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ميدان الفساد خالل سنوات قليلـة مـن         استطاعت السلطة الفلسطينية أن تحقق إنجازات هائلة في       
أنجزت في هذا المجال ما عجزت دول كبيرة عن إنجازه على           . تواجدها في الضفة الغربية وغزة    

تميز فسادا وانتهازية واستبدادا أن تصنع صورة قبيحة لإلنسان          استطاعت بأدائها الم   .مدى مئة عام  
الفلسطيني، أو على األقل للمسؤول الفلسطيني الذي ال يحرم وال يحلل وال يعرف معنى االنضباط               

، وأن تصنع جوا من الشك بين المواطنين واالستهتار بالمصالح العامة جعل من فكرة              والمسؤولية
نقلت مختلف وسائل اإلعالم صورا مأساوية عن التصـرفات         . واالستهزاءإقامة الدولة مادة للتندر     

الالمسؤولة والمشينة للعديد من المسؤولين الفلسطينيين، ورسـخت تجـارب اآلخـرين صـورة              
لقـد  . المسؤول الفلسطيني الالمسؤول الذي يعقر شعبه ويستغله وينهب ثرواته ويضلله وينهك قواه         

ى درجة أن المعرفة بها لم تعد حكرا على المثقفـين والمطلعـين             كانت الصور القبيحة متوالية إل    
 .وإنما امتدت إلى الناس العاديين في الشارع العربي وفي الشارعين األوروبي واألمريكي

 
وقد خبر الشارع الفلسطيني تماما كيف أخذت تتعامل الدول مع المسؤول الفلسطيني على أسـاس               

هكذا فعلت  .  للفلسطينيين مباشرة عبر التعامل الشخصي     عدم االئتمان وفضلت أن تصل مساعدتها     
بعض الدول العربية التي أوفدت موظفيها للتعامل مباشرة مع النـاس وبـدون وسـاطة السـلطة                 

ووصل الحـد إلـى أن أخـذت أمريكـا          . الفلسطينية، وهكذا أخذت بعض الدول األوروبية تفعل      
ـ         وبـالطبع  . طيني وتطالبـان باإلصـالح    وإسرائيل تعبران عن مشاعر الشفقة تجاه الشعب الفلس

تعبيراتهما ال تحمل حبا للشعب الفلسطيني وإنما تخفي تحتها ما يمكن أن يخدم مصالحهما بغطـاء                
 .إنساني

 
 خلفية تاريخية

عندما أعود بالذاكرة إلى الخلف سنين أرى أن النتيجة التي وصلت إليها الصورة الفلسطينية عبارة               
فمثال لم تكن سياسة    . عامة اتبعتها القيادة الفلسطينية عبر سني قيادتها      عن محصلة سياسة فلسطينية     

هذه القيادة تجاه الشعب األردني أثناء وجود المقاومة في األردن مختلفة جذريا عن السياسة المتبعة               
ما الذي كانت تجنيه القضية الفلسطينية مثال من إهانة شـيخ عشـيرة أردنـي               . حاليا في فلسطين  

م وافر في المجتمع األردني، أو من التدخل في الشؤون الخاصة للناس؟ ولم تكن هذه               يحظى باحترا 
كان في األردن ولبنان من يتـربص بالفلسـطينيين         . السياسة مختلفة أيضا أثناء الوجود في لبنان      

والقضية الفلسطينية، لكن التصرفات القيادية الفلسطينية كانت عونا لهؤالء المتربصين من حيـث             
 .ار والتسيب واالنفالش األخالقي والشعارات الثورية الخاوية الكاذبةاالستهت

 
كان من المطلوب أن يكون لدى القيادة الفلسطينية برنامج أخالقي عام أو منظومة أخالقية سـامية                
يتم تطبيقها بدقة بهدف كسب ود المجتمعات العربية التي يتواجد الفلسطينيون والمقـاومون بـين               

