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مقدمة

يهدف املركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلسرتاتيجية (مسارات) من الربنامج التدريبي 
تحليل  مهارات  عىل  الباحثني/ات  من  مجموعة  تدريب  إىل  السياسات»  وإعداد  اإلسرتاتيجي  «التفكري 
وإعداد السياسات العامة والتفكري اإلسرتاتيجي، ووضع خطط عمل إسرتاتيجية تتعامل مع قضايا مختلفة، 
يف  وترويجها.  ومن شأن ذلك أن يساهم يف تعويض النقص يف توفر مهارات وقدرات بحثية، خصوصاً 
أوساط الجيل الشاب من الجنسني.  بكلامت أخرى، ينقل الربنامج الباحث من مستوى البحث األكادميي 
والخاص بالتشخيص والتوثيق والفهم إىل إطار البحث «التطبيقي» القائم عىل التخطيط ووضع برامج 

العمل التنفيذية، وليس فقط البحث العلمي التقليدي. 

ووضع  املوقف  تقدير  أوراق  تقديم  عىل  تعمل  وفرق العمل التي  األفراد  يف الحاالت الكالسيكية، فإّن 
السياسات العامة يَستهدفون، أو يعملون لصالح، ُصّناع القرار وتزويدهم بتحليالت وتوصيات وخطط 
للعمل.  أّما يف هذا الربنامج، فإّن فلسفته، وبسبب الخصوصية الفلسطينية، تقوم عىل مفهوم املشاركة 
الواسعة يف تحديد السياسات العامة، وهو مفهوم يتعدى املستويات الرسمية، إىل مجموعات ومنظامت 

غري حكومية، وشعبية مختلفة، بهدف تقديم تصورات مقرتحة وبديلة، وإقناع املعنيني بها.

من مهامت الحياة  كبرياً  أضف إىل ذلك، فإّن خصوصية الوضع الفلسطيني تحت االحتالل تجعل جزءاً 
تتحمل أعباءه الجهات الرسمية واملجتمع املدين،  اليومية، ومتطلبات الحركة الوطنية الفلسطينية، أمراً 
أكرث مام هو معتاد يف املجتمعات األخرى.  وبهذا املعنى، انطلق الربنامج من فكرة مفادها أّن السياسات 
املشاركة  عىل  الباحثني/ات  قدرات  يدعم  ومبا  الرسميني،  وغري  الرسميني  من  بجمهور  تتعلق  العامة 

السياسية من خالل تعزيز هذا الواقع وتطويره. 
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العامة  السياسات  مفهوم  تقديم  حيث  من  سيّام  ال  فلسطني،  يف  نوعه  من  األول  الربنامج  هذا  يعترب 
والتفكري اإلسرتاتيجي للباحثني/ات، وفكرة التخطيط الجامعي.  وتعرّف املتدربني/ات عىل مناذج مراكز 
عاملية متخصصة يف السياسات العامة، وعمليات ومراحل تطوير سياسة عامة، فضالً عن تحليلها وتقييمها، 
األمر الذي يساعد عىل تطوير ثقافة التخطيط والتفكري اإلسرتاتيجيني بدل حالة العشوائية واالرتجال التي 

تهيمن عىل قطاعات واسعة من أوجه العمل الفلسطيني، سواء عىل املستوى الرسمي أو الشعبي. 

ويعقد الربنامج عىل مدار مثانية أشهر، بواقع 180 ساعة تدريبية، ومثلها من خالل بيئة التعلم االفرتايض، 
وتشمل تنظيم لقاء وجاهي واحد يف األسبوع، ولقاءات إلكرتونية تتيح للمتدرب التفاعل معها عن بعد 
وتلقي التغذية الراجعة واإلرشاف من قبل املدرب، إضافة إىل تنظيم طاوالت حوار مستديرة متخصصة 

طيلة فرتة تنفيذ الربنامج.

تعكس إنتاجات املتدربني/ات املنشورة يف هذا اإلصدار جانباً مهامً من مخرجات الربنامج التدريبي، من 
حيث تطوير أدوات ومهارات تحليل وإدراك الخصوصية الفلسطينية ملجتمع تحت االحتالل ويعيش يف 
الجدد  الخريجني  من  الباحثني/ات  من  مجموعة  لدى  السليم  العلمي  التفكري  قدرات  وتنمية  الشتات، 
والعاملني يف عدد من املؤسسات الفلسطينية، مبا يرفد دوائر صنع القرار والعمل الفلسطيني العام، عىل 
السواء، بطاقات بحثية متخصصة، خصوصاً عىل صعيد التفكري اإلسرتاتيجي وإعداد السياسات، إضافة إىل 
نرش ثقافة العمل ضمن فرق عمل كبديل من العمل البحثي الفردي وامتالك املعرفة واملهارات الخاصة 

بتسويق أوراق تقدير املوقف وتحليل السياسات وأوراق الحقائق.

خرج الربنامج ثالث دفعات خالل األعوام 2015 و2016 و2017 بعدد إجاميل 65 شاباً وشابة من الضفة 
الغربية وقطاع غزة وأرايض 1948، أنتجوا 44 ورقة تقدير موقف وتحليل سياسات.

وشابة من الضفة  ويأيت هذا الكتاب حصيلة جهد خريجي الدفعة الرابعة (2018) وعددهم 25 شاباً 
أوراق   7 سياسات،  تحليل  أوراق   7 موقف،  تقدير  ورقة   18 ورقة:   32 ويتضمن  غزة،  وقطاع  الغربية 

حقائق.

وطور الربنامج الحقائب التدريبية استفادة من الخربة السابقة، مبشاركة متدربني/ات من الضفة الغربية 
وقطاع غزة وفلسطينيي الداخل.  ويعكف فريق متخصص عىل تطوير الربنامج يف ضوء عملية التقييم 
والدروس املستفادة من جهة، والحاجة إىل إتاحة الفرصة ملزيد من الباحثني/ات من مختلف التجمعات 
أو  املختلط  التعلّم  بيئة  منهجية  اعتامد  خالل  من  أخرى،  جهة  من  الربنامج  يف  للمشاركة  الفلسطينية 
املهّجن ما بني التعلم الصّفي واإللكرتوين، فضًال عن إضافة خمس حقائب تدريبية جديدة: الصهيونية 
ومنظومات السيطرة؛ ديناميكيات العمل الجامعي؛ االختبارات اإلحصائية يف الدراسات املستقبلية؛ أوراق 
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الحقائق؛ تنظيم املحتوى اإللكرتوين يف حمالت الدعم واملنارصة.

ويف سياق تطوير الربنامج، نفذ مركز مسارات تدريباً مكثفاً لعدد من خريجي الدفعات الثالث السابقة، 
واعتمدهم كمساعدي إرشاف وتطوير عىل األوراق التي ينتجها املتدربني/ات يف الربنامج.

كام أطلق املركز «منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكري اإلسرتاتيجي» يف العام 2018، دعامً 
ملبادرة جاءت من الخريجني/ات، ويضم يف عضويته كافة خريجي/ات الربنامج التدريبي. وأنتج املنتدى 

يف العام 2018 وحتى إصدار هذا الكتاب 10 أوراق: 5 أوراق تقدير موقف، 5 أوراق تحليل سياسات.

ويهدف هذا املنتدى إىل املساهمة يف تعزيز مشاركة الشباب الفلسطيني من خالل اقرتاح وإنتاج وتطوير 
ونرش أوراق تحليل سياسات وتقدير موقف مبجاالتها املختلفة، املرتبطة بالقضية الفلسطينية بأبعادها 
املختلفة، وتوفري منرب للحوار العام مبشاركة الجهات الفاعلة الرسمية والوطنية والشبابية يف التجمعات 
الفلسطينية املختلفة حول ما ينتجه املنتدى من سياسات، وتفعيل أدوات التأثري عىل املعنيني بعملية 

صناعة القرار.

يف الختام، يتوجه مركز مسارات بالشكر إىل كل من ساهم يف دعم هذا الربنامج وإنجاحه.

مركز مسارات





أوراق حتليل سياسات





إعداد

سبل مواجهة »قانون القومية« اإلسرائيلي

نور أبو عيشة، أحمد أبو ضلفة، محمد سرور، فاتن توبة
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أوراق تحليل سياسات

مقدمة
مثة حاجة إلعادة فحص وتطوير السياسات التي اتبعها الفلسطينيون داخل األرايض املحتلّة العام 1948، 
آثارها،  تنعكس  بحيث  اإلرسائيلية،  العنرصية  القوانني  ملواجهة  الرسمية،  الفلسطينية  املؤسسات  أو 
بشكل إيجايب، عىل واقع حياتهم، ومجمل مسار القضية الفلسطينية؛ إذ شهدت تلك السياسات قصوراً 
مرتبطاً، بشكل مبارش، بالتصعيد اإلرسائييل يف استهداف الحقوق الفلسطينية من جهة، ودور الفاعلني 

الفلسطينيني داخل األرايض املحتلة وخارجها من جهة أخرى.

للشعب  التاريخي  الوطن  هي  إرسائيل  «أرض  أن  عىل  ينص1  الذي  العنرصي،  القومية»  «قانون  ويأيت 
اليهودي»، مبا يشمل فلسطني التاريخية، وأن إرسائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، يف ظل 
حالة القصور الشعبية والرسمية التي كان لها دور رئييس يف رسقة أرايض الفلسطينيني، وتوسيع املساحات 

االستيطانية؛ سواء يف مدينة القدس، أو الضفة الغربية.

تحركات  القومية»،  رأسها «قانون  وعىل  مبجملها،  الفلسطينية  القضية  تواجهها  التي  التحديات  تحتاج 
أجل  من  القانونية،  واملالحقة  والسياسية  الكفاحية  املواجهة  صعيد  عىل  وموّحدة  واسعة  فلسطينية 
تسجيل مكاسب تصب يف مرمى القضية، وتحرج إرسائيل دولياً، وتجربها عىل الخضوع للرشعية الدولية 

وقوانينها، وبخاصة تلك املتعلقة مبدينة القدس، أو رفضها لالستيطان.

خلفية القانون
سّن الكنيست (الربملان) اإلرسائييل، يف 19 متوز 2018، قانون أساس: «إرسائيل الدولة القومية للشعب 
اليهودي»، بأغلبية 62 نائباً من جميع كتل االئتالف، ومعارضة 55 نائباً، منهم 13 نائباً عربياً، وذلك بعد 
ضغط مارسه رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو من أجل ترشيعه عىل الرغم من االنتقادات من 

املعارضة اإلرسائيلية التي ُوّجهت ملرشوع القانون قبيل َسّنه.2

«قانون  يقّدم  للترشيع،  أساسياً  مصدراً  اليهودي  الدين  واعتبار  اإلرسائييل،  الدستور  غياب  ظل  ويف 
القومية» الدين عىل املواطنة، وينسف النظام الدميقراطي للدولة الذي تتغنى به إرسائيل، فيام يحتاج 

تغيريه إىل إقرار من غالبية أعضاء الكنيست كونه «قانون أساس محّصناً».

أحقية  أي  ينفي  مبا  اليهودي،  للشعب  تاريخياً  وطناً  املحتلّة  الفلسطينية  األرايض  القانون  ويعترب 
للفلسطينيني عىل أرضهم، كام يلغي حق الشعب الفلسطيني يف تقرير املصري، وحق العودة لالجئني، 

1  إقرار بالقراءة النهائية: «قانون أساس: إرسائيل الدولة القومية للشعب اليهودي»، املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية «مدار»، رام الله، 
bit.ly/2wum24f .2018/7/19

2  املصدر السابق.
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إىل جانب التمهيد ألي سياسات إرسائيلية لرسقة أرايض الفلسطينيني عرب متلّكها «قانونياً»، أو عن طريق 
االستيطان.

كام يحرم القانون الفلسطينيني الذين يعيشون داخل األرايض املحتلة العام 1948، من فرص املامرسة 
املواطنية، وما يرتتب عليه من حقوق سياسية ومدنية واجتامعية وثقافية ودينية واقتصادية.

أساس  عىل  القائم  الفلسطيني-اإلرسائييل،  للرصاع  التسوية  مرشوع  ينسف  أن  شأنه  من  القانون  وهذا 
عنرصي،  فصل  نظام  تأسيس  إىل  ويهدف  العام 1967،  حزيران  من  الرابع  حدود  عىل  الدولتني»  «حل 
ونسف الرواية التاريخية للشعب الفلسطيني، والقضاء عىل قضية الالجئني وحق العودة، والتضييق عىل 

فلسطينيي الداخل من أجل إرغامهم عىل ترك بالدهم األصلية.

خالل  اإلرسائييل،  الكنيست  سّنها  التي  العنرصية  القوانني  عرشات  ضمن  األخطر  القانون  هذا  ويعترب 
ألنه  والترشيعية،  السياسة  املناصب  أعىل  إىل  املتطرف  اليمني  صعود  مع  وبالتزامن  األخرية،  السنوات 

يحدد هوية النظام الدستوري اإلرسائييل، ويعترب اليهودية مصدراً للترشيع.

والسياسية  املدنية  األصعدة  عىل  الفلسطينيني،  هؤالء  حياة  تفاصيل  عىل  القانون  هذا  آثار  وينعكس 
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والتنموية كافة.

يف 17  بدأت  العرشون  للكنيست (الدورة  الحالية  الدورة  خالل  العنرصية  القوانني  سن  تصاعد  ويعود 
آذار 2015) مقارنة باألعوام السابقة، إىل صعود اليمني املتطرف، وسيطرته عىل املشهد السيايس والربملاين 
وحزب  بينت»،  «نفتايل  والتعليم  الرتبية  وزير  برئاسة  اليهودي»  «البيت  حزب  وبخاصة  اإلرسائييل، 

«إرسائيل بيتنا» برئاسة وزير الدفاع «أفيغدور ليربمان».

ويف مواجهة تلك القوانني، ومن بينها «قانون القومية»، حاول الفلسطينيون املترضرون من تلك القوانني، 
االحتجاج ضدها، فخرجوا يف مسريات احتجاجية باملئات، ورمبا وصلت أعدادهم يف بعض األحيان إىل 
اآلالف، وتشهد بعض تلك املسريات مواجهات بني شبان فلسطينيني وقوات جيش االحتالل اإلرسائييل، 
يف الوقت ذاته تحتّج القامئة العربية املشرتكة يف الكنيست، عىل تلك القوانني، لكن مل يذكر أنهم نجحوا 

مرّة يف منع إقرار أي قانون تجمع عليه أحزاب اليمني املتطرف.

يف املقابل، اعتمدت القيادة الفلسطينية يف مواجهة القانون، وبشكل مبديئ، عىل الترصيحات املناهضة 
له، دون االنخراط يف السلوك السيايس عىل املستوى الدويل لوقف العمل فيه، حيث إن غالبية القوانني 
السلطة  به  تنادي  الذي  الدولتني»؛  عىل «حل  القائم  التسوية  مبرشوع  األوىل  بالدرجة  تّرض  العنرصية 

الفلسطينية، من أجل إنهاء الرصاع الفلسطيني-اإلرسائييل.
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الهدف العام للورقة
يستهدف  الذي  اإلرسائييل،  القومية»  ملواجهة «قانون  بديلة  وسياسات  حلول  إيجاد  إىل  الورقة  تسعى 

جميع الفلسطينيني داخل وطنهم أو خارجه كهدف رئييس، ويضاف إليه عدد من األهداف الفرعية:

تقييم سياسات مواجهة قانون «القومية» التي تتبعها القيادة الفلسطينية يف األرايض املحتلة العام ••
1967، وبخاصة يف الضفة الغربية، مبا فيها القدس.

تقييم السياسات التي تتبعها لجنة املتابعة العليا للجامهري الفلسطينية يف األرايض املحتلة العام ••
1948، التي تؤثر، بدورها، عىل دور القامئة العربية املشرتكة يف الكنيست اإلرسائييل، وعىل السكان 

الفلسطينيني.

املشكلة
منذ تأسيس كيان االحتالل اإلرسائييل، اتجهت الحكومات اإلرسائيلية املتعاقبة، وبخاصة اليمينية املتطرفة 
منها، نحو سن قوانني عنرصية متس األرض والسكان؛ سواء يف مدينة القدس، والضفة الغربية عموماً، أو 
أبناء الشعب الفلسطيني داخل األرايض املحتلة العام 1948، أو الالجئني الفلسطينيني يف الخارج، حتّى 

وصلت ذروة تلك القوانني العنرصية إىل حّد سّن «قانون القومية».

اليمينية  اإلرسائيلية  الحكومات  توجه  من  النابعة  العنرصية  للسياسات  تتويجاً  القومية»  ويأيت «قانون 
ونسف  خالصة،  يهودية  دولة  إقامة  سبيل  يف  الفلسطينية،  التجمعات  من  املحتلة  األرايض  تطهري  إىل 
الرواية التاريخية الفلسطينية.  ويف إطار ذلك، تتبع سياسة التضييق عىل الفلسطينيني عرب سن جملة 
ما  من القوانني العنرصية عىل األصعدة كافة، من أجل إجبارهم عىل الرحيل من تلك األرايض1، وكثرياً 

استخدمت القوة الجربية لتنفيذ تلك القوانني دون قدرة املحاكم عىل التدخل لوقف تلك اإلجراءات.

ويف السياق نفسه، تتبع القوة يف تطبيق قوانينها سواء يف مدينة القدس لتنفيذ مرشوع «القدس الكربى»، 
وبخاصة عرب مخططات االستيطان والتهجري القرسي يف منطقة E1، الذي يتم خالله ضم املستوطنات 
التي تحيط باملدينة من الناحيتني الرشقية والجنوبية2، ما يرتتب عليه فصل شامل الضفة الغربية عن 

جنوبها.

تشّجع  إذ  القدس،  مدينة  وعاصمتها  مستقبلية  فلسطينية  دولة  إقامة  دون  الخطوات  تلك  تحول  كام 

bit.ly/2Pf2RTX .2009/5/31 ،1  نبيل السهيل، فلسطينيو 48 والقوانني اإلرسائيلية العنرصية، موقع الجزيرة نت
2  قيس أبو سمرة، القمع اإلرسائييل لحشد من الفلسطينيني يف الخان األحمر تجمعوا رفضاً لهدم التجّمع، األناضول، 2018/7/4.

bit.ly/2Pf4ZuV



20

الربنامج التدريبي: التفكري اإلسرتاتيجي وإعداد السياسات

العام  حدود  عىل  الدولة  هذه  إقامة  بفرص  ميس  ما  قومية،  قيمة  وتعتربه  االستيطان  وتّرشع  إرسائيل 
.1967

سن  وراء  الرئيسية  األسباب  من  العنرصية،  القوانني  مواجهة  يف  الفلسطينية  السياسات  ضعف  يعترب 
«قانون القومية» يف ظل تبني إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب للرواية الصهيونية، وانتقال الواليات 
املتحدة من االنحياز لصالح إرسائيل إىل الرشيك الكامل يف محاولة تصفية القضية والحقوق الفلسطينية، 
ويضاف إليه غياب عوامل تعزيز دور لجنة املتابعة العربية، املؤثر األول يف السياسات التي تتبعها القامئة 
العربية املشرتكة يف الكنيست، والفلسطينيني داخل األرايض املحتلة العام 1948 ملواجهة تلك القوانني، 

وبخاصة غياب الدعم املايل؛ سواء املوجه من أفراد أو من القيادة الفلسطينية.

