد�ص عن حميطها �لفل�صطيني جاء 

الإف�صاد فرحة �ل�صعب �لفل�صطيني باالن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من قطاع غزة و�صمال �ل�صفة 

ثالثة  خ�ص�صت  �لتي  �لثماين  �لدول  قمة  قر�ر  على  رد�ً  �أي�صاً  جاء  �أنه  م�صيفاً  �لغربية، 

من  هي  �إنها  للعامل  “�إ�رش�ئيل”  تقول  �أن  �أجل  من  �لفل�صطيني،  لل�صعب  دوالر  مليار�ت 

.
109

يحكم وير�صم يف �ملنطقة

�للجنة  ع�صو  �الآغا،  زكريا  عنه  نيابة  �ألقاها  كلمة  يف   2005 �صنة  يف  عبا�ص  �أكد  كذلك 

�لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية خالل �حتفال بذكرى �الإ�رش�ء و�ملعر�ج، �إن �أخطر 

ما يثله �جلد�ر �لفا�صل هو جملة �حلقائق �لتي �أوجدها على �أر�ص �لو�قع و�لتي �صتقف 

 .
110

يف وجه قيام دولة فل�صطينية

2008 عقد يف �لبرية مبنا�صبة �لذكرى �لر�بعة لفتوى  ويف موؤمتر �صحفي يف �صنة 

ورئي�ص  �لتنظيمية  �للجنة  ع�صو  �أكد  �جلد�ر،  بخ�صو�ص  �لدولية  �لعدل  حمكمة 

الأهرام، 2005/7/12.   107

الأيام، 2005/7/13.  108

املرجع نف�شه.  109

الأيام، 2005/9/1.  110
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�أهم  هي  �لدولية  �ملحكمة  فتوى  �أن  خالد،  تي�صري  �جلد�ر  �أ�رش�ر  ل�صجل  �لوطنية  �للجنة 

و�أن  �حتالل،  “�إ�رش�ئيل” دولة  �أن  �أقرت  �أعلى حمكمة دولية،  �لتي ت�صدر عن  �لقر�ر�ت 

.
111

�ل�صفة مبا فيها �لقد�ص وقطاع غزة، هي �أر�ص حمتلة ولي�صت متنازعاً عليها

2011، قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني �صالم فيا�ص خالل م�صاركته �أهايل  ويف �صنة 

بلعني يف �مل�صرية �الأ�صبوعية �صدّ �جلد�ر �لفا�صل و�ال�صتيطان، �إن �إز�لة جزء من �جلد�ر 

�لفا�صل يف قرية بلعني غرب ر�م �هلل، يوؤكد على قوة �ملقاومة �ل�صلمية يف وجه �الحتالل 

�الإ�رش�ئيلي. و�أ�صاف فيا�ص، �أن تعديل م�صار �جلد�ر �لفا�صل يدل على �لقوة �لهائلة ملا 

.
112

�أ�صبح يعرف بنموذج بلعني

رابعًا: مواجهـة ال�شـيطـرة االإ�شـرائـيـليـة علـى املـوارد 

           والرثوات الطبيعية:

1. العـتـداءات الإ�شـــرائـيـلـيـة علـى املــوارد والـثــروات الطــبـيـعـيـة 
      الفل�شطينية:

مبختلف  بيئتها  على  كبرية  �نتهاكات  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  �صهدت 

�الإن�صان  على  و��صحاً  �العتد�ء�ت  تلك  تاأثري  وبات  “�إ�رش�ئيل”،  قبل  من  مكوناتها 

�لفل�صطيني �لذي يعي�ص يف هذه �لبيئة. ومن �أبرز �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية حلقوق �الإن�صان 

�مل�صادر  و��صتنز�ف  �الأ�صجار،  و�قتالع  �لغابات،  وتدمري  �الأر��صي،  م�صادرة  �لبيئية، 

�نتهاكاً  ي�صكل  مما  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صلبة  �ل�صناعية  �ملخلفات  عن  �لناجت  و�لتلوث  �ملائية، 

“�لبيئة  �أن:  على  ين�ص  �لذي  �لفل�صطيني  �الأ�صا�صي  �لقانون  من   33 للمادة  �صارخاً 

�ملتو�زنة �لنظيفة حّق من حقوق �الإن�صان و�حلفاظ على �لبيئة �لفل�صطينية وحمايتها من 

 .
�أجل �أجيال �حلا�رش و�مل�صتقبل م�صوؤولية وطنية”113

احلياة اجلديدة، 2008/7/10.  111

http://www.sawtaljabal.com/ar/ :موقع �إذ�عة �صوت �جلبل، لبنان، 2011/6/24، �نظر  
112

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، موقع هيئة حقوق �الإن�صان و�صوؤون �ملنظمات �الأهلية، �خلطة �لوطنية حلقوق   
113

http://www.mongoa.gov.ps/ :الإن�صان )2000-2004(، “�لبيئــة”، �نظر�
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وهي  و�لفل�صطيني  �الإ�رش�ئيلي  �لطرفني  بني  عليها  متفق  مبادئ  �إىل  باالإ�صافة  هذ�، 

بني  �ملوقع  �ملبادئ  �إعالن  من  �لثالث  �مللحق  ومنها  �لبيئة،  �صالمة  على  باحلفاظ  متعلقة 

.
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل” �صنة 1141993

اأ. الأرا�شي الزراعية:

غزة  وقطاع  �لغربية  لل�صفة  �حتاللها  منذ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  با�رشت  لقد 

�حلرجية  و�ملناطق  �لزر�عية،  لالأر��صي  و��صعة  جتريف  عمليات  بارتكاب   ،1967 �صنة 

م�صاحة  ُقدرت  حيث  �ال�صتيطانية،  �لطرق  و�صّق  �مل�صتعمر�ت  لتو�صيع  وذلك  و�لغابات، 

�الأر��صي �حلرجية و�لغابات بنحو 300,736 دومن �صنة 1971، وتناق�صت هذه �مل�صاحة 

.
لت�صل �إىل 231,586 دومن �صنة 1151999

ومن �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �لتي �أثرت يف �صكل �صطح �الأر�ص، �نت�صار مقالع �حلجارة 

��صتخر�جها من  �لتي يتم  94% من �حلجارة  �لغربية، وتذهب  �ل�صفة  �أجز�ء  يف خمتلف 

�ملحاجر �لتي ي�صيطر عليها �الإ�رش�ئيليون يف �ل�صفة �لغربية �إىل “�إ�رش�ئيل”، لتغطي %25 

، يف �لوقت �لذي متنع فيه “�إ�رش�ئيل” دخول 
116

من حاجتها من �ملو�د �خلام �لالزمة للبناء

مو�د �لبناء �إىل قطاع غزة، وت�صع �لقيود على دخولها �إىل �ل�صفة �لغربية.

حتى  غزة  قطاع  يف  �الأمر  كان  )كما  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صانع  وتقوم 

�لعادمة  �ملياه  يف  �إلقائها  �أو  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  خملفاتها  بدفن   )2005 �صنة 

�الأر��صي  نحو  �مللوثة  �ملياه  هذه  بتحويل  �الأخرية  هذه  تقوم  و�لتي  للم�صتعمر�ت، 

.
117

�ملجاورة �لفل�صطينية 

د�ئرة �صوؤون �ملفاو�صات يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، جمموعة �لرقابة �لفل�صطينية، �لتقرير �لتحليلي حول   
114

�ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية �لتي ت�صتهدف تلويث �لبيئة يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، مركز �ملعلومات �لوطني 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2365 :لفل�صطيني - وفا، حزير�ن/ يونيو 2005، �نظر�

و�قع �لغابات يف فل�صطني، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، يف:  
115

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=8122

�ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ملحاجر  لعمل  ت�صمح  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �لفل�صطينية  للبيئة  �صارخ  �نتهاك  يف  �أريج،   
116

2012/1/5، �نظر:  ،(POICA) لغربية، موقع ر�صد �أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية�

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=4439

�نظر:  ،2009/3/1 �لفل�صطينية،  �لبيئة  على  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  �أثر  �الإعالم،  وز�رة   
117

http://www.minfo.ps/arabic/index.php?pagess=main&id=101
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ب. املياه:

بالرغم من �أن �تفاقية �أو�صلو تن�ص يف �ملادة 1/40 على �أن “�إ�رش�ئيل تعرتف باحلقوق 

�لتفاو�ص ب�صاأنها يف مفاو�صات  �لغربية، و�صوف يجري  �ملياه يف �ل�صفة  �لفل�صطينية يف 

 ،
�ملائية”118 �ملو�رد  ب�صتى  �ملتعلق  �لنهائي  �لو�صع  �تفاق  يف  وُت�صوَّى  �لنهائي،  �لو�صع 

“�إ�رش�ئيل”  �ملياه �جلوفية ظّل قائماً، بحيث ت�صتاأثر  �لتق�صيم غري �ملن�صف ملو�رد  �أن  �إال 

على نحو 80% منها، وال ينال �لفل�صطينيون منها �صوى 20%، وهي متثل م�صدر �ملياه 

. وبالرغم من �زدياد عدد �ل�صكان �لفل�صطينيني، بقيت معدالت 
119

�لوحيد بالن�صبة �إليهم

�ملياه �ملمنوحة هي نف�صها، �الأمر �لذي يوؤدي �إىل �نقطاع �ملياه عن �ملو�طنني �لفل�صطينيني 

�جلانب  من  �ملياه  ل�رش�ء  ي�صطرهم  مما   ،
120

�ل�صيف ف�صل  يف  خ�صو�صاً  طويلة  فرت�ت 

�الإ�رش�ئيلي باأ�صعار باهظة.

�ملياه �مل�صتخرجة من �الآبار  �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية يف ر�صد وحتديد كمية  ��صتمرت 

جديدة  �آبار  بحفر  للفل�صطينيني  ُي�صمح  وال  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  و�لينابيع 

�ل�صلطات  من  م�صبق  ت�رشيح  على  �حل�صول  دون  �ملوجودة  �الآبار  تاأهيل  �إعادة  �أو 

معقدة  ب�رشوط  فيكون  ُمنِح  و�إن  ُينْح،  ما  نادر�ً  �لت�رشيح  هذ�  ومثل  �الإ�رش�ئيلية. 

ومكلفة.

�إن من �أهم �أ�صباب �أزمة �ملياه يف غزة، هي ممار�صات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لذي قام 

�لقطاع، ملنع و�صول �ملياه من �ل�صفة  �ل�صمالية �ل�رشقية من  �ل�صدود يف �ملناطق  باإن�صاء 

�لغربية و�عرت��ص �ملياه �جلوفية �لقادمة. �إ�صافة �إىل ��صتنز�ف �ملياه عب حفر �آبار جلذب 

�ملياه وحجز مياه �لوديان د�خل �خلط �الأخ�رش، خ�صو�صاً و�دي غزة �لذي يلعب دور�ً 

منظمة �لعفو �لدولية، اإ�رشائيل والأرا�شي الفل�شطينية املحتلة: تعكري �شفو املياه: حرمان الفل�شطينيني   
118

من احلق يف احل�شول على املياه؛ و�نظر �أي�صاً:

  The Israeli-Palestinian Interim Agreement - Annex III, Israel Ministry of Foreign Affairs,
28/9/2005, http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/
THE+ISRAELI-PALESTINIAN+INTERIM+AGREEMENT+-+Annex+III.htm#app-40

منظمة �لعفو �لدولية،  اإ�رشائيل والأرا�شي الفل�شطينية املحتلة: تعكري �شفو املياه: حرمان الفل�شطينيني   
119

من احلق يف احل�شول على املياه.

�ملياه يف �ملفاو�صات �لنهائية، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر:  
120

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2237
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يف زيادة �لر�صيد �جلويف. كما حفر �الحتالل �أكرث من 24 بئر�ً يف �مل�صتعمر�ت �لتي كانت 

.
121

حتا�رش �لقطاع ال�صتنز�ف ماليني �الأمتار �ملكعبة من �ملياه

وخالل عملية �لر�صا�ص �مل�صبوب يف قطاع غزة، دمرت “�إ�رش�ئيل” جزء�ً كبري�ً من 

ومنطقة  �ملغر�قة  �آبار  بني  �لناقل  �خلط  بتدمري  قامت  حيث  �ملياه،  لقطاع  �لتحتية  �لبنية 

عمدت  كما  باملياه.  �لتزود  من  فل�صطيني  �ألف   30 نحو  حرمان  �إىل  �أدى  مما  �لن�صري�ت؛ 

�إىل تدمري كلي لبئر �الإد�رة �رشق مدينة جباليا؛ وقد �أدى هذ� �لهجوم �إىل حرمان �صكان 

.
122

منطقة �رشق جباليا من هذ� �مل�صدر �ملهم للمياه و�لذي يغذي نحو 25 �ألف مو�طن

2. مواقف ال�شلطة الفل�شطينية من العتداءات الإ�رشائيلية على املوارد 
       والرثوات الطبيعية:

مع  للتعاطي  �لفل�صطينية  �ملحاوالت  بد�أت  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  قيام  مع 

م�صاكل �لبيئة، وحتديد �جلهات �ملخولة مبتابعة هذ� �مللف. فقد �أن�صاأت �ل�صلطة �لوطنية 

يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1994 د�ئرة ت�صمى د�ئرة �لتخطيط �لبيئي يف وز�رة �لتخطيط 

�ل�صلطة  مناطق  يف  �لبيئية  �الإد�رة  متابعة  �صالحياتها  من  كان  حيث  �لدويل،  و�لتعاون 

�ملحلي  و�حلكم  و�لزر�عة  �ل�صحة  وز�رة  من  كل  يف  ت�صكلت  نف�صه  �لوقت  ويف  �لوطنية. 

حتديد  عدم  يف  وت�صبب  �ل�صالحيات،  يف  �زدو�جية  �صكل  مما  �لبيئية،  لل�صوؤون  دو�ئر 

 .
123

�مل�صوؤوليات و�ملرجعيات �ملحددة التخاذ �لقر�ر�ت يف �صوؤون �الإد�رة �لبيئية

�إن�صاء وز�رة �صوؤون �لبيئة، وُعدَّت �ملرجعية �الأ�صا�صية لل�صوؤون  1998 مّت  ويف �صنة 

�لبيئية يف فل�صطني، وقد كان لها �لعديد من �الإجناز�ت �لتي ت�صدت لالعتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية 

عليها مثل �إن�صاء حمطات �ل�رشف �ل�صحي يف معظم مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية، بهدف 

.
124

معاجلة �ملياه �لعادمة �لتي تلقيها “�إ�رش�ئيل” يف �ملياه �لفل�صطينية

�الأوىل،  �ل�صنة   ،2011/7/9-3 اجلديدة،  احلياة  عن  ي�صدر  �أ�صبوعي  �قت�صادي  ملحق  و�شوق،  حياة   121

http://www.alhayat-j.com/sooq/economic%2011.pdf :لعدد 11، �نظر�

فب�ير  �صباط/  غزة،  قطاع  يف  �ملياه  يف  �حلق  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �أثر  �الإن�صان،  حلقوق  �مليز�ن  مركز   
122

http://www.mezan.org/upload/2382.pdf :2009، �نظر

)حالة  الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  اأرا�شي  يف  البيئة  �ملو�طن،  حلقوق  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية  �لهيئة   
123

�مل�صتقلة حلقوق  �لفل�صطينية  �لهيئة  )40( )ر�م �هلل:  درا�شية: حمافظة بيت حلم(، �صل�صلة تقارير خا�صة 

http://www.ichr.ps/pdfs/sp40.pdf :ملو�طن، �أيلول/ �صبتمب 2005(، �نظر�

ب�صام ف�صل �لزين، “دور �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية وقائدها يا�رش عرفات يف حماية �لبيئة �لفل�صطينية،”   
124

بحث مقدم �إىل موؤمتر: �ل�صهيد �لرمز يا�رش عرفات: تاريخ... وذ�كرة، جامعة �الأزهر، غزة، 15–2011/11/17.
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وقد �أكد عبا�ص يف �أيلول/ �صبتمب 2005 يف تعميم وزع على �ل�صفار�ت �لفل�صطينية، �أن 

�الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي �أحادي �جلانب من قطاع غزة منقو�ص طاملا ت�صيطر “�إ�رش�ئيل” 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  قامت  كما   .
125

�لفل�صطينية �الإقليمية  و�ملياه  و�الأجو�ء  �ملعابر  على 

بها  يت�صبب  �لتي  �لفادحة  �خل�صائر  بتغطية  عديدة،  منا�صبات  يف  �ملانحة  �لدول  مبطالبة 

�أ�صتال  لتوزيع  عديدة  بحمالت  وقامت  و�ملياه.  �لزر�عة  قطاع  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

وبناء  �الأر��صي  جتريف  جر�ء  من  �لـمت�رشرة  �لـمناطق  مز�رعي  على  �لزيتون  �صجر 

�جلد�ر �لفا�صل. وقد �أعلن وليد عبد ربه، وزير �لزر�عة، يف 2005/7/8، �أن �لوز�رة ت�صعى 

�الحتالل  �لذين ت�رشرو� جر�ء ممار�صات قو�ت  �ملز�رعني  تفعيل م�صاريع دعم  الإعادة 

.
126

عقب �الن�صحاب �أحادي �جلانب من قطاع غزة

يف  �لفل�صطينية  �لبيئة  حول  �لثاين  �لدويل  �ملوؤمتر  �فتتاح  يف  م�صاركته  وخالل 

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2009، قال �صالم فيا�ص، �إن �ال�صتيطان �صكل �لتهديد �لرئي�صي 

�ل�صيطرة  عدم  ظّل  يف  تت�صاعف  �لبيئية  و�لتحديات  و�ل�صعوبات  �لفل�صطينية،  للبيئة 

.
127

�لكاملة على �الأر��صي يف �ملنطقة �مل�صنفة ج

ومل ت�صلم �لبيئة �لفل�صطينية من فتاوى �حلاخامات �ليهود، فقد نددت وز�رة �لزر�عة 

�صلومو  �ليهودي  للحاخام  جديدة  بفتوى   2009 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �لفل�صطينية 

ري�صكني Shlomo Riskin، جتيز �رشقة حما�صيل �لفل�صطينيني وت�صميم �آبار مياههم. 

وقال �لوكيل �مل�صاعد للم�صادر �لطبيعية بوز�رة �لزر�عة يف حكومة غزة ح�صن �أبو عيطة: 

.
“�ملغت�صبون ينفذون فتوى حاخاماتهم بحذ�فريها”128

�لب�رش  �صّد  �الإ�رش�ئيلية  بـ“�حلملة  و�صفتها  مما  غزة  يف  �لزر�عة  وز�رة  وحذرت 

�ليهود. وقالت  �مل�صتوطنني  �لغربية وقطاع غزة، من قبل  �ل�صفة  و�ل�صجر و�حلجر” يف 

مدن  يف  �لزر�عية  �لدومنات  من  �ملئات  هناك  “�إن   ،2010/5/11 يف  لها  بيان  يف  �لوز�رة 

وقرى �ل�صفة �لغربية مت جتريفها وحرقها موؤخر�ً من قبل �ملغت�صبني بحماية من جي�ص 

 .
�الحتالل �الإ�رش�ئيلي”129

الد�شتور، 2005/9/18.  125

الأيام، 2005/7/9.  126

الأيام، 2009/10/14.  127

ال�شبيل، 2009/12/8.  128

ال�شبيل، 2010/5/12.  129
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�أكد  �هلل،  ر�م  يف  �لزر�عية  �ملنتجات  من  عينات  على  �طالعه  ولدى   ،2013/6/10 ويف 

حممود عبا�ص، �أن زر�عة �الأر�ص و�لتم�صك بها وعدم تركها للنهب من قبل �أي كان نوع 

�لتحرير يف  �لناطق با�صم ف�صائل منظمة  �ل�صلمية. و�أ�صاف  �ل�صعبية  �ملقاومة  �أنو�ع  من 

�ملقاومة  �أ�صكال  �لزر�عية، هو تفعيل  �مل�صاريع  �أن دعم هذه  حمافظة جنني علي زكارنة 

من  �لفل�صطينيني  منع  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  يحاول  �لتي  �ملناطق  يف  �ل�صلمية  �ل�صعبية 

.
130

��صتثمارها

�لفل�صطينية  �ملياه  �صلطة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أ�ص�صت  فقد  �ملياه  لقطاع  وبالن�صبة 

�ملائية،  �مل�صادر  و�إد�رة  �ملياه،  قطاع  هيكلة  لتتوىل   1996 ل�صنة   2 رقم  �لقانون  مبوجب 

�ل�صفة  من  كل  يف  �ملياه  م�صاريع  على  و�ملر�قبة  و�الإ�رش�ف  �ملائية،  �ل�صيا�صات  وتنفيذ 

�لغربية وقطاع غزة، و��صتغالل ما مّت تخ�صي�صه يف �تفاقية �ملرحلة �النتقالية من كميات 

مائية للفل�صطينيني. كما �أوكل �إليها �الإعد�د ملفاو�صات �لو�صع �لنهائي ل�صمان و�صيانة 

.
131

�حلقوق �ملائية �لفل�صطينية �ملن�صو�ص عليها يف �تفاقية �ملرحلة �النتقالية

وعملت �صلطة �ملياه �لفل�صطينية منذ تاأ�صي�صها على �إقامة �مل�صاريع لتنمية �لرثوة �ملائية 

يف �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية، مثل حفر �آبار جديدة ملو�جهة �حلاجات �ملائية خ�صو�صاً 

، على �لرغم من �أن “�إ�رش�ئيل” حتظر على �لفل�صطينيني حفر �آبار جوفية 
132

يف �الأرياف

. فقد حذر رئي�ص �صلطة �ملياه �لفل�صطينية نبيل �ل�رشيف من زيادة عجز 
133

دون مو�فقتها

 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة و��صتمر�ره حتى �صنة 2010. 
3
�ملياه �إىل نحو 200 مليون م

1998 �أن �صلطته �صتبد�أ يف �ل�صهرين �ملقبلني يف  و�أعلن �ل�رشيف يف �أو�خر ني�صان/ �أبريل 

�إىل نحو �ل�رشب يف �صمال غزة، بتمويل فرن�صي ي�صل  لتحلية مياه  �أول حمطة  �إقامة 

الإيجاد  وذلك   ،
134

�لثانية �ل�صنة  يف  ومثلها  للم�رشوع،  �الأوىل  �ل�صنة  يف  دوالر  ماليني   5.3

حاجة  يكفي  ال  �ملتوفر  �مل�صدر  غد�  �أن  بعد  لال�صتعمال،  �ل�صاحلة  للمياه  ثاٍن  م�صدر 

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=603821 :معاً، 2013/6/11، �نظر  
130

�صد�د �لعتيلي، “�ملياه �لفل�صطينية... �أزمة يف �لو�قع و�إ�صكال يف �لتفاو�ص،” �جلزيرة.نت، 2004/10/3، �نظر:   
131

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/79BE312A-54F1-46AB-9925-7280E0E02DC5.htm

�جلزيرة.نت، 2004/10/3، �نظر:  
132

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EBF67C17-CFAF-4686-89D9-20D2BC510C8D.htm

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=11791 :جلزيرة.نت، 2001/7/8، �نظر�  
133

احلياة، 1998/4/30.  134
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�لفل�صطينيني. غري �أن �ل�رشيف �عرتف يف �صنة 2000 باأنه جل�ص ثالثة �أعو�م مع �ملفاو�ص 

.
135

�الإ�رش�ئيلي حلفر بئر و�حدة قرب جنني، ومل ي�صتطع �حل�صول على ت�رشيح منه بذلك

ويف موؤمتر �صحفي عقده �ل�رشيف  على �إثر موؤمتر الهاي �لدويل �لثاين للمياه �لعاملية 

بهولند� يف �صنة 2000، ��صرتط لقبول �القرت�حات �الإ�رش�ئيلية بتنفيذ م�رشوعات م�صرتكة 

وح�صتها  �مل�رشوعة  �ملائية  حقوقها  جميع  علي  �أوالً  فل�صطني  ح�صول  �ملياه،  لتحلية 

  .
136

�لقانونية من �ملياه �ل�صطحية و�جلوفية 

�ل�صعب  ت�صميم  �لفل�صطينية  �ملياه  �صلطة  رئي�ص  �لعتيلي  �صد�د  �أكد   2008 ويف 

�غت�صابها،  مو��صلة  على  “�إ�رش�ئيل”  ت�رش  �لتي  �ملائية  حقوقه  نيل  على  �لفل�صطيني 

وحذر من �أن �لو�صع �ملائي يف قطاع غزة يعي�ص كارثة، وعبَّ عن خ�صيته من �أن �قرت�حات 

�لفل�صطينيني  حقوق  على  �اللتفاف  ت�صتهدف  مياه  حتلية  حمطات  الإقامة  “�إ�رش�ئيل” 

.
137

�ملائية و�أنه ال يكن قيام دولة فل�صطينية قابلة للحياة دون �أن ت�صتعيد مياهها

وقد حذرت �للجنة �حلكومية لك�رش �حل�صار عن غزة يف حكومة �لوحدة �لوطنية �لتي 

�أن  من   2009 يونيو  حزير�ن/  يف  هنية،  �إ�صماعيل  برئا�صة  وحما�ص،  فتح  حركتي  ت�صم 

�آبار �ملياه يف قطاع غزة مهددة بالتوقف عن �لعمل، لعدم �صماح �صلطات  عدد�ً كبري�ً من 

ون�صف  عامني  من  �أكرث  منذ  ل�صيانتها،  �لالزمة  �ملعد�ت  باإدخال  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

�لعام. و�أكد حمدي �صعت رئي�ص �للجنة، �أن �أكرث من 800 بئر مياه توقفت عن �لعمل فعلياً، 

وحتتاج �إىل �صيانة و�إعادة تاأهيل من �أ�صل 2,000 بئر موجودة يف مناطق �لقطاع �ملختلفة. 

ب�رشورة   )FAO )�لفاو  �ملتحدة  لالأمم  �لتابعة  و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة  �صعت  وطالب 

�ملعابر  لفتح  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  على  بال�صغط  و�ل�رشيع،  �لعاجل  �لتدخل 

ل �ملنظمة �مل�صوؤولية  الإدخال �ملعد�ت �لالزمة الإن�صاء و�صيانة �الآبار يف قطاع غزة، وحمَّ

عما ينجم م�صتقبالً عن و�قع �الآبار يف قطاع غزة؛ باعتبارها �أعلى �صلطة يف �الأمم �ملتحدة 

.
138

ت�صعى لتحقيق �الأمن �لغذ�ئي يف �لعامل، وتهتم برفع �لقدر�ت �الإنتاجية �لزر�عية

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، نقالً عن: اخلليج، 2000/3/3، �نظر:  
135

http://www.palestine-info.com/arabic/books/areed/areed1.htm#_edn128

الأهرام، 2000/3/29.   136

القد�س، 2008/5/6.  137

�إخو�ن �أون الين، 2009/6/1، �نظر:   
138

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=49774&SecID=231
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و�لو�صع  �ملياه  �أزمة  حول  بياناً  �لفل�صطينية  �ملياه  �صلطة  �أ�صدرت   2010/8/23 ويف 

�ملائي يف فل�صطني، قالت فيه: 

حممود  �لرئي�ص  �ل�صيد  خلف  �ملياه  قطاع  وكو�در  �ملياه  �صلطة  وتقف  نقف 

عبا�ص و�حلكومة برئا�صة دولة د. �صالم فيا�ص يف معركتنا للتحرر من �الحتالل 

ق�صية  ومنها  �لنهائي،  �لو�صع  مفاو�صات  لق�صايا  عادل  حل  �إىل  و�لو�صول 

حقوق �ملياه لبناء �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشيف. ياأتي 

هذ� �لبيان حول �إد�رة قطاع �ملياه و�لذي تدير فيه �صلطة �ملياه “�إد�رة �أزمة ولي�ص 

�إد�رة قطاع” حيث ي�صكل غياب �حلل �لعادل حلقوق �ملياه �أزمة حقيقية كبرية يف 

 .
139

خمتلف حمافظات �لوطن

�أما وزير �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان يف �حلكومة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل حممد ��صتيه، 

من  �صنوياً   
3
م مليون   600 قر�بة  ت�رشق  “�إ�رش�ئيل  �أن   ،2011 فب�ير  �صباط/  يف  فاأكد 

.
 �صنوياً”140

3
�ملو�زنة �ملائية لل�صفة �لغربية و�لتي تقدر بـ 800 مليون م

�أو�خر  يف  غزة،  يف  �ملقالة  �حلكومة  لدى  �لبيئة  �صلطة  رئي�ص  �إبر�هيم  يو�صف  و�أعلن 

�أيار/ مايو 2013، �أن 90% من مياه �خلز�ن �جلويف يف قطاع غزة �أ�صبحت غري �صاحلة 

لال�صتخد�م �الآدمي نتيجة الإجر�ء�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �ملتمثلة ب�رشقة �ملياه وجتريف 

�الآبار �حلدودية وعدم تر�صيد ��صتخد�م �ملياه. و�أكد �إبر�هيم �أن قيام “�إ�رش�ئيل” بتجريف 

م�صاحات و��صعة من �الأر��صي �خل�رش�ء و�الأ�صجار �ملمتدة على طول حدود قطاع غزة 

�أدى ملزيد من �لتدهور يف �لو�صع �لبيئي و�ملائي، معتب�ً يف �لوقت ذ�ته �أن �لزيادة �ل�صكانية 

�خلز�ن  على  و��صحة  �صلبية  �آثار  لها  كان  �ملناخية  و�لتغري�ت  �ال�صتهالك  �أمناط  وتغري 

�جلويف. وبني �أن ما ن�صبته 20% من �صو�طئ غزة غري �صاحلة لال�صتجمام ب�صبب تلوث 

.
141

هذه �مل�صاحة باملياه �لعادمة

بد�ية  حتى  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  �تخذتها  �لتي  و�الإجر�ء�ت  �ملو�قف  �أن  �إال 

2013 مل تفلح يف ردع “�إ�رش�ئيل” عن هجمتها �ل�رش�صة على �لبيئة �لفل�صطينية. 

http://www.israj.net/vb/showthread.php?t=8013 :موقع �صبكة �الإ�رش�ء و�ملعر�ج )�إ�رش�ج(، 2010، �نظر  
139

الد�شتور، 2011/2/9.  140

الغد، 2013/5/27.   141
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خال�شة:

�الأر�ص  على  �حلقائق  بناء  �إىل  و�لتهويد  �ال�صتيطان  خالل  من  “�إ�رش�ئيل”  �صعت 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أما  �لغربية.  �ل�صفة  من  كبرية  م�صاحات  وم�صادرة  �لفل�صطينية 

فظلت عملياً عاجزة عن مو�جهة �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية ب�صبب �لتز�مها باتفاقات �أو�صلو 

للتعامل مع �الحتالل، وبقيت مو�قفها  �ل�صلمية  �لتفاو�ص و�لطرق  �إال  لها  �لتي ال جتيز 

�صعيفة، وغالباً ما كانت ت�صدر على ل�صان منظمة �لتحرير �أو بع�ص ف�صائلها.

تهويد  بعملية  ليقوم  تدريجياً،  �لقد�ص  بلدية  نطاق  بتو�صيع  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  قام   

�الأماكن  وهوَّدت  �الأق�صى،  �مل�صجد  على  فاعتدت  وو��صع،  مبمج  نطاق  على  �لقد�ص 

و�أ�صماءها، وهدمت �ملنازل و�صحبت �إقامات �ملقد�صيني. ومع جميء �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�نتز�ع  �ملنظمة و�ل�صلطة يف  �أ�صعاف ما كانت عليه، وف�صلت قيادة  �لتهويد  ز�دت وترية 

يع�صف  م�صتمر�ً  �لتهويد  وظّل  فل�صطني،  عا�صمة  �لقد�ص  باأن  “�إ�رش�ئيل”  من  �عرت�ف 

باالأر�ص و�ملقد�صات. 

يف  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لعازل  �جلد�ر  �إن�صاء  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �صادقت  لقد 

�أكرث  وحما�رشة  �ل�صفة،  م�صاحة  من   %12 نحو  لعزل  خمطط  يف   2002 �أبريل  ني�صان/ 

على  �ل�صيطرة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  تابعت  كما  فل�صطيني.  مليون  ن�صف  من 

م�صادر �ملياه يف �ل�صفة �لغربية و��صتغالل معظمها ل�صاحلها.

ومن �لالفت للنظر �أنه يف �لوقت �لذي ينفذ �لطرف �الإ�رش�ئيلي �لتز�ماته بطريقة كيفية 

�ل�صلطة  تقوم  و�لتهويدية،  �الحتاللية  وبر�جمه  وخططه  �خلا�صة  م�صاحله  تر�عي 

قوى  وتطارد  �أمنياً  معها  وتن�صق  “�إ�رش�ئيل”  جتاه  �لتز�ماتها  بكافة  بالوفاء  �هلل  ر�م  يف 

�ملقاومة �لفل�صطينية.



الف�شل الثالث ع�شر
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الإعالم يف ظّل ال�شلطة الفل�شطينية*

متهيد:

“ال �صقف لهذه �حلرية يف فل�صطني”. هذ� ما قاله �لدكتور �صالم فيا�ص، رئي�ص �لوزر�ء 

.
1
�ل�صابق يف �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية يف حديثه عن �ل�صحافة يف فل�صطني

عند �حلديث عن هذ� �ل�صعار يف و�قع �ل�صحافة يف ظّل �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية بعد 

مرور ع�رشين عاماً على تاأ�صي�ص �ل�صلطة، ال يجد �ملرء بد�ً من �لتاأمل يف تطور �ل�صحافة، 

وو�قعها، و�ملحطات �لتي مرت بها، ودرجة �حلرية �لتي تتمتع بها، وقدرتها على �لتاأثري 

يف �جلو�نب �ملختلفة من �لو�قع �ل�صيا�صي على مدى عقدين يزخر�ن باالأحد�ث �لكبرية يف 

ظّل �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني �لذي ن�صاأ عن �تفاقية �أو�صلو.

فالباحث ال يقف عند �صعار، �أو ت�رشيح، �أو و�صف، �أياً كان م�صدره. بل يقف على 

�لوقائع و�الأحد�ث، ويحلل �أبعادها، و�صوالً �إىل ت�صخي�ص �أقرب �إىل �لدقة للحالة �الإعالمية 

يف فل�صطني.

اأواًل: االإعالم بني املا�شي واحلا�شر:

�رشد  بال�رشورة  يعني  ال  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ظّل  يف  �الإعالم  و�قع  عن  �حلديث 

�الأدلة على غياب �حلريات �الإعالمية، و�نتهاكات �ل�صلطة بحق �ل�صحفيني و�ملوؤ�ص�صات 

لالحتالل  �الإعالم،  �صمنها  ومن  برمتها،  �لفل�صطينية  �حلالة  و�رتهان  �الإعالمية، 

�أي�صاً �حلديث عن �ل�صقف �ملرتفع للحريات يف ظّل �ل�صلطة، �لتي  �الإ�رش�ئيلي. وال يعني 

يحلو للبع�ص �حلديث عنها. فم�صاألة �رتباط �لنظام �الإعالمي بو�قع �حلريات �ل�صيا�صية 

ل�صيا�صات  �الإعالمية  باملعاجلة  يتعلق  فيما  بلد، م�صاألة مفروغ منها، وخ�صو�صاً  �أّي  يف 

�ل�صلطة، وما ي�ص م�صالح �لنخب �ل�صيا�صية و�القت�صادية و�الجتماعية فيها. وبكلمات 

�أخرى، فاإننا نتحدث عن نظام �صيا�صي يفرز �صكالً حمدد�ً للنظام �الإعالمي، بحيث يكون 

القد�س، 2013/5/1.   1

�أتقدم بال�صكر �جلزيل للزميلة �الأ�صتاذة �أمل دويكات على جهودها يف جمع �ملعلومات و�إجر�ء �ملقابالت لهذه   *
�لدر��صة.



604

ال�سلطة الفل�سطينية

مت�صقاً مع طبيعة ذلك �لنظام ومرتبطاً بالتغري�ت �لتي قد تطر�أ عليه. وهذ� يعني �صعوبة 

�إحد�ث �أّي تغيري يف �لنظام �الإعالمي دون حدوث تغيري مو�ز للنظام �ل�صيا�صي.

�ملر�حل  بتعاقب  مرهوناً  بقي  فل�صطني  يف  �الإعالمية  �حلرية  هام�ص  فاإن  ولذلك، 

�الإعالم  قدرة  ومبحدودية  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  على  �صادت  �لتي  و�الأنظمة  �ل�صيا�صية 

على �لتاأثري على �صيا�صات تلك �الأنظمة و�صخو�صها. ففي �الأزمات ب�صكل خا�ص مثالً، ال 

ت�صتطيع �ل�صلطة �حلاكمة �أن حتتمل �لنقد و�لتحليل �ل�رشيح و�ملبا�رش، وك�صف �ملعلومات 

�لتي تر�ها �ل�صلطة م�صيئة لها، ومعيقة ل�صيا�صاتها.

 ،1876 �صنة  وحتديد�ً   ،19 �لـ  �لقرن  من  �لثاين  �لن�صف  منذ  �متدت  �ل�صورة  هذه 

حيث كانت �نطالقة �ل�صحافة �لفل�صطينية مع �صدور �صحيفة �لقد�ص �ل�رشيف باللغتني 

. وكانت فل�صطني تعد �لدولة �خلام�صة 
2
�لعربية و�لرتكية يف ظّل �حلكم �لعثماين لفل�صطني

عربياً من حيث ظهور �ل�صحافة فيها بعد كلّ من م�رش، ولبنان، و�صورية، و�لعر�ق على 

�لتو�يل، ما يدل على عر�قة �ل�صحافة �لفل�صطينية، و�لرت�ث �لتاريخي �لذي ر�كمته على 

مدى ما يقرب من قرن ون�صف.

و�جهت  حيث  و�لتعقيد،  �ل�صعوبة  يف  غاية  حتديات  ر�فقتها  �لعر�قة  هذه  ولكن 

متعددة  باأ�صاليب  �لعثمانية  �ل�صلطات  قبل  من  وت�صديد�ً  رقابة  �لفل�صطينية  �ل�صحافة 

�لر�صمي با�صم �حلكومات، ف�صالً عما ذكر  �لناطق  وم�صددة، حيث كانت �ل�صحف تعد 

من �صدور �ل�صحف باللغتني �لعربية و�لرتكية، ما ي�صري �إىل �رتباطها �جلذري بال�صلطة 

�حلاكمة.

وبعد وقوع كارثة �النتد�ب �لبيطاين على فل�صطني، دخلت �ل�صحافة مرحلة جديدة 

من �ملعاناة �ل�صديدة، �صو�ء من خالل �إغالق �ل�صحف، �أم �عتقاالت �ل�صحفيني، �أم �لت�صديد 

.
3
يف �إجر�ء�ت �حل�صول على �ملعلومة، وغري ذلك من �الإجر�ء�ت �لتي ��صتمرت لعقود

و�لن�رش،  لل�صحافة  بي�صان  موؤ�ص�صة  )قب�ص:   1976–1876 الفل�شطينية  ال�شحافة  تاريخ  �صليمان،  حممد   
2

1987(، �ص 46؛ و�نظر: يو�صف خوري، ال�شحافة العربية يف فل�شطني 1876–1948، ط 2 )بريوت: موؤ�ص�صة 
ملحة  �ملوؤلف  يقدم  حيث   ،)1986 �لفل�صطينيني،  و�ل�صحفيني  للكتاب  �لعام  �الحتاد  �لفل�صطينية،  �لدر��صات 

موجزة عن كافة �ملطبوعات �ل�صحفية �لتي �صدرت يف فل�صطني يف �لفرتة �ملذكورة.

لل�صحافة  بي�صان  موؤ�ص�صة  )قب�ص:  الربيطاين  النتداب  وقوانني  الفل�شطينية  ال�شحافة  �صليمان،  حممد   
3

و�لن�رش، 1988(، �ص 31.



605

االإعالم يف ظّل ال�شلطة الفل�شطينية

ومل تكن �ل�صحافة �لفل�صطينية بحال �أف�صل يف ظّل �الإد�رة �الأردنية، �إال �أنه ال بّد من 

�لقول �إنه حدث تو�صع وتطور يف ظّل �الإد�رة �الأردنية، متثل يف �إن�صاء عدد من �ل�صحف 

و�ملجالت. ولكن، يف �لوقت نف�صه، مور�صت �لرقابة على �ل�صحف بو�صائل �صتى، لدرجة 

�أنها مل جتروؤ على �خلروج عن �ل�صيا�صات �حلكومية، وكانت تخ�صع ب�صورة �أو باأخرى 

ملق�ص �لرقيب �الأمني �لتابع لالإد�رة �الأردنية. 

و�لتعبوية،  �ل�صيا�صية  �لنزعة  �ل�صحافة  على  غلبت  بعدها،  وما  �ملرحلة  تلك  ويف 

و�الهتمام بق�صية �لتحرر، ومو�جهة �خلطر �ل�صهيوين، مما �أدى �إىل �نح�صار �الهتمام 

بالق�صايا �لفل�صطينية �لد�خلية.

ومن �لطبيعي �أن تقوم �ل�صحف �لفل�صطينية بتوجيه ُجّل �هتمامها جتاه �لكارثة �لتي 

تعر�صت، وتتعر�ص لها فل�صطني، ل�صببني: �الأول؛ حجم تلك �لكارثة، و�لتي ما ز�ل يكتوي 

�ل�صعب �لفل�صطيني بنارها حتى �ليوم. و�لثاين؛ عزوف �ل�صحافة �لفل�صطينية عن تناول 

�لق�صايا �لد�خلية �ملتعلقة ب�صيا�صات �حلكم، �صو�ء �الأردين �أم �لبيطاين، نتيجة �لرقابة 

و�أ�صاليب �لتحكم �ملختلفة، و�خلوف من عو�قب ذلك.

�الحتالل  ظّل  يف  تعر�صت  حيث  �ملتعاقبة،  �ل�صلطات  جتابه  �ل�صحافة  و��صتمرت 

1967 �إىل �ملزيد من �ل�صغوطات �لتي مل متار�صها �صلطة من قبل،  �الإ�رش�ئيلي بعد �صنة 

وخ�صو�صـاً �لرقابة �لع�صكرية �لتي فر�صت على �ملو�د �الإعالمية قبل �لن�رش. ومع هذ�، 

و�أ�صبوعية  يومية  �صحيفة   22 الإن�صاء  تر�خي�ص  على  �حل�صول  �ل�صحفيون  ��صتطاع 

حتت �الحتالل يف �لقد�ص �ملحتلة. ومع �أن �ل�صحافة �لفل�صطينية كانت د�ئماً حت�صل على 

�لرت�خي�ص، وال تن�رش �إال ما يو�فق عليه �لرقيب �لع�صكري، �إال �أن �ملالحقات و�الإغالقات 

كانت حتا�رشها وتالحقها با�صتمر�ر. وبالطبع، فقد كان تركيز �ل�صحافة ين�صب على 

 .
4ً
�لق�صايا �لوطنية ب�صكل �أ�صا�صي، كما ذكرنا �آنفا

�صحافة  ولي�صت  �صمود،  �صحافة  باأنها  و�صفها  يكن  �الحتالل  ظّل  يف  �ل�صحافة 

�ل�صعب  هوية  على  �حلفاظ  على  عملت  �أنها  حيث   ،
5
للكلمة �حلريف  باملعنى  مقاومة 

�الإعالم،  وز�رة  �ملهاجرة،  �لفل�صطينية  �ل�صحافة   - و�لتطور  �لن�صاأة  �لفل�صطينية  �ل�صحافة  تربان،  ماجد   
4

http://www.minfo.ps/arabic/index.php?pagess=main&id=137 :فل�صطني، 2009/3/1، �نظر

 Farid Abu–Dheir, “Freedom of Press in Palestine: Present and Future Perspectives,” in  5

Wolfgang Freund (ed.), Palestinian Perspectives (New York: Peter Lang, 1999), p. 92.
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�لفل�صطيني، و�صعت لك�صف ممار�صات �الحتالل وتكري�ص �حلقوق �لوطنية �لفل�صطينية 

يف وجد�ن �ل�صعب. ولكن مل يكن �الحتالل لي�صمح لها بالقيام بدور �ملقاومة و�لتحري�ص 

على �لت�صدي لالحتالل، با�صتثناء ما يرتتب على �نتقاء �ملو�صوعات، و�أ�صاليب �ل�صياغة، 

وما يكن �أن يقر�أه �جلمهور بني �ل�صطور. وقد ��صتخدمت �ل�صحافة �لفل�صطينية �أ�صاليب 

متعددة يف �صعيها لتجاوز �لرقيب �لع�صكري، ومن �أبرز تلك �لو�صائل ت�رشيب �ملعلومات 

�إىل �ل�صحافة �الإ�رش�ئيلية �لتي تقوم بن�رشها، ومن ثم قيام �ل�صحافة �لفل�صطينية بنقلها 

عن �ل�صحف �الإ�رش�ئيلية )وهو �الأمر �لذي ت�صمح به �لرقابة(. ومن �أمثلة ذلك �أي�صاً، ترك 

، وهو 
“نعتذر”6 كلمة  �ملو�د منها، وكتابة  مّت حذف  �لتي  �ملو�قع  �ل�صحف يف  فر�غات يف 

�الأمر �لذي ُيوجد نوعاً من �الإثارة و�لف�صول لدى �لقر�ء، ويو�صل �لر�صالة بطريقة غري 

مبا�رشة �إىل �جلمهور.

ثانيًا: العهد اجلديد:

�لق�صية  يف  در�ماتيكياً  تطور�ً   1994 �صنة  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  قيام  مثّل 

�لفل�صطينية، حيث بد�أ يتبلور و�قع جديد يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. من �أبرز مالمح 

هذ� �لتطور �نتقال �ل�صلطة �حلاكمة من �الحتالل �ملبا�رش �إىل �جلانب �لفل�صطيني، مع بقاء 

لل�صعب  �حلياة  مفا�صل  خمتلف  وكذلك  �ل�صيا�صي،  �لنظام  لها  يخ�صع  مظلة  �الحتالل 

�لفل�صطيني. وبالطبع، �صعت �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية �إىل ��صتثمار هذ� �لو�قع �جلديد 

خالل  من  �الحتالل  من  �النفكاك  على  و�لعمل  �لفل�صطينية  �لدولة  نو�ة  بناء  على  للعمل 

�ل�صعب  على  ثقيالً  �أو�صلو مثّل عبئاً  �تفاق  �أن  �لرغم من  و�إجر�ء�ت عدة، على  �صيا�صات 

حتقيق  يف  قدرتها  وعلى  �ل�صلطة  �صالحيات  على  �صارمة  قيود�ً  وفر�ص  �لفل�صطيني، 

�الأهد�ف �لوطنية.

�إ�صارة  مبثابة   1995 �صنة  يف  �لفل�صطيني  و�لن�رش  �ملطبوعات  قانون  �إ�صد�ر  ويعد 

و��صحة �إىل �هتمام �ل�صلطة بهذ� �الأمر، على �لرغم من �أن �لقانون هو ن�صخة معدلة من 

�لقانون �الأردين. �إال �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية ر�أت �أنه ال بّد من تنظيم �لعالقة بني �ل�صلطة 

�أخرى. ومن  �الإعالم و�أد�ئه جتاه �ملجتمع من جهة  و�الإعالم من جهة، وتنظيم �صوؤون 

علي �أحمد عبد �هلل، واقع ال�شحافة الفل�شطينية يف ال�شفة والقطاع )1967–1987( )بريوت: منظمة �لتحرير   
6

�لفل�صطينية، 1989(، �ص 157.
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فاإن  و�لن�رش،  �ملطبوعات  قانون  يف  كثرية  ثغر�ت  وجود  من  بالرغم  �أنه  بالذكر،  �جلدير 

�لن�صو�ص �ملتعلقة بحرية �لتعبري يف �لقانون )وكذلك يف �لقانون �الأ�صا�صي( تعد جيدة، بل 

و�أقرب �إىل �ملثالية. فعلى �صبيل �ملثال، ن�صت �ملادة 27 من �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني 

على �أن:

�لقانون  هذ�  يكفله  للجميع  حّق  �الإعالم  و�صائل  و�صائر  �ل�صحف  تاأ�صي�ص 

�الإعالم  و�صائل  حرية  �لقانون.  لرقابة  متويلها  م�صادر  وتخ�صع  �الأ�صا�صي، 

�ملرئية و�مل�صموعة و�ملكتوبة وحرية �لطباعة و�لن�رش و�لتوزيع و�لبث، وحرية 

�لعالقة.  ذ�ت  و�لقو�نني  �الأ�صا�صي  �لقانون  لهذ�  وفقاً  مكفولة  فيها،  �لعاملني 

حتظر �لرقابة على و�صائل �الإعالم، وال يجوز �إنذ�رها �أو وقفها �أو م�صادرتها �أو 

.
7

�إلغاوؤها �أو فر�ص قيود عليها �إال وفقاً للقانون ومبوجب حكم ق�صائي

ولكن، بالطبع، فاإن �لن�صو�ص �صيء، و�لو�قع �صيء �آخر. 

يف  �صدرت  فقد  توقف.  وبع�صها  ��صتمر،  بع�صها  �ل�صحف،  من  �لعديد  �صدرت 

�أ�صبوعية  بد�أت  حيث  �ل�صلطة،  من  مقربة  وهي  �جلديدة  �حلياة  �صحيفة   ،1994/11/10

�لوطن  �صحيفة  غزة  مدينة  يف   1994/12/8 يف  �صدرت  كما  يومية.  لت�صبح  حتولت  ثم 

�ل�صلطة الأ�صباب �صيا�صية.  �الإ�صالمية )حما�ص(، و�أغلقتها  �ملقاومة  �لناطقة با�صم حركة 

ثم �صدرت �صحيفة �ال�صتقالل �لناطقة با�صم حركة �جلهاد �الإ�صالمي �صنة 1995. وفـي 

�لبالد  حتولت  ثم  �ليوميتان،  و�الأيام  �لبالد  �صحيفتا  �صدرت  �أي�صاً   1995 �صنة  نهـاية 

�الأيام ت�صدر يومياً حتى يومنا  �أ�صبوعية، فيما ��صتمرت �صحيفة  �إىل �صحيفة  بعد ذلك 

�الأق�صى، و�ل�صاحل،  �ل�صلطة عدة �صحف وجمالت، منها  �أجهزة  هذ�. كما �صدرت عن 

و�لزيتونة، و�لر�أي، و�ل�صباح، وغريها من �ل�صحف �لتي مل ت�صتمر يف �ل�صدور. 

�لوطني  �خلال�ص  حزب  با�صم  �لناطقة  �لر�صالة  �صحيفة   1997/2/13 يف  و�صدرت   

يوم  كّل  ت�صدر  �أ�صبوعية  �صحيفة  وهي  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �جلناح  �الإ�صالمي، 

خمي�ص، وير�أ�ص حتريرها �صالح �لبدويل. كما �صدرت يف بد�ية �صنة 1997، عن مركز 

�لدورية،  �لهندي، جملة فل�صطني غري  �لذي ير�أ�صه حممد  للدر��صات و�لبحوث  فل�صطني 

ذ�ت �مليول �الإ�صالمية. 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، 2010/7/6، �نظر:   
7

http://www.pal–plc.org/index.php/2010–07–06–15–50–26.html
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لقد �صهد و�قع �ل�صحافة �لفل�صطينية يف هذه �لفرتة �زدحاماً ونه�صة كبرية، بالرغم 

 ،
8

و�الأجنبية �لعربية  �لبالد  يف  �ل�صحف  باإمكانيات  قورنت  ما  �إذ�  �إمكانياتها  قلة  من 

تفاعل  عن  معب�ً  كان  �لذي  �ل�صيا�صي  للن�صاط  مو�زياً  �إعالمياً  حر�كاً  يثل  ما  وهو 

�لقوى �ل�صيا�صية �لفل�صطينية �إز�ء �لتحول يف م�صار �لق�صية �لفل�صطينية. وبالطبع، فاإن 

�ل�صيا�صية  �لقوى  بني  �لو�صل  حلقة  ومتثل  �لتفاعل،  هذ�  �أدو�ت  متثل  �الإعالم  و�صائل 

�لفل�صطيني. و�جلمهور 

�إن �نت�صار �ل�صحافة يف ظّل �ل�صلطة يعك�ص �لتنوع �ل�صيا�صي و�لفكري على �ل�صاحة 

�لفل�صطينية، مع �ت�صاع �مل�صافة بني نفوذ �الحتالل وبني �الإعالم �لفل�صطيني، و�أ�صبحت 

�إىل وجود �الحتالل، وهو وجود �صلطة  �ل�صحافة بذلك خا�صعة العتبار جديد ي�صاف 

�ل�رش�ع  جتاه  روؤ�ها  و�ختالف  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لتيار�ت  عن  ف�صالً  فل�صطينية، 

�أجو�ء من �لديوقر�طية  �ل�صلطة وفرت  باأن  �أبو عيا�ص  مع �الحتالل. ويجادل ر�صو�ن 

، وهو ما نفته وقائع كثرية 
9
و�لتعددية لل�صحافة، بعك�ص ما كان �صائد�ً يف ظّل �الحتالل

حدثت منذ تاأ�صي�ص �ل�صلطة، وب�صكل خا�ص بعد �النق�صام.

�الأيام،  هي:  ثالث  �صحف  �صدور  ��صتمر�ر  مع  و�صوحاً  �أكرث  �ل�صورة  بدت 

باإذ�عة  �الإعالم �حلكومية و�ملتمثلة  �إىل و�صائل  باالإ�صافة  و�لقد�ص،  و�حلياة �جلديدة، 

جاءت  فقد  )وفا(.  �لفل�صطينية  و�ملعلومات  �الأنباء  ووكالة  فل�صطني،  وتلفزيون 

و�اللتز�م  لل�صلطة،  بالوالء  تت�صم  �لتي  �جلديدة  �ملرحلة  تنا�صب  لكي  �لو�صائل  هذه 

.
10

و�أهد�فها ب�صيا�صتها 

وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإعالم  و�صائل  عدد  بلغ   ،2011 �صنة  منت�صف  ولغاية 

145 يف �ل�صفة، و39 يف غزة. وكانت هذه �ملوؤ�ص�صات  �إعالمية، منها  184 موؤ�ص�صة  غزة 

�أنباء،  �إذ�عة، و27 حمطة تلفزيون، و16 �صحيفة، و6 دوريات، و20 وكالة   66 كالتايل: 

ماجد تربان، مرجع �صابق.  
8

)د.م:  الفل�شطيني  الإعالم  اأداء  على  ال�شيا�شي  والتحدي  الجتماعي  التطور  اأثر  عيا�ص،  �أبو  ر�صو�ن   
9

د.ن، 2008(، �ص 105.

Farid Abu–Dheir, op. cit., p. 95.  10

كذلك ذكر ر�صو�ن �أبو عيا�ص �أن �ل�صحافة �لفل�صطينية �لتزمت باخلط �ل�صيا�صي ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

والتحدي  الجتماعي  التطور  اأثر  عيا�ص،  �أبو  ر�صو�ن  �نظر:  باملفاو�صات.  �ملتمثل  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة 

ال�شيا�شي على اأداء الإعالم الفل�شطيني، �ص 100.
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�إلكرتونية،  ومو�قع  تدريب،  موؤ�ص�صات  و�لبقية  وم�صموع،  مرئي  �إنتاج  موؤ�ص�صة  و18 

�ملوؤ�ص�صات قد ظهرت  �لعظمى لهذه  �لغالبية  �الإعالمية. وكانت  وغري ذلك من �خلدمات 

.
11

بعد �تفاق �أو�صلو وقيام �ل�صلطة �لفل�صطينية

وقد جاء يف �مل�صح �مليد�ين لو�صائل �الإعالم �لفل�صطينية �أن معظم هذه �لو�صائل قالت 

عن نف�صها �إنها م�صتقلة، بينما يف حقيقة �الأمر تتبع �لكثري منها لف�صائل �صيا�صية معينة، 

.
12

و�أهد�فها بالطبع مرتبطة باأهد�ف تلك �لف�صائل

ومقارنة مع �صنة 2004، فقد �رتفع عدد و�صائل �الإعالم ب�صورة الفتة على �ل�صاحة 

خا�صة.  و�الإعالمي  عموماً  �لفل�صطيني  �مل�صهد  على  ينعك�ص  �لذي  �الأمر  �لفل�صطينية 

منح  مّت  قد  �أنه  �إىل   2004 �صنة  منت�صف  يف  �صدرت  �الإعالم  لوز�رة  در��صة  �أ�صارت  فقد 

155 من و�صائل �الإعالم �ملطبوعة و�مل�صموعة و�ملرئية، وكانت على �لنحو  لـ  �لرتخي�ص 

حمطة  و22  و�لقطاع(،  )�ل�صفة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  تلفزيونية  حمطة   32 �الآتي: 

�إال  �إذ�عية، و101 مطبوعة )�صحف، وجمالت يومية، و�أ�صبوعية، و�صهرية، وف�صلية(. 

�أن معظم هذه �ملطبوعات توقف �صدورها بعيد �النتفا�صة �لثانية �صنة 2000 وحتديد�ً يف 

 .
13

�لعام �لثاين من �النتفا�صة

مل تتوقف “�إ�رش�ئيل” عن ��صتهد�ف �الإعالم �لفل�صطيني، على �لرغم من �أنه خا�صع 

لل�صلطة �لفل�صطينية، كما هو �حلال بالن�صبة لكافة �أوجه �حلياة �لفل�صطينية �لتي تخ�صع 

ولكن  �لفل�صطينية،  �ل�صحافة  على  �الإ�رش�ئيلية  �لقيود  ��صتمرت  فقد  �الحتالل.  ل�صلطة 

�لتنقل  �لقيود؛ حتديد حرية  �أمثلة تلك  �ل�صابق. ومن  �أقل من  باأ�صكال خمتلفة، وبوترية 

�عتقال  عن  ف�صالً  لالأحد�ث،  تغطيتهم  �أثناء  يف  �ل�صحفيني  على  و�العتد�ء  لل�صحفيني، 

�ل�صحفيني، وقتلهم يف بع�ص �الأحيان. 

�أن �النتهاكات  �إىل  �لفل�صطيني للتنمية و�حلريات �الإعالمية )مدى(،  �أ�صار �ملركز  فقد 

تلك  �أفظع  وكانت  �نتهاكاً.   647 بلغت  مثالً،  و2012   2008 �صنتي  بني  ما  �الإ�رش�ئيلية، 

هناك عدد قليل من هذه �ملوؤ�ص�صات لها ح�صور على �ل�صاحة �الإعالمية، وذ�ت �إمكانيات كبرية.  
11

 Near East Consulting, “Survey of Palestinian media December 2010 to April 2011,” May  12

2010, pp. 17–19, http://www.scribd.com/doc/56706011/NEC-Palestine-Media-Survey-Apr11

طلعت عبد �حلميد، “�لثقافة وو�صائل �الإعالم �لفل�صطينية،” وز�رة �الإعالم، فل�صطني، 2004، �ص 6–7، �نظر:   
13

http://sites.birzeit.edu/cds/arabic/news/other/2004/jun-6-moi.pdf
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�لفرتة. ور�صد  تلك  �لفل�صطينية يف  �ل�صلطة  �أر��صي  �النتهاكات قتل ثمانية �صحفيني يف 

�ملركز ع�رشة �أنو�ع من �النتهاكات، هي: �لقتل، و�ملنع من �ل�صفر، و�لق�صف، و�القتحام، 

و�العتقال،  معد�ت،  وم�صادرة  �لتغطية،  من  و�ملنع  �إعالمية،  مو�قع  وحجب  و�إغالق 

. ومن �الأمثلة �أي�صاً على �النتهاكات: 
14

و�العتد�ء �جل�صدي، و�الحتجاز

�لبغوثي يف  �الأيام مهيب  �عتدت قو�ت �الحتالل على م�صور �صحيفة   ،2012/1/27 	•
�أثناء تغطيته الأحد�ث �مل�صرية �الأ�صبوعية يف قرية بلعني قرب مدينة ر�م �هلل، و�أ�صابته 

بالر�صا�ص �ملطاطي يف قدميه. 

2012/2/5، �عتقلت قو�ت �الحتالل مر��صل ر�ديو بيت حلم 2000 �صهيب �لع�صا من  	•
�آلة  وذ�كرة  �لنقالة  هو�تفه  و�صادرت  زيارته،  من  �أهله  ومنعت  �صهر،  ملدة  حلم  بيت 

�لت�صوير �لتي بحوزته. 

مو�صى  �لفرن�صية  �ل�صحافة  وكالة  م�صور  على  �الحتالل  قو�ت  �عتدت   ،2012/3/16 	•
�أثناء تغطيته مل�صرية �ملع�رشة بالقرب من بيت حلم، وقام جنود �الحتالل  �ل�صاعر يف 

.
15

بك�رش عد�صة �آلة �لت�صوير �خلا�صة بالوكالة

لالإنتاج  �لو�حة  �رشكة  من  �صحفيني  �صتة  على  �الحتالل  قو�ت  �عتدت   ،2012/5/1 	•
�ملز�رعني  �أر��صي  جتريف  عن  �صحفي  تقرير  لعمل  ��صتعد�دهم  �أثناء  يف  �الإعالمي 

جبيل  وهم:  جتاههم،  بكثافة  �لنار  و�أطلقت  خانيون�ص،  �رشق  �لفر�حني  منطقة  يف 

ووالء  �خلريبي،  وعماد  �لرعي،  وحممد  دية،  �أبو  ونبيل  ح�صن،  ومر�د  كميل،  �أبو 

�لبياري. 