 بدهيات العمل الناجح أن يحاول المرء النجاح في محيطه ويكسب تأييد النـاس              إنه من . ظهرانيها
واضح أن القيادة الفلسطينية عملت العكس تماما،       . الذين يتفاعل معهم والذين يمكن أن يشكلوا سنده       



وأن المنظومة األخالقية التي اتبعتها كانت مصممة تمامـا إلثـارة الكراهيـة والبغضـاء ضـد                 
لم يكن هناك انضباط فلسطيني في صفوف المقاومة ولم تكن هناك محاسبة            . لمقاومةالفلسطينيين وا 

بل حظي المستهترون بالمجتمعات التي تواجدوا فيها بالمباركة        . أو محاكمات أو تحميل مسؤوليات    
ن باسم فلسطين والمقاومة وقيـادات يهـاب        أصبح هؤالء ناطقي  . لي مناصب رفيعة  والترقيات وبتو 

 .جانبها
 

ت القيادة المقاومة الفلسطينية سمعة سيئة في األردن إلى درجة إحداث شرخ عميق في وحدة               أكسب
يتحمل النظام جزءا من هذا الشرخ، لكن المالمة تقع على من ال يسـتطيعون              . الشعبين وإلى اآلن  

خرجت المقاومة من   . التحرير دون اجتماع الجهود وليس على الذين يقيمون عالقات مع إسرائيل          
تركت القيادة خلفها . ولم يكن األمر أفضل حاال في لبنان   . دن ولم تجد من يذرف الدموع عليها      األر

 .تراثا من االستهتار بالمصالح العامة ومن التدخل المشين في الشؤون الخاصة للناس
 

أحب الشعب التونسي شعب فلسطين وصنع عنه في الذهن انطباعات          . هكذا فعلت القيادة في تونس    
لم يكن يتخيل أهل تونس أن األخالق الثورية للقيادة         .  إلى حين انتقال القيادة إلى تونس      جيدة ولكن 

تصرفت قيادات كثيرة بطرق غير     . الفلسطينية يمكن أن تصل إلى ذلك المستوى الذي وصلت إليه         
أما في الكويت التـي شـهدت تواجـدا         . الئقة ولم تعمل قيادة المنظمة على التصحيح أو الضبط        

 . مكثفا فلم يكن األمر مختلفافلسطينيا
 

ينتهي المتتبع لسياسة القيادة الفلسطينية إلى أنها سياسة تقوم على تدمير الصورة الفلسطينية وهـي               
. إنها سياسة مقصودة وممنهجة وواضحة المعالم واألهداف      . ليست سياسة جهل أو غياب حسابات     

مع األيام، لكن الساحة الفلسطينية لـم       المخطئ يتراجع، والغبي يحسن من أدائه الذهني والسلوكي         
تشهد تراجعا أو تعديال وإنما شهدت تعميقا لنهج الفساد واإلساءة للشعب الفلسـطيني وفـي عقـر                 

وهذا هو أكبر ما نتمسك به من أدلة على أن التخريب والفساد واإلفساد عبارة عـن نهـج                  . داره
 .قيادي متعمد ومرسوم سلفا مع إصرار مسبق على تنفيذه

 
 مواطن وأساليب الفساد

اجتاح الفساد الذي تبنته السلطة مختلف ميادين الحياة إلى درجة أن المراقب لألمور يتوصل إلـى                
لم ينحصر الفساد فـي     . قناعة بأن البرنامج المتكامل الوحيد الذي أتت به السلطة وتنفذه هو الفساد           

د ليشمل مختلف النشاطات العامة     ناحية معينة فقط وأعفى النواحي األخرى من شروره، وإنما امت         
والمؤسسات وليصل إلى النشاطات الخاصة والعالقات الداخلية على مختلف مسـتوياتها الفرديـة             

