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في البــدايـــة

لم تنجح السياسات االحتاللية القمعيّة

السياسية املتوجهة بدعم ترامب والبيئة

كي وعي الفلسطيني ومسخه من كائن
يف ّ
سيايس جدير بحقوق سياسية جماعية ،إىل
كائن فردي "ال سيايس" مُلح َْق ،تنحكم مكانته
ّ
تتفضل به دولة االحتالل ،وموارده إىل
إىل ما

الصديقة املتمثلة بتطبيع بعض األنظمة،
لحسم مسألة القدس عىل نحو ال رجعة

عنه ،لكن الفلسطيني الذي يرفض دائما ً
االستكانة إىل دور الضحية السلبية ،فاجأ
نفسه وفاجأ جالده مجدداً ،ليتدحرج

ما يفيض عن احتياجها.
ال يمكن اإلملام تماما ً بمنطق اندالع الثورات

التصدي للتهجري إىل هبّة واسعة تجاوزت

واالنتفاضات ،وال التنبؤ عىل نحو الد ّقة

التقسيمات التي ظنتها إرسائيل راسخة،

بتوقيتها ،لكن يَسهل رؤية املقدمات دائما ً

ولتستعيد القضية زخمها الدويل بعد االعتقاد

يف سياسات املصادرة والهدم وإعادة تشكيل

أن فلسطني لم تعد عىل أجندة أحد ..وهكذا

الحيّز وفق محددات االستعمار واعتباراته

بعد عزلة فلسطني انعزل مُحتلها باتساع

التوسعية اإلثنية.

دائرة التضامن وتعدد أشكاله وتعمّقها.

حي الشيخ جراح يف سياق
جاء استهداف ّ

يف هذا العدد ،نتأمل الحدث املقديس من عىل

املحاولة اإلرسائيلية تجسي َد املكتسبات

مسافة أشهر ،ونحاول استشعار آفاقه التي
5

ال تزال مفتوحة ،إىل جانب معالجة مجموعة

ظل مواجهة كورونا يف فلسطني.

من القضايا املهمة يف مجال تصليب الحال

يف باب املقاالت ،يقرأ املحلل السيايس محمد

االقتصادي واملجتمعي والسياساتي ذي

هواش مضامني خطاب الرئيس محمود

الصلة.

عباس يف الجمعية العامة لألمم املتحدة يوم

يف العدد ،يكتب د .وليد سالم تحت عنوان

 26أيلول املايض ،وما تضمنه من مهلة عام

"تفاعالت هبة القدس :هل تحولت القضية

إلنهاء االحتالل ،ومن عناوين الجرتاح سياسة

الفلسطينية إىل شأن أمريكي داخيل؟" لريصد

جديدة ،يف ما يناقش رئيس جمعية حماية

املتغريات املستجدة يف ما يتعلق بشكل

املستهلك صالح هنية سبل مأسسة مقاطعة

التضامن مع الفلسطينيني عىل الساحة

املنتجات اإلرسائيلية ودعم الفلسطينية.

األمريكية وخلفية املتغريات ومغزاها ،يف حني

ويف ضوء الجدل االجتماعي يف القضايا
السياسية عىل تعددها ،خصوصا ً ملف

الداخيل السيسيولوجي للهبة يف دراسة تحت

الحريات يف األرايض الفلسطينية ،يرصد

عنوان" :هبة القدس  ..والجيل الفلسطيني

اإلعالمي عماد األصفر أجواء الجدل ولغته

الجديد" ،إىل جانب قراءة ينجزها الكاتب

عىل وسائل التواصل تحت عنوان :وسائل

عبد الغني سالمة حول إرهاصات امتداد

التواصل :نحو "تثمري" الحرية املتاحة.

يركز الباحث كمال أبو شاويش عىل املستوى

الهبة إىل فلسطينيي الداخل وآفاقه ودالالت

ال تزال غزة تحت الحصار ،تخرج من

توقيته.

عدوان إىل آخر ،ومنها وعن حالها يف هذا

عىل الجانب االقتصادي ،يف العدد

العدد ،شهادة أدبية للكاتب توفيق وصفي

دراسة بعنوان" :تعزيز شمولية االقتصاد

تحت عنوان" :غزة :دوامة اليأس وبريق

الفلسطيني وزيادة مشاركة النساء يف

األمل".

سوق العمل" إلكرام عمر ،إىل جانب دراسة

يف باب السياسات العامة ،دراسة عنوانها

أنجزتها فدوى اللبدي وعبد الوهاب الصباح

"نحو نظام وطني إلدارة مخاطر الكوارث"

تتناول إحداثيات تجربة فلسطينية يف

لرئيس مجلس إدارة معهد السياسات

السياحة االفرتاضية نشأت كأداة لتحدي

العامة د .محمد عودة ،وأخرى تحت عنوان

الحجر والحصار ،يف حني عالجت الباحثة

فحص فقاعة أسعار املساكن يف قطاع

سناء قرصاوي سياسات التعليم العايل يف

العقارات :دراسة حالة اقتصاد الدول

العدد (2021 )52

6

الصغرية – األرايض الفلسطينية أنجزها د.

العدد بقراءة يف كتاب "معنى إرسائيل"،
الذي صدر حديثا ً عن املركز الفلسطيني

ويتضمن باب السياسات الدولية،

للدراسات اإلرسائيلية "مدار" ،تحت عنوان:

مراجعة ملسارات ومسائل يف الدبلوماسية

اليهودية وقد هزمتها الصهيونية ،أنجزها

الفلسطينية للباحث الواثق طه ،ليختتم

عبد الغني سالمة.

محمد كمال أبو عمشة.
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دراسات

تفاعالت هبة القدس :هل تحولت القضية الفلسطينية
إلى شأن أميركي داخلي؟
د .وليد سالم

*

مدخل

داخلية أمريكية إذا ما تولت العمل عليها بشكل
عام قوى داخل أمريكا ذاتها بالتنسيق مع

تشري التجربة األمريكية عرب تاريخها إىل أن

بلدانها األصلية ولخدمتها ،وذلك كدور اللوبي

قضايا العالم تصبح مسائل أمريكية داخلية

الهندي واللوبي اليوناني املكونني من مواطنني

عندما تتبناها قوى محلية تعيش يف الواليات

أمريكيني من أصول هندية ويونانية يف توثيق

املتحدة ذاتها .ويعود ذلك إىل تاريخ طويل

عالقة أمريكا مع كل من الهند واليونان

من فعل «جماعات املصالح» و «مجموعات

(قليالت ،٢٠١٥ ،ص.)١٢-١١ .

الضغط» التي وسمت املجتمع األمريكي،

ال يعني يف املقابل أن تحول قضية عاملية ما

وتحدث عنها ألكسيس دي توكفيل منذ العام

إىل شأن أمريكي داخيل أن تتجه أمريكا تلقائيا

 ١٨٣٥يف كتابه «الديمقراطية يف أمريكا»

لحلها ،فحل القضية يتطلب رشوطا أخرى

(قليالت ،٢٠١٥ ،ص ١٣ .و .)٢٦ .وعىل العموم
يهتم املجتمع األمريكي بقضاياه الداخلية ً
أول،

يقف يف مقدمتها الكفاح املثمر والناجح ألهلها
الذي يعزز ضغط املجموعات الداخلية بما يلزم

لكن يمكن للقضايا العاملية أن تصبح قضايا

الواليات املتحدة عىل حلها حفظا ألمن مصالح

* أستاذ مساعد -جامعة القدس ،ومدير حترير مجلة املقدسية
الصادرة عن اجلامعة.

الواليات املتحدة عىل املستوى الدويل ،ويف املقابل
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فلسطني وتنصري قسم منهم وقتل من يرفضون

هناك أيضا قضايا اضطرت فيها أمريكا إىل

االنسحاب من مناطق تدخلت فيها عسكريا ً

التنصري بوصف ذلك هو املقدمة لنزول املسيح

نتيجة عوامل خارجية وليست داخلية تتعلق

من السماء وحلول ألف عام من السالم يف العالم.

بالذات بخسارتها البرشية واملادية ،وانسحاب

والثاني ،يعود إىل اليهود يف أمريكا البالغ عددهم

أمريكا من فيتنام يف سبعينيات القرن املايض

 ٧١٥٣٠٦٥حسب إحصاءات تعود إىل -٢٠١٩

أكرب مثال عىل ذلك.

(٢٠٢٠صفحة املكتبة االفرتاضية اليهودية)،

يف هذه الورقة يتم الرتكيز بالذات عىل دور

وهما صنفان األول ،يهود  -إرسائيليون ،أي

العوامل الداخلية األمريكية املتأثرة بالكفاح

يحملون الجنسية اإلرسائيلية لكنهم يعيشون

الفلسطيني يف إحــداث تغيري يف السياسة

يف الواليات املتحدة األمريكية ،ويبلغ عدد هؤالء

األمريكية تجاه القضية الفلسطينية ،وتفحص

زهاء  ٢٥٠ألف يهودي .والثاني ،يهود من

الورقة ما إذا كان هذا التغيري يمكن أن يصل إىل

املواطنني األمريكيني الذين تتفاوت مواقفهم

حد يمكن أن يجعل الواليات املتحدة األمريكية

تجاه إرسائيل ،دعما أو انتقادا .وينخرط اليهود

تتنازل عن دور األم للمرشوع االستيطاني

اإلرسائيليون يف املجلس اإلرسائييل األمريكي

االستعماري اإلرسائييل يف فلسطني ،مما سيسهل

الذي ترأسه امللياردير شيلدون إديلسون

تحقيق االنتصار عىل هذا املرشوع عرب إنهاء
احتالل عام  ١٩٦٧وانكفائه مجددا ً إىل حدود

حتى وفاته يف العام عام  ،٢٠٢٠وهو مجلس
منحاز بشكل كامل للسياسات األكثر تطرفا يف

ما قبل حرب حزيران  ،١٩٦٧أو إجباره عىل

إرسائيل ،الداعية للسيطرة عىل ما يسمى «أرض

قبول حل الدولة الواحدة للجميع عىل كل أرض

إرسائيل الكاملة».
أما اليهود األمريكيون فيتوزعون عىل

فلسطني.
يختلف وضع اللوبي اليهودي يف الواليات

منظمات مختلفة أكربها مؤتمر رؤساء

املتحدة األمريكية عن اللوبي الهندي واللوبي

املنظمات اليهودية يف الواليات املتحدة ،ولجنة

اليوناني يف أمرين :األول ،أن وجود إرسائيل

الشؤون العامة األمريكية اإلرسائيلية (إيباك)،

وتوسعها هو مرشوع أمريكي تلعب فيه الواليات

املنظمة للوبي اليهودي يف الواليات املتحدة

املتحدة دور الدولة الراعية األم ،كما أنه مصلحة

املسجل لدى الكونغرس والداعم لسياسات

أنغليكانية مبارشة ملا يزيد عىل  ٧٠مليون

الحكومات اإلرسائيلية السيما اليمينية منها.

أمريكي مسيحي أنغليكاني ،ويعود ذلك إىل

وهناك منظمات أصغر مثل «جي سرتيت»

اعتقاداتهم الدينية برضورة تجميع اليهود يف

األقرب ملواقف حزب العمل وحركة مريتس
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يف إرسائيل ،و«الصوت اليهودي من أجل

واألدوار التي أدت إىل هذا التطور إن حصل،

السالم» ،الذي يساند حركة املقاطعة وسحب

السيما دور اللوبي الفلسطيني والعربي،

االستثمارات وفرض العقوبات عىل إرسائيل

وبعض املجموعات األمريكية الداعمة ومنها

بسبب استمرار احتاللها األرايض الفلسطينية.

جماعات يهودية ،وتنتهي الورقة بخالصة

ويصوت نحو  ٧٥باملائة من اليهود يف أمريكا

وأفكار ختامية لتعزيز التغيري لصالح فلسطني

للحزب الديمقراطي ،وذلك كاختيار منهم

نحو االنتخابات األمريكية القادمة التي ستجري

ألمريكيتهم يف مواجهة ضغوط املنظمات

نهاية العام .٢٠٢٤

الصهيونية عليهم للهجرة إىل إرسائيل ،ومن

هبة القدس  ،٢٠٢١وخلفيات األثر
في الساحة األميركية :نظرة تاريخية

مظاهر اندماجهم يف املجتمع األمريكي حاالت
الزواج مع غري اليهود يف الواليات املتحدة،

ولّدت هبة القدس ،وما تالها من حرب

ومشاركتهم يف مجاالت الحياة السياسية

إرسائيلية ضد قطاع غزة يف نيسان  -أيار هذا
العام تضامنا ً شعبيا ً عربيا ً وعامليا ً غري مسبوق،

واالجتماعية والثقافية يف الواليات املتحدة ،ومن
جهة أخرى فهم يبقون عىل تعلقهم بإرسائيل

من نيويورك إىل أنقرة ،ومن بوينس أيرس

كمركز يهودي يدعمونه بالتربعات ،ويحرصون

إىل برلني ولندن ،وكواالملبور وتونس الجزائر

عىل أمنه وبقائه ،يف الوقت الذي ترفض فيه

والدار البيضاء والخرطوم والكويت وبريوت

غالبيتهم من منطلق حرصهم عىل بقاء إرسائيل

وعمان وحلب ،وعدد كبري من املدن األوروبية،

سياسات االحتالل واالضطهاد اإلرسائيلية تجاه

واألمريكية والكندية ومدن أمريكا الالتينية

الشعب الفلسطيني ،حيث يرون أن استمرار
هذه السياسات يمثل خطرا ً بعيد املدى عىل

وروسيا ،ودول آسيا وإفريقيا وأسرتاليا .نزل
النشطاء إىل الشوارع للتضامن مع الشعب

استمرار وجود إرسائيل ذاتها.

الفلسطيني والتعبري عن رفض أفعال اقتالع

عىل هذه األرضية ،ويف ضوء التضامن العاملي

الفلسطينيني من بيوتهم يف الشيخ جراح

املنقطع النظري مع فلسطني إبان هبة القدس يف

وسلوان ،وكذلك رفض عمليات القتل وتدمري

نيسان  -أيار املاضيني ،والحرب اإلرسائيلية عىل

األبراج واملنازل يف غزة من خالل القصف

غزة يف أيار املايض ،تناقش هذه الورقة السؤال

بالطائرات ،والدعوة إلعادة تعريف إرسائيل

املتعلق يف ما إذا قد تحولت القضية الفلسطينية

كدولة اضطهاد وأبارتهايد واملناداة بوقف

أيضا إىل قضية أمريكية داخلية خاصة يف

الدعم العسكري الغربي لها.

السنوات العرش األخرية ،وتتساءل حول العوامل
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شــارك يف التظاهرات واملسريات ونرش

نتيجة تراكمية لفعل حركات التضامن الدولية

العرائض شباب وطلبة جامعات ونساء

والجالية الفلسطينية عىل الرغم من تبعثرها

وحركات تضامن وأكاديميون وفنانون ونقابات

وغياب الوحدة يف عملها .ففي ستينيات القرن

عمالية ومهنية وكنائس ،وغري ذلك .أي أن
التحركات قد اتخذت طابعا ً شعبيا ً متعدد

املايض لم يكن للفلسطينيني أي ذكر حتى يف
استطالعات الرأي التي كان يتم إجراؤها داخل

األطياف .وانترش وسم «أنقذوا الشيخ جراح»

الواليات املتحدة األمريكية (الخطيب،٢٠١٤ ،

انتشار النار يف الهشيم عىل صفحات التواصل

ص .)٦٣ .وعندما أصبحت ترد بعد ذلك فقد

االجتماعي ،يتابعها املاليني ،وتبناه مشاهري

جاءت مشفوعة بنتائج لصالح إرسائيل ،واستمر

كعارضات األزياء بيال وجيجي حديد ذاتي

ذلك حتى اندالع االنتفاضة الفلسطينية األوىل عام

األصل الفلسطيني ،واملمثلة اليهودية األمريكية

 ١٩٨٧التي جذبت االهتمام العاملي نحو الحقوق

نتايل بورتمان .وامتد التضامن مع فلسطني

الفلسطينية ،مما جعل  ٧٤باملائة من الرأي

اىل الكونغرس األمريكي الذي احتج خمسون

العام األمريكي يوافقون يف استطالع أجري عام

من أعضائه عىل ممارسات إرسائيل وطرحوا

 ١٩٨٨عىل دعوة منظمة التحرير الفلسطينية

وقف الدعم ملرشوع االستيطان االستعماري

للمشاركة يف مؤتمر دويل للسالم كما ذكرت

اإلرسائييل ،ودفع بعضهم باتجاه وقف إرسال

جريدة «واشنطن بوست» يف حينه (الخطيب،

املعونات العسكرية إىل إرسائيل .بينما أصدرت
منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقريرا ً تصف

 ،٢٠١٤ص .)٦٣ .يذكر أنه انعقد يف ذلك العام
املجلس الوطني الفلسطيني يف الجزائر ،الذي

فيه إرسائيل بـ «دولة األبارتهايد واالضطهاد» يف

أقر -عىل وقع نتائج االنتفاضة األوىل  -مبادرة

نيسان ( ٢٠٢١صفحة هيومان رايتس ووتش)،

السالم الفلسطينية وأعلن وثيقة استقالل دولة

ونرشت مقاالت يف جريدة «نيويورك تايمز»

فلسطني يوم  ١٥ترشين الثاني من ذلك العام،

وغريها من الصحف يف االتجاه نفسه ،وصوت

مما ولد دعما ملنظمة التحرير الفلسطينية لدى

برملان والية كاليفورنيا يف أيلول  ٢٠٢١عىل

الرأي العام الغربي والعاملي ،ويف حالة أمريكا

قرار لتدريس مادة تعترب إرسائيل دولة فصل

بدأ الرأي العام األمريكي مع االنتفاضة ينتقل

عنرصي ،واعتربها كذلك أساتذة من جامعة

من حالة االنحياز إىل إرسائيل إىل حالة جديدة

هارفارد يف بيان صدر عنهم يف أيار .٢٠٢١

تتمثل يف الحياد وعدم االنحياز إىل طرف ضد

لم تأت فعاليات نيسان -أيار التضامنية مع

اآلخر يف املفاوضات السياسية التي ترعاها

فلسطني وشعبها صدفة ،فقد جاءت يف أمريكا

الواليات املتحدة األمريكية ،ومن الالفت بهذا
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الصدد ما كتبه باحث االستطالعات الفلسطيني

حيث هاجمه مرارا بخصوص سياسته تجاه

األمريكي شبيل تلحمي يف نهاية عام  ٢٠٢٠حول

إيران وتوقيع أمريكا عىل االتفاق النووي معها،

أن عرشين سنة من عمله يف االستطالعات داخل

كما رفض التفاهمات التي توصل هو نفسه

الواليات املتحدة األمريكية من عام  ٢٠٠٠وحتى

إليها مع وزير الخارجية األمريكي آنذاك جون

عام  ،٢٠٢٠قد بينت اتجاها ثابتا يطالب فيه

كريي عامي  ٢٠١٤ -٢٠١٣لحل الرصاع

ثلثا األمريكيني بأن ال تنحاز اإلدارات األمريكية

الفلسطيني اإلرسائييل ،مما جعل كريي يحمل
نتنياهو علنا ً مسؤولية الفشل يف التوصل إىل

بينهما (تلحمي.)٢٠٢٠ ،

تسوية (رفيد .)٢٠١٤ ،وأخريا تدخل نتنياهو

ألي من طريف النزاع خالل محاوالتها التوسط
ساهم تحول الخارطة السياسية يف إرسائيل

يف الشؤون األمريكية الداخلية حني قبل دعوة

منذ تويل بنيامني نتنياهو وأحزاب اليمني

أتته مبارشة من الكونغرس الذي كان يسيطر

السلطة فيها يف العام  ٢٠٠٩يف إحداث تحول

عليه الجمهوريون للحديث أمامه عام ٢٠١٥

آخر يف الرأي العام األمريكي ،حيث تحولت

ضد االتفاق مع إيران ،بينما يقيض الربوتوكول

إرسائيل من موضوع إجماع لدى األمريكيني

الدبلومايس أن تأتي الدعوة من اإلدارة وليس من

إىل موضوع مختلف عليه ومثري للتوتر والجدل

الكونغرس .وقد عاقب أوباما إرسائيل يف نهاية

بني قواعد الحزبني الرئيسني الجمهوري

عهده حني اتخذ قرارا باالمتناع عن التصويت

والديمقراطي )Contested Issue(.وقد شهد هذا

عىل قرار مجلس األمن  ٢٣٣٤يف كانون األول

الرصاع عىل املوقف من إرسائيل صعودا مطردا

 ٢٠١٦القايض بإدانة االستيطان اإلرسائييل يف

خالل فرتة الرئيسني الديمقراطي باراك أوباما

األرايض الفلسطينية املحتلة عام  ،١٩٦٧مما

( ،)٢٠١٧ -٢٠٠٩والجمهوري دونالد ترامب

أتاح للقرار أن يمر بإجماع األعضاء األربعة

(.)٢٠٢١ -٢٠٠٧

عرش الباقني يف مجلس األمن .أدت هذه املواقف

وعىل الرغم من دفاع إدارته عن إرسائيل يف

إىل نشوء حالة استقطاب داخل الواليات املتحدة

املحافل الدولية كافة ،وتقديم مساعدة مالية

بني أعضاء الحزب الديمقراطي الذين زادت

بقيمة  ٣٨مليار دوالر إلرسائيل عىل مدى عرش

حمى انتقاداتهم إلرسائيل وبني أعضاء الحزب

سنوات ،وغري ذلك من مظاهر الدعم ،فقد شهد

الجمهوري املدافعني عنها.

عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما تصعيدا

يف عهد الرئيس دونالد ترامب انتقل

يف مواقف رئيس الــوزراء اإلرسائييل آنذاك

االستقطاب املذكور إىل مرحلة أشد توترا

بنيامني نتنياهو املناهضة للرئيس األمريكي،

وتعقيدا ،حيث رفع األنغليكانيون حدة مواقفهم
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املتوافقة مع سياسات إرسائيل التوسعية،

وأكثر تعاطفا مع آالم الفلسطينيني ،وبني

وشارك القس جون هاجي رئيس منظمة

مؤيدي الحزب الجمهوري الذين اتخذوا عموما

«املسيحيون املتحدون من أجل إرسائيل»،

مواقف معاكسة.

والقس األنغليكاني اآلخر روبرت جيفرس يف

ويف األقسام التالية من هذه الورقة سيجري

حفل افتتاح السفارة األمريكية يف القدس يوم

تقييم هذا التحول من حيث املديات التي وصل

 ١٤أيار  ،٢٠١٨بعد قرار الرئيس ترامب نقلها

إليها والفرص التي وفرها ،وكذلك من حيث

من تل أبيب إىل القدس يف  ٦كانون األول ،٢٠١٧

حدوده ونواقصه ،وصوال إىل اقرتاح كيفية البناء

وتحدثا يف الحفل ،حيث شكر هاجي الرب

عليه باتجاه إحداث تغيري يف أمريكا يساهم يف

عىل «شجاعة ترامب بقراره االعرتاف للعالم

انكفاء املرشوع االستيطاني االستعماري يف

بالحقيقة التاريخية منذ ثالثة آالف عام بأن

فلسطني.

القدس كانت وستبقى العاصمة األبدية لدولة

القضية الفلسطينية:
شأن أميركي داخلي؟

إرسائيل» (يس إن إن .)٢٠١٨ ،حصل ذلك يف
وقت ازدهرت فيه أفكار أمريكية متطرفة تدعو

تحتاج مجموعات املصالح لكي تحول

اإلدارة األمريكية ملساعدة إرسائيل عىل تحقيق

قضاياها إىل شأن أمريكي داخيل إىل العمل عىل

ما أسمته بـ «االنتصار التام عىل الفلسطينيني»

وحدتها التنظيمية والربامجية أوال ،والعمل مع

(بايبس .)٢٠١٧ ،ومن املفارقة أن عهد ترامب

املستويني الرسمي والشعبي من جهة أخرى.

قد شهد دعمه لدعاة التفوق العنرصي األبيض

ويشمل املستوى الرسمي اإلدارة األمريكية (بما

الذين قاموا بدورهم بتصعيد االعتداءات ضد

يف ذلك املجمع األمني والعسكري) والكونغرس

اليهود داخل أمريكا وذلك لدفعهم للهجرة إىل

بشقيه ،أي مجلس النواب ومجلس الشيوخ،

إرسائيل كما بني الكاتب يف مقال سابق يف هذه

وبرملانات وحكام الواليات .أما املستوى

املجلة (سالم ،٢٠٢٠ ،ص.)١٦٠ -١٥٩ .

غري الرسمي فيشمل الرأي العام ،واألحزاب

يف الوقت الذي لم تعد فيه إرسائيل وسياساتها

السياسية ،ومجموعات املصالح والضغط

موضوع إجماع أمريكي شعبي ابتداء من العام

األخرى ومراكز البحث وصنع السياسات،

 ،٢٠٠٩فإن االهتمام بالقضية الفلسطينية قد

وجهات تمويل االنتخابات بما فيها الرشكات

وعب ذلك عن
صعد إىل درجة غري مسبوقةّ ،

الكربى التي تقوم بذلك ،ومؤسسات املجتمع

نفسه بصورة متناقضة بني مؤيدي الحزب

املدني من النقابات واالتحادات العمالية

الديمقراطي الذين أصبحوا أكثر نقدا إلرسائيل
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واملهنية ويف املدارس والجامعات ،والكنائس،

االقتصادية االحتكارية .يف ظل وضع كهذا
كان الرأي الشعبي مهمشا ً وال يعتد به ،وكان

تتجادل النظريتان الليربالية والواقعية حول

ملجموعات املصالح أن تكتفي بالتأثري عىل صناع

أدوار املستوى الرسمي وغري الرسمي يف صناعة

القرار الرسمي واألحزاب الكربى ومراكز البحث

القرار يف الواليات املتحدة األمريكية .إذ ترى

وصنع السياسات واإلعالم واملجمع االقتصادي

النظرية الليربالية أن املستوى الشعبي هو الذي

املتحكم حتى تتمكن من تمرير متطلباتها .وقد

يحدد للسياسيني االتجاهات التي يمكن أن

نجحت منظمة «إيباك» اليهودية يف فعل ذلك

تتخذها قراراتهم ،وذلك حرصا منهم عىل إعادة

بكل براعة.

واملجالس املحلية ،واإلعالم.

انتخابهم مرة أخرى .أما النظرية الواقعية فرتى

مع نشوء الفضاء اإللكرتوني ووسائل

أن صناع القرار الرسمي هم من يصنعون الرأي

التواصل االجتماعي ،تغري الحال بحيث أصبح

العام ويحددون األجندة البحثية ملؤسسات

عىل صناع القرار أن يأخذوا بعني االعتبار ما

البحث وصنع السياسات ،واملواضيع األهم التي

تطرحه الحركات الشعبية ،السيما أن هذا

يتم تناولها يف وسائل اإلعالم .وعىل سبيل املثال

الفضاء قد زاد قدرة التحشيد ورسعة تنظيم

يكفي أن يضع صناع القرار الرسمي موضوعا

مظاهرات وأعمال احتجاج كربى كما حصل مع

مثل معالجة امللف النووي اإليراني عىل رأس

حركة «احتلوا وول سرتيت» ،وهو شارع املال

أجندتهم ،ليصبح هو املوضوع الرئيس لإلعالم

واألعمال يف أيلول  ،٢٠١١وكما حصل يف تنظيم

ومراكز البحث وصنع السياسات ،وهكذا.

حركة «حياة السود مهمة» عقب قيام رشطي

دون امليض يف مناقشة مسهبة ملا تطرحه

أبيض بقتل املواطن األسود جورج فلويد عرب

النظريتان املذكورتان مما ال يتسع له املجال،

الدعس عىل عنقه حتى فارق الحياة يف والية

يمكن القول إن مراكز البحث وصنع السياسات
ووسائل اإلعالم كانت يف الغالب جزءا ً من

مينيسوتا .كما عزز الفضاء اإللكرتوني تنظيم
العرائض الجماعية ،وتنظيم أنشطة وفعاليات

الجهاز الرسمي ،حيث تعمل عىل ترويج ما

كونية موحدة من خالل اإلنرتنت .وقد استخدم

يطرح رسميا من خالل وسائل اإلعالم ،وتزويد

الفلسطينيون يف الشيخ جراح هذه الوسيلة

الجانب الرسمي بسياسات مقرتحة لتنفيذ

أحسن استخدام ،ومثلهم فعل األمريكيون من

توجهاته من خالل مؤسسات البحث وصنع

أصول فلسطينية يف أمريكا بحيث استطاعوا

السياسات املدعومة بدورها والتابعة لألحزاب

الوصول إىل صناع القرار عىل املستوى الرسمي

السياسية الكربى واملمولة من املجمعات

وكذلك عىل املستوى املحيل يف الواليات املتحدة،
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وانخرطوا وشكلوا حركات داعمة بني طلبة

القرار ،لذا قرر تجاوز مؤسسات صنع القرار

الجامعات وأساتذتها ومن الشباب ،وعمقوا

والكونغرس واالستخبارات ومؤسسات اإلعالم

التوجه بنشاطات ضاغطة تجاه اإلدارة املركزية

والبحث وصنع السياسات ،كما تجاوز حزبه

وحكام وبرملانات الواليات وبلدياتها ،وتحالفوا

الجمهوري ذاته ،وقرر التوجه إىل منارصيه

مع الكنائس وحركات التضامن الصديقة،

والشعب األمريكي مبارشة بـ  ٢٦ألف تغريدة

تويرت (مركز بيو لألبحاث ،)٢٠٢١ ،مؤسسا ً

وانخرطوا يف أعمال مشرتكة مع ما يسمى
بـ «تحالف األقليات» املكون من األمريكيني

طريقة جديدة شعبوية الطابع يف صنع القرار

األفارقة واملكسيكيني والالتينيني ،وهو التحالف

تتجاوز الطريقة التقليدية السابقة .لم يأخذ

الذي يمثل اليوم  ٣٧باملئة من األمريكيني وكان

ترامب باآلراء الشعبية يف صناعة قراراته التي

له الدور األساس يف نجاح حملة باراك أوباما

احتكرها لنفسه دون غريه ،لكنه أدرك قوة

للرئاسة عام ( ٢٠٠٩عوض.)٢٠١٢ ،

الفضاء اإللكرتوني لذلك قرر التأثري عىل الشعب
لتعزيز سياساته ،وذلك لتفويت الفرصة
مسبقا ً أمام أي محاوالت إلجهاض سياساته،

بناء عىل ما تقدم يمكن القول إن مرحلة ما
قبل نشوء الفضاء اإللكرتوني تميزت بشكل عام

وبطريقته تلك خاطب ترامب أيضا ً عواطف

بضعف تأثري القوى الشعبية يف صنع السياسة
األمريكية كما جاءت بذلك النظرية الواقعية،
واختلف الوضع جذريا ً بعد نشوء هذا الفضاء

خاص يف ما يتعلق بإرسائيل والتوجهات

وما نجم عنه من قدرات تحشيدية شعبية

الداخلية املحافظة ،مما زاد من التفافهم حول

وتطلعات منارصيه سيما اإلنجليكانيني وبشكل

داخل أمريكا وخارجها ،بحيث لم يعد ممكنا ً

سياساته من جهة ،وعمق االستقطاب بينهم

لصناع القرار يف الواليات تجاهل ما يطرح يف

وبني مناوئيه من مؤيدي الحزب الديمقراطي

هذا الفضاء أثناء اتخاذهم قراراتهم كما جاءت

وحركات الحقوق املدنية املتساوية ،ودعاة

بذلك النظرية الليربالية .مع ذلك استخدمت

إنصاف الشعب الفلسطيني.

اإلدارات األمريكية الفضاء اإللكرتوني للرتويج

بعد فرتة حكم الرئيس دونالد ترامب ،يحاول

لسياساتها والتحشيد لها ،إال أنه لم يرتتب

الرئيس األمريكي الحايل جو بايدن العودة إىل

عن هذا األمر نكران ازدياد وزن قوى الضغط

الصيغة التقليدية السابقة للحكم واتخاذ القرار

الشعبية يف اتخاذ القرارات األمريكية.

يف الواليات املتحدة األمريكية ،لكن أنى له ذلك يف

أدرك الرئيس األمريكي السابق أهمية الفضاء

ظل االستقطاب الذي نشأ يف عهد ترامب ،لهذا

فهو عىل سبيل املثال يتحاىش التحرك سياسيا ً

اإللكرتوني ودور املجموعات الشعبية يف صنع
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 ٩باملائة ،ويف الوقت نفسه فقد بلغت نسبة

يف املوضوع الفلسطيني اإلرسائييل خشية منه
أن يكون أي تحرك من هذا القبيل مثريا ً لالتجاه

التأييد إلرسائيل  ٥٨باملائة تشمل  ٨٥باملئة من

اليساري يف الحزب الديمقراطي األمريكي الذي

الجمهوريني و  ٦٦باملائة من الديمقراطيني.

يسعى للقيام بضغط أكرب عىل إرسائيل وإىل

وتميز ليرباليو الحزب الديمقراطي بميل ٤٨

إنصاف أفضل للفلسطينيني وهو ما ال يريد

باملائة منهم لدعم الحقوق الفلسطينية ،فيما أيد

بايدن أن يفعله حتى اآلن .ولكن هل يمكن

 ٣٣باملائة منهم إرسائيل يف استطالع أجري يف

أن يتحرك بايدن يف هذا املوضوع يف السنوات

شباط من العام  .٢٠٢١وبرزت فجوة أخرى يف

القادمة؟ الجواب عن هذا السؤال مرهون

دعم الشباب إلرسائيل من جيل  ١٨إىل  ٣٤عاما

بعاملني متضافرين :األول يتعلق بمستوى

حيث لم تتجاوز نسبة تأييد إرسائيل بينهم الـ

تطور الضغط الشعبي األمريكي الداخيل عليه،

 ١٣باملائة (سعد ،معهد غالوب.)٢٠٢١ ،

بما يف ذلك من داخل بيته السيايس ،وهو الحزب

تشري االستطالعات التي أجراها الدكتور

الديمقراطي األمريكي ،والثاني يتعلق بإمكانية

شبيل تلحمي إىل نتائج مشابهة فيما يتعلق
بالحزب الجمهوري تقريباً ،لكن نتائج مغايرة

انطالق انتفاضة فلسطينية فاعلة عىل غرار

جزئيا ً يف ما يتعلق بالحزب الديمقراطي ،ففي

االنتفاضة األوىل عام  ١٩٨٧التي أجربت العالم
عىل التدخل لصنع تسوية سياسية ،لم تأت

استطالع أيلول  ٢٠١٩دعم  ٦٤باملائة من

بالحرية واالستقالل الفلسطيني ألسباب عدة

الجمهوريني إرسائيل ،فيما أعلن  ٨٠باملائة

مجالها دراسة أخرى ،لكن مثلها مع تواصلها

من الديمقراطيني عن مواقف حيادية ،وأعلن

يمكن أن تصنع ما لم تتمكن االنتفاضة األوىل

 ١٠باملائة من الديمقراطيني وقوفهم إىل جانب

من إنجازه.

إرسائيل ،فيما دعم  ٨باملائة الفلسطينيني،

ما الذي تحقق حتى اآلن لفلسطني بفعل

وبني االستطالع اتساع الفجوة بني مواقف

الضغط الشعبي داخل الواليات املتحدة

قواعد الحزب الديمقراطي املنتقدة إلرسائيل

األمريكية؟ وكيف يمكن البناء عليه؟ باستعراض

وبني مواقف ممثليهم املنتخبني بهذا الصدد.

ما تشري إليه استطالعات الرأي املوثوقة ملعهد
غالوب أوال ً هناك ،يمكن اإلشارة إىل أن نسبة

ويف استطالع ترشين األول  ٢٠١٩وجد تلحمي
أن  ٦٦باملائة من الديمقراطيني و ٢٣من

التأييد للحقوق الفلسطينية قد ارتفعت خالل

الجمهوريني قد طالبوا بفرض عقوبات عىل

العقدين األخريين من  ١٦باملائة عام ٢٠٠١

إرسائيل بشأن االستيطان .وكشف استطالع

إىل  ٢٥باملائة عام  ،٢٠٢١أي بزيادة مقدارها

آخر أجراه تلحمي مع جامعة ماريالند نهاية
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العام  ٢٠١٩أن  ٤٨باملائة من الديمقراطيني

استطالع آخر أجراه مجلس شيكاغو بعد

يقبلون رشعية حملة املقاطعة وسحب

هذه الهبة ،خرجت النتائج مبينة أن ٥٨

االستثمارات وفرض العقوبات عىل إرسائيل

باملائة من األمريكيني عموما ضد االنحياز ألي

 ،BDSيف ما قال  ٧٦باملائة من الجمهوريني

طرف من أطراف النزاع ،وصوت  ٣٢باملائة

برفضها (تلحمي.)٢٠٢٠ ،

إىل جانب إرسائيل ،و ٨باملائة فقط انحازوا

يالحظ وجود بعض من عدم االتساق يف

للفلسطينيني .لكن يف الوقت نفسه صوت ٥٠

استطالعات شبيل تلحمي ،فهو من جهة يطرح

باملائة من األمريكيني لصالح تقييد املساعدات

أن مؤيدي الفلسطينيني يف الحزب الديمقراطي

العسكرية األمريكية إىل إرسائيل ،وصوت ٤٥

ال يتجاوز  ٨باملائة ،والسؤال هو كيف تستقيم

باملائة ضد أي تقييد للمساعدة العسكرية

هذه النسبة مع نتائجه األخرى بأن  ٦٦باملائة

إلرسائيل (مجلس شيكاغو .)٢٠٢١ ،مرة

من الديمقراطيني يطالبون بفرض العقوبات

أخرى ينطوي هذا االستطالع عىل تناقض

عىل إرسائيل بسبب مشاريعها االستيطانية،

بني نسبة  ٣٢باملائة التي تؤيد إرسائيل وبني

و ٤٨باملائة منهم يدعمون حملة املقاطعة

نسبة  ٥٠باملائة التي تدعم تقييد الدعم

وسحب االستثمارات وفرض العقوبات؟ ربما

العسكري لها ،وقد يعكس هذا التناقض

يقصد تلحمي عندما يتحدث عن أن  ٨٠باملائة

حقيقة التحول الذي جرى يف أوساط الرأي

من الديمقراطيني محايدون تجاه طريف النزاع

العام األمريكي الرافض لالحتالل اإلرسائييل،

أن ذلك يعني أن عىل الواليات املتحدة أن ال تنحاز

لكن املؤيد يف الوقت ذاته لحق إرسائيل يف

لطرف ضد اآلخر أثناء رعايتها عملية التفاوض

االستمرار يف الوجود.

كما فعلت اإلدارات األمريكية يف كل جوالت

ويف استطالع الفت أجرته جامعة كارولينا

املفاوضات حيث كانت تنحاز دائما إىل إرسائيل.

الشمالية تبني أن التغري يف آراء الشباب األمريكي
تجاه إرسائيل قد انسحب أيضا ً عىل الشباب

التفاوض ال يعني حيادهم تجاه مسائل محددة

املسيحيني األنغليكانيني من الفئة العمرية -١٨
 ٢٩عاماً ،حيث تراجع دعم هؤالء إلرسائيل من

كما أنه قد يقصد أن حياد الديمقراطيني أثناء
مثل االستيطان اإلرسائييل الذي يرفضونه،
ومطالبتهم أيضا ً بفرض عقوبات عىل إرسائيل

 ٦٩باملائة عام  ٢٠١٨إىل  ٣٣باملائة فقط عام

بسبب ممارساتها االحتاللية.

 ،٢٠٢١أي تراجع بنسبة تزيد عىل النصف

أجريت االستطالعات السابقة كلها قبل

(تايمز أوف إرسائيل .)٢٠٢١ ،هذا ويصوت

هبة القدس يف نيسان  -أيار  ،٢٠٢١ويف

 ٨٠باملائة من عموم األنغليكانيني للحزب
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الجمهوري ،و ٢٠باملائة منهم فقط للحزب

تفيد نتائج االستطالعات واملواقف بشأن

الديمقراطي (الجريوزاليم بوست.)٢٠٢١ ،
عوضا ً عن التغريات مواقف املستوى

فلسطني أعاله بما ييل:
 أوالً :أن القضية الفلسطينية لم تعدموضوعا ً هامشيا ً يف الواليات املتحدة

املرء تغيريات يف مواقف أعضاء الكونغرس

األمريكية كما كانت عليه حتى االنتفاضة

حيث وقع  ٣١عضو كونغرس من الكونغرس

الفلسطينية األوىل عام  ،١٩٨٧حينما

السابق عىل عريضة يف شباط  ٢٠٢٠تدعو

كانت فلسطني تعرف بأنها إرسائيل ،و

.)٢٠٢٠ ،

»وطن الشعب اليهودي» .أما اليوم فإن

الشعبي وأنصار الحزبني الديمقراطي ،يجد

لرفع الحصار عن غزة

((AFSC

كما أقر برملان كاليفورنيا منهاجا تعليميا

ربع الشعب األمريكي قد بات متعاطفا ً

عن إرسائيل كدولة أبارتهايد ،وعىل صعيد

مع القضية الفلسطينية كما تشري

الرشكات برزت قــرارات لرشكات أمريكية

االستطالعات أعاله.
 -ثانياً :أن وعي الشعب األمريكي بالقضية

املبنية فوق األرايض الفلسطينية املحتلة عام

الفلسطينية قد نما بشكل متدرج منذ

 .١٩٦٧وعىل صعيد منظمات حقوق اإلنسان

االنتفاضة الفلسطينية األوىل ،وقد تطور

يجد املرء تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش

هذا الوعي بفعل عوامل متعددة منها

الذي يصف إرسائيل كدولة أبارتهايد وهكذا.

النشاط املرتاكم للجالية الفلسطينية

ويف الواقع ينقسم صناع القرار األمريكيون

يف الواليات املتحدة األمريكية ،والتحول

ومنظمات املجتمع املدني األمريكي بني الذين

يف مواقف يهود أمريكا ضد االحتالل

يريدون فرض عقوبات عىل إرسائيل وبني

اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية بعد حرب

من يريدون بإخالص بقاء إرسائيل يف حدود

عام  ،١٩٦٧هذا عوضا عن دور الفضاء

العام  ١٩٦٧وحمايتها من نفسها مثل عضو

اإللكرتوني يف نرش الحقائق عن الجرائم

الكونغرس بريني ساندرز وغريه ،وبني من

اإلرسائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

يطرحون تحول كل فلسطني إىل دولة واحدة

يضاف إىل ذلك املردود العكيس الذي

للشعبني كمدخل إلنهاء األبارتهايد كما ترى

ولدته حملة وزارة الشؤون اإلسرتاتيجية

النائبتان رشيدة طليب وإلهان عمر ،والكاتب

اإلرسائيلية ضد نشطاء ونشيطات

اليهودي بيرت بينارت الذي كتب عن األبارتهايد
اإلرسائييل مثالً.

حملة املقاطعة وسحب االستثمارات

لوقف بيع منتجاتها يف املستوطنات اإلرسائيلية

وفرض العقوبات ،إذ ساهمت هذه
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الحملة اإلرسائيلية للرتويج لألخرية

 -رابعاً :تشري نتائج استطالعات الرأي

وتعزيزها بدال من تحطيمها .كما قام

األمريكية إىل رفض غالبية األمريكيني

األمريكيون من أصول فلسطينية بتعزير

استمرار سيطرة إرسائيل عىل شعب

انتسابهم لألحزاب األمريكية وخوض

آخر ،وموافقة  ٥٠باملائة من األمريكيني

االنتخابات كمرشحني يف االنتخابات

عىل فــرض عقوبات عىل إرسائيل

البلدية وانتخابات املقاطعات والواليات

إلجبارها عىل إنهاء االحتالل ،وهذه

واالنتخابات املركزية واتخذوا قرارات

نتيجة ذات مغزى تستأهل العمل من

بدعم مرشحني مساندين لفلسطني أو

أجل توسيعها ،وزيــادة تأثريها عىل

األقرب إليها مما أدى إىل تعزيز دورهم

صناع القرار األمريكي الرسمي .كما

يف صنع السياسة والقرار داخل الواليات

تشري االستطالعات ذاتها إىل تحول

املتحدة األمريكية.
 -ثالثاً :زاد وزن دور العامل الشعبي يف

مواقف ليرباليي الحزب الديمقراطي
وشبابه نحو دعم الشعب الفلسطيني،

صنع السياسات وتقريرها ،وبالنسبة

وهو تحول الفت ،عالوة عىل التحول يف

لفلسطني فقد ارتبطت هذه الزيادة بنمو

مواقف الشباب املسيحي األنغليكاني

االستقطاب داخل املجتمع األمريكي بني

ضد ممارسات إرسائيل ،إال أنه يجب
اإلشارة هنا إىل أنه نظرا ً للجذر الديني

أسس دينية أو بهدف التخلص من

لهذا املوقف األخــر (مسيحي ضد

اليهود األمريكيني عىل أسس عنرصية

يهودي) ،فإنه قد يعكس موقفا مناهضا

وترحيلهم إىل إرسائيل لجعل أمريكا

لليهود ككل بمن فيهم اليهود األمريكيون

أمريكية مجددا دون سطوة اليهود

وليس ضد إرسائيل فقط ،مما قد يكون
مسوغا ً لتربير شن االعتداءات عىل اليهود

بناء عىل ذلك بات السياسيون مرغمني

يف أمريكا كما حصل خالل فرتة الرئيس

عىل طرح أو تحايش طرح أي موضوع

دونالد ترامب من أجل دفعهم للهجرة

يخص القضية الفلسطينية وإرسائيل
ارتباطا ً بحساسيته وإمكانية أن يعزز

إىل إرسائيل .بلغة أخرى ينطوي موقف

داعمي فلسطني وداعمي إرسائيل عىل

املدعاة عىل اقتصادها ووسائل إعالمها.

شباب الحزب الديمقراطي ومنهم شباب

االستقطاب الداخيل األمريكي املستعر
أصالً.
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التحوالت األمريكية بشأن فلسطني وتوحيد

إىل جانب حق إرسائيل يف البقاء كدولة

الفعل الفلسطيني

يهودية أو كدولة واحدة موحدة مع
الشعب الفلسطيني تقام يف أرجاء

يشري السياق السابق إىل أن التغري يف الرأي

فلسطني التاريخية .أما مواقف الشباب

العام األمريكي ممكن نتيجة تضافر عاملني

املسيحي األنغليكاني فهي قد تذهب

معا :األول هو فعل كفاحي شعبي فلسطيني

إىل حد معاداة اليهود كدين واستمرار

عىل األرض يف فلسطني ،والثاني هو فعل حثيث

وجودهم داخــل الــواليــات املتحدة

ومنظم من الجالية الفلسطينية يف الواليات
املتحدة األمريكية.

األمريكية.
 -خامساً :لم تنعكس التطورات يف الرأي

عىل صعيد العامل األول ،فقد بدأ التغري يف

العام األمريكي ومنظمات مجتمعه

الرأي العام األمريكي مع االنتفاضة الفلسطينية

املدني يف سياسات أمريكية رسمية

األوىل عام  ،١٩٨٧التي كانت كفيلة بأن تلهب

متوازنة وغري منحازة إىل إرسائيل .فال

حماس شعوب العالم للتضامن مع الشعب

تزال الفجوة يف املواقف بني الشعب

الفلسطيني ،واستمر هذا العامل يف لعب دوره
عاما ً بعد عام وحدثا ً بعد حدث ،وذلك حتى

املجال ،ويصدق هذا القول بشكل

هبة القدس األخرية يف نيسان  -أيار .٢٠٢١

خاص عىل مواقف اإلدارات الديمقراطية

ومع تعزز دور الفضاء اإللكرتوني يف التعبري

املنحازة إىل إرسائيل بما يغاير مواقف

عن فعاليات هذا العامل ،فقد أصبح تأثريه

قواعد الحزب .يف املقابل هناك انسجام

أكثر أهمية من الفعل النخبوي الدبلومايس

أكرب بني مواقف اإلدارات الجمهورية

الفلسطيني املوجه للجهات الرسمية فقط،

ومواقف قواعدها الداعمة إلرسائيل.

ومن الالفت للنظر هنا إىل أنه عىل الرغم من

تمر الواليات املتحدة األمريكية كما تبني

انقسام الحيز السيايس الفلسطيني منذ انقالب

بمرحلة تحول بشأن مواقفها وممارساتها تجاه

حماس عام  ،٢٠٠٧فإن هذا االنقسام لم

الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل ،وهو تحول ال

ينعكس سلبا عىل التضامن الشعبي العاملي مع

يزال غري مكتمل بعد ،حيث توجد مقاومة من

الشعب الفلسطيني ،فعىل العكس من ذلك فقد

املستوى السيايس الذي يريد املحافظة عىل

ازداد الدعم العاملي للشعب الفلسطيني خالل

مواقف أمريكا التقليدية الداعمة إلرسائيل.

هذه الفرتة ،وال تفسري لذلك سوى أن عدالة

فكيف السبيل ملعالجة هذه الفجوة؟

القضية الفلسطينية قد أصبحت أوضح يف

األمريكي وبني ممثليه قائمة يف هذا
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الضمري العاملي جراء البطوالت منقطعة النظري

مختلف جوانب الحياة االقتصادية والسياسية

التي يسطرها الشباب الفلسطيني املتمكن

واالجتماعية يف الواليات املتحدة ،وكذلك تواصل

من وسائل الكفاح عىل األرض من جهة ،ومن

أعضائها مع الحراكات الشعبية الجارية يف

مخاطبة العالم بلغته من جهة أخرى ،مما عزز

فلسطني وتناغم فعلها داخل الواليات املتحدة

قدرته عىل تحقيق انتصارات يف معارك جزئية

األمريكية مع فعل هذه الحراكات عىل األرض.

يتم مراكمتها يوما بعد يوم مثل إفشال مرشوع

وهناك قصة أخرى ال تزال بحاجة إىل أن

فرض البوابات اإللكرتونية عىل مداخل املسجد

تكتب حول النشاط التاريخي ملكتب منظمة

األقىص عام  ،٢٠١٨وإفشال إغالق باب العامود

التحرير الفلسطينية يف واشنطن ،فقد فتح هذا

وتقييد التواجد فيه من خالل حواجز رشطية،

املكتب أول مرة كمكتب إعالمي يف العام ،١٩٧٨

وتجميد ترحيل فلسطينيي الخان األحمر

ثم أغلق يف عهد الرئيس األمريكي رونالد ريغان

عام  ،٢٠٠٠وأهايل الشيخ جراح عام ،٢٠٢١

عام  ١٩٨٧وفق قانون تم سنه يف حينه ملناهضة

وتجميد بناء مستوطنة استعمارية جديدة عىل

اإلرهاب اعترب (م.ت.ف) منظمة إرهابية ،وأعيد

أرايض قرية بيتا ،مع أن املعركة ال تزال مستمرة

فتح املكتب عام  ١٩٨٨وسجل لدى وزارة

يف هذه املواقع كلها.

العدل األمريكية كهيئة أجنبية ،ويف العام ١٩٨٩

وعىل املنوال نفسه ،يمكن الحديث عن

أطلق عليه اسم «مركز الشؤون الفلسطينية»،

الجالية الفلسطينية يف الواليات املتحدة التي

ثم «بعثة منظمة التحرير الفلسطينية يف

تشري التقديرات إىل أنها وصلت إىل  ٢٥٢ألف

الواليات املتحدة األمريكية» منذ العام ،١٩٩٤

نسمة يف العام ( ٢٠١٠مؤسسة فلسطني

ويف العام  ٢٠١٠تم رفع وضع البعثة إىل «وفد

الدولية ،دون تاريخ إصدار) ،وربما تصل إىل

فلسطني العام» بموافقة من وزارة الخارجية

نحو  ٣٠٠ألف حاليا .وعىل الرغم من عدم تمكن

األمريكية (مؤسسة فلسطني الدولية ،ص-٤٧ .

هذه الجالية من تشكيل لوبي فلسطيني موحد

 .)٤٨والجدير بالذكر أن قانون اعتبار منظمة

تنظيميا وبرامجيا ،فإن منظماتها يف مختلف

التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية الصادر

الواليات تعمل معا سواء يف إصدار العرائض

عام  ١٩٨٧ال يزال ساري املفعول حتى اليوم،

املشرتكة ،أو تنسيق التحركات يف الواليات

وبناء عىل ذلك كان مكتب منظمة التحرير يف

املختلفة ،وتجاه اإلدارة يف واشنطن .لهذا فقد

واشنطن يمدد بقرارات استثنائية من الرئيس

حققت الجالية إنجازات مختلفة ساعدها يف

مرة كل ستة أشهر ،واستمر ذلك حتى قام

ذلك جنسية أعضائها األمريكية ،وانخراطهم يف

الرئيس األمريكي دونالد ترامب بإغالق املكتب
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يف أيلول من العام  ،٢٠١٨وال يزال املكتب مغلقا ً

وقد مهد العمل املثابر الشجاع لهؤالء السبيل

حتى اليوم ،فيما ال تزال هناك قصة بحاجة إىل

لألجيال األمريكية الفلسطينية القادمة التي بنت

أن تروى حول إنجازاته وإخفاقاته يف الواليات

مؤسسات عملها داخل أمريكا يف وقت أصبح
فيه الشعب األمريكي مستعدا ً للتعرف إىل قضية

 ١٩٧٨إىل .٢٠١٨

فلسطني ونرصتها نتيجة العمل املثابر للرواد

املتحدة األمريكية عىل مدى سنواته األربعني من

األوائل املذكورين .لهذا فقد وجدت الجالية

أفكار ختامية وآفاق

الفلسطينية ومؤسساتها السبل لالنخراط يف

عىل عكس حركات التضامن العاملية الثورية

األحزاب األمريكية واالنتخابات عىل مختلف

التي رافقت الثورة الفلسطينية يف ستينيات

املستويات وباتت تنشط يف املجتمعات املحلية

وسبعينيات القرن املايض ،فإن التضامن

والجامعات واملدارس وبني صفوف الفنانني

العاملي الجديد مع فلسطني قد بات يأخذ

واملثقفني والنقابات وكل مؤسسات وهيئات

طابع الحراكات غري املركزية وغري املنطلقة

املجتمع األمريكي ،ونجحت يف الربط يف إطار

من أيديولوجية معينة كما سماها أحمد جميل

الكفاح من أجل العدالة بني قضية فلسطني

عزم (عزم ،)٢٠١٩ ،ومع ذلك فإن الحراكات

وبني قضايا السود واملكسيكيني والالتينيني

الجديدة ال تزال حالها كحال الحركات الثورية

ومختلف الفئات األخرى التي تكافح من أجل

السابقة تربط قضية فلسطني مع قضية تحقيق

حقوقها داخل الواليات املتحدة األمريكية ،كما

العدالة يف العالم أجمع.

تحالفت مع حركات الحقوق املدنية عىل شتى

يف الواليات املتحدة فإنها لم تعرف كفاحا ً
تضامنيا ً جادا ً مساندا ً لفلسطني يف القرن

توجهاتها ،واستطاعت التغلغل يف الحزب
الديمقراطي ،ويف الكونغرس الذي تغري قوامه

املايض ،حيث كانت فلسطني عىل الهامش،
نظرا ً لسطوة اللوبي الصهيوني ،وبعبع االتهام

باملائة من هذا القوام يف العام  ،٢٠٢١وبهذا كله

بالشيوعية الذي كان يتم إلصاقه بكل من

فقد نقلت الجالية الفلسطينية قضية فلسطني

يتضامن مع الحركات الثورية .يف ذلك الوقت

من الهامش إىل املركز ،بحيث أصبحت القضية

أطلق الكفاح من أجل نقل فلسطني من الهامش

الفلسطينية شأنا أمريكيا داخليا ،ولم تعد مجرد

إىل املركز داخل أمريكا رواد رموز أكاديمية

ملحق يتم ذكره فقط عندما يتم الحديث عن

كإدوارد سعيد وإبراهيم أبو لغد وهشام رشابي

دعم إرسائيل يف مواجهة «اإلرهاب الفلسطيني»،

وغريهم من الرموز األكاديمية والسياسية،

كما كان عليه الحال سابقا.

بحيث أصبح ذوو األصول اآلسيوية يمثلون ٢٣
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تضافرت وتتضافر جهود الجالية الفلسطينية

لدونالد ترامب املدافع عن بقاء أمريكا القديمة.

والحركات الحليفة واملنارصة لها يف الواليات

بناء عىل هذا االستقطاب الحاد ال يعرف عىل

املتحدة األمريكية مع كفاح الشعب الفلسطيني

وجه التحديد ما الذي ستؤدي إليه االنتخابات

عىل األرض يف الشيخ جراح وسلوان والخان

األمريكية القادمة يف نهاية العام  .٢٠٢٤إذا

األحمر وبيتا ،وسوسيا والبلدة القديمة يف الخليل
واألغوار وغريها مشكلة معا ً لوحة واحدة من

فاز الديمقراطيون مرة أخرى فقد يعزز ذلك
مزيدا ً من سيطرة ليرباليي الحزب وشبابه

الكفاح الشعبي العاملي العابر للحدود من أجل

عىل مقاليد صنع القرار األمريكي بما يتجاوز

العدالة يف أرجاء األرض ومنها فلسطني.

