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في البداية

تراجع التفاؤل الكبير الذي انتشر في الشارع

أمام عقبات أممية كثيرة .اآلن يدور نقاش جاد
حول إعادة الكرة ،وهذه املرة بوسائل أكثر فعالي ًة.

الفلسطيني ،فتر ًة قصير ًة ،بعد االتفاق على قيام
جلنة االنتخابات املركزية مبباشرة عملها في

حتاول

غزة ،والبدء مبشاورات تشكيل حكومة الوفاق

من خالل تخصيص عددها هذا للمقاومة السلمية

الوطني التي ستنحصر أهم مهامها في التحضير

واملدنية بأشكالها املختلفة سواء امليداني الالعنفي

لالنتخابات التشريعية والرئاسية« .حماس» قررت
وقبل أقل من ثمان وأربعني ساع ًة من بدء عملية

أو القانوني والسياسي.
تضم زاوية

أن تساهم في هذا اجلدل والنقاش

جمل ًة متنوع ًة من الدراسات

النظرية والتطبيقية التي حتاول أن تغطي كافة

تسجيل الناخبني في غزة وقف العملية ،ووضعت
جمل ًة من الشروط التي أعادت النقاش إلى مربعات

اجلوانب املتعلقة باملقاومة الشعبية والسلمية،
حيث يكتب الدكتور أشرف املبيض حول

اعتقد اجلميع أن احلوار الثنائي قد جتاوزها .لم
يكن هذا حدث ًا طارئ ًا على الرغم من صعوبة وقعه

جتارب الشعوب األخرى في املقاومة الشعبية
املدنية خاص ًة في الهند والنرويج مع تركيز على

وأثره على مستقبل عملية إجناز املصاحلة .إقليمي ًا
ت ّوج السيد محمد مرسي رئيس ًا ملصر وبذلك مت ّكن

جتربة جنوب إفريقيا ،وكيفية االستفادة منها

اإلخوان املسلمون ـ بعد أربعة وثمانني عام ًا من

في السياق الفلسطيني ،كما يكتب رشاد توام
حول «دبلوماسية التظلّم والتشهير» في محاولة

تشكيل التنظيم ـ من دخول قصر الرئاسة املصرية.
بكلمة أخرى هناك من ربط بني االنتشار اجلغرافي

منه لوضع أساس ملشروع فلسطيني خاص

للمشروع اإلخواني وبني مواقف «حماس» اجلديدة.

بسبل استخدام القضاء الدولي في النضال

أما من جهة ثانية ،فإن مشروع التسوية ما زال
متعثر ًا وال يبدو أن ثمة آفاق ًا جديد ًة ميكن لها أن

ضد إسرائيل .يتكامل هذا مع ما يقترحه
السفير نبيل الرمالوي من ضرورة العودة إلى

تُعيد األمور إلى نصابها .فاحلالة الفلسطينية في

املجتمع الدولي بعد إخفاق العملية السياسية.

الصعد كافة ،من حيث مقدرة
مرحلة شلل كامل على ّ

ووفق الرمالوي فإن الطريقة املثلى لتجاوز عجز
هذه العملية هي رد األزمة إلى أصلها ومكانها

الفلسطينيني على حتقيق ما يصبون إليه ،إذ إن
ثمة انشغا ًال كبير ًا بالوضع الداخلي وبالبحث عن

الصحيح :املجتمع الدولي ومؤسساته .في

حلول مؤقتة ألزمات مصيرية.

اإلطار التحليلي امليداني يق ّدم عبد الغني سالمة

في مثل هذا الصيف قبل عام كان الفلسطينيون

قراء ًة في جتارب املقاومة الشعبية في فلسطني
خاص ًة جتربة بلعني ،كما يقدم مأمون سويدان

من أجل احلصول على عضوية اجلمعية العامة
لألمم املتحدة ،وقتها لم تنجح اجلهود وتع ّثرت

قراء ًة في املقاومة الشعبية في برامج الفصائل

منشغلني بالتحضير للصراع في احملافل الدولية

الفلسطينية ومواقفها.
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في زاوية املقاالت تواصل سياسات النقاش

ويكتب الباحث زكريا السرهد في زاوية

حول املقاومة الشعبية ،حيث يكتب سليم النفار

السياسات العامة حول «سياسات رعاية

حول جتارب املقاومة الشعبية في قطاع غزة،
خاص ًة جتربة مناهضة احلزام األمني الذي

األطفال وحمايتهم في التعديالت املقترحة
على قانون الطفل الفلسطيني» .أما في زاوية

تقيمه إسرائيل على طول الشريط احلدودي

السياسة الدولية ،فيكتب محمد أبو دقة حول

مع القطاع .إلى جانب ذلك يعرض أنطون

«حركة املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض

شلحت لقضية املفاوضات وسياسات حكومة

العقوبات على إسرائيل» في استكمال من

نتنياهو التي تتخذ من االستيطان وسيلة لدحر

لكافة جوانب املقاومة الشعبية التي أفردت لها

املفاوضات كما يقترح عنوان مقالة شلحت.

عددها هذا .وفي زاوية عرض الكتب يقدم

وكما يقترح عنوانا املقالتني األخيرتني في
الزاوية ،فإن ثمة قلق ًا من حلاق «حماس» وغزة

الباحث عقبة فالح قراءة في كتاب «نظام ليس
واحد ًا» الصادر حديث ًا عن املركز الفلسطيني

باإلخوان ومصر ،وضياع بوصلة املشروع

للدراسات االسرائيلية «مدار» واملترجم عن

الوطني في ظل نشوة انتصار «اإلخوان» في

العبرية .الكتاب من تأليف أرئيال أزوالي وعدى

مصر وسوء تقدير بعض األطراف الفلسطينية

أوفير ،وتنبع اهميته في االضاءة من الداخل

لهذا الفوز .يسأل محمد هواش« :هل يلتحق

على بنية االحتالل وعالقتها البنيوية بالدولة

قطاع غزة مبصر بعد التحاق «حماس» بـ

وفي األدوار التي تفعلها دولة االحتالل الدامته،
وكعادتها تقدم سياسات لقرائها باق ًة من آخر ما

أكرم عطا الله عن حالة ارتباك «بني املصاحلة

أصدرته املكتبات الفلسطينية والعربية والعاملية

الوطنية ومشروع الدولة اإلسالمية».

من كتب حول القضية الفلسطينية وارتباطاتها

«إخوانها» في دول الربيع العربي؟» كما يكشف

تخصص

اإلقليمية والدولية.

ندوتها لنقاش موضوعها

إن من أكثر األفكار صالبة التي يقترحها
هذا العدد أن ثمة مسالك وطرق ًا مختلف ًة ميكن

املركزي ،إذ تستضيف حول طاولتها في الندوة
التي أدارها مدير حترير سياسات الكاتب أكرم
مسلم ك ًال من السيد صالح رأفت عضو اللجنة

للفلسطينيني أن يسلكوها في بحثهم األبدي عن

التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،والسيد

حقوقهم املسلوبة ،وأن عليهم ـ أمام هذا التحدي
ـ أن يطوروا أفكار ًا إبداعي ًة قادر ًة على حتدي

والناشط باسم التميمي من فعاليات قرية النبي

جبروت إسرائيل وهمينتها سواء امليدانية أو

صالح ،والدكتور سمير عوض أستاذ العلوم

سطوتها في املجتمع الدولي.
تضيء شمع ًة صغير ًة في هذا الطريق.

محمود العالول عضو اللجنة املركزية حلركة فتح،

حتاول أن

السياسية في جامعة بيرزيت.
العدد (2012 )20
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دراسات

المقاومة الشعبية المدنية في فلسطين
في ضوء تجارب الهند والنرويج وجنوب إفريقيا
د .أشرف المبيض

*

مقدمة

 36حتى أوائل الثمانينيات بالعنف املسلح ،حيث

تعددت أشكال نضال الشعب الفلسطيني
وأساليبه منذ العام  1917وحتى اليوم ،ضد
االستعمار البريطاني واحلركة االستيطانية
الصهيونية ،ومن ثم ضد االستعمار والعنصرية
اإلسرائيلية .وقد تقدم أحد األشكال على اآلخر
في كل مرحلة من تاريخ الشعب الفلسطيني ،وفي
بعض األحيان تعايشت أشكال نضالية مختلفة
في املرحلة نفسها .فمنذ العام  1917وحتى
إضراب العام  1936كانت املقاومة الشعبية
املدنية هي الشكل األبرز ،حيث ُعقدت املؤمترات
الوطنية والشعبية وقدمت العرائض ونظمت
اإلضرابات ،جنب ًا إلى جنب مع أساليب احلوار
والتفاوض واالتصال مع سلطات االستعمار.
واتسمت املراحل النضالية الفلسطينية بعد ثورة

كانت الثورة الشعبية املسلحة هي الشكل الرئيس

في مواجهة رموز كبيرة لالحتالل مثل جدار الفصل

*حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية.

واحلواجز العسكرية والشوارع املغلقة.

السائد .بينما كانت بني عامي 1993-1988
االنتفاضة الشعبية الفلسطينية ـ بكل مكوناتها
من أساليب املقاومة املدنية ـ هي الشكل الرئيس
للمواجهة .بعد (أوسلو) متت مأسسة الصراع من
أجل احتوائه واستيعابه من قبل النظام اإلسرائيلي؛
حيث بدأت الصورة بالتغ ّير مع اندالع انتفاضة
األقصى في أيلول  .2000ومنذ ذلك التاريخ اتسمت

املواجهة بتعايش أشكال متعددة للمواجهة ،لكن
طغت صورة املواجهة املسلحة العنيفة على هذه
املرحلة ،حتى أخذت املقاومة املدنية ،مؤخر ًا ،في
االنتشار ولكن ببطء ،إذ يسعى الفلسطينيون في
مواقع عدة في الضفة الغربية إلى أخذ زمام املبادرة
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ً
أوال :تعريف المقاومة
الشعبية المدنية

ظاهرة الالعنف ،فمث ًال (بترمي سوروكن) عرفها
بأنها« :عبارة عن سلوك مسالم وهادئ يجنح نحو

ال يتم في املقاومة ذات الطابع الشعبي أو

التفاهم والود واالنسجام مع اآلخرين ،ويتجنب

املدني استخدام القوة املسلحة وأعمال العنف

القوة والصدام مع املناوئني واخلصوم ،حتى

املصاحبة لها ،وإمنا جتري بأساليب مختلفة

لو كلف ذلك بعض اخلسائر املادية واالعتبارية

تع ّبر عن السخط واالحتجاج ،وتبدأ من مقاطعة

للطرف الذي يتوخى التهدئة والسالم» ،أما

السلطة التي جتري ضدها املقاومة إلى الصيام

الفيلسوف البريطاني (برتراند رسل) فيعرف

واالمتناع عن الطعام ،وقد تصل إلى حد تدبير

ظاهرة الالعنف بأنها« :سلوك عقالني يهدف

التظاهرات واإلضراب عن العمل ،وقد توجه

إلى تفادي الصراع مع طرف معني أو أطراف

القائمة باالحتالل احلربي أو سلطات االستعمار،

محددة ،بغية إحالل السالم والوئام واالنسجام
مع اجلهات التي قد تكون سبب ًا من أسباب التوتر

املقاومة الشعبية ضد السلطة أو ضد السلطات
وواضح أن املقاومة املدنية في احلالة األولى ال

والقلق ،وإقناع اآلخرين بأن النزاع واحلرب

ميكن أن تختلط باملقاومة الشعبية املسلحة التي
جتري دائم ًا ضد قوى أجنبية والتي هي واقعة

ويعرفها املفكر الفرنسي (جان ماري مولر) بأنها:

من الوقائع التي يهتم بها القانون الدولي العام

«ضرب من ضروب الوعي االجتماعي والثقافي

بوضع القواعد التي حتكمها ،ملا لها من آثار على

يجعل الفرد يعترف بحقه وحق اآلخرين عليه،

املستوى الدولي ،أما في احلالة الثانية فقد تقع

وأن مثل هذا االعتراف هو الذي يقدح شرارة
الالعنف التي تضع ح ّد ًا لالستغالل واالحتكار

يؤديان إلى كثير من اخلسائر املادية والبشرية»،

التفرقة بني نوعي املقاومة ،وقد لوحظ أن ازدياد
املقاومة املدنية ارتبط في املائة عام األخيرة بزيادة
املقاومة الشعبية.

والنزاع واحلرب».

2

ومن املبادئ التي كان يؤمن بها (غاندي) أن

1

العنف ال يدعو إال إلى مزيد من العنف  ..ومن

وهنا البد من اإلشارة إلى انقسام عدد من

ثم يزيد من ضعف الفرد واملجتمع.

الباحثني واملفكرين في تناولهم مفهوم املقاومة

3

الشعبية أو املدنية ما بني اجتاه يرى أنها تستند

االجتاه الثاني :عرف املقاومة الشعبية بنمطيها

إلى السلوك الالعنفي ،واجتاه آخر يرى أنها
تستند إلى السلوك الالعنفي والعنفي مع ًا.

املدني العنيف 4واملدني الالعنيف ،فاألول تنتمي
إليه التظاهرات واإلضرابات التي يرافقها

االجتاه األول :عرف الالعنف كأساس تستند

قذف احلجارة والقضبان احلديدية والزجاجات

إليه املقاومة املدنية ،وهو ما يتفق مع ما جاءت

احلارقة ،وال يرقى هذا النمط إلى السالح الناري

به دراسة أحمد عبد احلكيم ،عندما حاولت من

املستخدم في املقاومة املسلحة 5،أما النمط الثاني

خالل نخبة علماء االجتماع والسياسة تعريف

الالعنيف فقد يصنف من أمناط املقاومة الشعبية
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في أشكالها الدنيا ،كلجوء السكان إلى القضاء،
أحيان ًا ،من أجل التعامل مع قضايا مصادرة

املواجهة العسكرية ليس هو اخليار األمثل،

األراضي أو املنع من السفر أو الطرد أو اإلبعاد

وأنه باهظ التكلفة وأنه طريق مسدود ال يؤدي

أو إغالق بعض املؤسسات؛ ألن قضاء الدولة

إلى النتائج السياسية املرجوة ،فمن جهته أدرك

القائمة باالستعمار أو االحتالل ال ينصف ،وقد

االحتالل صعوبة ورمبا استحالة حسم املعركة
عسكري ًا مع املقاومة في غزة مؤخر ًا .صحيح أنه

أو حركة التحرر الفلسطينية مفادها أن خيار

يصل هذا النمط الالعنفي إلى مرحلة تصعيدية
بدء ًا من سد الطرق وقطع الكهرباء واملقاطعات

قادر على التدمير والقتل والتضييق على الناس،
لكن هذه األفعال لن حتقق أهدافه السياسية ،بل

االجتماعية والسياسية واإلضرابات حتى
العصيان املدني الذي يتبوأ قمة الالعنف.

سيكون عليه حتمل تبعاتها اإلعالمية واالقتصادية

6

واألمنية ،والنتيجة الوحيدة التي يستطيع حتقيقها

ثانيًا :أهمية المقاومة
الشعبية الفلسطينية

على أرض الواقع هي القتل والدمار.
أما حركة التحرر الفلسطينية ،فقد خرجت من

على الرغم من طبيعة العقيدة األمنية اإلسرائيلية

حرب غزة عام  2008بدرس مفاده أن املقاومة

التي تعتمد كل وسائل القتل والترهيب كسبيل

املسلحة املتمثلة بإطالق الصواريخ وتفجير
العبوات ليست خيار ًا متاح ًا دائم ًا ،وأن ممارستها

رئيس إلحكام سيطرتها وهيمنتها على الشعب
الفلسطيني ومصيره ـ وعلى الرغم من طبيعة

يجب أن تخضع حلسابات سياسية معقدة تق ّيد

املشروع االستيطاني الصهيوني العنصري

انطالقتها ،وتقلل من وتيرتها؛ لذا شهدت الفترة
التالية لتلك احلرب انخفاض ًا في وتيرة إطالق

اإلحاللي الذي يهدف إلى السيطرة على األرض
ذاتها واستبعاد أصحابها األصليني ،وليس

الصواريخ من غزة في مرحلة ما بعد احلرب ،قابله

مجرد استغالل موارد البالد كما في االستعمار

انخفاض في االعتداءات العسكرية الصهيونية

التقليدي غير االستيطاني من ناحية ،وعلى الرغم

على القطاع ،وعلى الرغم من أنه ال يوجد إعالن

من اعتماد إسرائيل على قوة الواليات املتحدة

رسمي عن تهدئة ،فإن مستوى االلتزام بالتهدئة

ونفوذها؛ ما يجعل اجلهود الدولية للبحث عن

امليدانية فاق االلتزام بأي تهدئة رسمية سابقة.

حل لهذا الصراع الدامي إما أن تذهب أدراج

يدفع انحسار اخليار املسلح وتضييق اخلناق

الرياح وإما أن متيل إلى الضغط على الشعب

عليه ،إلى االهتمام بفتح آفاق أوسع وخيارات

الفلسطيني لقبول املنطق اإلسرائيلي؛ ما يزيد في

أكثر في معركة الشعب الفلسطيني السترداد

استعصاء البحث عن حلول بالطرق السلمية من
ناحية أخرى ـ فإن قناع ًة جديد ًة بدأت تتش ّكل

حقوقه ،وذلك من خالل املقاومة الشعبية أو
املدنية ،فالتظاهرات واالعتصامات السلمية،

لدى فريقي الصراع سواء االحتالل اإلسرائيلي

واإلضرابات ،ومقاطعة املنتجات اإلسرائيلية،
11

والسعي إلى توفير بديل وطني عنها ،وخوض

إلى حتقيق أهداف احلركات التحررية .مع التأكيد

املعركة القضائية إلدانة مرتكبي جرائم احلرب

على وجود كثير من املعطيات والوقائع التي تشير

في إسرائيل ،والتوظيف الواعي لوسائل اإلعالم

إلى أوجه شبه كبيرة بني النظام العنصري السابق

والفن في مخاطبة العالم باللغة التي يفهمها،

في جنوب إفريقيا والنظام العنصري اإلسرائيلي.

وإظهار جرائم االحتالل بحق اإلنسان والتاريخ

وهذا ال يعني محاولة تعميم النموذج اجلنوب

واألرض ،والعمل على حشد رأي عاملي مناهض

إفريقي في مطلق األحوال ،لكن يتوجب االستفادة

لهذا االحتالل ،كل هذه أشكال نضالية ال تقل
أهمي ًة عن النضال املسلح ورمبا تتفوق عليه.

من الدروس الغنية لتلك التجربة .ولكن قبل ذلك
ستعرض الدراسة لنماذج أخرى من املقاومة

وتعد سنة الدروع البشرية التي اتخذها

الشعبية في محاولة لوضع التجربة الفلسطينية
وممكنات جناحها في سياقات أوسع ،خاص ًة

أشكال املقاومة املدنية ،حني يتصدى املدنيون

التجربة الهندية ،والتجربة النرويجية خالل احلرب

بأجسادهم الضعيفة لطائرات (أف  )16شديدة

العاملية الثانية ،ثم تعود لقراءة معمقة للتجربة

التدمير؛ ملنعها من قصف املنازل.

اجلنوب إفريقية وفرص االستفادة منها.

الفلسطينيون عام  2008في قطاع غزة من أرقى

وما فعله أهالي بلدات نعلني وبلعني وبدرس...

ثالثًا :تجارب المقاومة
الشعبية ضد االستعمار

في محافظات الضفة الغربية من التظاهر كل جمعة
برفقة متضامنني أجانب ضد اجلدار العنصري

إن املقاومة الشعبية املدنية ضد القوى

الذي يلتهم أراضيهم ويقطع شجر زيتونهم هو
أيض ًا مثال رائع للثبات الفلسطيني في وجه

األجنبية لها تاريخ طويل ،ومن أبرز أمثلتها في
التاريخ احلديث املقاومة التي قادها (املهامتا

اجلبروت الصهيوني بوسائل مدنية مجردة.

غاندي) في الهند ضد االستعمار البريطاني،

ولهذا ،فإن جناح جتارب النضال الشعبي

والتي ت ّوجت باحلصول على االستقالل ،وتلتها
التجربة النضالية في جنوب إفريقيا ،كما كانت

املدني ضد االستعمار ـ وفي مقدمتها جتربة
املؤمتر الوطني اإلفريقي في جنوب إفريقيا
ضد نظام الفصل العنصري ـ القى قبو ًال لدى

هناك حركة مقاومة مدنية متعددة في العالم قبل

الفلسطينيني في ظل سياسة التسويف اإلسرائيلية

احلرب العاملية الثانية .وخالل احلرب العاملية
الثانية لعبت املقاومة الشعبية املدنية دور ًا مهم ًا

عناصر متشابهة مع بعض االختالفات ،مع العلم

في مقاومة االحتالل النازي ألوروبا ،ولكن كانت
ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا باملقاومة الشعبية املسلحة،

واختالل موازين القوى ،ففي جتربة جنوب إفريقيا
أن التجربة تطورت في سياق تاريخي طويل،

وغالب ًا ما كانت املقاومة الشعبية املدنية تسبق

واحتوت على أشكال متعددة للنضال ،إال أن
الشكل احلاسم كان املقاومة املدنية التي قادت
العدد (2012 )20

املقاومة املسلحة أو تصاحبها.
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املقاومة اإليجابية مقرونة بـ(الساتياجراها)،

بدأت السيطرة االستعمارية اإلجنليزية على

أي أنها مقاومة األقوياء الذين يدركون عن وعي

الهند من خالل الشركة البريطانية للهند الشرقية
عام 1705م ،إذ أوجدت لها نفوذ ًا جتاري ًا واسع ًا

لم يقصر (غاندي) نضاله في بالده ـ الهند ـ

1757م على يد القائد اإلجنليزي (كليف) ،الذي

بل ذهب إلى أبعد من ذلك ،فقد قام باستعمال
العصيان املدني الالعنفي حينما كان محامي ًا

حقيقة احملتل.

في البالد؛ ما أدى إلى احتالل الهند عسكري ًا عام

هزم حاكم البنغال وتابع انتصاراته في جميع
أنحاء احتاد الهند.

مغترب ًا في جنوب إفريقيا ،في الفترة التي كان

8

خاللها املجتمع الهندي يناضل من أجل حقوقه

أسس (غاندي) ما ُعرف بـ «املقاومة السلمية»

املدنية ،وبعد عودته إلى الهند عام ،1915

أو فلسفة الالعنف (الساتياجراها) 9 ،وهي

قام بتنظيم احتجاجات للفالحني واملزارعني

مجموعة من املبادئ تقوم على أسس دينية

والعمال في املناطق احلضرية ضد ضرائب

وسياسية واقتصادية في آن واحد ،ملخصها

األراضي املفرطة والتمييز في املعاملة ،وبعد

الشجاعة واحلقيقة والالعنف ،وتهدف إلى إحلاق

توليه قيادة املؤمتر الوطني الهندي في العام

الهزمية باحملتل أو املستبد عن طريق الوعي

 ،1921قاد (غاندي) حمالت وطنية لتخفيف

الكامل والعميق باخلطر احملدق وتكوين قوة قادرة
على مواجهة هذا اخلطر بالالعنف أو ًال ،ثم بالعنف

حدة الفقر ،وزيادة حقوق املرأة ،وبناء وئام
ديني ووطني ،ووضع حد للنبذ ،وزيادة االعتماد
على الذات اقتصادي ًا.

إذا لم يوجد خيار آخر.
وتتخذ سياسة «الالعنف» عند (غاندي) عدة

بدأ (املهامتا) كفاحه السلمي بتحرير آالف

أساليب لتحقيق أغراضها ،فمنها :الصيام

العرائض وتوجيهها إلى السلطة البيضاء في

واملقاطعة واالعتصام والعصيان املدني ،والقبول

جنوب إفريقيا ،وقام بتنظيم (املؤمتر الهندي)

بالسجن وعدم اخلوف من أن تقود هذه األساليب

في (الناتال) ،وأسس صحيفة (الرأي الهندي)

حتى النهاية إلى املوت ،وسياسة «الالعنف» ال

وعمل على إقامة مستعمرة (فينيكس) الزراعية،

تعني السلبية والضعف لدى (غاندي) ،بل هي

قرب (دوربان) ،في العام  ،1904وهى مستعمرة
صغيرة أسسها مع قليل من أصدقائه الذين

كل القوة؛ إذا آمن بها من يستخدمها.

10

شاركوه أفكاره بأهمية االبتعاد عن صخب

م ّيز (غاندي) بني نوعني من املقاومة الالعنفية:
األول ـ املقاومة السلبية ،واصف ًا إياها بسالح

املدن وتلوثها ،وعن طمع وكراهية وحقد البشر

الضعفاء والعاجزين ،وتشمل حركة االنتخاب

في املدن ،فانسحب الهنود من املدن الرئيسة ،ما

لدى النساء املؤيدات حلق املرأة في التصويت

أصاب األعمال الصناعية بالشلل التدريجي.
وفى أواخر حياته كرس (غاندي) جزء ًا كبير ًا
11

مبثل ما تشمل مقاومة املنشقني .الثاني ـ
13

على الصدقة واإلحسان مطلق ًا ،أن يبقى

من أفكاره من أجل الدفاع عن حقوق األقلية
املسلمة ،وحزن كثير ًا من أجل انفصال باكستان

املضربون ثابتني مهما طال أمد اإلضراب،

وأعمال العنف التي شهدتها كشمير ،وقام بدعوة

وأن يرتزقوا خالل ذلك من أي عمل شريف

الهندوس إلى احترام حقوق املسلمني؛ ما أثار
بعض املتعصبني ضده واعتبروه خائن ًا فقاموا

آخر 14.ووافق قادة حركة اإلضراب على هذه
اخلطوات إلجناح اإلضراب الذي استمر
واحد ًا وعشرين يوم ًا ،وانتهى بدخول اخلالف

باغتياله بإطالق الرصاص عليه في  30كانون
ً 12
الثاني  ،1948فتوفي عن عمر يناهز  79عاما.

إلى جلنة حتكيم.
 -عدم التعاون :عمل (غاندي) في بداية

دعا (غاندي) أبناء شعبه في العام 1919
إلى إضراب مع االلتزام بـ(الساتياجراها) رد ًا

حملته للمقاطعة االقتصادية على االهتمام

على القوانني اجلائرة التي فرضتها بريطانيا

بالفالحني والعمال من خالل تأسيس
نقابات لهم ،فسعى جاهد ًا من أجل

حالة االنسجام بني املسلمني والهندوس في هذا

تخفيض الضرائب التي تثقل كواهلهم،
وفي العام  1920بدأ (غاندي) أو ًال تطبيق

قمعها البريطانيون بعنف ،فقد ارتكبوا مذبحة

برنامج «النسيج واحلياكة اليدويان» وهو

ُعرفت مبذبحة (أمريستار) ،في نيسان ،1919

في طليعة النشاطات التي حض (غاندي)

في العام نفسه ،فاستغرب البريطانيون من
اإلضراب ،ومعه بدأت اضطرابات الهند التي

ذهب ضحيتها نحو  400شخص ،وبسبب

أتباعه عليها لنسج ثيابهم بأنفسهم ،بحيث

هذه املذبحة تبنّى حزب املؤمتر الهندي دعوة

ال يعتمدون على القطن املستورد من

(غاندي) إلى (الساتياجراها) كمنهج للنضال،

بريطانيا ،واستجابت عديد املدن الهندية

وطالب باحلصول على احلكم الذاتي باألساليب

لهذه الدعوة.
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 قانون امللح :اعتكف (غاندي) أيام ًا فيمنزله يف ّكر في إستراتيجية مثلى ميكن من

السلمية 13التي لم تختلف عن أساليب جنوب
إفريقيا وفلسطني كاإلضراب والتظاهرات وعدم

خاللها مواجهة االحتالل البريطاني ،قرر
بعدها القيام بحملة العنفية واستعداد ًا

التعاون والعصيان.
 اإلضرابات :إن من أهم هذه اإلضرابات ماشهدته معامل النسيج مبدينة أحمد أباد،

لهذه احلملة ـ والتي اشتهرت بحملة العام
 1930ـ أعد (غاندي) برنامج ًا يتضمن

لهم كيفية البدء باخلطوات االحتجاجية

املطالب األساسية باإلضافة إلى خطة

حيث وقف (غاندي) إلى جانب الع ّمال وشرح

واضحة ومحددة للتمرد الالعنيف الذي
تضمن عصيان ًا مدني ًا ،كما تضمن رجا ًء

إلجناح اإلضراب ومنها :عدم االلتجاء إلى
العنف مطلق ًا ،وعدم االعتداء على اخلارجني

إلى احلكومة الهندية العاملة حتت إطار

على إجماع املضربني ،عدم االعتماد
العدد (2012 )20
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االستعمار بعدم التنازل عن حقوق البالد

ضريبة امللح وحتقيق املطالب األخرى ،فاستجاب

لسلطات االحتالل.

نائب امللك بإطالق سراح القادة السياسيني
وأعاد ممتلكات الهنود املصادرة ،وألغى القوانني

ركز (غاندي) في بداية حملته الالعنفية على
قانون امللح الذي كان يفرض على الهنود ضرائب

اخلاصة بامللح.

باهظة مقابل امللح ،كما كان يجعل إنتاج امللح
وصناعته حكر ًا على احلكومة البريطانية فقط،

 - 2التجربة النرويجية

في العام  1940قامت أملانيا باحتالل النرويج،
على الرغم من أن األخيرة كانت محايد ًة في
احلرب العاملية الثانية ،فإن ذلك لم يشفع لها،
ومبجرد دخول القوات األملانية إلى النرويج
سقطت احلكومة ،وهرب امللك إلى لندن وأقام
حكومة في املنفى ،التي نسقت بدورها مع
القيادات الشعبية في الداخل لتبدأ املقاومة طيلة
فترة االحتالل بني عامي  1940و ،1945مارس
فيها النرويجيون العديد من أساليب املقاومة
الناجحة التي غلب عليها الطابع املدني ،ففي العام
 1940أعلن (جوزيف بتربوفني) القائد األملاني
في النرويج عام  1940حزمة من القرارات مثل
حل جميع األحزاب السياسية ،وأنشأ مجلس ًا
للمستشارين ليحل محل البرملان النرويجي،
وقد نتج عن هذا اإلعالن اندالع العديد من
التظاهرات واالحتجاجات الرمزية ،التي تضمنت
على سبيل املثال إضراب الرياضيني وتوقفهم
عن اللعب ،استقالة احملكمة النرويجية العليا،
رفع شعارات مميزة تعبير ًا عن رفض االحتالل،
انتقال اجلمعيات واملنظمات إلى العمل السري
18
بعد حلها.

وانطالق ًا من هذا القانون الظالم انطلق (غاندي)
في املسيرة الشهيرة (مسيرة امللح) نحو البحر
ليستخرج امللح بنفسه ،ودعا الشعب الهندي
إلى اخلروج معه إلى ساحل البحر ليمارسوا
العصيان املدني من خالل كسر قانون احتكار
امللح املفروض عليهم من قبل السلطات البريطانية
واستخراج امللح ،وقد استغرقت هذه املسيرة 26
يوم ًا ،قطع فيها (غاندي) وأتباعه من املتظاهرين

مسافة ثالثمائة وثمانني كيلو متر ًا.
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كانت هذه املسيرة مبثابة الشرارة التي
أدت إلى انطالق الثورة العارمة الالعنفية
في شتى أرجاء شبة القارة الهندية ،فبمجرد
انطالق املسيرة بدأت التجمعات اجلماهيرية
واالستعراضات الضخمة واخلطابات والبيانات
اجلماهيرية شديدة اللهجة ،وقاطع الهنود املالبس
األجنبية وهجر الطالب املدارس احلكومية ،ومت
رفع األعالم الوطنية ،باإلضافة إلى املقاطعة
االجتماعية ملوظفي احلكومة ،واإلضرابات العامة
واالستقاالت اجلماعية من قبل موظفي احلكومة
وأعضاء املجالس احمللية والتشريعية ،وعلى

كان أهم هذه االحتجاجات رفض املدرسني

الرغم من قمع البريطانيني واعتقال (غاندي) ،فلم

قرار التوقيع على إعالن يشيد باحلزب النازي

ينجح السياسيون والعسكريون البريطانيون في
قمع إرادة الهنود في االستمرار قدم ًا نحو إلغاء

األملاني ،ولم يتوقف األمر عند هذا احلد ،بل وضع
15

املدرسون من خالل منظمتهم السرية مجموعة

واالقتصادية ،فالتمييز بني االحتالل أو االستعمار

من اإلرشادات والتوجيهات حول املقاومة ومنها:

التقليدي ،واالحتالل اإلحاللي اإلسرائيلي

رفض االنضمام للحزب النازي ،مقاومة الدعاية

الصهيوني لفلسطني له أهمية كبرى تتصل

النازية في املدارس ،رفض كل التعليمات الصادرة

بالفهم الواقعي ملا تعرضت له فلسطني منذ أوائل

عن جهات غير مختصة ،رفض التعاون بأي شكل

القرن املاضي .فاالستعمار التقليدي أو االحتالل

من األشكال مع منظمة الشباب الفاشية.

العسكري التقليدي من قبل دولة لدولة أخرى أو
جلزء من إقليمها ،كان تاريخي ًا استعمار ًا مؤقت ًا

وفي شباط  1942أصدر القائد اجلديد لقوات

في كل حاالته وفق ًا لواقع العديد من حاالت

االحتالل قوانني تتضمن اعتبار كل املدرسني
تلقائي ًا أعضاء في (احتاد املدرسني) ،وعلى

االستعمار ،كما حدث في الهند والنرويج،
فاالحتالل البريطاني للهند مث ًال دام حوالي مائة

الفور رد قادة املقاومة من املدرسني بإرسال

عام من  1857إلى عام  1949ثم انتهى.

خطابات فردية لكل مدرس تدعوهم إلى رفض
مثل هذه القوانني واإلجراءات ،فاستجاب حوالى

لذا فإن إمكانية استفادة أي مقاومة شعبية

عشرة آالف من اثني عشر ألف مدرس ،مما دفع

ومدنية في فلسطني من التجربتني الهندية
والنرويجية تبقى محصور ًة في إطار فهم كيفية

مدرس وإرسالهم إلى معسكرات اعتقال قطبية

وضع اإلستراتيجيات احملددة والواضحة للمقاومة

في محاولة إلجبارهم على سحب احتجاجهم

مع مراعاة خصوصية احلالة الفلسطينية ،كما

واالنخراط في االحتاد اجلديد ،وعلى الرغم

ميكن االستفادة من تنوع أساليب املقاومة

من أشكال التعذيب ،رفض معظم املدرسني

الشعبية ذات الطابع املدني لتنفيذها ،ال

االنضمام إلى طلب احملتل ،وأعلنوا مواصلتهم

سيما االعتماد على مشاركة واسعة من القوى

تدريس الطالب ،وإزاء هذا الصمود أعلن القائد
األملاني هزميته قائ ًال «دمر املدرسون كل ما كنت

االجتماعية كالعمال والطالب واملرأة.

جيش االحتالل األملاني إلى اعتقال نحو ألف

أحاول فعله».

بخالف املقارنة بني النظام االستيطاني
الصهيوني في فلسطني والنظام االستيطاني
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العنصري في جنوب إفريقيا التي تشكل دعوة

في فلسطين من تجربتي الهند والنرويج

إلى اعتماد أساليب مقاومة النظام العنصري

ميكن القول من خالل استعراض التجربتني

البائد في جنوب إفريقيا ،مثل احلصار
واملقاطعة ،وهذا ما ُيخيف النخب اإلسرائيلية

في الهند والنرويج :إن النظام االستيطاني
واالستعماري في كلتا احلالتني يختلف اختالف ًا

التي أصبحت ترتعب من ذكر منوذج الدولة

الواحدة الدميقراطية الذي اتبع في جنوب

جوهري ًا عن النظام االستيطاني واالستعماري في

إفريقيا .وإن أكثر ما ُيخيف قادة إسرائيل

فلسطني من ناحية األهداف الدينية والسياسية
العدد (2012 )20
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واحلركة الصهيونية هو الدميقراطية أو باألحرى

األقلية البيضاء ،أو بتكثيف وجودها وفعالياتها

املساواة الكاملة.

داخل صفوف القوى االجتماعية األكثر ثورية
ومتاسك ًا ،وهي حتديد ًا العمال والطالب ،إضافة

ال شك في أن هناك أوجه اختالف بني

إلى دور املرأة والكنيسة ،كقوى مساهمة في

النظامني؛ ولكن اجلوهر واحد ،فالنظام في جنوب
إفريقيا كان نظام ًا عنصري ًّا سافر ًا وواضح ًا؛ ما

املقاومة املدنية.
هناك تشابه بني حركة التحرر الفلسطينية

س ّهل مهمة حركات التحرر في فتح جبهة دولية

ونظيرتها اجلنوب إفريقية في استخدام أساليب

ضده ،خاصة عندما اختارت قيادات هذه املقاومة
خطاب ًا دميقراطي ًا واضح ًا وثابرت على طرحه ،أما

النضال املدني والشعبي في بداية القرن
املاضي ،فقد ركزت حركة التحرر الوطني في

النظام اإلسرائيلي فقد كان أكثر تطور ًا ودها ًء،

جنوب إفريقيا على تقدمي الشكاوى وااللتماسات

ومارس الكثير من السياسات العنصرية بطريقة

من خالل إرسال الوفود إلى بريطانيا وبرملان

مضمرة ،بيد أنه في احلقيقة يعتبر أخطر وأكثر
وحشي ًة من نظيره في جنوب إفريقيا ،فهذا النظام

جنوب إفريقيا لشرح وجهات النظر الوطنية إزاء
القوانني والتشريعات ،كما مت استخدام أساليب

أراد تطهير األرض من سكانها األصليني ومارس

التظاهرات واإلضرابات ،كإضراب (الراند)
عام 1920؛ احتجاج ًا على تدني أجور عمال

ذلك بصورة وحشية وبشعة؛ حتى يستطيع أن
يعلن نفسه دولة دميقراطية ويكون جزء ًا من

املناجم ،وإضراب عام  1946للعمال أيض ًا ،ومن
األساليب ،أيض ًا ،عدم التعاون ،مثل ما حدث في

العائلة الدميقراطية الغربية التي ساعدته ودعمته
بكل الوسائل ،ولذا ُيقال :إن الفلسطينيني هم

أوائل اخلمسينيات ،عندما مت حل مجلس األهالي؛

ضحية يهودية إسرائيل وضحية دميقراطيتها

بسبب رفضه تطبيق قوانني التمييز العنصري،

في الوقت نفسه.

ثم أسلوب العصيان املدني وذلك مبقاطعة أوامر
النظام العنصري وقوانينه ،وكانت أبرز حملة

رابعًا :التجربة النضالية
في جنوب إفريقيا

للعصيان هي التظاهرة الوطنية التي دعت إليها

سعى النظام العنصري في جنوب إفريقيا
سعي ًا حثيث ًا إلحداث شرخ في صفوف اجلبهة

الوحدة؛ ملعارضة تصاريح املرور والتي انتهت

الوطنية املناهضة له بكل ما أمكنه من وسائل

مبجزرة (شاربفيل).

حركات التحرر مثل املؤمتر الوطني ومؤمتر

عنفية والعنفية ،في حني تصدت قوى التحرر

كثفت حركات التحرر الوطني في اخلمسينيات

الوطني مبا توافر لها من إمكانيات لسياسات هذا

من أساليب املقاومة املدنية مع تنامي الوعي

النظام سواء بالعمل على دعم صمود ومتاسك

السياسي لدى جماهير هذه احلركات ،فقد

األفارقة بكل طبقاتهم وشرائحهم ملواجهة حكم

دعا املؤمتر الوطني إلى إضراب وطني شامل؛
17

احتجاج ًا على قيام الشرطة بقتل املتظاهرين

القبليني املؤيدين لسياسة احلكومة ،وفي املناطق

ضد قمع الشيوعية عام  ،1950وبعدها بعامني

الريفية كانت املقاومة املسلحة على يد الفالحني

قام املؤمتر الوطني بتنظيم حملة عصيان شارك

ال سيما ضد سلطات (البانتو).

فيها آالف املتطوعني من مختلف أنحاء البالد؛
احتجاج ًا على التشريعات والقوانني العنصرية،

إن األساليب العنفية سواء أكانت أعمال
تخريب أم اغتيال أم إرهاب التي جلأت إليها

كما نظم املؤمتر الوطني في العام نفسه حملة
مقاطعة املدارس احتجاج ًا على تطبيق قانون

حركات التحرر الوطني مت قمعها في أوائل
الستينيات ،ويعود ذلك إلى متكن احلكومة من

تعليم (البانتو) ،وحملة مقاطعة املواصالت
في املناطق احلضرية رد ًّا على رفع أجرة
املواصالت عام .1957

21

استهداف قيادات احلركة ،والتنافس بني احلركات
وعدم التنسيق بينها ،إضافة إلى أن الوضع
اإلفريقي لم يكن مواتي ًا حلركة التحرر اإلفريقي

20

ساد االعتقاد لدى حركات التحرر الوطني بأن

بالدرجة الكافية ،فحتى منتصف السبعينيات لم

وسائل املقاومة املدنية وأساليبها قد فشلت في

تكن هناك حدود مفتوحة لدول صديقة متاخمة

التأثير على النظام العنصري الذي كان يرد بعنف

جلنوب إفريقيا ميكن استخدامها كقواعد حلرب

على أي احتجاج مدني سواء أكان باإلضرابات

العصابات ،ولعل نظرة فاحصة إلى عدم تكافؤ

أم التظاهرات ،فقد شكلت مجزرة (شاربفيل)

القوة بني طرفي الصراع في جنوب إفريقيا جتعل

عام  1960التي قتل فيها عشرات املتظاهرين

إمكانية جلوء حركات التحرر إلى الوسائل العنفية
أمر ًا محكوم ًا عليه بالفشل ،فالنظام العنصري

نقطة حتول مهمة في تاريخ حركات التحرر ،وقد

ميتلك اقتصاد ًا قوي ًّا باستطاعته أن مي ّول ميزاني ًة
عسكري ًة ضخم ًة  ،فض ًال عن امتالكه جيش ًا

متثل هذا التحول في مراجعة هذه احلركات
إلستراتيجياتها وتكتيكاتها في مواجهة قوة

وعناصر مدرب ًة ومدعوم ًة من الغرب .وهذا درس

النظام وبطشه ،وتبنيها املقاومة املسلحة وأعمال

ميكن للفلسطينيني أن يستفيدوا منه.

التخريب ،وبالفعل بدأ املؤمتر الوطني اإلفريقي
واحلزب الشيوعي عام  1961في تشكيل منظمة

إذن ،كان هناك في أواخر الستينيات وأوائل

عسكرية سميت «رمح األمة» بهدف الهجوم على

السبعينيات تراجع من قبل حركات التحرر

املراكز واملنشآت احلكومية في املناطق احلضرية،

الوطني في جنوب إفريقيا بعد تقييد قادتها

لكن سرعان ما تعرضت منظمة «رمح األمة»

بالسجن والنفي نتيجة تبنيها املقاومة العنفية،

لضربة قاسية من الشرطة ،وذلك باقتحام مقرها

لكن اجليل الثوري اجلديد استفاد من أخطاء

السري واعتقال أعضاء من قياداتها ،كما قام

أسالفه ،وبدأ استرجاع أساليب النضال الشعبية

التنظيم العسكري (بوكو) التابع ملؤمتر الوحدة

املدنية ،وكانت أول عالمة هي إضرابات العمال

اإلفريقية بتنفيذ عمليات االغتيال ضد الزعماء

في (ديربان) ،عام  ،1973حيث جنح العمال

العدد (2012 )20
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بإضراباتهم في إثارة القلق لدى السلطات وأرباب

قوي خالل الثمانينيات ،ومعه أصبحت جنوب

العمل ،وبعد ثالث سنوات دخل الطالب بقوة على

إفريقيا غير قابلة للحكم في السنوات األخيرة،

اخلط الوطني؛ إذ شهدت املدن الغربية اجلنوبية

ويالحظ أن حركة العصيان استخدمت من قبل

مثل (جوهانسبرغ) و(الكاب) انتفاضة (سويتو)،

حركات التحرر كاملؤمتر الوطني ومؤمتر الوحدة

ففي العام  ،1976خرج أكثر من عشرة آالف

وحركات فالحية ،كما يالحظ أن حركة العصيان

طالب في مسيرة احتجاجية اعترضتها الشرطة

قد استخدمت حتى فترة السبعينيات للحصول

بإطالق النار؛ فقتلت نحو ثمانني منهم ،ومع

على مطالب محددة دون أن الوصول إلى حتدي

انضمام العمال إلى انتفاضة (سويتو) حقق
اإلضراب العام في آب  1976جناح ًا كبير ًا

النظام برمته بينما كانت في الثمانينيات وحتى
مطلع التسعينيات تستخدم على نطاق وطني

وصل فيه معدل العمال الغائبني إلى نحو ،%90

عام ينصرف إلى النضال املضاد ملواجهة نظام

ومت شل حركة املواصالت لعدم استخدامها،

التمييز العنصري.

وفي كانون األول من العام نفسه نُظم إضراب

اجته النظام السياسي في جنوب إفريقيا
إلى حتسني صورته الداخلية والدولية؛ نظر ًا

جماهير األفارقة وامللونني في (سويتو) ،وهكذا

الشتداد حركة املقاومة اإلفريقية في أواخر

ظلت جماهير احلركة الطالبية والعمالية اإلفريقية

الستينيات وأوائل السبعينيات؛ وذلك بإجراء

شارك فيه نحو مليون عامل في الريف ،وأيدته

23
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تعديالت صورية في بعض القوانني والتشريعات

وفي حني كانت مذبحة (شاربفيل) نقطة حتول

العنصرية لتوحيد العنصر األبيض في احلكم

في حركة التحرر الوطني باجتاه تبني العمل

وتقويته وللسيطرة على األوضاع الداخلية اآلخذة

العنفي املسلح ،فإن انتفاضة (سويتو) كانت

في التدهور ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى قام
النظام العنصري بإصالحات بدء ًا من منتصف

تبني األسلوب الشعبي واملدني ،وقد خاض
الطالب معرك ًة ذاتي ًة لتأمني استمرار النضال

السبعينيات وحتى الثمانينيات استهدفت على
األغلب احتواء اجلماعات امللونة والهندية في

بعد انتفاضة (سويتو) ،فقد اكتشف عدد كبير

النظام السياسي؛ ألن اجلماعتني تضامنتا

منهم عندما هرب إلى اخلارج أن العمل في

وشاركتا األفارقة في النشاطات املقاومة ،إال

إطار حركات التحرر الوطني في املنفى قد

أنه على الرغم من سياسة اإلصالح الشكلية

يعيدهم إلى املنطق النضالي نفسه للجيل

التي اتخذها النظام العنصري فقد استمرت

األقدم ،فعاد عدد منهم الكتشاف طرق وأساليب
أكثر فاعلي ًة واستمرار ًا للنضال املدني ،ال سيما

املقاومة اإلفريقية ومعها اإلدانة الدولية لسياسته
وممارسته ،وحدثت تطورات على الصعيد الدولي

العصيان املدني الذي أثبت فعاليته كسالح

واإلقليمي واحمللي منذ منتصف الثمانينيات أدت

واجلماعة امللونة متحدة.

نقطة حتول في حركة التحرر الوطني باجتاه

19

ـ في تفاعالتها ـ إلى بدء احلوار والتفاوض بني

كيان ًا عنصري ًّا استيطاني ًّا استعماري ًا غربي ًا ،على

احلزب احلاكم واملؤمتر الوطني.

عكس موقف املقاومة في جنوب إفريقيا التي
متيزت بالثبات والوضوح في الهدف اإلستراتيجي

رابعًا :إمكانية استفادة المقاومة المدنية
في فلسطين من تجربة جنوب إفريقيا

وهو :إلغاء العنصرية وحتقيق املساواة الكاملة.
فعلى األرض ال ميكن لدولة في الضفة
وغزة والقدس الشرقية أن حتسم الصراع؛ نظر ًا

أسست حركات التحرر في جنوب إفريقيا
مطالبها على املساواة في احلقوق وليس

لرفض إسرائيل حق العودة لالجئني الفلسطينيني

على أساس االنفصال اجلغرافي ،مبعنى أن

من جهة ،وصغر حجم أراضي الدولة على نحو
ال يحتمل كثير ًا من الالجئني من جهة ثانية،

اإلستراتيجية السياسية كانت تقوم على خطاب
احلقوق الليبرالية ،وظلّت منسجم ًة مع هذا

فهناك نحو أربعة ماليني نسمة في الضفة وغزة

العنصري ،مع أنه كانت هناك أوساط طالبت

التي تعاني من كثافة سكانية تقدر بنحو مليون
ونصف على مساحة  365كيلو متر ًا مربع ًا ،ومن

اخلطاب والهدف ،حتى سقوط نظام الفصل
باالنفصال على أساس جغرافي دميوغرافي،

جهة ثالثة تستبعد إمكانية قيام دولة قابلة للحياة

وفي احلالة الفلسطينية عجزت مختلف

على جغرافية مجزأة ضعيفة تركتها إسرائيل

الفصائل عن االتفاق على أهداف احلد األدنى

للفلسطينيني مثل املعازل (البانتوستانات) في

واحلد األقصى إلستراتيجية التحرير ،وعجزت

جنوب إفريقيا ،ومن جهة رابعة ترحيل فلسطينيي

في الوقت نفسه عن االتفاق على تكتيكات

الـ 48الذي يقدر عددهم مبليون ونصف مليون

التحرير ما بني استخدام املقاومة املسلحة

نسمة لتعزيز نقاء الدولة اليهودية.

واملقاومة املدنية.

24

إن عدم طرح املقاومة املسلحة في مرحلة من

كان ال بد أن حتدد حركة التحرر الفلسطينية

مراحل النضال الفلسطيني ال يقلل من أهميتها،

الهدف من أي مقاومة تتبناها؛ إذ ال خالف

فاملسألة مسألة تكتيك وليست مسألة مبدأ،

على أن الهدف اإلستراتيجي حلركة التحرر

فرمبا تستطيع املقاومة املدنية حتقيق إجنازات

بإقامة الدولة في نهاية املطاف ،لكن اخلالف

أكثر من الكفاح املسلح في مرحلة من املراحل،
وحقيق ًة ميكن للمقاومة املدنية بأساليبها التي

الفلسطيني يفرض ضرورة احلرية واالستقالل
يقع في لون الدولة املستقبلية وشكلها ،ما بني

ال تقل قوتها في التأثير على العدو من أساليب

حدود عام  1967وبالتالي ينحصر الهدف في

املقاومة املسلحة أن تنجح في تصحيح اخللل

إنهاء االحتالل اإلسرائيلي فقط ،وبني الدولة على

في ميزان القوى اإلسرائيلي  -الفلسطيني،

كامل التراب الفلسطيني ،وبذلك يكون الهدف

وذلك بشل ردود الفعل العنيفة والطائشة من

إنهاء سيطرة إسرائيل وتصفية نظامها باعتباره
العدد (2012 )20

العدو في حال اللجوء للمقاومة املدنية كما
20

ورد في جنوب إفريقيا ،وبالتالي فإن النظام

أهالي قرى وبلدات بلعني ونعلني وغيرها في

االستعماري االستيطاني قد ينظر إلى خطورة

مقاومة جدار الفصل العنصري.

تصاعد هذه املقاومة بأنها ال تقل عن خطورة

 .4بات خيار املقاومة املدنية السالح األخير

املقاومة املسلحة؛ ألن كليهما يفضي إلى نتيجة

في يد السلطة الفلسطينية تهدد به

واحدة وهي زعزعة السيطرة االستعمارية.

اجلانب اإلسرائيلي ،في ظل استمرار

25

وفي حال تبني الفلسطينيني خيار الدولة

تعثر املفاوضات ،وهذا ما نقل عن الرئيس

الواحدة ،تقوم على أساس املساواة في احلقوق،

محمود عباس في اجتماعاته بكوادر حركة

فال شك في أن على حركة التحرر الفلسطينية أن

فتح 26 .وبشأن املقاطعة ،مرر الرئيس
عباس قانون ًا يحظر إقامة عالقات جتارية

على جتميد املقاومة العنفية املسلحة لعدة أسباب:

بني الفلسطينيني من الضفة واملستوطنات

 .1ما زال هناك خلل في ميزان القوى

املجاورة ،وفرض عقوبة السجن والغرامة

اإلسرائيلي  -الفلسطيني ،فاملقاومة املدنية

املالية في حال شراء أي فلسطيني منتجات

في وضع ال متناظر هي أداة توازن بالنسبة

من املستوطنات ،ويهدف الرئيس عباس من

للجانب الضعيف.

وراء ذلك إلى حشد تأييد يسفر عن مقاطعة

تنتهج خيار املقاومة الالعنفية املدنية ،وأن تعمل

 .2ما زال هناك خلل في ميزان القوى

دولية لهذه املنتجات ،وهو األمر الذي أثار

اإلستراتيجي لصالح إسرائيل ،فهي التي

غضب الساسة اإلسرائيليني ،فبعضهم قال

تتلقى الدعم غير املشروط من الواليات

إن الرئيس عباس ال يطمح إلى السالم،

املتحدة ،وهي التي تقف إلى جانبها في

والبعض اآلخر دعا إلى فرض قيود جتارية

الغرب وسائل اإلعالم والنخب الليبرالية

على السلطة الفلسطينية 27 .وبالنسبة إلى

وغالبية احلكومات.

حركة حماس التي تسيطر على غزة ،بدأت

 .3ميكن أن يجعل أوساط ًا واسعة في العالم
تبدي تفهم ًا أكبر لألبعاد املتعلقة باملساواة

احلرب اإلسرائيلية على غزة نهاية العام

والعدالة وحقوق اإلنسان ،فاالهتمام بتطوير

 ،2008في داللة على اقتناعها بأن اخليار

نطاق املقاومة املدنية وتوسيعها في مواجهة

املسلح قد ثبت عدم جدواه في مواجهة آلة

االحتالل وسياساته العنصرية ،في ضوء

احلرب اإلسرائيلية.

أغلب قياداتها تأييد املقاومة املدنية منذ

اتساع حركة املقاطعة إلسرائيل ،وتزايد

 .5إن تفعيل دور نشاطات مؤسسات املجتمع

دور حركات التضامن الدولي مع الشعب

املدني في الضفة وغزة وفلسطينيي الــ48

الفلسطيني ،على نحو ما قام ويقوم به

وبعض املؤسسات اإلسرائيلية ،خاصة

املتضامنون األجانب واإلسرائيليون مع

تلك القائم عليها اليهود من أصل عربي
21

«السفاردمي» الذين يتذمرون من معامالت

السنوات األخيرة نحو املقاومة املدنية .وقد كشف

وإهمال الدولة لهم واعتبارهم طبقة ثالثة
في حني تولي اهتمام ًا لليهود الغربيني

استطالع للرأي نفذه معهد العالم العربي للبحوث
والتنمية «أوراد» ،ما بني  17 –15كانون الثاني

«أشكنازم» ،قد يشكل جبهة عريضة وقاعدة

 ،2012عن أن نصف الشباب في الضفة وغزة

جماهيرية من الفلسطينيني واإلسرائيليني

يؤيدون الوسائل السلمية كأفضل خيار إلنهاء

للمطالبة بإنهاء كافة أشكال التمييز والفصل

االحتالل ،وفي السياق نفسه ،أكد  %72من

العنصري التي تقوم بها احلكومة اإلسرائيلية

الشباب استعدادهم للمشاركة في تظاهرات ضد

من خالل االعتصامات والتظاهرات السلمية

االحتالل اإلسرائيلي .وأفاد االستطالع بأن %87

واملقاطعة وإقناع اإلسرائيليني بأهمية حل

لديهم الثقة بقدرات الشباب الفلسطيني لقيادة

الدولة الدميقراطية الواحدة على أساس

الدولة في املستقبل ،لكن  %20فقط من الشباب

املساواة ،وأهمية فضح مقوالت احلركة

يشاركون في نشاطات احلراك الشبابي؛ وذلك ألن

الصهيونية التي أسست السياسة العنصرية
منذ عقود ،بأنها تضر باجلميع اقتصادي ًّا

 %57من الشباب أعربوا عن قلة ثقتهم بقدراتهم
الشخصية على التغيير.

وأخالقي ًّا في الداخل واخلارج ،مثل مقولة

وبالتالي تأخذ املقاومة املدنية اليوم طابع ًا
شبابي ًا؛ وذلك ألن املجتمع الفلسطيني هو مجتمع

رئيسة الوزراء اإلسرائيلية السابقة جولدا
مائير« :ال يوجد شعب فلسطيني».

29

فتي ،فحسب جهاز اإلحصاء الفلسطيني عام

28

 .6ا أل غلبية ا لسكا نية ستكو ن لصا لح

« 2011فإن نسبة الشباب في األرض الفلسطينية

الفلسطينيني في مواجهة األقلية لإلسرائيليني

ومن هم في سن ( )29-15سنة ،بلغت نحو %30

حسب توقعات دوائر اإلحصاء في األعوام

من إجمالي السكان».30

القادمة؛ وبالتالي نحن أمام جتربة مماثلة

إن التصورات السابقة حول إمكانية
تبني الفلسطينيني مقاوم ًة مدني ًة إلنهاء

التحرر فيها املقاومة املدنية وجنحت في

السياسة العنصرية اإلسرائيلية وقيام دولة

احلصول على احلرية.

واحدة دميقراطية تقوم على أساس املساواة

هي جنوب إفريقيا التي انتهجت حركات

بعد نكبة ونكسة وانتفاضات يعود اليوم

في احلقوق بني الفلسطينيني واإلسرائيليني
قد تخلق مناخ ًا من الثقة يتيح لفلسطينيي

الفلسطينيون للمقاومة املدنية ،وتؤكد قيادتهم
دعمها لها ،فيما يوضع السالح جانب ًا ،فباستثناء

الضفة وغزة التفاعل مع فلسطينيي الـ،48

املقاومة املسلحة من قبل حركة اجلهاد اإلسالمي

بل التفاعل مع بعض القطاعات اإلسرائيلية،

جتاه العدوان األخير على قطاع غزة في آذار

على غرار ما حدث في جتربة جنوب إفريقيا

 ،2012أصبح هناك توجه شعبي نشط في

التي أشار فيها النضال الوطني إلى أن عملية

العدد (2012 )20

22

التحول في النظام العنصري قد جاء نتيجة

وبشكل ال يقبل
التي تتميز باألهمية الكبرى
ٍ

ثالثة عوامل أساسية:

املقارنة ،هي التعبئة اجلماهيرية في داخل

 .1الضغوط الدولية :أرسل املؤمتر الوطني

القطر ،فقد وضعت احلمالت املبكرة للمؤمتر

اإلفريقي البعثات ملخاطبة املجتمع الدولي حول

الوطني ،مثل حملة حتدي القوانني غير

احلاجة إلى عزل نظام الفصل العنصري ،أما

العادلة للعام  ،1950على أساس حتليال ٍت
مفادها أن جماهير املضطهدين أنفسهم هم

واحلصار االقتصادي وسحب االستثمارات،

الذين سيقررون مسار حتررهم ،ولقد متثلت

فقد أصبح دعامة مهمة لنضال املؤمتر

قمة التعبئة اجلماهيرية في تشكيل احلركة

الوطني من أجل الدميقراطية ،لقد اكتسب
الضغط الدولي زخم ًا هائ ًال حتى وصل في

اجلماهيرية الدميقراطية في الثمانينيات،
وش ّكلت هذه احلركة مللء فراغ خلّفه حظر

العام  1969إلى إلغاء االعتمادات البنكية

النشاط السياسي للتنظيمات السياسية من

الدوارة لدى البنوك األميركية ،والتي وصل

ضمنها املؤمتر الوطني.

مجموعها إلى  40مليون دوالر أميركي ،في

جمعت احلركة اجلماهيرية الدميقراطية

حني أن مجموع سحب املؤسسات واألفراد

كافة منظمات املجتمع املدني التي عارضت

من البنوك املعنية قد وصل إلى  23مليون

نظام التفرقة العنصرية مبا في ذلك النقابات

دوالر ،وفي العام  1973قام احتاد البنوك

العمالية واملنظمات الطالبية والنسائية

األوروبية األميركية بإلغاء قروض قيمتها

واملنظمات غير احلكومية والتجمعات املدنية

 70مليون دوالر ،لقد تواصلت مثل تلك

واملنظمات األكادميية وكذلك الشركات
املتعاطفة وغيرها ،ولقد اجتمعوا جميع ًا

مديونياتها في العام  1985بسبب تعومي
رأسمالها ،إن جناح الدعوات لعزلها دولي ًا

حتت شعار اجلبهة الدميقراطية املتحدة،
وكذلك مت تنظيم بعض احلمالت األخرى

يرجع بشكل جزئي إلى الدور املهم الذي لعبه

من ضمنها حملة املليون توقيع ،التي

األفارقة اجلنوبيون في املهجر ،لقد عملوا دون

ترفض التفرقة العنصرية في العام ،1984

كلل أو ملل على رفع مستوى وعي املجتمع
ٍ

وكما مورست نشاطات أخرى مثل مقاطعة

الدولي باالعتداءات التي كان يتم ارتكابها

دفع اإليجار في (سويتو) ،واإلضراب

الدعوة إلى الضغط الدولي عن طريق املقاطعة

األحداث إلى أن أعلنت جنوب إفريقيا جتميد

على أيدي نظام الفصل العنصري.

ملدة يومني لالحتجاج على استثناء السود
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من االنتخابات البرملانية.

 .2التعبئة اجلماهيرية :لقد ساهمت الدعامة

32

كانت تلك

السابقة املذكورة أعاله في اإلزالة النهائية

بعض األمثلة على كيفية احتفاظ احلركة

لنظام التفرقة العنصرية ،ولكن الدعامة

الدميقراطية اجلماهيرية بحملة مقاطعة
23

داخلية ،والتي لعبت دور احملفز األساسي

عن قبول املؤمتر بتغيير برنامجه الذي كان

دولية هائلة ،متثلت في فرض
الستجابة
ٍ
ٍ
حصار اقتصادي شامل ضد جنوب إفريقيا.

يدعو إلى تأميم ومصادرة ممتلكات ومصالح
اجلماعة البيضاء في جنوب إفريقيا.

 .3دور رجال األعمال املتحدثني باإلجنليزية:

إن هذه الركائز أو الدعامات الثالث التي

ويأتي هذا الدور نتيجة الضغوط الدولية

جنحت بها جنوب إفريقيا في التحول ،لم تكن
غائب ًة متام ًا في التجربة النضالية الفلسطينية،

في املقاطعة واإلضرابات والتظاهرات

في الضفة وغزة وأراضي الـ 48بل كانت تخبو
حين ًا وتظهر حين ًا آخر بسبب عوامل وظروف

والتعبئة اجلماهيرية ممثلة باملجتمع املدني
وحمالت العصيان ،فرجال األعمال حلقت

موضوعية كانت تلقي بتأثيراتها وأحيان ًا اإليجابية

بهم اخلسائر؛ لذا اتخذوا عدة أساليب كان

على مسيرة النضال الفلسطيني.

لها دور حاسم في إنهاء النظام العنصري،
ومن هذه األساليب:

ففي الوقت الذي تراجعت فيه املقاومة
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 -قيامهم بتأسيس احلزب الفيدرالي التقدمي

الفلسطينية في اخلارج بعد حرب لبنان عام

املعارض لسياسة الفصل العنصري التي

 1982تصاعد الدور الوطني ملختلف مؤسسات

ترتب عليها اإلضرار مبصاحلهم ،وعلى رأس

وقوى املجتمع الفلسطيني مع دور متنام للتيار

هؤالء كان البليونير اليهودي اجلنوب إفريقي

اإلسالمي ،ويعود ذلك الكتمال نضج جيل

وصاحب شركة (أجنلو أمريكانز).

فلسطيني جديد يتميز بقدرات أعلى في مواجهة

 -قيامهم بتشجيع أعداد كبيرة من املتحدثني

االحتالل من اجليل السابق؛ لذا كان املجتمع

باإلجنليزية لالنضمام إلى احلزب الوطني

الفلسطيني املصدر األساسي وعامل التأثير

احلاكم ،والذي كرس سياسة الفصل

األكبر على العمل االنتفاضي ،1993-1987

العنصري منذ العام  1948حتى وصلت

وعند تفجير انتفاضة األقصى عام  2000ظهر

نسبتهم في عضوية هذا احلزب إلى نحو %40

جيل آخر أكثر قوة وخبرة من سابقه ،وقاد

في منتصف الثمانينيات ،وهو األمر الذي أدى

اجليالن املقاومة في االنتفاضتني على ثالثة

إلى تغيير توجهات وسياسات احلزب ودفعه

محاور :األول ،احملور امليداني الذي يعتمد أسلوب

إلى التفاوض إلنهاء الفصل العنصري.

املواجهات وتكتيك الصدامات الشعبية الواسعة
مبشاركة فئات املجتمع وشرائحه.

 -قيامهم بإجراء العديد من املفاوضات مع

34

املؤمتر الوطني اإلفريقي في املنفى ،وهي

أما احملور االقتصادي فقد سار في باجتاه

مخالفة لقوانني الفصل العنصري التي كانت

مقاطعة االحتالل واالستغناء عن منتجاته وعدم

تفرض عدم القيام بأي لقاءات مع قيادات

دفع الضرائب واإلضراب اجلزئي عن العمل
في مؤسساته ،وسار ،أيض ًا ،في اجتاه حتقيق

املؤمتر الوطني ،وأسفرت هذه املفاوضات
العدد (2012 )20

24

االكتفاء الذاتي ،وذلك بتنمية مشاريع زراعية

املفروض على أقسام الشعب الفلسطيني ،عوقا

وصناعية وجتارية ذاتية بهدف التخلص من

إمكانية حتقيق املقاومة املسلحة في فلسطني أي

التبعية لالقتصاد وسلطة االحتالل ،ويالحظ

اختراق يذكر في موازين القوى املائلة بشكل أكثر
حسم ًا من أي وقت مضى لصالح العدو ،أما

أن كال االجتاهني املقاطعة واالكتفاء كانا أكثر
بروز ًا في االنتفاضة الكبرى مقارنة بانتفاضة

املقاومة املدنية فتكمن أهميتها كمشروع مقاوم

األقصى بسبب ضعف الدعم املادي اخلارجي،

على الصعيد الدولي ،في ربط النضال التحرري

ووقوع أحداث  11أيلول ،حتى إن هذا الدعم

في فلسطني بقضايا احلرية والعدالة االجتماعية

انقطع مع وصول «حماس» إلى رئاسة احلكومة،

في العالم ،ويتميز هذا املشروع على الصعيد

أما احملور الثالث فإنه يهتم من جهة مبقاطعة

الفلسطيني بتسليطه الضوء ـ وألول مرة منذ

اإلدارة املدنية لسلطة االحتالل والقضاء عليها

عقود ـ على األبعاد الثالثة لالضطهاد اإلسرائيلي

كما حدث في االنتفاضة الكبرى من خالل حث

للفلسطينيني ،بعد أن اعتاد العالم منذ (أوسلو)

املوظفني في الشرطة والضرائب والبلديات على

أن ينظر إلى القضية الفلسطينية كقضية احتالل
عسكري ألراضي  67وحدها ،متجاه ًال حرمان

انتفاضية بديلة يشاركون فيها ،ومن جهة أخرى

إسرائيل عودة ماليني الالجئني الفلسطينيني،
ومتناسي ًّا أن إسرائيل دولة تتبنى نظام التمييز

الداخلي كما حدث بعد نشوء السلطة الفلسطينية

العنصري ومتارسه ضد فلسطينيي الـ.48

االستقاالت اجلماعية في مقابل إنشاء مؤسسات
التصدي للفساد الداخلي ،والسعي لترتيب البيت
وانتفاضة األقصى.

36

واالعتقاد اجلازم أن عملية السالم على أساس

35

بيد أن املقاومة الشعبية واملدنية في فلسطني

دولة  67منذ بدئها زادت من درجة الصعوبة في

التي تسعى إلى تأطير قطاعات مجتمعية واسعة

تبني املقاطعة ضد إسرائيل .فقد جنحت عملية

لم تؤد دورها في انتفاضة األقصى؛ بسبب

(أوسلو) إلى حد كبير ـ رمبا من غير وعي من قبل

اللجوء إلى تفضيل املقاومة املسلحة وتهميش

متبني النهج التفاوضي ـ في سلب إرادة املجتمع

القوى واملؤسسات الشعبية ،حتى بدا وكأن

الفلسطيني ،وفي إقناع قطاعات واسعة منه بأن

املقاومة املسلحة بنسختها الفلسطينية البعيدة

قضيته وحلها خارجان عن نطاق سيطرته ،بل

كل البعد عن النسخة اللبنانية البالغة التقدم

مقدرته على التأثير ،وهو األمر الذي يفضي

والفاعلية باملقارنة ،غير قادرة على التصدي

بالضرورة إلى تفريغ مفهوم «حق تقرير املصير»

ملهمات املرحلة اجلديدة ،مرحلة الهيمنة األميركية

من مضمونه بسبب قناعة املعنيني بأن مصيرهم

شبه التامة على السياسة الدولية واألمم املتحدة،
واملترافقة مع تنامي تأثير اللوبي الصهيوني في

تق ّرره الواليات املتحدة وإسرائيل وحدهما،
باختصار جنحت عملية (أوسلو) في حتويل

الواليات املتحدة ،كما أن واق َع التجزئة واحلصار

قطاعات مؤثرة من الشعب الفلسطيني ـ وإن كانت
25

قليلة العدد ـ من املشاركة في مقاومة االحتالل

الفلسطينية احملتلة ،وتشمل احلركة أكثر من

والتمييز العنصري والتطهير العرقي التدريجي،
إلى أن تصبح محايد ًة تقريب ًا ،حتاول من دون

 150من منظمات املجتمع املدني الفلسطيني

كلل أن تتعايش مع هذا االضطهاد املركب.

والفصائل الرئيسة ومنظمات حقوق الالجئني
واحتادات العمال واالحتادات النسائية والتي

37

نادت جميع منظمات املجتمع املدني حول العالم

لكن ،تُعد احلرب األخيرة على قطاع غزة
 2009-2008بداية نقطة حتول لصالح خيار

مبقاطعة إسرائيل.

39

وبدأت السلطة الفلسطينية عام  2010حمل ًة
ملقاطعة املنتجات اإلسرائيلية خاص ًة املصنعة في
خطوة منها
املستوطنات ،كما أشرنا سابق ًا في
ٍ

املقاومة املدنية؛ إذ دفعت األوساط القيادية داخل
حماس للعدول عن املقاومة املسلحة بسبب قوة
الردع اإلسرائيلية ،كما وصلت طريق املفاوضات
إلى طريق مسدود خاصة مع إعالن وزيرة

لتشجيع االحتاد األوروبي على مقاطعة هذه

اخلارجية األميركية هيالري كلينتون في نهاية

املنتجات ،وهو ما أدى إلى ردود فعل في اجلانب

العام  2010أن الواليات املتحدة األميركية غير

اإلسرائيلي ،فقد انتقد وزير الصناعة والتجارة
بنيامني اليعيزر هذه احلملة ،معتبر ًا اللجوء إلى
وسيلة املقاطعة االقتصادية وسيل ًة لئيم ًة ،وكانت

قادرة على إرغام إسرائيل على وقف االستيطان،
ومع فشل املفاوضات وانحسار الكفاح املسلح
باعتباره وسيلة من وسائل املقاومة وسبي ًال من

رئيسة كتلة (كادميا) الوسطية املعارضة (داليا

سبل التحرر الوطني ،في املقابل ازداد احلديث

إيتسيك) قد انتقدت قرار السلطة الفلسطينية
أيض ًا ،ووصفته بأنه قرار أحمق سيضر أو ًال بأرزاق

عن فكرة التحول إلى املقاومة املدنية وإلى املقاطعة
فعلى الرغم من االنقسام السياسي الراهن

بعض الفلسطينيني أنفسهم ،وقالت (إيتسيك) :إن
التقارب بني الشعوب ال يحتمل املقاطعات ،داعي ًة
الفلسطينيني إلى التراجع فور ًا عن قرارهم ،كما

آخره االنقسام اجلغرافي فإن املجتمع املدني

طالب اإلسرائيليون املبعوث األميركي لعملية السالم

الفلسطيني بدأ في حزيران  2005حملة مقاطعة
ضد إسرائيل ،ما يعد بعد ًا جديد ًا للنضال

جورج ميتشل بوقف ما أسماه مظاهر التحريض
في مؤسسات التعليم واملساجد والشوارع

العاملي من أجل استعادة حقوق الفلسطينيني

الفلسطينية ووقف مقاطعة املنتجات اإلسرائيلية،

من احلرية والعدالة وحق تقرير املصير ،وتقوم

وكذلك وقف اجلهود الفلسطينية ملنع انضمام

احلركة الفلسطينية على أساس مناهضة املقولة

إسرائيل إلى هيئات دولية مختلفة.

كشكل من أشكال املقاومة املدنية الشاملة.
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في مواقف الفصائل الفلسطينية والذي كان

40

اإلسرائيلية الشهيرة ملؤسسي الصهيونية «أرض

كما تعمل السلطة على حشد التضامن الدولي

بال شعب لشعب بال أرض» إلى جانب الكفاح ضد

في إطار دعمها لفعاليات املقاومة الشعبية في

االستيطان الصهيوني االستعماري لألراضي

القرى والبلدات التي تتعرض للهدم واملصادرة،

العدد (2012 )20

26

فقد قال رئيس الوزراء سالم فياض ،لدى افتتاحه

واإلسالمي ،ومنها« :شريان احلياة  -أسطول

«مؤمتر بلعني الدولي السابع للمقاومة الشعبية

احلرية – آسيا ،»...وزيارات األمني العام للجامعة

السلمية» مبشاركة دولية واسعة حتت عنوان

العربية عمرو موسى ووزراء خارجية بعض

«نحو أوسع دائرة للمقاومة الشعبية ضد االحتالل
اإلسرائيلي وطني ًا وعاملي ًا» في بلعني غرب رام

دول االحتاد األوروبي واملمثلة العليا للسياسة
اخلارجية األوروبية( ،كاثرين آشتون) 43.وكانت

الله ،لقد شكلت املقاومة الشعبية السلمية تعبير ًا
واضح ًا عن رفض شعبنا لالحتالل وطغيانه

شواطئ غزة من بينها (أسطول احلرية) الذي

واستيطانه وجدرانه وكل ممارساته القمعية ضد

كان يحمل وفود تضامن دولية ،وعندما هاجمت

تطلعات شعبنا نحو احلرية واالنعتاق» .وتابع:

الزوارق احلربية اإلسرائيلية هذا األسطول قتل

«إن املقاومة الشعبية قد تأتي بنتائج بطيئة،

عدد من املتضامنني ،خاصة الباخرة التي حتمل
مواطنني أتراك ًا سقط منهم تسعة قتلى في الهجوم

إسرائيل نفسها لم تعد قادرة على أن تدافع عن

الذي جرى في نهاية شهر أيار 2010؛ ما أدى

احتاللها ،ال بل إن االحتالل اإلسرائيلي أصبح
41
عبئ ًا أخالقي ًا عليها».

إلى توتر العالقات التركية  -اإلسرائيلية ،بل

أهم هذه احلمالت عملية إطالق السفن باجتاه

ولكنها أكيدة وحتمية ،والعالم كله معنا .فحتى

وصل األمر إلى حد تشكيل جلنة حتقيق دولية.
وشكل فلسطينيو الـ 48سند ًا قوي ًا إلخوانهم

44

وهناك استجابة دولية للتضامن مع
الفلسطينيني ،فمث ًال قال منظمو حملة «مرحب ًا

في الضفة وغزة ،خاصة في االنتفاضتني

بكم في فلسطني  »2012من مقرها في باريس:
إنهم يحملون رسال ًة سلمي ًة تنادي بإنهاء

األخيرتني ،فقد شاركوا في العديد من الفعاليات
التي تصاعدت وازدادت قو ًة بتطور انتفاضة

االحتالل اإلسرائيلي وإقرار حقوق الشعب

العام  1987وارتقائها ،وتراوح تفاعلهم معها

الفلسطيني في األراضي احملتلة» وحتاول

بني التضامن واالنخراط أو املشاركة ،فنظموا

سلطات االحتالل اإلسرائيلي إحباط حملة
«مرحب ًا بكم في فلسطني» ،كما فعلت قبلها

اإلضرابات والتظاهرات وعقدوا الندوات وقدموا
املساعدات الطبية والتموينية ،وواجهوا ميداني ًا

بعام حني منعت مئات املتضامنني الدوليني

قوات الشرطة اإلسرائيلية بإلقاء احلجارة ،حتى

من الوصول إلى الضفة الغربية احملتلة لدعم

إن فعاليات مختلف القوى السياسية واالجتماعية

املقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية.

وصلت إلى حد تدمير ممتلكات لليهود وتخريبها
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وفي غزة ،جنحت منظمات املجتمع املدني

وقطع الطرق ،وتشكلت العديد من األطر الشعبية

الفلسطيني في استقطاب حترك دولي شعبي

لتأمني دعم االنتفاضة كلجان اإلغاثة والدعم

بل وحتى رسمي ضد احلصار متثل بقوافل فك

احمللي وجلنة تطوير اخلدمات الطبية في الوسط

احلصار التي جاءت من أوروبا والعالم العربي

لعربي ،واللجان الشعبية جلمع التبرعات ،وعبرت
27

صرصور يقبل املشاركة ويعتبرها ضرورة
46
شرعية دون أن يعني ذلك اعتراف ًا بإسرائيل.

االحتادات املهنية والطالبية والعمالية والفالحية
واملؤسسات الدميقراطية عن الطموح باالستقالل
الوطني مستخدم ًة ما هو متاح من األدوات

وفي إطار نشاطاتهم وفعالياتهم ملواجهة

ضمن اإلطار اإلسرائيلي كالبلديات والنقابات
واجلمعيات ،فمث ًال كانت جلنة التصدي للقبضة

السياسة العنصرية ومحاوالت طمس هويتهم
العربية في إطار مفهوم «األسرلة»ُ ،أعلن في

45

أعقاب حرب لبنان عام  1982ـ في حتول جوهري

وفي فترة انتفاضة األقصى انحصرت

ـ عن إقامة «جلنة املتابعة العليا لشؤون العرب في

فعاليات فلسطينيي الـ 48في إطار التضامن
والتعاطف في إطار القانون اإلسرائيلي غالب ًا،

إسرائيل» كهيئة عليا ينضوي في إطارها ،إضافة

احلديدية التي تعارض االحتالل للضفة وغزة.

إلى رؤساء السلطات احمللية ،أعضاء الكنيست

فلم يتخطوا هذا اإلطار أو يشكلوا وضع ًا
موازي ًا لالنتفاضة يواكب فعالياتها ،رمبا يعود

وممثلو احلركة اإلسالمية وحركة «أبناء البلد»

ذلك إلى غياب التنسيق بني القوى في الوسط

وممثلو احتاد الطلبة اجلامعيني العرب واحتاد

العربي ،وبوجه عام برز عنصران مكونان

الطلبة الثانويني العرب وممثل املجلس القطري

لتفاعل فلسطينيي الـ 48مع انتفاضة األقصى

ألولياء األمور العرب وممثلو الفلسطينيني في

األول :عنصر مدني ينادي بالتضامن من أجل

املدن املختلطة ،انبثقت عن جلنة املتابعة «جلان

التساوي في احلقوق املدنية واالقتصادية مع

فرعية» تُعنى بتحسني أوضاع املواطنني العرب

اليهود ،وبذلك يع ّبر هذا العنصر عن املتناقضات

وتطويرها في مجاالت معينة ،مثل جلنة التعليم،

العرب وأعضاء اللجنة املركزية في الهستدروت،

التي يعيشها فلسطينيو الـ 48داخل إسرائيل

الوضع االجتماعي والوضع الصحي.
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بسبب الهوة االقتصادية واالجتماعية بينهم

وللداللة على فشل مساعي «األسرلة» ،بعد

وبني األغلبية اليهودية ،أما العنصر الثاني

أن كانت قد حققت في العقود األولى من عمر
الدولة العبرية جناح ًا باهر ًا ،حيث كانت األحزاب

إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة،

اإلسرائيلية والقوائم االنتخابية املرتبطة بها حتصد

وهناك تياران مختلفان أحدهما متثله القيادة

معظم أصوات فلسطينيي الـ 48خالل االنتخابات

الرسمية ويدعم التسوية السلمية ،واآلخر

العامة ،ألسباب عديدة ال يتسع املجال لتفصيلها،
تراجعت كثير ًا نسبة التأييد لهذه األحزاب خالل

درويش ،ويدعو لالنخراط في االنتفاضة ،لكن

العقدين األخيرين ،وعلى سبيل املثال ،حصلت

احلركات اإلسالمية انقسمت إلى تيارين:

األحزاب اإلسرائيلية خالل االنتخابات األولى التي

أحدهما يقوده رائد صالح ويرفض املشاركة

جرت سنة  1949على  %88من أصوات فلسطينيي

العربية في الكنيست ،واآلخر بقيادة إبراهيم

الـ ،48مقابل  %22ذهبت إلى احلزب الشيوعي

فهو وطني يفضل املقاومة وتصعيدها لتسريع

متثله احلركات اإلسالمية بقيادة عبد الله منر
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اإلسرائيلي ،فيما لم تتجاوز نسبة األصوات التي

باعتقال الشيخ رائد صالح عدة مرات بسبب

حصلت عليها األحزاب اإلسرائيلية بني العرب

نشاطه املدني املقاوم لالحتالل ،خاصة ألنه

خالل انتخابات  2009أكثر من  ،%18مقابل %82

يقاطع انتخابات الكنيست باعتباره مؤسسة
صهيونية تشريعية تشكل خطر ًا كبير ًا على

من أصوات العرب ذهبت إلى األحزاب العربية،
فض ًال عن نسبة ال يستهان بها من الذين قاطعوا

الشعب الفلسطيني ،واملشاركة فيها تعطي صبغة

االنتخابات ،وهذا التراجع الكبير يبينّ حجم الفشل
الذي أصاب مساعي «األسرلة» على مستوى الوعي
48
السياسي ،املرتبط أساس ًا بالوعي القومي.

