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  حول األبعاد االقتصادية إلعالن
  مبادىء احلكم الذاتي االنتقايل

  طاهر حمدي كنعان
  

يعتبر إعالن املبادىء للحكم الذاتي االنتقايل يف الضفة الغربية وقطاع غزة 
اإلسرائيلي من خالل حتطيم حصن آخر، قد  –لتسوية الصراع العربي  اخلطوة األوىل

عدوان الصهيوين على األرض العربية، وهو يكون آخر حصون املناعة والرفض لل
املتمثل يف إنكار صاحب األرض الفلسطينية ورفضه أي حق ألي دخيل يف ذرة من 

  .التراب الفلسطيني
ولقد كُتبتْ مطالعات كثيرة يف حتليل اإلعالن ونقده، ويف حتليل األوضاع 

ف الوجوه، بما ومالبسات اإلقدام عليه ونقدها، وتشريح املثالب يف كل ذلك من خمتل
ديسمبر من / يف عدد كانون األول" املستقبل العربي"يف ذلك مقايل املنشور يف جملة 

  .العام املاضي، ومعظمها يلقي أضواء كاشفة، ويبدي وجهات نظر جديرة بكل اعتبار
 دودة من االستغراق يف البحث عماغير أننا ما زلنا نعتبر أن هناك جدوى حم

رب، وعما كان ينبغي أن يفعله الفلسطينيون، وعما كان كان ينبغي أن يفعله الع
فقد مضت حلظة . يستحسن أن يفعله أو يمتنع من فعله هذا الصديق أو هذا العدو

احلقيقة إىل غير رجعة، وليس يف اإلمكان سوى التحرك إىل األمام والسعي، بل 
  .النضال، من أجل استعادة السيطرة والتحكم يف اللحظة اآلتية

يات استعادة السيطرة، أو على األقل استعادة الصحو والتوازن بعد من مقتض
  . بدقة على الضرر الذي حدث، والسعي حلصره واحتوائه فرعذلك الزلزال، هو الت

قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، من خالل " اعتراف"إن الضرر الواقع هو 
حق "، بـ١٩٩٣سبتمبر /أيلول ٩خطاب رئيسها املوجَّه إىل رئيس حكومة إسرائيل يف 

مواد امليثاق الوطني الفلسطيني "، وبأن "دولة إسرائيل يف أن توجد يف سالم وأمن
التي تنكر على إسرائيل احلق يف أن توجد ونصوص امليثاق التي تتعارض مع 

ولذلك ." االلتزامات الواردة يف هذا اخلطاب هي اآلن غير فعالة ومنذ اآلن غير قائمة

                                                            
    ٢١/١/١٩٩٤، بيروت، يف "دار الندوة"حماضرة ألقيت يف.  
  املدير العام لبنك اإلنماء الصناعي األردين، وزير التخطيط السابق يف احلكومة األردنية.  
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ن خالل هذا اخلطاب بأن تتقدم إىل اجمللس الوطني الفلسطيني من تتعهد املنظمة م"
  ."أجل اإلقرار الرسمي للتغييرات الضرورية فيما يتعلق  بامليثاق الوطني الفلسطيني

بعداً قصياً عن املقابل املتكافىء يبعد لقد كان ذلك االعتراف يف مُقابل 
رئيس حكومتها املوجَّه  العادل؛ فهو يقتصر على اعتراف إسرائيل، من خالل خطاب

إىل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية يف التاريخ ذاته، باملنظمة ممثالً للشعب 
الفلسطيني، وعلى قبول إسرائيل من خالل إعالن املبادىء الشروع يف خطوات تنفيذية 

لترتيبات انتقالية حلكم ذاتي للفلسطينيين يف الضفة وقطاع غزة، وأيضاً قبولها 
ردات يف خطابها السياسي كانت دوماً تأنف وتستنكر استعمالها، مثل استعمال مف

، وعبارة "عرب أرض إسرائيل"أو " الفلسطينيين"بدالً من " الشعب الفلسطيني"عبارة 
الوحدة الترابية للضفة الغربية "، وعبارة "يهودا والسامرة"بدالً من " الضفة الغربية"

  .مع حقوق دولة إسرائيل" ياسية املتبادلةاحلقوق الشرعية والس"، وعبارة "والقطاع
إن الضرر يف جوهره، ويف البداية، معنوي ونفساين، لكنه يسرع سرعة حثيثة 

وال نقصد من وصف الضرر بأنه معنوي ونفساين . ة اخلطرةينحو انتفاء أبعاده املاد
أن نقلل من شأنه أو أن نستخف بخطورته، فأنماط الصراع كلها هي صراع بين 

وإذا اعتبرنا أن الضرر . حالة معنوية ونفسانيةرضة، واإلرادة هي أساساً متعا إرادات
املادي مل يقع بعد فإن أهم الشروط لوقوعه هي احلالة املعنوية والنفسانية املواتية 

ذا ن نحدد موطن الضرر وطبيعته، حتى إولذلك فإن قصْدنا من ذلك الوصف هو أ. له
تخفيفه بصورة من الصور، عرفنا يف أي اجتاه ونحو كان هدفنا إزالته أو احتواءه أو 

  .اي هدف نصوب جهودنا
وال يتحقق الضرر املعنوي والنفساين فعالً إال باملقدار الذي تنجم عنه آثار 