.
16

وغريها �لكثري من �الأمثلة �لتي ال يت�صع �ملجال لذكرها

يف  �الإعالمية  �حلريات  �نتهاكات  �ل�صنوي:  �لتقرير  )مدى(،  �الإعالمية  و�حلريات  للتنمية  �لفل�صطيني  �ملركز   
14

فل�صطني 2012، �ص 3 و8–9، �نظر: 

 http://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1281&category_id=5&year=2013

�ملرجع نف�صه، �ص 19–20 و23.   
15

على  و�عتد�ء�تها  �ل�صحافة  حلرية  �الإ�رش�ئيلية  لالنتهاكات  كثرية  حقوقية  موؤ�ص�صات  ر�صد  �إىل  باالإ�صافة   
16

�ل�صحفيني و�ملوؤ�ص�صات �الإعالمية، فقد ر�صدت ناريان �أحمد عو�د �لعديد من تلك �النتهاكات، ووثقتها يف 

كتابها ح�شار الكلمة. �نظر: ناريان �أحمد عو�د، ح�شار الكلمة: من وقائع العتداءات الإ�رشائيلية على 

ال�شحافيني والإعالميني خالل انتفا�شة الأق�شى )�لقد�ص: ر�بطة �لقلم �لدويل، 2001(.
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رو��صب  وكذلك  �أو�صلو،  �تفاقيات  ب�صقف  حمكوماً  �ل�صلطة  ظلّ  يف  �الإعالم  �أ�صبح 

�ل�صلطة  قو�نني  �إىل  باالإ�صافة  �الحتالل،  تركها  �لتي  �لبيطاين  �النتد�ب  قو�نني 

.
�لفل�صطينية، وخ�صو�صاً قانون �ملطبوعات و�لن�رش ل�صنة 171995

وت�صامح،  متبادل  تفاهم  “بناء  حول  ن�صو�ص  �أو�صلو  �تفاقية  يف  جاء  مما  كان  فقد 

ي�ص  ال  مبا  �الآخر،  �لطرف  �صّد  �لعد�ئية  �لدعاية  ذلك  يف  مبا  �لتحري�ص،  عن  و�المتناع 

�الأفر�د  به  يقوم  �لذي  “�لتحري�ص”  ملنع  �لقانونية  �الإجر�ء�ت  و�تخاذ  �لتعبري،  حرية 

هذ�  �أن  �لبع�ص  يرى  ولذلك،  �لطرفني”.  من  كّل  قو�نني  �إطار  يف  و�ملنظمات،  و�جلماعات 

�الأمر �أثر على حرية �ل�صحافة يف فل�صطني، وجعل، كما يقول �الإعالمي ه�صام عبد �هلل، من 

.
�ملحرم �نتقاد �لتن�صيق �الأمني، على �صبيل �ملثال، بني �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل”18

بني  ما  ترت�وح  لل�صحفيني  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ر�صمتها  �لتي  �حلمر�ء  �خلطوط  �إن 

و�لو�صع  �الأمنية  �الأجهزة  عن  و�لكتابة  �نتقادي،  ب�صكل  عائلته  �أو  �لرئي�ص  عن  �لكتابة 

�الأمني، وطرح �الآر�ء �ملعار�صة لل�صلطة، و�حلديث عن قادة من حما�ص مالحقني من قبل 

�ل�صلطة �أو تغطية ن�صاطات غري مدنية لهم، و�أخرى قد تظهر من وقت �إىل �آخر.

فقد �عتقلت �ل�رشطة �ل�صحفي عالء �ل�صفطاوي، ب�صبب �فتتاحية �صحيفة �ال�صتقالل 

�لتي كتبها حول �الأو�صاع �الأمنية �ل�صيئة، وذلك العتقاد �ل�رشطة باأنها ت�صيء �إىل �صخ�ص 

�لرئي�ص. كما �عتقل غازي حمد ملدة ع�رشة �أيام، ُعذِّب خاللها ب�صدة، ب�صبب مقاله حول 

وكذلك  نف�صها.  �ل�صحيفة  يف  ُن�رش  �لذي  �لفل�صطينية  �الأمنية  باالأجهزة  �ملو�طن  عالقة 

�عتقل �ل�صحفي طاهر �رشيتح �لذي يعمل مر��صالً لوكالة رويرتز لالأنباء Reuters ملدة 

نح�صون  �الإ�رش�ئيلي  �جلندي  عن  فيديو  ل�رشيط  �لوكالة  ن�رش  ب�صبب  وذلك  �أيام،  �صتة 

.
19

فاك�صمان �لذي قامت حركة حما�ص باختطافه

Near East Consulting, “Survey of Palestinian media December 2010 to April 2011,” p. 11.  17

Ibid., p. 13.  18

�لذ�تية:  و�لرقابة  �حلمر�ء  �خلطوط  �لذ�تية،  �لرقابة  و�صند�ن  �ل�صلطة  مطرقة  بني  فل�صـــطني:  يف  “�الإعــــالم   19

�لرقيب،   - �الإن�صان  حقوق  ملر�قبة  �لفل�صطينية  �ملجموعة  ر�صمها،”  يف  �ملتبعة  و�الأ�صاليب  عنها،  �مل�صوؤول 

�ل�صنة 3، �لعدد 14، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1999، �نظر:

http://www.phrmg.org/arabic/monitor1999/oct1999-2.htm
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�ملوجودة  �لفل�صطينية  للف�صائل  تبعاً  م�صيّ�صة  �ل�صحافة  �أ�صبحت  �آخر،  جانب  ومن 

�الأ�صا�صي  �لقانون  يف  عليها  �ملن�صو�ص  �لتعبري  حرية  تعك�ص  ال  بحيث  �ل�صاحة،  على 

�لفل�صطيني مادة 19، �لتي تن�ص على �أنه “ال م�صا�ص بحرية �لر�أي، ولكل �إن�صان �حلق يف 

�لتعبري عن ر�أيه ون�رشه بالقول، �أو �لكتابة، �أو غري ذلك من و�صائل �لتعبري �أو �لفن، مع 

، �الأمر �لذي �أدى �إىل �عتبار �ل�صحافة �لفل�صطينية غري موؤثرة 
مر�عاة �أحكام �لقانون”20

�أن  �إىل  . وهذ� ُيعزى بالطبع 
21

على �مل�صتوى �لدويل، وغري موثوقة على �مل�صتوى �ملحلي

�ل�صحافة و�الإعالم )�صو�ء �لر�صمي، �أم �حلزبي، �أم �مل�صتقل( يعمل حتت �صقف �ل�صلطة، 

وحمكوم بالو�قع �لنا�صئ عن وجودها، ومتاأثر ب�صيا�صاتها، ومعب عنها �إىل درجة كبرية. 

وبالرغم من وجود قوى �صيا�صية ذ�ت روؤى متعددة، وما يرتتب على ذلك من عالقة هذه 

تز�ل،  وما  كانت،  �ل�صلطة  مظلة  �أن  �إال  لها،  �لتابع  �الإعالم  وخ�صو�صاً  باالإعالم،  �لقوى 

�إىل  بها  �لتي تتمتع  �لعاملة يف فل�صطني، وحتكم درجة �حلريات  �الإعالم  تغطي و�صائل 

.
22

حّد كبري

فمثالً، يالحظ يف هذ� �ل�صياق �أن كثري�ً من �ل�صحفيني �لذين نا�صبو� “�إ�رش�ئيل” �لعد�ء 

طو�ل فرتة �الحتالل، ولغاية قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية، �أ�صبحو� “رجاالً لل�صلطة”، على 

�أ�صا�ص �أن نوعاً من �ال�صتقالل �لوطني قد مّت �إجنازه، وهو قيام “�صلطة وطنية فل�صطينية”، 

. وال ريب �أن هذ� 
23

و�أن معار�صة �ل�صلطة هو �صعي الإجها�ص �حللم �لوطني �لفل�صطيني

�الأمر له ر�صيد كبري من �ملنطق و�لو�قعية �إذ� ما تاأملنا يف دور منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

وحركة فتح، يف رعاية وتوجيه �الإعالم يف فل�صطني خالل مر�حل �الحتالل �لتي �صبقت 

قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية، ووالء �لغالبية �لعظمى من �ل�صحفيني للمنظمة وحلركة فتح. 

�لدور  وتعزيز  �لوطنية،  �لهوية  جت�صيد  يف  �لكبري  �لدور  �ل�صحفيني  لهوؤالء  كان  وقد 

�لن�صايل لل�صعب �لفل�صطيني، وكذلك �لتاأثري �لو��صح يف �لر�أي �لعام �لفل�صطيني وح�صده 

حول منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وبرناجمها �ل�صيا�صي.

�لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2003/3/19.   
20

Near East Consulting, “Survey of Palestinian media December 2010 to April 2011,” p. 10.  21

�هلل  ر�م  مركز  �هلل:  )ر�م  فل�شطني  يف  الدموي  واخلطاب  الألعوبة  الإعالم  عودة،  بني  وغازي  عثمان  زياد   
22

لدر��صات حقوق �الن�صان، 2008(، �ص 30.

Farid Abu–Dheir, op. cit., p. 91.  23
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ثالثًا: االإذاعة والتلفزيون:

بالظهور،  و�لتلفزيوين  �الإذ�عي  �لبث  تر�خي�ص  بد�أت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ظّل  يف 

و�الإذ�عة   .
24

�الإ�رش�ئيلي �الحتالل  ظّل  يف   1993 �صنة  قبل  به  ي�صمح  يكن  مل  حيث 

فل�صطني  يف  �الإذ�عة  تاريخ  بد�أ  فقد  قدياً،  بد�أت  �لتحديد  وجه  على  فل�صطني  يف 

يف  �إذ�عية  حمطة  من   ،1965/3/1 يف  �نطلق  �لذي  �الإذ�عي  �لبث  و�صجل   .1936 �صنة 

�لن�صاط  بد�ية  �لفل�صطينية”،  �لتحرير  منظمة  �صوت  فل�صطني  “�صوت  با�صم  �لقاهرة 

�لبث  1948 من  �نقطع نتيجة نكبة �صنة  ملا  �لفل�صطيني �حلديث، و��صتنها�صاً  �الإذ�عي 

�لبيطاين  �النتد�ب  �صنو�ت  �إبان  �الأثري،  عب  ينطلق  كان  �لذي  �لفل�صطيني  �الإذ�عي 

فل�صطني. على 

يف  بر�جمه  �إذ�عة  �لفل�صطينية”  �لتحرير  منظمة  �صوت  فل�صطني  “�صوت  با�رش  وقد 

بع�ص  يف  �الإذ�عات  من  عدد  ذلك  بعد  لت�صت�صيفه  �مل�رشية،  �لعرب  �صوت  �إذ�عة  �إطار 

ك�صوت  م�صتقلة،  �إذ�عات  خالل  من  �أي�صاً  فل�صطني  �صوت  ظهر  كما  �لعربية.  �لدول 

ناطق با�صم منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف عدد من �لدول �لعربية، كاالأردن، و�صورية، 

.
25

ولبنان

�ل�صعور  و�إحياء  �الحتالل،  مقاومة  تعزيز  هو  �ملتكررة  �لتجارب  تلك  من  �لهدف  �إن 

�لوطني لدى �لفل�صطينيني، وتعزيز �لهوية �لوطنية، وح�صد �لر�أي �لعام �صّد �الحتالل.

ومع بد�ية �لت�صعينيات، ولغاية �الآن، ظهرت ع�رش�ت �ملحطات �الإذ�عية و�لتلفزيونية 

�ملحلية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. وقد ��صطلعت هذه �ملحطات بدور مهم على �صعيد 

بطبيعة  �ل�صلطة  �صيا�صات  وفق  عملت  �أنها  �إال  �الحتالل،  ملمار�صات  �الإعالمية  �لتغطية 

�حلال. وقد و�جهت تلك �ملحطات �إ�صكاليات عدة، �أهمها �صعف �الإمكانيات، وكذلك عدم 

م�رشوع  م�صودة  تزل  مل  حيث  معلقاً،  ز�ل  ما  �لذي  �لقانوين  �لو�صع  ب�صبب  �ال�صتقر�ر 

نظر�ً  بعد،  نافذ�ً  قانوناً  ت�صبح  ومل  �لنهائية،  ب�صيغتها  تقر  مل  و�مل�صموع  �ملرئي  قانون 

�أو�صلو  �تفاقية  توقيع  منذ  و�الأثري  �لرتدد�ت  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيطرة  لظروف 

Ibid., p. 90.  24

حول هيئة �الإذ�عة و�لتلفزيون، �نظر: مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، يف:   
25

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5134
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�إقر�ر  �أ�صباب تاأجيل  �الأ�صبق نبيل عمرو  �لفل�صطيني  1993. ويعزو وزير �الإعالم  �صنة 

.
26

م�رشوع قانون �ملرئي و�مل�صموع �إىل غياب �نعقاد �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني

�ل�صلطة  �أر��صي  يف  به  �ملعمول  و�مل�صموع  �ملرئي  قانون  م�رشوع  على  �ملاآخذ  ومن 

�لرئي�ص  قبل  من  �أو  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  قبل  من  �إقر�ره  عدم  من  )بالرغم  �لفل�صطينية 

�لفل�صطيني(، �رشورة �حل�صول على �صهادة “ح�صن �صرية و�صلوك” من وز�رة �لد�خلية 

�لفل�صطينية، �أي مو�فقة �الأجهزة �الأمنية على ذلك، مما يعني �رتهان �لو�صيلة �الإعالمية 

.
27

لل�صلطة �لفل�صطينية

�الإعالمي لالأمن  �لناطق  للم�صاءلة و�ملر�جعة من قبل  كما تخ�صع �ملحطات �خلا�صة 

�لعام، �أو من قبل جهاز �الأمن �لوقائي، �أو من قبل �أجهزة �أمنية �أخرى، وقد تتم �ملر�جعة 

.
28

عن طريق �لهاتف �أو �حل�صور �إىل مقر �ملحطة ب�صكل �صخ�صي

كما قامت وز�رة �الت�صاالت وتكنولوجيا �ملعلومات بالعمل على تنظيم �صوؤون تلك 

�ملحطات من خالل ت�صجيعها على �الندماج، وفر�ص ر�صوم عالية ن�صبياً عليها، وبررت 

تلك  عدد  لتخفي�ص  �الإذ�عية  للمحطات  �لدويل  يار�صها �الحتاد  �صغوطاً  هناك  باأن  ذلك 

“�إ�رش�ئيل”  منع  عن  ناجمة  �ملحطات  تلك  تطوير  يف  �صعوبات  هناك  �أن  كما  �ملحطات. 

�لذي يت�صبب يف ت�صوي�ص هذه �ملحطات  �الأمر  �أجهزة بّث جيدة وقوية،  ��صتري�د  لها من 

.
29

بع�صها على بع�ص

وي�صري �مل�صح �مليد�ين لو�صائل �الإعالم �لفل�صطينية حتى �صنة 2011، �أن “�مل�صكلة يف 

لل�صلطة،  �ملحطات  �لذي تدفعه هذه  باملبلغ  لي�ص  �الإذ�عة و�لتلفزيون  �لرتخي�ص ملحطات 

ولكن تتعلق بالت�رشيعات �ملرتبكة للدو�ئر �الأمنية �لتابعة لل�صلطة يف منح �لرت�خي�ص لهذه 

�ملحطات. فبع�ص �لدو�ئر �الأمنية متنح �الإذن ملحطة معينة، ويف �لوقت نف�صه تعار�ص ذلك 

.
دو�ئر �أخرى”30

مقابلة هاتفية �أجر�ها �لباحث مع نبيل عمرو، وزير �الإعالم �الأ�صبق، ع�صو �ملجل�ص �ال�صت�صاري حلركة فتح،   
26

ر�م �هلل، 2013/7/4.

عمر نز�ل، “م�رشوع قانون �ملرئي و�مل�صموع... �ملنطلق و�جلوهر،” جملة مدى الإعالم، موقع مدى، �لعدد 2،   
27

 http://www.madacenter.org/upload_files/mag/1_omarnazal2pdf.pdf :آب/ �أغ�صط�ص 2011، �ص 7، �نظر�

�لذ�تية:  و�لرقابة  �حلمر�ء  �خلطوط  �لذ�تية،  �لرقابة  و�صند�ن  �ل�صلطة  مطرقة  بني  فل�صـــطني:  يف  “�الإعــــالم   28

�مل�صوؤول عنها، و�الأ�صاليب �ملتبعة يف ر�صمها،” �ملجموعة �لفل�صطينية ملر�قبة حقوق �الإن�صان - �لرقيب.

نا�رش �للحام، �شهادات حول الإعالم الفل�شطيني يف ظل حكم حما�س )بيت حلم: معاً، 2006(.  
29

Near East Consulting, “Survey of Palestinian media December 2010 to April 2011,” p. 16.  30
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رابعًا: االإعالم الر�شمي بعد قيام ال�شلطة الفل�شطينية: 

1. الإذاعة والتلفزيون:

�أن�صاأت �ل�صلطة �لفل�صطينية هيئة �الإذ�عة و�لتلفزيون يف 1993/9/13، �لتي بد�أت بثها 

�لتجريبي يف 1994/7/2، بخطاب للرئي�ص يا�رش عرفات. ثم �نطلق �لبث �لر�صمي لالإذ�عة 

مع بد�ية ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1994 بن�رش�ت �الأخبار و�لب�مج �ملنتجة يف ��صتوديوهات 

�الإذ�عة يف مدينة �أريحا، ثّم �نتقلت بعد ذلك �إىل ر�م �هلل يف 1995/12/24.

وهي  و�لتلفزيون،  �الإذ�عة  لهيئة  تابعة  ثانية  �إذ�عية  حمطة  �إن�صاء  متّ  غزة  قطاع  ويف 

2000/3/30؛ مبنا�صبة  �لر�صمي يف  بثها  بد�أت  �لثاين”. وقد  �لبنامج  “�صوت فل�صطني/ 

.
31

�إحياء يوم �الأر�ص، وب�صاعات بّث يومي بلغت 17 �صاعة

�لعربي  �لر�صمي  �الإعالم  عن  كثري�ً  �لفل�صطيني  �لر�صمي  �الإعالم  يختلف  ومل 

و�إر�دة  �حلكم  نظام  لتكري�ص  وو�صيلة  �حلكومة،  ل�صيا�صات  للرتويج  �أد�ة  يثل  �لذي 

�نتقاء  خالل  من  �ل�صيا�صة  تلك  حول  �لتحرير  �صيا�صة  وتتبلور  �ل�صيا�صية.  �ل�صلطة 

للر�أي  �صئيل  هام�ص  وجود  مع  �لب�مج،  و�صيوف  �ملطروحة،  و�ملحاور  �الأخبار، 

�الآخر.

قيام  بعد  �لر�صمي  �الإعالم  جتربة  على  عمرو  نبيل  �الأ�صبق  �الإعالم  وزير  ويعلق 

�أو من حيث  �مل�صمون  �لر�صمي �صعيف �صو�ء من حيث  “�الإعالم  �لفل�صطينية:  �ل�صلطة 

مدى موثوقيته لدى �جلمهور، و�لنا�ص ال حتب متابعة �الإعالم �لر�صمي، وهذ� ما �أدى �إىل 

.
جناح جتربة �الإعالم �خلا�ص”32

2. وكالة الأنباء واملعلومات الفل�شطينية )وفا(:

�لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  عن  �ل�صادر  للقر�ر  تطبيقاً  وفا  وكالة  تاأ�ص�صت 

�لتنفيذية  �للجنة  برئا�صة  و�إد�رياً  و�صيا�صياً  هيكلياً  مرتبطة  م�صتقلة  كهيئة   ،1972 �صنة 

ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية. 

حول هيئة �الإذ�عة و�لتلفزيون، �نظر: مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، يف:   
31

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5134

مقابلة هاتفية �أجر�ها �لباحث مع نبيل عمرو، 2013/7/4.  
32
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وتركز عمل �لوكالة على نقل �خلب �لفل�صطيني، و�لبالغات �لع�صكرية �ل�صادرة عن 

ما  كّل  لت�صمل  عملها  د�ئرة  تطورت  ثم  �آنذ�ك،  �لفل�صطينية  �لثورة  لقو�ت  �لعامة  �لقيادة 

له عالقة بالق�صية �لفل�صطينية يف �لد�خل و�ل�صتات. و�نتقلت �لوكالة �إىل �لبث عب �صبكة 

.
�الإنرتنت �صنة 331999

ومل تخرج وكالة وفا عن هذه �ل�صيا�صة ب�صكل عام يف ظّل �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية. 

�أن  �إال  للوكالة،  �الإخبارية  �لتغطية  �أن تطور�ً كبري�ً ح�صل يف حجم ونوعية  فبالرغم من 

�لتي  �ل�صيا�صات  لتكري�ص  و�صيلة  منها  جعل  �لفل�صطينية  بال�صلطة  �لع�صوي  �رتباطها 

تتبعها �ل�صلطة، ولي�صت و�صيلة للتعددية، و�لتنوع، و�لتو�زن يف تغطية �الأحد�ث.

ي�صري زياد عثمان وغازي بني عودة �إىل �أن تلفزيون فل�صطني ووكالة وفا خرجا عن 

كونهما موؤ�ص�صتني ر�صميتني، ليكونا �أد�تني حزبيتني حلركة فتح. و�صاقت هذه �لز�وية 

�لكاتبان  وي�صري  �النق�صام.  فرتة  خالل  �لد�خلية  �ملو�جهة  فيه  ت�صتد  كانت  يوم  كّل  مع 

�أيّ �حتجاجات د�خلية يف �ل�صلطة ويف حركة فتح حول هذ� �لدور. ويف  �أنه مل ت�صدر  �إىل 

وتلفزيون  وفا  وكالة  لدور  �ملعاك�ص  بالدور  تقوم  حما�ص  �إعالم  و�صائل  كانت  �ملقابل، 

و�إذ�عة فل�صطني، مع �لفارق بكون هذه �ملوؤ�ص�صات ر�صمية، يف حني �أن موؤ�ص�صات حما�ص 

.
34

هي حزبية

خام�شاً: املواقع االإلكرتونية االإخبارية:

�صحيفة  موقع  �الإنرتنت،  �صبكة  على  �لفل�صطينية  �الإخبارية  �ملو�قع  �أوىل  كانت 

�أطلقت موقعها على �الإنرتنت  �إذ  1996، تلتها �صحيفة �لقد�ص  �الأيام يف منت�صف �صنة 

�الإذ�عة  حمطات  �إىل  باالإ�صافة  �أخرى،  ل�صحف  مو�قع  �نت�رشت  ثم   .1997 �صنة 

�صفحات  �لبد�ية  يف  تن�رش  لل�صحف  �الإلكرتونية  �ملو�قع  وكانت   .
35

و�لتلفزيون

 .
36

�ملطبوعة ن�صختها  عن  م�صورة 

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=receive_page&id=16 :وفا، �نظر  
33

زياد عثمان وغازي بني عودة، مرجع �شابق، �ص 99–101.  
34

خالد معايل، �أثر �ل�صحافة �الإلكرتونية على �لتنمية �ل�صيا�صية �لفل�صطينية يف فل�صطني )�ل�صفة �لغربية، وقطاع   
35

غزة( من عام 1996 �إىل 2007، ر�صالة ماج�صتري، جامعة �لنجاح �لوطنية، 2008، �ص 2.

غزة،  �الإ�صالمية،  �جلامعة  �ملطبوعة،  �ل�صحف  على  تاأثريها  و�حتماالت  �الإلكرتونية  �ل�صحافة  �لدلو،  جو�د   
36

2002، �ص 2. 
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عقب  وخا�صة  �أو�صع،  ب�صورة  �إلكرتونية  �إخبارية  مو�قع  �نت�رشت  بعد،  وفيما 

�النتفا�صة �لفل�صطينية �لثانية �لتي عرفت بانتفا�صة �الأق�صى �صنة 2000، وكان من �أبرز 

�ملو�قع �الإلكرتونية �لتي ظهرت: موقع �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم )�ملح�صوب على حركة 

�لفل�صطينية  باالأخبار  �لغالب  يف  تهتم  وكانت  �لب�ق.  وموقع  �لدرة،  وموقع  حما�ص(، 

وردود �الأفعال على �صيا�صات �الحتالل وممار�صاته �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني. كما ن�صاأت 

�أنباء �فرت��صية، قامت بدور مهم يف ن�رش  َمثَّلت وكاالت  �إخبارية،  على �الإنرتنت مو�قع 

�ملعلومات، وتناف�صت يف ذلك. ومن �أبرز تلك �ملو�قع، وكالة معاً �الإخبارية �مل�صتقلة �لتي 

�لوكالة تقول  �أن  �لفل�صطيني �حلديث. وبالرغم من  �الإعالم  بارز يف  لها ح�صور  �أ�صبح 

�إنها م�صتقلة، ومتتلك درجة من �جلر�أة �لتي رمبا ال تتمتع بها و�صائل �الإعالم �لر�صمية يف 

طرح �ملو�صوعات، و�أن متويلها كان من دول �أوروبية، ولي�ص من جهات فل�صطينية، �إال 

�إنها �تُّهمت مر�ر�ً وتكر�ر�ً باالنحياز حلركة فتح و�ل�صلطة �لفل�صطينية، من خالل تناولها 

ملو�صوعات معينة وجتاهلها مو�صوعات �أخرى، ف�صالً عن �أ�صلوب �لتحرير �لذي يظهر 

.
37

ميوالً و��صحة لتلك �جلهات

�إن �التهامات لوكالة معاً باالنحياز، حتى و�إن جاءت هذه �التهامات من جهات مو�لية 

�لتي ت�صنف  �الإلكرتونية  �الإخبارية  �ملو�قع  ��صتفهام على  حلركة حما�ص، ت�صع عالمة 

�ل�صاحة  على  م�صتقلة  مو�قع  �إن�صاء  ي�صعب  رمبا  �أنه  فكرة  وتدعم  م�صتقلة،  �أنها  على 

�لفل�صطينية يف ظّل �ال�صتقطاب �ل�صيا�صي �لقائم.

�ملو�قع  �أبرز  من  وهو  �لفرتة،  تلك  يف  �إلكرتونياً  موقعاً  �أي�صاً،  وفا  وكالة  �أن�صاأت  كما 

�لوكالة نف�صها،  ل�صيا�صة  فاإن موقع وكالة وفا يخ�صع  �لفل�صطينية. وبالطبع،  �لر�صمية 

و�ملتمثلة يف قيامها بدور و�صيلة �الإعالم �حلكومية �لر�صمية.

�لذي  لالإعالم،  �لفل�صطيني  �ملركز  موقع  �أولها  فكان  �حلزبية  �الإخبارية  �ملو�قع  �أما 

�أ�رشنا �إليه، حيث بد�أ �لعمل فيه يف كانون �الأول/ دي�صمب 1997، ويقدم خدماته �الإخبارية 

ب�صبع لغات حيّة. ويعد هذ� �ملوقع �لو�صيلة �الإعالمية غري �لر�صمية حلركة حما�ص، ويعب 

عن �صيا�صاتها ومو�قفها جتاه �لق�صايا �ملختلفة.

�تهمت �لعديد من �ملو�قع على �الإنرتنت، وبخا�صة �ملو�لية حلما�ص، وكالة معاً بالتحيز، و�صاقت �أدلة على ذلك.   
37

و�الأمر ي�صتدعي بحثاً منف�صالً حول هذه �الدعاء�ت. ولالطالع على بع�ص هذه �الدعاء�ت، �نظر: 

�أي�صاً:  و�نظر  http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=26906؛  يف:   ،2001/1/13 �لر�صالة.نت، 

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=321062 :موقع �صبكة فل�صطني للحو�ر، 2008/11/13، يف



618

ال�سلطة الفل�سطينية

لهذ�  ترخي�ص  �أول  وكان   ،2004 �صنة  بالظهور  �خلا�صة  �ملو�قع  معظم  وبد�أت 

�إخبارية  فل�صطينية  �أول وكالة  �الإخبارية، وهي  فل�صطني  �لقطاع ل�صالح موقع �صبكة 

متثل  �لتي  �ملو�قع  من  وغريها  �صفا،  ووكالة  �الإخبارية،  معاً  وكالة  تبعتها  خا�صة، 

.
38

خمتلفة �صيا�صية  تيار�ت 

متثل ظاهرة �ملو�قع �الإلكرتونية يف فل�صطني، باالإ�صافة �إىل �لبيد �الإلكرتوين ومو�قع 

�لتو��صل �الجتماعي، حتوالً عميقاً يف تد�ول �الأخبار و�ملعلومات و�الأفكار و�الآر�ء. وقد 

مثلت بالن�صبة لل�صعب �لفل�صطيني، وخ�صو�صاً فئة �ل�صباب، بو�بة و��صعة لك�رش �حلو�جز 

�لتي يقيمها �الحتالل، وكذلك �لتي ت�صعى �ل�صلطة �لفل�صطينية و�لقوى �ل�صيا�صية �ملختلفة 

�الجتماعي  �لتو��صل  ومو�قع  �الإلكرتونية  �ل�صحافة  و�أ�صبحت  �الإعالم.  على  لفر�صها 

�صاحات مفتوحة للجدل �ل�صيا�صي، ولن�رش �ملعلومات، وكذلك لت�صدي كّل فئة لالأخرى 

فيما يتعلق باخلالفات �ل�صيا�صية، وخ�صو�صاً م�صاألة �النق�صام.

عن  ف�صالً  �ل�صيا�صيني،  �لن�صطاء  وكذلك  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  ��صتخدمت  وقد 

�ل�صيا�صي، ومو�جهة �خل�صوم. و�أ�صارت  �الإنرتنت لهدف �حل�صد  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة 

در��صات عدة �إىل �أن �الإنرتنت ��صتخدم يف تعميق �النق�صام، و�لتحري�ص من قبل كّل طرف 

�صّد �لطرف �الآخر، بعد �أن كانت ت�صب جّل �هتمامها على �لت�صدي لالحتالل، وتطرح 

.
39

�لق�صايا �ملتعلقة ب�صيا�صاته يف فل�صطني

�حتكار  م�صاألة  �أنهت  �حلديثة  �لو�صيلة  هذه  �إن  �لقول  يكن  �آخر،  جانب  من  �أنه،  �إال 

كبري،  حّد  �إىل  عليه،  �لقيود  وفر�ص  �الإعالم  يف  �لتحكم  مل�صاألة  حد�ً  وو�صعت  �ملعلومات، 

�الأمر �لذي جعل �لر�أي �لعام على �طالع ومتابعة ملا يجري على �أر�ص �لو�قع. وقد �أثبتت 

�لكثري من �الأحد�ث هذ� �الأمر، ومن ذلك: �النق�صام وما ترتب عليه من �عتقاالت �صيا�صية 

وتد�عيات خمتلفة يف �ملجتمع �لفل�صطيني، وكذلك �حلرب على غزة، ف�صالً عن �لتطور�ت 

�نت�رشت  حيث  �لق�صايا،  من  وغريها  و�الأ�رشى،  �ال�صتيطان  ق�صايا  على  طر�أت  �لتي 

�ملعلومات ب�صكل كثيف على �الإنرتنت، مقارنة بالو�صائل �لتقليدية، وبلغ حجم �لتفاعل 

�جلماهريي مع �الأحد�ث ذروته، وخا�صة يف �حلرب على غزة 2009/2008.

خالد معايل، مرجع �صابق.  
38

�أمني �أبو وردة، اأثر املواقع اللكرتونية الإخبارية الفل�شطينية على التوجه والنتماء ال�شيا�شي )عّمان:   
39

د�ر �لفتح، 2008(، �ص 128–129.
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لعقود  عمل  و�لذي  للمعلومات،  �لتقليدي  �الإعالم  �حتكار  ك�رش  �الإنرتنت  ع�رش  �إن 

�أ�صفنا  �لر�أي �لعام. و�إذ�  طويلة على �لتحكم بتدفق �ملعلومات، وبالتايل �حتكار �صناعة 

�إىل ذلك �لتحالف �لتاريخي بني و�صائل �الإعالم و�الأنظمة �ل�صيا�صية، وخ�صو�صاً �الأنظمة 

�ل�صلطوية، ف�صتت�صح لدينا �آلية �إخ�صاع �جلماهري ل�صيا�صات �حلكومات لعقود م�صت. 

ولكن يف �لوقت نف�صه، ن�صهد على �ل�صاحة �لفل�صطينية نوعاً من �لتكر�ر مل�صهد �ل�صعي 

توجيه  �أ�صلفنا،  كما  فهناك،  خمتلفة.  و�أ�صاليب  بو�صائل  ولكن  �لعام،  بالر�أي  للتحكم 

�لفل�صطينية،  �ل�صاحة  على  �صيا�صية  قوى  قبل  من  �إلكرتونية  ملو�قع  ومتويل  و�صيطرة 

�ملو�قع  �خرت�ق  م�صاألة  �أي�صاً  وهناك  �الأكاذيب،  ون�رش  �ملعلومات  فبكة  �أ�صاليب  وكذلك 

�أ�صلوب  يف  حتوالً  يعني  �لذي  �الأمر  و�جلماعات،  �الأفر�د  معلومات  على  و�لتج�ص�ص 

�ل�صيطرة، ولي�ص �إنهاًء لها.

مو�قع  �أم  �الإلكرتونية  �ملو�قع  خالل  من  �صو�ء  �الإنرتنت،  فاإن  ذلك،  �إىل  وباالإ�صافة 

�لفل�صطينيني، وج�ّصد �ملدى  �ملو�طنني  �نق�صاماً و��صحاً بني  �أظهر  �لتو��صل �الجتماعي، 

ينقل  �صحي،  �أمر  بالطبع  وهذ�  �ل�صاحة.  على  �ل�صائدة  �ل�صيا�صية  لالختالفات  �لو��صع 

�لو�صائل  خالل  من  �ملثقفة  �لنخبة  على  حكر�ً  كان  �أن  بعد  �لقاعدة،  �إىل  �ل�صيا�صي  �جلدل 

�لتقليدية لالإعالم، ويوؤ�ص�ص لعملية ديوقر�طية بعيدة �ملدى، وم�صاركة �صعبية يف �لتاأثري 

على �الأحد�ث ور�صم م�صار�تها.

�إن �لقدرة �لتي وفرها �الإنرتنت للمو�طن �لعادي على �إر�صال �ملعلومات و��صتقبالها، 

وكذلك �لتو��صل �الآين و�لفعال مع �الآخرين، �صيكون له ما بعده من تغري�ت جذرية على 

لو�صائل  حقيقياً  تهديد�ً  �الإنرتنت  �صكل  وقد  و�لفكرية.  و�الجتماعية  �ل�صيا�صية  �ل�صعد 

��صتعالئي،  ب�صكل  �جلمهور  مع  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  طيلة  تعاملت  �لتي  �لتقليدية  �الإعالم 

�لعام،  �لر�أي  �لو�صية على  �لعادي،  �ملو�طن  �أعلى من م�صتوى  و��صعة نف�صها يف درجة 

و�ملوجهة لالأحد�ث، ب�صكل فوقي. وهذ� �الأمر �صيكون له تد�عيات على طبيعة �ل�رش�ع 

�ل�رش�ع. فلن يكون هناك �حتكار  �مل�صاركة �جلماهريية يف هذ�  مع �الحتالل، و�أ�صاليب 

للمعلومات بعد �ليوم.

�جلمهور  �أم�ص.  �الإعالم  و�صائل  جمهور  لي�ص  �ليوم،  �الإعالم  و�صائل  جمهور  �إن 

�لتقليدية  �الإعالم  و�صائل  بها  تزوده  �لتي  غري  معلومات  �أّي  يعرف  ال  كان  �ملا�صي  يف 

من  وجلُّه  جمهور،  هناك  �ليوم  �ل�صيا�صية.  �الأنظمة  لتحكم  تخ�صع  و�لتي  �ملعروفة، 
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�ل�صباب، ال يعرف قيود�ً وال حدود�ً يف جمال تد�ول �ملعلومات. ولذلك، فاإن جيل �ل�صباب 

يف فل�صطني �صيكون له كلمته فيما يجري من �أحد�ث نتيجة هذه �لتغري�ت �لهائلة يف عامل 

وحيد�ً  م�صدر�ً  �ل�صباب  لهوؤالء  بالن�صبة  �لتقليدية  �الإعالم  و�صائل  تعد  ومل  �الت�صال. 

“و�صاية” �الإعالم لكي يبلور مو�قفه  �إىل  للمعلومات، وبالتايل مل يعد هذ� �جليل بحاجة 

و�آر�ءه وت�صور�ته، وهو �آخذ يف ��صتعادة زمام �الأمور يف ر�صم مالمح �مل�صتقبل و�صكل 

�ل�رش�ع �ملتو��صل مع �الحتالل.

�شاد�شًا: احلريات االإعالمية:

يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أجهزة  قبل  من  قنو�تي  جورج  �الإعالمي  �حتجاز  يكن  مل 

2013/6/3، وهو �ملدير �لعام لر�ديو بيت حلم 2000، على خلفية عمله �الإعالمي، �آخر ما 

يكن ممار�صته بحق �ل�صحافة و�ل�صحفيني. 

تتلخ�ص �حلادثة يف �أنه متّ توقيف �ل�صحفي قنو�تي على خلفية ن�رش بيان با�صم كتائب 

عن  باالإفر�ج  �الأمنية  �الأجهزة  يطالب  فتح،  حلركة  �لع�صكري  �جلناح  �الأق�صى  �صهد�ء 

ع�صو بلدية بيت حلم ماهر قنو�تي، �إثر �صكوى تقدمت بها رئي�صة بلدية بيت حلم فري� 

بابون �صده. ووجهت �لنيابة ثالث تهم بحق قنو�تي، تتمثل بال�رشب على وتر �لطائفية 

و�إثارة �لفنت، و�الإ�صاءة �ملبا�رشة بالقدح و�لذم بحق �صخ�صية �عتبارية، و�نتحال و�رشقة 

جورج  �ل�صحفي  عن  بكفالة  �الإفر�ج  ومتّ  و�صيا�صي.  ع�صكري  ف�صيل  وم�صمى  توقيع 

 .
40

قنو�تي بعد ذلك

وح�صبما بيّنت م�صادر �صحفية عدّة فقد نفت �الإذ�عة )ر�ديو بيت حلم 2000( �صحة 

�جلهة  عن  ي�صدر  مل  و�أنه  �صحته  عدم  تبنّي  حاملا  ق�صري،  بوقت  ن�رشته  �أن  بعد  �لبيان، 

.
41

�ملذكورة. وت�صبب هذ� �الأمر بتوقيف �ل�صحفي 48 �صاعة

مرت  �لتي  �ملحطات  متثل  �صابقة  فرت�ت  �إىل  قليالً  يعيدنا   2013 �صنة  من  �مل�صهد  هذ� 

بها �ل�صحافة �لفل�صطينية عند ن�صاأتها يف جمال �حلريات �ل�صحفية، و�لتي هي جزء من 

�حلريات �لعامة، يف خ�صم �لتطور�ت �ل�صيا�صية. �إن و�قع �ل�صحافة يف �أّي مكان يف �لعامل 

http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=601761 :معاً، 2013/6/4، �نظر  
40

http://www.rb2000.ps/ar/news/81633.html :موقع ر�ديو بيت حلم 2000، 2013/6/4، �نظر  
41
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و�قع  �رتبط  ولذلك،  �ملكان.  ذلك  يف  �حلريات  ومنظومة  �ل�صيا�صي  �لنظام  طبيعة  يعك�ص 

�ل�صحافة �لفل�صطينية ب�صكل �لنظام �ل�صيا�صي �ل�صائد، ودرجة �حلريات �لتي يتيحها ذلك 

. �إن �الإ�صكالية �لتي متثل خ�صو�صية لل�صحافة و�الإعالم �لفل�صطيني هي وجود 
42

�لنظام

�حلريات  و�صقف  �الحتالل،  هذ�  مع  باتفاقات  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  و�رتباط  �الحتالل، 

�ملنخف�ص نتيجة �لتدخالت �الإ�رش�ئيلية �ملتعددة، حتى يف جمال �الإعالم. فقد تكرر دخول 

عدة،  وتلفزيونية  �إذ�عية  حمطات  باإغالق  وقيامه  �لفل�صطينية،  للمناطق  �الحتالل  قو�ت 

�إعالمية، كما حدث مع تلفزيون  �أ�رشطة ومو�د  �أجهزة ومعد�ت، ف�صالً عن  وم�صادرة 

�آفاق يف مدينة نابل�ص.

�إن �لت�صييق �لذي تعر�صت له �ل�صحافة �لفل�صطينية منذ ن�صاأتها �تخذ �أ�صكاالً خمتلفة 

�أ�صلفنا. ويف ظّل  �الأردين، كما  �أو �حلكم  �لبيطاين،  �النتد�ب  �أو  �لعثماين،  يف ظّل �حلكم 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صنة 1967 وحتى قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 1994، مّت ت�صييق 

�ل�صحف  على  ت�صييق  من  حدث  كما  �ل�صحفيني،  وعلى  �الإعالم  و�صائل  على  �خلناق 

و�ملجالت كاالإغالق �ملوؤقت و�لد�ئم وتقييد عملية �لتوزيع، وكذلك �العتد�ء على �لعاملني 

.
43

يف حقل �ل�صحافة، و�لتحكم يف عملية �لن�رش من خالل �لرقيب �لع�صكري

لقد �ت�صمت �لفرت�ت تلك بخ�صوع �الإعالم �لفل�صطيني لالنتهاكات �الإ�رش�ئيلية حتت 

�الحتالل �ملبا�رش، وعدم وجود كيان فل�صطيني قائم �أ�صالً، ف�صالً عن �أن يكون م�صتقالً 

�الإعالم  خ�صع  �الأق�صى،  �نتفا�صة  بد�ية  منذ  وحتديد�ً  �ل�صلطة،  قيام  وبعد  �صيادة.  وذ� 

�لفل�صطيني، باالإ�صافة �إىل �نتهاكات �الحتالل، ل�صيا�صات �ل�صلطة وقيودها �لتي �رتبطت 

ل�صقف  �أ�صلفنا،  كما  وخ�صع،  �لفل�صطيني.  �ل�صيا�صي  �النق�صام  �أهمها  كثرية،  باأحد�ث 

�تفاقية �أو�صلو �لذي يحد من حرية �لن�رش، ويتعار�ص مع دورها �لتقليدي كاإعالم تعبوي 

�صّد �الحتالل.

يذكر جمال نز�ل �أن �ل�صلطة ��صتهدفت حمطات �لتلفزة و�الإذ�عة �لتي تبث ما ال يتو�فق مع “خط �حلكومة“،   
42

بهدف عدم �إعطاء ذريعة الأمريكا و“�إ�رش�ئيل” التهام �ل�صلطة باأنها ت�صمح بالتحري�ص. جمال نز�ل، الإعالم 

بني  والتلفزيوين  الإذاعي  العمل  تطور  على  نظرة  اأو�شلو:  بعد  ما  فل�شطني  يف  وامل�شموع  املرئي 

1994–2002 )ر�م �هلل: موؤ�ص�صة هيرن�ص بل. مكتب �ل�رشق �الأو�صط �لعربي، 2008(، �ص 105.

ماجد تربان، مرجع �صابق.  
43
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فل�صطني،  يف  �الإعالمية  �حلرية  من  عالية  درجة  هناك  باأن  �لباحثني  من  عدد  يجادل 

وي�صت�صهدون بتقارير دولية، ودر��صات ميد�نية، و�صهاد�ت خب�ء. وبالطبع، فاإن هذه 

�لتعبري  حرية  درجات  الأب�صط  �أ�صالً  تفتقر  �لتي  �لعربية  بالدول  مقارنتها  متت  �حلرية 

، �أو بو�قع �ل�صحافة قبل قيام �ل�صلطة 
44

)حتى بد�ية �لربيع �لعربي يف �أو�ئل �صنة 2011(

على  �لباحثني،  من  حاد�ً  �نتقاد�ً  وجد  �لذي  �الأمر  وهو  �الحتالل،  حتت  �أي  �لفل�صطينية، 

.
45

�أ�صا�ص �أنه ال مقارنة بني �صلطة �حتالل و�صلطة وطنية

عن  ف�صالً  ذلك،  غري  �إىل  ت�صري  �الأر�ص  على  �لوقائع  �أن  هو  هنا  يهمنا  ما  لكن 

وثقت  �لتي  و�الأبحاث  �لدر��صات  من  و�لعديد  �الإن�صان  حقوق  منظمات  تقارير 

�أجر�ه �ملركز  �أظهر ��صتطالع للر�أي  �نتهاكات خطرية حلرية �لتعبري يف فل�صطني. وقد 

ب�صكل   ،2013/6/15–13 �لفرتة  خالل  و�مل�صحية  �ل�صيا�صية  للبحوث  �لفل�صطيني 

�أنه يوجد حرية تعبري  21.5%، تعتقد  �لفل�صطيني  �أن ن�صبة قليلة من �جلمهور  جلي، 

ما،  نوعاً  حرية  هناك  �أن   ،%44.6 �لعظمى  �لغالبية  ترى  حني  يف  �لغربية،  �ل�صفة  يف 

�لنتيجة  هذه  وتن�صجم   .
46

�لغربية �ل�صفة  يف  تعبري  حرية  يوجد  ال  �أنه  ترى  و%30 

�أيار/  مع نتيجة �أخرى يف �ال�صتطالع �لذي �أجر�ه مركز �لقد�ص لالإعالم و�الت�صال يف 

�إىل  متاحة  �لتعبري  حرية  �أن  �آر�وؤهم  �مل�صتطلعة  من   %27.9 قال  حيث   ،2012 مايو 

.
47ً

�أو كبرية جد� درجة كبرية 

عيا�ص  �أبو  حافظ  ي�صري  �لديوقر�طي،  و�لتحول  �ل�صحافة  عن  له  در��صة  ويف 

ورد  كما  �الإعالم،  على  و��صحة  قيود�ً  ت�صمنت  �أوالً،  �أريحا   - غزة  �تفاقية  �أن  �إىل 

ت�صمنت در��صة جمال نز�ل �إ�صار�ت عدة �إىل م�صتوى حرية �الإعالم يف فل�صطني، بالرغم من �إ�صارته �لو��صحة   
44

تنتهجه  �لذي  �ل�صيا�صي  �خلط  مع  �ن�صجامها  و�صمان  �حلرية  هذه  لكبح  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ��صطر�ر  �إىل 

و�ملتمثل باملفاو�صات وعملية �لت�صوية. جمال نز�ل، مرجع �شابق، �ص 200.

�جلمعية  )�لقد�ص:  الفل�شطينية  ال�شلطة  ظل  يف  الراأي  عن  والتعبري  ال�شحافة  حرية  حم�صن،  �صميح   
45

�لفل�صطينية حلماية حقوق �الإن�صان و �لبيئة )�لقانون(، 1999(، �ص 72.

�ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، د�ئرة �لبحوث �مل�صحية، ��صتطالع رقم )48(، 13–2013/6/15،   
46

http://pcpsr.org/sites/default/files/p48a.pdf :نظر�

 Jerusalem Media and Communications Center (JMCC) Public Opinion Poll no. 76 on Political  47

 Leadership, Corruption and Freedom of Speech, May 2012, site of JMCC, 1/6/2012, p. 3,
http://www.jmcc.org/Documentsandmaps.aspx?id=855
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�ملتبادل  �لتفاهم  لتعزيز  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل”  �صعي  من   ،12 �ملادة  يف 

�الآخر،  �لطرف  �صّد  �لدعائية  و�حلمالت  �لتحري�ص  عن  و�المتناع  و�لت�صامح، 

“من جانب �أّي منظمات �أو جمموعات �أو  و�رشورة �تخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية ملنعها 

على: رئا�صي  مر�صوم  ن�ّص  كذلك   .
�لقانونية”48 لواليتهما  خا�صعني  �أ�صخا�ص 

على  رقابة  فر�ص  يف  �حلق  �الأمنية  �الأجهزة  �أعطى  �لذي  �الأمر  �لتحري�ص،  منع 

و�صائل �الإعالم، عد� عن �النتهاكات �لتي ر�صدتها موؤ�ص�صات �لدفاع عن حقوق 

�الأجهزة  مقدمتها  ويف  �لتنفيذية،  �ل�صلطة  قبل  من  مور�صت  و�لتي  �الإن�صان، 

�الأمنية، �صّد و�صائل �الإعالم و�ل�صحفيني، و�لتي متثلت يف �حتجاز �ل�صحفيني، 

�ل�صحف  فيها  مبا  �الإعالمية،  �ملوؤ�ص�صات  و�إغالق  و�عتقالهم،  و��صتجو�بهم، 

�ملطبوعات،  وم�صادرة  بع�صها  تر�خي�ص  و�إلغاء  متفاوتة،  زمنية  مدد�ً  �ملحلية، 

�أحد�ث  تغطية  من  ومنعهم  بهم  و�لتنكيل  �ل�صحافيني  على  بال�رشب  و�العتد�ء 

.
49

معينة

�لذ�تية  �لرقابة  مفهوم  يار�صون  �أخذو�  �ل�صحفيني  �أن  در��صته  يف  عيا�ص  �أبو  وذكر 

على �أنف�صهم يف ظّل �ل�صلطة �لفل�صطينية، حيث:

علق  �لتي  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قدوم  حتى  عليه  هو  ما  على  �لو�صع  بقي 

�لرقابة  ع�رش  مودعني  عليها،  �الآمال  من  �لكثري  �لفل�صطينيون  �ل�صحفيون 

�الإ�رش�ئيلية، وما خلفه من قيود و�صال�صل ُغلت معها �أقالُمهم. لكن �رشعان ما 

�لرقابي، لكن هذه �ملرة  �لفل�صطينية �مل�صو�ر  �ل�صلطة  تبددت تلك �الآمال، لتكمل 

�إ�رش�ئيل، و�إمنا �لرقابة ما بعد �لن�رش �لتي  لي�ص ب�صورة علنية كما كانت تفعل 

وتعد  �أنف�صهم.  على  �ل�صحفيون  يار�صها  خطرية  ذ�تية  رقابة  باجتاه  دفعت 

و�ملهنية،  و�الإبد�ع  �لتفكري  من  حتد  الأنها  �لرقابة،  �أنو�ع  �أخطر  من  �لرقابة  تلك 

و�الكتفاء بطرح مو��صيع عمومية، و�إن كانت ذ�ت �أهمية فتنقل �ملو�صوع بحذر 

.
50

عب �لو�صف و�لنقل بعيد�ً عن �لتحليل و�لنقد

�نظر: فل�صطني،  �صهيد  موؤ�ص�صة  موقع  �أريحا،  ومنطقة  غزة  قطاع  يف  �لذ�تي  �حلكم  تنفيذ  �تفاق   
48

http://www.shahidpalestine.org/index.php?option=com_content&view=article&id=448%
3A2008-12-29-08-04-10&catid=104%3A2009-02-26-09-27-20&Itemid=64

�أبو عيا�ص، دور �ل�صحافة �ملحلية �ملطبوعة يف �لتحول �لديقر�طي يف �ل�صفة �لغربية )جريدة �لقد�ص  حافظ   
49

منوذجاً: 2004–2007(، ر�صالة ماج�صتري، جامعة �لنجاح �لوطنية، نابل�ص، 2008، �ص 92–93.

�ملرجع نف�صه، �ص 97.  
50
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وهو ما �أكده نبيل عمرو، وزير �الإعالم �الأ�صبق يف �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، حيث 

�أكد على �أن �لقيود �الأعمق تتمثل يف “دخول �ملناطق �لتي تبدو حمرمة �أمام بع�ص �لقوى 

�أو �جلهات يف �ملجتمع” كما تتمثَّل “�العتبار�ت �لتي ال تفتح �لباب و��صعاً �أمام �ل�صحفي 

.
لكي ي�صل �إىل حيث يجب �أن ي�صل”51

وحول م�صتقبل �الإعالم �لفل�صطيني يف ظلّ �ل�صلطة، ي�صري نبيل عمرو �إىل �أن �ملجتمع 

“�ملجال الأن يولد �إعالمي بكل مو��صفات  �لفل�صطيني، و�ل�صلطة، و�ملوؤ�ص�صات، ال تهيئ 

.
�الإعالم �ملهني و�ل�صيا�صي... ما ي�صكل �لعقبة �الأ�صا�ص يف تطوير �الإعالم �لفل�صطيني”52

�شابعًا: االنتهاكات:

بع�ص  يف  وخطرية  كثرية،  النتهاكات  �لظروف  تهياأت  �لفل�صطيني  �النق�صام  ظّل  يف 

�إن �الإعالم �لفل�صطيني ب�صكل عام،  �الأحيان، حلرية �لتعبري يف فل�صطني. ويكن �لقول 

غري  درجة  �الإعالمي  �ال�صتقطاب  حالة  بلغت  حيث  �الإعالمية،  �ملهنية  �ختبار  يف  ر�صب 

�النق�صام،  من  جزء�ً  و�أ�صبحو�  �حلالة،  هذه  يف  �الإعالميني  معظم  و�نخرط  م�صبوقة، 

وجزء�ً من �مل�صكلة بدل �أن يكونو� جزء�ً من �حلل. ومل يار�ص معظم �ل�صحفيني عملهم 

مبهنية، وقامت و�صائل �الإعالم بدور �صلبي، �صو�ء يف �لتحري�ص، �أم يف نقل �ملعلومات 

للر�أي  �حلقيقة  �صورة  تو�صيل  يف  مهمة  تكون  رمبا  معلومات  �إخفاء  �أم  تدقيق،  دون 

�أو  �النتقائية  و�ملعلومات  و�ل�صتائم  باالتهامات  تزخر  �لتي  �ملقاالت  عن  ف�صالً  �لعام، 

�لكاذبة.

�ملت�صارعة،  و�لقوى  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  قيام  �حلال،  بطبيعة  ذلك،  على  ترتب 

حلرية  �صارخاً  �نتهاكاً  مثلت  �لتي  �ملمار�صات  من  بعدد  وحما�ص،  فتح  وخ�صو�صاً 

“�نتهاكات حرية �ل�صحافة يف �ل�صلطة  �الإعالم. وي�صري جو�د �لدلو يف در��صة له بعنو�ن 

�لوطنية �لفل�صطينية” �إىل �أنه بني �صنتي 2006 و2010، مّت ر�صد زهاء 499 �نتهاكاً بحق 

حلكومتي  تابعة  ر�صمية  جهات  �أرباعها  ثالثة  نفذت  و�الإعالميني،  �الإعالم  و�صائل 

ر�م �هلل وغزة. ولوحظ وجود �صيا�صة ممنهجة يف �عتقال �ل�صحفيني و�حتجازهم. وتبني 

جامعة  )بريزيت:  الراديو  يف  اأذيعت  كما  اخلم�شون  احللقات  امل�شتقبل:  على  �شاهد  حجاوي،  عارف   
51

بريزيت، معهد تطوير �الإعالم، 2004(، �ص 96.

املرجع نف�شه، �ص 97.  52
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�أن �حلكومتني مت�صابهتان يف ��صتخد�مهما الأنو�ع �النتهاكات، وخمتلفتان يف �لرتكيز على 

2006 ثم  �أن �النتهاكات يف �لقطاع بلغت ذروتها �صنة  �أّي نوع منها. وك�صفت �لدر��صة، 

.
53

�أخذت ترت�جع، بينما يف �ل�صفة كانت تتذبذب وفقاً لالأو�صاع �ل�صيا�صية و�الأمنية

بينما، يف �صنتي 2011 و2012، ح�صب �لتقرير �ل�صنوي ملركز مدى، فاإن �النتهاكات 

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �جلانبني:  من  كانت  �النتهاكات  وهذه  �نتهاكاً.   444 بلغت 

كانت  و2012   2008 �صنتي  بني  �أنه  �لتقرير  خالل  من  وتبنّي  �لفل�صطيني.  و�جلانب 

60% من جمموع �النتهاكات طو�ل  ن�صبة �النتهاكات من �الحتالل �الإ�رش�ئيلي تعادل 

.
54

�ل�صنو�ت هذه 

من  �أكرث  مدى  مركز  ر�صد  �ل�صيا�صي،  �النق�صام  على  �أعو�م  �صبعة  مرور  وبعد 

500 �نتهاك للحريات �الإعالمية من �لطرفني يف �ل�صفة و�لقطاع منذ وقوع �النق�صام. 

ومن �الأمثلة على �النتهاكات �لتي وقعت من �جلانب �لفل�صطيني حلرية �الإعالم خالل 

�صنة 2012: 

2012/1/31، �عتقلت �الأجهزة �الأمنية حمرر وكالة وفا ور�ديو �أجيال، ر�مي �صمارة،  	•
على  ون�صف،  �صاعات  ثالث  بعد  عنه  و�أفرجت  �هلل  ر�م  مدينة  يف  �لوكالة  مقر  من 

)�لفي�ص بوك  �لتو��صل �الجتماعي  لتعليق نقدي على �صفحته يف موقع  خلفية كتابته 

.)Facebook

�لعام  �لنائب  من  بقر�ر  �لغربية  �ل�صفة  يف  لالإعالم  �أمد  موقع  ُحجب   ،2012/2/2 	•
�لفل�صطيني. 

2012/2/17، �عتقل جهاز �الأمن �لتابع للحكومة �ملقالة يف غزة رئي�ص حترير �صحيفة  	•
�ل�صعلة �صاهر �الأقرع، و�صادر حو��صيب وكامري�ت، و�أفاد �أنه تعر�ص لالإهانة طو�ل 

فرتة �حتجازه وهي ثالثة �أيام. 

�ملباحث  ملقابلة  �لفول،  �أبو  فوؤ�د  جذور،  وكالة  حترير  رئي�ص  ��صتدعاء   ،2012/3/26 	•
�لتنظيمية  ن�صاطاته  ب�صاأن  مر�جعته  ومتت  غزة،  قطاع  يف  �ملقالة  للحكومة  �لتابعة 

جو�د �لدلو، �نتهاكات حرية �ل�صحافة يف �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية )2006–2010(، در��صة و�صفية، جملة   
53

اجلامعة الإ�شالمية للبحوث الإن�شانية، جملد 20، �لعدد 2، 2010، �ص 669.

 ،2011 �ل�صنوي  �لتقرير  ومدى،  2012؛  فل�صطني  يف  �الإعالمية  �حلريات  �نتهاكات  �ل�صنوي:  �لتقرير  مدى،   
54

�نتهاكات �حلريات �الإعالمية يف فل�صطني، �نظر: 

http://www.madacenter.org/reports.php?id=5&lang=2&year=2012
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وكتاباته، ومّت توقيعه على تعهد بعدم ممار�صة �أّي ن�صاط تنظيمي، ويف حال خمالفته 

مدة  وحب�صه  �أمريكي(،  دوالر   259 )نحو  �صيكل  �ألف  بقيمة  تغريه  �صيتم  للتعهد 

.
55

�أ�صهر �صتة 

2013/6/16، حول �النتهاكات بحق و�صائل �الإعالم  وقد جاء يف بيان مركز مدى يف 

�لتي  �النتهاكات  تز�يد�ً يف عدد  �أن هناك  �النق�صام،  و�الإعالميني يف فل�صطني خالل فرتة 

�رتكبتها جهات فل�صطينية �صّد �ل�صحفيني وو�صائل �الإعالم، يف �إ�صارة �إىل �لتاأثري �لكبري 

لالنق�صام على و�قع �الإعالم. و�أعرب �لتقرير عن قلقه ملا يرتتب على ذلك من تعزيز للرقابة 

�لفل�صطيني  �الإعالم  م�صتوى  هبوط  و�إىل  �الإعالمية،  �ملوؤ�ص�صات  �صحفيي  لدى  �لذ�تية 

�أن  �أ�صفه لقيام بع�ص و�صائل �الإعالم يف تاأجيج �النق�صام، منذ  ومهنيته. و�أبدى �لتقرير 

فازت حركة حما�ص يف �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �صنة 2006.

�إال  �الإعالمية،  �حلريات  حالة  على  طفيف  حت�صن  حدوث  �إىل  �لتقرير  �أ�صار  كما 

�الإعالمية،  �حلريات  حالة  يف  وقريب  جدي  بانفر�ج  يب�رش  ال  �النتهاكات  ��صتمر�ر  �أن 

�الأ�صا�صي  �ملنتهك  �أن  �العتبار  يف  �آخذ�ً  �مل�صاحلة،  تطبيق  جهود  تعرث  مع  خ�صو�صاً 

 .
56

للحريات �الإعالمية يف فل�صطني هو �الحتالل

و�ل�صلطة  جهة،  من  �الحتالل  وهما  كما�صة،  فكي  بني  �لفل�صطيني  �الإعالم  وقوع  �إن 

و�لقوى �ل�صيا�صية �لفل�صطينية من ناحية �أخرى، ح�صب ما ي�صري �لتقرير، يجعل من حالة 

�إن  �لقول  يكن  ولذلك،  مزدوجة.  �صلطوية  �صمات  وحتمل  فريدة،  فل�صطني  يف  �الإعالم 

بهذ�  و�ن�صغاله  ملمار�صاته”،  و“�لت�صدي  �الحتالل”  جر�ئم  “ك�صف  بدور  �الإعالم  قيام 

�جلانب، يعد �لو�صيلة �لوحيدة للخروج من �حلرج �لذي يكن �أن يقع فيه عندما يتناول 

��صتهد�ف  تتكيف مع  �أن  �لفل�صطينية يكن  �الإعالم  فل�صطينية د�خلية. فو�صائل  ق�صايا 

�الحتالل، وهو �حلال �لذي �صاد لعقود ما�صية، ولكنها من �ل�صعب �أن تدخل يف مو�جهة 

مع �ل�صلطة �لفل�صطينية �أو حتى �لف�صائل �لفل�صطينية.

مدى، �لتقرير �ل�صنوي: �نتهاكات �حلريات �الإعالمية يف فل�صطني 2012، �ص 41–42 و45.  
55

مالحظة: مّت �عتماد �صعر �رشف �لدوالر مقابل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطيات بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي 

ل�صنة 2012 �لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 3.8559.