دميقراطية مز ّيفة للوجه احلقيقي للصهيونية
العنصرية االحتاللية اإلحاللية واالستيطانيـة.

إن هذه هي الصورة النضالية خالل ستة عقود

خاتمة

من االحتالل والتي أفشلت املخطط اإلسرائيلي

كشفت التجربة النضالية في جنوب إفريقيا عن

الهادف إلى «أسرلة» أبناء الشعب الفلسطيني

جوانب القصور التي اعترت التجربة النضالية

في املنطقة احملتلة عام  ،48بل انتزعت حق

الفلسطينية على الرغم من التشابه الواضح في

االعتراف بها حتى أصبحت قوة ال يستهان
بها ،خاص ًة حني أصبح عدد فلسطينيي الـ48

التجربتني؛ وذلك في عدة نواح:
 .1لم تشهد التجربة النضالية الفلسطينية
توافق ًا على أسلوب معني ومحدد للمقاومة

في الوقت الراهن يشكل نسبة  %20من عدد
سكان إسرائيل بعد أن كانت نسبتهم في العام

سواء املسلحة أو املدنية ،باستثناء فترة

( ،%10 )1948حتى إن قادة اسرائيليني اعتبروا
هذا النمو السكاني العربي خطر ًا وجودي ًا وقد

الستينيات من القرن املاضي حني كان هناك
شبه إجماع على الكفاح املسلح لتحرير كل

عقدت مؤمترات صهيونية سنوية في (هرتسيليا)

فلسطني ،إال أنه سرعان ما حتول إلى كفاح

تؤكد هذا اخلطر الكبير في الصراع العربي
الصهيوني ،وأن احلرب السكانية تشكل تهديد ًا
حقيقي ًا للوجود اليهودي في فلسطني.

سياسي على جزء من فلسطني ،ثم حزمة
من األساليب النضالية املختلفة موزعة على
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تنظيمات متعددة منذ أواخر الثمانينيات.

وفي الفترة األخيرة جتلت املقاومة املدنية في

 .2ظلت احملاوالت الفلسطينية على جميع

نشاطات احلركة اإلسالمية التي يقودها الشيخ

املستويات الشعبية والرسمية والتنظيمية

رائد صالح حتى الوقت الراهن ،ال سيما إقامة

منذ بدء الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي

مهرجان سنوي حتت شعار حملة «األقصى

تتبنى خيار املقاومة املدنية وال تتخطى

في خطر» التي يتم فيها حشد آالف اجلماهير

إطار الدعوات والنداءات ،لتطبيق أساليبها

من الـ 48في مهرجانات ورحالت منظمة إلى

باملقاطعة والعصيان.

القدس ،وقد قامت سلطات االحتالل الصهيوني
29

 .3حققت الفعاليات والتحركات املدنية

هذه النماذج امللهمة ونشرها من خالل

الفلسطينية التي بادر إليها بعض أهالي
القرى والبلدات جناح ًا كبير ًا يوازي جناح

جذب كل القوى الفاعلة في املجتمع احمللي
والدولي لدعمها ،ويقع على عاتقها تطوير

حركات وقوى التحرر في جنوب إفريقيا،

أساليبها ،ومن هنا تأتي أهمية االستفادة

فقد أفشل أهالي قرية بتير ،الواقعة جنوب

من جتربة جنوب إفريقيا ،التي بدأت فيها

غربي القدس احملتلة ،خالل عامي -1947

احلركة العمالية بشكل أساسي ثم امتدت

 ،1949املخططات الصهيونية لتهجيرهم

لتطال احلركة الطالبية ،ثم امتدت لتشمل

من قريتهم ،وذلك عندما استخدموا أساليب

منظمات املجتمع املدني وحركات التحرر

املقاومة املدنية بإشعار الصهاينة بكثرة

لتكون جبهة مدنية دميقراطية ،في مواجهة

سكان القرية من خالل إشعال األنوار،

النظام العنصري.
 .4بدا واضح ًا أن االنتفاضة الكبرى وكذلك

وإظهار املعاناة أمام اللجنة الدولية
للصليب األحمر .وبعد نحو ستني عام ًا

انتفاضة األقصى بشكل أقل حققتا

وتكثيف حركة السكان وخلق ضوضاء،

مستويات عالية من املشاركة الشعبية،
وكسبتا تعاطف ًا وتضامن ًا عربي ًّا ودولي ًّا،

جنح أهالي قرية بلعني في إزالة جدار
الفصل العنصري عن معظم أراضيهم من

نتيجة تنافس كل الفصائل وانخراطها

خالل الوسائل املدنية.

فيهما ،بيد أن غياب التنسيق الواضح

إذن ،كانت هناك جتربتان ناجحتان في

بني هذه الفصائل ،واجتاه كل فصيل

املقاومة الشعبية واملدنية الفلسطينية – بتير

إلى رؤية مختلفة عن اآلخر في املقاومة،

وبعلني – على الرغم من أنه يفصل بينهما
أكثر من نصف قرن ،وحدثتا في ظل ظروف

أفرغ االنتفاضة من مضمونها ،بل وضع
حد ًا لها ،بد ًال من تسخير الدعم واجلهد

ومتغيرات مختلفة ،أهمها تطور املشروع

الستثمارها في أي حل مستقبلي؛ لذا تأتي

االستيطاني الصهيوني وتوسعه ،وتضخم

أهمية انتفاضة (سويتو) في جنوب إفريقيا

الترسانة العسكرية اإلسرائيلية ،إال أن

التي قامت بها احلركة الطالبية في املدن

التجربتني كانتا مببادرة فردية وعلى منطقة

اجلنوبية الغربية وانتشرت إلى كل املدن

محددة ولم تكن جماعية أو تصل إلى حد

األخرى وانضم العمال إليها ،فما كان من

اجلماهيرية بحيث تطال كل فلسطني ،ولم

حركات التحرر الوطنية إال أن أفسحت

تنتقل من املستوى اجلزئي إلى املستوى

املجال لهذه القوى االجتماعية للقيام بدورها

الكلي ،ويتحمل مسؤولية هذا اخللل حركات

بعد أن فشل خيار الكفاح املسلح ،وأهم ما

التحرر التي يقع على عاتقها االنخراط في

حققته احلركة الطالبية في هذه االنتفاضة
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هو ذلك التنسيق مع القوى السياسية املهمة

حني أن الفصائل الفلسطينية تفرض

واحلركة الوطنية.

سياستها وأسلوبها على القاعدة الشعبية

 .5حتى في ظل االنقسام السياسي في

العتقادها أنها متتلك أيديولوجية وعقيدة

الساحة الفلسطينية وفي ظل محاوالت

متثل أفضل احللول إلنهاء معاناة

االحتالل اإلسرائيلي لفصل املدن عن

الفلسطينيني؛ لذا عاشت هذه الفصائل

بعضها وخاصة عزل القدس عن الضفة

حالة من التشرذم في داخلها انعكست
سلب ًا على القضية الفلسطينية.

فقد ميكن االستمرار في املقاومة املدنية

 .7إن قراء ًة للواقع السياسي الراهن في

على أساس إنهاء السياسة العنصرية

األراضي الفلسطينية في ضوء انحسار

اإلسرائيلية ،على غرار ما حدث في جنوب

الكفاح املسلح وفشل خيار املفاوضات،

إفريقيا ،حيث كانت هناك حركة (إنكاثا)

وفي ضوء الدعوات والنداءات اجلارية على

التي متثل قبائل (الزولو) تؤيد االنفصال

قدم وساق الستنهاض أساليب املقاومة

العرقي مستخدمة القوة املسلحة لتحقيق

املدنية كاملقاطعة االقتصادية والسياسية

ذلك بدعم من النظام العنصري ،لكن املؤمتر

والثقافية ،وفي ضوء فشل خيار الدولة في

الوطني اإلفريقي وبعض احلركات والقوى

حدود العام  ،1967وعودة خيار الدولة

األخرى وقفت ضد محاوالت التقسيم

الدميقراطية الواحدة بقوة في األوساط

والفصل واستمرت بأساليب الضغط

السياسية واألكادميية الفلسطينية ،توحي

واملقاطعة واإلضرابات ضد النظام بهدف

أن املناخ العام مييل إلى إمكانية تبني

حترير كل جنوب إفريقيا من العنصرية دون

الفلسطينيني خيار املقاومة املدنية بهدف

تقسيمات عرقية.

إنهاء السياسة العنصرية في الضفة وغزة

وغزة عن باقي األراضي الفلسطينية،

 .6إن أهم ما قد يستفيد منه الفلسطينيون

وأراضي الـ 48والتعايش في دولة واحدة

من جتربة جنوب إفريقيا أن حركات وقوى

مع اإلسرائيليني ،وهذا يشبه األوضاع التي

التحرر الوطني كانت تأخذ قراراتها

كانت سائدة في جنوب إفريقيا عقب مجزرة

بنا ًء على توجهات القاعدة الشعبية،
ولم تفرض سياساتها أو أيديولوجياتها
بعيد ًا عن هموم املواطن األسود ،مبعنى

(شاربفيل) عام  1960فقد انحسر النضال
املسلح ،وسبق ذلك أن ذهب املؤمتر الوطني
اإلفريقي إلى إلغاء فكرة تقسيم األرض بني
األفارقة واألفريكانرز عندما تبنى ميثاق

أنها مع التيار أو الرأي العام الشعبي
أو ًال وأخير ًا ،وهذا ينم عن إميان هذه

احلرية  1955الذي ينادي بقيام دولة

احلركات باملبادئ الدميقراطية ،في

دميقراطية يكون احلكم فيها لألغلبية.
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سبق ذكره ،ص.100
نير يهف« ،هل يؤيد أبو مازن قيام انتفاضة جديدة في الضفة..؟»،
مختارات إسرائيلية ،العدد ،193مركز األهرام للدراسات السياسية
واإلستراتيجية ،القاهرة ،كانون الثاني  ،2011ص.71
بنحاس وولف« ،قانون أبو مازن يدمر املفاوضات» ،مختارات
إسرائيلية ،العدد  ،186مركز األهرام للدراسات السياسية
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واإلستراتيجية ،القاهرة ،حزيران  ،2011ص.78
نيفا النير« ،اليسار الصامت» ،مختارات إسرائيلية ،العدد ،181
مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية ،القاهرة ،كانون
الثاني  ،2010ص.45
«استطالع :نصف الشباب يؤيدون املقاومة السلمية كأفضل خيار
إلنهاء االحتالل» ،وكالة األنباء الفلسطينية «وفا».2012/2/1 ،
«اإلحصاء :نسبة الشباب في املجتمع الفلسطيني حوالى ،»%30
وكالة األنباء الفلسطينية –وفا.2011/8/11 ،»-
أحمد يوسف أحمد ،مصدر سبق ذكره ،ص.77
إبراهيم نصر أحمد نصر الدين :جتارب حركات التحرير اإلفريقية،
(القاهرة :دار املصري للنشر والتوزيع ،)2010 ،ص.459
املصدر السابق ،ص.460
بشير أبو القرايا« ،النموذج االنتفاضي الفلسطيني ..دراسة
في احلركة الوطنية والظاهرة اإلسالمية» ،رسالة دكتوراه ،كلية
االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،القاهرة-2006 ،
 ،2007ص.176
املصدر السابق ،ص ص.181-180
عمر البرغوثي« ،على خطى جنوب إفريقيا :مقاطعة إسرائيل ثقافي ّاً
وأكادميي ًّا واقتصادي ًّا» ،مجلة اآلداب ،العدد ،2008/12
http://www.adabmag.com/node/162

املصدر السابق.
صقر أبو فخر« ،تقدير موقف» ،في القضية الفلسطينية تقييم
إستراتيجي -2010تقدير إستراتيجي  ،2011حلقة نقاش عقدت في
 ،2011/1/13مركز الزيتونة للدراسات السياسية واإلستراتيجية،
بيروت ،ص.4
نضال دياب« ،النضال العاملي من أجل احلقوق الفلسطينية»،
صحيفة األهرام املصرية.2011/6/22 ،
«إسرائيل تشكو السلطة للمبعوث األميركي وتطالب بالتوقف» ،وكالة
مع ًا اإلخبارية،2010/5/21 ،
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.
aspx?ID=285932

«سالم فياض :املقاومة الشعبية السلمية تعبير عن رفض االحتالل
اإلسرائيلي» ،وكالة األنباء الفلسطينية .2012/4/1
«تأهب إسرائيلي إلحباط حملة «مرحب ًا بكم في فلسطني» ،صحيفة
االحتاد اإلماراتية.2012/4/11 ،
ماجد أبودياك« ،الوضع الداخلي الفلسطيني» ،في القضية
الفلسطينية تقييم إستراتيجي  - 2010تقدير إستراتيجي ،2011
مصدر سبق ذكره ،ص.12
سعيد عكاشة ومحمد عبد القادر« ،العالقات التركية  -اإلسرائيلية
من التحالف إلى الصدام؟» ،صحيفة األهرام املصرية.2010/7/1 ،
بشير أبو القرايا ،مصدر سبق ذكره ،ص.186
املصدر السابق ،ص.188
صالح سالم زرنوقة :العرب في إسرائيل الواقع ...واملستقبل،
(القاهرة :مركز دراسات وبحوث الدول النامية ،)2001 ،ص
ص.113-111
عباس إسماعيل « ،بعد  62سن ًة من االحتالل  ..فلسطينيو  48من
مواجهة األسرلة إلى حتدي يهودية الدولة» ،مجلة العودة ،العدد،37
دار العودة للدراسات والنشر ،لندن ،تشرين األول .2010
املصدر السابق.

دراسات

«دبلوماسية التظلم والتشهير»

القضاء الدولي في المقاومة السلمية :نحو نموذج فلسطيني
رشاد توام

مقدمة

*

كذلك فليس من الضروري استبعاد أي منهما

«حارب عدوك بالسالح الذي يخشاه،

حال انتهاج إحداهما.

ال بالسالح الذي تخشاه».

ولذلك ،فإن منطلق إعداد هذه الدراسة يختلف

مهاتاما غاندي

عن مسلك كثيرين ممن كتبوا في هذا املوضوع،
من حيث حرصهم على تبني منطلقات الفكر

«وحدة الغاية» جتمع بني الوسائل وإن تباينت

«السالموي» ،وإصرارهم على تعريف أنفسهم

أشكالها واختلفت منطلقاتها الفكرية ،وما املقاومة
العنفية واملقاومة السلمية إ ّال وسيلتان لغاية

بذلك .فهذه الدراسة تأتي للتبرير والدعوة إلى
انتهاج مسلك نضالي له من فرص النجاح ما

واحدة هي التح ّرر الوطني ،وكلتاهما مقاومة ،وفي

يستحق احملاولة اجلادة.

كل منهما قوة .وبالتالي ال تكون املقاربة بينهما

كما أن هذه الدراسة ال تق ّدم ـ بحد ذاتها
ـ منوذج ًا أو خط ًة إستراتيجي ًة كامل ًة مقترح ًة،

على أساس املفاضلة باإليجاب والسلب ،الفاعلية
والعجز ،السرعة والبطء ،الهمجية واألخالقية.

بل ترسم احلدود واملالمح العامة للفكرة التي ال
يدعي الباحث ابتكارها؛ لتكون مبثابة دعوة إلى

*محاضر في قسمي القانون والعلوم السياسية ،ومنسق مشروع
العيادة القانونية ( ،)UNDPجامعة اخلليل.
مساندة بحثية؛ هندام رجوب ،باحث قانوني ،العيادة القانونية بجامعة
اخلليل ،وأماني أبو شمسية ،طالبة ماجستير ،جامعة بيرزيت.

األكادمييني وخبراء القانون الدولي والعالقات
الدولية الفلسطينيني ،والدوليني من أصدقاء
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الشعب الفلسطيني إلى تطوير سيناريوهات

أو املصير الذي تخشاه إسرائيل ،لذلك جندها،
دائم ًا ،تهرب من «شارع القانون» الضيق عليها

من مداخل النصوص القانونية في تفعيل دور

إلى «رصيف السياسة» حيث املجال الرحب الذي

القضاء الدولي في املقاومة السلمية الفلسطينية،

ميكنها فيه املناورة بجدارة.

مقترحة ّ
تلخص أفكارهم اإلبداعية؛ لالستفادة

يعتبر مصطلح القضاء الدولي من أحدث

وحتقيق استقالل فلسطني وتدعيمه.
وقد يكون من املفيد مراسلة املهتمني بهذا

مصطلحات القانون الدولي ،في املمارسة
خصوص ًا ،ذلك أنه ال توجد أي مؤشرات جدية

ومجلة سياسات ،مبجموعة من السيناريوهات
املقترحة ،التي تكون أساس ًا لتنظيم مؤمتر

على وجود تنظيم دولي خاص بالقضاء ما قبل
القرن العشرين 2 .وهو الذي قام على فكرة

وطني أو لنشر مجمل االقتراحات في حلقة بحث

أساسية مؤ ّداها «تعايش عدد من الدول في

موسعة؛ إلثارة نوع من العصف الذهني والتفكير

إطار مجتمع دولي» 3.يأخذ القضاء الدولي بحلته

بصوت مسموع ،وهو الدور الذي يفترض أن
تقوم به أص ًال املؤسسة الرسمية الفلسطينية ،من

املعاصرة وجهني اثنني :حل املنازعات الدولية
ومحاكمة اجلناة الدوليني .تضطلع باملهمة األولى

خالل حرصها على إشراك ذوي اخلبرة وأصحاب

بشكل أساسي «محكمة العدل الدولية» ،باإلضافة

االختصاص في صنع القرار السياسي .وقد

إلى محاكم مختصة بحل النزاعات في موضوعات
معينة ،وأيض ًا محاكم التحكيم الدولي الدائمة

نهاية العام املنصرم ،بعبارة مؤداها «أن غياب

واخلاصة .هذا ويضاف إلى املهمة الرئيسة

«املشروع املقاومي» ملعهد السياسات العامة

سبق وختمت دراسة ّلي ،نشرتها مجلة سياسات

حملكمة العدل العليا مهمة توصيف املسائل

القاضي النزيه وصاحب القرار ال يبرر ركاكة
املرافعة وضعفها».

القانونية الدولية من خالل اختصاصها اإلفتائي.

1

هناك العديد من األدبيات والدراسات في املقاومة

أما املهمة الثانية ،فتضطلع بها «احملكمة

السلمية بشكل عام وفي السياق الفلسطيني بشكل

اجلنائية الدولية» ،كما اضطلعت وتضطلع بها

خاص ،وبالتالي ال تضيف هذه الدراسة إلى كم

جملة من احملاكم اخلاصة ذات الطبيعة املؤقتة.

الدراسات ،وإمنا إلى نوعيتها؛ كونها تبحث في

يضاف إلى تلك اآلليات ،االختصاص العاملي

موضوع اللجوء إلى القضاء الدولي كأحد أشكال

للقضاء الوطني /احمللي في مالحقة املجرمني،

املقاومة السلمية أو لتدعيم األشكال األخرى لها،

بأن تتخذ دول العالم على عاتق قضائها احمللي
النظر في مثل هذه القضايا ،استناد ًا إلى

بالتحرر واالستقالل وإقامة الدولة صاحبة السيادة،

التزاماتها مبوجب القانون الدولي اإلنساني و/

أو على أقل تقدير مناكفة إسرائيل ومالحقة قادتها

أو قوانينها اجلزائية الوطنية إذا ما كانت تُضمنه

على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني .وهو اخليار

اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب.

مبا من شأنه تدعيم املطلب الوطني الفلسطيني
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ذلك إ ّال أن موضوع اللجوء إلى القضاء الدولي،
كأحد أشكال املقاومة السلمية ،يأخذ طابع ًا

هذا ويعتري النظام القضائي الدولي احلالي
قصور مناطه تأسيس هذا النظام على قاعدتي

متمايز ًا بعض الشيء ،بضرورة إسناد الرسمي

«الرضاء والقبول» من الدول املتخاصمة بعرض

للشعبي ،بشكل أبعد من التوجيه واملباركة
واإلشراف ،إذ يتطلّب هذا الشكل إسناد ًا مباشر ًا

نزاعها على القضاء 4.ولكن ودون البحث في
مسألة تنفيذ األحكام القضائية ،فإن «العقوبة

وفاع ًال من قبيل استغالل الصفة الرسمية الوطنية
(«م.ت.ف» مث ًال) لدى اجلهات الدولية التي تتطلّب

األساس في كل طريقة قضائية هي الرأي العام».

5

وهكذا فإن هذه الدراسة ال تعرض إلى القضاء

حضور هذه الصفة (األمم املتحدة مث ًال).

الدولي أو التحكيم الدولي كاثنني من أشكال

وفي هذا السياق ،تختلف السيناريوهات

التسوية السلمية حلل الصراعات الدولية ،املسلكني
اللذين يتطلبان قبو ًال وتوجه ًا مشترك ًا من طرفي

املقترحة باختالف الصفة التي تتمتع بها
فلسطني دولي ًا ،وخصوص ًا وضعها القانوني في

الصراع إلى القضاء الدولي أو التحكيم الدولي،
وهو ما ال يتفق وسياسة التن ّكر اإلسرائيلية للحق

هيئة األمم املتحدة .فناهيك عن صفة الشخصية
القانونية الدولية التي يتمتّع بها النظام السياسي

الفلسطيني والتسوية السلمية للصراع ،وما ال
يتفق أيض ًا ومنطلق فكرة املقاومة القائمة على

الفلسطيني ،كحركة حترر وطني (منظمة

املواجهة ال على التوافق .ومن األمثلة القريبة

التحرير الفلسطينية) وكيان حكم ذاتي (السلطة

على الذاكرة في سياق التسوية السلمية للصراع

الفلسطينية) ،إال أن الطرفية في احملاكم الدولية

العربي  -اإلسرائيلي ،توجه مصر وإسرائيل إلى

حتتاج إلى صفة «الدولة» ،سواء كمتطلب للطرفية

التحكيم الدولي في قضية طابا عام .1988

في القضية وهو حال محكمة العدل الدولية ،أو
للطرفية في النظام األساسي للمحكمة وهو حال

ومن املنطلق نفسه ،فإن الدراسة ال تخلط

احملكمة اجلنائية الدولية.

بني األدوات األخرى للحل السلمي للصراع

واقع كهذا يفترض وضع سيناريوهات تتناسب

(كاملفاوضات والوساطة والتوفيق) وأدوات

وثالثة أوضاع قانونية رئيسة لفلسطني:

املقاومة السلمية ،ذلك أنه يغلب على األولى الطابع
الرسمي ،مبعنى القيام بها من قبل اجلهة الرسمية

( )1فلسطني دولة عضو كامل في األمم

املمثلة للشعب (منظمة التحرير الفلسطينية في

املتحدة ،وهو ما تسعى إليه القيادة الفلسطينية

السياق الفلسطيني) مع حتجيم دور الشعب فيما

ضمن توجه رسمي ،تتجدد جوالته في الدورة

عدا التأييد أو املعرضة (وهو ما كان موضوع

القادمة للجمعية العامة لألمم املتحدة (أيلول

6

 ،)2012عقب جولة العام املاضي بالتوقيت نفسه
التي لم حترز تقدم ًا جدي ًا بهذا اخلصوص.

دراسة أخرى للباحث سبقت اإلشارة إليها).

أما الثانية (املقاومة السلمية) فترتبط مباشر ًة

( )2فلسطني دولة غير عضو (بوضع مراقب)

باحلراك والدور الشعبي الفاعل فيها.
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في األمم املتحدة ،وهي مبثابة «جائزة ترضية»

الفلسطيني-اإلسرائيلي .والثاني ،حول القضاء

في حال استمرار فشل احلصول على العضوية

الدولي اجلنائي :التزامات إسرائيل ومحاسبة

الكاملة ،وإن كان حتقيقه ليس باألمر «التلقائي»

مجرمي احلرب فيها .أما اخلامتة فستخرج عن

وإمنا بحاجة إلى جهود قد ال تقل عما هو مطلوب

شكلها التقليدي ،بتلخيصها التجريدي للنتائج

للخيار األول.

والتوصيات ،و ستستعرض املالمح العامة للخطة

( )3استمرار وضع «فلسطني» ككيان سياسي

االستراتيجية املنشودة ،ومهام «الهيئة الوطنية

يتمتّع مبركز املراقب في اجلمعية العامة لألمم
املتحدة منذ العام  ،1988بعد ما كان مسج ًال

للمقاومة السلمية عبر القضاء الدولي»؛ لتكون
مبثابة مقدمة ملشروع او منوذج فلسطيني للمقاومة

باسم منظمة التحرير الفلسطينية منذ العام .1974

السلمية عبر القضاء الدولي ،ال كخامتة دراسة.

عبر القضاء الدولي يتوجب أن تأخذ بعني االعتبار

المحور التمهيدي:

وهكذا فإن أي إستراتيجية للمقاومة السلمية
أهمية حتصيل عضوية دولة فلسطني الكاملة أو

في المقاومة السلمية

املراقبة في األمم املتحدة ،في املقام األول ،لضمان

والسياق الفلسطيني

استكمال متطلب صفة الدولة ألغراض اللجوء إلى

يفرد هذا احملور فرعني :األول حول مفهوم

القضاء الدولي .وال بد هنا من التأكيد على أنّا

املقاومة السلمية وأشكالها ،وخصائصها

نقصد في ذلك اجلانب اإلجرائي ال املوضوعي،

وفعاليتها في املمارسة واملفاضلة بينها واملقاومة

مبعنى صفة دولة لغرض الطرفية في املعاهدات
الدولية ،وليس التن ّكر لألساسات القانونية

العنفية .أما الثاني فيعقب باحلديث املوجز حول
التجربة الفلسطينية في املقاومة السلمية ،إضافة

والتاريخية التي تقر لفلسطني بصفة الدولة ،أو

إلى خصوصية السياق الفلسطيني فيما يتعلق

املبالغة بالقول إن حتقيق فلسطني لعضوية األمم

باللجوء إلى القضاء الدولي.

املتحدة ،مهما كان شكلها ،من شأنه أن يقيم دولة
مستقلة ذات سيادة على األرض.

الفرع األول:

تتطلب دراسة مكنزمات اللجوء إلى القضاء

في اإلطار النظري للمقاومة السلمية

الدولي في سياق مشروع فلسطيني ممنهج

أو ًال :املاهية واألشكال

للمقاومة السلمية ،إفراد محور متهيدي مختصر

النضال /العمل /الدفاع /املقاومة السلمي/ة

في اإلطارين النظري للمقاومة السلمية والتاريخي

الالعنفي/ة  /املدني/ة  /الالعسكري/ة،

 -القانوني للسياق الفلسطيني .يعقبه محوران

مصطلحات وإن تعددت فهي تشير إلى املضمون

أساسيان يبحثان في موضوع «اآلليات»:

نفسه :القيام بعمل إيجابي بأساليب غير عنفية،

األول ،حول محكمة العدل الدولية والصراع
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استناد ًا إلى دعم أو مشاركة جماهيرية ،ساعية

تأييد دولي من شأنه إشراك أطراف دولية في

إلى حشد الرأي العام لصالح قضية حترر وطني أو

املقاومة السلمية ،كحمالت املقاطعة السياسية

حقوق مدنية؛ بهدف احلصول على أفضل املكاسب

واالقتصادية والثقافية ،وسحب االستثمارات

بأقل اخلسائر 7.وهكذا فإن هذه األشكال من

وفرض العقوبات ،بل قد تصل إلى قطع العالقات

املقاومة والنضال هي «عمل ال عنيف ولكنه ليس
الالعمل» ،كما أن العمل الالعنيف ليس مرادف ًا لـ

الدبلوماسية بني الدول والعدو.
كما يدخل في باب تأليب الرأي العام العاملي

«السالمية» 8،كذلك فهو ليس بالعمل املنزوع القوة،

اللجوء إلى القضاء الدولي ،للكشف عن انتهاكات

ذلك أن القوة ال تعني بالضرورة العنف.

سلطات االحتالل للقانون الدولي والتزاماتها

تتعدد أشكال املقاومة السلمية ،وتشمل
عدد ًا كبير ًا من أعمال االحتجاج كعدم

مبوجبه ،وحملاولة طلب التدخل الدولي في كف
االعتداءات والتعويض عنها ومحاسبة اجلناة.

التعاون والتدخل؛ تنظيم التظاهرات واملسيرات

وبذلك ينشأ نوع من الدبلوماسية العامة والشعبية

واالعتصامات؛ املقاطعات االقتصادية والثقافية

(دبلوماسية التظلم والتشهير).

واألكادميية؛ إصدار املنشورات ورسائل

ثاني ًا :املفاضلة بني «السلمي» و «العنفي»

املعارضة والتأييد؛ إصدار بيانات الشجب

في هذا السياق ،ال بد من مناقشة جدلية

والتظلم لدى اجلهات ذات العالقة؛ الرسوم

املفاضلة بني املقاومة العنفية (املسلحة) واملقاومة

الكاريكاتيرية والشعارات والغناء والرموز
واإلعالنات ورفع األعالم ،وغيرها الكثير.

السلمية (الالعنفية) ،ومنطلق طرحنا ابتدا ًء بأن

9

ال مفاضلة بينهما قائمة على السلب واإليجاب،

أضيف إليها خالل السنوات األخيرة استخدام

وإمنا على أساس الغائية البحتة .وهو ما

التكنولوجيا مبا توفره من مرونة في العمل

يخالف توجه كثيرين من عامة الناس وأصحاب
األيديولوجيات اخلاصة املستنبطة تأوي ًال من

النضالي 10،سواء بتعرية االنتهاكات وأعمال
القمع والظلم ،أو من خالل استعمالها للهجوم على

خلفيات دينية أو ثقافية معينة .وقد أسهم في

األنظمة اإللكترونية واحلوسبية للعدو أو اخلصم،
ومن ذلك مث ًال احلمالت التي شنها مؤخر ًا عدد من

ترسيخ هذه االعتقادات جملة من العوامل
التاريخية واملفاهيمية.

القراصنة الهواة على أنظمة احلوسبة وشبكات

يقصد بالعوامل التاريخية التقصير في تطوير

اإلنترنت اإلسرائيلية.
أحد أبرز وسائل املقاومة السلمية هي التأثير

أساليب املقاومة السلمية عبر التاريخ ضمن

عن طريق تأليب

منظومة األعمال السياسية ،ذلك أنه لم تبذل غير
جهود قليلة جد ًا لزيادة املعرفة بتاريخ وطبيعة

على فضح االنتهاكات وشرح القضية ،جللب

وكيفية املقاومة السلمية ،فكان التأريخ للمقاومة

على العدو من اخلارج،

11

الرأي العام العاملي عليه ،من خالل العمل اجلاد
37

العنفية ،ويتوجب أن يكون االختيار بينهما قائم ًا

السلمية تأريخ ًا ركيك ًا قبالة التأريخ املوسع
للحرب والعنف 12،علم ًا أن للمقاومة السلمية

على منهج علمي في مراقبة الظاهرة وحتليلها.

تاريخ ًا عميق ًا ومتنوع ًا يستحق الدراسة 13.وأما

18

العوامل املفاهيمية ،فيقصد بها ما حملت به

إن تخ ّير أسلوب النضال بني السلمية والعنفية
ليس خيار ًا «مبدئيا» ،وإمنا هو خيار «يتعلق

الذهنية الشعبوية ورمبا األيديولوجية من اعتقاد،

بالتكتيك» ،وال يعني االنتقال من أسلوب إلى آخر،

بوقع لفظة املقاومة السلمية على الذهن والتحليل

أو املزاوجة بينهما ،تنازل عن أي منهما .إذ إنه
ليس خيار ًا بني «الال قوة» و «القوة» ،ففي بعض

فقد ذهب البعض لإلشارة إلى ضعف وسلبية

التجارب كان لبعض أشكال النضال السلمي قوة

وصف وترجمة مصطلح «املقاومة الالعنفية-

وأثر أكبر من الكفاح املسلح .كذلك فإن التخ ّير

السطحي أو األولي لها.

 ،»nonviolenceفيما ذهب البعض اآلخر إلى

بينهما ليس باألمر النظري ،وإمنا هو نتاج العملية

ابتكار مصطلحات أقرب إلى ذهنية املتلقي من
تلك األصول مثل «اجلهاد املدني» ،تأوي ًال للحديث

التحررية ذاتها ،فال ميلى من اخلارج إلى الداخل،
وال من أعلى إلى أسفل.

النبوي الشريف حول أشكال اجلهاد (اجلهاد

19

الفرع الثاني:

األصغر) 14،وإن كنا نرى في هذا التأويل ،وإن
أتى لتدعيم املقاومة السلمية ،إال أنه سرعان ما

في السياق الفلسطيني

وضعها في مرتبة أدنى من املقاومة العنفية.

أو ًال :التجربة الفلسطينية في املقاومة السلمية

وهكذا ،وملا كانت املقاومة السلمية تشترك مع

ليس باإلمكان احلديث عن تاريخ لبداية املقاومة
السلمية ،متام ًا كما هو حال تاريخ املقاومة

املقاومة العنفية في عناصر النضال واالنضباط
واملرونة واالستمرارية والفاعلية 15،فيفترض تصحيح

املسلحة ،فكما لم تكن انطالقة الثورة الفلسطينية
ُغرة العام  1965تاريخ ًا فاص ًال لبداية املقاومة

جملة من األفكار اخلاطئة جتاه املقاومة السلمية
كوصفها بالبطء ،وخيار الضعفاء ،ونهج السالميني،

املسلحة الفلسطينية ،كذلك لم تكن انتفاضة العام
 ،1987تاريخ ًا لبداية املقاومة املدنية ،بل إن أ ّي ًا من

والظاهرة الغربية املستوردة إلى الشرق .أما
بخصوص الفعالية فما من أسلوب نضالي يكفل
النصر املؤزر ،سواء أكان عنفي ًا أم سلمي ًا ،فجميعها

التجربتني لم تخ ُل متام ًا من مالمح وأدوات األخرى.

وسائل ،ولكل منها من حظوظ النجاح والفشل ما

توجد إشارات وبيانات حول جتارب فلسطينية
تاريخية مب ّكرة في املقاومة السلمية ،منذ بداية

وبالتالي يتوجب عدم التفرد اإلقصائي بأي

املشروع الصهيوني نهاية القرن التاسع عشر،
مرور ًا بحقبتي االحتالل واالنتداب البريطانيني،

ال يفاضل إحداها على األخرى.

16

من أشكال املقاومة بطريقة دوغمائية أو عدمية،

17

وما عرف بـ «دبلوماسية املذكرات والوفود» 20 ،التي

أو تأسيسها على سياسة ردة الفعل بذات األداة
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قامت على فكرة التظلّم والتشهير مبمارسات احملتل

من أبرز األبعاد التي تأخذها هذه األنشطة

في احملافل الدولية ،ومن هنا جاء العنوان املجازي

مستوى التأثير على الرأي العام للكيان املعادي
(إسرائيل مث ًال) ،إذ جنحت املقاومة الشعبية

يضاف إلى ذلك جتارب الكيانات املعنوية

الفلسطينية في كسب تأييد عدد من املؤسسات

واملؤسسات التي عاصرت الثورة الفلسطينية

واألفراد اإلسرائيليني ،من خالل مشاركتهم في

الكبرى ( )1936و /أو سبقت قيام منظمة

أنشطة املقاومة كاملسيرات واالعتصامات ،بل

التحرير الفلسطينية ،واستمرت مع قيام املنظمة
21
وانطالقة الثورة املعاصرة وصو ًال إلى اليوم،

وفي الدفاع احلقوقي عن املتهمني الفلسطينيني

لهذه الدراسة (دبلوماسية التظلم والتشهير).

لدى القضاء اإلسرائيلي.
يشار تاريخي ًا إلى أن كثير من حركات التحرر
26

وقد شارك فيها املجتمع املدني الفلسطيني
أفراد ًا ومؤسسات 22،وجاءت ألجلها وبخصوصها

الوطني قد جنحت في كسب تأييد الرأي العام
احمللي في الدولة القائمة باالستعمار ،من خالل

جملة من األدبيات العربية والغربية 23.وبذلك فإن
املقاومة السلمية ليست خيار ًا طارئ ًا أو مستحدث ًا

حرص حركات التحرر على مخاطبة شعوب
تلك الدول عبر اإلعالم والدبلوماسية العامة ،أو

على التجربة النضالية الفلسطينية .ولكن هذا ال
يعني التن ّكر للنقلة النوعية في املقاومة السلمية

مببادرات فردية من قبل مفكري وسياسيي تلك

الفلسطينية منذ انطالقة االنتفاضة الثانية

الدول ،ومثالها بخصوص التجربة الفلسطينية

( ،)2000وبدء تشييد اجلدار العازل (،)2002

كتابات إالن بابيه ويوري ديفيدز ،وكذلك إسهامات

حيث قامت العديد من اللجان احمللية والدولية

املفكر والكاتب الفرنسي جان بول سارتر في

لنصرة املقاومة السلمية الفلسطينية ،كلجان

دعم الثورة اجلزائرية ،فيما بات يعرف بـ «املثقف

املقاطعة ومقاومة التطبيع.
ارتباط ًا باملوضوع الدقيق لهذه الدراسة ،ال

امللتزم» أو «املثقف السارتري» ،كناية عن «املثقف»

24

الذي يواجه دولته مبناهضة سلوكها املعادي.

27

بد من اإلشارة إلى نشاط جملة من مؤسسات

ذلك إال أن التجربة الفلسطينية لم تستطع

املجتمع املدني ومنظمات حقوق اإلنسان
احمللية والعربية والدولية التي تُعنى اختصاص ًا

املراهنة على األثر الذي ميكن أن حتدثه الدبلوماسية

بالشؤون احلقوقية ،واجلهود التي قدمتها دعم ًا

العامة الفلسطينية داخل إسرائيل ،كقياس مغلوط

للقضية الفلسطينية على املستوى الدولي،

مع جتارب حتررية أخرى .فنجاح التجربتني
اجلزائرية والفيتنامية مث ًال في شق الداخل الفرنسي

من قبيل الضغط على الرأي العام ،واملواجهة

واألميركي (على التوالي) ال يبرر املراهنة على

الدبلوماسية ،وتقدمي التقارير للمنظمات الدولية،

جناح تكرار التجربة في السياق الفلسطيني؛

ورفع القضايا على مجرمي احلرب اإلسرائيليني،

لكون جناح أي جهود على هذا الصعيد يعني
تهديد الدولة ذاتها (إسرائيل) ،وهو ما ليس مقبو ًال

وحمالت املساعدات اإلنسانية وغيرها.

25

39

«الغاية» (دولة مستقلة قائمة على األرض) ،تكون من
خالل احلصول على صفة الدولة غير العضو في األمم
املتحدة (بصفة مراقب) ،أسوة بالفاتيكان وكوسوفو
(وسويسرا قبل العام  ،)2002األمر الذي يحظى
بفرص جناح معقولة .هذا في حال ما استمر تعثر
مسألة احلصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطني
في األمم املتحدة بسبب الفيتو األميركي في مجلس
األمن .ومن املهم في هذا السياق اإلشارة إلى أن أي
توجه وطني جاد للجوء إلى القضاء الدولي يتوجب
أن يعي متام ًا البعد اإلستراتيجي والتكاملي للجهود
املبذولة على صعيد تفعيل دوري كل من محكمة العدل
30
الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية.
فيما يتعلق مبوضوع التجربة الفلسطينية في
اللجوء إلى القضاء الدولي ،فبخصوص محكمة العدل
الدولية ،ما زال عالق ًا في الذاكرة «االنتصار املعنوي»
الذي حققته جهود استصدار الفتوى القانونية حول
اجلدار العازل من محكمة العدل الدولية ،صيف العام
 ،2004حيث كان فحواه اإلقرار بصالحية احملكمة
بالنظر في القضية ،والتصريح بعدم شرعية اجلدار
واالستيطان وفق ًا للقانون الدولي ،وطالب بإزالتهما
والتعويض عن األضرار امللحقة .أما بخصوص
احملكمة اجلنائية الدولية فلم تصنف بعد ضمن
أرشيف هذه احملكمة أي قضية تتعلق باجلرائم
اإلسرائيلية الواقعة بحق الشعب الفلسطيني.

من قبل أي من اجلهات الفاعلة فيها 28.وبالتالي
جاءت نتائج أغلب التجارب التحررية أكثر جناح ًا
من التجربة الفلسطينية ،وخصوص ًا التجربتني

اجلزائرية واجلنوب إفريقية.
ثاني ًا :القضاء الدولي في السياق الفلسطيني
29

بداية ،ال بد من التذكير بأن الكيان السياسي
الفلسطيني (سواء أكان منظمة التحرير الفلسطينية
أم السلطة الفلسطينية) ال يحظى بطرفية ّأي من
النظامني الداخليني لكل من محكمة العدل الدولية
واحملكمة اجلنائية الدولية؛ بحكم عدم ارتقائه إلى
مستوى «الدولة» ،وإن حظي بشخصية دولية متميزة.
فقد حدد امليثاق األساسي لكل من احملكمتني
آليات تفعيل اختصاصات كل منهما ،ولكن الركن
األساسي لتفعيل اختصاص محكمة العدل الدولية،
وللمصادقة على ميثاق احملكمة اجلنائية الدولية،
هو صفة الدولة للكيان السياسي الفلسطيني،
األمر الذي لم ينجز بعد وفق ًا لتقدير «صاحب
االختصاص» .ولذلك ينصرف احلديث في املقام
األول إلى مناقشة آليات احلصول على صفة الدولة.
يأخذ احلديث حول موضوع «صناعة الدولة»
في القانون الدولي أبعاد ًا عدة ،ترهقها اجلوانب
النظرية واجلذور التاريخية ،ونظر ًا حملددات حجم

الدراسة ،ودون البحث في أساس قيام صفة الدولة
بني القرار الوطني السيادي بإقامتها واالعتراف

المحور األول:

الدولي بها ،ودون البحث في املاهية القانونية لهذا
االعتراف إن كان كاشف ًا أو منشئ ًا ،فإن أقصر

محكمة العدل الدولية

الطرق بصفة «الوسيلة» (دولة لغاية التمتع بصفة

والصراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي
تأسست «محكمة العدل الدولية» في العام

اخلصومة في محكمة العدل الدولية ،والطرفية في

 1945بوصفها أحد األجهزة الرئيسة لألمم

النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية) ال بصفة
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املتحدة ،لتخلف وترث «احملكمة الدائمة

مبعنى عدم إمكانية التظلم لديها من قبل األفراد

للعدل الدولي» اجلهاز القضائي لعصبة األمم

أو الهيئات اخلاصة أو العامة ،أو املنظمات

التي خلفتها وورثتها األمم املتحدة .يقع مقر

الدولية ،إذ إن هناك ثالثة «أنواع» من الدول لها

احملكمة في الهاي بهولندا ،ولها مبوجب نظامها

احلق للجوء إليها وهي )1( :الدول األعضاء في

األساسي اختصاصان أساسيان :اختصاص

األمم املتحدة؛ ( )2الدول غير األعضاء في األمم

قضائي (الفصل واحلكم في القضايا)،

املتحدة واملنضمة إلى النظام األساسي للمحكمة،

واختصاص إفتائي استشاري .ولتفعيل أي من

بشروط حتددها اجلمعية العامة لكل حالة بناء

االختصاصني هناك جملة من الشروط واألركان

على توصية من مجلس األمن؛ ( )3الدول غير

املوضوعية والشكلية.

األعضاء في األمم املتحدة وفي النظام األساسي
للمحكمة ،بشروط يحددها مجلس األمن.

في هذا احملور ،يجري البحث عن اآلليات التي
من شأنها إحالة موضوع الصراع الفلسطيني

من األمثلة على القضايا التي تنظرها احملكمة:

 -اإلسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية للفصل

املنازعات احلدودية ،وادعاءات اختراق االتفاقيات

فيه (االختصاص األول للمحكمة) ،أو لتقدمي

الثنائية واجلماعية وغيرها .وتصدر احملكمة

فتوى قانونية بخصوصه (االختصاص الثاني
للمحكمة) وفق ًا لقواعد القانون الدولي التي هي

قراراتها في هذه القضايا بصفتها محكمة
حقوقية ،تقضي بوقف األضرار والتعويض

أساس ًا في صالح الطرف الفلسطيني؛ بحكم كونه
شعب ًا محت ًال وصاحب قضية حترر وطني .وفي

املالي عنها ،إضافة إلى إعادة الوضع إلى ما
كان عليه إن كان ممكن ًا .وبالتالي ليس ضمن

هذا اخلصوص ال بد من استعراض اختصاصي

اختصاصاتها احلكم في موضوعات جزائية ،دون
أن يعني ذلك التن ّكر ألهمية صدور أحكام إيجابية

احملكمة كل على حدة.

ضمن االختصاص احلقوقي في دعم االختصاص

الفرع األول:

اجلنائي لدى الهياكل القضائية املختصة بذلك.
ومن األمثلة العملية على قضايا التعويض

االختصاص القضائي للمحكمة

وإن كانت خارج أروقة احملكمة :تعويض أملانيا

يقصد بهذا االختصاص صالحية احملكمة

وسويسرا إلسرائيل ،األولى عن الضحايا

في الفصل بني دولتني متخاصمتني أو أكثر،
وفق ًا لقواعد القانون الدولي ،وضمن األحكام

اليهود في الهجمة النازية عليهم ،والثانية عن
عدم فتح املعابر السويسرية للنازحني اليهود

املوضوعية والشكلية التي نظمها النظام األساسي

من «اإلبادة النازية» ،وحجز البنوك السويسرية

للمحكمة وميثاق األمم املتحدة والعرف الدولي.

ألرصدة اليهود فيها.

مبوجب النظام األساسي للمحكمة (مادة -34

على فرض اجتياز متطلب «صفة الدولة» على

 ،)35للدول وحدها حق التقاضي أمام احملكمة،
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النحو املشار إليه سابقا ،جند أمامنا متطلب ًا
تالي ًا مؤداه القبول باختصاص احملكمة من قبل

الفرع الثاني:
االختصاص اإلفتائي للمحكمة

املتقاضني ،وهو ما ليس باملتصور لدى إسرائيل،

مبوجب هذا االختصاص ،خ ّول ميثاق األمم
املتحدة والنظام األساسي للمحكمة ،ك ًال من

للصراع وليس املقاومة السلمية ،وبالتالي يقع

اجلمعية العامة ومجلس األمن إفتاء احملكمة

خارج موضوع هذه الدراسة.

واستشارتها في أي من املسائل القانونية سواء

بذلك جند أن ما من وسيلة بإمكانها أن جتلب
إسرائيل قسر ًا حملاكمتها أمام محكمة العدل

املتعلقة بنشاطاتهما أو غير ذلك ،على عكس
الوكاالت الدولية املتخصصة التي يقتصر حقها

الدولية ،بل إن ذلك ال يرد ضمن اختصاصات

في طلب الفتوى ذات العالقة املباشرة بنشاطاتها.

مجلس األمن في أوسع أبوابه ،أي أحكام

فيما يتعلق بالقيمة القانونية للفتوى التي

وإذا ما مت فإن ذلك يدخل في باب احلل السلمي

الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة املتعلق

تصدرها احملكمة ،ودون اخلوض في املسائل

باختصاص املجلس فيما يتعلق بتهديد السلم

الفقهية التي يطول شرحها ،فإن أبرز التوجهات

واإلخالل به ووقوع العدوان ،والتي تخول املجلس

ترى «أن الرأي االستشاري ال يتمتع بالقوة

صالحيات من شأنها التدخل العسكري ،كتدخله

اإللزامية لألحكام إال أنه يعكس التفسير

في حرب اخلليج الثانية ،مطلع التسعينيات،
نصر ًة للكويت من الهجوم العسكري العراقي.

احملكمة ،واإللزام في األحكام ينصرف إلى

فيما يتعلق بآليات التوجه إلى احملكمة ،فتكون

«اجلزء التنفيذي» [ ]...في احلكم ،أما إعالن

بالقبول باالختصاص اإللزامي للمحكمة بصورة

املبادئ القانونية في احليثيات فإن اآلراء

مطلقة أو مع حتفظات ،وإما بنا ًء على توجه مشترك

االستشارية واألحكام متساوية».

الصحيح للمبادئ القانونية املطروحة على

من قبل الدولتني املتخاصمتني إلى احملكمة بخصوص

31

نخلص للقول إن الفتاوى القانونية من
الناحية املباشرة ال تعتبر حكم ًا قاب ًال للتنفيذ

نزاع أو قضية معينة ،وإما مبوجب التزام تعاهدي
في اتفاقية شارعة مصادق عليها من قبل الدولتني،

الفوري ،إال أنها كذلك ال تقف عند حدود املفهوم

مثل اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية ( ،)1961أو

املجرد والسطحي للرأي أو الفتوى؛ ذلك أنه

في اتفاقية ثنائية بني الدولتني ،كأن تتضمن «اتفاقية

باإلمكان البناء عليها لتفعيل عدد من أنظمة

الوضع النهائي للسالم بني فلسطني وإسرائيل» حال
عقدها  -وهو ما ندعو إليه وبشدة – حكم ًا يقضي

احملاسبة الدولية مثل نظام األمن اجلماعي
الذي تنفذه األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية

بإقرار الطرفني باختصاص محكمة العدل الدولية

الدولية ،إضافة إلى دعم املوقف الذي تؤيده

بالنظر في خالف حول تفسير أحكام االتفاقية أو

الفتوى في احملافل الدولية ،من خالل الضغط

اإلخالل بأي من أحكامها من قبل أي من الطرفني.

على الطرف اآلخر .وفي هذه احلاالت تأخذ
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الفتوى ـ مبا تقدمه من توصيف قانوني للسلوك
اإلسرائيلي ـ دور ًا إجرائي ًا يبنى على أساسه

اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية ،وهو ما
أدركته إسرائيل مبكر ًا فحاولت منع صدور هذا

الدور املوضوعي لكل من محكمة العدل الدولية

القرار بشتى الطرق السياسية والقانونية ،من

واحملكمة اجلنائية الدولية في إنفاذ احلقوق التي

خالل إثارة جملة من الدفوع الشكلية التي كان

يستتبعها االستقالل.

من بينها محاوالتها الفاشلة الستبعاد القاضيني

32

من األمثلة البارزة على دور االختصاص

العربيني في احملكمة (املصري نبيل العربي،

اإلفتائي حملكمة العدل الدولية ،فيما يتعلق بـ

واألردني عون اخلصاونة) ،من املشاركة في

«توصيف األنظمة التي تخالف القانون»  -كما

هيئة احملكمة املشكلة لهذه القضية.

34

وهكذا صدرت فتوى احملكمة كاشف ًة ومؤكد ًة

هو التوصيف القانوني الفلسطيني لالحتالل
اإلسرائيلي  -إفتاؤها في قضيتي ناميبيا

على جملة من القواعد القانونية اآلمرة في القانون

بني
( )1971والصحراء الغربية ( ،)1975التي ّ
عليهما الحق ًا بشكل أو بآخر تدخل األمم املتحدة

الدولي اإلنساني ،بشكل م ّيز هذه الفتوى عن
الفتاوى القانونية العادية األخرى للمحكمة مبا

الفعال في حتقيق استقالل ناميبيا ،واالعتراف

يعزز صفة اإللزام فيها بشكل خاص 35.وطالبت

بحق مواطني الصحراء الغربية في تقرير املصير
ارتباط ًا بالشخصية القانونية الدولية املستقلة.

بوقف بناء اجلدار وإزالة اإلضرار والتعويض،
إال أنه أخذ على الفلسطينيني عدم جدارتهم في

هذا إذ كان حملكمة العدل الدولية إصدار جملة
من الفتاوى حول الوضع القانوني لناميبيا ،رد ًا

استغالل هذا الفتوى من خالل البناء عليها لتفعيل
أي من األنظمة املشار إليها.
ما هو مطلوب فلسطيني ًا اآلن ،من مدخل

على سلسلة من الطلبات املقدمة إليها من مجلس
األمن وعدد من دول العالم ،شكلت هذه الفتاوى
إطار ًا قانوني ًا خاص ًا م ّكن األمم املتحدة من أن

هو استصدار فتويني عاجلتني :36األولى ،حول

تأخذ على أساسه اإلعالن عن حق ناميبيا في

ماهية وقانونية النظام الذي تقيمه إسرائيل على

نيل االستقالل ،وفرض العقوبات على جنوب

األراضي احملتلة عام  1967مبمارساتها املختلفة

إفريقيا (دولة االحتالل) ،وإعداد اآلليات الكفيلة

واملتعددة .والثاني ،حول ماهية الكيان السياسي

بإجناز االستقالل.

االختصاص اإلفتائي حملكمة العدل الدولية،

الفلسطيني (فلسطني) إن كانت تشكل دولة أم ال
وفق ًا للقانون الدولي.

33

خ ِب َر السياق الفلسطيني جتربة ناجحة في
استصدار الفتوى املتعلقة باجلدار العازل

إن من شأن الفتوى األولى أن تعري مبوجب

(متوز  ،)2004حيث لم يقتصر فحوى الرأي

القانون الدولي ممارسات إسرائيل غير القانونية

على النتائج املترتبة عن تشييد اجلدار ،بل

في األراضي الفلسطينية ،بوصفها دولة

تعدى ذلك بالتطرق إلى عدم قانونية املمارسات

احتالل ،لترتقي باجلرائم اإلسرائيلية إلى مرتبة
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جرائم احلرب وفق ًا لألركان املوضوعية جلرمية

(ميثاق روما األساسي  ،)1998عقب إمتام

احلرب في النظام األساسي للمحكمة اجلنائية

التصديقات الستني الالزمة لذلك .وللمحكمة

الدولية .كما أن من شأن الفتوى الثانية ،وبحكم

شخصية قانونية دولية مستقلة عن األمم املتحدة

«الطبيعة النسبية التي تسم وضع الدولة في

وعن مختلف أشخاص القانون الدولي اآلخرين.

القانون الدولي» ،أن جتعل من املنظمات الدولية
مبا فيها احملكمة اجلنائية الدولية مبثابة «احمل ّكم

وقد جاءت عقب تشكيل جملة من احملاكم الدولية
اجلنائية ذات الصفة اخلاصة واملؤقتة بقضية
معينة على نحو ما سنشير إليه الحق ًا .وذلك لتكون

النهائي» ملسألة ما إذا كانت فلسطني تشكل

مبثابة املؤسسة القضائية الدائمة ملالحقة املجرمني
الدوليني وفق ًا ألسس وقواعد قانونية محددة اتفاق ًا

دولة أم ال ،في ضوء فحوى هذه الفتوى التي
تعتبر بشكل أو بآخر مبثابة أحد مصادر
القانون الدولي.

ومبدأ الشرعية في القانون اجلنائي (ال جرمية وال

37

عقوبة إال بنص) .ومن بني أكثر من مئة وعشرين

المحور الثاني:

دولة مصادقة على النظام األساسي للمحكمة،

القضاء الدولي الجنائي :التزامات
إسرائيل ومحاسبة مجرمي الحرب فيها

حتى ربيع هذا العام ( ،)2012هناك فقط أربع
دول عربية (األردن وجيبوتي وجزر القمر واليمن)،

يجري البحث هنا في أربعة مصادر /هياكل

إضافة إلى عدد من الدول التي وقعت على امليثاق

أساسية من شأن تفعيل أي منها دفع إسرائيل

وما زال دون تصديق.

اجلنائي ،ومالحقة مجرمي احلرب فيها ،وجلبهم
للمساءلة اجلنائية الدولية أسو ًة بغيرهم من اجلناة

بهولندا ،ولها مبوجب نظامها األساسي معاقبة

يقع مقر هذه احملكمة ،أيض ًا ،في الهاي

الحترام التزاماتها مبوجب القانون الدولي

مرتكبي اجلرائم الدولية اخلطيرة التي تصنف

الدوليني :احملكمة اجلنائية الدولية (الفرع األول)،

ضمن أربع فئات أساسية ،حددها النظام

احملاكم الدولية اجلنائية اخلاصة (الفرع الثاني)،

األساسي للمحكمة وهي :اجلرائم ضد اإلنسانية،

االختصاص اجلنائي الدولي للقضاء للمحلي

جرائم احلرب ،اإلبادة اجلماعية ،وجرمية العدوان.

(الفرع الثالث) ،واالختصاص القضائي للمحاكم

كما حدد امليثاق األركان املوضوعية لكل من تلك

اإلسرائيلية (الفرع الرابع).

اجلرائم ،باستثناء جرمية العدوان التي لم يتفق
على تعريفها بعد .ومبقاربة األعمال العسكرية

الفرع األول:

اإلسرائيلية مع األركان املادية واملعنوية لتلك

المحكمة الجنائية الدولية

اجلرائم جندها متطابقة مع التوصيف القانوني

تأسست احملكمة اجلنائية الدولية ،في العام

لها 38.وال بد من التأكيد هنا على أن هذه احملكمة

 ،2002بدخول ميثاقها األساسي حيز النفاذ

تقاضي األفراد (األشخاص الطبيعيني) وليس
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من اجلرائم التي ترتكب في إقليمهما أو من قبل

الدول (األشخاص املعنويني) في حال ارتكابهم
أي ًا من تلك اجلرائم باسم دولهم ،حتى لو كانوا

أي من رعاياهما ،ما لم يتدخل طرف ثالث ،كأن

في أسمى املناصب كرئيس دولة.

يقع اجلرم على شخص يحمل جنسية دولة طرف

مبوجب نظامها األساسي (مادة ،)13

على أراضي السلطة الفلسطينية ،أو يقع اجلرم

متارس احملكمة اختصاصاتها بالنظر في أي

على فلسطيني على أراض دولة طرف.
كذلك وبحكم أن فلسطني لم مت ّكن من التصديق

اإلجرائية احلصرية التالية وعددها ثالثة :اثنتني

على ميثاق احملكمة؛ بداعي أنها ليست «مبرتبة

منها في باب اإلحالة إلى مدعي عام احملكمة،

دولة» ،فإنها ال تستطيع كذلك ولذات السبب

وتكون إما من دولة طرف بخصوص «حالة يبدو

التقدم بإعالن بقبولها لوالية احملكمة .وإذا ما
قدمت فلسطني مثل هذا الطلب ،والقى قبو ًال
«جريئ ًا» من قبل احملكمة ،فستسارع إسرائيل

مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،

للطعن في هذا القرار .وهنا قد يكون من املفيد

بخصوص حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من

أن تعمل املؤسسة الرسمية الفلسطينية على

هذه اجلرائم قد ارتكبت .أما احلالة الثالثة فتكون

حشد املواقف املساندة لها في اجلمعية العامة

مبباشرة املدعي العام سلطاته بالتحقيق من تلقاء

الستصدار قرار منها مبطالبة محكمة العدل

نفسه فيما يتعلق بأي من تلك اجلرائم.

الدولية بتقدمي فتوى في قانونية قبول احملكمة

من الدعاوى بتوافر أي من احلاالت /املتطلبات

فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد
ارتكبت»؛ وإما من قبل مجلس األمن ،متصرف ًا

اجلنائية الدولية لطرفية فلسطني في ميثاقها ،أو

في األصل ،متارس احملكمة واليتها القسرية
على الدول األطراف فيها ،سواء التي وقعت فيها

قبول إعالن فلسطيني بالقبول بوالية احملكمة.

اجلرمية ،أو كانت دولة املواطنة للشخص املتهم

وبخصوص صالحية املدعي العام مبباشرة
التحقيق من تلقاء نفسه ،فاألصل أن يكون مقيد ًا

باجلرمية .وتشمل والية احملكمة «استثنا ًء» الدول

بشرط الطرفية ،إ ّال أن سابقة إصدار املدعي

غير األطراف في حالتني اثنتني :قبول تلك الدولة

العام ملذكرة اعتقال بحق رئيس السودان ،الدولة

رضائيا والية احملكمة في قضية محددة بعينها،
وإحالة مجلس األمن وفق ًا ملا أشير إليه سابق ًا،

غير الطرف في النظام األساسي للمحكمة ،يفتح

وتكون للمحكمة والية قسرية في ذلك ارتباط ًا

املجال للتأسيس عليها بخصوص إسرائيل .أما

بالسند القانوني لإلحالة (الفصل السابع من

العائق فيتمثل بصالحية «الدائرة التمهيدية»

ميثاق األمم املتحدة).

للمحكمة برفض منح املدعي العام اإلذن ببدء
التحقيق (مادة .)15

هذا وملا كانت فلسطني وإسرائيل ليستا بطرف

أما فيما يتعلق بالوالية «االستثنائية» للمحكمة،
فمن املؤكد أن إسرائيل لن تقبل طوع ًا بوالية

في النظام األساسي للمحكمة ،فليس بإمكان
احملكمة ممارستها واليتها «األصلية» على أي
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عن طريق دول أخرى؛ ومتكني فلسطني من طرفية

احملكمة ،كذلك فإن املجلس األمن لن يستطيع
إصدار قرار داعم بهذا اخلصوص ،نظر ًا

النظام األساسي للمحكمة من خالل املصادقة

للمقيدات القانونية املتمثلة بحق النقض (الفيتو).

عليه 41.ويتفاقم إدعاء التقصير إذا ما صح ادعاء

وهو ما ميثل أبرز صور شلل األمم املتحدة

البعض بتغ ُيب الوفد الفلسطيني الرسمي املسجل

بتعاطيها مع القضية الفلسطينية ،لدرجة خلص

في مناقشات النظام األساسي للمحكمة ،في

فيها البعض إلى أن «شلل األمم املتحدة أشد

املؤمتر الدبلوماسي املنعقد في روما عام ،1998

خطورة من حتييدها».

عن حضور جلسات النقاش طوال الستة أسابيع

39

إضافة إلى كل ذلك ،هناك جملة من القيود

اخلاصة لذلك.

42

القانونية والعراقيل السياسية التي من شأنها أن

في البحث عن اآلليات أو الطرق التي من

حتول دون مساءلة اجلناة اإلسرائيليني 40،أبرزها:
كون احملكمة مكملة للقضاء احمللي وليست بدي ًال

شأنها تأمني طرفية فلسطني في امليثاق األساسي
للمحكمة ،هناك من يشير إلى «النصيحة غير

عنه (مادة  ،)1وبالتالي قد تتعذر إسرائيل بنظرها

املباشرة» التي قدمها مدعي عام احملكمة لويس

في اجلرائم املنسوبة لرعايها ضمن قضائها

مورينو أكامبو  -في معرض إعالنه مطلع نيسان

احمللي؛ صالحية مجلس األمن بوقف احملكمة

املنصرم ،أن «احملكمة غير مختصة بنظر اجلرائم

عن البدء أو املضي في التحقيق أو املقاضاة
ملدة  12شهر ًا قابلة للتجديد دون سقف محدد

التي قامت بها إسرائيل في األراضي احملتلة»،
بحكم أنه ال يستطيع «حتديد ما إذا كانت

(مادة )16؛ حق الدولة باالمتناع عن مساعدة

فلسطني دولة أم ال»  -بأن هناك طريقتني بإمكان

احملكمة بتقدمي أي وثائق أو معلومات تتعارض

43

الفلسطينيني من خاللهما اللجوء إلى احملكمة:

مع أمنها الوطني (مادة  .)72هذا ويبقى أكبر

األولى «من خالل قرار تتخذه اجلمعية العامة

معوقني :عدم سريان امليثاق بأثر رجعي على
اجلرائم املرتكبة قبل انقضاء ستني يوم ًا على

لألمم املتحدة [ ]...لغايات تقدمي طلب للمحكمة
من أجل أن تصبح احملكمة مختصة في نظر
اجلرائم اإلسرائيلية» .وهو ما يتطلب توجه ًا

تاريخ انضمام «الدولة» للمحكمة (مادة )2/126؛

فلسطيني ًا رسمي ًا إلى األمني العام لألمم املتحدة

وحق الدولة الراغبة في االنضمام التحفظ على
سريان االختصاص بجرائم احلرب ملدة سبع

بطلب أن تخاطب اجلمعية العامة احملكمة لتعلن

سنوات الحقة على انضمامها (مادة .)124

اختصاصها ،على اعتبار أن فلسطني دولة لغايات

هذا وهناك من يأخذ على املؤسسة الرسمية

اللجوء إلى احملكمة اجلنائية الدولية.

الفلسطينية تقصيرها في تكثيف احملاوالت

أما الطريقة الثانية فمن خالل التوجه إلى

الهادفة إلى :تأمني الدعم واملساندة ملطالبها

الدول األطراف في امليثاق األساسي للمحكمة

بإحالة الوضع القائم في فلسطني إلى احملكمة

(مبوجب املادة /2/112ز من امليثاق) 44،بحيث
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«ميكن لفلسطني أن تقدم طلب ًا لعقد اجتماع

وشبه دولية ،كتلك اخلاصة بسيراليون وكمبوديا

للدول األطراف في ميثاق روما لكي تقرر هذه

( ،)2000ولبنان (خاصة بقضية اغتيال رئيس

الدول قبول فلسطني كطرف في امليثاق اخلاص

الوزراء اللبناني األسبق رفيق احلريري).

باحملكمة» .ولكن لألسف ال حتظى فلسطني
بأغلبية مريحة في التصويت ،نظر ًا لعدم طرفية

مجلس األمن تشكيل محكمة جنائية خاصة

األغلبية الساحقة للدول العربية في امليثاق .كذلك

مبحاكمة مجرمي احلرب اإلسرائيليني ،كما

فإن نص املادة املذكورة مبا فيه من غموض،

بإمكانه تشكيل محكمة خاصة باغتيال الرئيس

بحاجة حلشد توجه فقهي داعم للتوسيع من

عرفات على غرار احملكمة اخلاصة باغتيال رفيق

داللته ،مبا يجعل من جلمعية الدول األطراف

احلريري .ذلك إال أنه وملا كان هذا األمر من

مثل هذا االختصاص.

«املسائل املوضوعية» التي يستوجب إقرارها

باالستناد إلى هذا االختصاص بإمكان

كما ال يغيب عن الذهن إعادة التذكير بالطريقة

إجماع الدول اخلمس دائمة العضوية في

املشار إليها سابقا ،ومؤداها حصول فلسطني

املجلس ،مبعنى إمكانية إثارة واستخدام حق

على صفة دولة غير عضو في األمم املتحدة لغايات

النقض (الفيتو) ،فإن الواليات املتحدة ستسارع

إجرائية ،نقصد التوجه إلى احملكمة اجلنائية

إلى تعطيل صدور أي قرار بهذا اخلصوص،

الدولية ،الطرح الذي يعززه أغلبية التصويت

وهي من يعرف عنها املوقف الثابت بدعهما

املريحة لفلسطني في اجلمعية العامة.

إلسرائيل في مجلس األمن.

الفرع الثاني:

إمكانية إنشاء اجلمعية العامة حملكمة دولية
خاصة بهذا اخلصوص ،استناد ًا إلى «قرار

وفي هذا السياق يثار مجدد ًا البحث في

المحاكم الدولية الجنائية الخاصة

يغلب على هذا النوع من احملاكم صفة

متحدون من أجل السلم» الذي يخول اجلمعية

التأقيت واخلصوصية ،هي مؤقتة لكونها تنتهي

العامة صالحية النظر في موضوعات هي في

بانتهاء النظر في القضية التي تشكلت ألجلها،

األصل من اختصاصات مجلس األمن ،إذا ما

وهي خاصة لكونها تقصر واليتها على محاكمة

تعذر صدور قرار بسبب الفيتو ،في موضوع

املجرمني الدوليني في نزاع أو مسألة معينة

من شأنه اإلخالل باألمن والسلم الدوليني .وقد

بذاتها .إن تشكيل مثل هذه احملاكم اختصاص

يكون من املفيد بهذا اخلصوص استصدار فتوى

أصيل ملجلس األمن مبوجب ميثاق األمم املتحدة.
شكل مجلس األمن استناد ًا إلى هذا االختصاص

قانونية من محكمة العدل الدولية في مدى قانونية
هذا اإلجراء.

عدد ًا من احملاكم الدولية اخلاصة ،كتلك اخلاصة

في سياق ذي صلة ،هناك من ذهب إلى توسيع

بيوغسالفيا السابقة ( )1993ورواندا (،)1994

تفسير نص املادة ( )22من ميثاق األمم املتحدة
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املتعلق بصالحية اجلمعية العامة في «أن تنشئ من
الفروع الثانوية ما تراه ضروري ًا للقيام بوظائفها»،

اتخاذ أي إجراءات تشريعية من شأنها فرض

بأنها تشمل صالحيتها في إنشاء محكمة جنائية

عقوبات جزائية فعالة على األشخاص منتهكي

دولية خاصة «على صورة هيئة معاونة».

كما أن للدول األطراف بهذا اخلصوص

أحكام االتفاقية ،ومالحقة املتهمني باقتراف
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«املخالفات اجلسيمة» 47وتقدميهم للمحاكمة

الفرع الثالث:

ضمن منظومة قضائها احمللي (مادة .)146

االختصاص الجنائي الدولي للقضاء المحلي
يبقى هذا املدخل األكثر حظوظ ًا بالنجاح

ومن األمثلة على ذلك :إقامة دعوى قضائية
في بلجيكا على ارئيل شارون ،وبريطانيا على
شاؤول موفاز ودورون أملوغ ،والواليات املتحدة

من حيث إمكانية التفعيل دون معوقات صفة

على أفرهام ديختر ،وسويسرا على بن أليعازر،

الدولة والطرفية وتسلط الدول دائمة العضوية في

ونيوزلندا على موشيه يعالون ،وغيرها 48.بل إن

مجلس األمن من خالل «الفيتو» .ويقصد بهذا

إسرائيل ذاتها قامت مبحاكمة أدولف ايخمان،

االختصاص إطالق والية القضاء احمللي ألي من

أحد اجلنراالت النازيني املتهمني بجرائم

الدول ملالحقة املتهمني باقتراف أي من اجلرائم
الدولية «التي تشكل تهديد ًا للمجتمع الدولي أو

ضد اليهود ،بعد خطفه من األرجنتني مطلع
الستينيات ،ونفذت فيه حكم اإلعدام.

أنها تعتبر على درجة كبيرة من البشاعة مبا ميس

كما يضاف إلى مصادر القانون الدولي

مصلحة اإلنسانية ككل» 46.وذلك باالستناد إلى

اإلنساني االتفاقيات الدولية ذات العالقة باجلرائم

أساسني يكمل كل منهما اآلخر :يندرج األساس

ضد اإلنسانية وجرائم التعذيب 49.ينتقل بنا هذا

القانوني األول ضمن القانون اإلنساني الدولي،

املدخل /األساس القانوني (القانون الدولي
اإلنساني خصوص ًا ) للحديث عن األساس

ويتمثل بطرفية كل من اتفاقية جنيف الرابعة
اخلاصة بحماية املدنيني في وقت احلرب (،)1949

القانوني الثاني ،وهو توسيع باب الوالية القضائية

والبرتوكول اإلضافي األول املتعلق بحماية ضحايا

احمللية مبالحقة ومحاكمة مجرمي احلرب.

املنازعات الدولية املسلحة ( ،)1977إذ تلتزم الدول

بهذا اخلصوص ،هناك من يأخذ على بعض

األطراف في كل منهما باحترامها والعمل اجلاد
– وفق ًا لتقديرها  -حلمل الدول املتعاقدة املخلة

الدول التي أقدمت على هذا العمل «أنها وضعت
الكثير من الشروط التي قد حتول دون [مالحقة

بأحكامهما على التراجع واحترام التزاماتها (مادة

ومحاكمة مجرمي احلرب] ،كجنسية املتضرر

 .)1وملا كانت إسرائيل إحدى الدول األطراف

وجنسية املجرم وموضوع احلصانة وغيرها

في اتفاقية جنيف الرابعة ،فإن بإمكان بل من

من الشروط الشكلية»،

واجب الدول األطراف األخرى حملها على احترام

يلغي فعالية هذا اإلجراء .كما أن بعض الدول

التزاماتها مبوجب هذه االتفاقية.
العدد (2012 )20
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بشكل يحد ورمبا
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عقل (تعليق) االختصاص القضائي احمللي
الختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ،وفق ًا ملا

اضطرت إلى تعديل تشريعاتها الوطنية حتت
ضغط إسرائيل ومؤيديها ،واملثال األبرز على

أشير إليه سابق ًا ،بشرط أن ال يكون صوري ًا وغير

ذلك املسلك البريطاني ،عقب عدة محاوالت
لنظام عدالتها اجلزائي ملالحقة مجرمي حرب

جاد .ويرتبط مع الفرع الثالث لكون موضوعه
يدخل أساس ًا في مفهوم اختصاص القضاء

الدول العربية لعدم إطالق والية قضائها احمللي

احمللي في النظر في جرائم دولية بطبيعتها،

ملالحقة املجرمني اإلسرائيليني.

وقد يأتي تفعيله نتيجة جهود الدول األطراف

إسرائيليني .وفي هذا السياق يستنكر موقف

في اتفاقيات جنيف حلمل إسرائيل على احترام

وملن يتساءل بجرأة عن اختصاص القضاء
ا لفلسطيني في مسا ء لة مجر مي ا حلر ب

التزاماتها مبوجب القانون الدولي اإلنساني.

اإلسرائيليني ،فإن هذا املوضوع وإن استحال

مما ال شك فيه أن للقضاء اإلسرائيلي
اختصاص ًا أصي ًال في ردع احلكومة اإلسرائيلية

فعليا ارتباطا بفكرة «من األقوى» ،فإنه كذلك
متعذر قانوني ًا (حتى على املستوى النظري)،

عن املسالك التي تخل بالتزاماتها مبوجب القانون
الدولي ،بل ومساءلة األشخاص الذين ينتهكون
أي ًا من تلك األحكام مبا يشكل جرم ًا دولي ًا .إال أن

مبوجب أحكام االتفاقيات املوقعة بني اجلانبني
الفلسطيني واإلسرائيلي ،التي حتظر إخضاع
اإلسرائيليني للقضاء الفلسطيني.

ذلك يتطلب قضاء نزيه ًا وموضوعي ًا ومستق ًال عن

51

في إجمال هذا املوضوع ،وبغض النظر عن

«النحن الوطنية  /القومية» ،الصفات غير املتوافرة

نتيجة املالحقة واحملاكمة التي سيتعرض لها

في القضاء اإلسرائيلي .لكن هذه احلقيقة ال

اجلناة اإلسرائيليون من خالل هذا املدخل،

تفترض أن تدفع باجتاه السلبية وعدم احملاولة.

إال أن موضوع املالحقة بحد ذاته بات يشكل
إرباك ًا حقيقي ًا للقيادات اإلسرائيلية لدرجة

بهذا اخلصوص يشار إلى أن النظام القانوني
اإلسرائيلي يقر بتطبيق أحكام القانوني الدولي

خشيتهم من السفر إلى البلدان التي تعمل

العرفي ضمن النظام القضائي احمللي ما لم يناقضه

قوانينها في هذا االختصاص.

بشكل صريح قانون صادر عن الكنيست .أما أحكام
القانون الدولي االتفاقي فال ميكن تطبيقه ما لم يكن

الفرع الرابع:
االختصاص القضائي للمحاكم اإلسرائيلية

مستوعبا مبوجب قانون يتالءم معه 52.هذا مع العلم
أن كثير ًا من الدول واملنظمات الدولية ال تقبل التذرع

يتداخل موضوع البحث في هذا الفرع مع

بالقوانني الداخلية للتنصل من االلتزامات الدولية
مبوجب القانون الدولي االتفاقي والعرفي.

الفرعني األول والثالث السابقني ،إال أن لبعض
مالمح اخلصوصية فيه ،وإلبراز أهميتهُ ،أفرد له

تنشط في هذا املضمار (اللجوء إلى احملاكم
اإلسرائيلية) جملة من مؤسسات املجتمع املدني

فرع مستقل .يرتبط مع الفرع األول من مدخل
49

العربية في إسرائيل – من أبرزها مركز «عدالة»

إن مثل هذه اجلهود ال تعتبر مبتكرة في السياق

 -بالتعاون مع عدد من مؤسسات املجتمع املدني

الفلسطيني  -اإلسرائيلي ،بل تدعمها جتارب

الفلسطينية واإلسرائيلية ،من خالل تقدمي سلسلة

حقوقية دولية أخرى ،متدها باخلبرة و «السوابق

من االلتماسات للمحكمة العليا اإلسرائيلية .فعلى

القضائية» .ومن أبرز تلك التجارب جتربة «احتاد

الرغم من يقينهم بعدم حياد القضاء اإلسرائيلي

احلريات املدنية األميركي ( ،»)ACLUالناشط

إال أنهم وجدوا أن من شأن هذه املبادرات أن
تشكل سج ًال قانوني ًا وتاريخي ًا لألحداث ،انطالق ًا

في الكشف عن ممارسات القوات العسكرية
األميركية في العراق وكونتانامو وكوبا أمام جلان

من مبدأ التوثيق ،ولغرض استعمالها في ظاهرة/

األمم املتحدة بجنيف.

منظومة «احملاماة عبر الدولية واملقاومة القضائية
في احملاكم الوطنية».
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نحو نموذج فلسطيني..
«مقدمة» بدل خاتمة

53

يضاف بالضرورة إلى جور التطبيق (القضاء)

صدرت
بالعودة إلى مقولة مهامتا غاندي التي ُ

جور النص (القانون) ،فهناك من القوانني
اإلسرائيلية التي تفرض أحكاما من شأنها إعاقة

بها الدراسة ،بدعوته إلى محاربة العدو بالسالح
الذي يخشاه ال بالسالح الذي نخشاهُ ،قبالة

لرفع الدعوة ،ومطالبة أهالي الضحايا بدفع رسوم

االدعاء املغلوط القائل إن «القضاء الدولي شيء

مسائلة املتهمني ومقاضاتهم ،كقصر املدة املقرة
تأمني للقضية املطالب فيها بالتعويض.

غير مع ّرف ..التقي ليس بحاجة إليه والشرير

54

يتجاهله» ،فإن القضاء الدولي وعلى الرغم من
56

تأخذ العالقة في تلك الظاهرة /املنظومة بعد ًا
دولي ًا متقاب ًال باجتاهني ،فمن جهة يستند احملامون

جميع املعوقات التي أشارت إليها الدراسة ،إال
أنه ميدان رحب على ضيقه ،فال غنى لـ «التقي»

أمام القضاء اإلسرائيلي  -إضافة إلى القانون

عنه ،وال مهرب لـ «الشرير» منه.

اإلسرائيلي – إلى مبادئ القانون اإلقليمي والدولي،
وخصوص ًا القانون الدولي اإلنساني (مبعنى

وبلغتي «احليلة» في القانون و «املمكن»
في السياسة باإلمكان البناء على األسس
القائمة أص ًال لتعديل بعض مالمح «ممرات

استيراد القاعدة القانونية من النطاق الدولي) ،ومن
جهة ثانية يقومون بنشر مقدمات ونتائج محاوالتهم

البناء» كي يتناسب و «االحتياجات اخلاصة»

– إضافة إلى الرأي العام اإلسرائيلي  -للرأي العام

لـ «املتظلم اجلديد» .بالضبط ،فإن كل ما

العاملي؛ لغرض تزويد الهيئات الدولية مبعلومات

نحن بحاجة إليه لالستفادة من القضاء

قانونية ،ووثائق رسمية ،حول املمارسات املجرمة
من قبل قوات االحتالل ومستوطنيه ،والتعاطي غير

الدولي بعض املمرات التي تراعي اخلصوصية

النزيه من قبل القضاء اإلسرائيلي (مبعنى تصدير

الفلسطينية في «شرط الدولة»؛ الصفة التي
تعتبر شرط ًا للمخاصمة أمام محكمة العدل

فحوى األحكام القضائية إلى النطاق الدولي).
العدد (2012 )20
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الدولية وللطرفية في النظام األساسي للمحكمة

املؤسسة الرسمية الفلسطينية ،بالشراكة الكاملة

اجلنائية الدولية.