فما هي، على وجه التحديد، األضرار املادية الوشيكة الوقوع نتيجة . ونتائج مادية
  املبادىء؟للحالة املعنوية والنفسية التي خلقها إعالن 

يف مقدم تلك األضرار انفتاح العرب على إسرائيل، والشروع يف تطبيع 
  :عالقاتهم بها، األمر الذي يؤدي إىل نتائج كارثية بعيدة املدى، أهمها

نزع أقوى ورقة تفاوضية من يد الفريق الفلسطيني، وهي ورقة من   ) أ(
ن أن تمكنه من التأسيس على إعالن املبادىء احلد األقصى مشأنها 

 .الوطنية، واستعادة املساحة األكبر من األرض والسيادة قاحلقو
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دعائم االستقالل االقتصادي إلسرائيل، وفتح اجملال لهيمنتها  ترسيخ  ) ب(
 .على النظام السياسي اإلقليمي من خالل نفوذها االقتصادي

وينشأ عن وقوع ذلك الضرر أن املرحلة االنتقالية مما يسمى احلكم الذاتي قد تنتهي 
تأطير التجمعات السكانية الفلسطينية يف نطاق شبكة من املستوطنات اإلسرائيلية ب

التي من شأنها أن تضمن األمن اخلارجي ضد تلك التجمعات، كما أن البحبوحة 
ومما يالحظ يف . املادية املتوخاة لتلك التجمعات تضمن استقرارها األمني الداخلي

لى أي نص يحد من حرية إسرائيل يف أن إعالن املبادىء مل يحتو عهذا الصدد 
املستوطنات، وهي عملية تغيير مستمر يف الوضع الراهن بالغ  االستمرار يف بناء

البحث يف مستقبل ) اإلعالن(التأثير على الوضع النهائي، يف الوقت الذي أجَّل 
ولذلك جند عملية االستيطان وبناء . املستوطنات حتى مفاوضات املرحلة النهائية

كما . وطنات مستمرة على قدم وساق، ال سيما يف مدينة القدس والقدس الكبرىاملست
لطرق واالتصاالت قد ربطت فيما بين املستوطنات اجند أن البنية التحتية من 

وبإسرائيل بصورة تؤمِّن االنتقال واالتصال من دون أي عائق، مع التجنب الكامل 
  .لضرورة املرور عبر املدن والقرى الفلسطينية

من أجل دفع تلك األضرار بُعداً عربياً، كما أن له بُعداً  )أو للجهاد(إن للنضال   
  :فلسطينياً؛ فأما البعد العربي فيرتكز على حقيقتين

هي أن الصراع يف طبيعته وجوهره صراع قومي، ألن املشروع الصهيوين    األوىل،
 ة، لألسف، قد استفحلوهذه احلقيق. إىل الهيمنة على املنطقة العربية بمجملهايهدف 

  .جتاهلها من قِبَل األنظمة القطرية
وما يتصل به من التنازالت الفلسطينية، كان اعترافاً  هي أن االعتراف،  الثانية،
. مقدار ما يعطيه العرب من شرعيةولذلك، ال شرعية قومية له إال ب. حتت القهرمنتزعاً 

وألقت على  بية للطبيعة القومية للصراعولقد كان اخليار عربياً حين تنكرت الدول العر
عربياً يف رفض   وال يزال اخليار خياراً . عاتق منظمة التحرير عبئاً ال قِبل لها بحمله

حتديد شروط السالم مع ضيات املصلحة العربية العليا يف التطبيع، ويف التزام مقت
وام لهذا النظام مصلحة الدإسرائيل، وليس بفعل دواع قطرية أو إقليمية تقتضيها 

  .القطري أو ذلك
وأما البعد الفلسطيني للنضال فهو ما سنركز عليه يف هذا املقال، ساعين إللقاء الضوء 

على جانب من التحديات التي تفرضها عملية التفاوض من أجل تطوير إعالن 
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واجلانب الذي سنتناوله هو اجلانب . املبادىء إىل ترتيبات تفصيلية على أرض الواقع
قتصادي، وهو اجلانب األكبر يف األهمية، بل هو احملور واألساس، كما جعله اال

  .واضعو اإلعالن وفصّلوه
يف املادة السادسة من اإلعالن جند أن املبرر االقتصادي هو احملدد جملاالت   

السلطة التي تم اختيارها كي تنتقل إىل اجمللس الفلسطيني املنتخب، فلقد اختيرت 
ها، ال من أجل تمكين الفلسطينيين من ممارسة  أية حقوق سياسية خمسة جماالت بعين

 With the view of promoting“" (بقصد النهوض بالتنمية االقتصادية"بل 

economic development”.(  
التعليم والثقافة؛ الصحة؛ التنمية االجتماعية؛ : واجملاالت اخلمسة هي  

  .الضرائب املباشرة؛ السياحة
اجملاالت التي يجب أن تمارسها أية حكومة، حتى لو كانت  لكن أين باقي  

  حكومة ذاتية انتقالية؟
لقد عالج إعالن املبادىء مصير هذه اجملاالت من خالل امللحق الثالث   

وهنا أيضاً، وعلى الرغم من الطبيعة . إلعالن املبادىء، وبتفصيل الفت للنظر
بروتوكول "ن عنوان امللحق هو السياسية للسلطات التي تعاجلها نصوص امللحق، فإ

