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  آفاق الوضع الفلسطيني يف الضفة الغربية
  بعد اتفاق طابا واغتيال رابين

  ممدوح نوفل

  آفاق اتفاق طابا
  بعد اغتيال رابين

شهراً، أفرج اجلانب اإلسرائيلي عن الشق الثـاين مـن اتفـاق  ١٤بعد مماطلة استمرت 
وتوصـــل اجلانبـــان الفلســـطيني واإلســـرائيلي إىل اتفـــاق يف طابـــا تـــم توقيعـــه يف . أوســـلو

وأثــــار هــــذا االتفــــاق منــــذ . ســــبتمبر املاضــــي/أيلــــول ٢٨البيــــت األبــــيض األميركــــي يــــوم 
وعلى الرغم مـن قِصـر . ينية وإسرائيلية متباينةتوقيعه ردات فعل دولية وعربية وفلسط

الفتـــرة الزمنيـــة التـــي مـــرت علـــى التوقيـــع، فـــإن تفاعالتـــه كانـــت قويـــة وعنيفـــة، وفاقـــت 
وعلـــى الصـــعيد الـــدويل، نـــال االتفـــاق مـــن . التوقعـــات كافـــة، وخصوصـــاً داخـــل إســـرائيل

آخـــر، بمـــا يف إســـرائيلي  -إســـرائيلي أو فلســـطيني  -التأييـــد مـــا مل ينلـــه أي اتفـــاق عربـــي 
. اإلســرائيلية -اإلســرائيلي، أول االتفاقــات العربيــة  -ذلــك اتفــاق كامــب ديفيــد املصــري 

أمّا على الصـعيد العربـي والفلسـطيني واإلسـرائيلي، فقـد أضـاف االتفـاق قضـايا خالفيـة 
وظهـــــر يف صـــــفوف جميـــــع جديـــــدة إىل القضـــــايا القديمـــــة التـــــي كـــــان خمتلفـــــاً بشـــــأنها، 

شرة بالصراع قوى فاعلة تعارضـه بشـدة، وتتمنـى لـه الوفـاة اليـوم األطراف املعنية مبا
فــأحزاب املعارضــة الفلســطينية والعربيــة . قبــل الغــد، وتعمــل جاهــدة علــى تعطيــل تنفيــذه

رفضـــته وأدانـــت توقيعـــه، وبعضـــها اعتبـــره كارثـــة وطنيـــة، والـــبعض اآلخـــر اتهـــم الســـلطة 
  .الفلسطينية بالتفريط واالستسالم

ـــــا يف إســـــرائيل،  فقـــــد تـــــداعت أحـــــزاب اليمـــــين وممثلـــــو املســـــتوطنات إىل اجتمـــــاع، أمّ
واعتبــروا يـــوم توقيــع االتفـــاق يومــاً أســـود يف تــاريخ إســـرائيل وتــاريخ كـــل يهــود العـــامل، 

أرض "حفاظــــاً علــــى وأقســــموا أنهــــم سيســــتخدمون كــــل وســــيلة مــــن أجــــل تعطيــــل تنفيــــذه، 
، متجـــــاوزين "امرةيهــــودا والســـــ"التاريخيـــــة وعلــــى حـــــق اليهــــود يف اســـــتيطان " إســــرائيل

ويف حينهـــا . األعـــراف والتقاليـــد الديمقراطيـــة اإلســـرائيلية، وخـــارقين القـــوانين الرســـمية
تساهل رابين حيـالهم، وعاقـب الفلسـطينيين بـدالً مـن معـاقبتهم هـم يف بعـض األحيـان، 
على غرار ما جرى عنـد وقـوع جمـزرة احلـرم اإلبراهيمـي يف اخلليـل، األمـر الـذي شـجعهم 

وقــــد اتهمــــوا رابــــين وبيــــرس باخليانــــة . ي يف مــــواقفهم ويف خــــرق القــــوانينعلــــى التمــــاد

                                                            
 واجمللس املركزي الفلسطينيفلسطيني عضو اجمللس الوطني ال. 
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نــوفمبر /تشــرين الثــاين ٤الوطنيــة، وتوّجــوا حتركــاتهم االحتجاجيــة باغتيــال رابــين يف 
ويفتــــــــرض أالّ يكــــــــون يف صــــــــفوف الفلســــــــطينيين واإلســــــــرائيليين، املؤيــــــــدين أو . ١٩٩٥

عمّـــق الصـــراع داخـــل اجملتمـــع  املعارضـــين لعمليـــة الســـالم، خـــالف علـــى أن اتفـــاق طابـــا
اإلسرائيلي، وكان بمثابة القشّـات القليلـة التـي قصـمت ظهـر اجلمـل، وعجَّلـت إنهـاء حيـاة 

فالقاتل أعلن صراحة أنه أقدم على اغتيـال رابـين بـأمر مـن اللـه، ألن رابـين فـرّط . رابين
  .بأرض امليعاد وأراد التضحية باملستوطنين وباملستوطَنات

الدوليـــــة واإلقليميـــــة الســـــاعية لصـــــنع الســـــالم يف املنطقـــــة إذا كـــــل القـــــوى وتخطـــــئ 
وبحـــق اعتقـــدت أن قتـــل رابـــين هـــو أول وآخـــر عمليـــة اغتيـــال تُرتكـــب بحـــق عمليـــة الســـالم 

فالذين خططوا لقتـل رابـين لـن يتـرددوا الحقـاً يف تكـرار جـريمتهم ضـد آخـرين، . أركانها
التهاون معهم، كما سـبق أن  وال سيما ضد بعض القادة الفلسطينيين، وخصوصاً إذا تم

وهنـاك يف اجلانـب . تهاون رابين وقـادة حـزب العمـل مـع املسـتوطنين والقـوى املتطرفـة
  .الفلسطيني والعربي من يفكر باللجوء إىل األساليب ذاتها

ــــط ويستصــــغر النتــــائج واالنعكاســــات الســــلبية لعمليــــة  ويخطــــئ أيضــــاً كــــل مــــن يبسّ
يون، أعداء السالم والتعايش مع العـرب، جنحـوا يف اغتيال رابين؛ فاملتطرفون اإلسرائيل

توجيــه ضــربة اســتراتيجية إىل عمليــة الســالم قــد ال تظهــر نتائجهــا خــالل الشــهور القليلــة 
وإذا كـــان مـــن املتعـــذر اآلن تقـــدير جميـــع آثـــار اغتيـــال رابـــين يف عمليـــة الســـالم . املقبلـــة

  :ومستقبلها، فاملرجَّح ما يلي
طابــــا كانــــت قبــــل مقتــــل رابــــين صــــعبة ومعقــــدة، داخــــل إن معركــــة تنفيــــذ اتفــــاق ) ١

وكـــان واضـــحاً للجميـــع أنهـــا لـــن تســـير يف خـــط . إســـرائيل ويف العالقـــة مـــع الفلســـطينيين
فلــيس ســرّاً . وأظــن أن ال خــالف يف أنهــا ســتكون بعــد مماتــه أصــعب وأعقــد كثيــراً. مســتقيم

وزارة الــــدفاع، كــــان أن وزيــــر الداخليــــة احلــــايل إيهــــود بَــــرَاك، املرشــــح خلالفــــة رابــــين يف 
متحفظـــاً مـــن هـــذا االتفـــاق، وكـــأن هنـــاك أيضـــاً جنـــراالت عـــاملون يف اجلـــيش متحفظـــون 

ولــيس ســراً كــذلك . الغربيــةإزاء كيفيــة إعــادة انتشــار قــوات اجلــيش اإلســرائيلي يف الضــفة 
أن هنـــــاك وزراء وشخصـــــيات قياديـــــة يف حـــــزب العمـــــل لهـــــم حتفظـــــات واضـــــحة حيـــــال 

ولـــئن كـــان دور . اتفـــاق طابـــاهـــا مـــع الفلســـطينيين، وال ســـيما االتفاقـــات التـــي تـــم توقيع
رابــين الشخصــي قــادراً علــى جتميــد أو تخفيــف دور املعارضــة داخــل حــزب العمــل وبــين 
ممثليــــه داخــــل الكنيســــت، فلــــيس مــــن املنتظــــر أن يــــتمكن بيــــرس مــــن احتــــواء اخلالفــــات 

إلســــرائيلية السياســــية داخــــل حزبــــه إال عــــن طريــــق املســــاومات بشــــأن تنفيــــذ السياســــة ا
احلالية، والبحث عن قواسم مشتركة بين خمتلف أجنحة احلزب، األمر الذي سيؤثر سلباً 
يف تنفيــذ اتفــاق طابــا، وال يبشــر بخيــر عنــد بــدء حمادثــات املرحلــة النهائيــة بشــأن احلــل 

وال نمـس بطاقـات بيـرس إذا . مـايو املقبـل/الدائم واملقدَّر لها أن تبدأ يف الرابع مـن أيـار
إنه ال يملك الثقل السياسي واملعنوي الذي كـان يتمتـع رابـين بـه، وخصوصـاً داخـل قلنا 
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ـــــــل عـــــــن املفاوضـــــــين الفلســـــــطينيين الـــــــذين شـــــــاركوا يف . املؤسســـــــة العســـــــكرية فلقـــــــد نُق
كثيرة ومتنوعة عما اتخذه بعض اجلنراالت من مواقـف سـلبية مفاوضات طابا قصص 

وجلفـة، وقيـامهم بتوجيـه كثيـر مـن جتاه االتفاق، وعن تعاملهم مع بيرس بصورة فجـة 
ولــــذا، فمــــن غيــــر املســــتبعد أن يســــتغل اجلنــــاح . اإلهانــــات الشخصــــية إليــــه أمــــام اجلميــــع

يفتعلـوا املتشدد داخل احلزب وداخل املؤسسـة العسـكرية، بقيـادة بَـرَاك، اتفـاق طابـا كـي 
  .األزمات مع بيرس ليعطلوا تنفيذ ما يمكن تعطيله من بنود االتفاق

أن الشــق األول مــن اتفــاق طابــا، واملتعلــق باالنســحاب مــن املــدن والقــرى  أعتقــد) ٢
أمّـا . الفلسطينية وبنقل السلطات املدنية، سيتم تنفيذه وفقـاً للجـدول الزمنـي اإلسـرائيلي

بشـأن التوصـل إىل اتفاقــات مـع الفلسـطينيين تتعلــق بالشـق الثـاين مــن االتفـاق ذاتــه، أي 
ومـن مدينـة اخلليـل، وإجـراء االنتخابـات الفلسـطينية، " ج"قضايا االنسحاب من املنطقة 

وتوليـــة اجمللـــس املنتخـــب، وإلغـــاء بنـــود امليثـــاق الـــوطني الفلســـطيني، فـــاملرجَّح أن تقـــع 
بشأنها خالفات تعطل تنفيذ بعضها، وتعقِّد العالقات بين الطـرفين، وال سـيما أن تنفيـذ 