مدى، “مدى”: �أكرث من 500 �نتهاك فل�صطيني �صّد �حلريات �الإعالمية منذ بد�ية �النق�صام 2013، �نظر:   
56

http://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1313&category_id=6&year=2013
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ثامنًا: امل�شهد االإعالمي يف ظّل االنق�شام:

�إعالمي  �نق�صام  بو�در  بد�أت  �لت�رشيعية،  �النتخابات  يف  حما�ص  حركة  م�صاركة  مع 

بني �الإعالم �ملو�يل حلما�ص وذ�ك �ملو�يل لفتح. وتعمقت �أزمة �الإعالم مع بد�ية �النق�صام 

�أكرث  �الإعالمية  �حلريات  باتت  حيث   ،2007 �صنة  يف  غزة  قطاع  على  حما�ص  و�صيطرة 

عر�صة للت�صييق و�ملحا�رشة من ذي قبل. لقد �أ�صبحت هناك �صلطتان على �أر�ص �لو�قع، 

�إعالمها  منهما  و�حدة  لكل  و�أ�صبح  غزة،  قطاع  يف  و�أخرى  �لغربية،  �ل�صفة  يف  و�حدة 

ما  وهو  �ملهني،  للعمل  منهم  لل�صيا�صة  ��صتقطاباً  �أكرث  �ل�صحفيون  وبات  و�إعالميوها، 

�أكدته �أكرث من در��صة. لقد حتول �ل�صحفيون من �ملعايري �ملهنية �إىل �الأجند�ت �ل�صيا�صية، 

�ل�صحفيون بتغطية  �أ�صلفنا. و�ن�صغل  �النق�صام، كما  لتكري�ص  �أد�ة  �ل�صحافة  و�أ�صبحت 

.
57

�النق�صام، و�أ�صبحو� �أكرث �أيديولوجية و�أقل مو�صوعية بفعل �النق�صام

�ملتعلقة  �الأخبار  فقط  يغطي  �ملثال،  �صبيل  على  حما�ص،  حركة  �إعالم  �أ�صبح  لقد 

بحركة حما�ص، كما �أ�صبح �إعالم حركة فتح و�إعالم �ل�صلطة يغطي فقط �أخبار �ل�صلطة 

وتت�صيد  له  ت�صيء  �لتي  �الآخر  �لطرف  عن  �ل�صلبية  �الأخبار  با�صتثناء  فتح،  وحركة 

مل�صايقات  يتعر�صون  �جلانبني  من  كّل  يف  �ل�صحفيون  وبات  �حلال.  بطبيعة  �أخطاءه، 

من �جلانب �الآخر. 

ولكن �الأمر مل يقف عند هذ� �حلد، فقد بد�أ كّل طرف ي�صتهدف �الإعالميني و�ملوؤ�ص�صات 

ز�دت  حقيقية  حمنة  �إىل  �لفل�صطيني  �الإعالم  وتعر�ص  �صيطرته،  منطقة  يف  �الإعالمية 

للتوقيف  حمامرة  ممدوح  �ل�صحفي  �ملثال،  �صبيل  على  تعر�ص،  فقد  تاأزماً.  �لو�صع 

�لتو��صل  موقع  على  �ل�صخ�صية  �صفحته  على  �صورة  �أ�صدقائه  �أحد  ن�رش  خلفية  على 

�لفل�صطيني حممود عبا�ص مقابل �صورة  �الجتماعي )�لفي�ص بوك(، يظهر فيها �لرئي�ص 

مدينة  نيابة  ووجهت  �حلارة.  باب  م�صل�صل  يف  كامل(  )�أبو  بك  ماأمون  ل�صخ�صية 

وفقاً  �لفل�صطيني،  �لرئي�ص  على  ل�صان  و�إطالة  وذّم،  “قدح،  تهمة  لل�صحفي  حلم  بيت 

لقانون �لعقوبات �الأردين رقم 16 ل�صنة 1960، �ل�صاري �ملفعول يف �ل�صفة �لغربية”. 

Near East Consulting, “Survey of Palestinian media December 2010 to April 2011,” p. 12.  57

ويوثق هذ� �لكتاب �لعديد من �ملمار�صات �الإعالمية غري �ملهنية، وتبعية �ملوؤ�ص�صات �الإعالمية للقوى �ل�صيا�صية 

الفل�شطيني  الإعالم  قني�ص،  وجمان  �حلروب  خالد  �نظر:  �ملمار�صات.  لتلك  �صبباً  كانت  �لتي  �لفل�صطينية 

�لديقر�طية  لدر��صة  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صة  �هلل:  )ر�م  التح�شني  واإمكانيات  التجربة  مرارة  والنق�شام: 

)مو�طن(، 2011(.
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م�صتوى  يف  تدنياً  “هناك  �أن  �إىل  ت�صري  �عتقاله  جتربة  �أن  حمامرة  ممدوح  ر�أى  وقد 

حريات �الإعالم يف �ل�صفة وغزة، �الأمر �لذي ينعك�ص بخطورة بالغة على عمل �ل�صحفيني”. 

وي�صيف �أن �لعمل �ل�صحفي �أ�صبح م�صتهدفاً من قبل �الأجهزة �الأمنية. وي�صري حمامرة 

�أحد�ث  �إىل  “�لتعر�ص  عن  �ل�صحفيني  من  �لكثري  �إحجام  هو  ذلك،  نتائج  �أبرز  من  �أن  �إىل 

�صائكة قد ت�صبب لهم �مل�صاءلة �أو �مل�صاكل”. وطالب برفع �ليد عن �ل�صلطة �لر�بعة، وعدم 

حما�صبتها على ق�صايا ن�رش، و�إف�صاح �ملجال �أمام �الإعالميني للو�صول �إىل �ملعلومة دون 

قيود. كما دعا �إىل �حرت�م �ملهنة و�لعاملني فيها، و�إىل “توحيد �جل�صم �ل�صحفي لتتك�رش 

عليه �أّي جتاوز�ت حتدث �صّد �حلريات �لتي ي�صعى �الإعالميون لتحقيقها”. ور�أى �أنه ال 

ينبغي �ل�صكوت على �نتهاكات حريات �الإعالم و�الكتفاء ببيانات �ل�صجب و�ال�صتنكار، 

بل يجب �تخاذ خطو�ت ملمو�صة حلماية حرية �الإعالم وخ�صو�صاً من نقابة �ل�صحفيني، 

.
58

ومن خالل ت�صامن �ل�صحفيني

قوية  �رشخة  ويثل  قامتة،  �صورة  يعك�ص  �النق�صام  ظّل  يف  �الإعالمي  �مل�صهد  �إن 

لتد�رك �ملهنة �لتي هبطت يف م�صتنقع �النق�صام. ويوؤكد ذلك نبيل عمرو بقوله �إن �مل�صهد 

�أكرث منه  �إعالم ت�صهريي  �النق�صام هو م�صهد متخلف، وهو  �لفل�صطيني بعد  �الإعالمي 

يف  �ل�صلبي  �لتاأثري  على  عالوة  منه،  وينفر  �حلزبي  �الإعالم  يكره  و�جلمهور  تنويري، 

خمتلف جو�نب حياة �لفل�صطينيني. وي�صيف عمرو �أن �النق�صام �رشب �حلياة �الإعالمية 

.
59

برمتها يف فل�صطني

و�ل�صعار�ت  �لقانونية  �لن�صو�ص  بني  �لفجوة  جلي  ب�صكل  يو�صح  �مل�صهد  وهذ� 

ويوؤكد  �لو�قع.  وبني  �لن�رش  حرية  على  قيود  ال  وباأنه  تعبري،  حرية  بوجود  �ل�صيا�صية 

ذلك �ل�صحفي �صامر خويرة باأن كّل ما يقال عن حريات �إعالمية يف فل�صطني هو جمرد 

وثقت  �لتي  �حلقوقية  �ملوؤ�ص�صات  تقارير  كذلك  وتكذبه  �لو�قع،  ويكذبه  �لهو�ء  يف  كالم 

حدث  ما  ذلك  على  مثاالً  ويذكر  فل�صطني.  يف  �الإعالميون  لها  يتعر�ص  �لتي  �النتهاكات 

ملدة  �لوقائي  �الأمن  جهاز  �عتقله  �لذي  ر�م�صات  وكالة  من  عو�ص  حممد  �ل�صحفي  مع 

98 يوماً، ومّت �الإفر�ج عنه دون �أّي تهمة تذكر. وي�صري �إىل �أن �العتقال غالباً ما يتم على 

مقابلة �إلكرتونية مع �ل�صحفي ممدوح حمامرة، مر��صل قناة �لقد�ص �لف�صائية، بيت حلم، 2013/6/4.  
58

مقابلة هاتفية �أجر�ها �لباحث مع نبيل عمرو، 2013/7/4.  
59
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خلفية �النتماء �ل�صيا�صي. وي�صيف �أن هناك م�صايقات يف �أثناء �لعمل، و�أن �الأخطر من 

�ل�صحفي  �إنه يتم منع  �ل�صيا�صية. ويقول  �ل�صحفيني وفق توجهاتهم  ذلك هو ت�صنيف 

�ملح�صوب على حما�ص �أو حتى على �ملعار�صة ب�صكل عام، من دخول مقر�ت �الأمن ومن 

دخول �ملقاطعة وغري ذلك يف �ل�صفة �لغربية، بل ال تتم دعوته لكثري من �لفعاليات �ملهمة. 

وي�صيف �أن رجال �الأمن ينظرون لل�صحفيني كاأعد�ء ولي�ص ك�رشكاء. ففي وقت �الأزمات 

وقد  بالت�صوير،  لل�صحفي  ي�صمح  وال  �ل�صعار�ت،  كّل  �الأمن  ين�صى  �ملهمة،  و�الأحد�ث 

يتعر�ص �ل�صحفي لل�رشب وتك�صري كامري�ته، وبعد ذلك يقوم ناطق با�صم �أجهزة �الأمن 

بتلطيف �جلو بعبار�ت منمقة، وتنتهي �مل�صكلة. وي�صيف خويرة �أن �لكارثة �ليوم، هي 

�أن �الأمر تطور �إىل مالحقة �الإعالميني على ما يكتبونه على �صفحات �لفي�ص بوك وعلى 

“�إن ما حدث مع �ل�صحفي ممدوح حمامرة و�ل�صحفي  �صفحاتهم �خلا�صة. و�أ�صاف: 

�أن كّل ما يقال عن حريات �إعالمية كالم فارغ من م�صمونه،  جورج قنو�تي، يدل على 

 .
وهو جمرد �صعار�ت باتت �صاذجة وممجوجة”60

وي�صخّ�ص �ل�صحفي حممد در�غمة و�قع �ل�صحافة بعد �النق�صام بتاأكيده �أن �حلريات 

�الإعالمية لي�صت على ما ير�م يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، فاعتقال �ل�صحفيني م�صتمر، 

وتقارير �ملوؤ�ص�صات �لعامة يف جمال حقوق �الإن�صان و�حلريات �لعامة ز�خرة بالتفا�صيل 

�لذي  �النق�صام  �إىل  ذلك  ويعزو  �الإعالمية.  �حلريات  لها  تتعر�ص  �لتي  �النتهاكات  عن 

“�صاعد يف قمع �حلريات �الإعالمية، خا�صة يف بد�ياته. كما حول عدد�ً من و�صائل �الإعالم 

�النق�صام من  �أن  �النق�صام”. ور�أى  من حالة  �أن يكونو� جزء�ً  �إىل  �الإعالميني  من  وعدد�ً 

�أ�صباب �نتهاك �حلريات �الإعالمية لكونها تتم ب�صكل متبادل ما بني �ل�صفة �لغربية  �أهم 

وقطاع غزة. وخل�ص در�غمة �إىل �أن و�صائل �الإعالم �لفل�صطينية ما ز�لت بعيدة عن �إيجاد 

�لتكنولوجية و�نت�صار �صبكات  �لثورة  �لتاأثري فيه، خ�صو�صاً يف ظّل  �أو حتى  ر�أي عام، 

�لتو��صل �الجتماعي، مثل �لفي�ص بوك، وتويرت Twitter، و�ملدونات. وي�صيف �أن نظرة 

يوؤثر على درجة  �ل�صلطة وروؤيتها،  �إىل  �أقرب  باأن معظمها  �ملحلية  للو�صائل  �لعام  �لر�أي 

�لثقة  �لثقة بها. ولكن هذ� ال يعني عدم وجود بع�ص و�صائل �الإعالم �ملحلية �لتي يكن 

�لذي  وما  �أكرث؟  تغطيه  �لذي  ما  �لذ�تية.  �لرقابة  من  حالة  تعي�ص  “جميعها  �أن  �إال  فيها، 

مقابلة �إلكرتونية مع �ل�صحفي �صامر خويرة، مر��صل قناة �لقد�ص �لف�صائية، نابل�ص، 2013/6/4.  
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تتجاهله �أو تغفل عنه؟ �أي �أن تغطيتها معظم �الأحيان تكون �صطحية �إىل حدٍّ ما، وتنق�صها 

�ملتابعة الرتد�د�ت �الأحد�ث. كما �أن تغطية �الأحد�ث �ملحلية على م�صتوى �ملحافظات تاأخذ 

.
�صكل �لعالقات �لعامة �أكرث من كونها �أخبار”61

تا�شعًا: اإ�شكالية امل�شمون:

د�ئماً  �ت�صم  �الإعالمي  �مل�صمون  فاإن  �الحتالل،  حتت  و�قعة  منطقة  فل�صطني  �أن  مبا 

باحلديث عن �لق�صية �لفل�صطينية، ومقاومة �الحتالل وتبيان �نتهاكاته و�عتد�ء�ته على 

�ملو�طنني �لفل�صطينيني. ومن خالل �ل�رشد �لتاريخي لن�صاأة �الإعالم وتطوره يف فل�صطني، 

يالحظ �لقارئ و�ملتابع �أن �صاأن �ل�رش�ع مع �الحتالل كان د�ئماً يحظى بالن�صيب �الأكب 

من �لتغطيات �ل�صحفية، وما ز�ل حتى �الآن.

يف �ملقابل، فاإن �الهتمام بال�صاأن �ل�صيا�صي و�ل�رش�ع مع �ملحتل �أثر �صلباً على درجة 

�إعالماً  �أكرث مر�حله  �لفل�صطيني يف  �الإعالم  �أخرى. وكان  �الهتمام مبو�صوعات حياتية 

تعبوياً، فيما يرى �لبع�ص �أن �الإعالم �لفل�صطيني يقوم بدور �صبيه باالإعالم يف ظّل �لدول 

وال  �لدولة  ل�صلطة  �أي�صاً  يخ�صع  و�لذي  �لتنموي،  �لدور  وهو  �لعربي،  و�لعامل  �لنامية 

يخرج عن �ل�صيا�صات �لعامة للحكومات يف تلك �لدول. وبالطبع، فاإن �الإعالم يف هذه �لنظم 

ال يتطرق ملناق�صة �لنظام �ل�صيا�صي �لقائم. 

فقد قام �الإعالم �لفل�صطيني مثالً، بالعمل على �حلفاظ على �إجناز�ت �ل�صلطة �لوطنية، 

. كما �أن 
62

ومل ي�صمح باالإ�صاءة �إىل تلك �الإجناز�ت، �نطالقاً من والئه لل�صلطة �لفل�صطينية

�صفة “�ملقاومة”، و�لتي �أطلقها �لبع�ص على �الإعالم �لفل�صطيني يف ظّل �الحتالل، �أي قبل 

. فباعتماد 
63

�ل�صلطة على نبذ �لعنف �لفل�صطينية، مل تعد قائمة بعد توقيع  �ل�صلطة  قيام 

على  لز�ماً  كان  �ل�صلمية،  �ل�صعبية  �ملقاومة  ذلك،  وبعد  �ل�صلمي،  �حلل  �صيا�صة  �ل�صلطة 

مقابلة �إلكرتونية مع �ل�صحفي حممد در�غمة، �ملدون �لفل�صطيني، و�خلبري يف �ل�صوؤون �الإ�رش�ئيلية، ر�م �هلل،   
61

.2013/6/6

Farid Abu–Dheir, op. cit., p. 92.  62

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ت�صدرها  كانت  �لتي  �ل�صحافة  هي  �ملقاومة  �صحافة  �أن  �صنب  �أبو  ح�صني  ر�أى   
63

خارج فل�صطني، ولي�ص يف د�خلها. ح�صني �أبو �صنب، الإعالم الفل�شطيني )عّمان: د�ر �جلليل للن�رش، 1988(، 

�ص 131.
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�الإعالم �لتناغم مع هذه �ل�صيا�صة و�المتناع عن �لتحري�ص، و�ملو�ءمة بني تعزيز �ملقاومة 

�ل�صحافة  ��صتمرت  فقد  وعليه،  �لدولة.  بناء  م�صاألة  �إىل  و�اللتفات  �ل�صلطة(  روؤية  )وفق 

ح�صد  على  تعمل  لالحتالل،  مناوئة  ك�صحافة  �لن�صايل،  بدورها  بالقيام  �لفل�صطينية 

�لرقابة  غياب  ظّل  يف  و��صح،  ب�صكل  �الحتالل  وجه  يف  �ل�صلطة  قيادة  لدعم  �لعام  �لر�أي 

.
64

�الإ�رش�ئيلية �ملبا�رشة، والأول مرة يف فل�صطني

وي�صري حافظ �لبغوثي �إىل �أن:

�أخرى  دولة  �أّي  يف  �إعالمي  م�صمون  �أّي  عن  يختلف  ال  �الإعالمي  �مل�صمون 

ومدى  �حلكم  نظام  م�صاألة  يناق�ص  ال  �أنه  با�صتثناء  �ملجاالت،  كافة  يغطي  الأنه 

ديوقر�طيته، الأننا نعاين منذ �صنو�ت من �النق�صام، وقبله كنا يف �نتفا�صة، وقبل 

ذلك كان هناك نقا�ص ونقد الأد�ء �ل�صلطة ونظام �حلكم �لفردي �الأبوي، وحالياً 

�ل�صحافيون  ي�صيقها  هو�م�ص  لها  �الإعالمية  �حلرية  �الأبوي.  �لنظام  �إىل  عدنا 

�أن �حلريات  �أو يو�صعونها ح�صب قدر�تهم، وح�صب �جلر�أة �لتي لديهم. و�أرى 

بع�صها  من  خوفاً  �صو�ء  و�ل�صلطة،  �ل�صحافة  بني  م�صلحي  بتو�فق  ت�صيق 

�لبع�ص، �أم خوفاً من �لقمع.

ور�أى �لبغوثي �أن نطاق �حلريات قبل �النق�صام كان �أو�صع، وجمال �ملناورة متاح، 

و�صائل  جتاه  �صدر  ب�صعة  يتمتع  كان  عمار  �أبو  �لر�حل  �لرئي�ص  و�أن  متوفر،  و�لنقد 

�أن �النق�صام �صيَّق م�صاحة �حلرية، و�أن �صلطة حما�ص  �الإعالم. ولكن، يرى �لبغوثي 

�صيقت عليها، وكذلك �نح�رش هام�ص �حلرية يف �ل�صفة دون قمع ظاهر. وبالنتيجة فاإن 

.
65

و�صع �حلريات �ل�صحفية لي�ص بالو�صع �جليد

عا�شرًا: نقابة ال�شحفيني وحماية احلريات:

�لنقابة  كون  �إىل  ترتكز  �الأهمية،  بالغة  داللة  له  �ل�صياق  هذ�  يف  �لنقابة  عن  �حلديث 

م�صايقات،  من  عمله  يعرت�ص  ما  كّل  يف  �ل�صحفي  �إليه  يلجاأ  �لذي  �ملهني  �الإطار  هي 

وقيود، و�صعوبات. ويرى �لباحث، �أن �لنقابة تتحمل �جلزء �الأكب من �مل�صوؤولية جتاه 

Farid Abu–Dheir, op. cit., p. 95.  64

مقابلة �إلكرتونية مع حافظ �لبغوثي، رئي�ص حترير �صحيفة احلياة اجلديدة، ر�م �هلل، 2013/6/13.  
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�الإعالميني  �صفوف  يف  و�نق�صام  للحريات،  �نعد�م  من  �ل�صحافة  بو�قع  يتعلق  ما  كّل 

وموؤ�ص�صاتهم، وتدنٍّ يف م�صتوى �الأد�ء، وغري ذلك من �الأمور. فالنقابة ُوجدت لكي ت�صع 

�حللول لكل هذه �لق�صايا، ولكي تكون �لقارب �لذي يحمل �أبناء �ملهنة �إىل �صاطئ �الأمان. 

يف  �ل�صحفي  �لعمل  تنظم  �لتي  �ملهنية  �الأطر  �أهم  �لفل�صطينيني  �ل�صحفيني  نقابة  تعد 

�الأوىل  �صورتها  يف  �لنقابة  تاأ�ص�صت  حيث  �ملجاورة،  �لدول  معظم  يف  كما  فل�صطني، 

�الإ�رش�ئيلي  �لقد�ص، ومنع �الحتالل  �لعرب يف  �ل�صحفيني  ��صم ر�بطة  1979 حتت  �صنة 

�ل�صحفيني”  “نقابة  م�صمى  حتت  �لنقابة  وعملت  فل�صطني.  �إىل  ت�صري  ت�صمية  �أّي  وقتها 

منذ قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 1994 —علماً باأن �ل�صحفيني �لفل�صطينيني يف �لد�خل 

�الإطار  ب�صفته  �لفل�صطينيني  و�ل�صحفيني  للكتاب  �لعام  �الحتاد  يف  ممثلون  و�خلارج 

�لنقابي ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية— �إىل �أن مّت �لف�صل �لنهائي بني �لكتّاب و�ل�صحفيني 

لت�صهيل  و�لع�صوية،  و�ملهمة،  �الخت�صا�ص،  حيث  من  م�صتقلني،  نقابيني  �إطارين  يف 

قيامهما بالو�جبات �ملنوطة بهما. 

ومتثل نقابة �ل�صحفيني �لفل�صطينيني �الإطار �لنقابي �جلامع و�ل�صامل لكل �ل�صحفيني 

�لفل�صطينيني د�خل فل�صطني وخارجها، وهي ذ�ت �صخ�صية �عتبارية م�صتقلة، مركزها 

 .
66

�لرئي�صي مدينة �لقد�ص، ولها فروع �أخرى يف �ملحافظات �لفل�صطينية

ويف معر�ص حديثه عن نقابة �ل�صحفيني، قال وزير �الإعالم �لفل�صطيني �الأ�صبق نبيل 

عمرو �إن دور �لنقابة يتمثل يف �الهتمام مب�صالح �أع�صائها وحمايتهم وفق �لقانون، ورفع 

�إلز�مية الن�صمام �ل�صحفيني للنقابة و�لذين  �آلية  �أن يكون هناك  �لظلم عنهم، و�إنه ال بّد 

�أنه لي�ص مطلوباً من  �ل�صحفيني. و�أ�صاف  �ملهنة دون ع�صوية يف نقابة  �أكرثهم  يار�ص 

�ل�صيا�صية  �أن ال توؤثر �النتماء�ت  �ل�صيا�صية، ب�رشط  �لتام من �النتماء�ت  �لنقابة �لتجرد 

.
67

�صلباً على �لقر�ر�ت و�لعمل �ل�صحفي

وقد تعر�صت نقابة �ل�صحفيني للكثري من �الإ�صكاالت ب�صبب �النق�صام �ل�صيا�صي بني 

فتح وحما�ص، و�نعك�صت عليها �أحد�ث �النق�صام، حيث �تهم �ل�صحفيون �ملو�لون حلركة 

ويحّمل  �لنقابة.  يف  ت�صود  �الإق�صاء  ثقافة  و�أن  �ل�صلطة،  يد  يف  �أد�ة  باأنها  �لنقابة  حما�ص 

حول �لنقابة، �نظر: موقع نقابة �ل�صحفيني �لفل�صطينيني، يف:   
66

http://www.pjs.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=28&lang=ar

مقابلة هاتفية �أجر�ها �لباحث مع نبيل عمرو، 2013/7/4.  
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�أن  يرى  حيث  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �لنقابة  �صعف  م�صوؤولية  �للحام،  نا�رش  �ل�صحفي 

دور  غياب  كان  بل  و�إجر�ء�ت،  قو�نني  خالل  من  �لنقابة  تطوير  على  تعمل  مل  �ل�صلطة 

�لنقابة “يثري �ل�صكوك �أن �ل�صلطة لها ماأرب من ور�ء بقاء �لنقابة هزيلة وباهتة، وال تقوم 

. وقد �أ�صبح هناك نوع من �لفو�صى يف �جل�صم �ل�صحفي، 
باحلد �الأدنى من و�جباتها”68

حيث دخل �إىل �ملهنة من هم غري موؤهلني، ف�صالً عن �صياع حقوق �ل�صحفيني.

و�أولئك  حلما�ص  �ملوؤيدين  �ل�صحفيني  بني  �خلالف  وب�صبب  �لو�قع،  لهذ�  ونتيجة 

�ملوؤيدين لفتح وعدد من �لف�صائل �الأخرى، حدث بالفعل �نق�صام يف �لنقابة، حيث قامت 

نقابي  ج�صم  وت�صكيل  �لنقابة،  مقر  على  باال�صتيالء  غزة  يف  �ل�صحفيني  من  جمموعة 

�لنقابة �لتي تد�ر يف �ل�صفة �لغربية، يف حركة �حتجاجية على نهج �لنقابة،  منف�صل عن 

حيث تقول تلك �ملجموعة �أنه ال يثل �الإجماع �ل�صحفي، وال يثل �إطار�ً مهنياً بعيد�ً عن 

�لت�صيي�ص. 

 ،
ويف ��صتطالع الآر�ء عدد من �ل�صحفيني �لفل�صطينيني �أجرته جملة “مدى �الإعالم”69

تركزت �الإجابات على �الأمور �لتالية:

�رشورة حتقيق �ال�صتقالل �ملايل للنقابة، و�لناأي بنف�صها عن �لتجاذبات �ل�صيا�صية،   .1

وبالتايل،  �صيا�صي.  ف�صيل  �أم  �صلطة  كانت  �صو�ء  �صيا�صية،  جهة  الأي  ترتهن  و�أال 

�لدعوة �إىل �إجر�ء �نتخابات نزيهة مبنية على �ملهنية، ال على �النتماء�ت �ل�صيا�صية.

�لغربية  �ل�صفة  �صحفيي  بني  وبالذ�ت  �ملهنة،  �أبناء  بني  �لوحدة  حتقيق  على  �لعمل   .2

و�أولئك  فتح،  حلركة  �ملو�لني  �ل�صحفيني  بني  �أخ�ص  وب�صكل  غزة،  قطاع  و�صحفيي 

�ملو�لني حلركة حما�ص. فاالنق�صام �الإعالمي يثل �رشخاً خطري�ً يف ج�صد �لوطن، الأن 

�الإعالميني هم �صناع �لر�أي �لعام.

على  �صو�ء  لالنتهاكات،  يتعر�صون  �لذين  �أولئك  وبالذ�ت  �ل�صحفيني،  عن  �لدفاع   .3

�أم على  �لفل�صطينية،  �الأمنية  �الأجهزة  يد  �أم على  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  يد �صلطات 

من  �ملعاملة  يف  �ل�صحفيني  بني  �لتمييز  عدم  و�رشورة  �ل�صيا�صية.  �لف�صائل  يد 

م�صدر  كان  و�أياً  �ل�صيا�صي،  �نتماوؤه  كان  �أياً  �ل�صحفي  مع  و�لوقوف  �لنقابة،  قبل 

�النتهاك.

نا�رش �للحام، مرجع �شابق.  
68

مدى الإعالم، �لعدد 1، حزير�ن/ يونيو 2011، �ص 24–25.  69
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�ل�صامية، وتقدم  �أد�ء مهمتهم  ت�صهل عليهم  �ل�صحفيني من خدمات  حتقيق م�صالح   .4

لهم �أب�صط �خلدمات �لتي تقدمها �أّي نقابة الأع�صائها، مثل �لتاأمني �ل�صحي، وغريها 

من �خلدمات.

حماربة �لتطبيع �الإعالمي، و�لذي يعده �ل�صحفيون خطر�ً على �صمعة �ملهنة، كونها   .5

تختلف عن �ملهن �الأخرى من وجهة نظر �جلمهور، ومن وجهة نظر �لنخبة.

هذه �لنقاط تو�صح ب�صكل جلي �لثغر�ت �لتي تعاين منها نقابة �ل�صحفيني، وت�صلط 

�أن �لنقابة تعمل يف �الآونة  �ل�صوء على و�قع �لنقابة �ملرتدي، و�لذي �أعلن مر�ر�ً وتكر�ر�ً 

�الأخرية على �إعادة �صياغة هذ� �لو�قع مبا ين�صجم مع �أب�صط حقوق �الأع�صاء، ومبا يلبي 

�حتياجات �ل�صحفيني، ويحقق مفهوم �لديوقر�طية يف هياكل �لنقابة �ملختلفة، ويعالج 

عودة  بني  غازي  �ل�صحفي  �أن  �إال  ملعاجلتها.  �ل�صحفيون  يتطلع  �لتي  �لكثرية  �مللفات 

�صورة  تبديد  يف  تفلح  “مل   2010 �صنة  يف  �لنقابة  �نتخابات  تلت  �لتي  �ملرحلة  �أن  يرى 

�صلبية وقامتة، تغذيها م�صرية 18 عاماً من �الأد�ء �لفا�صل للنقابة”، معتب�ً �أن �ل�صحفيني 

م�صرية  به  �ت�صمت  ما  كّل  ين�صف  فوري،  “و�نقالب  للنقابة  جديدة  بد�ية  �إىل  يتطلعون 

.
�لنقابة خالل �ملرحلة �ل�صابقة من عجز و�صلبية”70

خال�شة:

“هل  هو:  “ال”،  بكلمة:  �خت�صارها  يتم  ولكن  �إجابته،  تت�صعب  �لذي  �لكبري  �ل�صوؤ�ل 

هناك حرية �إعالم كاملة يف فل�صطني؟”.

بطبيعة �حلال، �إن �حلرية هي م�صاألة ن�صبية، وال يوجد حرية كاملة يف �لعامل. ولكن 

�أنظمة �لعامل �لثالث و�لعامل �لعربي، مبا يف ذلك  يف �الأنظمة �ل�صلطوية، ومنها �لكثري من 

يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، تت�صاءل م�صاحات �حلرية لتنح�رش يف نقل بع�ص �الأخبار �لتي 

ال توؤثر يف كيان �لنظام �لقائم، وال مت�ص “�لنخبة �حلاكمة” �لتي ُتنَ�ّصب نف�صها َقيِّماً على 

�لنظام  لنقد  ترقى  ال  �لتي  �الآر�ء  بع�ص  عن  �لتعبري  يف  كذلك  وتنح�رش  و�لعباد.  �لبالد 

“ت�صعف هيبة �حلاكم وهيبة �لنظام يف نظر �ل�صعب”. كما  لدرجة يكن تف�صريها باأنها 

طرح  عن  عاجز�ً  نف�صه  �ل�صحفي  يجد  عندما  �الأنظمة  هذه  يف  �حلرية  مفهوم  يتال�صى 

غازي بني عودة، “نقابة �ل�صحفيني يف �مليز�ن،” مدى الإعالم، �لعدد 1، حزير�ن/ يونيو 2011، �ص 18.  
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�أو حتى �لقيام بت�صوير �أحد�ث، مثل م�صري�ت و�أحد�ث؛ كما حدث، على  ق�صايا معينة، 

�أجهزة �الأمن �ل�صحفيني من ت�صوير م�صرية  �صبيل �ملثال ولي�ص �حل�رش، عندما منعت 

نظمتها حما�ص يف �خلليل �حتجاجاً على قيام حكومة �النقالب يف م�رش بف�ص �عت�صامي 

.
ر�بعة �لعدوية و�لنه�صة يف �صهر �آب/ �أغ�صط�ص 712013

وقد �أو�صحنا �أن �الإعالم �لفل�صطيني يخ�صع لعاملني مهمني، يجعله �أكرث معاناة من 

�أّي �إعالم يف �لعامل بالت�صييق على �حلريات:

�الأول هو خ�صوعه لنظام �صيا�صي ال يقوم على �لتعددية �ل�صيا�صية وتد�ول �ل�صلطة 

وعلى �صلطة �لقانون ودولة �ملوؤ�ص�صات، �الأمر �لذي يجعل �حلريات حمدودة يف جماالت 

�الأمور  يف  و�الآر�ء  �ملعلومات  ن�رش  على  بالقدرة  تقا�ص  �حلريات  �أن  �ملعلوم  ومن  معينة. 

�ملتعلقة مبا يعار�ص �لنظام �حلاكم، ولي�ص مبا يتو�فق مع ذلك �لنظام.

�لنظام  �جلانبني:  كال  حتكم  �الحتالل،  �صلطة  هي  �أعلى،  �صلطة  وجود  هو  و�لثاين 

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني، وخمتلف جماالت �حلياة �لفل�صطينية، مبا يف ذلك �الإعالم. وبهذ�، 

�لتحرك  على  قدرته  من  جتعل  �لتحكم  من  مركبة  الأ�صاليب  خـا�صعـاً  �الإعالم  يكـون 

حمدودة للغاية.

�إن عدم تو�فر �لت�صامح �ل�صيا�صي، وعدم �لقدرة على ��صتنها�ص �لقيم �لديوقر�طية 

�الأطر�ف  �صعي  �إىل  �لفل�صطيني  �لو�صع  و�رتهان  �ل�صلطة،  وتد�ول  بالتعددية  �ملتمثلة 

على  �لع�صري  من  يجعل  و�لق�صية،  �ل�صعب  على  �ل�صيا�صية  بر�جمها  لفر�ص  �ل�صيا�صية 

�الإعالم �لقيام بدوره يف تزويد �لنا�ص باملعلومات. وهذ� يوؤدي بالتايل �إىل حرمان �ملو�طن 

من حقه �لب�صيط يف �لو�صول �إىل �ملعلومات و�الآر�ء ب�صكل حّر وبال قيود، ويوؤدي كذلك �إىل 

عجز �ملو�طن عن حتديد �جتاهاته، و�الإ�صهام ب�صكل فاعل يف �تخاذ �لقر�ر�ت ولعب دور 

يف حتديد �خليار�ت �ل�صيا�صية.

مدى، 2013/8/16، �نظر:  
71

 http://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1334&category_id=6&year=2013
ويذكر �أن �أحد�ثاً كثرية م�صابهة حدثت يف �ل�صفة �لغربية بحق �ل�صحفيني. كما مل يكن قطاع غزة ��صتثناء من 

مثل هذه �الأحد�ث.
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ال�شيا�شة اخلارجية لل�شلطة الفل�شطينية

2013–1993

متهيد:

مل يعرف �لفقه �لد�صتوري —فيما نعلم— حالة دولية مماثلة للحالة �لفل�صطينية من 

�ل�صيا�صية  �الأجهزة  و�صالحيات  ناحية،  من  �ل�صيا�صية  �ل�صلطة  هيكلية  تعقيد�ت  حيث 

�ملعنية بال�صوؤون �خلارجية من ناحية �أخرى، وهو ما ي�صتدعي �الأخذ مبنهج غري تقليدي 

لتحليل �ل�صيا�صة �خلارجية لل�صلطة �لفل�صطينية، ويكفي �لتمعن يف �ملالب�صات �لتالية:

�أو�صلو(  �تفاقات  )بعد   1993 �صنة  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  منذ   .1

�لتب�صت �لبنية و�لوظيفة بني منظمة �لتحرير �لفل�صطينية )�ملمثل �ل�رشعي �لوحيد لل�صعب 

�لتمثيل  وذ�ت  �ملتحدة،  �الأمم  يف  و�ملر�قب  �لعربية،  �جلامعة  لقر�ر�ت  طبقاً  �لفل�صطيني 

�لدبلوما�صي ولو مب�صتويات خمتلفة مع عدد و��صع من �لدول و�ملنظمات �لدولية( وبني 

�ل�صلطة �لتي �أفرزتها “تفاهمات �أو�صلو”، وهو ما �ت�صح يف �لتوتر �لذي �صاد بني �لد�ئرة 

�ل�صيا�صية يف �ملنظمة وبني وز�رة خارجية �ل�صلطة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة يف فرت�ت 

خمتلفة منذ ذلك �حلني، حول ��صرت�تيجية �إد�رة �لعالقات �لفل�صطينية �لدولية.

�لدويل  و�لتعاون  �لتخطيط  وز�رة  �إن�صاء  مّت   1994 �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيام  منذ   .2

�إقر�ر  �أن�صئت وز�رة �خلارجية، تال ذلك   2003 لتقوم مقام وز�رة �خلارجية، ويف �صنة 

�خلارجية  لوز�رة  �لتنظيمي  �لهيكل  �إقر�ر  ثم   ،2005 �صنة  �لدبلوما�صي  �ل�صلك  قانون 

�ل�صلطة  لدى  يكن  مل  �صنة(   12(  2006 �إىل   1994 من  �ملمتدة  �لفرتة  �أن  �أي   ،2006 �صنة 

وز�رة خارجية باملعنى �ملتكامل، الإد�رة عالقاتها �لدولية من خالل هذه �لوز�رة.

 2005 ل�صنة  �لفل�صطيني  �لدبلوما�صي  �ل�صلك  قانون  �أن  �إىل  �لتنبه  �ل�رشوري  ومن 

ين�ص على “�إن �إقر�ر �ملجل�ص �لت�رشيعي لقانون �ل�صلك �لدبلوما�صي �لفل�صطيني ال ي�صكل 

�أو �نتقا�صاً من منظمة �لتحرير �لفل�صطينية باعتبارها �ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد  م�صا�صاً 

لل�صعب �لفل�صطيني، وهي مرجعية �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، وذلك �لتز�ماً مبا ورد 
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، وهو �الأمر �لذي يزيد حدود 
يف مقدمة �لقانون �الأ�صا�صي لل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية”1

�ل�صالحيات بني �الأجهزة �ملعنية بال�صيا�صة �خلارجية �ملزيد من �لتعقيد.

�لتحرير بفعل �صيا�صات  �ل�صيا�صية يف منظمة  �لد�ئرة  لدور  �لتدريجي  �لتو�ري  ومع 

لل�صلطة، غري  تنامى دور وز�رة �خلارجية  قانونية،  بفعل تطبيقات  �أكرث منها  متعمدة، 

�أنه مع تويل �لدكتور �صالم فيا�ص وز�رة �ملالية يف �ل�صلطة، مّت �تخاذ قر�ر باإن�صاء د�ئرة 

�لوطنية  �ل�صلطة  �صيا�صات  تتبنى  2003، كد�ئرة  �صنة  �ملالية  �لدولية يف وز�رة  �لعالقات 

حملياً  و�ملالية  و�القت�صادية،  �ل�صيا�صية،  �ملختلفة،  �لوطنية  مبوؤ�ص�صاتها  �لفل�صطينية 

وخارجياً. 

غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  و�لع�صرية  �ملعقدة  �القت�صادية  للظروف  ونظر�ً 

دور  ح�صاب  على  �لد�ئرة  هذه  دور  تعاظم   ،2000 �صنة  �لثانية  �النتفا�صة  بعد  �صيّما  ال 

وز�رة �خلارجية، ال �صيّما يف ميادين مثل “�حلفاظ على �لعالقات مع �ل�رشكاء �لدوليني 

لل�صلطة من جهة، لتوفري م�صادر مالية من �جلهات �ملانحة وغريها، من �أجل دعم �ل�صلطة 

بني  �لعالقات  ومتابعة  وتن�صيق  وتقييم  للمو�طنني،  بالتز�ماتها  �لوفاء  من  ومتكينها 

�ل�صلطة من  �لدوليني من جهة، وبني موؤ�ص�صات  �لفل�صطينية و�ملانحني  �لوطنية  �ل�صلطة 

ملا هو مدون على موقعها  �لد�ئرة طبقاً  ��صرت�تيجية هذه  �لتمعن يف  �أخرى”. وعند  جهة 

�إد�رة �لعالقات �لدولية بني  �للب�ص يف حدود �الخت�صا�صات يف جمال  �الإلكرتوين، يزد�د 

�ل�صلطة و�ملجتمع �لدويل، �إذ ت�صتمل وظائف هذه �لد�ئرة على:

�لتن�صيق و�لتعاون مع �ملجتمع �لدويل من �أجل رفع �حل�صار عن حركة �لب�صائع 

و�الأ�صخا�ص، و�لتقدم نحو �ل�صالم، �لذي يتطلب دعم �ل�صلطة للوفاء بالتز�ماتها 

نحو مو�طنيها من جهة، و�ملجتمع �لدويل من جهة �أخرى، وحّث �ملجتمع �لدويل 

�إ�رش�ئيل  على  �ل�صغوط  ممار�صة  �أجل  من  �لرباعية  �لدولية  �للجنة  وخا�صة 

�أر�ص  �إجر�ء�ت فورية وملمو�صة على  الإظهار �لتز�مها، من خالل �لبدء باتخاذ 

�لو�قع، يف ظلّ �لتفاهم �مل�صرتك �لذي متّ �لتو�صل �إليه يف �أنابولي�ص، �لتي ت�صتمل 

�لتجارية،  و�حلركة  �لتنقل  على  �ملفرو�صة  و�الإد�رية  �ملادية  �لقيود  رفع  على 

و�إنهاء �حل�صار؛ من �أجل �ملبا�رشة يف حتويل هذه �لروؤية �إىل حقيقة و�قعة، من 

خالل تنفيذ خطة �ل�صلطة �لوطنية للتنمية و�الإ�صالح وبدعم من �ملجتمع �لدويل. 

قانون �ل�صلك �لدبلوما�صي رقم )13( ل�صنة 2005 م، جامعة بريزيت، فل�صطني، معهد �حلقوق، منظومة �لق�صاء   
1

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14909 :و�لت�رشيع يف فل�صطني )�ملقتفي(، 2005/9/24، �نظر
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متثيل  مبهام  ت�صطلع  �إذ  �لدولية،  و�لعالقات  �التفاقات  �الإد�رة  هذه  تتوىل  كما 

للعالقات  �لعامة  �الإد�رة  تعليمات  على  بناء  و�ملفاو�صات  �ملحافل  يف  �لوز�رة 

�لدولية و�مل�صاريع. �إىل جانب �الإ�رش�ف و�لتن�صيق و�لتو��صل مع �لدول �لعربية 

مبا  �الإعالمية  بالتغطية  �ملتعلقة  �جلو�نب  كافة  على  و�الإ�رش�ف  و�الأجنبية، 

بالد�ئرة  �خلا�صة  �لبوتوكول  �إجر�ء�ت  ومتابعة  �الإعالمية،  �لت�رشيحات  فيها 

ب�صكل خا�ص و�لوز�رة عموماً. و�ملتابعة و�الإ�رش�ف على ��صتمر�ر �لتعاون مع 

مع  باالن�صجام  �لدويل  �لتعاون  �أ�صكال  كافة  جناح  ل�صمان  �ملختلفة،  �لوز�ر�ت 

.
2

�ل�صيا�صة �لعامة للوز�رة، ومتابعة تقدمي �لتقارير �لدورية يف موعدها

تعب  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لدولية  �لقانونية  �ملكانة  فاإن  �أخرى،  ناحية  من   .3

قر�ر  بعد  فيها  �لفل�صطينية  للبعثة  �ملتحدة  �الأمم  منحتها  �لتي  �ل�صفة  مالب�صاتها  عن 

لدولة  �لد�ئمة  �ملر�قبة  “�لبعثة  ت�صمى  �أ�صبحت  �إذ   ،2012/11/29 يف  �لعامة  �جلمعية 

 Permanent Observer Mission of the State of  
فل�صطني لدى �الأمم �ملتحدة”3

�أمر  �لفل�صطيني، وهو  “�لكيان”  Palestine to the United Nations بدالً من بعثة 

 Declarative حمل نقا�ص قانوين معقد بني نظريتني قانونيتني هما: �لنظرية �ملن�صئة 

�أن  �إىل  �لتنبه  �رشورة  مع   ،Constitutive Theory  
4

�ملقررة و�لنظرية   Theory

�صمن  من  هي  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لدولية  �لعالقات  �أن  �إىل  �أ�صارت  �أو�صلو  تفاهمات 

الحقاً. تبحث  �لتي  �ملو�صوعات 

4. من ناحية �أخرى فاإن �لتجزوؤ �لذي �أ�صاب �جل�صد �ل�صيا�صي �لفل�صطيني ز�د �الأمور 

يف  جرى  �لذي  �ل�رش�ع  فبعد  �لفل�صطينية،  �لدولية  �لعالقات  �صبكة  لتحليل  تعقيد�ً 

http://www.pmof. :وز�رة �ملالية، فل�صطني، د�ئرة �لعالقات �لدولية، مقدمة عن د�ئرة �لعالقات �لدولية، �نظر  
2

يف:  ويكيبيديا،  موقع  فل�صطني،  يف  �لدبلوما�صية  �لبعثات  قائمة  ملحق  �أي�صاً:  و�نظر  ps/web/guest/95؛ 
http://ar.wikipedia.org/

 Site of Permanent Observer Mission of the State of Palestine to the United Nations, New York,  3

 http://palestineun.org

�إذ� �عرتفت �لدول �الأخرى  �أ�صخا�ص �لقانون �لدويل  تقوم �لنظرية �ملن�صئة على �عتبار �لدولة �صخ�صاً من   
4

�رشوط  فيها  توفرت  �إذ�  �لدولة  ب�صيادة  �العرت�ف  على  �ملقررة  �لنظرية  تقوم  بينما  بها،  �ل�صيادة  ذ�ت 

�نظر  �لدويل.  و�لعرف  �لقانون  باحرت�م  و�لتعهد  جغر�فيـاً  �ملحدد  و�الإقليم  �ل�صلطة  وجود  مثل  معينة 

يف: �لتفا�صيل 

 Thomas D. Grant, The Recognition of States: Law and Practice in Debate and  
Evolution (Westport, Connecticut: Praeger, 1999), chapter 1.
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قطاع غزة بعد �صنة 2007، �أ�صبح لفل�صطني وز�رتا خارجية تعمالن دون �أدنى تن�صيق 

�ل�صيا�صة  تو�صيف  يجعل  �أمر  وهو  �ملو�قف،  �أغلب  يف  متعاك�صني  وباجتاهني  بينهما 

�خلارجية �لفل�صطينية �أمر�ً يف غاية �لتعقيد.

لل�صلطة  �لدولية  �ل�صيا�صة  �لبنيوية، �صنعمل على تناول  لكل هذه �ملالب�صات  ��صتناد�ً 

�لدبلوما�صية  �الأبعاد  يف  لها  �لعامة   trends �الجتاهات  حتديد  �أ�صا�ص  على  �لفل�صطينية 

و�الإقليمية  �لدولية  �ملنظمات  �أو  �لكبى  �لدول  مع  وخا�صة  و�القت�صادية،  و�ل�صيا�صية 

�الأكرث �أهمية يف �ملجتمع �لدويل.

اأواًل: العالقات الدبلوما�شية الفل�شطينية الدولية:

�ملتحدة  �الأمم  يف  �لع�صو  �لدولة  مركز  حتقيق  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ف�صل  بعد 

�صنة 2011، متكنت من �حل�صول على مقعد �لدولة غري �لع�صو يف �صنة 2012، وقد �أعلنت 

132 دولة �عرت�فها بالدولة �لفل�صطينية )وهو عدد �أقل من �لدول �لتي �أيدت قر�ر �جلمعية 

�لعامة يف 2012(، وهو ما ي�صكل 64.8% من �ملجتمع �لدويل وبعدد �صكان �إجمايل ي�صل 

�إىل زهاء 5.5 مليار ن�صمة من �صكان �لعامل.

ي�صري   ،1967 �صنة  حدود  على  كدولة  بفل�صطني  تعرتف  �لتي  �لدول  تق�صيم  �أن  غري 

�إىل �أن 96 دولة كانت تعرتف بفل�صطني قبل قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 1994، بينما 

�عرتفت بها بعد ذلك 36 دولة، �أي �أن 27.3% من �ملجتمع �لدويل �عرتف بفل�صطني نتيجة 

جهود  نتاج  كان  �العرت�ف  من   %72.7 بينما  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �لدبلوما�صي  للجهد 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف فرتة ما قبل �أو�صلو.

وحتظى �ل�صلطة �لفل�صطينية بع�صوية كاملة يف 17 منظمة دولية، وب�صفة دولة غري 

ع�صو يف ع�رش منظمات دولية، وع�صوية ثالثة �حتاد�ت دولية ريا�صية، كما ت�صارك يف 

ع�صوية ثمان �تفاقيات جتارية دولية )مناطق جتارة حرة، ��صتثمار...�إلخ(.

�لدويل  �لقانوين  �لفل�صطينية يف تو�صيع د�ئرة �العرت�ف  �ل�صلطة  �أن جناح  ذلك يعني 

باحلقوق �لفل�صطينية �مل�رشوعة هو جناح متو��صع ن�صبياً، مع �رشورة �الأخذ يف �العتبار 

�أن �العرت�ف �الأو�صع باحلقوق �لفل�صطينية كان يف �لفرتة �ل�صابقة على �أو�صلو، �أي �لفرتة 
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�لتحرير  منظمة  من  �ملتبناة  �ال�صرت�تيجية  هو  �مل�صلحة  �ملقاومة  �أ�صلوب  فيها  كان  �لتي 

�لفل�صطينية، ويف ظّل نظام دويل �أكرث تو�زناً من بنية �لنظام �لدويل �ملعا�رش.

من  بّد  ال  �لدويل،  �ملجتمع  قبل  من  بفل�صطني  �العرت�ف  قاعدة  �ت�صاع  يف  �لنظر  وعند 

حتديد �أهم �ملتغري�ت �لتي �أ�صهمت يف هذ� �الت�صاع �لن�صبي وهي: 

1. �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” كدولة �رشعية، وهو موقف تتم�صك به �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�ل�صلطة وبني  ب�صكل و��صح، وقد تكر�صت هذه �لفكرة يف كّل �التفاقات �لتي عقدت بني 

1995، و�تفاق   )2 )�أو�صلو  �ملوؤقت  1994، و�التفاق  �أريحا  �تفاق غزة -  “�إ�رش�ئيل” منذ 

�تفاقيات  وهي   .1999 �ل�صيخ  �رشم  و�تفاق   ،1998 ريفر  و�ي  و�تفاق   ،1997 �خلليل 

ق�صمت �ل�صفة �لغربية و�لقطاع �إىل ثالثة �أق�صام )�أ، ب، ج(، توزعت �الخت�صا�صات فيها 

بني �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل”، كما تو��صل هذ� �ملوقف من خالل تعاون �ل�صلطة �لفل�صطينية 

مع �للجنة �لرباعية؛ �الأمم �ملتحدة، �لواليات �ملتحدة، �الحتاد �الأوروبي، ورو�صيا، �لتي 

خالل  �البن  بو�ص  �الأمريكي  �لرئي�ص  بلورها  �لتي  �لطريق  خريطة  تطبيق  على  عملت 

�لفرتة 2002–2003.

ذلك يعني �أن جناح �ل�صلطة �لن�صبي يف تو�صيع د�ئرة �لتاأييد �لدويل للدولة �لفل�صطينية، 

�ل�صيا�صية  �لثو�بت  كافة  وم�ّص  �ل�صلطة،  قدمته  �لذي  �لتنازل  حجم  مع  يتنا�صب  ال 

�لفل�صطينية.

�لفل�صطينية  لل�صلطة  �لدولية  �لعالقات  �ت�صاع  بني  �رتباطاً  هناك  �أن  يت�صح   .2

“ثو�بت  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لتاريخ  يعدُّه  فيما  �لنظر  �إعادة  قبولها  درجة  وبني 

��صرت�تيجية”، و�لدليل على ذلك، هو موقف بع�ص �لقوى �لدولية يف �ملجتمع �لدويل من 

�لق�صية �لفل�صطينية بعد فوز حركة حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 2006. ولفهم 

هذ� �ملوقف، يكفي �لنظر يف �ل�رشوط �الأمريكية �لتي �أقرها �لكوجنر�ص ال�صتمر�ر �لتعاون 

بني �الإد�رة �الأمريكية و�ل�صلطة �لفل�صطينية ال �صيّما يف �لنطاق �القت�صادي، فقد ��صرتط 

:
5
�لكوجنر�ص ما يلي

ع�صو  �أّي  �أو  �حلركة  تديره  كيان  �أيّ  �أو  حما�ص  حركة  �إىل  �مل�صاعد�ت  و�صول  عدم  �أ. 

مار�ص عمالً “�إرهابياً”.

 Jim Zanotti, “U.S. Foreign Aid to Palestinians,” CRS, 18/1/2013, site of U.S. Department of  5

State, Diplomacy in Action, pp. 7–8, http://fpc.state.gov/documents/organization/204093.pdf



644

ال�سلطة الفل�سطينية

فيها  �أو  وحما�ص  �ل�صلطة  بني  م�صرتكة  هيئة  �أو  حكومة  الأي  �مل�صاعد�ت  تقدمي  عدم  ب. 

�ملوقعة  �التفاقات  كافة  و�حرت�م  “�الإرهاب”  برف�ص  يقرو�  مل  ما  حما�ص،  من  ع�صو 

�صابقاً مع “�إ�رش�ئيل”.

و�لتلفزيون  �الإذ�عة  لهيئة  �أو  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �مل�صاعد�ت  ت�صل  �أال  ج. 

�لفل�صطينية.

ال يجوز و�صول �مل�صاعد�ت للدولة �لفل�صطينية �مل�صتقبلية، ما مل تقر هذه �لدولة مبد�أ  د. 

�حرت�م �لتعاي�ص �ل�صلمي مع “�إ�رش�ئيل” و�لعمل على منع “�الإرهاب” بالتعاون مع 

“�إ�رش�ئيل” وغريها من �جلهات؛ و�لتعاون مع دول �ملنطقة ل�صمان �صالم �صامل يف 

�إىل  جنباً  �صلمياً  �لتعاي�ص  من  و“�إ�رش�ئيل”  �لفل�صطينية  �لدولتني  ُيكِّن  مبا  �ملنطقة، 

جنب.

�ل�صلطة يقيم يف قطاع غزة )مع �الإقر�ر بتقدمي  �أال ت�صل �مل�صاعد�ت الأي موظف من  هـ. 

�مل�صاعد�ت �خلا�صة باالعتماد�ت �لتجارية(.

عدم تقدمي �مل�صاعد�ت الأي ع�صو من �ل�صلطة يف �الأمم �ملتحدة �أو يف �إحدى وكاالتها،  و. 

مع  �تفاق  خالل  من  �ملتحدة  �الأمم  ع�صوية  على  �حل�صول  بعد  ذلك  يتم  مل  ما 

“�إ�رش�ئيل”.

�أن تبقى مر�قبة �ل�رشوط �ل�صابقة قائمة من خالل �لهيئات �الأمريكية ذ�ت �لعالقة. ز. 

ذلك يعني �أن م�صتويات �لنجاح �ملتو��صعة للدبلوما�صية �لفل�صطينية يف �لبيئة �لدولية 

يف �ت�صاع قاعدة �العرت�ف �لدويل، هي نتيجة “للثمن” �لذي قدمته �ل�صلطة لهذ� �العرت�ف. 

�جلهد  بفعل  �لفل�صطينية  بال�صلطة  تعرتف  مل  �لنامي  �لعامل  يف  دوالً  �أن  عن  ناهيك 

�لدبلوما�صي لل�صلطة مبقد�ر ما هو ��صتجابة الأيديولوجيات �أو عقائد تلك �لدول، مثل ما 

�أو حتى بع�ص  �لفييتنامي،  �أو  �لكوبي،  �أو  �لفنزويلي،  �أو  �الإير�ين،  �ملوقف  هو �حلال يف 

دول �ل�صمال �الأوروبي، �أو جنوب �إفريقيا. بينما مل تتمكن �لدبلوما�صية �لفل�صطينية من 

�لكاملة  فل�صطني  ع�صوية  على  للمو�فقة  �أملانيا،  �أو  بريطانيا،  �أو  �ملتحدة،  �لواليات  �إقناع 

ثقل  من  بالرغم  ع�صو،  غري  مر�قب  “كدولة”  ع�صويتها  على  حتى  �أو  �ملتحدة،  �الأمم  يف 

�لتنازالت �لفل�صطينية. 
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ثانيًا: ال�شيا�شـات الدوليـة جتاه الق�شيـة الفل�شـطينية 

            بعد اأو�شلو:

�ل�صمات  حتديد  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لدولية  �ل�صيا�صية  �لعالقات  در��صة  ت�صتدعي 

خالل  �لفل�صطينية  �لق�صية  جتاه  �لدويل  �لنظام  يف  �ملركزية  �لقوى  ل�صيا�صات  �ملركزية 

�ل�صيا�صات  تلك  مع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تفاعل  وكيفية  ناحية،  من   2013–1994 �لفرتة 

�لدولية من ناحية �أخرى.

1. الوليات املتحدة:

م�رش  وخروج  تد�عيات،  من  عنه  جنم  وما  �ل�صوفييتي  �الحتاد  �نهيار  �أن  �صكّ  ال 

�إير�ن  مع  �الإقليمية  بحروبها  �لعر�ق  و�ن�صغال  �ل�صهيوين،  �لعربي  �ل�رش�ع  د�ئرة  من 

وقدرته  �الأمريكي  للتاأثري  ي�رش�ً  �أكرث  �الإقليمية  �لبيئة  جعل  �لكويتية،  �الأزمة  وتد�عيات 

على �صمان �مل�صالح �ال�صرت�تيجية �لعليا للواليات �ملتحدة؛ ممثلة يف �الأمن �الإ�رش�ئيلي، 

�لتفاعالت  تكييف  يف  �جليو-��صرت�تيجية  �ملنطقة  مقدر�ت  وتوظيف  �لبرتول،  وتدفق 

�لدولية ل�صالح �لواليات �ملتحدة.

وباملقابل، فاإن �لتطور�ت �ل�صابقة �صيقت �خليار�ت �ملتاحة �أمام �لقيادة �لفل�صطينية، 

تبناها  �لتي  �ال�صرت�تيجية  لتبني  �لقيادة  هذه  يف  تيار  �أمام  �ملجال  �أف�صح  �لذي  �الأمر 

يف  �للعبة  �أور�ق  من   %99“ �أن  على  و�لقائمة  �ل�صاد�ت،  �أنور  �لر�حل  �مل�رشي  �لرئي�ص 

يتيح  �الإقليمي  م�رش  وزن  �أن  �إدر�ك  دون  �ملتحدة”؛  �لواليات  يد  يف  �الأو�صط  �ل�رشق 

ما  على  �حل�صول  �لفل�صطينية  �لقيادة  ت�صتطيع  ال  ن�صبية  مكا�صب  على  �حل�صول  لها 

�ال�صتجابة  �لفل�صطينية  �لقيادة  �ختارت  وبهذ�  �الإقليمية.  قوتها  لن�صبية  نظر�ً  يو�زيها، 

بـ“�إ�رش�ئيل”، على  �لكامل  �لقانوين  �ملبا�رش و�العرت�ف  بالتفاو�ص  �الأمريكية  للمطالب 

�إىل �ملفاو�صات  �أنها دخلت  �أغفلت  “�الأر�ص مقابل �ل�صالم”، لكنها  �أن حت�صل على  �أمل 

ذكرناها،  �لتي  لالأ�صباب  �ل�صعف  حاالت  �أق�صى  يف  �لفل�صطيني  �لطرف  كان  حلظة  يف 

طاولة  على  �لفل�صطينية  �لقوة  ن�صبية  مع  متو�زية  �لفل�صطينية  �ملكا�صب  جعل  مما 

�ملفاو�صات.

1994–2013 �صمن ��صرت�تيجية متكاملة  �لفرتة  �لواليات �ملتحدة خالل  وقد عملت 

على �لنحو �لتايل:
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�أ. جعل �العرت�ف �لفل�صطيني بـ“�إ�رش�ئيل” مدخالً الإقناع بقية �لدول �لعربية باالنفتاح 

“�إ�رش�ئيل” وتطبيع �لعالقات معها، فتم عقد معاهدة �ل�صالم �الأردنية �الإ�رش�ئيلية  على 

�ل�صهيونية، و�النفتاح  �لقياد�ت  �لتجارية و�للقاء�ت مع  �ملكاتب  بعد ذلك، ثم تو�ىل فتح 

حّد  �إىل  �لعربية  �ملقاطعة  مكاتب  على  �لتجاري  �لت�صييق  ثم  “�إ�رش�ئيل”،  على  �الإعالمي 

�صلها متاماً.

�أدركته  ما  وهو  �لفل�صطينية،  �خليار�ت  على  �لت�صييق  زيادة  ذلك  على  ترتب 

�لدبلوما�صية �الأمريكية، فبد�أت بالعمل على تكييف بنية �ل�صلطة �لفل�صطينية جلعلها �أكرث 

�ت�صاقاً مع �ملطالب �الأمريكية، وهو ما جتلى يف �ل�صغط على عرفات لو�صع رئي�ص وزر�ء 

�لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل )كما �صنو�صح الحقاً(، و�صمان  ب�صالحيات و��صعة، ثم 

جوالت  يف  �صيقاً  �لفل�صطينية  �خليار�ت  ز�د  ما  وهو  �مل�صلحة،  للمقاومة  �لعودة  عدم 

�ملفاو�صات �ملتو��صلة.

معار�صة  �صيا�صة  تبنت  �لتي  �لفل�صطينية  �لتنظيمات  على  �لت�صييق  على  �لعمل  ب. 

�لعربية  �لدول  على  �ل�صغط  خالل  من  �ل�صيا�صة  هذه  جت�صدت  وقد  �أو�صلو،  التفاقيات 

وغريها من دول �لعامل ل�صم هذه �لتنظيمات �إىل قائمة �حلركات “�الإرهابية”، ثم �لعمل 

على جتفيف �ملو�رد �ملالية لها، و�لت�صييق على �حلركة �لدبلوما�صية ملمثلي هذه �ملنظمات، 

ثم �حليلولة دون م�صاركتها يف حكومة وطنية فل�صطينية، بالرغم من فوزها يف �نتخابات 

�ل�صابق  �الأمريكي  �لرئي�ص  ر�أ�صهم  على  �أمريكيني  مر�قبني  ب�صهادة  نزيهة  ديوقر�طية 

جيمي كارتر.

ربط  �أي  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مع  �لتعامل  يف  �لدوالر”  “دبلوما�صية  توظيف  ج. 

�مل�صاعد�ت �ملالية �أو غريها لل�صلطة �لفل�صطينية مبدى �لتو�فق مع �ملطالب �الأمريكية )كما 

�صنف�صله الحقاً(، ثم �لعمل على دفع �لدول �الأخرى ال �صيّما �الأوروبية )�الأكرث �إ�صهاماً يف 

�مل�صاعد�ت لل�صلطة( للتناغم مع هذه �لدبلوما�صية �الأمريكية، وقد �صكل هذ� �جلانب من 

�لفل�صطيني فاعلية، بالرغم  �لقر�ر  �لتاأثري على  �أ�صكال  �أكرث  �أحد  �الأمريكية  �لدبلوما�صية 

من �أن ن�صيب �لواليات �ملتحدة من �مل�صاعد�ت �لدولية لل�صلطة �أقل كثري�ً من حجم تاأثريه، 

وهو ما يعك�ص �خللل �ل�صديد يف �إد�رة �ل�صلطة للمفاو�صات )وهو ما �صنف�صله الحقاً(.

