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املؤلف:
د .خليل الشقاقي هو أستاذ العلوم السياسية ومدير املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية يف رام هللا ،فلسطني .منذ عام
 4112عمل زميالً رئيسياً يف مركز كراون لدراسات الشرجم األوس يف جامعة براندايس يف الوالايت املتحدة .أهنى دراسة الدكتوراة يف
العلوم السياسية من جامعة كولومبيا يف نيويورك يف عام  0892وعلم يف عدة جامعات فلسطينية وأمريكية .عمل بني األعوام
 0888-0881عميداً للبح العلمي يف جامعة النجاح الوطنية يف انبلس .أمضى صيف  4114زميالً زائراً يف معهد بروكنجز يف
واشنطن العاصمة .أشرف د .الشقاقي عل عمل أكثر من  411استطالع للرأي العام الفلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى
العشرات من استطالعات الرأي املشرتكة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني .ترأس يف الفرتة ما بني  0888-0889مع د .يزيد صايغ
فريقاً من  42خبرياً فلسطينياً يف شؤون بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية .وقد مت نشر النتائج يف تقرير أصدره جملس العالقات
اخلارجية يف نيويورك حتذ اسم "تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية" وذلك يف عام  .0888كان د .الشقاقي ود .صايغ مها
الكاتبان الرئيسيان .تركز اهتمامات البح للدكتور الشقاقي على قضااي عملية السالم وعملية بناء الدولة والرأي العام والتحول حنو
ال دميقراطية وأثر التطورات الفلسطينية الداخلية على عملية السالم .وهو الكاتب املشارك لتقرير "مقياس الدميقراطية العريب" وعضو جلنة
اإلشراف على "الباروميرت العريب" .من بني منشوراته احلديثة:
Arabs and Israelis: Conflict and Peacemaking in the Middle East (Palgrave Macmillan, 2013); “The
future of Israel-Palestine: a one-state reality in the making,” NOREF Report, May 2012; "Coping with the
Arab Spring; Palestinian Domestic and Regional Ramifications, " Middle East Brief, no. 58, Crown
Center for Middle East Policy, Brandeis University, December 2011; Public Opinion in the IsraeliPalestinian Conflict: The Public Imperative During the Second Intifada, with Yaacov Shamir, Indiana
University Press, 2010.
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تـمهيـد
قام املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية ،يف بداايت عام  ،4102بتنفيذ مبادرة لدراسة اآلاثر املرتتبة على حل أو اهنيار
السلطة الفلسطينية على خمتلف القطاعات يف فلسطني ومنها السياسية واالقتصادية واألمنية واحلياة االجتماعية ،وذلك ابلتعاون مع
مشروع الشرجم األوس للوالايت املتحدة ( )USMEPواملركز النروجيي ملصادر بناء السالم ( .)NOREFانطلقذ املبادرة اليت مسيذ
"ابليوم التايل" من احتمالية اهنيار السلطة الفلسطينية أو اختاذها لقرار حبل نفسها يف املستقبل القريب وذلك حتذ وطأة أعباء الضغوط
املالية والسياسية املختلفة ،ومن اإلميان أبن هناك حاجة للفلسطينيني لتباح اآلاثر املرتتبة على مثل هذا التطور على ظروف معيشتهم
وعلى نضاهلم من أجل االستقالل وبناء الدولة.
وقام املركز ،ملا يزيد بقليل عن ستة أشهر ،بتشكيل عشرة فرجم يتألف كل منها من ثالثة خااء وأكادمييني وكبار رجال األعمال،
ووزراء سابقني وحاليني وشخصيات عامة ،حي أعدت الفرجم عشر ورقات تتناول عشرة قطاعات أو قضااي خمتلفة .وكانذ مع م
القطاعات اليت مت حبثها ذات صلة ابخلدمات ،منها على سبيل املثال الصحة والتعليم .وتناولذ األوراجم أيضا بناء املؤسسات واألمن
ون ام العدالة والعالقات بني فتح ومحاس ومستقبل حل الدولتني .ونوقشذ أهداف املبادرة واألوراجم الـعشرة يف  04ورشة عمل شارك
فيها جمتمعة حوايل  002شخصا من اخلااء والشخصيات السياسية واألكادميية .وقدمذ هذه األوراجم ابللغة العربية ومتذ ترمجتها إىل
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كانذ اجلهود مثمرة للغاية من حي املشاركة ونوعية النقاش .كان املشاركون يف الغالب هم من اخلااء وصناع السياسات ممن قضوا
سنوات عديدة يف التعامل مع هذه القضااي حتديدا أو ما هو متصل هبا .وكما هو خمط  ،تركز النقاش على استكشاف التداعيات
احملتملة الهنيار السلطة الفلسطينية وعلى التوصيات بشأن اخلطوات الالزم اختاذها من أجل محاية مصاحل الشعب الفلسطيين احليوية.
وعلى الرغم من أن املشاركني أمضوا وقتا طويال يف معاجلة مسألة مدى جدوى واحتمالية حل السلطة واهنيارها ،وهو موضوع كان
خارج نطاجم البح  ،إال أن األفكار اخلالقة اليت طرحذ غذت النقاش واجلدل حول العواقب والتوصيات.
يستند التقرير احلايل إىل أوراجم اخلااء والنقاش يف ورشات العمل ،واملقابالت ،والبحوث ،ويلخص النتائج الرئيسية ،ويفحص اآلاثر
املرتتبة على السياسات العامة للسلطة الفلسطينية واجملتمع الدويل ،ويقدم توصيات بشأن السياسات احملبذة.
ويتقدم املركز ابلشكر اجلزيل لكل من املركز النروجيي ومشروع الشرجم األوس لدعمهما الذي بدونه ما كان ممكناً هلذا املشروع أن
يكون .ونتقدم على وجه اخلصوص ابلشكر اجلزيل لـمشروع الشرجم األوس ومديره هنري سيغمان للدور الذي قاما به يف صياغة هذا
املشروع وتطويره .ونتوجه أيضا ابلشكر اجلزيل ملاراينو أغريي ،املدير اإلداري للمركز النروجيي ،على تشجيعه وأفكاره النرية .وقد حضر
كل من هنري وماراينو بعض ورشات العمل اليت ن متها املبادرة وأسهموا يف النقاش الذي دار فيها .وجتدر اإلشارة إىل أن املشروع
احلايل يعكس االلتزام املستمر من قبل املركز الفلسطيين ومشروع الشرجم األوس بتعزيز فرص السالم واحلكم الرشيد يف منطقة الشرجم
األوس  .وابلرجوع إىل عام  ،0889ابدر مشروع الشرجم األوس وجملس العالقات اخلارجية إىل إعداد دراسة حول "تقوية
املؤسسات العامة الفلسطينية" هدفذ إىل تقدمي املساعدة للسلطة الفلسطينية وللمجتمع الدويل بغية حتسني كفاءة ومصداقية
املؤسسات الفلسطينية الناشئة ،وذلك بناء على طلب من املفوضية األوروبية وحكومة النرويج وبدعم من السلطة الفلسطينية .كان
كاتب هذا التقرير هو احد الكاتبني الرئيسيني لتلك الدراسة.
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ملخص تنفيذي:
على الرغم من أن مع م الفلسطينيني ين رون إىل السلطة الفلسطينية على أهنا إجناز وطين ،إال أهنم خيتلفون فيما بينهم يف تقييمهم
للدرجة اليت تفي هبا السلطة حالياً بدوريها الرئيسيني :كوسيلة إلقامة الدولة وكأداة لبناء املؤسسات .ويعكس هذا اجلدل اإلحباط
الفلسطيين املتنامي جتاه وترية صنع السالم وتزايد املخاوف بشأن فرص استمرارية السلطة الفلسطينية وقدرهتا على التمتع ابلشرعية
وتوفري اخلدمات يف بيئة تغدو قاسية بشكل متزايد بسبب األزمات املالية املتكررة ،وفقدان الشرعية االنتخابية ،وعدم القدرة على إهناء
االنقسام بني فتح ومحاس وإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة .وخيشى البعض من أن السلطة الفلسطينية قد تنهار حتذ وطأة
الضغوط الداخلية :تفاقم األزمات االقتصادية واملالية املؤدية إىل تصاعد اإلحباط والغضب الشعيب وما ينجم عنه من إضراابت يف
القطاعني اخلاص والعام وم اهرات وعودة ل هور امليليشيات املسلحة.
يشعر الفلسطينيون أيضا ابلقلق إزاء احتمال اهنيار السلطة الفلسطينية حتذ وطأة ضغوط وعقوابت قد تفرضها إسرائيل عليها .يعتقد
مع مهم أن إسرائيل تن ر إىل السلطة الفلسطينية على أهنا تلعب دورين مهمني :تعفي سلطة االحتالل من مسؤولية رعاية أولئك
الذين يعيشون يف ظل االحتالل ،وتقي إسرائيل اليت ترغب يف محاية هويتها اليهودية من التهديد الدميوغرايف املتجسد يف واقع الدولة
الواحدة احلايل .ورغم ذلك ،قد تلجأ إسرائيل إىل فرض عقوابت من شأهنا أن تؤدي ،عن قصد أو عن غري قصد ،إىل اهنيار السلطة
الفلسطينية ،وذلك يف حال جنحذ السلطة الفلسطينية يف حتدي وتغيري الوضع القائم بشكل فعال.
يعتقد عدد ضئيل من الفلسطينيني أن السلطة الفلسطينية جيب أن حتل نفسها إلجبار إسرائيل على حتمل مسؤوليتها الكاملة كقوة
حمتلة .عندها ،ستضطر إسرائيل إىل أن ختتار من بني أحد اخليارين التاليني :تعزيز واقع الدولة الواحدة – مما سيضطرها أن تصبح إما
دولة فصل عنصري أو متنح الفلسطينيني حق املواطنة الكاملة  -أو إهناء احتالهلا ومنح الفلسطينيني االستقالل والسيادة.
قد جيا اهنيار أو حل السلطة الفلسطينية صناع السياسة اإلسرائيلية على مواجهة ثالثة خيارات :احلفاظ على صورة حمسنة عن الوضع
الراهن من خالل السماح للفلسطينيني والدول املاحنة مبواصلة إدارة تقدمي اخلدمات ،أوالعودة إىل الوضع الذي كان سائداً قبل عام
 0884حي تتوىل إسرائيل املسؤولية املباشرة عن رعاية السكان الفلسطينيني اخلاضعني الحتالهلا ،أو البدء يف عملية فك ارتباط
حمدودة هتدف من ورائها إىل جتميع وتعزيز مشروعها االستيطاين يف عدد قليل من الكتل االستيطانية الكبرية يف الوقذ الذي تُبقي فيه
على وجود عسكري يف خمتلف أحناء الضفة الغربية.
بغض الن ر عن البدائل اليت قد ختتارها ،من املرجح أن يقوم الفلسطينيون بتعقيد األمور يف وجه إسرائيل يف حماولة إلجبارها على إهناء
احتالهلا .وسيكون لرد الفعل الفلسطيين على اإلجراءات اإلسرائيلية أتثريا على احلل النهائي للصراع الفلسطيين-اإلسرائيلي والسبل
املعتمدة لتحقيق ذلك .فقد يتعرض حل الدولتني لضربة مدوية مما سيؤدي إىل ارتفاع األصوات املطالبة إبجياد حلول أخرى مثل حل
الدولة الواحدة.
كذلك ،قد يشكل اهنيار السلطة الفلسطينية أو حلها ضربة مدوية جلهود الفلسطينيني الرامية لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة ،السيما
إذا ما خضعذ األوىل الحتالل إسرائيلي كامل وكسبذ األخرية املزيد من االستقالل ومن مسات الدولة .ويف الوقذ الذي سيتعرض
فيه هنج حركة فتح يف حل الصراع مع إسرائيل إىل ضربة قامسة ،ستكسب محاس مصداقية أكا مما سيتيح هلا الفرصة الستعادة قوهتا
اليت فقدهتا منذ استيالئها على قطاع غزة ابلقوة عام .4112
كما سيؤثر غياب السلطة الفلسطينية على حياة الفلسطينيني يف الضفة الغربية بشكل ملحوظ .وغين عن القول أن أسوأ
السيناريوهات ستكون نتاجاً للتأثري املشرتك لالهنيار املتوقع للقانون والن ام العام ولتالشى أكثر من  2مليارات دوالر من اإلنفاجم
العام .وسيوجه هذا التطور ضربة قاسية للقطاع اخلاص ،وسيؤدي إىل اهنيار تدرجيي لن ام العدالة ،فضال عن تراجع واسع للخدمات
يف مع م القطاعات من الصحة والتعليم إىل االتصاالت واملياه والطاقة .ومن املرجح أن ترتفع معدالت الفقر واجلرمية واخلروج عن
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القانون بشكل خطري .ومن املرجح أيضا أن تلجأ امليلشيات املسلحة إىل تطبيق القانون أبيديها مما سيعزز من فرص وقوع أحداث
عنف داخلية وفلسطينية -إسرائيلية.
إن من املستحسن أن تعمل السلطة الفلسطينية اليوم الستباجم أسوأ العواقب احملتملة يف "اليوم التايل" لنكون أكثر قدرة على التعامل
مع الواقع اجلديد .وسيساعد القيام بذلك على األرجح يف حتسني أداء املؤسسات العامة بغض الن ر عما سيحدث يف "اليوم التايل".
فقد تساهم خطوات مثل تشكيل حكومة يف املنفى وإنشاء مؤسسات حملية مستقلة يف خمتلف القطاعات يف بلورة هيئات تن يمية
بديلة عند غياب السلطة الفلسطينية .وينبغي أن تتألف هذه اهليئات من جمموعات متثل اجملتمع املدين واألحزاب والفصائل السياسية،
والقطاع اخلاص ،والنقاابت العمالية ،وممثلي اهليئات احمللية وغريها .سيسمح وجود مثل هذه اهليئات بقطع شوط طويل حنو احلد من
األضرار املتوقعة.
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التقرير النهائي
مقدمة:
يتناول هذا التقرير تداعيات اهنيار أو حل السلطة الفلسطينية احملتملة على خمتلف القطاعات الفلسطينية مبا يف ذلك االقتصاد،
واألمن ،والصحة ،والتعليم ،واالتصاالت وغريها .كما ويبح يف آاثرها على مستقبل حل الدولتني ،والعالقات مع إسرائيل،
والعالقات فيما بني الفلسطينيني ،السيما العالقات بني فتح ومحاس وفرص إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة .إال أنه يبدأ بوصف
السيناريوهات وال روف اليت قد تؤدي إىل اهنيار السلطة الفلسطينية أو حلها ،وهو تطور مقلق يثري خماوف املزيد من الفلسطينيني
وغريهم .ويستند التقرير إىل العمل اجلماعي لفريق يتألف من حنو  21خبريا وابحثا ومهنيا وصناع سياسات سابقني وحاليني .وقد مت
إعداد عشر ورقات من قبل خااء ،ومت التعليق عليها ومناقشتها يف  04ورشة عمل من قبل أكثر من  002مشاركا على امتداد ستة
أشهر استُهلَّذ يف مطلع عام .4102
خيتتم التقرير ابستعراض لآلاثر السياساتية والتوصيات .كما يتناول نقاشا حول أفضل السبل لضمان متثيل فلسطيين وتن يم وتوفري
للخدمات يف ظل بيئة "اليوم التايل" ،وحول سبل إنشاء مؤسسات مستقلة مبقدورها تن يم العالقات الداخلية الفلسطينية .كما يبح
يف دور اجملتمع املدين ودور ومستقبل من مة التحرير الفلسطينية ،والدعم اخلارجي ،ودور اهليئات احمللية ،والدور اإلسرائيلي ،وغريها .ال
يتعرض التقرير للقضااي اليت مل يتم تغطيتها مباشرة يف أنشطة هذه املبادرة كالنتائج املتوقعة على األونروا والالجئني بشكل عام،
ومستقبل احلركة الالعنفية الشعبية ،والتأثريات على الوضع القانوين والعملي لبعض املناطق مثل مناطق "ج" والقدس وقطاع غزة،
والتأثري على األردن.
يعكس االهتمام مبسألة اهنيار السلطة الفلسطينية أو حلها اإلحباط الفلسطيين جتاه وترية صنع السالم وتنامي املخاوف بشأن فرص
استمرارية السلطة الفلسطينية وقدرهتا على التمتع ابلشرعية وتوفري اخلدمات يف بيئة تغدو أكثر قسوة بشكل متنامي بسبب األزمات
املالية املتكررة ،وفقدان الشرعية االنتخابية ،وعدم القدرة على إهناء االنقسام بني فتح ومحاس وإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويعتقد البعض فيما يتعلق هبذه املسألة أبن حل الدولتني مل يعد قابال للتطبيق وأن الفلسطينيني حباجة إىل إطار بديل لتن يم عالقاهتم
إبسرائيل ،مثل حل الدولة الواحدة .ابلنسبة ألولئك الذين يؤيدون حل الدولة الواحدة فإن استمرار وجود السلطة الفلسطينية ميثل عقبة
رئيسية حتول دون التحول من إطار الدولتني إىل إطار الدولة الواحدة .كذلك ،أصيب آخرون خبيبة أمل من طريقة حكم السلطة
الفلسطينية يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حي يروهنا تصبح أكثر قمعا واستبداداً ومسببا لالنقسام ،بل سلطة ال قيمة
لوجودها .ويف أعقاب الربيع العريب ،أصبحذ الرغبة يف "تغيري الن ام" مطلبا شعبيا .وخلص الكثريون إىل أن الفلسطينيني سيجدون
انفسهم قريبا يواجهون شبح مثل هذا االهنيار أو احلل بغض الن ر عن السيناريوهات الدقيقة أو التطورات اليت من شأهنا أن تؤدي إىل
مثل هذا الرتجيح.