، ويستهل نصه بأن "الفلسطيني يف برامج االقتصاد والتنمية –التعاون اإلسرائيلي 
فلسطينية مستمرة من أجل التعاون  –اجلانبين يتفقان على إنشاء جلنة إسرائيلية 

  :االقتصادي للتركيز، من بين أمور أُخرى، على التعاون يف اجملاالت التالية
 برنامج تطويرها؛املياه و -١

 الكهرباء وبرنامج تطويرها؛ -٢

 الطاقة وبرنامج تطويرها؛ -٣

عمل التطوير املايل من أجل تشجيع الشؤون املالية، بما يف ذلك برنامج وخطة  -٤
االستثمار الدويل يف الضفة الغربية وقطاع غزة ويف إسرائيل، ومن أجل إنشاء 

 بنك فلسطيني للتنمية؛

 النقل واالتصاالت وبراجمها؛ -٥

التجارة والترويج التجاري، بما يف ذلك دراسة جدوى إنشاء مناطق للتجارة  -٦
 احلرة يف قطاع غزة ويف إسرائيل، وحرية الوصول املتبادل إىل هذه املناطق؛

الصناعة، وبرنامج للتنمية الصناعية يشمل إنشاء مراكز بحث وتطوير  -٧
ارية إسرائيلية فلسطينية مشتركة، كما يشمل ترويج مشاريع استثم –إسرائيلية 
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فلسطينية مشتركة، ويشمل أيضاً خطوطاً إرشادية للتعاون يف صناعات  –
حمددة هي النسيج، والغذاء، واألدوية، واإللكترونيات، واملاس، والكمبيوتر، 

 .والصناعات ذات القاعدة العلمية
 برنامج للتعاون يف تنظيم العالقات العمالية؛ -٨

 برنامج حلماية البيئة؛ -٩

 طوير التنسيق والتعاون يف جمال وسائط االتصال اإلعالمي؛برنامج لت  -١٠

 .أية برامج أُخرى ذات أهمية مشتركة  -١١

وال يقتصر اإلعالن على ربط القرار االقتصادي الفلسطيني بالقرار االقتصادي 
اإلسرائيلي من خالل اللجنة املستمرة للتعاون يف جميع اجملاالت املتقدمة الذكر، بل 

فلسطيني مشترك فيما يتعلق بالتنمية  –بط مقدمة لتعاون إسرائيلي إنه يعتبر هذا الر
لإلعالن، والذي  اإلقليمية يف املنطقة ككل، وذلك بموجب نصوص امللحق الرابع

الفلسطيني فيما يخص برامج التنمية  –بروتوكول التعاون اإلسرائيلي "عنوانه 
ي تشارك فيها الدول األطراف الت ة، الذي يتحدث عن اجلهود املتعدد"اإلقليمية

، والدول العربية ومؤسساتها والقطاع اخلاص (G‐7)الصناعية الغربية الكبرى السبع 
  .فيها من أجل التنمية اإلقليمية يف خمتلف اجملاالت

فلسطينية، والتمهيد بالغ  –إن كالًّ من دخول تطبيع ووحدة حال إسرائيلية   
عربية يف إبان ترتيبات املرحلة  –التحديد والتفصيل لدخول وحدة حال إسرائيلية 

الفعلية  لحكم الذاتي فيما يتعلق بالسيادةاالنتقالية وقبل انتقال سلطات جوهرية ل
على األرض واملوارد، وفيما يتعلق باملقومات االقتصادية للحكم، وال سيما القدرة 

على رفع احلدود االقتصادية وفرض الضرائب غير املباشرة، يهدد بإجهاض أي 
ان الستقالل فلسطيني حقيقي حتى يف نهاية املطاف، ويضع بدالً من ذلك إطاراً إمك

ائيلية، حمكماً جلعل الكيان الفلسطيني جماالً حيوياً لتنمية القدرة االقتصادية اإلسر
  .بمثابة الضاحية اجلنوبية لالقتصاد اإلسرائيلي وجعل االقتصاد الفلسطيني

ال بد من هائلة التي يشتمل عليها، يف جمابهة هذا التهديد واخملاطر ال  
استراتيجية فلسطينية مدعومة عربياً وفقاً لألسس التي أشرنا إليها، ومرتكزة على 
تشديد املقاطعة العربية ورفض التطبيع وتأجيل التفاوض املتعدد األطراف إىل ما 

  .وجنوب لبنان بعد الوصول إىل معامل الوضع النهائي يف فلسطين واجلوالن
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دود مبادىء اإلعالن ينبغي فرز األمور السياسية واملتعلقة بجوهر ح ففي  
احلقوق الوطنية ومقومات السيادة، وإعطاؤها األولوية يف التوصل إىل أطرها 

وتفصيالتها، ومن ذلك، بصورة خاصة، ترتيبات االنتخابات للمجلس التمثيلي 
ة ينبغي التركيز على ويف األمور االقتصادي. ومؤسسات السلطة الوطنية املنبثقة عنه

شؤون االقتصاد احمللي والبنية التحتية الداعمة لالستقالل االقتصادي الوطني، 
وتأجيل املشاريع ذات البعد اإلقليمي، من مثل مشروع النفط والغاز، ومشروع 

  .البتروكيماويات املذكورين بصورة حمددة يف امللحق الثالث من إعالن املبادىء
لهذا االندفاع احملموم " قف"األهمية القصوى أن يقال  من هذا املنطلق، فمن  