مع مؤسسات املجتمع املدني وخبراء وأكادميي

لذلك من املهم حتصيل صفة الدول كشرط

القانون والعالقات الدولية الى تشكيل «هيئة

إجرائي لالستفادة من مداخل القضاء الدولي ،دون

وطنية للمقاومة السلمية عبر القضاء الدولي»،

أن يعني هذا التوجه التنكر لألسس املوضوعية

تشكل مبرسوم رئاسي ،وتكون لها شخصية

(التاريخية والقانونية) التي تقر لفلسطني بوضع

قانونية وذمة مالية مستقلة ،وتضم في داخلها

الدولة .ويكون حتصيل هذا الشرط من خالل

ممثلني عن مختلف الشركاء ،باإلضافة إلى

احلصول على صفة دولة غير عضو في األمم

دبلوماسيني فلسطينيني حالني وسابقني.

املتحدة ،في حال تعذر احلصول على العضوية

وسيكون من املفيد أن تضم في عضويتها

الكاملة بسبب عائق «الفيتو» في مجلس األمن.

شخصيات ومؤسسات دولية شهد لها مبناصرة

هذا وقد أشارت الدراسة إلى جملة من املداخل

القضية الفلسطينية.

األخرى التي قد ال يشكل أي واحد منها وسيلة

وهكذا ،يفترض أن يختلف تنظيم هذه الهيئة

ناجحة مبفرده ،وإمنا يتوجب توظيفه ضمن

عما سبقها وسيعاصرها من تنظيمات املقاومة

سيناريو مضبوط خلطة وطنية فلسطينية لتفعيل

السلمية (اللجان الشعبية)،

ليس من باب

القضاء الدولي في املقاومة السلمية.

التنكر إلجنازات هذه اللجان ،وإمنا للطبيعة
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ال تأخذ هذه اجلزئية من الدراسة شكلها

املتمايزة لهذا النوع من املقاومة السلمية الذي

التقليدي املعتاد ،بتلخيصها التجريدي ألبرز

يتداخل فيه الرسمي مع األهلي بشكل يصعب فيه

النتائج والتوصيات؛ بل نستغل هذه املساحة لرسم

تطبيق تقاليد العمل الطوعي املوروثة من جتربة

املالمح العامة للخطة اإلستراتيجية املنشودة (الفقرة

هذه اللجان .ذلك مع األخذ بأهمية إشراك تلك

األولى)؛ ومهام «الهيئة الوطنية للمقاومة السلمية

اللجان ضمن الهيئة املنشودة ،لالستفادة من

عبر القضاء الدولي» (الفقرة الثانية)؛ ولتكون مبثابة

جتاربها والبناء عليها.

إن وسائل املقاومة السلمية عموم ًا تشترك مع

مقدمة ملشروع أو منوذج فلسطيني منشود للمقاومة

وسائل املقاومة املسلحة ،بكونها تقوم على مبادئ

السلمية عبر القضاء الدولي ،ال كخامتة دراسة.

أساسية في املواجهة من حيث مالءمة القوى،
الفقرة األولى:

احلكمة في وضع االستراتيجيا والتكتيكات،

المالمح العامة للخطة

وشجاعة «اجلنود» وانضباطهم 58.وإن تبني

اإلستراتيجية المنشودة

املقاومة السلمية كإستراتيجية يتطلب كثيرا من

يتطلب وضع خطة إستراتيجية للمقاومة

التدريب واإلعداد الفكري والنفسي 59،ويتوجب

السلمية من خالل القضاء الدولي ،مبادرة

أن تراعي هذه اإلستراتيجية التسلسل املنطقي
51

للعمل 60 ،وإدراك أن اإلجناز األخير ما هو إال

لـ «ثقافة املشاريع» ،على ما فيها من

نتيجة تكامل بني مجموعة من اإلجنازات املتتالية

مقيدات تفرضها سياسة املمولني على

واملترابطة .وهكذا يفترض تأسيس «اخلطة» على

املواضيع واملدد والتقارير .إضافة إلى

فكرة هجر تكتيك االنتفاضات وردات الفعل إلى

العمل مبا ال يخل بحرية التجمع وتشكيل

إستراتيجية االنتفاضة املستمرة.

اجلمعيات على التصدي لظاهرة عشوائية
إنشاء املؤسسات األهلية.

ذلك باإلضافة إلى اإلميان بإمكانيات املقاومة
السلمية عبر القضاء الدولي وحظوظها من النجاح

•خروج األكادمييني من خلوات النقد

أسوة بأي وسائل أخرى ،وضرورة االلتقاء عن

الضيقة وقاعات التدريس املغلقة إلى

وحدة الهدف املشترك ،فإن مثل هذا التوجه

«ميادين املقاومة السلمية» الرحبة ،وعدم

يستوجب جملة من املبادئ العامة واملصارحات

انتظار «الدعوة الرسمية» للفعالية في

مع الذات املؤسساتية والشخصية ،نلخص أبرزها

العمل؛ ذلك أن املقاومة السلمية في

في النقاط اآلتية:

أصلها شعبية ،والقضية في حد ذاتها

•ضرورة املراجعة املنهجية والعلمية ملختلف

عامة .وبالتالي يتوجب عليهم اإلحلاح

وسائل النضال ،والتقييم املوضوعي لها،

على املؤسسة الرسمية إلشراكهم في

لتلمس مواضع الفشل وتالشيها ،ومواضع

صنع القرار ،من خالل تشكيل رأي عام

اإلجناز والبناء عليها .وضرورة وضع

وعالقات شخصية ضاغطة.

أهداف واضحة ومحددة قابلة للتنفيذ

الفقرة الثانية:

ولو على املدى البعيد .على أن تراعي

مهام وآليات عمل «الهيئة الوطنية
للمقاومة السلمية عبر القضاء الدولي»

تلك األهداف حاالت األوضاع القانونية
املختلفة لفلسطني في األمم املتحدة ،وفق ًا

يقع على عاتق «الهيئة» االضطالع بجملة من

ملا أشير إليه في مقدمة الدراسة.

املهام التحضيرية والتنفيذية ،ويبقى أبرز تلك

•اعتراف املؤسسة الرسمية بخطئها في

املهام وضع اخلطة اإلستراتيجية ومراجعتها

عدم إشراك اخلبراء واملتخصصني في

ومراقبة تنفيذها .وال بد للهيئة ،بالتعاون مع

مفاوضات االتفاقيات املوقعة مع اجلانب

املؤسسات ذات الصلة ،من أن تأخذ بعني

اإلسرائيلي ،وتكفير ذلك بإشراكهم في

االعتبار السعي للقيام بجملة من املهام أبرزها:

رسم إستراتيجيات النضال عبر القانون

•توثيق االنتهاكات اإلسرائيلية بشكل علمي

والقضاء الدوليني ،ومفاوضات الوضع

ومنظم ،بالشراكة بني املؤسسة الرسمية

النهائي مع إسرائيل ،حال ما متت.

ومؤسسات املجتمع املدني واملنظمات

•هجر مؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني
العدد (2012 )20

52

األهلية احمللية والدولية ،وحتضيرها

فإن ملثل هذه الفعاليات إثارة نوع من احلرب

لتكون مبثابة األدلة في أي قضية قادمة،

النفسية لدى مجرمي احلرب اإلسرائيليني،

متى سنحت الفرصة لذلك.
•استصدار مجموعة فتاوى قانونية من

على عكس ما يعتقد البعض بأنها ستكون
مثار ًا للسخرية واالستهزاء لديهم.

محكمة العدل الدولية ،من خالل تقدمي

•تدريب طلبة القانون في اجلامعات

رزمة أو سلسلة من األسئلة القانونية التي

الفلسطينية ،واحملامني املتدربني لدى نقابة

من شأنها الكشف والتأكيد على مجموعة

احملامني ،على محاكمات صورية في القانون

القواعد القانونية اآلمرة التي هي في صالح

الدولي ،من خالل سيناريوهات قضايا

تعزيز املواقف واألوضاع الفلسطينية،

تتعلق بالصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي

والبت في عضد النظام غير القانوني الذي

(لدى محكمة العدل الدولية) ،واجلرائم

تقيمه إسرائيل في األراضي احملتلة .إضافة

اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

إلى جملة من املواضيع األخرى التي أشير

(القضاء الدولي اجلنائي واحملكمة اجلنائية

إليها في منت الدراسة.

الدولية خصوصا) .إضافة إلى تنظيم

•الضغط لدى الدول العربية ودول العالم
عموم ًا لتفعيل الوالية القضائية الدولية

مسابقات بحثية تتعلق بآليات محاكمة
إسرائيل ومجرميها دولي ًا.

ضمن نظامها القضائي احمللي ،باعتبار

ختام ًا ،نعاود التأكيد على أهمية كسب الرأي

هذا املدخل أجنع الوسائل املمكنة حاليا.

العام العاملي في سياق املقاومة السلمية عبر

إضافة إلى ذلك هنالك جملة من ألفكار اإلبداعية

القضائي الدولي ،وقد صدق من وصف الرأي

ذات األثر املعنوي القريب ،والبعد اإلستراتيجي

العام بأنه «العقوبة األساس في أي طريقة
قضائية» ،بل ومن املمكن أيض ًا أن يكون هو

•تنظيم جملة من احملاكمات الدولية الصورية

القاضي ذاته .لذلك يلزمنا العمل على تطوير

على غرار «محاكم الضمير العاملي»،

دبلوماسية عامة وشعبية  -مستفيدين من

بإشراك نخبة من قضاة وحقوقيني دوليني

وضع الضحية والتجربة اإلسرائيلية في ذلك

مرموقني ميثلون األنظمة القانونية السائدة
في العالم ،لـ «محاكمة إسرائيل غيابي ًا» على

 من شأنها الكشف عن انتهاكات سلطاتاالحتالل اإلسرائيلية للقانون الدولي ،وإخاللها

جرائمها بحق الشعب الفلسطيني .وبالتأكيد

بالتزاماتها مبوجبه ،وبالتالي اإلحلاح في طلب

فإن مثل هذه احملاكمات ليست رسمية،

التدخل الدولي في كف االعتداءات والتعويض

وإمنا من شأنها شحذ الرأي العاملي بحقيقة

عنها ومحاسبة اجلناة ،وهو ما نقصد به بـ

تهرب إسرائيل من التزاماتها الدولية .كذلك

«دبلوماسية التظلم والتشهير».

املأمول ،ومن تلك األفكار:
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دراسات

إخفاق العملية السياسية وضرورة العودة الى المجتمع الدولي

سفير .نبيل الرمالوي

*

العملية السياسية والمفاوضات

تمهيد

القانون الدولي العام وقواعده وأحكامه اخلاصة
بالتعامل مع االحتالل األجنبي ،وكذلك القانون
الدولي اإلنساني وأحكامه؛ ألن طبيعة الصراع
هنا قائمة على أركان ثالثة هي:
•أو ًال ـ االحتالل العسكري اإلسرائيلي
لفلسطني.
•ثاني ًا ـ أرض فلسطني الواقعة حتت
االحتالل اإلسرائيلي.
•ثالث ًا ـ الشعب الفلسطيني حتت االحتالل
املذكور.

العملية السياسية هي عبارة عن أطراف
متفاوضة حول عدد من القضايا ولها مرجعية
حتتكم إليها األطراف عند وقوع أي خالف
يحتاج إلى حكم من طرف ثالث ،وفي هذه احلالة
يقوم الطرف الثالث ـ واملفروض أنه املشرف على
املفاوضات ،واملتسلح باملرجعية ـ بالنطق باحلكم
استناد ًا إلى مرجعية لها صفة العموم والدميومة
النسبية ،ومعمول بها في حل النزاعات .وفي حالة
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي باعتبارهما طرفي
أراضي ،بل
النزاع الناشئ عن احتالل إسرائيل
َ
أرض فلسطني ،فإن املرجعية هنا تتح ّدد مببادئ

االحتالل في ضوء القانون الدولي
يتضمن القانون الدولي قواعد آمر ًة ومنها
القاعدة التي تقضي بعدم جواز احتالل أرض

*سفير فلسطني السابق في األمم املتحدة بجنيف.
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الغير بالقوة .القواعد اآلمرة في القانون الدولي

قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة

هي القواعد التي تتمتّع بأعلى درجة من اإللزام؛

أخرى أو الهجوم عليه ،أو أي احتالل عسكري ،ولو
كان مؤقت ًا ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم أو

ألنها تتعلق بأمن املجتمع الدولي ككل ،أو بأمن
اإلنسانية بكاملها ،ويعتبر الغي ًا من االتفاقيات

أي ضم إلقليم دولة أخرى أو جلزء منه باستعمال
القوة ،إلخ.

الدولية أو غيرها من الصكوك الدولية كل ما
يتعارض نص ًا وروح ًا من تلك النصوص مع أحكام

وفي أكثر من موقع من قرار تعريف العدوان،
أكدت اجلمعية العامة أن العمل العدواني هو عمل
من األعمال املخلّة بالسلم .كما أكد إعالن مبادئ

قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي .وهذا يعني
أنه لو وقع ما يخالف هذه القاعدة اآلمرة فإن ما
وقع يكون باط ًال بحكم تلك القاعدة .ولهذا جاءت

القانون الدولي املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون
بني الدول ،وفق ًا مليثاق األمم املتحدة ،أن احلرب

املادة الثانية من ديباجة قرار مجلس األمن رقم

العدوانية هي جرمية ضد السلم تترتب عليها

 242لتثبت القاعدة اآلمرة املذكورة وتستشهد
بها مؤكد ًة رفض االحتالل اإلسرائيلي لألراضي

مسؤولية مبقتضى القانون الدولي.

الفلسطينية والعربية التي احتلتها إسرائيل عن

أرض فلسطين الواقعة
تحت االحتالل اإلسرائيلي

طريق احلرب عام  1967مبا فيها القدس .وفيما
يلي نص املادة« :إن مجلس األمن( ،وإذ يؤكد عدم

هي األرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل

جواز االستيالء على األراضي باحلرب ،واحلاجة

عام  1967وتنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف

إلى العمل من أجل سالم دائم وعادل تستطيع كل

الرابعة املعنية بحماية املدنيني في زمن احلرب،

دولة في املنطقة أن تعيش فيه بأمان» إلخ .).وفي

والشعب الفلسطيني صاحب األرض عليها

قرارها رقم  3314حتت عنوان تعريف العدوان

مشمول بحماية االتفاقية الرابعة املذكورة وذلك
وفق ًا لقرارات مجلس األمن واجلمعية العامة

بتاريخ  14كانون األول  1974جاء ما يلي:
املادة 1ـ العدوان هو استعمال القوة املسلحة

ومجلس حقوق اإلنسان ومؤمتري الدول األطراف

من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتها

السامية املتعاقدة في االتفاقية نفسها ،وبيانات

اإلقليمية أو استقاللها السياسي ،أو بأي صورة
أخرى تتنافى مع ميثاق األمم املتحدة وفق ًا لنص

الهيئة الدولية لـ»الصليب األحمر» الراعي املشرف
على تطبيق أحكام هذه االتفاقية في دول العالم.

هذا التعريف.

الشعب الفلسطيني حتت االحتالل

كما جاء نص املادة  3في حتديد العمل العدواني

تؤكد اجلمعية العامة في قرارها  1514الذي

كما يلي:

اعتمد إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب

املادة  3ـ تنطبق صفة العمل العدواني على أي

املستعمرة ما يلي:

من األعمال اآلتية ،سواء بإعالن حرب أو دونه.
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الدولي أو العدالة الدولية أو الشرعية الدولية،

1 .1إن إخضاع الشعوب الستعباد األجنبي
وسيطرته واستغالله يشكل إنكار ًا حلقوق

وعلى عكس ذلك يكرس احلل في مثل هذه احلالة

اإلنسان األساسية ،ويناقض ميثاق األمم

لصالح القوي ،أي املعتدي ،على حساب الشعوب

املتحدة ،ويعيق قضية السلم والتعاون

الضحية الواقعة حتت سيطرة القوة االستعمارية

العامليني.
2 .2جلميع الشعوب احلق في تقرير مصيرها

أو االحتالل األجنبي.
لذلك كان مفهوم ًا منذ البدايات عندما وجهت

ولها مبقتضى هذا احلق أن حتدد بحرية

الواليات املتحدة األطراف املعنية في العملية

مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى

السياسية أو كما تقول هي عملية السالم إلى

حتقيق إمنائها االقتصادي واالجتماعي

االبتعاد عن األمم املتحدة ومبادئ القانون الدولي،

والثقافي.

وابتدعت اللجنة الرباعية وخارطة الطريق ومؤمتر
أنابوليس كبديل للمجتمع الدولي ممث ًال باألمم

3 .3ينبغي أ ّال يتخذ أبد ًا نقص االستعداد

املتحدة ،إليهام اآلخرين بأن هذه املسميات

في امليدان السياسي أو االقتصادي أو
االجتماعي أو التعليمي ذريع ًة لتأخير

هي املجتمع الدولي وهي في احلقيقة ما هي إال

االستقالل.

أسماء لتكتالت زائفة تتحكم بها اإلدارة األميركية

4 .4يوضع حد جلميع أنواع األعمال املسلحة

وإسرائيل كما تشاء .وال عالقة لها باملجتمع الدولي

والتدابير القمعية املوجهة ضد الشعوب

ومبادئه ،لذلك وإلى جانب املوقف اإلسرائيلي

غير املستقلة ،لتمكينها من املمارسة احلرة

الرافض للسالم ،لم تفض املفاوضات بني اجلانبني

السلمية حلقها في االستقالل التام ،وحتترم

الفلسطيني واإلسرائيلي املستندة إلى املصطلحات

سالمة إقليمها القومي.

األميركية الزائفة منذ العام  1991وحتى اآلن

5 .5كل محاولة تستهدف التقويض اجلزئي أو

إلى أي شيء سوى متكني إسرائيل من االستيالء

الكلي للوحدة القومية والسالمة اإلقليمية
ألي بلد ،تكون متنافي ًة ومقاصد ميثاق

على أكبر مساحة من أرض فلسطني خالل عملية
املفاوضات املذكورة واستكمال تهويد القدس،

األمم املتحدة ومبادئه .إلخ..

والشروع في بناء جدار آخر في األغوار بعد إمتام

إذن ،فإن االحتكام هنا في مسألة الصراع

اجلدار األول املنشأ داخل األرض الفلسطينية
توسع ًا وعدوان ًا .مما يقوض تدريجي ًا احلل القائم

الدولي والقانون اإلنساني الدولي وليس من

على أساس الدولتني وانتفاء إمكانية إقامة دولة

شأن أي جهة أخرى ،وإن أي محاولة للتوجه إلى

فلسطينية مستقلة.

الفلسطيني اإلسرائيلي يكون من شأن القانون

في ضوء ما تقدم يتأكد ما يلي:
أو ًال ـ اليقني بفشل اعتبار الواليات املتحدة

مرجعية أخرى إمنا يستهدف االبتعاد عن املسار
الطبيعي والوصول إلى حل ال عالقة له بالقانون
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األميركية مرجعي ًة مالئم ًة للمفاوضات مع

خامس ًا ـ التوجه إلى املجتمع الدولي احلقيقي
ممث ًال باألمم املتحدة في جميع القضايا املرتبطة

الكامل للجانب اإلسرائيلي وتنكرها ملبادئ

بالقضية الفلسطينية.

اإلسرائيليني أو اإلشراف عليها بسبب انحيازها
القانون الدولي في تعاملها مع الصراع

بطالن مبدأ األرض مقابل السالم
من منظور القانون الدولي

الفلسطيني اإلسرائيلي.
ثاني ًا ـ االستمرار في العمل مع الواليات

يتعارض مبدأ األرض مقابل السالم مع أحكام

املتحدة األميركية كما كان األمر في املرحلة

الشرعية الدولية عندما يتعلق األمر مبحاولة حل

السابقة يعني التوغل اإلسرائيلي أكثر فأكثر

أي مشكلة نشأت أو ميكن أن تنشأ عن احتالل

في األرض الفلسطينية واالستيالء على مقدرات

عسكري لدولة ما أو ألراضي إقليم أو إقليم دولة

الشعب الفلسطيني وجتريده من كل أسباب احلياة

أخرى .إذ إن هذا االحتالل يشكل جرمية عدوان
وفق ًا للقانون الدولي .والعدوان العسكري جرمية

الطبيعية ،وبالتالي تكريس االحتالل اإلسرائيلي
لألرض الفلسطينية واإلنكار السافر للحقوق

من جرائم احلرب التي ته ّدد سلم البشرية وأمنها.

الوطنية للشعب الفلسطيني التي ع ّرفها وحددها
املجتمع الدولي ممث ًال باألمم املتحدة ،وعلى وجه

ولذلك فإن أحكام الشرعية الدولية ،ومبادئ
القانون الدولي تفرض على االحتالل أن يزول

اخلصوص حقه في تقرير مصيره بحرية وبدونه

دون قيد أو شرط ،ولذلك أجازت قرارات اجلمعية

تدخل خارجي.
ثالث ًا ـ إن محصلة العشرين سنة املاضية ،أي

العامة لألمم املتحدة احلق للشعوب الواقعة حتت
االحتالل األجنبي العم َل بكل الوسائل مبا في ذلك

منذ بدء العملية السياسية إلى يومنا هذا ،هي

الكفاح املسلح من أجل إزالة هذا االحتالل ،ومن

إخفاق أي حل سلمي للصراع القائم عن طريق

أجل ممارسة حقها في تقرير مصيرها دون تدخل

املفاوضات بالطريقة التي سادت املفاوضات في

أجنبي .لذلك فإن االحتكام في مثل هذه احلاالت

املرحلة املذكورة ،أي مفاوضات بال مرجعية قانونية
من ناحية ،وبإشراف أميركي منحاز كلي ًا إلسرائيل

إلى مبدأ غير الشرعية الدولية وأحكام ومبادئ
القانون الدولي من شأنه أن يولد الشكوك حول

من ناحية أخرى.
رابع ًا ـ إن مجمل ما آلت إليه األوضاع في

نوايا أصحاب املبدأ اجلديد في حل املشكلة ،بل
إن فرض مبدأ األرض مقابل السالم كمنهج حلل
املشكلة ,إمنا هو منهج يتعارض كلي ًا مع مبادئ

املرحلة السابقة يدعونا إلى مراجعة مواقفنا في
عدد من املنطلقات السياسية التي ارتبطت باملرحلة

القانون الدولي ،وأحكام الشرعية الدولية ،وبالتالي

السابقة وعلى سبيل املثال ال احلصر:

فهو مبدأ خطير بالنظر إلى طبيعة االحتالل

 1 .مبدأ األرض مقابل السالم.

اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية بحيث عندما يرفع

 2 .اللجنة الرباعية كبديل للمجتمع الدولي.
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هذا الشعار كأساس للتوصل إلى حل سياسي

وقعت حتت االحتالل اإلسرائيلي عن طريق احلرب،

للمشكلة ،أو لقضية فلسطني ،ال بد من اإلجابة

فهي بالتالي أراض ال متتلكها إسرائيل ،ألن
االحتالل ال ينشئ حق ًا وفق ًا للقانون الدولي ،وإمنا

عن سؤال هنا يتعلق باألرض ،أي أرض هذه التي

حتتلها احتال ًال عسكري ًا وحتكم عالقة إسرائيل بها

سوف تقايض بالسالم؟ هل هي األرض التي
امتلكتها إسرائيل مبوجب قرار اجلمعية العامة

مبادئ القانون الدولي ،والقانون الدولي اإلنساني،

لألمم املتحدة رقم  181في تشرين الثاني 1947؟

واتفاقية جنيف الرابعة على وجه التحديد ،وهي

أم هي األراضي الفلسطينية التي استولت عليها

االتفاقية املعنية بحماية املدنيني في زمن احلرب،

إسرائيل وأضافتها إلى تلك بحكم اتفاقيات الهدنة

كما حتكمها قواعد القانون الدولي وبشكل خاص

املبرمة مع الدول العربية سنة 1949؟ أم األراضي

قواعده اآلمرة وأوالها القاعدة اآلمرة التي تنص

التي اكتسبتها باالغتصاب والتوسع العدواني

على عدم جواز احتالل األرض بالقوة ،والتي يجب

عام 1952؟ أم األراضي التي أصبحت تسيطر

أن يجلو عنها االحتالل اإلسرائيلي دون قيد أو

عليها عن طريق القوة العسكرية واألمر الواقع عام

شرط ،ما يجعل قبولنا نحن مببدأ األرض مقابل

1956؟ أم هي كل فلسطني التي احتلتها عن طريق

السالم على أساس أن األرض هي تلك التي

احلرب والغزو العسكري عام 1967؟.

احتلتها إسرائيل عام  ،1967كأننا سلمنا بأن ما

عندما نضع مقولة األرض مقابل السالم

احتلته إسرائيل أو استولت عليه من أراض بحكم

كمبدأ ،وأساس للحل مع إسرائيل ،فهذا يعني أن

اتفاقيات الهدنة لعام  1949مع الدول العربية ،أو

املعادلة تقوم على مبدأ املقايضة والتبادل ،ومبدأ

باقي أرض فلسطني التي احتلتها بالقوة العسكرية

التبادل هنا يتأسس على ما ميتلكه الطرفان من

عام  1967هي ملك إلسرائيل ،وبالتالي يحق لها أن

قيم يقدمها كل منهما لآلخر مقابل احلصول على

تقايض على ما تريد منها مقابل السالم مع العرب

نتيجة ،والتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفني في

والفلسطينيني ،وبالتالي نكون نحن في هذه احلالة

النهاية .وهذا املبدأ يفترض أن إسرائيل متتلك

قد نزعنا بأيدينا حقنا في أرضنا لنمنحه إلسرائيل

األرض والفلسطينيون ومعهم العرب ميتلكون
مفاتيح السالم ،فهل إسرائيل متتلك أرض ًا متنحها

بإرادة فلسطينية وحرية ،ما يسقط عنا احلق في
املطالبة بانسحاب إسرائيل من أي بقعة أرض

احلق في املقايضة عليها؟ وإذا كان األمر كذلك،

اغتصبتها أو احتلتها منذ العام  1948وحتى اآلن.

فما هي هذه األرض وما هي حدودها؟ أما إذا

إن أخطر ما ينطوي عليه هذا املبدأ في حالة

كان املقصود من هذا الزعم هو األرض الفلسطينية

تطبيقه إضافة إلى املخاطر املذكورة ،هو انتقاص

التي احتلتها إسرائيل عام  ،1967فإن األمر هنا
يكون باط ًال ـ بكل تأكيد ـ ألن تلك األراضي سواء

حق شعبنا مبا في ذلك حق أجياله القادمة في
أرضه ،أرض فلسطني ،والتصرف بها عنو ًة وظلم ًا
واغتصاب ًا ممن ال حق له في ذلك.

أكانت فلسطينية أم عربية هي في احلقيقة أراض
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عدم عسكرة االنتفاضة .إال أن إسرائيل لم تقابل

مبدأ األرض مقابل السالم شعار خاطئ ال
يجوز االعتداد به.

ذلك إال مبزيد من اغتصاب األرض الفلسطينية،

يتأسس مبدأ األرض مقابل السالم على قاعدة

واالستيالء عليها ،وتوسيع أعمال إقامة املستعمرات

املقايضة بني طرفني ،طرف ميلك األرض ،وطرف

االستيطانية فيها.

ميلك السالم ،وواضح أنه في احلالة الفلسطينية

المقايضة ّ
تغير من طبيعة الصراع
بين الشعب الفلسطيني وإسرائيل
وتجعله نزا عًا على أراض مجهولة
الملكية كما ترغب إسرائيل

أن الطرف الفلسطيني ميلك السالم والطرف
اإلسرائيلي ميلك األرض ،وهذا ما كان في أذهان
أولئك الناس الذين أعلنوا هذا املبدأ خالل مؤمتر
مدريد للسالم في تشرين الثاني        .1991

مسألة املقايضة املذكورة بالغة اخلطورة ،إذ إنها

قاعدة املقايضة هذه في حقيقتها قاعدة باطلة

ال تتوقف عند املس باحلقوق الوطنية الفلسطينية

لسبب بسيط ،ذلك أنها تكرس من ناحية ملكية

لشعبنا فقط ،بل متتد خطورتها إلى تغيير طبيعة

إسرائيل لألرض الفلسطينية وهي ليست كذلك ،ألن

الصراع بني الشعب الفلسطيني واالحتالل

األرض املعنية هنا هي أرض فلسطينية احتلتها

العسكري اإلسرائيلي ،مبا يحقق أهداف إسرائيل
في هذا الشأن ،وجعل الصراع بني الطرفني نزاع ًا

إسرائيل عن طريق احلرب وال يتأسس أي حق
إلسرائيل فيها ،أي أن إسرائيل ال متلك األرض

حول أراض ال حقوق ألحد فيها ،بحيث تصبح

املعنية باملقايضة حتى تبادلها بأي شيء آخر .ومن
ناحية أخرى وبعيد ًا عن موضوع املقايضة ،فإن

املفاوضات التي متلك فيها إسرائيل كل أوراق
القوة ،هي الطريق الوحيد حلل هذا النزاع بعيد ًا عن

التعامل مع املبدأ املذكور يعني ضمن ًا إقرار الطرف

الشرعية الدولية ،وأحكام امليثاق ،ومبادئ القانون

الفلسطيني وتسليمه مبلكية إسرائيل لهذه األرض،

الدولي ،وقرارات األمم املتحدة التي أكدت في كل

ما دام الطرف الفلسطيني قد قبل مقايضتها بالسالم

قراراتها ذات الصلة أن الوضع في فلسطني احملتلة

مع إسرائيل ،إذ إن عملية املقايضة هذه تعني أن

هو مسألة احتالل وقع عن طريق احلرب ويجب

يقدم اجلانب الفلسطيني السالم إلسرائيل وال يلجأ

أن يزول دون قيد أو شرط ،لكي يتمكن الشعب

إلى أي حق من حقوقه املشروعة في مقاومة االحتالل

الفلسطيني الذي خضع لهذا االحتالل من ممارسة

أو حترير األرض من االحتالل العسكري اإلسرائيلي.

حقه املطلق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.

لكن الذي حدث منذ مؤمتر مدريد ـ أي منذ
أن مت االتفاق على مبدأ األرض مقابل السالم

المقايضة هنا لها أبعاد خطيرة
على المستوى الدولي

كمرجعية ملؤمتر مدريد ـ أن بدأ اجلانب الفلسطيني
بوقف األعمال العسكرية تدريجي ًا ،ومن ثم اعتمد

تنطوي مسألة املقايضة في املسألة الوطنية
الفلسطينية أيض ًا على خطورة على املستوى

شعار املقاومة باألساليب األخرى ،ورفع شعار
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التي تسلّحت بها الشعوب املكافحة في نضالها،

الدولي والعاملي من حيث تقويضها القانون
الدولي ،وانتهاكها مبدأ أساسي ًا من مبادئه ،أو

وهو ما سوف تستعمله قوى االستعمار والهيمنة

بعبارة أخرى انتهاك قاعدة آمرة من قواعده ـ
كما أسلفنا سابق ًا ـ وهي القاعدة التي تقضي

واالحتالل والعدوان ضد الشعوب األخرى املكافحة
كسابقة بدي ًال عن الشرعية الدولية ،وهو ما يساهم

بعدم جواز احتالل أو اكتساب األرض بالقوة.

في الوقت نفسه في تقويض الشرعية الدولية.

إذ إن قبول الطرف الفلسطيني مبقايضة األرض

أميركا ومبدأ األرض مقابل السالم

بالسالم مع إسرائيل ،يبدو كأنه إقرار فلسطيني

ال شك في أن جلوء الواليات املتحدة األميركية
إلى بدعة مبدأ األرض مقابل السالم ،كان بدي ًال

مبلكية إسرائيل لألرض الفلسطينية ،وإعطاؤها
احلق في أن تقايض بها أو ال تقايض ،وفي حالة

عن الشرعية الدولية ،كما كانت صناعة الرباعية
الدولية بدي ًال عن املجتمع الدولي ممث ًال باألمم

عدم املقايضة كما هو واقع اآلن تبقى األرض التي
احتلتها إسرائيل عن طريق احلرب عام 1967

املتحدة .والهروب األميركي ومعه اإلسرائيلي

وكأنها ملك إلسرائيل باعتراف وإقرار فلسطيني

نحو البديل املذكور هو هروب من اخلضوع إلى

من خالل القبول مببدأ املقايضة مع إسرائيل.

الشرعية الدولية وأحكام امليثاق ومبادئ القانون

مبدأ المقايضة في مسألة االحتالل يتعارض
مع الشرعية الدولية وينتهكها ويتسبب
في تقويضها على المستوى العالمي

الدولي وقواعده وأحكامه.

اللجنة الرباعية الدولية ليست
هي المجتمع الدولي

كما ذكرنا أعاله ،فإن من األخطار اجلسيمة

عندما نتكلم عن املجتمع الدولي ،نقصد في

في تطبيق هذا املبدأ ما ميتد إلى تقويض الشرعية

ذلك التجمع األكبر للدول في العالم واحملكوم

الدولية ،وإرساء سابقة خطيرة ذات تداعيات

مبقاصد األمم املتحدة وأهدافها وأحكام امليثاق.

مدمرة بشأن نضال الشعوب املكافحة من أجل

إذ ليس كل جتمع لعدد من الدول يطلق عليه صفة
املجتمع الدولي ،حتى لو كان هذا التجمع كبير ًا

حريتها واستقاللها وحقها في تقرير مصيرها
ضد قوى االستعمار والهيمنة األجنبية واالحتالل

ويضم عدد ًا مهم ًا من الدول ،فال يكتسب مثل
هذا التجمع صفة املجتمع الدولي إال إذا تسلّح

العسكري في أي مكان من العالم .فبعد أن كانت
الثورة الفلسطينية نبراس ًا حلركات التحرر في
العالم ومصدر ًا لدعم تلك احلركات ورائدة لها في

باملبادئ واألهداف واملقاصد التي حظيت بقبول
دول العالم أو أغلبية دول العالم وشعوبها كما هو

كفاحها من أجل حريتها واستقالل شعوبها ،تساهم

احلال بالنسبة إلى هيئة األمم املتحدة .فالرباعية
الدولية صنعت لتشكل بدي ًال عن املجتمع الدولي

اليوم في قبولها مبدأ «األرض مقابل السالم» في
إرساء سابقة جديدة تتعارض مع تلك الشرعية
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احلقيقي .إذن ال ميكن إطالق صفة املجتمع الدولي

إلى البدائل املزيفة عندما تستدعي الضرورة ذلك،

على (الرباعية الدولية)؛ ألنها غير محكومة مببادئ

ومن ضمن هذه البدائل الرباعية الدولية.

وأهداف ومقاصد معينة ارتضاها العالم لنفسه،

المفاوضات

وال يجمعها ميثاق أو عهد كما يجمع امليثاق
الدول األعضاء في األمم املتحدة ،هذا فض ًال عن

المرجعية القانونية للمفاوضات
مع إسرائيل بالغة األهمية

أن الرباعية الدولية ال جتمع في عدادها العدد

املفاوضات هي عملية حوار وأخذ ورد على

مبمثل من األمم
األكبر من دول العالم ،وما الزج
ٍ

طاولة يشهر خاللها كل طرف أسلحته الكالمية

املتحدة ضمن الرباعية الدولية إال مظهر من مظاهر

وحججه املنطقية في وجه اآلخر لكي ينتزع منه

اخلديعة السياسية ،بهدف توفير انطباع لدى من

ما يستطيع ملصلحته مبوافقة الطرف اآلخر ،ليتوج

تنطلي عليه هذه الفبركة أنها حتمل صفة املجتمع

ذلك في النهاية باتفاق بني الطرفني.

الدولي من خالل وجود مندوب عن األمم املتحدة

يجب أن يتوافر في أي مفاوضات بني طرفي

فيها حتى لو كان هذا املندوب هو بان كيمون نفسه،

نزاع مبدأ أساسي ،وهو مبدأ حسن النية عند

وهي في حقيقتها ليست كذلك على اإلطالق ،وإمنا

الطرفني وإال فقدت املفاوضات مصداقيتها
خصوص ًا عندما يتمتع أحد أطراف املفاوضات

جاءت بها الواليات املتحدة األميركية لتبتعد بنا
عن املجتمع الدولي احلقيقي ممث ًال باألمم املتحدة

بعناصر القوة ،وال ميلك الطرف اآلخر إال
بعضها ،أو جزء ًا منها .يقول أحد فقهاء القانون:

وميثاقها ومقاصدها ،وبالتالي لتبتعد بنا عن مبادئ
القانون الدولي وقواعده وأحكامه .وهذا منهج

«إن أي مفاوضات بني طرفني ال يتمتعان بالقوة

الواليات املتحدة وإسرائيل في التعامل مع العالم

نفسها على األرض ،فإن خامتة املفاوضات تكون

واملجتمع الدولي ،وهو أمر يتعلق بطبيعة العالقة

في صالح الطرف القوي على حساب الطرف

بني إسرائيل واألمم املتحدة من األساس ،أي منذ

الضعيف» ،ولذلك يبحث كل طرف من األطراف

نشوء دولة إسرائيل وكيفية نشوئها ومكان نشوئها،

املتفاوضة عن عناصر القوة لديه الستعمالها

وممارساتها في محيطها بعد نشوئها القائمة

بهدف احلصول على أكبر قدر من املكاسب خالل

على التوسع والعدوان ،واكتساب األرض بالقوة

العملية التفاوضية ،وبالقدر نفسه من االهتمام

مبا يتعارض مع أهداف ومقاصد األمم املتحدة،

يبحث كل طرف عن عناصر الضعف عند الطرف

ومبادئ القانون الدولي وقواعده وأحكامه.

اآلخر للتركيز عليها وتكرار اإلثارة حولها للتأثير

لذلك ،فإن الواليات املتحدة وإسرائيل ال تريان

النفسي على الطرف املقابل وإضعاف حججه
وإرباكه وابتزازه ،وهذا يتطلب معرف ًة وافي ًة ودقيق ًة

في األمم املتحدة ـ باعتبارها هي املجتمع الدولي
احلقيقي ـ املكان املالئم لتمرير أغراضهما وحتقيق

للخصم .ومن ال يفعل ذلك ال يحقق أي شيء ،بل

أهدافهما وأطماعهما السياسية التوسعية ،فتلجآن
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يخرج من املفاوضات خاسر ًا كل شيء خصوص ًا

متتلك عناصر القوة معزز ًة باإلشراف واملرجعية
األميركية املنحازة دوم ًا إلى إسرائيل ،وما دام

إن أي حوار على طاولة املفاوضات ال يحتكم

الطرف الفلسطيني قد قبل الدخول في عملية
املفاوضات مجرد ًا من أقوى أسلحته وهو القانون

إذا كان هو الطرف الضعيف.
إلى مرجعية محايدة ونزيهة ،يتحول إلى عملية إمالء

الدولي ومبادئه وقواعده وأحكامه.

إرادة الطرف القوي على الطرف الضعيف ،فكيف
يصبح احلال عندما تكون املرجعية غير محايدة
وغير نزيهة ،وهي أيض ًا املشرف على املفاوضات

اجلدير بالذكر أنه في حالة املفاوضات للتوصل
إلى حلول بخصوص نزاع بني دولتني أو أكثر،
يفترض أو ًال االستناد إلى مبادئ القانون الدولي،

إضاف ًة إلى كونها مرجعيتها كما كان احلال في

وثاني ًا إلى مبدأ حسن النية املرتبط باجلدية والعزم

املفاوضات مع إسرائيل في املرحلة السابقة.
إذا كانت عناصر قوة إسرائيل في عملية

على إجناح املفاوضات ،ثم االلتزام بتلك القواعد

املفاوضات تأتي من خالل احتاللها األرض

حلل النزاع القائم ،ولكن عندما يلجأ الطرف

الفلسطينية ،وحتكمها بأمور احلياة اليومية
للفلسطينيني ،وامتالكها ترسان ًة حربي ًة كبرى في

املتسلح بالقوة العسكرية واحتالل األرض إلى
فرض منهجية معينة أو فرض قواعد أخرى غير

املنطقة ومتتعها فوق كل ذلك بتأييد الواليات املتحدة
األميركية ودعمها سياسي ًا واقتصادي ًا وعسكري ًا

تلك التي التزمت بها دول العالم وأصبحت أحكام
وقواعد القانون الدولي فيما بعد ،فإن ذلك يعني

ودبلوماسي ًا  ،فإن عناصر القوة عند الشعب

أن ذلك الطرف ال ميلك أهم مبدأ من مبادئ
املفاوضات وهو مبدأ حسن النية حلل النزاع ح ًال
عاد ًال ،وأن افتعال قواعد أخرى أو اتباع منهجية

الفلسطيني كانت وما زالت هي مبادئ القانون
الدولي والقانون الدولي اإلنساني وأحكامهما
وقواعدهما .إال أن مصدر القوة هذا كان وما زال
مغ ّيب ًا عن دوره بفعل رفض إسرائيل ومعها الواليات

ال تتفق مع قواعد القانون الدولي حلل النزاع مع
اخلصم إمنا يقود إلى نتائج تتعارض مع مبدأ
احلقوق والعدل؛ ما يشكل انتهاك ًا جسيم ًا حلقوق
يسجل سابق ًة خطير ًة
الشعوب ،إضاف ًة إلى أنه
ّ

املتحدة األميركية االحتكام إليه ،ورفضه كمرجعية
قانونية للمفاوضات ،ومع األسف الشديد مجاراة
الطرف الفلسطيني للموقف األميركي اإلسرائيلي؛

في تقويض مبادئ القانون الدولي على غير ما

ما جعل املفاوضات وكأنها جتري حول نزاع بني
طرفني على أراض ال حق ألحد فيها إ ّال ما ينتج

يرنوا إليه العالم بدوله وشعوبه .كما أنه يعني في
حالتنا هذه تكريس ًا لواقع كان قد نشأ بطرق

عن املفاوضات من اتفاقات ،وليس كأراض محتلة

غير شرعية بل عن طريق احلرب ،وهو االحتالل

يعيش عليها شعب له حقوق يحددها ويعرفها

اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية وما يعنيه ذلك من
عدوان وجرمية مخلة بسلم اإلنسانية وأمنها وفق ًا

الذي يؤول في النهاية لصالح إسرائيل ،ما دامت

للقانون الدولي.

ويحميها القانون الدولي ويعاقب مغتصبيها .األمر
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دراسات

المقاومة الشعبية في فلسطين
بلعين نموذجًا
عبد الغني سالمة

مقدمـة

*

تلك هي ِبلْعـني ،تع ّودنا عليها في كل يوم
جمعة وهي جتترح أساليب جديد ًة في النضال،
وأشكا ًال عبقري ًة في التصدي جل ّرافات االحتالل،

ني ،قرية فلسطينية عادية ،تقع غرب رام
ِبلْعِ ْ
الله ،وتطل من بعيد على بحر يافا ،برزت كنموذج
ريادي في الكفاح الشعبي السلمي في مرحلة

وقد جنحت بجدارة في أن تصبح صور ًة حي ًة

من أصعب املراحل وأحلكها في تاريخ فلسطني

إلرادة الشعب وعزميته التي ال تخبو ،جنحت
بلعني ألنها لم ترفع سوى ال َعلَم الفلسطيني ،ولم

احلديث ،مرحلة ظهرت كنتوء مش ّوه في مسيرة
الكفاح الوطني ،عندما انشغلت بعض الفصائل

تتبجح بالشعارات
تستخدم القنابل البشرية ،ولم ّ

في صراع طاحن على السلطة ،وغرقت في حرب

الرنانة واخلطب العصماء ،ولم تضيع وقتها

كالمية وتبادل لالتهامات 1.أفصحت بلعني في هذه

في الصراعات الداخلية ،ولم تقتحم معارك

الظروف عن س ّرها الدفني ،وأظهرت عبقريتها
بشكل مذهل ،وأطلّت علينا كلوحة فنية على جدار

الفضائيات ،جنحت ألنها قاتلت بالكلمة واحلجر
وبسواعد أبنائها وإصرارهم على التمسك

متصدع ،وبرزت كواحة عشب في قلب الصحراء،
وأعلنت عن نفسها قصيد ًة في زمن الهذيان،

بالهدف ،وألنها رتبت أولوياتها بشكل سليم،
ووضعت الهم الوطني فوق أي اعتبار ،واستطاعت

وفرضت اسمها كبوصلة على مفترق طرق.

بكفاحها السلمي استقطاب املناصرين للقضية
الفلسطينية من كافة أنحاء العالم ،وإبراز الوجه

*باحث وكاتب فلسطيني.
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احلضاري املشرق للشعب الفلسطيني ،وإعادة

ضعفه ،وبتحليل ميزان القوى (املختل بشكل

القوة األخالقية والصدقية لكفاحه الذي فقد الكثير

فادح لصالح االحتالل اإلسرائيلي)؛ فإن احلكمة

منها في زحمة الفوضى والفلتان.

تقتضي أن يتجنّب الفلسطينيون املواجهة

2

العسكرية املباشرة؛ ألن إسرائيل تتفوق عليهم
في هذا املجال مبراحل عديدة ،وعوض ًا عن ذلك،

المقاومة والمقاومة الشعبية
املقاومة هي رد فعل طبيعي عفوي ميارسه

عليهم استثمار قوة ضعفهم ،والعمل في امليدان

الشعب بكافة فئاته لرد الظلم ،ومواجهة العدوان،

اجلماهيري والسياسي ،أي حرمان إسرائيل من

والدفاع عن النفس ضد االحتالل ،وللتعبير عن

إمكانية استغالل ترسانتها العسكرية املتخمة

رفض سياساته وعدم الرضوخ لها .وهي حق

بقوة تفيض عن احلاجة ،وجـ ّرها إلى امليدان

وللمقاومة جتليا ٌت كثيرة وأشكال ال حصر لها،
ومن اخلطأ أن نحصرها في قالب محدد ،أو

الفلسطينيني خوض النضال الوطني بأدوات
وأساليب مختلفة جتعل من قوة خصمهم ضعف ًا،

طبيعي لكل الشعوب كفلته القوانني الدولية.

الذي يتفوق فيه الفلسطيني ،مبعنى أن على

أن حتتكرها مجموعات مسلحة ،ومن البديهي
أن تكون أساليب املقاومة ومستوياتها منوط ًة

أي بالكفاح الشعبي الذي يحول ضعفهم إلى
قوة ،وتركيز جهودهم في املجاالت السياسية

بإمكانيات الشعب وقدرته على التواصل وحت ّمل

والدبلوماسية على الساحة الدولية.

تبعاتها ،مع ضرورة ارتباط املقاومة بهدف

سياسي محدد وواضح وقابل للتحقيق.

قدم الشعب الفلسطيني منوذج ًا رائع ًا في

3

املقاومة الشعبية إبان االنتفاضة األولى أواخر

وإذا كانت معطيات املرحلة احلالية في

العام  ،1987والتي جنح فيها ومن خاللها في

فلسطني لم تعد تتيح ممارسة الكفاح املسلح

حتويل مشروع املقاومة من مشروع فصائلي

جبهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل ،فإن ذلك

يعتمد العمل العسكري ،إلى عمل شعبي عارم
ومنظم ،مت ّك َن من إحداث حتوالت نوعية عميقة

بشكله املعهود ،والواقع العربي ال يسمح بفتح
ال يعني االستكانة واالستسالم بأي حال ،أو

في نهج املقاومة وأساليبها التي أثبتت جناعتها.

أن الشعب فقد خياراته ،فهناك النضال الشعبي

كما أحدثت املقاومة الشعبية تغيرات جوهرية

املدني بأشكاله العديدة ،والذي أثبت جدواه غير

في وعي العالم بالقضية الفلسطينية ونظرته

مرة ،ولدينا العديد من األمثلة على فعالية املقاومة

جتاه إسرائيل ،وبدأت تعمل على إحداث تغيرات

الشعبية السلمية ،لعل أبرزها جتربة غاندي ،التي

في الوعي اليهودي نفسه في إطار املجتمع
اإلسرائيلي ،وأسست جبه ًة مساند ًة للنضال

وبالنظر إلى واقع الشعب الفلسطيني في

الوطني الفلسطيني في احمليط العربي واإلسالمي

الظرف الراهن ،وحتديد مصادر قوته ونقاط

وحتى العاملي 4.ولو أن االنتفاضة الثانية استمرت

حررت الهند من االستعمار اإلجنليزي.
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في نهجها اجلماهيري كما بدأته أول مرة ،وكما

«السور الواقي» ،أقام االحتالل مستوطن ًة جديد ًة

سارت عليه واحتفظت به بلعني ،ولو كانت كل
ُقرانا ومدننا كبلعني ،لتفادينا ،رمبا ،مراحل كثير ًة

على أراضي بلعني .وفي هذه الفترة بالذات قرر
شارون تنفيذ رؤيته للحل النهائي للصراع،
و َف ْرضِ ها على أرض الواقع بقوة السالح ،فبدأ
ببناء جدار الفصل العنصري ،متذرع ًا بحماية

من التعقيد ،وجتنّبنا الكثير من حاالت الفوضى،
وبالتالي كانت النتائج أفضل.

إسرائيل من خطر العمليات التفجيرية ،ليكون

ومع هذا ،فإنه من اخلطأ أن نعتبر أن

هذا اجلدار مبثابة حدود سياسية لدولة إسرائيل،

بلعني هي فقط من أبدعت في املقاومة الشعبية،

يسرق في طياته وتعرجاته الكثيرة خيرة األراضي

أو أنها من اخترع هذا األسلوب الكفاحي،

الزراعية وخزانات املياه اجلوفية ،ويق ّوض قبل

فالكفاح الشعبي الفلسطيني بدأ منذ أن بدأ

ذلك وبعده أي أساس موضوعي لقيام دولة

الصراع ،ولو تأملنا في أعداد شهداء فلسطني

فلسطينية قابلة للحياة.

وظروف استشهادهم ،أو في أسباب اعتقال

ومن البديهي أن قيام هذا اجلدار سيحرم كل

عشرات اآلالف من الشبان ،لرأينا أن األغلبية

القرى القريبة منه من مصادر رزقها ،وسيشتت

الساحقة من هذه احلاالت إمنا كانت متارس
أشكا ًال من النضال الشعبي السلمي ،فاملدن

العوائل ،ويجعل من حياتها أشبه بالكابوس ،لكن
أهالي تلك القرى رفضوا سياسة االستيطان
واجلدار ،ونظموا صفوفهم ،ولم ينتظروا دعم ًا

والقرى الفلسطينية واملخيمات كلها قدمت
أشكا ًال عبقري ًة من النضال الشعبي بدرجات

أو مساند ًة من أحد ،واتخذوا قراراهم بأن هذا

مختلفة وضمن ظروف متباينة ،ولكن غياب

اجلدار أخطر من النكبة في تأثيراته االقتصادية

النهج والرؤية اإلستراتيجية أفقد اإلعالم فرصة

واالجتماعية والسياسية عليهم ،ومقاومته
والتصدي له وإزالته باتت مسأل ًة مصيري ًة ،ال

التركيز على هذه النماذج ،وإبرازها على النحو
الذي حظيت به بلعني.

حتتمل التأخير ،وال حتتاج إلى فتاوى وشعارات.

كيف بدأت قصة بلعين؟

وهنا بالذات جتلت عبقرية بلعني ،فقد بدأت

قبل أن تصبح بلعني عنوان ًا رئيس ًا في
افتتاحيات الصحف وخبر ًا عاج ًال تتناقله
الفضائيات ،لم تكن حينها مختلف ًة عن بقية

الدور األبرز في إطالق شعلة املقاومة الشعبية من

القرى الفلسطينية ،سواء في تعرض أراضيها

بلعني ،لتمتد بعدها إلى نعلني ثم جيوس واخلضر

للمصادرة ،أو في تصدي أهلها لسياسات

واملعصرة وأم سلمونة وعراق بورين وكفر قدوم

االحتالل ومخططاته ،ففي ذروة العدوان

وإذنا وبيت أ ّمر وغيرها من قرى املواجهة املهددة

املرحلة التحضيرية للمعركة من خالل تشكيل
اللجنة الشعبية ملقاومة اجلدار ،والتي سيكون لها

اإلسرائيلي عام  2002إبان ما سمي عملية

أراضيها باملصادرة ،وهكذا لم ميض وقت طويل
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الفلسطيني الكبير ،واألعالم الصغيرة الكثيرة،

حتى بدأ التنسيق واللقاء بني اللجان الشعبية فيما
بينها ،ومع املتضامنني الدوليني ،وخصوص ًا حركة

وامليزان ،والزوايا ،والرايات السود ،والبالونات،

التضامن الدولية ( ،)ISMوكذلك مع املتضامنني

والطائرات الورقية ،وإقامة املباريات ،واحلفالت،

اإلسرائيليني ،باإلضافة إلى االستعانة مبحامني

واألعراس. ...

وخبراء وطنيني للتعرف إلى طبيعة الوضع

وهذه األساليب املبتكرة في النضال تع ّبر ـ

القانوني بالنسبة إلى حالة بلعني واآلفاق املفتوحة
أمامها ،وتخللت ذلك ،أيض ًا ،زيارات العديد من

على الرغم من بساطتها ـ عن إرادة الفلسطيني
وعزميته وإصراره على الدفاع عن أرضه،

املسؤولني في السلطة الوطنية الذين ُطلب منهم
التحرك سياسي ًا وعلى الساحة الدولية ،وبالفعل

ّ
حتضر هذا الشعب أمام بشاعة
وتبني مستوى
ممارسات االحتالل الذي ال يتورع عن استخدام

بدأ العمل على أرض الواقع ،بدأ الفعل سريع ًا

أعنف الوسائل القمعية ضد مدنيني ُعزل،

االنطالقة الفعلية مع اليوم األول لعمل جرافات

وتكمن أهمية هذه األساليب في جتددها املستمر

في البداية كانت التظاهرات الشعبية هي

وتغ ّيرها وتنوعها الذي يؤكد تلقائية الفعل الشعبي
الفلسطيني وذكاءه ،فض ًال عن دالالتها الرمزية

ليسبق عمل اجلرافات على األرض ،فكانت

ميارسون حقهم املشروع في الدفاع عن النفس،

االحتالل وهو يوم .2005/2/20
السائدة في فعاليات بلعني ،وكانت حينها جتري

وقدرتها على التعبير بصورة فنية عما يريد أهل

بصورة يومية ،ثم صارت مرتني في األسبوع ،إلى

بلعني إيصاله للعالم.

جانب استثمار املناسبات االجتماعية واألعياد

وكان مما أثار قلق إسرائيل أن هذه األساليب

الوطنية ،فكانت هناك مسيرة للمرأة في يوم

سلمية وال تنطوي على عنف وال ميكن وصفها

املرأة ،وأخرى لألطفال في يوم الطفولة ،وثالثة

باإلرهاب ،وبالتالي فقد حرمت االحتالل من سالح

للمعاقني في يوم املعاق ...ثم أصبحت الفعاليات
أكثر تنظيم ًا وإبداع ًا ،فمث ًال باتت فعالية تربيط

خطير طاملا استخدمه في معاركه اإلعالمية حينما
دأب على وصف النضال الفلسطيني باإلرهاب.

الزيتون عنوان ًا لإلبداع ،والتي ع ّبرت عن التصاق

دور المتضامنين األجانب

اإلنسان الفلسطيني بأرضه وعن مدى عشقه

القضية الفلسطينية ومنذ أن تفجر الصراع
على هذه األرض ظلت قادر ًة على استقطاب

لهذه الشجرة املباركة ،ثم توالت األفكار اخلالقة
وتنوعت األساليب بشكل أذهل اجلميع ،وعلى

املتضامنني واملتعاطفني معها من كافة بقاع

سبيل املثال :فعاليات البراميل ،والصناديق،

املعمورة ،لعدالتها وشرعية مطالبها ،وإن تس َّبب

والسجن ،واملشانق ،والتوابيت ،وشواهد القبور،

ـ مع األسف ـ سوء أداء البعض واستمرار حالة

واألشرطة الالصقة ،واملرايا ،واألفعى ،واجلسر

االنقسام والتشرذم في إحلاق الضرر بالقضية

احلديدي ،واألسطوانة ،والقبر الكبير ،والعلم
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وصورتها النقية ،إال أن بلعني كنموذج للمقاومة

من اجلدار ،وقد استخدم العديد من الوسائل

الشعبية السلمية أعادت إلى القضية بريقها
وألْقها ،وقدرتها على جذب األحرار والشرفاء

لثني املتظاهرين عن مواصلة طريق نضالهم؛
في البداية استخدم العصي وأعقاب البنادق
لضرب املتظاهرين بصورة عنيفة ومؤملة ،ثم
تطورت أساليب القمع تدريجي ًا من استخدام

واملتضامنني الدوليني ،وحتى من داخل إسرائيل،
أولئك الذين جاؤوا للوقوف إلى جانب الفلسطينيني
في كفاحهم العادل ،وساهموا ،أيض ًا ،بصورة

الغاز بأنواعه ،إلى قنابل الصوت بأنواعها،
والرصاص املعدني املغلف باملطاط بأنواعه ،وملا

كبيرة في املشاركة في الفعاليات املختلفة ،كما

فشل في ثني املناضلني ،شرع في استخدام

ساهموا في حتريك القضية وإثارة الرأي العام

أسلحة جديدة أخرى مثل كرات امللح ،واألسلحة

العاملي ونشر الرسالة على مستوى أوسع وبصورة
أسرع؛ فمث ًال كان للمتضامنني من قوى السالم

الكهربائية ،وأكياس الفاصولياء ،واإلسفنج،
وخراطيم املياه الزرقاء املمزوجة بالغاز السام،

اإلسرائيلي مثل« :غوش شالوم»« ،حترريون

والصاعقة ،والروائح الكريهة ،والعقاب اجلماعي

ضد اجلدار» وحركة «التضامن الدولية» دور

ألهل القرية ،ووضع احلواجز ،وحصار القرية،

مهم في نقل املعركة إلى ما وراء اجلدار ،أي

ومنع املتضامنني اإلسرائيليني والدوليني من
الوصول إلى القرية وخصوص ًا يوم اجلمعة،

إلى داخل املؤسسات اإلسرائيلية نفسها .وقد
كان رد بلعني على هؤالء أن وضع األهالي بيت ًا

وفرض حظر التجول على السكان ومنعهم من
احلركة ،واملداهمات الليلية ،وإعالن القرية منطق ًة

متنق ًال في األراضي املصادرة ليصير مركز ًا

للنضال املشترك لكل من يناهض االحتالل من

عسكري ًة مغلق ًة وتوزيع البيانات التي حتث السكان

فلسطينيني وأجانب وإسرائيليني ،وقد جنحت

على عدم املشاركة في املسيرات وعدم اخلروج

هذه اخلطوة ومبساعدة احملامني في احلصول

من منازلهم في يوم اجلمعة.

على قرار إيقاف العمل والتوسع في مستوطنة

كما مارست سلطات االحتالل احلرب النفسية

(ميتاتياهو الشرقية) ،وقد استخدم هذا املركز
الحق ًا لالجتماعات واحملاضرات للشرح عن

ملواجهة بلعني ،فنشرت اإلشاعات اله ّدامة التي
حتط من العمل الشعبي وقادته ،باإلضافة إلى

اجلدار وتنسيق التظاهرات.

نشر القوات اخلاصة وما ُيعرف باسم املستعربني

رد فعل الجيش اإلسرائيلي

بني صفوف املتظاهرين ،ومحاولتهم القيام بأعمال

كما أبدعت بلعني في أشكال التعبير

عنيفة ،الهدف من ورائها تخريب التظاهرة
حتى يجد اجليش مبرر ًا الستخدام العنف ضد

واالحتجاج ،أبدع اجليش اإلسرائيلي في القمع
والتنكيل ،فمنذ اللحظة األولى لبدء املعركة قام

املتظاهرين ،واعتقال الناشطني ،ولكن جميع

بقمع الفعاليات ومنع املتظاهرين من االقتراب

هذه الوسائل ،وباعتراف بعض قادة اجليش
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اإلسرائيلي لم تجُ ْدِ نفع ًا ،ولم ُتثنِ املتظاهرين

اإلسرائيلية وضع خطط وتنفيذ عمليات اعتقال

عن مواصلة نضالهم ،فأهالي بلعني واملتضامنون

ضد النشطاء امليدانيني وضد هيئاتهم القيادية،

معها منذ اللحظة األولى وضعوا نصب أعينهم
هدف ًا ما زال مرسوم ًا أمامهم ،وهم ال يرون

فاليوم هناك عشرات الشباب في املعتقالت
اإلسرائيلية (منهم أطفال حتت سن السادسة

غيره :هدم اجلدار ومستوطناته ،وحرية استخدام

عشر) ،كما تعرض معظم أعضاء اللجنة الشعبية

األرض والعمل فيها واحلركة عليها بحرية وأمان،

للسجن ،والبقية إما مطا َردة وإما مهددة باالعتقال

فعلى الرغم من احلصول على قرار محكمة يقضي
بذلك فإن املعركة مازالت مستمر ًة حتى ُيهدم
اجلدار بصورة فعلية وكاملة.

في أي حلظة ،إضافة إلى فرض التوقيع على تعهد

لكل معتقل بعدم املشاركة في األنشطة األسبوعية

6

بكفالة قدرها  10آالف شيكل.

7

وهذه املعطيات تشير بوضوح إلى استهداف

تطور خطير
في الموقف اإلسرائيلي

بلعني من قبل جيش االحتالل ومخابراته ،لكسر
هذا النموذج املتألق في سماء العمل الوطني،

بعد مرور أربع سنوات على انتفاضة بلعني،
ونظر ًا إلى ما باتت تعنيه من رمزية للكفاح

وإطفاء هذه الشمعة املتقدة ،األمر الذي يضع
في أعناق كل أطراف احلركة الوطنية وكل

الشعبي ،وما متثله من نقطة جذب للتعاطف

املؤمنني باملقاومة الشعبية أمانة احلفاظ على

الدولي ،وما تعنيه من مثابرة وإصرار أفقدت

بلعني كنموذج ُيحتذى به للعمل الكفاحي ،وجلعلها

إسرائيل أعصابها ،بعد أن كشفت عن صورتها

تشتعل أكثر فأكثر كرمز للكفاح ،ال بد من تعميمه.

املزيفة ،اختلف الوضع وبشكل خطير في كيفية
تعامل إسرائيل معها ،حيث سلمت الشرطة

دور السلطة الوطنية
وفصائل العمل الوطني

اإلسرائيلية ملف بلعني بأكمله جلهاز املخابرات
اإلسرائيلية ،والذي تسلم ،أيض ًا ،ملف أمن

ركزت السلطة على الدعوة إلى دميومة

االستيطان ،وأمن اجلدار من اجليش.

«املقاومة الشعبية» ألهالي بلعني ونعلني وبقية

وما إن تسلمت املخابرات هذا امللف حتى

قرى املواجهة ،وتعميم التجربة على املستوى

قامت مباشر ًة بوضع سياسة جديدة للتعامل مع

الوطني ،وهذا تعبير عن إرادة سياسية فلسطينية

أنشطة الكفاح الشعبي ،الهدف منها القضاء على

رسمية وشعبية ،وهو أمر ميكن استشفافه

ظاهرة بلعني بأي ثمن ،وبأي شكل ،حتى ال متتد

بسهولة من خالل احلضور شبه املنتظم لرموز

عدوى املقاومة الشعبية إلى بقية القرى واملدن

السلطة واحلكومة وقادة وكوادر الفصائل

الفلسطينية ،وحتى ال ُيقال إن بلعني كسرت شوكة

الفلسطينية في مواسم التظاهر واالعتصام
األسبوعية على مقربة من اجلدار ،ومن خالل

إسرائيل وأذلت هيبتها ،وبالفعل بدأت املخابرات
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أشكال الدعم املادي واملعنوي واإلعالمي،

القرية وخصوص ًا مشاريع البنية التحتية ،كما

وتشجيع هذا النمط من املقاومة.

حصلت اللجنة الشعبية ملقاومة اجلدار على

تشارك السلطة الوطنية على املستوى الرسمي

جائزتني مهمتني على مستوى الوطن هما :جائزة

والشعبي وبشكل واسع في املؤمترات الشعبية

فلسطني الدولية للتميز واإلبداع ،وجائزة ياسر

 /الدولية السنوية التي تعقدها بلعني للمقاومة

عرفات لإلجناز وقيمتها  25ألف دوالر.

الشعبية 8،وعادة يحضر ممثل عن الرئيس أبو

وأوضح عضو مركزية (فتح) د.نبيل شعث أن

مازن ،ويحضر رئيس الوزراء الدكتور سالم

التوجه الفلسطيني اآلن هو استخدام الالعنف

فياض بنفسه ،وأعضاء من اللجنة التنفيذية

في وجه االحتالل اإلسرائيلي ،وأضاف في

ملنظمة التحرير ،وأعضاء من املجلس التشريعي،

مقابلة مع الباحث« :ج ّربنا الكفاح املسلح وكان
ناجح ًا عندما كنا في اخلارج ،وكان لدى دول

وقادة وممثلو القوى واألحزاب الفلسطينية وقادة
العمل الشعبي في الضفة الغربية ،إضاف ًة إلى

الطوق استعداد لتأمني احلماية للفلسطيني،

مشاركة وفود دولية من الناشطني من أجل السالم

ولكنه توقف ليس بسبب الهجمات اإلسرائيلية،

من كل أوروبا وآسيا والواليات املتحدة األميركية،

بل بسبب أننا دخلنا في مواجهات مع دول

ونشطاء من حركات السالم اإلسرائيلية املناهضة

الطوق ،حيث صار العدو اإلسرائيلي يضرب

لالحتالل اإلسرائيلي.
وفي مقابلة خاصة مع د .سالم فياض قال:

الدول التي ننطلق منها ،وبالتالي لم تعد هذه
الدول تتحمل استمرار هذا الوضع ،وبد ًال من الرد

«زرت بلعني ونعلني واملعصرة وقلقيلية وعزون

على إسرائيل توجهت إلى ضرب الفلسطيني».

وبورين واألغوار وكل القرى واملواقع التي شهدت

وأضاف شعث« :خاضت (فتح) الكفاح املسلح

نشاطات مناهضة للجدار واالستيطان .أما بلعني
فألنها تتمتع برمزية خاصة زرتها مرار ًا ،ولكني

وحرب العصابات من اخلارج إلى الداخل ،أما
الكفاح من الداخل فله أشكال مختلفة ،أهمها

ال أميز أحد ًا على اآلخر ،وتأييدي لهذا النمط
من الفعل اجلماهيري ليس نظري ًا بل هو عملي،

الالعنف والذي بدأ في االنتفاضة األولى ،وبدأ
أيض ًا في الثالثة أشهر األولى من االنتفاضة

وهو أيض ًا ُمع ّمم .فهناك مناطق كثيرة لديها جلان

الثانية ،التي حتولت إلى مواجهة عسكرية عنيفة

شعبية ملناهضة اجلدار ونحن ندعمها جميعها،

كلفتنا خسائر باهظة ـ وهذا ال يقلل من قيمة

وهناك تنسيق فيما بينها ،كما عقدنا العديد من

الشهداء وال من قيمة التضحيات وال من حقنا

املؤمترات الشعبية املخصصة لدعم هذه اللجان

في ممارسة الكفاح املسلح ـ ولكن ممارسة

ودعونا إليها اجلميع».

الكفاح املسلح في االنتفاضة الثانية كانت مكلفة
جد ًا للشعب الفلسطيني ،ليس في عدد الشهداء

9

ولدعم صمودها ،تلقت القرية دعم ًا مادي ًا من

واجلرحى واملعتقلني ،بل أيض ًا فيما ترتب عليه من

قبل مجلس الوزراء قيمته مليون دوالر إلعمار
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إعادة احتالل الضفة وانفصال غزة وبناء السور

جاهز للتضحية ولديه استعداد للموت من أجل

وتوسيع املستوطنات واستشهاد الرئيس أبو

قضيته ،ولكن لألسف فإن حجم (فتح) وقدراتها

عمار؛ فلذلك عندما نفكر اآلن بالنضال الالعنيف
ال نكون قد اخترعنا شيئ ًا جديد ًا أو شاذ ًا ،بل

وإمكانياتها الشعبية والنضالية تفوق بأضعاف
كثيرة ما نراه على أرض الواقع ،من مبادرات

هو خيار جاء من معاناة ومن ممارسة طويلة

لشبان نذروا حياتهم لفلسطني وللدفاع عنها .وال

لها جذورها ،وهو مبني على حسبة وعلى فلسفة

يجوز أن يكون أهل بلعني هم فقط املسؤولون عن

وجتربة لها تاريخ .وفي برنامج (فتح) الذي أقره
املؤمتر احلركي السادس ستجد نصوص ًا واضح ًة

مقاومة اجلدار في بلعني ،أو أن يكون أبناء جنني
هم فقط املعنيون بجنني ،بل كان يجب أن توضع

تتبنى برنامج املقاومة الشعبية ،إلى جانب احلراك

للمقاومة الشعبية إستراتيجية واضحة وجداول

الدولي ،والسعي إلى حتقيق الوحدة الوطنية،

زمنية ونداءات منسجمة مع جتربة االنتفاضة

وبناء املؤسسات واإلعداد للدولة ،فهو برنامج

األولى عام  ،1987التي أسقطت حاجز الرعب

متكامل يحتوي على هذا كله ،وهو مبني على
حتليل القيادة بأن املفاوضات لم تعد مجدي ًة ،ألن

ووضعت إسرائيل أمام مفترق طرق» .وأضاف
زكي« :هذا الشعب العظيم يحتاج قيادة سقفها

10

السياسي قادر على فتح آفاق له ،وتكون مبستوى

عضو مركزية فتح ،السيد عباس زكي اعتبر

املسؤولية ،ونحن نرى أن رأب الصدع وإعادة
ا ُللحمة للوطن يأتيان بتصعيد املقاومة الشعبية

العدو يستخدمها كذريعة لتوسيع االستيطان».

أن رد الفعل الشعبي على جرائم االحتالل وتهويد

وانخراط القيادة فيها ،كي تحُ دث انتقا ًال نوعي ًا

القدس وجدار الفصل العنصري وهدم البيوت
خاص ًة في القدس لم يكن باملستوى املطلوب

وتُشعر العدو باجل ّدية .وبؤر املقاومة الشعبية

بحيث مينع إسرائيل من مواصلة عدوانها ،ألن

التي بدأت تتفجر وتتكاثر بحاجة إلى رعاية ودعم
وبرامج ،وتتطلب أيض ًا إجماع ًا قيادي ًا من جميع

وحركات االحتجاج واالعتصامات التي يشارك

الفصائل العتمادها كأسلوب أمثل في املقاومة».
هذا التوصيف يبدو متطابق ًا مع توصيف

جرائم غير عادية كهذه ال جتا َبه فقط باملسيرات

11

فيها متضامنون أجانب أكثر من الفلسطينيني!
وقال في مقابلة خاصة معه« :إن هذا األمر في

القيادي الشاب في حركة فتح ،د .صبري صيدم،

منتهى اخلطورة» ،وأضاف« :حركة فتح هي التي

مستشار الرئيس الفلسطيني ،ونائب أمني سر

طرحت املقاومة الشعبية ،وهي التي بادرت إلى

املجلس الثوري للحركة ،الذي اعتبر في مقابلة

تشكيل اللجان من أجل وضع إستراتيجيات

معه أن العمل الفلسطيني بشكل عام والفتحاوي

عمل للمقاومة الشعبية ،ولكن من املؤسف أنها
لم تمُ ارس على أرض الواقع ولم يحدث الزخم

بشكل خاص يجب أن يتمحور حول أربع نقاط
رئيسة ،أوالها :حتقيق املصاحلة الوطنية لتمتني

الذي تريده (فتح) ،ألن (فتح) دبيبها ثقيل وشعبها

اجلبهة الداخلية وإنهاء ملف االنقسام ،وثاني هذه

العدد (2012 )20

72

املهمات التركيز على املقاومة الشعبية الشاملة

فهو تعزيز الوحدة الوطنية .وعن املقاومة الشعبية

بطابعها السلمي .ويرى صيدم أن املقاومة

صرح البرغوثي« :املقاومة الشعبية بدأت صغيرة،

الشعبية تؤثر بشكل كبير في إسرائيل ،حيث
قال« :بات واضح ًا أن إسرائيل وخاص ًة من خالل

وهي اليوم تكبر ،وهناك انتشار واسع للمقاومة
الشعبية ،وفي كافة املناطق التي تشهد نضا ًال

شعبي ًا جند لها سمات مشترك ًة أوالها أنها مقاومة

تصعيد عمليات االعتقاالت واالغتياالت قد بدأت
تتأزم من دور املقاومة الشعبية الذي صار يشوه

شعبية جماهيرية ذات طابع سلمي ،وثانيها وجود

صورتها في اخلارج ،ونحن معنيون بإبراز بشاعة

متضامنني دوليني أتوا ليشاركوا مع الشعب

هذا االحتالل» .والنقطة الثالثة من وجهة نظر

الفلسطيني نضاالته ضد االحتالل ،وكذلك هناك

صيدم هي دعم املنتج الوطني الفلسطيني ليكون
رافع ًة اقتصادي ًة مت ّكن اإلنسان الفلسطيني من
الصمود وصو ًال إلى مقاطعة البضائع اإلسرائيلية

بعض املتضامنني اليهود من إسرائيل ،وهذه
السمات مرتبطة بالبند الثاني من اإلستراتيجية
وهي املقاطعة الشعبية والدولية وفرض العقوبات

صراح ًة وعلن ًا ،وأضاف« :هذا هو نهج (فتح)

وسحب االستثمارات ،أي ما كان يواجه نظام

الذي تتبناه بطريقة تصاعدية حتى نصل إلى

الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ،فإذا ما
أردنا أن تكون إستراتيجيتنا مؤثر ًة فيجب أن

والتخلص من التبعية» .والنقطة الرابعة هي
محاكمة إسرائيل ومالحقتها قضائي ًا في كافة

نضرب في مكان ما يوجع إسرائيل؛ فاملقاومة

مرحلة االنفكاك الكامل عن االحتالل اإلسرائيلي

الشعبية وحدها ال تكفي بل يجب أن تترافق مع
حملة املقاطعة والعقوبات ،ومعها يجب أن نتبع
سياسة دعم صمود الناس خاص ًة في املناطق

احملافل القضائية في العالم ،وذلك على املستوى
الفردي واجلماهيري والرسمي.

12

وهذا املوقف من املقاومة الشعبية موضع

املهمشة واملهددة باجلدار واالستيطان».

13

بيد أن موقف حركة حماس مختلف قلي ًال،

إجماع من كافة القوى والفصائل الوطنية؛ وما
يدل على ذلك املشاركة الفاعلة والنشطة من قبل

وهي تعتبر أن املقاومة املسلحة وحدها من

قيادات الفصائل وكوادرها في مختلف فعاليات
املقاومة املدنية ،وأيض ًا تصريحاتهم العلنية،

يردع إسرائيل ،وهي اإلستراتيجية املتبعة
لدى حماس ،وفي هذا الصدد ذكرت صحيفة

الدكتور مصطفى البرغوثي ،أمني عام املبادرة
الشعبيةّ ،
خلص في مقابلة خاصة مع الباحث

أملح بعد اجتماعه مع الرئيس محمود عباس

إستراتيجية املبادرة من خالل أربعة عناصر

إلى أن احلركة تقوم بتحول إستراتيجي من

أساسية ،وهي :املقاومة املدنية اجلماهيرية،

الكفاح املسلح إلى املقاومة الشعبية غير

واملقاطعة الشعبية ،وحملة سياسية تستهدف

العنيفة .غير أن د .محمود الزهار ،أرفع قيادي

إنزال العقوبات بإسرائيل ،أما العنصر الرابع

في احلركة داخل القطاع أبلغ الصحيفة أنه

(الغارديان) أن خالد مشعل قائد احلركة قد
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في النضال أصبحت رمز ًا للمقاومة الشعبية
وخصوص ًا في مقاومة اجلدار ،ليس على املستوى

«لن يكون هناك أي تغيير فيما يتعلق بتوجهنا
وتفكيرنا إزاء النزاع».

14

في هذا اإلطار ،صرح الدكتور محمود الزهار

الوطني فحسب بل وعاملي ًا أيض ًا ،وصارت محط

لوكالة "معا" بأن قطاع غزة ال تصلح فيه املقاومة

أنظار التضامن الدولي ،كما أسهم توحد األهالي

الشعبية .وباعتبار أن غزة محررة ،تساءل الزهار:
سنتظاهر ضد من!؟ مضيف ًا" :عندما كانت غزة

في مقاومة اجلدار في تعزيز وحدة القرية وتكافلها

محتلة كان يصلح فيها هذا النموذج".

وفي تالشي معظم اخلالفات الداخلية.
من ناحية ثانية ،ومع أن تظاهرات بلعني
لم تقتل جنود ًا إسرائيليني ،إال أنها وضعت

15

بلعين بعد سبع سنوات
على انتفاضتها

سمعة إسرائيل الدولية في موقف حرج وهزت
صورتها في الرأي العام العاملي؛ فاالحتالل أطلق

لن ندعي أن بلعني قد أجنزت غايتها وحققت

الرصاص على األهالي العزل ،وأسقط الكثير من

نصرها الكامل ،فالدرب طويل واملعركة مفتوحة...

الضحايا األبرياء ،ودفع جراء ذلك من سمعته

ولكن ما من شك في أن كفاح بلعني الشعبي قد
خلق حال ًة شعبي ًة وطني ًة آخذ ًة باالتساع ،ومن ناحية

ورصيده على الساحة الدولية ،حيث تبددت
«أكذوبة الدميقراطية اإلسرائيلية» أمام حجارة

ثانية فقد أثمر عن تفكيك جزء من اجلدار وانحساره

والفتات املتظاهرين الفلسطينيني واألجانب،

عن أرضها ،وفي هذه السنة (نيسان  )2012عقدت

كما أن تعرض األجانب لألذى انعكس بصورة
سلبية على صورة إسرائيل في الغرب ،فمث ًال

بلعني مؤمترها السنوي السابع في األراضي
احملررة التي ُهدم فيها اجلدار .وهي مازالت
مصمم ًة بإرادة أهلها ،ودعم وإسناد شعبنا وقواه

تعرضت (ميريد كوريغان) الناشطة االيرلندية
احلائزة جائزة نوبل للسالم عام  1976إلصابة

ومؤسساته ،وكل القوى املتضامنة معها من أجانب

برصاصة في رجلها ،وتعرض نائب رئيس البرملان

وإسرائيليني ،على مواصلة املشوار والنضال حتى

األوروبي (لويزا مورجانتيني) والقاضي اإليطالي

ينهار جدار الفصل العنصري ويتفكك.

(خوليو توسكانو) ،جلروح في تظاهرة احتجاج

وعلى الرغم من أن بلعني فقدت شهيدين

في بلعني ،كما تعرض (ليمور غولدشتاين) ،وهو

فقط خالل سنوات انتفاضتها ،وهذه بال شك

محام إسرائيلي إلطالق النار في رأسه مرتني

ميزة إيجابية تحُ سب لها؛ فالنضال الفلسطيني
لم يكن يوم ًا هدفه تقدمي الشهداء ،ولم يستهن

برصاص معدني مغلف بقشرة من املطاط،
كما شهد فظاعة العنف اإلسرائيلي العديد من

الوعي الفلسطيني يوم ًا بقدسية احلياة ،أو قلل من

الشخصيات االعتبارية العاملية التي زارت بلعني

شأنها ،ومع ذلك قدم آالف الشهداء في مسيرته

واطلعت على معاناة أهلها من رؤساء سابقني

النضالية ،فإن قرية بلعني بفضل أسلوبها املميز

وقادة أحزاب وفنانني وعلماء.
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وقد أثمرت اجلهود السياسية والدبلوماسية

نيسان  ،2006ومنذ ذلك احلني أغلق اجليش البوابة

على الساحة الدولية في إثارة القضية في

التي توصل املواطنني بأرضهم ،إال أنه فرض على

احملاكم الدولية ،وقد أصدرت محكمة العدل
الدولية رأي ًا استشاري ًا رأت فيه أن اجلدار الذي

اجليش البقاء هناك على مدار الساعة مع السماح
للمواطنني بالعبور متى يريدون في الليل والنهار

تقيمه إسرائيل على األراضي الفلسطينية بحجة

دون تصاريح فقط مبجرد إبراز الهوية الشخصية،

منع النشطاء الفلسطينيني من شن هجمات على

وذلك على خالف ما حصل في بقية املناطق بالنسبة

أراضيها مخالف للقانون الدولي ،ولكن إسرائيل

لعبور املزارعني إلى أراضيهم.