مصالح وسيناريوهات:
تعتا السلطة الفلسطينية ،ابلنسبة ملن مة التحرير الفلسطينية ومع م الفلسطينيني ،اجنازا وطنيا .فهم يرون أن السلطة الفلسطينية تفي
بدورين :كوسيلة إلقامة الدولة اليت جتسد تطلعات الفلسطينيني للسيادة واالستقالل ،وكأداة لبناء املؤسسات اليت جتسد التطلعات حنو
تن يم وتقدمي فعال للخدمات عالوة على حكم رشيد ون يف .وحىت اآلن ،تثار عالمات استفهام بشأن ما إذا كانذ السلطة
الفلسطينية تفي يف يومنا هذا هبذين الدورين .ويف واقع األمر ،يعتقد املتشككني من بني الفلسطينيني أن وجود السلطة الفلسطينية حبد
ذاته يساعد على بقاء ،وليس إهناء ،االحتالل أو قيام الدولة .ويعتقد آخرون أن استمرار وجود السلطة الفلسطينية خيدم املصاحل
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الضيقة لنخب صغرية يف احلركة الوطنية ،إال أهنا قوية سياسيا وماليا ومستفيدة على حساب الشعب الفلسطيين .على أي حال،
يشكل املتشككون ،يف الوقذ الراهن ،جمموعة صغرية غري قادرة على زعزعة الوضع أو تغيري اجتاه السلطة الفلسطينية.
ابلنسبة إلسرائيل ،فإن السلطة الفلسطينية تلعب دورين مهمني أيضا .حي أهنا تعمل من انحية كمزود للخدماتُ ،معفية بذلك
القوة احملتلة من مسؤولية رعاية أولئك الذين يقبعون حتذ احتالهلا .ومن انحية أخرى فهي تعمل ،كهيئة حكم ذايت ،كدرع واجم
إلسرائيل حتميها من التهديد الدميوغرايف لطابعها اليهودي ،وهو التهديد املتجسد يف واقع الدولة الواحدة الراهن .ميكن إلسرائيل إذاً أن
حتتفظ بكعكتها وأن أتكلها يف نفس الوقذ :ابستمرارها يف االحتالل وسيطرهتا على الفلسطينيني إىل جانب احلفاظ على طابعها
اليهودي والدميقراطي وجتنبها للعواقب الدميوغرافية الحتالل ألجل غري مسمى ،وإعفاء نفسها يف الوقذ نفسه من عبء رعاية
الفلسطينيني .رغم ذلك ،يشعر البعض يف إسرائيل ابلقلق من وضع يتم فيه دفع السلطة الفلسطينية ابجتاه الزاوية ،فقد تقرر تغيري
مسارها وتتبىن منوذج الدولة الواحدة مما سيؤدي إىل خلق أمر واقع من الفصل العنصري حياكي فيه الفلسطينيون كفاح جنوب أفريقيا
برفع شعار املساواة :شخص واحد -صوت واحد.
أما ابلنسبة للمجتمع الدويل ،فإن السلطة الفلسطينية هي مثرة  41عاما من االستثمار على طريق السالم وإقامة الدولة .إال أن فشل
املفاوضات يف التوصل التفاجم سالم يثري التساؤالت حول مدى استعداد أو قدرة الدول املاحنة على مواصلة متويل ما يبدو أنه مشروع
فاشل .كما أن اجلهات املاحنة حساسة أيضا لالهتامات أبن سياساهتا ومتويلها للسلطة الفلسطينية يساهم يف توطيد الوضع الراهن ،أو
ما هو أسوأ ،يف دعم االحتالل اإلسرائيلي أو تسهيل الفساد واالستبداد الفلسطيين .وعاجال أم آجال ،سوف يشكك دافعو الضرائب
الغربيني يف احلكمة من وراء االستمرار يف متويل السلطة الفلسطينية.
يستطيع قادة السلطة الفلسطينية التلويح حبل السلطة الفلسطينية ،بل أهنم يقومون بذلك من وقذ آلخر ابلفعل ،كما فعل الرئيس
عباس يف مقابلة مع التلفزيون اإلسرائيلي عقب االنتخاابت اإلسرائيلية عام  .4102وعلى األغلب أهنم يقومون بذلك معتقدين أن
مثل هذا التهديد ميكن أن يؤثر يف طريقة تفكري اإلسرائيليني حبي يعزز من فرص حل الدولتني .واملنطق وراء ذلك التلويح هو أن قلق
اإلسرائيليني من هتديد حل الدولة الواحدة أكثر من ذاك الذي ينطوي عليه حل الدولتني .لكن ،حىت لو كان ذلك صحيحاً ،فإن هذا
املنطق يـُع ُد سليماً ،والتهديد مصداقاً ،فق عندما يقتنع اإلسرائيليون أبن الفلسطينيني مستعدون فعالً حلل السلطة الفلسطينية على
الرغم من كل الضرر احلتمي الذي سيقع عليهم على املدى القصري فيما لو أقدموا على مثل هذه اخلطوة وخاصة على ظروف
معيشتهم ومشروعهم الوطين.
لكن ماذا سيحدث إذا ما حتول التهديد الفلسطيين ورد الفعل اإلسرائيلي إىل "لعبة حتدي"؟ يف مثل هذه اللعبة ،يسعى أحد الطرفني
لتع يم فرص فوزه من خالل اختاذ خطوات إلظهار جدية هتديده ،بينما يسعى الطرف اآلخر إلثبات أن هذا هتديد فارغ .مثالً ،قد
جيد قادة السلطة الفلسطينية أنفسهم جماين على اختاذ خطوات ال رجعة عنها من أجل منح هتديدهم مزيدا من املصداقية ،مثل
تصويذ اجمللس الوطين الفلسطيين على حل السلطة الفلسطينية يف اتريخ معني يف حال مل يتم التوصل التفاجم بشأن إقامة الدولة ،أو
جتميد االستيطان .قد تتجاهل إسرائيل هذه اخلطوة الفلسطينية مما قد يفرض على الطرف الفسلطيين كشف أوراقه .سيجد قادة
السلطة الفلسطينية أنفسهم جماين إما على حل السلطة الفلسطينية أو مواجهة الذل وفقدان املصداقية.
كذلك ،قد ينجم عن تدهور عالقات السلطة الفلسطينية إبسرائيل ديناميكيات خمتلفة للعبة التحدي .فعلى سبيل املثال ،قد تسعى
القيادة الفلسطينية لتعزيز السلطة ،بدالً من حلها ،كما يتضح يف حماوالهتا لدى األمم املتحدة اليت بدأت يف أيلول (سبتما) ،4100
على أمل حتدي إسرائيل يف الساحة الدولية على حنو أكثر فعالية ،وابلتايل رفع تكلفة استمرار االحتالل .واملنطق هنا أن إسرائيل
ستتضرر من هذه اخلطوة لكنها لن تقدم على فرض عقوابت مشددة على السلطة الفلسطينية كرد على تصرفها هذا حتسبا من أن
تؤدي هذه العقوابت إىل اهنيار السلطة الفلسطينية .بعبارة أخرى ،قد يعول الفلسطينيون على أن مصلحة إسرائيل يف استمرار وجود
السلطة الفلسطينية توفر هلم مساحة معينة للمناورة ،وأن املخاطر املرتتبة على املساس إبسرائيل دبلوماسيا ميكن حتملها.
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قد تعتقد كل من إسرائيل والكوجنرس األمريكي وغريهم أن السلطة الفلسطينية ستوقف هجومها الدبلوماسي يف حالة فُرضذ عليها
عقوابت مالية مدروسة .ومن املرجح أن تشتد هذه العقوابت كلما كانذ خطوات السلطة الفلسطينية أكثر ضررا إلسرائيل .كلما
أصبح الفلسطينيون أكثر حتداي ،أصبحذ العقوابت أكثر إيالما .ويف هذا السياجم سيؤدي ذلك إىل اهنيار تدرجيي للسلطة الفلسطينية
حىت لو مل يكن ذلك مقصوداً.
أخرياً ،قد تنهار السلطة الفلسطينية بسبب عوامل داخلية .ولنا هنا أن نفكر يف العديد من السيناريوهات :فقد يؤدي كل من تفاقم
األزمات االقتصادية واملالية ،وعدم دفع الرواتب لفرتة طويلة ،والفشل يف إهناء االنقسام بني الضفة الغربية وقطاع غزة ،وفقدان الشرعية
االنتخابية ،وغريها إىل مزيد من اإلحباط والغضب الشعيب مؤداي إىل إضراابت يف القطاعني اخلاص والعام ،وم اهرات ،وعودة ل هور
امليليشيات املسلحة يف خميمات الالجئني ،وقد يتصاعد هذا االهتياج ليصبح احتجاجات شعبية واسعة قد يتم أثناءها مهامجة مراكز
األمن ومؤسسات السلطة .وال جيوز التغاضي عن احتمال انتشار أعمال عنف بني الفلسطينيني ،رغم ضعف هذا االحتمال .ويف هذا
السياجم ،فإن اهنيار السلطة الفلسطينية لن يكون إال مسألة وقذ يف حال قررت إسرائيل تنفيذ خطوات عسكرية وقائية هتدف إىل
االستيالء على أسلحة السلطة الفلسطينية من أجل منع وقوعها يف أيدي امليليشيات املسلحة .وابملثل ،فإن األزمة داخل حركة فتح قد
تؤدي إىل مزيد من التشرذم الذي سيؤثر على قطاع األمن ويؤدي إىل ظهور أمراء احلرب واهنيار القانون والن ام.

الحل المتعمد للسلطة الفلسطينية:
نوقشذ فكرة حل السلطة الفلسطينية عا قرار فلسطيين من قبل الفلسطينيني يف أكثر من مناسبة .وقد طرحذ هذه الفكرة للمرة
األوىل يف أعقاب إعادة االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية أثناء االنتفاضة الثانية .مث طرحذ مرة أخرى يف عام  4101يف أعقاب
فشل إدارة أوابما يف الضغ على إسرائيل لتجميد بناء املستوطنات أو قبول شروط مرجعية حملاداثت السالم مت التفاوض عليها يف
السابق .وقد بدا للفلسطينيني ،ابلن ر إىل ما يتمتع به اإلسرائيليون من سالم وهدوء سائدين ،أن إسرائيل تشعر ابلراحة مع الوضع
الراهن .وفعليا ،بلغ عدد اجلنود اإلسرائيليني املنتشرين يف الضفة الغربية يف تلك السنة احلد األدىن منذ االنتفاضة األوىل يف عام
 ،0892حسبما ذكرت صحيفة إسرائيلية (هآرتس 48 ،تشرين الثاين/نوفما  .)4101والم بعض الفلسطينيني أنفسهم على هذا
الوضع حي طرحذ شكوك يف احلكمة من االستمرار يف التنسيق األمين مع إسرائيل ،بل حىت يف احلكمة من استمرار وجود السلطة
الفلسطينية يف ظل غياب أي تقدم يف عملية السالم .وقد رأى البعض أن هناك حاجة حلل السلطة الفلسطينية إلجبار إسرائيل على
حتمل املسؤولية الكاملة الحتالهلا .ويف ديسما  ،4101قال الرئيس عباس يف مقابلة تلفزيونية أنه يف حال استمرت إسرائيل يف بناء
املستوطنات على األراضي الفلسطينية احملتلة يف الضفة الغربية فإنه سيتم حل السلطة الفلسطينية ،مؤكداً أنه "ال ميكن أن أقبل أن أبقى
رئيسا لسلطة ال وجود هلا" .وكان رد عباس على إعادة انتخاب نتنياهو يف بداايت عام  4102هو ابلتهديد حبل السلطة الفلسطينية
جمدداً ودعوة رئيس الوزراء اإلسرائيلي إلعادة احتالل الضفة الغربية.
رغم كل ذلك ،تبني من خالل املقابالت اليت أجراها املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية مع العشرات من كبار قادة فتح
والنخبة يف السلطة الفلسطينية يف عام  4102أن قلة منهم يدعمون حل السلطة .وابملثل ،أظهرت نتائج استطالعات الرأي اليت
أجراها املركز خالل السنوات الثالث املاضية معارضة غالبية الفلسطينيني لفكرة حل السلطة الفلسطينية .بل على العكس ،ين ر
الكثريون إىل السلطة الفلسطينية كأحد املكاسب اليت جيب احلفاظ عليها .سيبقى هذا التوجه هو املوقف السائد طاملا أن هدف
احلركة الوطنية الفلسطينية هو حل الدولتني وطاملا ين ر مع م الفلسطينيني إىل السلطة الفلسطينية كوسيلة لتحقيق ذلك .ستح ى
فكرة حل السلطة الفلسطينية بزخم عند توفر شرطني :عندما خيلص الفلسطينيون إىل أن إسرائيل ستكون أكثر استعدادا ملنحهم
االستقالل إذا ما مت مواجهتها فعليا ،وليس ن راي ،ابلتداعيات املرتتبة على اهنيار السلطة الفلسطينية ،أو عندما خيلصوا من جهة أخرى
إىل أن الدولة املستقلة مل تعد قابلة للحياة .وستكسب هذه الفكرة مزيدا من الزخم عندما يستنتج الفلسطينيون أن السلطة الفلسطينية
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تساعد على ترسيخ الوضع الراهن من استمرار لالحتالل وبناء للمستوطنات حبي أهنا تصبح عائقا أمام كسب احلقوجم الفلسطينية
بطرجم أخرى ،مبا فيها النضال ألجل حقوجم متساوية يف دولة واحدة.
وعلى الرغم من قوة إدراك اجلمهور الفلسطيين أبن حل الدولتني مل يعد حال عمليا بسبب مواصلة بناء املستوطنات ،إال أن الغالبية ال
زالذ تؤيد هذا احلل .ومن هنا ،فإن التوجه األقوى للنخبة الوطنية يف مجيع الفصائل يف الوقذ الراهن ال يتمثل يف حل السلطة
الفلسطينية .بل على العكس من ذلك ،يفكر الفلسطينيون يف الطرجم املختلفة اليت من شأهنا أن جتعل السلطة الفلسطينية أحد
مقومات تغيري هذا الوضع :قام فياض بذلك من طرف واحد عا برانمج بناء الدولة املمتد لعامني ،وحاول الرئيس عباس ذلك يف
األمم املتحدة ،وحتاوله فصائل املقاومة الشعبية السلمية .يف كل هذه احملاوالت تعزز السلطة الفلسطينية مكانتها وتصبح أكثر قوة ،وإن
كانذ بوسائل خمتلفة ،وابلتايل تعزز قدرهتا على أن تكون مبثابة وسيلة إلقامة دولة فلسطينية ،وسيلة ينبغي تعزيزها وليس إضعافها أو
تعريضها خلطر االهنيار.
رغم ذلك ،يدرك الفلسطينيون أن تكلفة حتدي الوضع القائم ابستخدام أي من الوسائل املذكورة أعاله ستتمثل على األرجح يف فرض
إسرائيل والوالايت املتحدة لعقوابت مالية وسياسية عليهم .وميكن ملثل هذه العقوابت إضعاف السلطة الفلسطينية ورمبا تودي هبا
لالهنيار بشكل غري مقصود .ومع ذلك ،يبدو أن القيادة الفلسطينية يف الوقذ الراهن تريد أن توجد توازان من شأنه تعزيز مبادرهتا
للحصول على االعرتاف الدويل ولكن دون املخاطرة ابهنيار غري مقصود للسلطة من خالل دفع اإلسرائيليني والكوجنرس األمريكي
لفرض عقوابت قاسية.

