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في البداية

سبعون عام ًا مرت على النكبة الفلسطينية ،على

تعرض

تلك اللحظة السوداء في التاريخ التي ُهجر خاللها

في عددها إلى مجموعة من

الشعب الفلسطيني عنوة من أراضيه ودمرت قراه

األسئلة التي أثارتها كل تلك التحوالت في الواقع
الفلسطيني من النكبة حتى جهود املصاحلة مرور ًا

ومدنه وجرى إحالل دولة أخرى مكانه في محاولة

بأهم ما مت خالل ذلك.
تبدأ سياسات بدراسة لرئيس التحرير الدكتور

لطمس وجوده وحتويله إلى ذكريات مضت عن

عاطف أبو سيف يقف فيها على واقع النكبة
والدروس التي مت تعلمها منها ،متأم ًال الواقع
الفلسطيني بعد سبعني عام ًا على وقوعها .ثم

مجموعة بشرية كانت ولم تعد موجودة.
لكن ،على الرغم من األلم واملعاناة ،فإن
الشعب الفلسطيني ظل على هذه األرض ،في

يعرض الكاتب واحملامي مهند األخرس لواقع

كل نقطة فيها .مات الكبار وظل الصغار يبحثون
عن العودة إلى بالدهم .سبعون عام ًا مت حتقيق

الشتات الفلسطيني من خالل قراءة واقع
الفلسطينيني في األردن ،أسئلة كبيرة تعكس

الكثير ولم يتحقق الوعد األكبر.
سبعون عام ًا لم يتوقف فيها النضال التحرري

طبيعة األسئلة الفلسطينية العامة في الشتات،

الفلسطيني ،أكثر من نصف قرن منها مضت على

ثم وبعجالة يقدم الكاتب والروائي سليم البيك

تأسيس منظمة التحرير وإطالق فصائل الثورة

الواقع الفلسطيني في أوروبا ،أو شتات الشتات،

الفلسطينية العمل املسلح ومن ثم الفعل السياسي
والدبلوماسي ،أيض ًا من هذا الزمن قرابة ٢٥

أسئلة جديدة مختلفة وواقع مركب على واقع
نكبوي مختلف.

عام ًا مضت على مؤمتر مدريد وتوقيع اتفاق

أما الباحث في شؤون اإلعالم أشرف أبو

أوسلو وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية،
من هذا الزمن أيض ًا مضى أكثر من عقد على

خصيوان ،فيقرأ «التغطية الصحافية لقضايا
النكبة في اإلعالم الفلسطيني» ليقف على كيفية
تغطية ما يتعلق بالنكبة ليس في املاضي فحسب،
وإمنا في الوقت احلاضر أيض ًا .ثم يقدم محمد

االنقسام وظلت جهود املصاحلة مثل خض قربة
مثقوبة حتى اللحظة.
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أبو سيف الباحث لنيل درجة الدكتوراه في

فلسطيني ًا واملتمثلة بالتجارة العادلة .أما في زاوية

التاريخ دراسة موسومة بـ«فلسطني قبل النكبة:
يافا منوذج ًا» يعرض خاللها للحياة بجوانبها

السياسة الدولية فتقرأ د .أماني القرم الباحثة
في العالقات الدولية موقف إدارة ترامب خالل

املختلفة في مدينة يافا قبل النكبة ،كاشف ًا عن

عام ونصف من القضية الفلسطينية.

الثراء والتنوع والرخاء الذي كانت تعيشه تلك

أما في زاوية عرض الكتب فتقدم

كتاب

زاوية الدراسات

الصحافي والكاتب البريطاني دونالد ماكنتير

بدراسة حول مستقبل املصاحلة الفلسطينية بني

اجلديد املعنون بـ «غزة :التجهيز للفجر» .وكالعادة

مقومات اإلصالح وجتاذبات اإلقليم للدكتور

ثمة مجموعة من الكتب الصادرة حديثا في آخر

املدينة الفلسطينية .تختم

رمزي عودة مدير دائرة السياسات في معهد

زوايا

فلسطني ألبحاث األمن القومي.

.

السياق الفلسطيني والسياقات احمليطة به

يكتب في زاوية املقاالت مهند عبد احلميد حول

تشهد حتوالت على أكثر من صعيد ،وكما توضح

«منظمة التحرير بني األمس واليوم والغد» ،فيما

الدراسات التي قدمتها

 ،فإن التحديات

يكتب محمد هواش حول «عقد املجلس الوطني

التي تواجه الفلسطينيني باتت تهدد بشكل غير

وجتديد شرعية املنظمة» ،ويكتب محمد دياب
متأم ًال في مسيرات العودة.

مسبوق املصير الفلسطيني ،خاصة بعد تدخالت
إدارة ترامب السافرة في القضية الفلسطينية

أن تقدم صورة أشمل ملسيرات

ومحاولتها شطب قضية القدس ،وقضية الالجئني

العودة من خالل ندوتها التي يجلس فيها الباحث

من خالل تصفية أعمال وكالة الغوث ،كما أن

والناشط السياسي بسام درويش والناشط

جهود املصاحلة احلالية في حال لم تثمر ستضع

الشبابي الدكتور كمال أبو شاويش واحلقوقي

القضية الفلسطينية أمام رياح عاتية قد حتمل

الدكتور طالل أو ركبة في حوار عميق يديره

معها مشاريع إنسانية لغزة بأثمان سياسية
قاسية تعزز االنقسام ومتكنه بد ًال من استرداد

حتاول

اإلعالمي أشرف أبو خصيوان.

الوحدة الوطنية.

في زاوية السياسات العامة يقدم الباحث
زكريا السرهد دراسة بعنوان «مساهمة رأس

حاولت

في كل ما قدمته في هذا العدد

املال االجتماعي في تنمية التجارة العادلة»

من دراسات ومقاالت وندوة أن تعرض لكل ذلك

مناقشة واحدة من القضايا غير املبحوثة

وتضيء بعض الشموع في الطريق املعتمة.

العدد (٢٠١٨ )٤٣
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دراسات

النكبة :دروس وتأمالت بعد سبعين عامًا
د .عاطف أبو سيف

*

مقدمة

ستأتي حتى .في تاريخ الشعوب قد يتم

ال شك في أن النكبة أخطر ما حدث

التذكير ببعض األحداث مثل االحتالل

للفلسطينيين في تاريخهم الحديث .لم

أو الجالء أو وربما وقوع الكوارث ،لكن يتم
ً
التذكير بها عادة ألنها مضت ،أما النكبة

تكن النكبة مجرد واقعة سياسية ،أو نتيجة
معركة ميدانية ُهزم خاللها طرف من

فلم تمض ،ولم تمض أي من تبعاتها .بل

أطراف المعركة ،أو نتيجة من نتائج وقائع
ٌ
ٌ
قائم
أخرى ،وإنما هي من هولها حدث

مع مرور الوقت تتفاعل وتزداد تأثيراتها
مثل قنبلة ذرية ال متناهية اإلشعاع.

بذاته مازالت مفاعيله وتبعاته تعمل حتى

من هنا ،فإن التاريخ الفلسطيني

اللحظة ،أي بعد سبعة عقود من وقوعه .لم

يبدأ بطبعته الجديدة مع النكبة ،واألزمة

تكن حربًا يتقاتل فيها طرفان ،ولم تكن

الفلسطينية أزمة نكبة وليست أزمة احتالل.

منازلة بين خصمين ،كما لم تكن انفجارًا

وهذه النقطة من القضايا التي يجب دائمًا

لحظيًا ،وإنما حملت معها ذلك كله ،فقد

التذكير بها ،حتى ال نقع تحت سطوة

ظلت تسم التاريخ الفلسطيني ألجيال

اللحظة الحالية وننسى حقيقة األمر .أساس
األزمات الفلسطينية كلها هو النكبة ،منها

*رئيس تحرير «سياسات».
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بدأت قضية الشعب الفلسطيني ولن تزول

من الجماعات البشرية طوردت بكل أنواع

تبعاتها ولن تنتهي إال بزوالها .األمر ليس
ّ
التكيف مع نتائجها ،بل
الشفاء منها ،وال

األسلحة التي كانت متوافرة في وقتها،
وصحيح أن التاريخ ليس إال سلسلة حروب

إزالتها .وإزالة النكبة ال تتم إال بتحقيق

يسرد وقائعها المنتصرون في تجاوز فج
لرواية المقهورين ،لكن هناك حقيقة ال

اللحظة التي يعود فيها الفلسطينيون إلى

يمكن تجاوزها في ذلك كله ال تتشابه مع

بالدهم.

أي من خبرات الشعوب السابقة .حقيقة
تتعلق بالشعب الفلسطيني وبما جرى له

النكبة أساس القضية

وما كان يراد له من أهوال .حقيقة يفهمها

ليست األرقام مهمة بحد ذاتها ،لكن لها

الفلسطينيون فقط جيدًا ويعرفون مدى

وقعًا خاصًا في الكثير من المرات .سبعون

وقعها عليهم وعلى األجيال الالحقة.

عامًا مرت على تلك اللحظة األليمة التي

الحقيقة تقول :إن شعوب األرض ممن

تمت خاللها واحدة من أكبر محاوالت اإلبادة

تمت بحقها أفعال شنيعة مشابهة وجدت
ً
في التسويات التي جرت بعد ذلك حلوال

والتطهير العرقي في التاريخ الحديث.
اللحظة التي ال يخلو فيها بيت فلسطيني

ولو مرضية جزئيًا .كل المذابح تم االعتذار

من بعض تفاصيلها أو تداعياتها .ويمكن

عنها بطريقة أو بأخرى .كل اآلالم نوقشت

لشاب مثلي ولد في مخيم لالجئين في

من أجل الغفران .كل من تعرض لألذى وجد

أوائل سبعينيات القرن الماضي ،بعد ربع

في نهاية المطاف من يجلس معه ليحاوره

قرن من الكارثة المهولة ،أن يسرد الكثير

من أجل تسوية ما تم .بكلمة أخرى ،األمر ال

من التفاصيل التي سمعها ممن عاشوا

يتعلق فقط بما جرى ،وإنما بما جرى بعد

الحدث الرهيب والجريمة الكبرى ،لكن حتى

ذلك .ما ارتكبته العصابات الصهيونية من

تلك األجيال الالحقة ما زالت تمتلك في

جرائم بحق الشعب األعزل من قتل وتدمير

وعيها الكثير من تفاصيل المذابح والمحارق

وقتل للحوامل والرضع والشيوخ واألطفال

والمجازر التي ارتكبت بحق المواطنين العزل.

شيء غير مسبوق في التاريخ.

تلك اللحظة ال يشبهها شيء .صحيح

ليس فقط لبشاعته ،وهذه وحدها غير

أن الكثير من الشعوب تعرضت لإلبادة

مسبوقة ،ولكن أيضًا للنكران الذي ووجه به

ومحاوالت التصفية ،وبعضها أعملت فيه آلة

األلم الفلسطيني .لقد أعملت الصهيونية

القتل والدمار والتشريد ،وصحيح أن الكثير

وحلفاؤها في جسد الحدث الكثير من

العدد (٢٠١٨ )٤٣
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جوهر القضية الفلسطينية هو النكبة.

التشويه؛ بغية تضليل الرأي العام العالمي
والتغطية على حقيقة ما جرى .النكران

األزمة تبدأ منها .وال يمكن فهم المشكلة

الذي بات سمة من سمات التعامل مع

الحقيقية إذا لم نتوقف مليًا أمام ما جرى

الملف الفلسطيني .وصارت المفارقة أن

ونفهمه .أما ما جرى في الخامس من

الفلسطيني مطلوب منه أن يثبت أن نواياه

حزيران فليس إال توابع للنكبة .وعليه ال

حسنة تجاه قاتله قبل أن يتم الحديث مع

يمكن لحدث فرعي أن يتقدم على الحدث

القاتل حتى يقبل الضحية شريكًا .مفارقة

المركزي .مرة أخرى نحن ساهمنا في ذلك.

غريبة لم يسبق لها أن حدثت حتى في

ربما دون قصد .ربما ألننا أردنا أن ننجز

مسلسالت الرعب واإلجرام .النكران أساس

الممكن في ظل المتاح .وهذا طبيعي .لكن

طبيعة عالقة الفلسطينيين مع العالم،

من غير الطبيعي أال يصار إلى تأكيد الرواية

وهو قائم على نسيان أساس المشكلة

الحقيقية والتأكيد على الحق األزلي للشعب

التي بدأت معها األزمة الفلسطينية.

الفلسطيني المتمثل في حقه بالعودة إلى

جوهر القضية الفلسطينية هو حقيقة ما

دياره التي هجر منها عنوة .وعليه ففي

جرى خالل عام من المذابح والقتل والتشريد،

الذكرى السبعين للنكبة علينا أن نعيد

أي اللحظة المعروفة بالنكبة.

اشتباكنا مع العالم الخارجي للتأكيد على أن

ّ
فهم
دون أن نتلمس هذه الحقيقة فإن أي ٍ
للصراع سيكون منقوصًا .ربما كان أكبر خطأ

أزمة الشعب الفلسطيني ليست مجرد شعب
يريد دولة -وهذا مطلب مشروع ومهم-
ولكنها أزمة شعب ُهجر من بالده تحت قوة

ارتكبته المقاربات السياسية الفلسطينية
بعد تبني منظمة التحرير البرنامج المرحلي

السالح ،وأن الحل األمثل لألزمات التي ترتبت

أن الرواية الحقيقية تراجعت أمام الرواية

على ذلك يكمن في عودته إلى بالده .ليس من

التي بات يجب التأكيد عليها من أجل إنجاز

العدل أن يعيش اآلخرون في بيوتنا ونتطلع

االستقالل ولو على جزء يسير من الوطن .حتى

نحن إلى العيش على الهامش أو ضيوفًا في

أن العالم بات متيقنًا أن أساس المشكلة

دولة ثنائية القومية .بهذا نقبل بالرواية

هو ما جرى في الخامس من حزيران ،وليس

القهرية على حساب الرواية العادلة .الباطل

ما جرى في العام  .1948هذه مغالطة أظن

ال يدوم مهما امتلك من مصادر القوة ،والحق

أننا ساهمنا في حدوثها ويجب العمل على

ال يموت مهما تكالبت عليه الظروف .لكن

تصحيحها؛ ألنها تضر كما أضرت خالل

إذا كان الله ال يغير ما بقوم حتى يغيروا

العقود األربعة الماضية بمصالحنا الوطنية.

ما بأنفسهم فإننا بحاجة ألن نؤمن بذلك.
11

عليك أن تكون فلسطينيًا حتى تفهم

ً
أوال بغية الحفاظ على هذا الحق من االندثار
ً
ومواصلة التذكير به والتثقيف به وصوال إال

ضمن األشياء الكثيرة المطلوبة تحويل رواية

تحقيقه وإنجازه بشكل كامل وفق التطلع

النكبة إلى جزء من رواية العالم عما جرى

الوطني ،ودون حصر ذلك بالقرارات الدولية.

النكبة .النكبة شيء فلسطيني بامتياز .من

في هذا الجزء من الكوكب .كم هو مؤلم أن
يتم اختصار طردنا من بالدنا بأنه «قيام

النكبة وأزمة التداول

إسرائيل» وكأنها قامت من العدم ولم يكن

عطفًا على السابق ،فإن الدروس الكثيرة

ثمة شيء قبلها أو أنها وجدت في الفراغ.

التي يمكن تعلمها من النكبة مازال التذكير

دروس النكبة الكثيرة -وهي أكثر

بها مهمًا ،خاصة في ظل حالة االنغالق

من مجرد الكلمات والتظاهرات ووقفات
ً
التضامن -تتطلب عمال جادًا بغية إحداث

الداخلي الفلسطيني والعجز عن فهم
مثل هذه الدروس التي يبديها البعض.

تغييرات ولو تدريجية ولكن تراكمية

ومثل التجارب التاريخية كلها ،فإن عدم

تساهم في تقريب إنجاز األهداف الوطنية.

التعلم منها يعني أنها لم تقع على

جزء كبير من هذا يجب أن يتم عبر إعادة

المستوى الحسي للشعوب ،ألن تلك

سرد رواية النكبة بطريقة تقدم المطالب

التجارب التي تصيبنا حقيقة هي التجارب

الفلسطينية على حقيقتها.

التي نحاول تجاوز األخطاء التي صاحبتها

فقط عبر هذا الفهم يمكن إعادة االعتبار

كلها ،وما لم نفعل ذلك فإننا ببساطة نقر

للحدث وللمطلوب من أجل مواصلة النضال

بأنها لم تكن ذات أثر بأي حال من األحوال.

في سبيل العودة .النقيض األساس للنكبة

بكلمات بسيطة ،فإن النكبة بما مثلته في

هو العودة .صحيح أن هذا يترافق معه

الحالة الفلسطينية صاحبها الكثير من
ً
الدروس التي يجب التوقف أمامها مطوال.

العديد من المصطلحات مثل االستقالل
والحرية ولكن قبل وبعد كل شيء ال يتحقق

علينا دائمًا التذكير بضرورة إعادة االعتبار

شيء دون العودة .العودة هي المقابل

للنكبة في خطابنا مع العالم الخارجي،

المادي للنكبة ،وال تنتهي النكبة إال بالعودة.
وال تتحقق العودة إذا ظل فلسطيني واحد

فالنكبة هي أساس المشكلة الفلسطينية

ال يملك حق العودة إلى موطنه األصلي .إن

وليس احتالل إسرائيل قطاع غزة والضفة
الغربية.

التركيز على هذه الثنائية مهم في فهم

اللحظة السوداء التي تم خاللها تهجير

كيف يمكن تطوير استراتيجيات صمود
العدد (٢٠١٨ )٤٣
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الشعب الفلسطيني من بالده ومحاولة

تحرير الجزء أول مراحل تحرير الكل،

اقتالعه منها وإقامة كيان آخر على أنقاضه

وهذا منطق سليم ،لكن لم يكن الخطأ

وأحالمه هي اللحظة الحقيقية لميالد األزمة

في المنطق نفسه ،وإنما في الكيفية

الفلسطينية ،ولم تكن األحداث التي وقعت

التي فهم فيها العالم هذا المنطق.

بعد ذلك كلها -وهذا يشمل احتالل

كما أسلفنا فقد تم نسيان الكل في

إسرائيل بقية فلسطين وبعض المناطق

الخطاب وبات التركيز على الجزء ،ومرد ذلك

العربية -إال من تبعات ما حدث خالل

أننا كنا بحاجة إلى مصادقة المجتمع الدولي

النكبة ،بمعنى أنه لوال وقوع الحدث األكبر

على روايتنا المطلبية حول هذا الجزء ،فلم

لما وقع الحدث األصغر .فالنكبة هي أساس

نقم بالتركيز على خطاب الكل الذي سيتم

كل شيء ،وال يستقيم حل الصراع إال من

تحصيله الحقًا ،فبتنا نشدد على أن الجزء

خالل إيجاد حل لما وقع وقتها.

(الضفة الغربية وقطاع غزة) هو العالم

يبدو هذا الحديث مهمًا ألننا في خضم

الذي نرجو أن نحقق من خالله أحالمنا ،وهو

البحث عن «الممكن» والتأقلم مع «المتاح»

السجادة السحرية التي سنطير بها نحو

ومحاولة إقامة الدولة الفلسطينية على أي

المستقبل.

جزء من أرض اآلباء واألجداد ،ضاعت في

هذا لم يعن أننا لم نعد مهتمين

خضم هذا كله أرض اآلباء واألجداد وتعثر

أو معنيين باألمر ،ولكن ألننا اعتقدنا

الممكن وتقلص المتاح ولم تقم الدولة

أن كسب األصدقاء في العالم الخارجي

بالشكل المطلوب.

وتجنيدهم لصالح مطالبنا الممكنة يتطلب

البحث عن الجزء ال يعني نسيان الكل.

منا التركيز على جوهر المشكلة وفق مطالبنا

ومن المؤكد أن آباء الوطنية الفلسطينية

الجديدة ،فإن خطاب االحتالل اإلسرائيلي

لم يكن هذا في بالهم حين تحدثوا عن

للضفة الغربية وقطاع غزة هيمن على

الحلول المؤقتة وال عن الدولة الممكنة،

تفسيرنا للمشكلة.

ما كان يشغلهم هو أن يكون لنا وجود

ومع هذا ،ظل خطاب الالجئين والعودة

على أرض اآلباء واألجداد حتى ال نذوي في

إلى فلسطين جزءًا مهمًا على الرغم من

المنافي ،خاصة بعد تضييق الخناق علينا

ذلك ،ولكن أيضًا باتت تتم إعادة موضعة

من الصديق قبل العدو والقريب قبل البعيد.

هذا الخطاب ضمن النسق العام للمطلوب،

كانت الفكرة هي البحث عن موطئ

بمعنى أن البحث بات يتم عن حل ضمن

قدم يصلح لالنطالق نحو بقية البالد.

حدود الدولة الفلسطينية العتيدة التي
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يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل بها ،أو

التراب الذي بات في أعراف المجتمع الدولي

عودة رمزية أو التركيز على الشق المتعلق

مهد الحلم الفلسطيني.

بالتعويض في القرار األممي .194

طبعًا ثمة الكثير من العوالق لكل ذلك،

أما خطاب النكبة فقد تراجع من كونه

منها أن القانون الدولي والقرارات األممية

خطابًا مرتبطًا بمطالب إلى خطاب تضميني

باتت تشير إلى هذا االنسحاب بوصفه

في المسرودات الوطنية التاريخية.

مطلبًا دوليًا حتى تنهي إسرائيل جريمتها

على األقل هكذا فهم العالم خطاب النكبة

بحق الشعب الفلسطيني ،ولم تعد إلى

في ظل عدم ربط هذا الخطاب بفكرة

إشارات عابرة عن الحقوق غير القابلة

استعادة البالد وإقامة دولة مستقلة عليها.

للتصرف والمشروعة للشعب الفلسطيني

بات مثل خطاب سكان القارة األميركية

وكاد القرار  194يختفي في زحمة القرارات

األصلية ،وهو خطاب في لحظة تبناه الرجل

التي تعلي من قيمة مناطق الضفة الغربية

األبيض من باب التكفير عن الذنب وربما

وقطاع غزة.

استعادة ألق االنتصار ونشوته.

النتيجة األخطر في ذلك كله أن

وربما كان هذا في جزء كبير منه من

إسرائيل بدورها واصلت اإلصرار على أن

خطة اإلبادة التي تعرض لها الشعب

هذه المناطق ليست مناطق فلسطينية ،بل

الفلسطيني في تلك اللحظة السوداء من

مناطق متنازع عليها.

التاريخ :أن نتحول إلى مجرد ذكريات مؤلمة

وواصلت ،بمكابرة ،استخراج الرواية

قد تخز ضمير المستعمر وهو يتذكر

التاريخية والتوراتية التي تدفع مطالبها

مجازره ضد الشعب الذي أباده .العالم وجد

في بعض مناطق الضفة قدمًا لألمام فيما

في خطاب االحتالل صيغة مقبولة ،ألنه

تتوارى الرواية التاريخية الفلسطينية

يشرعن إلقامة إسرائيل وال يتحدث عن كل

خلف ستار الممكن والمتاح.

ما سبق لحظة االحتالل ،أو على األقل هذا

بعبارة أخرى ،فإن فكرة التأسيس لخطاب
َ
مرحلة ضحية
نكبوي فلسطيني وقعت في
ٍ

فاحتالل إسرائيل الضفة والقطاع هو

الخطاب السياسي الباحث عن الممكن.

أساس المشكلة الفلسطينية والتي يجب

وربما عدم النجاعة في المزاوجة بين

أن يكون حلها في انسحاب إسرائيل من

المطلب والخطاب كانت من العثرات التي

هذه المناطق حتى يتمكن الفلسطينيون

البد من البحث عن سبل لتجاوزها.

ما ميز هذا الخطاب من وجهة نظره.

من إقامة دولتهم بشكل حقيقي على هذا
العدد (٢٠١٨ )٤٣

هذا يعيدنا إلى نقطة أخرى في هذا
14

بين نكبة الشعب ونكسة األنظمة

النقاش ،تتعلق باإلعالم والخطاب اإلعالمي
العربي بشكل عام ،والفلسطيني بشكل

تبدو النكبة فلسطينية ،فيما تبدو

خاص .فلسطين ضاعت في البداية إعالميًا

النكسة حدثًا عربيًا .حتى على صعيد

حين تم تصويرها بأنها وفق الخطاب

الصياغة والكلمة ،فـ«النكبة» أقرب للواقع

الصهيوني المزور أرض بال شعب وأنها

الفلسطيني وللمحكي الفلسطيني والدارج

خرابة وأن العابرين (العرب هنا) الذي مروا

من القول في فلسطين .وهذا صحيح أكثر

عليها بعد العهد التوراتي لم يزرعوها

على صعيد الواقع ،فالنكبة ألمت بالشعب

ولم يعمروها بطريقة صحيحة ،وأن الدور

الفلسطيني الذي حاولت آلة االحتالل

المرتقب الذي ستقوم به الدولة المرجوة

واالستيطان اقتالعه من أرضه وتهجيره

(إسرائيل بعد ذلك) يشكل انتصارًا إلرادة

عنها وتغيير معالم المكان حتى يصبح

الرب والتطور الطبيعي للتاريخ .هكذا
ضاعت فلسطين كفكرة ُ
وصنعت إسرائيل

مكانًا آخر ،هكذا شعر الفلسطينيون بأنهم
«انتكبوا» ،وهو اشتقاق يكشف حجم

ككذبة حتى أضحى تأسيس إسرائيل

الحدث وهول الواقعة ،فالنكبة كمعنى

أمرًا واقعًا وتم تدمير فلسطين وتشتيت

تشير إلى شيء مؤلم.

أهلها في جهات األرض األربع .وبعد ذلك

فالمعنى المحسوس منه ،إلى جانب الداللة

لم تتوقف الماكينة اإلعالمية الصهيونية

القاموسية ،يغمر الروح بالكآبة ،ويشيع حزنًا

عن تعزيز الرواية الصهيونية في كل ما

من نوع خاص في النفس .النكبة ليست
ً
فعال ،بل هي صيغة وقوعه .في المقابل

يتعلق بفلسطين ،حتى باتت المطالب
الفلسطينية البسيطة -مثل رفع حاجز

النكسة تبدو اشتقاقًا رسميًا .الذي جرى

عسكري يخنق قرية أو رفع الحصار عن
ً
غزة -محاطة بسياج إلكتروني من الروايات

في الخامس من حزيران هو أن جيش الدولة
الصغيرة -التي كانت الجيوش العربية

اإلسرائيلية عن العنف الفلسطيني .في

تتوعده بالنهاية ،وتقدم النذور لجماهيرها

المقابل فإن الخطاب العربي مقصر في
تقديم رواية النكبة ،حتى على صعيد

العريضة بأن النصر قادم -استطاع أن

الخطاب العربي الداخلي ،فالتذكير بالنكبة

يهزم جيوش هذه الدول ويسحقها دون

وما وقع خاللها من أهوال ال يرتقي إلى

بذل الكثير من المجهود الحربي ،بل إن هذا

المستوى المطلوب.

الجيش احتل مناطق في أراضي هذه الدول.
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إسرائيل احتلت بقية مناطق فلسطين

أيضًا هناك جزء يتعلق في السابق

وبالتالي أجهزت على فلسطين التاريخية

يكشف طبيعة النكسة وخصوصيتها

وتوسعت على كامل الجغرافيا ،وعالوة على

بعيدًا عن النكبة .فالعمق العربي للنكسة

ذلك احتلت مناطق من مصر ،شبه جزيرة

هو أهم ما يميزها .النكبة صدمت

سيناء ،ومناطق من سورية ،هضبة الجوالن.

الفلسطيني ،أصابته بصاعقة في وعيه وفي

بالتالي باتت هذه الدولة تحتل أجزاء

بحثه عن مستقبله ،ألنها عنت في جوهرها

من أقوى دولتين عربيتين ،إنهما الدولتان

وفعلها المادي أن وجوده بات مهددًا وأن

اللتان كانت الجماهير العربية العريضة

المستهدف األساس من فعل النكبة هو

تعقد اآلمال عليهما لمحو الدولة اللقيطة.

طمسه عن الوجود وتحويله إلى جماعات

هذا لم يحدث ،ما حدث هو العكس.

تذوب في محيطها الجديد وال يعود لها

الغريب في األمر أن هذه الهزيمة

وجود .مدن كاملة اختفت وقرى سويت

المخزية لم تجر حتى اآلن مراجعات حقيقية

باألرض وجرت عمليات تشويه للمكان

للكشف عن طبيعة ما جرى خاللها ،بعيدًا

بغية جعله ال يتطابق مع ذاكرة من تم
ً
تهجيرهم منه عنوة .أما النكسة فما جرى

وهو ما احترف األدب العربي فعله وتصويره

بالنسبة للفلسطينيين كان استكمال ابتالع

بنجاعة ،هو توصيف ما جرى بوصفه مجرد

أرضهم.

عن الندب وبالغة النعي وجلد الذات ربما،

نكسة ،مثل أن ينتكس الجسد ،أو يعتل،

في جزء منها ساهمت النكسة في التمام

في إحياء مخفف للهزيمة .صحيح أن ما

شمل بعض الشعب الممزق من خالل خلق

جرى حدث جلل ،لكن يبدو أن النظام الرسمي

تواصل جغرافي ومن ثم سياسي بين سكان

العربي أراد أن يصور ما جرى بوصفه مجرد
فعل حربي ُهزم خالله الجيش ،وليس كارثة

الشريط الساحلي الذي تبقى من فلسطين
التاريخية (قطاع غزة) مع الضفة الغربية

من نوع خاص .مرة أخرى شمولية التوصيف

لنهر األردن ومنطقة األغوار .النكسة جعلت

الفلسطيني الشعبي لما جرى في أيار 1948

سكان المنطقتين والالجئين المهجرين في

كانت أكثر تعبيرًا وأدق توصيفًا للواقع

كل منطقة يتالقون ويتفاعلون ويطورون

من المراوغة البالغية الرسمية العربية في

المصالح المشتركة النابعة من الهم الواحد.

توصيف ما جرى في الخامس من حزيران.

العدد (٢٠١٨ )٤٣

وإلى جانب ذلك تم خلق تلك المساحة
16

من التواصل بين ما تبقى من فلسطين بعد

الرسمي حاول التخفيف من وقعها

النكبة وما ضاع منها ،بمعنى بين الضفة

وتوصيفها بمجرد نكسة ،إال أن تأثيرها

الغربية وقطاع غزة من جهة وبين بقية

على الوعي العربي كان أكثر وقعًا .فالدولة

فلسطين التاريخية .في جزء منها خففت

التي أنشئت بعد تفكك االستعمار والنضال

النكسة من آثار النكبة ،لكنها خلفت آثارًا

من أجل ذلك لم تنجح في إعادة بناء نفسها

أكثر وقعًا في المستقبل .وبالعودة إلى

وتثوير قدراتها ومقدرات شعبها حتى

النقاش السابق ،فإن النكسة ساهمت

ترتقي إلى مستوى المطلوب .بل إنها وبعد

بشكل كبير في تطوير الوطنية الفلسطينية

عقدين من البالغة وأمام أول اختبار انهارت

التي بدأت دفقتها األقوى قبل سنوات من

أمام العدو الذي كانت تصوره بأوهن من

احتالل إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة

بيت العنكبوت .سيرافق هذا الكفر بالدولة

مع تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية

الوطنية إجراءات قمعية من أجل تثبيتها

وانطالقة الثورة الفلسطينية المعاصرة

وتعويض الشرعية المفقودة ،خاصة ضد

وفلسطنة النضال التحرري الفلسطيني

اليسار الملتهب ،وضد اإلسالم السياسي

والبندقية الفلسطينية المقاتلة .المؤكد أن

الذي رأى منذ البداية في الدولة الوطنية

النكسة سهلت من مهمة تطوير الوطنية

كيانًا ينتقص من طموح األمة الغائب.

الفلسطينية من خالل تكامل نضال الشعب

وبالتالي

سينتج

عن

هذا

رحيل

الفلسطيني المشترك في كل أماكن وجوده

االنتلجنسيا والنخب األدبية والمعرفية هربًا

ضد االحتالل الغاشم ألرضه .الوطنية

من بطش األنظمة بعد أن تعلن طالقها مع

الفلسطينية التي عرفت أول تمظهراتها

العسكر الذي آمنت به كرافعة للمدرنة

خالل االنتداب في وجه الوجود الصهيوني

والتقدم ،وتحول اإلسالم السياسي إلى

االستيطاني ،أخذت بعدًا آخر بعد النكبة

العنف وخروج الجماعات اإلرهابية من عباءة

وما نتج عنها من تشتيت للشعب ،ثم كان

اإلخوان .على مستوى األدب من المؤكد أن

للنكسة دور كبير في دفعها خطوة أخرى

نكسة حزيران كما يقول المثل الشعبي

إلى األمام.

«اشتغلت شغلها» في رحم األدب العربي
وظهرت نصوصًا ذات قيمة عالية.

النكسة شكلت ،في المقابل ،حالة خاصة
في الوعي العربي .صحيح أن المستوى

لكن المفارقة على الرغم من ذلك أن أحدًا
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ال يمكن أن يقول بأي شكل من األشكال

النكبة وتبعاتها يجب أن يعلمنا الكثير من

وال بالتورية إن الفلسطينيين والعرب

الدروس التي تفيدنا في التقدم نحو إنهاء

نجحوا بعد سبعين عامًا على النكبة وواحد

ما جرى ،ال التكيف مع تبعاته .من مخاطر ما

وخمسين عامًا على النكسة في تجاوز

جرى أن يتم التسليم به .صحيح أن موازين

آثارهما .فقط ربما أن الفلسطينيين بسبب

القوى ليست في صالحنا ،ولن تكون في

فعلهم الكفاحي وتطور هويتهم الوطنية

المستقبل المنظور في صالحنا أيضًا خاصة

باتوا أكثر تحصنًا من االندثار.

في ظل غياب قوة ردع عربية على المستوى
النووي وفي ظل تشابك أزمات اإلقليم ،لكن

خاتمة

الحقوق ال تسقط بالتقادم ،ونضال الشعوب
ال ينتهي بسبب اختالل موازين القوى ،بل

يجب أن يبتغي تأمل الماضي البحث

يبدأ بسببها.

عن المستقبل .والنظر فيما حدث خالل

العدد (٢٠١٨ )٤٣
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دراسات

بانوراما الوضع الفلسطيني في الشتات:
األردن نموذجًا
مهند األخرس

*

كما الفيزياء ترفض الفراغ ،كان ال بد حلالة

مدخل تمهيدي
الحراك الفلسطيني في األردن
تاريخ ِ

التشتت والظلم والقهر والنفي التي أوجدها
االحتالل بطرد الشعب الفلسطيني من أرضه

ارتبطت بداية احلِ راك الفلسطيني في

أن تفرز سبل املواجهة لهذا النفي والتش ّرد ،ال

األردن بنتائج النكبة املباشرة ،وبوجود

سيما أن الشعب الفلسطيني كان ميلك من عبق

املهجر من وطنه واملقهور
اإلنسان الفلسطيني
ّ
على األراضي األردنية ،لذا كان ال بد للنزعة

التاريخ ومتيز اجلغرافيا والدميوغرافيا الشيء
الكثير .ومن إفرازات هذه اجلذور الضاربة

اإلنسانية للفلسطيني املهجر ابتدا ًء أن جتنح
نحو املقاومة ورفض الواقع والتمرد عليه عبر

في عمق التاريخ ومن رحم الواقع املتحضر
واملتجذر ما قبل النكبة وامتالك الشعب

وسائل وأدوات عمل وفعل متعددة .تطور
هذا الفعل وتدرج سريع ًا حتى وصل ذروته

الفلسطيني صفات الدميومة وعناصر اإلنتاج
ومقوماته كحالة نهضوية؛ جاءت ردوده مبكرة

بانتماء الشباب الفلسطيني إلى صفوف الثورة

ومتوافقة مع حجم الظلم والتشريد الواقع عليه

والتحاقهم بفصائل الكفاح املسلح املتعددة.

نتيجة النكبة.

وألن لكل فعل رد فعل ،وألن قوانني الطبيعة

لم تنفصل مظاهر احلراك الفلسطيني

*كاتب وباحث.
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مراحل الوجود الفلسطيني في األردن

املبكرة في األردن في بداياتها وقطاعاتها

املرحلة األولى :مرحلة النكبة  ١٩٤٨ونشوء

املختلفة (الطالب والنقابات واألندية واجلمعيات

املخيمات والتجمعات السكانية الفلسطينية

ومؤسسات املجتمع املدني) عن حراك الشعب

في األردن وحتى انطالقة الثورة ومعركة
الكرامة وصو ًال إلى أحداث أيلول األسود.

الفلسطيني في ساحات وجوده املختلفة بعد
النكبة ،وجاءت هذه احلراكات الشبابية في

املرحلة الثانية :مرحلة ما بعد أحداث أيلول

األردن (وهي األضخم واألكبر نتيجة جلوء

األسود واالنتقال إلى العمل السري ومرحلة

القسم األكبر من الشعب الفلسطيني إلى

األحكام العرفية وبروز دور النقابات كغطاء

األردن) لتؤكد حقيقة مفادها أن :
الشعب الفلسطيني وعى باكر ًا حجم املؤامرة

للعمل السياسي بألوانه وأشكاله املختلفة.
املرحلة الثالثة :مرحلة االنفراج السياسي في

التي حلت به ونتج عنها أقسى صور الظلم

األردن  ١٩٨٩وإلغاء األحكام العرفية،
واالنتفاضة األولى ،وصو ًال إلى اتفاقية

والتشريد التي جتسدت في النكبة بكل ما تعنيه
الكلمة من معنى ،وهذا ما قد يفسر جنوح

السالم «أوسلو» وأثرها على فعالية

الشباب الفلسطيني إلى الكفاح املسلح وعدم

األنشطة والتوجهات.

النظر بعني الرضا لكثير من الوسائل واألساليب

املرحلة الرابعة :مرحلة ما بعد «أوسلو» والتحاق

التي قد تخدم قضية التحرير والعودة على املدى

كثير من كوادر وقيادات العمل الوطني

البعيد بل وفي أحيانا كثيرة االستهزاء بها.

والشبابي بأجهزة السلطة الوطنية املنشأة
حديث ًا.

وعليه هدفت هذه الدراسة إلى:
دراسة احلراك الفلسطيني عبر أطره املختلفة

املرحلة اخلامسة :مرحلة االنتفاضة الفلسطينية

ضمن مدار الدراسة ،أي األردن وضمن املسافة

(انتفاضة األقصى).

الزمنية للوجود الفلسطيني على األراضي

املرحلة السادسة :مرحلة الربيع العربي إلى

األردنية ،وعليه سنتناول في هذا البحث:

اآلن.

أوال :اخللفية التاريخية ألسباب الوجود
الفلسطيني على األرض األردنية.

الخلفية التاريخية ألسباب الوجود

ثاني ًا :تقسيم قطاعات الدراسة وعينات البحث

الفلسطيني على األرض األردنية:

إلى أربع شرائح (الطالب واألندية

يعود سبب الوجود الفلسطيني الكبير على

والنقابات واجلمعيات).

ثالث ًا :تقسيم الوجود الفلسطيني إلى ست

األرض األردنية إلى طبيعة العالقة التاريخية
والقانونية بني البلدين والشعبني ،والتي تتمثل

مراحل ودراسة كل مرحلة على حدة:
العدد (٢٠١٨ )٤٣
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حكاية املثل الشعبي« :األسى ما بينتسى».

في أن األردن وفلسطني جزء من بالد الشام
تاريخي ًا ويرتبط الشعبان بروابط القربى

(*) تضم األراضي األردنية  ١٤مخيم ًا فلسطيني ًا معترف
بها من وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني «األونروا»،
وهي :البقعة وسوف وغزة وإربد والشهيد عزمي املفتي والزرقاء
والسخنة وشنلر واحملطة والنصر واحلسني والوحدات وزيزيا
ومادبا باإلضافة إلى جتمعات كثيرة في املدن الرئيسة وحولها.
(*) موسوعة املخيمات الفلسطينية ،املقدم لبيب عبد السالم
قدسية .املخيمات الفلسطينية محمد سعيد جبر .نشرات
وتقارير وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني «األونروا».
نشرات دائرة الشؤون الفلسطينية في األردن وتقاريرها.

واملصاهرة منذ األزل ،وخضوع البلدين
لالنتداب البريطاني وسياساته املتصهينة
واستهدافه للشعبني ،وطبيعة احلدود املشتركة
بينهما التي متتاز بطولها وانفتاحها خاصة بعد
النكبة وما تبعها من توحيد الضفتني في العام
 ١٩٥٠واستحقاق معظم الفلسطينيني اجلنسية

شكل هذا الوجود الكثيف الناهض من رماد
النكبة إلى جذوة املقاومة بيئ ًة خصب ًة للشباب

األردنية كإحدى نتائج هذه الوحدة ،إلى جانب
التاريخ واللغة والدين والعادات والتقاليد

الفلسطيني وقاعدة جماهيرية كبيرة تستوعب

املشتركة ...كل هذه األسباب وغيرها (على

الطموحات املشروعة للتحرير والعودة والتغلب

اختالف أهميتها) أضفت على طبيعة العالقة

على الواقع املرير املعاش وتستجيب لها.

األردنية الفلسطينية صفات خاصة ،منها كبر

أخذ الشباب الفلسطيني في هذه املرحلة على

حجم اللجوء إلى األردن ،وبالتالي كثرة أعداد

عاتقه مساعدة عائالتهم في توفير احتياجاتها

الالجئني الفلسطينيني في األردن.

املعيشية واملؤن( ،فلم يكن هناك عمل) حتى
يكاد يكون قد انحصر دورهم في بدايات النكبة

المرحلة األولى
حمل الفلسطيني منذ أن ُهجر من وطنه على
عاتقيه أكوام ًا من الهموم والذكريات واألوجاع،
سبب واحد ال غير كان وراء كل هذه الهموم؛
أال وهو النكبة.
منذ الصغر ينمو إلى جانب ظل الفلسطيني
سؤال يكبر معه ويالزمه حيث يذهب ،ما النكبة؟
كان اجلواب النكبة أن ننسى ...فكنا نقول كيف
ننسى واملخيم شاهد واخليمة باقية واللجوء
والشتات واالغتراب واملنافي كأنها لغة ِبكر
جاءت من وجع النكبة وويالتها ،حتى أن أمثالنا
لم ينس هذا الوجع وهذه النكبة ،ومن هنا جاءت

في هذا الدور فقط ،ثم ما لبث الشباب أن
بدأ البحث عن طوق النجاة للخالص من هذا
الذل والهوان ،فانتسب بداية لألحزاب القومية
املنتشرة في تلك الفترة والتي لم تلب طموحاته،
ولم تكن أص ًال نابعة من رحم معاناته ،لكن
سرعان ما وجد الشباب ضالته في احلركات
والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح،
وتعزز االنتماء إلى «فتح» بعد معركة الكرامة
التي أعادت إلى األمة بأسرها كرامتها وأعادت
للشباب الفلسطيني هويته وإميانه بقدرته على
التغيير والتحرير.
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آلت إليه األمور بعد خروج قوات الثورة وخسارتها

(*) في هذه الفترة ،انحصر أو يكاد نشاط الشباب
الفلسطيني باالنتماء إلى صفوف الثورة ،بعد أن اعتبرها
الشباب ضالته ووسيلته الوحيدة إلى التحرير .وهذا مما يؤخذ
على مختلف الفصائل في البدايات ،كونها لم تهتم بالشباب
الفلسطيني إال من ناحية التعداد التنظيمي واحملافظة على
اجلماهيرية والتسابق في ذلك ،حيث كان ينظر إلى الشباب
على أنهم خزان ال ينضب للثورة ،وهذا ما كان مدار العالقة
ابتداء ،وكانت بقية األطر الشبابية كالنوادي أو اجلمعيات
ينظر إليها على أنها نوع من الترف ينقص منتسبيها كثير من
الرجولة حتى يكونوا فدائيني.
(*) لقاء مسجل مع عدنان األسمر رئيس نادي البقعة.

أكبر خط مواجهة مع االحتالل ،ولكنها في الوقت
نفسه شكلت بداية لعهد جديد في العمل الوطني
وتنوع أدواته ومواءمتها للظروف املستجدة،
ولعل أكثر الشرائح استفادة في هذه املرحلة
كانت الشباب وهو ما مييز هذه املرحلة ،فقد
منا العمل الطالبي والنقابي والنادوي كنتيجة
مباشرة حلالة التضييق واالعتقال التي فرضتها
األحكام العرفية في األردن التي طالت جميع

انعكس هذا السلوك على األدب الفلسطيني

التنظيمات والفصائل وحتى األطر األردنية

في تلك الفترة ،فتجدك تقرأه في مقولة غسان

والقومية والشخصيات الوطنية ،ورب ضارة

كنفاني« :إن الرجل الذي يلتحق بالفدائيني ،ال

نافعة كما يقول املثل ،وألن الطبيعة ال تقبل

يحتاج بعد إلى رعاية أمه».

الفراغ ،كان ال بد من أن يتبوأ الشباب صدارة

تصاعدت هذا املرحلة بوتيرة متسارعة

العمل النضالي مبختلف شرائحهم وقطاعاتهم،
فمث ًال برز دور الشباب في اجلامعة األردنية

وكان عمادها الشباب الذي هب لاللتحاق
بقواعد الثورة في األغوار واملدن ليشكل عصب

في التصدي التفاقية كامب ديفيد ،أو إقامة

النهوض الثوري املتصاعد واملشتبك باستمرار

املناسبات الوطنية وال سيما يوم األرض.

مع االحتالل ،حتى بدأت أحداث أيلول األسود

على صعيد آخر ،برز دور النقابات كقائد

التي أصابت املشروع الوطني الفلسطيني في
مقتل ،والحق ًا أفقدته أهم ساحات العمل الثوري

وموجه للعمل الوطني في الساحة األردنية،
فقد أخذت النقابات دور األحزاب والفصائل
وشكلت غطاء قانوني ًا للعمل الفصائلي واحلزبي

والنضالي املباشر ضد االحتالل ،وعليه لم يعد
مستقبل القضية الفلسطينية بعد خروج الثورة

وساهمت في الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني

من األردن كما كان قبلها .ولتبدأ بعدها حالة

والفصائل ،وإحياء املناسبات والفعاليات الوطنية

من الشرخ واالنكسار لم ترمم إلى اآلن.

املختلفة وتنظيم حمالت التبرع لصالح الثورة
وإقامة االعتصامات والتظاهرات التضامنية مع
القضية.

المرحلة الثانية
شكلت مرحلة ما بعد أيلول األسود مرحلة
حزينة وشديدة البؤس للقضية الفلسطينية إثر ما
العدد (٢٠١٨ )٤٣

وفي هذه املرحلة ،أيض ًا ،نشط الوضع

النادوي والذي كان سببه تغيير وضع أندية
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املخيمات بتغيير مرجعيتها والهيئة املشرفة

فانخرط الشباب الفلسطيني في اجلمعيات

عليها من وكالة غوث وتشغيل الالجئني

واألحزاب واألندية ونشطت احلركة الطالبية

«األونروا» إلى وزارة الشباب األردنية وذلك في

في اجلامعات وأخذت على عاتقها إقامة الكثير

العام .١٩٧٦

متيزت هذه املرحلة ،أيض ًا بدور الشباب

من الفعاليات واملناسبات الوطنية ،ومتدد العمل
الطالبي بشكل سري مستفيد ًا من خصوصية

الفلسطيني في األردن في التعليم والعمل

األردن وجواره من فلسطني وخاصة مع اندالع

ومساعدة العائلة ،فقد سعى الشباب الفلسطيني

انتفاضة احلجارة ،حيث نشط جهاز األرض

في محاولته اجلادة لنصرة قضيته من خالل

احملتلة (القطاع الغربي) أكثر من ذي قبل

تفوقه في التحصيل العلمي ابتداء ومن ثم العمل

وساهمت االنتفاضة في رفع سوية هذا الدور

في دول اخلليج إلعالة العائلة واخلروج من حالة
الفقر املدقع إميان ًا منه بأنه ال ميكن لشعب

وأهمية هذا اجلهاز حتى أصبح القطاع الطالبي
بؤرة التواصل الرئيسة بني القيادة الفلسطينية

من اجلوعى أن يقاتل ،فاملناظر واملسلكيات

واألهل في األرض احملتلة ،وتولت األذرع

التي كانت تسود عند بوابات املؤن وشبابيك

الطالبية وحتت إشراف (القطاع الغربي) تنظيم

اإلعاشة ومطاعم الوكالة والعراك بني اجلوعى

الشباب وتدريبهم وتثقيفهم.

من أجل حفنة من حساء العدس أو حبوب زيت

المرحلة الرابعة
تكاد تكون هذه املرحلة من أخطر املراحل
وأكثرها ضعف ًا في تاريخ احلركة الوطنية عموم ًا
وفي صفوف الوجود واحلراك الفلسطيني في
الساحة األردنية ،إذ إنه وعلى أثر توقيع اتفاق
«أوسلو» التحق كثير من قيادات وكوادر العمل
الوطني والشبابي بأجهزة السلطة الوطنية
الفلسطينية ،مما شكل حالة من الفراغ غير
املسبوقة في الساحة األردنية ،تُركت خاللها
هذه الساحة دون قيادة ودون الكادر القيادي
األول والثاني ،ودون رؤية سياسية واضحة
وبالتالي دون خطة عمل ،مما أوقع الساحة
وقطاعاتها في حالة من الضبابية ،فهي من

السمك الكريهة تدل على أن من أوصل الشعب
الفلسطيني لهذا احلضيض كان يعلم ما يفعل…
لكن في املقابل كان الشباب الفلسطيني يعرف
كيف يواجه ويبدع وسائل مقاومته وبقائه،
فشحذ الهمم ونهض من حتت رماد النكبة كما
هو ديدن أسطورة طائر الفينيق التي ما انفك
الفلسطيني يتغنى به كلما عصفت به األنواء
وتكالب عليه األعداء.

المرحلة الثالثة
نشط الشباب الفلسطيني في هذه املرحلة
مستفيد ًا من حالة احلرية النسبية الناجمة عن
رفع حالة الطوارئ وإلغاء األحكام العرفية،
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جانب غير راضية عن اتفاقية السالم ونتائجها

االنتفاضة إلى كثير من اللجان التي لم يكتمل

وغير مقتنعة بتبريرات القيادة ،وفي الوقت

نصاب اجتماعها إال في األحداث املوسمية،
عالو ًة على أن احلراكات أرادت أن تواجه

واإلسهام ال سمح الله في تفسخ الصف

أدوات الصراع الدولي اجلديد (املفاوضات

الوطني وتشرذمه ،فاختارت األطر الفلسطينية

واالتفاقيات) بأدوات الزمن العربي التقليدي

في قسم كبير عدم التفاعل مع احلدث ،ما أدى

املنكسر نفسها .في ظل عدم قدرتها على مجاراة

إلى الولوج في مرحلة مرضية أصابت الشباب

األحداث وامتالك أي أداة أو خطة ملواجهة

باالنكفاء والعزوف عن ممارسة العمل الوطني
حزن ًا وقهر ًا .

اتفاقية السالم ،ويعود ذلك إلى أسباب ذاتية

نفسه ال ترغب باالصطدام بقيادتها الشرعية

وموضوعية تتعلق بالنقابات نفسها؛ منها طبيعة

(*) ما العمل؟ دراسة صادرة عن إقليم حركة فتح األردن.

القوى املشكلة منها مجالس النقابات ومنتسبيها
وحتالفاتها أيض ًا ،وما جنم عنه من صراع بدأ

فعلى صعيد العمل الطالبي ،مث ًال لم تشهد
اجلامعات أي حراك شبابي مناهض التفاقية

ينشأ ويفت من عضدها ومتثل باقتحام التيار

السالم (أوسلو) إال في اجلامعة األردنية وعلى

اإلسالمي بوابات العمل السياسي مع بداية

نطاق ضيق ،وكذلك احلال في النقابات املهنية،

انطالق االنتفاضة ورفع األحكام العرفية ،وبروز

حيث لم تقم فعاليات مضادة مبا يليق بالنقابات

هشاشة الوضع القومي على الساحة األردنية

وحجمها ودورها الذي دأبت على ممارسته،

وارتباطاته ،إذ لم يكن أمامه قدرة على معارضة

املخيمات ،فلم تُقم سوى فعاليات صغيرة وبعيدة

هذا االتفاق لعدة أسباب أهمها طبيعة العالقة
األردنية الفلسطينية التي لم تنس كلي ًا اجلراح

ولم يشذ عن هذا الوضع الشباب في أندية
كل البعد عن اجلماهيرية ،وساهم انضمام

التي سببتها أحداث أيلول بعد؛ بل اتخذت تلك

التيار اإلسالمي (حديث النشأة والعهد) إليها

األحداث (أيلول األسود) وفي بعض املجالس

في العزوف عنها ،وإلى تلك اللحظة لم تتبلور

لسوق التبريرات ملاذا قبلنا أوسلو؟

لدى النقابات كقائدة وموجه للعمل الوطني

وفي الوقت ،الذي بدأت فيه احلراكات

على الساحة األردنية أي رؤية واضحة أو خطة

الفلسطينية (مبستواها الطالبي والنقابي)

طريق لقراءة الظرف الدولي اجلديد وإفرازات

ومؤسسات املجتمع املدني تبلور خطة مواجهة

اتسمت بالتواضع واخلجل أمام احلدث اجللل،

وتصد التفاق أوسلو واخلروج من مرحلة رد
الفعل والفزعة ،ما لبثت أن انتكست مجدد ًا،

املعاهدة ،باستثناء ردات الفعل احلزينة التي
فمن تأسيس جلنة ملقاومة التطبيع إلى تأسيس

بسبب توقيع اتفاقية وادي عربة بني األردن

جلنة لدعم الصمود واملقاومة إلى تعزيز دور جلان
العدد (٢٠١٨ )٤٣

واالحتالل اإلسرائيلي.
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المرحلة الخامسة
جسدت االنتفاضة الفلسطينية الثانية
(انتفاضة األقصى) حالة الترابط بني فلسطني
الوطن وفلسطينيي الشتات ،وكانت الساحة
األردنية خير مثال على ذلك؛ إذ ما لبثت أن
انبعثت شرارة االنتفاضة في داخل الوطن على
أثر استباحة مجرم احلرب شارون لألقصى،
حتى متددت سريع ًا عبر كل الساحات واحملافل،
وسرعان ما تلقفتها اجلماهير الفلسطينية في
األردن كطوق النجاة وبارقة أمل طال انتظارها.
كانت كل الظروف في األردن تشير إلى قدرة
الشباب على إحداث التغيير املنشود وتصويب
البوصلة واستثمار احلدث والدفع به إلى أقصى
نقطة لألمام بغية نصرة االنتفاضة في داخل
الوطن والوصول إلى نقطة الفعل املباشر في
االنتفاضة والبعد عن أدوات العمل التقليدية
املساندة واملؤيدة واملنددة.
سرعان ما تدحرجت االنتفاضة نحو العسكرة
وفي ظرف زمني قصير ،حيث لم تواكبه بقية
ساحات العمل في الشتات وباألخص دول
الطوق ،لكن هذا لم مينع القطاعات الشبابية
في الساحة األردنية من التشمير عن سواعدها
والنهوض من حتت الركام ونفض الغبار وإسناد
احلدث والدفع به إلى نقطة االلتقاء مع الداخل.
وهذا ما أثبتته األيام؛ إذ نهض العمل الطالبي
في كل اجلامعات واملعاهد واملدارس وبوتيرة
متسارعة ومتدافعة نحو العطاء واألفضل على
نحو لم يسبق له مثيل ،وما لبثت الشوارع

والتجمعات أن اكتظت باملظاهرات والفعاليات
املؤيدة لالنتفاضة والتي كان عمادها الطالب
والشباب.
كان الطالب مبختلف قطاعاتهم األسرع
استجابة لألحداث بعد املخيمات ،تبعتهم
النقابات ،وتأخر انضمام مؤسسات املجتمع
املدني واجلمعيات والنوادي ،وساهم في
ضحالة دورهم أيض ًا ضخامة الدور اجلماهيري
والتعبوي الذي يقوم به الطالب والنقابات.
تلقفت األطر والتنظيمات الوطنية اإلشارة
سريع ًا وأبدت ردة فعل متفاوتة من حيث القوة
والفعالية ،لكنها باحملصلة خرجت من حالة
السكون إلى حالة احلركة ومن حالة ردة الفعل
إلى حالة الفعل املستدام.
استشعرت القيادة الطالبية حجم املرحلة
وضرورة الدفع بها إلى األمام متاشي ًا مع

إسعاف القيادة في خياراتها ،وإميان ًا منها
بضرورة إذكاء روح املقاومة في األجيال
املتدافعة واملتالحقة ،وإبقاء جذوة املقاومة
حي ًة في النفوس ،واخلروج من حالة اليأس
والقنوط التي أصابت الناس في مقتل .وعليه
تداعت قيادة العمل الطالبي لتنظيم اجلسم
الطالبي ابتدا ًء ،فجرى إحياء الكتل الطالبية
في اجلامعات واملعاهد وتأسيس أخرى ،وخالل
أقل من سنتني كان العمل الطالبي في األردن
منتشر ًا ومؤطر ًا ومنظم ًا في مختلف اجلامعات
واملعاهد وحتى في املدارس.

(*) مجلة فلسطيننا الشبيبة الفتحاوية ،مجلة بيسان
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وأنه ال مكان للحياد وال ألنصاف املواقف ،وال

الوحدة الطالبية جامعة جرش ،مجلة النخبة ..النخبة الطالبية
جامعة الزيتونة ،مجلة العودة ..الوحدة الطالبية جامعة العلوم
والتكنولوجيا ،مجلة الكرمل ..الوحدة الطالبية اجلامعة األردنية،
مجلة الصفوة الطالبية ..جامعة فيالدلفيا.

يجوز أن نترك إخواننا الشرق أردنيني وحدهم
في املواجهة واملطالبة باإلصالحات ،حيث هم
يدفعون الثمن ونحن ننعم باخليرات فيما بعد

المرحلة السادسة
لم ينخرط الفلسطيني في األردن في أحداث
الربيع العربي ولم يستجب لها ،وبقي على احلياد
بعد أن أصابته الريبة من تطور األحداث ،كون
األيام علمته الكثير ،وأنه لن يقبل أن يكون حطب ًا
ملعارك بوصلتها ليست فلسطني ،وعلى الرغم
من هذه الريبة والتحفظ رحب بالتغيير الذي
قاده الشعب العربي في تونس ومصر ابتدا ًء،
وبدأت مجموعات شبابية (قليلة) باالنضمام
إلى احلراك األردني وإن على استحياء ،وكان
عماد هذه البؤر املنضوية حتت مسميات احلراك
الشبابي ذات الطابع األيديولوجي املعارض
أساس ًا للنظام تنظيمات اليسار والتنظيمات
القومية على أنواعها وحلقت بها جماعة اإلخوان
املسلمني ،ورمبا كان في عقيدة هذه التنظيمات
ونهجها ما يفسر تعاطيها مع احلالة األردنية
اليومية وتداخلها فيها.
في هذه املرحلة ظهر خطان متوازيان
متعارضان في نظرتهما النخراط الفلسطيني
في احلراك األردني املطالب باإلصالح:
 خط مع االنخراط وبثقل؛ يبرر وجهة نظرهبالقول إننا نحمل اجلنسية األردنية وشركاء في
هذا الوطن ،واملواطنة الصادقة تقتضي منا
املوقف السليم جتاه قضايا الشعب والوطن،
العدد (٢٠١٨ )٤٣

دون أدنى جهد ،مؤسسني وجهة نظرهم بأن
هذا ليس من شيم الفلسطيني وأصالته وال يتفق
مع عروبته ،وكان أنصار هذا اخلط غالب ًا ما
يتسلحون باملثل القائل« :كلنا إجرينا بالفلقة»،
و«كلنا بالهوى سوى» ،وكانوا يختمون ديباجتهم؛
بأن اخلبز والكاز زي ما بيغلى على ابن الكرك
ومعان بيغلى على ابن البقعة والوحدات.
وعلى الرغم من سوق هذه املبررات فإن
احلراك الفلسطيني في املخيمات والتجمعات
الفلسطينية بقي خجو ًال ال يشار إليه إال على
استحياء ،وبقي معه منتسبو هذه احلراكات
ال يتجاوزون أصابع اليد الواحدة وبقيت
شعاراتهم املطروحة ال تتناسب مع طروحاتهم
والتي ما لبثت أن انحصرت في انتخاب جلان
املخيمات واملطالبة بتنظيف الشوارع وتوفير
أغطية للمناهل ومطالب أخرى تندرج في هذا
السياق.
 خط ضد االنخراط والتدخل بأي شكل مناألشكال؛ وهو خط ميثل الغالبية العظمى من
الشعب الفلسطيني ،ومتترست خلفه حركة فتح
ومعظم أصحاب الرأي واملستقلون والوجهاء
والفعاليات املجتمعية في املخيمات والتجمعات
الفلسطينية ،وسرعان ما تبنى اجلميع هذه
الرؤية؛ وهي أننا ال نتدخل في الشؤون الداخلية
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للبلدان العربية ،وأن ما مت طرحه من شعارات

ما ركبت املوجة أحزاب وتنظيمات لها أهدافها

ال يعدو عن كونه شعارات مطلبية وإصالحية

اخلاصة تستهدف كل شيء إال اإلصالح.
هدفت هذه الرؤية أيض ًا إلى إخراج املخيمات

احلكم ،وهي ال تتناول ال من قريب وال من بعيد

من ساحة التجاذب والصراع وعدم الزج بها

الشأن الفلسطيني.

في أتون هذه املعمعة.

تتعلق بطبيعة النظام السياسي األردني وطريقة

إضافة إلى رؤية ضمنية يتم تداولها بهمس

وما عزز هذا اخلط ورؤيته ما آلت إليه

وهي أن ما يحدث بني األردنيني هو شأنهم وال

األوضاع في سورية ال سيما أوضاع املخيمات

عالقة لنا به ،وإن تدخلنا فقد نفسد مطالب

وما آلت إليه األوضاع في التجربة اليمنية

اإلصالح واحلراك وقد تنحرف البوصلة وقد يتم

والعراقية والليبية.

جتيير احلدث واحلراك إلدخال معادلة الشرقي

حال الشعب الفلسطيني ونضاله في األردن
ال يختلف كثير ًا عن أحوال بقية الشعب

ال يحمد عقباه .
هذا طبع ًا إضافة إلى آراء أخرى ترى أن
ما يحدث هو مؤامرة وليس ربيع ًا ،فقد بدأت

الفلسطيني في الشتات وال ينفصل ،فالشعب

والغربي (األردني والفلسطيني) وقد يحدث ما

الفلسطيني في الشتات وفي شتى أصقاع
وجوده ال يستطيع إخبارك عن نصر أحرزه؛

ربيع ًا لكن سرعان ما مت جتييرها والعبث بها
وبأهدافها وحذفها عن مسارها ،وسرعان أيض ًا

لكنه يستطيع أن يخبرك بكل تأكيد ويقني أنه
جنا من موت محقق.
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دراسات

الفلسطينيون في أوروبا ..شتات سبعين عامًا
سليم البيك

*

اليوم ،بعد سبعني عام ًا على احتالل
فلسطني وتهجير نصف شعبها ،وتقسيمه إلى
مجتمعني ،أحدهما داخل البلد واآلخر خارجه،
صار الفلسطينيون أكثر تشتّت ًا ،زماني ًا
ومكاني ًا ،حتى أمسى املجتمعان مجتمعات
متعددة.
تعاظم خالل السبعني عام ًا املاضية عدد
الفلسطينيني من  1.9مليون نسمة إبان
(هجر منهم  750ألف نسمة) ،إلى
النكبة،
ّ
 12.4مليون نسمة داخل فلسطني وخارجها.

منافيها ،فلسطينية بقدر ما هي ابنة املجتمعات
احملل ّية ،وقد تكون أقل.

لكل من هذه املجتمعات الفلسطينية

عناصر ميكن أن متايزها عن األخرى ،ما
يباعد بينها وبني ما ميكن تسميته املجتمع
الفلسطيني في العموم ،فهذه باألساس تسمية
ّ
وحل محلّها
افتراضية تالشت مع النكبة،
«الشعب الفلسطيني» ،للداللة على عموم هذه
املجتمعات ،داخل البلد وخارجه ،في املدن
والقرى واملخيمات والشتات .فكان الشعب
الفلسطيني عبار ًة سياسي ًة أكثر من كونه
حال ًة اجتماعي ًة ،أو كانت اإلشارة الوحيدة إلى

خلقت هذه األرقام مجتمعات متفاوتة،
وساعدت السبعون عام ًا على تكريس هذا
التفاوت وخلق مجتمعات فلسطينية في

الفلسطينيني عامة ،كأصحاب قضية واحدة
جتعل منهم شعب ًا واحد ًا ،وإن كانوا في

*كاتب فلسطيني يعيش في تولوز بفرنسا ،يح ّرر مجلّة «ر ّمان»
الثقافية ،اإللكترونية.
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مجتمعات متباينة متداخلة مبجتمعات أخرى

مك ّون من مكونات الشعب الفلسطيني ،هم
مجتمع فلسطيني له خصوصياته ،وهم كذلك

الواحد».

من مك ّونات املجتمع السوري ،واحلال كذلك
في مختلف أماكن وجود الفلسطينيني ،أفراد ًا

ميكن أن حتمل لنفسها تسمية «املجتمع
داخل فلسطني ،هناك األرض احملتلة من
البلد في العام  ،٤٨واألرض احملتلة في العام

وجماعات.

 .٦٧في األولى هناك شمال ووسط وجنوب،

يحيلنا ذلك إلى تش ّقق جديد في تكوينات

مدن وقرى .وفي األخيرة هناك ضفة وغزة،

الشعب الفلسطيني رافق اخلروج من سورية،

ومدن ومخيمات وقرى .في اخلارج ،على
محصورة ،فهناك املخيمات والشتات ،في

هجر
فاملخ ّيم الرئيس في ذلك البلد ،اليرموكّ ،
وس ّو َيت بناياته باألرض .في
كامل س ّكانه ُ

أوروبا اليوم آالف العائالت من فلسطينيي

األولى لكل جتمع ما مييزه :مخيمات لبنان
وسورية واألردن ،وس ّكان املدن في هذه

سورية ،من املخيمات واملدن السورية ،عالو ًة

الوسع اجلغرافي ،تكون التمايزات غير

املهجرين إلى دول العالم املختلفة ،مبا في
على
ّ

البلدان .في األخيرة ميتد التمايز إلى العالم

ذلك لبنان وتركيا.