لقد فرض الفاسدون فسادهم بطريقة سريعة وبكفاءة عاليـة تعكـس خبـرة             . والرسمية والجماعية 
ظاما فسادويا فريـدا مـن     لقد أقامت السلطة ن   . ودراية عاليتين ووضحا في المعطيات والمخرجات     

 .نوعه يستحق الدراسة والتمحيص
 

 :فيما يلي تلخيص ألهم مواطن الفساد وأساليبه
 

 التفرد: أوال
ـ             و اآلمـر النـاهي، المـانح        أقام رئيس السلطة ياسر عرفات نظاما خاصا به بحيث يكـون ه

إلعالم فتهيأت لـه    لقد ملك المال وجرت خلفه وسائل ا      . ، اآلخذ والمعطي  المزوج والمطلق والمانع،



مرت سنين وهو حقيقة صاحب القرار على الساحة الداخلية         . أجواء التفرد وكسب الطاعة والوالء    
لقد تدخل في كل صغيرة     . دون أن ينافسه أحد، وفي الظاهر صاحب القرار على الساحة الخارجية          

 . صاحب القراروكبيرة من تعيين مراسل في مؤسسة منزوية إلى توقيع االتفاقيات وبقي الوحيد
لكن ال مجال   . لهذا التفرد جذور تاريخية ومعطيات عربية ودولية واهتمامات صهيونية وإسرائيلية         

للبحث فيها اآلن ألن المهم هو اإلشارة إلى أن عرفات مارس سلطة مطلقة مما هيأ أرضية خصبة                 
ريق االستحواذ  كان من الممكن أن يوظف عرفات سلطته لشيء آخر غير ط          . لمختلف أنواع الفساد  

، "العلـف "واالستزالم والهيمنة من خالل المال الذي أصبح يعرف في ميدان السياسة العربيـة ب               
 حتى اآلن أن لديه اهتمامات ال تلتقـي مـع           1965لكنه يتضح من خالل متابعة سياسته منذ عام         

عـن كـل    ولهذا من الممكن القول أن عرفات هو المسـؤول األول           . اهتمامات الشعب الفلسطيني  
عته مساعدوه هم صني   .على الرغم من مشاركة مساعديه الفاعلة والنشطة       أعمال الفساد في فلسطين   

 .وبالتالي يبقى هو مسؤوال عن أدائهم العام والرسمي
 

 الناحيتان االجتماعية واألخالقية: ثانيا
القـي وبـث    قامت السلطة بالكثير من األعمال التي من شأنها تخريب النسيجين االجتماعي واألخ           

 :فيما يلي أهم الخطوات. الكراهية والبغضاء والحسد بين الناس
استعانت ببطانة سيئة تتقن أساليب االختالس والدجل والنفاق والكذب، وتنمي مصـالحها             - أ

الخاصة على حساب الناس، وتغرق في الملذات حتى لو كان في بارات العـدو وبيوتـه                
 .شر الفضيلة بين الناسمثل هذه البطانة ال يمكن أن تن. للدعارة

 .  لم تعتمد الكفاءة كأساس أول للحصول على الوظيفة وإنما االستزالم - ب
 سلبت حقوق الضعيف لصالح الظالم القوي، وصنعت نظاما قضائيا يقيم الظلـم وينشـر               - ت

 .االستقواء، وأتت في كثير من األحيان بقضاة ال يعرفون اهللا وال يردعهم ضمير
ؤولية هو الذي ال يقوم بعمله وينشر الفسـاد فـي           حق موقع المس   الموظف الجيد الذي يست    - ث

عمله القبيح هو   . الموظف الجيد هو الجاهل الذي يستغل منصبه ويبتز اآلخرين        . مؤسسته
أساس ترقيته على أال ينفضح كثيرا، أما إذا أصبحت الفضيحة على كل لسان فال مانع من                

 .مكان جديد مع ترقية رتبتهمعاقبته وذلك بإبعاده عن عيون الناس ليتولى منصبا آخر في 
ى  ساد أسلوب استالم شكاوى المواطنين والذي يقوم على االستماع واستالم كتب الشـكاو        - ج