، سـواء تـم تبكيرهـا أو إجراؤهـا هذه القضايا سيتداخل مـع فتـرة االنتخابـات اإلسـرائيلية
وخــالل فتــرة االنتخابــات سيضــطر بيــرس وكــل أركــان االجتــاه املعتــدل يف . يف موعــدها

االجتـاه املتشـدد بصـيغة أو بـأُخرى، وجمـاراة املتشـددين قيادة حزب العمـل إىل مراعـاة 
  .يف الشارع اإلسرائيلي لكسب مزيد من األصوات يف االنتخابات

كــان التوصــل إىل اتفــاق بــين الطــرفين الفلســطيني واإلســرائيلي أمّــا فيمــا عنــى إم) ٣
القــدس، الالجئــون، عــودة النــازحين، االســتيطان، احلــدود، (بشــأن قضــايا احلــل النهــائي 

، فالواضـح أنهـا أصـبحت اآلن )الترتيبات األمنية النهائيـة، السـيطرة علـى امليـاه، اخلليـل
عليـــه لـــو أن رابـــين بقـــي يف قيـــد أصـــعب وأعقـــد بمـــا ال يقـــاس ممـــا كـــان يمكـــن أن تكـــون 

فبغياب رابين، فقدت إسرائيل الرجـل القـوي القـادر علـى اتخـاذ القـرارات الكبيـرة . احلياة
والصــعبة، وتــأمين الــدعم الشــعبي والبرملــاين لقراراتــه، وفقــد حــزب العمــل القائــد املُجمَــع 

عمـل تفـرض علـى وإذا كانت املصـيبة التـي أملّـت بحـزب ال. حوله واملسلَّم بدوره الريادي
اجتاهاته كلها خالل الشهور املقبلة التوحد خلف قائد جديد وحول قضايا وافـق رابـين 
عليها، فلن يكون سهالً على بيرس، خليفة رابين، احلفاظ على وحدة حزب العمل عندما 
حتــين ســاعة تقــديم االســتحقاقات الكبــرى املــذكورة أعــاله، والتــي مل يكــن متفقــاً بشــأنها 

ولعل من املفيد القـول إن الفكـر الـذي كـان خلـف قتـل رابـين بسـبب اتفـاق . نيف عهد رابي
طابا املتعلق باالنسحاب اجلزئـي مـن الضـفة الغربيـة سـيعمل بالسـبل كلهـا علـى اغتيـال 
كــل مــن يفكــر يف إنهــاء الوجــود االســتيطاين يف الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، فضــالً عــن 

  .ض حقوق الالجئين الفلسطينيينالتفكير يف عودة النازحين ويف معاجلة بع
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  اآلفاق السياسية
  بعد اتفاق طابا

دخول البحث يف آفـاق اتفـاق طابـا ونتائجـه السياسـية واالقتصـادية واألمنيـة  قبل
على وضع الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية، ال بد من تأكيد أن التقويم املوضـوعي 
. آلفــــــاق االتفــــــاق يفــــــرض علــــــى جميــــــع األطــــــراف الفلســــــطينية التعامــــــل معــــــه بواقعيــــــة

تمامـــاً، والتعامـــل معـــه باعتبـــار أنـــه فاملعارضـــون مطـــالبون بـــاإلقرار بوجـــوده كمـــا هـــو 
اإلســرائيلية، مــع حقهــم يف االســتمرار  -صــار حقيقــة مــن حقــائق العالقــات الفلســطينية 

فـال مصـلحة ألي . بأبشع النعوت وأقبح األوصاف إن شاؤوايف وصفه بأنه سيئ ونعته 
طرف فلسطيني يف جتميله وإخفـاء عيوبـه ونواقصـه وأخطـاره علـى األرض الفلسـطينية 

فأشد املتحمسين له يعرفون أنه خطوة إضـافية . لى حياة الناس يف الضفة والقطاعوع
اتفــــــاق جزئــــــي يف إطــــــار اتفــــــاق مرحلــــــي، وال علــــــى طريــــــق طويلــــــة ومعقــــــدة جــــــداً، وأنــــــه 

يستطيعون إنكار أنه دون الطموحات الفلسطينية، وأنه جزّأ ومَرْحل احلقوق الفلسـطينية 
وأحيــل بعضــها علــى ) ن بــاقي احلقــوق الوطنيــةفضــالً عــ(التــي نــص اتفــاق أوســلو عليهــا 

املفاوضــــات الالحقــــة، وال ســــيما منهــــا مــــا يتعلــــق بكــــل مــــن االنســــحاب، والســــيادة علــــى 
األرض وامليــــاه، وإطــــالق املعتقلــــين، واملمــــر اآلمــــن بــــين الضــــفة والقطــــاع، وأن النيــــات 

تفاق، وما اإلسرائيلية السيئة التي أظهرتها التجربة السابقة، وأكدتها صيغ نصوص اال
تـــال ذلـــك مـــن تالعـــب وممـــاطالت يف تنفيـــذ االتفـــاق مـــن توقيعـــه، ســـتحوِّل مـــدن الضـــفة 
الغربيــة إىل جــزر معــزول بعضــها عــن بعضــها اآلخــر، وســتعقد العالقــة اليوميــة التجاريــة 
واالجتماعيـــة بينهـــا وبـــين التجمعـــات الســـكانية يف األريـــاف، وســـتقود إىل الفصـــل بـــين 

ولـــيس عســـيراً علـــى كـــل مـــن يريـــد . وثقافيـــاً واجتماعيـــاً الضـــفة وقطـــاع غـــزة اقتصـــادياً
  .البحث عن الثغرات والسلبيات يف اتفاق طابا أن يضيف الكثير إىل ما ذُكر أعاله

ويف املقابــل، فــإن ألــد أعــداء االتفــاق ال يســتطيع رميــه بتهمــة أنــه أغلــق أمــام الشــعب 
. املغتصــبة الكثيــرة الفلســطيني طريــق متابعــة الصــراع مــن أجــل حتقيــق حقوقــه الوطنيــة

لقـــد وافـــق الفلســـطينيون منـــذ بدايـــة عمليـــة الســـالم علـــى مَرْحَلـــةِ أهـــدافهم املرحليـــة التـــي 
حــــددوها ألنفســــهم يف قــــرارات اجمللــــس الــــوطني الفلســــطيني، وقبلــــوا تأجيــــل البحــــث يف 

إىل مفاوضــات احلــل النهــائي، التــي يُفتــرض أن ) الالجئــون، القــدس(القضــايا الرئيســية 
ووافقــوا يف اتفــاق أوســلو علــى إضــافة موضــوع االســتيطان . مــايو املقبــل/يــارتبــدأ يف أ

راكــــم قضــــايا ) طابــــا(واالتفــــاق اجلديــــد . والســــيادة علــــى األرض إىل القضــــايا املؤجلــــة
فمــا مل يســتطع املفــاوض الفلســطيني انتزاعــه أجّلــه . جديــدة فــوق تلــك القضــايا املؤجلــة

جـــــب االعتـــــراف بـــــأن يف هـــــذا التأجيـــــل وي. مكرهـــــاً، وأحالـــــه علـــــى املفاوضـــــات الالحقـــــة
خضـــوعاً لالبتـــزاز اإلســـرائيلي وهضـــماً للحقـــوق، وبأنـــه يحمـــل يف طياتـــه أخطـــار تبديـــد 
بعض هذه احلقوق، ويف املقابل، وإنصافاً للحقيقة، يجب االعتـراف بـأن تأجيـل البحـث 
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ي فــإذا كــان للجانــب اإلســرائيل. يف هــذه القضــايا ال يعنــي مــن الناحيــة النظريــة ضــياعها
. تفســـــيره اخلـــــاص لكـــــل القضـــــايا األساســـــية املؤجلـــــة، فللفلســـــطينيين تفســـــيرهم أيضـــــاً

ولصنع السالم احلقيقي القابل للحياة استحقاقاته، ومن دون دفعهـا بصـورة مسـبقة أو 
  .متأخرة تتحول العملية اجلارية إىل نوع من الهدنة أو التسوية املوقتة أو ما يشبه ذلك

ية، وراعيــي املفاوضــات، والقــوى الدوليــة كلهــا الطاحمــة وأظــن أن القيــادة اإلســرائيل
إىل صنع السالم وإشـاعة اسـتقرار دائـم يف منطقـة الشـرق األوسـط تـدرك أن الوصـول إىل 
هـذا الهــدف يتطلــب ال إعطــاء اجلانــب الفلســطيني حقوقــه التــي عجــز عــن أخــذها يف اتفــاق 

كـامالً ونهائيـاً مـن جميـع طابا فحسـب، بـل أيضـاً انسـحاب القـوات اإلسـرائيلية انسـحاباً 
، وإعطــــاء الشــــعب الفلســــطيني ١٩٦٧األراضــــي الفلســــطينية والعربيــــة التــــي احتُلــــت ســــنة 

كامـــل حقوقـــه الوطنيـــة املشـــروعة، ويف مقـــدمها حقـــه يف تقريـــر مصـــيره، وحـــل مشـــكلة 
الالجئــين، واالعتــذار لــه عــن الظلــم التــاريخي الــذي حلــق بــه علــى مــدى مــا يقــارب نصــف 

لالجئـين عامـاً مل يُفقـد ا ٤٥عدم حل مشكلة الالجئين، مثالً، علـى مـدى ف. قرن من الزمن
حقوقهم، بل أبقاها معلقة، وأوجد حالة من عدم االستقرار يف املنطقة كلها، وفجّـر بـين 

وأعتقـــد أن تقطيـــع أوصـــال الضـــفة الغربيـــة . العـــرب واإلســـرائيليين خمـــس حـــروب كبيـــرة
الضــــفة الغربيــــة، وعــــدم إطــــالق جميــــع ، وفصــــل غــــزة عــــن "بنتوســــتانات"وحتويلهــــا إىل 

املعتقلين واملعتقالت، واإلبقـاء علـى املسـتوطنين يف قلـب مدينـة اخلليـل، كـل ذلـك يبقـي 
حالــــة التــــوتر بــــين الشــــعبين قائمــــة، ويحــــول االتفــــاق إىل صــــيغة مــــن صــــيغ الترتيبــــات 

  .املوقتة
االتفـاق ويف سياق البحث يف آفاق اتفاق طابا، ال بـد مـن تأكيـد أن رصـد آفـاق هـذا 

وجميـــع نتائجـــه البعيـــدة علـــى الوضـــعين الفلســـطيني واإلســـرائيلي عمليـــة ليســـت هينـــة، 
وخصوصــاً بعــد مقتــل رابــين، وال ســيما أنــه مــدار صــراع ومل يمــض عليــه ســوى أســابيع 

ــا نتائجــه السياســية واألمنيــة واالقتصــادية املباشــرة علــى الوضــع الفلســطيني . قليلــة أمّ
االنتخابات ودوره يف تقريب الفلسطينيين من أهـدافهم،  يف الضفة الغربية وعلى إجراء