أجمع ،من التشيلي حيث صارت للفلسطينيني

يتركز الالجئون الفلسطينيون من سورية،
في خضم ذلك أساس ًا في غرب أوروبا :أملانيا

دول العالم ،مبا في ذلك أقرب األمكنة إلى

وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا .وشمال

بلدان املخ ّيمات ،كدول اخلليج وشمال إفريقيا.
لكن مرتكز الشتات ،اليوم حتديد ًا ،هو في

أوروبا :السويد .ليصير احلضور الفلسطيني
في أوروبا أكثر تعقيد ًا وكثاف ًة.

أوروبا التي استقبلت آالف الفلسطينيني خالل

امت ّد ذلك كله ألجيال ،على مدى سبعني عام ًا،

ال ميكن أن نقول إنّ الشعب الفلسطيني،
مبجتمعاته كافة ،يتشارك هموم ًا يومي ًة
واجتماعي ًة واقتصادي ًة متماثل ًة ،فهو ،في

أوروبا ،األقل تشارك ًا فيما بينه .فهذه قارة

يرجح مقولة إنه ال وجود ملجتمع فلسطيني،
ما ّ

واسعة ،استج ّد احلضور الفلسطيني السوري

أجيال متعاقبة ،إلى أستراليا وكندا ،وباقي

السنوات األخيرة من املخيمات الفلسطينية
بسورية.

فيها ،لكن يبقى هذا احلضور أقل من أن يكون
مك ّون ًا أساسي ًا ملا ميكن وصفه بفلسطينيي

بل مجتمعات فلسطينية تك ّون مبجملها الشعب

الفلسطيني ،ونسبة عالية من هذه املجتمعات
الفلسطينية هي بالتوازي مجتمعات محلّية في

أوروبا ،ويجب أال يحيلنا احلديث عن أوروبا

أماكن وجودها .ففلسطينيو سورية ،مث ًال ،هم

كمكان واحد ،إلى مجتمع فلسطيني واحد،
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حضوره في فرنسا كحضوره في السويد.
ففي هذه القارة حتديد ًا ،حيث االتساع
اجلغرافي

والتفاوت

الثقافي

سورية في أوروبا دون اندماجهم في املجتمعات
الفلسطينية السابقة هناك ،وبطبيعة احلال في

واألنظمة

فتقارب
املجتمعات احمللية في تلك البلدان،
َ
أصحاب اله ّم الطارئ والراهن من بعضهم

إرادتهم على دول القارة ومدنها وقراها النائية،
لنجد أنّ مخ ّيم حمص مث ًال موزّع على مناطق

هؤالء وأولئك األسباب ذاتها التي أودت بهم

السياسية املختلفة.
توزع القادمون من مخ ّيمات سورية بغير

البعض ،فلسطينيو سورية والسوريون ،ولدى

ع ّدة في هولندا وأملانيا ،واحلال كذلك فيما يخص

إلى أوروبا ،هم بذلك أبناء هموم راهنة أتوا
من مناطق متقاربة إلى أخرى ،بعيدة جد ًا في

باقي املخيمات في سورية .املجيء القسري

أوروبا ،متقاربني فيها كذلك ،وللغربة والوحشة

لهؤالء ،وحالة اللجوء مبعانيها وارتداداتها ،لن

تأثيراتها .وهذا ما يجعل فلسطينيي سورية
في أوروبا جزء ًا من املجتمع السوري في

تسمح لهم بااللتئام مع املجتمعات احمللية ،مبا

هذه القارة ،أكثر من كونهم جزء ًا من املجتمع

فيها املجتمع الفلسطيني احلاضر في أوروبا
منذ ما قبل األزمة السورية ،أي القادم غالب ًا

الفلسطيني فيها.

بإرادته ألسباب معيشية اقتصادية عائلية إلى
دول ومناطق اختاروا مسبق ًا بحث ًا عن عمل

ميكن ببساطة مالحظة االفتراض السابق
في األنشطة واالعتصامات والتظاهرات

ومسكن…
أضاف الوجود الفلسطيني القادم من

التي تشهدها أوروبا فيما يخص املسألتني
الفلسطينية والسورية ،حيث جند حضور ًا

سورية إلى أوروبا إلى الوجود الفلسطيني

أكبر لفلسطينيي سورية في األنشطة اخلاصة

السابق عليه في هذه القارة تعقيدات

بسورية ،مع انقطاع شبه تام بني الفلسطينيني

وارتباكات إلى ما ميكن أن يكون عليه الوجود

القادمني إلى أوروبا من مناطق أخرى في

الفلسطيني في العموم ،وما ميكن أن نقول

أزمنة أخرى سابقة وبني األزمة السورية.

عنه :هؤالء هم فلسطينيو أوروبا وهذه هي

الفلسطينيون غير القادمني من سورية غير

همومهم .فهم في أمكنة لم يختاروها ،خرجوا

حاضرين في تلك األنشطة املعنية باملسألة

مهجرين من سورية ،مفتّتني في أوروبا ،على
ّ
مستوى العائلة الصغيرة ،إلى هذه القارة

يوسع اله ّوة بني فلسطينيي سورية
السورية ،ما ّ

الكبيرة.

في أوروبا ،ويض ّيقها بينهم وبني السوريني
في أوروبا القادمني إثر اندالع الثورة حتديد ًا،

من جهة وباقي الفلسطينيني في جهة أخرى

حتول حالة التراوما امللحوظة لدى فلسطينيي
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ليست املسألة الفلسطينية محصور ًة باألرض

والنشطني فيما يخص األحداث في سورية
والتفاعل معها على الساحات األوروبية.

احملتلة في العام  ،١٩٦٧وإن كانت األحداث

يساهم ما سبق ،مع غيره ،في جعل
الفلسطينيني القادمني من سورية جزء ًا من

تشتعل فيها بني سنة وأخرى أكثر مما هي
في أمكنة أخرى من فلسطني كاألرض احملتلة

املجتمع السوري في أوروبا (لنس ّمه كذلك
جتاوز ًا) واملتك ّون حديث ًا ،أكثر من كونهم
جزء ًا من املجتمع الفلسطيني هناك ،لكن لهذا

أمكنتهم ،هي املخ ّيمات خارج البلد كما هي

الشعور باالنتماء إلى مجتمع فلسطيني

الفلسطينية هي مسألة اإلنسان الفلسطيني

عام  .١٩٤٨املسألة الفلسطينية هي حيث
وجد فلسطينيون ،أو حيث بنى الفلسطينيون

أسئلته كذلك.

املدن والقرى داخل البلد ،ما يعني أنّ املسألة

بعينه ،عند فلسطينيي سورية الواصلني في

وليست مسألة فلسطني اخلارطة.

السنوات السبع األخيرة إلى أوروبا ،هو هنا،
في هذه القارة ،امتداد لشعور كان راسخ ًا

يحيلنا ذلك إلى القول إنه ال مسألة
فلسطينية متآلفة حاضرة في أوروبا .هناك
مسائل فرعية تش ّكل مع ًا املسألة الفلسطينية

في املخيم ،كمجتمع فلسطيني له جانبه
السوري ،كمجموعة س ّكانية هي مك ّون من

بالعموم ،أ ّما اخللل هنا ،فهو في أن تش ّكل
مع ًا ذلك ،فهذه الـ«معا» غير حاضرة ،هي

مكونات الشعب الفلسطيني كما هي مك ّون

من مكونات املجتمع السوري ،بعالقات وأفكار

افتراضية أكثر من كونها واقعية ميكن

ومشاعر طبيعية على اجلانبني.

مشاهدتها على الساحات األوروبية ،فليس

اختلف األمر في أوروبا قلي ًال ،فالشعور
باالنتماء إلى الشعب الفلسطيني يأتي أو ًال

هناك هم فلسطيني أو هموم فلسطينية في
تخص فلسطينيي أوروبا ،ببساطة ألنّه
أوروبا
ّ

كامتداد لشعور سابق يبدو وطني ًا رومانسي ًا،

ليس هناك ما ميكن تسميته بـ«فلسطينيي

مع غربة آنية ميلؤها التماهي مع باقي السوريني

أوروبا» ،هناك ،بالتحديد ،مجموعات متف ّرقة
تش ّكل بجمعها مع ًا ،قسر ًا ونظري ًا ،ما ميكن

املهجرين من بالدهم ،ويتسبب بها عزل باقي
ّ
الفلسطينيني ألنفسهم عن القادمني اجلدد من

جتاوز ًا تسميته بـ«فلسطينيي أوروبا».
يعيش هؤالء جميع ًا اليوم الذكرى السبعني

سورية ،يبدأ بعدم االكتراث باملشاركة في
أنشطة واعتصامات متعلقة مباشرة بتهجير

لنكبتهم ،الحتالل بلدهم وتهجير أجدادهم،

هؤالء من مخيماتهم ،وينتهي بالتأييد املباشر

ليجدوا أنفسهم في أمكنتهم املتباعدة في

للمتسبب بتهجيرهم وتدمير بيوتهم.

مجتمعات غير متماثلة ،ال جتمعهم هموم
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املجتمع الواحدّ ،
وإنا هموم الشعب الواحد،

وصلوا خالل السنوات والعقود املاضية إلى
القارة األوروبية واستقروا فيها ،أفراد ًا أو

تباعد أفراد هذا الشعب وجت ّمعاته
زماني ًا ومكاني ًا إلى أن صار احلال على ما

جماعات صغيرة ،يفتقرون إلى ما ميكن أن
يجمع بينهم ،وما يجمع بينهم هو ما ميكن

هو عليه اآلن ،وهو ما حاولت هذه األسطر

أن يجمع بني أي منهم وبني أي متضامن مع

نقله «بتشاؤله»( ،مبفردة إميل حبيبي) .وفي

القضية الفلسطينية ،أي ألسباب سياسية

هذا السياق ،ال يبدو أنّ فلسطينيي أوروبا،
لنس ّمهم ذلك جتاوز ًا ،يتّجهون لتآلف فيما
بينهم ،كفلسطينيني ،وال يبدو أنّ مجتمع ًا

غير اجتماعية ،أي ُبنى فوقية وليست حتتية،

في أماكن وجوده كافة.

وفي ذلك يتأرجح الفلسطينيون في أي مدينة
أوروبية بني كونهم أبناء شعب واحد وبني
كونهم أفراد ًا في مجتمع أجنبي يتشاركون

فلسطيني ًا أوروبي ًا آخذ بالتش ّكل.
بعد سبعني عام ًا ،مازال الفلسطينيون ممن
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دراسات

النكبة في مرآة اإلعالم الفلسطينيّ :
تحديات متجددة
أشرف أبو خصيوان

مقدمة

*

اللجوء في الداخل الفلسطيني والشتات

شهد ما بعد النكبة ،على مدار الـ  70عام ًا

فرص النجاح تارة والفشل تارة أخرى بفعل

املاضية ،تطورات عدة على صعيد التغطية

غياب املنهجية اإلعالمية العربية والفلسطينية

اإلعالمية للتفاصيل الدقيقة لهجرة عشرات

املوحدة ،وما تبع ذلك من حالة التشرذم

وجودهم على أرضهم الفلسطينية ،وانصهر

العربي بفعل األحداث العربية املتتالية ،خاصة
احلروب العربية اإلسرائيلية ،بدء ًا بالعدوان

اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيني ،من أماكن
اإلعالم العربي والفلسطيني في تغطية تلك

الثالثي على مصر في العام 1956م ،ومن ثم

التفاصيل ،بأشكالها كافة ،بهدف إيصال
هجرين وصورتهم للمحافل الدولية
صوت املُ ّ

احتالل إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية
وسيناء واجلوالن في العام 1967م ،وصو ًال

حقوقهم.

إلى انتفاضة احلجارة في العام 1987م،
مرور ًا باتفاق أوسلو في العام 1993م،

والعاملية لنصرتهم ومتكينهم من استعادة
الزمت التغطيات الصحافية املوسمية

وانتفاضة األقصى في العام 2000م ،وليس

لقضايا الالجئني الفلسطينيني في مخيمات

انتهاء مبسيرات العودة الكبرى التي انطلقت
في قطاع غزة في آذار من العام .2018

* كاتب وصحافي.
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تسعى هذه الدراسة إلى تقدمي احلالة التي

من احلفاظ على قوتها احمللية ،السياسية

غطى عبرها اإلعالم العربي قضية النكبة ليس
بوصفها حدث ًا ،ولكن ما نتج عنها والتذكير بها

والعسكرية والدبلوماسية واإلعالمية ،وعزّزت
ذلك املؤسسات الصهيونية املختلفة ،خصوص ًا

في كل مرة منذ حلظة تكوين احملتوى اإلعالمي
املفسر ملا جرى في العام  1948وصو ًال إلى
ّ

الوكالة اليهودية ورأس املال اليهودي املنظم
خلدمة الرواية اإلسرائيلية منذ قيام إسرائيل

تغطية فعاليات النكبة والتذكير بها ،لتنتهي

في 1948م».

1

الدراسة إلى قراءة تغطي مسيرات العودة
األخيرة في قطاع غزة وصو ًال إلى تقدمي

استغل اإلعالم العربي القضية الفلسطينية
في الصراعات الداخلية لألنظمة املستبدة،

مجموعة من التوصيات تتعلق بتطوير أداء

والعمل على الزج بالالجئني الفلسطينيني في

اإلعالم الفلسطيني فيما يتعلق بالنكبة.

الصراعات العربية ألنهم بحاجة إلى الدعم
العربي لتخليصهم من االحتالل ،ناهيك عن إقناع
بعض الشعوب العربية بأن القضية الفلسطينية

تأريخ الكارثة

غير قابلة للحل ،وأن تقدمي املساعدات ُيعد
أسلوب ًا عربي ًا كافي ًا لترسيخ األفكار التي تهدف

يالحظ نبيل السهلي أن املتابع لشؤون
القضية الفلسطينية منذ العام  ،1948يالحظ

لعدم مواجهة إسرائيل عسكري ًا.

«أن العرب ،ومن بينهم الفلسطينيون ،لم يؤرخوا

املسيرة اإلعالمية الفلسطينية وانعكاساتها

بشكل يرقى إلى حجم الكارثة
حلرب ذلك العام
ٍ

على تغطية أحداث النكبة الفلسطينية

التي حلت بالفلسطينيني وهويتهم الوطنية ،بيد

شكل وعد بلفور في  1917بداي ًة للصراع

أن ذلك لم مينع ،في الوقت نفسه ،من ظهور

الفلسطيني اإلسرائيلي ،ولم تَكن وقتها لإلعالم

كتابات عربية عن احلرب ،لكنها بقيت ،في
ٍ

الفلسطيني قدرة على التصدي للهجمات

حدودها الدنيا ،بعيد ًة عن العمل البحثي اجلاد

اإلسرائيلية والبريطانية ،والتي ساهمت في

من جهة ،وغير قادرة على إيصال احلقيقة إلى

فتح باب الهجرة اليهودية إلى فلسطني ،وكانت

خارج احلدود من جهة أخرى» .وهذا بدوره

هناك محاوالت خجولة لقيادة معركة إعالمية

«جعل الرواية اإلسرائيلية املزيفة للحرب ،وما

وسياسية من أجل احلد من تدفق اليهود إلى

نتج عنها ،تسود في الغرب على مستوى صنّاع

فلسطني ،وقد قادت إذاعة «هنا القدس» حملة

القرار ،ومنظمات املجتمع املدني بشكل أقل.

إعالمية بالغة التأثير أسهمت إلى حد كبير

وقد دفعت إلى هذا االجتاه قدرة إسرائيل
وحتالفاتها مع الدول االستعمارية التي م ّكنتها
العدد (٢٠١٨ )٤٣

في تنمية الوعي الوطني وعطلت الكثير من
الهجمات اإلسرائيلية.
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في الوقت الذي عاشت فيه األراضي

الالجئني رسالة إيجاد حل عادل لقضيتهم وفق ًا

الفلسطينية تفاصيل نكبتها ،كانت هناك حالة

لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ،194

إعالمية تتشكل وتتبنى الدفاع عن القضية

واستعادة ممتلكاتهم والتعويض عن أي أضرار

الوطنية الفلسطينية ،وهي مرحلة التشكيل

حلقت بهم ،ومت تشكيل جلان خدمات شعبية

الوطني الفلسطيني ،حيث سخرت صحيفة

في مخيمات الالجئني تتابع تطوير مستوى

«أخبار فلسطني» و«أخبار اليوم» صفحاتها

اخلدمات في املخيمات وتشرف عليها ،من خالل

للدفاع عن حقوق الفلسطينيني بجهود العديد

تنظيم العالقة مع وكالة غوث وتشغيل الالجئني

من الصحافيني.

الفلسطينيني «األونروا» ،باعتبارها اجلهة

جنحت القيادة الفلسطينية ،بعد ذلك ،في

الدولية املسؤولة عن رعاية الالجئني وتقدمي

إطار منظمة التحرير الفلسطينية في إنتاج

اخلدمات األساسية واملعيشية لهم ،وتعمل

مرحلة جديدة من العمل اإلعالمي وخلق كوادر

الدائرة على تطوير عالقات التنسيق مع الدول

إعالمية متميزة في اإلنتاج اإلعالمي والثقافي،

العربية املضيفة لالجئني الفلسطينيني وتعزيزها

لتشكيل فلسفة إعالمية واضحة ومعبرة عن

وحتقيق وحدة املوقف جتاه قضية الالجئني

املنطلقات الوطنية ،واحلفاظ على الشخصية

وحقوقهم ،وتطبيق قرارات االجتماعات الدورية

الوطنية والقرار الوطني الفلسطيني املستقل.

للدول املضيفة لالجئني الفلسطينيني التي تعقد

حملت بدايات العام 1897م انعقاد املؤمتر

في إطار جامعة الدول العربية ،وتطوير دور

التأسيسي لفكرة إنشاء الوطن القومي لليهود،

جامعة الدول العربية ومؤسساتها في إطار

في بازل ،وبعد ذلك وقعت األراضي الفلسطينية

دعم قضية الالجئني الفلسطينيني والدفاع عن

حتت االنتداب البريطاني ومن ثم عملت بريطانيا

حقوقهم ومتابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة

على تهويد أرض فلسطني وتسهيل هجرة اليهود

بالالجئني الفلسطينيني.

إليها ،وحصل اليهود على ضمانات باحلماية
الدولية إلقامة كيان لهم على  %55من األراضي

أسباب تراجع قضية النكبة في اإلعالم
العربي بعد الثورات العربية

الفلسطينية مقابل  %45للفلسطينيني.
لتعزيز الوعي بقضية النكبة وتبعاتها،

تعددت أسباب تراجع قضية النكبة في

ُأنشئت دائرة شؤون الالجئني كدائرة مركزية

اإلعالم العربي ،ومن بينها جتاهل األنظمة

من دوائر منظمة التحرير الفلسطينية ،ملتابعة

العربية الرسمية وإعالمها الرسمي للقضية

قضية الالجئني ورعاية مصاحلهم والدفاع

الفلسطينية وانشغالها بأنظمتها الداخلية

عنها في جميع أماكن وجودهم ،وحتمل دائرة
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والثورات املضادة ،في تونس وليبيا وسورية

الدول العربية عن التصدي للهجوم ،واستبعاد

ومصر واليمن والعراق ،حيث سخرت تلك

انسحاب قوات االنتداب البريطاني من فلسطني

األنظمة العربية منصاتها اإلعالمية للحد من

بهذه السرعة وهذا التواطؤ.
وهكذا ،بعد سبعني عام ًا من مأساة االغتصاب،

في ذلك الوقت ،استغل االحتالل اإلسرائيلي

والتمييز

الثورات واحتوائها قدر املستطاع.

والتش ُّرد،

األحداث العربية لترسيخ معالم استيطانية

واالحتالل،

والقمع،

اليومي ،ومصادرة األرض،
العنصري ،والقتل
ّ
ّ
وسرقة املياه ،وتهويد األرض واملق ّدسات،

جديدة في القدس احملتلة والضفة الغربية،
وشن حروب متتالية على قطاع غزة ،وليس

واالعتقاالت اجلماع ّية وآالف األسرى ،وهدم

ببعيد عن واقع املخيمات في الشتات واملعارك

املنازل وجرف املزارع واألشجار ،واحلصار

في لبنان وغيرها من الدول العربية.

والتجويع واملوت البطيء ،...والالمباالة الدول ّية
والعرب ّية ...تظ ّل فلسطني في قلب خريطة العالم،

التي تخاض في اليرموك بسورية ونهر البارد
مع توالي السنوات على النكبة ووقوف
املجتمع الدولي عاجز ًا عن إعادة الالجئني

ويظل شع ُبها في طليعة الشعوب املناضلة من
أجل احلر ّية.

الفلسطينيني إلى ديارهم ،وفي الوقت نفسه
مواصلة إنكار حقوقهم ،شهد مفهوم النكبة
حتو ًال على املستوى االجتماعي ،حيث يقول

3

اإلعالم الفلسطيني
نجاح خجول في تغطية النكبة

الدكتور املتوكل طه «حتولت النكبة من احلديث
عن جماعة ذات حقوق ال ميكن االنتقاص منها

أخفقت العديد من وسائل اإلعالم الفلسطينية

إلى احلديث عن حقوق ميكن تنفيذ البعض منها،
وهذا (املمكن) عاد ًة ما يقل ويضيق مع الزمن».

املرئية واملسموعة واملكتوبة واإللكترونية في
تغطية أحداث النكبة بشكل ناجح على مدار

النكبة الفلسطينية في جوهرها إشارة إلى

األعوام املاضية ،من خالل عدم قدرتها على

سرعة انهيار املجتمع الفلسطيني حتت ضربات

صناعة التأثير احلقيقي في اجلماهير العربية

الهجوم العسكري اإلسرائيلي ونزوح الشعب

والفلسطينية ،في ظل النجاح اإلسرائيلي

وتشتته في العالم العربي وسقوط املقاومة ،في

امللحوظ في موضوع االحتفال باالستقالل.

الوقت الذي رافق ضخامة احلدث غياب أدنى

وتدور عجلة اإلخفاق اإلعالمي العربي من

التوقعات العربية عن الهزمية وما بعدها وقدرات
اجليش والعصابات اإلسرائيلية األقل عدد ًا

خالل الدور اخلجول الذي متارسه املؤسسات
اإلعالمية الرسمية في تغطيتها لذكرى النكبة،

واألكثر تنظيم ًا وقوة ،والصدمة من إدراك عجز
العدد (٢٠١٨ )٤٣

وعدم االهتمام بالتفاصيل الكاملة لتبعات النكبة
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مهام اإلعالم الفلسطيني
وخطط المواجهة

التي شردت الفلسطيني من أرضه وألقت به
في مخيمات اللجوء في األراضي الفلسطينية
والشتات.

يواجه اإلعالم الفلسطيني حتديات كبيرة في

أدى اقتصار التغطية اإلعالمية العربية

الوقت الراهن ،خاصة بعد تبعية املؤسسات

والفلسطينية على القضايا اإلنسانية إلى إرهاق

اإلعالمية لألحزاب والفصائل الفلسطينية

املواطن العربي ،وجعله ينفر من التفاصيل

وغياب الرؤية الوطنية املوحدة والشاملة لتغطية
األحداث الفلسطينية ،وغياب اخلطط اإلعالمية
املُقدر لها أن تواجه الدعاية اإلسرائيلية ،خاصة

املتكررة لتلك األحداث ،وعدم التطرق للجوانب
السياسية واالقتصادية واالجتماعية لتبعات

بعد دخول العديد من املؤسسات اإلعالمية

النكبة على الفلسطينيني.

الفلسطينية في أزمات مالية ،وعدم قدرتها على

غابت عن املؤسسات اإلعالمية العربية

صناعة احلدث ،بكل مصداقية وإقناع الرأي

والفلسطينية مرتكزات اخلطط البرامجية

العام العاملي بعدالة القضية الفلسطينية ،وبدال

والضوابط التحريرية اخلاصة بتغطية أحداث

من ذلك التركيز على أنشطة أحزابها السياسية،

النكبة ،وغابت الصورة البعدية والنظرة التحليلية
ملأساة الشعب الفلسطيني بعد  70عام ًا على

وخدمة مصاحلها الضيقة ،على حساب القضية
الوطنية.

النكبة ،فقد وقع اإلعالم الفلسطيني في أزمة

جنح اإلعالم الفلسطيني في االستفادة من

التعاطي مع األحداث وحتديد املفردات واملفاهيم

الثورة التكنولوجية وتطور وسائل االتصال

وصياغة أجندات خبرية يومية وأسبوعية بشكل

والتواصل ،وأصبح للفلسطينيني العديد من

موسمي مع حلول الذكرى ،دون التطرق إليها

الفضائيات واإلذاعات والصحف واملواقع

بشكل متواصل ومستمر.

اإللكترونية ،ولكن ذلك اصطدم بعدم قدرة النخب

افتقرت املؤسسات اإلعالمية الشعبية

السياسية جراء تبعيتها لبعض الدول اإلقليمية

والرسمية إلى الضوابط اإلعالمية والصحافية

على االستفادة من ذلك التطور في خدمة القضية

الواضحة ،وبالتالي فشلت في خلق سياسة

الوطنية ،وأصبحت تصب رسائلها وتوجهها

إعالمية قادرة على صناعة املتغيرات والتأثير

باجتاه منافسيها السياسيني جلذب العديد من

وحشد التأييد لقضية الالجئني في احملافل
العربية والدولية ،وفشلت أيض ًا في مواجهه

األنصار وتأطير عدد آخر خلدمة أهداف حزبية.
لم يرتق اإلعالم الفلسطيني إلى مستوى

اإلعالم اإلسرائيلي الذي صور حقهم في

احلدث ،فقد غابت الدراسات التحليلية والبرامج

األراضي الفلسطينية على مدار األعوام املاضية.

السياسية اخلاصة بتغطية أحداث النكبة عن
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الشاشات ،وإن حضرت فهي خجولة وفردية.

2 .2عدم رفع أي فصيل فلسطيني لرايته،

«وهذا يتطلب من السياسي الفلسطيني

وتوحيد العلم الفلسطيني خالل املسيرات.

القرار

3 .3املشاركة الفعالة من مختلف اجلماهير

واإلعالمي

الفلسطيني،

وصاحب

واملخطط ،أي صاحب القدرة على التخطيط

الفلسطينية وأطياف الشعب الفلسطيني.

لسياسة إعالمية تصنع مدرسة إعالمية ،إعادة

«في بداية األمر ،برزت مسيرات العودة

اإلعالم الفلسطيني إلى املنافسة كما كان
دائم ًا مع املدارس اإلعالمية املتميزة القادرة

هذه كابتكار نضالي فلسطيني يحاكي ،بطريقة
مختلفة ،إبداع انتفاضة احلجارة املجيدة

على االختراق والتأثير واالستقطاب ،أي أن

عام  ،1987يج ّدد الهمم ،ويستكمل الهبات

يجد اخلطاب اإلعالمي الفلسطيني طريقه إلى

اجلماهيرية املتفرقة في الضفة الغربية ،ويرقى

الساحات التي تشهد االستقطاب في إطار

بها إلى نقطة حتول منشودة ،ويعد فوق ذلك

عملية الصراع وليست هذه الساحات بعيدة عن

ببعث احلراك الشعبي على أوسع نطاق ممكن

ساحات اإلعالم عبر املراحل التاريخية».

في عموم األراضي احملتلة ،ويعيد االهتمامات

4

العربية والدولية بالقضية الفلسطينية ،ناهيك
عما ينطوي عليه هذا الفعل املنظم من رد

التغطية اإلعالمية للذكرى الـ  70للنكبة
«مسيرات العودة نموذجًا»

سياسي واضح على ما تسمى صفقة القرن،
وما يشتمل عليه من رسائل تخاطب كل من

جنحت التغطية اإلعالمية الفلسطينية ،بعد
 70عام ًا ،في إحداث األثر الكبير والواضح في

يعنيهم األمر؛ أن الشعب الفلسطيني ال يزال،
على الرغم من كل ما تع ّرض له ،قادر ًا على

الرأي العام العاملي ،وأعادت مسيرات العودة

مواصلة االشتباك مع االحتالل بكل الوسائل

الكبرى في قطاع غزة ،قضية الالجئني إلى

والسبل املمكنة».

الواجهة من جديد ،فقد استثمر الفلسطينيون

5

أدى تصويب البوصلة من جديد جتاه

كل اإلمكانيات اإلعالمية املتاحة من أجل إجناح

قضية الالجئني في اإلعالم العربي والعاملي،

التغطية اإلعالمية ملسيرات العودة ،والتي بدأت

من خالل سلمية مسيرات العودة ،إلى إشعال

في الـ  30من آذار  ،2018ذكرى يوم األرض،

الشارع العربي والعاملي بتظاهرات كبيرة منددة

واستمرت لغاية الـ  15من أيار ،ذكرى النكبة

باجلرائم اإلسرائيلية املتتالية بحق الشعب

الفلسطينية ،وذلك من خالل:

الفلسطيني ،وما رافق ذلك من معركة سياسية

1 .1اتفاق فصائلي فلسطيني على سلمية

ودبلوماسية خاضتها القيادة الفلسطينية ،من

التظاهرات واالحتجاجات.
العدد (٢٠١٨ )٤٣

أجل عقد جلسات عدة في مجلس األمن واألمم
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املتحدة للتنديد باملجازر اإلسرائيلية بحق

خرجت صور كبار السن وهم ينصبون خيام

مواطني قطاع غزة وسلمية مظاهراتهم ،ورعونة

العودة على احلدود ،وصور أخرى ترصد احلياة

استخدام جيش االحتالل للقوة املفرطة.

التراثية والثقافية الفلسطينية على احلدود من
خالل مشاركات فرق من الدبكة ،وسيدات
يصنعن الفطائر واألكالت الشعبية ،وأطفال
يلعبون كرة القدم ويقدمون عروض ًا للكاراتيه،

وسائل اإلعالم مرآه النكبة
وسر نجاح مسيرات العودة :

فانعكس تنوع الصورة بشكل مباشر على صدق
سلمية املسيرات ،وساهمت تلك الصور في جذب

الصورة تصنع الحدث
الصورة الصحافية ِبألف كلمة .خرجت
الصورة الصحافية ملسيرات العودة تتحدث
عن مجموعة من الشباب العارية صدورهم وهم
ُيلقون احلجارة على جنود االحتالل من مسافة
تقدر بـ 300متر ،فيما ُيطلق جنود االحتالل
الرصاص املتفجر واألعيرة النارية واملعدنية
املغلفة باملطاط وقنابل الغاز املسيل للدموع على
عشرات اآلالف من املتظاهرين.
غطت املشهد على حدود قطاع غزة الشرقية
عدسات الكاميرات الصحافية واملصورين الهواه
وكاميرات الهواتف الذكية .راصد ًة كل طلقة
وكل شهيد وكل جريح ،وكل قنبلة غاز أطلقت
على املتظاهرين ،وثقت ذلك كله ،وبثته بشكل
مباشر عبر مواقع التواصل االجتماعي إلى
العالم أجمع ،فقد تابع العالم أجمع مسيرات
العودة وتطور أحداثها ،بشكل مباشر على
مواقع التواصل االجتماعي.
تنوعت الصورة الصحافية في مسيرات
العودة ،فقد كانت احلدود الشرقية ُتثل
مسرح ًا كبير ًا ألحداث كبيرة ومتالحقة ،فقد

أنظار العالم إلى أهمية املسيرات ومستقبلها.

اقتنص عدد كبير من املصورين ،صور ًا

من عمق املسيرات ،وفي ذروة املواجهات بني
الشباب وجنود االحتالل ،وساهمت تلك الصور
بشكل كبير في استمرار تدفق الشباب إلى
احلدود في كل جمعة لالحتجاج والتظاهر ،حتت
مسميات مختلفة لكل جمعة يتم التظاهر فيها
قرب السياج احلدودي شرق القطاع.
لقد مت بث فيديو مصور حلظة استشهاد
الشاب محمد عبد النبي وهو يحمل إطار ًا
مطاطي ًا ،بعد أن قنصه أحد جنود االحتالل
عندما كان يحاول مساعدة أحد الشبان في
اجلمعة األولى من مسيرات العودة ،وأثارت تلك
الصورة حفيظة العالم أجمع والشباب الثائر،
ومت إطالق اسم اجلمعة التي تليها اسم «جمعة
الكوشوك».
توالت الصور التي تخرج من التظاهرات
على احلدود الشرقية لقطاع غزة ،حيث التقط
املصور الصحافي أسامة الكحلوت صورة لطفل
فلسطيني يضع كمامة ورأس بصل على وجهه،
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في محاول منه للتصدي للغاز املسيل للدموع،

إن مواكبة التطور التكنولوجي الذي وفرته

الصورة التي حملت عنوان «طفل الكمامة»،

الشركات والفضائيات الفلسطينية لنقل أحداث

انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل

مسيرات العودة ،وقوة وشجاعة الطواقم

االجتماعي.

الصحافية التي حتملت إطالق النار وقنابل
الغاز بشكل مباشر ،هو ما جعل أكثر من 60
صحافي ًا من مؤسسات إعالمية دولية يدخلون

مخاطر صحافية وتغطيات مباشرة
وقع العديد من الصحافيني ضحية
االستهداف املباشر خالل مسيرات العودة
وذلك بعد استشهاد املصور الصحافي ياسر
مرجتى واملصور الصحافي محمد أبو حسني،
وإصابة العشرات منهم بأعيرة نارية مباشرة
في اجلسم ،ناهيك عن إصابات متكررة لعدد
آخر جراء استنشاق الغاز املسيل للدموع أثناء
تغطيتهم مسيرات العودة.
بعد  70عام ًا على النكبة ،استطاع اإلعالم
الفلسطيني تغيير الصورة املعروفة لدى العالم
أجمع ،وهي أن الفلسطينيني في العام 1948
هربوا ،من إجرام العصابات اإلسرائيلية
وعصابات الهجانا ،ولكن اليوم على حدود
قطاع غزة ،احتشد قرابة الـ 50ألف فلسطيني
يريدون العودة إلى أراضيهم احملتلة ،ولكن
اجليش اإلسرائيلي ويطلق عليهم النار ومينعهم
من ذلك ،لقد احتشدت العشرات من الكاميرات
الفلسطينية والعربية والدولية ،بالقرب من
احلدود الشرقية لقطاع غزة ،وبدأت رصد
أحداث مسيرات العودة في ذكرى النكبة وبثها
بشكل مباشر للعالم أجمع ،وحظيت التغطية
اإلعالمية باهتمام عاملي كبير.
العدد (٢٠١٨ )٤٣

قطاع غزة لتغطية أحداث مسيرة العودة الكبرى
في .2018/5/15
ترافقت املسيرات الكبرى مع إعالن الواليات
املتحدة افتتاح مقر سفارتها في مدينة القدس
احملتلة ،وهذا ما استدعى استنفار ًا دبلوماسي ًا
وإعالمي ًا فلسطيني ًا ،فـ»من املفترض أن يفضي

االستنفار الدبلوماسي الفلسطيني والعربي
واإلسالمي ،إلى اتخاذ قرارات جريئة ترد
فع ًال ال بالبيانات على نقل السفارة األميركية
إلى القدس ،وتتصدى للعدوان اإلسرائيلي
الذي يرتكب مذبحة ،بدأت منذ يوم األرض في
الثالثني من آذار املاضي ،واستمرت حتى ذكرى
النكبة ،وال تزال.
اشتعلت قضية حق العودة لالجئني
الفلسطينيني مجدد ًا ،كما جتلى ذلك في
مسيرات العودة ،وذلك بدفع من جملة أسباب،
من بينها انسداد خيار إقامة دولة فلسطينية
في الضفة والقطاع ،والنمو السرطاني
لألنشطة االستيطانية في الضفة ،وتصريحات
الرئيس األميركي دونالد ترامب التي تفضي
إلى شطب قضيتي القدس والالجئني من أجندة
املفاوضات .وطبع ًا ،تأتي من بني هذه األسباب
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حال االحتقان والغضب وفقدان األمل عند

فدوم ًا ما كانت وستبقى القضية الفلسطينية

مليوني فلسطيني في غزة يخضعون حلصار

تتربع على قائمة العناوين األولى في الصحف

مشدد منذ عشرة أعوام.

واملواقع ونشرات األخبار العاملية والعربية

إضافة إلى ما تقدم ،ثمة ما مييز قضية

واحمللية ،وذلك ألنها تُعد آخر األراضي احملتلة

الالجئني الفلسطينيني ،إذ حولها تتمحور

في العالم ،وملا متثله هذه األرض من ارتباطات

السردية األساسية للشعب الفلسطيني في

روحانية وفكرية وعقائدية ودينية.

إدراكه ذاته وهويته ومستقبله ،ثم إن الالجئني

ال يزال اسم فلسطني يتردد في األخبار

هم أكثر من حتمل تبعات النكبة ،نتيجة قيام

وعلى شاشات التلفزة ،على مدار الـ 100عام

إسرائيل ( ،)1948األمر الذي جنم عنه

املاضية ،على الرغم من وعد بلفور الذي أعطى

اقتالعهم من أرضهم وتشريدهم ،ومتزيق

أرض فلسطني ملن ال يستحقها ،فال الصغار

كيانهم االجتماعي ،وحرمانهم من ممتلكاتهم،

نسوا أن أرضهم التاريخية محتلة من إسرائيل،

ومن إمكان تطوير هوية جماعية لهم في وطن

وال الكبار تخلوا عن مبادئهم في استعادة هذه

مستقل ،وخضوعهم ألنظمة سياسية متعددة

األرض ،فقد بذل الفلسطينيون وغيرهم من
العرب واملتعاطفني واملتضامنني جهود ًا كبيرة

أن في معانيها تتمثل مختلف جتليات الصراع

من أجل استعادة األرض الفلسطينية أو على

ضد املشروع الصهيوني ،على املكان والزمان

األقل اإلبقاء على دميومة القضية وحيوتها

والرموز والرؤى ،لذا فإن هذه القضية ظلت

وتفعيلها في احملافل الدولية في كل وقت وحني،

مبثابة احملرك للنهوض الوطني الفلسطيني

وقد ساهم في ذلك التطور الهائل في وسائل

ومختلفة .كما تكتسب هذه القضية أهميتها من

املعاصر.

االتصال والتواصل التكنولوجي واإلعالمي،

6

ال ميكن العيش دوم ًا حتت سقف الشعارات،
فبعد  70عام ًا على النكبة الفلسطينية ،قد تتغير

منصات إعالمية واجتماعية تساندهم في الدفاع

املعادلة خاصة بعد خروج اآلالف من أبناء

عن حقوقهم املشروعة .لقد جنح الفلسطينيون

الشعب الفلسطيني في الذكرى الـ  70للنكبة

في استخدام وسائل اإلعالم وتسخيرها جلمع

لالحتجاج والتظاهر على احلدود ،ألن جميع

أكبر قدر من املتضامنني معهم ،فلم تغب القضية

املستجدات والتعقيدات باتت تُفرض علينا

الفلسطينية عن احملافل اإلعالمية في يوم من

من أجل التكيف معها واالنخراط فيها مقابل

األيام ،على الرغم من الهزات التي أصابت

التخفيف من معاناتنا تارة ،أو قبول حلول

العالم من حروب عربية ودولية وإقليمية ،فقد

سياسية تارة أخرى.

بقيت القضية الفلسطينية متربعة على عرش

حيث استفاد الفلسطينيون من ذلك ،وأنشأوا
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اإلعالم في السنوات األخيرة ،بصفتها الوطنية

واإلنسان من براثن االحتالل اإلسرائيلي،

والشرعية ،وأن الشعب الفلسطيني هو آخر
ساهمت القنوات الفضائية العربية ،مؤخر ًا،

نحن ال نزال في قلب احلدث ونعيش األحداث
أو ًال بأول وال نزال حتت االحتالل نقاومه بكل

اجلهود املمكنة حتى حترير أرضنا ،و ُكلنا أمل

في رفع الوعي املجتمعي لدى املواطن العربي

باألمة العربية واإلسالمية وبقوة الصحافة

بأن القضية الفلسطينية ال تزال دون حل ،وأن

ووسائل اإلعالم العربية في الكشف عن اجلرائم

مدينة القدس ال تزال حتت االحتالل اإلسرائيلي

اإلسرائيلية بحق الفلسطينيني في كل مكان.

شعوب األرض التي تعيش حتت االحتالل.

الذي مينع الشباب والنساء واألطفال من
الدخول إلى املسجد األقصى ألداء صلواتهم،
وأن هناك جي ًال فلسطيني ًا ال يزال متمسك ًا بحق

خاتمة
في ضوء ما سبق علينا أن نبحث عن بيئة

العودة ،ويحتفي بذكرى النكبة على حدود غزة،

إعالمية تتوافق مع احلالة الوطنية ،وتساهم في

ويقدم عشرات الشهداء من أجل أن تتواصل

توحيد صفوف الشعب الفلسطيني ،خلف قيادة

مسيرة العودة ،وعدم القبول بحلول التوطني

فلسطينية تسعى لتحرير األراضي الفلسطينية

والتعويض ،والتصدي لها ،تلك القنوات أوجدت
حالة عربية استثنائية تقدم يوم ًا بعد يوم الدعم

وإقامة الدولة الفلسطينية ،خاصة في ظل تدفق
املعلومات الكبير عبر وسائل اإلعالم ،والقدرة

الكامل للمقدسيني على وجه اخلصوص ولباقي

على استخدام تلك الوسائل والتأثير في الرأي

الفلسطينيني املنتشرين على أرض فلسطني
التاريخية ،تلك احلالة أثمرت مؤخر ًا من خالل

العام العاملي بعدالة القضية الوطنية الفلسطينية،
ويأتي ذلك من خالل صناعة سياسات إعالمية

حجم التعاضد الفلسطيني في مواجهة املشروع

فلسطينية تتناسب وتتوافق مع القدرات الذاتية

اإلسرائيلي واألميركي ،بعد اإلعالن عن نقل

واملهنية ،وذلك من خالل:

السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس،

تشكيل مجلس إعالمي خاص بقضايا

ليست الفضائيات وحدها من كان لها الدور ،بل

وموضوعات النكبة ميثله ممثلون عن املؤسسات

استفاد الفلسطينيون والعرب من خدمات مواقع

اإلعالمية الفلسطينية.

التواصل االجتماعي ،واستخدام هذه املنصات

إعادة صياغة الرسالة اإلعالمية الفلسطينية

االجتماعية في كي الوعي العربي من جديد

إلحداث تأثير في الفكر السياسي واإلعالمي

برسم صورة عن الفلسطيني الصامد املرابط

العربي والفلسطيني.

على أرضة وأهمية الدعم العربي لتلك األنشطة

االستعانة باخلبرات واملؤهالت اإلعالمية

واجلهود التي تسعى إلى حترير األرض
العدد (٢٠١٨ )٤٣
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المراجع

والكوادر الفنية القادرة على تطوير األدوات
اإلعالمية الفلسطينية للنهوض بقضايا النكبة.

 1نبيل السهلي .)2018 ( .متى تكتمل الرواية الفلسطينية عن
النكبة؟

خلق جيل إعالمي قادر على صناعة احلدث

https://www.alaraby.co.uk/amp//opinion/2018/5/20

وترويج الرواية الفلسطينية ،ومعرفة متطلبات

 2حسني أبو شنب .) 2015( .اإلعالم الفلسطيني في ضوء
املتغيرات السياسية والتكنولوجية (واقعه ،حتدياته،
مستقبله).

املرحلة القادمة ،وحتليل السياسات والتوجهات
الدولية.

https//:www.nedalshabi.ps?/p=33377

 3عبد اإلله بلقزيز .)2018( .بعد سبعني عام ًا ..فلسطني األبقى.

تبني ورعاية ال ُكتاب الشباب من أجل صناعة
رسالة إعالمية فلسطينية حضارية ،ت ُثبت في

http//:www.alkhaleej.ae/studiesandopinions

 4املصدر السابق
 5عيسى الشعيبي .)2018( .مسيرات العودة الفلسطينية ..رؤية
تقوميية.

وجه الدعاية اإلسرائيلية.
وضع استراتيجية إعالمية فلسطينية ،تكون

https//:www.alaraby.co.uk/opinion/2018/5/10

لها القدرة على استقطاب الرأي العام العاملي

 6ماجد كيالي .)2018( .مسيرات العودة وتعقيدات قضية
الالجئني.

بقضايا الالجئني والنكبة.

http://www.alhayat.com/article .

تنظيم القوانني والتشريعات األممية اخلاصة
بقضية النكبة ومراجعتها ،وتسليط الضوء عليها
في اإلعالم الفلسطيني.
التركيز على تناول قضايا وموضوعات النكبة
بشكل متواصل عبر وسائل اإلعالم وليس بشكل
موسمي.
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دراسات

فلسطين قبل النكبة :يافا نموذجًا
محمد أبوسيف

الواقع العمراني في يافا

لم تكن بالد ًا فارغة ،وال كان سكانها

بنيت يافا املعاصرة بعد الدمار الذي عانت

عابرين .ضمن أشياء كثيرة فإن استعراض

منه نتيجة الطاعون وجيش بونابرت عام

الواقع احلضاري في مدينة يافا من جوانب

1799م .وقصد احلاكم العثماني أبو نبوت

مختلفة قبل النكبة كالتطور العمراني

(1819–1807م) إنشاء مدينة بحرية تخدم

واالقتصادي والصناعي والتعليمي والصحي

األماكن املقدسة وتنافس ميناء عكا وراعيه

والثقافي يكشف كيف أن البالد كانت في أوج

أحمد باشا اجلزار .وبعد إكمال حتصينات
املدينة ،بدأ أبو نبوت برنامج ًا طموح ًا للبناء،

نهضتها وتطورها حني وقعت النكبة ومتت
سرقتها وطرد ساكنيها.

حيث مت إنشاء الطرق الرئيسة في املدينة،

حتاول هذه الدراسة أن تقف على بعض

وشمل البرنامج إنشاء سوقني وخانني ومخازن

هذا التطور والواقع الفلسطيني قبل النكبة

للميناء وبعض الصناعات اخلفيفة.

في مدينة تعتبر أندلس الفلسطينيني ومقصد

استخدم أبو نبوت موقعه كمدير لألوقاف

حديثهم حني يأتون على ذكر واقعهم قبل النكبة

الدينية لدمج األمالك العامة حتت إدارة الوقف،

واملتمثلة في يافا.

وبنى املسجد الكبير وعدة أسبلة كمصدر

*باحث لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ احلديث واملعاصر.

العدد (٢٠١٨ )٤٣

*
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عمومي للماء ،وما زال من بينها سبيل يحمل

يافا-القدس ،وهو خط السكة احلديدية األول

اسم أبو نبوت حتى يومنا هذا .كان ذلك ضمن

كمدع عام للمدينة
في فلسطني .ومع تعيينه
ٍ
عام 1912م ،الحظ يوسف احلكيم (وهو قاض

يافا حتت حكم أبو نبوت ،حيث بدأت املدينة

سوري من الالذقية) التناقض بني الهيمنة

جتذب التجار واحلرفيني ،حتى حملت اسم (أم

االقتصادية ليافا وتبعيتها السياسية للقدس.

الغريب) مما يدل على ترحابها بالقادمني .ولقد

فمن الناحية الفعلية كانت يافا أضخم من

جعل اكتمال هذه املباني البارزة أبو نبوت

معظم مراكز املناطق احلضرية في املنطقة،

حالة األمن العام واالنتعاش التجاري في

ُيعرف بأنه احلاكم الفعلي جلنوبي فلسطني.

وتبرز أهميتها االقتصادية من كونها امليناء

1

الوحيد للقدس ،وترتبط بها بخط سكة حديد

خالل فترة اإلدارة املصرية للمدينة
(1840-1831م) ن ّفذ إبراهيم باشا (*)
عدد ًا من املخططات الهندسية ،وكان هدف

ضخم ،حتى كانت صادراتها إلى إجنلترا

أحد هذه املخططات حتسني مرافق امليناء

وحدها تصل إلى مليوني صندوق من محصول

من خالل مشروع يهدف إلنشاء ميناء داخلي

برتقالها الشهير .لكن اقتصاد يافا الداخلي
كان مربوط ًا أيض ًا مبنطقة نابلس التي كانت

من الضواحي العسكرية للجيش في أبو كبير

بيروت .من هنا مت التعامل مع األمر بحيث
تكون يافا مركز ًا للمتصرفية ،إذ لم تكن

رئيس وقاعدة جتارية مهمة وفائض زراعي

«البصة» وربطها بامليناء اخلارجي من
في
ّ
خالل قناة .كما أنشأ احلكم املصري عدد ًا

تعتبر من الناحية اإلدارية جزء ًا من إقليم

والنزهة ودرويش ،والتي أصبحت ضواحي
للطبقة العاملة ،وضمت عدد ًا كبير ًا من السكان

تابعة حلاكم القدس الذي يتبع مباشرة وزارة

املصريني بعد انسحاب اجليش املصري،

الداخلية في اآلستانة .وهكذا انتبهت احلكومة
العثمانية إلى تفوق يافا ،فأصبحت مقر ًا

حدث بعد تبني املرسوم البلدي العثماني لعام

حملكمة خاصة بالدعاوى التجارية ،إلى جانب

1877م ،وقاد هذا األمر إلزالة أسوار املدينة

محكمة يافا العليا اجلديدة اخلاصة بالقضايا
اجلنائية .كما ضمت يافا أيض ًا األقسام

ضاحية الشيخ إبراهيم العجمي الراقية،

اإلدارية الرئيسة في لواء القدس .وإلى جانب
كونها مركز ًا لقيادة اجليش السلطاني ،كانت

تأسس في العام 1892م حي املنشية

يافا قد أصبحت قبل احلرب العاملية األولى
مقر ًا لصحف اإلقليم الرئيسة ،واالحتادات

لكن التحول احلضري الرئيس ليافا احلديثة

وخنادقها ما بني أعوام 1888-1879م ،وبناء
وتوسيع امليناء وأحواضه وبناء مركز جمركي.

3

إلسكان ع ّمال وتقنيي السكك احلديدية ،كما
شهد هذا العام أيض ًا بناء خط سكة حديد

التجارية ،واملسارح ،واألحزاب السياسية
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(1917-1914م) دفعة كبيرة أخرى للتمدد

الناشئة ،مثل :حزب االحتاد والترقي ،وحزب
الوفاق ،وحزب الالمركزية العثمانية.

احلضري .وعلى الرغم من أن إرث حسن بك،

4

وهو ضابط دمشقي من الزبداني ،ارتبط بقمع
الوطنيني العرب ،فإن إدارته أولت اهتمام ًا

وعلى عكس القدس كان التخطيط العثماني
املبكر ملدينة يافا مصحوب ًا بتمييز اجتماعي

كبير ًا بالبناء العام ،فبنى مفترقني لطريقني

بارز ،كما جذب تطور الرأسمالية الزراعية في
منتصف القرن التاسع عشر قوى عاملة مهمة

رئيسني ،مفترق جمال باشا (وسمي على

من املناطق الريفية املهمشة التابعة للمدينة،

اسم قائد اجليش الرابع واحلاكم العسكري

ومن جنوبي فلسطني (بئر السبع وغزة)

العام لفلسطني خالل احلرب) ،ومفترق جادات

وحوران ،حتى أصبحت مناطق اإلسكان

النزهة ،حيث سمح املفترقان بعبور سهل من

العسكري في املدينة (وهي أبو كبير وسكنة

منطقة الشامية العثمانية في يافا.

5

درويش) في فترة احلكم املصري (فترة حكم

برزت احلداثة العثمانية ملدينة يافا من

إبراهيم باشا بن محمد علي والي مصر)،

خالل إنشاء بنايات سلطانية حتيط ببرج

واضحة للطبقة العاملة في املدينة .وفي مطلع

الساعة الشهير وميدانه ،بداية باملسجد الكبير

القرن العشرين تطورت املنشية كمسكن لعمال
ومهندسي السكك احلديدية الذين ُأحضروا

(مسجد أبو نبوت املؤسس سنة 1815م)،
ومبنى السراي ،ومبنى البلدية ،وبرج الساعة

لتطوير خط سكة حديد احلجاز ضمن الشراكة

ذاته (املؤسس سنة  )1905والذي أنشئ
احتفا ًال بالذكرى اخلامسة والعشرين العتالء

العثمانية-األملانية .ولقد مت في يافا (كما في
القدس أيض ًا) هجران «املدينة القدمية»

السلطان عبد احلميد الثاني العرش .وعلى

بشكل متزايد من طبقة من منظمي األعمال

الرغم من تواضع فخامة البرج مقارنة بأمثاله

التجارية واملهنيني الذين تصاعدت مكانتهم
وبنوا قصور ًا فسيحة متأثرين بأمناط معمارية

في العواصم اإلقليمية األخرى (مثل دمشق
وحلب وإزمير وبيروت) ،فقد أصبح ميدان يافا
العام محوري ًا في جتميع سكان املدينة حول

مشابهة في اإلسكندرية ومرسيليا ،وذلك في
ضواحي العجمي والنزهة واجلبلية .ومع بداية

النشاطات السياسية والثقافية.

احلرب العاملية األولى بدأ النمو املهم للطبقة

شهدت مدينة يافا ،في سنة 1908م،
أول مظاهرة سياسية رئيسة احتفا ًال بنشر

واإلنشاءات يعكس نفسه في النضال العمالي،
والحق ًا في النضال الوطني ضد الصهيونية.

الدستور اجلديد الذي بشر مبا كان ُيعتقد
أنه سيكون انطالق ًا حلرية التجمع والصحافة.

كما شهدت فترة حكم حسن بك اجلابي

ولقد خاطب حاكم القدس اإلقليمي املتصرف

العاملة في مجال احلمضيات والسكك احلديدية

العدد (٢٠١٨ )٤٣
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6

الليبرالي (علي إكرام بك) املظاهرة التي

يافا العمراني ،إذ شرع في هدم سور املدينة،

نظمت أمام مبنى السراي ،الذي عرف مبيدان
الساعة ،حيث كان إكرام بك قد ُعني حديث ًا

وأفسح املجال المتدادها خارج األسوار،
وتوسعت في اجتاه الشمال واجلنوب والشرق.
وفي العام 1888م متت إزالة سور املدينة

ومارس مهام عمله بحماسة كبيرة كمصلح
إداري عثماني وأحد أبطال الدستور اجلديد.

بأكمله ،وردم اخلندق املجاور للسور ،وأنشئ

استخدم إكرام بك امليادين العامة اجلديدة

مكانه شارع عرف بشارع احللوة ،كما أنشئ

في املدن الرئيسة ،خاصة يافا والقدس حلشد

رصيف أمام دير األرمن ،وتعميق امليناء

الناس حول األهداف اجلديدة لنظام االحتاد

أمام هذا الرصيف .ونتيجة حلالة االستقرار

والترقي ،واستغل هذه املناسبات ليشير إلى

وانتعاش احلركة التجارية ،افتتح في العام

أن هدف سياسته تقليص الهجرة اليهودية،

1892م اخلط احلديدي بني يافا والقدس ،وهو

ومراقبة صعود العناصر القومية العربية

أول خط حديدي مت إنشاؤه في فلسطني.

8

االنفصالية في فلسطني ومحاربتها .قبل ذلك

وفي العام 1915م ،في عهد املتسلم التركي

كان إلكرام بك دور بارز في استغالل اخلطابات

حسن بيك ،أجريت بعض التحسينات على

العامة بني البدو في مدينة بئر السبع اجلديدة

املدينة القدمية ،حيث أقيمت شوارع وميادين

لتعزيز املؤيدين للحلفاء .ولقد احتفظ املد ِّون

جديدة ،كما مت حتسني الطريق املوصل إلى

«واصف جوهرية» بهذه الصورة التي يخاطب

امليناء وتوسيع نقطة التقائه بطريق القدس

فيها إكرام بك احلشود في يافا ،حيث يظهر

وغزة الستيعاب حركة التجارة واملواصالت

فيها اآلالف من املواطنني ،من الفالحني وسكان

املتزايدة بني املدينة واملناطق املجاورة .لكن
النشاط العمراني توقف سريع ًا نتيجة لظروف

املدينة ،الذين جتمعوا في ميدان الساعة.
كانت الصورة متثل تناقض ًا حاد ًا مع احلدث

احلرب العاملية األولى.

9

االحتفالي نفسه الذي حصل في القدس ،حيث

ساعد على اتساع املدينة زيادة عدد

ساد البذخ والشكليات ،وحضره القناصل

سكانها والهجرة الداخلية واخلارجية من املدن

األوروبيون وأشراف املدينة .أصبح امليدان
نفسه في السنوات الالحقة مكان ًا الحتشاد

والقرى واألقطار املجاورة نتيجة تعدد مجاالت
العمل في التجارة والزراعة والصناعة ،إلى

مسيرات عيد العمال ،وللمسيرات املضادة

جانب توافر املياه العذبة ،خاصة من اآلبار،

للصهيونية التي حتتج على تصريح بلفور

واتساع شبكة الكهرباء مما أدى لقيام أحياء

ونقطة النطالق موكب النبي روبني السنوي.

ومناطق جديدة وشوارع منظمة تتوفر فيها

7

اخلدمات الضرورية .وقد نتج عن امتداد

كان العام 1879م نقطة حتول في تاريخ
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املدينة شما ًال إقامة عدة أحياء جديدة مشاطئة

وبعد أن تسقط مياه الساقية في بركة لتخزين

لساحل البحر ،أهمها حي رشيد ،وحي

املاء ،يتم سحب املاء من البركة بقنوات تكون

املنشية بقسميه (املنشية التحتية ،واملنشية
الفوقية) .أما االمتداد شرق ًا فتضمن حي

قد ُحفرت في جميع أنحاء الب ّيارة ،ثم تسييل
املياه من هذه القنوات إلى حفرة صغيرة كانت

النزهة ،ودرويش ،والشيخ شعبان ،والغزازوة،

حتيط بكل شجرة .ومن الواضح أن إقامة نظام

وتل الريش ،وأبو كبير وغيرها من األحياء
الصغيرة .كما أدى االمتداد شما ًال وجنوب ًا

ري كهذا وصيانته خالل العام كانتا تتطلبان
ّ
مبالغ طائلة وعدد ًا كبير ًا من العاملني ،عالوة

للبناء على الساحل وفوق الرمال .أما في

على ذلك كان صاحب البيارة يصرف مبالغ

الوسط فقد تطلب ذلك إزالة بعض البيارات.
وقد حد من امتداد العمران شما ًال إقامة مدينة

كبيرة لتعشيب البيارة وإبعاد اآلفات الزراعية
عنها .ومبا أن البرتقال كان منتج ًا تسويقي ًا
ومعد ًا للتصدير إلى األسواق العاملية ،فإنه كان

كان إلقامة مستعمرة بيت يام بني حي العجمي

الب ّد من إنشاء البيارات بالقرب من امليناء لنقل

ونهر روبني أثر مهم في احلد من امتداد املدينة
جنوب ًا ،وكانت مدرسة نيتر الزراعية من املعالم

املنتج بسرعة من البيارة إلى القوارب وذلك

تل أبيب بني حي املنشية ونهر اجلريشة ،كما

بخالف الصابون أو زيت الزيتون ،ألن للبرتقال
مدة انقضاء أقصر كثير ًا .وحني ننظر إلى املادة

الرئيسة على طريق يافا القدس شرق ًا .وفي

اإلحصائية املتوافرة بشأن تصدير البرتقال

العام 1948م قدرت مساحة يافا بنحو عشرين
كيلو متر ًا مربع ًا ،كما بلغ عدد سكانها نحو
 70.760نسمة.

منذ أواسط القرن التاسع عشر ،جند أنه جرى
تصدير نحو 20مليون حبة برتقال .وبلغ عدد

10

في إطار التطور واالتساع والزراعة،
استهلكت زراعة البرتقال مبالغ طائلة لتجهيز

بيارات البرتقال التابعة ليافا  420ب ّيارة أنتجت

نحو  33.3مليون حبة برتقال ،وقد استهلكت

الري ألن شجر البرتقال بحاجة دائمة إلى
نظام ّ

السوق احمللية سدس هذه الكمية ،بينما مت
تصدير الباقي إلى مصر وآسيا الصغرى،

الري خالل أشهر الصيف ،وقد توفرت املياه في
منطقة يافا طوال أيام السنة من مصدرين :من

وبعدها ص ّدرت يافا كميات كبيرة من البرتقال

نهر العوجا ،ومن املياه اجلوفية .ولسحب املياه

إلى أوروبا (فرنسا وأملانيا والنمسا وروسيا)،

اجلوفية كان يتم حفر بئر في أرض البيارة
يتراوح عمقها ما بني  3و 20متر ًا ،وكان نظام

وهذا التصدير إلى أوروبا ،أي إلى املسافات
البعيدة ،ازداد بشكل ملحوظ حني ُبدئ بتغليف

الساقي ويديره عادة جمل أو حيوان آخر.

عليه خالل عملية النقل املعقدة.

السقي يشمل جهاز ًا لسحب املاءُ ،عرف باسم

العدد (٢٠١٨ )٤٣
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11

الحياة االقتصادية

كان عشرات آالف السياح واحلجاج يزورون

كانت األنشطة االقتصادية تلعب دور ًا

املدينة العريقة ،التي حتتضن بعض األماكن
املق ّدسة للديانة املسيح ّية أيض ًا ،وط ّور هذا

أساسي ًا في تنظيم املدن الكبرى ،وتتضح
العوامل االقتصادية وتتجلى آثارها احلاسمة

املجال شبكة االتصاالت واملواصالت بني يافا
وسائر أرجاء البالد والعالم العربي ،كما ّ
مت بناء

على البنيان احلضري ،خاصة في حالة
احلواضر التي تقع على احملاور التجارية

العديد من الفنادق وشركات النقل واخلدمات
مما ساهم كثير ًا في إيجاد فرص
السياحيةّ ،

الرئيسة .ومن هنا فإن العامل االقتصادي،
وخاصة العامل التجاري ،يعتبر من العناصر
األساسية في نشأة املدن وتنظيمها.

عمل واستثمار إضاف ّية في املدينة.

١٢

١٣

تنوعت األنشطة االقتصادية في مدينة يافا،

كانت يافا املدينة االقتصادية لفلسطني منذ

وإن كان لها ثالثة أركان رئيسة هي الزّراعة

مجاالت احلياة االقتصادية ،فقد أدى تطور

والصناعة .فمن حيث الزراعة كانت
والتجارة
ّ
بيارات احلمضيات بشكل عام ،والبرتقال

أن بدأت تخوض عملية تط ّور سريع في شتى

اقتصادها إلى وضعها في مكانة مرموقة بالنسبة

بشكل خاص ،قد تطورت بشكل سريع للغاية،

لفلسطني وحتى للسوق االقتصادية العاملية.

حيث وصلت في ثالثينيات القرن العشرين

في مدينة يافا حقل اقتصادي جديد ،ووضع

إلى تصدير عشرات املاليني من صناديق
احلمضيات سنوي ًا .وقد وفر لها هذا التطور

ومنذ بدايات القرن التاسع عشر امليالدي تطور
يافا في مكانة مرموقة في السوق االقتصادية

آالف فرص العمل واالستثمارات اجلديدة
سنوي ًا ،األمر الذي أ ّدى إلى ربط يافا بأهم

الفلسطينية واإلقليمية وحتى العاملية ،وكان
هذا احلقل عبارة عن زراعة بيارات احلمضيات

املراكز االقتصادية ،باإلضافة إلى افتتاح

بشكل عام ،والبرتقال بشكل خاص .وكان
تطور هذا احلقل االقتصادي سريع ًا جد ًا ،حيث

العديد من شركات االستيراد والتصدير
واملصارف وشركات النقل البري والبحري .لم

وصل لتصدير عشرات املاليني من صناديق
احلمضيات سنوي ًا ،وهو تطور و َّفر آالف فرص
العمل واالستثمار اجلديدة سنوي ًا ،األمر الذي

يتوقف تطور االقتصاد اليافاوي على هذا ،فقد
تطور أيض ًا في مجال الصناعة ،التي متثلت في
العديد من الصناعات كصناعة التبغ ،والبالط،

أ ّدى إلى ربط يافا بأهم املراكز االقتصادية

والقرميد ،وسكب احلديد ،والنسيج ،والبسط،

في حينه على مستوى البحر األبيض املتوسط

والورق ،والزجاج ،والصابون ،ومدابغ اجللود،

إليه اقتصاد يافا في فترة االنتداب ،فقد

واملطابع .لقد ُوجدت في يافا مصانع لسكب
احلديد ،وتصنيع الزجاج ،والثلج ،والسجائر،

وأوروبا .أما السياحة فكانت أهم ما استند
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واملنسوجات ،واحللويات ،وبناء هياكل وسائل

فلسطني دور ًا بارز ًا في قيادة التطور الصناعي

النقل ،واملياه الغازية ،وصناعات غذائية متنوعة،

اليهودي وأسهمت في تأمني مجموعة من

باإلضافة إلى العديد من الصناعات األخرى.

العوامل الالزمة لتدعيم فرص منوه .متثلت هذه

أما عن التجارة فكانت مدينة يافا ميناء فلسطني

العوامل في اخلبرات الصناعية املتراكمة وما

األول قبل أن ينهض ميناء حيفا ،حيث كان

صاحبها من تدفق رأس املال اليهودي الذي

ميناء للتصدير واالستيراد .وقد صدرت من

كان يبحث عن مجال لالستثمار اآلمن في الرقعة
التي خطط لها أن تكون مالذ ًا للتجمع اليهودي

ومت استيراد املواد التي احتاجت إليها فلسطني

العاملي .يضاف إلى ذلك ما وفرته تلك الهجرة

وشرق األردن مثل األقمشة واألخشاب واملواد

من توسيع لدائرة السوق املستهلكة لإلنتاج

هذا امليناء احلمضيات والصابون واحلبوب،

الغذائية.