حال  يف  “�إ�رش�ئيل”  �صّد  فعلية  �إجر�ء�ت  التخاذ  دولية  توجهات  �أّي  كبح  د. 

�أو عدم تطبيق ما تن�ص عليه �التفاقيات مع �ل�صلطة، و�لتي  خمالفتها لالإر�دة �لدولية 
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لها  �أ�رشنا  �لتي  �التفاقيات  وهي  عليها،  �لتوقيع  �أطر�ف  �أحد  �ملتحدة  �لواليات  متثل 

�ال�صتخد�م  يف  �الأمريكية  �ل�صيا�صة  هذه  مالمح  �أبرز  وتتجلى  �لدر��صة.  هذه  مطلع  يف 

ال  قر�ر  �أّي  �صّد  الحقاً(  �صنو�صح  )كما  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  يف  �لفيتو  حلق  �ملكثف 

لـ“�إ�رش�ئيل”  و�لع�صكرية  �ملالية  �مل�صاعد�ت  تقدمي  مو��صلة  ثم  “�إ�رش�ئيل”.  تقبله 

�لتوجهات �الأمريكية،  �أو حتى مع  �لدولية  �لنظر عن مدى جتاوبها مع �الإر�دة  بغ�ص 

وتريته  وت�رشيع  بل  �ال�صتيطان،  وقف  رف�ص  مو�صوع  يف  يتجلى  �لذي  �الأمر  وهو 

قانوين  “غري  عمالً  �ال�صتيطان  باعتبار  �ل�رشيح  �الأمريكي  �ملوقف  من  �لرغم  على 

بالدولة  �العرت�ف  مو�صوع  من  �ملوقف  �أو  �ملنطقة؛  يف  �ل�صالم”  بفر�ص  وي�رش 

�مل�صاندة  تظهر  كما  قيامها.  �ملتحدة  �لواليات  تبني  من  �لرغم  على  �لفل�صطينية، 

�لتي  �لدولية  �ملحكمة  يف  فحتى  �لدولية،  �لقانونية  �ملحافل  يف  لـ“�إ�رش�ئيل”  �الأمريكية 

�لطرف  ل�صالح  فيها  �صوت  و�لتي  �لعن�رشي،  �لف�صل  جد�ر  مو�صوع  يف  نظرت 

ل�صالح  ي�صوت  مل  �لذي  �لوحيد  هو  �الأمريكي  �لقا�صي  كان  قا�صياً،   14 �لفل�صطيني 

�لتحقيق  تقارير  �أو من  �الإن�صان  �الأمريكي يف جلان حقوق  �ملوقف  ناهيك عن  �لقر�ر، 

.Goldstone �لدويل، كما جرى مع تقرير جولد�صتون 

هـ. توظيف �لتفاو�ص كاآلية لتحقيق مكا�صب �إ�رش�ئيلية تر�كمية، وتت�صح هذه �مل�صاألة 

مو�صوعات  �أّي  حول  �ملفاو�صات  نتائج  حتديد  ترك  على  �ملتحدة  �لواليات  �إ�رش�ر  يف 

�خللل  �أمام  �ملجال  ف�صح  يعني،  ما  وهو  و�الإ�رش�ئيلي.  �لفل�صطيني  �لعالقة”  لـ“طريف 

�ال�صرت�تيجي يف مو�زين �لقوى بني هذين �لطرفني ليفعل فعله يف حتديد طبيعة �لنتائج 

الأيّ عملية تفاو�صية. وهو طريق مل ت�صلكه �لواليات �ملتحدة يف مناطق �أخرى يكون فيه 

ميز�ن �لقوى لغري م�صلحة �لقوى �حلليفة للواليات �ملتحدة، كما جرى يف �الأزمة �لعر�قية 

يف  �ل�صلطة  على   )2011( �الأخري  �ل�رش�ع  �أو  �أفغان�صتان،  د�خل  �ل�رش�ع  �أو  �لكويتية، 

ليبيا...�إلخ.

و. نظر�ً الن�صغاالت �لواليات �ملتحدة، بحكم مركزيتها يف �لنظام �لدويل، فاإنها كثري�ً 

�أخرى، وهو ما يالحظ يف  لق�صايا دولية  لتتفرغ  �لظل  �لفل�صطينية يف  �لق�صية  ما ت�صع 

�لفل�صطيني، ومن  �إيقاع �حلركة يف �ملو�صوع  �لدولية على  �ملتالحقة لالأزمات  �لتاأثري�ت 

ثم   ،2008 يف  �ملالية  �الأزمة  ثم   ،2003–1991 �لفرتة  خالل  �لكويت  �أزمة  ذلك:  �أمثلة 
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�الأزمة  ثم  �إير�ن،  على  �الإ�رش�ئيلي  �أو  �الأمريكي  �لهجوم  و�حتماالت  �لنووي  �لبنامج 

�لكورية �ل�صمالية، و�أخري�ً تد�عيات �لربيع �لعربي وخ�صو�صاً �الأزمة �ل�صورية...�إلخ.

فاإن  �لغربية،  �ل�صفة  �صيّما يف  ب�صكل عام ال  �ملقاوم  �لفل�صطيني  �لفعل  لركود  ونظر�ً 

�لدبلوما�صية �لفل�صطينية ال تعمل على جعل �ملو�صوع �لفل�صطيني مو�صع �الهتمام من 

خالل �ملقاومة باأ�صكالها �ملختلفة.

2. الحتاد الأوروبي:

 ت�صري �أمناط �لت�صويت يف �ملنظمات �لدولية لدول �الحتاد �الأوروبي على درجة من 

�لق�صية  وت�صكل   .%80 من  �أكرث  �إىل  ت�صل  �خلارجية  �ل�صيا�صة  ق�صايا  يف  بينها  �لتو�فق 

�لفل�صطينية و�حدة من �لق�صايا �لتي تتباين فيها مو�قف دول �الحتاد �الأوروبي يف �أغلب 

�لطريق  هو  �لتفاو�ص  �أن  فكرة  على  جميعاً  تتو�فق  كانت  و�إن  �ملو�صوع،  هذ�  تفا�صيل 

بالدولة  �العرت�ف  مو�صوع  يف  �الأوروبي  �لتباين  ويظهر  �ل�صالم.  لتحقيق  �الأن�صب 

�لفل�صطينية و�لع�صوية يف �الأمم �ملتحدة، ويف مو�صوع �تخاذ �إجر�ء�ت �صّد “�إ�رش�ئيل” يف 

حال خمالفتها للقانون �لدويل، �أو يف م�صتوى �لتمثيل �لدبلوما�صي مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

�أو يف �عتبار تنظيمات فل�صطينية معينة باأنها “�إرهابية”...�إلخ.

�لدولية  للم�صاعد�ت  تقدياً  �الأكرث  �لدولية  �جلهة  يثل  �الأوروبي  �الحتاد  لكن 

للفل�صطينيني يف �أغلب �لفرت�ت �لتي تغطيها هذه �لدر��صة )كما �صنو�صح الحقاً(، كما �أن 

�الأوروبي،  �ملوقف  تعك�ص   2002 �صنة  مدريد  يف  تاأ�صي�صها  منذ  �لرباعية  �للجنة  بيانات 

وت�صدر �للجنة بيانات عدة �صنوياً فاق عددها حتى �الآن عن �أربعني بياناً.

�ملركزية )بريطانيا  �الأوروبي من خالل مو�قف دوله  وعند ر�صد توجهات �الحتاد 

وفرن�صا و�أملانيا( خالل �لفرتة 1994–2013، جند ما يلي:

�أ. تو�فق �لدول �الأوروبية على قيام “دولة فل�صطينية قابلة للحياة” �إىل جانب “دولة 

 ،1996 �صنة  فلورن�صا  يف  �تخذته  �لذي  قر�رها  ن�صّ  يف  تبني  ما  وهو  �الآمنة”،  �إ�رش�ئيل 

وبقيت متم�صكة بهذ� �ملوقف من حينها. غري �أن �لدول �الأوروبية مل تتخذ موقفاً و�حد�ً 

مر�قب  دولة  حتى  �أو  �ملتحدة  �الأمم  يف  ع�صو  كدولة  فل�صطني  قبول  على  �لت�صويت  عند 

“غري ع�صو”، كما جرى يف �لت�صويت يف �صنة 2012.
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ب. على �لرغم من ت�صنيف �الحتاد �الأوروبي حلركة حما�ص باأنها “حركة �إرهابية”، 

�إال �أنه �أقل ت�صدد�ً من �لواليات �ملتحدة يف جانب عدم �حلو�ر معها. وقد عقد لقاء�ت خمتلفة 

�أوردت  ما  وهو  �ملنا�صبات،  من  عدد  يف  حما�ص  حلركة  ممثلني  مع  متعددة  ومب�صتويات 

. لكن هذ� �ملوقف فيه تباين و��صح، ففرن�صا 
6
تفا�صيله تقارير جمموعة �الأزمات �لدولية

وبع�ص �لدول �الأوروبية �الأخرى رف�صت منح تاأ�صري�ت دخول لقادة من حركة حما�ص، 

ولكن �ل�صويد على �صبيل �ملثال مل تلتزم بذلك �ملوقف.

ج. ربط �الحتاد �الأوروبي بني م�صاعد�ته وبني “�ل�صلوك �ل�صيا�صي” �لفل�صطيني، وقد 

برز ذلك ب�صكل جلي بعد �نتخاب حركة حما�ص �صنة 2006. �إذ �أ�صدر جمل�ص �لعالقات 

�آذ�ر/  يف  لها  بيان  يف  �لرباعية  �للجنة  �إليه  ذهبت  ما  فيه  دعم  بياناً  �الأوروبي  �خلارجية 

مار�ص من �ل�صنة نف�صها ب�رشورة “�لتز�م حركة حما�ص” مببادئ �ل�صالم، و�نعك�ص ذلك 

�مل�صاعد�ت  ل�صبط   Jacques Chirac �صري�ك  جاك  �لفرن�صي  �لرئي�ص  طرحه  �قرت�ح  يف 

لل�صلطة �لفل�صطينية، و�لذي تطور فيما بعد الآليات مالية معينة )�صناأتي على ذكرها عند 

تناول �لبعد �القت�صادي(.

د. �متناع �جلهات �لر�صمية �الأوروبية عن �تخاذ �أّي �إجر�ء�ت فعلية �صّد “�إ�رش�ئيل”، 

بل �إنها كثري�ً ما د�فعت عن �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية و�صاندتها، وهو ما كان و��صحاً خالل 

�ت�صح ذلك يف  2006. كما  �هلل �صنة  لبنان و�حلرب مع حزب  �الإ�رش�ئيلي على  �لعدو�ن 

�صنة 2008، من خالل تعميق �صبكة �التفاقيات �لتي عقدها �الحتاد �الأوروبي �صنة 2006 

مع “�إ�رش�ئيل”، ملكافحة “�الإرهاب” و�لتن�صيق �الأمني و�لت�صاور �لدبلوما�صي و�مل�صاركة 

. و�ملالحظ �أن هذه �التفاقيات جرى جتديدها يف �صنة �لهجوم 
يف مهمات “مدنية دفاعية”7

�الإ�رش�ئيلي على غزة )2009(.

3. جمموعة دول الربيك�س:

 بعد �صل�صلة �جتماعات لوزر�ء خارجية كلّ من �الحتاد �لرو�صي، و�ل�صني �ل�صعبية، 

و�لب�زيل، و�لهند، يف �صنة 2006، �تفقت هذه �لدول �الأربع على ت�صكيل جمموعة دولية 

 International Crisis Group, Enter Hamas: The Challenges of Political Integration, Middle East  6

Report no. 49 (International Crisis Group, January 2006), http://www.crisisgroup.org/~/media/
Files/Middle%20East%20North%20Africa/Israel%20Palestine/Enter%20Hamas%20The%20
Challenges%20of%20Political%20Integration.pdf

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، �ص 209.  
7
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تعمل على تن�صيق �صيا�صتها �لدولية وتزيد من تعاونها يف عدد من �ملجاالت �مل�صرتكة. ويف 

�صنة 2010 �ن�صمت لهذه �ملجموعة جنوب �إفريقيا، و�أ�صبحت �ملجموعة ت�صمى مبجموعة 

دول �لبيك�ص BRICS، وهي �حلروف �الأوىل الأ�صماء �لدول �الأع�صاء.

�أن عدد �صكان هذه  �أهمها،  �ملوؤ�رش�ت  �أهميتها من عدد من   وتكت�صب هذه �ملجموعة 

�ملجموعة ي�صاوي 43% من عدد �صكان �لعامل، كما �أن ن�صيبها من �لتجارة �لعاملية ي�صل 

�إىل 18%، وت�صتحوذ على 53% من �إجمايل �ال�صتثمار�ت �لعاملية �خلارجية.

 كما �أن هذه �ملجموعة ت�صتمل على دولتني لهما مقعد د�ئم �لع�صوية يف �الأمم �ملتحدة، 

كما �أن ثالث منها هي دول نووية، وملعظمها م�صالح ��صرت�تيجية عليا يف �ملنطقة �لعربية، 

بل �إن بع�صها له عالقات تاريخية عميقة مع �ملنطقة.

وعند ر�صد بيانات وزر�ء خارجية هذه �ملجموعة خالل �لفرتة 2006–2013، يكن 

:
8
حتديد موقفها من �ملو�صوع �لفل�صطيني على �لنحو �لتايل

على  تامة  وب�صيادة  جغر�فياً  ومت�صلة  للحياة  قابلة  فل�صطينية  دولة  �إقامة  تاأييد  �أ. 

�الأر��صي �لتي �حتلت �صنة 1967، وعا�صمتها �رشقي �لقد�ص، مع قبول مبد�أ مقاي�صة 

�الأر��صي بني �لطرفني �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني بتو�فقهما على ذلك.

�الأمم  قر�ر�ت  �أ�صا�ص  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعربي  لل�رش�ع  �ل�صيا�صية  �لت�صوية  تاأييد  ب. 

�ملتحدة ذ�ت �ل�صلة، ومبادئ موؤمتر مدريد، وبنود �ملبادرة �لعربية لل�صالم.

دعم �ل�صعي �لفل�صطيني للح�صول على �لع�صوية �لكاملة يف �الأمم �ملتحدة. ج. 

�رشعي  غري  عمالً  و�عتباره  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �ال�صتيطان  رف�ص  د. 

وخمالف للقانون �لدويل.

دعم �جلهود �ملبذولة لتوحيد �ل�صف �لفل�صطيني، و�لعمل على عدم �لتذرع بالتطور�ت  هـ. 

لل�رش�ع  �ل�صيا�صية  �لت�صوية  لتاأخري  �لعربية  �ملنطقة  يف  �لعربي(  )�لربيع  �لد�خلية 

ت�رشيع  على  �الأطر�ف  كافة  �لتطور�ت  هذه  حتفز  �أن  يجب  بل  �الإ�رش�ئيلي،  �لعربي 

حتقيق �لت�صوية �ل�صيا�صية لل�رش�ع.

 Joint Communiqué on the Outcome of the Meeting of BRICS Deputy Foreign Ministers on the  8

 Situation in the Middle East and North Africa, Moscow, Russia, 24/11/2011, BRICS Information
Centre, site of University of Toronto, http://www.brics.utoronto.ca/docs/111124-foreign.html
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على  حمدود�ً،  ز�ل  ما  �ملجموعة  هذه  دور  فاإن  �القت�صادية  �مل�صاعد�ت  حيث  من  �أما 

�أنها �أقل تاأثري�ً يف جمريات  �أنها �الأكرث تعاطفاً مع �لتوجهات �لفل�صطينية، كما  �لرغم من 

دول  من  دولة  لكل  عديدة  �عتبار�ت  ب�صبب  �ملنطقة،  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صيا�صي  �ل�صلوك 

�ملجموعة.

4. اليابان:

على  �ليابانية  �خلارجية  لل�صيا�صة  �مل�صلحية(  )�لتجارية  �ملريكنتيلية  �لطبيعة  توؤثر 

خا�ص.  ب�صكل  �لفل�صطينية  و�لق�صية  عام  ب�صكل  �الأو�صط  �ل�رشق  ق�صايا  من  موقفها 

�صمان  هما  �أ�صا�صيني  لعاملني  رئي�صي  ب�صكل  �الأو�صط  بال�رشق  �ليابان  �هتمام  ويعود 

�حل�صول على �لنفط �لعربي �أوالً، وخ�صو�صاً بعد ما عرف بال�صدمات �لنفطية �لناجمة 

عن �الرتفاع �ملتو��صل يف �أ�صعار �لنفط ب�صبب عدم �ال�صتقر�ر �ل�صيا�صي يف �ملنطقة. وترى 

�ل�صيا�صة �ليابانية �أنه كلما كان هناك ��صتقر�ر يف �ل�رشق �الأو�صط كانت �أ�صعار �لنفط �أميل 

للرت�جع �أو �لثبات. ويكفي �الإ�صارة �إىل �أن قيمة �لو�رد�ت �لنفطية �ليابانية �رتفعت خالل 

يف  دوالر  مليار   134.334 �إىل   1994 يف  دوالر  مليار   35.198 من   2010–1994 �لفرتة 

، وهو موؤ�رش على �حلاجة �ليابانية لل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط �لذي قدم ما يقارب 
92010

.
90.9% من �حتياجات �ليابان �لنفطية مثالً يف �آذ�ر/ مار�ص 102011

للتوجه  �ملنطقة  دول  �صيدفع  �الأو�صط  �ل�رشق  ��صتقر�ر  عدم  فاإن  ثانية،  ناحية  من 

ل�رش�ء �ل�صلع �لع�صكرية �لتي ال تعد �صمن �ل�صادر�ت �ليابانية �ملهمة، قيا�صاً ملبيعاتها من 

�ل�صلع �ملدنية �لتي يكنها �أن تناف�ص فيها بقية �لدول، وهو �أمر ال يتحقق دون ��صتقر�ر 

�ملنطقة.

�لعالقات  باركت  �لتي  للدول  لالن�صمام  �صارعت  �ليابان  فاإن  �صبق،  ما  لكل  نتيجة 

بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل”، و�نفتحت على �لعالقات مع �لفل�صطينيني، فقامت 

�هلل  ر�م  �إىل  ونقلته   ،1998 �صنة  غزة  قطاع  يف  �ليابانية  للم�صالح  متثيل  مكتب  بفتح 

�صنة 2007، بينما قامت �ل�صلطة �لفل�صطينية بفتح مقر بعثتها �لد�ئمة يف طوكيو بعد فتح 

�ملكتب �لياباين بخم�ص �صنو�ت.

Japan Oil – imports, site of IndexMundi, http://www.indexmundi.com/japan/oil_imports.html  9

Site of PanOrient News, 9/5/2011, http://www.panorientnews.com/en/news.php?k=941  10
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وقد متثل �جلهد �لياباين ب�صكل فاعل مع تطوير م�رشوع “ممر �ل�صالم و�الزدهار” 

�صنة 2008، و�لذي ي�صعى لتطوير غور �الأردن بالتعاون مع كّل من �ل�صلطة �لفل�صطينية 

و�الأردن و“�إ�رش�ئيل”، وهو �مل�رشوع �لذي ما ز�ل ير�وح يف مكانه.

ويحاول �ليابانيون �لتو��صل �لدبلوما�صي مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، �إذ قام م�صوؤولون 

يابانيون بزيارة �ملنطقة و�الجتماع مب�صوؤويل �ل�صلطة 15 مرة يف �لفرتة 1995–2012.

5. اإيران وتركيا:

فاإن  �الإ�صالمي،  �ملوؤمتر  منظمة  يف  وتركيا  �إير�ن  من  كلّ  ع�صوية  من  �لرغم  على 

متباينة  �الأو�صط  �ل�رشق  وق�صايا  �لدولية  �لقوى  جتاه  منهما  لكل  �ل�صيا�صية  �لتوجهات 

ما تعلق منها  �لعربي وخ�صو�صاً  �لربيع  �لتباين بعد موجة  ب�صكل كبري، وت�صاعد هذ� 

ب�صورية.

�لق�صية  على  وتد�عياتها  �ملنطقة  م�صكالت  مالب�صات  بني  �لف�صل  ل�صعوبة  ونظر�ً 

�لنحو  �لفلطيني على  �ملو�صوع  �لبلدين جتاه  �أن نحدد �صيا�صة  فاإننا يكن  �لفل�صطينية، 

�لتايل:

�أ. تركيا: كانت تركيا �لدولة �الإ�صالمية �الأوىل �لتي �عرتفت بـ“�إ�رش�ئيل”، غري �أن تويل 

حزب �لعد�لة و�لتنمية ذي �خللفية �الإ�صالمية �صنة 2002 لل�صلطة، �أحدث بع�ص �ل�صدع 

يف �لعالقات �لرتكية �الإ�رش�ئيلية ال �صيّما على �ل�صعيد �لدبلوما�صي، دون �مل�صا�ص ب�صكل 

خا�ص بالعالقات �القت�صادية و�لتعاون �لع�صكري بني �لطرفني �إال يف حدود معينة. فقد 

�الإ�صالميني  )و�صول   2002 �صنة  من  و“�إ�رش�ئيل”  تركيا  بني  �لتجاري  �لتبادل  �رتفع 

�إىل 4.9 مليار دوالر تقريباً،  لل�صلطة( �إىل نهاية �صنة 2013، من 1.2 مليار دوالر تقريباً 

.
11ً

�أي بزيادة ت�صل �إىل 308% خالل 11 عاما

 North Atlantic Treaty )�لناتو(  �الأطل�صي  �صمال  حلف  يف  تركيا  لع�صوية  ونظر�ً 

�الأوروبي،  لالحتاد  باالن�صمام  لها  �ل�صديدة  و�لرغبة   ،Organization (NATO)
�لواليات �ملتحدة، فاإن �ملو�قف �لرتكية وخالفاتها �الأخرية  �لتاريخية لها مع  و�لعالقات 

ذ�ت �لطابع “�لدبلوما�صي” مع “�إ�رش�ئيل”، ال ت�صكل �أ�صا�صاً كافياً لتوقع حتوالت جذرية 

يف توجهات �الإد�رة �لرتكية، وخ�صو�صاً �أن تركيا ت�صاند كلّ ما ترتب على �تفاقيات �أو�صلو.

 See CBS, http://www1.cbs.gov.il/shnaton55/st16_05x.pdf  11

 http://www1.cbs.gov.il/publications14/yarhon0214/pdf/h8.pdf
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ومن �ملالحظ �أن عالقات حكومة قطاع غزة كانت هي �الأوثق، قيا�صاً لعالقات �ل�صلطة 

�لفل�صطينية مع �أنقرة، �صو�ء من حيث �مل�صاعد�ت �أم �للقاء�ت �لدبلوما�صية بني �لطرفني.

ب. �إير�ن: ت�صكل �جلمهورية �الإير�نية �لدولة �الإ�صالمية غري �لعربية �الأكرث �نغما�صاً 

يف �لق�صية �لفل�صطينية نظر�ً لعدد من �لعو�مل:

�لتوجه �لديني �لذي �ت�صح من �الأيام �الأوىل للثورة �الإير�نية بقطع �لعالقات متاماً مع   .1

“�إ�رش�ئيل” و�النفتاح �لتام على �لتنظيمات �لفل�صطينية منذ �صنة 1979.

�لعد�ء �الإ�رش�ئيلي للبنامج �لنووي �الإير�ين، و�لذي ينطوي على �حتماالت تتذبذب   .2

قوتها من مرحلة الأخرى باملو�جهة �لع�صكرية بني �لطرفني.

عمق �لعالقات بني حزب �هلل �للبناين، كقوة مقاومة مركزية يف دول �لطوق لفل�صطني،   .3

وبني �إير�ن.

مثل  �ل�صلمية،  للت�صوية  معار�صة  فل�صطينية  وتنظيمات  �إير�ن  بني  �لعالقات  تعميق   .4

حركة حما�ص، و�جلهاد �الإ�صالمي، و�جلبهة �ل�صعبية – �لقيادة �لعامة. 

�إير�ن،  وبني  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بني  �لعالقة  على  �ل�صابقة  �الأبعاد  �نعك�صت  وقد 

�لتحرير وقيادتها  �إيجابية مع منظمة  �لعالقة  1979–1993، كانت  �الأوىل  ففي �ملرحلة 

بـ“�إ�رش�ئيل”  �لفل�صطيني  و�العرت�ف  �أو�صلو  تفاهمات  لكن  عرفات،  �لرئي�ص  يف  ممثلة 

�تفاقات  لكافة  معار�صتها  عن  �إير�ن  �أعربت  �إذ  �لطرفني،  بني  �لعالقات  على  �نعك�ص 

�تفاقيات  رف�صت  �لتي  �ملنظمات  باجتاه  �ملتو��صل  �النحياز  �إير�ن  وبد�أت  �ل�صلطة، 

�أو�صلو كما �أ�رشنا.

ولعبت �إير�ن دور�ً يف دعم �ل�صلطة �لفل�صطينية يف قطاع غزة مالياً وع�صكرياً، وهو ما 

�أن  �مل�صاعد�ت وطبيعتها، غري  �ملختلفة دون حتديد حجم هذه  �لتنظيمات  قياد�ت  �أكدته 

تد�عيات �لربيع �لعربي، ال �صيّما �الأزمة �ل�صورية، �أفرزت نوعاً من “�جلفاء” بني �إير�ن 

�ل�صيا�صي  للنظام  �إير�ن موقفاً معادياً من حما�ص  ر�أته  ملا  وحركة حما�ص حتديد�ً، نظر�ً 

ه �إير�ن �أحد �أهم حلفائها يف �ملنطقة. �ل�صوري، �لذي تعدُّ
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بعد  الدولية  الفل�شطينية  ال�شيا�شة  مراحل  ثالثًا: 

           اأو�شلو:

 على �لرغم من �صعوبة �لف�صل بني �لبنية و�لتوجهات للدبلوما�صية �لفل�صطينية قبل 

�أو�صلو وبعدها، غري �أننا ن�صتطيع تق�صيم �جلهد �لدبلوما�صي �لفل�صطيني بعد �أو�صلو �إىل 

مرحلتني، �آخذين يف �العتبار �لتوجهات �لدولية للقوى �ملركزية يف �لنظام �لدويل، و�لتي 

�أ�رشنا لها �صابقاً؛ وهما:

1. املرحلة الأوىل )1994–2006(:

وهي  �لفل�صطيني،  بالقر�ر  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �نفر�د  مرحلة  �ملرحلة  هذه  ومتثل 

�ملرحلة �لتي متّ فيها و�صع �أ�ص�ص �لعمل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني بعد �أو�صلو، و�لذي متثل 

يف �التفاقيات و�لتفاهمات مع “�إ�رش�ئيل” من خالل موؤمتر�ت �أو جهود �صيا�صية دولية.

وقد �ت�صمت هذه �ملرحلة مبا يلي:

�لرباعية  �للجنة  دول  �صيّما  ال  �لدويل،  �ملجتمع  حمل  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ف�صل  �أ. 

و�الأمم �ملتحدة، على وقف �ال�صتيطان �ل�صهيوين يف خمتلف مناطق �ل�صفة �لغربية.

ب. تر�جع تدريجي يف مكانة �لق�صية �لفل�صطينية لدى �ملجتمع �لدويل نتيجة ملز�حمتها 

من عدد من �لق�صايا �لدولية و�الإقليمية، مثل �الأزمة �لعر�قية خالل �لفرتة 1994–2006، 

�لفل�صطينية  �لق�صية  ح�صاب  على  معاجلتها  باجتاه  عديدة  دولية  جهود�ً  جذبت  و�لتي 

باجتاه  �لدويل  �جلهد  �رشف  �الإير�ين  �لنووي  �مللف  �أن  كما  �لعر�ق.  باحتالل  �نتهت  ثم 

�لتي �نطلقت  �لثانية  �لفل�صطينية  �لفل�صطينية، وبالرغم من �النتفا�صة  �لق�صية  بعيد عن 

�صنة 2000، و�لتي �أعادت بع�ص �الهتمام �لدويل، �إال �أن تد�عيات �رشب �ملركز �لتجاري 

�الأمريكي يف �أيلول/ �صبتمب 2001 �ألقت بظاللها من جديد على �ملو�صوع �لفل�صطيني. 

على  �لت�صييق  باجتاه  �لفل�صطيني  �الأمن  و�صيا�صات  بنية  يف  �لدويل  �لدور  تنامي  ج. 

بد�أت  �ل�صعبية. وقد  �لفل�صطينية  �النتفا�صات  �إمكانيات جتدد  �أو  �مل�صلحة  �ملقاومة  قوى 

هذه �جلهود منذ كانون �الأول/ دي�صمب 1993، عندما مّت عقد �أول موؤمتر دويل يف �أو�صلو 

لدعم �الأمن �لفل�صطيني، وح�رش �ملوؤمتر 14 دولة، �إىل جانب �لواليات �ملتحدة و�الحتاد 

وعلى  وم�رش.  �الأردن  هما  عربيتان  دولتان  ح�رشته  كما  �لدويل،  و�لبنك  �الأوروبي 
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�لرغم من تو��صع نتائج �ملوؤمتر �لتي تكر�صت يف تعهد �لدولتني �لعربيتني بتدريب �الأمن 

�لفل�صطيني، �إال �أن موؤمتر�ً ثانياً عقد بطلب من �لرنويج يف �آذ�ر/ مار�ص 2004، وح�رشته 

21 دولة �إىل جانب �لواليات �ملتحدة و�الحتاد �الأوروبي، بحث فيه �ملوؤمترون يف �نت�صار 

�ملوؤمتر  �لتعهد يف  �أن يتم  �أريحا وغزة و�خلليل، دون  �لفل�صطيني يف كلّ من  �الأمن  �أفر�د 

�لوفد �الأكب بني   Dennis Ross �لوفد �الأمريكي فيه بزعامة دين�ص رو�ص  )�لذي �صكل 

.
12

�حلا�رشين( باأّي مبالغ مالية حمددة

�الأجهزة  بني  للتعاون  �الأ�ص�ص  و�صعت  �لفرتة  هذه  �أن  �إىل  �لدر��صات  بع�ص  وت�صري 

�الأمنية �لفل�صطينية وبني وكالة �ال�صتخبار�ت �الأمريكية، ��صتناد�ً التفاق كان قد مّت عقده 

كري�صتوفر  و�رن  �الأمريكي  �خلارجية  ووزير  عرفات  يا�رش  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  بني 

بادرت  حتى  �أريحا،   – غزة  �تفاق  عقد  متّ  �إن  وما   .1994 �صنة   Warren Christopher

�لواليات �ملتحدة يف �ليوم �لتايل بتقدمي خم�صة ماليني دوالر للطرف �لفل�صطيني الإنفاقها 

. وت�صري در��صات �أخرى، �إىل �أن �لواليات �ملتحدة، وخ�صو�صاً 
13

يف دعم �الأجهزة �الأمنية

�ملخابر�ت �ملركزية، كانت حري�صة على �أن تن�صب �مل�صاعد�ت �ملالية الأجهزة �الأمن �لتي 

�أن�صاأتها �ل�صلطة �لفل�صطينية على “توجهات” هذه �الأجهزة �أكرث من �أّي جانب �آخر، وهو 

�الأمر �لذي �ت�صح من طبيعة �مل�صاعد�ت �لتي قدمتها �لواليات �ملتحدة �صنة 1996 لالأجهزة 

�إذ  �ال�صت�صهادية،  �لعمليات  وخ�صو�صاً  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  ت�صاعدت  عندما  �الأمنية، 

تركزت �مل�صاعد�ت على توجيهها نحو �لت�صييق على عنا�رش �ملقاومة �مل�صلحة، وهو �أمر 

تو��صل ب�صكل و��صح خالل �لفرتة 1996–2000. وكانت �تفاقية و�ي ريفر يف �صنة 1998 

مرحلة مهمة يف هذ� �لتعاون بني �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية و�ملخابر�ت �الأمريكية، وقد 

��صتمل �لتعاون على كافة �جلو�نب �لتي لها �صلة بالت�صييق على عنا�رش �ملقاومة، مثل 

.
14

تقنيات �لتحقيق و�لك�صف عن �ملتفجر�ت و�أجهزة �الت�صال...�إلخ

 Brynjar Lia, Building Arafat’s Police: The Politics of International Police Assistance in the  12

Palestinian Territories after the Oslo Agreement (London: Ithaca press, 2007), pp. 28–42.

Ibid., pp. 37 and 288.  13

�نظر تفا�صيل هذه �ملعلومات يف:  
14

 Elaine Sciolino, Violence Thwarts CIA Director’s Unusual Diplomatic Role in Middle Eastern
 Peacemaking, The New York Times, 13/11/2000; and Jim Zanotti, “U.S. Security Assistance
to the Palestinian Authority,“ CRS, 8/1/2010, p. 5, www.fas.org/sgp/crs/mideast/R40664.pdf
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وخالل �النتفا�صة �لفل�صطينية �لثانية من �صنة 2000 �إىل �صنة 2004، قامت “�إ�رش�ئيل” 

بتدمري معظم �ملقار �الأمنية �لفل�صطينية، وبد�أت ببناء �جلد�ر �لفا�صل يف �ل�صفة �لغربية؛ 

غري �أن �لتعاون �الأمريكي �لفل�صطيني يف �جلانب �الأمني تو��صل بطريقة �رشية خالل هذه 

.
15

�لفرتة

ويف �أعقاب �إعد�د �الإد�رة �الأمريكية التفاقية “خريطة �لطريق” يف عهد �لرئي�ص جورج 

للتن�صيق  �الأمريكي  �لفريق  �إن�صاء  بو�ص، عملت وزيرة خارجيته كوندوليز� ر�ي�ص على 

�الأمني، بهدف م�صاعدة �ل�صلطة �لفل�صطينية على �إعادة هيكلة �أجهزة �الأمن �لفل�صطينية، 

و�رشعت هذه �لهيئة يف عملها يف �آذ�ر/ مار�ص 2005 على �أن تكون هذه �لهيئة هي �لقناة 

�لوحيدة للتعاون �الأمني �الأمريكي �لفل�صطيني.

غري �أن �لتعاون �لفل�صطيني �لدويل يف �ملجال �الأمني خ�صع لعدد من �لهيئات )�أبرزها 

عديدة  مل�صاكل  تعر�صت  �لتي  �النتقايل(،  �الأمني  للتخطيط  �لدويل  �لفل�صطيني  �لفريق 

و�نتقاد�ت متبادلة مع �الأجهزة �لفل�صطينية، مما �أدى �إىل تعرث هذ� �لتعاون يف �لعديد من 

.
16

�جلو�نب

وبعد تعيني �جلرن�ل كيث د�يتون يف كانون �لثاين/ يناير 2006 لالإ�رش�ف على برنامج 

بها حركة حما�ص، مما جعل  �لتي فازت  �النتخابات  �الأمنية، جرت  �الأمريكية  �مل�صاعدة 

�لواليات �ملتحدة حت�رش تقدمي �مل�صاعد�ت بالرئي�ص حممود عبا�ص وحتديد�ً جلهة حر�ص 

�لرئي�ص، نظر�ً العتبار حركة حما�ص “حركة �إرهابية” ال يجوز لها �مل�صاركة يف �حلكومة 

.
17

�لفل�صطينية

و�ت�صمت �ل�صيا�صة �الأمريكية يف هذه �لفرتة بتعطيل جهود بناء حكومة وطنية وبالعمل 

على تاأجيج �خلالف �لفل�صطيني �لد�خلي، من خالل تركيز �لدعم �الأمني على �الأجهزة 

�لتابعة للرئي�ص، وهي �ل�صيا�صة �لتي ك�صفها �ألفارو دي �صوتو، �لذي كان مبعوث �للجنة 

“�إن �لواليات �ملتحدة تعار�ص �لتو�فق  �إذ قال دي �صوتو  �أثرها،  �لرباعية و��صتقال على 

�لفل�صطيني وتدفع باجتاه مو�جهة بني حما�ص وحركة فتح”، وهو ما �أ�صارت له و�صائل 

Jim Zanotti, ”U.S. Security Assistance to the Palestinian Authority,“ p. 6.  15

 Roland Friedrich and Arnold Luethold, Entry-Points to Palestinian Security Sector Reform  16

 (Baden Baden: Normos Verlag, 2008), p. 4.

 Erlanger Steven, US Offers Plan to Strengthen Abbas, International Herald Tribune newspaper,  17

 4/10/2006.
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�الإعالم �لغربية نف�صها عن دعم �أمريكي للقوة �الأمنية �لتي ي�رشف عليها حممد دحالن 

.
18

ودفعه نحو مو�جهة مع حركة فتح

وقد �أدت �لتطور�ت �لد�خلية يف �ل�صاحة �لفل�صطينية، مبا يف ذلك �إقامة حكومة يف غزة 

�إىل   ،2007 �صنة  يف  �هلل  ر�م  يف  فتح  حركة  عليها  ت�صيطر  و�أخرى  حما�ص،  حركة  تقودها 

عودة �لواليات �ملتحدة ال�صتئناف م�صاعد�تها �الأمنية لل�صلطة �لفل�صطينية حتت �إ�رش�ف 

مولر  مايكل  �جلرن�ل  بعده  ليتوىل   ،2010 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  حتى  د�يتون  �جلرن�ل 

Paul J. Bushong هذه  2012، بينما توىل بول بو�صونغ  Michael R. Moeller حتى 

�ملهمة بعد ذلك. 

�الأمنية  �الأمريكي لالأجهزة  �لدعم  �أهد�ف   2009 له �صنة  وقد حدد د�يتون يف خطاب 

�الأجهزة  وقدر�ت  طبيعة  من  �الإ�رش�ئيلية  �ملخاوف  “تهدئة  �إىل  خا�ص  ب�صكل  م�صري�ً 

. وقد �ن�صوت كافة �مل�صاعد�ت �لدولية �الأخرى لالأجهزة �الأمنية 
�الأمنية �لفل�صطينية”19

�لفل�صطينية �صمن �لنطاق �لذي حددته �لواليات �ملتحدة.

ما �لذي ن�صتخل�صه من كّل ذلك:

�أن �ل�صلطة �لفل�صطينية، بفعل �لدور �الأمريكي، حتولت �إىل �أد�ة ت�صمن تطبيق �جلانب  �أ. 

�الأمني �لذي ن�صت عليه كافة �التفاقات بني �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل”، وهي �تفاقيات توؤكد 

على �ل�صالم وعدم �للجوء للعنف، و�عتبار �أعمال �ملقاومة �مل�صلحة نوعاً من �الإرهاب.

من  الأي  تهديد  م�صدر  يكون  لن  �لفل�صطيني  �الأمن  باأن  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  طماأنة  ب. 

�أبعاد �الأمن �الإ�رش�ئيلي.

2. املرحلة الثانية )2007–2013(:

�أ�صبح هناك  �إذ  �لفل�صطينية،  �ل�صيا�صية  �ل�صلطة  تت�صم هذه �ملرحلة بان�صطار يف بنية 

م�صار ثنائي لل�صيا�صة �خلارجية �لفل�صطينية، �الأول هو �مل�صار �لذي تقوده حركة حما�ص 

من خالل حكومتها يف قطاع غزة، و�لثاين تديره �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية.

ملزيد من �لتفا�صيل �نظر:  
18

  David Rose, op. cit.; and Dan Murphy and Joshua Mitnick, Israel, US,  and Egypt back Fatah’s
Fight against Hamas, The Christian Science Monitor newspaper, 25/5/2007.

 Keith Dayton, Michael Stein Address on U.S. Middle East Policy.  19
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للحياة  �لقابلة  �لفل�صطينية  �لدولة  �أن  يوحي  �لفرتة  هذه  خالل  �لدويل  �لتوجه  كان 

�لوقائع  من  عدد  يف  جت�صدت  �الأو�صاع  لكن  تقدير،  �أبعد  على   2008 �صنة  يف  �صتتج�صد 

�ملعاك�صة وب�صكل �ألقى بانعكا�صات �صلبية على �لق�صية �لفل�صطينية وعلى حلم �لدولة:

�أ. هجوم �إ�رش�ئيلي على قطاع غزة ��صتمر الأكرث من ثالثة �أ�صابيع، ومل تتمكن �ل�صلطة 

�لفل�صطينية من �تخاذ �أّي �إجر�ء�ت ذ�ت معنى مل�صاندة قطاع غزة، ال �صيّما يف عدم �لقدرة 

على تخفيف �حل�صار �لدويل على �لقطاع، ويكفي يف هذ� �جلانب �الإ�صارة �إىل �لبيان �لذي 

�أ�صدرته �للجنة �لرباعية يف برلني يف حزير�ن/ يونيو 2008 عن �لدعوة لزيادة �مل�صاعد�ت 

للعودة  �الأوروبي  و�ال�صتعد�د  �لفل�صطينية”،  �ل�صلطة  �إ�رش�ف  “حتت  غزة  لقطاع 

لالإ�رش�ف على �ملعابر يف غزة، ناهيك عن �لتاأكيد على “ت�صهيل مرور �مل�صاعد�ت �الأمنية 

لل�صلطة �لفل�صطينية”، وهي �إجر�ء�ت دولية ت�صتهدف جتريد حركة حما�ص من �أّي �صكل 

من �أ�صكال �ل�رشعية �أو مقومات �ل�صمود.

�لربط  �رشط  على  �لالحقة  �جتماعاتها  كّل  يف  �لرباعية  �للجنة  بيانات  تركزت  كما 

لل�صلطة  �ل�صابقة  �اللتز�مات  كافة  “قبول  �أ�صا�ص  على  وطنية  وحدة  حكومة  �إن�صاء  بني 

�لفل�صطينية”؛ �أي تغيري كافة ف�صائل �ملقاومة �ملعار�صة الأو�صلو لتوجهاتها �ال�صرت�تيجية. 

ب. تز�يد �لتقارير �ل�صيا�صية عن هجوم �أمريكي - �إ�رش�ئيلي و�صيك على �إير�ن، وهو 

�الأمر �لذي �ألقى بظالله على �لق�صية �لفل�صطينية، من حيث درجة �الهتمام �لدبلوما�صي 

�لدويل بها، بالرغم من �لتفاوت يف �أهمية هذ� �ملتغري من فرتة الأخرى.

وتنعك�ص �لق�صية �الإير�نية على �لق�صية �لفل�صطينية من عدة نو�حٍ، من بينها �لعالقات 

�الإير�نية مع تنظيمات فل�صطينية بعينها �أكرث من غريها، �إذ ُتَعدُّ �ل�صلطة �لفل�صطينية )فتح 

�ل�صيا�صية  لتباعد �لتوجهات  �إير�ن، نظر�ً  ب�صكل خا�ص( هي �الأقل عمقاً يف عالقاتها مع 

لكل منهما عن �الآخر. فقد بقيت �لعالقات �الإير�نية مع تنظيمات �ملقاومة �مل�صلحة )حما�ص 

و�جلهاد و�جلبهة �ل�صعبية – �لقيادة �لعامة ب�صكل خا�ص( يف حالة تطور وتعاون متو��صل 

�إىل حني بد�يات �لربيع �لعربي، حيث �نعك�صت �ملو�قف �ملتباينة من �لطرفني جتاه �الأزمة 

�آثاره على بنية بع�ص  �الإير�نية ب�صكل عميق، ترك  �لفل�صطينية  �لعالقات  �ل�صورية على 

�لتنظيمات �لفل�صطينية. 
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جتاه  �الإير�ين  �لدبلوما�صي  �لن�صاط  حجم  على  �أثرت  �ل�صورية  �الأزمة  �أن  �صّك  وال 

��صتمر�ر  �أن  كما  �جلهد،  هذ�  �ل�صورية  �الأزمة  المت�صا�ص  نظر�ً  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع 

�الإير�نية  �مل�صاعد�ت  حجم  على  �أثر  الإير�ن  �القت�صادي  و�حل�صار  �لغربية  �لعقوبات 

لفل�صطني.

و�أيدت �إير�ن يف منا�صبات عدة حماوالت �مل�صاحلة �لفل�صطينية بني �ل�صلطتني يف غزة 

ور�م �هلل، مع تاأكيدها ب�صكل متو��صل على �أن هذه �مل�صاحلة تعزز �ملقاومة �مل�صلحة، وهو 

�الأمر �لذي ال يجد �صدى كافياً عند �ل�صلطة �لفل�صطينية.

�أ�صعار  الرتفاع  �ملتباين  �لتاأثري  من  �لرغم  وعلى  �لنفط،  �أ�صعار  يف  كبري  ت�صاعد  ج. 

�لنفط على �لدول �ملنتجة و�لدول �مل�صتهلكة يف �ملجتمع �لدويل، فاإن �لدعم �لعربي لل�صلطة 

�لفل�صطينية ال يرتبط ب�صكل و��صح بهذ� �جلانب.

بالتز�ماتها،  للوفاء  �صهرياً  دوالر  مليون   240 لزهاء  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وحتتاج 

لكنها مل تتمكن من �صمان هذه �ملبالغ يف �أغلب �لفرت�ت، بل �إنها ف�صلت يف حمل �ملجتمع 

�لدويل على �إجبار “�إ�رش�ئيل” على �اللتز�م بتحويل قيمة �ل�رش�ئب �لفل�صطينية خلزينة 

.
�ل�صلطة، طبقاً ملا تن�ص عليه �تفاقية باري�ص �صنة 201995

بلغ  وقد  �لدولية،  �مل�صاعد�ت  على   %65 تفوق  بن�صبة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وتعتمد 

�أي  دوالر،  مليار   5.53 زهاء   2009–2000 �لفرتة  خالل  �لعربية  �مل�صاعد�ت  جمموع 

 %15.4 �لفرتة، وهو ما مثل نحو  لتلك  615 مليون دوالر  مبتو�صط �صنوي قدره نحو 

61.5% من متو�صط قيمة  �لفل�صطيني، ونحو  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من متو�صط قيمة 

�ل�صور  �لعربية ال تت�صمن  �مل�صاعد�ت  باأن قيمة هذه  �لر�صمية، علماً  �لدولية  �مل�صاعد�ت 

.
21

�الأخرى للم�صاعد�ت �لفنية و�لعينية

د. �نفجار �الأزمة �ملالية �لعاملية: وهو ما �نعك�ص على حجم �مل�صاعد�ت �لدولية لل�صلطة، 

�جلهود  �مت�صت  وغريها  و�إ�صبانيا  �ليونان  مثل  �الأوروبية  �لدول  بع�ص  �أن  �صيّما  ال 

�الأوروبية  �مل�صاعد�ت  توزيع  على  �نعك�ص  ما  وهو  �ملالية،  م�صاكلها  ملعاجلة  �الأوروبية 

و�الأمريكية يف �ملناطق �الأخرى من �لعامل.

�لبو�بة، 2013/1/3.  
20

لدعم  �لعربية  �مل�صاعد�ت  �ملحتلة،  �لعربية  و�الأر��صي  فل�صطني  قطاع  �لعامة:  �الأمانة  �لعربية،  �لدول  جامعة   
21

�ملتحدة،  �الأمم  موقع   ،2009-2000 �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �لوطنية  و�صلطته  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

http://www.un.org/depts/dpa/qpal/docs/Istanbul2010/Arab%20League%20Arabic%202.pdf  :نظر�
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�لدويل  و�ملجتمع  �لعربي  �لعامل  و�ن�صغال  �لعربي”  بـ“�لربيع  عرف  ما  بد�يُة  هـ. 

خالل  �صعار�ت  حتمل  يافطة  الألف  حتليل  من  تبني  وقد  �حلدث.  لهذ�  �ملتوقعة  بالنتائج 

6% من مو�صوعات هذه  بن�صبة  �لفل�صطينية مل حتَظ �صوى  �لق�صية  �أن  �لعربي  �لربيع 

لكل  �لد�خلي  �القت�صادي  باملو�صوع  معنّي  �ل�صعار�ت  من   %71 كان  بينما  �ل�صعار�ت، 

.
22

دولة عربية وبالديوقر�طية

اخلــارجيــة  لل�شيــا�شــة  الرئي�شيــة  املحــاور  رابـعــًا: 

الفل�شطينية: لل�شلطة             

عند ر�صد �لدبلوما�صية �لفل�صطينية خالل �لفرتة �ملمتدة من 1994-2013، جند تبايناً 

يف درجة �لرتكيز على مو�صوع دون غريه على �لنحو �لتايل:

�تفاقيات  �لفل�صطينية يف هذه �ملرحلة يف عقد  �ل�صلطة  �نغم�صت   :2000-1994 �لفرتة 

و�ن�صب  عربية،  دول  منها  بع�ص  يف  ت�صارك  دولية  وبرعاية  “�إ�رش�ئيل”  مع  متالحقة 

كما  �لفل�صطينية  �لدولية  �لعالقات  �صبكة  د�ئرة  تو�صيع  حماولة  على  �لفل�صطيني  �جلهد 

�أ�رشنا لذلك �صابقاً.

�أخرى  ناحية  من  وترميم  ناحية  من  ��صتثمار  على  �لعمل   :2006-2000 �لفرتة 

�لتد�عيات �لتي تركتها �النتفا�صة �لثانية. فقد عملت �ل�صلطة على تعميق �ل�صورة �ل�صلبية 

لـ“�إ�رش�ئيل” يف �ملجتمع �لدويل، من خالل �لتاأكيد على �ملمار�صات غري �الإن�صانية ل�صلطات 

�الحتالل �لتي �ت�صحت ب�صكل جلي خالل �النتفا�صة؛ وهو �الأمر �لذي ترك تاأثري�ً )بفعل 

�النتفا�صة ب�صكل رئي�صي( على توجهات �لر�أي �لعام �لدويل كما �صنبني الحقاً.

�القت�صادية  �الآثار  ترميم  حماولة  على  تركز  �لفل�صطيني  �جلهد  من  �آخر  جانباً  لكن 

لالنتفا�صة، ال �صيّما من ناحية تلكوؤ �مل�صاعد�ت �لدولية كرد فعل على �النتفا�صة. وهو 

با�صتثناء  بعدها،  وما  �النتفا�صة  فرتة  يف  �لدولية  �مل�صاعد�ت  قيمة  تر�جع  يف  يت�صح  ما 

�مل�صاعد�ت �لعربية �لتي حت�صنت قليالً خالل هذه �لفرتة.

وليد عبد �حلي، “�مل�صهد �ل�صيا�صي �لعربي 2012: �إقليم م�صطرب،” مركز �جلزيرة للدر��صات، �نظر:  
22

 http://studies.aljazeera.net/reports/2012/01/20121151288785324.htm
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�لفرتة 2006-2007: تركز �جلهد �لدبلوما�صي لل�صلطة على �مت�صا�ص �الآثار �لدولية 

كيفية  على  من�صباً  �جلهد  و�أ�صبح  �لفل�صطينية.  �النتخابات  يف  حما�ص  حركة  لنجاح 

�لتوفيق بني �حرت�م نتائج �النتخابات وبني �لرف�ص �الأمريكي وبع�ص �لدول �الأوروبية 

لهذه �لنتائج. ومتثل �ملاأزق �لدبلوما�صي �لفل�صطيني يف كيفية �لتوفيق �أمام �ملجتمع �لدويل 

بني �اللتز�م باتفاقيات تقوم على �ل�صالم و�لتطبيع ونبذ ��صتخد�م �ملقاومة �مل�صلحة من 

�التفاقيات  كلّ  ترف�ص  �لتي  حما�ص،  حركة  تقودها  حكومة  يف  �مل�صاركة  وبني  ناحية، 

�ملبمة مع “�إ�رش�ئيل”، وتوؤكد على حّق �ملقاومة �مل�صلحة من ناحية �أخرى.

وقد بد�أت �لدبلوما�صية �لفل�صطينية �ال�صتجابة �لتدريجية للمطالب �لدولية، بالتحلل 

�ملو�زي من �لعالقة مع حركة حما�ص، وهو ما قاد يف نهاية �ملطاف �إىل مو�جهة دموية بني 

�لطرفني و�ن�صطار يف بنية �ل�صلطة �لفل�صطينية.

�أمام  �ملالب�صات  �لتي تر�كمت فيها جمموعة من  �ملرحلة  وهي   :2013-2007 �لفرتة 

�لبيئة  وغذته  حما�ص،  حركة  مع  �لتنازع  ��صتمر  ناحية  فمن  �لفل�صطينية،  �لدبلوما�صية 

�لفل�صطينية بوعد  �الآمال  . ومن ناحية ثانية، ت�صاعدت 
23

�لدولية ب�صكل معلن و�رشيح

�لدولة �لفل�صطينية يف �صنة 2008، ثم تنامت خيبة �الأمل فيما بعد. ي�صاف �إىل ذلك �حلرج 

�الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �أمام  �لدولية  عالقاتها  �إد�رة  يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لدبلوما�صي 

على غزة، ناهيك عن تز�يد وترية �ال�صتيطان، وتعرث �ملفاو�صات و��صتمر�ر �لربط بني 

�مل�صاعد�ت وبني �ل�صلوك �لتفاو�صي �لفل�صطيني، وهي �مل�صكالت �لتي ما تز�ل عالقة كما 

يظهر فيما يلي:

1. اجلهود ال�شيا�شية الفل�شطينية الدولية لوقف ال�شتيطان ال�شهيوين:

ثمة ما ي�صبه �الإجماع بني فقهاء �لقانون �لدويل وبني �ملنظمات �لدولية ولدى �ملجتمع 

�لدويل ككل، على �أن �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لعربية �ملحتلة منذ �صنة 1967 

هو عمل “غري �رشعي وخمالف للقانون �لدويل بخا�صة �تفاقية جنيف �لر�بعة، �لتي متنع 

دولة �الحتالل من ترحيل �أو نقل �أجز�ء من �صكانها �ملدنيني �إىل �الأر��صي �لتي حتتلها”.

للدر��صات  �لزيتونة  مركز  ي�صدره  �لذي  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  ل�صل�صلة  �لعودة  يكن   
23

و�ال�صت�صار�ت، بريوت، خالل �لفرتة 2012-2007.
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من   ،1967 �صنة  منذ  متوفر  �ال�صتيطان  �رشعية  لعدم  �لقانوين  �ل�صند  �أن  يعني  ذلك 

يوليو  متوز/  يف  �صدر  �لذي  �لدولية،  �لعدل  حمكمة  وقر�ر  �ملتحدة  �الأمم  قر�ر�ت  خالل 

 ،
24

غريه �أو  باجلد�ر  �خلا�صة  فقر�ته  كلّ  �صدّ  �الأمريكي  �ملندوب  �صوت  و�لذي   ،2004

�لبعد  ُيِعْر  �أن �لطرف �الإ�رش�ئيلي مل  وبقي �الأمر كذلك حتى �الآن. لكن �مل�صكلة تكمن يف 

�جلهد  �أن  يعني  ما  وهو  مت�صاعدة،  وبوترية  �ال�صتيطان  وو��صل  �عتناء  �أّي  �لقانوين 

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني ال بّد �أن يرتكز على دفع �ملجتمع �لدويل نحو وقف �ال�صتيطان من 

ناحية، وتفكيك ما ُبنَي منه من ناحية ثانية.

ومعلوم �أن �مل�صتعمر�ت �ل�صهيونية يف قطاع غزة مّت �إخالوؤها كاملة �صنة 2005 ب�صبب 

�ملقاومة �مل�صلحة، وب�صبب �الأعباء �القت�صادية على “�إ�رش�ئيل”، نظر�ً لعدد �ل�صكان �لكبري 

يف قطاع غزة من ناحية، وحمدودية م�صاحة �لقطاع من ناحية ثانية.

من  �ملتوفرة  �الإح�صاء�ت  فاإن  �لقد�ص(،  �رشقي  فيها  )مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  �أما 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  تويل  عند  �مل�صتوطنني  عدد  �أن  �إىل  ت�صري  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صادر 

�رتفع   2013 �صنة  نهاية  ومع  م�صتوطن،  �ألف   265 زهاء  كان   1994 �صنة  مهامها 

�ل�صلطة  وجود  خالل  ت�صاعف  �لعدد  �أن  �أي  م�صتوطن،  �ألف   570 زهاء  �إىل  �لعدد 

؛ مع مالحظة �أن معهد �أريج، وهو مركز فل�صطيني متخ�ص�ص يف �الأر�ص 
25

�لفل�صطينية

�صنة  نهاية  مع  �ألفاً   693 بلغ  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صتوطنني  عدد  �أن  ذكر  و�ال�صتيطان، 

�الأر��صي  وم�صادرة  �ال�صتيطانية  �لوحد�ت  بناء  يف  �لتو�صع  وترية  �أن  كما   .
262013

�لعملية الإقامة  1994-2012 ز�دت ب�صكل كبري، لدرجة هددت �الإمكانية  خالل �لفرتة 

للدر��صات  �لزيتونة  مركز  )بريوت:  الدويل  والقانون  اإ�رشائيل  )حمرر(،  علي  حممد  �لرحمن  عبد   
24

و�ال�صت�صار�ت، 2010(، �ص 239-235.

احلياة،  �نظر:   .%5 بـ  �ملقدرة  �مل�صتعمر�ت  يف  �لنمو  ون�صبة   2012 �صنة  تقدير  على  بناًء  تقديري  �لرقم   
25

.2013/2/14
هناك ت�صارب يف �الأرقام �الإ�رش�ئيلية �ملتعلقة بعدد �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية، �نظر مثالً: 

 JIIS, http://www.jiis.org.il/.upload/yearbook2013/shnaton_C1013.pdf; The Jerusalem Post,
 17/9/2013; and Jewish Virtual Library,  Israeli Settlements: Settlements Population in the West
Bank, October 2013, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/wbsettle.html

و�لتهجري:  �لتهويد  وخمططات  �الإ�رش�ئيلية  و�مل�صادر�ت  �النتهاكات  من  �آخر  عاماً  تطوي  فل�صطني  �أريج،   
26

�الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  �أن�صطة  ر�صد  موقع   ،2013 �لعام  خالل  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات 

http://www.poica.org/details.php?Article=6111 :2014/3/1، �نظر ،)POICA( لفل�صطينية�
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�أن كافة �لن�صاطات �لفل�صطينية �لدولية  دولة فل�صطينية مت�صلة ومتما�صكة. ذلك يعني 

رف�ص  عن  و�الأوروبية  �الأمريكية  �لت�رشيحات  من  وبالرغم  نتيجة،  �أّي  حترز  مل 

�ال�صتيطان، فاإن ذلك مل يغري من �لو�قع �صيئاً. على �أن �ل�رشورة تقت�صي �لتنبه لتعبري 

�لرتكيز  وهو  �ال�صتيطان،  بخ�صو�ص  خا�ص  ب�صكل  �لدولية  �لت�رشيحات  �أغلب  يف  يرد 

كما  �مل�صتعمر�ت.  “�إز�لة”  لفكرة  تغييب  مع  �ال�صتيطان،  جتميد”  �أو  “وقف  فكرة  على 

�لرباعية، ويف ت�رشيحات  �للجنة  بيانات  �الأر��صي” و�لذي يتكرر يف  “تبادل  �أن تعبري 

يف  �لتو�صع  �إمكانية  على  ينطوي  و�لفل�صطينيني  و�الإ�رش�ئيليني  �لغربيني  �مل�صوؤولني 

�أو �أخرى. �ملفهوم لي�صتمل على ق�صية �مل�صتعمر�ت بكيفية 

وعلى �لرغم من �أن �لواليات �ملتحدة ب�صكل خا�ص وبع�ص �لدول �الأوروبية تتخذ 

�لكوجنر�ص  قر�ر�ت  يف  يت�صح  ما  )وهو  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  جتاه  فورية  �إجر�ء�ت 

�الأمريكي ب�صكل خا�ص، وبع�ص قر�ر�ت �الحتاد �الأوروبي ب�صكل عام( عند �تخاذها 

الأّي �إجر�ء�ت تر�ها هذه �جلهات �لدولية خمالفة لاللتز�مات �لفل�صطينية؛ فاإن �جلهات 

�إىل وقف �ال�صتيطان يف �الأر��صي �ملحتلة مبا  ذ�تها �لتي تدعو وب�صكل �رشيح وعلني 

فيها �رشقي �لقد�ص، تو�جه برف�ص �إ�رش�ئيلي و��صح وعلني، دون �أن يتخذ بحقها �أّي 

�ملفاو�صات  وقف  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  دفع  �لذي  �الأمر  وهو  معنى،  ذ�ت  �إجر�ء�ت 

ال�صتئنافها. �لدوليني  �لو�صطاء  مع  �لتو��صل  ��صتمر�ر  مع  �ملبا�رشة، 

2. الرتابط بني امل�شاعدات القت�شادية الدولية والتوجهات ال�شيا�شية 
      الفل�شطينية:

ودعو�ت  �إقليمي  تعاون  على  �ملبادئ(  )�إعالن  �أو�صلو  التفاقية  �لر�بع  �مللحق  ن�صّ 

و“�إ�رش�ئيل”  و�الأردن  للفل�صطينيني  �مل�صاعد�ت  لتقدمي  �لدويل  للمجتمع  �صمنية 

ولالإقليم ككل، وعقد �أول موؤمتر للدول و�لهيئات �ملانحة يف و��صنطن يف ت�رشين �الأول/ 

تقدمي  على  فيه  �ملجتمعون  وتعهد  �التفاقية،  توقيع  من  �أ�صبوعني  بعد   1993 �أكتوبر 

�لثاين  �ملوؤمتر  . وعقد 
271998-1993 �لفرتة  للفل�صطينيني خالل  2.4 مليار�ت دوالر 

 The World Bank, Operations Evaluation Department, West Bank and Gaza: An Evaluation of  27

Bank Assistance, Report no. 23820, 7/3/2002, http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.
nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/DB1BC6952F401E0785256B8A0067B726/$file/west_
bank_and_gaza.pdf
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دوالر  مليار   2 بنحو  م�صاعد�ت  تقدمي  يتم  �أن  على  ريفر  و�ي  �تفاق  بعد  للمانحني 

.
28  2003-1999 �لفرتة  لل�صلطة خالل 

 وقد مرت �مل�صاعد�ت �لدولية لل�صلطة �لفل�صطينية مبرحلتني رئي�صيتني:

�ملرحلة �الأوىل )1994-2001(: وهي �ملرحلة �لتي تلت �تفاق �أو�صلو، وقد �ت�صمت هذه 

و�الأمريكي  �الأوروبي  �لثالثي  وكان  �لتدفق.  حيث  من  �ال�صتقر�ر  من  بقدر  �مل�صاعد�ت 

�مل�صاعد�ت  �مل�صاعد�ت. وقد بلغت قيمة  �الأكب من هذه  �لذي حتمل �جلزء  و�لياباين هو 

خالل �ملرحلة �الأوىل ما قيمته 3.897 مليار�ت دوالر �أمريكي، وبهدف مركزي هو تطبيق 

.
29 

�تفاقية �ل�صالم بني �الحتالل و�ل�صلطة �لفل�صطينية

:
30

وخالل هذه �لفرتة �ت�صمت ق�صية �مل�صاعد�ت �لدولية بعدد من �ل�صمات

تركزت �مل�صاعد�ت على تطوير �الأجهزة �ملركزية، وهو ما عزز مركزية �ل�صلطة على  �أ. 