مرحلة رئاسة جو بايدن الحالية التي ال تزال

يبقى السؤال عن انتقال هذا الزخم الذي

تتمسك بالخط التقليدي الداعم إلرسائيل

تحقق إىل مستويات صنع القرار يف الواليات

يف الحزب الديمقراطي .ويف املقابل إذا نجح

املتحدة األمريكية .يبدو من األفق أن ذلك ليس

الجمهوريون فإن نجاحهم سيعزز الحراكات

سوى مسألة زمن ،فالتناسب السكاني داخل

الشعبية داخل أمريكا لصالح العدالة لفلسطني

الواليات املتحدة األمريكية يميل بالتدريج

واألفارقة واألمريكيني األصليني واآلسيويني

لصالح األفارقة واملكسيكيني والالتينيني

والالتينيني واملكسيكيني ،مما قد يمثل الجولة

واآلسيويني ،وهو األمر الذي يستثري ردود

األخرية قبل تحول أمريكا إىل ديمغرافيا

أفعال عنرصية بيضاء تسعى للحفاظ عىل

جديدة تنترص للعدالة يف العالم ويف فلسطني.

مستوطنون

وللجالية الفلسطينية يف أمريكا أن تستعد

مستعمرون أوروبيون ،وتعادي الحقوق

لهذين االحتمالني بالعمل مع قواعد الحزبني

املتساوية للمهاجرين واألفارقة األمريكيني

الجمهوري والديمقراطي سواء بسواء السيما

وسكان أمريكا األصليني .أدى ذلك إىل نشوء

الشباب الذين يتغريون لدى الحزبني يف

حالة استقطاب واسعة زادت نسبة التصويت

نظرتهم إلرسائيل كما بينت االستطالعات،

يف االنتخابات األمريكية األخرية اىل  ٦٦باملائة،

وبالطريقة التي تؤدي يف نهاية املطاف إىل

وذلك للمرة األوىل منذ العام  ،١٩٠٠حيث

تنازل الواليات املتحدة عن االستمرار يف

شارك يف االنتخابات  ١٥٩مليون أمريكي

لعب دور األم الراعية للمرشوع االستيطاني

صوت منهم  ٨١لجو بايدن و ٧٤مليون

االستعماري يف فلسطني.

أمريكا القديمة التي أنشأها
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دراسات

هبة القدس  ..و «الجيل الفلسطيني الجديد»

كمال أبو شاويش

*

شهدت األرايض الفلسطينية أحداثا ً عصيبة

لالختالف والتباين .وقبل أن تشتد معركة

خالل النصف األول من العام 2021م ،الذي
احتشدت أجندته بقضايا وطنية ُكربى.

«الرتاشق اإلعالمي» و«التنابذ بالرشعيات»
جاءت هبة القدس ،التي قادها شباب فلسطني،

فللمرة األوىل منذ سنوات طويلة ،وتحديدا ً

وتدخل فصائل املقاومة يف قطاع غزة عىل خط

منذ االنقسام البغيض ،تعيش الجماهري

املواجهة الساخنة؛ لتخرج بعدها طائرات

الفلسطينية أجواء االنتخابات الترشيعية

االحتالل اإلرسائييل ،وترضب املساكن فوق

العامة ،وكأن الحالة السياسية العامة يف
طريقها إىل انفراج ٍة تاريخية ،ربما ُتنهي
حقبة «الردة السياسية» التي ُفرضت عىل

رؤوس ساكنيها ،وتؤدي دورها التاريخي يف
تعزيز الوحدة الوطنية ولو إىل حني!
برز خالل هذه األحــداث نمط جديد من
الشباب الفلسطيني ،يمكن أن نقول – بيشء

كاهل املواطن الفلسطيني ،لكن رسعان ما
ّ
تبخر الحلم ،وتحوّلت االنتخابات من مصد ٍر

من الثقة – إنه جيل مختلف عما سبق من
ٌ
وواع ،متفتحٌ ومطلع عىل
أجيال؛ إنه جيل متعل ٌم ٍ
مجريات العالم من حوله ،يمتلك أدوات املعرفة،

لتوحيد النظام السيايس واملجتمع ،إىل موضوع

* باحث دكتوراه في العلوم السياسية وناشط سياسي ،ومحاضر
غير متفرغ في جامعة فلسطني بغزةkamalabu_shawish@ .

وقادر عىل اجرتاح أدوات ووسائل نضالية

hotmail.com
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ربما لم تكن معروفة أو مستخدمة سابقاً .إنه

التسوية السلمية يف ظل حكومة/ات نتنياهو

باختصار «الجيل الفلسطيني الجديد».

املتعثرة واملتهالكة ،واستمرت حالة االنقسام

يناقش هذا املقال الحالة الفلسطينية الراهنة

السيايس بني شقي الوطن إىل أجل غري مسمى،

بمقاربة سوسيو -سياسية ،يف محاولة لتحليل

واستمر معها الحصار واإلغالق املفروض عىل

تداعيات ومآالت الهبة/الهبات الجماهريية
خط متواتر (صعودا ً وهبوطاً)،
املستمرة عىل ٍ
ومن ث َّم استخالص مجموعة من النتائج ،علّها

قطاع غزة ،وتبخرت معها أحالم الفلسطينيون
باستكمال مرشوع التحرير ،وتعثرت معها
خطوات بناء الدولة الفلسطينية املنشودة.

َت َ
لقى باال ً لدى صناع القرار السيايس؛ فمهمة

وبال شك ،فإن هذا السياق السيايس قد

الكاتب ال تتوقف عند هدف الوصول للقراء

أرخى سدوله عىل مناحي الحياة االجتماعية

فحسب ،وإنما تحاول التسلل إىل مطبخ القرار،

واالقتصادية والنفسية لدى املجتمع الفلسطيني
عموماً ،وفئة الشباب عىل وجه الخصوص.

حيث أولئك الذين يتحكمون يف مناحي الحياة
اإلنسانية واالجتماعية.

مالمح جيل فلسطيني جديد

بانوراما فلسطين المبعثرة

يف اليوم العاملي للشباب (الذي يصادف 8

م ّرت ذكرى النكبة الفلسطينية هذا العام

كانون األول من كل عام) استعرض الجهاز

(الثالثة والسبعون) مريرة ،ومليئة بأحداث

املركزي لإلحصاء أوضاع الشباب يف املجتمع
الفلسطيني ،وأشارت البيانات املُح ّدثة إىل أن

صعبة عىل الفلسطينيني ،كانت إدارة ترامب -
ذات النزعة العنرصية األكثر انحيازا ً لالحتالل

عدد الشباب يف فلسطني يف منتصف العام
 2020ضمن الفئة العمرية ( 29-18سنة)

من أي إدارة سبقتها  -وهي تحزم حقائبها
إيذانا ً باالنرصاف تخلّف وراءها تركة سياسية

قد بلغ  1.14مليون شاب من إجمايل السكان،

ثقيلة خالل السنوات األربع العجاف؛ فقد

يشكلون نحو خمس املجتمع ،وسجّ لت نسبة
املتعلمني ارتفاعا ً ملحوظا ً (ارتفعت نسبة

وفرضت عىل بعض العرب  -بالتهديد و/
أو الرتغيب  -سياسة تطبيع مجاني مع دولة
االحتالل ،مثّلت جنوحا ً وتنصالً من مبادرة

الشباب الحاصلني عىل شهادة بكالوريوس
فأعىل من نحو  120شابا ً لكل ألف يف العام
 ،2007إىل نحو  180شابا ً لكل ألف يف العام

السالم العربية التي أقرتها الجامعة العربية

 ،)2019يف حني انخفضت نسبة الزواج املبكر،

(آذار  ،)2002مع استمرار انغالق مسار

وارتفعت نسبة العنوسة .وعىل الرغم من تاليش

استمر االستيطان يف هذا العام أكثر رشاهة،

27

نسبة األمية بني الشباب (انخفضت نسبة األمية

قد بلغت  ،%86وأن  %94من الشباب الذين

بني الشباب إىل نحو  %0.7مقارنة مع  %1.1يف

يستخدمون اإلنرتنت استخدموا شبكات

العام  - )2007كما تشري البيانات املسحية  -فقد

التواصل االجتماعي أو املهني (فيسبوك ،تويرت،

استمر معدل البطالة يف االرتفاع بني الشباب

لينكد إن ..الخ) ،بواقع  %96يف الضفة الغربية

(بلغ معدل البطالة بني الشباب  %38لعام
 .)2019كما ُتظهر البيانات أن أعىل معدالت

و %91يف قطاع غزة.
ولعل لغة األرقــام واإلحصائيات هنا ال

بطالة سُ جل بني الشباب الذين يحملون مؤهالً

تخلو من دالالت عدة ،أهمها :أن هؤالء الشباب
متعلمون تعليما ً جيدا ً أو كافياً ،ومتأثرون

البطالة بني الشباب الخريجني من حملة الدبلوم
املتوسط فأعىل  %52من إجمايل املُتعطلني عن

بثقافة العوملة ،ومطلعون عىل أحدث الوسائل
واملعارف بفضل تقنيات االتصاالت فائقة

العمل خالل عام  ،2019مع العلم أن نسبة

الرسعة؛ فباتوا مُطلعني عىل ما يجري حولهم

الشباب العاملني عمالة غري منظمة يف فلسطني

يف العالم الذي أصبح شاشة زرقاء ،أو قرية

(املقصود بهم الشباب العاملون يف القطاع

صغرية باملعنى الحريف وليس املجازي .لكنهم
بال شك أقل األجيال الفلسطينية حظا ً من

القطاع املنظم الذين ال يحصلون عىل أيّ من

نواحي عديدة؛ فقد كربوا عرب سني عمرهم وهم

الحقوق يف سوق العمل ،سواء مكافأة نهاية

يشهدون رصاعات عنيفة مستمرة ،وما إن تنتهي

الخدمة/تقاعد ،أو إجازة سنوية مدفوعة األجر،

جولة تصعيد حتى يدخلوا يف جولة أخرى؛

أو إجازة مرضية مدفوعة األجر) قد بلغت %59

فقد شهد هذا الجيل منذ طفولته عملية السور

من مجمل الشباب العاملني .عالوة عىل أن ثلث

الواقي ( ،)2002وتقسيم املدن والقرى عرب

الشباب املستخدمني بأجر يف القطاع الخاص
يتقاضون أجرا ً شهريا ً أقل من الحد األدنى

الجدار الفاصل ،ومئات الحواجز يف املحافظات

علميا ً دبلوم متوسط فأعىل؛ حيث بلغ معدل

غري املنظم ،باإلضافة إىل املستخدمني بأجر يف

الشمالية ،ويف املحافظات الجنوبية عاشوا أكثر

لألجور ( 1,450شيقالً يف العام .)2000
وأخرياً ،ونحن نتفحص هذه اإلحصائيات

من أربع جوالت من العدوان اإلرسائييل الهمجي،
عالوة عىل الحصار املستمر منذ العام .2006
وهم كذلك أقل األجيال حظا ً يف الحصول عىل

الخاصة بالشباب ،لفت انتباهنا ما أظهرته
بيانات املسح لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

فرص عمل تتناسب مع مؤهالتهم وقدراتهم،

لعام  ،2019حيث إن نسبة الشباب الذين

ومع ارتفاع معدالت الفقر والبطالة ازدادت

يستخدمون االنرتنت من أي مكان يف فلسطني

كلفة الحياة اآلدمية ،وبرزت العديد من الظواهر
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الغريبة عىل مجتمعنا الفلسطيني :كظاهرة

نفسها عىل أنها« :جيل تم تهميشه بالكامل ولم

االنتحار ،والهجرة غري الرشعية ،وغريها من

ينظر إليه ألسباب كثرية  ..تم إنشاء القروب لكي

تعب عن عمق حالة اإلحباط التي
الظواهر التي ّ

يتم توحيد صوت هذا الجيل  ..سيبقى صوت
الحق مستمرا ً لكي ينال مراده  ..قروب مستقل،

وكانت نتائج دراسات مسحية سابقة قد

وال يتبع ألي جهة معينة» ،هذه الصفحة عىل
الفيس بوك مثالً تضم أكثر من  42ألف شاب

رضبت صفوف الشباب.
أشارت إىل أن ثلث الشباب يف قطاع غزة يرغبون
يف الهجرة ،وهذا ربما يبدو مفهوماً؛ نظرا ً

مشارك وفعال.

لألوضاع السياسية  -االقتصادية – االجتماعية
السائدة يف قطاع غزة ،التي لعبت دورا ً يف زيادة

ولم تعُد كذلك املبادئ التي كانت سائدة يف
زمن السلطة املُطلقة لأليديولوجيات أو األحزاب،

نسبة الرغبة يف الهجرة للخارج ،حتى وإن

هي الوسيط بني املثقفني األيديولوجيني أو

كانت رحالت للموت عرب البحر.

الحزبيني وعامة رشائح الشعب ،فقد تجاوزت

ولعل واحدة من خصائص هذه املرحلة

شبكات التواصل االجتماعي حدود املكان

التي يعيشها «الجيل الفلسطيني الجديد» أن
ّ
يشكلون مَص َدر
مُحرتيف السياسة لم يعودوا

والزمان عرب اإلنرتنت ،حيث يتم تعميم األخبار
واألفكار بسهولة وبساطة وبرسعة الضوء.

إلهام لهؤالء الشباب ،كما لم يعُد املثقفون أيضا ً

انسداد األفق السياسي
وتعثر المصالحة

وسائط لنقل الوعي أو إنتاجه ،أو الحديث باسم
الجماعات والشعوب التي ينتمون إليها .ولم تعُد
املقاالت والكتابات حكرا ً عىل «االنتلجينسيا» يف

ّ
شكلت حكومات نتنياهو املتعاقبة عىل مدى

الجرائد واملجالت ووسائل اإلعالم ،بل أصبح

سنوات عقبة يف طريق مسرية التسوية السلمية،

لكل شاب جريدته أو قناته الخاصة عىل

ويف هذا العام استمر االستيطان أكثر رشاهة ،يف

يعب فيها ومن خاللها عن كل ما
يوتيوب؛ التي ّ

ظل إدارة أمريكية ذات نزعة عنرصية أكثر من

يدور يف رأسه ،ويمكن تمرير األفكار بسهولة

أي إدارة سبقتها (إدارة ترامب) ،التي فرضت

وبساطة يف سويعات معدودة عىل جيل كامل

عىل بعض العرب بالتهديد و/أو الرتغيب سياسة

من الشباب دون رقيب ،وستجد الكثري من

تطبيع مجاني مع دولة االحتالل ،مع استمرار

املبادرات الفردية التي القت قبوال من قطاع

انغالق مسار التسوية السلمية يف ظل حكومات

واسع من جيل الشباب ،مثل مجموعة خاصة
بجيل التسعينيات يف قطاع غزة ،التي ُتعرف

نتنياهو املتعثرة .وعىل الصعيد الفلسطيني
الداخيل ظلّت حالة االنقسام السيايس تراوح
29

مكانها ،عىل الرغم من املحاوالت الجادة

األحزاب والتنظيمات الفاعلة داخل (م .ت .ف)

للم الشمل الفلسطيني ،من خالل اجتماع

وخارجها (حماس والجهاد اإلسالمي) ،يف داللة

األمناء العامني للفصائل الوطنية واإلسالمية

واضحة عىل حالة السخط الشعبي عىل الوضع

الفلسطينية ،بحضور الرئيس محمود عباس،

القائم ،وعدم الرضا عن أداء التنظيمات سواء

الذي عُقد بشكل متزامن يف مقر الرئاسة بمدينة

تلك التي داخل السلطة أو خارجها ،واألهم يف

رام اهلل ويف العاصمة اللبنانية بريوت عرب تقنية

نظري وجود رغبة جامحة لدى جيل واسع

«الفيديو كونفرنس» ،يف مطلع أيلول ،2020

من الشباب (الذين لم يسبق لهم املشاركة
سابقاً) يف املشاركة يف هذه العملية االنتخابية،

يف تركيا ،أفىض التفاق عىل إجراء االنتخابات

وربما أن أغلبهم لم يشاركوا حتى يف انتخابات
طالبية (محافظات قطاع غزة مثالً) .وبرصف

برملانية ثم رئاسية ،ومن ث ّم مجلس وطني.
ما من شك يف أن االنتخابات قد مثّلت – يف

النظر عن نسبة تمثيل الشباب داخل اللوائح
االنتخابية املمثلة لألحزاب أو املستقلة ،وعن

حينها  -حسب املراقبني «فرصة» للتخلص من

ترتيب مواقع الشباب ضمن تلك اللوائح ،فإن

تركة االنقسام الفلسطيني البغيض ،أو يف حدها

عب – ضمن
التدفق الهائل للقوائم واملرشحني ّ

األدنى ربما كانت ستساعد يف توحيد النظام
السيايس ،ومثّلت كذلك «فرصة ذهبية» لجيل

عب عنه – عن حالة من الحراك السيايس
ما ّ

الذي مهّد لحوار ثنائي (فتحاوي – حمساوي)
العامة (الربملانية والرئاسية) بشكل متتال،

املخزون/املكبوت منذ آخر انتخابات ترشيعية
شهدتها فلسطني (كانون الثاني  .)2006فبدت

الشباب كي يُعربوا عن ذواتهم .والحاصل ،أن
النتائج املُحدثة للسجل االنتخابي قد ّ
شكلت

تلك االنتخابات وكأنها سفينة الخالص ملشاكل
الشباب والشعب الفلسطيني عموماً.

صدمة من حيث نسبة حضور الشباب ضمن
أصحاب حق االقرتاع؛ فقد أشارت األرقام إىل أن

لكن االنتخابات التي كان مزمع إجراؤها يف
ٌ
يعول عليها يف توحيد
 22أيار  ،2021وكان

يف قوائم الناخبني هم من جيل الشباب الذين

الشعب ،أو النظام السيايس الفلسطيني،
جاءت بما هو عكس ذلك تماماً ،فما إن

نحو  %40من أصحاب حق االقرتاع املسجلني
لم يسبق لهم املشاركة يف أي انتخابات سابقة،

األمر الذي – ربما – كان سيفتح الباب واسعا ً

أعلن الرئيس الفلسطيني يف البيان الختامي

أمام مشاركة سياسية واسعة للشباب.

الجتماع الفصائل بمدينة رام اهلل ،عن تأجيل

وقد سجّ ل لالنتخابات الترشيعية 36

موعد االنتخابات الترشيعية  -بسبب الرفض

قائمة انتخابية ،وهو أكرب بكثري من عدد

اإلرسائييل إلجرائها يف القدس املحتلة ،وإخفاق
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الجهود الدولية يف الضغط عىل حكومة االحتالل

عطشهم بعد نهاية يوم الصيام ،وماليني القلوب

 حتى تحوّل «العرس الديمقراطي» إىل منربٍوعبت حركة حماس –
للمزايدات الحزبية،
ّ

من أقايص األرض تدعو لهم بالصمود والثبات.
ً
مصادفة  -مع ذكرى النكبة
تزامن ذك – ولعلها

ومعها عديد من الفصائل /القوائم االنتخابية

 -عن أسفها لقرار التأجيل ،واعتربته «انقالبا ً

األليمة (الـ )73؛ حيث خرج الجيل الثالث من
املُهجرين ليكتبوا رسديتهم الجديدة ،رسديّة

عىل مسار الرشاكة والتوافقات الوطنية» كما

االنعتاق من االحتالل ،وليس تحسني ظروف

جاء يف بيانها ،حتى إن الكتل االنتخابية التي لم
يكن متوقعا ً منها أن تتجاوز العتبة االنتخابية

العيش تحت االحتالل؛ رافضني اإلذعان
لقهر الزمن ،والتمييز ،والحصار ،واالستهانة

(نسبة الحسم) ،وجدت يف هذا التأجيل فرصة

سبب لكل
باملشاعر الدينية والقومية ،فاالحتالل ٌ

للقذف السيايس ،والنيل من السلطة ،والرئاسة

عل ٍة وبالء.

وحركة فتح عىل حد سواء.

من وسط تلك الصورة القاتمة بزغت مالمح

صورة فلسطينية جديدة لم تكن مألوفة

االنتفاضة ال تستأذن أحدًا
وال تأخذ مواعيد ُمسبقة!

للكثريين؛ صورة «الجيل الفلسطيني الجديد»،
وعىل وقع الصخب الهادر يف كل ميادين

للمرة األوىل منذ ما يقارب عرشين عاماً،

فلسطني ،توارى التناقض الداخيل الذي كان

وتمتلئ بألوف من مختلف فئات الشعب،

باألمس القريب ،فالقدس التي حُ رمت من حقها
يف االنتخابات ،وكانت سببا ً يف الشقاق الداخيل،

تستعيد الساحات الفلسطينية ديناميتها،
وتستعيد زمام مبادرة كانت قد امتلكتها يف

هي ذاتها التي وحدت الفلسطينيني ،ومن

لحظات معدودات من تاريخ فلسطني الحديث،

عرب وعجم ،مسلمني
خلفهم مليارات البرش،
ٌ

وبدت فلسطني وكأنها تعود من شتاتها الطويل،
و ُتلملم بقاياها املُبعثرة ،وتنحت مالمح وجهها
املُرشق من جديد .هي القدس ،إذن ،تؤكد مرة

ومسيحيني ،يُسبحون ويبتهلون بالدعاء
للقدس وأهلها .هذه هي فلسطني الجديدة،
التي ضخت يف أبنائها  -أنى كانوا ،وأكثر من أي
ً
رغبة جامحة يف التخلص من «عار
وقت مىض-

تلو األخرى أنها بوابة السماء ،وجوهر األمن
والسالم ،مئات املصلني وقفوا محتشدين يف

النكبة» الذي طاردنا عىل مدى عقود؛ فتالحمت

ساحات األقىص يدافعون عن حُ رمة املسجد،

الجموع يف القدس ،مع مثيالتها يف غزة ،واللد،

بصدورهم العارية وسجادة الصالة ،ليس

ويافا ،والنارصة ،ونابلس ،وشفا عمرو ،وجنني،

معهم سوى كرسة خبز ،ورشبة ماء تروي

وكفر كنا ،والخليل وأم الفحم ورام اهلل  ..يف
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ملحمة أسطورية ُتنذر بدنو ساعة الخالص،

وخالصة املشهد الحايل؛ برصف النظر عن

وهذا هو «الجيل الفلسطيني الجديد» الذي جاء
بالبُرشى ،وقرر بضمريه الجمعي أن ُ
ينفض

نتائجه السياسية ،أن حدود الوطن الوهمية
(التي ُرسمت بالدم يف أعقاب النكبة) لن َتعُد

عن فلسطني ُغبار السنني الكالحات العجاف،
وينتصب ماردا ً ليرصخ باصقا ً يف وجه العالم

قائمة بعد اليوم ،ولن يَعرتف بها هذا «الجيل
الفلسطيني الجديد» ،كما ال يعرتف بموازين

الظالم :كفى احتالالً ،وكفى حصاراً ،وكفى
ظلماً .فأعاد لفلسطني رونقها وبهجتها ،وجعل

القوى القائمة ،ومع أن هذا الجيل هو األكثر
تهميشاً ،واألقل حظا ً من كل األجيال السابقة،

املستحيل مألوفاً ،واستحالت كل ميادين الوطن

من جهة العيش الكريم ،والتعليم ،والعمل،

إىل ساحات نزال حقيقي .واملالحظ أن القوة

والعدالة االجتماعية ،فإن إلزامات الرصاع مع

التي لعبت دور املحرك الرئيس يف هذه الهبة

العدو القومي أعادت له ترتيب األولويات ،وكأن

ويف قيادتها هي التجمعات الشبابية ،أي تلك

لسان حالهم يُردد قول اإلمام الشافعي« :أنا إن
ِعشت لست أُعدم قوتا ً  ..وإذا ِمت لست أُعدم

الفئة االجتماعية املتكونة من طالب الجامعات،

قربا ً  ..همتي همة امللوك ونفيس  ..نفس حر ترى
املذلة كفراً».

والخريجني الجامعيني العاطلني عن العمل.
هذا هو الزمن الفلسطيني الجديد ،أشبه
بإعادة الروح إىل هذا الجسد الفلسطيني
املُحترض .لم ُتفلح إذا ً سبعة عقود من التهجري

ولنا أن نتساءل :من أين خرج هذا الشباب
الثائر بكل شجاعته وتحديه؟ قد تكون

و«األرسلة» يف كي وعي هذا الجيل العَفي ،وعىل
العكس تماماً؛ بدا وكأن األرواح الفلسطينية

اإلجابة :إن تمادي اإلحتالل يف القمع ،والتغول
واالستيطان ،والتزييف ورسق البيوت يف

تالقت ،متجاوزة حدود املكان والزمان لتلعن
االحتالل ،وتفضح أُكذوبة السالم ،والعيش

الشيخ جراح ،وغريها من املناطق ،قد وضع
الفلسطينيني أمام تحد وجودي :نكون أو ال
نكون ،فقرروا أن يكونوا .إن هذا الجيل من

املشرتك ،وتعلن نهاية «الدياسبورا الفلسطينية»
 !..إنها مُقاربة فلسطينية جديدة؛ فقد ّ
وفرت
سياسات االحتالل العنرصية مخزونا ً هائالً من

الشباب الذي نحته لهيب الثورة ،قد اكتشف
قوته ،فهو قادر عىل سحق الطغاة وكنسهم،
وهذا االكتشاف الهائل يولّد الشعور بالفخر

الكره والحقد ،وأعادت بعث الروح الوطنية يف
هذا الجيل ،الذي لم يعرف عن فلسطني والثورة
إالّ بعضا ً من الحكايات ،التي ُتروى حول مدفأة

يصبح هذا النمط من التم ّرد عىل االحتالل

الحطب يف ليايل الشتاء الباردة.

لحظة تأسيس جديدة ،ستبقى يف ذاكرة هذا
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الجيل واألجيال القادمة ،وعنرصا ً أساسيا ً يف

عىل الصعيد االقتصادي واالجتماعي فحسب،
وإنما والسيايس أيضاً ،وهذا ما يمكن أن ُنطلق

وخالصة القول ،إن فلسطني اليوم تشهد ما

عليه «رشعية اإلنجاز» يف ظل غياب الرشعيات.

يمكن وصفه بـ«الوالدة الجديدة» ،فهي أكرب

اجتهد علماء السياسة واالجتماع املهتمون

تكوين هوية هذا الفلسطيني الجديد.

بدراسة علم الثورة ( (Revolutionologyيف

من ثورة؛ إنه إعادة بعث لروح الشعب العربي
الفلسطيني ،وصورته املوحدة يف كل أماكن

تفسري الدوافع املؤدية للثورات االجتماعية،

وجوده ،التي حاول االحتالل تحطيمها عىل

وينظر البعض إىل التنمية االقتصادية باعتبارها
واحدا ً من جوانب اإلنجاز املجتمعي؛ التي تشمل

الجديدة ،استعاد هذا الشعب وطنه /كيانه
املعنوي .ولعله يكون يف قدرتنا أن نقول يوما ً ما

التنمية السياسية ،واالقتصادية ،والثقافية،
التي تشكل معا ً مفهوما ً واحداً ،يمكن أن يُسمى

قاله الشاعر اإلنجليزي (وردزورث) عن الثورة

«اإلنجاز» .ويضع جيمس ديفي ز �James C. Da

الفرنسية« :إنها لنعمة أن تكون بني األحياء يف
ذلك الفجر ،أما أن تكون شابا ً فتيا ً فذاك هو

) )viesنموذجه الحسابي ملنحنى (الزيادة يف
التطلعات) مع مرور الوقت ،وتربط هذه النظرية

النعيم بعينه».

العالقة بني معدل اإلنجازات والطموحات

مدى العقود السابقة ،ومن وراء هذه الوالدة

والتوقعات عرب الزمن ،وبرصد وتتبع منحنى

الخاتمة

احتياجات الرضا

يف ضوء قاعدة أساسية من قواعد علم

(Satisfaction

،)Need

الطموحات ( ،(Aspirationsوكذلك التوقعات
( )Expectationsصعودا ً وهبوطا ً عرب الزمن،

االجتماعي السيايس تفيد بأن الجماعات
البرشية – أي جماعات -تتماسك حني تكون

يخلص ديفيز للمعادلة :أنه كلما زاد معدل
اإلنجازات وكان قريبا ً من معدل الطموحات،

تحت الضغط والتهديد ،وتسرتخي حني تخرج
من دائرة الخطر ،وتدب الخالفات يف داخلها

زادت حالة الرضا ،ويف حال انخفض معدل

يف حالة توزيع غنائم بصورة أو بأخرى.

اإلنجازات مقارنة بالطموحات ،ينحدر معدل

وهنا ينبغي عىل صناع القرار الحذر الشديد؛

التوقعات ،وتقل حالة الرضا ،وبالتايل تحدث

امتصاص بعض من حالة الغضب لكنها قد
ال ُتفلح بالرضورة يف كل مرة ،فهذا الجيل له

املسافة بني املفهومني الطموحات(  (�(Aspira

متطلباته وتطلعاته وطموحاته الخاصة ،ليس

«الفجوة الثورية» يمكن أن يُنظر إليها إجرائيا ً

فقد تساعد «نظرية العدو» الخارجي عىل

الفجوة الثورية ( .)Revolution Gapلذلك ،فإن

 ،tionsوالتوقعات ( ،)Expectationsالتي تمثل
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إلمكانيات حدوث ثورة عنيفة ،وكلما اتسعت

االنقسام الداخيل والبالدة السياسية؛ فإما أن

الفجوة الثورية زادت احتمالية الثورة العنيفة

ترتقى قيادات الحركة الوطنية ملستوى الحدث،
أو تتنحى جانباً ،تاركة الفرصة لهذا «الجيل

والواقع ،أن هذه الهبة قد أظهرت مدى

الفلسطيني الجديد» لكي يتوىل القيادة ،فهم

هشاشة االحتالل ،وضعفه يف مواجهة الجماهري

قادرون عىل رسم مستقبلهم ،وتحديد مصريهم
بأنفسهم ،هذا فضالً عن بروز الشباب كقوة

«الحصان األسود» يف هذه املواجهات ،وبذلك
وضعت هذه الهبة حدا ً نهائيا ً ألسطورة بقاء

دافعة ،ورشيحة جديدة محركة للمجتمع.

املمتدة.

الهادرة يف كل مكان ،وظهر الشباب كأنهم

فليس العاقل من يواجه األمر بعدما يقع ،بل
العاقل من يحتاط لألمر حتى ال يقع!
إن الثورات ليست أفعاال ً معصومة

االحتالل إىل األبد!

لكن يف املقابل ،يبدو أن هناك فهما ً خاطئا ً

ومُحصنة ضد النقد ،فالثورة الفلسطينية
التي َن َ
هضت أساسا ً لرفض الواقع السيايس
– االجتماعي القائم يف أعقاب النكبة ،و َن َذرت

ينبغي الوقوف عنده وهو :أن الدول املنهمكة
باحتمال الرصاع املبارش مع العدو القومي،
تتمتع بفرتة سماح مُستمرة من شعوبها،
التي ُت َغلِب إلزامات هذا الرصاع عىل حقوقها

نفسها لتغيريه والقطع معه ،ينبغي أن تنتج
نقدها أيضاً ،وهنا يأتي دور ما يمكن تسميته

األساسية يف الحرية والكرامة والعمل! ويف حني
أثبت الشباب الفلسطيني خالل هذه الهبة
وغريها مدى التزامه بقضاياه الوطنية ،فإن
الدرس الكبري املُستفاد من هذه الهبة،

بـ (االنتلجنسيا) الوطنية؛ التي ينبغي أن
يتجاوز دورها كونها ُنخبة تحت الطلب ،أو

ُنخبة يف خدمة البنية الثقافية والسياسية

ويف ظني – وبعض الظن إثم  -أن هذا

واالجتماعية السائدة ،تبيع خدماتها الرمزية

«الجيل الفلسطيني الجديد» ،وبمجرد أن يتبدد
ُغبار هذه املعركة ،لن يقبل باستمرار الوضع

للدولة مقابل ريع سيايس أو اقتصادي؛
أي ُنخبة وظيفتها ال تتجاوز إعادة إنتاج

املأزوم كما هو عليه اآلن؛ فما بعد هبة األقىص
ليس كما قبلها ،وعندئذ لن يكون مقبوال ً أن

بيري بورديو .فالدور املطلوب منها هو تصوير

( )reproductionأيديولوجيا الدولة – بتعبري
الواقع كما هو دون تجميل أو مواربة ،بهدف

تستمر املقامرة بمستقبل هذا الوطن وهذه
القضية ،ولن َيعُد مقبوال ً االستمرار يف حالة
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دراسات

هبة القدس في أراضي 48
ّ
اإلرهاصات ،دالالت التوقيت ،اآلفاق الممكنة
عبد الغني سالمة

*

من ثقل الحراك الجماهريي ،خاصة يف املسجد

مقـدمـة
يف أيار  ،2021اندلعت موجة احتجاجات

األقىص ومحيطه.

جماهريية يف القدس ،ردا عىل هجمات

مع تصاعد األحــداث يف القدس ،بدأت

جماعات استيطانية متطرفة كانت تستهدف

االحتجاجات تتحول إىل حراك شعبي أوسع،

الفلسطينيني يف املدن املختلطة ،خاصة يف

أخذ ينتقل إىل مدن الضفة الغربية وغزة،

القدس ،وبالتحديد يف شارع يافا ،ثم تحولت إىل

ورسعان ما وصل إىل املدن الفلسطينية داخل

حراك شعبي لحماية باب العامود ومدرجاته،

الخط األخرض ،وصار عىل وشك التحول إىل

وتكريسه كحيز عام للمقدسيني ،ونقطة

انتفاضة شعبية ،يف كل فلسطني التاريخية.

انطالق للدفاع عن البلدة القديمة ،ثم اتسع

وهذه نقطة تحول خطرية جدا يف شكل الرصاع،
كان من املمكن أن ُتحدث تغيريا جذريا وشامال

سكانه من مخططات االقتالع ،وبهدف حماية

يف املعادلة السياسية لو قيض لهذا املسار

املدينة املقدسة من مخططات التهويد .تزامن

االستمرار والنضوج.

الحراك صوب حي الشيخ جراح ،لحماية

يف خضم تلك األحداث ،زار رئيس الوزراء

ذلك مع العرش األواخر من رمضان ،ما زاد

السابق نتنياهو مدينة اللد ومدنا مختلطة

* باحث وكاتب رأي.
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أخرى ،يف إشارة مفادها أن ما يجري يف تلك

مختلفا ،وفاق كل ما جرى سابقاً .فلماذا حدث

املدن أهم وأخطر ،وله أولوية االهتمام ،كما

يف ذلك التوقيت تحديدا؟ وما هي اإلرهاصات

شاعت يف اإلعــام صور املواجهات ،وساد

التي أسست لتلك الهبّة؟

اعتقاد شعبي أن مدن الداخل ستقلب املعادلة،

مدن مختلطة وتعايش هش

وسيكون لها القول الفصل يف تغيري مجرى

مع أن وثيقة االستقالل اإلرسائيلية تنص

الرصاع.

عىل "أن الدولة ستضمن املساواة يف الحقوق

دالالت التوقيت

االجتماعية والسياسية لجميع مواطنيها دون

لم تكن هبّة فلسطينيي الداخل تضامنا مع

التمييز عىل أساس ديني وعرقي وجنيس".

القدس أو غزة كما روج البعض؛ التضامن يكون

فإن الواقع كان شيئا مختلفا ومتناقضا؛ فكل

مع اآلخر ،ال مع الذات .هبة القدس ،والحرب

ما يسمى بالتعايش واملدن املختلطة تعبريات

عىل غزة عىل أهميتهما لم يكونا سوى الرشارة

مضللة؛ والحقيقة أنه تعايش هش ،وأن تلك

التي فجرت األحداث ،فالتغريات السيسيولوجية

املدن لم تكن مختلطة عىل نحو عادل ،وكانت

والسياسية العميقة ال تحدث فجأة ،بل تأتي

دون مساواة؛ يف تلك املدن عاملان ال يلتقيان:

نتاجا لرتاكمات ،وبعد إرهاصات ومقدمات

أحياء يهودية راقية تبتلع األحياء العربية

تاريخية تحدث عىل مدار سنوات طويلة.

املهملة ،بيوت فخمة تقابلها بيوت آيلة للسقوط

1

عرشات األحداث املهمة والخطرية ،واملآيس

تتوسّ ل البقاء ،وال يسمح ألصحابها برتميم

املوجعة حدثت يف السابق يف الضفة وغزة

سقف يدلف ،أو جدار مهرتئ ،أحياء يهودية
ُتخصص لها موازنات ضخمة ،مقابل أوامر

والشتات ولم نشهد حراكا مماثال يف الداخل

هدم وإخالء ،مدن ومستوطنات ُتقام عىل عجل،

من حيث القوة والشمولية كما حدث حينها.
صحيح أن فلسطينيي الداخل لم يتأخروا يوما

وقرى كاملة غري معرتف بها ،رؤوس أموال

عن اإلسناد واملنارصة والتعبري عن رفضهم

يهودية تنمو برسعة وطبقات وسطى وثرية

ممارسات االحتالل يف الضفة وغزة ،وصحيح

تزدهر ،مقابل فقر وبطالة يف الوسط العربي،

أنهم ناضلوا بكل قوتهم ضد ظلم االحتالل

مستوطنون يعربدون ويخرقون القوانني
مدعومني برشطة تتصيّد الشباب عند ّ
كل زاوية،

وعبوا
وعنرصيته ،وصمدوا فوق أرضهم،
ّ

صلت خصيصا لتنظيف املدن
قوانني عنرصية ُف ّ

عن تمسكهم بهويتهم الوطنية وانتمائهم
الفلسطيني ..لكن ما جرى آنذاك كان شيئا
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من سكانها األصليني لصالح البيض الجدد.
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وكانت النتيجة الطبيعية لتلك السياسات

مرافقه وعالقاته وأسسه االقتصادية ،واق ُتلع
ّ
السكان من بيوتهم ُ ّ
وشدوا يف بقاع األرض،

وبقوة عن رفض الجماهري للواقع املفروض

ليعيشوا عىل هامش املجتمعات التي أقاموا بني

عليهم ،وما جرى هناك وآنذاك هو استعادة
لشعب ناضل ض ّد تيار التهويد
الروح الوطنية
ٍ
واألرسلة حتّى كادت تتقطع أنفاسه ،وكفاح

ظهرانيها كالجئني.
العسكري عىل محاربة من حاول العودة من

شعبي لنيل الحرية واسرتداد الكرامة .ولنفهم

وراء خطوط وقف إطالق النار ،وترصف

كيف وملاذا ،لنعد إىل الحكاية من أولها:

تجاههم كأنهم متسللون يمكن إطالق النار

العنرصية ،تلك الصدامات العنيفة التي عربت

يف السنوات األوىل بعد النكبة ،عمل الحكم

عليهم دون محاسبة .كما تم هدم معظم القرى

حرب التهجير والنفي

العربية املهجرة.

فلسطينيو الداخل ،هم "البقيّة الباقية"،

ولم تكتف السلطات اإلرسائيلية بارتكاب

الذين تمكنوا من الصمود إبان النكبة ،وبقوا
يف قراهم ومدنهم ،بينما ُهجّ ر قرسا أغلبية أهل
البالد .كانت النكبة هي النقطة الفاصلة بني

فعلت يف كفر قاسم مثال ( .)1956فقد هدمت

زمنني ،وقد طالت جميع املستويات ،الفردية

منذ العام  1950حتى العام  2018نحو 4450
مسكناً ،وتكون بذلك قد هجّ رت نحو 30,000

دمرت النسيج االجتماعي ،وقوضت أسس

 700ألف شجرة زيتون وبرتقال تعود ملكيتها

املجازر بحق السكان إبان النكبة وبعدها ،كما

نسمة تهجريا ً داخلياً 2.كما اقتلعت أكثر من

والجماعية ،االقتصادية والثقافية .واألهم أنها
املجتمع الفلسطيني ،وكادت تقيض عىل الهوية

لفلسطينيني ،وهو أمر يفضح ادعاءات إرسائيل

الوطنية الفلسطينية.

بالحفاظ عىل البيئة 3.كما استوىل صندوق

فالنكبة بقدر ما تعني فقدان الوطن ،وتهجري

أمالك الغائبني عىل مجمل األرايض الفلسطينية،

السكان ،هي أيضا دمرت املؤسّ سات االجتماعية

بموجب قانون صدر عن الكنيست عام ،1950

والثقافية والسياسية للشعب الفلسطيني ،الذي

وبذلك بات العرب الذين كانوا يمثلون حينها

تحول بني ليلة وضحاها إىل جموع من الالجئني

نحو  %17من سكان إرسائيل يمتلكون فقط

الهائمني عىل وجوههم يف مشارق األرض

 %3من األرض ( %2للسكن ،و %1لألرايض

ومغاربها .وبذلك تقوض الكيان السيايس
للشعب الفلسطيني ،وته ّدمت نخبه الثقافية

الزراعية).

4

وعىل الرغم من شمولية النكبة وشدة
وطأتها ،فقد تسنّى لنحو  156ألف فلسطيني

واالجتماعية والسياسية واالقتصادية ،و ُدمّرت
37

االستمرار يف العيش يف البالد ،عاشوا تحت

الخاصة ،اآلالت املوسيقية ،األدوات الرتاثية،

الحكم العسكري ،بكل تبعاته وأعبائه ،وبما أن

الصور ،الوثائق ...كانت تريد من ذلك تحقيق

أعدادهم كانت قليلة ،فقد تم عزلهم يف مناطقهم

هدفني ،األول :أمام الرأي العام اإلرسائييل

ضمن "غيتوات" ،تحت نظام الحكم العسكري،

والعاملي محو أي صورة مرشقة للشعب

الذي صار يتحكم يف معيشتهم يف مختلف
مناحي حياتهم ،وأحيانا ً حتى يف عالقاتهم

الفلسطيني ،تظهر مدى ثقافته وتحرضه

االجتماعية ،بما فيها أمور الزواج والطالق.

ومدنيته ،أي تأكيد الصورة املزيفة التي
رسمتها عن أهل البالد بأنهم بدائيون .والثانية

5

أمام الفلسطينيني أنفسهم ،أي شطب وإلغاء

محاوالت التدجين واإلذابة

الذاكرة الوطنية ،وتثبيت القطيعة مع ما كان

طوال العقد األول من الحكم العسكري

قائما قبل النكبة.

ُفرض نظام منع التجوال عىل التجمعات العربية

وأيضا عملت عىل عزلهم ثقافيا واجتماعيا

من مغيب الشمس إىل رشوقها 6.مع استمرار

العربي؛ وقد
عن شعبهم الفلسطيني ومحيطهم
ّ

محاوالت الطرد والتهجري ،التي بلغت أوجها يف

ساهمت األنظمة العربية من حيث ال تدري يف

مذبحة كفر قاسم ،التي جاءت استكماال ملجزرة
ّ
السكان العرب إىل
دير ياسني .وكان إخضاع

إنجاح هذا املسعى ،فكان ممنوعا عىل فلسطينيي
الـ  48دخول األرايض العربية ،وكان اللقاء

أنظمة الطوارئ يهدف إىل تعميق الفجوة

معهم يف العواصم الغربية موضع شك واتهام،

بني آثار وبقايا املجتمع السابق وبني املجتمع

وكانت العقلية الحزبية السائدة آنذاك تنظر لهم

الجديد الناشئ ،أي محاولة شطب آثار النكبة

بريبة وعدائية .وبذلك نشأ جيل كامل معزول

من الذاكرة الفلسطينية ،وتذويب وتغريب

تماما عن محيطه العربي ،حتى النتاج األدبي

ترسبات الثقافة الشعبية والوطنية التي كانت

والثقايف (العربي والفلسطيني) لم يكن مسموحا

سائدة قبل االحتالل ،وصهرها يف ثقافة املجتمع

له بدخول التجمعات العربية يف إرسائيل.

االستيطاني ،وتعميم أشكال األنماط الحياتية
الجديدة وتثبيتها.

كما عملت عىل إقصاء املواطنني العرب عن

7

مؤسسات الدولة ،بوصفهم خطرا عىل األمن.

ومن الالفت أن من بني أول اإلجراءات التي

وأنشأت سلطات محليّة للبلدات العربيّة

اتخذتها السلطات مبارشة عقب النكبة ،وبعد

مرتبطة بالسلطة املركزيّة ارتباطا وثيقا،

االستيالء عىل منازل العرب ،نهب أي محتوى

وفرضت الخدمة العسكرية عىل فئات ورشائح

ذي داللة ثقافية كانت تعثر عليه ،مثل املكتبات
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معينة دون غريها.
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مع نهاية الخمسينيات بدأت سياسة الدولة

أرايض القرى املهجرة .فضالً عن ذلك ،فإن

العربية تتغري .فعىل الرغم من وعود حكومة

القيادات األمنية زادت قناعة بأن العرب باقون

إرسائيل ملن بقي من الفلسطينيني باملساواة

ولن يرحلوا عن البالد.

كمواطنني ،فإن سياساتها الفعلية جاءت

وبعد هزيمة حزيران  ،1967احتلت إرسائيل

مناقضة لتلك الوعود ،فعاملتهم معاملة األعداء،

بقية األرايض الفلسطينية ،إضافة إىل سيناء

واعتمدت سياسة ف ّرق تسد من خالل التعامل

والجوالن السوري؛ وبالتايل احتاجت إىل قواها
األمنية إلدارة األرايض املحتلة حديثاً ،األمر الذي

معهم كطوائف وأقليات ،وحظرت أي نشاط
جماعي ،حتى لو كان اجتماعياً ،أو ثقافيا ً ملنع

رسّع يف اإلنهاء الفعيل لنظام الحكم العسكري

تبلور قيادات عربية ،أو هوية وطنية /قومية.

يف الداخل.

واستمرت يف محاوالتها تفتيت وحدة املجتمع

سياسات األسرلة

الفلسطيني ،من خالل تفرقتهم والنظر إليهم

كان أهم وأخطر ما قامت به إرسائيل

ليس كمكون واحد ،وإنما كمكونات عدة،

محاوالتها املنهجية إلغاء الصفة الوطنية

وتعزيز هذا الشعور لدى الفئات والطوائف،

والقومية للفلسطينيني ،أي إلغاء الكيانية

بجعلها تنظر إىل نفسها كمكون منفصل

السياسية الفلسطينية ،ومحاربة أي مسعى

ومستقل ،وإىل بقية املكونات كغرباء ،بحيث

لتجميعها وإحيائها ،والتعامل مع من بقي

يكون والء وتبعية الجميع للدولة وأنظمتها
وثقافتها.

من الفلسطينيني يف حدود إرسائيل كأقلية عىل

8

اعتبارا ً من سنة  1959بدأت وطأة الحكم

هامش املجتمع ،وتطويع وعيهم ،والسيطرة
عليهم بطرق ع ّدة ،بما يخدم أهداف الدولة

العسكري تخف تدريجيا عىل املواطنني العرب.

واملجتمع اليهوديّ الحديث النشأة يف البالد.

ويعود هذا األمر إىل أسباب عدة :فاالقتصاد
اإلرسائييل شهد تطورا ً ملحوظا ً وكان بحاجة

يف النقب ،كما يف الجليل واملثلث ،عمدت
إرسائيل إىل تهويدها ،ليس بمصادرة األرض

إىل األيدي العاملة الرخيصة ،وهو أمر تطلب

فقط ،وإنما برتحيل سكانها عنها وتجميعهم

حريّة تنقل أكرب للعمال العرب .كما شهدت تلك
تغيا ً يف االعتبارات األمنية اإلرسائيلية،
الفرتة ّ

يف معازل ،وهناك  38قرية بدوية ترفض
السلطات االعرتاف بها.

فبعض أهداف الحكم العسكري كانت قد

9

كما استخدمت التعليم كجهاز للسيطرة

تحققت ،منها النجاح يف منع عودة الالجئني

وكي وعيهم ،وتدجينهم وأرسلتهم
عليهم،
ّ

عرب خطوط وقف إطالق النار ،والسيطرة عىل
39

وسلخهم عن سائر أبناء شعبهم من خالل

عنهم ،مع تسليمهم بوجودها يف ظل اختالل

املناهج واألنشطة ،وتحكم "الشاباك" بكل ما

موازين القوى بني الطرفني؛ فإنهم لم يكونوا

يدور يف املدارس العربية.

مستعدين للتماثل مع مشاريع األرسلة

املحصلة ،بات املجتمع الفلسطيني يف
يف
ِّ

والتهويد ،ومحاوالت فرض مشاعر الوالء

البالد يعيش يف مستوى معيشة منخفض؛

تجاه الدولة.

فنسبة البطالة ونسبة الفقر مرتفعتان إىل درجة

وقد عبّـر فلسطينيو الداخل يف أكثر من

بالغة ،وتفتقر الكثري من القرى إىل الخدمات
الصحيّةّ ،
التبويّة ،البنية التّحتيّة األساسيّة.
ّ

موقف ،وبأشكال متعددة عن انتمائهم القومي،
بامتداده العروبي واإلسالمي ،وتمسكهم

ونصف العائالت العربية تعيش تحت خط

بهويتهم الوطنية ،ورفضهم التماهي مع

الفقر ،ونسبة الفقر يف وسط العائالت العربية

مخططات الدمج واإلذابة اإلرسائيلية ،وقد ظهر

تزيد عىل املعدل القطري بأكثر من ضعفني

ذلك جليا عرب نتاج أدبي وثقايف واع أنتجه جيل

ونصف.

من الشعراء واألدباء واملثقفني ،من أبرزهم

10

توفيق طوبي ،إميل حبيبي ،محمود درويش،

حرب االسترداد

سميح القاسم ،توفيق زياد ،راشد حسني..

بسبب الظروف الخاصة التي عاشها
ّ
تشكل مجتمعهم
الفلسطينيون يف إرسائيل

وغريهم.
يف زمن االنتداب الربيطاني تأسس

خاصة .فقد ترك نظام
الجديد بمواصفات
ّ

الحزب الشيوعي الفلسطيني ( )1919عىل

الحكم العسكري آثاره البالغة والعميقة ،وأعاق

يد مجموعة من اليهود املهاجرين املتأثرين

تطوّره الطبيعي ،وحرم املواطنني من حقهم يف

بالفكر املاركيس ،ويف العام  1923تم تعريب

تشكيل أحزاب سياسية أو مؤسّ سات تمثيليّة أو

الحزب رسميا ،وبعد النكبة انضم من تبقى

منظمات مجتمع مدني خاصة بهم.

من عصبة التحرر الوطني الفلسطيني إىل

وعىل الرغم من كل اإلجراءات والسياسات

الحزب الشيوعي ،ليصبح اسمه الحزب

اإلرسائيلية ومحاوالت التهويد واألرسلة،

الشيوعي اإلرسائييل ،الــذي ضم يهودا

فإن الفلسطينيني ،أصحاب البالد األصليني

وعربا ،وكان الحزب الوحيد غري الصهيوني

لم يخضعوا إىل هذه السياسات ،بل ناضلوا
للتغلّب عليها ومقاومتها ،وعىل الرغم من

الذي شارك يف االنتخابات ،ويع ّرف الحزب
عن نفسه كحزب ثوري يصبو إىل السالم

تقبلهم االنصياع لقوانني الدولة العربية رغما
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واملساواة والعدالة االجتماعية والديمقراطية
40

والتغيري االجتماعي ،ويناضل من أجل

وبعد سنوات قليلة من انطالقة الثورة

االشرتاكية ،ويعترب الحزب أن الصهيونية

الفلسطينية يف الخارج ،وبدءا من السبعينيات

حركة رجعية 11 ..وظل الحزب املالذ الوحيد
للعرب الفلسطينيني داخل إرسائيل ،الذي من

بدأت تظهر آثار حالة التنامي يف الشعور
القومي لدى فلسطينيي الداخل ،ما أ ّدى إىل
تنظيمهم قطريًّا ومحلّيًّا وتحوّلهم من "بقيّة

والعدالة،

باقية" إىل مجتمع .من أه ّم هذه املستج ّدات:

ولرفع املظلومية عنهم .يف العام 1977

ظهور مؤسّ سات وأطر سياسيّة وتمثيليّة

تحالف" راكاح" مع جهات يسارية أخرى

واجتماعية مختلفة مثل اللجنة القطريّة

من ضمنها حركة الفهود السود اإلرسائيلية

لرؤساء السلطات املحليّة العربية ،ولجنة

ضمن قائمة مشرتكة حملت اسم الجبهة

املتابعة العليا للجماهري العربية يف إرسائيل؛

الديمقراطية للسالم واملساواة.

وكذلك ظهور رشائح من املهنيّني واألكاديميّني

خالله يناضلون ضد العنرصية ،ولتحسني
حياتهم،

وتحقيق

املساواة

ورجال األعمال والحرفيّني؛ واأله ّم من هذا
ّ
تتحل بنربة
وذاك بلور ُة أطروحات سياسيّة

ويف نهاية الخمسينيات بدأت تظهر عالمات
تململ وانبعاث للحركة الوطنية الفلسطينية
داخل إرسائيل ،ومثَّل املد القومي النارصي بيئة

ورؤية جماعيّتني.
وقد مثّل العام  1976نقطة مفصلية يف
15

مناسبة لها ،وكانت "حركة األرض" ،عنوانا
لحالة نهوض وطني ،عرب عنها قادة وطنيون

مسرية الحركة الوطنية يف الداخل ،عرب انتفاضة

من أمثال صالح برانيس ،ومنصور كردوش،

يوم األرض يف الثالثني من آذار.

وحبيب قهوجي...

ويف ثمانينيات القرن املايض ،أخذ الظهور

12

مع تنامي الوعي الوطني ،ظهرت مجموعة

السيايس الفلسطيني شكال آخر ،فتأسست يف

قومية عربية يسارية تحمل اسم "حركة أبناء

العام  1983الحركة الوطنية الديمقراطية،

البلد" ،التي بدأت نشاطها يف أم الفحم 13.بعد

التي انفصل أعضاؤها عن الجبهة الديمقراطية

ذلك أسس نمر درويش الحركة اإلسالمية تحت

للسالم واملساواة ،ويف العام التايل تشكلت

واجهات اجتماعية متعددة ،أخذت تطالب

القائمة التقدمية للسالم ،ويف سنة 1988

بتحرير أمالك الوقف اإلسالمي ،وحق املسلمني

استقال عبد الوهاب دراوشة من حزب العمل

يف إدارة شؤونهم ،وتعيني القضاة يف املحاكم

احتجاجا عىل قمع االنتفاضة الفلسطينية،

الرشعية .ثم استطاعت الحركة الدخول إىل

وأسس الحزب الديمقراطي العربي ،ويف العام

الكنيست ،بحصولها عىل مقعدين.

 1995أسس عزمي بشارة وآخرون حزب

14
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اكتمال المشهد

التجمع الوطني الديمقراطي كإطار تنظيمي

إذاً؛ ثالثة عوامل شكلت أسباب االنتفاضة

لبعض القوى اليسارية ،ويف العام ،1996
أسس أحمد الطيبي الحركة العربية للتغيري.

16

الحالية ،األول واألهم :تنامي ونضوج الشعور

يف العام  ،2014تشكلت القائمة املشرتكة

القومي ،والتمسك باالنتماء العربي والهوية

التي ضمت جميع األحزاب العربية املشاركة

الفلسطينية ،والصمود أمام مخططات

يف الكنيست (الجبهة الديمقراطية للسالم

األرسلــة والتغريب والتهويد والتدجني

واملساواة ،الحركة اإلسالمية (ما عدا الشق

واإلخضاع .الثاني ،استمرار الظلم والتمييز

الشمايل) ،التجمع الوطني الديمقراطي ،القائمة

اإلرسائييل بحقهم ،والتعامل معهم بوصفهم

العربية للتغيري) ،وشاركت "القائمة املشرتكة"

رعايا ومواطني درجة ثالثة ،وقد بلغت ذروة

يف انتخابات الكنيست يف دوراته املتالحقة ،ويف

التمييز العنرصي من خالل "قانون القومية

العام  2021انشق التيار الجنوبي للحركة

اليهودي" ،الذي أقره الكنيست عام ،2018

اإلسالمية عن القائمة بقيادة منصور عباس،

وهو قانون يكرس ويرشعن كل اإلجراءات

وشكل القائمة املوحدة ،بتحالف مع أحزاب

التمييزية ضد العرب .والثالث :سياسات

يهودية يمينية ،ومع نتنياهو ،وفازت بأربعة

األجهزة األمنية اإلرسائيلية التمييزية ضد

مقاعد ،وشاركت يف حكومة نفتايل بنيت.