رفضت االستجابة لهذا القرار.

وكان وراء هذه النجاحات تضافر جملة من

وجنح أهالي بلعني في استصدار قرار

العناصر التي ساهمت في جناح التجربة وأهمها

من احملكمة العليا اإلسرائيلية ينص على

وجود القيادة الشابة املضحية الواعية التي

عدم قانونية اجلدار في مساره ،وأن املبررات

حرصت على الوحدة الوطنية ،والتفاف سكان

التي قدمها اجليش اإلسرائيلي بحجة أنه ُبني

القرية حولها ،ومشاركة معظمهم في الفعاليات،
مع احملافظة على استمراريتها بروح من اإلبداع
والتجديد في األفكار ،كانت دائم ًا تفاجئ العدو

ألغراض أمنية غير مقنعة؛ لهذا فقد أوصت

احملكمة بهدمه وإعادته إلى اخللف بطول 500

قبل الصديق ،وطبع ًا يظل لوجود املتضامنني

متر أي ما يقارب  1100دومن ،ومن خالل ذلك
متكن األهالي من إعادة نصف ما هو مهدد

الدوليني واإلسرائيليني واإلعالم احلر الشجاع

باملصادرة ،ومتكن أهالي بلعني من هدم بعض

الدور الكبير واملهم.

البيوت في املستوطنة وإعادة بعض القطع داخل

ولكن من املؤسف أن اإلعالم احمللي والعاملي لم
يولِ ِبلْعـني التقدير واالهتمام الذي تستحقه ،ومن

املستوطنة وفي محيطها.
وعلى خالف مناطق أخرى من اجلدار املبني

املؤسف ،أيض ًا ،أن خبر ِبلْعـني لم يعد مثير ًا لدى

باإلسمنت بارتفاع ثمانية أمتار ،فإن اجلدار املقام
على أراضي بلعني هو سياج من األسالك فقط،

قطاعات معينة من الناس ،خاصة أولئك الذين
يلهثون وراء األخبار املثيرة وال يك ّفون عن البحث

ولكن البد من اإلشارة إلى أن اجلدار أجنز منذ

عن أعداء وهميني في أماكن بعيدة.

75

8

الهوامش
1
2
3
4
5
6
7

9

د .أحمد جميل عزم وآخرون ،جنمة كنعان ،املقاومة املدنية
والثقافة الفلسطينية معركة الهوية ،دار فضاءات للنشر والتوزيع،
ع ّمان ،ط .2011 ،1ص .77
عبد الغني سالمة ،بلعني – أطراف النهار ،جريدة «األيام»
الفلسطينية ،العدد .2006-6-30 ، 3743
عبد الغني سالمة ،جدلية العالقة بني املقاومة والبرنامج
التحرري ،مجلة تسامح ،مركز رام الله لدراسات حقوق اإلنسان،
العدد  ،22أيلول .2008
د .عبد املجيد سويلم ،قضية املقاومة واملراجعة املطلوبة ،جريدة
«األيام» الفلسطينية.2008/5/22 ،
د .أحمد جميل عزم وآخرون ،جنمة كنعان ،املقاومة املدنية
والثقافة الفلسطينية معركة الهوية ،دار فضاءات للنشر والتوزيع،
ع ّمان ،ط .2011 ،1ص .85
د .أحمد جميل عزم وآخرون ،جنمة كنعان ،املقاومة املدنية
والثقافة الفلسطينية معركة الهوية ،دار فضاءات للنشر والتوزيع،
ع ّمان ،ط .2011 ،1ص .94
مقابلة مع األخ محمد أبو رحمة – نائب رئيس مجلس قروي بلعني
وعضو اللجنة الشعبية ملقاومة اجلدار .رام الله – أيار .2010

العدد (2012 )20

10
11
12
13
14
15

76

عقد آخر مؤمتر للمقاومة الشعبية في بلعني (السابع) يوم -10
 2012-4على األرض احملررة من بلعني ،وسط حضور رسمي
وشعبي واسع كان في مقدمته رئيس الوزراء د .سالم فياض.
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء د .سالم فياض ،مجلة آفاق
املستقبل ،مركز اإلمارات للبحوث والدراسات اإلستراتيجية ،أبو
ظبي .العدد  ،3كانون الثاني .2010
مقابلة خاصة مع د .نبيل شعث ،مفوض العالقات الدولية وعضة
اللجنة املركزية لفتح ،رام الله – متوز .2011
مقابلة خاصة مع عضو مركزية فتح األخ عباس زكي ،مجلة آفاق
املستقبل ،مركز اإلمارات للبحوث والدراسات اإلستراتيجية ،أبو
ظبي .العدد  ،5حزيران .2010
مقابلة خاصة مع الدكتور صبري صيدم ،مستشار الرئيس
ونائب رئيس املجلس الثوري .رام الله  -حزيران .2011
مقابلة خاصة مع د .مصطفى البرغوثي ،أمني عام املبادرة
الشعبية ،رام الله – آب .2011
صحيفة الغارديانhttp:// , Friday 6 January 2012.
www.guardian.co.uk/world/2012...amasrift-gaza
محمود الزهار لـ «معا» :غزة ال تصلح فيها املقاومة
الشعبية ،وكالة «معا» اإلخبارية_ ,2012-2-1
http://maannews.net/arb/ViewDetails.
aspx?ID=449582&MAR

دراسات

المقاومة الشعبية في برنامج
الفصائل الفلسطينية ومواقفها
مأمون سويدان

مقدمة

*

ما تقوم به حكومة االحتالل اإلسرائيلي العنصرية

على الرغم من أن الشعب الفلسطيني وعبر

وجيشها املتغطرس ومستوطنوها من ممارسات

تاريخ نضاله الطويل مارس وال يزال كافة

عدوانية بحق األرض واإلنسان الفلسطيني،

أشكال النضال السلمي والعسكري في مواجهة

حينها أدركت العديد من فصائل العمل الوطني

االحتالل اإلسرائيلي في سعيه إلى حتقيق أهدافه

الفلسطيني أهمية املقاومة الشعبية كخيار ووسيلة

الوطنية ،فإن مفهوم املقاومة الشعبية مبضامينه
وأبعاده احلالية لم يكن مدرج ًا ضمن أولويات

نضالية مثمرة وف ّعالة في مجابهة االحتالل
وإفشال مخططاته.

فصائل العمل الوطني الفلسطيني األساسية

ال يزال مفهوم املقاومة الشعبية يشكل حال ًة
خالفي ًة تتباين آراء الفصائل الفلسطينية ومواقفها

وإستراتيجياتها.
بدأ مفهوم املقاومة الشعبية يتسع في االنتشار
ويأخذ أمناط ًا وأشكا ًال متنوع ًة جديد ًة خالل

حولها ،ففي حني تبنت بعض فصائل العمل
الوطني مفهوم املقاومة الشعبية كخيار مرحلي

السنوات األخيرة املاضية ،حيث جنحت الكثير

في برامجها وسياساتها ،فإنه يالحظ أن هذا

من النشاطات والفعاليات الفلسطينية واألجنبية

املفهوم يشكل مثار خالف وجدل في مواقف

السلمية في لفت أنظار الرأي العام العاملي إلى

فصائل أخرى.
تسعى هذه الدراسة إلى معرفة مواقف

*باحث وكاتب سياسي.
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فصائل العمل الوطني الفلسطيني من مفهوم

والقوانني الدولية .وأن النضال الثوري بالكفاح

املقاومة الشعبية من خالل اإلشارة إلى برامجها

املسلح رافقه تنوع أدوات وأساليب نضالية

السياسية وتصريحات قادتها ومواقفهم.

أخرى لتشمل الكفاح السلمي والتظاهرات

تركز الدراسة على مواقف فصائل العمل
الوطني واإلسالمي األكثر حضور ًا وتأثير ًا في

واالعتصام والعصيان املدني واملواجهات ضد
املستوطنني ،والنضال السياسي واإلعالمي

الساحة الفلسطينية ،وهي حركة فتح ،وحركة

والقانوني والدبلوماسي ،واملفاوضات مع سلطة

حماس ،واجلبهة الشعبية ،واجلهاد اإلسالمي،

االحتالل» ،واعتبرت الوثيقة أن حق الشعب

واجلبهة الدميقراطية ،إلى جانب الفصائل التي

الفلسطيني في ممارسة الكفاح املسلح ضد
االحتالل املسلح ألرضه يبقى حق ًا ثابت ًا أكدته

وحيد مثل املبادرة الوطنية.

الشرائع والقانون الدولي .وأن اختيار أسلوب

تقوم سياستها على تبني املقاومة الشعبية كخيار

الكفاح في الزمان واملكان يعتمد على القدرات

موقف حركة فتح
من المقاومة الشعبية

الذاتية واجلماهيرية ،وعلى األوضاع الداخلية
واخلارجية ،وحساب معادالت القوى وضرورات

لم تسقط حركة فتح اخليار العسكري

احلفاظ على احلركة ،وعلى قدرة الشعب على

كأسلوب نضالي في مواجهة االحتالل

الثورة والصمود ،واالستمرار في الكفاح.

العسكري اإلسرائيلي ،وما زالت تتمسك به
وتعتبره حق ًا مشروع ًا كفلته الشرائع والقوانني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،رئيس
حركة فتح ،أشار في خطابه في الذكرى

الدولية .إال أن قيادة حركة فتح في املرحلة

الرابعة والستني للنكبة إلى  2أن إسرائيل

الراهنة ّ
تفضل استبعاد هذا اخليار في مواجهة

تواصل عدوانها؛ األمر الذي يقتضي مواصلة

االحتالل واستبداله بوسائل املقاومة الشعبية

املقاومة عبر أساليب متعددة ،كاملقاومة الشعبية

التي تفقد الترسانة العسكرية اإلسرائيلية

السلمية ضد االحتالل واالستيطان واجلدار،

فعاليتها وتفوقها في ظل اختالل موازين

التي يشارك فيها متضامنون أجانب ودعاة

القوى وضعف اإلرادة الدولية في كبح جماح

سالم إسرائيليون ،إضافة إلى مقاطعة منتجات

الغطرسة اإلسرائيلية.

املستوطنات داخل الوطن وفي اخلارج ،ومقاطعة

تطرقت وثيقة البرنامج السياسي التي تبنتها

املؤسسات األكادميية اإلسرائيلية املقامة

حركة فتح خالل مؤمترها السادس الذي انعقد

في املستوطنات ،فهذه مقاومة يشارك فيها

عام  2009إلى أساليب النضال وأشكاله حيث

اآلالف من األكادمييني واملثقفني واملواطنني

تضمنت« 1:أن النضال ضد االستيطان والطرد

العاديني األوروبيني واإلسرائيليني ،باإلضافة

والترحيل والتمييز العنصري حقٌ تكفله الشرائع

إلى الفلسطينيني.
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ومن أشكال املقاومة ،أيض ًا ،بحسب أقوال

أعاد املجلس الثوري حلركة فتح تأكيده تبني

الرئيس محمود عباس« :التمسك بالشرعية الدولية

املقاومة الشعبية من خالل البيان اخلتامي الذي

ومصداقية اخلطاب الفلسطيني الذي كسبنا عبره
تأييد العالم ،والذي أدى إلى اتهامي شخصي ًا

أصدره في دورته التاسعة املنعقدة في الفترة
من  23إلى  24حزيران  ،2012حيث دعا كافة

من قبل مسؤولني إسرائيليني بشن حرب إرهابية

أعضاء احلركة وأبناء الشعب الفلسطيني إلى

دبلوماسية قانونية ،وبأنني أريد عزل إسرائيل

االنخراط الشامل في املقاومة الشعبية وتطوير

ونزع الشرعية عنها».

أدائها وتوسيع رقعتها.

البيان اخلتامي للمجلس الثوري حلركة فتح

يرى عضو املجلس الثوري حلركة فتح بكر أبو

خالل دورته الثانية التي انعقدت في الفترة

بكر  3أن املقاومة الشعبية في فلسطني مسؤولية

من  19-14كانون األول  ،2010أكد ضرورة

القيادة الفلسطينية وقادة الرأي ،كما هي
مسؤوليتها في جعلها حقيق ًة بارز ًة هدف ًا ومنهج ًا

تصعيد حملة املقاومة الشعبية ووضع برامج

وثقاف ًة وممارس ًة يومي ًة  .وينوه بأهمية توسيع

حركية تقودها حركة فتـح لهذا الهدف؛ من
خالل استنهاض املواقع في األقاليم وتوسيع

مفهوم املقاومة الشعبية ال حصرها أو تضييقها،

رقعة املقاومة لتشمل كل املناطق املتضررة من

بحيث تأخذ إمكانيات كافة الشرائح املجتمعية

االستيطان واجلدار ،وفق مفهوم نضالي منظم

باالعتبار ،فتكون لها القدرة على املساهمة في

ال يسمح باستغالل هذه املقاومة وحتويلها عن

هذه املقاومة من أي شرفة أطلت عليها أو من

أهدافها أو إثارة الفوضى في صفوفها .ودعا

أي طريق سارت فيه.
يع ّرف بكر أبو بكر املقاومة الشعبية على أنها

املجلس كل املفوضيات احلركية إلى وضع

«جميع األعمال االحتجاجية ،العصيان ،التي

كل إمكانياتها التعبوية والتنظيمية واإلعالمية

تقوم بها جماعات حتت وطأة وضع غير مرض أو

والشعبية خلدمة هذه املقاومة وأهدافها الوطنية.

أنها ممارسات تدلل على عدم االستسالم وتؤكد

كما أشار البيان اخلتامي للمجلس الثوري

الثبات والصمود واملواجهة ،وقد تكون مجمل

حلركة فتح ،خالل دورته الثالثة التي أطلق عليها

اجلهود املبذولة من أجل الوقوف في وجه القمع

«دورة املقاومة الشعبية والوفاء للقدس والشهداء

ومناوءة االحتالل».

واألسرى واملبعدين» الذي انعقد في الفترة من

كما يرى بكر أبو بكر أن حتويل فكرة ما
إلى واقع مادي يحتاج قاعد ًة صلب ًة تتركب

 27-24نيسان  2010إلى «أن املقاومة الشعبية
خيار فتحاوي وحق مكفول بالقانون الدولي

على أربع قوائم ،حيث حتتاج ألكتاف عريضة

والشرعية الدولية» ،ودعا املجلس إلى تفعيل

(قيادات الرأي واملنظمات والشبيبة والنقابات

املقاومة الشعبية في كافة األماكن كأحد األشكال

واملتضامنني األجانب) وهمة عالية (ثقافة

القابلة للتنفيذ.
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متجذرة وفع ًال متواص ًال متسع ًا أفقي ًا وعمودي ًا،

3 .3أن تقوم احلركة اإلسالمية في فلسطني

وبتركيز في أماكن متفق عليها) وثقة بالذات

1948بتكثيف الزيارة والصلوات

واآلخرين (االتفاق الوطني الشامل حيث وضع

في املسجد األقصى ،وحث املواطنني
الفلسطينيني في القدس والضفة على إعمار

اخلطة والبرامج وتشغيل الكادرات واألعضاء

املسجد األقصى واملسجد اإلبراهيمي في

ومتابعتهم) ،كما حتتاج لعملية قيادية وإدارية

اخلليل بالصلوات والزيارات سواء تلك

وطنية ضخمة وممولة تفعل كافة اإلطارات
واملؤسسات واألفراد تعبوي ًا وثقافي ًا وتربوي ًا
وتنظيمي ًا ،وإعالمي ًا مبا يحول الفكرة املجردة

الفردية أو اجلماعية أو املنظمة.
4 .4مقاومة اجلدار من خالل كتابة الشعارات
على اجلدار ،والرسوم وإطالق الشرائط

إلى ثقافة ثم منهج حياة وعمل يومي.

(األفالم) على املواقع اإللكترونية،
والتظاهرات والعمل الحق ًا على نقب

كما يرى أبو بكر أن من وسائل املقاومة
الشعبية:

4

اجلدار وإحداث ثغرات فيه بالتعاون

و ا ملسير ا ت

1 .1تعميق ا لتظا هر ا ت
واالحتجاجات أفقي ًا بامتدادها إلى

مع املتضامنني األجانب لتبيان خطورة
وعنصرية اجلدار من جهة ،ومدى قيامه

مساحات جغرافية ودميوغرافية أوسع،

بسرقة األراضي الفلسطينية على طرفيه.

ومن حيث األيام بأن ال تقتصر على

عضو اللجنة املركزية حلركة فتح الدكتور

أيام اجلمع فقط ،ولفترات أطول كل يوم،
وعمودي ًا بتعميقها لتصبح واجبة لدى كل

نبيل شعث في حوار مع مراسل وكالة أنباء
الشرق األوسط في غزة حول طرح مشروع
املقاومة الشعبية بدي ًال عن املقاومة املسلحة،

قطاعات املجتمع.
2 .2مقاطعة البضائع اإلسرائيلية ،وكانت

أوضح  5أنه خالل لقاءاته بغزة مع قادة حركة

سبقتها حملة مقاطعة بضائع املستوطنات

حماس نصحهم باالتفاق على برنامج الرئيس

التي قامت بها شبيبة حركة فتح واملنظمات

محمود عباس الداعي للمقاومة السلمية والدولة

األخرى السياسية واملدنية ،وجنحت بحيث
أصبحت بضائع املستوطنات محرم ًة

الفلسطينية في الضفة وغزة على حدود 67
وعاصمتها القدس كخطوة تهدف إلى جتاوز

رسمي ًا في الشارع الفلسطيني ،وأيض ًا

مبررات االحتالل في حصار غزة .في حني نبه

من خالل تنفيذ ودعم تواصل حملة حركة

إلى أن اعتماد املقاومة الشعبية ال يعنى التخلي
عن الكفاح املسلح وطاملا االحتالل باحلديد

فتح والتجار ومؤسسات بالوطن التي

والنار وليس باإلقناع أو االتفاق ،فالقانون

تنادي بدعم املنتج الوطني والتي انطلقت

الدولي واألخالقي يعطي احلق باملقاومة املسلحة

في شهر نيسان . 2012
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ضد العسكر وليس املدنيني ،الفت ًا إلى أن أي

«انتفاضات الربيع العربي تكشف عن الصدع في

استخدام للكفاح املسلح سيكلف أكثر بكثير
مما يقدمه من نتائج ،معرب ًا عن اعتقاده أن هذا

حماس حول آليات النزاع» ،7تقول الصحيفة :إن
التوتر يتصاعد بني قيادات حماس في قطاع غزة

القرار هو الذي وصلت إليه حماس.

وتلك في اخلارج حول إستراتيجية احلركة في

وأشار إلى أنه لم يطلب أحد من حركة حماس
التخلي عن خيار املقاومة املسلحة ،مشير ًا إلى أن

املستقبل في أعقاب اندالع ثورات الربيع العربي
السلمية في غالبيتها والفوز الذي حققته األحزاب

إستراتيجية حركة فتح الراهنة في املقاومة ترفض

اإلسالمية في االنتخابات .وتقول الصحيفة إن

الكفاح املسلح واملفاوضات العبثية في الوقت نفسه.

خالد مشعل قد أملح إلى أن احلركة تقوم بتحول
إستراتيجي من الكفاح املسلح إلى املقاومة

موقف حركة حماس
من المقاومة الشعبية

الشعبية غير العنيفة .غير أن محمود الزهار،
القيادي في حركة حماس داخل قطاع غزة ،قد

لم يتطرق ميثاق حركة حماس إلى مفهوم

أبلغ الصحيفة أنه «لن يكون هناك أي تغيير فيما

املقاومة الشعبية ،واستمرت احلركة في تبني

يتعلق بتوجهنا وتفكيرنا إزاء النزاع« .

شعارات الكفاح املسلح في مقاومة االحتالل

وتقول الصحيفة :إن الصدع في العالقات

اإلسرائيلي حتى نهاية العام  .2011حيث أكد

الداخلية حلركة حماس جاء بعد تأييد مشعل
املقاومة الشعبية غير املسلحة بد ًال من املقاومة

خالد مشعل  ،6رئيس املكتب السياسي حلركة
حماس ،أنه مت االتفاق في هذه املرحلة على

املسلحة أثناء اجتماعه بالرئيس الفلسطيني

استخدام املقاومة الشعبية في إطار قيادة العمل

محمود عباس.

الوطني ،وأنه ينبغي التعاون مع كافة الفصائل

وتنقل الصحيفة عن مجلة (جينز) املختصة

واحلركات في اإلطار القيادي ملنظمة التحرير

بالشؤون اإلستراتيجية والدفاعية أن قيادات

الفلسطينية في القضايا املشتركة املتفق عليها

أمنية رفيعة داخل حماس قد أبلغتها أن احلركة

ومنها املقاومة الشعبية.

قد قبلت للمرة األولى منذ تأسيسها عام 1987

صحيفة (الغارديان) البريطانية حتدثت عن

حتولها من مقاومة مسلحة إلى الالعنف.

خالفات بني قيادات حركة حماس بسبب عزم

في تصريح لوكالة «معا» قال الدكتور محمود

مقاومة شعبية ال متارس العنف .الصحيفة كشفت

الزهار  8القيادي في حركة حماس :إن قطاع
غزة ال تصلح فيها املقاومة الشعبية .متسائ ًال:

احلركة التحول من الكفاح املسلح إلى حركة
عن أن حركة اإلخوان املسلمني في مصر قد طلبت
سر ًا من حماس وقف أنشطتها العسكرية كامل ًة

سنتظاهر ضد من؟ قائ ًال :عندما كانت غزة
محتلة كان يصلح فيها هذا النموذج .مشير ًا إلى

والقيام بأنشطة سياسية فحسب» .وحتت عنوان

أنه لم يجر االتفاق مع حركة فتح على أي برنامج
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أو اخلوض في تفاصيل املقاومة الشعبية ،لكن

عديدة في املنطقة ،لعل أهمها ثورات الربيع العربي

مت البحث فقط على مستوى الشعار ،وتساءل

وجتنب الصدام العسكري املباشر مع االحتالل.

الزهار« :بعد أن خرج االحتالل من غزة سنقاوم

موقف الجهاد اإلسالمي
من المقاومة الشعبية

من؟ وبرأيه فإن قطاع غزة ال يصلح إال لصد
العدوان ،بعكس الضفة الغربية والتي تصلح

حركة اجلهاد اإلسالمي هي فصيل عسكري
ال ينخرط كثير ًا في تفاصيل احلياة املدنية

فيها كل أشكال املقاومة التي يشارك فيها
الشعب بكل أنواعها مبا فيها املقاومة املسلحة.

والسياسية الفلسطينية ،وحتاول احلركة أن

يقول الزهار :لدينا وضع في الضفة مختلف

تنأى بنفسها عن جتاذبات املشهد السياسي

عن غزة والقدس .ويضيف« :أهم شيء هو

الفلسطيني وتناقضاته .أدبيات احلركة تتبنى

توحيد برنامج سياسي في مواجهة االحتالل،

خيار العمل العسكري وتعتبره اخليار الوحيد

نوحد املفهوم .هل نريد مقاومة بكل أدواتها
مث ًال أم تقتصر على مسيرات ورفع أعالم؟

الواجب اتباعه في مواجهة االحتالل.
لم يتم رصد مواقف وتصريحات ميكن أن
تعكس موقف ًا واضح ًا ومحدد ًا لقيادة حركة

ويستطرد« :ال ميكن استخدام األدوات التي
استخدمت في االنتفاضات في مصر وسورية

اجلهاد اإلسالمي من مفهوم املقاومة الشعبية.

وتونس عندنا في الضفة الغربية ألنها غير

في حديث لوكالة «معا» اإلخبارية حتدث
ً 9
خالد البطش ،القيادي في حركة اجلهاد قائال:

مناسبة ،والدليل أن مصر نفسها طردت
االحتالل اإلجنليزي بالسالح ،لذلك فنحن
نقاوم احتال ًال ويجب استخدام كل الوسائل

(اجلهاد) وعلى الرغم من أنها غير مقتنعة
مبواجهة االحتالل مبسيرات سلمية فإنها لن

من ضمنها اخليار املسلح».
إجما ًال ،ال شك في أن تصريح رئيس املكتب

تغرد خارج السرب بشرط أن ال تلغي حقنا
في املقاومة املسلحة وأال تكون بديلة عنه».

السياسي حلركة حماس خالد مشعل فيما

وأضاف :املقاومة الشعبية مقبولة على الرغم

يتعلق بتبني مفهوم املقاومة الشعبية ينطوي

من أن العدو اإلسرائيلي يجب أن يواجه بأدوات

على تغير عميق في املواقف السياسية حلركة

مؤملة ،فاملسيرات السلمية ال تكبده خسائر وال

حماس ،بالنظر إلى املواقف املتشددة السابقة

تؤمله .ويضيف :على الرغم من اقتناعنا في

والتصريحات التي كانت تشكك في مقدرة

اجلهاد بأن العدو اإلسرائيلي ال تنفع معه سوى

املقاومة الشعبية على التصدي لالحتالل

املواجهة التي تؤمله فإن موافقتنا على املقاومة

وسياساته.

السلمية ستكون بعد أن نتشاور مع حركتي

التحول في خطاب حركة حماس السياسي

فتح وحماس في هذا التوجه اجلديد».

وسلوكها يأتي في سياق التكيف مع متغيرات
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موقف الجبهة الشعبية
من المقاومة الشعبية

هذا املنطلق ،أن الكفاح املسلح هو األسلوب
الرئيس للنضال الوطني الفلسطيني املعاصر.

تضمن البرنامج السياسي للجبهة الشعبية

أساليب النضال املختلفة تتحدد في كل مرحلة
من املراحل تبع ًا للظروف القائمة ومدى مالءمتها

في مادته رقم ( )12ما نص على « :10اجلمع
بشكل خالق بني مختلف أشكال النضال وجتنب

واستجابة اجلماهير لها.

الوقوع بخطأ اعتماد شكل واحد فقط في

أشار برنامج اجلبهة الشعبية إلى أن الشعب

مواجهة العدو الصهيوني ،فالطابع الشمولي

الفلسطيني أفلح في السنوات املاضية في

للمواجهة الطويلة واملعقدة ،يستوجب إجادة

توسيع أبواب النضال اجلماهيري والسياسي

إدارة الصراع مع العدو على كافة اجلبهات

والدبلوماسي واإلعالمي والتضامني وفي فتح

والدبلوماسية والثقافية».

أبواب نضالية جديدة ،فاخلبرة النضالية املديدة
للشعب الفلسطيني املكافح كفيلة دوم ًا باخللق

العسكرية والسياسية واإلعالمية واالقتصادية

واإلبداع وتنوع أشكال العطاء وتطويرها .وأن

الفصل الثالث من البرنامج السياسي للجبهة

النضال السياسي بأشكاله املتعددة لم يزل

الشعبية جاء حتت عنوان «أشكال وأساليب

يحتل املوقع األول في مجرى النضال الوطني
الفلسطيني ومن مجمل اهتمامات الثورة ،معتبر ًا

النضال» ،تضمن« :إن حتقيق النصر في صراعنا
القائم ضد العدو الصهيوني يتطلب استخدام كل

أن النضال في املجالني االقتصادي واأليديولوجي

أشكال وأساليب النضال الرئيسة واأليديولوجية

يجب أال يقل أهمية عن النضال السياسي.

والسياسية واالقتصادية ،فالعدو بحكم طبيعته

القيادي في اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني،

وسماته وشبكة عالقاته وحتالفاته يتمتع بتفوق

زاهر الششتري  ،11أعلن أن خيار املقاومة
املسلحة ال يزال موجود ًا في الضفة الغربية

كاسح في مختلف امليادين؛ ما يستوجب إجادة
جميع أشكال النضال والعمل على تطويرها دوم ًا،

ولم ولن يسقط .وأضاف :إن النضال املسلح

من متابعة املعركة وحشد أوسع الطاقات واإلمكانات

هو اخليار األفضل للتصدي خلروق االحتالل
واعتداءاته على الشعب الفلسطيني ،مشير ًا

مبا يخلق مستوى من النهوض الثوري ،ومبا ميكن
اجلماهيرية خلوض الكفاح املتعدد األوجه لتأمني
أهدافه بأشكاله املتعددة ،وال ينفي األهمية القصوى

في الوقت نفسه إلى أهمية املقاومة الشعبية
التي كانت وما زالت خيار ًا للفلسطينيني وليست
بدي ًال .واعتبر أن خيار املقاومة السلمية يأتي

للكفاح املسلح الشكل الرئيس للنضال باعتباره

تلبية للظروف السياسية احلالية ،وخاصة في

الرافعة والقوة الدافعة لألشكال النضالية األخرى.

الضفة الغربية.

مراكمة املكاسب واالنتصارات على طريق حتقيق

وأشار القيادي إلى أن األمر اختلف

ترى اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،من
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تدريجي ًا بالنسبة للمقاومة املسلحة عقب اتفاق

تواصل ارتكابها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

(أوسلو)  1993وخريطة الطريق التي يدعو

ويرى القيادي أبو ليلى أن املقاومة الشعبية

البند األول فيها إلى كبح املقاومة الفلسطينية

استطاعت خالل السنوات املاضية حتقيق

والعمل على إجهاضها.

انتصارات عديدة وجنحت في تغيير مسار

وطالب الششتري بضرورة تأليف جبهة مقاومة

جدار الفصل والضم العنصري في عدة مناطق

حتدد أساليب املقاومة وطرقها وآلياتها ملجابهة

واستعادة آالف الدومنات التي كانت نهبتها
سلطات االحتالل ،مؤكد ًا أن ما أحدثته هذه

الشعبية واملسلحة ،على الرغم من أن الظروف

املقاومة من انتصار يؤكد جدوى نهج املقاومة

السياسية احلالية بالضفة غلبت الطابع األول.

الشعبية وأهميته في إعادة األرض املسلوبة،
داعي ًا إلى تعميم هذه التجارب.

االحتالل حتى عبر الدمج بني نهجي املقاومة

موقف الجبهة الديمقراطية
من المقاومة الشعبية

يشيد أبو ليلى باإلجماع الوطني الذي أخذ
يتشكل حول ضرورة استنهاض املقاومة الشعبية

البرنامج السياسي للجبهة الدميقراطية

ضد االحتالل واالستيطان واجلدار في الضفة

الذي حمل مسمى «التقرير السياسي» 12والذي

الفلسطينية ،وضد فرض إسرائيل احلصار

صدر عن املؤمتر الوطني العام اخلامس للجبهة

على قطاع غزة ،واقتطاع املنطقة العازلة فيه،

الدميقراطية لتحرير فلسطني في العام ،2007

باعتبار املقاومة الشعبية أحد أبرز األشكال

خال من أي إشارة للمقاومة الشعبية.

النضالية التي تنسجم مع معطيات املرحلة
الراهنة ومتطلباتها.

أحيت اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني،
الذكرى الثالثة واألربعني النطالقتها ،حتت

موقف المبادرة الوطنية
من المقاومة الشعبية

شعار مهرجان املقاومة الشعبية والوحدة الوطنية
وصمود شعبنا الفلسطيني.

املقاومة الشعبية هي أهم الركائز األساسية

اعتبر النائب قيس عبد الكرمي «أبو ليلى»

التي تستند إليها املبادرة الوطنية وتعتبرها أجنع

عضو املكتب السياسي للجبهة الدميقراطية

الطرق وأفضلها في مواجهة االحتالل واحلصول

لتحرير فلسطني  ،13أن املقاومة الشعبية

على احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

الفلسطينية استطاعت إحراز انتصارات عديدة

صحيفة «إنترناشنال هيرالد تربيون» نشرت
مقا ًال كتبه الدكتور مصطفى البرغوثي ،األمني

على األرض وجنحت في مواجهه آلة احلرب
اإلسرائيلية ،داعي ًا إلى تصعيدها ضد قوات

العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية عنوانه

االحتالل اإلسرائيلي كرد على اجلرائم التي

«االحتجاج السلمي قادر على أن يحرر
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نضالنا الالعنفي هدفه .لكننا متأكدون من شيء
واحد :سينجح ،والفلسطينيون سيكونون يوم ًا ما

فلسطني» .تضمن املقال رؤيته للنضال السلمي،
أهم ما تضمنه أنه على مدار السنوات الـ64

أحرار ًا» يقول البرغوثي.

املاضية ،ج ّرب الفلسطينيون الكفاح املسلح،
واملفاوضات ومؤمترات السالم .ومع ذلك ،فإن
النتيجة كانت مزيد ًا من املستوطنات اإلسرائيلية،

الخاتمة
ميكن القول إن فصائل العمل الوطني

ومزيد ًا من اخلسائر في األرواح واملوارد ،وبروز

املنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية

نظام تفرقة مرعب.

أصبحت تتبنى في برامجها وأدبياتها ومواقفها
السياسية فكرة املقاومة الشعبية وتعتبرها بند ًا

يرى البرغوثي أن احلاجة تدعو إلى نسخة
فلسطينية من الثورات العربية التي اكتسحت

ثابت ًا على جدول أعمالها من منطلق التك ّيف مع
متطلبات ومعطيات األمر الواقع محلي ًا وإقليمي ًا

املنطقة ،حركة جماهيرية تطالب باحلرية،
والكرامة ،والسالم العادل ،والدميقراطية احلقيقية

ودولي ًا ومبا يجنّب الشعب الفلسطيني مزيد ًا

وحق تقرير املصير .بحيث يأخذ الشعب

من اخلسائر املادية والبشرية في مواجهة آلة

الفلسطيني زمام املبادرة ،وميارس االعتماد على

احلرب اإلسرائيلية.

النفس من خالل اتباع شكل من أشكال الكفاح

وتؤكد في سياق ذلك أن املفاوضات وحدها

الالعنفي ميكن مواصلته من دون االعتماد على

لن تقود إلى خروج االحتالل ورحيل االستيطان

اآلخرين.

عن األرض الفلسطينية احملتلة ،ولن توفر الظروف

يقول البرغوثي :إن الهدف من حركته ليس

لقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة

نزع الشرعية عن إسرائيل ،كما تدعي احلكومة

بحدود الرابع من حزيران عام  1967وعاصمتها

اإلسرائيلية .بل إنها حركة لنزع الشرعية عن

القدس ،كما أنها لن تضمن لالجئني حقهم في

االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية كآخر نظام
تفرقة عنصرية ما زال باقي ًا في العالم .ويضيف

العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا
منها منذ العام  .1948وتعتبر فصائل العمل

إنها حركة ميكن أن حترر الفلسطينيني من
احتالل مستمر منذ نحو  45عام ًا وحترير

الوطني أن املقاومة الشعبية ،هي إحدى السبل

اإلسرائيليني من كونهم جزء ًا من آخر نظام

املوضوعية والعملية الضامنة لتحقيق األهداف
الوطنية الفلسطينية.

استعماري  /استيطاني في زماننا .إن قوة
الالعنف تكمن ،بحسب البرغوثي ،في أنها تعطي

لعل أول ما ميكن مالحظته في هذا السياق،

الفلسطينيني من كل األعمار ومشارب احلياة

املسافة الواسعة التي تفصل بني طروحات فصائل

األدوات لتحدي أولئك الذين يقهروننا« .لسنا

العمل الوطني ومواقفها من جهة ،وبني دورها

متأكدين كم من الوقت سيمر قبل أن يحرز

وأدائها من جهة أخرى .فاألداء ما زال حتى اآلن
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دون هذه الطروحات واألفكار ،ودون القدرة على

فيما يتعلق مبفهوم املقاومة الشعبية ووسائلها

االستجابة لها والتفاعل معها .حيث ميكن القول

وأساليبها ونطاقها .حيث ما زالت حركة حماس

إن الفعل اليومي لفصائل العمل الوطني ال يرتقي

وحركة اجلهاد اإلسالمي بعيدة إلى حد ما عن

إلى مستوى يضع في أولوياته إنضاج الظرف

إمكانية تبني هذا املفهوم وجعله أحد مرتكزات

وخلق املناخات وتهيئتها إلطالق مقاومة شعبية،
تشكل إطار ًا للزج بالطاقات الشعبية وتوظيفها

وسائلها النضالية األساسية.
الواقع امليداني وطبيعة االنتشار العسكري

كافة في مواجهة االحتالل ومجابهته حتت سقف

اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية احملتلة

برنامج عمل وطني متفق عليه.

في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة يستدعي

لم تخلص الدراسة إلى ما يفيد بوضوح

التفكير في ابتكار أمناط جديدة للمقاومة الشعبية

وجود توافق نهائي بني الفصائل اإلسالمية من

تتناسب مع الظرف املوضوعي الذي نشأ في كل

جهة وفصائل العمل الوطني من جهة أخرى،

من الضفة الغربية وقطاع غزة.

الهوامش
 1نق ًال عن موقع عضو اللجنة املركزية حلركة فتح توفيق الطيراوي،
 http://www.tirawi.ps/ar/fateh/1118-the-plitical-agenda-and-rules-of-procedure.html
http://spg.ps/ar/?p=4601 2
http://www.bakerabubaker.info/index
3
php?action=show&pageID=854
http://www.bakerabubaker.info/index.
4
php?action=show&pageID=855
 5نق ًال عن صحيفة “األهرام” املصرية الصادرة بتاريخ  6كانون
الثاني 2012
 6صحيفة “األيام” الفلسطينية الصادرة بتاريخ  29تشرين الثاني
2011
http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/06/arab- 7

h t t p : / / w w w . m a a n n e w s . n e t / a r b / V i e w D e t a i l s . -8
aspx?ID=449582

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails. 9
aspx?ID=439709
 10نق ًال عن املوقع الرسمي للجبهة الشعبيةhttp://www. ،
pflp.ps/news.php?id=534
http://www.al-akhbar.com/node/54467?page=1- 11
12ميكن االطالع على التقرير من خالل الرابطhttp://www. ،
malaf.info/?page=ShowDetails&Id=62&table=fr
ont&CatId=-1
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.
13
aspx?ID=461176

spring-hamas-rift-gaza?INTCMP=SRCH

العدد (2012 )20

86

مقاالت

المقاومة الشعبية في قطاع غزة ...بين الفكرة واألهداف

سليم النفار

*

لهذه املقاومة رؤى وأهداف واضحة ال لبس فيها.

املقاومة الشعبية في قطاع غزة ليست وليدة
هذه اللحظة اإلشكالية ،بل منذ وطأ االحتالل

قامت إسرائيل بعد انسحابها من مستوطنات

اإلسرائيلي أرض فلسطني في العام  ،1948وما

القطاع مبنع املزارعني الفلسطينيني من الدخول

وحلفائه في املنطقة والعالم.

إلى أراضيهم ،وذلك على شريط ميتد من رفح
إلى بيت حانون شرق ًا ،وغرب ًا باجتاه بيت الهيا

تال ذلك من مشاريع تصفوية من قبل االحتالل
و ُيشهد لقطاع غزة قدرة جماهيره على

وبعمق يتراوح بني (300م500-م).

العمل في سياقات مختلفة في ساحات النضال

وقد أسقطت الطائرات اإلسرائيلية ،آنذاك،
آالف املناشير التي حتمل خارط ًة حتدد املسافة

الشعبي وميادينه ،فقد تصدت اجلماهير الغزية,
سابق ًا ،ملشاريع سياسية كبيرة ُطرحت آنذاك

املمنوع دخولها ،حتت طائلة إطالق النار على كل

في اخلمسينيات من القرن املنصرم ،واستطاعت

من يتحدى هذا األمر.
وفع ًال ،مت إطالق النيران باجتاه املزارعني

إسقاطها من خالل هذا الشكل النضالي.
غير أن ما نتحدث اليوم عنه ،نعني به املقاومة

الذين حاولوا زراعة أراضيهم ضمن هذا الشريط؛

الشعبية السلمية ،التي جاءت عقب االنسحاب

ما أدى إلى استشهاد العديد من املزارعني في

اإلسرائيلي من قطاع غزة ،في العام  ،2005وقد كانت

تلك املناطق وإصابة آخرين.
حتاول إسرائيل ـ كعادتها ـ فرض الوقائع

*كاتب فلسطيني.
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في ضوء هذه املعطيات اجلديدة ،وإن كانت
مغاير ًة لكل السياسات والقوانني الدولية ،وفي

بيت حانون فقط ،إلى أن تنادت مجموعة من القوى
الوطنية وبادرت إلى التحرك من أجل التصدي لهذا
الواقع الظالم ،الذي يضيف عنوان ًا مأساوي ًا جديد ًا

الوقت نفسه ،فإن مجموعة من الشبان املبادرين،
وحتديد ًا في بيت حانون ،ش ّكلت ما يسمى املبادرة

ملجموع الوضع الكارثي الذي يعاني منه قطاع غزة،

احمللية ملقاومة احلزام األمني.

وعليه تقرر تشكيل احلملة الشعبية من أجل حتدي

أي أن هذه املبادرة الشبابية الشعبية انطلقت

هذا القرار االستيطاني االستعماري.

بفكرتها النضالية ضد السياسات اإلسرائيلية

وقد كان للحملة ما أرادت ,من خالل اختراقها

التي أرادت فرض وقائع جديدة على األرض بعد

احلزام األمني وتنظيم فعالياتها داخل احلزام

انسحابها ,وهي وقائع مخالفة لكافة القوانني

املفروض ،على الرغم من كافة املخاطر املترتبة

الدولية املتعارف عليها.

على ذلك .وفي هذه املرحلة بدأت حملة املقاومة

وأوضح صابر الزعانني :منسق املبادرة

الشعبية تقوم بفعاليات منتظمة كل أسبوع وعلى

احمللية األولى ,في بعض احلوارات معه ،أن

طول الشريط كله ،من بيت حانون حتى رفح،

جنود االحتالل اإلسرائيلي املتمركزين على طول

وليس كما كان في بيت حانون فقط.

يدرك القائمون على هذه الفكرة ،متام ًا ،أن

الشريط احلدودي مع غزة أصبحوا يطلقون
الرصاص احلي والقنابل املسيلة للدموع .وهذا

األفكار النضالية في هذا السياق لها ضرائب،

الفعل اإلسرائيلي ليس ألن املبادرة تخيفهم

وهم مستعدون لدفع الضريبة؛ ألن أهدافهم

كقوة بشرية ،غير أن سلميتها وحضارية

واضحة في هذا االجتاه ،فاحلملة الشعبية

الطرق والفعاليات املتبعة لالحتجاج على الفعل

املناهضة للحزام األمني ،ال تطرح قضايا كبيرة

اإلسرائيلي حترجهم كقوة احتالل فحسب.

يصعب حلها ،وهي ال حتتاج إلى مفاوضات.

ويضيف الزعانني :في هذا السياق لقد كانت

ما تريده احلملة :تأمني حق املزارعني

مسيرتنا بعنوان «لفلسطني نغني» ،وقد شارك

بالدخول إلى أراضيهم وزراعتها ،وهذا

في تلك املسيرة العديد من النشطاء الفلسطينيني

األمر ال يحتاج إلى مفاوضات ،بل إلى إرادة

واألجانب ،ورفعت فيها أعالم فلسطني ،واصطحب

شعبية من اجلماهير ،أصحاب املصلحة في

النشطاء معهم الطبل واملزمار ,كشكل جديد من

رفض السياسات االستعمارية ،التي حتاول
إسرائيل فرضها مستغل ًة جملة اإلشكاالت

اإلسرائيلي ،وقد وصل النشطاء إلى منطقة اخلندق,

واملعطيات السلبية التي تسود الواقع السياسي

التي حفرها االحتالل لعزل املواطنني عن أراضيهم،

الفلسطيني ,ولكن فيما لو ترك هذا األمر ,ولم

إال أن االحتالل تعامل بحقد ودموية مع هذه

يبذل جهد ميداني ضد االحتالل؛ فإنه سيتحول

احلاالت ،ولكن هذه املبادرة ،في املقابل ،بقيت في

إلى أمر واقع وسنحتاج إلى مفاوضات صعبة

إبداعات النشطاء الشعبيني ملقاومة االحتالل
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من أجل إعادة األمور إلى سابق عهدها.

الشعب بكل فئاته املشاركة فيه ،كل حسب

إضافة إلى ذلك الهدف املهم ،فإن اختيار

قدرته وإمكاناته ومواقعه االجتماعية ،وهو بذلك
يشكل املفهوم األكثر سع ًة ورحاب ًة للمشاركة في

اختيار موفق يهدف إلى حتريك السبل الكفيلة

النضال ،فاملرأة والطفل والشيخ والشاب ،والعامل

مبساعدة الشعب باجتاه حتقيق إجنازات أكبر

واألستاذ ...يستطيعون كما أسلفنا أن يجدوا

الشكل الشعبي السلمي ملقاومة احلزام ،هو

أنفسهم ،كل من موقعه في العملية الكفاحية

على الصعيد الدولي ،كما تفضح املقاومة الشعبية

الشعبية ،وذلك بخالف النضال العسكري الذي
جتد كثير ًا من شرائح املجتمع نفسها ،بل أغلبها،

في الوقت نفسه السياسات اإلسرائيلية ،وتظهرها
في صورة اجلالد الظالم ،أمام شعب أعزل تسلب

خارج العملية النضالية .فهي متلقية للوقائع،

أرضه عنو ًة بقوة السالح والظلم ،وهذا الشكل

بصرف النظر عن كونها داعمة ،وليست فاعلة

الكفاحي يستطيع بيسر حشد التأييد الدولي

فيها ،كما في الفعل النضالي الشعبي.

لقضايا شعبنا العادلة.

وفي هذا السياق ،جنحت احلملة الشعبية

إضافة إلى تلك األهداف ،فإنه توجد أهداف

ملقاومة احلزام في نقل الفعل امليداني إلى مختلف

أخرى إضافية كما يقول املعنيون في األمر .يقول

احملافظات في القطاع ،ومتكنت من حشد التأييد

محمود الزق ،منسق احلملة الشعبية« :ساهمنا في

والتعاطف الدولي معها ،حيث شارك العديد من

تشكيل احلملة الشعبية ملقاومة احلزام األمني ،ألن

املتضامنني األجانب في املسيرات احلدودية،

احلزام يسرق األرض ويحرم املزارعني من حقهم
في أرضهم ،وألننا شعرنا ،أيض ًا ،بانحرافات في

والتي خرجت سواء في غزة أو رفح أو املغازي...
وقد أصيبت املتضامنة املالطية (بيانكا) أثناء

العملية النضالية في مرحلة االنقسام فأردنا أن

مشاركتها في مسيرة مناهضة للحزام األمني

نقول« :إن النضال بوصلته هنا نحو الشرق حيث

في شرق مخيم املغازي.

يوجد عدونا ،الذي طرد شعبنا ونهب أرضنا»،

وفي هذا السياق الذي نشأت فيه فكرة

ويضيف الزق« :االنقسام حرف النضال باجتاهات
متعددة تنهش اجلسد الفلسطيني ،وتزيده إحباط ًا».

املقاومة الشعبية ،أو احلملة الشعبية ملقاومة
احلزام األمني ،ميكن القول إن الفكرة جنحت في

ولذلك؛ فإن تصويب االجتاه النضالي ،وإخراج

إخراج شكلها وطرق فعالياتها إلى حيز الواقع

اجلماهير الفلسطينية في قطاع غزة من حالة

العملياتي ،ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة

اإلحباط إلى املشاركة في ميادين العمل النضالي

هو ملاذا توقف هذا الفعل النضالي ،وملصلحة من؟
لقد استطاعت الفكرة أن جتد أصدا ًء طيب ًة منذ

الشعبي هدف آخر من أهداف هذه الفكرة.

لماذا المقاومة الشعبية؟

البدايات في األوساط السياسية واجلماهيرية ،وقد

الشك في أن النضال اجلماهيري يستطيع

أزعجت االحتالل عندما أصبحت تنتظم بشكل
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أسبوعي ،محافظ ًة على سلميتها ,وامتدادها على

غزة واملنطقة الوسطى واملواقع األخرى التي كانت
مشمول ًة باحلراك الشعبي.
في ضوء هذه املعطيات التي سقناها سابق ًا،

على االستيطان وقضم األرض حيثما استطاع.

نعتقد أن الفعل الشعبي كان وما زال وسيبقى
ذ ًا أثر بالغ ،وهو قادر على حتقيق نقاط لصالح

طول الشريط املسلوب ,فقد باتت حترج االحتالل ،كما
حتدثنا سابق ًا وتفضح زيف سياساته التوسعية املبنية
ولكن الواقع السياسي القائم في قطاع غزة ـ

النضال الوطني في ظل االختالل الواضح في

وبالتحديد حركة حماس ـ لم يرق له هذا الشكل
النضالي ،فتناولته احلركة بالسخرية ،معتبر ًة
هذا الشكل بدي ًال عن األشكال األخرى للمقاومة،

موازين القوى ,أما قول البعض :إنه فعل بديل
ألشكال أخرى ،فنعتقد أنه قول يجانب الصواب؛
ألن القائمني على احلالة قالوا مبكر ًا :إن هذا

وأنه امتداد لفكرة النهج السياسي اآلخر الذي

الفعل الشعبي ليس بدي ًال عن أي فعل نضالي

تختلف معه ,نهج منظمة التحرير الفلسطينية,
نهج أصحاب (أوسلو) واملفاوضات العبثية حسب

آخر ,ولكن الواقع االنقسامي في املجتمع الغزي،

التوصيف احلمساوي.
انطالق ًا من هذا الفهم ،منعت حماس استمرار

وما حلق به من ضيم ومظالم وتأففات اجتماعية
وسياسية ،ترك مخاوف لدى القائمني على الواقع

هذه احلالة ،وذهبت إلى حد مطاردة القائمني

االنقسامي؛ خشية أن ينتقل هذا احلراك الشعبي

عليها وفي أكثر من موقع ,من رفح إلى شرق

إلى مستوى آخر في الداخل ال حتمد عقباه.
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مقاالت

حكومة نتنياهو :االستيطان بديال من المفاوضات !

انطوان شلحت

*

يتفق عدد كبير من احملللني في إسرائيل على

في مستوطنة أريئيل إلى جامعة إسرائيلية ثامنة.

أن انسحاب حزب (كادميا) برئاسة شاؤول

وعلى حد قول احمللل السياسي لصحيفة

موفاز من حكومة بنيامني نتنياهو في يوم 17
متوز  ،2012بعد سبعني يوم ًا من انضمامه إليها

(يديعوت أحرونوت) شمعون شيفر ( 7حزيران
 )2012فإن سياسة حكومة نتنياهو إزاء

وتأليف حكومة وحدة وطنية (في  8أيار ،)2012
يش ّكل دلي ًال على اإلخفاق التام في إبعاد نتنياهو

املستوطنني كانت جيدة للغاية ،ومنذ أن انتهت
«عملية جتميد أعمال البناء في املستوطنات

عن شركائه الطبيعيني وهم احلريدمي (اليهود
املتشددون ديني ًا) واليمني املتطرف ،وفي إبعاده

لفترة عشرة أشهر» بادرت هذه احلكومة إلى
بناء ألوف الوحدات السكنية اجلديدة في

عن أيديول وجيته اليمينية .كما يتفقون على أنه

املستوطنات ،ولم يق ّدم رئيس احلكومة أي

حتى مع وجود (كادميا) في االئتالف استمرت

تنازل سياسي إلى الفلسطينيني .وبرأيه ميكن

احلكومة في مساعيها الرامية إلى شرعنة البؤر

القول إنه في ظل هذه احلكومة لفظ حل الدولتني

االستيطانية العشوائية في الضفة الغربية ،وإلى

أنفاسه األخيرة من الناحية العملية ،ولم يعد

تعزيز مكانة مدينة القدس املوحدة كعاصمة

في اإلمكان تقسيم الضفة الغربية ،بحيث تبقى

أبدية إلسرائيل ،وإلى حتويل املركز اجلامعي

للفلسطينيني أراض تتيح لهم إمكان إقامة دولة
ذات تواصل جغرافي عليها.

*خبير في الشؤون االسرائيلية.
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وغداة انسحاب (كادميا) ،قال رئيس هذا

بني مندوبني من إسرائيل والسلطة الفلسطينية،

احلزب موفاز ،في سياق مقابلة مطولة أدلى

وذلك بغية منع حدوث أي تصعيد في الوضع

بها إلى صحيفة (معاريف) (:)2012/7/20

األمني في الضفة الغربية حتى موعد االنتخابات

إن هذا القرار اتخذ بعد أن مت التأكد من أنه

الرئاسية األميركية في تشرين الثاني املقبل
(«هآرتس» 11 ،أيار  .)2012وأشير ،أيض ًا،

هذه احلكومة .وأكد أن نتنياهو ال ميلك القدرة

إلى أن نتنياهو يتذ ّر ع طوال الوقت أمام
اإلدارة األميركية بأن استئناف املفاوضات مع
الفلسطينيني يشكل خطر ًا على سالمة ائتالفه

وكان نتنياهو قد أشار ـ في اجتماع احلكومة
اإلسرائيلية الذي عقد يوم  13أيار  2012ـ إلى

احلكومي ،وبنا ًء على ذلك فإن تأليف حكومة وحدة

وطنية مع حزب (كادميا) الذي يؤيد استئناف

أنه خالل احملادثات التي جرت بينه وبني رئيس

هذه املفاوضات ُيسقط هذه الذريعة من وجهة

ال ميكن إحداث أي تغييرات تاريخية من خالل
على اتخاذ قرارات مصيرية ،وأنه ينقض وعوده
والتزاماته.

نظر اإلدارة األميركية.

(كادميا) بشأن انضمام هذا احلزب إلى احلكومة

وفي  12أيار  ،2012اجتمع احملامي إسحق

وتأليف حكومة وحدة وطنية تستند إلى ائتالف
قوامه  94عضو كنيست من مجموع  120عضو ًا،

موخلو ،املبعوث اخلاص لرئيس احلكومة إلى

جرى حتديد أربعة أهداف رئيسة حلكومة الوحدة

مفاوضات السالم ،في مدينة رام الله مع رئيس
السلطة الفلسطينية عباس وسلّمه رسالة خطية

الشبان اليهود احلريدمي من اخلدمة العسكرية)،

من نتنياهو أكد في سياقها أن تأليف حكومة

وتغيير طريقة احلكم ،ومترير مشروع ميزانية

وحدة وطنية واسعة في إسرائيل ،يوجد فرصة

الدولة العامة ،ودفع عملية السالم مع الفلسطينيني
قدم ًا («يديعوت أحرونوت» 14 ،أيار .)2012

جديدة لدفع عملية السالم مع الفلسطينيني
قدم ًا ،ولذا فإنه يرغب في استئناف املفاوضات

وقبل ذلك نُشر أن وزيرة اخلارجية األميركية
هيالري كلينتون أجرت اتصا ًال هاتفي ًا مع نتنياهو

مع السلطة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن.

هي اآلتية :تعديل «قانون طال» (الذي يعفي

وأفاد مصدر إسرائيلي مطلع على الرسالة
بأنها تضمنت ألول مرة التزام ًا رسمي ًا من

قالت فيه :إن اإلدارة األميركية تأمل من إسرائيل

نتنياهو بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح
وفق ًا ملبدأ دولتني لشعبني .مع ذلك ،لم تتطرق

أن تتخذ اآلن خطوات من شأنها أن تدفع عملية
السالم مع الفلسطينيني قدم ًا .كما طلبت كلينتون

أن يحيطها نتنياهو علم ًا مبوعد توجيه رسالته

الرسالة إلى املطالب التي طرحها عباس في

اجلوابية إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود

رسالته ،وهي وقف أعمال البناء في املستوطنات،

عباس ،وش ّددت على أن عملية تبادل الرسائل

وإبداء االستعداد الستئناف املفاوضات على
أساس حدود  1967مع تبادل أراض متفق

يجب أن تؤدي إلى استئناف االتصاالت الدائمة
العدد (2012 )20
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عليها ،وإطالق أسرى فلسطينيني من السجون

األميركيون ضغوط ًا على إسرائيل كي تقبل خطة

اإلسرائيلية ،وإعادة األوضاع في الضفة الغربية

الرئيس باراك أوباما للتسوية الدائمة على أساس

إلى ما كانت عليه قبل أيلول ( 2000أي قبل

حدود  1967مع تبادل أراض متفق عليها ،غير
أن رئيس احلكومة اإلسرائيلية رفض ذلك جمل ًة

اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية) والتي تعني

وتفصي ًال («معاريف» 15 ،أيار .)2012

فيما تعني احترام السيادة الفلسطينية األمنية

وبخصوص سياسة حكومة نتنياهو الداعمة
لالستيطان ال ُبد من أن نشير ،أيض ًا ،إلى ما يلي:

واإلدارية على املنطقة (أ).
ووفق ًا لصحيفة (معاريف) ،فإن رسالة نتنياهو

أو ًال ـ صادقت احلكومة اإلسرائيلية في

لم تتض ّمن أي موقف جديد إزاء القضايا
اجلوهرية للصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيني ،إذ

اجتماعها املنعقد يوم  17حزيران  2012على

أكد رئيس احلكومة فيها أن الكتل االستيطانية

اقتراح نتنياهو تشكيل جلنة وزارية لشؤون

الكبرى في الضفة الغربية ستبقى خاضعة

االستيطان في املناطق احملتلة برئاسة رئيس

للسيادة اإلسرائيلية في أي اتفاق سالم يتم

احلكومة .وعارض االقتراح أربعة وزراء بينهم

التوصل إليه بني اجلانبني في املستقبل ،وأنه

القائم بأعمال رئيس احلكومة في ذلك الوقت

يتوقع من الفلسطينيني أن يعترفوا بإسرائيل دولة

شاؤول موفاز ،ووزير الدفاع إيهود باراك .وقال

قومية للشعب اليهودي لدى توقيع اتفاق سالم

هذا األخير :إنه قرر أن يعارض تشكيل هذه

نهائي معها ،وأن تكون الدولة الفلسطينية التي

اللجنة بحجة أن معظم أعضائها من اليمني ،بينما

ستُقام منزوعة السالح .وشدد رئيس احلكومة

قال موفاز :إنه يعارض تشكيلها العتقاده أنه ال

على التزامه مببدأ دولتني لشعبني ،وطالب السلطة

لزوم لها ،وأن األوضاع السياسية احلالية تلزم
إسرائيل احملافظ َة على القانون وعدم سلب أي

اإلقدام على أي خطوات أحادية اجلانب في األمم

أراض فلسطينية خاصة في املناطق احملتلة .وكان

املتحدة .وقالت الصحيفة :إنه سبق لنتنياهو أن

بيان صادر عن ديوان رئيس احلكومة قد أشار إلى

طرح هذه املواقف في املاضي ،لكن هذه هي أول

أن هذه اللجنة ستتمتع بصالحية «بلورة سياسة

مرة يتم طرحها في وثيقة مكتوبة تسلم إلى اجلانب

احلكومة بشأن البناء غير املنظم على أراضي

الفلسطيني .كما كشفت عن أن البيت األبيض
كان ضالع ًا في موضوع توجيه هذه الرسالة ،إذ

أراض خاصة في تلك املناطق .وفي
الدولة وعلى
ٍ
هذا السياق ستُمنح صالحية اتخاذ قرارات تتعلق

إن موخلو قام قبل ذلك بزيارة لواشنطن التقى

بقضايا مبدئية يتم رفعها إلى الهيئات القضائية.

خاللها كبار املسؤولني في البيت األبيض ،وفي

وستحظى قرارات هذه اللجنة باملكانة نفسها التي

مقدمهم مستشار األمن القومي لدى الرئيس

حتظى بها قرارات حكومية وال يستطيع الوزراء

األميركي توم دونيلون .وقد مارس املسؤولون

أن يقدموا أي استئناف عليها».

الفلسطينية بوقف التحريض على إسرائيل ،وعدم
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ثاني ًا ـ أوصت اللجنة اخلاصة التي عينها
رئيس احلكومة نتنياهو وكلّفها دراس َة وضع البؤر

الغربية) بنا ًء على وقائع وقضايا كثيرة ،ويجب
دراسته بصورة جادة .وطالب عدد من أعضاء

االستيطانية غير القانونية في املناطق احملتلة،

الكنيست من األحزاب اليمينية بأن تتبنى اللجنة

والتي وقف على رأسها قاضي احملكمة العليا

الوزارية لشؤون االستيطان توصيات «جلنة

املتقاعد إدموند ليفي ،بشرعنة جميع هذه البؤر

ليفي» .وقالت عضو الكنيست تسيبي حوتوفيلي

في الضفة الغربية بأثر رجعي ،حتى من دون
اتخاذ احلكومة قرار ًا في هذا الشأن ،وقالت :إن

(ليكود) إنها بدأت جمع تواقيع أعضاء كنيست
على مشروع قانون جديد ينص على تبني هذه
التوصيات والبدء بتطبيقها فور ًا.

االدعاء أن إسرائيل هي قوة محتلة في الضفة

وأقيمت هذه اللجنة عقب ممارسة املستوطنني
ضغوط ًا كبير ًة على احلكومة؛ لبلورة تقرير قانوني

الغربية هو ادعاء باطل من أساسه.
كما أوصت اللجنة نفسها بتغيير النظام
القانوني املعمول به في املناطق احملتلة بصورة

مضاد لتقرير قانوني سبق أن وضعته احملامية
طاليا ساسون التي كانت تشغل منصب ًا رفيع

والقرارات الصادرة عن احملكمة العليا والنيابة

املستوى في النيابة اإلسرائيلية العامة في العام

العامة ،وذلك بهدف إتاحة املجال أمام إمكان

 2005بتكليف من رئيس احلكومة في ذلك الوقت

«تطبيق حق اليهود في االستيطان في جميع

أريئيل شارون ،وأشارت فيه إلى وجود أكثر من

أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».

 120بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة

جذرية ،وإلغاء سلسلة طويلة من القوانني

وقد قدمت هذه اللجنة توصياتها إلى رئيس

الغربية ،وتعهد شارون وخليفته إيهود أوملرت

احلكومة في أواخر حزيران  ،2012وجرى نشرها

بتفكيكها .وتوقعت مصادر قانونية رفيعة املستوى

على املأل يوم  9متوز  .2012كما جرى نقلها إلى

أن يرفض املستشار القانوني للحكومة توصيات

املستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية يهودا

«جلنة ليفي» ،كونها تتناقض مع مواقف احملكمة

فاينشتاين الذي ميلك صالحية قبولها أو رفضها.

اإلسرائيلية العليا التي تعتبر الضفة الغربية

وأعرب رئيس احلكومة في بيان خاص صادر عن

منطقة خاضعة لالحتالل ،كما أنها تتناقض مع

ديوانه عن تقديره للعمل الذي قام به القاضي ليفي
والذين عملوا معه ،واصف ًا إياه بأنه «عمل جاد

مواقف النيابة اإلسرائيلية العامة التي طرحت
أمام احملكمة العليا طوال األعوام الفائتة.

وهادئ» .وأضاف :إنه سيرفع توصيات اللجنة

وقال أحد هذه املصادر لصحيفة (هآرتس) إن

إلى اللجنة الوزارية لشؤون االستيطان التي
شكلها مؤخر ًا التخاذ قرار بشأنها .وقال نتنياهو:

توصيات «جلنة ليفي» من شأنها في حال قبولها
أن تورط إسرائيل في الساحة الدولية ،وأن تؤدي
إلى مزيد من العزلة املفروضة عليها .وأضاف إن
هناك إجماع ًا في احملافل القانونية الدولية على أن

إن تقرير «جلنة ليفي» يتطرق إلى مسألة شرعية
مشروع االستيطان في يهودا والسامرة (الضفة
العدد (2012 )20
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التي تُعرف اآلن باسم الضفة الغربية ال ميكن

منطقة الضفة الغربية هي منطقة محتلة ،وهذا ما
أكدته ،أيض ًا ،محكمة العدل الدولية في الهاي.

اعتبارها «محتلة» وفق املعنى القانوني للكلمة،

وشنت احملامية طاليا ساسون هجوم ًا حاد ًا على

إذ لم تكن فيها سيادة معترف بها قبل احتاللها

توصيات «جلنة ليفي» وأكدت أن قبولها سيضع

من طرف إسرائيل ،ولم تكن هناك قط دولة

إسرائيل في مواجهة خطرة مع العالم كله.

اسمها فلسطني ،ولم تقم أي أمة على اإلطالق

مع ذلك ،ال ُب ّد من اإلشارة إلى أن احلكومة

بتحديد القدس عاصمة لها ،رغم أنها كانت

اإلسرائيلية احلالية ،ومنذ بدء واليتها قبل أكثر

حتت السيطرة اإلسالمية طوال مئات األعوام.

من ثالثة أعوام ،ال تتعامل على أنها قوة محتلة

أ ّما اسم «الضفة الغربية» فقد جرى ألول مرة
العام  ،1950لدى قيام األردن بضم هذه املنطقة

في الضفة الغربية .وهذا األمر ال يتم خلسة
أو في اخلفاء فحسب ،بل أيض ًا على رؤوس

إليه ،من أجل التمييز بينها وبني بقية مناطق

األشهاد .وإلثبات ذلك يكفي أن نستعيد جم ًال
قليل ًة قالها نتنياهو في سياق اخلطاب الذي ألقاه

اململكة التي تقع على الضفة الشرقية من نهر
األردن .وتشكل هذه املواقف جزء ًا من التبريرات

أمام جلسة مشتركة ملجلسي الكونغرس األميركي

التي تُساق بني الفينة واألخرى النتزاع اعتراف

في  24أيار  ،2011وورد فيها« :إن الشعب
اليهودي ليس محت ًال أجنبي ًا في يهودا والسامرة

بشرعية إسرائيل كـ «دولة يهودية إلى األبد».

إسرائيل والواليات المتحدة

(الضفة الغربية) .نحن لسنا كالبريطانيني في

ال شك في أن مواقف حكومة نتنياهو إزاء

الهند ،أو كالبلجيكيني في الكونغو ،فاألرض

املسألة الفلسطينية تتأثر إلى حد كبير بجوهر
العالقات القائمة حالي ًا بني إسرائيل والواليات

هي أرض أجدادنا  -أرض إسرائيل ،حيث
كان أبراهام قد حمل إليها رسالة التوحيد...

املتحدة.

وال ميكن للتاريخ  -مهما مت حتريفه  -أن

ومبوجب القراءات اإلسرائيلية املتعددة ،جنحت

ينفي حقيقة وجود صلة متت ّد إلى أربعة آالف
عام بني الشعب اليهودي واألرض اليهودية».

إسرائيل بزعامة نتنياهو في إحداث تغيير جذري
في جدول أعمال اإلدارة األميركية .فقبل عام

كذلك يك ّرر مسؤولون إسرائيليون كثيرون ،في

ونصف العام كان املوضوع الفلسطيني هو

مقدمهم نائب وزير اخلارجية داني أيالون ،في
اآلونة األخيرة ،أن هناك فهم ًا مغلوط ًا حيال كل

أحد أهم األسباب لعدم االستقرار في املنطقة،

ما يرتبط بـ «حق إسرائيل في الضفة» التي

وكانت الواليات املتحدة تعتبر السعي إلى حل

حتظى عادة بتسمية «األراضي احملتلة» ،لكن

الصراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي مصلحة عليا
بالنسبة لها وعام ًال مهم ًا من أجل توطيد مكانتها

في حقيقة األمر يجدر تسميتها «أراض متنازع
عليها» .وبرأيه فإن سبب ذلك يعود إلى أن املنطقة

في املنطقة .لكن جميع هذه االعتبارات تراجعت
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خالل العام الفائت ،واحتلت املسألة اإليرانية

«مباط عال» ،معهد دراسات األمن القومي في

طليعة اهتمامات العالم الغربي ،تاركة وراءها

جامعة تل أبيب ،أيار .)2012

املسألة الفلسطينية .كما أن ثورات «الربيع

في املقابل ،تؤكد قراءات أخرى أن دراسة

العربي» واألحداث املأساوية في كل من سورية

مواقف كل من أوباما واملرشح اجلمهوري ميت

ومصر ساهمت في صرف االهتمام عن املسألة

رومني إزاء الشرق األوسط ،من شأنها أن تب ّدد

الفلسطينية .أما اجلامعة العربية ،التي كانت

التنبؤات املتشائمة التي تتوقع أن يؤدي فوز

اجلهة األهم التي تساعد في طرح هذه املسألة

أوباما إلى عودة الضغوط على إسرائيل .وتش ّدد

على جدول أعمال املجتمع الدولي ،فقد خسرت

على أنه حتى لو فاز أوباما بوالية ثانية ،فإنه

الكثير من نفوذها ،ولم تعد قادرة على أن تكون
طرف ًا مؤثر ًا على الساحة الدولية .وفي موازاة ذلك،

سيواجه مجلس نواب يسيطر عليه اجلمهوريون،
إذ إن احتماالت فوز الدميقراطيني باألغلبية في
هذا املجلس ضعيفة ،وينطبق هذا ،أيض ًا ،على

أظهرت احلكومة اليمينية برئاسة نتنياهو قدرة
مذهلة على البقاء في احلكم مدة طويلة موحدة
الصفوف وثابتة .وعلى ما يبدو جنحت ،أيض ًا ،في

مجلس الشيوخ .وفي حال حتقق هذا السيناريو؛
سيجد البيت األبيض نفسه محشور ًا بني هذين

اقناع أوساط دولية عديدة بأنه في ظل الثورات

املجلسني ،األمر الذي سيقلص هامش حتركه
إزاء إسرائيل .فض ًال عن ذلك ،ثمة شك في أن
الرئيس أوباما سيبذل كثير ًا من اجلهود على

من احلذر ،ويجب أن تكون على مراحل.

الصعيد اإلسرائيلي  -الفلسطيني خالل واليته

في العالم العربي والشرق األوسط ،فإن معاجلة
الصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيني تتطلب الكثير
وتشير بعض القراءات إلى أن إعادة املسألة

الثانية .فمنذ البداية لم يكن تدخل أوباما على
هذا الصعيد منطلق ًا من التزامات أيديولوجية

الفلسطينية إلى رأس جدول األعمال الدولي،

عميقة كما كانت احلال مث ًال مع الرئيس
األسبق جيمي كارتر ،وإمنا كان نابع ًا من رؤية

ميكن أن تتم في واحدة من حالتني:
أو ًال ـ أن يجري حل املشكلة اإليرانية في
غضون األشهر املقبلة.
ثاني ًا ـ أن ُينتخـــب الرئيس باراك أوبامــا

إستراتيجية باردة وعقالنية.

فقد بنى أوباما توجهه هذا آم ًال أن يؤدي

لواليــة ثانيـــة ،وال ســيما أنه ســـبق أن أظهر

التوصل إلى تسوية بني إسرائيل والسلطة

السعي إلى حل الصراع باالستناد
استعداده
َ
إلى حل الدولتني ،وأن يقوم في إثر ذلك مبمارسة

برعاية الواليات املتحدة األميركية على جلم

ضغوط كبيرة على إسرائيل بحيث يضطرها إلى

اخلطر اإليراني .وضمن هذا املنظور جاء

إظهار املزيد من املرونة في مواقفها والسير في

الضغط الذي مارسته إدارة أوباما في املرحلة

اجتاه التسوية الدائمة (غلعاد شير وزكي شالوم،

األولى ،والذي أدى إلى تعكير العالقات بني
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الدولتني .لكن موجة الثورات التي اجتاحت

وبني إسرائيل (أبراهام بن تسفي« ،يسرائيل

العالم العربي العام الفائت غ ّيرت جدول األعمال

هيوم» 16 ،أيار .)2012

العربي واإلقليمي ،وأنهت محاولة الربط بني
القضية الفلسطينية وبني األهداف اإلستراتيجية

بنا ًء على ذلك ،من املتوقع ـ في املدى املنظور
ـ أن يظل منهج ترسيخ االستيطان مهيمن ًا على

لإلدارة األميركية في منطقة اخلليج .ومن

جدول أعمال احلكومة اإلسرائيلية ،وأن تُعالج

الصعب أن يختار أوباما خالل العامني املقبلني

املسألة الفلسطينية ببعض اإلجراءات قصيرة

العودة إلى محاولة حل الصراع الفلسطيني -
اإلسرائيلي ،الذي ،فض ًال عن تعقيده ،بات اليوم
منقطع ًا عما يجري في املنطقة .لذا ،من املتوقع

األمد ،وهذا ما شفت عنه نتائج الزيارة األخيرة
كلينتون في أواسط متوز  2012والتي جرت بعد

أن يحاول أوباما التقدم نحو حل مؤقت ،أو أن

عشرة أشهر من زيارتها السابقة ،وجاء ترتيب

يسعى حلل بعض املشكالت األساسية .أ ّما في

موضوع اجلمود املسيطر على عملية السالم بني

التي قامت بها وزيرة اخلارجية األميركية هيالري

حال فوز رومني ،الذي يبدو في نظر اجلمهور
مدير ًا ناجح ًا وقادر ًا على حتقيق االزدهار

إسرائيل والفلسطينيني خاللها في املرتبة الثالثة
واألخيرة بعد املوضوع اإليراني ،وبعد موضوع

االقتصادي ،فليس من املنتظر أن يبدي اهتمام ًا

مستقبل العالقات بني مصر وإسرائيل في إثر

باملوضوع الفلسطيني  -اإلسرائيلي في بداية

جناح مرشح حركة «اإلخوان املسلمني» في

واليته ،األمر الذي سيقلص االحتكاكات بينه

انتخابات الرئاسة املصريـة.
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مقاالت

هل يلتحق قطاع غزة بمصر
بعد اإللتحاق «حماس» بـ «إخوانها» في دول الربيع العربي؟
محمد هواش

*

تتفاعل الثورة املصرية بنتائجها واحتماالتها

سياسي إقليمي يريد استخدام فلسطني ورق ًة

والتغييرات السياسية العميقة التي واكبتها
بصورة حتمل فرص ًا ومخاط َر على الوضع

في صراعاته ومساوماته على مستقبل املنطقة.
وصعود اإلسالم السياسي في مصر وانتخاب

اإلقليمي مبا فيه الوضع الفلسطيني املأزوم

رئيس مصري ينتمي إلى هذا التيار قد يؤدي

واحملكوم مبعادالت القوة اإلقليمية والدولية،

إلى انتقال الرعاية املصرية من مشروع (أوسلو)

باعتبار مشروع إنهاء االحتالل اإلسرائيلي

إلى معارضة هذا املشروع ،من دون القدرة

لألرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية

على إقناع الشركاء اآلخرين مبشروع آخر أو

كان وليد شراكة فلسطينية عربية (مصرية –

فرضه بالقوة ،وليس في محله انتظار مشروع

خليجية – مغربية) دولية منذ اتفاق (أوسلو).

مصري جديد قبل استقرار النظام السياسي

وأي اهتزاز أو تغيير في الركيزة العربية لهذه

املصري واستكمال حلقات بناء هذا النظام مبا

الشراكة قد يؤدي بدوره إلى تغيير معادالت
سياسية .فمصر كانت راعي ًة للفلسطينيني إلى

ينسجم مع الوضع اجلديد وظهور العبني جدد
ـ في تقرير مستقبل مصر (املجلس العسكري،

جانب العربية السعودية في هذا املشروع.

ميدان التحرير ،تيار اإلسالم السياسي )...ـ لهم

ورعايتها تلك صنعت لها مشكالت مع محور

تصورات متباينة ال تزال مثار جدل في أوساط
النخب املصرية مبا فيها النخب الثورية .ونقول

*كاتب وصحافي.
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ال يوجد مشروع مصري جديد واضح ومحدد

ملشكالتهم املعقدة .وهو إلى ذلك وعدهم بدراسة
ملفات املصاحلة ودراسة أي مشاريع مت ّكن مصر

ال يزال القاعدة في العمل السياسي الفلسطيني
الفلسطيني انخرط في هذا املشروع منذ وافق

والفلسطينيني من تخفيف حدة حصار غزة .ولم
َيعد مرسي أحد ًا من الفلسطينيني بتغيير قواعد
اللعبة السياسية ،وال تزال ملفات فلسطني بأيدي

على الدخول في انتخابات العام  2006وشكل

من أداروها على مدار سنوات طويلة.

حكومتني فلسطينيتني برئاسته قبل أن ينقلب

لكن هذا ليس كل شيء .فمصر في جمهوريتها
الثانية تواجه حتديات ج ّم ًة في املوضوع

ينطوي على حل عملي للقضية الفلسطينية.

من دون ثمن وثمن كبير ،ميكن إيراد بعض منها:

مواجهة إسرائيل لدعم مشروع سياسي وتسوية
سياسية ،لكنها ليست مشروع ًا ألي حل سياسي.

براغماتية وشعبوية

في املوضوع الفلسطيني؛ ألن مشروع (أوسلو)
والعربي الرسمي ،وألن تيار اإلسالم السياسي

على السلطة في  14حزيران  .2007وما يعتقد
أنه مشروع املقاومة ليس مشروع ًا سياسي ًا وال

الفلسطيني ال تستطيع الفكاك أو التهرب منها

فاملقاومة هي أسلوب عمل ووسيلة ضغط في

أو ًال ـ جاء الرئيس مرسي إلى احلكم بعد إطاحة
نظام مبارك في إطار موجة شعبوية عارمة جنمت

التحاق حركة املقاومة اإلسالمية «حماس»

عن غضب املصريني من أوضاعهم الداخلية

مبنظومة الربيع العربي حتت قيادة اإلسالم

وسخطهم من املسؤولني عنها ومن سخطهم على

السياسي في مصر وتونس واملغرب بعد فك

سياسات ال تروق لهم بصرف النظر عن صوابها

حتالفها السياسي مع سورية وإيران؛ وضعها

من عدمه ،وما أجج السخط والشعبوية التحريض

في موقع أقرب إلى حركة «اإلخوان املسلمني»

املتواصل من قبل محور سياسي إقليمي في

املصرية وإلى ممثلها في الرئاسة الدكتور محمد
مرسي ،بصرف النظر إن كان قادر ًا على إعطاء

املنطقة قادته إيران وحتالفت خالله مع املعارضة
القومية واإلخوانية ضد سياسة مصر الفلسطينية

«حماس» ما تريده أم ال .فهو أو ًال ليس الرجل
األقوى في مصر ،وثاني ًا مصر ورئاستها ليستا

واقتصار ردودها على إسرائيل ـ وحصارها
الشعب الفلسطيني خصوص ًا في قطاع غزة ـ

حزب ًا أو حرك ًة سياسي ًة ،بل دولة ذات إرث ثري

على أشكال من االحتجاج الدبلوماسي كوقف

بالقوانني والتعاقدات الداخلية واخلارجية ،وليس
سه ًال أن تتم ّكن مصر حتت قيادة أي من تياراتها

االتصاالت ،واستدعاء السفير وخالفه .وقد
رأينا كيف ح ّمل هذا االجتاه مسؤولية العدوان

السياسية الثورية من إدارة الظهر لهذه التعاقدات

اإلسرائيلي على قطاع غزة «الرصاص املصبوب»

حتى لو رغبت في ذلك .مع أن االنطباع السائد

على مصر واتهمها باملشاركة في العدوان من

لدى القيادة الفلسطينية هو أن الرئيس مرسي

خالل إغالق املعابر مع غزة ومنع أي أشكال من

مستمع جيد ملا يريده الفلسطينيون ومتفهم
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الدعم ،واالكتفاء ببيانات الشجب واالستنكار

في مشاكل وأزمات لم تدرج بعد على جدول

والتحرك الدبلوماسي .وهذه الشعبوية تضغط

أعمال اجلمهورية الثانية بخالف النقاش الشعبوي

على الرئيس مرسي التخاذ مواقف جديدة في

في وسائل اإلعالم .ولهذا قد يكون أمام مرسي

املوضوع الفلسطيني ال تكرر مواقف عهد مبارك

حاجة ملحة لوضع خطوط حمر أمام حركة حماس

نفسها .وال حتيد عن القاعدة القانونية لعالقات

واحلركات العسكرية الفرعية لها في قطاع غزة.

مصر وتعاقداتها اخلارجية .ولهذا نشأ بعد تولي

وإذا ما وضعت خطوط من هذا النوع فإن حركة
حماس تفقد سالح ًا مهم ًا من أسلحتها ضد

 -اإلسرائيلي في يد املجلس العسكري األعلى،

إسرائيل وضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس،

مرسي الرئاسة ميل إلى إبقاء امللف الفلسطيني
وحتميل املجلس املسؤولية عن أي فشل أو
تكرار للموقف الرسمي املصري خالل السنوات
املاضية مع إجراء بعض التحسينات على هذه
السياسة اقتضتها إطاحة مبارك ورجاله بعد
تداخل وتعارض مصالح لهم مع املصالح املصرية
العامة .وبالطبع ال تزال لعبة شد حبل قوية جتري
في مصر بني املجلس العسكري وحركة «اإلخوان
املسلمني» في مصر .والرئيس مرسي جزء مهم
من هذه اللعبة.