الخيارات اإلسرائيلية والردود الفلسطينية:
ماذا سيفعل اإلسرائيليون إذا ما اهنارت السلطة الفلسطينية أو قامذ حبل نفسها؟ سيكون أمام صناع السياسة اإلسرائيلية ثالثة
خيارات على األقل :احلفاظ على نسخة معدلة من الوضع الراهن ،أو العودة إىل وضع ما قبل عام  ،0884أو بدء عملية فك ارتباط
حمدودة .يف إطار اخليار األول ،لن تقوم إسرائيل بفرض السيطرة املباشرة على الفلسطينيني فيما يتعلق ابلشؤون املدنية .عوضا عن
ذلك ،سيسمح للفلسطينيني واجملتمع الدويل مواصلة التعامل املباشر مع بعضهم البعض واحلفاظ سوية على رفاه السكان املدنيني ،يف
إطار الرتتيبات حلكم ذايت معدل .ويف ظل غياب التنسيق األمين الذي تقوم به إسرائيل حاليا ابلتعاون مع قوات األمن الفلسطينية،
سيقوم اجليش وقوات األمن اإلسرائيلية على األرجح بزايدة تواجدهم بشكل كبري يف املناطق الفلسطينية وبتحمل املسؤولية الكاملة
واملباشرة عن األمن الداخلي .ويف احلاالت اليت تنطوي على استخدام األسلحة النارية قد يكون للقوات اإلسرائيلية أيضا دور يف
احلفاظ على الن ام .وقد تشجع إسرائيل الفلسطينيني على إنشاء مؤسسات جديدة تتمتع ابلقدرة على توفري اخلدمات األساسية،
انطالقا من رغبتها يف جتنب أي وضع قد تكون ملزمة فيه برعاية السكان املدنيني الواقعني حتذ احتالهلا .وابلتايل سيتم اإلبقاء على
الرتتيب الوظيفي القائم :ست ل إسرائيل تتمتع ابلسيطرة الكاملة على املنطقة (ج) والسيطرة األمنية الكاملة على املناطق (أ) و (ب).
ومن املؤكد أن تنطوي هذه الرتتيبات على مواصلة إسرائيل سيطرهتا على سجل السكان ،عالوة على السيطرة على حركة الفلسطينيني
يف الضفة الغربية لعبور احلدود إىل األردن.
لكن هذا اخليار قد ال يكون قابال للتنفيذ .إذا كان اختفاء السلطة الفلسطينية قد جاء نتيجة لقرار فلسطيين مقصود حبلها ،فالدافع
يف هذه احلالة سيكون إجبار إسرائيل على اختاذ قرار بشأن :إما إهناء االحتالل أو حتمل املسؤولية املباشرة عن األراضي احملتلة .ومن
املستبعد جدا عندها أن يرغب الفلسطينيون ابإلبقاء على مؤسسات بديلة لتلك املوجودة يف السلطة الفلسطينية ،انهيك عن التعاون
مع اإلسرائيليني يف إنشائها .وعوضا عن ذلك ،قد يسعى الفلسطينيون إىل إجبار إسرائيل إما على تعميق احتالهلا والعودة إىل الوضع
الذي كان سائدا قبل عام  ،0884أو تغيري سياساهتا من خالل التفاوض الثنائي جبدية إلهناء احتالهلا ابلكامل أو االنسحاب من
طرف واحد من مع م الضفة الغربية.
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إال أنه يبقى من غري الواضح الكيفية اليت سيتصرف على ضوئها الفلسطينيون يف حال اهنارت السلطة الفلسطينية نتيجة لضغوط
خارجية أو داخلية .وابلن ر إىل املواقف السائدة لصاحل بناء وتعزيز املؤسسات العامة كوسيلة إلهناء االحتالل ونيل االستقالل ،وهي
تعود بتارخيها إىل االنتفاضة األوىل ،فمن املرجح أن الفلسطينيني سيسعون خللق مؤسسات بديلة لتلك اليت اهنارت فعليا .وعلى األرجح
أن تسعى من مة التحرير الفلسطينية ،يف هذه احلالة ،إىل شن حرب دبلوماسية واسعة النطاجم ضد إسرائيل مستخدمة مكانتها املعززة
كدولة مراقب يف األمم املتحدة وذلك يف الوقذ الذي ستدعم اجلهود احمللية لبناء الدولة يف الداخل .ومن املرجح كذلك أن تسود
أجواء من عدم االستقرار والعنف والفوضى داخل األراضي احملتلة على الرغم من اجلهود املبذولة لبناء الدولة وجهود الفلسطينيني
واملاحنني الدوليني للحفاظ على مستوى معقول من تقدمي اخلدمات .إن حالة انعدام االستقرار املتوقعة هذه قد جتا إسرائيل على إعادة
الن ر يف خياراهتا.
على الرغم من أن اخليار اإلسرائيلي الثاين أقل احتماال من اخليار األول ،فإن إسرائيل قد تقرر حتمل املسؤولية الكاملة على األراضي
احملتلة .ويف حال اختاذها هلذا املسار فإهنا ستفعل ذلك يف مواجهة معارضة دولية قوية وبتكاليف مالية وسياسية داخلية عالية .عالوة
على ذلك ،فإن الرد الفلسطيين سيكون على األرجح مزجيا من العصيان املدين وانتشار العنف على نطاجم واسع .سيتعزز واقع الدولة
الواحدة املوجود اليوم وستزداد نسبة أتييد حل الدولة الواحدة بني اجلمهور الفلسطيين .يف هذا السياجم ،لن يقاتل بعدها الفلسطينيون
من أجل االستقالل والسيادة؛ بل ،عوضا عن ذلك ،سيطلقون محلة ضد الفصل العنصري مقلدين منوذج جنوب أفريقيا بكافة جوانبه.
رغم أن اخليار الثال  ،أي فك االرتباط احملدود ،هو أيضا أقل احتمالية من األول ،إال أن إسرائيل قد جتده أقل ضررا من غريه .قد
تقوم إسرائيل يف ظل هذا اخليار ابالنسحاب اجلزئي من بعض مناطق الضفة الغربية وإخالء العديد من مستوطناهتا املعزولة لكن دون
إحداث أي تغيري على انتشار جيشها يف األراضي احملتلة .ومن أجل اسرتضاء املستوطنني وانخبيها اليمينيني ،قد ترى إسرائيل نفسها
اآلن حرة من التزاماهتا جتاه أوسلو فتقوم بضم الكتل االستيطانية الكبرية وأجزاء كبرية من املنطقة (ج) ،مبا يف ذلك أجزاء من وادي
األردن .وقد تقوم إسرائيل ابختاذ خطوة أبعد من ذلك :فقد تعلن عن استعدادها إلهناء احتالهلا من جانب واحد لألجزاء اليت مل تقم
بضمها مقابل اعرتاف دويل أبهنا مل تعد متثل قوة حمتلة ومل يعد يتعني عليها الوفاء أبي التزام جتاه السكان املدنيني يف حال سحبها
جليشها .وإذا ما انسحب اجليش اإلسرائيلي من تلك األجزاء ،فقد حتتفظ إسرائيل حبق العودة على شكل توغالت قصرية بغاية
التصدي لتهديدات أمنية حمددة مثل استخدام الصواريخ ضد أهداف إسرائيلية.
ومن املرجح أن يرحب الفلسطينيون أبي إخالء للمستوطنات ،سواء من جانب واحد أو عن طريق اتفاجم متبادل ،واستغالل الفرصة
لتعزيز جهود بناء دولتهم .ومن املرجح أن يواصلوا شنهم للحرب الدبلوماسية ،يف الوقذ ذاته ،إلجبار إسرائيل على املوافقة على
انسحاب كامل .ومن احملتمل أن تفسر العديد من الفصائل الفلسطينية اإلخالء اإلسرائيلي للمستوطنات من جانب واحد على انه
نصر للمقاومة والضغ أكثر إلجبار اجليش اإلسرائيلي على االنسحاب أيضا .ويف حال قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية،
فمن املرجح أن يكثف الفلسطينيون محلتهم الدبلوماسية لعزهلا دوليا .أما إذا ما قامذ إسرائيل بسحب جيشها من أجزاء من الضفة
الغربية إلعالن إهناء االحتالل ،فمن غري املرجح أن تقوم من مة التحرير الفلسطينية إبعادة بناء السلطة الفلسطينية أو فرض سيطرة
مباشرة على تلك األجزاء .عوضا عن ذلك ،على األغلب أن يعتا الفلسطينيون كامل املنطقة اليت وقعذ حتذ سيطرة اجليش
اإلسرائيلي يف عام  0812حمتلة .وعندها من املرجح استخدام املناطق اليت مت إخالؤها من قبل اجليش اإلسرائيلي واليت ابتذ حتذ
السيطرة التامة للجماعات املسلحة كنقطة انطالجم لشن هجمات ابلصواريخ وهجمات عسكرية أخرى ضد اإلسرائيليني داخل
إسرائيل ويف املناطق اليت مت ضمها.

اآلثار المترتبة على حل الدولتين
ان اهنيار السلطة الفلسطينية أو حلها لنفسها ،إن حصل ،سيدلل على أن املفاوضات الفلسطينية -اإلسرائيلية قد وصلذ لطريق
مسدود؛ أي أن حل الدولتني مل يعد قابال للتحقيق .يف ظل ذلك ،وإىل جانب غياب السلطة الفلسطينية كشريك ،فإن آفاجم هذا
احلل تغدو أكثر قتامة .ماذا ميكن أن يفعل الفلسطينيون؟ هل سيستمرون يف إصرارهم على هذا احلل أم سيبحثون يف خيارات أخرى؟
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على الرغم من أن العديد من الفلسطينيني سيولون يف "اليوم التايل" اهتماما أكا حبل الدولة الواحدة ،إال أنه من غري الواضح ابملطلق
أهنم سيتخلون بسرعة عن حل الدولتني .تشري استطالعات املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية واملقابالت اليت أجريذ مع
أعضاء من النخبة الوطنية إىل التزام قوي حبل الدولتني حىت يف ظل ظروف اهنيار السلطة الفلسطينية أو حلها .ومثل هذه املواقف ال
حتركها التوقعات أبن هذا احلل عملي أو جمدي ،بل حتركها املشاعر الوطنية القوية اليت ترى يف االستقالل والسيادة اهلدف الوطين
األمسى .وعلى الرغم من أن االعتقاد أبن حل الدولتني مل يعد عملياً يساهم جزئياً يف تعزيز التوجه حنو حل السلطة الفلسطينية ،فإن
هذا التوجه يتعزز أيضاً ،كما أشران أعاله ،ابلرغبة يف توجيه رسالة إلسرائيل أبن كالً من استمرار الوضع الراهن وحل الدولة الواحدة
سيكوانن أكثر كلفة هلا بكثري من حل الدولتني .إن املفاوضات ،كوسيلة لتحقيق االستقالل الوطين ،قد تصل لطريق مسدود ،إال أن
هذا ال يعين ابلضرورة أن يواجه اهلدف بعينه ذات املصري.
إن من املرجح أن يكون التمسك حبل الدولتني مدفوعاً أيضا حبقيقة أن اجملتمع الدويل يدعمه ويعتاه احلل األنسب للصراع الفلسطيين-
اإلسرائيلي .سيكون الفلسطينيون حباجة إىل االعتماد على هذا الدعم يف "اليوم التايل" إذا أرادوا أن يتمتعوا ابلقدرة على شن حرب
دبلوماسية فعالة ضد إسرائيل وإجياد سبل ملواصلة تقدمي اخلدمات األساسية للمواطنني .وحي أن اجملتمع الدويل استثمر حنو 41
مليار دوالر سعيا لبلوغ هذا احلل ،فرمبا يكون غري مستعدا لالستثمار يف هنج آخر مل يتم اختباره بعد إلهناء ذلك الصراع.
ومع ذلك ،ال يوجد هناك أي شك يف أن التأييد لنهج بديل ،وأبرز البدائل هو فعالً حل الدولة الواحدة أو أي صيغة مشاهبة ،سيزداد
بني الفلسطينيني .يؤيد اليوم قرابة  ٪ 21من الرأي العام فكرة "شخص واحد -صوت واحد" حي جتسد متتع الفلسطينيني
واإلسرائيليني ابملساواة يف دولة واحدة .ومع فشل املفاوضات وخروج السلطة الفلسطينية من الصورة ،فمن املرجح أن الدعوة هلذا احلل
سوف تكتسب زمخا وسيتنامى دعم الشعب هلا .ويف واقع األمر ،ابستثناء فتح ،قد تؤيده علناً فصائل من من مة التحرير الفلسطينية
مثل اجلبهة الشعبية .وسيتزايد الدعم هلذه الفكرة يف أوساط الشباب واألكثر تعليما ،أولئك الذين مل ينشأوا يف ذروة احلركة الوطنية يف
الستينيات والسبعينيات .كذلك ،فإن الدعم التكتيكي هلذه الفكرة ،اي األمل يف أن ختشاها إسرائيل أكثر مما ختشى حل الدولتني،
سيعمل على زايدة االهتمام هبا والتأييد هلا.
وبذات األمهية ،فإن احلراك الذي ستخلقه تطورات "اليوم التايل" ،أي اخليارات اإلسرائيلية والردود الفلسطينية ،سيلعب دورا يف حتديد
مصري حل الدولتني؛ إذ أن من شأن قرار إسرائيلي بفك االرتباط مع الفلسطينيني خلق ديناميكيات خمتلفة عن تلك اليت سيولدها قرار
إبعادة االحتالل الكامل للضفة الغربية .سيعزز األول توجهاً حنو حل الدولتني يف حني أن الثاين سيفعل عكس ذلك اذ سيعزز من
واقع الدولة الواحدة الراهن.