  :فاملرجَّح أن تكون على النحو التايل
ال يســــــتطيع أشــــــد املعارضــــــين التفــــــاق طابــــــا جتاهــــــل أن االتفــــــاق هــــــز الفكــــــر  :أوالً

الصــهيوين املتطــرف الــذي يتعامــل مــع أراضــي الضــفة الغربيــة باعتبارهــا أرض امليعــاد 
فَعــه باجتــاه التحــول إىل نــوع مــن األحــالم، وجعــل مصــير ويســميها يهــودا والســامرة، ودَ

املســتوطنين واملســتوطَنات قضــية صــراعية بــين األحــزاب اليمينيــة واالئــتالف احلــاكم، 
وأنهــى بعــض األفكــار التــي كــان بعــض األحــزاب اليمينيــة اإلســرائيلية املتطرفــة ينــادي 

ن، وحتويــل األردن إىل بهــا، مــن نــوع ترحيــل الفلســطينيين مــن الضــفة الغربيــة إىل األرد
كمــا أنــه أنهــى فكــرة اخليــار األردين حلــل القضــية الفلســطينية . وطــن بــديل للفلســطينيين

واســعة يف حــزب الليكــود وحــزب العمــل ويف علــى نحــو مــا كانــت تتبناهــا ســابقاً أوســاط 
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يمينهــا  -وتعــرف القيــادات اإلســرائيلية . اإلدارة األميركيــة وبعــض دول أوروبــا الغربيــة
أن تنفيـــذ اتفـــاق طابـــا وتفاعالتـــه الالحقـــة يفرضـــن علـــى إســـرائيل آجـــالً أو  -ا ويســـاره

عاجالً رسم حدودها الدولية مـع جيرانهـا، بمـا يف ذلـك الكيـان الفلسـطيني اجملـاور لهـا، 
رة وأن تنفيــــذ هــــذا االتفــــاق ســــيفرض أمــــراً واقعــــاً يقــــود مــــع الــــزمن، إىل التخلــــي عــــن فكــــ

لتوســعية التــي حتكمــت يف السياســة اإلســرائيلية منــذ إســرائيل الكبــرى، وانتهــاء العقليــة ا
ولعــل هــذا اإلدراك هــو الــذي يفســر حالــة الهســتيريا التــي يعيشــها اآلن . قيامهــا حتــى اآلن

  .املستوطنون وجميع األحزاب اليمينية اإلسرائيلية
تنفيـــذ اتفـــاق طابـــا ســـقوط مقولـــة للـــبعض مفادهـــا أن يف املنطقـــة ســـيكرس  :ثانيـــاً
وخمســــة شــــعوب، وأن الشــــعب اخلــــامس ) ، لبنــــان، األردن، وإســــرائيلســــورية(أربــــع دول 

وسيسـاهم يف تكـريس وجـود كيـان فلسـطيني موحـد يقـوم علـى . شـعب زائـد) الفلسطيني(
أجـــزاء مـــن األرض الفلســـطينية، ويقـــيم ســـلطة فلســـطينية تشـــمل ســـلطاتها جميـــع ســـكان 

بمــــا يف ذلــــك  الضــــفة الغربيــــة وقطــــاع غــــزة، وتتمتــــع بكــــل مقومــــات الســــلطات احلاكمــــة،
مؤسســـاتها املدنيـــة التنفيذيـــة والقضـــائية والتشـــريعية املنتخبـــة واملعتـــرف بهـــا عربيـــاً 

 ١٩، ويكــون لهــا شــرطة مســلحة قوامهــا اآلن )الصــالحياتوإن كانــت حمــدودة (ودوليــاً 
وبغــض . ألفــاً عنــد اســتكمال تنفيــذ اتفــاق طابــا ٣٠ألــف رجــل، سيصــل عــدد أفرادهــا إىل 

افة التي يمكن تسجيلها بشأن مدى تماسك هـذا الكيـان، وبشـأن النظر عن املالحظات ك
دوري الســــلطة الــــراهن والالحــــق، فالواضــــح منــــذ اآلن أن هــــذا الكيــــان قابــــل للتحــــول إىل 
دولــة مســتقلة، وأن تنفيــذ اتفــاق طابــا يزيــد يف هــذه القابليــة ويقويهــا، ويســرّع يف حتــول 

ق طابا لـن يـدور حـول وجـود هـذا والصراع بعد تنفيذ اتفا. مؤسساته إىل مؤسسات دولة
وسـينتقل االعتـراف . الكيان، بل حـول حـدوده وحـدود سـيادته ودوره وعالقاتـه بجيرانـه

  .الدويل والعربي بالكيان الفلسطيني من حيزه النظري إىل صيغ سياسية عملية أكثر
حال تنفيذه، الوضع الفلسطيني برمتـه إىل حمطـة  سينقل االتفاق اجلديد، يف :ثالثاً

جديـــدة، وســـيحتدم الصـــراع الـــداخلي حولـــه، وسيضـــع األطـــراف كافـــة أمـــام اســـتحقاقات 
وسيعرِّض السلطة الفلسطينية إىل اختبار حقيقي، وسـيمتحن قـدراتها علـى بنـاء . جديدة

مقراطيــة يف احلاجــة إىل الديوســتظهر أكثــر فــأكثر . مؤسســات اجملتمــع املــدين وتشــغيلها
وعلــى الــرغم مــن جميــع النــواقص واخملــاطر التــي يحملهــا . احليــاة السياســية الفلســطينية

بالتـدريج عـن كاهـل سـكان مـدن الضـفة االتفاق يف طياته، فإن زوال كـابوس االحـتالل 
الغربيـــة وبلـــداتها الكبـــرى ســـيمكّن الســـلطة الفلســـطينية مـــن تعزيـــز نفوذهـــا وســـلطتها يف 

غربية، وسيدفع يف املرحلة األوىل بقطاعات واسعة مـن السـكان، صفوف أبناء الضفة ال
، "فـــــتح"ألســـــباب متنوعـــــة، نحـــــو االنحيـــــاز إىل الســـــلطة وإىل احلـــــزب احلـــــاكم، أي حركـــــة 

وســــيقود إىل تراجــــع ثقــــل املعارضــــة يف الشــــارع الفلســــطيني، بمــــا يف ذلــــك ثقــــل حركــــة 
ركـــــــة الوطنيـــــــة ، وربمـــــــا سيتســـــــبب يف زيـــــــادة التشـــــــرذم القـــــــائم يف بنيـــــــة احل"حمـــــــاس"
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الفلســـــــطينية، وأظـــــــن أنـــــــه ســـــــيزيد يف االنقســـــــامات يف صـــــــفوف الفصـــــــائل واملنظمـــــــات 
وســـيُحدِث داخـــل الضـــفة الغربيـــة . الفلســـطينية، وال ســـيما تلـــك املعارضـــة لعمليـــة الســـالم

جســمها التنظيمــي، الــذي ســيحاول التعامــل مــع الواقــع والوضــع تناقضــات بــين مواقــف 
املوجــودة يف اخلــارج، والتــي يتوقــع ملعظمهــا أن تســتمر  اجلديــد الناشــئ، وبــين قياداتهــا

يف رفـــض االعتـــراف باحلقـــائق اجلديـــدة، ويف رفـــض تكييـــف مواقفهـــا وممارســـاتها مـــع 
  .متطلبات الوضع اجلديد

 .ف.ت.مإن عبــور القيــادة الفلســطينية، ومعهــا األغلبيــة الســاحقة مــن كــوادر  :رابعــاً
الغربيــــة، وتــــويل الســــلطة الوطنيــــة إدارة  املدنيــــة والعســــكرية، إىل بــــاقي منــــاطق الضــــفة

جمــــاالت احليــــاة هنــــاك، وتعامــــل العــــامل مــــع هــــذه الســــلطة باعتبارهــــا القيــــادة الرســــمية 
للشعب الفلسطيني، إن ذلك كله يساعد يف تبلور هيكل الكيان السياسي الفلسطيني علـى 

سـطينية األرض، ويكرس بصورة نهائية وحاسمة انتقال مركز ثقل احلركة الوطنيـة الفل
ومركز القرار الفلسطيني من اخلارج إىل الداخل، ويحررهمـا إىل حـد كبيـر مـن التـدخالت 
العربيــة الرســمية املتنوعــة، وينهــي خمــاوف القيــادة الفلســطينية مــن عــودة اإلســرائيليين 

وإذا كـــــــان االنتقـــــــال والتحـــــــرر ووجـــــــود الكيـــــــان السياســـــــي تُعتبـــــــر . إىل اخليـــــــار األردين
نيـــــة، فـــــإن علـــــى املفكـــــرين الفلســـــطينيين معاجلـــــة املعضـــــالت موضـــــوعياً إجنـــــازات وط

تقييــد عالقــة الســلطة الفلســطينية مــع إســرائيل : املوضــوعية التــي ســترافق ذلــك، وأهمهــا
بعدد من االتفاقـات، وتنـامي التـدخل اإلسـرائيلي يف بنـاء أسـس الكيـان الفلسـطيني ويف 

ملانحـــــة، وخصوصـــــاً صـــــوغ توجهاتـــــه والتـــــأثير يف اجتاهـــــات تطـــــوره، وتـــــدخّل الـــــدول ا
، املمثـــل الشـــرعي والوحيــــد .ف.ت.مأميركـــا، يف صـــوغ القـــرار الفلســــطيني، وضـــمور دور 

للشــعب الفلســطيني كلــه، وتعرضــها، كمؤسســة، للتأكــل واالهتــراء يف وقــت مــا زال نصــف 
كمـــــا أن قضـــــايا األرض وامليـــــاه والالجئـــــين . الشـــــعب الفلســـــطيني يعـــــيش خـــــارج وطنـــــه

  .قدس واحلدود ال تزال بال حلولوالنازحين واملستوطنات وال
% ٣٠، )عاماً من االحتالل ٢٧بعد مضي (سيحرر االتفاق، يف حال تنفيذه  :خامساً

، ويفتــرض أن ترتفــع النســبة الحقــاً ١٩٦٧مــن أراضــي الضــفة الغربيــة التــي احتُلــت ســنة 
صــحيح أن هــذا اجلــزء صــغير، وأن حتريــره لــيس كــامالً، لكــن صــحيح %. ٨٠إىل مــا يفــوق 

أن حترير جزء قليل أفضل للفلسطينيين من بقـاء الكـل حتـت االحـتالل، وأن نصـف  أيضاً
التحريـر أو ربعــه أفضــل مــن عدمــه، وأن تــراكم مثــل هــذه اخلطــوات اجلزئيــة وغيــر الكاملــة 
يوجــــد وقــــائع جديــــدة تقــــرب الفلســــطينيين مــــن حتريــــر كامــــل أراضــــي الضــــفة والقطــــاع، 

ة إىل شـوارع املـدن والبلـدات التـي سـيرحل وأظنها كفيلة بمنع جيش االحـتالل مـن العـود
ولعل من املفيد تذكير جميع الذين يصرون على رؤيـة النصـف الفـارغ مـن الكـأس . منها