ح�صاب تطور هيئات �ملجتمع �ملدين.

تقدم  مل�صتوى  طبقاً  و�أخرى  �صنة  بني  تذبذباً  يعرف  كان  �مل�صاعد�ت  حجم  �أن  ب. 

كافة  وكانت  و“�إ�رش�ئيل”،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بني  و�لتفاو�ص  �ل�صيا�صية  �لعملية 

“دبلوما�صية  تتجه  بينما  �لفل�صطيني  �لطرف  نحو  توجه  �القت�صادية  �ل�صغوط 

 1996 �صنة  خالل  معامله  �ت�صحت  ما  وهو  �الأخرى،  لالأطر�ف  �ملالية  �الإغر�ء�ت” 

.1998 و�صنة 

�ملماطلة  نتيجة  �لت�صوية  عملية  ال�صطر�ب  ونظر�ً   :)2013-2001( �لثانية  �ملرحلة 

�لدولية  �مل�صاعد�ت  �أ�صاب   ،2000 �صنة  �لثانية  �النتفا�صة  الندالع  ونتيجة  �الإ�رش�ئيلية، 

يف  �ملانحة  �جلهات  تت�صدر  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لدول  جعل  مما  مو�ز،  ��صطر�ب 

�مل�صاعد�ت  لكن  �الأمريكية.  و�مل�صاعد�ت  �الأوروبي  �الحتاد  يليها   ،2011-2000 �لفرتة 

 Press Conference at Conclusion of Conference to Support Middle East Peace and Development,  28

 as released by the Office of the Spokesman, Washington, DC, U.S. Department of State,
30/11/1998, http://1997-2001.state.gov/www/statements/1998/981130.html

�لدولية،  �مل�صاعد�ت  تقرير  �هلل،  ر�م  �لدويل،  و�لتعاون  �لتخطيط  �لفل�صطينية، وز�رة  �لوطنية  �ل�صلطة  �نظر:   
29

�لربع �لثالث و�لربع �لر�بع، 2001، �ص 12.

 Rex Brynen, A very Political Economy: Peacebuilding and Aid in the West Bank and Gaza  30

(Washington: United States Institute of Peace, 2000), passim.
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�لدولية غري �لعربية �ت�صمت باأنها �إغاثية �لطابع، و�أقل �هتماماً باجلو�نب �لتنموية. وقد 

 ،2008 يف  �ملالية  �الأزمة  حدوث  بعد  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لعربية  �مل�صاعد�ت  دور  تعزز 

�ملتحدة  �لواليات  من  كلّ  بها  وتاأثرت  كبري،  ب�صكل  �الأوروبي  �الحتاد  بها  تاأثر  و�لتي 

.
31

�الأمريكية و�ليابان

وقد �صكلت �مل�صاعد�ت �الأوروبية �لعمود �لفقري للم�صاعد�ت �لدولية، ولكنها تاأثرت 

:
32

باالأزمة �ملالية �لعاملية كما يت�صح من �الأرقام �لتالية

�صنة 2008: 383.27 مليون يورو )نحو 563.63 مليون دوالر(.

�صنة 2009: 289.95 مليون يورو )نحو 404.39 مليون دوالر(.

�صنة 2010: 207.5 مليون يورو )نحو 275.2 مليون دوالر(.

:
33

باملقابل كان معدل �مل�صاعد�ت �الأمريكية �ل�صنوي على �لنحو �لتايل

خالل �لفرتة 1994-1999: 70 مليون دوالر.

خالل �لفرتة 2000-2007: 170 مليون دوالر.

خالل �لفرتة 2008-2013: 500 مليون دوالر.

كما قدمت لوكالة �لغوث منذ 1995 وحتى 2013 ما جمموعه 2.831 مليار�ت دوالر 

.
34ً

مبعدل يقارب 149 مليون دوالر �صنويا

�مل�صاعد�ت  “�أثر  غزة،  �لقر�ر،  �تخاذ  ودعم  �ملعلومات  مركز  �لتخطيط،  وز�رة  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة   
31

�لدولية على �لتنمية �القت�صادية يف فل�صطني،” 2012 ، �ص 14-7.

 European Union (EU), Directorate General for Internal Policies Policy Department on  32

Budgetary Affairs, EU Financial Assistance to the occupied Palestinian territory, 2010, p. 8,
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dv/2010_fayyad_eu_
financial_assistance_/2010_fayyad_eu_financial_assistance_en.pdf
�الأوروبي  �ملركزي  �لبنك  معطيات  وفق  �الأوروبي  �ليورو  مقابل  �لدوالر  �رشف  �صعر  �عتماد  مّت  مالحظة: 

European Central Bank (ECB) �لذي حدد معدل �صعر �ل�رشف لل�صنو�ت 2008، 2009 و2010 بـ 0.68، 
0.717 و0.754 على �لتو�يل. 

Jim Zanotti, “U.S. Foreign Aid to the Palestinians,” CRS, 30/9/2013.  33

Ibid.  34



666

ال�سلطة الفل�سطينية

دوالر  مليون   152.9 من  للفل�صطينيني  �لعامة  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت  �نخف�صت  وقد 

مليون   414.5 �إىل  لالرتفاع  عادت  ثم   ،2007 �صنة  دوالر  مليون   69.5 �إىل   2006 �صنة 

يف  لت�صل  للرت�جع  عادت  ثم   ،2009 �صنة  دوالر  مليون   980.7 ثم   ،2008 �صنة  دوالر 

. و�لالفت �أن �مل�صاعد�ت �الأمريكية �لتي ال تتعدى 
35

2013 �إىل 426.7 مليون دوالر �صنة 

�أمريكية، حتت  �لدولية كانت م�رشوطة يف متويل م�صاريع  �مل�صاعد�ت  �إجمايل  10% من 

.
36

م�صميات تن�صيط �لديوقر�طية وم�صاركة �ملر�أة

�إجمايل  من   %7 نحو  �أن   2005 ل�صنة  �لعربي  �القت�صادي  �لتقرير  معطيات  وت�صري 

�لعربية  �لدول  به  �أ�صهمت   ،2000 �صنة  وحتى   1994 �صنة  منذ  �لدولية  �مل�صاعد�ت 

�لعربية  �لدول  �إ�صهام  و�زد�د  �الإمار�ت،  ودولة  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  وخ�صو�صاً 

.
37

لي�صل �إىل 63.5% خالل �صنو�ت �النتفا�صة )2005-2000(

 1993 �أما �ليابان، فاإن �إجمايل ما قدمته من م�صاعد�ت لل�صلطة �لفل�صطينية من �صنة 

.
38 ً

حتى �صنة 2012 يقرب 1.2 مليار دوالر، �أي مبعدل 60 مليون دوالر �صنويا

خالل  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لدولية  �مل�صاعد�ت  قيمة  تذبذبت  فقد  �إجمالية،  وبنظرة 

:
39

�ل�صنو�ت من 2001-2011، كما يت�صح من �جلدول �لتايل

Ibid; and Jim Zanotti, “U.S. Foreign Aid to Palestinians,” CRS, 18/1/2013.  35

نبيل �ل�صهلي، “�ل�صلطة �لفل�صطينية و�حلد من �أزمة �مل�صاعد�ت �لدولية”، �جلزيرة.نت، 2007/2/22، �نظر:  
36

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/f47942c0-a75b-4384-b4ed-4b58c9e68251

�ملرجع نف�صه.  
37

 Site of Ministry of Foreign Affairs of Japan, 14/4/2012,  38

http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/palestine/meeting1204_pm.html

Site of Global Humanitarian Assistance (GHA),  39

http://www.globalhumanitarianassistance.org/countryprofile/palestineopt
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2011-2001 جدول رقم )1(: قيمة امل�شاعدات الدولية لل�شلطة الفل�شطينية 

جمموع امل�شاعدات )باملليون دولر(ال�شنة

20011,600

20021,400

20031,300

20041,400

20051,200

20061,500

20071,800

20082,400

20092,700

20102,500

20112,400

وعند �لتدقيق يف �جتاهات �مل�صاعد�ت �لدولية، يتبني لنا �لرت�بط بني حجم �مل�صاعد�ت 

مع  �لتفاو�ص  وتطور  ناحية،  من  �لفل�صطيني  �ملجتمع  يف  �ل�صيا�صية  �لتطور�ت  وطبيعة 

�لطرف �الإ�رش�ئيلي من ناحية ثانية، على �لنحو �لتايل:

اأ. مرحلة النتفا�شة الثانية، خ�شو�شاً خالل الفرتة 2002-2000:

تر�جعت قيمة �مل�صاعد�ت خالل �النتفا�صة، لكنها عادت لالنتعا�ص بعد تر�جع حدة 

�النتفا�صة. كذلك تركزت مطالب �جلهات �لدولية �ملانحة بعد “وفاة” �لرئي�ص �لفل�صطيني 

يا�رش عرفات �صنة 2004 على مطلب بناء �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية ال �صيّما �الأمنية منها، 

وهو �ملطلب �لذي دعت له ب�صكل �رشيح بيانات �للجنة �لرباعية.

ب. مرحلة ما بعد 2006، بعد فوز حركة حما�س يف النتخابات الت�رشيعية40:

تعهد موؤمتر باري�ص للمانحني، و�لذي جاء بعد موؤمتر �أنابولي�ص، بتقدمي 7.7 مليار�ت 

 2006 �صنة  �النتخابات  يف  حما�ص  فوز  وكان   .
412010-2008 �لفرتة  خالل  دوالر 

 Criteria set for Palestinian aid, site of British Broadcasting Corporation (BBC), 31/1/2006,  40

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4665670.stm

 Opening Address at the AHLC Meeting in London, AHLC Chairman’s statement, 2/5/2008,  41

site of The World Bank,  http://go.worldbank.org/JT8T7NHXB0
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دفع  مما  �لهيئات،  بع�ص  من  �إال  تقريباً،  �مل�صاعد�ت  جتميد  �إىل  �ملانحة  �لدول  دفع  قد 

�الحتاد �الأوروبي �إىل �إن�صاء ما عرف بـ“�الآلية �لدولية �ملوؤقتة” TIM �لتي تقدم �مل�صاعد�ت 

ملدة ثالثة �صهور متدد دورياً، وهو ما يعني �أن مو��صلة �لدعم �صتكون مرتبطة بدرجة 

.
42

تطور �ملوقف �ل�صيا�صي �لفل�صطيني باالجتاه �لذي تاأمله �لدول �ملانحة

�الأوروبية  �لفل�صطينية  “�الآلية  وهي  �أخرى  �آلية  �الأوروبيون  ر  طوَّ  ،2008 �صنة  ويف 

�مل�صاعد�ت  تقدمي  تعني  و�لتي   ،PEGASE �القت�صادية”  �الجتماعية  �ملعونة  الإد�رة 

. وقدمت �لهند 20 مليون دوالر منحة 
43

مبا�رشة �إىل ح�صاب �خلزينة �لفل�صطينية �ملركزي

.
44

لل�صلطة �صنة 2008، �إىل جانب منح در��صية وتدريبية للطالب �لفل�صطينيني

ويف موؤمتر �رشم �ل�صيخ �صنة 2009 �لذي تال معركة غزة مع �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية نهاية 

 .
45 

2008 ومطلع 2009، تعهد �ملجتمعون بتقدمي 4.5 مليار�ت دوالر الإعادة بناء غزة

وقد ك�صف مبعوثان دوليان هما جيم�ص ولفن�صون و�ألفارو دي �صوتو �أن هناك تر�بطاً 

�مل�صاعد�ت  وباأن  �ل�صيا�صية،  مو�قفهم  وبني  للفل�صطينيني  �ملالية  �مل�صاعد�ت  بني  وثيقاً 

ت�صتخدم لل�صغط على �لطرف �لفل�صطيني.

وعرفت هذه �ملرحلة نوعاً من �لتباين بني �ملانحني �الأوروبيني وبني �لواليات �ملتحدة، 

�لفل�صطينية  لالإد�ر�ت  مبا�رش  وب�صكل  حمدودة  م�صاعد�ت  يقدمون  �الأوروبيون  بد�أ  �إذ 

�ملعنية، غري �أن �لنتائج على �الأو�صاع �القت�صادية �لفل�صطينية كانت حمدودة. 

ومن �ل�رشوري �الإ�صارة �إىل �أن بع�ص �لدول �الأوروبية مثل �أملانيا، بد�أت باإدر�ج بع�ص 

“غري قانونية”، الأنها تقدم م�صاعد�ت  �أنها  �جلمعيات �خلريية �لعربية و�الإ�صالمية على 

حلركة حما�ص �لتي يعدُّها �الحتاد �الأوروبي حركة “�إرهابية”.

 Oxfam International, EU must resume aid to Palestinian Authority, 13/9/2006,  42

http://www.oxfam.org/en/news/pressreleases2006/pr060914_palestine

 PEGASE Information Sheet, Overview of PEGASE, site of European External Action Service  43

(EEAS), European Union (EU), http://eeas.europa.eu/palestine/tim/pegase_en.pdf

Site of Thaindian News, 7/10/2008, http://www.thaindian.com/newsportal/uncategorized/  44

india-gifts-embassy-to-palestine-pledge-20-million-aid_100104602.html

�لوطني  �ملعلومات  مركز   ،125/64 �لقر�ر  �لعامة،  �جلمعية  قر�ر   - �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إىل  �مل�صاعدة  تقدمي   
45

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=7592 :لفل�صطيني – وفا، �نظر�
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باأ�صكال  بالت�رشيح  خا�ص  ب�صكل  و�الأمريكية  �الأوروبية  �ل�صيا�صات  هذه  وتعززت 

�إذ� مّت �لتو�فق بني حركتي  خمتلفة عن �حتماالت وقف �مل�صاعد�ت �لدولية للفل�صطينيني 

“حكومة وحدة وطنية”، وهو �الأمر �لذي برز ب�صكل قوي يف  �إعالن  فتح وحما�ص على 

فرتتني؛ �الأوىل بعد �صنة 2006، و�لثانية بعد تنامي جهود �مل�صاحلة يف �لفرتة من 2010 

�إىل �الآن.

ذلك يعني �أن �مل�صاعد�ت �لدولية للفل�صطينيني ت�صري �إىل ما يلي:

�لتعهد به وبني ما يتم ت�صليمه لل�صلطة، �صو�ء  �ل�صديد بني قيمة ما يجري  �لتباين  �أ. 

�مل�صاألة يف  لتكر�ر هذه  �لعربية و�الإ�صالمية، ونظر�ً  �لدول  �أم من  �لغربية  �لدول  من قبل 

�أغلب �لتعهد�ت منذ �تفاق �أو�صلو، فاإن �الأمر على ما يبدو يقوم على �إغو�ء �ل�صلطة لتقدمي 

�لتنازالت يبد�أ  تنازالت جوهرية حتت �صغط �حلاجة �ملا�صة. وبعد �حل�صول على هذه 

ما  وهو  �لتنازالت،  من  مزيد  على  �حل�صول  �أمل  على  �مل�صاعد�ت  هذه  تقدمي  يف  �لتقتري 

�لتي  �مل�صاعد�ت  �إجمايل  بلغ  فقد  �أعاله.  لهما  �أ�رشت  �للتني  �ملرحلتني  يف  مالحظته  يكن 

�الأوىل  �لفرتة  خالل  �لفل�صطينية  �لوطنية  لل�صلطة  �ملانحة  �لدول  طرف  من  بها  �لتعهد  مّت 

نحو  منها  �اللتز�م  �إجمايل  بلغ  بينما  دوالر،  مليار�ت   6.898 نحو   )2001-1994(

83%، وبلغت ن�صبة �ل�رشف �لفعلي من  5.738 مليار�ت دوالر ون�صبتها من �ملتعهد به 

�ملبلغ �ملتعهد به 67%، وبو�قع فعلي بلغ نحو 3.897 مليار�ت دوالر، ومبتو�صط �صنوي 

فعالً  �ملقدمة  وتلك  �ملُجدولَة  �مل�صاعد�ت  بني  ما  �لفجوة  وبلغت   .
46

دوالر مليون   486

.
694 مليون دوالر يف �صنة 2012 و438 مليون دوالر يف �صنة 472011 بـ 

ب. ��صتخد�م �مل�صاعد�ت �لدولية يف ت�صكيل �لعالقات �لفل�صطينية �لد�خلية، وهو �أمر 

�مل�صاحلة  من  �ملوقف  ويف  ناحية،  من  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  من  �ملوقف  يف  مالحظ 

من ناحية ثانية، و�إ�رش�ر �لدول �ملانحة ال �صيّما �الحتاد �الأوروبي على �لتز�م حركات 

قد  �أمر  وهو  “�إ�رش�ئيل”.  مع  �تفاقياتها  يف  �ل�صلطة  �لتز�مات  بكل  �مل�صلحة  �ملقاومة 

�لدولية،  �مل�صاعد�ت  تقرير  �هلل،  ر�م  �لدويل،  و�لتعاون  �لتخطيط  �لفل�صطينية، وز�رة  �لوطنية  �ل�صلطة  �نظر:   
46

�لربع �لثالث و�لربع �لر�بع، 2001، �ص 12.

 Ministry of Planning and Administrative Development, Palestine: A State Under Occupation,  47

 The Government of Palestine’s Report to the Ad Hoc Liaison Committee, Brussels, 19/3/2013,
p. 21, http://www.mopad.pna.ps/en/images/PDFs/SoP_AHLC%20Report_14%203%202013_
Final%20Print.pdf
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�عرت�ف  ب�رشورة  �خلا�صة  �ل�صهيونية  باملطالب  و�لقبول  �مل�صاعد�ت  بني  للربط  يتد 

�لفل�صطينيني “بيهودية �لدولة”، وهو �الأمر �لذي يرتتب عليه نتائج ��صرت�تيجية خطرية.

بهذه  تلتزم  مل  ورو�صيا  كال�صني  �لدول  بع�ص  �أن  �إىل  �الإ�صارة  �ل�رشوري  ومن 

1995، ثم قامت  �فتتحت رو�صيا ممثلية لها يف قطاع غزة �صنة  �لغربية، فقد  �لتوجهات 

بنقلها �صنة 2004 �إىل ر�م �هلل. كما تو��صلت �مل�صاور�ت �صبة �ل�صنوية بني رئي�ص �ل�صلطة 

باملو�قف  مقارنة  �لرو�صي  �ملوقف  تباين  وجتلى  �لرو�ص،  �مل�صوؤولني  وبني  �لفل�صطينية 

مع  باحلو�ر  رو�صيا  قامت  �إذ   ،2006 �صنة  �نتخابات  يف  حما�ص  فوز  �إعالن  بعد  �لغربية 

وقدمت  �حلركة،  فوز  ب�صبب  للفل�صطينيني  �مل�صاعد�ت  وقف  مو�صكو  و�نتقدت  �حلركة. 

2006 و2008. كما  بقيمة ع�رشة ماليني دوالر على دفعتني يف �صنتي  م�صاعد�ت مالية 

قدمت م�صاعد�ت غذ�ئية للقطاع بعد �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على غزة �صنة 2008، ناهيك 

 .
48

عن �لتو��صل �لرو�صي مع بع�ص �لكنائ�ص �لرو�صية يف �الأر��صي �ملحتلة

3. العالقة الفل�شطينية مع املجتمع املدين الدويل:

�لق�صية  جتاه  �لدويل  �ملدين  �ملجتمع  توجهات  على  �أثرت  ثالثة  متغري�ت  ثمة 

�لفل�صطينية:

2000، وهي �لظاهرة �لتي  1987 و�صنة  �أ. �النتفا�صات �لفل�صطينية خ�صو�صاً �صنة 

�لدور  من  بالرغم  جتددها،  ملنع  تز�ل(  )وما  جهودها  �أق�صى  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بذلت 

�لكبري لهذه �لظاهرة يف �لتاأثري على توجهات �لر�أي �لعام �لدويل.

نظر�ً  �لدويل،  �لعام  �لر�أي  �صغلت  ق�صية   2005 منذ  غزة  على  �حل�صار  �صكل  ب. 

�الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �لعمليات  و��صتد�د  تز�يد  ومع  للمو�صوع.  �الإن�صانية  للطبيعة 

�لوقود،  وحمطات  و�مل�صت�صفيات،  )�ملد�ر�ص،  �ملدنية  مر�فقه  خ�صو�صاً  �لقطاع،  �صّد 

�ملعابر �حلدودية تز�يد �الهتمام  �إغالق  �لغذ�ئية(، ومو��صلة  �ملو�د  و�لكهرباء، وخمازن 

�لدويل، خ�صو�صاً عمليات �إر�صال �مل�صاعد�ت �لبية و�لبحرية للقطاع من هيئات مدنية، 

و�لتي كانت ذروتها �أ�صطول �حلرية �لذي �عرت�صت طريقه �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية، وقتلت 

عدد�ً من �الأفر�د �لعاملني على �ل�صفن �أو من �لوفود �مل�صاركة.

http://arabic.rt.com/info/27606/ :موقع قناة رو�صيا �ليوم �لف�صائية، 2009/4/3، �نظر  
48
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وعند مر�قبة �جلهد �لدبلوما�صي �لفل�صطيني، خ�صو�صاً �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، 

يف دعم هذه �لتوجهات على �مل�صتوى �لدويل، يتبني �لتو��صع �ل�صديد يف حجم �جلهد �ملبذول 

يف هذ� �جلانب؛ �إىل �حلد �لذي و�صل �إىل �أن مارتن ني�صريكي Martin Nesirky، �ملتحدث 

با�صم �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة، طلب من “جميع �حلكومات ��صتخد�م نفوذها لعدم قيام 

، دون �أن يجد هذ� �لت�رشيح �أّي رّد 
�أّي طرف باإر�صال �صفن م�صاعد�ت �إىل قطاع غزة”49

فعل من قبل �أّي م�صوؤول يف �ل�صلطة �لفل�صطينية.

غري  و�ملنظمات  و�لهيئات  �ملجتمعات  لبع�ص  و�لدينية  �الأيديولوجية  �لتوجهات  ج. 

�حلكومية و�الأحز�ب.

من  عدد  �إىل   2013-2007 �لفرتة  خالل  �لدويل  �لعام  �لر�أي  ��صتطالعات  وت�صري 

�ملوؤ�رش�ت �لهامة و�لتي ت�صتدعي من �ل�صلطة ��صتثمارها على �مل�صتوى �لدويل:

جمموع  يبلغ  دولة،   27 يف  �لعربي(  )غري  �لدويل  �لعام  �لر�أي  توجهات  قيا�ص  عند  �أ. 

�صكانها قر�بة 80% من �صكان �لعامل، تبني �أن 48% لديهم �صورة �صلبية عن “�إ�رش�ئيل”، 

و%32.4  “�إ�رش�ئيل”،  عن  �إيجابية  �صورة  لديه  �لدويل  �لعام  �لر�أي  من   %19.6 بينما 

حمايدون.

ب. �أن ن�صبة �لتاأييد لـ“�إ�رش�ئيل” ترت�جع ولو ببطء، لكن تر�كم هذ� �لرت�جع �لتدريجي 

نعوم  �الأمريكي  �ليهودي  �ملفكر  �أكد  وقد  �لبعيد.  �ملدى  على  كبرية  نتائج  له  يكون  قد 

�الإ�صالمية  �جلامعة  �أقامته  للغات  دويل  موؤمتر  خالل   Noam Chomsky ت�صوم�صكي 

�لتغيري هذ� بد�أ يطال  �لفل�صطينية يف تز�يد و�أن  �لق�صية  �لدويل مع  �لت�صامن  �أن  يف غزة، 

و�صل  �لفل�صطينية  �لق�صية  مع  �لدويل  و�لت�صامن  �الأمريكي...  �لعام  و�لر�أي  �ملجتمع 

مل�صتوى كبري مقارنة مبا �صبق، و�أن �لق�صية �لفل�صطينية باتت حمل نقا�ص وت�صامن �أكرث، 

حيث �أن �لدعم �لدويل بد�أ يتعاظم بقوة، و�أن �حلرب �الإ�رش�ئيلية على قطاع غزة يف نهاية 

2008 قلبت �ملو�زين، و�أ�صهمت ب�صكل كبري يف تغيري �ل�صورة يف �لعامل حول ما يجري 
.
50

على �الأر�ص، وهو ما عزز مفاهيم �لت�صامن وحركات �لدعم لل�صعب �لفل�صطيني

قناة رو�صيا �ليوم �لف�صائية، 2011/5/28؛ و�نظر �أي�صاً:  
49

Site of Reuters News Agency, 27/5/2011, http://uk.reuters.com/article/2011/05/27/uk-gaza-
flotilla-un-idUKTRE74Q68K20110527

لكم  موقع  �أمريكا،  �صدمت  �لعربية  و�لثور�ت  يتعاظم  �لفل�صطينيني  مع  �لدويل  �لت�صامن  �صوم�صكي:  نعوم   
50

https://www.lakome.com :الإخباري، 2012/10/20، �نظر�
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على  �لتاأثري  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إعالم  دور  بخ�صو�ص  �أكاديية  در��صة  وت�صري 

:
51

�لر�أي �لعام �لدويل �إىل موؤ�رش�ت �صلبية تتمثل يف

موقع  عن  �لبحث  يكفي  بل  �لفل�صطيني،  �الإعالم  و�صائل  يف  �للغوي  �لتنوع  �صعف  �أ. 

وز�رة �خلارجية �لفل�صطينية باللغة �الإجنليزية على �صبكة �الإنرتنت ليتبني لنا عمق 

�مل�صكلة.

�لفل�صطينية  �لد�خلية  �ل�رش�عات  على  �هلل(  ور�م  غزة  )يف  �لفل�صطيني  �الإعالم  تركيز  ب. 

�أكرث من �لتوجهات نحو �ملجتمع �لدويل.

نق�ص �خلب�ت �الإعالمية �خلبرية يف كيفية �لتو��صل مع �ملجتمع �لدويل.  ج. 

مع  تو��صالً  حققت  �لفل�صطينية  �ملدين  �ملجتمع  هيئات  �أن  �ملتوفرة  �ملعطيات  وتدل 

بع�ص  من  بالرغم  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أجنزته  مما  �أف�صل  ب�صكل  �لدولية،  نظريتها 

�النتقاد�ت لهذه �لهيئات �ملدنية غري �حلكومية.

4. الدبلوما�شية الفل�شطينية يف املنظمات الدولية احلكومية:

�لدولية  �لتوجهات  تعك�ص  �أنها  كما  �أهمية،  �الأكرث  �لدولية  �لهيئة  �ملتحدة  �الأمم  متثل 

�لق�صية  جتاه  �ملتحدة  �الأمم  ن�صاطات  تفح�ص  وعند  �لدولية.  �لق�صايا  جتاه  �لر�صمية 

�لفل�صطينية تتبني لنا �ملوؤ�رش�ت �لتالية:

�أخذت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة خالل �لفرتة 1994-2012 ما جمموعه 91 قر�ر�ً  �أ. 

بخ�صو�ص �لق�صية �لفل�صطينية �أو ق�صايا ذ�ت �صلة بها، �أي مبعدل يقارب �خلم�صة 

قر�ر�ت �صنوياً.

�صلَّ �لفيتو �الأمريكي ب�صكل خا�ص فاعلية جمل�ص �الأمن �لدويل يف �لقر�ر�ت ذ�ت �ل�صلة  ب. 

حّق  �ملتحدة  �لواليات  ��صتخدمت   2011-1995 �لفرتة  فخالل  �لفل�صطينية.  بالق�صية 

�لفيتو �صّد قر�ر�ت ل�صالح �لطرف �لفل�صطيني 18 مرة، وهي موزعة على �لنحو �لتايل:

فر��ص عبد�هلل �صليح، �لر�أي �لعام �لفل�صطيني و�أثره على حتديد �لتوجهات �ل�صيا�صية ل�صناع �لقر�ر وعملية   
51

�لوطنية،  �لنجاح  جامعة  ماج�صتري،  ر�صالة   ،2006-1993 من  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �صنع �لقر�ر 

�لفل�صطيني، فكيف يخاطب حميطه �الإقليمي  �أزمة �الإعالم  93 وما بعدها؛ و�نظر: خالد �لعزي،  �ص   ،2009
و�لعاملي...!!!، �صحيفة �لر�كوبة �الإلكرتونية، 2014/6/1، �نظر:

http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-44105.htm 
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جدول رقم )2(: ا�شتخدام اأمريكا حلقّ الفيتو 2011-1995

 املو�شوعال�شنةالرقم

�عتبار �رشقي �لقد�ص �أر�صاً حمتلة.11995

�إد�نة بناء �مل�صتعمر�ت و�عتبار �رشقي �لقد�ص �أر�صاً حمتلة.1997 2

�إر�صال مر�قبني مدنيني لل�صفة �لغربية وقطاع غزة.32001

�لقو�ت 42002 قبل  من  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �لعاملني  �ملتحدة  �الأمم  موظفي  �أحد  مقتل  �إد�نة 

�الإ�رش�ئيلية.

1. �إد�نة �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي باإز�حة �لرئي�ص عرفات.52003–6
2. قر�ر باإد�نة بناء جد�ر �لف�صل �لعن�رشي.

1. �إد�نة �غتيال “�إ�رش�ئيل” لزعيم حركة حما�ص �ل�صيخ �أحمد يا�صني.72004–8
2. �إد�نة �الخرت�ق �الإ�رش�ئيلي �لع�صكري لقطاع غزة.

�إد�نة �لتدخالت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية يف قطاع غزة.92006

تاأكيد �الأمم �ملتحدة على حّق تقرير �مل�صري لل�صعب �لفل�صطيني.102007

14–112008
1. تاأكيد �صيادة �لفل�صطينيني على �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.

2. �لتاأكيد على حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير �مل�صري.
3. �إد�نة �لت�رشب �لنفطي �لذي ت�صببت بها �لعمليات �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية �أمام �ل�صو�حل �للبنانية.

4. �إد�نة بناء �مل�صتعمر�ت يف �الأر��صي �ملحتلة مبا فيها �رشقي �لقد�ص.

�لدعوة لوقف �لقتال يف قطاع غزة بعد مرور 22 يوماً.152009

�لدعوة لوقف �ال�صتيطان يف �الأر��صي �ملحتلة.162011

�ملحتلة 172011 �الأر��صي  يف  و�لتنقل  للحركة  �ملتحدة  لالأمم  �لتابعني  �الإغاثة  ملوظفي  “�إ�رش�ئيل”  ت�صهيل 

وتقدمي �مل�صاعد�ت لالجئني.

�لدعوة لوقف �ال�صتيطان يف �الأر��صي �ملحتلة. 182011

ويالحظ من �جلدول �ل�صابق �أن �لفيتو �الأمريكي ي�صتخدم �صدّ قر�ر�ت تعلن �لواليات 

�ملتحدة يف �لت�رشيحات �ل�صيا�صية عن قبولها لها. وهو �أمر يعني �أن هناك �نف�صاالً بني ما 

تقوله �لواليات �ملتحدة وبني ما هي معنية بتطبيقه، الأنها ترغب يف ترك �لنتائج للتفاو�ص 

�لدور  �لقوى  ميز�ن  يلعب  حيث  �الإ�رش�ئيلي،  و�لطرف  �لفل�صطيني  �لطرف  بني  �ملبا�رش 

�ملركزي يف حتديد نتائج �لتفاو�ص. ويكفي �أن نلفت �لنظر �إىل �أن �لواليات �ملتحدة كثفت 

�الأمريكي  �لرئي�ص  وعد  �لتي  �ل�صنة  وهي   ،2008 �صنة  يف  �لفيتو  حلق  ��صتخد�مها  من 

�لفل�صطينيني فيها باأن تتج�صد دولتهم على �الأر��صي �ملحتلة، وهو ما ي�صكل يف تقديرنا 

ف�صالً ذريعاً للتوجهات �ال�صرت�تيجية �لفل�صطينية.
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خام�شــًا: التـقييم العــام لـالأداء ال�شيا�شــي لل�شــلطـة 

                الفل�شطينية على امل�شتوى الدويل:

لتقييم �أد�ء �ل�صلطة �لفل�صطينية ال بّد من حمدد�ت للتقييم على �لنحو �لتايل:

1. املوؤ�رشات الإيجابية يف امل�شهد الفل�شطيني الدويل:

�لعربي بعد  �الإقليمي  �مل�صهد  �إليها  �لتي �صينتهي  �لنتائج  بالرغم من �صعوبة حتديد 

�ل�رشوري  من  فاإن  �لعربية،  �ل�صيا�صية  �لنظم  بنية  �أ�صاب  �لذي  �لعميق  �ال�صطر�ب 

�الإ�صارة ملوؤ�رش�ت �إيجابية بقدر ن�صبي يف �مل�صهد �لدويل �لفل�صطيني تتمثل فيما يلي:

�أ. حت�صن �ملركز �لقانوين للكيان �ل�صيا�صي �لفل�صطيني بعد �الإقر�ر له ب�صفة �لدولة 

بعد�ً  �لقانوين  �الإطار  يجعل  ما  وهو  �جلانب،  بهذ�  و��صع  دويل  و�إقر�ر  �لع�صو(،  )غري 

�الأقل تعاطفاً؛ كما  �لدول  �لدويل، ال �صيّما  �ل�صلطة و�ملجتمع  للتو��صل بني  مهماً م�صاند�ً 

�أنه يكر�ص �حلق �لفل�صطيني يف كافة �ملوؤ�ص�صات �لدولية، ال �صيّما ذ�ت �لطابع �لقانوين.

وكما �أ�رشنا �صابقاً، فاإن �لن�صبة �لعظمى من �لتاأييد للحق �لفل�صطيني �صابق على وجود 

�ل�صلطة، كما �أن �جلزء �الأكب منه حتقق يف فرتة تبني �لفل�صطينيني “للمقاومة �مل�صلحة”. 

ال  �لفل�صطيني  �لطرف  عليها  حت�ّصل  �لتي  و�لقانونية  �ل�صيا�صية  �ملكا�صب  �أن  يعني  مما 

تتنا�صب مع حجم ما �نطوت عليه �لتنازالت �لتي �أفرزتها �أو�صلو �أو ما بعدها.

�لعام �لدويل،  �لر�أي  لـ“�إ�رش�ئيل” لدى قطاعات مهمة من  �ل�صلبية  ب. تز�يد �ل�صورة 

�لنتيجة،  هذه  تعزز   2013-1993 �لفرتة  خالل  �لدر��صة  �صنو�ت  بني  �ملقارنة  �أن  كما 

�لعدو�نية  �لت�رشفات  عن  ناهيك  �ملقاومة،  ومو��صلة  �لفل�صطينية  �النتفا�صات  �أن  علماً 

باأ�صكالها  �الإعالم  و�صائل  لعبت  وقد  �لظاهرة.  هذه  عمق  من  ز�دت  للم�صتوطنني، 

�ملختلفة �ملقروءة، و�مل�صموعة، و�ملرئية، دور�ً يف �لتحوالت �لتي ت�صيب توجهات �لر�أي 

�لعام �لدويل.

غري �أن �لدر��صات �الأكاديية ت�صري �إىل حمدودية دور �أجهزة �ل�صلطة يف هذ� �لتحول، 

بل �إن �ملجتمع �ملدين �لفل�صطيني كان �أكرث جناحاً من �لبعثات �لدبلوما�صية �لفل�صطينية.

�لت�صور�ت  وبناء  عميق  ب�صكل  ودر��صتها  لها  �لتنبه  من  بّد  ال  ظاهرة  ثمة  ج. 

�ال�صرت�تيجية على �أ�صا�ص �حتماالت تطورها يف �مل�صتقبل �ملتو�صط، و�لتي تبدو موؤ�رش�تها 
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�الأوىل يف �صيا�صات �لرئي�ص �الأمريكي �أوباما و�لتوجهات �ال�صرت�تيجية �الأمريكية �ملحتملة 

:
52

يف �ملدى �ملنظور، وتتمثل يف �الآتي

حللف  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �الأمريكية  �مل�صالح  على  �حلفاظ  �أعباء  من  قدر  حتميل   .1

�لناتو، وقد عب �أوباما عن ذلك ب�صكل �رشيح يف جولته �ل�صهرية يف �أوروبا، عندما دعا 

�أن هناك حماولة جتري  و�أوروبا، ويبدو  �ملتحدة  �لواليات  �الأعباء” بني  “تقا�صم  �إىل 

لتخفيف �لوجود �الأمريكي يف �ملنطقة ل�صالح “حماولة” تو�صيع دور حلف �الأطل�صي، 

ال �صيّما يف جمال �مل�صالح �مل�صرتكة �الأوروبية �الأمريكية.

�لتخفيف �لتدريجي من �العتماد على �لنفط �ل�رشق �أو�صطي من خالل تو�صيع د�ئرة   .2

موردي �لنفط الأمريكا من خارج �ملنطقة. وبالرغم من �أن �الأمر لي�ص �صهل �ملنال، �إال 

�آثاره على �ملدى �لبعيد على  �أن هناك توجهاً بهذ� �الجتاه؛ وهو �الأمر �لذي قد يرتك 

دول �خلليج من �لناحية �ل�صيا�صية.

�أمر مرتبط بتعقيد�ت يف  �لبا�صيفيكي”، وهو  “حو�ص  �لتحول �لتدريجي نحو جمال   .3

�لنظام �لدويل ال يت�صع �ملجال للخو�ص يف تفا�صيلها.

فدول  �ل�صيا�صي،  و�لتحالف  �القت�صادي  �لتناف�ص  بني  �لعالقة  معاجلة  حماولة   .4

�لدولية  �لتجارة  جمال  يف  �ملتحدة  للواليات  مناف�صاً  ي�صكلون  و�أوروبا  �ليابان  مثل 

�صيا�صيون  حلفاء  ولكنهم  ناحية،  من  �خلام...�إلخ  للمو�رد  و�لو�صول  و�ال�صتثمار 

للواليات �ملتحدة من ناحية ثانية. ويف ظّل �الأزمة �ملالية �الأمريكية، فاإن �الأمر يزد�د 

 Paul كيندي  بول  �أ�صماه  مما  �لتخل�ص  هو  �لرئي�صي  �لتوجه  �أن  ويبدو  تعقيد�ً، 

Kennedy “�لتمدد �لز�ئد”... وهو �أمر يت�صق مع �لتوجهات �ل�صابقة.

�إن �لتوجهات �ل�صابقة يف حال حتققها �صيكون لها �نعكا�صات عميقة على بنية �لنظام 

�الإقليمي �ل�رشق �أو�صطي، و�لذي ال يبدو �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية ت�صع �الأ�ص�ص للتعامل 

مع تطور�ته، بينما ثمة في�ص من �لدر��صات �الإ�رش�ئيلية يف هذ� �لتوجه. 

 Haim Malka, Crossroads: The Future of the U.S.-Israel Strategic Partnership (Washington:  52

 Center for Strategic and International Studies, 2011), ch. 4, p. 56; Louis Rene’ Beres, Israel’s
 Uncertain Strategic Future, Parameters Journal, Spring 2007, pp. 37–54; and Yehezkel Dror,
 Foundations of an Israeli Grand Strategy Toward the European Union, Jewish Political Studies
Review journal, vol. 16, no. 3–4, fall 2004.
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د. �لتحول �لتدريجي يف بنية �لنظام �لدويل من خالل تنامي �لدور �لرو�صي و�ل�صيني 

يف ت�صكيل تفاعالت �لنظام �لدويل، وهي دول �أقل �لتز�ماً و�رتباطاً بامل�رشوع �ل�صهيوين 

�لفل�صطينية،  �أن ذلك ال يبدو له تاأثري �رشيع على �لق�صية  الأ�صباب عديدة. وبالرغم من 

�ل�صلطة  على  �أن  كما  �مل�صتوى،  دون  يز�ل  ما  �ل�صينية  �لفل�صطينية  �لعالقات  حجم  لكن 

�لعمل على تعميق عالقاتها مع دول �لبيك�ص. 

2. الأبعاد ال�شلبية يف اإدارة ال�شلطة الفل�شطينية لعالقاتها الدولية:

�أ. �خللط بني مفهوم “�لنقا�ص �الأكاديي و�ملحاججة �لعقالنية”، وبني �لتفاو�ص �لذي 

باأقل  �ملكا�صب،  �أكب قدر من  �ملتاحة، لتحقيق  �لقوة  “�لذكاء يف توظيف متغري�ت  يعني 

�مل�صلحة،  �ملقاومة  عن  �لتخلي  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  عملت  لقد  �خل�صائر”.  من  قدر 

وعلى  �القت�صادية،  �جلو�نب  يف  �خل�صم  على  �العتماد  وعلى  �النتفا�صات،  منع  وعلى 

بنية �صلطة جمز�أة مما �أفقدها كافة �أدو�ت �ل�صغط �أياً كان وزن هذه �ملتغري�ت.

ب. �ملر�وحة يف عالقتها �لدولية بني �لتفاو�ص �لعلني و�لتفاو�ص �ل�رشي، دون حتقيق 

�أّي قدر من �لنتائج ذ�ت �ملعنى.

�لتفاو�ص؛ فقد م�صى على  يقدم حالة فريدة من  �لفل�صطيني  �لتفاو�صي  �لفريق  ج. 

�لفريق �ملفاو�ص مدة ع�رشين �صنة، دون تغيري يف �أّي فرد من فريق �لتفاو�ص، وهو �أمر 

يدل على عدم قدرة �ل�صلطة على جتديد ذ�تها.

لهذ�  �لدويل  �لرف�ص  حتويل  على  �ل�صلطة  قدرة  عدم  مع  �ال�صتيطان  ��صتمر�ر  د. 

�ال�صتيطان �إىل فعل للتوقف عنه.

“غري و��صح” بخ�صو�ص مو�صوع �لالجئني،  هـ. �ل�صلطة �لفل�صطينية تتخذ موقفاً 

ال �صيّما �أنها و�فقت على ن�ّص يف �تفاقياتها ي�صري �إىل حّل مو�صوع �لالجئني باالتفاق بني 

�لطرفني، مما يعني �أنه حّق قابل للتفاو�ص. 

و. �خللل يف �ل�صكل �لتفاو�صي �لفل�صطيني، ويظهر ذلك يف �رشعة �لرت�جع عن �ملو�قف 

�الإ�رش�ئيلي.  �لطرف  من  ومو�زية  حمددة  �لتز�مات  دون  حمددة  بالتز�مات  و�لقبول 

و�لظهور �الإعالمي للفريق �لتفاو�صي، بطريقة يبدو �لطرفان فيهما يف �صورة ال توحي 

بعمق �ال�صطهاد و�لظلم �لو�قع على �ملجتمع �لفل�صطيني. 
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يف  �لنتائج  من  �لكايف  �لقدر  حتقيق  من  �ل�صلطة  تتمكن  مل  �ملوؤ�رش�ت  هذه  لكل  نتيجة 

�إعادة �لنظر يف كافة توجهاتها �ال�صرت�تيجية،  عالقاتها �لدولية، �الأمر �لذي ي�صتدعي 

ال �صيّما حتالفاتها وعالقاتها �لدولية و�الإقليمية. 





الف�شل اخلام�س ع�شر

اإ�شكالية الف�شاد يف ال�شلطة 

الفل�شطينية

اأ. فاطمة ح�ّشان عيتاين
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اإ�شكالية الف�شاد يف ال�شلطة الفل�شطينية

متهيد:

تتعدد �الأ�صباب �لكامنة ور�ء بروز ظاهرة �لف�صاد وتف�صيها يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

منها �صعف �الإر�دة لدى �لقيادة �ل�صيا�صية ملكافحة �لف�صاد، وعدم �تخاذ �إجر�ء�ت وقائية 

�أو عقابية جادة بحق �ملف�صدين، و�صعف �الأجهزة �الأمنية و�لق�صائية و�لرقابية وغياب 

�الحتالل  وجود  �إىل  باالإ�صافة  �لف�صاد،  على  م�صجعاً  �صبباً  ُيعّد  ما  وهو  ��صتقالليتها، 

�الإ�رش�ئيلي و�إعاقته لعملية تطوير �ملجتمع �لفل�صطيني.

وقد �أثر �لف�صاد يف �ل�صلطة �لفل�صطينية على خمتلف نو�حي حياة �ل�صعب �لفل�صطيني، 

وعلى دور �ل�صلطة و�صمعتها، وذلك لتورط �صخ�صيات كبرية من �ل�صلطة يف �أعمال لها 

عالقة بالف�صاد، وعدم حما�صبتها بل بقائها قريبة وحم�صوبة على �ل�صلطة �لفل�صطينية؛ 

�أو  متابعة  �إجر�ء  �صعوبة  من  يزيد  �لقر�ر  و�صناع  �لفا�صدين  بني  �لقائم  �لتد�خل  وهذ� 

�لفل�صطيني،  �القت�صاد  على  �لف�صاد  �آثار  تبعات  �إىل  باالإ�صافة  هذ�،  للفا�صدين.  حماكمة 

و�نت�صار �لبطالة و�لفقر و�حلقد بني �رش�ئح �ملجتمع، نتيجة لتعميق �لهوة بني �لطبقات 

�الجتماعية حيث يزد�د �الأغنياء غنى و�لفقر�ء فقر�ً.

خالل  من  بتناوله  قمنا  لذ�  طرحه،  من  بّد  ال  لكن  ح�صا�ص  ملف  هو  �لف�صاد  ملف  �إن 

�إعالمياً، وجتنبنا عر�ص �جلو�نب �الأخالقية منها  ما يتوفر لدينا من معلومات متد�ولة 

�إال لل�رشورة. ولي�ص �لق�صد من ور�ء عر�صنا لبع�ص حاالت �لف�صاد يف �ل�صلطة �لت�صهري 

�أن  و�لق�صاء  للقانون  بّد  ال  �لتي  �مل�صكلة  على  �ل�صوء  ت�صليط  هو  �ملق�صد  ولكن  باأحد، 

�إال عندما  �لنهو�ص  �لذي لن يقوى على  �لهزيل،  �ل�صلطة  يح�صمها، الأنها تنخر يف ج�صم 

من  �ملقد�صة  �الأر�ص  حترير  نحو  ليم�صي  وم�صاكله،  ف�صاده  غبار  بنف�ص  عوده  ي�صتد 

دن�ص �الحتالل.
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اأوالً: الف�شاد يف منظمة التحرير الفل�شطينية:

لف�صائل  �جلامع  �لهيكل  �لر�صمية،  �لناحية  من  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  تُعد 

�ملقاومة �لفل�صطينية منذ �إن�صائها، بالرغم من عدم �ن�صمام منظمات وف�صائل لها ح�صور 

)�صنة  �للحظة  هذه  حتى  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  حما�ص  حركتي  مثل  �إليها،  و��صع  �صعبي 

و�لتمثيل  �لتاأ�صي�ص  باعتبار�ت  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لكيانية  ممثل  و�ملنظمة   .)2013

و�ل�رشعية �لعربية و�لدولية �لتي �كت�صبتها؛ بالرغم مما تعانيه حالياً من م�صاكل د�خلية، 

ل �ل�صلطة �لفل�صطينية عليها. ومن ت�صاوؤل دورها، ومن تغوُّ

�أو  مالية  م�صاعد�ت  طريق  عن  مو�ردها  على  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  حت�صل 

ع�صكرية �أو خدمات تقدم �إليها. وقد ن�صت �ملادة 24 من �لقانون �الأ�صا�صي ملنظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية على �إن�صاء �ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني، �لذي بدوره يقوم بتمويل �أعمال 

�ملنظمة، من خالل فر�ص �رش�ئب ثابتة على �لفل�صطينيني، و�مل�صاعد�ت �ملالية �لتي تقدمها 

�لدول �لعربية و�الأجنبية. كما فر�ص �ل�صندوق �رشيبة �لتحرير، �لتي يتم حت�صيلها من 

 .
1
جميع �لعاملني يف �لدو�ئر �حلكومية �لعربية، بن�صبة ترت�وح بني 3–6% من مدخولهم

وقدَّر بع�ص �لباحثني قيمة �ل�رشيبة �ملقتطعة من رو�تب �ملوظفني �لفل�صطينيني حتى �صنة 

 .
2
1990 بنحو 14 مليار دوالر �أمريكي

�إد�رة �صوؤون �ل�صعب �لفل�صطيني  ��صتمرت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية بالعمل على 

�ملنظمة  دور  �صت  همَّ �لتي  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  وتاأ�صي�ص  �أو�صلو  �تفاقيات  توقيع  حتى 

حّد  على  فتح  وحركة  و�ملنظمة  �ل�صلطة  يف  �ل�صالحيات  متركز  منها  عديدة،  العتبار�ت 

�صو�ء يف �صخ�صية يا�رش عرفات، وبعد ذلك �أ�صبحت �مل�صاعد�ت �ملالية تذهب �إىل �ل�صلطة 

�لفل�صطينية.

م�صري  عن  �حلديث  كرُث   ،2004 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  عرفات  يا�رش  وفاة  بعد 

ر�صيد  حممد  باأن  يفيد  تقرير�ً  �لعربي  �لقد�ص  ن�رشت   2003/8/15 ففي  �ملنظمة؛  �أمو�ل 

وهو  �لثورة  �صفوف  �إىل  �ن�صم  و�لذي  �صالم،  بخالد  �أي�صاً  �ملعروف  �الأ�صل،  �لعر�قي 

يف مقتبل �لعمر، �مل�صت�صار �ملايل ليا�رش عرفات وحامل مفاتيح �أر�صدة عرفات �ل�رشية، 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4321 :مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني – وفا، 2009، �نظر  
1

جمال �ملجايدة، “هل �صحيح �أن �ل�صلطة مفل�صة: �أين طارت �ملليار�ت؟،” القد�س العربي، 2006/4/24.  
2
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قطع  قد   ،2005 �صنة  حتى  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  يف  �ال�صتثمار  �صندوق  ومدير 

. وكان يثل وقتها مع حممد دحالن �لتيار �لذي ي�صجع 
3
عالقته بالكامل مع يا�رش عرفات

ع�صو  دفعت  لدرجة  �أو�صلو،  موؤمتر  خالل  �الإ�رش�ئيليني  مطالب  مع  للتجاوب  عرفات 

و�ل�صلطة  فتح  يف  �الأ�رشلة  بتيار  لت�صميتهما  �حل�صن  هاين  لفتح  �ل�صابق  �ملركزية  �للجنة 

.
4
�لفل�صطينية، هذ� �إىل جانب متثيله عرفات يف �صفقات �صيا�صية ح�صا�صة

ر�صيد  حممد  بخط  �رشية  وثيقة  عن  �صورة  �لعربي  �لقد�ص  �صحيفة  ون�رشت   

�إحدى  حققتها  �لتي  و�الأرباح  �ال�صتثمار�ت  عن  فيها  يتحدث  عرفات،  يا�رش  �إىل  موجهة 

�ل�رشكات، وقد بلغت قيمة �حلافظة �ملالية لهذه �ل�رشكة ح�صب �لتقرير نحو 313 مليون 

دوالر �أمريكي، كما �أ�صارت �لوثيقة �إىل �أن حجم �ال�صتثمار�ت �لتي بحوزة حممد ر�صيد 

هي زهاء ملياري دوالر �أمريكي. وهنا جتدر �الإ�صارة �إىل �أن هذه �لوثيقة �لتي �أوردتها 

�صحيفة �لقد�ص �لعربي موؤرخة بـ 1997/6/27، �أي بعد ثالث �صنو�ت من دخول عرفات 

.
5
�إىل �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية

�خلارجية  وزير  ل�صان  على  تردد  ر�صيد  ��صم  �أن  ويكيليك�ص،  وثائق  وك�صفت 

على  �قرتح  عندما   ،2006 �صنة   Avigdor Lieberman ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي 

بو�صفه  ر�صيد  ��صم   Richard Jones جونز  ريت�صارد  �أبيب  تل  يف  �الأمريكي  �ل�صفري 

 .
6
“�رشيكاً مالئماً”، ليحل حمل حممود عبا�ص �لذي و�صفه ليبمان بال�صعيف و�لفا�صد

غري  م�صتقلة،  ق�صائية  هيئة  �أّي  �أمام  للمثول  جاهز  �أنه  ر�صيد  حممد  �أكد  جهته،  من 

�لف�صاد.  �تهم به من  �لفل�صطينية حممود عبا�ص، للتحقيق فيما  �ل�صلطة  خا�صعة لرئي�ص 

حممود  �إىل  للعودة  �لنت�صة،  رفيق  �لفل�صطينية  �لف�صاد  مكافحة  هيئة  رئي�ص  ر�صيد  ودعا 

القد�س العربي، 2003/8/15.  3

حممد �لعلي، �ل�صلطة �لفل�صطينية حتاكم “فقري خانقني”، �جلزيرة.نت، 2012/5/31، �نظر:  
4

http://bit.ly/1uc3Aa7

القد�س العربي، 2003/8/15.  5

“ويكيليك�ص”: ليبمان �قرتح حممد ر�صيد لرئا�صة �ل�صلطة بدالً من عبا�ص، احلياة اجلديدة، 2011/4/9، �نظر:   
6

http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=2&id=135153&cid=2192؛ و�نظر: 
Yossi Verter, Haaretz WikiLeaks exclusive/ Lieberman’s pick for PA president: Arafat’s 
economic adviser, Haaretz, 8/4/2011, 
http://www.haaretz.com/news/haaretz-wikileaks-exclusive/haaretz-wikileaks-exclusive-
lieberman-s-pick-for-pa-president-arafat-s-economic-adviser-1.354817
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بيده  �صلمه  فل�صطني  �إىل  �أنه حني جاء  �لتي بحوزته، وكيف  �الأمو�ل  عبا�ص و�صوؤ�له عن 

25 �ألف دوالر �أمريكي، بتكليف من يا�رش عرفات، و�أ�صبحت لديه �ليوم �أمو�ل وعقار�ت 

.
7
تقدر بـ 15 مليون دينار �أردين

غري  �لك�صب  مبكافحة  خا�صة  فل�صطينية  حمكمة  د�نت   ،2012 يونيو  حزير�ن/  ويف 

عليه  وُحكم  حكمه،  خالل  �لدوالر�ت  ماليني  باختال�ص  ر�صيد  حممد  غيابياً  �مل�رشوع 

يف  �أمريكي؛  دوالر  مليون   33.5 قيمتها  م�رشوقة  �أمو�ل  و�إعادة  عاماً،   15 ملدة  بال�صجن 

 .
8ً
�أكب ق�صية ملكافحة �لف�صاد خالل تاريخ �ل�صلطة �لفل�صطينية على مدى ع�رشين عاما

و�أ�صدرت هيئة حماكمة �لف�صاد �لفل�صطينية بياناً با�صم رفيق �لنت�صة، �لذي �أكد �أن �ل�صلطة 

�الإنرتبول  ولكن   .
9
ر�صيد على  للقب�ص   INTERPOL �الإنرتبول  مع  تن�صق  �لفل�صطينية 

وبع�ص �لدول �لعربية وحتى �الأجنبية ما ز�لت ترف�ص �لتعاون مع �ل�صلطة العتقال ر�صيد، 

 ،2012 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  ويف   .
10

قولها حّد  على  �صفر  جو�ز  من  �أكرث  يحمل  �لذي 

�رشعت نيابة هيئة مكافحة �لف�صاد، مب�صادرة �أمو�ل وممتلكات يف �الأر��صي �لفل�صطينية، 

تعود لكل من حممد ر�صيد، ووليد �لنجاب، وخالد �لفر�، وتقدر مباليني �لدوالر�ت ل�صالح 

.
11

خزينة �ل�صلطة �لوطنية

كما كرث �حلديث عن �ال�صتثمار�ت �خلارجية للمنظمة وح�صابات بع�ص قياد�تها وحياة 

�لبذخ و�لرتف �لتي يعي�صونها. ولكن من �ل�صعب ح�رش ممتلكات منظمة �لتحرير، وذلك 

يز�ل  وما  بع�صهم،  تويف  �لذين  �مل�صوؤولني  من  �لع�رش�ت  باأ�صماء  قانونياً  م�صجلة  الأنها 

�الأمو�ل  جَتبي  �لتي  �جلهات  تعدد  وب�صبب  و�أجنبية،  عربية  دول  يف  يقطنون  منهم  عدد 

للمنظمة، و�صوء �الإد�رة، وهو ما كان �صبباً رئي�صياً يف عدم �لتمكن من �الإ�رش�ف و�لرقابة 

ر�صيد: م�صتعد لتحاكمني جهة م�صتقلة عن حممود عبا�ص، �لعربية.نت، 2012/5/17، �نظر:  
7

http://www.alarabiya.net/articles/2012/05/17/214583.html

حمكمة فل�صطينية تق�صي غيابياً ب�صجن م�صاعد لعرفات، رويرتز، 2012/6/7، �نظر:   
8

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE8560B320120607

ر�صيد: م�صتعد لتحاكمني جهة م�صتقلة عن حممود عبا�ص، �لعربية.نت، 2012/5/17.  
9

ودول  “�النرتبول”  رف�ص  ب�صبب  باختال�ص  �ملتهم  ر�صيد  حممد  �عتقال  يف  تف�صل  �ل�صلطة  عو�ص،  وليد   
10

http://www.alqudsalarabi.info/index. �نظر:   ،2012/9/27 العربي،  القد�س  معها،  �لتعاون  عربية 

asp?fname=today\27qpt949.htm&arc=data\2012\09\09-27\27qpt949.htm

“مكافحة �لف�صاد” ت�صع يدها على �أمو�ل وممتلكات حممد ر�صيد ووليد �لنجاب، القد�س، 2012/10/18، �نظر:   11

http://www.alquds.com/news/article/view/id/392382



685

اإ�شكالية الف�شاد يف ال�شلطة الفل�شطينية

بع�ص  بني  ت�صت�رشي  �لف�صاد  عملية  جعل  مما  منها؛  و�خلارجة  �لد�خلة  �الأمو�ل  على 

�أع�صاء �ملنظمة من �صعيفي �لنفو�ص، وما �نعك�ص بطبيعة �حلال على �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�لتي �أن�صئت �صنة 1994، و�لتي كانت �متد�د�ً طبيعياً ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية.

وحتى يومنا هذ�، لي�ص حال منظمة �لتحرير باأح�صن من حالها يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة، 

مكونات  باقي  م�صاركة  تفعيل  من  تتمكن  ومل  فتح،  حركة  هيمنة  حتت  ز�لت  ما  فهي 

�ل�صعب �لفل�صطيني؛ كما مل تتمكن من ��صتعادة دورها وتفعيل موؤ�ص�صاتها.

