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  النقاط األساسية يف تقويم
  مركز البحث السياسي يف وزارة اخلارجية

  .اإلسرائيلية ألداء السلطة الفلسطينية يف عامها األول
  
  

  عرفات ونشاطه
فقد كان يُقدَّر أنه سيغادر غزة . العملية جاء نشاط عرفات يف تناقض مطلق مع التقويمات التي رافقت  

ويف الواقع أدى وظيفة رئيس بلدية، وجنح يف قيادة . يحدد سكناه هناك بعد فترة قصيرة من وصوله، وأنه لن
  .املعسكر الفلسطيني حتى يف فترة حكم ذاتي حمدود جغرافياً ووظيفياً

  
  الداخل الفلسطيني

ويف الشهور . واجه عرفات بنجاح ملموس أطراف املعارضة على األرض، بما فيها املعارضة اإلسالمية  
وكل ذلك، مع حماولة . وعرفات يعمل بأسلوب فرّق تسد، بينما هو يمسك األعنّة بيديه". قفّازاتخلع ال"األخيرة فقط 

  .وهذه العملية مل تتم. املعارضة إليجاد أطراف أكثر براغماتية داخل
  

  الداخل ـ اخلارج
ما أفلح عرفات يف إيجاد شبكة عالقات متوازنة بين الداخل واخلارج، جتسدت يف خمتلف اجملاالت ـ ب  

ويُقدَّر أنه سيؤدي إىل تعزيز الداخل إزاء . ويتعلق األمر بتحدٍّ سيتجسد يف االنتخابات. فيها اجملاالت األمنية
  .اخلارج

  
  ـ فتح. ف.ت.م

 ونحن. فوقية، منعطفاً تاريخياً يف تاريخ املنظمة حركة .ف.ت.كان االنتقال إىل غزة، يف حين تشكل م  
، إزاء القوة .ف.ت.وثمة عملية متواصلة من تآكل مكانة م]. املنظمة[ورها نشهد أوج عملية تشير إىل نهاية د

  .املتزايدة للسلطة الفلسطينية التنفيذية
  

  املشكالت
وقد كان ثمة توقعات مبالغ فيها وغير عقالنية بشأن . إن املشكلة االقتصادية هي املشكلة الرئيسية  

. بة، لكن مل تُتّخذ خطوات مهنية وموضوعية أيضاًصحيح أن هناك شروطاً موضوعية صع. حتسين وضع الفرد
وخالفاً ملا كانت احلال . وفشلت حماولة جذب رأس مال فلسطيني من الشتات ملصلحة نشاط السلطة الفلسطينية

  .عليه يف فترة احلكم اإلسرائيلي، يوجد عنوان واضح توجَّه االتهامات واملسؤولية إليه، هو عرفات
  

  احلالة املعنوية العامة
ويسود جوٌّ متشكك إزاء . اجلمهور يف الدول العربية] حالة[يوجد إحساس بأن احلالة تشبه إىل حد بعيد   

  .الوضع االقتصادي، وإزاء غياب الديمقراطية، وإزاء البيروقراطية املغاىل فيها
  

  العالقات اخلارجية
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إيجاد انطباع إيجابي، سواء عبر السفر إىل اخلارج أو  على الرغم من احملظورات والقيود، جنح عرفات يف  
وحتمل أسفار عرفات إىل اخلارج طابعاً خمتلفاً، وهي ليست أسفارًا . عبر االستضافة يف مناطق السلطة الفلسطينية

  .أمّا يف الساحة العربية، فلم تتحسن العالقات. دعاوية وإنما زيارات موضوعية
  

  السياسة
ومع أنها ليست حتت سيطرة السلطة، جنح عرفات يف نشر سلطته ويف إيجاد شعور يف الضفة الغربية،   

. بالسيطرة، وذلك جزئياً عبر نقل الصالحيات املبكر، وكذلك عبر نشاط األمن الوقائي بقيادة جبريل الرجوب
  .يف إبعاد األردن عن األوقاف يف الضفة، وإىل حد كبير يف القدس أيضاً. ف.ت.وجنحت م

  
  خالصة

. مكن اعتبار العام األول على دخول عرفات إىل غزة جناحاً معقوالً يف ظل الشروط االبتدائية والتوقعاتي  
ومع بدء . االقتصادي هو املشكلة األكبر، على الرغم من وجود مؤشرات إيجابية يف األسابيع األخيرة واملوضوع

إن . مور بالتسوية االنتقالية وبالتحديات اليوميةالعام الثاين من والية السلطة الفلسطينية، يتعلّق الكثير من األ
وعلى الرغم من الشكاوى ضد أدائه، فإن ال غنى للسلطة الفلسطينية . عرفات هو الشخصية األكثر سيطرة وضرورة

  .عنه
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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