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 الفصل الرابع
 

 

 اتفاق أوسلو
 

 

تتميز اتفاقية أوسلو بصورة عامة بمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا في بعض األراضي المحتلة عام 

تعطي االتفاقية الفلسطينيين حق إدارة شؤونهم اليومية مثل . ، دون أن يكون لهم أي سيادة1967

ضع خطوطا عريضة ألسس التعامل التعليم والصحة والمواصالت والشؤون االجتماعية، الخ، وت

بين سلطة الحكم الذاتي واالحتالل اإلسرائيلي،  وتؤجل البت في القضايا الحاسمة في الصراع مثل 

 .وفيما يلي مناقشة مختصرة لالتفاقية. الالجئين والقدس والمستوطنات

 ديباجة االتفاق
يفقد صفته التمثيلية تنص ديباجة االتفاق على أن الفريق الفلسطيني المفاوض والذي لم 

)  الفلسطيني إلى مؤتمر السالم في الشرق االوسط-في الوفد األردني( والموضوعة بين قوسين

هذا النص يختلف عما جاء في رسالة رابين من . ممثل للشعب الفلسطيني )لوفد الفلسطيني(

 يكون الفريق اعتراف بالمنظمة من حيث أن إسرائيل، من الناحية الرسمية والقانونية، رفضت أن

على الرغم  من أن  منظمة التحرير هي التي كانت تفاوض من . المفاوض ممثال لمنظمة التحرير

الناحية العملية إال أن اعترافا إسرائيليا بذلك لم يصدر، والنص الحالي في إعالن المبادىء يشكل 

ا دعت ضرورة مخرجا قانونيا إلسرائيل للتنصل من مشاركة المنظمة في المفاوضات فيما إذ

االعتراف بالحقوق المشروعة والسياسية  أتت الديباجة بشىء جديد خاصة في النص وهو.للتنصل

هذا تطور جديد على الموقف االسرائيلي الذي أصبح يعترف بحقوق مشروعة وسياسية  .المتبادلة

نية واإلنسانية  كان الموقف اإلسرائيلي تقليديا يتحدث عن  الحقوق المدنية والدي. للشعب الفلسطيني

هذا عبارة عن تطور عن تصريح . للفلسطينيين، وانتقل اآلن ليصرح كتابة بالحقوق السياسية

  . والذي تجاهل الحقوق السياسية لمن أسماهم السكان غير اليهود1917بلفور الصادر عام 
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ضيع التي لكن الديباجة لم تعط أي إشارة حول مفهوم هذه الحقوق المشروعة والسياسية أو الموا

 .يمكن أن يشملها في نهاية األمر

 

 

 مرجعية المفاوضات
الفلسطينية الدائرة حاليا هو إقامة سلطة -تتحدث المادة األولى عن أن هدف المفاوضات اإلسرائيلية

حكومة ذاتية فلسطينية لمدة خمس سنوات كحد أقصى وتنتهي الى تسوية دائمة تقوم على أساس 

 . أي أن مرجعية الوضع النهائي تستند على هذين القرارين338. و 242قراري مجلس االمن 

 :  نالحظ ما يلي338 و 242بنظرة سريعة على قراري مجلس األمن 

 الالجئين ال 242حتى عندما يقول .  ال يأتي القراران على ذكر الشعب الفلسطيني وحقوقه بتاتا-أ

 .يتبعها بالفلسطينيين

 األوسط بين دول، وأن االعتراف فقط شأن الدول وكذلك على أن الحل في الشرق 242يؤكد  -ب

المعنيون هنا هم الدول . الفلسطينيون ليسوا دولة وال يشملهم القرار كأصحاب حق سياسي. األمن

 .العربية وإسرائيل

، ويختار نص  1967 على االنسحاب من كل األراضي المحتلة عام 242 ال ينص قرار -ت

وفي هذا  يناقض  القرار .  المسألة خاضعة للتأويل والتفاوضليترك... االنسحاب من أراض 

المبدأ العام الموضوع في الديباجة والتي تؤكد عدم قبول مجلس األمن باالستيالء على أراض 

 .بوساطة الحرب

 يصر قرار مجلس األمن على االعتراف المتبادل بين الدول وضمان األمن وحرية المالحة -ث

هذه قضايا كلها لصالح . ضمان المناعة اإلقليمية لكل دولة في المنطقةفي الممرات المائية، و

إسرائيل ألنها هي التي تريد االعتراف وهي التي تبحث عن األمن والمناعة اإلقليمية وألن 

 .الممرات المائية بيد العرب

 .242 يؤكد فقط على 338القرار _ ج

الب قادة منظمة التحرير وبإصرار أن فما هي عالقة شعب فلسطين بهذين القرارين، ولماذا يط

يكون القراران مرجعية التفاوض؟ هذا علما أن التصريحات والبيانات  الصادرة عن هؤالء القادة 

هذا فضال عن . التي تصف القبول بالقرارين عبارة عن خيانة وخيانة عظمى تمأل كتبا ومجلدات

أما مجلس .  د رفضت هذين القرارين ق1988قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية قبل عام  أن
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 الصادر عن الجمعية العامة والذي ينص 181 فقد قبل القرارين جنبا الى جنب القرار 1988عام 

 .من مساحة فلسطين اإلنتدابية% 44على إقامة دولة عربية على حوالي 

 االنتخابـات

قالية في مدة ال تتجاوز يتحدث االتفاق عن انتخابات لتشكيل مجلس سلطة الحكومة الذاتية االنت

 :وعلى هذا تُسجل المالحظات التالية. تسعة أشهر من دخول إعالن المبادىء حيز التنفيذ

تحت إشراف متفق " قدمت إسرائيل تنازال في هذا المجال حيث قبلت بأن تجري االنتخابات -أ

ابات ولكن كانت تصر إسرائيل على أن تكون هي المشرفة على االنتخ . عليه ومراقبة دولية

بالطبع هذه  صيغة غير . تنازلت إلى إجراء انتخابات يتم االتفاق على مسألة اإلشراف  عليها

محددة لكنها على أية حال صيغة مختلفة عن الموقف اإلسرائيلي الذي كان يرفض  اإلشراف غير 

. تفاق عليهأما المراقبة الدولية فتبقى شكلية ما دامت تتم بموجب إشراف قد تم اال. اإلسرائيلي

 . وهذا ما حصل فعال إبان االنتخابات وقد كان المراقبون الدوليون  شهاد زور

 تم إخراج القدس من دائرة االنتخابات وسمح لسكانها بممارسة االنتخاب فقط، وذلك بموجب -ب

الذي نص على أن لفلسطينيي القدس أن يشاركوا في االنتخابات دون أن تكون  )1(الملحق رقم 

 . دائرة انتخابات فلسطينية وذلك تبعا التفاق بين الطرفينالقدس

 المشاركة في االنتخابات لن تؤثر سلبيا على الوضع 1967 عدم قدرة النازحين لعام -ت

أي أن مسألة التفاوض حول حق هؤالء بالعودة إلى وطنهم أو عدمه  غير مرتبطة  . المستقبلي لهم

 من دائرة 1948نا يظهر بوضوح إخراج الالجئين لعام وه. بمشاركتهم في االنتخابات أو عدمها

 .البحث

 

 الوالية الجغرافية
تتحدث المادة الرابعة من االتفاق على أن والية مجلس سلطة الحكومة االنتقالية ستشمل  الضفة 

هذا . الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم

إنه غير واضح المعالم، غامض المعنى . يب ال يمكن اإلمساك ال بأوله وال بآخرهمبدأ عج

وقد أظهرت تجربة تطبيق االتفاق عدم الوضوح ورجحان كفة . وينطوي على تفسيرات كثيرة

 .التفسيرات اإلسرائيلية

 وما ما هي الضفة الغربية. الضفة الغربية ليست معرفة بحدود أو مناطق جغرافية وال قطاع غزة

، بينما تقول إسرائيل 1967هو قطاع غزة؟ يقول الفلسطينيون أنها األراضي التي تم احتاللها عام 
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لخط  أن القدس ليست ضفة غربية وكذلك األغوار وربما طولكرم وقلقيلية وشريط القرى المحاذي

مناطق وبعض اإلسرائيليين يقولون أن الضفة الغربية عبارة عن . 1948وقف إطالق النار لعام 

وقد أثبت التنفيذ الفعلي لالتفاق أن الجغرافيا غامضة جدا إلى حد أن التطبيق يأخذ . سكانية  فقط

أي أن المساحة الجغرافية التي أعطيت تنفيذيا . المسألة السكانية بعين االعتبار وليس الجغرافيا

 .لسلطة الحكم الذاتي لم تعط كأرض وإنما كسكان يعيشون على أرض

نص من  الضفة الغربية والقطاع تلك القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات استثنى  ال

فمثال ينص . ما هي هذه القضايا؟ إنها مذكورة في عدد من المواقع من  االتفاق. الوضع الدائم

على أن هذه القضايا تشمل القدس والالجئين والمستوطنات )5(البند الثالث من المادة رقم 

أما المادة الرابعة من المحضر المتفق عليه فقد نصت على .... ألمنية والحدود والترتيبات ا

والية المجلس ستمتد على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء المسائل التي سيتم   أن

التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم وهي القدس والمستوطنات والمواقع العسكرية 

 .واالسرائيليين

ح أن طرح قضية الوالية الجغرافية ال يترافق مع طرح موضوع السيادة وال حتى من الواض

. يترافق مع إمكانية طرح إقامة دولة فلسطينية على جدول أعمال المفاوضات بشأن الحل النهائي

هل ستكون الوالية على جزر سكانية أم على وطن حقيقي؟ وهل ستكون الوالية ذات صالحيات 

ادة أم ستبقى ضمن تشريعات محلية تنظم الحياة اليومية؟ ال يوجد في مستوى السي ترقى الى

الطرح ما يدخل في نفوس الفلسطينيين أي نوع من الطمأنينة، بل يقدم االتفاق لهم هواجس 

فهل وقّعت المنظمة على أن تكون فلسطين جميعها وطنا  قوميا  لليهود . واستفسارات وحيرة

؟ أم أن هناك أمل بأن تكون إسرائيل حسنة  النية فتمنحنا جزءا ويبقى  الفلسطينيون مجرد أقلية

واسعا من األراضي المحتلة نتصرف به كيفما نشاء؟ ال أظن أن االعتماد على حسن النية يشكل 

 .أسلوبا جيدا في توقع نتائج مفاوضات

 االنســـحاب
على أن فترة )5(تقول المادة .  ينص  االتفاق على االنسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا

) 14(وتنص المادة  .السنوات الخمس االنتقالية تبدأ فور االنسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا

 تنسحب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا، كما هو مبين في البروتوكول المرفق في  على أن

متصاعدة لقواتها على أن إسرائيل ستنفذ انسحابا مجْدوال وبسرعة   )2(ينص الملحق ). 2(المحلق

 .العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا
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يضيف ) 2( لكن الملحق رقم. حتى  اآلن االتفاق جميل ويوحي بانسحاب حقيقي للقوات اإلسرائيلية

األمن الخارجي  " بأن مسؤوليات السلطة الفلسطينية والتي سيتم االتفاق عليها ال تشمل

 فإذا  ."لخارجية ومسائل أخرى متفق عليها بشكل مشتركوالمستوطنات، واإلسرائيليين والعالقات ا

كان األمن الخارجي سيبقى في يد إسرائيل وكذلك مسؤولية أمن المستوطنات واإلسرائيليين الذين 

يتجولون في البالد، فمن أين ستنسحب القوات اإلسرائيلية؟ إذا كانت المستوطنات منتشرة في 

ئيليون يتجولون في كل ركن وزاوية، وإذا كانت الحدود مع  مختلف أنحاء البالد، وإذا كان اإلسرا

األردن ومع مصر والبحر واسعة، فماذا بقي من األرض حتى تنسحب القوات اإلسرائيلية بصورة 

فإذا قرر إسرائيلي أن يشتري غرضا من نابلس، فهل ستلحق به الدورية اإلسرائيلية . فعلية

طنا في قريات أربع، فهل سيقوم جنود إسرائيل لحمايته؟ وإذا واجه شخص من الخليل مستو

وعلى أحسن األحوال األمر متروك . بمالحقته داخل مدينة الخليل؟ مضمون االتفاق يقول نعم

للشرطة الفلسطينية، فإذا عجزت عن القيام بواجبها حيال حماية اإلسرائيليين فإن قوات إسرائيل 

إقامة لجنة   تنص الفقرة على ).2( من  الملحق 3وهذا ما تشير إليه الفقرة هـ من البند . تتدخل

 ....إسرائيلية مشتركة ألغراض األمن المتبادل -تعاون وتنسيق فلسطينية

تتحدث المادة عن إعادة انتشار أو إعادة  ).13(االتفاق ال يترك األمر مبهما وتوضحه المادة

هذه .  انسحابا14أسمته المادة وإعادة االنتشار هذه مترافقة مع ما . تموضع القوات اإلسرائيلية

 منها عند إعادة 2المادة تفيد بأنه ليس هناك انسحابا حقيقيا من األرض المحتلة وإنما حسب البند 

موضعة قواتها العسكرية، ستسترشد إسرائيل بمبدأ وجوب إعادة تموضع قواتها العسكرية خارج 

 .المناطق المأهولة بالسكان

على أنه من أجل  )8(تنص المادة. سطينية في ظل هذا الوضعإذن ما هو سلطان الشرطة الفل

 ضمان النظام العام واألمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع  غزة سينشئ المجلس،

بمعنى أن وظيفتها تبقى في إطار محلي . مجلس سلطة الحكومة االنتقالية، قوة شرطة قوية

في االضطالع بمسؤولية الدفاع ضد  رائيل فستستمروبخصوص الحياة اليومية للسكان، أما إس

التهديدات الخارجية وكذلك بمسؤولية األمن اإلجمالي لإلسرائيليين بغرض حماية أمنهم الداخلي 

أي أن المسألة  األمنية ستبقى بيد إسرائيل، أما الفلسطينيون فيكونون مجرد أدوات . والنظام العام

وقد بانت المسألة جليا في  الملحق الثاني . الي والنظام العام ذلكبيد إسرائيل إذا تطلب األمن اإلجم

ينص المحلق  على أنه من المفهوم أنه الحقا لالنسحاب اإلسرائيلي، .  للمحضر المتفق عليه

ستستمر إسرائيل في مسؤولياتها عن األمن الخارجي وعن األمن الداخلي والنظام العام 
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للقوات اإلسرائيلية والمدنيين اإلسرائيليين أن يستمروا في ويمكن . واإلسرائيليين للمستوطنات

 .استخدام الطرقات بحرية داخل قطاع غزة ومنطقة أريحا

أثبتت  التجارب العملية أن الشرطة الفلسطينية بما فيها األجهزة األمنية تقوم بدور الحارس على 

ام بأعمال ضد إسرائيل أو أمن إسرائيل، وتعمل على مالحقة الفلسطينيين الذين يحاولون القي

لقد الحقت أجهزة أمن  . إنها تقوم بالضبط بالدور الذي يقوم به جيش جنوب  لبنان. يقومون بها

السلطة المجاهدين واعتقلت عددا كبيرا منهم وعذبت عددا منهم، ومنهم من قتل في السجون 

هذا . لية صوريفمثل حسن سالمة وأعضاء خ وقد سلمت السلطة عددا إلسرائيل. الفلسطينية

وتستمر السلطة الفلسطينية  بتزويد إسرائيل بالمعلومات األمنية وتلقي التدريبات االستخبارية على 

وقد أشاد اإلسرائيليون مرارا وعلى رأسهم شمعون . أيدي المخابرات األمريكية واإلسرائيلية

 .الح إسرائيلبيريس وبنيامين نتنياهو بالدور األمني الذي تقوم به أجهزة السلطة لص

. أما في حال فشل السلطة في القيام بمهماتها فإن إسرائيل ال تتردد في دخول مناطق  الحكم الذاتي

وقد دخلت القوات  اإلسرائيلية مناطق الحكم الذاتي في غزة دون إعالن ودخلت مدينة نابلس 

ن شبحها ما زال صحيح أن القوات اإلسرائيلية خارج المناطق السكنية الفلسطينية لك. بإعالن

 .موجودا ويمكن أن يظهر في أي لحظة

 القــــدس
أما سكان . ال  ذكر للقدس في االتفاق إال كموضوع سيتم نقاشه في مفاوضات  الوضع الدائم

وكأننا بذلك . القدس فقد سمح لهم، كما قلت، بالمشاركة في انتخابات مجلس سلطة الحكومة الذاتية

دائرتهم االنتخابية، ووضعناهم على الطريق نحو تبعية لدائرة قد قبلنا بفصل أهل القدس عن 

 .انتخابية غير دائرتهم

 الالجـــئون
لكن .  ال يوجد في االتفاق إطالقا ما يشير إلى حق العودة ألحد سواء من فئة النازحين أو الالجئين

من ) ج( تقول الفقرة. هناك إشارة إلى قدوم بعض الناس ممن تدربوا على أن يكونوا شرطة

الثالث من الملحق الثاني أن قوة الشرطة ستشكل من ضباط الشرطة المجندين محليا ومن  البند

وتضيف المادة   (.حاملي جوازات السفر األردنية والوثائق الفلسطينية الصادرة من مصر) الخارج

ربين أن الذين سيشاركون في قوة الشرطة الفلسطينية القادمون من الخارج يجب أن يكونوا مد

 لقد بات واضحا أن إسرائيل ستسمح بقدوم بعض رجاالت منظمة .كشرطة وضباط  شرطة

التحرير وذلك لتنفيذ االتفاق، وبات واضحا أيضا أنها ستسمح بعودة عدة آالف بناء على  أسس  
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تضعها هي، لكنها لن تسمح بعودة مئات اآلالف كما يحلو لبعض المسؤولين الفلسطينيين أن 

 :صورة تبدو اآلن كالتاليوال. يصرحوا

 .  سمحت إسرائيل بعودة آالف المبعدين وستسمح بعودة آخرين-أ

ستسمح إسرائيل بعودة بعض من فقدوا حقهم بهوية األرض المحتلة نظرا النتهاء مدة —ب

 .تصاريحهم أو لكبر سنهم

 .ستسمح إسرائيل بلم شمل بعض العائالت وخاصة الحاالت الملحة منها  -ت

 .إسرائيل بعودة بعض قيادات المنظمة ستسمح -ث

 .1948 لن تسمح إسرائيل بعودة الالجئين لعام -ج

لن تسمح إسرائيل بعودة مئات اآلالف ألن ذلك يتناقض مع نظرية األمن اإلسرائيلي ومع نية  -ح

 .إسرائيل بتحويل الفلسطينيين إلى جزر سكانية صغيرة

 اتفاق طابا

ق القاهرة والذي نظم العالقة التفصيلية بين السلطة الفلسطينية في تال اتفاق أوسلو اتفاق سمي باتفا

غزة وأريحا، لكنه نُسخ لصالح اتفاق طابا الذي ينظم العالقة بعد توسيع دائرة إعادة انتشار القوات 

استلهم اتفاق القاهرة وطابا تفصيالتهما من اتفاق أوسلو الذي يشكل . اإلسرائيلية في الضفة الغربية

 األساسية التي تحكم العالقة بين منظمة التحرير وإسرائيل، وهو بالتالي يعتبر تفسيرا المبادئ

وحيث أن اتفاق القاهرة قد نسخ، فإنه تكفي اإلشارة هنا . لالتفاق بهدف التطبيق على أرض الواقع

 .إلى أهم ما ورد في اتفاق طابا

 المجلس
بل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يقيم اتفاق طابا مجلسا فلسطينيا منتخبا مباشرة من ق

والمجلس، حسب االتفاق، بغرض تمكين الشعب الفلسطيني . وقطاع غزة بمن فيهم سكان القدس

بداية في االتجاه المؤدي إلى االعتراف بالحقوق المشروعة   من حكم نفسه ديمقراطيا، وهو يمثل

 إنشاء مؤسسات فلسطينية للشعب الفلسطيني وحقوقهم العادلة وهي بالتالي ستؤدي إلى

لكن ال يقول االتفاق كيف ستقوم ديمقراطية في حال تقييد ). 2المادة الثانية، البند رقم )( ديمقراطية

 .الشعب الفلسطيني باتفاقيات مع إسرائيل تنظم مختلف شؤونه بما فيها شرعية قرارات المجلس

والمجلس  ... يات تنفيذية سيكون للمجلس صالحيات تشريعية وصالح ينص االتفاق على أنه

سيكون مسؤوال عن كل الصالحيات التشريعية والتنفيذية لكل المسؤوليات  التي ستنتقل إليه  كما 

أي أن المجلس ال يملك الصالحيات التشريعية، ) 2المادة الثالثة، المادة . (هو وارد في االتفاقية
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ولهذا نص االتفاق على أن . نقل إليهوإنما هي صالحيات بدون أل التعريف ومحددة بتلك التي ست

المادة . (قرارات السلطة التنفيذية للمجلس  الفلسطيني يجب أن ال تتعارض مع هذه االتفاقية

 4وقد حددت السلطات التشريعية للمجلس في المادة الثامنة عشرة، البند رقم ) 3التاسعة، البند رقم 

دل أو تلغي قوانين أو أوامر عسكرية  قائمة  التشريع بما يشمل تشريعات تع والذي ينص على أن

وتحدد االتفاقية . أصال خارج  صالحيات المجلس وتشريعات تتناقض مع هذه االتفاقية تعتبر باطلة

أن أي تشريع ال يصبح ساري  المفعول إال بتوقيع رئيس  السلطة التنفيذية، كما أن رئيس السلطة 

 من نفس المادة تبلغ 5وحسب البند رقم . تفاقيةلن يوقع على أي تشريعات تتناقض مع هذه اال

 .التشريعات إلى الجانب اإلسرائيلي في اللجنة القانونية

اتضح من . من  الناحية العملية، تبين أن  المجلس عبارة عن هيكل أكثر مما هو جوهر فاعل

الحيات  أنه ال يملك ص1996يناير، //خالل عمل المجلس الذي تم انتخابه في شهر كانون ثاني

لكن أعضاء . جدية، وأن رئيس السلطة يسيطر عليه سيطرة تامة ويتجاهل قراراته إلى حد بعيد

المجلس مارسوا نشاطا في مجال الوساطات  والمحسوبيات وانتقاد سلوك دوائر سلطة الحكم 

الذاتي، وحاول بعضهم بدون نتيجة إيجابية حتى اآلن أن يحولوا المجلس إلى سلطة تشريعية 

 . يةحقيق

 األفراد في االتفاق
يتطرق االتفاق إلى أفراد لهم مواقع خاصة، أو يمكن أن يكونوا جزءا من االتفاقية مثل المتعاونين 

 المتعاونين من الفلسطينيين مع اإلسرائيليين يجب  يقول االتفاق بخصوص هؤالء أن. مع إسرائيل

المادة  (.بة بهذا الخصوصأن ال يتعرضوا ألي أذى أو مالحقة وستكون هناك خطوات مناس

أما بشأن الفلسطينيين الذين يعودون من الخارج وسبق لهم أن قاموا  .)2السادسة عشرة، البند رقم 

االتفاق أنهم حين عودتهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ال  :بأعمال ضد إسرائيل فيقول

د إسرائيل قبل تاريخ يتعرضون  ألي مساءلة من  الجانب اإلسرائيلي عن أعمال قاموا بها ض

، أما بخصوص المجاهدين الفلسطينيين فيتفق )3المادة السادسة عشرة، البند رقم ( .13/9/1993

. وهذه هي إحدى ركائز تحطيم النفسية الفلسطينية. الطرفان على ضرورة مالحقتهم ومعاقبتهم

أصبح العميل صاحب لقد . المتعاون والعميل لهما الحرية وللمجاهد الفلسطيني السجن والتنكيل

 1تنص المادة الخامسة عشرة، البند رقم . شأن والمجاهد خاضعا للمالحقة واالعتقال والتعذيب

على كال الطرفين  أن يتخذا الخطوات الضرورية الالزمة من أجل وقف أي أعمال  على أنه

عدوانية ووقف  أي شكل من أشكال اإلرهاب والجرائم ضد أي شخص موجود في مناطق 
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رف اآلخر أو االعتداء على أمالكه وأن تتخذ إجراءات قانونية بحق من يقوم بمثل هذه الط

 .األعمال

 األرض
 تقسم اتفاقية طابا الضفة الغربية إلى ثالث مناطق هي

. من مساحة الضفة الغربية% 4منطقة أ والتي تشمل المناطق اآلهلة بالسكان وتشكل حوالي - 1

 . صالحيات األمن الداخلي والنظامويتولى المجلس في هذه المنطقة

يتولى المجلس . من مساحة الضفة الغربية% 26منطقة ب والتي تشمل القرى وتشكل حوالي -2

 .في هذه المنطقة مختلف الصالحيات المدنية، أما الصالحيات األمنية فتبقى بيد إسرائيل

هذه مناطق .  المساحةمن.% 7منطقة ج والتي تشمل باقي مناطق الضفة الغربية وتشكل حوالي-3

غير مأهولة بالسكان مثل منطقة األغوار، تمارس إسرائيل  الصالحيات المدنية واألمنية عليها، 

 مناطق في الضفة الغربية خارج المنطقة أ، ب، المنطقة ج : وهي معرفة باالتفاق كالتالي

 إلى والية المجلس حسب وباستثناء المسائل التي يتم التفاوض عليها في المفاوضات النهائية ستنقل

 ).، ج3المادة الحادية عشرة، البند رقم ( .ما ورد في هذه االتفاقية

.  على كل حال، هذه اتفاقية مؤقتة، وهي قابلة للتطوير من خالل تنفيذ مراحل إعادة االنتشار

وهي تبقى قائمة إلى حين التوصل إلى اتفاق دائم والذي سيضع حلوال لمواضيع مؤجلة وهي 

س والمستوطنات والمناطق العسكرية المحددة والالجئين الفلسطينيين والحدود والعالقات القد

 .الخارجية

 نتائج اتفاق أوسلو على الساحة الفلسطينية
التفاق أوسلو نتائج كثيرة منها الرئيسة ومنها الفرعية، وجميعها لها تأثير على المجتمع الفلسطيني 

االتفاق يفرض نفسه على . الفلسطينيين الداخلية والخارجيةداخل البالد وخارجها، وعلى عالقات 

والعام، وال  مجمل العالقات، وعلى التركيبة الذهنية والعاطفية للفلسطيني على المستويين الشخصي

ال نستطيع هنا تغطية . بد أن تتطور األوضاع لتؤثر على التركيبة االجتماعية واالقتصادية أيضا

قلبات المتوقعة مستقبال، وسأقصر الحديث فقط على مواضيع محورية لها كل التحوالت القائمة والت

ويمكن تلخيصها فيما  وزن كبير في تحديد ما هو قائم، ولها دور في تحديد األوضاع المستقبلية،

 :يلي

 الشؤون اليومية للسكان استالم إدارة : أوال
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 تطورا جوهريا على الساحة  يعتبر استالم السلطة الفلسطينية إدارة الشؤون اليومية للسكان

الفلسطينية، وال شك  أنه تطور أراح قليال التوتر النفسي لدى الفلسطينيين الذي  كان ناجما عن 

هناك تذمر في الشارع الفلسطيني بصورة عامة من الفساد . التعامل  الرسمي مع جنود االحتالل

والمحسوبيات، وهناك تذمر من اإلداري الفلسطيني والذي يتميز باستغالل السلطة والوساطات 

الفوضى اإلدارية وأعباء الرسوم المالية التي تفرض على المعامالت، لكنه بصورة عامة يستطيع 

. الفلسطيني اآلن أن يجادل من أجل حقه الشخصي أو أن يجد وساطة تحل له مشكلة شخصية

 االرتياح في نواحي هناك نوع من االسترخاء النفسي في المدن الفلسطينية على الرغم من عدم

 .سأعود إلى مسألة الفساد. مادية مثل الضرائب والرسوم

أما من ناحية أخرى، فمن الواضح أن رجاالت السلطة يكررون تجربة المنظمة في األردن 

إنهم يتصرفون بكثير من العنجهية خاصة أنهم حصلوا على سيارات جديدة وهواتف . ولبنان

زة لدى جزء ليس بسيطا من الشعب الفلسطيني في الوسط خلوية وعلى مكانة اجتماعية ممي

ذات التصرفات التي دعت الشعب اللبناني والشعب األردني، وربما الشعب . الشرقي وغزة

التونسي إلى التساؤل حول ثورية الثورة الفلسطينية تتكرر في رام اهللا ونابلس وغزة وغيرها من 