ثانيًا: الف�شاد يف ال�شلطة الفل�شطينية:

من  �لعديد  نقل  �إىل   ،1994 �صنة  قيامها  منذ  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  �صعت 

�إىل دو�ئر ووز�ر�ت �ل�صلطة  جو�نب �صنع �لقر�ر �لفل�صطيني من دو�ئر منظمة �لتحرير 

ويف  ومايل.  �إد�ري  ف�صاد  من  �ملنظمة  �صو�ئب  من  �لعديد  معها  نقلت  كما  �لفل�صطينية، 

 ،2005 �صنة  برلني  يف   Transparency International �لدولية  �ل�صفافية  ملنظمة  حتليل 

�لعامة للمنفعة  �لوظائف  ��صتغالل  �لف�صاد ح�صب درجة  و�لتي تقوم بتحليل م�صتويات 

 .
12

�ل�صخ�صية، جاءت �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية يف �ملرتبة 107 يف قائمة �لدول �لفا�صدة

يف  �لعامل  دول  بني  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  عليها  ح�صلت  �لتي  �ملرتبة  يبني  �لتايل  و�جلدول 

:
13

مقيا�ص م�صتويات �لف�صاد خالل �ل�صنو�ت �لثالث �لتالية

الفل�شطينية  ال�شلطة  عليها  ح�شلت  التي  املراتب   :)1( رقم  جدول 

بني دول العامل يف مقيا�س م�شتويات الف�شاد 2003–2005

املرتبة ال�شنة

78 من �أ�صل 133 2003

108 من �أ�صل 145 2004

107 من �أ�صل 158 2005

 Site of Transparency International, Corruption Perceptions Index 2005,  12

http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2005

 Transparency International, Corruption Perceptions Index,  13

http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/
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كان �لك�صف عن �أول ق�صية ف�صاد يف �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية يف حزير�ن/ يونيو 

�لقادر وعزمي  �لفل�صطيني حامت عبد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �لنائبان يف  �تهم  1996، عندما 

�ل�صعيبي، حمافظ �صلطة �لنقد �لفل�صطيني فوؤ�د ب�صي�صو بتبديد �أمو�ل �ل�صلطة، وبارتكاب 

خمالفات مالية وتنظيمية كبرية. وقد مّت حتويل �لق�صية �إىل وز�رة �لعدل للتحقيق فيها، 

بعد �أن ُوجدت معطيات كافية لفتح حتقيق ر�صمي معه. وكان من �أهم خمالفاته �أنه رفع 

دوالر�ً   9,082 �إىل   1995 دي�صمب  �الأول/  كانون  منذ  رجعي  ومبفعول  �ل�صهري  ر�تبه 

وح�صب  يلك  �ملحافظ  �أن  بالذكر  و�جلدير  لرو�تبه.  كفرق  كبري�ً  مبلغاً  وقب�ص  �صهرياً، 

�أقره  �لذي  �لر�تب  فاإن  فل�صطينية  ر�صمية  مل�صادر  ووفقاً  وزير،  رتبة  �لوظيفي  �ل�صلم 

.
14

�ملحافظ لنف�صه يزيد عن رو�تب ثالثة وزر�ء، هذ� عد� باقي �مل�رشوفات

�لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  1997، �صدر تقرير جلنة �ملر�قبة يف �ملجل�ص  �أيار/ مايو  ويف 

بحدود  كانت  �لتي  �ل�صلطة  ميز�نية  من  �أمريكي  دوالر  مليون   326 �ختفاء  موؤكد�ً 

ت �ملجل�ص �لت�رشيعي بحجب �لثقة عن حكومة عرفات حينها  1.5 مليار دوالر. وقد �صوَّ

.
15

بـ 56 �صوتاً مقابل �صوتاً و�حد�ً ب�صبب ذلك

ويف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1999، وّقع ع�رشون مفكر�ً و�صخ�صية فل�صطينية بارزة 

“بيان �لع�رشين” �صّد �لف�صاد و�لغالء، و�لذي �تهم �ل�صلطة باملح�صوبية وغري ذلك، وقد 

 .
16

عيد ملف �لف�صاد �إىل �الأدر�ج
ُ
�عتُقل بع�ص �ملوقعني على �لبيان و�عتُدي على �آخرين، و�أ

ويف �أو�ئل �صنة 2006، قال فو�ز �أبو �صتة، �لذي كان مر�صح قائمة �لطريق �لثالث، �أن 

�صالم فيا�ص �لوزير �ل�صابق للمالية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية حينها، ك�صف عن �صبعة �آالف 

�إىل جيوب بع�ص �مل�صوؤولني يف �ل�صلطة �لفل�صطينية. كما  وظيفة وهمية تذهب مرتباتهم 

�أكد فيا�ص �أن نحو 40% من خم�ص�صات �ل�صعب �لفل�صطيني ومقدر�ته كانت تذهب �إىل 

.
17

جيوب �أ�صخا�ص معدودين ومعروفني لدى �ل�صعب �لفل�صطيني

القد�س العربي، 1996/8/17.  14

.117 �ص  املعا�رشة،  وتطوراتها  التاريخية  خلفياتها  الفل�شطينية:  الق�شية  �صالح،  حممد  حم�صن   
15

احلياة، 1999/12/21.  16

�إىل جيوب بع�ص  7000 وظيفة وهمية تذهب مرتباتهم  �أن يك�صف  ��صتطاع  �أبو �صتة: �صالم فيا�ص  د. فو�ز   
17

�مل�صوؤولني، دنيا �لوطن، 2006/1/18، �نظر: 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/35235.html
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 ،2006/2/5 يف  �ملغني،  �أحمد  �مل�صت�صار  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لعام  �لنائب  ك�صف  كما 

عن �ختال�ص 700 مليون دوالر �أمريكي على �الأقل من �الأمو�ل �لعامة خالل ع�رشة �أعو�م 

تقريباً، منها �ختال�ص 300 مليون دوالر �أمريكي يف ملف و�حد من ملفات �الختال�ص �لتي 

.
18ً

ت�صل �إىل نحو خم�صني ملفا

�لتابع لل�صلطة  �لعام  2006، ك�صفت م�صادر يف ديو�ن �ملوظفني  ويف حزير�ن/ يونيو 

�لفل�صطينية عن وجود 788 وظيفة مبن�صب مدير عام يف �ل�صلطة، و�أ�صارت تلك �مل�صادر 

�أّي موؤهل علمي، و39 مدير�ً عاماً يحملون  �ل�صلطة ال يحملون  96 مدير�ً عاماً يف  �أن  �إىل 

�لثانوية �لعامة فاأقل، و33 مدير�ً عاماً يحملون درجة �لدبلوم �ملتو�صط. ي�صار هنا �إىل �أن 

�أمريكي(  1,800 دوالر  6,500 �صيكل )نحو  �لعام يتلقى ر�تباً قدره  �ملدير  حامل درجة 

)نحو  �صيكل  �آالف  ثمانية  �إىل  ي�صل  قد  و�لبدالت  �لعالو�ت  ومع  �أ�صا�صياً،  ر�تباً 

.
19

2,200 دوالر �أمريكي(

له  حو�ر  يف   ،2006/7/7 يف  �صادق،  عديل  فتح  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  ع�صو  وقال 

“ف�صاد بحجم كبري جد�ً يف �ل�صلطة لكن �أ�صبابه حركة فتح”،  مع �جلزيرة.نت، �أن هناك 

يف  �لف�صاد  عليها  يقوم  دعائم  عدة  بني  من  و�حد  هو  �لعام  �ملوظفني  ديو�ن  �أن  و�أ�صاف 

عنّي لك و�حد�ً و�أنت ُتعنّي يل و�حد�ً، 
ُ
�ل�صلطة �لفل�صطينية، وقال: “هذه ق�صة مفتاحها �أنا �أ

فهناك �آالف من �ملوظفني �لوهميني، منهم �أوالد وبنات رموز يف �ل�صلطة، وهناك ع�رش�ت 

.
�الآالف من �لفل�صطينيني �أ�صحاب �لكفاء�ت ال يجدون عمالً”20

ويف متوز/ يوليو 2007، قال ع�صو �للجنة �حلركية �لعليا لفتح، ع�صو �ملجل�ص �لثوري 

للحركة، �أحمد غنيم، �إن �صبعة �آالف موظف من �أ�صل 23 �ألفاً ممن مل يتقا�صو� رو�تبهم 

�أكد  �لعام  �لنائب  �ل�صلطة:  خز�ئن  من  دوالر  مليون   700 �ختال�ص  يف  يحقق  �لفل�صطيني  �لق�صاء  �لبطة،  علي   
18

تورط عدد من كبار �مل�صئولني، �لعربية.نت، 2006/2/5، �نظر:

http://www.alarabiya.net/articles/2006/02/05/20883.html

ال�شبيل، 2006/9/19؛ و�نظر: م�صادر ر�صمية تك�صف عن بع�ص مظاهر �لف�صاد يف �حلكومات �ل�صابقة وتوؤكد   19

�صهادة  يحمل  ال  مدير�ً  و72  علمي  موؤهل  �أي  يحمل  ال  مدير�ً   96 بينهم  �ل�صلطة  يف  عاماً  مدير�ً   788 وجود 

بكالوريو�ص!!، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2006/9/19، �نظر:

http://www.palestine-info.com/arabic/palestoday/reports/report2006_1/19_9_06.htm

�جلزيرة.نت،  باملليار�ت،  فتح  ف�صاد  فتح:  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  ع�صو  �صادق  عديل  �لعاطي،  عبد  حممد   
20

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/84d27805-0e41-4bf6-8cf1-3cf2f7996d4b :2006/7/7، �نظر
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م�صتقل  بق�صاء  مطالباً  قانوين،  غري  ب�صكل  فتح  حركة  قبل  من  تعيينهم  جرى  �أخري�ً 

.
21

ومبحكمة خا�صة تتعاطى مع ق�صايا �لف�صاد ب�صكل جدي

�لفرتة  خالل  و�مل�صحية  �ل�صيا�صية  للبحوث  �لفل�صطيني  �ملركز  �أجر�ه  ��صتطالع  ويف 

5–1997/6/7، بلغت ن�صبة من يعتقد بوجود ف�صاد يف موؤ�ص�صات و�أجهزة �ل�صلطة �لوطنية 

�لفل�صطينية 63%، مقارنة بـ 57% يف �صهر ني�صان/ �أبريل 1997 و49% يف �أيلول/ �صبتمب 

1996. كما �أن هناك 57% من �مل�صاركني يف هذ� �ال�صتطالع يعتقدون باأن �لف�صاد �صوف 

.
22

يزد�د �أو يبقى كما هو يف �مل�صتقبل

 %61 �أعرب   ،1998/3/7–5 بني  ما  �لفرتة  يف  نف�صه  �ملركز  �أجر�ه  �آخر  ��صتطالع  ويف 

ن�صبة  وكانت  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  و�أجهزة  موؤ�ص�صات  يف  ف�صاد  بوجود  �عتقادهم  عن 

�ملعتقدين بوجود �لف�صاد قد بلغت 63% يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1997 و65% يف �أيلول/ 

�صبتمب 1997. كذلك �عتقدت ن�صبة بلغت 50% �أن هذ� �لف�صاد �صوف يزد�د �أو يبقى كما 

.
23

هو يف �مل�صتقبل

وبلغت ن�صبة من يعتقدون بوجود �لف�صاد يف موؤ�ص�صات و�أجهزة �ل�صلطة �لفل�صطينية 

 ،
242001/12/24–19 �لفرتة  يف   %74 نف�صه،  �ملركز  �أجر�ها  ��صتطالعات  عدة  خالل  من 

يف  و%87   ،
262005/12/8–6 �لفرتة  يف  و%86   ،

252004/12/5–1 �لفرتة  يف  و%86.6 

.
�لفرتة 14–272006/12/16

الغد، 2007/7/9.  21

�لعام  �لر�أي  ��صتطالع  نتائج  �مل�صحية،  �لبحوث  وحدة  و�مل�صحية،  �ل�صيا�صية  للبحوث  �لفل�صطيني  �ملركز   
22

http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/cprspolls/97/p28a1.html :5–1997/6/7، �نظر رقم )28(، 

�لعام  �لر�أي  ��صتطالع  نتائج  �مل�صحية،  �لبحوث  وحدة  و�مل�صحية،  �ل�صيا�صية  للبحوث  �لفل�صطيني  �ملركز   
23

http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/cprspolls/98/p32a1.html :رقم )32(، 5–1998/3/7، �نظر

�ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، د�ئرة �لبحوث �مل�صحية، ��صتطالع رقم )3(، 19–2001/12/24،   
24

http://www.pcpsr.org/ar/node/374 :نظر�

من  بدء�ً  جديد  من  ��صتطالعاته  ترقيم  و�مل�صحية  �ل�صيا�صية  للبحوث  �لفل�صطيني  �ملركز  �أعاد  مالحظة: 

.2000 �صنة 

مركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، د�ئرة �لبحوث �مل�صحية، ��صتطالع رقم )14(، 1–2004/12/5.   
25

مركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، د�ئرة �لبحوث �مل�صحية، ��صتطالع رقم )18(، 6–2005/12/8،   
26

http://www.pcpsr.org/sites/default/files/p18a.pdf :نظر�

�ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، د�ئرة �لبحوث �مل�صحية، ��صتطالع رقم )22(، 14–2006/12/16،   
27

http://www.pcpsr.org/sites/default/files/p22a.pdf :نظر�
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و�جلدول �لتايل ُيظهر ن�صبة �لفل�صطينيني �لذين يعتقدون بوجود ف�صاد يف موؤ�ص�صات 

وحتى  �ل�صلطة  �إن�صاء  منذ  خمتارة  �صنو�ت  يف  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  و�أجهزة 

�صنة 2006، من خالل عدة ��صتطالعات:

جدول رقم )2(: ن�شبة من يعتقد بوجود ف�شاد يف موؤ�ش�شات 

واأجهزة ال�شلطة - فرتات خمتلفة

الن�شبة )%(الفرتة

1997/6/7–563

1998/3/7–561

2001/12/24–1974

2004/12/5–186.6

2005/12/8–686

2006/12/16–1487

وبعد ��صتالم حما�ص �ل�صلطة يف قطاع غزة �صنة 2007، �أظهرت ��صتطالعات مقارنة 

يف  �لطو�رئ  حلكومة  �لتابعة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  يف  �ملتف�صي  �لف�صاد  بني 

ر�م �هلل و�لف�صاد �ملتف�صي يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لتابعة للحكومة �ملقالة يف قطاع غزة، �أن 

ن�صبة �لفل�صطينيني �لذين يعتقدون بوجود ف�صاد يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لتابعة حلكومة 

�لطو�رئ �أكب من �لذين يعتقدون بوجود �لف�صاد يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لتابعة للحكومة 

�ملقالة. 

�ل�صلطة  �لف�صاد يف موؤ�ص�صات  �لذين يعتقدون بوجود  �لتايل ن�صبة  ويو�صح �جلدول 

�لتابعة  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  مع  مقارنة  �هلل  ر�م  يف  �لطو�رئ  حلكومة  �لتابعة  �لفل�صطينية 

للبحوث  �لفل�صطيني  �ملركز  �أجر�ها  ��صتطالعات  بح�صب  غزة،  قطاع  يف  �ملقالة  للحكومة 

�ل�صيا�صية و�مل�صحية، بالرغم من �أن موؤيدي �حلكومة �ملقالة ينظرون لنتائجه بعني �ل�صك، 

يف  �ل�صلطة  هيمنة  حتت  وجوده  وب�صبب  �ال�صتطالع،  على  �لقائمني  خلفيات  ب�صبب 

�ل�صفة �لغربية:
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جدول رقم )3(: ن�شبة الذين يعتقدون بوجود الف�شاد يف موؤ�ش�شات ال�شلطة 

الفل�شطينية التابعة حلكومة الطوارئ يف رام اهلل مقارنة مع موؤ�ش�شات ال�شلطة التابعة 

28
للحكومة املقالة يف قطاع غزة - فرتات خمتلفة )%(

موؤ�ش�شات ال�شلطة التابعة حلكومة 

الطوارئ يف رام اهلل

موؤ�ش�شات ال�شلطة التابعة للحكومة 

املقالة يف قطاع غزة
الفرتة

77.8 57.9 2007/12/16–11

70.5 60.6 2010/12/18–16

70.4 60.2 2011/12/17–15

73.8 53.1 2012/12/15–13

77 68 2013/12/22–19

1. الف�شاد واملح�شوبيات يف الوزارات الفل�شطينية:

علي  “مغار�ت  على  باحتو�ئها  تاأ�صي�صها  منذ  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  متيزت 

ف�صاد،  من  �أخرى،  حقائق  تكت�صف  ف�صاد�ً  فيها  تك�صف  حقيقة  �إىل  و�صلت  وكلما  بابا”، 

�لعامة.  باملمتلكات  وتالعب  �ل�صعب،  �أمو�ل  و�رشقة  ور�صاوى،  و�ختال�ص،  و�رشقة، 

و�نك�صفت �لع�رش�ت من ملفات �لف�صاد خ�صو�صاً بعد ظهور نتائج �النتخابات �لت�رشيعية 

�صنة 2006، وفوز حركة حما�ص.

خا�صة  �رشوط  و�صع  على  و�حلكومية  �الأمنية  مو�قعها  يف  فتح  حركة  قيادة  عمدت 

للتوظيف يف �ل�صلك �حلكومي، حتى يكنها من ناحية توظيف �أع�صاء فتح و�ملح�صوبني 

،)26 ( رقم  ��صتطالع  �مل�صحية،  �لبحوث  د�ئرة  و�مل�صحية،  �ل�صيا�صية  للبحوث  �لفل�صطيني  �ملركز   
28

�لفل�صطيني  و�ملركز  http://www.pcpsr.org/sites/default/files/p26a.pdf؛  �نظر:   ،2007/12/16–11
�نظر:   ،2010/12/18–16  ،)38( رقم  ��صتطالع  �مل�صحية،  �لبحوث  د�ئرة  و�مل�صحية،  �ل�صيا�صية  للبحوث 

�ل�صيا�صية  للبحوث  �لفل�صطيني  و�ملركز  http://www.pcpsr.org/sites/default/files/p38a_0.pdf؛ 
�لفل�صطيني  و�ملركز  15–2011/12/17؛   ،)42( رقم  ��صتطالع  �مل�صحية،  �لبحوث  د�ئرة  و�مل�صحية، 

 ،2012/12/15–13  ،)46( رقم  ��صتطالع  �مل�صحية،  �لبحوث  د�ئرة  و�مل�صحية،  �ل�صيا�صية  للبحوث 

�ل�صيا�صية  للبحوث  �لفل�صطيني  و�ملركز  http://www.pcpsr.org/sites/default/files/p46apdf.pdf؛  �نظر: 

�نظر:  ،2013/6/22–19  ،)50( ��صتطالع رقم  �مل�صحية،  �لبحوث  د�ئرة  و�مل�صحية، 

http://www.pcpsr.org/sites/default/files/p50a.pdf
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عليها، ومن جهة �أخرى �إق�صاء �أع�صاء و�أن�صار �حلركات �الأخرى مهما كانت كفاء�تهم. 

�الإفرجني،  �هلل  عبد  فتح  يف  �لقيادي  بح�صب  �حلكومية،  و�ملوؤ�ص�صات  �لوز�ر�ت  وت�صم 

 .
29

90% من كو�در فتح

موؤ�ص�صات  عمل  يحكم  نظام  من  جزء�ً  و�ملح�صوبية  �لو��صطة  ظاهرتا  و�أ�صبحت 

�ل�صلطة �لفل�صطينية، وقد ��صتفحل هذ� �لد�ء �خلطري يف جميع وز�ر�ت �ل�صلطة، حيث باتت 

�لو��صطة و�ملح�صوبية معيار�ً يتم من خالله تعيني �ملوظفني وحتديد رتبتهم �أو �رشفهم. 

بني  ما  �لفرتة  يف  )�أمان(،  و�مل�صاءلة  �لنز�هة  �أجل  من  لالئتالف  ��صتطالع  ويف 

�لقطاع  يف  �أكب  ب�صكل  منت�رش  �لف�صاد  �أن  �ملو�طنني  من   %82 ر�أى   ،2004/12/31–30

�حلكومي، و52% من �ملو�طنني يرون باأن �لو��صطة هي �ل�صكل �الأبرز للف�صاد يف �ملجتمع 

�لفل�صطيني، و22% من �ملو�طنني يرون باأن �لر�صوة هي �الأكرث �نت�صار�ً، و14% يرون 

.
30ً

�أن �ملح�صوبية هي �الأكرث �نت�صار�

يديعوت  �صحيفة  ن�صبت  �لوز�ر�ت،  يف  �مل�صت�رشي  �لف�صاد  عن  ب�صيط  منوذج  ويف 

�أنه  1997، �إىل ع�صو �لبملان �لفل�صطيني ع�صام �ل�صنطي  �أحرونوت يف حزير�ن/ يونيو 

قال: “لكل وزير يف �ل�صلطة �لفل�صطينية ثالثة ع�رش حار�صاً، وثمانية خطوط هاتفية وعدد 

من �ل�صيار�ت، مبا ت�صل كلفته �إىل حو�يل �أربعمائة �ألف دوالر �صنوياً”. و�أ�صاف �ل�صنطي 

.
31

�أن 36% من �إجمايل ميز�نية �لوقود يف �ل�صلطة �لفل�صطينية تخدم مكاتب �لوزر�ء

 ،2012 �صنة  )�أمان(،  و�مل�صاءلة  �لنز�هة  �أجل  من  �الئتالف  �أجر�ه  ��صتطالع  ويف 

وز�رة  تليها  للف�صاد،  �الأكب  �ملجال  ُتعّد  �ملالية  وز�رة  �أن  �مل�صتطلعني  من   %23 ر�أى 

من   %16 بح�صب  �الجتماعية  �ل�صوؤون  وز�رة  ثم  منهم،   %20 ر�أي  بح�صب  �ل�صحة 

.
32

�مل�صتطلعني

قانونية،  وخمالفات  تنظيمي  �أ�صا�ص  على  وتعيينات  وظيفي  �إق�صاء  �ل�صابقة..  �حلكومات  يف  �ل�صحة  وز�رة   
29

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2006/9/21، �نظر:

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=106890

�أمان، ��صتطالع حول �لو��صطة يف �الأر��صي �لفل�صطينية، 2004، �نظر:  
30

http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/opinionpolls?page=1

الراأي، 1997/6/2.  31

�أمان، تقرير �لف�صاد ومكافحته: فل�صطني 2011، ني�صان/ �أبريل 2012، �ص 16، �نظر:  
32

http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/annualcorruption
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و�لهيئات  �لوز�ر�ت  بع�ص  �صهدتها  �لتي  �لف�صاد  عمليات  لبع�ص  عر�ص  يلي  وفيما 

�لفل�صطينية:

اأ. وزارة ال�شحة:

و�ملايل  �الإد�ري  �لف�صاد  عمليات  من  �لعديد  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  �صهدت 

وبح�صب   .2006 �صنة  هنية  �إ�صماعيل  حكومة  ت�صكيل  قبل  �أبرزها  كان  و�ملح�صوبيات، 

ع�رش�ت  وت�صمنت   2005 �صنة  بالوز�رة  متت  ترقيات  فاإن  �ل�صحة،  وز�رة  يف  موظفني 

�لقر�ر�ت �لتي قام باتخاذها وزير �ل�صحة �ل�صابق ذهني �لوحيدي قبل ��صتقالته بقليل، 

عليه،  حم�صوبني  �أ�صخا�ص  متكني  بهدف  عاماً،  ومدير�ً  مدير�ً  ع�رشين  نحو  ترقية  منها 

تلك  متت  وقد  و�ملهنية.  �لكفاءة  على  مبنية  معايري  �أيّ  دون  فتح،  حركة  من  وجميعهم 

�لقر�ر�ت على �لرغم من �ملر�صوم �لرئا�صي بوقف �لتعيينات و�لرتقيات �لع�صو�ئية. كما 

متت �إ�صافة هوؤالء �ملدر�ء �إىل �لهيكلية �خلا�صة بوز�رة �ل�صحة، �لتي مّت �إعد�دها بتدخل 

مبا�رش من قياديني يف �الأجهزة �الأمنية ومرجعيات يف فتح. وطالب رئي�ص �لوزر�ء حينها 

�أحمد قريع �للجنة �لوز�رية بتمرير �لهيكلية من �أجل دعم فتح. وبالتايل و�صل عدد مدر�ء 

وز�رة �ل�صحة بعد �لرتقيات من 250 مدير �إىل 300 مدير ومدير عام. مع �لعلم �أن �حلد 

�الأدنى لر�تب �ملدير �لعام ي�صل �إىل 1,300 دوالر �أمريكي، �إ�صافة �إىل �ل�صيارة و�ملر�فقني 

.
33

وبدالت �ل�صفر و�ملهمات

�آليات  كما ك�صفت وثائق ر�صمية فل�صطينية، ن�رشها �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، عن 

�لتوظيف �لتي كانت متّبعة يف �حلكومات �لفل�صطينية �ل�صابقة، �لتي �صكلتها حركة فتح، 

و�ملتمثلة باإر�صال قيادة �حلركة قو�ئم باأ�صماء �ملر�ّصحني للتوظيف، ومن ثم يقوم �لوزير 

�ملعني باعتمادهم وتوظيفهم دون مر�عاةٍ للكفاءة. 

ومن �أمثلة ذلك، عندما �أ�صدر جمل�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني برئا�صة �أحمد قريع، ع�صو 

�للجنة �ملركزية حلركة فتح، يف 2005/6/28 بامل�صادقة �ملبدئية على تعيني 141 موظفاً من 

�لفنيني و�ملخت�صني يف م�صت�صفى تل �ل�صلطان يف مدينة رفح يف قطاع غزة، فاأر�صل، بح�صب 

�لفل�صطيني  �ملركز  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  �ل�صحة  وز�رة  ج�صم  تنخر  �ال�صتزالم  ووباء  �لف�صاد  �أمر��ص   
33

لالإعالم، 2006/2/22، �نظر:

http://www.palestine-info.com/arabic/palestoday/reports/report2006_1/22_2_06_1.htm
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�لت�رشيعي  �ملجل�ص  ع�صو  �صمالة،  �أبو  ماجد  لالإعالم،  �لفل�صطيني  �ملركز  ن�رشها  وثائق 

عن حركة فتح، يف 2005/7/2 �إىل وزير �ل�صحة ك�صفاً با�صم حركة فتح، يت�صمّن �أ�صماء 

69 �صخ�صاً للتوظيف، ثم ك�صفاً ثانياً فيه ثمانية �أ�صماء �أخرى دون مر�عاةٍ لقر�ر جمل�ص 

�أر�صل  �أ�صماء بعد ت�صجيلها يف �لك�صف، حيث  �أو لتكافوؤ �لفر�ص، كما مّت تغيري  �لوزر�ء 

�أبو �صمالة يف 2006/3/18 كتاباً �إىل �ملدير �لعام يف وز�رة �ل�صحة جمال �لنجار يطالبه فيها 

 .
34

باإ�صافة ثالثة �أ�صماء بدالً من ثالثة �صابقني

و�الأمر نف�صه ح�صل عندما �أ�صدر جمل�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني نف�صه �أي�صاً، قر�ر�ً يف 

جل�صته يف 2005/7/12 بتعيني مئة من �لكو�در �لب�رشية ما بني �أطباء وممر�صني و�صيادلة 

غزة.  قطاع  يف  حانون  بيت  يف  �إياد،  علي  �أبو  �ل�صهيد  م�صت�صفى  يف  للعمل  فنية  وطو�قم 

�لقر�ر يف  �أنه �صاحب  —وكان يت�رشف على  �أبو �صمالة  �لتي �صلمها ماجد  �لقو�ئم  لكن 

�لتوظيف— لوزير �ل�صحة، �صمت 58 �صخ�صاً من �أ�صل مئة موظف، مل يكْن من بينهم 

�لقر�ر، بل جميعهم كان ما بني حا�صل  �أو فنّي متخ�ص�ص كما ين�ص  �أو ممر�ص  طبيب 

على �صهادة �لثانوية �لعامة �أو �الإبتد�ئية يف خمالفة �صارخة للقر�ر، للعمل ما بني طباخ 

.
35

وجنايني ومر��صل وكاتب،...�إلخ

مقبولة  �أ�صماء  و��صتبد�ل  تعيينات،  وطلبات  �لقر�ر�ت،  بع�ص  �لوثائق  هذه  وُتظهر 

خا�صت �متحان للتوظيف باأ�صماء �أخرى مل تخ�ص �المتحان، يف وز�رة �ل�صحة، موقعة 

:
36

من قِبل ماجد �أبو �صمالة

قانونية،  وخمالفات  تنظيمي  �أ�صا�ص  على  وتعيينات  وظيفي  �إق�صاء  �ل�صابقة..  �حلكومات  يف  �ل�صحة  وز�رة   
34

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2006/9/21. 

�ملرجع نف�صه.  
35

�صور عن بع�ص وثائق �لتعيينات خالل �حلكومات �ل�صابقة، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2006، �نظر:  
36

http://www.palestine-info.com/arabic/spfiles/2006/fasad/photo/index.htm
ومل يت�صَن للكاتب �لتحقق من �صحة �لوثائق.
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 United Nations �الإمنائي  �ملتحدة  �الأمم  برنامج  يف  م�صادر  ك�صفت  كما 

�أنه يف حزير�ن/  Development Programme (UNDP) للمركز �لفل�صطيني لالإعالم، 

يونيو 2005، كان هناك منحة يفرت�ص �أن تقدم لطبيب يعمل بوز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية 

بقيمة 57,500 دوالر �أمريكي، للح�صول على �صهادة �لدكتور�ه يف جمال �رشطان �لدم، �إال 

�أنها فوجئت باأن �ملنحة �أعطيت لطبيبة غري موظفة بوز�رة �ل�صحة، وهي �إحدى قريبات 

.
37

حممد دحالن

كما ك�صف عن ملف تهريب يتعلق مب�صوؤول كبري يف وز�رة �ل�صحة و�رشكة فل�صطينية 

120 مليون دوالر �أمريكي دخلت كهدية لوز�رة  لالأدوية، حيث مّت تهريب �أدوية بقيمة 

.
38

�ل�صحة معفية من �لر�صوم �جلمركية، وبيعت هذه �الأدوية يف �الأ�صو�ق �ملحلية

ويف عهد وزير �ل�صحة جو�د �لطيبي �صنة 2003، وبح�صب �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 

�كت�صف �أن م�صوؤول ح�صابات د�ئرة �مل�صاريع �لدولية يف وز�رة �ل�صحة متكن من توظيف 

زوجته يف �أحد �مل�صاريع، ثم مّت رفع ر�تبها من 500 �إىل 4,500 دوالر �أمريكي من خالل 

د�ئرة  ح�صابات  على  حقيقية  رقابة  وجود  عدم  ظّل  ويف  �ل�صيكات،  يف  تزوير  عمليات 

�مل�صاريع �لدولية يف �ل�صحة. هذ� باالإ�صافة �إىل �رشقات مبئات �آالف �لدوالر�ت. وحاول 

�لوزير �لطيبي �إجر�ء حتقيقات حل�صابات �مل�صت�صفى �الأوروبي و�لبنك �الإ�صالمي للتنمية، 

 .
39

�إال �أنه مل يتم �إكمال �لتحقيق يف هذين �ملوقعني ب�صبب رف�ص متنفذين ك�صف �ل�رشقات

ومن بني �مللفات �الأكرث �إهد�ر�ً للمال �لعام، بح�صب �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، ومن 

�إىل مر�جعة، ملف �لتحويالت �خلارجية و�لذي يكلف وز�رة  �صمن �مللفات �لتي حتتاج 

�ل�صحة معظم �ملو�زنة، حيث �أ�صبحت �لتحويلة �خلارجية ت�رشف حتى لو كان �ملر�ص 

نحو  �إىل   2005 �صنة  خالل  �خلارجي  �لعالج  ميز�نية  و�صلت  وحيث  �صباب”،  “َحبُّ 

.
40

100 مليون دوالر �أمريكي؛ يف حني تعطل �إن�صاء ق�صم ق�صطرة �لقلب مدة ت�صعة �أعو�م

منحة للح�صول على �لدكتور�ه يف �رشطان �لدم قدَّمها برنامج )UNDP( منحت دون وجه حق الإحدى قريبات   
37

�لوزير �ل�صابق “دحالن”، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2006/9/2، �نظر:

http://www.palestine-info.com/arabic/palestoday/reports/report2006_1/2_9_06.htm

�لفل�صطيني  �ملركز  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  �ل�صحة  وز�رة  ج�صم  تنخر  �ال�صتزالم  ووباء  �لف�صاد  �أمر��ص   
38

لالإعالم، 2006/2/22.

�ملرجع نف�صه.  
39

�ملرجع نف�صه.  
40
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ويف 2008/4/2، تبادل وزير �ل�صحة فتحي �أبو مغلي و�رشكة �جلالء لتوريد �الأدوية 

�التهامات حول �صفقة دو�ء، ففي حني �تهم �أبو مغلي �رشكة �جلالء، ومقرها قطاع غزة، 

با�صتري�د �أدوية من �خلارج برقم ت�صجيل خا�ص بالتبعات لل�صعب �لفل�صطيني وبيعها 

للمو�طنني، فقد �تهمت �ل�رشكة �ملذكورة �لوزير �أبو مغلي باإهد�ر نحو 50 مليون �صيكل 

. و�أو�صت 
42

( خالل مناق�صة لالأدوية يف �ل�صفة �لغربية
41

)نحو 14 مليون دوالر �أمريكي

جلنة تق�صي حقائق برملانية فل�صطينية، باإقالة وزير �ل�صحة فتحي �أبو مغلي �لذي حّملته 

 .
43

م�صوؤولية جتاوز�ت تتعلق ب�صبهات حول �لف�صاد �ملايل و�الإد�ري يف �لقطاع �ل�صحي

قرو�ص  تر�كم  من  عنه  �لك�صف  مّت  ما  ظّل  يف  تاأتي  �لوظيفي  �لت�صخم  حالة  �أن  ُيذكر 

لوز�رة �ل�صحة مل يتم ت�صديدها منذ �صنة 1999، و�لتي و�صلت حتى �صنة 2006 �إىل نحو 

مد�ر  على  �ملو�زنات  �إغالق  من  �لرغم  على  معلقة  وهي  �أمريكي،  دوالر  ماليني  ع�رشة 

.
44

�الأعو�م �ملا�صية

ب. وزارة املالية:

ع�صو  �أن  لالإعالم،  �لفل�صطيني  �ملركز  بح�صب  �ملالية،  وز�رة  وثائق  �إحدى  ك�صفت 

علي  بـاأبو  �ملعروف  �صاهني  �لعزيز  عبد  �ل�صابق  و�لوزير  فتح  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص 

�لفل�صطيني مبا يكفي الإطعام  �ل�صعب  �أمو�ل  �صاهني، كان ينفق على مكتبه �خلا�ص من 

ع�رش�ت �لعائالت �لفل�صطينية �ملحتاجة، ف�صالً عن �لكثري من �ملخالفات �ملالية و�الحتفاظ 

�أنه متت �ملو�فقة على �رشف فو�تري مببالغ كبرية  �أكدت �لوثيقة،  باالأمالك �لعامة. وقد 

ملكتب �أبو علي �صاهني خالل �صنة 2005، دون مو�فقة من رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية �أو 

جمل�ص �لوزر�ء، وهي حتت بند “نفقات طارئة”. وقد تر�وحت �ملبالغ ما بني 6–19 �ألف 

( �صهرياً. وتبنيِّ �لوثائق �أن هناك عمليات
45ً

�صيكل )1,337–4,234 دوالر �أمريكي تقريبا

مّت �عتماد �صعر �رشف �لدوالر مقابل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطيات بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي ل�صنة 2008،   
41

�لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 3.5878.

بالتحقيق..  �ل�رشكة تطالب  �الأدوية..  �ل�صحة و�رشكة �جلالء لتوريد  ر�ئد عمر، تبادل �التهامات بني وزير   
42

 http://bit.ly/1tfVVTH :و�لوزير يتهمها ببيع �أدوية �لتبعات، معاً، 2008/4/2، �نظر

�إ�رش�ب �الأطباء يتو��صل و�أكرث من 750 يتقدمون با�صتقاالتهم.. جلنة حتقيق فل�صطينية تو�صي باإقالة وزير   
43

�ل�صحة، ال�رشق، 2011/6/10.

�لفل�صطيني  �ملركز  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  �ل�صحة  وز�رة  ج�صم  تنخر  �ال�صتزالم  ووباء  �لف�صاد  �أمر��ص   
44

لالإعالم، 2006/2/22. 

مّت �عتماد �صعر �رشف �لدوالر مقابل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطيات بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي ل�صنة 2005،   
45

�لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 4.4878.
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�رشف متت بناًء على مكاتبات بني �صاهني ووزير �ملالية �ل�صابق �صالم فيا�ص. وهناك 

وثائق موجود عليها توقيع حممد دحالن، �لرئي�ص �ل�صابق جلهاز �الأمن �لوقائي يف قطاع 

غزة و�صاحب �لنفوذ يف حركة فتح، على �لكتب �ل�صادرة من مكتب عبد �لعزيز �صاهني 

ل�رشف بع�ص �ملبالغ دون حتديد �ل�صفة �لر�صمية، و�لتي مبوجبها مّت �لتوقيع على هذه 

�ملكاتبات من وزير �ملالية �ل�صابق �صالم فيا�ص على �ل�رشف. ومن �أمثلة هذ� �ل�رشف، ما 

طلبه �أبو علي �صاهني من �رشف للمبالغ �خلا�صة بـ“متبقيات عز�ء” يا�رش عرفات، وهو 

�أثبتت  �لتي  �لوثائق  �لكثري من  (، هذ� عد� 
46

�أمريكي 4,477 دوالر  19,950 �صيكل )نحو 

.
47

�لعديد من عمليات �لف�صاد

2005/9/19، طلب �ملجل�ص �لت�رشيعي من �لنائب �لعام �لتحقيق مع وزير �ملالية  ويف 

�ل�صابق حممد زهدي �لن�صا�صيبي، ووكيل وز�رة �القت�صاد �لوطني ماهر �لكرد، بعد �أن 

وردت �أ�صماوؤهم يف تقرير هيئة �لرقابة �لعامة ب�صبهة �رتكاب جرية تبديد �ملال �لعام، 

)ميبكو(  لالأنابيب  �الأو�صط  �ل�رشق  �رشكة  م�صنع  ق�صية  يف  �لن�صا�صيبي  مع  وللتحقيق 

بال�رش�كة  �إقامته  �التفاق على  مّت  �لذي   ،Middle East Pipes Company )MEPCO(

 Engineering High بني �للجنة �لعليا لال�صتثمار �لتي كان ير�أ�صها و�رشكة �إي �أت�ص تي

�رشكة  من  �مل�رشوع  معد�ت  توريد  يتم  �أن  على  �الإيطالية،   Technology Ltd. )EHT(

�ملعد�ت �الإيطالية تي يف �آر  T.V.R و�أن يكون �مل�رشوع بر�أ�صمال قدره �صتة ماليني دوالر 

�أمريكي ت�صكل قيمة معد�ت �مل�صنع، باالإ�صافة �إىل 2.5 مليون دوالر �أمريكي متويل حملي، 

من خالل �القرت��ص من �لبنوك �لتجارية، ب�رشط �لرهن لتغطية م�صتلزمات �أخرى، مثل 

�الأر�ص و�الإن�صاء�ت �خلر�صانية و�لت�صاميم �لهند�صية و�لهياكل �حلديدية. لكن �مل�رشوع 

مل ينفذ على �الأر�ص، بالرغم من حتويل وزير �ملالية مبلغ 4.02 مليون دوالر �أمريكي، 

وهي ح�صة �جلانب �لفل�صطيني يف �ملعد�ت و�ل�صحن فقط، باالإ�صافة �إىل ر�صوم ت�صجيل 

و�لتخلي�ص عليها، ورو�تب وبدالت ورحالت  �مل�صنع  �ل�صحن ملعد�ت  �ل�رشكة ور�صوم 

�مل�صوؤولني �لذين يثلون �لهيئة �لعليا لال�صتثمار يف �مل�رشوع. هذ�، مع ما حتملته �خلزينة 

�لعامة لل�صلطة ب�صبب �لتاأخر يف ت�صديد �أجور �لنقل و�لتخلي�ص ل�صحنات �مل�صنع يف ميناء 

مّت �عتماد �صعر �رشف �لدوالر مقابل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطيات بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي ل�صنة 2006،   
46

�لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 4.4565. 

http://bit.ly/1wWI2xq :ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2006/10/8، �نظر�  
47
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�أ�صدود Ashdod خالل �لفرتة ما بني �صباط/ فب�ير 1998 و1999/8/31، و�لذي ز�د عن 

(، باالإ�صافة �إىل تعري�ص ما و�صل من 
48

582 �ألف �صيكل )نحو 141 �ألف دوالر �أمريكي

.
49

معد�ت �مل�صنع للتلف و�ل�صياع

متوينية  معونات  ��صتغالل  مّت  �أنه  عن  �ملالية  وز�رة  يف  خا�صة  م�صادر  ك�صفت  كما 

�النتخابية  �لدعاية  الأغر��ص  �لعربية  م�رش  جمهورية  من  �لفل�صطيني  لل�صعب  موجهة 

.
حلركة فتح يف �نتخابات �لبلدية �لتي جرت يف �أيار/ مايو 502005

وح�صب بع�ص �لوثائق، �لتي ن�رشها �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، فقد تبني �أن فيا�ص 

هو �لذي وقع يف 2005/9/19، على �أمر حتويل مبلغ 205 �آالف يورو )نحو 255 �ألف دوالر 

فتوح،  روحي  �ل�صابق  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  م�صفحة  �صيارة  ل�رش�ء   )
51

�أمريكي

. وهذه خمالفة و��صحة لبالغ �إعد�د م�رشوع 
52

وذلك من �ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني

قانون �ملو�زنة �لعامة لل�صنة �ملالية 2006، و�ملقدم من وزير �ملالية حينها �لدكتور �صالم 

�لقانون  �إذ تن�ّص تعليمات م�رشوع   ،2005/7/15 �ل�صابق يف  �لت�رشيعي  فيا�ص للمجل�ص 

�ملذكور يف �لفقرة �لثانية منه على “�صبط �الإنفاق �لعام وتر�صيده ليكون يف حدوده �لدنيا 

�أ�ص�ص  على  �خلدمات  وتقدمي  �الأ�صا�صية  و�لفعاليات  �الأن�صطة  ��صتمر�ر  على  ي�صاعد  مبا 

و�إدر�ج  فتوح  �صيارة  ثمن  دفع  على  فيا�ص  مو�فقة  تثبت  وثيقة  يلي  وفيما   .
�صليمة”53

:
54

نفقاتها حتت ما ي�صمى بالنفقات �لطارئة �ملتنوعة

مّت �عتماد �صعر �رشف �لدوالر مقابل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطيات بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي ل�صنة 1999،   
48

�لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 4.1423.

ق�صية �رشكة م�صنع �ل�رشق �الأو�صط لالأنابيب )ميبكو(، �أمان، �نظر:  
49

http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/822.html

http://www.paltimes.net/arabic/?action=detile&detileid=11737 :فل�صطني �الآن، 2007/12/28، �نظر  
50

مّت �عتماد �صعر �رشف �لدوالر مقابل �ليورو �الأوروبي وفق معطيات �لبنك �ملركزي �الأوروبي ل�صنة 2005،   
51

�لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 0.804.

�ملركز  �ل�صابق!!،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  فتوح”  لـ“روحي  م�صفحة  �صيارة  ثمن  دوالر  مليون  ربع   
52

�لفل�صطيني لالإعالم، 2006/3/2، �نظر:

http://www.palestine-info.com/arabic/palestoday/reports/report2006_1/2_3_06.htm

�ملرجع نف�صه.  
53

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2006/3/2، �نظر:  
54

http://www.palestine-info.com/arabic/palestoday/reports/report2006_1/fatoh-04.jpg
مل يت�صَن للكاتب �لتحقق من �صحة �لوثيقة.
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 Very Important ويف �آذ�ر/ مار�ص 2008، قررت “�إ�رش�ئيل” �صحب بطاقة �لـ يف �آي بي

بعد  فتوح،  روحي  من  �ملهمة  �لفل�صطينية  لل�صخ�صيات  متنحها  �لتي   Person )VIP(

�صيارته  يف  خليوي  هاتف  �آالف  ثالثة  على  �الإ�رش�ئيلية  و�ملو�نئ  �ملطار�ت  �رشطة  عثور 

�لعائدة من �الأردن عب ج�رش �لكر�مة – �للنبي، بهدف تهريبها �إىل �الأر��صي �لفل�صطينية. 

�ل�صخ�صي  �صائقه  وحّمل  لالإعالم  �حلادثة  ت�رشيب  فيه  ��صتنكر  بياناً  �أ�صدر  فتوح  لكن 

�لعام  �ملال  من  �هلل  ر�م  يف  م�صكن  با�صتئجار  �تهامات  حوله  ثارت  كما   .
55

م�صوؤوليتها

.
56ً

بـ 40 �ألف دوالر �أمريكي �صنويا

العربي،  القد�س  للحادث،  �إ�رش�ئيل  �مل�صوؤولية.. و��صتنكار ت�رشيب  �ل�صخ�صي  وليد عو�ص، حتميل �صائقه   
55

 http://bit.ly/1DYoJIW :2008/3/20، �نظر

�ل�صلطة �لفل�صطينية وتاريخ �لف�صاد، �جلزيرة.نت، 2010/2/23، �نظر:  
56

http://www.aljazeera.net/news/pages/1b275434-13c0-4068-926e-e046e285aeb2
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2006، بح�صب  �أيلول/ �صبتمب  و�أكدت م�صادر يف وز�رة �ملالية �لفل�صطينية يف �صهر 

وثائق ن�رشها �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، �أن حركة فتح قامت بتمويل حملتها �النتخابية 

�أمريكي(  دوالر  مليون   1.1( �صيكل  ماليني  خم�صة  مببلغ   ،2006/1/25 يف  جرت  �لتي 

وزير  مكتب  عام  مدير  من  �صادرة  وثيقة  وهذه   .
57

�لفل�صطينية �ل�صلطة  مو�زنة  من 

يف  �لوز�رة،  يف  �ملو�زنة  عام  مدير  غنام،  فريد  �إىل  موجّهة  فيا�ص،  �صالم  �ل�صابق  �ملالية 

2005/4/12، يطلب فيها �إعد�د حو�لة مببلغ ثالثة ماليني �صيكل )قر�بة 668 �ألف دوالر 

�أمريكي( با�صم حركة فتح، على ح�صابها �خلا�ص يف بنك �لقاهرة عمّان يف ر�م �هلل، وذلك 

:
58

بناء على تعليمات فيا�ص

�نظر:   ،2006/9/23 لالإعالم،  �لفل�صطيني  �ملركز  متورِّطة،  و�أ�صماء   .. وتفا�صيلها  �ل�رشقات  تك�صف  وثائق   
57

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?ItemId=1746

نف�صه. �ملرجع   
58

للكاتب �لتحقق من �صحة �لوثائق. مل يت�صَن 
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يف  فتح  قائمة  عن  �النتخابات  ملر�صح   2005/3/29 يف  مر�صلة  �أخرى  وثيقة  وهذه 

رقم  حول  �صابقاً،  �لعامة  �ملخابر�ت  مدير  وهو  �لهندي،  �أمني  �لت�رشيعية،  �النتخابات 

عليها،  بالتوقيع  بدوره  �لهندي  وقام  فتح،  حلركة  �النتخابات  بلجنة  �خلا�ص  �حل�صاب 

ماليني  خم�صة  بتحويل  فيها  يذكِّره  فيا�ص،  �صالم  �آنذ�ك  �ملالية  لوزير  �خلطاب  هاً  موجِّ

:
59

�صيكل )قر�بة 1.1 مليون دوالر �أمريكي( للجنة �ملتفق عليها و�رشورة �الإيفاء بذلك

وهذه وثيقة موجهة من عزيز �أبو دقة، مدير عام مكتب وزير �ملالية �صالم فيا�ص �إىل 

�إعد�د حو�لة  2005/4/12، يطلب فيها  فريد غنام، مدير عام �ملو�زنة يف وز�رة �ملالية، يف 

�أمريكي( با�صم جلنة �النتخابات  1.1 مليون دوالر  مببلغ خم�صة ماليني �صيكل )قر�بة 

حلركة فتح، وذلك على رقم �حل�صاب �ملرفق لدى �لبنك �لعربي – فرع �لرمال، وذلك بناء 

:
60

على تعليمات فيا�ص

نف�صه. �ملرجع   
59

للكاتب �لتحقق من �صحة �لوثائق. مل يت�صَن 

نف�صه. �ملرجع   
60

للكاتب �لتحقق من �صحة �لوثائق. مل يت�صَن 
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�لرئا�صة  �أ�صدرت  �ل�صلطة،  هنية  حكومة  وتويل  غزة  يف  ح�صل  �لذي  �النق�صام  وبعد 

�لفل�صطينية وحكومة فيا�ص تعليمات ملوظفي �ل�صلطة يف قطاع غزة، و�أمرتهم بعدم �لذهاب 

ب�صورة  �ملو�طنني  حياة  مت�ص  �لتي  و�ملوؤ�ص�صات  �لوز�ر�ت  بع�ص  با�صتثناء  �لعمل،  �إىل 

مبا�رشة، مثل وز�رة �ل�صحة و�لتعليم، و�ملحافظات، و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء. و�أخذت 

�ل�صلطة يف ر�م �هلل تدفع �لرو�تب ملن يجل�ص يف بيته، وتوقف �لرو�تب عمن يذهب للعمل 

�إال �صمن �ال�صتثناء�ت �لتي حددتها. وح�صب �إح�صائية للمجل�ص �القت�صادي �لفل�صطيني 

 منهم 
ً
�ألفا  77 يبلغ  فاإن عدد موظفي قطاع غزة  �هلل،  �ل�صلطة يف ر�م  يتبع  �لذي  )بكد�ر(، 

هوؤالء  بني  من  �أعمالهم  �إىل  يذهبون  �لذين  عدد  و�أن  مدنياً،  و45,650  ع�صكرياً   31,350

هو 17,750 موظفاً بن�صبة 23%، معظمهم يف وز�رة �لرتبية )12,300 موظف(، ووز�رة 

روؤو�ص  على  للموظفني  �ملدفوعة  و�لرو�تب  �الأجور  ومتثل  موظف(.  �آالف   5( �ل�صحة 

�أعمالهم ن�صبة 14.2% من �إجمايل �الأجور و�لرو�تب �لتي تدفع ملوظفي �ل�صلطة يف قطاع 

غزة، �أي �أن �لن�صبة �الأكب من �إجمايل �لرو�تب �لتي حتولها �ل�صلطة يف ر�م �هلل للجال�صني 

مليون دوالر   368 بـ  ويقدر  بقر�ر�تها،  لاللتز�م  ��صطرو�  �أو  �لتزمو�  ممن  بيوتهم،  يف 
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. و�أدى ذلك �إىل �إ�صعاف قطاع 
61

�أمريكي، يتم دفعها دون �أّي مردود �إنتاجي �أو خدماتي

�لعمل �حلكومي يف قطاع غزة، و�إىل �إيجاد بطالة مقنَّعة. 

يف  كبري  ت�صخم  حالة  من  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  عانت  �أخرى،  ناحية  ومن 

�ل�صيار�ت �حلكومية و�لتي ز�د عددها على �صبعة �آالف �صيارة حكومية حتى �صنة 2006، 

�ملالية  �الأمنية و�لباقي حكومية مدنية. وتتحمل وز�رة  ن�صفها ع�صكرية تتبع لالأجهزة 

�أعباء مالية كبرية ب�صبب هذ� �لعدد �لكبري و�لذي ت�صوبه حالة من �لفو�صى وعدم وجود 

رقابة حقيقية، حيث �أن هذه �ملركبات معفاة من �جلمارك ور�صوم �لرتخي�ص، وتدفع لها 

)نحو  �صيكل  �آالف  ثالثة  فوق  فما  عام  مدير  �أّي  �صيارة  وتكلف  �لتاأمني،  ر�صوم  �أي�صاً 

.
62

673 دوالر �أمريكي( �صهرياً على �الأقل

ج. وزارة الداخلية وف�شاد الق�شاء والأجهزة الأمنية الفل�شطينية:

�الأمنية(  )�ل�صالمة  �ل�صلوك”  “ح�صن  �صهادة  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  ت�صتغل 

�لتي متنحها للفل�صطينيني و�لتي ُتعّد �رشورة ملمار�صة �أّي عمل يف �ملوؤ�ص�صات �لعامة �أو 

�خلا�صة يف �ل�صلطة.

ويف تقرير للهيئة �مل�صتقلة حلقوق �الإن�صان، �أفادت فيه �أن �لتوظيف يف �أجهزة �ل�صلطة 

 .
63

يخ�صع العتبار�ت ف�صائلية، و�أن �لكثري من �لتعيينات مل ير�َع فيها �الأ�ص�ص �لقانونية

وهذه �ل�صيا�صة �ملتبعة �أدت �إىل حرمان �ملجتمع �لفل�صطيني من خرية كفاء�ته. 

لقد �أ�صبح ح�صن �ل�صلوك �صيفاً م�صلطاً على رقاب �ملو�طنني �لفل�صطينيني يف �ل�صفة 

�لغربية، ويتم ��صتخد�مه الإذاللهم، و�رش�ء ذممهم، وجتنيدهم للعمل كمندوبني لالأجهزة 

�أّي  �أو  �أو معلمة  �أّي معلم  �ل�صلطة يف �ل�صفة �لغربية توظيف  . فمثالً، ترف�ص 
64

�الأمنية

�نظر: بكد�ر، تقدير �خل�صائر �القت�صادية �لناجتة عن تعطل �ملوظفني يف قطاع غزة، 2008/8/18.  
61

ميز�نية  على  ثقيل  عبء  وعائالتهم  �مل�صوؤولني  �صيار�ت  رقابة..  دون  “حكومية”  �صيارة   7000 من  �أكرث   
62

“�ل�صلطة”، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2006/3/27، �نظر:
http://www.palestine-info.com/arabic/palestoday/reports/report2006_1/27_3_06.htm

2006، التقرير  و�شع حقوق املواطن الفل�شطيني خالل عام  �لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن،   
63

�مل�صتقلة  �لفل�صطينية  �لهيئة  �هلل:  )ر�م   2006 اأول  31 كانون   –  2006 ثاين  كانون   1 ع�رش،  الثاين  ال�شنوي 

http://www.ichr.ps/pdfs/aar12.pdf :حلقوق �ملو�طن، 2007(، �نظر

نا�رش عبد �هلل عبد �جلو�د، الدميوقراطية الزائفة واحل�شانة امل�شلوبة: زفرات نائب عن ال�شفة الغربية   
64

يف املجل�س الت�رشيعي الفل�شطيني )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2013(، �ص 97.
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من  �ل�صلوك،  ح�صن  على  �حل�صول  بعد  �إال  �ملدر�صة،  �آذن  كان  و�إن  �ملد�ر�ص،  يف  موظف 

�ل�صلطة  لتوجهات  معار�صته  “عدم  �أهمها  كثرية،  �رشوط  تو�فر  وبعد  �أجهزة،  ثالثة 

تاأثريه  عدم  لهم  يثبت  وحتى  و�أو�مرها،  لقر�ر�تها  �لعمياء  لطاعته  و�صمانهم  وحزبها، 

�أحيان كثرية  يريدونها”. ويف  �لتي  �ل�صيا�صة  �أو  �لطلبة  �ل�صلبي )ح�صب مفهومهم( على 

يتم �بتز�زه للعمل معهم كجا�صو�ص، و�أن يالأ ��صتمارة �لع�صوية يف حركة فتح. وقد مّت 

ف�صل �ملئات من �الأ�صاتذة �الأكفاء من هذه �ملد�ر�ص بعد متوز/ يوليو 2007، بحجة عدم 

.
65

والئهم لل�صلطة �ل�رشعية يف ر�م �هلل

جلي،  ب�صكل  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأمنية  �الأجهزة  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  تدعم 

�لوقائي  �الأمن  وبني  �الأمريكية  �ملخابر�ت  بني  �لعالقة  غربيون  دبلوما�صيون  وي�صف 

 ،2009/12/17 يف  عنهم،  �جلارديان  �صحيفة  نقلت  ما  بح�صب  �لفل�صطينية،  و�ملخابر�ت 

عمل  على  ت�رشف  كاأنها  تبدو  �الأمريكية  �ال�صتخبار�ت  �أن  درجة  �إىل  جد�ً  “قوية  �أنها 

.
�جلهازين”66

 %70 �أمريكا زيادة دعمها لالأمن يف �ل�صفة بن�صبة تزيد عن  2009، قررت  ويف �صنة 

.
لي�صل �إىل 130 مليون دوالر �أمريكي، بعد �أن كان 75 مليون دوالر �أمريكي �صنة 672008

دوالر  مليون   392 د�يتون  مهمة  على   2010–2007 �لفرتة  يف  و��صنطن  �أنفقت  وقد 

�ملقر  وي�صم   .2011 �ملالية  لل�صنة  �أمريكي  دوالر  مليون   150 ر�صدت  فيما  �أمريكي، 

للبعثة،  �الأ�صا�صي  �جلزء  ي�صكلون  موظفاً   45 �لقد�ص  غربي  يف  د�يتون  لبعثة  �لرئي�صي 

.
68

معظمهم من �ل�صباط �الأمريكيني و�لكنديني، �إىل جانب �صباط بريطانيني و�أتر�ك

تعدد  �إن  �لفل�صطيني ح�صن خري�صة،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �لثاين  �لنائب  وقال 

�إيجاد حالة من �الإرباك و�لف�صاد يف �لعمل.  �جلهات �لد�عمة لالأجهزة �الأمنية يعمل على 

�حلكومة  الأد�ء  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مر�قبة  عند  �الأمنية  �الأجهزة  مو�زنة  وو�صلت 

املرجع نف�شه، �ص 128–129.  65

The Guardian, 17/12/2009, http://www.guardian.co.uk/world/2009/dec/17/cia-palestinian-  66

security-agents

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، �ص 50–57.  
67

الد�شتور، 2010/10/18؛ و�نظر:  68

Nathan Thrall, op. cit. 



705

اإ�شكالية الف�شاد يف ال�شلطة الفل�شطينية

قر�بة 35% من جممل �ملو�زنة �لعامة، بح�صب خري�صة، و�أ�صار �إىل وجود ت�صخم يف �أعد�د 

قطاع  يف  �ألف   50 بينهم  من  منت�صب  �ألف   90 نحو  �إىل  و�صل  �الأمنية،  �الأجهزة  منت�صبي 

.
69

غزة، م�صدد�ً على �رشورة فر�ص رقابة مالية على �الأجهزة �الأمنية

ويف ��صتطالع �أجر�ه �ملركز �لفل�صطيني ال�صتقالل �ملحاماة و�لق�صاء )م�صاو�ة(، جرى 

على عينة من �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ل�صفة و�لقطاع يف ني�صان/ �أبريل 2012، يرى %66 

ويرى  �لفل�صطيني.  بالق�صاء  �لثقة  عدم  هو  �لق�صاء  �إ�صكاالت  �أهم  �أن  �لفل�صطينيني  من 

61% من �ملحامني يف ��صتطالع جرى على عينة من �ملحامني �ملز�ولني للمهنة يف �ل�صفة 

تدخل  هي  فل�صطني  يف  �ملحاماة  مهنة  �إ�صكاالت  �أبرز  �أن  نف�صه،  �ملركز  �أجر�ه  و�لقطاع، 

�الأجهزة �الأمنية، يف حني يرى 52% منهم �أن �لف�صاد �الإد�ري يف �لنيابة و�لق�صاء هو من 

.
70

�أبرز �إ�صكاالت �ملهنة

د. وزارة الزراعة:

يف ني�صان/ �أبريل 2006، ك�صف وزير �لزر�عة حممد رم�صان �الآغا �لنقاب عن حتويل 

�ألف �صيكل )نحو   300 �لق�صائية بتهمة �ختال�ص مبلغ  �ل�صلطة  �ىل  �لوز�رة  �أحد موظفي 

.
71

67,317 دوالر �أمريكي( و�رتكاب خمالفات مالية و�إد�رية

2011، ُوجهت الئحة �تهام بحق وزير �لزر�عة يف �حلكومة �لفل�صطينية يف  ويف �صنة 

ر�م �هلل �إ�صماعيل دعيق، يف ق�صايا ف�صاد مايل و�إد�ري يف خ�صو�ص قطع �أر��صٍ يف �أريحا، 

�ألف دينار. وقد حولت هيئة مكافحة �لف�صاد ملف   500 ومبلغ ��صرتد�د �رشيبي بقيمة 

.
72

�لتحقيق مع دعيق �إىل �ملحكمة �ملخت�صة بالنظر يف جر�ئم �لف�صاد

جمال غيث، تقرير دويل حول �لف�صاد يثري غ�صب �أجهزة �أمن �ل�صلطة، فل�صطني �أون الين، 2013/1/31، �نظر:  
69

http://bit.ly/1nDeEvj

م�صاو�ة، �ملر�صد �لقانوين �لثاين لبيان �ملتغري يف و�صع �لعد�لة يف فل�صطني، ني�صان/ �أبريل 2012، �صدر هذ�   
70

http://bit.ly/1CG4ZbA :نظر� ،UNDPو NDC لتقرير بدعم من موؤ�ص�صة �مل�صتقبل و�إ�صهام من�

�ختال�ص  بتهمة  للق�صاء  �لزر�عة  وز�رة  موظفي  �أحد  حتويل  عن  �لنقاب  يك�صف  �الآغا  حمتو،  �صمري   
71

300 �ألف �صيقل، احلياة اجلديدة، 2006/4/25، �نظر:
http://www.alhayat-j.com/details.php?opt=7&id=23620&cid=416

نادية �صعد �لدين، �تهام وزير �لزر�عة �لفل�صطيني بف�صاد ي�صمل �أر��صي و500 �ألف دينار، الغد، 2011/8/24.  
72
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ونقلت وكالة معاً �الإخبارية بيان لهيئة مكافحة �لف�صاد جاء فيه: “�إن ملف �لتحقيق مع 

�ل�صيد �إ�صماعيل دعيق —وزير �لزر�عة— قد ��صتكمل، ومّت حتويله �إىل �ملحكمة �ملخت�صة 

73
بالنظر يف جر�ئم �لف�صاد”، وفيما يلي �صورة عن هذ� �لبيان:

لكن دعيق نفى �لتهم �ملوجهة �إليه ز�عماً باأنها جمرد فبكات، ور�أى �أن قر�ر �إحالته 

�إىل حمكمة �لف�صاد هو “�غتيال �صيا�صي”، و�تهم هيئة مكافحة �لف�صاد بتحويل ملفه من 

دون ��صتكمال �لتحقيق معه، و�أردف “ما يحدث موؤ�مرة. موؤ�مرة من �أ�صخا�ص حاولو� 

�حل�صول على �أر��صي ��صتاأجرتها يف �أريحا، ومن بع�ص �ملوظفني و�لتجار �لكبار �لذين 

.
ت�رشرت م�صاحلهم”74

مكافحة �لف�صاد حتيل وزير �لزر�عة ملحكمة جر�ئم �لف�صاد، معاً، 2011/8/22، �نظر:  73

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=415373
للكاتب �لتحقق من �صحة �لوثائق. مل يت�صَن 

�نظر:   ،2011/8/23 الأو�شط،  ال�رشق  �لق�صاء،  �إىل  �لزر�عة  وزير  حتيل  �لفل�صطينية  �لف�صاد  مكافحة  هيئة   74

http://classic.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11956&article=637063&feature=#.
VDYo_1ejZeE
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هـ. وزارة ال�شياحة:

بح�صب تقرير ن�رشه �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، فاإن م�صادر خا�صة للمركز �أكدت 

له �صنة 2006، باأّن هناك �لعديد من �لقطع �الأثرية، مّت �إر�صالها �إىل �خلارج بحجة عر�صها 

ت�صري  كما  �ل�صياحة.  وز�رة  خمازن  �إىل  ��صرتجاعها  يتم  ومل  �لدولية،  �ملعار�ص  �أحد  يف 

�إز�لة بع�ص �ملباين  �إىل قيام بع�ص موظفي �لد�ئرة يف قطاع غزة باملو�فقة على  �مل�صادر، 

من  بدالً  �ملنازل،  هذه  �أ�صحاب  من  كر�صوة  لهم  ُقّدمت  �ملـال  من  مبـالغ  مقـابل  �الأثرية، 

�حلفاظ على طابعها �الأثري، وكذلك عملية غ�ّص �لنظر عن �لعديد من �لقطع �الأثرية �ملهمة 

�لتي مّت �كت�صافها بامل�صاركة مع �لفرن�صيني، ل�صالح بع�ص �لفنيني �الأجانب �مل�صاركني يف 

.
75

عملية �حلفر و�لتنقيب، وذلك يف مقابل ر�صوتهم

الين،  �أون  فل�صطني  ملوقع  بكر،  �أبو  جناة  �لبملانية  فتح  كتلة  عن  �لنائب  ك�صفت  كما 

يف �صباط/ فب�ير 2012، عن تف�صي مظاهر �لف�صاد �ملايل و�الإد�ري يف وز�رة �ل�صياحة يف 

حكومة ر�م �هلل، م�صرية �إىل �أن هذه �ملظاهر تعم كافة وز�ر�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية، “�إال �أنها 

تزد�د بكرثة يف هذه �لوز�رة”. وقالت �أبو بكر: “�إن وز�رة �ل�صياحة باتت مثقلة بالف�صاد 

، �إال �أنها مل تقدم �أدلة حمددة يف هذ� 
�الإد�ري و�ملايل، وهناك معلومات كثرية تفيد بذلك”76

�ملو�صوع.