ً
اإلخوان :مصر أوال
ثاني ًا ـ يحتاج الرئيس مرسي وجماعة «اإلخوان
املسلمني» من حركة املقاومة اإلسالمية «حماس»
االنضباط لسياسات مصرية تقودها اجلماعة في
سيناء .أي أن متتنع «حماس» ومتنع ،أيض ًا،
أي هجمات فلسطينية ضد إسرائيل انطالق ًا

من سيناء؛ ألن من شأن هذا إحراج الرئيس

كما تنهار خطوط دفاعها عن ادعاء احتكار سالح
املقاومة وحشر هذه العمليات (من سيناء) ضمن
عمليات املقاومة بعد تضييق إسرائيل هوامش
املقاومة املسلحة من قطاع غزة وإدخال «حماس»
في معادلة التهدئة والتهديد بانهيارها ،أي التهديد
بانهيار حكم «حماس» في غزة .ولهذا رمبا قد
تأتي «حماس» راغب ًة وصاغر ًة وتتنازل عن هذه
الورقة أمام إغراء مصر «اإلخوانية» ،أو ضغوط
األصل على الفرع ،بعد هجر حلفها القدمي
والتحاقها بحلف الربيع العربي.
وال يوجد على جدول أعمال مصر وال أحزابها
الثورية تغيير العالقة مع إسرائيل من سالم بارد
إلى نقيضه ،وليست مصر في وارد إعادة عقارب
الساعة إلى الوراء  37عام ًا هي عمر اتفاقية
(كامب ديفيد) ،من دون أن يعني هذا حتسني
االتفاقية وحتسني ظروف النقاش مع اإلسرائيليني
إلحياء عملية سالم هدفها إقامة دولة فلسطينية ال

مرسي وجماعة اإلخوان في العالقة الرسمية مع

إهدار احلقوق الفلسطينية واختزالها إلى سالم

نشاط أو استسهال شن هجمات فلسطينية من

اقتصادي أو إلى إقامة كيان فلسطيني غير
قابل للحياة في الضفة وإبعاد غزة جنوب ًا باجتاه

إسرائيل ،بل أكثر من ذلك ،فإن من شأن استمرار
سيناء على إسرائيل أن يؤدي إلى توريط مصر
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فمصر ربطت سالمها مع إسرائيل بإقامة سالم

إذن ميكن احلديث عن دور مصري جديد

مع الفلسطينيني ،وأنه لن يكون هناك سالم شامل

فيما يتعلق باملصاحلة ينطلق من اعتبار توحيد

في املنطقة من دون حصول الفلسطينيني على

الفلسطينيني في نظام سياسي واحد وحكومة
واحدة على قاعدة أن جناحها في ذلك يعد نصر ًا

المصالحة

آخرون مبن فيهم مصر مبارك ،وهو أمر يسهل

حقوقهم السياسية والوطنية.

ثالث ًا ـ تستحق املصاحلة الوطنية الفلسطينية
مع انقسام أو دونه أن تكون عنوان ًا رئيس ًا في
العالقة بني مصر والقضية الفلسطينية اليوم.
إذ ال تستطيع مصر "اإلخوانية" أن تواصل
رعايتها القضية الفلسطينية على األسس واملبادئ
الواردة أعاله مع االنحياز إلى أي من طرفي
االنقسام .كما أن لديها فرص ًة تاريخي ًة ألن تتقدم
إلى دور إقليمي من موقع توحيد الفلسطينيني،

إقليمي ًا أول لـ"اإلخوان املسلمني" ،حيث فشل

على مصر مرسي احلديث بصوت أعلى وأقوى
مع إسرائيل وغيرها ممن يلعبون دور ًا إقليمي ًا
أو يبحثون عنه.
وكل ذلك ال يتعارض مع نية مصر إبقاء
ملف املصاحلة الفلسطينية مع جهاز املخابرات
املصرية برئاسة اللواء مراد موافي الذي جنح
في فتح قنوات حوار وتفاهم بني حركتي "فتح"
و"حماس" واحلفاظ على استمرارها من دون

وهي لديها القدرة على إقناع حركة حماس

ترجمتها إلى واقع ،إذ أصرت حركة "حماس"

عن مواقفها بعد فوز "اإلخوان املسلمني" برئاسة

على انتظار نتائج االنتخابات الرئاسية في مصر
معتقد ًة أن الكلمة العليا ستكون لها في أي حديث

بإبداء مرونة حيال إنهاء االنقسام ،والتراجع
مصر ،وتالشي قيمة االحتفاظ بقطاع غزة

عن املصاحلة.

قاعدة "إخوانية وحيدة"( ،إن جاز التعبير) بعد

صحيح أن الرئيس مرسي استقبل حتى اآلن

فوز "اإلخوان املسلمني" بغالبية مقاعد البرملان
في تونس واملغرب ومصر ،وإبقاء غزة قيم ًة

الرئيس محمود عباس ورئيس املكتب السياسي
لـ" حماس" خالد مشعل ،ورئيس الوزراء

رمزي ًة لرفض إسرائيل والغرب فك احلصار عن
سكانها استناد ًا إلى قيم تنتمي إلى املاضي ال

الفلسطيني املقال إسماعيل هنية ،وأنه قدم لفتات
رمزي ًة مهم ًة لـ"حماس" كاتصاله بالقيادي في

إلى احلاضر واملستقبل ،حيث يجري احلديث

احلركة عزيز الدويك بعد إطالق سراحه من سجنه

اليوم عن تعاون بني دول الغرب ودول الربيع
العربي احملكوم عموم ًا بغلبة "اإلسالم السياسي"،

اإلسرائيلي ،ولكنه أبلغ اجلميع رغبته في مساعدة

وتتردد بني الفينة واألخرى معلومات لم تؤ ّكد مبا
فيه الكفاية أن "إخوان" مصر وعدوا واشنطن
باحتواء "إخوان" فلسطني.

الفلسطينيني وإبقاء ملف املصاحلة في يد من
يتابعونها .وأن مبادئ املصاحلة لن تتغ ّير ،ما
يعني عدم ارجتال حل يؤدي إلى تعقيد األوضاع
على الفلسطينيني واملصريني في املستقبل.
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تأخرت املصاحلة ألسباب فلسطينية وأخرى
غير فلسطينية .سبب التأخير هو رفض حركة
حماس إجرا ًء أخير ًا في املصاحلة هو االنتخابات
العامة الرئاسية والتشريعية واملجلس الوطني.
و"حماس" ال تريد انتخابات ال اليوم وال غد ًا وال

بعد  4سنوات .ألنها ترفض مبدأ تداول السلطة
خشية خسارة شرعية متثيلها للفلسطينيني في
األرض احملتلة منذ العام .1967
وهي وافقت على مبدأ املصاحلة في حلظة
ضعف مواردها املالية .إذ تريد من السلطة
الوطنية برئاسة محمود عباس االستمرار في
دفع رواتب  74ألف موظف في غزة ومتويل
خدمات الصحة والتعليم والشؤون االجتماعية
واألسرى في القطاع.
مصر لديها اليوم قوة طمأنة حلركة حماس
في إجراء انتخابات ،ولديها القدرة على توفير
ضمانات بأن اخلالفات ال حتل إال بانتخابات
حرة ونزيهة .وبأن صندوق االقتراع يجب أن
يحترم وأن نتائجه قد ال تكون معاكسة لدول
الربيع العربي.
مع ذلك لن تكون عملية إقناع "حماس"
سهل ًة ولن تسير املصاحلة في خط مستقيم ،مع
شح املوارد لتنفيذ بنودها وألنها ترهق املوازنة
الفلسطينية بعشرات ماليني الدوالرات ورمبا
مئات على مدار السنة.

هل تندفع غزة جنوبًا؟
رابع ًا ـ التحدي األخطر أمام الرئيس مرسي
وأمام الفلسطينيني جميع ًا في املرحلة املقبلة هو
العدد (2012 )20

قبول التحاق «إخوان غزة» بـ «إخوان مصر».
وإحلاق قطاع غزة مبصر بعيد ًا عن الضفة
الغربية .وحترير إسرائيل من املسؤولية القانونية
كسلطة احتالل بحسب القانون الدولي واألمم
املتحدة .وتدرس حركة حماس إعالن قطاع غزة
محرر ًا بالتفاهم مع مصر ،وبفك ارتباط قطاع غزة
التجاري بإسرائيل وإقامة عالقات جتارية مماثلة
مع مصر وتفعيل معبر رفح وفتحه بصورة دائمة.
ومبا أن قطاع غزة ليس محرر ًا .وإسرائيل
تسيطر عسكري ًا على حدوده البحرية واجلوية
وحتى البرية ،فإن أي إعالن من هذا النوع ينطوي
على مغامرة سياسية كبرى .إذا لم يترافق مع
انسحاب إسرائيلي حقيقي أو اتفاق على مكانة
قطاع غزة اجلديدة وحدوده مع إسرائيل.
وأحد شروط إعالن قطاع غزة محرر ًا يتمثل
في حترير بحر غزة وأجوائها من السيطرة
اإلسرائيلية وتواصل الفلسطينيني في غزة
مباشرة مع العالم بال وسيط ثالث سواء أكان
إسرائيلي ًا أم مصري ًا.
وهذا ليس إال اجلانب الواضح من الصورة .لكن
األخطر بكثير هو «تبليع» حركة حماس هذه الهدية
املسمومة؛ لتسهيل مترير تعميق احتالل إسرائيل
للضفة الغربية واحتواء مشكالت احتاللها مبشاريع
ع ّبرت إسرائيل عنها كثير ًا ،تار ًة مبشروع ضم

الضفة وأخرى بتطبيق القانون اإلسرائيلي عليها
وأخرى بالسالم االقتصادي ورابعة بحل «دولتني» من
دون القدس ومن دون عودة أي الجئ ومن دون تفكيك

أي مستوطنة ،ومصادرة مصادر املياه في الضفة
الغربية؛ أي بحل إسرائيلي للقضية الفلسطينية.
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كما أن إعالن قطاع غزة محرر ًا يعني تغيير

باردة ما هو في مصلحة مصر وفلسطني مع ًا،

الوضع القانوني والدولي لقطاع غزة كمنطقة

ال ما هو في مصلحة حزب أو حركة سياسية من

فلسطينية تقع حتت االحتالل اإلسرائيلي؛ ما

هنا أو هناك .وال يتوقع أحد أن اخلبرة السياسية

يؤدي إلى ظهور كيان ليست له سمة الدولة وغير
معترف به قانوني ًا .وسيكون عبئ ًا على مصر رعاية

جلماعة «اإلخوان املسلمني» في مصر تسمح لها
أن تتقوقع في حدود مصر التاريخية إلى األبد.

ومسؤولي ًة أمني ًة ودور ًا ملصر في محيطها العربي

فإذا كان الرئيس مرسي حتدث في خطاب

– اإلسالمي ،والذي ضعف إلى أبعد احلدود في

الرئاسة عن أن مصر ال تتدخل في شأن داخلي

عهد الرئيس املخلوع حسني مبارك.

ألي دولة وأنها لن تسمح ألحد ما بتجاهل حقوقها

وثمة مضار كبرى خلطوة إعالن قطاع غزة
محرر ًا بالتعاون مع مصر خارج الشرعية

ومصاحلها .فإن هذه احلقوق واملصالح يجري
تعريفها بني فترة وأخرى ،وإذا ما فتح باب احلرية

الفلسطينية ووحدة احلركة الوطنية الفلسطينية؛

اجلديد ملصر إعادة تعريف مصاحلها اإلقليمية؛

ألن ذلك يؤبد الفرقة السياسية واجلغرافية

فإن مجاالت ومناطق وقضايا كثيرة في اإلقليم

والوطنية بني الفلسطينيني ومشروعهم إلقامة دولة

تهم مصر من منابع النيل إلى آسيا الصغرى إلى

على أنقاض االحتالل .ويضعف أدوات النضال

اخلليج العربي .وهناك قوى إقليمية تنازع مصر

إلنهاء االحتالل .ويقضي على احتمال إقامة دولة

مكانتها القدمية كرائدة للقومية العربية ،وركيزة

فلسطينية موحدة على األراضي احملتلة عام

أساسية لألمن القومي العربي .فلسطني لم تخرج

 1967مبا فيها القدس.

من خريطة املصالح املصرية في قوتها وضعفها.

من املشكوك فيه أن توافق مصر على خطوة
التحاق قطاع غزة مبصر استكما ًال اللتحاق

حتى لو مال رئيسها إلى هذا الفصيل الفلسطيني

«حماس» بـ» إخوان» مصر؛ ألن االلتحاق

أو ذاك .لكن قواعد الدولة املصرية هي التي حتكم
أو ًال وأخير ًا عالقات مصر اخلارجية وعلى قواعد

السياسي يتغ ّير بتغير احلكم أو ظروف سياسية
أقل شأن ًا ،أما االلتحاق القانوني واجلغرافي فله

قانونية باآلخرين مبن فيهم الفلسطينيون.
أخير ًا وليس آخر ًا ،لم تنجز ثورة مصر بعد
مهماتها كامل ًة بالكرامة والعدالة والتنمية .ولم

مرسي ملف غزة لرجال الدولة املصرية الذين

تستقر بعد على منظومة عمل خارجية جديدة .وما

يدرسون ويقررون ويديرون بهدوء وبأعصاب

تقدم ليس أكثر من فرضيات حتتاج إلى اختبار.

اعتبارات أكثر تعقيد ًا ،وعملي ًا فقد أوكل الرئيس
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مقاالت

بين المصالحة الوطنية ومشروع الدولة االسالمية!...

أكرم عطا الله

*

هل ميكن إمتام املصاحلة بني طرفي اخلالف

األنظمة السياسية سواء املتقدمة منها أو حتى

في الساحة الفلسطينية؟ رمبا أن هذا السؤال
بدا أكثر منطقي ًة من السؤال القدمي والذي كان
يحمل قدر ًا من األمل بإنهاء كابوس استم ّر كل

أنظمة العالم الثالث ،فاألسئلة الكبيرة حول قدرة
الصراع مع إسرائيل.

واملتابعني وهو« :متى ميكن إمتام املصاحلة؟»

حقهم أن يصابوا بدهشة اللحظة وهم يتابعون

هذا الوقت الطويل والذي كان على ألسنة العامة
وقد تراجع السؤال األخير لصالح السؤال

األول بعد كل جوالت الفشل التي استمرت بني

هذا النظام على إدارة حياة الفلسطينيني وإدارة
من حق الفلسطينيني أن يتساءلوا كثير ًا ،من

بيأس وإحباط شديدين كل جوالت املصاحلة
ونهاياتها املمتدة عبر سنوات وعبر عواصم

اجلانبني ومحاوالت تشابهت بنتائجها والتي

كانت في البداية محط اهتمام فلسطيني ،ولكن

إعادة بناء النظام السياسي ،وعجزها عن االتفاق

بعد تكرار املشهد اململ ،لم تعد كذلك ،وأصبحت
النتيجة معروفة سلف ًا يجيب عنها الفلسطينيون

عكست مبجملها فشل األطراف الفلسطينية في
والتوافق ،وهذا العجز رمبا دفع بأسئلة أكثر
صعوب ًة حول مستوى األداء الفلسطيني الذي
يصعب عليه إجناز ما هو سياق طبيعي في كل
*كاتب رأي.
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أحيان ًا بتندر كبير مستبقني النتيجة املعروفة.

هذا العام بدا أن كوة األمل بدأت تتسع،
فاملنطقة برمتها اهتزت وأحدثت تغيرات هائلة
في بنية النظام العربي ،فبعضها تغير والبعض
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اآلخر يقترب أكثر من رغبات شعبه ،ومنهم النظام
السياسي الفلسطيني ممث ًال بالفصيلني األكبرين

وخصوص ًا بعد التغ ّيرات في اإلقليم والتي بدا

فيها أن قطر بدأت تأخذ دور الدولة املركزية

حركتي فتح وحماس اللتني وقعتا العام املاضي

التي ميتد نفوذها وإمكانياتها وقوتها للتأثير

اتفاق القاهرة ،ولكن احلوارات بعده استؤنفت

والتغيير في الدول األخرى.

بتعثر ،ومع بداية هذا العام بدأت األمور تتحرك
باجتاه تقارب مختلف سواء على صعيد

ولم تكد األطراف توقع اتفاق الدوحة الذي
حمل معه من األماني واألمل ما لم حتمله أي

الكيمياء الشخصية والتي متثلت بلقاء الرئيس

محطة أخرى من محطات املصاحلة ،حتى صدرت

عباس برئيس املكتب السياسي حلركة حماس
وما رافقه من إشادة كل منهما باآلخر ،وكذلك

أصوات من حركة حماس في قطاع غزة ع ّبر عنها

قيادات وأعضاء في املجلس التشريعي تعلن أن

اللقاء املهم الذي جمع الرئيس عباس بالسيد

«ترؤس الرئيس رئاسة احلكومة أمر مخالف

إسماعيل هنية وضم وفده حينها قادة حركة

للقانون» كان من الواضح أن املسألة ليست
مسأل ًة قانوني ًة بقدر ما أنها للبحث عن مبررات

الدكتور محمود الزهار والدكتور خليل احلية

ورفض ومعارضة االتفاق ،فغزة ومؤسساتها هي

وكذلك على صعيد التوافق بتوقيع اتفاق الدوحة

حالة ليست قانونية ويتم جتاوز القانون في كثير

في العاصمة القطرية.

من املسائل ،وفهم اجلميع أن استدعاء القانون

حماس بقطاع غزة وأعضاء مجلسها التشريعي

لقد شكل اتفاق الدوحة إضاف ًة كبير ًة جلهود
املصاحلة التي تسير متعثر ًة منذ أعوام ـ وتبعثر
أقل منذ أيار املاضي ـ مبسألتني مهمتني بدا
أنهما ال بد أن تتمكنا من التقدم باملسار وهما:
األولى ـ أن االتفاق متكن من إنهاء آخر عقبة
في طريق املصاحلة وهي عقدة رئيس احلكومة
والتي ظلت احلوارات تراوح مكانها منذ تسعة
أشهر؛ بسبب هذه العقدة ،حيث نص االتفاق على
أن يرئس الرئيس الفلسطيني احلكومة.

ليس لاللتزام به بقدر استخدامه وتوظيفه لعرقلة
االتفاق ،وقد اتضح ،الحق ًا ،أن هناك تباين ًا لدى

حركة حماس وخالف ًا بني اخلارج وقطاع غزة،
فاخلارج يريد مصاحل ًة ،وغزة تعرقل ،واتضح مع
مرور األشهر القليلة املاضية أن لغزة وجهة أخرى
ومشروع ًا آخر تس ّرب من بني تصريحات بعض

القادة ،وبدأ يتخذ هذا املشروع عناصر قوة مع
التطورات اإلقليمية وخصوص ًا االنتخابات في
مصر ،وهذا املشروع يتعارض كلي ًا مع املصاحلة،

الثانية ـ وهي دخول قطر على خط املصاحلة؛
ما شكل إضاف ًة كبير ًة للجهود املصرية ،ملا

ولنحاول قراءة منطق حركة حماس وتفكيرها
وخاص ًة غزة ،والتي يبدو أنها متكنت في اآلونة

متتلكه قطر من قوة مالية قادرة على ضمان

األخيرة من إقناع احلركة مبشروعها.

أي اتفاق من الناحية املالية ،وللدور الكبير

فحركة حماس هي تنظيم أيديولوجي يشتق

الذي بدأت تلعبه الدوحة في اآلونة األخيرة

برنامجه السياسي من عمومية الفكر ،والبرنامج
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قائم على حترير فلسطني من خالل الدولة

تراجع ًا للحركة وللبرنامج ،فغزة التي سيطرت

اإلسالمية الكبرى بعد إقامتها ،فقد فتحت
حركة حماس في قطاع غزة صراع ًا مسلح ًا مع

عليها احلركة وكذلك حكومتها هما أولى النماذج
التي حتققت للمشروع اإلسالمي ،وبعدها تونس

حركة فتح ومتكنت من طرد األخيرة من القطاع

ومصر وسورية على الطريق ،وقبلها السودان،

لتسيطر عليه بالقوة ،وقد دفعت ثمن هذه السيطرة

فهل ميكن في ذروة هذه النجاحات ـ على سبيل

باحلصار واإلغالق ،وبحثت عن شرعية في اإلقليم

املثال إقامة املشروع الكبير ـ أن تتنازل احلركة

وطوال خمس سنوات لم يعترف بها أحد ،وكان
حلمها قائم ًا على مساندة من اخلارج قد حتدثها

عن واحد من ممكنات قوة املشروع؟ وقد اتضح

تغ ّيرات إقليمية ،وهذا ما حصل ،وبالتالي باتت
تشعر بأنها متتلك رؤية صحيحة قد بدأت تتحقق

ذلك بعد تصريحات من قيادات للحركة بقطاع
غزة ،فالدكتور الزهار مث ًال يعتبر أن «برملان غزة
هو عاصمة الدولة اإلسالمية».
ثالث سنوات م ّر ت على الورقة املصرية

وتضيف لها وملشروعها قوة على األرض ،وقد
بدأت تخرج من احلصار للفضاء اإلقليمي الذي

للمصاحلة والتي سبق اإلعالن عنها زيارة رئيس

بدأ يسيطر عليه اإلخوان املسلمون.

املكتب السياسي حلركة حماس للتشاور مع

أما املشروع اآلخر ـ وهو مشروع السلطة
القائم على دولة بحدود  67من خالل املفاوضات
ـ فقد تالعبت إسرائيل مبا يكفي باملفاوضات
وصو ًال إلى استحالة احلل ،وها هو املشروع

املخابرات املصرية ،وكان قائد حركة حماس
نفسه هو من ّ
بشر بهذه الورقة والتي فتحت
حوار ًا بني الطرفني للبحث عن صيغ مشتركة،
وطوال السنوات الثالث املاضية شهدت القاهرة

الوطني الذي اضطرت حماس في فترة اشتداد

ما يكفي من تلك اجلوالت والتي كانت تتقدم
وتتراجع ارتباط ًا بحالة الضغط التي متارسها

واملفاوضات ثبت أنها عبثية ،واملشروع السياسي

مصر وتنتهي باتهامات متبادلة اتضح أنها لم

الوطني آخذ بالغرق «هكذا تعتقد حماس» !!

تكن سوى تغطية على رغبات أخرى ،صحيح

وفشله هو جناح لها وملشروعها الذي تضاف إليه
يومي ًا عناصر النجاح ،فلماذا متد يدها للخصم

أن االنقسام بدأ بأسباب لها عالقة بالسلطة

احلصار إلى املصادقة عليه بدأ يتالشى،

وتقاسمها وفشل األطراف الفائزة باالنتخابات

السياسي وتنقذه وتقدم تنازالت حللول وسطية،

في توزيع السلطة والثروة ،لكن خالل العام األخير
بدأ هذا اخلالف يأخذ شك ًال برنامجي ًا لصالح
حركة حماس وخالف ًا بني مشروعني أحدهما

فاملصاحلة ستكلف حركة حماس فقدانها

يتقدم واآلخر ـ مشروع املفاوضات ـ يتراجع،

السيطرة املطلقة على قطاع غزة ،وكذلك

وهذا باإلضافة لتطورات أخرى يجب أن تعطي
احلركة تفوق ًا كبير ًا.

أي تتنازل عن أجزاء من برنامجها اآلخذ بالتحقق
لتقبل أجزاء من برنامج آخذ باالنهيار.

سيطرتها على احلكومة في القطاع ،وهذا يعد
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بعد اتفاق الدوحة ،بدأت حركتا فتح وحماس

مرشح حركة اإلخوان املسلمني مبصر ،فهذا

جولة مفاوضات ساد االعتقاد بأنها مختلفة

يعني إما التحرر من االرتباط بالسلطة وضغوط

عن سابقاتها من حيث اجلدية ،وخاصة بعد

املصاحلة والذهاب باجتاه آخر ،أو باحلد باألدنى

أن حلت عقدة رئاسة احلكومة ووصل الطرفان

التحرر من الضغوط املصرية على احلركة باجتاه

إلى حد البحث عن تسميات الوزراء وتفاصيل

املصاحلة ،وفي أسوأ الظروف ـ إن استدعى

التنفيذ بعد أن متكنتا من تذليل عقبة التزامن

األمر ـ السير باجتاه مصاحلة ،فعلى األقل يتم

بني احلكومة وعمل جلنة االنتخابات املركزية،
ليتضح أيض ًا أن احلكومة تعطلت وأوقف عمل

التنفيذ في صالح احلركة ،فالورقة املصرية هي
ورقة عامة ،وهناك الكثير من التفاصيل ،وبالتالي

جلنة االنتخابات بقطاع غزة ،ولكن املسألة لم

ميكن أن تكون هذه التفاصيل في صالح احلركة

تكن عدم قدرة على االتفاق بقدر ما إن األمر

في حال فوز مرشحها السياسي واأليديولوجي.

كان يتعلق مبسألة أخرى كانت تستوجب

حسمت ،أواخر حزيران املاضي ،صناديق

من حركة حماس االنتظار ،وهي االنتخابات

االقتراع في مصر االنتخابات لصالح مرشح

الرئاسية املصرية التي كانت ستحدد وجهة حركة
حماس ،فهل سيفوز ممثل النظام السابق لتدرك

حركة اإلخوان املسلمني ،وع ّبرت حماس عن
«انتصارها» باالحتفاالت وإطالق نار في

احلركة أن الضغوط ستتم مضاعفتها وسيستمر

شوارع غزة ،فقد اعتبرت أن هذا الفوز انتصار

احلصار واإلغالق وأن ال أمل؟ أم سيفوز املنافس
مرشح حركة اإلخوان املسلمني ليكون فوزه إيذان ًا

ملشروعها األكبر ،وأنها أصبحت أقوى في الداخل
الفلسطيني مقابل خصومها في التيار الوطني،
وبدأت التحضير لإلقالع مبشروعها بعيد ًا عن

بالبدء باملشروع األكبر «الذي يشكل برملان غزة
عاصمته» وحينها تصبح املصاحلة عبئ ًا على

الشراكة الوطنية ،وبدأ احلديث عن رفع احلصار

احلركة ومشروعها ،بل إن املشروع حينها يتطلب

وفتح املعبر الذي أدى إلى عرقلة جناح النموذج

فك االرتباط مع املشروع الوطني والتوجه نحو

في غزة ،وذهب األمر أبعد من ذلك لتتسرب بعض

املشروع اإلسالمي.

األحاديث عن إنشاء منطقة حرة وتبادل جتاري؛
ما ُفسر بأن احلركة تسعى إلى الذهاب باجتاه
مصر ،وهذا يفرض تلقائي ًا تراجع ًا عن مشروع

وكان هذا يتطلب متديد الوقت إلى حني
معرفة سيد قصر العروبة ،فكان االختالف على
وزارة الداخلية مبرر ًا لفشل جولة احلوار التي

املصاحلة ومحاولة بناء النظام السياسي.

بدت جدي ًة  ،ومت وقف عمل جلنة االنتخابات
املركزية بقطاع غزة؛ لتتعثر اجلولة مر ًة أخرى

ولكن هذا املنطق يضع مصر ـ التي لم تتغ ّير

كما سابقاتها ،ولكن األمر لم يكن كذلك ،وبات
واضح ًا أن هناك شيئ ًا آخر ،وهو في حالة فوز

أنها تسهل إلسرائيل دفع غزة باجتاه مصر ،وهو

فيها أعمدة األمن القومي ـ أمام حالة تبدو فيها
املشروع الذي تناوله مؤمتر (هرتسيليا التاسع)
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قبل ثالث سنوات ،والذي قال بشكل واضح :إن

على الورقة املصرية لعدم ثقتها بالنظام القدمي

مصلحة إسرائيل اإلستراتيجية تقضي بدفع
غزة باجتاه مصر ،واملسألة هنا ،أيض ًا ،تتعلق
بالرئيس املصري محمد مرسي املنتخب حديث ًا

لن تقف عثرة في وجه إجناز للرئيس اجلديد إذا

والذي كانت زيارته األولى خارج مصر للسعودية
ليكون امللف الفلسطيني بأزماته الداخلية حاضر ًا

ما وضع ثقله في هذا امللف ،باإلضافة إلى أن
إجناز ملف املصاحلة يعطي للرئيس مرسي قو ًة
كبير ًة تُظهره كراع للقضية الفلسطينية ويرسل
رسائل لكل الدول العربية والعاملية وإلسرائيل

على طاولة زعيمي أكبر دولتني عربيتني ،وحتديد ًا

تظهر قوته باعتباره مفتاح الوضع الفلسطيني،

ملف املصاحلة ،وقد أعلن الرئيس املصري أنه

ورمبا أن هذه الرسالة مفيدة لدول عربية بدأت
تتدخل في الواقع الفلسطيني مستغل ًة حالة الفراغ

ويدفع باجتاه املصاحلة.

املصري ،وهذا بالتأكيد سيعطيه ما يحتاجه من

يقف على مسافة واحدة من الطرفني املتنازعني
فاملصاحلة تبدو مصلح ًة مصري ًة بامتياز ،حتى

ملفات خارجية لالستقواء في الداخل املصري.

ال تبتلع مصر مشروع إسرائيل ،وكذلك للرئيس

وهنا يبرز االختالف بني رؤية ومصلحة حماس

املصري ،إذ تبدو امللفات املوضوعة على طاولته

ومصلحة الرئيس املصري الذي ستحدد وجهته

بالغة التعقيد ،وهو بحاجة إلى إجناز سريع خالل

مسار املصاحلة الفلسطينية ،فهل سينحاز إلى

املائة يوم األولى من حكمه ،وامللف األسهل القادر

مشروع اإلخوان بالدولة الكبرى على حساب

على تقدمي إجناز خالله هو ملف املصاحلة ،وألن
حركة حماس التي ترددت طوي ًال في التوقيع

املصاحلة أم سيتمسك مبشروع رئيس مصر
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الندوة

المقاومة الشعبية السلمية :استيضاح المفهوم
البحث في البرامج وسؤال األدوات
ّ
أدار الندوة أكرم مسلم

املشاركون:
صالح رأفت ،عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
محمود العالول ،عضو اللجنة املركزية حلركة «فتح»
د .سمير عوض ،أستاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت
باسم التميمي ،ناشط ميداني بارز في املقاومة الشعبية
ليس اللجوء الفلسطيني للمقاومة الشعبية

ليس جيشا ،إمنا شعب أعزل ،بكل ما حتمله كلمة

السلمية ،بالشيء اجلديد ،بل هو سلوك متجدد،

أعزل من معنى.

على مدار عقود طويلة ،شهدت مشروع احتالل

وليس احلديث عن املقاومة الشعبية السلمية
على كثرته ترف ًا فكري ًا ،ألن الفعل ذاته ،فعل

وأيضا فاعليته ،تترك بصماتها على نظام حياة
اجلماعة الفلسطينية ،وعلى أفرادها أجساد ًا

في منتهى اجل ّدية ،تقول انعكاساته في مرآة

عنيف ومثابر وممنهج ،ال زالت آثاره وتداعياته،

وفرص ًا وخيارات وتفاصيل يومية.
وليس غريب ًا ان تكون املقاومة شعبية في

االحتالل ،أنه موجع ،وكثيرا ما ينجح في حتويل
االحتالل من ميزة إلى عبء باملعاني املادية
والسياسية والقانونية واالخالقية.
في هذه الندوة نحاول استيضاح املقاومة

فلسطني ،كون املستهدف مباشرة من «املشروع»،
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الشعبية كمفهوم كثيرا ما يبدو غائما ،وأيضا

حماس على استخدام املقاومة الشعبية في

استنطاق القدرة على حتويله من خطاب إلى

مقاومة سياسات االحتالل اإلسرائيلي وإجراءاته.

برامج ،وبالتالي إلى أدوات .نحاول الوقوف على

مرحلة ألخرى،
املقاومة أسلوب عمل ،يتب ّدل من
ٍ
وهذه املرحلة تتطلّب مثل هذا النوع من املقاومة.

أسباب انحصار النموذج في بؤر موضعية هنا

نحن ال نتحدث عن إستراتيجية؛ فلدينا أهداف

وهناك ،وعدم حتوله الى مصدر إلهام ملمارسة

إستراتيجية ،ووسائل لتحقيق هذه األهداف،

جماهيرية واسعة.

واملقاومة هي من بني هذه الوسائل لتحقيق الهدف

قصص النجاح ،وكذا مواطن اخللل ،وحتديدا

لتغطية املوضوع من كل هذه اجلوانب على
اختالفها ،تستضيف «سياسات» حول طاولتها كال
من :عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
صالح رأفت ،وعضو اللجنة املركزية حلركة «فتح»
محمود العالول ،وأستاذ العلوم السياسية في جامعة
بير زيت د .سمير عوض ،والناشط امليداني البارز
في املقاومة الشعبية باسم التميمي.
أكرم مسلم :عند احلديث عن املقاومة الشعبية
السلمية ،عادة ما تطرح التساؤالت حول كونها
إستراتيجي ًة أم تكتيك ًا؟ وما إذا كانت تعبر عن
رؤية متكاملة لصيغة العمل الوطنية أم مجرد
حيل ًة مللء الفراغ السياسي ،خاصة مع تعثر
املفاوضات؟ الرفيق صالح رأفت ،كيف تنظر من
موقع منظمة التحرير مع تساؤالت من هذا النوع؟
صالح رأفت :بداي ًة ،البد أن نؤ ّكد حقّ الشعب

بشكل
اإلستراتيجي بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي
ٍ
كامل عن األراضي الفلسطينية التي احتلت في
ٍ
العام  ،1967مبا فيها القدس الشرقية ،وكذلك تأمني
حق الالجئني الفلسطينيني في العودة وفق القرار
الدولي ( ،)194وحقنا في إقامة دولتنا املستقلة على
حدود الرابع من حزيران  ..1967هذه هي أهدافنا
اإلستراتيجية ،أما أشكال املقاومة ،فهي وسائل من
أجل الوصول إلى حتقيق هذه األهداف.
القيادة الفلسطينية ،ممثلة مبنظمة التحرير
الفلسطينية ،متمسك ٌة باألهداف ،وأيض ًا متمسك ٌة
بالوسائل ،ومن ضمنها الوسائل الشعبية في هذه
املرحلة ،ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة ،فهناك
وسائل أخرى سياسية ،واقتصادية ،ودبلوماسية؛
من أجل الوصول إلى حتقيق هذه األهداف.
مسلّم :األخ محمود العالول ،قادت «فتح»

الفلسطيني في استخدام ك ّل وسائل املقاومة؛

العمل الفلسطيني املسلح في التاريخ املعاصر،

من أجل حترير أرضه من االحتالل ،مبا في ذلك

وصاغت ثقافة العمل املسلح إلى ح ّد كبير .في

مرحلة من املراحل،
العمل املسلح ،ولكن في كل
ٍ

املؤمتر السادس وبعده ،جرى احلديث على

حت ّدد القيادة الفلسطينية شكل هذه املقاومة،
وفي هذه املرحلة ثمة توافق ـ وال أقول إجماع ًا ـ
من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة
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نحو واسع فتحاويا عن خيار املقاومة الشعبية
السلمية ،إلى أي مدى جنحت فتح في حتويل هذا
اخلطاب إلى برنامج وادوات؟
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محمود العالول :بداية أنت تطرقت إلى املؤمتر

راسخ ًة في أذهان القيادة الفلسطينية ،أو حتى

السادس حلركة فتح ،ما حصل في املؤمتر هو

لدى الشعب الفلسطيني ،وتنضوي على "لبس

العكس متاما ،اإلعالن السياسي للمؤمتر شدد

كبير" ،حيث كان علينا في الفترة املاضية العمل

بوضوح في صفحته األولى على أن املقاومة بكافة

في اجتاهني في الوقت نفسه ،وهما املفاوضات

أشكالها مشروعة للشعوب احملتلة في مواجهة

والعملية السياسية من جهة ،واملقاومة الشعبية

محتليها ،فال أحد على اإلطالق إال ويتحدث عن

من جهة أخرى ،وينضويان على تناقض ما

املقاومة كمبدأ بكل أشكالها.

بشكل أو بآخر ،وهذا شكل كوابح أعاقت
ٍ
بزخم أكبر .عندما
انطالق املقاومة الشعبية
ٍ
ٌ
مناخ أكثر إيجابي ًة
توقفت املفاوضات ،توافر

لكل مرحلة ـ وحسب الظروف املوضوعية في
ُ
الشكل املناسب
املنطقة ،واملناخ السائد فيها ـ
لها من بني أشكال املقاومة ،االجتاه نحو شكل

باجتاه منو أكبر للمقاومة الشعبية في الوطن،
وفي الفترة األخيرة "الكل يسعى ويبذل جهد ًا من

اإلطالق ـ إسقاط األشكال األخرى من أشكال

أجل تطوير هذه املقاومة الشعبية" ،وإذا الحظنا،

محدد من املقاومة في هذه املرحلة ال يعني ـ على
املقاومة ،وهذا ما مت تبنيه في املؤمتر السادس

وبصرف النظر عن بعض االنتقادات ،فإنه ،ومنذ

خالل الفترة املاضية ،ونتيجة الضغط السائد،
انتهجت القيادة الفلسطينية ما أسميناه

مطلع العام احلالي ،ثمة تطوير لهذا النوع من
املقاومة ،حيث اكتسبت زخم ًا أكبر ،عبر سلسلة

"اإلستراتيجية املرحلية" ،وتتضمن عديد األهداف

من الفعاليات متارس في هذا االجتاه ،مع أنها
ال تزال ال متتلك رؤي ًة شمولي ًة حتى اآلن.

الشعبية ،إضافة إلى احلراك السياسي الهادف

مسألة قيادة

حلركة فتح.

الواجب حتقيقها في هذه املرحلة ،وأحدها املقاومة

مسلّم :د.سمير عوض ،احلديث عن املقاومة

إلى محاصرة السياسات االحتاللية اإلسرائيلية

الشعبية السلمية وصيرورتها فلسطينيا يستدعي

وعزلها ،وما إلى ذلك في هذا اإلطار.
ٌ
أشكال تمُ ارس من املقاومة
وحقيق ًة ،رمبا هناك

تساؤالت نظرية ومقارنة كثيرة ،ما يثير فضولي
حتديد ًا كون املجتمع الفلسطيني الذي ذهب

سجلت
الشعبية على األرض ،ورمبا حققت أو ّ

تاريخيا إلى خيارات مكلفة من ناحية الشهداء

الكثير من النقاط اإليجابية ،ونقاط االنتصار،

واألسرى ،يبدو أقل التفافا حول مقاومة رمبا انها

كما حصل في بلعني أو غيرها ،وهي حترص على

أقل كلفة ،كيف تقرأ هذا التناقض؟

إدامة االشتباك املتواصل مع االحتالل ،والتصدي

د .سمير عوض :املقاومة الشعبية ،او السلمية،

النتهاكاته بشكل دائم.

أو الالعنفية ،هي منوذج من مناذج املقاومة التي

لكن ،وخالل الفترة املاضية ،رمبا كان هناك

بإمكان الشعب الفلسطيني استخدامها ...في

ما يعيق ،حيث هناك بعض القضايا التي ال تزال
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االنتفاضة األولى كنت طالب ًا في جامعة بيرزيت،

أن تكون منظمة التحرير هي اإلطار الذي يضم

وأدركت أن الشعب الفلسطيني إذا ما التف حول

اجلميع في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وما لم يتم

قيادة تعرف ماذا تريد ،وتدير األحداث ،وكانت

ذلك ،فإنه ،ومع غياب رؤية تخرج بجسم سياسي

القيادة املوحدة لالنتفاضة في حينه ،فإن لدى

موحد ،فإنه من الصعب إقناع أبناء الشعب

هذا الشعب اإلمكانات والقدرات واالستعداد

الفلسطيني بجدية التوجه نحو أي من اخليارات

للتضحية ،وميلك اإلميان بالهدف ،وميكنه

ملقاومة االحتالل ،أو استعادة احلقوق الفلسطينية

االستمرار رغم الصعوبات.
الظروف تختلف بالنسبة للشعب الفلسطيني

املسلوبة ،سواء باملفاوضات ،أو باملقاومة الشعبية،
أو غيرها ..إذا لم تكن قادر ًا على توحيد الكيان

هذه األيام ،وباعتقادي أنه قبل احلديث عن تفعيل

السياسي في الضفة وغزة ،فكيف ألي كان أن

املقاومة الشعبية ،وعن تطويرها ،أو حتى التفاوض،

يصدق أننا نقاوم االستيطان ،ونعمل من أجل أن
تكون القدس عاصم ًة للدولة الفلسطينية ،والتأكيد

البد من حل قضية االنقسام الداخلي ،فال يعقل
أن نسب ًة كبير ًة من أبناء الشعب الفلسطيني في

على عودة الالجئني ،أو غيرها من األهداف

غزة تختطف من قبل حركة حماس ..إذا كان

اإلستراتيجية الفلسطينية .عليك أوال توحيد الكيان

لدينا مشكلة في النظام السياسي فهذا يعني أن

السياسي .األمور اجل ّدية لها مقدمات.
املقاومة بكافة أشكالها مطلوب ٌة ،وأعتقد أننا

يوحد الشعب الفلسطيني فيها ليس اجلغرافية،
ّ

حققنا في االنتفاضة األولى ،في العام ،1987

لدينا مشكلة في ما يوحدنا ،مرت فترة كان ما
بل اإلرادة السياسية املتمثلة مبنظمة التحرير

جناحات كبيرة في إطار املقاومة الشعبية أو

الفلسطينية ،وهذا ما نفتقده اليوم .اليوم لدينا

املقاومة اجلماهيرية ،ولكن حني قررنا إعادة

تقسيمات عدة :منظمة التحرير ،وحماس ،وحزب

التجربة في االنتفاضة الثانية (انتفاضة

التحرير ،والسلفيون ،وغيرها ،وبالتالي فقدنا
اجلسم الذي كان يوحدنا سياسي ًا ،وكان يتمثل

األقصى) ،في العام  ،2000لم ننجح في ذلك،
كونها كانت مقاوم ًة مسلح ًة ،وبالتالي نخبوية،

في منظمة التحرير.

فمن يحمل السالح هو املؤهل لذلك ،وبالتالي
املقاومة املسلحة تعني مقاوم ًة نخبوي ًة وليست

ال شك في أهمية تفعيل منظمة التحرير
وتطويرها ،بحيث تتسع لقوى أخرى ال تزال خارج
إطار املنظمة ،ولكن السؤال الذي يطرح نفسه
بجدية هو" :ما الذي يعيق هذه الوحدة"؟ ميكن
اخلروج بحلول توافقية حتافظ بشكل أو بآخر
على الوضع القائم في غزة والضفة مع االتفاق

جماهيري ًة ،كما أن املقاومة الشعبية يجب أن
تكون شامل ًة ،وأ ّال تقتصر على مواقع بعينها،

خاص ًة أن الشعب الفلسطيني أثبت أنه ال يزال
قادر ًا على العطاء ،وهذا جتلّى في تعاطيه مع
إضراب األسرى األخير.

جسم ما توحيدي ،يعلو فوق احلكومات ،البد
على ٍ
العدد (2012 )20

نحن بحاجة إلى قيادة ،آسف أن أقول ذلك.
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لكن هذا ما شعرت به حني سألني صديق من

فهذا ال يعني أن العدو احملتل ال يستحق مقاومته

القاهرة عن عجز الفلسطينيني عن تنظيم تظاهرة

بالسالح ،لكن ألن املقاومة الشعبية هي األكثر

قوامها مائة ألف فلسطيني تتجه نحو القدس،

مالءمة لقضيتنا وحتقيق أهدافنا في هذه املرحلة.

وتزيل احلاجز الذي رمبا ال يضم أكثر من عشرة

في حلظة تاريخية معينة ،وحني رفعت حركة

جنود من جيش االحتالل ،والذي هو قادر على

فتح شعار الكفاح املسلح ،ومارسته على األرض

منع الشعب الفلسطيني من التوجه نحو عاصمته

كإستراتيجية نضالية ،كان الهدف هو وضع

القدس الشرقية.

القضية الفلسطينية على طاولة العالم ،لكن اآلن،

العمل اجلماهيري ليس باألمر السهل ،والبد
من ضوابط له ،وهذا يتطلّب قياد ًة ،ففي ذكرى

وبسبب الظروف العاملية واإلقليمية احمليطة،
وخاص ًة مع ما بات يعرف بـ"اإلرهاب الدولي"،

النكبة ،وخالل دقائق ،حتولت التظاهرات من

ومحاولة ربط النضال الوطني الفلسطيني

تظاهرات ومسيرات سلمية إلى اشتباكات ...هذا
يحدث؛ ألنه ال قيادة تدير أعما ًال جماهيري ًة كهذه،

باإلرهاب ،فإن املقاومة املسلحة قد تخرجنا عن
هذه الطاولة التي لطاملا سعينا إلى أن نبقى

وبالتالي يكون العمل فردي ًا ،ورمبا عشوائي ًا.

بارزين على سطحها ،وبالتالي ،وحتى نب َر أ

بقضيتنا وكفاحنا وبندقيتنا املقدسة من إثم

عثرات في الخطاب
وعقبات في الميدان

اإلرهاب ،يجب أن نعيد قراءة األمور ووضع
تصور جديد ،وتبني املقاومة الشعبية.

مسلّم :األخ باسم التميمي ،من موقعك
ّ
تشخص الواقع امليداني
كناشط ميداني ،كيف

في املقاومة الشعبية تفوقٌ
قيمي في مواجهة
ٌّ

تفوق مادي أمام العدو ،يعمل على حتييد آلته

لهذا النموذج من املقاومة ،وكيف ترى العقبات

العسكرية ،كما أن لدى املقاومة الشعبية القدرة

التي تواجهه؟

على استنهاض قدرات الشعب الفلسطيني
وحشدها؛ كونها مباح ًة ومتاح ًة لكل فرد من
أبناء هذا الشعب ،كما أنها األقل تكلف ًة على

باسم التميمي :بداية البد من االتفاق والتوافق
على تعريف فلسطيني للمقاومة الشعبية ،حتى ال
نكون أسرى لتعريفات مستوردة أو غير مستوردة
تساهم في تطويع مفاهيمنا ،وإلصاق مسميات
رمبا كانت بعيد ًة عن املقاومة الشعبية.

املستوى الفلسطيني ،واألكثر تكلف ًة على مستوى
العدو ،وهي أكثر استقطاب ًا على املستويات

احمللية والعربية والعاملية ،خاص ًة فيما يتعلق

املواثيق واألعراف الدولية كفلت للشعوب

بالدعم والتضامن الدوليني ،كما أن املقاومة

احملتلة كافة أشكال املقاومة .وحني نتحدث عن

الشعبية لديها من القدرة ما ال يتوافر للمقاومة

انتهاج املقاومة الشعبية أو السلمية ،أي الشكل

املسلحة من حتييد اآللة اإلعالمية اإلسرائيلية

الذي ال يتبنّى رفع السالح في مقاومة احملتل،

والصهيونية ،واحلد من دورها في تشويه نضالنا
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الوطني ،من خالل حضورنا ،وممارسة دور

الداخل (داخل اخلط األخضر) ،وبالتالي إعادة

الضحية غير املهزومة ،على عكس ما كنا منارسه

حالة التواصل بعد القطيعة التي فرضتها ظروف

في السابق ،من دور الضحية املهزومة ،وهذه

معينة بني الكل الفلسطيني.

اشكالية في الوعي.
العقبات امليدانية كثيرة ،وأبرزها عدم وجود

من املطلوب منا ،نحن في امليدان ،أن نكون
ٌ
شكل
أكثر وعي ًا ،وأن ندرك أن املقاومة الشعبية

مشروع أو برنامج نضالي وطني على أساس

مه ٌم من املقاومة ،ولكنه يعاني من إشكاالت
عدة بينها بروز الهدف التكتيكي على حساب

قيادة حقيقية للمجتمع الفلسطيني تقوم ببناء
املقاومة الشعبية ،وهذا يعطي السبق الجتهادات
القيادات امليدانية ،وبالتالي تبقى األجندة
الفلسطينية عرض ًة لتدخالت من الغرب أو الشرق،
أو من الداخل أو اخلارج.
وطاملا أجمعت حركتا فتح وحماس على
املقاومة الشعبية كنقطة انطالق متفق عليها
لتحقيق أهدافنا الوطنية ،ولم تطورا هذا االتفاق
من خالل منظمة التحرير ،بحيث تضع املنظمة
البرامج ،وتشكل اللجان امليدانية والهياكل املكلفة
التنفي َذ ،فستبقى املقاومة الشعبية محدودة الفعل،
وبالتالي على حركة فتح ـ بصفتها رائدة العمل
الوطني الفلسطيني ـ في هذه املرحلة التاريخية
أن تعيد االعتبار لذاتها كحركة مقاومة ،بعد عبثية
العملية التفاوضية التي أوصلها اإلسرائيليون

اإلستراتيجي ،فليست املشكلة األساس هي
املستوطنة ،أو اجلدار ،بل االحتالل ،وبالتالي علينا
أن نر ّكز على إنهاء االحتالل ،دون إغفال مقاومة
االستيطان واجلدار واحلواجز ...في الوعي العام
يجب العمل على هدف إستراتيجي ،وهو إنهاء
االحتالل ،وعلى القيادة العمل على صب كافة
طاقات الشعب الفلسطيني باجتاه إنهاء االحتالل.
اجلهد الدبلوماسي الذي متارسه القيادة
الفلسطينية ،بقيادة الرئيس محمود عباس (أبو
مازن) ،هو واحد من أشكال املقاومة الشعبية
الفلسطينية ،خاص ًة أن حترج العدو ،لكن علينا
النظر إلى األمور بعمق أكبر ،وإعادتها إلى
نصابها من جديد.

إلى طريق مسدودة  ..على حركة فتح أن تضع
بصم ًة جديد ًة في احلراك السياسي واإلرادة
اجلمعية الفلسطينية ،من خالل حتريك ماكينتها
بكل تفصيالتها البشرية ،واملادية ،واإلعالمية،
وغيرها ،لبناء جسم وهيكل قادرين على حتقيق
انتفاضة تتوزّع على املجتمع بكل فئاته وطاقاته
وإمكانياته ،وعلى اجلغرافية الفلسطينية ،مبا
في ذلك العمل على إعادة االعتبار ألهلنا في
العدد (2012 )20

المقاومة الشعبية ثقافة
مسلم :األخ «أبو جهاد» ،بعد هذا التشخيص
امليداني للعقبات ،من املالحظ فعال غياب احلشد
الفصائلي وراء هذا النموذج ،حيث ان حجم
الفصائل وهياكلها ال يتناسب مع وجودها في
امليدان؟
العالول :املالحظة األساسية تكمن في كيفية
حتويل األمر إلى حالة جماهيرية ،واملقياس فيما
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يتعلّق بهذا املوضوع ليس العدد الذي نراه في

فشلها ...علينا رؤية األولويات بالنسبة للمجتمع

النبي صالح ،أو بلعني ،أو كفر قدوم ،أو غيرها من

الفلسطيني ،وإعادة حالة االصطفاف باجتاه رؤية

املواقع التي تتص ّدى لالستيطان واجلدار بشكل

التناقضات ،مع التأكيد على الدوام أن تناقضنا

متواصل ،بل في كيفية قيادة الكل الفلسطيني

األساسي هو مع االحتالل ،وأي تناقض آخر

لالنخراط في املقاومة الشعبية .املهم باختصار،

تناقض ثانوي ...نأمل أن نطوي صفحة االنقسام،
كي يكون الهم الفلسطيني منصب ًا على الهدف

حياة للمواطن الفلسطيني ،وكيف منارس
ومنط ٍ

األسمى واألساس بإنهاء االحتالل.

سائدة،
ثقافة
ٍ
هو كيف أح ّول املقاومة الشعبية إلى ٍ

املقاومة الشعبية في كل تصرف نقوم به ،وفي

ليس بـ «بكبسة زر»

كل موقع ،وأينما كنّا ،وعلى سبيل املثال ال

مسلّم :الرفيق رأفت ،أين منظمة التحرير

احلصر ،عدم استهالك البضائع اإلسرائيلية في

واحتاداتها وهياكلها من حتدي االرتقاء باملقاومة

مدارسنا ،ومنازلنا ،ومؤسساتنا املختلفة ،وهذا

الشعبية املوضعية إلى حالة جماهيرية واسعة؟
رأفت :علينا أن نق ّر بأن ثمة حال ًة من اإلحباط

اجلانب مهم للغاية.
من املفترض أن تكون املقاومة الشعبية
أكثر شمولي ًة ،وهو ما نسعى إليه عبر تعزيز

في صفوف الشعب الفلسطيني؛ ناجم ًة عن
الطريق املسدودة التي وصلت إليها عملية السالم

فكرة االنتماء للمقاومة الشعبية ...االنتماء

واملفاوضات ،واستمرار االحتالل اإلسرائيلي

للمقاومة الشعبية ليس فقط التوجه إلى مواقع
املواجهات األسبوعية مع االحتالل احتجاج ًا على

في سياساته وإجراءاته العنصرية على األرض
من تهويد للقدس الشرقية ،والتغ ّول االستيطاني

االستيطان واجلدار ،بل هو ثقافة سائدة تنعكس

في الضفة الغربية ،واالستمرار في مصادرة

على املوقف السياسي ،واملمارسة االقتصادية،

األراضي ،واالعتقاالت ،واحتجاز األسرى،

وأسلوب تفكير املواطن الفلسطيني ،هناك تطور

وغيرها ،وعدم شعور املواطن الفلسطيني بأن
هناك توجه ًا حقيقي ًا متارسه القيادة ملجابهة هذه

في هذا االجتاه ،قد يكون دون املستوى املطلوب
أو املأمول حتى اآلن ،ولكن نأمل أن يتط ّور حتى

السياسات االحتاللية على صعيد املؤسسات
الدولية ،إضاف ًة إلى استمرار االنقسام الداخلي،

نصل إلى إمكانية حت ّرك كتل جماهيرية باجتاه
القدس أو باجتاهات محددة ،بحيث تتحول

املقاومة الشعبية إلى ثقافة سائدة.

الذي حتول إلى حالة من االنفصال تعمل إسرائيل
على تكريسها أكثر فأكثر.

بالتأكيد هناك قصور ،وهو ال يقتصر على
املشاركة اجلماهيرية فحسب ،وبالتالي علينا

إذا ما عدنا إلى االنتفاضة األولى وحتى

أن نحسم أمرنا بأن "هذا أمرنا" ،وبأن املقاومة
الشعبية ليست طريق ًا بديل ًة ألي وسيلة أخرى حال

االنتفاضة الثانية ،لم تأت هذه االنتفاضة أو تلك
مصادف ًة ،فالشعب ال ينتفض بـ"كبسة زر" ،وبالتالي
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البد من قيادة ،وسياسة تتبعها هذه القيادة لتفعيل

العرب فال يجدي نفع ًا معهم ،إال "سياسة األمر

املقاومة الشعبية ...االنتفاضة األولى جاءت كرد

الواقع" ..القرار األخير الذي اتخذناه بالعودة

على املس بالكرامة الفلسطينية من قبل االحتالل،
ومن جهات عربية أيض ًا ،أما االنتفاضة الثانية

إلى اجلمعية العامة لألمم املتحدة للحصول على
عضوية فلسطني بصفة عضو مراقب ،عادت

فجاءت نتيجة الطريق املسدودة التي وصلت إليها

لترتهن بقرار جلنة املتابعة العربية ،وقد يطالبنا

املفاوضات ،وموقف الرئيس الشهيد ياسر عرفات في

العرب بتأجيلها إلى ما بعد االنتخابات األميركية.

(كامب ديفيد) ،خرجت اجلماهير ،إال أن املواجهة

برأيي يجب أال نستجيب لذلك ،وعلينا أن نصر
على السير قدم ًا فيما نحن عازمون عليه ،وأن

حتولت إلى انتفاضة مسلحة "جابتلنا املصايب".
املطلوب عملي ًا قيادة متتلك سياسة ممارسة...

نطلب منهم دعمنا في توجهاتنا ،وعدم االنتظار

حني توجهنا إلى مجلس األمن ،وألقى الرئيس

إلى ما بعد االنتخابات األميركية.

الشعب الفلسطيني ينتظر من قيادته سياس ًة

(أبو مازن) خطابه حدثت حالة استنهاض للناس،
لكن "فرطت" هذه احلالة بعودة املفاوضات التي

تُباشر على األرض في مواجهة السياسة

ُسميت حينها "استكشافية" ،وبالتالي خفتت حالة

اإلسرائيلية في كل املؤسسات الدولية ،كما

االستنهاض املتعلقة بالتوجه إلى األمم املتحدة؛

يريد من حكومته انتهاج سياسة تُسهم في

لذلك املطلوب ممارسة من قبل القيادة ملجابهة

تعزيز صموده على أرضه ،وأن يكون في موازنة

السياسة اإلسرائيلية .فعلى سبيل املثال ،هناك

احلكومة ،وبصرف النظر عن األزمة املالية ،دعم

سلسلة قرارات متخذة متفق عليها داخل املنظمة،

كافة املناطق املتضررة من االستيطان واجلدار،
وإعطاء األولوية للقطاع الزراعي ،خاص ًة أن %60

ضرورة التوجه إلى املؤسسات الدولية لتوثيق

من املناطق املصنفة (ج) في األغوار واملناطق

انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي وجرائمه املختلفة،

الريفية هي أراض زراعية .املواطن يريد سياسات

وقمنا بتوجيه رسالة إلى مندوبنا إلى األمم املتحدة

لتعزيز الصمود ،وليس تصريحات فحسب،

منذ قرابة الشهرين ،وتشاور مع املجموعة العربية،

"تعزيز الصمود "مش باحلكي أو بالشعارات أو

وحتى اآلن لم يحدث أي تقدم على هذا الصعيد،

باخلطابات" ...البد من دعم مادي يصب باجتاه

ولم يقدم مشروع قرار ملجلس األمن ،ألن ثمة
خشي ًة لدى القيادة ،وبسبب الضغوط املمارسة
عليها أميركي ًا وأوروبي ًا وعربي ًا ،بحصول حالة من

تنمية القطاعات الصحية ،والتعليمية ،والزراعية،

وفي مجمل الفصائل ،ومن بينها حركة فتح ،على

القطيعة مع اإلدارة األميركية.

وغيرها في هذه املناطق على وجه اخلصوص.

املواطن الفلسطيني يريد أن يرى سياس ًة
جديد ًة ،سواء بتدعيم صموده هنا على أرضه

املطلوب من القيادة أن تسير في االجتاه

من قبل احلكومة ،أو على الصعيد العاملي من

الذي تقرره ،وأال تلتفت إلى ردود الفعل ،أمام

قبل القيادة باجتاه عزل السياسة اإلسرائيلية
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في مختلف احملافل الدولية ،حينها سيخرج

من التقارير اإلسرائيلية واألميركية التي حتدثت

الشعب مبئات اآلالف ،كما خرج في االنتفاضة

عن املقاومة الشعبية ،وحتى مقاطعة بضائع
املستوطنات ،باعتبارها «عدوان ًا على إسرائيل»،

األولى ،واالنتفاضة الثانية ،وفي "استحقاق أيلول"

و «تهديد ًا لألمن القومي اإلسرائيلي» ،خاص ًة أنه

 ..البد من ممارسة فعلية من القيادة في هذا

وفي بعض احلاالت أثمرت هذه املقاطعة ،وإن

االجتاه ،فال يعقل احلديث عن مقاطعة املنتجات

كان في حاالت محدودة قليلة ،من بينها أن شركة

اإلسرائيلية ،بينما نراها في والئم ومؤمترات في

سويدية نقلت مصنعها من مستوطنة إلى داخل

بعض الوزارات واملؤسسات الرسمية ...ال ميكن

إسرائيل ،وغيرها من احلاالت املشابهة.

أن تنتشر ثقافة املقاومة الشعبية دون ممارسة

هناك توجه إسرائيلي حاد لتحرمي املقاومة
السلمية الفلسطينية ،ولنضرب مثا ًال على ذلك

القيادة والفصائل ملكونات هذه الثقافة.
وفي الوقت نفسه ،البد من إعادة النظر في

مقاطعة بضائع املستوطنات ،مع أنها تدعي

االلتزام الفلسطيني ،ومن جانب واحد فيما

أنها تتبع سياسة االقتصاد احلر ،ولكن حني

يتعلق باالتفاقيات بني اجلانبني الفلسطيني

يتحدثون عن تهديد لألمن القومي ،فإنهم ينظرون
إلى املقاومة الشعبية الفلسطينية ـ ولو نظري ًا أو

واإلسرائيلي .ملاذا نلتزم من جانب واحد بالتنسيق
األمني ،ومبا ورد في اتفاقية باريس االقتصادية،

فكري ًا ـ على أنها تفرز ديناميكيات قد تؤدي إلى

بينما ال يلتزم اجلانب اإلسرائيلي بأي مما ورد

نزع الشرعية عن ممارسات االحتالل اإلسرائيلي

في االتفاقيات املبرمة بيننا؟ ولذلك البد من البدء

على األرض الفلسطينية احملتلة بشكل كامل.

في التحلل من كافة االلتزامات ،وإعادة النظر من

املقاومة االقتصادية عنصر مهم وفاعل في
املقاومة الشعبية ،خاص ًة مع احلالة الدولية

تنفيذ االلتزامات من جانب واحد .حينها ،وعندما
يلمس الشارع الفلسطيني توجهات كهذه من قبل

السائدة ...حني نقاوم الهيمنة االقتصادية ،وكما

قيادته في مواجهة سياسات االحتالل ،سينتفض

قال محمود درويش "حاصر حصارك" ،نستطيع

دون دعوة من أحد.

أن جنعل االحتالل يدفع فاتورة باهظة ،لكن

«أن تقول :ال»
مسلّم :د .سميرّ ،
إطلعت على تقارير اكادميية

لألسف هناك تصرفات مخجلة من قبل بعض
أبناء الشعب الفلسطينيّ ،
تتلخص في التوجه

ملراكز أبحاث اسرائيلية مهمة ،تعتبر ان بعض

نحو املتاجر الكبرى في املستوطنات كـ(رامي

أشكال املقاومة الشعبية السلمية ترتقي ملستوى

ليفي) لتوفير عدة شواكل ليس أكثر ...مثل هذه
املمارسات تستدعي تدخ ًال جدي ًا من قبل القيادة

بهذه اجل ّدية برأيك؟

السياسية ،وقادة الفكر واملجتمع املدني والقطاع

التهديد لألمن القومي اإلسرائيلي ،هل املوضوع
د .عوض :أنا أيضا ّ
اطلعت على مجموعة

اخلاص لتفعيل املقاومة االقتصادية ...أستذكر
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ما قاله لي البروفيسور إدوارد سعيد ذات يوم
(حيث علّمني في جامعة كولومبيا) "ال تستهِ ن

ووقف التنسيق األمني ،سيسهم ذلك كله بال شك

بكلمة ال" ،وبالفعل علينا أال نستهني برفض

في تعزيز حالة الثقة لدى املواطن ،كما يجب أن

كل ما حتاول سلطات االحتالل فرضه علينا،

يكون هناك شعار سياسي واضح فيما يتعلق

ولو على مستوى املأكوالت واملشروبات ..علينا

بالتحرك الدبلوماسي ،بحيث يدرك املواطن أن

أن نستخدم "ال" التي بحوزتنا لتفعيل املقاومة

"جهده على األرض لن يذهب لصالح حالة إعالمية

الشعبية وممارستها ،التي البد من البحث عن

معينة ليست أكثر".

الشارع الفلسطيني ،وزيادة هامش احلريات،

فضاءاتها وديناميكياتها املناسبة واملتجددة التي
تتيح نزع الشرعية عن االحتالل ،كخطوة باجتاه

إسرائيل تتخ ّوف من قدرة املقاومة الشعبية

على إحراجها على املستوى الدولي ،وعلى

إنهاء االحتالل بشكل كامل ،وهذا حتديدا ما يثير

املستوى الداخلي ،ومن قدرتها على إعادة

مخاوف إسرائيل.

توصيف الصراع العربي اإلسرائيلي ،والصراع

مسلّم :احلديث عن الديناميكيات يقود لسؤالك
اخ باسم عن فرص تطوير أشكال االشتباك
امليداني الشعبي ،مثال تطوير االستفادة من
حركات التضامن ،التشبيك مع احلركات املناوئة
لالحتالل وللعوملة ومأسسة التواصل معها..؟
التميمي :املقاومة الشعبية البد أن تتحول إلى
ثقافة مجتمعية ،وأن تتحول من إطار النظرية إلى
إطار التطبيق ،مع التأكيد على أنها خيار وليست
بدي ًال ألي خيارات أخرى ،املقاومة الشعبية هي
استحضار لطاقة الكل الفلسطيني ،ما نحن
بحاجة إليه اآلن هو العمل على استعادة الثقة
بني القيادة واملجتمع ،وهي «ثقة مضروبة» أفضت
إلى عدم اإلميان مبفهوم املقاومة.
إحدى مهام املقاومة الشعبية هي احملافظة
على املقاومة كفكرة في وعي اجلماهير ،وتعزيز

الفلسطيني اإلسرائيلي بطريقة مختلفة ،وبالتالي
نخرج من عباءة اإلرهاب التي يحاول االحتالل
إلصاقها بنا ،ونبتعد عن االدعاءات الباطلة بأننا
غير جاهزين إلقامة الدولة الفلسطينية املستقلة.
جنوب إفريقيا حصلت على استقاللها نتيجة
دعم وضغط خارجيني ،وفي الهند كانت ثمة
ضغوط من الداخل واخلارج ،ليست لدينا في
فلسطني جتربة ميكن استنساخها ،لكن لدينا
ما ميكن أن نبتكره بوحي من تاريخ املقاومة
الفلسطينية الذي بدأ ُبعيد وعد (بلفور) .في

املقاومة الشعبية التي جتلت في االنتفاضة
األولى اقتربنا كثير ًا من حتقيق هدفنا بإنهاء
االحتالل ،لوال عديد الظروف الدولية واإلقليمية،
بينها انهيار االحتاد السوفييتي ،وحرب اخلليج،
وما كان نتيجتها اخلروج بـ"إجناز سياسي مشوه
كـ(أوسلو)".

صمود الناس من خالل الدعم املباشر ،ومحاربة

البد من جسر يعيد الثقة بني املواطن

الفساد بكل أشكاله ،وتخفيف سطوة األمن في

والقيادة لتبني مشروع نضالي حقيقي ...في
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مختلف ثورات العالم ،كان الرأي العام عام ًال
أساسي ًا في حتريك األمور ...اآلن يفقد اليسار

والشعار السياسي ...شعار حل الدولتني فقد

اإلسرائيلي دوره باجتاه هيمنة اليمني على

قيمته السياسية على األرض بسبب االستيطان

مختلف مقاليد احلكم في إسرائيل ،لكن املقاومة

واجلدار وسياسات االحتالل ،وبالتالي علينا

الشعبية ميكن ـ بل ويجب ـ استثمارها في
حشد الدعم للقضية الفلسطينية ،خاص ًة عبر

البحث عن شعار أو خطاب سياسي يربط بني

املقاطعة االقتصادية ،والهجوم الدبلوماسي،

الهدف والوسيلة.

املتضامنني األجانب واإلسرائيليني ،مع التشديد

علينا أن نلتقط الفرصة ،ونستثمر اللحظة،

على أن من بني إجنازات املقاومة الشعبية ،أن
أكثر من ستني جندي ًا في جيش االحتالل رفضوا

وعلى القيادة وضع برنامج نضالي نبدأ فيه
بالتدريج ،وعلينا لو أصررنا على املفاوضات،

اخلدمة العسكرية.
علينا ،أيض ًا ،تفعيل دور املتضامنني األجانب

أن نحسن من شروطنا التفاوضية من خالل
املقاومة ،وبالتالي حتى لو قزمنا دورها وحصرناه

واملتضامنني اإلسرائيليني الذين يستنشقون معنا

في هذا اجلانب ألدركنا أنها ضرورة البد منها.

الغاز ،وهذا األمر بحاجة إلى مأسسة عبر أي

املجتمع الفلسطيني اآلن يعيش بني شعار

مؤسسة تنظيمية ،تعمل على تنظيم استقبالهم،

مقاومة عبثي في غزة ،وبني مفاوضات عبثية في

وإقاماتهم ،وطريقة التعاطي معهم ،واخلطاب

الضفة ،وبالتالي ما الدافع ليخرج هذا املجتمع

املوجه إليهم ،وطرق التواصل املستمر معهم،

إلى الشارع؟ .لألسف ثمة حتول في املفاهيم

تصب في الصالح العام الفلسطيني ،كما أن

الفلسطينية ،حتى ب ّت وأبناء جيلي ممن قاومنا
االحتالل في االنتفاضة األولى ،وسجنا مرات

لضمان جتنيدهم لصالح أي أفكار مستقبلية
املقاطعة االقتصادية أمر أساسي ومهم ،كونها

عدة ،وبعضنا ال يزال يقاوم ،نتهم بالغباء ...هناك

أحد أركان دولة االحتالل التي تستفيد من ترويج

حتوالت في األولويات لدى املجتمع الفلسطيني،

بضائعها في األسواق الفلسطينية بالضفة وغزة

وبالتالي علينا إعادة االعتبار لفكر املقاومة

مبا يزيد على ثالثة مليارات ونصف املليار دوالر
سنوي ًا ،ولو استعضنا عن املنتجات اإلسرائيلية

وفلسفتها ،لعلنا نتمكن من قيادة هذا املجتمع
باجتاه التحرير.

باملنتجات الفلسطينية مبا قيمته مليار دوالر
سنوي ًا ،فإننا سنوفر عشرات آالف فرص العمل،

مسلّم :حت ّدثنا باستفاضة عن عقبات داخلية
وذاتية ،كيف ترى أخ «أبو جهاد» العقبات

وبالتالي املساهمة في حل أزمتنا االقتصادية.

املوضوعية واخلارجية واالسرائيلية امام جتسيد

على القيادة الفلسطينية بكل مستوياتها،

هذا النموذج؟

واآلن ،إطالق املفاهيم ووضع البرامج التي تعتمد

العالول :علينا أن نتأكد ونؤكد من أن ما نريده

على النشاط امليداني بكافة أشكاله ،وكذلك على
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هو أ ّال يكون هذا االحتالل سه ًال ،وأن يكون أكثر
كلف ًة على ممارسيه ،فال ميكن ألي جهة محتلة أن

هي همهم األساسي ،وهذا شأن تاريخي ...أتذكر
متام ًا كيف كانت عديد الشركات اإلسرائيلية تقوم

تفكر بالتراجع عن إجراء ،أو التخلي عن سياسة،
أو حتى إنهاء االحتالل ،إ ّال إذا دفعت ثمن ًا باهظ ًا

بتغيير مغلفات عديد البضائع اإلسرائيلية في
مناطق معينة كقبرص ،على سبيل املثال ،ومن

نتيجة احتاللها هذا.

ثم تصديرها إلى الوطن العربي ،بل إن عديد

البعض يتحدث عن اتفاقيات مقيدة للسلطة

الشركات باتت تبرر وجودها في إسرائيل وتدعي

الوطنية ،عندما مت تداول مقترح مقاطعة

أنها من أصول غير إسرائيلية لتمرير بضائعها

البضائع اإلسرائيلية ،وهذا صحيح ،لكننا

إلى السوق الفلسطينية واألسواق العربية ،وحني

نتحدث عن مقاومة شعبية ،وليس عن مقاومة

خضنا معركة مقاطعة البضائع اإلسرائيلية في

السلطة الفلسطينية؛ فالسلطة الفلسطينية مقيدة

فترة من الفترات على الصعيد الشعبي ،شعرنا

باتفاقات ،لكن أنا ،وأنت ،واملواطن في الشارع

بهلع لدى القطاع التجاري اإلسرائيلي ،وهذا

الفلسطيني لسنا مقيدين.

ما ملسته في نابلس ،التي أصبحت ،وبالنسبة

بات املجتمع الفلسطيني يشعر بالسعادة حني
يزيل االحتالل حاجز ًا عسكري ًا ما ،أو يخفف من

للكثير من أبنائها ،مقاطعة البضائع اإلسرائيلية
فيها نهج حياة  ...أعرف كم ًا هائ ًال من الشباب

إجراءاته أو جنوده عند حاجز آخر ،لكني أرى أن

يحتجون على ذويهم وأقاربهم إذا ما أدخلوا

أحد مؤشرات زيادة تكلفة االحتالل على احملتل

بضائع إسرائيلية إلى منازلهم.

هو أن يظل جيشه في حالة استنفار مستمرة ،وأن
يبقى منتشر ًا في كل مكان ،وهذا مكلف لالحتالل،

أعلم أن هناك معيقات في هذا اجلانب ،وأن
العدو وجهات أخرى ال تريد منا الدخول في

وال يتحقق إال باملقاومة الشعبية ،وإعادة الروح

أشكال من املقاومة كهذه تؤلم االحتالل ،وال ندفع
مقابلها فاتور ًة باهظ ًة أو ثمن ًا مؤمل ًا.

مواجهة مقاومة شعبية سلمية فلسطينية ،وهنا
يصبح االحتالل مكلف ًا على ممارسيه.

نحن نحاصر من قبل اجلميع ،فالعالم وأمتنا

إليها ،وبالتالي تستنفر إسرائيل كل طاقاتها في

ال يريدوننا على اإلطالق إال أن جنلس إلى
طاولة املفاوضات ،بل وإلى طاولة مفاوضات

أعتقد أن املقاطعة االقتصادية هي أحد
امليادين األكثر تأثير ًا على االحتالل اإلسرائيلي،

عبثية ،األميركيون يريدون ذلك ،والكل يسير في

فطبيعة إسرائيل وبنيتها تقوم على االقتصاد،

فلكهم ،وبالتالي العديد من عوامل تفعيل املقاومة

فحني أقامت عالقات مع بعض الدول العربية

الشعبية غير متوافرة بفعل احلصار السياسي،

كان همها األساسي تبادل التمثيل التجاري،

واالقتصادي الذي ميارسه العالم علينا ،لكن

عبر املكاتب التجارية ،ولو لم يكن ثمة تبادل

هذا يجب أال يثنينا عن مساعينا في هذا األمر.

دبلوماسي في بعض احلاالت .التجارة والبضائع

وبالنسبة إلى املتضامنني األجانب ،علينا

العدد (2012 )20
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التمييز بني التضامن املجرد واحلقيقي ،وبني

مستقب ًال ،ألن القضية الفلسطينية كانت وال تزال

التضامن الذي يرمي إلى حتقيق أهداف ما ،مع

جوهر الصراع العربي اإلسرائيلي ،وكل مواطن

التشديد على تقديرنا لكل من يتضامن مع عدالة

عربي يعتبرها قضيته األساسية.

قضيتنا من بني املتضامنني ،هناك من لديه رسالة

من جانب آخر ،ال شك في أن الشعب يريد

إنسانية ،وهناك من يعمل وفق أجندة سياسية

قيادة موحدة للشعب الفلسطيني ،ومن هنا

ما ،وهذا ال ينطبق على املتضامنني الدوليني ،بل

بات تطوير أداء منظمة التحرير الفلسطينية
مسأل ًة مهم ًة للغاية ...كنا نع ّول على تنفيذ اتفاق

وحتى على بعض املؤسسات احمللية التي تتحدث
عن دعم املقاومة الشعبية ،حيث جندها حتدد
سقف ًا لهذه املقاومة يجب أال تخرج عنه ،مبا ال

املصاحلة ،وإجراء االنتخابات للمجلس الوطني
ملنظمة التحرير بالتزامن مع انتخابات الرئاسة

يفسد أحيان ًا العالقة مع اإلسرائيليني.
مسلّم :في احمليط العربي تغيرات واسعة،

االنتهاء من ذلك في أيار من العام اجلاري ،لكن

حدث بعضها عبر روافع شعبية هادرة ،كيف

هذا األمر عطل ،بعد قرار من "حماس" مبنع

يرى الرفيق رأفت انعكاس على الواقع فلسطينيا؟

عمل اللجنة املركزية لالنتخابات في قطاع غزة

رأفت :الثورات والتطورات احلاصلة في

وانتخابات املجلس التشريعي ..كان من املفترض

بخصوص حتديث السجل االنتخابي.

ما تريده حماس ،هو االبتعاد كلي ًا عن خيار

عدد من الدول العربية ،على الصعيد الراهن
شغلت الدول والشعوب العربية مبشاكلها

االنتخابات ،وعقد صفقة بخصوص منظمة
التحرير ،وهذا مرفوض كلي ًا ،خاصة أنه سبق

الصعيد املستقبلي ،سيكون لهذه الثورات أثر
إيجابي ،خاصة أن انتهاج طريق الدميقراطية في

وشكلنا جلنة وض ّمت خالد مشعل ،ورمضان

شلح ،وقيادات من مختلف الفصائل لنمضي

هذه الدول عبر صناديق االقتراع ،وما ستفرزه

في تنفيذ االتفاق ،بل جنحنا في االنتهاء من

من نتائج على مستوى الرئاسة والبرملانات،

وضع نظام داخلي النتخابات املجلس الوطني،

فإن القيادات اجلديدة ستضع في احلسبان أن

وكنا بالفعل نريد إجراء انتخابات متزامنة مع

سلوكها هو ما يضمن لها االستمرار من عدمه...
سابق ًا كانت هذه األنظمة «حتسب حساب التلفون

االنتخابات الرئاسية والتشريعية ،ومع هذا

وحتدياتها الداخلية ،لكن برأيي ،أنه وعلى

اجلاي من واشنطن ،واملساعدة اجلاي من
واشنطن» ،وال تلقي با ًال ألصوات شعوبها ،ولذلك
على الرغم من انشغال البلدان التي حدثت فيها
ثورات الربيع العربي بشؤونها الداخلية حالي ًا،
فإنها ستصب لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته

التعطيل ،أرى أنه من الضرورة مبكان إعادة
االعتبار للجنة التحضيرية إلعادة تشكيل املجلس
الوطني ملنظمة التحرير ،وأال نبقى معطلني
لعملنا في املنظمة ،وال أن نرهن أنفسنا لصفقة
تقسم فيها املنظمة وفق نتائج انتخابات املجلس
التشريعي في العام  ،2006والذي بات جزء ًا
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من املاضي ،مع العلم أن موازين القوى تتبدل

االنقسام ،وأخرى إقليمية ودولية ،وعلينا عدم

بني فترة وأخرى ،ففي انتخابات مجلسي الشعب

االستهانة بهذه املعيقات التي قد حت ّد من جناعة

والشورى املصريني حسم اإلخوان املسلمون

املقاومة ،مهما كان نوع هذه املقاومة وآليتها،

والسلفيون املعركة االنتخابية باكتساح كبير ،لكن

لكن في املقابل علينا عدم االستكانة ،واالجتاه

األمر تغ ّير في فترة وجيزة ،وفاز مرشح اإلخوان

نحو أشكال مبتكرة من املقاومة ،ومن بينها

املسلمني برئاسة مصر بفارق بسيط عن منافسه
في االنتخابات الرئاسية.