الفلسطينيني ،مثل التغايض عن تجار السالح،

خالصة القول ،بصمودهم وإرصارهم عىل

ومروجي املخدرات يف التجمعات العربية،

البقاء فوق أرضهم ،ترك فلسطينيو الداخل

وحتى تشجيعهم ودعمهم ،األمر الذي ساهم

تزايد التأثري العربي كقوة سياسية وديمغرافية

يف تفيش الجريمة والفوىض يف التجمعات
العربية إىل درجة لم تعد ُتطاق .إضافة لعربدة

بصماتهم عىل الدولة العربية بشكل عام ،حيث
وحزبية مهمة ،لهم مكانتهم يف الرصاع ويف

وتجاوزات املجموعات االستيطانية املتطرفة

التوازنات الداخلية ،وقد باتوا قوة مؤثرة داخل

املدعومة من الرشطة ،التي تستهدف العرب

الكنيست (يف انتخابات  2015حصلوا عىل 15
مقعداً ،ويف انتخابات أيلول  ،2019حصلوا

وتعتدي عليهم يف كل مكان ،وهذا أمر لم يعد
ممكنا القبول به ،بل هو تحد وجودي.

عىل  13مقعداً) .بيد أن ضعف التنظيم،

ما كان ينقص الكتمال املشهد هبة القدس،

وتباين الرؤى واالجتهادات ،وعوامل أخرى

والعدوان عىل غزة ،وانتفاضة الضفة الغربية..

قوّضت العديد من فرص تحسني أوضاعهم،

ولهذا التحول الكبري دالالت عميقة عىل مستقبل

وتقوية تأثريهم.
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األسباب والتداعيات

السياسات واستعالئها ،ولتؤكد لها أنها كانت
تعاند منطق الطبيعة ،ونواميسها ،وتسبح

ما حدث يف انتفاضة أيار يف الداخل هو نفض

ضد تيار التاريخ.

الرماد عن جم ٍر يجري إيقاده منذ  73عاما؛
حيث أتت الرياح من القدس وغزة والضفة
الغربية فكشفت ما كان مخبأً ..ممارسات

حتى الشحيح املقرت الذي كانت "تجود" به
عىل شكل حقوق مدنية مجتزأة ،وموازنات
هزيلة للمجالس املحلية (مقارنة بما تهبه

قمعية ،قوانني عنرصية ،إفقار ،إذالل ،تهميش،

للمستوطنات) التي هي مجرد تحسني

إغراق يف املشاكل واملخدرات والسالح ،تفتيت

لرشوط العبودية؛ أخذت تقننها وتخفضها

للنسيج االجتماعي ،هدم بيوت ،مصادرة

تدريجيا ،وتستبدلها بقوانني عنرصية أكثر

أراض ،مشاريع أرسلة ودمج وتهويد وعربنة..

وضوحا وصالفة ،وفوق هذا أغرقت التجمعات

حتى بلغ السيل الزبى.

العربية بالعصابات وتجار السالح واملخدرات،

سنوات وعقود من التعسف والتمييز ،ومن

وصار تواطؤها معهم ال يحتاج أي دليل ..ثم

تنامي اليمني القومي الصهيوني والتطرف

أضافت مجموعات منفلتة ومتطرفة من غالة

الديني اليهودي ،ومن االستيطان ،حتى

املستوطنني وزجت بهم للتصادم مع العرب،

رشعنت الحكومة كل ممارساتها العنرصية

واالعتداء عليهم ،واستفزازهم بكل الطرق.

واالستيطانية وصاغتها يف حزمة من القوانني،
ثم كثفتها يف قانون القومية اليهودي ..وهذا

اآلفاق الممكنة

كان الحصاد؛ مواجهات عنيفة وصدامات يف كل
مكان؛ فالظلم يرض بالظالم أوالً ،والعنرصية

اآلن ،وقد عرفنا أبرز العوامل التي أوصلت
إىل هذه النتيجة ،لنناقش تأثرياتها وتداعياتها

تنقلب عىل العنرصي بالقدر نفسه ،والغطرسة

عىل مستقبل العالقات بني املجتمعني ،ومستقبل

نهايتها السقوط ،والسياسات الغبية ال بد أن

الدولة العربية ،ومستقبل التسوية السياسية،

تودي بصاحبها يف نهاية املطاف .تلك سنة

وبالذات حل "الدولة الواحدة".

الحياة وقانون الطبيعة.

ما ميز تلك الهبة طابعها العنيف خاصة

ظنت إرسائيل يف لحظة نشوة أن سياساتها

يف األيام األوىل ،وربما كان هذا سبب تراجعها؛

العنرصية والظاملة تجاه فلسطينيي الداخل

فالصدامات املسلحة بني األهايل واملستوطنني

ستنجح ،وأنها ستدجن هذا الشعب ،وتحتويه

املتطرفني أمر ليس بالهني ،ومن الصعب أن

ضمن منظومتها الصهيونية العنرصية.

يدوم فرتة طويلة ،فاألهايل فقدوا إحساسهم

فأتت انتفاضة أيار لتظهر مدى غباوة تلك
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باألمان ،وصار الخروج من املنزل ،والتنقل

األصيل ،وعــروا عن انتمائهم العروبي

بني املدن وحتى داخلها محفوفا باملخاطر،

وهويتهم الفلسطينية.

واألمر ذاته ينطبق عىل السكان اليهود ،وهو

وهذا يضع حل "الدولة الواحدة" ،و"دولة

أمر ال يحتمله أي مجتمع ،وال تطيقه دولة؛

كل مواطنيها" أمام اختبار صعب ،حيث

إذ يرض باالستقرار والهدوء الذي تفاخرت

غدت تلك الحلول أبعد مناال ،لكنه قد يُحدث

به إرسائيل ،ويفضح زعمها أنها واحة األمان

صدمة إيجابية تولد وعيا بأهمية إلغاء القوانني

يف الــرق األوســط ،املضطرب واملشتعل

العنرصية ،ومدى غباوة فكرة "يهودية الدولة"،

بالحروب األهلية .ويرض بصورة إرسائيل التي

وتخلفها عن روح العرص ،وتناقضها مع

تحاول بثها يف العالم ،ويثبت فشل وخواء

إيقاعاته وتياراته الحداثية ،وبالتايل رضورة نبذ

ادعائها بالديمقراطية ،واستحالة الجمع بني

التعصب والتطرف واالستيطان ،والتخيل عن

الديمقراطية ويهودية الدولة ،وبني االستقرار

فكرة تفوق العنرص اليهودي ،وحقه بالهيمنة

والقمع ،وبني املساواة والعنرصية.

والتوسع.

تركت تلك األحــداث جروحا ً عميقة يف

لكن تشكل هذا الوعي سيحتاج فرتة طويلة،

الطرفني ،وكشفت عن وهم التعايش املشرتك،

وهو مسؤولية املجتمع اليهودي بالدرجة األوىل،

وأظهرت بجالء صورة املجتمعني املنفصلني،

بوصفه املسؤول عن إنتاج كل هذا التطرف

بفوارق طبقية ،واجتماعية ،واقتصادية،
وحقوقية كبرية جداً .وقد أثر هذا عىل دعاة

والغلو واليمينية .وما لم يتبلور هذا الوعي،
وتخرج أصوات يهودية منددة بسياسات

التعايش من الجانبني ،أي الذين كانوا

الحكومات اإلرسائيلية ،وإذا ظلت إرسائيل

يؤمنون بإمكانية تحقيق املساواة ،ويطالبون
َ
املواطنة ،سواء من بقايا
بالعدالة ،وحقوق

مرصة عىل فكرة القمع والهيمنة والقوة
العسكرية ،فسيظل شبح االقتتال الداخيل ماثال

اليسار اإلرسائييل والقوى الليربالية والعلمانية

أمام الجميع ،وبالتايل ال بد أن يخرج ويتجدد

اليهودية ،أم من الجانب العربي ،بما يف ذلك

مرة ثانية وثالثة.

من أقنعتهم إرسائيل بأنهم أقليات معزولة

مع نشوة النرص الذي حققه الفلسطينيون،

عن العرب ،وانتمائهم فقط للدولة؛ فقد

ومع حالة التوحد عىل جانبي الخط األخرض،

أظهر املتطرفون اليهود كراهيتهم وعداءهم

التي بلغت ذروتها يف يوم اإلرضاب الكبري،

لكل ما هو عربي ،من كل الطوائف والرشائح

تفاءل البعض حينها لدرجة االعتقاد بأن هزيمة

االجتماعية ،الذين بدورهم أظهروا معدنهم

إرسائيل التاريخية صارت مسألة أسابيع أو
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أشهر ،وأن انهيارها صار وشيكا ً جداً ،وبالتايل

الداخل ،ولضمان ديمومته ،ولتفويت الفرصة

يتوجب استثمار الفرصة وطرح مرشوع الدولة

عىل إرسائيل لالستفراد والبطش بهم ،وبالتايل
خسارتهم كثريا ً من اإلنجازات التي فرضوها عىل

دون صهيونية ،وهي فكرة طرحتها فتح يف

الدولة عرب نضالهم السلمي القانوني الطويل ،أو

العام  ،1968لكن باعتقادي أن موازين القوى

استغالل إرسائيل أجواء الفوىض األمنية واالقتتال

الواحدة يف كل فلسطني ،أي دولة ديمقراطية

الداخيل لدفع العرب نحو الترشد والهجرة ،وفقا ً

لم تتغري لدرجة تسمح بإمكانية تحقيق هذا
الهدف .وألن إرسائيل استطاعت استيعاب

ملخططات اليمني اإلرسائييل.
وهذا يحتاج أيضا ً إىل النضال مع القوى

التي وصلت درجة االنتقام.

اليهودية واإلرسائيلية التي تؤيد ولو جزئيا

الصدمة ،وتمكنت من فرض حلولها األمنية،
ما يمكن تحقيقه ،يف هذه املرحلة ،مواصلة

الحقوق الوطنية والسياسية واالجتماعية

النضال ،والبناء عىل ما تحقق من إنجازات وطنية،
وسياسية ،وحقوقية ،واجتماعية ،وصوال ً إىل بلورة

لفلسطينيي الداخل .وهو نضال تراكمي طويل
األمد ،أحيانا ضمن سقف قوانني الدولة ،وأحيانا

قومية عربية تفرض نفسها عىل الدولة ،وهذا

يتجاوزها.

يقتيض إلغاء قانون القومية اليهودية ،وسائر

يف السياق ذاته ،يتوجب عىل منظمة التحرير

القوانني العنرصية ،ويتطلب اعتماد الوسائل

وسائر القوى الفلسطينية إعادة تعريف

السلمية ،كنضال ضد نظام أبارتهايد ،لضمان

املرشوع الوطني التحرري ،بما يضمن إرشاك

انخراط كل فئات ورشائح وطوائف فلسطينيي

فلسطينيي الداخل ،ليكونوا يف قلب املرشوع.
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من هم الفلسطينيون يف إرسائيل؟ مصدر سبق ذكره.
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دراسات

تعزيز شمولية االقتصاد الفلسطيني
وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل
إكرام عمر

*

مقدمة

التداخلية ،خاصة يف ظل وجود مصطلحات
اقتصادية متقاربة كمصطلح الشمول املايل.

دأبت الحكومات ورشكاء التنمية منذ

وحيث إن الحكومات يف مختلف أنحاء العالم

فرتة طويلة عىل استخدام برامج االشتمال

أصبحت تقود بشكل متزايد الجهود الرامية إىل

(الشمول) االقتصادي ضمن جهودها الرامية

توسيع نطاق اإلجراءات والتدخالت املتعلقة

إىل مكافحة الفقر ،وتعد هذه اإلجراءات
التداخلية أمرا ً أساسيا ً ملساعدة املهمشني

باالشتمال االقتصادي ،كان ال بد من البحث

واألشد فقرا ً عىل اإلفالت من براثن الفقر من

يف مسار تعزيز شمولية االقتصاد الفلسطيني
بشكل عام واالطالع عىل جهود بعض املؤسسات

خالل تعزيز دخولهم وأصولهم ،ومساعدتهم

الحكومية وغري الحكومية يف هذا املجال.

يف الحصول عىل فرص عمل منتجة وسبل
عيش مستدامة.

وفق معطيات البنك الدويل ،فإن للنساء

1

األولوية يف اإلجــراءات التداخلية لالشتمال

وعىل اعتبار أن الشمول االقتصادي أساس

االقتصادي 2.وعليه ستتناول الورقة تعزيز

تحقيق التنمية فال بد يف البداية من توضيح
مفهوم

الشمول

االقتصادي

شمولية االقتصاد الفلسطيني من خالل زيادة

وإجراءاته

مشاركة املرأة يف سوق العمل ،حيث نستعرض

* باحثة في السياسات العامة.
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أهم التدخالت التي يتم من خاللها دعم وإسناد

االنتقال نحو اقتصادات السوق املستدامة ،حيث

فئتي الشباب واملرأة بشكل خاص ،والربامج

يضمن اقتصاد السوق الشامل للجميع  -بغض

الحكومية االقتصادية يف هذا السياق.

النظر عن الجنس أو مكان امليالد أو الخلفية
العائلية أو السن أو أي ظروف أخرى ال يتحكم

الشمول االقتصادي ..ماذا يعني؟

فيها اإلنسان  -والوصول الكامل والعادل إىل

يشري تقرير «حالة الشمول االقتصادي
 »2021الذي نرشته مؤخرا ً شبكة «الرشاكة من

أسواق العمل والتمويل وريادة األعمال ،وبشكل
عام الفرص االقتصادية ،وبالتايل فإن اإلدماج

أجل الشمول االقتصادي (The Partnership for

Inclusion (PEI

عنرص جوهري يف اقتصاد السوق املستدام.

5

 3»)Economicإىل أن مفهوم

ضمن السياسات االقتصادية الهادفة إىل

الشمول االقتصادي يعني اإلدماج االقتصادي

تحقيق الشمول االقتصادي يندرج مصطلح

الذي يتحقق من خالل مجموعة من التدخالت

«الشمول املايل» الذي يعرف بأنه «تعزيز وصول

املنسقة ومتعددة األبعاد التي تدعم األفراد

واستخدام فئات املجتمع للخدمات واملنتجات

واألرس واملجتمعات حتى يتمكنوا من زيادة

املالية من القنوات الرسمية ،التي تتناسب مع

دخلهم وبناء أصولهم ،حيث تستهدف هذه
التدخالت أشد الناس فقراً ،مع الرتكيز عىل بناء

احتياجاتها بالتكلفة والوقت املعقولني ،وحماية
حقوقها وتعزيز معرفتها املالية بما يمكنها من

موارد الرزق وتوفري فرص العمل لهم.

اتخاذ القرار املايل املناسب».

6

تضم برامج الشمول االقتصادي الكثري من

ينظر إىل مصطلح الشمول املايل عىل أنه ،كل

التدخالت للخروج من دائرة الفقر املدقع للفئات

فرد أو مؤسسة يف املجتمع تجد منتجات مالية

املهمشة ،عىل سبيل املثال يقدم البنك الدويل حاليا ً

مناسبة الحتياجاتها مثل :حسابات التوفري،

 157برنامجا ً من هذا النوع يف أنحاء العالم ،يف

والحسابات الجارية ،وخدمات الدفع والتحويل،

قطاعات تشمل الحماية االجتماعية ،وخلق فرص

والتأمني ،والتمويل واالئتمان ،وغريها من

العمل ،والزراعة ،والبيئة ،والتمويل ،واالبتكار،

املنتجات والخدمات املالية املختلفة.

والتنمية االجتماعية ،والتعليم.

4

7

فالشمول املايل جزء أصيل من التدخالت

يرى البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

التي تنتهجها الحكومات لتحقيق الشمول

أن الشمول االقتصادي أو اإلدماج االقتصادي،

االقتصادي الذي هو أوسع وأشمل كونه

وفتح الفرص االقتصادية أمــام الفئات

يتضمن تدخالت أخرى كتعزيز فرص الوصول

االجتماعية املحرومة ،جزء ال يتجزأ من تحقيق

إىل العمل والحد من البطالة.

العدد (2021 )52

48

الشمول االقتصادي -رؤى وتوجهات

املنشآت الصغرية ومتناهية الصغر خاصة يف

تختلف مبادرات الشمول االقتصادي ،التي

القطاع غري املنظم ،بهدف التحول إىل القطاع
املنظم واالستفادة من الربامج والخدمات سواء

تقودها الحكومات أو املنظمات غري الحكومية،

من القطاع الحكومي أو الخاص.

من حيث نطاقها ،وتخاطب مختلف الفئات
املستهدفة من السكان .حيث ُتستمد جذورها

يحتاج تحقيق الشمول االقتصادي ومساعدة
الناس األشد فقرا ً إىل وضع تدخالت وسياسات

من املجتمعات املحلية فتكون مرنة كي تلبي

لبعض القطاعات ذات العالقة بعملية اإلدماج،

االحتياجات املحلية وتتطور مع ظهور تحديات

فحتى نستطيع تحقيق هذا الشمول ال بد من

جديدة مثل جائحة كورونا أو التأثري املتزايد

وضع محاور أساسية لإلدماج االقتصادي،

لتغري املناخ ،وسواء استهدفت هذه األرس التي

كتحقيق الشمول املايل املرتبط بتيسري وتسهيل

ترتأسها نساء يف النيجر ،أم السكان النازحني يف

الحصول عىل الخدمات املالية ،وتوفري التدريب

أفغانستان ،أم مجموعة من السكان األصليني

والتأهيل للحصول عىل فرص عمل وإيجاد

يف بريو ،فإنها تشرتك يف نهج متعدد الجوانب

مصدر للدخل ،باإلضافة إىل دعم املشاريع

يجمع بني أنواع عدة من التدابري الرامية إىل

الصغرية واملتوسطة.

مكافحة الفقر ،وهي املنح النقدية والتدريب

عملت سلطة النقد الفلسطينية وهيئة

والتوجيه والوصول إىل األسواق والخدمات،

سوق رأس املال عىل بناء إسرتاتيجية وطنية

وذلك لتعظيم تأثريها وتحويل حياة الناس
الذين يواجهون الفقر املدقع.

للشمول املايل يف فلسطني ،وذلك ضمن خطة

8

واضحة املعالم ومحكمة وفق املبادئ الرئيسة

يف فلسطني ،تدرك الحكومة أهمية إدماج
الفئات األقل حظا ً يف األنشطة االقتصادية من

لتحقيق الشمول املايل واملعتمدة من مجموعة

منطلق أنه ال يمكن تحقيق تنمية مستدامة
ً
خاصة رأس املال البرشي
دون استثمار املوارد

العاملي للشمول املايل ( )AFIكذلك املبادئ

الـعرشين ( (G20والبنك الدويل ،والتحالف

الرئيسة إلنشاء إسرتاتيجية وطنية للتثقيف

ودعمه .لذلك تسعى املؤسسات ذات العالقة

املايل املعتمدة من مؤسسة (.)OECD

(وزارة االقتصاد الوطني ،وزارة شؤون

9

وتهدف االسرتاتيجية إىل تعزيز وصول

املرأة ،وزارة التنمية االجتماعية ،سلطة النقد

واستخدام فئات املجتمع كافة إىل الخدمات

الفلسطينية ،وغريها) إىل االهتمام بفئتي الشباب

واملنتجات املالية وذلك من خالل توحيد جهود

واملرأة ،والوصول إليها وتقديم خدمات نوعية

الجهات املشاركة يف االسرتاتيجية ،لتعريف

ومالئمة لها ،وإيجاد آليات لتحفيز املشاريع/
49

املواطنني بأهمية الخدمات املالية وكيفية

يقع تقليل نسب البطالة بني فئتي الشباب

الحصول عليها واالستفادة منها لتحسني

واإلنــاث يف صلب أهــداف تحقيق الشمول

ظروفهم االجتماعية واالقتصادية ،وتحقيق

االقتصادي كون هذه الفئات مهمشة وتحتاج إىل

االستقرار املايل واالجتماعي( 

عملية دمج وإرشاك يف الحياة االقتصادية ،ومن

(�Stability So

 ،)cial & Financialباإلضافة إىل جرس الفجوة

هذا املنطلق دعمت الوزارة ومن خالل العديد

يف التثقيف املايل ،وتعزيز حقوق مستهلكي

من الربامج واملشاريع هذا التوجه ،عرب العمل

الخدمات املالية وحمايتها من خالل إعداد

عىل تنمية ودعم املنشآت الصناعية املتناهية

السياسات والتعليمات بالخصوص وتعريف

الصغر والصغرية واملتوسطة وتعزيز ريادة

املتعاملني مع املؤسسات املالية الحاليني

األعمال واإلبداع خاصة لدى الشباب والنساء،

واملحتملني بحقوقهم وواجباتهم ،ناهيك عن

وذلك من خالل تقديم خدمات تطويرية متعلقة

تسهيل الوصول إىل مصادر التمويل بهدف

باإلنتاج ،الجودة ،التسويق ،التمويل.

تحسني الظروف املعيشية للمواطنني.

يشكل تعزيز مشاركة املرأة يف القطاع

10

وعليه ،فإن تسهيل وصول الفئات األشد فقرا ً

االقتصادي ورفع نسبتها يف سوق العمل والحد

إىل مصادر تمويل واستفادتهم من الخدمات

من الفقر والفقر املدقع والبطالة وزيادة نسبة

املالية يساهم يف تجاوز العقبات التي تعرتض

التشغيل ،باإلضافة إىل تحسني نوعية الحياة
لألرس الفقرية واملهمشة ،محورا ً أساسيا ً يف عمل

أن الشمول املايل يساعدهم عىل إقامة مشاريع

وزارة شؤون املرأة ،إذ تعمل الوزارة وبالتنسيق

خاصة تشكل مصدر دخل لهم وتنفيذها.

والرشاكة مع الــوزارات األخرى عىل تنفيذ

عملية انخراطهم يف الحياة االقتصادية ،ال سيما

تقدم وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني

خططها اإلسرتاتيجية عرب القطاعية من خالل
وحدات النوع االجتماعي.

باعتبارها تتوىل حسب الصالحيات املمنوحة لها

11

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  229لسنة

ليس تحقيق الشمول االقتصادي حكرا عىل

 2004إدارة الشأن االقتصادي يف فلسطني،

املؤسسات الحكومية ،حيث تسعى العديد من

ضمن اسرتاتيجيتها القطاعية مجموعة من

الجمعيات واملؤسسات غري الحكومية جاهدة

األهداف والتدخالت السياساتية التي بمجملها

إىل دعم هذا التوجه بهدف تجسري الفجوة بني

تتكامل للتأثري عىل تحقيق غايتني ،هما الزيادة

فئات املجتمع تحت شعار« :تحقيق العدالة

الحقيقية يف النمو االقتصادي وتقليل نسب

واملساواة».
أطلقت جمعية املرأة العاملة الفلسطينية

البطالة خاصة بني فئتي الشباب واإلناث.
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للتنمية بالرشاكة مع مؤسسة «وي ايفكت»

يف الحالة الفلسطينية ،تسعى وزارة االقتصاد

السويدية وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون

الوطني ضمن العديد من التدخالت واألنشطة،

االنمائي الدويل (سيدا) يف ترشين األول من العام
املايض ( )2020حملة الـ 17يوماً -عن الحقوق

مع الرشكاء يف القطاع االقتصادي إىل تعزيز دور
الشباب واملرأة ،والقضايا البيئية ،حيث إن هناك
جهودا ً تبذل يف مجال دعم املرأة الفلسطينية

االقتصادية للنساء يف الريف الفلسطيني تحت
شعار ...صمود متواصل من أجل الحرية

لزيادة مشاركتها يف الحياة االقتصادية ،من

والعدالة واملساواة» ،الذي شارك يف تنفيذه

خالل رزمة من الخدمات والربامج الهادفة

جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية،

لتحقيق الدمج والتمكني االقتصادي للمرأة وفق

ومعهد األبحاث التطبيقية-أريج ،واملركز

اآلتي:

الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعية،

أوال :توفير خطط تنموية وبيئة قانونية
ً
وتشريعية مشجعة ومحفزة لممارسة األعمال

واتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية يف
فلسطني ،ومركز أبحاث األرايض ،واتحاد لجان
العمل الزراعي.

تبذل الحكومة الفلسطينية الجهود لتحقيق
االستقالل االقتصادي ،وتماشيا ً مع ذلك تعمل

12

وزارة االقتصاد الوطني عىل خلق بيئة ممكنة

تعزيز شمولية االقتصاد الفلسطيني
وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل

لألعمال عرب إصالح البيئة القانونية الناظمة
لالقتصاد ،وبما يتضمن الحث عىل الريادة

تمنح االجراءات التداخلية يف برامج الشمول

واإلبداع من أجل خلق فرص عمل ،وتحسني

االقتصادي األولوية للنساء ،إذ تعمل الحكومات

مستوى املعيشة إضافة إىل العمل الدؤوب

عىل نحو متزايد عىل تكييف اإلجــراءات
التداخلية وفقا ً الحتياجات مجموعات محددة

عىل تطوير صناعة منافسة ،وتحسني فرص
الدخول والتكامل مع األسواق الدولية.

من األطراف املعنية الضعيفة ال سيما النساء،

كجزء من الشمول املايل الذي يسعى إىل

حيث يبني التقرير الجديد عن حالة االشتمال

االقتصادي  2021أن تمكني املرأة اقتصاديا ً
كان عامالً رئيسا ً يف وضع برامج االشتمال

توفري خدمات مالية وتمويلية ،أصدر قانون
ضمان الحقوق باملال املنقول ،الذي يساهم
يف زيادة فرص الرشكات املتوسطة والصغرية

االقتصادي ،ويركز نحو  %90من الربامج التي

يف الحصول عىل التمويل الالزم والتسهيالت،

شملتها الدراسة املسحية لهذا التقرير عىل
مراعاة املساواة بني الجنسني.

14

وبالتايل دعم وتطوير قطاع األعمال ،وتمكني

13
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القطاع الخاص الفلسطيني من ممارسة نشاطه

مؤخراً ،وضع رئيس الوزراء (الحكومة

وتنفيذ برامجه ومشاريعه دون معيقات ،األمر

الثامنة عرشة) د .محمد اشتية ،الحجر األساس

الذي يعزز تحقيق رؤية بناء اقتصاد قوي

ملركز تطوير املنتجات الرتاثية الفلسطينية

ومستدام يف فلسطني.

«تراثي» ،املمول من الحكومة الهندية لصالح

15

سيعمل إصــدار مثل هذه القوانني عىل

وزارة االقتصاد الوطني ،حيث يعد هذا املركز

توفري مظلة قانونية داعمة للمشاريع الصغرية

منصة لتقديم الخدمات يف مجال التصميم

واملتوسطة ،األمر الذي سيمنح الشباب والنساء

وتطوير املنتجات ،وزيادة قدرتها التنافسية،
ومهارات التسويق ،وصوال ً إىل األسواق محليا ً

إمكانية االستفادة منها وبالتايل إمكانية توفري

وإقليميا ً وعاملياً،

مصدر دخل خاص بهم.

وبحسب اشتيه «تشري الدراسات إىل أن املرأة
الفلسطينية تحتاج فعالً للتمكني من النواحي

ثانيًا :تقديم خدمات الدعم واإلسناد للمرأة
بهدف زيادة مشاركتها االقتصادية

كافة ،مشريا ً إىل أن نسبة النساء يف الجامعات

تستوجب عملية دمج املرأة يف سوق العمل،

الفلسطينية  ،%51فيما يبلغ عددهن  %19يف

الكثري من الربامج التثقيفية والتوعوية ،بأهمية

سوق العمل».

تعزيز مشاركتها االقتصادية ،وأهمية التحول

16

توفري خدمات الدعم واإلسناد للمشاريع

إىل االقتصاد املنظم والخروج من دائرة االقتصاد

النسوية أو الريادية الخاصة بالشباب من شأنه

غري املنظم.

أن يساهم يف تنميتها وزيادة قدرتها التنافسية

تحتاج عملية إعداد وبناء مرشوع اقتصادي

يف األسواق املحلية والدولية وبالتايل توسعتها

ناجح إىل توفري رزمة من الدورات التدريبية يف

وربما زيادة خطوط اإلنتاج الخاصة بها ،كل

إدارة املشاريع وتطويرها ،كما تحتاج إىل تقديم

ذلك من شأنه أن يساهم يف خلق فرص عمل

خدمات دعم وإسناد حكومي ،ولعل استهداف

جديدة.

املشاريع النسوية بربامج ومشاريع يخصص
جزء منها لبناء مهارات وتأهيل النساء

ثالثًا :توفير برامج ومشاريع تنموية تساهم
في توفير فرص عمل

هذه املشاريع وتطويرها ،ويمكنها من زيادة

تشكل املناطق الصناعية التي تعكف

حصتها السوقية وقدرتها التنافسية ،إضافة إىل

الحكومة الفلسطينية عىل تنفيذها ،وسيلة جذب

تعزيز مشاركتها يف املعارض املحلية والعاملية.

لالستثمارات األجنبية ،وﻨﻘل التقنية وﺘوطﻴنها،

القائمات عىل مشاريع ريادية ،يساهم يف تنمية
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وﺘﻌزﻴز ﻗدرة اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت اﻟوطﻨﻴﺔ ﻋﻰﻠ اﻤﻟﻨﺎﻓﺴﺔ،

•تحسني وصول الشابات إىل خدمات

وهي فرصة للمشاريع الصغرية أن تنمو وتتحول

اإلرشاد الزراعي التي تراعي الفوارق

إىل مشاريع متوسطة أو كبرية وتعمق تخصصها

بني الجنسني والعالقات مع األسواق

وذلك بزيادة رؤوس أموالها وحصولها عىل

املحلية والدولية.

البنية التحتية املناسبة والتسهيالت اللوجستية،

•توفري التمويل األويل لالبتكارات

ولعل تجربة مصنع «صبا» لصناعة الصابون،

الخرضاء املستدامة التي تخطط لها

الذي تديره السيدة إخالص صوالحة يف مدينة

شابات األعمال.

أريحا الصناعية الزراعية ،مثال عىل دور املناطق

سيؤدي تنفيذ مثل هذه املشاريع التنموية إىل

الصناعية يف تعزيز املشاركة االقتصادية للمرأة،

توفري اآلالف من فرص العمل وتخفيض نسبة

حيث بدأت صوالحة إنتاج الصابون العضوي

البطالة ال سيما بني فئتي الشباب واملرأة.

داخل مطبخ منزلها يف العام  ،2002ومن ثم

تقدم وزارة االقتصاد الوطني ،يف إطار

انتقلت للعمل يف مدينة أريحا الصناعية لتحدث

االستجابة لتداعيات جائحة كورونا ،العديد

نقلة نوعية يف عملها من املطبخ إىل مصنع كبرية

من املنح والربامج الهادفة لتعايف االقتصاد

عىل الطراز الحديث.

الفلسطيني ،ال سيما املنشآت واملشاريع

17

تنفذ وزارة االقتصاد الوطني بتمويل من

املترضرة كاملشاريع النسوية ،فقد تم منح

الحكومة الكندية أربعة مشاريع تنموية تهدف

قروض بقيمة  210ماليني دوالر أمريكي

إىل تحقيق التمكني االقتصادي ودمج النساء

لتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة بنسبة

والشباب يف سوق العمل ،يمثل مرشوع نجاحها

فائدة متناقصة ال تتجاوز  ،%3وفرتة سداد 36
شهراً ،ومما ال شك فيه أن فائدة ذلك ستعود

لتمكني الشابات الرياديات الفلسطينيات يف القطاع
الزراعي ،واحدا ً منها ،ويهدف هذا املرشوع إىل

عىل العديد من املشاريع النسوية.

19

تعزيز التمكني االقتصادي للشابات ذوات الدخل

يساهم توفري منح ومساعدات للفئات األشد
ترضرا ً وفقرا ً يف تحقيق الشمول االقتصادي،

الحواجز االقتصادية واملالية التي تعرتض الشابات

ومن هذا املنطلق أنشئ صندوق لدعم وتمكني

املنخفض يف الضفة الغربية وقطاع غزة وتقليل
يف ريادة األعمال ويكون ذلك من خالل:

النساء بقيمة  50ألف دوالر بدعم كندي بهدف

18

•زيادة وصول الشابات وسيطرتهن عىل

خلق فرص تشغيل للنساء املهمشات ،بينما

موارد ريادة األعمال املتنوعة واألصول

استفادت نحو  86منشأة ورشكات ناشئة مما

اإلنتاجية.

قيمته مليون دوالر بتمويل من البنك الدويل
53

تركز يف ريادة األعمال مما يسهم يف خلق فرص

الشمول االقتصادي إىل تغيري حياة األفراد،

20

إذ تزيل القيود التي تحول دون تحقيق أفقر

تشغيل للشباب واملرأة.

ضمن أنشطة مرشوع «تعزيز القابلية

الناس إمكاناتهم اإلنتاجية ،وتدعم إمكانية

للتوظيف عند النساء والشباب من خالل

الوصول إىل موارد الرزق وفرص العمل.

تطوير سلسلة القيمة للمالبس والنسيج»،

تحتاج عملية الدمج االقتصادي أو الشمول

املمول من حكومة اليابان واملنفذ بالرشاكة

إىل وضع تدخالت معينة تتضمن سياسات

مع وزارة االقتصاد من قبل «اليونيدو» ،أنشئ

مالية تحقق الشمول املايل املرتبط بتيسري

مركز خيطان الذي يساهم بتشجيع الرياديني

وتسهيل الحصول عىل الخدمات املالية ،وتوفر

واملصممني ،خاصة فئة الشباب والشابات،

التدريب والتأهيل للحصول عىل فرص العمل

عىل تطوير نماذج إبداعية لألعمال الجديدة

وسبل الوصول ملصادر الدخل ،باإلضافة إىل

التي يمكنها الوصول إىل أسواق جديدة يف

دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة.

قطاع املالبس واألزياء ،وذلك من أجل تحفيز

تنتهج الحكومة الفلسطينية واملؤسسات ذات

األنشطة املدرة للدخل ،كأساس رئيس للتنمية

العالقة بتنمية القطاع االقتصادي سياسات

املستدامة.

الشمول االقتصادي ،حيث عملت سلطة النقد

21

يساهم توفري رزمة من الربامج واملشاريع
التنموية ،يف عملية دمج الفئات األقل حظاً،

إسرتاتيجية وطنية للشمول املايل يف فلسطني

خاصة أن هذه املشاريع ستعمل عىل توفري بنية

بهدف تعزيز وصول فئات املجتمع كافة إىل

تحتية اقتصادية قادرة عىل احتضان مشاريع

الخدمات واملنتجات املالية ،وتوفري مصادر

ومنشآت اقتصادية من شأنها أن تستوعب

تمويلية ملشاريعهم.

الفلسطينية وهيئة سوق أرس املال عىل بناء

عمالة جديدة قادرة عىل توفري فرص عمل،

تشكل فئتا الشباب واإلنــاث أولوية يف

باإلضافة إىل أن من شأن مثل هذه املشاريع أن

االسرتاتيجيات التنموية ملؤسسات الحكومة

تعود بالفائدة عىل اقتصاد البلد.

الفلسطينية كما أنها تقع يف صلب أهداف
تحقيق الشمول االقتصادي كون هذه الفئات

خاتمة

مهمشة وتحتاج إىل عملية دمج وإرشاك يف

وصــف البنك الــدويل برامج الشمول

الحياة االقتصادية ،ومن هذا املنطلق تعمل

االقتصادي وتدخالته بأنها نقطة انطالق

الحكومة الفلسطينية من خالل العديد من

للخروج من الفقر املدقع ،حيث تؤدي جهود
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الربامج واملشاريع ،عىل تنمية املنشآت الصناعية
54

املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة ودعمها

ولعل العمل عىل تحسني البيئة االستثمارية يف

وتعزيز ريادة األعمال واإلبداع خاصة للشباب

فلسطني وتحديث الترشيعات والقوانني الناظمة

والنساء.

لالقتصاد الوطني ،وإقامة املدن واملناطق

اتخذت وزارة االقتصاد الوطني سلسلة من

الصناعية ،ورفد القطاعات االقتصادية بمنح

اإلجراءات ونفذت العديد من الربامج واألنشطة

وبرامج تطويرية ،تشكل للمرأة والشباب نقطة

التي من شأنها أن تدفع بنمو اقتصادي

انطالق نحو ممارسة األعمال وبناء املشاريع

وتحسن من مستوى معيشة الفرد واملواطن،

ونافذة أمل للخروج من دائرتي البطالة والفقر.
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دراسات

سياسات التعليم العالي
في ظل مواجهة كورونا في فلسطين
سناء قصراوي

*

المقدمة

معــدالت البطالـة وتراجـع دخـل األعمـال
واملنشـآت االقتصاديـة وتدنـي مسـتوى

مع اإلعــان عن انتشار فريوس كورونا

الخدمـات املقدمـة للمواطنيـن باإلضافـة

«كوفيد  »19يف مقاطعة يوهان الصينية ،وبدء
دول العالم تدريجيا ً اإلعالن عن ظهور الفريوس

إلـى رزمـة مـن املشكالت االجتماعيـة ،كمـا
أثـرت الجائحـة علـى قطـاع التعليــم

لديها ،عملت الدول عىل اتخاذ اإلجراءات الوقائية
للحد من انتشاره ،بدءا ً بإغالق مختلف املرافق

العالــي والبحــث العلمــي الــذي لــم
يكــن جاهــزا ً للتعامــل مــع آثــار

العامة ،االقتصادية واالجتماعية ،والتزام الناس

الجائحــة علــى قطـاع التعليـم العالـي،

منازلهم وإغالق املؤسسات التعليمية بمراحلها

خاصـة فـي جاهزيتـه لتقديـم التعليـم

كافة ملنع تفيش املرض.

عـن بعـد أو فـي التعامـل مـع تراجــع

فرضــت جائحــة كورونــا مجموعــة

قــدرة الطلبــة عىل املشاركة واالستفادة

مــن اآلثار االقتصاديــة واالجتماعيــة

من خدمات التعليم اإللكرتوني التي تقدمها

والسياســية علــى املجتمــع الفلســطيني

املؤسسات التعليمية ،وينسجم ذلك مع نتائج

بشــكل عــام ،وفــي مقدمتهــا ارتفــاع

مسح اإلحصاء املركزي الفلسطيني  2020بأن

* باحثة في السياسات العامة.
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( )%49من األرس ال تمتلك خدمات اإلنرتنت،

بإعالن حالة الطوارئ بتاريخ 2020\03\06

مما يعيق اإليفــاء فبالتزاماتهــم املاليــة

واالستجابة لتوجيهات منظمة الصحة العاملية

ملؤسســات التعليــم العالـي الفلسـطينية

واتباع اإلجــراءات والربتوكوالت الصحية
املتبعة عاملياً ،وااللتزام بإجراءات التباعد

كانت جائحة كوفيد  19 -قد أدت إىل انقطاع

االجتماعي ،وإغالق املرافق العامة ،وقد ابتدأت

كبري يف نظم التعليم ،وهو ما ترضر منه نحو

تلك الجائحة يف فلسطني من مخالطني لسياح

( 6,1بليون) من طالبي العلم يف أكثر من
( )190بلدا ً يف جميع القارات .أثرت عملية

يونانيني يف مدينة بيت لحم ،اكتشفت بتاريخ
( ،)2020/3/5أما إغالق املؤسسات التعليمية

إغالق املدارس وغريها من أماكن التعلم عىل

فقد جاء منتصف الفصل الدرايس الثاني ،مما

أكثر من ( )%94من الطالب يف العالم ،وهي

أوجب عىل وزارة التعليم العايل ومؤسساته

نسبة ترتفع إىل ( )%99يف البلدان املنخفضة

وضع سياسات واتخاذ إجراءات ملواجهة الرضر

الدخل والبلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة

الناتج عن إغالق املؤسسات غري معروف األجل

الدنيا ،وعىل الرغم من الخسائر املرتتبة عىل

يف حينه ،فهل تغلق املؤسسات التعليمية أبوابها

انتشار الجائحة من حرمان فئات واسعة من

وتعلن انتهاء الفصل الدرايس؟ أم أن تبحث عن

فرص التعليم ،فإنها حفزت من جهة أخرى

بدائل للتعليم الوجاهي باعتبار الجائحة غري

االبتكار يف قطاع التعليم ،وقد رأينا نهجا مبتكرا

معروف موعد انتهاء تأثريها.

الحكوميـة واألهليـة والخاصـة.

دعم استمرارية التعليم والتدريب ،فاستخدمت

مفاهيم تعليمية أساسية:

اإلذاعة والتلفزيون ووسائل التواصل االجتماعي
بتصميم حزما ً تعليمية منزلية ،وجرى تطوير

التعليم اإللكرتوني« :منظومة تعليمية
لتقديم الربامج التعليمية أو التدريبية للمتعلمني

الحلول القائمة عىل التعلم عن بعد بفضل

أو املتدربني يف أي وقت وأي مكان باستخدام

االستجابات الرسيعة من الحكومات والرشكاء
يف أنحاء العالم دعما ً الستمرارية التعليم.

تقنيات املعلومات واالتصاالت التفاعلية مثل
(اإلنرتنت ،اإلذاعة ،القنوات املحلية أو الفضائية

كانت فلسطني كغريها من الدول التي تأثرت

للتلفاز ،األقراص املدمجة ،التليفون ،الربيد

بالجائحة ،عىل الرغم من ظرفها الخاصة

اإللكرتوني ،أجهزة الحاسوب ،املؤتمرات عن

والتحديات التي تواجهها فإنها استجابت

بعد) لتوفري بيئة تعليمية /تعلمية تفاعلية

لتحديات الجائحة بشكل يمكن أن نقول إنه

متعددة املصادر بطريقة متزامنة يف الفصل

رسيع ،من خالل اتخاذ إجراءات وقائية متمثلة
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التفاعل مبارشا بني املعلم والطالب وبني التعليم

الدرايس أو غري متزامنة عن بعد ،دون االلتزام
بمكان محدد اعتمادا ً عىل التعلم الذاتي والتفاعل

اإللكرتوني من خالل استخدام منصات التعلم

بني املتعلم واملعلم.

املختلفة وعقد اللقاءات واملحارضات من خاللها
ويكون تفاعليا متزامنا أو غري متزامن.

التعليم اإللكرتوني املتزامن :وهو التعليم

ويحقق التعليم اإللكرتوني العديد من

الذي يجتمع فيه الطالب واملعلم يف الوقت نفسه

اإليجابيات منها:

أمام األجهزة اإللكرتونيّة ضمن تفاعل ونقاش
مبارش ،وهذا النوع من التعليم يعطي الطالب

 .1ازديــاد فرص التواصل بني الطلبة

التغذية الراجعة املبارشة من املعلم ،التي تعترب

والتفاعل فيما بينهم ،وبالتايل التحفيز

ميزة للطالب كي يثبت ما تعلمه ويؤكده.

عىل املشاركة باملواضع التعليمية
املطروحة بكل سهولة وجرأة.

التعليم اإللكرتوني غري املتزامن :وهو التعليم
اإللكرتوني الذي ال يجتمع فيه الطالب واملعلم
ّ

 . 2فتح األفق أمام أطراف العملية التعليمية

يف الوقت نفسه أمام األجهزة اإللكرتونية،

يف النقاش وتبادل اآلراء حول املواضيع

ويعتمد عىل املادة التي قام املعلم بإعدادها

املطروحة واألخذ بعني االعتبار اآلراء

وتجهيزها عن طريق توفري املادة التعليمية

الصحيحة.

عىل األقراص املدمجة ،وقد يكون التواصل عرب

 .3ترسيخ جذور العدل واملساواة بني

اإللكرتوني ،أو عرب املنتديات التعليمية،
الربيد
ّ

الطلبة والتخلص من رهبة املشاركة

أو عرب منصات تعليمية محددة .ويف هذا النوع

والوقوع يف الخطأ.
واف للمادة
 .4إمكانية الحصول عىل
رشح ٍ
ٍ

من التعليم ال يستطيع الطالب الحصول عىل

التعليمية يف أي وقتٍ والتواصل مع املعلم

تغذية راجعة ،بل يمكنه فقط العودة إىل املادة
التعليمية يف أي وقت هو يريده ،كما أ ّنه ينظم
وقت دراسته حسب ما يراه مناسباً.

بشكل أرسع يف خارج نطاق ساعات
الدوام الرسمي ،حيث يمكن االستعانة

التعليم ال ِوجاهي( :أي وجها ً لوجه) ،هو
التعلم الذي يتم بشكل متزامن داخل البيئة

ويعتربها الطلبة من أفضل إيجابيات

الصفية وفيه يكون التفاعل مبارشا بني املعلم

التعليم اإللكرتوني.

بالربيد

والطالب وبني الطلبة أنفسهم يتم التدريس.
التعليم املُدمج :هو التعليم الذي يجمع بني

اإللكرتوني

لالستفسار،

 .5تحوير املــادة الدراسية وتقديمها
آن واحد.
بأسلوب علمي وحواري يف ٍ
ٍ

 .6فتح املجال للمعلم يف اختيار الطريقة

التعليم الوجاهي داخل قاعة الدرس ويكون
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األنسب يف إيصال الرسالة التعليمية

التعليم العايل يف فلسطني :يعـد التعليـم
العالـي فـي دولـة فلسـطني حديثـا ً نسـبياً،

 . 7املالءمة مع مختلف املستويات من حيث

ويعـود ذلـك إلـى ظـروف االحتـالل ومـا

وتحقيق أهدافها لطالبه.
الذكاء والرتكيز لدى الطلبة.

ترتـب عنهـا مـن إعاقـات ومحـاوالت إليقاف

 .8وفرة املادة الدراسية عىل مدار الوقت.

العمليـة التعليمية بجميـع مراحلها وعرقلـتها،
فقد أُنشئت أول كليات تدرس ملدة سنتني تعليم

 .9اإلمكانية يف الوصول للمنهاج يف مختلف
ً
إطالقا.
األوقات دون وجود أي صعوبة

تقني يف العام ( ،)1950وبعد سيطرت االحتالل

 .10غياب الحاجة للوجود الفعيل يف الغرفة

عىل الضفة وغزة يف العام ( )1967أنشأت

الصفية يف وقت زمني محدد.

أوىل الجامعات يف العام ( )1970استجابة

عىل الرغم من إيجابيات التعليم اإللكرتوني

للظروف التي فرضها االحتالل ومنها صعوبات

املتحققة ،فإن هناك بعض السلبيات التي
ُ
لصقت به ،ومن أبرزها
اع ُتربت بمثابة عيوب أ ِ
(الحياري:)2019 ،

إجراءات السفر للخارج حيـث فرضـت قيـود
التخصصــات املســموح بدراســتها يف

 .1االفتقار لبنية تحتية قوية مزودة

الخــارج ،فيمــا شــهد القطــاع نقلــة

كثيـرة علـى هـذه املرحلــة بمــا يخــص

بوسائل التعليم اإللكرتوني.

نوعيــة بعــد تســلم الســلطة الوطنيــة

 .2انعدام الخربة يف أنظمة التعليم اإللكرتوني.

الفلســطينية مهامهــا ضمــن اتفاقيــات

 .3عدم وفرة الربامج التعليمية املدعومة

أوســلو عــام ( ،)1994إذ حصلــت

باللغة العربية.

زيــادة مطــردة علــى عــدد املؤسســات

 .4عدم وجود الخربة الكافية لدى املعلمني

وتنوعــت الربامــج والدرجــات التــي

يف ارتياد التقنية الرقمية واستخدامها.

تمنحهــا فــي مختلف املجاالت ،فقــد

 .5احتمالية غياب العامل اإلنساني يف

وصــل عــدد الجامعــات فــي العــام

العملية التعليمية.

االكاديمــي  2018/2019إلــى ()17

 .6تكلفة مادية مرتفعة.

جامعــة ،و( )17كليــة جامعيــة ،و()18

 . 7الصعوبة يف التطوير عىل املعايري.

كليــة مجتمــع متوســطة ،ينخـرط فيهـا

 .8غياب التغذية الراجعة من املعلم وتأخر

( )126,218طالـبا وطالبـة ،ويعمـل فيهـا
( )416,16موظفـا ً موزعيـن علـى كادر

الحصول عليها لوقت طويل يفقد
العملية إيجابيات التعليم اإللكرتوني.
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أكاديمــي وإداري وخدماتــي.
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وتنظم عملية التعليم العايل من خالل قانون

 .3االرتقاء بمستوى البحث العلمي وضمان

التعليم العايل رقم  6لعام  ،2018الذي يمنح

فاعليته يف التنمية املستدامة.
 .4االرتقاء بالتعليم التقني كما ً ونوعاً.

 )2ويوضح الوضع القانوني ملؤسسات التعليم

 .5تطوير اإلجراءات اإلدارية واالستدامة

الحق لكل مواطن استكمال تعليمه العايل (املادة
العايل ويوفر لها اإلطار القانوني للتنظيم

املالية وتعزيز مبادئ الحوكمة.

واإلدارة ،ويعرف القانون ثالثة أنواع مختلفة

وانسجاما مع الخطة االسرتاتيجية القطاعية

من مؤسسات التعليم العايل وهي الحكومية

وسياسات الحكومة ملواجهة جائحة كورونا

والعامة والخاصة واألونروا .مؤسسات التعليم

(كوفيد )19تعاملت وزارة التعليم العايل

العايل يف فلسطني هي مؤسسات عامة .ويقوم

بفاعلية مع الجائحة من خالل اإلجــراءات

مجلس التعليم العايل وزارة التعليم العايل

الطارئة اآلتية:

بوضع األنظمة والتعليمات التي تنظم عمل

 .1إغالق جميع الجامعات واملعاهد والدوائر

جميع مؤسسات التعليم العايل الفلسطينية.

التعليمية والتدريبية مع اتباع برامج

كما وتوفر الوزارة الدعم والتمويل الكامل

التعليم عن بعد ،ويسمح لإلداريني بما ال

ملؤسسات التعليم العايل الحكومية والتمويل

يزيد عىل  %50للدوام مع اتباع إجراءات

الجزئي ملؤسسات التعليم العايل غري الحكومية،

السالمة العامة.

ومؤسسات التعليم العايل هي يف معظمها

 .2تزويد مؤسسات التعليم العايل بأدوات

مؤسسات عامة مستقلة ،لكنها تقوم بتطبيق

تعقيم ومعدات وقاية ومستلزمات

التعليمات واألنظمة التي تقرها الوزارة ومجلس

السالمة العامة.

التعليم العايل.

 .3بنــاء قــدرات طلبــة كليــات

وضعت وزارة التعليم العايل خطتها

الطــب واملهن الطبيــة املساندة،

االسرتاتيجية القطاعية استنادا لقانون 2018

للمســاهمة

وزارة

وأجندة السياسات الوطنية 2022-2017

الصحــة الراميــة ملكافحة فـيـروس

وذلك عن الفرتة الواقعة بني  2020و،2023

كورونــا ،حيــث شــارك نحو

حيث عملت عىل تنفيذ األهداف الرئيسة اآلتية:

( )1500طالــب وطالبــة من خالل

 .1تحسني جودة مخرجات التعليم العايل

يف

جهــود

مبــادرة مــع اللجنــة الوطنيــة

ونوعيتها.

الفلســطينية

 .2إتاحة التحاق آمن وشامل وعادل.

للرتبية

والثقافــة

والعلــوم ووزارة الصحــة.
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 .4تطويـر اسرتاتيجيات ومنهجيـات
وآليـات التقييـم املتبعة حاليـا ً يف
التعليـم

اإللكرتوني

آلثار جائحة كورونا تمثلت فيما ييل:
 .1عـدم

بمؤسسـات

وجـود

منصـات

تعليـم

إلكرتونـي فعالة لدى مؤسسـات
التعليـم العايل املختلفة وتفـاوت

التعليـم العايل الفلســطينية.

قدراتهـا بخصوص تنفيـذ التعليم

 .5إصدار بروتوكول صحي للوقاية من

اإللكرتوني.

انتشار فريوس كورونا يف مؤسسات

 .2نقــص

التعليم العايل الفلسطينية.

الخبــرة

والتدريــب

 .6اعتماد قرارات مجلس التعليم العايل

لــدى بعــض كــوادر مؤسســات

بخصوص الدوام يف الجامعات والكليات

التعليــم العالــي األكاديمية واإلدارية

يف ظل أزمة كورونا.

لتنفيــذ التعليــم اإللكرتوني.
 .3بــطء رسعــة اتصال اإلنرتنت لدى

 .7االستفادة مـن التجـارب العـاملية

املستخدمني.

يف مجال رسـم السياسـات واتخـاذ
اإلجـــراءات الالزمة للتعامل مـع

 .4عــدم توفر خدمات اإلنرتنت عند

الجائحـة من خالل املشاركة يف عـدد

املستخدمني من الطلبة يف بعض املناطق

مـن ورش العمـل املحلية واإلقليمية

النائية أو املصنفة بمناطق (ج).
 .5منع االحتالل رشكات االتصاالت من

والدوليـة.

إيصال خدمة اإلنرتنت لبعض املناطق

كما أصـدرت اللجنـة العليـا معادلة

التي ال يزال مسيطرا عليها.

الشـهادات قـرارات خاصـة ملراعاة الظـروف

 .6عدم مالءمة املحتوى التعليمي واملناهج

الدراسـية للطلبـة الفلسطينيني امللتحقني

للتعليم اإللكرتوني.

بمؤسسات التعليــم العايل يف الخــارج يف
ظــل تداعيــات حالــة الطــوارئ املعلنة يف

 .7صعوبة يف تنفيذ التقييم اإللكرتوني.

معظــم دول العالم بسـبب جائحـة فـريوس

 .8صعوبة يف تعليم مساقات التدريب
العميل.

كورونـا ،وقـد شـملت السـماح لهـم باتباع

 .9رفض بعض الهيئات التدريسية وعدم

النظـام التعليمـي املعتمد يف الجامعـة التـي

تقبلها التعليم اإللكرتوني.

يـدرس بهـا واالعرتاف به.
وعىل الرغم من اإلجراءات فقد واجه قطاع

وقد جاءت استجابة الجامعات ومؤسسات

التعليم العايل العديد من املعيقات يف االستجابة

التعليم العايل لقرارات الحكومة بتبني التعليم
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اإللكرتوني كبديل للتعليم الوجاهي استجابة لقرار

• التعاون مع مقدمي الخدمة( ،رشكة

الحكومة الفلسطينية والقايض بإغالق املدارس

االتصاالت الفلسطينية) عىل تعزيز قوة

والجامعات ملنع انتشار كوفيد  19-والتحول إىل

شبكة اإلنرتنت ذات السعة والرسعة

التعليم عن بعد حيث عملت عىل ما ييل:

الفائقتني وتوفريها لألكاديميني والطلبة.

• بدأ التفكري والتجهري للتعليم اإللكرتوني

• إلغاء أو تأجيل األنشطة والفعاليات

من خالل دعم بنية التعليم اإللكرتوني

واملؤتمرات كافة التي كانت مقررة مع

وتهيئة البنية التحتية ملنصة التعليم

بداية الجائحة ،بينما تم تنفيذ العديد

اإللكرتوني.

من ورش العمل والندوات املحلية

والعاملية من خالل منصة (.)ZOOM

• يقوم املدرس بعقد جميع محارضاته
بشكل تفاعيل مبارش مع الطالب عىل

• العمل عىل تعقيم جميع مرافق الجامعات

أن تكون جميع املحارضات التفاعلية يف

بشكل دوري من أجل سالمة الجميع.

موعد املحارضة حسب الجدول الدرايس.

•

• تسجيل املحارضات التفاعلية وتوفريها

إعداد النرشات واملطبوعات والفيديوهات
التوعوية للحماية من فريوس كوفيد.19 -

عىل إحــدى املنصات ( )Zoomأو

• تدريب الكوادر األكاديمية عىل إعداد

) )Cloudعىل مودل ليتمكن الطلبة من

املحتوى التعليمي املناسب وتقنيات

مشاهدتها والرجوع إليها يف األوقات

التعليم اإللكرتوني.

املناسبة لهم.

• عقد ورش تدريبية ألعضاء الهيئة

• بث املحارضات املسجلة للمساقات

التدريسية بخصوص طريقة استخدام
منصة املوديل ()Moodle

املختلفة من خالل فضائيات الجامعات
يف أوقـــات ومواعيد وفــق جــدول

• تنفيذ خطط دوام طوارئ للموظفني

املحارضات املعلن عنه للطلبة من خالل

اإلداريني مع االلتزام برشوط الوقاية

البوابة األكاديمية الخاصة بهم.

والسالمة حتى يبقى العمل اإلداري
واملايل من غري تعطيل لخدمة الطلبة

• تعزيز االشرتاكات اإللكرتونية وتوسيع
قواعد البيانات ،من أجل توفري أوسع

والتعليم.

قاعدة من الكتب واملراجع اإللكرتونية

• إعــداد وتصميم مجموعة من األدلة

للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية لدعم

اإلرشادية املتوفرة عىل البوابة األكاديمية

عملية التعلم عن بعد.

عىل شكل نــرات أو فيديوهات عىل
63

منصة اليوتيوب للطلبة تمكنهم من كيفية

التسعينيات وبلورة نموذج التعليم املدمج واملزاوجة

استخدام الخدمات اإللكرتونية التي تسهل

بني التعليم الوجاهي من خالل اللقاءات الصفية

عملية اندماجهم يف التعلم عن بعد مثل

بني التقنيات اإللكرتونية املتزامنة وغري املتزامنة يف

كيفية الدخول إىل الصفوف االفرتاضية،

العام  2008من خالل تقنية الصفوف االفرتاضية

الدخول إىل منصة األنشطة اإللكرتونية،

وحلقات النقاش عرب الصفحات اإللكرتونية.
استطاعت الجامعة إدارة أزمتها يف ظل كورونا

وتقديم االمتحان اإللكرتوني ،وغريها من

اعتمادا عىل خرباتها السابقة يف التعليم اإللكرتوني،

الخدمات اإللكرتونية املساندة.
• تأجيل املساقات العملية يف السنة األوىل

وأن تحول نمط التعلم من الوجاهي إىل اإللكرتوني

لحني توفري البيئة املالئمة لعقدها.