الصناعي اليهودي .وقد ارتبطت عوامل النمو
الصناعي أيض ًا مبجموعة األطر السياسية
والقانونية واملؤسسية ،بدء ًا باألرضية التي

14

الصناعة

خلفتها السياسة العثمانية التي لم تسع لتوفير

ارتبط التطور الصناعي في فلسطني خالل

فرص النمو الصناعي لفلسطني ،وبالوضع
الصناعي الذي كان قائم ًا في نهاية احلرب

فترة االنتداب البريطاني مبجموعة من العوامل
التي لعبت دور ًا رئيس ًا في حتديد اجتاهاته

العاملية األولى واتسم بالتخلف الشديد ،وانتهاء

العامة ،ومتثلت أو ًال في حجم املوارد الطبيعية

بسياسات سلطات االنتداب وتشريعاتها املالية

والبشرية التي توفرت لالقتصاد الفلسطيني

والتجارية والصناعية اإلدارية الهادفة إلى تنمية

ونوعيتها .وقد متيزت املوارد الطبيعية ،سواء

الصناعة اليهودية وتسهيل ازدهارها بإضعاف

ما تعلق منها بالنشاط الزراعي أو النشاط

الصناعة العربية والعمل على ضمورها .كما أن

الصناعي ،بضعفها العام على مستوى مصادر

النمو الدميوغرافي السريع ملدينة يافا ،أدى إلى
نهضة عمرانية كبيرة ،إذ ّ
مت بناء عدد كبير من

الطاقة واملواد اخلام الالزمة للصناعة وعلى
مستوى تنوع هذه املصادر ووفرتها ،ويضاف

أحياء يافا احلديثة خارج أسوار البلدة القدمية
كحي العجمي ،واملنشية ،واحلريش ،وال ُّنزهة

إلى ذلك صغر حجم السوق الفلسطينية .أما
بالنسبة للموارد البشرية فقد حتكمت إلى حد

وغيرها .لذلك ّ
مت تطوير عدد كبير من املصانع

بعيد في بلورة مسارات التطور الصناعي العربي
واليهودي تبع ًا لنوعية هذه املوارد ومستوى

لتوفير مواد البناء املختلفة الالزمة في املدينة،
كما كان في يافا عدد كبير من املصانع كمصانع

تأهيلها ،ومن هنا لعبت الهجرة اليهودية إلى
العدد (٢٠١٨ )٤٣

سكب احلديد ،ومصانع تنتج مواد وبضائع
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مختلفة كالزجاج ،والسجائر ،والعصائر ،والثلج

بالبلدة القدمية قرب سوق البالبسة.

وغيرها الكثير .أدت هذه املصانع املختلفة إلى

الصناعات اجللدية :كانت قريبة من شاطئ

انخراط فئات واسعة من العمال واحلرفيني في

البحر ،وبخاصة الدباغة التي وجدت

املدينة للعمل في هذا املجال ،الذين اعتمدت

مراكزها في بركة قمر جنوب يافا قرب

عليهم فيما بعد األحزاب العمالية احلديثة في
فترة االنتداب البريطاني ،حتى إن أحزاب ًا
فلسطينية أقامت لها فروع ًا كبيرة في يافا حتت

العجمي ،وكذلك بالقرب من البحر.
صناعة النسيج :كان معظمها يدوي ًا وتقع جنوب

االنتداب ،مثل حزب االستقالل.

يافا قرب امليناء ،وقد أنشئ مصنع آخر
في ذلك الوقت لها في ضواحي املدينة قرب

15

أحرز النشاط االقتصادي تطور ًا ملحوظ ًا

بيت دجن و ُعرف بـ «املصنع الذهبي للغزل

زراعة احلمضيات حتتل القسم األكبر في هذا
املجال ،نظر ًا للعائد الكبير من زراعتها ،فتم

صناعة الزجاج :وكانت قائمة في وسط املدينة.

والنسيج».

في فترة االنتداب ،حيث تقدمت الزراعة وظلت

صناعة السجائر :كانت أهم مراكزها على

توسيع مناطقها والعناية بها ،واتباع الطرق

طريق يافا القدس.

املناسبة في فالحة األرض ،كما كانت احلبوب

صناعة األخشاب :انتشرت صناعة املوبيليا

والبقول واخلضار والزيتون وأشجار الفاكهة من

في معظم أنحاء مدينة يافا ،وقد أتقن

املزروعات ذات الشأن في مدينة يافا وضواحيها.

اليافاويني هذه الصناعة وتفننوا فيها.

ولقد صاحب ذلك تقدم الصناعة ،وظهرت ومنت

املطاحن :يقع معظمها في شمال املدينة على

عدة صناعات في املدينة منها (صناعة الزيتون،

طريق يافا تل أبيب.

وصناعة املعادن ،والنسيج ،والورق ،والزجاج،

صناعة مواد البناء :وبخاصة صناعة الطوب

وغزل القطن ،والبالط ،والقرميد ،والسجائر،

وكان معظمها داخل املدينة.

وبعض الصناعات الغذائية) 16.وميكن حتديد

صناعة الذهب :كانت في سوق الصاغة خاصة
في املدينة القدمية.

مواقع تلك الصناعات احلرفية في املدينة على

صناعة الصابون :وكانت أهم مراكزها في

النحو اآلتي:
صناعة املعادن :أي سكب وتصنيع احلديد،

املدينة القدمية.

وأهم مراكزها (شركة السكب) وتقع على

صناعة املواد الغذائية :وخاصة املكرونة

طريق يافا القدس .أما املخارط فكان

واحللويات واملربى ،وكانت توجد في داخل

معظمها في شارع الدرهلي ،ومتركزت

املدينة ،إضافة إلى املياه الغازية ،كما

الصناعات النحاسية في سوق النحاسني

أقيمت معصرة على طريق يافا القدس.
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لم تكن الصناعة عامة  -والصناعة احلرفية

 املستشفى األملاني :وكان يقع في حي امللكان،وضم  20سرير ًا قبل اندالع احلرب العاملية

والزراعة كانتا أهم املصادر الرئيسة للمعيشة،

الثانية 21.كان يتردد على املستشفى األملاني

خاصة -متطورة في يافا ،ويبدو أن التجارة

باستمرار بعض األطباء األملان املقيمني في

فقد كانت الصناعات التي زاولها أهل يافا

املستشفى األملاني بالقدس ،وتديره بعض

احملليون صناعات منزلية في الغالب ،وكان

الراهبات األملانيات.

العمل احلرفي يقوم عادة به أبناء األسرة نفسها
ألنه كان من الصعب عليهم أن يستأجروا عما ًال
آخرىن حسب طبيعة معيشتهم.

 مستشفى احلكومة :وأقيم على البناية التيأقيمت لهذا الغرض في أواخر العهد

18

العثماني في حي العجمي وضمت -150
 160سرير ًا ،ودخل هذه املستشفى ما

وكان من السجائر املنتجة في مدينة يافا
فترة االنتداب سجائر الياسمني واحلياة.
عرفت

فلسطني

الصناعات

19

يقارب  2939مريض ًا للعالج في فترة

املرتبطة

االنتداب البريطاني.

باملناسبات واالحتفاالت الدينية ،وأهمها صناعة

 -املستشفى الفرنسي :أنشئ في العام

الصدف واملسابح ،وأغلفة الكتب املقدسة،

1876م ،ويقع على شارع العجمي املؤدي

وصناعة الشموع والتذكارات الدينية املصنوعة

من وسط البلدة إلى احلي املذكور ،وضم
 140سرير ًا ،ودخله ما يقارب  2792في

من خشب الزيتون .أما صناعة اجللود والنسيج
والدباغة وصناعة احملافظ واألحزمة والفراء

العام  ،1944وتقع أمام هذا املستشفى

واحلقائب ،فكانت من الصناعات التي اهتم
بها أهل فلسطني ،وخصوص ًا صناعة اجللود

مدرسة طابيتا اإلجنليزية التابعة للكنيسة
األسكتلندية.

ودباغتها التي كان لها أهمية خاصة في مدينة
يافا.

22

23

 -مستشفى الدكتور الدجاني :نسبة إلى

20

الدكتور فؤاد الدجاني .أنشئ هذا
املستشفى في حي النزهة ،مطلع ثالثينيات

المستشفيات واألطباء والصيادلة

القرن العشرين .وفي العام 1944م توسع
املستشفى وضم  50سرير ًا ،ودخله ما

كان في يافا أوائل القرن التاسع عشر

يقارب  2221مريض ًا للعالج في تلك

مستشفيان هما :املستشفي األملاني ،ومستشفي

الفترة.

احلكومة .ولقد زاد عدد املستشفيات في فترة

املستشفى الوحيد اخلاص في يافا.
-املستشفى اإلجنليزي :وكان مقام ًا في حي

االنتداب ،ووصل في العام 1944م إلى خمسة
مستشفيات ،وهي:
العدد (٢٠١٨ )٤٣

24

ولقد كان هذا املستشفى هو
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العجمي ،وضم  57سرير ًا ،وإن وصل
عددها إلى  140سرير ًا .وفي سنة 1944م

يافا وجود العديد من الصيدليات ،وهي:
صيدليه احللبي (وكانت أقدم صيدلية في مدينة

دخله للعالج نحو  869مريض ًا.

يافا ،وصاحبها عيسي احللبي وأوالده ،وكانت
تقع في أول شارع إسكندر عوض) .وصيدلية

 مستشفى الكرنتينا :في حي اجلبالية،وخصص لألمراض املعدية (احلميات).

يافا الكبرى (لصاحبها شوكت يني ،في شارع

25

ظهر وبرز في يافا العديد من األطباء حتى

إسكندر عوض) .وصيدلية الدجاني (صاحبها

العام 1948م ،ومنهم زاهي حداد رئيس دائرة

رشيد منيب الدجاني ،في شارع إسكندر

الصحة ،وسامي بشارة ،آخر مسؤول عن

عوض) .وصيدلية القدومي ،وصيدلية قيالة،

مستشفى احلكومة ،وحسن فرعون آخر طبيب

وصيدلية الصالحي ،وصيدلية العفي ،وصيدلية

غادر يافا بعد العام 1948م ،وكورنيه مسؤول

البرتقشي ،وصيدلية إستنبول ،وصيدلية أبو

املستشفى الفرنسي ،ومحمد زهدي الدجاني،

ضبه ،وصيدلية عازر ،وصيدلية العجمي،

وحسن شكري اخلالدي من أطباء دائرة

وصيدلية رستم أبو غزالة ،وصيدلية عرفة،

الصحة .كما برز من أطباء األسنان ،إلياس

وصيدلية املغربي ،وصيدلية صيدح ،وصيدلية

برغوت ،وجواد أبو رباح الدجاني ،ونايف

املنشية ،وصيدلية إدارة الصحة ،وصيدلية

برتقش ،وعيسي الصوابيني ،ودميتريادس.

مستشفى الدجاني.

26

29

أما أطباء الباطنة واجلراحة فنجد منهم يعقوب

يتضح مما سبق أن إنشاء الصيدليات في

برتقش ،ويوسف وهبة ،ومتاري ،وميشيل

مدينة يافا شهد طفرة كبيرة ،وهو ما ارتبط بكثرة

تادرس ،وسعيد عبد الله الدجاني ،وجورج

عدد األطباء ،وزيادة االهتمام بالصحة ،خاصة

صباغة ،وحمدي التاجي ،واحلمامي ،وأمني

في ظل ممارسات االنتداب ونتيجة للممارسات

عودة ،وسابا عازر ،وسامي وصفي ،ويوسف

التي كان مير بها أهالي يافا واحلروب املتتالية

عكاوي ،ويوسف وصفي ،وعلي الشعراوي،

والثورات التي كانوا يقومون بها ضد االنتداب

وجورج رودينكو ،وموسي التالوي ،ومحمد

وما كان ينتج عنها من إصابات خطيرة وطفيفة

ثابت الدباغ ،وميخائيل طوباسي أصفير 27.أما

ومتوسطة ،كل هذا كان يطور لديهم املجال

أطباء العيون فبرز منهم :وهبي اجليجي ،وسعيد
احلاج ،وحنا قيالة .وهناك أيض ًا صبحي حمادة

الصحي ،وإن كان هذا ال يعني أن املستشفيات
والصيدليات كانت تعتمد على اإلصابات نتيجة

أخصائي األنف واألذن واحلنجرة ،وخليل الدباغ

الثورات فقط ،فهناك من األهالي من كانوا

أخصائي األمراض اجللدية والتناسلية.

ميرضون فيذهبون للمستشفيات ولشراء الدواء

28

من الصيدليات ،ولهذا داللة مهمة علي انتعاش

نتيجة لوجود املستشفيات واألطباء ،شهدت
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الذين يلمون بالقراءة والكتابة منهم ،باستثناء
طالب املدارس 18160( ،شخص ًا) وذلك حسب

الوضع االقتصادي العتمادهم على شراء
األدوية من الصيدليات اخلاصة ،ألنه وبحكم
وجود االنتداب أيض ًا كانت هناك حركة جتارية

إحصائيات العام 1947م التي قام بها معلمو

مفتوحة مع العالم ،ومن ضمنها توفير األدوية

املدارس ،ومعنى ذلك أن النسبة املئوية للملمني

في املدينة.

بالقراءة والكتابة إلى سكان يافا هي نحو
( ،)%16.5وبإضافة عدد الطالب والطالبات
امللمني بالقراءة والكتابة ترتفع النسبة إلى

التعليم ومؤسساته

( .)%25.6واجلدول أدناه يبني تطور التعليم

ارتبط التعليم في يافا فترة االنتداب

في مدارس حكومة فلسطني لفترات مختلفة1.
يتبني من اجلدول أن هناك ارتفاع ًا في

البريطاني األسود بالعامل الديني ،حيث
كان التعليم في البداية على شكل حلقات في

نسبة العمل واملدرسني والطالب في السنوات

اجلوامع ،وكان يدير هذه احللقات إمام اجلامع،

1945-1919م .لقد زاد عدد املدارس في تلك

حيث يتلقى الطلبة على يدية علوم القرآن والكتابة

الفترة من  171فوصل إلى  ،478بزيادة قدرها

وتالوة القرآن والفقه وبعض قواعد احلساب

 307مدرسة وبنسبة  .%279كما ارتفع عدد

األولية ،وكانت تهدف هذه احللقات إلى تخريج
الكتبة والوعاظ .وباحلديث عن التعليم أيض ًا

املدرسني من  408إلى  1872بنسبة .%447
أما عدد التالميذ فزاد من  8419إلى 56359

ومدى انتشاره وتبعيته لالنتداب واملدارس التي

بنسبة  ،%669وشكلت الزيادة في نسبة زيادة

تضمها مدينة يافا وقراها نود اإلشارة إلى

التالميذ البنني  ،%669بينما بلغت الزيادة في

أن مجموع سكان مدينة يافا في  13كانون

نسبة البنات ،%682وهو ما يدل على زيادة

األول  1946بلغ ( 110340نسمة) ،وكان
السنة الدراسية

عدد املدارس

عدد املدرسني

الطالب صبيان

الطالب بنات

املجموع

1920-1919

171

408

8419

2243

10662

1932-1931

305

783

19658

5179

34837

1940-1939

402

1340

42219

12148

54367

1943-1942

403

1452

45603

12722

58325

1944-1943

458

1729

40450

14340

64790

1945-1944

478

1872

56359

15303

71662
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اللنب الغربي ،مجدل يابا ،املزيرعة ،النعاني،

اإلقبال على التعليم بشكل عام في تلك الفترة.
ضجت أصوات العرب في عهد االنتداب

نعلني ،قرازة ،القبيبة ،قولة ،رنتيس ،صرفند

بالشكوى مطالبني بتعليم أوالدهم ،حيث اعتبروا

العمار ،صرفند اخلراب ،شقبة ،طيرة دندن،

أن الزيادات خالل السنوات الثالث األخيرة

زرنوقة ،القباب.

أما في العام املدرسي

كانت ال تتمشى مع النهضة العربية الفلسطينية

1937–1936م فكان عدد هذه املدارس ()40

وما تبعها من مطالبة اجلماهير بشدة وإحلاح

مدرسة ،بزيادة خمس مدارس عما كان عليه

بتوفير التعليم ألبنائهم .وفي هذا اإلطار شهدت
األعوام األخيرة من تلك الفترة جهود ًا واسعة

عددها عام 1931–1930م ،وهذه املدارس
اخلمس هي :ثالث مدارس للبنني في قرى الشيخ

من جانب احلكومة والسلطات احمللية لنشر

مونس وبئر معني وقبيه ،ومدرستان للبنات في

التعليم .بدأت هذه املساهمة جلية في املباني

بيت دجن ويازور 33.وفي عام 1941–1940م

املدرسية العديدة التي نشطت البالد إلنشائها

كان عدد املدارس ( 46مدرسة) منها ثالث

من أموال السلطات احمللية على األخص
وتبرعات األهالي ،وأيض ًا من ضرائب التعليم

مدارس للبنات في بيت دجن ويازور وسلمه،

32

وباقي املدارس ( 24مدرسة) كانت ذات معلم

التي جمعتها املجالس البلدية ،فض ًال عما أبدته

واحد ،و( 10مدارس) لكل منهما معلمان ،وثالث

السلطات احمللية من الرغبة امللحة في اإلنفاق

مدارس كان لكل منها ثالثة معلمني ومنها ذات

على املدارس اجلديدة ودفع مرتبات املستجدين

خمسة معلمني ،ومدرستان كان في كل منها

من معلميها ،وقد بلغ عدد احلجر الدراسية

ستة معلمني ،ومدرسة واحدة كان يعلم فيها

التي أنشئت خالل تلك السنوات األخيرة نحو

سبعة معلمني.

34

مائتي حجرة .وفي سنة 1946–1945م كانت
ً 31
السلطات احمللية تتكفل برواتب  346معلما.

للحكومة فكان عددها ( 47مدرسة) وهي :عرب

وباحلديث عن املدارس في يافا في عهد

النبي روبني ،البرية ،بشيت ،قطرة ،النعاني،

االنتداب البريطاني ،جند أن عدد املدارس

املغار ،عاقر ،القبيبة ،بيت دجن ،صرفند العمار،

القروية بلغ  35مدرسة في العام املدرسي

صرفند اخلراب ،زرنزقة ،يازور ،يبنا ،بدرس،

1931–1930م ،وجميعها كانت للبنني في قرى:

شقبة ،بئر معني ،بيت نوبا ،اللنب ،برفيليا،

أبو كشك ،بيت دجن ،فجة ،احلرم ،اخليرية ،كفر

احلديثة ،دانيال ،املسعودية ،قبية ،احلرم

عانه ،املسعودية ،السافرية ،سلمة ،العباسية،

(سيدنا علي) ،أبو كشك ،فجة ،دير قديس ،طيرة

يازور ،عنابة ،عاقر ،بير نباال ،بيت نوبا ،دير

دندن ،رنتيس ،نعلني ،ساقية ،جمزو ،عنابة ،دير

قديس ،بدرس ،دير طريف ،احلديثة ،جمزو،

طريف ،قوله ،مجدل يابا ،عمواس ،بيت نباال،

أما القرى التي كان في كل منها مدارس بنني

55

القباب ،السافرية ،املزيرعة ،الشيخ مونس،

للبناء ،و( 8758جنيه ًا) للرواتب ،و( 500جنيه ًا)
للمكتبات ،و( 6110جنيه ًا) للمختبرات وغيرها.

املعارف مدرسة أنشأها عرب السدرة في عام
1947م ،وكان هؤالء العرب بدو ًا استقروا على

هذه النفقات.
في العام 1931-1930م كان في يافا ثالث

مسافة سبع كيلومترات في اجلنوب من الرملة،

مدارس حكومية ،واحدة للبنني ،أرقى صف

اخليرية ،كفر عانه ،سلمة ،العباسية.
فض ًال عن مدارس هذه القرى ،كان إلدارة
35

وقد ساهمت احلكومة مببلغ ( 7200جنيه ًا) من

وكان عددهم في عام  1458(1947نسمة)،
وبلغ عدد الطالب في هذه املدرسة ( 121طالب ًا)

فيها الصف الثاني الثانوي ،ومدرستان للبنات
أعلى صفوفها الصف اخلامس االبتدائي.

في أول كانون الثاني 1948م ،كان يعلمهم

وفي العام 1937-1936م كان في يافا ثماني

معلمان ،يدفع البدو عمالة أحدهما .وقد أنفق

مدارس حكومية ،منها أربع مدارس للبنني،

هؤالء العرب على بناء مدرستهم أكثر من 1310
ً 36
جنيها.

أرقى صفوفها األول التجاري (ويقبل فيه
خريجو الصف الثاني الثانوي) ،وضمت هذه
املدارس ( 1092طالب ًا) يعلمهم  34معلم ًا،

أما مدارس البنات احلكومية فوجدت في
قرى صرفند العمار ،عاقر ،بيت دجن ،زرنوقة،

بينهم خمسة معلمني غير متفرغني ،كما ضمت

صرفند اخلراب ،يبنا ،يازور ،السافرية،

مدارس للبنات ،أرقى صفوفها الصف السابع

املزيرعة ،الشيخ مونس ،اخليرية ،كفر عانه،

االبتدائي ،وضمت ( 1021طالبة) تعلمهن 26

سلمة ،العباسية 37.وما سبق يوضح أن هذه

معلمة.

القرى لم تكن فيها سوى مدرسة حكومية
وحيدة ،مما قلل من تأثيرها في رفع مستوى

الصحافة

التعليم والتهذيب .وخالل العام الدراسي

لم يكن أهل فلسطني مبعزل عن النهضة

1947–1946م بلغ مجموع ما صرفه أهالي
قرى يافا على مختلف مدارسهم ( 89940جنيه ًا

العربية التي بدأت في الوطن العربي وأدخلت
فيها وسائل الطباعة احلديثة وانتشرت بعض

فلسطيني ًا و 78مليم ًا) .هذا مع العلم أن مجموع

األفكار اجلديدة التي ساعدت على ظهور الوعي

ما جمعه سكان قرى يافا ملدارسهم في سنوات

السياسي والشعور القومي .وقد قامت املدارس

1945-1941م كان  115105جنيهات ،كما
جمعوا  21899جنيه ًا لتصرف على مشاريع

والكليات التبشيرية في مصر وفلسطني ولبنان
بدور ملحوظ في اليقظة الثقافية والفكرية

أخرى مفيدة لقراهم ،ليصبح مجموع ما جمع
 137104جنيهات ،منها ( 72296جنيه ًا)
العدد (٢٠١٨ )٤٣
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والسياسية ،وتخرج من املدارس عدد من
56

املعلمني واملربني .وفي هذه الفترة اعتمد أهل

وبالنسبة ملدينة يافا ،كانت هناك بعض املطابع

فلسطني على الصحافة العربية وكانوا ينشرون

القدمية ،ومنها مطبعة دير الروم األرثوذكس،

إنتاجهم األدبي والسياسي فيها ،وبرز منهم

واملطبعة البروتستنتية.

40

أعضاء في املنظمات السرية التي نشأت في

كانت معظم الصحف السياسية معارضة

دمشق واآلستانة وبيروت والقاهرة ،كجمعية

لسلطة االحتالل ووسيلة للتعبير عن الرغبة

العربية الفتاة ،وحزب العهد ،ومنهم من عملوا

الشديدة في االستقالل .ولقد قامت الصحف

في الثورة العربية الكبرى سنة  1921وواصلوا

الفلسطينية بدور مهم في الكشف عن أهداف

نشاطهم الصحافي والسياسي بعد االنتداب

احلركة الصهيونية لتهويد فلسطني ،وشن حمالت

البريطاني على فلسطني ،أمثال سليم عبد

مكثفة ضد الهجرة الصهيونية واالستيالء على

الرحمن احلاج إبراهيم ،وعوني عبد الهادي،

األراضي العربية .ومن الصحف السياسية التي

وعزة دروزة ،وجمال احلسيني ،ومعني املاضي،

صدرت في القدس صحف :األصمعي ،والقدس،

39

واإلنصاف ،والنجاح ،والنفير (التي أنشأها

ورشيد احلاج إبراهيم.

انتشرت الصحافة في فلسطني بانتشار

إيليا زكا) .أما الصحف السياسية التي صدرت

املطابع اخلاصة التي كانت محصورة في

في مدينة يافا فمنها« :االعتدال» ،و«األخبار

األديرة واملدارس التبشيرية .ومن بني أوائل

األسبوعية» ،و»فلسطني» (التي أسسها عيسى

املطابع اخلاصة التي ساهمت في نشر اللغة

العيسى ويوسف العيسى) .كما صدرت بعدها

العربية والعلوم في القدس وفلسطني ،مطبعة

«صحيفة املنادي» (التي أسسها سعيد جار

جورجي حبيب حنانيا ،ومطبعة باميال جدع.

الله ومحمد موسى املغربي) .وقد أصدر األخير

انتشرت املطابع بعد ذلك في املدن الفلسطينية

«مجلة املنهل األدبية» سنة 1922م ،وصدرت
«صحيفة احملبة» عام 1922م أيض ًا لفضل الله

النفير ،والكرمل ،وفلسطني ،واألخبار.

فارس أبي حلقة .ومن أهم الصحف السياسية

وأصبح لكل جريدة مطبعة خاصة بها ،ومنها
يعد العام 1922م نقطة انطالق للصحافة في

في يافا «صحيفة الكرمل» ،التي أسسها جنيب
نصار في حيفا أو ًال ثم انتقلت بعدها إلى

الصادرة في فلسطني حتى مطلع احلرب العاملية

يافا ،وكان الهدف من وراء تأسيسها محاربة

األولى بلغ  36صحيفة منها السياسية والهزلية،
وصدر أكثرها أسبوعي ًا أو مرتني في األسبوع

الصهيونية ،وكانت «الكرمل» أول من نبه العرب
إلى خطر احلركة الصهيونية وفضح نواياها في

وصدرت وقتها  15جريدة ومجلة منها تسع في

تهويد فلسطني .وفي سنة  ،1920وبعد احلرب

القدس ،وأربع في مدينة يافا ،واثنتان في حيفا.

العاملية األولى ،عادت صحيفة الكرمل للصدور

فلسطني بشكل عام وال ننسى أن عدد الصحف
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سنة 1920م واستمرت حتى سنة 1942م،

النفائس العصرية» من أهم املجالت األدبية

وكانت خالل ذلك تهاجم السياسة االستعمارية

في يافا ،التي أسسها خليل بيدس في حيفا

البريطانية وتندد بالهجرة الصهيونية إلى

ثم انتقلت إلى يافا بعد ذلك ،وبقيت تصدر حتى

فلسطني وحترك الوعي الوطني .واجلدير ذكره

العام  ،1922ثم توقفت مع بقية الصحف بقرار

أنه لم يكن هناك في البداية صحف عبرية لعدم

بريطاني إلى أن عاودت الصدور في العام

وجود من يلم بالعبرية في فلسطني ،وألن معظم
أهل فلسطني كانوا عرب ًا ،وتزيد نسبتهم على

1923م ،وكانت مجلة أسبوعية ثم أصبحت
شهرية بعد أن نقلت إلى القدس .ولقد كانت
«النفائس العصرية» منبر ًا لألدباء الذين

 %95من السكان .على أنه ،وفي بداية عهد
االحتالل البريطاني ،صدرت في سنة 1920م

التفوا حول بيدس ووثقوا مبذهبه األدبي ،وقد

جريدة سياسية صهيونية باللغة العربية في

تخصصت املجلة في نشر القصة واألقصوصة،
وكان أكثرها مترجم ًا عن الروسية التي كان

خلداع الرأي العام بالدعوة إلى التفاهم بني

بيدس يتقنها .وقد توقفت النفائس العصرية في

مدينة يافا ،وهي «السالم» ،وكانت محاولة

ظهرت ،أيض ًا ،عدة مجالت أدبية ساهم

العام 1924م بعد أن وقف صاحبها حياته على
ترجمة القصص والتدريس ،وكان واحد ًا من

كثيرون في إصدارها والكتابة فيها ،ومن

املساهمني في احلركة الوطنية ،ومن مؤسسي

بينهم علي الرمياوي ،وخليل السكاكيني،

اجلمعيات اإلسالمية–املسيحية والداعني إلى

وإسكندر اخلوري البيتجالي ،ونخلة زريق،

عدم التعاون مع سلطات االنتداب .وكانت

وسليم اليعقوبي ،وعيسى العيسى ،وخليل

«مجلة الدستور» من أهم املجالت املدرسية

بيدس .اهتمت صحافة تلك الفترة بنشر القصة

التي صدرت في فترة االنتداب ،وأنشأها خليل

واحلكاية والرواية والشعر والترجمات ،وعاجلت

السكاكيني مؤسس املدرسة الدستورية وحررها

الصحافة األدبية في مدينة يافا على صفحاتها
أيض ًا الشؤون السياسية ،واستعملها الكتاب

معه جميل اخلالدي ،وكانا من رواد األدب

العرب واليهود.

41

واللغة والصحافة في فلسطني منذ مطلع القرن

مدخ ًال إلى السياسة .وقد صدرت أربع عشرة

العشرين .ولقد واصل خليل السكاكيني نشاطه

جريدة ومجلة أدبية ،من بينها أربع صحف

في احلركة الوطنية زمن االنتداب وخدم في

مدرسية في القدس ويافا ،وكان أولى اجلرائد

حقل التربية والتعليم وخلف الكثير من املؤلفات

األدبية في القدس صحيفة «األصمعي» التي

العلمية واألدبية واملقاالت الوطنية.

42

أصدرها ملدة سنة حنا جورجي واشترك في

وإذا كان البعض يقسم تاريخ الصحافة

حتريرها خليل السكاكيني .كما كانت «مجلة

في فلسطني إلى مرحلتني هما مرحلة البدايات

العدد (٢٠١٨ )٤٣
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التي متتد حتى سنة 1919م ،واملرحلة الثانية

(1921م) وكانت تنطق بلسان اللجنة التنفيذية

من 1948 –1919م التي عادت الصحافة فيها

للمؤمتر العربي الفلسطيني ،و«جريدة اجلامعة

إلى الظهور في فلسطني كافة بعد انتهاء احلرب

العربية» التي صدرت في العام 1927م وحررها

العاملية األولى ووضع فلسطني حتت االنتداب

منيف احلسيني وطاهر الفتياني ،وكانت اجلريدة

البريطاني الذي عهد إليه تطبيق وعد بلفور

الرسمية للمجلسيني ،واستمرت لتصبح لسان

بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطني.

حال احلزب العربي الفلسطيني في الثالثينيات.

لقد شهدت هذه املرحلة تطور ًا ومنو ًا
سريع ًا في الصحافة ،على الرغم من الظروف

االنتداب البريطاني واملطالبة بإلغاء وعد بلفور

االقتصادية والسياسية واالجتماعية املضطربة

والوطن القومي لليهود .أما أهم صحف كتلة

التي سادت البالد ،وقد ساعد على تطور

املعارضني فكانت «مرآة الشرق» ،و«فلسطني»

الصحافة استعمال اللغة العربية في املدارس

التي أصبحت جريدة الكتلة الرسمية واستمرت

بوصفها إحدى اللغات الرسمية الثالث ،مما

كجريدة حلزب الدفاع الوطني في الثالثينيات.

ساعد على إمناء الروح الوطنية والنهضة

كما كانت صحف «القدس الشريف» حلسن

الفكرية والثقافية 43.وهكذا صدر في فلسطني

صدقي الدجاني ،و«النفير» ،و«الكرمل» مؤيدة

بني عامي  1919و1948م الكثير من الصحف

لهذه الكتلة واتبعت في سياستها املطالبة بإلغاء

واملجالت التي بلغ عددها  241باللغة العربية ،و5

وعد بلفور ،وإن دعت للتعاون مع سلطات

بلغات أجنبية .وقد تنوعت الصحف بني سياسية

االنتداب.

كانت سياسة هذه الصحف الطعن في
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صدرت في العشرينيات أيض ًا في مدينة

وأدبية واقتصادية ودينية ومتعددة املوضوعات،
وتلك ظاهرة متيزت بها فلسطني بني البلدان

يافا صحف مستقلة أصدرها بعض الشباب

املجاورة .ولقد برزت الصحافة السياسية على

الفلسطيني اليافاوي املتحمسني الذين كانوا

حساب األنواع الصحافية األخرى الهتمام

يدعون إلى الوفاق الوطني والوحدة العربية

الناس مبصيرهم حتت حكم جديد فرض عليهم.

ملواجهة خطط الصهيونية واالحتالل البريطاني

كانت معظم الصحف السياسية في العشرينيات

الذي بدأ يعمل لتطبيق وعد بلفور .ولقد كان

في مدينتي القدس ويافا إما مؤيدة لكتلة محمد

من أهم تلك الصحف صحيفة «اجلزيرة» التي

أمني احلسيني (املجلسيني) ،وإما مؤيدة لكتلة

صدرت عام 1924م في مدينة يافا ،وصحيفة

راغب النشاشيبي (املعارضني) وكان قليل
منها مستق ًال .وأهم صحف املجلسيني صحيفة

«اليرموك» التي أصدرها كمال عباس ورشيد
احلاج إبراهيم في حيفا عام 1925م ،وانتقلت

«األقصى» (1920م) ،وصحيفة «الصباح»

بعد تأسيسها بشهر إلى مدينة يافا .وفي
59

السنة نفسها أصدر سليم عبد الرحمن جريدة

الرقابة الشديدة عليها 46.وفي عام 1936م عاد

«االحتاد العربي» وهي اجلريدة الوحيدة التي

جمال احلسيني رئيس احلزب وأصدر صحيفة

صدرت في طولكرم وكانت تطبع في يافا

«اللواء اليومية» التي استمرت في الصدور حتى

واستمرت لسنتني.

عام  ،1948ثم صدرت «الوحدة» سنة ،1945

45

دخلت في ثالثينيات القرن العشرين الصحافة

و«النضال» سنة  ،1946وترأس حتريرها إميل

احلزبية في مدينة يافا مرحلة جديدة نتيجة تبلور
احلركة الوطنية ،فقد أصبحت أكثر تنظيم ًا

الغوري الذي حرر في صحف احلزب السابقة،
وهو أحد رفاق محمد أمني احلسيني ،وعمل

والتزام ًا ،وظهرت ستة أحزاب سياسية بني

معه في الهيئة العربية العليا .كما أصدر مؤمتر

أعوام  1932و1935م واتخذ كل حزب صحيفة

الشباب العربي الفلسطيني في يافا جريدته

تنطق باسمه .فقد أصدر حزب االستقالل

«الكفاح» في عام 1935م ،واستمرت لسنة

العربي ،أول األحزاب السياسية« ،مجلة العرب»

واحدة فقط .أما حزبا اإلصالح والكتلة الوطنية
فلم يصدرا صحف ًا خاص ًا بهما واعتمدا على

وبعد أن توقفت سنة 1934م صدرت «جريدة

الصحف األخرى في مدينة يافا لنشر برامجهما

الدفاع» في يافا عام 1939م ،وأسسها إبراهيم

السياسية .وكما سبق التنويه ،كانت أهم مطالب

الشنطي ،وبقيت ملتزمة بسياسة احلزب إلى

الصحافة احلزبية في الثالثينيات تتمثل في

عام  ،1942ثم تبعتها صحيفة «فلسطني»

إلغاء وعد بلفور ،ووقف الهجرة الصهيونية،

بيافا لتخدم حزب الدفاع الوطني ،محاولة

ومنع تسرب األراضي إلى اليهود ،وإنهاء

إحياء احلركة الوطنية التي كانت قد ضعفت

االنتداب البريطاني على فلسطني وإقامة حكم

بعد إجهاض الثورة 1939-1936م .وقد

وطني ،كما أن الصحف عاجلت املواضيع ذات

أصدر حزب الدفاع الوطني صحيفة «اجلامعة

الصلة باألوضاع االقتصادية السيئة الناجتة

اإلسالمية» سنة 1933م وأصدرها الشيخ

عن الهجرة الصهيونية ،ودافعت عن الفالحني

سليمان التاجي الفاروقي في يافا .وعندما تألف

عملت

في القدس وترأس حتريرها عجاج نويهض،

والعمال الذين أصبحوا بال أرض.
تلك الصحف ،أيض ًا ،إليصال برامج األحزاب
47

احلزب العربي الفلسطيني في سنة 1935م،
أصبح أكثر األحزاب امتالك ًا للصحف التي

إلى اجلماهير الفلسطينية في سني الثورة

تعبر عن سياسته .وقد أصدر في تلك السنة،

الفلسطينية الكبرى (1939–1936م) .وقد
أصدرت الصحف الكبرى صحف ًا بشكل غير

«مجلة الشباب» ،و«األوقات العربية» ،و«الوحدة

منتظم لتنوب عنها في حال تعطيلها .وهكذا

العربية» ،و«اللواء» ،إال أنها توقفت بسبب

أصدرت فلسطني «جريدة األخبار» ،وأصدرت

باإلضافة إلى صحيفة اجلامعة العربية في يافا،

العدد (٢٠١٨ )٤٣
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الدفاع ثالث صحف هي« :الفجر» و»احلياة»

العام التالي صدرت «مجلة الفجر» .عاجلت
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تلك املجالت في صفحاتها مواضيع اجتماعية

و»اجلهاد» ،وصدر عن اللواء جريدة «اللهب».

وبالنسبة للصحافة األدبية صدر في زمن

وأدبية وتهذيبية وانتقادية شتى.
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االنتداب ،باإلضافة إلى الصحف اليومية

وفي األربعينيات نشطت احلركة األدبية

واألسبوعية التي كانت تنشر إنتاج األدباء

في يافا وامتازت بالنضج الفني وبرز عدد من

من شعر وقصة ،عدد من املجالت األدبية

األدباء الذين نشروا إنتاجهم في الصحف

املتخصصة بلغ بني عامي  1919و1948م

واإلذاعة الفلسطينية واملجالت التي أصدرها

نحو  29مجلة أصدرها األدباء واألندية الثقافية

مكتب املطبوعات في القدس ويافا وصدرت عدة

واملدارس واملعاهد العلمية .ففي العشرينيات

مجالت وجرائد أدبية في القدس ،منها «الغد»

صدرت  13نشرة أدبية في مدينة يافا ،من

(1945م) ،وجريدة أو مجلة «الرأي العام»

بينها  4مجالت مدرسية ،كانت أوالها مجلة

(1946م) ألحمد خليل العقاد في يافا ،وظهرت

دار املعلمني عام 1920م ،والتي أصبحت مجلة

مجالت أدبية أصدرتها األندية واجلمعيات

الكلية العربية عام 1927م ،وكان يترأسها
أحمد سامح اخلالدي .وأيض ًا صدرت «مجلة

الثقافية في مدينة يافا وجتاوز عددها ثالثني
نادي ًا ومن بينها «مجلة أنصار الثقافة»

روضة املعارف» عام 1922م وبقيت حتى نهاية

(1944م) ،و«املنبر» (1946م) والتي صدرت

االنتداب البريطاني ،وكانت أبرز املجالت األدبية

في يافا ،و«املجلة الطبية العربية الفلسطينية»

في العشرينيات بعد مجلة النفائس العصرية

(1945م) ،و«إصالح القرية العربية» (1947م)

التي توقفت عام 1924م .وهناك مجلة «زهرة

الصادرة في القدس ،وظهرت في الصحافة

اجلميل» التي أصدرها جميل البحري في حيفا،

األدبية في الثالثينيات واألربعينيات أسماء

والتي كانت طباعتها في مدينة يافا وبقيت حتى

بعض األديبات ومنهن ماري شحادة زوجة

عام 1927م .وكانت هناك «الروايات األهلية»

بولس شحادة صاحب مرآة الشرق ،وساذج

وهي مجلة شهرية قصصية كانت تصدر في

نصار زوجة جنيب نصار صاحب الكرمل،

القدس ويافا .وفي الثالثينات شهدت فلسطني

وأسماء طوبي ،وسميرة عزام وفدوى طوقان

عامة ،ومدينة يافا خاصة ،مولد عدة مجالت أدبية

وقدسية خورشيد.

من بينها مجلة «األخالق» التي صدرت في العام

أما الصحافة االقتصادية في مدينة يافا
فسارت جنب ًا إلى جنب مع الصحافة السياسية

ومن بينهم خليل بيدس وعجاج نويهض .وفي

ألن نشاط احلركة الوطنية السياسية في زمن

العام 1933م صدرت مجلة «املطرقة» ،وفي

االنتداب لم ينفصل عن النشاط االقتصادي،

1931م ،وكتب فيها الشبان واألدباء املعروفون،
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فقد هدفت سياسة االنتداب والصهيونية إلى

عن مكتب اخلدمات العامة في يافا ،و«املجلة

تدمير االقتصاد الوطني ،وبالذات ما كان

الزراعية العربية» عن شركة الصناعات

له مردود مادي من ميناء يافا .فقد شهدت

الكيميائية اإلمبراطورية (في الشرق) في مدينة

العشرينيات صدور خمس نشرات اقتصادية

يافا أيضا.
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عاجلت املشكالت االقتصادية والتجارية الناجمة
عن الهجرة الصهيونية ،ومنها «جريدة حيفا»

الموسيقى والغناء والشعر

(1921م) التي كانت تطبع في مدينة يافا وكان
اجتاهها اشتراكي ًا عمالي ًا ،ثم تبعتها «جريدة

الشك في أن التعبير الغنائي مبصاحبة
املوسيقى والرقص شمل مساحات واسعة

احتاد العمال» في القدس (1925م) والتي

من نشاطات احلياة الشعبية في فلسطني،
خصوص ًا في مناسبات األفراح واملواسم

كانت تصدر حلماية شؤون التجارة والصناعة
والزراعة وتنظيمها.

واالحتفاالت الشعبية .ومن الواضح أن هناك

أنشأ العرب الغرف التجارية التي بلغ عددها

مالمح مشتركة بني التراث الفلسطيني وأقطار

ثماني غرف في العام 1938م ،أصدر بعضها

املشرق العربي ،حتى أن أكثر من نصف التراث

نشرات خاصة ،كانت أوالها النشرة التجارية

الفلسطيني هو تراث مشترك مع تلك األقطار.

لغرفة جتارة يافا الوطنية عام 1924م،

أما على صعيد املوسيقى احملترفة/املوسيقى

واملجلة التجارية لغرفة جتارة حيفا (1925م).

املتقنة فإنها لم تكتسب مالمحها الواضحة

وصدرت في القدس مجلة االقتصاديات العربية
(1935م).

احملددة على أرض فلسطني إال في الثالثينيات
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واألربعينيات من القرن العشرين.

بلغ عدد العاطلني عن العمل بني العمال

53

جتسد دور فلسطني في املوسيقى احملترفة

العرب في األربعينيات نحو ثالثني ألف عامل،

بعد إنشاء إذاعة القدس عام 1936م ،وإذاعة

بسبب سوء األوضاع االقتصادية بعد احلرب،

الشرق في يافا عام 1940م .وبعدها أصبحت

ومنافسة العمال الصهيونيني املهاجرين فصدرت

مدينتا يافا والقدس مركز لقاء وتفاعل بني

نتيجة لذلك ثماني نشرات اقتصادية تدافع عن

مجموعات كبيرة من املوسيقيني واملغنني في

العمال والفالحني ،وكان من بينها «العامل

مصر وبعض السورين واللبنانيني.

العربي» (1945م) وكانت لسان حال جمعية
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كانت فلسطني مبثابة جسر ثقافي في

العمال الفلسطينية في يافا وكانت النشرة
تصدر يومي ًا بالعربية وأسبوعي ًا باإلجنليزية.

املشرق العربي لم ينقطع إال سنة 1948م،

وفي عام  1946صدرت «النشرة االقتصادية»

مع النكبة .ومن األغنيات الشعبية التي وردت

العدد (٢٠١٨ )٤٣
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على فلسطني من مصر «يا شادي األحلان»

القرآن الكرمي وتركيز مقاماتها ،ألن البياتي

و»يا عزيز عيني» لسيد درويش ،باإلضافة إلى

هو املقام األساسي في جتويد القرآن الكرمي.
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أغنيات مشتركة بني فلسطني وسورية ولبنان

وهناك املوسيقى احملترفة التي ميكن

مثل «امليجانا» ،و«العتابا» ،و«الدلعونة» ،وكانت

تقسيمها إلى حقبتني واضحتني .احلقبة

تلك األغاني تردد بالعامية ألنها كانت متتاز

األولى تتضمن ما قبل إنشاء اذاعتي القدس

عن الفصحى بسهولة تعبيرها عن احلياة

والشرق األدنى في يافا ،وهي املرحلة التي

اليومية وسهولة تداولها.

كان االزدهار االقتصادي فيها يزحف إلى
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كان الغناء الشعبي إما ينفرد به فنان

املدن الفلسطينية ،فأخذت مجالس الطرب

واحد متخصص ،أو أغنيات جماعية تؤدى

املزدهرة في القاهرة وحلب تسارع باملجيء

في املناسبات .ومن الغناء الشعبي اشتهرت

إلى القدس ويافا وحيفا .لقد أخذ كبار املغنني

األغاني الدينية ،وكانت تؤدى في املناسبات

وامللحنني يصلون فلسطني ،وأخذت أغاني عبده

الدينية الكبرى كعيد الفطر وعيد األضحى

احلامولي ومحمد عثمان وخليل القباني والشيخ

عند املسلمني ،ترافقها التقاليد الشعبية التي

سالمة حجازي تنتشر وتؤدى في الصالونات
واملناسبات واحلفالت ،خصوص ًا مع انتشار

والفصح عند املسيحني .وهناك أوصاف

الفونوغراف واألسطوانات املسجلة .ومن

مختلفة لألغاني الشعبية مثل أغاني العمل

أشهر املوسيقيني الذين زاروا فلسطني ،عازف

(أغاني البنائني ،وأغاني استسقاء املطر،

الكمان احللبي املشهور وملحن املوشحات
«عمر البطش» الذي يعد مرجع ًا في املوشحات

لكل لون أداؤه اخلاص ،حيث جمع مفهوم

والقدود احللبية ،والشيخ املصري محمود

التراث املوسيقي الشعبي مختلف األعمال

صبح وغيرهم .أما املرحلة الثانية فكانت في

املوسيقية الغنائية والشعرية التي يؤديها

ثالثينيات وأربعينيات القرن العشرين ،وفيها

متارس في شهر رمضان ،وكذلك أعياد امليالد

وأغاني الصيادين ،وأغاني احلرفيني) ،وكان

الشعب ويتضمن مختلف أنواع التراث.

انتشرت أجهزة الراديو وأسطوانات أم كلثوم
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وعبد الوهاب وأناشيد فليفل إخوان في بيروت

تنوعت القوالب اللحنية املصاحبة للغناء
والرقص ،وكانت تختلف أحيان ًا بني شمال

وغيرهم ،وتكونت في فلسطني فرقة للموسيقي

فلسطني التي ارتبطت أكثر بسورية ولبنان،

العربية وأوركسترا سيمفونية (أغلب أفرادها

وبني جنوبي البالد التي كانت يغلب على مقام

من األجانب) ،كما اشترك في فرقة املوسيقى

املوسيقى الشعبية الفلسطينية فيها مقام

العربية يحي اللبابيدي اللبناني وجميل عويس

البياتي ،ولهذه الظاهرة تأثير على جتويد

عازف الكمان املصري الشهير .ومن امللحنني
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الفلسطينيني يحيى السعودي من يافا ،ورياض

ليه ،واستقطبت عازف الزق الشهير محمد

البندك .ومن املغنني فهد جنار وكاظم السبايس

عبد الكرمي وصابر الصفح ،ومن الفلسطينيني

ومحمد غازي .ومن املغنيات ماري عكاوي.
لعبت اإلذاعات دور ًا مركزي ًا في الترويج

حليم الرومي ،وإحسان فاخوري ،وروحي
اخلماش .ولقد توقف النشاط املوسيقي مع

الثقافي ،واالقتصادي ،والسياسي ،وأمناط

أحداث نكبة عام 1948م وانتقل الفنانون إلى

التفكير والسلوك مبا حقق الفوز للدول األكثر
تقدم ًا واستخدام ًا للوسائل األكثر تقنية في

دمشق وبيروت وبغداد.
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ومن موظفي إذاعة الشرق األدنى في

هذا املجـال ،وعزز التفاعل والتعاون الثقافي

يافا :فهمي شما ،ومحمد الغصني ،وصبحي

مع الشعوب واألمم للحفاظ على أصالة وتراث

أبو لغد ،وعبد املجيد أبو لنب ،وأحمد جرار،

ومعتقدات كل أمة .فبعد انتهاء احلرب العاملية

وموسى الدجاني ،وسعدي أبو ضهير ،ومحمد

األولى وهزمية الدولة العثمانية ،وصدور إعالن

بيبي.

االنتداب البريطاني على فلسطني في مؤمتر
سان رميو عام 1920م ،وصدور تصريح
بريطانيا ستعمل بكل الوسائل على إيجاد

شهدت فلسطني ظهور عشرات اجلمعيات

دولة يهودية على أرض فلسطني ،على الرغم

والروابط واالحتادات التي قامت بأدوار

من أن هذا الوعد يتنافى مع العرف اإلنساني

سياسية واجتماعية وثقافية ،وهدفت في

والقانون الدولي ظهرت في فلسطني أول محطة

األساس إلى نشر الوعي الوطني وتعزيزه ،كما

بث إذاعي عام  ،1936وأصبح للفلسطينيني

دفع بعضها عجلة الثقافة خطوات إلى األمام

59

بفضل احملاضرات واملدارس واملراكز التي

بالنسبة ليافا كانت هناك إذاعة الشرق

افتتحتها .ومن أهم تلك اجلمعيات واالحتادات

األدنى التي انتقلت من جنني إلى مدينة يافا عام

في يافا في تلك الفترة:

1941م واستقدمت كبار الفنانني والفنانات من

-جمعية الشبان املسلمني :تأسست في

مصر ،مثل مدحت عاصم ،وكارم محمود ،وعبد

عشرينيات

العزيز محمود ،ومحمد عبد املطلب ،وفتحية

القرن

العشرين،

وكان

النشاط السياسي أبرز اهتماماتها،

أحمد ،وشهرزاد ،كما سجلت محطة الشرق

كما كانت تتدخل ملساعدة املعتقلني في

األدنى بعض املقطوعات من أحلان محمد عبد

السجون وتسعى ملقاومة سياسة بيع

الوهاب وأشهرها همسة حائرة ،وكل ده كان
العدد (٢٠١٨ )٤٣
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الجمعيات واالتحادات الثقافية
والفنادق ودور السينما والمقاهي

وعد بلفور  1917الذي جاء فيه أن حكومة

جتربة إذاعية.

60

64

األراضي مما أدى إلى إغالقها فترات

رابطة املثقفني العرب في يافا :تأسست عام1944م واتخذت من دار األوقاف مقر ًا

ضمن أنشطة اجلمعية افتتاح مدرسة

لها .كانت الالطائفية أهم مبادئها لتوحيد

في املنشية هي «الفيصلية» ،وافتتاح

الشباب الواعني وتوحيد جهودهم نحو

فصول لتعليم األميني ،وكذلك تعليم مبادئ

رفع مستوى األمة الثقافي واالجتماعي

اللغة اإلجنليزية .كما أقامت اجلمعية

واألدبي ،واملطالبة بفتح مدارس جديدة
وجعل التعليم االبتدائي إلزامي ًا ،وتنظيم

-جمعية الهالل األحمر :تأسست في بداية

محاضرات وتوزيع نشرات والسعي

طويلة قبل العودة ملمارسة دورها .ومن

«مستوصف فيصل» في حي املنشية.
القرن

العشرين

ملساعدة

62

إلقامة مكتبة عمومية.

الفقراء

واملنكوبني.

-جمعية احتاد معلمي املدارس األهلية:

-جمعية مار أنطون :تأسست عام 1921م.

تأسست عام 1932م ملساعدة املعلمني

-جمعية الشبان املسيحية :تأسست عام

والدفاع عن حقوقهم وتأسيس مدارس

1922م ،وافتتحت مدرسة لتعليم اللغتني

أهلية وفتح أقسام ليلية ملكافحة األمية

العربية واإلجنليزية ،وكانت قاعة اجلمعية

والسعي لدى احلكومة لفتح مدارس

تنظم محاضرات دورية ثقافية واجتماعية.

جديدة لسد حاجة أبناء يافا.

-اجلمعية الكاثوليكية :تأسست عام 1931م.

-جمعية احتاد املعلمني واملتعلمني بيافا:

-جمعية مدارس يافا :تأسست عام 1931م،

أسسها «محمد عطية» في سنة 1931م

أسسها سليم الطيبي بهدف محاولة

بهدف السعي لدى الدوائر احلكومية

توحيد برامج التعليم في املدارس األهلية

والشركات لتوظيف أكبر عدد من الشبان

والدفاع عن حقوق تلك املدارس.

املتعلمني والعمل على زيادة رواتب
املتعلمني.

-جمعية الهداية اإلسالمية :تأسست عام

-جمعية اإلخاء األرثوذكسي :تأسست مع

1933م لنشر ما دعا إليه اإلسالم من
علم نافع وعمل مجيد.

بداية القرن العشرين بهدف ترقية

-جمعية جندة الفتاة :تأسست عام 1940م،

شؤون الطائفة األرثوذكسية من النواحي
االجتماعية واألدبية.

أسستها زوجة عبد الرؤوف البيطار

-جمعية اإلخاء اإلسالمية :تأسست عام

لوقاية الفتيات من التشرد .ولقد افتتحت
اجلمعية نادي ًا لتعليم الفتيات بالعلوم
االبتدائية واألشغال اليدوية.

1945م وأهم أهدافها االهتمام مبحلة تل
الريش وسكنة درويش.

63
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-جمعية السيدات األرثوذكسية :تأسست عام

-جمعية التعاون اإلسالمي اليافي :تأسست

1910م لإلسهام في األعمال اخليرية،

في عشرينيات القرن العشرين ،وأهدافها

وكانت تدير مدرسة لإلناث وتقيم احلفالت

إرسال بعثات علمية إلى الغرب ،وتأسيس

جلمع التبرعات واملساعدات وحث األهالي

كلية في يافا على غرار الكلية العربية

على تعليم اإلناث.

بالقدس ،على أال تكون تابعة للحكومة.

65

-جمعية التعاضد اإلسالمي اخليري :تأسست

-جمعية التعليم اخليري األهلية :تأسست

عام 1928م ،ومؤسسها محمد نسيبه،

في األربعينيات ،وكان هدفها االهتمام

وهدفها االرتفاع بالشؤون االقتصادية

بالتعليم وإيجاد طرق لتحسينه وتطويره،

واألخالقية واألدبية ،وكانت تفتح أبوابها
لي ًال لتعليم األميني القراءة والكتابة باللغة

وطالبت املندوب السامي والبلديات بتقدمي
العون إلى املدارس ،وكانت تشرف على
مدرستي التعليم بالنزهة وبستان النهضة

العربية واإلجنليزية والعبرية ،وكانت تعالج
الفقراء مجان ًا.

في العجمي.

-جمعية السيدات العربيات :أنشئت أوائل

66

ميكن القول إن اجلمعيات السابقة في مدينة
يافا كانت عام ًال من العوامل البارزة في نهضة

الثالثينيات بهدف مشاركة الرجال في
األعمال السياسية ،وكانت تشارك في

القطر الفلسطيني في فترة االنتداب البريطاني،
وباعث ًا على وعي التيارات السياسية التي كان

بجمع التبرعات وتوزيعها على الفقراء

املستعمر يخلقها لدفع هذا القطر وجرفه نحو

والدعوة إلى مقاطعة البضائع األجنبية

نهاية بعيدة عن مصلحة الشعب الفلسطيني.

املناسبات الوطنية واالجتماعية ،وتقوم

شهدت يافا إنشاء العديد من الفنادق ،وهي

وتشجيع البضائع الوطنية.
-جمعية اإلصالح اإلسالمية :تأسست عام

«فندق كليف» في سكنة هريش ،وامتلكته عائلة

1932م للعمل على رفع مستوي األفراد
ديني ًا وعلمي ًا وأخالقي ًا واجتماعي ًا .ولقد

بركات (*) و«فندق رمسيس» في أول شارع يافا
تل أبيب .و«فندق القدس» في حي امللكان ،و ُبني
خصيص ًا الستقبال إمبراطور أملانيا في سنة

افتتحت مدرسة وأقامت لها بناية خاصة،
وكان لها بعض الفروع ملكافحة األمية.

1889م عندما زار فلسطني .و«فندق اجلزيرة»

-جمعية األمر باملعروف والنهي عن املنكر:

في شارع بسترس .و«فندق كونتنتال» في أول

أسسها محمد الدرويش أحمد «قاضي

شارع النزهة مبيدان البلدية ،وكان يقع بجانب

شرعي يافا» في العام 1935م ،لألمر

عدة فنادق صغيرة منتشرة في شارع املنشية

باملعروف والنهي عن املنكر.

وبعض شوارع وسط املدينة.

العدد (٢٠١٨ )٤٣
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السينما:

فلسطني ،حينذاك ،ولفترة طويلة الحقة ،قبل

تعود بدايات السينما الفلسطينية إلى

النكبة وبعدها ،و ُيع ُّد تصوير هذا الفيلم ،إن
صح األمر ،مجرد مغامرة فردية من إبراهيم
َّ

فلسطينيني هاجرا من بيت حلم إلى تشيلي في

يقدمها الباحث عدنان مدانات في املوسوعة

«األخوين إبراهيم وبدر األعمى ،واللذين عرفا
فيما بعد باألخوين الما وهما ابنان لوالدين

حسن سرحان ،إذ كان (وفق الرواية التي

مطلع القرن العشرين ،في العام  1926قرر

الفلسطينية ،والتي يتفق فيها مع ما اعتبره

األخوان االجتاه إلى فلسطني وإنشاء صناعة

املخرج العراقي قاسم َح َول اكتشاف أول

سينمائية هناك فأخذا معهما معدات سينمائية

سينمائي فلسطيني) ،قد اشترى كاميرا تدار
باليد ،وقرأ كتب ًا عن فن التصوير والعدسات

وتوجها إلى فلسطني في الباخرة وفي فلسطني
حاوال تصوير فيلم في مدينة يافا ،لكن سلطات

والطبع والتحميض ،وكان وحده يقوم بتطبيق

االنتداب البريطاني أعاقت عملهما مر ًة ثانية

ما يقرأ ،ويصنع األجهزة بنفسه ،مبا فيها

فاضطرا أن يتوجها إلى مصر وقررا البقاء

طاولة املونتاج.

في مدينة اإلسكندرية.

69

71

جتدر اإلشارة إلى أن البعض يعيد بدايات

ُيقال إن إبراهيم حسن سرحان بقي يصور
أفالم ًا دعائية إعالنية قصيرة ،حيث ُيروى أنه

العشرين «فغالبية الروايات التي أرخت

السقا ،في مدينة يافا ،وأجنز مقدمة سينمائية

السينما الفلسطينية إلى ثالثينيات القرن

أسس شركة إعالنات مع الصحافي زهير

لبداية اإلنتاج في السينما الفلسطينية والتي

قصيرة يظهر فيها احلاج أمني احلسيني مع

اعتمدها املؤرخون أو الباحثون ترى أنه ينسب

العلم الفلسطيني ،وكانت هذه املقدمة تُعرض

التاريخ األول لنشوء السينما الفلسطينية إلى
العام .»1935

70

قبل عرض األفالم في الصاالت السينمائية

وذلك عندما قام إبراهيم

بفلسطني ،في تلك الفترة ..وبعد النكبة التي

حسن سرحان مواليد  1916بتصوير امللك

وقعت في العام  ،1948نزح إبراهيم حسن

سعود خالل مجيئة إلى فلسطني عام 1935

سرحان إلى األردن ،حيث ُيروى أنه أخرج
أول فيلم روائي أردني طويل عام  ..1957ولقد

وقد عرض هذا الفيلم وطوله ( 20دقيقة) عن
زيارة امللك سعود لفلسطني ،وتن ّقله بني القدس

عاش بقية حياته ،حتى وفاته عام  ،1976في
مخيم شاتيال ،جوار بيروت ،يعمل سمكري ًا،

ويافاُ ،يذكر أن من رافق امللك سعود في تلك

الرحلة ،كان احلاج محمد أمني احلسيني،

في بيت متواضع.

أحد أبرز الزعامات الدينية والوطنية ،في

72

من جهة أخرى ،يذكر أن الفلسطيني
67

محمد صالح الكيالي» كان قد أسس استوديو

على درجة عالية من التحضر والتمدن ،وهو ما
يظهر جلي ًا من وجود عدد من دور السينما في

وسافر بعدها إلى إيطاليا لدراسة السينما،

فترة االنتداب .وعلى كل لم تكن فلسطني غريبة

بعد عودته من إيطاليا تعاون مع مكتب

عن باقي البلدان العربية التي كان بها اهتمام

اجلامعة العربية ،الذي كلفه إخراج فيلم عن

بالثقافات اجلديدة من مسارح ودور سينما،

القضية الفلسطينية ،الذي لم ينجز بدوره

لذلك اهتم اليافاويون بدور السينما لعرض

للتصوير الفوتوغرافي في يافا سنة ،1940

بسبب النكبة.

ما ميكن عرضه للعالم من األفالم الصامتة

73

من أقدم دور السينما في يافا «سينما

والثقافية الهادفة.

الطوبجي» التي استمرت في تقدمي األفالم

وفي إطار التطور االجتماعي والنشاط

الصامتة وتوقفت بعد التحول إلى السينما

الثقافي ،شهدت يافا العديد من املقاهي

واألفالم الناطقة .و«سينما أبولو» التي كانت
من أقدم دور السينما بيافا أيض ًا وكانت

املشهورة ،ومنها «قهوة أبو شاكوش» التي
كانت من أقدم مقاهي يافا ،وكانت تقع في

تقع في أول شارع كرم الزيتون ،وكان فيها

شارع جمال باشا .و«قهوة الباريزيانا» و«قهوة

قاعتان :األولى شتوية ،والثانية مكشوفة

اللمداني» وكلتاهما تقع في شارع جمال باشا.

للعروض الصيفية .وهناك «سينما احلمراء»

و«قهوة احلاج سعدو أبو اخلير» وكانت تقع في

التي كانت أفخم دار عرض سينمائي في

شارع العجمي .و«قهوة القدس» وكانت تقع

يافا ،وكانت تقع في شارع جمال باشا .وقد

بالقرب من ميدان البلدية .و«قهوة برستول»

نزع اليهود رخامها األبيض اجلميل الذي كان

وكانت تقع خلف شارع بسترس .و«قهوة

يكسو جدرانها اخلارجية .وهناك «سينما نبيل»

االنشراح» وكانت تقع في شارع احملطة

التي كانت أحدث دار عرض في يافا ،وكانت

بطريق املنشية .باإلضافة إلى ذلك ،كانت هناك

تقع قريبة من شارع جمال باشا .باإلضافة

عدة مقاه في الصالحي ،ارتادها في األساس

إلى ذلك كانت هناك «سينما الشرق» و»سينما

جتار البرتقال وعماله في يافا ،وأهمها «قهوة

الرشيد» و«سينما فاروق» الصيفية.

داءود» .أما وسط حي العجمي القدمي فعرفت

74

وما سبق ذكره عن دور السينما وانتشارها

منطقة سميت بـ «منطقة القهاوي» وقد وجدت

في مدينة يافا يوضح أنه كان هناك انفتاح في

فيها ثالثة مقاه ،هي« :قهوة إحميد» في آخر

احلياة الثقافية في املدينة في فترة االنتداب

شارع العجمي قبل مستشفى احلكومة،

البريطاني ،مما يدل على أن السكان كانوا

و«مقهى يحيى الكبوب» وعرفت باسم «قهوة
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التيوس» في منطقة كرم الزيتون ،و«قهوة
األحول» في طريق امليناء.

75

كما كانت هناك العديد من األندية في يافا،
ومنها «النادي األنطوني» ،و«النادي األوملبي
للمالكمة واملصارعة» ،و«نادي جمعية الشبان
املسلمني» الذي كان من أقدم املؤسسات التي
أقيمت في يافا مع بدء االنتداب ،وكان محظور ًا
على موظفي احلكومة االشتراك في عضوية
هذا النادي الوطني .وهناك «نادي جمعية
التضامن اإلسالمي» ،و«نادي جماعة زهرة
األقحوان للسيدات» ،و«نادي فرقة الكشافة
مصورة فلسطينية من حي العجمي على شاطئ بحر

اإلسالمية» بيافا .كما كانت هناك أندية ومقاه

يافا عام 1932م

ومنتزهات كانت تقام على شاطئ بحر يافا
ويقتصر نشاطها على فصل الصيف.

املصدر :خير الدين أبو اجلبني :حكايات عن يافا ،دار الشروق
للطباعة والنشر ،عمان ،األردن ،ط2005 ،1م.
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صحيفة فلسطني 1922م:

خاتمة
هكذا كانت احلياة في يافا ،عروس البحر،
ودرة املدن الفلسطينيية .كانت عامرة باحلياة
بالنشاط بالثقافة مزدهرة صناعي ًا وجتاري ًا
ومتقدمة صحي ًا وتعليمي ًا .كانت تخطو مثل كل
املدن الكبرى نحو العلو والشموخ لوال النكبة
وما نتج عنها من تدمير وتخريب وتهجير.
لكن على الرغم من ذلك تبقى فلسطني وتبقى
هذه الشواهد الدليل القاطع على زيف الرواية
الصهيونية وكذبها وافترائها على الشعب
الفلسطيني وحضارته التي كانت تضاهي وقتها
كل من يجاوره من الشعوب.
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دراسات

مستقبل المصالحة الفلسطينية
بين مقومات اإلصالح وتجاذبات اإلقليم
دكتور رمزي عودة

*

الملخص

كما وجدت الدراسة أن عملية املصاحلة يجب

هدفت الدراسة إلى البحث في أسباب

أن تتزامن مع إصالح النظام السياسي
الفلسطيني وجعله أكثر إجماع ًا ،إضافة إلى

شأنها أن تؤثر على مستقبل عملية املصاحلة
التي جتري إرهاصاتها ،حالي ًا ،سواء ارتبطت

ذلك ،فقد استنتجت الدراسة أن االنقسامات
داخل حماس عقدت مسألة املصاحلة ،وقد

هذه املتغيرات بالسياق اإلقليمي أو طبيعة

جتلت هذه االنقسامات مبحاولة اغتيال رئيس

النظام السياسي الفلسطيني من حيث درجة

الوزراء الدكتور رامي احلمد الله ورئيس

اإلجماع واألغلبية ،أو االنقسامات داخل

املخابرات العامة اللواء ماجد فرج أثناء دخول

حركة حماس .ومن خالل املنهج الوصفي

موكبهما قطاع غزة في آذار املاضي ،وأوصت

الكيفي ،فإن الدراسة وصلت إلى نتائج أهمها

الدراسة املتحاورين في مفاوضات املصاحلة

أن أسباب اندفاع جهود املصاحلة جاءت
نتيجة التغييرات التي أملّت باإلقليم العربي.

بعدم االستعجال في هذه املفاوضات ،حتى

االنقسام والتعرف إلى أهم العوامل التي من

يتمكن املفاوضون من إنهاء ملفات املصاحلة
كافة على أن يكون إجراء االنتخابات آخر هذه

*أستاذ غير متفرغ للعلوم السياسية في جامعة بيت حلم ،ومدير
دائرة السياسات في معهد فلسطني ألبحاث األمن القومي
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تقديم

النظام ،األمر الذي أدى إلى االقتتال الداخلي

مير املشهد الفلسطيني ،بعد  100عام

بني فتح وحماس في أواخر العام  2006وأوائل

على وعد بلفور بحالة من التشرذم واالنقسام

العام  2007إلى أن حدث االنقسام ،حيث

السياسي واجلغرافي ،السيما بعد االنتخابات

أصبحت الضفة الغربية بقيادة السلطة الوطنية

التشريعية الثانية التي جرت في العام ،2006

الفلسطينية حتت حكم فتح ،وأصبح قطاع غزة

وأدت إلى فوز حماس بأغلبية مقاعد هذا

حتت حكم حماس أو ما عرف باحلكومة املقالة.