فقط بأالّ ينسـوا أن رفضـهم لهـذا االتفـاق، ودعـوتهم إىل إسـقاطه، يتضـمنان مـن الناحيـة 
  .حتاللاجلزء من األرض الفلسطينية حتت السيطرة املطلقة لالالعملية بقاء هذا 
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مع تنفيذ االتفاق، سيتحرر ما يقـارب مليـون ونصـف مليـون فلسـطيني مـن  :سادساً
 ٢٧علــــى مــــدى أشــــكال االضــــطهاد واإلذالل واإلرهــــاب التــــي مارســــها االحــــتالل ضــــدهم 

ومــع اســتكمال التنفيــذ، ســتنتقل أوضــاع ســكان الضــفة الغربيــة إىل حالــة جديــدة . عامــاً
وأظــن أن حتريــر . هــا بأوضــاعهم يف ظــل االحــتاللوحيــاة أفضــل ال يمكــن إطالقــاً مقارنت

بضــعة آالف مــن املناضــلين املعتقلــين، وعــودة بضــعة آالف أُخــرى باســم الشــرطة، خيــر 
وال يجـوز اإلقـالل مـن تـأثير مثـل هـذه . من بقـائهم يف سـجون االحـتالل أو خـارج الـوطن

انية اخلطـــــــوات اجلزئيـــــــة يف حيـــــــاة النـــــــاس يف الضـــــــفة الغربيـــــــة ويف عالقـــــــاتهم اإلنســـــــ
وأوضــــاعهم املعنويــــة، بمــــا يف ذلــــك متابعــــة النضــــال مــــن أجــــل انتــــزاع بــــاقي حقــــوقهم 

  .الوطنية املغتصبة
يف ضــــوء مــــا ذُكــــر أعــــاله، يمكـــــن اســــتنتاج أن اتفــــاق طابــــا بنصوصــــه وتفاعالتـــــه 
الالحقــــة فلســــطينياً وعربيــــاً ودوليــــاً، وبالعالقــــة باإلســــرائيليين، يحسّــــن جزئيــــاً وضــــع 

م، وأن تنفيـذ االتفـاق يحسّـن موقـع قضـيتهم يف إطـار املسـاعي الفلسطينيين فـوق أرضـه
اإلســرائيلي ونشــر االســتقرار يف املنطقــة، ويقــوي  -الهادفــة إىل تســوية الصــراع العربــي 

أوراق الفلســــطينيين التفاوضــــية يف املفاوضــــات الالحقــــة، ســــواء تلــــك املتعلقــــة بتنفيــــذ 
أو تلك املتعلقـة باملرحلـة النهائيـة، االتفاقات التي وقعوها مع اإلسرائيليين حتى اآلن، 

الغربيـــة وقطـــاع غـــزة أرضـــاً وســـكاناً، ويعجـــل يف انحســـار االحـــتالل وزوالـــه عـــن الضـــفة 
وخصوصاً إذا أحسن السكان استثمار ما يعطيه االتفاق لهم وأحسـنوا إدارة الصـراع يف 

ي القـول إن ومـن البـديه. فترة تنفيذ االتفاق، وبالتحديد يف مرحلة ما بعد اغتيـال رابـين
جميــع هــذه التحســينات يف وضــع الشــعب الفلســطيني وقضــيته قابلــة للزيــادة، كمــا أنهــا 

ولن تكـون الزيـادة أو املراوحـة أو النقصـان بعـد تنفيـذ . قابلة للمراوحة وحتى للنقصان
اتفـــــاق طابـــــا مرهونـــــة فقـــــط بالعوامـــــل الدوليـــــة واإلقليميـــــة اخلارجيـــــة، وإنمـــــا سيصـــــبح 

ير مدى قدرة الفلسطينيين على النجاح يف بناء كيانهم وتعزيز األساس فيها إىل حد كب
وتخطـــئ الســـلطة . ثقـــة الشـــعب بـــه، ومـــدى قـــدرتهم علـــى تعزيـــز مكانتـــه العربيـــة والدوليـــة

بعـــد العبـــور إىل جنـــين ) أو تصـــرفا(الفلســـطينية واالجتـــاه الفلســـطيني الـــواقعي إذا أشـــاعا 
لســــالم قــــد حتقــــق، وإذا تراخيــــا يف ونــــابلس وطــــولكرم وقلقيليــــة ورام اللــــه واخلليــــل أن ا

مالحقـــــة احلقـــــوق التـــــي نـــــص اتفـــــاق أوســـــلو عليهـــــا ومل يســـــتطيعا تثبيتهـــــا، أو أغمضـــــا 
فإيجاد مثل هذه األجـواء . عيونهما عن متابعة حتصيل احلقوق التي انتزعاها يف طابا

ســـيؤدي إىل حالـــة إحبـــاط يف صـــفوف الشـــعب الفلســـطيني، وســـيقود إىل تعطيـــل وتـــأخير 
اجلديــد، وإىل تبديــد بعــض احلقــوق، وتــأخير الــدخول رحلــة الثانيــة مــن االتفــاق تنفيــذ امل

  .يف مفاوضات جادة بشأن قضايا احلل النهائي
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  آفاق ونتائج
  إجراء االنتخابات الفلسطينية

اتفاق طابا أبناء الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة احلـق يف  يعطي
انتخـــاب جملـــس الســـلطة الفلســـطينية، وانتخـــاب رئـــيس الســـلطة التنفيذيـــة بصـــورة حـــرة 

  .ومباشرة، ويوفر للعملية االنتخابية رقابة خارجية عربية ودولية
ومنـــــذ إعـــــالن عـــــزم الســـــلطة الفلســـــطينية علـــــى إجـــــراء االنتخابـــــات وإعـــــالن الســـــلطة 
موعـــدها، ونشـــرها قـــانون االنتخابـــات، اســـتقطب املوضـــوع اهتمامـــاً واســـعاً يف أوســـاط 
الشــعب الفلســطيني يف الــداخل واخلــارج، واســتقطب أيضــاً اهتمــام أوســاط دوليــة وعربيــة 

ملركزيـة الطاغيـة علـى احليـاة السياسـية واسعة، وأصـبحت االنتخابـات بمثابـة القضـية ا
ولعل السبب الرئيسي لالهتمـام العربـي والـدويل الواسـع . يف الضفة الغربية وقطاع غزة

فمــــن خاللهــــا ســــيتقرر املوقــــف . يعــــود إىل التــــرابط العميــــق بينهــــا وبــــين عمليــــة الســــالم
هـــــاء الفلســـــطيني مـــــن موضـــــوع املشـــــاركة الفلســـــطينية فيهـــــا، بـــــدءاً بمـــــؤتمر مدريـــــد وانت

اإلســــرائيلية التــــي تــــم التوصــــل إليهــــا، ويف ضــــوء نتائجهـــــا  -باالتفاقــــات الفلســــطينية 
  .سيتقرر الدور الفلسطيني يف املفاوضات الالحقة

ـــا االهتمـــام الشـــعبي الفلســـطيني الواســـع باالنتخابـــات، فـــأظن أنـــه ال ينطلـــق مـــن  أمّ
ة أبنـــاء الضـــفة كونهـــا جـــزءاً مـــن اتفـــاقي أوســـلو وطابـــا، بـــل مـــن كونهـــا تعبيـــراً عـــن رغبـــ

الغربيـــة وقطـــاع غـــزة يف املشـــاركة املباشـــرة يف بنـــاء نظـــامهم السياســـي، ويف إرســـائه 
على أسس صحيحة، وألنهـم يـرون فيهـا ضـرباً مـن ضـروب ممارسـة حـق تقريـر املصـير، 
وإحـــــدى الوســـــائل األساســـــية لتطبيـــــق الديمقراطيـــــة يف حيـــــاتهم، وبدايـــــة الطريـــــق نحـــــو 

ويـــرجَّح أن تكـــون املشـــاركة . الـــذي يطمحـــون إىل بلوغــه تأســيس اجملتمـــع املـــدين اجلديــد
الشــعبية يف االنتخابــات واســعة؛ فاألغلبيــة الســـاحقة مــن أبنــاء الضــفة الغربيــة وقطـــاع 
غزة تواقة إىل ممارسة حقوقها الديمقراطية بعد أعوام طويلـة مـن االحـتالل، وألنهـا أول 

الضــفة والقطــاع بصــورة  انتخابــات تشــريعية فلســطينية يشــارك فيهــا الفلســطينيون يف
فلســطيني واحــد، ورئــيس فلســطيني للســلطة " تشــريعي"موحــدة، وبهــدف انتخــاب جملــس 

وأظـــــنهم لـــــن يـــــدققوا كثيـــــراً يف قـــــانون االنتخابـــــات، ولـــــن ). رئـــــيس الـــــوزراء(التنفيذيـــــة 
يســـــتجيبوا لـــــدعوات املقاطعـــــة التـــــي يُتوقـــــع أن يـــــدعو إليهـــــا بعـــــض القـــــوى الفلســـــطينية 

وسـيتركون . فاملهم بالنسبة إىل الناس العاديين هـو إجراؤهـا .الماملعارضة لعملية الس
مهمة التدقيق يف القوانين واألنظمـة االنتخابيـة لألوسـاط السياسـية الرسـمية واحلزبيـة 

أّمــــا اهتمــــام فلســــطينيي اخلــــارج باملوضــــوع . الفلســــطينية وملؤسســــات اجملتمــــع املــــدين
اتي، وال ســـيما أنهـــم يعرفـــون أن فيتضـــمن بعضـــاً مـــن القلـــق علـــى املصـــير الـــوطني والـــذ
التــي يعتبرونهــا ممــثلهم  .ف.ت.منتائجهــا ســتؤثر يف مصــيرهم ومســتقبلهم، ويف مصــير 

الشــرعي والوحيــد بينمــا هــم حمرومــون مــن ممارســة هــذا احلــق الــديمقراطي، وممنوعــون 
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  .من املشاركة فيها، وال يجدون من يجيبهم عن تساؤالتهم املشروعة بشأنها
املالحظــــــات الكثيــــــرة التــــــي يمكــــــن تســــــجيلها بشــــــأن قــــــانون  وبصــــــرف النظــــــر عــــــن

االنتخابــــــات وبشــــــأن التــــــدخل اإلســــــرائيلي يف وضــــــع أسســــــه، والصــــــالحيات املمنوحــــــة 
للمجلــــس ولــــرئيس الســــلطة التنفيذيــــة، فــــإين أعتقــــد أن الــــنص املتعلــــق باالنتخابــــات يف 
اتفـــــاق طابـــــا هـــــو مـــــن أهـــــم نصـــــوص االتفـــــاق، وأن إجراءهـــــا ضـــــرورة وطنيـــــة ومكســـــب 

لســـطيني كبيـــر، ســـيكون لـــه تـــأثيره يف جممـــل الوضـــع الفلســـطيني، بمـــا يف ذلـــك احليـــاة ف
 -ويف املفاوضــــــات الفلســــــطينية السياســــــية واحلزبيــــــة ومســــــتقبل الكيــــــان الفلســــــطيني، 