انعكاسات القانون على الفلسطينيني وقضيتهم

. انعكاسه عىل الفلسطينيني داخل األرايض املحتلّة العام 1948: أوالً
عىل املستوى السيايس: القانون يقتل الطموح السيايس للفلسطينيني يف تطوير ورفع نسب املشاركة  •

من ترّشح أو انتخاب يف املستويات واملؤسسات املختلفة يف الدولة اإلرسائيلية، وبخاصة فيام يتعلق 
بزيادة أعضاء نواب القامئة العربية املشرتكة يف الكنيست، مقارنة مبا يرّجح إنه زيادة دميوغرافية 
للعرب يف السنوات القادمة، وتوقعات بانعدام املشاركة يف الحياة السياسية كاملة، وبخاصة يف ظل 

نص القانون عىل أن تقرير املصري القومي حق حرصي لليهود.

عىل املستوى القانوين: يحدد القانون هوية النظام الدستوري القائم عىل «الدين اليهودي»، حيث  •
كانت  وإن  حتّى  اليهودية،  والترشيعات  للقوانني  يخضعوا  أن  الفلسطينيني  عىل  القانون  يفرض 
الرؤية  وفق  املحاكم  يف  القوانني  تفسري  عىل  القانون  ويؤثر  دياناتهم.   أو  ثقافتهم  مع  تتناقض 

اليهودية، إىل جانب حرمانهم من الحقوق األساسية التي متنحها الدولة للمواطنني اليهود.

عىل املستوينْي الثقايف والتاريخي: اعترب القانون اللغة العربية هي لغة الدولة الرسمية، فيام قرر  •
أن للغة العربية مكانة خاصة يف الدولة، ما يؤدي إىل تغيري الطبيعة الثقافية للفلسطينيني داخل 
األرايض املحتلة، وبالتايل نسف املوروث الثقايف للفلسطينيني، وتغيري معامله، يف إطار نسف الرواية 

التاريخية للشعب الفلسطيني.

مامرسة  • من  الفلسطينيني  مينع  عنرصي  ديني  لنظام  القانون  هذا  أسس  الديني:  املستوى  عىل 
طقوسهم الدينية بحرية، وقد مينع يف املستقبل القريب الفلسطينيني من الحصول عىل تراخيص 

لبناء جوامع أو كنائس.
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عىل املستوى االجتامعي: قانون القومية يحرم الفلسطينيني من مواطنتهم، وكل ما يرتتب عليها  •
من حقوق سياسية ومدنية واقتصادية وقانونية وثقافية، بالتايل يعترب الفلسطينيون مواطنني من 
الدرجة الثانية، كون «الشعب اليهودي» هو صاحب السيادة عىل األرض، ما يكرّس نظام العنرصية 

الذي تتبعه إرسائيل داخل دولتها التي تقول إنها «دميقراطية».

وتخصيص  والتطوير  الخدمات  مجال  يف  اليهودية  للمستوطنات  أولوية  مينح  القانون  أن  حني  يف 
التجمعات  بني  وثقايف  واقتصادي  وتنموي  اجتامعي  فرق  وجود  إىل  يؤدي  ما  واإلسكان،  األرايض 

اليهودية والعربية.

ثانياً. انعكاسه عىل املسار السيايس الفلسطيني
حق العودة: يلغي القانون حق العودة لالجئني الفلسطينيني إىل أراضيهم التي هّجروا منها العام  •

1948، معارضاً قرار 194 الذي أصدرته األمم املتحدة، وينص عىل عودة الالجئني وتعويضهم، واعترب 
األرض هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي.

مرشوع التسوية عىل أساس «حل الدولتني»: يحول هذا القانون بني تطبيق مرشوع التسوية القائم  •
عىل «حل الدولتني»، وإقامة الدولة الفلسطينية عىل األرايض املحتلة العام 1967، بعد أن نص عىل 
أن إرسائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، بالتايل ألغى أي حقوق للشعب الفلسطيني، 
إىل جانب أن تشجيع االستيطان وترشيعه يؤدي إىل التهام املزيد من أرايض الفلسطينيني يف الضفة 
الغربية، وبخاصة يف مدينة القدس، ويعطيها طابعاً قانونياً، ما يعني أن تلك األرايض هي يهودية، 

ولن تدخل يف أي مرشوع تسوية.

مدينة القدس: ينص القانون عىل أن القدس الكاملة واملوحدة عاصمة إلرسائيل، ما يعني أن القدس  •
الرشقية لن تكون عاصمة للفلسطينيني، بحسب املطالبات الفلسطينية، وبالتايل هو ألغى كل قضايا 
الحل النهايئ لعملية تسوية الرصاع.  ويخالف «قانون القومية» كافة القرارات األممية بشأن وضع 
مدينة القدس، وبخاصة قرار 1،181 الذي صدر العام 1947، ونّص عىل تقسيم فلسطني إىل دولة 
عربية وأخرى عربية، بحيث تبقى القدس وبعض املناطق املحيطة بها تحت إدارة دولية، وقرار 
مجلس األمن 2،267 الذي صدر العام 1969، ودعا إرسائيل إىل إلغاء تدابري ضم القدس الرشقية 

بعد حرب 1967.

bit.ly/2NpDpuj .2016/11/29 ،1  قرار تقسيم فلسطني إىل دولتني «عربية» و«يهودية»، موقع الجزيرة نت
bit.ly/2LwEFKh .2017/12/7 ،2  تعرف عىل كافة القرارات األممية بشأن القدس، موقع العربية نت
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االستيطان: جاء «قانون القومية» تتويجاً لكافة سياسات االستيطان ورسقة األرايض املمنهجة، التي  •
اتبعتها إرسائيل للسيطرة عىل أرايض الفلسطينيني يف األرايض املحتلة العام 1948، أو للتوسع يف 
القرارات  تنص  التي  االستيطان،  سياسة  يُعطي  كام  الغربية،  الضفة  أرايض  وعىل  القدس،  مدينة 

واألعراف الدولية عىل عدم رشعيتها، رشعية وصفة قانونية.

واقع  خلق  إىل  تهدف  ممنهجة  إسرتاتيجية  خطة  االستيطاين  التوسع  سياسة  من  إرسائيل  وتتخذ 
حيث  مستقلة،  فلسطينية  دولة  إقامة  أجل  من  الرسمية  الفلسطينية  املساعي  يُفشل  دميوغرايف 
فيام  ويفصل  إرسائيلية،  مستوطنات  تحارصها  (معازل)  «كانتونات»  متثّل  الغربية  الضفة  باتت 
بينها جدار الفصل، فيام يتسبب التوسع االستيطاين يف محيط مدينة القدس إىل فصل شامل الضفة 

الغربية عن جنوبها.

وحتّى بداية العام 2017، وصل عدد املستوطنات يف الضفة الغربية إىل 131 مستوطنة، فيام بلغت 
أعدادها يف القدس الرشقية نحو 10 مستوطنات، كام تنترش عىل تالل الضفة الغربية حوايل 116 

بؤرة استيطانية، وذلك بحسب دائرة الخرائط يف جمعية الدراسات العربية لذلك العام.

أسباب قصور مواجهة »قانون القومية«

. أسباب ذاتية: أوالً
وانتشار  • السياسية،  الحياة  مامرسة  عن  العام 1948  املحتلة  األرايض  داخل  الفلسطينيني  عزوف 

حالة من اإلحباط والالمباالة يف صفوفهم، ما أدى إىل ضعف تأثريهم عىل قطاعات الحياة السياسية 
ومشاركتهم فيها.

ضعف لجنة املتابعة العليا للجامهري العربية: اتبعت الحكومة اإلرسائيلية سياسة إلضعاف الوجود  •
الفلسطيني يف األرايض املحتلة، متثّلت يف سياسة املالحقة لقيادات ومكونات لجنة املتابعة للجامهري 
صالح،  رائد  الشيخ  بقيادة  الشاميل  الجناح  اإلسالمية –  الحركة  مثل  القوى  بعض  وحظر  العربية، 

والتضييق عىل مامرسة أي نشاط سيايس أو اجتامعي، وصوالً إىل االعتقال تحت ذرائع أمنية.

ضعف تأثري القامئة العربية املشرتكة يف الكنيست: تسببت السياسات اإلرسائيلية املمنهجة تجاه  •
النواب العرب، من خالل إصدار قوانني تقّوض من وجودهم داخل الكنيست؛ مثل قانوين الوالء 
واإلقصاء، يف إضعاف تأثريهم السيايس، وفاقم األمر تحريض املستويات السياسية والترشيعية العليا 
يف الحكومة اإلرسائيلية ضد النواب العرب.  من جانب آخر، تسبب عدم وجود أي مردود سيايس 
متثيل  معارضة  من  وحالة  الفلسطيني،  الجمهور  بني  وانقسام  توتر  إىل  العرب  الكنيست  لنواب 
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الفلسطينيني يف الكنيست.

الفلسطينيني:  • املواطنني  تجاه  اإلرسائيلية  الحكومة  تتبعها  التي  االقتصادية  التمييزية  السياسات 
أدت تلك السياسات إىل إضعاف التجمعات الفلسطينية اقتصادياً، األمر الذي ترتب عليه إضعافهم 
عن  إشغالهم  إىل  وأدت  واالجتامعية،  والثقافية  التنموية  كاملجاالت  املختلفة؛  الحياة  مجاالت  يف 
مواجهة القوانني والسياسات العنرصية اإلرسائيلية، ودفعت ببعض التجمعات إىل تغليب مصالحهم 

االقتصادية واالمتيازات التي تقّدمها لهم الحكومة اإلرسائيلية عن حقوقهم الوطنية واملطالبة بها.

السياسات اإلرسائيلية التي تعمل عىل قطع أوارص التواصل بني املجتمعات الفلسطينية يف أرايض  •
.48

الخالفات بني األحزاب العربية وعدم الوصول إىل رؤية إسرتاتيجية وحدوية بني تلك األحزاب تهدف  •
إىل مواجهة السياسات اإلرسائيلية وقوانينها العنرصية بشكل أفضل، بحيث تسلك األحزاب املختلفة، 
يف رؤيتها للرصاع، مسارات مختلفة يف مواجهة تلك القوانني، إذ يرى البعض أن االنخراط يف األنشطة 
اإلرسائيلية ومؤسسات دولة الكيان من شأنه أن يساهم يف خلق حالة أفضل من مواجهة السياسات 
الرؤية  مع  والتامهي  الحالة  تلك  أن  آخرون  يرى  فيام  الفلسطينية،  الحقوق  وانتزاع  اإلرسائيلية 
اإلرسائيلية يف استقطاب الفلسطينيني داخل مؤسساتها، سبب رئييس يف تصعيد إرسائيل لسياساتها 

بحق الفلسطينيني داخل األرايض املحتلة.

ثانياً. أسباب موضوعية:
املؤسسات  • ضعف  تسبب  وسياساته:  االحتالل  ملواجهة  رسمية  فلسطينية  إسرتاتيجية  غياب 

غياب  يف  السلبية،  الفلسطيني  االنقسام  وتداعيات  التحرير،  مبنظمة  ممثلة  الرسمية  الفلسطينية 
إسرتاتيجية قادرة عىل مواجهة السياسات اإلرسائيلية العنرصية الهادفة إىل إلغاء الوجود الفلسطيني، 
دولة  إلقامة  احتاملية  أي  قيام  ومنع  كاملة،  القدس  عىل  والسيطرة  الفلسطينية،  األرايض  وابتالع 
فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، كام دأبت القيادة الفلسطينية عىل التعامل برّدات الفعل، وليس 

ضمن سياق إسرتاتيجية عمل موحدة، ما أضعف تحركاتها كافة يف هذا السياق.

كبّلت  • مجحفة  اتفاقيات  يف  الفلسطينية  السلطة  انخرطت  –اإلرسائيلية:  الفلسطينية  االتفاقيات 
إمكانية تحرك مؤسساتها باتجاه يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، أو يحافظ عىل األرض وسيادة 
مؤسسات السلطة الفلسطينية عىل األرايض الخاضعة لها.  وىف ظل اختالل موازين القوى والدعم 
للسلطة  كبري  بلوم  يواجه  االتفاقيات  هذه  من  التحلل  عدم  أصبح  إلرسائيل،  الالمحدود  األمرييك 
الفلسطينية، عىل الرغم من أن إرسائيل مل تنفذ أيَّاً من التزاماتها امللقاة عىل عاتقها وفقاً لالتفاقيات، 
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وخضع تنفيذها وفقاً لألهواء ولسياسة االبتزاز اإلرسائيلية مع القيادة الفلسطينية، ولطاملا طالبت 
أو  منها،  التحلل  أو  إرسائيل،  مع  املوقعة  االتفاقيات  مراجعة  برضورة  التحرير  منظمة  مؤسسات 
يواجه هذا الطلب برفض إرسائييل، وتسويف  االلتزام بقدر ما تلتزم به إرسائيل، ولكن كان دامئاً 

فلسطيني، خوفاً من العقوبات التي قد تُفرض عىل السلطة الوطنية.

البدائل املقترحة

البديل األول: تعليق عضوية إرسائيل يف األمم املتحدة
ولرشوط  عليها  تأسست  التي  وملبادئها  املتحدة  األمم  مليثاق  إرسائيل  مخالفة  من  البديل  هذا  ينطلق 
ما  وهو  الدين،  بسبب  التمييز  عدم  عىل  مقاصده  يف  املتحدة  األمم  ميثاق  ينص  حيث  فيها،  العضوية 
تخالفه دولة االحتالل بنصها عىل أن دولة إرسائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي، يحق له فقط 
تقرير مصريه، الغياً حقوق أصحاب األرض األصليني، إضافة إىل أن إرسائيل قامت بقوة االحتالل، كام أنها 
كانت تفتقر إىل رشوط الدولة املطلوبة يف القانون الدويل العام، وهي اإلقليم ذو الحدود املعروفة، كام 
أن سيطرتها عليه جاءت نتيجة استخدام القوة، مخالفًة بذلك املادة (4/2) من ميثاق األمم املتحدة، 
ومخالفة بذلك مبدأ تحريم االستيالء عىل أرايض الغري بالقوة، ناهيك عن عدم وجود حدود لهذا اإلقليم، 

وهو ما قوننته إرسائيل يف «قانون القومية».

ما  وهو  للسالم،  محبة  الدولة  تكون  أن  وهو  العضوية،  لقبول  الثاين  الرشط  إرسائيل  تخالف  كذلك، 
لقرار  ومخالفاً  الدينية،  الحروب  وإثارة  واالستيطان،  االحتالل  عىل  القامئة  إرسائيل  سياسة  مع  يتعارض 
الجمعية العامة رقم (123/37) الصادر يف 1982/12/16، الذى نص عىل أن سجل إرسائيل وإجراءاتها 
تثبتان أنها ليست دولة عضواً محبة للسالم، وأنها متعن يف انتهاك املبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحدة، 
الجمعية  توصية  مبوجب  عليها  املرتتبة  وااللتزامات  امليثاق،  مبوجب  عليها  املرتتبة  بااللتزامات  تقم  ومل 

العامة رقم (1949/273).1

ومن رشوط العضوية، أيضاً، أن تتعهد الدول بتنفيذ االلتزامات الواردة يف ميثاق األمم املتحدة، وهو ما مل 
تلتزم به إرسائيل، حيث إنها ترفض تطبيق عرشات القوانني الصادرة لصالح الشعب الفلسطيني يف إقامة 
دولته، وعودة الجئيه، وحقه يف تقرير مصريه، وهو ما لغته إرسائيل بنصها يف «قانون القومية»، عىل أن 
مامرسة حق تقرير املصري هو حرصي للشعب اليهودي، وأهمها قرار 242، و338، و194، واحرتام الوضع 
القانوين ملدينة القدس، وهو ما نسفته إرسائيل بإجراءاتها يف فلسطني، وما قوننته وفقاً لقانون القومية 

الذى ينص عىل أن القدس الكاملة واملوحدة هي عاصمة إرسائيل.

bit.ly/2vOXHFP .2010/04/08 ،1  بطالن عضوية الكيان العايص عىل القانون الدويل «إرسائيل» يف األمم املتحدة، موقع تورس

https://www.turess.com/city/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
https://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
https://bit.ly/2vOXHFP
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محاكمة البديل األول
املقبولية: ال يخالف البديل املطروح املواثيق واملعاهدات الدولية، وبخاصة ميثاق األمم املتحدة الذى 
ينص يف املادة السادسة عىل فصل العضو الذى ميعن يف انتهاك مبادئ ميثاق األمم املتحدة، بتوصية من 
مجلس األمن، إال أنه يحمل تصعيداً ستعارضه الدول املتحالفة مع إرسائيل، وبخاصة مع اتهامات توجه 

ملنظمة التحرير الفلسطينية بأنها تسعى إىل نزع رشعية إرسائيل.

للرعاية األمريكية الدامئة لالحتالل اإلرسائييل، الذى مينع أي قرار أو توصية من  اإلمكانية: ضعيفة نظراً 
مجلس األمن ضد إرسائيل، ناهيك عن شبكة العالقات والتحالفات الدولية التي متلكها إرسائيل، والتي 

تستطيع من خاللها التأثري عىل الدول بعدم التصويت ملثل قرار كهذا.

عقوبات أمريكية ضد السلطة،  عليه من  سيرتتب  ملا  نظراً  ميكن أن يكون مكلفاً  هذا البديل  الخسائر: 
وتصعيد املواجهة مع االحتالل، ما ينذر بإعادة الوضع ملا كان عليه قبل اتفاقية أوسلو.

إللغاء  إرسائيل  دفع  يف  الستخدامها  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  قوة  ورقة  البديل  هذا  يعطي  الربح: 
قانونها.

الرشعية: يحظى هذا البديل برشعية دولية ملا تضمنه ميثاق األمم املتحدة.

البديل الثاين: تفعيل قرار الجمعية العامة رقم (3379) مبساواة الصهيونية بالعنرصية
يركز هذا البديل عىل وضع خطة إلعادة إحياء وتفعيل هذا القرار الذي ينص عىل أن الصهيونية هي 

شكل من أشكال العنرصية والتمييز العنرصي، وكذلك وتفعيل لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي.