كما �أكدت وزيرة �ل�صياحة و�الآثار �لفل�صطينية روال معايعة لوكالة معاً �الإخبارية، يف 

�لفل�صطينية يبيعونها مقابل  2013، على وجود مهربني ول�صو�ص لالآثار  متوز/ يوليو 

.
77

مبالغ مالية كبرية

و. وزارة القت�شاد:

وزير  ملفي  �إحالة  عن   ،2012/2/9 يف  �لف�صاد  مكافحة  هيئة  يف  ر�صمي  ناطق  �أعلن 

�القت�صاد ح�صن �أبو لبدة، �لذي �تهم بغ�صيل �الأمو�ل و�لتالعب ب�صوق �ملال، و�الحتيال، 

وجرم �لف�صاد، و�إ�صاءة �الئتمان؛ ومدير عام وز�رة �ملالية �صابقاً �صامي رمالوي �ملتهم 

وز�رة �ل�صياحة و�الآثار �لفل�صطينية.. جتاوز�ت �إد�رية مالية و�أخالقية خطرية، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم،   
75

http://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=106688 :2006/11/20، �نظر

عبد �هلل �لرتكماين، �أبو بكر: تف�صي �لف�صاد يف وز�ر�ت ر�م �هلل، فل�صطني �أون الين، 2012/2/13، �نظر:  
76

http://bit.ly/ZqmJJV

�الأثار يف فل�صطني.. ت�رشق وتهود ول�صو�ص يتقا�صون �لثمن، معاً، 2013/7/4، �نظر:  
77

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=611264
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باالختال�ص، �إىل حمكمة جر�ئم �لف�صاد بعد توقيفهما عن عملهما، و�النتهاء من �لتحقيقات 

. وكانت م�صادر �أمنية فل�صطينية ذكرت �أنه �ألقي 
78

معهما وتقدمي الئحتي �تهام بحقهما

�لقب�ص يف 2006/2/3، على رمالوي بينما كان يحاول مغادرة �الأر��صي �لفل�صطينية �إىل 

بد�خلها  دبلوما�صية  حقيبة  وبحوزته  �الأردن،  غور  يف  ح�صني  �مللك  ج�رش  عب  �خلارج، 

ماليني �لدوالر�ت، مو�صحة �أنه �صبق �أن مّت �إلقاء �لقب�ص على زوجته وهي حتاول تهريب 

.
79

مبالغ كبرية عب معب رفح

ز. وزارة ال�شباب والريا�شة:

�أ�صار وزير وز�رة �ل�صباب و�لريا�صة �ل�صابق �صالح �لتعمري يف حكومة �أحمد قريع، 

يف ت�رشيحات �صحفية له يف 2005/2/2، �أن “جي�ص” �ملديرين، و�ملديرين �لعامني �لبالغ 

عددهم 228 من �أ�صل 660 موظفاً ي�صكلون مع�صلة كبرية وال بّد من �إيجاد حّل لها. وقد 

ك�صف م�صدر م�صوؤول يف وز�رة �ل�صباب و�لريا�صة عن جتاوز�ت يف �لوز�رة، منها على 

يف  مدير  مبن�صب  �لثانوية  فقط  يحمل  كبري  �أمني  م�صوؤول  �أخت  �بن  تعيني  �ملثال  �صبيل 

�لوز�رة  يف  م�صوؤول  ملكتب  مدير�ً  �أي�صاً  ُعنّي  �الإعد�دية،  �ل�صهادة  يحمل  و�آخر  �لوز�رة، 

�لتوظيف و�لت�صكني مو�قع وظيفية وهمية، حيث  �لغربية. كما ت�صمنت عملية  بال�صفة 

�لعديد  متّ ت�صمية طاقم كامل من �ملوظفني ل�صالة وهمية يف رفح غري موجودة. وهناك 

من �حلاالت �لتي جتعل لوز�رة �ل�صباب و�لريا�صة خ�صو�صية من حيث �لتوظيف على 

�أ�صا�ص �النتماء �لعائلي، حيث مّت ر�صد �صبعة موظفني من عائلة و�حدة، و�أربعة �أ�صقاء، 

 .
80

ومدير�ً عاماً وزوجته و�بنه و�بن �أخيه

هذ� وقد مّت �حل�صول �أي�صاً على ن�صخة من جو�ز �صفر مل�صوؤول كبري يف �لوز�رة، مّت 

�إىل  �لوز�رة بعد و�صوله  لن�صختني، بهدف متديد فرتة عمله يف  �مليالد فيه  تاريخ  تغيري 

.
81

�صّن �لتقاعد

هيئة مكافحة �لف�صاد حتيل �لوزير �أبو لبدة ملحكمة جر�ئم �لف�صاد، معاً، 2012/2/9، �نظر:  
78

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=459118

�عتقال م�صوؤول فل�صطيني حاول �لهرب بـ 100 مليون دوالر، �صحيفة البيان، 2006/2/4.  
79

2006/10/30، �نظر:  ملفات �لف�صاد يف وز�رة �ل�صباب و�لريا�صة تزكم �الأنوف، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم،   
80

http://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=106950

�ملرجع نف�صه.  
81
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ح. وزارة ال�شوؤون اخلارجية:

�ملوظفني  يف  تكد�ص  من  �ل�صلطة  وز�ر�ت  من  كثري  مثل  �خلارجية  وز�رة  تعاين 

و�مل�صت�صارين،  �لدبلوما�صية  �ل�صكرتاريا  درجات  على  خ�صو�صاً  مقنعة  وبطالة 

�لفل�صطيني لالإعالم، مّت  �الإد�ري و�ملايل. فبح�صب �ملركز  �لف�صاد  �إىل تف�صي  باالإ�صافة 

تعيني �بنة �أخت م�صوؤول كبري يف �لوز�رة وهي ما ز�لت �صنة �أوىل يف �جلامعة على درجة 

�صكرترية مبا�رشة، �أي بر�تب يقارب �لـخم�صة �آالف �صيكل )نحو 1,114 دوالر �أمريكي( 

�أي  �خلارجية  يف  م�صت�صار  درجة  على  ثانوية  ب�صهادة  موظف  ح�صل  كما  �صهرياً، 

�أمريكي(. هذ� عد� �ملوظفني �لذين  1,894 دوالر  8,500 �صيكل )نحو  �إىل  بر�تب ي�صل 

�ملدة  خارج  �لت�صكني  عملية  بعد  �أعلى،  درجات  �إىل   2005/10/20 يف  ترفيعهم  مّت 

.
82

�لوزر�ء جمل�ص  �أقرها  �لتي  �لقانونية 

وت�صكو وز�رة �خلارجية من ظاهرة �لعائلية، فهناك على �صبيل �ملثال زوجة موظف 

تقا�صيها  مع  �أعو�م،  خم�صة  طيلة  بالدو�م  زوجته  تلتزم  مل  و�صقيقه،  �لوز�رة  يف  كبري 

للر�تب كامالً. وهناك م�صوؤول كبري �أي�صاً قام بتعيني �بنه ب�صكل مبا�رش مدير�ً يف �لوز�رة، 

.
83

هذ� �إىل جانب �لو��صطة و�ملح�صوبية يف �لدور�ت �خلارجية

ويف �صنة 2007، ك�صف م�صدر مطلع يف وز�رة �ل�صوؤون �خلارجية �لفل�صطينية، عن �أن 

�ملوظف �إبر�هيم خري�صة، �لذي �أوقف عن �لعمل و�صّكل له جلنة حتقيق ق�صائية برئا�صة 

�ملالية  وز�رة  من  بنكي  �صيك  على  ��صتوىل  قد  �صابقة،  بتهم  �لعليا  �ملحكمة  من  قا�صيني 

( ويرف�ص ت�صليمه 
84

لوز�رة �خلارجية بقيمة 53 �ألف �صيكل )نحو 13 �ألف دوالر �أمريكي

للوز�رة. وح�صب �مل�صدر، فاإن �ملوظف كان قد ��صتوىل يف وقت �صابق على �صيارة �لوزير، 

 .
85

وير�ها ملكاً �صخ�صياً له والأفر�د �أ�رشته

�جلديدة،  �لفل�صطينية  �حلكومة  ت�صلم  قبل  �خلارجية  �ل�صوؤون  وز�رة  وو�قع  و�ملايل  �الإد�ري  �لف�صاد   
82

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2006/4/10، �نظر:

http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/reports/report2006_1/10_4_06.htm

�ملرجع نف�صه.   
83

مّت �عتماد �صعر �رشف �لدوالر مقابل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطيات بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي ل�صنة 2007،   
84

�لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 4.1081.

�عتقال موظف خمتل�ص يف �خلارجية، �صحيفة البيان، 2007/2/2.  
85
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ط. ف�شاد �شلطة املياه:

حمافظة  يف  متلب�صاً  �ملياه  �صلطة  موظفي  كبار  �أحد  �لف�صاد  مكافحة  نيابة  �صبطت 

�أوقات  خالل  �ملياه  �صلطة  وم�صتخدمي  موظفي  من  عدد  باإجبار  قيامه  �أثناء  يف  �خلليل، 

�لدو�م �لر�صمي برتك مكان عملهم، بعد تزوير �صجالت �لدو�م �ليومي، لي�صتخدم �ملعد�ت 

�خلا�ص،  منزله  يف  بها  يقوم  �لتي  �لبناء  �أعمال  يف  �لد�ئرة  تلك  بعمل  �خلا�صة  �لهند�صية 

م�صتغالً نفوذه و�صطوته على هوؤالء �ملوظفني و�مل�صتخدمني، وم�صتثمر�ً وظيفته لتحقيق 

.
86

ماآرب �صخ�صية

ي. الف�شاد يف هيئة البرتول:

1994–2003، ق�صت حمكمة �صلح  على خلفية ق�صية ف�صادٍ مايل و�إد�ري يف �لفرتة 

ر�م �هلل يف �آذ�ر/ مار�ص 2009، بحب�ص �لرئي�ص �الأ�صبق للهيئة �لعامة للبرتول �لفل�صطينية 

دينار  �ألف   100 مببلغ  مالية  وغر�مة  �صنتني  ملدة  �رش�صور  �لقادر  عبد  حممود  حربي 

. وح�صبما نُ�رش من �أنباء فاإن حربي �رش�صور قام باختال�ص �أكرث من 100 مليون 
87

�أردين

دوالر �أمريكي من عو�ئد �لبرتول �لقادم �إىل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967 من 

�أيار/  . ويف 
88

�ل�صلطة و�لهيئة �لرجل مع عدد من رجال  تقا�صمه  “�إ�رش�ئيل”، وهو مبلغ 

يق�صي بحب�ص  �ال�صتئنافية، حكماً  �هلل ب�صفتها  بد�ية ر�م  �أ�صدرت حمكمة   ،2014 مايو 

�أمريكي  �أعو�م وغر�مة مالية بقيمة خم�صة ماليني دوالر  حربي �رش�صور، مدة ثالثة 

.
89

ورد �ملبالغ �ملختل�صة عن جرية �الختال�ص

2. البتزاز ال�شيا�شي الداخلي:

 عرثت حما�ص بعد �صيطرتها على مقار �أجهزة �أمن �ل�صلطة يف قطاع غزة يف حزير�ن/ 

يونيو 2007، على ع�رش�ت من �لوثائق وملفات �لف�صاد و�الأ�رشطة �جلن�صية �لتي توثق 

باجلرم �مل�صهود - �صبط جرية ف�صاد يف �خلليل، معاً، 2013/11/12، �نظر:  
86

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=646682

منت�رش حمد�ن، �ل�صجن عامني وغر�مة على م�صوؤول فل�صطيني �صابق، اخلليج، 2009/3/17، �نظر:  
87

http://www.alkhaleej.ae/portal/3faa234d-0adf-41f3-8e5f-657ea67e2716.aspx

ف�صاد �لهيئة �لعامة للبرتول بني غياب �لقانون و�نعد�م �مل�صوؤولية، فل�صطني �الآن، 2006/11/20، �نظر:  
88

http://www.paltimes.net/olddetails/news/65386

5 ماليني دوالر،  طالع �لن�ص �لكامل للدعوى: �حلكم بحب�ص مدير هيئة �لبرتول �ل�صابق بر�م �هلل وتغريه   
89

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/05/18/539460.html :دنيا �لوطن، 2014/5/18، �نظر
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�أو  البتز�زهم،  خل�صة  ت�صوريهم  جرى  �ل�صلطة،  يف  كبار  لرموز  جن�صية  ممار�صات 

لتحقيق �أهد�ف خمتلفة. وك�صف وزير �لد�خلية �ل�صابق �صعيد �صيام يف 2007/8/23، عن 

�أ�صطو�نات قال �إنها حتوي ت�صوير عمليات �إ�صقاط جن�صي لقائد جهاز �أمني، ونائب عام، 

�أمام عدد حمدد  �إنه �صيعر�ص هذه �الأ�صطو�نات  و�بنة وزير، وم�صوؤول فتحاوي، وقال 

.
90

من �ل�صحفيني للتاأكد من �حلقيقة، ب�صبب تعر�صها الأعر��ص �لنا�ص

 ،2008 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  حما�ص،  يف  �لقيادي  نز�ل،  حممد  مع  مقابلة  ويف 

على تلفزيون �جلزيرة �لف�صائية يف برنامج “بال حدود”، مع �ل�صحفي �أحمد من�صور، 

مفرو�ص  هو  “�للي  �لوقائي  �الأمن  جهاز  باأن  تثبت   ،2005/7/20 يف  وثيقة  عن  ك�صف 

و�أ�صاف  عبا�ص!”،  حممود  مكتب  على  بيتج�ص�ص  �لفل�صطينية،  �لرئا�صة  ل�صلطة  يخ�صع 

باأن هناك �رش�عاً وتناف�صاً �صديد�ً بني جهاز �الأمن �لوقائي وبني �ملخابر�ت �لعامة، ولهذ� 

كان �أع�صاء من �الأمن �لوقائي يخرتقون �ملخابر�ت �لعامة وي�صقطون �صخ�صيات �أمنية 

�إ�صقاطاً جن�صياً، وبالتايل يحاولون �أن يبتزوهم، ويخ�صعوهم ل�صلطتهم ويخرتقو� جهاز 

ويف  �لثوري،  �ملجل�ص  يف  فتح،  حركة  يف  قياد�ت  �أع�صاء  �أن  نز�ل  و�أكد  �لعامة.  �ملخابر�ت 

�للجنة �ملركزية، ووزر�ء، قامت �أجهزة �ملخابر�ت بت�صويرهم باأو�صاع م�صينة البتز�زهم 

.
91

وم�صادرة قر�رهم، وقال �إن قر�ر حما�ص هو �الحتفاظ بهذه �الأ�رشطة و�لوثائق

يف  �لف�صاد  عن  �الإ�رش�ئيلي تقرير�ً  للتلفزيون  �لعا�رشة  �لقناة  بثت   ،2010/2/9 ويف 

�لف�صاد يف جهاز  �ل�صابق لوحدة مكافحة  �ملدير  �إن  قالت  �إىل وثائق  ��صتند  مكتب عبا�ص، 

�ملا�صية.  �ل�صتة  �الأعو�م  مد�ر  على  جمعها  �لتميمي  �صبانة  فهمي  �لفل�صطيني  �ملخابر�ت 

ورئي�ص  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  مكتب  مدير  تتهم  و�صور  م�صتند�ت  �ل�صابط  و��صتعر�ص 

وبا�صتدر�ج  �جلن�صي،  و�لتحر�ص  بالف�صاد  �حل�صيني  رفيق  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  ديو�ن 

الإقامة عالقة غري �رشعية معهن،  �لرئا�صة  للح�صول على وظائف يف مقر  تقدمن  ن�صاء 

.
92

وك�صف عن �رشيط فا�صح يظهر �حل�صيني مع �مر�أة

�صمري حمتو، حما�ص تك�صف وثائق حول جت�ص�ص �أجهزة �الأمن على �ملقاومة، الد�شتور، 2007/8/24، �نظر:  
90

http://bit.ly/1sMEcco

�جلزيرة.نت، 2008/12/28، �نظر:  
91

http://www.aljazeera.net/programs/pages/d14ea11d-e4a5-4305-b49e-1f0c34bf2ce4

تقرير يتهم �ل�صلطة �لفل�صطينية بالف�صاد، �جلزيرة.نت، 2010/2/10، �نظر:  
92

www.aljazeera.net/news/pages/45cfdb02-360e-42c9-b010-62973e3c96e5؛
و�صبانة: لدي �ملزيد عن ف�صاد �ل�صلطة، �جلزيرة.نت، 2010/2/15، �نظر:

http://www.aljazeera.net/news/pages/c70642e3-a152-4ffe-a20a-1d5125198877
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�ملركزية حلركة  �للجنة  �أمني �رش  �ملز�عم برئا�صة  و�صكل عبا�ص جلنة حتقيق يف هذه 

�ملحكمة  ورئي�ص  �الأحمد،  عز�م  للحركة  �ملركزية  �للجنة  وع�صو  غنيم،  ماهر  �أبو  فتح 

. وت�صاءل �صبانة عن جدوى جلنة حتقيق من حركة فتح 
93

�حلركية �لعليا رفيق �لنت�صة

�إىل ع�صوية عز�م �الأحمد ع�صو  �أو له م�صلحة، م�صري�ً  ي�صارك فيها من هو متهم �أ�صالً 

.
94

�للجنة �ملركزية حلركة فتح يف تلك �للجنة

و�أغلق عبا�ص هذ� �مللف باإعفاء �حل�صيني من من�صبه، و�أمر قادة جهازي �ملخابر�ت 

فيما  لديهما،  �ملوجودة  باالآد�ب  �ملخلة  �لت�صجيالت  كافة  بحرق  �لوقائي  و�الأمن  �لعامة 

حّملت جلنة �لتحقيق �خلا�صة رئي�ص جهاز �ملخابر�ت �لعامة �ل�صابق توفيق �لطري�وي، 

.
95

�مل�صــوؤولية كاملة حول ت�صوير �حل�صيني

ثالثًا: ا�شتغالل “اإ�شرائيل” مللفات الف�شاد يف االبتزاز 

           ال�شيا�شي واالأمني:

و�ل�صغط،  �البتز�ز  �أور�ق  من  كورقة  �ل�صلطة  يف  �لف�صاد  ملف  “�إ�رش�ئيل”  ت�صتخدم 

�لتي جتعل �مل�صوؤولني يف �ل�صلطة �أكرث ��صتعد�د�ً للتنازل يف �لق�صايا �ل�صيا�صية �حل�صا�صة. 

ويف �صنة 1996، قام رئي�ص �حلكومة حينها بنيامني نتنياهو، بن�رش �دعاء�ت عن ح�صابات 

بنكية للرئي�ص �لفل�صطيني يا�رش عرفات، وعن حتويالت مالية با�صمه لل�صغط عليه من 

 .
96

�أجل �لقيام بتنازالت �صيا�صية

كما عر�صت �لقناة �لعا�رشة �الإ�رش�ئيلية خالل �صنة 2010، م�صتند�ت و�صور�ً ملدير 

.
97

مكتب �لرئي�ص �لفل�صطيني رفيق �حل�صيني تتهمه بالف�صاد و�لتحر�ص �جلن�صي

�أن وزيرة �خلارجية  2012، ن�رشت بع�ص �ل�صحف خب�ً تدعي فيه  ويف نهاية �صنة 

عرب  قادة  مع  �جلن�ص  مار�صت  باأنها  �رشحت  ليفني  ت�صيبي  �ل�صابقة  �الإ�رش�ئيلية 

عبا�ص يوقف رئي�ص ديو�نه عن �لعمل وي�صكل جلنة حتقيق يف ق�صايا ف�صاد، ال�رشق الأو�شط، 2010/2/15، �نظر:  
93

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11402&article=557216#.U6QGbkCjZeE

�صبانة: لدي �ملزيد عن ف�صاد �ل�صلطة، �جلزيرة.نت، 2010/2/15.  
94

فل�شطني، 2010/4/7.  95

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/108311 :احلياة، 2010/2/13، �نظر  96

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �مل�صت�رشي يف مكتب رئا�صة  �لف�صاد  تقرير�ً حول  �الإ�رش�ئيلية: تعر�ص  �لعا�رشة  �لقناة   
97

www.arabs48.com/?mod=articles&ID=68698 :عرب 48، 2010/10/31، �نظر
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على  للح�صول  �ملمار�صة،  ت�صور  �لتي  بالكامري�ت  مزودة  غرفة  يف  وفل�صطينيني، 

 The Times of Israel �إ�رش�ئيل  �أوف  �لتايز  . لكن موقع 
“�إ�رش�ئيل”98 ُتفيد  معلومات 

.
99

نفى هذ� �خلب

ممار�صة   ،Ari Shvat �صفات  �آري  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �حلاخامات  �أ�صهر  �أحد  �أباح  وقد 

من  بق�ص�ص  م�صت�صهد�ً  �ملو�صاد،  لن�صاء  �لقومي  �الأمن  �صبيل  يف  �مل�رشوع  غري  �جلن�ص 

�أجل �حل�صول على معلومات  �الأعد�ء من  ْغَوْين مقاتلني من 
َ
�أ ن�صاء  �لتلمود حتدثت عن 

.
قيمة، م�صيفاً �أنه “من �الأف�صل �إعطاء هذه �ملهمات لن�صاء فا�صقات”100

رابعًا: مكافحة ال�شلطة الفل�شطينية للف�شاد:

�صوري.  ب�صكل  ولو  للف�صاد  للت�صدي  ن�صاأتها  منذ  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صعت 

�حلقائق  لتق�صي  جلنة  بت�صكيل  �أو�مره  عرفات  يا�رش  �أ�صدر   ،1997 مايو  �أيار/  ففي 

وملتابعة �لق�صايا �لتي وردت يف تقرير رئي�ص هيئة �لرقابة �لعامة �ل�صنوي �الأول ل�صنة 

326 مليون دوالر �أمريكي  ، و�لذي �أفاد بوجود ممار�صات ت�صببت يف �صياع 
1011996

�لقدوة  نف�صه، نفى جر�ر  �لوقت  . ويف 
102

1996 وحدها �لعامة خالل �صنة  �الأمو�ل  من 

رئي�ص هيئة �لرقابة �لعامة، يف لقاء مع �صحيفة �لد�صتور �الأردنية يف 1997/5/27، نفياً 

�لفل�صطينية، و�تهم  �ل�صلطة  �رتكبها وزر�ء يف  �أن تكون هناك جتاوز�ت خطرية  قاطعاً 

�أن يكون قد تعر�ص الأي  �ل�صلطة، ونفى  �مللفقة على  �أنها هي ور�ء �حلملة  “�إ�رش�ئيل” 

.
103

تهديد�ت من �أّي جهة فيما يخ�ص �لتقرير

وزيرة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية �ل�صابقة تعرتف: ليفني: مار�صت �جلن�ص مع عريقات وعبد ربه.. و�لكامري�ت   
98

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=232851 :ت�صور!، الوطن، �لكويت، 2012/11/11، �نظر

Site of The Times of Israel, 4/11/2012, http://www.timesofisrael.com/leading-egyptian-daily-  99

/falsely-claims-livni-admitted-to-having-sex-with-arabs-for-political-gain

عرب 48، 2010/10/4؛ و�نظر:  
100

The Jerusalem Post, 10/6/2010, http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-News/Rabbi-
declares-sleeping-with-the-enemy-kosher

الراأي، 1997/5/27.  101

الأ�شواق، 1997/6/15.  102

الد�شتور، 1997/5/27.  103
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ولكن �لتقرير �لذي �صدر عن جلنة تق�صي �حلقائق، بنيَّ حجم �لتجاوز�ت و�لف�صاد 

�إ�صد�ر  �لتقرير من �لرئي�ص عرفات  �لذي �رتكب يف خمتلف موؤ�ص�صات �ل�صلطة، وطلب 

جميل  �ملدنية  �ل�صوؤون  وزير  مثل  �إد�نتهم،  ثبتت  ممن  �ملخالفني  مبعاقبة  تعليماته 

�لطريفي، ووزير �لتخطيط و�لتعاون �لدويل نبيل �صعث، ووزير �لثقافة يا�رش عبد ربه، 

وز�رة  عام  ومدير  �لوز�رة،  يف  �ل�صيدلة  عام  ومدير  �ل�صحة،  وز�رة  يف  �لعام  و�ملدير 

�لتي  �للجنة،  قدمته  �لذي  �لتقرير  من  وبالرغم   .
104

�صكيك حممد  و�الت�صاالت  �لبيد 

�أن  بالرغم من  �لقر�ر�ت،  �أن عرفات جتاهل متابعة  �إال  تهيمن عليها حركة فتح،  كانت 

بحجب  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  ت  و�صوَّ �لتقرير،  هذ�  خلفية  على  ��صتقالو�  �لوزر�ء  غالبية 

. ولكن عرفات جنح 
105ً

�لثقة عن حكومة عرفات حينها بـ 56 �صوتاً مقابل �صوتاً و�حد�

يف �حتو�ء نتائج �لتقرير، ومتّ ��صتيعاب عدد من �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي يف �حلكومة 

من  �أ�صعف  مما  �لف�صاد،  تقرير  �إعد�د  يف  �أ�صهمو�  من  بع�ص  خا�ص  وب�صكل  �جلديدة، 

، وهو ما يدل على عدم جديته يف �ملحا�صبة.
106

هيبة و�صمعة �ملجل�ص �أمام �ملو�طنني

�صباط/  يف  �الأو�صط  �ل�رشق  �صحيفة  يف  له  مقابلة  يف  �رشَّح  قد  عرفات،  يا�رش  وكان 

“لدينا عجز يومي  1997، باأن �ل�صلطة لي�ص لديها �أمو�ل ت�صمح بالف�صاد، وقال:  فب�ير 

من 7–9 ماليني دوالر �أمريكي، ول�صنا دولة غنية حتى نتحمل مثل هذه �خل�صائر، هناك 

.
من يحاول �لت�صهري بنا”107

يف   
108

�لف�صاد مكافحة  هيئة  بتاأ�صي�ص  قر�ر�ً  عبا�ص  حممود  �أ�صدر   ،2010/6/20 ويف 

�ل�صفة �لغربية برئا�صة رفيق �لنت�صة، �لذي �رشَّح باأن جمموع ما ُحّول للهيئة منذ بدء 

عملها وحتى كانون �لثاين/ يناير 2012، بلغ ما يقارب 200 ملف يتعلق بالف�صاد. وقال 

�لنت�صة �أنه مّت ��صرتد�د نحو 25 مليون دوالر �أمريكي من خالل �لتحقيق يف ق�صايا �لف�صاد، 

باالإ�صافة �إىل �إعادة بع�ص �الأر��صي �مل�صجلة باأ�صماء بع�ص �لقياد�ت و�ل�صخ�صيات ممن

�صحيفة العرب اليوم، عّمان، 1997/8/1.  
104

حم�صن حممد �صالح، الق�شية الفل�شطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعا�رشة، �ص 117.  
105

�لعربية”،  �لبالد  يف  �ل�صالح  و�حلكم  “�لف�صاد  ندوة  يف  �ملحتلة،”  فل�صطني  حالة  “در��صة  �ل�صعيبي،  عزمي   
106

تنظيم مركز در��صات �لوحدة �لعربية و�ملعهد �ل�صويدي باالإ�صكندرية، بريوت، 20-2004/9/23، �أمان، �نظر: 

http://bit.ly/1v3rZfW

ال�رشق الأو�شط، 1997/2/20.  107

http://www.pacc.pna.ps/ :نظر: موقع هيئة مكافحة �لف�صاد �لفل�صطينية، يف�  
108
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�أن   ،2012/1/2 يف  �الأردنية  �لد�صتور  �صحيفة  و�رشَّحت   .
109

عليها عمار  �أبو  ��صتاأمنهم 

حركة ترحيل كبرية جتري على �أر�صدة �صخ�صيات فل�صطينية كبرية يف �لبنوك �الأردنية 

�إىل بنوك دول �أجنبية يف �أعقاب معلومات عن عزم هيئة �لك�صب غري �مل�رشوع يف �ل�صلطة 

كبرية.  و�ختال�صات  ف�صاد  بق�صايا  متهمني  �صابقني  م�صوؤولني  ملفات  فتح  �لفل�صطينية 

يف  با�صتقاالتهم  تقدمو�  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  �مل�صوؤولني  كبار  من  عدد�ً  �أن  �إىل  وي�صار 

.
110

�أعقاب طلب هيئة مكافحة �لف�صاد منهم �لتقدم باإقر�ر�ت بذممهم �ملالية وفقاً للقانون

2012، مب�صادرة  �أكتوبر  �الأول/  �لف�صاد يف ت�رشين  نيابة هيئة مكافحة  كما �رشعت 

�أمو�ل وممتلكات يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، تعود لكل من حممد ر�صيد، 

�لوطنية  �ل�صلطة  �لدوالر�ت ل�صالح خزينة  �لفر�، وتقدر مباليني  �لنجاب، وخالد  ووليد 

 .
111

�لفل�صطينية

ووفق م�صادر هيئة مكافحة �لف�صاد �لفل�صطينية للجزيرة.نت نهاية �صنة 2013، فاإن 

2010، مّت �لبت يف ع�رشين  65 ملف ف�صاد منذ تاأ�صي�صها �صنة  �إىل �ملحكمة  �لهيئة حولت 

.
112

ق�صية، و�حدة منها فقط �نتهت بالب�ءة

�الأول/  كانون  يف  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �أجر�ه  للر�أي  ��صتطالع  ويف 

�رش �ملجتمع �لفل�صطيني، فاإن �لو��صطة و�ملح�صوبية، 
ُ
دي�صمب 2013، على عينة من �أفر�د و�أ

كانت �أكرث �أ�صكال �لف�صاد �نت�صار�ً يف فل�صطني، حيث بلغت ن�صبة �الأفر�د �لذين يعتقدون 

�خلا�ص،  �لقطاع  يف  و%86.4  �لعام،  �لقطاع  يف   %93.2 و�ملح�صوبية  �لو��صطة  بوجود 

و86.1% يف �ملجتمع �ملدين، و63.3% يف �لهيئات �ملحلية. كما يعتقد 83.1% من �الأفر�د 

بوجود ر�صوة يف �لقطاع �لعام، و73.6% يف �لقطاع �خلا�ص، و74.4% يف �ملجتمع �ملدين، 

.
113

و44.5% يف �لهيئات �ملحلية

�لنت�صة: ��صتعدنا 25 مليون دوالر يف ق�صايا ف�صاد وننتظر �إعادة �ملزيد، الد�شتور، 2012/1/9، �نظر:   
109

http://bit.ly/1uArM7f

الد�شتور،  �أجنبية،  م�صارف  �إىل  �الأردن  من  �أر�صدتها  تهرب  فل�صطينية  �صخ�صيات  من�صور،  ريا�ص   
110

http://bit.ly/YRaSU4 :2012/1/2، �نظر

 ،2012/10/18 القد�س،  �لنجاب،  ووليد  ر�صيد  حممد  وممتلكات  �أمو�ل  على  يدها  ت�صع  �لف�صاد”  “مكافحة   111

http://www.alquds.com/news/article/view/id/392382 :نظر�

�إد�نة م�صوؤول �أمني فل�صطيني �صابق باالختال�ص، �جلزيرة.نت، 2013/12/29، �نظر:  
112

http://aljazeera.net/news/pages/8f6dca9c-f1d6-4ede-a450-823eb14891bf

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، نتائج م�صح و�قع �لف�صاد و�نت�صاره يف فل�صطني 2013، 2013/12/9،   
113

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_CorrSurv2013.pdf :نظر�
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�لغربية،  �ل�صفة  يف  �لعموميني  �ملوظفني  من  عينة  على  ولكن  نف�صه،  �ال�صتطالع  ويف 

ن�صبة  بلغت  حيث  �نت�صار�ً،  �لف�صاد  �أ�صكال  �أكرث  من  �أي�صاً  و�ملح�صوبية  �لو��صطة  كانت 

�ملوظفني �لذين يعتقدون بوجود �لو��صطة و�ملح�صوبية 87.5% يف �لقطاع �لعام، و%80.2 

يف �لقطاع �خلا�ص، و81.5% يف �ملجتمع �ملدين، و51.1% يف �لهيئات �ملحلية. ومن وجهة 

و�ملجتمع  �لعام  �لقطاع  من  كل  يف  ر�صوة  بوجود  يعتقدون  منهم   %67.3 فاإن  نظرهم، 

مكافحة  هيئة  وكانت  �ملحلية.  �لهيئات  يف  و%32.3  �خلا�ص  �لقطاع  يف  و%64.5  �ملدين، 

 ،%83.7 بذلك  �أفاد  حيث  بنظرهم،  �لف�صاد  مكافحة  يف  فاعلية  �جلهات  �أكرث  هي  �لف�صاد 

.
تليها �ل�رشطة بن�صبة 114%70.7

خـام�شــًا: منـاذج مـن ادعـاءات طـالـت �شـخ�شيـات فـي 

                 ال�شــلطة الفل�شطينية:

كرُثت �الأحاديث و�الأخبار عن حجم ثروة يا�رش عرفات، نظر�ً للعديد من �لتقدير�ت 

مالياً.  �ل�صخ�صي، ولغمو�ص عرفات  �لت�صويه  بها جهات خمتلفة، وحمالت  �لتي قامت 

ففي حني نفى �مل�صت�صار �ملايل ليا�رش عرفات حممد ر�صيد �أن يكون عرفات ثرياً، ولديه 

، ن�رشت جملة فورب�ص Forbes �الأمريكية 
115

ممتلكات خا�صة وح�صاب �صخ�صي با�صمه

حل�صابات  �أمريكي  دوالر  مليون   300 مبلغ  ب  �رشَّ عرفات  يا�رش  �أن   ،2003/3/17 يف 

برنامج  �دعى   ،2003/11/9 ويف   .
116

�صوي�رشية بنوك  يف  ور�صيد  هو  ل�صيطرته  تخ�صع 

60 دقيقة �الأمريكي، باال�صتعانة باخلبري �ملايل جيم برن�ص، �أن �لتحقيقات تو�صلت �إىل �أن 

�مل�صارف  باملليار�ت، بل وحددت  �لفل�صطينية هو  للقياد�ت  �ل�رشية  �ال�صتثمار�ت  حجم 

.
117

�ملودعة فيها

�ملرجع نف�صه.  
114

�إرث عرفات يهدد ثروة �لفل�صطينيني، �جلزيرة.نت، 2004/11/12، �نظر:  
115

http://www.aljazeera.net/news/pages/d190183a-ecc4-41d5-98af-197289118dfd

Nathan Vardi, Auditing Arafat, Site of Forbes magazine, 17/3/2003,  116

 http://www.forbes.com/forbes/2003/0317/049.html

�إبر�هيم حمامي، ملفات �لف�صاد يف فل�صطني.. �خلطوة �الأوىل يف رحلة طويلة، �جلزيرة.نت، 2006/2/9، �نظر:   
117

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/2242dbca-ee97-42b6-8bca-0e27763093e8
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و�لرئي�ص  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �ل�صابق  �ملالية  وزير  �لغ�صني،  جاويد  �أما 

�الأ�صبق لل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني، فقد �رشَّح �صنة 2002، بعدما �أمر عرفات ب�صجنه 

بتهمة �ختال�ص نحو 6.5 مليون دوالر �أمريكي من �أمو�ل �ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني، 

يف �إطار �لرد على �تهامه، �أنَّ ثروة عرفات �ل�صخ�صية تقدر ما بني ثالثة وخم�صة مليار�ت 

. ولي�ص من �مل�صتغرب �أن �تهامه لعرفات ناجت عن �خلالف بينهما.
118

دوالر

على  معتمدة  �الأمريكية،   Bloomberg Markets ماركت�ص  بلومبغ  جملة  و�أفادت 

�أن يا�رش عرفات كان  2002 و2003،  وثائق ن�رشتها �ل�صلطة �لفل�صطينية خالل �لعامني 

ي�صتثمر 799 مليون دوالر �أمريكي يف �رشكات قاب�صة يف �أنحاء �لعامل، بينها 1.3 مليون 

.
119

ٍ �صهري للبولينغ يف نيويورك دوالر �أمريكي يف ناد

بعنو�ن  مقاالً   ،1997/4/4 يف  �الأ�صبوعي  ملحقها  يف  هاآرت�ص  �صحيفة  ن�رشت  كما 

“�لرجل �لذي �بتلع غزة”، رّكز على وجود ح�صاب �رشي لعرفات يف �لبنوك �الإ�رش�ئيلية، 

.
120

وغريها من ق�ص�ص ووقائع للف�صاد يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

كبرية  مالية  مبالغ  حتويل  ب�صاأن  متهيدياً  حتقيقاً  فرن�صا  فتحت   ،2003 �صنة  ويف 

�إىل ح�صاب �صهى عرفات زوجة عرفات يف باري�ص. وبعد وفاة عرفات  جمهولة �مل�صدر 

عرفات  �صهى  �أن  تايز،  �ل�صند�ي  �صحيفة  يف  بريطاين  �صحفي  تقرير  زعم  مبا�رشة 

�صتح�صل بناءً على �صفقة مع �أحمد قريع على ما يعادل 13 مليون جنيه �إ�صرتليني )نحو 

21 مليون دوالر �أمريكي(، ومعا�ص مدى �حلياة يقدر مباليني �أخرى من �أمو�ل �ل�صلطة 

�لفل�صطينية بخالف نفقات �بنتها زهوة )ت�صع �صنو�ت حينها( حتى بلوغها �صّن �لـ 18، 

وعندها حت�صل على 45 �ألف جنيه �إ�صرتليني )نحو 72 �ألف دوالر �أمريكي( �صنوياً حلني 

بلوغها �صّن �لـ 25. وذكرت �ل�صحيفة �أن �ل�صفقة تت�صمن ح�صول �صهى على 7 ماليني 

�إبر�هيم حمامي، �أين �جلرية ومن �ملجرم؟، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2006/5/20، �نظر:  
118

http://www.palestine-info.com/arabic/palestoday/readers/articles/7amamy/2006/20_5_06.htm؛ 
و�نظر: عرفات يفرج عن متهم بق�صايا ف�صاد، �جلزيرة.نت، 2001/10/14، يف:

http://aljazeera.net/news/pages/0aecb8af-84f9-4600-b21b-66f57162b4f1

 Report: Arafat Invested in NYC Bowling Alley, site of Fox News, 23/12/2004,  119

 http://www.foxnews.com/story/2004/12/23/report-arafat-invested-in-nyc-bowling-alley/

120 احلياة، 1997/6/10.
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جنيه  �ألف   800 �إىل  باالإ�صافة  فور�ً  �أمريكي(  دوالر  مليون   11 )نحو  �إ�صرتليني  جنيه 

�إ�صرتليني )نحو مليون دوالر �أمريكي( �صنوياً حلني بلوغها �صّن �لتقاعد، ثم ي�رشف لها 

.
121ً

300 �ألف جنيه �إ�صرتليني )نحو 478 �ألف دوالر �أمريكي( �صنويا

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  بد�يات  منذ  تناقلها  يتم  عبا�ص،  حممود  ثر�ء  �أخبار  كانت  كما 

1996، ق�رش�ً قدرت كلفت بنائه باأكرث من خم�صة ماليني  حيث �صيَّد يف قطاع غزة �صنة 

.
122

دوالر �أمريكي، وكانت �صحيفة يديعوت �أحرونوت قد ن�رشت �صورة هذ� �لق�رش

2011، يف ر�صالة بعث بها �إىل  وكان حممد دحالن قد �تهم عبا�ص يف حزير�ن/ يونيو 

�لفل�صطيني،  �ال�صتثمار  �صندوق  باأمو�ل  بالتالعب  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  رئي�ص 

�لذي �أن�صئ يف عهد يا�رش عرفات، وباأمو�ل حركة فتح، �لتي تقدر بنحو 1.3 مليار دوالر 

نقدية وعينية. كما  د�خلية وخارجية، وممتلكات  ��صتثمار�ت  �أمريكي، وهي عبارة عن 

دوالر  مليون   250 بنحو  قدرها  �لتي  فتح  حركة  �أمو�ل  يف  ب�رشية  يت�رشف  باأنه  �تهمه 

�أمريكي نقد�ً و350 مليون دوالر �أمريكي موزعة ب�صكل غري معروف يف خارج فل�صطني، 

�للجنة  �طالع  عبا�ص  ويرف�ص  �أ�صود”،  “�صندوق  �إىل  حتولت  فتح  �أمو�ل  �إن  وقال 

.
123

�ملركزية عليها

ويف ني�صان/ �أبريل 2009، ن�رشت وكالة رويرتز، ن�صخاً عن عقود ُتظهر �أن �رشكات 

�الأمريكية  �حلكومة  من  م�صاعد�ت  بعقود  فازت  عبا�ص،  حممود  ويا�رش  طارق  يديرها 

الإ�صالح طرق وحت�صني �صورة �لواليات �ملتحدة يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، بلغت 

.
124

قيمتها مليوين دوالر �أمريكي منذ �صنة 2005، �أي منذ ��صتالم عبا�ص رئا�صة �ل�صلطة

 Arafat widow’s £13m legacy stirs Palestinian discontent, The Sunday Times newspaper,  121

London, 14/11/2004, http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world_news/article92109.ece
 Bank of �إجنلرت�  بنك  معطيات  وفق  �الإ�صرتليني  �جلنيه  مقابل  �لدوالر  �رشف  �صعر  �عتماد  مّت  مالحظة: 

England ل�صنة 2003، �لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 0.627.

�صحيفة النداء، 1997/1/8.  
122

تهم ف�صاد توجه �أي�صاً لدحالن: دحالن يتهم عبا�ص بالف�صاد �ملايل، �جلزيرة.نت، 2011/6/12، �نظر:  
123

http://aljazeera.net/ebusiness/pages/67fbd983-4798-40c0-ab0e-c40d99c03375

 Adam Entous, EXCLUSIVE-Firms run by President Abbas’s sons get U.S. contracts,  
124

Reuters, 22/4/2009, http://www.reuters.com/article/2009/04/22/us-palestinians-aid-abbas-
 idUSTRE53L2Q220090422; and see Adam Entous, FACTBOX - USAID contracts with firms
headed by Abbas’s sons, Reuters, 22/4/2009, http://uk.reuters.com/article/2009/04/22/uk-
palestinians-contracts-sb-idUKTRE53L2R120090422
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وذكرت �صحيفة تورنتو �صتار Toronto Star �صنة 2009، �أن يا�رش حممود عبا�ص 

 ،Falcon Holding Group �لقاب�صة  فالكون  جمموعة  ��صم  حتت  �رشكات  عدة  يتلك 

�لغربية  �لتجارية لل�صجائر �الأمريكية يف �ل�صفة  وحا�صل على �حتكار توزيع �لعالمات 

35 مليون دوالر �صنوياً، و�نخف�صت �إىل �أكرث من �لن�صف  وقطاع غزة، وتبلغ �إير�د�تها 

�متالكهما  �إىل  باالإ�صافة   .
1252007 يونيو  حزير�ن/  يف  �لقطاع  على  حما�ص  �صيطرة  بعد 

تفوق  وقطر  و�الإمار�ت،  وتون�ص،  غزة،  وقطاع  �لغربية،  �ل�صفة  يف  فخمة  عقار�ت 

.
126

20 مليون دوالر �أمريكي �لـ 

نائب رئي�ص   ،Jonathan Schanzer لل�صحفي جوناثان �صانزر  ��صتماع  ويف جل�صة 

موؤ�ص�صة �لدفاع عن �لديوقر�طيات Foundation for Defense of Democracies، يف 

2012/7/10، �أمام �للجنة �لفرعية لل�رشق �الأو�صط وجنوب �آ�صيا �لتابعة للجنة �ل�صوؤون 

�خلارجية يف �لكوجنر�ص �الأمريكي، حول �لف�صاد يف �لطبقة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية، قال 

�إنه يف �صنة 2009، منحت �ل�صلطة �لفل�صطينية جو�ز�ت �صفر دبلوما�صية الثنني من �رشكاء 

�الأعمال الأبناء �لرئي�ص عبا�ص وهما ع�صام وديفن�صي )عا�صم( حور�ين، تخولهم بال�صفر 

�أن  �صانزر  و�أ�صاف  �لفل�صطينيني.  للدبلوما�صيني  عادة  �ملمنوحة  �حل�صانة  مع  �لدويل، 

يا�رش عبا�ص وعا�صم حور�ين ح�صال على م�صاعدة من �ل�صفري �لفل�صطيني يف �ل�صود�ن 

�صيد �مل�رشي، للح�صول على ثالث م�صاحات غنية بالبرتول ل�صالح �رشكتهم �ملوجودة 

حور�ين  الأن  �ل�صود�ن،  يف  �الأمريكية  �لعقوبات  لقو�نني  �نتهاكاً  �لعمل  هذ�  ويعد  هناك. 

جملة  �صّد  ق�صائية  دعوى  عبا�ص  يا�رش  رفع   ،2012/9/19 ويف   .
127

�أمريكي مو�طن 

�لفورين بولي�صي Foreign Policy، و�صدّ �ل�صحفي جوناثان �صانزر، بتهمه �لت�صهري، 

 Oakland Ross, Canadian links us to Palestinian political elite, Toronto Star newspaper,  
125

27/4/2009, http://www.thestar.com/news/2009/04/27/canadian_links_us_to_palestinian_
political_elite.html

http://www.al-akhbar.com/node/94918 :الأخبار، 2012/6/7، �نظر  
126

 Jonathan Schanzer, Congressional Testimony, Chronic Kleptocracy Corruption Within The  127

 Palestinian Political Establishment, Hearing before House Committee on Foreign Affairs
Subcommittee on the Middle East and South Asia, Washington, DC, 10/7/2012, http://archives.
republicans.foreignaffairs.house.gov/112/HHRG-112-FA13-WState-SchanzerJ-20120710.pdf
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. ولكن �صحيفة 
128

يف �ملحكمة �لفدر�لية يف و��صنطن، لن�رشهما مقاالً يتهمه و�أخاه بالف�صاد

معاريف ذكرت يف 2013/10/27، على موقعها �الإلكرتوين، �أن �ملحكمة قررت رد دعو�ه، 

بحجة �أن “�أمو�ل د�فعي �ل�رش�ئب �الأمريكيني متول ن�صاطات �ل�صلطة �لفل�صطينية، والأن 

الأعماله  �جلماهريي  �لنقا�ص  فاإن  �الأمو�ل،  تلك  �إد�رة  يف  متنفذ  موقف  له  عبا�ص  يا�رش 

 .
�رشوري”129

بال�صلطة  �لعامة  �لرقابة  لهيئة  وثيقة  عن  حما�ص  حركة  ك�صفت   ،2007 �صنة  ويف 

كان  حني  عبا�ص،  حممود  م�صت�صار  عمرو،  لنبيل  �ملالية  �ملخالفات  عن  �لفل�صطينية، 

“�حلياة �جلديدة” يف عهد يا�رش عرفات.  �إد�رة �صحيفة  ي�صغل من�صب رئي�ص جمل�ص 

�صيكل  �ألف   432 هناك  باأن  خطرية،  مالية  خمالفات  حتمل  �لتي  �لوثيقة  هذه  وتفيد 

)نحو 105 �آالف دوالر �أمريكي( مل يثبتو� يف ح�صابات �ل�صحيفة. باالإ�صافة �إىل �ُصلف 

دوالر  �ألف   127 )نحو  �صيكل  �ألف   600 و�لبالغة   ،2002–1995 �لفرتة  خالل  �لعمل 

عمرو  نبيل  �أن  و�أو�صحت  �خلطيب،  وح�صن  عمرو  نبيل  من  كلّ  با�صم  �أمريكي(، 

له  �رُشفت  �أمريكي(،  دوالر   50,393 )نحو  �صيكالً   207,020 قدره  مبلغاً  تقا�صى 

ل�صقيقه  تعيينه  عد�  هذ�،  �صخ�صية”.  وم�رشوفات  “مكافاآت  بند  حتت  �ل�صحيفة  من 

�صيكل  �آالف   8 قدره  بر�تب  �إد�رياً  م�رشفاً  طارق  و�بنه  لل�صحيفة،  مالياً  م�رشفاً  وليد 

C”، فيما مل يثبت  “مدير -  )نحو �ألفي دوالر �أمريكي( �صهرياً، و�بنته نرمني بدرجة 

.
130

دو�مها يف �صجالت �حل�صور و�الن�رش�ف

القد�س، 2012/9/25، �نظر: http://www.alquds.com/news/article/view/id/387038؛ و�نظر:  
128

 Jonathan Schanzer, The Brothers Abbas: Are the sons of the Palestinian president growing
rich off their father’s system?, Foreign Policy magazine, 5/6/2012, http://www.foreignpolicy.
com/articles/2012/06/05/the_brothers_abbas

جنل �لرئي�ص عبا�ص يخ�رش ق�صية �لت�صهري �صد جملة “فورين بول�صي”، موقع �صبكة قد�ص، 2013/10/28،   
129

http://www.qudsn.ps/article/31657 :نظر�

هيئة �لرقابة �لفل�صطينية تك�صف عن ف�صائح مالية خطرية لنبيل عمرو، �إخو�ن �أون الين، 2007/7/9، �نظر:   
130

http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=29609&SecID=231
مالحظة: مّت �عتماد �صعر �رشف �لدوالر مقابل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطيات بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي 

ل�صنة 2002، �لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 4.7378.
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�أما �الدعاء�ت حول ف�صاد حممد دحالن، فقد كرثت، وخ�صو�صاً �أنه ينتمي �إىل عائلة 

متو��صعة �لدخل، وحتّول �إىل قائد جلهاز �الأمن �لوقائي يف قطاع غزة �صنة 1994، و�إىل 

�ملنا�صب  بالعديد من  2003، مرور�ً  �لفل�صطينية �صنة  �لد�خلي يف �حلكومة  وزير لالأمن 

�للجنة  قررت   ،2011 يونيو  حزير�ن/  ويف  �رشيع.  ب�صكل  فيها  تنقَّل  و�لتي  �لرفيعة، 

�ملركزية حلركة فتح ف�صل دحالن، بعد �أن كان ع�صو�ً فيها، و�إنهاء �أي عالقة ر�صمية له 

.
131

باحلركة، متهمة �إياه بالف�صاد و�أحالته �إىل �لق�صاء

لقد �أ�صارت �لتقارير �إىل تورُّط حممد دحالن، يف ف�صيحة عُرفت با�صم “معب كارين” 

من  �ملح�صلة  �ل�رش�ئب  قيمة  من   %40 على   ،1997 �صنة  ��صتوىل  حيث  �ملنطار(،  )معب 

دوالر  �ألف   290 )نحو  �صيكل  مليون  قدرها  يبلغ  و�لتي  �ملعب،  ر�صوم  عن  “�إ�رش�ئيل” 

�لوطنية  �ملعابر  “�صلطة  با�صم  حل�صاب  بتحويلها  يقوم  كان  حيث  �صهرياً،  �أمريكي( 

؛ وك�صف حممود 
132

�لفل�صطينية”، و�ت�صح بعد ذلك �أنها ح�صاب �صخ�صي ملحمد دحالن

�لزهار يف متوز/ يوليو 2007، �أن هناك وثائق عن جلنة �لرقابة يف �ملجل�ص �لت�رشيعي يف 

�أيار/ مايو 1997، تثبت �أن “�إ�رش�ئيل” �أجرت حتقيقاً مع �أحد �أباطرة �لنفط فيها ويدعى 

�ألف دوالر   122 Ovadia Koko، كان يدفع ن�صف مليون �صيكل )نحو  عوفاديا كوكو 

مبلغ  حتويل  “�إ�رش�ئيل”  رف�ص  �لوثائق  �أو�صحت  كما  دحالن،  ملحمد  �صنوياً  �أمريكي( 

.
133

مليون �صيكل )نحو 244 �ألف دوالر �أمريكي( مل�صوؤول غري دحالن

ومقّربة  لالإعالم،  �لفل�صطيني  باملركز  خا�صة  م�صادر  ك�صفت   ،2006 �صنة  ويف 

ل�رش�ء برج  2006، عقد�ً خا�صاً  �صنة  �أن دحالن وقَّع  �لفل�صطينية يف دبي،  �ل�صفارة  من 

��صتثماري مببلغ 100 مليون دوالر �أمريكي يف دبي، و�أ�صارت �مل�صادر �أن هذ� �مل�رشوع 

جنوب  يف  غذ�ئيان  م�صنعان  بينها  من  دحالن  يلكها  �أخرى  م�صاريع  �إىل  ي�صاف 

“مركزية” فتح تقرر ف�صل دحالن و�إحالته للق�صاء، احلياة اجلديدة، 2011/6/12، �نظر:  131

http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=2&id=140601&cid=2257

�إبر�هيم حمامي، ملفات �لف�صاد يف فل�صطني.. �خلطوة �الأوىل يف رحلة طويلة، �جلزيرة.نت، 2006/2/9.  
132

مالحظة: مّت �عتماد �صعر �رشف �لدوالر مقابل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطيات بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي 

ل�صنة 1997، �لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 3.4504.

http://bit.ly/1vvYzbN :ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2007/7/25، �نظر�  
133
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يديعوت  �صحيفة  ذكرت  كما   .
135

غزة قطاع  يف  جنوم  خم�ص  طر�ز  وفندق   ،
134

�إفريقيا

بقيمة  �ل�صابق،  غزة  بلدية  رئي�ص  �ل�صو�،  ر�صاد  بيت  ب�رش�ء  قام  دحالن  �أن  �أحرونوت 

.
136

400 �ألف دوالر

ويف 2013/12/29، حكمت حمكمة جر�ئم �لف�صاد يف ر�م �هلل غيابياً على ر�صيد �أبو �صباك، 

وهو من كبار �لفريق �الأمني �لتابع ملحمد دحالن، ومدير عام �الأمن �لد�خلي �لفل�صطيني 

�الأمن  جهاز  ورئي�ص   ،)2007 يونيو  حزير�ن/   –  2006 �أبريل  )ني�صان/  غزة  قطاع  يف 

�لوقائي يف �لقطاع )2002–2006(، باالأ�صغال �ل�صاقة مدة 15 عاماً، وغر�مة مالية قدرها 

�لف�صاد  بجرم  �إد�نته  بعد  وذلك  �ملختل�صة،  �ملبالغ  قيمة  وهي  �أمريكياً،  دوالر�ً   930,496

. وكان حممود عبا�ص قد �أ�صدر 
137

�ملتمثل باالختال�ص �جلنائي، و�لك�صب غري �مل�رشوع

، بعد �صيطرة 
138

�لد�خلي �الأمن  �أبو �صباك من من�صب مدير عام  باإقالة ر�صيد  مر�صوماً 

�لفل�صطيني  للمركز  مطلعة  م�صادر  وك�صفت   .2007/6/14 يف  غزة  قطاع  على  حما�ص 

لالإعالم، يف ني�صان/ �أبريل 2011، �أن �أبو �صباك هرب �إىل بلجيكا وقدم طلباً للح�صول على 

جلوء �صيا�صي بعد تعر�صه للمالحقة من �ل�صلطة، يف �إطار ت�صفية �حل�صابات بني قياد�ت 

فتح، وخ�صوعه للتحقيق، ومطالبته بت�صديد �أمو�ل بقيمة �صبعة ماليني دوالر �أمريكي، 

�أبو �صباك �صدد مبلغ  �أن  �إطار �لتحقيقات �جلارية لك�صف �رشقات �ملال �لعام، مبينة  يف 

.
139

150 �ألف دوالر �أمريكي

“دحالن” يوّقع عقد�ً ل�رش�ء برٍج بـ 100 مليون دوالر يف دبي ي�صاف ل�صل�صلة م�صاريعه!!، �ملركز �لفل�صطيني   134

لالإعالم، 2006.

�لفل�صطيني  �ملركز  و�ل�صلطان،  �لف�صاد و�ملال  “دحالن”... بني ما�صي �حلرمان وحا�رش  �إبر�هيم حمامي،   
135

http://www.palestine-info.com/arabic/spfiles/2006/da7laan/da7laan_4.htm :لالإعالم، 2006، �نظر

�ألف دوالر.   600 بـ  �أملوغ عندما هناأه ب�رش�ء بيت ر�صاد �ل�صو�  وعد موفاز بربطة عنق هدية و“�غتاظ” من   
136

http://bit.ly/1tg0UDV :دحالن: �إنها نهاية �النتفا�صة و�لهجمات و�لتحري�ص، احلياة، 2003/7/5، �نظر

“جر�ئم �لف�صاد” حتكم على ر�صيد �أبو �صباك باحلب�ص 15 عاماً وغر�مة مالية، احلياة اجلديدة، 2013/12/30،   137

http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=2&id=224297&cid=3166 :نظر�

�الأمن  جمل�ص  ويحل  �صباك  �أبو  يقيل  عبا�ص  غزة:  يف  حما�ص  �أمام  قيادتها  يتوىل  �لتي  �لقو�ت  هزية  عقب   
138

http://bit.ly/YKxsOy :لقومي، الد�شتور، 2007/6/22، �نظر�

خ�صوعه  بعد  بلجيكا  يف  �ل�صيا�صي  �للجوء  يطلب  �صباك  �أبو  فتح:  قياد�ت  بني  �حل�صابات  ت�صفية  �إطار  يف   
139

للتحقيق يف ر�م �هلل، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2011/4/28، �نظر:

http://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=26448
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خال�شة:

�إن هدر �ملو�رد �ملالية �لفل�صطينية، بتحويل �إير�د�ت خزينة �لدولة �إىل جيوب �الأفر�د، 

تاأثر  �إىل  �إ�صافة  �أنو�عها،  ب�صتى  �لبطالة  و�نت�صار  وغريه،  �الإد�ري  �لف�صاد  و�نت�صار 

م�صد�قية �ل�صلطة �أمام �لدول و�جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �ملانحة، وبالتايل تر�جع �مل�صاعد�ت 

وفر�ص �لتنمية، يوؤدي �إىل �حلد من �لنمو �القت�صادي. 

�إن �الأزمة �ملالية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية قبل �تفاق �أو�صلو، ومعاناة موظفيها من 

تاأ�صي�صها وحتى  �لفل�صطينية منذ  �لوطنية  لل�صلطة  �ملالية  عدم قب�ص رو�تبهم، و�الأزمة 

يومنا هذ� �أي�صاً، كان من �أهم �أ�صبابها ��صت�رش�ء �لف�صاد يف �ل�صلطة وموؤ�ص�صاتها، كما تبني 

لدينا مما �صبق، وغياب �لرقابة �لفاعلة و�جلادة، �صمح باإيجاد طبقات من �ملنتفعني �لذين 

ال ي�صغلهم �إال عملية �النتفاع �ل�صخ�صية، وبالتايل حدوث فجوة بني طبقات �ملجتمع.

�إّن �لف�صاد �ل�صارب باأوتاده يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، حتى يف �لبلديات �لفل�صطينية يف 

وم�صالح  �لبلديات  على  �ل�صلطة  خلزينة  �ملرت�كمة  �لديون  بلغت  حيث  �لغربية،  �ل�صفة 

، يف 
�ملياه نحو مليار �صيكل )نحو 259 مليون دوالر �أمريكي( يف �لفرتة 1996–1402012

�لوقت �لذي يعاين فيه �لفل�صطيني معاناة �جتماعية و�قت�صادية هائلة وهو بحاجة الأي 

قر�ص ي�رشف يف مكانه �ل�صحيح. ويجب على �ل�صلطة �أن تقدم منوذجاً ح�صارياً ل�صعب 

�حل�صار  ب�صبب  �القت�صادية  �الأزمة  من  فيه  يعاين  �لذي  �لوقت  يف  �أر�صه،  حترير  يريد 

�ملايل و�ل�صيا�صي و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

�أمان، تقرير �لف�صاد ومكافحته: فل�صطني 2012، ني�صان/ �أبريل 2013، �ص 21، �نظر:  
140

http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/1397.html
مالحظة: مّت �عتماد �صعر �رشف �لدوالر مقابل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطيات بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي 

ل�صنة 2012، �لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 3.8559.
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من  �أجز�ء  على  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  ن�صاأت  �أو�صلو،  التفاق  �لتالية  �ل�صنة  يف 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. ودخل يا�رش عرفات يف مطلع متوز/ يوليو 1994 قطاع غزة 

ليبد�أ �إد�رة �ل�صلطة، مدعوماً بحركة فتح �لتي تقود منظمة �لتحرير �لفل�صطينية. وبالرغم 

�لع�رش...  �لفل�صطينية  �لف�صائل  من  �أو�صلو  �تفاق  و�جهت  �لتي  �لو��صعة  �ملعار�صة  من 

�إىل  �أن �الأمل كان يحدو �لقيادة �لفل�صطينية باأن تتطور �ل�صلطة �لفل�صطينية  �إال  وغريها؛ 

مرور  ومع  غزة.  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  على  �ل�صيادة  كاملة  م�صتقلة  فل�صطينية  دولة 

و�أننا  “ح�صابات �حلقل”؛  ياأتِ وفق  �لبيدر” مل  “ح�صاد  �أن  �لو��صح  �ل�صنو�ت، كان من 

يقوم بدور وظيفي يخدم  فل�صطينياً م�صوهاً  �أمامنا، بعد نحو ع�رشين عاماً، كياناً  جند 

�الحتالل، �أكرث من قدرته على حتقيق ُحلم �لدولة �لفل�صطينية.