مع بداية الجائحة يف منتصف الفصل الثاني من العام

• إنشاء صفحات إلكرتونية عىل وسائل

الدرايس  2020بعد إعالن حالة الطوارئ وإغالق

التواصل االجتماعي املختلفة واملخصصة
للهيئات التدريسية واإلداريــة ،وأُخرى

الجامعات مبارشة ،حيث وضعت بني يدي الطالب
جدوال زمنيا للمحارضات من خالل تقنية الصفوف

ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة ،بهدف

االفرتاضية ،وحلقات النقاش املتزامنة ،ووفرت

تبادل الخربة واالستجابة لالستفسارات

تسجيالت الصفوف االفرتاضية ملساقات الجامعة

حول بعض املعيقات التي قد تواجه

يستطيع الطالب الدخول متى شاء لالستماع إليها،

األطراف كافة أثناء عملية التعليم والتعلم

كما وفرت منصة األنشطة اإللكرتونية للطلبة كبديل

باعتبارها تجربة جديدة تحتاج للمتابعة

للتعيينات الورقية ،يستطيع الطالب القيام بحل

وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.

األنشطة اإللكرتونية وتسليمه يف فرتة زمنية محددة،
وتوفري منصة االمتحانات اإللكرتونية ،بحيث منحت

تجربة جامعة القدس المفتوحة نموذجًا:

الطالب فرتة زمنية محددة يقوم أثناءها بالدخول

تأسست جامعة القدس املفتوحة عىل نمط التعليم

إىل املنصة وتقديم امتحانه من خالل الالب توب

املفتوح ،الذي يقوم عىل عالقة املتابعة بني عضو

أو الجهاز الذكي من أي مكان وذلك انسجاما مع

هيئة التدريس والطالب واملواد الدراسية (الكتاب)

سياسات التباعد االجتماعي وصعوبة الحضور

وبتقنيات مختلفة ،اختلفت وتنوعت بتطور العملية

لقاعات االمتحانات منعا للتجمع ،تمكنت الجامعة

التعليمية وبدأت باستخدام الوسائط التعليمية

من توفري بيئة تعليمية إلكرتونية متكاملة ،داعمة

الفيديوية املسجلة يف التسعينيات ،ثم انطلقت إىل

للعملية التعليمية التعلمية يف الجامعة ،وهي بوابة

استخدام تقنيات الوسائط اإللكرتونية يف منتصف
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الجامعة األكاديمية ،وذلك من خالل تكامل وربط
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الهوامش

جميع األنظمة املحوسبة يف تنظيم وإدارة عملية
التعلم فيها ،فقد تمكنت الجامعة من خالل مركز

 .1موجز سياساتي التعليم أثناء جائحة كوفيد  19وما بعدها
األمم املتحدة /آب education_during_covid-19__»2020

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من حوسبة
وتطوير وإدارة األنظمة األكاديمية واإلدارية واملالية

-_and_beyond_arabic.pdf policy_brief

)https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/ (20\09\2021

الخاصة بها وتحديثها وصيانتها باستخدام أحدث

 .2الخطة اإلسرتاتيجية للتعليم العايل يف فلسطني ()2023-2020

التقنيات التكنولوجية والربمجيات املستخدمة
عامليا ً باالعتماد عىل طاقم فني متخصص يف

https://www.birzeit.edu/sites/default/files/u1226/
_national_strategy_for_higher_education_and_scientific

)pdf (21\09\2021.2023-research_2021

الجامعة ،لتحقيق االكتفاء الذاتي واالستغناء عن

 .3نظام التعليم العايل يف فلسطني
https://www.mohe.pna.ps/Higher-Education-/Higher-

املصادر الخارجية يف توفري احتياجاتها من األنظمة

)Education-System (15\09\2021

املحوسبة .بث املحارضات املسجلة لبعض املساقات

 .4سالم ،أحمد محمد« .)2004( .تكنولوجيا التعليم والتعلم
اإللكرتوني» .الرياض :مكتبة الرشد.

التي تدرس بالجامعة من خالل فضائيتها – فضائية

 .5تقرير أداء الحكومة الثامنة عرشة ،األمانة العامة ملجلس
الوزراء 25 ،أيار .2021

جامعة القدس املفتوحة -ومع بداية الجائحة بدأت

 .6جهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيني -نتائج مسح أثر جائحة
كوفيد ( 19كورونا) عىل الظروف االجتماعية واالقتصادية
لألرس الفلسطينية( ،آذار-أيار)https://www.pcbs. ،2020 ،

بث املحارضات املسجلة وتزويد الطلبة بالجدول
الزمني لبث تلك املحارضات.

gov.ps/pcbs_2012/Pressar.aspx?CatId=28&scatId=28

25\09\2021

الخالصة

 .7املوقع اإللكرتوني جامعة القدس املفتوحة ،إنجازات الجامعة،
اإلنجازات اإللكرتونية – .www.qou.edu 25\09\2021

عىل الرغم من الصعوبات واملعيقات ،فقد
استجابت الجامعات الفلسطينية للقرارات الطارئة
للحكومة بإغالق الجامعات واالنتقال من التعليم
الوجاهي إىل التعليم اإللكرتوني لتخفيف األرضار
الناتجة عن ذلك اإلغالق ،وقد تأثرت كل مؤسسة
يف رسعة االستجابة للجائحة حسب اإلمكانات
واملوارد املتوفرة والخربات التكنولوجية وخربات
كوادرها وتمكنهم من تقنيات التعليم اإللكرتوني،
وقد تفاوتت قدرة الجامعات يف رسعة االستجابة كل
بما يتوفر لديها من تجارب سابقة وتبنيها لنظام
التعليم املفتوح خالل األعوام السابقة.
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دراسات

نأخذ فلسطين إلى العالم ..ونجلب العالم إلى فلسطين

السياحة االفتراضية :تجربة في ظل الحجر والحصار
فدوى اللبدي وعبد الوهاب الصباح

*

خلفية عن السياحة في فلسطين

الفلسطينية إىل انتكاسة؛ حيث استوىل االحتالل

تاريخياً ،تعترب فلسطني من الدول الجاذبة

عىل املقدرات السياحية الفلسطينية ،وسيطر
عىل الحدود واملعابر وحال دون حرية السياحية

للسياحة ،بسبب موقعها الجغرايف ومناخها،

إىل األرايض الفلسطينية .هذا إضافة اىل إقامة

وكونها ملتقى الديانات السماوية ،عالوة عىل

جدار الفصل والضم العنرصي ،وشق الطرق

الرتاث الثقايف للحضارات القديمة التي غزت

االلتفافية االستيطانية؛ ما أدى إىل تدمري

فلسطني عىل م ّر العصور التاريخية ،ولكن

العديد من املواقع واألماكن األثرية والطبيعية.

كان للحروب املتوالية التي فرضها االحتالل

وبهذه السياسة العنرصية التخريبية حرفت

العسكري اإلرسائييل وما تركته من تدمري

إرسائيل بوصلة الحركة السياحية عن األرايض

وخراب لحق بكل أوجه الحياة الفلسطينية،

الفلسطينية.

وشمل تدمري العديد من األماكن األثرية الدينية

يف تقرير بالل الفالح ( )2014عن رصد
1

والتاريخية ،األثر السلبي األكرب واألعمق عىل

واقع السياحة من حيث تحكم االحتالل

السياحة .فمنذ العام  1967تعرضت السياحة
*

بالحدود واملواقع السياحية الرئيسة يف القدس

فدوى اللبدي :أستاذة مشارك متقاعدة ،وعضو الهيئة اإلدارية
جلمعية دار الصداقة في أبو ديس .عبد الوهاب صباح :مدير
جمعية الصداقة كامدنا أبو ديس.
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واملناطق «ج» ،يربز الدور السلبي لالحتالل يف
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تشويه صورة السياحة يف فلسطني .فاملواقع

زاروا األرايض الفلسطينية وكانوا يحملون أفكارا

التاريخية والدينية تشكل العنرص األسايس يف

ووجهات نظر إرسائيلية مغرضة حول واقع

هذه السياحة .ويضيف الفالح ،إن العديد من

االحتالل ،لكن بعد الجوالت السياحية مع أدالء

املواقع السياحية مثل مارسابا يف بيت لحم،
والنَّبي موىس وكهوف قمران ،باإلضافة للبحر

فلسطينيني يف املدن واملواقع التاريخية واألثرية
والدينية ،وااللتقاء مع املواطنني واالطالع عىل

امليت تقع يف املنطقة «ج» ،أي تحت السيطرة

ظروفهم تحت االحتالل ،رسعان ما تتغري

اإلرسائيلية االحتاللية .كما أن العديد من املواقع

أفكارهم ويكتشفون الكذب والتزوير والتشويه

السياحية والدينية أخرجت قرسا من نطاق عمل

الذي تبثه السلطات اإلرسائيلية يف وسائل

السلطة الفلسطينية ،حيث تتمركز معظمها
يف القدس والبلدة القديمة مثل ُقبة الصخرة

اإلعالم .كانت مجموعة السياحة البديلة من
أوىل املبادرات السياحيَّة للتغيري ،فتأسست عام

وكنيسة القيامة ،وسور البلدة القديمة وآثار

 1993يف بيت ساحور ،وسعَت إىل إبراز واقع
ً
إضافة إىل تعريفها
االحتالل من خالل السياحة.

والبابلية ،واألشورية ،واليونانية ،والفينيقية،

بالتاريخ والثقافة الفلسطيني ّْي ،وذلك من خالل

والرومانية ،واملسيحية ،والعربية ،واإلسالمية؛
مما يعني أن سلطات االحتالل ُتجري هذه

استقدام مجموعات صغرية من السُ يّاح وضمان

الحضارات القديمة كالكنعانية ،واملرصية،

أكرب تفاع ٍل ممكن بينهم وبني الفلسطينيني.
ومن جهة أخرى جرت العديد من الزيارات
2

املناطق لصالحها ،وتزور الحقائق التاريخية يف
للسياحة يف فلسطني دور مميز يف تعريف

املتبادلة ،حيث لعبت الوفود الفلسطينية املختلفة
اىل جميع أنحاء العالم دورا ً بارزا ً يف تعريف

الزوار بالحقائق التاريخية والواقع الذي يعيشه

حكوماتها ومواطنيها بواقع الشعب الفلسطيني

املواطن الفلسطيني يف ظل االحتالل العسكري

تحت االحتالل اإلرسائييل.

األرايض الفلسطينية وتشوهها.

االستعماري الجاثم عىل أراضينا منذ العام

السياحة االفتراضية

 ،1967ال سيما وفود التضامن التي تزور

مع الجودة املتزايدة لتكنولوجيا الواقع

األرايض الفلسطينية من جميع أنحاء العالم ،إذ

االفرتايض وتوافرها بيرس لكل فئات البرش ،وقبل

ارتبط ذلك بتطور حركة التضامن الدوليّة ،أو
بصورة ّ
بتغي نوع السيّاح وأهدافهم ،ساهم
أدق ّ

أزمة جائحة كورونا أتاحت السياحة االفرتاضية
الوصول إىل الوجهات املختلفة يف جميع أنحاء

ذلك يف نقل الرواية الفلسطينية عرب املتضامنني

العالم ملاليني األشخاص غري القادرين عىل تحمل

إىل بالدهم ،وهناك العديد من السواح الذين
67

تكاليف السفر إليها .يعرف كل من )2013(3

للسياحة» 7.ويرى حمد أن الواقع االفرتايض ال

4

يعكس ذات الخربة واملشاعر التي تولدها رحلة

السياحة االفرتاضية بأنها تتكون من جهاز

حقيقية ،يف حني أن حاستي السمع والنظر

كمبيوتر ،بيئة ثالثية األبعاد يتمكن املستخدمون

مشرتكة بني الواقع االفرتايض والواقع الحقيقي،

من خاللها من التنقل والتفاعل ،مما يؤدي إىل

بينما خربة األحاسيس األخرى كاللمس والشم

محاكاة يف الوقت الفعيل مصممة لتلبية احتياجاتهم

والتذوق تظهر فقط يف التواجد الشخيص يف
املكان ،حيث يجعلك حارضا ً يف املكان وتعيش فيه.

أعاله ويضيف إن «السياحة االفرتاضية ،ال تهدف

تعمل السياحة االفرتاضية عىل توفري تجارب

إىل استبدال السياحة التقليدية ،وإنما إىل تكميلها

حقيقية تتمثل يف القدرة عىل معرفة مكان دون

وتنشيطها من خالل توفري الدعم املعلوماتي الذي

الحاجة إىل التواجد فيه ،فهذه العملية تتم من

يمكن أن يحسن عملية صنع القرار يف ما يتعلق

خالل تقنيات التكنولوجيا املتطورة ثالثية
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األبعاد ،حيث تمكن السائح من اختيار املكان
ً
حقيقة
الذي يرغب برؤيته ،فيشعر السائح كأنه

Guttentag

و  ،Gutierrezوآخرون (،)2008

السياحية .ويؤكد  )2013( Huang et alما ورد

بزيارة وجهة سياحية».

يثري العرض الرائع الذي يقدم عرب تقنية الواقع

يزور املناطق األثرية ،واملباني الرمزية ،واملراكز

االفرتايض الحماس للسفر الفعيل ،فتبقى األماكن
والبلدان التي تمت زيارتها افرتاضيا ً يف مقدمة

التاريخية ،والدينية .بالنسبة ألولئك األشخاص

األذهان للسفر إليها بمجرد أن تعود السياحة

الذين يستخدمون السياحة االفرتاضية الكتساب

الفعلية للوضع الطبيعي .كما أن السياحة

املزيد من املعرفة حول املوقع ،يرى الباحثان

El-

 )2021( Said1, and Azizأنه «يجب عىل مروجي

االفرتاضية يجري فيها تبادل الثقافات واملعارف
بني الشعوب .يف السياحة االفرتاضية كما يقول

السياحة االفرتاضية تحقيق أقىص استفادة من

(« )2020يمكن لألشخاص

جانبها بتضمني سمات املوقع التي لن يتم تضمينها

الذين تفصلهم املحيطات تبادل النظرات بأعينهم

بالرضورة يف جولة فعلية ،مثل املوسيقى ،مقاطع

والقصص والثقافات واألفكار» 6.ويؤكد هاني
حمد ( )2021أن «من أهم خصائص النشاط

فيديو أو صور أو قصص محلية .عالوة عىل ذلك،
يمكن توفري تفاصيل أكثر شموال ً عن املوقع ،أو

السياحي بال شك توليد الروابط البرشية لإلعجاب

«نقاط وصول خاصة» تسمح للزوار بدخول

والتعلم بني الثقافات املختلفة ،وهذا يحدث عندما

مناطق «محظورة» عىل سبيل املثال».

Dennis Watkins

أظهر البحث السابق

يتواصل السائحون مع السكان األصليني يف املكان
الذي يزورونه ،وهو ما يسمى بالثروة الحقيقية
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El-Said1,and Aziz

كيف تحظى السياحة االفرتاضية بشعبية
68

خاصة أثناء األزمات .لكن بعد كوفيد ،19-كما

بإمكان الفرد والجماعة االستمتاع بتجربة

يرى الباحثان «يجب عىل مديري املواقع أن

ممتعة للغاية مع تقنية الواقع االفرتايض من

يضعوا يف اعتبارهم إمكانية استخدام السياحة

خالل استخدام التكنولوجيا.

االفرتاضية كأداة ترويجية لتوليد الطلب يف

تجربة جمعية الصداقة كامدن/
أبوديس في السياحة االفتراضية

املستقبل خالل أي وقت من اإلغالق املؤقت،
سواء أكان ذلك من أجل التجديد أم اعتبارات
الطقس واملناخ».

خلفية عن الجمعية:
تعمل جمعية صداقة كامدن أبو ديس (كادفا)

جائحة كوفيد19-
والسياحة االفتراضية

Camden, Abu Dis Friendship Association
(CADFA)9

مع انتشار جائحة كوفيد  19-توقفت حركة
التنقل املحلية والدولية ،وانعكس ذلك سلبا ً عىل

منذ تأسيسها يف العام  2005عىل

محاولة رفع درجة الوعي لدى املواطن الربيطاني
حول حقوق اإلنسان الفلسطيني واالضطهاد الذي

السياحة الداخلية والخارجية عىل املستويني

يتعرض له الشعب الفلسطيني جراء سياسات

املحيل والعاملي ،بــدأت السياحة والسفر

االحتالل اإلرسائييل العنرصية تجاهه .انطلقت

االفرتاضيان يف االنطالق واالنتشار ،حيث
بارشت العديد من الجهات السياحية االستفادة

املؤسسة التي تعمل يف لندن والحاصلة عىل ترخيص

من هذا االتجاه االفــرايض لتهيئ نفسها

من السلطات الربيطانية من عالقات توأمة وصداقة

الستقبال السواح مع عودة العالم إىل طبيعته

بني الضاحية اللندنية كامدن وبلدة أبو ديس يف

وإعادة فتح املجال للسياحة والسفر .فتقنية

القدس ،وقد انتهجت العديد من الطرق بهدف

الواقع االفرتايض يمكن أن تساعد كل من يفكر

إيصال صوتنا من خلف جدران االحتالل العسكري

يف السفر يف تخطيط الرحلة ،صحيح أن السفر

العنرصي اىل أكرب رشائح مجتمعية بريطانيا ألجل

الفعيل يف ظرف جائحة كورونا غري ممكن ،لكن

تسليحهم باملعلومة وتحفيزهم عىل العمل الضاغط

ال يزال بإمكان الراغبني يف السفر االستمتاع

لنرصة حقوق اإلنسان الفلسطيني .من أهم الطرق

بالعديد من عوامل الجذب يف أنحاء العالم

التي ارتأتها (كادفا) تنظيم زيارات تبادلية بني
فلسطني وبريطانيا؛ إدراكا ً منها مدى أهمية اللقاء

السبب الذي يجعل الناس ال تستطيع السفر
فعليًا ،فإن السياحة االفرتاضية تقدم بديالً،

بني املجتمعني وما ينتج عن هذه اللقاءات من

بفضل السياحة االفرتاضية .فبرصف النظر عن

تفاعالت وتبادل خربات وتجارب ومعرفة ،فمن
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ناحية شكلت زيارات (كادفا) إىل فلسطني فرصة

العبات كرة القدم من نادي شباب أبو ديس مع

للمئات من املواطنني الربيطانيني من مختلف

مدربهن شملت أكثر من عرش مدن رئيسة يف
إنجلرتا وويلز عىل مدار  12يوما ً تبعتها زيارة

والتعرف إىل مواقعها التاريخية واألثرية والدينية

ملجموعة من طلبة جامعة القدس يف كانون الثاني

واالطالع عىل واقع الحياة اليومية تحت االحتالل

من العام الحايل شملت زيارة مجموعة من املدن

وما يعانيه املاليني من الفلسطينيني يف مناحي

والجامعات الربيطانية يف إنجلرتا ،نظم خاللها

القطاعات املجتمعية لزيارة األرايض الفلسطينية

مؤتمر طالبي يف جامعة  LUCاللندنية بحضور

حياتهم اليومية جراء سياسات الفصل العنرصي
اإلرسائييل من خالل زيارات تشمل يف العادة العديد

طلبة من مختلف كليات الجامعة اللندنية ،بعد

من املحافظات واملدن والقرى ومخيمات اللجوء

زيارة الطالب كانت هناك الزيارة الربوتوكولية

عىل مدار عرشة أيام اىل أسبوعني حسب طبيعة

السنوية ملجموعة من النساء من أبو ديس خالل

التبادل ،يلتقي خاللها الزوار باملئات ويوثقون
تجارب وقصصا ً ومواد تساعد عىل تشكيل جبهات

آذار لالحتفال بيوم املرأة العاملي حيث حرصت
(كادفا) عىل تنظيم هذه الزيارة كتقليد سنوي

ضغط ومنارصة أمام صناع القرار يف بريطانيا

منذ أن تأسست.

وتشجع اآلخرين عىل االنضمام لعملنا يف بريطانيا

تجربة جمعية صداقة كامدن /أبو
ديس في السياحة االفتراضية

من خالل االنخراط بعمل التوأمة والتضامن.
من ناحية أخرى ،عملت جمعية صداقة كامدن

مع بداية جائحة كورونا وانشغال العالم بما

أبو ديس عىل تنظيم زيارات دورية من فلسطني

أنتجته من كوارث صحية واجتماعية واقتصادية

اىل بريطانيا وقد وفرت خالل الـ 15عاما املاضية

عىل العالم أجمع حرصت جمعية كامدن/

الفرص للمئات من الشباب والنساء والعمال

أبوديس عىل أن تبقى القضية الفلسطينية

واملهنيني من خالل مشاريع تهدف إىل الوصول

وقضايا حقوق اإلنسان يف فلسطني واالنتهاكات

إىل أكرب قطاعات بريطانية وتوفري منابر للحديث

التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والوجهة

عن فلسطني والحياة تحت االحتالل يف املدارس

إىل فلسطني حارضة يف أذهان الناس وعىل

والجامعات واملؤسسات الشبابية والنسوية

طاولة الساسة وصناع القرار خاصة مع

املختلفة يف املدن الربيطانية آخرها يف شباط وآذار

استمرار االنتهاكات والسياسات اإلرسائيلية

 2019قبل أن تنترش يف العالم جائحة كورونا،

الهادفة الستغالل انشغال العالم بالجائحة

حيث نظمت (كادفا) ثالث زيارات إىل بريطانيا

لخلق املزيد من الوقائع عىل األرض وزيادة

كانت األوىل يف ترشين الثاني املايض ملجموعة من
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الضغط عىل الشعب الفلسطيني واستهدافه.

املشاركني واملشاركات يف الواقع االفرتايض

يف البداية عمدت جمعية كامدن /أبو ديس إىل

عن فلسطني أرضا وشعبا ،وتعرفوا إىل املدن

تنظيم العديد من الفعاليات الجماهريية من خالل

الفلسطينية واملواقع التاريخية واألثرية والدينية

الواقع االفرتايض عرب تقنية الزووم يف مناسبات

فيها من خالل عرض خارطة فلسطني التاريخية

وطنية فلسطينية بدعوة العديد من املنارصين

والرتكيز عىل جدار الفصل العنرصي املقام عىل

يف أرجاء اململكة املتحدة الربيطانية ومن بلدان

أرايض الضفة الغربية ،باإلشارة إىل انتشار

أوروبية ومن أمريكا للمشاركة يف الواقع

املستعمرات والبؤر االستيطانية اإلرسائيلية داخل

االفرتايض عرب تقنية الزووم ،باإلضافة اىل حمالت

جدار الفصل وخارجه .وأثناء تلك العروض

املساندة اإللكرتونية املتعلقة بقضايا انتهاكات

تم تزويد املشاركني واملشاركات الربيطانيني

فردية ومشاريع استيطانية إرسائيلية حشدنا

باملعلومات التفصيلية عن واقع حقوق اإلنسان

من خاللها املئات للضغط عىل برملانيني وصناع

الفلسطيني واالنتهاكات اليومية التي يتعرض

السياسة يف بريطانيا وأوروبا ضد املمارسات

لها من االحتالل العسكري اإلرسائييل .مثل هذه

اإلرسائيلية املخالفة ألعراف القانون الدويل

الزيارات االفرتاضية تساعد األشخاص الذين لن

اإلنساني ومواثيق ومعاهدات حقوق اإلنسان.

تتاح لهم فرصة زيارة املوقع الحقيقي باكتشاف

ومن ثم وسعت الجمعية عالم الواقع االفرتايض

املوقع والتعرف إليه ،مثل أولئك الطلبة الذين ال

ليشمل تنظيم زيارات افرتاضية متبادلة بني

تتوفر لهن فرص السفر أو يعانون من مشاكل

اململكة املتحدة الربيطانية وفلسطني ،وكانت

يف التنقل أو األشخاص املحرومني ،وبالتايل

أول زيارة افرتاضية يف تموز من العام ،2020

يخدمون وظيفة اجتماعية وتعليمية مهمة

تم تدريب وتحضري مجموعة من طلبة الجامعات

للغاية ،وهذا ما تم ملسه يف تلك الزيارات .وزيادة

من جامعة القدس وتنظيم زيارة افرتاضية

عىل ذلك بالنسبة لطلبة فلسطني الذين شاركوا يف

سياحية ،تثقيفية وتعبوية إىل مدن بريطانية عرب

الزيارة االفرتاضية قلما تتاح الفرص لهم للسفر

تقنية (زووم) بحيث شملت الزيارة االفرتاضية

ومشاهدة املواقع الحقيقية يف بريطانيا.

املواقع السياحية الربيطانية وقد تم تنظيم

عىل ضوء هذه الزيارة قامت الجمعية بتنظيم

أكثر من عرشين لقاء مع مؤسسات جماهريية

زيــارات افرتاضية ملجموعات بريطانية اىل

وطالبية تحدث فيها طالب من فلسطني عن
واقع الحياة تحت االحتالل وقدموا صورا ً وأفالما ً

فلسطني حيث تجول الزوار عرب فضاء األنرتنت
من خالل تقنية زووم يف مدن الخليل وبيت لحم

تسجيلية ألجل تعميق الوعي وزيادة معرفة

والقدس ورام اهلل ونابلس باإلضافة إىل القرى
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البدوية ومخيمات الالجئني شملت الزيارات

الزوار أكثر عىل شكل الحياة اليومية يف فلسطني وما

املواقع التاريخية واألثرية والدينية والبيئية إىل

يتعرض له املواطنون من انتهاكات يومية ممنهجة،

جانب جوالت حول جدار الفصل العنرصي مرورا

مما حفز العديد من الزوار الجدد لالنخراط يف

باألرايض املهددة باملصادرة وتلك التي أقيمت

فعاليات مناهضة للعنرصية واالحتالل ،وقد فتح

عليها املستعمرات اإلرسائيلية االستيطانية ،وكان

املجال من خالل أمسيات اللقاءات األسبوعية لنقاش

يرافق الجوالت السياحية االفرتاضية دليل سياحي

العديد من القضايا واإلجابة عن العديد من األسئلة

يف كل موقع للرشح واإلجابة عن استفسارات

حول واقع حكم االحتالل العسكري اإلرسائييل

الزوار ،هذا وقد تم خالل تلك الجوالت السياحية

وانعكاساته عىل األرض من النواحي االجتماعية

تقديم عروض مصورة ومفصلة من ناشطني

واالقتصادية والسياسية.

محليني حول الوضع السيايس واالقتصادي

وقد تجىل ذلك بوضوح يف فضول الزوار يف

للمواطن الفلسطيني يف تلك املواقع ،وقد وفروا

التعرف إىل كل ما يتعلق بالتعاطي مع واقع

للزوار الفرصة للتعرف أكثر إىل الثقافة يف املدن

الفصل العنرصي واملفاوضات السياسية وعىل

والقرى الفلسطينية من خالل أمسيات شارك

رأسها اتفاقية أوسلو بكل إفرازاتها وما آلت

فيها العرشات من فلسطني وبريطانيا مما حفز

إليه األمور بعد  27سنة من توقيعها.
وقد ُطرحت العديد من األسئلة حول املعتقلني

 ،2020فقد تم تنظيم سلسلة زيارات افرتاضية

وهدم املنازل ومصادرة األرايض ،باإلضافة اىل

ملجموعة من متعلمي اللغة العربية يف بريطانيا

تقسيمات أوسلو ملناطق الضفة الغربية اىل

حيث قسمت الزيارة إىل جوالت ميدانية ولقاءات

«أ .ب .ج» وصالحيات السلطة الفلسطينية

تعليم للغة العربية عرب تقنية زووم.

واألزمات االقتصادية والصحة والنقص يف

إىل تكرار التجربة مرة أخرى يف ترشين األول

عىل الرغم من صعوبة تنظيم مثل هذه

املوارد ومصادر املياه وشح الخدمات التي

الزيارات فإنها أثبتت نجاعة وفاقت التوقعات

يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء رسقات

حيث تمكن الزوار من خالل

االحتالل املمنهجة وثروات فلسطني الطبيعية.

الواقع االفرتايض عرب أثري اإلنرتنت وشاشات

تأثير التجارب االفتراضية على نوايا سفر
األشخاص وتحديد وجهة سفرهم

تقنية زووم من التعرف إىل فلسطني أرضا وشعبا
واكتساب املزيد من املعرفة عن تاريخ القضية

تجربة جمعية (كادفا) يف السياحة االفرتاضية

الفلسطينية والتزوير الصهيوني االستعماري

كان لها مردود إيجابي عىل انطباعات ومشاعر

للحقائق واملمارسات اإلرسائيلية القمعية ،كما تعرف
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املشاركني واملشاركات يف الزيارة ،وقد أيد

بالتكنولوجيا كان مؤرشا ً مهما ً عىل نية الزيارة.

جميعهم فكرة الزيارة السياحية االفرتاضية،

عالوة عىل ذلك ،فقد اكتشفوا أن االرتباط
بتجربة الواقع االفرتايض يشكل عامالً وسيطا ً

العزم لزيارة األرايض الفلسطينية كأول وجهة

يف تأثريات عوامل أخرى ،مثل أصالة التجربة،

لهم بعد إزالة اإلغالقات واملنع من السفر بسبب

عىل نية الشخص زيارة الوجهة الفعلية.

كما أبلغ الغالبية منهم الجمعية أنهم عقدوا

جائحة كورونا ،هذا وقد توافقت هذه النتيجة

ويف الختام ،نرى أن التجارب االفرتاضية يف

10

مجال السياحة بمثابة فرص مكملة لتجارب

مع ما توصلت إليه دراسات سابقة

Chung

et al. (2018), 11Huang et al. (2016), Jeong

حقيقية عالوة عىل الرتويج للوجهات املنوي

and Shin (2020)12, 13 M. Lee et al. (2020),

السفر لها ،وبالتايل ،يمكن من أن تكون

حيث

العديد من الرحالت املادية اآلن مسبوقة برحلة

وجدت تلك الدراسات أن الرضا عن التجارب

غري مادية (افرتاضية) ،ويقصد بها السائح

االفرتاضية أدى إىل نتائج إيجابية عالوة عىل

الستخدامها للتعرف إىل الوجهة وتقليل عدد

كونها مفيدة للغاية وممتعة كثريا ،مثل زيادة

تلك املواقف الذي يشعر فيه املسافر بخيبة

النية يف تبني تجارب افرتاضية يف املستقبل،

أمل بسبب اختياره .يف الوقت نفسه ،الوصول

وأثرت بشكل إيجابي عىل نية الشخص لزيارة

إىل السياحة االفرتاضية من السياح املحتملني

الوجهة الحقيقية للمكان الذي زاره افرتاضيا.

وقدرتهم عىل تغيري وجهتهم عىل بعد نقرة

)2018( .W. Lee, Tussyadiah et al

14

كما كان لوسائل التكنولوجية الحديثة دور

واحدة فقط ،بهدف عام هو تسهيل الوصول

رئيس يف تحقيق أهداف السياحة االفرتاضية،

إىل املعلومات ،مثل الدراسة التي أجراها

) ،16Jung et al (2020وتظهر الرضا املتزايد لـ

فقد الحظنا خالل الجوالت املختلفة أن بعض
املشاركني واملشاركات يف الزيارة كانوا أثناء

مستخدمي تطبيقات السياحة االفرتاضية يف ما

الجولة يستقلون القطار أو الحافلة يتجهون

يتعلق بالتنوع وسهولة الوصول إىل املعلومات،
واملعظم يرغب ً
أيضا يف إجراء زيارة ميدانية،

بفضل التكنولوجيا املتطورة وأجهزة الكمبيوتر

ملتابعة التجربة االفرتاضية.

إىل منازلهم ،واستمروا يف متابعة الزيارة
والهواتف الذكية التي يمتلكونها ،ويف دراسة
Kim, Lee, & Jung (2020)15

لتجارب الواقع

االفــرايض التي قدمت وجهات سياحية،
وجدوا عىل سبيل املثال ،أن ارتباط الشخص
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مقاالت

خطاب الرئيس في الجمعية العامة:
عناوين الجتراح سياسة جديدة
محمد هواش

*

ال يخلو املشهد الفلسطيني يف مواجهة

مقياس ريخرت؛ أي أن هناك من يطالب بهدم

إرسائيل وسياساتها االحتاللية من تناقضات

األركان وبناء مؤسسة “نموذجية” مكانها؛ أي

يف الهوامش ،تبدو كما لو أنها مصنوعة من

هدم أي رشعية وبناء رشعيات جديدة ،وبني

مادة الفوالذ ،وأنها أبدية التأثري ،وأنها مقتل

من يطالب بتحسني األداء الداخيل وإجراء

الفلسطينيني يف “منطقة اليأس” من إمكان

إصالحات تتناسب مع فكرة إعادة االعتبار

إحداث أي تغيري يف سياسات االحتالل وداعميه

للحركة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها التي

الدوليني.

كانت عليها قبل اتفاقات أوسلو ،وكأنه يمكن
إعادة عقارب الساعة إىل الوراء ،وكأن شيئا ً لم

يف الوجه اآلخر ،يعتقد كثري من الفلسطينيني
أفرادا ً ومؤسسات وأحزابا ً وفصائل أن بقاء

يكن ،وبال دفع أثمان.
هناك تغيري كبري حصل منذ إطاحة الرئيس

األوضاع الداخلية عىل ما هي عليه من تأجيل

االنتخابات الترشيعية والرئاسية ليس عرضا ً
إيجابياً ،وأنه البد من إجراء تغيري تتفاوت شدة

والقفز عن مفاعيله املمكنة .إذ رحّ لت السياسات

املطالبة بجذريته وجديته من واحد إىل  10عىل

التي جلبها معه إىل البيت األبيض ،تلك التي تجاهلت

*

األمريكي السابق دونالد ترامب ال يمكن تجاهله

حقوق الفلسطينيني يف “دولة إىل جانب إرسائيل”،

محلل سياسي.
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التي كانت إدارات أمريكية سابقة تتعامل معها

والبحث عن حلول إنسانية لـ”سكان يف املجال

كأساس إلنهاء الرصاع مع الفلسطينيني ،من دون

اإلرسائييل” .واألهم منع تحول إرسائيل إىل

االعرتاف بهذه الدولة ومكانتها القانونية تحت

دولة ثنائية القومية .بالطبع ال يمكن لتسوية

االحتالل اإلرسائييل املتمادي.
ليس جديدا ً القول :إن هذه اإلدارات هي

تفاوضية أن تتقدم أو تنجح يف التوصل إىل
حل يريض الطرفني بناء عىل “النيات الحسنة”

التي تمد إرسائيل بعنارص القوة السياسية
أوالً ،واملادية والقانونية ثانيا ً وثالثاً ،انطالقا ً

من دون أوكسجني اإلرادة والشجاعة لفرضها،

من عدم اعرتافها بحق تقرير املصري للشعب

األمر الذي يتطلب اجرتاح سياسة جديدة .قد

الفلسطيني ،واستنادها إىل مبدأ بديل يقوم

تكون بواكريها يف التحذيرات الواضحة التي

عىل أن “دولة فلسطينية إىل جانب إرسائيل

وجهها الرئيس محمود عباس يف  24أيلول من

يضمن أمن إرسائيل واستقرارها” .عىل الرغم

خالل الجمعية العامة لألمم املتحدة.

لهذا الطرف أو ذاك ،كما ال يمكنها البقاء حية

من أن اإلرسائيليني لم يصلوا إىل نقطة املوافقة

خريطة طريق أبو مازن

عىل هذا املبدأ فإنهم لم يرفضوه تماما .وسعوا

تضمنت كلمة عباس تأكيدا ً عىل الرواية

إىل ربط موافقتهم برشوط تعجيزية تربر عدم

الفلسطينية التاريخية للرصاع .والتمسك بهذه

موافقتهم العملية عىل هذا املبدأ وترجمتها
إىل سياسات تجلّت يف رفض رئيس الحكومة

الرواية كجزء أسايس من أي حلول مستقبلية ،سواء

اإلرسائييل سابقا بنيامني نتنياهو مبدأ إقامة

أكانت تفاوضية أم أحادية أم أي اخرتاع جديد

دولة فلسطينية إىل جانب إرسائيل بحجج أمنية.
وال يختلف األمر كثريا ً لدى الحكومة الجديدة

قد يتفتق عنه العقل الفلسطيني مثلما فاجأت
االنتفاضة الشعبية األوىل عام  1987اإلرسائيليني

برئاسة نفتايل بينيت ومكوناتها اليمينية

والعرب والفلسطينيني أنفسهم والعالم بانتقال

واليمينية املتطرفة واليسارية والوسطية،

الفلسطيني من الرفض السلبي لالحتالل إىل

إذ ال تعرتف معظم أحزاب الحكومة بحل

الرفض اإليجابي املرتبط بخطط ومطالب إنهاء

الدولتني أو بحقوق الفلسطينيني باستثناء

االحتالل ،وجلب اإلرسائيليني إىل التفاوض عىل

حلول تجميلية لحياة سكان فلسطينيني يف

إنهاء االحتالل ال عىل أي يشء آخر ،ووقف سياسة

“أرض إرسائيل” ،ألن جوهر املوقفني األمريكي

املماطلة اإلرسائيلية ووضع حد ملعاناة الشعب

واإلرسائييل يبحثان يف التسوية التفاوضية عىل

الفلسطيني وإنهاء السيطرة اإلرسائيلية عليه وعىل

ما يبقي إرسائيل قوية ويمنع تفكيك االحتالل،

مقدراته وإغالق أي أفق لتطوره املستقل.
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الفكرة هنا أن الرئيس عباس يحذر من

يقنعوا اإلرسائيليني أوال ً بالتزام معايري واضحة

مآالت جديدة إن لم تعد إرسائيل عن إنكارها
االتفاقات ،والبدء بتنفيذها وصوال ً إىل إنهاء

تأخذ بعني االعتبار القانون الدويل والرشعيات
الدولية التي تطالب علنا ً بحل الدولتني من

احتاللها لألرايض التي احتلت عام .67

دون إبداء أي درجة من الجدية للضغط عىل

قرار التقسيم  181بدل حدود 1967

إرسائيل ،أو التحرك العميل لبدء عملية سياسية

ووعد عباس بأن مواصلة إرسائيل تنكرها

تؤدي إىل هذا الحل.

للتسوية التفاوضية سوف يؤدي إىل تحلل السلطة

ومعلوم أن اإلدارة األمريكية عرضت إقامة دولة

من االتفاقات والتعامل معها كأنها غري موجودة
ومنعدمة األثر ،خصوصا ً االعرتاف بإرسائيل يف

فلسطينية يف عهد الرئيس جورج بوش االبن مع
خريطة طريق للوصول إىل ذلك من دون التقدم

حدود  .1967والعودة إىل املطالبة بتطبيق قرار

خطوة نحو هذا الهدف باستثناء محاوالت يتيمة

التقسيم  181الصادر عن الجمعية العامة لألمم

بذلها الرئيس عباس مع رئيس الوزراء اإلرسائييل

إيهود أوملرت .أطيح باألخري ألنه أبدى استعدادا ً

املتحدة يف ترشين الثاني عام  1947الذي يوسع

جديا ً للتوصل إىل تسوية مع الفلسطينيني ال بحجة

الدولة الفلسطينية املستقبلية إىل 5ر %43من
مساحة فلسطني التاريخية .وهذا يحدث للمرة

حرب لبنان الثانية عام  .2006وألنه اقرتب أكثر

األوىل منذ اتفاق أوسلو ،ال ألنه يطالب بمساحة

من أي مسؤول إرسائييل آخر من فكرة املوافقة

أكرب ،وإنما يطالب بتغيري مرجعية التفاوض كليا ً

عىل إقامة دولة فلسطينية .ومحاولة أخرى لم

ويغري قواعد اللعبة السياسة أيضا .وهذا تحذير

يكتب لها النجاح يف عهد الرئيس األمريكي باراك
أوباما انتهت رسميا ً عام  2014عندما أوقف

للرصاع إذا ما أرادوا أن يكونوا رشكاء يف أي حل

نتنياهو إطالق رساح أرسى فلسطينيني يحملون

يعرض عليهم بما يف ذلك “مسخ الدولة” التي

البطاقة الزرقاء (اإلرسائيلية) ،وكان أوباما تحدث
علنا ً عن وقف االستيطان وحدود  1967للتسوية

 4سنوات مقبلة إرسائيل بأنهم جديرون بها”.

مع الفلسطينيني فثارت ثائرة إرسائيل ضده

للذين يطالبون الفلسطينيني بالتخيل عن روايتهم

عرضها ترامب “إذا أقنع أداء الفلسطينيني خالل
يف كل األحوال ،لم يرتاجع الرئيس عباس عن

والبقية معروفة.

أي من مواقفه املعلنة ،إذ جدد القول إنه ال يوجد

تغيير المرجعيات التفاوضية

يف إرسائيل رشيك لحل الدولتني .وهذه دعوة

الفرصة التي منحها الرئيس عباس للمجتمع

واضحة للذين يطالبون السلطة بإبداء مرونة
سياسية إلحياء عملية سياسية مستقبالً ،أن

الدويل وإرسائيل لعمل أي يشء جدي حيال إنهاء
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االحتالل ليست تهديدا ً كما يفهم البعض ،لكنها

مقاربة بايدن

إذا كان هذا الترصيح األمريكي جديا ً فإن

تحذير من استمرار تجاهل إرسائيل واملجتمع
الدويل حقوق الفلسطينيني املع ّرفة يف القانون

اختباره ونتائجه ستتضح رسيعا من خالل

الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة .تلك

شكل استجابة أمريكا للدعوة األخرى التي

التي بدأها الرئيس بالحديث عن صكوك ملكية

وجهها الرئيس عباس إىل األمني العام لألمم

الالجئني الفلسطينيني أراضيهم وبيوتهم يف

املتحدة أنطونيو غوتريش بالبدء بإجراء

املدن والقرى والبلدات التي طردوا منها عام

االتصاالت من أجل عقد مؤتمر دويل ينعقد

 .1948فهذا تذكري بأن الشعب الفلسطيني

تحت رعاية الرباعية الدولية.

ليس مجرد سكان يف جيوب “أرض إرسائيل”

وباملناسبة ،فإن اللجنة الرباعية املكونة

بل هم ماليني الالجئني ،وماليني أخرى يف

من ممثلني عن (أمريكا ،االتحاد األوروبي،

الضفة والقطاع والقدس ،ونحو مليونني داخل

روسيا واألمم املتحدة) تأسست يف عهد الرئيس

إرسائيل نفسها.

األمريكي األسبق جورج بوش االبن ،مكافأة

تحذير الرئيس عباس املجتمع الدويل بأنه

لرئيس الوزراء الربيطاني األسبق توني بلري عىل

سوف يتوجه إىل محمة الهاي أعىل محكمة دولية

انضمام بريطانيا لحرب تدمري العراق .وعملت

تفصل يف النزاعات هو من باب استعمال أدوات

الرباعية خالل سنواتها املاضية بإدارة بلري

لم تكن غائبة لكنها كانت مركونة الحتماالت

كـ”كائن خرايف” ال عمل له إال صناعة الوهم

معاودة التفاوض عىل إنهاء االحتالل ،وملا

بأن املجتمع الدويل يتابع عملية إنشاء دولة

أوصدت إرسائيل كل األبواب تماما الستكمال

فلسطينية عىل حدود حزيران .1967

التسوية التفاوضية لهذا الرصاع املرير ،وأرصت

ال رعاية حصرية

عىل عدم فتح أي نافذة أمل ،أصبحت محكمة
الهاي ممرا إجباريا إىل جانب ممرات أخرى

مع ذلك ،فالرئيس عباس يريد إرشاك أطراف

لفتح أبواب ونوافذ تحصيل حقوق الشعب

الرباعية اآلخرين :روسيا واالتحاد األوروبي يف

الفلسطيني .الرسالة واضحة إلرسائيل والواليات

الرعاية ألنهما أقرب من واشنطن إىل تفعيل

املتحدة التي تتمسك بمقاربة مختلفة عن مقاربة

هذه الرباعية ،إذا اصطدمت بإرسائيل يف أي من

ترامب .وهي تعلن من عىل املنرب نفسه وعىل

مقرتحات تطبيق خطوات نحو إنهاء االحتالل.
وال يعني ذلك أن الرئيس عباس يعول كثريا ً عىل

والتحذير من السماح بضياع هذا الخيار.

الرباعية ،بل ألنه يريد نزع الذرائع من إرسائيل

لسان الرئيس جو بايدن “التمسك بحل الدولتني
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وربيبتها واشنطن .إذ ُيتّهم بأنه يضيّع فرص

فذكر عباس أنه يريد تأليف حكومة وحدة جيدة

صناعة السالم من خالل التمسك برواية غري

تستطيع أن ترعى عملية إعادة اإلعمار .أي أنه

صحيحة (أي غري توراتية وغري كولونيالية)،

غري مترسع لتأليف حكومة وحدة وطنية ترفض

وبمطالب غري واقعية إلنهاء الرصاع .وبأنه

“حماس” املشاركة فيها وترفض العمل معها.

يرعى اإلرهاب (يعيل أرس األرسى والشهداء)

الرسائل يف خطاب الرئيس كثرية .ألمريكا

ويحرض عىل املناهج الدراسية من خالل

وإرسائيل ،وللشعب الفلسطيني أوال وأخريا،

“التمسك بالرواية الفلسطينية للرصاع” وغري

فهو يبعث األمل أن ثمة بدائل للوضع الحايل

ذلك من األكاذيب واالدعاءات اإلرسائيلية.

تستحق اختبارها وفحص مالءمتها قبل قلب
الطاولة عىل من يرفضون السالم ويستثمرون

وإذا رفضت إرسائيل ألي سبب إطالق عملية

يف الحرب والعدوان واالحتالل.

سياسية وانعقاد مؤتمر دويل إلنهاء االحتالل،
وهذا هو املرجح ،فإن قدرة الفلسطينيني عىل

مالحظات جانبية

عرض مشكلتهم أمام محكمة الهاي أو عرب

مع ذلك ،ثمة مالحظات للمواطن الفلسطيني

تحريك األمم املتحدة ستكون أقوى وحتى املجتمع
الفلسطيني سيكون أكثر وحدة والتحاما ً يف

البد من االستماع إليها :أولها :هل خطوات
الرئيس املزمعة هي خطوات واقعية يمكن

معارك مع إرسائيل حتى وإن كانت دبلوماسية.

أن تؤتي ثمارها؟ وهل توحد الفلسطينيني
عىل مطلب إنهاء االحتالل؟ خصوصا ً أن

الوضع الداخلي

بعض الفصائل الفلسطينية ال تؤيد الرئيس
يف مساعيه الدبلوماسية انطالقا ً من محاوالت

يف خطابه ،لم يهمل الرئيس عباس الوضع
الداخيل وال العالقة بحركة حماس وقطاع غزة

إضعافه وإضعاف حركة فتح ،ال انطالقا ً

وحصاره اإلرسائييل الظالم .إذ أعلن االستعداد
النتخابات ترشيعية ورئاسية وللمجلس الوطني

من مواقف مبدئية ،ألنها تمجد املواجهات

عندما تتوفر الظروف املناسبة إلجرائها يف

العسكرية عىل حساب أي جهد كفاحي آخر،

القدس .وغمز من قناة قادة دول أجنبية تطالبه

وتشكك بكل خطوة يتخذها الرئيس سواء

بإجراء االنتخابات أن يطلبوا من إرسائيل إزالة

أكانت يف االتجاه الصحيح أم ال ،ولذلك تدعي

القيود واملوانع التي وضعتها يف القدس أمام

هذه الفصائل ومعها وعىل هامشها جيش

عملية االنتخابات .أما حكومة الوحدة الوطنية

إلكرتوني من “خرباء” السياسة الذين ال يرون

التي رفضتها حركة حماس بعد الحرب عىل غزة.

يف غري الصاروخ أي جدوى ويعتقدون أن كالم
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الرئيس استعراض خطابي ليس إال .بينما هو

كانت األسئلة بريئة ،واالستنتاجات املرافقة

برنامج عمل يصح معه التحليل واالستنباط
عما إذا كان مناسبا ً أو ال ،واقعيا أم ال ،مفيدا

لها معقولة ،فهذا ال ينفي رسم خارطة طريق
جديدة للعمل الفلسطيني سياسيا ً ودبلوماسيا ً

أم ال .وهكذا ،ولكونه برنامج عمل للسلطة

يف مواجهة إرسائيل .فهذا هو عمل السلطة

الفلسطينية يجدر الحديث أو التلميح لبدائل

الفلسطينية برصف النظر عن الفصيل أو

عملية أو موازية أو مرافقة لتطبيق هذا الربنامج

الحزب أو االئتالف الذي يديرها ،وهو يحتاج
عمالً كفاحيا ً شعبيا ً عىل األرض يكمله ويتكامل

إقليميا ودوليا .ومن هذه البدائل املرافقة يحتاج

معه .فإنهاء االحتالل عملية ليست سهلة وال تتم

هذا الربنامج إىل توحيد جهود الفلسطينيني
بأي ثمن حتى لو كان مرهونا ً بفرتة تطبيق

بالرضبة القاضية كما يعتقد بعض أصحاب
الرؤوس الحامية ،كما أنها ال تتم عىل ورق

هذا الربنامج فقط ،وإىل جهود كفاحية أخرى

“كاتلوك” ملون ومصقول وممول من جهات

يف امليدان تعطي للربنامج معناه ومراميه
وإمكاناته الكامنة ،ومن بني هذه الجهود مثالً:

أهلية أو أجنبية.
يف الحديث عن مقاربة اإلدارة األمريكية

ملاذا ال يصار إىل تنظيم مسريات مليونية يف

الجديدة برئاسة بايدن ال يمكن تجاهل

كل محطة من استحقاقاته الزمنية .واالتفاق

أن واشنطن هي الحلقة األساسية يف صنع

عىل شعاراتها وراياتها وأهدافها واحتماالت

القرارات املتعلقة باألمن القومي اإلرسائييل.

ديمومتها تحت العنوان الكبري “برنامج إنهاء

وأن أمن وبقاء إرسائيل ال يمكن عزله عن الدعم

االحتالل” ،ودراسة متأنية لوقف التعامل مع

األمريكي ،بمعنى أن قوة املوقف اإلرسائييل

االحتالل يف أي عنوان أو ملف ال يرض وقفه

مستمدة من واشنطن ودعمها غري املحدود

بإدارة الحياة اليومية للشعب.

إلرسائيل.

واإلعــداد لخطوات تدريجية حيال اإلهمال

لكن ،هل هذه الخطوات أكثر أهمية من
إجراء االنتخابات العامة اآلن؟ خصوصا ً أن

األصــوات الجديدة يف الحزب الديمقراطي

السلطة الفلسطينية خرست من شعبيتها أمام

الحاكم يف الواليات املتحدة الذي تتحدث رموزه

“حماس” يف الحرب عىل قطاع غزة وإلغاء

رصاحة عن حل الدولتني باملعنى الذي يتضمن

إجراء االنتخابات وتأجيلها إىل أجل غري معلوم.

بقاء إرسائيل قوية ،وإنهاء احتاللها لألرايض

االحتجاجات التي رافقت مقتل الناشط نزار

الفلسطينية ،ومنح الشعب الفلسطيني حقه يف

بنات يف الخليل أثناء عملية اعتقاله ،حتى لو

إقامة دولة إىل جانب إرسائيل ،تعيشان بأمن
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وسالم .هذا متقارب مع يطالب به جزء مهم

بالحصول عىل دولة ،وصدق النيات الحسنة

من الشعب الفلسطيني إن لم نقل كله .ويجب

لشخصيات أمريكية وأوربية وإرسائيلية ،مع أنه

معرفة أن الحلول لهذا الرصاع ال يمكن نقاشها

سمح بإطالق انتفاضة مسلحة ضد االحتالل،

وعرضها للموافقات النهائية من دون حوافز

ولم يحصد يف التسوية إال الريح .واحرتام شعبه

واضحة منبثقة من الحلول ذاتها ومن قناعة

وأحرار العالم.
يف املشهد الفلسطيني اليوم هناك ضيق من

ورغبة بنجاح أي حل مقرتح.
ألن التسوية بمعناها العام لم تعد مقبولة

سياسات أمريكا وإرسائيل ،وضيق من وعود دولية

لدى الفلسطينيني مقارنة بنتائج ربع قرن

ال ترتجم إىل أفعال ملموسة حيال انتهاك إرسائيل

من الرهان عىل تعديل املوقف األمريكي

املشدد لحقوق الفلسطيني يف الحياة والحرية بكل

لصالح فرض حل مرض للطرفني الفلسطيني

تجلياتها اليومية واملصريية :من القيود اليومية عىل

واإلرسائييل .وفشل هذا الرهان ألن واشنطن

الفرد وحركته وممتلكاته إىل خياراته السياسية

تلوم الفلسطينيني عىل تمسكهم بحقوق لهم

املتعلقة بحقه يف تقرير مصريه ،من الحصار عىل

ترفض إرسائيل االعرتاف بها ،وهي حقوق

قطاع غزة والتدخل يف نوع السلع الغذائية املسموح

مع ّرفة يف قرارات لألمم املتحدة ساهمت إدارات

لها بالدخول إىل سياسات السلب والنهب لألرايض

أمريكية يف صوغها.

باالستيطان يف الضفة الغربية والقدس ،وسياسة

هذه السياسات األمريكية أضعفت املعتدلني

هدم البيوت ،وسياسة القتل امليداني ،إىل تجاهل

الفلسطينيني والعرب وقــوّت بسياساتها

وجود عنوان سيايس فلسطيني وحقوق لشعب ال

وتجاهلها احتياجاتهم ،املتشددين (تماما

مجرد حقوق لسكان ،إال يف حال الطلب منه تنفيذ

كما فعلت يف أفغانستان مع اختالف يف القوى

التزامات السلطة باالتفاقات الثنائية ،من دون

وموازينها والرشعيات التي تأسست عىل كفاح

التزام إرسائيل املماثل أو فرضها عقوبات من نوع

الشعب الفلسطيني وحقه يف الحرية واالستقالل)

مصادرة أموال املقاصة واقتطاع أي مبلغ منها

وتعاملت معهم بصورة مهينة ،عندما تعاملت

(قصة رواتب أرس األرسى) والغرامات باملاليني

مع قضاياهم باعتبارها قضايا مؤجلة أو أنها

التي تفرضها محاكم إرسائيلية عىل أي فلسطيني.

مراثي فولكلورية يجب التخيل عنها وسمحت

ومعروف أن أموال “املقاصة” هي األموال

بالتخلص من أصحاب هذه السياسات تماما

التي تجمعها رشكة إرسائيلية لصالح السلطة

مثلما تعاملت مع الزعيم الراحل يارس عرفات

الفلسطينية كرسوم رضيبية وجمركية عىل

الذي دخل يف تسوية تفاوضية من دون ضمانات

البضائع املستوردة إىل األرايض الفلسطينية.
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الشعب الفلسطيني .والحفاظ عليها ال يقل

يف هذا املشهد أيضا ً يمكن مالحظة أنه

أهمية عن املعركة الفاصلة مع االحتالل
اإلرسائييل البغيض ،لقد بنيت هذه الرشعية
يف عهد دويل كان العالم فيه مقسوما ً إىل

كلما شددت إرسائيل من انتهاكها حقوق
الفلسطينيني ،زادت الضغوط اليومية عىل

معسكرين ،واحد بزعامة أمريكا واآلخر بزعامة

السلطة الفلسطينية وتآكلت مكانتها ومكانة

االتحاد السوفياتي ،وكانت منظومة عدم

حركة فتح عىل املستوى الشعبي ويف أوساط

االنحياز التي تضم معظم دول العالم خارج

الرأي العام باعتبارها “الحزب الحاكم” يف

أوروبا تؤيد بشكل أتوماتيكي الحقوق العربية

حدود والية السلطة الفلسطينية .بالطبع فإن

والفلسطينية التي تؤيدها موسكو .وكان العالم
العربي موحدا ً عىل سياسات تضامن عامة قبل

قطاع غزة الذي تديره حركة حماس منذ
سيطرتها العسكرية عليه عام  ،2007هو

أن ينهار منذ سقوط العاصمة العراقية بغداد

مركز آخر إلضعاف مكانة السلطة بحجة

تحت االحتالل األمريكي وتنصيب لصوص عىل

تقديم بديل آخر للعالقة مع إرسائيل .من

مقدرات الشعب إىل اليوم.

دون أي آفاق لشطب احتمال فصل غزة التام

هذا العالم الذي أيد تأسيس هذه الرشعية لن

عن الضفة الغربية والقدس ،وإضاعة وحدة

يعطي رشعية ثانية ألحد فإذا تم تدمريها لن

الشعب الفلسطيني .ومن يعتقد أن السياسة

تقوم قائمة للشعب الفلسطيني .وال يترسعن

هي ما يقال وما تشاهده العني ،ال مسارات

أحد يف قراءة تجارب طازجة لم تكتمل فصولها

عملية إلرادات متعددة؛ متنافسة ،ومتصارعة،

بعد .ولم تتضح أرسارها.