ويعتمد البديل عىل قوة الدبلوماسية الفلسطينية، وشبكة العالقات التي بنتها املؤسسات الفلسطينية؛ 
سواء منظمة التحرير الفلسطينية، أو السلطة الوطنية، مع الدول املناهضة لالستعامر والتمييز والعنرصي، 
ومستندة إىل قرار أممي سابق تم إلغاؤه نتيجة ضغط سيايس مارسته إرسائيل لتشارك يف مؤمتر مدريد 
العام 1991، فإعادة تفعيل القرار رقم 3379 الذى يحدد أن الصهيونية هي شكل من أشكال التمييز 
العنرصي، يجب مقاومتها ملا تشكله من خطر عىل السلم واألمن الدوليني، والذي أدانت فيه التحالف 
نفسها  عن  تعرف  دولة  كونها أصبحت  عىل محارصة إرسائيل دولياً؛  تعمل  والصهيونية،  العنرصية  بني 
بأنها دولة دينية عنرصية تكفل اليهود، وتعطى حق تقرير املصري لليهود فقط دون األقليات األخرى، 

وتحدد الدين أساساً للمواطنة.
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محاكمة البديل الثاين
املقبولية: يحظى هذا البديل مبقبولية، ألنه يستند إىل قرار أممي سابق تم إلغاؤه نتيجة ابتزاز سيايس 

مارسته إرسائيل وأمريكا يف األمم املتحدة.

اإلمكانية: ليست ضعيفة، ولكن يحتاج إىل تنشيط الدبلوماسية الفلسطينية إلقناع العامل بصدق الرواية 
الفلسطينية، وفضح القوانني واإلجراءات اإلرسائيلية.

املنفعة: يعود هذا البديل مبنفعة كبرية عىل القضية الفلسطينية، إذ يعمل عىل فضح االحتالل اإلرسائييل 
وقوانينه وزيف اّدعاءاته بأنه دولة دميقراطية يف الرشق األوسط، ويعمل عىل محارصته يف العامل.

الخسائر: ال يعتقد بوجود خسائر لهذا البديل، كون أن املجتمع الدويل يعترب «قانون القومية» هو قانون 
عنرصي متييزي، وإن كان ينطوي عىل مواجهة سياسية مع إرسائيل والواليات املتحدة.

البديــل الثالــث: ســحب اعــرتاف منظمــة التحريــر بإرسائيــل، وتعليــق االتفاقيــات املوقعــة بــني 
نبني لجا ا

ينطلق هذا البديل من تدمري إرسائيل لكل أسس عملية السالم، وتنكرها لكافة االتفاقيات املوقعة مع 
املنظمة، ورفضها تنفيذ بنود االتفاقيات املوقعة إال فيام يتعلق بأمنها واستقرارها، واستمرارها وتوسعها 
يف االستيطان وقوننته، الذى يقىض عىل أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مرتابطة جغرافياً ذات سيادة، 
وإجراءاتها يف القدس التي ال تعرتف بأي حق فلسطيني فيها، ورفضها تطبيق حق العودة لالجئني، خالفاً 
للقرار األممي 194، حيث إن االعرتاف املتبادل أعطى إرسائيل الحق يف الوجود، ولكن إرسائيل ألغت 
الحق الفلسطيني يف الوجود، كام أنها مل تعرتف بحق الشعب الفلسطيني يف تقرير مصريه، حيث إن 

استمرار االعرتاف املتبادل يوحي باستعداد املنظمة لغض الطرف عام جاء يف هذا القانون العنرصي.

محاكمة البديل الثالث
املقبولية: يحظى هذا البديل مبقبولية فلسطينية داخلية عالية، حيث إنه محل إجامع فلسطيني، وقد 

أصدر املجلس املركزي الفلسطيني توصية برضورة البحث يف سحب االعرتاف املتبادل مع إرسائيل.

لوجود  أحقية  بأي  يعرتف  ال  كونه  الفلسطينية؛  القضة  عىل  كبرية  مبنفعة  البديل  هذا  يعود  املنفعة: 
عن  الرشعية  نزع  أمام  الباب  يفتح  إنه  كام  إجراءاتها،  من  أيٍّ  وال  الفلسطينية،  األرض  عىل  إرسائيل 
إرسائيل، وسحب السفراء منها، وبخاصة أن إرسائيل ال تعرتف بوجوده، وال بأحقية الشعب الفلسطيني 
يحرر  إنه  كام  له،  حلوالً  لتضع  املتحدة  األمم  إىل  الرصاع  يعيد  قد  إنه  كام  دولته،  وإقامة  استقالله  يف 
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الفلسطينيني من اتفاقية أوسلو؛ محل الخالف الكبري بني الشعب الفلسطيني.

الخسائر: قد يدفع تطبيق هذا البديل إرسائيل إىل مامرسة بطشها بحق الشعب الفلسطيني، وتنفيذ 
سلسلة من االحتجاجات واالعتقاالت والقيود املالية عىل السلطة الوطنية الفلسطينية.

البديــل الرابــع: ضــم األحــزاب العربيــة داخــل فلســطني املحتلــة 1948 إىل منظمــة التحريــر 
الفلســطينية

ينطلق هذا البديل من وحدة الهدف والنضال واملصري السيايس للفلسطينيني يف أماكن تواجدهم كافة، 
السيايس  النظام  من  الداخل  فلسطينيي  بإخراج  تاريخي  لخطأ  وتصحيحاً   ،1948 أرايض  يف  وبخاصة 

الفلسطيني.1

محاكمة البديل الرابع
أن  من  انطالقاً  الفلسطينية،  الساحة  عىل  األطراف  بعض  لدى  مبقبولية  البديل  هذا  يحظى  املقبولية: 
واحد  نضالهم  أن  ذلك  واحدة؛  قيادة  لديهم  تكون  أن  يجب  كافة،  تواجدهم  أماكن  يف  الفلسطينيني 
عىل  املحافظة  رضورة  باتجاه  وتدفع  البديل،  هذا  ترفض  أخرى  أطرافاً  أن  إال  اإلرسائييل،  االحتالل  ضد 

خصوصية فلسطينيي 48 بأنهم أقلية.

املنفعة: يعود هذا البديل مبنفعة للفلسطينيني تأكيداً عىل أن الفلسطينيني يف أماكن تواجدهم كافة هم 
كتلة واحدة، لها هدف مشرتك، ومصري مشرتك، كام إنه يلغي، عملياً، االعرتاف الفلسطيني بدولة إرسائيل 

عىل حدود العام 1967، ويعزز الروح الوطنية لديهم.

الخسائر: قد يعرّض هذا البديل فلسطينيي الداخل إىل حملة تضييق وتهجري من قبل االحتالل اإلرسائييل، 
وترحيلهم بالقوة إىل الضفة الغربية، أو قطاع غزة، تحت مربرات أن وجودهم غري قانوين، وغري رشعي 

يف دولة إرسائيل.

البديل الخامس: استقالة النواب العرب من الكنيست اإلرسائييل
الكنيست  يف  حضور  خاللها  العرب  للنواب  كان  التي  السابقة  السنوات  أن  من  الطرح  هذا  ينطلق 
بأنها  توصف  التي  القوانني  ترشيع  ومنع  بسن  يتعلق  فيام  إيجابية  تغيريات  أي  تشهد  مل  اإلرسائييل، 

1  مقابلة مع رازى نابليس، باحث يف مركز مسارات، متوز 2018.
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عنرصية، وتضطهد األقليات الفلسطينية داخل إرسائيل1، كام أنهم مل يضعوا بصامت إيجابية، ومل ينجحوا 
يف الضغط من أجل سن قوانني تحمي حقوق الفلسطينيني، كام مل يفلح اعرتاضهم عىل إقرار القوانني 

وامتناعهم عن التصويت يف منع ترشيعها.

مؤسستهم  داخل  العرب  النواب  وجود  أن  عىل  القامئة  اإلرسائيلية  األفكار  إىل  الطرح  هذا  ويستند 
الترشيعية، هو دليل كاٍف عىل دميقراطية دولة إرسائيل، واحرتامها لحقوق األقليات العربية/ الفلسطينية.

محاكمة البديل الخامس
املقبولية: ضعيفة، نظراً لوجود حالة جدلية حول استقالة النواب العرب من الكنيست، كونهم مل يضيفوا 
إىل العملية الترشيعية أي جوانب إيجابية تخدم األقلية الفلسطينية داخل إرسائيل.  من جانب آخر، 
يعترب فلسطينيون الوجود الفلسطيني داخل الكنيست اإلرسائييل، واستخدام حق التصويت، واالنتخاب، 
من اآلليات النضالية التي يجب عدم التنازل عنها، ويرى هؤالء أنه ميكن العمل مع املعارضة اإلرسائيلية 

من أجل انتزاع حقوق لصالح الفلسطينيني.

املنفعة: يعود هذا البديل مبنفعة سياسية محدودة، حيث تكشف االستقالة الجامعية للنواب العرب 
زيف ما تدعيه دولة إرسائيل من دميقراطية، وتحرجها عىل الصعيد الدويل.

الخسائر: قد يتسبب هذا البديل بخسارة للفلسطينيني تتمثل يف إمكانية استقطاب املعارضة اإلرسائيلية 
يف الكنيست إىل صّفهم، من خالل أموال أو أفكار مشرتكة، تؤدي يف النهاية إىل التوصل إىل حلول وقوانني 

منصفة لألقليات الفلسطينية.

البديل السادس: العصيان املدين للفلسطينيني داخل إرسائيل
يستند هذا البديل إىل املادة الثانية من إعالن حقوق اإلنسان واملواطن، التي تنص عىل أن «الهدف من 
أي تجمع سيايس هو الحفاظ عىل حقوق اإلنسان الطبيعية والدامئة (...)»، كام يدعمه القانون الدويل 

الذي ّرشع املقاومة السلمية بأشكالها كافة، ومن بينها العصيان املدين.

يف حني أن هذا البديل يعتمد، بشكل أسايس، عىل إرادة الفلسطينيني داخل إرسائيل من أجل مواجهة 
«قانون القومية»، مهام كلّفهم ذلك األمر من أمثان عىل األصعدة االجتامعية أو االقتصادية أو املالية، إىل 

جانب وجود داعم لصمودهم من الخارج.

1  مقابلة مع الشيخ كامل الخطيب، القيادي العريب داخل األرايض املحتلة، 22/7/2018.
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محاكمة البديل السادس
املقبولية: يلقى هذا البديل مقبولية عالية يف األوساط الفلسطينية واإلقليمية والدولية، كونه أداة نضال 
ما  وهذا  األخرى،  النضالية  اآلليات  من  أكرب  بشكل  الحقوق  انتزاع  عىل  وقادرة  دولياً،  مّرشعة  سلمية، 

أكّدته مسرية الشعب الفلسطيني يف املقاومة السلمية.

الساحة  عىل  قضيتهم  طرح  يعيد  بحيث  الفلسطينيني،  عىل  كبرية  مبنفعة  البديل  هذا  يعود  املنفعة: 
الدولية بشكل قوي، ما يؤدي إىل استقطاب أنظار الدول الداعمة لهم، إىل جانب إمكانية تحقيق أهداف 
كبرية يف إطار مواجهة قانون القومية، فقد يثري العصيان املدين حفيظة املجتمع الدويل، ويتسبب بفرض 
بعض العقوبات عىل إرسائيل كتعليق عضويتها يف مؤسسة دولية ما، ما يدفعها باتجاه إعادة النظر يف 

القانون.

الخسائر: قد تتسبب حالة العصيان املدين باملزيد من االنتهاكات اإلرسائيلية والسياسات العنرصية بحق 
األقليات العربية (الفلسطينية)، قد تصل إىل خسائر برشية، أو مادية، لكن هذا الطرح يحتاج إىل سياسة 

«طول النفس»؛ كونها معيار النجاح.

البديل السابع: املالحقة الجنائية واألممية إلرسائيل لترشيعها االستيطان
ينطلق هذا البديل من تشكيل جسم تنسيقي بني مكون متثييل من فلسطينيي الـ48، ومنظمة التحرير 
يكون  أن  عىل  الحقوقية،  واملؤسسات  األبحاث  مراكز  عن  وممثلني  الفلسطيني،  والشتات  الفلسطينية، 
الهدف إسقاط «قانون القومية»، وذلك من خالل إقامة أنشطة محلية ودولية منددة بالقانون، وتعمل 
عىل تعريته أمام الرأي العام العاملي، وكذلك عمل فريق الدبلوماسية عرب كشف القانون، وكسب التأييد 
لالستيطان  رافضاً  زال  ما  االتحاد  موقف  أن  وبخاصة  األورويب،  االتحاد  دول  يف  الفلسطيني  للموقف 
اإلرسائييل يف األرايض املحتلة العام 1967، إضافة إىل تكوين فريق وطني قانوين ملساعدة وزارة الخارجية 

واملغرتبني الفلسطينيني.

يف أيار 2018، قدمت دولة فلسطني طلب اإلحالة إىل املدعي العام ملحكمة الجنايات الدولية، إلجراء 
االستيطان  مبنظومة  املرتبطة  تلك  وبخاصة  الفلسطيني،  الشعب  ضد  إرسائيلية  انتهاكات  يف  تحقيقات 
اإلرسائيلية يف األرض الفلسطينية املحتلة.  وبعد إصدار قانون أساس «إرسائيل الدولة القومية للشعب 
اإلنساين،  الدويل  للقانون  مخالفات  من  القانون  هذا  عليه  احتوى  ما  عىل  االستناد  ميكن  اليهودي»، 
ولقرارات الرشعية الدولية، بل مخالفات إرسائيل حتى لرشوط قبولها يف األمم املتحدة كأول قبول رشطي 
الصهيونية  الدولة  باحرتام  مرهونة  العضوية  هذه  جعلت  حيث  اآلن،  حتى  الوحيد  وهو  عضو،  لدولة 

لقرارات األمم املتحدة الخاصة بالتقسيم، وبحق العودة للشعب الفلسطيني املهجر، والتعويض عليه.
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غري أن إرسائيل التي التزمت رسمياً باحرتام هذه القرارات، مل تِف بالتزاماتها، ومبوجب «قانون القومية» 
الجديد، يتم تشجيع االستيطان يف األرايض الفلسطينية، ومن الواضح أن الشعب الفلسطيني وتجمعاته 
السكنية هو من يدفع مثن جرائم إرسائيل التي ترتقى إىل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.  وبعد 
الخارجية  تقوم  أن  عىل  لزاماً  صار  القانون،  هذا  بإصدار  الصهيونية  والعنرصية  الكراهية  انكشاف 
الفلسطينية بتقديم إحاطة خاصة باالستيطان فقط إىل املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مدعومًة 
بنصوص هذا القانون، وملفات التوثيقات للمامرسات اإلرسائيلية بالتهجري القرسي للفلسطينيني، وازدياد 

معدالت البناء، وخرائطه.

محاكمة البديل السابع
املقبولية: يحظى هذا البديل مبقبولية، ألنه اتضح أننا بحاجة إىل زيادة أشكال التنسيق، وبناء الجهود 
املشرتكة، وذلك بعد سنوات من سياسات إرسائيل املناطقية مع الفلسطينيني.  هذه املرة تأيت إرسائيل 
بقانون واضح يعرب عن عنرصيتها، وتسقط ورقة التوت عن دميقراطيتها، وتستهدف الكل الفلسطيني، 
إن مل يكن األرايض العربية أيضاً كالجوالن ... وغريها.  يف مقابل ذلك، يجب عىل الفلسطينيني أن يخلقوا 
ملواجهة عنرصية هذا االحتالل، فضالً عن التوجه إىل محكمة  شعبياً  وقائع عىل األرض وينظموا تحركاً 
تجاه  االحتالل  ومامرسات  وسياساته  االستيطان  ملف  وتقديم  فلسطيني،  وطني  كواجب  الجنايات 
الفلسطينيني التي ترتقي يف بعض التجمعات الفلسطينية إىل مستوى اإلبادة الجامعية، فوفقاً للامدتني 
121 و123 من نظام روما األسايس، اللتني تعرّفان جرمية العدوان، وتضعان الرشوط التي مبوجبها متارس 
املحكمة اختصاصها فيام يتعلق بهذه الجرمية، التي منها اإلبادة الجامعية: أي فعل من األفعال التالية 
الجامعة،  أفراد  قتل  بصفة  ولو  حتى  دينية،  أو  عرقية  أو  اثنية  أو  قومية  جامعة  إهالك  بقصد  يرتكب 
وإلحاق رضر جسدي أو عقيل جسيم بأفراد الجامعة، أو إخضاع الجامعة عمداً ألحوال معيشية يقصد 
بها إهالكها الفعيل آلياً أو جزئياً، كفرض تدابري تستهدف منع اإلنجاب داخل الجامعة، وهو هذا ما تفعله 

إرسائيل عىل أرض الواقع، عرب محاربة استقرار الفلسطينيني لحرمانهم من حياة طبيعية سوية.

املنفعة: يعود هذا البديل مبنفعة كبرية عىل القضية الفلسطينية، وقد يعيد إىل القضية وحدتها بني أبناء 
زيف  عن  يكشف  وكذلك  لالحتالل،  والقضائية  القانونية  املنظومة  فضح  عىل  ويعمل  الواحد،  الشعب 

الدميقراطية اإلرسائيلية، ويعمل عىل محارصته يف العامل.

الخسائر: ال يعتقد بوجود خسائر لهذا البديل تفوق ما يحدث حالياً؛ ألن املجتمع الدويل يعترب قانون 
القومية قانوناً عنرصياً متييزياً.
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املفاضلة بني البدائل
هذه  تحقق  وقد  العنرصي،  القومية  قانون  ملواجهة  عمل  وآليات  تصورات  املطروحة  البدائل  حملت 
الداخيل،  الفلسطيني  املوقف  توحيد  عىل  تعمل  حيث  وخارجية،  داخلية  فلسطينية  مكاسب  البدائل 
خالل  من  الزاوية،  يف  إرسائيل  حرش  عىل  ستعمل  أنها  كام  أوسلو،  التفاقية  الرافضة  للفصائل  وبخاصة 

املالحقة القانونية والسياسية لها نتيجة إقرارها قانون وصفه العامل بأنه عنرصي.

بتنفيذها  البدء  مبكان  األهمية  من  حيث  بينها،  فيام  التكاملية  عىل  املذكورة  السبعة  البدائل  وتعتمد 
بشكل متواٍز وفق إسرتاتيجية فلسطينية قامئة عىل مراكمة اإلنجازات، وعدم تفويت الفرصة إلرسائيل 

لتسجيل املزيد من األهداف يف املرمى الفلسطيني.

كام أن تنفيذ هذه البدائل سيعزز من الوحدة الوطنية؛ كونها محل إجامع وطني، وقد سبق للفصائل 
واملؤسسات الوطنية أن طالبت ببعض منها، ولكن تحتاج هذه البدائل إىل تنشيط مؤسسات الشعب 
الفلسطيني كافة، وضامن عدم التخبط أو الرتاجع، حتى تعيد القضية الفلسطينية إىل مسارها الصحيح 

كقضية تحرر وطني، تسعى إىل الحرية، والعودة، وتقرير املصري، رافضة كل اإلجراءات اإلرسائيلية.

البديل  باستخدام  البدء  برضورة  تفيد  املعطيات  فإن  املطروحة،  البدائل  تكامل  من  الرغم  عىل  ولكن 
الثالث، الذي يطرح منطقية سحب اعرتاف منظمة التحرير الفلسطينية بإرسائيل، وتعليق االتفاقيات 
املوقعة بني الجانبني يف الوقت الحايل، كونه البديل األكرث أهمية من بني البدائل املقّدمة، ومن ثم اللجوء 
إىل البديل األول الذي يقرتح تعليق عضوية إرسائيل يف األمم املتحدة، وصوالً إىل البديل السادس الذي 
القانون،  سن  عىل  لالعرتاض  سلمية  نضالية  كأداة  إرسائيل  داخل  للعرب  املدين  العصيان  تنفيذ  يطرح 

والدفع باتجاه إلغائه.