عية التربية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني عبر وقد عزز هذه التصرفات نو. المدن الفلسطينية

لقد تصرف . الزمن والتي ال تعتمد البحث في جوهر األمور وإنما تعتمد التبعية والشعارات الرنانة

جزء كبير من الشعب بطريقة أوهمت رجاالت السلطة بأنهم عظماء يصنعون تاريخا مشرفا، 

فلسطين  تشهد ذات التصرفات التي كانت أحد  :.يهويستحقون المقام الفوقي الذي وضعوا أنفسهم ف

األسباب الهامة في نشوب قتال بين قوات منظمة التحرير وبين قوات عربية دفع ثمنها الشعب 

 .الفلسطيني وشعوب عربية أخرى

على أية حال، يعتبر استالم الفلسطينيين للشؤون المدنية إنجازا إسرائيليا عملت إسرائيل على 

فمنذ مشروع آلون في أواخر الستينات وإسرائيل تطرح على األردن تارة . 1967م تحقيقه منذ عا

لم تكن إسرائيل . وعلى الفلسطينيين تارة أخرى إدارة شؤون السكان اليومية في األرض المحتلة

مهتمة بإدارة الشؤون اليومية للسكان واعتبرت قيامها بذلك هما يجب التخلص منه ألنه يؤدي إلى 

وقد رأت أن حكما . اشر ويومي بين السكان  واالحتالل وألنه يشغلها بقضايا ال تعنيهااحتكاك مب

ذاتيا يديره العرب أو الفلسطينيون يريحها من هذا الهم  ويبعدها عن المراكز السكانية الفلسطينية، 

ما أي أن الحكم الذاتي ،ك. ويمحو عنها صورة الدولة المحتلة التي تسيء لها على مستوى العالم
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وهو مجرد إدارة . أشرت سابقا، يريحها من همومها دون أن تتنازل عن السيادة على األرض

 .عربية ضمن السيادة اإلسرائيلية مع اعتراف عربي باحتياجات إسرائيل األمنية

 القيام باألعمال القمعية: ثانيا
مثل مالحقة الناس ورثت السلطة  الفلسطينية  عن إسرائيل أعمال القمع الموجه ضد الفلسطينيين 

واقتحام البيوت ومنع التعبير عن الرأي وإغالق الجرائد، وإطالق النار على الجماهير  وزج 

أنشأت القيادة بعد قدومها إلى فلسطين عددا  من األجهزة  األمنية يفوق . المجاهدين في المعتقالت

تتمثل األولى في مالحقة  :عدد األجهزة األمنية في الدول المجاورة وتقوم بوظائف أساسية ثالث

الفلسطينيين والمحافظة على أمن إسرائيل تطبيقا  لالتفاقيات، وتتمثل الثانية في تحييد هذه األجهزة 

بعضها لبعض من خالل المنافسات فيما بين القائمين عليها والخصومات حتى يبقى رئيس السلطة 

ما بينها بالرصاص في غزة وأريحا ليس سرا أن هذه األجهزة قد اشتبكت في. سيدها والحكم بينها

أما الوظيفة الثالثة فتتعلق بقضايا األمن المدني مثل . ونابلس وغيرها وسقط من بينها الجرحى

 .مالحقة اللصوص وفض المنازعات المدنية بين الناس، الخ

زرعت السلطة الفلسطينية بين الناس أجهزة أمنية عديدة إلى درجة أن الشعب الفلسطيني أخذ 

وتطورت في . ر سلوكيات جديدة في اآلونة األخيرة شبيهة بتلك السائدة في البالد العربيةيطو

وتمشيا  مع هذا اإلرهاب، . ثقافة الحيطان لها آذان المنتشرة عند العرب عامة6/فلسطين المحتلة

أقامت السلطة الفلسطينية محكمة أمن الدولة والتي تعبر عن التجسيد الحقيقي لالحتالل في 

هذه المحكمة ال تخالف القواعد المعترف بها دوليا فقط، وإنما تخالف أيضا . ومها وممارساتهامفه

تمارس إسرائيل "من اتفاق القاهرة أن ) 14()فمثال تدعو المادة. مبادىء االتفاقيات مع إسرائيل

عايير والسلطة الفلسطينية سلطاتهما ومسؤولياتهما بموجب هذا االتفاق آخذين بعين االعتبار الم

ونصت المادة السادسة على أن السلطة  .."والمبادىء المقبولة دوليا لحقوق اإلنسان وسيادة  القانون

محكمة أمن الدولة ال تلتزم  .الفلسطينية تتولى مسؤولية القضاء من خالل سلطة قضائية مستقلة

ي أكثر جورا مما أي أن إجراءات سلطة الحكم الذات. بالقواعد المعترف بها دوليا وال هي مستقلة

 .طلبت إسرائيل، وإسرائيل ال تتدخل ما دام الظالم والمظلوم فلسطينيين

 أن تسلم مسؤولية الحكم الذاتي لعمالء فلسطينيين يكونون أوفياء 1967أصرت إسرائيل منذ عام 

وقد عارضت المنظمة هذا الطرح واصفة كل من يقبل به أنه . في المحافظة على أمنها ومصالحها

إذا كان األمر كذلك فعال فلماذا سلمت إسرائيل قيادة الحكم الذاتي .   وخائن ويستحق التصفيةعميل

للمنظمة؟ لقد اتضح أن المنظمة أكثر فاعلية في  تنفيذ المطالب اإلسرائيلية ألنها تنفذها تحت ستار 
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تلمت الحكم هل كان بإمكان روابط القرى، فيما لو اس. وطني وبتأييد عدد كبير  من الفلسطينيين

كان من . الذاتي، أن تمارس الممارسات القمعية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية؟ بالطبع ال

المتوقع أن يشعر رئيس روابط القرى بالحرج إذا تحدث عن اعتقال فلسطينيين، وكان من الممكن 

 يتحدثون عن أن يسمع عبارات التخوين والعمالة بأذنيه، لكن المسؤولين في السلطة الفلسطينية

 .التعاون األمني مع إسرائيل دون أن تظهر على وجوههم عالمات الخجل أو الحرج

يتمشى هذا الوضع مع وضع التسيب األمني الذي كان سائدا في صفوف منظمة التحرير 

الفلسطينية والفصائل المختلفة والذي أدى إلى مصرع الكثير من الفلسطينيين على أيدي 

لتسيب إلى إحباط فلسطيني وهزائم، ويتسم الوضع الحالي باختراق صفوف قاد ا. اإلسرائيليين

أبناء فلسطين في السابق ببيانات عسكرية صنعت انتصارات وهمية،  قُتل. السكان وقمعهم

يختلف . التي تقول منظمة التحرير أنها حققتها اإلنجازات ويقمعون اآلن بشعارات وطنية حول

 .األسلوبان والنتيجة واحدة

 التواكل االقتصادي: لثاثا
. لقمة خبز الفلسطينيين  في الضفة الغربية وغزة اآلن تأتي في الغالب من إسرائيل والدول المانحة

، لكن الناس  يتحولون إلى يتامى منهكين 67/صحيح أن هناك بعض األشغال في األرض المحتلة

الشعب  الفلسطيني معرض . إذا أغلقت إسرائيل أبواب العمل وقررت الدول المانحة أال تمنح

للعقاب بالجوع في كل وقت وحاجته األساسية معرضة للضغط في كل وقت يرى عدوه أن ذلك 

أما السلطة فتستعمل  هذا الوضع  لخدمة أغراضها في الترويج لالتفاقيات مع إسرائيل إذ . مناسبا

ي تغضب إسرائيل يسهل  الت أنها تذكر الناس دائما أن احترام االتفاقيات واالبتعاد عن األعمال

ومن أجل المصلحة . عليهم العمل في إسرائيل ويشجع الدول المانحة على تقديم المزيد من األموال

إنه ضغط اقتصادي واعتماد . العامة، تقول السلطة، ال بد من مالحقة المناهضين لالتفاق وقمعهم

 .على الغير من أجل ضمان أمن إسرائيل

مع المرحلة التي سبقت االتفاق مع إسرائيل من حيث أنها لم تكن مرحلة تلتقي  هذه المرحلة تماما 

لقد تُرك الشعب الفلسطيني قبل االتفاق  يبحث عن لقمة . بناء اقتصادي وإنما مرحلة شراء ذمم

العيش في إسرائيل، واآلن تستعمل السلطة الفلسطينية العمل في إسرائيل كورقة ضغط على 

المراحل تتكامل وأنها تتميز بنهج واحد حتى لو اختلفت لغة الوصف أن  واضح. الشعب الفلسطيني

 .من مرحلة إلى أخرى

 صهينة المفاهيم: رابعا
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أصبح من . حدثت تغييرات جوهرية في القاموس النضالي الفلسطيني منذ التوقيع على االتفاقيات

ينعت الذين السهل أن يصف فلسطيني عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية بأنها إرهابية، و

ودخلت تعبيرات أخرى أصبحت متداولة مثل التعايش واالعتدال . يقومون بها باإلرهابيين

المطلوب من الفلسطيني اآلن أن يقلب  التاريخ، وأن يتنكر لكل ما درسه وقرأه وآمن . والتطرف

 .به وناضل من أجله، وأن يحتضن مقوالت صهيونية ويبحث عن تبريرات لها ومساحيق تجميلية

بدأ . قلب المفاهيم بالمسؤولين في سلطة الحكم الذاتي وهم يعملون جاهدين على تعميم ما بدؤوه بدأ

المسؤولون بنوع من الخجل، لكنهم سرعان ما نفضوه عن وجوههم وهم يتحدثون اآلن بثقة 

فإذا قارن أحد بين حديث اللواء أنطوان لحد، قائد جيش جنوب لبنان، وحديث مسؤول . واعتزاز

يتحدث الطرفان عن رفاهية الشعب سواء في لبنان أو في .  السلطة الفلسطينية لما وجد اختالفافي

ويتحدثان عن محاربة . فلسطين وسعيهما للعيش بأمان واطمئنان لما يحقق مصلحة الجماهير

وفي النهاية . اإلرهاب واإلرهابيين كمتطلب أساسي لحل مشاكل الشعب والمحافظة على إنجازاته

 .الطرفان على صهينة العقل العربي بما فيه مصلحة إسرائيليعمل 

صهينة العقل العربي هي أفضل وسائل التطبيع ألنها تعمل على قلب المفاهيم واألفكار وال تقتصر 

إنها عبارة عن عملية تربوية تقلب شخصية اإلنسان . على مجرد إجراءات إدارية واقتصادية

وقد . ينه ومعتقداته لصالح طرف  آخر يسعى للهيمنة  عليهوتحوله عن جذوره وتراثه وتاريخه ود

استفادت هذه الصهينة من تربية الشعارات والتبعية التي اعتمدتها منظمة التحرير الفلسطينية قبل 

االتفاقيات، والتي تركت الفلسطيني عرضة للتأثر السريع بالتقلبات نتيجة عدم قدرته على فهم 

 .واستخالص نتائج مستقلةالتطورات وربطها بعضها ببعض 

 التحول العشائري: خامسا

حتى يكتمل الطوق  ال بد من استكمال عملية التحول العشائري التي بدأتها منظمة التحرير مبكرا 

فإسرائيل والغرب عامة يرتاحان للتعامل مع القبائل العربية لما . وشددت عليها في بداية الثمانينات

أوثقت عهدها مع  القبائل هي التي. هم لقاء تحقيق المصالح القبليةتبديه من مرونة ورغبة في التفا

االستعمار ورسخت أقدامه في الوطن العربي مما كرس التجزئة العربية وسهل استغالل الثروات 

في فلسطين، كانت القيادات العائلية قيادات . وطوع العرب عبر هزائمهم المنكرة إلمالءات الغرب

قد أثبتت قدرتها على استقطاب الجماهير من خالل الخطابات ، و1948فلسطين قبل عام 

هذا نمط قيادي مريح ويسهل التعامل . والمهرجانات والوعودات وعلى بيع األراضي لليهود سرا

 .معه على طاولة المفاوضات التي تتميز بمطالب عربية ينظر فيها صاحب السيادة
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 الحرب على مظاهر الحداثة وحرية العقل من المهم، حتى تضيع فلسطين بطريقة سلسة، أن تُشن

وذلك من خالل إعادة الفلسطيني إلى عقليته القبلية سواء جسدها في قبيلة تقليدية  أو في قبيلة 

لقد نجحت منظمة التحرير بإعادة العائالت إلى الصدارة، ونجحت . فصائلية تصر على تبعيته

خالل أوراق المناصب وما يصاحبها من من  السلطة في غرس القيم القبلية بصورة أكثر تجذرا

النجاح واضح على صفحات الجرائد الفلسطينية التي تبرز . جاه وإمكانية الحصول على مال

التهاني والتبريكات  العائلية، وكان واضحا إبان االنتخابات للمجلس الفلسطيني أن الجذور العائلية 

 .وأماكن السكن دورا بارزا في تحديد النتائج

.  القبلية هي عقلية متخلفة تتغذى على الفكر الحر وعلى الدين الذي يحكم بين الناس  بالعدلالعقلية

ال يوجد . وإذا  كانت هناك حماية لالتفاق مع إسرائيل فان التخلف يشكل أفضلها وأكثرها جدوى

ية ال شك أن إسرائيل قو. بالنسبة إلسرائيل ما هو أفضل من عقلية تخدمها وهي تظن أنها منتصرة

عسكريا اآلن بالمقارنة مع العرب، لكن تفوقها  العسكري يبقى مهددا إن لم يتالزم معه تخلف 

التخلف في األنظمة العربية والحكومات يكفل محاربة الظواهر اإليجابية في الوطن . عربي

إنها .  قوة العسكر ليست دائمة وال هي مضمونة. العربي على مختلف الصعد وفي كافة المجاالت

ة تتضمن الريبة والشك وتخضع للتقلبات، لكنها تكون في وضع أفضل إذا طور الطرف المقابل قو

 .عادات وتقاليد تجعل مجال التنافس العسكري محصورا أو غير موجود

 الحاضر امتداد الماضي

قالت منظمة  التحرير الفلسطينية في بحر تبريرها للمفاوضات ومن ثم االتفاق مع إسرائيل أن 

د إلى انهيار االتحاد السوفييتي نصير القضية الفلسطينية وهزيمة العراق الذي كان قوة ذلك يعو

من الواضح أن هذا التبرير هو مجرد تبرير إلقناع الناس بما . عربية كبيرة يحسب حسابها

عملت المنظمة منذ سنوات طويلة على البحث عن حل سلمي للقضية . يجري، لكنه ليس حقيقيا

د اتخذت السياسات المختلفة التي من شأنها زج الفلسطيني رويدا رويدا إلى زاوية الفلسطينية، وق

لقد نجحت تلك السياسات، ووجد . من اإلحباط الشديد الذي  يضطره إلى القبول بأي حل

وجد نفسه بدون قدرة عسكرية أو اقتصاد جيد . الفلسطيني نفسه خالي الوفاض ال يلوي على شيء

. لى المستوى الشعبي أو الرسمي أو حتى  معنويات يرجى منها خيرأو مؤيدين عرب سواء ع

االنتفاضة لم تسلم من الفساد واإلفساد وأقنعت العديد  من الناس أن زوال الملثمين من الشارع 

الفلسطيني أو عدم ظهور الدورية العسكرية في شوارع المدن والقرى يشكل حال مقبوال للقضية 

 .الفلسطينية
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 يقول  أن  من يفشل يترك موقعه ويسلمه لمن هو أقدر منه، أو لمن لديه طاقة على المنطق السليم

فشلت القيادة الفلسطينية في كل موقع، ونكثت بكل ما وعدت به الشعب، وبالرغم من ذلك . التجديد

بقيت تتربع على الكرسي وتعمل على خلق التبريرات لما جرى عبر السنوات حتى تحولت الهزائم 

أقامت هذه القيادة أجهزة مختلفة  في منظمة التحرير، لكنها في الغالب كانت . راتإلى انتصا

لم تنشىء المنظمة  محكمة لمحاكمة . أجهزة تبعية يدور أشخاصها وأداؤها حول عرفات

المتجاوزين  والفاشلين، حتى أن المنظمة لم تعمد إلى تقييم تطورات األوضاع إال خلف أبواب 

شباب قتلوا . لشعب الفلسطيني يوما عن استخالص عبر أو تصحيح مسارمغلقة دون أن يسمع ا

بال ثمن، ومجازر حصلت ضد الشعب، وانتهاكات أخالقية  خطيرة  اقترفت، ولم يسمع الشعب 

 لم 1982حتى أن الضباط الذين هربوا من ساحة المعركة في لبنان عام . عن حساب أو عقاب

 .يحاسبوا وإنما كوفئوا

فاشل  مستعدا للتخلي عن موقع المسؤولية، فأين هم الثوار الذين تأبى ثوريتهم إذا لم يكن ال

االنسياق خلف فاشل؟ لماذا طأطأ المناضلون الفلسطينيون رؤوسهم وقبلوا بما هو قائم من 

اعوجاجات وبما هو حاصل من تقصيرات؟ الجواب بالطبع عند من يملك المال  الذي استطاع أن 

المقاتلين ولقي مصيره   المال وفضل اإلبقاء على نقائه كان في مقدمةمن رفض. يطوع من حوله

من بين . أما من قبل كان عليه أن يقبل التطورات ويوافق عليها حتى لو همس ضدها سرا. مبكرا

القول السائد يتلخص  . شعب فلسطين من يعرف مناضال قديما ويسمع منه همسا حول الوضع القائم

 جدا وهي تطور لنهج واضح في قيادة المنظمة، لكن ليس في اإلمكان في أن هذه المرحلة سيئة

ومن السهل أن تجد . فعل شيء خاصة أن المعيشة ستتعرض لخطر في حال مناهضة القيادة

لقد . هؤالء الذين يتحدثون همسا بهذه األفكار يدافعون بحرارة عن سياسة المنظمة في العلن

اقضون أنفسهم وال ينقلون الحقيقة للشعب، لكنهم ال يريدون حشروا في زاوية يعرفون فيها أنهم ين

 .فقدان االمتيازات المادية التي يحصلون عليها

السياسة التي ال تنطلق باإلنسان أخالقيا وال تطلق العنان للتفكير الحر واألخذ بزمام المبادرة وال 

النتائج لها مقدمات، والحصاد . تزرع الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية ال بد إال أن تنتهي إلى انهيار

ما زرعته منظمة التحرير على مدى السنين حصدته في المرحلة القائمة . من طبيعة ما يزرع

  .حاليا

وما يجري اآلن من . فما وصلنا إليه ليس منفصال عن الماضي، إنما هو نتيجته  وتطوره المنطقي

امل معها ويعبر عن انسيابية سياسية سياسات فلسطينية ال يشذ عن سياسات الماضي، وإنما يتك
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فهل كان اتفاق أوسلو حتمية؟ نعم لقد كان حسب مقاييس سياسة . تنبع من عقل يعي ما يفعل

 .سياسة من هذا القبيل ال تنجب إال مولودا كأوسلو. التحرير منظمة
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 ياسر عرفات

 

 
حو على مدى سنوات طويلة؟ ألم يكن هناك عقل لماذا سارت السياسة الفلسطينية على هذا الن

جماعي يعمل  على المراقبة ورصد األخطاء وتصحيحها؟ أم أن مجمل القيادات الفلسطينية سارت 

كالدهماء ال تستطيع أن تلحظ خطأ أو أن تعطي التطورات لحظة تفكر وتعقل؟ أم أن القيادات 

لذكاء؟ لإلجابة عن هذه األسئلة وغيرها ال استغرقت في أمور أبعدتها عن الحصافة وأبسط قواعد ا

 .بد من البحث في أداء القائد األول وهو ياسر عرفات، فقد يكون في ذلك مفتاح لوضوح األمور

لن أخوض هنا بتطور حياة  عرفات الشخصية من حيث أن ذلك ال يعنينا كثيرا في هذا الكتاب، 

ل الكاتب اإلنكليزي كيرنان في كتابه فضال عن أن عددا من الكتاب قد كتبوا بهذا الشأن مث

لكني أركز هنا على قيادة عرفات لمنظمة التحرير الفلسطينية . المعنون باإلنكليزية ياسر عرفات
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والشعب الفلسطيني والتي صبغت المسيرة الفلسطينية  ووضعت بصماتها النافذة على تطور 

فات في القيادة، أن نقول أن تطور ومن الممكن، بعد التعرف على أسلوب عر. القضية الفلسطينية

وفهم مختلف األساليب القيادية . القضية الفلسطينية كان عبارة عن نمط عرفات في اتخاذ القرار

 .داخل  منظمة التحرير ال يتأتى  إال من خالل فهم أساليب عرفات في رسم السياسة واتخاذ القرار

ر لفترة طويلة تتعدى السنوات الثالثين، تربع ياسر عرفات على رئاسة حركة فتح ومنظمة التحري

وقد  بقي طوال هذه الفترة الشخصية المركزية الوحيدة التي تستطيع الحشد واتخاذ القرار 

ظهرت بجانبه شخصيات هامة أخرى، لكنها بقيت متقزمة أمامه غير قادرة على تكبيل . والسيطرة

مشيا ال يقوى على الحركة إال ضمن ما حريته في المناورة واالستقطاب والتأثير، وبقي دورها ها

فقد ظهر إلى جانب عرفات يوسف عرابي إال أنه قتل في ظروف غامضة، . يخططه من سياسات

وظهر كذلك أبو . 1971وظهر أبو علي إياد إال أنه استشهد في معارك األحراش في األردن عام 

أما أبو جهاد فلم يكن طارحا .  قيادةإياد إال أنه أزيح عن الموقع القيادي الثاني ليبقى قياديا بال

وعلى أية حال، تم اغتياله من . نفسه كمصحح للمسار الفلسطيني كلما بدت عليه عالمات الخلل

وظهرت قيادات  فلسطينية عدة تميزت بقدراتها الفكرية أو العسكرية . قبل المخابرات اإلسرائيلية

 .ثل جورج حبش وأحمد جبريل وسعيد موسىلكنها لم تستطع أن تندفع إلى مركز القيادة األول م

 :عبر السنوات، برزت لدى عرفات الصفات القيادية التالية

 الصالبة: أوال
. ياسر عرفات رجل صلب صعب المراس قوي الشكيمة ويتمتع بقدرة عالية على الصبر والتصميم

وجبروتهم إنه صاحب إرادة قوية يصعب أن تهتز أو تلين أمام قسوة الحدث أو بطش  الخصوم 

إنه ال يلين أمام قسوة الظروف أو هول األحداث أو ظلمة المستقبل، بل يشق طريقه . ومؤامراتهم

. بعنفوان وقوة تاركا خلفه الخصوم ومؤامراتهم ومختلف محاوالتهم للتأثير عليه أو مصادرة قراره

حزاب أو تهجماتها فال يرهبه الرصاص  وال انفجارات القنابل وال هدير الدبابات وال بيانات األ

من الصعب جدا أن تحفر األحداث في نفسيته األلم أو تقوده إلى الضعف .وتشويهها له ولسياساته

يصعب أن تهتز . والهوان، وال تثنيه عما  صمم عليه أو ارتأى في قرارة نفسه أنه الصواب

 .ره نحو الخلفإرادته على  العمل ومواصلة الطريق التي يراها مناسبة، أو أن يغير مسار تفكي

 . إنه يتمتع بعزيمة قوية وال يأبه بمن خلفه وبما يمكن أن يتم بعد أن يترك المكان

 القدرة على المناورة: ثانيا
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إنه بارع في االلتفاف والتمويه . يتمتع ياسر عرفات بقدرة فريدة على المناورة والمراوغة والخداع

لقد قضى أغلب وقته فيما يسميه هو . والتعمية وزرع الشكوك والظنون والتملص واالنفالت

التكتيك، أي البحث عن الوسائل واألساليب واآلليات التي تخرجه من المآزق إلى بر األمان، أو 

إنه مناور فذ يستطيع تسيير أموره . جر اآلخرين إلى مآزق يصعب عليهم االنفالت منها سالمين

 .من يوم إلى يوم بالكثير من السالسة

 :ه يعتمد على أنماط بارزة منهاوهو في قدرته هذ

إنه ماهر في مراوغة الحقيقة .  االستعداد المستمر لعدم قول الصدق بطريقة يصعب معها تكذيبه-أ

عدم  قول الصدق عبارة عن . وااللتفاف عليها وماهر في تجنب الصدق أو ذكر الحقائق كما هي

قول الحقيقة .  يعبر عن فلسفة في العملعادة بالنسبة له إلى درجة أنه أصبح ثابتا حياتيا أو حقيقة

بالنسبة له، هذا نمط يجب . عبارة عن كشف لألوراق مما يعني الهبوط إلى موقف ضعيف

لكنه استعمله ضد الشعب الفلسطيني أكثر من . استعماله ضد األصدقاء   واألعداء على حد سواء

 ومن السهل أن يكتشفوا أية جهة  أخرى بسبب وجود اإلمكانيات االستخبارية لدى اآلخرين

 .األمور

إنه حاذق في استعمال المعسول من .  االستعداد للمجامالت التي يحبها العرب بصورة عامة-ب

إنه يحاول أن يأخذ نده أو من يقابله من . الكالم الممزوج مسبقا بحرارة القبل واألخذ باألحضان

. وة اللسان قبل أن يتحدث بموضوعهاألقوياء وأصحاب الرأي بحرارة اللقاء ودفء المعاملة وحال

وقد مكنه هذا األسلوب من االستمرار في المناورة والسير عبر األسالك الشائكة دون أن يصاب 

 .بصورة جارحة أو مؤذية

نجح أسلوبه هذا بشكل كبير مع القادة العرب الذين يتميزون بعقد نفسية لها عالقة بالشعور 

 المتعارف عليه شعبيا النفخ في الرأس واإلطراء يحسن عرفات المديح، أو حسب. بالنقص

فشل هذا األسلوب إلى حد كبير . وإعطاء محدثه االنطباع بأنه يحوز على ثقة مطلقة وتقدير عميق

وفي إطرائه ال ينسى عرفات أن يعرج على التاريخ والمصير . مع الرئيس السوري حافظ األسد

 .م المعنيالمشترك والدور التاريخي الذي يقوم به الزعي

العزة .  االستعداد المستمر للتخلي عن مشاعر العزة والرغبة في المحافظة على الكرامة-ج

إنه ال يحب التمسك بقيم محددة . والكرامة تقودان إلى التشنج أحيانا واإلصرار على قيم ومبادىء

شعرة  وال بمبادىء قد تضفي عليه صفة اإليمان أو الثبات  أو قد تقوده إلى الغضب وقطع 
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وهو مستعد أن يهادن اإلهانات وأال تثور أعصابه بسببها، وأن يتظاهر بأنه . معاوية مع اآلخرين

 .لم يحصل أي شيء ينال من كرامته أو يمس شخصه

تعرض عرفات مرارا للنيل منه شخصيا في الوطن العربي من قبل زعماء عرب، إال أنه كان 

وقد نيل منه من قبل اإلسرائيليين لكنه . مصدر النّيلمستعدا المتصاص األمور والعودة ثانية إلى 

ومن أبرز ما استطاع تحمله هو خلعه للكوفية الفلسطينية عندما دخل تل أبيب . لم تثر أعصابه

وقد منعه اإلسرائيليون من السفر بطائرته متجوال في الضفة الغربية . لتعزية أرملة إسحق رابين

 .بعض األحيان لكنه لم ينبس ببنت شفة

لديه االستعداد أن يقتل إذا تعرض . لكن هذه الصفة ال يتصف بها عندما يتعلق األمر بفلسطينيين

 .لنوع من المس من قبل فلسطيني أو فيما إذا حاول أن يتحدى سلطته أو زعامته

 حب السيطرة: ثالثا
آراء إنه صاحب نمط فوقي أبوي ال يحب أن يسمع . ياسر عرفات  مغرم بالسيطرة على اآلخرين

وقد أبدى في سياسته . إنه  يفضل أن تبقى الخيوط جميعها بيده دون منافسة. معارضة أو انتقادات

الداخلية قدرة عجيبة  على اإلمساك باألمور ومراقبة  مختلف الشؤون والتصرفات سواء على 

 :وفي سبيل هذا اتبع عددا من السياسات منها. مستوى األشخاص أو المؤسسات الفلسطينية

 : توريط المعاونين-أ

. عمل عرفات على توريط معاونيه بمسائل ال يستطيعون معها التمرد عليه أو اإلفالت من قبضته