من قِبل جهات أجنبية وعربية إىل األرض احملتلة بدعوى البحث والتحري عن فرص 
االستثمار، بمشاركة من شركات ومؤسسات وأفراد من جميع أقطار األرض، ومعظمها 

. إسرائيلمتصل بشركات ومؤسسات إسرائيلية وأُخرى أميركية وأوروبية متصلة ب
ولألسف، فإن عدوى احلمى من هذا االندفاع تصل إىل جهات وأوساط فلسطينية 

ومن األهمية القصوى أيضاً أن يصار إىل . مرموقة املكانة عند القيادة أو بجوارها
اقتصادية تنموية يكون قوامها املعاجلة اجلدية لالختالالت  بلورة استراتيجية

االقتصاد الفلسطيني بعد سبعة وعشرين عاماً من  الهيكلية األساسية، التي يعانيها
  .االحتالل وخمسة أعوام من االنتفاضة

االختالل يف هيكل اإلنتاج وسوق : األول: وسنخص بالذكر ثالثة اختالالت  
التبادل التجاري اخلارجي وميزان املدفوعات؛  االختالل يف هيكل: العمل؛ الثاين

  .بية والتأهيل للقوى البشريةاالختالل يف نمط ومستوى التر: الثالث
 فيما يتعلق باالختالل األول، االختالل يف هيكل اإلنتاج وسوق العمل،  

يالحَظ، بناء على اإلحصاءات املقارَنة عبر األعوام واملعنية بالقوى العاملة وتطور 
نموها ونمط اشتغالها يف الفعاليات اخملتلفة يف الوطن احملتل ويف إسرائيل، 

  :صارخة املبينة يف اجلدول املرفق، والتي تشير إىل ما يلياملعلومات ال
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  نمو القوة العاملة وتغير نسق العمالة
  يف الضفة الغربية وقطاع غزة

  
  األعداد باأللوف

 ١٩٩٢  ١٩٨٧  ١٩٨٠ ١٩٧٠  
  ٣٣٣  ٢٨٤  ٢١٩ ١٨١  القوة العاملة الكلية

  ١٤  ٦  ٣ ٨  البطالة
 العمالة اإلجمالية 

  ٣١٩  ٢٧٨  ٢١٦ ١٧٢  جمموع العاملين
  ٢٠٤  ١٦٩  ١٤١ ١٥٣  يف الضفة والقطاع

  ١١٥  ١٠٩  ٧٥ ٢٠  يف إسرائيل
 العمالة القطاعية  

  اإلنشاء والبناء
  ٢١  ٢١  ١٨ ١٧  يف الضفة والقطاع

  ٨٦  ٥٠  ٣٥ ١١  يف إسرائيل
  الزراعة

  ٥٠  ٤٢  ٥٢ ٧٤  يف الضفة والقطاع
  ١٠  ١٦  ١٠ ٥  يف إسرائيل

  الصناعة
  ٣٠  ٣٤  ٣٤ ٢٧  يف الضفة والقطاع

  ٧  ٢٠  ١٦ ٢  يف إسرائيل
         األُخرى

  ١٠٣  ٧٢  ٣٧ ٣٥  يف الضفة والقطاع
  ١٢  ٢٣  ١٤ ٢  يف إسرائيل

  .اإلحصاءات الرسمية للحكومة اإلسرائيلية وتقديرات البنك الدويل :املصدر

، ازداد حجم القوى ، أي خالل أكثر من عقدين من الزمن١٩٩٢و ١٩٧٠بين سنتي 
، ١٩٩٢ألفاً سنة  ٣٣٣إىل  ١٩٧٠ألفاً سنة  ١٨١ن احملتل من العاملة املقيمة يف الوط

وإذا سألنا كم من . ألفاً دخلوا سوق العمل احمللية خالل العقدين املذكورين ١٥٢أي إن 
هؤالء وجدوا فرصاً للعمل يف الهيكل اإلنتاجي للضفة الغربية وقطاع غزة، وكم منهم 

  :ما يلياضطر إىل العمل يف االقتصاد اإلسرائيلي، جند 
، ازداد احلجم الكلي للعمالة ١٩٨٠وسنة  ١٩٧٠يف العقد ما بين سنة   

وخالل الفترة ذاتها، جند . ألفاً ٤٣ألفًا، أي بزيادة  ٢١٦ألفاً إىل  ١٧٣الفلسطينية من 
ألفاً إىل  ١٥٣أن عدد العاملين يف اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة قد انخفض من 

ويف املقابل، جند أن عدد . فرصة عمل قد تالشت ألف ١٢ألفاً، بمعنى أن  ١٤١
ألفاً،  ٧٥ألفاً إىل  ٢٠العاملين من مواطني الضفة والقطاع يف إسرائيل قد ارتفع من 
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إذاً، فإن كل من وجد عمالً من الداخلين اجلدد إىل سوق العمل إنما . ألفاً ٥٥أي بزيادة 
ة؛ هذه الفرص التي استوعبت وجده من خالل الفرص التي أتاحتها األنشطة اإلسرائيلي

. ألفاً من الذين فقدوا جماالت عملهم يف الضفة والقطاع، أو تخلوا عنها ١٢أيضاً 
بعبارة أُخرى، مل تقتصر املأساة على غياب أي تطوير يف هيكل اإلنتاج للضفة 

والقطاع يتيح فرص عمل جديدة خالل عقد كامل من الزمن، بل إن فرص عمل قائمة 
عات اإلنتاجية تالشت، أو تم التخلي عنها، وسعى من كانوا يشغلونها يف بعض القطا