 





إعداد

تهويد مدينة القدس وآليات املواجهة

علي شبيطة، عيد السالمية، غسان الزعانني، فاطمة الغصني
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مقدمة
النهائية،  املفاوضات  جدول  عىل  القدس  مدينة  وضع  وإدراج   ،1993 العام  أوسلو  اتفاق  توقيع  بعد 
صّعدت قوات االحتالل اإلرسائييل إجراءاتها التعسفية ضد املقدسيني؛ بهدف تفريغ املدينة من مواطنيها 
الفلسطينيني، استكامالً لتهويدها، وجعلها «عاصمة» لدولة «إرسائيل الكربى»، حيث عملت الحكومات 
اإلرسائيلية املتعاقبة عىل استخدام عدد من الوسائل واإلجراءات من أجل خلق واقع جديد يف مدينة 

القدس، وطمس هويتها الفلسطينية التاريخية.

األرايض  ومصادرة  االستيطاين،  مخططها  استكامل  عىل  املتعاقبة  اإلرسائيلية  الحكومات  دأبت  وقد 
عدد  واملمتلكات، واإلخالل بامليزان الدميغرايف، حيث أصبح عدد املستوطنني يف القدس يساوي تقريباً 
وسحب  املقدسيني  الفلسطينيني  لتهجري  طاردة  بيئة  تشكيل  خالل  من  الغربية،  الضفة  يف  املستوطنني 
بطاقات «الهوية الزرقاء» منهم.  يأيت ذلك ضمن تنفيذ توصية اللجنة الوزارية اإلرسائيلية لشؤون القدس 

العام 1973، التي تقيض بأن ال يتجاوز عدد السكان الفلسطينيني يف القدس 22 % من املجموع العام.

يرتتب  وما  والتخطيط»،  التنظيم  «قانون  مثل  والقرارات  القوانني  من  العديد  إصدار  ذلك  إىل  يضاف 
بهدف  مستحيالً،  يكن  مل  إن  معقداً  أمراً  والبناء  الرتخيص  تجعل  وإدارية  قانونية  إجراءات  من  عليه 
املدينة، والعمل  مدينة القدس، ودفعهم إىل الخروج من  عىل السكان الفلسطينيني يف  تضييق الخناق 
املدارس  يف  اإلرسائيلية  املناهج  فرض  خالل  من  املقديس،  الوعي  ويك  التعليم،  قطاع  عىل  السيطرة  عىل 
الفلسطينية، واستبدال أسامء املعامل الفلسطينية بأسامء عربية، وترسيع وترية الحفريات حول املسجد 

األقىص وأسفله. 

املتحدة  الواليات  موقف  يف  املتجيل  الدويل  واالنحياز  القدس،  احتالل  عىل  عاماً  ميض 70  وبعد  اليوم، 
األمريكية لصالح «إرسائيل» بشأن القدس، من خالل نقل السفارة األمريكية إىل القدس باعتبارها «عاصمة 
لدولة إرسائيل»، زاد الوضع سوءاً يف ظل األوضاع الفلسطينية الداخلية املضطربة، وانشغال الدول العربية 
إسرتاتيجية  وغياب  والعربية،  الفلسطينية  املؤسسات  دور  ضعف  ظل  يف  الداخلية،  وأزماتها  مبشاكلها 

وطنية واضحة وموحدة لتعزيز سبل وآليات مقاومة عمليات التهويد يف مدينة القدس.

اإلشكالية
تكمن اإلشكالية يف قصور وضعف السياسات العامة الفلسطينية املتبعة يف مواجهة إجراءات االحتالل 
اإلرسائييل لتهويد مدينة القدس، وتغيري الرتكيبة الدميغرافية، والعمرانية، والطبيعة الثقافية والتاريخية 
للمدينة، فبعد التحول الذي طرأ عىل الواقع الفلسطيني بقيام السلطة الوطنية وهيئاتها ومؤسساتها، 
تأسست وزارة شؤون القدس العام 1996، التي عملت عىل تقديم الدعم املايل للفلسطينيني يف القدس.
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ومن املالحظ اقتصار هذه السياسات فقط عىل تقديم الدعم املايل واإلغايث، ومل تتعداها إىل وضع آليات 
فعالة ملواجهة عمليات التهويد املستمرة، يف ظل تعدد املرجعيات املنبثقة عن منظمة التحرير والسلطة 
الفلسطينية وديوان الرئاسة، والتضارب وعدم التنسيق بينها، وغياب خطة فلسطينية وعربية موحدة 
ملواجهة ما تتعرض له مدينة القدس، واختالل امليزان الدميوغرايف لصالح املُحتل، وغياب رؤية وطنية؛ 

سواء رسمية أو غري رسمية، تتصدى لعمليات التهويد املتسارعة.

الهدف العام
تقديم آليات من شأنها تعزيز صمود الفلسطينيني يف القدس ملواجهة عمليات التهويد املستمرة، والحشد 
والتنظيم عىل املستويات الرسمية وغري الرسمية املحلية والدولية كافة، ملواجهة عمليات التهويد، عىل 

قاعدة التمسك بالحقوق الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني أينام وجد.

الهدف اخلاص
اقرتاح سياسات تساهم يف تثبيت الفلسطينيني يف القدس عىل األرض ملقاومة عمليات التهويد من قبل 
سلطات االحتالل اإلرسائييل، بالتنسيق املبارش مع الجهات الرسمية وغري الرسمية العاملة يف امليدان، من 
خالل دراسة أسباب ضعف السياسات واآلليات املتبعة، وما هو األجدى اتّخاذه يف املرحلة الحالية من 

املتغريات املحلية واإلقليمية يف وضع مدينة القدس.

واقع التهويد يف مدينة القدس
تسعى سلطات االحتالل إىل تكثيف جهود التهويد عىل مستويات عدة، باتباع سياسات وآليات واضحة، 
فبعد أن أحكمت القبضة عىل الشطر الغريب ملدينة القدس، وتم تهويده بشكل كامل، رسّعت جهودها 
نحو إنجاز وتكثيف خطواتها، أيضاً، يف الشطر الرشقي للمدينة، ومل تتوقف عمليات التهويد مطلقاً، بل 
كانت تنفذ بالتوازي، مع رصد موازنات مكونة من مبالغ ضخمة جداً لتنفيذ مخططاتها، عىل مستويات 

عدة:

للفلسطينيني  طاردة  بيئة  وتشكيل  اإلرسائيليني،  لصالح  الدميوغرايف  امليزان  خلخلة  الدميوغرايف:  التهويد 
املقدسيني تدفعهم إىل الهجرة بسبب فقدان املنزل أو العمل إىل خارج مدينة القدس، حيث بلغ إجاميل 
عدد السكان يف مدينة القدس بشطريها 882,700 حتى نهاية العام 2016، منهم 62 % من املستوطنني، 
مقابل 214,600  فلسطيني  حوايل 327,700  الفلسطينيني  تعداد  بلغ  حيث  الفلسطينيني،  من  و38 % 



37

أوراق تحليل سياسات

مستوطن يف رشق القدس، ويف غربها 4,700 فلسطيني مقابل 335,500 مستوطن1، أو من خالل إقامة 
الجدران العازلة، وإقامة جدار الفصل العنرصي حول القدس، وبني األحياء الفلسطينية واألحياء املأهولة 
باملستوطنني، وقطع التواصل حتى بني األحياء الفلسطينية، إضافة إىل املصادرة واالستيالء عىل األرايض 
واملمتلكات وهدم البيوت بحجة عدم الرتخيص، مقابل دفع غرامات باهظة وتعجيزية، فضالً عن انتهاج 
سياسة االعتقال واإلبعاد وسحب بطاقة الهوية من الفلسطينيني املقدسيني املقيمني يف القدس الرشقية 
بهذا  تأثروا  ومن  مقديس،   14,500 هوياتهم  املسحوبة  املقدسيني  عدد  بلغ  حيث  الزرقاء»،  «الهوية 
جبهة  تكوين  من  املقدسيني  الفلسطينيني  منع  إىل  االحتالل  سعى  كام  إىل 2.100,000   وصل  السحب 
سياسية داخلية معارضة، وحرمانهم من مامرسة حقوقهم السياسية.  يُذكر أنه يف االنتخابات الترشيعية 
العام 2005، ُسمح لهم باالنتخاب عرب صناديق الربيد، بعد اعتقال وإبعاد النواب املرشحني يف العملية 

االنتخابية، ومل يسمح لهم باملشاركة يف االنتخابات املحلية يف العامني 2005 و2016.

واملسلمني،  للمسيحيني  الدينية  املعامل  من  بالعديد  القدس  تزخر  والعمراين:  والثقايف  الديني  التهويد 
واملعامل الثقافية القدمية، وتسعى قوات االحتالل إىل طمس هذه املعامل وتشويهها، من خالل استمرار 
الحفريات حول املسجد األقىص وأسفله، والتقسيم الزماين واملكاين للمسجد األقىص بني املسلمني واليهود، 
الدخول  عن  وإبعادهم  املسلمني،  املصلني  عىل  املستمر  واالعتداء  األقىص،  املسجد  اقتحامات  وتكثيف 
حوايل  وحده   2017 العام  يف  األقىص  املسجد  اقتحموا  الذين  املستوطنني  عدد  بلغ  حيث  فيه،  للصالة 
25,628، مشكالً زيادة بنسبة 75 % مقارنة بالعام 3.2016  كذلك التضييق املفروض عىل املسيحيني، 

واستمرار االعتداءات عىل الكنائس واألديرة من قبل االحتالل ومستوطنيه.

تكريس عزل القدس عن باقي مدن الضفة الغربية وتعقيد طرق الدخول إليها، ونصب الحواجز اإلرسائيلية 
يف كل مكان، واالستمرار يف عملية بناء الوحدات االستيطانية فوق األرايض الفلسطينية املُصادرة عنوة 
من مالكها، وهدم بيوتهم؛ فقد بلغت عدد البيوت واملنشآت التي هدمتها سلطات االحتالل ما يزيد عىل 
5,000 بيت ومنشأة يف رشق القدس منذ احتاللها العام 4،1967 وتهديد ما يزيد عىل أكرث من 20,000 
بيت مقديس بالهدم تحت ذرائع مختلفة، وتفرض عليهم رسوماً وغرامات باهظة جداً ال ميكنهم تحملها، 
التعجيزية  اإلدارية  العملية  فإن  تحملها،  استطاعوا  وإن  الواحدة،5  للرخصة  دوالر   30,000 إىل  تصل 

الطويلة هي مسألة أخرى من املامطلة والغرامات املتكررة ألسباب غري معلومة.

1  مؤسسة القدس الدولية، أبرز املعطيات يف رشق القدس يف الذكرى 51 الحتالله، مؤسسة القدس الدولية، القدس، 4.
2  املصدر السابق، 5.
3  املصدر السابق، 6.
4  املصدر السابق، 5.

5  أحمد نوفل، مستقبل القدس يف ظل الواقع واملواقف، ورقة علمية ضمن مؤمتر تهويد القدس وآليات املواجهة السياسية واإلعالمية، 2017.
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ورضب  الهوية،  وتشويه  كافة،  بأنواعها  الفلسطينية  واملعامل  الشوارع  أسامء  تهويد  يف  املُحتل  ويستمر 
تاريخ  تتناول  إرسائيلية  مناهج  فرض  عرب  الناشئة،  لألجيال  الفلسطيني  الوعي  يك  خالل  من  الذاكرة، 
«إرسائيل»، وما يدعم روايتها املزعومة، وتجاهل تاريخ فلسطني وماضيها وحقيقته، ورصف مبالغ ضخمة 
عىل عملية «األرسلة» لألجيال الناشئة يف قطاع التعليم وحده بلغت 68.7 مليون شيكل لدعم املدارس 

التي تدرس املنهاج اإلرسائييل.6

ما هي األسباب الكامنة وراء عدم فاعلية السياسات واآلليات املتبعة 
فلسطينيًا ملواجهة التهويد يف مدينة القدس؟

. تعدد املرجعيات: هناك تعدد بني املرجعيات املوجودة يف القدس، التي، أيضاً، تفتقر إىل التنسيق  أوالً
وتضافر الجهود فيام بينها، فهناك مؤسسات تابعة ملنظمة التحرير؛ مثل املؤمتر الوطني الشعبي 
للقدس، ودائرة شؤون القدس، وينحرص دورهام يف أنشطة إعالمية خاصة بالقدس فقط، ومرجعيات 
عىل األمن واألخالق، ووزارة شؤون القدس  السلطة الفلسطينية، وهي محافظة القدس للحفاظ 
مبحافظة القدس الستعامل مبناها ومواردها ملبارشة أعاملها، عىل الرغم من  التي أُلحقت مكانياً 
االستقاللية املالية واإلدارية للمرجعيتني، ومرجعيات تابعة للرئاسة وديوان الرئاسة؛ مثل: اللجنة 
الوطنية العليا للقدس، وحدة شؤون القدس، وهذه املؤسسات مل تنِب عالقة ثقة بينها وبني املواطن 
الفلسطيني يف القدس، فقد كانت تقدم خدمات ال تتناسب مع طبيعة وحجم االحتياج الذي يعاين 
املقديس  الفلسطيني  املواطن  لدى  اإلميان  ضعف  الوقت  مع  رسخ  ما  املقديس،  الفلسطيني  منه 

بجدوى وجود هذه املؤسسات وفاعليتها.

ثانياً. غياب خطة وطنية واضحة: ما أفرزته السلطة الفلسطينية واملنظمة هو العديد من املؤسسات 
والهيئات، ولكن دون وجود خطة وطنية محددة تجاه مدينة القدس ودعمها، ودون تنسيق فعيل 
الوضع  ظل  يف  القدس  يف  التهويد  ملواجهة  الفلسطينية  مع  العربية  الجهود  تتضافر  مل  كام  بينها، 
الجهات  مع  التنسيق  دون  القدس  يف  األردنيني  املهندسني  نقابة  تعمل  فمثالً،  الراهن.   اإلشكايل 
حتى  املُجدي،  بالشكل  استغاللها،  وعدم  املوارد  إدارة  سوء  أيضاً،  ويُعزى،  املعنية.   الفلسطينية 
لخدمة الفلسطينيني املقدسيني ودعمهم، سواء موازنات هذه الهيئات، أو ما يتدفق إىل أرصدتها 

من معونات ومساعدات.

خالل  من  واضح  بشكل  رؤيته  ميكن  حقيقياً  جهداً  اإلرسائييل  االحتالل  حكومة  تبذل  املقابل،  يف 
املوازنة الضخمة املرصوفة لصالح تنفيذ عمليات التهويد يف القدس عىل األصعدة كافة، ففي العام 

6  أبرز املعطيات يف رشق القدس يف الذكرى 51 الحتالله، مصدر سابق، 6.
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ملياري  حوايل  القدس  رشق  عىل  فقط  سيطرتها  لتعزيز  املرصودة  امليزانية  بلغت  وحده،   2018
شيكل1، وحتى عىل صعيد القطاع الخاص، فإن رجال األعامل يشاركون بتربعاتهم السخية لصالح 
امليزانية  فإن  متاماً  النقيض  وعىل  القدس،  يف  اإلرسائييل  الوجود  تعزز  تهويدية  مشاريع  تنفيذ 
املخصصة ملدينة القدس يف موازنة السلطة الفلسطينية ميكن تسميتها بـ «ميزانية خجولة»، تذهب 
يف غالبها إىل مصاريف تشغيلية ملؤسساتها ومرجعياتها، دون تحقيق أهداف حقيقية عىل أرض 

الواقع.

وحتى عىل صعيد الدعم اإلغايث املايل املقدم للفلسطينيني املقدسيني، فإنه ال يتناسب أوالً مع حجم 
امليزانية املرصودة من قبل السلطة الفلسطينية، وال يتناسب أيضاً مع حجم فداحة التهديدات التي 

تحدق حالياً والحقاً مبستقبل وجود الفلسطينيني يف القدس.

سة للوضع القائم اليوم يف مدينة القدس، هي  ثالثاً. استمرار تآكل سقف املطالب: إن الخطيئة املؤسِّ
إدراجها عىل سلم املفاوضات النهائية بعد توقيع اتفاق أوسلو، وفصل القضية عن األرض والشعب، 
ومرحلة القضايا وتجزئتها، مع االستمرار يف املفاوضات يف ظل عدم التزام الجانب اإلرسائييل برشوط 
التفاوض وفق التفاهامت واالتفاقيات السابقة، يف ظل ضعف وزعزعة البيت الفلسطيني.  وقد 
استمرت قوات االحتالل بعمليات التهويد دون توقف لتفرض حقائق عىل األرض، والتعامل معها 
كأمر واقع، وانحسار املوقف الفلسطيني يف دائرة «رد الفعل» فقط، دون تخطيط أو تنظيم، ما أدى 
إىل استمرار هبوط سقف املطالب واملساومات املجانية التي مل تجني شيئاً يذكر، ال للفلسطينيني 

عامة، وال للمقدسيني خاصة.

املعايير
طرح البدائل التي ميكن من خاللها تحقيق األهداف املنشودة من الورقة، يتطلب تحديد معايري محددة، 
ميكن من خاللها قياس قدرة البدائل املطروحة عىل الوصول إىل الهدف العام، فعملية قياس مدى تحقيق 

أي بديل، تتم من خالل حجم وقيم املؤرشات التي تنتج عنه وفقاً للمعايري اآلتية:

املقبولية: تحظى القدس فلسطينياً وعربياً بإجامع تام عىل األحقية الفلسطينية بها، وحتى عىل الصعيد 
الدويل، فإن هناك مجموعة من القرارات الدولية التي تؤكد عىل هذه األحقية، وميكن قياس مقبولية 
تقديم بدائل تخص مدينة القدس ومواجهة التهويد بقراءة بسيطة ألكرث األحداث حرصية شعبياً؛ مثل 
ما عرف بانتفاضة السكاكني، وهبة بوابة املسجد األقىص، واالستعداد الجامهريي الشعبي للتحرك لحامية 
وجوده الفلسطيني عىل األرض، ورغبته يف التحرر، وحاجته لوجود مرجعية واحدة متثله وتستمد رشعيتها 

1  املصدر السابق، 6.
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من خالل قبوله واعرتافه بها.

املرشوعية: إن املرشوعية هي مرشوعية تاريخية بفلسطينية مدينة القدس وعروبتها، وأهميتها الدينية 
أيضاً، وأن فلسطني ما زالت أرضاً تحت احتالل، والوجود اإلرسائييل هو وجود «قوة محتلة» وفق القانون 
قابلة  غري  بأنها  القدس  وضع  عىل  وأكدت  الفلسطينيني،  حقوق  حمت  التي  الدولية  والقرارات  الدويل 
والحامية  طرف،  أي  جانب  من  تفرض  تغيريات  أي  مرشوعية  وعدم  أوسلو»،  إطار «اتفاق  يف  للترصف 
الدولية للقدس وفق اتفاقية جنيف الرابعة.  واملرشوعية لتطبيق البديل تكمن يف االستحقاقات القانونية 
السلطة  حل  حال  يف  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  رشعية  تجديد  إىل  العودة  مثل  والتاريخية؛  الدولية 

ومؤسساتها.