القـوى الفلسـطينية ولـذا، فـإن ممارسـة هـذا احلـق واجـب علـى جميـع . اإلسرائيلية الالحقـة
فاالنتخابـات تفضـي . ن علـى اإلدالء بأصـواتهموجميع أبناء الشعب الفلسـطيني القـادري

إىل إنشاء مؤسسات تشريعية وتنفيذية فلسطينية تستمد شرعيتها من املصـدر احلقيقـي 
للســــلطات، وتنهــــي الطعــــن والتشــــكيك الفلســــطينيين، والعــــربيين إىل حــــد مــــا، يف شــــرعية 

عب وانتخـــــــاب قيـــــــادة للشـــــــ. تمثيـــــــل القيـــــــادة الفلســـــــطينية احلاليـــــــة للشـــــــعب الفلســـــــطيني
الفلســـطيني بصـــورة ديمقراطيـــة خيـــرٌ ألـــف مـــرة، كمـــا أتصـــور، مـــن االســـتمرار يف اعتمـــاد 
قيــــادة اســــتمدت شــــرعيتها عبــــر النضــــال وعبــــر تقــــادم الــــزمن علــــى وجودهــــا ومواقعهــــا 

وأظــن أن االعتمــاد علــى التــاريخ يف تثبيــت شــرعية القيــادة مل يعــد مقبــوالً وال . القياديــة
كافــة التـي طــرأت علـى القضــية الوطنيـة وعلــى الكبيـرة كافيـاً، وخصوصــاً بعـد التطــورات 

  .وفصائل احلركة الوطنية الفلسطينية .ف.ت.مبنى اجملتمع الفلسطيني و
إن االنتخابات هي أيضاً الوسيلة الديمقراطيـة الوحيـدة القـادرة علـى حتديـد موقـف 
الشـــــعب الفلســـــطيني مـــــن جميـــــع القضـــــايا السياســـــية والتنظيميـــــة اخملتلـــــف بشـــــأنها يف 

. اتفــاق طابــالســاحة الفلســطينية، ومــن االتفاقــات التــي تــم التوصــل إليهــا، بمــا يف ذلــك ا
مليونـان (ووجود جسم قيادي فلسطيني يستمد شرعيته من جزء من الشعب الفلسطيني 

يعطــــي القضــــية الفلســــطينية والكيــــان الفلســــطيني وســــلطاته ) ونصــــف مليــــون فلســــطيني
بقــوة يف تســريع تطــور هــذا يــاً جديــدين، ويســاهم التشــريعية والتنفيذيــة بعــداً دوليــاً وعرب

الكيــــان إىل دولــــة مســــتقلة، ويحفــــز الشــــعب الفلســــطيني علــــى متابعــــة النضــــال مــــن أجــــل 
حتويـــــل كيانـــــه السياســـــي إىل دولـــــة مســـــتقلة وذات ســـــيادة، ويفـــــتح اآلفـــــاق أمـــــام الـــــدول 

ة العربيـــة واألجنبيـــة الصـــديقة للمســـاعدة يف دعـــم هـــذا التحـــول، ويقـــوي مواقـــف الســـلط
الفلســــطينية يف احملافــــل العربيــــة والدوليــــة، ويعطــــي االتفاقــــات التــــي تــــم توقيعهــــا مــــع 
اآلخـــرين صـــدقية كبيـــرة، ويفـــرض علـــى القيـــادة اإلســـرائيلية وأحزابهـــا السياســـية نمطـــاً 
جديـــــداً مـــــن العالقـــــة باملؤسســـــات الفلســـــطينية، والتعامـــــل بـــــاحترام أكبـــــر مـــــع الســـــلطة 

  .ن واالتفاقات التي توقعها معهمالفلسطينية واملفاوضين الفلسطينيي
وإذا دقّقنـــــــا يف مواقـــــــف القـــــــوى السياســـــــية الفلســـــــطينية مـــــــن االنتخابـــــــات جنـــــــدها 
متباينــة، فهنــاك املتحمســون لهــا ألســباب وطنيــة وحزبيــة، ويف مقــدم هــؤالء أبــو عمــار 
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وهم حريصـون علـى أن جتـرى بصـورة حـرة وديمقراطيـة ونزيهـة، ". فتح"وعدد من قادة 
وأعتقــد أن فــوز أبــو عمــار مرشــحاً وحيــداً لرئاســة الســلطة التنفيذيــة . جتهــاوواثقــون بنتي

بأغلبيـة كبيـرة مســألة حمسـومة تمامـاً العتبــارات وطنيـة وشـعبية وتنظيميــة ) احلكومـة(
ويف إطــار هــذا التيــار، هنــاك مــن لــه مالحظــات علــى قــانون االنتخابــات وعلــى . متنوعــة

القـــانون، ويفضـــل تأجيلهـــا إىل مـــا بعـــد  توقيتهـــا، ويطالـــب بـــإجراء بعـــض التعـــديالت يف
اســـتكمال االنســـحاب اإلســـرائيلي مـــن جميــــع املـــدن والقـــرى الفلســـطينية، ومنهـــا مدينــــة 

وهنـــاك تيـــار آخــر يعارضـــها بشـــدة، وصــار واضـــحاً أنـــه ســيقاطعها، ويضـــم هـــذا . اخلليــل
التيــار جميــع القــوى الصــغيرة املنضــوية حتــت لــواء القــوى الفلســطينية العشــر املعارضــة 

وداخـل السـلطة الوطنيـة مـن هـو " فـتح"وال أذيع سراً إذا قلت إن يف قيادة . لعملية السالم
وبغــض . غيــر مــتحمس لهــا ويتقــاطع يف مواقفــه مــع مواقــف هــذه القــوى، ويتمنــى أالّ تــتم

النظـــــر عـــــن األســـــباب الوطنيـــــة التـــــي تســـــوقها هـــــذه القـــــوى لتبريـــــر مواقفهـــــا املعارضـــــة 
عـدم الثقـة بـالنفس، وتخشـى نتـائج االنتخابـات، وال  لالنتخابات، فالواضح أنهـا تخفـي

وهنــاك اجتــاه ثالــث . ســيما أنهــا ســتعطي لكــل ذي وزنٍ يف صــفوف الشــعب حجمــه ووزنــه
ما زال متردداً يف قـراره، وحمتـاراً بـين املقاطعـة واملشـاركة الرسـمية، أو املشـاركة غيـر 

هــذا التيــار بصــورة ويضــم . الرســمية، أي دعــم مرشــحين مــن دون تبنّــيهم بصــورة رســمية
ـــا النظـــر يف . رئيســـية اجلبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين بزعامـــة جـــورج حـــبش وإذا أمعنّ

خلفيــات هــذه املواقــف جنــد أن هــذا التيــار يعــيش صــراعاً داخليــاً؛ فهــو مــن جهــة مقتنــع 
بأهميـــة االنتخابـــات علـــى الصـــعيد الـــوطني والتنظيمـــي، ويـــدرك أن عـــدم املشـــاركة فيهـــا 

املوقــــف الشــــعبي الفلســــطيني واخلــــروج، ولــــو موقتــــاً، مــــن احلركــــة يعنــــي التصــــادم مــــع 
. النشـاط السياسـي اليـوميالسياسية الفلسطينية الرسمية ومن دائـرة الفعـل والتـأثير يف 

األول : وهــــو مــــن جهــــة أُخــــرى يجــــد أن قيادتــــه تخشــــى مــــن املشــــاركة لســــببين رئيســــيين
وحــــــدتها الفكريــــــة انكشــــــاف ضــــــعف نفوذهــــــا يف الشــــــارع الفلســــــطيني، والثــــــاين تفكــــــك 

والتنظيميــة، حيــث ســتجد نفســها مضــطرة إىل مراجعــة نهجهــا السياســي املعــارض لكــل 
عملية السالم التي انطلقت من مدريـد قبـل أربعـة أعـوام، ومراجعـة نشـاطها العملـي الـذي 

، فهـي أقـرب "حمـاس"أمّـا حركـة . سلكته يف املرحلة املاضـية يف مواجهـة عمليـة السـالم
تقــــاطع معــــه يف كثيــــر مــــن مواقفــــه، إال إن تيــــاراً قويــــاً داخلهــــا يضــــغط إىل هـــذا التيــــار وت

ويـرجَّح أن يـنجح هـذا . باجتاه املشاركة املباشرة يف االنتخابـات، وبمرشـحين رسـميين
ويف ســـياق احلـــديث عـــن االنتخابـــات، ال بـــد مـــن اإلقـــرار بأنهـــا . التيـــار يف فـــرض مواقفـــه

التوقــــــف أمامهــــــا اآلن وبعــــــد  تطــــــرح جمموعــــــة مــــــن األســــــئلة الوطنيــــــة التــــــي تســــــتوجب
األســـــئلة، علـــــى ســـــبيل املثـــــال، دور اجمللـــــس املنتخـــــب وســـــلطته مـــــن هـــــذه . االنتخابـــــات

كممثــــل  .ف.ت.مومنهــــا أيضــــاً مصــــير . التنفيذيــــة جتــــاه الشــــعب الفلســــطيني يف الشــــتات
شرعي ووحيـد للشـعب الفلسـطيني داخـل الـوطن وخارجـه، وموقـع املؤسسـات التشـريعية 
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بــــة، وحــــق أعضــــاء اجمللــــس الــــوطني واللجنــــة التنفيذيــــة يف الترشــــيح والتنفيذيــــة املنتخ
ـــع انتخابـــه ويف ســـياق البحـــث عـــن احللـــول الوطنيـــة لهـــذه . إلـــخ.. لعضـــوية اجمللـــس املزمَ

األسئلة املشروعة، يجب التمييز بين مشروعية طرحها وبين دعـوات الـبعض إىل تأجيـل 
القــوى الفلســطينية تعــرف أن  وأظــن أن جميــع. االنتخابــات إىل حــين االتفــاق علــى حلهــا

إجراء االنتخابات يعني التشـييع الرسـمي ملرحلـة التنظيمـات والفصـائل العسـكرية التـي 
بُنيـــــت علـــــى أســـــس عســـــكرية وشـــــبه عســـــكرية، وانتهـــــاء دور معظـــــم القيـــــادات السياســـــية 
الفلســطينية التـــي انتزعـــت دورهـــا ومواقعهـــا القياديـــة يف ســـاحة العمـــل الـــوطني بجـــدارة 

املرحلة، والدخول العملي يف مرحلة تكون القيادات فيها منتخبة مـن الشـعب خالل تلك 
ال مفروضة عليه أو منتخبة من تنظيماتها يف أحسن األحوال، وأيضاً حتوّل التنظيمات 
الفلســـــطينية إىل أحـــــزاب سياســـــية، تســـــتمد قوتهـــــا مـــــن ديمقراطيـــــة عالقاتهـــــا الداخليـــــة 