وقد استخدم عرفات سالح المال بفعالية للجم معاونيه وكبح أي محاولة من قبل أي منهم 

 عن قناعاته لالعتراض على سياسته، واستغل إلى حد كبير دناءة النفس التي تجر المرء للتنازل

ولم يكن . لقد عمل دائما أن تكون يده اليد  العليا وأن تبقى أيدي معاونيه يدا سفلى. من أجل المال

لقد . المال المستخدم في هذا المجال على  شكل رواتب أو مستحقات أو أجور وإنما كان فوق ذلك

  .كان نعمة من عرفات مباشرة بهدف  تحسين أحوال الشخص  أو  تدبير أموره

إنه سرعان ما يصرف  األموال . عرفات يحب أن يطلب معاونوه منه المال، ويكاد ال يخذل أحدا

الالزمة والتي تدخل في سجل المصروفات لتبقى شاهدا على أن الشخص المعني قد حصل على 

وإذا لم يْسع المعاون أو المقرب إلى الحصول على مال . مال ال يستحقه ولم يقم مقابله  بأي جهد

 يستحقه فإن ذلك يثير استغراب عرفات، وقد  يلجأ إلى استشارة المعني أو تحفيزه بطريقة أو ال

أي أنه يجب على المعاون أن يتورط بشيء ما حتى لو كان بفضيحة . بأخرى لطلب المال

 .أخالقية
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عرفات ال يحب بتاتا من ال يتمتعون بدناءة النفس من حيث أن أعزاء النفس يحافظون على 

. أعزاء النفس ال تنكسر عيونهم  وال  يدينون ألحد بشيء. م على المعارضة وإبداء الرأيقدرته

إنهم أناس ال يعجبونه ويفضل التخلص منهم إما بالتصفية أو  الطرد أو النقل إلى مهمة بعيدة عن 

 .مركز اتخاذ القرار أو أي وسيلة أخرى

له وبكل من ارتقى في السلم التنظيمي احتفظ  عرفات بسجالت خاصة  بكل المساعدين المباشرين 

ولهذا يتلذذ . أو في مؤسسات  منظمة التحرير، وحفظ تماما كل عمل مخجل قام به كل واحد منهم

إنه  سرعان  ما يذكره . في االجتماعات عندما يبدي أحدهم معارضة أو يختلف معه في الرأي

توانى  في فضح الشخص أمام حشد من إنه ال ي. بفعلته أو بالمال الذي قبضه مباشرة بتوقيع منه

فمثال قد يفضح شخصا في اجتماع عام بسؤاله فيما إذا أراد مزيدا من المال . الناس بوسائل مختلفة

أو من الممكن أن يقول للشخص أنه . باإلضافة إلى المبلغ الذي صرف له قبل مدة من الزمن

 . ه في القريب العاجليعتذر عن عدم تمكنه من صرف الصك وأن الرصيد ستتم تغطيت

وقد استعمل عرفات هذا األسلوب مع أعضاء بارزين في الفصائل الفلسطينية المختلفة، واستطاع 

اعتمد قياديون . بذلك أن يجعل معارضتهم شكلية بهدف إبراز الوجه الديموقراطي ألسلوبه القيادي

وقد .  في الوقت المناسببارزون عليه في تغطية نفقاتهم وهو يعرف تماما كيف يلجم  معارضتهم

كان من الواضح عبر السنوات أن قيادات فلسطينية في منظمة التحرير وفي حركة فتح كانت 

وبات . تتخلى عن معارضتها لمشروع أو لفكرة ما عندما تجلس على طاولة االجتماع مع عرفات

ة أو من الواضح أن يد عرفات في حلوق هؤالء القيادات وأنهم ال يقوون على المعارض

كان يقدر المرء أن مشروعا عرفاتيا لن ينجح لدى اللجنة التنفيذية . االعتراض أو إبداء الرأي بقوة

أو اللجنة المركزية لحركة فتح بسبب ما كان يقوله األعضاء والمعنيون قبل عقد جلسات اتخاذ 

بالطبع ال . مالقرار، لكنه كان يفاجأ أن عرفات ينجز ما يريد بموافقة من أعربوا عن معارضته

يكمن الخلل هنا باألسلوب القيادي فقط  وإنما أيضا بالناس الذين من  المفروض أن يتحملوا 

 .األمانة الملقاة على عاتقهم

كان دائما يحتفظ باحتياطي مالي يحافظ به على قيادته . ولهذا حرص عرفات  على أال يفلس يوما

كانت تقع مؤسسات منظمة التحرير في . ت جديةوقدرته على اتخاذ  القرار بدون منافسة أو تحديا

مأزق مالي، وكذلك حركة فتح بين الحين واآلخر، أما هو فلم يكن يسمح بأن تقوده الظروف إلى 

وهذا يرتبط بالفكرة التي . وقد كان بإمكانه أن يتدبر أمره المالي ويجد من يقدم له الدعم. مآزق

م من أنها وصفت باإلرهابية، إال أنها لم تكن طرحت سابقا من أن منظمة التحرير، على الرغ
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وربما كان المقصود أال يفلس عرفات  وليس . شحيحة المال كما كانت مختلف الثورات العالمية

 .  منظمة التحرير

 : األسلوب الفهلوي في القيادة-ب

فمن . كال يتمتع عرفات بنمط قيادي بارع أو حكيم وال يملك القدرة المعرفية أو العملية على ذل

. الواضح أن عرفات ضعيف جدا من الناحية الفكرية، حتى أنه ضعيف جدا في اللغة العربية

وإذا لم تكن . قدرته على تركيب جمل مفيدة محدودة، وال يملك طاقة على موازنة  كلماته نحويا

نه يقع حتى أ. الكلمة مكتوبة  فإنه يصعب عليه أن يرتجل كالما مترابطا متوازنا يعطي معنى دقيقا

 .في أخطاء لفظية ونحوية عندما يقرأ كلمات مكتوبة

فهو ليس بالمفكر وال بصاحب . ضعف اللغة العربية  لديه يعبر بوضوح عن ضعف الفكرة لديه

رؤيا واضحة لألمور، ويبدو أنه ال يهتم بتثقيف نفسه وال يجبر نفسه على القراءة ورفع  مستوى 

كلما ارتقى المستوى الفكري للشخص انعكس .  مقياس للفكراللغة عادة.  الحصيلة المعرفية لديه

 . ذلك على قدرته اللغوية فبدا فصيحا متمكنا وانسيابيا في حديثه وتصريحاته ومناقشاته

ولهذا اعتمد منذ بدايات قيادته على األسلوب الفهلوي الذي من شأنه أن يعتمد الحيل والردود 

وهو  .   الفضفاضة ومحاولة السخرية من الجديةالسريعة المتهربة من الموضوع والشعارات

يستعين بيديه إلى درجة كبيرة لتهييج مستمعيه خاصة من عامة الناس وبتكرار عبارات وجمل ال 

وقد وجد هذا األسلوب صدى في . تحمل الكثير من المعنى لكنها تهيج العواطف واألحاسيس

  التفكير العلمي والتحليل الموضوعي مجتمع ما زال ينساق إلى حد كبير عاطفيا وال يصر على

لقد استطاع عبر السنين أن يوهم الكثيرين بقدراته واستطاع بذلك أن يستقطب تأييدا . لألمور

 .جماهيريا

ورفع شعار يا جبل ما يهزك ريح  . رفع عرفات شعار ثورة حتى النصر حتى النصر حتى النصر

كلها شعارات واهية لكنها ذات . ت الحجارة ، الخو القرار الوطني  الفلسطيني  المستقل  و جنراال

ومع الشعارات ال . وقع في نفوس من يريدون أن يظنوا أنهم يحققون انتصارات في زمن الهزيمة

وكان يستطيع أن يقنع . يتردد عرفات في الحديث عن االنتصارت وإلحاق الهزائم باألعداء

تى أنه استطاع أن يقنع أتباعه باالنتصار الكثيرين من العوام بأنه يسير  من نصر إلى نصر، ح

 وأطلق الجنود المغادرون 7أثناء الخروج من بيروت فرفعوا أصابعهم  منفرجة على شكل 

 .الرصاص في الهواء
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وألنه غير قادر من الناحية الفكرية وال يستطيع استخدام اللغة لخوض نقاشات فكرية متطورة يلجأ 

إنه يستعمل ألفاظا  ال تليق حتى  بابن . باب وتحقير اآلخرينعادة إلى المهاترات الكالمية والس

من الممكن أن يصف بعض . الشارع البسيط وينال من أمهات وأخوات الذين يصب غضبه عليهم

فاذا ناقشه أحد ولم يرق . محدثيه ومنهم معاونين له بالبغال أو البهائم أو أوالد  الكالب وغير ذلك

ومن الممكن، إذا وجد أن محدثه شجاعا وال يقبل . لة أن  يلجم محدثهله الحديث فانه يستطيع بسهو

 .اإلذالل، أن ينهي الحديث بطريقة أو بأخرى مثل التذرع باجتماع أو سفر

 . لكن عرفات ال يستعمل هذه األساليب مع من هم أقوى منه

 : استخدام وسائل اإلعالم-ت

لى قيادته حية في نفوس أبناء الشعب عرفات بارع في  استخدام وسائل  اإلعالم لإلبقاء ع

إنه يجيد االنتقال من حدث إلى حدث، ويبدع في تجاوز أحداث ليصنع حدثا خاصا به، . الفلسطيني

وهنا .  وهو حاذق في استقطاب وسائل اإلعالم  وفي البقاء في نشرة األخبار وعلى شاشة التلفاز

ى  حركاته اإلعالمية المختلفة، لكنه يهتم ال يهمه العالم الخارجي الذي قد ال ينظر باحترام إل

فهو ال يرى أن الرأي العام الخارجي . بالشعب الفلسطيني الذي يعتبر ركيزة في استمرار قيادته

ال ينفعل العالم الخارجي من . كفيل بمساعدته على البقاء على قمة الهرم السياسي الفلسطيني

حتى أن بعض وسائل اإلعالم  كانت تجري . ةمقابالت عرفات وال يتفاعل مع  حركاته اإلعالمي

وهذا رأي ساد في الواليات المتحدة . معه مقابالت على الشاشة لكي تسبب أذى للقضية الفلسطينية

إذ كان العرب يرددون أن وسائل اإلعالم األمريكية كانت تجري مقابالت مع عرفات كلما أرادت 

 األمريكية لقاء معه سأله فيه CNNحطة ال وقد سبق أن أجرى مذيع م. اإلساءة لقضية فلسطين

عن مصدر األموال التي ينفقها هنا وهناك فكان الجواب أمام المجتمع األمريكي أنه عمل في 

 .الكويت واستطاع أن يدخر المال الذي ينفق منه

ن لكن هذا العالم الخارجي كما يبدو كان يدرك أن القيادة الفهلوية ال تقود شعبها إلى نصر ولم  يك

ينظر إلى قيادة عرفات كمصدر قلق إلسرائيل أو الغرب، وبالتالي لم يتوانى الغرب خاصة في 

فالغرب يدرك تماما أن كيل . تقديم الدعم اإلعالمي له ولو من خالل تصويره على أنه إرهابي

التهم  لقائد عربي يعزز من مكانته في صفوف شعبه وذلك من منطلق أن الغرب ال يذم عربيا إال 

حتى أن فرنسا سهلت لعرفات وسيلة إعالمية فعالة من خالل . ذا كان مخلصا للقضايا العربيةإ

وقد وصل األمر إلى أن أحد مراسلي إذاعة مونت كارلو كان يتقاضى راتبه . إذاعة مونت كارلو

 .من عرفات مباشرة
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ن بعضها يتلقى أما وسائل اإلعالم المحلية فكانت بصورة عامة شديدة  الوالء لياسر عرفات وكا

 عن هذا الوضع في فترة ما بحيث كانت تميل لقدسكانت تشذ جريدة ا. دعما ماليا  مباشرا منه

إلى وجهات النظر األردنية، لكن عرفات استطاع أن يؤثر عليها ويغير من طريقة طرحها 

ته وبالفعل حدث تغيير جوهري في جريدة القدس حتى بدت أكثر تأييدا لعرفات وسياسا. لألمور

 .من الجرائد التي تحصل على تمويل مباشر منه

يحب عرفات أن يرى صوره على صفحات الجرائد ويحب أن يرى الناس يهتفون له ويصفونه 

وهو يمقت أن يرى صور غيره أو أن يتردد . إنها متعة عظيمة بالنسبة له. بالرمز والقائد والمعلم

 مرة عن استيائه عن استخدام صور أبو حتى أنه عبر ذات. اسم شخص غيره في وسائل اإلعالم

لم يكن مرتاحا لظهور صور من أصبح من . جهاد بعد استشهاده بصورة تطغى على صوره هو

 .أهل القبور

 : القضاء السريع على قيادات بديلة-ث

على النمط العربي العام، عرفات ينظر إلى نفسه على أنه القائد الوحيد للشعب الفلسطيني والذي 

وهو ال يتحمل وجود منافسين لقيادته ويعمل دائما على تدميرهم بوسائل . ون وحيدايجب أن يك

إنه يكره أن يرى منافسا من قيادات فصائل الحركة الوطنية  الفلسطينية مثلما يكره وجود . مختلفة

لقد عمل باستمرار على محاصرة الفصائل المختلفة ماديا، وعمل . قيادات بارزة في حركة فتح

.  النار عليها سواء في األردن أو في لبنان، وعمل دائما على شقها وشق االنشقاق داخلهاعلى فتح 

 .لقد شق الجبهة الشعبية وشق الديمقراطية وشق الجهاد اإلسالمي والقيادة العامة وغيرها

وفي داخل فتح، عمل على تغيير القيادات من خالل تغيير أدوارها أو من خالل التخلص  منها 

هذا فضال عن عمليات التوريط التي انتهجها في سبيل  الحد من خطر  . دات أخرىلصالح قيا

وفي داخل األرض المحتلة، كان يعمل على إيجاد قيادات ثم يحرقها بعد عدة . استقاللية الرأي

إنه ال . سنوات ليأتي بفوج جديد من القيادات في انتظار الحرق لصالح قيادات جديدة، وهكذا

وفي . و شخصيات خشية أن تنفذ إلى الشعب  الفلسطيني وتأخذ الدور القيادي منهيطمئن لقيادات أ

 .سبيل ذلك لم يكن عرفات يتورع عن انتهاج أساليب ال يمكن أن تكون أخالقية بأي مقياس

واضح أن عرفات يعاني من ضعف الثقة بالذات وأن عالجه لهذا الضعف كان يتم من خالل 

.  الخطر قبل أن تكون بؤرة استقطاب على الساحة الفلسطينيةالتآمر واالنقضاض على مصادر 

وربما يكون هذا هو السبب األساس في تطويره المستمر لعقلية الخداع والمناورة عبر مراحل 
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ولعل في العودة إلى كتاب الكاتب اإلنكليزي كيرنان المعنون ياسر عرفات ما يفيد . حياته المختلفة

 .في هذا المجال

فهو ال يستطيع في الغالب . ى ضعف ثقته بنفسه هو تعامله مع معاونيه والمقربين منهومما يشير إل

الخوض  في جدل  منطقي مستند على أسس علمية، فيلجأ، كما أشرت سابقا، للتغطية على ذلك 

وقد بات معاونوه يدركون ذلك إال إذا شاء . إلى الكالم الحاد والعصبية واستعمال الكلمات البذيئة

 .ن يفقد موقعهأحدهم أ

إنه . عرفات ال يستطيع مواجهة المثقفين وال يقوى على مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل

. فهو ال يجيدها وال يستطيع أن يأخذ دورا فيها. يهرب من النقاش العلمي والمداوالت المنطقية

هذه الصفة العربية ويبدو أنه على وعي ب. ويفضل أن يتعامل مع أناس يلهثون وراء الجاه والمال

 .ويستغلها بشكل فعال

 :عدم الرفاهية-ج

لقد قضى حياته في األماكن الصعبة ذات النزاعات والصراعات  . عرفات غير مرفّه بصورة عامة

عاش في الجبال والوديان وفي أماكن التوتر مثل بيروت . والتي تثير القلق وتوتر األعصاب

فهو ليس بصاحب قصور .  مكان إلى آخر  عبر العالموعمان، وقضى الكثير من وقته متنقال من

وإذا كان له أن ينال من متع الحياة . أو منتجعات وال يعرف اإلجازات وأماكن االستجمام والراحة

 .شيئا فإن ما يناله بمستوى محدود وبطريقة مستورة عن عامة الناس

. ن يغدق عليهم األمواللكن عرفات ال يمانع في رفاهية، بل وتسيب، معاونيه، وهو مستعد أل

دون أن يحاسبهم أو يعمل على . غرق عدد  من معاونيه في الملذات والمالهي في بيروت وغيرها

وعلى . بل ساعدهم على أعمالهم المشينة بالسكوت وإعطاء المزيد من المال. ردعهم أو نهيهم

 لم يحاول أن يصحح الرغم من سوء السمعة التي نجمت عن أفعالهم للقضية الفلسطينية إال أنه

وقد استمر هذا الوضع بعد قيام السلطة الفلسطينية إذ غرق كثيرون من أصحاب النفوذ . المسار

ومن المعروف أن هذه . في الملذات وهم يرتادون أماكن اللهو والترفيه في تل أبيب وغيرها

 .األماكن تقود مرتاديها من العرب إلى السقوط في أيدي المخابرات اإلسرائيلية

 : غياب التخطيط االستراتيجي-

عرفات ال يملك رؤية وال هو بصاحب فلسفة في الحياة وال يحاول أن يخطط للمستقبل إال فيما 

إنه ال يبني حركاته وتصرفاته بناء على خطط معدة مسبقا ذات أهداف  واضحة، . يخص زعامته

ن يجتاز  اليوم دون أن تلحق به المهم بالنسبة له هو أ. وإنما يعمل على تسيير األمور يوما بيوم
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فغدا، حسب . الخسائر أو بأقل خسائر ممكنة، أو بربح قليل، لكن ليس المهم ماذا سيحدث غدا

أي بمناورات وخدع ( تصرفاته، ستأتي ظروف جديدة تحتاج إلى ما يسميه بتكتيكات جديدة 

 .ولهذا وصفه معاونوه أحيانا بالمتكتك أو التكتكجي). جديدة

 .م تماما مع ما ذُكر بداية حول إتقانه للمناورات والخدعهذا ينسج

لقد أهمل القضايا التربوية . ولهذا لم يعمل عرفات على أي بناء إستراتيجي على الساحة الفلسطينية

واالقتصادية والعسكرية، الخ لصالح عبور مآزق اليوم على الساحة، وترك القضايا  المختلفة التي 

وقد كان لهذا اإلهمال أثر كبير على الساحة . وفق خطط وأهداف محددةتحتاج إلى تخطيط وبناء 

الفلسطينية بحيث أخذت األمور تتدهور يوما بعد يوم وتتغذى على قدرات الشعب الفلسطيني 

فغياب التخطيط االقتصادي دفع الناس إلى المزارع والمصانع اإلسرائيلية، . وطاقاته األخالقية

ى إلى الفوضى القيمية وإلى اكتساب تقاليد القائد في المناورات وغياب البرنامج التربوي أد

فتطورت التجاوزات . والمخادعات واعتبار أن كل عمل جائز ما دام يأتي على صاحبه بخير

 .األخالقية والفوضى في الحياة العامة

انية غياب التخطيط االستراتيجي على الساحة كان ممزوجا باألبعاد الشخصية التي تركز على وحد

فبدل أن يعمل عرفات على إيجاد مجتمع فلسطيني متكاتف، عمل على . القائد وتسلطه القياديي

تربية مرتزقة من خالل ما يملك من مال يعرفون الصحيح الذي  يجب أن يكون وينفذون ما هو 

وقد كان بالنسبة لعرفات كسب تأييد  .  خطأ حسب قناعاتهم حرصا على مصالحهم الخاصة

بل وكان دائما لديه .  الناس لسياسته أفضل بكثير من بناء جامعة على أسس علميةمجموعة من

 .االستعداد لتخريب أي مؤسسة من أجل أن يبقى مؤيدوه مسيطرين عليها

إنه يخطط في كيف يبقى قائدا . وإذا كان عرفات يخطط فإن تخطيطه ال يخرج عن ذاتيته

عرب والفلسطينيين، لكنه لم يخطط أبدا وصاحب قرار، ويخطط في كيف يواجه خصومه من ال

المصلحة . على مدى بعيد في كيف يواجه أعداء الشعب الفلسطيني وال في كيف يحرر فلسطين

 .العامة بقيت غائبة بالنسبة لتخطيطه، وإن حضرت فهي لم تكن سوى ملحقا بذاتيته

ه ومجالسه مجمل الصفات التي يتميز بها عرفات تخلق الظروف المناسبة الختراق صفوف

تركيزه على شخصه وعلى أن يحيط نفسه بمن يؤدون الوالء ولديهم االستعداد للتورط .  وحركاته

فكل جهاز مخابرات له . أخالقيا أو ماليا جعل منه شخصا مكشوفا أمام مختلف أجهزة المخابرات

لمساعدين اهتمام بالقضية الفلسطينية والمقاومة استطاع أن يدخل إلى مكتب عرفات أو مكاتب ا

. المقربين من خالل امتالك المقومات الشخصية التي يحب عرفات أن يراها متوفرة في مساعديه
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ولهذا لم يكن على الساحة الفلسطينية سر، وبقيت األوضاع الفلسطينية كفا مكشوفا أمام عدد من 

 .أجهزة المخابرات

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس
 

 

  بعد أوسلو67/األرض المحتلة
 

 

القارىء في شك مما قرأ في الفصول السابقة فما عليه إال أن يقرأ هذا الفصل ويقارن ما إذا كان 

الواقع العملي هو الذي يصدق القول أو يكذبه، وهو الذي . يأتي به مع ما يجري على أرض الواقع

 وهي األعوام التي شهدت( في هذه المرحلة التاريخية 67/يؤكد التحليل أو ينفيه، واألرض المحتلة

تشكل المقياس ) 1993قيام السلطة الفلسطينية بقيادة  ياسر عرفات  بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 

الحقيقي لألخالق القيادية الواردة سالفا واالمتحان الحقيقي لصحة التحليل الذي ميز الكتاب حتى 

 مواقفه وفي هذا يخاطب الكاتب عقل اإلنسان ورغبته في القيام إلى الحقيقة وال يخاطب. اآلن

فالكتاب باألساس ال يهدف إلى تعرية األمور لتظهر على حقيقتها . السياسية أو ما سلف منها

فحسب وإنما يهدف أيضا إلى المساهمة في بعث صحوة تقودنا  إلى تغيير جذري في طريقة فهمنا 

 . لألمور وطريقة معالجة المشاكل والتغلب على الهموم
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ذب التحليل، وأن التحليل كان خياال، وأن الكاتب لم يرق إلى إذا وجد القارىء أن الواقع قد ك

مستوى األمانة فليسجل أمام الناس أن كاتب هذا الكتاب حاول االختالق للتجني على منظمة 

 .التحرير وقياداتها

قالت منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني  بعيد توقيعها على اتفاق أوسلو أن االتفاق مع 

فتح الباب أمام إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وكذلك أمام عودة الالجئين إسرائيل 

، وخروج المعتقلين 67/الفلسطينيين، وإزالة المستوطنات اإلسرائيلية من األرض المحتلة

الفلسطينيين من السجون اإلسرائيلية، وكذلك أمام  المساندة  المالية الخارجية بحيث أن المليارات 

وساحل غزة بحيث ستكون الدولة ) الضفة الغربية(رات ستتدفق على الوسط الشرقي من الدوال

بسبب هذه التوقعات وبناًء عليها دعت منظمة . الفلسطينية المقبلة هونغ كونغ المنطقة أو سنغافورة

التحرير الفلسطينية الشعب الفلسطيني الخروج إلى الشوارع احتفاالً بالنصر الذي تم تحقيقه، 

 .قطف ثمار النضال الوطنيوبهجة ب

خرج العديد من الناس، بخاصة المؤيدين لالتفاق مع إسرائيل، إلى الشوارع يحتفلون إما بعقد 

خرج اآلالف من . حلقات الدبكة أو برفع األعالم أو بإطالق العنان لسياراتهم في شوارع المدن 

ء  ما يكفيهم من الوقت لدغدغة الناس يهتفون للدولة الفتية ولقائدها ياسر عرفات ، وأخذ الخطبا

لقد تركهم يفرحون . ولم يتعرض االحتالل للناس ولم يمنع تجمعهم. مشاعر الناس وأمانيهم 

 .بالطريقة التي رأوها مناسبة 

انتظر الناس تطور تطبيق االتفاق، وانتظر األهالي في غزة وأريحا الفرحة  الكبرى الخاصة  

ومجرد أن دخلت طالئع . ن اللقاء بقائدهم وجنوده المظفرينبإعادة اإلنتشار بفارغ الصبر آملي

القوات الفلسطينية إلى غزة وأريحا تدفق آالف الناس مبتهجين مرحين مرحبين بالقادمين بالقُبل 

وتزاحم الناس على التقاط الصور التذكارية بخاصة مع بندقية . واألحضان وإقامة االحتفاالت

يم العون والمساعدة ألبطال التحرير سواء على مستوى التموين وتهافتوا على  تقد. الكالشينكوف

 .الغذائي أو األثاث ، ولم يبخلوا في إقامة موائد الطعام الفاخرة على شرفهم

كثيرون هم الذين انتظروا إكمال خطوات إعادة االنتشار في باقي مناطق الوسط الشرقي، 

ي التوصل إلى اتفاقات  تفصيلية حول  إعادة وكثيرون هم الذين أتعبتهم المماطالت اإلسرائيلية ف

لكن الفرج بالنسبة لهم أتى مع اتفاقية طابا التي نصت على انسحاب  الجيش اإلسرائيلي . االنتشار

وأعاد  اإلسرائيليون انتشارهم مع أواخر . من  المدن الرئيسة وإعادة تموضعه في مناطق  جديدة

تفاق مع إسرائيل الخروج إلى الشوارع محتفلين م مما أتاح للناس  المؤيدين لال1995عام 
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وقد تجمع الناس بأعداد ال بأس بها بحيث بلغ عدد المحتفلين في مدينة نابلس حوالي . مبتهجين

 .خمسين ألفا، بينما بلغ عددهم في طولكرم حوالي ثالثين ألفا

سلطة الفلسطينية لم لكن الفرحة  لم تكتمل والوعودات التي أطلقتها منظمة التحرير ومن بعدها ال

دارت األيام لتكشف للناس حقيقة االتفاقات وأنهم جروا وراء الكثير من األوهام والتمنيات، . تتحقق

سرعان ما ظهر . وأنهم وقعوا فريسة التضليل اإلعالمي وأساليب التالعب بالعواطف  واألحاسيس

تملك من األمور الحساسة التي للناس أن االحتالل لم يغادر البالد، وأن السلطة الفلسطينية ال 

تخص االستقالل شيئا، وأن المستوطنات باقية ومصادرة األراضي مستمرة، وأن مليارات 

وسرعان ما وجدوا أيضا أن عددا من الذين تم  االحتفاء . الدوالرات لم تجعل كل واحد منهم ثريا

 .ع وإقامة نفوذ تسلطيبقدومهم كمحررين يحاولون ابتزاز الناس ويعملون على تحقيق ثراء سري

فوجيء العديد من الناس بتطورات األمور وما تكشفت عنه من هزل فلسطيني وعناد إسرائيلي 

فرح الناس بناًء على  ظٍن بأنه كان هناك ثورة . وفساد شمل مختلف مجاالت الحياة الفلسطينية

 سنين أن رجاالت ظنوا عبر. فلسطينية وقادة ثورة عظماء ال يكذبون وال ينافقون وال يضللون

الثورة أنقى الناس وال يرقى إلى أخالقياتهم  أي  شائبة وال يمكن أن يكونوا موضع شك، فشعروا 

شعر العديد . بنوع من الصدمة أن هؤالء  الرجاالت لم يكونوا على مستوى الظنون أو التوقعات

يكن يتصور عدد ال بأس ولم . من الناس  بخيبة أمل شديدة وبرعب الحالة التي وجدوا أنفسهم فيها

به من الناس أن قائد ثورة يمكن أن يتسامح مع إقامة ملهى ليلي أو خمارة أو سرقة أموال 

الجمهور، ولم يخطر على بالهم أنه من الممكن السم ثوري المع أن يسير في وساطات وحذلقات 