مقاطعة البضائع اإلسرائيلية ،أو في مرحلة
أولى جزء منها ،فالنجاح في أي خطوة من

نحن نقول إذا كانت "حماس" على استعداد

هذا القبيل ،قد يقود إلى جناحات أخرى ،وهذا

ملثل هذه االنتخابات املتزامنة فلتتفضل ،أما

ينطبق على املقاومة الشعبية ضد املستوطنات

إذا أغلقت الباب أمام االنتخابات فعلى اللجنة

واجلدار واحلواجز العسكرية ...باعتقادي،

التحضيرية إعادة تشكيل املجلس الوطني

الشعب الفلسطيني بأكمله يؤمن بأن حركة

الفلسطيني ،وإعادة النظر في كل التركيبة لهذا

التاريخ تسير باجتاه إنهاء االحتالل اإلسرائيلي،

املجلس ،بحيث يكون دور الشباب والنساء أكثر
حضور ًا ،خاص ًة أنهم مهمشون في مؤسسات

واستقالل الفلسطينيني ،ومتتعهم بحقوقهم...
صحيح أن حق تقرير املصير ارتبط بالثورة

املنظمة حالي ًا ،على عكس فترة تأسيس املنظمة،

الفرنسية ،لكنه انتشر في جميع أنحاء العالم،

وبالتالي يتم انتخاب جلنة تنفيذية جديدة ،ومجلس

كونه باجتاه حركة التاريخ وليس في االجتاه

مركزي جديد ،بحيث تعود احلياة ملنظمة التحرير

املعاكس لها ...قد نعيش حالة إحباط مرتبطة

الفلسطينية لتقود الشعب الفلسطيني باجتاه

بحالة تراجع نسبية في املقاومة ،وبالتالي في

مواجهة سياسات إسرائيل القمعية والعنصرية،

اقتراب حتقيق حلمنا بالدولة املستقلة ،وحق

وتتابع العمل باجتاه عزل سياسات االحتالل في

تقرير املصير ،وعودة الالجئني ،وقد تكون هناك

املؤسسات الدولية ،وتوظيف ضغط دولي بقرارات

ظروف إقليمية وعاملية معاكسة ،لكن على املدى

جديدة ضد هذه السياسات ،ووضع آليات لتنفيذ

البعيد ستتحول هذه الظروف لتخدم القضية

مثل هذه القرارات ،وبالتالي إجبار إسرائيل في

الفلسطينية ،خاصة مع التحوالت الدميقراطية

النهاية على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

في احمليط العربي ...املجاالت ال تزال مفتوحة

مسلّم :د .سمير عوض ،هل من تعقيب أخير؟
عوض :أعتقد أنه متت إثارة عديد القضايا،
وإلى حد كبير ،يبدو أن من الواضح أن ثمة
معيقات على املستوى الداخلي وعلى رأسها
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أمام الفلسطينيني للمقاومة ،وبأشكال متعددة
ومبتكرة ،ومن بينها مقاومة (الفيسبوك) ،لكن
يجب أن تتحول املقاومة إلى ثقافة شعبية
مؤطرة ،وعلى القيادة أن تكون واضح ًة في
أهدافها ليتحرك الشعب دون تردد.
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التميمي :في اخلتام ،أحب أن أؤكد أن املقاومة

املدافعني عن القضية "مدافعون ضعفاء" ،فإن

الشعبية يجب أن تتحول إلى خيار إستراتيجي

األمور قد تسير باجتاه يعبر عن مقولة غسان

يتم تبنيه بشكل فعلي ،وأنه البد من وضع برامج

كنفاني "الشعوب تعودت أن تغير املدافعني ،ال أن

وآليات عمل ،بالتزامن مع خطاب وشعار وهدف

تغير القضية" ..علينا أال ننتظر الوقت ،فاالحتالل

سياسي واضح ،كي ال نبقى أسرى لفكرة

بسياساته يسرق كل شيء حتى أحالمنا ،وعلى

املزاجية ...لكن ،إذا ما بقيت األمور على ما هي

اجلميع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني ال يريد

عليه ،وإذا لم تغ ّير القيادة الفلسطينية من طريقة

حتسني شروط حياته حتت االحتالل ،بل يريد

أدائها وإدارتها النظام السياسي الفلسطيني،

حقه في التحرر وتقرير املصير كسائر شعوب

وعلى كل املستويات ،وفي حال لم يلمس الشعب

العالم ،وبالتالي إنهاء االحتالل وإقامة الدولة

الفلسطيني أي تغيير حقيقي ،وبقي يشعر بأن

الفلسطينية املستقلة.
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سياسات عامة

سياسات رعاية األطفال وحمايتهم
في التعديالت المقترحة على قانون الطفل الفلسطيني
زكريا السرهد

*

مقدمة
أولَى اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد
الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أهمي ًة
كبير ًة حلقوق الطفل .وتُرجم هذا االهتمام بصدور
اتفاقية حقوق الطفل؛ وذلك سعي ًا حلث الدول
األطراف على تبني السياسات والتدابير الالزمة
حلماية حقوق الطفل.
إن التشريعات الناجعة بشأن الطفل هي تلك
التي تستطيع أن تؤسس إطار ًا عام ًا للسياسات
الهادفة حلماية الطفل .وتكون هذه التشريعات
السند الرئيس لوضع اخلطط والسياسات ،وفي
الوقت نفسه ،يجب أن تكون السياسات قادر ًة
على التأثير في التشريعات املتعلّقة بالطفل في
اجتاه تعزيز حمايته ورعايته؛ ألن حقوق الطفل
*باحث فلسطيني.
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تتسم بطبيعة خاصة ،فهي ال تأتي في إطار
معادلة االلتزامات مقابل احلقوق ،بل هي في
اجتاه احلقوق فقط .وهي حقوق تتم ّيز بثالث
مميزات :أنها حقوق ال يجوز التنازل عنها ،وهي
حقوق خالصة ال تقابلها واجبات ،وحقوق تدخل
1
الدولة طرف ًا فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي هذا السياق ،تساوقت التشريعات
الفلسطينية مع هذا االجتاه ،حيث تض ّمن القانون

األساسي الفلسطيني رعاية األمومة والطفولة،
وحق األطفال في احلماية والرعاية الشاملة وعدم
التع ّرض لالستغالل والضرب واملعاملة القاسية

من ذويهم ،وأن يفصلوا عن البالغني إذا حكموا
بعقوبة سالبة للحرية 2.ومت إصدار قانون الطفل
الفلسطيني سنة  ،2004والذي تضمن مجموع ًة
من التدابير القانونية الهادفة لضمان رعاية
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األطفال وحمايتهم ،والتي انبثقت في إطارها

تقتصر فقط على ورود تعريف «الطفل».

العام من روح اتفاقية حقوق الطفل.

فيما أن التعديالت املقترحة أضافت

وفي سياق العمل على تطوير التشريعات

تعريف مصطلحات :السلطة ،املجلس،

الفلسطينية ،مت تقدمي مشروع قرار بقانون

مرشد حماية الطفولة ،القاضي املختص،

معدل لقانون الطفل املقترح من مجلس الوزراء.

اخلطر احملدق.
وجاءت هذه املصطلحات لورودها ضمن

ويتكون مقترح مشروع القانون من إحدى وثالثني
ماد ًة تهدف إلى سد الثغرات في قانون الطفل

التعديالت املقترحة ،حيث إن عبارة «السلطة»

احلالي ،وذلك لضمان منح الطفل الفلسطيني كافة

غير موجودة في قانون الطفل احلالي .كما

احلقوق؛ األمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على

أن مصطلح «املجلس» والذي جاء في قانون

املجتمع الفلسطيني بشكل عام .ومبا أن هناك
أهمي ًة خاص ًة تنطوي على إعمال حقوق الطفل،

الطفل احلالي على أنه «املجلس األعلى
لألمومة والطفولة» ،سيشير وفق التعديالت
إلى «املجلس الوطني للطفل» .إ ّال أن مصطلح

واملتمثلة في أن النمو السليم للطفل بكافة جوانبه؛
يضمن إلى حد كبير نشوء أفراد ومواطنني لديهم

«مرشد حماية الطفولة» موجود في قانون

صحة نفسية عالية ،يستطيعون اإلسهام بشكل

الطفل احلالي ،ولكن وروده في التعريفات

إيجابي في بناء املجتمع.

ضمن مقترح التعديالت.
2 .2تعديل املادة (  )4من قانون الطفل

ملخص للتعديالت المقترحة

الفلسطيني .حيث إن املادة املذكورة

تنقسم التعديالت املقترحة على قانون الطفل

تقتصر على حظر تشغيل األطفال قبل

الفلسطيني إلى أربعة مستويات :التعديالت الكلية

بلوغهم سن اخلامسة عشرة ،فيما أن

املقترحة على بعض املواد ،التعديالت اجلزئية

التعديالت املقترحة تنص على:

املقترحة ،إلغاء مواد كاملة ،إضافة مواد جديدة.

•مراعاة ما جاء في قانون العمل بشأن
تشغيل األطفال.

التعديالت الكلية المقترحة
على بعض المواد

•حظر تشغيل األطفال في املهن اخلطرة.
•النص بالعقوبة املالية على كل من يخالف

هذه التعديالت تضمنت اقتراح استبدال
نصوص املواد بنصوص جديدة ،وهي وفق اآلتي:

أحكام املادة املذكورة.

1 .1تعديل املادة (  )1من قانون الطفل

3 .3تعديل املادة ( )70والتي تتض ّمن وفق

الفلسطيني ،وذلك بإضافة مجموعة من

النص املقترح:

التعريفات واملصطلحات الواردة في

•إنشاء املجلس الوطني للطفل.

القانون .فالتعريفات في القانون احلالي

•تكون للمجلس موازنة مستقلة ضمن
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2 .2تعديل املادة ( )22بإضافة عبارة "قانون

املوازنة السنوية العامة للسلطة.
•تعمل وز ار ة ا لشؤ و ن ا ال جتما عية

الصحة العامة" إلى الفقرة ( ،)1وإضافة

كسكرتاريا للمجلس.

تنص على تقدمي اخلدمات
فقرة جديدة ّ
الصحية املجانية لألطفال دون سن

4 .4تعديل املادة ( )71بحيث تصبح وفق

السادسة.

النص املقترح:

3 .3تعديل املادة ( )23بإضافة فقرة جديدة

يختص املجلس برسم السياسات الوطنية

إليها تنص على وجوب حفظ البطاقة

للطفل واقتراحها ،وله في سبيل ذلك:

الصحية في امللف املدرسي للطفل.

•متابعة إقرار السياسات املتعلقة بالطفل.

4 .4تعديل الفقرة (  )3من املادة ( )29

•متابعة تنسيق اجلهود الالزمة حلماية

واخلاصة بالتدابير املتعلقة باإلنفاق على

ورعاية الطفل.

الطفل ،وذلك عن طريق صندوق النفقة في

•إقرار معايير حماية حقوق الطفل.

حال تعذر اإلنفاق عليه من قبل الشخص

•املساهمة في التشريعات واخلطط

امللزم بالنفقة.

والبرامج ذات العالقة بالطفل.

5 .5تعديل املادة ( )44وذلك بشطب كلمة

•وضع اللوائح واألنظمة والتعليمات الالزمة

"تع ّمد" .وإضافة فقرة جديدة تنص على

لعمل املجلس.

اعتبار تعريض الطفل للزواج باإلكراه من

•إعداد التقارير.

احلاالت الصعبة التي تهدد سالمة الطفل

•العمل على تطوير وتنسيق برامج التعاون

وصحته البدنية والنفسية.

الفني الدولي واإلقليمي والثنائي في مجال

6 .6تعديل املادة ( )47بإلغاء البندين (أ) و

الطفولة.

(و) واستبدالهما ببند جديد ينص على
اعتبار الطفل معرض ًا خلطر االنحراف إذا

•أي اختصاصات ومهام أخرى مبقتضى
أحكام القوانني واللوائح واألنظمة.

وجد أو عاش أو اشتغل في بيئة تتصل

التعديالت الجزئية المقترحة

بأعمال التسول أو الدعارة أو الفسق

1 .1تعديل املادة ( )11من قانون الطفل

أو فساد اخللق أو القمار أو املخدرات.

الفلسطيني بإضافة فقرتني هما:

وإضافة فقرتني ،تنص على اعتبار الطفل
معرض ًا خلطر االنحراف إذا لم تكن له

•حظر إجراء التجارب الطبية أو العلمية
على األطفال.

وسيلة مشروعة للعيش أو عائل مؤمتن،
أو الطفل الذي ارتكب فع ًال مجرم ًا كان

•النص بالعقوبة املالية والعقوبات الالحقة

سيالحق عليه جزائي ًا لوال أنه لم ُيتم

بشأن أحكام الفقرة السابقة.
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الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه.

حاالت اخلطر احملدق باملبادرة إلى

7 .7تعديل الفقرة (  )2من املادة ( )50

إخراج الطفل من املكان املوجود فيه ولو

بحيث يصبح مجلس الوزراء هو اجلهة

باالستعانة بالقوة اجلبرية ووضعه في

املختصة بإصدار اللوائح اخلاصة

مكان آمن.

باآلليات والتدابير التي حتدد مواصفات

•وجوب حصول املرشد على إذن قضائي

مرشدي حماية الطفولة.

عاجل يصدره القاضي املختص في

8 .8تعديل الفقرة ( )1من املادة ( )53والتي

مدة أقصاها  24ساعة لالستمرار

تتضمن إضافة عبارة "يعرضه خلطر

في تطبيق التدابير املتخذة في حاالت

االنحراف" إلى جانب "تهديد سالمة

اخلطر احملدق.

الطفل أو صحته البدنية أو النفسية"

1313تعديل املادة ( )67برفع السن الذي ال

واملتعلقة بوصف احلاالت التي توجب

جتوز فيها املساءلة اجلزائية للطفل من

قيام كل شخص بإبالغ مرشد حماية

تسع سنوات إلى اثنتي عشرة سنة.

الطفولة حولها.

المواد المقترح إلغاؤها

9 .9تعديل املادة ( )57بإضافة نص يتعلق

1 .1إلغاء املادتني (  )27و(  )45وذلك

باعتبار تع ّرض الطفل خلطر االنحراف

باستبدالهما مبادة واحدة واملتعلقة

أحد األسباب التي يتوجب على مرشد

بحصر األعمال التي يحظر فيها تشغيل

حماية الطفولة رفع تقرير حولها إلى دائرة

األطفال حتت طائلة املسؤولية اجلزائية.

حماية الطفولة في حالة ثبوت عدم وجود

2 .2إلغاء املواد (  )59 ،49 ،48وذلك

ما يهدد سالمة الطفل.

باستبدالهما مبادة واحدة واملتعلقة

1010تعديل املادة ( )58والتي تتضمن اعتبار

بالتدابير االتفاقية بشأن الطفل والتي

تعرض الطفل خلطر االنحراف أحد

يستطيع مرشد حماية الطفولة القيام بها.
3 .3إلغاء املادة ( )64لكونها أصبحت جزء ًا

األسباب التي يتوجب على مرشد حماية
الطفولة اتخاذ اإلجراءات املناسبة في

من املادة السابقة اجلديدة.

حال ثبوت وجود ما يهدد سالمة الطفل.

إضافة مواد مقترحة

1111تعديل املادة ( )63بإضافة فقرة جديدة

1 .1إضافة املادة ( 21مكرر) والتي تتضمن

والتي تتيح للقاضي املختص أن يقرر اتخاذ

النص بعقوبة احلبس ملن يهمل في طفل

أي من التدابير الالزمة حلماية الطفل.

حتت رعايته.

1212تعديل املادة ( )65لتصبح:

2 .2إضافة املادة ( )27والتي تتعلق بحصر

•وجوب قيام مرشد حماية الطفولة في
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األعمال التي يحظر فيها تشغيل األطفال.

واألدبي لطبيعة النصوص في قانون الطفل،

3 .3إضافة املادة ( 55مكرر) والتي تنص

باجتاه نصوص أكثر عملية ،مبا فيها من

على وجوب قيام مرشد حماية الطفولة

سياسات وتدابير وإجراءات تهدف إلى تعزيز

املتلقي لبالغ ينطوي على وجود خطر
محدق بالطفل أن يجري فحص ًا أولي ًا في

حماية الطفل ورعايته.
وعلى الرغم من أن القانون احلالي يشير إلى

غضون  24ساعة من تلقي البالغ .وفي

النسق املؤسساتي حلقوق الطفل ،فإن التعديالت

احلاالت األخرى خالل  72ساعة.

املقترحة قد أبرزت بشكل أكبر املستويات السياسية

4 .4إضافة املادة ( )59واملتعلقة بحصر

واإلشرافية والتنفيذية حلماية حقوق الطفل ورعايته.

التدابير االتفاقية التي يستطيع مرشد

حيث إن من شأن هذه التعديالت أن تنهي التعارض

حماية الطفولة اتخاذها في حالة تعرض

بني صالحيات مجلس الوزراء ووزارة الشؤون

الطفل للخطر أو التهديد.

االجتماعية ،وذلك بالنص على أن مجلس الوزراء

5 .5إضافة املادة ( 66مكرر) والتي تنص على

هو اجلهة املختصة بإصدار اللوائح واألنظمة
لتنفيذ القانون انسجام ًا مع صالحيات مجلس

من يقوم برعايته قبل صدور القرار من

الوزراء ،كما وردت في القانون األساسي 3.فيما أن

القاضي املختص بشأن الطفل.

القانون احلالي مينح هذه الصالحية لوزير الشؤون

احلقوق التي يتمتع بها والدا الطفل أو

6 .6إضافة املادة ( 69مكرر) والتي تنص

االجتماعية ،وبالتالي ،وفق التعديالت املقترحة

على اختصاص محاكم مخصصة بقضايا

يكون مجلس الوزراء هو اجلهة اإلشرافية العليا

األطفال اجلانحني ،على أن تستمر محاكم

في إطار مأسسة حماية حقوق الطفل ورعايته.

الصلح والبداية بالنظر في هذه القضايا

فيما أن وزارة الشؤون االجتماعية هي جهة رسم

إلى حني إنشاء احملكمة املختصة.

السياسات العامة ،وفي الوقت نفسه هي اجلهة

7 .7إضافة املادة ( 70مكرر) والتي تنص

التنفيذية من خالل دائرة حماية الطفولة التابعة

على قوام تشكيل املجلس الوطني للطفل.

للوزارة .واملجلس الوطني للطفل هو جهة رسم

مدى استجابة التعديالت المقترحة
لسياسات رعاية الطفل وحمايته

السياسات املتعلقة بالطفل الفلسطيني.

ثانيًا ـ تعزيز التوجه المهني
لحماية األطفال ورعايتهم

أو ًال ـ مأسسة حماية حقوق الطفل ورعايته

من شأن التعديالت املقترحة أن حتدث تطور ًا

عززت التعديالت املقترحة دور مرشد حماية
الطفولة .حيث أوردت تعريف ًا له والذي مت تقدميه

وإجراء املزيد من التحول من االجتاه األخالقي

في التعديالت املقترحة على أنه «املوظف العام

في إطار مأسسة حماية حقوق الطفل ورعايته،
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في وزارة الشؤون االجتماعية الذي يعمل في

متسعة مقارنة مبا ورد في التعديالت املقترحة

دائرة حماية الطفولة ،ويختص مبهمة تقييم
حالة ومتابعة قضايا األطفال طبق ًا لهذا القانون

على قانون الطفل الفلسطيني ،والتي حتصر
جهة تلقي اإلبالغ مبرشد حماية الطفولة .كما

واللوائح واألنظمة الصادرة مبوجبه».

أن مشروع قانون الطفل البحريني في مادته

ومن شأن النص بالتعريف أن يقنن التفسير

( )98ال يشترط رفع الدعوى اجلنائية بشأن

لدور ومهام مرشد حماية الطفولة ،بحيث يحد

سوء معاملة الطفل إلى النيابة العامة ،مما يعني

من التفسيرات واالجتهادات املتضاربة .إال أنه

أن النيابة العامة تستطيع مباشرة التحقيق في

تبقى هناك حاجة ماسة للتعجيل في إصدار

أي قضية سوء معاملة لألطفال دون احلاجة

اللوائح التنفيذية اخلاصة باآلليات والتدابير

إلى وجود دعوى رسمية أو شكوى .ولذا ،يعتبر
اإلبالغ كافي ًا ملتابعة قضية تتعلق بحاالت سوء

واختصاصاتهم من قبل مجلس الوزراء ،وفق ما

معاملة الطفل .فيما أن التعديالت املقترحة على

ورد في التعديالت املقترحة على الفقرة ( )2مادة

قانون الطفل الفلسطيني لم تشر إلى هذا اجلانب،

( )50من قانون الطفل.

مما قد يخلق اجتهادات مختلفة بشأن احلق في

التي حتدد مواصفات مرشدي حماية الطفولة

كما تنص التعديالت املقترحة على وجوب إبالغ

متابعة حاالت سوء معاملة األطفال.

مرشد حماية الطفولة كلما تبينّ ألي شخص أن
هناك ما يهدد سالمة الطفل أو صحته البدنية

كما أن التعديالت املقترحة تعطي مرشد
حماية الطفولة إجراء الفحص األولي للتأ ّكد من

أو النفسية أو يعرضه خلطر االنحراف .حيث إن
القانون احلالي ينص على« :لكل شخص» ،فيما

صحة البالغ املقدم له حول تع ّرض طفل للخطر
أو التهديد ،وذلك في غضون  24ساعة .وجاء

أن التعديل املقترح ينص على «على كل شخص»

حتديد املدة في حالة تقدير املرشد بأن البالغ

وهنا حتول في الصيغة نحو الوجوب بشكل أكبر

ينطوي على معلومات تتعلق باخلطر احملدق

مما هو عليه احلال في القانون احلالي .وهذا مينح
مرشد حماية الطفولة دور ًا أكبر في التعرف إلى

الذي قد يتعرض له الطفل .وحتديد املدة جاء
وفق التعديالت املقترحة بأربع وعشرين ساعة

احلاالت التي قد يتع ّرض فيها أطفال للخطر أو

للتعجيل في الفحص الذي يتوجب على املرشد

التهديد .وهو ما يتوافق مع جاء في مشروع

القيام به .وحتى أنه في احلاالت األخرى التي ال

قانون الطفل البحريني ،والذي ينص في املادة

تتعلق باخلطر احملدق ،وإمنا بتهديد سالمة الطفل

( )99على وجوب اإلبالغ عن أي حالة من سوء

أو تعرضه لالنحراف ،يتوجب على مرشد حماية
الطفولة أن يقوم بالفحص للتأ ّكد من صحة البالغ

النص في مشروع قانون الطفل البحريني مينح

خالل اثنتني وسبعني ساعة ،وهذا من شأنه أن

إمكانية اإلبالغ للجهات املختصة ،وهي دائرة

يرفع مستوى كفاءة العمل على حماية الطفل.

املعاملة لألطفال إلى اجلهات املختصة .إال أن
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ولتسهيل قدرة املرشد على احلصول على

في حال ثبوت عدم وجود ما يهدد سالمة الطفل

معلومات تتعلق بتعرض األطفال للخطر أو

أو صحته البدنية أو النفسية أو ما يعرضه خلطر
االنحراف ،إضاف ًة إلى ما هو منصوص عليه في

على أن اإلبالغ يكون «بأي وسيلة ممكنة» ،وهذا

القانون احلالي بوجوب إبالغ الطفل والقائم على

من شأنه أن يزيد من إمكانية تعرف املرشد إلى

رعايته ومن قام باإلبالغ.

التهديد وتوسيعها؛ فقد نصت التعديالت املقترحة

حاالت تعرض الطفل للتهديد أو اخلطر.

ثالثًا ـ توسيع نطاق التدابير
الالزمة لحماية الطفل ورعايته

كما منحت التعديالت املقترحة دور ًا أفضل

ملرشد حماية الطفولة في إطار التحقق من البالغ
املتعلق بتعرض طفل للتهديد أو اخلطر ،حيث
إنه يستطيع مقابلة الطفل والقائم على رعايته
لالستماع إليهم ولردودهم حول الوقائع موضوع
البالغ ،وفق ما جاء في التعديالت املقترحة على
املادة ( )56من القانون احلالي والتي تنص على
«استدعاء الطفل والقائم على رعايته» ،فيما أن
«املقابلة» وفق التعديالت متكن املرشد من التوجه
إلى املكان نفسه املوجود فيه الطفل ،بد ًال من
انتظار حضور الطفل والقائم على رعايته إلى
دائرة حماية الطفولة ملقابلة املرشد .وهذا من
شأنه أن يساهم في تسريع عملية التدخل.
كما أن مرشد حماية الطفولة وفق التعديالت
املقترحة على املادة ( )56يستطيع «التحقق وأخذ
التدابير الوقائية املالئمة للطفل» .وتنص التعديالت
املقترحة على أنه من هذا التدابير« :منع كل
اتصال بني الطفل واألشخاص الذين من شأنهم
أن يتسببوا له مبا يهدد سالمته أو صحته البدنية
أو النفسية أو يعرضونه خلطر االنحراف» .فيما

تطرقت التعديالت املقترحة إلى تعريف
املصطلحات األساسية الواردة في قانون الطفل.
وفي إطار السياسات املوجهة حلماية الطفل
ورعايته ،تضمنت التعديالت إضافة تعريف
ملصطلح «اخلطر احملدق» والذي ينص على «كل
عمل يهدد حياة الطفل أو سالمته أو صحته
البدنية أو النفسية أو يعرضه خلطر االنحراف
بشكل ال ميكن تالفيه مع مرور الوقت» .حيث
إن اقتصار التعريف على وقوع العمل الذي
يهدد حياة الطفل ،قد يخرج بعض احلاالت
التي تتسبب في تهديد حياة الطفل والناجمة
عن «االمتناع عن القيام بعمل» وتكون نتائجه
مهددة حلياة الطفل .وبالتالي تبرز ضرورة
ملحة أن يشمل التعريف «العمل» و «االمتناع
عن العمل» .وباملقارنة ،جند أن املادة ( )97من
مشروع قانون الطفل البحريني تعرف «سوء
املعاملة» على أنها «كل فعل أو امتناع عن فعل»
يؤدي إلى أذى مباشر أو غير مباشر للطفل.

أن القانون احلالي لم ينص على مثل هذه التدابير.

ووفق التعديالت املقترحة فإنه من التدابير

كما ألزمت التعديالت املقترحة مرشد حماية
الطفولة بأن يرفع تقرير ًا إلى دائرة حماية الطفولة

االتفاقية التي يستطيع مرشد حماية الطفولة
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اتخاذها إبقاء الطفل في عائلته .فيما أن
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القانون احلالي ينص على التدابير املتعلقة

كما أن التعديالت املقترحة تشترط في األسرة

بتسليم الطفل ألبويه أو أحدهما ،أو أحد
أفراد أسرته .وهنا تكمن إشكالية صياغية

البديلة ،كأحد خيارات تسليم الطفل لها ،أن تكون
وفق ًا ملعايير وضوابط تصدر بشأنها الئحة تنفيذية

تتعلق بتسليم الطفل ألبويه ،حيث إن الطفل

عن مجلس الوزراء .فيما أن القانون احلالي

يفترض أن يعيش مع أبويه ،وبالتالي فإن

ال يتطرق إلى ذلك .فاألسرة البديلة يفترض

التعديالت املقترحة «بإبقاء الطفل في عائلته»
أكثر انسجام ًا من الناحية الصياغية.

استيفاؤها مجموعة من الشروط لتحقيق الهدف

وقد حددت التعديالت اشتراطات نفاذ

من التدابير املتعلقة بحماية الطفل ورعايته على
الوجه األفضل.

التدابير املتعلقة بإبقاء الطفل في عائلته وهي:

تهدف الرعاية البديلة إلى توفير الرعاية

التزام الطفل أو من يقوم على رعايته باتخاذ

االجتماعية والنفسية والصحية لألطفال الذين
يواجهون ظروف ًا حرمتهم من أن ينشؤوا في

مشترطة إبقاءه حتت رقابة دورية من مرشد
حماية الطفولة .ونصت ،أيض ًا  ،على تنظيم

أسرهم الطبيعية .ولذلك فالهدف من األسر البديلة
هو محاولة تنشئة األطفال في بيئة مناسبة بقدر

طرق التدخل االجتماعي من قبل اجلهات املعنية

اإلمكان لبيئتهم الطبيعية .وهذه األسر لها شروط

بتقدمي اخلدمات واملساعدة االجتماعية الالزمة

يتوجب أن حتدد وفق الئحة تنفيذية كما جاء في

للطفل وعائلته ،وأخذ جميع االحتياطات الالزمة

التعديالت املقترحة على قانون الطفل .ومن هذه

ملنع كل اتصال بني الطفل واألشخاص الذين

الشروط كما جاء في الالئحة التنفيذية لقانون

من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد سالمته أو

الطفل املصري أن تتكون األسر من زوجني
صاحلني ناضجني أخالقي ًا واجتماعي ًا ومدركني

فيما أن التدابير املنصوص عليها في القانون

الحتياجات الطفل ،وأن ال يزيد عدد األطفال

احلالي ال تتطرق إلى أي التزامات من قبل والدي

في األسرة على اثنني ،أن يكون مكان وجود

الطفل أو من يقوم على رعايته ،وهذا ما يعزز من

األسرة في بيئة تتوافر فيها املؤسسات التعليمية

حماية الطفل من التهديد أو اخلطر.

والترفيهية والدينية والرياضية .وتتوافر فيها
الشروط الصحية ،وأن يكون دخل األسرة كافي ًا

اإلجراءات لرفع التهديد أو اخلطر عن الطفل،

صحته البدنية أو النفسية.

ونصت التعديالت املقترحة على تسليم الطفل
مؤقت ًا ملن يستطيع القيام برعايته .وقد أضافت

التعديالت املقترحة كلمة «مؤقت ًا» مما يعني أن

لسد احتياجاتها ،وأن يكون احلصول على بدل
4
الرعاية عام ًال مساهم ًا في حتقيق رعاية الطفل.

األسلم يكمن في عودة الطفل إلى بيئته الطبيعية

كما نصت التعديالت املقترحة على إيداع
الطفل مؤقت ًا لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة

على الوضع املؤقت ملثل هذه التدابير.

اجتماعية أو تربوية أو صحية مالئمة عامة أو

ضمن أسرته .فيما أن القانون احلالي ال ينص
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خاصة ،كواحد من التدابير املتخذة حلماية

البديلة لصالح الطفل الذي تقوم برعايته تودع في

الطفل ورعايته .فيما أن القانون احلالي ينص

حسابه في صندوق التوفير.

7

على مجموعة من التدابير من ضمنها «اإليداع

وتتعدد اإلجراءات املتعلقة برعاية الطفل في

في مؤسسة مختصة باإلصالح» .وقد عاجلت

األسرة البديلة ،حيث إنها ميكن أن تكون برعاية

قواعد (هافانا) الشروط اخلاصة بأماكن رعاية

طوعية من قبل أسرة أخرى أبدت استعدادها

األحداث ،حيث نصت املادة ( )30على إنشاء

لذلك دون مقابل ،أو رعاية مدفوعة األجر ،أو

مؤسسات احتجاز لألحداث تكون مفتوحة

رعاية مقابل تأدية الطفل بعض األعمال لدى

وتنعدم فيها التدابير األمنية أو تقل ،وأن يكون

األسرة التي ترعاه 8.ويجمع الكثير من علماء

عدد النزالء فيها أدنى ما ميكن ،بحيث يكون
عدد األحداث في املؤسسات املغلقة قلي ًال إلى

التربية وعلم االجتماع على أن أسلوب رعاية
الطفل ضمن أسرة بديلة مقابل مبلغ مالي هو

حد ميكن من االضطالع بالعالج على أساس

األقل سلبية مقابل األشكال األخرى ،كالطوعية

فردي 5.إال أن بعض الدراسات قد أشارت

أو رعاية الطفل مقابل عمل .ولذا ،من املستحسن

إلى العديد من اجلوانب السلبية التي تصاحب

أن تتضمن التعديالت املقترحة اإلشارة إلى ذلك،

هذا اإلجراء ،حيث إن النزالء من األطفال في

إما بإتاحة اخليارات الثالثة مع وضع محددات

املؤسسات اإليوائية يعانون بدرجة معينة من

لضمان عدم تعرض الطفل لإلساءة ،أو اقتصارها

حالة عدم التك ّيف واالستقرار النفسي .كما تقل

على الرعاية مدفوعة األجر وذلك لكونها متكن

فرصهم في املشاركة االجتماعية ،باإلضافة إلى
تأثر حتصيلهم العلمي بشكل سلبي.

6

مرشد حماية الطفولة ،أو اجلهات املختصة من
متابعته بشكل دوري وقانوني.

ومن شأن التعديالت املقترحة أن توسع دائرة

وميكن نزع الطفل من األسرة البديلة ألسباب

اخليارات أمام مرشد حماية الطفل بشأن تدابير

متعددة ومنها اإلهمال أو االنحراف في السلوك

احلماية والرعاية ،بحيث ال تقتصر على خيار

لدى هذه األسرة ،أو لعدم جتاوب األسرة مع

واحد فقط ،بل تشمل عدة خيارات.

املوظف أو اجلهة املختصة واملخولة متابعة الطفل

أغفلت التعديالت املقترحة تدابير مهمة وهي
«األم البديلة» وخاص ًة عندما يكون الطفل الذي
يتعرض للتهديد أو خطر االنحراف معاق ًا .بحيث

لدى تلك األسرة.

القانوني املتعلق بإنهاء والية الوصي الشرعي على

توكل إليها مهمة رعاية الطفل ،ويصرف لها مبلغ

الطفل .والتي يجب أن ترتبط ببلوغ الطفل سن

من املال مقابل الرعاية الشهرية .حيث تنص

الثامنة عشرة من عمره .وألسباب أخرى تتعلق

الالئحة التنفيذية لقانون الطفل املصري على

بأهلية الطفل القانونية من حيث وجود أسباب

خصم  %10من األجرة الشهرية التي تتلقاها األم

قانونية .ففي قانون الطفل السوري ،تنص املادة
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9

كما لم تتطرق التعديالت املقترحة إلى اجلانب
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( )28على انتهاء والية النائب الشرعي (الوصي

الدينية .كما يضم املجلس في عضويته خمسة

كما في القانون الفلسطيني) عند بلوغ الطفل

ممثلني عن اجلهات واملؤسسات األهلية احمللية

سن الثامنة عشرة من عمره ،أو لفقدانه األهلية

العاملة في مجال الطفل ،يعينون مدة سنتني

القانونية توجب احلجر ،وبالتالي توجب استمرار

بقرار من مجلس الوزراء ،وبنا ًء على تنسيب من
رئيس املجلس .وتضم عضوية املجلس ،أيض ًا،

وصاية النائب الشرعي على الطفل ،كحاالت
اجلنون والعته.

رابعًا ـ إنشاء المجلس
الوطني للطفل
ينص القانون احلالي على إنشاء «املجلس
األعلى لألمومة والطفولة» وذلك وفق ما جاء
في املادة ( )70على أن يصدر قانون بتشكيله
وتنظيمه وحتديد اختصاصاته.
فيما أنه وفق التعديالت املقترحة يصبح مسمى

ممث ًال عن الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان كعضو
مراقب ال يحق له التصويت على قرارات املجلس.
وفق ما ورد في مقترح التعديل سيتش ّكل قوام
املجلس من ستة عشر عضو ًا ،باإلضافة إلى وزير

الشؤون االجتماعية كرئيس له .وهو قوام كبير
نسبي ًا ،ومن شأنه أن يش ّكل عائق ًا أمام قدرة
املجلس على االنعقاد بنصابه القانوني.
كما أن ممثلي اجلهات واملؤسسات األهلية
في املجلس سيعينون بصفة دورية ،ومن غير

املجلس «املجلس الوطني للطفل» .بحيث تكون له

املعروف ،وفق الصيغة املقترحة ،إن كانت صفة

املوازنة السنوية العامة للسلطة الوطنية ،وأن عمل

التعيني الدورية هي ملمثل اجلهة أو املؤسسة
األهلية ،أم هي للممثل واجلهة مع ًا.

الشخصية االعتبارية ،وله موازنة مستقلة ضمن
وزارة الشؤون االجتماعية كسكرتاريا للمجلس.

قوام المجلس
يتكون قوام هذا املجلس من مختلف الوزارات
ذات العالقة ،ويكون وزير الشؤون االجتماعية
رئيس ًا للمجلس ،وعضوية عشرة ممثلني عن
الوزارات األخرى على أن يكونوا موظفني من
الفئة العليا ،يعينهم الوزير املختص ،ويراعى أن
يكون لعملهم صلة بالطفل قدر اإلمكان.
وهذه الوزارات هي :التخطيط ،التربية والتعليم،
الصحة ،العمل ،الداخلية ،الرياضة والشباب،
العدل ،اإلعالم ،الثقافة ،األوقاف والشؤون

كما أن رئاسة املجلس من قبل وزير الشؤون
االجتماعية تنطوي على إشكالية تتعلق بالتغييرات
في تشكيالت احلكومة بني فترة وأخرى ،مما يضع
املجلس في حالة من اإلرباك.

اختصاصات المجلس
تضمنت التعديالت املقترحة حتديد اختصاص
املجلس الوطني للطفل واملتمثلة برسم السياسات
اخلاصة بالطفل واقتراحها .فيما أن اختصاص
املجلس األعلى لألمومة والطفولة في القانون
احلالي يتمثل مبتابعة اجلهود الالزمة لرعاية
األمومة والطفولة .أي أن دوره إشرافي ورقابي.
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كما أن النص بإبقاء املجال مفتوح ًا لتضمني

بينما مينح التعديل املقترح دور ًا مركزي ًا إشرافي ًا
وتنفيذي ًا فيما يخص السياسات العامة حلماية

أي اختصاصات ومهام أخرى يعتبر خطو ًة
متقدم ًة؛ حيث إن هذا األمر مي ّكن املجلس من

ورعاية الطفل.

كما أن التعديالت املقترحة تقدم حتديد ًا

مسايرة التطورات والتغيرات التي تطرأ على

ملجاالت اختصاص املجلس والتي تتمثل في:

السياسات العامة بخصوص الطفل.

•إقرار السياسات املتعلقة بالطفل من

وبالنظر إلى اختصاصات املجلس فيما يتعلق

•متابعة اجلهود الالزمة وتنسيقها حلماية

بالتشريعات ،فإن التعديالت املقترحة جتعل من
املجلس مساهم ًا فيها .حيث إنه من األفضل

مجلس الوزراء.
الطفل ورعايته وتنفيذ السياسات ذات
العالقة.
•املساهمة في التشريعات واخلطط
والبرامج ذات العالقة بالطفل وحمايته.
•وضع اللوائح واألنظمة الالزمة لعمل
املجلس وحتقيق أهدافه ورفعها ملجلس
الوزراء إلصدارها.

النص على اختصاصه باقتراح التشريعات أو
التعديالت على القوانني واللوائح واألنظمة ذات
العالقة بالطفل .وباملقارنة ،فقد تضمن قانون
الطفل السوداني "اقتراح التشريعات املتعلقة
بالطفل" كأحد اختصاصات املجلس القومي
لرعاية الطفولة.

نظام المجلس

•إعداد التقارير الالزمة ورفعها ملجلس
الوزراء.
•العمل على تطوير برامج التعاون الفني
الدولي واإلقليمي والثنائي في مجال
الطفولة وتنسيقها ،وعقد املؤمترات
والندوات ومتثيل فلسطني في اللقاءات
الدولية واإلقليمية في هذا املجال.
•ز .أي اختصاصات أو مهام تناط به
مبقتضى أحكام القانون أو اللوائح
واألنظمة املعمول بها.
وبالنظر إلى االختصاصات الرئيسة ملجلس
الطفل وفق التعديالت املقترحة فإننا جند أنها
قد رسمت اخلطوط العريضة للمجلس ،والتي
ستبنى عليها اللوائح واألنظمة املتعلقة بعمله.
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أشارت التعديالت املقترحة إلى اختصاص
املجلس بوضع اللوائح واألنظمة والتعليمات
الالزمة لعمله والتي ترفع ملجلس الوزراء
إلصدارها .ويعني ذلك أن ما يختص بنظام
عمل املجلس سوف يكون جزء ًا من تلك اللوائح
واألنظمة والتعليمات .ومن املفترض أن تشمل
التفاصيل اخلاصة بنظام عمل املجلس من حيث
املدد الزمنية لدورات االنعقاد ،وشروط صحة
االنعقاد ،وآليات التصويت واتخاذ القرارات.
كما يجب أن تتضمن التفاصيل املتعلقة باجلسم
التنفيذي واإلداري للمجلس ،وآليات تعيني
الطواقم اإلدارية له والشروط الواجب توافرها
في تلك الطواقم .ومن أجل احملافظة على مبدأ
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استقاللية عمل املجلس ،يفضل أن يكون لتلك

أو من يقوم على رعايته احلق في املثول أمام

الطواقم نظامها املالي واإلداري اخلاص بها .فقد

القاضي ،وذلك وفق ما نصت عليه املادة (66

تضمن قانون الطفل السوداني إنشاء "املجلس

مكرر) من التعديالت املقترحة.
وكذلك متنح الطفل احلق في املثول أمام

القومي لرعاية الطفولة" ،وأن تكون له أمانة عامة
متثل اجلهاز التنفيذي واإلداري للمجلس.

خامسًا ـ توسيع التدابير القانونية
بشأن حماية الطفل ورعايته
تضمنت التعديالت املقترحة على قانون الطفل
توسيع دائرة التدابير القانونية حلماية الطفل
ورعايته ،والتي تهدف إلى تعزيز السياسات
املقترحة بشأن الطفل الفلسطيني .وهذا يؤدي
إلى تعزيز الترابط بني السياسات التشريعية
والسياسات العامة جتاه الطفل الفلسطيني،
ويسهل ويوضح اآلليات والتدابير املتعلقة به.
وتظهر بعض التطورات التي تضمنتها التعديالت
املقترحة بهذا الشأن وخاصة ما يتعلق بالقاضي
املختص واحملاكم املختصة ،األطفال اجلانحني،
ونظام العقوبات.

 .1القاضي المختص
والمحاكم المختصة

القاضي املختص إذا كانت سنه ودرجة نضوجه
تسمحان بذلك ،وإال كلف مرشد حماية الطفولة
أو أي شخص آخر يراه القاضي املختص
مناسب ًا لنقل وجهة نظر الطفل .إال أن االعتماد
وفق النص املقترح على «سن أو درجة نضوج
الطفل» للسماح له باملثول أمام القاضي املختص،
يجعل األمر خاضع ًا للتقدير .ومن غير املعروف
في النص املقترح من هي اجلهة املخولة حتدي َد
أهلية السن أو درجة نضوج الطفل .ومن األفضل
أن يتم النص على حد أدنى لسن الطفل الذي
يستطيع فيه املثول أمام القاضي ،لكون السن
عادة ما تستخدم كمؤشر لقياس مستوى النضج
بشكل عام.
كما أن التعديالت املقترحة في الفقرة ( )2من
املادة ( 66مكرر) متنح احلق ألي طرف بالتقدم
إلى القاضي املختص بطلب مراجعة القرار الذي
أصدره القاضي بخصوص الطفل احملتاج إلى

وفق ًا لقانون الطفل احلالي ،فإن للقاضي

احلماية أو الرعاية .إال أن منح القاضي حق قبول

املختص اتخاذ أي من التدابير الالزمة حلماية

أو رفض الطلب دون اشتراط ذلك ببيان األسباب،
يفتح الباب واسع ًا حلرمان من لهم عالقة بالطفل

اتخاذ التدابير ذات الصبغة االتفاقية .كما أنه

من مراجعة القرار املتخذ ،أو احلصول على

ميثل اجلهة التي متنح اإلذن ملرشد حماية الطفولة

املسببات التي بني عليها قرار الرفض.

الطفل ،إذا لم يتمكن مرشد حماية الطفولة من

باالستمرار في تطبيق التدابير املتخذة في حاالت
اخلطر احملدق.
إال أن التعديالت املقترحة متنح والدي الطفل

كما نصت التعديالت املقترحة على إضافة
املادة ( 69مكرر) والتي تنص على إنشاء
محاكم مختصة بقضايا األطفال على أن يصدر
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بشأن تشكيلها ودرجاتها واختصاصاتها

قبل اتخاذ أي تدبير بحقه ،ما لم تكن هناك عجلة
في األمر ،فيكون ممكن ًا اتخاذ التدبير املالئم قبل

بذلك .على أن تستمر محاكم الصلح والبداية

استكمال اإلجراءات السالف ذكرها .كما ميكن

في النظر بقضايا األطفال اجلانحني إلى حني

االستعانة بالضابطة العدلية لتقصي املعلومات

إنشاء احملكمة املختصة.

حول املوضوع.

وإجراءات احملاكمة أمامها قانون خاص

10

ومن شأن إنشاء محاكم مختصة باألطفال أن

تتضمن اتفاقية حقوق الطفل حث الدول على

يعزز من حمايتهم ورعايتهم؛ حيث إن مثل تلك

حق الطفل املنتهِ ك لقانون العقوبات مبحاكمة

احملاكم يكون لديها قدرة على مراعاة خصوصية

عادلة ،وأن يكون الهدف في النهاية هو مصلحة

األوضاع النفسية واالجتماعية والوجدانية

الطفل الفضلى إلعادة إدماجه وتأهيله .ويتضمن

لألطفال ،مقارنة باحملاكم العادية.

ذلك قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة

وباملقارنة مع قانون الطفل املصري في هذا

ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة

اجلانب ،جند أن املادة ( )98تنص على أنه إذا

عادلة وبحضور مستشارين وحضور واليه أو

وجد الطفل في إحدى احلاالت التي قد تعرضه

األوصياء القانونيني عليه ما لم يعتبر ذلك في

لالنحراف ،تقوم نيابة األحداث بإنذار متولي

غير مصلحة الطفل الفضلى 11.وقد نصت املادة

الرقابة ملراقبة حسن سيره وسلوكه .ويجوز

( )1فقرة ( )4من املبادئ العامة لقواعد بكني

االعتراض على هذا اإلنذار أمام محكمة األحداث

على أن القضاء هو جزء ال يتجزأ من عملية

خالل عشرة أيام من تاريخ تسليمه.

التنمية الوطنية لكل بلد ،ضمن إطار شامل من

كما تضمنت املادة ( )26من قانون الطفل

العدالة االجتماعية جلميع األحداث ،بحيث يكون
عون ًا على حماية صغار السن ،واحلفاظ على

الطفل لالنحراف ،يتخذ القاضي لصالح احلدث

نظام عمري في املجتمع .ومن الشروط التي

تدابير احلماية أو احلرية املراقبة أو اإلصالح
عند االقتضاء ،أما ّ
تدخل القاضي فيكون بنا ًء

تتناولها قواعد بكني التي يجب توافرها في قضاء

اللبناني أنه في أي من األحوال التي قد تعرض

على شكوى احلدث أو أحد والديه أو أوليائه

األحداث ،حق الطفل في احلصول على مستشار
قانوني وحضور الوالدين واألوصياء.

12

أو أوصيائه ،أو األشخاص املسؤولني عنه أو

حيث جند أن التعديالت املقترحة بشأن تعيني

املندوب االجتماعي أو النيابة العامة أو بنا ًء
ّ
التدخل تلقائي ًا في
على إخبار ،وعلى القاضي

قاض مختص باألطفال ومحاكم مختصة تالمس
إلى حد كبير هذا اجلانب في السياسات املوجهة

احلاالت التي تستدعي العجلة .وعلى النيابة

حلماية الطفل الفلسطيني ورعايته .وعلى الرغم من

العامة أو قاضي األحداث أن يأمر بإجراء

النص في التعديالت املقترحة على صدور قانون

حتقيق اجتماعي ،وأن يستمع إلى احلدث وذلك

بشأن احملاكم املختصة بقضايا األطفال ،فإنه
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يتوجب أن يتضمن ،أيض ًا ،القضاة املختصني

مراحل ،وتنطبق املرحلة األولى على األطفال

بقضايا األطفال ،وذلك من حيث مواصفاتهم

الذين ال تتجاوز أعمارهم اخلامسة عشرة .وتكون

ومؤهالتهم وخبراتهم وأعمارهم .فنجد بعض

لهذه املرحلة العمرية تدابيرها اخلاصة ،ومنها

الدول ال تشترط في قاضي األطفال أن يكون من

على سبيل املثال :التوبيخ ،التسليم ،االلتحاق

رجال القانون ،وتكتفي بأن تكون لديه اخلبرة في

بالتدريب املهني ،اإللزام بواجبات معينة،

شؤون الطفل ،وأن يقل عمره عن خمسة وستني
عام ًا .وفي بعض األحيان تشترط أن يكون من
بني القضاة امرأة .ففي النظام اإلجنليزي تتشكل
محكمة األطفال من ثالثة قضاة على أن يكون من
بينهم امرأة 13.فيما أن القانون اجلزائري ينص
على تشكيل محكمة األحداث من قاض لألحداث،
وعضوين مساعدين ،ووكيل اجلمهورية ممث ًال عن
النيابة العامة ،وأمني الضبط.

14

 .2األطفال الجانحون
وتضمنت التعديالت املقترحة رفع سن
الطفل أمام املساءلة اجلزائية من التاسعة
إلى الثانية عشرة من عمره ،وذلك وفق نص
املادة ( .)67وهذا من شأنه أن يعزز من
حماية األطفال .فاملسؤولية اجلنائية مرتبطة
مبستوى النضج الذي يتقدم بتقدم السن .فيما
جند أن قانون الطفل املصري ووفق ما جاء
في املادة ( )94ينص على امتناع املسؤولية
اجلنائية على الطفل الذي لم يبلغ سبع سنوات
كاملة .وباملقارنة جند أن التعديالت املقترحة
على قانون الطفل الفلسطيني هي متقدمة
مقارنة بقانون الطفل املصري بشأن تدابير
حماية الطفل.
وقد قسم املشرع املصري األحداث إلى ثالث

اإليداع في إحدى مؤسسات الرعاية ..إال أن
التوبيخ يعتبر وفق املراجع الفقهية من األحكام
املهجورة في التطبيق وقلما تلجأ إليه احملكمة.
فيما أن اإللزام بواجبات معينة يكون عادة بحظر
ارتياد أنواع من احملال ،أو بفرض احلضور في
أوقات معينة أمام أشخاص أو هيئات محددة،
أو باملواظبة على حضور بعض االجتماعات أو
الندوات التوجيهية 15.أما املرحلة الثانية فتشمل
األطفال الذين أعمارهم ما بني اخلامسة عشرة
والسادسة عشرة .بحيث تستبدل أحكام اإلعدام
واألشغال الشاقة املؤبدة أو املؤقتة بعقوبة السجن
على الطفل الذي ارتكب جرمية في هذا العمر.
أما املرحلة الثالثة وهي تشمل الطفل الذي أمت
السادسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.
بحيث تستبدل عقوبة اإلعدام بعقوبة السجن مدة
سبع سنوات على الطفل الذي ارتكب جرمية في
هذه املرحلة العمرية ،ويستبدل حكم األشغال
الشاقة املؤبدة أو املؤقتة باحلكم بالسجن دون
حتديد املدة 16.إن مواءمة العقوبات مع املراحل
العمرية لألحداث يرتبط مع فهم اختالف املراحل
العمرية لألطفال ،والتي عادة تقسم إلى ثالث
مراحل وهي :مرحلة الطفولة املبكرة ،مرحلة
الطفولة املتوسطة ،ومرحلة الطفولة املتأخرة.
حيث لكل مرحلة عمرية محدداتها ،ولها مستوى
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وعي ونضج محددين .كما تتميز كل مرحلة
باحتياجات مختلفة.

يسبق حتريك الدعوى اجلزائية مرحلة متهيدية
جلمع األدلة املثبتة لوقوع اجلرمية والبحث عن

17

وفي القانون السوري بشأن األحداث ،ينص

مرتكبيها ،وتسمى هذه املرحلة مرحلة جمع

املرسوم التشريعي رقم  52لسنة  2003على عدم

االستدالالت ،وهي مجموعة اإلجراءات التي

مالحقة احلدث الذي لم يتم العاشرة من عمره
جزائي ًا حني ارتكاب الفعل .وإذا ارتكب الفعل بعد

تباشر خارج إطار الدعوى اجلنائية ،وقبل
البدء فيها بقصد التثبت من وقوع اجلرمية،

أن أمت العاشرة وقبل أن يتم الثامنة عشرة من

والبحث عن مرتكبيها ،وجمع األدلة والعناصر

18

الالزمة للتحقيق ،وتزداد خطورة هذه املرحلة

عمره ،فال تفرض عليه سوى تدابير إصالحية.

وفي قانون اجلرائم والعقوبات السوري رقم
 13لعام  1994بشأن األطفال املرتكبني للجرائم
وأمتوا اخلامسة عشرة ولم يتموا الثامنة ،ينص
باحلكم مبا ال يتجاوز نصف احلد األقصى
للعقوبة .وإذا كانت العقوبة هي اإلعدام ،يحكم
بالسجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد
على عشر.

19

فيما جند أن التعديالت املقترحة على قانون
الطفل الفلسطيني لم تتطرق إلى تقنني العقوبات
على األطفال املدانني بارتكاب جرائم ،ولم تتناول

إذا اتخذ جمع االستدالالت في مواجهة احلدث،
لذلك كان من الضروري وضع قواعد خاصة
ملرحلة االستدالالت بشأن األحداث اجلانحني
أو املعرضني لالنحراف تتوالها ضبطية خاصة
باألحداث ،ولم يتعرض قانون إصالح األحداث
رقم  16لسنة  1954ألي قواعد تتعلق بإجراءات
االستدالالت ،كما لم يلزم دوائر الشرطة باتباع
أي إجراءات خاصة مبعاملة األحداث في هذه
املرحلة ،ولم يتطلب قانون األحداث استحداث
شرطة خاصة لألحداث كما فعلت بعض القوانني

حتى اإلشارة إلى أي قانون آخر ينظم العقوبات

كاملصري والسوري والكويتي ،والضابطة

أوضحت االتفاقيات الدولية واإلقليمية اخلاصة

القضائية العدلية هي التي تقوم مبرحلة جمع
االستدالالت بشأن احلدث وفق ًا لقانون اإلجراءات

اخلاصة بجرائم األطفال.
بحماية األحداث أن اخلطوط األساسية العريضة
للسياسة اجلنائية املعاصرة لعدالة األحداث متت

اجلزائية رقم  3لسنة  2001الفلسطيني.

 .3نظام العقوبات

اإلشارة إليها في االتفاقيات الدولية باعتبار
الطفولة املخزون اإلستراتيجي للتطور االجتماعي
وذلك حلماية االرتقاء بالطفولة ورعايتها.
ويلزمنا استعراض أصول التحقيق مع
األحداث في ثالثة بنود :أو ًال ـ مرحلة جمع
االستدالالت بشأن األحداث اجلانحني :حيث
العدد (2012 )20

ويقصد هنا نظام العقوبات الهادف إلى حماية
وضمان رعاية األطفال .فيما أن نظام العقوبات
املتعلق باألطفال الذين يرتكبون جرائم وجنح ًا
فهو جزء من قانون العقوبات األردني املعمول
به في فلسطني.
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تضمنت التعديالت املقترحة على قانون

أن تشمل أيض ًا كل ما سهل وساهم في ارتكاب

الطفل الفلسطيني النص بالعقوبات لزيادة

أي من املخالفتني املذكورتني ،مبا في ذلك القائم

فعالية تدابير حماية الطفل ،وضمان أقصى حد

على رعاية الطفل.

ممكن لرعايته .فقد نصت املادة ( )14فقرة ()3

وتضمنت التعديالت املقترحة في املادة (23

بعقوبة الغرامة املالية مبا ال يقل عن ألف دينار

مكرر) النص بعقوبة احلبس من شهر إلى ثالث

أردني ،وال يزيد على ألفي دينار أردني لكل ما

سنوات لكل من أهمل في طفل حتت رعايته.

يخالف أحكام الفقرة (د) املتعلقة بحظر تشغيل

وهذه التعديالت من شأنها رفع مستوى التدابير

األطفال واستخدامهم أو تكليفهم أي أعمال أو

املتخذة لضمان رعاية أفضل للطفل.

مهن خطرة أو األعمال أو املهن التي من شأنها

وفي املادة ( )27تضمنت التعديالت املقترحة

إعاقة تعليمهم أو إحلاق الضرر بسالمتهم أو

النص بعقوبة الغرامة املالية التي ال تقل عن ألف

بصحتهم البدنية أو النفسية.

دينار أردني وال تزيد على ألفي دينار أردني على

كما تضمنت التعديالت املقترحة في املادة

كل من يقوم باستخدام طفل أو تكليفه أي عمل في

( )11فقرة ( )4النص بعقوبة الغرامة املالية التي

أماكن إنتاج السجائر أو املواد املخدرة أو املؤثرات

ال تقل عن ألف دينار أردني وال تزيد على ألفي

العقلية أو االجتار بها أو حيازتها أو ترويجها أو

دينار أردني لكل ما يقوم بإجراء جتارب طبية أو

نقلها ،وكذلك إنتاج وترويج أو استيراد األلعاب

علمية على األطفال.

النارية أو املواد غير املطابقة للمواصفات واملعايير

إال أن املساواة في العقوبة بني املخالفتني
املذكورتني «حظر تشغيل األطفال في األعمال

الصحية أو البيئة احملددة من قبل اجلهات
املختصة ،أو تلك التي تضر بالقيم املجتمعية.

واملهن اخلطرة» و»حظر إجراء التجارب الطبية»

إال أن النص بعقوبة واحدة ملخالفتني مختلفتني

ال يتواءم مع طبيعة وحجم كل من املخالفتني .إذ

ينطوي على إشكالية عدم تطابق احلالة .إذا إن
استخدام الطفل أو تكليفه عم ًال في أماكن إنتاج

األطفال هي أكبر مقارنة مبخالفة تشغيل األطفال

املواد احملظورة ،ال يتماثل مع حالة إنتاج املواد

في املهن التي تتسم باخلطورة.

غير املطابقة للمواصفات ،وبالتالي ،يفضل أن

إن املخالفة املتعلقة بإجراء التجارب الطبية على

كما أن اقتصار العقوبة على اجلانب املالي دون
عقوبة احلبس ال ينسجم مع فعالية الردع التي

تكون عقوبة منفصلة لكل مخالفة لوحدها وإن
كانت العقوبة مماثلة.

تشكله العقوبة في إطار تعديالت تهدف باألساس

مما سبق ،تبرز أهمية كبيرة إلجراء مزيد

إلى تعزيز حماية الطفل ورعايته .إضافة إلى أن
العقوبة يجب أ ّال تقتصر على الشخص املباشر

من التعديالت على قانون الطفل الفلسطيني،
مبا يتواءم مع السياسات العامة حلماية الطفل

املخالف ألحكام املخالفتني املذكورتني ،بل يجب

ورعايته ،ومع كافة االتفاقيات الدولية والعربية
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اخلاصة بالطفل ،بحيث تخدم التشريعات هذه

تضمن إلى حد كبير نشوء أجيال أكثر فاعلية
ونشاط ًا ،وقادرة على إحداث تنمية شاملة

املستقبلية التي تستهدف الطفل الفلسطيني.

في املجتمع الفلسطيني ،ومواجهة التحديات

فاحلماية والرعاية اآلمنة للطفل ميكن أن

املستقبلية.

السياسات التي ميكن أن تبنى عليها اخلطط

الهوامش
 1العبيدي ،بشرى سلمان حسني .2010 ،االنتهاكات اجلنائية
الدولية حلقوق الطفل ،منشورات احللبي القانونية ،بيروت ،ص 66
2

املادة ( )29من القانون األساسي املعدل.

3

املادة ( )63فقرة ( )7من القانون األساسي املعدل.

 4هند ،حسن محمد .2007 ،النظام القانوني حلقوق الطفل ،دار
الكتب القانونية ،احمللة الكبرى .ص.108-104
 5احلق في احلماية .2006،الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق
اإلنسان .ص .41
 6الدويبي ،عبد السالم .1992 ،دار اجلماهيرية للنشر والتوزيع
واإلعالن ،مصراته .ص.114
 7هند ،حسن محمد ،مصدر سابق ،ص .115

احلديث ،اإلسكندرية ،ص .199
 10رباح ،غسان ،2009 ،اجلوانب القانونية ألوضاع أطفال
الشوارع في لبنان ،املجلس األعلى للطفولة ،بيروت .ص .11
 11اخلزرجي ،عروبة جبار .2009 ،حقوق الطفل بني النظرية
والتطبيق ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان .ص.302
 12تقرير حول احلق في احلماية ،مصدر سابق ،ص.44
 13النبشة ،غالية رياض .2010 ،حقوق الطفل بني القوانني الداخلية
واالتفاقيات الدولية ،منشورات احللبي احلقوقية ،بيروت .ص.97
 14املادة ( )450من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري.
 15سليم ،مصدر سابق ،ص .251
 16هند ،حسن محمد ،مصدر سابق ،ص . 270-262
 17خزاعلة ،عبد العزيز .1998 ،أمن الطفل العربي ،أكادميية نايف
العربية للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث ،الرياض .ص .1

8

الدويبي ،مصدر سابق ،ص .96

 18النبشة ،مصدر سابق ،ص .93

9

سليم ،عصام أنور .2001 ،حقوق الطفل ،املكتب اجلامعي

 19السابق ،ص.98
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سياسات دولية

حركة المقاطعة وسحب االستثمار
وفرض العقوبات على إسرائيل
محمد ابراهيم ابو دقة

*

مقدمة

االعتراف باحلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
ّ
وسطر الشعب الفلسطيني أروع معاركه

اتخذ النضال الوطني الفلسطيني ـ منذ نشوء
القضية الفلسطينية ـ أشكا ًال وأساليب إبداعي ًة
كانت تتغ ّير طبق ًا للظروف احمليطة في كل فترة

سواء خالل سنوات االنتداب البريطاني إ ّبان

ـ عبر التاريخ ـ العديد من املكاسب واالنتصارات

«بتير» ،قضاء القدس ،أو خالل االنتفاضة األولى،

تاريخية محددة ،وقد شكلت املقاومة الفلسطينية

النضالية من خالل املقاومة السلمية «الالعنف»
إضراب الـ  36وفي جتربة املقاومة السلمية في

في العديد من املعارك العسكرية والسياسية

أو جتربة «بلعني» .ولعل أهم ما مي ّيز التجربة

مختلف أشكال الكفاح وأساليبه ،سواء من خالل

ضد االحتالل ،ولكن لم يكن هذا األسلوب معتمد ًا

والدبلوماسية ،وخاض الشعب الفلسطيني في
الوطن والشتات نضا ًال وطني ًا استخدم فيه

النضالية الفلسطينية عدم سيطرة منط نضالي
محدد على غيره ،فدوم ًا كان هناك نضال سلمي

العمل العسكري منذ بداية االنتداب إلى العمل
الفدائي املسلّح منذ انطالق الثورة الفلسطينية

كمنهج نضال رئيس ضد االحتالل .كما تتم ّيز

املعاصرة ،أو من خالل النضال السياسي على
الساحة الدولية وما رافقه من إجنازات في حتقيق
*باحث فلسطيني

التجربة النضالية الفلسطينية باختالف إمكانية
مشاركة الفلسطينيني في هذا الشكل أو ذاك من
النضال طبق ًا لظروف كل جت ّمع فلسطيني سواء

في الوطن أو في الشتات الذي ال يقتصر فقط
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على دول الطوق ،بل هناك جاليات فلسطينية
كبيرة متتد من تشيلي إلى هندوراس إلى أوروبا.
وعلى الرغم من كل النجاحات واالنتصارات
التي حققتها املقاومة الفلسطينية خالل العقود
املاضية ،فإن هناك شبة انسداد في أفق خيار
املقاومة واملفاوضات ،وأحيان ًا يرى البعض أن

هناك انعدام ًا ألي أفق إلنهاء االحتالل ،كون كل
خياراتنا سواء السلمية أو العسكرية فشلت أو
وصلت إلى طريق مسدود.
وعلى الرغم من تأكيد بعض الفصائل
الفلسطينية على ضرورة تبنى «املقاومة السلمية»،
فال يزال الكثير من الغموض يكتنف فحوى أسباب
هذا التبني ،واقتصار ذلك التبني على الشعار
بحد ذاته دون تبني إستراتيجية وطنية موحدة
قادرة على التشبيك مع حركات التضامن الدولية.
هذا الغموض وااللتباس ناجت ،أيض ًا ،عن
غياب رؤية وطنية موحدة لتشخيص الواقع،
وبالتالي أهداف املقاومة الوطنية وأساليبها،
وغياب رؤية وقراءة إلعادة صياغة النظام الدولي
اجلديد وقواه الدولية الفاعلة ،وما نتج عنه من
سياسات ومواقف إسرائيلية وإقليمية ودولية
جتاه القضية الفلسطينية.

وقد شهدت السنوات املاضية تغ ّير ًا في رؤية

كل من حركتي فتح وحماس لطرق النضال
الوطني وأساليبه ،وكذلك تبني السلطة الوطنية
الفلسطينية قرارات بفرض عقوبات على منتجات
املستوطنات اإلسرائيلية ،كما تسعى قيادة حركة
فتح دولي ًا إلى نيل االعتراف بالدولة الفلسطينية؛
األمر الذي يحول الضفة والقطاع من أراض
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محتلة إلى دولة محتلة؛ ما مينح الفلسطينيني
العديد من اإلمكانيات إلنهاء االحتالل وممارسة
الضغط الدولي على إسرائيل إلنهاء احتاللها.
كل ذلك يستدعي إعادة قراءة جتربة حركات
املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات
على إسرائيل؛ لالطالع على كيفية عمل هذه
احلركة الدولية ونضالها؛ لتمكني الشعب
الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية ،وذلك بهدف
تعزيز آفاق العمل الوطني الفلسطيني في الوطن
والشتات من خالل تبني «املقاومة السلمية»،
القادرة على دمج أغلبية أبناء شعبنا الفلسطيني
في الوطن والشتات في نضال يومي تراكمي
ضد االحتالل.
لذا ،حتاول هذه الدراسة تسليط الضوء
على طبيعة حركة املقاطعة الدولية وسحب
االستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل،
وما هي أهم القوى الفاعلة املشاركة في حركة
املقاطعة الدولية ،ومحاولة ربط ما تقوم به حركة
املقاطعة الدولية من فعاليات باملساهمة في إنهاء
االحتالل .ستتناول الدراسة بالتوضيح أهم طرق
املقاطعة وأساليبها ،واستكشاف آفاق املقاومة
السلمية «الالعنفية» من خالل استعراض مفهوم
الالعنف واألدوات التي ميكن استخدامها،
وتوضيح أهم الفاعلني على املستوى الوطني
والدولي ،وكيف ميكن للمقاومة السلمية من
خالل الالعنف أن تتصدى للسياسة اخلارجية
اإلسرائيلية ؟ وكيف ميكن أن تؤثر في جلم القوة
اإلسرائيلية وإضعافها؟ وهل الالعنف يكون قادر ًا
على حشد الشعب الفلسطيني للنضال الستعادة
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حقوقه الوطنية؟ وهل توجد فع ًال إجنازات للنضال
السلمي ميكن البناء عليها؟ وهل هناك فع ًال فرصة

دولية عليها ،وحث حكومات الدول على فرض

تاريخية إلطالق إستراتيجية عمل وطنية مستندة

عقوبات عليها إلى حني التزام إسرائيل بإنهاء

إلى الالعنف لتحقيق األهداف الوطنية؟.

أهداف حركات المقاطعة
وسحب االستثمارات
وفرض العقوبات على إسرائيل
تكمن قوة حركة املقاطعة وسحب االستثمارات
وفرض العقوبات في تعاطيها مع مجمل وكل
مكونات القضية الفلسطينية وشعبها ،من خالل
منهج يستند إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني،
ويدعو إلى استمرار النضال ومقاطعة إسرائيل
حتى استعادة احلقوق اآلتية*:
أو ًال ـ إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي
1

العربية احملتلة منذ العام  ،1967وإزالة جدار
الفصل العنصري.
ثاني ًا ـ حتقيق املساواة في احلقوق للسكان
الفلسطينيني  -العرب في إسرائيل.
ثالث ًا ـ حق الالجئني الفلسطينيني في العودة

إلى ديارهم طبق ًا للقرار .194

االقتصادية والدبلوماسية والثقافية وفرض عزلة

احتاللها األراضي العربية احملتلة ،وتطبيق
املساواة في احلقوق للعرب الفلسطينيني
في إسرائيل ،وجتسيد حق العودة لالجئني
الفلسطينيني.
وتهدف حركة املقاطعة على املدى القصير إلى
العمل على «عزل إسرائيل اقتصادي ًا ودبلوماسي ًا؛

بهدف الضغط عليها لتنفيذ التزاماتها طبق ًا
للقانون الدولي ،وكذلك الضغط على ممثلي
احلكومات والدول بهدف مراجعة سياساتهم
الشرق أوسطية لتكون أكثر استناد ًا إلى القانون
الدولي وحقوق اإلنسان».

أما أهداف حركة املقاطعة الدولية ـ على
املدى البعيد ـ فهي «إنهاء االحتالل واالستعمار
اإلسرائيلي في األراضي العربية ،وإزالة جدار
الفصل ،واملساواة في احلقوق للعرب الفلسطينيني
في إسرائيل ،وجتسيد حق العودة لالجئني
3
الفلسطينيني طبق ًا لقرار األمم املتحدة رقم 194

وبذلك تتعاطى احلركة مع حقوق الشعب

العوامل التي أدت إلى تبني
المقاومة السلمية ونشوء
حركة المقاطعة الدولية

الفلسطيني سواء في األراضي احملتلة عام
 ،67أو فلسطينيي الـ  ،48ومع حقوق الالجئني
الفلسطينيني سواء في الوطن أو الشتات.
تسعى حركة املقاطعة وسحب االستثمارات
الدولية إلى فضح السياسات اإلسرائيلية دولي ًا،
والعمل على حشد الرأي العام احمللي والدولي؛
بهدف مقاطعة إسرائيل دولي ًا على املستويات

2

جتدر اإلشارة إلى تداخل العوامل التي أدت
مبجملها إلى بدء احلملة الوطنية الفلسطينية
للدعوة إلى مقاطعة إسرائيل مع بدء تبلور حملة
دولية مناهضة لالحتالل اإلسرائيلي ومطالبة
بفرض املقاطعة والعقوبات االقتصادية على
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إسرائيل كقوة احتالل ،وعلى الرغم من النجاحات

اإلسرائيلية ،في ظل استمرار االستيطان

التي حققتها احلملة الوطنية الفلسطينية ملقاطعة
إسرائيل ،فإن املجتمع الفلسطيني ـ وقواه

الذي يق ّوض حل الدولتني.

• عجز املجتمع الدولي واملؤسسات الدولية

السياسية ـ ال يزال في مرحلة املخاض السياسي

وخاصة األمم املتحدة والقوى الدولية

جتاه تبني إستراتيجية نضال موحدة ضد

عن توفير احلماية للشعب الفلسطيني

االحتالل اإلسرائيلي تستند إلى املقاومة السلمية

ومحاكمة مجرمي احلرب اإلسرائيليني،

أو «الشعبية» أو إلى اعتماد منهج «الالعنف»

وخاصة بعد ارتكاب إسرائيل جرائم

إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي.

ترتقي إلى «جرائم حرب» كما هو احلال

لن تتناول هذه الدراسة جتربة القوى

بالنسبة إلى حرب غزة في العام ،2009

الفلسطينية الفاعلة في املقاومة السلمية في

أو نقل السكان اإلسرائيليني لالستيطان

األراضي احملتلة سواء في املاضي أو احلاضر،

في األراضي احملتلة ،وكذلك بناء

بل ستركز على ما تقوم به حركة املقاطعة الدولية
من نشاطات على املستوى الدولي ،والتي تش ّكل

جدار الفصل العنصري على األراضي
الفلسطينية احملتلة.

• انسداد أفق املقاومة العسكرية وخاص ًة

النواة الصلبة لبلورة حركة تضامن دولية تشابه

بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

إلى حد ما جتربة حركات التضامن الدولية
مع جنوب إفريقيا؛ ما يشكل فرص ًة حقيقي ًة
لتشكيل رافعة نضالية دولية تتطلّب من املجتمع

القانون الدولي وخاصة اإلنساني في

الفلسطيني إعادة بلورة منهج النضال الوطني

األراضي الفلسطينية احملتلة ،وجتاهلها

وأسلوبه إلنهاء االحتالل.

الرأي العام الدولي الذي تعززت لديه قيم

•استمرار إسرائيل في انتهاك مبادئ

حقوق اإلنسان في ظل العوملة.

وقد أدت العديد من العوامل املختلفة سواء على
الصعيد الدولي أو الوطني إلى توفير املقدمات

•تطور دور منظمات املجتمع املدني ومنوه
على الصعيد الوطني والدولي ،وخاص ًة

الفلسطينية إلى تبني «الالعنف» ،وميكن إجمالها
مع ًا باألسباب اآلتية:

منذ انتهاء احلرب الباردة ،وبدء صراع
القوى الدولية اجلديدة على إعادة بلورة

• استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي

نظام دولي جديد ال يزال طور التكوين

الفلسطينية احملتلة ،واستمرار اجلرائم

والذي تعتبر أهم سماته تعدد األقطاب

اإلسرائيلية بحق الفلسطينيني وحرمانهم

والقوى الدولية املشاركة في صياغته من
جهة ،وعدم بقاء الفاعل الدولي مقصور ًا

•انسداد أفق عملية السالم الفلسطينية -

على «الدولة» كمكون رئيس في السابق،

الضرورية لنشأة حركة املقاطعة الدولية والدعوات

من حقوقهم الوطنية.
العدد (2012 )20
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بل صعود دور املنظمات الدولية واملنظمات

هذا املطلب املهم الذي من شأنه ـ حتى

غير احلكومية «كفاعل دولي» والتي

ولو مبجرد وضعه على األجندة الدولية ـ
أن يشكل عامل ضغط كبير ًا من شأنه أن

توافرت لديها املقدرة على املشاركة في

يلزم إسرائيل تطبيقَه مستقب ًال؛ ما سيغ ّير

صياغة الرأي العام الدولي والنظام الدولي
اجلديد الذي ال يزال يتش ّكل.

من طبيعة االلتزامات اإلسرائيلية وآفاق

• منو حركات اليسار عاملي ًا ،ومنو تيارات

الرد الدولية على االنتهاكات اإلسرائيلية.

سياسية جديدة في أوروبا والعالم تناضل

• التطور الهائل في أنظمة االتصاالت

من أجل قضايا ذات أبعاد وطنية وعاملية

واإلعالم املرئي واالجتماعي ،حيث شكلت
جميع ًا قنوات اتصال جديدة ساعدت في

واحلد من انتشار األسلحة النووية ،وكذلك

طرح القضية الفلسطينية على الرأي العام
الدولي ،وأدا ًة أيض ًا ملزيد من التشبيك

العديد من هذه احلركات املطالب العادلة

وبناء التحالفات بني العديد من القوى

للشعب الفلسطيني.

املؤيدة حلقوق الشعب الفلسطيني.

• جناح جتربة احلركات الدولية في إنهاء

• تشابك العامل الدميغرافي الفلسطيني

نظام (األبرتهايد) في جنوب إفريقيا؛

والتوزيع اجلغرافي للشعب الفلسطيني

ما أعطاها دفعة وثقة بإمكانية إجبار

وتنوع أساليب النضال املمكنة وأولوياته
طبق ًا لكل منطقة جغرافية ،وتطور

نظام (األبرتهايد) في جنوب إفريقيا جعل

مفهوم األمن الفلسطيني سواء للشعب

من القضية الفلسطينية املوضوع األول

الفلسطيني في الوطن أو الشتات،
وخاص ًة بعد جتربة الكويت والعراق وليبيا

•جناح منظمات املجتمع املدني الفلسطيني

املريرة التي أكدت أن األمن الفلسطيني

في حشد تأييد العديد من منظمات

ال ميكن أن يتحقق إال بحق تقرير املصير
للشعب الفلسطيني؛ ما استدعى ،أيض ًا،

(دوربان) في جنوب إفريقيا.

إعادة التفكير في أساليب النضال

•رفض إسرائيل تطبيق اتفاقية جنيف

الالعنفية التي متكن من مشاركة أكبر

الرابعة ومبادئ القانون الدولي اإلنساني

قدر من الشعب الفلسطيني في الشتات.

على األراضي الفلسطينية احملتلة ،وعجز

كل هذه األسباب في مجملها وتفاعالتها مع

املجتمع الدولي عن إلزام إسرائيل بذلك،

استمرار اجلرائم اإلسرائيلية منذ بداية االنتفاضة

ما أدى إلى تبني حركات املقاطعة الدولية

الثانية وما رافقها من قتل وتدمير مع استمرار

مثل قضايا البيئة والعدالة االجتماعية
حقوق اإلنسان ،األمر الذي أدى إلى تبني

إسرائيل على إنهاء احتاللها ،كما أن إزالة

على أجندة هذه احلركات واألطر.

املجتمع املدني املشاركة في مؤمتر
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االستيطان وبدء إسرائيل في بناء جدار الفصل

من االستمرار في احتاللها وكذلك مدى فعالية

العنصري في األراضي الفلسطينية احملتلة ،وما

نشاطات حركات املقاطعة الدولية في تقويض

تاله من قرار دولي من محكمة (الهاي) إلدانة

أو إضعاف السياسة اخلارجية اإلسرائيلية

هذا اجلدار واملمارسات االحتاللية شكلت رافعة

التي تعمل على املستوى الدولي لضمان مصالح
إسرائيل .وأخير ًا الوضع القانوني لألراضي

إلى بدء حملة مقاطعة دولية ضد إسرائيل إلى

الفلسطينية احملتلة وموقف احلركة من الطبيعة

حني إنهاء احتاللها ووقف متييزها العنصري،

القانونية للضفة والقطاع بصرف النظر عن طبيعة

والتزامها قواعد القانون الدولي واإلنساني.

الكيانات السياسية التي حتكمها.

قوية ملنظمات العمل األهلي الفلسطيني للدعوة

لقد تبنت حركة املقاطعة وسحب االستثمارات

دور حركات المقاطعة
في لجم «القوة» اإلسرائيلية

العديد من األساليب ،منها :عقد الندوات،
التظاهرات ،مقاطعة املنتجات اإلسرائيلية،
املقاطعة األكادميية والثقافية إلسرائيل ،وغيرها
من األساليب التي سنناقشها الحق ًا مع اإلشارة
إلى اإلجنازات التي حتققت على املستوى الدولي.
والسؤال الذي يطرح نفسه :هل ميكن أن تكون
هذه األساليب النضالية على املستوى الدولي
ذات تأثير جدي وحقيقي في جلم السياسات
العدوانية اإلسرائيلية ،وهل تستطيع فع ًال ـ على
املدى البعيد ـ أن جتبر إسرائيل على إنهاء
احتاللها ،ومساعدة الشعب الفلسطيني على
استعادة حقوقه الوطنية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ،البد من التط ّرق

إلى العديد من القضايا املتشابكة في السياسات
الدولية واإلقليمية «اإلسرائيلية» ،وأهمها تطور
مفهوم «القوة» في العلوم السياسية وفي بلورة
وإقامة العالقات الدولية من جهة ،وميكن طرح
القضية بطريقة أكثر بساطة :ما هي األساليب
النضالية التي تستخدم للحد من «القوة»
اإلسرائيلية واملقدرة التي متتلكها والتي متكنها
العدد (2012 )20

يستخدم علماء السياسة مصطلح «القوة» لفهم
طبيعة مقدرة الفاعل الدولي «الدولة» على ممارسة
التأثير والنفوذ على الفاعلني الدوليني في النظام
الدولي ،وعاد ًة ما تتم ممارسة هذا النفوذ عبر
اإلجبار ،أو التعاون .وتشمل ميكانيزمات التأثير:
التهديد باستخدام القوة ،أو الضغط االقتصادي،
أو الدبلوماسية.
ويشار إلى أنه في العقود األخيرة تط ّور مفهوم

«القوة» في العالقات الدولية ،حيث تطور املفهوم
ليشمل ما يسمى الوجه الثاني للقوة والذي يسمى
القوة الناعمة للدولة « »power softالذي تناوله
(جوزيف نوى) في كتابه قبل أكثر من عشرين
عام ًا ،والذي ع ّرف القوة الناعمة بـ «مقدرة الدولة

على التأثير على أفعال وسلوك الفاعلني الدوليني

اآلخرين عبر اإلقناع واجلذب».
وهناك ثالثة مكونات تساهم في تراكم
وزيادة مفهوم «القوة الناعمة» للدولة وهي
4

االنطباع العاملي
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« ،»image globalأي صورة الدولة في

إلمكانية استخدام الوالية القضائية الدولية ضد

العالم ،والنزاهة العاملية «»integrity global

إسرائيل .وذلك من خالل سعي هذه احلركات إلى

والتي تضم مقاييس احترام الدولة حلرية التعبير
واحترام القانون ،وأخير ًا التكامل العاملي

انتقاد التمييز وعدم نزاهة القضاء اإلسرائيلي،

« »integration globalوالذي يقاس بعدة

والذي ُيعتبر ضمن ـ العوامل التي حتدد مكون

«النزاهة الدولية» ـ أحد املكونات الرئيسة

مؤشرات منها تصنيف جامعات الدولة على

ملمارسة القوة الناعمة في العالقات الدولية ،كما

املستوى الدولي ،السياحة ،وغيرها.