ومتعادية ،يصعب عليه التمييز بني مشهد

لهذا ،فإن املطلوب اليوم لوضع هذا الربنامج

صاروخ فلسطيني يصل إىل منطقة مطار

الفلسطيني موضع التطبيق التوجه إلنهاء كل

اللد ،وصاروخ سيايس يقيض بإنهاء أي مكانة

شكل من أشكال االنقسام وتأسيس حكومة

للسلطة الفلسطينية كعنوان سيايس للقضية

فلسطينية موحدة من الجميع وإدارة الخالفات

الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوقه

السياسية بني الفصائل واألحزاب عىل قاعدة

(داخل وشتات) إىل جانب منظمة التحرير

الديمقراطية سواء كانت انتخابية أو توافقية،

الفلسطينية ،وهدم رشعية معمدة بدماء آالف

فنحن لم نتحرر بعد والطريق إىل الحرية ما زال
طويالً وصعبا ً ويحتاج إىل جهود الجميع.

الشهداء والجرحى وآالم آالف األرسى.
هذه الرشعية هي الورقة األهم يف منجزات
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مقاالت

سبل مأسسة مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية
ودعم الفلسطينية
صالح هنية

*

 -تحجب املستوطنات إمكانيات التنمية يف

ما هي المقاطعة؟
هي فعل سلبي لجأت إليه عديد الشعوب
بأشكال مختلفة ملقاطعة منتجات االحتالل
ومقاطعة التعامل مع االحتالل وأنصاره.
حقائق أساسية
 نستورد من السوق اإلرسائيلية سنويا ً 4.2مليار دوالر.
 نصدر مليار دوالر سنوياً ،منها %90للسوق اإلرسائيلية.
 مساهمة الصناعة يف الناتج املحيل اإلجمايل %13وكنا نتحدث عن  %22يف العام .2000
 يسعى االحتالل إىل إلحاق اقتصادناباالقتصاد اإلرسائييل.
*

فلسطني.
 -سيطرة االحتالل عىل املوانئ واملعابر.

هبات دون استمرارية
ترتبط مقاطعة املنتجات اإلرسائيلية بظروف
سياسية وتصاعد املواجهة مع االحتالل مما ينشئ
حمالت للمقاطعة تكون مرهونة بالوضع السيايس
وال تمؤسس نهج املقاطعة وتجعله دائم.
حاولنا جاهدين يف جمعيات حماية املستهلك
أن نمؤسس هذا التوجه بالرشاكة مع عديد
املؤسسات لكي تصبح نهج حياة وسلوك ثابت
ويكون للقطاع التجاري والحكومة والصناعي

رئيس جمعية حماية املستهلك.
املنسق العام للراصد االقتصادي

دور أسايس فيه.
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الجهات املخولة بدعم املنتجات الفلسطينية

الفلسطينيني مسؤوليات متعددة لدعم املنتجات

الحكومة عرب أدواتها التنفيذية تستطيع

الفلسطينية أبرزها ،املزيد من الرتكيز عىل

فرض عوائق غري جمركية للمنتجات اإلرسائيلية

الجودة ،وتأمني “بار كود” فلسطيني مستقل

بناء عىل التعليمات الفنية اإللزامية ،وتعيق

يمثل هوية املنتج وتطوير عمليات التغليف

وصولها إىل السوق وتوفر حماية ولو مؤقتة

والرتويج.
أما دور املستهلك فيتجسد بأنه باروميرت

للمنتجات الفلسطينية.
تستطيع الحكومة منح حماية مؤقتة

مقاطعة املنتجات اإلرسائيلية لكن يجب أن

للمنتجات الفلسطينية بمنع تسويق منتجات

نقلع عن استخدام قاعدة غري سليمة باملطلق

تنافس

املنتجات

الفلسطينية

خصوصا ً

(من املستهلك تبدأ املقاطعة وتنتهي) وهذه
مبالغة ليست يف محلها ،فهناك جهات حكومية

املحاصيل الزراعية،
والتشدد يف إنفاذ قرار منح األفضلية

ترسم السياسات هي املسؤول األول عن

للمنتجات الفلسطينية يف العطاءات واللوازم

مقاطعة املنتجات اإلرسائيلية برصف النظر

الحكومية.

عن اإلمكانيات ،ولدينا صناعيون ورجال أعمال

التشدد الحكومي يف إنفاذ القانون بمرسوم

ليقوموا بأدوارهم .القاعدة الصحيحة هي

ملنع ومكافحة منتجات املستوطنات وفرض

(للمستهلك الحق يف االختيار والحق يف املقاطعة

عقوبات رادعة.

والحق يف العيش يف بيئة آمنة) جميعها تتناقض
مع املنتجات اإلرسائيلية.

تهيئة الظروف للمشاريع الصغرية ومتناهية
الصغر وخفض قيمة الفائدة عليها لدى
مؤسسات اإلقراض الصغري.

السؤال المحوري من أين نبدأ؟

االنتقال من الطاقة التقليدية التي تعتمد

يجب أن تعلن الحكومة موقفا ً واضحا ً من

عىل مصادر إرسائيلية بالكامل إىل الطاقة

دعم املنتجات الفلسطينية والتوسع يف املناطق

املتجددة التي تتخطى الحواجز وجدار الفصل

الصناعية وتشجيع االستثمار والعوائق غري

واملستوطنات ،وتقلل االعتماد عىل مصادر

الجمركية ،ضمن سياسات واضحة املعالم.

الطاقة التقليدية التي نزود بها وال ننتجها

البلديات واملؤسسات غري الحكومية يجب

وبإمكان االحتالل التحكم بها وقطع التيار

أن تعلن بوضوح أنها ال تتعامل مع املنتجات

الكهربائي متى شاء.

اإلرسائيلية يف عطاءاتها ومشرتياتها.

يقع عىل عاتق الصناعيني واملنتجني
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املؤسسات الشعبية واألهلية يجب أن تكون

املقاطعة وجدواها يف دعم املنتجات الفلسطينية

صمام األمان بمأسسة فعل مقاطعة املنتجات

والتعريف بها خصوصا أننا نتفاجأ بأن

اإلرسائيلية ،وتوقف بعض املؤسسات عن رفعه

مكاتب إرشاف هندسية ال تعرف عن منتجات

كشعار لالستخدام وليس للفعل عىل األرض.

فلسطينية يف صميم اختصاصها.

ال يجوز أن نضع املواطن يف مواجهة مع

واضح أن هناك نقلة نوعية يف ثقة املستهلك

التاجر بخصوص مقاطعة املنتجات اإلرسائيلية
خصوصا ً أن  %95من التجار يعملون يف منشآت

يف املنتجات الفلسطينية التي كانت يف سنوات
معدومة ،إذ يثق باملنتجات الفلسطينية %65

صغرية ومتناهية الصغر وليسوا أصحاب قرار.

من املواطنني ،ويبتاع املنتجات الفلسطينية

موزعو املنتجات اإلرسائيلية عليهم دور

 %58منهم ،حسب إحصائيات عدة أعدت لهذا

مع ضمان عدم انهيارهم اقتصاديا لذا يجب

الغرض.

أن يكون التوجه إليهم ضمن سياسة واضحة

تفاعل أفضل هذه األيام من الصناعيني من

املعالم (توقفوا وال يوجد غريكم سيسوقها يف

خالل طرح أصناف جديدة واملزيد من الرتكيز

سوقنا).

عىل الجودة ورفع القدرة التصديرية للمنتجات

االسترياد غري املنظم الذي يقود إىل منتجات

الفلسطينية.
مثالً ،الحليب الطازج كان معيارا ً لنجاح أو

عديمة الجودة يجب أن يتوقف ألنه مرض
وسلبي ويرض باملنتجات الفلسطينية.

فشل الصناعة الفلسطينية ،اليوم لدينا ستة

إعادة النظر يف القوائم السلعية املستوردة

مصانع فلسطينية تنتجه بجودة عالية.

من اململكة األردنية الهاشمية وجمهورية مرص

املنتجات

اإلرسائيلية

تبيّض

منتجات

العربية وإضافة سلع إليها حسب الحاجة

املستوطنات وتروجها عىل أنها ليست

نتيجة زيادة االحتياجات وتنوع السلع.

مستوطنات ،وهذا موضوع نركز عليه بشكل
واضح لتوعية الجهات كافة.

ما هو واقع المقاطعة اليوم؟

املنتجات اإلرسائيلية ال تلتزم بالتعليمات

لدينا مبادرات مستمرة وباقية منذ العام

الفنية اإللزامية الفلسطينية ،األمر الذي جعلها

 1999لليوم وجميعها شعبية ،ابتكرنا خاللها
طرقا ً بالتنسيق الكامل مع الحكومة إلنجاحها،

تمنع لفرتات من التسويق يف سوقنا ،وكان هذا
يعترب لدى املواطن (كذبة نيسان) ،اليوم بات

وتفاوت التجاوب الحكومي بني حكومة

أكثر قناعة بهذا األمر نتيجة تدقيق الجهات

وأخرى .تقوم هذه املبادرات عىل التوعية بأهمية

الحكومية أكثر.
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نقوم بتفاهمات شعبية مع حمالت

والجامعة قبل عرشة أعوام يقول :اإلرسائييل

التخفيضات يف املوالت الفلسطينية بحيث ال

أطيب الذ وما يف صناعة فلسطينية ،لكن منذ

تتضمن منتجات إرسائيلية ،نجحنا جزئيا

العام  2014وحتى يومنا هذا الوعي يف

ونتابع ونتواصل مع أي خرق لهذه التفاهمات.

تصاعد وانحياز إرادي صوب بعض املنتجات

الوعي الشعبي رائع ،كان طالب املدرسة
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مقاالت

وسائل التواصل:
نحو "تثمير" الحرية المتاحة
عماد األصفر

*

يكاد الناشط الفلسطيني ال يتذكر من بني

الرأي ،ولكل إنسان الحق يف التعبري عن رأيه

عرشات الحقوق اإلنسانية التي ينص عليها

ونرشه بالقول أو الكتابة أو غري ذلك من وسائل

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان سوى املادة

التعبري أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".

رقم  19منه" :لكل شخص الحق يف حرية

غري أن حسابات النوايا وما هو مكتوب لم

الرأي والتعبري ،ويشمل هذا الحق حرية اعتناق

تتوافق يف الغالب مع حسابات امليدان ،وهو ما
انكشف جليًاً ،
مثل ،يف االعتقاالت التي نفذت

وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد

عىل خلفية االحتجاجات املطالبة بمحاسبة قتلة

بالحدود الجغرافية" .وال شك يف أن شهرة هذه
املادة فلسطينيا ً لم تأت من فراغ.

الناشط املعارض نزار بنات ،فقد طالت هذه

اآلراء دون أي تدخل ،واستقاء األنباء واألفكار

االعتقاالت أكاديميني وباحثني ومثقفني كان
عىل السلطة أن تستعني بهم لحل مأزقها ً
بدل

جيد أن امل ُ ّ
رشع الفلسطيني أعطى الرقم

نفسه للمادة املتعلقة بحرية الرأي والتعبري

من أن تعتقلهم.

يف القانون األسايس بعد أن أضاف إليها الفن

ال شك يف أن الخيار األمني الذي لجأت إليه

كإحدى وسائل التعبري "ال مساس بحرية

السلطة الفلسطينية  -عىل الرغم من أنه محكوم

إعالمي ،قائم بأعمال مدير مركز تطوير اإلعالم بجامعة بيرزيت.

بالفشل  -قد أجج املطالبة بحرية الرأي والتعبري

*

87

تشجيعه عىل ذلك ،ويناقشه وفق قواعد وآداب

ودفعها إىل الصدارة من بني مطالب عديدة.
طبعًا ،حرية الرأي والتعبري حق أسايس،

الحوار ،أو عىل األقل يتجاهله فال يتنمر عليه

لكنها ليست الحق الوحيد الذي ينقصنا ،فهناك
حقوق أخرى تتعرض ً
أيضا لالنتهاك متعدد

أو يسعى إىل تشويهه أو إسكاته .فكيف يمكن
لحرية الرأي والتعبري أن تزدهر إن كان بعض

األطراف :كالحق يف الحياة والرعاية الصحية

دعاتها يعتقدون أنهم أصحاب الصواب املطلق،

والتعليم والسكن والحصول عىل االعرتاف

وأن من واجبهم إسكات اآلخرين وإطالق

القانوني والجنسية والحق يف التنقل والسفر

أوصاف تحض عىل نبذهم وتدفع إىل كراهيتهم!

واالحتفاظ بالسمعة وغريها من الحقوق
األساسية ً
أيضا.

نعرف تمامًا ما يتوجب عىل السلطة القيام
به ،وهو يف مجمله احرتام القوانني التي سنتها
والتعهدات التي التزمت بها ،ولكن ماذا عن

ال نشهد ترتيبًا ألولويات التعاطي واملطالبة
بهذه الحقوق ،وال نشهد ً
أيضا تزامنًا يف املطالبة

الناشط واملثقف الفلسطيني ،الذي بات لألسف

بها جميعًا ،ما نشهده هو تقديم املطالبة بحرية

مطالبًا باحتمال أذى السلطة والوقوف ضد

الرأي والتعبري عىل ما عداها من الحقوق،

تجاوزاتها األمنية ويف الوقت ذاته تصويب

حتى يهيأ للناظر عن بعد أن هذه هي مشكلة

مسارها ومسار النضال الفلسطيني؟ كنا نقول

فلسطني الوحيدة.

إن منظمة التحرير هي أم الولد التي ترفض
شقه نصفني ،لكن ثبت أن املثقف الفلسطيني

الحقيقة أن حرية الرأي والتعبري يف بالدنا

هو املطالب بأن يكون أم هذا الولد وأباه.

تحتاج إىل الرتشيد والتنظيم بمقدار حاجتها
إىل إعالء السقف ،فالسقوف املتاحة سواء

أكثر ما ييسء إىل حرية الرأي والتعبري هو

اتفقنا عىل ارتفاعها قياسً ا باملحيط العربي أو

إساءة استخدامها ،ألن هذه اإلساءة تسهل

انخفاضها قياسً ا بما يجب أن يكون عليه األمر
ً
وفقا للمعايري الدولية ،هي سقوف مستغلة

عىل املعادين لها االنقضاض عليها ،والنيل
منها ،ألنها تحرف النقاش عن مضمون الرأي

لكنها لم تحدث أثرًا طيبًا.

وجوهره وتجعله منصبًا عىل صاحبه وعىل
شكل تعبريه.

األثر الطيب الذي نبحث عنه هو ذلك األثر
الذي يكرس السلم األهيل ويشيع ثقافة الحوار

يقولون إن العقول الراقية تناقش األفكار،

والتسامح ويعيل من شأن املشاركة املجتمعية

واملتوسطة تناقش املواقف واألفعال ،أما العقول

والسياسية وينتج رأيًا عامًا عرب السماح لآلخر

الرديئة فإنها تناقش األشخاص.

املختلف عنا بإبداء رأيه والتعبري عنه وحتى
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نشهد يوميًا تجليات النحدار النقاش عىل
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نحو ييسء إىل حرية الرأي والتعبري ويحرف

التعليقات املسيئة والشتائم البذيئة والفاحشة

القضايا عن الجوهر ،وال شك طبعًا يف أن

من برش ال أعرفهم وال يحملون أسماء حقيقية،

وسائل التواصل االجتماعي وخاصة الفيسبوك

وهو ما أجربني عىل إغالق خاصية التعقيب

هي امليدان األبرز ألنها األكثر استخدامًا وتأثريًا،

لغري األصدقاء من يومها إىل يومنا هذا .ال شك

حتى صار يقال يف تعريف الفيسبوك بأنه

لدي يف أن مئات غريي تعرضوا ملثل هذا الهجوم

نصفان :نصف يفهم حرية الرأي والتعبري

عىل خلفية آراء سياسية أو اجتماعية ،ولكم أن

غلط ،ونصف يفهم أن الغلط حرية رأي وتعبري.

تتخيلوا لو كان الهجوم عىل شاب أو فتاة يف
مقتبل العمر!

أمام هذه الواقع ،صار الكثريون يمارسون

أمام هذا الواقع ً
أيضا ،أصبحت الحكومات -

الرقابة الذاتية عىل ما ينرشون ،خشية التعرض
لالعتقال واملحاسبة من السلطة يف رام اهلل أو

ومنها حكومتنا بالطبع  -تخىش هذا الرأي العام

من حركة حماس يف غزة أو من جيش االحتالل

االنفعايل املتخبط الذي يشكله رواد الفيسبوك،

اإلرسائييل أو خشية العقوبات والتضييق الذي

وتسعى إىل اسرتضائه .ربما نتذكر كيف سحبت

تمارسه إدارة الفيسبوك أو الهجمات التي

الحكومة السابقة قانون الضمان االجتماعي،

تشنها جيوش إلكرتونية بأسماء وهمية من

لكننا قد نتجاهل حقيقة أننا ما زلنا دون هذا

خلف الحدود.

الضمان وهو حق أسايس :ال الحكومة عدلت

كتبت مرة هذا النص عن اعتقال األمن
ً
الفلسطيني ً
متهمة باالنتساب إىل "داعش":
فتاة

القانون وعاودت طرحه ،وال الساعون إلسقاطه
طالبوها بذلك.
قد تلحظون مثيل أن الحكومة كانت

"...االستعجال يف إعالن إدانة املتهم يعادل
أيضا االستعجال يف إعالن براءته ... ،لنتفق ً
ً
أول

تخضع آلراء بلورها التجار أو املواطنون أو

عىل أن عبارة "املتهم بريء حتى تثبت إدانته"

املؤسسات التعليمية بينما هي تتخذ القرارات

تعادل تمامًا عبارة "املتهم مدان إىل أن تثبت
براءته" ،صحيح أن يف األوىل أمالً وتفاؤال ً ونظرة

بتشكيل لجان التحقيق أو فرض اإلغالق أو
التعليم عن بعد خالل انتشار فريوس كورونا.

إىل النصف امليلء من الكأس ،لكن ذلك ال يلغي

لم تكن هذه االستجابة الحكومية آلراء نشطاء

صحة العبارة الثانية".

التواصل االجتماعي استجابة حميدة يف كل
األحوال ،فبعضها تم عىل حساب فئات أخرى
ً
تمثيل قويًا عرب
ليست ناشطة وال تملك

لم يعجب هذا الكالم أحد الناشطني يف
مجال الدفاع عن الحريات ،فأعاد نرشه داعيًا

الفيسبوك ً
مثل.

الناس إىل التعليق عليه ،فتعرضت إىل سيل من
89

املثقف الفلسطيني هو ممثلنا الرشعي

الفوىض وما يقود إليها ،وأن يحول شعار

والوحيد ،وهو خشبة نجاتنا ،ومن سوء طالعه

"ارحل" إىل شعار "بدنا انتخابات" وتحويل

أنه مطالب بالكثري يف مواجهة سلطات باتت

شعارات وهتافات التخوين إىل مطالبات

تستسهل انتهاك الحريات ،ويف مواجهة قيادات
شعبوية منفعلة يحركها الجمهور الغاضب ً
بدل

بعقيدة أمنية جديدة وأن يبارش هو وأترابه

ً
مطلقا بصدق
من أن تحركه هي ،نؤمن إيما ًنا

بصياغة بنود هذه العقيدة ،نريد منه أن

نوايا وأحاسيس الجمهور ،لكننا نؤمن أيضا

يطالب بتحسني القضاء دون انجرار إىل
ً
نضال
تأييد العشائرية وقضائها ،نريد منه

بأن ردة فعل الجمهور تكون غالبًا انفعالية،

مجتمعيًا ضد الفساد والهيمنة دون لجوء

وتحتاج إىل نخب تحول ردات الفعل إىل أفعال

لجهات أجنبية ودون نسيان دوره الرئيس يف
ً
فاعل يف
مواجهة االحتالل ،نريد منه إسهاما

حميدة وشعارات منطقية.
ً
مثل ،نفرتض باملثقف الفلسطيني أن

فضح عنرصية االحتالل ويف حمالت مقاطعة

يقف ضد تعطيل االنتخابات وانتهاك
الحريات ونفرتض به أيضا ً الوقوف يف وجه
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شهادة

غزة :دوامة اليأس وبريق األمل

توفيق وصفي

*

قبل سبعة وعرشين عاماً ،عدت إىل غزة،

بيت حانون وبيت الهيا ،املنطقة الريفية التي

وقد سبقني خفقان قلبي املشتاق إىل أهيل

يعتمد أبناؤها عىل هذه الوسيلة البدائية يف النقل

ومن أتذكرهم من صبية بلوك “ل” يف مخيم
الشاطئ ،مسكونا ً بخيال جامح عمّا سأراه

والتنقل ،لظني أنني لن أرى يف املدينة ما رأيته يف
الريف .خاب ظني ،حني أبطأت السيارة ونحن

يف مرتع طفولتي .صدمني الطريق من معرب

ندخل شارع عمر املختار باتجاه تمثال الجندي

“إيرز” بمشاهد تغاير توقعاتي ،تتداخل فيها

املجهول ،درة مواقع املدينة .تمتم السائق بلعنة

مالبس عدد من املارة املماثلة ملالبس األفغان

عىل سائق عربة كانت تعيق املرور ،ثم أخرج
رأسه من النافذة ليصيح هاتفاً“ :عجّ ل شويا

وكثرة الحفر فيه ،واختفاء أشجار الربتقال

ياخو” ،دون أن يلتفت الصبي الذي كان يهوي
بخرطوم عىل حماره قائالً بكسل“ :حا وال”.

والباكستانيني باإلهمال الظاهر يف تلف الطريق
والليمون التي كانت تظلل العابرين .بيد أني لم
أعلق ،مرتقبا ً مشاهد أقل بؤساً.

ح َّن علينا “العربجي” الصغري فأتاح لنا املرور،

لم يخدش لهفتي مشه ُد “الكارات” التي

ليسأله سائق السيارة بتهكم“ :كان وسَّ ِعت من

تجرها دواب منهكة ،فنحن نعرب شمال غزة،

األول” ،فأجابه وهو يلسع حماره بجلدة أخرى:

*

“الحق عالحمار”.

إعالمي وكاتب.
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والفاشلني يف الدراسة عىل الطريق ،إما وراء

اقرتحت عىل مسؤول كبري بعد أسابيع قليلة
أن تبتكر السلطة الناشئة بديالً لعربات الكارو،

أب البنه ،كي “يحوش”
مقود سيارة اشرتاها ٌ
مهر العروس ،التي َزوَّجها له بالقروض ،أو

التي ال ينجو شارع من روثها ،يف ما تزاحم
عس مرورها مهددة باالحتكاك
السيارات و ُت ّ

سيارة يعمل عليها باألجرة ،ليحظى يف أحسن

بها دون رادع .قال يل :هذه أرزاق الناس،
عقبت بأن بديالً آخر قد يؤدي الغرض نفسه،

األحوال بمرصوفه اليومي .يشرتي السجائر
بالسيجارة ،كلما جنى شيكالً توقف بمحاذاة

كعربات النقل الصغرية ،التي كانت منترشة يف

بسطة لبيع السجائر ليدفعه مقابل واحدة،

كثري من بلدان العالم ،ضمن برنامج تدعمه
الجهات املحلية والدولية“ .سوزوكي مثالً”،
تساءل املسؤول بنربة ساخرة ،مردفاً :ستجدهم

وشيكل آخر لكوب من القهوة.
تعال إىل غزة وانظر كيف تبدو ،بعد ربع
قرن ،شهدت خالل سنوات منه توسعا ً عمرانيا ً

يجرون السوزوكي بدابة ،وإىل أين سنذهب

والكثري من مظاهر النمو االقتصادي الواعدة

بآالف الحمري والبغال واألحصنة؟

بمدينة حديثة ،عالوة عىل مالمح نهوض

ٌ
زمن أغرب ،زمن
تال ذاك بأكثر من عقد
التكتك ،تلك العربة الصغرية املُركبة عىل دراجة

ثقايف وأكاديمي .انظر إىل التآكل الذي لحق يف
السنوات التالية بهذه املظاهر وغريها ،األصيلة
والجديدة .شوارع رئيسة مغلقة ،بسبب الركام

نارية ،ومعظم من يمتطونها صبية .غزت
ُ
التكاتك والدراجات النارية ،لتتنافس
غزة

الناجم عن تدمري عرشات املباني خالل أكثر

و”الكارات” عىل احتالل الطرق ،التي شهدت

من حرب ،وألن ثمة مبان أخرى يجري اإلعداد

أبشع حوادث املوت لسائقيها األغرار.

إلزالتها ،بعد أن جعلها قصف مبان مجاورة

اليوم ،ما زالت هذه املظاهر الشاذة موجودة

غري مؤهلة للسكن .آالف البسطات والعربات

دون قيود ،يزيد بشاعتها تحول املدينة إىل

الصغرية لبيع السجائر والنعناع والقهوة،

مرآب كبري ،يكتظ بآالف السيارات الحديثة

يقف وراءها شبان ومراهقون تحت شمس آب

والقديمة ،يقودها مراهقون وشبان ،بأقىص

الالهبة .إحباط طاغ ال عالقة له بأحالم سابقة،

درجات الرعونة .شعارهم “الشيكل” ،وهم

بل لشدة ضنك العيش وانسداد آفاق األمل يف

يتسابقون الصطياد راكب ،أو يسدون الطريق

األمل .انحدار الذوق العام إىل قاع القاع ،ليس

بانتظار آخر يَلوح عىل مسافة مائة مرت .أما

فقط تفاهة األغاني التي ترقص عىل وقعها

من قانون ،أو رادع أخالقي؟ الكل يردد :دعهم

األجيال كلها يف األعراس والسهرات ،فإما

ينتزعون رزقهم ،فما من بديل .آالف الخريجني

سهرات صاخبة عىل إيقاعات فوضوية ورصاخ
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بفعل الحشيش وأقراص الرتامال والسعادة،

الدخول ،أو بعد أشهر قليلة من الزفاف .آالف

وإما سهرات إسالمية عىل إيقاعات مشابهة أو
أغان مألوفة بكلمات مغايرة ،ال تقل صخبا ً عن

الزيجات تتم بالقروض ،ويتبع الكثري منها
الطالق ،بما يلحقه من نزاعات حول الحقوق

تلك .األمر أشد مأساوية من ذلك ،فاالنحدار

املادية وحضانة األبناء ،تنتهي يف معظم األحوال

يتمدد ليفيض عىل الوعي الثقايف واالجتماعي،

عىل حساب املرأة .يتباهى كثري من الشبان

لتميس الهرطقات والخراريف  -الشبيهة

غري الحاصلني عىل شهادات بأنهم متزوجون

بقصص جداتنا عن “نص نصيص” و”الغولة”،
لكن بسيناريوهات مختلفة  -جزءا ً أساسيا ً يف

بجامعيات ،لسان حالهم أن خوف ذويهن من
العنوسة وضيق الحال أجربهم عىل تزويج
بناتهم .وحني تسأل ذويها معاتبا ً يردون بأن

لقاءات الناس وحواراتهم.

تتحدث يف السياسة فيقاطعك “تأبط رشاً”

فرص العمل الغائبة يف غزة تدفع الشباب

بقصة منقولة عن السلف الصالح ،وحني

للهجرة ،وهذا غري مقبول للبنات ،ويشريون
إىل أنهم لم يرتكوا بابا ً للرزق دون أن يطرقوه،

لكن املهم أنه كالم مؤكد .يغضب حني تسأله

كاملؤسسات الرسمية والخاصة ،حتى محال

عن مرجعية ما يتحفنا به ،ويسعى لوصمك

بيع املالبس النسائية وعيادات األطباء .يزيدون

بالكفر أو يف األقل قلة الدين .وعند الحديث عن
املرأة يتلعثم إن كان مثقفاً ،وكأنه مُكره عىل

بتسليم يائس أن فرص العمل املناسبة متاحة

تسأله عن اسم هذا السلف يجيبك بأنه ال يذكر،

ألبناء وبنات العائالت الكبرية واملتنفذين،

إبداء رأي مخالف ملزاعمه عن الديمقراطية

وكذلك للصبايا الجميالت ،الالتي يعد لهن
املدمنون عىل التحرش خططا ً لإليقاع بهن.

كل األزمان ،لريد بأن اإلسالم أنصفها أكثر من

تعال إىل غزة ،لرتى أن التدخل يف لباس البنات

غريه من األديان .ال يرون جوانب الظلم التي

يف املدارس بلغ حد الترشيع من غري قانون ،بل

تعيشها املرأة يف بلدنا يف ظل حكم من يرفعون

بسطوة املدرسات وإدارات املدارس ،حتى يف

راية اإلسالم ،يتجاهلون أو يتغابون عن رؤية

املدارس الثانوية ،بالرتغيب يف بلوغ الجنة ورضا

مدى ظلم قوانني األحوال الشخصية للمرأة .أال

اهلل والرتهيب من الجحيم ،إال من رضعت من

يرون الصبايا يف املحكمة الرشعية وهن يطلقن

حليب أمها كما يقال ،الناجية من هذه القيود

الزغاريد ،ليس إلتمام عقد زواج ،بل عقد طالق.

غري املسبوقة .بحزم ترد مديرة املدرسة عىل ويل

ل َم تزغرد هذه الصبية لطالقها؟ ال يعنيهم

أمر الطالبة املتمردة عىل الحجاب والجلباب:

االرتفاع غري املسبوق يف حاالت الطالق من دون

لتذهب بابنتك الناشز إىل مدرسة خاصة .قد

وحقوق املرأة ،فتواجهه بأن املرأة مظلومة يف
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يفعل إن كان قادرا ً عىل سداد رسومها الباهظة،

يومني يف األسبوع؟ ليس أمامه حتى لو كان

وقد ينفعل فيفجر غضبه بلعنة أو انتقاد الذع،

يحصل عىل مساعدة من الشؤون االجتماعية

قبل أن ينصاع وابنته إىل قرار املديرة.

سوى البيض والبطاطا والبندورة يف أحسن

والبحر ،الذي ال مالذ سواه للمحارصين يف

األحوال ،يرتقب مناسبة سارة أو محزنة ليحصل

غزة وأحيائها ومخيماتها الخانقة ،لم يعد فيه
ما يثري ،بعد أن أُعلن أن معظم شواطئه غري

عىل طبق بالستيكي ميلء بالرز ونصف دجاجة
أو قطعتني من اللحم الرخيص .كذلك عامل

صالحة للسباحة وال لالسرتخاء عىل رماله ،بعد

النظافة الذي يعيش بصحبة دابته التي تجر

تحوله إىل مصب ملياه الرصف الصحي ،ألسباب

عربة يعلوها برميل للنفايات ،أو يدفع عربة

تتعلق بنقص الكهرباء والوقود الالزمني

صغرية بظهره املقوس ،ليحظى نهاية الشهر

لتشغيل محطات املعالجة .بحر قذر ،لونه

ببضعة شواكل.

يزداد قتامة ،وعليك التعود عىل الرائحة النتنة

أما الشجر فيأبى أن يجود بالثمر ،وإن فعل

يف رحاب شاطئه ،وتجنب االنجذاب إىل صفحته

فثماره قليلة صغرية توقفت عن النمو ،ويبدو
عليالً تعيسا ً ضعيف النرضة ،بفعل تحوالت

ملن يجيدون السباحة ماثل هناك ،فال مصدات

املناخ املذهلة .ال ثمار هذا املوسم ،إال القليل

كارسة لألمواج ،وال تخلو بقعة فيه من الدوامات
املميتة .قد يبقى مشهد الغروب ملهما ً للكثريين،

القليل ،ال عنب وال تني وال جوافة ،ومن جادت
أشجاره بثمار أقل جودة من املعتاد باعها

يف ما يفضل أغلبهم االستمتاع به من بعيد .ماذا

بعرشة شواكل للكيلوغرام ،فال يحظى بمذاقها

يبقى بعد ذلك غري األسماك وما يف فلكها من

إال من جاد عليه اهلل بدخل كبري.

الرائقة فتقرر السباحة ،ألن خطر الغرق حتى

غالل البحر ،وهذه بسعر الذهب ،حني تتحدث

غزة مزعجة إىل أقىص الحدود ،تصنع

عن اللوكس والفريدي والجمربي والكاالماري،

ضجيجَ ها وفوىض األصوات فيها سيمفونية

بعد أن اختار التجار التصدير إىل الضفة

شوهاء ،تبدأ مع رشوق الشمس ،وال تنتهي مع

وإرسائيل ،حيث يباع هناك بأسعار مضاعفة،

غيابها ،بأدوات ال مجال لكبحها .نغمة مأخوذة

لتبقى لعموم الشعب األسماك التي تعيش عىل

من مقدمة السيمفونية األربعني ملوتزارت،

مياه “املجاري” ،وانتظار موسم الرسدين،
خصوصا ً أصغره “البزرة”.

تنطلق من سيارة لبيع الغاز ،يتبعها نداء أجش
“غاز غاز غاز” .نغمة أخرى حادة ال أذكر من

ماذا يمكن لعامل يعيل سبعة من األبناء
وأمهم أن يشرتي ليطعمهم ،إذا عمل يوما ً أو

العدد (2021 )52
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عربة لبيع الخضار ،وصوت البائع املسطول

وفراغ حياته من أي دافع للتمسك بها سوى

من حرارة الشمس“ :باطاطا بالديه ،بندورة

االنشغال بما يزعم أنه محاولة للصمود الذاتي،

بندورة بالديه”.

فيتلهى بالزراعة املنزلية ،أو إصالح وترميم هذا

ال تستغرب وأنت تسري يف شارع رئيس أن
ترى شابا ً غريب الهيئة ينظم حركة السري،

ومن دون رغبة ،كالتواصل مع ذويه ومحيطه

لتكتشف فور إمعان النظر إليه أنه فاقد األهلية،

االجتماعي ،يف املناسبات السارة وتلك املحزنة.

“عالربكة” كما يقول أهل املدينة .وقد تجد آخر

وحني يحاول التأمل بغية اصطياد خيط لألمل

يلوح بيديه بحركات غري مفهومة وهو يتحدث

يغزوه الوهم أو اإلحباط ،فيهرب من العام إىل
الخاص ،ليجد نفسه محارصا ً بسوداوية العام

الذين يتجولون دون حسيب أو رقيب .يقال إن
عددا ً منهم فروا من مستشفى األمراض النفسية،

مرة أخرى ،الكتشافه أن العام مربط الخاص،

فإذا به يفكر يف سورية وليبيا وتونس ،ومؤخرا ً

وآخرين أبى ذووهم أن يرتكوهم هناك ،فآثروا

أفغانستان.

الجدار أو تلك املاسورة .أي نشاط آخر يتم قرسا ً

مع مجهول .شوارع غزة ال تخلو من هؤالء،

إعادتهم إىل منازلهم ،التي ال أقفال عىل أبوابها.

يمرض فال يجد العالج الشايف ،وحني

ليست هذه املشاهد وحدها التي تدفع بالكثري

يستفحل البالء يسعى إىل الحصول عىل تحويلة

من أهل غزة إىل التفكري يف الهجرة ،أفرادا
وأرساً ،عىل الرغم من انتشار جائحة كورونا

للعالج يف الخارج ،والخارج اآلن تعني الضفة
الغربية .تبرت أصابع قدمه ثم قدمه فساقه،
وحني يصبح برت الساق األخرى حتميا ً يتم

يف أرجاء األرض كافة ،ما يعيق السفر من
غزة وإليها ،فيبيعون أمالكهم بنصف قيمتها

تحويله إىل مستشفى املقاصد أو املطلع ،وقد

ليخوضوا تجارب ناجحة وأخرى مخيبة ،قد

يعود من هناك جثة تدفن يف مقابر غزة.

تنتهي بمآس مفجعة .ثمة فقدان هائل لألمل

أهل غزة زاهدون يف السياسة ،عىل الرغم من

يف الخروج من حالة الجمود التي يعيشها أهل
غزة ،وخصوصا ً الشباب ،بفعل الحصار الطويل

كون شؤونها حديثهم اليومي ،إن ارتفع سعر
البندورة أو شحت األسماك أو غابت الكهرباء،

املفروض عليهم منذ نحو عقد ونصف ،ليس

إال حني يطرأ ما ينذر بالتصعيد مع االحتالل.

فقط للتداعيات االقتصادية الناجمة عنه ،وإنما

سؤالهم املتكرر من دون إجابة شافية :أثمة

بسبب استسالم القوى السياسية والفصائل

حرب جديدة؟ ال يخفون مخاوفهم وإن انتهوا

لهذا الواقع ،وعجزها عن تحريكه ،إال بمزيد من
دماء الناس .ال يجد املرء هنا متنفسا ً إلحباطه

إىل أن “املكتوب عىل الجبني الزم تشوفه العني”،
خصوصا ً املتشككني يف وجود أنفاق تحت
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تريد معرفة وجهتي ،فيجيبك بصرب نافد“ :بدنا
ّ
نترشط عىل وين ،الشهر يف آخره ،الشيكل
نقعد

منازلهم .يخشون عىل أنفسهم وأرسهم وتعب
السنني ،ويف الوقت ذاته يتجنبون البوح بهذا
خوفا ً من العقاب والتكفري والتخوين.
وال ي َُبَّأ ُ من تحمل املسؤولية عن هذا الحال

عزيز” .يحاول اقتناص راكب ليسبقه سائق
آخر ،قد يغلق الطريق ريثما يتجادل مع الراكب
املوعود ،دون أن يتفقا .ملاذا؟ ألن الراكب يشرتط
الجلوس يف املقعد األمامي ،خوفا ً من “كورونا”،

اإلعال ُم القايس الذي يوجهه طرفا االنقسام،
فيمزق أرواح عموم الناس واتجاهاتهم بتبادل
االتهامات ،وتقلُّب املواقف حسب املصالح اآلنية،

ثم يقله إىل أن يصل املحطة األخرية دون مزيد

بعبثية ودون أي نزعة إيجابية ،باإلضافة إىل

من الركاب ،فيقول للراكب املحظوظ“ :صحتني

نزعة االستقواء التي يتسلح بها كل من الطرفني

يا عم ،تاكيس خصويص بشيكل”!

عىل رعاياه املستضعفني .ويرى كثري من الناس

بيد أنه عىل الرغم من كل ما تبدو عليه

أن افتقادهم زعامة حقيقية تمنحهم الشعور

الصورة من سوداوية ثمة جيل جديد ،تجمعه

بالثقة يجعلهم تحت رحمة موظفني يديرون

حالة اليأس من السائد ،وإن لم يكونوا كتلة

حياتهم ،فيهم الفاسد والصالح ،ويرجحون أن

متجانسة .لديهم أمل ،بدت تباشريه من خالل

الكلمة العليا ملنظومة الفساد.

بوحهم بأوجاعهم املشرتكة ،التي ال توليها
النخب املختلفة اهتماما ً بحجمها ،سواء يف غزة

األسوأ من هذا كله عودة القبيلة والعشرية

أو الضفة أو الشتات .ظهر ذلك أكثر من أي وقت

والعائلة إىل الواجهة ،لتحل محل القانون،
فالسائد أن أشد املشاكل تعقيدا ً ال يحلها إىل

مىض بعد تصاعد سطوة االحتالل اإلرسائييل يف

الوجهاء ورجال اإلصالح ،ولو بـ “بوسة لحية

غزة والضفة والقدس ،بما صاحبه من مظاهر

وفنجان قهوة” .يحتار الناس يف نزاعاتهم،

وحدوية يف املعاناة واملقاومة الشعبية وتلك

أيلجؤون إىل القانون أم العرف والعادة ،ومن

العسكرية .ومن يتابع مواقع التواصل االجتماعي

يتحمل مسؤولية أفعال الخارجني عن القانون،

سريى أن التفاعل بني أبناء هذا الجيل من كل

أهي العائلة أم القانون؟

أنحاء فلسطني والشتات يؤرش إىل والدة توجه

الراتب هو سيد املوقف ،من دونه شلل تام يف

مبرش ،يأتلف فيه شبان من مختلف االتجاهات

جوانب الحياة اليومية ،معظم أيام الشهر .تجف

السياسية ،لسان حالهم :لن نبقى صامتني .ليس
ذلك وحسب ،فهم يرون أن توجههم ُ
بديل فرض

منابع الحركة واألرزاق كلما اقرتب الشهر من

نهايته ،فيَقبل سائق سيارة األجرة أن يقل راكبا ً

الحدود والقيود عىل حريتهم يف الرأي والتعبري

بشيكل ،دون أن يسأله عن مقصده .تسأله :أال

وسياسة العقاب والتجريم.
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سياسات عامة

نحو نظام وطني إلدارة مخاطر الكوارث

محمد عودة

*

المقدمة

مسألة مجتمعية ووطنية تعنى بها املؤسسات
والهيئات املمكن تكليفها بوساطة الترشيع

ينطوي نظام إدارة مخاطر الكوارث

الفلسطيني.

عىل عمليات منظمة تشمل تعليمات وأدوات

تتطلب الكوارث املتسببة بنطاق واسع من
اإلصابات أو الوفيات والدمار تنسيقا ً أكرب

إدارية ومؤسسات ومهارات وقدرات عملية
لتنفيذ اسرتاتيجيات وسياسات تهدف إىل تقليل

لألنشطة امليدانية مما هو معمول به يف األحوال

احتماالت حدوث الكوارث ،والتعامل مع اآلثار

السلبية الناجمة عنها ،ويتطلب ذلك نظاما ً

املعتادة ،ليشمل بذل جهد كبري للتعاون قبل
حدوث الكارثة ،وتنسيق خدمات الطوارئ عند

مكتمل الفعالية إلدارة املخاطر ،يدار من خالل

حدوث الكارثة .وتعترب تجربة مواجهة وباء
كورونا والحد من انتشاره نموذجا ً واضحا ً

إجراءات عمل يتم تطويرها لتحقيق األهداف
املحددة التي تشمل قواعد فهم مخاطر حدوث

لذلك ،حيث استحدثت مستويات مختلفة من

الكوارث ،وأهمية الحد منها ،وإعداد العمليات

األطر اإلرشافية والتنفيذية والفنية.

الالزمة للتعامل مع الكوارث وتنفيذها ،والتعلم

ولتحقيق مجتمع متني ومرن ال بد من ربط

من الخربات .وتعد إدارة مخاطر الكوارث
*

سياسات إدارة مخاطر الكوارث بسياسات

رئيس مجلس إدارة معهد السياسات العامة.
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التنمية الوطنية وتحديد خطة التنمية

وملعرفة مفاهيم إدارة مخاطر الكوارث

الوطنية القائمة عىل خطط املستوى املحيل

والحد من آثارها ،البد من اإلملــام ببعض

واملستوى القطاعي ،واملستوى الوطني.

التعريفات األساسية ملسميات ومصطلحات

وينتج عن عملية التخطيط هذه تطوير أجندة

تستخدم بشكل متكرر قبل إدارة مخاطر

للسياسات الوطنية .مما يوجب أن يتم تضمني

الكارثة وخاللها:

إدارة مخاطر الكوارث بشكل واضح يف

فالكارثة هي اضطراب يف أداء املجتمع

عملية تطوير هذه األجندة ،إىل جانب املخاطر

أو التجمعات نتيجة حدث أو ظاهرة ناجمة

املختلفة التي تواجه التنمية املستدامة يف

عن عوامل الطبيعة أو فعل اإلنسان ،أو عن
كليهما ،يتضمن خسائر كبرية وآثارا ً
ً
سلبیة

مخاطر الكوارث تتم عىل املستويات نفسها

عىل األرواح والنواحي املادیة واالقتصادية

ويف القطاعات نفسها ،يف الوقت نفسه الذي

والبیئیة التي تفوق قدرة املجتمع أو التجمع

يتم فيه تطوير أجندة السياسات الوطنية.

العمراني املتأثر عىل مجابهتها باستخدام

وتناط مسؤولية تضمني إدارة مخاطر

موارده الذاتیة.

الدولة ،مما يعني أن تطوير سياسات إدارة

الكوارث يف القطاعات املعنية بمنسقي

قدرة التعامل :مقدرة األفراد واملنظمات

القطاعات الرئيسني ،من خالل الرجوع إىل

واألنظمة عىل مواجهة وإدارة الظروف السلبیة

وثائق خطة التنمية الوطنية الفلسطينية،
حيث توفر هذه الوثائق وصفا ً لعوامل

التي قد تؤدي إىل حاالت طارئة أو إىل كارثة
باستخدام املوارد واملهارات املتاحة.

الهشاشة التي تتعرض لها دولة فلسطني من

القدرة عىل املجابهة :قدرة املنظومة أو

منظور اسرتاتيجي ،ومن املفرتض أن يؤدي

التجمع العمراني أو املجتمع املعرض للخطر

ذلك التوصل إىل اسرتاتيجية وطنية إلدارة

عىل املقاومة واالمتصاص واالستيعاب والتعايف

مخاطر الكوارث.

من آثار الخطر يف الوقت املناسب واألسلوب
الفعال ،بما يف ذلك من خالل الحفاظ عىل

يجب أن يستند نظام إدارة مخاطر الكوارث
والحد من آثارها إىل آليات تنسيق فعّالة بني

منشآته األساسية والخدمية وترميمها.

األطراف ذات العالقة بإدارة مخاطر الكوارث،

الخطر :ظاهرة أو مادة أو نشاط برشي

لتتكامل األدوار بني الرشكاء عىل املستوى

أو ظروف خطرية یمكن أن تؤدي إىل خسارة

الوطني واملحيل ،سواء يف الفرتات التي تخلو من

يف األرواح أو إصابات أو آثار صحیة أخرى أو

الكوارث أو عند حدوث الكارثة.

رضر باملمتلكات أو خسارة يف سبل املعیشة
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والخدمات أو خلل اقتصادي واجتماعي أو

مبارشة ،وذلك لحمایة األرواح والتقليل من

رضر بیئي.

التأثريات الصحية وضمان السالمة العامة وسد

التعرض :وجــود السكان واملمتلكات

االحتياجات األساسية للمتأثرين.
التعايف :ترميم وتحسني املنشآت وسبل

واألنظمة والعنارص األخرى يف منطقة املخاطر،

املعیشة والظروف الحیاتیة للمجتمعات

وتعرضهم بالتايل لحدوث خسائر محتملة.

املتأثرة ،بما يف ذلك بذل الجهود للحد من عوامل

قابلية الترضر :سمات وظروف املجتمع أو

مخاطر الكوارث.

املنظومة أو املمتلكات التي تجعلها سهلة التأثر

نظام إدارة مخاطر الكوارث :مجموعة من

باألخطار.
مراحل الكارثة :تشمل دورة حياة الكارثة

اإلجراءات والتدابري التي تتبعها الجهات ذات

من حيث التوقيت وتخفيف األثر ،واالستعداد،

العالقة وفق هذا القانون والترشيعات األخرى

واالستجابة ،والتعايف.

السارية للوصول إىل أهداف إدارة مخاطر

مخاطر الكارثة :الخسائر املحتملة يف

الكوارث ،سواء خالل فرتة وقوع الكارثة أو يف
الحالة االعتيادية.

األرواح والوضع الصحي وسبل املعیشة

الحد من مخاطر الكوارث :املفهوم

واملمتلكات والخدمات التي یمكن أن تصیب
مجتمعا ً أو تجمعا ً ما بسبب الكوارث ،يف فرتة

واملمارسات الالزمة للحد من مخاطر الكوارث

زمنية مستقبلية محددة.

من خالل الجهود املنهجية لتحليل وإدارة

الوقاية :التجنب التام آلثار املخاطر السلبیة

العوامل املسببة لحدوث الكوارث ،بما يف ذلك
الحد من التعرض لألخطار ،وتخفيف قابلية

والكوارث املتصلة بها.
التخفيف :التقلیل أو الحد من األثر السلبي

اإلنسان واملمتلكات للترضر ،واإلدارة الحكيمة
لألرض والبيئة ،وتحسني مستوى االستعداد

لألخطار والكوارث املتعلقة بها.
االستعداد :املعرفة والقدرات التي تم

ملواجهة األحداث السلبیة.

تطويرها من الحكومات واملجتمعات واألفراد

تقييم املخاطر :منهجية تحديد طبيعة

واملنظمات املعنية للتوقع واالستجابة والتعايف،

ومستوى املخاطر عن طريق تحليل األخطار

بشكل فاعل ،من اآلثار املحتملة أو وشيكة

املحتملة وتقییم الظروف الحالية ملدى القابلية
للترضر ،التي معا ً قد تحدث أرضارا ً لألفراد

االستجابة :تقديم الخدمات الطارئة

واملمتلكات والخدمات وسبل املعیشة والبيئة

الحدوث أو القائمة للحوادث واألحوال الخطرة.

التي يعتمدون علیها.

واملساعدة املدنية أثناء وبعد وقوع الكارثة
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املخاطر املتبقية :املخاطر التي لم یتم
التحكم بها حتى بعد تطبيق اإلجراءات الفعالة

مستويات التأهب
هناك خمسة مستويات للتأهب؛ يتعلق

للحد من مخاطر الكوارث ،التي یجب املحافظة

املستوى األول بمراقبة الوضع خالل األوضاع

الطوارئ.

املعتادة ويتم االنتقال إىل املستويات األربعة
األخرى تبعا ً للتدرج يف رفع مستوى التأهب

معها عىل قدرات االستجابة والتعايف يف حاالت
الطوارئ :حالة ناشئة عن أحداث غري
متوقعة تستدعي الحصول عىل املساعدة أو
اإلغاثة بشكل عاجل ومُلح.
عمليات الطوارئ :العمليات والتدابري
التي تتخذ عندما يكون حال اإلنسان أو

يف النظام ،ويعتمد التأهب عىل إجراءات العمل
املوحدة التي ستتم كتابتها كجزء من أنشطة
وظيفة االستعداد للعمليات وتتمثل فيما ييل:
 املستوى األول :املراقبة ،بحيث تقوماملراكز املختلفة بمراقبة الوضع ،وإذا

الحيوان ،أو املمتلكات العامة والخاصة،

تطلب األمر تصعيد مستوى التأهب،

والظروف املحيطة.

عىل تطوير خطة االستجابة الوطنية

يف خطر داهم بالنظر إىل عامل الوقت
إدارة الطوارئ :تنظيم وإدارة املوارد،
واملسؤوليات للتعامل مع جوانب الطوارئ
كافة ،وبصفة خاصة االستعداد واالستجابة
والخطوات األولية للتعايف.
خدمات الطوارئ :مجموعة األجهزة
املتخصصة ذات املسؤوليات واألهداف املتعلقة
بخدمة وحمایة اإلنسان واملمتلكات يف حاالت
الطوارئ.
نظم اإلنذار املبكر :مجموعة من القدرات
الالزمة إلعداد معلومات تحذيرية مفهومة
وواضحة ونرشها يف الوقت املناسب ،لتمكین
األشخاص واملجتمعات واملنظمات املهددة
باألخطار لتستعد وتترصف بشكل مناسب يف
وقت كاف للحد من األرضار والخسائر.
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ويتم التعميم عىل الرشكاء أن يعملوا معا ً
والتدرب عليها.
 املستوى الثاني :اإلنذار املبكر ،حيثيتم إعالم املعنيني الرئيسني ،والجمهور
بما يتطلبه ذلك ،وقد يتم يف هذه املرحلة
اتخاذ إجراءات احتياطية معينة قد تؤثر
عىل السكان مثل إغالق الطرق أو إخالء
بعض األماكن ،وتعقد اجتماعات عىل
مستوى صانعي القرار.
 املستوى الثالث :الطوارئ ،حنييستدعي الوضع استخدام املوارد
املتوافرة وبعض املــوارد اإلضافية،
مع الحاجة إىل حد أدنى من الدعم
والتنسيق ،ويتم يف هذا املستوى تفعيل
دور املستوى املحيل.
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 املستوى الرابع :خالل حدوث كارثةيف املنطقة املتأثرة تتطلب دعما ً وموارد

العام لألمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

إضافية يف املناطق املتأثرة واملناطق غري

عىل أثر مهمتها يف فلسطني يف أوائل العام

املتأثرة ،يستدعي ذلك عقد اجتماعات

 ،2013حيث أوصت بإعطاء األولوية إلطار

ووضع ضباط ارتباط يف املركز الوطني

عمل قانوني ومؤسيس إلدارة مخاطر الكوارث،
واستنادا ً ملذكرة تفاهم مع برنامج األمم املتحدة

السيطرة عىل الوضع الطارئ.

اإلنمائي /برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني،

إلدارة مخاطر الكوارث إىل أن تتم

مارجريتا والسرتوم ،املبعوث الخاص لألمني

 -املستوى الخامس :لدى حدوث كارثة

أطلق الفريق الوطني لتطوير نظام إدارة

عىل املستوى الوطني ،يتطلب ذلك
دعما ً وموارد إضافية عىل نطاق شامل،

مخاطر الكوارث ،الذي تعاون بدوره مع مكتب
األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،حيث

ويتطلب ذلك تدخالً أعىل مستوى

قام الفريق املحيل والفريق الدويل بدراسة

للسلطة التنفيذية وصناع القرار إىل أن

واقع املؤسسات الفلسطينية املعنية بالحد من
مخاطر الكوارث ،وأصدر تقريرا ً أكد فيه ما

يعمل التأهب عىل تعزيز إدراك مخاطر

ورد يف تقرير املبعوث الخاص لألمني العام

الكوارث والتنبؤ باآلثار املحتملة التي قد تنجم

لألمم املتحدة.
واستنادا ً إىل اتفاقية تعاون مشرتك مع

خالل تجنب خلق مخاطر جديدة أو معالجة

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي /برنامج مساعدة

املخاطر القائمة ،ودراسة وتحليل مختلف أنواع

الشعب الفلسطيني لتطوير البيئة القانونية

املخاطر التي تكون الدولة عرضة لها والعمل

واإلطار املؤسيس لنظام إدارة مخاطر الكوارث

عىل مواجهتها.

يف فلسطني ،لتحليل القدرات ومعرفة اإلنجازات

تتم السيطرة عىل الوضع.

عنها ،كما يعمل عىل خفض املخاطر ،سواء من

الوضع القائم

واملعيقات واستكشاف الفرص إلنشاء نظام
إلدارة مخاطر الكوارث.

بناء عىل استعداد األمانة العامة لألمم

عمل الفريق الفني الوطني منذ إنشائه

املتحدة لدعم فلسطني يف مجال الحد من

عىل بناء نظام إلدارة مخاطر الكوارث يتكون

مخاطر الكوارث يف إطار بناء قدرات املجتمعات

من مجموعة من اإلجراءات املتبعة للوصول

املحلية يف جهود الوقاية من الكوارث واالستعداد
للتصدي لها ،واستنادا ً اىل تقرير السيدة

إىل األهداف املتصلة بالكوارث( ،باعتبار أن
الكارثة تع ّرف بأنها تعطيل حقيقي لوظائف
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املجتمع الذي يشمل عىل نطاق واسع اإلنسان

الفلسطينية يف هذا املجال ،بما ينسجم مع خطة

واالقتصاد إىل جانب الخسائر البيئية واآلثار

التنمية الوطنية.

املرتتبة عليها ،وهو ما يتجاوز قدرة املجتمع
املترضر عىل مواجهتها باستخدام موارده
الخاصة) ،واملهمة األساسية لهذا النظام
أن يعمل عىل تجنب اآلثار السلبية الناتجة
عن املخاطر وتخفيفها من خالل تصميم
وإنشاء آلية لتقييم الكوارث بني جميع هيئات
االستجابة (القطاع الحكومي والقطاع الخاص
وهيئات املجتمع املدني وهيئات الحكم املحيل)
لخلق آليات وأنظمة موحدة وفورية وطويلة
األجل لالستجابة للكارثة والتعلم منها.
إن تطوير نظام إدارة مخاطر الكوارث يف
فلسطني هو جهد تعاوني مشرتك بني الجهات
الرسمية وغري الرسمية عىل مستوى صناع
القرار يعمل عىل توجيه أعمال التطوير لبناء
نظام إدارة مخاطر الكوارث وبنيته املؤسسية،
حيث تم االسرتشاد بمجموعة من األهداف
املتصلة بوظائف الكوارث التي تعالج الجوانب
األساسية إلدارة مخاطرها ،حيث تعمل عىل فهم
املخاطر ،واإلعداد لعمليات الحد من آثارها،
وتنفيذ عمليات االستجابة املتعلقة باإلغاثة
وإنقاذ األرواح وحماية املمتلكات ،وتنفيذ

عمليات التعايف للعودة للحالة الطبيعية ،واخريا ً
التعلم املنهجي من الكوارث لتحسني األداء .عىل

أن يتم ذلك بما ينسجم مع إطار عمل سينداي
(  ،)2030-2015مما يوفر دعما ً دوليا ً للجهود
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اإلطار القانوني والتنظيمي
إلدارة مخاطر الكوارث
يخلو النظام القانوني الفلسطيني القائم
من أي ترشيع خاص بنظام إدارة الكوارث
من حيث املفهوم والغايات والصالحيات
املتعارف عليها عاملياً .فالكارثة ،تع ّرف وفقا ً
للفهم الواسع بأنها حدث ناتج عن الطبيعة أو
بفعل اإلنسان ،أو حدث ناتج عن كليهما ،األمر
الذي يتسبب بآثار سلبية وخيمة عىل الناس
والخدمات والبيئة ،ويفوق قدرات املجتمع
املحيل عىل االستجابة لها .لذا يتسع مفهوم إدارة
مخاطر الكوارث ليشمل التخطيط ومعالجة
املخاطر من خالل تنفيذ أنشطة ما قبل وقوع
الكارثة وما بعدها فيما يتصل باملخاطر واآلثار
الناجمة عنها.
تتطلب إدارة مخاطر الكوارث بنية
مؤسساتية كفؤة مصممة بطريقة فعّالة،
تتمتع بإمكانيات كافية ،وصالحيات واضحة
ومحددة ،تكفل تحقيق غاياتها بأسلوب
سلس ،وملا كانت عملية إدارة املخاطر متشعبة
املراحل ،فإن مسألة توزيع األدوار وتقاسم
الصالحيات واملسؤوليات بني أصحاب العالقة
من دوائــر حكومية مختلفة ،ومؤسسات
مجتمع مدني ومواطنني ،تصمم بمنهجية

علمية تراعي مبدأ التكامل والتخصص ،والبعد

الفرض ،التطبيقات العملية البسيطة التي

عن التعقيد اإلداري والبريوقراطي بما يالئم

حصلت يف فلسطني بني األعوام ،2006-2004

خصوصية التعامل مع الكوارث .فعند مراجعة

وكذلك جائحة كورونا يف األعوام 2021-2020

الترشيعات السارية ذات الصلة بالكوارث

التي لم ينجح النظام القائم يف مواجهتها ما

والطوارئ وإدارتها والقوانني العادية،

استدعى إصدار مراسيم رئاسية.