  .للعمل يف إسرائيل
، عشية االنتفاضة، تشير ١٩٨٧حتى سنة  ١٩٨٠يف العقد بعد سنة و  

ألف  ٢٨اإلحصاءات إىل حتسن بسيط يف فرص العمل يف الضفة والقطاع بمقدار 
. ألفاً ٣٤إىل إسرائيل، والبالغة  فرصة، لكن بأقل من الزيادة يف حجم العمالة الذاهبة

، فتشير األرقام إىل تقلص ١٩٩٢وسنة  ١٩٨٧أما يف أعوام االنتفاضة، بين سنة 
فرص العمل يف الصناعة، وبقائها راكدة يف قطاع اإلنشاء، وارتفاعها ارتفاعاً بسيطاً 

تشمل اخلدمات على  التي" األُخرى يف الزراعة، وارتفاعاً كبيراً نسبياً يف القطاعات
  .ايل تستوعب ما يُعرف بالبطالة املقنَّعةتأنواعها، وبال

واألخطر مما تكشفه اإلحصاءات اإلجمالية هو ما تكشفه اإلحصاءات   
ففي قطاع الزراعة جند تناقصاً يف أعداد العاملين يف الزراعة : القطاعية التفصيلية

ين ازداد العدد السنوي للفلسطينيين ألفاً، يف ح ٢٤الفلسطينية خالل العقدين بمقدار 
ويف قطاع اإلنشاءات، ازداد عدد ! آالف ١٠العاملين يف الزراعة اإلسرائيلية بمقدار 

ألفاً، يف حين ازداد عدد  ١٣العاملين يف اإلنشاء الفلسطيني خالل العقدين بمقدار 
 ١٩٧٠اً سنة ألف ١١من (ألفاً  ٧٥العمال الفلسطينيين يف اإلنشاء اإلسرائيلي بمقدار 

من العمالة % ٣٩، وهو ما يعادل ١٩٩٢ألفاً سنة  ٨٦، إىل ١٩٨٠ألفاً سنة  ٥٠إىل 
  ).الكلية

كان اقتصاداً راكداً  إن االقتصاد الفلسطيني حتت االحتالل: وخالصة القول  
ومعاقاً وغير قادر على توفير فرص العمل حتى جلزء مهم من التزايد احلتمي يف القوة 

الفشل الذريع يبدو أكثر خطورة إذا تنبهنا إىل أن األرقام سالفة الذكر  وهذا. العاملة
تخص القوة العاملة التي بقيت مقيمة يف الوطن احملتل، أي من غير العمالة التي 

  .اضطرت إىل الهجرة طلباً لفرص العمل يف اخلليج وبالد أُخرى
يقدر  ١٩٦٧وهنا يجدر التذكير بأن عدد الذين نزحوا خالل عام االحتالل   

، يقدر ١٩٨٧ألفاً، وأن عدد الذين نزحوا خالل األعوام التالية، حتى سنة  ٢٥٠بنحو 
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ألفاً؛ فإذا ما حُسبت الزيادة الطبيعية لهؤالء يصبح تقدير حجم النازحين  ٢٧٠بنحو 
ألفاً، أي ما  ١٧٥ألفاً، وتقدير القوة العاملة فيهم  ٨٨٠نحو  ١٩٦٧الكلي بعد حرب 
  .نصف القوة العاملة احلالية يف الوطن احملتليعادل أكثر من 

وباملقابلة، نالحظ أن الهيكل اإلنتاجي يف الوطن احملتل مل يوفر يف أفضل   
وبذلك ندرك حجم التحدي . ألفاً من العاملين ١٧٠األعوام فرصاً للعمل ألكثر من 

نتاجي االقتصادي الستيعاب ولو جزء من هؤالء النازحين من خالل تطوير الهيكل اإل
  .احمللي يف الضفة والقطاع

التبادل التجاري اخلارجي  ، االختالل يف هيكلفيما يتعلق باالختالل الثاين  
وميزان املدفوعات، فإن هذا االختالل ناجم عن غياب السلطة الوطنية ومؤسساتها 

التجارية واملالية والنقدية، التي من مهمتها رعاية وحماية وتنظيم التبادل التجاري 
ملايل مع السوق اخلارجية الدولية بما يحافظ على املصلحة االقتصادية الوطنية وا

وينميها، وناجم أيضاً عن غياب تلك السلطة عن استفراد إسرائيل بسوق الضفة 
والقطاع باعتبارها سوقاً أسيرة تطرح فيها صادراتها كيف تشاء ومتى تشاء، وحتظر 

ر إسرائيليين، بل حتد حتى من مدى مزاحمة فيها أية مزاحمة ال تريدها من موردين غي
اإلنتاج احمللي يف الضفة والقطاع على ضآلته، وذلك من خالل ما تغدقه على إنتاجها 

  .الزراعي والصناعي من معونات وحماية
من % ١٠زيد على ينتيجة هذا االختالل، تمكنت إسرائيل من تسويق ما   

ما يفوق صادراتها إىل دول اجملموعة  صادراتها السلعية يف أسواق الوطن احملتل، أي
مثالً قدرت قيمة صادرات إسرائيل إىل الضفة  ١٩٩٢ففي سنة . األوروبية جمتمعة