القـــــوى، فــــــإن رفـــــض املشــــــاركة يف وبصـــــرف النظــــــر عـــــن مواقــــــف . وعالقتهـــــا بالنــــــاس
الراهنــة رفــض تعزيــز الديمقراطيــة يف العمــل  االنتخابــات يعنــي يف األوضــاع والظــروف

وال . السياســـي الفلســـطيني، والتمســـك ببقـــاء األوضـــاع القياديـــة علـــى مـــا هـــي عليـــه اآلن
مبالغـــــة يف القـــــول إن تـــــاريخ إجـــــراء االنتخابـــــات الفلســـــطينية يمكـــــن تثبيتـــــه باعتبـــــاره 

وهذا . فاصالً يف األوضاع الفلسطينية الداخلية، وبداية طور جديد يف العالقات تاريخاً
الطـــور يفـــرض علـــى اجلميـــع التعامـــل بواقعيـــة وبمســـؤولية وطنيـــة عاليـــة، والتوجـــه نحـــو 

فاخلطـــأ يف هـــذه املرحلـــة قـــد يقـــود إىل وقـــوع مـــا ال حتُمـــد عقبـــاه علـــى . احلـــوار الـــوطني
  .أصحابه، وقد يطال اجلميع

  وضع األمني يف الضفةآفاق ال
  بعد اتفاق طابا

توقيـــع اتفـــاق أوســـلو وبروتوكـــوالت القـــاهرة، اعتمـــدت املؤسســـات اإلســـرائيلية  منـــذ
. السياســـية والعســـكرية واألمنيـــة موقفـــاً موحـــداً إزاء تنفيـــذ االتفاقـــات مـــع الفلســـطينيين

وخالصــة هــذا املوقــف إخضــاع أبــو عمــار وســلطته املشــكَّلة حــديثاً لالختبــار، وامتحــان 
وسهّلت هـذه املؤسسـات اإلسـرائيلية توسـيع . حاقدرتيهما على ضبط األمن يف غزة وأري

قـــوات الشـــرطة وخمتلـــف أجهـــزة األمـــن الفلســـطينية، وتـــدخلت يف أدق تفصـــيالت أنظمـــة 
ومل تكتـرث لكيفيـة إدارة السـلطة لألمـوال وكيفيـة توظيفهـا يف جمـاالت . حياتها اليومية

صـــــــاد تطـــــــوير الصـــــــحة والتعلـــــــيم والثقافـــــــة واإلســـــــكان والزراعـــــــة وبـــــــاقي فـــــــروع االقت
رئـــيس الســـلطة الفلســـطينية ويف قدرتـــه ويف حينـــه، كـــان الشـــك يف مواقـــف . الفلســـطيني

ولقطـــع الشـــك . الســـيطرة علـــى أوضـــاع غـــزة طاغيـــاً علـــى تفكيـــر القيـــادة اإلســـرائيليةعلـــى 
بــاليقين، أعطــت القيــادة اإلســرائيلية اجلــيش وأجهــزة األمــن اإلســرائيلية الفرصــة والوقــت 

وكوادر الشـرطة الفلسـطينية عـن قـرب ومراقبـة سـلوكها، وال الالزمين للتعرف إىل قيادة 
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ســــيما إزاء مســــألة التعــــاون والتنســــيق امليــــداين املشــــترك يف مهمــــات ضــــبط األمــــن، ويف 
  ".مكافحة اإلرهاب واإلرهابيين"التصدي للمعارضة الفلسطينية و

ة واآلن يمكن القول إن اإلسـرائيليين أخـذوا وقـتهم الكـايف وتعرفـوا بصـورة تفصـيلي
إىل ذهنيـــة ونفســـية األغلبيـــة العظمـــى مـــن قيـــادة الشـــرطة، وإىل نمـــط تفكيرهـــا ونوعيـــة 

قـــــابلون " اخملـــــربين الفلســـــطينيين"مـــــن أن اهتماماتهـــــا، وتأكـــــدوا خـــــالل العـــــام األخيـــــر 
للتحـــول ســـريعاً إىل جنـــود نظـــاميين، يتقيـــدون بجميـــع األوامـــر والتعليمـــات التـــي تصـــدر 

قيقـــة، بمـــا يف ذلـــك التحـــرك يف دوريـــات مشـــتركة إلـــيهم، ويلتزمـــون تنفيـــذها بصـــورة د
وأظــــن أن مراكــــز األبحــــاث والدراســــات . والتعــــاون يف جمــــاالت العمــــل األمنــــي املشــــترك

األمنيــــــة اإلســـــــرائيلية فوجئـــــــت بمســــــتوى الضـــــــبط والـــــــربط داخــــــل املؤسســـــــة العســـــــكرية 
ا فعلــى الــرغم مــن بعــض اإلهانــات والكثيــر مــن االســتفزازات اللــذين وجههمــ. الفلســطينية

املســـتوطنون اإلســـرائيليون إىل الشـــرطة الفلســـطينية، وعلـــى الـــرغم مـــن املعانـــاة الكبيـــرة 
التي عاناها الشعب الفلسطيني داخل وخارج املناطق الفلسطينية التي تتمركـز الشـرطة 
الفلســطينية فيهــا، فإنــه مل يســجَّل علــى الشــرطة الفلســطينية خــالل عــام ونصــف عــام مــن 

قطـــــاع غـــــزة ومنطقـــــة أريحـــــا أيـــــة خمالفـــــة أساســـــية تمـــــس توليهـــــا مســـــؤولية األمـــــن يف 
  .باملصالح األمنية اإلسرائيلية

األمـــن وممـــا ال شـــك فيـــه هـــو أن جنـــاح أبـــو عمـــار والســـلطة وقيـــادة الشـــرطة وأجهـــزة 
الفلسطينية يف ذلك االختبار كان عـامالً حاسـماً يف دفـع القيـادة السياسـية اإلسـرائيلية 

، والشــروع يف التعامــل معهــا باعتبارهــا قــوة .ف.ت.منحــو إعــادة النظــر يف موقفهــا مــن 
غيـــر معاديـــة إلســـرائيل وشـــريكة يف صـــنع الســـالم ويف إنهـــاء حالـــة احلـــرب والعـــداء بـــين 
الشــعبين الفلســطيني واإلســرائيلي، ويف شــروع القيــادات األمنيــة والعســكرية اإلســرائيلية 

إىل " لـــــة وخمـــــربينقت"يف تغييـــــر النظـــــرة إىل أفـــــراد الشـــــرطة الفلســـــطينية مـــــن اعتبـــــارهم 
اعتبــارهم بشــراً وأناســاً عــاديين، وجنــوداً نظــاميين يعملــون بانضــباط يف إطــار مؤسســة 

وتبسـيطه عنـد اإلسـرائيليين، اخترعـت القيـادة ولتقريـب األمـر إىل األذهـان . غير إرهابيـة
اإلســـرائيلية، يف حينـــه، قصـــة التمييـــز بـــين العســـكريين الفلســـطينيين امللطخـــة أيـــاديهم 

ســـرائيلي، وبـــين العســـكريين اآلخـــرين، وركـــزت يف الـــذهن اإلســـرائيلي أن هنـــاك بالـــدم اإل
مقــــاتالً فلســــطينياً شــــريفاً ونظيــــف اليــــدين، وآخــــر غيــــر شــــريف، ويــــداه ملطختــــان بالــــدم 

  .اإلسرائيلي
وأعتقد أنه لـوال النجـاح الفلسـطيني يف ذلـك االختبـار األمنـي ملـا وثـق رابـين بياسـر 

. قراره باإلفراج اجلزئي عـن القسـم الثـاين مـن اتفـاق أوسـلوعرفات وملا أقدم على اتخاذ 
فالثقــة بياســر عرفــات، والنجــاح يف االختبــار األمنــي، لعبــا دوراً أكبــر مــن جميــع األدوار 
التي قامت بها الـدول الراعيـة واملسـاندة لعمليـة السـالم، بمـا يف ذلـك اإلدارة األميركيـة، 

تحت بموجبه الطرق واملمرات أمـام الشـرطة على صعيد التوصل إىل اتفاق طابا، الذي فُ
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الفلسطينية املسلحة للعبور بسالم وأمان إىل مدينـة جنـين أوالً، وإىل بـاقي مـدن الضـفة 
  .الغربية وبلداتها الكبرى الحقاً

وتــدرك الســلطة الفلســطينية وقيــادة الشــرطة أنهمــا بــدخولهما مدينــة جنــين وبــاقي 
إســـرائيلياً جديـــداً، وأن الشـــرط اإلســـرائيلي لتنفيـــذ الشـــق املـــدن األُخـــرى تـــدخالن اختبـــاراً 

الثــاين مــن اتفــاق طابــا هــو جنــاح الســلطة والشــرطة وأجهــزة األمــن الفلســطينية يف ضــبط 
األوضـــاع والســـيطرة األمنيـــة علـــى املـــدن والبلـــدات الفلســـطينية التـــي ستتســـلمها، وذلـــك 

ئيلية، ملنـــع حتولهـــا إىل بالتعـــاون والتنســـيق والعمـــل املشـــترك مـــع أجهـــزة األمـــن اإلســـرا
مراكز نشاط عسكري ضـد اإلسـرائيليين يف إسـرائيل أو ضـد املسـتوطنات واملسـتوطنين، 
الذين يعلنون صباح مساء أنهـم سـيبذلون كـل جهـد مسـتطاع لتعطيـل تنفيـذ اتفـاق طابـا 

اجلهـاد "و" حمـاس"صحيح أن العمليات التـي نفـذتها حركتـا . وجميع االتفاقات األُخرى
ســـــابقاً مل توقـــــف املفاوضـــــات، ومل تعطـــــل التوصـــــل إىل اتفـــــاق طابـــــا، لكـــــن  "اإلســـــالمي

صــحيح أيضــاً أن تلــك العمليــات كــان لهــا تأثيرهــا يف اجلــدول الزمنــي، وأعطــت اجلانــب 
اإلســرائيلي ذرائــع لتأجيــل التوصــل إىل االتفــاق، ولفــرض قيــود والتزامــات أمنيــة قاســية 

  .على الطرف الفلسطيني
وجودهــا الفلســطينية ســتركز عملهــا يف الفتــرة األوىل مــن ومــن الواضــح أن الســلطة 

األوىل منــع أيــة مظــاهر ألي شــكل : يف مـدن وبلــدات وقــرى الضــفة الغربيــة علــى مســألتين
مـــن أشـــكال ازدواجيــــة الســـلطة يف الضــــفة الغربيـــة، والثانيــــة ضـــبط األمــــن فيهـــا بشــــقيه 

وجودهـــا، ومنـــع  الـــداخلي واخلـــارجي، أي تـــوفير األمـــن االجتمـــاعي يف منـــاطق ومواقـــع
األطراف املعارضة لعملية السالم من القيام بأي نشـاط عسـكري ضـد أهـداف إسـرائيلية 