فتح وحماس واالنقسام الفلسطيني:
قد يوجه اختفاء السلطة الفلسطينية ضربة قامسة جلهود الفلسطينيني الرامية لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة ،السيما إذا ما وقعذ
األوىل ،الضفة الغربية ،حتذ االحتالل اإلسرائيلي الكامل وكسبذ األخرية ،قطاع غزة ،مزيدا من مسات االستقالل والدولة .ويف الوقذ
الذي سيتعرض فيه هنج حركة فتح يف حل الصراع مع إسرائيل لضربة مدمرة ،فإن محاس سوف تكسب مصداقية أكا مما يتيح هلا
اجملال لالستعادة التدرجيية لقوهتا اليت فقدهتا منذ استيالئها على قطاع غزة ابلقوة عام . 4112
ومن البديهي أن اهنيار السلطة الفلسطينية سيكون مؤشرا إىل أن فتح قد اصبحذ أكثر ضعفا لعدم قدرهتا على محاية موقعها يف
السلطة الفلسطينية أو تنفيذ أجندهتا الوطنية يف إهناء االحتالل وبناء الدولة .وستجد فتح ،احلركة الوطنية السائدة والعمود الفقري حلل
الدولتني والقائد العلماين لبناء الدولة الفلسطينية ،نفسها مضطرة لالعرتاف بفشل هنجها.
أما محاس ،اخلصم الوحيد حلركة فتح ،فستجين مثار هذا التطور .وبذلك ،من املرجح أهنا ستسعى لتشديد قبضتها على قطاع غزة،
الذي سيعد مبثابة كيان شبه الدولة الفلسطينية الوحيد املتبقي .وعلى األغلب أن تعلن محاس حكومتها يف قطاع غزة على أهنا احلكومة
الفلسطينية الوحيدة اليت متثل مجيع الفلسطينيني .إال أن محاس ستواجه حتدايت مالية صعبة جدا جلهودها الرامية إىل كسب مزيد من
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السيطرة يف ظل توقف السلطة عن التحويالت الشهرية للقطاع العام يف غزة ،السيما ابلن ر إىل عالقاهتا احلالية املتوترة مع احلكومة
املصرية .وقد تسمح محاس للفصائل األخرى ،مبا يف ذلك حركة فتح ،املشاركة يف حكومتها لتكسب مزيدا من املصداقية .ويف هناية
املطاف ،فإن سيطرة حركة محاس املتعززة على قطاع غزة ستبقي جماال ضئيالً للمصاحلة الوطنية -اإلسالمية .ومن املرجح أن يعزز ذلك
االنقسام بني الضفة الغربية وقطاع غزة .وقد حت ى أفكار جديدة الستعادة الوحدة ،على غرار االحتاد الفدرايل أو الكونفدرالية ،ابملزيد
من االهتمام.
يف غضون ذلك ،من املرجح أن تستفيد محاس من الفراغ الناشئ يف الضفة الغربية لتعزيز دورها وتوسيع خمتلف أنشطتها االجتماعية
والسياسية والعسكرية .ومن املرجح يف هذا السياجم ويف ظل حالة من التدهور األمين املتسارع ان تلعب محاس دوراً رئيسياً يف تصعيد
العمل املسلح خاصة بعد أن تكون قد ختلصذ من ضغوط ومراقبة أجهزة األمن الفلسطينية هلا .إن من املرجح أن تعمل املنافسة بني
حركيت فتح ومحاس على إشعال فتيل العنف وأتجيجه .لقد سامهذ اهلجمات املسلحة ضد جنود إسرائيليني يف املاضي يف زايدة شعبية
مرتكيب هذه اهلجمات .ستكون محاس يف وضع أفضل من أي وقذ سابق عند استعادة شعبيتها وقدراهتا املسلحة مما قد يؤهلها لتفوجم
متصاعد يف الضفة الغربية.
أما يف السياجم الفلسطيين األوسع ،فمن املرجح أن تستثمر محاس مكاسبها هبدف السيطرة على من مة التحرير الفلسطينية .إن من
املرجح االستغناء عن العديد من رجال احلرس القدمي يف من مة التحرير الفلسطينية وقد حيل حملهم قادة اصغر سناً وأكثر حزما .إال أن
هؤالء سيجدون من الصعب عليهم مقاومة تقدم اإلسالميني ،ولغاايت محاية مصاحلهم يف من مة التحرير الفلسطينية ،قد يتحول
احلرس اجلديد يف حركة فتح حنو سياسة أكثر تشدداً وذلك يف سياجم تنافسهم مع اإلسالميني ،وقد يعين ذلك ان يضعوا حدا لعقود
من االعتدال والتوافق مع الشرعية الدولية .وقد تكون الفصائل الوطنية اليسارية ،مثل اجلبهة الشعبية ،وقد اصبحذ اآلن اكثر قوة،
أكثر استعداداً للتخلي عن هنج الدولتني لصاحل حل الدولة الواحدة ،دافعة بقوة إىل اعتبار النضال الفلسطيين ضد االحتالل هو نضال
ضد الفصل العنصري.

العواقب المحلية والتوصيات:
ما هي التداعيات احمللية احملتملة الهنيار أو حل السلطة الفلسطينية؟ وماذا يستطيع الفلسطينيون القيام به للتخفيف من وطأة بعض
أسوأ النتائج السلبية؟ غين عن القول أن أسوأ العواقب املتوقعة ستأيت نتيجة للتأثري املشرتك لكل من االهنيار املتوقع للقانون والن ام
وتالشي أكثر من  2مليارات دوالر من اإلنفاجم العام .وسيشكل مثل هذا التطور ضربة قاسية للقطاع اخلاص ،وسيؤدي إىل اهنيار
تدرجيي لن ام العدالة ،فضال عن اخلدمات املقدمة يف مع م القطاعات بدءاً ابلصحة والتعليم إىل االتصاالت ،عالوة على خدمات
املياه والطاقة .ومن املرجح أن تزداد معدالت الفقر واجلرمية واخلروج عن القانون بشكل خطري .ومن املرجح أن تقوم امليليشيات
املسلحة بتطبيق القانون أبيديها مما خيلق فرصا أكا لوقوع عنف حملي وفلسطيين -إسرائيلي.
ابلرغم من أهنا خارج نطاجم هذه الورقة ،إال أنه من املرجح أن هذه التداعيات لن تقتصر على الشؤون احمللية ،بل ستمتد إىل النطاجم
اإلقليمي والدويل .فعلى سبيل املثال ،سيتزايد الطلب على اهلجرة خارج الضفة الغربية بشكل ملحوظ .وقد ترى األردن يف مثل هذه
التطورات هتديدا أمنيا ودميوغرافيا كبريا مما قد يضطرها إىل إعادة تقييم عالقاهتا مع إسرائيل والضفة الغربية .وقد جتد مصر نفسها
مضطرة أيضا إىل إعادة تقييم سياساهتا احلالية بشأن قطاع غزة لتكون قادرة على تلبية الطلب املتزايد على الدعم اإلنساين واالقتصادي
والسياسي .وابلن ر للبيئة اليت ال ميكن التنبؤ هبا وغري املستقرة اجلديدة ستجد الدول املاحنة نفسها مضطرة إلعادة تقييم دورها يف
عملية السالم وبناء املؤسسات الفلسطينية ويف تقدمي اخلدمات ،عالوة على مسائل التدخل اإلنساين.
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( )1االقتصاد:
اقتصاداي ،سيكون التغيري األكثر دراماتيكية يف "اليوم التايل" متمثال يف تالشي اإلنفاجم العام ،ومن أبرزه أجور القطاع العام
واالستثمارات العامة .ومما سيزيد األمر تعقيداً جتميد أو إلغاء بروتوكول ابريس االقتصادي لعام  0884مما سيؤثر سلبا على ترتيبات
التبادل التجاري ،وحتويالت التخليص ،واملسائل املالية /املصرفية والقضااي العمالية .وسوف تؤدي هذه التطورات إىل املزيد من
التداعيات:
تفاقم الفقر :على الرغم من استبعاد احتمالية حدوث أزمة إنسانية بسبب التدخل احملتمل من قبل إسرائيل واجملتمع الدويل ،إال
أنه من املتوقع ارتفاع معدالت الفقر بشكل ملحوظ لتشمل شرائح كانذ يف السابق فوجم خ الفقر .وقد يصل املعدل إىل
مستوايت قياسية تبلغ أكثر من  .٪11تنفق السلطة الفلسطينية اليوم أكثر من  011مليون دوالر يف مشاريع الدعم
االجتماعي اليت تعيل حوايل  011,111أسرة حمرومة وذلك من خالل وزارة الشؤون االجتماعية .ويتم توفري الدعم املايل
املباشر وغري املباشر (الذي يبلغ حوايل  411مليون دوالر أمريكي) ألسر الشهداء واجلرحى واألسرى ،إىل جانب تغطية
تكاليف العالج الطيب يف املستشفيات احمللية واإلسرائيلية والعربية للمرضى الفلسطينيني من الضفة الغربية وقطاع غزة .وتقدر
تكلفة العالج الطيب يف اخلارج  41مليون دوالر يف عام  4104وحده ومن املرجح أن تتأثر الكثري من األسر والفئات
املستفيدة نتيجة حلل السلطة الفلسطينية وإهناء برامج املساعدة .وابلتايل ،فإن نطاجم الفقر سيتسع ليشمل األسر اليت استفادت
سابقا من برامج املساعدة واإلغاثة ،وقد ترتفع معدالته لتصل إىل . ٪ 11
دور قطاع اخلدمات :من املرجح أن يتالشى دور ومسامهة قطاع اخلدمات نتيجة الهنيار املؤسسات املدنية والعسكرية ،وابلتايل
إهناء احلاجة ملع م أولئك الذين يعملون يف تلك القطاعات .ومن املتوقع أن حصة قطاع اخلدمات من إمجايل الناتج احمللي
سوف تنحسر إىل مستوايت ما قبل السلطة الفلسطينية (أي حوايل  .) ٪ 42ومن املتوقع أن هذا االخنفاض سيكون يف صاحل
قطاعات أخرى ،مثل القطاع الزراعي ،والذي من شأنه أن يشكل مالذا رئيسيا لعائالت فقدت مصدر دخلها الرئيسي .ويف
بعض احلاالت قد يعود الصناعيون إىل احلرف احمللية التقليدية للتغلب على اخنفاض االستهالك .ويف حاالت أخرى ،سينقل
املستثمرون أعماهلم إىل األردن وبلدان أخرى.
قطاع املالية العامة :من املتوقع أن يكون هناك توقف اتم يف كافة أو مع م مصادر التمويل ،سواء احمللية منها أو اخلارجية.
وستتجمد إيرادات الضريبة املباشرة فورا ،خاصة ضريبة الدخل ،بسبب غياب دوائر جباية الضرائب .وسيمتنع الفلسطينيون من
شركات وأفراد عن دفع ضرائبهم غري املباشرة ،خاصة ضريبة القيمة املضافة .وستوقف إسرائيل حتويالت عوائد الضرائب
(املقاصة) للجانب الفلسطيين ،واليت تبلغ قيمتها حاليا  0.2مليار دوالر أمريكي سنواي .ومن املرجح أن تنخفض املساعدات
الدولية إىل حد كبري وأن يرتكز ما تبقى منها على االحتياجات اإلنسانية.
قطاع التوظيف :سيكون أكثر من  011,111موظف يف القطاع العام عرضة خلطر تسرحيهم من وظائفهم نتيجة حلل
السلطة الفلسطينية ،وعدم وجود حاجة للخدمات اليت تقدمها الوزارات واملؤسسات اليت يعملون هبا .وستصل معدالت البطالة
إىل مستوايت غري مسبوقة ( أكثر من  .) ٪41وسيولد البح عن فرص عمل وغريها من اخلدمات اهتماما كبريا ابهلجرة إىل
بلدان أخرى وستشهد األردن تدفقا ملحوظا.
القطاع املصريف :ستتأثر قدرة املقرتضني من موظفي القطاع العام على سداد ديوهنم ،ما من شأنه أن يؤثر بدوره على القطاع
املصريف الذي سيجد نفسه مضطراً لتحمل عبء الديون غري املسددة .وحىت عام  ،4104بلغ إمجايل ديون السلطة
الفلسطينية املستحقة للمصارف العاملة داخل األراضي الفلسطينية حنو  0002مليون دوالر أمريكي (ألف ومائة ومخسة عشر
مليون) .ومن شأن عدم القدرة على سداد هذه الديون ،إىل جانب عدم تقدمي اجملتمع الدويل ألي ضماانت ،تعريض هذه
املصارف خلطر كبري وهتديد قدرهتا على العمل وتقدمي خدماهتا.
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العمل داخل إسرائيل :من املرجح أن يزداد الطلب الفلسطيين على العمل داخل إسرائيل بشكل ملحوظ ،مما سيضطر
السلطات اإلسرائيلية إىل فتح سوجم العمل لديها يف حماولة منها للحيلولة دون وقوع انزالجم فوري جتاه العنف ووقوع أزمة
إنسانية.
قطاع غزة :سوف يفقد االقتصاد يف قطاع غزة على الفور حصته من اإلنفاجم العام من احلكومة يف رام هللا ،واليت تبلغ 0.4
مليار دوالر أمريكي ،موزعة على رواتب موظفي القطاع العام ،واملساعدات االجتماعية ،وفاتورة الطاقة ،وكذلك بعض املشاريع
التنموية .وسيلي ذلك ارتفاع يف كل من معدالت الفقر والبطالة ،مما سيؤدي إىل تراجع حاد يف الناتج احمللي اإلمجايل وتعطل
يف اخلدمات العامة .ولن يكون أمام احلكومة يف غزة بديال عن الرتكيز على دمج االقتصاد يف غزة ابلعاملني العريب واإلسالمي
عا مصر.
الشتات :منذ أتسيسها ،والسلطة الفلسطينية حتل حمل الصندوجم القومي الفلسطيين التابع ملن مة التحرير الفلسطينية بتوليها
مسؤولية اإلنفاجم على اخلدمات االجتماعية لفلسطينيي الشتات ،خاصة أولئك الذين يعيشون يف خميمات الالجئني .ويعمل
اآلالف يف مؤسسات من مة التحرير الفلسطينية والسفارات ومكاتب التمثيل .وسيؤدي حل السلطة الفلسطينية إىل خسائر
فادحة يف موارد هذه املؤسسات .ونتيجة لذلك ،فإن من مة التحرير الفلسطينية ستواجه صعوابت اقتصادية حادة فيما هي
حتاول استعادة دورها السابق يف حتمل املسؤولية املالية جتاه الفلسطينيني يف الشتات.