أشارت ورقة املفاهيم التي أعدها مركز (رئيوت)

ومجمل هذا املجموعات  /احملددات واملؤشرات

اإلسرائيلي في العام  2010إلى أن «أهم متطلب

الداخلية لكل محدد هي التي حتدد مستوى

دولي التخاذ إجراءات قضائية دولية ضد دولة ما،

ممارسة الدولة ملفهوم «القوة الناعمة» في

هو إظهار عجز النظام القانوني القائم في دولة ما

العالقات الدولية .وهذه «القوة الناعمة» هي التي
م ّكنت إسرائيل على مدار العقود املاضية من

«إسرائيل» على حتقيق العدالة ،ما يستدعي فرض
والية القانون الدولي»  5ويأتي تقرير (جولدستون)

األمالك اليهودية من دول العالم بعد احلرب

ليعزّز من هذا السياق.
أما فيما يتعلّق باملكون الثاني ملفهوم «القوة

العاملية الثانية ،أو في حشد تأييد الدول إلدراج

الناعمة» للدولة ،وهو االنطباع العاملي ،فإن حركة

بعض املنظمات الفلسطينية على قوائم اإلرهاب،

املقاطعة الدولية تعمل على تغيير االنطباع أو

أو في خلق انطباع دولي بأن إسرائيل هي واحة

صورة إسرائيل في العالم كواحة الدميقراطية

الدميقراطية الوحيدة في الشرق األوسط على

الوحيدة في الشرق األوسط إلى دولة متارس

الرغم من تهجير الفلسطينيني وسلب وطنهم

العنف والعدوان وتنتهك حقوق اإلنسان وكدولة
احتالل ،األمر الذي من شأنه أو ًال أن يضعف

وقد جنحت حركات املقاطعة الدولية في بدء
التأثير على مصادر «القوة الناعمة «اإلسرائيلية
دولي ًا من خالل التشكيك في أهم مكونات «القوة

أحد مكونات القوة اإلسرائيلية في العالم ومي ّهد
الطريق إلى وضع يجعل تصنيف إسرائيل كدولة
(األبرتهايد) مقبو ًال دولي ًا ،ما سيحد من إمكانية

الناعمة» اإلسرائيلية ،وهي «النزاهة الدولية»

استخدام إسرائيل قوتها العسكرية كقوة ردع

من خالل توضيح الصورة احلقيقية إلسرائيل

ملواجهة العديد من التحديات القائمة.

كقوة احتالل عسكري ال تطبق وال حتترم حقوق

في حني أن تراكم جناحات حركة املقاطعة
الثقافية واألكادميية من شأنه ،أيض ًا ،أن يح ّد

كما أن فعاليات حركة املقاطعة الدولية ضد

من املكون الثالث «للقوة الناعمة» اإلسرائيلية أال

مشروعية النظام القضائي اإلسرائيلي تفتح األفق

وهو «التكامل العاملي» ،وذلك من خالل حرمان

حتقيق مصاحلها الدولية سواء مث ًال في استعادة

واستمرار االحتالل.

اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني.
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اجلامعات اإلسرائيلية من االستفادة من متويل

االنطباع الدولي عن الفلسطينيني وربط الصورة

األبحاث ومشاريع البحث العلمي الدولي.

النمطية لهم باإلرهاب ،وجنحت إلى حد ما في

وكما أشار احملامى يتسحاق ملوخو في

حتقيق أهدافها السياسية من خطة فك االرتباط

مداخلته أمام مؤمتر (هرتسليا) اخلامس ،في

عن قطاع غزة ،واالدعاء بأنه يعتبر «كيان عدو»؛

العام  ،2004فإنه» منذ العام  1967تشهد
إسرائيل والشعب اليهودي تراجع ًا في مقدرتهم

العام  2009حتت ذريعة ما يسمى «الدفاع عن

السنوات األخيرة ،حيث أصبحت إسرائيل غير

النفس» ،كما تبنت القيادة العسكرية اإلسرائيلية
قرار ًا بعد النجاح الفلسطيني اإلعالمي إ ّبان

على استخدام «القوة الناعمة» ،وخاصة في
مرحب بها في املجتمع الدولي «مثال ذلك مؤمتر
(دوربان)  ،»2001وكذلك ميكن قراءة ذلك في
قرار محكمة (الهاي) الدولية بشأن اجلدار
الفاصل .حيث أشارت العديد من استطالعات
الرأي األوروبية إلى النظر إلى إسرائيل باعتبارها
مهددة للسلم العاملي».
وإجما ًال ميكن القول إن ما تقوم به حركة
6

ما مهد الطريق لها لشن حربها على القطاع في

مجزرة جنني باعتبار التخطيط اإلعالمي جزء ًا
ومكون ًا رئيس ًا من التخطيط العسكري ،وبدأت
مبرافقة مصور عسكري في كل حمالتها
العسكرية في األراضي الفلسطينية احملتلة.
واستخدمت إسرائيل العقوبات االقتصادية
ضد الشعب الفلسطيني ،وكما أشار مقرر األمم
املتحدة حلقوق اإلنسان (جون داجارد) «فإن

املقاطعة الدولية من فعاليات متباينة ومترابطة

امتناع إسرائيل عن حتويل أموال الضرائب
التي جتمعها طبق ًا لبرتوكول باريس االقتصادي

وهي نشاطات تراكمية من شأنها ـ على املدى

الفلسطينيني ،وهي املرة األولى في التاريخ التي
يكون فيها شعب خاضع لالحتالل موضوع ًا

في الوقت نفسه يهدف إلى إضعاف الوجه
الثاني للقوة اإلسرائيلية وهو «القوة الناعمة»،
البعيد ـ أن حتد من النفوذ اإلسرائيلي في الساحة
الدولية ،وجتعل ،أيض ًا ،من الصعب جد ًا على
إسرائيل استخدام مصادر «القوة التقليدية»
العسكرية أو حتى اخلطوات األحادية مستقب ًال؛
لذا عملت إسرائيل جاهد ًة على املستوى الدولي
حملاربة حركات املقاطعة الدولية ووصفها بأنها
تسعى إلى «نزع شرعية إسرائيل».

وجتدر اإلشارة إلى أن إسرائيل سعت دوم ًا

إلى إضعاف مصادر «القوة الناعمة» الفلسطينية
سواء من خالل محاوالتها املستمرة لتسوية
العدد (2012 )20

يعتبر عقوب ًة اقتصادي ًة متارسها إسرائيل بحق

ملمارسة العقوبات االقتصادية».

7

حركة المقاطعة الدولية ودورها
فيالتصديللسياسةالخارجيةاإلسرائيلية
تعتبر مكونات جهاز السياسة اخلارجية
اإلسرائيلية املدافع األول عن االحتالل العسكري
اإلسرائيلي في الساحة الدولية ،وهو اجلهاز الذي
يعمل على تأمني مصالح دولة إسرائيل على
املستوى اإلقليمي والدولي ،وقد حققت إسرائيل
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العديد من املكاسب الدبلوماسية واالقتصادية
واألمنية من خالل ممارستها سياس ًة خارجي ًة

فلسطني واستمرار االحتالل ،ومواجهة املساعي
الفلسطينية لكسب التأييد الدولي لدعم احلقوق

فاعل ًة على املستوى الدولي ،وجتدر اإلشارة

الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وحقه في

إلى حتقيق مكاسب كبيرة للسياسة اخلارجية

تقرير املصير.

اإلسرائيلية منذ مؤمتر مدريد للسالم في العام

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ،هل تعيق

 ،91وبعد انتهاء احلرب الباردة ،حيث جنحت

أو حتد نشاطات حركة املقاطعة الدولية من

في إقامة العالقات الدبلوماسية واستعادتها مع

تنفيذ إسرائيل ألولوياتها في السياسة

أكثر من  50دولة في العالم8؛ ما ساعدها على

اخلارجية أم ال؟

تعزيز مصاحلها على الصعيد الدولي.

بداية نؤكد أن حركات املقاطعة الدولية

وحددت دراسة أعدتها جامعة تل أبيب

وعلى الرغم من العديد من النجاحات التي

بعنوان «عالقات إسرائيل والعالم الثالث

أحرزتها ،فإنها في طور التكوين والتأطير،
فمث ًال عقد املؤمتر األول للمنظمات واألطر

 9 »2008-1948:ثالث أولويات رئيسة للسياسة
اخلارجية اإلسرائيلية ،وهي:
أو ًال ـ تعزيز األمن اإلسرائيلي واحلفاظ على

األسترالية التي تتبنى املقاطعة فقط في العام
 ،2010وعلى الرغم من ذلك فإنه يجب عدم
التقليل من اخلطوات الصعبة والناجحة التي

وجود إسرائيل.
ثاني ًا ـ تأمني الدعم االقتصادي واحلفاظ على

حتققت وجتسدت على األرض في قرارات

العالقات االقتصادية والتجارية مع دول العالم؛

اتخذتها األطر واالحتادات الوطنية والدولية

بهدف تعزيز النمو االقتصادي وتخفيض العجز

ضد إسرائيل ،والتي اتخذت في ظل مشاورات

في ميزان املدفوعات.
ثالث ًا ـ تعزيز عالقة إسرائيل باجلاليات

وصراع خفي بني القوى املؤيدة واملعارضة خالل
السنوات املاضية إلى حني إصدارها كقرار

اليهودية في الشتات؛ بهدف تشجيع الهجرة

ملزم أو توصية لهذا اإلطار أو ذاك.

إلى إسرائيل وتشجيع التبرعات واالستثمار في

وعند العودة إلى هذه األولويات في السياسة

إسرائيل ،وتأمني الدعم السياسي لها في الدول

اخلارجية اإلسرائيلية ،فإننا جند أن نشاطات

التي توجد فيها اجلاليات اليهودية.

حركة املقاطعة الدولية تصب في مجملها في

ودون اخلوض في مفاهيم األمن اإلسرائيلي

التصدي لهذه السياسات واألولويات التي
تهدف إسرائيل ،أساس ًا  ،من خاللها إلى

الهجرة إلى إسرائيل ،فإن السياسة اخلارجية

تكريس االحتالل ،حيث جنحت حركات املقاطعة
مث ًال في حتقيق مقاطعة ملنتجات املستوطنات

استمرار املشروع االستيطاني اليهودي في

في بريطانيا وجنوب إفريقيا والدمنرك ،كما

واحلفاظ على وجود إسرائيل ،أو أولوية تشجيع
اإلسرائيلية في مجملها تستهدف بكل مكوناتها
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متكنت في دول أخرى من سحب االستثمارات

اجلزئية 11،وقد أكد التجمع أن قرار املقاطعة

من إسرائيل ،ما يعنى وبصرف النظر عن

يهدف إلى اتخاذ إجراءات مقاطعة انتقائية

حجم اإلجنازات التي حتققت ،أن الهدف

وجزئية وال تتفق مع أهداف احلملة الوطنية

بحد ذاته يهدف إلى السعي إلى عدم شراء
املنتجات اإلسرائيلية في السوق الدولية ،ووقف

الفلسطينية التي باعتقاده تستهدف االقتصاد
اإلسرائيلي ككل ،لذا اتخذ قرار ًا مبقاطعة

اإلعفاءات واتفاقيات الشراكة مع إسرائيل؛

جزئية ضد منتجات املستوطنات بهدف إنهاء

النتهاكها حقوق اإلنسان والقانون الدولي

االحتالل واالستيطان ورفع احلصار ووقف

اإلنساني واستمرار احتاللها.

كل االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي

أما على صعيد األولوية الثانية ،وهي تعزيز

الفلسطينية احملتلة عام  .1967وقد جاء هذا

العالقات مع اجلاليات اليهودية في الشتات،

القرار في ظل تزايد دعم مؤسسات املجتمع

فقد جنحت حركة املقاطعة في حشد العديد

املدني األسترالي للمقاطعة ،حيث سبق أن

من القوى والشخصيات اليهودية ملقاطعة

اتخذ االحتاد الوطني للكنائس األسترالية
قرار ًا» بتاريخ  2010-7-12مبقاطعة منتجات

في األراضي احملتلة ،كما يؤكد ذلك البيان

املستوطنات اإلسرائيلية واملطالبة بإنهاء

الذي نشرته منظمة «صوت اليهود األستراليني

االحتالل اإلسرائيلي؛ ما استدعى حترك

املستقل» في الصحف األسترالية بتاريخ

املجلس التنفيذي لليهود األستراليني املدافع

 2010/10/10ودعت فيه اليهود واألستراليني

عن إسرائيل لعقد اجتماع مع احتاد الكنائس

إلى «االنضمام والتوقيع على العريضة حلث

بهدف فهم سياق هذا القرار.

إسرائيل وحتى رفض الهجرة واالستيطان

احلكومة األسترالية على العمل على انصياع

كما بدأت حركة املقاطعة الدولية حمل ًة دولي ًة

إسرائيل للقانون الدولي واملعايير اإلنسانية،

ضد ما يسمى «الصندوق القومي اليهودي»

وأكدت العريضة أن إسرائيل مازالت تنتهك

نتيجة للدور الذي يقوم من خالله بسلب األراضي

حقوق الشعب الفلسطيني من خالل استمرار

من املواطنني األصليني الفلسطينيني.

االحتالل العسكري واالستيطان وعدوانها على

لذلك جند أن حركات املقاطعة هي التي
تقوم فعلي ًا ـ في كل دولة على حدة وحسب

غزة عام  2009وعلى أسطول احلرية وغيرها
من االنتهاكات».

10

طبيعة مكوناتها وإمكانيتها ـ بالتصدي ألهداف

اليهودي األسترالي قرر االنضمام حلملة

السياسة اخلارجية اإلسرائيلية وأولوياتها ،حيث
تشكل رافع ًة كبير ًة للدبلوماسية الفلسطينية

مقاطعة إسرائيل في العام  ،2010وهو أول

الرسمية ومتهد الطريق لها لتحقيق املزيد من

مؤسسة يهودية في أستراليا تتبنى املقاطعة

املكاسب على الصعيد الدولي.

جتدر اإلشارة إلى أن التجمع الدميقراطي

العدد (2012 )20
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13

الوضع القانوني لألراضي الفلسطينية
المحتلة «الضفة الغربية
وقطاع غزة»
و ّقعت إسرائيل على اتفاقيات جنيف بتاريخ
 12آب  1949وانضمت إليها فعلي ًا (صادقت
على االتفاقية) في  ،1951 /07 /06كما
وقعت على العديد من املواثيق الدولية اخلاصة
بالقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي
حلقوق اإلنسان.

12

كما وقعت إسرائيل على اتفاقية (الهاي)
لعام  ،1907وصادقت عليها ،ومنذ بدء االحتالل
العسكري اإلسرائيلي ،أصدر احلاكم العسكري
اإلسرائيلي أمر ًا عسكري ًا رقمه ( )3تضمنت املادة
( )35منه دعوة احملاكم العسكرية اإلسرائيلية
إلى تطبيق بنود اتفاقية جنيف املوقعة في  12آب
 ،1949إال أنه سرعان ما مت إلغاء هذه املادة رقم
( )35في األمر العسكري رقم ( )144الصادر
في تشرين األول .1967

ومنذ ذلك احلني ،تبنّت إسرائيل موقف ًا

يرفض االعتراف بكونها قوة احتالل ،فهي تدعي
أنها تدير هذه املناطق (الضفة والقطاع) ،حيث
إنها لم تكن خاضع ًة لسيادة أي دولة قبل العام
13 .1967احلكومة اإلسرائيلية واحملكمة العليا
اإلسرائيلية ترفضان من حيث املبدأ تطبيق بنود
اتفاقية جنيف الرابعة في األراضي احملتلة ،حيث

وذلك على الرغم من كل القرارات واملواقف الدولية
التي تؤكد االنطباق القانوني لالتفاقية والقانون
الدولي اإلنساني في األراضي الفلسطينية ،والتي
تطالب إسرائيل بتحمل مسؤوليتها القانونية.
وعلى الرغم من توقيع (م.ت.ف) وإسرائيل
إعالن املبادئ (أوسلو) واالتفاقيات الالحقة ،فإن
الوضع القانوني النطباق اتفاقية جنيف لم يتغ ّير،

حيث ال تعارض اتفاقية جنيف الرابعة حق أي
طرف متعاقد من توقيع أي اتفاقيات مع القوات
احملتلة شريطة أال تؤثر تلك االتفاقيات على وضع
األشخاص احملميني باالتفاقية.
وهو ما يعنى عملي ًا أن االتفاقية ما زالت
قابلة للتطبيق القانوني وأن إسرائيل ال تزال
دولة احتالل حربي ملزمة بالوفاء بالتزاماتها
مبوجب االتفاقية دومنا أي اعتبار ألي اتفاق مت
التوصل إليه.

14

كما أن تنفيذ إسرائيل خطة فك االرتباط من
قطاع غزة لم يغير الوضع القانوني لقطاع غزة،
ولم يغير وضع إسرائيل كقوة احتالل في القطاع
بسبب استمرار ممارستها ملا يسمى في القانون
الدولي «السيطرة الفعالة» على القطاع ،كما أن
إسرائيل أكدت علن ًا في خطتها لفك االرتباط
أن الهدف األساس والسياسي لفك االرتباط
هو االدعاء بـ «إنهاء املسؤولية اإلسرائيلية عن
قطاع غزة».

15

أكدتا أن بنود هذه االتفاقية ال تنطبق من الناحية

وتسعى منظمة التحرير الفلسطينية إلى كسب

القانونية ( )jure deعلى األراضي الفلسطينية،

«اعتراف أممي بفلسطني كدولة .واحلصول على
هذا االعتراف لن يعني نهاية االحتالل غد ًا،

لذا فإن احلكومة اإلسرائيلية ستلتزم تطبيق
اجلانب اإلنساني منها واقعي ًا (.)facto de

ولكنه مينح الفلسطينيني مزيد ًا من احلقوق
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ثنائية القومية ،فهي تسعى أو ًال إلى إنهاء االحتالل

القانونية ،ويحول أرضهم من «أرض محتلة» ـ
وفق ًا لصيغة القرارات الدولية الرئيسة املعنية

وإلزام إسرائيل تطبيق التزاماتها مبوجب القانون

بالقضية الفلسطينية ـ إلى «دولة محتلة حتت

الدولي اإلنساني وتطبيق اتفاقيات جنيف،

االحتالل» ،وسوف يفتح هذا االعتراف الباب

وكذلك تدعو إلى استمرار النضال حتى جتسيد

أمام الفلسطينيني لالنضمام إلى عضوية مزيد من
املؤسسات الدولية وخصوص ًا احملكمة اجلنائية

حق العودة لالجئني الفلسطينيني ووقف التمييز

الدولية ،كما سيم ّكن الفلسطينيني من استخدام
تلك احملاكم وقوة القانون الدولي للضغط».

16

لذا ،وبصرف النظر عن طبيعة الكيان
السياسي القائم «السلطة الوطنية الفلسطينية»
بشقيها سواء في الضفة الغربية أو في قطاع
غزة ،فإن حركات املقاطعة الدولية تدعو إلى
مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها؛ بسبب
انتهاك إسرائيل القانون الدولي اإلنساني
واتفاقيات جنيف الرابعة ،وحتث الدول املتعاهدة
على االلتزام بواجباتها كأطراف متعاقدة ،كما
عملت العديد منها على مقاضاة ومحاكمة بعض
القيادات العسكرية اإلسرائيلية بتهم ارتكاب
جرائم حرب في العديد من الدول األوروبية ،وقد
يش ّكل االعتراف الدولي بفلسطني كدولة ومنحها

صفة العضو املراقب في األمم املتحدة رافع ًة جدي ًة

الستخدام الوسائل واألدوات القانونية املتاحة
دولي ًا ملعاقبة ومقاضاة إسرائيل على أي انتهاكات
متارسها في األراضي الفلسطينية احملتلة.
إن موقف حركات التضامن واملقاطعة الدولية
واضح وال لبس فيه ،باعتبار األراضي الفلسطينية
محتلة ،ولديها خطاب إعالمي واضح بصرف
النظر عن موقفها من شكل حتقيق حق تقرير
املصير سواء من خالل دولة مستقلة أو دولة
العدد (2012 )20

العنصري ضد فلسطينيي الـ.48
وإجما ًال  ،ميكن استنتاج أن ما تقوم به
حركات املقاطعة الدولية يشكل رافع ًة كبير ًة

للنضال الوطني الفلسطيني ،ويشكل حتدي ًا
كبير ًا ملكونات «القوة» اإلسرائيلية ،ويحد من

استخدامها سواء على صعيد العالقة مع
الفلسطينيني أو مع دول العالم.

أساليب المقاومة الالعنفية التي
تعتمد عليها حر كا ت ا لمقا طعة
وسحب االستثمارات الدولية
على الرغم من جتارب الشعوب عبر التاريخ
في نضالها السلمي و «الالعنفي» ضد االحتالل
األجنبي أو ضد األنظمة الدكتاتورية احلاكمة،
فإن هناك صور ًة منطي ًة سلبي ًة عن النضال

«الالعنفي» كونه استسالم ًا ،هذا على الرغم من
التجربة النضالية املميزة التي خاضها الشعب
الفلسطيني إبان االنتفاضة األولى «الالعنفية»
والتي يعتبرها بعض املختصني أكثر أعمال
املقاومة الفلسطينية التي أدت إلى نتائج مباشرة

على الشعب الفلسطيني ،أكثر من كل العمليات
املسلحة التي نفذتها منظمات الكفاح املسلح منذ
بداية االحتالل» ولعل جناح الشعوب العربية في
17

ثوراتها ضمن ما يسمى «الربيع العربي» ساعد
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إلى حد كبير على تغيير هذه الصورة النمطية

اخلطوة الثانية فهي املقاطعة الثانوية ،وهي بإقناع

حول املقاومة «الالعنفية».

املستهلك باالبتعاد واالمتناع عن شراء منتجات

ويندرج ضمن منهج استخدام «املقاومة
الالعنفية» أكثر من مائتي أسلوب للنضال
الالعنفي ميكن استخدامها ضمن ثالث فئات هي
«االحتجاج واإلقناع ،وثاني ًا من خالل الالتعاون،
وأخير ًا التدخل».

18

وضمن هذا املفهوم تأتي أساليب النضال التي
تر ّكز عليها حركات التضامن واملقاطعة الدولية
والتي تندرج أساس ًا معظم نشاطاتها احلالية
بني الفئة األولى «االحتجاج واإلقناع» واملقاطعة
من خالل «الالتعاون» وهي ما سنركز عليه في
دراستنا احلالية.
وميكن حصر احلمالت التي تقوم بها حركة
املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات
على إسرائيل من خالل نشاطات احلركة دولي ًا
وإصداراتها في املجاالت اآلتية:

19

ً
أوال ـ حملة مقاطعة المستهلكين
للمنتجات اإلسرائيلية.
تعتبر حركات املقاطعة الدولية ،هذه املقاطعة
أبسط الطرق لإلعالن عن رفض استمرار
االحتالل اإلسرائيلي من خالل تطبيق ما يسمى
املقاطعة األولية ،من خالل إقناع املستهلك
برفض شراء املنتجات اإلسرائيلية التي تنتج في
املستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية

الشركات الدولية التي يعتبر جزء من موادها
األولية أو جزء من تركيبة منتجاتها منتج ًا في
املستوطنات اإلسرائيلية وأيض ًا لها استثمارات

كبيرة في املستوطنات اإلسرائيلية .وكذلك تشمل
هذه املقاطعة تلك الشركات التي تخصص
جزء ًا من أرباحها لدعم السياسة االستعمارية
واالحتاللية اإلسرائيلية .وهو املنهج نفسه الذي
استخدم بنجاح في جتربة النضال ضد نظام
الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وجتدر اإلشارة إلى أن هناك منهجني في
دعوات املقاطعة ،املنهج األول يدعو إلى مقاطعة
شاملة للمنتجات اإلسرائيلية ككل؛ بهدف الضغط
على إسرائيل لتحمل مسؤوليتها والتزامها
بالقانون الدولي اإلنساني ،وهو املنهج الذي تتبناه
معظم حركات املقاطعة الدولية ،واملنهج اآلخر
هو الذي يدعو إلى املقاطعة اجلزئية للمنتجات
اإلسرائيلية أي تلك املنتجات التي تنتج في
املستوطنات اإلسرائيلية فقط.
وقد حققت حركة املقاطعة إجنازات عديدة على
مستوى مقاطعة املنتجات اإلسرائيلية ،حيث أعلنت
كل من جنوب إفريقيا والدمنرك ،في أيار ،اعتزامها
وضع ملصقات مت ّيز منتجات املستوطنات ،كما

وأعلنت شبكة (ميغروس) ثاني أكبر شبكة جتارية
في سويسرا ،أيض ًا  ،نيتها ابتدا ًء من العام

احملتلة أو في املناطق الصناعية التي بنيت بشكل
غير قانوني ،أيض ًا ،في األراضي احملتلة والتي

األراضي الفلسطينية احملتلة مع ذكر أنها قادمة

عاد ًة ما حتمل الكود التجاري ( ،)729أما

من «مستوطنات إسرائيلية» .وكما أشار عمر

 ،2013متييز بضائع املستوطنات اإلسرائيلية في
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البرغوثي ،مؤسس احلملة الوطنية الفلسطينية

املؤسسات األكادميية اإلسرائيلية ،وفي العام

للمقاطعة األكادميية والثقافية إلسرائيل ،إلى أن

 ،2004انطلقت «احلملة الفلسطينية للمقاطعة

املشكلة هي أن إسرائيل جعلت من املستحيل

األكادميية والثقافية إلسرائيل» ،مببادرة من
مث ّقفني وأكادمييني فلسطينيني بهدف االلتحاق

ومتييزها عن باقي املنتجات اإلسرائيلية؛

بحركة املقاطعة العاملية الناشئة .وفي متوز
 ،2004أصدرت احلملة بيان ًا ض ّم مبادئها ،ودعوة

مقاطعة بضائع املستوطنات «لصعوبة تعريفها
لذا فإن «حركة املقاطعة وسحب االستثمارات
وفرض العقوبات دعت إلى مقاطعة الشركات
التي تتعامل مع املستوطنات» .ويؤكد أن ذلك
كان أكثر فعالي ًة عندما مت استهداف الشركات
«أكثر من املنتجات».

20

ثانيا:المقاطعة الثقافية
واألكاديمية إلسرائيل
يرجع تاريخ بدء املقاطعة األكادميية في
بريطانيا إلسرائيل إلى العام  2002عندما
نشر أكادمييون بريطانيون رسالة في جريدة

املجتمع الدولي إلى مقاطعة شاملة ومستدمية
للمؤسسات األكادميية والثقافية اإلسرائيلية
حتى تنسحب إسرائيل من األراضي احملتلة
عام  ،1967مبا فيها القدس الشرق ّية ،ونزع

مستوطناتها من تلك األراضي واالنصياع إلى
قرارات األمم املتحدة املتعلقة بحق عودة الالجئني
الفلسطينيني وتفكيك نظام (األبرتهايد)».

21

ويوضح املوقع اإللكتروني للحملة الفلسطينية
للمقاطعة األكادميية والثقافية إلسرائيل تاريخ
وأهداف وإجنازات احلركة على املستوى الدولي،

(اجلارديان) تدين مجزرة مخيم جنني وتطالب

حيث متكنت املقاطعة األكادميية والثقافية

املمارسات اإلسرائيلية عبر تطبيق املقاطعة

إلسرائيل من منع مشاركة ممثلني عن إسرائيل
سواء أكانوا أفراد ًا أم مؤسسات في النشاطات

زمالءهم األكادمييني بالتعبير عن رفضهم هذه
األكادميية إلسرائيل.
جتدر اإلشارة هنا إلى التجربة اإلعالمية
الرائدة إبان مجزرة جنني والتي جنح فيها
الفلسطينيون في كسب الساحة اإلعالمية
وجتنيدها ضد إسرائيل؛ األمر الذي أدى
الحق ًا إلى وضع توصيات في مؤمتر (هرتسليا)

السنوي بأن يكون التخطيط اإلعالمي جزء ًا مكون ًا
ورئيس ًا من أي عملية عسكرية تخوضها إسرائيل.

واملهرجانات الدولية الثقافية والرياضية ،وكذلك
االمتناع عن املشاركة في النشاطات الثقافية
التي تقوم برعايتها إسرائيل ،وقد جنحت حركة
املقاطعة في إقناع العديد من الفنانني والكتاب
والرياضيني في إلغاء مشاركتهم في العديد من
املهرجانات اإلسرائيلية.
وتسعى حركات املقاطعة الدولية ـ من خالل
تطبيق املقاطعة األكادميية ـ إلى مقاطعة املؤسسات

في تشرين األول  2003صدرت أول دعوة من

واجلامعات واملعاهد ومراكز البحث اإلسرائيلية

قبل األكادمييني واملثقفني الفلسطينيني ملقاطعة

املتواطئة مع سياسة احلكومة اإلسرائيلية
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لتكريس االحتالل والتمييز العنصري ،وتتجسد

تدعو األفراد واملؤسسات إلى سحب مدخراتهم

هذه املقاطعة في رفض إقامة برامج التبادل

واستثماراتهم من صناديق االستثمار والشركات

األكادميي وبرامج البحث العلمي .وكما يشير

التي تستثمر أموالها في إسرائيل .وهي بذلك

دليل حركات املقاطعة إلى عدم قيام أي مؤسسة

تستهدف تلك الشركات واملؤسسات حلثها على

أكادميية إسرائيلية باالحتجاج لدى احلكومة

عدم االستثمار في إسرائيل.

وقد بدأت تلك احلمالت ،أساس ًا ،من «طلبة

اإلسرائيلية لقيامها بحرمان الفلسطينيني من
حقهم في التعليم أو حتى االحتجاج على تدمير

اجلامعات في أوروبا ،وكانت تستهدف إقناع

املعاهد واملدارس الفلسطينية.

الكنائس واحتادات العمال وكذلك صناديق

كما أن فعالية «أسبوع (األبرتهايد) اإلسرائيلي»
الذي يتم تنظيمه سنوي ًا منذ العام  ،2005مت

التقاعد بوقف االستثمارات في إسرائيل».

تنظيمه في األعوام األخيرة في أكثر من  40مدينة
في العالم في دول مثل :بريطانيا ،الواليات املتحدة،
جنوب إفريقيا ،املكسيك ،أسكتلندا ،النرويج.

22

وقد شهدت هذه احلملة تأييد العديد من
األكادمييني األوروبيني حديث ًا  ،حيث تقدم

أكثر من  250أكادميي ًا أوروبي ًا من أكثر من
 14دول ًة أوروبي ًة بطلب إلى املفوض األوروبي
للبحوث (ماري كوين) ،التخاذ اإلجراءات
الالزمة ملنع إسرائيل من القيام بانتهاكات ضد
الفلسطينيني ،ووقف التمويل والدعم للبحوث؛
وذلك بسبب خرق إسرائيل بنود اتفاقية الشراكة
والتي تنص على ضرورة التزام إسرائيل مبعايير
حقوق اإلنسان والقانون الدولي.

23

24

رابعًا ـ دعوة الدول إلى فرض العقوبات
االقتصادية على إسرائيل
وهى املكون الرابع في عمل حركات املقاطعة
الدولية ،ولكن نظر ًا ألن من يستطيع فرض
العقوبات على إسرائيل هو الدول واحلكومات
واملؤسسات الدولية ،فإن حركات املقاطعة تعمل
فقط على تعبئة الرأي العام الدولي واحمللي في
كل بلد على حدة من أجل خلق ضغط شعبي على
حكوماتهم لفرض عقوبات على إسرائيل.
وهناك العديد من أشكال العقوبات التي
ميكن لدولة ما أن تفرضها على إسرائيل سواء
وقف أو تعليق االتفاقيات الثنائية أو اتفاقيات
اإلعفاء اجلمركي ،أو حظر بيع األسلحة ،أو قطع
العالقات الدبلوماسية. ...
وتعتبر حركات التضامن أن خرق إسرائيل

ثا لثًا ـ ا لحملة ا لد و لية لسحب
االستثمارات من إسرائيل

للقانون الدولي واإلنساني وحتى شروط قبولها

يعتبر سحب االستثمارات األداة الثانية التي

كعضو في األمم املتحدة يستدعي من دول العالم

تستخدمها حركات التضامن الدولية بهدف
إنهاء االحتالل ووقف التمييز العنصري ،حيث

البدء بفرض عقوبات على إسرائيل.
وتعتبر «العقوبات االقتصادية» من أهم
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أدوات السياسة اخلارجية للدول ،ومنذ انتهاء

أوروبا وجنحت في رص صفوف العديد من القوى

احلرب الباردة فرضت الواليات املتحدة العديد

االجتماعية واملؤسسات وبعض األحزاب ،فإننا

من العقوبات االقتصادية على كل من ،العراق،

جند أنها ما زالت في طور التكوين والتأسيس

إيران ،كوريا وغيرها بهدف الضغط والتأثير عليها

في بلدان أخرى على الرغم من حتقيقها العديد

لتغيير سياساتها.
جتدر اإلشارة إلى أن «دليل حركة املقاطعة
وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على
إسرائيل» الذي نشرته منظمة «أستراليون من أجل
فلسطني» على موقعها اإللكتروني يتضمن أهم
تصريحات الشخصيات الدولية التي تدعم املقاطعة
وأهداف املقاطعة ،وكذلك رصد أهم املؤسسات
الدولية واإلقليمية التي يجب عدم التعامل معها

من اإلجنازات ،وتعتبر مراكز األبحاث اإلسرائيلية
مثل (رئيوت) «لندن باعتبارها العاصمة الرئيسة
حلركة املقاطعة الدولية وأن هناك مراكز قوى
لهذه احلركة على املستوى الدولي وهي تنشط
في :أوتاوا ،ومدريد».

25

وتختلف طبيعة القوى املشاركة من بلد إلى
آخر ،ولكن ميكن إجما ًال أن نعدد القوى اآلتية
كأهم مكونات حركة املقاطعة الدولية:
• احتادات نقابات العمال سواء الدولية أو

والتي تسعى إلى تقويض حركة املقاطعة الدولية.

الوطنية من أهم القوى الفاعلة واملشاركة

كما يشمل الدليل حتديد أهم طرق وأنواع املقاطعة
مثل مقاطعة املنتجات ،املقاطعة الثقافية ،املقاطعة

في حركة التضامن الدولية وفي تطبيق
املقاطعة ضد إسرائيل ،والتي عاد ًة ما

كذلك يوضح الدليل أهم مؤسسات املجتمع املدني

تضم النقابة الواحدة اآلالف بل املاليني

األكادميية ،حملة سحب االستثمارات ،العقوبات.

من األعضاء في صفوفها.

املشاركة في املقاطعة مثل الكنائس ،االحتادات

•الكنائس واالحتادات الكنسية من أهم

العمالية ،الثقافية ،اجلامعات ،اإلدارات احمللية.

الفاعلني الدوليني سواء على املستوى

كما يفنّد الدليل احلجج املستخدمة ضد حركة

الدولي أو الوطني في املشاركة في حركات

املقاطعة الدولية ،ويقدم قائمة بأهم املنتجات التي

املقاطعة وسحب االستثمارات.

يجب مقاطعتها ،وكذلك يرفق الدليل بعض الوثائق

•االحتادات الطالبية واجلامعات ومراكز

اخلاصة بحركة املقاطعة.

البحث فاعلة في مجال املقاطعة األكادميية.
• البلديات ومجالس احلكم البلدي مكون

القوى واألطر المشاركة
في حركات المقاطعة الدولية

رئيس في تطبيق املقاطعة.

تختلف اجلهات الرئيسة التي تدعو إلى

•مؤسسات اجلاليات الفلسطينية في

املقاطعة من دولة إلى أخرى على مستوى العالم،

الشتات.

ففي حني حققت حركة املقاطعة جناحات بارز ًة في

•اجلاليات العربية واإلسالمية في املهجر
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وخاصة في أوروبا ،أميركا ،كندا،

تبني حركات املقاطعة حل الدولة الواحدة «رجل
واحد وصوت واحد» األمر الذي يعتبر حتدي ًا

•بعض الشخصيات واألطر والقوى

ملشروعية إسرائيل ويهوديتها .مع استخدامهم

اليهودية املناهضة لالحتالل اإلسرائيلي.

استمرار االستيطان في األراضي احملتلة كتأكيد

•بعض األحزاب واألطر السياسية على

على عدم إمكانية الفصل وعدم جدوى حل الدولتني

مستوى الواليات أو الدولة.

وأن احلل األمثل هو حل الدولة الواحدة.

أستراليا.

سياسة إسرائيل واللوبي الصهيوني
لتقويض حركة المقاطعة الدولية
حتاول إسرائيل ومراكز صنع القرار فيها
العمل على تشويه حركة املقاطعة الدولية من
خالل االدعاء بأنها تستهدف نزع الشرعية عن
إسرائيل ،وتعتبر إسرائيل أن أهداف شبكة
نزع الشرعية عن إسرائيل هي حتجيم إمكانية
إسرائيل استخدام قوتها العسكرية ،وهذا ما كان
واضح ًا بعد احلرب على غزة وبدء حملة دولية
حملاكمة مجرمي احلرب اإلسرائيليني.
وهناك تخوف حقيقي إسرائيلي «من جتارب
سقوط وانهيار دول سابقة مثل االحتاد السوفيتي
في العام  ،1991وأملانيا الشرقية  ،1990وجنوب
إفريقيا في العام 1994؛ نتيجة فشل بنيتها
السياسية واالقتصادية» 26،وعدد الدول التي
فقدت شرعيتها دون حروب أكبر من عدد الدول
التي انهارت نتيجة حروب عسكرية أو احتالل.
وتتخوف إسرائيل من الترويج بأن إسرائيل
فقدت مشروعيتها األخالقية؛ نتيجة ممارساتها،

وعملت إسرائيل واللوبي الصهيوني على دعم
العديد من املؤسسات الدولية التي تهدف إلى
تقويض حركة املقاطعة الدولية من خالل توفير
متويل ملشاريع مشتركة إسرائيلية – فلسطينية
بهدف القول لهذه احلركات إن املقاطعة ال جتدي
وال تنفع الفلسطينيني الذين يستفيدون من هذه
املشاريع املشتركة.
كما يصف الكتاب املوالون إلسرائيل اليهو َد
املشاركني في حركة املقاطعة بـ «كارهي الذات»،
وقد تناولت العديد من مراكز األبحاث اإلسرائيلية
من خالل العديد من أوراق العمل والدراسات
املتعلقة بحركة املقاطعة الدولية وأبرزها معهد
(رئيوت) اإلسرائيلي ،الذي وضع العديد من
التوصيات لصانعي القرار في إسرائيل ملواجهة
هذه احلركة الدولية.
وهناك العديد من هذه املؤسسات واألطر التي
تعمل من خاللها إسرائيل على تقويض حركة
املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات،
منها على سبيل املثال:
 -1 1 .حركة (تيوليب) 27وهي منظمة دولية

مثل التمييز ضد العرب في إسرائيل واستمرار

الحتاد نقابات العمال تهدف إلى الربط

احتاللها ألراضي الفلسطينيني وبناء املستوطنات
في األراضي احملتلة؛ األمر الذي يعزز ،أيض ًا ،من

والتشبيك بني الفلسطينيني واإلسرائيليني
من خالل برامج مشتركة ،وهي تنادي في
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 2 .منظمة (قف معنا)* والتي مت تأسيسها

برنامجها بحل الدولتني عبر التفاوض،
ولكن في حقيقية األمر فإنها تشكل ذراع ًا

في إسرائيل ،وتهدف إلى إحالل السالم

للحركة الصهيونية للتأثير على نقابات

في الشرق األوسط ،ولكنها في الواقع

العمال الدولية من خالل متويل مشاريع

تقوم بحمالت تضليل للرأي العام

مشتركة بني نقابات العمال الفلسطينية

الدولي ،وتقوم مبحاربة حركات املقاطعة؛

واإلسرائيلية (الهستدروت) بهدف تقويض
حركة املقاطعة دولي ًا من خالل القول

بهدف تقويضها ،ولألسف فإن السالم
الذي تدعو إليه احلركة ال يقوم على

إن الفلسطينيني أنفسهم يتعاونون

العدل للفلسطينيني.

مع النقابات اإلسرائيلية ،فكيف ميكن

 3 .مركز بيريس للسالم

للنقابات الدولية أن تقاطع إسرائيل.
ويعتبر (بول هوز) سكرتير احتاد نقابات
العمال األسترالية من أبرز قادة حركة
(تيوليب) ،وهو من أهم املناصرين إلسرائيل
على صعيد احلركة العمالية ،وقد زار
األراضي الفلسطينية احملتلة أكثر من

يهدف املركز إلى بناء السالم من خالل تعزيز
التعاون بني الشعبني في املجال االجتماعي
واالقتصادي ،إال أن العديد من حركات املقاطعة
تعتبر أن الشراكة ال ميكن أن تتم بني شعبني
أحدهما يحتل اآلخر.

الالعنف وواقع االحتالل
وحق تقرير المصير
وأولويات السياسة الفلسطينية

مرة بهدف خلق تعاون بني نقابات العمال
الفلسطينية و(الهستدروت) .وأعلن (بول هوز)
موقفه من حركة املقاطعة في خطاب أمام
الفيدرالية الصهيونية األسترالية ،حيث طالب
بضرورة الوقوف ضد حركة املقاطعة وسحب
االستثمارات وفرض العقوبات والتي تقودها
مؤسسات املجتمع املدني ،وأشار إلى أنه على
الرغم من عدم مشاركة القطاعات الرئيسة
من نقابات العمال في حملة املقاطعة ضد
إسرائيل فإنه يجب العمل على وقف منو هذه
احلركة ،وأن الفلسطينيني في الداخل (الضفة

استعرضنا بشكل مختصر كيف تخوض
حركات املقاطعة الدولية مع مؤسسات املجتمع
املدني الفلسطيني نضالها إلنهاء االحتالل
اإلسرائيلي في العالم من خالل الدعوة إلى
املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات
على إسرائيل إللزامها بإنهاء احتاللها وتطبيق
القانون الدولي اإلنساني في األراضي الفلسطينية
احملتلة ،ولكن واقع احلال في الضفة والقطاع

والقطاع) ال يؤيدون املقاطعة وأنها مفروضة

يشوبه العديد من عدم اليقني جتاه تبني موقف

عليهم من قبل حركات التضامن الدولية ،وأن

وطني موحد العتماد إستراتيجية نضالية

الهدف منها هو نزع شرعية إسرائيل.

«العنفية» ،وكما أشار الباحث حسبان نزال إلى
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أن «الالعنف ليس أسلوب ًا مستحدث ًا في التجربة

الفلسطينية» كشخصية قانونية دولية معترف بها

الفلسطينية ،غير أن هذا أسلوب لم يستخدم

حتى وإن كانت تتمتع فقط بصفة مراقب في األمم
املتحدة وليست عضو ًا كام ًال ،ومن استخدام

أولويات وأساليب املقاومة ،فلم تتمكن حركة

األدوات القانونية املتاحة للدول ملقاضاة إسرائيل

املقاومة الفلسطينية من البناء والفعل التراكمي

والدخول في مواثيق ومعاهدات دولية ومؤسسات

وفق إستراتيجية عمل وبرنامج وطني يحدد

من االنتفاضة األولى إلى الثانية».

28

وعلى الرغم من تبني مؤسسات املجتمع
املدني والسلطة الوطنية الفلسطينية املقاطعة

دولية إسرائيل عضو فيها واالحتكام إليها وحث
الدول األعضاء على القيام بالتزاماتها كأطراف
متعاقدة.
أما موقف حركة حماس وحكومة «األمر

اجلزئية ملنتجات املستوطنات ،فإنه ال يزال
احلديث مبكر ًا عن إمكانية تبني فصائل العمل

الواقع» في قطاع غزة ،وعلى الرغم من تبني

الوطني الفلسطيني بشكل موحد إلستراتيجية

احلركة للمقاومة املسلحة ،فإن سياسات احلركة

نضالية سلمية «العنفية» وذلك ليس فقط الختالف

على األرض يشوبها الغموض جتاه أهداف

األيديولوجيات أو أساليب النضال املقترحة ،بل

وأساليب املقاومة ،وخاصة بعد التصريحات

كنتيجة طبيعية الختالف مواقفها من تشخيص

باعتبار قطاع غزة «أرض محررة» على الرغم

الواقع القانوني والسياسي الذي تعيشه الضفة

من عدم ممارسة احلكومة في قطاع غزة أي

والقطاع واختالف مناهج حل الصراع القائم مع

سيادة ال على احلدود البرية ،أو البحرية أو حتى

إسرائيل بهدف إنهاء االحتالل.

اجلو ،وفي ظل استمرار إسرائيل في ممارسة

إسرائيل من جهتها تعتمد على منهج إدارة

«سيطرتها الفاعلة» على قطاع غزة كقوة احتالل.

الصراع وليس حله ،ما يجعلها تتحرك في خيارات

ونتيجة هذه التباينات ،وعلى الرغم من

سياسية محددة أهمها خيار احلفاظ على الوضع

اإلجنازات التي حتققت في طريق املصاحلة

القائم الذي يتيح لها استمرار احتاللها لقطاع

الوطنية ،والتي تهدف في أحسن حاالتها إلى

غزة والضفة الغربية والتوسع في االستيطان دون

إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة إلنهاء

أن تتح ّمل عبء احتاللها ،وفي ظل عدم تطبيقها

ملف االنقسام ،األمر الذي يعني إنهاء االنقسام

مسؤولياتها كقوة احتالل.

منظمة التحرير الفلسطينية تسعى إلى كسب
االعتراف الدولي بفلسطني كدولة ،األمر الذي
يغ ّير الواقع القانوني للضفة الغربية وقطاع
غزة من التعامل السياسي والقانوني من أراض

محتلة إلى دولة محتلة ،ما يفتح األفق لهذه «الدولة

في النظام السياسي ،ولكن في ظل غياب توافق
على برنامج عمل وطني محدد وإستراتيجية
موحدة لكيفية إنهاء االحتالل.
إن توافق الفصائل الفلسطينية على موقف
موحد جتاه كيفية إنهاء االحتالل اإلسرائيلي
وماهية أساليب النضال املمكنة وخاص ًة في
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حال تبني «املقاومة السلمية» والالعنف ،من

سواء في دول الطوق أو املهجر سواء في أوروبا

شأنه أن يعزز املكاسب التراكمية التي ميكن

 ،أميركا ،أستراليا ،تشيلي أو هندوراس الدولة

أن تتحقق على الصعيد الدولي إلنهاء االحتالل،
ويعطي زخم ًا دولي ًا حلركة املقاطعة الدولية ويوحد

الالتينية التي يشكل الفلسطينيون فيها حوالى
 %3من سكانها ،ففي ظل هذا التوزيع اجلغرافي

اخلطاب السياسي واإلعالمي الفلسطيني الدولي،

للفلسطينيني في الوطن والشتات ،يتوجب إعادة

كما أن من شأنه أن يتعاطى بشكل أكثر فعالية

التفكير في أفضل الطرق النضالية القادرة

في جتسيد حق تقرير املصير للفلسطينيني

على حشد هذه الطاقات وتعزيز هويتها الوطنية

سواء في األراضي احملتلة منذ العام  67أو
لفلسطينيي الـ  ،48ومن شأنه ،أيض ًا ،أن يدمج

ودمجها في النضال الوطني من خالل تبني

الفلسطينيني في الوطن والشتات في النضال،
خاص ًة أن سكان الضفة والقطاع ال يشكلون
سوى  %33من إجمالي الشعب الفلسطيني ،في
حني أن أغلبية الشعب الفلسطيني في الشتات
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قراءة في كتاب

نظام ليس واحدًا
االحتالل والديمقراطية بين البحر والنهر () -1967
عقبة فالح طه
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1

الكاتب :نظام ليس واحد ًا :االحتالل والدميقراطية

االحتالل وإشراك الفلسطينيني في احلكم.
تتمحور فكرة الكتاب ،أيض ًا ،حول ما أورده

املولفان :أرئيال أزوالي وعدي أوفير

املؤلفان بداية الفصل الذي اختتما فيه كتابهما

املترجم :نبيل الصالح

(الفصل اخلامس) حيث يقوالن« :إن االحتالل
بصفته نظام ًا نشأ بشكل عشوائي غير مقصود،

بني البحر والنهر (- 1967

)

صادر عن :مدار  -املركز الفلسطيني
للدراسات اإلسرائيلية
تاريخ النشر بالعربية :آذار 2012

وإنه ال يزال يعتبر ،حتى اآلن ،مشروع ًا وليس
نظام ًا ،وقد ظهر للعيان بالصورة التي أرادها

صفحات الكتاب 430 :صفحة موزعة على

له أفراد وحركات سياسية على امتداد السنني،

خمسة اقسام

أما كنظام فقد بقي غير ظاهر للعيان حتى هذا
الوقت .كما أن تك ّون نظام االحتالل كجزء من

القسم األول
(مقدمات)

يقع الكتاب في خمسة أقسامُ ،خصص قسمه
األول للمقدمات ،فيما القسم الثاني خَ صصه
املؤلفان لسرد موجز لتاريخ االحتالل ،مع تركيز
على العقدين األولني واالنتفاضة األولى في العام
 1987واملفاوضات واالستيطان االستعماري
والكولونيالي ومنظومة السيطرة وحتكمها في
حركة التنقل وتفاصيل عيش الفلسطينيني،
أما القسم الثالث فتناول تشكيالت العنف وما
تضمنته من خارطة العنف وأنواعه (عنف مضمر
وعنف منفجر) ،واملراوحة بني العنف واملفاوضات،
فيما القسم الرابع خصص لتناول النظام
اإلسرائيلي وأهم املفاهيم التي من املمكن أن
تساعد على فهمه ،متضمن ًا ما تطرق إليه املؤلفان
من متييز بني مشروع االحتالل ونظامه ،أما

النظام اإلسرائيلي وكتوأم ملحق بالدميقراطية
اإلسرائيلية منفصل عنها ،ولكنه متصل ومتعلق
بها ،كان مبثابة ثورة في النظام .ويتغذى اجلمهور
اليهودي املنظم في العالم كله على الكذبة الكبرى
التي ينتجها نظام االحتالل ويفرضها ،ولتبرير
ّ
يضخمون التهديد بالالسامية».
هذه الكذبة
لقد كتب عدي أوفير وأرئيال أزوالي في الفصل
الذي يختتم كتابهما:
«كي يتسنى فهم االحتالل كمنظومة حكم؛
كان من الضروري إزاحة النظر عن الصيرورة
التاريخية التي أدت إلى وجوده ،إلى املبنى
احلالي ملنظومة السيطرة هذه ،وكي يكون من
املمكن هدم هذا املبنى احلالي لنظام السيطرة،
من الضروري إزاحة النظر والتأمل في املبنى
البديل الذي من املفترض أن يقوم مكانه ويكون
بدي ًال عنه في املستقبل».

القسم اخلامس واألخير فتضمن نظرة املؤلفني

كما ينهي الكاتبان كتابهما بالقول:

نحو بناء نظام جديد في إسرائيل يقوم على إنهاء

«إن إشراك العرب (املقصود الفلسطينيون
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في املناطق احملتلة) في احلكم هو إحدى الطرق

والتغاضي عن وجود االحتالل ،فيما يرفض

املمكنة لتغيير النظام ...وبالطبع هناك طرق

الكاتبان في الوقت نفسه التعامل مع اخلط

أخرى بديلة ،وال ندري إن كان سيكتب لهذه

األخضر وكأنه غير موجود.

الطريقة النجاح ..ولكن ما نعرفه هو أن إنهاء
االحتالل سيكون جزء ًا من تغيير النظام برمته».

خصوصية الكتاب
يرى مقدم الطبعة العربية أنه ومن خصوصيات

فكرة الكتاب

األطروحة التي يقدمها الكتاب ،كونه يوظف

يرى مقدم الطبعة رائف زريق أن الفكرة
املركزية للكتاب هي أن االحتالل ليس حال ًة آني ًة

النظريات السابقة التي حتلل احلالة اإلسرائيلية

ميكن التخلص منها بسهولة كخيمة صيف ،فإنهاء
االحتالل البد أن يعني ضمن ما يعنيه تغيير
النظام اإلسرائيلي برمته وليس أقل من ذلك.

وعالقتها باملناطق الفلسطينية احملتلة ،ولكن
دون اختزال العالقة بحالة مفهومية واحدة كحالة
كولونيالية مث ًال أو أبارتهايد فحسب ،وليست

احتال ًال فقط ،ولكن هناك ضرورة لتوظيف كل هذه

ويرى زريق أن نظام االحتالل جزء من ك ٍّل

املفاهيم لإلمساك بخصوصية احلالة اإلسرائيلية

كبير ،وهذا الكل يحتوي بداخله نظام االحتالل

ومتييزها والتي تكمن في القدرة على املزاوجة

والنظام «داخل إسرائيل» على دميقراطيته

بني وضع االحتالل وكأنه خارج الدولة ووضعه

احملدودة ،وعليه ال ميكن احلديث عن دميقراطية

في الوقت نفسه داخل الدولة.

إسرائيل دون رؤية االحتالل ،كما ال ميكن احلديث

كما أن للكتاب خصوصية أخرى في مرحلة
مهمة عربي ًا وفلسطيني ًا ،هو أن إنهاء االحتالل

«الدميقراطية» ،لذا يحاول الكاتبان جتاوز أي

اإلسرائيلي يعني ضمن ما يعنيه تغيير النظام

محاولة اختزالية لفهم طبيعة إسرائيل واالحتالل.

في إسرائيل ،وهذا ما يجب أن يأخذ به كل

ال يغفل الكتاب احلديث عن األدبيات

من يفاوض إسرائيل على قاعدة حل الدولتني

عن االحتالل دون االنتباه إلى وجود إسرائيل

السياسية التي يتناولها الكتاب الصهيونيون

إلنهاء االحتالل.
يتعرض الكتاب إلى قيام النظام في إسرائيل

من الليبراليني الذين يتعاطون مع االحتالل
باعتباره حال ًة استثنائي ًة عرضي ًة زائل ًة حتم ًا في

بتعزيز مبدأ احلكم التفاضلي على مجموعتني

نهاية املطاف ،وبالتالي ميكن دراسة إسرائيل

سكانيتني لهما مكانة مختلفة ،حيث باشر في

داخل اخلط األخضر باعتبارها وحد ًة واحد ًة
منفصل ًة ،ولكن ليتسنى لهؤالء املنظرين احلديث

تطوير التفاصيل الدقيقة التي تندرج ضمن هذا
األمر ،على النحو الذي لم يشارك فيه املواطنون

عن الدولة «اليهودية والدميقراطية» ال بد لهم

الفلسطينيون في داخلية النظام وأسراره،

من جتاهل وجود خمسة ماليني فلسطيني

ولم يتحولوا إلى مواطنني متساوين ،لكنهم لم
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يبقوا في ذلك اخلارج الفلسطيني الذي جنا

من املواطنني في إسرائيل عن إخوانهم الالجئني

منه الفلسطينيون في الضفة وغزة ،فاحتوى

وحتويلهم إلى مواطنني أوفياء لدولتهم اجلديدة،

اخلارج الفلسطيني في الداخل وأوجب اإلنكار

وقد كان موشيه ديان من أشد املنتقدين للحكم
العسكري في سنواته األخيرة داعي ًا إلى متايزه

املتواصل لهذا االحتواء.
القسم الثاني
(تاريخ موجز لنظام االحتالل)
يتناول الكتاب آرا ًء وأبحاث ًا ترى أن حرب
 1967لم تشكل منعطف ًا في عالقة إسرائيل

بالفلسطينيني ،وأن تصويرها بهذا الشكل ميثل
جزء ًا من األيديولوجيا الصهيونية التي تهدف
إلى محو النكبة وقضية الالجئني من الذاكرة
الفلسطينية ،حيث يقول أمنون راز كركوتسكني:
إنه كان هناك بني احلكم العسكري داخل إسرائيل
وبني احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة تعاقب
لم ينقطع إال مرة واحدة ،في الستة أشهر التي
سبقت اندالع حرب  ،1967خاللها أزيل احلكم
العسكري ،ولكن حتى الذين يوافقون على هذا
الرأي ،ال يستطيعون إنكار أنه منذ حرب 1967
نشأت منظومتا سيطرة منفصلتان وخصصتا
ملجموعتني مختلفتني من السكان الفلسطينيني،
مجموعة املواطنني في إسرائيل ومجموعة رعايا
أو غير املواطنني في «املناطق الفلسطينية».
يرى الكاتبان أن إسرائيل عادت إلى سياسات
الطرد وهدم القرى كما حدث في عمواس ويالو
وبيت نوبا ،وضمت القدس فرض ًا على سكانها رغم
إرادتهم ،ومنحتهم صفة سكان دائمني ،ونظمت
سفريات مجانية من القدس إلى األردن لتسهيل
التهجير منها ،كما عمدت إلى عزل الفلسطينيني

عن املنظومة التي حتكمت بالفلسطينيني داخل
اخلط األخضر ،رافض ًا اقتراح رئيس (الشاباك)
يوسف هارميلني ،نقل أمناط احلكم العسكري
من داخل إسرائيل إلى املناطق الفلسطينية دون
إجراء تغييرات جوهرية عليها ،مع عدم فرض
تقييدات في احلركة ،ولكن مع ممارسة الطرد
والنفي ،وتدخل في حياة «الرعايا» ،والضبط
األمني ملنع قيام حيز سياسي.
كما حاول االحتالل أن يظهر مبظهر «االحتالل
املتنور» ،ففي الوقت الذي شعرت فيه مجموعة
من الفلسطينيني بتحسن معني في ظروفها حني
اضطرت للتنازل أو السكوت عن بعض حقوقها،
اتخذ االحتالل إجراءات ضد من أصروا على
النضال ،وهكذا قسم االحتالل الفلسطينيني
إلى «معتدلني» و»متطرفني» و»خطرين» ،وهكذا
كان سلوك النظام اإلسرائيلي جتاه رعاياه
اجلدد يقوم على العصا واجلزرة ،حيث تعامل
احلكم العسكري بإيجابية مع من يتقبل سلطته،
وتعامل بعنف مع من مترد عليها ،لقد ُحرم
الفلسطينيون من املشاركة الفاعلة في تصميم
شكل النظام الذي يحكمهم ،فال حقوق سياسية
للمحكومني ،وال تصريح للمحامني بتصوير الوثائق
دون موافقة احلاكم العسكري ،وال حق للمعلمني
بعقد اجللسات ،وال للصحافيني بنشر إنتاجهم،
كما جلأت إسرائيل إلى احلسم العسكري في
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أكثر من موقف كحملتها على نابلس في شباط

القضاء البريطاني واألردني والدولي والعسكري،
والركون إلى بعض القوانني التي كانت سائد ًة
قبل االحتالل أحيان ًا ،لقد خرقت إسرائيل كافة

أنشأ االحتالل منظومة سيطرة منفصلة ،لقد

القوانني من خالل االعتقال اإلداري ،والطرد

 1968والكرامة في آذار  1968وذلك بدعوى
انعدام اخليارات األخرى ،وفي اجلوالن وسيناء
فرضت على سكان اجلوالن إجراءات قاسية وظل
وضع سكان اجلوالن ،وعلى الرغم من كونهم
غير مواطنني فإن وضعهم مختلف عن وضع
الفلسطينيني غير املواطنني وباستثناء مكانتهم
القانونية فإن وضعهم ظل إلى حد كبير شبيه ًا
بوضع العرب داخل دولة إسرائيل وظلت شؤونهم
تدار من قبل الوزارات.

العقد األول
الوضع القانوني
حتت هذا العنوان أوضح املؤلفان أن إسرائيل
فصلت بني التعامل مع الفلسطينيني كغير
مواطنني والتعامل مع املناطق كإقليم ،وقد أنشأ
مئير شمجار املستشار القضائي للحكومة

وهدم البيوت دون أدنى مرجعية قضائية ،كما
استخدمت إسرائيل مصطلحات مثل «مناطق
مدارة» أو «مناطق ممسوكة» في احلديث عن
املناطق الفلسطينية للهروب من اعتبارها مناطق
محتلة على الرغم من اخلالف بني اليسار الذي
يعتبرها ورقة تفاوض واليمني الذي يعتبرها
مناطق محررة من العدو .كما خرقت إسرائيل
اتفاقية جنيف الرابعة بإقامتها املستوطنات في
املناطق الفلسطينية احملتلة حيث متنع االتفاقية
نقل السكان من أراضي القوة احملتلة إلى
األراضي الواقعة حتت االحتالل ،فيما تعاملت
مع سكان الضفة األصليني كسكان أو مقيمني في
أراض حتت مسؤولية إسرائيل وليسوا مواطنني
إسرائيليني ،أما فيما يتعلق بالقوانني السارية في

اإلسرائيلية عام  1968مجموعة من االبتكارات

املناطق احملتلة ،فقد استخدمت إسرائيل قوانني

فاألراضي التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة

أقرتها منظومة سيطرة تصدرها لظروف طارئة
وتعدلها لظروف طارئة ويظل معظمها مجهو ًال

القانونية التي تتنصل من اتفاقية جنيف،
وغزة لم يكن هناك اعتراف عاملي بشرعية سيطرة
األردن ومصر عليهما ،كما أصدر وزير الداخلية
في حينه قرار ًا ال يعتبر فيه أن أراضي الـ 1967

وحرم الفلسطينيون في
بالنسبة للفلسطينينيُ ،

املناطق من القانون اإلسرائيلي على اعتبار أنهم
ليسوا مواطنني ،وقد خلطت احملاكم اإلسرائيلية

أراضي تابع ًة للعدو ،وبذا فإن معاهدة
ليست
َ
جنيف الرابعة ال ميكن حسب هذه الدعوى أن
تشكل سند ًا قضائي ًا للفلسطينيني ،وفي ظل هذا

القانون االنتدابي ،وظل الفلسطيني يجهل القانون

الوضع جلأت إسرائيل إلى تطبيق قانون مرقع

الذي يحاكم مبقتضاه ،فيما ظلت وظيفة احملكمة

وحسب احلاجة في املناطق الفلسطينية ،يدمج بني
العدد (2012 )20

في مقاضاتها الفلسطينيني بني شظايا القانون
األردني الذي كان سائد ًا في الضفة وبقايا

العليا اإلسرائيلية تسويغ سياسات احلكومات
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اإلسرائيلية ،وظلت مسرحية القضاء اإلسرائيلي

ومدخوالت العبور وحتويلها إلى أجهزة احلكم

مستمر ًة حيث كان املش ّرع وممثل النيابة والقاضي

مباشرة ،فيما كانت تكلفة احلكم العسكري

تابعني لسلطة واحدة هي اجليش اإلسرائيلي ،وقد

استتر وراء اعتبارات األمن اإلسرائيلي مشروع
كامل إلدارة شؤون حياة الرعايا في ظروف
كولونيالية ،حيث كان لهذا املشروع ثالثة أسس:
أولها ،قرار جازم حلكومة إسرائيل بالتعامل مع
املناطق الفلسطينية بصفتها تتبع لها ،ولكن دون
البت بشأن مستقبلها ،واحلفاظ على وضعيتها
كمناطق «مدارة» .ثاني ًا حتويل السكان إلى «غير
مواطنني» سلب منهم البعد السياسي لوجودهم
بشكل منهجي متواصل .ثالث ًا ضرب مصادر
رزق الفلسطينيني في املناطق احملتلة إلجبارهم
على االندماج في االقتصاد اإلسرائيلي كمصدر
قوة عاملة رخيصة ،ميكن استغاللها في وضح
النهار وحتت رعاية السلطات .وهكذا حتول مفهوم
األمن إلى مفهوم بالغ التجريد يغطي املزيد من
مجاالت احلياة.

حتتاج مدفوعات من احلكومة اإلسرائيلية لسد
العجز فيها ،وقد عمدت إسرائيل إلى حتسني
بعض الظروف الصحية والسكنية والزراعية
وذلك شرط اعتراف الفلسطينيني بتبعيتهم
لالحتالل ،وعمدت إلى احليلولة دون قيام قيادة
فلسطينية ثابتة أو حيز سياسي علني ،على
الرغم من عدم قدرتها على إضعاف املقاومة أو
منعها ،وقد عملت إلى جانب احلكم العسكري
جلنة من «املديرين العامني» في الوزارات
اإلسرائيلية ،وأقيمت في وزارة األمن اإلسرائيلية
«جلنة تنسيق» كان أعضاؤها من جيش االحتالل
وجهاز (الشاباك) والشرطة ووزارة الداخلية،
ومستشار الشؤون العربية ،يرئسها بريغادير
(لواء) ،وقد شكلت اللجنتان استنساخ ًا لبنية
النظام اإلسرائيلي في صيغة أعدت لتناسب
املناطق الفلسطينية خصيص ًا.
«لقد عمدت منظومة السيطرة اإلسرائيلية

إدارة الحياة

إلى التصاريح اإللزامية التي استخدمها احلكم

يرى كل من أوفير وأزوالي أنه مت التحكم

العسكري كوسيلة للسيطرة على الناس وتعميق

بالفلسطينيني كغير مواطنني بل كرعايا ،أي دون

تدخل الدولة في شؤونهم ،وهي التصاريح

أي حقوق سياسية ،فيما تولى احلكم العسكري
الشؤون املدني َة في املناطق الفلسطينية احملتلة
َ

املطلوبة للبناء ،أو فتح املتاجر ،أو العمل في

عن طريق حكام عسكريني بعد تقسيم الضفة إلى
ألوية على رأس كل لواء حاكم عسكري ،وبوشر

إسرائيل ،أو السفر خارج البالد ...كما شكلت
املواطن
التصاريح فرص ًة البتزاز جهاز (الشاباك)
َ
الفلسطيني ومساومته على حاجاته وحقوقه».

بتوثيق جوانب حياة الفلسطينيني وتوفير بعض

لقد طلبت إسرائيل من املواطنني الفلسطينيني

اخلدمات كالبريد وشبكات املياه وغيرها ،وذلك

في املناطق مساعدتها للسيطرة عليهم ،وقد كان

من خالل أموال الضرائب واجلمارك والغرامات

ينظر إلى العاملني في دوائر احلكم العسكري
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كعمالء ،لكن إسرائيل كانت حتاول تقزمي الدور

كانت حاضر ًة في كل موقع من احليز العام،
فإنها قبل االنتفاضة األولى نادر ًا ما حظيت

إظهار نفسها كمنظومة مؤقتة للسيطرة.
كما كان هناك تداخل بني اجلهازين املدني

باهتمام جماهيري عام ولم يج ِر التداول فيها،
أو التعبير عنها في النقاش العام ،إال في حاالت

والعسكري ،وما كان باإلمكان الفصل بينهما

استثنائية بامتياز ،إن طبيعة (بساطة) أسلوب

إال في الظاهر ،وقد كانت أنشطة الوزارات

متأسس الفصل الدامج وضعف املقاومة املدنية

تغطي نفقات اجليش واملستوطنات في املناطق

لهذا الفصل داخل «إسرائيل» ،وعزل املقاومة

الفلسطينية ،وكانت تسجل النفقات حسب نوع

الفلسطينية من قبل منظومة السيطرة ،أتاحت
لإلسرائيليني رؤية احتاللهم «احتال ًال متنور ًا» ال

الذي يلعبه الفلسطينيون في دوائرها من خالل

النشاط ال حسب املنطقة اجلغرافية ،فضاعت
التفاصيل ،بحيث إن املنتقد لنشاط االستيطان

بل االعتزاز به أيض ًا.

أو اجليش يتوه في املوازنة.

استيطان استعماري

عمدت منظومة السيطرة إلى التدخل في
املؤسسات التعليمية ،ومنها جامعة بيرزيت،
التي منع االحتالل تدريس بعض املواد التعليمية
فيها ،وقام بإغالقها عدة مرات ،وحرم الطلبة من
ممارسة العديد من األنشطة.
تدخل االحتالل ،أيض ًا ،في تفاصيل حياة
الفلسطينيني من إجراءات السفر القاسية ،إلى
إدماج االقتصاد الفلسطيني باقتصاد االحتالل،
وإغالق اجلسور واملعابر كإجراء عقابي،
ومصادرة األراضي بدعوى ضرورات األمن ،مع
حسن نسبي ًا في بعض البنى التحتية،
أن االحتالل ّ
وسمح بدخول سكان املناطق إلى «إسرائيل»،
ولكن استغال ًال لرخص اليد العاملة الفلسطينية،

وإلدماجهم في االقتصاد اإلسرائيلي ،كما سمح
لهم بالسفر إلى األردن بعد العام .1972
« لقد أصبح الفصل أمر ًا مفروغ ًا منه ،فعلى
الرغم من أن عالقات التبعية ـ التمييز والسلب ـ
التي كانت مبني ًة كأحد أسس الفصل منذ البداية،
العدد (2012 )20

حتت هذا البند يورد املؤلفان بعض ًا من
السياسات اإلسرائيلية التي تندرج في سياق
االستيطان االستعماري ،حيث أعلنت إسرائيل
عن أمالك الفلسطينيني الذين لم يكونوا في بيوتهم
عشية االحتالل أمالك غائبني ،ونقلت الوصاية
عليها إلى احلكم العسكري ،كما اعتبرت األرض
أراضي دولة ،فقد كان
غير املسجلة وغير املفلوحة
َ

على الفلسطيني إثبات حرمانه من األرض ،وليس
العكس ،أي أن على الدولة إثبات مصادرتها لها،
إضاف ًة إلى اعتبار إسرائيل أن أي أرض تابعة
للحكومة األردنية واملصرية في الضفة وغزة هي
أرض حكومية بعد االحتالل ،فقد بلغت أراضي
احلكومة في الضفة عام  1973ما نسبته %13
من مساحتها لتصل إلى  700,000دومن.
لقد شكلت عملية إقامة املستوطنات وتوسيعها
وسيل ًة أساسي ًة ملصادرة األراضي والسيطرة
عليها في األراضي الفلسطينية ،وفيما طالب
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ديان بإيجاد خارطة استيطان ال تسمح بتجزئة

جانب ،ودون متكينهم من حتقيق ذاتهم من

املنطقة احملتلة ،فقد طالب أيالون بخارطة

جانب آخر .لقد منح احلاكم العسكري صالحيات

استيطان ضمن خطة جتزئة جديدة تسمح

سيطرة إضافية ،كمصادرة األرض وعزل املخاتير

بتنازل الفلسطينيني عن غور األردن واملناطق
الشرقية للضفة.

مقاومة ،قمع وتعاون
يوضح املؤلفان أنه ومنذ منتصف الستينيات
وقبل حرب األيام الستة ،بدأت مجموعات من
الالجئني بالتر ّكز على الطرف األردني من
احلدود واملقاومة عبر حدود نهر األردن ،وقد
شكلت املقاومة والقمع بعد ًا واحد ًا في العالقة
والصراع بني أطراف سعت إلى تغيير الواقع،
ولم تقتصر املقاومة على العمل املسلح بل على
إشعال اإلطارات وتوزيع املنشورات وتهريب
األموال من األردن لدفع رواتب الذين لم ميثلوا
للعمل لدى احلكم العسكري ،وقد مثلت مدينة
نابلس العنوان العريض ملثل هذه املقاومة .وفي
غزة ونتيجة مقتل أربعة جنود في العام 1970
فقد باشر اجليش اإلسرائيلي بعملية واسعة
هدم خاللها أحيا ًء كامل ًة وم ّثل في اجلثث وارتكب

الفظائع ،لقد مارست قوات االحتالل املهانة
واإلذالل على الشعب الفلسطيني ،واستخدم

االحتالل مصطلحات مؤذية ضد من قاوموا أو
قاومن االحتالل ،كما نظر الفلسطينيون إلى

وشق الشوارع ملصلحة املستوطنات والتدخل في
االنتخابات احمللية.
لقد ص ّور االحتالل نفسه كـ «احتالل

متنور» في وسط مجتمع فلسطيني بطريركي
متخلّف ،وقد قمعت منظومة السيطرة اإلسرائيلية
القيادات الفلسطينية املدعومة من منظمة التحرير
الفلسطينية ،كما كانت هناك محادثات في اخلفاء
بني إسرائيل واألردن وبرعاية أميركية ،ولكن دون
توقيع اتفاق رسمي ،وذلك لقمع الفلسطينيني
وردع سورية عن التدخل.
وفي تلك الفترة ظهرت في املناطق قيادات
فلسطينية شابة معادية للدور األردني ،وقد
منح حق االنتخاب للنساء في العام 1976
حيث انتخنب قيادات راديكالية ،في حني
حظيت الشخصيات املوالية لألردن بدعم احلكم
العسكري ،لقد تدخل (الشاباك) في توظيف
املعلمني وفصلهم ومراقبة املناهج املدرسية ،حيث
كانت منظومة السيطرة اإلسرائيلية تتدخل في
كافة تفاصيل حياة الفلسطينيني ،وقد مثل اجلهاز
القضائي اإلسرائيلي غطا ًء قانوني ًا ملنظومة

السيطرة اإلسرائيلية وشرعنة أساليبها.

العاملني في مقرات احلكم العسكري مبثابة

العقد الثاني ()1987-1978

متعاونني مع االحتالل.

بدأت املرحلة الثانية من تاريخ منظومة السيطرة

لقد كان سؤال السيطرة هو :كيفية إخضاع

مع موجة االستيطان الكولونيالي السريعة نهاية

الفلسطينيني دون خضوعهم لنظام مستبد من

السبعينيات مع حقبة استالم (الليكود) مقاليد
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احلكم ،واستمرت هذه املرحلة حتى اندالع

لقد عمدت إسرائيل من أجل التدخل في تفاصيل

االنتفاضة األولى ،ومع أن محكمة العدل العليا

الشؤون الفلسطينية إلى تشكيل روابط القرى

اإلسرائيلية أتاحت للفلسطينيني االعتراض على

لترميم السلطة العشائرية وتأسيس جهاز موثوق من

مصادرة أراضيهم إال أنها لم تستجب لهم،

املتعاونني ،وقد متتعت الروابط بدعم مادي كجمع

واستغلت هذا لتأكيد شرعية إجراءات االحتالل،

الضرائب ،واستخدام السالح ضد من يقف في

لقد استغلت إسرائيل قانون األرض األردني

وجهها ،وقد أدت روابط القرى إلى تأليب البعض

والذي هو مستمد من قانون عثماني ،حيث

ضد البعض اآلخر على الساحة الفلسطينية ،وقد

اعتبر أن األراضي غير املسجلة وغير املفلوحة

جلأت منظومة السيطرة إلى تنظيم اجتماعي متخلف

أراض حكومية ،وقد سنت إسرائيل تشريعات
ٍ
تس ّهل السيطرة على األراضي الفلسطينية؛ ما

يعزز البطريركية في املجتمع الفلسطيني ويحرم

أدى إلى تكثيف االستيطان بعد العام 1982
بعد اتفاقية السالم مع مصر وحرب لبنان ،حيث
بلغ عدد املستوطنني  22ألف ًا موزعني في سبعني

املرأة من حقها ،لكن هذا لم مينع املرأة الفلسطينية
من النضال ،كما ظهرت قيادات نخبوية نسائية في
العقد الثاني من االحتالل في املناطق ،وقد كشف
فشل روابط القرى عن مدى قوة منظمة التحرير

مستوطنة و 58ألف ًا في محيط القدس ،لقد كان

في الساحة الفلسطينية ،على الرغم من إجراءات

هناك خطة إسرائيلية لتوطني  600ألف إلى 800

االحتالل املشددة ومنظومة سيطرتها في الرقابة

ألف مستوطن في الضفة الغربية على مدى ثالثني
عام ًا ،لم تكن هناك أي خطة ملنظومة السيطرة

على املنشورات واملطبوعات ،ومنع رفع األعالم
وحظر الصحف ،والرقابة على املناهج املدرسية،

لتطوير التجمعات السكانية الفلسطينية ،وفي

لقد بدأ احلديث في إطار اتفاقية (كامب ديفيد)

املقابل كانت هناك مشاريع تطويرية للمستوطنات

 1979بني مصر وإسرائيل عن «حكم ذاتي»

في املناطق الفلسطينية ،وفي الوقت الذي عمدت

فلسطيني ،حيث جنح مناحيم بيغن في تأجيل أي

فيه إسرائيل إلى املساواة القانونية بني مستوطني

تباحث جدي عن مستقبل املناطق ،والتهرب من

الضفة وسكان إسرائيل ،عمدت إلى تعميق

االعتراف مبنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد

الفصل القانوني بني اليهود والفلسطينيني ،وفي

للفلسطينيني ،كما أسس إدارة مدنية عام 1981

الوقت الذي مت فيه دمج املناطق بإسرائيل من

كجزء من احملاولة إلقامة حكم ذاتي في املناطق،

ناحية خدمات املاء والكهرباء وغيرها ،كان هناك

وقد متت مأسسة الفصل بني احلكم العسكري

فصل قانوني بني العرب واليهود داخل إسرائيل.

والتحكم اإلداري بحياة الفلسطينيني ،وبتشكيل

لقد أدت السياسات االستيطانية إلى هجرة

اإلدارة املدنية مت نقل السيطرة اإلدارية من مسؤولية

طوعية من الفلسطينيني ألراضيهم إما للعمل

وزارة األمن اإلسرائيلية إلى اجليش اإلسرائيلي،

داخل اخلط األخضر أو للبلدان العربية.

فتعززت منظومة السيطرة على الفلسطينيني بعد
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العقد الثاني من احتالل املناطق ،ومت جمع قاعدة

على الساحة الفلسطينية ،وقد استغلت (م.ت.ف)

بيانات عن كافة تفاصيل حياة الفلسطينيني ،وتسلم

هذا الوضع ومت فك ارتباط األردن بالضفة صيف

ضباط إسرائيليون رئاسة بلديات فلسطينية بعد

العام  ،1988وأعلنت منظمة التحرير وثيقة
االستقالل في  ،1988/11/15تضمنت اعتراف ًا

إقالة أو إبعاد رؤسائها.
لقد تعاظمت املقاومة الفلسطينية في عقد
الثمانينيات ،لكنها مقاومة مشتتة في معظم
األحيان ،لكن االحتالل واجه وضع ًا جديد ًا فبد ًال

ضمني ًا بدولة إسرائيل ،وقد جتسدت منظمة
التحرير ممث ًال شرعي ًا وحيد ًا للشعب الفلسطيني
دون منازع ،لكن منظومة السيطرة اإلسرائيلية
ضاعفت قوتها في الضفة خمس مرات لكسر شوكة

من مواجهة جيش آخر ،واجه تالميذ مدارس،
وبد ًال من السالح واجه حجارة ،وبد ًال من املعارك

االنتفاضة الفلسطينية ،وعمدت إلى سياسة تكسير

واجه تظاهرات ،وقد كانت إسرائيل تض ّيق اخلناق

العظام التي أقرها رابني ،وهدم البيوت وإغالق

على الفلسطينيني مبصادرة األراضي؛ ما أدى إلى

املدارس ،حتى أولياء أمور القاصرين املشاركني

الهجرة الطوعية ،وبعضهم توجه إلى محكمة العدل
العليا حيث اعتبر مثوله أمامها اعتراف ًا إسرائيلي ًا

في األحداث متت معاقبتهم ،ومت املساس بالعائالت
الفلسطينية املناضلة ،وطبقت إسرائيل قوانني

به ومبشكلته ،في حني اعتبرت إسرائيل مثوله

الطوارئ األردنية واالنتدابية ،ومنحت الهويات

أمام احملكمة شرعنة لها والستيطانها ،لقد كانت

اخلضراء التي يحظر على حامليها دخول اخلط

محكمة العدل العليا تقضي بنا ًء على «الضرورات

األخضر ملن شاركوا في النشاطات ضد االحتالل،

األمنية» ال على مستندات قانونية ،فقد أصبح
القضاء مستخدم ًا كوسيلة لالستيالء على األراضي،

ثم املمغنطة التي تتضمن سيرة حاملها وسوابقه
األمنية ،فيما استمرت مصادرة األراضي ما

وخصوص ًا بعد استالم (الليكود) على سدة احلكم.

بني عامي  1991-1988وإعطاؤها للمستوطنني

ّ
تمرد 1991-1987

دون مقابل ،وقد أدت التصاريح إلى إحياء اخلط

على الرغم من أن إسرائيل حاولت أن تظهر
االنتفاضة على أنها عمليات إخالل بالنظام العام،
فإن إسرائيل عجزت عن ذلك ،وازداد التشكيك
بـ «االحتالل املتن ّور» وازداد استخدام منظومة

األخضر ولكن باجتاه واحد من املناطق إلى
إسرائيل ،وقد جلب هذا منط ًا من السيطرة سعى
إلى وجود عالقة واضحة بني فصل املجموعات
السكانية وفصل املناطق.

السيطرة للعنف للقضاء على االنتفاضة ،وبات قادة

إغالق ،تأجيل ومحاكاة
()2000 -1991

االحتالل يستخدمون مصطلح «انتفاضة» ،وأعادت
االنتفاضة منظمة التحرير الفلسطينية إلى بؤرة
القوة ،وأظهرت تراجع مكانة أتباع النظام األردني

أدى العنف اإلسرائيلي والتغيرات السياسية
واالقتصادية التي أحدثتها حرب اخلليج إلى
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خمود نسبي لالنتفاضة ،وبعد وقت قصير من

استيطانية على األرض وبعثرتها لعرقلة إمكانية

حرب اخلليج وانهيار االحتاد السوفياتي بادرت

انسحاب القوات اإلسرائيلية بشكل واسع،

الواليات املتحدة األميركية إلى عقد مؤمتر

والتأثير على خرائط االتفاقيات وخلط التناقضات

دولي في مدريد ،ووافقت حكومة إسرائيل

بني الوهم واحلقيقة والدفاع والتهديد. ...