املجلس ،ومن ثم تشكيل احلكومة العاشرة

ما زال االنقسام يخيم إلى اآلن على املشهد

برئاسة إسماعيل هنية رئيس املكتب السياسي
حلركة حماس حالي ًا .أدت تلك االنتخابات إلى

الفلسطيني ،وهو موضوع ورقة العمل هذه التي
حتاول أن تخرج برؤية حول فرص استمرار

حدوث حالة فريدة في النظم شبه الرئاسية–
والنظام السياسي الفلسطيني يعتبر واحد ًا

املصاحلة.
لم حتقق أوسلو السالم املنشود للفلسطينيني،

منها -وهي حالة التعايش (،)Cohabitation

فبعد مرور السنوات اخلمس التي نصت

وهي حالة تظهر عندما يكون الرئيس من حزب

االتفاقية عليها كمرحلة انتقالية للحل الدائم ،لم

ورئيس الوزراء من حزب آخر ،بحيث ال تضم

تتحقق أي نتائج على صعيد مفاوضات احلل

احلكومة أي عضو من حزب الرئيس 1،وهو

النهائي لغاية اآلن ،وعلى الرغم من محطات

بالفعل ما حدث في ظل احلكومة العاشرة ،حيث

املفاوضات الشاقة بني الطرفني اإلسرائيلي
والفلسطيني منذ أوسلو إلى اآلن مرور ًا

كان رئيس الوزراء من حماس ،وكان ،ومازال،
الرئيس من «فتح» ،وهو الرئيس محمود عباس

مبفاوضات «أنابوليس» و»واي ريفر» و»كامب

«أبو مازن».

ديفيد الثانية» ،فإن هذه املفاوضات جميعها

بشكل عام ،فإن النظم شبه الرئاسية

فشلت ،وقد أدى فشلها إلى ازدياد مشاعر

ال تتجاوز حالة التعايش بسالم كما تظهر

اإلحباط وفقدان األمل نتيجة التعنت اإلسرائيلي

الدراسات اإلمبريقية في هذا احلقل 2،وتزداد

في املفاوضات ،ما أدى في احملصلة األخيرة

حدة هذه املعضلة في النظم الدميقراطية
احلديثة ،متام ًا كما هو احلال في احلالة

إلى اندالع االنتفاضة الثانية املسلحة في
العام  2000والتي استغلتها إسرائيل لتدمير

الفلسطينية ،حيث تصارعت سلطات الرئيس

البنى التحتية واألمنية للسلطة الوطنية وحصار

مع سلطات رئيس الوزراء وصالحياته ،السيما

الرئيس الراحل ياسر عرفات مؤسس النظام

في حقول األمن والتعيينات واملفاوضات مع

السياسي الفلسطيني وقتله كما تشير النتائج

إسرائيل ،وبات اجلمود هو السمة الغالبة لهذا

األولية للتحقيقات والتي تؤكد استشهاده.
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وفي إطار حالة الضعف الفلسطيني ،تولى

وإفرازاتها األيديولوجية ،والتي ارتبطت– أي

الرئيس «أبو مازن» زمام السلطة الوطنية في

ظاهرة االنقسام -بالعديد من العوامل أهمها:

العام  2005بعد انتخابات قاطعتها فصائل

ً
أوال :االنقسام األيديولوجي في الشارع
الفلسطيني
يعاني املجتمع الفلسطيني من شدة االنقسام
األيديولوجي ،حيث تشير اإلحصاءات إلى أن
نحو نصف الفلسطينيني متدينون ،ونحو %49
منهم ال يؤيدون أحزاب ًا علمانية 4.من هنا ،ميكن
اعتبار املجتمع الفلسطيني مجتمع ًا منقسم ًا بني
األيديولوجيتني العلمانية والدينية ،وأنه لوحظ مع
نهاية الثمانينيات ،ازدياد املد الثقافي الديني في
املجتمع الفلسطيني نتيجة عدة عوامل أهمها؛
ازدياد قوة احلركات اإلسالمية ،وانهيار االحتاد
السوفيتي وتراجع األيديولوجية التي ميثلها،
إضافة إلى انتصار الثورة اإلسالمية في إيران.
أدى هذا االنقسام احلاد إلى استقطاب سياسي
5
في الشارع الفلسطيني والنخب الفلسطينية،
وعكس نفسه على االنقسام بني فتح وحماس
نتيجة املوقف من االحتالل أو ما يسمى على أقل
التسميات «التنسيق» مع اجلانب اآلخر.

اليسار والفصائل اإلسالمية ،إال أن «أبو مازن»
قام بإصالحات مهمة في النظام السياسي
الفلسطيني أهمها دعوة الفصائل الفلسطينية
املعارضة التفاق أوسلو ومنها حركة حماس
وفصائل اليسار الفلسطيني إلى احلوار في
القاهرة في العام  ،2005ومن ثم املشاركة في
االنتخابات التشريعية في العام  2006والتي
فازت فيها حماس بـ 74مقعد ًا من أصل 132
مقعد ًا ،ما أهلها لتشكيل احلكومة العاشرة،
وأرسى مرحلة جديدة ومهمة من مراحل تطور
النظام السياسي الفلسطيني.

أسباب االنقسام السياسي
االنقسام السياسي ليس غريب ًا عن احلالة
الفلسطينية ،فقد أصاب االنقسام الفلسطينيني
زمن االنتداب البريطاني ،حني انقسمت
الزعامات التقليدية حول املوقف من االنتداب
والزعامة ،متام ًا كما حدث في عشرينيات القرن
املاضي بني راغب بيك النشاشيبي واملفتي

ثانيًا :تداعيات اتفاقية أوسلو
على الحقل الفلسطيني
أنشئت السلطة الوطنية نتيجة اتفاق أوسلو
بني منظمة التحرير وإسرائيل ،إال أن هذا
االتفاق سرعان ما أضعف منظمة التحرير ،بعد
أن أضعف السلطة التي حتكمها فتح ،وجعل

احلاج أمني احلسيني 3،إال أن االنقسام احلديث
في النظام السياسي الفلسطيني والذي بدأت
مجرياته في العام  ،2007لم يكن كسابقه
مرتبط ًا بالعشيرة والعائالت اإلقطاعية ،وإمنا
ارتبط أساس ًا باملؤسسة احلزبية والسياسية
العدد (٢٠١٨ )٤٣
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منظمة التحرير مسمى فارغ ًا من أي مضمون

املجتمع الفلسطيني الذي اعتمد على املساعدات

سوى في تلك اللحظات التي تل ّوح بها ،أي

اخلارجية بشكل كبير ،وهدد احلصار الذي
فرضه اجليش اإلسرائيلي على قطاع غزة أكثر

فتح ،بهذه الورقة في وجه املعارضني للسلطة
وباألخص حماس.

من  1.8مليون فلسطيني يقبعون في ظروف

6

صحية وتعليمية قاسية.

أزمت اتفاقية أوسلو احلقل السياسي
الفلسطيني ،وأدت إلى احتكار القوة في املجتمع

ارتفعت مستويات البطالة إلى نسب عالية،

وتضييق اخلناق على املجتمع املدني ،وعدم تقبل

حيث وصلت هذه النسبة إلى  ،%27.4كما

الرأي اآلخر 7.كما أن التنازالت التي قدمتها

ارتفعت معدالت الفقر لتصل إلى  %65في

املنظمة في أوسلو أتاحت املجال حلركة حماس-

األراضي الفلسطينية 10،وقد بلغ العجز اجلاري

التي تدعو لتحرير كامل فلسطني التاريخية -إلى

في امليزانية العامة أكثر من  2.4مليار شيكل

تعزيز شعبيتها لدرجة أنها كادت تطرح نفسها
بدي ًال ملنظمة التحرير الفلسطينية ،خاص ًة في

حتى نهاية تشرين الثاني  ،2015وكانت احلكومة
قد قدرت العجز في موازنتها العامة للعام

ظل عدم إجناز أي نتائج مرضية في العملية

 2015بنحو  4.4مليار شيكل 11،كما قدرت

السلمية 8.وبالضرورة ،فقد خلقت أوسلو حتديات

احلكومة الفلسطينية عجز موازنتها العامة للعام

جمة وصراعات بني النخبة الفلسطينية العلمانية

 2018مبستويات قياسية بلغت نحو  1.8مليار

والنخب اإلسالمية من جانب ،وكذلك بني النخب

دوالر 12.بشكل عام ،تعاني السلطة الفلسطينية

العائدة إلى فلسطني مع أفواج قيادة منظمة

من أزمة مالية كبيرة ،كما يعتبر حجم مديونيتها
كبير ًا نسبي ًا .من زاوية أخرى ،هناك تصاعد

وبالتالي جاءت أوسلو بكيان تتصارع فيه كل

مستمر في حجم هجمات املستوطنني على

التحرير (النخب اخلارجية) وبني النخب احمللية.
هذه القوى والتيارات على القوة السياسية.

الفلسطينيني وممتلكاتهم بالشكل الذي زاد من

9

إحراج السلطة الوطنية الفلسطينية أمام شعبها

ثالثًا :تردي الحالة الفلسطينية
لم يعكس فشل أوسلو ظالله على احلقل
الفلسطيني السياسي فحسب ،فقد عانى
الفلسطينيون بشكل عام من تداعيات االنقسام
وفشل احلل السلمي وغياب الدولة ،وعانت
السلطة الوطنية الفلسطينية أيض ًا من عجز كبير
في موازنتها ،وزادت نسب الفقر والبطالة في

وربطها بصورة السلطة التي ال تستطيع حماية
شعبها.

13

رابعًا :التدخالت اإلقليمية
لم يكن اإلقليم احمليط بريئ ًا من حالة االنقسام
واستمراره ،فإيران قائدة احملور الشيعي في
املنطقة ،التي دعمت حماس (السنية) ،أرادت
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ممارسة الدور نفسه الذي تلعبه مع حزب الله

هذه االنسحاب مناخ ًا مالئم ًا لصعود قوة

(الشيعي) في لبنان؛ من أجل تقويض إسرائيل

حماس وتناميها ومن ثم سيطرتها على قطاع

والتأثير على اإلقليم العربي ،وقطر مارست الدور

غزة واشتباكها مع إسرائيل أكثر من مرة،

نفسه في دعمها حماس ،والدولتان تبحثان عن

السيما بعدما توقفت املساعدات األمنية للسلطة

دور مهم وقائد في املنطقة العربية ،واعتبرت

الفلسطينية منذ العام  2006وحتى حزيران

حماس أداة في هذا الغرض ،أما مصر الشريك

 .2007الفكرة األساسية من هذا االنسحاب

اإلقليمي األكبر في املسألة الفلسطينية ،فهي لم
تقم بدعم حماس ،ولكنها اعترفت بها اعتراف ًا

ترك قطاع غزة من دون قوة حقيقية تستطيع
أن متأل فراغ القوة الذي أحدثه االنسحاب

واقعي ًا .وفي احملصلة ،فإن املصريني وعلى

اإلسرائيلي من القطاع دون إمكانية حقيقية

الرغم من مشاركتهم في حصار قطاع غزة

للسلطة لكي متأل هذا الفراغ السيما بعد

فإنهم لم يعملوا على القضاء على حركة حماس

حالة الضعف التي أصابتها جراء االنتفاضة

حتى في تلك اللحظات التي ساءت عالقتهم

الثانية.

باحلركة بعد تولي الرئيس املصري احلالي عبد

المصالحة الفلسطينية..
قراءة في المستجدات

الفتاح السيسي احلكم واتهام حماس بالتدخل
في الشأن املصري .املصريون عموم ًا ،رضوا

تعددت مبادرات املصاحلة اإلقليمية منذ

مبعادلة وجود حماس التي تعزز من تأثيرهم

االنقسام في العام  ،2007فقد بدأت هذه

ضد إسرائيل كما أنها تسمح لهم مبزيد من

املبادرات باتفاقية مكة في العام  ،2007ثم

الضغط على السلطة الوطنية التي تخشى من

املبادرة اليمنية في العام نفسه ،ثم جاءت الورقة

أي تقارب حقيقي بني مصر وحماس ،وكذلك بني

املصرية في العام  ،2009تلتها ورقة التفاهم

مصر ومحمد دحالن القيادي املفصول من فتح،

املصرية التي وقع عليها الفرقاء الفلسطينيون

هذا املناخ وفر بيئة مناسبة حلماس في العمل
وقيادة القطاع إلى اآلن.

في العام  ،2011والتي شكلت إلى جانب اتفاق

14

الدوحة في العام  2012احلجر األساس التفاق
الشاطئ في العام  .2014اشتمل االتفاق على

خامسًا :فراغ القوة
شكل االنسحاب اإلسرائيلي أحادي اجلانب
من غزة في العام  -2005كأحد تداعيات هذه
االتفاقية -مشكلة أمنية وسياسية الحق ًا لكل
من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ،فقد شكل
العدد (٢٠١٨ )٤٣

15

تشكيل حكومة وفاق ضمت أربعة وزراء مستقلني
من قطاع غزة على أن تعقبها بستة أشهر
انتخابات على مختلف املستويات ،وعلى الرغم
من أن حكومة الوفاق شكلت فإن االنتخابات
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التشريعية أو الرئاسية لم جتر حلني كتابة هذه

إنهاء االنقسام وهي كاآلتي:

السطور ،كما أن حكومة الوفاق واجهت إشكالية

1 .1تشكيل حكومة وحدة وطنية من مختلف

16

األطياف واألحزاب السياسية .إال أن هذه

وهي إشكالية عقدت مسألة املصاحلة وجعلت

االتفاقيات لم حتدد آلية متثيل األحزاب
في هذه احلكومة ،وتركت املجال مفتوح ًا

طريق إنهاء االنقسام.

للصراع بني فتح وحماس حول هذه النقطة.

كبيرة وهي عدم متكني احلكومة في القطاع،

حكومة الوفاق فارغة من أي معنى حقيقي على
وفي احملصلة ،فإن جميع هذه التفاهمات

2 .2إعادة هيكلة األجهزة األمنية وإصالحها.

واملبادرات لم يكتب لها النجاح .وعلى الرغم من

إال أن هذا البند لن يعالج إشكالية دمج

أن غالبيتها حظيت مبوافقة حركتي فتح وحماس

القوة التنفيذية وكذلك املوظفني الذين

فإن هذه املوافقة لم يكتب لها االستمرارية أكثر

عينتهم حكومة حماس في أبنية السلطة

من أيام وفي أحسن األحوال أكثر من عام

الفلسطينية ،ال سيما أن السلطة تعاني من

أو عامني كما حدث في اتفاق الشاطئ الذي

عجز مالي وال تستطيع استيعاب هذا العدد

أنشئت مبوجبه حكومة الوفاق الوطنية ،إال أن

الكبير من األجهزة األمنية واملوظفني الذين

هذه احلكومة كانت شكلية ولم متارس سلطة

يتجاوز عددهم  50000موظف .من جانب

فعلية في قطاع غزة .وفي احملصلة ،وفي خضم

آخر ،لم يحسم اخلالف بني فتح وحماس

هذه املبادرات الفاشلة ،فإن فتح وحماس لطاملا

حول مرجعية األجهزة األمنية؛ هل هي

حملتا مسؤولية الفشل للطرف اآلخر .يقول

للرئيس أم لوزير الداخلية.

صالح 17في أعقاب فشل اتفاق املصاحلة في

3 .3أكدت املبادرات ضرورة إجراء انتخابات

العام  2011في القاهرة« :إن إعالن إنهاء

تشريعية ورئاسية واملجلس الوطني بعد

االنقسام سيكون أقرب إلى «هدنة» ،مع إبقاء

ستة شهور من تشكيل احلكومة .إال أن
اخلالف ما زال مستمر ًا بني فتح وحماس

مختلفني على الضفة الغربية وقطاع غزة،
ليصبح الوضع انتقا ًال معنوي ًا من «انقسام»

على أي من النظم االنتخابية ستجرى هذه
االنتخابات .كما أن فترة ستة شهور فترة

معلن ،إلى «اقتسام» للصالحيات والنفوذ في

غير كافية إلجراء انتخابات واستعداد

املنطقتني ،ولكن رمبا دون ضجيج ودون صراع

األحزاب السياسية لدخول هذه االنتخابات.

جوهر املشكلة ،حيث ستستمر سيطرة طرفني

4 .4أكدت املبادرات على إصالح منظمة

مكشوف في وسائل اإلعالم».
اتفقت معظم مبادرات املصاحلة بني فتح

التحرير وإعادة هيكليتها وتطويرها .إال أن

وحماس على أربع قضايا أساسية من أجل

االتفاقيات لم حتدد أسس اإلصالح ،هل
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هي من خالل أسس ومعايير دميقراطية

التي تسارعت خطاها منذ أوائل تشرين األول

أم من خالل احملاصصة؟ وترك هذا األمر
يعتبر عائق ًا أمام الوصول إلى اتفاق.

املاضي ،وذلك من خالل البحث في ثالثة
متغيرات أساسية تؤثر على فرص جناح هذه
العملية؛ وهي :أو ًال البعد اإلقليمي والتجاذبات

بشكل عام ،فإن جميع مبادرات املصاحلة
افتقدت إلى آليات تنفيذية ملزمة متكن جميع

اإلقليمية .أما املتغير الثاني فيتمثل في طبيعة

األطراف من التحقق منها 18،كما أن التنازع

النظام السياسي الفلسطيني من حيث درجة

في مصالح القوى اإلقليمية املختلفة لم يكن
مشجع ًا على تنفيذ االلتزامات التي تضمنتها

األغلبية والتوافقية فيه .ومتثل املتغير الثالث
في طبيعة االنقسامات الداخلية داخل حركة

هذه االتفاقيات.

حماس.

لم تستمر األجواء الهادئة بني فتح وحماس
طوي ًال ،فسرعان ما تعرض رئيس الوزراء

أسئلة الدراسة

ورئيس املخابرات العامة إلى محاولة اغتيال

1 .1ما هي العالقة بني التغييرات اإلقليمية

أثناء دخولهما قطاع غزة الفتتاح محطة حتلية

وجناح جهود املصاحلة كما وردت في

مياه في  13آذار  ،2018ما أدى إلى توتر

اتفاق القاهرة في تشرين األول من العام
2017؟

العالقات بني اجلانبني ،وقلل فرص حتقق

2 .2ما هي فرص استقرار عملية املصاحلة

املصاحلة في األمد القريب.

في ظل العوامل املؤسساتية في النظام
السياسي الفلسطيني؟

إشكالية الدراسة

3 .3ما هي عالقة االنقسامات الداخلية داخل

تعددت مبادرات املصاحلة واتفاقاتها منذ

حماس بفرص استمرار املصاحلة؟

العام  2007إلى اآلن ،إال أن جميعها لم يكتب
لها النجاح ،ما ولد حالة من اإلحباط في الشارع

اإلقليم والمصالحة ...
تعارض المصالح

الفلسطيني حول تفاهمات القاهرة في تشرين
األول من العام اجلاري ،فهل سيكون مصيرها
متام ًا مثل مصير املبادرات التي سبقتها؟ أم

لطاملا ارتبطت عملية املصاحلة باملصالح

أنها حتتوي فرص ًا أكبر للنجاح؟

اإلقليمية املختلفة والتي تتعارض بشكل كبير

تسعى هذه الدراسة للبحث في املتغيرات التي

السيما إذا ما تعلقت بالقضايا االستراتيجية

أثرت في اندفاع عملية املصاحلة الفلسطينية
العدد (٢٠١٨ )٤٣

املهمة وأهمها املسألة الفلسطينية .في هذا
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اإلقليمية بالشكل الذي دفع جهود املصاحلة

اإلطار ،فقد وجد حبيب 19أن اندفاع جهود
املصاحلة لم يكن ذاتي ًا قط ،وإمنا جاءت هذه
اجلهود انعكاس ًا للتغيرات السياسية العربية.

للنجاح ،وأهم هذه املتغيرات :اإلرادة املصرية
بلعب دور حيوي في عملية السالم في الشرق
األوسط يعيد ملصر مكانتها اإلقليمية والدولية،

من جانب آخر ،فإن االنقسام الفلسطيني أصبح
حساس ًا أكثر للتغيرات في السياسة األميركية

وثاني هذه املتغيرات انحسار الدور اإلقليمي

جتاه القضايا العربية املختلفة والسيما العالقة

القطري الداعم األهم حلماس بعد احلصار
أو املقاطعة العربية وشبه الدولية لها مؤخر ًا

املصالح املرتبطة باالنقسام والتغيرات التي

بسبب دعمها لإلرهاب اإلسالمي املتطرف،

أملت بهذه املصالح وجعلتها أكثر قابلية لدعم

وثالث هذه املتغيرات تراجع الدور اإليراني

عملية املصاحلة بعد انقسام استمر أكثر من

في املنطقة بشكل عام وفي دعم حماس بشكل

 10سنوات.

خاص بسبب السياسات املتشددة ضد إيران

األميركية مع إيران.
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سأقوم بتحليل هذه

حتى أيلول من العام السابق لم تكن

من اإلدارة األميركية واململكة العربية السعودية،
وأخير ًا ،الدور القيادي اجلديد للعربية السعودية

خيم االنقسام على املشهد الفلسطيني الذي
ظهر في بعض جتلياته مندفع ًا نحو مزيد من

في قيادة املنطقة العربية السيما بعد التقارب

املصاحلة متوقعة بني الفرقاء الفلسطينيني ،فقد

الكبير بينها وبني اإلدارة األميركية اجلديدة
والذي حفزها للعب دور أكبر في عملية السالم

االنقسام ،وازدادت حدته مع تشكيل حماس
نوع ًا من احلكومة اإلدارية لقطاع غزة ،والذي

بني الفلسطينيني واإلسرائيليني.

ردت عليه السلطة الوطنية بإجراءات عقابية

جعل سقوط نظام مبارك على أثر ثورات
الربيع العربي -والذي اعتبرته حماس وسيط ًا

طالت اآلالف من موظفي القطاع ،حيث قطعت
رواتبهم أو مت اقتطاع بعضها .كان واضح ًا

غير نزيه في املفاوضات مع فتح -حركة حماس
أقل استعداد ًا لالستجابة السريعة للمصاحلة

أن أجواء الصراع والتنافس الذي ميز اإلقليم
العربي قد أثر سلب ًا على استمرار حالة االنقسام

بل جعلها تفرض شروط ًا أمام أي عملية

الفلسطيني ،حيث إن حماس التي استطاعت أن

مصاحلة 21.وبعد سقوط نظام حسني مبارك،

حتظى بدعم بعض األنظمة العربية واإلقليمية-

تدهورت العالقات املصرية احلمساوية بشكل

والذي مكنها من االستمرار بحكم غزة أكثر من

متسارع ،وكذلك األمر مع السلطة الوطنية

 10سنوات -لم يعد مبقدورها مواصلة هذا

السيما بعد تأييد املصريني عودة محمد دحالن

احلكم في ظل التغييرات اإلقليمية التي عصفت

القيادي املفصول من حركة فتح إلى أبنية

باملنطقة العربية وعملت على تغيير موازين القوى

السلطة الوطنية ،إال أن ضغط مصر واإلمارات
79

على «أبو مازن» لم يفلح في عودة دحالن إلى

اإلرهابية املرتبطة بشكل أو بآخر بحماس.

احلياة السياسية الفلسطينية ورمبا توريث

في هذا اإلطار ميكن النظر إلى أن اإلدارة

السلطة له ،وهذا دفع مصر إلى التقرب من

املصرية قد ساهمت في حصار غزة وإغالق

حماس ودحالن واستضافة أكثر من مؤمتر

األنفاق ،معتبرة أن تقويض حماس يسهم

هدد إلى حد كبير شرعية السلطة الوطنية

في دحر املجموعات اإلسالمية املتطرفة في

مثل مؤمتر عني السخنة في تشرين األول

سيناء .في املقابل ،قبلت حماس قطع عالقتها

من العام  .2016إال أن مصر التي تراجعت

مع اإلخوان املسلمني واالبتعاد عن اجلماعات

مكانتها اإلقليمية بشكل حاد بعد تنامي الدور

املتطرفة في سيناء ،وهذا أرجع ورقة املصاحلة

اخلليجي السيما احملور السعودي اإلماراتي،

إلى الساحة املصرية السيما بعد تراجع أو

إضافة إلى املشاكل السياسية التي واجهتها

فشل الدور القطري والتركي في إجناز مهمة

في أعقاب إطاحة السيسي بحكم اإلخوان

إنهاء االنقسام أو التعاطي معها .من جانب

املسلمني وما تاله من حالة من عدم االستقرار،

آخر ،أدركت حماس أن قبولها إنهاء االنقسام

هذه العوامل أضعفت من قدرة املصريني على
قيادة الصف العربي ،وبات لزام ًا على مصر

سيحميها من عقوبات عربية سعودية باألساس
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إضافة إلى العقوبات األميركية في ظل قيادات
متشددة ،كما أن العقوبات التي فرضها الرئيس

أن تثبت حللفائها األميركيني والسعوديني
الذين يسعون إلنهاء امللف الفلسطيني سلمي ًا،

«أبو مازن» على القطاع -على الرغم من أنها

أنها ما زالت قادرة على التأثير على امللف

ليست شعبوية -أضعفت باحملصلة األخيرة

الفلسطيني ،ومن هذا املنطلق ،ضغطت مصر

حماس في مواجهة شعبها.

على حماس التي ليس بوسعها حتمل الضغط
املصري كثير ًا ،وأقنعتها بضرورة إنهاء ملف

من جانب آخر ،فإن قطر التي تناغمت
مصاحلها كثير ًا مع حركة اإلخوان املسلمني،

االنقسام أو تسويته بطريقة ما ترضي القيادة
الفلسطينية خاصة أن هذه القيادة تشترط دوم ًا

على ملف التسوية األهم في الشرق األوسط،

23

وجدت في حركة حماس منفذ ًا مهم ًا لها للتأثير

إنهاء ملف االنقسام كشرط ألي عملية تسوية

أي امللف الفلسطيني ،وباتت تدعم حركة
حماس مالي ًا وسياسي ًا معترف ًة إلى حد كبير
بواقع االنفصال ،ما أثار دائم ًا حفيظة السلطة

ينظر املصريون إلى إنهاء االنقسام على

الوطنية واإلدارة األميركية في آن واحد .إال
أن قطر مؤخر ًا ،وبعد حملة دول املقاطعة

حيث فرص أي تسوية محتملة دون قطاع غزة
ستكون مستحيلة.
أنه مؤشر على حماية األمن القومي املصري،
خاص ًة في سيناء التي تنتشر فيها اجلماعات
العدد (٢٠١٨ )٤٣

العربية الرباعية (مصر ،السعودية ،البحرين،
80

واإلمارات) الحتوائها وحصارها باتت في

واالستمرار لن يكتب لها النجاح بعد إصرار

وضع إقليمي ودولي صعب ،السيما بعد املباركة

احملور السعودي اإلماراتي على احتواء إيران،

األميركية لهذه اخلطوات التصعيدية من الرباعية

وبالضرورة فإن هذه العزلة التي عانت منها

العربية ،وبالضرورة ،فإن حليف حماس الرئيس

حماس دفعتها لقبول الضغط املصري الهادف

لم يعد مبقدوره االستمرار في دعم حماس ،بل

للمصاحلة ،السيما في ظل القيادة السعودية

رمبا ميكننا القول إن حماس تصرفت ببرغماتية

لإلقليم العربي في أعقاب ثورات الربيع

واضحة حينما خالفت التعليمات القطرية

العربي.

وأخير ًا ،فإن العربية السعودية التي باتت

وانساقت نحو املصاحلة في القاهرة بطريقة
أثارت حفيظة القطريني.

26

تتصرف مباشرة كقائدة للنظام العربي -حيث
ظهر هذا املوقف واضح ًا في اليمن وسورية
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يتكرر املشهد القطري في موضوعة العالقة

والعراق -ازداد دورها في اآلونة األخيرة،

اإليرانية احلمساوية ،حيث متيزت هذه
العالقات تاريخي ًا باملتانة عسكري ًا ومالي ًا،

وباتت محل رضا إقليمي وأميركي السيما بعد

إال أن هذه العالقة تهددت بعد قدوم اإلدارة

صفقة األسلحة اخليالية التي حصلت عليها
الشركات األميركية مؤخر ًا من السعودية والتي

مواقفها املتشددة دول اخلليج وعلى رأسها

جتاوزت  400مليار دوالر.

العربية السعودية -والتي لطاملا رفضت

أن هذه الصفقة إضافة إلى جناح السعودية

االتفاق النووي اإليراني مع مجموعة 1+5

في استضافة مؤمتر قمة عربي وإسالمي في

الدولية -على اتخاذ إجراءات عقابية أشد على

الرياض وبحضور الرئيس ترامب ،قد أقنعت

اجلمهورية اإليرانية ،وأحد أهم هذه اإلجراءات

اإلدارة األميركية اجلديدة بأهمية االعتماد

اشتراط حتديد عالقة حماس مع إيران.
فحماس لم تكن مؤخر ًا في أحسن أحوالها

على العربية السعودية في إنهاء امللفات العالقة
في الشرق األوسط ،ومن بني أهم هذه امللفات

بعد تفكك محورها الداعم السوري اإليراني

املسألة الفلسطينية ،واستطاعت السعودية أن

وخروجها من سورية إثر ثورات الربيع العربي

متارس ضغوطها على القيادتني الفلسطينيتني

وتقلص الدعم اإليراني وتشديد احلصار

في غزة ورام الله لدفعهما نحو املصاحلة في ظل

عليها من املصريني عقب إطاحة حكم اإلخوان

تسوية لم تفهم إلى اآلن ،ولكن على األقل جنحت

وكما في السياق البراغماتي

العربية السعودية في هذا الشأن مقنعة اإلدارة

احلمساوي جتاه قطر ،تصرفت حماس جتاه

األميركية بأن الفيتو األميركي جتاه املصاحلة

إيران ،حيث تدرك األولى أن فرصها بالبقاء

ليس هناك ما يبرره.

األميركية اجلديدة (إدارة ترامب) ،وشجعت

املسلمني.
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يبدو واضح ًا

النظام السياسي الفلسطيني
بين األغلبية واإلجماع

الضمانات الكافية لفريق املهزومني بأنه سيتم
توفير فرصة أخرى لهم إلعادة املنافسة احلرة
دون خوف من أن ينتهك هذا احلق».

سأتناول في هذا اجلزء من الدراسة مدى
قدرة النظام السياسي الفلسطيني على
استيعاب عملية املصاحلة وتعزيزها بالشكل

النظام السياسي ،وقد قمنا في دراسة سابقة

الذي يضمن استمرارها ،وهو األمر الذي

32

(عودة )2017 ،بحساب مؤشرات التوافقية في

سأبحثه من خالل فحص مؤشرات األغلبية

النظام السياسي الفلسطيني وفق هذا املقياس

واإلجماع في النظام السياسي الفلسطيني
اعتماد ًا على اإلطار النظري الذي قدمه ليبهارت

كما يتضح في اجلدول رقم ( ،)1حيث يتضح
من البينات املقدرة واملجمعة حول مؤشرات

لنموذج الدميقراطية التوافقية.

تتضمن التوافقية تقاسم السلطة (– power

اإلجماع أو األغلبية في النظام السياسي

 )sharingمن خالل مفهوم االئتالفات احلكومية

الفلسطيني أنها تصب في كون هذا النظام
أقرب إلى األغلبية املعتدلة ،حيث نال درجة

الواسعة بني احلزب احلاكم الذي ميثل األغلبية

( )5-وهي تعادل األغلبية املعتدلة في مقياس

واملعارضة السياسية التي متثل األقلية ،وتتحقق

رينولدز.

التوافقية باإلضافة إلى االئتالفات الواسعة من

في الواقع ،فإن طبيعة األغلبية في النظام

خالل ضمان فيتو األقليات ،واعتماد نظام

السياسي الفلسطيني تؤكد لنا أن فرص جناح

التمثيل النسبي االنتخابي ،وتوافر درجة

املصاحلة لن تكون عالية في ظل سيادة سمات

مقبولة من الفيدرالية أو الالمركزية 28.تظهر
أهمية التوافقية في الدول املنقسمة إثني ًا أو
سياسي ًا ،وبالضرورة ،فاحلل لالنقسام في هذه

األغلبية في النظام السياسي الفلسطيني،
وبالضرورة فإذا ما أردنا تعزيز هذه الفرص
فإن علينا تغيير هذه السمات من خالل ما ميكن

األنظمة هو تقاسم القوة بني اجلميع وليس

تسميته إصالح النظام السياسي الفلسطيني
لكي يكون أكثر توافق ًا.

احتكارها بيد األغلبية ،بالشكل الذي يؤدي إلى
عدم طغيان األغلبية على حقوق األقلية .وفق ًا

وبالضرورة فإن تعديالت مهمة وضرورية

لهذا املعنى ،فإن دميقراطية اإلجماع ال تعني

في النظام األساسي الفلسطيني تعتبر مطلوبة

حكم األغلبية فقط ،فهي تتضمن كما يجادل

برزورسكي وآخرون (Przeworski, et al.,

إلجناز عملية املصاحلة واستقرارها؛ وأهمها:

 »29)1999حماية األقليات ،إذا لم يكن ذلك فإن

تغيير النظام االنتخابي املعمول به في
االنتخابات التشريعية من النظام املختلط إلى

الدميقراطية لن تكون مستقرة ،وهذا سيوفر
العدد (٢٠١٨ )٤٣

وتلميذه رينولدز

مقياس ًا

قدم ليبهارت
جيد ًا لقياس درجة التوافقية (اإلجماع) في
30

31
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نظام التمثيل النسبي والذي يسمح لتمثيل

حكومي وتنسيق السياسات من أجل حتقيق

أوسع لألحزاب الصغيرة والفئات املهمشة في

سياسات اجتماعية واقتصادية أكثر كوربراتية

املجلس التشريعي.

في املجتمع الفلسطيني.

حتويل نظام احلكم احمللي املركزي إلى نظام

تعزيز استقاللية سلطة النقد الفلسطينية من

المركزي يسمح للبلديات بإدارة نفسها بنفسها

أجل رسم سياسات نقدية توافقية في املجتمع

ضمن اختصاصات واسعة.

تقوم بحماية فئات املجتمع كافة.

تعزيز استقالل القضاء وفرض قيود تشريعية

إعطاء دور أكبر للمجلس الوطني الفلسطيني

وقضائية على تعديل القانون األساسي بالشكل

واعتباره مبثابة املجلس األعلى املنتخب والذي
يقوم بسن القوانني جنب ًا إلى جنب مع املجلس

تطوير إطار عمل النقابات واحتادات
العمل واملنظمات األهلية لتكون أكثر التصاق ًا
واندماج ًا بالسياسات احلكومية في ظل دعم

التشريعي الفلسطيني ،وذلك من أجل إتاحة

الذي يضمن عدم اإلجحاف بحقوق األقليات.

املجال ألكبر قدر ممكن من املجتمع للمشاركة
في احلكم.

جدول 1
نتائج قياس مؤشرات اإلجماع /األغلبية في النظام السياسي الفلسطيني.
مؤشرات اإلجماع /األغلبية

درجة املؤشر

داللة املؤشر

درجة الفصل بني السلطتني التنفيذية والتشريعية

0

محايد

2-

أغلبية قوية

طبيعة النظام االنتخابي

1

إجماع معتدل

الوحدة ( )Unitaryمقابل الفيدرالية

1-

أغلبية معتدلة

مرونة الدستور واإلشراف القضائي

1-

أغلبية معتدلة

درجة التشارك في السلطة التنفيذية

1-

أغلبية معتدلة

النظام احلزبي

1-

أغلبية معتدلة

مقياس جماعات املصالح

0

محايد

مقياس استقاللية البنك املركزي

0

محايد

املجموع

5-

أغلبية معتدلة

درجة تركيز السلطة التشريعية في نظام املجلس الواحد
أو املجلسني

*

املصدر بيانات مقدرة من الباحث باالعتماد على املصادر الثانوية.
*  = 18-أغلبية قوية ( = 9- ،)2-أغلبية معتدلة ( =0 ،)1-محايد =9 ،إجماع معتدل ( = 18 ،)1إجماع قوي ()2
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االنقسامات الداخلية
في حماس وفرص المصالحة

موافقته ،واملتهم الرئيس في هذه العملية حسب
رأي الكثيرين هو فتحي حماد ،أحد قادة حركة
حماس نظر ًا ملعارضته العلنية التفاق املصاحلة

أثناء دخول موكب رئيس الوزراء الدكتور

أو ًال،

رامي احلمد الله ورئيس املخابرات العامة اللواء

والرتباط اسمه بقوة وفق ًا لبعض

املصادر مبحاولة االغتيال التي استهدفت

ماجد فرج إلى قطاع غزة من أجل افتتاح محطة

اللواء توفيق أبو نعيم مسؤول األمن في حركة

حتلية املياه تعرض موكبهما للتفجير ،ما فسر

حماس في العام املاضي ،وارتبطت أهداف هذه
العملية أيض ًا مبحاولة تعطيل جهود املصاحلة

بأنه محاولة لالغتيال ،إال أن األخيرين جنيا،
وسرعان ما حملت السلطة الوطنية الفلسطينية

التي كانت ترعاها مصر والتي كان يعارضها

على لسان الرئيس عباس مسؤولية احلادث

حماد.

حلماس واعدة بفرض عقوبات على األخيرة،

36

من الواضح ،أن جهود املصاحلة التي

كما أن حماس في بيان لها 33رفضت تهديدات

رعتها مصر منذ تشرين األول املاضي عززت

السلطة الوطنية الفلسطينية وألقت عليها

االنقسامات الداخلية في حركة حماس ،حيث

مسؤولية التنصل من اتفاق املصاحلة.

صدرت عن مسؤولي احلركة خالل هذه اجلهود

بشكل عام ،فإن محاولة االغتيال هذه وإن

تصريحات متضاربة حول موقف احلركة من

لم تنجح إال أنها عرضت جهود املصاحلة إلى

ملفات املصاحلة املتأزمة ،مثل قضية املعابر،

مخاطر جسيمة ،فقد جمدت هذه اجلهود،

وسالح املقاومة ،وأزمة املوظفني ،وغيرها من

وازداد التراشق اإلعالمي واالتهامات املتبادلة

امللفات التي تشكل عوائق حقيقية في ملف

بني السلطة الوطنية وحركة حماس .وبصرف

املفاوضات بني الطرفني ،وبدا يحيى السنوار،

النظر عن اجلهة التي تقف وراء هذه احملاولة

رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة ،وكأنه يقود
دفة القيادة منفرد ًا ،في ظل اعتراض صريح

فإن أصابع االتهام تتجه بشكل كبير إلى بعض
األجنحة املتشددة داخل حركة حماس .في هذا

من قادة مؤثرين داخل احلركة ،ومن أبرزهم

اإلطار ،اتهم اللواء عدنان الضميري 34الناطق

صالح البردويل الذي صرح عقب االتفاق بأنه

الرسمي باسم األجهزة األمنية الفلسطينية

اتفاق بال معنى وبال آليات للتطبيق ،كما اعتبر

مباشرة القيادي في حركة حماس فتحي حماد

الزهار ،أحد أبرز قادة احلركة ،أن حماس وعلى

بتدبير محاولة االغتيال.

من غير احملتمل أن أي ًا من قادة حماس

الرغم من هذا االتفاق ما زالت حتتفظ بخيارات
عديدة في حال مت اإلخالل باالتفاق .وكل هذه

لم يكن يعلم بعملية التفجير أو على األقل قد

املعارضة أدت بالسنوار إلى ممارسة سياسة

أغمض أحدهم عينيه عن هذه العملية أو منح
العدد (٢٠١٨ )٤٣

35

84

وبصرف النظر عن صحة االتهامات لفتحي

متشددة جتاه معارضي اتفاق املصاحلة ،بل
إنه هدد خصومه صراحة متوعد ًا بأنه «سيكسر

حماد فيما يخص عملية االغتيال ،فإن حماد

رقبة كل من يسعى إلفشال املصاحلة» 37.في هذا

وغيره من معارضي اتفاق املصاحلة أصبحوا

السياق ،أكدت بعض املصادر املطلعة في قطاع

اآلن مسرورين للغاية لتعطل املصاحلة بعد هذه

غزة أن السنوار ،من أجل حتجيم دور معارضي

العملية ،ورمبا سيكونون أكثر سعادة إذا ما
جعلوا أي اتفاق مستقبلي للمصاحلة اتفاق ًا
شكلي ًا يلزم السلطة بتحمل التبعات اإلدارية

محمود الزهار وعضو املكتب السياسي للحركة

والرواتب في القطاع دون ممارسة حقيقية

فتحي حماد باإلضافة إلى ثالثة قادة آخرين من

للسيادة واألمن.

اتفاق املصاحلة ،أعطى تعليماته بفرض اإلقامة
اجلبرية املنزلية على القيادي في حركة حماس

احلركة في القطاع 38.إال أن جهود السنوار على
ما يبدو لم تفلح في جلم معارضي االتفاق داخل

ملخص النتائج والتوصيات

حركته ،فبعد ساعات قليلة من تسليم املعابر

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

إلى قوات السلطة الوطنية ،علق أبو مرزوق،

1 .1أن هناك عدة عوامل ساهمت في تكريس

أحد قادة احلركة ،في تغريدة له على حسابه في
موقع تويتر ،قائ ًال إن «الطريقة التي مت استالم

حالة االنقسام ،أهمها االعتبارات اإلقليمية،
ثم التجاذبات اإلقليمية واالنقسامات داخل

معبر رفح فيها غير الئقة ،ولم نتفق عليها ،وأي

حماس.

اتفاق يخلو من العدالة واإلنصاف ويحترم ما مت
التوقيع عليه ،لن يكتب له النجاح».

2 .2أن فرص جناح اتفاقية املصاحلة التي

39

ابتدأت في القاهرة في مطلع تشرين األول
 2017ارتبطت أساس ًا بتوافر ظروف

يوضح التحليل السابق أن حماس ليست
مستعدة إلى اآلن لعملية املصاحلة ،فهناك

موضوعية ساعدت على جناح هذه املبادرة،

انقسامات حادة بني قادتها حول أسس هذه

وأهم هذه الظروف :التغيير الذي حدث

العملية ،وعلى الرغم من أن السنوار الرجل
القوي في حماس يعتبر املصاحلة هدف ًا
استراتيجي ًا للحركة ،فإنه ليس الرجل األقوى

في منظومة القوى اإلقليمية ومنها صعود
قوة العربية السعودية على حساب قطر
وإيران ،ورغبة مصر في حتسني وضعها

داخل احلركة ،فهناك العديد من القادة

في الترتيب اإلقليمي اجلديد.

كأمثال الزهار وأبو مرزوق وحماد والبردويل
ليسوا مستعدين للتخلي عن غزة ولو جزئي ًا،

3 .3أن مستقبل عملية إمتام املصاحلة التي
ابتدأت في القاهرة مؤخر ًا سيرتبط أساس ًا

وهؤالء يشكلون عائق ًا حقيقي ًا أمام املصاحلة،
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باحلفاظ على الوضع الراهن في النظام

يؤشر على توقع حدوث تذبذبات واسعة في

اإلقليمي ،فأي تغيير في موازين القوى في

التحالفات واملصالح في املنطقة مبا قد يعرض

األمد املتوسط أو تغيير في مواقف الدول

عملية املصاحلة إلى مخاطر جمة.

اإلقليمية الكبرى جتاه املسألة الفلسطينية
سيعكس نفسه باإليجاب أو السلب على

أهم التوصيات التي توصي
بها هذه الدراسة:

إمتام عملية املصاحلة.
4 .4أن عملية املصاحلة مرتبطة بشكل قوي

1 .1البدء الفوري ،بشكل متواز مع مفاوضات

بطبيعة النظام السياسي الفلسطيني ،وهو
نظام أكثر مي ًال لألغلبية حسب مقياس

املصاحلة ،بإصالح النظام السياسي
الفلسطيني ليكون أكثر توافقية.

التوافقية ،وبالضرورة لن يشجع هذا

2 .2تعزيز عالقة السلطة الوطنية مع مصر

النظام فرص استمرار املصاحلة وتعزيزها،

والعربية السعودية يعتبر من أهم العوامل

وهذا يولد احلاجة إلى إعادة إصالح النظام
السياسي ليصبح أكثر إجماع ًا ،ويوفر

احملفزة إلمتام عملية املصاحلة.
3 .3عدم التسرع في مفاوضات املصاحلة،
فالعملية تأخذ وقت ًا ولن ينتهي االنقسام

بالضرورة البيئة املؤسساتية املالئمة إلنهاء
االنقسام.

الذي استمر أكثر من  10سنوات في شهر

5 .5أن االنقسامات داخل حركة حماس متثل

واحد أو شهرين .يجب وضح خطة زمنية

عقبة رئيسة أمام املصاحلة من الصعب

لعملية التفاوض ،وأعتقد أنها لن تقل عن

جتاوزها في هذه اآلونة السيما بعد محاولة

عامني ،ولكن ميكن خالل هذه الفترة إجناز

اغتيال احلمد الله وفرج.

ملفات ينتهي التفاوض عليها أسرع من

من خالل النتائج أعاله ميكن لنا أن نصل إلى

ملفات أخرى معقدة مثل ملف السلم األهلي

نتيجة رئيسة مهمة ،وهي أن عملية املصاحلة

وملف إصالح النظام السياسي ،أما ملف

التي جتري رحالها اآلن ما زالت هشة ألنها
مرتبطة أساس ًا باملتغيرات اإلقليمية التي متر

إعادة هيكلة األجهزة األمنية وبسبب
حساسيته للطرفني فيمكن تأجيل التفاوض

بها املنطقة العربية ،وهي تغييرات تعكس

عليه للثلث األخير من عملية التفاوض،

حالة من عدم االستقرار التي متر بها معظم

وباحملصلة ،فإن عملية االنتخابات يجب

الدول اإلقليمية الكبرى ،وتتجلى هذه احلالة في

أن تكون في آخر مرحلة من مراحل إنهاء

حالة الفوضى والصراع التي متر بها العراق
وسورية واليمن ومؤخر ًا لبنان ،بالشكل الذي
العدد (٢٠١٨ )٤٣

االنقسام وليس أولها كما ورد في اتفاقيات
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مقاالت

منظمة التحرير بين األمس واليوم والغد
مهند عبد الحميد

*

مضت  54سن ًة على تأسيس منظمة
التحرير الفلسطينية ،وال تزال محتفظ ًة بشرعية

القضية الفلسطينية من قضية الجئني ببعدها

الشعب الفلسطيني في احللقات الثالث
متثيلها
َ
(الفلسطينية والعربية والدولية) .صمدت املنظمة

اإلنساني وحيد اجلانب إلى قضية حترر وطني
واستقالل وإقامة دولة ،وصو ًال إلى قيامها بدور

طوال هذا الوقت على الرغم من املتغيرات

الوطن املعنوي للشعب الفلسطيني في مختلف

العاصفة التي أطاحت بدول وكيانات وحركات

أماكن وجوده ،حتى أن أبناء الشعب الفلسطيني

حترر.

استمدوا قوتهم من املنظمة في األماكن التي

ولعب دور حركة التحرر الوطني التي نقلت

يعود سبب هذا الصمود ،على الرغم من بقاء

شهدت عمليات تهميش وعزل وحرمان من

البنية التنظيمية والتعاقد السياسي فيها على

احلقوق (منوذج لبنان) أو في األماكن التي ُعمد

فيها إلى تقويض ركائزهم االقتصادية وعوامل

حاله ،إلى وظائف املنظمة وأدوارها املتنوعة،
بدء ًا بإبراز الهوية الوطنية الفلسطينية -التي

بقائهم كما هو احلال في األرض احملتلة.

تع ّرضت للطمس واإلذابة بعد النكبة -وجتسيد
الكيانية والدوالنية املرتبطة بحق تقرير املصير،

الخصوصية الفلسطينية
أدى التطهير العرقي واالقتالع اجلماعي

*كاتب ومحلل سياسي.
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والسيطرة على املوارد ال سيما األرض من

داخل الوطن وخارجه .وقد أدى الواقع اجلديد

قوى املشروع الصهيوني اإلسرائيلي في العام

إلى إدماج القضية الفلسطينية باحلكومات

تقويض املجتمع الفلسطيني،

العربية التي أخذت تقرر نيابة عن الشعب
الفلسطيني ،تبع ًا ملصاحلها وأولوياتها.

والتجار وأصحاب املناصب العليا ،وتبعثرت

استقطبت -في ظل الشروط املوضوعية
أحزاب قومي ٌة (حركة القوميني العرب
اجلديدة-
ٌ

 1948إلى

يحيث اندثرت النخبة املكونة من كبار املالك
الطبقة الوسطى املدينية بعد أن ُهجر معظمها
من الوطن ،وتدمر االقتصاد وسرقت األرض،
ما يعني افتقاد الشعب الفلسطيني إلى قاعدة

وأحزاب دينية (اإلخوان املسلمون
وحزب البعث)
ٌ

وحزب التحرير) فئات من الفلسطينيني ،واعتمدت

جغرافية اقتصادية اجتماعية كمقومات ال غنى

إعادة ظهور السياسة الوطنية الفلسطينية

عنها لدى أي شعب ،ذلك االفتقاد م ّيز التجربة
الفلسطينية عن التجارب األخرى ،مضفي ًا عليها

املميزة على التطور الذي حققته جتمعات اللجوء
الفلسطينية في إعادة بناء مجالها االجتماعي

أشكا ًال من التعقيد في االستجابات واحملاوالت

عبر إحياء الشبكات االجتماعية ونظمها القيمية

الفلسطينية للتمرد على الواقع وتغييره.

ورموزها الثقافية.

يضاف إلى عناصر التعقيد السابقة مواقف

أدى ذلك البناء ،الذي استغرق أكثر من

احلكومات العربية التابعة لالستعمار البريطاني،

عقد بعد النكبة ،إلى استعادة القدرة الالزمة

حني جرى كبح محاوالت النخبة الفلسطينية

لتوليد نشاط سياسي مستقل ،وإلى نشأة حركة

القدمية بناء قوات اجلهاد املقدس وتطويرها،
فقد أوجدت احلكومات العربية بدي ًال لها حتت

وطنية مستقلة .وقد حتقق ذلك على وقع تداعي
األمل بالدول العربية التي كانت تعيش حالة من

مسمى جيش اإلنقاذ ،وسحبت اعترافها بحكومة

الصراع فيما بينها .في تلك الفترة خرجت في

عموم فلسطني ،وفرضت اإلقامة اجلبرية على

السر والعلن عشرات منظمات التحرير الصغيرة

أعضائها ،ومنعت متثيل فلسطني في جامعة

التي تبنت الكفاح املسلح املستقل عن األنظمة

الدول العربية.

العربية.

افتقد املجتمع الفلسطيني بعد النكبة إلى

وافقت الدول العربية في العام -1964

نخبة سياسية تقود نضاله وتدافع عن حقوقه،

في مواجهة تبلور استقالل فلسطيني عن

بسبب تقويض املقومات التي من شأنها إعادة

األنظمة العربية وبهدف قطع الطريق على

إنتاج نخبة وساحة سياسية مشتركة للنضال

هذا املسار املستقل -على تأسيس منظمة

الفلسطيني ،وذلك بعد التطهير العرقي وتدمير

التحرير الفلسطينية ،وحرصت على بقائها

التشكيلة االقتصادية االجتماعية ،والتشرد

حتت السيطرة السياسية واألمنية .فقد أملت
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اجلماهير الفلسطينية وحتى بني اجلماهير
العربية التي وجدت فيها رد ًا مناسب ًا على

دول عربية عضوية أول مجلس وطني تأسيسي.
على الرغم من ذلك ترك رئيس املنظمة أحمد

الهزمية وبدي ًال لالستراتيجية العربية في

الشقيري بصماته بدعم من الرئيس املصري

الصراع مع إسرائيل.

جمال عبد الناصر على بناء املنظمة عندما
أنشأ هيئة شبيهة بالدولة ،لها دستور وسلطة

جنحت احلركة الفدائية بقيادة حركة فتح

تنفيذية ومجلس وطني (برملان) وجيش حترير

في اإلفالت من وصاية النظام العربي ،وكان

(جتنيد إلزامي في قطاع غزة) ودوائر وميزانية

من الطبيعي إعادة تشكيل منظمة التحرير على

ونظام داخلي وضرائب .التجاوز الذي أحدثه

أسس جديدة تعبر عن الواقع اجلديد الذي

الشقيري لم يخرج املنظمة من الوصاية العربية،

صار فيه استقالل القرار الوطني الفلسطيني
أمر ًا واقع ًا.

عرفات وسجلت استقالل القرار الفلسطيني إلى

أدى انتقال املنظمة من الوصاية الرسمية

لكنه أسس للمرحلة الالحقة التي قادها ياسر

العربية إلى حالة االستقاللية املعززة بإرادة

حد كبير.

سياسية فلسطينية إلى حتقيق اإلجنازات اآلتية:
أو ًال -تأكيد الهوية الوطنية الفلسطينية ،وانتقال

الكفاح المسلح يكرس الهوية الوطنية

الشعب الفلسطيني من شعب الجئني

لم يتمكن املسعى العربي الرسمي لتدجني

يتعرض إلى اضطهاد ومحاوالت طمس

الشعب الفلسطيني ،عبر منظمة حترير حتت

هويته الوطنية ،إلى شعب ميارس حقه في

السيطرة ،من تدجني املنظمات املسلحة التي

التحرر وتقرير مصيره عبر ثورته املسلحة

كانت حركة فتح أهمها وأقواها ،وال من كبح

التي وضعت هدف التحرير والعودة على

النزوع الفلسطيني نحو نضال مستقل خارج

عاتق الشعب الفلسطيني ،ومتكنت من

العباءة العربية.

انتزاع احلق في استخدام أراض عربية

استمرت منظمات الكفاح املسلح في العمل

(األردن ولبنان ومبستوى أقل سورية)

ضد دولة االحتالل اإلسرائيلي عبر احلدود

كقواعد تدريب وانطالق نحو فلسطني

العربية ،وجاءت هزمية حزيران املنكرة لتؤكد

ملقاومة االحتالل ،واحلق في استقطاب

صحة االعتماد الفلسطيني على الذات وتولي

الفلسطينيني في تلك البلدان وتنظيمهم،

الشعب الفلسطيني قضيته بنفسه.

واالهتمام بشؤون الالجئني في املخيمات.

ازدادت عمليات احلركة الفدائية وتوسع

ثاني ًا  -طرحت املنظمة من خالل تنظيماتها

نفوذها وبخاصة بعد معركة الكرامة وسط

العدد (٢٠١٨ )٤٣
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طويلة األمد كبديل الستراتيجية األنظمة

الصهيونية التي تشكل خطر ًا على السلم

التي أخفقت أميا إخفاق في حرب ،67

واألمن العامليني» .هذا القرار شكل

وفتحت املجال أمام استقطاب متطوعني

هزمية سياسية لدولة االحتالل وروايتها

عرب بأعداد كبيرة ممن رأوا في الثورة
الفلسطينية فرص ًة للتغيير في عموم

التاريخية.
رابع ًا -البناء الدوالني الذي انطلق من ترسيخ

املنطقة ،وتشكلت األطر التنظيمية املؤازرة

أقدام النخبة السياسية والعسكرية اجلديدة

للثورة في لبنان واألردن حتت عنوان القوى

التي تشكلت من قادة جميع فصائل الثورة

العربية املشاركة في الثورة الفلسطينية.

ومن بعض املستقلني ،كان اإلجناز امللموس

لكن عالقة املنظمة بالدول العربية بعد

ملنظمة التحرير في عهدها اجلديد .ووفر

اعتراف األخيرة باملنظمة كممثل شرعي
وحيد للشعب الفلسطيني ،طغى تدريجي ًا

البناء الدوالني خدمات شبه حكومية–
خدمات طبية واجتماعية للجمهور الواسع،

على العالقة مع املعارضات العربية التي

واعترت هذه العملية صعوبات في تأمني

استقوت بالثورة.

اإلدارة السياسية والسيطرة االجتماعية،

ثالث ًا -انتزعت املنظمة اعتراف ًا دولي ًا بالنضال

من نوع غياب القاعدة اجلغرافية الناجم

التحرري الفلسطيني وبحق تقرير املصير،

عن تشتت الفلسطينيني في بلدان مختلفة.

وفتحت عشرات املكاتب في عواصم

غير أنها أدت وظيفتها حني كيفت الوطنية

عاملية ،وتعززت عالقة املنظمة مع الكتلة

الفلسطينية في حدود جغرافية (الضفة

االشتراكية واالحتاد السوفييتي واملجموعة
األوروبية ،وأصبحت املنظمة عضو ًا مراقب ًا

والقطاع) ووضعتها داخل اإلطار النظري
لتشكل الدول في القرن العشرين.
خامس ًا -اعتمدت الوطنية الفلسطينية على

في اجلمعية العامة التي صدرت عنها
عشرات القرارات الداعمة واملؤيدة للحقوق

حتالف يضم مختلف ألوان الطيف

الفلسطينية بقيادة املنظمة ،وبلغ االعتراف

السياسي ،ويسمح بالعمل والنضال في

الدولي أوجه بخطاب ياسر عرفات من على

إطار منظمة التحرير ومؤسساتها ،وما

منبر األمم املتحدة في العام  ،1974وفي

يعنيه ذلك من اعتماد التعدد السياسي

استصدار قرار في العام  1975يعتبر
«احلركة الصهيونية شك ًال من أشكال

والثقافي والديني وتعايش مكوناته
باستخدام احلق في االختالف الذي

العنصرية والتمييز العنصري ،ويطالب

يتيح لكل تنظيم العمل لصالح برنامجه

دول العالم مبقاومة األيديولوجية العنصرية

اخلاص ،والقبول بالبرنامج املشترك في
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تناقضات النشأة

الوقت نفسه .كانت منظمة التحرير مبثابة

لم تكن جتربة املنظمة سمن ًا على عسل،

جبهة وطنية متحدة لها برنامجها املعتمد

فقد عاشت تناقضات النشأة في غياب تشكيلة

من املجلس الوطني ولها قيادة يومية

اقتصادية اجتماعية واحدة أو متفرقة ،حيث

تنفيذية (اللجنة التنفيذية) وكلها جتسد

افتقدت السيطرة على املوارد وبخاصة األرض.

التعدد السياسي .وكان املستوى الثقافي

هذا الشرط املوضوعي الثقيل ،شجع على

املتعدد واحلاضر بقوة في املؤسسات

اعتماد سياسة ريعية من املنظمة وفصائلها

(مركز األبحاث ومركز التخطيط واحتاد

دون استثناء ،من خالل االعتماد على الدعم

الكتاب) يترك بصماته على املستوى

اخلارجي أو «املال السياسي» الذي كان يبرز

السياسي ،وقد تعايشت املنظمة وقبلت

تأثيره أثناء اخلالف مع الداعمني وأجنداتهم

بتمثيل منظمات فلسطينية تدين بالوالء

السياسية .لم تتوجه املنظمة إلى توليد املوارد

ألنظمة عربية وتلتزم بأجنداتها ،وتعايشت

من داخل املجتمع وإلى اعتماد نظام تعاوني

مع تنظيمات أخرى متحالفة مع أنظمة

ُيشرك املواطنني في إنتاج حاجاتهم ،ولم يوضع

عربية ،لكن قيادة املنظمة حرصت
على بقاء القرار الوطني مستق ًال ،وقد

فائض األموال في دورة إنتاج ومشاريع جدية
تعود بالنفع على فئات واسعة وبخاصة في

تعرضت جراء التدخل اخلارجي وبسبب

املخيمات داخل الوطن وخارجه ،وتلبي احلد

التناقضات الداخلية واخلالف السياسي،

األدنى من االعتماد على الذات .بل اعتمدت
عوض ًا عن ذلك نوع ًا من رعاية نفعية لتأمني والء

إلى انقسامات أتت مرة بعنوان (جبهة
الرفض) املدعومة من النظام العراقي،

فئات اجتماعية للمنظمة وقيادتها .وكان مردود
االستثمارات ضعيف ًا ولم يترك تأثير ًا على

وأتت مرة أخرى بعنوان (جبهة اإلنقاذ)
املدعومة من النظام السوري ،وكانت

الصندوق القومي للمنظمة وال على صناديق

أنظمة أخرى متارس الضغط على القرار

التنظيمات .ولم يكن لدى أصحاب رأس املال

الفلسطيني باستخدام الدعم املالي كدول

الفلسطيني مشاريع لتطوير املوارد كاالستثمار

«البترو دوالر» وباستخدام اجلغرافيا

في التعليم والثقافة والصناعات غير التقليدية،

السياسية (مصر واألردن) ،وعلى الرغم

ألنهم يفتقدون إلى مشروع سياسي وتنويري

من ذلك احتفظت املنظمة بقرارها املستقل

للنهوض باملجتمع والتجمعات الفلسطينية

إلى حد كبير ،وحافظت على نظام أقرب

وظلوا منحازين للمشاريع التي تدر الربح
الوفير وظل رأس مالهم متمركز ًا في اخلارج،

إلى الدميقراطية منه إلى الشمولية كما
كان حال األنظمة العربية األخرى.
العدد (٢٠١٨ )٤٣
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واقتصرت مشاركتهم في األعباء على اجلانب

االجتماعية التقليدية واعتماد الوالءات اجلهوية

الرمزي والدعوي .واحلصيلة أن املنظمة

والعشائرية والعائلية ضمن نظام أبوي جديد.

والتنظيمات ظلت معتمدة على الدعم اخلارجي.

لقد بقيت الطبقة السياسية دون تغيير يتالءم

وعندما عاقب الداعمون املنظمة بعد احتالل

مع اخلرائط االجتماعية املتعاظمة التغيير ،وبقي

الكويت ،عاشت األخيرة أزمة شديدة .وإذا

نظام الكوتة احملاصصة املعتمد في التمثيل

في مرحلة صعود الثورة ،فإن تأثيره تعاظم

داخل مؤسسات املنظمة على حاله ،وبقي نظام
اإلجماع والتوافق سائد ًا؛ معطي ًا التنظيمات

كان الدعم اخلارجي لم يترك تأثيره السافر
في مرحلة انكفاء الكفاح املسلح عبر احلدود
العربية ،وأصبح مشروط ًا بقوة ما بعد أوسلو،

الصغيرة التي تفتقد إلى قاعدة شعبية حقوق ًا
أكبر من حجمها.

وخاضع ًا ألجندات الداعمني الدوليني والعرب،

لم تشهد املنظمة أشكا ًال من اإلصالح

يتساوى في هذا احلال املنظمة والسلطة

والتجديد تتناسب مع اخلرائط االجتماعية

واملعارضة .إن االعتماد على الدعم اخلارجي

والسياسية اجلديدة .وثمة أسباب لهذا العطل

وعدم اتباع سياسات اقتصادية تخفف من

أهمها غياب قوة تغيير دميقراطي من داخل

تداعياته ووطأته على القرار السياسي ،كان

املنظمة وخارجها وضمن املستوى األكادميي

كعب إخيل املنظمة وتنظيماتها منذ التأسيس

والثقافي ،وملا كان حال التنظيمات واالحتادات

وحتى اآلن.

الشعبية والنقابات واملنظمات النسوية واملهنية

افتقدت املنظمة على اختالف فصائلها إلى

والشبيبة كحال املنظمة جلهة غياب التجديد

عقيدة اجتماعية تربط التحرر الوطني بالتحرر

واإلصالح وإعادة البناء ،فإن األزمة باتت

االجتماعي ،وإذا كانت حركة فتح صريحة في

عميقة.

تأجيل القضية االجتماعية إلى ما بعد حل املسألة
الوطنية ،فإن تنظيمات اليسار لم تترجم عقيدتها

ال بديل عن اإلصالح

االجتماعية في حقلي النظرية (الفكر) والتطبيق
على أرض الواقع ،واعتمدت عملي ًا سياسة

عولت القيادة على فرضية الوصول إلى

التأجيل والتعايش مع التحوالت االجتماعية على

مرحلة إنهاء االحتالل وإقامة الدولة كنتيجة

وقع املد الديني الذي يتبع املدرسة املتشددة،
وقد أ َّثر تغييب العقيدة االجتماعية على العالقة

للمفاوضات والعملية السياسية ،كشرط مادي
مهم يوفر مقومات التغيير والتعاطي مع
االستحقاقات املؤجلة والراهنة .وال شك في أن
مرحلة الدولة في حال حتققها تختلف نوعي ًا عن

مع اجلماهير وعلى املسألة الدميقراطية ،وعلى
بناء املؤسسات .حيث جرت استعادة املكانة
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مراحل ما قبلها .وتعتقد أوساط قيادية أن فتح

تضع العربة أمام احلصان عندما تضع شروط ًا
مسبق ًة وحتقيق التغيير في بنية املنظمة قبل

والفوضى كما حدث في جتربة «البيروستروكيا»
في االحتاد السوفييتي وأوروبا الشرقية سابق ًا.

دخولها ومشاركتها من موقع املسيطر .وتقفز

باب اإلصالح وإعادة البناء سيقود إلى االنهيار

حركة حماس عن حقيقة وجود شرعية للمنظمة
معترف بها دولي ًا وعربي ًا على أعلى املستويات ،وال

لكن الواقع السياسي في ظل املوقف العدمي

يعقل وضع اإلجناز «الشرعية» جانب ًا ،والتعامل

اإلسرائيلي من العملية السياسية يحتاج تقوية
العامل الفلسطيني من أجل الصمود أمام

مع إطار قيادي مؤقت بانتظار هندسة الوضع

الضغوط والتدخالت اخلارجية وانتزاع احلقوق.

اجلديد ،ومبعزل عن التزام «حماس» باملعايير
واألنظمة ومقومات الشرعية الفلسطينية مسبق ًا

وال ميكن تقوية العامل الفلسطيني وإشراك
الشعب في املعركة الوطنية سابق ًا وراهن ًا مبعزل

واستحقاق منطقي ملشاركتها .الطبيعي أن تأتي
حماس إلى الشرعية وتعترف بها وفق ًا ألنظمتها

عن جتديد املؤسسة الفلسطينية وتطويرها،
ممثلة مبنظمة التحرير ومنظماتها ودوائرها

القائمة ،وبعد ذلك جتري عملية التغيير والتجديد

واحتاداتها ونقاباتها وصندوقها.