التوصيات:
إن الفلسطينيني حباجة إلجياد هيئة تن يمية بديلة عن السلطة للتعامل مع بعض هذه التداعيات بشكل يتيح هلم االستمرار يف
االعتماد على أنفسهم واحلفاظ على مستوى معقول من بناء املؤسسات .يف أوضاع مثالية ،ينبغي على من مة التحرير الفلسطينية
إنشاء مثل هذه اهليئة واليت ميكن أن تتمثل يف حكومة يف املنفى تتمتع بصالت مع مؤسسة اقتصادية مستقلة يف الضفة الغربية تتألف
من من مات اجملتمع املدين ذات الصلة ،والفصائل السياسية ،ومجعيات القطاع اخلاص ،والنقاابت العمالية ،وممثلي السلطات احمللية .يف
غضون ذلك ،من املستحسن أن تشرع السلطة الفلسطينية اليوم يف البح عن وسائل لتعزيز القدرة الفلسطينية يف اجملال االقتصادي.
إن من الضروري اإلشارة إىل أنه يف الوقذ الذي هتدف فيه هذه الوسائل ملساعدة الفلسطينيني على التعامل مع تداعيات "اليوم التايل"
بشكل فعال ،فإن من املؤكد أن بعض هذه الوسائل كفيل أيضاً بتحسني أداء االقتصاد الفلسطيين اليوم.
يف هذا السياجم ،من املستحسن أن تعتمد السلطة الفلسطينية سياسة مالية جديدة ،قادرة على زايدة اإليرادات احمللية ،إما من خالل
توسيع طاقة االقتصاد احمللي ،أو من خالل حتسني جباية الضرائب .وجيب على السلطة الفلسطينية أيضا اعتماد التقشف يف اإلنفاجم
العام واستقطاب مساعدات عربية ودولية طارئة وإصالح التشوهات يف سوجم العمل.
ومن املستحسن أن يعمل الفلسطينيون على احلد من تبعية االقتصاد الفلسطيين لالقتصاد اإلسرائيلي ،وتطوير العالقات االقتصادية
والتجارية مع العامل العريب تدرجييا .وجيب على السلطة الفلسطينية حتفيز قدر أكا من االهتمام والدعم للمنتجات احمللية وتوفري سبل
البقاء والصمود للمنتجني احملليني .ويف هذا الصدد ،ينبغي أن تدعم حتديدا القطاع الزراعي من خالل تشجيع ودعم الدور الذي تلعبه
التعاونيات الزراعية اليت تساعد املزارعني الفلسطينيني على البقاء والنمو .وينبغي أيضا أن توفر محاية مؤقتة للصناعة الوطنية الناشئة،
وتوفري احلوافز الضريبية ليس فق للشركات الكبرية ولكن أيضا للشركات الصغرية واملتوسطة .وينبغي الرتكيز على اإلنتاج الذي يليب
احتياجات السوجم احمللية عوضا عن األسواجم اخلارجية ،أي اعتماد سياسة يتم فيها إجياد بدائل للمنتجات املستوردة بدل زايدة
الصادرات.
كذلك ،ينبغي على السلطة الفلسطينية دعم مؤسسات اخلدمات والرعاية االجتماعية اليت تساند املهمشني والفقراء .ويف هذا الصدد،
تعتا شبكات األمان االجتماعي واملساعدات االجتماعية املخصصة لألسر الفقرية ذات أولوية مباشرة وضرورية للحفاظ ،يف احلد
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األدىن ،على متاسك النسيج االجتماعي ،خاصة يف ظل األعداد املتزايدة من الفقراء بسبب تدهور األوضاع االجتماعية واالقتصادية
املتوقع.
( )2األمن الداخلي:
من املرجح أن تعتمد التغيريات يف قطاع األمن على طبيعة سيناريو اهنيار أو حل السلطة الفلسطينية .ويف مجيع احلاالت ،ستشهد
الضفة الغربية فوضى عارمة واهنيار لفرض القانون .وسيتم توسيع الوجود العسكري اإلسرائيلي يف املدن والبلدات الفلسطينية على نطاجم
كبري .وستح ى الفصائل املسلحة واملقاومة بزخم غري عادي ،وستستعيد جمموعات أُضعفذ يف الوقذ احلايل نتيجة إلحكام السلطة
الفلسطينية لقبضتها عليها ،مثل محاس ،زمام املبادرة .كذلك ،ستمر عالقات األردن مع الضفة الغربية أبوقات عصيبة .
سيؤدي اهنيار السلطة الفلسطينية نتيجة لفرض عقوابت خارجية إىل بس سيطرة إسرائيلية فورية على مجيع األمور املتعلقة
ابألمن مبا يف ذلك نزع استباقي لألسلحة من األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على نطاجم واسع .وستتخذ إسرائيل
إجراءات لالستيالء على البنية األمنية التحتية الفلسطينية وتدمريها على نطاجم واسع يف مسعى منها ملنع وقوع األسلحة
واملعدات يف أيدي جمموعات مسلحة واحليلولة دون قيام بعض التشكيالت األمنية من املشاركة يف أعمال العنف ضد إسرائيل.
ويف حالة كان اهنيار السلطة الفلسطينية نتيجة القتتال داخلي ،فمن املرجح أن مثل هذا االهنيار سيصعد الوضع مما سيؤدى
إىل مزيد من الفوضى يف ظل االفتقار ألي نوع من السيطرة املركزية ويف ظل االهنيار شبه الكامل للقانون والن ام .ويف ظل هذه
البيئة ،ستاز العصاابت املسلحة يف األحياء ،يساعدها يف ذلك التوفر اهلائل لألسلحة .ومن املرجح أن تتدخل إسرائيل ملنع
استخدام األسلحة ضدها؛ وكما أن من احملتمل أن تشتبك الفصائل الفلسطينية يف مواجهات مسلحة مع القوات اإلسرائيلية.
أما التفكيك املن م للسلطة الفلسطينية فسيمكن من السيطرة على الفوضى املسلحة إىل حد ما .ومع ذلك ،حىت يف ظل هذا
السيناريو ،فإن من املرجح استمرار وجود مشاكل جسيمة ،مثل عدم وجود سيطرة مركزية ،وإمكانية استخدام األسلحة يف
النزاعات الشخصية واحمللية ،ووقوع هذه األسلحة يف أيدي الفصائل املسلحة.
اهنيار األمن الداخلي :ويف مجيع احلاالت ،سيخلق غياب اخلدمات األمنية للسلطة الفلسطينية فراغا من شأنه أن يولد حالة
عدم استقرار ابلغة .ويف ظل غياب حكومة مركزية ،من املرجح أن يبح األفراد واألسر واجلماعات عن سبل حلماية أنفسهم
من خالل اللجوء إىل القيم واألعراف وسبل حل النزاعات التقليدية .وعلى الرغم من أن الفصائل السياسية ستحاول ملء
الفراغ ،فإنه من غريالواضح إىل أي مدى ستتمتع هذه الفصائل مبصداقية شعبية أو ابلقدرة على توفري احلماية .وقد تسعى أيضا
شركات األمن اخلاصة ،العاملة اليوم يف الضفة الغربية ،مللء الفراغ واالستمرار يف توفري األمن لعمالئها ،العبة دور امليليشيات
اخلاصة على حنو متزايد.
عودة الكفاح املسلح :كما سيؤثر غياب السلطة الفلسطينية ،وما يليها من اهنيار للدبلوماسية وحلل دولتني ،على طريقة تفكري
الفلسطينيني .وستحل الدعوات للعودة للكفاح املسلح الشامل حمل الدعوات للمفاوضات والتسوية السياسية .وقد يصبح
اندالع انتفاضة اثلثة أمرا ال مفر منه .ومع اهنيار التنسيق األمين ،ستواجه القوات اإلسرائيلية واملستوطنني هتديدات جديدة،
وسيجدون أنفسهم يف مواجهات مباشرة يومية مع السكان الفلسطينيني والفصائل املسلحة .وقد تقوم قيادة جديدة وشابة يف
حركة فتح بتتبين الكفاح املسلح يف حماولة منها ملنع اهنيار مكانتها بني الفلسطينيني واحلفاظ على بعض الشرعية .كما أن فتح
ومحاس قد تتنافسا لكسب ثقة الشعب من خالل تصعيد املقاومة ضد االحتالل.
التأثريات على األردن ولبنان :قد تكون األردن هي البلد األكثر تضررا من اهنيار السلطة الفلسطينية .ومن املرجح أن يؤدي
تزايد حركة السكان من الضفة الغربية ابجتاه األردن وبتزايد تعاطف األردنيني من أصول فلسطينية مع سكان الضفة الغربية إىل
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زايدة املخاوف وتصاعد اإلحساس ابلتهديد يف ذلك البلد .ورمبا يقوم األردن ابحلد من دخول سكان الضفة الغربية إىل
أراضيه على أمل أن حيمي نفسه من االضطراابت الفلسطينية .ويف لبنان ستُضعف عدم قدرة السلطة الفلسطينية ومن مة
التحرير الفلسطينية على دفع رواتب القوات الفلسطينية املسلحة يف لبنان من سيطرهتا على هذه القوات مما قد يؤدي إىل
سقوطها ضحية جلماعات أكثر تطرفا وأليديولوجيات متثل هتديدات أمنية أكا لذلك البلد.
محاس :مع تقويض قبضة السلطة الفلسطينية ،ستقوم محاس إبعادة تن يم نفسها وأنشطتها يف الضفة الغربية على الفور .ومن
احملتمل أهنا ستتمكن من إعادة بناء قدراهتا العسكرية بسرعة ومن مث قد تعمل على تصعيد مقاومتها ضد إسرائيل يف الضفة
الغربية وذلك لكسب املزيد من الشرعية والشعبية .ويف قطاع غزة ،فإن سلوك محاس قد يكون خمتلفا ،إذ على الرغم من عدم
قدرهتا على إبقاء غزة مبنأى عن األحداث يف الضفة الغربية ،فإنه من احملتمل أن تسعى للحفاظ على ترتيبات وقف إطالجم
النار السارية حالياً .ومع ذلك ،فمن املرجح أن يؤثر تدهور األوضاع االقتصادية ،الناجم عن اهنيار السلطة الفلسطينية وعدم
قدرهتا على دفع رواتب القطاع العام ،على األمن الداخلي يف قطاع غزة .وعلى األغلب أن تتنامى التحدايت ضد محاس.

التوصيات:
لكي يكون الفلسطينيون قادرين على االعتماد على أنفسهم وإدارة بيئتهم األمنية يف ظل تداعيات "اليوم التايل" فهم حباجة إىل إجراء
إصالحات يف من مة التحرير الفلسطينية من شأهنا أن تسمح إبدخال مجيع الفصائل حتذ م لتها .وميكن حلكومة يف املنفى ،تشكلها
من مة التحرير الفلسطينية من كافة الفصائل ،أن توفر قيادة من مة تتمتع بثقة شعبية كبرية وتساعد يف احتواء التهديدات الواردة من
قبل العصاابت املسلحة واالقتتال الداخلي يف األراضي احملتلة .وميكن أتسيس جلان أمن حملية ،من تشكيالت من مجيع الفصائل ،يف
كل حي وبلدة وقرية .وميكن أن يوكل هلذه اللجان مهمة احلفاظ على الن ام وإنفاذ القانون.
ومن أجل احتواء النزوع املتوقع حنو تبين املقاومة العنيفة لالحتالل ينبغي أن ينصب الرتكيز على توفري بديل العنفي هلا .وقد تشكل
احلكومة يف املنفى جلان مقاومة شعبية حملية يف مناطق التماس وغريها وتزويدها ابلدعم السياسي .وميكن للمقاومة الشعبية أن تساعد
يف متكني الفلسطينيني من الصمود يف أرضهم .كما ميكن تعزيز قدرات اهليئات احمللية ،من خالل الدعم السياسي واملايل ،لتكون مبثابة
سلطات دفاع مدين .ميكن يف هذه احلالة ضم مسئويل أمن سابقني للمجالس احمللية لقيادة مثل هذه السلطات.
ميكن للسلطة الفلسطينية محاية أسلحة األجهزة األمنية ومنع وقوعها يف أيدي مجاعات مسلحة ،من خالل الن ر يف مسألة ختزينها
خارج نطاجم املنشتت العسكرية املعروفة.

( )3التعليم:
قد يكون للتغيريات االقتصادية واألمنية اجلذرية املصاحبة الهنيار السلطة الفلسطينية عواقب وخيمة على مجيع اخلدمات االجتماعية مبا
فيها التعليم ،حي سيتأثر حوايل  0,042,111طالب و 14,111معلم يعملون يف  4220مدرسة ،وسيتأثر كذلك
 404,111طالب مسجلني يف  48كلية وجامعة بشكل مباشر .وستشكل طبيعة التدخل اإلسرائيلي يف العملية التعليمية أحد أهم
العوامل املؤثرة عليها .وسيكون هناك تداعيات أخرى نتيجة للنقص يف املوارد ،وغياب اهليئات التن يمية ،واالهنيار العام للقانون والن ام
يف املنطقة.
اإلشراف والتن يم :ال تزال اجلهة اليت ستسيطر على العملية التعليمية يف أعقاب اهنيار السلطة الفلسطينية أو حلها غري معروفة.
ومن بني االحتماالت أن إسرائيل سوف تستأنف دورها السائد قبل عام  0884وبذلك ستبس سيطرهتا الكاملة على عملية
التعليم العام .وقد تؤدي املقاومة الشعبية ملثل هذه احملاوالت اإلسرائيلية إىل انقطاع كبري يف العملية التعليمية .ويف املقابل ،قد
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يقوم الفلسطينيون إبنشاء مؤسسات تن يمية جديدة ،مبوافقة إسرائيلية ،مثل جملس للتعليم .إال أن شح املوارد وضعف القدرة
على التنفيذ سيحدان من فعالية مثل هذا التدخل إىل حد كبري .ويف حال عدم رغبة أو قدرة اإلسرائيليني وال الفلسطينيني على
تويل زمام األمور ،ميكن ختيل حدوث تدخل من طرف دويل .وقد يقوم هذا التدخل بتزويد اجملالس احمللية الفلسطينية
واملن مات غري احلكومية ابملوارد التقنية واملالية مسهلة بذلك االستئناف اجلزئي للعملية التعليمية.
االنقطاع عن العملية التعليمية :يف مع م احلاالت ،وبغض الن ر عمن يسيطر على قطاع التعليم ،فمن املتوقع أن تتعرض
املؤسسات التعليمية لعمليات إغالجم وح ر جتول من قبل اجليش اإلسرائيلي مما قد يؤدى إىل اختالل العملية التعليمية لفرتات
طويلة من الزمن .وقد تغلق اجلامعات والكليات من قبل السلطات اإلسرائيلية لفرتات طويلة من الوقذ للحيلولة دون أن تصبح
منابرا للمقاومة ضد االحتالل كما حدث طوال سنوات االنتفاضة األوىل .وسيقوم الطالب ابلت اهر واالحتجاج يف الشوارع
معرضني أنفسهم خلطر التعرض لالعتقال أو اإلصابة أو القتل.
نقص املوارد :مع زوال الدور الرمسي لوزاريت التعليم والتعليم العايل قد تضيع سنة دراسية .وسوف تتأثر بشكل ابلغ وسليب القدرة
على دفع الرواتب ،وإجراء االمتحاانت الرمسية ،مثل التوجيهي ،وطباعة  04مليون كتاب مدرسي .يف عام  4104وصلذ
ميزانية التعليم يف السلطة الفلسطينية إىل  4,2مليار شيكل ذهبذ  %91منها لدفع الرواتب .يف ظل غياب او تراجع موارد
التعليم هذه لن يتم دفع أجور املدرسني ولن يكون طالب اجلامعات قادرين على دفع الرسوم الدراسية .ومن املتوقع أن يزيد
معدل التسرب بني طلبة املدارس واجلامعات بشكل ملحوظ ،ال سيما بني الفتيات .ومن املتوقع أن يصل الدعم اخلارجي ،إذا
ما وصل ،متأخرا وغري كاف.