ويف املقابل مل تسمح إسرائيل بأن . ماليين دوالر ١١٠٤الغربية وغزة بأكثر من 
مليون دوالر من إنتاج الضفة وغزة، بما يف ذلك  ٢٤٩يصدَّر إليها ما يتعدى قيمته 

البضاعة اإلسرائيلية التي هي أصالً صادرات إسرائيلية من البضائع نصف املصنوعة 
وبذلك بلغ العجز يف امليزان التجاري للوطن احملتل . والتي يستكمل تصنيعها هناك

أما بالنسبة إىل األقطار األُخرى، فيصدر . مليون دوالر ٨٥٥مع إسرائيل أكثر من 
 ٣٨على  ١٩٩٢، أغلبها زراعية، مل تزد قيمتها سنة الوطن احملتل إىل األردن منتوجات

ماليين  ١٠مليون دوالر، يف حين أنه استورد من األردن يف تلك السنة ما قيمته 
دوالر، هي عبارة عن الزيوت اخلام التي تصنع منها الزيوت النباتية، باإلضافة إىل 

. مليوناً ٢٨ردن ما يحمله املسافرون من هدايا، وبذلك بلغ الفائض التجاري مع األ
ماليين دوالر إىل سائر األقطار، واستورد منها  ٥كذلك صدَّر الوطن احملتمل ما قيمته 
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جز التجاري مليوناً، وبذلك بلغ جمموع الع ١١٢مليوناً، أي بعجز نحو  ١١٧بقيمة 
  .مليون دوالر ٩٣٩و السلعي لتلك السنة نح

ذا العجز؟ ثمة فائض يف كيف كان يتم تمويل ه: والسؤال الذي ينشأ هنا هو  
جتارة اخلدمات، لكن التمويل األساسي اعتمد على دخول العاملين يف إسرائيل من 

ولقد شكل جمموع هذه . جهة، وعلى حتويالت العاملين يف اخلارج من جهة أُخرى
  .من متوسط الدخل القومي للفرد يف الوطن احملتل% ٣٦نحو  ١٩٩١التحويالت سنة 

وقد ّخلصه  هو االختالل يف مستوى التربية والتأهيل، الثاالختالل املهم الث  
التقرير األخير للبنك الدويل بالقول إن املناهج املدرسية املعمول بها، والكتب واملواد 

املدرسية املقرة، والتي مل يجر يف شأنها أي حتديث أو تطوير منذ االحتالل سنة 
ظ وحشو املعلومات، وال تلتفت ، هي مناهج ومواد عقيمة ألنها تركز على احلف١٩٦٧

ويبرز . إىل تربية املقدرة الذهنية على التحليل والتركيب والتعامل مع املشكالت
التقرير كذلك ضعفاً جسيماً يف مؤهالت املعلمين يف جميع املراحل، كما يشير إىل 

. احلالة املزرية لألبنية والصفوف املدرسية نتيجة إهمال اإلصالح والصيانة
إىل ذلك، أدت أعوام االنتفاضة، بما صاحبها من االضطرابات واإلغالق  باإلضافة

املتكرر للمدراس، إىل تدهور املستوى التعليمي ونوعيته بصورة جسيمة، وإىل زيادة 
كبيرة يف عدد الطالب تاركي الدراسة، وكذلك يف عدد الطالب الذين يعانون مشكالت 

  .لط حياتهم اليومية من عنف وفوضىما يخا سلوكية وإعاقات جسدية وعقلية نتيجة
ولقد أدت أوضاع االحتالل املستمر منذ عقود طويلة إىل ضعف املؤسسات   

الوطنية، مع ما سبقت اإلشارة إليه من تخلف هيكل اإلنتاج العام وتردي مستويات 
وأفضى كل ذلك إىل نشوء أجيال من القوى البشرية تعاين فقراً وندرة . التعليم والتأهيل

ة يف الكفاءات واملهارات اإلدارية والتنظيمية، ال سيما يف املستويات املتوسطة ظاهر
) مهارات اإلدارة والتنظيم(ولعل ندرة هذا العامل األساسي من عوامل اإلنتاج . والعليا

  .كن يف عهد احلكم الذاتي املقبلحملدد ملدى النمو االقتصادي املمستكون هي العامل ا
االختالالت واملعوقات، فإن هناك بعض الفرص التي  لكن على الرغم من تلك  

ويف مقدم هذه الفرص ضآلة الهياكل اإلدارية . من غير اإلنصاف أن نغفل وجودها
، إذ إن ذلك يتيح فرصة نادرة لبناء مؤسسات الدولة وهياكلها اإلدارية )البيروقراطية(

دارة العامة احلكومية وفق أحدث النظم، وباملقادير واحلدود الدنيا التي جتعل من اإل
ثم إن هناك فرصة نادرة تتمثل يف أن احلكومة . جهازاً رشيقاً وفعاالً بأقل التكاليف

 بالفلسطينية تبدأ عملها من دون عبء مرهق من الديون، ويف تصرفها خبرات وجتار
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الثالثة النادرة هي وجود هذا اخملزون والفرصة ! كل الذين أهملوا وأخطأوا وتورطوا
من الكفاءات واملهارات الفلسطينية اجملرِّبة واجملرَّبة يف أقطار الشتات العربية  الغني

  .وغير العربية، واملستمدة للعودة واخلدمة اخمللصة إذا ما أُعطيت اجملال املالئم
إن املهمات االقتصادية الرئيسية التي يطلب من القيادة الفلسطينية التركيز   