التي  والتحديات  الفرص  بني  ما  املقارنة  خالل  من  البديل  تفعيل  إمكانية  مدى  قياس  ميكن  املعقولية: 
تواجه طرح البدائل، ومدى االستعداد لها عىل الصعيد الرسمي وغري الرسمي، وإىل أي مدى ميكن تذليل 
العقبات التي تواجه طرح هذه البدائل، وكيفية التعامل معها، مثل هبة البوابات اإللكرتونية يف املسجد 
األقىص التي تحرك فيها الفلسطينيون املقدسيون بشكل منظم، وتعليق مصالحهم، والذهاب إىل التظاهر 
أمام البوابات اعرتاضاً عىل سياسة قوات االحتالل اإلرسائييل، والحاجة إىل جبهة سياسية داخلية منظمة 

تحفز الجامهري للتحرك، وتستطيع الضغط داخلياً من خالل العمل النضايل املبارش.

الوعي العام: من املنصف القول إن االحتالل فرض أمراً واقعاً بالعزل الجغرايف بني الضفة الغربية وقطاع 
غزة، وكالهام ومدينة القدس، وأغرقت كل منطقة مبشاكلها وهمومها، إال أن الوعي العام الفلسطيني 
مبختلف أطيافه يتفق اتفاقاً تاماً حول أهمية مدينة القدس بكل األبعاد، وبخاصة كونها العاصمة األبدية 
والوحيدة لفلسطني، لكن تبقى املسألة يف مدى جدية تحريك الوعي العام تجاه تطبيق فعيل للبدائل 

املقرتحة يف إطار ما يعيه.

البدائل املقترحة

البديل األول: توحيد املرجعيات والرؤى
وضمها  املرجعيات  بتوحيد  للبدء  العاجلة  والرضورة  للتحقيق،  الرسيعة  اإلمكانية  البديل  هذا  يحتمل 
يف جسم مرجعي واحد، يحمل رؤية واضحة بخطة وطنية موحدة معلن عنها، مع رصد ميزانية موامئة 
لحجم التحديات التي يجدر بها مواجهتها ومعالجتها قدر اإلمكان، ويشارك يف وضعها الفلسطينيون يف 
قبل  من  والثقة  الشعبي  والدعم  بالتأييد  يحظون  مقدسيون،  فلسطينيون  إدارتها  عىل  ويقوم  القدس، 

الفلسطينيني يف القدس.
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يضاف إىل ذلك تقديُم خطة برامج واضحة يساهم، أيضاً، املجتمع املدين يف املشاركة واالنخراط فيها، من 
خالل التشبيك مع باقي املؤسسات املعنية يف مختلف أماكن التواجد الفلسطيني، لتشكيل شبكة دعم 
وتأييد بنيوية تستطيع مامرسة قوتها من خالل قنواتها املؤسساتية التشبيكية للتخطيط والتصدي ألي 
عمليات تهويدية بحق املكان وساكنيه، من خالل قاعدتها الجامهريية الشعبية املؤيدة، للتحرك املنظم 
والفعال، وتسليط الضوء عىل القضية محلياً ودولياً، دون إغفال املحاوالت الجادة ملعالجة الواقع الصعب 
الحايل، والبحث عن حلول له، وال يرض إن استطاعت هذه الشبكة حشد وضم مؤسسات دولية وحقوقية 

ضمن بنيتها التشبيكية، لتوثيق ورصد أهم االنتهاكات واتخاذ التدابري القانونية املالمئة.

البديل الثاين: تشكيل جبهة سياسية داخلية
وال  الفلسطينية،  السياسية  الشؤون  يف  السياسية  املشاركة  إىل  القدس  يف  الفلسطينيون  السكان  يفتقر 
يخضع  هناك  يشء  فكل  القدس،  مدينة  يف  الفلسطينية  للسلطة  تأثري  أو  وجود  ال  أنه  أحد  عىل  يغفل 
لسيطرة قوات االحتالل اإلرسائييل، ومن الرضوري، يف هذه الحالة، تثبيت الوجود الفلسطيني يف القدس، 
من خالل تشكيل جبهة سياسية داخلية من األطياف السياسية كافة، وتكون بعيدة كل البعد عن البنى 
املؤسساتية للسلطة، لتتجاوز «وهم مؤسسات الدولة» الذي فرضته السلطة الفلسطينية بقيامها، تتبنى 
برنامجاً وطنياً نضالياً موحداً، يسعى إىل الضغط واملقاومة املبارشة مع العدو املحتل، من خالل الحشد 

الجامهريي الشعبي.

ملاذا هذا البديل قد ينجح؟
. ألن هذه الجبهة ستنجح يف خلق حقائق ضاغطة عىل أرض الواقع، تتمثل يف تكوين حشد وتكتل  أوالً
برشي سيايس فلسطيني مقديس داخل بنية املجتمع «اإلرسائييل» بامتياز، وهذا ما سيشكل تحدياً 
لقوات االحتالل، كونها تسعى، طوال الوقت، إىل التفكيك والفصل املعنوي واملادي بني كل  كبرياً 

مكونات املجتمع الفلسطيني يف القدس.

ثانياً. ألن هذه الجبهة ستكون يف حِّل من التزامات السلطة الفلسطينية وتفاهامتها مع املُحتل، ما يتيح 
لها مساحة أكرب للفعل النضايل الثوري غري املقيد برشوط، وألنها ستتجاوز مؤسساتية السلطة، وقد 
رأينا مثاالً شبيهاً إىل حٍد ما يف هبة البوابات اإللكرتونية يف القدس، لكنه رسعان ما انحرس وتراجع 

كونه أىت يف سياق «ردة الفعل».

البديل الثالث: تحرك دويل قانوين ومقاطعة سياسية واقتصادية
يأيت هذا البديل يف إطار «الحل األخري» املتمثل يف حل السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، وإعادة الحياة 
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إىل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل رشعي للشعب الفلسطيني، وما زالت تحتفظ مبقعدها حتى 
اللحظة يف هيئة األمم املتحدة، بأن تُقدم عىل تحرك دويل قانوين ملحاسبة قوات االحتالل اإلرسائييل عىل 
انتهاكاتها املستمرة، بدءاً من القرارات املتعلقة بحق العودة، وانتهاًء بقرار مجلس األمن 2334، الذي نص 
عىل رضورة وقف بناء املستوطنات اإلرسائيلية وعدم مرشوعيتها، إضافة إىل قامئة من القرارات الدولية 

املؤيدة للموقف والحق الفلسطيني.  لكن الواقع يبقى يقول إن التحرك الدويل وحده ليس كافياً.

يقرتح هذا البديل أن يرتافق مع التحرك الدويل الرسمي أمام الجهات الدولية املتخصصة مثل محكمة 
الدول  مع  وضغط  حشد  شبكة  وتشكيل  األمن،  ومجلس  الدولية،  الجنائية  واملحكمة  الدولية،  العدل 
املؤيدة عربياً ودولياً لوقف عالقاتها الدبلوماسية مع «إرسائيل»، والضغط عىل الواليات املتحدة األمريكية 
للرتاجع عن قرار نقل السفارة األمريكية إىل القدس، أيضاً، بالتزامن مع تحرك فلسطيني داخيل باملقاطعة 
السياسية، ووقف كافة التعامالت الرسمية وغري الرسمية يف التواصل مع «إرسائيل»، ومقاطعة اقتصادية 
األخرى  املجاالت  يف  االقتصادية  التعامالت  ووقف  اإلرسائيلية،  والبضائع  املنتجات  لكافة  وشاملة  تامة 

كافة، والعودة إىل حالة النضال الشعبي الشامل للتحرر التام والكامل.

املفاضلة بني البدائل
قدمت الورقة مجموعة من البدائل املتكاملة، التي من شأنها تحقيق الهدف العام للورقة، غري أنه يف 
للحالة السياسية الراهنة،  سياق املفاضلة بني البدائل عىل أساس تحقيق البديل األقرب للتطبيق وفقاً 
يعد البديل األول رضورة ُملحة يف الوقت الحايل، لتقديم مرجعية بشكل جديد كبداية لطريق إعادة 
خطة  وتقدم  بإدارتهم،  املرجعية  هذه  تكون  أن  برشط  الحل،  إمكانية  يف  املقدسيني  الفلسطينيني  ثقة 
برامج واضحة وُمعلناً عنها، بدعم مبارش وكثيف من القنوات الرسمية وغري الرسمية كافة، حيث سيشكل 
هذا البديل يف الفرتة الحالية مرجعاً مهامً، أيضاً، لألفراد واملؤسسات املعنية، وقطيعة مع شكل وطبيعة 

املؤسسات غري املجدية.

تقرتح الورقة حتى نصل إىل تطبيق البديل األول بشكل كامل، البدء بتنفيذ البديل الثاين بالتوازي أيضاً 
لتشكيل جبهة سياسية داخلية من األطياف الحزبية كافة، متتلك قاعدة جامهريية شعبية، ميكن توجيهها 
وباتباع  األول،  البديل  يف  املرجعية  مع  والتنسيق  بالتشبيك  تقوم  التهويد،  عمليات  ملقاومة  وحشدها 
البديلني األول والثاين، يظل خيار التلويح بالبديل الثالث قامئاً كحل أخري، وال بد منه يف حال فشل البديلني 

األول والثاين.



إعداد

مسيرة العودة الكبرى

متطلبات االستمرارية والتوسع

بيسان اجلعفري، حرية حامد، شيماء مرزوق
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مقدمة
الشعب  نضال  من  وممتدة  طويلة  لسلسلة  استمراراً   2018/3/30 بتاريخ  العودة  مسرية  انطلقت 
الفلسطيني مبختلف األشكال عىل مدى قرن من الزمن، مبا فيها اعتامد قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية 
املقاومة الشعبية ملواجهة مخططات احتالل فلسطني وفرتة االنتداب الربيطاين التي استمرت لثالثة عقود 
حتى العام 1948. وتعّد انتفاضة موسم النبي موىس يف العام 1920 أوىل االنتفاضات الشعبية، وتوالت 
مظاهر املقاومة الشعبية، وكان من أبرزها اإلرضاب الكبري يف العام 1936، الذي استمر 178 يوماً، والذي 

شّل الحياة العامة يف عموم فلسطني.

يشكل يوم األرض 30 آذار من كل عام مناسبة سنوية لذكرى الهبّة الشعبية التي قامت يف فلسطني يف 
العام 1976، ضّد قيام االحتالل الصهيوين مبصادرة آالف الدومنات من قرى فلسطينية يف الجليل يف سياق 
مخطط تهويدي. واستمر النضال الشعبي الفلسطيني حتى االنتفاضة األوىل 1987 التي شكلت ذروة 
النضال الشعبي، إذ شاركت فيها جموع الشعب الفلسطيني يف كل أماكن تواجده من خالل اإلرضابات 

واملظاهرات، وكانت الحجارة العنوان السلمي األبرز لها.

بذات األساليب، انطلقت انتفاضة األقىص (2000-2005)، إذ هّب الشعب الفلسطيني دفاعاً عن املسجد 
العمل  إىل  تتحول  أن  قبل  األوليني،  السنتني  يف  مظاهرها  أبرز  من  الشعبية  الفعاليات  وكانت  األقىص، 
املسلح. ورغم ذلك استمرت املقاومة الشعبية، ففي العام 2002 بدأت املقاومة الشعبية لجدار الفصل 
لكرثة  معدومة  شبه  كانت  لها  اإلعالمية  التغطية  أّن  ومع  الغربية،  الضفة  شامل  مناطق  يف  العنرصي 
األحداث يف تلك الفرتة من اجتياحات وغريها؛ إال أنها متيّزت بإعادة منط املقاومة الشعبية لالنتفاضة 

األوىل من وسط املقاومة العسكرية يف االجتياحات، وإعادة ترتيب الفعاليات الشعبية. 

يف  يف العام 2005 أخذت املقاومة الشعبية ضد جدار الفصل العنرصي متتد إىل وسط الضفة، وتحديداً 
للتحكم  أجندات  ال  أنه  إال  العمل،  وآليات  اإلسرتاتيجية  يف  بينهام  االختالف  ومع  ونعلني،  بلعني  قريتي 

والسيطرة، وإمنا كان الحاكم الشعب واملصلحة الوطنية. 

ويف العام 2012 كان للقناعة التامة بأهمية العمل الجمعي دور كبري يف نجاح مناذج املقاومة الشعبية يف 
كل من قرية «باب الشمس» و«دير حجلة» وغريهام، من خالل التنسيق لها والعمل برسية. كام أن هبة 
البوابات اإللكرتونية يف القدس يف العام 2017 والرفض الشعبي لدخول األقىص عربها، أرغمت االحتالل 

عىل إزالة كافة البوابات اإللكرتونية.

واآلن، تأيت مسرية العودة يف الذكرى السبعني الحتالل فلسطني، وبعد 11 عاماً عىل حصار قطاع غزة، ويف 
ظل االنقسام الفلسطيني، مع تراجع مسار التسوية الفلسطينية - اإلرسائيلية املتوقفة منذ العام 2014، 
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وبعد الحراك اإلرسائييل – األمرييك بعد نقل السفارة األمريكية إىل مدينة القدس املحتلة، والحديث الدائر 
عن ما يسمى بـ«صفقة القرن»، و«خطة السالم» األمريكية التي يروج لها الرئيس دونالد ترامب من خالل 

جاريد كوشرن، مبعوثه يف الرشق األوسط.

وتنذر  األخرية  السنوات  يف  الالجئني  قضية  لها  تعرضت  التي  الكبرية  للمخاطر  لتتصدى  املسرية  تأيت 
غوث  وكالة  موارد  تجفيف  أبرزها  لذلك،  عملية  خطوات  ترامب  إدارة  اتخاذ  بعد  تحديداً  بتصفيتها، 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن «األونروا» عرب تجميد املساعدات األمريكية، وهي األكرب، 

وإزاحة ملف الالجئني عن الطاولة يف أي عملية تسوية قادمة.

تنوع  رغم  العودة،  حق  وهي  جذورها،  إىل  القضية  أعادت  كونها  فاصلة  نقطة  العودة  مسرية  تشكل 
تواجدهم  أماكن  جميع  يف  الفلسطينيني  زحف  عىل  املسرية  فكرة  تقوم  إذ  أدواتها،  واختالف  األساليب 
نحو األرايض املحتلة العام 1948، والتظاهر بشكل سلمي مع وضع خيم العودة التي تشكل رمزًا لقضية 
الالجئني، وذلك تأكيداً عىل حقهم يف العودة، ما شّكل رضبة قوية لسياسات االحتالل لطمس حق العودة. 
كام استطاعت جذب انتباه العامل نحو مشكلة الالجئني وإعادة القضية الفلسطينية إىل صدارة االهتامم 

الدويل.

النهضة «بوابة  حي   - رفح  مركزية:  تجمعات  ستة  يف  العودة  مسرية  يف  املشاركني  اعتصام  أماكن  ترتكز 
املطبق»، خانيونس - بلدة خزاعة «بوابة النجار»، الوسطى - مخيم الربيج «بوابة املدرسة»، رشق غزة 
- حي الزيتون «بوابة ملكة»، الشامل - «بوابة أبو صفية»، ونقطة 4/4 شاميل بيت حانون. وتبعد هذه 

التجمعات عن الخط العازل (600-700) مرت.

تجمع)؛ محافظة  اختريت هذه األماكن بناًء عىل توزيع املحافظات يف قطاع غزة: محافظة رفح (رشقاً 
تجمع)؛ املحافظة الوسطى وتضم دير البلح واملغازي والنصريات والربيج (تجمع رشق  خانيونس (رشقاً 
الربيج كونه أكرث املخيامت احتكاكاً مع الحدود وبذات الوقت يتوسط املخيامت يف الوسطى)؛ محافظة 
غزة - رشق غزة (منطقة الزيتون والشجاعية، وهي املنطقة الرشقية ملحافظة غزة)؛ محافظات الشامل 
بيت  أما  صفية)،  أبو  (بوابة  رشقاً  متتد  جباليا  منطقة  (الشامل  حانون  وبيت  الهيا  وبيت  جباليا  تضم 
حانون وبيت الهيا فالنقطة األقرب لهام شامالً حاجز إيرز. وتتباين أعداد املشاركني يف املسرية، وتتفاوت 

يف كل جمعة، وترتاوح يف متوسطها ما بني (20- 30 ألف) مشارك. 

املشكلة
يشكل انحصار مسرية العودة الكربى يف قطاع غزة دون باقي أماكن التواجد الفلسطيني، سواء يف الضفة 
الغربية أو الداخل املحتل العام 1948 أو يف الشتات، أحد أهم اإلشكاليات ونقاط الضعف التي تواجهها؛ 
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من  وتحد  األساس،  مسارها  عن  تحرفها  أن  شأنها  من  فرعية  بقضايا  يربطها  القطاع  يف  انحصارها  كون 
إمكانية تحقيقها ألهدافها.

األرض،  ليوم   42 الذكرى  مبناسبة  النطالقتها  األول  اليوم  منذ  العودة  مسرية  تطورات  تتبع  خالل  من 
ونجاحها يف بعض الجوانب وإخفاقها يف جوانب أخرى عىل مستوى قطاع غزة وانحصارها فيه، نستطيع 

رصد أبرز األسباب التي أدت إىل هذا االنحصار، وهي:

أسباب ذاتية: تتمثل يف عدم التعامل مع املسرية عىل أنها فعل نضايل فلسطيني يجب أن يحقق أهدافاً 
كإسرتاتيجية  السلمية  املقاومة  وظهور  غزة،  قطاع  يف  املتفاقمة  اإلنسانية  األزمة  بسبب  وذلك  نضالية؛ 
جديدة يف مواجهة االحتالل اإلرسائييل، فام زال مفهوم املقاومة الشعبية ذات التوجهات السلمية يتطور، 

ومن املمكن أن يكون السبب يف غياب املفهوم الواضح للمقاومة الشعبية السلمية.

النظام  وطبيعة  االنقسام  بسبب  جامعة،  فلسطينية  مؤسسة  وجود  عدم  يف  تتمثل  موضوعية:  أسباب 
السيايس الفلسطيني القائم، وما تعيشه الضفة من حالة ضعف ومعوقات أمام تطوير وتعميم املقاومة 
الشعبية بعد ما يسمى «عملية السور الواقي» يف العام 2002، ويف ظل االعتداءات واإلجراءات اإلرسائيلية 

املتكررة. 