 .المشتكى عليه لتقوم معركة بينه وبين المشتكيمن ثم إرسالها إلى الشخص و
هناك شـريك مـن     في مصالحهم االقتصادية فال يقوم مصنع إال و        شاركت السلطة الناس     - ح

 .ون مقابلالسلطة بد
وا بها وذلك لتظهـر     هم على أعمال قام   تعاقبعملت على محاسبة بعض الضعفاء أحيانا وم       - خ

 .ة مبادئ وأخالق رفيعة صاحبأمام الناس أنها
 طالبـا المـال لنفسـه       و من تكون يده اليد السفلى فيأتي رئيس السلطة        المساعد األمين ه   - د

لذي يريد أن يقدم خدمات للمواطنين      والوظائف والعطايا ألقاربه وأصدقائه وغانياته، أما ا      
 .يتمتع بدناءة نفس فال حاجة للرئيس بهوال 

، أمـا   لتورط بأعمال مشينة تجعله عبدا للرئيس فال يخالفه       المساعد المطلوب هو من يقبل ا      - ذ
   .ير حي فإنه يكون قد جنى على نفسهمن يثبت على دين أو خلق أو ضم

ل كبت الناس وذلك لتقضي على الثقة بـين          األمنية في كل مكان من أج      ت أجهزتها نشر  - ر
 .الناس وتنشر الشكوك في النفوس



 
 

 الناحية االقتصادية: ثالثا
 تُركت البالد للنهب والسلب من قبل السلطة الفلسطينية، وإن وجد أي تخطيط اقتصادي فإنه فقـط                

طـيط  بينما يتطلب الوضع في مثل حالنا الحرص على كل قرش وبتخ          . تخطيط تدميري وتخريبي  
وعندما بدأت االنتفاضة طالب العديد من المعنيـين مـن          . يتم تحت شعار أن ما معنا يكفينا جميعا       

المثقفين والفصائل مرارا وتكرارا بضرورة صياغة برنامج اقتصادي يتالءم مع ظروف الشـعب             
ـ         . الفلسطيني، ولكن لم تقم السلطة بأي عمل إيجابي        اس وكانت النتيجة أن عددا ال بأس به من الن

 .وجدوا أنفسهم بال عمل وبال دخل مما أثر على النسيج االجتماعي وعلى عنصر االنتماء الفاعل
 

 :فيما يلي الخطوات األساسية التي اتخذتها السلطة من أجل ضمان خراب االقتصاد الوطني
وصـلت  . عدم تطوير الزراعة وإهمال الفالحين بطريقة تجعل فالحة األرض غير مجدية           - أ

من الميزانية العامة، لكنها ارتفعت بعد      % 1.5ة الزراعة في إحدى السنوات      ميزانية وزار 
 .بسبب االنتقادات الشديدة% 5ذلك إلى حوالي 

 دخلت  شريكا في أغلب االستثمارات دون مقابل فصدت رغبة المستثمرين الفلسـطينيين              - ب
 . في االستثمار ودفعتهم للرحيل بأموالهم عن أرض الوطن

علـى  ك والترفيه وليس في مجال اإلنتاج، وركزت        ي مجال االستهال   ف االستثمار  شجعت - ت
 . واستيراد المطربين والمطرباتالمطاعم والمتنزهات والبارات وأصناف الطبيخ اللذيذ

 اليـد السـفلى     مالي والغذائي فعززت بـذلك     االعتماد على اآلخرين في الدعم ال       عززت - ث
 . والكسل والتبعية

 بطريقة تخـدم االسـتثمار      ها من العرب أومن الدول المانحة      لم تستخدم األموال التي أتت     - ج
 المواقـع التـي     ونال يسـتحق  ومرتزقـة   في أغلبهم   واإلنتاج وإنما لدفع رواتب موظفين      