 أو أن يبني بيتا أو أن يبحث عن شهوة جنسية، أو أن يشتري شيئا دون أن يدفع ثمنه،. اجتماعية

 .دون أن يدفع أجور العمال

بدا لهم مع الزمن أن . ُأصيب الناس بانتكاسة أضافت إلى إحباطهم وشعورهم بالحسرة واأللم

السياسات الفلسطينية على أغلب الصعد تسير بطريق غير صحيح، وأخذوا يدركون أن المسألة ال 

ها متعمدة  وعن سابق إصرار أو أنها تتعلق بأخطاء يمكن تصحيحها وإنما بمنهجية، إما أن

لتوضيح هذا أحاول أن أضع إصبعا على مختلف السياسات . مفروضة  على الذين يمارسونها

الفلسطينية التي تعبر عن طريقة أداء السلطة، لكن قبل ذلك من المهم اإلشارة إلى مفهوم التعاون 

 ألن فيه ما يتدخل مباشرة في كيفية األمني مع إسرائيل وانعكاسه على كيفية ترتيب اتفاق أوسلو

 .قيام السلطة الفلسطينية بأعمالها ونشاطاتها

 التعاون األمني
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م حول مسألة استمرار التعاون األمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 1997جرى جدل عام 

ف أصر الجانب اإلسرائيلي على ضرورة استئنا. بسبب المأزق في تنفيذ اتفاقيتي أوسلو وطابا 

التعاون  الذي  بدأ مع بداية أوسلو،  بينما رأى الجانب الفلسطيني أن هذا التعاون لم يعد قابال 

وقد . لالستئناف بسبب تعثر العملية السلمية  وعدم تنفيذ الجانب اإلسرائيلي لعدد من بنود االتفاق

و وذلك بقوله أضاف مسؤول  فلسطيني  تعليقا يحمل في طياته نوعا من التمرد على اتفاق أوسل

 .أن السلطة  الفلسطينية ليست جيش أنطوان لحد وال تتحمل مسؤولية الدفاع عن األمن اإلسرائيلي

جدر  اإلشارة هنا أن التعاون األمني  حسب  اتفاق أوسلو ال يعني التبادلية، وإنما يعني التعاون 

نا للسلطة الفلسطينية كافيا ضمن الحدود التي توفر  األمن  إسرائيل واإلسرائيليين والتي توفر أم

فمثال تعهد . لتمكينها من المحافظة على مستوى  نشاط يكفي للقيام بمهامها  األمنية تجاه إسرائيل

 بمحاربة اإلرهاب ومالحقة 1993عرفات في رسالته  إلى رابين قبل توقيع االتفاق عام 

. تجريد نفسها من القنابل النوويةاإلرهابيين، لكن رابين لم يتعهد بتوقف إسرائيل عن اإلرهاب أو ب

كما أن مالحق االتفاق تحدد النشاطات األمنية  الفلسطينية وتحدد أعداد الشرطة المسموح بها،  

لكنها ال تتطرق أبدا إلى تحجيم القوات اإلسرائيلية وال تقلص من مسؤولياتها عن األمن الخارجي 

 .واألمن اإلجمالي

االتفاق عن مالحقة كل من يحاول المس باألمن اإلسرائيلي من السلطة  الفلسطينية مسؤولة حسب 

المناطق التي تسيطر عليها، ومسؤولة عن تزويد إسرائيل بمختلف المعلومات  األمنية  التي تمكن 

وإلسرائيل الحق في . أجهزة األمن اإلسرائيلية من القضاء على ما يسمى باإلرهاب واإلرهابيين

قلين، وأن  تدخل  مناطق  السلطة عسكريا إذا رأت ذلك ضروريا أن تطالب السلطة بتسليم معت

وقد سبق إلسرائيل، كما ذكرت سابقا، أن دخلت . وذلك تبعا لمسؤوليتها عن األمن اإلجمالي

في المقابل ال تسلم . مناطق السلطة في غزة ونابلس بدون ضجيج إعالمي أو بإعالم خفيف

 إال إذا كانت ضرورية لتمكين السلطة من تعزيز األمن إسرائيل الجانب الفلسطيني معلومات أمنية

مثَل هذا التعاون كمثل اإلقطاعي الذي يطعم الفالحين من أجل اإلبقاء على قدرتهم . اإلسرائيلي

 .للقيام باألعمال المطلوبة

جرى تعاون أمني بعد اتفاق أوسلو بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فقد حصل بعض الفلسطينيين 

دريبات استخبارية في إسرائيل، وبعضهم تلقى تدريبا على أيدي رجال المخابرات األمريكية على ت

في الواليات المتحدة، وزودت أجهزة األمن الفلسطينية إسرائيل بالمعلومات الوفيرة إلى درجة أن 

وسهلت السلطة اعتقال  بعض الفلسطينيين من قبل . تقارير أمنية يومية كانت ترفع إلسرائيل
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رائيل، وقامت هي نفسها باعتقال أعضاء في المعارضة اتهموا بالتحريض أو بتعريض األمن إس

وقد . لكن السلطة رفضت حتى اآلن تسليم فلسطينيين معتقلين لديها إلسرائيل. اإلسرائيلي للخطر

عمدت إلى استخدام اتفاق الترتيبات األمنية لتغطية هذا الرفض والتي تقول أن إلسرائيل الحق 

مطالبة بتسليم معتقلين لدى السلطة خالل فترة وجيزة ما لم يكن قد صدر بحقهم حكم من قبل بال

لجأت السلطة إلى عقد محاكمات فورية للذين يظن بأن إسرائيل ستطالب بهم، . محكمة فلسطينية

كان من شأن هذا اإلجراء أن يجنب الجانب الفلسطيني مسألة خرق . وإصدار أحكام سريعة بحقهم

 .فاقات من هذه الزاويةاالت

مفهوم التعاون األمني هذا هو الذي يعبر عن المصلحة اإلسرائيلية ويجسد متطلباتها، وهو ذات 

ببساطة، تقول  نظرية األمن اإلسرائيلية . المفهوم الذي فرضته إسرائيل على بعض الدول العربية

العسكرية، وإذا أراد العرب أن إسرائيل تواجه خطر االعتداء واإلبادة على الرغم من هيمنتها 

أو بعبارة تخلو . إقامة سالم معها فإن عليهم الوفاء بمستلزمات إسرائيل األمنية أوال وقبل كل شيء

من الدبلوماسية، على العرب الذين يريدون عقد اتفاقيات سالم أن يقبلوا بالقيام بدور الحارس على 

. ئيليين كما هو مطلوب من السلطة الفلسطينيةالحدود اإلسرائيلية  أو على أمن المواطنين اإلسرا

عندها فقط، حسب رأي اإلسرائيليين، يمكن الحديث أو الحوار أو التفاوض حول قضايا أخرى 

 .عالقة أو مستجدة

كان  . انعكس هذا  المفهوم على اتفاقيات السالم التي تمت بين بعض الدول العربية وبين إسرائيل

ى األردن أن يحِكم مراقبة الحدود مع إسرائيل ويمنع  المتسللين لزاما،  على سبيل المثال، عل

وفي اتفاقيات كامب ديفيد فرضت إسرائيل . ويالحق من ينجحون بمحاولة المس بأمن إسرائيل

وجودا عسكريا مصريا رمزيا على الضفة الشرقية لقناة  السويس،  وأصرت على وجود محطات 

بل لم تُِقم إسرائيل مناطق منزوعة السالح في األراضي التي لكن في المقا. إنذار مبكرة في سيناء

في ذات الوقت، استمرت إسرائيل في التسلح الذي يضمن تفوقها النوعي على . سيطرت عليها

الدول  العربية،  وذلك بمساندة الواليات المتحدة التي تستمر في رقابتها على التسلح العربي 

 .برامج تسلحها ووقف بعضهاوالضغط على الدول العربية للحد من 

فهي  تريد . يخيم هذا المفهوم أيضا على محادثات السالم التي تجريها إسرائيل مع سوريا ولبنان

من الجيش اللبناني حارسا على حدودها، وتريد من سوريا تجريد  الجوالن من السالح في حالة 

إذا دفعنا النقاش إلى مداه  . هاالنسحاب مع وجود ترتيبات أمنية إضافية ال تقدم هي شيئا مقابل

النهائي، تريد إسرائيل من العرب أن  يحاربوا العرب بالنيابة عنها  ولمصلحتها، وتريد من 
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األنظمة العربية أن تفتح معتقالتها لتزج بها المناضلين أو المجاهدين الذين يأملون باستعادة 

 وضغطت على عدد من األنظمة لقد أنشأت جيش جنوب لبنان لهذا الغرض،. األرض الفلسطينية

 .العربية حتى بدت وكأنها في حلف مع إسرائيل ضد من يسمونهم باإلرهابيين

فلوال الضمانات بأن السلطة . انعكس  ذات المفهوم على اتفاقيات  أوسلو وما تبعها من اتفاقيات

سألة األمنية كانت الم. الفلسطينية ستقوم بدور أمني لصالح إسرائيل لما تم التوقيع على االتفاقية

وليس (م في بحثها عن حل لمشكلة السكان 1967دائما العقبة الرئيسة أمام إسرائيل منذ عام 

الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وقد حاولت البحث عن شريك عربي يتولى ) األرض

عادة اإلدارة جرت محاوالت إل. مسؤولية إدارة شؤون السكان ويكرس جهوده لمنع أعمال المقاومة

األردنية إلى بعض أجزاء الضفة الغربية وربما غزة أيضا، وحاولت إسرائيل،كما أسلفت، إقامة 

وأخيرا وجدت ضالتها في . روابط قرى يمكن أن تتولى مدارك الحياة اليومية للسكان، لكنها فشلت

 .منظمة التحرير الفلسطينية

 الفلسطيني التعاون األمني ؟  الجواب بالقطع فهل يمكن أن تقبل إسرائيل وضعا يرفض فيه الجانب

ال، وهي بالتأكيد تعتبر أن االتفاقيات خالية من المضمون إذا تم تفريغها  من مسؤولية الفلسطينيين 

فهل . أي  أنها تعتبر االتفاق الغيا إذا رفض الفلسطينيون تنفيذ ما التزموا به أمنيا. األمنية تجاهها

 يارات ؟تملك السلطة الفلسطينية خ

م بأنها ليست أداة بيد إسرائيل وال 1998تقول السلطة الفلسطينية في هذه الفترة وهي أوائل عام 

تتلقى منها األوامر وأنها لن تعود إلى سابق التعاون األمني ما لم تفي  إسرائيل بالتزاماتها وعلى 

ي أي اتفاق  هذا الوقف  غير منصوص عليه ف. (رأسها وقف مصادرة  األراضي واالستيطان

فهل سيستطيع الجانب الفلسطيني أن يصمد، وما هي ) وقعته السلطة الفلسطينية مع إسرائيل 

 البدائل أمامه ؟

يتمثل االحتمال األول في العادات والتقاليد . أمام السلطة أربع احتماالت في بحثها عن مخرج

غلب األحيان نتائج ال بأس العربية الذي جربته منظمة التحرير مع الدول العربية وأعطى في أ

يقوم هذا االحتمال على تطييب الخواطر والعبارات الرقيقة الفضفاضة التي تستلهم من روح . بها

األخوة ونسيان الماضي والسعي نحو مستقبل يكون بإذن اهللا جيدا، وتستحضر التاريخ واألمجاد 

 .الغابرة

عضائه يفهمون شكلياته لكن دون جربت السلطة هذا النمط مع حزب  العمل الذي أخذ بعض أ

 .لم تنجح السلطة  مع حزب العمل وال أظنها ستنجح مع حزب الليكود. االنجرار إلى نتائجه
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يتمثل االحتمال الثاني  بالصمود على الموقف واإلصرار على عدم التعاون األمني إال مقابل 

تمال لن ينجح ألن إسرائيل، هذا اح. انسحاب إسرائيلي كامل  وتفكيك المستوطنات وإقامة الدولة

بغض النظر عمن يحكمها، تربط التقدم في العملية السلمية بالتقدم على الصعيد األمني، وال أرى 

وإذا أرادت . أنها تقع اآلن تحت ضغط هائل يجبرها على تلبية  المطالب الفلسطينية  دفعة واحدة

يل عسكريا فإنه من الوارد جدا السلطة أن تعزز صمودها بتشجيع المعارضة على مهاجمة إسرائ

أن تبدأ إسرائيل بممارسة ضغوط عسكرية على السلطة بحيث تحيلها إلى جسد خاو ال يقوى على 

 .شيء

أما االحتمال الثالث فيتمثل بقرار يصدر عن عرفات بمغادرة مناطق السلطة والعودة إلى التنقل 

 العقبات منها  الشك بإمكانية هذا احتمال ينطوي على عدد من. من عاصمة عربية إلى أخرى

هناك عين على دمشق وأمل في أن تقبل  سوريا . قبوله  في مكاتب دائمة في أي دولة عربية

وكذلك . بعودة المنظمة، لكن تجارب سوريا مع المنظمة ال تجعلها موقعا سهال لعودة ياسر عرفات

رد والتهجير، ومشكلة هناك مشكلة الذين عادوا مع عرفات  والذين يمكن أن يتعرضوا للط

 .المؤسسات والعدد الهائل من الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من السلطة

أما االحتمال الرابع والذي أرجح فوزه  في صناعة سياسة السلطة الفلسطينية وهو يتمثل بقبول 

المطالب اإلسرائيلية األمنية مقابل استرخاء نسبي في الضغط اإلسرائيلي على السلطة مثل 

التخفيف من بناء المستوطنات أو التخفيف من إجراءات إغالق المناطق المحتلة  خاصة بوجه 

العمال، أو عدم التركيز اإلعالمي على ما تقوم به إسرائيل من أعمال قد تؤدي إلى إحراج السلطة 

 .أمام الجمهور

 السابقة،  إذا تتبعنا مسيرة  منظمة التحرير عبر ثالثين سنة، وحسب ما اتضح في الصفحات

. والتي هي السلطة  اآلن نجد أنها لم تصمد أبدا على موقف ولم تحدد سقفا ال يمكن التنازل عنه

كانت تطلق المنظمة الشعارات وتقيم المهرجانات وتلقي بالوعودات، لكنها كانت دائما تتراجع 

 .وتجد المبررات والتبريرات لتراجعها وعدم صمودها

دها واستندت سياستها على عدد من التكتيكات والمناورات والتحالفات منظمة التحرير لم تعمل  لغ

لقد تركت نفسها والشعب الفلسطيني بدون ظهر قوي وبدون سند تستطيع االرتكاز عليه . المتموجة

حتى األموال بذرتها والمؤسسات  أفسدتها، وال أظنها  قادرة على إخراج  . في األوقات الصعبة

زقه، لقد تركت  نفسها أمام خيار واحد طوال الوقت ولن تحيد السلطة الشعب الفلسطيني من مأ

 .التي انبثقت عنها عن القاعدة
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إلى أي مدى يمكن أن تذهب السلطة الفلسطينية في تعاونها األمني مع : لكن السؤال الحاسم هو 

ائيل تصر اإلسرائيليين ؟  اتفاق أوسلو واضح في تجنيده للسلطة لخدمة األمن اإلسرائيلي، وإسر

لكن . على تطبيق نموذج المنطقة األمنية بجنوب لبنان لكن دون ائتمان السلطة على أسلحة ثقيلة

. هذا يتناقض ويتنافر مع حركة شعب ما زالت قائمة وموجودة وتكتسب نضوجا متزايدا مع الزمن

ل يبحث عن فالشعب الفلسطيني  لم يندحر واتفاقيات  أوسلو ليست مقنعة بالنسبة له، وهو ما زا

وقد أصبح هذا الشعب أكثر وعيا بقضيته وأفضل قدرة على التنظيم  وأعلى كفاءة في . وطنه

فهل يقبل بوضع تكون فيه السلطة الفلسطينية  حارسا على أمن إسرائيل ؟ حتى . ضرب إسرائيل

أن تتضح المتطلبات األمنية اإلسرائيلية كفرض على السلطة الفلسطينية فإن القارىء يستطيع  

يربط بين مسلسل خطوات المنظمة عبر ثالثين عاما وما آلت إليه األمور على األرض بمعزل 

هذا علما بأن عددا من اإلجراءات والخطوات األمنية التي اتخذتها السلطة فسرتها . عن الشعارات

بة في أكثر من مناسبة بأنها دفاع عن المصلحة الوطنية الفلسطينية حيث أن اتفاق أوسلو، بالنس

 .لها، يعبر عن المصلحة الوطنية الفلسطينية

 ممارسات السلطة الفلسطينية األمنية
ورد في الملحق الثاني التفاق أوسلو والمعنون بروتوكول حول انسحاب القوات اإلسرائيلية  من 

 :البندان التاليان) 3(قطاع غزه ومنطقة أريحا وذلك في المادة رقم 

 . إسرائيلية مشتركة ألغراض األمن المتبادل-ون وتنسيق فلسطينية إقامة لجنه تعا) : هـ ( البند 

وسيقوم الطرفان . برنامج للتنمية واالستثمار األجنبي والدعم المالي واالقتصادي) : و(البند 

 .بالتعاون والتنسيق بشكل مشترك وبشكل منفرد مع األطراف اإلقليمية والدولية لدعم هذه األهداف

التفاق فنصت على إنشاء قوة شرطة فلسطينية قوية مع استمرار مسؤولية من ا) 8(أما المادة 

 .إسرائيل الدفاعية ضد التهديدات الخارجية واضطالعها بمسؤولية األمن اإلجمالي لإلسرائيليين

وقد تعهد ياسر عرفات في رسالته إلى رابين قبيل توقيع اتفاق أوسلو بمكافحة اإلرهاب وقال بأن 

لسطينية تعتبر أن توقيع إعالن المبادئ يمثل حدثا تاريخيا ويبدأ عصرا جديدا منظمة التحرير الف

من التعايش السلمي، خال من العنف وجميع األعمال التي تهدد السالم واالستقرار، وعليه، فإن 

المنظمة تشجب استخدام اإلرهاب  وأعمال العنف األخرى وستتولى المسؤولية على جميع عناصر 

 .ا لضمان امتثالهم ومنع خرق هذا التعهد ومعاقبة خارقيهالمنظمة وموظفيه

كان واضحا من خالل هذه البنود وااللتزامات أن منظمة التحرير الفلسطينية قد قبلت  المفهوم 

اإلرهابيون . اإلسرائيلي  لإلرهاب وأنها ستقوم بمالحقة من يصفهم اإلسرائيليون باإلرهابيين
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 اعتبرتهم منظمة التحرير مناضلين يعملون على التحرير، حسب المفهوم اإلسرائيلي هم الذين

 .ويعتبر تعهد المنظمة نجاحا للمفهوم الصهيوني لإلرهاب واإلرهابيين

أما اتفاقية طابا والتي تعتبر تفصيال التفاق أوسلو فيما يخص إعادة االنتشار في الضفة الغربية فقد 

 تتحمل مسؤولية الدفاع عن كل تهديد خارجي قضت في المادة الثانية عشرة على أن إسرائيل تبقى

بما في  ذلك  مسؤوليتها عن حماية الحدود مع األردن ومصر والدفاع ضد أي تهديد خارجي من 

وكذلك مسؤوليتها  عن األمن العام اإلسرائيلي ومستوطناتها من أجل حماية أمنها . البحر والجو

 ....الداخلي وفرض النظام

ة فقد نصت أن على الطرفين أن يتخذا الخطوات الضرورية  الالزمة من أما المادة الخامسة عشر

،أما البند الثاني من المادة ...أجل  وقف أي أعمال عدوانية ووقف أي شكل من أشكال اإلرهاب 

السادسة عشرة فقد نص على أن  المتعاونين من الفلسطينيين مع اإلسرائيليين يجب أن ال 

 .ستكون هناك خطوات مناسبة بهذا الخصوص يتعرضوا ألي أذى أو مالحقة و

لم يعد أمر التعاون األمني مجرد تكهن أو تحليل لعبارات  وإنما أصبح حقيقة واقعة تتردد  على 

فعقب كل عمل يقع ضمن مفهوم منظمة التحرير، . ألسنة  المسؤولين الفلسطينيين وتعكسها أعمالهم

يني، السابق حول التحرير والنضال، يقوم التي تتمثل اآلن في سلطة الحكم الذاتي الفلسط

مسؤولوها باإلدانة واالستنكار والشجب ويأمرون قواتهم في مختلف األجهزه األمنية لمالحقة 

ما أن تحصل عملية عسكرية من قبل .الفاعلين على اعتبار أنهم إرهابيون ويجب تقديمهم للمحاكمة

ن الفلسطينيون  وعلى رأسهم ياسر عرفات الفلسطينيين ضد اإلسرائيليين إال ويسارع المسؤولو

وال . باإلعالن عن غضبهم واستنكارهم ووصفهم للذين يقومون بالعمل بالمجرمين واإلرهابيين

يكتفي الفلسطينيون بممثل عنهم يقوم بعملية الشجب واالستنكار بل يتقدم كل مرة عدد أمام شاشات 

ثم تشرع قوات الشرطة الفلسطينية بمالحقة . مالمرناة اإلسرائيلية والعالمية للتعبير عن مشاعره

 .من تعتقد أن لهم عالقة بمن تسميهم اإلرهابيين

األعمال التي تقول عنها سلطة الحكم الذاتي أنها إرهابية وتعمل على معاقبة المسؤولين عنها على 

أنهم إرهابيون هي من نفس نمط عمليات معلوت والساحل وفندق  سافوي، وهذه العمليات 

تبرتها منظمة التحرير عمليات  بطولية وما زال عدد من الشباب يتغنى بها كتعبير عن فخرهم اع

 .واعتزازهم
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هذا ولم تتوقف سلطة الحكم الذاتي عند حد تبني مفهوم إسرائيل لإلرهاب بل اتخذت عددا من 

 وفيما يلي .اإلجراءات التي هي بحد ذاتها إرهابية وال تختلف شكال أو جوهرا عن أعمال االحتالل

 :أهم هذه اإلجراءات 

 إقامة أجهزة األمن:   أوال
جهاز الشرطة، األمن الوقائي، األمن : أقامت سلطة  الحكم الذاتي عددا من األجهزة األمنية وهي 

عدد  كبير  من أجهزة األمن، .، المخابرات العامة، اإلستخبارات، البحرية )17القوة (الرئاسي 

وقد تفوقت السلطة على الدول العربية في عدد . املين في صفوفهاوكلها نشطة في استقطاب ع

وبالطبع كان لهذا األثر الكبير في نفوس . األجهزة التي تالحق المواطنين  وترصد تحركاتهم

 .المواطنين وعلى مدى استعدادهم للتفاعل مع السلطة

 تحتاج إال إلى قوة شرطه والسؤال لماذا تقيم سلطة الحكم الذاتي كل هذه األجهزة في حين أنها ال

وجهاز تعقيب خاص بالشرطة ومختص باألمور الجنائية ؟ أمن سلطة الحكم الذاتي في مواجهة 

العدوان الخارجي مكفول إسرائيليا وذلك حسب المادة  الثامنة من اتفاق أوسلو، وهي بذلك ليست 

 إسرائيل في أمنها ضد وبما أنها تعتمد على. بحاجة إلى أجهزة مخابرات على المستوى الدولي

إذا . التهديدات الخارجية فإنها ليست بحاجة إلى أجهزة مخابرات لجمع المعلومات عن إسرائيل

فعلت ذلك فإنها ستثير غضب إسرائيل التي ال يصعب عليها أن تعرف ماذا تفعل هذه األجهزة من 

 .خالل عيونها  المبثوثين هنا وهناك

شعب الفلسطيني أفرادا وجماعات حتى تفي سلطة الحكم الذاتي هذه األجهزة حقيقة هي لمراقبة ال

وإال ما هي حاجة الشعب الفلسطيني لكل هذه األجهزة . بتعهداتها األمنية الواردة في اتفاق أوسلو

. ؟إسرائيل وأمريكا معنيتان بوجود جهاز مخابرات فلسطيني قوي ليكون دعامة لألمن اإلسرائيلي

طينية  ذلك بناء على ما يسمى بالمصلحة الوطنية الفلسطينية، وأنه  من وبالطبع تبرر السلطة الفلس

المهم المحافظة على االتفاقات مع إسرائيل وتنفيذ بنودها لما سيترتب على ذلك من فوائد مستقبلية 

 .للشعب

والمالحظ أن الشارع الفلسطيني قد أخذ يطور سلوكيات جديدة في  اآلونة األخيرة وبالتحديد بعد 

فمثال أصبح يتردد .  سلطة الحكم الذاتي، وهي سلوكيات شبيهة بتلك السائدة في البالد العربيةقيام

وكذلك أصبح .  الفلسطيني كثيرا في التعبير عن رأيه ويفضل الصمت إال  أمام من يظن أنهم ثقة

إوع دير بالك منهم ،   أنا مليش مصلحه وما دخلني، هدول يا عمي :  الشعب يسمع  عبارات 

أي أن ثقافة الحيطان لها آذان  أخذت تنمو في صفوف . الخ... ير عن اليهود بتحملوش الحكي، غ
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الشعب، وأصبح المرء أكثر حذراً في التعبير عن نفسه، خاصة أنه يرى السالح يلمع أمام عينيه 

 .وفي أيد غير أمينة على استعماله

 محكمة أمن الدولة
 بإنشاء محكمة أمن دولة عليا في غزة 1995/ رايرشباط،فب/7صدر أمر  من ياسر عرفات في  

وقد تم تشكيلها من ضباط يقومون بالفصل في الجرائم التي . مختصة في القضايا المتعلقة باألمن

 555تمس األمن في الداخل والخارج والخاصة بالجنايات والجنح الوارد ذكرها في األمر رقم 

ري المصري لقطاع غزة ونص على عدد من  إبان الحكم العسك555صدر األمر . 1957لعام 

 .العقوبات منها اإلعدام  بخصوص قضايا  متعلقة باألمن

م 1962 من النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر عام 59ويستند  هذا  األمر أيضا على المادة 

. والذي يعطي الحاكم العام لغزة صالحية تشكيل محاكم عسكرية للبت في المسائل المتعلقة باألمن

 .ولكن ال تنفذ أحكامها إال بعد تصديق الحاكم العام

بهذا األمر حلّت المحاكم العسكرية محل المحاكم المدنية في البت في مسائل األمن، وأعطى األمر 

وعلى الرغم .  الحق للحاكم العام للمصادقة على القرار بدال من أن تكون هناك محاكم استئناف

مية ومعايير العدل، إال أنه أيضا عمل  رهيب بحق شعب  عانى من أن هذا ينافي المعايير العال

هذه المحكمة مخالفة للحقوق المعترف بها دوليا . على مدى عشرات السنين من العسكر وحكامهم

والتي تتمثل بحق المتهم بالمثول أمام محكمة مختصة وأن يملك حق الدفاع عن الذات من خالل 

 .في استئناف الحكممحام أو محامين يختارهم هو، وحقه 

والمحكمة هذه ال تخالف  القواعد المعترف بها دوليا فقط وإنما أيضا تخالف مبادئ اتفاق القاهرة 

من ) 14( إذ تقول المادة 1994/أيار،مايو/4الموقع عليه من قبل إسرائيل ومنظمة التحرير في 

بموجب هذا االتفاق آخذين تمارس إسرائيل والسلطة الفلسطينية سلطتهما ومسؤوليتهما :  االتفاق

) 6(أما المادة . بعين اإلعتبار المعايير و المبادئ المقبولة دوليا لحقوق اإلنسان وسيادة القانون

. فنصت على أن السلطة الفلسطينية تتولى  مسؤولية القضاء من خالل سلطة قضائية مستقلة 

أي أن إجراءات سلطة . هي مستقلةمحكمة  أمن الدولة ال تلتزم بالقواعد المعترف بها دوليا وال 

 .الحكم الذاتي القضائية أكثر جوراً مما طلبت إسرائيل

وقد احتجت منظمة العفو الدولية على هذه المحكمة واعتبرتها منتهكة للحد األدنى من المعايير 

 ).1995/نشرة بعنوان  محاكمة منتصف الليل، حزيران ،يونيو. ( األساسية  للمحاكمات العادلة
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ى المستوى المحلي، اعتقلت سلطة الحكم الذاتي المحامي راجي الصوراني الذي  عمل كمدير وعل

لمركز غزة للحقوق والقانون بسبب انتقاده العلني لهذه المحكمة وذلك بعيد منتصف  الليل في 