الليكودية وألول مرة على حضور مؤمتر يحضره

انقسام المنظومة السيادية
وخارطة العنف

فلسطينيون ،لكنها جنحت في تكريس الوضع
القائم وإفراغ املفاوضات من مضمونها ،وبعد
تسلم (العمل) احلكوم َة حدثت لقاءات سرية بني
يساريني إسرائيليني وفلسطينيني في النرويج،
أفضت إلى التوقيع على اتفاقية أوسلو ،فسيطرت
السلطة على جميع املدن تقريب ًا ما عدا اخلليل،
وأصبح نحو ربع الفلسطينيني يقيمون في منطقة
(أ) والتي ال تشكل سوى  %3من املساحة ،كما
لم يكن هناك أي تواصل إقليمي بني مناطق (أ)،
وسيرت دوريات مشتركة في مناطق التماس،
ُ
وحدثت بعض الطقوس اإلعالمية املرافقة لتوقيع

االتفاق.
لقد تبلور نظام جديد للسيطرة في أعقاب
اتفاقية (أوسلو) ،وكان هذا تغيير ًا راديكالي ًا،
طرأ على أربعة صعد منفصلة لكن بينها صالت:
تقسيم القوة السيادية في املناطق بني منظومة
السيطرة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية ،وقد
أفضى هذا التقسيم إلى إعادة تنظيم القوة
السيادية واملسؤولية احلكومية ،إعادة توزيع

بعد سنوات طويلة من سيادة منظومة السيطرة
اإلسرائيلية واإلدارة التفصيلية حلياة السكان
الفلسطينيني ،أصبحت السيطرة اإلسرائيلية
على املناطق تتم عبر منظومة جديدة يشارك فيها
طوع ًا أو إلزامي ًا إسرائيليون وفلسطينيون ،وانتقل
جزء من منظومة السيطرة بعد (أوسلو) إلى يد
السلطة الفلسطينية ،حيث منحت السلطة بعض
صالحيات التشريع والنشاط االقتصادي ،ولكن
ال توجد لها أي سيادة على املستوطنني القاطنني
في الضفة الغربية ،لقد عملت السلطة الفلسطينية
كمنظومة فرعية ملنظومة السيطرة اإلسرائيلية،
أما في غزة وعلى الرغم من خروج القوات
اإلسرائيلية وإخالء املستوطنات فإن منظومة
السيطرة اإلسرائيلية ظلت متواصل ًة بعد اإلخالء
ولكنها متارس سيطرتها عن بعد.
وفي املجال االقتصادي ،ظل االقتصاد
الفلسطيني أسير ًا للقرارات األمنية اإلسرائيلية،
ما بني فتح وإغالق للمعابر ،ودمج قسري

صالحيات ممارسة العنف واالنتشار املتجدد
للعنف املمارس فعلي ًا  ،إعادة تنظيم احليز

لالقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي،

املكاني الفلسطيني في ظل نظام حركة جديد،

واحتجاز أموال اجلمارك بني حني وآخر ،لقد

أصبح اإلغالق واحلاجز أبرز رموزه ،زخم جديد

فصلت منظومة السيطرة اإلسرائيلية بني

في التوطني االستعماري هدفه فرض وقائع

املناطق وإسرائيل ،كما فصلت بني الفلسطينيني
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وإسرائيل ،وفصلت بني منطني من السيطرة على

(أوسلو) بـ  82,000مستوطن منهم 18,300

الفلسطينيني أنفسهم ،حيث تدخلت بشكل عنيف

في محيط القدس ،وقد التزمت احلكومات

في حياة الفلسطينيني في املناطق دون أن تقدم
لهم أي خدمات ،فيما كان الوضع مختلف ًا نسبي ًا

اإلسرائيلية املتعاقبة جتاه املستوطنات ومنها
العشوائية وغير القانونية ووفرت لها احلماية

بالنسبة إلى  200,000فلسطيني شرقي القدس

من خالل اجليش وسيارات اإلسعاف وقدمت

أدارت حياتهم ،لكنها قدمت لهم خدمات حياتية

لها خدمات املاء والكهرباء واملواصالت،

مختلفة ،مع أنها عزلتهم بشكل يهدد مستقبلهم.

ولم يظهر أي متييز بني مستوطنات قانونية

نظام الحركة (التنقل)
طبقت إسرائيل نظام التصاريح لعبور اخلط
األخضر بعد حرب اخلليج عام  ،1991وبذلك
تكون قد ألغت إذن العبور العام الذي أصدرته عام
 ،1972كما أقامت جدار ًا كهربائي ًا في محيط غزة
منتصف التسعينيات ،وأقامت منطقة أمنية في
محيط القطاع ُيحظر على الفلسطينيني االقتراب
منها ،وقد أصبحت طبيعة العيش الفلسطيني
مرهون ًة بطبيع ًة تصرف منظومة السيطرة،
وممارستها اإلغالق ،وقد كانت متارس اإلغالق
بدعوى ضرورات محاربة اإلرهاب واالحتياطات
األمنية ،مثلما مت توسيع املستوطنات أو إقامة
مستوطنات جديدة للدعوى نفسها ،كما أقيمت
عشرات احلواجز العسكرية لعرقلة حركة
الفلسطينيني ومت تقسيم الضفة إلى كانتونات
وفق ًا خلطة شارون عام .1981

استيطان كولونيالي
خالل سنوات (أوسلو) متت جتزئة احليز
الفلسطيني ،وفصله عن احليز اليهودي،
وأقيمت شبكة طرق التفافية خلدمة املستوطنات
العشوائية ،وقد تزايد عدد املستوطنني بعد

أو بؤر عشوائية ،وأدى هذا إلى تخرمي
األراضي الفلسطينية باملستوطنات والبؤر
التي منعت التواصل اجلغرافي الفلسطيني،
وقد أخفت احلكومات اإلسرائيلية إنفاقها على
املستوطنات ،فقد كانت املصروفات تظهر حسب
بند الصرف ال حسب مكانه اجلغرافي حتى مت
إخفاؤها عن اإلدارة األميركية وعن املنتقدين
الداخليني .وقد مثل كل من إيهود باراك وعمير
بيرتس مثا ًال لالزدواجية ،حيث عرض األخير
خطة إلخالء البؤر االستيطانية عام  2007ولم
يأمر بإزالتها مع أنه امتلك الصالحية القانونية
كوزير لألمن في حينه.
لقد كانت نقاط االستيطان العشوائية
مبثابة الرد الكولونيالي االستيطاني على عملية
َ
خوف احلكومات
(أوسلو) ولم تكن القضية
اإلسرائيلية من ردود أفعال املستوطنني حول
عمليات إخالئهم ،بل تناقض احلكومات نفسها
جتاه (أوسلو) ،لقد انضمت العشوائيات
االستيطانية إلى حالة انعدام اجلسم البنيوي
بني «االحتالل املنسحب» كمرحلة انتقالية من
اتفاق السالم وبني «عملية سالم» كمرحلة
انتقالية في عملية تنظيم نظام االحتالل.
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نظام التمثيل
سادت منظومة سيطرة جديدة بعد (أوسلو)،

والرعايا سكانها ليسوا مواطنني ،ولكن متت
مأسسة احلكم العسكري ،فأصبح اجليش

اعترفت إسرائيل مبوجبها أن وضعها في املناطق

اإلسرائيلي هو الذي يطبق القانون ،ومت

الفلسطينية وضع احتالل تسعى إلى إنهائه،

تطوير جهازين منفصلني من البنى التحتية

وكانت تسعى إلى حتويل االحتالل من دائم

وجهازي حكم وإدارة ،لقد ازداد احتكاك العرب

إلى مؤقت ،لكنها ر ّدت على التفجيرات بتشظية

واليهود في املناطق ،وتآكل الفصل اإلقليمي،

احليز املكاني للفلسطينيني وفرض حصار على
الفلسطينيني ،وقد كان باراك يتبع تكتيك ًا يقوم
على املفاوضات مع ياسر عرفات والتجهيز للحرب
في آن واحد.
عندما تكون احملاكاة هي نظام التمثيل؛ تنفتح
إمكانيات جديدة للتمثيل :ظهرت مناطق مهجنة،
فترات انتقالية ،حاالت بينية ،حدود مخترقة.
فهم املستوطنون هذا الوضع وجلؤوا إلى إقامة
مستوطنات عشوائية ،وفهم اليسار ذلك متأخر ًا
فج ّدد محاكاة محادثات السالم (مبادرة نسيبة
ـ أيالون ،ومبادرة جنيف) وط ّور الفلسطينيون

إستراتيجيات التمثيل اخلاصة بهم.

تشكيلتان في عالقة القوة
انطلقت فرضية الباحثني في هذا الكتاب
من أن احلكم اإلسرائيلي في املناطق قائم على
تقسيمني أساسيني ليس بينهما تطابق كامل:
فصل إقليمي بني املنطقة اإلسرائيلية املعترف
بها وبني املنطقة احملتلة.
متييز قانوني وإداري أساسي بني املواطنني
وغير املواطنني.
لقد اعتبر االحتالل أن سكان املناطق رعايا
حتت حكم عسكري ،فاملناطق أراض لم تضم،
العدد (2012 )20

وبقي الفصل املدني ،لقد متت ترجمة الفصل
املدني إلى تبعية مت ّكن اليهود من حرية احلركة
واستغالل موارد املناطق ،ومت تعزيز جهاز
التشريع املنفصل ،حيث تطور الفصل في
املناطق بني املواطنني وغير املواطنني ،لكن
منظومة السيطرة عملت على الفصل واالحتكاك
في آن مع ًا ،فقد استفاد املستوطنون من
االحتكاك في التجارة وتشغيل العمال بأجور
رخيصة ،ولم يقاوم الفلسطينيون عمليات
الفصل بني املواطنني وغير املواطنني ،ألنهم لم
يكونوا يطمحون إلى أن يصبحوا مواطنني في
دولة إسرائيل ،فيما سعى الفلسطينيون إلى
الفصل بني اإلقليمني ولم يحتل الفلسطينيون
حيزهم املكاني بل طالبوا بإدارته ،وقد حتدوا
إرادة اجليش ومارسوا أنشطتهم الشعبية
داخل حيزهم املكاني ،لقد تبنى الفلسطينيون
فكرة الفصل املدني واإلقليمي من خالل
املطالبة بدولتني لشعبني ،فيما عمدت إسرائيل
إلى مأسسة السيطرة من خالل ما تقوم
به بشكل ممنهج ،عبر متزيق احليز املكاني
الفلسطيني والتحكم في احلركة داخله ،كما
أن هناك مأسسة لتقييد حركة الفلسطينيني
بعد (أوسلو).
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القسم الثالث:
(تشكيالت العنف)

التفجيرات في املدن اإلسرائيلية ،سقطت حكومة
باراك وتسلّم شارون احلكم في آذار عام ،2001

بين المفاوضات والحرب

وألقي باللوم على عرفات حينها واتهم بإفشال

مع أن تصريحات القادة اإلسرائيليني كانت
تتغنى دائم ًا بتوق إسرائيل إلى السالم ،إ ّال أن
إسرائيل فوتت العديد من فرص السالم قبل
(أوسلو) وحتى قبل مباحثات (كامب ديفيد) عام

املفاوضات ،وقد مت استهداف مقرات السلطة
وتكبدت خسائر في رجاالتها الذين كانوا في
هذه املقرات أثناء قصفها.

مالحظات إضافية
حول نظام الحركة

 ،1977فقد رفضت غولدا مئير عام  1969خطة
(روجرز) وكذلك مبادرات (ناحوم غولدمان) عام
 ،1971كما رفضت إسرائيل مبادرة امللك فهد
التي أقرتها قمة فاس عام  ،1982وغيرها ،كما
جتاهلت تلميحات الطرف الفلسطيني بإمكانيات
توقيع اتفاقية سالم ،وشككت في نوايا الوسطاء
أكثر من مرة.
لقد واجهت عملية (أوسلو) عدة صعوبات،
منها ما أحدثته مجزرة احلرم اإلبراهيمي عام
 ،1994ومقتل رابني في تشرين الثاني ،1995
وعودة اليمني إلى السلطة في إسرائيل عام
 ،1996وقد قامت إسرائيل بالعديد من اخلطوات
أحادية اجلانب على األرض ،فيما حاول باراك
عام  2000أن يفرض جدول أعمال مفاوضات
على الفلسطينيني وأظهر نفسه األكثر سخا ًء في
ما يطرحه ضاغط ًا على الفلسطينيني العتبار
ما سيوقعه معهم نهائي ًا ،وقد كانت إسرائيل
تستعد للمؤمتر كأنها تستعد للحرب ،وكان

لقد كان الفصل الشامل أثناء حرب اخلليج
 1991أمر ًا خارج ًا عن القاعدة ،لكن خلقت

(أوسلو) منط ًا جديد ًا من الفصل بني اليهود
والفلسطينيني ،فصل في أسواق العمل ،وفصل
اجتماعي وثقافي ،وقطع أواصر العالقات التي
كانت قائمة ،وقد حتول الفصل إلى أيديولوجية
لدى اليهود للحفاظ على األمن والهوية ،وتراجع
شارون عن معارضته إلقامة اجلدار بسبب
تصاعد وتيرة التفجيرات عام  ،2002وقد اقتطع
اجلدار  409كم في العام  2007وضمها إلى
اخلط األخضر ،وقد مثل اجلدار آلة معمارية
جيو-إستراتيجية متطورة إلدارة شؤون احلركة
على الطرف الفلسطيني ولإلبعاد واإلقصاء
والتعرية للطرف اإلسرائيلي .كما أن اجلدار هدف
إلى إبعاد الدمار واخلراب عن العني اإلسرائيلية،
كما منع حركة اإلسرائيليني باجتاه املناطق وج ّرم

باراك يهيج حلمل الفلسطينيني على التوقيع،

العالقات خارج نطاق إشراف قوات األمن .كما
كان إغالق منطقة ما يكون مصحوب ًا عاد ًة بأعمال

فشل املفاوضات ،وبزيارة شارون للحرم انفجرت
األحداث ،وجاء الرد اإلسرائيلي عنيف ًا ،واندلعت

هدم وجتريف واغتيال.

ولتهيئة اإلسرائيليني للعنف املتوقع في حال

لقد متيز املشروع االستيطاني الكولونيالي
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كانت تدعي في كل مناسبة أنه ال يوجد هناك

منذ بداياته بالتغلغل إلى داخل البيئة املعيشية
الفلسطينية مترافق ًا مع عمليات فصل حيزي

شريك فلسطيني للحديث معه ،لقد قامت منظومة

تتم من خالل جدران وشبكات شوارع منفصلة،

السيطرة اإلسرائيلية بتحديث مصطلحات محاربة

في الوقت الذي كانت فيه املستوطنات مرتبطة

اإلرهاب لتسويغ أدوات سيطرة قدمية جديدة،

بإسرائيل وبعضها بشبكات طرقة متفرعة.

فصارت جميع أشكال النضال الفلسطيني
إرهاب ًا ،واعتبرت ممارسات الفلسطينيني إرهاب ًا

كما حول اجلدار نفسه من استثناء إلى قاعدة،
حيث سعى إلى الفصل مع إبقاء الفرصة متاحة

لشرعنة ممارسته ضد الفلسطينيني.

أمام إسرائيل للسيطرة والتدخل ،لم يكن هناك

نوعان من العنف

فصل بني الشعوب بل فصل بني أجهزة القضاء
والقانون ،والسيطرة في شؤون احلياة ،لقد
عرف القانون املستوطن بأنه مواطن ،واملواطن
الفلسطيني بأحد الرعايا في منطقة مدارة أو
تخضع الستحواذ بفعل احلرب.

لقد طور اجليش اإلسرائيلي طرق ًا جديد ًة

بهدف إغالق اخلاليا املكانية على احلواجز التي
تشكل الركيزة األبرز لنظام احلركة ،حيث يعمل
اجليش منذ العام  2003على تقليص مساحة
االتصال واالحتكاك بني اجلنود واملستوطنني من
جهة ،والفلسطينيني من جهة أخرى ،كما تطلب
فرض نظام احلركة اجلديد وضمان جناعته
كمفتاح للفصل بني املجموعتني السكانيتني
انتشار ًا وحترك ًا للقوة العسكرية في أرجاء املنطقة
اخلاضعة للمراقبة.

تمثيل العنف
متثيل العنف هو جزء من ممارسة العنف،
وكل سلطة تنشغل بتمثيل العنف ،كانشغالها
مبمارسته ،وعلى الرغم من أن االنتفاضة لم
تتسم بالعنف أو العنف القاتل فإن إسرائيل
العدد (2012 )20

مبا أن العنف شكل من أشكال القوة ،ومبا أن
عظمة السلطة تقاس بقدرتها على ممارسة الفعل
دون ممارسة القوة املادية ،حيث يعتبر فوكو أن
القوة فعل مؤثر في أفعال اآلخرين ،لكنه ال ميكن
التحرر من الفهم االستعماري للعنف القائم على
اإلضرار باآلخرين ،إال أن فوكو يشدد على وسائل
سيطرة وحتكم غير عنيفة من خالل تغيير فهم
السلطة لنفسها.
ليس العنف املمارس من قبل منظومة السيطرة
لغرض السيطرة فحسب ،بل هو وسيلة لتسيير
شؤون احلياة اليومية ،وقد ظهر هناك نوعان من
العنف :العنف املضمر (املخبوء) والعنف املنفجر،
كما أن طبيعة االنتقال من العنف املل ّمح (املضمر)

إلى العنف املنفجر ،هو جوهر السلطة السياسية
والنظام االجتماعي ،كما أن العنف املضمر قد
ميارس في مناطق حكم رشيدة ،ما يدلل على أن
كل شيء يسير بصورة اعتيادية.
إن نظام االحتالل قلق بشأن شرعيته في
نظر اإلسرائيليني والعالم ،لذا تبرز لغ ٌة ملنظوم ِة
السيطرةِ ت ّدعي ضبط النفس وتبرر االغتياالت
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وممارسات العنف اليومية .إن نظام السيطرة

على لبنان لتصفية البعد السياسي للمنظمة

اإلسرائيلي يستحضر نوعني من السيطرة في

وإيجاد قيادة محلية فلسطينية في املناطق.
إسرائيل تعتبر االنتفاضة األولى عنف ًا منفجر ًا

املناطق الفلسطينية :العنف املضمر والعنف
املنفجر ،فإعدام املطاردين على يد وحدات
املستعربني ميثل إحدى أدوات السيطرة بالعنف
املنفجر واملضمر في آن مع ًا ،والعنف املضمر
عنف مؤجل ،وتعمل التسويات السياسية على
حتويل العنف املنفجر إلى عنف مضمر .وعندما
تفقد سلط ٌة ما شرعيتها؛ تلجأ إلى العنف املنفجر
بد ًال من العنف املضمر ،فالعالقة بني العنفني
(املضمر واملنفجر) هي املفتاح لتمييز األوضاع
السلطوية املختلفة ،يسعى القانون إلى إخماد
العنف املنفجر بسرعة ،فيما يسعى النظام إلى
تراجع العنف املضمر سريع ًا ،لكن يجب التذ ّكر
دائم ًا أنه ال يشترط في أي عنف مضمر أن يتحول

إلى عنف منفجر.

خارطة العنف في المناطق
جنحت إسرائيل في إظهار نفسها أمام

جاء رد ًا على العنف املضمر ،إسرائيل تنسب

للفلسطينيني صفات تسوغ العنف ضدهم ،لقد
سمحت اتفاقية (أوسلو) باملطاردة الساخنة داخل
مناطق السلطة الفلسطينية ،كما أن الدوريات
املشتركة تعبير عن العنف املضمر ،فيما يجري
إضفاء الصفة الشرعية على هذا العنف.
إن ضحايا العنف في االنتفاضتني أقل
نسبي ًا من ضحايا العنف في أي نزاع إثني
آخر ،ففي االنتفاضة األولى قتل 1593
فلسطيني ًا و 84إسرائيلي ًا في خمس سنوات ،مع
أنه في االنتفاضة الثانية لقي  600فلسطيني
و 164إسرائيلي ًا حتفهم سنوي ًا على مدى
االنتفاضة الثانية.
«لقد بدأت خارطة العنف تتميز بانتشار واسع
ومتعاقب لقوات جلبت معها حضور ًا ملموس ًا

ومتعاظم ًا للعنف املضمر ،وبارتفاع درجة انعدام

جمهورها أنها سلطة منظمة مكتفية بحضور

اليقني بشأن نظام انتشار هذا العنف ،وبتغيير

إحباط جهود املقاومة لتنسيق جهودها ،كما

متواتر لعمليات إطالق النار؛ ما ص ّعب على
الفلسطينيني تو ّقع اندالع العنف ،كذلك متيزت

العنف املضمر ،وجنحت منظومة السيطرة في
جنحت في إقناع اإلسرائيليني بأن مقاومة
االحتالل إرهاب ،وأن النضال الوطني الفلسطيني

خارطة العنف مبوجات عنف غير مسبوقة في

السلمي هو دسائس لدعم اإلرهاب ،لقد كان

شدتها ،انتشرت القوة العسكرية اإلسرائيلية في
امليدان كما لو أنها في حرب تقريب ًا ،لكنها لم تكن

املناطق ،حيث قام اجلنود بأدوار بيروقراطية،

غارات عسكرية فقط ،واعتقاالت عنيفة ،مداهمات

وعندما تعاظم دور املنظمة شنّت إسرائيل حربها

متكررة ألحياء سكنية ،عمليات اغتيال محدودة؛
الهدف منها جعل اجليش اإلسرائيلي أسلوب ًا

غرض الوجود العسكري في املناطق إدارة شؤون
وجرى التمييز بني املناطق احملتلة وإسرائيل،

حرب ًا؛ ألن احلرب نفسها استبعدت ،كانت هناك
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علني ًا يتم اللجوء إليه بوتيرة لم ُيشهد لها مثيل من

قبل ،فيما ظل العنف املضمر هو املس ّير للحياة
اليومية في املناطق ،وفي االنتفاضة الثانية صار

منحهم إياها القانون ،لكن هذه القانونية
تضررت مؤخر ًا وصار القانون معلق ًا بسبب
وضعية االحتالل ،وامتنع اجليش عن االستجابة

التمييز بني العنفني في غاية الصعوبة ،وانصياع

لتعليمات واضحة صدرت عن احملكمة العليا،

الفلسطينيني ملنظومة السيطرة ،احملاكم ،احلواجز،
التصاريح ...يعتبر جناح ًا ملبدأ عملها».

وتنصل من تنفيذ أوامر أصدرتها احملكمة العليا
ّ

منظومات سلطة

مواقع الضبط
السلوكي وممارساته

لصالح الفلسطينيني.

يشكل العنف بصورتيه (املنفجر واملضمر)
منظومة سلطة بحد ذاته ،وتعمل منظومة السيطرة

تعمل أجهزة الضبط الفلسطينية على جتنيد

على الدمج بني العنف والقانون ومتنع ممارسة

الرعايا للنضال ضد إسرائيل ،فيما جتندهم

العنف الذي ال يكون من خاللها ،واستخدمت

إسرائيل ملساعدتها في محاربة إخوانهم

املنظومات القانونية والضابطة واإلدارية ،حيث
شكلت املنظومات الثالث مركب ًا أيديولوجي ًا

الفلسطينيني ،ومع أن منظومة السيطرة أعدت

باملفهوم الذي منحه (ألتوسير) للمصطلح ،حيث
رأى أن الكنيسة ذ ّوتت األفراد ،أي جعلت منهم
ذوات ًا خاضعني لسلطتها ،وهذا ما فعله االحتالل،
كما حتدث (ألتوسير) عن األجهزة األيديولوجية
للدولة (املذياع ،التلفاز ،الصحافة).
تهدف منظومة السيطرة إلى جعل العنف
املنفجر أمر ًا مستحي ًال ،وعلى الرغم من تنازل
إسرائيل عن بعض صالحياتها بعد (أوسلو) فقد

السجون لضبط سلوك الفلسطينيني إال أن
نتيجتها جاءت عكسية ،حيث أصبحت السجون
دفيئات لرعاية النضال الوطني ضد االحتالل ،كما
عمدت منظومة السيطرة إلى عمليات ترانسفير
وإقامة مناطق عازلة وهدم بيوت.
«تعمل السلطات اإلسرائيلية كمنظومة
سيطرة إدارية  -دميغرافية ،يجري عملها
بوساطة الفصل املنهجي بني املواطنني اليهود
(مستوطنني ،جنود وزائرين إسرائيليني) وبني

ظلت تتصرف كصاحبة سيادة على األرض ،كما
أنها لم تتنازل عن تدخلها املستمر في الشأن

الرعايا الفلسطينيني ،وبوساطة الفصل اإلقليمي

الفلسطيني من خالل املنظومة الضابطة.

بني اليهود والفلسطينيني وبني مناطق عيش
الفلسطينيني املختلفة ،وهو فصل تطور تدريجي ًا

األجهزة القضائية

منذ التسعينيات ،حتى اندالع االنتفاضة األولى،

تعمل منظومة السيطرة في املناطق مبوجب
تخويل سلطوي خاضع لتسويات قانونية ورقابة
القضاء ،فالضباط يعملون وفق صالحيات
العدد (2012 )20

اشتملت هذه املنظومة في البداية ـ بوساطة
احلكام العسكريني وجهاز احلكم العسكري ،ثم
بوساطة اإلدارة املدنية التي كانت تابع ًة لضابط
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«ضرورات األمن اإلسرائيلية» ،وهي منع العنف

اجليش اإلسرائيلي ـ على أجهزة حكم مختلفة
كانت مسؤول ًة عن شتى جوانب حياة السكان

الفلسطيني من الوصول إلى اإلسرائيلي ،فيما

احملكومني مثل االقتصاد ،والتجارة ،والزراعة،

يستخدم الفلسطينيون العنف ألنه الوسيلة

والصحة ،والبنية التحتية ،...لكنها اتخذت

الوحيدة في نظرهم لطرد احملتل ،فيما يراه

تدابيرها ملنع تطور املناطق الفلسطينية ،ولم

اإلسرائيليون الوسيلة الوحيدة لصد اإلرهاب.
ميارس الفلسطينيون العنف املنفجر في

تتحمل مسؤولياتها جتاه احلياة هناك».
عمدت إسرائيل ،في نيسان  ،2002على

األماكن التي يتحررون فيها من العنف اإلسرائيلي

ضرب منهجي ملنظومات احلكم الفلسطيني،

املضمر ،لكن العنف غير متكافئ بحكم عدم

ولكن املنظومة اإلدارية لم تلغَ ،ولكنها تقلصت

امتالك الفلسطينيني وسائل عنف كالتي ميتلكها

إلى بعدها الدميغرافي املباشر وغ ّيرت هدفها
فقط :تطوير أجهزة الفصل ونظام احلركة بهدف

اإلسرائيليون ،كما متارس إسرائيل العنف

حتقيق رقابة وسيطرة كاملتني على مجمل حياة
السكان الفلسطينيني وحركتهم.
ترى منظومة السيطرة أن تكلفة العنف
املضمر (احلواجز ،اجلدار ،اإلغالق )...مهما
بلغت تبقى أرخص من تكلفة العنف املنفجر

املنفجر في مناطق العنف املضمر (ملجرد اشتباه
بوجود مسلح) تنفذ عمليات قصف واغتيال ،كما
أن تعذر االعتقال يعتبر مبرر ًا لالغتيال.
ومن األمثلة على العنف الذي مينع عنف ًا،
ادعاء اإلسرائيليني أن عملياتهم ليست رد ًا على

الصواريخ الفلسطينية من غزة وإمنا ملنعها.

(حياة املواطنني).

عنف يمنع عنفًا

القائم مقام
القائم بأعمال

أجبر العنف الفلسطيني املنفجر منظومة

مييز (فالتر بنيامني) بني عنف يؤسس قانون ًا
(الثورات واالنقالبات) وعنف يحفظ قانون ًا

بصورة أكبر ،لم يعد الفلسطيني بعد (أوسلو)
حتى واحد ًا من الرعايا ،فال هو مواطن

(الشرطة واجليش) ،لكن العنف املؤسس للقانون
يرافق قوة ،عكس العنف احلافظ للقانون الذي

بالنسبة إلى إسرائيل ،وال حتى من رعاياها

يؤجل القوة املتجسدة في الشرطة واجليش ،كما

وإمنا خاضع لسيطرتها ،ترى فيه منظومة

أن املفارقة أنه على العنف املؤسس للقانون أن
يكون مضمر ًا ،وإال لن ينجح في مأسسة النظام

السيطرة اإلسرائيلية على فرض عنف مضمر

إرهابي ،وترى في عمليات
مشروع
السيطرة
َ
ٍّ
التفجير مبرر ًا ملمارسة عنف أكبر بنوعيه
املضمر واملنفجر ضد الفلسطينيني ،فأجهزة
األمن اإلسرائيلية معدة أساس ًا خلدمة

السياسي ،بينما العنف احلافظ للقانون يحمل
في طياته عنف ًا منفجر ًا.
ُيعزا العنف املضمر إلى االزدواجية الضمنية
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للعنف :املؤسس واحلافظ ،فالعنف املضمر في
منظومة السيطرة اإلسرائيلية ال يؤسس قانون ًا

أسوأ من االحتالل :تسوية نهائية بوساطة حرب
تشمل تطهير ًا إثني ًا على غرار النكبة ،والقضاء

وال يحفظه.

على النضال الوطني الفلسطيني ،ورمبا على
إسرائيل أيض ًا ،تسوية نهائية بوساطة إخالء

«للوهلة األولى يبدو أن حقيقة كون الكنيست
هي التي فرضت أنظمة حالة الطوارئ على
املناطق ،وهي التي متدد سريانها سنوي ًا ،إضافة

إلى حقيقة كون قرارات القائد العسكري خاضع ًة
للمراجعة القضائية من طرف محكمة العدل
العليا ،تبقي املناطق وسكانها في إطار القانون
اإلسرائيلي ،لكن من الناحية العملية تلك أيض ًا
كانت الطريقة إلبقاء الرعايا الفلسطينيني في
املناطق في الداخل ،أي في إطار جهاز القضاء
اإلسرائيلي ،مع جتاهل احلماية التي مينحها
لهم القانون الدولي وإبقائهم خارج ًا أيض ًا مع
جتاهل املسؤولية التي يفرضها القانون الدولي
على النظام احملتل.
لقد سعت منظومة السيطرة اإلسرائيلية إلى
مأسسة العنف ،من حيث الفصل من اإلرجاء
إلى االنفجار ،وكلما ارتفعت وتيرة العنف؛ زادت
صالحيات وضع القوانني وتعليقها حسب شروط
الوضع القائم أو املستجد.

الحلول الدائمة

املستوطنات أو بوساطة ضم املناطق إلسرائيل،
ومنح املواطنة للفلسطينيني ،وهو ما من شأنه أن
يقضي من الناحية القانونية ومن الناحية الفعلية
أيض ًا على إسرائيل كدولة يهودية ،إن عرض هذه
االحتماالت كإمكانيات حقيقية من شأنها أن
تتحقق أيض ًا كإمكانيات كارثية بالدرجة نفسها،
هو جزء من جهاز نظام االحتالل الستنساخ ذاته
واحلفاظ عليها».
إن حضور العنف في املناطق بشكل كبير
يتيح ملنظومة السيطرة التصرف بال هوادة
كما في حاالت احلرب ،إن ضم  3.5مليون
فلسطيني لدولة إسرائيل يعني تنازلها عن
يهوديتها لصالح دميقراطيتها ،إن صراع
االحتالل مع السكان األصليني هو إحدى
سيرورات الكولونيالية ،إن احلرب الشاملة هي
التي ال يتم التمييز فيها بني السلطة والسكان
وبني املدنيني والعسكريني.
يتناول الكاتبان الفرق بني الرعايا واملواطنني،
فاملواطنون لديهم القدرة على الوصول إلى السلطة

يرى املؤلفان أن احلل الدائم هو النظام الذي

أو املنافسة عليها ،أما الرعايا فليسوا شركاء

يرجئ العنف املضمر أو يعلقه ،وهو قانون يلغي

في السلطة وال يستطيعون املنافسة عليها ،بل

حالة االحتالل ،كما يحوم القانون فوق العنف

ويخضعون حلكم أو سيطرة في ظل شبه غياب

املضمر في نظام مدني عادي.

لقانون يحميهم ويحفظ حقوقهم كاملواطنني.

«االحتالل يحفظ اإلسرائيليني والفلسطينيني
أيض ًا من شيء آخر يبدو ملا يكفي من الناس

فالوجود الفلسطيني بهذا املعنى حتول إلى وجود
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مهجر أو متروك.
مستباح ،فهو مهجور أو ّ
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لقد منحت (أوسلو) للفلسطينيني بعض
في االنتفاضة الثانية ومنعت حتى حركة

كاآلتي :طاملا يقبلون بنظام االحتالل؛ يبقون
موضع اعتناء سلطوي معينّ وأمر ًا مه ّم ًا في نظر
جزء من املواطنني ،أما إذا لم يقبلوا بتبعيتهم

بعض املنظمات غير احلكومية ،فكانت منظومة

للسلطة اإلسرائيلية ويريدون ألنفسهم سلطة

الصالحيات ،إال أن منظومة السيطرة دمرتها

السيطرة تعيد إنتاج ظروف املأساة كشكل من
أشكال السيطرة على الفلسطينيني فتحولت غزة
إلى منطقة كارثة.

هجر غزة
مخضعون بكل ثمن
لقد رفضت مصر ضم غزة أثناء حكمها،
كما أن إسرائيل هي األخرى رفضت الضم،
تلك التي نظرت إليها على أنها «وكر دبابير»،
لكن (ديان) كان يتخوف من مخيمات الالجئني

ذاتية فلن يكون لنا أي قلق بشأن حياتهم ،وسوف
نواصل السيطرة عليهم ،من أجل أمننا ،سوف
نفرض الرقابة على حركتهم ونواصل حبسهم في
نطاق القطاع ،ولكننا مستعدون ألن نتركهم للموت
إذا كان ثمة حاجة لذلك» .ولذلك قامت منظومة
السيطرة اإلسرائيلية باملساس في حياة الناس
بال رحمة في قطاع غزة ،لكن املقاومة استمرت
وأضفى من مات هناك قدسية على القضايا التي
ماتوا من أجلها.

ليس بسبب وجود بعض السالح أو كبؤر

على شفا الكارثة

للمقاومة الفلسطينية ،بل بسبب ما تضمره من
أثر سياسي «حق العودة» ،لقد قام شارون
بعمليات واسعة «لتهوية» مخيمات غزة من خالل

لقد فصلت منظومة السيطرة اإلسرائيلية
غزة عن العالم ،كما قامت بجمع بيانات عن
كافة تفاصيل احلياة هناك ،لقد جرى احلديث

التدمير الواسع لتسهيل حركة اجليش وانكشاف

عن اقتصاد عنف جديد يقوم على خلق ظروف

املقاومني ،لكن إسرائيل بدأت تهتم بعض الشيء

كارثية والتحكم مبستوى الكارثة كبديل لفرض

ليس بسبب مسؤوليتها عن مأساة اللجوء وال
قبو ًال بقرارات األمم املتحدة ،ولكن من باب

احلكم على السكان ،كما عملت منظومة
السيطرة على مأسسة عالقتها باملنظمات

مسؤولية احملتل عن الرعايا ،وقد سهلت لألمم

اإلنسانية العاملة في غزة للتحكم في حجم

املتحدة مأسسة عمليات الغذاء والتعليم لالجئني،

الكارثة ،إال أن إسرائيل تنصلت من مسؤولياتها

لقد قبل الالجئون حتسني شروط حياتهم في

بعد اخلروج من غزة وكأنها غير مسؤولة

املخيمات ،ولكن ليس كبديل عن حق العودة كما

عن الكارثة هناك .لقد رأى القرار احلكومي

ترى إسرائيل.
يرى (شلومي إلدار)« :أن مكانة الرعايا

اإلسرائيلي أن قطع التيار الكهربائي عن غزة
عدة ساعات يومي ًا ،والذي اتخذ بعد أيلول

الفلسطينيني في املخيال السياسي اإلسرائيلي

 ،2007ال ميس احلالة اإلنسانية في قطاع
181

غزة ،وقد جرى حتديد احلاالت التي ميس فيها

يتأسس على الفصل شبه التام بني العنف

احلصار احلاالت اإلنسانية في القطاع ،فيما

املنفجر والعنف املضمر وبني العنف والقانون،

كانت إسرائيل تتحدث عن مكرمات بني احلني

وقد اقتصر العنف املضمر بعد االنسحاب من

واآلخر كحوافز للمفاوضات كتخفيف احلصار،

غزة على املعابر واجلدار ،والطائرات والسفن
احلربية التي حتاصر جو ًا وبحر ًا ،فيما يعتبر

إال أن هذا ال يحل األزمة اإلنسانية في القطاع.

معسكر االعتقال
يتحدث املؤلفان في هذا السياق عن منظومة
سيطرة حولت بفعل سياساتها املتواصلة قطاع
غزة إلى سجن كبير ،ففي القطاع الذي يقارب
فيه متوسط الدخل الفردي نحو دوالرين يومي ًا،
وعلى الرغم من تصفية الوجود الكولونيالي في
غزة برحيل اجليش واملستوطنات فإن إسرائيل
ظلت تتحكم في تفاصيل حياة الفلسطينيني
في القطاع.
«تتجاهل احلكومة ومحكمة العدل العليا حقيقة
جل ّية مفادها أنّ «إنهاء االحتالل» لم ين ِه السيطرة

الفعلية التي تواصلها إسرائيل في قطاع غزة
ومحيطها ،فقد استبدلت السيطرة األرضية على
عمق القطاع بسيطرة أرضية تطويقية ترافق ًا مع
سيطرة من اجلو والبحر».
ال يوجد في غزة جسم سلطوي يحمي السكان
وال يوفر حاجياتهم ،لكن إسرائيل مسؤولة ألنها
هي التي تسيطر على القطاع على الرغم من
خروجها منه ،فقطاع غزة ليس أكثر من معسكر
اعتقال واسع ،هذا غير القتل اليومي على تخومه.

وسائل صرفة
يرى كل من (أرئيال أزوالي وعادي أوفير)
أن ما يسميانه «اقتصاد العنف اجلديد»
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العنف املنفجر إرهاب ًا؛ ألنه ال يرتبط بأي قانون
وال مييز بني املدنيني واملسلحني ،وهناك ضحايا
من املدنيني في غزة ال ذنب لهم إال بسبب
وجودهم في مناطق االغتياالت حلظة تنفيذها
ضد املسلحني.

كما يريان أن (الشاباك) واجليش اإلسرائيلي
جهازان بيروقراطيان؛ ألنهما ينفذان املهمات
استناد ًا إلى أنظمة وسجالت ووقائع ،كما
أن وزير األمن اإلسرائيلي يعمل كموظف
في جهاز بيروقراطي عند التصفيات ،وليس
كرجل سياسي ،فاملنظومة البيروقراطية تعمل
بحيث يصعب على املشارك في التصفيات
فهم ما يقوم به بالضبط ،لقد متت املصادقة
بيروقراطي ًا على بعض العمليات بعد تنفيذها،
كما أن االغتياالت تتم مناقشتها على أعلى
املستويات ،ومن املفارقات أن أحد مشغلي
كاميرات املراقبة في غزة يعتبر أن مهمته
إنقاذ احلياة وليس التسبب باملوت ،فيما ال
ينظر في األخطاء التي حتدث في االغتياالت
إال ملراجعة إن كان هناك خطأ في أدوات
التنفيذ وليس في أسباب اإلضرار باألبرياء،
لقد وصلت جرائم منظومة السيطرة في غزة
حد جرائم وقعت ضد اإلنسانية في البوسنة
ورواندا ودارفور والكونغو.
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القسم الرابع
(النظام اإلسرائيلي)

يرى املؤلفان أن منظومة السيطرة تهدف إلى
جتسيد استنساخ نظام االحتالل والتغيرات
التي طرأت عليه منذ تأسيسه عام  ،1967إن
نظام دولة إسرائيل هو التركيبة التي نتجت من
املزج الفريد بني اجلهازين  /النظامني املختلفني
القائمني مع ًا داخل النظام اإلسرائيلي.
«ينصب اجلهد األساسي في هذا القسم
من الكتاب على بيان مميزات النظام في إسرائيل
بصفته «نظام ًا ليس واحد ًا» ،حيث إنه مبثابة
«اثنني في واحد» ،مزيج من نظامني متباينني
ميارس وحدته على الرغم من تباينه الداخلي،
ويفرض من قبل نظام واحد ،وتتصل املسائل
التي سوف تشغلنا ـ يقول املؤلفان ـ بالشروط
التي مت ّكن من مواصلة «االحتالل» دون االعتراف
بكونه نوع ًا من نظام قائم بحد ذاته بات جزء ًا من

النظام في إسرائيل.

إثنية لها تاريخ مشترك وثقافة مشتركة ،أو
كمواطنني خاضعني للدولة األمة .وفي كلتا
احلالتني تكون الدولة عبر آليات سيطرتها
املختلفة وسيلة لتشكيل اجلماعة القومية أو بناء
األمة وبلورة هذه أو تلك كمجموعة متاثل وانتماء
لفرد وكأساس لشرعية السلطة.
سلطة سياسية :السلطة هي اجلهود املنتظمة
لعالقات القوة غير املتكافئة بني من له صالحية
إصدار األوامر وبني املطالب باالنصياع لها ،في
عالقات القوة ثمة مركز حقيقي أو متخيل ،وتراتبية
في الصالحية والتبعية ،السلطة السياسية
في الدولة احلديثة هي مبثابة تنظيم ومأسسة
لعالقات القوة غير املتكافئة السائدة في إقليم
معني .والسلطة السياسية هي البعد املتخيل لفعل
السيطرة الذي اعتاد احملكومون على اعتباره
يعود إلى بعض أصحاب السلطة املخولني ممارس َة
أنواع من القوة ،ممثلي النظام – مثل الشرطي
واجلندي ،ورجل األمن وموظف ضريبة الدخل،
مدير املدرسة.
منظومة السيطرة :هي الواجهة العينية التي

بعض المفاهيم األساسية
يتناول الكاتبان مجموعة من التعريفات

تعمل عبرها السلطة ،تدير حياة احملكومني،

ملفاهيم ومصطلحات تساعد على فهم النظام

حتكمهم وتضمن توفير شتى اخلدمات

في إسرائيل:

للجمهور ،تنظم العنف ومتارسه ،تدافع عن

دولة :الدولة احلديثة هي شكل متميز من

جزء من احملكومني وتهاجم آخرين وتهملهم،

أشكال تنظيم القوة السياسية وإنتاج ذلك
الكل احلقيقي واملتخ ّيل الذي يجمع مع ًا سلط ًة

تشرف على تخصيص املوارد وعلى توزيع

ومحكومني ،الدولة هي شكل تنظيم وشمل

السلطة ومؤسساتها في منطقة محددة ،وتشتمل
الدولة على واحد من نوعني من القومية كجماعة

األلقاب والصالحيات.
نظام :هو شكل مجرد له خطوط هيكلية ثابتة
نسبي ًا ،إنه شبه فكرة مثالية حول العالقات بني
السلطة واحملكومني وبني مجموعات من احملكومني
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بعضها مع بعض ،ومن املمكن أن يالحظ تكرارها

هناك تقسيمان للتوزيع املدني :في الداخل

في العالقات املختلفة بينهم وبني مختلف أقسام

اإلسرائيلي تقسيم قومي (عرب ويهود) وفي

اجلسم احلاكم.

املناطق (مواطنون وغير مواطنني) املواطنة تتحدد

السيادة :هي طريقة حديثة لتوصيف رأس
الهرمية السلطوية ومبنى التخويل الذي يتسلسل

وفق اجلغرافية ،فيما التقسيم الداخلي يتم وفق
القومية.

منها ،وحقيقة أن السلطة تنتظم في مبنى هرمي

يتم اخلضوع للسلطة على نحو مختلف بني

يخضع لرأس واحد ،وأنه ليس لهذه السلطة

املواطنني وغير املواطنني في إسرائيل ،كما

منافسون شرعيون داخل إقليم واضح املساحة

أنهما يحصالن على حماية مختلفة من جانب

واحلدود يخضع جميع سكانه لتلك السلطة.

القانون .وأما املشاركة في السلطة ،فليس لغير

احليز السياسي :إنه ح ّيز عالقات وأفعال

واتصال موجود وفاعل في كل مكان يعيش

املواطنني الفلسطينيني أي سبيل ممأسس إلى
احليز السياسي في إسرائيل ،وفيه ال يحصونهم

فيه أناس يجتمعون ويتواصلون ،يتفاوضون

وال يأخذونهم في احلسبان وال يسمع صوتهم إال

ويتحدثون ويؤثرون بأفعالهم بعضهم على

باستعمال العنف.

بعض ،وجود هذا احليز هو غاية نفسه وهو

تنعكس ازدواجية الفروق بني املواطنني وغير

سابق ألي هدف تسعى سلطة دولية أو محلية

املواطنني وبني اليهود وغير اليهود ليس فقط على

إلى أن تنسبه إلى نفسها.

صعيد واحد وإمنا على صعيدين مختلفني لواقع

مضاعفة النظام
حاكمون ومحكومون
«يقارب املؤلفان مسألة النظام في إسرائيل
وفق فرضيتني ،هما أن احتالل املناطق الفلسطينية
في العام  1967وإخضاع  3,5مليون فلسطيني
للحكم اإلسرائيلي قد داما فتر ًة طويل ًة مبا فيه

الكفاية (أربعة عقود) لكي يحسبا عام ًال تأسيسي ًا

السلطة – السيطرة واخلضوع للسلطة ،فعند
احلديث عن املواطنني يبدأ إقصاء الفلسطينيني
عن املشاركة في احلكم .كما أن تقسيم السكان
وفق مبدأين يجعل احلديث يدور عن نظامني:
نظام احتالل في املناطق ،ونظام إثني في
إسرائيل نفسها ،فيما املبدأ احلاسم في هذين
النظامني هو املبدأ القومي.

للنظام اإلسرائيلي ،وتشكل الطرق املختلفة لفصل

مشروع ونظام

واستبعاد املناطق احملتلة والسكان الفلسطينيني

النظام كما يراه أزوالي وأوفير هو بنية مثالية

عن اجلسم السياسي الرئيس واجلغرافيا

يجدر تصورها على أساس نظامية القوانني

والقوانني واجلهاز البيروقراطي للدولة اليهودية

واملمارسات التي تقودها األنظمة وبوساطتها

األسلوب الذي يتم عبره حكمهم».

يعاد إنتاجها ،والنظام هو تشكيلة من املركبات

العدد (2012 )20

184

التي تنتجها مختلف مشاريع الدولة ،وسياسات

من أن يصبحوا مواطني النظام اإلسرائيلي

متعددة وعدد كبير ومتنوع من أمناط الفعل،

ويطالبون بقسم من احلكم الذي يخضعون له.

ويتوجب على أحد هذه املشاريع أن يهتم بعملية

يؤدي تزايد التوجه اإلثنوقراطي في إسرائيل

إعادة إنتاج النظام.

إلى املساس باملكانة املدنية للمواطنني العرب،

لقد صور نظام السيطرة معارضة العرب
للتقسيم مبرر ًا للطرد والسلب ،كما أن جتويز

كما أن توقف عمليات الفصل املستمر داخل

العنف الذي وظف لتأسيس نظام جديد ال يشكل
العرب جزء ًا منه هو الذي ساهم على نحو غير
مباشر في خلق التهويد الوجودي وليست «حرب
التحرير» ألن القوة الكولونيالية التي كان يجب
التحرر منها ظاهري ًا «االنتداب البريطاني» غادرت
طواعية ،فيما لم يكن الفلسطينيون في يوم من

النظام اإلسرائيلي يهدده باالنهيار .فغالبية سكان
املناطق وإسرائيل يعيشون حتت سيطرة واحد
من نظامني خاضعني للسلطة نفسها.
يرسخ النظام في إسرائيل تف ّوق اليهود ،فهم
ّ
يرون في نظام االحتالل مشروع ًا مؤقت ًا للنظام
الدميقراطي.

تجنيد مدني
النظام الخفي عن العين

األيام قوة يجب التحرر منها.
ومع ضم مساحات واسعة من األراضي وأعداد
كبيرة من السكان بعد حزيران  1967إلى مجال
السيطرة اإلسرائيلية ،أقدم املشروعان الكولونيالي
واألكثراني على أقلمة نفسيهما سريع ًا مع الوضع
الناجم ،وع ّينا حلبات جديدة للعمل وطورا أدوات
الءمت الوضع اجلديد .ولكن بد ًال من السعي إلى
توطني اليهود على امتداد احلدود اجلغرافية اجلديدة
كما حصل في املاضي ،ح ّول النظام اإلسرائيلي
املناطق احملتلة إلى إقليم مميز ميكن رؤيته مشمو ًال
في النظام وموجود ًا خارجه في الوقت نفسه.

«يظهر تعدد مشاريع الدولة ،على نحو مختلف،
انشطار النظام اإلسرائيلي إلى جهازي حكم
منفصلني ،مدني وعسكري ،أنها تستخدم ،وتؤكد

يشكل احتالل املناطق الفلسطينية في حزيران
 1967ـ برأي املؤلفني ـ خط كسر في تاريخ
إسرائيل ،فقد نشأ نظام جديد دون أن يشير إلى
ذلك أي حدث مؤسس ،وحتولت حالة االحتالل في
املناطق إلى مشروع لدولة إسرائيل ،ثم متأسس
نهاية الثمانينيات وصار االحتالل نظام ًا ،وعند
ظهور النظام املتميز غير املنفصل ،تضاعف
النظام اإلسرائيلي وضم وجهاه بعضهما إلى
بعض كوجه يانوس ،ألصقت باملواطنة اإلسرائيلية
الال-مواطنة الفلسطينية ،وأضيفت إلى احليز
السيادي اإلسرائيلي ،ورفضت إسرائيل التعريف
نب
الدولي للمناطق كمناطق محتلة ،لكنها لم تت َّ
تعريف ًا بدي ًال له ،وحت ّول غياب احلسم املذكور مع

وتعيد إنتاج مصفوفة الفصل بشتى الطرق،
مراعي ًة أو متجاهل ًة أمناط الفصل ،ومينع الفصل

الوقتية الزمنية املميزة له إلى مركب ثابت لنظام

بني إسرائيل «نفسها» وبني املناطق الفلسطينيني

االحتالل ولآللية التي تربط النظامني.
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ّ
مدني
هابيتوس
ّ
ّ
يهودي
(مواطني)
يقول الكاتبان حتت هذا البند« :إن ضم
التقسيمني غير املتطابقني للنظام (العسكري في
املناطق والدميقراطي في إسرائيل) بعضهما
إلى بعض يشكل مصدر توتر دائم ًا ،ال ميكن
إزالة عدم االستقرار الذي يخلفه من امليدان
ومن عالقات السيطرة نفسها دون تفكيك الرزمة
برمتها وإنهاء االحتالل» ،وإزالة األكاذيب التي
رافقت النكبة وطرد السكان وحتويلهم إلى الجئني
تلك التي غابت عن الرواية الرسمية اإلسرائيلية،
إضافة إلى عدم ذكر إسرائيل في جانب إفشال

يفترض مفهوم الدولة القومية ،أيض ًا ،كما
هو سائد في اخلطاب العام في إسرائيل ،وجود
جماعة قومية ذات أسس إثنية تشكل كيان ًا
سياسي ًا محدد ًا له حق في تقرير املصير ومن

منظور القومية اإلثنية تكون السلطة هي أداة
اجلماعة القومية في تقرير مصيرها ،والدولة
مبجموع مؤسساتها الكثيرة وعلى امتداد السلطة
واتساعها.
وعندما يجري فهم اجلماعة القومية بهذه
الصورة ،فإنها تظهر كمنافس بالغ القوة للدولة
في مجال األيديولوجيا واملخيال السياسي ،الدولة
اليهودية هي أداة لتحقيق القومية اليهودية ،أما

جهود السالم حلل املعضالت التي ترتبت على

اجلماعة القومية وليس الدولة ،فهي كل جامع

إن القاسم املشترك جلميع أشكال نزع املعرفة

يضم احلكام واحملكومني وجميع التناقضات
بينهم .إذ ًا فهناك منافسة بني خطابي مواطنة

النكبة واالحتالل.
وترسيخ اجلهل هو اجلهد املبذول لفصل األمة
املدنية عن اجلماعة القومية اإلثنية ولعرض صورة
اجلماعة القومية وفق أسس السردية الصهيونية
ولتعمية الفرق في جتنيد املواطنني من أجل السلطة،
ومن أجل الدولة ،ومن أجل اجلماعة القومية.

حكم (غير) أجنبي
«تفترض الدولة احلديثة منذ تبلورها في
القرن الثامن عشر ،وتطلب وجود حدود جغرافية
وقانونية  -سياسية داخل الشراكة السياسية

متمايزين ،ال بل أكثر من ذلك ،ال بل منافسة بني
منطي هابيتوس سياسي :األول مدني والثاني
هابيتوس قومي.
«إن الشراكة في «الشأن األمني» أو في
«الشأن السياسي هي شراكة إقصاء العرب
والعكس صحيح ،عندما يدور احلديث عن
العرب يرى املواطنون اليهود أنفسهم ،على
وجه السرعة ،جزء ًا من السلطة ومتضامنني مع
بعضهم البعض».

وخارجها ،حدود تتضمن في طياتها إقصاء غير
املواطنني ،كما تفرض هرمي ًة بني املواطنني وغير

لعبة بين السلطات
لم يق ّيد القانون اإلسرائيلي مشاركة العرب

املواطنني ،املواطنة التي نشأت بصفتها معارض ًة

في السلطة التشريعية أو التنفيذية منذ قيام

للسلطة املركزية للملك أو القيصر».

الدولة ،وينعكس التمييز األساسي بني اليهود
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وغير اليهود في التمييز بني االستحقاق الشكلي

إسرائيل ،وال ميكن وجود قطيعة بني النظامني على

للمشاركة في احلياة السياسية وبني الوزن النوعي

الرغم من الفصل بينهما ،فهناك نظام دميقراطي

لهذه املشاركة والعالقة احلقيقية مع سلطات

داخل إسرائيل ونظام قمعي مدعوم منه في

احلكم املختلفة ،فالسلطة املركزة في يد مجموعة

املناطق ،بحيث يشارك مواطنو النظام الدميقراطي

قومية واحدة وخطاب املواطنة القومي أنتجا
مفاضل ًة وهرمي ًة بني املواطنني اليهود واملواطنني

في النظام القمعي واعتبارهم االحتالل ضرورة

الفلسطينيني في مجاالت عمل مختلفة.
«التشريعات املقيدة هي أداة الكنيست في
التغلب على قوة احلكومة ،وقد استهدفت هذه
التشريعات ،دائم ًا ،توجهات مدنية دميقراطية
اعتبرت خطر ًا على «الشأن اليهودي» القومي أو
الديني ،وأنظمة الطوارئ هي أداة احلكومة في
التغلب على قوة الكنيست (التي تتصرف في هذه
احلاالت كدمية آلية).
كما تهدد أنظمة الطوارئ احليز السياسي
الذي يستطيع املواطنون الفلسطينيون مقاومة
هذه األنظمة في داخله ومن داخله وهي ال
تستطيع بأي حال من األحوال إلغاء هذا احليز.
ترتبط منظومة السيطرة اإلسرائيلية بالنظام
الدميقراطي فيها ،كما لو كانت معلق ًة مبشجب
صغير ،فاحلاكم العسكري هو املشرع واملنفذ
والقاضي ،جتتمع فيه جميع السلطات وجتد طريقها
عبره إلى رأس الهرم في السلطة اإلسرائيلية إلى
وزارة األمن ومكتب رئيس احلكومة.

هذا النظام الذي ليس واحدًا

قومية» ملنع اإلرهاب الفلسطيني» ،ولكن بعض
النقاد يرون العكس ،فـ «اإلرهاب الفلسطيني»
رد على االحتالل اإلسرائيلي .إذن فهناك نظام
هجني يتكون من نظامني مشتركني حتت سقف
سلطة واحدة ،على الرغم من تناقض مبادئهما.
وقد تعزز في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات
نظام احتالل منفصل ومنظومة سيطرة متحو
بشكل منهجي (ولو جزئي ًا وبتباين ما) خطوط
احلدود بني إسرائيل واملناطق ،ويتيح تداخل
املجموعتني السكانيتني ولكنه ينتج ودون توقف
شروط انعزال املجموعتني وينتج متايزه وانفصاله
عن إسرائيل.
القسم الخامس
(نحو نظام جديد)

يرى املؤلفان أن االحتالل بصفته نظام ًا نشأ
بشكل عشوائي غير مقصود ،وأنه ال يزال يعتبر،
حتى اآلن ،مشروع ًا وليس نظام ًا ،وقد ظهر للعيان
بالصورة التي أرادها له أفراد وحركات سياسية
على امتداد السنني ،أما كنظام فقد بقي غير
ظاهر للعيان حتى هذا الوقت.

متثل منظومة السيطرة في املناطق جزء ًا

كان تك ّون نظام االحتالل كجزء من النظام
اإلسرائيلي ـ وكتوأم ملحق بالدميقراطية

هذا النظام شرعيته من مشاركة معظم مواطني

اإلسرائيلية منفصل عنها ،ولكنه متصل ومتعلق

من نظام منفصل هو (االحتالل) ،حيث يستمد

187

بها ـ مبثابة ثورة في النظام .ويتغذى اجلمهور

حتولت القومية التي برزت خالل القرن التاسع

اليهودي املنظم في العالم كله على الكذبة الكبرى

عشر كأيديولوجية حترر قومي ،وبصورة جلية

التي ينتجها نظام االحتالل ويفرضها ،ولتبرير

بعد احلرب العاملية الثانية ،إلى أيديولوجيا مخولة

هذه الكذبة يضخمون التهديد بالالسامية.

كولونيالية ،ديمقراطية واحتالل
من الناحية التاريخية ،نظام االحتالل هو نتاج
لقاء بني عمليات استيطانية كولونيالية حلركة
قومية يهودية شملت دمج ًا متميز ًا ملؤسسات منّت
شراكة دميقراطية ،ال بل اشتراكية دميقراطية،
وبني ممارسات سيطرة قسرية وشوفينية.
«كما تشتق منظومة العالقات بني العرب
واليهود ،في املساحة الواقعة بني النهر والبحر،
منذ القرن التاسع عشر ،أو ًال ،من هجرة اليهود
كمستوطنني أجانب ومن سيطرتهم التدريجية على
أرجاء أرض رأوا فيها أرض آبائهم ،ثم على مجتمع
األصالنيني الذين عاشوا على هذه األرض».
مي ّكن حتليل املؤلفني املعروض في هذا الكتاب
من التفكير في االحتالل ليس فقط من خالل
عالقته بالتقاليد الكولونيالية وإمنا من خالل كونه
جزء ًا من نظام أيض ًا ،وبصفته نظام ًا ميكن فهمه
على ضوء األنظمة الدميقراطية عامة.

تنظيم العالقات بني احليز السياسي املشترك
وبني ساحته اخللفية ،وما بدا كنضال من أجل
التحرر من سلطة مستبدة ،وكسعي جماعة تطمح
إلى تأسيس نفسها كجماعة سياسية على نحو
تقرير املصير ،يظهر املرة تلو األخرى كنضال
جتند من خالله مجموعة قومية واحدة أجهزة
الدولة بهدف قمع مجموعات قومية أخرى ،وفي
كل مكان لم يلجم فيه ترابط القومية مع الدولة
القومية بوساطة تقاليد مدنية قوية ،قضى هذا
الترابط على املركب الكوني للدولة وحولها إلى قوة
توقع الكوارث ،أو ًال ،بأبناء األقلية القومية الذين
يشكلون مواطنني منقوصني أو غير مواطنني في
الدولة التي متس بهم.
حتدث القومية تآك ًال واهترا ًء في البعد الكوني

للمؤسسات الدميقراطية وحت ّول املواطنة من بنية

حتتية للتضامن واحلرية ،إلى جهاز لالنغالق
وكراهية األغراب في حاالت التعبير املتطرف

عن القومية.

في سبيل اليوتوبيا

القومية والديمقراطية
تك ّون بعض من األدوات اإلدارية والعسكرية

التي استخدمها النظام ،في سنواته األولى ،في فترة
احلكم العسكري في اجلليل واملثلث ،وأثناء احلروب
احلدودية التي خاضتها إسرائيل في اخلمسينيات.
وبدأ يتكون منذ حينها الهابيتوس املدني املمثل في
اليهود واآلخر املدموغ بالعسكري وهو العرب.
العدد (2012 )20

يشكل إشراك العرب في السلطة إحدى
الطرق املمكنة حملاولة إحداث تغيير في النظام
اإلسرائيلي ،دون إراقة الدماء ،وثمة طرق أخرى،
ال نعرف أي الطرق سوف تنجح ،وما هي ردود
الفعل املتسلسلة التي ستنجم عن اخلطوات
السلطوية األولى التي سوف تفسر كتهديد حقيقي
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لنظام االحتالل؟ ميلك هذا النظام قدرة احلفاظ

يتحدثون بعضهم إلى بعض بلغة املواطنة ،تخيلوا
نظام ًا فصلت فيه القومية عن الدولة ،كما ُفصل

حتشيدية وشعور بالتهديد الوجودي ال يفتقر إلى

الدين على نحو ميكنه من أن يتعفن ويفسد بل
يشكل مورد ًا وحيز ًا لثقافة إنسانية ال مظلة لتبرير

على الذات تقوم على مصالح قوية وأيديولوجيا
ما يتأسس عليه ،وخوف شديد من التغيير.
يتطلب فهم نظام االحتالل حتويل األنظار عن

أعمال ال تغتفر تقوم بها الدولة ،تخيلوا نظام ًا

السيرورة التاريخية التي أنتجته إلى بنيته اآلنية،

يسمح لألديان بأن تزدهر وللقوميات املتنوعة

ويتطلب تدمير هذا النظام بشكل عنيف حتويل

أن تنتعش ،مما يرضي كل من يرغب في ذلك.

األنظار عن بنيته اآلنية إلى بنية أخرى حتل

أي دميقراطية في الشرق األوسط هذه التي ال

محلها ،إن هذه خطوة يوتوبية باملفهوم الذي وجه
إليه ماركس سهام النقد ،لكونها ال تتضمن تقرير ًا

تستوعب الشرقي والغربي ،املسيحي واملسلم
ومتنح في الوقت نفسه مالذ ًا آمن ًا لليهودي،

وافي ًا حول العملية التاريخية التي قد تفضي إليها
وألنها ال ترتكز إلى معرفة القوى واملصالح التي

تعام عن السلفية
ولكن قد يرد قائل إن في هذا ٍ

اإلسالمية وأثرها .ولكن الرد يكون :وماذا عن

سوف حترك هذه العملية.

السلفية األمنية إذن التي يلجأ إليها االحتالل،
فالسلفية مرفوضة أي ًا كان مصدرها.

«تخيلوا كيف أن دولة تعلّم مواطنيها كيف
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المكتبة

األول عند ماهية حرية اإلعالم واشتقاقها من
النظرية العامة حلقوق اإلنسان ،واألبعاد النظرية
والفلسفية في العالقة بني حرية اإلعالم والقانون.
كما تناول اجلهود الدولية والتجارب الوطنية
في حتديد العالقة بني حرية اإلعالم والقانون،
واإلطار القانوني الذي يحكم حرية اإلعالم في
فلسطني ،ال سيما ما جاء في القانون األساس
ومشروع الدستور والتشريعات ومشاريع
القوانني التي تنظمه .ويتمحور الفصل الثاني
حول حتليل التنظيم القانوني حلرية اإلعالم
الكتاب :التنظيم القانوني حلرية اإلعالم في فلسطني
الكاتب :رشاد توام
الناشر :املركز الفلسطيني للتنمية واحلريات
اإلعالمية «مدى»
تاريخ النشر2012 /2011 :
عدد الصفحات125 :
دراسة قانونية تسلّط الضوء على البيئة
القانونية حلرية اإلعالم في األراضي
الفلسطينية ،وأثرها في تقييد العمل اإلعالمي
وتنظيمه ،ومدى مراعاتها املعايير الدولية
ذات العالقة .ويعتبر الكتاب دلي ًال لإلعالميني
الفلسطينيني حول حقوقهم وواجباتهم مبوجب
النظام القانوني القائم واملرنو إليه انسجام ًا
واملعايير الدولية.
يتناول الكتاب الذي يتوزع على فصلني
وخامتة ،قضية احلرية اإلعالمية من مختلف
أبعادها القانونية ،حيث يتوقف في الفصل
العدد (2012 )20

من ثالثة جوانب ،األول ـ اجلانب الدستوري
واحلقوقي .الثاني ـ املتصل بالنظام اإلداري أو
عالقة السلطة التنفيذية بوسائل اإلعالم .الثالث
ـ حرية اإلعالم والنظام اجلزائي.
خلصت الدراسة إلى أن التنظيم القانوني
بحد ذاته ال يشكل انتهاك ًا حلرية اإلعالم ،وأن
االنتهاك عاد ًة ما يكون في مضمون أحكام
القانون ،حني تغالي أو تبالغ في تقييد احلرية
لصالح اعتبارات ومبادئ فضفاضة وغير محددة
بدقة كاألمن والنظام العام والعادات والتقاليد.
وأوضحت أن التنظيم القانوني حلرية اإلعالم
في األراضي الفلسطينية يغالي في توسيع
صالحيات وزارة اإلعالم بشكل يحد من حرية
اإلعالم ،كما مينح النظام القائم لبقية املؤسسات
احلكومية ذات الصلة حق الرقابة واإلشراف على
وسائل اإلعالم بشكل من شأنه تعطيل حرية
اإلعالم وإلزام أصحابها بإجراءات شتى.
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ورأت الدراسة أن «مشروعي قانون املجلس

املشاريع املطروحة ليكفل تنظيم ًا قانوني ًا سليم ًا

األعلى لإلعالم ،وقانون اإلعالم املرئي واملسموع
ال يشكالن تطور ًا إيجابي ًا لصالح حرية اإلعالم،

لقطاع اإلعالم ،ويكفل حماية املشتغلني بالعمل

وأن التعديل املتكرر بني شد وجذب أفقدها
كثير ًا من املبادئ األساسية في الصياغة
التشريعية ،حتى وصال بها حد التناقض وعدم
االنسجام بعضها مع بعض».
وأوصت بإعداد مشروع قانون جديد يكون
مبثابة «قانون أساس لإلعالم» يتم فيه تنظيم
مختلف قطاعات اإلعالم املطبوع واملرئي
واملسموع ،إلى جانب تأسيس املجلس األعلى
لإلعالم وتنظيمه أو الهيئة املستقلة لإلعالم.
وأكدت أن يقوم هذا القانون اجلديد بإلغاء
مختلف التشريعات السارية ،وينحي جانب ًا

اإلعالمي وليس فقط تقييد سلوكهم املهني.
وشددت على ضرورة وجود كفالة دستورية
صريحة للحق في احلصول على املعلومات
وامللكية الفكرية وسرية مصادر املعلومات،
ناهيك عن متكني القضاء من القيام بأدواره
املتعددة في كفالة حرية اإلعالم سواء بصفته
الدستورية أو اإلدارية أو اجلزائية أو املدنية.
كما أوصت «بضرورة وجود نظام جزائي
إجرائي خاص بقضايا اإلعالم ،وخصوص ًا
فيما يتعلق بضرورة عدم اإلبقاء على احلبس
االحتياطي في هذا النوع من القضايا».
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تلفزيون ناجحة .تروي نهلة أحداث ًا كثير ًة مؤثر ًة
من املنطقة األكثر دراماتيكي ًة في العالم ،كانت
الكاتبة جزء ًا من بعض هذه األحداث ،فتأثرت
بشكل مباشر ببعضها ،فيما مس البعض
اآلخر أمنها واستقرارها .لكنها تفعل كل ذلك
بعني الصحافي الثاقبة القادرة على جتميع
األحداث في بناء سردى حتليلي يساهم في
فهم القارئ للصراع ومفاعيله .كما تعرض
نهلة للسياق السياسي العربي برمته من حكم
الطغاة والنظم الديكتاتورية للشعوب العربية
واستعبادها قبل أن تنتقل للزهور التي تفتحت
الكتابA Thousand Farewells:
الكاتب :نهلة عياد
الناشرViking Canada :
تاريخ النشر :نيسان 2012
عدد الصفحات368:
(ألف وداع) هو كتاب الصحافية الكندية

في حديقة الربيع العربي مع وسائط التواصل
االجتماعي احلديثة.
يتداخل في كتاب نهلة السرد الشخصي
والتحليل العميق ،ولكن تظل الكاتبة هي راوية
األحداث ومركز ما يدور في كتاب ممتع ميسك
القارئ من أسطره األولى.
عادت عائلة نهلة عياد في العام 1976

من أصول فلسطينية نهلة عياد الذي تروي

للعيش في مخيمات عمان بعد أن استقرت في

النجاح والشهرة كواحدة من أفضل مراسلي

كندا .هناك عاشت نهلة بني شعبها وتعلمت عنه
ومنه الكثير ،لكن احلياة كانت قاسي ًة ،وما أن

فيه قصتها من مخيم اللجوء في ع ّمان إلى
الصحافة الكندية في اخلارج .تبدأ الكاتبة

بلغت نهلة الثالثة عشر حتى عادت مع العائلة

بها حني انتقلت للعيش في كندا كمهاجرة،

للحياة املريحة في كندا .ولفترة من حياتها لم
تنشغل نهلة كثير ًا بالشرق األوسط وال بالهم

كتابها باحلديث عن الراحة الكبيرة التي شعرت
وبعد ذلك تنتقل في استحضار دقيق حلياة
املخيم التي عاشتها في األردن خالل طفولتها
مدة سبع سنوات.
في كندا وجدت نهلة طريقها وصارت مذيعة
العدد (2012 )20

الوطني الفلسطيني .ومع اندالع حرب اخلليج
وأحداث احلادي عشر من أيلول عادت نهلة
لالنشغال بهموم املنطقة وهذه املرة كمراسلة
ميدانية من قلب األحداث.
192

فئتني :فئة البحوث التي حتلل سياقات الثورة
(مقدمات وعوامل ،وقوى اجتماعية وعوامل،
ونتائج وتداعيات)؛ وفئة البحوث التي تتناول
جتارب التغيير في البلدان العربية التي وقع فيها
ذلك التغيير ،والتداعيات احملتملة له في بلدان
أخرى محيطة ،وحتاول ـ في الوقت عينه ـ أن
ترسم مالمح خطة طريق لالنتقال الدميقراطي
في هذا البلد العربي أو ذاك ،آخذ ًة في احلسبان
ممكنات ذلك االنتقال ،وقواه االجتماعية ،وبرنامجه
السياسي ،ومستحضر ًة األثر املباشر للثورات
الكتاب :الثورة واالنتقال الدميقراطي في الوطن
العربي .نحو خطة طريق
الكاتب :عبد اإلله بلقزيز ويوسف الصواني
(محرران)
الناشر :مركز دراسات الوحدة العربية .بيروت
تاريخ النشر2012 :
عدد الصفحات1024 :
صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب
(الثورة واالنتقال الدميقراطي في الوطن العربي:
نحو خطة طريق) .وهو يتضمن وقائع الندوة التي
أع ّدها مركز دراسات الوحدة العربية ،بالتعاون
مع املعهد السويدي باإلسكندرية ،التي انعقدت
في تونس ،مدينة «احل ّمامات» الساحلية ،بتاريخ
 9-6شباط  ،2012وقد شارك فيها ثمانون باحث ًا
وباحث ًة ،من أقطار الوطن العربي ،مبا مي ّثلونه من
اجتاهات فكرية متنوعة ،وثقافات مختلفة ،كان لها
أكبر األثر في إثراء النقاش وحتديد املسارات.
وقد توزّعت بحوث هذا الكتاب = (الندوة) إلى

العربية في توليد ديناميات تطور جديدة في
املجال السياسي في قسم كبير من تلك البلدان.
لقد فتح انتصار الثورة التونسية فصو ًال كثير ًة

متنوع ًة  :التغيير السلمي بسواعد الشعب؛
التغيير العنيف بسواعد املسلّحني واألجانب؛
س ْط ُو احلزبي على َع َر ِق الث ّوار الشباب؛ اجلدل
ال َّ

االستقطابي احلاد حول أساسات النظام
السياسي؛ احلركية املتزايدة في أوساط الشباب

العربي؛ اشتداد الضغط الشعبي على االستبداد
والفساد والتهميش؛ تنامي مطالب احلرية
والدميقراطية والعدالة االجتماعية؛ ّ
تنطع أنظمة
دكتاتورية متخلّفة للمطالبة بالدميقراطية في بالد

غيرها ،ال في بالدها؛ التدخل الغربي السافر في
هندسة احلروب األهلية في أوطاننا باسم مساندة
املطالب الدميقراطية؛ متكني دويالت صغيرة من
أدوار أكبر من حجم الدول الكبرى ...إلخ ،كل ذلك
انفتح على هالل الثورة التونسية ،وما أعقبها من
ثورات .لكن الذي ال يرقى إليه شك هو أن إراد ًة
جديد ًة في املجتمع انطلقت ،و ُأ ْطلِقت من عقالها.
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جديدة تقدم خيارات بديلة سوى جماعات
صغيرة زادت األمور إرباك ًا واملشهد تذرر ًا.

لكن ،وحيث إن مصير الشعوب ليس رهن ًا

باألحزاب بل بإرادة الشعب ،وفي ظل التحركات
الشعبية العربية والتأييد املتزايد للقضية
الفلسطينية على املستوى العاملي والذي يواكبه
تزايد عزلة إسرائيل وانكشاف سياساتها
العدوانية واإلرهابية ،فإن األمل بإنصاف
الشعب الفلسطيني بتمكينه من دولة مستقلة
الكتاب :املشروع الوطني الفلسطيني من

خاصة به على أرض فلسطني ما زال يراودنا؛
ألن الشعب الفلسطيني مر بظروف ال تقل قتام ًة
عن ظروفه احلالية واستطاع أن ينهض مجدد ًا،

الكاتب :الدكتور إيراهيم أبراش

إنه كما وصفه الراحل (أبو عمار) كطائر الفينيق

الناشر :دار اجلندي للنشر والتوزيع .القدس

الذي ينهض من حتت الرماد.

تاريخ النشر :متوز 2012

كتابنا هذا ليس مجرد سرد تاريخي ملسيرة
املشروع الوطني وعالقته بالدولة وليس دراس ًة

إستراتيجية التحرير إلى متاهات االنقسام

عدد الصحفات212 :
جاء في مقدمة الكتاب :حالة التيه السياسي
والفشل التي تعيشها كل مكونات النظام
السياسي الفلسطيني من سلطتني وحكومتني
وأحزاب على رأسها حركتا فتح وحماس تتعاظم
يوم ًا بعد يوم ،ما يجعل املراهنة على هذه القوى
لتحقيق احللم الفلسطيني في الدولة يتراجع،
دون أن يعني ذلك الدعوة إلى جتاهل هذه القوى
أو إسقاطها؛ ألنه ومما هو مؤسف لم يتمكن
الشعب الفلسطيني من إنتاج قوى سياسية

العدد (2012 )20

نقدي ًة للقوى واألحزاب التي قادت النضال
الوطني خالل املرحلة السابقة وما زالت ،ولكنه
محاولة من شخص كان في قلب احلدث وعاصر
القضية يوم ًا بيوم ،إنه محاولة الستخالص
الدروس والعبر من جتارب املاضي وطرح رؤية
إستراتيجية للخروج من املأزق.
يدرس إبراهيم أبراش العلوم السياسية في
جامعة األزهر بغزة وكان عميد ًا لكلية اآلداب
فيها كما عمل وزير ًا للثقافة في السلطة الوطنية

الفلسطينية.
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ميكن من خاللها استشراف مواقف اجلماعة
في املستقبل ورؤاها .ويسعى الباحث إلى
اإلجابة عن التساؤالت املتعلقة مبوقف اإلخوان
من اإلصالح السياسي ،وإزالة الغموض عن
السؤال الذي يحير الكثيرين وهو :ملاذا لم تنشق
جماعة اإلخوان ،وكأنها عصية على االنشقاق؟
مستعرض ًا أبرز االنشقاقات التي شهدتها
اجلماعة ،وعالقة التماسك التنظيمي بالبنية
الداخلية لها.
كما يستعرض موقف اإلخوان من احلركات
الكتاب :اإلخوان املسلمون ..سنوات ما قبل الثورة
الكاتب :حسام متام
الناشر :دار الشروق ،القاهرة
تاريخ النشر2012 :

ذات املطالب االجتماعية في مصر قبل 25
يناير ،متناو ًال إشكالية التحديث املؤسسي
والقيمي ومستعرض ًا صعود التيار السلفي داخل
اجلماعة .ويناقش الباحث عالقة اإلخوان مبسألة
العنف املسلح ،وموقفهم من اجلهاد .كما يتطرق

في هذا الكتاب يحاول حسام متام؛ احمللل

إلى إشكالية «اإلخوان والدولة» ومدى إمكانية

االستثنائي املتفرد شرح التيار اإلسالمي
مسار جماعة اإلخوان املسلمني واختياراتها

تكرار اإلخوان منوذج حزب «العدالة والتنمية»
احلاكم في تركياُ ،م ً
سلطا الضوء على االختالفات
بني التجربتني املصرية والتركية وعالقة كل منهما

مع بداية ثورة  25يناير ،وتوفير بنية حتليلية

بالدولة والنظام.

وفهمه وحتليله ،فهم األطر احلاكمة التي حددت
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ما تكاثرت العثرات في طريق الثورة ،فبدأ القلق
يتسرب إلى النفوس ،واخلوف من أال تتحقق
تلك اآلمال العظيمة التي بعثتها الثورة.
يضم هذا الكتاب فصو ًال تتناول أو ًال كثير ًا
من مظاهر الفساد والتدهور التي أدت إلى
قيام ثورة  25يناير ،ثم يبني أسباب التفاؤل
الشديد مبستقبل باهر ،الذي أشاعته الثورة،
ثم دواعي القلق الذي أثاره ما تلبدت به السماء
من غيوم .ولكن الكتاب يشمل ،أيض ًا ،فصو ًال
عما ميكن أن يك ِّون عناصر نهضة جديدة في

الكتاب :ماذا حدث للثورة املصرية

مصر ،في مجاالت الدميقراطية السياسية،

الكاتب :جالل أمني

واالقتصاد ،والعدالة االجتماعية ،والتخلص

الناشر :دار الشروق ،القاهرة

من التبعية ،إذا جنحنا في تبديد هذه الغيوم.

تاريخ النشر2012 :

جالل أمني ،كاتب وناقد ومفكر مصري من

عدد الصفحات336 :

مواليد  .1935تخرج من كلية احلقوق جامعة

بعد أقل من شهر من قيامها ،أطاحت ثورة
 25يناير  2011بعهد من أسوأ ما م ّر على
مصر من عهود ،وهو عهد حسني مبارك الذي
حكم مصر ما يقرب من ثالثني عام ًا ،تدهور
فيها االقتصاد املصري ،وأحوال املجتمع،
ومركز مصر العربي والدولي.
أشاعت الثورة فرح ًا شديد ًا في نفوس
املصريني ،بنجاحها في التخلص من رأس
النظام والقضاء على فكرة توريث احلكم البنه،
وبزغت آمال قوية في أن يعقب هذا السقوط
استئصال النظام من جذوره ،ودخول مصر
عهد ًا جديد ًا من النهضة والتقدم .ولكن سرعان

العدد (2012 )20

القاهرة عام .1955
حصل على املاجستير والدكتوراه من
جامعة لندن .شغل منصب أستاذ االقتصاد
بكلية احلقوق بجامعة عني شمس (- 1965
 ،)1974ومنصب أستاذ االقتصاد باجلامعة
األميركية بالقاهرة من  1979وحتى .2011
فاز بجائزة سلطان العويس في مجال
الدراسات اإلنسانية واملستقبلية عام .2009
من مؤلفاته« :ماذا حدث للمصريني؟»« ،عصر
اجلماهير الغفيرة»« ،عصر التشهير بالعرب
واملسلمني»« ،خرافة التقدم والتأخر»« ،مصر
واملصريون في عهد مبارك»« ،ماذا علمتني
احلياة» ،و«رحيق العمر».
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