على أسس دميقراطية تضمن التبادل السلمي

العقبة األكبر التي تواجه تطور املؤسسة

ملركز القرار والسلطة ،وحتظر استخدام الدين

الفلسطينية هي إدماج تنظيمات اإلسالم
السياسي التي تشكل مكون ًا جديد ًا من املكونات

في التكفير والتحرمي والترهيب والسيطرة
على املجتمع ،إن التغيير الذي يتضمن إدماج
تنظيمات اإلسالم السياسي بات ضروري ًا،

السياسية الفلسطينية .تلك التنظيمات -وأخص
حركة حماس وامتدادها تنظيم اإلخوان

كما أن إصالح املؤسسة من داخلها بوجود
وعدم وجود اإلسالم السياسي يظل مطروح ًا

في الفترات السابقة ،وتطمح إلى وراثة حركة

بقوة وبخاصة في ظل االستعصاء السياسي

فتح في السيطرة على املنظمة ،ولم تقدم الدليل

ومحاوالت تصفية القضية الفلسطينية وإخضاع

املقنع على استعدادها حتى اآلن للشراكة .وهي

املؤسسة الفلسطينية.

املسلمني -التي عملت بشكل مواز للمنظمة

العدد (٢٠١٨ )٤٣
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مقاالت

عقد المجلس الوطني
تجديد شرعية المنظمة :مصالحة أم افتراق؟
محمد هواش

*

واخير ًا انعقد املجلس الوطني الفلسطيني
( 30نيسان  ،)2018وانتخب جلن ًة تنفيذي ًة

الوحيد للشعب الفلسطيني ،وأال حق لدولة أو
حركة سياسية إقليمية ،حتت أي مسمى ،أن

جديد ًة ملنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة
الرئيس محمود عباس ،ومجلس ًا مركزي ًا يتولى

اعتراض شكلي أو برنامجي من أي حركة

بحكم القانون مهام املجلس الوطني بني دورتني،

سياسية فلسطينية قبل أن توافق على برنامج

وبهذا جدد املجلس املركز القانوني للمنظمة،

املنظمة ومكانتها كشرعية وحيدة ،وفي القلب

كهيئة متثيلية عليا للشعب الفلسطيني ،من دون

من هذا البرنامج إنهاء االحتالل اإلسرائيلي

إضافة أي مهام أخرى للمنظمة.

لألراضي الفلسطينية التي احتلت في العام

تتدخل في شؤونها الداخلية ،وأال معنى ألي

تعرضت قيادة املنظمة والسلطة إلى انتقادات

 ،1967وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس،

فلسطينية واسعة على خلفية انعقاد املجلس

وحل قضية الالجئني الفلسطينيني .وأال ينتقص

من دون منح حركة حماس حق النقض على
اجتماعات املنظمة قبل أن تعترف رسمي ًا وعلني ًا

هذا التشديد ،من حيث املبدأ أو الصيرورة،
من حق أي حركة سياسية أو حزب أو فصيل

وبصورة شفافة بأن املنظمة هي املمثل الشرعي

سياسي باالعتراض على بعض مواقف املنظمة
وسياساتها ،إذا ابتعدت عن هذا البرنامج أو

*كاتب وإعالمي.
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وافقت على إبداله ببرنامج يتعارض مع مبدأ

املنظمة بصرف النظر عن أي اعتوار في طريقة

إنهاء االحتالل.

اختيار أعضاء املجلس الوطني اجلدد ،وأعضاء

استندت االعتراضات الفلسطينية على عقد

اللجنة التنفيذية وأعضاء املجلس املركزي وترك

املجلس الوطني إلى فكرتني ميكن ببساطة

 3مقاعد في اللجنة التنفيذية للمنظمة حلركات

إحالتهما إلى اخلالف العميق لهذه القوى مع

«حماس» و«اجلهاد اإلسالمي» و»اجلبهة

منظمة التحرير وبرنامجها :األولى ،اتهام

الشعبية» (التي قاطعت ألسباب سياسية)،

املنظمة بزعامة حركة فتح بعدم االلتزام بفكرة

في حال وافقوا على االنضمام للمنظمة وفق

املصاحلة ،وعدم دعوتها «اإلطار القيادي املوحد

قواعد عمل املنظمة ال أي قواعد أخرى .إذا

للمنظمة» الذي اتفقت في شأنه الفصائل في

كانت تسد الثغرات في البنية فإنها لم تهتم في

اتفاق القاهرة للمصاحلة قبل حل حكومة حركة

شأن التصدي للمشكالت السياسية األخرى

حماس في قطاع غزة ،وتأليف حكومة توافق

من دون إغفالها .فاملواقف التي أعلنها الرئيس

وطني برئاسة الدكتور رامي احلمد الله .وكانت

محمود عباس في املجلس الوطني حيال سياسة

فكرة تأليف هذا اإلطار تسهيل اندماج حركتي

الرئيس األميركي دونالد ترامب وإدارته كانت

حماس واجلهاد اإلسالمي في أطر منظمة

قوية ،صدامية ،قاطعة في رفضها ما سمي

التحرير الفلسطينية ومؤسساتها القيادية

«صفقة القرن» ،ومتسك عباس مبطلب إنهاء

(مجلس وطني ،مجلس مركزي ،جلنة تنفيذية،

االحتالل وإقامة دولة فلسطينية .كما أنه متسك

منظمات شعبية) إذا رغبت ،على افتراض

بحلول دبلوماسية من خالل عرضه آلية جديدة

موافقة احلركتني على برنامج إنهاء االحتالل

ألي مفاوضات مستقبلية تفضي إلى «حل

وإقامة دولة فلسطينية على حدود .1967
والفكرة الثانية ،هي االعتراض على مكان

الدولتني» الذي حتاول إسرائيل مبساعدة فريق
ترامب التفاوضي إعالن وفاة هذا احلل رسمي ًا،

انعقاد املجلس الوطني في رام الله .واخللط

من دون تبني حل الدولة الواحدة الذي تخشاه

املقصود بني حرية الفلسطينيني في اتخاذ

إسرائيل أكثر مما تخشى «حل الدولتني» ،ما

القرارات التي تناسبهم مبعزل عن ضغوط

أضفى مرونة على رفض عباس عرض إدارة

اجلغرافيا العربية ،وهوامش الضغط التي

ترامب ومتسكه مبواقف عرضتها الواليات
املتحدة األميركية سابق ًا ،على قاعدة إمكان

فإذا كانت املنظمة حتاول سد الثغرات في بنية

الصمود حتى نهاية والية ترامب بعد سنتني

املؤسسة القيادية األولى من طريق إجراء تبديل

ونصف أو ست سنوات ونصف.

توفرها للحركتني عاصمة أو عواصم أخرى.

ليس هناك ما يعيب في هذه املواقف ،فال

في أعضاء ممثلي الفصائل واملستقلني في قيادة
العدد (٢٠١٨ )٤٣
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تتوافر جهة فلسطينية تستطيع أن تعرض

القوة ،ال من موقع الضعف واالبتزاز ،وجتريد

صيغة مشابهة ،وحتافظ في الوقت نفسه ،على

حركة حماس من «الفيتو « وجعل معارضتها من

شرعية مشروع منظمة التحرير الفلسطينية

باب تسجيل املواقف ،ال من باب تعطيل احلياة

إلنهاء االحتالل وإقامة الدولة .وقد خلص زعيم
حركة حماس سابق ًا خالد مشعل موقف عباس

السياسية الفلسطينية .مع مالحظة االنسداد
السياسي العميق في أوضاع احلركة الوطنية

السياسي بـ«أنه جيد» ويحتاج إلى دعم القوى

الفلسطينية وتراجع قوة اإلسناد العربية في

الفلسطينية كلها ،لكنه عاب عليه عدم مرونته
لتحقيق الوحدة الوطنية خصوص ًا بعد إفشال

املجاالت السياسية واالقتصادية.
ما من شك في أن املصاحلة ،كانت ستعزز

عملية املصاحلة التي أعقبت محاولة اغتيال

مكانة احلركة الوطنية الفلسطينية حتى لو

رئيس احلكومة الفلسطينية رامي احلمد الله في

خرجت «حماس» من احلكم وسلمته إلى حكومة

آذار املاضي ،واستمرار فشل حركة حماس في

فلسطينية موحدة وقارعت على املكانة والنفوذ

إدارة قطاع غزة ،وفشلها في إيجاد مخارج

من داخل احلركة الوطنية وبرنامجها التحرري،

سياسية لفكفكة احلصار اإلسرائيلي الظالم

ال من أنقاض احلركة الوطنية .والرهان على

على القطاع ،والرهان على مطالبات من هنا

خنقها بالقوة اإلسرائيلية الغاشمة ،ودعم

وهناك لتطوير عالقات «حماس» العربية من

اإلدارة األميركية برئاسة ترامب واإلجنيليني

دون فك ارتباطها وقرارها بحركة «اإلخوان

املسيحيني للموقف اإلسرائيلي.
كان ميكن لـ«حماس» أن تكسب ثقة اجلمهور

املسلمني» ،مبا يسمح لها بتطوير املصاحلة من

الفلسطيني لو حملت هي برنامج املنظمة

دون التنازل عن حكم قطاع غزة.
يبدو أن هذا يوفر فرصة لفهم أن رفض

التحرري ،أو شاركت فتح وحليفاتها في املنظمة

حركة حماس عملية املصاحلة مقدمة إلضعاف

حمل هذا املشروع ،وإحراج العرب وأميركا إلى

منظمة التحرير الفلسطينية والنظام السياسي

حني تغير اإلدارة األميركية احلالية ،أو تراجعها

الفلسطيني ،وهذا ما كان .إذ انصب النقاش

عن املواقف العدائية التي عبر عنها ممثلوها

الذي رافق انعقاد املجلس الوطني على رفض

في األمم املتحدة وفي فريق إعداد صفقة القرن

عباس املصاحلة ال على إجناز إصالح ولو

(جاريد كوشنير وجيسون غرينبالت والسفير

محدود في تعزيز املركز القانوني للمنظمة كممثل

األميركي في تل أبيب ديفيد فريدمان) ،والتعبير

شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ،وجتديد

عن مواقف تسمح بإجراء مفاوضات على

اللجنة التنفيذية للمنظمة ،لفترة تستطيع إدارة

برنامج حل الدولتني.
ومن الطبيعي أن يكون لغياب فصائل وازنة

أي عملية سياسية داخلية أو خارجية من موقع
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مثل «حماس» و«اجلهاد اإلسالمي» من منظمة

األمن دائمة العضوية فيه .وعدم موافقة املجتمع

التحرير تأثير سلبي على هذه املعركة ،حتى

الدولي على موقف إدارة ترامب (أقله االعتراف

وإن كانت اآلمال بتعديل مواقف واشنطن تكاد
تكون صفر ًا .لكن ملاذا ال تكون الكرة في امللعب

بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة إليها
من تل أبيب) هو إشارة إلى خوف من تكرار

األميركي اإلسرائيلي؟

املوقف في العالقات الدولية وتضرر مصالح

من املناسب هنا التذكير بأن تغيير املوقفني
األميركي واإلسرائيلي ليس سه ًال ،ولكنه ليس

معظم دول العالم من االنسحابات املتكررة من
اتفاقيات تتعلق بالتجارة الدولية وفرض ضرائب

إلى درجة جتاهل املركز القانوني لقيادة الشعب

جديدة على واردات واشنطن من دول العالم
خصوص ًا احلديد والصلب فض ًال عن االنسحاب

القانونية لقضية الالجئني من خالل التفكير في

من اتفاقية املناخ واالتفاق النووي مع إيران.
تشكل هذه املواقف حتدي ًا كبير ًا يسمح

مستحي ًال .أو على األقل منع تدهور مواقفهما
الفلسطيني ،واالنتقال إلى فكرة تفكيك املرجعية
مشروع إلغاء وكالة غوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني وتصفيتها ،بعد نقل السفارة
األميركية إلى القدس بصورة مخالفة لقرارات
األمم املتحدة ومجلس األمن الدولي ،حتديد ًا،
والقانون الدولي ،باعتبار القدس مدينة محتلة،
والسيادة فيها معلقة ،وكل ما تقوم به إسرائيل
في املدينة هو محاولة تغيير هذا الوضع القائم
بقوة األمر الواقع.

من املالحظ أيض ًا أن املجتمع الدولي يضيق
ذرع ًا باملواقف األميركية اجلديدة حيال القضية
الفلسطينية منذ مجيء إدارة ترامب ،وذلك على
قاعدة االستثمار الدولي متعدد السنوات في

بإيجاد مجاالت عمل متعددة مع الفرقاء الدوليني
لعزل موقف واشنطن ومنع املزيد من التهافت
األميركي حلماية االحتالل اإلسرائيلي ،ال حماية
إسرائيل؛ ألنه ال خطر حقيقي ًا يهددها في أي
سالم ،سواء محلي ًا أو إقليمي ًا.
وهذا واقع يوجد فرص ًا لتوحيد اجلهد
وأدوات العمل الفلسطينية والعربية والدولية
لتجديد االلتزامات الدولية بإيجاد حل للقضية
الفلسطينية ال يجحف باحلقوق الوطنية الثابتة
للشعب الفلسطيني .خصوص ًا حقه في تقرير
مصيره وإقامة دولته على أنقاض االحتالل.

«حل الدولتني» ،وخطر انهياره وتداعياته على

تصفية المكانة القانونية لالجئين

مصالح املستثمرين السياسيني في املنطقة،
وهو أمر ال يخص الفلسطينيني وحدهم وإمنا
يخص مجموعتي الدول العربية واإلسالمية
واالحتاد األوروبي باإلضافة إلى دول مجلس
العدد (٢٠١٨ )٤٣

لم تعد املواقف األميركية اجلديدة ومساعيها
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فقد بدأت هذه املساعي مع االعتراف األميركي

دعواتها إلغالق «األونروا» ،لكنها ومنذ وصول

بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة

ترامب إلى البيت األبيض حتاول االستفادة من

األميركية إلى القدس ،تلتها مساع لتصفية

سياساته التي ترفض متويل «األونروا» بحجة

قضية الالجئني من خالل خطوات تهدف إلى

أن بالده حتظى بأدنى تقدير من الفلسطينيني

تصفية املكانة القانونية لالجئ الفلسطيني،
بداي ًة من محاوالت تغيير تفويض «األونروا»،

على الرغم من مئات املاليني التي تدفعها لهم.
يقدم السفير اإلسرائيلي السابق في األمم

ودمجها ضمن صالحيات املفوضية السامية

املتحدة رون فراوشر أبرز ما تضمنته الدعاية

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .فإسرائيل تريد
أن ينتقل الالجئون الفلسطينيون من عهدة
«األونروا» إلى املفوضية السامية لالجئني
التابعة لألمم املتحدة ،دون املرور طوي ًال على
اإلسقاطات بالغة اخلطورة التي حتول مشاكل

اإلسرائيلية املطالبة بتصفية «األونروا» ،أوجزها
مبقال نشره الشهر املاضي بصحيفة «إسرائيل
اليوم» ويتلخص مبا يلي:
 «األونروا» متثل العقبة الرئيسة في عدم حلالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ألنها

هؤالء من قضية سياسية إلى قضية إنسانية،

تعمل على تأبيده بربط وجودها بتحقيق

شأنهم في ذلك شأن عشرات املاليني من
الالجئني من ضحايا احلروب حول العالم.
تعتبر «األونروا» مسؤول ًة عن  6.1مليون الجئ

حق العودة لالجئني الفلسطينيني.
 أنشئت «األونروا» قبل  70عام ًا لرعايةشؤون  700ألف الجئ فلسطيني ،لكنها

فلسطيني ،بعد أن كان هذا العدد  700ألف

اليوم باتت مكلفة إدارة حياة  5.3مليون

في العام  ،1948وكانوا يشكلون وقتها ثلثي
عدد الفلسطينيني الذين ُهجروا من أراضيهم.

فلسطيني تعتبرهم الجئني.

تدير «األونروا» نحو  700مدرسة ،يدرس فيها

 تعمل «األونروا» على تضخيم أعداد الالجئنيالفلسطينيني لتستفيد من ذلك مالي ًا،

قطاع غزة منطقة العمليات األكبر لـ»األونروا»

فموازنتها متنح الفلسطيني أربعة أضعاف

 525ألف طالب يتلقون التعليم األساسي ،ويعتبر

الالجئ اآلخر من مختلف دول العالم،
( 246دوالر ًا مقابل  58لالجئني اآلخرين).

حيث بات نحو  %80من سكان القطاع البالغ
عددهم نحو مليون و 900ألف فلسطيني،
يعتمدون على مساعداتها بفعل احلصار الذي

«أسلمة» االنقسام؟

تفرضه إسرائيل على القطاع منذ العام 2007

ال ميكن أمام هذا الواقع اجلديد فهم استمرار

واحلروب التي تشنها عليه.
كثفت إسرائيل ،في السنوات األخيرة ،من

االنقسام ،وصب االنتقادات لقيادة املنظمة
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والسلطة ،واتهامها بأنها تنسجم مع سياسات

السياسية املتباينة من مصر إلى سورية فدول

واشنطن اجلديدة لتصفية القضية الفلسطينية.

اخلليج وإيران.

فاملوقف الفلسطيني الرسمي احلازم من «صفقة

استطاعت منظمة التحرير بخبرتها السياسية

القرن» األميركية ،واتباع سياسة لينة ال ينسجم

الطويلة أن حتمي نفسها مرات ومرات من نار
اخلالفات اإلقليمية من دون أن تخسر أحد ًا ،أو

هذه الصفقة .ورمبا ال تستطيع أطراف العمل
السياسي الفلسطيني كلها لو عملت مع ًا على

على األقل من دون أن تفتح معركة مع أحد.
وخبرة االنشقاق في العام  1983ال تزال ماثل ًة،

حتقيق إجنازات ملموسة للشعب الفلسطيني في
الوقت الراهن ،ولكنها إذا عملت مع ًا فستقوي

وكذا جتربتا «جبهة اإلنقاذ الوطني» و«الفصائل
العشرة» املدعومة من الشقيقة سورية .وقبلها

الصمود في وجه إدارة أميركية سافرة في

جتربة «جبهة الرفض الفلسطينية» املدعومة من

عدائها للشعب الفلسطيني وحقوقه املشروعة.

نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسني،

مع رغبة جميع األفرقاء الفلسطينيني في إفشال

لم تضع الفرصة بعد الستكمال انضمام

والتي لم تؤثر في عالقات املنظمة مع أي من

حركة حماس إذا رغبت إلى هذا اجلهد من

الدول التي دعمت هذه التشكيالت املعارضة.

طريقني:

واخلبرة السياسية في هذا املجال ال تقل عن

األول :اإلسراع في التخلي عن حكم غزة،

املبادئ واملواقف وأشكال العمل على تنوعها.

ودمجها في النظام السياسي الواحد ،حتى من

االنضمام إلى حكومة وحدة أو حكومة توافق

دون مشاركة احلركة في احلكومة إذا تعذر ذلك

أو حكومة فلسطينية واحدة يكلفها الرئيس هو

ألي سبب داخلي أو خارجي.

اختبار للحركة في قدرتها على ترجمة وثيقتها

فهي بذلك تقدم خدمة للقضية الفلسطينية ال

التي أصدرتها في أيار  2017إلى فعل سياسي

لـ»فتح» أو املنظمة أو قيادة السلطة الوطنية.
وهذا يعد اختبار ًا جدي ًا ملواقفها احلقيقية حيال

فلسطيني يقوي أي حكومة حتى وإن لم تشارك
فيها .ويعزز موقف احلركة في احلياة السياسية

التحديات اجلدية التي تواجه الفلسطينيني
شعب ًا ونظام ًا ومؤسسات .وهي بخالف منظمة

الفلسطينية ،ويعزز بناء الثقة بأن احلركة
انضمت فع ًال إلى احلركة الوطنية الفلسطينية

التحرير ،بحاجة إلى مثل هذا االختبار ،بني أن

وتبنت برنامج املنظمة .وهو في جوهره ما تبنته

تقدم مصالح الشعب الفلسطيني على مصالح

حركة حماس في وثيقتها اجلديدة .وبالتالي

حركة اإلخوان املسلمني العاملية وشبكة عالقاتها

يصير دمجها في مؤسسات املنظمة القيادية
أمرا مقبو ًال ،وال يشكل أي خطر أو مغامرة

مع عدد كبير من دول اإلقليم ذات التوجهات

سياسية قد يطيحان بأهم إجنازات الشعب

وحتالفاتها اإلقليمية والدولية .وخالفاتها

العدد (٢٠١٨ )٤٣
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الفلسطيني بعد النكبة وهو وجود عنوان

حكم واحد متفق عليه ،فال حكم اخلليفة أبو بكر

سياسي شرعي وموحد للشعب الفلسطيني ال

مشابه من حيث االختيار حلكم اخلليفة عمر ،وال

ميكن ألحد جتاوزه.

حكم اخلليفة عمر مشابه ألي من اخللفاء من

من الطبيعي أن يحمل هذا الكالم مخاوف

بعده عثمان أو علي أو معاوية .ولو كان اإلخوان

مستمدة من غياب الثقة في العالقات الداخلية

يعتقدون أنهم يستمدون مفهومهم للحكم من

الفلسطينية ،ولكن خطوة شجاعة من هذا النوع
تبدد جزء ًا كبير ًا من املخاوف لدى التيارات

الدين اإلسالمي فإن اإلسالم بريء من هذه

الفلسطينية ويجعل أمر اندماجها ممكن ًا ومقبو ًال.
يعود فشل املصاحلة حتى اآلن إلى تردد

النسخ .إذ ترك موضوع احلكم خارج النص
الديني مبا يعني أنه مرتبط بظروف دنيوية ال
سماوية.

حركة حماس ومتسكها بأوهام حتطيم احلركة

ولهذا ،فإن إمكان تخلي حركة حماس عن

الوطنية الفلسطينية ،واعتقادها أن بإمكانها

احلكم ال عالقة له بالدين أو الشريعة وإمنا

إطاحة برنامج املنظمة إلنهاء االحتالل وإقامة

باحلكم والسلطة السياسية .وهي في هذا األمر

دولة فلسطينية على حدود حزيران  ،1967وبناء

ال تتخلى عن مفهوم ديني بل دنيوي.
ففي العقود األولى من نظام اخلالفة ،تنوعت

شرعية جديدة على أنقاض شرعية املنظمة.
هذه العملية هي لعبة مشتركة ال انفرادية

وسائل انتقال السلطة ،فبينما بويع أبو بكر بن

حتتاج إلى العبني من طرفي اخلصومة

أبي قحافة خليفة من أهل العاصمة «املدينة»،
اختار هو قبل موته عمر بن اخلطاب خليف ًة له،

لكل ما هو غير إخواني .شهد العالم العربي في

وقام هذا األخير عند احتضاره بعد تعرضه

السنوات األخيرة لعبة مشابهة على األقل في

حلادث اغتيال بإنشاء مجلس من املرشحني

تونس ،إذ تخلت حركة النهضة اإلخوانية عن

للحكم من ستة هم عثمان بن عفان ،علي بن أبي

احلكم وتبنت شعارات وبرامج هي أقرب إلى

طالب ،الزبير بن العوام ،طلحة بن عبيد الله،

البرامج العلمانية منها إلى البرامج اإلخوانية؛

عبد الرحمن بن عوف ،سعد بن أبي وقاص.
وجعل ابنه عبد الله بن عمر سابع ًا بشرط أن

السياسية والتخلي عن فكرة العداء اإلخواني

وذلك من أجل مصلحة تونس .فهل تستطيع
حركة حماس أن تفعلها؟ خصوص ًا أن احلركة

يقتصر دوره على املشاركة في النقاش من

اإلخوانية ال تستطيع أن تبرهن على أن متسكها

دون الترشح للحكم ،واختير عثمان بن عفان

بنظام تطبيق الشريعة اإلسالمية دفعة واحدة

ليكون اخلليفة الثالث .وعند مقتله تولى علي بن

أو بالتدريج ال عالقة له بالدين اإلسالمي .إذ لم

أبي طالب املنصب مببايعة أهل املدينة وأهالي

تنص أي من أحكام القرآن أو السنة على نظام

العراق ومصر ،في ظل انقسام سياسي حاد
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بينه وبني منافسه معاوية بن أبي سفيان .ثم عند

اجلديدة مع إسرائيل في ظل إدارة ترامب

احتضار علي إثر إصابته في حادث اغتياله،

بصورة ناجعة من دون إنهاء االنقسام ،ومن

سأله أصحابه حول تولي ابنه احلسن بن علي

دون إصالح أدوات العمل إلدارة احلياة اليومية

اخلالفة ،فقال« :ال آمركم وال أنهاكم» ليبايعوه

للفلسطينيني ،بصورة تعطي املواطن القدرة

بعد موته .ثم ينهي احلسن االنقسام السياسي

على الصمود والتمسك مبشروع إنهاء االحتالل

بتسليمه اخلالفة ملعاوية لتنتقل اخلالفة للطور

أمام احتمال ضراوة الهجمة اإلسرائيلية

امللكي الوراثي ،أو ما وصفه بعض أصحاب

وتوقع أشكال من املقاطعة واحلصار للمجتمع

الرسول محمد بهرقلية وكسروية ،نسبة لنظامي

الفلسطيني ليس في غزة وحدها بل في عموم

احلكم البيزنطي والفارسي .فورث معاوية

األراضي الفلسطينية.

احلكم البنه يزيد ،ومن هنا أصبحت اخلالفة
طوال عصري الدولتني األموية والعباسية حكم ًا

انتقادات املواطن من تكرار االتهامات حيال

ال ميكن في هذا اإلطار أيض ًا جتاهل

جبري ًا ،يختار اخلليفة في حياته من يليه في

املسؤولية عن إدامة االنقسام وخطر فرض

احلكم من أهله ،سواء كان ابنه أو أخاه أو رمبا

عقوبات إسرائيلية وأميركية جديدة تضعف

ابن أخيه أو بعض أقربائه؛ ما يعني أنه ال توجد

قدرة املجتمع الفلسطيني على الصمود في هذه

قاعدة واحدة لنظام احلكم في اإلسالم.

املعركة.

اخلالصة أن أهمية املصاحلة تفرض نقاش ًا
معمق ًا ألسس استمرار «حماس» في السيطرة

عن حكم غزة وإدامة االنقسام فإنه ال ميكن

على قطاع غزة من خارج النظام السياسي

املرور على االتصال الذي أجراه خالد مشعل

الفلسطيني .والبحث عن مخارج لعودتها من

الزعيم السابق حلركة حماس ،واملقيم في

خالل عملية سياسية تأخذ بعني االعتبار حاجة

العاصمة القطرية الدوحة ،بالرئيس محمود

املجتمع الفلسطيني للوحدة أمام التحديات.

عباس لالطمئنان إلى صحته ،قبل ساعات

وحاجة احلركة نفسها إلى إعادة التفويض

من خروجه من املشفى االستشاري في رام

اجلماهيري من موقع املسؤولية عن وحدة

الله أواخر أيار املاضي ،دون التساؤل عن

املجتمع وأدوات كفاحه ،ألنه ما فائدة هزمية

سبب دفع احلركة بزعيمها السابق ال احلالي

احلركة الوطنية الفلسطينية أمام إسرائيل

إسماعيل هنية إلجراء هذه املكاملة ،في ظل بقاء

وإبقاء سيطرة «حماس» على قطاع غزة.
الصحيح أيض ًا أنه ال ميكن للحركة الوطنية

خطوط االتصال «اإلنسانية» بني الطرفني .وهي
إشارة إلى استعداد قطر للعب دور في معاودة

الفلسطينية أن تقود املواجهة والتحديات

االتصاالت لتنفيذ اتفاق املصاحلة.

العدد (٢٠١٨ )٤٣

إذا كانت «حماس» متمسكة برفض التنازل
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ومحاولة أولية من «حماس» ،لترطيب األجواء،

هذا االرتباك ما يدل على ضعف أدوات العمل

والعمل على إعادة فتح خطوط االتصال بني

القيادية في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية وعدم

احلركة ومؤسسة الرئاسة التي قطعت منذ حادثة

تلقيه نصائح حول الفصل بني تاريخ اليهود من

تفجير موكب احلمد الله ،وأعادت املصاحلة إلى

جهة وحساسيته ،وتاريخ املشروع االستعماري

املربع األول.

اإلسرائيلي الذي استهدف الشعب الفلسطيني

ولكي تكون األمور أكثر وضوح ًا ،فإن أداء

ومازال في هويته وأرضه ووطنه وحقوقه.

السلطة الفلسطينية في عدد من مجاالت عملها

يدل هذا االرتباك على أزمة القيادة ،على

ليس باملستوى املطلوب ،ال على مستوى احلقوق

الرغم من أنها اتخذت مواقف سياسية قوية إذ

وال على مستوى املواجهة التي حتدثنا عنها
سابق ًا.

مع إدارة ترامب .واالتفاق العام حول سالمة

هذه املعارك على املستوى االقتصادي

الوجهة السياسية التي يقودها الرئيس وبرنامجه
السياسي .بعيد ًا من األوضاع الداخلية وإدارته

هناك تأثير واضح لغياب الرؤية في إدارة

رفضت صفقة القرن وعلقت اللقاءات السياسية

واالجتماعي واإلعالمي ،ومثال مرض الرئيس

للضغوط على حركة حماس من أجل تسليم

مناسبة أدى إلى بلبلة ومتلمل في الرأي العام

احلكم في قطاع غزة إلى احلكومة الفلسطينية.
مع أن هذه السياسة لم تلق قبو ًال فلسطيني ًا،

عباس من دون إيضاحات كافية وإجراءات
الفلسطيني وتأثر املواطن بالروايات املعادية أو
املنافسة .متام ًا مثلما أديرت معركة عقد املجلس
الوطني الفلسطيني واستبعاد خبرات سياسية
واقتصادية واجتماعية وأكادميية وإعالمية من
هذه املعركة ،أدت أيض ًا إلى بلبلة شديدة ،مع أن
املبدأ األساس الذي يؤيده املواطن الفلسطيني
هو عقد املجلس وبصورة دورية لتجديد شرعية
منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر اإلجناز
الفلسطيني األبرز منذ العام .1948
وقد كان واضح ًا االرتباك الفلسطيني

ألنها طاولت القاعدة الشعبية حلركة فتح في
قطاع غزة ،ما أثار مواجهات ال داعي لها .إذ
أضرت بسمعة السلطة الفلسطينية مع أنها قامت
بواجبها كأي سلطة يتم حتدي قراراتها لضبط
األمن حفاظ ًا على السلم األهلي ،وانسيابية
حركة املواطنني واألسواق قبل يومني فقط من
العيد ،حيث يتدفق املواطنون إلى مراكز املدن
وأسواقها لتوفير احتياجاتهم.

غزة

في حديث الرئيس أمام املجلس الوطني عن
تاريخ اليهود بدل تاريخ املشروع الكولونيالي.
واضطر لالعتذار الذي لم تقبله إسرائيل .وفي

كان ملسيرات العودة التي بدأت بدعوة من
شبان مستقلني ومبادرين يوم األرض ربطت
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ببرنامج احتجاجي على السياسات اإلسرائيلية

التي ترافقت مع مواجهات أقل في الضفة

بخصوص األرض وحق العودة والقدس تأثير
بالغ على الرأي العام الدولي خصوص ًا بعد

مع اجليش اإلسرائيلي بسبب االختالف في
طبيعة املواجهات وجغرافية املكان (سعة

اعتداء إسرائيل على املتظاهرين في كل يوم

نقاط االحتكاك في الضفة وتباعدها) بخالف

جمعة واستخدام القوة املفرطة لقتل املتظاهرين،

املواجهات في محيط القطاع التي تركزت على

إذا جتاوز عدد الشهداء برصاص اجليش

خط شرق التجمعات السكانية.
انتقال املواجهة من خط املواجهة إلى

اإلسرائيلي املائة والثالثني.
أبدت حركة حماس تأييدها للتظاهرات بعد

مجلس األمن الدولي أعطى السلطة الفلسطينية

جناحها والتفاف اجلمهور الفلسطيني والرأي

منصة سياسية للعمل الدبلوماسي والتضامني
مع الشعب الفلسطيني بدء ًا من اجتماع قمة

«حماس» من فكرة املواجهات الشعبية السلمية

دول التعاون اإلسالمي في أنقرة إلى اجلامعة

على حساب املواجهة بالصواريخ .وإشارة إلى

العربية واألمم املتحدة ومؤسساتها ،وال تزال

انتهاء اخلالفات في الرأي العام الفلسطيني

ذيول املعركة الدبلوماسية محتدمة حتت عنوان

حيال املواجهات السلمية التي دعت إليها حركة

توفير احلماية الدولية للشعب الفلسطيني وتقدمي

فتح في برنامجها للسنوات العشر املاضية،

ملف جرائم حرب ضد إسرائيل في احملكمة

ما يسهل التقارب وينزع جملة االتهامات

اجلنائية الدولية .وإذ تستند إسرائيل إلى دعم

مبا تسميه «حماس» النزعة االستسالمية في

غير محدود وسافر من اإلدارة األميركية ،فلم
ينب الفلسطينيون أوهام ًا لكنهم لم يتوقفوا عن

لكن لألسف ،سرعان ما سيطرت حماس على

احملاولة من أجل إدانة إسرائيل وإقناع املجتمع

احلراك في غزة رغبة في انتزاع أي مكسب

الدولي بأن اإلفالت من العقاب على جرائم حرب

جماهيري من املبادرين ،أو للبرامج الكفاحية

وجرائم ضد اإلنسانية صار محل نقاش وتداول.

األخرى في الضفة والقدس.

وال يجوز التقليل من أهمية ذلك .واحلرب سجال

العام حولها ،ورأى البعض في ذلك اقتراب

برنامج منظمة التحرير الذي تقوده فتح.

أدت املواجهات في محيط قطاع غزة

العدد (٢٠١٨ )٤٣

على هذا الصعيد.
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مقاالت

مسيرات العودة
والمقاومة الشعبية في قطاع غزة
محمد محمود دياب
شكلت مسيرات العودة التي انطلقت في

*

اإلسالمية ،والسعي احلثيث النقسام الصف

الثالثني من آذار من العام اجلاري مبشاركة
شعبية وفصائلية واسعة على طول ا ُ
حلدود
الشرقية لقطاع غزة نقل ًة نوعي ًة في الفعل

بظروف دقيقة ومصيرية ،ال سيما في ظل

النضالي الشعبي الفلسطيني لنيل احلقوق
املشروعة ،واستمرار ًا في املسيرة الكفاحية

انسداد األفق السياسي أمام عملية التسوية،
وتراجع ُفرص حتقيق حل عادل للقضية

الفلسطينية املتواصلة منذ أكثر من سبعة عقود

الفلسطينية يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني

في مواجهة سياسات االحتالل اإلسرائيلي،

في احلرية واالستقالل وتقرير املصير ،وكذلك

وممارساته العدوانية و ُمحاوالته املستعرة

تصاعد مؤشرات االنحياز األميركي السافر
إلسرائيل ،والذي ظهر جلي ًا في قرار اإلدارة

إلقامة دولة فلسطينية مستقلة ،عبر سياسة

األميركية االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

التوسع االستيطاني ،ومصادرة األراضي،

ونقل سفاراتها إليها ،وإعالن الرئيس األميركي

وتهويد مدينة القدس وطمس هويتها العربية

ترامب نيته طرح خطته للسالم في الشرق
األوسط والتي ُعرفت إعالمي ًا بـ«صفقة القرن»،

لشطب الكيان الفلسطيني ،وضرب أي إمكانية

*كاتب رأي.

الفلسطيني ،واحلصار اجلائر على قطاع غزة.
متر القضية الفلسطينية في هذه املرحلة
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ُ
حتمل في طياتها وفق ما ُسرب منها
والتي
توجه ًا أميركي ًا لتصفية القضية الفلسطينية،
وإفراغ الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي من
قضاياه اجلوهرية ،كقضايا القدس والالجئني
وا ُ
حل ُدود ،وحتويل القضية الفلسطينية إلى
قضية إنسانية بأبعاد اقتصادية بحتة.
ساهمت التطورات التي تشهدها املنطقة
العربية في الوقت الراهن ،وخاصة بعد موجة
ما يسمى «الربيع العربي» ،واحتدام الصراع

وأساءت لسمعتها كقضية شعب يناضل من
أجل نيل حقوقه املشروعة.
جاءت املسيرات ببعدها الشعبي وطابعها
السلمي لتحدث خرق ًا مهم ًا في جدار الواقع
بتعقيداته الداخلية واإلقليمية والدولية ،لصالح
إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة ،وإعادة
طرح املسألة الفلسطينية على طاولة املجتمع
الدولي والقوى الفاعلة في العالم ،وترسم مسار ًا
جديد ًا للنضال الفلسطيني في قطاع غزة عبر

الداخلي واحلروب األهلية في العديد من األقطار

اعتماد أسلوب املقاومة الشعبية السلمية بعد

العربية ،وغلبة املصالح اخلاصة لكل دولة على

سنوات من هيمنة العقلية الكفاحية العسكرية

حساب القضايا واملصالح القومية ،في تغييب

كإستراتيجية نضالية ال تؤمن بوسائل النضال

القضية الفلسطينية بشكل كبير عن املشهد

السلمي والتي كان لها نتائج سلبية أضرت

السياسي واإلعالمي العربي ،وتراجع ترتيبها

بالقضية الفلسطينية وحضورها على مستوى

في سلم األولويات العربية على املستويني

الرأي العام الدولي.

الرسمي أو الشعبي .فيما أضعفت حالة التفكك

هنا ميكننا حتليل أبعاد مسيرات العودة

التي يعاني منها املوقف العربي من قدرته

وانعكاساتها على القضية الفلسطينية من خالل

وفاعليته في إسناد املوقف الفلسطيني ودعم

النقاط اآلتية:
أو ًال :عبرت مسيرات العودة بطابعها الشعبي

اإلسرائيلي املتصاعد ،وإجهاض املخططات

ووسائلها السلمية عن تغير دراماتيكي

ُص ُمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان

والصفقات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

في الوعي والسلوك النضالي ،واملعتقد

باإلضافة إلى العوامل السابقة ،فقد ألقى

األيديولوجي للعديد من القوى والفصائل

واقع االنقسام الداخلي الفلسطيني بظالل

الفلسطينية ،التي طاملا عبرت عن حتفظها

سلبية على القضية الفلسطينية وحضورها على

ورفضها لوسائل املقاومة السلمية وشككت

املستويني اإلقليمي والدولي كقضية محورية

في قدرتها على حتقيق األهداف الوطنية

في املنطقة والعالم ،وساهم في تشتيت اجلهد

للشعب الفلسطيني ،فقبيل انطالق مسيرات

الوطني واستنزافه في صراعات وحوارات

العودة السلمية لم يكن للمقاومة الشعبية

داخلية ،أفقدت القضية الفلسطينية مكانتها

التي انطلقت في مدن الضفة الغربية
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والقدس قبل سنوات ،أي حضور يذكر في

يعتبر تطور ًا إيجابي ًا ومهم ًا في ظل حالة

قطاع غزة بل وفي بعض األحيان كانت

االنقسام السياسي التي تشهدها الساحة

تواجه بعض الفعاليات السلمية باملنع

الفلسطينية ،كما أن توافق الفصائل

والقمع من حركة حماس كسلطة أمر

الفلسطينية من خالل هذه املسيرات على

واقع ،والتي لم تتوان عن وصف هذا النمط
الكفاحي بالعبثي .هذا التغير بدا واضح ًا

انتهاج أسلوب املقاومة الشعبية السلمية
يؤسس ملرحلة مهمة في النضال الوطني عبر

في اخلطاب السياسي والتعبوي والفعل

التوافق على الوسائل الكفاحية والتي ظلت

امليداني لهذه الفصائل مع انطالق مسيرات

خالف جوهري بني الفصائل
لعقود محل
ٍ
الفلسطينية.
ثالث ًا :لقد ساهمت مسيرات العودة بطابعها

اإلقليمي والدولي ،وسعي حركة حماس

الشعبي السلمي في إعادة القضية

إلى تقدمي نفسها للعالم بلباس املقاومة

الفلسطينية إلى واجهة األحداث في

السلمية واخلروج من حالة ال ُعزلة السياسية

املنطقة والعالم؛ فالتفاعل الشعبي وخروج

العودة ،حتى وإن جاء في سياق االستجابة
لضغوط الواقع في قطاع غزة ببعده

التي فرضت عليها ،وتقدمي نفسها للمجتمع

املظاهرات املليونية في العديد من العواصم
العربية والعاملية تنديد ًا بجرائم االحتالل

الدولي كطرف ميكن محاورته والتوصل معه

بحق املدنيني املُشاركني في مسيرة العودة،

أطروحات سياسية
إلى نقاط التقاء في أي
ٍ
مستقب ًال ،إال أن هذا التحول ُيعد تطور ًا

إيجابي ًا على املستوى الوطني من شأنه أن
ُيضيف مزيد ًا من الزخم للمقاومة الشعبية

واملواقف الرسمية التي عبرت عنها العديد
من ا ُ
حل ُكومات في العالم أعادت االعتبار

والنضال السلمي الواعي ضد االحتالل،

القضية الفلسطينية ببعدها السياسي.
رابع ًا :تبني هذه املسيرات الشعبية السلمية

ويجنب الشعب الفلسطيني املزيد من

قضية حق العودة حمل دالالت مهمة،

املغامرات ذات الطابع العسكري ،والتي
كلفت الشعب الفلسطيني أثمان ًا كبيرة

وقت بدأت فيه
خاصة أنها جاءت في ٍ
اإلدارة األميركية نشاطها احملموم لتسويق

إجناز
بشرية ومادية ،دون أن حتقق أي
ٍ
سياسي لصالح القضية الفلسطينية.
ثاني ًا :جسدت مسيرات العودة وحدة وطنية

خطتها للسالم في الشرق األوسط املعروفة
إعالمي ًا باسم «صفقة القرن» والتي حملت

في جوهرها تنكر ًا واضح ًا حلقوق الشعب

ميدانية بني الفصائل الفلسطينية ومعها

الفلسطيني الثابتة ومنها حقه في العودة

مختلف مكونات الشعب الفلسطيني ،وهذا

وتقرير املصير ،فجاءت هذه املسيرات لتكون
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مبثابة رد شعبي رافض لهذه الصفقة ولكل

املالحظات في النقاط اآلتية:
أو ًال :عدم وضوح الهدف اإلستراتيجي لهذه

مختلفة تستهدف االلتفاف على حقوق

املسيرات ،ففي الوقت الذي توافقت

الشعب.
خامس ًا :استطاعت مسيرات العودة فضح

فيه مختلف مكونات العمل السياسي

املشاريع التي يتم تداولها حتت مسميات

الفلسطيني على ضرورة تفعيل املقاومة

ممارسات االحتالل وجرائمه البشعة

الشعبية من خالل مسيرات العودة ،فإن
غياب الهدف املركزي بات واضح ًا بعد

بني شهيد وجريح من األطفال والنساء

أن جتاوزت املسيرات تاريخ إحياء ذكرى

واملسعفني ،وساهم ذلك في إيجاد رأي عام

النكبة الفلسطينية في  15أيار ،وهو التاريخ
الذي من املُفترض أن ي ُكون ذروة وخامتة

وسياساتها القمعية ضد السلميني ،ولم

املرحلة األولى من املسيرات ،واملالحظ أنه

تستطع املاكينة اإلعالمية والدبلوماسية

بعد هذا التاريخ ،تركت الهيئة املشرفة على

اإلسرائيلية تسويق روايتها املضللة للعالم

هذه املسيرات تطورات األحداث امليدانية

والدفاع عن نفسها أمام هذا السخط الدولي

تتحكم في مسار املسيرات وطبيعتها
ووتيرتها ،واتضح ذلك جلي ًا في التسميات

بشاعة اجلرائم اإلسرائيلية.

التي أطلقتها على كل يوم جمعة تلت جمعة

بحق املدنيني العزل الذي سقطوا باملئات

دولي مناهض إلسرائيل ومندد بجرائمها

الذي اجتاح معظم العواصم العاملية ،بفعل
وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها

ذكرى النكبة.
ثاني ًا :عملت حركة حماس على توظيف هذا

الشعبي والفصائلي الذي حظيت به في الداخل

احلراك الشعبي ،والصعود على سلم ضحايا

واخلارج ،فإن ثمة مالحظات ميكن أن نسوقها

السلمية؛ خلدمة أهداف تكتيكية مرحلية

في إطار تقدمي قراءة تقييمية واعية لهذه الوسيلة
النضالية والعوامل التي تدخلت سلب ًا في عرقلة

تخدم مشروع سلطتها في غزة من خالل
إصرارها على أن تضيف إلى جانب مسمى

األسلوب النضالي السلمي الفلسطيني ،علها

«مسيرات العودة» مصطلح «رفع احلصار»

تساهم في معاجلة أي انحراف في مسار

في محاولة منها لالستفادة من الزخم

هذا الفعل النضالي الشعبي ،وحتافظ على

الشعبي واجلماهيري في تسليط الضوء

األهداف والغايات الوطنية اجلامعة ملسيرات

على حصار غزة ،فمنذ اليوم األول ملسيرات

العودة وتضمن استمرارها في إيصال رسالة

العودة ركز اخلطاب اإلعالمي احلمساوي

الشعب الفلسطيني للعالم ،وميكن إجمال هذه

على مسألة «رفع احلصار» ،وقد تطور هذا

مسيرات العودة في أيامها األولى ،والزخم
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املوقف إلى أن أصبحت مسيرات العودة،

سلبي على احلراك الشعبي والطابع

ورقة مساومة في يد حركة حماس لتحقيق

السلمي ملسيرات العودة ،وأضر باإلجنازات

إجناز سياسي له عالقة برفع احلصار عن

التي حققتها خالل الشهور السابقة ،وأتاح

غزة أو حتى تخفيفه ،وذلك خالل حواراتها

إلسرائيل فرصة تقدمي رواية تناقض الرواية

مع األطراف الدولية والعربية التي تدخلت

الفلسطينية التي ارتكزت إلى سلمية هذه

لضبط إيقاع هذه املسيرات ،ومنع انزالق

املسيرات ،وتسوق للعالم بأنها في حالة
دفاع عن النفس أمام الهجمات املُسلحة

األحداث نحو مواجهة عسكرية.
ثالث ًا :سعي حركة حماس إلى االستحواذ

التي يقوم بها الفلسطينيون على طول
ا ُ
حل ُدود.

على القرار داخل الهيئة املشرفة على

خامس ًا :التكلفة البشرية الباهظة التي نتجت

مسيرات العودة والتفرد به ،وكذلك على
اخلطاب اإلعالمي والفعل امليداني ،حتى

عن مسيرات العودة وارتفاع أعداد الشهداء

بدت مشاركة الفصائل في بعض األحيان

واجلرحى وتزايد حاالت العجز اجلسدي
بني صفوف املُشاركني في مسيرات العودة،

شكلية متثيلية ال أكثر ،هذا التفرد ساهم

أثرت سلب ًا على مسار هذه املسيرات وحجم
املُشاركة فيها ،وأحدثت جد ًال قوي ًا داخل

في تكريس رؤية حركة حماس في التعامل
مع مسيرات العودة ورسم مسارها ووضع
األهداف التي تتوافق مع مصاحلها

املجتمع الفلسطيني حول مدى مالءمة

السياسية واحلزبية ،وابتعادها على اخلط

اخلسائر البشرية الهائلة التي نتجت عن

التوافقي الذي رسمته الفصائل الفلسطينية
ملسار هذه املسيرات ،مما أثر سلب ًا على

مسيرات العودة مع النتائج التي حتققت
أو مع األهداف التي انطلقت من أجلها،

الزخم الشعبي وحجم ومستوى املُشاركة

وهنا فإن اللجنة املشرفة على املسيرات لم

الفصائلية في هذه املسيرات ،وأدى إلى
ُ
احلضور اإلعالمي محلي ًا ودولي ًا.
تراجع
رابع ًا :محاولة بعض الفصائل الفلسطينية

تضع في حساباتها وضع ضوابط حلالة
االشتباك الشعبي عبر ا ُ
حل ُدود ،ولم تبذل
أي ُجهد ُيذكر للحفاظ على الطابع السلمي

استخدام بعض وسائل املقاومة املُسلحة،

لهذا املسيرات والتقليل من حجم اخلسائر
البشرية ،واحلفاظ على أرواح املُشاركني في

في محاولة منها للمزاوجة بني املقاومة
الشعبية واملُسلحة ،ومحاولة تبرير ذلك أنه

هذه املسيرات و ُمخيمات العودة املُنتشرة
على طول ا ُ
حل ُدود الشرقية لقطاع غزة.

في إطار الرد على جرائم االحتالل ضد

سادس ًا :على الرغم مما أحدثته مسيرات

املتظاهرين السلميني ،وهذا كان له انعكاس
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العودة من ضجة إعالمية وتعاطف دولي

الفلسطينية على وضع هدف إستراتيجي

كبير بفعل بشاعة اجلرائم التي ارتكبتها
ُقوات االحتالل واستهدافها املتعمد

واضح ومحدد ملسيرات العودة وجتريدها
من أي أهداف أو مآرب حزبية أو حسابات
مصلحية ،وتكريس مبدأ القيادة اجلماعية

لألطفال والنساء ومتطوعي اخلدمات
الصحية والصحافيني ،فإن هناك قصور ًا
رسمي ًا وفصائلي ًا فلسطيني ًا في استثمار
وفاعلة تضمنُ تدعيم
نظمة
ذلك
ٍ
بطريقة ُم ٍ
ٍ
الرواية الفلسطينية احلية ليس على
مستوى الرأي العام العاملي فحسب ،وإمنا
على صعيد املؤسسات الدولية أيض ًا،

والشراكة الوطنية في إدارة أنشطة
وفعاليات املقاومة الشعبية؛ وذلك لضمان
حتقيق غايتها في التعبير عن تطلعات
الشعب الفلسطيني.
ثاني ًا :العمل على تعريف مفهوم املقاومة الشعبية
وحتديد وسائلها النضالية مبا يتناسب مع

كمحكمة اجلنايات الدولية وغيرها من

ُمتطلبات املرحلة ووضع ضوابط ناظمة
مسيرات
للفعاليات والبرامج التي تتضمنها
ُ
العودة؛ لضمان ُ
املافظة على سالمة

حرب بحق متظاهرين عزل.

اجلماهير املشاركة في هذه املسيرات،

منظمات حقوق اإلنسان الدولية ،باعتبار
أن ما أقدمت عليه إسرائيل ميثل جرائم
ولعل غياب التنسيق والتواصل املباشر

وجتنب مزيد من اخلسائر البشرية،

بني السلطة الفلسطينية والفصائل في غزة
قد أثر سلب ًا على األداء اإلعالمي والسياسي

املخزون

فاإلنسان

الفلسطيني

ميثل

اإلستراتيجي للشعب الفلسطيني ونضاله

الفلسطيني في التعاطي مع مسيرات العودة،

املستمر من أجل احلرية واالستقالل.
ثالث ًا :أهمية تعزيز ثقافة املقاومة الشعبية في

الدولي خلدمة القضية الفلسطينية وعزل حكومة
االحتالل ومحاصرتها سياسي ًا وإعالمي ًا.

املجتمع الفلسطيني مبختلف قطاعاته
وشرائحه وخاصة لدى جيل الشباب الذي

ومن أجل ضمان استمرار مسيرات العودة

يفتقد للمعرفة والدراية الكاملة بهذا النمط

كإحدى وسائل املقاومة الشعبية السلمية التي

من املقاومة والنضال السلمي ،خاصة
أن ثقافة املقاومة املُسلحة قد هيمنت على

لالحتالل والتأكيد على حقوقه العادلة ،ومن

العقلية الغزية خالل السنوات السابقة،

أجل احملافظة على الطابع الشعبي لهذا الفعل

وهذا يتطلب وضع برامج وخطط تثقيفية

النضالي السلمي البد من مراعاة النقاط اآلتية:
أو ًال :ضرورة أن تتوافق القوى السياسية

تعبوية للتعريف باملقاومة الشعبية وأساليبها

وإحداث اختراق حقيقي في موقف النظام

ينتهجها الشعب الفلسطيني للتعبير عن رفضه
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سادس ًا :أهمية تشكيل هيئة وطنية خاصة

تطلعات الشعب الفلسطيني.
رابع ًا :وضع برامج واضحة وخطط عمل

باملقاومة الشعبية متثل الكل الفلسطيني مع

موجهة للفعاليات واألنشطة التي تنظم

ضرورة إنشاء صندوق مخصص لدعم هذا

ضمن مسيرات العودة ،وتفعيل دور مختلف

األسلوب الكفاحي ،وتلبية متطلبات العمل

القطاعات املجتمعية وضمان مشاركة

امليداني ،وذلك من أجل احلفاظ على هذه

واسعة وفاعلة من مختلف مكونات املجتمع

اإلستراتيجية النضالية وضمان فاعليتها،
وأن تبقى في إطارها الوطني اجلامع بعيد ًا

احلفاظ على الزخم الشعبي ملسيرات العودة،

على الفئوية واألجندات احلزبية.

ويخرجها من دائرة النمطية األسبوعية التي

الشعب الفلسطيني وعبر مسيرة نضاله

باتت تفقد تأثيرها مع مرور الوقت.
خامس ًا :البد أن تكون السلطة الفلسطينية
مبؤسساتها السياسية والقانونية واإلعالمية
جزء ًا أصي ًال في الشراكة النضالية في

التحرري تنوع في استخدام وسائل مقاومته
لالحتالل اإلسرائيلي بني املقاومة املُسلحة
والنضال الشعبي السلمي ،وذلك تبع ًا ملتطلبات
كل مرحلة ،انسجام ًا مع الواقع بأبعاده اإلقليمية

مسيرات العودة وجميع فعاليات املقاومة

والدولية ،ولعل املقاومة الشعبية ومن ضمنها

الشعبية في الضفة وقطاع غزة ،خاصة

مسيرات العودة تعد الوسيلة النضالية التي تالئم

أن القيادة الفلسطينية قد اعتمدت املقاومة

طبيعة املرحلة احلالية ،مع ضرورة البحث عن

الشعبية السلمية كخيار نضالي إستراتيجي

وسائل نضال إبداعية قادرة على إيصال رسالة

للشعب الفلسطيني في مواجهة السياسة

الشعب الفلسطيني وشرح قضيته والتأثير

العدوانية واإلسرائيلية ،فحضور السلطة

الفاعل في الرأي العام الدولي وحتشيده لصالح

مبكانتها السياسية واملعنوية يضيف املزيد

دعم ومناصرة حقوقه املشروعة في احلرية

من الزخم للحراك الشعبي ويكرس الشراكة

واالستقالل ،ودحض الرواية اإلسرائيلية التي

الوطنية في النضال السلمي الشعبي من

تسعى لتزوير احلقائق عبر إلباس ثوب اإلرهاب

أجل حتقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

فعل نضالي فلسطيني.
ألي ٍ

الفلسطيني ،وهذا من شأنه أن يساهم في
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ندوة

مسيرات العودة :الفكرة والحيثيات والسياق

إدارة :أشرف أبو خصيوان

ش ّكلت مسيرات العودة نقط ًة مهم ًة في

املقارنات ،لكن الثابت أن الشعب الفلسطيني

النضال الفلسطيني ،كونها أعادت التركيز على

حي ونشط وقادر على اجتراح املعجزات
دائم ًا ،فمسيرة العودة التي ليست إال استكما ًال

الصراع املتمثل في النكبة وما تالها من ويالت

للنضال السلمي في فلسطني منذ املسيرات
األولى ضد وعد بلفور وصو ًال إلى استشهاد

أن تناقش مسيرة العودة،

زياد أبو عني وليس انتها ًء مبسيرات العودة وما

قضية حق العودة وأرجعت النقاش إلى بداية
وضياع حقوق.
رأت

باستفاضة ،مع مجموعة من الباحثني والنشطاء

يقدمه الفلسطينيون من بطوالت قائمة على أنهم

الذين شاركوا في املسيرة لتطلع قارئها على

مدنيون عزل.

فكرة مسيرات العودة وأهدافها والنقاش

جلس إلى طاولة

 ،في احلوار الذي

حولها بني الفاعلني فيها ،مبا ذلك نقاط التوافق

أدراه الصحافي والكاتب أشرف أبو خصيوان

واالختالف.

في مدينة غزة :الناشط السياسي والكاتب

دار نقاش طويل حول مسيرات العودة ،وفي

بسام درويش ،الباحث واحلقوقي الدكتور طالل

بعض األحيان جرى التع ّرض للنوايا والغايات
غير املعلنة ،وفي الكثير من األحيان عقدت

أبو ركبة ،والناشط والباحث الدكتور كمال أبو

العدد (٢٠١٨ )٤٣

شاويش.
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التي نناقش فيها أبعاد مسيرات العودة ،التي

املستوى العاملي .ثالث ًا ،الدعوة إلى مسيرات
العودة متت بشكل وطني وحدوي ،فمث ًال في

انطلقت في الثالثني من آذار من هذا العام،

اليوم األول للمسيرة األولى التي انطلقت في

وتبعاتها .ال يخفى على أحد أننا كفلسطينيني،
وخاص ًة في قطاع غزة ،حققنا نقل ًة نوعي ًة في
النضال مع مرور  70عام ًا على ذكرى النكبة،

 30آذار لم يرفع إال علم فلسطني ،فيما غابت

 :أه ًال وسه ًال بكم في ندوة

الرايات احلزبية عن مواقع التجمع الفلسطيني
ملسيرات العودة .أيض ًا أحد احملفزات أن
املواطنني رأوا أن في حتركهم حتفيز ًا للقوى

بهذا احلجم الكبير من الفلسطينيني الذين
يرغبون بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها،

السياسية ملناقشة ملف االنقسام ومحاولة طي
صفحته ،استثمار ًا لهذا العمل الوحدوي للعمل

وعربية ودولية وإعالمية.

امليداني على األرض .هذه العوامل برأيي ح ّركت

وهم يدركون أن هناك تبعات سياسية إقليمية

مسيرة العودة منذ البداية.

أستاذ بسام ،من وجهة نظرك كرجل وطني
عايش ذكرى النكبة تلو الذكرى ،ما هو املختلف
وطني ًا هذه السنة عما سبق من سنوات؟

مسيرات ..أسيرة جغرافيا غزة

بسام :أريد أن أسجل أنه على الرغم من

 :دكتور طالل ،هناك تباين في املوقف

االختالف الوطني ،فإن مجموع الشعب

الوطني حول كيفية االستفادة من مسيرات

الفلسطيني أدرك التحديات اخلطيرة التي

العودة وتسخير العلم الفلسطيني في الثالثني

يواجهها مشروع العودة في ظل إدارة ترامب

من آذار خلدمة املسيرات العودة وحتشيد

ومحاوالتها تصفية قضايا احلل النهائي مبا

اجلماهير واالتفاق على هدف وطني واحد وهو

يتوافق مع الرؤية اإلسرائيلية التي تبناها ترامب

أن مسيرات العودة مستمرة حتى العودة .ولكن

وتشمل تصفية قضية الالجئني عبر سحب

أال تعتقد أنه مت ركوب موجة مسيرات العودة في

االلتزام األميركي لصندوق «األونروا» ومحاولة

بعض األحيان من بعض عناصر التنظيمات؟

التساوق مع الرؤية اإلسرائيلية مبحاولة تصفية

طالل أبو ركبة :استكما ًال حلديث صديقي

«األونروا» كمقدمة لتصفية قضية الالجئني .هذا
كان أو ًال أهم الدوافع ،أي استدراك اخلطر الذي

بسام ،لم تبق مسيرات العودة على حالها فقط،

يتعرض له املشروع الوطني الفلسطيني .ثاني ًا،

فقد أضيف إليها «كسر احلصار» ،ثم حتولت
لتصبح مسيرات لكسر احلصار باألساس ،إذ ًا،

في ظل حالة املواجهة مع العدو اإلسرائيلي
تبني أن املقاومة الشعبية السلمية ال تزال متتلك

نحن نتحدث عن أن املسيرات اآلن هي لكسر

بالفعل إمكانيات إليذاء االحتالل وفضحه على

احلصار ،وهذا املعلن من قيادة هذه املسيرات
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ذلك .في انتفاضة احلجارة عام  87عندما كان

في قطاع غزة .وظفت العودة كرمز وطني
كبير جد ًا جامع للكل الوطني الفلسطيني على

يسقط شهيد في مخيم النصيرات كانت تخرج

اختالف انتماءاته وقادر على إشعاع الوحدة،

املسيرات في مخيم بالطة والعكس صحيح.

وميكن من خالله ترحيل مكونات املجتمع
الفلسطيني لتكون جزء ًا من حالة املشاركة في

أما مسيرات العودة هذه فبقيت منذ  30آذار
وحتى هذه اللحظة أسيرة اجلغرافيا في قطاع

هذه املسيرات السلمية ،ولكن بإضافة أهداف

غزة ،ولم تتم الدعوة إليها في إطار وحدوي،

ثانوية أخرى لهذه املسيرات والتي أصبحت فيما
بعد أهداف ًا رئيسة ،بعد ذلك تغ ّيرت األهداف

لو كان هناك فعل وحدوي حقيقي لكان هناك
وجود حقيقي لتكون جزء ًا من احلالة النضالية

واآلليات وأصبح املطلوب من مسيرات العودة

في الضفة الغربية .باملناسبة القيادة السياسية

كسر احلصار وإنهاء االنقسام وعدم مترير

في رام الله هي مع املقاومة الشعبية ،وهذا ما

صفقة القرن .أصبح اآلن اخلطاب السياسي

حتدث به الرئيس محمود عباس في اجتماعات

الفلسطيني الدائر في قطاع غزة يتحدث عن أن

املؤمترين السادس والسابع حلركة فتح،

مسيرات العودة هي التي ستوقف ومتنع صفقة

املقاومة الشعبية في بلعني ونعلني واملعصرة وما
إلى ذلك ،ونستذكر الشهيد زياد أبو عني .إذ ًا

القرن التي تخطط لها اإلدارة األميركية بقيادة
ترامب ،وهي التي ستكسر احلصار املفروض
على قطاع غزة وهي التي ستنهي االنقسام،
ولكن باعتقادي أن هذا بصراحة ضرب من
ضروب الهوى ،أي تعدد األهداف دون الوصول
إلى نتيجة .البد أن نتحدث أو ًال عن أن الفعل
النضالي هو فعل تراكمي ،وهذا ما تعلمناه،
وهذا الفعل التراكمي يكون له هدف بعيد املدى.
اآلن لنتحدث في اإلشكالية ،ألنك سألت األستاذ
بسام سؤا ًال مهم ًا جد ًا ،وهو« :ما املختلف اآلن
عن كل ما سبق؟» .املختلف أن هذه املسيرات
بقيت أسيرة اجلغرافيا في قطاع غزة ،وكأنها
تعبر فقط عن حالة غزة وال تعبر عن احلالة
الوطنية اجلامعة للفلسطينيني أينما وجدوا في
الضفة الغربية والقدس والشتات وما إلى غير
العدد (٢٠١٨ )٤٣

ملاذا لم يتم استحضار هذه املسيرة ،هذا كان
املختلف عن باقي الثورات والهبات الفلسطينية،
لم يكن هناك جزء يقوم مبسيرات أو هبة
واألجزاء األخرى ليست لها عالقة .هذا التباين
إضافة إلى ركوب املوجة كما تفضلت ومحاولة
توظيف هذه املسيرات هو السجال واخلالف
السياسي املوجود اآلن في الساحة السياسية
الفلسطينية ،أي أن يتم توظيف هذه املسيرات
من فصيل فلسطيني محدد لصالح أجندة حزبية
وليس ضمن رؤية وطنية ،من هنا يبدأ التخوف.
 :غابت الرؤية الوطنية عن مضمون
مسيرات العودة ،الرئيس أبو مازن قال باسم ًا
في أحد االجتماعات «أنا أهنئ حركة حماس
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ألنها آمنت بفكر املقاومة السلمية واملقاومة

لها أن تنتهي .على أي حال اجلانب السياسي

الشعبية» ولكن قبل ذلك أريد أن أستحضر

هو األهم في هذا املوضوع ،وغزة لم ولن تكون
في يوم من األيام عبار ًة عن مشكلة إنسانية،

إليها الواليات املتحدة األميركية في واشنطن

غزة في كل الظروف وبعد النكبة مباشرة
نهضت ،غزة كانت معق ًال للحركة الوطنية.

بعض املؤسسات الدولية بني قوسني من أجل

عندما كانت احلركة الوطنية مشتتة في أصقاع

إنقاذ غزة ،باألمس القريب جرى احلديث عن

األرض وال تستطيع أن تلتئم ،اجتمعت في غزة.

إنقاذ غزة وخطط مبعوث األمم املتحدة للشرق

وفي مؤمتر غزة الشهير قررت أن يكون هناك
كيان ،مبعنى أن املشكلة لم تكن اقتصادي ًة أو

املوجودة في غزة أزمة إنسانية بحتة أم هي

في أوجها .فغزة في ظل الظروف السيئة كانت
معق ًال لترجمة سياسية .صحيح أن اجلانب

معك أستاذ كمال جلسة عصف فكري دعت
وحضرتها بعض الدول العربية وممثلون عن

األوسط ميالدينوف ومساعيه لـ»إنقاذ غزة» .هل
ميكن إنقاذ غزة سياسي ًا أو إنساني ًا؟ هل األزمة

إنساني ًة على الرغم من أن قضية الالجئني كانت

ملخص ألزمة سياسية في اتخاذ القرار الوطني
ٌ
الفلسطيني وال يزال االنقسام السياسي طاغي ًا

اإلنساني طغى ألن ثالث حروب متتالية و11
عام ًا من احلصار وبنية حتتية مدمرة تقريب ًا

علينا؟

أدت إلى أن تؤكد رؤية األمم املتحدة أن غزة

كمال أبو شاويش :حتياتي لك وللضيوف
الكرام ،من الواضح أنك نقلتنا انتقا ًال كبير ًا بني

لن تكون في العام  2020صاحلة للحياة،
والصورة التي تخرج من غزة اآلن هي أن
غزة تزود بالكهرباء  4ساعات يومي ًا فقط ،هذا

املوضوعني.

بحد ذاته يعطي انطباع ًا بالكآبة ،أضف إلى
ذلك  15شهر ًا متصلة من اإلجراءات املزدوجة

ّ
تقدم الجانب اإلنساني
ظل استحالة «السياسي»

من السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة
وحتديد ًا قطاع املوظفني األمر الذي أثر بشكل

 :هذا املوضوع له عالقة مبسيرات
العودة كما حتدث الضيوف ،كما قال الدكتور
طالل إن مسيرات العودة انتهت من أهدافها

ملموس جد ًا .الوضع االقتصادي واالجتماعي

الوطنية وتبدلت إلى أهداف ثانوية.

واإلنساني في انحطاط رهيب خالل الـ 15
شهر ًا املاضية .هذه العوامل دفعت اجلانب

كمال أبو شاويش :أنا منحاز قلي ًال إلى

اإلنساني إلى مقدمة املشهد وهذا خطأ ،ولكن

مسيرات العودة ،كيف جرت وسيقت وأخذت

األساس هو املوضوع السياسي ،وهذه وجهة
نظر شخصية ،املوضوع السياسي يبدو مرح ًال

وانتقيت هذه املوجة وكيف وظفت وكيف يراد
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واملصاحلة معطلة واحلل نهائي ملسيرة السالم

ذلك على وضع قطاع غزة السياسي .املسارات

من الواضح أن احلكومة اإلسرائيلية اليمينية

السياسية املرسومة أو التي يراد رسمها كلها
مرفوضة إذا م ّكنا املناعة الوطنية.