دور  ذلك  ويشمل  والالجئني،  الفلسطينية  القضية  دعم  عن  الدويل  الرتاجع  يف  تتمثل  خارجية:  أسباب 
الضفة،  (غزة،  الساحات  كل  يف  للعمل  تنسيق  لجنة  وجود  عدم  ويف  العودة،  مسرية  دعم  يف  الشتات 
الداخل املحتل، الشتات)، وعدم التعامل مع القضية الفلسطينية وفق املادة السابعة للقانون الدويل يف 
ميثاق األمم املتحدة، إضافة إىل غياب رادع لسياسات االحتالل من النظام الدويل، يف ظل انحياز أمرييك 

إنجييل مييني يقف خلفه اللويب اإلرسائييل.

املقاومة الشعبية يف التجربة الفلسطينية
كل  يف  كبرية  أهمية  لها  الفلسطينية،  التجربة  يف  مستحدثاً  أو  جديداً  أسلوباً  ليست  الشعبية  املقاومة 
خاصة  إسرتاتيجية  وفق  تعمل  مل  أنها  إال  األوىل،  الشعبية  االنتفاضة  منذ  الفلسطينية  القضية  مراحل 
وبرنامج وطني يوضح أولويات املقاومة وأساليبها، ومل تتمكن من البناء والرتاكم يف االنتفاضتني األوىل 
والثانية، ومع ذلك فإن املقاومة الشعبية ال تعني االستسالم والخضوع، وإمنا الفاعلية والتحدي والنضال، 

كام أنها فيام لو فشلت يف تحقيق أهدافها لن ترتك وراءها الكثري من الخسائر. 

يف ظل إدارة ترامب ومحاوالت وسم النضال الفلسطيني بـ«اإلرهاب»، ويف ظل االنقسام الفلسطيني، 
وغياب العمل التنظيمي عىل األرض من قبل الفصائل الفلسطينية، وأكربهام حركتي فتح وحامس، وسعي 
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القيادة الفلسطينية إىل كسب الرأي العام العاملي بالفعل الديبلومايس، واعتبار أن أي عمل عسكري من 
شأنه أن يدمر إنجازاتها، كان ال بد من االعتامد عىل املقاومة الشعبية كأحد أشكال النضال للحفاظ عىل 
املكاسب السياسية عىل الصعيد العاملي لدعم القضية الفلسطينية، وإعادة االعتبار لها باعتبارها قضية 
تحرر وطني وإنهاء االحتالل وتحقيق االستقالل، وكسب املزيد من التضامن والتأييد الدويل ومحارصة 

املرشوع الصهيوين. 

العنرصي  الفصل  جدار  مبقاومة  ومروراً  االنتفاضتني  منذ  فلسطني  يف  الشعبية  املقاومة  حققته  ما  رغم 
وهبة البوابات اإللكرتونية، إال أن املشكلة التي ال تزال قامئة هي االعتامد عىل نضال فرعي أو موسمي 
أو أقرب إىل ردات الفعل دون برنامج وطني، مام يضعف املقاومة نفسها، مثال ذلك ما حدث يف مسرية 

العودة الكربى، وما حدث يف املظاهرات ضد تهجري أهايل منطقة الخان األحمر.

حتديات ومعيقات استمرارية وتوسع مسيرة العودة
هناك الكثري من التحديات واملعيقات التي تواجهها مسرية العودة نتيجة انحصارها يف قطاع غزة، وعدم 

وجود دعم ومشاركة فعالة من أماكن التواجد الفلسطيني األخرى.

ارتفع عدد الضحايا من الشهداء والجرحى وفق اإلحصائية التفصيلية لوزارة الصحة العتداء قوات االحتالل 
اإلرسائييل عىل املشاركني السلميني يف مسرية العودة الكربى منذ 2018/03/30 وحتى 2018/08/13 عىل 

النحو اآليت: 

بلغ إجاميل الشهداء 168 شهيداً وصلوا إىل مشايف القطاع (27 طفالً، 3 من اإلناث)، إضافة إىل 8 شهداء 
احتجزت قوات االحتالل جثامينهم، واإلصابات 18006 بجراٍح مختلفة واختناق بالغاز (منهم 3540 طفالً، 

1728 سيدة).

أما درجة الخطورة يف مجمل اإلصابات فكانت (417 إصابة خطرية، 4293 متوسطة، 13296 طفيفة). من 
بني اإلصابات (4508 إصابة بالرصاص الحي، 529 إصابة بالرصاص املعدين املغلف باملطاط، 7590 اختناق 

شديد بالغاز، و5379 بالشظايا وإصاباٍت أخرى). 

بالنسبة إىل أماكن اإلصابات يف الجسم (677 إصابة بالرأس والرقبة، 391 بالصدر والظهر، 426 بالبطن 
والحوض، 1370 األطراف العلوية، 5862 األطراف السفلية، 1690 أماكن متعددة)، إضافًة إىل 69 حالة 

برت من بني اإلصابات يف األطراف العلوية والسفلية وأصابع اليد. 

كام كان هناك استهداف مبارش للطواقم الطبية أدى إىل ارتقاء 3 شهداء، بينهم مسعفة، وإصابة 370 من 
املسعفني بالرصاص الحي واالختناق بالغاز، وترضر 70 سيارة إسعاف بشكٍل جزيئ. هذا االرتفاع الكبري 
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يف عدد الشهداء والجرحى يف مسرية العودة ال بد أن يكون دافعاً إلحياء املقاومة الشعبية وتكاملها يف 
املناطق الفلسطينية األخرى.

أما ما يتعلق باستخدام الطائرات الورقية كأداة من أدوات املقاومة الشعبية، فقد كان بهدف إشغال 
قنايص االحتالل اإلرسائييل عن قتل املتظاهرين الفلسطينيني عىل الحدود يف مسرية العودة، األمر الذي 
أدى إىل إرباك االحتالل عىل أصعدة عدة، والبحث عن حلول ملواجهة هذه األساليب الجديدة للمقاومة 

الشعبية. 

يف  الفلسطينية  للمقاومة  عدة  حدودية  مراقبة  نقاط  بقصف  اإلرسائييل  االحتالل  قوات  قامت  وعليه 
محاولٍة منها إلخامد هذا الحراك. 

كام صدرت ترصيحات وتهديدات عن قادة من االحتالل اإلرسائييل برضورة التعامل معها بالقوة املفرطة؛ 
وذلك لتسببها بحرائق يف حوايل ربع املساحات املزروعة عىل الرشيط الحدودي مع قطاع غزة والغابات يف 
املستوطنات القريبة منه واملواقع العسكرية الحدودية، إضافة إىل الخسائر االقتصادية الكبرية، والحاجة 
مواجهة  فشل  بسبب  لالحتالل  كبرياً  تحدياً  تشكل  التي  الورقية  الطائرات  ملواجهة  حديدية»  إىل «قبة 
هذا السالح الفلسطيني الجديد، مقابل ما تعتربه نجاًحا يف مواجهة صواريخ املقاومة الفلسطينية من 

منظومة القبة الحديدية.

مقابل ذلك كله، اتسمت مطالب القيادة الفلسطينية لحامية املتظاهرين يف مسرية العودة بالضعف، 
إضافًة إىل عدم تحمل املجتمع الدويل مسؤولياته تجاه الفلسطينيني املتظاهرين يف مسرية العودة، فقد 
دعت كل من األمم املتحدة والربملان األورويب إىل حامية املتظاهرين يف مسرية العودة وتوفري التمويل 
لعالج الجرحى كام دعا الربملان األورويب إرسائيل إىل عدم استخدام القوة املفرطة واملميتة مع املتظاهرين 

الفلسطينيني، وإىل ضبط النفس، والحيلولة دون أي تصعيد جديد للعنف. 

وملواجهة األزمة اإلنسانية، طالب الربملان األورويب بجهود دولية من أجل إعادة إعامر وتأهيل قطاع غزة، 
ورفع الحصار. ويف املقابل، طالب النواب األوروبيون قادة املتظاهرين يف مسرية العودة باالمتناع عن 
التحريض عىل العنف. هذا الضعف يف دعم مسرية العودة وتحمل املسؤولية تجاهها ما هو إال تحدي 

الستمرارية املسرية وتوسعها ملناطق التواجد الفلسطيني األخرى. 

األهداف
تسعى هذه الورقة إىل تقديم حلول وبدائل للقوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات املجتمع املدين، 
لتكون قادرة عىل إعادة بناء وتأهيل املظلة الفلسطينية الجامعة والتوافق عىل مرشوع وطني موحد، 
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وأسس الربنامج السيايس الوطني، إضافة إىل طرح مقرتحات إلعادة بناء وتطوير برنامج عمل املسريات مبا 
يتواءم مع إمكانيات وظروف مختلف التجمعات الفلسطينية.

اآلثار 
• تغليب األسباب الفرعية عىل السبب الرئيس للمسرية، إذ أُشري إىل األزمة اإلنسانية وكرس الحصار 	

الجيل  يرابط  حيث  الفلسطيني،  اللجوء  قضية  ال  العودة،  ملسرية  ودافع  كمسبب  غزة  قطاع  عن 
الرابع بعد 70 عاماً عىل اللجوء، الجيل الذي مل يعش يف فلسطني التي ُهّجر منها أجداده.

• أدى عدم التوافق عىل برنامج سيايس موحد ملسرية العودة إىل اعتبارها أداة تعرب عن وجهات نظر 	
حزبية ال شعبية، كحركة حامس مثالً، مام أفقدها التبني الرسمي، واملوقف السيايس املوحد.

• افتقار املسرية يف الساحات األخرى (الضفة، والداخل املحتل، والشتات) للجنة عمل مشرتكة تتناسق 	
مع قطاع غزة، مام جعل املسرية تفتقر إىل التنوع يف األساليب املتبعة إليصال هدف املسرية األساس 

ألوسع نطاق. 

املعايير
التواجد  أماكن  ليشمل  وتوسعه  العودة  مسريات  مبسار  يتعلق  فيام  املتاحة  البدائل  الورقة  تتناول 

الفلسطيني وفق معايري محددة تحكمها، وهي:

معيار القبول: تطرح الورقة البدائل لجهة مدى قبولها لدى مكونات النظام السيايس والشعب الفلسطيني 
والفصائل الفلسطينية، ال سيام «فتح» و«حامس»، ومؤسسات املجتمع املدين. 

معيار املنفعة والتكلفة: تتمثل املنفعة باستطاع املسرية فك الحصار عن قطاع غزة وإن كان بشكل جزيئ، 
بعد مرور ثالثة حروب قادتها املقاومة ومل تستطع أن تفك الحصار، إضافًة إىل تحقيق منفعة من خالل 
االتفاق والوحدة بني كافة الفصائل عىل أهمية هذه املسرية رغم سنوات االنقسام الطويلة، وإىل ما صدر 
عن مجلس األمن من قرارات تتعلق بها مع أن ثالثة حروب مل تستطع استصدار أي قرار من ذات الجهة، 
فضًال عن زيادة الوعي برضورة التحرك واملشاركة الواسعة لضامن توسع املسرية واستمراريتها، ورضورة 
مؤسسات  دور  وتفعيل  وإرشاك  والشعب،  الوطنية  الحركة  قيادة  بني  ما  تواصل  آليات  عىل  االعتامد 

املجتمع املدين، وذلك للتقليل من تكلفة املسرية وخسائرها.

أهمية  االجتامعية  ومكوناته  أطيافه  بكل  الفلسطيني  املجتمع  يتفهم  معيار الوعي الفلسطيني العام: 
وطني  مرشوع  عىل  والتوافق  الجامعة  الفلسطينية  املظلة  وتأهيل  وإعادة  الوطنية،  الروح  بناء  إعادة 
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موحد، وأسس الربنامج السيايس الوطني، وال ميكن إنكار أن كافة التيارات التي تؤيد املقاومة ترى جدوى 
عايشوا  ممن  الشعب  من  كبري  قطاع  يؤمن  كام  لها.  «حامس»  دعم  وجدنا  لذلك  العودة،  مسرية  من 

االنتفاضتني، وهم من أبناء التنظيامت، بأهمية املقاومة الشعبية يف تحقيق أهداف املسرية.

البدائل السياساتية
تتداخل األسباب الداخلية والخارجية فيام يتعلق مبسريات العودة، وعليه هناك بدائل أو سيناريوهات 
مختلفة بشأن بقائها منحرصة يف قطاع غزة، وبالتايل تحقيق أهداف ونتائج داخلية محدودة عىل مستوى 
القطاع فقط، ورمبا خسائر أكرث، أو توسعها واستمراريتها لتحقيق أهدافها الداخلية، إضافًة إىل تحقيق 

العودة، وبالتايل نحن أمام ثالثة بدائل:

البديل األول: إعادة بناء قيادة مسريات العودة لتضم التجمعات الفلسطينية املختلفة 
عضواً،  من 27  األخرى،  املناطق  دون  غزة  قطاع  عىل  تقترص  التي  العودة،  ملسرية  العليا  اللجنة  تتكون 
واملرأة  والشباب  والطالب  املدين  املجتمع  ومنظامت  التنظميات  كل  من  مختصة  لجنة   13 وتتضمن 
والالجئني واإلعالم، وهذه اللجان هي: اللجنة القانونية والصياغة والتواصل الدويل، اللجنة املالية، اللجنة 
الشبابية،  التنسيقات  قطاع  لجنة  الطالبية،  األطر  لجنة  املرأة،  قطاع  لجنة  اإلعالمية،  اللجنة  الصحية، 
لجنة الفعاليات والعمل الجامهريي، لجنة الحشد، لجنة قطاع الالجئني، لجنة األنشطة الثقافية «الفن 

والرتاث»، لجنة الوجهاء ومخاتري العشائر، لجنة املنظامت األهلية.

إذا أردنا توسيع العمل الشعبي وانتشاره يف كافة مناطق تواجد الشعب الفلسطيني، يجب استعادة الروح 
النضالية للشعب الفلسطيني، والعمل عىل زيادة الوعي برضورة التحرك وبثها يف نفوس الفلسطينيني، 

فاملشاركة الواسعة تعني التوسع واالستمرارية.

إضافة إىل ذلك، هناك رضورة لبناء لجنة عليا تضم جميع الفئات املختلفة للشعب الفلسطيني، وتشكيل 
قيادة جديدة عىل أسس جديدة، ورضورة اعتامد آليات تواصل ما بني قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية 
والشعب الفلسطيني، من خالل دعم وتعزيز القيادات امليدانية الشابة، وإرشاك وتفعيل دور مؤسسات 

املجتمع املدين. 

كام ال بد من إعادة تطوير وسائل وأدوات املقاومة الشعبية، ففي ثورة 1936 كان هناك أطول أرضاب 
يف التاريخ، ويف هبة البوابات اإللكرتونية مكث املقدسيون يف الشوارع، ويف غزة استخدمت الطائرات 
املصلحة  إىل  واالحتكام  السياسية  األجندات  عن  بعيًدا  العمل  عىل  االتفاق  من  بد  ال  وبالتايل  الورقية، 

الوطنية، وإيجاد أدوات ووسائل أخرى الستمرار العمل املقاوم.
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يحظى البديل بقبول القوى والفصائل الفلسطينية، ففي وثيقة الوفاق الوطني العام 2006 وافق الجميع 
عىل أن املرحلة النضالية تتطلب مقاومة شعبية، وبالتايل ال بد من إرشاك الفصائل األخرى ومؤسسات 

املجتمع املدين، وتوسيع جبهة املواجهة يف كل أماكن تواجد الشعب.

هناك صعوبات أمنية وإدارية يف تطبيق البديل، ويكمن الحل يف تنظيم العمل الشعبي وترك القيادة 
امليدانية تتحرك. وهناك صعوبات يف الضفة تتمثل يف عدم القدرة عىل توسيع العمل املقاوم ومجابهة 
التحرك بسبب أمن املتظاهرين، فالسلطة ليس مطلوباً منها املواجهة، لكن عليها ترك القيادات امليدانية 

العمل.

ــات وظــروف مختلــف  ــواءم مــع إمكاني ــر برنامــج عمــل املســريات ليت ــاين: تطوي ــل الث البدي
ــطينية  ــات الفلس التجمع

التواجد  ألماكن  والتوسع  التمدد  من  ميكنها  العودة،  مسريات  لتطوير  عمل  برنامج  صياغة  يتطلب 
الظرف  ظل  يف  سيام  ال  خصوصيته،  ومراعاة  فلسطيني،  تجمع  كل  مع  بذكاء  التعامل  الفلسطيني؛ 
فلسطيني  بإجامع  تحظى  الشعبية  املقاومة  أن  هنا  اإليجايب  الجانب  لكن  املعقد.  والدويل  الفلسطيني 

فصائيل وشعبي كونه قليل الخسائر ويحصد مكاسب أكرب، إىل جانب القبول الدويل.

كام يتطلب ذلك اإلبقاء عىل العنوان العام والعريض، وهو حق العودة الذي يجمع الفلسطينيني أينام 
وجدوا، فجميعهم يستشعرون خطورة املخططات الرامية لتصفية القضية، وتحديداً حق العودة، وبالتايل 

فإن أسباب انتقال املسرية لباقي الساحات متوفرة، وتبقى اإلشكالية يف اآلليات واألدوات.

لسيطرة االحتالل عىل كل مفاصل الحياة فيها، وحالة  الضفة الغربية: صحيح أنها ساحة معقدة نظراً 
التنسيق األمني بينه وبني السلطة الفلسطينية التي خلقت حالة أمنية تكبح جامح املسرية، وال تجعلها 
حدثاً دامئاً ومستمراً كام هو الحال قطاع، ولكن السلطة التي رفضت «صفقة القرن» وتدرك خطورة ما 

يحاك ضد القضية؛ رمبا تصل إىل نقطة ال تستطيع منع الفلسطينيني من مامرسة الفعل الشعبي. 

للحواجز  نتيجة  غزة  يف  تجري  كالتي  كبرية  برشية  تجمعات  الضفة  مدن  تشهد  أن  الصعب  من  كام 
وإجراءات االحتالل، لذا فقد تتخذ أشكال أخرى تتالءم مع البيئة األمنية والجغرافية فيها، أبرزها االشتباك 
مع االحتالل عىل الحواجز ونقاط التامس عىل مداخل املدن، إضافة للتصدي للمستوطنني الذي يعتدون 
عليهم يف مدن الضفة وقراها، وتوسيع دوائر االحتكاك ونقاط املواجهة عىل نطاق واسع، كام ميكن تكرار 

تجربة البالونات الحارقة يف الضفة وقطع طرق املستوطنني.

والداخل،  الضفة  أهايل  من  نحوها  ومستمر  دائم  زحف  وهناك  باستمرار  ملتهبة  ساحة  تعترب  القدس: 
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وهي املكان الذي يتوافد إليه الفلسطينيني من كل األماكن. ميكن أن متهد شدة االحتقان املوجودة فيها 
وتشديد إجراءات االحتالل لتشكل يف أي لحظة حالة مقاومة شعبية عارمة، مثل هبة البوابات يف متوز 

2017، التي استطاعت أن تشكل منوذجاً مهامً يف الفعل املقاوم الشعبي.

تكمن إشكالية القدس يف غياب مرجعية وطنية عليا تضم قيادات العمل الوطني والشعبي فيها، وبالتايل 
فمن الرضوري تشكيل قيادة ميدانية والدفع باتجاه تشكيل قيادات يفرزها ميدان الفعل الشعبي هناك، 

والتنسيق بينها وبني باقي القيادات يف الساحات املختلفة.