أما نبيل شعث، أحد مسؤولي سلطة الحكم الذاتي فقال له في تصريح له في جريدة . م15/2/1995

Jerusalem Post م أن محكمة أمن الدولة سوف تلغى إذا أعلنت جميع 4/1995./3 الصادرة في

 .فئات المعارضة عن التزامها باالتفاقية المعقودة بين منظمة التحرير وإسرائيل

 االعتقاالت العشوائية
م فهي تقو. يبدو أن سلطة الحكم الذاتي متأثرة جداً بعادات جالدي الشعب الفلسطيني االعتقالية

باالعتقاالت الجماعية عقب كل ذي حدث هام خاصة إذا كان ضد اإلسرائيليين، وال تكلف نفسها 

 :وفيما يلي أنماط من سلوكياتها االعتقالية . عناء التأني والبحث عن تبريرات لالعتقال

  قيام مختلف أجهزة السلطة األمنية باعتقال الفلسطينيين من مختلف الفصائل المتمسكة بالحقوق-أ

وبسبب  عدم التنسيق بين . الفلسطينية، وبتركيز خاص على حركتي حماس والجهاد اإلسالمي

 .األجهزة حصل وأن اقتحم بيوت الفلسطينيين أكثر من جهاز أمني العتقال نفس األشخاص

 إخالء سبيل عدد من المعتقلين بعد فترات قصيرة من اعتقالهم واالحتفاظ بآخرين لمدد طويلة  -ب

وفي هذا ظلم أكبر من ذلك الذي مارسه االحتالل حيث درج . جه ضدهم تهم محددةدون أن تو

 يوماً فالشهر يليه شهر أو شهران معاً، وهي المدة التي يجب أن توجه 18االحتالل على عادة الـ 

 .خاللها تهمة محددة للمعتقل

 . اعتقال األشخاص بدون إذن قانوني-ت

وأحياناً تحطيم بعض المحتويات واالعتداء بالضرب على  اقتحام البيوت وترويع ساكنيها، -ث

 .أفراد األسرة أو بعضهم

 . احتجاز األشخاص لفترات طويلة في أمكنة سرية وبدون إعالم أهاليهم أو السماح بزيارتهم-جـ

 . اعتقال أشخاص بناًء على  االنتماء السياسي أو المواقف السياسية-ح

 التحقيق
ن سلطة الحكم الذاتي األمنية للتحقيق، وفي هذا تتَّبع عدة أساليب يتعرض الفلسطينيون في سجو

 :منها 

 .الضرب باستعمال األيدي أو أدوات تشبه الحبال -1

 .الشْبح -2

 .الحرمان من النوم لفترات طويلة ووضع المعتقل في ظروف غير مريحة للنوم -3
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 .الحد من حرية استعمال الحمامات -4

 . حول الدين والشرف واالنتماءاستخدام ألفاظ بذيئة -5

 .حلق بعض اللحى والرؤوس -6

 .استخدام أغطية للوجوه -7

 .اقتناص عمالء ومخبرين -8

هذا وقد خفت حدة التعذيب في السجون الفلسطينية في اآلونة األخيرة، أي في أواخر عام 

لي حماس لكنه يقبع في المعتقالت خالل هذه الفترة عدد من معتق. 1998وأوائل عام 1997

وقد مرت عدة شهور على اعتقالهم دون مساءلة وتقديم . والجهاد اإلسالمي والقيادة العامة

وقد احتج المعتقلون واألهالي على استمرار االعتقال وقاموا بالمناشدات المختلفة لجهات  . للمحكمة

.  هذا الكتابعدة إال أن السلطة الفلسطينية لم تستجب ولم تفرج عن المعتقلين حتى ساعة إعداد

هذا ومن المتوقع أن تستمر السلطة باعتقال المجاهدين والمناضلين الفلسطينيين والمنتمين لفصائل 

 .وأحزاب ترفض االتفاقات مع إسرائيل حتى لو أفرجت عن المعتقلين الحاليين

ى هذا وقد أعلن المعتقلون الفلسطينيون في السجون الفلسطينية اإلضراب عن الطعام احتجاجا عل

 .وقامت حملة شعبية للدفاع عنهم وعن قضيتهم. 1998/اعتقالهم في أواخر شهر آذار،مارس

 المحاكمات
محاكمات سلطة الحكم الذاتي غريبة من نوعها، وهي تمارس ضد فلسطينيين اكتوت جلودهم بنار 

إنها محاكمات غامضة وسريعة وتتم في ظروف مثيرة لالشمئزاز خاصة تلك . الظلم واالضطهاد

 .لمحاكمات المتعلقة بمحكمة أمن الدولةا

وورد . سراً) قد عقدت(تقول منظمة العفو الدولية  أن جميع المحاكمات في محكمة أمن الدولة 

إذ كانت كل . أنها عقدت جميعا باستثناء واحدة في منتصف الليل، وكانت اإلجراءات فورية

بعضها لم يستغرق سوى دقائق محاكمة تنتهي في نفس الليلة التي تبدأ فيها، بل ورد أن 

 ).11،ص 1995/نشرة بعنوان محكمة منتصف الليل ، حزيران،يونيو.(معدودة

عقدت المحاكم  سرا  بدون  إعالم  أهالي المعتقلين وحتى بدون إعالم المعتقل نفسه وفي منتصف 

ة دقائق فمثال تمت محاكمة رائد العطار ومحمد أبو شمالة في منتصف الليل واستغرقت عد. الليل

. وصدر ضد كل منهما حكم بالسجن لمدة سنتين بتهمة التدريب على السالح  بشكل غير مشروع

أما محاكمة سمير الجدي فتمت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحكم عليه بالسجن خمسة عشر 

 .عاماً



 39

لمعتقل أنه  فقد قيل له مراراً في ا1995/شباط، فبراير/5أما عزيز  الشامي الذي  اعتقل ليلة 

لكنه اقتيد ليال إلى المحكمة في ذات اليوم الذي زاره فيه بعض أفراد عائلته، ولم  يكن . سيسرح

َحكمته المحكمة مدة خمسة عشر عاما ولم تعلم أسرته بذلك إال عندما أذاع . يدري أنه سيحاكم

ح له برؤية   فلم  يسم21/3/1995أما محمد السمري الذي  اعتقل في . مذياع إسرائيل الخبر

وقد  كان ذلك  بعد محاكمته والحكم عليه . عائلته إال بعد ثمانية وعشرين يوما من االعتقال

 .بالسجن مدة سبع سنوات بتهمة نقل قنابل الستخدامها ضد اإلسرائيليين

 ساعة من 24 فقد حكم عليه بالسجن مدة سنتين بعد الوطنأما سيد أبو مسامح رئيس تحرير 

 48 على عضوين في الجبهة الشعبية هما عوني الكفارنة وطاهر الكفارنة بعد اعتقاله،  وحكم

والجدير ذكره أنه ليس كل الحاالت كانت مطلوبة إلسرائيل وذلك كتبرير . ساعة من  اعتقالهما

 .للمحاكمة السريعة

 محمد: الحاالت كثيرة وال يتسع المجال لذكرها جميعا، ولكنني أورد هنا بعض أسماء الضحايا 

السيد، خالد مطلق، منصور البحابصة، محمد الديراوي، حارث عبد الكريم أبو حميد، أشرف 

 .قنديل

هذا وتالقي هذه المحاكمات استحسانا من اإلسرائيليين واألمريكيين الذين يعتبرونها مدخال  نحو 

ية المضي في  مباحثات  ناجحة مع سلطة الحكم الذاتي، فمثال قال مسؤول عن  وزارة الخارج

 أن تنفيذ الحكم الذاتي مرتبط بما يقوم  1995/آذار./1 في Jerusalem Postاإلسرائيلية  لصحيفة 

به الفلسطينيون من أعمال مكافحة اإلرهاب، والتي تشمل القبض على الفلسطينيين المشتبه بهم 

أما يوسي سريد، وزير البيئة اإلسرائيلي، فقد  قال في . واتخاذ اإلجراءات ضدهم

م لذات الصحيفة أنه كان لإلسرائيليين مطالب محددة أحدها محاكمة اإلرهابيين، 1995/سانني/12

فإذا اتضح لإلسرائيليين أن هذه اإلجراءات ال تقتصر . وقد حدث ذلك باألمس، وهذا هو ما ينبغي

ت على مرة واحدة وإنما تمثل سياسة ثابتة تتسم بالحسم والعزم، فإن احتمال االنتهاء من المفاوضا

 . سوف يتحسن1995/قبل أول تموز ،يوليو

م عن مباركتها 1995/نيسان./1أما المتحدثة باسم وزارة الخارجية األمريكية فقد أعلنت في 

لخطوات سلطة الحكم الذاتي وقالت أنها تتوقع من السلطة االستمرار في هذا المجال ضد 

 .اإلرهابيين

ريكية نيكوالس بيرنز أعمال سلطة الحكم الذاتي  وقد بارك المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية األم

م 1995/  نيسان 12بعد الحكم على سمير الجدي وعمر شلح في مؤتمره الصحفي الذي عقد في 
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قد صدر حكمان رئيسيان على اثنين من المجرمين وهما  شخصان تعتقد السلطة : "قائال 

 وأود القول أنه من الضروري الفلسطينية أنهما كانا متورطين مباشرة في أعمال إرهابية،

االستمرار في تطبيق هذه السياسة على مر األيام وأن  تأخذ السلطة الفلسطينية مأخذ الجد البالغ 

وقد باركت عدة دول أوروبية من ضمنها ." ضرورة محاكمة األشخاص المسؤولين عن الجرائم

االستمرار في إجراءاتها لما في بريطانيا وألمانيا هذه اإلجراءات وشجعت السلطة الفلسطينية على 

 .ذلك من خدمة للسالم وتسريع إلنجاز المفاوضات

لقد وعدت . من ناحية منظمة العفو الدولية فقد طالبت بحضور المحاكمات واالطالع على الملفات

بذلك لكن الوعود لم تنفذ، ولم تبلغ المنظمة بمواعيد المحاكمات ولم تفتح أمامها الملفات، ولم 

 ).2نشرة محكمة في منتصف الليل، ص. ( على محاضر للمحاكم التي جرتتحصل

 البناء والوحدة
 أن تقوم ببناء دولة حديثة على أسس 67/وعدت السلطة الفلسطينية الناس في األرض المحتلة

وقد تركز جدلها . وعدت أن تبدأ عملية بناء شاملة في مختلف مجاالت الحياة. الديمقراطية والعدل

الحتالل اإلسرائيلي قد دمر كل شيء إيجابي خالل ثالثين عاما من اإلحتالل، وعمل على أن ا

على تقويض أواصر المجتمع الفلسطيني وتفكيكه، ودأب على تدمير االقتصاد  بحيث تحول 

كما أن االحتالل عمل على إفساد الناس . الفلسطينيون إلى قوة عمل في المصانع  اإلسرائيلية

 . عن قضاياهم األساسية المتعلقة بتحرير الوطنأخالقيا وتحويلهم

قالت السلطة الفلسطينية أن االحتالل قد عاث في األرض فسادا، ودمر البنية التحتية  للمجتمع 

وفي . الفلسطيني من مختلف النواحي، وأنها جاءت إلى البالد تحمل لواء االستقالل والبناء

 الفلسطينيين عن تطلعاتهم وآمالهم وخططهم مناسبات ال حصر لها،  تحدث عدد من المسؤولين

وَعَد . ومشاريعهم من أجل االنبثاق إلى  حياة جديدة ملؤها العطاء والتقدم والحرية والمشاركة

هؤالء بالتنمية االقتصادية من خالل تطوير  الزراعة واستصالح األراضي وإقامة المصانع 

ا بتحسين األوضاع االجتماعية والصحية ووعدو. وتطوير الموارد السياحية والقدرات الحرفية

 .والثقافية، إلخ

وقد ساهمت الواليات المتحدة األمريكية ومن يدور بفلكها من دول تعمل على ترسيخ اتفاق أوسلو 

بالوعودات والنوايا في دعم السلطة الفلسطينية في جهودها البنائية ونقل  الشعب  الفلسطيني  في 

وفي سبيل ذلك دعت الواليات . فضل يسودها الرخاء االقتصادي إلى حياة أ67/األرض المحتلة

المتحدة إلى عقد اجتماعات عدة للدول المانحة لمناقشة إمكانية دعم السلطة الفلسطينية وتوزيع 
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وكانت تصدر عن هذه . األعباء المالية المطلوبة على الدول المختلفة كل واحدة حسب طاقتها

يرة تقود القيادة الفلسطينية وجزء من الشعب إلى التفاؤل بقرب اللقاءات وعودات خصبة وأرقام كب

لم تقصر الواليات المتحدة ومؤيدوها النشاطات على عقد .االنفراج الذي سيؤدي إلى خير كثير

المؤتمرات وإطالق الوعودات، وإنما أصروا أيضا على حياة فلسطينية تسودها الديمقراطية 

وفي سبيل هذه الغاية، وردت على مسامع القيادة . تهوالحرية ويحترم فيها اإلنسان وحري

الفلسطينية ضرورة احترام حقوق اإلنسان واحترام الجمعيات والمؤسسات التي من شأنها الدفاع 

وبرزت الواليات المتحدة ومعها بعض الدول العربية وكأنها الحريص على . عن هذه الحقوق

 .هاإلنسان الفلسطيني والساهر على راحته ورفاهيت

أما وسائل  اإلعالم فكانت دائما الصدى األمين لنشاطات الواليات المتحدة والدول األوروبية الذي 

لقد تحدثت وسائل اإلعالم األجنبية . ينقل التفاصيل إلى الشعب الفلسطيني ويكررها صباح مساء

لى منطقة يعم  وإمكانية  التحول إ67/منها والمحلية عن الفجر الجديد الذي ينتظر األرض المحتلة

خيرها على كل أنحاء المنطقة  سواء على  مستوى الصناعة والتطور االقتصادي أو على مستوى 

وقد رددت وسائل اإلعالم أنباء الوعودات الخيرة حتى ظن . الحياة الديمقراطية واإلنسان الحر

رية الشعب انه سيفيق غداً صباحا ليرى األرض وقد امتألت لبنا وعسال ووروداً من الح

انتابت بعض الناس هستيريا الرفاهية واالنتقال إلى حياة إنتاجية واستهالكية شبيهة . واالنطالق

 .بتلك الموجودة في الدول الغربية

فهل استطاعت السلطة أن تحقق ما وعدت  به؟ وهل بدأت مسيرة البناء والحرية والتقدم السريع ؟ 

ها على بداية الطريق ؟ قبل اإلجابة عن هذه هل أقامت المؤسسات الالزمة لذلك، وهل وضعت قدم

التساؤالت أرى من الضروري توضيح بعض أسس بناء المجتمعات والدول والسير على طرق 

فإذا أردنا . التقدم والتحديث والتي تشكل قاعدة يمكن الحكم حسبها على جهود السلطة وسياساتها

طريقة أدائها، فإنه من المهم فهم اإلطار فهم النتيجة المترتبة على سياسات السلطة الفلسطينية و

وإذا شئنا أن ننطلق نحو أسس رصينة تمهد األرضية . النظري الذي تنبثق منه أو الذي يفسرها

 .للنجاح فإن أول ما يواجهنا هو مفهوم الحرية واالستبداد وعالقتهما باإلبداع اإلنساني والتخلف

 :صراع بين اإلبداع والتخلف: الحرية واالستبداد
يتطلب البناء على المستوى العام جهودا كبيرة وحثيثة متسمة بالعمل الجماعي والتعاون المتبادل 

اإلنجاز على مستوى المجتمع أو الدولة ال يتم بجهود  شخصية أو بناء على  رؤية . بين الناس

وتنظيم شخصيين، وإنما يتطلب عمال يتناسب مستواه  مع الطموح واألمل  ويشمل الشقين 
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معنوي والمادي، أو الطاقات الذهنية والعاطفية  والقدرات الجسمانية والوسائل كاألموال ال

وفوق ذلك ، يتطلب اإلنجاز إرادة عامة للعمل  تكون شخصية وجماعية في . والمعدات وما شابه

 . آن واحد، وأجواء تفتح المجال أمام االكتشاف واالختراع واإلبداع

سمانية على المستوى العام ألنه من المفروض أن يتم ضمن منظور يتطلب البناء جهودا ذهنية وج

أي أن الرؤية الفردية ال تصلح ألن تكون . عام حيث أن هدفه في النهاية هو تحقيق الصالح العام

أي أن الرؤية الفردية ال تصلح . منطلقا للبناء العام حيث أن هدفه في النهاية تحقيق الصالح  العام

لبناء العام بسبب تقيدها بالفرد المنبثقة عنه بما في ذلك تجربته في الحياة ألن تكون منطلقا ل

فإذا جاز لها أن تقيد حركة البناء العام . وفلسفته بالتعامل مع األشياء والناس وأهدافه الذاتية، الخ

فإن الحركة ستعكس خصائص الرؤية وليس بالضرورة طموح وآمال الناس في المجتمع أو 

 تصطدم حركة  البناء بالكثير من العراقيل والعقبات، وتكتسب الصفة الشخصية أكثر ولهذا. الدولة

 .من الصفة العامة وتفشل في النهاية

أظهرت تجارب العديد من الدول خاصة دول العالم الثالث والوطن العربي بالذات أن الرؤية 

ل العديد  من القادة حاو. الشخصية ال تنجح على المستوى العام مهما كانت ثاقبة أو متنورة

والملوك والرؤساء فرض رؤيتهم على الشعوب فيما يخص عملية التقدم على اختالف أوجهها بما 

لكن رؤاهم كانت قاصرة في النهاية ولم . فيها التنمية االقتصادية وتحسين ظروف الناس المادية

در الطبيعية مثل النفط فإذا استبعدنا األموال الناجمة عن  بيع المصا. تحقق األغراض المطلوبة

والتي ال عالقة لرؤية القائد الشخصية بها، نجد أن مستوى اإلنتاج في الوطن العربي لم يتحسن 

نسبيا وذلك بالمقارنة مع مستويات األثمان مع مرور الزمن ومستوى غالء المعيشة، ولم يتحرر 

ا مع مرور الزمن أن الهوة بل وجدن. العربي من الضائقة المادية، ولم تتطور تقنية عربية، الخ

بين العالم وخاصة العالم المتقدم وبين الوطن العربي تزداد اتساعا، وأن مقدار سبق العالم في 

مجاالت التقدم يتسارع هندسيا بالمقارنة مع العرب، وازداد استغالل العالم لثرواتنا رغبة منا في 

ة لتحسين أوضاعنا االستهالكية وزيادة لقد  استخدمنا مصادرنا  الطبيعي. زيادة  حجم استهالكنا

 .هذا فضال عن الهزائم التي مني بها العرب على مختلف الصعد. االستهالك بصورة متسارعة

السبب في ذلك كان فرض الرؤية الشخصية والتي هي رؤية الملك أو الرئيس على سير األمور 

 االستبداد والتفرد بالرأي ومنع أو بالتحديد إنه. وعجزها المتوقع عن تلبية االحتياجات العامة

لقد جند الكثير من . اآلخرين من أصحاب اآلراء األخرى من التعبير عن أنفسهم والمشاركة

الرؤساء والملوك طاقات الدول أو المجتمعات التي يتحكمون بمقدراتها وسخروها لخدمة ما يرونه 
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مة، وأغدقوا العطاء المادي مناسبا وحرموا اآلخرين من المشاركة الفعالة في األعمال العا

وبهذا لم تعد المسألة من الناحية العملية . والَوَجهي على من لديهم االستعداد لتنفيذ ما يطلب منهم

 .متعلقة بإنجاز عام وإنما بخدمة الرؤية الخاصة للملك أو الرئيس

ع، أو فتح تتطلب عملية اإلنجاز على المستوى العام جهود الجميع، أي المشاركة من قبل الجمي

الحرية هي التي تعطي المشاركة  . والمشاركة تتطلب الحرية. باب المشاركة أمام كل من يرغب

بدون  الحرية ال معنى  للمشاركة وال . معناها وتجعل لها فاعلية تؤدي إلى نتائج مادية ملموسة

 بدون نتائج معنى بتاتا لكل الشعارات التي يتم طرحها حول مشاركة المواطنين، وهي تبقى حتما

 .ملموسة

ما أعنيه في الحرية هنا هو حرية التعبير بحيث يكون المرء قادرا على التعبير عن رأيه تحت كل 

الظروف واألحوال، وحرية تكوين الرأي بحيث تتوفر أمام المرء المعلومات المختلفة التي تجعله 

  تكوين الرأي الصائب، قادراً على الرؤية من مختلف زوايا الموضوع فيكون  أكثر قدرة على

أي أن الحرية هي مجمل . وحرية الحركة واختيار العمل والتجربة واالختيار والنقاش والجدل

النشاطات اإلنسانية التي تقود إلى انبثاق الطاقات اإلنسانية المشاركة مع اآلخرين والهادفة الى 

قوده إلى تحقيق الذات الذي يعتبر إنها هي التي ترسخ مبدأ امتالك الشخص لنفسه وت. البناء والتقدم

 .العنوان األساس نحو اإلبداع

إنه يتوجه . فعندما  يحقق اإلنسان حريته يستطيع االنطالق نحو الجديد والتجديد والبحث والتنقيب

نحو االبتكار واالختراع وتتطور لديه العقلية العلمية والعملية التي تتفاعل مع  اآلخرين  وجهودهم 

التفاعل بين .  إلى ما هو أفضل للجميع والذي ينعكس  على كل فرد في النهايةمن أجل الوصول

أي التنافس القائم (الناس سواء من ناحية اآلراء أو الجهود العملية يخلق روح التنافس اإلنجازي 

ويدفع ) على تحقيق شيء إيجابي وهو عكس التنافس اإلسقاطي الذي يقوم على التدمير المتبادل

 .ئما إلى األمامبالمجتمع دا

أما إذا كان المرء مكبال ومقيداً فإنه لن يستطيع التفاعل ويبقى في حالة خوف دائم يعرقل أي 

وبذلك يتحول إلى مجرد شيء سلبي ال يقوم بالفعل وإنما . محاولة إبداعية يمكن أن تنشأ لديه

ء وتسهل السيطرة على ينتظر الفعل حتى يحصل عليه، إنه مجرد أداة وليس فاعالً، تتقاذفه األهوا

 .يفقد قدرته على التفكير ويفقد ذاته ويستسلم لمن هو أقوى منه. عواطفه والتحكم بانفعاالته

فإذا كنا قد فشلنا على مستوى الوطن العربي فذلك ألن المسؤول األول مستبد وقمعي وال يرى في 

ل االستبداد حرية الناس وقيد  لقد كب. الدولة مفكرا غيره، أو أحداً قادراً على المبادرة غيره هو
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تفكيرهم إلى درجة أن اإلنسان فقد ثقته بنفسه وأصبح يشك في ذاته، وتحول إلى حالة  الخوف 

لقد جند المسؤول المستبد العيون والجواسيس وأقام األجهزة األمنية المتعددة ليراقب الرعايا . الدائم

 يتم تنفيذها وأن غيرها يجد طريقه إلى حتى يضمن أن رؤيته وحده هي التي) وليس المواطنين(

فماذا يرجى من إنسان عربي خائف يقف عاجزاً أمام أجهزة المخابرات التي تراقبه وتكتب . الوأد

فيه التقارير وتحقق معه ويمكن أن تعتقله وتعذبه أو أن تؤذيه جسديا أو أن تقتله ؟ وماذا يرجى 

لحيطان لها آذان، ويشك في إخوته وجيرانه وأبناء منه إذا كان يشك في حيطان المنزل قائال بأن ا

 بلده، إلخ؟ 

وبذلك يتعثر . الخوف يمنع المبادرة ويقتلها، والشك يحول دون العمل الجماعي والتعاون المتبادل

 .التقدم ويستحيل البناء

يجابي إنه أخالقي ألنه إ. البناء عبارة عن عمل أخالقي، ويتطلب مقومات أخالقية أو سمواً أخالقياً

يعمل على تجسيد طموح وأمل إنسانيين، وال يقوى على إنجاز شيء أخالقي إال من هو أخالقي أو 

اإلنسان الحر هو اإلنسان . واألخالق ال تتأتى إال مع الحرية. من يتحلى باألخالق الفاضلة

لو األخالقي، أما المستعبد أو المالحق أو الشكاك فلن يقوى  على تطبيق ما هو أخالقي حتى 

 .كانت لديه فكرة نظرية واضحة عن المقوم األخالقي

حياة الحرية تجعل المرء حساسا ومتفهما لحريات اآلخرين ويقدرها ويحترمها، وتتطور ضمنها 

بها تسود قيم التفاعل ما بين الناس إيجابيا  مع  . قيم الفضيلة التي تعبر عن احترام اإلنسان لذاته

 سواء من الناحية الكالمية أو التآمرية، وتتطور قيم احترام الوقت االبتعاد عن  الطعن في الظهر

إنها تعبر عن مرحلة من المد األخالقي الذي تتم ترجمته إلى واقع . والوعد والعهد وااللتزام

في هذه المرحلة يكون الناس صادقين وأوفياء ومخلصين . يتحسن باستمرار ويتطور نحو األفضل

ين غير متواكلين وغير كسولين ألنهم يستثمرون جهودهم وأوقاتهم فيما في أعمالهم ونشطاء متوكل

 .هو مفيد 

أما حياة االستبداد، حياة القهر والكبت وهيمنة أجهزة المخابرات، حياة تافهة يفقد فيها المرء 

فيها تسود حياة . احترامه لذاته،  ومن فقد احترامه لنفسه ال يقوى على احترام اآلخرين وتقديرهم

تزدهر ضمنها عقلية التآمر والتبرير والتحايل . شاؤم وروح اإلحباط والشعور باليأس والقنوطالت

يصبح الناس معها كذابين ودجالين يبحثون عن مصالحهم الخاصة، إنهم يتحولون إلى . واإلسقاط

منافقين يعملون دائما على التقرب من رجاالت الحاكم من خالل اإلطراء والهدايا والدعوات 
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تغيب الصراحة والوضوح، ويصبح التملق والتزلف صفتين متالزمتين . امية وما شابه ذلكالطع

 .لسلوك الناس

ولهذا عملت الدول المتقدمة أو التي تريد أن تتقدم على تعزيز حرية الفرد والناس جميعا ألنها 

بداع أدركت أنه بدون الحرية لن يكون الناس قادرين على اتخاذ زمام المبادرة وال على اإل

والمساهمة الفعالة في أعمال البناء، وأن الطموح نحو ازدهار اجتماعي  واقتصادي وأدبي  ومنعة 

عسكرية وأخالقية لن يتأتى إال بأناس أقوياء يملكون أنفسهم  ويشحذون قدراتهم ويهذبون أداءهم 

 ال يسع الناس لقد أدركت تلك الدول  أن الحاكم الفرد.  بصورة متبادلة التفاعل ودائمة الحركة

 .ولهذا فتحت المجال رحبا أمام حركة الرأي وتوفير المعلومات واستخدامها. وإنما يوسع الناس له

 وعليه، هل يسهل أن نصدق شخصا يتحدث عن البناء وهو ال يعمل على تهيئة األرضية المناسبة؟

 صاحب البطش وال غالبا ما تتالزم أعمال كبت الحرية مع  أعمال يريد أن يقوم بها الكابت أو

يريد أن يعرف عنها اآلخرون  أو أن يتحدثوا عنها وبها، أو مع أعمال قبيحة قام بها ويريد أن 

قد يحصل كبت الرأي أو حرية التعبير في أحيان نادرة جداً تتعلق بأسباب . يكف ألسن الناس عنها

ي قضية معينة وال لكن هذا الكبت يكون مؤقتا ومحصوراً ف. أمن قومي أو مصلحة عامة حساسة

 .يلبث أن ينتهي دون أن يؤثر على حرية التعبير بوسعها

إنه عمل من أعمال التورية وإخفاء القبيح من العمل . كبت الحرية مرتبط بالفساد وسوء الصنيع

حسن التدبير وحسن الصنيع ال يحتاجان إلى كبت وقهر ألنهما، إن لم يكونا لوجه اهللا، . والتمويه

فخر واعتزاز لمن يقوم بهما، وهو يحرص على إبرازهما بوسائل شتى ليتأكد يشكالن  مصدر 

الناس من جوهره ومعدنه وليطروه على ما يقوم به ويحصل على مكافأة  بغض النظر عن 

فحيثما حسن العمل وارتقى التدبير وحصل اإلنجاز يتوقع المرء أن تتوفر حرية التعبير . نوعها