التوصيات:
سيتمكن الفلسطينيون من احلفاظ على ن ام تعليمي فاعل إذا ما استمرت سيطرهتم على العملية التعليمية .إن من املستحسن أن تقوم
من مة التحرير الفلسطينية أو احلكومة يف املنفى إبنشاء جملس تعليمي يتوىل مسؤولية اإلشراف على مجيع االحتياجات التعليمية ذات
الصلة ،مثل التن يم ومجع األموال .وينبغي على من مة التحرير الفلسطينية تفويض الصالحيات للمجالس احمللية ومتكينها من تن يم
القطاع التعليمي بغض الن ر عن املواقف والقرارات اإلسرائيلية املتعلقة هبذا القطاع .كما ينبغي على من مة التحرير الفلسطينية أن
تسعى للحصول على دعم األمم املتحدة من أجل ثين إسرائيل عن حماولة توليها السيطرة على قطاع التعليم.
ينبغي على السلطة الفلسطينية أيضاً إجراء تدريبات حماكاة هبدف االستعداد لـ "لليوم التايل" .ويف هذا السياجم ،ينبغي عليها البح يف
األدوار املمكنة للمجالس احمللية ،والفصائل ،واللجان الشعبية ،واملن مات غري احلكومية احمللية ،والوكاالت التن يمية األخرى .وينبغي
على اجلامعات والكليات صياغة خط الستخدام اإلنرتنذ لألغراض التعليمية كوسيلة للحد من عواقب التدخل اإلسرائيلي ،وعلى
وجه التحديد اإلغالقات.
(  ) 4الصحة:
سوف يكون الهنيار أو حل السلطة الفلسطينية تداعيات كبرية على القطاع الصحي وما يصاحبها من أتثريات مباشرة على احلياة
اليومية للفلسطينيني .يتوقع اخلااء وقوع اضطراابت جسيمة يف هذا القطاع ،وسيزيدها سوءاً االهنيار املتوقع للقانون والن ام .ومع
ذلك ،فإن حدة األضرار اليت ستلحق ابلقطاع وما سينجم عنها من آاثر على السكان ستعتمد على كل من طبيعة التطورات السياسية
اليت ستعقب اختفاء السلطة الفلسطينية وهوية اجلهة الرئيسية املن مة ومزودي اخلدمات الذين سيحلون حمل السلطة الفلسطينية.
ويف الوقذ الراهن ،تعد وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية واألونروا مقدمي اخلدمات الرئيسيني يف القطاع الصحي .وتعد السلطة
الفلسطينية أيضا اجلهة املن مة الرئيسية للخدمات الصحية .تشارك املن مات غري احلكومية يف تقدمي اخلدمات الطبية األولية والثانوية.
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وتوفر اخلدمات الطبية العسكرية اخلدمات الصحية الطبية ملنتسيب القوات األمنية الفلسطينية .وتقدم مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين،
وهي من مة اتبعة ملن مة التحرير الفلسطينية ،خدمات اإلسعاف ،وتدير العديد من عيادات الرعاية الصحية األولية ومراكز إعادة
التأهيل .ويقدم القطاع اخلاص ،الذي منى بشكل سريع يف السنوات األخرية ،اخلدمات الطبية على خمتلف املستوايت.
وتشري تقارير احلساابت الصحية الوطنية للفرتة ما بني  ،4100-4101الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ووزارة
الصحة يف شباط (فااير)  ،4102إىل ارتفاع إمجايل اإلنفاجم على الصحة يف فلسطني خالل العام  4100يف مجيع القطاعات
املؤسساتية ،حي بلغ إمجايل اإلنفاجم على الصحة يف عام  4100ما قيمته  0.4مليار دوالر أمريكي مقارنة مع  0.12مليار يف
عام  .4101وبلغذ حصة إنفاجم السلطة الفلسطينية نسبة  ٪ 22يف عام  4100بينما بلغ إنفاجم األسر  .%42أما املن مات
غري احلكومية فقد بلغ إنفاقها  .٪ 08وأنفقذ وزارة الصحة أكثر من  1.22مليار دوالر أمريكي ،بلغذ منها حصة الرواتب
 .٪42وبلغ عدد موظفي وزارة الصحة ما يقرب  04,111موظف ،موزعني ما بني أطباء وصيادلة وممرضني وفنيني وإداريني.
االفتقار لتقدمي خدمات حيوية :تنفرد السلطة الفلسطينية بتقدمي خدمات صحية حيوية غري ظاهرة للعيان ،مثل اخلدمات
الصحية الوقائية  -تطعيم األطفال وحتصينهم ضد األمراض املعدية والسارية ،وإجراء فحوصات األمراض الوراثية وسوف يؤدي
اختفائها على األرجح إىل عواقب وخيمة على الصحة البدنية والعقلية لألطفال .وابملثل ،فإن السلطة الفلسطينية هي اجلهة
الوحيدة اليت تقدم اخلدمات املتصلة مبسائل الصحة البيئية مثل تلك املتعلقة بسالمة مياه الشرب والغذاء ،ون ام مراقبة هذه
املواد واحلرص على سالمتها وحماربة التهريب أو التزوير ،ابإلضافة إىل فحص صالحية هذه املواد لالستخدام اآلدمي .كذلك
فإهنا تقدم خدمات جتفيف املستنقعات ورش املبيدات ملنع تكاثر الذابب والبعوض ،وذابب الرمل اليت يشكل تكاثرها خطرا
على صحة البيئة ويسبب أمراضا عديدة مثل االلتهاابت املعوية وإسهال األطفال ،والتسمم الغذائي ،وداء اللشمانية واحلمى
املالطية .
قدرة اجملتمع املدين :على الرغم من اكتساب اجملتمع املدين الفلسطيين لقدرة وخاة ال يستهان هبا يف جمال تقدمي اخلدمات
الصحية يف ظل االحتالل اإلسرائيلي ،إال أن أتسيس السلطة الفلسطينية قد ضاءل تلك املكاسب .فمنذ قدوم السلطة
الفلسطينية اضطرت العديد من املن مات الصحية التابعة للمجتمع املدين إىل االعتماد عليها أو تغيري تركيز أنشطتها .ويف
الوقذ نفسه مل حتقق اجلهود املبذولة لتنفيذ تعاون تكاملي عن طريق مجعيات تعاونية بني اجلانبني جناحا يذكر .ورمبا جتعل هذه
احلقيقة من الصعوبة على هذه املن مات حتمل بعض املسؤوليات اهلامة اليت تضطلع هبا السلطة الفلسطينية حاليا .ولعل أهم
املشاكل اليت ستواجه اجملمتمع املدين هي توفري املوارد لدفع الرواتب ولتشغيل املستشفيات والعيادات ولتوفري الدواء .وابملثل،
فعلى األرجح أن يفتقر اجملتمع املدين إىل القدرة على رعاية املرضى الذين يتلقون حاليا املساعدات الطبية من املرافق احلكومية
ولن يكون بوسع هؤالء املرضى حتمل كلفة خدمات مماثلة يف القطاع اخلاص .كذلك ،على األرجح أن تفتقر املن مات
الصحية غري احلكومية إىل القدرة على رعاية احملتاجني لعالج متقدم ،مثل مرضى السرطان والثالسيميا وأولئك الذين حيتاجون
إىل غسيل الكلى.
دور إسرائيل :من املرجح أن حيد تويل إسرائيل للمسؤولية عن قطاع الصحة ،من خالل عودة اإلدارة املدنية اإلسرائيلية ،من آاثر
اختفاء السلطة الفلسطينية على اخلدمات األساسية .ويف هذا السيناريو ،فمن املتوقع أن يبقى موظفو الطاقم الطيب يف القطاع
احلكومي مبواقع عملهم احلالية .وابملثل ،على األرجح أن تواصل من مات اجملتمع املدين عملهما بطريقة ال ختتلف كثريا عن
الطريقة اليت كانذ تقوم هبا قبل تشكيل السلطة الفلسطينية يف عام  .0884يف هذا السياجم من املتوقع أن يكون دور
املن مات غري احلكومية دورا تكميليا ،وسيرتكز عملها على تقدمي اخلدمات للفقراء ،معتمدة يف ذلك على املساعدات املالية
والفنية من اجملتمع الدويل .ومن املتوقع أن يواصل اهلالل األمحر تقدمي خدمات اإلسعاف الطارئ ،وأن يستمر الصليب األمحر
يف تقدمي التمويل والدعم اللوجسيت.
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دور الفصائل واجملتمع املدين :يفرتض هذا السيناريو أن إسرائيل ،مفضلة عدم حتمل املسؤولية املباشرة ،ستتنحى وتسمح جلهات
فاعلة أخرى مبلء الفراغ .ومن املرجح أن تقوم الفصائل السياسية بذلك ،ابلتعاون مع من مات اجملتمع املدين ،من خالل تقدمي
اخلدمات الطبية الطارئة واإلنسانية واإلغاثة .كما أهنا قد تتوىل حبكم األمر الواقع السيطرة الفعلية على املرافق الصحية العامة
مثل العيادات واملستشفيات .وعلى األغلب أن يستمر موظفو القطاع الصحي يف العمل ،خاصة من هو مرتب منهم مع
الفصائل السياسية ومن مات اجملتمع املدين ،على الرغم من عدم دفع أجورهم.
العنف والفوضى :يفرتض هذا السيناريو أن األوضاع األمنية السائدة لن تتيح اجملال إلدارة سهلة للقطاع الصحي .قد يكون
عدم اهتمام اجلانب اإلسرائيلي يف تويل زمام السيطرة على القطاع الصحي احملرك ملثل هذا السيناريو األسوأ وما يصاحبه من
اقتتال بني اجملموعات املسلحة املتناحرة .وقد تؤدي حماوالت فصيل أو أكثر لكسب التفوجم السياسي ،من خالل سعيها لبس
سيطرهتا على اخلدمات االجتماعية ،إىل شلل فلسطيين ،بل إىل أسوأ من ذلك ،إىل اقتتال ومزيد من األمل واملعاانة .وقد يكون
لوقوع املرافق الصحية العامة حتذ سيطرة جمموعات مسلحة خمتلفة أتثريا سلبيا على دعم املاحنني الدوليني للقطاع أبكمله.

التوصيات:
كما هو احلال مع التعليم ،ستتعزز فرصة احلفاظ على اخلدمات الصحية األساسية إذا ما أخذ الفلسطينيون زمام األمور أبيديهم
وحاف وا على سيطرهتم على هذا القطاع .ويف هذه احلالة ،سيكون من الضروري توفري قيادة للقطاع الصحي من قبل من مة التحرير
الفلسطينية من خالل تشكيلها هليئة تن يمية ،مثل جملس صحي مستقل يتمتع إبمجاع سياسي ويقوم ابلتوجيه املهين .وينبغي للمجلس
أن يعزز لشراكة بني األطراف اليت ستتحمل املسؤوليات عن القطاع العام ،ومن مات اجملتمع املدين ،واللجان الشعبية .وابملثل ،ينبغي
أن يعزز مجيع أشكال املشاركة بني القطاعني العام واخلاص .ينبغي أن تكون مجيع املؤسسات العاملة يف القطاع الصحي عضوة يف هذا
اجمللس الذي ينبغي أن يكون قادراً على مجع األموال الضرورية لتلبية االحتياجات احمللية من اخلدمات الطبية .وينبغي إعداد قانون
للتأمني الصحي الشامل ،يكون قادراً على معاجلة أسوأ التداعيات احملتملة يف "اليوم التايل" ،وقادراً على توفري األجوبة وتيسري بناء
الشراكات بني خمتلف مقدمي اخلدمات احملتملني.
ينبغي علينا اليوم بذل اجلهود لتحقيق المركزية يف إدارة اخلدمات الطبية .فمن شأن الالمركزية احلد من قسوة واقع اهنيار القطاع
الصحي املتوقعة .وينبغي ملثل هذه اجلهود التشجيع على ختصيص دور أكا للمجالس البلدية والقروية وحتقيق مزيد من املشاركة يف
صنع القرار ،ومنح هذه اجملالس دورا إشرافيا وإداراي.
وابملثل ،جيب بذل اجلهود اليوم إلعداد اجملتمع املدين للعب دور هام يف إدارة املرافق الصحية ومنع اهنيار الن ام الصحي .وميكن أن
تلعب اللجان احمللية واجملالس األهلية يف كل حماف ة مثل هذا الدور ابلتنسيق مع اهليئات السياسية والفصائلية .وينبغي ملن مات اجملتمع
املدين ،على وجه اخلصوص ،أن تركز على ضمان توفر اخلدمات الطبية اجملانية امللحة ،مثل تلك املتعلقة خبدمات األمومة والطفل،
وخدمات األمراض املزمنة مثل السكري ،وارتفاع ضغ الدم ،وأمراض القلب.
(  ) 5االتصاالت:
يدار قطاع االتصاالت الفلسطينية يف الغالب من قبل القطاع اخلاص .وابلتايل ،فإنه من املتوقع أن يكون أداؤه أفضل من القطاعات
األخرى يف جتاوز اهنيار أو حل السلطة الفلسطينية .ويف واقع األمر ،تسيطر إسرائيل فعليا على الكثري من شؤون هذا القطاع حي ان
اتفاجم أوسلو مينح قوة االحتالل السيطرة الكاملة على منافذ االتصاالت الدولية ،واجملال الكهرومغناطيسي (الطيف الرتددي) ،وخطة
ترقيم اهلواتف ،والسيطرة على النفاذ إىل املناطق املصنفة "ج" ،وعلى استرياد املعدات .ويقتصر دور وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات على منح الرتاخيص وتن يم السوجم حي تقوم بتن يم أسعار وتعريفات الشركات القائمة حاليا وتصدر الرتاخيص ملزودي
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خدمات االتصاالت .ويقوم مركز احلاسوب احلكومي ،وهو يتبع الوزارة ،إبدارة أمساء النطاقات اخلاصة ابلوزارات يف الضفة الغربية.
وتدار أمساء النطاقات اخلاصة ابلوزارات يف غزة من خالل مركز احلاسوب احلكومي يف غزة واخلاضع لسيطرة حكومة محاس هناك.
على الرغم من إحراز الفلسطينيني لبعض التقدم ذي األمهية السياسية يف السنوات األخرية ،مثل إنشاء رمز االتصال الدويل اخلاص هبم،
واسم نطاجم اإلنرتنذ اخلاص بفلسطني ( ،).PSوحمطات اإلذاعة املستخدمة لرتددات  ،FMوحمطات التلفزيون اليت تستخدم الرتددات
 ،UHFفإن مع م هذه اإلجنازات قد متذ يف جماالت تدار من قبل القطاع اخلاص .وسيكمن التحدي أمام هذا القطاع يف إجياد سبل
للحفاظ على هذه املكاسب .أما ابلنسبة للخدمات الايدية ،واليت تدار من قبل السلطة الفلسطينية ،فلم يتم إحراز أي تقدم عليها.
بل شهدت بعض تلك اخلدمات انتكاسة بعد أتسيس السلطة الفلسطينية ،ويرجع ذلك جزئيا إىل حقيقة أن اتفاقية أوسلو جعلذ
سلطة الايد الفلسطينية متعاقد من الباطن حلساب سلطة الايد اإلسرائيلية.
تعطل اخلدمات :على األرجح أن تشهد خدمات االتصاالت الفلسطينية وتكنولوجيا املعلومات واخلدمات الايدية بعض
التعطل اجلزئي واملؤقذ فق حىت يف حال تويل إسرائيل للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية .سيكون البديل القانوين للسلطة
الفلسطينية ،إذا ما تبلور ابلفعل ،مضطرا الحرتام االلتزامات التعاقدية القائمة اليت التزمذ هبا السلطة الفلسطينية .إال أنه من
املرجح أن يكون من الصعب التغلب على االنقسام احلايل بني الضفة الغربية وقطاع غزة وقد تصبح االتصاالت بني املنطقتني
أكثر صعوبة (ان ر أدانه).
املهام التن يمية :ستتأثر العديد من املهام التن يمية للوزارة سلبا .وهي تشمل حاليا التنسيق الذي يتم من خالل مركز
احلاسوب احلكومي .وقد يعين هذا أيضا اهنيار سنوات من اجلهود املتواصلة لتحرير قطاع االتصاالت واخلدمات الايدية.
خدمات الايد :مبا أن هناك دمج اتم هليكلية وإدارة سلطة الايد الفلسطينية مع اهليكل اإلداري للسلطة الفلسطينية ،فإن هذا
سيسهل على إسرائيل فرض السيطرة املباشرة والكاملة على سلطة الايد يف الضفة الغربية وفصل عملها عن عمل الايد يف
قطاع غزة.
التواصل مع قطاع غزة :على الرغم من أنه من املتوقع أن يبقى االتصال بني قطاع غزة والضفة الغربية يف مكانه الراهن ،حي
حتكمه اتفاقيات جتارية مع شركات إسرائيلية ،إال أن األمور قد تتغري إذا ما قررت حكومة محاس يف قطاع غزة قطع الوحدة
االقتصادية مع الضفة الغربية .يف هذه احلالة ،فإن االتصاالت بني الضفة الغربية وقطاع غزة قد تتوقف أو تصبح أكثر صعوبة.
على سبيل املثال ،قد تعتا املكاملات اهلاتفية بني املنطقتني مكاملات دولية .يف هذه احلالة سيكون على شركات القطاع اخلاص
إعادة الن ر يف اسرتاتيجيات عملها للتعامل مع بيئتني اقتصاديتني خمتلفتني .وقد تتمثل أحد طرجم تعامل هذه الشركات مع مثل
هذا التطور يف رب قطاع غزة والضفة الغربية من خالل بدائل دولية.
املنافسة مع الشركات اإلسرائيلية :من بني أحد النتائج األكثر احتمالية املرتتبة على اختفاء السلطة الفلسطينية زايدة املنافسة
مع شركات إسرائيلية مما سيؤدي إىل اخنفاض أرابح الشركات الفلسطينية .كما ستزيد احتمالية سرقة املعدات وضعف التن يم
احلكومي للقطاع األمر سوءاً .ومع تدهور األوضاع األمنية ،فإن معدات شركات شبكة االتصاالت الفلسطينية وجوال
والوطنية موابيل قد تتعرض للتخريب أو النهب.