والترشيعات الثانوية يالحظ أن الباب السابع

ويتضح غياب مأسسة إدارة مخاطر

من القانون األسايس الفلسطيني الناظم إلعالن

الكوارث يف الترشيعات السارية ،حيث واقع

حالة الطوارئ لألسباب الواردة يف املادة ()110

الحال يشري إىل معالجة كل حالة عىل حدة

منه ،ومنها حدوث كارثة طبيعية ،يعترب مالئما ً

عند وقوعها ،يف ظل نقص يف النظام القانوني

لجهة احرتامه الحقوق والحريات األساسية؛

واملؤسساتي القائم ،ما يستدعي خلق أدوات

حيث تتجه املعايري القانونية املقارنة ،إىل عدم

ترشيعية جديدة ملعالجة القصور القائم يف

جواز تقييد هذه الحقوق والحريات إال بالحد

الترشيعات الحالية ومواطن الضعف فيها،

األدنى ،ولغايات تحقيق الغاية من إعالن حالة

تأخذ عىل عاتقها معالجة إدارة الكوارث

الطوارئ ،مع إيراد ضمانات دستورية ملراجعة

بمراحلها املختلفة عرب ثالثة مستويات :اإلطار

اإلجراءات املتخذة خالل فرتة الطوارئ من

املؤسساتي (البنية اإلدارية والهيكلية) ،والنظام

املجلس الترشيعي .حيث ارتبطت اإلجراءات

املايل ،والجوانب الفنية والتنفيذية ،يف ظل

الرضورية بإعالن رئيس السلطة حالة

وضوح األدوار واملسؤوليات ،ووجود قواعد

الطوارئ بمرسوم .إال أن غياب نظام متكامل

مساءلة وشفافية.

إلدارة مخاطر الكوارث  -سواء من النواحي

األدوار القطاعية

اإلدارية ،أو املالية أو الفنية ،ملعالجة آثار وقوع
الكارثة وقت وقوعها ،وجزئيا ً مرحلة الوقاية

تشكل الوزارات والهيئات الحكومية

منها ،وتداخل الترشيعات الفرعية الناظمة

ومؤسسات القطاع الخاص وهيئات املجتمع

إلدارة الكوارث ،يف ظل حالة من عدم وضوح

املدني وهيئات الحكم املحيل املكونات

األدوار ،وغياب قواعد املساءلة  -قد يؤدي إىل

األساسية لنظام إدارة مخاطر الكوارث ،حيث

عجز ،أو عدم فعالية هذا النظام القانوني

تتعامل مع أهداف إدارة مخاطر الكوارث

القائم يف إدارة املخاطر الناتجة عن الكوارث

مبارشة وكل بحسب خصوصية مؤسسته

من الناحية الواقعية .ومما يشري إىل هذا

وبيئة عمله .وتعمل اإلجراءات املوحدة لهذه
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املؤسسات والهيئات واملعلومات التي تتبادلها
عىل رفع مستوى اندماج وتكامل قدرات
املجتمع الفلسطيني ،علما ً أن مستوى التعامل

املطلوب من مؤسسة إىل أخرى ،ويتضمن ذلك
عددا ً من االحتماالت:
قد ترى املؤسسة أن إدارة مخاطر الكوارث
تشكل عنرصا ً كبريا ً ومهما ً يف املؤسسة ،مما

لكل من أهداف إدارة مخاطر الكوارث
يختلف من مؤسسة ألخرى ،فمثالً تعنى

يتطلب تخصيص مجموعة من االختصاصيني

املؤسسات األكاديمية بشكل كبري بعملية

ضمن وحدة إدارية خاصة بذلك.

تحليل املخاطر ،لكنها ال تشارك يف عمليات

أو تقوم بتكليف أحد املوظفني بمسؤولية

اإلنقاذ .وقد تكون رشكة تأمني خاصة معنية

إدارة مخاطر الكوارث بشكل حرصي بحيث
ال يكون مسؤوال ً عن أي مهام أخرى ،ويتبع

معنية بأنشطة اإلغاثة ،يف حني تكون هيئة

هذا املوظف إىل رئيس املؤسسة بشكل مبارش.

حكومية معنية باألهداف الثالثة املذكورة.

أو يكون هذا التكليف إضافة إىل مسؤولياته

ولضمان استمرارية العمل ،عىل املؤسسات

األخرى .ويعد هذا الحد األدنى للجهد املطلوب

كافة أن تحدد طريقة عملها يف حال تأثرها

من أي مؤسسة ،ويعمل هذا املوظف كنقطة

بكارثة تعطل قدرتها عىل تقديم خدماتها،

اتصال للشؤون املتعلقة بــإدارة مخاطر

مما يعني أن عىل كل مؤسسة أن تحدد أهداف

الكوارث ويقوم بمهام محدودة .عىل أن يقوم

إدارة مخاطر الكوارث املتعلقة بها.

املسؤولون عن إدارة املخاطر يف املؤسسة

بكل من تحليل املخاطر وتقليلها لكنها ليست

ويمكن تقسيم الوظائف املتعلقة بأهداف

أو الهيئة بإدماج األشخاص من مختلف

مواجهة الكوارث التي تقوم بها املؤسسات

الدوائر يف مؤسساتهم باألنشطة الخاصة بتلك

والهيئات إىل وظائف أولية ووظائف ثانوية،
وذلك تبعا ً ملجاالت عملها ومسؤولياتها.

اإلدارة ،وبشكل عام عىل املؤسسات والهيئات

ً
معنية بالوظائف األولية
وتكون املؤسسات
والثانوية املتعلقة بهديف عمليات التعايف

الحكومية والقطاع الخاص واملجتمع املدني
أن تقوم بما ييل:
 تحديد الوظائف املتعلقة بالكوارث التيمن شأنها تحقيق أهداف إدارة مخاطر

والتعلم املنهجي.
بعد قيام املؤسسة أو الهيئة بتحديد أهداف

الكوارث من وجهة نظر املؤسسة املعنية.

إدارة مخاطر الكوارث الخاصة بها تقوم

 -إرسال التقارير املتعلقة بإدارة مخاطر

بتنظيم أنشطتها الداخلية املتعلقة بكيفية
تحقيقها تلك األهداف ،ويتفاوت حجم الجهد
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الكوارث إىل الجهة املسؤولة.
 -االستجابة للحالة الطارئة الناتجة عن

مركز وطني إلدارة مخاطر الكوارث

الكارثة بنا ًء عىل إجراءات عمل موحدة
محددة مسبقاً.
 املشاركة يف األنشطة املنسقة معاملؤسسات األخرى.

التنسيق القطاعي
لتحقيق دمج إدارة مخاطر الكوارث
بشكل كامل يف املجتمع الفلسطيني يجب
أن يتم تنسيق أنشطة املؤسسات والهيئات
املتعلقة بإدارة املخاطر من خالل توجه
قطاعي يأخذ البعد املجتمعي بعني االعتبار.
وتشمل القطاعات التنموية استنادا ً إىل
أجندة السياسات الوطنية التي تشكل
عمادا َ لتنمية الشعب الفلسطيني وتمكينه،
وبإضافة أهداف إدارة مخاطر الكوارث إىل
األهداف الكلية لكل من القطاعات التنموية
يتم تحقيق دمج إدارة املخاطر يف املجتمع

بغرض بناء وتطوير نظام متكامل إلدارة
مخاطر الكوارث قبل وقوعها وأثناء حدوثها،
وبعدها بما يساهم يف تعزيز واستقرار التنمية
الوطنية الشاملة واملستدامة ،وخلق بيئة وطنية
آمنة ومستقرة ،من خالل الحد من وقوع
الكوارث التي يمكن تالفيها ،وتخفيف آثار
الكوارث التي ال يمكن درؤها ،سواء من خالل
نطاقها الجغرايف ،أو الخسائر واألرضار الناجمة
عنها يف املجاالت املختلفة .يصبح من الرضوري
إنشاء مركز وطني إلدارة مخاطر الكوارث
فاعل ،يديره فريق عمل يتمتع بالخربات
الالزمة يف مجال إدارة مخاطر الكوارث ليتمكن
من قيادة عملية تطوير نظام إدارة مخاطر
الكوارث يف فلسطني وإدامته والقيام باملهام
التخصصية اآلتية:
 -رفع القدرة املجتمعية ملواجهة مخاطر

يف خططها مع ضمان أن تتماىش إدارة

الكوارث ودعم صمود السكان ،وتطوير

املخاطر مع األنشطة التنموية ،كما تتم

شبكات أمان اجتماعي ،بما يضمن

كتابة إجراءات عمل موحدة تقود القطاعات

الحفاظ عىل مستوى معييش الئق

املختلفة يف العمليات املتعلقة بالكارثة،

لألفراد ،وبشكل خاص الفئات األكثر

مما يتطلب من القطاعات تضمني أهداف

عرضة ملخاطر الكوارث.

إدارة مخاطر الكوارث يف القطاع من خالل

 -توطيد الوعي املجتمعي بمخاطر

الوظائف املتعلقة بذلك .وإرسال تقارير

الكوارث للحد من آثارها ،وتعزيز

سنوية عن إدارة مخاطر الكوارث إىل الجهة

التكامل والتنسيق بني عمل الجهات

املعنية .واالستجابة للحالة الطارئة /الكارثة
بنا ًء عىل إجراءات العمل املوحدة مسبقاً.

املختصة عىل املستويني الوطني واملحيل.
 دعم املؤسسات والهيئات عىل جميع105

املستويات الوطنية واملحلية لتطوير

يتطلب النظام الفعال إلدارة مخاطر

سيناريوهات االستعداد واالستجابة

الكوارث درجة عالية من التعاون بني الهيئات

للتخفيف من مخاطر الكوارث.

لضمان تفعيل نظام إدارة املخاطر بشكل

 -وضع إجــراءات التشغيل املعيارية

سلس ومالئم ،حيث يتم تحديد تفاصيل

والتنسيق عىل املستوى الوطني وتسهيل

هذا التعاون أثناء تطوير النظام ،ومن خالل

عمليات التدريب يف مجال إدارة مخاطر

التنسيق الجيد وتقوية اإلجراءات العملية

الكوارث.

املعتادة لتطوير آليات التنسيق التي تعتمد

 -إدارة عمليات التعلّم بعد الكارثة بما

عىل تضمني إدارة املخاطر ضمن التوجه

يف ذلك املراقبة عىل تنفيذ التغيريات

القطاعي القائم لضمان أخذ منظور إدارة

الرضورية التي حددت خالل عملية

املخاطر بعني االعتبار يف املنظور التنموي

التعلم.

وبالعكس ،وربط إدارة مخاطر الكوارث

 مساعدة املستويات األخرى يف تطويرإجراءاتها.
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باملؤسسات من خالل آليات تنسيق واضحة

ليشكل النظام الوطني إلدارة املخاطر نشاطا ً
رئيسا ً يف املجتمع الفلسطيني .

سياسات عامة

فحص فقاعة أسعار المساكن في قطاع العقارات:

دراسة حالة اقتصاد الدول الصغيرة – األراضي الفلسطينية
د .محمد كمال أبو عمشة

*

مقدمة
تشكل مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة
والقدس الرشقية أو األرض الفلسطينية املحتلة
ما مساحته  6,376.1من مساحة فلسطني
التاريخية ،موزعة عىل الضفة الغربية :نحو
 5,860كم ،²وقطاع غزة  365كم ،²والقدس
الرشقية  151.1كم²

(https://ar.wikipedia.

 ،)/orgيسيطر االحتالل اإلرسائييل عىل القدس

الرشقية بالكامل ويتحكم بمناحي الحياة
فيها ،أما قطاع غزة فهو تحت الحصار منذ
بداية االنقسام بني شطري الوطن ويفتقر إىل
مناحي الحياة ،أما الضفة الغربية فتسيطر
إرسائيل عىل نحو  %63منها ،بوجود نحو 151
*

جامعة فلسطني التقنية  -خضوري.

مستوطنة إضافة إىل تقسيمها إىل مناطق أ و
ب و ج ،تشكل منطقة ج املساحة األكرب من
مساحة الضفة الغربية وهي االمتداد الجغرايف
والسكاني للتوسع الحرضي والعقاري للسكان
الفلسطينيني فيها (أبو عمشة.)2021 ،
يف هذه الدراسة تم اختبار إمكانية حدوث
فقاعة (فقاعات) أسعار للمساكن يف األرايض
الفلسطينية نتيجة ارتفاع أسعار املنازل
وحالة عدم اليقني العاملي .عىل الرغم من عدم
وجود ضمان بأن االقتصاد املحيل يف حالة
توازن ،فإن النتائج التجريبية مهمة للسياسة
النقدية والتنمية املستدامة لثروة األرسة وسبل
معيشتها .وعىل الصعيد العاملي ،كان للتغيريات
يف السياسة النقدية استجابة لشكوك األسواق
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املالية آثار خطرية عىل تكلفة وتوافر األموال

مخاطر التمويل واملصارف وسوق العقارات

لألرس (بنك التنمية اآلسيوي2020 ،؛ صندوق

يمكن أن تمتد بشكل كبري إىل االقتصاد وما
بعده .ومع ذلك ،بعد نحو  12عاما ً من األزمة

والضعيفة .ونظرا ألن معظم البنوك التجارية

املالية العاملية ،ال تزال دول مثل اململكة املتحدة

مملوكة لألجانب ،تفشل األسواق املالية يف

والواليات املتحدة األمريكية وهونغ كونغ

االستجابة للظروف املحلية بشكل مناسب

وأسرتاليا وغريها (بما يف ذلك االقتصادات

النقد الــدويل )2019 ،يف الــدول الصغرية

(براساد .)2020 ،عىل هذا النحو ،فإن البحث

النامية) تواجه طفرات يف أسعار املنازل خوفا ً

حول كيفية تأثري هذه التغيريات عىل سوق

من أزمة أخرى ،التي تفاقمت بسبب تراكم

األصول وثروة األرسة واالقتصاد الكيل األوسع

الديون الهائل والشكوك العاملية (صندوق النقد
الدويل .)2019 ،من املهم أيضا ً تحليل التطورات

للبحث يف اإلسكان القدرة عىل تحمل التكاليف

يف سوق األصــول لالقتصادات الصغرية

والتمويل وحقوق اإلسكان .تتناول هذه الورقة
جانبا ً مهما ً من جوانب التمويل يف سياق

والضعيفة ألنها تواجه تحديات تنموية إضافية

أمر مهم .وتشمل جداول األعمال املفيدة األخرى

االقتصادات الصغرية والضعيفة – األرايض
الفلسطينية.

بسبب طبيعة أنشطتها االقتصادية وحجمها.
منذ أوائل العام  ،2000ارتفعت أسعار
العقارات عىل مستوى العالم ووصلت إىل أعىل

يعود دافعنا إىل هذا البحث إىل الخوف من

مستوياتها قبل انهيار سوق الواليات املتحدة

انخفاض القدرة عىل تحمّل تكاليف اإلسكان

مبارشة بسبب ارتفاع معدالت التخلف عن

والركود االقتصادي املحتمل الذي يلوح يف
األفق يف جميع أنحاء العالم بسبب

COVID19

سداد القروض العقارية عالية املخاطر إضافة
إىل زيادة حجم االستيطان يف الضفة الغربية

وبسبب محدودية املوارد واألرايض يف األرايض

منذ العام  1993وتحكم دولة االحتالل باملوارد

الفلسطينية بفعل إجراءات االحتالل ،مما يؤدي

االقتصادية واملائية والسيطرة عىل الحدود

إىل تعرض ثروة األرسة ورفاهيتها للخطر،

إضافة إىل الحروب التي شنت عىل قطاع غزة

حيث يعترب اإلسكان من أهم مقومات حقوق

وسياسة هدم املنازل يف القدس ومصادرة

اإلنسان يف العالم .ويمكن أن يكون لهذا آثار

األرايض لصالح املستوطنات ،وارتفاع أسعار

مضاعفة عىل السوق املالية واالقتصاد الكيل.

املنازل يف األرايض الفلسطينية التي يف النهاية

أظهرت أزمة الرهون العقارية عالية املخاطر

أدت إىل انفجار فقاعة أسعار املنازل سواء يف

( )GFCيف  2008/2007يف الواليات املتحدة أن

األرايض الفلسطينية أو حول العالم ،مما تسبب
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يف حاالت إفالس وحبس رهن األرس والرشكات

املصنفة (ج) حسب اتفاقية أوسلو إضافة

والبنوك واملؤسسات املالية يف جميع أنحاء

إىل منع البناء فيها إال بموافقة السلطات

العالم .من املهم أن نفهم الرشط املسبق ملثل

اإلرسائيلية ومصادرة الكثري من األرايض لصالح

هذه األزمة ألن انفجار فقاعة سوق األصول (إن

املستوطنات ،ناهيك عن سياسة هدم املنازل

وجدت) يف األرايض الفلسطينية يمكن أن يكون

املمنهجة .كل ذلك أثر بشكل كبري عىل محدودية

له تأثري سلبي كبري عىل هذا االقتصاد الصغري

نمو قطاع اإلسكان والعقارات يف األرايض

ال تزال األرايض

الفلسطينية ،وهذا أدى إىل محدودية املوارد

الفلسطينية عرضة للصدمات االقتصادية

لقطاع العقارات الفلسطيني ،خاصة األرايض،

بسبب االعتماد الشديد عىل املساعدات الدولية،

مما أدى إىل ارتفاع أسعار األرايض بشكل كبري

وقاعدة التصدير الضيقة ،والديون الداخلية

ومخيف .يوجد يف األرايض الفلسطينية ما يزيد
قليالً عىل  5ماليني فلسطيني يعيش نحو ٪55

االحتالل ،وضعف اآلفاق االقتصادية .إىل جانب

منهم (جهاز اإلحصاء الفلسطيني )2019 ،يف

ذلك ،يتأثر االقتصاد بسهولة بالظروف املناخية

املناطق الحرضية موزعني يف الضفة الغربية

والصدمات الخارجية يف أسعار الغذاء والوقود

بنسبة  %60وقطاع غزة بنسبة  .%40هناك

والضعيف

Jannsen (2010).

من البنوك املحلية ،وأزمة املقاصة مع دولة

واآلن الوباء العاملي (.)COVID19

 .2حقائق مبسطة لسوق اإلسكان
في األراضي الفلسطينية
تعترب األرايض فلسطني اقتصا ًدا صغريًا
ً
وضعيفا بفعل إجراءات االحتالل يف األرايض
الفلسطينية منذ العام  ،1997وسيطرتها عىل
املنافذ الربية والبحرية والجوية ،مما يشكل
عقبة كبرية أمام النمو االقتصادي يف مختلف
القطاعات ومنها قطاع اإلسكان والعقارات.
يقرتب دخل الفرد الفلسطيني من تصنيف
األمم املتحدة للبلدان النامية .تفتقر األرايض
الفلسطينية إىل السيطرة عىل األرايض وخاصة

نزوح مستمر من الريف إىل الحرض ،لكن الهجرة
الخارجية (بشكل أسايس إىل أسرتاليا ونيوزيلندا
والواليات املتحدة وأوروبا وتركيا) قد تزايدت
يف العقد األخري ألسباب مختلفة منها صعوبة
الحركة مع العالم الخارجي إضافة إىل ازدياد
معدالت البطالة والفقر .كان املناخ السيايس يف
األرايض الفلسطينية ً
هشا بفعل عدم االستقرار
األمني وتجدد الثورات الفلسطينية باستمرار،
لكن كان هناك قدر من االستقرار بعد االنقسام
الفلسطيني يف العام  .2006يف السنوات الـ 12
املاضية أو نحو ذلك ،سجل االقتصاد معدل
نمو متواضع ( )٪2.7للناتج املحيل اإلجمايل
الحقيقي (مؤرشات التنمية العاملية.)2020 ،
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توقعات تراجع النمو االقتصادي  ٪1.7للعام

املشاريع الصغرية وتحسن نمو الناتج املحيل

( 2020بيانات جهاز اإلحصاء الفلسطيني

اإلجمايل منذ العام  .2010مؤرشات األسواق

وسلطة النقد الفلسطينية.)2021 ،

األخرى ،مثل متوسط  معدل البطالة ،خالل

ومع ذلك ،خالل الفرتة ،2020-1998

الفرتة  ،2020-2000كان  ٪26بينما متوسط

ارتفعت أسعار املساكن بشكل مطرد (الشكل

سعر الفائدة عىل اإلقراض للفرتة 2020-1998

 )1بالنسبة ملتوسطالدخل  -حيث اتجهت نسبة

كان ( ٪8.6مؤرشات التنمية العاملية.)2020 ،
تظهر البيانات ً
أيضا أنه بينما انخفض سعر

السعر إىل الدخل ( )PIRإىل حد كبري إىل األعىل.
ُتظهر بيانات وزارة اإلسكان ومركز اإلحصاء

الفائدة الحقيقي طويل األجل (متوسط سعر

الفلسطيني واتحاد املقاولني الفلسطيني

اإلقراض ملدة  20عامًا) بشكل طفيف (0.12

( )2020أن أسعار املنازل ارتفعت بنسبة
 ٪3.9سنويا ً يف الفرتة  ،2006-2003لكن

نقطة مئوية) منذ العام  ،2004فقد نما
متوسط  أسعار األرايض بنسبة ( ٪152.4أو

بنسبة هائلة بلغت  ٪18.4يف الفرتة من 2010

 ٪5.5سنويًا) حسب بيانات (الجهاز املركزي

إىل  .2020يف هذه الفرتات ،نما متوسط دخل

لإلحصاء الفلسطيني) يف هذه الفرتة مما أدى

األرسة بنسبة  ٪0.4و ٪0.97عىل التوايل.

إىل تفاقم القدرة عىل تحمل تكاليف السكن
(املجلس الفلسطيني لإلسكان2019 ،؛ الجهاز
املركزي لإلحصاء الفلسطيني .)2019 ،ويف

شكل رقم ( :)1نسبة الدخل إىل القرض السكني

الوقت نفسه ،يُظهر تعداد اإلسكان والسكان
يف األرايض الفلسطينية للعام  2020أنه بسبب
نقص القدرة عىل تحمل التكاليف ،تواصل
الغالبية العظمى ( )٪30االستئجار يف مساكن
هجينة ،عىل الرغم من أولئك الذين يعيشون يف
منازل عائلية ،يف هذه املساكن غري املدعومة من
يُظهر مسح دخل وإنفاق األرسة لعام 2014
حسب (جهاز اإلحصاء الفلسطيني) أن دخل
األرسة يف األرايض الفلسطينية نما بنسبة ٪6.1
خالل العقد املايض وحتى العام  ،2019ويرجع
ذلك أساسً ا إىل زيادة الدعم الحكومي لتطوير
العدد (2021 )52
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الحكومة .شهد سوق العقارات نموًا كبريًا يف
العقد املايض بسبب االقتصاد الخدماتي املتزايد
يف األرايض الفلسطينية ،وظروف االقتصاد
الكيل شبه املستقرة بشكل معقول (سلطة النقد
الفلسطينية .)2018 ،وبالتايل ،فإن مبادرة

ملكية املساكن هي مخطط الدعم الحكومي

ترسيع تطوير اإلسكان امليسور التكلفة لذوي

الشامل الوحيد الذي يدعم تطوير اإلسكان يف

الدخل املنخفض .تشكل قروض اإلسكان نحو

األرايض الفلسطينية لذوي الدخل املحدود أو

 ٪70من إجمايل محفظة قروض األرسة و٪20

ملدينة القدس (مجلس اإلسكان الفلسطيني).

من القروض املرصفية يف األرايض الفلسطينية

ومع ذلك ،تبلغ نسبة ملكية املنازل نحو ٪78.6

(جمعية البنوك الفلسطينية وسلطة النقد

(مركز اإلحصاء الفلسطيني .)2019 ،ونعتقد

الفلسطينية .)2020 ،من حيث املعروض من

أن انخفاض سعر الفائدة عىل الرهن العقاري

املساكن ،زادت شهادات اإلنجاز بنسبة ٪55.4

وارتفاع إقراض القطاع الخاص أمر حاسم

يف الفرتة ( 2020-2018جهاز اإلحصاء

لتطوير اإلسكان يف األرايض الفلسطينية.

الفلسطيني ،)2019 ،لكن أسعار املساكن

تواصل سياسة اإلسكان الحكومية دعم
تطوير اإلسكان من خالل مجلس اإلسكان
الفلسطيني يف األرايض الفلسطينية ووزارة

ارتفعت بشكل كبري يف املدن الكربى .بالنظر إىل
الشكل ( ،)1نجد أوال ً أن معدل األسعار/الدخل
( )PIRقد نما من نطاق مقبول يبلغ نحو 5

األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية (أبو

يف العام  1998إىل  25يف العام ( 2019زيادة

عمشة )2021 ،تستهدف بشكل أسايس ٪11

خمسة أضعاف) .ثانيًا ،تضاعف السعر إىل

من إجمايل السكان الذين يعيشون يف مناطق
عشوائية (أبو عمشة .)2021 ،ومع ذلك،

الدخل ( )PIRكل  10سنوات منذ العام .1998
ً
أضعافا
وثالثًا ،منذ العام  2004زادت األسعار

وبسبب زيادة الطلب عىل األرايض يف املراكز

مضاعفة .هذه االتجاهات تنذر بالخطر ملثل

الحرضية مقابل العرض املقيد ،فإن سعر
ً
(أيضا أنواع أخرى من
السوق للتملك الحر

هذا االقتصاد الصغري.
عــاوة عىل ذلــك ،فإن ضعف االقتصاد

األرايض) ومعدالت إيجاراتها آخذة يف االرتفاع،

الفلسطيني وزيادة هشاشة سوق اإلسكان

(حسن .)2014 ،استجابت الحكومة بفتح

يثريان مخاوف من ارتفاع أسعار املنازل

املزيد من األرايض للتنمية الحرضية واإلسكان

الوطنية (أبو عمشة .)2021 ،وإلدارة ذلك،

(املجلس الفلسطيني لإلسكان .)2011 ،وقد

فرضت الحكومة قيودا عىل ملكية املواطنني

تم استكمال ذلك بمنحة من البنك الدويل

من فلسطينيي الداخل للعقارات الحرضية

والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري يف العام .2020

يف العام  2015حيث يتطلب ذلك موافقة من

عالوة عىل ذلك ،من خالل برنامج الرشاكة بني

وزارة الداخلية .عالوة عىل ذلك ،شددت البنوك

القطاعني العام والخاص ،تهدف الحكومة إىل

التجارية إجراءات اإلقراض وزادت أسعار
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الفائدة بسبب ارتفاع مخاطر األسواق املالية

يف الوقت نفسه ،أدى التحرض الرسيع إىل

العاملية واملحلية .كما تم تشديد السياسة النقدية

ظهور املناطق العشوائية يف املناطق الحرضية

للحد من املضاربة املفرطة لسوق اإلسكان يف

وشبه الحرضية يف جميع البلدات واملدن

نيسان  .2019وقد شددت هذه التغيريات عىل

الرئيسة .واآلن تحتاج األرايض الفلسطينية

الظروف املالية يف األرايض الفلسطينية ،ومع

إىل إطار أفضل لسياسة اإلسكان وآليات

عىل

تمويل داعمة وخطط المتالك املنازل بأسعار

االقتصاد والعمالة والدخل ،فإن رفاهية األرسة

معقولة .ومع ذلك ،فإن التحدي الرئيس هو

معرضة للخطر.

حل النقص الحاد يف املعروض من املساكن يف

اآلثار السلبية املحتملة لـ

COVID19

تعتزم سياسة اإلسكان الوطنية يف األرايض

البلدات واملدن .لطاملا تم إهمال الطلب الذي

الفلسطينية (مجلس اإلسكان الفلسطيني،

لم تتم تلبيته عىل السكن املالئم وينبغي أن

 )2011تلبية احتياجات اإلسكان لألرس

يحظى برتكيز خاص عىل سياسة اإلسكان.

الفقرية من خالل تحسني إمكانية الحصول

للتغلب عىل معظم هذه التحديات ،يجب عىل

عىل التمويل .تشارك الحكومة من خالل

الحكومة واملستثمرين من القطاع الخاص

وكاالتها (مجلس اإلسكان الفلسطيني،

العمل يف رشاكة.

وزارة األشغال العامة واإلسكان ،والنقابات
واالتحادات املهنية) بشكل مبارش يف توفري
قطع األرايض بأسعار معقولة وأماكن اإليجار
لفقراء الحرض .يف املايض ،تفاقم التقدم يف
تطوير اإلسكان بسبب االنكماش االقتصادي
الناتج عن االحتالل اإلرسائييل للضفة الغربية
وسياسة الهدم الناتجة عن هذا االحتالل
وعدم منح تراخيص البناء ومصادرة األرايض
لصالح املستوطنات ،وندرة األرايض املزودة
بالخدمات يف املراكز الحرضية واإلطاحة
غري القانونية بالحكومة يف  1998و2010
و ،2020مما خلق فجوة كبرية بني العرض
والطلب عىل املساكن يف األرايض الفلسطينية.
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 .3نموذج الدراسة التطبيقي
اإلطار التحلييل املطبق يف هذه الدراسة هو
نموذج سلسلة زمنية متعدد املتغريات يربط
أسعار املساكن باملحددات األساسية .تم استخدام
هذا اإلطار من كل من

)(1988

و

Diba and Grossman

)Flood and Hodrick (1986

حيث

يقدر املؤلفون أسعار املنازل املتوازنة باستخدام
أساسيات أو (آليات) السوق بافرتاض العمليات
الكاملة لسوق اإلسكان .وبالتايل ،فإن هذه
الورقة تطور نموذجً ا تجريبيًا متسقا نظريًا
مع األدبيات السابقة املتعلقة بسوق اإلسكان
والعقارات لتقييم أسعار املنازل املتوازنة يف

األرايض الفلسطينية .يف نموذجنا التجريبي

مثل ثقة املستهلك ،وإمكانات االستثمار،

رقم ( ،)1يعد اللوغاريتم الطبيعي لسعر املنزل

والتقييم النسبي للممتلكات ومجموعة أوسع

( )HPدالة خطية ملحدداته النظرية ( )Xitيف
اللوغاريتم الطبيعي (باستثناء تكلفة املستخدم

من العوامل الديموغرافية والجغرافية وفقا

لدراسة (.)Nan Geng, 2018

لرأس املال) ،حيث ( )Xitعبارة عن متجه لـ

 :etيعرب عن الخطأ العشوائي املتوقع.

املحددات الرئيسة لسعر املنزل كما هو مقرتح

ومع ذلك ،فإن املجموعة املشمولة تكشف

يف األدبيات املذكورة أعاله .جميع البيانات عبارة

عن معلومات مفيدة حول أسعار املساكن يف

عن سالسل زمنية سنوية ومحددة وظيفيًا ،كما

فلسطني.

هو موضح يف الجدول .1

 .4النتائج والتحليل

(Ln HPt = α + βi Xit + et )1

يف التحليل أدناه ،نقدم أساسا ً تطبيقيا ً

حيث إن:

 : HPسعر املنزل (املتغري التابع).

βi

 :املعامالت التي تؤثر يف مرونة سعر

لتفسري سعر املنزل املتوازن يف سوق العقارات
يف فلسطني .ومع ذلك ،كما هو معتاد يف

 : Xitأما يف ما يتعلق بمتغريات ()Xit

دراسات السالسل الزمنية ،تم إجراء اختبارات
جذر الوحدة أوالً .يوضح الجدول ( )1أن جميع

واملتعلقة باملتغريات واملتجهات املؤثرة عىل

املتغريات متكاملة بالرتتيب عند املستوى األول،

سعر املنازل يف األرايض الفلسطينية التي

بينما تكون الفرق ساكنة.

املنزل عىل املدى الطويل.

تشمل ما ييل (الدخل الحقيقي ،وتكلفة البناء

تبني نتائج التحليل اإلحصائي حول

الحقيقية ،وتقلب أسعار املنازل ،وحجم األرسة،

التقديرات طويلة املدى التي تم الحصول

ونسبة الرتكيز الحرضي ،ومساحة األرض من

عليها باستخدام طريق ة

قطع سكنية ،وثروة األرسة الحقيقية ،املوقع

�Phillip and Han

) sen (1990للتكامل املشرتك يف الجدول .2

(املسافة من مركز املدينة) وتكلفة املستخدم

تتمثل فوائد هذه الطريقة يف أنه يتحكم يف

لرأس املال).

االرتباط التسلسيل والتغاير ،كالهما يحتمل

 :Dummy Variableتمت إضافة اثنني ،املتغري

أن يكون غري فعال يف تقديرات السالسل

الوهمي لنقص البيانات للتعبري عن التطور يف

الزمنية .ثانيًا ،تكون الطريقة أسهل يف

قطاع اإلسكان الفلسطيني ،وذلك بسبب نقص

التنفيذ عندما تكون مجموعة املتغريات

البيانات املوثوقة ،لم يتم النظر يف املتغريات

كبرية ومتكاملة.
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جدول رقم ( :)1مصدر البيانات والتعريفات وجذور الوحدة
Order

ADF unit root tests
Variable Definition
Order ADF-Stats
)(levels, first difference

Critical
value
(levels, first
)difference

تم الحصول عىل دخل األرسة
يف فلسطني من العام 1998
من الجهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني

1،1

)3.61( 2.32

)2.02( 2.56

Unit root
in levels

Ln
RCC

أسعار اإلسكان يف فلسطني
(بالدوالر األمريكي) باستخدام
بيانات أسعار اإلسكان من
اتحاد املقاولني الفلسطيني
(سنوات متعددة)

1.2

)2.99( 1.23

)2.02( 2.56

Unit root
in levels

تكلفة البناء الحقيقية

1.1

)3.21( 2.54

)2.02( 2.56

Unit root
in levels

Ln
VOL

يشري إىل تقلب أسعار املنازل
املحسوبة من بيانات أسعار
املنزل

1.2

)2.99( 1.87

)2.02( 2.56

Unit root
in levels

حجم األرس يف املدن
الفلسطينية (جهاز اإلحصاء
الفلسطيني)

1.3

)4.31( 2.27

)2.02( 2.56

Unit root
in levels

نسبة الرتكيز السكاني يف املدن
الفلسطينية كنسبة من سكان
األرايض الفلسطينية إىل إجمايل
السكان (مركز اإلحصاء
الفلسطيني).

1.1

)3.67( 2.41

)2.02( 2.56

Unit root
in levels

مساحة األرايض للمنازل املباعة
يف األرايض الفلسطينية (جهاز
اإلحصاء الفلسطيني)

1.1

)3.22( 2.13

)2.02( 2.56

Unit root
in levels

تقدير الثروة تم استخدام
بيانات التوفري (سلطة النقد
الفلسطينية ،جمعية البنوك
الفلسطينية)

1.2

)3.78( 1.82

)2.02( 2.56

Unit root
in levels

املتغري
Ln
YR

*

Ln
RHP

*

lnHH

Ln
URB

Ln
NDA

Ln
WLT

تعريف املتغري
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Nature of
variable

UCK

DUM
2008

تكلفة استخدام اإلقراض
االسمي املحسوبة  +التضخم
 +متوسط معدل رضيبة رأس
املال (سلطة النقد الفلسطينية
 +جمعية البنوك الفلسطينية)

2.2

)2.91( 1.92

)2.02( 2.56

Unit root
in levels

يشري إىل املتغري الوهمي
(صفر ملا قبل  2008و  1بعد
ذلك)

-

-

-

-

يف الجدول ( ،)2تشري التقديرات إىل أن

إيجابي حيث تزيد مخاطر االستثمار من أسعار

الدخل الحقيقي له تأثري مهم وإيجابي عىل

العقارات .أيضا ،يبدو أن حجم األرسة له تأثري

أسعار املنازل مع مرونة دخل قدرها 0.76

إيجابي كبري بسبب ضغوط الطلب .هذا يتوافق

حيث إن اإلسكان هو سلعة رضورية .ستؤدي
الزيادة يف الدخل الحقيقي ً
أيضا إىل زيادة القوة
الرشائية ألصحاب املنازل املحتملني ،وبالتايل
زيادة الطلب عىل املساكن .هذا يتفق مع Roche

) (2001و et

Abelson et al. (2005)، Biggs

 )2010( .alو

)et al. (2018

 .Kokأما يف ما

مع دراسة ( .)Nan Geng, 2018كما هو متوقع،
ُتظهر تكلفة املستخدم لرأس املال تأثريًا سلبيًا
حيث تؤدي الرضيبة عىل أرباح رأس املال
ومعدالت الفائدة واإلهالك إىل زيادة تكلفة رأس

املال .هذا يتفق مع ) Abelson et al. (2005و

)et al. (2018

 .Tuيشري متغري

UCK

إىل أن

يتعلق بتأثري تكلفة األرض كبري مع معامل

أسعار املنازل قد تنخفض إىل حد ما إذا كانت

إيجاب ي  0.46وهذا يتفق مع دراسة

هناك رضيبة أقل عىل أرباح رأس املال أو إذا

)1996

�Somer

 .)villeتمشيا مع  ،Somervilleفإن

خفضت املؤسسات املالية معدالت الفائدة عىل

()BMPI

الرهن العقاري وإذا كانت تكاليف االستهالك

كبري ومماثل ملعدل التضخم .وتشري التقديرات

أقل .وباملثل ،فإن التأثري املقدر لعدم االستقرار

إىل أن التضخم املتزايد سيزيد من أسعار املنازل

السيايس (عدم اليقني بسبب عدم كفاية حقوق

ألن أصحاب املنازل يرغبون يف تخفيف التكلفة

امللكية) يظهر تأثريًا سلبيًا عىل أسعار املساكن.

والخسارة يف قيمة املال من خالل االستثمار

وهذا يتفق مع دور العوامل الداخلية التي

تقدير تأثري مؤرش أسعار مواد البناء

الحقيقي .هذا دليل من دراسة

Stevenson,

) .)2008متغري تقلب أسعار املنازل له معامل

استشهد بها ( .Negro and Otrok )2005أخريًا،
ً
معامل
يُظهر متغري املوقع (القرب من املدينة)
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ذا داللة إحصائية وإيجابية .هذا يتماىش مع

)Nan Geng (2018

استمرار العالقات طويلة املدى بني املتغريات؛

جدول رقم ( :)2التقديرات طويلة املدى ألسعار
املنازل للمتغري التابع لألرايض الفلسطينية :سجل
عينة متوسط سعر املنزل
Regressor Coefficient
()t-values

عالوة عىل ذلك ،فإن طريقتنا تشبه اختبار
راجع

)and Granger (1987

 ،Engelبإجراء

اختبارات عىل معامل تصحيح الخطأ .يتم
تطبيق هذا إىل حد كبري يف أدبيات السالسل
الزمنية .الفكرة هي اختبار ما إذا كان عدم

Regressor

التوازن (البقايا التي تمثل الفرق بني أسعار

الثابت

)5.81( 15.87

***

الدخل الحقيقي

)4.86( 0.762

***

املساكن املتوازنة الفعلية واملقدرة) يشبه

تكلفة األرايض

)7.72( 0.456

***

أسعار مواد البناء

)1.82( 0.041

أي اتجاهات منهجية .هذا مهم لتحليلنا ألن

التضخم (مؤرش أسعار املستهلك)

1.884

التقلب يف أسعار املساكن
حجم األرسة

()13.86

*

التحقيق يف الفقاعات مرادف للتحقيق يف أي
خروج منهجي ألسعار املنازل عن توازنها .إن

***

فكرة استكشاف رشوط الخطأ لالتجاهات

0.006
()12.17

املنهجية هي أساس نظرية التكامل املشرتك

***

1.935
()15.52

الحديثة ،وتطبيقاتها العديدة .ومع ذلك ،فإن

***

تكلفة رأس املال

)4.86( 0.762

***

األزمة السياسية

)3.62( 0.053

***

القرب من املدينة

)2.89( 0.022

***

تطبيق هذه الطريقة الستكشاف تحركات
السوق املنهجية يف األدبيات املالية والعقارية
محدود .عىل هذا النحو ،ستكون هذه هي

تستكشف هذه الدراسة محددات سعر
املنزل مثل الدراسات األخرى يف أماكن أخرى

املحاولة األوىل لتحليل فقاعات أسعار املنازل
يف سوق اإلسكان يف األرايض الفلسطينية ،بما
يتماىش مع

)Hui and Yue (2006

املطبقة

لكنها مبتكرة ألنها تخترب وجود فقاعة أسعار

عىل هون كونج وبيجني وشنغهاي ودراسة

يف سياق اقتصادي صغري .كما أنها أول

الدراسات املحلية األخــرى التي ناقشت

املنازل يف ضوء أساسيات السوق املذكورة
دراسة تجريبية عن األرايض الفلسطينية.

) Abelson et al. (2005املطبقة عىل أسرتاليا.
األسواق املالية وتأثريها عىل اقتصاد األرايض
الفلسطينية هي

* و *** يمثالن أهمية عند  ٪10و ٪1عىل التوايل .القيم  tالخاصة
بها بني قوسني .جميع املتغريات يف السجالت ،باستثناء تكلفة رأس
املال .املتغري التابع هو ln HP
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)Abuamsha (2021؛ Abu

)(Habitat II, 1996

 .Hantash (2009).لكنها

لم تخترب فقاعات أسعار املنازل.

باستخدام الطريقة املذكورة أعاله،

املهمة عىل املدى الطويل (الجدول  )2مع

يعرض الجدول  3النتائج التجريبية

تأخريات مدتها فرتتان عىل األقل ملتغريات

الستخدام املربعات الصغرى العادية

( )OLSلتقدير ديناميكيات أسعار املساكن.
تم تضمني الفروق األوىل يف املتغريات

 Xواملتبقيات املتأخرة لفرتة واحدة (ECTt-

 .)1يعترب  OLSمناسبًا ألن جميع املتغريات
هي | (.(0

جدول رقم ( :)3تقديرات ديناميكية ألسعار املنازل لعينة يف األرايض الفلسطينية ()2020-1998
Regressor

)Regressor Coefficient (t-values

الثابت

)1.16( 0.0422 -

نمو الدخل ()t

)2.51( 0.935

النمو يف الدخل ()1-t

)2.21( 0.596

نمو تكلفة البناء ()t

)3.75( 0.444

**

**

***

)3.41( 0.170 -

مؤرش أسعار مواد البناء (t) BMPI

***

التغري يف معدل التضخم ()t

)1.85( 0.969

نمو حجم األرسة ()t

)0.00( 1.216

زيادة تكلفة رأس املال للمستخدم ()t

)2.58( 0.771

*

***

**

)03.

ارتفاع تقلب أسعار املساكن ()t

***

)3.49( 0.701 -

الفرتات املتأخرة لفرتة واحدة )1-ETC(t

***

R-Bar-Squared 0.702 SER

0.038

DW-Statistics 1.7620
]Serial correction X2 (2) = 0.213 [0.64
]Functional Form X2 (2) = 0.039[0.84
]Normality X2 (2) = 1.475 [0.48
]Heteroscedasticity X2 (2) = 0.998 [0.32

* *** ،** ،تمثل أهمية عند مستويات  ٪10و ٪5و ٪1عىل التوايل .القيم  tالخاصة بها بني قوسني .جميع املتغريات يف السجالت ،باستثناء
التكلفة املستخدمة لرأس املال .املتغري التابع هو ∆  .LnHPاختبارات التشخيص هي لغاية االرتباط التسلسيل ،والتعيني الخاطئ للشكل
الوظيفي ،واألخطاء غري الطبيعية واألخطاء غري املتجانسة
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بينما ُتظهر النتائج عىل املدى القصري أن
جميع املتغريات تساهم بقوة يف التغريات
الديناميكية يف أسعار املنازل يف فيجي (باستثناء
معدل التضخم) ،فإن مصطلح تصحيح الخطأ
لفرتة واحدة ذو داللة إحصائية عند مستوى
 ٪1وله عالمة سلبية صحيحة .مصطلح

ECT

ً
تعديل
املتأخر سلبي وذو داللة إحصائية يُظهر
رسيعًا للتوازن عىل املدى الطويل (خالل 1
سنة و 4أشهر) وبالتايل يشري إىل وجود خروج

االستنتاجات
عىل الصعيد العاملي ،أصبحت أسواق
اإلسكان ذات أهمية متزايدة يف تشكيل الرفاه
االقتصادي واالجتماعي للرشكات واألرس .أدى
التحرض والتصنيع والتغريات الديموغرافية
والنمو يف أنشطة السوق املالية إىل زيادة
الطلب عىل املساكن يف االقتصادات النامية.
ومع ذلك ،فإن التغريات الرسيعة يف ظروف
السوق قد تؤدي إىل مخاطر محتملة مثل

منهجي عن التوازن عىل املدى الطويل .عىل هذا
النحو ،يوجد دليل إحصائي عىل وجود فقاعات

فقاعات األسعار .تساهم هذه الورقة يف أدبيات

أسعار املنازل يف األرايض الفلسطينية ألن عالقة

اإلسكان يف االقتصادات الصغرية والضعيفة
بثالث طرق .أوالً ،يعترب تحليلنا لفقاعة أسعار

عىل وجود االرتباط الذاتي ،وقضايا الشكل

سعر املنزل املتوازن يف األرايض الفلسطينية

الخطأ والتغاير املرن.

بما يتوافق مع النظرية وأساسيات السوق.
ثالثًا ،يمكن أن توفر اآلثار السياسية املستمدة

التوازن متفجرة .تعترب اختبارات التشخيص
ً
أيضا ،حيث يتفق الجميع
األخرى مرضية
الوظيفي ،وانعدام الحالة الطبيعية من حيث
يشري التحليل أعاله إىل أنه بمجرد االضطراب،
لن تعود أسعار املنازل إىل توازنها دون االبتعاد
عن االتجاه .هذا هو إعادة الحياة إىل اقتصاد
صغري ومفيد للسياسة النقدية خاصة لتنظيم
سوق اإلسكان .بالنظر إىل أن السوق ال يزال
غري مستقرًا ،فإن التشديد املفرط باستخدام
السيولة وسعر الفائدة من شأنه أن يزعج
طريقة عمل أنظمة السوق .سيخلق هذا خسارة
غري مرغوب فيها يف الوزن الثقيل يف نظام مايل
يعمل بشكل جيد.
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املنازل يف األرايض الفلسطينية رائدا ً واألول من
نوعه .ثانيًا ،نطبق نهجً ا تجريبيًا شامالً لتقييم

من تجربة األرايض الفلسطينية رؤى متعمقة
لالقتصادات الصغرية والنامية املماثلة يف
املنطقة العربية وخارجها.
تظهر نتائج االقتصاد القيايس أن الدخل
الحقيقي ،وتكلفة األرض ،وأسعار مواد البناء،
ومعدل التضخم ،وتقلب أسعار املساكن،
وحجم األرسة وثروة األرسة ،لها تأثري إيجابي
عىل أسعار املنازل ،يف حني أن تكلفة املستخدم
لرأس املال واالضطرابات السياسية الوهمية
لها آثار سلبية .تشري النتائج كذلك إىل أن سوق
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اإلسكان يف األرايض الفلسطينية تشكل فقاعات

من سياسات االقتصاد الكيل التي تستهدف

يف أسعار اإلسكان خالل فرتة العينة (-1998

سوق اإلسكان .باإلضافة إىل ذلك ،تسلط

 )2000و ( )2010-2006و (.)2020-2014

الدراسة الضوء عىل الحاجة إىل برنامج إسكان

هذا رؤية مهمة لتطوير سياسة اإلسكان يف

قوي يف األرايض الفلسطينية والحاجة امللحة

األرايض الفلسطينية حيث يرتبط جزء كبري

لتوسيع نطاق املعروض من املساكن .يف ضوء

من ثروة األرسة باملمتلكات .كما توفر النتائج

 COVID19وتأثريه عىل األرس ،يجب أن تكون

أساسً ا سليمًا للسياسات املالية ملساعدة األرس

السياسات النقدية واملالية مستجيبة وفعالة.

للحصول عىل أموال لتطوير اإلسكان ،الذي

يوضح تحليلنا الحاجة إىل سياسات سوق مالية

يبدو أنه قد تم تقويضه منذ تشديد السياسة
النقديةً .
أيضا ،ال يزال سوق اإلسكان مهمًا

مبتكرة .قد تنظر األبحاث املستقبلية يف نطاق
أوسع من عوامل العرض والطلب لتحديد مدى

لالقتصاد الفلسطيني حيث يتم توجيه الفوائد

توافقها مع أسعار املساكن وسياسات التنمية

االقتصادية لنمو أسعار املنازل إىل قطاعات

الحرضية .يمكن أن يأخذ التحليل التجريبي
ً
أيضا يف االعتبار آثار  COVID19عىل الدخل

والسياحة .يمكن أن ينزعج هذا االنتقال من

والقدرة عىل تحمل تكاليف اإلسكان يف األرايض

خالل التغيريات املضللة يف مجموعة أوسع

الفلسطينية وخارجها.

أخرى مثل البناء والتمويل وتجارة التجزئة
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سياسات دولية

مسارات ومسائل في الدبلوماسية الفلسطينية
الواثق طه

*

(تمتلك “فلسطني” مسارًا دبلوماسيًّا
وتواصليًّا ممي ًزا ومُغايرًا عن غريها من دول
العالم .كما تمتلك نظامًا فري ًدا يمثّلها ويتّ ُ
صل
بشخصيّتها الدولية ،أقص ُد تلك الثنائية التي

ُ
عنها
ونحن ال نمتلك مفهوم السيادة التقليديّ
املرتبط بالجغرافيا ،وال نقع تحت احتالل
تقليديّ ؟ وملاذا أتح ّدث عن التواصل ،بينما
ّ
ُ
وكل تلك
يرتبط مفهوم الدبلوماسية بالدولة

تعيشها يف اللحظة الراهنة ،بني دولة تبحث عن

املصطلحات السابقة؟ لنبدأ منذ البداية ،بداية

سيادتها عىل الجُ غرافيا ،وبني منظمة التحرير
الفلسطينية ،الوحدة السياسيّة املستقلّة التي

مفهوم التواصل.

تمثّل شعبًا وال تحتاجُ سيادة عىل جُ غرافيا
مُح ّددة كي تكتمل ُهويّتها ال ّدولية ،هذه ثنائيّة
ترتبط بفلسطني ومكانتها يف املجتمع الدويلّ).
ُ
سيحمل ما سيتق ّدم تفسريًا ملا سبق ،بينما

نتابع مسارات التواصل الفلسطيني العابر
للحدود ،لك ْن أيّ حدود تلك التي نتحدث
*

باحث في الشأن الفلسطيني.
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التواصل والدبلوماسية
ٌ
ٌ
وأساس للسلوك
وضابط
أصل
التواصل هو
ٌ
وعبت عن ذلك يف
اإلنساني عمومًا ،هكذا أجدهّ ،
مقالة افتتاحية تحت عنوان :كلمة املحرر -الحياة
تواصل .ور َدت يف كتاب (الببلوماسيّة – مقدمة
يف الدبلوماسية العامة ودورها يف العالقات
الدولية) للمؤلف رمزي ّ
الطويل ،الكتاب الذي

يشكل مرجعًا أساسيًّا يف هذه الورقة ،يف ما

وعلمًا هو قاد ٌر عىل وصف الكثري من الظواهر،

يتعلق بمفهوم الدبلوماسية العامة وأنشطتها.

وصوال إىل انبثاق حقول تستند إليه :اإلعالم،

ُ
ناقضت الراحل د .صائب
يف تلك املقالة
عريقات يف مقولة الحياة مفاوضات ،باعتباري
ّ
أن التفاوض مهارة تواصليّة ،األصل يف سلوك
اإلنسان هو التواصل مع نفسه أوال ،وإدراكه
ُ
اإلنسان هذا
عقله ،والتواصل مع محيطه .طوّر
التواصل ليصنع عربه منظومات تطورت يف
سياقات التاريخ ،منذ القبائل األوىل وجهودها يف
البحث عن نفوذ عىل املراعي واملصادر الطبيعية،
ّ
بتشكل الرغبة
بدائي ج ًّدا وتعبريٍ ييش
بمفهوم
ّ
يف السيادة.

ُ
التواصل صا َر بني الشعوب ،ومن ممثّيل
هذا
الشعوب ،أي الحاكم فر ًدا أو نظامًا .وبعودة إىل
قصة نشأة الدبلوماسية ،ال يتعلّق األمر فقط
ّ
بوصف األوراق الرسمية الصادرة عن اإلغريق

والدبلوماسيّة ،والصحافة ،وما يتف ّرع عن
ُ
األصل ّ
ذلك كله ...يصبحُ
أن تلك الظواهر
تفسها العلوم املذكورة ،ناشئة عن
التي
ّ
ً
سابقا:
فعل التواصل ،وعودة إىل ما ذكرته
َ
التواصل من منظومات وأفراد،
من يمارس

لذلك تكون الدولة منظومة لها ٌ
فعل تواصيلّ
عىل صعيدين :املحيلّ والدويل حسب املفاهيم
الحديثة التي فرضتها طبيعة العالقات الدولية
وشكل املجتمع الدويلّ الراهن ...فلماذا تتواصل
الدول خارج حدودها باتجاهات الدول األخرى،
وكيف؟

ّ
الدولي
التواصل

التواصل الدويلّ ،مفهو ٌم يتعلّق بأنشطة
الدولة وشعبها عرب حدودها صوب العالمَ ،
لذلك

والرومان “الدبلوما” التي كانت تتيح لهم
امتيازات ُ
وهويّات خاصة يف التنقل بني املدن

تكون الدبلوماسيّة ،بما يضبطها من اتفاقيات

(بما يعني قدرة عىل تمثيل النظام الحاكم،

دولية مثل اتفاقيات فيينا (واحدة منها اتفاقية

أو التحدث يف حدود معينة باسمه) ،فالعمل

العام  ،)1961ويُصبحُ أيّ فع ٍل يصدر عن
ّ
ويتدفق عرب حدودها بقص ٍد
دولة أو شعب

بعضها البعض ،كان املبعوث والرسول قبل

أو دون قصد ،جزءًا من هذا التواصل .ولو

وبعد مصطلح الدبلوماسية وتطوراته منذ عهد
اإلغريق حتّى يومنا هذا هدفه التواصل ً
أول

اعتربنا (حكومة دولة) وشعب الدولة نفسها،

يس يستند إىل عالقات الدول واألمم مع
الدبلوما ّ

وأخريًا إلنشاء عالقة مع األطراف املستهدفة
بهذا التواصل.

ُ
التواصل متش ّعبًا لهذه الدرجة،
وإن كان

واملنظمات املنضوية تحت اسم تلك الدولة أو
تعمل من أراضيها ،جهات تمارس التواصل،
وصف ّ
لكل ذلك ،وتفسريٍ ألسباب
هنا ال ب ّد من
ٍ
هذا التواصل.
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تتواصل الدول عرب حدودها لغاية واحدة
ُ
تحقيق
هدف يُطرح:
فقط ،هي
ٍ
أساس أيّ
ُ

خصوصا إن
الفعل العام ،هذه العمليّات
ً

مصالحها املرتبطة بقدرتها عىل النهوض

كانت بإرشاف مبارش أو غري مبارش من

بشعبها ،وتوفري القوّة واألمن واالكتفاء والعيش

الدولة ،يكفي أن توافق عليها وتمنحها
ّ
تدخل فعيلّ،
مرشوعية االستمرار دون

التفسريات واألهداف.