الداخل املحتل العام 1948: تبقى املقاومة الشعبية فيه الخيار األفضل واألنسب، وال ميلك غريه ملقاومة 
املحتل، كام أنه ميكن ألهايل الداخل رفع شعار مسرية العودة واملطالبة بحق عودتهم، خاصة أن جزءاً 

كبرياً منهم مهجر من بلداتهم وليس صحيحاً أن جميعهم يسكنون بلداتهم األصلية.

ميكن ألهايل الداخل املشاركة يف مسريات العودة، وقد جرت بالفعل مظاهرة يف حيفا تصدى لها االحتالل 
بالغطرسة والرضب واالعتقال للمتظاهرين السلميني الذين خرجوا ملساندة قطاع غزة بعد املجازر التي 
ارتكبها االحتالل ضد املتظاهرين هناك. كام شارك أهايل الداخل يف االنتفاضتني وسقط منهم الشهداء 

والجرحى.

سوريا: تبقى إشكالية مشاركة الشتات تتبع ظروف كل بلد يتواجد فيه الفلسطينيون، ففي سوريا كانوا  
منهم إىل الهجرة مجدداً، فبعدما  كبرياً  ينعمون بظروف جيدة، لكن الحرب الدائرة هناك دفعت جزءاً 
كان يتجاوز عددهم، حسب األونروا، 560 ألف الجئ، بقي منهم قرابة 440 ألف بعد الحرب، ونتيجة 

لذلك فمن الصعب أن يشارك الفلسطينيون يف سوريا يف مسريات العودة يف ظل الوضع الحايل.

لبنان: يعيش الالجئون الفلسطينيون يف لبنان يف معازل وسجون، وتفرض عليهم إجراءات غري إنسانية، 
مع  ورغم الظروف التي تعترب األقىس لالجئ الفلسطيني إال أن لبنان الساحة األكرث اشتعاالً وانسجاماً 
الوضع يف األرايض الفلسطينية. كام أن التواجد القوي للفصائل يف لبنان وعدم وجود معاهدات سالم بينه 

وبني وإرسائيل قد يسمح مبشاركة الالجئني هناك بقوة يف املقاومة الشعبية.

األردن: يبقى الوضع يف األردن معقد نتيجة حمل معظم الالجئني الفلسطينيني الجنسية األردنية، ورغم 
عددهم الكبري الذي يقارب 4 مليون، إال أنهم يخضعون بالكامل لإلجراءات اإلدارية والقانونية يف األردن 
الذي تربطه معاهدة سالم مع إرسائيل، إىل جانب ما يرتتب عليها من إجراءات أمنية، التي بناء عليها 

متنع األردن أي إمكانية القرتاب الفلسطينيني هناك ألراضيهم املحتلة.

األردن من أكرث الساحات مساندة للفلسطينيني عرب التظاهرات الشعبية التي تحظى بحشد جامهريي 
كبري، فبالتايل ميكن استثامر هذه النقطة عرب تطوير آليات عمل تضمن استمرار العمل الشعبي هناك 
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باقي  مع  كامل  تنسيق  ضمن  تعمل  قيادة  وبوجود  العودة،  مسرية  شعار  تحت  األرض  داخل  يف  حتى 
الساحات.

بني  للربط  األول  البديل  تفعيل  من الرضوري  يبقى  الفلسطينية،  التجمعات  خصوصية  من  الرغم  عىل 
الساحات حتى يكون الفعل النضايل الشعبي ضمن خطوة إسرتاتيجية ورؤية موحدة وواضحة تهدف إىل 

لتحقيق هدف واضح ومتفق عليه عرب الضغط الشعبي يف الساحات بشكل متوازن. 

البديــل الثالــث: التشــبيك عــىل الســاحة الدوليــة وبنــاء التحالفــات وتفعيــل دور الالجئــني يف 
الســاحة الخارجيــة

املجتمع،  مقومات  كل  فيها  تتعاون  كتلة  تكاتف  إىل  الدويل  املرسح  إىل  العودة  مسرية  تحويل  يحتاج 
من خالل القيام بأدوار مختلفة كل حسب قدراته وإمكانياته، وذلك عرب إيجاد تحالفات مع الجاليات 
الفلسطينية يف الشتات، وتحالفات مع قوى املجتمع املدين واألحزاب السياسية يف الغرب، وتحالفات مع 
املثقفني الغربيني (عرض مسرية العودة من خالل أفالم، قصص وروايات، معارض صورية)، والتحالفات 

الرسمية التي يجب أن تقوم بها السلطة الفلسطينية. 

فشلت السلطة الفلسطينية يف استصدار قرار دويل يحاكم أو حتى يدين القوة اإلرسائيلية املفرطة ضد 
مسريات العودة، كام فشلت يف رفع دعاوى لدى مؤسسات حقوق اإلنسان، وبالتايل ال بد من مضاعفة 
التحرك عىل املستوى الدويل، قانونياً وديبلوماسياً، وال بد من إيجاد تناغم يف التحركات الفلسطينية، بني 

ما يحدث عىل األرض وما تطالب به القيادة الفلسطينية.

اخليار املفضل
إن البديل/السيناريو املفضل، مع أنه األصعب من حيث التطبيق هو الدمج بني البدائل الثالثة املطروحة؛ 
إذ ال بد من إعادة بناء قيادة مسريات العودة لتضم التجمعات الفلسطينية املختلفة، وتطوير برنامج 
عمل املسريات ليتواءم مع إمكانيات وظروف مختلف التجمعات، وبناء التحالفات وتفعيل دور الالجئني 
الفلسطينيني يف أماكن تواجدهم يف الساحات الخارجية؛ كل ذلك تحت مظلة فلسطينية جامعة والتوافق 

عىل مرشوع وطني موحد، وأسس الربنامج السيايس الوطني.



إعداد

سياسات مقترحة لتطبيق قرارات وقف 
التنسيق األمني مع االحتالل

إبراهيم مقبل، خالد زين الدين، رائد غباين
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مقدمة
من  تبعها  وما   ،1993 العام  وإرسائيل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بني  املوقعة  أوسلو  اتفاقية  أفرزت 
الفلسطينية  السلطة  بني  األمنية  العالقات  مبوجبها  تحّددَّت  نوعها،  من  فريدًة  أمنيًة  حالة  اتفاقيات، 
الكتامن،  طيَّ  وبقيت  الرسي،  الطابع  أخذت  األمنية  االتفاقيات  جميع  أن  من  الرغم  وعىل  وإرسائيل.  
فإن جميع االتفاقيات السياسية ركزت عىل محاربة «اإلرهاب»، حيث افرتضت االتفاقيات أن «اإلرهاب» 

يشكل عدواً مشرتكاً للطرفني.

هنا برزت اإلشكالية الكربى يف التصنيف اإلرسائييل لإلرهاب، حيث إن املقاومة الفلسطينية مصنفة وفقه 
عىل أنها إرهاب، وربطت الحكومات اإلرسائيلية واملمولون أي تقدم يف عملية السالم، مبدى قدرة السلطة 

عىل محاربة اإلرهاب.

ويف ظل هذا الدور الذي اضطلعت به السلطة الفلسطينية بهدف توسيع الرقعة الجغرافية لعملها يف 
األرايض الفلسطينية، ضمن ما نصت عليه االتفاقيات، نجد أن العالقة األمنية بني السلطة وإرسائيل كانت 
مثار جدل، وشكلت محور اإلشكالية يف العالقات الفلسطينية–الفلسطينية الداخلية، وتركزت جل هذه 

اإلشكاليات يف «التنسيق األمني».

املطالبة بوقف التنسيق األمني ليس باألمر الجديد، بل كانت هنالك العديد من املطالبات التي جاءت 
من القوى والشخصيات واملؤسسات الفلسطينية، بل إن العديد يعترب أن التنسيق األمني يشكل عبئاً 
عىل الرشاكة بني فصائل العمل الوطني، والثقة بني الشعب الفلسطيني والقيادة الحالية.1  كام إن هذا 
الجدل واملطالبات تجددت بعد إعالن ترامب بشأن القدس عاصمة إلرسائيل يف شهر كانون األول 2017، 
إذ طالبت مجموعة من الكتاب واألكادمييني واإلعالميني السلطة والقيادة الفلسطينية بانتهاج إسرتاتيجية 
وخيارات جديدة.  كام دعوا إىل وقف عملية املفاوضات، وإنهاء التنسيق األمني، والتبعية االقتصادية مع 
االحتالل.2  وعىل الرغم من الجدل حول طبيعة التنسيق األمني وأهدافه وغاياته، فإن قيادات السلطة 
تعترب التنسيق األمني أمراً ال بد منه، وأن الحديث عن وقفه ال ينسجم مع الحقائق عىل األرض وواقع 

العالقة الفلسطينية اإلرسائيلية املرتبط بتعهدات دولية.3

شكل ٥ آذار 2015 محطة مفصلية، حيث أصدر املجلس املركزي ملنظمة التحرير يف بيانه الختامي قراراً 

1  لقد طالبت معظم الفصائل الفلسطينية، ومنها الجبهتان الشعبية والدميقراطية وقيادات من فتح، السلطة الفلسطينية، بوقف التنسيق 
bit.ly/2KKPjwy, bit.ly/2ATEnxd, bit.ly/2AVgB3E :األمني.  وميكن مراجعة هذه املواقف من خالل الروابط اآلتية

2  كتاب وإعالميون فلسطينيون يطالبون القيادة الفلسطينية بانتهاج إسرتاتيجية جديدة واعتامد أشكال املقاومة الشعبية، موقع أمد لإلعالم، 
bit.ly/2nqwuW8 .2017/12/7

bit.ly/2My51wI .2012/12/19 ،3  جدل التعاون األمني بني السلطة الفلسطينية وإرسائيل، برنامج الواقع العريب، قناة الجزيرة

https://bit.ly/2KKPjwy
https://bit.ly/2ATEnxd
https://bit.ly/2AVgB3E
https://bit.ly/2nqwuW8
https://bit.ly/2My51wI
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بوقف التنسيق األمني بأشكاله كافة مع سلطة االحتالل، يف ضوء عدم التزامها باالتفاقيات املوقعة.  ويف 
15 كانون الثاين 2018، أعاد املجلس ذاته التأكيد عىل القرار نفسه، وأوكل هذه املهمة للجنة التنفيذية 
سلطات  التزام  عدم  جراء  ذلك  جاء  آب 2018.   يف  األخرية  املجلس  دورة  يف  تكرر  ما  وهو  للمنظمة، 
االحتالل، أصالً، باتفاق أوسلو وملحقاته، ومواصلتها االستيطان غري الرشعي وفق القانون الدويل، ورفض 
ترسيم الحدود، وذلك بعد 22 عاماً من توقيع اتفاقية أوسلو؛ إضافًة للتطورات األخرية بشأن العالقة مع 

الجانب األمرييك، الراعي الحرصي لعملية السالم ومساندته التامة لالحتالل.

وعىل الرغم من مطالبات أعىل مجلس متثييل للمنظمة (املجلس الوطني) يف أيار 2018 بتطبيق قرار 
املجلس املركزي يف دورتيه األخريتني، إضافة إىل دورة املجلس يف 15-17 آب 2018، التي قاطعتها عدة 
قوى وشخصيات من أعضاء املجلس، فإن القرار مل يُطبق -حتى اللحظة- عىل الرغم من تشكيل لجنة 

فنية لتطبيقه، ومل تلتزم السلطة بتطبيق القرارات.

هذا اإلرصار يثري تساؤالت عديدة حول الهدف من إعادة إصدار القرار عىل الرغم من عدم التطبيق؛ فيام 
يرى البعض أن القرار جاء نتيجة ردة فعل عىل ظروف وحوادث طارئة تعيشها القضية الفلسطينية، دون 

أن يكون هنالك إدراك تام إلمكانيات التنفيذ.1

املشكلة
قرارات  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تطبيق  عدم  يف  هذه  السياسات  تحليل  ورقة  مشكلة  تتمثل 
وتوصيات املجلسني الوطني واملركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية، الداعية إىل وقف التنسيق األمني مع 
االحتالل اإلرسائييل.  فعىل الرغم من مرور 25 عاماً عىل بدء مسار أوسلو، والتزام السلطة بتلك االتفاقات 

وترتيباتها، فإن االحتالل اإلرسائييل مل يلتزم بتلك االتفاقيات.

وعىل الرغم من إصدار املجلس املركزي ملنظمة التحرير قرارين بوقف التنسيق األمني خالل العامني 
2015 و2018، فإن هذا التنسيق ال يزال قامئاً كام هو دون أي تغيري، وهو ما يتوقع حدوثه حتى بعد 
إعادة تأكيد املجلس للمرة الثالثة عىل القرار ذاته يف دورة آب 2018.  فام هي األسباب التي تقف وراء 

ذلك، مع أنه بات يشكل تهديداً وخطراً كبرياً عىل القضية الفلسطينية واملرشوع الوطني؟

األهداف
التحرير  ومنظمة  الوطنية  السلطة  يف  القرار  لصانعي  واضحة  سياساتية  بدائل  تقديم  العام:  الهدف 

1  هاين املرصي، هل ميكن تعليق التنسيق األمني مع إرسائيل؟، ورقة مقدمة إىل مؤمتر التوجهات الفلسطينية لتغيري الوضع الراهن الذي 
bit.ly/2MTCm8Z .3 ،2016 نظمه املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية، شباط



59

أوراق تحليل سياسات

الفلسطينية، لتنفيذ قرارات األخرية، يف ما يخص وقف التنسيق األمني مع االحتالل اإلرسائييل؛ ما يضمن 
صيانة حقوق الشعب الفلسطيني، ويجنب املرشوع الوطني الفلسطيني مزيداً من التدهور.

الهدف الفرعي: تقديم مقرتحات ملواجهة الصعوبات التي قد تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية عند 
تطبيق القرار عىل األرض –وبخاصة يف ما ذكر من أسباب وآثار- مبا يضمن تطبيقاً أكرث فعالية.

املعايير
تنطلق هذه الورقة من املعايري اآلتية:

املقبولية: يركز هذا املعيار عىل رؤية مدى مقاربة هذه البدائل من رؤية واهتامم صناع القرار يف السلطة 
الوطنية الفلسطينية.

معيار املنفعة والتكلفة: يقيس هذا املعيار مدى تكلفة السياسة املقرتحة عىل القضية الفلسطينية، وما 
هي املنفعة التي سيحققها.

للبدائل  ودعمه  الفلسطيني  الشعب  وعي  مدى  املعيار  هذا  يقيس  العام:  الفلسطيني  الوعي  معيار 
املطروحة.

التنسيق األمني من منظور فلسطيني
اإلرسائييل،  واالحتالل  الفلسطينية  السلطة  بني  املوقعة  التفاهامت  من  مجموعة  األمني  التنسيق  يعدُّ 
التي جاءت بناًء عىل اتفاقيات مربمة بينهام خالل فرتة التسعينيات، والتي جاءت عقب اتفاق أوسلو، 
الذي يشكل االتفاق األساس لهذه االتفاقيات التي تبعها مجموعة من الربوتوكوالت العام 1995، بينها 

بروتوكول الرتتيبات األمنية، والتي تحدد شكل هذا التنسيق.

مواقع  تحديد  قبيل  من  واالحتالل؛  السلطة  أجهزة  بني  األمنية  العالقة  ترتيب  األمني  التنسيق  يشمل 
مع  التعامل  كيفية  وكذلك  منهام،  لكل  الخاضعة  املناطق  حامية  مجال  يف  والتنسيق  للقوات  االنتشار 
املستوطنني واملواطنني الفلسطينيني، وآلية دخول أي طرف من األطراف إىل املناطق الخاضعة للطرف 
اآلخر1، ما يعني أن مفهوم التنسيق األمني، بالنسبة إىل االحتالل اإلرسائييل، بات واسعاً جداً، ما عنى يف 
الكثري من الحاالت وقف عمليات املقاومة الفلسطينية املوجهة ضد االحتالل يف إطار السعي إىل التحرر 
الوطني، كام تعدى ذلك إىل التنسيق يف مجال املطلوبني، ما بقي حرصاً عىل الفلسطينيني، إذ مل يتم ذكر 

1  محمد عواد،  أسس الرتتيبات األمنية الفلسطينية اإلرسائيلية يف الضفة الغربية وأثرها عىل التنمية السياسية (رسالة ماجستري)، جامعة 
النجاح الوطنية، نابلس، 2015، 1.
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حوادث تقوم فيها دولة االحتالل بتسليم مطلوبني إىل السلطة، عىل خالف األخرية، التي لطاملا رصحت 
بأنها أوقفت العديد من املطلوبني والعمليات ضد االحتالل اإلرسائييل.

لقد جاء التنسيق األمني، والتساهل الذي أبدته قيادة منظمة التحرير الفلسطينية يف االتفاقيات املوقعة 
مع االحتالل، عىل أمل أن تلتزم «إرسائيل» مبا نصت عليه تلك االتفاقيات الساعية يف النهاية إىل بناء 

الدولة الفلسطينية عىل حدود الرابع من حزيران 1967.

إال أن االحتالل أبقى ما يخدم وجوده، وتنكر للحقوق الفلسطينية التي جاءت عرب تلك االتفاقيات.  فلم 
يتم نقاش ملفات الوضع النهايئ خالل خمس سنوات من اتفاقية أوسلو، حيث مل تلتزم «إرسائيل» بذلك، 
ما أعقبه اندالع انتفاضة األقىص، التي كان رشارتها، حينها، دخوُل «أرئيل شارون» إىل املسجد األقىص يف 

28 أيلول العام 2000.

إىل  األحيان  بعض  يف  ووصلت  واالحتالل،  السلطة  أجهزة  بني  العالقة  يف  توتراً  الفرتة  تلك  شهدت  لقد 
املواجهة خالل فرتة ترؤس الراحل يارس عرفات قيادة السلطة واملنظمة، إال أنه عرب اتفاق الهدنة الذي 
اتفاقيُة  ووقعت  سابقاً،  عليه  كانت  ما  إىل  األوضاع  عادت  العام 2005،  و«إرسائيل»  السلطة  بني  وقع 

املعابر حينها.1

تبع ذلك رئاسة الرئيس محمود عباس للسلطة واملنظمة، وبدأت سلسلة من املفاوضات مع االحتالل 
اإلرسائييل، ما أفرز تعززاً يف التنسيق األمني بني الطرفني.  إال أن تلك املفاوضات توقفت العام 2014 يف 
ظل تعنت «إرسائيل» ومواصلتها نهجها املتبع يف االستيطان، وقتل مقومات وأسس الدولة الفلسطينية 

املنشودة.

كخيار واقعي، وعدم  عىل التمسك به  أما بالنسبة إىل موقف السلطة من التنسيق األمني؛ فهو مبني 
القدرة عن التخيل عنه، فقد أكد عديد من القيادات ذات النفوذ يف السلطة، ويف هذا املجال، التمسك 

بهذا التنسيق مع االحتالل.