وهـي سـتتعامل مـع املعارضـة وفقـاً لسـلوك هـذه . داخل إسرائيل أو داخل الضفة الغربيـة
وأعتقـــد أنهـــا لـــن تضـــع أيـــة عراقيـــل جديـــة أمـــام . األخيـــرة العملـــي إزاء هـــاتين املســـألتين

للمعارضــة، بمــا يف ذلــك النشــاط العلنــي ضــد عمليــة الســالم، وأوســلو،  النشــاط السياســي
وهـــي لـــن تتـــورع يف الوقـــت ذاتـــه عـــن شـــن أوســـع عمليـــات اعتقـــال يف . واالتفـــاق اجلديـــد

صـــفوف املعارضـــة، بمـــا يف ذلـــك اعتقـــال جميـــع قياداتهـــا وكوادرهـــا إذا جتـــاوزت هـــذه 
االتفــــاق، وبالتحديــــد إذا القيــــادات والكــــوادر احلــــدود التــــي تســــمح بهــــا ضــــرورات تطبيــــق 
وبالتـدقيق يف مواقـف . قامت، أو حاولت القيام بعمليات عسكرية ضد أهداف إسـرائيلية

، "اجلهــاد اإلســالمي"و" حمــاس"بعــض أطــراف املعارضــة الفلســطينية، وال ســيما حركتــي 
يمكــن أن نســتنتج أنهمــا بإصــرارهما علــى إفشــال اتفــاق طابــا عبــر العمــل العســكري ضــد 

وأظــــن أنهمــــا . يلية إنمــــا تتجهــــان نحــــو التصــــادم مــــع الســــلطة الفلســــطينيةأهــــداف إســــرائ
  .ستكونان اخلاسرتين سياسياً وتنظيمياً يف حال وقوع هذا التصادم

إن دخول الشرطة الفلسطينية مـدن الضـفة الغربيـة، ومـا تركتـه العمليـات العسـكرية 
اس يف قطـاع غـزة التي نفذتها املعارضة من نتائج سـلبية علـى األوضـاع املعيشـية للنـ
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وعلــــــى التوجهــــــات الديمقراطيــــــة الفلســــــطينية، يفرضــــــان علــــــى املعارضــــــة الفلســــــطينية، 
، التوقف مطوالً ودرس نتائج خـط العمـل هـذا علـى أوضـاعها "حماس"وخصوصاً حركة 

وعلــى عالقاتهــا بـــاجلمهور الفلســطيني، وال ســـيما أنهــا تعــرف أن اختيـــار احلــرب طريقـــاً 
وبغـــــض النظــــر عـــــن النيــــات، فالعمليـــــات .  يعــــد وارداً اآلنلتحقيــــق األهــــداف الوطنيـــــة مل

العســــــكرية التــــــي نفــــــذتها املعارضــــــة الفلســــــطينية ســــــاهمت يف تضــــــخم أجهــــــزة األمــــــن 
ألـــف رجـــل، وذلـــك علـــى حســـاب تقويـــة وتطـــوير  ٣٠الفلســـطينية حتـــى بلـــغ عـــدد أفرادهـــا 

زيـادة عـدد  وسيقود االستمرار يف هذا الـنهج يف املسـتقبل إىل. مؤسسات اجملتمع املدين
  .أفراد الشرطة واألمن الفلسطينيين أكثر فأكثر

وإذا كانت وقائع احلياة يف مدن وبلدات وقرى وخميمات الضفة الغربية هـي التـي 
ستعطينا يف األسابيع والشهور املقبلة احلكم النهائي واخلبر اليقين، فإن الثابت هو أن 

الســــيطرة علــــى املنــــاطق التــــي أســــس جنــــاح الشــــرطة واألجهــــزة األمنيــــة الفلســــطينية يف 
ســـتدخلها متـــوفرة بنســـبة أعلـــى كثيـــراً مـــن تلـــك التـــي تـــوفرت لهـــا عنـــد عبورهـــا إىل غـــزة 

أولهــا : فيهــا العتبــارات كثيــرةويمكــن القــول ســلفاً إنهــا ســتنجح يف ضــبط األمــن . وأريحــا
أن أهايل مدن الضفة الغربية وقراها وخميماتها سئموا حالة فقـدان األمـن االجتمـاعي، 

هــم بحاجــة إىل شــرطة وســلطة غيــر ســلطة االحــتالل، تــوفران لهــم األمــن وتخلصــهم مــن و
الفوضـــى العامـــة ومـــن الفلتـــان األمنـــي، وتوقـــف التعـــديات علـــى حريـــاتهم وممتلكــــاتهم 

وثانيهـــا أن الشـــرطة أخـــذت الوقـــت الكـــايف إلعـــداد نفســـها للمهمـــة اجلديـــدة، . الشخصـــية
ألمنيـة، وبالتنسـيق مـع اإلسـرائيليين يف وستدخل وهي تمتلـك خبـرة عامـة يف األعمـال ا

وســتدخل وهــي تمتلــك أيضــاً معلومــات وافيــة عــن األوضــاع االجتماعيــة . اجملــال األمنــي
وعن جميع القوى السياسية الفلسـطينية، وهـي معلومـات جمعتهـا لهـا جمموعـات األمـن 

 وثالثهـــا أن الشـــرطة الفلســـطينية. املوجـــودة يف مـــدن وبلـــدات الضـــفة منـــذ بضـــعة شـــهور
تــــدخل مــــدن الضــــفة الغربيــــة مــــن دون مقاومــــة أحــــد، وتــــدخلها وهــــي تســــتند إىل قاعــــدة 

وأظــن أن قــوى املعارضــة . وأنصــارها" فــتح"شــعبية تتمثــل، يف احلــد األدنــى، يف حركــة 
الفلســطينية املوجــودة يف مــدن الضــفة ســتجد نفســها بعــد فتــرة يف وضــع ال يمكّنهــا مــن 

رفعتهـــــا ســـــابقاً، وال االســـــتمرار يف أشـــــكال االســـــتمرار يف رفـــــع الشـــــعارات ذاتهـــــا التـــــي 
  .النضال ذاتها التي اتبعتها منذ انطالق عملية السالم حتى اآلن

ويف ســـياق احلـــرص علـــى الوحـــدة الوطنيـــة الفلســـطينية وعلـــى تثبيـــت اتفـــاق طابـــا 
وتنفيــــذه، تخطــــئ الســــلطة الفلســــطينية إن هــــي خضــــعت البتــــزازات املؤسســــة العســــكرية 

لـــــــى ربـــــــط تنفيـــــــذ مراحـــــــل اتفـــــــاق طابـــــــا باملتطلبـــــــات األمنيـــــــة اإلســـــــرائيلية، ووافقـــــــت ع
. اإلســـــرائيلية؛ فلمتطلبـــــات أمـــــن اإلســـــرائيليين بدايـــــة لكـــــن لـــــيس لهـــــا نهايـــــة وال حـــــدود

ومصـــــلحة الســـــالم تفـــــرض إدراك أن النجـــــاح املتوقـــــع للشـــــرطة الفلســـــطينية يف الضـــــفة 
قيان مهـــزوزين الغربيـــة ســـيبقى موقتـــاً، وأن األمـــن الفلســـطيني واألمـــن اإلســـرائيلي ســـيب
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ومعرضين لالنتكاس ما بقي االحتالل فوق األرض الفلسطينية، وما بقـي املسـتوطنون 
يســرحون ويمرحــون علــى هــواهم، وإذا مل يتــوفر القــانون ومل يــتم تطبيقــه بصــورة عادلــة 

الشـــرطة موجـــودة : "علـــى اجلميـــع، وإذا مل تعمـــل الشـــرطة الفلســـطينية بالقاعـــدة املعروفـــة
  .ا مل تتوفر للناس لقمة عيش، وإذ"خلدمة الشعب

  آفاق الوضع االقتصادي
  بعد اتفاق طابا

قبــــــل توقيــــــع اتفــــــاق طابــــــا، أطلــــــق الرســــــن، منســــــق أعمــــــال هيئــــــات األمم املتحــــــدة 
واملســاعدات التــي تقــدمها الــدول املانحــة إىل الســلطة الفلســطينية، صــيحة اســتغاثة قــال 

ألوضـــــــاع االقتصـــــــادية ، وإن ا%٥٥ البطالـــــــة يف قطـــــــاع غـــــــزة زادت عـــــــن الــــــــ"فيهـــــــا إن 
واملعيشــــــية للســــــكان تــــــدهورت وصــــــارت أســــــوأ ممــــــا كانــــــت عليــــــه قبــــــل دخــــــول الســــــلطة 

وعــــــزا ذلــــــك إىل كثــــــرة أيــــــام إغــــــالق إســــــرائيل حــــــدودها يف وجــــــه العمــــــال ." الفلســــــطينية
الفلســـطينيين، وإىل عـــدم وفـــاء الـــدول املانحـــة بالتزاماتهـــا يف األوقـــات احملـــددة لـــذلك، 

. صــادية يف قطــاع غــزة تســتوعب نســبة معقولــة مــن البطالــةوإىل عــدم قيــام مشــاريع اقت
وناشد الرسـن الـدول املانحـة العمـل علـى سـد العجـز يف ميزانيـة السـلطة الفلسـطينية كـي 
تســتطيع دفــع رواتــب الشــرطة واملــوظفين ومنــع انتشــار الرشــوة يف صــفوفهم، وناشــدها 

. ملشــــاريع اإلنتاجيــــةأيضــــاً الوفــــاء بجميــــع االلتزامــــات األُخــــرى، واإلســــراع يف إقامــــة ا
وخــــــالل الفتــــــرة ذاتهــــــا، اتَّهــــــم الــــــرئيس عرفــــــات الــــــدول املانحــــــة بالتقصــــــير يف تســــــديد 

خســــارة االقتصــــاد الفلســــطيني خــــالل عــــام بفعــــل أيــــام اإلغــــالق "التزاماتهــــا، وقــــال إن 
واحلصـــــار اإلســـــرائيلي فاقـــــت قيمـــــة املســـــاعدات التـــــي قـــــدمتها الـــــدول املانحـــــة للســـــلطة 

ــه ." الفلســطينية إىل الرأســماليين الفلســطينيين وأصــحاب األعمــال نــداء دعــاهم فيــه ووجَّ
وبغــــض . إىل املبــــادرة إىل حتمّــــل مســــؤولياتهم الوطنيــــة يف بنــــاء االقتصــــاد الفلســــطيني

النظــــر عــــن الهــــدف مــــن توقيــــت إطــــالق هــــذه التصــــريحات، فهــــي تعطــــي صــــورة حقيقيــــة 
خلتـــــه الســـــلطة لألوضـــــاع االقتصـــــادية املأســـــاوية التـــــي عاشـــــها قطـــــاع غـــــزة بعـــــد أن د

ـــع . الفلســـطينية وتؤكـــد جميـــع اإلحصـــاءات والدراســـات الصـــادرة بشـــأن املوضـــوع تراجُ
  .دخل الفرد يف الضفة الغربية وازدياد البطالة خالل الفترة ذاتها