املتطرفة ال تريده ،نحن بحاجة إلى عقود لكي
نغير في املجتمع اإلسرائيلي ،الواضح أن حلو ًال
سياسية دراماتيكية غير متوافرة أو متاحة في
املدى القريب أو املتوسط ،اإلقليم منهمك سواء
مصر أو األردن أو دول اخلليج في صراعات
داخلية ،واضح أن هناك حالة انكفاء على الوضع
الداخلي ،املوازين الدولية مختلفة جد ًا ،بل إن
هناك حالة من الهروب من منطقة الشرق األوسط
عموم ًا ،هذا التزاحم على الشرق األوسط لم يعد

قائم ًا ،وإدارة ترامب تتجه نحو أقاليم أخرى،
على سبيل املثال إقليم شمال شرقي آسيا،
ولقاء القمة األميركي الكوري الشمالي مثال
على ذلك ،واضح أن االهتمام باملنطقة لم يعد
قائم ًا ،ومن الواضح أن االهتمام بحل الصراع
العربي اإلسرائيلي مؤجل وال حلول في األفق
وبالتالي لن جتد فلسطيني ًا واحد ًا يقبل صفقة

ترامب ،إذ ًا ال حلول سياسية على اإلطالق سواء
فرضت أو بقرار فلسطيني ،لذلك من هنا يظهر
اجلانب اإلنساني في املشهد على مستوى غزة.

 :جميعها تؤدي إلى االنفصال
السياسي واجلغرافي.
كمال أبو شاويش :الصخرة التي تتحطم
عليها هذه السيناريوهات واملشاريع هي
اإلنسان الفلسطيني في قطاع غزة الذي
رفض وسيرفض وسيظل رافض ًا لكل مشاريع
التوطني ،ولكن من املهم جد ًا أن نحافظ على

املناعة الوطنية ،حالة الضرر والفقر واحلاجة
التي يعيشها املواطن الفلسطيني في غزة،
ستؤدي بالتأكيد إلى ضعف هذه املناعة ،هذا
الصمغ الالصق الذي يربط شقي الوطن والذي
يربط اإلنسان بالقضية ،من أهم الوطن أم
املواطن؟ ال معنى للوطن دون املواطن.
املطلوب اآلن أن ننقذ املواطن ،نحن بحاجة
إلى مشروع مارشال وطني ،وهذا ما يتحدث
عنه اجلميع حتى الكابينيت اإلسرائيلي اجتمع
لألسف إليجاد حلول إنسانية.
 :أن نبقي رأس غزة فوق املاء هذا

إذا لم تكن هناك حلول سياسية متاحة ومرئية
أمامنا ،فإذ ًا ما العمل؟ هل تنتظر جماهير غزة

بحد ذاته التعلق بني احلياة واملوت.

وأجيال غزة حالة االنتحار واملوت البطيء حتى
يقضي الله أمر ًا كان مفعو ًال ،إذا كانت احللول

بسام :قبل االنطالق إلى محور جديد .في
بداية مسيرات العودة كان املوقف موحد ًا في

السياسية غير متاحة وغير مرئية على األقل

غزة والضفة والداخل احملتل ومت احلشد بنا ًء
على ذلك ،اإلشكال الذي حدث في مسيرات

وننقذ ما تبقى من قطاع غزة دون أن يؤثر

العودة هو على النحو اآلتي :املأزق األول هو أن

فعلينا أن نحافظ على اإلنسان الفلسطيني

العدد (٢٠١٨ )٤٣
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القوى الفاعلة فيها غير موحدة ،فكيف سيستمر

اإلعالمية واخلطاب اإلعالمي الدولي وكيفية
استثماره إسرائيلي ًا ،كما صرحت احلكومة

اخلاصة.

اإلسرائيلية بأنها سترسل باقة زهور للبردويل

العمل الوحدوي في ظل االنقسام واألجندات

على هذا التصريح .نحن نقاوم كمدنيني وتأتي
القيادة السياسية املدركة أو التي يجب أن تكون

دور «حماس»

مدركة أو يجب أن تكون حكيمة والتي يجب

 :لكي نضع النقاط على احلروف،

أن توجه الرأي العام وأن توجه اإلعالم وأن

نحن ال ننكر دور «حماس» في قطاع غزة

تضع سياسات لإلعالم من أجل تبنيها لتقع في

وأنها دعمت باجتاه إجناح مسيرات العودة كل

هذا املأزق واخلطأ .ما هو حجم تأثير مثل هذه

أسبوع ،فهل هذا الهدف وطني؟

املواقف على املشروع الوطني وعلى مشروع

بسام :ال ننكر ذلك ،كان هناك تضارب

مسيرات العودة بالتحديد؟

ومناكفات ال لزوم لها بدأت من إضافة عبارة

بسام :هذه من املواقف التي أثبتت أن

كسر احلصار إلى أهداف املسيرة ،وقضية تبني

الشعب الفلسطيني متقدم على قواه السياسية،
هذا التصريح كان مخيب ًا لآلمال ،تصريح

الشهداء .األزمة الثانية ،االستعجال في محاولة
قطف الثمار السياسية مبكر ًا قبل النضوج.

ثالث ًا ،أننا نتحدث عن مقاومة شعبية سلمية دون
أن تعتبر هذه املقاومة سالح ًا في النضال.

صالح البردويل ،كان مخيب ًا في نقطتني .قام
بحسم أن  50من أصل  60شهيد ًا هم من
أبناء حماس ،وحتى التعبير اآلخر فيه استهانة

 :أريد الرجوع إلى هذه النقاط،

باآلخرين ،عندما قال« :الباقي هم من أوالد
الشعب» .ثاني ًا ،عندما يتم احلديث عن مسيرات

لكن أريد أن أطرح عليك هذا السؤال بشكل
واضح :الدكتور صالح البردويل حتدث بعد
 5/14عن أن  50من أصل  60شهيد ًا ينتمون

العودة كشكل من أشكال املقاومة السلمية دائم ًا

ما تتم اإلشارة إلى الصواريخ واألسلحة التي

حلركة حماس ،هذه نقطة ،النقطة الثانية هي

ستحميها ،ونحن نقول إن هذا شكل ثانوي من

ما حتدث عنه رئيس حركة حماس في قطاع

أشكال نضالنا ومواجهتنا مع االحتالل.

غزة يحيى السنوار في مقابلته مع اجلزيرة،
عندما قال إن أبناء القسام والسرايا ألقوا

 :لغة التهديد موجودة ،وتتذكر عندما

لكي يحتجوا ويشاركوا في مسيرات العودة.

تبادلوا الرسائل ،أعني القناصة في ثاني أسبوع
تقريب ًا ،فقال اإلسرائيليون أن رؤوس حماس

أسلحتهم في البيوت وذهبوا إلى احلدود
هذا التضارب اإلعالمي وعدم فهم السياسة

حتت نيران قناصتنا وقامت اجلهاد بعدها
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مدار السنوات األخيرة .عدم القدرة على جلب

بيومني بالرد أن مردخاي حتت مرمى نيراننا.
أريد السؤال عن شيء مهم جد ًا ،ترافقت مع

إدانة حقيقية ملا يحدث من عنف إسرائيلي ومن

مسيرات العودة جلسات ملجلس األمن وجلسات

جرائم قد تصل إلى جرائم حرب وانتهاك واضح

في أروقة األمم املتحدة وحراك دبلوماسي وطني

ملختلف القوانني اآلمرة للقانون الدولي خاصة

فلسطيني ،ولكن حتى هذه اللحظة لألسف لم

في اتفاقيات جنيف األربعة فيما يتعلق بحماية
املدنيني ليس فش ًال فلسطيني ًا باملناسبة بل هو

في األمم املتحدة أو حتى في مجلس األمن،
برأيك املوقف الفلسطيني ال يزال ضعيف ًا؟ أم أن

ازدواجية املعايير والهيمنة السياسية داخل

نستطع أن نتخذ قرار إدانة لهذه العمليات

املوقف األميركي ال يزال منحاز ًا؟

طالل أبو ركبة :بداي ًة ،لدي تعليق على ما
تفضل به زميلي بسام .نريد تأصيل الفهم فيما
يتعلق باملقاومة وعالقتها بالقانون الدولي ألنها
أصبحت بالنسبة لي ،على األقل ،مشكلة .أنا
شعب يبحث عن تقرير مصيره ،وأنا شعب
محتل وبالتالي كل األدوات املتاحة أدوات
مشروعة وكل أشكال املقاومة مباحة لنا ،وليس
شرط ًا أن تخضع حتت سقف القانون الدولي.
فيما يتعلق مبوضوع تصريح البردويل عن
الشهداء وتصريح السنوار بأن املقاومة وضعت
أسلحتها في البيت وذهبت للمشاركة كمدنيني
وليس كمحاربني ،من يحاول تخويفنا بالقانون
الدولي؟ لدينا إشكالية في فهم القانون الدولي
فيما يتعلق باملقاومة ،وهنا البد من تأصيل

مجلس األمن والتوازنات السياسية بني األقطاب
داخل مجلس األمن والتي لم حتدث التوازن
التاريخي املطلوب والذي نأمل أن يتحقق في
يوم من األيام .لكن يوجد هناك أداء فلسطيني
وهناك محاوالت فلسطينية على مستوى مجلس
األمن واجلمعية العامة ،بدأت تلك املساعي منذ
السعي للحصول على دولة عضو داخل األمم
املتحدة واالنضمام إلى االتفاقيات واملعاهدات
واملؤسسات الدولية ،وهذا ما يحسب ألبو
مازن على املستوى اخلارجي ،ولكن الفشل
ليس فلسطيني ًا فقط ولكن له عالقة بإرهاصات
املنطقة العربية وضعف اإلقليم وتفكك النظام
العربي الرسمي والتفرد األميركي والتوازنات
اإلقليمية واالقتصادية التي لعبت دور ًا في عدم
احلصول حتى اآلن على إدانة حقيقية لالنتهاكات
اإلسرائيلية.

املفاهيم.

سؤال النتائج

يحسب ألبو مازن من بداية توليه السلطة وحتى
هذه اللحظة نشاطه على املستوى الدبلوماسي

 :أستاذ كمال ،محمد علي إبان حكمه

والنقلة التي قام بها للحركة الدبلوماسية على

في مصر ذهب إلى السجون وجمع املشردين
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القابعني في السجون وقال :إلى متى ونحن

خالص إلخراج حماس من هذه الورطة .حماس

نطعمهم ونغذيهم وهم مساجني؟ فأخذهم وعلم
كل واحد منهم حرف ًة وبنى مصر احلديثة من

لديها أزمة حقيقية في كادر موظفيها الذين تريد

خاللهم .اليوم لألسف الشديد جد ًا أن عدد ًا
كبير ًا جد ًا من شباب املجتمع الفلسطيني
معاقون ومبتورو األطراف ومصابون يحتاجون
إلى إعالة .أنت تقول إنك تؤمن بفكرة مسيرات
العودة .ولكن هل النتائج التي حققناها خالل
اجلمع املاضية سوف توصلنا إلى نتائج ملموسة
في القريب العاجل وتضمن أال يتم جتيير أهداف
مسيرة العودة إلى أهداف أخرى من خالل فكرة
إنقاذ غزة وخطة ميالدينوف وخطة ليبرمان؟
كمال أبو شاويش :ال أحد بيننا يختلف على
أن فكرة العودة ومسيرة العودة هي القضية
الكبرى للشعب الفلسطيني ،لقد قضينا سبعني
عام ًا نستمع إلى روايات أقرب إلى األساطير
عن وطننا والفردوس املفقود والنكبة التي حلت
بنا وبأجيالنا ،ونحلم بذلك اليوم السرمدي الذي
نتوجه فيه إلى فلسطني .على أي حال ،الفكرة
طبخت على عجل ،أن ننظم مسيرة العودة التي
تضم مختلف أطياف الشعب الفلسطيني تريد
حتضير ًا لشهور وسنوات .أنا أتفهم أن حماس

تعيش أشد حلظاتها السياسية خنق ًا ،وبعد

استيعابهم وتريد لهم األمان الوظيفي ضمن
السلطة الوطنية الفلسطينية ،حماس شعرت
بأن السلطة تتلكأ وتتباطأ وتتذرع بذرائع غير
جدية ،أنا أقوم بتوصيف املشهد دون انحياز
إلحدى الروايتني ،فقد وصلنا في شباط إلى
هذا املشهد ،أدركت حماس متام ًا أن املصاحلة
تعطلت دون أن تتحمل فتح هذه املسؤولية ودون
أن جتد من يعينها في اإلقليم على حل هذه
املشكلة ،حماس حلت اللجنة اإلدارية وذهبت
إلى القاهرة ووضعت اللجنة اإلدارية وديعة
لدى املخابرات املصرية وحتللت من مسؤولياتها
األدبية واإلدارية والقانونية واالقتصادية في
قطاع غزة ،وهي ال تريد العودة إلى مشهد ما
قبل  1تشرين الثاني ،لكن في املقابل ال ترى،
في نظرها طبع ًا طرف ًا يريد إجناز ًا حقيقي ًا على
أرض الواقع ،وهذه فكرة خارج الصندوق .أنا
ال أخفيك إعجابي بهذا املكر والدهاء .هذه كانت
فكرة عبقرية لفك حبل املشنقة عن رقبة حماس،
فكرة عبقرية أن تخرج بـ  2مليون من املجتمع
الغزي املكبوتني املكلومني واملوجعني من فكرة
الغليان الذي كاد ينفجر في وجه حماس وأن
تذهب بهم إلى السلك الشائك لينفجروا في وجه

احملاولة الفاشلة الغتيال رئيس الوزراء رامي

االحتالل ،انتبه إلى أن الفكرة كانت جمعة يوم

حماس في الزاوية تبحث عن طوق جناة للخروج

األرض ومتددت فاستطابت لصانعي الفكرة
وبدأت تأخذ كل جمعة مسمى جديد ًا لكي تطيل

احلمد الله ومدير املخابرات ماجد فرج أصبحت
من األزمة ،السلطة في املقابل لم تلق أي خشبة

العملية وبإطالة العملية لن يكون هناك أحد
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ليتحدث عن محاولة اغتيال احلمد الله وفرج

منافسة وحلبة مصارعة لتبني بعض الشهداء

واملصاحلة ومجرياتها وال يوجد حديث إال عن

املميزين الذين لهم صدي ودعاية إعالمية.

كيفية معاجلة اجلرحى ،حماس عبقرية في لفت

إعادة اعتبار لقضية الالجئين

األنظار ،افتعلت أزمة لكي تلفت األنظار عن
أساس األزمة بصرف النظر عن نبل الفكرة .أنا
كنت ممن ذهبوا إلى السلك ورأيت هذه األفكار،
وفكرة أن هذه الطائرات الورقية حتولت من لعبة
أطفال إلى وسيلة حترق آالف الدومنات وفكرة
املقالع وهذا احلجر ،كل هذه األفكار اجلميلة
بقيت بجمالها ،ولكن وراء األكمة ما وراءها
من رؤية حماس السياسية للمسيرات وكيفية
توظيفها سياسي ًا للخروج من حالة االحتقان
بتجييرها ،وأضيف كما تفضل الدكتور طالل،
أضيفت عبارة كسر احلصار ولم يكن متفق ًا
عليها باملناسبة .مسيرة العودة طبخت على
عجل ولم تأخذ حقها من التنظير ،أهم سؤال
كان يجب أن يطرح هو :ماذا نريد من مسيرة
العودة؟

إعادة االعتبار إلى القضية الفلسطينية مث ًال،

إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة اإلقليمية
والدولية ،إعادتها إلى املجتمع الفلسطيني
والالجئني حتديد ًا ،إعادة متوضع وفلسفة
القضية وإعادة قواعد االشتباك مع االحتالل
مث ًال ،إعادة إظهار حماس باعتبارها واحدة
من القوى األساسية في الساحة الفلسطينية
التي تقارع السلطة ،كل هذه االعتبارات
كانت مختلطة وشهد املشهد األخير قتا ًال على
موضوع تبني شهداء مسيرة العودة وكأنها
العدد (٢٠١٨ )٤٣

 :هناك من قال إن من يأتي بأطباق
األكل إلى احلدود هو أولى أن يتبنى الشهداء،
سؤالي هل أعادت مسيرات العودة االعتبار
للقضية الوطنية الفلسطينية ،و»قضية الالجئني
وحقوقهم املسلوبة» منذ سبعني عام ًا فلسطيني ًا
وعربي ًا؟

بسام :عندما انطلقت مسيرة العودة في 30
آذار ،نعم هي أعادت االعتبار وفرضت موضوع
الالجئني وأعادت القضية الفلسطينية على
األجندة الدولية ،املشكلة التي نعاني منها هي
محاوالت توظيف هذه املسيرة الوطنية ألجندات
حزبية وألجندات االنقسام ،وهنا أصبح هناك
نوع من التعارض ما بني الوطن الكبير....
 :لذلك انسحبت «فتح» من هذا
احلراك؟
بسام :أنا ال أقول إنها انسحبت ،وأنا لست
فتحاوي ًا .االتفاق كان أن اللجنة العليا ملسيرة
العودة قبل أن تضاف إليها عبارة «كسر
احلصار» وكان مقررا لها أن تنطلق في 30
آذار وصو ًال إلى ذكرى النكبة وأقر يوما 14
و 15أيار كذروة لهذه الفعاليات.
 :هل كان القرار خشية من أن تقوم
إسرائيل بارتكاب مجزرة بحق املتظاهرين لي ًال؟
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أم أن مسيرة العودة قامت بإرسال الرسالة؟
طالل أبو ركبة :اخللفية والبيئة التي أتت بها
مسيرة العودة هي بيئة انقسامية ،بيئة نفتقد
فيها إلى الثقة ،فكل منا يحمل نظرة من الشك
اجتاه اآلخر ،وبالتالي أي فعل من اآلخر مهما
كان اآلخر هو فعل شيطاني مرفوض ومشكك
فيه وما إلى ذلك ،وبالتالي ال توجد هناك وحدة
حال أو وحدة موقف أو وحدة رؤية ،وهنا تبدأ
عملية الفشل .ملاذا أتى املنع ليلة  14أيار ،كان
نتيجة تدخالت خارجية ،فالساحة الفلسطينية
مخترقة على كل املستويات ،وكل من يريد
أن يلعب من دول اإلقليم يأتي إلى الساحة
الفلسطينية ،أكثر ما أعجبني في ذكرى النكبة
األخيرة ما قالة الدكتور عزمي بشارة عندما
حتدث عن التوظيف األداتي للقضية الفلسطينية
لدى العرب من دول اخلليج إلى مصر إلى
سورية ،وبالتالي كان هناك تدخل خارجي ،وكان
هناك رسائل مبطنة وصلت من بني األطراف
ووعود بفتح املعبر طوال شهر رمضان وحالة
أمنية أيض ًا ،أليس من املعيب أن يقفل املعبر
طوال سنوات بسبب حجج أمنية واملعبر مفتوح
حتى اآلن ،املسألة هنا مربوطة بقضية العصا
واجلزرة واالبتزاز السياسي .غزة عند التحليل

األمني يبدأ من قناة السويس .ثاني ًا ،غزة أكبر
منطقة في العالم فيها الجئون ،يقطنها  2مليون
شخص  %70منهم الجئون .الالجئ الفلسطيني
هو اخلاصية الثالثة واملهمة ،الالجئ الفلسطيني
في قطاع غزة يتمتع بخاصية ال يتمتع بها
غيره من الالجئني على مستوى فلسطني ،أال
وهي أنه يستطيع أن يرى بعينه املجردة قريته
التي هجر منها .غزة تاريخي ًا كما قالوا على
مدار التاريخ ومنذ النكبة وحتى اآلن ،وهذا
ليس انحياز ًا مناطقي ًا لغزة ،هي التي أفشلت
مشاريع التوطني وهي التي شكلت حكومة األمن
الفلسطيني وهي التي انطلقت منها بداية العمل
الكفاحي ،وبالتالي ما حدث مع غزة هو ما ميكن
أن نسميه االبتزاز السياسي من أجل احلصول
على إجناز ،لذلك كنت أود العودة إلى صديقي
كمال ،ما هو الثمن السياسي للبعد اإلنساني
عندما يعاد موضعة احلديث عن قطاع غزة على
وجه التحديد على أنها قضية إنسانية في املقام
األول ،فما هو الثمن السياسي؟ مباذا تفسر كل
جلسات العصف الذهني في واشنطن أو األمم
املتحدة وما إلى ذلك؟ واالبتعاد عن احلديث عن
احلقوق الفلسطينية التي هي أشمل من القضية
اإلنسانية.

السياسي هناك ثالث نقاط يجب أال نغفلها.
األولى أن غزة واقعة جغرافي ًا بني دولتني

«أنسنة الصراع» مطلب إسرائيلي

إقليميتني هما مصر وإسرائيل ،فعمق مصر

 :حضر الدكتور طالل أبو ظريفة

القومي يبدأ من جبال اخلليل وعمق إسرائيل

لقاء في منزل إسماعيل هنية ضمن وفد لقيادة
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اجلبهة الدميقراطية أيام ما كانت احلوارات

ظل حالة وضع إقليمي مفكك ومنهمك ومنكفئ

تدور على موضوع املشاركة في املجلس الوطني

على قضاياه الداخلية ،ووضع دولي بعيد كل

الفلسطيني ،وكانت قبلها بيومني جلسة عصف

البعد عن إيجاد رؤية سياسية أو حل سياسي

فكري في واشنطن ،قمت بسؤاله اآلتي :هل

أو مقاربة سياسية مع اجلانب اإلسرائيلي .من

وجدمت لدى قيادة حماس رؤية أو فكرة للتعامل

هنا أقول إن مسيرة العودة أعادت االعتبار

أو التعاون مع أي طرف خارج إطار السلطة يقدم

إلى القضية الفلسطينية وقضية الالجئني

مساعدات لغزة؟ فقال لي :نعم ،هذا يدل على أن

بالتحديد ،ومت تقدميها على جدول أعمال
األنظمة فض ًال عن الشعوب العربية .دعنا

هي التي أعادت للقضية الفلسطينية بوصلتها أو

ننتقل إلى ما طرحته حول أنسنة الصراع،

أعادت لقضية الالجئني اعتبارها ،والدليل أنه في

والذي هو باملناسبة مطلب إسرائيلي ،وكأن

اجلمعة األولى استشهد الشاب عبد النبي الذي

مشكلة قطاع غزة  100ميجا من الكهرباء،

كان يحمل إطار الكاوتشوك بيده ،فقامت اللجنة

وفي أحسن األحوال السماح لبعض العمال

الوطنية ملسيرات العودة بتسمية اجلمعة املقبلة

بدخول اخلط األخضر وبعض التسهيالت على

جمعة تأبني الشهداء ،فقال النشطاء ال ،هذه

معبر بيت حانون «إيرز» .هذا غير منطقي،

جمعة الكاوتشوك .فأصبح قرار تسمية اجلمع

انتبه إلى املشكلة ،ما الذي أوصلنا إلى هذه

وقرار الفعاليات ليس بيد اللجنة وحدها .الطفل

املسألة ،أساس املسألة هي النهاية الدرامية

أيوب والشاب عبد النبي والصبية رزان والطفل

التي انتهت بها حرب  .2014حماس الفاعل

األخير هيثم اجلمل هم الذين صنعوا ومكنوا

الرئيس والوحيد في املشهد الغزي ،حماس

مسيرة العودة من االستمرارية ،والشعوب التي

خرجت باخلديعة الكبرى في حرب 2014

انتفضت في الغرب والداخل احملتل انتفضت

فقد وعدت آنذاك باملن والسلوى ولم جتد إال

ألجل دماء الشهداء وليس على أساس املوقف

اخلزي واخلذالن ،وعدت مبيناء ال وجود له

السياسي واألهداف واألبعاد السياسية التي

وفتح معبر وتسهيالت اقتصادية وإنسانية ال

حتدث عنها الدكتور طالل ،هل توافقني الرأي

وجود لها ،حتى خطة سيري البطيئة واملميتة

عاصم؟

إلعادة اإلعمار لم حتصل ،حماس لم جتن
شيئ ًا من احلرب األخيرة ،حماس في  51يوم ًا

إنسانية غزة وبالتحديد إنسانية مسيرات العودة

كمال أبو شاويش :سألت قبل دقائق عن
إجنازات مسيرة العودة ،أحد اإلجنازات

من احلرب خسرت الكثير ،وحماس تعلمت
هذا الدرس املهم جد ًا وال تريد أن تكرر هذه

جمع أعادت االعتبار للقضية الفلسطينية في

املشكلة ،هنا بدأت مشكلة أنسنة الصراع،

الرئيسة أن مسيرات العودة على مدى عشرة
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حماس نحو أنسنة الصراع.

وكان قبلها اتفاق الشاطئ عام  ،2014ولم
تستطع أن تفعل احلكومة ،ومن ثم جاءت

محاوالت جرينالند في واشنطن قبل شهرين

احملاولة األخيرة بعد حل اللجنة اإلدارية ،وأهم

والتي غابت عنها السلطة الوطنية الفلسطينية

إجناز تلقفته حماس هو التخلص من العبء

وحضرت اإلمارات وقطر وإسرائيل ،لكي

اإلنساني لقطاع غزة وهو عبء حقيقي وقنبلة

نصنف األمور يطرح ميالدينوف خطة إنسانية

موقوتة غير معلوم متى ستنفجر وفي وجه من

بحتة مبعزل عن السياسة ،آخر األفكار

هذه املرة ،ولكنها قنبلة مش ّركة ميكن أن تنفجر

املطروحة كانت فكرة الكابينيت التي عرضها

في أي حلظة .والعبء الثاني هو عبء املوظفني،
حماس تنازلت في حكومة الوفاق في اتفاق
الشاطئ عن البرنامج السياسي وتنازلت عن
أغلبية لها في احلكومة وهي أغلبية في البرملان
وتنازلت عن رئاسة احلكومة وألول مرة تقبل
برام الله لرئاسة احلكومة ،وقبلت أخير ًا أن
تكون هذه احلكومة حكومة تكنوقراط مبعنى
مهنيني وال يوجد تنظيمي واحد وال حتى
وزير واحد ينتمي حلماس ،حماس خلعت كل
مالبسها ولم تبق إال قطعة قماش واحدة أال
وهي موظفي حركة حماس ،لذلك عندما جاءت
املصاحلة األخيرة ،كان على حركة حماس
أن حتقق إجنازين وهما التخلص من العبء
االقتصادي االجتماعي في قطاع غزة وثاني ًا

ليبرمان مبحاولة مبادلة مع جثمانني األسرى
اإلسرائيليني احملتجزة في قطاع غزة ،ولكن كل
العالم ينظر إلى اجلانب اإلنساني كمدخل في
قطاع غزة ،كل الفاعلني اإلقليميني والدوليني
ينظرون باهتمام للجانب اإلنساني كمدخل
لقطاع غزة خوف ًا من هذا االنفجار احملتمل في
قطاع غزة ،إال جهة واحدة ال تأخذ اعتبار ًا لهذه
األمور وهي السلطة الوطنية الفلسطينية ،وهذا
أمر غريب ،وهذا ما يدفع إلى مزيد من أنسنة
الصراع ،أن نحل املشكلة اإلنسانية ال نفكر
فيما بعد اخلبز ،أي احلرية ،ولكن إذا كان اخلبز
غائب ًا فأنا مضطر إلى أن أفكر في اخلبز فقط
وأال أفكر في القدس.

ضمان األمن الوظيفي ملوظفيها ،اخلالف كان

العودة إلى معالجة سياسية وطنية

على الكم وعلى بعض التفاصيل ولكن انتبهوا
لتصريحات قيادة حماس في غزة أننا لن
نترك موظف ًا في الشارع ونحن ما يهمنا األمن
الوظيفي ،وكان واضح ًا قرار السلطة األخير

في شباط املاضي باستيعاب  20ألف موظف،
هذان هما جوهر املشكلة الرئيسة التي دفعت

 :في موضوع األنسنة بالتحديد
ومستقبل مسيرات العودة ،هل تعتقد أستاذ
بسام أن هذه الظاهرة ستتوقف وتنتهي بشكل
كامل؟ ونستعيد قوتنا ولياقتنا ،ونستعد للعام
القادم أم سنظل مستمرين في حالة الضبابية
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السياسية وضبابية املواقف وتباينها بني
حماس والسلطة؟ ألن الناس فعلي ًا بدأت تفكر
أن حماس تقايض مبسيرات العودة مواقف أو
مكاسب سياسية.
بسام :دعنا نقر بأننا ال نتحرك بقرارنا،
نحن نعيش ضمن عالم يتفاعل ،وهناك
مشروع يتربص بنا ،وهناك أيض ًا قوى تتربص

التي اتخذتها السلطة اآلن قبل الغد ،ولكن
أيض ًا كما أنني ضد اإلجراءات أنا ضد أن

تستمر إدارة االنقسام ،ما جرى ليس تسليم ًا
ملقاليد احلكم في غزة للسلطة ،وإمنا محاولة
ذكية من حماس إلدارة االنقسام وليس إجناز
الوحدة الوطنية .يبدأ إنهاء املعاناة وهذه احلالة
اإلنسانية الصعبة واالجتماعية بوقف التردي
السياسي والوطني.

مبشروعنا وحياتنا ،هذا أو ًال.
ثاني ًا ،نقر أننا أمام واقع إقليمي ،إذا لم
يكن متواطئ ًا ،فعلى األقل هو غير قادر على

 :برأيك من مينع تنفيذ صفقة القرن؟
الوضع العربي صعب جد ًا ،والسلطة ال حول لها

إيقاف املؤامرة التي نتعرض لها .أنا لست
متفائ ًال بأن صفقة القرن ستموت .ما يجري في

جزء من مصاريف السلطة هي من ضرائب

وال قوة .اقتصادي ًا الوضع ليس على ما يرام.

ظل استمرار االنقسام هو توالد األزمات في
قطاع غزة والضفة أيض ًا وهناك عشرات من

من الدعم اخلارجي والتمويل .وغزة ال متلك إال

«الغزات» (جمع غزة) ،بالتالي علينا أن نعود

مسيرات العودة .في الوقت احلالي من مينع؟

غزة وجزء كبير من موازنة احلكومة في رام

إلى املعاجلة احلقيقية ،معاجلة سياسية وطنية.

طالل أبو ركبة :طاملا بقي الفلسطيني يقول

إعادة االعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني

ال ،ولكن السؤال املطروح هل هذه الـ»ال» تكفي؟

والتمسك باألهداف الوطنية الفلسطينية أمام

هل نحن نعمل على تعزيز الـ «ال» الفلسطينية؟
وهذا ثاني ًا ،ثالث ًا هل نحن نبحث عن مقومات

هي اجلزرة التي يتم رفعها كل فترة وأخرى

إلصالح ذواتنا؟ لذلك أريد الرجوع إلى موضوع

حتى يل ّهونا بالركض وراءها ،وحتى يبقوا
األمور متفاعلة ،عندما يتحدثون مث ًال عن خطة

التأصيل ،هل خطة عمل مسيرات العودة فعلية أم

موضوع األنسنة .أنسنة موضوع قطاع غزة

مارشال وخطة إنقاذ غزة ،ولكن كل مفاتيحها
بيد إسرائيل ،بإمكانها أن ترد وأن تغلق .يجب
أال نسمح باحلديث عن أنسنة مشاكل قطاع

داللة رمزية؟ هذا كي نسمي األشياء مبسمياتها.
مسيرة العودة ما هي إال داللة رمزية ،ألن هناك
أرض ًا فلسطينية مت احتاللها ومت طردنا ونفينا
منها منذ  70عام ًا ،وما زلنا نطالب بها ،على

غزة ،نعم نحن نعاني ،وعلينا أن نربط هذه

الرغم من كل محاوالت كي الوعي التي مورست

األنسنة باحلل الوطني .أنا مع رفع اإلجراءات

بحق املواطن الفلسطيني خاصة في قطاع غزة،
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لم نعد نقول إننا نريد دولة في سيناء بل نريد

لكل الناس؟ هل هناك اتفاق على الرؤية؟ في

عكا وحيفا ويافا ،وهي إعادة تأصيل واعتبار

ظل ما نشهده من محاوالت استئثار بالسلطة

للقضية الوطنية الفلسطينية ،بصرف النظر

والتفرد لكل طرف مبا حتت يديه ،هل ما حدث

عن موقف الفصائل واألحزاب أنا أنظر إلى

في تشرين األول  2017كان مصاحلة؟ هذا
غير صحيح ،بل كان اتفاق ًا على إدارة ما

التي جسدتها هذه املسيرات أعادت االعتبار

بعد االنقسام ،املصاحلة ال تتم بهذا الشكل،

إلى فلسطني والذاكرة الفلسطينية التي حاولوا

ال باألشكال الثنائية وليس في الغرف املغلقة،

طمسها وتغييرها عبر سلسلة من اإلجراءات
التي اتخذت بحق غزة على مدار  12عام ًا،

كان من املفترض أن تشمل مختلف املكونات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

كان الهدف منها الوصول إلى البعد اإلنساني

واخلروج بعقد اجتماعي وطني فلسطيني على

من القضية الفلسطينية وإعادتها إلى ما كانت

أساس اإلجابة عن السؤال اآلتي :كيف سندير

عليه من العام  1948إلى العام  ،1964أي

األمور في املرحلة القادمة؟ ال نعلم حتى هذه

قبل انطالق الثورة الفلسطينية ،أي إلى قضية

اللحظة ما هي األمور التي مت التوقيع عليها بني

كرت التموين اخلاص بوكالة الغوث ،حتدثت

عزام األحمد وصالح العاروري في القاهرة،

قبل تسجيل الندوة عن أن القضية الفلسطينية

فلم تنشر في اإلعالم ،والدليل على ذلك أنه

في التعريف البريطاني أنه ال وجود لشعب

مع أول اختالف برزت مسألة التمكني إن

فلسطيني أو جماعة فلسطينية ،كنا نع ّرف بأننا

كانت في الضفة أم في غزة ،فأصبحنا أمام

األمور برؤية أخرى ،الرمزية النضالية واملعنوية

جماعات غير يهودية في محاولة لنفي الوجود

أزمة التمكني .الذي يوقف صفقة القرن هو

الفلسطيني عن هذه األرض وليست فقط

التوافق الفلسطيني ،الذي يوقف صفقة القرن

فلسطني ،وأن فكرة إقامة دولة إسرائيل قامت

هو االتفاق والتوحد الفلسطيني في املقام

على دعاية أن إسرائيل أرض بال شعب في

األول ومن ثم آلية تشجيع ودعم وجلب العمق

األساس ،وبالتالي هذا النفي املستمر .مسيرة

العربي والعمق اإلسالمي والعالم كله .باملناسبة

العودة أعادت االعتبار إلى هذه الذاكرة.
املشكلة لدينا فلسطيني ًا أننا ال نزال أمام

مسيرات العودة ومنجزاتها هي حجم التعاطف
الدولي من مختلف دول العالم ،من النشطاء

حالة انقسام داخلي ،وهناك فقدان للثقة بني

واحلقوقيني ..كيف ميكن استثمار ذلك ليكون
عام ًال مساعد ًا في وقف صفقة القرن؟ لكن

جامعة حتى عندما نتحدث عن الهدف الوطني،

هل أدوات الفعل الذاتي الفلسطيني والعربي

فهل هو واضح؟ هل التوافق الوطني معروف

تساعد على ذلك؟ أنا أشك.

الفصائل ،بالتالي ال توافق وال توجد رؤية وطنية
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بسام :أهم شيء أن مسيرة العودة كانت

جد ًا بني مسيرات العودة والسياسة ،كل تصريح

مسيرة دميقراطية بكل معنى الكلمة وحققت

خاص مبسيرات العودة له أفق سياسي.

الكثير عبر جلب أنظار العالم إلى قضيتنا ،ولكن

كمال أبو شاويش :كله متعلق بالسياسة،
نؤصل هذا املوضوع نظري ًا .العالم
نحن لم
ّ
واملجتمع الدولي واإلقليم لم يعد يستوعب مزيد ًا

عندما نزعنا دميقراطيتها وأتينا بدميقراطية
األحزاب تراجعت.

مربع السلمية وتسجيل النقاط
 :سوف أرجع إلى هذا املوضوع
والنصب التذكاري الذي نصبته حماس
واخلطاب الذي ألقاه إسماعيل هنية والذي
أشار فيه إلى أن هذه املسيرات على خطي
مارتن لوثر كينج ونيلسون مانديال .أستاذ
كمال الـ( )BDSوحمالت املقاطعة الثقافية
واألكادميية

واالقتصادية

نشطت

خالل

مسيرات العودة وحققت أهدافها ،وزيرة الثقافة
اإلسرائيلية وقعت في مطب صعب عندما
أعلنت عن نقل مباراة كرة القدم بني املنتخب
األرجنتيني واإلسرائيلي من حيفا إلى القدس،
جبريل الرجوب قال إنه لو بقيت املباراة في
حيفا ما كان لنا أن نتدخل ،ولكن القدس لها
رمزية .هل السبب أننا نعيش حالة مسيرات
العودة استطعنا أن ننتصر في هذا احملفل؟
كمال أبو شاويش :دعنا نتحدث في موضوع
أننا نتحدث عن موضوع مسيرات العودة ثم
نذهب إلى املوضوع السياسي.
 :هما مرتبطان .هناك ارتباط كبير
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من الدماء وحجم الفوضى واإلرباك والتشتت
في املنطقة ،هذا أو ًال ،ثاني ًا نحن عقلنا ولو
متأخرين وبتنا نفهم أن أهم ورقة قوة لنا هي
املقاومة الشعبية السلمية ،بإمكانك أن تضيف
إليها سلمية ،وحدود السلمية للنقاش ،هل
احلجر أو املقالع سلمي أم ال وإلى أي مدى
الطائرات الورقية سلمية؟ لذلك...
 %56 :من اإلسرائيليني قالوا إنه
يجب قصف مطلقي الطائرات الورقية.
كمال أبو شاويش :الكاوتشوك ،هل هو
سلمي أم ال؟ يحتاج إلى نقاش ،على أي حال
هي مقاومة سلمية ،على أي حال قمت بعمل
دراسة قبل شهرين عن املقاومة العسكرية
في االنتفاضة وكانت لدي إشكالية في هذا
املوضوع ،هذا التراكم في الوسائل من وإلى،
أين حدود السلمية في هذا املوضوع؟ وهذا
يحتاج إلى نقاش ،لكن نحن ذهبنا إلى املربع
الذي نستطيع أن نفوز فيه ،مسيرات العودة
الكبرى واملقاومة الشعبية هي منوذج للبطوالت
الهادئة والبطوالت دون ضجيج ،رزان بطلة ومن
أجلها عقد مجلس األمن جلسة ،انتبهوا إلى أنه
أثناء مسيرات العودة الكبرى في العشرة جمع
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عقدت أكثر من جلسة ملجلس األمن وقمتان عربية
وإسالمية .طبع ًا املسيرات حجر كبير ألقي في

كمال أبو شاويش :ما أحلم به ،وأعتقد أنه
قابل للتطبيق ،أو ًال أن تخرج هذه املسيرات من

املياه الراكدة ،وأعاد القضية الفلسطينية إلى

كل حدود اجلغرافيا من غزة و 600كيلو متر

الواجهة ،انتبهوا إلى كلمة فنزويال وموقف

حدود األردن واحلدود الشمالية والجئي الداخل.
ثاني ًا ،أن تكون أهدافها واضحة وغير

إلى املربع الذي نستطيع أن نلعب فيه أو
نلعب من خالله وأن نسجل أهداف ًا وأن نسجل
نقاط ًا على خصمنا ،واضح متام ًا وحتى لو

مس ّيسة ،ال تخدم أجندة حماس أو غير حماس،

الكويت في مجلس األمن الدولي .نحن ذهبنا

تخدم فكرة العودة .طوباوية الفكرة .ال ميكن أن
نقبل بانتهاك حقوق العودة ،قرار  194القاضي

كان متأخر ًا أن املجتمع الفلسطيني واحلركة

بحق العودة والتعويض يجب التأكيد عليه ،وال

الوطنية الفلسطينية عقلت ذاتها واكتشفت ولو
متأخر ًا أن املقاومة الشعبية السلمية أجدى

ميكن مترير أي قرار سياسي يقفز عن حق
الالجئني ،كل هذه األمور يجب التركيز عليها.

وأنفع ،وأن املقاومة الشعبية والسلمية تنزع من

مسيرة العودة لن تعيدنا إلى قرانا ،أنا أفهم

املستبد واملتغطرس أدوات القوة العنيفة وهذا

وواقعي ،لن تدخلنا إلى ما بعد السلك بأمتار

املهم في املوضوع ،أن تسحب منه وحتيد هذه

لكنها ستدخلنا في الضمير الدولي ،وهذه قضية

األسلحة االستراتيجية .ما قيمة مفاعل دميونا

حيوية ال تنتهي وال ميكن بأي حل سياسي مهما

وما قيمة كل هذه الطائرات والصواريخ وأنت

كان أن يتجاوز حق العودة ألنه حق فردي

في مواجهة مع مدنيني عزّل .عبقرية مسيرات

وقانوني.

العودة لو أنه مت التحضير لها بشكل جيد

اجلميل في املوضوع ،أنه يا ليت ما بني

أنها تقوم مبحاكاة حياتنا اليومية على السلك

ذكرى يوم األرض وذكرى النكبة أن نحيي بعض

الشائك وحتول املستحيل إلى مألوف ،الذهاب

اجلمع ولكن بطريقة بها توافق ،وأال نتزاحم على

إلى السلك واالقتراب من السلك عشرات األمتار
كان مستحي ًال ،لكنه بات مألوفا ويجب أن يظل

تبني الشهداء وأال نتزاحم على أجندات وأسماء
أسابيع وجمع لها مرام وأهداف سياسية وأن

كذلك ،لكن الذهاب نحو بعض أنواع وأشكال

تكون الفكرة نبيلة وأن نرى اخلتيار والصبية

العنف أعطى املبرر لإلسرائيليني.

والعجوز التي تخبز الطابون يحتجون قرب

 :أنت تدعو إلى أن نقوم في العام

السلك.
 :هذا كان موجود ًا في األسابيع

القادم بالتحضير واإلعداد وأن تكون هناك
أجندة وتوافق وأهداف واضحة؟

األولى من مسيرات العودة وأعدت أكالت تراثية.
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كمال أبو شاويش :الهدف منها كان لقطات

أستفزك بهذا السؤال ،حجم االستفادة والترويج

تلفزيونية ،نريد أن تكون هذه احلالة مستدامة.
عندما يصبح الوجود قرب السلك مألوف ًا ،أما

اإلعالمي بني حركة حماس والسلطة ،كان البد
ألحد من أن يركب موجة مسيرات العودة،

مزيد من الضحايا وآالف املعاقني من املبتورة

حماس جنحت بشكل كبير ،والسلطة فشلت

أقدامهم وأيديهم هذه خسارة وخسارة حقيقية

في هذا اجلانب ،استثمرت حماس املسيرات

وبالعكس هذه تضر بفكرة مسيرة العودة

في توثيق عالقاتها مع بعض املجتمعات العربية

وجوهر قوة مسيرة العودة املرتكز إلى فكرة

أو الدول العربية .السلطة بدأت تقاتل ويسود

سلميتها ،لكن عندما يبدأ تبادل إطالق النار.

وجهها في مجلس األمن كلما فشل مشروع

أنا كنت يوم  14أيار ،أنا أحتدث عن جتربتي،

قرار إدانة إلسرائيل ،من استفاد من مسيرات
العودة إعالمي ًا ،حماس أم فتح؟

على التأخر في العودة إلى البيت ،فجأة بدأ

طالل أبو ركبة :الشعب الفلسطيني الذي

وكنت بني القوى الوطنية واإلسالمية وأصررت
إطالق النار على الطائرات التي تلقي قنابل
الغاز بسالح فلسطيني وامليدان أصبح عبارة

أعادة االعتبار لقضيته الوطنية في ضوء حالة
الشرذمة العربية خالل ما يعرف بفترة «الربيع

عن اشتباك ال ميكن أن تتخيله ،أنا اقترحت

العربي» وغياب القضية الفلسطينية عن األجندة

لنا كمدنيني هنا ،عندما يصبح كالشنكوف

العربية .حتدثت عن كي الوعي الذي استمر 12
عام ًا .كل ذلك استفاد منه املجتمع والشعب

وطلبت من قيادة الفصائل أنه اآلن ال مكان
مقابل  ،M16إذا أنت حيدت اجلانب املوضوعي
واجلانب املدني وذهبت إلى مربع أنت مهزوم
فيه سلف ًا .الفكرة جميلة ويجب قولبتها وتضم
املجتمع املدني ونرى في يوم من األيام خيم
كل قرية وكل مدينة هجرنا منها والشعب يعيش
وميارس طقوسه العادية ومن املمكن أن نقيم
أفراح ًا وليس للعرض اإلعالمي ،وأن نحول
املستحيل إلى مألوف.

أخطاء وخسائر
 :دكتور طالل سؤال أخير ،وال أريد أن

العدد (٢٠١٨ )٤٣

الفلسطيني الذي أعاد االعتبار لقضيته الوطنية
الفلسطينية وأعاد االعتبار باإلميان بذاته بأن
لديه القدرة على أن يجترح أدوات نضالية
تقلل من فارق القوة املهول بيننا وبني االحتالل
اإلسرائيلي ،وبالتالي الذي استفاد وجنح هو
املواطن الفلسطيني .فيما يتعلق بسؤالك عن
فتح وحماس ،أنا من وجهة نظري كالهما خسر
مبختلف املعايير .لسببني :السبب األول ،عندما
تطرح حركة فتح وهي احلركة الرائدة والتاريخية
للشعب الفلسطيني املقاومة الشعبية ،وأتذكر في
كلمة اجللسة اخلتامية للمؤمتر السادس حلركة
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فتح حتدث الرئيس محمود عباس في ذلك الوقت

يتعامل مع حماس واملقاربات اإلنسانية وأنسنة
الصراع أيض ًا تفشل ،وبالتالي ما أجنزته

تتبنى غزة املقاومة الشعبية وتخرج مبسيرات

حماس هو مزيد من اإلعاقات في املجتمع

سلمية ال يتم استحضارها في الضفة الغربية

الفلسطيني ومتديد بعض أيام فتح معبر رفح.
خسرت حماس أيض ًا على املستوى اجلماهيري.

فلسطيني في الضفة الغربية والقدس حول

 :حجم اخلسائر كبير مقارنة

عن أن املقاومة الشعبية هي خيارنا .لكن عندما

أو القدس ،تخيل معي لو خرج  10آالف مواطن
املستوطنات مرددين فقط الشعب يريد إنهاء
االستيطان .تخيل معي ماذا لو خرج  5آالف
مصل فقط يوم اجلمعة من املسجد األقصى
باجتاه القدس الغربية هاتفني الشعب يريد حق
العودة.
أما خسارة حماس فكانت نابعة من محاولتها
استثناء باقي األطر والفصائل املشاركة
وتهميشها ،وبالتالي هذا أفقد مسيرات العودة
ذاك الزخم ،خاصة بعد النصب التذكاري
وتصريحات مسؤوليها بعد أن حاول بعض
احلقوقيني أن يؤكدوا أن الشهداء مدنيون
لتخرج القسام وتقول إن الشهداء قساميون .كل
ذلك ومحاولة حماس أن تفرض نفسها على أنها
الالعب الوحيد والفاعل واملهيمن على الساحة
وهذا ما جعلها تخسر .أما فيما يتعلق بعالقات
حماس على صعيد الدول العربية ،فالعالقات مع
الدول العربية مرهونة باملصالح مبا تقدمه اليوم
وما تأخذه غد ًا.
كمال أبو شاويش« :حماس» خسرت هذه
املغامرة ،التي كانت من املمكن أن تشكل لها
خشبة خالص ،حماس لم تعد إال بخفي حنني.
سياسي ًا بقي الوضع كما هو ،ال أحد ميكن أن

باإلجنازات.
كمال أبو شاويش :أنت سألت عن خسارة
فتح أو حماس ،وأنا أجبت أن كالهما خاسر،
وكما تفضل زميلي طالل فإن الكاسب هو
املجتمع الفلسطيني .لم يكن تعاطف املجتمع
الدولي ومجلس األمن من أجل حماس أو أبو
مازن ،بل بعد أن شاهدوا حجم الدماء وهذه
اآلالف املؤلفة ،هناك صورة سرمدية ال تعرف
كم هي مؤثرة في املجتمع ،صورة الطفل
عياش ذي االثني عشر عام ًا وهو يخترع كمامة
باستخدام بصلة ،هنا اإلبداعات الفردية ،على
الرغم من أن بيئة املشاركني في امليدان ليست
من اإلسالمويني أو املقربني من حماس ،جتد أن
أغلب الشهداء واملصابني ال عالقة لهم بحركة
حماس ،جزء منهم ذهب للتفريغ وجزء منهم ألن
هناك فكرة جميلة يتم تلوينها بطريقة خاطئة.
 :عندما حتدثت عن فكرة محمد علي
كنت أقصد أن أوصل لك هذه الرسالة ولكن
بشقها اآلخر ،أنت تفرغ املجتمع من أي حراك
ضدي وأنا استعملت أولئك الشباب في املكان
الصحيح ولم أستعملهم ضدي ،أنا استخدمته
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وسبقت اآلخرين في استخدامهم .هذه الفكرة

أنا ممن قالوا إن حماس ماضية قدم ًا

التي جنحت حركة حماس في تنفيذها وتطبيقها،

في املسيرات ولن توقفها ولو أتيح لها الوقت
لتمددها لذكرى أحمد ياسني مث ًال وذكرى

عصامي حر يواجه اجليش ومن ثم يصبح
ُمقعد ًا وتقول له االنقسام .بدهي ًا سيقول «بال

التقسيم وأن تظل املسيرات طوال العام .هي

اليوم عندما يكون لديك  3000أو  4000شاب

انقسام بال بطيخ» ويسأل عن رواتب الشهداء

أخذتنا إلى حمامات مياه سخنة أو شمسية
وعملت لنا «يوجا» وكل غضبك على النظام

واجلرحى.

احلاكم مت صبه على السلك وأصبحنا فقط نفكر

بسام :أنا متابع على مجموعات الـ«واتساب»
وأنظر كيف تنضج الفكرة يوم ًا بعد يوم وأستطيع

في عنوان اجلمعة القادمة.

أن أذكرهم باالسم وكيف نظروا للفكرة وكيف

 :ختام ًا ،أستاذ بسام ،هل تعتقد أننا
سنستمر أم سنتوقف؟

أصبحت على جدول أعمال فصائل العمل
الوطني ،واخترعنا املسمى للجنة الوطنية العليا
إلحياء مسيرات العودة ،وهم ظنوا أنها ليوم
واحد فقط .أنا شاهدتها كيف تنمو في العقل
الباطن .حماس كانت منسجمة مع نفسها في

بسام :أول شيء ،أنا أراهن علي وعي شعبنا،
صحيح أن هناك أجندات كثيرة تطرز اآلن ،ولكن
عندما نقول مسيرة عودة بتعريفها فهي املسيرة
التي حتشد اجلماهير ،أن أستنسخ االسم وما
يكون هناك زخم فهذه ليست مسيرة ،وبالتالي

ذلك املوضوع ألنها تريد كسر احلصار وتريد

بالعودة إلى سؤالك ،نعم الشعب الفلسطيني

تقول إنني أصنع احلدث .فتح لم تنتبه إلى أن

على الرغم من جسامة التضحيات أثبت أنه
مازال متمسك ًا بحقوقه الوطنية .حول من كسب

أن تفرغ هذا الكبت باجتاه السلك وتريد أن
طريقة التعاطي هذه مع املشهد ستجرها إلى
مربع رمال متحركة ال تستطيع أن تغادره أو أن
تستمر فيه ،وهذا ما حدث.

العدد (٢٠١٨ )٤٣

فتح أم حماس ،ال نريد أن ننجر إلى مربعهم،
فباملعني الوطني كالهما كسب أما باملعنى
احلزبي والتنظيمي فكالهما خسر.

132

سياسات عامة

مساهمة رأس المال االجتماعي
الفلسطيني في تنمية التجارة العادلة
زكريا سرهد

*

ُيعد مفهوما رأس املال االجتماعي والتجارة
العادلة من املفاهيم حديثة العهد نسبي ًا ،سواء
على مستوى البحث النظري أو التطبيقي .إال
أن األكثر حداث ًة هو البحث في طبيعة العالقة
بني املفهومني ،وخاص ًة فيما يتعلق بدور رأس

فيما ستبحث هذه الدراسة في طبيعة العالقة بني
رأس املال االجتماعي بخصوصيته الفلسطينية،
وكيف يساهم ذلك في إحداث تنمية مستدامة
للتجارة العادلة.

املال االجتماعي في التنمية املستدامة للتجارة

مفهوم رأس المال االجتماعي

العادلة .حيث إن معظم األبحاث النظرية كانت
تركز على العناصر التي تساهم في تشكيل رأس
املال االجتماعي ،مثل املجتمع املدني أو النخبة
السياسية وعوامل أخرى ثقافية واجتماعية
ومعرفية وفكرية .وكذلك التركيز النظري على
تطور مفهوم التجارة العادلة والتي في أغلبها
كانت تنطلق من إطار نظري تنموي اقتصادي.
*باحث في السياسات العامة.

كان «ليدا هانيفان» من أوائل من استخدموا
مفهوم رأس املال االجتماعي وذلك في العام
 ،1916وجاء في تعريفه لرأس املال االجتماعي
أنه ال يقصد به العقارات أو املمتلكات الشخصية
أو املالية ،وإمنا ما يجعل من تلك األشياء
واألصول ملموسة في احلياة اليومية كحسن
النية والزمالة والتعاطف واالتصال االجتماعي
بني األفراد والعائالت الذين يشكلون وحدة
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اجتماعية ،مع تركيزه على املجتمع الريفي.

1

أعاد عالم االجتماع الفرنسي «بيار بورديو»
تشكيل هذا املفهوم في التسعينيات ،وعلى
الرغم من أنه طور استخدامه ملفهوم رأس املال

لدراسة رأس املال االجتماعي في العقد األخير
على األقل ،خاصة في مدرستني نظريتني حول
رأس املال االجتماعي ،كانت أكثر مي ًال إلى أنه
مكون من عناصر بنائية وأخرى معرفية.

4

االجتماعي بناء على ما قدمه هانيفان ،فإنه
وسع املفهوم ليشمل املجتمع ككل ،وليس العائلة
واملجتمع احمللي فقط كما يفترض هانيفان.

مفهوم التجارة العادلة

2

هناك ثالث مدارس نظرية في األدبيات املتعلقة
برأس املال االجتماعي ،وجميعها تهتم بتأثير
العالقات االجتماعية كالتي أشار إليها بوردي،
وطورها كوملان ،واستخدمها وبتنام بكثافة،

يستند مفهوم التجارة العادلة إلى بناء
الشراكات القائمة على التفاوض والشفافية
واالحترام ،والتي تسعى إلى حتقيق مزيد من
املساواة في التجارة العاملية ،وتساهم في
التنمية املستدامة بتوفير ظروف جتارية أفضل،

وهؤالء لهم نظرة مختلفة حول ماهية رأس املال

وحماية حقوق املنتجني والعمال املهمشني،

كموارد اجتماعية مستمرة ،فيما آخرون مييلون

وخاصة في اجلنوب.
استناد ًا إلى دراسات التجارة العادلة،

االجتماعي .فبعضهم يرى رأس املال االجتماعي
إلى النظر إلى رأس املال االجتماعي على أنه
ليس بالضرورة مورد ًا يزود األفراد مبيزات
تنافسية ،ولكنه يزود األفراد «بقيمة مضافة»
من خالل بناء القدرات للفعل اجلمعي 3.كما
ارتبط اهتمامهم بالفعل اجلمعي بالعالقة
بني رأس املال االجتماعي واملجتمع املدني.
ووجهات النظر تتباين حول ماهية رأس املال
االجتماعي وماذا نعني باملوارد ،فالبعض يركز
على العناصر البنائية ،وخاصة شبكة العالقات،
فيما اآلخرون يرون أن رأس املال االجتماعي
يتشكل جزئي ًا بوساطة السمات الثقافية لألمم
أو ميول األفراد ،كالعالقات الشخصية أو الثقة
االجتماعية .هذا التفريق قصد منه أن يكون
باصطفاف معني .ولكن اجلهود التي بذلت
العدد (٢٠١٨ )٤٣

5

فالهدف منها هو خلق «عالم تكون فيه العدالة
والتنمية املستدامة في قلب البنية واملمارسة
التجارية» ،بحيث يحصل كل شخص من خالل
عمله على حياة الئقة ،وعلى متطلبات احلياة
األساسية» .وهي تقدم إستراتيجية لتحقيق هذه
الرؤية تقوم على خمس قواعد مركزية:
1 .1قدرة املنتجني املهمشني على الوصول إلى
السوق.
2 .2عالقات جتارية مستدامة ومتساوية.
3 .3بناء القدرات والتمكني.
4 .4رفع مستوى الوعي لدى املنتجني وتقدمي
املشورة القانونية لهم.
5 .5جتارة عادلة كـ «عقد اجتماعي» بني
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املشترين (ومن ضمنهن املستهلك النهائي)
واملنتجني.

والتي أثرت األدبيات املتعلقة بهذا املوضوع،
وانتشرت الكتيبات من العديد من الباحثني،

6

تعود حركات التجارة العادلة املعاصرة إلى

وخاصة تلك التي قام بها «مركز التجارة العادلة

أربعينيات القرن املاضي ،عندما مت تسويق

والبديلة» في جامعة كولورادو بالواليات املتحدة.
وتضمنت هذه الكتيبات عدد ًا من الدراسات

التي تلت تلك الفترة ،قام متطوعون بفتح

واألبحاث امليدانية ،والتي كان لها أثر في تقدمي

محال للتجارة العادلة لبيع املنتجات املصنعة
يدوي ًا في الواليات املتحدة وأوروبا ،وحتالفوا

فهم عميق لتاريخ التجارة العادلة وتطبيقها،

مصنوعات يدوية بشكل مباشر 7.وفي العقود

مع تعاونيات في أميركا الشمالية لبيع القهوة

وكيفية قيامها بعمليات التغيير والتنمية على
مر الوقت .وتضمنت أيض ًا أبحاث ًا جديد ًة قدمت

بأسعار عادلة في احملال والكنائس .هذا

حتليالت للمفاهيم املتعلقة بالتجارة العادلة،

النظام االقتصادي غير الرسمي أحدث ثورة

والتي كان لها أثر كبير في إثراء النقاشات

في الثمانينيات والتسعينيات من خالل إيجاد

الدائرة إلى يومنا هذا في حقل التجارة العادلة.

مزيد من املؤسسات التجارية املهنية التي تتبنى
التجارة العادلة ،وعملية التوفيق بني األعراف
واملمارسات ،والترويج للعالمة التجارية للتجارة
العادلة وتعميمها في األسواق.

8

منت التجارة العادلة بشكل متسارع من
بداية القرن احلادي والعشرين ،وحدث هذا
النمو بشكل شاسع في ميدان شهادة التجارة
العادلة للمنتج 9.وبني العامني  1998و2004
ازدادت عدد األسواق السلعية التي حتمل عالمة
«التجارة العادلة» من  7إلى  .18وارتفع عدد
املنتجني املسجلني من  211إلى  ،433وارتفع
عدد السلع التي حتمل الشهادة من  28902إلى
 125595طن ًا متري ًا .ورافق ازدياد االهتمام
بالتجارة العادلة ،زيادة في االهتمام النظري
بالتجارة العادلة في التسعينيات 10.رافق ذلك
تزايد في األبحاث التي تتعلق بالتجارة العادلة،

11

التجارة العادلة والمنتجات العضوية
تسعى التجارة العادلة إلى منح املزارعني
أسعار ًا أفضل وظروف ًا جتارية أسهل ،مما
يسمح لهم بتحسني معيشتهم وخططهم
املستقبلية .وهي تسمح باملساهمة في مكافحة
الفقر من خالل التسويق اليومي للمنتجات دون
وسطاء ،وفي حالة املنتجات التي حتمل شهادة
التجارة العادلة ووسمها ،فإن منظمة التجارة
العادلة وجلان املزارعني واملنتجني عادة ما تقرر
كيف تكون التجارة العادلة وكيف يتم إنفاق
األموال اإلضافية.
تختلف إجراءات عملية احلصول على شهادة
املنتج العضوية عن تلك التي تتعلق مبنتجات
التجارة العادلة ،إال أن القاعدة األساسية
لكليهما واحدة :وهي املسؤولية األخالقية في
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إنتاج الغذاء .وهناك شهادات ملنتجات عضوية
تتضمن أيض ًا قواعد االستدامة االجتماعية
في تلك الشهادات 12.وتعرف التجارة العادلة

التجزئة 17.وفي حالة كهذه ،فقد انخرطت في
عدد كبير من الشبكات مع الشركات واجلمعيات

العضوية على أنها حركة اجتماعية رسخت

اخليرية من مختلف األحجام ،جاعلة من التجارة
العادلة حق ًال مناسب ًا لفحص القيمة في الشبكات

هدف مساعدة املنتجني في الدول النامية لتحقيق

املتنوعة للشركاء .ويتبع ذلك أن التجارة العادلة

ظروف جتارية أفضل ،والترويج لالستدامة.

13

التجارة العادلة ورأس المال االجتماعي
هناك العديد من األسباب التي تدعو إلى
البحث في وجود التجارة العادلة من منظور
رأس املال االجتماعي ،والسبب األول :املنظور
التأويلي ،فرأس املال االجتماعي موجود نظري ًا
في أدبيات اإلدارة ،وقد اعتبر بارنير وسميث
( 14)2002الشبكات ذات أهمية كبيرة للمنظمات

هي معامل ق ّيمة للتحليل باستخدام رؤية ثالثية

األبعاد لرأس املال االجتماعي؛ ألن هناك مجموعة

القيم امللموسة للمنظمات مرتبطة مع احملاوالت
خللق معايير جيدة للعيش في الدول النامية ،فيما
أن القيم املشتركة تكون غير ملموسة بوجه عام.
وحقيقة أننا جند قيم ًا مشتركة ميكن التعرف

18

إليها في التجارة العادلة ،تزودنا مبتغير ضابط
لفهم البعد املعرفي لرأس املال االجتماعي.

التجارة العادلة في فلسطين

الصغيرة واملوجودة بشكل منطي في منظمات
التجارة العادلة .حيث إن سبينس وسكيمد بيتر

بدأت مالمح «التجارة العادلة» كمفهوم وتطبيق

( )2006قد ركزا على أن املنظمات الصغيرة

تظهر في فلسطني منذ بداية التسعينيات ،وذلك

أما السبب

من خالل الترويج لها من بعض املؤسسات

الثاني ،فيتعلق باملستويات غير العادية من

واجلمعيات ،ومحاوالت تطوير التجارة العادلة
والتي أخذت بالنمو واالتساع شيئ ًا فشيئ ًا،

بنسبة تصل إلى  %50في العام ،وهذا كان

وفي الوقت نفسه بدأت بالتحول من احملاوالت

يحتاج إلى شبكة عالقات لكسب رأس املال

واملبادرات املتناثرة هنا وهناك ،إلى جهد

االجتماعي لتطوير السوق واستيعاب زيادة

مؤسسي منظم ،كما في الوقت الراهن.

اإلنتاج الصناعي 16.والسبب الثالث ،املالءمة:
حيث إن منظمات التجارة العادلة هي أساس ًا

لعل روح التجارة العادلة ومالمحها كانت
موجودة نسبي ًا في التعاونيات التي أنشئت

شركات تسويق وشركات لوجستية متلك سلسلة

في فلسطني .وتشير اإلحصاءات إلى أن عدد

من العالمات التجارية ،وتشغل منظمات أخرى

التعاونيات املسجلة  1990-1970في فلسطني
هو  373تعاونية 19.وقد لعبت التعاونيات دور ًا

لها أبعاد اجتماعية وبيئية.

15

النجاح التجاري عندما تسارع النمو الصناعي

لالستيراد ،والتصنيع ،والتوزيع ،وجتارة
العدد (٢٠١٨ )٤٣
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مهم ًا وكبير ًا خالل االنتفاضة األولى ،وذلك

عليها هي الفلسفة واملبادئ التي تقوم عليها
التجارة العادلة نسبي ًا .فجمعية رام الله لتسويق

ومحاوالت توفير بدائل لها ،حيث تركز عمل

احلاصالت الزراعية تأسست في العام ،1985

هذه التعاونيات واجلمعيات في مجال اإلنتاج

وكانت تقوم مبساعدة املزارعني على تسويق

الزراعي النباتي واحليواني ،والتصنيع الغذائي

احلاصالت الزراعية ،وأيضا ،كانت تقدم لهم

والتصنيع الغذائي الزراعي ،كصناعة املخلالت،

املساندة املالية عن طريق القروض بهدف

واللنب واللبنة والشاجبان ،وإنتاج العسل

تطوير اإلنتاج الزراعي وحتسينه .ووصل عدد
األعضاء فيها  1120عضو ًا ،تغطي  94قرية

األصناف كإنتاج املخابز مثل املعجنات .كما

في محافظة رام الله .فيما تأسست جمعية جنني

تشكلت التعاونيات التي تقوم بتربية الدواجن

لتسويق احلاصالت الزراعية في العام ،1979
وكان لديها سابقا  130عضو ًا ،فيما لديها اليوم

إثر املقاطعة الشاملة للبضائع اإلسرائيلية،

والفواكه املجففة كالتني والعنب ،وغيرها من

واألغنام واألبقار واخلراف ،لتوفير مادة

 540عضو ًا .فيما جند أن اجلمعية التعاونية

احلليب ومشتقات األلبان واللحوم والبيض.
وكان هذا اإلنتاج يسوق محلي ًا في املجتمع

ملربي الدواجن ،وهي جمعية أنشئت حتى قبل

احمللي ،وكانت كل من عملية اإلنتاج والتسويق

االنتفاضة األولى ،كانت تقوم مبجموعة مهام

واالستهالك حتمل في طياتها عناصر التجارة
العادلة جزئي ًا ،دون أن يكون ذلك موجه ًا بشكل

منها ،مساعدة املزارعني من مربي الدواجن على
تسويق منتجاتهم بأسعار عادلة ،وفي الوقت

مقصود ليكون مبفهوم «التجارة العادلة» .فقد

نفسه كانت تتكفل بتوفير األعالف واألدوية

كان عنصرا التسويق بأقل عدد من الوسطاء،

والطعومات ،مع تأجيل حتصيل أثمانها إلى ما
بعد عملية البيع التي تتكفل بها اجلمعية أيض ًا،

للمنتج متوافرين في تلك العملية التجارية ،مبا

واستطاعت اجلمعية أن تكون احملدد الرئيس

يضمن استدامة العملية اإلنتاجية والتعاونيات.
ظهرت ،أيض ًا ،بعض اجلهود املؤسسية التي

للسعر اليومي للدجاج.