 .يشغلونها، ولشراء الذمم
هذا ما فعلته السـلطة بـأموال   . العلف مهم جدا في إذالل الناس وتعليمهم الحقارة والدناءة     - ح

التي تدافع بحـرارة عـن      " الهتيفة"من أجل ضمان مجود فئة من       الشعب الفلسطيني وذلك    
 . القيادة وأفعالها

عمـال والحـرفيين    ه عن الفالحين وال   تمنعالدعم للذين ال يحتاجون الدعم، و      أعطت أموال  - خ
 التنابل والوجهاء ذوي العقول الفارغـة       تقاج وصاد اإلنتأهل   تصما خ لقد. الذين ينتجون 

 .والفروج الواسعة

 لناحية األمنيةا: رابعا
الناحية األمنية عبارة عن عصب الشعب الفلسطيني ألنه يعيش مرحلة تحرر تستقطب الكثير مـن               

المفروض ألي سلطة لها عالقـة بـالوطن الفلسـطيني          . األعداء الراغبين في اختراق الصفوف    
الفلسطيني والشعب أن تتخذ كل التدابير الممكنة من أجل توفير األمن والمحافظة على سرية العمل               

آلخـرين اختـراق    لكن السلطة القائمة اتخذت العديد من اإلجراءات التي تسهل على ا          . وتنظيماته
 :الصفوف الفلسطينية وأذكر منها التالي

وقعت اتفاقيات مع إسرائيل وافقت بموجبها على مالحقة الوطنيين والمقاومين على اعتبار             - أ
 .ع إسرائيلأنهم إرهابيون، وعلى عدم مالحقة المتعاونين م



 . قدمت سيال من المعلومات األمنية إلسرائيل عبر أجهزتها األمنية - ب
انشغلت األجهزة األمنية بمتابعة أخبار المواطنين وترهيبهم وذلك على النمط العربي الذي             - ت

 .يهتك بالنظام دون الوطن
اعتقلت العديد من المناضلين والمجاهدين، وزجتهم بالسـجون، وأوصـلت العديـد مـن               - ث

 .اومين الفلسطينيين إلى السجون اإلسرائيلية من خالل تعاون أمني مع إسرائيلالمق
وصل عدد من المتعاونين مع إسرائيل إلى مناصب هامة في السـلطة الفلسـطينية، وتـم          - ج

 .استبعاد أو عزل العديد من الملتزمين وطنيا
نها حقيقة   الحقت بعض صغار الجواسيس من أجل أن تقول للناس أنها تالحق العمالء، لك             - ح

 .أقدمت على إعدام عميلين بعد ضغط شعبي هائل. لم تكن جادة ولم تكن معنية
لم تعمل على تطوير برامج من أجل تحسين األداء األمني الفلسطيني ومالحقة الجواسيس              - خ

 .والقضاء على ظاهرة التجسس
ذهم استخدم هؤالء نفـو   . وزعران وسافهين جعلت من األجهزة األمنية مرتعا ألناس جهلة         - د

إلرهاب المواطنين وابتزازهم، واستخدموا سالحهم لبـث الـذعر ولتصـفية حسـابات             
إنهم هناك موجودون في مختلف القرى والمدن يمارسون أعماال مشينة تجعـل            . شخصية

 . المواطن يكفر بالوطن وإخوته المواطنين
 
 الناحية الثقافية: خامسا
أدباؤها المفضلون هم الذين يمـدحون      . األدب التافه هو عنوان مرحلة السلطة الفلسطينية       - أ

ويبجلون وال عالقة لهم باألدب الناقد الذي يرى نقاط الضعف فيصـححها ونقـاط القـوة              
 .فيدعمها

 لم تعمل السلطة على تطوير برنامج ثقافي يوحد الشعب الفلسطيني فـي كافـة أمـاكن                 - ب
 . تواجده