صحيح أن الوضع االقتصادي يف الضفة الغربية أحسن حاالً منه يف القطاع، لكـن 
، ومـــــا زالـــــت، هـــــي اجملـــــال الرئيســـــي صـــــحيح أيضـــــاً أن ســـــوق العمـــــل اإلســـــرائيلية كانـــــت

 ٢٧فقــد جنــح االحــتالل علــى مــدى . الســتيعاب النســبة الكبــرى مــن عمــال الضــفة الغربيــة
عامــــاً يف تــــدمير بنيــــة االقتصــــاد الفلســــطيني، وجعلــــه تابعــــاً ومرتبطــــاً بصــــورة وثيقــــة 

ومـــــــن يـــــــدقق يف االتفاقـــــــات . باالقتصـــــــاد اإلســـــــرائيلي، بمـــــــا يف ذلـــــــك تشـــــــغيل العمـــــــال
اإلســـرائيلية يـــرى بوضـــوح إصـــرار القيـــادة اإلســـرائيلية علـــى  -ة الفلســـطينية االقتصـــادي
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إبقـــاء االقتصـــاد الفلســـطيني مرتبطـــاً بعجلـــة االقتصـــاد اإلســـرائيلي وفصـــله عـــن حميطـــه 
االقتصـــاد الفلســـطيني يف الضـــفة وبهـــذه االتفاقـــات، وبالتـــدمير املبـــرمج لبنيـــة . العربـــي

ادية عميقــــــة اجلــــــذور يف وجــــــه الســــــلطة والقطــــــاع، زرع االحــــــتالل مســــــبقاً أزمــــــة اقتصــــــ
الفلســــطينية قبــــل عبورهــــا إىل الضــــفة الغربيــــة؛ أزمــــة عالجهــــا صــــعب، ويســــتغرق وقتــــاً 

  .طويالً، ويحتاج إىل مساعدات خارجية كبيرة
القـــول ســـلفاً إن دخـــول الشـــرطة الفلســـطينية الضـــفة الغربيـــة وتـــويل الســـلطة  ويمكـــن

الوطنية جميع الصـالحيات املدنيـة فيهـا لـن يخلصـا النـاس هنـاك مـن الضـائقة املاليـة 
واالقتصادية التي يعيشونها، بل يتوقع لهذه الضائقة أن تزداد خالل العام املقبل على 

  :األقل، وذلك لالعتبارات التالية
بحجــة األمــن، يف سياســة االســتغناء عــن العمــال الفلســطينيين، اســتمرار إســرائيل،  )أ

فبعــد انســحاب قواتهــا مــن مــدن الضــفة الغربيــة، ســتزداد . وإغــالق حــدودها يف وجــوههم
وقـــد بيَّنـــت جتربـــة العـــام األخيـــر أن تقـــدم . شـــكوكها يف العـــابرين إليهـــا مـــن هـــذه املـــدن

اإلســـــرائيلية ال يعنيـــــان إشـــــراع بوابـــــات  - الفلســـــطينيةاملفاوضـــــات وحتســـــن العالقـــــات 
فمنـــذ . العبـــور اإلســـرائيلية أمـــام األلـــوف مـــن العمـــال الفلســـطينيين العـــاطلين عـــن العمـــل

اتفاق أوسلو حتى اآلن، قلّصت إسرائيل عدد العمال املسـموح لهـم بـالعبور إىل إسـرائيل، 
إذ . لفلسطينيةوأغلقت حدودها أكثر من نصف أيام العام املاضي، بحسب اإلحصاءات ا

إن للتقدم يف املفاوضات وتنفيذ االتفاقات تفاعالت عديدة ومتنوعة داخـل اجملتمعـين 
فهــو مــن جهــة يــريح بعــض القــوى، . الفلســطيني واإلســرائيلي املنقســمين علــى ذواتيهمــا

ويــرجح لهــذا . لكنــه مــن جهــة أُخــرى يــدفع بقــوى أُخــرى نحــو املزيــد مــن التطــرف والتــوتر
. ت أن يـــزداد بعـــد دخـــول الشـــرطة الفلســـطينية مـــدن الضـــفة الغربيـــةالـــنمط مـــن التفـــاعال

فــالتوتر القــائم بــين املســتوطنين والفالحــين الفلســطينيين سيتصــاعد يف العــام املقبــل، 
حيث سيزداد يف صفوف املستوطنين القلق على مصـيرهم، أمّـا الفالحـون الفلسـطينيون 

. عــن أرضــهم وممتلكــاتهم فســيجدون أنفســهم جمبــرين علــى خــوض معــارك أقــوى، دفاعــاً
ومــع اقتــراب موعــد االنتخابــات اإلســرائيلية، ســيرتفع التــوتر داخــل اجملتمــع اإلســرائيلي 

وستضــطر األجهــزة األمنيــة إىل رفــع درجــة يقظتهــا وحــذرها، وستشــدد مــن . أكثــر فــأكثر
إجراءاتها األمنية، بما يف ذلك تقليص نسبة االحتكاك املباشـر بـين الشـعبين، وتقلـيص 

لعــابرين للعمــل يف إســرائيل، فضــالً عــن اإلكثــار مــن أيــام اإلغــالق بســبب العمليــات عــدد ا
فــالقوى احملليــة واإلقليميــة . العســكرية املتوقعــة مــن اآلن حتــى االنتخابــات اإلســرائيلية

املتضــررة مــن تقــدم عمليــة الســـالم لــن تــألو جهــداً خــالل هـــذه الفتــرة بالــذات لتنفيــذ مـــا 
ية ضـــد أهـــداف إســـرائيلية يف الضـــفة الغربيـــة وداخـــل يمكـــن تنفيـــذه مـــن عمليـــات عســـكر

  .إسرائيل
مـــن غيـــر املتوقـــع أن تقـــوم الـــدول املانحـــة بتغييـــر طريقـــة تعاملهـــا مـــع الســـلطة  )ب
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وســيبقى وفاؤهــا بالتزاماتهــا املاليــة يســير يف املنحــى . الفلســطينية خــالل العــام املقبــل
أكــــدت أن التوصــــل إىل فوقــــائع احليــــاة يف مــــدى عــــامين مــــن عمــــر اتفــــاق أوســــلو . ذاتــــه

إســـــــرائيلية، وحـــــــدوث حتســـــــن يف العالقـــــــات ال يعنيـــــــان تـــــــدفق  -اتفاقـــــــات فلســـــــطينية 
املساعدات املالية اخلارجية آلياً إىل السلطة الفلسـطينية، علـى النحـو الـذي تشـتهيه هـذه 
السلطة، فضالً عن أن املساعدات التي ستقدمها الـدول املانحـة يف العـام املقبـل ال تكـاد 

ألـــف موظـــف بعـــد  ٦٠واتـــب مـــوظفي الســـلطة، الـــذين سيصـــبح عـــددهم أكثـــر مـــن تغطـــي ر
كما أن مساعدات الدول . ألفاً ٣٠أفرادها إىل استكمال مالكات قوات الشرطة ورفع عدد 

املانحــة لــن تصــل يف جميــع األحــوال، مهمــا بلغــت، إىل حــدود اســتيعاب البطالــة الواســعة 
  .يف الضفة والقطاع

ت املاليــــــة للمســــــتثمرين الفلســــــطينيين، الســــــابقة منهــــــا بالتــــــدقيق يف التوجهــــــا )ج
واحلاليــة، يتبــين أن بعــض املســتثمرين مــا زال متــردداً يف االنــدفاع نحــو االســتثمار يف 
الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة العتبـــارات متنوعـــة، وأن مـــن جتـــاوز التـــردد واخلـــوف علـــى 

ــــــل  رأس مالــــــه حــــــرص علــــــى جتنــــــب املغــــــامرة، وراح يبحــــــث عــــــن الــــــربح الســــــريع، وفضَّ
. االستثمار يف جمال تأسيس البنية التحتية، واملضـاربة باألراضـي واملتـاجرة بالعقـار

أمّا من توجهـوا إىل االسـتثمار يف جمـاالت الصـناعة والزراعـة والسـياحة، فعـددهم قليـل 
وبغـــض النظـــر عـــن احلجـــم اإلجمـــايل لالســـتثمارات الفلســـطينية والعربيـــة يف . حتـــى اآلن

ع غــزة، فــإن الدراســات تؤكــد أنــه مل يســتطع تقلــيص نســبة البطالــة الضــفة الغربيــة وقطــا
ومن الواضـح أن مـردود أيـة مشـاريع صـناعية أو زراعيـة جديـدة يف . يف صفوف العمال

تصحيح الوضع االقتصادي الفلسطيني سيأخذ وقتاً طويالً، ولن يظهر يف العام املقبـل 
  .يف األحوال كافة

ني والعربي على االسـتثمار بـات يتطلـب إجـراء أعتقد أن تشجيع رأس املال الفلسطي
، حيــــث )احلكومــــة(تصــــحيح ســــريع للخلــــل الــــذي حــــدث عنــــد إقامــــة الســــلطة الفلســــطينية 

افتُعلـــــت معـــــارك مـــــع الرأســـــماليين الفلســـــطينيين، واتُهمـــــوا بـــــأنهم يريـــــدون قطـــــف ثمـــــار 
 تضحيات املناضلين، وغابت رموز رأس املال الوطني الفلسـطيني عـن تشـكيلة السـلطة،

كمـــا أن تشـــجيع رأس املـــال هـــذا . فلســـطيني يف املشـــاركة فيهـــا" روتشـــيلد"ومل يفكـــر أي 
يتطلــــب رؤيــــة فلســــطينية موحــــدة ملعاجلــــة األوضــــاع االقتصــــادية، وســــنّ قــــوانين ثابتــــة 
وواضحة تنظم العالقة بين السلطة واملستثمرين، وإبعـاد الرمـوز غيـر املوثـوق بهـا التـي 

بــــين الســــلطة واملســــتثمرين، وتبديــــد روائــــح الرشــــوة  تولــــت متابعــــة العقــــود االقتصــــادية
والفساد التي انتشرت يف العام األخير يف حميط السلطة الفلسطينية، وتكـريس نمـط مـن 

  .الرقابة على العمل يف اجملال املايل واالقتصادي الفلسطيني
وأظـــن أنـــه ال خـــالف علـــى أن التوجـــه إىل بنـــاء املؤسســـات الفلســـطينية علـــى أســـاس 

واالختصاص، وتشغيلها وفقاً للقواعـد العلميـة الصـحيحة، وتعزيـز الديمقراطيـة الكفاءة 
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يف احليــــــاة السياســــــية الفلســــــطينية، هــــــي الطريــــــق األقصــــــر نحــــــو النهــــــوض باالقتصــــــاد 
  .الفلسطيني، والنهوض بجميع األعباء الوطنية الكبرى يف مرحلة ما بعد اتفاق طابا

١٤/١١/١٩٩٥ 
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