ناء، مع مرحلة الرقي األخالقي والعطاء المادي، وهي مساهمة أيضا متالزمة مع مرحلة المد والب

 .فيها لما توفره من المناخ المناسب للتعاون والثقة المتبادلة والطمأنينة والشعور بامتالك الذات

تشكل الحرية خطراً على الفاسد وإفساده ألنها تفضحه وتعرقل سياساته وتحبط مخططاته  

ولهذا ال يمكن أن يكون الفاسد حراً  أو أن . ح  موقعه  في خطروتحرض جمهور  الناس  فيصب

 .يسمح بالحرية

إنه ليس حراً ألنه يغرق  في أعمال يعي  مسبقاً أنها فاسدة وقبيحة ويجب أن تبقى بعيدة عن 

عيون الناس وألسنتهم فيقعد أسيراً لها ومكبالً بها، وال يسمح بالحرية ألنها ال تنتعش وال  تزدهر  

ولهذا تعتبر الحرية مؤشراً ممتازاً لألوضاع العامة التي . في ظل أجواء الخير والعمل الطيب إال 
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إذ يمكن التعرف من  خاللها  بسهولة على الوضع العام السائد  فيكون . يعيشها المجتمع أو الدولة

 الفساد وجودها  مؤشراً على رغبة القيادة والناس في التقدم والبناء، وغيابها يؤشر على وجود

ومن خاللها يمكن التعرف أيضاً على مزاج الناس الذي يكون . وعوامل الهدم األخالقي والمادي

بوجودها تسود الثقة . بوجودها سلساً  ومسترخياً وهادئاً، وبغيابها يكون متقلباً ومتوتراً وحاداً

 .وبغيابها تسود الريبة والشكوك وعقلية التآمر 

يخشى أعماله وال يكبل نفسه بها، وهو مستعد دائماً  لسماع الرأي صاحب الحرية شجاع ألنه  ال 

إنه ال يخشى النقد ألنه يعي تماما أن الكمال ليس من صفات اإلنسان، .  اآلخر  واالستفادة منه

تشكل حافزاً للمزيد من العمل ومدخالً للتعرف ) إن وجدت(وإنما يعي أن االنتقادات واالتهامات 

اء والتقصير في وسائل اتخاذ القرارات  ورسم السياسات مما يؤدي إلى على الثغرات في األد

ولهذا يحرص المسؤول من هذا النوع على  توفير وسائل التعبير عن . مزيد من العمل الناجح

الرأي  وإيصاله، ويحرص على مساءلة ومحاسبة كل من  يعرقل هذه الحرية أو يحاول التحايل 

ئيساً أو ملكاً، يوظف مؤسسات الدولة لخدمة المواطن وتسهيل ولهذا  نجده، إن كان ر. عليها

نشاطاته  لكي يكون  كل عنصر في الدولة مساهماً ومشاركاً في عملية البناء ومحورا من محاور 

فحيثما حكم مثل هذا الشخص  أو ساد نجد أن مؤسسات الدولة لخدمة الوطن، والمواطن . التقدم

أجهزة األمن في ظله . منية تراقبه وترصده وتطارده وترهبهفي تعاون معها، وال نجد أجهزة أ

هي لخدمة الدولة وليس لخدمة النظام وللسهر على راحة المواطنين وليس من أجل هيمنة فئة 

 .منهم

على العكس من ذلك يكون كابت الرأي الذي يحصن نفسه عادةً بأجهزة أمنية متعددة ألنه جبان 

إنه يخشى الكالم ويرتعد من . نما يتلبسه جبن العمل القبيحوال يملك شجاعة العمل الطيب، وإ

تحيط به الشكوك وتشل تفكيره عقلية التآمر وال يحب ان . الهمس، ويكره أجواء التعاون بين الناس

يرى اثنين من شعبه منسجمين ويمقت وجود حزب يطرح أفكاراً جديدة، وال يهون عليه وجود 

ولهذا ال يمكن  أن يكون إال عدوانيا . نشقاقات والصراعاتتنظيمات أو جمعيات ال تسودها  اال

يعمل في الخفاء  ويطعن في الظالم، وال يمكن إال أن يقود  شعبه إال إلى المشاكل والهموم التي 

 .قد تتفجر في صراعات دموية

فحيثما حكم كابت الرأي االستبدادي يحيط نفسه بالعسكر وأجهزة المخابرات وأجهزة المخابرات 

في ظله تكثر أجهزة األمن ويكثر الجواسيس الذين يتجسسون على . ى المخابرات، وهكذاعل

ترهب هذه  األجهزة . المواطنين وليس لحساب المواطنين، وتكثر التقارير والملفات الشخصية
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ومعها . الناس وترعبهم وتنعدم الثقة فيما بينهم وتصبح الشكوك المتبادلة عامال مشتركا فيما بينهم

وال تقف الحرب عند .  الوصايا بعدم التطرق للحاكم ونظامه وتتطور ثقافة الحيطان لها آذانتكثر

تتطور عنده مؤسسة حسن . بث الجواسيس بل يربط مثل هذا الحاكم لقمة خبز الناس بسلوكه

إن . السلوك التي تعتبر مهانة لإلنسان والمواطن، وتصبح الوظيفة مرتبطة بالوالء وتنفيذ سياسته

يحصل الموالي . مؤيداً سهلت أمورك وكان سلوكك جيداً، وإن لم تكن حلت عليك لعنة الحاكمكنت 

وبهذا . على حسن سلوك ووظيفة وتسهيالت في المشاريع وما شابه، وغير الموالي يواجه العراقيل

 .تتولد الكراهية المتزايدة بين الناس والتي تهدف إلى إطالة أمد الحكم

إنه سيء وجبان إلى درجة أنه . ستبدادي يشك في معاونيه والذين يوالونهحتى أن كابت الرأي اال

ولهذا يحرص أن تكون بين قادة أجهزته األمنية .  يشك في أهل بيته وفي من يدافعون عنه

ذلك من أجل أن . منافسات وصراعات شخصية،  وأن تسود الكراهية بين كبار معاونيه ووزرائه

ض، وحتى يضمن عدم قدرة أي قيادي يفيق ضميره على عمل يضمن انشغالهم ضد بعضهم البع

وحتى يصعب على القيادي أن يفيق ضميره فإن الحاكم يغرقه ببعض المنح . شيء ضد الحكم

وعليه فإن االستبدادي يعمل دائما على . المادية الخاصة ليكون هو سيد النعمة ومصدر المزيد منها

 .يث تصعب عليهم الصحوةتوريط معاونيه بمفاسد مادية أو جنسية بح

حكام هذا العالم في أغلبهم، مستبدون وال . ينطبق هذا إلى حد كبير على أغلب دول العالم الثالث

هناك حرية في انتقاد مسؤول مؤسسة  أو في  . يوفرون إال هامشاً ضيقا جداً  لحرية الرأي

كنهم ال يتحملون بتاتاً االنتقادات ل. المطالبة بترميم مبنى قديم، أو بتمديد مواسير مياه، أو ما شابه

أو اآلراء األخرى فيما يخص القضايا األساسية في الدولة، وال يتحملون خصومات سياسية أو 

ولهذا يفتحون أبواب المعتقالت ويعمدون إلى تصفية مناوئيهم أو . أفكار سياسية مغايرة لما يرون

إنهم من النوع الجبان الذي . سدي  بهمإرهابهم سواء من خالل لقمة الخبز أو إلحاق األذى الج

 .يتستر دائما على ما يفعل ويكره أن يسمع نقيض آرائه

يعمد هؤالء الحكام  عادة إلى التغطية على أعمالهم  بابتذال إعالمي يركز على ما يوصف 

ويحاولون إيصال رسالة . بأعمالهم الحكيمة والعقالنية وسياستهم الشجاعة وإنجازاتهم العظيمة

اس مفادها بأنهم أولياء النعمة وأن رفاء الناس وطعامهم مرتبط بالحكام، وعلى الناس أن للن

إنهم يثيرون اشمئزاز الناس . يعترفوا بهذا ويسلموا أمورهم لمن وسع قلبه وتعمقت رحمة صدره

 .واستهزاءهم ويفقدوهم  الثقة بمختلف وسائل اإلعالم واإلعالميين
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العالم الثالث أن يخلقوا عصابات إعالمية موالية لألنظمة بحيث لم عبر الزمن، استطاع الحكام في 

لقد ارتبط رجال اإلعالم . تعد هناك حاجة مخابراتية لفرض الرأي الواحد واستبعاد اآلراء األخرى

بالحاكم بحيث شكلوا عصابات تقوم مقام المخابرات، وأصبح اإلعالمي رقيباً على ذاته وزمالئه 

د هناك حاجة ألجهزة مخابرات لتمنع النشر، بل إن محرر الجريدة يفعل وأصحاب الرأي ولم تع

 .ذلك بالنيابة

يعمد اإلستبداديون إلى تحميل أعوانهم ومعاونيهم مسؤولية األخطاء التي ترتكب والفساد  الذي  

يظهر على السطح، ويدفع هؤالء الثمن في النهاية من أجل أن يبدو الحاكم المستبد  نظيفاً، على 

وقد تطورت عبر الزمن مقولة أن الرئيس أو الملك محترم وحريص . قل من الناحية  اإلعالميةاأل

لكن المشكلة في مساعديه أو كما يقال فيمن حوله الذين ال يطلعونه على الحقيقة ويمارسون 

لكن هذه . وقد  راجت هذه المقولة في الكثير من الدول العربية. الموبقات باسمه دون أن يدري

قولة هي أحد وسائل كابت الحرية للبقاء في الحكم وإبعاد التهم عن نفسه واستبعاد اإلصالح الم

إنها غير مقبولة ألنه لو سمح الحاكم بحرية التعبير لنشط . والمصلحين، وهي مقولة خاطئة أساساً

الناس واإلعالم في التعرف على  مواطن الخلل والفساد والستطاعوا  من خالل ممارسة الضغط 

. لكنه يرفض  الحرية أصِال  ألنه هو الضحية األولى لها. المتعدد األشكال أن يصلحوا الوضع

وهي خاطئة أيضا ألن أخالق المساعدين من أخالق الحاكم، الحاكم الشجاع يستعين بالشجعان 

فإذا سقطت أخالق المعاونين فإن ذلك داللة على سقوط أخالق . والحاكم الجبان يستعين بالجبناء

وإذا كان المعاونون يخفون الحقائق . حاكم، وإذا ثبت سمو المعاونين ثبت سمو أخالق الحاكمال

 .فذلك ألن سيدهم اعتاد التآمر وممارسة الفساد فتعلق بمن تمسك بعاداته واستعان به

لهذا نجد في الدول التي تقدر حرية التعبير والرأي أن الرئيس يتحمل مسؤولية ما يجري في 

إنه يستمع عادة لآلراء، والصحافة ال تترك له مجاالً . ولية تصرفات مساعديهالدولة ومسؤ

فمن ثبت . يخضع الرئيس  للتقويم واالنتقادات وكذلك مساعدوه. ليختبىء وراء حجج وأعذار

فساده وسوء خلقه وانحالله ال يملك فرصة لقيادة العمل العام، أو االستمرار في القيام بمسؤوليات 

 .عامة

 مع جبن المستبد المتفرد بالحكم يتاح أحيانا المجال لتوجيه االنتقادات لوزراء أو لمسؤولي انسجاما

وظهر اتجاه في الصحافة العربية تم ترويجه على مستوى الشارع بأنه بإمكان اإلنسان . المؤسسات

اما مع وهذا اتجاه ينسجم تم. أن ينتقد من يريد وما يرى مناسبا شريطة أال يمس بالرئيس أو الملك

ففي الدول . هامش الديمقراطية الممنوح حول قضايا ثانوية ال تمس أسس  تنظيم الدولة وسياستها
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هو الذي يعين وهو الذي يقيل، هو يقرر . القمعية  هناك شخص  واحد في كل دولة يقرر ما يشاء

 ويسرق، هو السياسة الخارجية ويقيم العالقات مع الدول، هو الذي يمنح ويأخذ، هو  الذي يؤتمن

إنه يتظاهر أحيانا بالحرص على المشورة فيعقد اللقاءات مع المسؤولين . الذي يزوج ويطلق

فما الفائدة من نقد مسؤول . والمساعدين لكنه في النهاية هو صاحب القرار، هو الذي يأمر وينهى

 في مؤسسة يمكن أن يقال لفساده ويستبدل بمن هو أكثر فساداً ؟

حيال القمع والقهر  وعدم  . الطروحات الساذجة عبارة عن صفة مالزمة لالستبدادالتعاطي مع هذه 

القدرة على التعبير يعمد بعض الناس إلى البحث عن مخارج للتخفيف من  تراكم  الضغط فيتلهون 

بطروحات من هذا القبيل وهم يعرفون مسبقا أن المشكلة في الرأس أوالً وهذا التعاطي ليس 

دا ألن االستبداد وأخالق اإلستبدادي تنعكس على الناس فيتعلمون اإلنغالق والتآمر، غريباً أو مستبع

شو طالع (ويحقّرون أنفسهم إلى درجة يتساءل المرء فيها عن مدى قدرته على أي شيء أو عن 

ولهذا يجنح الشعب في ظل اإلستبداد نحو عقلية . يستهين المرء بنفسه فيهون على األعداء). بإيده

عقلية التبرير تبحث له دائماً عن أسباب اإلخفاق والفشل  دون أن يكون هو .  واإلسقاطالتبرير

ومن السهل أن تلمس شعوبنا . جزءًأ منها، وعقلية  اإلسقاط تجعله يلقي بقرفه على اآلخرين

العربية ومن ضمنها شعبنا الفلسطيني كيف أنها تعاني من العجز والتواكل، لكنها عبقرية في خلق 

وهي تالحظ . يرات الخارجة عن الذات والتي  تجعل من المهزوم بطال ومن القزم عمالقاًالتبر

تماماً كيف تحولت  هزائمها بشكل عجيب إلى  انتصارات، وتراجعاتها أمام األعداء إلى إنجازات 

 .عظيمة

يزرع . وفي ظل اإلستبداد والقمع يتحول الشعب بصورة عامة وليس مطلقة إلى شعب جبان

 في قلبه الرعب واإلرهاب إلى درجة ال يقوى فيها على المقاومة أو مواجهة مسؤول أو الحاكم

إنه سريع . إنه مكسور الجناح والحسرة تلف قلبه والمرارة تسيطر على نفسيته. موظف عادي

فال غرابة أن يحقق األعداء على هذه الشعوب . الهروب، خاوي القوى، وقواه الذهنية مستسلمة

وإذا دققنا في الوضع العربي نرى كيف . قبل حكامها انتصارات سريعة وسهلةالمقهورة  من 

استطاعت الدول المعادية وعلى رأسها إسرائيل تحقيق انتصارات مريحة على العرب، وكيف أن 

العرب كانوا أضعف وأجبن من أن يقفوا بوجه أريتيريا التي احتلت الجزر اليمنية في البحر 

ألخرى غير العسكرية أبقى المستبدون على األمة العربية متخلفة يلهث حتى على الصعد ا. األحمر

صحيح أن أمورا كثيرة  قد تغيرت في الوطن العربي عبر السنين لكن . أبناؤها خلف لقمة العيش

هذا التغيير  خضع لفعل الزمن ولعالقة التأثير المتبادل بين األمم ولم يعبر عن تقدم حقيقي بالنسبة 
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 لقد  اتسعت الفجوة العلمية بين العرب وبين األمم األخرى، وكذلك الفجوة التقنية .لألمم األخرى

واالقتصادية واالجتماعية وأصبح لزاما على العرب خلق أجواء سياسية جديدة يستطيعون من 

 .خاللها بذل جهود مضاعفة لتقليص الفجوة التي يتزايد اتساعها

إنها تعبر عن .  وحياة ناهضة في تاريخ الشعوبباختصار، أجواء الحرية تعبر عن حالة ذهنية

يتحلى الناس ضمنها بقوة ودافع للعمل واإلنجاز . خُلُق رفيع ورغبة في دفع عجلة التقدم إلى األمام

أما في أجواء تغيب فيها الحرية ويسود فيها . فيسود التعاون عالقاتهم ويستطيعون تحقيق إنجازات

 تنهار وتسود عقلية التآمر والمصلحة الخاصة، ويتحدث فيها التفرد والرأي الواحد فإن األخالق

. الناس عن انتصارات وهم يعانون من الهزيمة، وعن اإلنجازات وهم يعانون من األحزان واآلالم

في ظل الحرية، يتحلى الناس بالشجاعة والقدرة على مواجهة الصعاب ويسود التفاؤل، وفي ظل 

خشية من الذات ويتقاعسون ويسهل تقهقرهم أمام الصعاب اإلستبداد يجبن الناس إلى درجة ال

 .وتسود التمنيات واألوهام

اإلستبداد عبارة عن نفي لقدرات الناس، أو عدم اإلعتراف بوجودها وتطويع إرادتهم على 

المستويين  الفردي والجماعي إلرادة حاكم مستبد يرى أن عقله أفضل العقول وأن  رؤيته لألمور 

يفترض اإلستبداد أن الناس عاجزون وأنهم تبعيون غير . إلهية أودعها اهللا فيهعبارة عن حكمة 

 .مبادرين، ويتسلح بالبطش والهيمنة لقمع من يظن أنه غير عاجز وتدفعه إرادته نحو التحدي

إنه صاحب الرأي . يفترض اإلستبداد  أن الحاكم المستبد هو محور الحركة في المجتمع أو الدولة

هو الذي يدرك الحق والحقيقة، .  الرشيد، وصاحب القول الحسن والحكيم في العملالسديد والفعل

ومن فرط حكمته، كما قال أفالطون، . والذي يعرف المداخل والمخارج، والعالم بالمفاتيح واألقفال

يعرف الزيجات المناسبة فيقرر من يتزوج من، ومن يطلق من حتى يكون اإلنجاب على أعلى 

وفوق هذا ظن أكثر اإلستبداديين في  األرض، وما زال أغلبهم .  فيتوالد العباقرةدرجة من الكفاءة

عند هذا الظن، أنهم مفوضون من اهللا وأن الحكمة اإللهية قد اقتضت وجودهم كنعمة من النعم التي 

 .يغدقها اهللا على البشر المساكين

ة ال شخصية تنطبق  على لهذا ال يعمل اإلستبدادي على إقامة مؤسسات حديثة تعمل حسب أنظم

الجميع، وإنما يقيم مؤسسات تأخذ الشكل الحديث لكنها خالية من المضامين الالشخصية وتستند 

وعليه فإنه ال يضع مقومات  موضوعية  لتولي المسؤوليات أو القيام . على أسس شخصية

نظر المرء في فحيثما . بالمهمات في الدولة، وإنما يركز على مقومات ذاتية تخدمه هو بالذات

مجتمع أو دولة اإلستبداد يجد الوساطات والمحسوبيات أسسا راسخة في مأل الشواغر الرسمية 
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ذلك ألن الوساطة تؤكد تبعية الموظف الشخصية لحاكمه المستبد  وتشكل . والوظائف الحكومية

تبعه من فالذي  يحصل على عمل بدون كفاءة يبقى مدينا لمن منحه  العمل وما ي. سنداً للوالء

وتعبر  المحسوبية أيضا عن . امتيازات، ويبقى قابال لإلذالل والمهانة وتلبية المطالب واألوامر

 .ذات القيم حيث يبقى الشخص مرتبطا بقيم غير القيم الموضوعية التي يتطلبها العمل

ى وعليه  فإن اإلستبداد يقيم هرما من الوالءات الشخصية والتبعيات المتسلسة من األسفل إل

فتجد مثال اآلِذن في مدرسة مدينا للمعلم، والمعلم للمدير، والمدير لمدير التربية، ومدير . األعلى

التربية لمساعد الوكيل، ومساعد الوكيل للوكيل، والوكيل للوزير، والوزير لرئيس الوزارة، 

بات كل واحد من هؤالء ينافق لمن هو أعلى منه ويحاول إث. ورئيس الوزارة لصاحب المهابة

 .والئه الشخصي، وكل منهم ذليل وجبان أمام من هو أعلى منه في سلّم الوظائف

الطلب ليس . األمر ال يقف عند  هذا، بل يطلب أيضا من صاحب الكفاءة أن يتخلى عن كفاءته

يجد صاحب الكفاءة نفسه غريبا أو منبوذا إن لم ينسجم مع الجو . مباشرا لكنه  جزء من النظام

. إما أن يتحول  إلى القيم  الشخصية أو أن يترك عمله: فسه في النهاية أمام خيارين العام ويجد ن

وبالطبع، . الغالبية الساحقة من الناس في ظل اإلستبداد  تختار النفاق وتتخلى عن القيم الموضوعية

في أغلب األحيان ال يحصل صاحب الكفاءة على عمل بسبب كفاءته ولكن بدعم من وساطة أو 

 .فوذصاحب ن

ولهذا تغيب في مثل هذا الوضع  أسس المحاسبة الموضوعية، وتبقى األسس الشخصية هي 

وما دام األمر كذلك فليس من المهم أن يقوم المرء بواجبه وإنما أن يثبت باستمرار أن .  المهيمنة

وبالتالي ال يكون غربيا أن تكون هناك مؤسسات وموظفون . والءه الشخصي ال يفتر وال ينثني

. المؤسسة موجودة لكنها خاوية. رواتب وسيارات، إلخ، ولكن دون  جدوى كبيرة  أو نتائج جيدةو

فقد تكون هناك جامعة مثالً تأخذ شكل أبنية ومدرسين وطلبة وتعطي رواتب وتمنح شهادات، لكنها 

 ربما  أو. متخلفة من الناحية العلمية وغير قادرة على اإلسهام في التقدم العلمي والبناء التقني

تكون هناك دائرة زراعة تهدف إلى تحسين أوضاع الفالحين لكن مساحة األراضي الزراعية 

 .تتقلص مع الزمن

بسبب التركيز على الوالءات الشخصية يهتم المسؤول بمصالحه الشخصية أكثر من المصالح 

الً نجده يهتم فمث. العامة، بل تبقى المصلحة العامة هامشية إن لم تستخدم لخدمة أغراضه الخاصة

بترسيخ نفوذه الشخصي وأطماعه الشخصية فيميل إلى  فرض  هيبة زائفة في العمل وخارجه، 
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نجده يهتم أيضا بالدعوات . إنها هيبة فارغة ال تشتمل على مضامين عملية تعود بخير عام

 .الشخصية إلى موائد الطعام وبإلقاء كلمات خطابية والمشاركة في مهرجانات أو صلوات عامة

كيف لمجتمع يسوده استبداد يسوق معه كل هذه الخصال والقيم أن يتقدم؟ مثل هذا المجتمع ال 

. يمكن أن يخطو إلى األمام، وإن ظهر أنه  يفعل فإنه فقط في مظاهر األشياء وليس في جوهرها

تظهر عليه مظاهر استهالكية وأماكن ترفيه مثل البارات والخمارات ودور الدعارة واالنفالت 

ألخالقي، وال تظهر فيه مراكز اإلنتاج  والتقدم العلمي واالبتكار التقني والتحول االجتماعي نحو ا

إنه نقيض اإلنسان، . مجتمع االستبداد مجتمع تخلف، وهو جدليا وعمليا ال يتقدم. العمل الجماعي

 الوعودات  مهما كثر الكالم عن التقدم وكثرت. نقيض الكفاءة ونقيض االنتماء للمجتمع أو األمة

 .فإنه لن يتقدم ألنه ال يحمل في داخله إال التخلف وال يقوى إال على ترسيخ التخلف

 السلطة الفلسطينية وطريقة البناء

أين هي السلطة الفلسطينية  من أسس إرساء قواعد البناء، وما هي الخطوات التي اتخذتها من أجل 

 عدة فكرية تحقيق  وعودها في التقدم ووحدة الشعب؟ هل هناك قا

ومنهجية علمية  توجهان مختلف الجهود وتصنعان قنوات متصلة لتصب في هدف واضح؟ حقيقة  

أنه لم يصدر عن السلطة الفلسطينية أو عن عرفات نفسه أي رؤية متكاملة لما يجب أن تكون 

كل ما صدر كان ضمن تصريحات صحافية . عليه األمور أو عن الوسائل التي يمكن استخدامها

ال يوجد . خطابات غير ملزمة تتعلق بعبارات مطاطة حول الديمقراطية والبناء والنوايا الطيبةأو 

بين أيدينا نظرة أو خطة عمل أو مجموعة أهداف، وال يوجد قاعدة نظرية ننطلق منها لمحاسبة 

 .واقع عملي أو سياسات تجري على أرض الواقع

ت العملية التي نستطيع من خاللها فهم سياسة ولهذا ال يوجد أمامنا سوى النظر في بعض السياسا

 .السلطة الفلسطينية، والحكم على نوايا القائمين عليها حيال المجتمع الفلسطيني

 حرية التعبير والتنظيم
عندما يتم  الحديث عن الديمقراطية أو الحرية في مناطق السلطة الفلسطينية ال بد من االنتباه إلى 

بموجب هذه .   عبارة عن حكم ذاتي مقيد باتفاقيات مع إسرائيلأن السلطة ليست دولة وإنما

االتفاقيات، ال تملك السلطة سيادة، وال هي حرة التصرف  بمنأى عن الرقابة والتدخل  

ال تستطيع السلطة  أن تُشرع مثالً حول قضايا يمكن أن تمس باالتفاق أو أن . اإلسرائيليين

ع أن تلغي أمراً عسكرياً دون التشاور مع إسرائيل من تتعارض مع أي من بنوده، وهي ال تستطي

حتى أن المجلس  الفلسطيني الذي هو المجلس .  فلسطينية  مشتركة-خالل لجنة إسرائيلية 
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التشريعي ال يستطيع  إصدار تشريعات بدون توقيع رئيس السلطة، ورئيس السلطة يقيد توقيعه بما 

 .تم االتفاق عليه مع إسرائيل

فإذا كانت الديمقراطية تعني انتخاب نظام الحكم .  الحذر عند الحديث عن الديمقراطيةولهذا يتوجب

أو التصويت على دستور بمعزل عن أوسلو فإنها ديمقراطية غير ممكنة  التطبيق في األرض 

أما إذا كان  المتحدث يعني التعددية ضمن نظام أوسلو وما انبثق عنه من اتفاقيات . 67/المحتلة

أي أن الحرية السياسية مقيدة، وال يمكن التعامل معها كما هو . قراطية ممكنة الحصولفإن الديم

 .الحال في دولة مستقلة

 ال 67/هذا ومن المهم اإلشارة هنا إال أن الديمقراطية أو الحرية السياسية في األرض المحتلة

يات المتحدة عن ضرورة فتح تتحدث إسرائيل والوال. يمكن أن تجد تأييداً إسرائيلياً أو أمريكياً جديا

المجال أمام الحريات وإقامة انتخابات حرة ونزيهة، وتدافعان عن حقوق  اإلنسان وما شابه ذلك، 

إال  أنهما غير جديتين وذلك كما رأينا في الصفحات السابقة حول تأييدهما لالعتقاالت العشوائية 

 شبيهة 67/ حرية في األرض المحتلةال يمكن لهاتين الدولتين أن تؤيدا. والمحاكمات الجائرة

بالحرية في إسرائيل أو في الواليات المتحدة ألنهما  تعرفان مسبقا أن النظام الحر ال يمكن أن 

الصلح مع إسرائيل ال يتم إال مع ديكتاتوريات بسبب .  ينجب اتفاقيات  مثل أوسلو أو طابا

هذا ال تصر الواليات المتحدة على ول. حساسية العرب من إسرائيل وعدم قبولهم لها حتى اآلن

حقوق اإلنسان والحرية في البالد العربية، وإن أصرت فإنها فقط تركز على دول عربية معينة 

الديمقراطية في الوطن العربي تهدد المصالح األمريكية واإلسرائيلية . خارج المظلة األمريكية

وهذا ينطبق على مناطق السلطة . كيةوتقود العرب إلى اتخاذ قرارات مستقلة عن اإلرادة األمري

 .الفلسطينية

 .ضمن هذا اإلطار نحاول اللمس على سياسات السلطة فيما يخص حرية التعبير والتنظيم

عملت  السلطة الفلسطينية منذ قيامها على تحمُّل اآلراء التي تتحرك ضمن نظامها ومحاصرة 

وقد اتبعت السلطة أساليب . ادة الفلسطينيةاآلراء األخرى التي تخرج عن دائرة الرؤية الخاصة للقي