بعد نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية،

حتمل مالمح التجارة العادلة إبان االنتفاضة

وتوافق ذلك مع رواج وتطور التجارة العادلة

األولى ،وذلك بإنشاء بعض املؤسسات التي

على املستوى العاملي بشكل متسارع ،تأثرت

تسعى إلى مساعدة املنتجني ،كجمعية رام الله

فلسطني بذلك أكثر من غيرها من الدول النامية،

للتسويق الزراعي ،واجلمعية التعاونية ملربي

وذلك أن العديد من دول العالم كانت تسعى إلى

الدواجن ،وجمعية جنني للتسويق الزراعي.

تقدمي املساعدة والعون لالقتصاد الفلسطيني،
وكان جزء ًا من هذا يرتبط بتطبيق ممارسات

وعلى األغلب دون وسطاء ،والبيع بأسعار عادلة

وما مييز تلك اجلمعيات أن الفلسفة التي قامت
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التجارة العادلة ،وربطها مع السوق اخلارجية،

تناولت العديد من الدراسات رأس املال

وليس فقط على النطاق احمللي.

االجتماعي الفلسطيني كمفهوم 23،أو محاوالت

ُسجلت  111جمعية تعاونية بني عامي
 ،1999-1990ومن بينها العديد من التعاونيات

قياس رأس املال االجتماعي 24،وتناولت أخرى
كدراسة تطبيقية مبنهجية دراسة احلالة حول

التي تعمل في نطاق التجارة العادلة ،وترتبط

دور املدرسة في تكوين رأس املال االجتماعي

باحتادات لها شركات جتارية تعمل وفق مبادئ

الفلسطيني 25.وفي إطار البحث حول مصادر

التجارة العادلة 21،وبدأت عملية التحول إلى

تكوين رأس املال االجتماعي ،فقد أجرت (أبو

العمل املؤسسي املنظم ،األمر الذي أفضى
أيض ًا إلى إنشاء منظمة التجارة العادلة في

زاهر )2013 :دراسة معمقة حول «دور النخبة
السياسية الفلسطينية في تكوين رأس املال

فلسطني ،وهي مظلة مؤسسية أساسية تنضوي

االجتماعي» 26.وغيرها من الدراسات التي تقوم

فيها تعاونيات ،وأسست شركة الريف التي

بها مؤسسات أو هيئات ومنظمات دولية ،وهي

تعمل وفق مبادئ التجارة العادلة ،على تسويق

أقرب إلى األبحاث التطبيقية.

منتجات التعاونيات في األسواق اخلارجية،
مبعايير وشروط التجارة العادلة.

رأس المال االجتماعي الفلسطيني
ظهر مفهوم رأس املال االجتماعي في
املجتمع الفلسطيني كمفهوم حديث نسبي ًا ،على
الرغم من أن العديد من الكتاب قد حتدثوا عن
تبلوره إلى ما قبل التسعينيات ،وذلك باحلديث
عن تكون املجتمع املدني إبان االحتالل ،ودوره
في تشكل رأس املال االجتماعي ،وبالتالي ،مت
تناوله نظري ًا بأثر رجعي إلى فترات سابقة.

سيتم البحث في هذا املسار في عالقة
رأس املال االجتماعي الفلسطيني في التنمية
املستدامة للتجارة العادلة في فلسطني ،لتقدمي
منظور عام حولها ،وذلك من خالل الروابط
املشتركة بني املفهومني ،وخاصة فيما يتعلق
بدور رأس املال االجتماعي الفلسطيني الذي
يوظف من خالل الشبكات في تكوين اجلمعيات
واملؤسسات والشركات التي تعمل وفق مبادئ
وفلسفة التجارة العادلة في فلسطني.

اإلطار القانوني والمؤسسي
للتجارة العادلة في فلسطين

فيما تناولت بعض الدراسات دور رأس املال
االجتماعي الفلسطيني في مواجهة الصعوبات
االقتصادية التي يسببها االحتالل اإلسرائيلي،
ونوهت بدور الشبكات االجتماعية والتضامن
االجتماعي في ذلك.
العدد (٢٠١٨ )٤٣
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على الرغم من التطور الذي طرأ على
التجارة العادلة في اآلونة األخيرة ،فإنه ولغاية
يومنا هذا ال توجد تشريعات فلسطينية تتعلق
بالتجارة العادلة ،من حيث التنظيم املؤسسي
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واإلنشاء واحلماية والتفضيلية ،وبالتالي ،فإن

للوصول إلى السوق ،وفق معايير التجارة

مؤسسات وجمعيات تعاونية وشركات التجارة

العادلة لضمان حياة كرمية والئقة لهم ،وتعمل

العادلة تعمل ضمن أطر تشريعية مختلفة حسب

على حتقيق االستدامة في اإلنتاج من خالل

نوع الترخيص التي حصلت عليه للمباشرة في

برامج التمكني ،وخاصة للفئات املهمشة في

نشاطها .فاملؤسسات األهلية التي لها عالقة

املجتمعات احمللية ،حيث تطبق برنامج إقراض

بالتجارة العادلة تعمل في اإلطار التشريعي

للمشاريع الصغيرة ،وتوزع أشتال الزيتون

لقانون اجلمعيات ،واجلمعيات التعاونية تعمل في

واللوز ،وتشجع على اإلنتاج الصديق للبيئة.

اإلطار التشريعي لقانون اجلمعيات التعاونية،

وهي تعتبر أكبر احتاد للتعاونيات التي تعمل

أما الشركات فتعمل ضمن اإلطار التشريعي

في إطار التجارة العادلة في فلسطني .باإلضافة

لقانون الشركات ،وخاصة ما يتعلق بتراخيص

إلى جمعية التنمية الزراعية وشركة الريف

الشركات غير الربحية .وهذا يعني أن األجسام

لالستثمار والتسويق الزراعي ،والتي بدأت

املعنوية التي تعمل في مجال التجارة العادلة

نشاطها خالل االنتفاضة األولى  ،93-87وتقوم

في فلسطني لها أطر تشريعية مختلفة تتحدد

على تشجيع االقتصاديات املنزلية والتعاونيات

بطبيعة نشاطها ونطاق عملها وأهدافها.

الريفية ،وتوزع البذور واألشتال واخلراف على
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أما اإلطار املؤسسي للتجارة العادلة في

العائالت الريفية املهمشة والتي كانت تواجه

فلسطني ،فيتمثل مبجموعة من املؤسسات

مشاكل تتعلق باالحتالل والعنف وحظر التجول.

والشركات التي تعمل في إطار التجارة العادلة،

وفي العام  1993مت إنشاء «قسم التجارة

كجمعية التجارة العادلة الفلسطينية وشركة

العادلة» بهدف الوصول إلى األسواق الدولية

كنعان للتجارة العادلة ،والتي تأسست سنة

للتجارة العادلة ،وقدمت املساعدة للمزارعني

 2004في مدينة جنني ،وتضم نحو  45تعاونية،

لينضموا في تعاونيات ،وأنشأت شركة الريف

وكل تعاونية تضم مجموعة من املزارعني تابعة

لالستثمار والتسويق الزراعي كشركة مساهمة

لتجمع سكاني ،حيث يوجد لديها أكثر من

خصوصية محدودة.

28

 1700عضو لديهم شهادات منتج التجارة

وهناك جمعيات أخرى مثل جمعية هديل،

العادلة ،وهؤالء يقومون بزراعة مساحات من

وهي متجر للتجارة العادلة يهدف إلى توفير

األراضي مبختلف األنواع باالعتماد على معايير

مصدر دخل مستدام للحرفيني الذين يعملون في

الزراعة العضوية .وهي مؤسسة حاضنة لرأس

منظمات اجتماعية في فلسطني .وجمعية زيتون

مال اجتماعي يحمل مجموعة من القيم التي

التي تأسست في العام  2004لدعم مزارعي

رسختها املؤسسة ،وشكلت شبكات تعاونية

الزيتون حتت االحتالل ،ومتكنت من احلصول
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على العالمة التجارية للتجارة العادلة لزيت

سبقت اإلشارة بشكل كبير في العمل ضمن

الزيتون الفلسطيني في العام  2009والذي

بيئة التجارة العادلة وخاصة حتت االحتالل

يباع في أسواق اململكة املتحدة .باإلضافة

اإلسرائيلي ،وقامت بدور أساسي في توفير

إلى جمعيات ومؤسسات أخرى تعمل في إطار

السلع األساسية في املجتمع الفلسطيني،

التجارة العادلة وفي مجاالت إنتاجية مختلفة،

لتعويض النقص الناجم عن مقاطعة املنتجات

مثل جمعية سنبلة ،وهي منظمة للتجارة العادلة

اإلسرائيلية خالل االنتفاضة األولى .وعلى الرغم

ال تهدف إلى الربح ،ومؤسسة احلرفيني للتجارة

من أنها لم تكن تعمل صراحة مببادئ التجارة

الدولية 29،وغيرها من اجلمعيات واملؤسسات.

العادلة ،فإن منطلقات تأسيسها وأهدافها لم

وباإلجمال ،فإن عدد األعضاء في اجلمعيات

تكن بعيدة عن بعض املبادئ األساسية ملفهوم

األهلية بشكل عام ،ومن ضمنها التعاونيات التي

التجارة العادلة ،وخاصة فيما يتعلق بتقليص عدد

تعمل وفق مبادئ التجارة العالة في فلسطني ال

الوسطاء التجاريني بني املنتجني واملستهلكني،

يشكل سوى  %2من السكان ،وترتفع النسبة

وعلى األغلب ،كانت الصورة الغالبة هي عدم

30

وجود وسطاء ،باإلضافة إلى تأمني أسعار

ولكن ،ال تتوفر أي إحصاءات حول عدد

عادلة للمنتج .وتطور العمل األهلي املؤسسي

التعاونيات أو املنظمات األهلية التي تعمل وفق

إلى وجود مؤسسات منظمة تقدم الدعم في
مجالي التسويق وحتسني اإلنتاج أيض ًا .ومن

إلى  %10عند احتساب أسر أولئك األعضاء.

مبادئ التجارة العادلة ومعاييرها.

هنا يظهر تأثير رأس املال االجتماعي في تلك

توظيف رأس المال االجتماعي
الفلسطيني في التجارة العادلة

تكن مقتصرة فقط على األعضاء املستفيدين

إن رأس املال االجتماعي وعالقته بالتجارة

مباشرة من تسويق املنتجات ،بل إن الفائدة

العادلة تتم من خالل املجتمع املدني كحاضنة
لعملية التفاعل هذه ،حيث يوفر األخير البنية
املؤسسية التي تعمل في إطارها التجارة
العادلة ،وشبكات العالقات الالزمة ،وذلك من
خالل العضوية في اجلمعيات واملؤسسات
والشركات التي تعمل وفق مبادئ التجارة
العادلة.
ساهمت التعاونيات واملؤسسات ،كما
العدد (٢٠١٨ )٤٣

الفترة ،وذلك أن الفائدة من هذا االستثمار لم

تتجاوز هذه الدائرة لتصل املجتمع احمللي
ككل 31،بتوفير سلع بديلة لسد النقص الناجم
عن مقاطعة سلع االحتالل.
شهد توظيف رأس املال االجتماعي في
مجال التجارة العادلة تطور ًا ملحوظا ومتسارع ًا
في فلسطني من خالل منظمات املجتمع املدني،
حيث تأسست العديد من املؤسسات التي
تعمل صراح ًة وفق مبادئ التجارة العادلة،
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وتطورت التجارة العادلة من املستوى احمللي

األشخاص الذين تربطهم عالقة قرابة ،أو أنهم

إلى املستوى العاملي من خالل هذه املؤسسات

من التجمع السكاني نفسه ويقومون بتأسيس

التي كان لرأس املال االجتماعي الدور الرئيس

تعاونية للحصول على دخل ،أي أنها تتشكل
من عضوية أفراد متشابهني قراب ًة أو جغرافي ًا

في تشكلها واستدامتها .وإذا أخذنا باالعتبار
االنتماء للتعاونيات كواحد من مؤشرات قياس

أو حتى حزبي ًا ،وهو شكل أقرب ما يكون إلى

رأس املال االجتماعي في فلسطني ،فإننا جند

«رأس املال االجتماعي الترابطي» ،حسب

أن عدد أعضاء الهيئات العامة للجمعيات
التعاونية قد وصل  104123عضو ًا 32،وجزء

«وبتنام» ،لكونه يربط بني أفراد متشابهني كما
ذكرنا ،وأنه يهدف إلى تعزيز مصالح األعضاء

من هذه التعاونيات يعمل في نطاق التجارة

في التعاونية ،ويصفه بأنه ذو مظهر داخلي.
إال أن هذه التعاونيات التي تعمل نسبي ًا ضمن

بشروط التجارة العادلة في اإلنتاج .وهذا مؤشر
على أن هناك رأس مال اجتماعي ًا يتطور بشكل

مبادئ التجارة العادلة ،وعلى الرغم من شرط

العادلة فيما يتعلق باإلنتاج والتسويق وااللتزام

مستمر من خالل املجتمع املدني في فلسطني،
وهو ينعكس إيجاب ًا على التجارة العادلة أيض ًا.
ومبعنى آخر ،فإن املجتمع املدني هو الذي

وجود مصالح مشتركة بني األعضاء وهي حتقيق
الربح املالي ،فإن األمر يختلف مع ما يطرحه
وبتنام من أن هذه التعاونيات التي تشكل برأس
مال اجتماعي ترابطي حتمل تناقض ًا مع خارج

يشكل ويهيئ رأس املال االجتماعي الفلسطيني،

العضوية 33،فقد كانت هذه التعاونيات تشكل
تكام ًال مع خارجها ،من خالل قيامها بدور

التعاونيات واملؤسسات األهلية والشركات

وظيفي فعال ،وهو تعويض النقص في بعض

التي تعمل ضمن املنظومة القيمية التي تتعلق

املنتجات الغذائية األساسية الناجم عن مقاطعة

بالتجارة العادلة.

البضائع اإلسرائيلية .كما أن اآلثار السلبية

ويعيد استثماره في التجارة العادلة من خالل

التجارة العادلة في فلسطين من منظور
رأس المال االجتماعي الترابطي والتجسيري

التي قد تظهر من هذا النوع «الترابطي» حسب
كولم 34،لم تكون موجودة في تشكل التعاونيات،
على الرغم من أنها في أغلبها تشكلت ضمن

لقد كان تشكل التعاونيات في االنتفاضة
األولى حتت االحتالل يتم ضمن شبكات

شبكات رأس املال االجتماعي الترابطي،

اجتماعية تكون في أغلبها عائلية ،وبعضها

أي العضوية املتشابهة .حيث إن مبدأ الثقة
والتبادلية لم يكن موجود ًا فقط داخل التعاونيات

تعاونيات ،مبعنى أن يلتقي مجموعة من

كانت متتد إلى خارجها ،وذلك خلصوصية

شبكات اجتماعية حزبية ،وكانت على شكل

التي تعمل ضمن بيئة التجارة العادلة ،بل أيض ًا
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الوضع الفلسطيني حتت االحتالل .فاألمر في
التبادلية لم يكن يقتصر فقط على أن التعاونيات
كانت توفر سلع ًا غذائية مهمة ،وكان الناس

مظهر داخلي.
نالحظ عند تناولنا بالتحليل جلمعيتي تسويق
احلاصالت الزراعية في رام الله وجنني،

بحاجة إليها ،بل أيض ًا كانت التبادلية والثقة

واجلمعية التعاونية ملربي الدواجن أن العضوية

متتد في البيئة التي تعمل ضمنها التعاونيات،

في كلتا اجلمعيتني هي من خلفيات ثقافية

وهي مقاومة االحتالل ،وكانت هذه التعاونيات
تشكل جزء ًا أساسي ًا منها.

واجتماعية ودينية مختلفة وليس بالضرورة أن
تكون متشابهة ،على الرغم من أن العضوية

شكل رأس املال االجتماعي الترابطي اجلزء

باألساس مبنية على ائتالف مصلحة مشتركة؛

األكبر في تشكيل التعاونيات ،وخاصة العائلية

لكون األعضاء هم من املزارعني ،وبالتالي ،تكون

منها ،والتي كان كثير منها يعمل مببادئ
التجارة العادلة نسبي ًا .فقد أثنى تقرير للبنك

اجلمعيتان تعمالن لصالح األعضاء الداخلني
فيها ،وهي تعمل بنظام مؤسسي مختلف عن

الدولي على التماسك االجتماعي الذي متيز به

التعاونيات الصغيرة العائلية ،على الرغم من أن

املجتمع الفلسطيني خالل االنتفاضة األولى،

األهداف متشابهة وهي حتقيق أسعار عادلة

وأشار في التقرير إلى دور اإلقراض العائلي

للمزارعني املنضوين في إطارها ،إال أن منط

في تيسير حياة الناس 35،وبالتالي كان رأس
املال االجتماعي الفلسطيني الترابطي مهم ًا
جد ًا في توفير مصدر لإلقراض املالي الذي

العضوية مختلف ،ففي التعاونيات الصغيرة
برأس مال اجتماعي ترابطي ،تقوم فيه املعاملة

نشأت بعض التعاونيات نتيجة له ،والتي كانت

بني األعضاء على الثقة التي مصدرها عالقة

تعمل مببادئ التجارة العادلة الضمنية.

القرابة ،فيما تعمل اجلمعيات الكبيرة بنظام مع

تكون األسرة هي املكون األساسي للعضوية

إلى جانب التعاونيات ،التي أنشئت في

وجود شرط الثقة والشبكات التعاونية داخل

أغلبها برأس مال اجتماعي ترابطي ،كانت هناك

املؤسسة ومبدأ التعامل باملثل ،ولكن املكون

جمعيات تعاونية أنشئت بنظام مؤسسي وفق

األساس لها هو الفعل اجلمعي الذي تقوم به

مبادئ وأهداف تضمنت ،كما سبق وأشرنا،

مجموعة األعضاء من خالل نظام املؤسسة

مبادئ التجارة العادلة ،ومبا أن العضوية فيها

(اجلمعية) ،ومن خالل الثقة املكتسبة أو الثقة

كانت ألشخاص من خلفيات مختلفة ،فكان

العامة 36،التي يخلقها النظام ،وهذا األمر تكون

املكون لها رأس مال اجتماعي جتسيري ،والذي

له نتائج إيجابية على صعيد املساهمة في إحداث

يوصف بأنه ذو مظهر خارجي ،بخالف رأس

التنمية املستدامة في املجتمع الفلسطيني،

املال االجتماعي الترابطي الذي يوصف بأنه ذو

وذلك أن شبكات العالقات التجسيرية عادة ما

العدد (٢٠١٨ )٤٣
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تكون بها نتائج إيجابية أكبر خارج نطاق هذه

السياسي أو بنظام ،وجميعها تشكلت

الشبكات ،وينعكس هذا املجتمع الذي تشكلت

برأس مال اجتماعي فلسطيني يقوم على

فيه.

الثقة بني األعضاء أو الثقة التي تتشكل من
خالل الشبكات في اجلمعيات األكبر.

كانت التعاونيات تعمل وفق نظام ،والعضوية
في تعاونية أو جمعية ما ،كانت أكثر صرامة
وتتطلب شروط ًا أكثر مقارنة مع غيرها ،بعضها

2 .2كانت هذه التعاونيات واجلمعيات التعاونية
تهدف إلى مساعدة املنتجني على احلصول

كان يفرض على العضو أن يكون مساهم ًا مببلغ

على أسعار عادلة للمنتجات ،وذلك من

نقدي ،ألن طبيعة نشاطها تتطلب ذلك ،وهذا

خالل ربط املنتج باملستهلك مباشرة وتقليل

األمر يزيد من الشعور باالنتماء للجمعية ويقويه،

عدد الوسطاء ،وهذا من املبادئ األساسية

ويزيد من مستوى الثقة ،ليس البينية فقط ،بل

للتجارة العادلة.

وثقة األعضاء باجلمعية كشخصية اعتبارية،

3 .3شكل املجتمع املدني الفلسطيني في

وثقة املواطنني مبا تقدمه اجلمعية ،وهم ليسوا

فترة االحتالل ما بعد العام  67حافظة

أعضاء فيها .على الرغم من أن اغلب التعاونيات

لهذه التعاونيات واجلمعيات التعاونية،

كان تتطلب العضوية فيها تسديد اشتراكات

وبالتالي حافظ على مخزون من رأس

سنوية رمزية .وهذا األمر يقلص إلى حد كبير

املال االجتماعي ،كان له الدور األساس

إنشاء تعاونيات لتحقيق مصلحة شخصية ،وال

في إدارة احلياة االقتصادية والثقافية

حتقق مصالح عامة أو حتى منافع ألعضائها،

والسياسية إلى جانب األحزاب السياسية،

فتشكل ما يسمى «العضوية الزائفة».

واملساهمة في إحداث التنمية االقتصادية
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واالجتماعية املستدامة.

وبأثر رجعي ،ميكن النظر إلى التعاونيات
الصغيرة واجلمعيات التعاونية الكبيرة والتي

4 .4استطاعت التعاونيات واجلمعيات التعاونية،

تعمل فوق نظام واضح ،على أنها تبنت مبادئ
التجارة العادلة ،ضمني ًا ،سواء كانت مشكلة

في االنتفاضة األولى على وجه اخلصوص،
أن تشكل مصدر ًا مهم ًا لتوفير االحتياجات

على أساس رأس مال اجتماعي ترابطي

الغذائية األساسية ،وبالتالي ،تالقت

(التعاونيات) أو على أساس رأس مال اجتماعي

مصالح أعضاء التعاونيات واجلمعيات

جتسيري (اجلمعيات التعاونية الكبيرة وشركات

التعاونية داخلها وخارجها ،مما يشير إلى

التجارة العادلة) ،وذلك بناء على ما يلي:
1 .1أنشئت التعاونيات واجلمعيات التعاونية

أن رأس املال االجتماعي الفلسطيني في
تلك الفترة ،لم يكن يحمل تناقض ًا داخل

بعضوية كان أساسها األسرة أو احلزب

املجموعة أو خارجها ،بصرف النظر إن
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كان املكون رأس مال اجتماعي ًا ترابطي ًا
أو جتسيري ًا ،وهو ما يشكل خصوصية في

رأس املال االجتماعي الفلسطيني ،والذي كان

املجتمع الفلسطيني.

قد تشكل خالل االنتفاضة األولى من خالل

دور رأس المال االجتماعي
الفلسطيني في تنمية للتجارة العادلة
أحدثت نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية
تطور ًا على األصعدة كافة ،ومن ضمنها ما
يتعلق بتطور وتوسع عمل مؤسسات املجتمع
املدني .فقد كانت تلك املؤسسات تعاني قبل ذلك
من الرقابة والتضييق الذي ميارسه االحتالل
اإلسرائيلي عليها ،فيما أصبحت البيئة مالئمة
أكثر في ظل البدء بخلق بيئة تشريعية تنظم
مناحي احلياة الفلسطينية كافة.

فقط االكتفاء بالداخل .ولعل وجود املخزون من

التعاونيات التي كانت منتشرة في األراضي
الفلسطينية احملتلة ،هو أحد األسباب الرئيسة
التي سهلت عملية التطور واالنتقال إلى التجارة
العادلة التي كانت كسياق موجودة أص ًال في
البيئة الفلسطينية ،وهو ما يفسر تفوق فلسطني
في مجال التجارة العادلة على لبنان ،على سبيل
املثال ،ضمن ما جاء في إحدى الدراسات التي
أوعزت هذا التفوق إلى وجود خبرة سابقة أكثر
مقارنة مع لبنان 39.وعلى الرغم من تركيز تلك
الدراسة على مسألة اخلبرة ،فإنها أشارت إلى
أفضلية التجارة العادلة في فلسطني في الدخول

إن رأس املال االجتماعي له مردود

في شبكات العالقات الدولية ،وهو األمر املهم
جد ًا في رأس املال االجتماعي الذي ميكنه من

األخرى ،وهذا ما يوفر لنا شرعية البحث في

الدخول في شبكات العالقات من خالل العضوية

اقتصادي،

38

إضافة إلى املنافع االجتماعية

دور رأس املال االجتماعي الفلسطيني في تنمية
التجارة العادلة ،كممارسة اقتصادية اجتماعية
تنموية .فقد أخذت املؤسسات الدولية تكثف
من اهتمامها بتعزيز دور منظمات املجتمع
املدني في فلسطني ،وخاصة فيما يتعلق
باحلكم الدميقراطي وحقوق اإلنسان .وكان
للتجارة العادلة التي أصبحت شائعة في تلك
الفترة نصيب ال بأس به من االهتمام الدولي،
واحملاوالت خللق منظمات أهلية تتبنى هذه
املفاهيم ،وتساهم في خلق بيئة تشجع التجارة
العادلة في فلسطني ،وربطها مع اخلارج ،وليس
العدد (٢٠١٨ )٤٣

في تلك املنظمات ،والتركيز على مبدأ «التبادلية»،
األمر الذي يعزز من إمكانية االنتفاع برأس املال
االجتماعي الفلسطيني ،وحتقيق نتائج مرضية
في مجال التجارة العادلة.
تعد املشاريع االستثمارية في فلسطني في
أغلبها مشاريع استثمارية صغيرة،

40

وهي

مناسبة أكثر لتطبيق مبادئ التجارة العادلة،
حيث باإلمكان توجيه اإلنتاج للمشاريع الصغيرة
بهذا االجتاه أكثر مقارنة باملشاريع ذات اإلنتاج
الكبير والواسع ،وخاصة املوجه للتصدير .ولعل
هيمنة الشركات العائلية أو األسرية على قطاع
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االستثمار يساهم في إمكانية حتويل العديد

تشهد األراضي الفلسطينية احملتلة تزايد ًا في

من هذه الشركات للعمل وفق مبادئ التجارة

عدد املؤسسات التي تعمل في التجارة العادلة،

العادلة .حيث إن الشركات العائلية تشكل

وبتحليل منط العضوية في هذه املؤسسات

ما نسبته  %90من إجمالي الشركات في

جند أن العضوية في أغلبها تكون من خلفيات

األراضي الفلسطينية 41،وهو ما يعني أن املكون

متنوعة ،وهذا يعني أن أغلبها يتشكل من رأس

األساسي لهذه الشركات هو أقرب إلى رأس

مال اجتماعي جتسيري ،وهو ما يشير إلى

املال االجتماعي الترابطي ،القائم على الثقة بني

حتول عما كانت عليه مؤسسات التجارة العادلة
سابق ًا في اعتماد تشكلها على النمط الترابطي

الروابط العائلية والقرابية ،وارتفاع الترابطي
عن التجسيري ،وهذا يظهر قوة دور األسرة

لرأس املال االجتماعي ،ويشير أيض ًا إلى أن

الفلسطينية والعائلة املمتدة كقوة أساسية في

مؤسسات التجارة العادلة لها خصوصية تختلف

العالقات االجتماعية.

عن طبيعة الشركات الربحية في فلسطني التي

تشير بعض الدراسات إلى نقص في

في غالبيتها شركات عائلية برأس مال اجتماعي

مخزون الرأس املال التجسيري ،وترى أن هناك

ترابطي .والسبب في ذلك أن طبيعة املؤسسات

حاجة ماسة لتعزيز رأس املال ذي الصبغة
التجسيرية 42،وهو أيض ًا ما يواجه ضرورة

التي تعمل في إطار التجارة العادلة ،مبا فيها
الشركات غير الربحية التي تعمل في هذا

التحول من التجارة العادلة من املستوى

املجال ،تنطلق من أيديولوجيا تقوم على تشجيع

احمللي بسبب رأس املال االجتماعي املكون
لكونه ترابطي ًا ،وبالتالي محدود التبادلية ضمن

النهوض باملجتمعات التي تعاني من احلرمان،
وحتاول تطبيق مبادئ الرقابة ،وتشجيع الطلب
على منتجات التجارة العادلة ،وحتقيق التنمية

التعاونيات نفسها أو الشركة العائلية نفسها،
إلى املستوى العاملي ،وهو يتطلب فعلي ًا تعزيز

املستدامة في املجتمعات ،مع االلتزام مبدونات

رأس املال االجتماعي التجسيري ،مما يعني

سلوك التحقق بنظام تدقيق اجتماعي مستقل.

43

تعزيز دور املنظمات األهلية التي تعمل على

تكون طبيعة املنظمات التي تتشكل برأس

الترويج ملبادئ التجارة العادلة املستدامة في

مال جتسيري ،أقل عرضة ألنواع الفساد

فلسطني ،لضمان حياة كرمية للمنتجني ،وعدم

املختلفة من واسطة ومحسوبية وإساءة

إبقائهم حتت ابتزاز الوسطاء الذين يتلقون

االستخدام ،مقارنة باملنظمات التي تتشكل

الهامش األكبر من الربح في دورة زمنية

برأس مال ترابطي .فاألولى تكون العضوية

اقتصادية قصيرة ،فيما يتلقى املنتج هامش

فيها من أشخاص متشابهني ،فيما الثانية تكون

الربح األقل ،بدورة زمنية اقتصادية أكبر.

العضوية فيها من أشخاص من خلفيات مختلفة،
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وبالتالي ،تكون مسألة اإلجماع على الفساد

حجم مبيعات التجارة العادلة نحو  %0.05من

أصعب ،وذلك حسب «فارهيم» ،فالفساد يعتبر

إجمالي املبيعات في اخلارج .فيما بلغ حجم

من أشكال رأس املال االجتماعي السلبي الذي

مبيعات التجارة العادلة في لبنان في العام

يؤدي إلى انخفاض الثقة العامة ،حتى لو كانت

 2015نحو مليوني دوالر 47،أي أقل من نصف

الثقة البينية في املؤسسة قوية ،والفساد مبا

حجم املبيعات للتجارة العادلة الفلسطينية.

فيه احملسوبية من أشكال اجلانب املظلم لرأس

وبإجراء مقارنة بني حجم مبيعات التجارة

املال االجتماعي ويقوض الثقة 44.وهذا يعني أنه

العادلة وعدد السكان في كل من فلسطني

من األفضل أن تكون املؤسسات التي تعمل في

وإسبانيا ولبنان للعام  ،2015جند أن عدد

نطاق التجارة العادلة في فلسطني مبكون رأس

السكان في داخل فلسطني في تلك الفترة بلغ

مال جتسيري ،لتكون أقل عرضة للفساد ،وأكثر

 4.7مليون نسمة 48،فيما بلغ حجم مبيعات

قدرة على االستدامة ،ولها آثار أكثر إيجابية

التجارة العادلة نحو  5ماليني دوالر ،وبالتالي

خارج إطارها ،تنسجم مع املصلحة العامة

تكون حصة إنفاق الفرد من التجارة العادلة هي

للمجتمع الفلسطيني.

دوالر وستة سنتات ،فيما بلغ حجم املبيعات في

رأس المال االجتماعي الفلسطيني
وتعزيز القدرة التنافسية للتجارة العادلة

إسبانيا نحو  41مليون دوالر ،فيما بلغ عدد
السكان في ذلك العام نحو  46.6نسمة،

49

ال تتوفر إحصاءات كافية حول حجم التجارة

وبالتالي تكون حصة إنفاق الفرد من التجارة
العادلة في إسبانيا نحو  88سنت ًا .فيما بلغ

العادلة في السوق الفلسطينية أو في اخلارج

حجم املبيعات من التجارة في لبنان عام 2014

وحصتها ،حتى أن اجلهاز املركزي لإلحصاء

نحو مليوني دوالر ،والتوقعات بزيادة النصف
تقريب ًا ،فإنها ستكون  3ماليني دوالر في العام

التجارة العادلة ،كما أن وزارة االقتصاد

 ،2015وبلغ عدد السكان في العام نفسه نحو

الوطني هي األخرى ال تتوفر لديها أي بيانات

 5.4مليون نسمة 50،وتكون حصة الفرد من
التجارة العادلة نحو  56سنت ًا ،وبالتالي تتفوق

التي تتضمن أن حجم مبيعات التجارة العادلة

فلسطني في احلصة السوقية للتجارة العادلة

الفلسطينية في اخلارج قدرت بأكثر من خمسة

على كل من إسبانيا ولبنان.

الفلسطيني ال تتوفر لديه أي بيانات حول

حول املوضوع .إال أن هناك بعض البيانات

ماليني دوالر في العام  2015.45في حني

تعمل التجارة العادلة في بيئة تنافسية في

ق ّدرت مجموع الصادرات إلى اخلارج في العام

السوق الفلسطينية حتكمها معايير االقتصاد

نفسه نحو  958مليون دوالر 46،وبالتالي ميثل

احلر ،وبالتالي حتكمها معايير التنافسية

العدد (٢٠١٨ )٤٣
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املتعلقة باجلودة والسعر والقدرة وحجم العرض

وتصبح كأصول من القيم للشركاء في شبكات

والطلب ،والقدرة على الولوج للسوق اخلارجية
التي تتطلب املنافسة فيها شروط ًا أكثر صعوبة.

العالقات لرأس املال االجتماعي من خالل سمعة

وإذا قمنا بتحييد املنافسة السعرية لكون

املؤسسة ومنافعها التي تنعكس على األعضاء
وعلى اجلمهور أيض ًا .فرأس املال االجتماعي

التجارة العادلة تقوم على أساس حتقيق أسعار

ليس مثل رؤوس األموال األخرى املادية ،فال

عادلة للمنتج بحيث تعود بالنفع على املنتجني،

تنطبق عليه فكرة العوائد املتناقصة ،بل يزداد

لتضمن لهم حياة كرمية ،وتساهم في زيادة

باالستخدام ،وال يتناقص.

53

القدرة على االستدامة ،فإن منتجات التجارة

ميكن النظر إلى أن مجموعة القيم،

العادلة الفلسطينية سوف تواجه منافسة شديدة

واالعتراف بالعالمات التجارية للتجارة العادلة

في حجم العرض ،لوجود عدد أكبر من الشركات

في فلسطني ليس فقط كأصول قابلة لالستثمار
فيها ،ولكن أيض ًا كقدرة على «رسملة» هذه

التي تسوق املنتجات نفسها.

51

وهنا ،يلعب رأس املال االجتماعي دور ًا مهم ًا

األصول ،أحد أسباب النجاح التجاري لبعض

في تعزيز التنافسية ملنتجات التجارة العادلة

من مؤسسات التجارة العادلة .إضافة إلى

في السوق الفلسطينية .فقد أثبتت العديد من

أن رأس املال االجتماعي الفلسطيني يلعب
دور ًا أساسيا وحيوي ًا في حتقيق منو وأرباح

على املنافسة في األسواق التجارية؛ ألنها

لشركات ومنظمات التجارة العادلة ،ولهذا ،فإن

تستطيع الولوج إلى مستويات عالية من رأس

منظمات التجارة العادلة الصغيرة والتي هي

املال االجتماعي من خالل توظيف شبكات

أقرب ما تكون للمنظمات الفردية ال ينبغي أن

العالقات التي حتظى بها والقائمة على الثقة

تكون بحجم معني أو قدرة تنافسية معينة لكي

العالية البينية واخلارجية ،وأنها قادرة على

تنافس العبني مسيطرين في السوق ،ولكنها

إنتاج قيم التعزيز التي يوفرها رأس املال

ومن خالل رأس املال االجتماعي تستطيع

االجتماعي الفلسطيني كرأس مال فكري والتي

أن تقتطع حصة لها ،بحيث أصبحت تشكل

حتظى به من خالل شهادات التجارة العادلة

نسبة كافية وملحوظة من التدفقات النقدية في

للمنتج .تعيد شركات ومنظمات التجارة العادلة

السوق 54.ولكن املخاوف التي قد تظهر مع

إنتاج رأس املال االجتماعي الفلسطيني من

الوقت هي تلك التي تتعلق باالعتمادية العالية

خالل االستثمار املباشر في قيم التجارة العادلة

للتجارة العادلة في فلسطني على أيديولوجيا

ذاتها وشهادات التجارة العادلة للمنتج ،والتي

التجارة العادلة ،ومنظومة القيم اخلاصة بها،

ً52

والتي قد تصبح مجرد أصول يتم استثمارها،

الدراسات أن منظمات التجارة العادلة قادرة

تعتبر كأصول لها حق التصرف بها حصريا،
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بعيد ًا عن املواءمة املستمرة مع السوق التي
قد تتالشى تدريجي ًا مع املمارسة التجارية

برأس املال االجتماعي املكون لهذه التعاونيات.

اجلارفة .وألن موارد التجارة العادلة ميكن أن

وهناك الكثير من التحديات التي تواجه التجارة

تصبح محدودة مع الوقت ،وذلك باعتمادها على

العادلة وترتبط مباشرة بالتعاونيات .فضعف

العالمات التجارية للمنتجات فقط ،فمن املمكن

ثقة األفراد بالتعاونيات من العوامل التي تسبب
ضعف ًا في احلركة التعاونية 57وهي العمود

من جناحها التجاري 55،لتراجع قدرتها على

الفقري للتجارة العادلة في فلسطني.

أن يتراجع جناحها في االستدامة على الرغم
التأثير في السوق ،وبالتالي ،هي بحاجة إلى أن
تصبح تيار ًا اقتصادي ًا مؤثر ًا على أرض الواقع،

التعاونيات واستدامتها يرتبط إلى حد كبير

توصلت دراسة إلى أن ضعف «التبادلية»
بني أعضاء اجلمعيات التعاونية للثروة احليوانية

واحلفاظ على حصتها السوقية ،بل والعمل على
زيادتها وتعزيزها .وهذا أيض ًا ما نوهت به

والتبادلية هي من املصادر األساسية املكونة

دراسة إسبانية والتي ارتأت أن التجارة العادلة

لرأس املال االجتماعي .فقد بلغت نسبة مسددي

مهددة باملنافسة من الشركات اجلديدة واألكبر
حجم ًا ،وأن هناك حاجة لتطوير منتجات جديدة

القروض من األعضاء املنتمني للجمعيات
التعاونية نحو  59،%53وهو مؤشر كبير على

محولة من مواد أولية 56.إال أن الدراسة تغفل

ضعف التبادلية في اجلمعيات التعاونية .كما أن

تأثير مكون أساسي وهو طبيعة رأس املال

تراجع وعي األعضاء بالقيم واملبادئ التعاونية
هي أيض ًا من األسباب التي تؤدي إلى تراجع

في قدرة التجارة العادلة على املنافسة .فقد

الثقة وتراجع رأس املال االجتماعي ،وهذا
بدوره قد ينعكس جزئي ًا بشكل سلبي على

والسعر التنافسي ،من خالل سوق واحدة وهي
السوق اإلسبانية ،علم ًا أن هذه السوق ال تشكل

التجارة العادلة في فلسطني.

االجتماعي في فلسطني ،كعامل مهم وأساسي
اعتمدت الدراسة على قياس متغيري اجلودة

عينة ممثلة لسوق االحتاد األوروبي مث ًال.

من أسباب ضعف التعاونيات في فلسطني،

58

يأتي ارتباط التجارة العادلة برأس
املال االجتماعي بشكل عام -وهو أيض ًا

تعتمد التجارة العادلة في فلسطني في

ما ينسحب على رأس املال االجتماعي

أغلبها على منتجات التعاونيات ،وهذا األمر

الفلسطيني وبخصوصية عالية -في سياق

هو احملور الرابط بني التجارة العادلة ورأس

ارتباط النشاطات املختلفة في املجتمع ومنها

املال االجتماعي .وبالتالي ،فإن قوة هذه
التعاونيات وتطورها ينعكس إيجاب ًا على تطور

النشاطات االقتصادية برأس املال االجتماعي.
فهناك حلقة وصل دائمة بني رأس املال

التجارة العادلة واستدامتها كما أن تطور هذه

االجتماعي وأنواع رؤوس املال األخرى .إال أن

العدد (٢٠١٨ )٤٣
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سياسة دولية

الموقف األميركي من القضية الفلسطينية
خالل عام ونصف من عهد ترامب
د .أماني القرم

*

لطاملا اعتبرت الواليات املتحدة اجلهة

السياسة األميركية التقليدية جتاه القضية،

القادرة على إحداث اختراق في مسألة حل

بحيث حتول املوقف األميركي في عهده

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،وذلك بحكم

من االنحياز إلى تبني املواقف اإلسرائيلية

متوضعها على قمة الهرم في النظام العاملي

اليمينية بالكامل ،األمر الذي دفع الفلسطينيني

من ناحية ،وعالقتها اخلاصة متعددة األبعاد

إلى االستغناء عن الدور األميركي.
يناقش هذا املقال سياقات املوقف

بالدولة اإلسرائيلية من ناحية أخرى .وعلى
الرغم من كونها وسيط ًا منحاز ًا في نظر

األميركي من القضية الفلسطينية ودالالته

الفلسطينيني فإن دورها كان فعا ًال في كثير

أثناء عهد الرئيس األميركي دونالد ترامب

من األوقات احلرجة.

من خالل حتليل أسباب تراجع االهتمام

أحدث الرئيس األميركي دونالد ترامب

األميركي بالشأن الفلسطيني ،ومدى انعكاس

مبواقفه من القضية الفلسطينية ،خالل عام

شخصية ترامب على بلورة إستراتيجيته

ونصف من توليه سدة احلكم في البيت
األبيض ،انعطاف ًة خطير ًة وغير مسبوقة في

حلل الصراع ،ودوافع قراره األخطر بنقل
السفارة األميركية إلى القدس في إطار

*باحثة في العالقات الدولية.

املتغيرات اإلقليمية.
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ً
أوال :هل تزال القضية الفلسطينية
على سلم أولويات اإلدارة األميركية؟
يعد حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
مصلحة حيوية للواليات املتحدة ،وإحدى
األولويات التي حتتل موقع ًا متقدم ًا عند
صياغة إستراتيجيتها الكونية ،من منطلق أن

 .1التحول في الفكر اإلستراتيجي األميركي
ميثل اإلطار الفكري أحد املدخالت املؤثرة
على عملية صنع قرار السياسة اخلارجية
األميركية إزاء أي قضية ،حيث تعتبر بنوك
التفكير وما يخرج عنها من توصيات وحتليالت
عدس ًة لصانع القرار تساعده في تكوين رؤية

ضمان أمن إسرائيل هو أحد ثوابت السياسة

لألحداث اخلارجية ،األمر الذي يساهم في

األميركية في منطقة الشرق األوسط ،إضافة

تكوين اختياراته وردود أفعاله.

إلى أن حل الصراع يسهم في إرساء سالم بني
العرب وإسرائيل ،األمر الذي يضمن نوع ًا من

لدى خبراء بنوك التفكير األميركية التابعة

االستقرار واألمن للمنطقة ،وبالتالي للمصالح

للحزبني الدميقراطي واجلمهوري هي عملية

احليوية األميركية.

السالم ومسألة حل الصراع ،وقد فشلت

إحدى

التحديات

الفكرية

والتنظيرية

من املالحظ أنه خالل األعوام السابقة

جميع األطروحات التي وضعها منظرو

ومع تغير البيئة اإلقليمية في منطقة الشرق
األوسط ،تراجع هذا املنظور تراجع ًا خطير ًا

الفكر اإلستراتيجي األميركي إليجاد مخرج
لتعقيدات املشهد بعد سنوات من اتفاق أوسلو

على صعيد الفكر والسياسة األميركية .فقد جاء
في إستراتيجية األمن القومي األميركي كانون

 .1993وبنا ًء على ذلك ،حدثت مراجعات للفكر

األميركي حول أهمية هذه القضية ومسببات

األول  2017فيما يتعلق بالشرق األوسط...« :

عدم االستقرار في اإلقليم .فقد أشار «دينيس

على مدار عقود كان احلديث عن أن الصراع

روس» املبعوث السابق للسالم في الشرق

الفلسطيني اإلسرائيلي هو احملور األساسي

األوسط إلى أن اإلدارات األميركية تقرأ اإلقليم

الذي مينع حتقيق السالم في اإلقليم ،إال أنه

قراءة خاطئة ،حيث ترتكز في قراءتها إلى

يتضح اليوم أن احلركات اجلهادية وإيران

ثالثة افتراضات :األولى؛ إذا نأت واشنطن

قادتنا إلى اإلدراك أن إسرائيل ليست مصدر
هذا الصراع ..كما أن دو ًال في املنطقة أظهرت

بنفسها عن إسرائيل فستكسب العرب إلى
صفها .والثانية؛ إذا تعاونت مع إسرائيل،

إمكانيات التعاون املشترك مع إسرائيل ملواجهة

فستفقد تعاون العرب .أما الثالثة؛ إذا أرادت

التهديدات اإليرانية.1»...

تغيير موقفها في املنطقة ،وتغيير املنطقة بحد

ويعود هذا التراجع في االهتمام األميركي
للشأن الفلسطيني إلى ما يلي:
العدد (٢٠١٨ )٤٣

ذاتها ،فال بد لها من حل الصراع اإلسرائيلي
الفلسطيني .ويرى روس أنه تبع ًا ملسار
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التفاعالت واألحداث في املنطقة ،فإن هذه

على الرغم من أن القضية الفلسطينية لم تعد

االفتراضات الثالثة خاطئة من األساس سواء
تاريخي ًا أو حالي ًا ،فأولويات القادة العرب ليست

في نطاق التفكير املركزي للرؤساء العرب
الذين باتوا يركزون على التهديدات اآلنية من

إسرائيل ،بل أمنهم واستمرارهم ،وانشغالهم

إيران واجلماعات السلفية ،فإنها تبقى حساسة

مع منافسيهم اإلقليميني .وهم يعتمدون على
واشنطن لضمان هذا األمن .وتبع ًا لذلك،

للصدى الذي ميكن أن حتدثه إزاء شعوبهم.
فهم ال يريدون إعطاء جماعات اإلخوان

فالقادة العرب برأيه لن يربطوا يوم ًا عالقتهم

املسلمني والقاعدة وداعش وإيران «عصا»

مع الواليات املتحدة بالتزامن مع عالقة الواليات

ليغلبوهم بها ...وفي حني أن مصر واألردن

املتحدة بإسرائيل ،فمصداقية واشنطن وتفهمها

تشعران بالثقة كونها أقامتا معاهدات سالم

ألولوياتهم والتهديدات التي تواجههم هي ما

مع إسرائيل ،فإن باقي الدول األخرى ال ترغب

يهم هؤالء القادة.
أوصت

2

إحدى

الدراسات

األميركية

املرموقة الصادرة عن «مركز األمن األميركي

في إخراج عالقاتها مع إسرائيل من اخلزانة
علن ًا ..إال إذا كان هناك حترك على صعيد امللف
الفلسطيني.»...

4

اجلديد» الرئيس القادم في البيت األبيض

يتضح من النماذج السابقة أن الفكر

بالعودة إلستراتيجية االعتماد على احللفاء
في الشرق األوسط وحتديد ًا إسرائيل والدول

األميركي اجلديد في طروحاته حول القضية
الفلسطينية ينطلق من ثالث نقاط :األولى،

اخلليجية ،للتقليل من انغماس الواليات

إدراك البيئة اإلقليمية املتغيرة وأولويات القادة

املتحدة في مستنقع الصراعات في اإلقليم.

العرب .والثانية ،استمرار مراوحة املسألة

رفعت الدراسة من التهديد اإليراني ومحاربة

الفلسطينية مكانها ،وفشل كل جهد مبذول من

احلركات اجلهادية الراديكالية مثل القاعدة

اإلدارات األميركية املتعاقبة إلحداث حلحلة في

وداعش ،كأخطار وأولويات ومصلحة عليا في

مسار الصراع .ولذا بات من الضروري جتاوز

إستراتيجية الواليات املتحدة ،في غياب تام

تعقيدات هذا امللف إلى قضايا أكثر أولوية ،في

للقضية الفلسطينية ومسار التسوية السلمية.

3

من جانب آخر ،أوصت دراسة مشتركة لعدد

نظرهم ،ميكن أن تقود إلى إستراتيجية أميركية
ناجحة في املنطقة.

من املفكرين السياسيني اخلبراء باملنطقة مثل

أما النقطة الثالثة ،فتكمن في أن هذه

«ستيفن هادلي» و«مارتن إنديك» و«روبرت

املراجعة ال تعني باملطلق فك االرتباط الهيكلي

كاجان» وغيرهم ،الرئيس ترامب بأهمية

بالدولة اإلسرائيلية أو غياب احملدد األساسي

االنتباه للقضية الفلسطينية مبررة ذلك« :بأنه

للسياسة األميركية في الشرق األوسط وهو
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ضمان أمن إسرائيل ،فمع تغير البيئة األمنية

اإلقليمي وظهور فواعل جديدة من غير الدول

احمليطة بالدولة اإلسرائيلية التي لم تعد تواجه
تهديد ًا وجودي ًا من الدول العربية كما كان في

املهددة بتغيير اخلريطة اجليوسياسية في
الشرق األوسط ،األمر الذي ألقى بظالله على

السابق ،بل على العكس باتت هناك رغبة من

األولويات األمنية واإلستراتيجية للنظم العربية.
فغابت إسرائيل متام ًا عن كونها مه ّدد ًا وحلت

وقبولها كجار وعضو طبيعي في النظام
اإلقليمي للشرق األوسط ،فض ًال عن أن ضمان

محلها إيران بقوة.

بعض الدول العربية في التطبيع مع إسرائيل

التفوق النوعي اإلسرائيلي في السالح يبقى

بالنسبة ملصر ،التي ترتبط بالقضية
الفلسطينية ارتباط ًا عضوي ًا بحكم حتمية الزمان

أحد األهداف اإلستراتيجية األميركية الثابتة

واملكان والتاريخ ،وعلى الرغم من ثبات املوقف

في اإلقليم؛ مما يتيح إلسرائيل القدرة على
التميز النوعي .فالعالقة بني الواليات املتحدة
وإسرائيل تبقى ثابت ًا من الثوابت وليس من

املصري الرسمي إزاء القضية الفلسطينية ،فإن
هناك عوامل أساسية لعبت دور ًا محوري ًا في
تراجع زخم القضية شعبي ًا ورسمي ًا في الداخل

املقدر لها في املدى القريب أو املتوسط أو حتى

املصري .أولها ،اختبار مصر للتغيير وعدم

الطويل أن تتغير.

االستقرار السياسي واالقتصادي في العامني
 2011و 2013وما بينهما ،األمر الذي انعكس

 .2السياق اإلقليمي وغياب الزخم العربي
لع ّل أبرز اخلاسرين من ارتدادات ما يعرف
بالربيع العربي ،في العام  ،2011القضية
الفلسطينية التي باتت في ذيل االهتمامات
العربية ،إثر السيولة والتمزق اللذين ضربا
العمق االجتماعي واملذهبي والسياسي في
الوطن العربي .لقد أفرزت املالبسات اإلقليمية
أولويات جديدة للدول العربية ،خاصة القيادية
منها كمصر والسعودية ،غابت عنها مركزية
القضية الفلسطينية .والفراغ الذي أحدثته
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وتركيزها
على جناح االتفاق النووي مع إيران في ظل
تصاعد أزمات هيكلية وفوضى في النظام
العدد (٢٠١٨ )٤٣

على اهتمامها بالقضية وزاد من تقهقر دورها.
وثانيها ،هو ما م ّثلته حركة حماس املسيطرة
على قطاع غزة من تهديد لألمن القومي املصري
خاصة في شبه جزيرة سيناء ،التي تعتبر بوابة
مصر الشرقية ونقطة ارتكاز مهمة في منظومة
أمنها القومي ،وذلك عبر ارتباط احلركة بجماعة
اإلخوان املسلمني التي اعتبرت العدو رقم ()1
في مصر بعد ثورة  ،2013وتبنيها موقف
اجلماعة من النظام املصري اجلديد الذي أطاح
حكم اإلخوان املسلمني ،واتهام املؤسسات
الرسمية املصرية حركة حماس بالتعاون مع
شبكة امليليشيات السلفية اإلرهابية في سيناء
عبر األنفاق وتهريب السالح ،فبات تراجع زخم
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القضية الفلسطينية في الداخل املصري أمر ًا
حتمي ًا.
أما بالنسبة للسعودية ،فإن حيثيات األزمة

الفلسطينية على غزة يضعف موقف الرئيس
محمود عباس كرئيس شرعي لكل الفلسطينيني
ويقيده ،ويتيح إلسرائيل املضي قدم ًا في

السورية وامتداداتها وحرب اليمن وموقف

مخططات استيطانية توسعية في الضفة الغربية

إدارة أوباما من إيران ،بدا للسعوديني وكأنه

والقدس دون رادع دولي أو إقليمي .ومن جهة

تخل أميركي مباشر عنهم وعن ميزان القوى

أخرى ،وجود سلطة حماس بأيديولوجيتها
وشعاراتها ونهجها يعطي ذريع ًة لإلسرائيليني

بالنظام السعودي إلعادة بلورة أولويات
أمنه اإلستراتيجي بعيد ًا عن إثارة القضية
الفلسطينية ،وقريب ًا جد ًا من التهديدات التي

إلبطال أي جهود أممية حلل الصراع بناء على
الشرعية الدولية التي ال تعترف بها حماس .كما
أوجد االنقسام للطرف األميركي بيئ ًة خصب ًة

ترفعها إسرائيل ألمنها القومي.

لوضع شروط وصياغة مشاريع تسوية ال تلبي

الذي ساد املنطقة لسنوات طويلة ،مما أدى

 .3االنقسام الفلسطيني
ال ميكن بأي حال احلديث عن تراجع القضية
الفسطينية دون التطرق إلى آثار االنقسام
الفلسطيني املعزز جغرافي ًا وأيديولوجي ًا بني
السلطة الفلسطينية في رام الله وسلطة األمر
الواقع حماس في غزة ،والذي أضعف بشكل
أساسي املوقف الفلسطيني دولي ًا وإقليمي ًا.
فانشغلت الدول العربية كمصر في درء الهوة
بني طرفي االنقسام بد ًال من دفع عملية السالم.

احلد األدنى من احلقوق الفلسطينية ،بحجة أن
حماس تنظيم «إرهابي» ال يعترف بإسرائيل.
إضافة إلى ما أحدثه من تغير جذري في النظر
للمسألة الفلسطينية دولي ًا وحتويلها من قضية
سياسية وحقوق وثوابت ،إلى قضية إنسانية
تتعامل مع توفير املواد الغذائية ورفع احلصار
وما شابه.
من خالل ما سبق ،ميكن القول إن الرئيس
ترامب جاء إلى احلكم في ظل غياب ملركزية
وأهمية القضية الفلسطينية نتيجة تداخل

كما أتاح االنقسام إلسرائيل فرض معادالتها

العوامل السابقة وتضافرها ،األمر الذي سيدفع

في معاملة كل طرف على حدة ،سواء في غزة

كنتيجة حتمية إلى اتخاذ مواقف سلبية إزاء
الشأن الفلسطيني وتغيير قواعد اللعبة أميركي ًا

أو الضفة ،بحيث لم تعد املسألة تتعلق بخيارات
فلسطينية واحدة بل مبشروعني مختلفني شك ًال
وموضوع ًا .إضافة إلى أن االنقسام عزز االدعاء

الطبيعة التكوينية لشخصية الرئيس األميركي

اإلسرائيلي واألميركي حول غياب شريك

نفسه كرجل مال وأعمال ومصالح وأثرها على

للسالم .فمن جهة ،عدم سيطرة السلطة الوطنية

منظوره في تقييم الصراع.

للصالح اإلسرائيلي باملطلق ،أضف إلى ذلك
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ثانيًا :شخصية الرئيس األميركي دونالد
ترامب وانعكاساتها على رؤيته للصراع

املادة الثانية من الدستور األميركي ،التي تخوله

يقول وزير اخلارجية األميركي األسبق هنري

االضطالع مبهام السياسة اخلارجية وبالتالي

كيسنجر« :مهما يكن من أمر درجة املوضوعية
التي تسود العالقات الدولية فإن القرارات التي
تتخذ من أفراد واعني ومدركني متام ًا للتعدد
الظاهر ملجاالت االختيار ،هو إدراك نابع من
التجارب واخلبرات التي مروا بها خالل فترات
صعودهم سلم السلطة».

5

تثير شخصية الرئيس دونالد ترامب اجلدل
والقلق في العالم كله بسبب أسلوبه املتفرد في
التعبير عن قراراته ،وآرائه التي تفتقر إلى
الدبلوماسية والتنميق ،والتي متتاز باملفاجأة
وعدم االنضباط ،مع استخدامه ترسانة من
املصطلحات الساخرة وغير املسبوقة في كثير
من األحيان التي تأتي على شكل تغريدات على
موقع تويتر ،مبا فيها إدارة حكمه .فعلى سبيل
املثال :أعلن ترامب عن إقالة كبير موظفي البيت
األبيض راينس بريباس بتغريدة على تويتر
وعي مكانه جون كيلي بأخرى .كما هاجم
ّ
متسك الفلسطينيني مبوقفهم ومقاطعتهم زيارة
نائبه مايك بينس ،مغرد ًا« :ندفع مئات املاليني

من الدوالرات سنوي ًا وال نحصل على أي تقدير
أو احترام .هم ال يريدون حتى التفاوض على
اتفاقية سالم طال تأخرها مع إسرائيل».

6

يتمتع فيه الرئيس بصالحيات عديدة مبوجب

رسم استراتيجية األمن القومي األميركي في
إطار سلطة الرقابة والتوازن التي يتمتع بها
هذا النظام ،فإن الدور احملوري الذي يلعبه
الرئيس في صنع قرار السياسة اخلارجية،
يحتم دراسة سماته وشخصيته ونسقه العقدي
ملا له من تأثير على صياغة مالمح السياسة
اخلارجية للدولة العظمى.
نُصب دونالد جون ترامب في  20كانون
الثاني من العام  ،2017ليصبح الرئيس
اخلامس واألربعني للواليات املتحدة األميركية
بعد فوز غير متوقع على منافسته العتيدة
شديدة التقليدية هيالري كلينتون .وبهذا الفوز
استطاع ترامب أن يحقق أكبر صفقة في تاريخ
حياته وهي حكم الواليات املتحدة .ترامب هو
أحد أباطرة العقارات األكثر شهرة وثراء في
الواليات املتحدة ،ذو حضور بارز في اإلعالم
وأخبار املشاهير .وشخصية استعراضية
تعشق الشهرة وتعرف مفاتيح املجتمع األميركي
األبيض .نشأ في بيئة اقتصادية متتلك شركات
عمالقة ال تؤمن إال بحسابات الربح واخلسارة
وبأهمية العمل العائلي .يتصف بالعناد واملغامرة
والقدرة على جتاوز اإلخفاقات واجلرأة في

وبذلك يعكس ترامب صورة مغايرة لرجل الدولة

طرح آراء شعبوية وهجومية غير تقليدية .في
العام  1987أصدر ترامب كتاب ًا بعنوان «The

وألن النظام األميركي نظام رئاسي فيدرالي

 »Art Of The Dealأو فن الصفقة ،ولكل من

وللرئيس األميركي التقليدي.

العدد (٢٠١٨ )٤٣

156

يريد أن يعرف كيف يفكر ترامب عليه قراءة هذا

واملتبرع األكبر للحزب اجلمهوري طوال عقود،

الكتاب ،فهو يوضح فلسفته في إدارة األعمال

واملمول األساسي حلفل تنصيب ترامب مببلغ 5

وكسب الصفقات .حيث يشير في الكتاب إلى أن

ماليني دوالر وأحد الداعمني واحملرضني بشدة

طريقته في التفاوض للكسب« :قائمة على خلق

لنقل السفارة األميركية إلى القدس ،الذي تقدم

حالة من عدم التوازن والاليقني لدى اخلصم،

بعرض متويل الفارق في بنائها مببلغ يتراوح

بحيث يصعب عليه التنبؤ باخلطوة املقبلة...

بني  40إلى  50مليون دوالر ،فإن ترامب ميتلك

ورفع سقف املطالب لضمان حتقيق أكبر قدر

فكرة مسبقة عن الفلسطينيني واإلسرائيليني

من املكاسب ،وفي النهاية املهم الوصول إلى

تصب في صالح الطرف األخير .برأيه أن على

صفقة حتقق مصالح الطرفني».

الفلسطينيني االعتراف بيهودية الدولة ،والتوقف

7

عن كراهية اليهود وإيقاف اإلرهاب 9.وعلى

تعد مقاربة ترامب حلل الصراع العربي
اإلسرائيلي انعكاس ًا مطلق ًا لسماته الشخصية

الرغم من أن هذه الصورة املسبقة تكشف

ومعتقداته احلياتية:

القصور الشديد في فهم ترامب حليثيات القضية

اعتبر ترامب أن القضية الفلسطينية ومسألة

الفلسطينية وحتى خطوطها العريضة فإنها بال

حل الصراع هي صفقة تثير التحدي وتستفز
قدراته ،خاصة أنه بعد  70عام ًا من التدخل

اختيارات ترامب لفريقه املقرب ومبعوثيه

األميركي في تفاصيل الصراع ،فإن الفشل

للسالم في الشرق األوسط تعكس قناعاته في

كان نصيب اإلدارات املتعاقبة التي حاولت

العمل العائلي ،حيث شعار الثقة واإلخالص

إيجاد حلول لها .صرح أثناء حملته االنتخابية

يفوق اخلبرة .فقد ضم الفريق «جاريد كوشنر»

في مقابلة هاتفية مع (نيويورك تاميز) بأنه:

سليل العائلة اليهودية األرثوذكسية احملافظة

«يعتقد أن لديه فرصة أفضل من أي أحد آخر

كمبعوث للسالم ألنه زوج ابنته وألنه يهودي.
كما أن عائلة كوشنر ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا

وعلى الرغم من غياب اخللفية السياسية عن

بالدولة اإلسرائيلية وبصداقة مميزة مع رئيس
الوزراء بنيامني نتنياهو ،وتقدم أموا ًال طائلة

الصفقات التي ال يستطيع اآلخرون إمتامها.

كتبرعات لدعم املؤسسات اليهودية اخليرية في

لصنع اتفاق بني الفلسطينيني واإلسرائيليني».

8

ترامب ،فقد كانت لديه ثقة بأنه قادر على إجناز

شك تؤثر على موقفه واجتاهات قراراته.

بحكم شبكة عالقاته الواسعة كرجل أعمال،

إسرائيل مبا فيها املدارس الدينية في مستوطنة

وصداقاته ومصاحله مع العديد من املليارديرات

«بيت إيل» في الضفة الغربية.
تعبير ًا عن الثقة التي يوليها ترامب لصهره،

امللياردير اليهودي صاحب كازينوهات القمار

وفي أثناء إلقائه خطاب القسم في  19كانون

اليهود احملافظني مثل «شيلدون إديلسون»
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الثاني  2017توجه إلى كوشنر قائ ًال« :طوال

فلسطني بالنسبة لبولتون هي «وهم» ،واحلل

حياتي أسمع أنه االتفاق األصعب ،ولكني أعتقد

للمسألة الفلسطينية يتمثل في فرض األردن

أن كوشنر سيقوم بعمل عظيم ...إذا لم تستطع
صنع اتفاق فال أحد يستطيع 10.»...أيض ًا

سيطرته على أجزاء من الضفة ،وفرض مصر
سيطرتها على غزة .أما ما يعرف بحل الدولتني

تضمن فريقه محاميه «جيسون جرينبالت»

فهو مشروع عفا عليه الزمن ومات ،والقرارات

اليهودي األرثوذوكسي ،والذي عمل معه في

الدولية بهذا الشأن ،برأيه ،مضللة ومخادعة ولم

مجال العقارات منذ منتصف التسعينيات.

يعد لها وجود .كما أن نقل السفارة األميركية

إن حملة التغييرات التي شنها ترامب على
أركان فريقه للسياسة اخلارجية تبرز صفاته
الهجومية واملغامرة ،فقد استبدل بعض العقالء
نسبي ًا في إدارته بالصقور .قام بتعيني جون

إلى القدس ،من وجهة نظره ،يأتي في اتساق
مع الواقع اجليوسياسي الدولي.

11

وبذلك تكتمل الدائرة التي حتيط بترامب
وتناسب أفكاره ومعتقداته العنصرية املتبنية

بولتون مستشار ًا لألمن القومي بدي ًال عن

لوجهة النظر اإلسرائيلية املتطرفة ،ويتضح

اجلنرال هيربرت ماكماستر ،ومايك بامبيو
وزير ًا للخارجية خلف ًا لريكس تيلرسون .وبنا ًء

بجالء توجهات السياسة اخلارجية األميركية

على تاريخ الرجلني وقناعاتهما الشخصية،

في عهده إزاء القضية الفلسطينية.
ثالث ًا :إستراتيجية  Outside-inحلل الصراع

كان من الواضح أن مالمح السياسة األميركية

سادت الشكوك حول موقف إدارة ترامب

سترتكز إلى :اإلسالموفوبيا ،األحادية ،تطابق

من حل القضية الفلسطينية في ظل غياب
سياسة مسؤولة لكيفية املضي قدم ًا في إجناح

بولتون من احملافظني اجلدد ورئيس مؤسسة

املفاوضات املتعثرة بني اجلانب الفلسطيني

( )Gatestoneالتي تشتهر بتعليقاتها ومقاالتها

واإلسرائيلي ،نتيجة لقلة اخلبرة السياسية

النقدية القاسية ضد اإلسالم .بينما بامبيو

واخللفية الدينية املتزمتة واملنحازة إلسرائيل

عضو «حركة الشاي» املتطرفة ،والتي تتضمن

ملجموعة مستشاريه ،إضافة إلى جملة من

أجندتها مكافحة األسلمة والقناعة بأن الصراع

العوامل التي سبق تناولها فيما يتعلق بالوضع

يكمن بني الغرب املسيحي والشرق اإلسالمي.

اإلقليمي والعربي ،ومتوضع القضية الفلسطينية

وللرجلني عالقات وثيقة مع شخصيات متطرفة

في ذيل االهتمامات الدولية واإلقليمية مقابل

مناهضة لإلسالم بشكل صريح .وعند اإلثنني ال

تص ّدر قضايا أخرى على أجندة الواليات املتحدة

تعرف أين تبدأ املصالح األميركية وأين تنتهي

واألجندة العربية .وعلى الرغم من ذلك ،فاألشهر
األولى من رئاسة ترامب حملت تفاؤ ًال بسيط ًا

املصالح األميركية مع املصالح اإلسرائيلية.