  :على إجنازها تشمل ما يلي
دة تعبئة القوة التفاوضية الفلسطينية من خالل رفع وتيرة التنسيق إعا -١

العربي، وال سيما مع األردن وسوريا، وتشديد املقاطعة العربية، وتعليق 
 .املفاوضات متعددة األطراف أو التراخي فيها

التفاوض بعناد من أجل تخويل اجمللس املنتخب سلطات اقتصادية فعلية  -٢
الية جغرافية تمكن السلطة الوطنية الفلسطينية على األرض ومواردها وبو

للضفة والقطاع،  يمن إقامة حدود اقتصادية مطابقة للحدود اجلغرافي
وتسعى السلطة الفلسطينية إلخضاع القاطنين داخل احلدود ملدونة قانونية 

واحدة تنطبق بموجبها القوانين واألنظمة الضريبية واجلمركية واملالية 
ع السكان من دون أي استثناء لسكان املستوطنات واملصرفية على جمي

وتسعى السلطة الوطنية الفلسطينية الستعادة حرية القرار يف . اإلسرائيلية
األكثر  حة الفلسطينية فيما يتعلق بالنسقالترتيبات التي تقتضيها املصل

مالءمة للعالقات االقتصادية والتجارية بين فلسطين من جهة وإسرائيل 
 .ر األقطار العربية واألجنبية من جهة أُخرىواألردن وسائ

االنطالق يف تطبيق خطة اإلعمار والتنمية، مع التركيز على األولويات  -٣
 :التالية

 ة؛يإصالح وبناء البنية التحتية الطبيعية واملؤسس  -أ 

تنفيذ استثمارات كثيفة وموسعة لإلسكان والتطوير احلضري، من أجل   -ب 
 العائدين؛ اجتذاب واستيعاب أكبر عدد ممكن من

القانونية والتنظيمية لنظام اقتصادي منفتح من دون  وضع األطر  -ج 
انفالت، وضامن حلرية التنافس وتوازن األسعار ضد االحتكار ومراكز 

 .النفوذ

إن البعد غير احمللي الوحيد اجلدير باستثنائه من التركيز على الشأن الداخلي 
  .الفلسطينية –األردنية  هو العالقة) ألنه بمعنى من املعاين شأن داخلي(
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أن اخليار العملي أمام الكيان الفلسطيني لتفادي االنزالق إىل هو  واجتهادنا
ما هو بمثابة الضاحية اجلنوبية لالقتصاد اإلسرائيلي هو أن يستعيد هذا الكيان 

التي ال تزال  ةاالقتصادية والثقافية واالجتماعي مقه العربي من خالل تطوير الروابطع
  .مع األردن والتي استمرت على الرغم من فك االرتباطتربطه 

وهنا ال بد من مواجهة صريحة لالستقطاب والضالل اللذين يُبرزا يف اجلانب 
الفلسطيني من يعتقد أن تأكيد الهوية وتعزيز االستقالل الفلسطيني يتناسب طردياً مع 

انب األردين من يعتقد أن يف اجل االبتعاد عن األردن ولو باالقتراب من إسرائيل، ويُبرزا
توثيق الروابط بفلسطين والفلسطينيين وتوحيد احلال معهم يهددان الكيان والنظام 

  .األردين، ويوصالن إىل الوطن البديل يف نهاية املطاف
وربطناه بالضالل، ويمكن وصفه أيضاً بأنه أحدث  لقد وصفنا ذلك االستقطاب

ونستعمل هذه . عل فيروس القطرية املغاليةحاالت فقدان املناعة القومية املكتسب بف
العبارات القاسية كي تتالءم مع املستوى املرَضي الذي وصله تفكك الروابط القومية 
وتهتك نسيج األمة الواحدة حين جتاوز الفرقة بين الشعوب إىل تقطيع أوصال الشعب 

  .الواحد واألسرة الواحدة
قية لنهر األردن من أهم الشرلقد كان االحتاد بين الضفة الغربية والضفة 

ومهما كانت . بيكو –وات التي سارت يف االجتاه املعاكس لتقسيمات سايكس اخلط
وقيام دولة  ١٩٤٨األوضاع التي أحاطت بالدعوة إىل ذلك االحتاد يف إثر أحداث 

إسرائيل، فإن اإلرادة الشعبية املباركة لذلك االحتاد واملكرِّسة له تأكدت بما ال يقبل 
، والتي شاركت األحزاب والفئات ١٩٥٠طعن عقب االنتخابات النيابية العامة سنة أي 

كافة فيها، من أقصى يسار الطيف السياسي إىل أقصى يمينه، حين اتخذ جملس األمة 
أبريل /نيسان ٢٤يف " القرار التاريخي بوحدة الضفتين"املمثل للضفتين بالتساوي 

ىل حق تقرير املصير، وإىل واقع ضفتي األردن استناداً إ"، والذي جاء فيه أنه ١٩٥٠
الشرقية والغربية ووحدتهما القومية والطبيعية واجلغرافية، وضرورات مصاحلهما 

املشتركة وجمالهما احليوي، يقرر جملس األمة األردين املمثل للضفتين ويعلن ما 
  :يأتي

واجتماعهما يف تأييد الوحدة التامة بين ضفتي األردن الشرقية والغربية، : أوالً
وذلك على أساس احلكم النيابي ).. اململكة األردنية الهاشمية(دولة واحدة هي 