ال يبدو �أن �ملفكر �لفل�صطيني �إدو�رد �صعيد كان مبالغاً عندما ذكر جلريدة �حلياة يف 

بني  بنف�صه  �ألقى  و�أنه  منها”،  خمرج  ال  مب�صيدة  �صعبه  “ورط  عرفات  �أن   1995/8/21

م�صار  عبثية  �صنني  ب�صع  بعد  �أدرك  نف�صه  عرفات  �أن  كما  و�الأمريكيني.  �الإ�رش�ئيليني 

�لت�صوية �ل�صلمية، فدعم �نتفا�صة �الأق�صى، وكان م�صريه �حل�صار و�الغتيال م�صموماً، 

الأنه مترد عن �مل�صار �ملر�صوم التفاق �أو�صلو و��صتحقاقاته.

�لنظر يف م�صار  �لعبة، ونعيد  �لدر�ص، وناأخذ  لنفهم  �أمل تكفِ ع�رشون عاماً  و�الآن، 

�أي در��صة معمقة لتجربة �ل�صلطة �صتفر�ص علينا  �إن  �ل�صلطة �لفل�صطينية وم�صتقبلها؟! 

حقيقة �أن هذه �ل�صلطة يجب �إعادة تعريف دورها، لت�صكل حا�صنة حقيقية مل�رشوع وطني 

�الإ�رش�ئيلي،  �أد�ة بيد �الحتالل  �أن يتم حلَّها حتى ال تكون  �أو  باإنهاء �الحتالل،  من�صغل 

وغطاء ملمار�صاته يف �ال�صتيطان و�لتهويد... حتت �صعار وجود عملية ت�صوية �صلمية.

�إنها  �إذ  �ل�صلطة،  عليه  ُبنيت  �لذي  �جلوهر  يف  و�الأوىل  �الأ�صا�صية  �الإ�صكالية  تكمن 

يلزم  ما  يوجد  فال  �الإ�رش�ئيلي.  للجانب  ملزمة  �صمانات  �أي  يحمل  ال  �تفاق  على  قامت 

“�إ�رش�ئيل” باإن�صاء �لدولة �لفل�صطينية وفق �لروؤية �لفل�صطينية، �أو حتى وفق ما ي�صمى 

“�ل�رشعية �لدولية”، وال يت�صمن �التفاق حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير �مل�صري، وال 

بحق  وال  �لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا  و�لقطاع  �ل�صفة  من  �لكامل  باالن�صحاب  يلزمها  ما 
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�لالجئني يف �لعودة، وال بتفكيك �مل�صتوطنات،... وغريها. ويف �لوقت نف�صه، فاإن منظمة 

بالو�صائل  فقط  و�اللتز�م  �مل�صلح،  �لكفاح  �أ�صكال  كافة  بوقف  نف�صها  �ألزمت  �لتحرير 

�ل�صلمية يف �ل�صعي لنيل �حلقوق �لفل�صطينية. كما �فتقر �التفاق �إىل وجود مرجعية دولية 

مع  �الإ�رش�ئيليون  عليه  يتفق  ما  حتى  �أو  �ملتحدة  �الأمم  قر�ر�ت  بتنفيذ  “�إ�رش�ئيل”  تلزم 

بح�صن نو�يا عدوه  �لفل�صطيني وجد نف�صه عملياً حمكوماً  �لطرف  �أن  �أي  �لفل�صطينيني. 

تكري�ص  �إىل  �أدى  مما  نهائية،  ال  �ل�صلمية  �لت�صوية  عملية  ذلك  جعل  وقد  �الإ�رش�ئيلي!! 

�الحتالل ولي�ص �إز�لته.

هذ� �لو�صع �ل�صاذ �صمح للطرف �الإ�رش�ئيلي �أن ُيفعِّل ويو�ّصع ور�صة تهويد و��صتيطان 

هائلة يف �ل�صفة �لغربية، ليت�صاعف عدد �ليهود فيها من نحو 250 �ألفاً �صنة 1993 �إىل ما 

�أر�ص  60% من  بنحو  و�أمنياً  �إد�رياً  �الآن متحكماً  �ألف حالياً، وليبقى حتى   700 يقارب 

12% من م�صاحة �ل�صفة. كما  �ل�صفة، ولين�صئ جد�ر�ً عن�رشياً عازالً ي�صع خلفه نحو 

��صتمر �لطرف �الإ�رش�ئيلي بالتحكم باحلدود و�ملعابر بر�ً وبحر�ً وجو�ً. وخالل �لع�رشين 

حثيثاً  �ل�صعي  وجرى  ومبجمة،  ن�صطة  تهويد  ملوؤ�مرة  �لقد�ص  تعر�صت  �ملا�صية،  �صنة 

الإز�لة هويتها �الإ�صالمية �لعربية، والإعطائها هوية يهودية �صهيونية عن�رشية مزيفة. 

تق�صيمه  وحماولة  �الأق�صى،  �مل�صجد  على  �العتد�ء�ت  ت�صاعد  نف�صها  �لفرتة  و�صهدت 

�إليه �إال  زمانياً ومكانياً، و�إن�صاء ع�رش�ت �الأنفاق حتته، وحرمان �مل�صلمني من �لو�صول 

حتت �رشوط قا�صية... . كل هذ� يحدث، يف �لوقت �لذي كان على �لطرف �لفل�صطيني �أن 

يجل�ص على مائدة �ملفاو�صات لينتظر ما يرمى �إليه من فتات بعد �أن ُيقدم �ألف مرة ومرة 

�صهاد�ت ح�صن �صلوكه للطرف �الإ�رش�ئيلي.

بالن�صبة  عملياً  غطاء  �ل�صلطة  وفرت  عندما  كبى،  ثانية  �إ�صكالية  ذلك  �أوجد  وقد 

له  و�أتاحت  غا�صمة،  ��صتعمارية  �حتالل  كقوة  �لتز�مه  من  للتهرب  �الإ�رش�ئيلي  للطرف 

عملياً �ال�صتمر�ر يف بر�مج �لتهويد وبناء �حلقائق على �الأر�ص؛ مع عدم �لقدرة على �إيقافه 

�أو مقاومته ب�صبب �اللتز�م مب�صار �لت�صوية، وباالعرت��ص بالطرق �ل�صلمية فقط. وهكذ� 

وتاآكل  ��صمحل  بينما  �الحتالل،  يخدم  “وظيفي”  بدور  تقوم  نف�صها  �ل�صلطة  وجدت 

م�رشوع �لدولة وم�رشوع �لتحرير. وحتول �الحتالل ح�صب تعبري�ت قادة �إ�رش�ئيليني 

�إىل ��صتعمار “نظيف” �أو �إىل ��صتعمار “خم�ص جنوم”!!
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�إمكانات  �ل�صلطة عقَّدت  �أو�صلو وم�صرية  �تفاق  �أن م�صار  �لثالثة فهي  �الإ�صكالية  �أما 

�لعمل  �لوطني �مل�صرتك،  ودقَّت �إ�صفيناً  يف وجه �مل�رشوع  �لوطني، وكر�صت  حالة  �ال�صتقطاب 

�لفل�صطينية  �لف�صائل  معظم  �أن  �الإ�صكالية  هذه  جتليات  و�أبرز  �لفل�صطينية.  و�النق�صام 

كانت وما ز�لت �صدّ �تفاقات �أو�صلو وما ن�صاأ عنها من �لتز�مات، و�أن لدى معظم �لف�صائل 

�عرت��صات جوهرية �أو جدية على م�صار �لت�صوية �ل�صلمية... ومع ذلك فما ز�لت حركة 

فتح مُ�رشَّة على �مل�صي يف قيادة �ملنظمة و�ل�صلطة يف هذ� �مل�صار. كما جتلت هذه �الإ�صكالية 

و�حتماالت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  م�صار  مع  متعار�صاً  بد�  �مل�صلحة  �ملقاومة  م�صار  �أن  يف 

�ملقاومة  قمع  من  بّد  ال  �أنه  و�ملنظمة  �ل�صلطة  لقيادة  وبد�  فل�صطينية،  دولة  �إىل  تطويرها 

�لعمل  ��صتمر�ر  من  بّد  ال  �أنه  فر�أت  �ملقاومة  قوى  �أما  �لدولة...  ُحلم  لتحقيق  و�إ�صكاتها 

�مل�صلح الإيقاف م�صل�صل �لتنازالت عن �حلقوق �لفل�صطينية، ولرفع �صوية �لعمل �لوطني 

فاإن  �أخرى،  ناحية  ومن  �لقوة.  لغة  �إال  يفهم  ال  �الإ�رش�ئيلي  �لطرف  والأن  �لفل�صطيني، 

�صت دور فل�صطينيي �خلارج، وح�رشت هّم قيادة �ل�صلطة و�ملنظمة  م�صرية �ل�صلطة همَّ

ما  وهو  �لفل�صطيني(،  �ل�صعب  من   %38 )نحو  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  بفل�صطينيي 

�أن�صاأ حالة �إخالل تو�زن هائلة يف �لعمل �لوطني من منظور ديوغر�يف وجيو�صيا�صي.

�ل�صلطة  ل  وبتغوُّ بت�صخم  متعلقة  ر�بعة  �إ�صكالية  �ل�صابقة  باالإ�صكالية  و�رتبط 

دو�ئر  من  د�ئرة  وكاأنها  �ملنظمة  بدت  حتى  �لتحرير؛  منظمة  وب�صمور  �لفل�صطينية 

�لعمل  �أدو�ت  و�أحد  �ملنظمة  �إ�رش�ف  حتت  تكون  �أن  يُفرتَ�ص  �ل�صلطة  �أن  مع  �ل�صلطة؛ 

فاعلية  تنعدم  �أن  كادت  لقد  �لتحرير.  م�رشوع  يف  �ملنظمة  ت�صتخدمها  �لتي  �لفل�صطيني 

وتاآكلت  وموؤ�ص�صاتها،  دو�ئرها  معظم  تعطلت  �أو  و�نهارت  �خلارج،  يف  �لتحرير  منظمة 

�ل�صلطة  �ل�صلطة، بينما حظيت  ب�صيطاً مقارنة مبيز�نية  ميز�نيتها لت�صبح رقماً هام�صياً 

موظف  �ألف   170 نحو  من  وظيفي  وبكادر  �الأمنية،  و�الأجهزة  و�ملوؤ�ص�صات  بالوز�ر�ت 

يعتا�صون على رو�تبها، كما حظيت بالتعامل �لر�صمي �لدويل معها... وهكذ� فمع �صمور 

دور منظمة �لتحرير، ومع ف�صل هذه �ملنظمة يف ��صتيعاب ف�صائل كبرية وقطاعات و��صعة 

�أو  ود�خل،  كخارج  جتمعهم،  �لتي  �ملظلة  �لفل�صطينيون  �فتقد  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  من 

كف�صائل وفاعليات وطنية.

�أما �الإ�صكالية �خلام�صة فارتبطت بالبنى �ل�صيا�صية �ملوؤ�ص�صية لل�صلطة، و�لتي تخ�صع 

يخ�صع  “�لديوقر�طي”  ت�صكيلها  �أن  مبعنى  �لت�صوية؛  وم�صار  �أو�صلو  �تفاقات  ملعايري 

ل�صقف �الحتالل و�اللتز�مات �مل�صبقة ملنظمة �لتحرير. وهو ما جعلها نظاماً يحمل وجهاً 
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من  فيه  يفوز  �أن  يتحمل  ال  نظام  ولكنه  و�لرئا�صية.  �لت�رشيعية  بانتخاباته  ديوقر�طياً 

يعار�ص �تفاقيات �لت�صوية، وحتى لو ح�صل على �لغالبية �ل�صعبية فاإنه �صيكون عر�صة 

لالإف�صال و�لتعطيل، وللمقاطعة و�حل�صار و�إغالق �ملعابر ومنع �مل�صاعد�ت و�لتحويالت 

�ملالية... كما حدث مع حركة حما�ص �صنة 2006. مبعنى �آخر فاإن هذ� �لنظام �ل�صيا�صي ال 

ي�صتوعب �إال جزء�ً من �لفل�صطينيني هم �أولئك �ملو�فقون �أو �ملتو�فقون مع �صقف �أو�صلو 

و��صتحقاقاته.

باأ�صقف  باأخرى  �أو  بدرجة  �رتبطت  �الإن�صان  وحقوق  �حلريات  منظومة  �أن  كما 

�ملقاومة  تيار�ت  على  �ملح�صوبة  و�ملوؤ�ص�صات  فاجلمعيات  �ملوقعة،  و�التفاقات  �الحتالل 

تتعر�ص لالإغالق و�مل�صادرة، و�الأفر�د �ملوؤيدون لتيار�ت �ملقاومة ُينعون من �لوظائف، 

حّق  �أما  �ل�صلطة.  �أجهزة  من  �الأمنية  للمالحقات  ويتعر�صون  �أرز�قهم  يف  ويطاردون 

�ملقاومة �مل�صلحة لالحتالل، و�لذي هو حّق طبيعي، تدعمه �لت�رشيعات و�لقو�نني �لدولية، 

�ل�صلطة و�لتز�ماتها، وباعتباره ُمعوقاً  “�إجر�مي”، ملخالفته لقو�نني  �إىل عمل  فقد حتول 

مل�رشوع �لدولة �لعتيدة.

بروتوكول  ذلك  يف  مبا  �القت�صادية،  و�لرتتيبات  �التفاقات  فاإن  �صاد�صة،  جهة  ومن 

للطرف  رهينة  وجعلته  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  على  �الحتالل  هيمنة  كر�صت  باري�ص، 

مالية  ترتيبات  كانت  ما  بقدر  حقيقية،  �قت�صادية  �تفاقية  ت�صكل  مل  وهي  �الإ�رش�ئيلي. 

�رش�ئبية ربطت �القت�صاد �لفل�صطيني يف �ل�صفة و�لقطاع بعجلة �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي. 

وهكذ� فاإن هذه �التفاقات مل ت�صكل خمرجاً ال�صتقالل �القت�صاد �لفل�صطيني و�نطالقته، 

ومل توفر قو�عد حقيقية يكن �ال�صتناد �إليها الإن�صاء دولة فل�صطينية م�صتقلة.

على  عاماً  ع�رشين  نحو  بعد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  فاإن  �رشيعة  ح�صابية  وبجردة 

�إن�صائها )يف �صنة 2013( ما تز�ل �أكرث من 87% من �صادر�تها تذهب �إىل كيان �الحتالل 

�الإ�رش�ئيلي.  �جلانب  من  �أي�صاً  تاأتيها  و�رد�تها  من   %72 نحو  ز�ل  وما  �الإ�رش�ئيلي، 

وكذلك فاإن �لناجت �ملحلي �الإجمايل �الإ�رش�ئيلي يفوق نظريه يف �ل�صلطة �لفل�صطينية بنحو 

�ل�صفة و�لقطاع  �الإ�رش�ئيلي يفوق نظريه يف  �لفرد  �أن دخل  )2,200%(، كما  22 �صعفاً 

بنحو 12 �صعفاً )%1,200(.

“�ملال �ل�صيا�صي” وعلى �ملنح  �إ�صكالية �عتماد �قت�صادها على  �أي�صاً  و�جهت �ل�صلطة 

با�صرت�طات وم�صار�ت  ياأتي معظمها من دول غربية تربط م�صاعد�تها  �لتي  �خلارجية 
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��صتهالكي،  �قت�صاد  بناء  يف  كبري  حّد  �إىل  �ل�صلطة  ووقعت  �ل�صلمية.  �لت�صوية  برنامج 

نحو  ُتعنيِّ  جعلها  وظيفياً  ماً”  “تورُّ وعانت  تنموي،  �إنتاجي  �قت�صاد  بناء  ولي�ص 

�ألف موظف، كما عانت من �ختالالت بنيوية يف طبيعة �لتوظيف و�لنفقات جعلها،   175

ف �أعد�د�ً �صخمة يف �ملوؤ�ص�صات �الأمنية ت�صل �إىل 65 �ألف موظف  على �صبيل �ملثال، ُتوظِّ

�أي 37% من جمموع �ملوظفني �صنة 2011، وجعلها تنفق على �الأمن ما ن�صبته 31% من 

�إجمايل  من   %42 نحو  �الأمنية  �الأجهزة  موظفي  رو�تب  لت  �صكَّ بحيث  �ل�صلطة،  ميز�نية 

نفقات �ل�صلطة على �لرو�تب لل�صنة نف�صها. مبعنى �أن جزء�ً �صخماً من ميز�نية �ل�صلطة 

حماية  وخ�صو�صاً  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  جتاه  �لفل�صطينية  �اللتز�مات  على  ُينفق  كان 

للجانب  �أف�صل  �قت�صادية  بيئة  توفري  يف  �صاعت  �أمو�ل  وهذه  م�صتوطنيه.  و�أمن  �أمنه 

�الإ�رش�ئيلي، دون �أن ت�صهم يف �لتنمية �لفل�صطينية. ومما ز�د �ل�صورة بوؤ�صاً �أن بع�ص قادة 

“�لتخل�ص  “�لرفاه حتت �الحتالل” ولي�ص على  �أخذو� يركزون على  �ل�صلطة ومنظريها 

ويوؤ�ص�ص  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �صمود  يدعم  “مقاوم”  �قت�صاد  بناء  �أو  �الحتالل”،  من 

لالنفكاك عن �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي ودورته �الإنتاجية، وال يحفل بالكماليات.

و�ُصبل  حياتهم  ترتهن  ممن  �أو  �ملنتفعني،  من  طبقة  �أن�صاأت  �لبائ�صة  �ل�صورة  هذه 

معا�صهم ببيئة �الحتالل و�رشوطه و�أ�صقفه ومعايريه؛ وهو ما عقَّد �أي حر�ك وطني جاد 

يف مو�جهة �الحتالل، ي�صطره لالن�صحاب، �أو يجعل من بقائه �أمر�ً مكلفاً ال يطاق. مبعنى 

“�ال�صتقر�ر  وهذ�  و�لهدوء”،  بـ“�ال�صتقر�ر  مرتهناً  �أ�صبح  �أعمالهم  يف  هوؤالء  بقاء  �أن 

و�لهدوء” هو ما كان يحتاجه �الحتالل للبقاء ولي�ص للخروج.

�أما �لف�صاد �ملايل و�الإد�ري �لذي ��صت�رشى يف �أجهزة �ل�صلطة وموؤ�ص�صاتها فهو �إ�صكالية 

�صابعة عانى منها �لفل�صطينيون يف �ل�صفة و�لقطاع. وكان من �أبرز مظاهره مر�عاة �لوالء 

�لف�صائلي و�حلزبي و�لعائلي  �ملبني على �النتماء  �لتعيينات، و�لتوظيف  �لكفاءة يف  قبل 

�لعامني(  �ملدر�ء  فئة  يف  )خ�صو�صاً  �ملنا�صب  و��صطناع  �ملقنعة،  و�لبطالة  و�لع�صائري، 

ل�رش�ء �لوالء�ت �أو �ملحافظة عليها، و�أوجه �لهدر �ملايل �ملختلفة و�ل�رشقات؛ وغريها مما 

تعّر�ص له �لف�صل �لذي در�ص ظاهرة �لف�صاد يف �ل�صلطة.

 وقد �أ�صهم هذ� �لنوع من �لف�صاد يف �رش�ء �لذمم، ويف ترهل ج�صم �ل�صلطة، ويف تردي 

�لتحتية  �لبنى  تطوير  تعطيل  ويف  و�بتز�زهم،  �لنا�ص  حاجات  ��صتغالل  ويف  �خلدمات، 

و�مل�صاريع �لتنموية. كما �أ�صهم يف �إيجاد بيئة ُتف�صد “منا�صلي �الأم�ص”، وتف�صد �أخالقهم 
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�لثورية وقدرتهم على حتدي �الحتالل و�لت�صحية الأجل �لق�صية؛ وهو ما �أثر �صلباً على 

�لتي ت�رشرت من �صلوك  �ملقاومة  �لتيار�ت و�لف�صائل  لي�صت فقط من  قطاعات و��صعة 

�ل�صلطة، و�إمنا من �لتيار �لرئي�صي �لذي يدعم �ل�صلطة ويعطي �أولويات �لتعيني و�لتوظيف 

وهو تيار فتح نف�صه.

يبدو �أننا بعد ع�رشين عاماً من �إن�صاء �ل�صلطة بحاجة �إىل وقفة جادة وحا�صمة ملر�جعة 

جتربة �ل�صلطة �لفل�صطينية و�أد�ئها. وهي مر�جعة يجب �أن تتم وفق نظرة علمية نقدية 

وكيفية  �لفل�صطيني،  �لوطني  �مل�رشوع  �أولويات  �الأ�صا�صي  �عتبارها  يف  ت�صع  فاح�صة 

و�ل�صعي  �الحتالل،  خدمة  يف  �لوظيفي  �ل�صلطة  دور  و�إنهاء  �الحتالل،  من  �لتخل�ص 

على  و�ال�صتقالل.  �حلرية  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  تطلعات  عن  تعبِّ  �صلطة  �إىل  لتحويلها 

خدمة  يف  موؤ�ص�صاتها  لتكون  و�الإد�رية  و�القت�صادية  �الأمنية  ملفاتها  تر�جع  �أن  �ل�صلطة 

�الأمن  �أ�صا�صاً  يحفظ  �أمناً  وتن�صئ  تنموياً،  �إنتاجياً  �قت�صاد�ً  فتبني  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

�لفل�صطيني، ويد�فع �أ�صـا�صـاً عن كر�مة �الإن�صان �لفل�صطيني وحريته، وعليها �أن حتارب 

�لف�صاد ب�صتى مظاهره.

على �ل�صلطة �أن تكون جزء�ً من موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير ال �أن تكون مهيمناً عليها، 

�ل�صعب  �رش�ئح  ملختلف  متثيلها  ي�صمن  مبا  نف�صها  بناء  تعيد  �أن  �ملنظمة  على  �أن  كما 

كر�فعة  �ملقاومة  مع  تتعامل  �أن  �ل�صلطة  وعلى  و�خلارج.  �لد�خل  يف  وقو�ه  �لفل�صطيني 

للعمل �لوطني، ولي�ص كمعوق لها �أو كعرثة يف طريقها، و�أن ت�صمن �رش�كة حقيقية فاعلة 

�لف�صائلي، و�أن يكون  �ل�صلطة و�لوالء  �لفل�صطينية، بعيد�ً عن عقلية �حتكار  �لقوى  لكل 

معيار �لتو�فق �لفل�صطيني وتقوية �لبيت �لد�خلي �لفل�صطيني �أهم من ��صتح�صال �لر�صى 

�الإ�رش�ئيلي �أو �الأمريكي و�لغربي.

�لفل�صطيني  �ل�صعب  تقوية  يف  وثمارها  جهودها  ت�صب  ال  �صلطًة  فاإن  وباخت�صار، 

و�صموده ويف �إنهاء �الحتالل... هي �صلطة ال ت�صتحق �أن تبقى.
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 ،622  ،615  ،545  ،482  ،453  ،449–448

706–705 ،655 ،643

�إ�صبانيا، 384–385، 659

�الأ�صد، حافظ، 60
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�إ�صالم �آباد، 581

�آ�صتون، كاثرين، 566

��صتية، حممد، 151، 570، 599

�الآغا، زكريا، 591

�الأغو�ر، 409–410، 565

�الإفرجني، عبد �هلل، 70، 691

�أفغان�صتان، 647

�الأقرع، �صاهر، 625

�حلمد �هلل، ر�مي، 148، 153

�لد�ر، عكيفا، 566

�أملانيا، 366، 384–385، 644، 648، 668

�أملوز، موتي، 538

�ألون، نيت�صان، 538

�الإمار�ت، 391–393، 666، 719

 ،34–33  ،31  ،29  ،26–24  ،22 �الأمم �ملتحدة، 

 ،168–166 ،164–163 ،158 ،153 ،98 ،63
 ،308  ،276  ،270–269  ،266  ،207  ،170
 ،589  ،567  ،548  ،543  ،494  ،466  ،456
 ،654  ،650  ،648  ،644–641  ،639  ،598

728 ،673–671 ،662

�ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم   -

�الإن�صانية )�أوت�صا(، 586–587

برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي، 695  -

 ،168  ،98  ،49  ،25 �لعامة،  �جلمعية   -

672 ،642 ،589 ،516 ،427 ،269
 ،32  ،26  ،23 �لدويل،  �الأمن  جمل�ص   -

 ،266 ،163 ،94 ،47 ،45–44 ،41 ،34
672 ،647 ،590

)�لفاو(،  و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة   -

598
للرتبية و�لعلم  �ملتحدة  �الأمم  منظمة   -

و�لثقافة )�ليون�صكو(، 575، 584

وكالة �الأمم �ملتحدة الإغاثة وت�صغيل   -

�ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني 

 ،403  ،386 )�الأونرو�(،  �الأدنى 

 ،432  ،428–427  ،420  ،416–415
665

 ،565  ،547  ،389  ،312  ،97–96 �أنابولي�ص، 

667 ،640

�أن�ص، مالك بن، 267

�أوباما، بار�ك، 97، 164–165، 566، 675

 ،44–42  ،37  ،24–21  ،19  ،17  ،15 �أو�صلو، 

 ،77  ،75–70  ،67  ،64–56  ،53–46
 ،112  ،110–109  ،103  ،92  ،86  ،82–81
 ،130–128  ،126  ،123  ،117  ،115–114
 ،159  ،156–154  ،143  ،138–135  ،133
 ،194  ،192  ،173  ،169–168  ،164  ،161
 ،309  ،307  ،304–301  ،277  ،265  ،227
 ،337  ،333–332  ،330–329  ،324  ،319
 ،483  ،478  ،471  ،464  ،453  ،448  ،386
 ،537  ،513–512  ،509  ،505–503  ،497
 ،563  ،555–554  ،550–548  ،546–545
 ،606  ،603  ،600  ،594  ،580  ،576  ،572
 ،643–641  ،639  ،621  ،613  ،611  ،609
 ،664–663  ،658  ،654–652  ،646–645
 ،727  ،723  ،683–682  ،674  ،669

730–729

�أوملرت، �إيهود، 95–97، 531، 565

�إياد، �أبو علي، 693

�أيالون، د�ين، 69

�أيالون، عامي، 161، 321، 509

 ،648  ،645  ،529  ،368  ،329  ،165 �إير�ن، 

659–658 ،653–652

�إيطاليا، 384–385

�إيالن، بار، 97
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)ب(

بابون، فري�، 620

بار�ك، �إيهود، 81–82، 93، 474، 516، 531، 

584 ،557

باري�ص، 67–69، 143، 199، 228، 343، 389، 

730 ،717 ،667 ،659 ،395

�الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم 

�ملحتلة،  �الأر��صي  يف  �الإن�صان  حلقوق 

585 ،555 ،117

بحر، �أحمد، 232، 252، 255، 320، 322، 465

�لبحر �مليت، 118

�لب�زيل، 649

�لبدويل، �صالح، 607

�لبغوثي، حافظ، 631

�لبغوثي، جمد، 527

�لبغوثي، مرو�ن، 238–239، 243، 540

�لبغوثي، مهيب، 610

برلني، 590، 658، 685

برن�ص، جيم، 716

برنياع، ناحوم، 528

برهوم، فوزي، 527

بروك�صل، 536، 570

 ،644  ،385–384  ،182  ،26  ،23 بريطانيا، 

648

برير، بول، 316

ب�صي�صو، فوؤ�د، 686

بلجيكا، 722

بلعاوي، حكم، 71، 183

بلعني، 543، 589، 592، 610

بلري، طوين، 567

بن �إليعازر، بنيامني، 471

�لبنك �الإ�صالمي للتنمية، 243، 695

�لبنك �لدويل، 69، 125، 127، 143، 392–393، 

654

بني عودة، غازي، 616، 634

بو�ص، جورج )�الأب(، 41

 ،469  ،178  ،96  ،94 )�البن(،  جورج  بو�ص، 

656 ،643 ،523 ،519 ،494

بو�صونغ، بول، 657

�لبياري، والء، 610

بيت حانون، 125، 693

 ،526  ،422  ،410  ،101  ،87–86 حلم،  بيت 

627 ،620 ،610 ،581

�لبيتاوي، �أحمد، 123

�لبرية، 101، 289، 410، 583، 591

بريزيت، 152، 185، 422

بريوت، 33، 86، 162، 458

 ،76  ،70  ،62  ،58  ،46  ،44 �صمعون،  برييز، 

504

بيغن، مناحيم، 30، 38، 554

بيليتري، �صتيفن، 504

بيلني، يو�صي، 42

بينت، نفتايل، 120، 570

)ت(

تركيا، 368، 384–385، 392، 403، 652

ت�صامبلني، نيفيل، 58

ت�صوم�صكي، نعوم، 671
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ت�صيك، كونر�د، 575

�لتعمري، �صالح، 708

 ،472  ،319  ،179  ،98–97  ،44  ،42 �أبيب،  تل 

683 ،568 ،531 ،521–520

�لتلمود، 713

تنظيم �لقاعدة، 158، 529

 ،458  ،315  ،173  ،134  ،44–43  ،41 تون�ص، 

719

)ث(

ثر�ل، ناثان، 534

)ج(

 ،583  ،59  ،50  ،27 �لعربية،  �لدول  جامعة 

639 ،591

جانت�ص، بني، 540

�جلبايل، غازي، 184، 329

جباليا، 595

جب، �إ�صماعيل، 258

جب، توفيق، 220

جبيل، �أحمد، 56، 310

�أبو  )جماعة  �لفل�صطيني  �لتحرير  جبهة 

�لعبا�ص(، 304

و�مل�صاو�ة  لل�صالم  �لديقر�طية  �جلبهة 

)حد��ص(، 584

فل�صطني،  لتحرير  �لديوقر�طية  �جلبهة 

 ،206 ،177 ،155–154 ،135 ،71 ،55 ،25
530 ،513 ،332–331 ،306 ،231

 ،55  ،25 فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة 

 ،206  ،199–198  ،177  ،154  ،135  ،86
 ،468  ،332–331  ،306  ،255  ،253  ،231

530 ،517 ،513

�جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني - �لقيادة 

�لعامة، 25، 56، 310، 513، 653، 658

 ،71 �لفل�صطيني،  �ل�صعبي  �لن�صال  جبهة 

313 ،304 ،206

 ،110  ،97–96  ،90–87 �لعازل،  �جلد�ر 

 ،149  ،133  ،130  ،120–118  ،113–112

 ،442  ،427  ،379  ،214  ،186  ،179

 ،596  ،592–584  ،582  ،564  ،544–543

673 ،662 ،656 ،647 ،600

جر�د�ت، هنادي، 179–180

جرجيان، �إدو�رد، 522

�جلز�ئر، 24، 41، 315، 391، 393، 440

جلعاد، عامو�ص، 471، 538

جنيف، 161، 661

جنني، 86، 101، 180، 410، 526، 597–598

جهاد، حممد، 511

 ،441  ،321 )�ل�صاباك(،  �لعام  �الأمن  جهاز 

 ،526  ،515  ،509  ،474  ،472  ،468  ،465
540 ،537–536

�لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز 

 ،375  ،368  ،349  ،346–345  ،285  ،223

 ،555–554 ،437 ،430 ،411 ،409 ،401–400

715 ،702 ،558

جول، مونا، 43

�جلوالن، 24، 28، 303، 401

جولد�صتون )تقرير(، 158، 312، 647

جون�صتون، �آالن، 220

جون�صون، ليندون، 29

جي�ص �الإ�صالم، 521

جي�ص �لتحرير، 21
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)ح(

حب�ص، �صخر، 70

حبيب، خ�رش، 527

 ،139  ،134  ،43 �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة 

 ،215  ،198  ،179  ،177  ،160  ،156–154
 ،331–329  ،321–319  ،310  ،306  ،249
 ،505–504  ،466  ،464  ،460  ،457  ،336
 ،521–520  ،515  ،513  ،509–508

682 ،658 ،653 ،607 ،527–525

�رش�يا �لقد�ص، 520، 526  -

 ،108  ،96  ،76  ،56  ،43  ،22 حما�ص،  حركة 

 ،141  ،139  ،136  ،134–133  ،126  ،110
 ،177  ،167–166  ،159–153  ،148  ،143
 ،219–215  ،213  ،209–201  ،198–193
 ،232–231  ،228–227  ،225–224  ،222
 ،306  ،302  ،285  ،259–258  ،256–249
 ،336–333 ،328–318 ،316 ،314 ،312–308
 ،367  ،360–358  ،349  ،345–344
 ،457  ،455–454  ،389  ،387  ،377–376
 ،478  ،476–470  ،467–464  ،460–459
 ،494  ،491  ،489–488  ،486  ،484  ،481
 ،511–507  ،505–504  ،499  ،497–496
 ،543  ،541–538  ،536–519  ،516–513
 ،607  ،598  ،583  ،569  ،565–564  ،550
 ،629  ،627–626  ،624  ،617–616  ،611
 ،653  ،649  ،644–643  ،635  ،633–631
 ،682  ،673  ،670–667  ،661  ،658–656
 ،722  ،720–719  ،711–710  ،690–689

730

 ،190  ،76 �لق�صام،  �لدين  عز  كتائب   -

 ،510–509  ،507  ،474  ،466  ،321
 ،531  ،525  ،521–520  ،515–514

533

كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، 193، 232،   -

255 ،249
 ،336  ،334  ،310 �ل�صيا�صي،  �ملكتب   -

534 ،530 ،524 ،511

 ،108  ،71–70  ،55  ،25  ،22  ،20 فتح،  حركة 

 ،155–154 ،144 ،142 ،139 ،134–133 ،126
 ،187–186  ،178–177  ،166  ،159–157
 ،204–201  ،198–195  ،192  ،190–189
 ،228–227 ،225 ،221–216 ،214 ،212 ،206
 ،255–253  ،251–249  ،238  ،232–231
 ،306  ،304  ،302–301  ،285  ،260  ،257
 ،323  ،320  ،318–313  ،311  ،309–308
 ،359  ،344  ،337  ،335–331  ،327–326
 ،478  ،475  ،472  ،460  ،457  ،389  ،365
 ،516  ،508  ،494  ،489  ،486  ،484  ،481
 ،550–549 ،537 ،531–529 ،526–520 ،518
 ،624  ،620  ،617–616  ،612  ،598  ،582
 ،669  ،658–656  ،633–632  ،627
 ،693–690  ،688–687  ،685  ،683–682
 ،712–711 ،707 ،704 ،701–700 ،698–697

732 ،729 ،727 ،722 ،718 ،714

 ،158 �الأقـ�صــى،  �صــهـد�ء  كتــائـب   -

 ،516  ،474  ،472  ،190  ،178–177
620 ،549 ،526 ،520 ،518
�للجنة �حلركية �لعليا، 687  -

 ،187  ،183  ،177 �ملركزية،  �للجنة   -

 ،514  ،511  ،507  ،318  ،316  ،238
 ،712–711  ،692  ،683  ،537  ،524

721 ،718
 ،317–316  ،238 �لثوري،  �ملجل�ص   -

711 ،696 ،687

�حلرم �الإبر�هيمي، 77، 112، 319

�لفل�صطيني  �لديقر�طي  �الحتاد  حزب 

)فد�(، 177، 304، 313، 332
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حزب �هلل )لبنان(، 521، 649، 653

حزب �لبيت �ليهودي، 570

حزب �خلال�ص �لوطني �الإ�صالمي، 607

 ،313  ،304  ،206  ،177  ،55 �ل�صعب،  حزب 

332

حزب �لعد�لة و�لتنمية، 652

حزب �لعمل �الإ�رش�ئيلي، 37–39، 42، 81

حزب �لليكود، 38–39، 57، 77، 86، 93، 97، 

554 ،515

حزب مريت�ص، 570

�حل�صن، بالل، 57

�حل�صن �لثاين )ملك �ملغرب(، 62

�حل�صن، خالد، 71

ح�صن، مر�د، 610

�حل�صن، هاين، 524، 683

�حل�صيني، �أمني، 27

�حل�صيني، رفيق، 711–712

�حل�صيني، في�صل، 42–43

حق �لنق�ص )�لفيتو(، 146، 647، 672–673

حلف �صمال �الأطل�صي )�لناتو(، 652، 675

حماد، فتحي، 217، 536

حماد، منر، 532

حمامرة، ممدوح، 627–629

حمد، عبد �لرحمن، 180

حمد، غازي، 611

حمد، ه�صام، 508

حمد�ن، �أ�صامة، 309، 534

حو�متة، نايف، 513

�حلوت، �صفيق، 57

حور�ين، عا�صم، 719

حور�ين، ع�صام، 719

حيفا، 179

)خ(

خالد، تي�صري، 592

خالد، غ�صان، 294

خانيون�ص، 101، 410، 610

�خلرطوم، 30

�خلريبي، عماد، 610

خري�صة، �إبر�هيم، 709

خري�صة، ح�صن، 144، 149، 260، 704–705

خريطة �لطريق، 87، 94–95، 97، 105، 141، 

 ،183–181  ،179  ،177  ،174  ،162  ،155

 ،471  ،469  ،328  ،324  ،317  ،210  ،185

 ،547  ،534  ،526–525  ،519–518  ،494

656 ،643 ،550

خزيية، عبد �لفتاح، 331

�خل�رشي، جمال، 196

 ،590  ،557  ،130  ،118  ،88 �الأخ�رش،  �خلط 

594

�خلطيب، ح�صن، 720

خليج �لعقبة، 31، 178

 ،119  ،112  ،101  ،78–76  ،73  ،52 �خلليل، 

 ،544  ،534  ،526  ،422  ،410–409  ،293

710 ،655 ،643 ،635 ،578

خويرة، �صامر، 628–629



739

فهر�شت

)د(

 ،412 د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية، 

439 ،436 ،429

 ،524–522  ،495  ،472  ،311 كيث،  د�يتون، 

704 ،657–656 ،550 ،534

دبي، 721

دحالن، حممد، 125، 175، 185، 187، 197، 

 ،523  ،518  ،460  ،327  ،311–310  ،260
722–721 ،718 ،697 ،695 ،683 ،657

در�غمة، حممد، 629

درور، �صلومو، 585

دروي�ص، حممود، 57

دعيق، �إ�صماعيل، 705–706

�لدلو، جو�د، 624

دم�صق، 310، 335، 513، 519، 578

�لدوحة، 167، 208، 336

دويك، عزيز، 232، 256

دي �صوتو، �ألفارو، 494، 656، 668

ديزنغوف )عملية(، 319

دي�صكني، يوفال، 472، 474، 527، 536

 ،142  ،138 و�الإد�رية،  �ملالية  �لرقابة  ديو�ن 

325 ،282 ،258 ،250 ،144

ديو�ن �ملوظفني، 138، 144، 250، 325، 687

)ر(

ر�بني، �إ�صحق، 21، 39، 43–46، 57–59، 71، 

504–503 ،93 ،76

ر�أفت، �صالح، 313

 ،206  ،157  ،141  ،101  ،87–86  ،69 ر�م �هلل، 

 ،313  ،295  ،289  ،285–284  ،256  ،232
 ،345  ،336  ،333  ،331  ،328–327  ،316

 ،392–389  ،374  ،368–367  ،359  ،354
 ،491  ،475  ،472  ،455  ،439  ،410  ،395
 ،537–536 ،534–529 ،527 ،523 ،517 ،514
 ،597  ،592  ،584  ،568  ،543  ،541–540
 ،651  ،625–624  ،615  ،610  ،600–599
 ،700–699 ،690–689 ،672–670 ،659 ،657

722 ،710 ،707 ،705–704 ،702

ر�مون، حاييم، 96

ر�ي�ص، كوندوليز�، 124، 523، 656

ر�ينهاردت، وولف، 523

�لرباط، 21، 25

�لرجوب، جبيل، 460، 468، 517

رزقة، يو�صف، 325

ر�صيد، حممد )�صالم، خالد(، 511، 682–684، 

716–715

ر�صو�ن، �إ�صماعيل، 584

�لرعي، حممد، 610

�لرفاتي، حممد، 327

رفح، 101، 121–126، 191، 222، 326، 410، 

708 ،692 ،496 ،471

�لرحمي، حممود، 232

رمالوي، �صامي، 707–708

�لرنتي�صي، عبد �لعزيز، 322

رود�ص، 27

رو�ص، دين�ص، 655

رو�صيا، 35، 61، 392–393، 643، 649، 670

روما، 567

ريان، نز�ر، 322

�لري�ص، ناه�ص، 185

ري�صكني، �صلومو، 596
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)ز(

زئيفي، �أهارون، 518

زئيفي، رحبعام، 86، 332، 468، 517

�لزعنون، �صليم، 70–71، 320، 509

زكي، عبا�ص، 70، 514، 531

زجنر، يوئيل، 43

�لزهار، حممود، 320، 322، 465، 520، 583، 

721

زيد، �صالم، 295

)�س(

�ل�صاد�ت، �أنور، 30، 56، 645

�صافري، �أوري، 43، 62

�صتوكهومل، 26، 44

�ل�رشطاوي، 56

�رشي، روبرت، 543

�صعد�ت، �أحمد، 253، 332–333، 468، 517، 

540

�صعيد، �إدو�رد، 57، 330، 727

�صكيك، حممد، 714

�صلطة �ملياه، 126، 597–599، 710

 ،236  ،142  ،67 �لفل�صطينية،  �لنقد  �صلطة 

686 ،365 ،360 ،357–356 ،314 ،282

�صلفيت، 101، 410

�صلو�ن، 575

�صليمان، عمر، 175

�صمارة، ر�مي، 625

�ل�صود�ن، 315، 719

�صورية، 21، 24–25، 27، 29، 36، 41، 166، 

652 ،613 ،604 ،404–402

�ل�صويد، 24، 384–385، 649

�صيناء، 24، 28، 31، 124، 222، 303

)�س(

�صابري�، مو�صيه، 571

�صاحاك، �أمنون ليبكني، 321، 509، 512

 ،179  ،95  ،93  ،91  ،87–86 �أريل،  �صارون، 

 ،582  ،565  ،519  ،516–515  ،323–322
585

�ل�صاعر، مو�صى، 610

�صاليط، جلعاد، 126، 232، 251، 521، 539

�ل�صامي، عبد �هلل، 322

�صامري، �إ�صحق، 38–39، 42

�صانزر، جوناثان، 719

�صاهني، عبد �لعزيز، 696–697

�صبانة، فهمي، 541، 711–712

 ،41  ،39  ،36–35  ،33  ،23 �الأو�صط،  �ل�رشق 

 ،645  ،582  ،523  ،494  ،62–61  ،45–44

719 ،714 ،697 ،675 ،652–651

 ،452  ،93  ،87  ،85–81  ،24 �ل�صيخ،  �رشم 

 ،643  ،548–547  ،519  ،511  ،493  ،466

668

�رشيتح، طاهر، 611

�ل�رشيف، حمي �لدين، 514

�ل�رشيف، نبيل، 597–598

�صعت، حمدي، 598

�صعث، نبيل، 71، 180، 320، 506–508، 714

�ل�صعيبي، عزمي، 686
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�صفات، �آري، 713

�ل�صقاقي، فتحي، 329

�ل�صقريي، �أحمد، 19–20

�ل�صنطي، ع�صام، 691

�ل�صو�، ر�صاد، 722

�ل�صوبكي، جمال، 180

�صولتز، جورج، 38

�ل�صيخ، ح�صني، 533

�صري�ك، جاك، 649

)�س(

�صادق، عديل، 687

�صافية، عفيف، 42

�صالح، علي عبد �هلل، 530

�صايغ، يزيد، 492

�رش�صور، حربي، 710

�ل�صفطاوي، عالء، 611

�صندوق �لنقد �لدويل، 143، 215

�صيام، �صعيد، 217، 311، 327، 711

�ل�صيفي، �صميح، 526

�ل�صني، 14، 167، 384–385، 392، 649، 670

)�س(

�ل�صمريي، عدنان، 533، 540

)ط(

طابا، 73، 76، 151، 506، 546

�لطريفي، جميل، 714

 ،122–121  ،60  ،35–34 بن،  ح�صني  طالل، 

708

طهر�ن، 167

طوبا�ص، 101، 410

طوكيو، 651

طولكرم، 86–87، 101، 410، 422، 544

�لطيبي، جو�د، 180، 695

)ع(

عايد، خالد، 554

عبا�ص، طارق، 151، 718

عبا�ص، حممود )�أبو مازن(، 42–44، 46، 69، 

 ،143–141  ،109  ،105  ،96–95  ،87  ،71
 ،161–160 ،158–155 ،153–150 ،148–145
 ،183–181  ،179–174  ،166–163
 ،198–196  ،194–192  ،190  ،187–186
 ،220–218  ،216  ،214  ،209–203  ،200
 ،255–254  ،242  ،232  ،227  ،224
 ،318–315  ،313–308  ،306  ،260  ،257
 ،454  ،336–333  ،327–326  ،324–322
 ،494  ،488  ،474  ،470–469  ،463–462
 ،534  ،532–529  ،527  ،525  ،522–518
 ،548–547 ،545 ،543–542 ،540 ،538–536
 ،582  ،571–570  ،568  ،566–564  ،550
 ،656  ،627  ،599  ،597–596  ،591  ،584
 ،718–717  ،714  ،712–711  ،684–683

722 ،720

عبا�ص، يا�رش، 151، 718–720

عبد �هلل �لثاين )ملك �الأردن(، 27

عبد �هلل، رم�صان، 310، 330، 513

عبد �هلل، ه�صام، 611

عبد �لباقي، �أحمد، 27
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عبد ربه، وليد، 596

عبد ربه، يا�رش، 44، 55، 71، 714

عبد �لرحيم، �لطيب، 71، 320، 507

عبد �ل�صايف، حيدر، 42–43

عبد �لعزيز، عبد �هلل بن، 311

عبد �لعزيز، عمر بن، 267

عبد �لعزيز، فهد بن، 33

عبد �لقادر، حامت، 317، 686

عبد �لكرمي، ن�رش، 356، 386–387

عبد �لنا�رش، جمال، 19–20

�لعتيلي، �صد�د، 598

عثمان، زياد، 616

 ،165  ،51–50  ،41  ،35  ،27  ،24 �لعر�ق، 

654 ،645 ،604 ،393 ،391 ،316–315

)عرفات(، زهوة، 717

عرفات، �صهى، 717

عرفات، مو�صى، 457–458، 507–508

 ،26–25  ،21–20 عمار(،  )�أبو  يا�رش  عرفات، 

 ،71–70 ،59–55 ،51–50 ،48 ،46–42 ،39
 ،102–101  ،93  ،87–86  ،82  ،79–78
 ،141–138  ،135–134  ،106–105
 ،159  ،155–154  ،152–151  ،147–146
 ،192  ،187–185  ،183–173  ،166–165
 ،244  ،242–241  ،239–238  ،236  ،227
 ،315–314  ،309–305  ،249–248  ،246
 ،458  ،453  ،359  ،332  ،330  ،324–319
 ،513–503  ،494  ،469  ،467  ،463–462
 ،583  ،581  ،564  ،550–549  ،518–516
 ،655  ،653  ،646  ،631  ،615  ،591–590
 ،697  ،686  ،684–682  ،673  ،667

727 ،720 ،718–712

�لعري�ص، 222

 ،313  ،240  ،180  ،160 �صائب،  عريقات، 

590 ،571–570 ،567 ،565

عز�م، نافذ، 322

ع�رش�وي، حنان، 42–43، 313

�لع�صا، �صهيب، 610

ع�صفور، ح�صن، 43

عطا �هلل، حازم، 528

ُعمان، 391، 393

عّمان، 27، 34، 310، 568، 700

 ،628  ،624  ،615–614  ،179 نبيل،  عمرو، 

720 ،632

عمرو، يا�رش، 71

عمرية، حنا، 313

عنان، كويف، 466

عو�ص، حممد، 628

عو�ص �هلل، عادل، 514–515

عو�ص �هلل، عماد، 514–515

عيا�ص، يحيى، 76، 321، 466، 509–511

)غ(

�لغ�صني، �إيهاب، 536

�لغ�صني، جاويد، 717

غنام، فريد، 700–701

غنيم، �أبو ماهر، 712

غنيم، �أحمد، 687

غور �الأردن، 88، 118، 569، 652، 708

غو�ص قطيف، 322، 467

غو�صة، �إبر�هيم، 56، 320، 507، 513
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غو�صة، �صمري، 71

غولد�صتاين، باروخ، 319

)ف(

فا�ص، 33–34

فاك�صمان، نح�صون، 319، 611

فان ر�مبوي، هريمان، 570

فتوح، روحي، 142، 251، 463، 698–699

�لفر�، خالد، 684، 715

فرج، ماجد، 528

فرن�صا، 384–385، 393، 648–649، 717

فرو�نة، عبد �لنا�رش، 440، 548

فلورن�صا، 648

 ،180  ،148  ،145  ،109  ،69 �صالم،  فيا�ص، 

 ،216–214  ،212  ،209–204  ،200
 ،255–254  ،227–225  ،219–218
 ،476  ،389  ،368  ،359  ،335  ،318–316
 ،538  ،536–533  ،527–525  ،523  ،497
 ،603  ،599  ،596  ،592  ،544–543  ،541

702–700 ،698–697 ،686 ،640

في�صغال�ص، دوف، 323

)ق(

قا�صم، �أني�ص، 136

قانا، 76

 ،70–69  ،63  ،48  ،33  ،20–19 �لقاهرة، 

 ،216  ،208  ،203  ،166  ،127  ،122–121
 ،323  ،312  ،310–309  ،306  ،265  ،222
 ،482  ،470  ،453  ،450–448  ،335  ،330
 ،613  ،568  ،545  ،519  ،509  ،491–490

700

 ،53  ،47  ،44  ،39  ،33  ،28  ،24  ،20 �لقد�ص، 

 ،101  ،98–97  ،95–93  ،88  ،82  ،58  ،56

 ،130–129  ،118  ،114–109  ،104–103

 ،209  ،189  ،169–168  ،162–161  ،133

 ،323–322  ،266–265  ،237  ،214–213

 ،467  ،424  ،422  ،410–409  ،401  ،346

 ،555–554 ،543 ،541 ،537 ،517–516 ،513

 ،585–576  ،574–564  ،560  ،558–557

 ،608  ،605–604  ،600–599  ،592–587

 ،673  ،663–662  ،650  ،632  ،622  ،616

728–727 ،704

�لبلدة �لقدية، 575–578  -

�لقدوة، جر�ر، 713

�لقدوة، نا�رش، 192

 ،71  ،55 �للطف(،  )�أبو  فاروق  �لقدومي، 

507 ،310–309 ،192 ،181

قر�قع، عي�صى، 540، 548

 ،147  ،141  ،71  ،43–42 �أحمد،  قريع، 

 ،239  ،193–190  ،187–186  ،184–179

 ،566  ،519–518  ،313  ،253  ،242

717 ،708  ،692 ،591–590 ،583–582

ق�صي�ص، نبيل، 148، 185، 208–209، 317

قطر، 167، 368، 391، 393، 413، 719

قلقيلية، 86–87، 101، 118، 410، 474، 533، 

538

قناة �ل�صوي�ص، 31

قنو�تي، جورج، 620، 629

قنو�تي، ماهر، 620

�لقو��صمي، هاين، 203، 326، 490
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)ك(

كات�ص، ي�رش�ئيل، 578

كارتر، جيمي، 30، 646

 ،141  ،93  ،52  ،39  ،33  ،30 ديفيد،  كامب 

582 ،557 ،322 ،307 ،231 ،174

�لكرد، ماهر، 43، 697

كرم �أبو �صامل، 124–125

كري�صتوفر، و�رن، 655

كز�بالنكا )�لد�ر �لبي�صاء(، 62

كلينتون، بيل، 46، 93–94، 307

كلينتون، هيالري، 165

�لكني�صت، 30، 39، 57–58، 97، 112

كوريا، 384

كوكو، عوفاديا، 721

�الأمريكية(،  �ملتحدة  )�لواليات  �لكوجنر�ص 

719 ،663 ،643 ،569 ،523 ،151

كوهني، يور�م، 540

�لكويت، 35، 41، 50، 391، 393، 647

كريي، جون، 567–569

كيندي، بول، 675

)ل(

الر�صن، تريي رود، 43

الهاي، 589، 598

 ،366  ،96  ،76  ،60  ،43  ،41  ،27  ،21 لبنان، 

 ،613  ،604  ،534  ،531  ،521  ،404–402
649

 ،162  ،159  ،105 �لدولية،  �لرباعية  �للجنة 

 ،327–326  ،204  ،200  ،195  ،183–182

 ،640  ،567  ،530  ،522  ،492  ،469  ،344
 ،663  ،658  ،656  ،654  ،649–648  ،643

667

�للحام، نا�رش، 633

�للطرون، 585

لندن، 42، 322، 470، 496

لو�ص �أجنلو�ص، 322

ليبمان، �أفيجدور، 683

ليبيا، 315، 403، 566، 647

ليفني، ت�صيبي، 96، 548، 583، 712

)م(

مائري، جولد�، 24

�ملالكي، ريا�ص، 208، 526، 540، 584

مايل، 23

ماليزيا، 403

مبارك، ح�صني، 166، 335

جمدالين، �أحمد، 313

للتنمية  �لفل�صطيني  �القت�صادي  �ملجل�ص 

 ،328  ،151  ،144 )بكد�ر(،  و�الإعمار 

702 ،367

 ،103–101 �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

 ،142–141 ،139–138 ،135 ،108 ،106–105
 ،179  –173  ،157  ،155  ،149  ،147–144
 ،194–193  ،189–186  ،183  ،181
 ،217–216  ،209  ،206  ،202  ،199–198
 ،277  ،274  ،266  ،262–245  ،243–231
 ،304  ،290  ،287  ،284–283  ،281–280
 ،330  ،325–324  ،315–309  ،307–306
 ،493  ،490  ،479  ،464  ،390  ،368  ،334
 ،569  ،564  ،546  ،522  ،520  ،509  ،499
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 ،698–697 ،693 ،686 ،639 ،626 ،614 ،581
721 ،714 ،704

جمل�ص �لتعاون �خلليجي، 41، 59

جمموعة دول �لبيك�ص، 649–650، 676

حمفوظ، �إ�صماعيل، 258

حمكمة �لعدل �لدولية، 580، 589–592، 647، 

662

 ،545  ،164  ،51–50  ،42–41  ،39 مدريد، 

650 ،648 ،554

�ملدهون، ح�صن، 474

مردخاي، يو�آف، 526–527

مر�صي، حممد، 166، 328

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 617، 692–693، 

722–721 ،709 ،707 ،700 ،698 ،696–695

�ل�صيا�صية  للبحوث  �لفل�صطيني  �ملركز 

و�مل�صحية، 152–153، 622، 688–689

و�حلريات  للتنمية  �لفل�صطيني  �ملركز 

�الإعالمية )مدى(، 609، 625–626

 ،120 �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز 

514 ،486–485 ،483

مزر�حي، �آيف، 539

�ملزيني، �أ�صامة، 218

�مل�صجد �الأق�صى، 76، 83، 86–87، 91، 93–94، 

 ،176  ،162  ،159  ،155  ،123  ،118  ،112

 ،342  ،332  ،323–320  ،307  ،235  ،231

 ،374–373  ،371  ،358  ،355  ،349  ،345

 ،441–440  ،422–421  ،387–376

 ،496  ،493  ،488  ،484  ،481  ،468–467

 ،565  ،558  ،549  ،547  ،542  ،517–512

 ،617  ،607  ،600  ،584–582  ،576–574

728–727 ،621

 ،524  ،511  ،509  ،320  ،310 خالد،  م�صعل، 

534 ،530

 ،61  ،41  ،39  ،33–29  ،26–24  ،21 م�رش، 

 ،197  ،178  ،166  ،125–124  ،99  ،73
 ،368  ،336  ،331  ،328  ،315  ،312  ،222
 ،466  ،403–402  ،393  ،391  ،385–384
 ،645  ،635  ،604  ،531  ،519  ،471–470

698 ،654

م�صطفى، �أبو علي، 517

معاليه �أدوميم، 569، 590

معايعة، روال، 707

معب كارين )�ملنطار(، 125، 721

)�أريج(،  �لقد�ص  �لتطبيقية -  �الأبحاث  معهد 

662 ،585 ،559 ،115–114 ،98 ،88

�القت�صادية  �ل�صيا�صات  �أبحاث  معهد 

�لفل�صطيني )ما�ص(، 356

�ملغرب، 33، 41، 62

�ملغني، �أحمد، 687

�ملقادمة، �إبر�هيم، 322

مكة، 108، 158، 198، 200، 203، 227، 311، 

523 ،521 ،490

مكحول، با�صم، 356، 386–387

�ململكة �لعربية �ل�صعودية، 33، 311، 384–385، 

666 ،530 ،490 ،393–391

من�صور، �أحمد، 711

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية )م.ت.ف(، 15، 

 ،46–43  ،41  ،39  ،36–33  ،29  ،26–19
 ،75  ،70  ،67  ،63  ،61  ،58  ،55  ،52–50
 ،137  ،135–134  ،111  ،108  ،106  ،99
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 ،192  ،181  ،174–173  ،170  ،161  ،154
 ،227  ،214  ،209  ،207  ،204  ،198  ،194
 ،249  ،247  ،239–238  ،235  ،232–231
 ،325  ،321  ،313–301  ،265  ،261  ،255
 ،505–503  ،458  ،362  ،337–331  ،329
 ،544–543 ،537 ،535 ،531–530 ،522 ،507
 ،597  ،593  ،590  ،581–580  ،564–563
 ،644–642 ،640–639 ،632 ،613–612 ،600
 ،729–727  ،723  ،717  ،685–682  ،653

732

�لفل�صطيني،  �لقومي  �ل�صندوق   -

717 ،698 ،682
 ،55  ،53  ،26  ،20 �لتنفيذية،  �للجنة   -

 ،177  ،173  ،142  ،134  ،109  ،71
 ،313–311 ،308 ،306–304 ،239–238

615 ،591 ،582 ،567 ،333
 ،134 �لفل�صطيني،  �ملركزي  �ملجل�ص   -

 ،306–305 ،238 ،232–231 ،173 ،148
333 ،313–312

�ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، 19–20،   -

 ،161 ،148 ،56 ،46–45 ،34 ،25–24
 ،313–311  ،307  ،304  ،239–238

615 ،581 ،563
�مليثاق �لوطني �لفل�صطيني، 20، 44،   -

307 ،303–302 ،161 ،79 ،76 ،46

�لتعاون �الإ�صالمي/ منظمة �ملوؤمتر  منظمة 

�الإ�صالمي، 581، 583، 652

منظمة �ل�صالم �الآن، 558

منظمة �ل�صفافية �لدولية، 685

منظمة �ل�صاعقة، 25

منظمة �ل�صحة �لعاملية، 427، 441

منظمة �لعفو �لدولية، 483

�ملو�صاد، 329، 713

مو�صكو، 24، 670

مو�صى، عمرو، 591

موفاز، �صاوؤول، 157

مولر، مايكل، 657

ميت�صل، جورج، 93، 165

ميدفيديف، ديرتي، 566

)ن(

 ،526  ،421  ،410  ،323  ،101  ،86 نابل�ص، 

621 ،578 ،544

 ،712  ،684–683  ،258  ،150 رفيق،  �لنت�صة، 

714

 ،98–97  ،79  ،77–76  ،58 نتنياهو، بنيامني، 

 ،566  ،558  ،548  ،542  ،513–512  ،120
712 ،575 ،571–569

�لنجاب، وليد، 684، 715

�لنجار، جمال، 693

�لرنويج، 42–45، 393، 655

نز�ل، حممد، 530، 711

�لن�صا�صيبي، حممد زهدي، 71، 240، 697

نعلني، 543

منر، �أحمد، 320، 465

نوفل، ممدوح، 304

نيجرييا، 23

ني�صريكي، مارتن، 671

نيويورك، 535

)هـ(

هتلر، �أدولف، 58

�لهند، 23، 392–393، 649، 668
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�لهندي، �أمني، 184، 701

�لهندي، حممد، 607

 ،153–152  ،145  ،109–108 �إ�صماعيل،  هنية، 

 ،220–216 ،205–203 ،199–197 ،195–193
 ،322 ،312 ،255–254 ،227–225 ،223–222
 ،523–522 ،389 ،369–368 ،327–326 ،324
 ،692 ،598 ،569 ،567 ،564 ،540–539 ،535

702

 ،258  ،215  ،150 �لف�صاد،  مكافحة  هيئة 

716–714 ،707–705 ،684–683

هري�صفيلد، يائري، 42–43

)و(

و�رد، وليام، 470، 472

 ،164  ،105  ،97  ،73  ،67  ،43  ،34 و��صنطن، 

 ،451–450  ،448  ،330  ،266–265  ،179
 ،569  ،563  ،546  ،534  ،513–511  ،453

720 ،704 ،663

 ،467  ،452–451  ،140  ،82–77 ريفر،  و�ي 

664 ،655 ،643 ،546 ،494

�لوحيدي، ذهني، 692

�لوزير، �نت�صار )�أم جهاد(، 70، 318

وكالة �ال�صتخبار�ت �ملركزية )�صي �آي �يه(، 

655 ،495 ،493 ،467 ،79

 ،30–29  ،19 �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات 

 ،140 ،109 ،99 ،63 ،61 ،54 ،50 ،41–35
 ،182–181  ،178  ،174  ،165–164  ،162
 ،385–384  ،344  ،307  ،255  ،200  ،194
 ،466  ،452  ،395  ،393–392  ،389–387
 ،524–522 ،514 ،498 ،496–492 ،481 ،471
 ،657–654 ،652 ،649 ،647–643 ،571 ،566
 ،704  ،675  ،673–672  ،668  ،665  ،663

718

ولفن�صون، جيم�ص، 125، 668

)ي(

�ليابان، 41، 387–388، 392، 651، 665–666، 

675

يارجن، جونار، 24

يا�صني، �أحمد، 56، 467، 673

�ليحيى، عبد �لرز�ق، 525

يو�صف، �أحمد، 326

يو�صف، ن�رش، 71، 180–183، 187، 497

�ليونان، 392، 659
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اإ�شدارات مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات

اأواًل: االإ�شدارات باللغة العربية:

�شل�شلة التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني:

ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر�ن،  �صالح،  حممد  وحم�صن  نافع  ب�صري   .1

.2006 ،2005
حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، 2007.  .2

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، 2008.  .3

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، 2009.  .4
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