العرب التقليدية في كم األفواه المعارضة مثل التهديد المباشر والترغيب والترهيب وإلحاق األذى 

استخدمت سياسة الجزرة مع من يؤيدها وسياسة العصا أو التلويح بها لمن ال . والتشويه، إلخ

 . أنها حققت جزئيا ما تريدليس بالضرورة أنها نجحت تماماً، إال. يؤيدها

فقد اتخذت السلطة عدة . وقد بدت هذه السياسة واضحة فيما يخص حرية الصحافة والصحافيين

حتى أنها اتخذت إجراءات محدودة ضد . واالستقالل  والوطن  النهارإجراءات ضد الصحف مثل 
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 التابعة للجبهة مةاألولم تنج صحيفة . جريدة القدس التي تعتبر صحيفة مؤيدة لسياسات عرفات

أما فيما . القيادة العامة من االعتداءات إذ دوهمت مكاتبها مرتين وأحرقت بعض موادها-الشعبية

إنهم . يخص محطات اإلذاعة والمرناة المحلية فأصحابها يعرفون حدودهم وال يستطيعون تجاوزها

طية على أنها اآلراء ال يملكون حرية الخروج عن قواعد اللعبة الرسمية والتي تعرف الديمقرا

وهذا التعريف يعني أن اآلراء خارج الصلح مع إسرائيل . البناءة والتي تصب في مصلحة الوطن

 .وخارج إطار رؤية القيادة عبارة عن آراء هدامة وغير وطنية ويجب محاربتها

إنهما  . ةأما اإلذاعة الفلسطينية  الرسمية والمرناة فعبارة عن أبواق دعاية من الناحية السياسي

إنه مسموح في هاتين . تمجدان  القائد وحكمته وشجاعته ورجاحة عقله، وال تجرآن على انتقاده

الوسيلتين أن تُوجه انتقادات لسياسة وزير أو مسؤول، وأن تُطرح آراء حول قضايا اجتماعية، أو 

أندونيسيا، لكن حتى حول مواقف الواليات المتحدة السياسية، أو أن تناقش مشكلة في العراق أو 

. من غير المسموح به التعرض مباشرة لسياسة القائد ورؤيته لما يجب أن تكون عليه األوضاع

وبما أنه هو  الذي  يقرر في األمور الجوهرية  فإن حرية التعبير فيهما ال تمس إال قضايا ثانوية 

 .أو هامشية ال تؤثر في مجريات السياسة العامة

تم استبدال صحيفة الوطن بعد منعها . ثل صحيفتي الوطن واألمةبعض الصحف لم تعد تصدر م

إال أن هذه الصحيفة ُأغلقت  عقب . من الصدور بصحيفة الرسالة التي أخذت تصدر في غزة

 وبعد حوالي 1997/ أيلول/ 1التفجير الثالثي الذي قام به أفراد حماس في مدينة القدس بتاريخ 

 صدورها  منع شهراً آخر ألن محرريها أعلنوا أنه سمح لهم شهرين سمح لها بالصدور ثانية، لكن

وقد فسرت السلطة ذلك بأن عليهم الصدور بدون أن يعلنوا، أما أنهم أعلنوا . بإصدار الجريدة

أما بالنسبة لجريدة االستقالل الخاصة بالجهاد اإلسالمي فلم يسمح لها . فإنهم يستحقون العقاب

 .بالصدور بعد

ى المستوى الشخصي فممارس أيضاً وذلك بهدف إسكات األصوات التي تعارض أما اإلرهاب عل

فمثال ُأطلقت  النار على مؤلف هذا . االتفاقيات مع إسرائيل أو توجه انتقادات للسلطة الفلسطينية

قام بإطالق النار شخص اسمه ماهر . م وأصيب بأربع رصاصات8/1995./2الكتاب في 

جئين الفلسطينيين وذلك بناء على طلب من جهاز المخابرات مصطفى دندن من مخيم بالطة لال

وتم اعتقال الدكتور محمود الزهار المتهم بتبوء مركز قيادي في حركة حماس، . الفلسطيني

واعتقل عدد من قيادات حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . وتعرض لإلهانات المتعددة
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بعض المعتقلين الفلسطينيين أمثال محمود الجميل حتى أن .  القيادة العامة-والجبهة الشعبية 

 .ويوسف البابا لقوا حتفهم في السجون الفلسطينية نتيجة التعذيب

أثارت ممارسات السلطة الفلسطينية القمعية منظمة العفو الدولية التي أوصت السلطة أن تعمل 

ل وعلني حول على شجب التعذيب ووضع حد إلفالت مرتكبيه من العقاب وإجراء تحقيق  شام

. التجاوزات وضمان حرية المدافعين عن حقوق اإلنسان ووقف محاكمات محكمة أمن الدولة

 ).1996/ الصادرة في أيلول، سبتمبرMDE 96/62/15وثيقة منظمة العفو الدولية رقم (

المهم من كل هذا هو أن جمهور الشعب الفلسطيني في الوسط الشرقي وساحل غزة أخذ يتساءل 

. نية السلطة الفلسطينية، ومدى جديتها في صنع مستقبل مشرق للشعب الفلسطينيعن مدى وط

القمع الذي اعتاد عليه الفلسطينيون تحت االحتالل بقي متواصالً، وكذلك عمليات التعذيب في 

حتى أن السلطة الفلسطينية بدت بعض األحيان أكثر قمعاً من االحتالل نفسه . السجون والتنكيل

. ق  بحرية التعبير وتقديم المعتقلين إلى محاكمات ضمن إجراءات قانونية واضحةخاصة فيما يتعل

لم يكن االحتالل شديد القسوة على حرية الرأي والتعبير مثلما هي  السلطة الفلسطينية، ولم يكن 

يحتجز شخصاً دون اتباع نمط قانوني واضح يستطيع المحامون والهيئات الدولية التأكد من سالمة 

لكنه من الواضح أن التعامل مع  المعتقلين داخل  السجون، بصورة . ات المبنية عليهاإلجراء

 . عامة، أفضل بكثير من تعامل االحتالل

أصبح الفلسطيني  يسأل نفسه عن جدوى الشعارات والمهرجانات والخطابات حول االستقالل بينما 

الذي كان يعتقل االحتالل الناس يرى بنفسه أن الفلسطيني يعتقل الفلسطيني اآلخر ولذات السبب 

لقد تحول النضال  الفلسطيني بعد أوسلو  إلى . بناء عليه، وهو مواجهة االحتالل اإلسرائيلي

 .إرهاب، وتحولت الكلمة إلى خروج عن الصف الوطني

السجن الفلسطيني أخف من الناحية المعيشية من السجن اإلسرائيلي، لكن الفلسطيني أثقل وطأة 

 من اإلسرائيلي ذلك أنه ال يسهل على المرء أن يتجرع قيام فلسطيني باعتقال آخر على النفس 

إنه . ألنه يقوم بأعمال نضالية ضد االحتالل اإلسرائيلي، أو ألنه مشتَبه بتأييده لألعمال النضالية

أمر صعب جداً خاصة أن البالد  ما زالت تحت االحتالل والالجئين ما زالوا يعيشون في 

 .بعيداً عن وطنهم، وبناء المستوطنات ما زال مستمراًالمخيمات 

كما أن مسألة االعتقال والكبت قد أصبحت مثيرة لالشمئزاز في الشارع الفلسطيني ألنه بات  

واضحا أن السلطة الفلسطينية تحاول إرضاء إسرائيل والواليات المتحدة من خالل أعمالها 

لى السلطة الفلسطينية  بضرورة االلتزام بمحاربة  ما تلح إسرائيل والواليات المتحدة ع. التعسفية
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وفي كل مرة تحصل فيها عملية عسكرية ضد هدف . تسميانه باإلرهاب ومحاربة اإلرهابيين

إسرائيلي تقوم السلطة مباشرة باعتقال أفراد من التنظيمات التي تقوم بهذه العملية، وذلك لتؤكد أنها 

سطينيين بالسجن كأداة إثبات أمام العدو  بااللتزام باتفاق إنها تقوم بزج الفل. تحارب اإلرهاب

وهي تبقي على المعتقلين في . أوسلو ولتحسين األوضاع التفاوضية مع إسرائيل والواليات المتحدة

المعتقل بدون توجيه تهم محددة وبدون محاكمات، وتحولهم إلى رهائن يخدمون ما يسمى بالعملية 

 .السلمية

 الفساد اإلداري

 تكاد تخلو جلسة فلسطينية عادية من مناقشة األمور السياسية، وال تكاد تخلو في مرحلة أوسلو ال

هناك شعور عام تبلور من خالل . من الحديث عن الفساد اإلداري الذي تمارسه السلطة الفلسطينية

مشاهدات الناس اليومية وتجاربهم الخاصة بأن السلطة الفلسطينية ال تحرص على المعايير 

تحاول السلطة أن . إلدارية السليمة وتتبع أساليب غير علمية وغير قويمة  في تسيير شؤون البالدا

تدافع عن نفسها بالقول أن  الفساد موجود في كل العالم، لكنه ال يبدو أن هذه الجدلية مقنعة بالنسبة 

 .لجمهور الناس

 يشير إلى نوع من 1997 عام هذا وقد صدر تقرير رسمي عن هيئة الرقابة الفلسطينية في بداية

التسيب المالي واإلهمال والتبذير، وبين التقرير أن عدم الكفاءة اإلدارية  قد تسببت بهدر حوالي 

لم يفاجأ الشارع الفلسطيني . ثالثمائة مليون دوالر من األموال العامة المنقولة منها وغير المنقولة

تم تشكيل لجنة تحقيق . ق ومعاقبة المسؤولينبما أورده التقرير لكنه طالب بضرورة إجراء تحقي

من قبل السلطة وأخرى من قبل المجلس الفلسطيني المسمى بالتشريعي، إال أن تغييراً إدارياً لم 

قدم أغلب  أعضاء مجلس السلطة الفلسطينية استقاالتهم نتيجة هذا التقرير إال أن عرفات . يحصل

 .لم يعمل على إحداث تغيير

دور هذا التقرير إال أن المطلعين على الوضع لم يقنعوا به ألنه لم يأت على على الرغم من ص

هناك ميزانية خاصة لياسر عرفات ال يعرف بالتحديد كل . ذكر ميزانية رئيس السلطة الفلسطينية

مصادر تمويلها، لكنه عرف من خالل وسائل اإلعالم أن هناك  دائرة اقتصادية  مغلقة يديرها 

ألشخاص لصالح عرفات، وهم يسيطرون على عدد من الوكاالت التجارية عدد محدود من ا

لبضائع إسرائيلية  وأجنبية  ويحققون أرباحاً طائلة منها مثل وكاالت اإلسمنت وحديد البناء 

وقد أوردت بعض وسائل اإلعالم مثل جريدة هآرتس اإلسرائيلية أن لعرفات . ومنتجات النفط

 . اإلسرائيليةحسابات مالية خاصة في المصارف
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من المعروف أن عرفات، كما أوردت سابقا، ال يعيش حياة ترف ورفاء، لكنه يحتاج إلى األموال 

بدون أموال ال يقوى عرفات  على كسب  تأييد . من أجل التأثير السياسي داخل الشعب الفلسطيني

ر الرقابة وعليه تساءل عدد عن تقري. عدد من الناس،  وقد ينقلب الشارع ضده وضد سياسته

وهذا ما جعل أو .  حول ميزانية عرفات الخاصة، إال أن الرقابة لم تقم  بمراقبة  مكتب الرئاسة

أوحى إلى الناس بأنه من المحتمل أن اإلشارة إلى مساعدي عرفات كمتورطين بالفساد عبارة عن 

 .أسلوب ميكافيللي لتحويل أنظار الناس عن عرفات نفسه

ال يتركز حول القضايا المالية فحسب وإنما يلمس على مختلف على كل حال، حديث الناس 

 :وهنا أحاول أن أوضح، أبرز معالم الفساد اإلداري . جوانب األمور اإلدارية

 الوساطات: أوالً

الوساطات قائمة وموجودة  في . 67/تعتبر الوساطات  أبرز معالم الفساد في األرض المحتلة 

قة قوية بنمط الحياة العربية والعادات والتقاليد العربية، لكن البالد منذ زمن طويل وهي لها عال

لقد أصبح من االعتيادي أن يفكر المرء . وتيرتها ازدادت بشكل كبير بعد إقامة السلطة الفلسطينية

بالوساطة عند بحثه عن عمل أو وظيفة أو سعيه إلنجاز عمل أو غرض إداري ،ولم يعد من 

 معني بإتمام معاملة رسمية أو مسألة إدارية فيما إذا كانت لديه المستغرب أن يسأل الناس من هو

المرء بحاجة الى . وساطة على اعتبار أن الوساطة ضرورية إلنجاز المهمة بدون عقبات كبيرة

لإلنصاف ، ال تقوم كل . شخص يدعمه أو يضغط من أجله حتى يستطيع الوصول إلى هدفه

لكن . ا أغلبها، وهناك تفاوت بين مؤسسه  وأخرىالمؤسسات الفلسطينية على الوساطات وإنم

السمة العامة الغالبة هي أن الوساطة عبارة عن مؤهل قوي لكي يستطيع المرء الحصول على 

 .وظيفة أو قضاء مهمة، وفي كثير من األحيان هي أقوى من الكفاءة العلمية أو المستوى المهني 

ة إلى عقلية منظمة التحرير سابقا وإلى وريثتها يعود مثل  هذا التوسع  الكبير في أعمال الوساط

فكما أوضحت سابقا، اعتمدت القيادة الفلسطينية أسلوب شراء األشخاص .  السلطة الفلسطينية

وما دام التأييد لسياسة . والتأييد، وعملت دائما أن تكون لديها األموال الكافية إلنجاز هذا التطلع

ول على عمل، فإنه من المتوقع أن يتفوق على كل معينة هو المحبذ كمقوم أو مؤهل للحص

المؤهل العلمي والمهني والحرفي ضروري عندما يكون البناء هو الهدف، أما . المؤهالت األخرى

عندما يكون الهدف هو االستقطاب وشراء الذمم والتأثير على المواقف السياسية فإن معايير أخرى 

ب شخصي في شغل الوظائف والمناصب، وهي الوساطة عبارة عن أسلو. تحل محل  الكفاءة

تنسجم تماماً مع عقلية االستقطاب السياسي والنمط الفردي في إدارة الشؤون، وهي من شأنها أن 
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إنه يدين للوسيط . تربط الشخص الباحث عن وساطة بشخص الوسيط وتجعل منه مديناً مستمراً له

حتى بالخدمة التي قدمها له، وهو يعي بلقمة الخبز وبالوظيفة  أو المنصب الذي حاز عليه، و

مسبقاً أن استمرار ما حصل عليه من فضل ونعمة منوط بعدم التمرد على رؤية الوسيط، بل 

ولهذا تفضل كل الدول االستبدادية والحكام الفرديين األسلوب الشخصي . وبالتمشي معها وخدمتها

وراً بالعبودية ألحد، وتبقى الكفاءة األسلوب العلمي ال يخلق لدى الموظف شع. في بناء  أجهزتهم

هي عنوان شخصيته اإلدارية، وهذا ال يخدم مصالح االستبداد ألن الوساطة ال تأتي بأصحاب 

فقد .  الكفاءة بل بأصحاب الدناءة، وإذا أتت بصاحب كفاءة فإنها تفترض توفر  الدناءة فيه أيضا

أراد أن يقوم بعمله بطريقة علمية يحصل صاحب كفاءة على منصب لكنه سرعان  ما يفقده إذا 

وحسب أسس منهجية، وإذا حصل صاحب كفاءة على منصب  بوساطة فهو يعي مسبقا قواعد  

لعبة الوساطات ويعرف أن حدود الوظيفة متعلقة بما يريده المسؤول وليس بما يتطلبه الوطن أو 

 .الصالح العام

خرين،  وهي تختلف تماماً عن شخص تحمل الوساطة  في داخلها معنى االعتداء على حقوق اآل

إنها تدخل مباشر لدى المسؤولين لمنح شخص ما . يحاول التدخل دفاعا عن حق شخص آخر

إنها ممارسة عنصرية . خدمة على حساب آخرين يستحقونها أو لهم األولوية في الحصول عليها

أي .  في المجتمعضد أبناء الشعب وتتغذى على مقومات إقامة قواعد اإلنصاف والقسط والعدل

أنها مظهر فسادي وإفسادي كبير من شأنه أن ينخر في بنية المجتمع ويحول العديد من أبنائه إما 

إنها  آفة خطيرة ال يعتمدها إال النظام الذي يتآمر على شعبه ويعمل . إلى انتهازيين  أو ناقمين

 .على إهالكه لهدف أو آلخر

في األرض المحتلة على الوظائف الرسمية ولكنها االعتداءات على حقوق اآلخرين ال تقتصر 

فمثال اعتمدت المصارف التي تم فتحها في البالد بعد . تمتد إلى المؤسسات األهلية والخاصة

أوسلو على الوساطات في شغل  أغلب وظائفها، ومن السهل جداً أن ترى في أي مصرف أناساً 

وإذا سألت ستجد .  وأحوالهم االقتصادية الجيدةذكوراً وأناثاً معروفين بوضعهم االجتماعي المميز

أما أبناء الفقراء والذين من الممكن أن يكونوا . أن أغلبهم قد دعمهم هذا الشخص المتنفذ أو ذاك

 .من المتفوقين فإن نصيبهم قليل جداً

 والحالة هذه، كثير من المناصب والوظائف العامة يشغلها أناس أصيبوا بدناءة النفس وباالعتداء

وبما أن أغلبهم ال يملكون الكفاءة المطلوبة ويشعرون بالنقص الداخلي  فإنهم . على حقوق اآلخرين

فمثال . يجدون بإساءة التصرف مثل العجرفة أو الخيالء أو احتقار اآلخرين كوسيلة إلثبات ذواتهم
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ع من تجد شخصاً في جهاز أمني يحاول أن يظهر سالحه أمام الناس، أو أن يتالعب به  بنو

البهلوانية، أو من الممكن إذا جادلت أحدهم  أن يحذرك بأنك ال تعرف من هو، وإذا به في دائرة 

من دوائر السلطة، أو أن تجد شخصا  يقود سيارة  رسمية بسرعة كبيرة في شارع مزدحم، أو 

أي أن . موظف كبير يأتي بمخالفة سير  لسائق  سيارة تجاوزت سيارته على الطريق، إلخ

 . اطات تأتي في النهاية بأناس غير أخالقيين ويمارسون ممارسات ال أخالقيةالوس

 التالعب المالي
وهو ال  . الفساد المالي، كما ذكرت في المقدمة كبير جداً، وهو يقدر بمئات الماليين من الدوالرات

 التحايل على يقتصر على نهب الميزانية العامة أو اختالس وتبذير األموال العامة وإنما يمتد ليشمل

وقد حاول كثيرون من أفراد السلطة الفلسطينية أن يستغلوا مواقعهم . الناس واستغاللهم وابتزازهم

وصورهم الثورية لدى البعض لتحقيق مكاسب مادية، وساعدهم في ذلك تعاطف بعض الناس 

 .معهم من جهة وخوف البعض من المالحقة من جهة أخرى

ين أو الموجودين  داخل األرض المحتلة أصال من المساعدة هنا ال أنكر حق عدد  من العائد

ال شك أن عددا كبيرا من أبناء شعبنا قدم التضحيات بنوايا جادة نحو . ووقوف الناس معهم

فهؤالء الذين ظنوا . التحرير وخالص البالد وقد كانوا أمثلة رائعة في التضحيات والفداء  والعطاء

لتحرير ال بد آت في ظل الشعارات الوطنية التي  كانت أنهم يقادون نحو هدف مقدس وأن ا

مطروحة يجب أن ال يتم تجاوزهم أو التنكر لما قاموا به وقدموه، ومن المفروض أن ينصفوا 

 .ويأخذوا التقدير الذي يستحقون

إن ما أتحدث عنه هنا هم أولئك الذين وجدوا في الصورة الشعبية حولهم وبمواقعهم وسائل لتحقيق 

 شخصية على حساب اآلخرين، عدد ال بأس به من هؤالء احتلوا مراكز قيادية وهامة، مآرب 

وفي الغالب، يأتي هؤالء من خلفية . وهم يتحكمون بمؤسسات حيوية في حياة الشعب الفلسطيني

وإنما من  خلفيات سياسية  انطلقت من ) أي لم يشاركوا في أعمال مواجهة العدو(غير ثورية 

وبعضهم تميز بسلوكيات غير جيدة إبان وجود . ق أو مجالس التنظير غير المجديالمكاتب والفناد

 .منظمة التحرير في بيروت وتونس، وبعضهم اآلخر مشبوه بعالقاته مع إسرائيل

حاول مثل هؤالء الحصول على أشياء ال حق لهم  فيها مثل شراء بعض الحاجيات دون دفع 

مال، أو تسهيل صفقات تجارية مقابل نسبة معينة أو الثمن، أو بناء بيت دون دفع األجور للع

-مكافأة محددة، أو  الضغط على أثرياء لدفع نوع من الخاوات المالية، وهكذا أثار هذا السلوك
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مشاعر الناس وأثّر على تقييمهم للتطورات السياسية ولمجمل االتفاقيات مع -الذي ال يمكن تعميمه

 .إسرائيل

ند هذا الحد، بل يبدو أن  عددا من رجاالت السلطة اشتغلوا بالتهريب لم يتوقف التالعب المالي ع

كثيرون هم الذين . لقد سرت في البالد موجة السرقات خاصة من إسرائيل. والمواد المسروقة

بدأوا يتخذون من السرقة مهنة يعتاشون منها ويحققون أرباحا طائلة، وهم في ذلك يتعاونون  مع 

أيدي هؤالء إلى كل ما يمكن الوصول إليه إال أنهم يولون اهتماماً خاصاً تمتد . عصابات إسرائيلية

وجد عدد من لفلسطينيين المتنفذين  فرصة لتحقيق أرباح من خالل منح . بسرقة  السيارات

 .وبالطبع أثر هذا على مستوى األداء األخالقي. تسهيالت للصوص وتحقيق أرباح سريعة

على المستوى المحلي فسرقوا آليات وممتلكات، حتى أن وقد اشتغل بعض المتنفذين بسرقات 

وقد ضبط مسؤول آثار يستعمل سيارة ضابط برتبة عميد في محاولة . أيديهم امتدت إلى اآلثار

في الغالب يتم التكتم . يقوم هؤالء بأعمال دون حساب أو عقاب. سرقة آثار قرية فلسطينية سياحية

نه يتم نقلهم إلى أماكن عمل جديدة أو إرسالهم في دورات على أفعالهم، أما إذا سرت الفضيحة فإ

ويبدو أحيانا أن اقتراف  اآلثام واألعمال غير الطيبة يؤدي إلى علو . خارج البالد أو ترقية رتبهم

فمثال تمت معاقبة ضابط عرف عنه التزوير والتورط بأعمال تجارية . الجاه أو التقدم في المنصب

وكذلك تمت معاقبة ضابط تورط في اقتحام . رة تعليمية خارج البالدغير مشروعة بإرساله في دو

أما ضابط المخابرات الذي بنى .  جامعة النجاح الوطنية بنقله إلى منطقة كان يريد االنتقال إليها

بيتا دون أن يكلفه ماال وثبت تورطه باختالس  أكثر من مائة ألف دينار تم نقله من أريحا إلى 

 .غزة، وهكذا

لوحظ أن عددا من المتنفذين قد بنوا دوراً فخمة كلفت مئات اآلالف من الدنانير أو حتى هذا و

من أين أتوا باألموال الطائلة . الماليين كما هو الحال بالنسبة ألحد كبار المفاوضين الفلسطينيين

كيف .  وهم قد سبق وقالوا للناس أنهم كانوا ثواراً في الجبال والوديان ولم يكنزوا ذهبا أو فضة

يصبح المرء ثريا ثراء فاحشا بصورة مفاجئة بينما لم يقم بأي نشاط قد يؤدي به إلى مثل هذه 

 النتيجة مثل العثور على كنز تحت األرض أو الفوز بورقة يانصيب؟

فمثال من المعتاد . من المالحظ أيضا أن هناك  سوء استخدام لألموال  العامة وحقوق اآلخرين

مسؤولين المخصصات التموينية لمركز معين من مراكز الشرطة أو عليه أن يسرق بعض ال

أما . ومن الواضح أن الرشوة تعتبر ظاهرة مقبولة لتسهيل األمور الخاصة. المراكز األمنية

السيارات الرسمية والهواتف الخلوية فيتم استخدامها بطريقة تسيء إلى المال العام والمشاعر 
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ف خلوية على عدد  كبير من الموظفين الفلسطينيين وهي تم توزيع سيارات وهوات. الشعبية

 .تستخدم ألغراض خاصة

 عن حاالت كثيرة من الفساد األخالقي، ويجري 67/يتحدث الشعب الفلسطيني في األرض المحتلة

التركيز على ممارسات العنجهية التي من شأنها أن تحط من قدر اآلخرين لصالح الشخصية 

هناك . م اآلخرين أنها قادرة أن تصنع الشيء الكثير بينما هي واهيةالفهلوية التي تحاول إيها

 .سلوكيات من شأنها أن تضع حاجزاً بين الناس وبين أصحاب النفوذ في السلطة

انطالقا من سياسته في االستقطاب . لكن يبدو أن أكبر تالعب مالي علني تم من خالل التوظيف

مد عرفات إلى تعيين أناس كثيرين في مناصب ووظائف واستعمال المال لشراء التأييد السياسي، ع

فمثال عين مئات المدراء العامين في المؤسسات الفلسطينية دون أن تكون لهم . إسمية ال عمل لها

ألغلب الوزارات الفلسطينية عشرات المدراء العامين الذين ال يعملون أي شيء . أدنى وظيفة

وهذا ينطبق أيضاً على مستشاري الرئيس الكثيرين . سوى أنهم يتقاضون راتباً في  آخر كل شهر

فالرئيس غالبا ال يشاور أحداً ويمضي في . والذين ال يعملون شيئا أيضا سوى استالم الرواتب

 .سياساته حسبما يراه مناسبا

الوظائف الضائعة هذه كثيرة ويجدها المرء في أغلب المؤسسات التي إن تفحصتها وجدت أن 

 .داً ويمكن تغطيته بربع الهيئة الموجودةالعمل فيها قليل ج

عملت هذه األجهزة . وقد تجلى هذا التالعب أيضا في األجهزة األمنية العديدة التي أقامتها السلطة

على  توظيف عدد كبير من الشباب برواتب منخفضة وذلك بهدف إرضاء أكبر قطاع ممكن 

لدخول في جهاز أمني عبارة عن جاه  ظن العديد من شباب فلسطين أن ا. وكسب التأييد السياسي

عدد ال بأس به من  هؤالء الشباب . كبير ويمنح الشاب سلطة يمكن أن تكون ذات مهمات واضحة

 .ال يعملون شيئا أو أنهم يمضون وقتا في مراقبة الناس لكتابة التقارير بحقهم

بدل أن تستثمر السلطة و. أي أن جزءا ال بأس به من المال العام يهدر لقاء عدم القيام بأي عمل

هذه األموال في إقامة منشآت إنتاجية تفيد األمة، تعمل على تقويض العملية االستثمارية لصالح 

وبالطبع يريح هذا الواليات المتحدة وإسرائيل والدول المانحة ألنه مدمر . االستزالم السياسي

 .للحياة االجتماعية الفلسطينية ويقود إلى الكراهية والتفتت

 ساد األخالقيالف
يتحدث الناس أيضاً عن  ازدياد زجاجات المشروبات  الروحية والبيرة على جوانب الطرق 

أصبح من السهل شراء الخمر والويسكي . بصورة كبيرة جداً مقارنة مع عهد ما قبل  السلطة
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. والشمبانيا،  ولم يعد من الضروري أن ينزوي من يتعاطى المشروبات الروحية عن  أعين الناس

هذا ناهيك  عن أحاديث لها عالقة بالشرف والتسيب في بعض المكاتب والجري وراء الشهوات 

 .الجنسية

ساهمت السلطة عالنية في أعمال مشابهة فأقامت على سبيل المثال ملهى ليليا  أسمته زهرة 

 اسما لم يجد المشرفون عليه من كبار عناصر السلطة. المدائن وهو االسم الدال على مدينة القدس

لمكان غير مرغوب فيه سوى هذا االسم الذي له وقع خاص في األذن الفلسطينية، وكأنهم أرادوا 