اإلسرائيلية!!
العدد (٢٠١٨ )٤٣
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متثل في إصرار الرئيس األميركي على تسهيل

اخلليجي اإلسرائيلي فيما يتعلق باملوقف من

عقد اتفاق بني الطرفني الفلسطيني واإلسرائيلي

إيران ،فرصة إلعادة تشكيل اإلقليم والتخلص

على الرغم من الغموض وااللتباس حول معالم

من املشكلة الفلسطينية.
مع تصاعد التوتر بني الفلسطينيني واالحتالل

هذا االتفاق وعدم االلتزام بحل الدولتني.
وهذا ما أسفر عنه لقاؤه مع الرئيس

اإلسرائيلي بسبب االعتداءات املتكررة على

الفلسطيني محمود عباس في البيت األبيض،
في أيار  ،2017وسابق ًا مع رئيس الوزراء

املسجد األقصى واملصلني من قوات االحتالل
واجلماعات الدينية اليهودية املتطرفة في متوز

اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو في شباط من

 ،2017التي وصلت إلى منع املصلني من الصالة

العام نفسه .أعلن ترامب في املؤمتر الصحافي
املشترك مع نتنياهو قائ ًال« :سنقوم باالتفاق،

وتركيب كاميرات للمراقبة في ساحات املسجد
وبوابات إلكترونية .األمر الذي فاقم من حدة

أنظر إلى حل الدولتني وحل الدولة الواحدة

الغضب الفلسطيني والرفض الشعبي والرسمي

وأميل إلى ما مييل إليه الطرفان ،أنا سعيد

لإلجراءات اإلسرائيلية ،وتطور املواجهات لتعم

مبا يحبذونه» 12.واتضح فيما بعد من اجلوالت

األراضي الفلسطينية كافة ،وإعالن الرئيس

املكوكية التي قام بها جاريد كوشنر وجيسون

محمود عباس وقف جميع االتصاالت مع

جرينبالت إلى املنطقة في حزيران من العام

اجلانب اإلسرائيلي حلني إزالة البوابات ،كان

 ،2017أن بوادر احلل األميركي تفتقر إلى

من الواضح عجز اإلدارة األميركية وجهلها عن

إستراتيجية متماسكة وتعبر عن جهل كبير في

مواجهة هيكلية األزمة وامتداداتها وتأثيرها

حيثيات الصراع وتفاصيله.

على عدم الثقة املتراكمة بني الطرفني.

في العموم ،ارتكزت الرؤية األميركية على

اتسم املوقف األميركي فيما بعد باإلقرار

حل إقليمي شامل يعيد ترتيب األوضاع في

الكامل بالرواية اإلسرائيلية اليمينية مدعومة

الشرق األوسط ،بحيث تتمتع فيه إسرائيل

بشهادات سفيرها الصهيوني في إسرائيل

بعالقات طبيعية مع الدول العربية ومن

ديفيد فريدمان وباقي أركان اإلدارة ،فعلى

خالله ميكن إيجاد حل للصراع الفلسطيني

سبيل املثال:

اإلسرائيلي فيما عرف بإستراتيجية

_Outside

في  17تشرين األول  ،2017قررت الواليات

التي تعتمد على شركاء إقليميني وحتديد ًا

املتحدة عدم جتديد رخصة مكتب منظمة

السعودية لتطبيع العالقات مع اإلسرائيليني

التحرير في واشنطن عبر رسالة خطية من

والضغط على الفلسطينيني لقبول املقترحات

وزارة اخلارجية األميركية إلى مكتب املنظمة،

األميركية 13.حيث اعتبرت واشنطن أن التقارب

بحجة إقرار قانون في الكوجنرس عام 2015

In
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يقضي مبنع استمرار فتح ممثلية منظمة

بلغت نسبة املساهمات األميركية في ميزانية

توجه الفلسطينيون
التحرير في واشنطن إذا ّ

«األونروا» ( )65مليون دوالر فقط في العام

إلى محكمة اجلنايات الدولية حملاكمة املسؤولني
اإلسرائيليني على جرائمهم ضد الشعب
الفلسطيني.

 2018مقارنة بـ( )359.3مليون دوالر في العام
 2017.17كما وقع الرئيس األميركي على قانون
«تايلر ـــــ فورس» في  23شباط  2018الذي

14

في  6كانون األول  ،2017وفي انعطافة

مينع اخلارجية األميركية من حتويل مساعدات

تاريخية للسياسة األميركية وعدم احترام

للفلسطينيني طاملا تدفع السلطة الفلسطينية

لقوانني الشرعية الدولية ،أعلن الرئيس ترامب
رسمي ًا اعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل

مخصصات لعائالت األسرى والشهداء.

سفارته إليها.

خلق ضغوط دبلوماسية وسياسية ومحاولة
جتاوز القيادة الفلسطينية الشرعية بسبب

في مخالفة واضحة للتقاليد األميركية منذ

موقفها الصلب جتاه مترير ما يعرف بصفقة

عقود ،استبدلت اخلارجية األميركية في تقريرها

القرن املشبوهة من خالل حتييد قطاع غزة
والتعامل معه إنساني ًا كوحدة منفصلة وشطب

 ،2017مصطلح األراضي احملتلة بإسرائيل

أي حقوق شرعية فلسطينية.

السنوي حول حقوق اإلنسان في العالم للعام
15

باتخاذ جملة هذه اإلجراءات ،تكون اإلدارة

كان السفير األميركي في إسرائيل قبلها ديفيد
فريدمان قد طلب رسمي ًا من اخلارجية األميركية

األميركية قد حسمت موقفها جتاه القضية
الفلسطينية واتخذت منحى خطير ًا يعتمد على

التوقف عن استخدام مصطلح «محتلة» عند

فرض اإلمالءات على الفلسطينيني ،ويؤسس

وهضبة اجلوالن والضفة الغربية وقطاع غزة.

احلديث عن األراضي الفلسطينية.

16

ملرحلة جديدة تستغني فيها الواليات املتحدة

أقر الرئيس األميركي سلسلة عقوبات على

عن دورها كراع للسالم في الشرق األوسط

الفلسطينيني في محاولة لفرض مزيد من

إثر ضربها جلميع القوانني الدولية التي أيدت

الضغوط عليهم وثنيهم عن متسكهم باحلقوق

احلقوق الفلسطينية عرض احلائط.
رابع ًا :دوافع نقل السفارة األميركية إلى

املفاوضات بالشروط األميركية /اإلسرائيلية،
رافع ًا عصا «املساعدات مقابل املفاوضات».

القدس

لم يكن أمر ًا جديد ًا أن يعلن املرشح الرئاسي

فقلص مساهمة الواليات املتحدة في ميزانية

دونالد ترامب عن وعده بنقل السفارة األميركية

وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني

إلى القدس ،فهو تقليد اتبعه رؤساء أميركيون

«األونروا» في كانون الثاني  .2018حيث

سابقون في حمالتهم االنتخابية لكسب أصوات

الشرعية الدولية ،وإجبارهم على اجللوس لطاولة

العدد (٢٠١٨ )٤٣
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السالم والعمل من أجل التوصل إلى اتفاق

اليهود في الواليات املتحدة ،وما يتفوه به
املرشح ليس شرط ًا أن ين ّفذ عند فوزه بكرسي

دائم» 18.فيما اعتبر الرئيس محمود عباس هذا

البيت األبيض ،على اعتبار أن الواقعية وحدود

االعتراف مبثابة انسحاب أميركي من ممارسة

السياسة تضبط حركته.

الدور الذي تلعبه واشنطن في رعاية عملية
السالم 19،معلن ًا فيما بعد عن قطع االتصاالت

من اجلدير بالذكر ،أن الكوجنرس األميركي
كان قد أقر قانون ًا في العام  1995يقضي

كلي ًا مع اإلدارة األميركية.

بضرورة نقل السفارة األميركية للقدس ،ولكن

وفي محاولة موضوعية لقراءة املشهد

في إطار عملية التوازن التي حتكم مؤسسات

السياسي األميركي ،فإن الدوافع واملالبسات

صنع القرار األميركي ،تضمن هذا القانون
بند ًا يسمح للرئيس األميركي بتأجيل التطبيق

التي أدت بترامب إلى إعالنه املشؤوم تتمثل في:
أو ًال :احلسابات الداخلية والبعد الشخصي:

كل ستة أشهر .ونظر ًا للديناميات اإلقليمية

لم يحظ هذا القرار باتفاق مستشاري ترامب،

والدولية واتفاقات السالم املبرمة بني الطرفني

فقد عارضه وزير اخلارجية آنذاك ريكس

الفلسطيني واإلسرائيلي ،مت تأجيل ملف
القدس ملفاوضات احلل النهائي ،نظر ًا على

تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس ،فيما
أ ّيده نائب الرئيس مايك بينس ،والسفيرة

احلساسية املفرطة التي تتمتع بها القدس

األميركية في األمم املتحدة نيكي هايلي وسفير

ليس للفلسطينيني فحسب ،بل للعرب واملسلمني
أيض ًا .ولهذا آثر الرؤساء األميركيون ابتدا ًء

واشنطن في إسرائيل ديفيد فريدمان .وألن

من بيل كلينتون وحتى باراك أوباما على إبقاء

دونالد ترامب شخصية تعشق الظهور اجلدلي
واملغامرة والتحدي وعدم املباالة بالقواعد

املوقف في هذا امللف على حاله ،وحتى ترامب

الدبلوماسية ،إضافة إلى غرور ونرجسية متطرفة

نفسه قام بتأجيل موعد نقل السفارة حزيران

أعطته الشعور بالقدرة على حتقيق ما لم يحققه

من العام .2017

رئيس من قبله ،فقد انحاز إلى الفريق املتطرف
في إدارته .إضاف ًة إلى أن هذا اإلعالن يجعله

ما الذي دفع ترامب ملخالفة أسالفه وتغيير

يظهر كرئيس يفي بوعوده لقاعدته االنتخابية،

موقفه األ ّولي واالعتراف بالقدس عاصمة
إلسرائيل واإلعالن عن نقل السفارة األميركية

والتي جاءت من واليات وسط الواليات املتحدة

إليها كانون األول  ،2017ثم حتديد موعد

وجنوبها ،وهي واليات محافظة يسيطر عليها

مستفز لعملية النقل يواكب الذكرى السبعني

تيار املسيحية اإلجنيلية ،والتي كانت قد صوتت

إلنشاء الدولة العبرية؟ املفارقة أن ترامب وصف

لترامب في االنتخابات الرئاسية بنسبة .%80
يهتم تيار اإليفاجنليكان بشكل خاص بقضية

خطوته هذه بأنه «طال انتظارها لدفع عملية
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الصراع العربي اإلسرائيلي وينظر إلى الصراع

اخلجولة من اعتراف ترامب ،واإلشارات التي

من منظور ديني بحت ،ويرى أن قيام دولة

توحي بالتراجع العربي في االهتمام بالقضية

إسرائيل حتقيق لنبوءة إلهية واردة في الكتاب

الفلسطينية ،إال أن العمق الذي متسه هذه

املقدس .وتعد قضيتا القدس واالستيطان أولوية

القضية وتعقيداتها ستجعل من اخلطأ االفتراض

لهذا التيار .كما أن لترامب جلنة من املستشارين

أنها من املمكن أن تسقط من حسابات األنظمة

اإلجنيليني يجتمع بهم ويصغي إليهم كونهم
جزء ًا مهم ًا من قاعدته االنتخابية التي أوصلته

العربية حتى لو تبدلت أولوياتها ،وهذا ما عبرت
عنه قمة القدس في الرياض  .2018ليس ذلك

إلى احلكم .مع العلم أن اليهود األميركيني لم

فحسب بل على العكس ،فإن اعتراف ترامب

يصوتوا لترامب ،فقد صوت معظمهم لهيالري
كلينتون .فأغلبيتهم يصوت دائم ًا ملرشح احلزب

أضعف موقف النظم التي رغبت بتطبيع العالقات
مع إسرائيل والضغط على الفلسطينيني.

الدميقراطي باعتبارهم أقلية تنتمي إلى التيار
الليبرالي ،واحلزب الدميقراطي معقل األقليات
والتعددية الثقافية والدينية.
ثاني ًا :التغطية على األزمات املتتالية التي
20

تعرضت لها إدارة ترامب ووضعتها في مكان
حرج ،ومن بينه مسألة التحقيقات حول التدخل
الروسي في االنتخابات الرئاسية األميركية،
واعتراف مستشاره لألمن القومي مايكل فلني
بالكذب مع احملققني واستقالته املبكرة فيما بعد.
وكادت تصل هذه التحقيقات إلى صهره جاريد
كوشنر وإلى ترامب نفسه.
ثالث ًا :تقديرات ترامب حول رد الفعل
الفلسطيني والعربي في ظل سيادة حالة
التشرذم والتفكك التي تعاني منها الدول العربية
والوضع الفلسطيني على السواء خاصة بعد
ظهور أصوات رسمية عربية تدعم التسوية مع
إسرائيل باعتبار أنها ال تهدد هذه الدول.
هذا وعلى الرغم من ر ّدات الفعل العربية
العدد (٢٠١٨ )٤٣

الخاتمة
يتضح من سياق التحليل السابق أن ثالثة
عوامل متشابكة لعبت دور ًا محوري ًا في تشكيل
رؤية إدارة الرئيس ترامب للقضية الفلسطينية:
األول :شخصية الرئيس دونالد ترامب نفسه
وخلفيته االقتصادية وشهرته كصانع صفقات
أثرت في رؤيته ملسألة حل الصراع الفلسطيني
اإلسرائيلي ،فقد نظر إليه بالطريقة نفسها التي
يدير فيها صفقات إمبراطوريته العقارية .كان
الوصول إلى اتفاق سالم برأيه هو املهم ،وليس
تفاصيل االتفاق .فحل الدولة الواحدة أو حل
الدولتني عند ترامب ال يؤثر ألنه ببساطة ال
يعرف حيثيات وانعكاسات اخليارين .املهم هو
إجناز الصفقة ،دون اعتبار للكيفية! إضافة إلى
أنها مسألة تثير التحدي فال رئيس قبله جنح
في إجناز االتفاق بعد أوسلو  .1993من وجهة
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نظر ترامب هناك فريقان مختصمان ،فال ضير

الثالث :يتعلق باإلستراتيجية األميركية

إذا تنازل أحدهما ،والسيما الطرف األضعف،

ككل في الشرق األوسط وإعادة تشكيل

للحصول على أقل اخلسائر .ففي ظل ضحالته

النظام اإلقليمي في املنطقة ،بحيث يتم تنشيط

السياسية والتاريخية ،ال يعلم ترامب أن هناك

الشراكات األميركية مع احللفاء اإلقليميني

ثوابت عقدية وسياسية وتاريخية تتعلق بكينونة

التقليديني ،وإنشاء حتالف يتكون من الدول

الطرف الفلسطيني وتتجاوز مسألة إجناز أي

السنية وإسرائيل ملواجهة التهديد اإليراني

اتفاق.

واحلركات الراديكالية اإلسالمية إلعادة توازن

الثاني :سيادة التيار الديني احملافظ املؤيد
إلسرائيل على توجهات الدائرة املقربة من
الرئيس األميركي الذي عزز قناعاته ورؤيته.

القوى في اإلقليم ،األمر الذي يترتب عليه تطبيع
العالقات مع إسرائيل علن ًا دون حساسية
القضية الفلسطينية.

فبخالف اإلدارات السابقة التي كانت تراعي

خالصة األمر أن املشهد الداخلي األميركي

الفوارق الدقيقة بني معادلة املصالح والتهديدات

يطغى على قرارات ترامب جتاه القضية

واحلوافز والصفقات والعالقات ،فإن هذه

الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بنقل السفارة

اإلدارة تصنف العالم ضمن ثالث فئات :األولى،

األميركية إلى القدس .فترامب لم يخرج القدس

هي القوى التي نستطيع التعامل معها .والثانية،

من طاولة املفاوضات كما أعلن ،ولكنه أخرج

القوى التي ال نستطيع التعامل معها .أما

الواليات املتحدة من دورها الفعال في عملية

الثالثة فهم الضعفاء الذين ميكن التضحية بهم

السالم .واحلديث عن صفقة هو حديث هراء

واستخدامهم كأدوات .الفلسطينيون في هذه

ال ميكن أن يتم إال بوجود الطرف الفلسطيني

املسألة هم من الفئة الثالثة أي الطرف األضعف

الرافض جلميع الضغوط واملتمسك بحقوقه

الذي ميكن الضغط عليه وإجباره .وبنا ًء عليه
بات التفريق بني وجهتي النظر األميركية
واإلسرائيلية أمر ًا معدوم ًا.

املشروعة ،ألنه إذا غاب الفلسطينيون لم تعد
هناك قضية ،وإذا غابت القضية فال أساس
لوجود عملية سالم أص ًال.
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لندن

بل بعيد عنه ألن الله ال يعذبنا بالطبع» .ويواصل

يعتبر كتاب الصحافي اإلجنليزي دونالد
ماكنتير واحد ًا من أفضل الكتب التي عرضت

املؤلف سرد تفاصيل احلصة الشكسبيرية في

لواقع قطاع غزة في السنوات األخيرة.

غزة التي يبدو أنه كان يحضرها كجزء من عمله

ماكنتير واحد من أملع الصحافيني البريطانيني
في الشرق األوسط ،فقد عمل مسؤو ًال ملكتب

امليداني في غزة .وسؤال القدر وحتكم القدر
في مصيرنا يجر للحديث عن واقع غزة وارتفاع
حاالت االنتحار مؤخر ًا وقضايا غزة املختلفة.

صحيفة اإلندبندنت البريطانية في القدس ثماني
سنوات ( )2012-2004وعمل محرر ًا سياسي ًا

القصة األخرى التي يستهلها املؤلف للحديث عن

للصحيفة قبل ذلك.

واقع غزة هي عرض مسرحية «روميو وجوليت

يعد كتابه اجلديد الصادر في نهاية العام

في غزة» من تأليف الروائي عاطف أبو سيف

« 2017غزة :التجهيز للفجر» وثيقة مهمة عن

وإخراج علي أبو ياسني .في املسرحية يتم

احلياة في غزة .العمل خالصة زياراته املختلفة

استحضار التناقض الشكسبيري بني العاشقني

لغزة خالل عقدين من الزمن كان يقوم بها لغايات

بطبعة فلسطينية ليتم استحضار االنقسام من

عمله الصحافي التقى خاللها مئات الفلسطينيني

خالل الصراع الداخلي بني العائلتني .ولكن

في غزة ،مواطنني أو مسؤولني .يقدم لنا ماكنتير

كما يالحظ املؤلف فإن النهاية الفلسطينية لم

في هذا الكتاب صورة بانورامية عن غزة ينجح

تكن وفق النظم الشكسبيري ،إذ يقرر العاشق

خاللها في تقدمي واقع احلال في القطاع.

أن يهاجر ويترك غزة ليبحث عن مكان يكون
فيه احلب ممكن ًا .وكما يختم املؤلف مقدمته

يبدأ الكاتب كتابه مبقدمة معنونة بـ«شكسبير
في غزة» كعادة بعض كتاب اإلجنليزية باإلشارة

فإنه ال ميكن فهم كيف يظل قرابة مليونني من
الفلسطينيني يعيشون ظروف ًا قاسية معزولني عن

القارئ في السياق العام ملوضوع الكتابة .في

العالم بهذه الطريقة القاسية.

إلى قصة من الواقع الذي يتحدث عنه تضع
هذه احلالة يتحدث الكاتب عن واقعتني من عالم

يخصص املؤلف الفصل األول للتاريخ،

الفن .األولى ملدرسة لغة إجنليزية «ليلى عبد

ويعنونه بـ«من العثمانيني حتى أوسلو-1917 ،

الرحيم» وهي تقوم بتدريس مسرحية امللك لير

 ،»1995وهو فصل يضع فيه ماكنتير قراءة

لطالبات املدرسة الثانوية في غزة .فحني تشرح

ضمن السياق التاريخي لظهور أزمة غزة .تبدأ

مفهوم القدر الذي تتحدث عنه ابنة امللك لير

احلكاية كما يسردها باملقبرة اإلجنليزية حيث

(جلوستيستر) حني تقول «إننا مثل فراشات

قبر أكثر من ثالثة آالف جندي بريطاني خالل

بالنسبة لفتية مشاغبني نحن بالنسبة لآللهة»
تستطرد املعلمة لتقول «إن هذا ليس جزء ًا من ديننا

معارك غزة الثالث التي وقعت خالل احلرب
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مع وعد بلفور وما تاله من تسليم فلسطني

ليس مؤرخ ًا وال كاتب ًا بوليسي ًا يسرد ما جرى

للعصابات الصهيونية وبقاء غزة في معزل عن

بغية التشويق ،إنه يفعل ذلك من أجل أن ميهد

أنياب تلك العصابات حني ابتلعت فلسطني خالل

لكتابه ويصل بالقارئ إلى فهم عام ملا جرى.
يواصل ماكنتير رحلته عبر تاريخ غزة

أحداث النكبة الرهيبة .وبالطبع فإن الكاتب ال
يفلت كثير ًا من كالشيهات التأريخ األوروبي لتلك

املعاصر حيث يخصص الفصل الثاني للفترة

اللحظة ،خاصة حني يربط بني تصاعد األعمال

الالحقة من هذا التاريخ ،أي تلك التي تلت إقامة

العدائية ضد اليهود على يد أملانيا النازية وبني

السلطة .يعنون الفصل الثاني بـ«إلغاء السالم:

تنامي احلاجة لوجود وطن قومي لليهود ،دون

من األمل إلى االنتفاضة .»2003-1995 ،يبدأ

أن يقع في خطأ الدفاع عن هذا الربط .كما

الفصل بسرد حكاية تدمير الطائرات اإلسرائيلية

يفعل حني يصف املرحلة األولى من النكبة

محل محمود البطش لتصليح السيارات في أحد

بحرب أهلية أو عرقية في تزييف لواقع احلال.

نهارات كانون الثاني الباردة من العام 2003

انتهت النكبة بلجوء عشرات اآلالف من سكان

في ذروة االنتفاضة الثانية ،ليعود بعد ذلك

قرى اجلنوب الفلسطيني إلى الشريط الساحلي

املؤلف باللحظة إلى الوراء ويبدأ سرد وقائع

اجلنوبي لفلسطني .بعد ذلك وقعت غزة حتت حكم
املصريني وصو ًال إلى احتالل إسرائيل قطاع

مهمة مرت على قطاع غزة من انتخاب عرفات
رئيس ًا في كانون الثاني من العام  1996والعالقة

غزة في العام  1967وبعد ذلك االنتفاضة األولى

امللتبسة مع حماس املعارضة وتعثر املفاوضات

وتوقيع اتفاق السالم ومن ثم إعادة انتشار

مع إسرائيل التي لم تف بالكثير مما تعهدت به.

اجليش اإلسرائيلي إلى خارج قطاع غزة وإقامة

وكما يقر الكاتب فإنه على الرغم من إصرار

السلطة الوطنية الفلسطينية .تاريخ مأله املؤلف

عرفات على االستمرار في املفاوضات خالل

بالقصص واملقابالت وحكايات الناس في مزج

كامب ديفيد ،فإن بارك وكلينتون ذهبا إلى لومه

مشوق بني التأريخ الشفوي والتحليل السياسي

على فشل املفاوضات .وبعد ذلك زيارة شارون

وبعض النقد ملسار األحداث .متر األحداث

إلى املسجد األقصى وما نتج عنها من اندالع

سريعة عبر ومضات سردية مغلفة عبر القصص

الغضب الفلسطيني .مفاوضات وانتفاضة ،حوار

التي يسردها املؤلف على لسان من عاشوها
وصو ًال للحظة اخلامتة التي يتم فيها إنشاء

واشتباك مسلح وقصف وغضب وتظاهرات.
فصل يعكس حقيقة الواقع الفلسطيني كما كان
خالل تلك الفترة .فترة تعكس التوتر الفلسطيني

السلطة الوطنية الفلسطينية عقب اتفاق أوسلو.
بالطبع سرد التاريخ عادة ال يكون بريئ ًا وال يخلو

اإلسرائيلي على أشده بعد مراوغة إسرائيل في

من وجهة نظر ،لكن في هذه احلالة فإن املؤلف

تنفيذ اتفاقيات السالم وعملها الدؤوب إلحباط
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اجلهود الفلسطينية في بناء الدولة املنتظرة.

الثانية .وكما يختم املؤلف الفصل ،فإن شارون

النتيجة احملققة واملنطقية أن السالم لم يعد
ممكن ًا وأن القطاع بات على شفا مرحلة جديدة

أثبت أن وصف البلدوزر يليق به وينطبق عليه،

تتسم بطريقة اشتباك جديدة لهذا اجلزء امللتهب
من العالم.
يخصص الكاتب الفصل الثالث ملناقشة فك

ففك االرتباط مع غزة لم يقد إلى املفاوضات وال
إلى عملية سالم وإمنا كان قاطع ًا الطريق أمام
خصومه السياسيني وواضع ًا سابقة فيما يتعلق
بإمكانية تفكيك املستوطنات ومحافظ ًا على إبقاء

االشتباك اإلسرائيلي مع قطاع غزة« .لم يبق

الضفة الغربية خارج النقاش فيما يتعلق بفهمه

يهودي واحد في غزة» فك االشتباك-2004 ،

عملية السالم.

 .»2005بعد أحداث االنتفاضة امللتهبة يقرر

ويبدأ الكاتب ،ليس في عملية تفكيك تاريخية

شارون فك االشتباك مع قطاع غزة وسحب

لواقع قطاع غزة ،بل في سرد تفصيلي للسنوات

قواته إلى املناطق احلدودية وتفكيك املستوطنات

بعد ذلك ،خاصة أن السنوات الـ 15األخيرة من

دون التفاوض مع السلطة الفلسطينية حول ذلك.

عمر قطاع غزة تشكل قلب الكتاب املخصص

كالعادة يبدأ املؤلف الفصل بقصة هذه املرة

للحديث عن واقع قطاع غزة .الفصل الرابع

يرويها من اجلانب اآلخر ،من خالل املستوطنة

معنون بـ«احللم يتحول إلى كابوس :ما بعد فك

شاريت كوهني التي ترفض أن ترحل مع

االرتباط .»2006-2005 ،كما يقول الكاتب

املستوطنني وتقبض حفنة من التراب وتصرخ

لم تكن آمال الفلسطينيني تقارن بشيء مع

في الشرطة« :تريدون أن تتركوا هذه الرمال

الترحاب الدولي خلطوة شارون .آمال وتطلعات

للشعب الذي يريد أن يقتلنا» ،ثم تصلي العائلة

كثيرة بنيت على هذه اخلطوة .ومع هذا ،فقد

صلواتها األخيرة خارج البيت وتغادر .بالطبع

نظرت حماس إلى أن إسرائيل هزمت وهربت

هذه ليست قصة مسرودة للتعاطف ،ولكن كما

من غزة فيما بالنسبة إلسرائيل فإنها واصلت

يكشف الكاتب للحديث عما جرى حني قرر

التحكم بأجواء القطاع وبحره .يقول املؤلف إن

شارون ترك غزة .شارون أخلى غزة بعد أقل

خطوة شارون غير املسبوقة والتاريخية بفك

من ثالث سنوات من وعده بأن مستوطنات غزة

االرتباط تركت الفلسطينيني في غزة يواجهون

ستبقى .ويسهب املؤلف في تقدمي وجهة نظر

ليس فقط االحتالل اإلسرائيلي املستمر فحسب

شارون وكيف استغل فك ارتباطه مع غزة في

وإمنا أزمة إنسانية واقتصادية متصاعدة

تعزيز مكانته لدى واشنطن وتقدمي بديل لكل

وغذت بطريقة أو بأخرى الصراع الفلسطيني

خطط السالم املطروحة وليواصل خططه في

الداخلي غير القانوني .قبل أن يصل إلى هذه

تصفية القيادات الفلسطينية لوأد االنتفاضة

اخلالصة يقوم الكاتب بسرد عشرات القصص
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التي تعكس واقع احلال في قطاع غزة بعيد
خروج إسرائيل .صحيح أن الفلسطينيني متتعوا
بالكثير من احملاسن ،منها مث ًال فتح املعبر جزئي ًا
جتاه مصر واألحالم بحرية احلركة والتنقل،
ورمبا متكني القطاع فيما يتعلق باملطار وامليناء،
إال أنه في حقيقة األمر لم يتغير الواقع كثير ًا

لغة املجتمع الدولي الدبلوماسية ،فإن املعنى
املقصود في كل ما قيل كان قاسي ًا ،إذ مت
وضع شروط على أي سلطة أو حكومة تقودها
حماس تتضمن أساس ًا االعتراف بإسرائيل
وبكل االتفاقيات املوقعة معها .إذ شكلت شروط
الرباعية الدولية قاعدة تعامل املجتمع الدولي مع

وبدأت األمور تزداد سوء ًا كلما مر الوقت خاصة

حكومة حماس اجلديدة .حتى أن املجتمع الدولي

مع تصاعد نبرة اخلالف الفلسطيني ،ولكن

لم يشجع التقارب الفلسطيني الذي كان يسعى

قبل ذلك ستكون ثمة صورة وردية تتمثل في

إليه الفلسطينيون ،ومت تقييد املساعدات ومرت

انتخابات  .2006وهذا محور الفصل اخلامس

السلطة بأزمة .النتيجة التي يبدو مع فصول

املخصص ملا يسميه املؤلف الصورة اجلميلة

الكتاب املتالحقة أنها تبدو متالزمة في شرح

للعالم عن االنتخابات الفلسطينية التي جرت

الكاتب لتاريخ قطاع غزة احلديث القائلة إن كل

بعد أن وافقت حماس عن املشاركة فيها بعد أن

فرصة أمل تتحول إلى خيبة وإحباط.

امتنعت عنها في العام  .1996يبدأ الكاتب سرد

تبدأ املأساة احلقيقية باالقتتال الفلسطيني

وقائع االنتخابات البلدية التي سبقت االنتخابات

الداخلي الذي جرى في العام  ،2007أي قبل
أحد عشر عام ًا .وعنوان الفصل يبدو مقترح ًا

أسست لنتائج االنتخابات الالحقة ،حيث فازت
حماس في االثنتني .أيض ًا شكلت االنتخابات

للكثير من محتوياته ،إذ يقول« :أوقات عصيبة

التشريعية .كانت االنتخابات البلدية بروفة

حلظة أمل جديدة بالنسبة للفلسطينيني في
قطاع غزة ألنها حملت بشائر جديدة تعني أن
الفلسطينيني سيكون لهم نظامهم السياسي

في االنتظار» .الكثير من األحداث املأساوية التي
تتضمن إلى جانب صراع الفلسطينيني ومتزيق
القطاع وفصله عن الضفة الغربية أيض ًا معاناة
للناس العاديني .أوقات عصيبة تساهم أيض ًا في

وأنهم سيعتمدون لغة احلوار كلغة للعالقات فيما

خلق الواقع الفلسطيني متفاقم التأزم في قطاع

بينهم ال لغة الصراع.

غزة في السنوات األخيرة .يسرد الكاتب ذلك كله

ويواصل ماكنتير بحثه في ردة فعل العالم

عبر مالحظاته الشخصية ومشاركته في بعض

على انتخابات العام  2006من خالل مقاطعة

بيوت العزاء ومراقبته أصدقاءه وقراءته الواقع

العالم حلكومة حماس وللحركة التي فازت في

الفلسطيني كما عاشه وخبره .ويواصل الكاتب

االنتخابات .ردة فعل خاطئة كما يقترح عنوان

عبر فصول كتابه املختلفة سرد الواقع في قطاع

الفصل السادس من الكتاب .وعلى الرغم من

غزة حيث يتحدث في الفصل الثامن عن فترة
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حصار غزة أو ما يسميه «رجيم غزة» ،خالل
هذا الفصل يسرد قصص ًا عن واقع احلصار
الذي فرض مع العام  2008و ،2009نقرأ
قصص ًا عن مصانع النسيج التي أغلقت بعد

وكما تقول إحدى من يقتبس على لسانهن
الكاتب :حني أروي ما جرى كأنني أراه في كل
مرة أمام عيني .في نهاية الفصل يضع الكاتب
مجموعة من الصور التي تعكس تفاصيل ما مت

أربعة عقود من العمل واإلنتاج ،نقابل أصحابها

خالل العدوان الذي يطلق عليه الصحافيون،
خط ًأ ،العدوان األول ،دون التذكير بأن الشعب

مزارع الفراولة التي لم تعد تصدر منتجاتها
للعالم اخلارجي ،وقصص ًا أخرى عن ازدهار

الفلسطيني يتعرض لعدوان مستمر منذ بدء

والعاملني فيها ونسمع حسراتهم ،ونقرأ عن

الهجمة االستعمارية الصهيونية عليه.

صناعة عربات احلمير في ظل عدم وجود وقود

نرى غزة في الفصل التالي حتت وطأة

السيارات ،وهبوط أسعار اللحوم ،ونرى كيف
كان العيد كئيب ًا على بعض العائالت التي قابلها

احلصار .إنه احلصار املفروض على اجلهة
اخلطأ :على املواطنني .عنوان الفصل العاشر

الكاتب .حياة تبدأ دورة جديدة يرويها الكاتب

يقول« :إنهم يعاقبون األناس اخلطأ» .في

على لسان من يعيشها مع بعض التحليل الذي

هذا الفصل ال نرى فقط املواطنني بل نسمع

يقدمه من واقع فهمه ملا رآه وسمعه.

الساسة ،خاصة أقطاب املجتمع الدولي ونقرأ

نعيش مع الكاتب ،في الفصل التاسع،

من تقاريرهم وتعليقاتهم حول ما يجري في

تفاصيل العدوان اإلسرائيلي على غزة خالل

القطاع من حرمان للناس من أساسيات احلياة.
لم يكن تأثير احلصار اقتصادي ًا بحت ًا ،إذ إن ثمة

الثاني من العام  .2009يروي الكاتب تفاصيل

عواقب نفسية وسيكولوجية يبحثها الكاتب مع

احلرب من خالل مقاالت لصحافيني وكتاب

خبراء نفسيني من مركز غزة للصحة النفسية.
أيض ًا هناك تأثير على كل قطاعات احلياة .لم

خالل تقارير ملراسلني فلسطينيني وأجانب حلظة

يتأثر اإلنتاج االقتصادي فحسب ،وإمنا الفني

العدوان .من تلك القصص قصة عائلة السموني

واإلبداعي .وإذا كانت غاية احلصار كما يختم

الشهيرة خالل العدوان وما حل بالعائلة من قتل

ماكنتير فصله مخصصة لتقويض حماس ،فإن
ما جرى يعد فش ًال ذريع ًا ،حيث إن هذا احلصار
كان فعا ًال في حتويل األوضاع املعيشية للناس

رأس ساكنيها ،قلق الناس وبحثهم عن الطعام

إلى بؤس وشقاء .لقد حتول القطاع كما يقتبس

خالل مراحل العدوان املختلفة ،املوت والبحث

الكاتب من تقرير للبنك الدولي من ممر جتاري

عن النجاة.

إلى مستودع لتجميع املساعدات.

شهري كانون األول من العام  2008وكانون

فلسطينيني نشروها في الصحافة األوروبية ومن

همجي من اجليش اإلسرائيلي ،كما نرى عشرات
البيوت املهدمة وقصص سقوطها وتدميرها على
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يواصل الكاتب احلديث عن واقع احلصار

تلك اللحظات التي نتوقع ذلك ،مثل احلديث عن

على غزة وتأثيره على الناس في الفصل التالي
املعنون« :أه ًال وسه ًال بكم في أكبر سجن في

عدوان إسرائيل األشرس على غزة في السنوات
األخيرة وصيف العام  2014امللتهب ،بل نقرأ

العالم» .يبدأ الفصل بحكاية شركة الشرفا

تأثير ذلك كله على الناس .الكاتب كما نالحظ من

للسياحة والسفر في غزة التي تعطلت أعمالها

السرد عاش العدوان مع الناس في غزة .كان

مع احلصار .قصة صعود وهبوط تروي ما جرى

يقوم بعمله الصحافي ،وعليه ،فإن لغة الفصل

في غزة .تفاصيل التنقل من غزة إلى العالم

تبدو شخصية حميمية ألنها تتعلق بتفاصيل

اخلارجي القاسية تتم روايتها في هذا الفصل

خبرها وعاشها.

ليعكس الكاتب حجم املعاناة التي يعيشها

وفيما يعنونه الكاتب باجلزء الثاني من

الفلسطيني في غزة حني يضطر للسفر خارج

الكتاب ،يتجه الكاتب فيما تبقى من فصول

احلدود .نقاط تفتيش وحواجز بأسماء مختلفة

لعرض قضايا مختلفة في غزة .الفصل الثالث

وإجراءات غير معهودة وتصاريح متنوعة في

عشر يعرض فيه الكتاب حلركة حماس وفق ما

كل مرة يحاول فيها السفر ،وفي كل مرة هناك

يسميه «من العصور الوسطى إلى القرن التاسع

إجراءات جديدة .نرى هذا الكم من التعقيدات
التي تشمل أيض ًا االستجواب والتحقيق عند

عشر .حماس تغير قواعدها» .وفيما ميكن فهم
العنوان لعدم دقته ،فإن الفصل يعرض لواقع
حماس ليس من حيث نشأتها وتطورها بل

املخابرات اإلسرائيلية واستفسارات أمنية
وشكوك ًا متبادلة وعمليات منع وحرمان من

من جهة سنواتها في احلكم .خالل ذلك نقرأ

التنقل مستمرة.

عن مواقفها السياسية ونرى قادتها يتحدثون

يصل بنا الكاتب إلى العدوان اإلسرائيلي على
غزة في العام  .2014دعنا ال منت سوي ًا كما

ويعبرون عن آرائهم ،كما يحاول الكاتب تقدمي
اختالف حماس عن مثيالتها في احلركة الوطنية

يقول عنوان الفصل .يبدأ الفصل من مستشفى

الفلسطينية خاصة حركة فتح .يعرض الكاتب

الوفاء للتأهيل حني تتم محاولة تأهيل املعاقني

لوثيقة حماس في أيار  2017التي كان من املتوقع
أن حتمل حتو ًال في مواقف حماس األساسية.

الذين فقدوا أطرافهم جراء القصف اإلسرائيلي.
تأهيل ليس جسدي ًا فحسب ،وإمنا نفسي أيض ًا،

نقاش مستفيض يقدمه الكاتب على لسان أبطاله

فالناس حتتاج ألوقات طويلة حتى تتأقلم مع

املختلفني من رئيس مكتب حماس السياسي

اللحظات الرهيبة التي جنمت عن الكوارث التي

إلى نتنياهو واملعلقني واحملللني املختلفني .في

عاشتها وخبرتها .ورمبا أن هذه إحدى مزايا
الكتاب ،فنحن ال نرى تقرير ًا صحافي ًا حتى في

الفصل نقف عند اختطاف املتضامن اإليطالي
فيتوريو أريجوني وقتله ،إلى ملف حماس في
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انتهاك حقوق اإلنسان ،إلى انتقاد حماس من

عن أفضل ما ميكن أن تقدمه لهم.

بعض نشطائها ،إلى محاوالت بعضهم تقدمي

ولكن في املقابل ثمة من يبحث عن البقاء

صورة مختلفة عنها .يختتم الكاتب أنه لو سعى

ويطور حياته هنا في املكان .إنها قصص

األوروبيون إلى استغالل التحول في وثيقة

الصمود «وفق تعريف الكاتب» التي يسردها عن
محاوالت تطوير احلياة بعيد ًا عن كل مآسيها.

العبور إلى القرن احلادي والعشرين.

في الفصل اخلامس عشر نقرأ عن أندية السباق

حماس ،فقد يساعدون قادة حماس اجلدد في
يعرض الفصل الرابع عشر لقصص
فلسطينيني تركوا غزة بسبب األوضاع املعيشية
السابقة .الكاتب يعرف احلاالت شخصي ًا

واخليل في غزة ونقابل هواة يتدربون على ركوب
اخليل واملشاركة في السباقات ،ونقابل كتاب ًا

يحدثنا عنهم قبل تركهم غزة بحث ًا عن حياة

شباب ًا يجتمعون من أجل تعلم الكتابة .وكما يقول

أخرى .يجلس معهم يسمعنا صوتهم يشتكون

عنوان الفصل السادس عشر «فنحن نحب احلياة
ما استطعنا إليها سبي ًال» ،عبارة درويش األثيرة.

ويتأملون وهم يعبرون عن طموحهم في العبور
إلى عالم آخر .أناس نعرفهم ونعرف بعض ًا

وكالعادة فإن النهايات جتمل النقاش .لكن نهاية
الكتاب ليست إال استكما ًال لعرض الكاتب عن

من قصصهم .األلم نفسه .املعاناة نفسها.

واقع احلال في غزة من خالل حديث الناس الذين

األحالم نفسها .الطموح نفسه .لكنهم كما

قابلهم ،حديث يعكس حياتهم التي ناقشهم فيها

يقول عنوان الفصل «سيشتاقون للوطن» .يبدأ

الكاتب .حديث يختلط فيها الواقع مع السياسة

الفصل باإلشارة لقصة غسان كنفاني «رسالة

واالقتصاد مع األحالم والتضحية مع الوقوع

من غزة» الشهيرة حيث يعرض األخ الذي يعيش

ضحية .إنها غزة كما عرفها وكتب عنها ماكنتير.

في كاليفورنيا على أخيه أن يترك غزة ليلتحق

واقع قاس وأليم ،لكن الكاتب ينجح في

به في املنفى حتى يحققا أحالم طفولتهما في

تقدميه مبرارته وكما يعيشه سكانه ال كما ميكن

الرخاء والثراء .املعضلة األساسية التي يعرفها

لكاتب أن يرسمه .إحدى نقاط قوة الكتاب هي

الفلسطينيون وهم يعيشون املعاناة في كل دقيقة

هذا التصوير التدريجي للحياة خالل السنوات

يتنفسون فيها وصراعهم من أجل البقاء .الرغبة

العشرين املاضية بالتفاصيل الكاملة عبر

في حياة أفضل لكنها قد تتحقق خارج فلسطني

احلكايات املعاشة ،والواقع كما هو ال من خالل

أو االنتصار للبقاء فيها كما يقرر مصطفى في

قراءات خارجية وحتاليل فوقية .في الكتاب هناك

قصة كنفاني .القصة مفتاح احلديث عن أحالم

غزة كما رآها الكاتب خالل زياراته الصحافية

الناس الذين قرروا املغادرة رمبا مرغمني وغير

املختلفة ،خالل العديد من تلك الزيارات التي

راضني لكنهم فعلوها وخرجوا يسألون الدنيا

كانت كما يبدو متتد بعض الوقت ،قابل مئات
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األشخاص ،حتدث إلى قطاعات مختلفة ،وبعني

عن غزة بل في سياق املعلومات والتحليل وإن
كان هذا اجلمود قد يبدو ثقي ًال لكنه سيخفف من

يسجل ما يالحظه ،يكتب ما يشعر به أو يدركه،

منطية فصول الكتاب.

الصحافي ودقة املتابع كان يرصد كل شيء،
كما كان يقوم بفعل الصحافي األهم يسأل

ومع هذا ،فإن الكتاب ال يشكل إضافة للمكتبة

ويحاور ويدون حواراته ومالحظاته .لهذا جند

اإلجنليزية عن هذا اجلزء من فلسطني فحسب،
وإمنا يشكل ،أيض ًا إدانة لكل سياسات إسرائيل

نسمعهم يتحدثون إلينا ،يشتكون الواقع،

وملا تقوم به ،ال من خالل احلديث السياسي البحت

يعبرون عن أحالمهم ،عن مخاوفهم ،يطيرون بنا

بل من خالل سرد حياة الناس الذين تأثروا بهذه

إلى املاضي فنرى صورة مختلفة عن الواقع.

السياسات وعانوا منها .إنه طريقة جميلة في

أصوات الناس تخرج من بني سطور الكتاب،

لكن لكل شيء ثمنه كما هي العادة .هذا

تصوير واقع أليم ،مادة دسمة وعالم متنوع ،نرى

اإلصرار على تقدمي الواقع بكل تفاصيله كما

فيه احلياة على مرارتها ،لكنها املرارة التي جتعل

ميكن القول أثقل الكتاب ليس بالتفاصيل

أهل فلسطني في غزة يواصلون بحثهم عنها على

الدقيقة ،بل بالبطء ،حيث إن الكاتب كان يقدم

الرغم من كل شيء .كتاب دونالد ماكنتير ال ينطلق

في كل فصل تفاصيل عامة أو رمبا أقل أو أكثر

من منصات استشراقية ،وإن وقعت في مقدمته

بقليل من احلياة في غزة ،مما جعل الكتاب يرزح

مغالطات بسيطة حول تاريخ الصراع ذكرناها،

حتت عبء بحث الكاتب عن تصوير احلياة.
القصص التي نسمعها جميلة لكن أيض ًا اعتماد

لكنه ينطلق من منصات دفاع عن حقوق الشعب
الفلسطيني ضمن نطاق احلديث الضيق عن غزة،

الكاتب عليها وعلى االقتباسات من الساسة وفي

التعاطف الذي يعكسه عنوان الكتاب حني يتحدث

مرات جلوئه إلى التصوير الصحافي والتقرير
اإلخباري في انتقاالت تبدو شيقة أحيان ًا ،لكنها

عن الفجر والتحضير له .كتابة الواقع بعيني
صحافي محترف وقلم دقيق الوصف والعبارة

مثقلة للقارئ أحيان ًا أخرى ،كل هذا جعل فصول

يجعل الواقع يبدو مجموعة حكايات مترابطة

الكاتب تبدو بعد فترة متكررة ،وإن اختلفت

في نسق موحد .ما يفعله ماكنتير هو شيء من

العناوين وتنوعت بعض التفاصيل .النمط الثابت

مذكرات عمله في غزة لكن البطل ليس الكاتب
الذي ال نراه إال حاور ًا وسائ ًال ومعلق ًا مستفز ًا،

واالعتماد املوحد على بنية التحليل نفسها لم
يكن موفق ًا في بعض األحيان ورمبا أتعب

بل من خالل الناس الذين يقابلهم وهو يحاول أن

القارئ .ورمبا أن القارئ كان بحاجة في بعض

يفهم هذا الواقع ويساعد القراء على فهمه مثلما

األحيان إلى اخلروج عن املألوف عبر تقدمي

قد تفعل نظارة ثالثية األبعاد حني تأخذ صاحبها

بيانات وبعض املعلومات ال في سياق السرد

إلى داخل ما يشاهده .هكذا يفعل ماكنتير.
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المكتبة

الكتــاب :تحوالت المجتمع الفلســطيني منذ ســنة
 :1948جدلية الفقدان وتحديات البقاء
مؤلف ومحرر رئيس :مجدي المالكي
مؤلف ومحرر مشارك :حسن لدادوة
الناشر :مؤسسة الدراسات الفلسطينية
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات600 :

حســن لــدادوة :محاضر فــي دائــرة العلوم
االجتماعيــة والســلوكية فــي جامعــة بيرزيــت.
لــه العديد مــن الدراســات عن املجتمــع املدني
والسياسات االجتماعية في فلسطني.

مثة أكرث من قيمة مُضافة تكمُن يف هذا الكتاب ،الذي يُعدّ غري مسبوق يف الكتب التاريخية
اإلرسائيلية.
وال بُدّ من اإلشارة إىل قيمتني اثنتني منها:
األوىل ،أنّه يحاجج السجال اإلرسائييل الشائع بش–م الرصاع ولحلّه ،يف مقابل أطراف تقرتح
النكبة وإقامة إرسائيل يف العام  1948مُرتكَزاً ،بينام يعتقد املؤلف بأنّ من األجدى العودة إىل
الوراء ،وبالذات إىل العام  ،1929الذي شهد هبّة الرباق ،ليس لكونه نقطة البداية الحقيقية
للرصاع ،إمنا لكونه العام الذي شهد تغيرياً جذرياً جوهرياً يف العالقات بني اليهود والعرب
يف فلسطني ،والعام الذي تسبّب بتصميم وعي الجانبني ومفاهيمهام ألعوام عديدة الحقة.
الثانية ،أن الكتاب يعتمد ما يسميه املؤلف التوجّه االحتوايئ والذي هو ،بالرضورة أيضاً،
توجّه تاريخي وغري قومي.
أقل أحادية ،بقدر ما تأدّى عنه ما ميكن
وتأدّى عن هذا التوجّه تقديم منظور تاريخي ّ
توصيفه بأنه “تفسري مُتفهّم” ،يك ال نقول “تربير مُبطّن” ،للرواية التاريخية الفلسطينية حيال
الرصاع عموماً ،وحيال املوقف من الحركة الصهيونية فكراً ومامرسة خصوصاً ،ارتباطاً بأحداث
العام .1929
ضمن هذا السياق يشدّ د املؤلف عىل أن أعامل القتل ،التي نفذها يهود خالل أحداث ،1929
تغري شيئاً من إطارها العام ،وهو“ :هجامت عربية ضد مجتمعات يهودية” .لكن يف الوقت
ال ّ
يغري الصورة التاريخية األوسع ،التي تفيد مبا ييل:
عينه فإن اإلطار العام لتلك األحداث ال ّ
جاء اليهود إىل فلسطني ابتداء من أواخر العهد العثامين ،برعاية أوروبية (بريطانية عىل وجه
التحديد) ،بهدف جعلها دولة يهودية ،مبا يرتتب عىل ذلك من تحويل سكانها العرب إىل أقلية
يف وطنهم.

يســعى هذا الكتاب إلى تشــخيص التحوالت
البنيويــة التــي أصابــت املجتمــع الفلســطيني
منــذ النكبــة وحتليلهــا من خالل تبيان الســياق

هليل كوهني ،استاذ تاريخ فلسطني يف الجامعة العربية يف القدس .من كتبه :الغائبون
الحارضون :الالجئون الفلسطينيون يف إرسائيل؛ العرب الصالحون :املخابرات االرسائيلية
والعرب يف إرسائيل؛ جيش الظل :املتعاونون الفلسطينيون مع الصهيونية.

االســتعماري الــذي يهــدد كيانية هــذا املجتمع
وهويته واألسس املوضوعية لوجوده.

حــرص مؤلفو الكتاب على تقدمي رؤية شــاملة

الكتابّ :
هبة البراق  - 1929سنة الصدع بين اليهود
والعرب
الكاتب :هليل كوهين (ترجمة :سليم سالمة
الناشــر :المركز الفلســطيني للدراسات اإلسرائيلية
«مدار» /رام الله
تاريخ النشر2018 :

أحدهمــا اآلخــر .يتمثــل احملــور األول في رصد

يقرأ الكاتب  -متسلح ًا مبادة أرشيفية غنية

موجــزة ونقدية للتحــوالت االجتماعية التي خضع
لها الشــعب الفلســطيني في جتمعاته األساســية
املتعــددة ،بالتركيز علــى مناطق الضفــة الغربية
وقطــاع غزة واملناطق احملتلة ســنة  .1948لذلك
يتنــاول هذا الكتاب محوريــن متقاطعني ومكملني
التحــوالت االجتماعيــة والسياســية واالقتصادية

ومتنوعة  -محطة العام  ،1929وما شــهدته من
أحــداث ،متعقبــ ًا تفاصيلهــا وخلفياتها ،محاو ًال

مــع الفضاءات والبيئات احمليطة بها ،بينما يتمثل

تفكيك ما نُســج حولهــا من حكايات على جانبي

احملور الثاني في دراسة هذه التحوالت عبر مختلف

متراس الصراع ،ووضعها في ســياق يقف على
مسافة منها ويقدم رواي ًة ثالثة.

والثقافية األساســية وحتليلها ،وطبيعة تفاعالتها

احلقــب الزمنية التي مر املجتمع الفلســطيني بها
منذ االنتداب البريطاني ولغاية اآلن.

واخلالصــة التــي يتوصــل إليهــا الكتاب أن

مجدي املالكي ،أستاذ علم االجتماع في جامعة

أحــداث  1929أوضحــت أن التمييــز داخــل

بيرزيت .له العديد من الكتب والدراسات عن الهجرة

املجتمــع اليهــودي بني حريــدمي وليبراليني ،بني

والتنمية والسياسات االجتماعية في فلسطني.

ييشــوف قدمي وجديد ،بني حركة العمل واحلركة

العدد (٢٠١٨ )٤٣
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التنقيحية ،لم يكن ذا معنى في نظر العرب ،وهذا

الذي شــهد ه ّبة البراق ،ليس لكونه نقطة البداية

ليس ألن جميع اليهود يستحقون املوت في نظر

احلقيقية للصراع ،إمنا لكونه العام الذي شــهد
تغييــر ًا جذري ًا جوهريــ ًا في العالقات بني اليهود

في نهاية العشــرينيات ،بأن القواســم املشتركة
بــن جميع هذه التيــارات اليهوديــة أكثر بكثير

والعرب في فلسطني ،والعام الذي تس ّبب بتصميم

وعي اجلانبني ومفاهيمهما ألعوام عديدة الحقة.

ممــا يف ّرق بينها .فهــؤالء وأولئك يؤمنون بوجود

التوجه
الثانية ،أن الكتاب يعتمد ما يسميه املؤلف ّ
توجه
االحتوائــي ،والذي هــو ،بالضرورة أيضــ ًاّ ،

العــرب ،بل ألن األخيرين شــعروا ،بقوة كبيرة،

الشــعب اليهودي ،وبحق اليهود في الهجرة إلى
أرض آبائهم ،وهؤالء وأولئك يتطلعون إلى إقامة
دولة يهودية (سواء أقامها أشخاص ،أو مبجيء
املسيح املخلّص ،أو كانت ليبرالية أو اشتراكية)،

تاريخــي وغير قومي .ويشــير املؤلف إلى أن تبنيه
القومي أو
احلس
توجه ًا كهذا ال يعني االفتقار إلى
ّ
ّ
جتاهــل أهمية الهويات القوميــة وقوتها ،وال ادعاء

ويؤمنون بالتضامن اليهودي املتبادل.

احليادية ،وإمنا ألنه ال يبغي  -بوعيه على األقل -

ويصل املؤلف إلــى بيت القصيد بقوله« :هذه

خدمــة أي روايــة قومية ،أو الطعن بها .وال يقتصر

املبادئ كانت تتعارض ،صراحة وبشدة ،مع فهم

هدفه على احتواء روايات قومية مختلفة فقط ،وإمنا
أيض ًا روايات أخرى تش ّذ عن اإلطار القومي.

عــرب البالد وموقفهم ،وهو ما جعل اليهود كتلة
واحــدة في نظرهم .ولذا فخالل أعمال القتل في
أحداث  ،1929لم يكن العرب ،من وجهة نظرهم،

[هذا الكتاب]
يتطرّق كتاب “ملعاينة الجمهور-الفلسطينيّون يف األرشيفات العسكريّة اإلرسائيليّة” إىل الطرق التي اتبعتها
األجهزة العسكريّة يف إرسائيل لجمع وحفظ املعارف واملعلومات -البرصيّة واألخرى -املتعلقة بالفلسطينيّني،
عىل مدار القرن العرشين املنرصم ،وكيفية سيطرة األرشيفات العسكريّة عىل هذه املعارف وإدارتها إدارة
كولونياليّة .ترتبط غالبيّة املعلومات واملعرفة بخصوص الفلسطينيّني يف األرشيفات العسكريّة بتدابريَ متنوّعة
من النشاطات االستخباراتيّة لغايات عسكريّة وعمالنيّة ،تستند غالبيّتها إىل مامرسة عالقات القوى .وتتمثّل
هذه املامرسات يف سلب الغنائم الذي قامت به جهات عسكريّة رسميّة من أرشيفات ومجموعات تتبع
ملؤسّ سات وبيوت خاصّ ة ،وجنود (من البيوت والقتىل واألرسى) ،وحتى نسخ املعلومات رسًّا وجمع املعلومات
املتعلّقة بالفلسطينيّني وبلداتهم لغايات السيطرة واالحتالل .جُمعت هذه املوا ّد ب ُرمّتها من مصادر ومبدعني
ٍ
قوات يهوديّة /إرسائيليّة أنشأتها ،وهي مواد ذات أهميّة للفلسطينيّني ،وتخضع ألجهزة
فلسطينيّني ،أو أنّ
ومنظومات كولونياليّة قمعيّة تقوم بإدارتها والسيطرة عليها .وتشمل هذه املنظومات الرقابة وتقييد الكشف
واملعاينة ،والشطب وإخفاء املعلومات والسيطرة عىل هُويّة املخوّلني مبعاينة هذه املواد ،ودمغ امللكية عىل
موا ّد محتلة وإخضاعها لقوانني الدولة املحتلّة وملعايري ونُظُم األرشيفات االحتالليّة ،والتفسري والتصنيف
ِضني.
املغر نْ
يضم الكتاب مواد انتجت قبل وخالل النكبة أو بعدها بقليل ،وأيضا أرشيفات أخذت كغنائم من بريوت
يف مثانينيات القرن املايض ونرشت من قبل سيلع (أوّل مرة بالعربيّة ،عام  ،2009وبعدها بأبحاث ودراسات
أخرى منها ما ينرش هنا ألول مرة بالعربية) .يلخص الكتاب عرشين عاما من النشاط البحثي ويظهر كيف
حولت إرسائيل وأرشيفات االحتالل ألحد أكرب مخازن املعرفة املهمة عن الفلسطينيني ،وكيف تم محوها من
التاريخ أو إعادة كتابتها بشكل منهجي.
لكن قوة املقاومة تتغلب عىل القمع األرشيفي واملعريف .تقرتح سيلع تنظيف األرشيفات من مركباتها
الكولونيالية والقمعية وأن تقام بدلها أرشيفات بعد-استعامرية وتطالب بإعادة هذه املواد ألصحابها األصليني.

يقتلــون جيرانهــم اليهود وإمنــا أعداءهم الذين
يحاولون االستيالء على وطنهم».

ثمــة أكثر مــن قيمــة ُمضافة تك ُمــن في هذا

الفلسطيني،
د .رونة سيلع جامعة معارض وباحثة يف التاريخ البرصيّ  .تتمحور أبحاثها حول الرصاع اإلرسائييلّ-
ّ
والتصوير الفلسطيني والتصوير الصهيوينّ /الكولونيايلّ ،واألرشيفات اإلرسائيليّة الكولونياليّة ،والقوميّة
والجندر ،وانتهاك حقوق اإلنسان ،ونهب وسلب األرشيفات الفلسطينيّة وإخضاعها للميكانيزم الكولونيا ّيل
املستعبِد ،وإعادة هيكلة أرشيفات بديلة ما بعد كولونياليّة .كانت سيلع أوّل من نرش أبحاثًا حول التصوير
الفلسطيني قبل النكبة وحول نهب األرشيفات البرصيّة الفلسطينيّة والتصوير الكولونيا ّيل يف النصف األول
ّ
من القرن العرشين.
( Palestinian Archives in Israel - Looted and Hiddenنهب وإخفاء :األرشيفات الفلسطينيّة يف
إرسائيل )2017 ،هو فيلمها األوّل.

الكتــاب ،الــذي ُيعــ ّد غيــر مســبوق فــي الكتب

التاريخية اإلسرائيلية ،وفق ما جاء في مقدمته:

“األولــى ،أنّه يحاجج الســجال اإلســرائيلي

ّ
الفلســطينيون فــي
الكتــاب :لمعاينــة الجمهــور:
ّ
ّ
اإلسرائيلية
العسكرية
األرشيفات
الكاتب :رونة سيلع (ترجمة :عالء حليحل)
الناشــر :المركز الفلســطيني للدراسات اإلسرائيلية
«مدار» /رام الله
تاريخ النشر2018 :

العــودة إلى الوراء ،وبالــذات إلى العام ،1929

يقــع الكتاب فــي  530صفحة ،ويصف رحلة

الشائع بشأن الصراع ،وهو سجال تنخرط فيه
أطراف ترى أنّ احتالل العام  1967يش ّكل نقطة
انطالق لفهــم الصراع وحلّه ،في مقابل أطراف

تقترح النكبة وإقامة إســرائيل في العام 1948
ُمرت َكــز ًا ،بينمــا يعتقــد املؤلف أنّ مــن األجدى
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بحث شــاقة تالحق مصائر الصور الفلســطينية

وجمع املعلومات املتعلّقة بالفلسطين ّيني وبلداتهم

مسروقة من بيوت الفلسطينيني وجيوب شهدائهم

وقــد ُجمعت هــذه املوا ّد وفق الكتــاب ب ُر ّمتها

املعتقلة في األرشيفات اإلسرائيلية ،سواء أكانت

لغايات السيطرة واالحتالل.

أم تلك التي التقطت من داخل القرى وســمائها

قوات
مــن مصادر ومبدعني فلســطين ّيني ،أو أنّ ٍ
يهود ّية /إســرائيل ّية أنشــأتها ،وهــي مواد ذات

وعاليــة اجلودة للحياة في فلســطني ،واألحداث

كولونيال ّية قمع ّية تقوم بإدارتها والسيطرة عليها.

ألهداف عسكرية.

يضــم الكتاب عدد ًا كبير ًا من الصور النادرة

أهم ّية للفلسطين ّيني ،وتخضع ألجهزة ومنظومات

املؤثــرة في تاريخها ،إلــى جانب مجموعة صور

وتشــمل هذه املنظومات الرقابة وتقييد الكشــف

ملتقطــة من اجلو ،تظهر املعالم الكاملة لعدد من

واملعاينة ،والشطب وإخفاء املعلومات والسيطرة
على ُهو ّية املخ ّولني معاين َة هذه املواد ،ودمغ امللكية
على موا ّد محتلة وإخضاعها لقوانني الدولة احملتلّة

ملعاينــة اجلمهــور» كتاب يرصــد الطرق التي

والتصنيف املغ ّر َض ْي.
صــدر كتــاب «ملُعاينــة اجلمهــور» أ ّول مــرة

القرى الفلســطينية املدمرة ببيوتها وشــوارعها
املعماري
وحاراتهــا ،مبا يتيح اســتعادة مبناها
ّ
والطوبوغرافي.
واجلغرافي
ّ
ّ
اتبعتها األجهزة العسكر ّية في إسرائيل ،وقبلها،

جلمــع املعــارف واملعلومات البصر ّيــة واألخرى
املتعلقة بالفلســطين ّيني وحفظها على مدار القرن

العشــرين املنصرم ،وكيفية سيطرة األرشيفات
العســكر ّية علــى هــذه املعــارف وإدارتها إدارة

كولونيال ّية ،بكل ما حتمله الكلمة من معنى ،وعلى
نحو يشــبه متام ًا ما مارســته قوى االســتعمار
احلديث ولكن بطرق أكثر تركيب ًا.

يبــن الكتــاب كيــف ترتبط غالب ّيــة املعلومات

واملعرفة بخصوص الفلسطينيني في األرشيفات
العســكر ّية بتدابيــ َر متن ّوعــة مــن النشــاطات
االســتخبارات ّية لغايات عسكر ّية ،وما واكبها من

سلب قامت به جهات عسكر ّية رسم ّية من أرشيفات

خاصة ،وجنود
ملؤسسات وبيوت ّ
ومجموعات تتبع ّ
وشــهداء وأســرى ،وحتى نســخ املعلومات س ّر ًا

العدد (٢٠١٨ )٤٣

وملعايير األرشيفات االحتالل ّية ون ُُظمها ،والتفسير

بالعبر ّيــة ،عــام  ،2009ليقــوم بإعــادة طــرح

تصويــرات فــي احل ّيز العــام ،غالب ّيتهــا لم تكن
ٍ
قــد ُعرضت من قبل ،خصوصــ ًا الصور واملواد

التابعــة للفلســطين ّيني ،وتلك التي تــدور حولهم،
حتى خمســينيات القرن العشــرينَ ،
وط َرح أل ّول

مرة النقاش حول منظومات السيطرة الكولونيال ّية
وأجهزتها .إلى جانب ذلك ،كشفت أبحاث أخرى

أجرتها ســيلع من وقتها وحتــى اليوم عن موا ّد
ونص ّيــة ُ -أ ِخذت كغنائم أو
إضاف ّيــة  -بصر ّيــة ّ
نُهبــت على مــ ّر القرن العشــرين ،خصوص ًا في
يخصص الكتاب مساحة معتبرة،
بيروت .وعليهّ ،
أيض ًا ،لهذه األرشــيفات ،ويســعى للكشــف عن
ساع
املواد التي نبشــتها سيلع من وقتها ،عبر َم ٍ
قضائ ّية وفاعل ّية بحث ّية.
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واألحيــاز العامة وشــكل العمــارة واخلدمات.
ويقــرأ التغيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة
املرتبطــة بها والتغيــرات احلضرية االجتماعية
املرتبطة بخدمات املياه واإلنارة وإقامة منشآت
املدينــة ومرافقها ووســائل النقل وميناء املدينة
ومطارها ومحطة القطارات ،ويسعى لتمحيص
أشــكال التحديث املدينية ،وكذلك عرض البنى
الكتــاب :غــزة :التاريخ االجتماعي تحت االســتعمار
البريطاني 1948 – 1917
الكاتب :أباهر السقا
الناشر :مؤسسة الدراسات الفلسطينية
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات325 :

يقــدم هــذا الكتــاب التاريــخ االجتماعــي
ملدينــة غزة إبــان االســتعمار البريطاني حتى
النكبــة ،فيهتم بتقــدمي قراءة جديدة من منظور
سوســيولوجى لم يتم التطرق إليه في دراســة
تاريخ مدينة غزة االجتماعي ،ليعرض التركيبة
السوسيواقتصادية والسياسية للمدينة وسكانها
وعائالتهــا ،ويشــرح آليــات صناعــة الوجاهة
االجتماعية ،عبر تتبع سوسيوتاريخي ،ويعرض
عمليــات حتديث املدينة أو عصرنتها والعالقات
املعقــدة بــن سياســات األهالــي مــن جهــة،
وسياسات املستعمر البريطاني من جهة ُأخرى،
وأثر ذلك في عمليات التحضير وإدارة الفراغات

االقتصاديــة للمدينــة وحرفهــا وصناعاتهــا
وأسواقها ومواردها وجتارتها.
يغوص الكتاب في تفصيالت احلياة اليومية
والتعبيــرات االجتماعيــة والثقافيــة لألهالــي
ومؤسســاتهم وطبيعــة العالقــات االجتماعيــة
واألمناط االســتهالكية على نحــو غير مألوف،
وأيضــ ًا العالقات بــن العائالت والتشــكيالت

احلضرية بني مدينة غزة ومدن فلسطينية ُأخرى.
باهر السقا ،أستاذ مشارك ،في دائرة العلوم
االجتماعية والسلوكية في جامعة بيرزيت ،حامل

شــهادة دكتوراه في علم االجتماع من جامعة
نانت -فرنســا .عمل محاضر ًا في جامعة نانت

خالل الفترة  ،2006-1998وأستاذ ًا زائر ًا في
العديد من اجلامعات الفرنسية من سنة 2009
إلى سنة  .2017وهو باحث مشارك في املعهد
الفرنســي لدراسات الشرق األدنى ،وله العديد
من الدراسات واملقاالت العلمية.
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