التوصيات:
من املرجح أن يساهم أتسيس هيئة تن يمية مستقلة مبوجب قانون االتصاالت لعام  4119يف السماح ابلقيام ابملهام التن يمية
الضرورية هلذا القطاع .ومن الضروري ختويل هذه اهليئة بتن يم قطاع االتصاالت أبكمله .كما أن من الضروري ضمان االستقاللية
الفعلية جمللس إدارة هذه اهليئة ،ومتتعها ابلقبول لدى اجملتمع املدين والفصائل والسلطة احلاكمة اليوم يف كل من قطاع غزة والضفة
الغربية .لو ُشكلذ هذه اهليئة اليوم فإن ذلك سيجا أي احتالل إسرائيلي مقبل على قبوهلا واحرتام قراراهتا .ويف هذا الصدد ،ون را
حلقيقة أن رخصة شركة االتصاالت الفلسطينية (ابلتل) للخطوط الثابتة وللهاتف ستنتهي يف تشرين الثاين (نوفما) عام  ،4101فإنه
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ينبغي أن تبدأ املفاوضات بني ابلتل واهليئة املستحدثة املقرتحة لتجديد الرخصة على الفور .غين عن القول ،أنه ينبغي أتمني مستقبل
املشغلني الرئيسيني يف القطاع لضمان استقراره وجتنب التدخل اإلسرائيلي فيه.
يف حال اهنيار السلطة الفلسطينية وقيام احلكومة اإلسرائيلية بشغل مكاهنا أبي شكل من األشكال ،فإهنا قد تعتا صندوجم االستثمار
الفلسطيين ذراعا للسلطة الوطنية الفلسطينية ومن مة التحرير الفلسطينية .وقد تتخذ إسرائيل إجراءات ملصادرة أصول الصندوجم من
أجل متويل إدارهتا للمناطق الفلسطينية .ميتلك صندوجم االستثمار الفلسطيين أصوال ضخمة يف قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية،
 ٪01يف جمموعة ابلتل و ٪21يف الوطنية موابيل .إن من الضروري أن يتم أتمني أصول صندوجم االستثمار الفلسطيين ضد أي عملية
مصادرة يف املستقبل من جانب إسرائيل .ويف هذا الصدد ،ينبغي التوصل إىل حل فوري بشأن اخلالفات بني احلكومتني يف غزة ورام هللا
حول هذا الصندوجم.
وهناك طريقة أخرى ميكن للفلسطينيني اليوم من خالهلا تدعيم قطاع االتصاالت تتمثل يف تعزيز مؤسسات القطاع اخلاص التعاونية،
مثل احتاد شركات أن مة املعلومات الفلسطينية (بيتا) ،وتشجيعها على أخذ زمام القيادة يف جمال االتصاالت السلكية والالسلكية
والتنمية االقتصادية املتصلة بتكنولوجيا املعلومات .وميثل االحتاد (بيتا) من مة موحدة للضفة الغربية وقطاع غزة .وابملثل ،ينبغي تشجيع
السلطة الفلسطينية على أتسيس احتاد وطين حملطات اإلذاعة والتلفزيون .وقد يكون مبقدور هذا االحتاد مقاومة أي حترك إسرائيلي يف
املستقبل إلغالجم احملطات.
وحلماية اخلدمات الايدية الفلسطينية ،يوصى بتسجيل شعار اخلدمات الايدية الفلسطينية كعالمة جتارية دولية لتمكني الايد
الفلسطيين من محاية املصاحل الفلسطينية من خالل املؤسسات الدولية .وقد مت التوقيع على مجيع االتفاقات الفلسطينية-اإلسرائيلية
احلالية بشأن اخلدمات الايدية من قبل سلطة الايد اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية أو من مة التحرير الفلسطينية .وينبغي تغيري ذلك
بغرض استبدال السلطة الفلسطينية أو من مة التحرير الفلسطينية مبكتب الايد الفلسطيين .وجيب على السلطة الفلسطينية أيضا أن
تبح يف فكرة استقالل اخلدمات الايدية عن احلكومة ،فمن شأن هذا األمر أن يصعب عملية فصل املكاتب الايدية يف قطاع غزة
عنها يف الضفة الغربية يف املستقبل .ويف هذا الصدد ،وحي أنه من املتوقع أن متنع إسرائيل استخدام اخلدمات الايدية لدفع
خمصصات الشهداء ،كما هو احلال اليوم ،فمن املقرتح البح عن وسائل جديدة لدفعها .ميكن أن يتم دفع خمصصات الشهداء من
خالل هيئات خريية كلجان الزكاة ،أو حىت من خالل جتمعات شعبية مثل صناديق التضامن االجتماعي األسري أو اجملموعات ذات
االنتماء السياسي.
( )6المياه والطاقة:
يعتمد الفلسطينيون يف يومنا هذا بشكل ملحوظ على إسرائيل من أجل احلصول على الكهرابء واملياه والوقود ،حي مت يف عام
 4101استرياد حنو  4.4ميجا واط  /ساعة من الكهرابء ،و  024مليون لرت من البنزين ،و 421مليون لرت من السوالر ،و
 044مليون طن من غاز البرتول املسال من إسرائيل (اإلحصاء املركزي الفلسطيين .)4101 ،وتُستورد  ٪4فق من احتياجات
الضفة الغربية من الكهرابء من األردن يف حني أن البقية أتيت من إسرائيل .يف عام  ،4100وفقا لسلطة املياه الفلسطينية ،استوردت
الضفة الغربية وحدها من إسرائيل ،عا شركة املياه اإلسرائيلية مكوروت 22 ،مليون مرت مكعب من املياه 48 :مليون مرت مكعب
منها لالستخدام املنزيل و 4مليون مرت مكعب لالستخدام الزراعي .بلغ إمجايل استهالك املياه يف الضفة الغربية يف ذلك العام 14.2
مليون مرت مكعب.
وتعد سلطة املياه الفلسطينية مؤسسة عامة حي حتصل على ميزانيتها من السلطة الفلسطينية ،وهي مبثابة هيئة تن يمية لشؤون املياه،
وتعتا مصلحة مياه حماف ة القدس جنبا إىل جنب مع البلدايت واجملالس احمللية اجلهات املسئولة عن التوزيع يف الغالب .وتعد سلطة
الطاقة الفلسطينية هي اجلهة املسئولة عن التن يم العام لقطاع الطاقة .ويدار قطاع الطاقة الفلسطيين أيضا من قبل البلدايت ،وشركة
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كهرابء حماف ة القدس ،وشركة كهرابء الشمال وشركة كهرابء اجلنوب ،حي تستورد مجيعها الكهرابء من شركة الكهرابء اإلسرائيلية.
وقد مت أتسيس جملس تن يم قطاع الكهرابء الفلسطيين من قبل السلطة الفلسطينية كهيئة مستقلة ذات مهام رقابية وتن يمية .ويضم
جملس إدارته ممثلني للقطاع احلكومي وكذلك للقطاع اخلاص .وتعد وزارة املالية ،حي توجد هيئة البرتول ،املسئولة عن واردات الوقود.
وسيكون لغياب السلطة الفلسطينية أثر كبري على إمكانية حصول الفلسطينيني على مجيع هذه املوارد يف الوقذ الذي ستتوقف فيه
بعض هذه املؤسسات عن العمل.
توفري اخلدمات :ون را ملا هو عليه الوضع الراهن املتمثل يف اعتماد فلسطيين شبه اتم على إسرائيل للحصول على املياه
والكهرابء والوقود ،فمن شأن تويل إسرائيل للمسؤولية والعودة إىل اإلدارة املدنية اإلسرائيلية يف اليوم التايل أن يؤدي إىل
اضطراابت مؤقتة فق فيما يتعلق حبصول الفلسطينيني على هذه املوارد .وحي أن املوزعني الرئيسيني للمياه والكهرابء والوقود
هم جهات مستقلة أو تتبع القطاع اخلاص ،فإن قرارا شعبيا بعدم التعاون مع السلطات اإلسرائيلية قد ال يؤثر على توفر
اخلدمات املختلفة .وقد تبقى اجملالس احمللية والبلدايت مها املزود الرئيسي للخدمات .مع ذلك ميكن أن تفرض إسرائيل قيودا
على كمية املياه اليت ستزودها للفلسطينيني .وكما ذكر أعاله ،فإن من غري احملتمل أن حتدث أي تغيريات على قطاع الكهرابء،
حي ستواصل شركة الكهرابء اإلسرائيلية يف توفري اخلدمات ،وسيبقى اإلسرائيليون هم املصدر الرئيسي للوقود كما هو احلال
اآلن .إال أن إمكانية احلصول على مجيع املوارد قد تقيد بشكل خطري إذا مل يكن هناك من م رئيسي يتحمل املسؤولية املباشرة
عن الضفة الغربية .ففي مثل هذا الوضع ،ستتأثر إمكانية احلصول عليها سلبيا بسبب اخلسارة املتوقعة للمعدات وانعدام
الصيانة وتفاقم الفقر وغياب الدعم املايل الدويل.
أتثري ال روف االقتصادية واألمنية :يف حال تدهور ال روف االقتصادية ،لدرجة عدم متكن غالبية الناس من الدفع مقابل
اخلدمات املختلفة ،قد ال يستطيع مزودي اخلدمات من القطاع اخلاص توفري مثل هذه اخلدمات لفرتة طويلة .وابملثل ،فإن
انعدام األمن قد يؤثر سلبا على سالمة املعدات اليت تعود ملكيتها للقطاع اخلاص.
دور اجملتمع املدين :ابلرغم من خاهتا الطويلة ،إال أن جتربة من مات اجملتمع املدين يف إدارة قطاع املياه والكهرابء حمدودة جدا.
ومن املرجح أن يكون دورها تكميليا داعماً لألطراف األخرى ،مثل اجملالس احمللية .ومع ذلك ،فإن اجملتمع املدين سيلعب على
األرجح دوراً هاماً يف أتمني التمويل للتكاليف التشغيلية والصيانة ويف تشجيع اجملتمع الدويل على التدخل لضمان توفر
اخلدمات املناسبة.
دور اجملالس احمللية :من املرجح أن تلعب اجملالس احمللية دورا جوهراي يف إدارة وتن يم وتوفري اخلدمات ،سواء يف ظل وجود أو
عدم وجود دور إسرائيلي مباشر .وسيكون جناح اجملالس احمللية يف توفري هذه اخلدمات احليوية مرهوانً مبقدار قبول الشعب
لشرعيتها وابستعداد الفصائل ملنحها االستقاللية الالزمة .ومن املرجح أن حتصل اجملالس احمللية على الدعم املايل من املاحنني
الدوليني خاصة إذا ما متكنذ من حتصيل الفواتري من اجلمهور .ومن املرجح ،كما ذكر سابقاً ،أن يؤثر ارتفاع معدالت الفقر
والبطالة سلبا على حتصيل الفواتري.

التوصيات:
ينبغي أن تعمل اجلهات الفلسطينية الفاعلة يف هذا القطاع جنبا إىل جنب لضمان استمرار التزود ابملياه والكهرابء والوقود ،وهذه
اجلهات هي :شركات القطاع اخلاص ،واجملالس احمللية ،والفصائل ،ومن مات اجملتمع املدين ،واجلهات املاحنة الدولية .وحي أن
شركات القطاع اخلاص والشركات غري احلكومية تعمل ابالستناد إىل اتفاقيات مع إسرائيل ،فإن ذلك يتيح هلا دفع إسرائيل للعمل بناءاً
على االتفاقيات القائمة والضغ عليها ملواصلة تقدمي املستوايت احلالية من املوارد ،وتزود هذه الشركات وحدها مع م الفلسطينيني
ابحتياجاهتم من هذه اخلدمات .إال أنه ،ولغاية متكينها من توفري خدمات غري متقطعة ،ينبغي على الفصائل السياسية وجمموعات
اجملتمع املدين توفري احلماية هلا ضد أي هجمات تستهدف البىن التحتية .وقد يسهم جملس مشرتك ميثل مجيع األطراف الفلسطينية
ذات الصلة يف احلد من عواقب اهنيار أو حل السلطة الفلسطينية على هذا القطاع.
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وميكن جمللس مشرتك يعمل بشكل وثيق مع من مة التحرير الفلسطينية ،أن يلعب أيضاً دورا يف أتمني التمويل الالزم لصيانة البنية
التحتية وتشغيلها ويف جتنيد الدعم اللوجسيت الدويل.
( )7الحكم المحلي:
متتعذ مؤسسات احلكم احمللي الفلسطيين أثناء خضوعها لالحتالل اإلسرائيلي املباشر ،بدور حمدود يف تقدمي اخلدمات .أدت القيود
القانونية واإلدارية وغياب االستقالل املايل إىل اقتصار دور هذه املؤسسات على توفري خدمات تتصل بتزويد املياه والكهرابء ورصف
الطرجم ومجع القمامة بشكل أساسي .وقد أحدث أتسيس السلطة الفلسطينية تغريا طفيفا على دور اجملالس احمللية يف احلياة السياسية
واملدنية الفلسطينية .وتتوىل وزارة احلكم احمللي صالحيات واسعة على وظائف ومهام اجملالس احمللية .جنحذ الوزارة بشكل طفيف يف
توسيع نطاجم سلطة ووظائف اجملالس احمللية مما أبقاها ذات صالحيات حمدودة .ومبوجب القانون ،فإن وظائف اجملالس احمللية تقتصر
على جماالت البناء واإلنشاءات واألسواجم وأن مة املرور واحلدائق العامة .وهي ال تتمتع بسلطة فعلية على التعليم أو الشؤون
االجتماعية أو الصحة .وعالوة على ذلك ،ال يتيح القانون للمجالس احمللية هامشا معقوال من االستقاللية يف املسائل املتعلقة
ابلضرائب والرسوم.
إن من املتوقع أن يكون الهنيار السلطة الفلسطينية أو حلها تداعيات خطرية على ن ام احلكم احمللي .وعلى الرغم من اخلاة الكبرية
اليت اكتسبتها اجملالس احمللية يف ظل االحتالل اإلسرائيلي ومنذ أتسيس السلطة الفلسطينية ،إال أن مع مها ال يزال معتمدا على
احلكومة املركزية للحصول على الدعم املايل واإلداري .وبدون متويل مايل ،فإهنا لن تكون قادرة على االستمرار يف توفري اخلدمات القليلة
اليت توفرها اليوم ،انهيك عن قدرهتا على توسيع مهامها لتشمل جماالت جديدة مثل التعليم أو الصحة.
تقدمي اخلدمات :من املتوقع أن تستمر اجملالس احمللية يف لعب دور ،وإن كان بشكل متضائل ،يف تقدمي اخلدمات اليت تقدمها
اليوم كما هو احلال فيما يتعلق بتزويد املاء والكهرابء .إال أن قدرهتا على لعب دور يف صيانة الطرجم وغريها من البىن التحتية
سوف تعتمد إىل حد كبري على توفر التمويل احمللي والدويل.
توسيع دور احلكم احمللي :من املرجح أن تكون اجملالس احمللية يف وضع ميكنها من توسيع دورها يف بعض اجملاالت ،مثل
االحتياجات اإلنسانية ،اليت ال تتطلب ميزانيات كبرية ،ولكن ليس غريها ،مثل الصحة والتعليم اليت تتطلب بريوقراطيات
وميزانيات ضخمة .ويف حني قد تنجح البلدايت الكبرية على األغلب ،مثل تلك املوجودة يف املدن الكاى ،يف حتمل
مسؤوليات أكا مما هي عليه اليوم ،إال أن الغالبية الع مى من اجملالس احمللية تفتقر إىل القدرة أو اخلاة للقيام بذلك .
الدور السياسي :إن قدرة اجملالس احمللية على لعب دور سياسي ستكون حمدودة على الرغم من حقيقة أن مع مها ،إن مل يكن
مجيعها ،هي جمالس منتخبة .ابلن ر إىل الرتكيبة الفئوية واحلزبية ملع م اجملالس احمللية ،فمن املرجح أن تعيق اخلالفات والنزاعات
السياسية التوصل التفاجم بشأن تفويض هذه اجملالس لتتوىل مسؤوليات سياسية كاى حىت وإن حصلذ على أتييد اتم من
من مة التحرير الفلسطينية على ذلك.