 .التأكيد على ثوريتهم حتى في النوادي الليلية

فمثال أعطت . لقد اتسعت دائرة الفساد األخالقي بطريقة جعلت إسرائيل تستغلها وتعلق عليها أحياناً

أي شخص مهم جداً، ومنحتهم حق ) VIP( بطاقات تسمى إسرائيل لعدد من رجاالت السلطة

ويبدو أن هؤالء اعتادوا السهر في بيوت تل أبيب الليلية إلى حد دفع أحد . التجوال في إسرائيل

وزراء حكومة بنيامين نتنياهو للدعوة إلى فرض إغالق على هؤالء الناس بدل  فرض  اإلغالق 

.  عملية عسكرية تقوم  بها الحركة اإلسالميةعلى السكان في الوسط الشرقي وغزة عقب كل

وتفسيره هو أن هؤالء سيشعرون بالضيق إذا لم يقضوا أوقاتا في تل أبيب مما يدفعهم إلى محاربة 

 .ما يسمى باإلرهاب واإلرهابيين بجد وأمانة

ومن المؤسف جدا أن نسمع وزيرا إسرائيليا يرد على طلب أحد رؤساء بلديات المدن العربية في 

 باإلفراج عن األموال الفلسطينية بعد حجزها على أثر عملية عسكرية قامت بها  48/المحتل

حركة حماس بالقول  بأن األموال الفلسطينية في يد إسرائيل أفضل منها بيد السلطة وذلك ألن 

لقد تجرأ هذا الوزير بهذا القول ولم يجد . إسرائيل تحرص عليها وأما السلطة فتبددها وتبذرها

وتفسيري أن أحداً لم يرد مخافة أن يرد الوزير اإلسرائيلي بأرقام . دا في السلطة يرد عليهأح

 .وأعمال حول تصرفاته الشخصية

 الجواسيس والعمل في السلطة
ليس من السهل أن يطلَق اتهام بالجاسوسية ألن ذلك يتطلب األدلة واإلثباتات والمحاكمة، لكنني 

يرى الناس إجماالً أن عدداً . د من الناس وما يرددونه في مجالسهمأنقل هنا ما يتوارد لدى العدي

.  من المشبوهين في تعاونهم مع االحتالل ودول خارجية يحتلون وظائف ومناصب  في السلطة

والناس . كان ينظر إلى هؤالء العدد بريبة وشك، ولكنهم أصبحوا  في عهد السلطة أصحاب  نفوذ

سمون المشبوهين بأسمائهم  وصفاتهم وطرق معاملتهم للناس في ال يتحدثون عن أشباح وإنما ي

في كل موقع أو قرية أو مدينة في الوسط الشرقي وغزة تتردد على اآلذان أسماء . ظل االحتالل
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األسماء التي تتردد تشمل . من المتهمين بالخيانة والتجسس ألصحاب مراكز هامة في السلطة

 .ن وموظفين عاديينوزراء ومسؤولين أمنيين ومدراء عامي

عملت السلطة على مالحقة  بعض المتهمين بالخيانة والتآمر على األرض والوطن، لكن عملها 

بقي محدوداً ولم تعتقل إال نفراً محدوداً من المتهمين وتحت ذرائع غير الخيانة ذلك ألن اتفاق 

ل أن  السلطة غير ويبدو من خالل وتيرة  االعتقا. أوسلو وطابا يمنع مالحقة عمالء إسرائيل

ولهذا . معنية بمالحقة جادة بقدر ما هي معنية بإعطاء انطباع  شعبي  طيب حول  نواياها الوطنية

هذا وقد تركزت اعتقاالت . لم نجد مساءالت للعديد من األفراد  الذين تدور حولهم  الشبهات

كنها لم تقم بالتحقيق مع السلطة على المتهمين بالجاسوسية من الفئات  الشعبية  غير المتنفذة، ل

متهمين بالعمالة من الفئات المتنفذة والذين من الممكن أن يكونوا أشد خطراً من المتهمين 

 .بالجاسوسية

فمثالً تذيع إسرائيل . هذا وقد  أثبتت  األيام أن إسرائيل تخترق الصفوف الفلسطينية بشكل خطير

ة والذي يسمى بمجلس الوزراء لم يسبق  أنباء في بعض األحيان عن مناقشات داخل مجلس السلط

نشرها، وأحياناً تعترض سيارة وزير ألنها تعرف مسبقا أنه يقل بسيارته شخصاً  يريد أن يعبر 

وقد اعترضت سيارة عضو مجلس تشريعي ألنها كانت . من مكان إلى مكان آخر يمنع العبور إليه

ابعة لجهاز  األمن الوقائي ألنها كانت تعلم أن السيارة مسروقة من إسرائيل، واعترضت سيارة ت

وتم الكشف عن عناصر في . تعلم مسبقا أنها تقل معتقلين من حماس مطلوبين ألجهزة مخابراتها

أحد األجهزة الفلسطينية تعمل مع إسرائيل، وأعلن عن دخول قوات األمن اإلسرائيلية مدينة 

 .طولكرم واعتقال أحد أعضاء حركة الجهاد اإلسالمي

لة على االختراقات األمنية كثيرة، لكن المهم هنا هو أن الشعب الفلسطيني في األرض األمث

 أصبح يتشكك  حول أداء السلطة األمني وقدرتها على معالجة القضايا األمنية 67/المحتلة

. الفلسطينية، بل ويتشكك  في نواياها من حيث أن عدداً من المشبوهين يحتلون فيها مواقع هامة

 ال عالقة لها بتقييم ذاتي ألوضاع السلطة، بقدر ما هي متعلقة بانطباعات الناس هذه  أمور 

 .وآرائهم حول تطورات البناء األمني الفلسطيني

 العمل في إسرائيل
لم يكن من المقبول مع  . سبق أن تم الحديث عن العمل في إسرائيل  وتطور النظرة الوطنية تجاهه

 في المنشآت اإلسرائيلية لما في ذلك من دعم القتصاد العدو بداية االحتالل أن يعمل الفلسطيني

ولهذا حاولت منظمة التحرير والدول العربية رصد األموال .وتبعية اقتصادية فلسطينية إلسرائيل
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لكن هذه األموال لم . لصنع اقتصاد فلسطيني يحرر العمال الفلسطينيين من رقّ العمل اإلسرائيلي

والسبب هو .  العمال الفلسطينيين في إسرائيل إبان تدفق األموالتحقق الغرض، وازدادت أعداد

 .الفساد المالي واإلداري

فشلت النظرة االقتصادية الهادفة إلى توفير  فرص عمل للعمال في الوسط الشرقي وساحل غزة، 

 ولم  يحقق الفلسطينيون مقاطعة  اقتصادية بحق المنتجات اإلسرائيلية وال صاغوا نمطاً اقتصادياً

يحررهم ولو  جزئيا من التبعية االقتصادية، ومع األيام ظهر عدد من السياسيين واالقتصاديين 

الذين بدأوا بالدفاع عن استحالة الفصل بين االقتصاد الفلسطيني واالقتصاد اإلسرائيلي وأنه من 

بان لكن  هذا الموقف لم يستطع الدفاع عن نفسه إ. األفضل استمرار األمور على ما هي عليه

لحق .  األمريكية عندما أغلقت إسرائيل خط الهدنة ومنعت العمال من العبور-الحرب العراقية 

وفي مثل هذا . ضيق اقتصادي كبير  بعدد من الناس، ولم تكن هناك وسيلة عامة لمساعدتهم

الموقف ال يستطيع المراقب أن يلوم الفرد في بحثه عن عمل أو حتى عن وسيلة إلنهاء الحرب 

 التوجه إلى مركز عمله في إسرائيل  ألن عليه مسؤوليات أسرية عليه تلبيتها، أما اللوم فيقع بهدف

 .على الذين يتحكمون بالسياسة واألموال العامة

عملت إسرائيل . برزت األزمة بصورة حادة بعد اتفاق أوسلو والعمليات االستشهادية التي تبعت

ير ومنعت العمال من مزاولة أعمالهم معللة ذلك  عقب كل تفج67/على إغالق األراضي المحتلة 

بدل أن تبدأ . لكن المهم هنا ليس أسباب إسرائيل وإنما رد فعل القيادة الفلسطينية. بذرائع أمنية

القيادة بالتفكير جدياً في تغيير أسلوبها في التعامل االقتصادي وصرف األموال، توجهت إلى العالم 

توجهت القيادة إلى األمم المتحدة والواليات . أبواب العملللضغط على إسرائيل من أجل فتح 

المتحدة والدول األوروبية للسماح للعمال بمزاولة أعمالهم ألن الطوق يجوع الناس ويدفعهم إلى 

لقد تحولت األمور فأصبح العمل في إسرائيل الذي . معارضة االستمرار في المفاوضات  السلمية

 . من المفروض حشد الطاقات وبذل الجهود لتأمين استمرارهكان  يعتبر خيانة مطلبا وطنيا

قالت قيادة الشعب الفلسطيني للشعب وللعالم أنها جاهزة إلقامة دولة ألنها أقامت المؤسسات  

. المختلفة التعليمية منها والصحية واإلدارية وغيرها والتي تستطيع من خاللها إدارة أمور الدولة

بناء، قد بلغت من النضوج والتطور واالستعداد إلى الحد الذي يجعل لقد قالت أنها، في عملية ال

لكنها لم تقل أنها ستقيم دولة تعتمد على العمل في . الدولة أمراً ممكن القيام في وقت قصير

 أي دولة هذه ستكون؟. إسرائيل وعلى أموال الدعم القادمة من الخارج
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ق أوسلو تركز على رفع الطوق والسماح المطلب الوطني على مدى السنوات التي أعقبت اتفا

فإلى أي حد نحن جادين في مطالبنا الوطنية؟ . هكذا هو الوضع ببساطة. للعمال بالعمل بإسرائيل

وإلى أي حد يمكن أن يحترمنا عدونا ويحترم مطالبنا؟ وهل حقاً نريد دولة ونريد استقالالً؟ وهل 

هل حقاً نريد إضعاف العدو إذا كانت طاقتنا يترك من يريد الدولة شعبه عالة على اآلخرين؟  و

 اإلنتاجية تدعم اقتصاده؟

 االستيطان
في الحين  الذي يتحدث  فيه العالم ووسائل اإلعالم عن سالم بين إسرائيل وبعض الفلسطينيين 

آالف الدونمات تصادر هنا . تقوم إسرائيل بشن حرب استيطانية شعواء ضد الشعب الفلسطيني

، وبيوت سكنية تبنى في مستوطنات عدة، واألموال ترصد إلنجاز 67/المحتلةوهناك في األرض 

وتبعا لذلك يزداد عدد المستوطنين وتزداد الهموم واألخطار التي . المزيد من األعمال االستيطانية

 .يفرضونها على الواقع الفلسطيني

تخلق تجمعات ، بل يجري بطريقة 48/ال يتم االستيطان بمعزل عن جغرافيا األرض المحتلة

ولهذا تتشابك . استيطانية وسكنية تندمج  تدريجيا وبسالسة مع المناطق السكنية اليهودية

المستوطنات بطرق التفافية تحاصر التجمعات السكانية العربية، ويتم دمجها اقتصاديا واجتماعيا 

 أو االنفصال مع االقتصاد والمجتمع اإلسرائيليين حتى ال تكون لدى المستوطنين مشاعر بالعزلة

أي أن االستيطان، كما تم تنفيذه من قبل حزب العمل،  وكما يتم تنفيذه من قبل الليكود . أو التمييز

اآلن يعبر  عن عقلية واحدة وهي العمل على توسيع إسرائيل لتشمل كل األراضي الفلسطينية 

 .االنتدابية، على األقل في هذه المرحلة التاريخية

، وهي اتجاه 67/ستيطان القائمة عبارة عن عملية ضم فعلي لألرض المحتلةبلغة أخرى، عملية اال

قوي نحو فرض واقع عملي اكثر بالغة وأشد قوة من إصدار القوانين  وإقامة  المراسيم 

يخرج المتتبع لواقع االستيطان عمليا وعلى أرض الواقع  بسهولة بنتيجة واضحة حول . االحتفالية

 لم تتغير بصورة  جذرية  والتي أصرت على التوسع باستمرار بما السياسة اإلسرائيلية التي

 .يتناسب مع القدرة على التمدد سواء من الناحية السكانية أو العسكرية أو الظروف الدولية

استمرت السياسة  اإلسرائيلية على ما كانت عليه في السبعينات والثمانينات والتي تعبر عن 

الكبيرين والتي تقوم أساسا على منطلق أيديولوجي يعتمد مخططات مسبقة لدى كال الحزبين 

لكن هذه السياسة أخذت منحنى تكتيكيا جديدا أتاح لها مرونة أكبر في . التوسع حسب الطاقة

فبدل اعتماد سياسة المواجهة التي قد تكون مثيرة على . المناورة السياسية والتنفيذ الفعلي
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الحالية أمام إسرائيل فرصة العمل تحت غطاء " السالم"ة الصعيدين المحلي والعالمي، أتاحت عملي

بسبب هذه المرونة . من عدم الحرج والموافقة الضمنية من قبل أطراف عدة على ما تقوم به

استطاع حزب العمل بقيادة شمعون بيرس زيادة عدد المستوطنين بصورة كبيرة ومصادرة مئات 

ن الطرق االلتفافية، وبسببها يستمر الليكود اآلن اآلالف من الدونمات وشق عشرات الكيلومترات م

 .بتنفيذ سياسته دون ما حرج أو ضغط متناسب مع حجم الخطر الذي يتعرض إليه الفلسطينيين

عملية السالم الحالية  لم تضع أي قيود على االستيطان، ولم تطلب من دول العالم الضغط من 

ية أوسلو إلى االستيطان ولكن كموضوع تطرقت اتفاق. أجل عدم إجراء تغييرات على األرض

ولم تأخذ االتفاقية باعتبارها أن أعمال االستيطان . يؤجل البحث فيه حتى محادثات الوضع الدائم

فالذي تتوفر لديه نية التكافؤ في . اإلضافية من شأنها أن تحدد سلفا نتيجة المحادثات المقبلة

ذا كانت يده أساسا هي اليد العليا، والذي التفاوض ال يراكم أسباب الضغط التفاوضي خاصة إ

 .يبغي الوصول إلى حل جذري لمشكلة ال يعمل على تعقيدها

بالرغم من ذلك  لم تضع االتفاقات التي أعقبت أوسلو وهي القاهرة وطابا والخليل قيودا على 

يني في وبقي الجانب  الفلسط. االستيطان، ولم يكن االستيطان المتزايد موضوع بحث في أي منها

العملية السلمية صامتا حول األعمال  االستيطانية إال من بعض األعمال التظاهرية االحتفالية مثل 

وهذه أعمال تهدف فقط إلى اثارة . الدعوة إلى التجمع على أرض مصادرة أو الصالة عليها

ئج ملموسة إنها أعمال ال تؤدي في النهاية إلى نتا. اإلعالم وإشباع االستهالك المحلي العاطفي

 .تغير من الواقع

حتى أن الواليات المتحدة التي كانت تضغط أحيانا من أجل وقف االستيطان لم تعد تعط الموضوع 

فالضغوطات المالية التي مارستها على إسرائيل من أجل . أولوية في تدبيرها لألمر في المنطقة

قدمت تسهيالت مالية لحزب تجميد االستيطان لم تظهر على السطح في هذه اآلونة،  بل أنها 

م والذي استمر في االستيطان بعد توقيع اتفاقية أوسلو مع قيادة 1992العمل بعد  انتخابه عام 

وكأن لسان حال الواليات المتحدة يقول بأنه إذا كان أصحاب الشأن وهم . منظمة التحرير

ان فلماذا يستمر الفلسطينيون يعقدون اتفاقية مع إسرائيل دون اإلصرار على وقف االستيط

 .وهذا لسان منطقي. األمريكيون في الضغط

. من المعروف دوليا أن االتفاقيات تلزم األطراف المختلفة الموقعة عليها لكن ضمن حدود بنودها

ولهذا تتجنب . إنها ال تلزم أي طرف بأي موضوع أو عمل غير منصوص عليه بوضوح

في موضوع . مكن أن تحمل أكثر من تفسيراالتفاقيات العبارات المطاطة والغامضة التي ي
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االستيطان، لم تضع اتفاقية أوسلو مسألة االستيطان   بصورة غامضة وإنما تجاهلتها تماما وكأنها 

وكأن من شأن هذا التجاهل أن يطلق يد . ليست بالموضوع الساخن الذي يتطلب الحسم السريع

أن يكون للفلسطينيين حجة أمام العالم إسرائيل تماما للعبث في األرض كما ترى مناسبا ودون 

لكن من المتوقع، كما هو األمر تاريخيا، إال تلعب الحجة األدبية أو متطلب . سوى الحجة األدبية

فالعالم ال يتعامل مع حجج أدبية أو نوايا . النوايا الحسنة دورا في ثني إسرائيل عن سياستها العملية

 .طيبة

 مع إسرائيل إلسرائيل فرصا تاريخية الستكمال مشروعها بعبارة أخرى،  منحت  االتفاقيات

التوسعي المؤقت الذي يشمل فلسطين االنتدابية وذلك بإعطائها غطاء من الشرعية لالستمرار في 

 في جزر سكانية أشبه بأرخبيل 67/االستيطان ومحاصرة الشعب الفلسطيني في األرض المحتلة

 .منيةتنفصل  أجزاؤها بحواجز جغرافية وموانع أ

م قرارا بتجميد االستيطان لمدة عام وذلك 1992أعلنت حكومة حزب العمل في حزيران يونيو 

وأرادت حكومة العمل أن تستقطب . لتحسين األجواء التفاوضية بين إسرائيل ومنظمة التحرير

الدعم المالي األمريكي لغاية المضي في مشاريع اإلسكان الخاصة باليهود الذين هاجروا من 

فقد سبق أن رفضت الواليات المتحدة تقديم اعتماد مالي . ا بعد تفكك االتحاد السوفييتيروسي

أمريكي بقيمة عشرة مليارات دوالر يسهل على إسرائيل عملية االقتراض لتمويل مشاريعها 

. 67/اإلسكانية وذلك بسبب رفض حكومة الليكود التوقف عن االستيطان في األرض المحتلة

صنفت حكومة العمل . وفوز العمل1992 فشل الليكود في انتخابات تغيرت الظروف مع

ووعدت  بالتجميد  في االستيطان . المستوطنات حينها إلى مستوطنات سياسية وأخرى أمنية

لكنها رفضت التجميد في مدينة القدس على اعتبار  أن المدينة عاصمة إسرائيل األبدية، . السياسي

وقد أعلنت الواليات المتحدة . كانت في طور متقدم من اإلعدادواستمرت في بناء المساكن التي 

في حينها أنها ستراقب أعمال البناء عبر األقمار الصناعية بهدف فحص التزام الحكومة 

 .اإلسرائيلية بوعودها

تبين  فيما بعد أن  إسرائيل قد جمدت البناء فعال في عدد من الوحدات السكنية بلغ حوالي ثمانية 

 شملت وحدات لم تُبَرم عقود بنائها وأخرى أبرمت عقود بنائها ولم يبدأ العمل بها بعد، آالف وحدة

لكن  هذا التجميد لم يمنع البناء ونمو سكان . ووحدات كانت في المراحل األولى من التأسيس

فقد أشارت اإلحصاءات إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية دون القدس قد .  المستوطنات

م، وازداد 1995مستوطن وذلك حتى نهاية عام ... 123مستوطن إلى ... 97 من حوالي ازداد
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كذلك في تلك الفترة عدد المساكن االستيطانية في العديد من المستوطنات مثل معاليه أدوميم، 

 .بيتار، إفرات، أريئيل، كريات سيفر، ألفيه منشيه، علي زهاف، دوليف وبيت حورون وغيرها

قدرت بعض المصادر  أنه تمت . راضي فلم تتوقف في عهد حكومة حزب العملأما مصادرة األ

في الفترة الواقعة  بين توقيع اتفاق أوسلو ) فدان25=..الدونم(دونم .... 15مصادرة حوالي 

فقد تمت مصادرة . وسقوط حكومة العمل، بينما  قدرت مصادر أخرى أن الرقم ضعف ذلك

ندية والجانية، وأبو غنيم، والخضر، وأرطاس، وبيت أراضي في شويكة وارتاح ومخماس وقل

 .أمين وغيرها

فقد تم . دونم.... 6هذا وقد تمت مصادرة أراضي بهدف شق طرق التفافية بلغت مساحتها حوالي 

كم، وطريقين حول مدينتي رام اهللا والبيرة، وكذلك حول 17شق  طريق يلتف حول أريحا بطول 

 . لحممدن طولكرم ونابلس والخليل وبيت

ازداد البناء االستيطاني وازدادت مصادرة . أما بعد سقوط حكومة العمل واستالم الليكود للحكم

فإذا كانت حكومة العمل تقوم بأعمالها االستيطانية ومصادرة  االراضي بصمت،  فإن . االراضي

ا لن تتخلى حكومة الليكود لم تجد ضرورة لالختفاء خاصة أنها أعلنت في برنامجها  اإلنتخابي أنه

وقد قامت بمشاريع إسكان واسعة . عما تسميه أرض إسرائيل ولن  توقف االستيطان أو تجمده

النطاق وصادرت مساحات واسعة من األراضي في الوسط الشرقي  وساحل غزة، وبادرت إلى 

 .إنشاء مستوطنة جبل أبو غنيم القريب من مدينة بيت لحم

 العمل، امتنعت عن بناء مستوطنات جديدة والتزمت  لكن حكومة  الليكود، شأنها شأن حكومة

بتوسيع المستوطنات القائمة، باستثناء مستوطنة أبو غنيم والتي اعتبرتها داخل حدود بلدية القدس 

م على إقامة مستوطنات جديدة، 1997الموحدة حسب القانون اإلسرائيلي لم تعمل حتى نهاية عام 

سرائيلية اعترافا إسرائيليا بأن األرض التي يمكن أن تقام ولم يكن هذا حسب برامج الحكومات اإل

عليها المستوطنات ليست أرضا إسرائيلية وإنما تمشيا مع متطلبات السياسة اآلنية لمرحلة التفاوض 

 .التي قد تقود إلى سالم واستقرار في المنطقة

 رد الفعل الفلسطيني على االستيطان
ن حاداً من ناحية التصريحات والجهود الديبلوماسية  ولكن كان رد الفعل الفلسطيني على االستيطا

أي أن رد الفعل الفلسطيني لم يكن على ذات الوتيرة في كل الحاالت، وتراوحت . بصورة  انتقائية

فمثال لم تقم هناك احتجاجات فلسطينية . الحدة من حالة إلى أخرى وأيضا حسب الحزب الحاكم

هد حكومة العمل، لكن رد الفعل كان قويا عندما حاولت قوية حول  توسيع المستوطنات في ع
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إزاء الضغوطات الديبلوماسية قرر رابين . حكومة العمل برئاسة  رابين االستيطان  في أبو غنيم

كذلك قام رد فعل فلسطيني قوي حول مصادرة . أن يجمد، ال أن يلغي، االستيطان في المكان

 وتحت ضغط أمريكي ومن األمم المتحدة، عدلت بعض األراضي في منطقة المصرارة في القدس

 .حكومة العمل عن الفكرة

لكن احتجاجات السلطة الفلسطينية  حول توسيع المستوطنات من قبل حزب العمل لم تكن في 

الغالب مسموعة، وكأنه كان هناك اتفاق خاص مع الجانب األمريكي بأن يتم العمل في 

أما االحتجاجات الفلسطينية حول . ر في البناءالمستوطنات حسب تصنيفات تجيز االستمرا

فقد تم االتفاق خارج . مصادرة األراضي الخاصة بالطرق االلتفافية فقد كانت لالستهالك المحلي

اتفاق طابا بأن إسرائيل لن تبدأ بتطبيق اتفاق طابا إال بعد بناء الطرق االلتفافية التي تعتبر حيوية 

أي أن الجانب الفلسطيني كان يعرف . طنات بعضها ببعضبالنسبة للمستوطنين وربط المستو

وعلى . مسبقا أن الطرق االلتفافية ستأتي على بعض األراضي، وأن تطبيق االتفاق لن يتم بدونها

الرغم من هذا كان يخرج مسؤولون فلسطينيون  للتظاهر مع الناس احتجاجا على مصادرة 

ل نوايا إسرائيل السيئة واستحالة استمرار األرض وشق الطرق، وكانوا يطلقون التصريحات حو

وبالطبع كانت صحفنا تورد التصريحات . عملية السالم في ظل أعمال المصادرة واالستيطان

 .الفلسطينية بالخط العريض وتركز على الخطر الذي يتهدد عملية السالم

 زخما كبيرا االحتجاجات على االستيطان في  عهد حكومة الليكود بدت أكثر حدة، لكنها أخذت

وقد وعد الجانب الفلسطيني أن المفاوضات مع إسرائيل لن تستأنف . بسبب االستيطان في أبو غنيم

استمر العمل في أبو . إال بعد التوقف عن االستيطان في الموقع، لكن هذا الوعد لم يتم االلتزام به

كل االعتصام في أما االحتجاج حول مصادرة األراضي فقد أخذ ش. غنيم واستمرت المفاوضات

 .الموقع المصادر والصالة فيه والدعاء لتدمير اليهود ومن واالهم

على الرغم من االحتجاجات  والجهود الديبلوماسية، لم تصارح السلطة الفلسطينية الشعب بحقيقة 

األمور وأنها وقعت على اتفاق ال يلزم إسرائيل باالمتناع عن مصادرة األرض وبناء المستوطنات 

ولم . ال يوجد في اتفاق أوسلو أو القاهرة أو طابا ما يلزم إسرائيل بذلك. ميد هذه النشاطاتأو بتج

يحصل أن قالت السلطة للناس أنها وافقت على الطرق االلتفافية، أو أن المفاوضات ستستمر على 

لم يكن هناك صراحة ووضوح جريا على سياسة قيادة  منظمة . الرغم من االستيطان في أبو غنيم

التحرير التي كانت  دائما تتالعب باأللفاظ والمشاعر كسياسة داخلية تلهي الناس عن رؤية حقيقة 

 .ما يجري
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 خالصة

عملت السلطة الفلسطينية على إنشاء بعض المؤسسات الضرورية للمجتمع المدني في هذا الزمن 

 المؤسسات على لكن هذه. مثل مؤسسات المقاييس والجغرافيا واإلحصاء والجوازات وما شابهها

عالقة بتسيير الحياة المدنية للناس وليست بالضرورة على عالقة بالتحرير والخالص من االحتالل 

. فهذه مؤسسات مفيدة على مستوى الحكم الذاتي وعلى مستوى الدولة أيضا. وبناء الدولة المستقلة

أن هذه المؤسسات تعاني وعلى الرغم من الكالم الجميل حول بناء الدولة والوعودات الحالمة إال 

 .من الفساد والتخبط اإلداري

تم إنفاق بعض األموال في طرق تعود بالفائدة على الجمهور مثل مساعدة مرضى الحاالت 

الصعبة وتعبيد بعض الطرق في القرى والمدن وتشغيل بعض الشباب الذين عانوا من البطالة، 

ويبدو أن أساليب اإلنفاق في عهد . رصلكن المشكلة تبقى في أن الفساد أكثر بروزا من الح

هناك أموال تذهب في الطرق الصحيحة . السلطة ال تختلف عن أساليب منظمة التحرير الفلسطينية

ومثلما تم إهدار األموال في السابق يتم إهدارها . وهناك أموال تستخدم في االستزالم وشراء الذمم

الشعب الفلسطيني ستقود المرحلة الحالية إلى ذات اآلن، ومثلما قاد  السابق إلى نتائج مدمرة على 

 .المصير

يأمل الكاتب أن تحقق السلطة الفلسطينية األهداف التي تواصل إسماعها للشعب، لكن المسألة ال 

وهذه هي لب . تتعلق بآمال شخصية وإنما بقضايا موضوعية مثل أسباب القوة والعزة الحكمة

فإذا غابت األخالق . ام معناه ويجعل من الوعودات حقائقالعمل األخالقي الذي يعطي العمل الع

وللشعب أن يحكم فيما إذا كان على الطريق . تحولت اآلمال إلى تمنيات واألحالم إلى قلق وأرق

لكن األمر يبقى بيد الذين يرون الخطأ ويصمتون إزاءه أو يهادنونه أو يسيرون في . نحو الصواب

 .ركبه، أو يعملون على تغييره