لتصبح دبلوماسيّة عامّة ،الدبلوماسية

الكريم له .تحت هذه الغاية السّ امية ،تقع كل

دون املستوى الرسمي ،وضمن مجاالت

يف املفهوم التقليديّ املُعتاد ،تتواصل الدول

العامة هي ما يصف ظاهرة التواصل

مع بعضها البعض بالعالقات الحكومية،

الشاملة واملؤثرة عرب حدود أيّ دولة تبادر

أو عرب ممثلني مُتبادلني بينها (السفراء-
ُ
ُ
يضبط
أسلفت
البعثات الدبلوماسية) .وكما

إىل التواصل ،وتأثريها ينعكس عىل جانبي
حدودها ،يف عالقاتها الخارجية مع الشعوب،

عمل تلك البعثات وأولئك السفراء اتفاقيات

وتهدف إىل التأثري عىل شعوب العالم ،بهدف

دوليّة متعددة ،وتقيّدها ،لذلك ببساطة:

أن تضغط عىل حكوماتها املحلية بما يفيد
الدولة املُبادرة بالتواصل.

الدبلوماسية الرسمية الصادرة بهدف
التواصل مع الدول األخرى بشكل مبارش
مع حكوماتها ،تنضبط إىل تلك االتفاقيات
الدولية ،وتح ّدد لها مساحات عملها ،هذا
كلّه يأتي لنظم العالقات الدوليّة حتّى

ُ
ّ
مباحث تحتاجُ كلّها إىل رشوح
وألن هذه
مُعمّقة ،وقراءات خارجية لكنّها ذات صلة
باملوضوع األسايس ،سأكتفي بعرضها كما
ّ
وبملخص بسيط :تمتلك الدولة
فعلت.

ال تنشب رصاعات وحروب ،ولتخفيض
ُ
تقف العمليات
مستوى األزمات ...ولكن هل

بقنوات رسميّة :عالقة حكومة الدولة مبارشة

التواصليّة من دولة باتجاه دول العالم عىل
هذا الشكل ،أي القناة الرسميّة املُتعارف

مع الحكومات األخــرى ،أو عرب التمثيل
الدبلومايس املُتعارف عليه :السفارات

عليها ،التي تمت ّد من وزارة الخارجية لدولة

والبعثات ،أو أن تمتلك أدوات لدبلوماسيّة

كشبكة باتجاه العالم صوب حكومة كل

عامّة يكثر الالعبون فيها وال يقترصون عىل

دولة تمتلك عالقة ثنائية معها وعرب تمثيل
دبلومايس؟ النشاط التواصيلّ العابر لحدود
ُ
يشمل ّ
كل أنشطة
الدولة باتجاه تلك الدول،

سفراء وبعثات محددة ،وتصل إىل حدود
املشاركة الشعبية الشاملةّ ،
وكل نشاط داخل

شعبها عرب الحدود ،ويشمل أنشطة أخرى
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وشعبها قدرة التواصل مع شعوب العالم،

حدود الدولة وله امتدادات خارج حدودها.
أي َن فلسطني من ّ
كل ذلك؟

الدبلوماسية الفلسطينية:
المسار والنشأة
ُ
تفرتض
حني نتح ّدث عن الدبلوماسيّة

حقيقيّة خارجيّة لها .انتهت تلك الحكومة
يس
قبل تأسيس العالم لنظام العمل الدبلوما ّ
املتعارف عليه حاليًّا ،كنظام مقنّن ،اتفاقيّة
فيينا  1961وُجدت بعد انتهاء تلك الحقبة،

القراءة االعتياديّة وضعيّة الدولة املستقلة يف
ً
امتالكا طبيعيًّا لقناة
عرصنا الراهن ،بما يعني

يف هذا التاريخ كانت فلسطني غائبة حسب

دبلوماسية رسميّة ،ووزارة خارجية تتبع لها

املفاهيم الدولية منذ قيام إرسائيل عىل مساحة

تلك القناة الدبلوماسية املفتوحة من الدولة

واسعة من أرضها حسب حدود االنتداب،

باتجاه كل الدول التي تمتلك معها عالقات
ُ
وتمتلك ُ
القدرة عىل إنشاء عالقة ثنائية
ثنائية.

والدولة الفلسطينية املنصوص عليها يف قرار

ً
سابقا هذه العالقة،
مع دولة لم تمتلك معها
وأن تطوّرها وترفع مستواها أو ّ
تخفضه وفق

التقسيم لم تولد حتى العام  ،2012وهي ال
تزال منذ والدتها تبحث عن حدودها وسيادتها
عىل ما هو داخل تلك الحدود.
هذه الوالدة “السياسيّة الرسميّة” للدولة

مصالحها وظروف عالقتها بها.
لكن ماذا عن فلسطني؟ منذ تأسيس األمم
املتحدة واملجتمع الدويلّ الذي نعرفه اليوم،
وفلسط ُ
ني لم تكن موجودة سوى كبقعة
جغرافيّة تحمل اسمها تاريخيًّا وشعبًا قديمًا
تحصل عىل عضوية املجتمع
ج ًّدا عرب التاريخ ،لم
ُ
الدويلّ ببطاقة الهُويّة التي اتفق عليها الجميع،

الفلسطينية جاءت بمسار طويل استعراضه
سيحتاج إىل قراءة التواصل الفلسطيني مع
العالم ،لكن املدهش ًّ
حقا أ ّننا لن نحتاج إىل
مسألة الحدود أو السيادة يف قراءة هذا املسار
سوى يف األطروحة السياسيّة الفلسطينية من
ُ
أجل االستقالل .فلسطني بح ّد ذاتها
إثبات كثريٍ

من التعريفات املهمّة التي يتعارض أصحابها

الدولة املستقلة ،أو بتعبري أدق “االعرتاف بها
دولة” ولن أك ّرر رس ًدا تاريخيًّا حول نشأة

حول مصطلح :الدولة ،من حيث الرشوط،

القضية الفلسطينية هنا ،ولكن يكفي أن أقول:

والشكل ،وما يلزم لالعرتاف بها!

فلسطني ليست دولة ،ومن عليها لم يُمنح ما
ّ
بحق تقرير املصري الذي يتعلق بانتهاء
سُ مّي
االنتداب الدويل وإنهاء حُ كم الدول للمستعمرات
ومنحها استقاللها /أي إنهاء حقبة االستعمار.
يف الحقيقة ،كانت لفلسطني حكومة يف عهد
االنتداب ،لكنّها حكومة مبتورة ،ال قناة رسميّة

ّ
فلسطيني
 أول فعل دبلوماسيّ
فلسطيني ،ال ب ّد أن
يس
أول فعل دبلوما ّ
ّ
يرتبط بالتواصل الفلسطيني مع شعوب العالم
وحكوماته .هذا فعلته فلسطني منذ بدأت قضية
التقسيم .كانت الوفود التي تخرج إىل العالم،
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قبل تأسيس منظمة التحرير وقبل الثورة

وغ ّزة صارت تحت وصاية مرصيّة ،أمّا القدس

الفلسطينية ،للحديث عن مسألة التقسيم

الغربية وبيت لحم ،فتحت وصاية دولية .هنا
تجدر اإلشارة إىل ّ
أن اتفاقيّات بعينها أبرمتها

وطلبتها ،ومنظماتها السابقة بما فيها الصحف
القديمة التي وجهت نداءاتها إىل العالم ،كلّها

الحكومتان املرصيّة واألردنية ال تزال سارية
ّ
بحق تلك الجغرافيا الفلسطينية
املفعول

عمليّات تواصليّة دوليّة بشكل مؤكد ،فهدفها

املتبقية( ،اتفاقية الحاكم املرصي ملساحة قطاع
ً
تضييقا ملساحة
غزة نموذجً ا منحَ إرسائيل

حتى الدقيقة السابقة لوالدة إرسائيل ،أي التدفق
عرب الجغرافيا الفلسطينية إىل الخارجّ .
وألن هذه
الجهود لم ُ
تكن عرب النظام املتعارف عليه اليوم

القطاع) كل ذلك عمومًا آل بأرض فلسطني
املتبقية بعد النكبة لتصري منذ العام  67محتلّة
من إرسائيل( ،هذا دون التطرق إىل مسألة ما

للدبلوماسية الرسمية التقليديّة ،يأتي بروز

منحه التقسيم لدولة فلسطني العربية من

مصطلح الدبلوماسية العامّة مؤخرًا عامال
واضح ومُستَ ّ
حق:
يساعد عىل وصفها بشكل
ٍ

مساحة ،وما آلت إليه التنازالت التاريخية املؤملة

واالستقالل ،بما يشمل جهود أبناء فلسطني،

التدفق إىل العالم ،عرب حدود فلسطني املعروفة

هي تواصل مختلف املكونات الفلسطينية مع

من قبول بما نسبته  %22من تلك املساحة).
كان العام  1964عام تأسيس منظمة

العالم ودوله ،بما يشمل الحكومة السابقة يف

التحرير الفلسطينية لتكون إطارًا تمثيليًّا

حينه ،واملرجعيات السياسية الحاكمة ،والشعب

الفلسطيني لدى العرب .كان إلرسائيل
للشعب
ّ

عمومًا مع العالم ،كان هدف هذه الفئات عرض

دور يف بروز هذه الفكرة لدى الدول العربية،

قضيّة واحدة :استقالل فلسطني دون االعرتاف

فهي خالل مؤتمر لوزان قبل ذلك بأعوام،

بمرشوعية تقسيمها مع الجئني ،أو مهاجرين،

طالبت للته ّرب من محاولة إنهاء الرصاع بأن

أو مُستعمرين من دول العالم تحت عنوان
ّ
الحق اليهوديّ .

الفلسطيني ممثل يف املؤتمر.
يكون للشعب
ّ
العربُ أرادوا من تأسيس املنظمة تسهيل امتالك
القضيّة والترصّف بها عرب لسان فلسطيني

 نشأة منظمة التحرير الفلسطينيةكانت النكبة تدمريًا حقيقيّا للمجتمع

مُج ّرد من القدرة عىل اتخاذ قرارات منفردة،
هكذا ُت ّ
لخص الرواية الفلسطينية مسألة بدايات

يس
الفلسطيني عمومًا ،وللمجتمع السيا ّ

منظمة التحرير الفلسطينية.

قامت ،والضفة صارت تحت وصاية أردنية،

ويشء آخر يتأسس من رحم عوامل كثرية ،كان

الفلسطيني وألي كيان كان قائمًا ،إرسائيل
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املنظمة التي بدأت أعمالها ُقبيل الثورة نشأت

اسمه حركة فتحُ ،
وهنا لنتوقف قليال لقراءة
الفلسطيني بهدوء:
التواصل
ّ

تأسست حركة فتح منذ نهايات خمسينيات
القرن املايض ،ثم أطلقت ثورة مسلحة بعد

ُ
تعمل وعاد الشقريي
منظمة التحرير بدأت
ً
مبعوثا
من جولته يف فلسطني إىل الدول العربية

الفرتة توجهت قيادة حركة فتح إىل السيّد أحمد

من الشعب الفلسطيني مُحمّال برغباته وموقفه
ً
مبعوثا عربيًّا
رئيس وليس
وقراره ،الشقريي
ٌ

الشقريي رحمه اهلل ،حسب شهادة عضو لجنة
مركزية ال يزال حتّى كتابة هذه السطور يف

لشعبه! وبدأت املنظمة ترسل بعثاتها إىل
الخارج ،فما هي املنظمة؟
ال أتح ّدث هنا عن شكلها وآلياتها وبنائها،

عام واحد عىل تأسيس منظمة التحرير ،يف تلك

َ
وعرضت عليه إطالق املنظمة
عضوية اللجنة،
للثورة ،كانت النتيجة بال ا ّتفاق.
كان إعداد قيادة حركة فتح إلطالق الثورة
الفلسطينية متزامنًا مع بناء متكامل لحركة

الفلسطيني
وإنما سألتقط وصفها بالبيت
ّ
ألبني عليه ما هو قادم .املنظمة ليست دولة
يس متكامل،
تمثل شعبًا ،لكنّها إطار سيا ّ

بأول مكتب للحركة هناك ،هذه املعتمديات

ِوحدة سياسيّة ناشئة ،باتت تمتلك شخصيّة

مارست دور البعثات السياسية والدبلوماسية،

دولية بُحكم عالقاتها العربية التي منحتها
القدرة عىل اتخاذ هذه الشخصية لحظة
تأسيسها ،ونشاطها التواصيلّ يف املرحلة

فتح :مُعتمديّات خارجيّة بدأت من الجزائر

والجهة املسؤولة عنها كانت بمثابة وزارة
خارجية حركة فتح ،عالوة عىل بناء أجهزة
متكاملة تشبه أجهزة الدولة.

بني التأسيس وانتقالها إىل عهدة فصائل

وبتطوّر الثورة الفلسطينية ،وتحوّل الرئيس
ّ
الشك يف نوايا
الراحل جمال عبد النّارص من

طاملا ال تمتلك املنظمة القدرة عىل التمثيل

حركة فتح واتجاهاتها إىل االقتناع بها ،بعد
اللقاء األول بالقيادة الفلسطينية ُقبيل معركة

 1961وما تالها بالطبع.

الكرامة وبعدها ،امتلكت “فتح” نقطتني:
امل ّد الجماهريي العربي “الضاغط” ،ث ّم دعم

الثورة الفلسطينية ،يُعترب دبلوماسيّة عامّة
الدبلومايسّ ،والتوقيع عىل اتفاقية فيينا
الفلسطينيون اعتربوها البيت الفلسطيني،
ثم الدولة املعنويّة أو ممثل الدولة املنشودة،
وحتى ممثل ّ
كل ما يطلبه الفلسطينيون من

تلك الحقبة باإلضافة إىل دعم كبري من الجزائر.

استقالل وسيادة وحدود وحريّة .لنتوقف

بهذه الوضعية“ ،فتح” من ناحية ومنظمة

هنا قليال وننتقل إىل حركة فتح ...التنقل بني

التحرير الفلسطينية من ناحية ،جاء مصدران

الحالتني مهم.

للتواصل الفلسطيني مع دول العالم ،ولكن

الجمهورية املرصية ،راعية حركات التحرر يف
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مهالً :هل يمكن وصفه بالعابر للحدود؟ أيّ
ً
وانطالقا من أيّ جغرافيا ذات سيادة؟
حدود؟

العربية مندوبني إعالميني يف بعثات الجامعة

هذا لم يكن موجو ًدا.

العربية وممثليات الدول العربية ،مندوبني

ما فعلته حركة فتح ،مشابه ملا فعلته
َ
تجعل من نفسها العبًا
املنظمة ،استطاعت أن

بجوازات سفر عربية ،كما حوّلت مؤسسات

ٌ
موقف متباين منه .هذا يُحيلنا إىل
دوليًّا للعالم
سؤال حول الالعبني الدوليني من ُهم؟ إنهم
الوحدات السياسية من منظمات (مثل األمم
املتحدة) ،ودول ،وحسب الدبلوماسية العامة:
هم ّ
كل من أو ما يمتلك شخصية سياسيّة

وقاد ٌر عىل التأثري يف املجتمع الدويلّ ،وخلق

اقرتاح الجزائر أن يكون لفلسطني عرب الجامعة

أخرى مثل “وفا” إىل منظمة التحرير.
وعرب منظمة التحرير الفلسطينية ،امتلكت
الفصائل الفلسطينية يف املنظمة قدراتها
املتفاوتة ،ليكون ّ
كل فصيل العبًا بمستوى ّ
معي
عىل الساحة الدولية ،واستم ّرت هذه العمليات
التواصليّة باسم الشعب الفلسطيني يف املجتمع
الدويلّ ،ولكن يف أيّ اتجاه؟

تفاعل بينه وبني هذا املجتمع ،هي (وضعيّة/

كانت تهدف العمليات التواصلية إىل تحقيق

ظاهرة) تصفها الدبلوماسية العامّة ،وال

جملة من األهداف املرحلية يف خدمة الهدف

تخضع لوصف الدبلوماسية الرسمية لها.
ً
رشطا
وبعبارة مختلفة :الالعب الدويلّ ليس

األسايس أال هو الوصول إىل وضعية دولة
فلسطينية مستقلة .ووُضعت أطروحات لتلك

أن يكون يف نادي الدبلوماسيني الرسميني ،وله

الدولة املستقلة منها :دولة فلسطينية تسعى -
بعد ممارستها ّ
حق تقرير املصري  -إىل أن ُتقي َم

ومنذ قيادة يارس عرفات للمنظمة وسيطرة

دولة فلسطني العلمانية عىل كل أرض فلسطني

فصائل العمل الوطني عليها ،بعد استالم أبو

قبل قيام إرسائيل ،لتكون لليهود والفلسطينيني

عمار قيادة املنظمة منذ العام  1969بانتخابات

جميعًا برشوط متفق عليها بني الطرفني.

قدرة عىل تمثيل نفسه.

الوطني،
عملت ألجلها حركة فتح وفصائل العمل
ّ

وكانت األهداف املرحلية تتعلق بالتواصل

وأفضت إىل إحداث تغيريات داخل املنظمة

مع شعوب العالم وحكوماته لنقل الرواية

جعلتها ما هي عليه اآلن ،هنا حصل اندماجٌ بني

الفلسطيني ،وإنشاء
الفلسطينية ،واملطلب
ّ

فتح واملنظمة من نوع خاص ،وال أقصد االندماج

عالقات مع تلك الشعوب ،وإن أمكن حكوماتها.

املتعارف عليه بقيادة فتح للمنظمة ،فقد حوّلت
حركة فتح ّ
كل معتمدياتها الخارجية إىل مكاتب

كما كانت تهدف إىل رشعنة الكفاح املسلح،
باعتباره نضاال لحركة تحرر وليس فعال

ملنظمة التحرير الفلسطينية ،يف تزامن مع

إرهابيًّا تخريبيّا ،هذه العمليات التواصلية

العدد (2021 )52

130

تحت هذه األهداف كانت يف مواجهة العمليات
الفلسطيني ما
التواصلية اإلرسائيلية ،العمل
ّ
كان ليكون يف معز ٍل عن التصادم والتفاعل
اإلجباريّ مع مُجريات العمل اإلرسائييل املُضاد،

السابق ،كان مج ّرد استقبا ٍل يف أروقة الوزارة

يعني نوعًا من االعرتاف املعنويّ برسميّة
الفلسطيني .لكنّه ،تواصل عىل صعيد
العمل
ّ
الرسمي املُعرتف به دوليّا،
دويلّ دون املستوى
ّ

مثال :إرسائيل كانت تحارب فكرة وجود

وهنا تبدأ مرحلة االعرتاف الدويل التي جاءت

الفلسطينيني وتصفهم بالعرب فقط .هذه فكرة

عىل مراحل ،ويجب التمييز بني االعرتافات

يطول الحديث فيها وترتبط بشطب الهوية،
والقدرة عىل الكيانية واملُطالبة التاريخية

الدولية التي حصلنا عليه بدقة ،ووصفها
دبلوماسيًّا بما يصفها ًّ
حقا.

يف هذا السياق وهذه املرحلة وما سبقها،

 -االعتراف الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية

ّ
وسجلت الحضارة.
بتحريف التاريخ

كانت منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية
تمارس الدبلوماسية العامة بامتياز ،لم تكن
أكاديمي لعلم
هذه املمارسة نابعة من فهم
ّ
بدأت مالمحه وقواعده تتموضع يف كتب
األكاديميا بعد ذلك بعقود! بل من فهم ألهميّة
التواصل ،ومُحاكاة لظروف الدول يف تعاطيها
مع بعضها البعض.
الفلسطيني ،والتجربة
هذا هو الطموح
ّ
الجديرة باالهتمام ًّ
حقا وما سريد يف السطور
سيؤكد ذلكّ .
ّ
كل من عمل يف التواصل
الالحقة
عمومًا كان دبلوماسيًّا يمارس الدبلوماسية
العامة وليست الرسمية ،وهنا سأعرض
نموذجً ا من حديث دار بيني وبني أ .عبد اهلل
عبد اهلل عن تجربته يف كندا ممثال ملنظمة
التحرير ،قال يل“ :لم تكن الحكومة الكندية
تستقبلني يف مقر وزارة الخارجية” .السلوك
ُ
ذهبت إليه خالل السياق
الكنديّ يؤكد ما

حمل العام  1974نقلة نوعيّة للتواصل
َ
الفلسطيني .بعبارة ّ
حمل نقلة
أدق:
الدويل
ّ
لالعب الدويل ،منظمة التحرير الفلسطينية،
وألقى بظالله عىل الفلسطينيني عمومًا ،ففي
األمم املتحدة ،تم االعرتاف بمنظمة التحرير
الفلسطينية ممثال حقيقيًّا للشعب الفلسطيني،
الشعب الذي من ّ
حقه تقرير املصري وممارسة
الكفاح املسلّح عرب هذه املنظمة التي تمثل
بمكوناتها حركة تحرر معرتف بها دوليًّا.
ّ
حقق الالعب الدويل
بهذين القرارين،

ً
ً
وأهدافا تواصلية
اخرتاقا مهمًّا
(م.ت.ف)

مرحليّة ،فاملنظمة صارت العبًا دوليًّا بشكل
رسمي ،أي شخصية سياسية رسمية ،ودخلت
ّ
بعضوية إىل النّادي الدويل ،ووجود مكاتبها يف
العالم صار أكثر قبوال وحريّة ،ودول العالم
قادرة عىل التعاطي معها كما تتعاطى مع األمم
املتحدة واملنظمات والحركات الدولية املختلفة،
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كما جعلت الشعب الفلسطيني عىل قائمة الدول
التي تمتلك ّ
حق تقرير املصري.
كان ذلك بداية ليشء جديد يف العمل
يس الفلسطيني ،فمنظمة التحرير
الدبلوما ّ
امتلكت مرشوعية عملها دوليًّا ،وصارت لها
ممثليات يف دول كثرية عرب العالم بشكل

يف منظور املجتمع الدويلّ ،األول هو األساس
ٌ
شكل يستند إليه).
القانوني ،والثاني
ّ
لو تمعّنا يف حقيقة هذا اإلعالن ،لوجدنا أ ّنه
ٌ
وقبول به.
تأكي ٌد عىل ما ورد يف قرار التقسيم،

لم تجد دول العالم غضاضة يف قبول اإلعالن،
ُ
إعالن قبول قرار التقسيم ،بتناز ٍل
فببساطة هو

مكثف ،وتستطيع التعاطي مع دول العالم،

تاريخي يف نسبة الدولة الفلسطينية التي
ّ
ستحصل عليها من أرض فلسطني .لك ّن هذا
القبول كان يحتاج إىل موقف دويلّ من الدول

هذه املمثليات يف عُرف الدبلوماسية التقليدية
الرسمية ،سفارات أم بعثات دبلوماسية

الكربى ،هذا فتح البابَ أمام مسا ٍر آخر.

لم تكن إرسائيل تعرتف بكل مخرجات

لدولة؟ بالطبع ال ،باستثناء الدول العربية

املسار السابق ،حتى مفاوضات مدريد التي
ّ
ً
اخرتاقا يف املوقف اإلرسائييل بالتعاطي
شكلت

الفلسطينية من هذه الصفة.

الفلسطيني ،وإن كان ضمن
املبدئي مع الوجود
ّ
ّ

تمامًا كما تفعل أيّ منظمة دولية لها مكانة
مؤثرة وقدرة عىل نسج العالقات ،ولكن ،هل

التي تعترب فلسطني دولة ،وتتعامل مع القيادة

األردني ،ثم انتقلت األمور إىل
صيغة الوفد
ّ

 السلطة الفلسطينية ثم الدولةبعد إعالن وثيقة االستقالل يف الجزائر
عام  1988تعاطت دول كثرية يف العالم مع
هذا اإلعالن باالعرتاف ،وساهمت هذه الحالة

اعرتاف مبارش دون وسطاء بفريق فلسطيني
رسمي يمثل دولة فلسطني ،انتهت تلك الجولة
ّ
بتوقيع اتفاقيّة أوسلو ،واعرتاف متبادل بني
إرسائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ،يُفيض

يف إنشاء عالقات ثنائية رسميّة مع كثري من

إىل تأسيس سلطة فلسطينية تتجه بمفاوضات
ّ
النهائي إىل دولة فلسطينية مستقلة.
الحل
ّ

التحرير بحكم أنها املمثل للشعب الفلسطيني،
واستنا ًدا إىل قرار التقسيم ،أو بتسميته الراهنة:
ّ
حل الدولتني( ،املصطلحان يؤرشان عىل حقيقة

اليشء ،وجهة نظر قالت :كان عىل الفلسطينيني

الغربي
الدول ،باستثناء املعسكر التقليدي
ّ
بقيادة الواليات املتحدة ،فمن أعل َن هي منظمة

سياسيّة ثابتة مع تفاصيل دولية مختلفة،
إرسائيل وفلسطني ال ُتلغي إحداهما األخرى
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هذه الوضعية قد يراها البعض مُختلّة بعض

خوض االتفاق منذ البداية بانتزاع اعرتاف
إرسائييلّ مبارش بدولة فلسطني ،بما يجعلُها
تعرتف بشكل واضح بأ ّنها تمارس االحتالل،
االعرتاف بالدولة ليس كاالعرتاف بمنظمة

التحرير الفلسطينية مقارنة باعرتاف األخرية
بدولة إرسائيل.

يبدو هذا الطرحُ منطقيًّا وسليمًا لكنّه
ليس حُ جّ ة قويّة ّ
تؤش عىل اختالل املوقف
نصت يف نهاية
السيايسّ ،فاتفاقيّة أوسلو ّ
املطاف عىل إقامة دولة فلسطينية مستقلة،
ولم تتجاهل هذا األمر ،وهي اتفاقية برمّتها
مبنيّة عىل هذا الفهم تجاه استقالل فلسطني.
أعتق ُد ّ
أن ديباجة االعــراف املتبادل بني

االعرتاف بمنظمة التحرير بوابة لالعرتاف
بدولة فلسطينية كان مطلبًا فلسطينيًّا ينبع
من إدراك الخطط اإلرسائيلية ،وهذا ُنالحظه

بعد االنقسام ،ومحاوالت االدعاء اإلرسائييلّ
ّ
أن حماس جهة تمثيل يمكن التعاطي معها،
ادعا ٌء ال يزال خارج القدرة عىل التطبيق نظرًا
ّ
لكل ما سبق.

عام  2012ترسّب إيلّ ما قالته كلنتون

لرئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو

املنظمة وإرسائيل ليست اختالال بقدر ما هي
نقطة إيجابيّة ج ًّدا.
إرسائيل كانت ال ُتريد منح االعرتاف بدولة

طلب عضوية األمم املتحدة ،أن تصري فلسطني
ً
معرتفا بها يف املنظومة الدولية وليس فقط
دولة

فلسطينية بما يجعلها خاضعة لالحتالل،
َ
تعرتف باملنظمة ككيان حتّى
واختارت أن

بعالقات ثنائية يف جغرافيا حلفائها فقط ،وقتها
ّ
ُ
والربط بيد منظمة
والحل
قالت له :ال يمكن.

الدائم ،وفق طموحها ،الحكم الذاتي محدود
السيادة .لكنّها أخطأت يف ذلــك !...حني

واالعرتافات السابقة.

ُتناو َر يف مسألة الدولة لصالح املؤقت

انضمّت إرسائيل إىل النّادي الذي يعرتف

بعد فشلها يف إثناء الرئيس أبو مازن عن خطوة

التحرير ،هذا هو املوقف الدويلّ وفق القرارات

بعد هذا العام ،حصلت فلسطني عىل اعرتاف
ٌ
اعرتاف ال يمكن
رسمي بأنها دولة محتلة،
ّ

بتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية منذ

الرتاجع عنه .هذا تمك ٌ
ني لفلسطني عىل صعيد

العام  ،1974ألزمت نفسها بجهة تفاوضيّة
مسؤولة عن ّ
كل يشء ،وأضعفت مرشوع

الحديث أكثر إىل املعسكر الذي لم يعرتف بها،
وتمت ٌ
ني إضايفّ العرتافات ثنائية سبقت هذا

ّ
التفاويض،
البديل املُوازي القابل للحوار
ّ
إن الفارق بني االعرتاف بدولة ،وجهة تمثّل
الدولة فارق مه ّم وتكبييلّ .وحتّى تضمن

التاريخ ،وبتوقيعها عىل اتفاقيات فيينا املرتبطة
بتنظيم العمل الدبلومايس ،اكتملت ُهويّة وزارة
الخارجية الفلسطينية أمام العالم ،الوزارة التي
تأسست عام  2003بمرسوم رئايسّ ،وخبّأت

لنفسها قيادة بديلة تسعى لتمكينها ،جعلت
ً
مرشوطا بالوصول إىل
مسا َر هذه القيادة

أعمالها يف اعرتاف العالم بمنظمة التحرير

منظمة التحرير الفلسطينية.

الفلسطينية وممثلياتها.
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ولنلملم الحكاية السابقة في نقاط واضحة:
العب دويلّ،
 منظمة التحرير الفلسطينية ٌوالسلطة الفلسطينيّة تتبعها وهي ّ
أقل

ثنائية الدولة واملنظمة األعىل من الدولة ،فهي
بتكريس دويل قائ ُد الدولة وممثلها بصفة
الرئيس.

من دولة ،وفلسطني دولة ،الفلسطينيون

لذلك فلسطني موجودة عرب العالم بمنظمة

يمتلكون بطاقتي عضوية يف املجتمع
الدويلّ ،ويدخلونه بالعبني اثنني ،أي

التحرير ،الدولة املعنويّة :لها برملان ،وتتحرك
عرب العالم دون الحاجة إىل الجغرافيا ،فهي

بوحدتني سياسيّتني :املنظمة ،والدولة

منظمة دوليّة تمتلك كل الجغرافيا عىل األرض

بسلطة وطنية مؤقتة.

وحريّة العمل فيها ضمن عالقات ثنائية ودوليّة،
وفلسطني موجودة ً
أيضا يف دولة ،تبحث عن

 تستطيع فلسطني ببساطة أن تمتلكجهتي تمثيل يف كل دولة تنشئ معها

ّ
الشق الثاني من
السيادة والحدود ،وهذا هو

عالقة ثنائية ،ممثلية منظمة التحرير

فرادة النظام الفلسطيني:
ُ
التعريف التقليديّ للدولة أن تمثّل شعبًا
عىل مساحة جغرافيّة “مُح ّددة” ،الدولة منذ
العام  2012مُعرتف بها دوليًّا ،تمثّل شعبًا عىل

تعرتف وتقبل ببعثة منظمة التحرير!
ٌ
مدخل دويلّ.
هذا

جُ غرافيا غري مُح ّددة ،وتمارس دورها بشكل
كبري حتى وهي واقعة تحت االحتالل .حسنًا:

الفلسطينية ،وسفارة دولة فلسطني،
حتّى تلك الدول التي ال تعرتف بفلسطني
دولـ ً
ـة وال تقيم معها عالقة ثنائية،

ـب دويلّ يمثل
 -منظمة التحرير العـ ٌ

ُهنا يمكن القول ّ
إن تعريف جورج بوردو
قريب ج ًّدا من هذه الحالة :هي بنا ٌء عقيلّ ّ
يعظم
ٌ

نهائي عام
شخصيّتها الدوليّة بشكل
ّ
.2012

نفسها ،بمعزل عن دولة فلسطني :دولتنا

فلسطني ،تحوّلت فلسطني إىل العب
دويلّ كدولة منذ العام  1988وتك ّرست

ُ
ويصف تفسرينا ملنظمة التحرير
الطاعة ،بل

 -منظمة التحرير الفلسطينية ال تحتاج

املعنويّة م.ت.ف!
ّ
إن حالة فلسطني يف هذه الوضعيّة ليس

السيادة عىل الجغرافيا لتعمل عرب العالم،

شبيهًا باحتالل دولة كانت معلومة الحدود،

فلسطني دولة تبحث عن االستقالل

ومُستق ّرة سياسيًّا واجتماعيًّا ودبلوماسيّا مثل
الكويت قبيل احتاللها من العراق ،حتّى مع

وعودة إىل افتتاحية هذه املقالة ،فلسطني
ُ
تمتلك نظامًا فري ًدا ...هذا النظام الفريد ،منبعه

قرار التقسيم عام  1947الذي تح ّدث عن
مساحات وحدود مقرتحة لم ُتنجز يف حينه.

وحدود الجغرافيا لتحقيق السيادة.
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لذلك يمكن لفلسطني أن تتخذ حدودها يف

بني حكومة وشعب آخر دون مستوى حكومته

وقت الحق بأكثر أو أقل من  %22إن هي اتفقت

وليس عرب مسار الخارجية الفلسطينية بل
بتشجيعها وإرشافها ،يعني ّ
أن فلسطني عملت
عرب العبها الدويلّ األول ،أقصد منظمة التحرير،

مع إرسائيل ،بمعنى آخر مُتخيّل :فلسطني
تمتلك بطاقة الدولة ،ولو اتفقت مع إرسائيل أن
تكون مساحتها  %90من فلسطني التاريخية،
لن يغضب أحد ،ولن تقول األمم املتحدة:
أعرتض .فالحدود يُتفق عليها ُثنائيًّا بني ال ّدول،
وال ُتفرض عىل أحدً .
إذا وبسابقتني :إرسائيل ثم

فلسطنيُ ،تصبح االشرتاطات املسبقة للحدود
َ
محض بنود ال ُتلغي القدرة السياسيّة لالعب

دويل عىل ممارسة عالقاته الثنائية مع دول
العالم!

عىل دبلوماسية عامة شاملة عرب املسارات كلّها،

ولم تدخل عالم الدبلوماسية التقليدية إال عىل
مراحل :أوسلو بإنشاء السلطة الفلسطينية،
هذه حالة شبه رسمية لم تكن مبنية عىل توقيع
اتفاقيات فيينا ،وال تشكل سوى انفراجة عىل
وضعيّة العام  88التي جلبت اعرتافات ثنائية
بدولة لم يعرتف بها املجتمع الدويلّ ،ثم حني

قبل املجتمع الدويلّ بفلسطني دولة غري عضو يف

وبالعودة إىل منظمة التحرير الفلسطينية،

األمم املتحدة ،وبتمكينها من املعاهدات الدولية

هي قادرة حسب نظامها أن تتعاطى مع كل
الفلسطيني حيثما كان ،وحيثما تع ّددت
الشعب
ّ

كأي دولة.
املُعتاد يف قراءة الدبلوماسية الناتجة عن
التواصل الدويلّ ،
أن الدول تمتلك قنواتها

جنسيّاته ،وأن تق ّدم له خدماتها دون أن يُقال:
ّ
إن دولة فلسطني تتدخل يف شؤون اآلخرين!

التقليدية الرسمية ،الخارجية والسفارات،

فهي مُتح ّررة إىل حدود معقولة من قيود الدول

وتمارس الدبلوماسية العامة .فلسطني مضت

الخارجي ،ودائرتها السياسيّة ليست
يف العمل
ّ
يس
وزارة خارجيّة مُل َزمَة بقيود العمل الدبلوما ّ

بالعكس ،مارست الدبلوماسية العامة وصوال

وفق مُعاهدات الدول ،بل هي دائرة ملنظمة
دوليّة املنظور إليها مُختلف.

أمّا عن املسار التواصيلّ دوليًّا يف العمل

الدبلومايسّ ،فهو فري ٌد لسبب يمكن استنتاجه
من االستعراض السابق ،املُعتاد وفق تحليل
الظاهرة الدبلوماسية باستخدام مبادئ
الدبلوماسية العامة ،التي تعني إنشاء عالقة

إىل (استعادة وتأسيس) أدوات الدبلوماسية
التقليدية املُعرتف بها ،ولكن كيف عملت القوى
الفلسطينية عىل ّ
كل ما سبق؟

ّ
الدبلوماسي الفلسطيني
 وصف العمللو استمعنا إىل شهادات الدبلوماسيني
األوائل ،وقصص الرعيل األول يف مجال العمل
أن الهدف امل ُ ّ
الدبلومايس ،سنجد ّ
ركب للعمل
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يس الفلسطيني عرب العالم ،كان كما
السيا ّ

الفلسطيني ،واس ُم محمود
ثابتة يف التأشري عىل
ّ

أسلفت :وضع الرواية الفلسطينية يف مواجهة

درويش ،ويارس عرفات ورموز الثورة كذلك.

الرواية اليهودية اإلرسائيلية أمام الشعوب،
ّ
كحق
والدفاع عن مرشوعية الكفاح املسلح
طبيعي لشعب دولة واقعة تحت االحتالل،
ّ
تواصلت األجيال السابقة مع تلك الشعوب،
وحاولت التواصل مع الحكومات وصوال إىل
ً
سابقا،
تكريس منظمة التحرير أوال كما أرشت
ودولة فلسطني يف مرحلة تالية.

بهذا وضع الفلسطينيون برامج تواصلية
(برامج دبلوماسية عامة) ،هذه الربامج لها
أهدافها ،سعت إىل إحــداث التأثري العقيل
والعاطفي عىل الشعوب ،واستخدمت “بنك
ّ
القوة الناعمة” بتوظيف األصول الحضارية
التقليدية ،ثم ابتكرت أصوال جديدة ُتضاف

كانت برامج التواصل ،دون تسميتها كذلك يف

إىل بنك القوة الناعمة ،مثل :أسماء الشخصيات
كعرفات ودرويش وغريهما وإرث ّ
كل شخصية،

حينه ،تستند إىل فتح قنوات اتصال ،واملحافظة
عىل استمراريتها مع الشعوبّ .
وظفت الجهود

إضافة إىل رموز أخرى مثل الكوفيّة والحجر
الفلسطيني نفسه ،ورايات
وحتّى العلم
ّ

املختلفة املوروث الثقايفّ كامال يف ذلك ،من

الفصائل ،واملفاهيم مثل االنتفاضة والنكبة...

تعميم فرق الدبكة الفلسطينية ،إىل األثواب ،إىل

هذا يحتاج يف سياقه إىل بناء سُ معة إيجابية،

األدب ،واملنتج الفكري ،واملطبخ الفلسطيني،

ومُكافحة سُ معة سلبية ،وبقراءة هذه الظاهرة

الفدائي ،واملوسيقى
وصوال إىل توظيف صورة
ّ

وفق أصول الدبلوماسية العامة حسب قواعدها

واألغنية الثورية والفولكلورية ،واستفادت

الحديثة األكثر وضوحً ا يف وقتنا الراهن :يُعترب
ً
سلوكا تواصليًّا ممي ًزا ،ودبلوماسية عامة
هذا

والجاليات ،واستخدمت وسائل التواصل

ناجحة ساهمت يف تطوير املوقف الفلسطيني،

الوجاهي ،واإلعالمي ،فكانت النتائج:

وتحقيق النجاح يف االعرتافات الدولية ،وانحياز

بروز الكوفية الفلسطينية البيضاء املرقطة
رم ـ ًزا أمميًّا باتجاهني :هي رمز التحرر

الشعوب إىل فلسطني.
ُ
أرشت أعاله إىل الالعبني الدوليني لفلسطني

الفلسطيني عرب العالم ،ولدى املعسكر املناوئ
ّ

يف حقل العمل الدبلومايس الرسمي ،الدولة

هي رمز إرهاب إىل فرتة قريبة .الحجر يف

واملنظمة ،ماذا عن الالعبني يف الدبلوماسية

االنتفاضة وإشارة النرص صارت ممتلكات
بمعنى واضحً ،
أيضا مصطلحات
فلسطينية
ً
االنتفاضة ،والنكبة ،والنكسة ،صارت عالمات

العامة؟
ّ
كل النشطاء ،واملؤسسات ،والتنظيمات،

الدبلوماسية
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واملمثلني ،واملبتعثني الطلبة ،واالتحادات،

بني:

الدبلوماسية مساه ٌم يف االستقالل وليست

والنقابات،

والجاليات

الفلسطينية

مُغرتبني بعد أوسلو ،وجاليات تقليدية قبل ،48

الفاعل الوحيد لتحقيقه .وللمفارقة ،هي

وجاليات اللجوء ،جهات ساهمت جميعها يف

مستفي ٌد أوّل من تحقيق االستقالل ،فهذا
يع ّززها ويخدمها ...تحقيق االستقالل
ٌ
هدف أسايسّ مرتبط بها! لذلك يصبح

تلك الدبلوماسية العامّة ،وال تزال تساهم فيها
ً
وهبوطا حسب طبيعة
بني أداء يشهد صعو ًدا
الظروف ،هي جهات العبة أساسيّة يف دبلوماسية
عامة فلسطينية فاعلة ،أل ّنها ببساطة تحت

من غري املعقول أو املنطقي أن نقول :لم
نستقل ،الدبلوماسية ليست الحل! فطبيعة

إرشاف منظمة التحرير الفلسطينية ،بتشجيع

األمر منذ البداية تقول :االستقالل حدوثة
ٌ
تكامل بني سلوك برشيّ يف اتجاهات

ولكن ،لم يتحقق االستقالل لدولة فلسطني
حتّى اآلن ،فهل هذا يمكن اعتباره فشال

متعددة ،واالستقالل مصطلح دبلومايسّ
سيايسّ بح ّد ذاته!
ويف سياق متّصل ،شهدنا تراجعا يف مواقف

شعبيّة)؟ سأقرتح فيما ييل بعض الرأي يف

دول تصوّت لفلسطني يف األمم املتحدة ،وشهدنا

ومواقف مُعلن ٍة يف الشارع
مُعضالت راهنة،
ٍ
الفلسطيني وبني ال ُنخب ،تتناول األداء
ّ

العربي اإلرسائييل (اتفاقيات
عىل التطبيع
ّ
أبراهام) ،هل هذا تراج ٌع يعني فشل /ضمور

يس الفلسطيني.
الدبلوما ّ

الدبلوماسيّة حتمًا وفقط لهذا السبب؟
ملاذا ننظر إىل ّ
أن ممارسة العمل الدبلومايس

مُبارش ،أو غري مُبارش ال يعرتض ويدعم.

للدبلوماسية الفلسطينية رسميّة أو (عامّة-

ّ
العالم متحرك دائم:
دوليا
إشكاليات العمل الفلسطيني ّ

تحقيق االستقالل هدف من أهداف النضال
ليس ذلك األمر الذي
الفلسطيني عمومًا ،لكنّه َ
ّ

ّ
يتحقق دون مراكمة لإلنجازات واإلخفاقات،
وليس خاضعًا فقط ألداة واحدة ،سياسة أو
بندقيةٌ ،
شعبي أو دبلوماسية( ،أو)
فعل ميداني
ّ

ٌ
مكان هنا ،األصل هو العطف بالواو،
ليس لها
فاالستقالل يحتاج إىل ّ
كل يشء عىل قاعدة

االستخدام والتوظيف الرشيد ّ
لكل ذلك.

الحتمي؟
وامتالك أدواته وبرامجه يعني النجاح
ّ
وملاذا نظ ّن ّ
أن العالقات تبقى يف وترية واحدة
ُ
ّ
نستهجن
غي مواقفها؟ ملاذا
وأن ال ّدول ال ُت ّ

ًّ
ّ
يحقق الخصم أو عدد من الخصوم
حقا أن
نجاحاتهم؟

ٌ
العال ُم ليس ً
محيط متفاعل
أرضا جامدة ،هو

باستمرار ،يضجّ بالعمليات التواصلية من
مختلف املستويات واالتجاهات ،رسميّة بني
حكومات ،وشعبية من حكومة إىل شعوب
األرض.
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صحيحٌ ّ
أن الدبلوماسية الفلسطينية تعني

األصل أن ُنطالب بأن تكون الدبلوماسيّة

خلق مجاالت للعمل الدبلومايسّ ،خريطتها
عىل النحو اآلتي :فلسطني تخرج منها خطوط
باتجاه الشعوب والحكومات ،بما يجعلُها مُرسال

ناشطة ،أمّا النتائج ،فليست رهينة إرادة الطرف
املُبادر بالتواصل ،كومها مرتبطة بالطرف اآلخر
ً
أيضا ،ففي
املستقبل ،وبالتقاطعات الدولية

يف عملية التواصل ،واآلخرون هم املستقبلون،
ً
ّإل ّ
أيضا تمتلك الخريطة
أن تلك الشعوب

قضيتنا يكثر الالعبون الناشطون ...هذا يعني
ّ
يس مرهونة بموقف
أن فاعليّة العمل الدبلوما ّ

ً
هدفا لعملياتها،
نفسها ،بما يجعل فلسطني
ً
كثيفا
وإرسائيل كذلك .هذا الشكل يعني تفاعال

طرفني ،أو أطراف متعددة ،وليست مقترصة
عىل النشاط الفلسطيني وجودته فقط وبشكل

عرب العالم ،ترسل وتستقبل فيه الدول عمليات

مطلق .ففي تلك الدول التي شهدنا معها تراجعًا
عن مواقف تقليدية ،يمكننا القول ّ
إن هذا تراجع

رسمي وما هو
يس عىل صعيد ما هو
الدبلوما ّ
ّ
أن ّ
للعامّة .الثابت ّ
لكل تلك العمليات أهدافها

الحكومي ،ربّما تكون دبلوماسية
عىل الصعيد
ّ

تواصليّة معقدة ،وبرامج متشابكة للعمل

التي ترتبط بمصالح الدول وسعيها لتحقيق

فلسطني الرسمية عملت بنشاط مكثف
حقيقي ،لك ّن النتيجة مرهونة يف
تجاهها ،هذا
ّ

مكانتها وسُ معتها يف املحيط الدويل.

النهاية بإرادة تلك الدول ومصالحها وما تم ّر

الفلسطيني
ونظرًا إىل طبيعة الــراع
ّ
اإلرسائييلّّ ،
أساس العمليات التواصلية
إن
َ

شعبي األمر مختلف!
به ...ولكن عىل صعيد
ّ
شعوب تلك الدول تقف مع فلسطني ،هذا ما
نعتاد عليه ،هذا يعني ّ
أن الجهود الفلسطينيّة

حساب اآلخر ،ومكافحة أعمال اآلخر والسمعة

عىل صعيد أعمال الدبلوماسية العامة ال تزال
ً
وهبوطا ،وإن كنت أجز ُم
تؤتي ثمارها ،صعو ًدا

املتضاربة واملضادة بينهما :بناء سمعة عىل
السلبية التي قد تنتج من مجمل ذلك! إرسائيل
ال تريد أن تكون موصومة باألبارتهايد والبطش

ّ
أن هذه الدبلوماسية العامة ليست مبنيّة بشكل

ومخالفة حقوق اإلنسان ،وفلسطني ال تريد أن
تكون موصومة بأ ّنها بال هوية أو حضارة ،وال

واسع عىل برمجة مسبقة ،بقدر ما هي امتداد
لعُرف وتقاليد ،لحُ سن الحظ!
حتّى الدول املستقرة املستقلّة ذات القدرات

تريد أن تكون موصومة باإلرهاب! ويف هذه
الحالة ُتبنى العالقات ،وتتقاطع العمليات

الواسعة ،ال تمتلك نسبة  %100من النجاح يف

الدبلوماسية بني طريف الرصاع ،حيث يشهدان

العمل الدبلومايسّ ،وتشهد خالله إخفاقات

تراجعات يف أماكن ونجاحات يف أخرى ...فهل

واسعة يوميّة ،وتناور ،وتخرس مواقع وتستعيد

الدبلوماسية الفلسطينية فاشلة؟

غريها ،هذه سياقات طبيعية يف عالقات الدول،
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ّ
حق املطالبة باملزيد ،لك ّن
ويبقى للشعوب
الضا ّر هو ما يحدث لدينا ،أن تنقلبَ الشعوب
عىل أدواتها الدبلوماسية ،وأن تكون مساهمة يف
إخفاقها ...كيف؟
كم م ّرة احتاجت القيادة الفلسطينية إىل
ً
ً
موقفا تربيريًّا
موقفا استنكاريًّا أو
أن تتخذ
لالنقسام أو مواقف شعبية أو فصائلية تجاه
دول وشعوب عربية أو غري عربية؟ ّ
إن املزاج
الشعبي يف هذا العالم املنكشف عىل مواقع
ّ
التواصل ،العالم القادر عىل قراءة بعضه
واستغالل املساهمني فيه لنقاط وهفوات يف
ظروفنا ،وإطالق برامج بروباغاندا تستهدفنا،
ٌ
عامل مؤثر يف منح أيّ دولة سمعة سلبية كما
يحدث معنا ،ومُساه ٌم ً
أيضا يف خلق أزمات عىل
صعيد عالقتنا بأي حكومة .السمعة السلبية

الرسمي
الربامج الدبلوماسية عىل الصعيدين
ّ
والشعبي مسألة هامشيّة يف بناء سمعتنا

وتحسينها ،أو منفصلة عن أدائنا الداخيلّ
حكومة وشعبًا .وهي ً
أيضا مسألة مرتبطة بفهم
لغة العرص وأدواته املتطورة ،وفهم املستجدات

الدولية ،لذلك عىل الدبلوماسية الفلسطينية
الرسميّة والشعبية أن ُتعنى ببعض األمور:

التواصل الثقافي
يشري املؤلف رمزي الطويل يف كتابه الذي
ذكرته يف البداية إىل ّ
أساس يف بناء
أن الثقافة
ٌ
برامج الدبلوماسية العامة التي تستهدف
أساس يف بناء السمعة ،ويف
شعبًا ما ،وهي
ٌ
إحداث التأثري ،ويف الحقيقة البعد الثقايف يعمل
باهتمامني :اهتما ٌم يتعلق باالستعانة بالثقافة

تصل إىل الدول األخرى ،وتساهم يف تثبيط

واملوروث الحضاري يف إثارة انتباه الشعب

اإليجابي عىل الشعوب األخرى ،بما
التأثري
ّ
ّ
يخفف من ضغطها عىل حكوماتها لصالح

اآلخر ،واهتما ٌم بلغة وثقافة الشعب اآلخر
نفسه ،لذلك مثال تلجأ الدول إىل بناء املجالس

فلسطني ...هذا االنعكاس يحتاج إىل مُعالجة

الثقافية ،وتوجيهها إىل الشعوب األخرى،

وتوعية شاملة ،فهو مرتبط بمسألة يف غاية

وتلجأ إىل إنشاء وكاالت الدعم والتنمية ،كما

1

فعلت فلسطني مؤخرًا ،وهنا تجدر اإلشارة

األهميّة :مسألة التشويش عىل برامج التواصل.
يمكن القول ً
ُ
أيضا ّ
إن مسألة مُراجعة جودة
ال

إىل أن الوكالة الفلسطينية تعمل عىل تنفيذ
مشاريع يف مختلف دول العالم ،هذا عمل

 11التشويش هو أية مؤثرات سلبية عىل عمليات التواصل ،بما
يتعلق بالتأثري عىل صدق الرسالة ،ووضوحها ،ويأتي من
مصادر متعددة ،تكنولوجيًّا ،وثقافيًّا الخُ .تعترب املواقف
ً
تشويشا
الشعبية إما عامال داعمًا للعمليات الدبلوماسية ،أو
يعود بالسلب .السمعة السيئة يساهم يف بنائها التشويش يف
كثري من األحيان ،عالوة عىل عمليات التواصل الصادرة عن
جهات مُعادية ،أو مُنافسة.

يتضح منه عناية الدولة باإلرشاف عىل جانب
مهم يف التواصل الدويل بالدبلوماسية العامة،
ناقص إن لم يكن لدى فلسطني برامجها
لكنّه
ٌ
الثقافية الواضحة ،ال أتحدث عن جائزة
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فلسطني ،أو محمود درويش ،أو يارس عرفات،

هي يف األصل ناشئة بسبب اهتمامات الشعوب
وما يثريها وترتبط بها ،وبالقطاعات التي ُتعنى

فسها املزاج
شعبية عىل عدد من جوائزها التي ّ

الدول بتنميتها أو جعلها مدخال إىل سمعة طيبة

الشعبي بطريقة سلبيّة ،فاألمر يمتد إىل التبادل

أوال ،ثم تأثري إيجابي ثانيا ،بما يبني عالقة

والطالبي ،واالعتناء بالبعثات الطالبية،
الثقايف،
ّ

متينة بني حكومة وشعب دولة أخرى ،بما

والسياحة الخارجية من حيث توعية املواطنني
ٌ
عامل يف تكوين انطباعات الشعوب عن
إىل أ ّنهم

يكفل التأثري عىل سياسات حكومته مستقبال.

أو دعم مبادرة سيدة األرض التي تلقت صفعة

فلسطني وشعبها.
إن هذا يستدعي حضورًا أوضح مبنيًّا عىل
برامج مُع ّدة للدبلوماسية العامة ،تستعني فيها
فلسطني مثالً :بوزارة الثقافة التي يجب أن

ترتبط بهذا العمل و ُتعاد صياغتها ورؤيتها،
ً
أيضا يمكن أن تستعني بالجامعات ...هذه
الربامج املُع ّدة بأطرافها الرشيكة ُتجيب عن

هذه هي معادلة الدبلوماسية العامة ببساطة.
تمتلك فلسطني مؤسسة إحياء الرتاث! هنا
يشء نقديّ جدير بالذكرّ ،
إن اسم املؤسسة ليس
ً
مؤرشا عىل أعمالها ،فبينما تصلح لتكون أساس

ُ
تحمل اسمًا يرتبط أكثر
األرشيف الوطني،
بأعمال الدبلوماسية الفلسطينية العامة ،أي أن
الفلسطيني صوب
تكون نقطة انطالق بالرتاث
ّ
العالم يف برامج ثقافية وفولكلورية.
ُ
يشمل املطبخ الفلسطيني
الفلسطيني
الرتاث
ّ

أسئلة ماذا ُنري ُد وما هي أهدافنا من كل
ُ
سنصل به؟ وكيف ستح ّدد
برنامج؟ وإىل أين

الذي يتميّز بعالقته الواضحة باملأكوالت

التغذية الراجعة توجّ هاتنا القادمة؟ وأيّ قطاع

النباتيّة ،واألعشاب ،ويأتي الزيتون والزيت عىل

تخدم هذه الربامج؟ ويف هذا السياق ،يشري
رمزي الطويل يف ثنايا كتابه إىل ّ
أن األمر ال

قمة هذه الفئة .يمكن بنا ُء برنامج دبلوماسية
املطابخ فلسطينيًّا وبنجاح مردوده أكرب من

يحتاج إىل دولة غنيّة كي تقوم بالتواصل عىل

االعتماد عىل سمعة الزيت والزيتون فقط!

الصعيد الشعبي ،وإنما إىل فك ٍر ورؤية.

أعوام نجحت فلسطني يف برنامجني
قبل
ٍ
للدبلوماسية العامة أضافا إىل بنك القوة

دبلوماسيات متعددة المجاالت

الناعمة الفلسطينية ما ييل :طائر الشمس

حسب املرجع املشار إليه ،الدبلوماسية العامة

بتوظيفه من جديد كأصل حضاريّ موروث،

أنواع :الرقمية اإلعالمية ،واملطابخ ،ودبلوماسية

وعدد من مُبدعي األغنية كصناعة جديدة

الرياضة ،وغريها من الدبلوماسيات ،ومن

مثل :محمد عساف ،ويعقوب شاهني ،وهيثم
الخاليلة ،وأمري دندن .أذكر هذه األسماء ،أل ّنها

وجهة نظري هنا ،هذه الدبلوماسيات املتعددة
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جاءت عرب برنامج محبوب العرب ،وبدعم

ولكن ماذا يعني إجراء :تحديث بنك القوة

مبارش من الدولة بشكل أو بآخر ،وصوال إىل

الناعمة بإدخال أصول موجودة إىل برامج

تثبيت هذه األسماء يف فضاء الغناء العربي،

الدبلوماسية العامة ،أو استحداث الجديد فيها؟
هذا السؤال يعني ّ
أن عمليات الدبلوماسية

ناجحة ،بما جعل يف بنك القوة الناعمة لدينا:
إضافة حضارية هي طائر الشمس ،والعب َ
ني

العامة ال تقف فقط عىل استهداف الشعوب

هذا السلوك يف حينه كان دبلوماسية عامة

عىل مستوى دويل يف حقل الثقافة من املغنني
السابقني ،ويضاف إليهم ّ
كل من تدعمه

بالربامج ،وإنما تمتد إىل عمليات تطوير
الدبلوماسية العامة ،فاستحداث أو ترقية
أو تطوير بنك القوة الناعمة بمحتوياتها

الدولة مبارشة أو عرب مؤسسات محليّة أو
دولية من فنانني وكتاب وغريهم .هذه كلّها

مستحدثة ،أم ٌر يساهم يف خدمة مسألة

أعمال دبلوماسية عامة مستمرة ،تحتاج فقط

جوهرية يف الدبلوماسية العامة :تحقيق

إىل وضعها عىل األسس الحديثة العملياتية

املكانة والسمعة عرب التأثري .أي جعل اسم
ّ
لكن هدف
الدولة مقرت ًنا بتلك األصول.

ونموذج عىل ذلك ما نسميّه نحن :الكلب

الدبلوماسية العامة ال ينتهي هنا ،وإنما

البلديّ ! البعض يسميّه السالخي! هذا الكلب
الكنعاني
املُهان وتنهبه إرسائيل ،هو الكلب
ّ

ينتهي عند إحداث التأثري وإنشاء عالقة مع

والربامجيّة .نحن نمتلك يف هذه الناحية املزيد،

املسجّ ل يف اليونسكو بهذا االسم ،هو من أفضل
سالالت العالم النادرة ،هو من حيث التاريخ

من أصول حضارية موروثة ،أو أصول

شعب ،عالقة تخدم يف التأثري عىل حكومة
ٌ
عامل داع ٌم
هذا الشعب وسياساتها ،السمعة
لهذا الهدف.