 تأكيد: ثانياً. الدستوري والتساوي يف احلقوق والواجبات بين املواطنين جميعاً
بكل والدفاع عن تلك احلقوق ) فلسطين( احملافظة على كامل احلقوق العربية يف
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حلق وعدم املساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة يف الوسائل املشروعة، وبملء ا
  ."نطاق األماين القومية والتعاون العربية والعدالة الدولية

إن هذه احلقائق التاريخية، إىل جانب كونها ذات مغزى يف ذاتها، تفيد أيضاً 
ل من أن الشعب الفلسطيني مل يسبق له أن مارس سيادة على ييف دحض دعوى إسرائ

فلسطين، وأن هذه األرض، لذلك، أو ما تبقى منها خارج السيادة اإلسرائيلية، أرض 
هي أرض متنازع عليها؛ فلقد مارس هذا الشعب سيادة سياسية كاملة حين شرّع 

نوابه املنتخبون تكوين اململكة األردنية الهاشمية، وحين استمر يمارس تلك السيادة 
د السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي بمشاركته املتساوية واملتكافئة يف املتح

تكونت منه اململكة األردنية الهاشمية، حيث تشارك املواطنون يف كل من الضفة 
الغربية والضفة الشرقية يف حقوق متساوية، وتشاركوا يف ممارسة العملية 

الديمقراطية حين كانت ممارستها تتاح، كما تشاركوا يف املعاناة جراء غياب هذه 
وكانوا دائماً يحتلون نصف مقاعد . ة أو تعليقها حين كانت تغيّب أو تعلَّقالعملي

السلطة التشريعية، ويحملون نصف احلقائب الوزارية، ويتناوبون رئاسة الوزارة 
  .ورئاسات جملس األمة

، فقد ١٩٨٨وعلى الرغم من فك االرتباط اإلداري والقانوين بين الضفتين سنة 
لتحتية االحتادية قائماً، ونخص بالذكر، على املستوى بقي جزء كبير من البنية ا

االقتصادي، الوحدة النقدية املتمثلة يف التداول القانوين للدينار، وغياب احلواجز 
كما نخص بالذكر، على املستوى الثقايف . اجلمركية على احلدود من اجلانب األردين

  .لدراسة الثانويةواالجتماعي، بقاء التوحيد يف أنظمة التعليم وامتحانات ا
يف ضوء هذا الواقع، هل تقتضي احلكمة أن يؤجل حتديد العالقة بين الكيانين 
الفلسطيني واألردين إىل ما بعد قيام الدولة الفلسطينية املستقلة؟ وإىل ذلك احلين، هل 

بين  ةتقتضي احلكمة تفكيك ما بقي من الروابط االقتصادية والثقافية واالجتماعي
  ماالً لشروط االستقالل الفلسطيني واستيفاء لرموزه؟الضفتين، استك

إن مما يلفت النظر أن غالة اإلقليمية القطرية يف كل من الطرفين الفلسطيني 
واألردين يجيبون عن هذا التساؤل باإليجاب، وكلٌ يعتبر ذلك يف صميم مصلحة 

طة عبر النهر الفلسطيني عن أية راب القضية الفلسطينية، ويعتبر أن اكتمال االستقالل
. هو املقدمة الصحيحة إلعادة العالقة الوحدوية على أساس متين من اخليار الطوعي

  :وال يلتفت أي من الطرفين إىل بعض احلقائق البسيطة
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إن الترتيبات املرحلية للحكم الذاتي االنتقايل تنشىء على األرض الواقع الذي   :أوالً
ت االقتصادية، فإن بالعالقا وفيما يتعلق. سيحدد مالمح الوضع النهائي  
على األرض، والذي سبق أن وصِفت اختالالته بإسهاب، ال يمكن تغييره  السائد  الواقع 

يف اجتاه االستقالل عن التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي إال بإحداث توازن عبر   
أما إذا كانت البداية . آخر هو العمق األردين، والعمق العربي من خالل األردن  عمق 

تكريس احلاجز االقتصادي الذي فرضته إسرائيل، فإن احلاجز املقابل سيقام   
واخلبرة التاريخية يف مثل هذه احلواجز هي أن سهولة . قِبل األردنمن   
تضاهيها سوى صعوبة إزالتها بعد أن تقوم نتيجة ما يتراكم إقامتها ال   
  .ومراكز قوى معتمدة على بقائها حامية لهحولها من مصالح   

إن االستنكاف عن خيار العمق األردين يدفع نحو تعميق االرتباط باالقتصاد   :انياًث
اإلسرائيلي والسعي إلصالح االختالل الراهن بالتوصل إىل عالقات تكافؤ   
 وال نستبعد أن تتيح إسرائيل. يليبين االقتصادين الفلسطيني واإلسرائ  وندية   
االقتصاد الفلسطيني عمقاً فرص النجاح لهذا االجتاه لتكريس كون جميع   
لالقتصاد اإلسرائيلي، مضيفاً لقوته ونفوذه، وحمبطاً استعادة عالقاته مكمالً   
  .مع األردن وسائر األقطار العربيةالطبيعية   

وهكذا تصبح حدود األردن االقتصادية هي خط نهر األردن، بدالً من أن تكون حدود 
 ■. ١٩٦٧ي اخترقته إسرائيل سنة األردن وفلسطين والعرب هي اخلط األخضر الذ
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