التوصيات:
متثل اجملالس احمللية املنتخبة أحد أهم مصادر الشرعية السياسية واجملتمعية املتبقية للفلسطينيني .إال أن التشريعات احلالية تقيد واليتها مما
جيعل من الصعب عليها لعب دور فعال يف "اليوم التايل" .ومن شأن تعديل قانون احلكم احمللي حبي يضمن صالحيات حملية أكا
على الشؤون الصحية ،والتعليم ،والتمويل أن يعزز قدرة هذه اهليئات للعب دور أكثر حيوية ليس فق يف تقدمي اخلدمات ،بل أيضا يف
اجملال السياسي .ويف حال تنفيذ مثل هذا التعديل ،ينبغي الطموح لتمكني وتقوية اجملالس احمللية من خالل منحها درجة معقولة من
االستقالل املايل واإلداري.
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وابملثل ،لغاايت متكني اجملالس احمللية يف مواجهتها للتحدايت احملتملة للـ "اليوم التايل" ،فإن من الضروري رفع مستوايت القدرة اإلدارية
والتن يمية للمجالس احمللية ولرؤساء البلدايت .وينطبق هذا بصفة خاصة على اجملاالت املتصلة ابملهارات املالية واإلدارية والفنية.
ون را لوجود عدد الكبري من اجملالس احمللية ،حي أن كثري منها من الصغر حبي لن تصمد وحدها يف "اليوم التايل" ،فإن توحيد
ودمج هيئات حملية متعددة سيساعد مثل هذه اجملالس على التكيف ومواجهة التحدايت بكفاءة أكا يف الوقذ الذي لن تكون فيه
السلطة الفلسطينية موجودة لتقدم هلا العون.
( )8القضاء:
يدار القضاء الفلسطيين من قبل ثالث مؤسسات تتبع السلطة الفلسطينية :وزارة العدل ،وجملس القضاء األعلى ،ومكتب املدعي
العام .يعمل ما جمموعه  402قاضياً وحنو  0211موظفاً يف خمتلف قطاعات ن ام العدالة واحملاكم املختلفة ومكاتب النيابة العامة.
وابإلضافة إىل احملاكم الن امية ،تتويل احملاكم الشرعية البذ يف قضااي األسرة واألحوال الشخصية وتتوىل احملاكم العسكرية البذ يف
القضااي اليت تضم أفرادا ينتمون إىل األجهزة األمنية والعسكرية .ومن مصلحة الفلسطينيني اإلبقاء على ن ام العدالة يف "اليوم التايل"
على الرغم من فقدان القدرة على إنفاذ القرارات القضائية نتيجة الهنيار أو حل السلطة الفلسطينية.
املؤسسات القضائية :ال يعين اهنيار السلطة الفلسطينية ابلضرورة اهنيار مجيع املؤسسات القضائية .سيكون هذا صحيحاً بشكل
خاص إذا ما عملذ من مة التحرير الفلسطينية واجملتمع املدين والفصائل السياسية معا الستبدال السلطة الفلسطينية مبؤسسات
عامة تتمتع ابلسلطة لتن يم وإدارة ن ام العدالة ،حىت وإن كان ذلك مبوافقة ضمنية إسرائيلية .ويف هذه احلالة رمبا تواصل
السلطة القضائية عملها ،مبا يف ذلك جملس القضاء األعلى .إال أنه من املرجح أن ت ل قرارات احملاكم دون تنفيذ يف مع م
القضااي .ومع مرور الوقذ ،سيجا عدم تنفيذ القرارات القضائية اجلمهور للبح عن حتقيق العدالة يف أماكن أخرى .وقد ينشأ
تدرجييا ن ام عدالة قبلي مواز (مثالً ،القضاء العشائري) إىل جانب جلان اإلصالح لتكميل عمل ن ام العدالة الرمسي .وابملثل،
سيدفع تنامي مستوايت الفقر واجلرمية الناس إىل التماس احلماية من خالل العودة إىل القيم التقليدية اليت ستعزز بدورها تلك
املؤسسات املوازية.
الفلتان :إن الفشل يف اإلبقاء على املؤسسات القضائية القائمة قد يؤدي إىل تدهور كبري يف ن ام العدالة .ومن املرجح أن يشعر
اجلمهور أن احملاكم الرمسية قد ابتذ غري فعالة .ويف حال عدم تدخل اإلسرائيليني مللء الفراغ ،ستبقى املؤسسات املوازية تعمل
بشكل منفرد .وللحيلولة دون وقوع الفوضى ،قد يلجأ الفلسطينيون إىل البىن العشائرية والعائلية ،وإىل اجلماعات املسلحة يف
بعض احلاالت ،لغاية احلماية وتطبيق العدالة.
السيطرة اإلسرائيلية املباشرة على السلطة القضائية :قد يؤثر تويل إسرائيل للمسؤولية املباشرة عن الضفة الغربية على سري القضاء
بشكل ملحوظ .فعلى األرجح أن تقوم إسرائيل حبل ما تبقى من املؤسسات القضائية املتصلة ابلسلطة الفلسطينية ،مثل جملس
القضاء األعلى وكذلك احملكمة العليا وبعض احملاكم املتخصصة ،مثل حمكمة اجلمارك ،وحمكمة جرائم الفساد ،وحمكمة
االستئناف لقضااي ضريبة الدخل .وعلى األرجح أن تقوم إسرائيل ابللجوء إىل األوامر العسكرية لتسهيل بس سيطرهتا املباشرة
على أي من القضااي املتصلة ابألمن وتقدمي املدنيني للمثول أمام احملاكم العسكرية .كما ميكن أيضا استخدام هذه األوامر إلقالة
وتعيني القضاة يف احملاكم الن امية ،خاصة إذا ما قرر القضاة مقاطعة االتصاالت مع اإلدارة املدنية اإلسرائيلية.
احملاكم الشرعية  :على الرغم من أن اهنيار السلطة الفلسطينية سيضع حدا على األغلب ،ولو بشكل مؤقذ ،لعمل العديد من
املؤسسات اليت تتعامل مع مسائل الشريعة ،مثل اجمللس األعلى للقضاء الشرعي واحملكمة الشرعية العليا ،إال أنه من املرجح أن
تستمر احملاكم الشرعية ،وتلك اليت تتناول األحوال الشخصية املسيحية ،يف العمل دون انقطاع حىت يف ظل السيطرة اإلسرائيلية
املباشرة.
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التوصيات:
كما هو مبني أعاله ،سيكون من مصلحة الفلسطينيني احلد من الفوضى والفلتان يف "اليوم التايل" السيما يف بيئة يتنامى فيها الفقر
والفلتان األمين .وابلتايل فإنه سيكون من الضروري اإلبقاء على املؤسسات القضائية القائمة .وينبغي بذل اجلهود اآلن لتعزيز استقالل
السلطة القضائية ،ليس فق من تدخل السلطة التنفيذية واألجهزة األمنية ،بل أيضا من الدوافع الفئوية والتدخالت املبنية على دوافع
سياسية .مع ذلك ،ال ينبغي الن ر إىل استقالل القضاء على أنه يتعارض مع آلية حل النزاعات املوازية ،أي تلك اليت تقوم على القيم
اجملتمعية التقليدية .
وجيب على الفلسطينيني أيضا أن يضعوا حدا جلميع ما تبقى من ممارسات لتقدمي املدنيني للمثول أمام حماكم عسكرية أو أمنية ألن
مثل هذه املمارسات ستمنح الشرعية الستخدام إسرائيل للمحاكم العسكرية على نطاجم واسع يف املستقبل.
أخرياً هناك حاجة لبذل مزيد من اجلهود لتشجيع اجلمهور الفلسطيين على احرتام سيادة القانون .وينطبق هذا بشكل ابلغ األمهية
على سلوك األجهزة األمنية ،خاصة عند تنفيذ قرارات احملاكم اليت تتعلق ابملعتقلني يف القضااي األمنية .كذلك ،حتتاج من مات اجملتمع
املدين ،مثل النقاابت العمالية والتجارية ،إلظهار مزيد من االحرتام للمؤسسات القضائية من خالل تنفيذها السريع لقرارات احملاكم.
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أوراق اليوم التالي
الموضوع

الكاتب

المعقبون

1

التداعيات االقتصادية حلل أو اهنيار السلطة

د .نصر عبد الكرمي

د .مسري عبدهللا و م .مازن سنقرط

2

أثر غياب السلطة على األمن والنظام العام

سعيد زيد

اللواء نصر يوسف و روالند فريدريغ

3

اهنيار السلطة الفلسطينية وأثره على التعليم

د .نعيم ابو احلمص

د .علي اجلرابوي و د .مروان عوراتين

4

أتثريات حل السطة أو اهنيارها على اخلدمات الصحية املقدمة

د .فتحي ابو مغلي

د .منذر الشريف و د .جهاد مشعل

5

أتثريات حل السلطة أو اهنيارها على خدمات االتصاالت والربيد

د .مشهور ابو دقة

د .صربي صيدم و عمار العكر

6

تداعيات اهنيار السلطة الفلسطينية على خدمات البنية التحتية

د .عبدالرمحن التميمي

د .شداد العتيلي و م .حيىي عرفات

7

أتثريات حل السلطة أو اهنيارها على القضاء وعمل احملاكم

ابراهيم الربغوثي

خليل الرفاعي و داود درعاوي

8

دور مؤسسات احلكم احمللي يف حال اهنيار أو حل السلطة الفلسطينية

د .عبدالناصر مكي

خالد العسيلي

9

تداعيات اهنيار السلطة الفلسطينية على اجلوانب السياسية واملدنية

د .سفيان ابو زايدة

د .أمين دراغمة و د .عزمي الشعييب

11

مستقبل التسوية السياسية بعد حل السلطة أو اهنيارها

أمحد قريع

ابسم التميمي و نبيل عمرو

رقم
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اليوم التالي – المشاركون في ورشات العمل
#

االسم

المؤسسة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ابراهيم البرغوثي
احمد الهندي
احمد قريع "ابوعالء"
المعتز عبادي
انور ابو عماش
اياد الزيتاوي
أمين مقبول
أيمن دراغمة
ايهاب شحادة
أحمد السرغلي
باسم التميمي
بثينة حمدان
بسام األقطش
بصري صالح
بيتر كروز
تيسير الزبري
جاكوب هوجليت
جمال زقوت
جميل رباح
جهاد البدوي
جهاد الوزير
جهاد حرب
جهاد شوملي
جهاد مشعل
حازم غيث
حسن ابو شلبك
حنا عبد النور
حنان عشراوي
خالد اشتيه
خالد العسيلي
خليل الرفاعي
خليل الشقاقي
د .امية خماش
دادود درعاوي
راضي الجراعي
رضا عوض هللا
روالند فريدريك
سامر فرح
سامي الصعيدي
ستيفاني هيثمن
سعيد الهموز
سعيد زيد

مساواة
سلطة المياه
المجلس االستشاري/فتح
سلطة المياه
مؤسسة التعاون
سلطة النقد
أمين سر لمجلس الثوري لحركة فتح
المجلس التشريعي الفلسطيني
وزارة العدل
شركة االتصاالت
المنظمات الشعبية
وزارة االتصاالت
هيئة التدريب العسكري
وزارة التربية والتعليم
جامعة بوسطن
مركز الدفاع عن الحريات
ضيف /شريك  /نوريف
فدا
وحدة دعم المفاوضات
وزارة الصحة
محافظ سلطة النقد
PSR
UNDP
طبيب وخبير في قطاع الصحة
الممثلية المصرية
بلدية رام هللا
جامعة القدس
اللجنة التنفيذية (م.ت.ف)
UNDP
رجل اعمال "رئيس بلدية الخليل السابق"
وكيل وزارة العدل
PSR
وكالة الغوث
شركة عدالة للمحاماه
جامعة القدس
حزب الشعب الفلسطيني
DCAF
مؤسسة التعاون
البنك االسالمي العربي
KAS
المجلس الطبي الفلسطيني
المجلس التشريعي
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

جامعة بيرزيت
شركة كهرباء الشمال
MAS
NOREF
سلطة النقد
سلطة النقد
رئيس سلطة المياه
مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين
فدا
مستشار الرئيس لشؤون تكنولوجيا المعلومات
االمن الوطني
وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
نائب السفير المصري
وزارة الصحة
مجلس تنظيم قطاع الكهرباء
مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين
شركة االتصاالت
هيئة التدريب العسكري
جايكا
شبكة المنظمات البيئية
أمان
PSR
PSR
المجلس التشريعي الفلسطيني
وزير التعليم العالي
شركة كهرباء محافظة القدس
األمن الوطني
ديوان الرئاسة
جامعة بيرزيت
اللجنة الوطنية لحق العودة
جامعة بيرزيت
مؤسسة الحق
مجلس القضاء االعلى
وزير الصحة السابق
مركز كارتر
المجلس الثوري/فتح
المجلس التشريعي الفلسطيني
NOREF
وزارة ااالتصاالت
باحث
نادي االسير
المجلس التشريعي الفلسطيني
NOREF
قطاع خاص
التوجيه السياسي والوطني

سفيان ابو زايده
سالم الزاغة
سمير عبدهللا
سيرجيو جارسيا
شاكر صرصور
شحادة حسين
شداد العتيلي
شيرين زيدان
صالح رافت
صبري صيدم
صدام عمر
صفاء ناصر الدين
طارق طايل
طريف عاشور
ظافر ملحم
عبد الرحن التميمي
عبد المجيد ملحم
عبد الناصر مسعود
عبدالناصر مكي
عبير البطمة
عزمي الشعيبي
عزيز كايد
عالء لحلوح
عالء ياغي
علي الجرباوي
علي حمودة
علي عمر
علي نزال
عمار الدويك
عمر عساف
غسان الخطيب
فادي قرعان
فارس سباعنة
فتحي ابو مغلي
فجر حرب
فدوى البرغوثي
فضل حمدان
فلورنس مانديلك
فلوريد الزربا
فيصل عورتاني
قدورة فارس
قيس عبد الكريم
ماريو أجويري
مازن سنقرط
محمد الفقيه
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88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
111

صحافي
سلطة النقد
شركة واصل
وزارة الصحة
وزارة العدل
االستخبارات العسكرية
باحث  /اإلتصاالت والبريد
وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة السابق
قطاع خاص
وزارة التربية والتعليم
صندوق تطوير الجودة
صندوق تطوير الجودة
المجلس الثوري/فتح
قطاع خاص
فتح – وزير سابق
دائرة شؤون المفاوضات
جامعة بيرزيت
المجلس االستشاري/فتح
جامعة بيرزيت /وزير التربية والتعليم السابق
وزارة الصحة
رئيس مشروع الشرق االوسط للواليات المتحدة
الهالل االحمر الفلسطيني
االمن الوطني
لجان العمل الصحي
مصلحة مياه محافظة القدس
PSR
UNDP

محمد دراغمة
محمد عارف
محمد عطون
محمد عودة
محمد هادية
محمود هارون
مشهور أبو دقه
معنصم الحمود
منذر الشريف
منيب المصري
منير البرغوثي
موسى الشوقي
موسى حج حسن
نايف سويطات
نبيل المصري
نبيل عمرو
نتاشا كارمي
نصر عبد الكريم
نصر يوسف
نعيم أبو الحمص
نعيم صبره
هنري سيجمان
وائل قعدان
وسام عطوان
وليد ابو راس
وليد الهودلي
وليد لدادوة
يوسف عدوان
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مبادرة اليوم التايل

إمكانيات ونتائج اهنيار أو حل السلطة الفلسطينية والتداعيات السياسية لذلك

كانون أول (يناير)  - 3102شباط (فرباير) 3104

ابدر املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية للقيام مبشروع سياسايت حبثي يهدف لدراسة ال روف اليت قد تواجه اجملتمع والسياسة
الفلسطينية يف ظل تبلور وضع ال تتمكن فيه السلطة الفلسطينية من القيام بوظائفها .هدفذ املبادرة إىل فحص نتائج اهنيار السلطة أو حلها
على جمموعة من القضااي املركزية اليت هتم الفلسطينيني وذلك من خالل انتاج سلسلة من األوراجم اليت تبح التحدايت الرئيسية اليت ستواجه
الفلسطينيني يف حياهتم السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية.توجد ثالثة سيناريوهات قد تؤدي إىل خلق وضع ال تتمكن فيه السلطة
الفلسطينية من القيام أبداء واجباهتا )1( .قد تقوم إسرائيل الوالايت املتحدة بفرض عقوابت مالية وإدارية وسياسية عليها )2( .قد تصل
القيادة الفلسطينية ومن مة التحرير إىل استنتاج أبن حل الدولتني مل يعد ممكناً وأن األفضل البح عن وسائل نضالية أخرى وأن وجود
السلطة الفلسطينية مل يعد ضرورايً  ) 3( .قد تتفاقم األزمة املالية والسياسية الفلسطينية وقد يتبعها إضراابت وم اهرات شعبية ضد السلطة مما
قد يضعف السلطة ويشجع إظهار حتدايت ضدها من أطراف خمتلفة قد تعود اجملموعات املسلحة لل هور علناً مما قد يؤدي إىل إضعاف
السلطة حبي قد ال تستطيع القيام بوظائفها املتوقعة منها.
للمبادرة ثالثة أهداف:
 )1حتديد مغزى اهنيار السلطة وتوقفها عن العمل من خالل -حتديد طبيعة املشكلة احملددة (حسب املوضوع املخصص للورقة) ،وحتديد
حجم وخطورة املشكلة ،وحتديد طبيعة التحدايت اليت خيلقها كل ذلك للمجتمع الفلسطيين وللقيادة واحلركات الفلسطينية )2 .حتديد جمموعة
من اخليارات السياسية اليت ميكن اللجوء إليها ملواجهة التحدايت وتقليص حجم املشكلة أو احتوائها .كما تتناول اخليارات مدى االستفادة
املمكنة من األزمة خلدمة أغراض العمل الوطين الفلسطيين )3 .وضع جمموعة من التوصيات املوجهة ملن مة التحرير للسلطة الفلسطينية
وللحركات واألحزاب وفصائل العمل الوطين واإلسالمي وللحركات واألطر الشعبية وللمجتمع واملن مات غري احلكومية.
شكل املركز فريقا من  33فرداً من الباحثني واخلااء يف جماالت االقتصاد واملال واألمن الداخلي وفرض الن ام والقانون ،الصحة ،والتعليم،
واالتصاالت ،واملاء والطاقة والقضاء واحلكم احمللي والقضااي املدنية والسياسية ومستقبل حل الدولتني .طُلب من الباحثني واخلااء حب
تداعيات غياب السلطة واخليارات املتاحة أمام الفلسطينيني يف مواجهتها .متذ مناقشة املسودات األولية لألوراجم يف ورشات عمل متخصصة،
وقام خبريين مبراجعة نقدية لكل ورقة.
يرتكز هذا التقرير النهائي على نتائج األوراجم املتخصصة وورشات العمل واملقابالت واألحباث اليت أجراها املركز .يقدم التقرير النهائي ملخصاً
لتداعيات غياب السلطة ومناقشة للقضااي اليت يطرحها ذلك على صانع القرار الفلسطيين.
يشارك مع املركز يف هذه املبادرة "مشروع الشرجم األوس للوالايت املتحدة" و"املركز النروجيي ملصادر بناء السالم" .يتقدم املركز الفلسطيين
للبحوث السياسية واملسحية ابلشكر اجلزيل للمؤسستني للدور الذي قامتا به والذي جعل هذا العمل ممكنا.

املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية

شارع اإلرسال ،ص.ب  67رام هللا ،فلسطني
ت+970-2-2964933 :
ف+970-2-2964934 :
pcpsr@pcpsr.org
www.pcpsr.org