فلسطيني يجب املحافظة عليه،
أصل حضاريّ
ّ

نهب القوة الناعمة الفلسطينية

واالشتغال عليه مُربح دبلوماسيًّا واقتصاديًّا
يف األمن والرياضة والتوليد والتجارة! ماذا لو

يحرضني تحت هذا العنوان إعالن ترمب

التفتنا إليه واستعدناه كأصل حضاري ليكون

عن اعرتاف واشنطن بالقدس عاصمة موحّ دة

يف بنك القوة الناعمة مثل طائر الشمس؟ يف
ّ
ّ
ستحل مشكلة
أقل تقدير التفاتة الدولة إليه

إلرسائيل ،يف خطابه يومها أشار إىل أن إرسائيل
فيها حضارة وثقافة ومعالم .هذا الترصيح

الكالب السائبة ،وتخلق مجاالت عمل إضافية،

يرتبط بمقولة شعبية عربية وليست فلسطينية

ولديّ مقرتح حول األمر ال مجال لعرضه يف

فقط :إرسائيل رسقت الفالفل والحمّص .هي
أخذت األفعى الفلسطينية ً
أيضا.

هذه املقالة.
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ما أود قوله ّ
إن إرسائيل بتأسيسها عىل
األرض الفلسطينية ،لم تتقاسم معنا الجغرافيا،
والهواء ،واملاء ،أو تأخذ جانبًا من أعمارنا ووقتنا
وأبنائنا فقط ،هي تقاسمت معنا ما هو أخطر

ُخالصة األمر

كان وما يــزال لفلسطني نظام فريد،
ودبلوماسية مميزة ومسار مختلف ،وقوة
ناعمة مميزة ،هي تدخل مُعرتك العالم بالعبَني

واستندت عليه الرواية الصهيونية ،أقصد :قوّتنا

رسميّني اآلن ،وتنسجُ عالقاتها مع الشعوب

كان خطاب ترمب نابعًا من استفادة

دون مستوى حكومات تلك الشعوب بأسلوب
خف زخمه ّ
جيّدّ ،
وقل ،صعد أو هبط ،هو أم ٌر

الناعمة وأصولنا الحضارية!
إرسائيل من تلك األصــول ،وقدرتها عىل
استغاللها يف الربوباغاندا والدبلوماسية ،هي
ُ
تفعل ذلك ،وهذا أم ٌر يحتاج إىل إجراءات عاجلة

ومكثّفة وأصيلة ،هو أم ٌر يف صميم الرصاع،
ويف صميم الرواية الفلسطينية ...وسأع ّدد
كما اعتدت :النجمة السداسية ،الشيكل،
الشمعدان ،الحجارة التاريخية القديمة
التي ينهبها لصوص اآلثار ،أشجار الزيتون
الفلسطينية املعم ّرة املقتلعة من الضفة إىل
إرسائيل ،ومحاوالت تهويد املعالم الدينية يف
القدس ،واستغالل األسماء الكنعانية ولغتنا
الفلسطينية القديمة ،يف تكريس العربية،
وتقوية مشاريع التهويد بتسمية املستوطنات
واملدن اليهودية ،وحتّى املعتقالت مثل مجدو،
وصناعة الكوفية الزرقاء ،والزي الرتاثي
بالتطريزة الزرقاءّ ،
كل هذه األمور رسقة
من األصول الحضارية الفلسطينية ،واعتدا ٌء
إرسائييلّ هو األخطر عىل قوّتنا الناعمة بما
يه ّددنا أكثر فأكثر ،ويستوجب املكافحة
بإبداع ومثابرة وطول نفس.
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حادث ،يستوجب الرتقية ،لكنّه ليس يف حكم
ُ
نناضل سياسيًّا
املُنعدم .وبعبارة أخرية :نحن
ودبلوماسيًّا وشعبيًّا من أجل الخالص من
االحتالل ،كي نبني دولة مستقلة تفعل ّ
كل ما
سبق ولكن دون قيود أو هيمنة من أحد ،فما
نراه عظيمًا اآلن ،تمنح الحرية ما هو أعظ ُم منه،
أن نبقى أحياء عىل خارطة التاريخ.

قراءة في كتاب

"معنى إسرائيل" ..اليهودية وقد هزمتها الصهيونية

مراجعة :عبد الغني سالمة

143

بمنهج علمي ،ربما يف اعتقادي كان هو السبب

اسم الكتاب :معنى إسرائيل
المؤلف :يعقوب م .رابكن

يف اختيار حسن خرض للكتاب لرتجمته ،فضالً

ترجمه عن اإلنكليزية :حسن خضر

عن قيمته السياسية والتأريخية .فعىل حد

الناشر :المركز الفلسطيني للدراسات
اإلسرائيلية "مدار"-رام الله

تعبريه ،تكمن أهمية الكتاب مـن كونـه يمثـل

عدد الصفحات294 :
النشر2021:
2021
تاريخ النشر:
"معنى إرسائيل" ،كتاب جديد من إصدار
املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية –
مدار ،2021 ،مؤلفه املؤرخ اليهودي وأستاذ
التاريخ بجامعة مونترييال ،بكندا يعقوب م.
رابكن ،ترجمه من اإلنجليزية وقدمه الكاتب
واملفكر الفلسطيني حسن خرض .يقع الكتاب
يف  294صفحة من القطع املتوسط ،ويحتوي
عىل تسعة فصول ومقدمة وخاتمة.
يتناول

الكتاب

موضوع

الصهيونية

ونشأتها ،وطبيعتها ،وعالقتها باليهودية،
واملسيحية أيضا ،وأصــول دولة إرسائيل
وطبيعتها الكولونيالية ،وكذلك مكانتها يف
التاريخ اليهودي واألوروبي ،مبيّنا ً أن مؤسيس
الصهيونية نظروا إىل حركتهم كقطيعة
تامة مع التاريخ اليهودي .موضحا ً أن منبت
الصهيونية يعود يف األساس للربوتستانتية،
وأن املسيحيني األنجلو سكسون سبقوا اليهود
إىل الصهيونية ،وهي مفارقة تثري الدهشة.
يمتلك الكاتب أسلوبا رصينا يف الكتابة،
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مرافعـة نقديـة ضـد الصهيونيـة وإسـرائيل
مـن وجهـة نظـر دينيـة يهوديـة .مؤكدا
ّ
أن هـذا األمر يحتـاج إىل توضيـح ،ليس ألن
هـذا النـوع مـن النقـد يـكاد يكـون غـري
معـروف لغري املختصني مـن قـ ّراء العربيـة
وحسـب ،وإنما أيضا ً ألن تعبـريات مـن نـوع
اليهـود واليهوديـة غالبـا ً مـا تكـون ضحيـة
صـورة نمطية خاطئـة ،أيضـاً.

أبدع خرض يف ترجمته للكتاب ،وأضفى
عليه ملساته املميزة ،بحيث يشعر القارئ بأنه
يقرأ حسن خرض ،كما أبدع يف تقديمه النسخة
العربية ،وكنت سأقرتح عىل هيئة التحرير
االكتفاء بما كتبه يف املقدمة لعرض الكتاب،
ففيها من التكثيف ما يكفي إليضاح فكرة
الكاتب ووجهة نظره.

ً
بداية إىل أن املؤلف يهودي
تجدر اإلشارة

متدين ،لكنه مناهض للصهيونية ،ودائم االنتقاد
إلرسائيل ،فقد انتقد الهجمات اإلرسائيلية ضد
الفلسطينيني ،خاصة يف القدس وغزة ،قائال" :إن
املجتمع الدويل يتجاهل هجمات إرسائيل التي
تستهدف الفلسطينيني وذلك باالكتفاء بالتأكيد
عىل "حق تل أبيب يف الدفاع عن النفس" يف حني
أنها مجرم يلعب دور الضحية ،وعىل إرسائيل

أن تتوقف عن التفكري بأنها ضحية ،ومواجهة

الضوء عىل تفاصيل املعارضة اليهودية

حقيقة ملفها الجنائي".

التاريخية للصهيونية ،من داخل املؤسسة

يف الواقع ،فإن رابكن ليس أول يهودي ينتقد

الدينية ،عرب اقتباس مصادر حاخامية غري

الصهيونية ،فقد سبقه كثريون ،من مختلف

شائعة إال للمتخصصني ،ويفكك التداخالت

املدارس واملنطلقات الفكرية واأليديولوجية

املربكة والخلط الشائع بني مصالح اليهود

والتوجهات الدينية ،وقد زادت حدة االنتقادات
للصهيونية بدءا ً من ثمانينيات القرن املايض،

والصهاينة ،وبني اليهودية والصهيونية ،وبني
الجماعات اليهودية التي عاشت تاريخيا ً يف

حيث ظهر العديد من املؤرخني والكتاب

"املنفى" والقومية اليهودية التي ابتدعتها

والصحافيني اإلرسائيليني ،الذين سيوصفون
الحقا ً باملؤرخني الجدد ،وقد رشعوا يف نشـر

الصهيونية يف القرن التاسع عرش ،وبني

أبحـاث تشـكك مباشـرة يف األساطري املؤسسة

مصالح دولة إرسائيل الحالية ومصالح
املواطنني اليهود يف البلدان األُخرى ،مؤكدا ً

للدولة اإلرسائيلية ،كمـا أدانـوا عمليـة

أهمية التمييز بني الدين ،والقومية ،واإلثنية

"الصهينـة" الكثيفـة للكتـابات التاريخيـة
املنشـورة سابقا ً يف إرسائيل ،بما فيها من

ألن األيديولوجيا الصهيونية جعلت من هذه
املسميات خليطا ً واحداً.

تشويهات غائية لتاريخ الحركات الخالصية

يستعرض الكتاب التحوّالت السياسية التي

بطبيعة الحال ،فقـد أثار عمل "املؤرخني

وضعت إرسائيل يف مركز اهتمام أغلبية يهود
العالم ،موضحا ً التباين الشديد يف مواقف اليهود

الجدد" االستقصائي املسـتند إىل األرشـيفات

عرب العالم ،وحتى تناقضها ،حيث تراوحت

آلباء

بني التأييد املطلق للسياسات اإلرسائيلية ،إىل

الصهيونيـة ،ردة فعـل غاضبـة من

اإلدانة ،سواء من منطلقات أخالقية ،أو لحماية

املؤسسة الصهيونية ،التي اتهمتهم بتقويـض
األيديولوجيا الصهيونيـة بطريقـة ُتبعـد

إرسائيل من تهور وتطرف قياداتها ،إىل الرفض
الرصيح للقيم واملفاهيم الصهيونية .معتربا ً أن

األطروحة

الفكرة الرائجة عىل نطاق واسع ،بأن كل اليهود

األساسـية للصهيونيـة ،واتهمتهم بزعزعـة

صهاينة ،وبالتايل فهم مدافعون عن دولة

الدولـة اإلرسائيلية مـن الداخـل( .ص .)50

إرسائيل ،ليست سوى أسطورة صهيونية تخدم

اليهودية.

العسـكرية،

الشـبان

واألوراق

اإلسـرائيليني

الشـخصية

عـن

كتاب "معنى إرسائيل" عبارة عن محاكمة

العداء للسامية.

نقدية متينة للصهيونية وإرسائيل ،يسلط

يقول خرض يف تقديمه للرتجمة العربية:
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"يرى الكاتب يف مرافعته أن الدولة اإلرسائيلية

الحاخامية ،أو الربّانيـة .وهـي الصيغـة

ما هي إال جزء من ظاهرة التوسع الكولونيايل
ّ
وأن الصهيونية جزء من ظاهرة
الغربي،

الدينيـة الوحيـدة الـتي عرفتهـا الجماعات
اليهوديـة ،علـى مـدار قـرون يف كل مـكان

القوميات الرومانسية األوروبية ،وما مرشوعها

مـن العالم حـتى نهاية القـرن الثامـن عشـر.

يف فلسطني إال استعمار أوروبي يف الجوهر،

فكل التشكيالت والتصنيفات اليهودية من نوع

وبالتايل فإن حل الرصاع يف فلسطني وعليها ال

الصهيونية الدينية ،واليمني الصهيوني املتدين،

يتأتى دون مرشوع لنزع االستعمار يف هذا الجزء

واليمني املتدين غري الصهيوني ،وغريها ،وما

من آسيا الغربية ،ناهيك عن اإلقرار بحقيقة
أن الدولة اإلرسائيلية ال تمثل تتويجا ً للتاريخ

نشأ عنها من تفريخات وتقسيمات جميعها

اليهودي ،بالرضورة ،وقد أصبحت مصدر
تهديد ال للفلسطينيني وجريانهم وحسب ،لكن
لسالم العالم ،أيضاً".

نشأت بعد الصهيونية وبسببها .بمعنى أن
الصهيونية بدال ً من توحيد اليهود وتمثيلهم،
قسمتهم إىل شيع وأحزاب وفرق ومذاهب.
نقـاط الخالف الرئيسـة ،بـني مختلف

ويضيف خرض" :منشأ املفارقة ،هنا ،أننا
ّ
تحفظات معينة عىل اإلطار العام ملرافعة
مع

ألفكار من نوع املنفى والخالص ،وعالقة اليهود

الكاتب ،نرى أن خالصاته السياسية يمكن أن

بفلسـطني .قبل الصهيونية تعاملت اليهودية

تتموضع بسهولة بالغة يف اإلطار املفاهيمي

الحاخامية ،أو الربّانيـة ،مـع فكـرة الشـتات

لفكرة الدولة الديمقراطية العلمانية ،التي
تبلورت يف الفكر السيايس الفلسطيني ،وتجلّت

كنـوع مـن العقـاب اإللهي ،وانتظـرت نهايته
علـى يـد املخلّص كجـزء مـن خطـة إلهية،

يف صورة شعار سيايس ،ومرافعة أيديولوجية،

الفـرق واملذاهب ،هـي التأويـل الديـني

أيضـاً .وبالتايل ،كانـت للعالقة الخاصة

يف خطاب فصائل منظمة التحرير الفلسطينية

بفلسـطني داللة روحيـة أكثـر ممـا هـي

يف سبعينيات القرن املايض .وعىل الرغم من
حقيقة أن املرافعة املعنية ظلّت جنينية ،باملعنى

ماديـة ،أو سياسـية ،أو قوميـة بالتعبريات
الحديثة .وهـذا موقـف حركة ناتوري كارتا،

النظري ،ووهن حضورها يف العقود القليلة

التي ظلت أمينة عليه ،وتمسكت به ،وموقف

املاضية ،فإن أهميتها لم ترتاجع ،وربما تبدو

بعـض الجماعات الصغـرية األخرى ،الـتي
تـرى يف قيـام الدولـة اإلرسائيلية تدخالً برشيا ً

أكثر راهنية يف ظل ما يعانيه حل الدولتني من
انسداد األفق هذه األيام".
يتبـنى

"رابكن"
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موقـف

اليهوديـة
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يف موضـوع الخالص ،وانتهـاكا ً لوعـد قطعـه
اليهـود مـع الـرب ،وتعـديا ً علـى إرادتـه.

يتناول الكاتب يف الفصل األول مصطلح

أ ّدق بـني إسـرائيل ،ال يرجـع أصلهـم إىل

"أرض إرسائيل" ،ومكانتها يف الرتاث اليهودي،
موضحا ً أن الجماعات اليهودية وطوال ألفي عام

أرض إسـرائيل؛ فقـد ظهـروا كجماعـة يف
مصـر ،ونتيجـة قبولهـم التـوراة فقـط ،تم

من "الدياسبورا" لم تفكر ولم تخطط بشكل

تكريسـهم كجماعـة مختلفة ومميزة قـرب

جماعي للعودة إىل "أرض إرسائيل" .وعلـى

جبـل سـيناء( .ص .)33

مـدار أجيـال ،قبـل ظهـور الصهيونيـة

ما يعني أن الهوية اليهودية وأكثـر مـن

بكثيـر ،أمـرت املراجـع الدينيـة اليهوديـة

كونهـا هويـة جغرافيـة ،فـإنها تحددت

اليهـود بقبـول نيـر املنفـى .وحول نشأة

بناء عىل العالقـة بالتوراة ،والتعهّـد باتباع

اليهودية ،يعترب الكاتب أن الحدث املؤسس
للهوية اليهودية هو تجيل النبي موىس عىل

وصـاياها ،وهمـا العالمـة املميزة تقليـديا ً
لليهـود .ومـا يجعـل منهـم "شـعبا ً مُختاراً"
املفهـوم الـذي يفرتض مسـؤوليات أخالقية

جبل سـيناء .أي لحظة عطيّة التوراة املكتوبة،
أو املُسـتلهمة مـن اإلله ،الـتي يحتفـي بها

وشـعائرية ،ال التفوّق الفعيل .ويمكن اسـتنتاج

الـرتاث اليهودي بوصفهـا "مولـد شـعب

مدى قابلية هذا املفهوم للتشـويه لتربير مواقف

إسـرائيل" .املراجع الدينيـة اليهوديـة تعـود

اسـتعالئية وعنرصية من اليهود املؤمنني بفكرة

بأصـل اليهـود إىل تجربـة الخروج مـن

الشعب املختار( .ص .)32

مصـر ،وتلق ّـي التـوراة علـى جبـل سـيناء.

ويؤكد الكاتب أن اليهود لم يختربوا طوال

وبالتايل مـا ميّـز اليهـود كجماعـة هـو

تاريخهم سـوى حاالت قليلة جدا وهامشية من

التزامهـم بتعاليـم التـوراة .وعىل الرغـم

حاالت التبلور السيايس ،مثل ساللة الهاشمونيني

من أنهـا تزخـر بفصـول مـن التعـديات

يف القدس ،وخانيّـة الخزر ،وإمـارات يهوديـة
صغرية أُنشـئت يف اليمـن واملغرب ،ما يدلل

والنسـيان مـن طـرف أبنـاء إسـرائيل ،فـإن
عالقتهـا املُحـدِدة واملعياريـة بهـم مـا زالـت
مسـتمرة حـى اآلن( .ص .)31
مضيفا ً إن النصـوص التوراتيـة ال تشـدد
علـى األصل اإللهـي للتـوراة وحسـب،
وإنما علـى حقيقـة أنهـا أُعطيـت خـارج
أرض إسـرائيل أيضـاً .وحسـب أسـفار

عىل مدى هامشـية دور اليهـود وضآلته يف
التاريـخ السياسـي للعـالم .فقد عـاشت
الجماعات اليهـودية يف كل القـا ّرات حياتـها
الخاصـة مُك َّر ً
سـة لثقافتـها السـماوية ،يف
معـزل عـن التاريـخ السياسـي للعـالم مـن
حولـها( .ص .)34
ويف تعريفه لليهود واليهودية ،يصف الكاتب

موسـى الخمسـة ،فـإن اليهـود ،وبشـكل
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مدى إشكالية األمر ،موضحا ً أن الشـعب

واملخلّص ،يشري الكاتب إىل الخطـر الداهـم

اليهـودي التاريخـي لم يُعـ َّرف كعـرق ،وال

للعيـش يف األرض املقدسـة يف ظـل تنحيـة
التـوراة ووصاياهـا جانبـاً ،وهـو الخـوف

هـذا النظـام السياسـي ،أو ذاك ،أو كشـعب
يتكلّـم اللغـة نفسـها ،بـل كشـعب يهوديـة

نفسـه مـن التعـدي علـى التـوراة يف األرض
املُق ّدسـة الـذي حـال دون مسـعى بسـطاء
اليهـود ممـن ّ
فكـروا يف احتمـال الوقـوع

القـرن التاسـع عشـر ،عندئـذ وقـع الشـرخ

يف املعصيـة بسبب إقامتهم يف إسـرائيل.

الـذي لم يكـف عـن االتساع مـع الزمـن.
وقـع أوال ً بـني الهوية اليهوديـة والديانة
اليهوديـة ..مضيفاً" :أغلـب اليهـود إن كانـوا

لـذا ،تختلف العالقـة بيـن اليهـودي وأرض

كشـعب ينتسـب إىل هـذا البلـد أو ذاك ،أو

التـوراة ووصاياهـا ،وظل األمر كذلك حتى

واعـني بصـدق لهويتهم اليهوديـة ال يقبلـون
بالديانة اليهوديـة ،وإنما يبغضونهـا أيضـاً.

إسـرائيل ،مـن حيـث الكيـف ،عـن عالقـة
الفرنسـي بفرنسـا ،والروسـي بروسـيا،
وهكذا( .ص .)34
وحسب رابكن؛ فإن رفض أتقياء اليهود

والصحيـح ،أن حفنـة فقـط مـن اليهـود

االرتباط بالسلطة السياسية يف أرض إرسائيل
يشكل جزءا ً ال يتجـزأ مـن الديانـة اليهوديـة.

اخرتعوا القوميـة اليهوديـة يف النصـف الثاني

وال يمت موقفهـم هذا بصلـة إىل فكـرة

مـن القـرن التاسـع عشـر"( .ص .)44

السـلبية املتعاليـة؛ بل يجب أن يُـرى كفعـل

بعد ذلك (أي بعد القرن التاسع عرش)
أصبـح تعريـف اليهـودي صعبـاً ،ألن

مُقـا ِوم ،دائـم الصعوبـة ،وشـجاع ضـد
الشـعور بالتضامـن القومـي ،الـذي يـرى

غالبيـة اليهـود شـرعت يف التخلـي عـن
م َّ
ّ
شـكلت
ُركـب السـمات املشرتكة التـي

فيـه بعـض املفكريـن اليهـود غوايـة قويـة
علـى نحو خـاص .وهنا نجـد موقفيـن

هويتهـم األساسية علـى مـدار وقـت طويـل.

ينشـط كل منهمـا علـى طريقتـه ،ويف

ويمكـن مالحظـة ممارسـة تعاليـم التـوراة

مجابهة مـع اآلخر ،إذ يقول أصحـاب االلتزام

املندمجني يف أوروبا الوسـطى هـم الذيـن

يف الحياة اليوميـة لليهـودي املتدين ،خالفـا ً

بالرتاث اليهـودي :لم نذهـب إىل املنفـى ألننا

لإليمـان ،وهـي مسـألة جوّانيـة إىل حـد

لم نكـن نمتلك "الهاجاناة" ،ولم يكـن لدينـا

بعيـد ،ويمكـن بالتـايل أن يبقـى محجـوبا ً

قـادة سياسـيون مـن طـراز هرتسـل وبـن

عـن العيـون.

چوريـون لتوجيهنـا إلـى هـذه الطريـق.

وحــول الخالف عىل نقطة الخالص
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بـل نحن يف املنفـى ألننا حظينـا بالقـادة،

واقتفينـا أثرهـم .واألكيد أن الخالص اليهـودي

(ص .)35
مـن املنظـور الـذي يُنكـر بشـكل قاطـع

لـن يأتي عبـر وسـطاء كهؤالء( .ص .)35
يشري رابكن إىل الخالف حول الطبيعـة

أدنى شـكل للخـالص الصهيـوني ،تبـدو

اإلعجازيـة للخالص ،وهـذا مفهـوم كالسـيكي

دولـة إسـرائيل حجـر عثـرة يف طريـق

يف اليهوديـة ،التقليديـون وأتبـاع اليهوديـة

الخالص الحقيقي .فتجميـع ماليني اليهـود

القوميـة ،الحركة التـي يرجـع أصلهـا إىل

يف هـذا املـكان املحفـوف باملخاطر ،حسـب

اإلمرباطوريـة الروسـية قبـل قـرن مضـى،

هـذا النهـج ،يتاخـم حـد الحماقة االنتحارية.

الـتي أطلقـت علـى نفسـها اسـم مزراحـي
"شـرقي" .وخالفا ً للتحذيرات التي أطلقها

كمـا أن إعادة التعمري املادية لألرض املقدسة

مؤسسو مزراحـي ،يؤكـد أتبـاع اليهوديـة

عىل يد املالحدة سـيجلب املزيد من الخراب
الروحي ،أيضـاً .وحينهـا ،يظهـر الصهيـوني

القوميـة اليـوم أن املشـروع الصهيـوني

كمذنـب يف تعريـض شـعب إسـرائيل ملنفـى
أشـد رعبـا ً وقسـاوة مـن عملـيتي النفـي

اإللـه" الـذي تجىل خالل الهـروب مـن مصـر.

السـابقتني( .ص .)36

ويتفـق الطرفـان علـى أن الدمـار الكامـل

يف الفصل الثاني ،يتناول موضوع يهود
أوروبا بني املساواة واإلبادة .موضحا ً أن اليهود

تعريـف الدمـار ،بينمـا تقـول أيديولوجيـا

عـاشوا يف أوروبا منـذ عصـور الرومـان.

اليهوديـة القوميـة إن الدمـار بلـغ خاتمتـه

وقد اعتـربوا أنفسـهم "أصلييـن" ،حتى إن

يف العـام  ،1945وإن مذابـح النازييـن ضـد
اليهـود ّ
وفـرت نقطـة انطـالق للخالص؛

وجودهـم هنـاك يسـبق شعوبا كالهنغاريـني،
إال أن أقدميـة اليهـود لم تسـاعد يف حمايتهـم

يؤكـد املنظـرون الحاخاميون املناهضـون

مـن اضطهـاد األغلبية املسـيحية ،التي

للصهيونيـة العكـس ،والعكـس يف نظرهـم

اسـتمدت مشـاعرها املعاديـة لليهـود

هـو الصحيـح ،فمأسـاة اليهـود يف أوروبا

بتشـجيع مـن الكنيسـة ،الـتي ادعـت حلـول

بدايـة لعمليـة دمـار طويلـة يُسـهم وجـود

املسيحيني محـل اليهـود كشـعب مختـار ،كما

دولـة إسـرائيل يف تفاقمهـا ،وسـيتم يف

اتهمتهـم بقتـل يسوع .يف تلك املرحلة اختلفت

نظرهـم ،إبطـال كل منجـزات املشـروع
الصهيـوني قبـل وصـول املُخلّـص ،الـذي

مصائر الجماعات اليهودية ،بعـض الطوائـف
اليهوديـة ازدهـرت ،والبعـض اآلخر وقـع يف

سـيجد األرض املق ّدسـة يف حالـة خـراب تام.

براثـن الفقـر .ومـن وقـت إىل آخـر تعرضت

ليـس سـوى تحقيق اإلرادة اإللهيـة "إصبـع

يسـبق الخالص ،لكنهمـا يختلفان علـى
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الجماعات اليهودية للقمع واالضطهاد ،كما

يف املنفـى ،ولـن يتمكنـوا مـن العـودة إىل

فرض عليهم نظام الغيتو( .ص .)58
والواقع أن انعتـاق اليهـود األوروبيني من

التاريـخ إال إذا قبلـوا بيسـوع ،وعلـى هاتـني
الخطوتـني أن ُتكمـل إحداهمـا األخرى:

الغيتو بدأ كعمليـة متواصلـة منذ نهايـة

فعلـى الرغـم مـن أن املقصود بـ"تجميـع

القـرن الثامـن عشـر ،ما أتاح الفرصة الكاملة

املنفيـن اليهـود" تعجيـل القـدوم الثاني
للمسـيح ،الـذي يشـكل عنصـرا ً مهمـا ً يف

القيود السياسية واالجتماعية واملهنية التي

الربوتسـتانتية اإلنجلو سكسـونية ،خاصـة
مـن بدايـة القـرن التاسـع عشـر فصاعـداً،

بيد أن انتكاسات عديدة تعرض لها اليهود يف

فإن اليهـود األتقيـاء رفضـوا االدعـاء بأن

أوروبا وروسيا أدت إىل تراجع عملية االندماج،

خروجهـم مـن التاريـخ السياسـي أخرجهـم

بدءا من مذابح اليهود الروس ،إىل الهولوكوست

مـن كل التاريـخ"( .ص .)47

لليهود للمساواة والعيش كمواطنني ،بعد إلغاء
كبلتهم سابقا.

عىل يد النازيني .ومع ذلك ،لم تمثل الصهيونية

وهنا يسـتند رابكن يف نقـده للصهيونيـة إىل

الحل الحقيقي للمسألة اليهودية ،ولم تعرب عن

فكـرة أساسـية وهـي منبتهـا الربوتسـتانتي،

آالم اليهود ،وال عن توقهم للخالص .وخالصة

أي ما سيعرف باملسيحية الصهيونية ،ولفهم

القول إن تبلور مفهوم القوميات األوروبية من

"املسيحية الصهيونية" يتوجب أوال فهم

ناحية ،وبداية العرص الكولونيايل االستعماري

التحوالت االجتماعية واالقتصادية والتطورات

من ناحية ثانية ،ونضوج فكرة إنشاء جسم

السياسية التي حصلت يف أوروبا يف عرص

غريب يف الرشق األوسط موال للتاج الربيطاني،

النهضة؛ التي ترافقت مع ثورة اإلصالح الديني

ويدافع عن مرشوعها التوسعي ،كل ذلك أدى

التي أدت إىل موجة من الحروب الدينية العنيفة،

يف نهاية املطاف إىل نشوء الصهيونية ،التي

نجم عنها انقسام العالم املسيحي بني املذهبني

القت قبوال وحماسا من نخب يهودية ،كانت
حينها ضئيلة جدا ً من حيث نسبتها إىل أعداد

الكاثوليكي والربوتستانتي.
هذا االنقسام ،أوجد وعمّق خالفات كثرية

اليهود ،والقت معارضة شديدة من غالبية

بني املذهبني يف مسائل عديدة ،من بينها

التيار الديني التقليدي.

املوقف من اليهود؛ فحتى ذلك الوقت ،كانت

يقول رابكن" :يعتقـد املسـيحيون أن
اليهـود ،برفضهـم يسـوعاً ،قـد أخرجـوا

الكنيسة الكاثوليكية تعترب فلسطني الوطن
املقدس للمسيحيني ،وظلت تفصل بني اليهود

أنفسـهم مـن التاريـخ ،واختـاروا البقـاء

القدامى واليهود املعارصين ،ولم تنظر إليهم
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بوصفهم شعب اهلل املختار ،الذي قدر له أن

وللتأكيد عىل منبت الصهيونية الربوتستانتي

يعود إىل أرض امليعاد ،بل نظرت للخطايا التي

يقول رابكن :الخالف علـى الصهيونيـة ال

ارتكبوها بحق الرب ،وبناء عىل ذلك عُزل الكثري

يثيـر الدهشـة :فـإذا كان لها مـن أصـل

من الجماعات اليهودية يف أحياء مغلقة.

ديـني ،فهـذا األصـل بروتسـتانتي وليـس
يهـودياً .فقد جـاء اليهـود إىل الصهيونيـة

أما الكنيسة الربوتستانتية األصولية فكان
لها رأي آخرْ ،
إذ آمنت بأن قيام دولة إرسائيل
مسألة دينية ،باعتبارها تجسيدا ً لنبوءات

بعـد املسـيحيني بوقـت طويـل .وقـد
شـجّ عت ترجمـة الكتـاب املقـ ّدس إىل

الكتاب املقدس ،وتشكل املقدمة ملجيء

اللغـات املحلية ،يف فتـرة اإلصـالح الديـني،

املسيح املخلص إىل األرض ،وبالتايل رأت أن

ويف األسـاس إىل اإلنكليزيـة ،علـى االعتقـاد
بأن تجميـع اليهـود يف األرض املق ّدسـة يجـب
اعتبـاره حـدثا ً فائـق األهمية للمسـيحية،

ما يسمى املسيحية الصهيونية ،التي ساهمت

مـن شـأنه أن يـؤدي إىل عـودة املسـيح إىل

بتغيري النظرة األوروبية (أو جزء منها) تجاه

األرض ،ويُسـ ّرع نهايـة العـالم ،واالنتصـار

اليهود ،حيث أخذت بعض األصوات املسيحية

النهائـي للمسـيحية ،وعالمتـه اعتنـاق

تنادي بعودة اليهود إىل "أرض امليعاد".

اليهـود املسـيحية( .ص .)71

من واجبها الدفاع عن اليهود ،وعن حقهم
بوطن قومي ،األمر الذي أدى الحقا إىل بروز

مع بدايات القرن التاسع عرش ،حدث

ويشدد رابكن عىل وجــود اعتبـارات

انقسام بني منظري املسيحية الصهيونية ،حيث

استـراتيجية وراء قـرار اململكـة املتحـدة

ظهرت مدرستان :الربيطانية الداعمة لنظرية

فتـح أوّل قنصلية لها يف القدس عام .1838

تحول اليهود للمسيحية قبل عودتهم لفلسطني

حيث بعد هذا التاريخ بعام واحد ،أرسلت كنيسة
اسـكتلندا وفـدا ً إىل الشـرق األوسـط وأوروبا

سيعودون إىل فلسطني كيهود قبل تحولهم

الوسـطى ،لغـرض تشـجيع اليهـود علـى

للمسيحية .ويعترب القس األيرلندي "جون

االسـتيطان يف فلسـطني .ويف العام 1841

داربي" بمثابة األب الروحي لحركة املسيحية
الصهيونية األمريكية؛ حيث َّ
بش لسنوات طويلة

نشـرت "كولونيال تايمز" اللندنية مذكرة

كمسيحيني ،واألمريكية التي آمنت بأن اليهود

لنظريته التي تربط بني عودة املسيح والحياة
األلفية السعيدة ،التي تستدعي قيام دولة
اليهود املمهدة لذلك.

إىل ملوك أوروبا الربوتستانت تدعوهم إلعادة
اليهود إىل فلسـطني ،و ُت ِّ
ذكر بأن املشـروع
أكثـر مـن مجرد رغبـة دينيـة ورعـة ،وإنما
هـدف سياسـي أيضـاً( .ص .)73
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كان اللـورد باملرستون ،الـذي شـغل

الربيطانيـة يف ڤيينـا ،وقد مشـى معـه علـى

ورئيـس

للـوزراء ،رمـز الفعاليـة الجديـدة .فعىل
الرغـم مـن عـدم اعتبـاره قـارئا ً يُعتـد بـه

الطريـق مـن البدايـة إىل النهايـة .وقـد شـكال
معـا ً ثنائيـا ً غريبـاً" :هرتسل"؛ صحـايف

ان ُتزعـت منـه كل الصفـات اليهوديـةّ ،
وفكـر

للكتـاب املقـ ّدس ،فإنـه كان الرجـل الـذي

يف البدايـة يف اعتنـاق جمعـي للمسـيحية مـن

حـوّل الحركية اإلنجيليـة إىل برنامـج جيـو

جانب اليهود ،واالرتماء يف حضن الكنيسـة،

استـراتيجي يـرى يف اليهـود رأس جسـر

لوضع حد نهائي ملأساة العداء للسـامية،

للمصـالح الربيطانيـة يف الشـرق األوسـط.

و"هشلر"؛ مسـيحي وقس من البالط امللكي،

منصـبي

وزيـر

للخارجيـة،

ويف وقت الحق ،سـيخاطب باملرسـتون

يحلم كل منها بخالص اليهود وبعث صهيون،

امللكة فيكتوريا لهذا الغرض بالتحديد ،يف

وكل منها سار يف طريقه ،وألقى بنا يف جوف

وقـت انكـب فيـه مكتـب املسـتعمرات

مفارقة تحارص اليهود واملسيحيني ،بينما
ّ
تتكشف مالمـح مجابهـة أخـرى يف التاريـخ.

خطـط إلنشـاء محميـة بريطانيـة سـتصبح
دولـة عربيـة مسـتقلّة ،عىل الرغـم من أن

(ص .)75

بدايـة مـن  1845علـى وضـع مسـوّدات

مـدراء املسـتعمرات لم يكـن مشـهودا ً لهـم

ويف الفصل الرابع ،يتناول الكاتب املرشوع
الصهيوني ،مفرتضا ً أن الصهيونيـة تمثل يف

بتشـجيع الحـركات االسـتقاللية .وقـد

نسـختها الناجحـة يف نهايـة األمر حركـة

تضمنـت تلـك الخطـط طـرد السـكان

قوميـة ذات أربعـة أهـداف ،هي :تحويـل

املحليني لخلـق مـكان للعيـش ملهاجـري

الهوية اليهوديـة متعـددة القوميـات املتمركـزة

املسـتقبل .ومـن الواضـح أن هـذه النسـخة

حـول التـوراة ،إىل هويـة قوميـة كغريهـا مـن
هويات األمـم األوروبيـة األُخـرى ،وتطويـر

رجـال الدولـة الربيطانيون ،سبقت الحركة

لغـة محكيـة جديـدة ،أو لغـة قوميـة تقـوم

التي أنشأها ثيودور هرتسل يف العام .1897

علـى عربيـة التلمـود والتـوراة ،وتهجري

(ص .)74

اليهـود مـن بلدانهـم األصليـة إىل فلسـطني،
وأخريا ً إنشـاء سـيطرة سياسيـة واقتصاديـة

األوروبيـة مـن الصهيونيـة ،التـي صاغهـا

يبـدو مشـروع هرتسـل مسـتلهما ً يف

األسـاس مـن مصـادر بروتسـتانتية ،فـ
"هِشـلر" ،الشـخص الـذي وقـف إىل جانب
هرتسل كان مسـيحياً ،وهو قـس السـفارة

العدد (2021 )52

152

علـى فلسـطني( .ص .)81
املفارقة أن من اختـرع تعبيـر الصهيونيـة
يهـودي نمسـاوي مندمـج يدعـى اناثن

برنبـاوم ( )1937 -1864يف بدايـة تسـعينيات

أسايس آخر يف التاريخ اليهودي املعارص.

القـرن التاسـع عشـر ،مُسـتلهما التسـمية

وتتمثل املقاربة التي يتبناها الكاتب يف دمج

مـن صهيـون ،اسـم أحـد التـالل يف القـدس،

مأساة القرن العرشين هذه يف الهوت تطوّر

الـتي ترمـز يف التعبريات التوراتيـة لـكل

عىل مدار قرون من التاريخ اليهودي ،معتربا ً
أنه خالفا ً للمتوقع ،حُ وِّلت هذه املأساة إىل عالمة

"أرض إسـرائيل" .وقـد توىل رئاسـة املنظمـة
الصهيونيـة العامليـة ،وكان فاعالً أساسـيا ً يف

تشري إىل طريق الوحدة الوطنية يف إرسائيل،

نشـر القوميـة اليهوديـة ،لكنـه عـاد يف وقـت

والوالء الصهيوني يف الدياسبورا.
ويف فصول أخرى يتناول الكاتب مواضيع

الحـق ،ورفـض األيديولوجيـا الصهيونيـة،
والقوميـة اليهوديـة .واملفارقـة األخرى ّ
أن

ذات أهمية خاصة ،مثل العودة إىل أرض

من خلفـه يف املنصـب ذاته بعـد قـرن مـن

امليعاد كعودة إىل التاريخ ،وإنشاء الدولة

الزمـان ،أبراهـام بـورچ ،سـيبلغ بـدوره حـد

الصهيونية وصيانتها ،واملعارضة اليهودية

إدانـة مفهـوم "الدولـة اليهوديـة" نفسـه،

للصهيونية ،واملجتمع اإلرسائييل والجماعات

والتعبيـر بوضـوح عـن نقـد راديـكايل ال

اليهودية يف العالم ،وإرسائيل يف الساحة

للحركـة الصهيونيـة وحسـب ،وإنما للمجتمـع
اإلسـرائييل أيضـاً( .ص .)68

الدولية ،وأخريا الخاتمة التي جاءت بعنوان:
دولة بال حدود.

ويف حديثه عن اإلبادة النازية يخلص إىل أن

ال شك يف أن الكتاب تناول مواضيع أخرى،

الصهيونية ال يمكن اختزالها يف مج ّرد ردة فعل

واستنتاجات مثرية ،ومعلومات مهمة لكن

اليهود عىل االضطهاد ،والتهديدات ،واملواقف
الالسامية ،معتربا ً أن اإلبادة النازية موضوع

املجال ال يتسع لذكرها ،فهذا العرض ال يغني
عن قراءة الكتاب.
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المكتبة

الكتــاب :مفهمــة فلســطين الحديثــة:
نماذج من المعرفة التحررية
الكاتب :عبد الرحيم الشيخ (محرر)
الناشر :مؤسسة الدراسات الفلسطينية
تاريخ النشر2021 :
عدد الصفحات256 :
أصدرت مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة
هذا الكتاب بالتعاون مع جامعة بريزيت ،من
إرشاف وتحرير عبد الرحيم الشــيخ؛ أستاذ
الفلسفة والدراســات الثقافية والعربية يف
جامعة بريزيت.
يشتمل الكتاب عىل سبعة أبحاث أكاديمية
تبحــث عدة عنارص من الكالســيكيات
الكربى للهوية الوطنية الفلسطينية :أرضاً،
ّ
وتشكل فصول الكتاب،
وناساً ،وحكاية.
خطوة من داخل فلســطني املحتلة عىل
طريق مفهمة فلسطني الحديثة من خالل
العدد (2021 )52
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مداخل حقليــة ومنهجية متعددة تقارب
فلســطني املذ َّررة جغرافيا ً وديموغرافياً،
واملتعددة ثقافيــاً ،بأدوات تراعي أصلية
املــواد يف قيد البحــث وأصالنية مناهج
الباحثني التي تراوح بني دراسات ما بعد
االستعمار ،والدراسات األصالنية ،والبحث
املحــارب .وقد أتاحت هــذه التوجهات
الحقلية واملنهجية للباحثني نقدا ً مزدوجا ً
للثبات األيديولوجي ملرشوع االســتعمار
االســتيطاني الصهيوني ،والتحوُّل الذي
أصاب مرشوع التحرر الوطني الفلسطيني،
عىل املستويات السياســية واالجتماعية
والثقايف ،وفق ما جاء يف نبذة تعريفية عن
الكتاب عىل موقع املؤسسة.
انبثقت األبحاث الســبعة الشابة يف هذا
الكتــاب ضمن مســاق أكاديمــي متعدد
التخصصات لطلبة برنامــج الدكتوراه يف
العلوم االجتماعية يف جامعة بريزيت ،بعنوان
"مفهمة فلســطني الحديثة" خالل سنتي
.2020-2019
وتأتي مواضيع األبحاث السبعة ،كاآلتي:
"من أروقة املحاكم االستعمارية إىل األرض:
الرصاع اليومي عىل الزمان واملكان يف األغوار
الفلسطينية" للباحثة فريوز سالم؛ "سؤال
الديموغرافيا :بني التوجهات الفلســطينية
واإلرسائيلية الراهنة" للباحثة خلود نارص؛
"االشمئزاز كآلية اســتعمارية :االستعمار

الصهيونــي نموذجــاً" للباحث أرشف

تعالج الدراسات يف هذا الكتاب مجموعة

بدر عثمان؛ "حظــر التجول واالغالقات

من القضايا ذات العالقة بالتحوالت التي

العســكرية :اعتقال الزمكان الفلسطيني

شهدتها املدن الفلسطينية منذ نهاية القرن

وتحريره" للباحثة قســم الحاج؛ "أبعاد

التاسع عرش حتى اآلن.

الهوية الفلسطينية يف سري ذاتية ومذكرات

وتشرتك جميعها يف إبراز أهمية العوامل
التاريخيــة والسياســية ،وتحديدا ً دور

من نابلس ( )1967 -1948للباحث عيل
موىس؛ "صور الفاعلية يف الكتب املدرسية
الفلســطينية" للباحثة أسماء الرشباتي؛
"ما – بعد فلســطني :الخطــاب الثقايف
الفلسطيني وتراجيديا الهزيمة" للباحث
عبد الجواد عمر.

االستعمار اإلرسائييل الكولونيايل ،يف تشويه
املدن الفلسطينية وحجز تطورها تاريخياً،
وتهويدها يف مناطق  ،48ويف مدينة القدس،
ومساع إلنتاج
من خالل سياسات ممنهجة
ٍ
املدينة الفلسطينية كغيتو يف الداخل املحتل

منذ ســنة  ،1948كما يف الضفة الغربية
وقطاع غزة منذ سنة .1967
وتتناول كل هذه الدراسات عدة محاور
مهمة تتعلق بتطور املدن الفلســطينية
تاريخيــاً ،وإعــادة تشــكيل تنظيمها
املكاني ،والتحوالت التي أصابت تركيبها
املورفولوجي والديموغرايف ،وتأثري العوملة
والسياســات النيوليربالية يف التشــكل

الكتــاب :المدينة الفلســطينية :قضايا
في التحوالت الحضرية
الكاتب :مجدي المالكي وســليم تماري
(محرران)
الناشر :مؤسسة الدراسات الفلسطينية
تاريخ النشر2021 :
عدد الصفحات438 :

الطبقي الجديد فيهــا ،واألثر االجتماعي
ُّ
للتحض املتســارع والتوســع العمراني
الذي شــهدته مدن ما بعد اتفاق أوسلو
عىل وحدات الرتكيــب االجتماعي داخلها،
وعالقتها بمحيطها الريفي ،وآليات تبلور
حركات مدينيــة مقاومة فيها ،ودورها يف
تعزيز الهُويــة الوطنية والثقافية بصورة
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ُّ
وتنقل وتشابك النشاطات الثقافية
عامة،
والسياسية من مدينة إىل أُخرى (من حيفا
ويافا إىل النارصة ورام الله).

ُتع ّد هذه اليوميات مــن أوائل اليوميات
السياسية التي ُكتبت عن تلك الفرتة ،وفيها

يصف العــارف آلية اتخاذ القرارات يف ّ
ظل

االنتداب الربيطاني عىل رشق األردن ،والكيفية
التي كانت ُتدار من خاللها البالد بني األمري
عبد الله األول واملسؤولني اإلنكليز.
تقع هذه اليوميات يف أربعة فصول؛ إذ
نجد يف الفصل األول يوميات عام ،1926
ويف الفصل الثانــي يوميات عام ،1927
ويف الفصل الثالــث يوميات عام ،1928
أمّا الفصل الرابع فهو يشتمل عىل يوميات
عام  .1929وقد شهدت فرتة هذه اليوميات
نشأة الحركة الوطنية األردنية ،وتأسيس

الكتاب :يوميات عارف العارف :في إمارة
شرق األردن.1929–1926 ،
الكاتــب :علــي محافظــة (تحقيــق
وتقديــم) ومهنــد مبيضيــن (ضبــط
ودراسة ومقابلة النصوص)
الناشر :المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات -الدوحة
تاريخ النشر2021 :
عدد الصفحات276 :

األحزاب السياسية األوىل ،وتوقيع املعاهدة
األردنية  -الربيطانية يف شباط  ،1928وعقد
املؤتمر الوطني األردنــي األول ،والحَ راك
السيايس والشعبي يف إثرها.
بحســب التقديم الذي كتبه مبيضني،
تصف يوميات عارف العارف الكيفية التي
كانت ُتتّخذ من خاللهــا القرارات ،ودور
املعتمد الربيطانــي وقائد الجيش العربي
الربيطاني واملستشــارين الربيطانيني يف

ُّ
ســجل يوميات عارف
اليوميــات هي

القضاء واملاليــة ،يف إدارة البالد واتخاذ
القرارات السياسية واإلدارية .كما ّ
تبي دور

رشق األردن ،مُعارًا من حكومة فلســطني

أمري البالد ،عبد الله بن الحسني ،مؤسّ س

العارف حني كان سكرتريًا عامًّا لحكومة
االنتدابية يف الفرتة .1929-1926
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الدولة األردنية ،يف إدارة البالد ،وموقفه من

الربيطانيني وموقفهم منه ً
أيضا .وتصف،
بصفة رصيحة ،دور املجلس التنفيذي يف
إدارة شؤون البالد ،وتهت ّم ببذور الحركة
الوطنية األردنية األوىل ،وشخصيات عديدة
تناولها العارف برعاية وعناية ،كما تهت ّم
بدور شيوخ القبائل والعشائر يف مناهضة
الربيطانيني والسعي إىل إقناع األمري ورئيس
املجلس التنفيذي بتلبية مطالبهم املتعلقة
بوضع دســتور عرصي للبالد ،وانتخاب
ً
تمثيل ســليمًا،
مجلس نيابي يمثّل البالد
ويراقب الحكومة يف كل ترصفاتها.
يوضح العارف يف هذه اليوميات دوره يف
إدارة الدولة ،وعالقته الشخصية باألمري عبد
ً
فضل عن
الله ورئيس املجلس التنفيذي،
عالقته بكبار املسؤولني الربيطانيني يف رشق
األردن .كما يعرض ،بيشء من التفصيل،
عالقته باملثقفني وشيوخ العشائر األردنية.
يذكــر أن عارف العارف من مؤرخي
القضيــة الفلســطينية البارزين ،ومن
املناضلني السياســيني الذين دافعوا عنها
ً
ً
وعمل .وُلد يف القــدس ،ودرس يف
قــول
مدارسها االبتدائية ،وأت ّم دراسته الثانوية
يف إسطنبول عام  ،1910ث ّم التحق بجامعة
إســطنبول ،وتخ ّرج فيها عــام ،1913
ً
متحصل عىل شهادة الليسانس يف اإلدارة
والسياســة واالقتصاد .انتسب إىل الكلية
العســكرية ،وانضم إىل الجيش العثماني

ً
ضابطا يف جبهة القوقاز .بعد إبادة كتيبته،
ُنفي إىل سيبرييا ثالثة أعوامّ ،إل أنه هرب
من معتقله وعاد إىل القدس .لك ّن سلطات
االنتداب اعتقلته ،غري أنه ّ
تمكن من الخروج،

وانتقل من القدس إىل دمشــق .كان من
ممثّيل فلســطني يف املؤتمر السوري العام
خالل عام  ،1920وع ُّي قائمقامًا يف عدة
مدن فلسطينية .له العديد من املؤلَّفات التي
ّ
توثق تاريخ فلسطني وأهلها.

ورقــة بحثيــة" :الخطــط االقتصاديــة
اإلســرائيلية فــي القــدس الشــرقية
ّ
وتأثيرها على حل الدولتين"
الكاتب :عبد القادر بدوي
الناشــر :المركز الفلســطيني للدراسات
اإلسرائيلية "مدار" -رام الله
تاريخ النشر2021 :
عدد الصفحات50 :
157

تســتعرض هذه الورقة وتحلل أبرز
الخطط والقرارات الحكومية االقتصادية
اإلرسائيلية يف القــدس الرشقية املحتلة
منذ العام  ،2010وتحاول الكشــف عن
عالقتها بسياسات التهويد اإلرسائيلية التي
مساع أخرى كثرية  -إىل
تســعى  -ضمن
ٍ

تثبيت مقولة "القــدس املوحدة عاصمة
إلرسائيل" عــى األرض ،والحيلولة دون
أن تكون القدس الرشقية عاصمة للدولة
الفلسطينية مستقبالً.

و ُتشخص الورقة كيف لجأت الحكومات

اإلرسائيليــة املتعاقبــة إىل مجموعة من
األدوات واآلليات من أجل "إدارة" حياة
الفلسطينيني يف القدس الرشقية املحتلة
بما يتواءم مع اســراتيجيتها الساعية
إىل "تهويد املدينة"؛ فصعّدت من عملية
االستيطان وســهّلت انتقال املستوطنني
إىل األحياء االســتيطانية التي أقامتها يف
املدينة من جهة ،ومن جه ٍة أخرى عمدت

إىل التضييق عىل املقدســيني وصعّدت
من عمليات مصادرة األرض والعقارات
وهدم املنازل ،وبشــك ٍل متزامن ً
أيضا،
فرضت "نوعية حياة" مــن الناحيتني
االقتصاديــة والسياســية أثقلت كاهل
مأزق كبري خاصة
املقدسيني ووضعتهم يف
ٍ
يف قضايا السكن والبناء وغريها.
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تتابع الورقة إحداثيات كثرية تبني اعتماد
الحكومات اإلرسائيلية املتعاقبة سياســة
االســتيعاب واألرسلة ضمن سياســاتها
تجاه املقدســيني سعيًا منها الستدماجهم
يف النظام االقتصــادي اإلرسائييل ،بعد أن
"أدركت" أنه ال يُمكن لـ "اقتصاد القدس"
أن يتطوّر دون اســتدماج املقدسيني فيه،
كونهم ،وفق هذا املنظور ،كتلة برشية كبرية
يف املدينة ال يُمكن تجاوزها يف إطار عملية
"التطوير االقتصادي العام.
وخلصــت الورقة إىل إن السياســات
اإلرسائيلية عملت عىل إعادة انتاج املكان/
الحيز الفلســطيني من خــال عمليات
التخطيط واالســتيطان ،وبشــكل موا ٍز،
التعامل مع الفلســطينيني كمُقيمني تتم
إدارتهم وفق ّ
خطة محكمة تح ُّد من تناميهم
ديمغرافيًا ،وخلقت واقعًا جدي ًدا  -سيكون
من الصعب الرتاجع عنه ما لم يُفرض عليها
دوليًــا  -بعد أن ّ
تمكنت من إعادة صياغة
ّ
"حل الدولتني" بطريقة تضمن مصالحها
واعتباراتها التي تحتل القدس فيها املرتبة
األوىل "كعاصمة موحّ ــدة" ،حيث عملت
ومن خالل منظومة اســتيطانية تهويدية
متكاملة (الجمعيات االستيطانية ،الحكومة
وقراراتها والخطط الربامج الصادرة عنها)
إىل تشويه طابع املدينة املق ّدسة وصوال ً إىل
محاولة تغيريه كلّيًا.

الكتــاب" :قــرارات المحكمــة العليــا
اإلسرائيلية بشأن األراضي الفلسطينية
المحتلة "1967
الكاتب :المحامية سوسن زهر
الناشــر :المركز الفلســطيني للدراسات
اإلسرائيلية "مدار" -رام الله
تاريخ النشر2021 :
عدد الصفحات188:
يستعرض هذا الكتاب قرارات املحكمة
يف القضايــا املتعلقة باملســاس بحقوق
الفلسطينيني ،ويرسم صورة شاملة لكيفية
إســباغها الرشعية القانونية عىل األنشطة
العســكرية التي تقوم بها قوة احتالل،
وعىل األسلوب الذي استخدمته من الناحية
القضائية لتربير اســتمراره ،حيث يورد
معلومات مفصلة عن قرارات الحكم التي

أصدرها القضاة أنفسهم وكما تم تسويغها،
من خالل وصف الوقائع وتحليل الوضع
القضائي بمنظور القضــاة ومن وجهة
نظرهم.
ويتضح من قــرارات الحكم الواردة يف
الكتاب أن املحكمــة قدمت مظلة قانونية
ليس لتعزيز االحتالل واســتمراره فقط،
وإنما ً
أيضا لتنفيــذ العديد من اإلجراءات
املختلفة التي تشــكل انتهاكات صارخة
للقانون الدويل اإلنساني ،وتشكل يف جزء
كبري منهــا "جرائم حــرب" ،كما جرى
تحديدها وتعريفها يف معاهدة روما.
يعرض الفصل األول قــرارات الحكم
أراض لغرض إقامة
الخاصة بمصــادرة
ٍ
مستوطنات ،حيث رفضت املحكمة مناقشة
االدعاءات ضد مج ّرد رشعية املستوطنات،
بتســويغ أنها قضية غري قابلة للمقاضاة
ألنهــا قضية حزبية وسياســية ال يمكن
التدخل فيها.
يتناول الفصل الثاني من الكتاب موضوع
ترسيم الحدود بني إرسائيل وبني األرايض
الفلسطينية املحتلة عام  ،1967وذلك بعد
قرار الحكومة اإلرسائيلية من العام 2002
املوافقة عىل بناء الجدار الفاصل ،الذي تم
تخطيط وإقامة الجزء األكرب منه يف داخل
أرايض الضفة الغربية .حيث قضت املحكمة
العليا بــأن قرار الحكومة بناء الجدار هو

قرار قانوني وأســبابه أمنية ،وأن الجدار

ســيطرة دولة إرسائيل كقوة احتالل عىل

أقيم ألغراض عســكرية ولغرض الحفاظ

الرتكيبة السكانية الفلسطينية يف األرايض

عىل األمن.

الفلسطينية ،بما فيها القدس الرشقية.

ويتطرق الفصل الثالث من التقرير إىل

ويعالج الفصل السادس قرارات الحكم

قرارات الحكم األساسية التي صدرت عن

التي أصدرتها املحكمة العليا يف االلتماسات

املحكمة العليا بشأن طريقة إدارة األرايض

املقدمة بشأن انتهاك أوامر القانون الدويل

املحتلة من قبل القائد العسكري يف املجاالت

اإلنساني بخصوص سكان قطاع غزة ،مركزا ً

املدنيــة واليومية .ويعرض الفصل الرابع

عىل قرارات الحكم التي صدرت عن املحكمة

قرارات الحكم التي أصدرتها يف مجال تقييد

بعد تنفيذ "خطة االنفصال" اإلرسائيلية عن
قطاع غزة يف العام  ،2005إذ ق ّدمت املحكمة

ويف الفصل الخامس من الكتاب متابعة

العليا مصادقتهــا القانونية عىل إجراءات

لقرارات الحكم املتعلقة بالديمغرافيا ولم
شــمل األُرس ،حيث ّ
يتبي الدور الرئيس

الجيــش اإلرسائييل التــي فرضت وعززت
الحصار اإلرسائييل غري القانوني عىل قطاع

الــذي لعبته املحكمة العليــا يف تكريس

غزة منذ العام  2008وحتى اليوم.

الحريات والعقاب الجماعي.
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