. محيطه العربي واإلسالمي  عملت جاهدة على فصل الشعب الفلسطيني ثقافيا وسياسيا عن           - ت
 . الفلسطنة التعصبية هي عنوان الذي يحكم سلوك السلطة ثقافيا

لم تتبع سياسة الرقي الثقافي باألمة وتبنت التراث الثقافي القائم على التعصـب والقبليـة                - ث
 . ينهش من أبناء فلسطين

حاضرات،  طالت أجهزة الرقابة األمنية الصحف والمجالت وخطب الجمعة والندوات والم          - ج
هكـذا  . وامتدت إلى المجالس الخاصة، وبث عيونها من العسس والجواسيس في كل مكان           

 .نشرت السلطة ثقافة الحيطان لها آذان، وثقافة اللي بجّوز إمي هو عمي
 

  الناحية التعليمية: سادسا
يقبـل علـى    المعلمة تحت ضغط الضائقة المادية حتى ال        / المعلم عملت السلطة على إبقاء    - أ

ا بكثرة حصص التدريس وعدد الطالب فـي الصـف          /هترهقوأر. ريس بشوق وهّمة  التد
 الطالب عليه بحجـة النظريـات       تسلطو. ت التي تكاد تكون بدون فائدة     الواحد وبالواجبا 
 . التربوية الحديثة

. ة التعليمية والتربوية   دوائر التربية والتعليم بالمعلمين الجهلة الذين يسيئون للعملي        ازدحمت - ب
السلطة تتبع سياسة االستزالم القائمة على الوساطات والمحسوبيات وال تعتمـد            نطبعا أل 

 . الكفاءة كأساس أول



  
هذا يحرم  .  على االكتظاظ والتدريس المسائي    ية لبناء المدارس وأبقت    ترصد أمواال كاف   م ل - ت

 .الطالب من الحصول على فرصة تعليم جيدة ويقتل نفسيته
 ولم تنتقل نحو التعليم الذي يعتمد التفكيـر الحـر واإلبـداع             التعليم التلقيني حافظت على     - ث

 .الذاتي
ياسية مثل االسـتقباالت والهتـاف لهـذا        الطالب والطالبات ألغراض س   السلطة  تستخدم    - ج

 . الزعيم أو ذاك وتأييد سياسات معينة
 رائيل فغيرت بعض المعارف الدينيةطوعت المناهج التعليمية إلرادة إس - ح

 .افية وفق الرغبات اإلسرائيليةوالتاريخية والجغر
 

 الخالصة
ين نجد بعض النـاس بخاصـة المـوال       . طال الفساد مختلف مجاالت الحياة بالضفة الغربية وغزة       

لكن . تالل مسؤولية ما يجري وأن الخير سيعم عند غياب االحتالل         للسلطة الفلسطينية يحملون االح   
. ة التحرير في كل مراحل حلهـا وترحالهـا  هذا الفساد حقيقة عبارة عن نهج كان قائما لدى منظم       

منظمة التحرير والسلطة اللتان يقودهما عرفات ليستا بحاجة لالحتالل للتـدرب علـى الفسـاد أو                
االحتالل ال يجبر أحدا على سرقة مال أخيه وال يجهد نفسـه فـي              . للسير جبرا في طريق الفساد    

 .لمتنفذين إلى بارات نتانيا وتل أبيبالبحث عن الساقطات من أجل إقامة بيت دعارة وال يجر ا
 

إنه ليس مجرد أخطاء وإنما عبارة      .  المهم في الموضوع أن هذا الفساد متعمد وعن سابق إصرار         
قناعتي أن هذا الفساد يصب فـي إضـعاف الشـعب           . عن خطايا وجرائم ضد الشعب الفلسطيني     

مساعديه القيام بأعمال الفسـاد؟     لماذا يقوم عرفات ويصر على      . الفلسطيني الذي هو قوة إلسرائيل    
 .  أعتقد أن األمور تتجاوز اللهاث وراء المصالح الشخصية