األسباب التي متنع تطبيق السلطة قرار وقف التنسيق األمني
. نهج السلطة: تتبنى السلطة الوطنية الفلسطينية منذ نشأتها بعد اتفاقية أوسلو مبدأ املفاوضات،  أوالً
كان شكلها، حيث إنها ال تريد الدخول يف نهج  ورضورة وجود عالقات مع االحتالل اإلرسائييل أياً 

مغاير للمفاوضات.

bit.ly/2nqwuW8 .1  «اتفاق الهدنة بني السلطة الفلسطينية وإرسائيل العام 2005»، أمد لإلعالم

https://bit.ly/2nqwuW8
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يتمثل  الذي  املشرتك  للعدو  السلطة  قيادة  من  استشعار  عدم  هناك  يزال  ال  الداخلية:  العالقات  ثانياً. 
لخطر سيطرة قوى فلسطينية أخرى عىل القرار  يف االحتالل اإلرسائييل، حيث إن هناك استشعاراً 

السيايس (تبدل األولويات للسلطة).

ثالثاً. قدرات النظام السيايس للسلطة: يفتقر النظام السيايس الفلسطيني إىل عديد من إمكانيات تطبيق 
قرار وقف التنسيق األمني، ويتمثل ذلك يف اآليت:

• املالية، 	 بالتزاماتها  الوفاء  عىل  فعلياً  قادرة  غري  الفلسطينية  السلطة  االقتصادية:  األسباب 
واملتمثلة، بشكل أسايس، يف دفع رواتب موظفيها، والبالغ عددهم نحو 150 ألف موظف، 

حيث ال متلك القدرة عىل التحكم بتدفق األموال لخزينتها، وبخاصة أموال املقاصة.

• ضعف مقومات السيادة: ال متتلك السلطة السيطرة الكاملة والفعلية عىل معظم األرايض 	
االحتالل  يتحكم  حيث  والداخلية،  الخارجية  املعابر  وكذلك  املحتلة،  الغربية  الضفة  يف 

اإلرسائييل بالحركة التجارية وحركة مرور السكان.

• خشية فقدان مراكز القوة: هناك خشية من تشكل جيوب خادمة لالحتالل كقيادات وسطى 	
تضطلع مبهام السلطة حال وقف التنسيق األمني، ما ميهد لترشذم الحالة الفلسطينية يف 
الضفة الغربية، وتحقيق فكرة الكانتونات اإلرسائيلية، وبخاصة أنه ال ميكن تجاهل إمكانية 
تطور عالقات ذات طابع شخيص يف بعض األحيان بني قيادات أمنية إرسائيلية، وشخصيات 

فلسطينية مبختلف املستويات.

• قيود االتفاقيات املوقعة: ال تزال القيادة مرصة، عىل املستوى الدويل، عىل الوفاء بالتزاماتها 	
املوقعة يف هذه االتفاقيات، وترى أنها لو أوقفت التنسيق األمني لخرست التأييد الدويل 

للقضية الفلسطينية، التي ترى أنها تُحرز تقدماً يف املحافل الدولية.

رابعاً. أسباب خارجية: حالت حالة الترشذم العربية، واالنشغال عن القضية الفلسطينية، وتبدل األولويات 
دون تنفيذ القرار؛ حيث مل يعد االحتالل اإلرسائييل هو العدو الرئييس لها، إضافة إىل عدم استعداد 

الدول العربية مللء الفراغ، وسد العجز املايل للسلطة.

اآلثار املرتتبة عىل عدم تطبيق قرار وقف التنسيق األمني
• فقدان جدية تهديدات السلطة والقرارات التي تتخذها منظمة التحرير، وعدم إمكانية الضغط بها 	

يف املستقبل عىل االحتالل اإلرسائييل واملجتمع الدويل، ما يعني تآكالً للقرار السيايس الفلسطيني، 
وزيادة تغول االحتالل واالستيطان.



62

الربنامج التدريبي: التفكري اإلسرتاتيجي وإعداد السياسات

• فقدان ثقة الشعب الفلسطيني باملنظمة وفاعليتها يف كونها املمثل الرشعي والوحيد، ويعزز هيمنة 	
يف  النظر  كإعادة  مصريية،  بقرارات  السلطة  إلزام  عىل  األخرية  قدرة  وعدم  املنظمة،  عىل  السلطة 

شكلها ووظائفها والتزاماتها، أو حلها مثالً، كام جرى التلويح به أكرث من مرة.

• زيادة حالة الغضب الشعبي عىل السلطة يف األرايض الفلسطينية، حيث أظهر استطالع للرأي أجراه 	
مركز استطالعات الرأي والدراسات املسحية يف جامعة النجاح يف آذار/مارس 2015 أن 59 % من 

املستطلعة آراؤهم يؤيدون وقف التنسيق األمني.1

• ومتزيق 	 الواحد،  الفلسطيني  الشعب  أبناء  بني  النزاعات  إثارة  إىل  األمني  التنسيق  استمرار  يدفع 
صفوفه، وتشتيت جهود بناء املرشوع الوطني الفلسطيني.

• بسبب 	 املقاومة  وبخاصة  الفلسطينية،  الوطنية  واألحزاب  الفلسطينية  السلطة  بني  الفجوة  زيادة 
تعنت السلطة الفلسطينية يف تقديم خدمات لالحتالل اإلرسائييل.

البدائل

ــاء ورســم العالقــة مــع االحتــالل مــن عالقــة مــع ســلطة إىل عالقــة  البديــل األول: إعــادة بن
بــني دولتــني

ينطلق هذا البديل من محدد أسايس قائم عىل أن االحتالل مل يلتزم باالتفاقيات املوقعة معه منذ العام 
1993، وبالتايل من حق السلطة والقيادة الفلسطينية أن تعيد النظر يف سياساتها تجاه االحتالل كاملة، 
من خالل االستناد إىل مجموعة من الركائز؛ أولها أن التطبيق يجب أن يكون بالتوازي وليس بالتوايل، 
دولة  إىل  وتحولها  للسلطة  الجديد  املوقع  وثالثها  االنتقالية،  املرحلة  انتهاء  فكرة  من  االنطالق  وثانيها 

يؤهلها إىل ذلك.

ويقوم هذا البديل عىل تبني مجموعة من السياسات، من أبرزها:

• تحديد العالقة، مبا فيها بعض الجوانب األمنية بحكم األمر الواقع، فقط بوزارة الشؤون املدنية، وأن 	
يكون هناك جسم مختص داخل وزارة الشؤون املدنية للقيام بهذا الدور.

• التجريم القانوين ألي عالقة مع االحتالل خارج إطار الهيئة املختصة داخل وزارة الشؤون املدنية، 	
سواء لألشخاص أو املؤسسات.

bit.ly/2vTJBmG .2015 1  استطالع الرأي العام للمركز الفلسطيني للدراسات املسحية، استطالع رأي رقم 50، نيسان

https://bit.ly/2vTJBmG
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• لوقف 	 االحتالل،  عىل  الدولية،  املؤسسات  خالل  من  الدويل،  الضغط  ملتابعة  وطنية  هيئة  تشكيل 
سياساته املتجاوزة للسلطة، والقامئة عىل التعامل مع املواطنني مبارشة.

• املدنية 	 االحتاللية  السياسات  مع  التعامل  عدم  برضورة  الجامهريية  للتعبئة  وطنية  هيئة  تشكيل 
املبارشة، وتبيان مخاطرها املستقبلية عىل تكريس االحتالل.

محاكمة البديل
. يبدو أن حجم الخسارة حال اعتامد هذا البديل سيكون كبرياً؛ كون إرسائيل والدول املانحة ستتخذ  أوالً
الشعب  وتجعل  الفلسطينية،  للسلطة  التحتية  بالبنية  متس  أن  شأنها  من  وإجراءات  سياسات 
الفلسطيني يدفع أمثاناً سياسية واقتصادية كبرية، إال أن املنفعة من هذا البديل تقاس مبعيار أنه إذا 
مل يتم تطبيق البديل، سيعني تأبيد االحتالل، وبقاء الوضع الحايل، ما يقود إىل املس بقدرة الشعب 

الفلسطيني وقيادته عىل التحول نحو خيارات جديدة تتعلق مبستقبله السيايس.

ثانياً. مقبولية البديل من عدمه تعتمد عىل مدى قناعة صانع القرار بالبديل، فإذا اعتمد صانع القرار 
يف تاريخ  البديل، سنجد أن القناعة الجامهريية والشعبية تزداد تجاه تطبيقه، وهذا حدث كثرياً 

الشعب الفلسطيني.

القيادات  لدى  أو  املختلفة،  املجتمع  رشائح  لدى  سواء  البديل،  تطبيق  برضورة  كبري  وعي  هناك  ثالثاً. 
الحزبية والفصائلية.

رابعاً. أما بخصوص معقولية تطبيق البديل، فالبديل يتمتع مبعقولية تطبيق عالية، وذلك نتيجة للوضع 
القانوين الجديد للسلطة الفلسطينية، باعتبارها دولة غري كاملة العضوية يف األمم املتحدة، كام أن 
السلطة تبنت، منذ العام 2012، سياسات خارجية تقوم عىل «خيار دبلوماسية املنظامت الدولية».

البديل الثاين: تعزيز قدرات النظام السيايس الفلسطيني
التحرير،  ملنظمة  واملركزي  الوطني  املجلسني  قرارات  السلطة  تنفيذ  عدم  يف  األساسية  اإلشكالية  تكمن 
اإلرسائييل.   املستوى  أو  الدويل  املستوى  عىل  سواء  ذلك؛  جراء  ستلقاها  التي  العواقب  من  التخوف  يف 
وتنوعت املخاوف من عقوبات اقتصادية وسياسية وأمنية، فمثل قرار كهذا، ال بد أنه يتطلب مجموعة 
من اإلجراءات املتوازية إلنجاحه يف مسعًى لتعزيز قدرات النظام السيايس، سواًء عىل املستوى التمثييل 
أو املستوى التنفيذي، مبا ميّكن من تعزيز الحالة الفلسطينية يف مواجهة تداعيات التحول نحو خيارات 

جديدة، مبا فيها وقف التنسيق األمني.  وتتمثل هذه اإلجراءات يف ما يأيت:
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• ترتيب البيت الفلسطيني، بشكل أكرث دميقراطية وأكرث فاعلية، وذلك من خالل إعادة بناء مؤسسات 	
منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء املصالحة الوطنية.

• إعادة تحديد العدو املشرتك للشعب الفلسطيني، واالتفاق عىل برنامج وطني موحد.	

• إعادة بناء شبكة العالقات اإلقليمية والدولية، القامئة عليها السياسة الخارجية للسلطة الفلسطينية، 	
بحيث يتم الرتكيز عىل أحالف صديقة قدمية مثل أمريكا الالتينية، وأفريقيا، وكذلك الصني والهند.

• الحكومية 	 واملوازنة  السلطة،  موظفي  رواتب  عجز  سد  هدفها  اقتصادية؛  ضامن  شبكة  إيجاد 
للوزارات، وذلك عرب جامعة الدول العربية، إضافة إىل الدول الصديقة، وذلك حال وقف سلطات 

االحتالل تحويل أموال املقاصة.

• تربط 	 التي  املعابر  عىل  اإلرسائييل  االحتالل  سيطرة  وإنهاء  االقتصادية،  التبعية  إنهاء  عىل  العمل 
األرايض الفلسطينية بالعمق العريب (مرص-األردن)، وذلك بالتحلل من االتفاقيات التي وقعت يف 

هذا الجانب، مع التوجه إىل املجتمع الدويل بتلك املساعي.

• العمل عىل تعزيز املصالحة الفلسطينية والوحدة بني الضفة الغربية وقطاع غزة، ووضع إسرتاتيجية 	
وطنية واضحة تشرتك فيها كل رشائح املجتمع الفلسطيني، تكون متوافقة عىل نتائجها وعواقبها 

لتتحمل مسؤوليات اتخاذ قرارات مصريية كهذه.

• العمل عىل دعم حركة املقاطعة إلرسائيل التي تشهد نجاحات كبرية خالل الفرتة الحالية، وهي تعزز 	
الرواية الفلسطينية، وتدحض الرواية اإلرسائيلية لدى الشعوب الغربية.

• العمل عىل دعم املشاريع املتوسطة والصغرية يف االقتصاد الفلسطيني لتعزيز صمود املواطنني.	

محاكمة البديل
ميتاز هذا البديل مبيزات عدة تجعله غري قابل للنقاش، فهناك إجامع وطني وإقليمي وشبه دويل عىل 

رضورة تحقيق جانب كبري من السياسات التي يفرتضها تطبيق البديل.

كام إن البديل يعترب مسلمة وطنية فلسطينية، ويصلح ألن يكون بديالً لكل الظروف الفلسطينية، إذ إنه 
يف أي حالة فلسطينية، يتطلب تعزيز قوة النظام الفلسطيني ومناعته.



65

أوراق تحليل سياسات

خامتة
حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تنفيذ قرارات املجلس املركزي بوقف التنسيق األمني مع االحتالل 
عىل القضية الفلسطينية، ويهدد بتصفيتها، وبخاصة يف ظل اإلدارة  اإلرسائييل، الذي بات يشكل خطراً 
األمريكية الجديدة، فإنه ال بد من تكامل البدائل يف ما بينها حتى يتم تحقيق الهدف املنشود.  لكن يعد 
البديل الثاين هو األفضل يف ما بينها، وبخاصة أن أغلب السيناريوهات املطروحة، يف ظل وقف التنسيق 
األمني، تعنى أن هنالك حلوالً أو سياسات تفرض عىل السلطة بسبب عجزها عن فعل يشء وضعفها يف 

مواجهة هذه التحديات.

كام أنه ال بد من العمل عىل تعزيز الثقة الشعبية بالقيادة الفلسطينية، التي تشكل الحاضنة الرئيسية 
واألساسية والحامية للقضية الفلسطينية من محاوالت التصفية، وبخاصة أن السلطة الفلسطينية تعيش 
أسوأ حاالتها السياسية بعد 25 عاماً عىل مسار املفاوضات التي بات واضحاً للجميع أن نتائجه مقرونة 
اتفاق  يف  إرسائيل  بها  تعهدت  التي  االلتزامات  من  بأيٍّ  للوفاء  إرسائيلية  إرادة  وجود  وعدم  بالفشل، 
أوسلو وملحقاته.  كام إن دولة االحتالل، يف الوقت ذاته، لن تسمح بتنفيذ «حل الدولتني»، أو «حل 
الدولة الواحدة»، وتعمل عىل فرض الحل اإلرسائييل كام يبدو واضحاً يف العمل عىل ضم الضفة الغربية 

(مستوطناتها) لسيادتها الكاملة، وإنشاء تجمعات فلسطينية (معازل) منفصلة عن بعضها البعض.





إعداد

ياسي والنضالي  ور السِّ نحو إعادة تفعيل الدَّ
البية الفلسطينية للحركة الطُّ

انتماء السدودي، ثائرة شديد، محمد الهندي، مي عيد





69

أوراق تحليل سياسات

مقدمة
ال تاريَخ محدٌد لبداية الحركة الطالبية الفلسطينية، لكن بعض املصادر والدراسات تُرجع تاريخ نشأتها إىل 
ما قبل العام 1948، حني ظهرت العديد من التجمعات والتحالفات الطالبية ملواجهة االنتداب الربيطاين 
تأسس  عندما  أيلول 1959،  إىل  الطالبية  الحركة  لفعاليات  األبرز  التاريخ  يعود  الصهيونية.   والهجامت 
االتحاد العام لطلبة فلسطني.  بدايًة، ُوجهت الدعوة إىل عقد أول مؤمتر للطالب الفلسطينيني يف القاهرة 
الفلسطينية.   الشخصية  استقاللية  عىل  وتأكيداً  فلسطني،  تقسيم  ذكرى  يف  تحديداً   ،1959/11/29 يف 
وحرض املؤمتر ممثلون عن طلبة فلسطني يف مرص وسوريا ولبنان، إضافة إىل ممثيل االتحادات الطالبية 
العربية واألجنبية.  نتيجة املؤمتر متخضت عن صياغة دستور االتحاد والئحته التنظيمية، وكذلك مهمته 
األساسية يف خلق الفكر الثوري، وإعداد الشباب الفلسطيني وتوعيته، عالوة عىل إعداد الشباب العريب 

ملعركة التحرير.

يف الحركة الطالبية، وأسس عالقات قوية مع  ناشطاً  كان الرئيس الراحل يارس عرفات -وقتذاك- عضواً 
فيصل  أمثال:  الطالبية  النخب  من  العديد  ومشاركة  مبساعدة  العاملية  الطالبية  الحركات  من  العديد 
الحسيني، وصالح خلف.  تنامت الحركة الطالبية يف الستينيات والسبعينيات، إىل أن وصلت ذروتها يف 
االنتفاضة األوىل جراء استشهاد بعض الطلبة من جامعة بريزيت، ومحاوالت إرسائيل املتكررة لإليقاع 
بالطلبة الفلسطينيني، واتباعها سياسة االعتقاالت وإغالق الجامعات والكليات.  لكن الطلبة الفلسطينيني 
استمروا يف تصدر النضال الوطني ومقاومة االحتالل يف االنتفاضة الثانية، انتفاضة األقىص العام 2000، 

وقبلها يف هبة النفق العام 1996.

حافظت الحركة الطالبية عىل متاسكها الداخيل عىل الرغم من االختالفات األيديولوجية، وتنافس األحزاب 
بها  مرت  التي  التاريخية  املنعطفات  من  الرغم  عىل  وكذلك  تحررية،  سياسية  وطنية  كحركة  السياسية 
القضية الفلسطينية.  لكن كل ذلك أثَّر عىل مدى فعالية مجالس الطلبة والحركة الطالبية، بشكل عام، 
يف القرار السيايس، بيد أن املنعطف األقوى واألبرز الذي أضعف الحركة الطالبية هي املرحلة التي تبعت 

اتفاقية إعالن املبادئ «أوسلو»، وتشكيل السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

شهدت هذه املرحلة تراجعاً يف املرشوع الوطني الفلسطيني، نتيجة ضعف منظمة التحرير الفلسطينية 
وتراجع فصائلها عن القيام بأدوارها كام يف السابق، فتحولت الحركة الطالبية من حركة وطنية نضالية 
ابتعدت  أنها  كام  االنتخابية،  واملحاصصة  السياسية  املناكفات  عىل  تركيزها  ُجل  ومجموعات،  أطر  إىل 
عديدة.  فقد كانت جميع الظروف  عن العمل السيايس الذي ُولدت ألجله وناضلت من خالله عقوداً 
املحيطة مبرحلة ما بعد أوسلو، عوامل رئيسة ومساهمة يف إضعاف الحركة، إىل جانب السمة الواضحة 
املفردات  املرحلة  هذه  أبرزت  وكذلك  لالحتالل،  التصدي  وهو  األسايس،  الهدف  عن  البعد  يف  املتمثلة 
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الفئوية والتفرد يف العمل، وبذلك تحول الدور النضايل السيايس للحركة الطالبية إىل دور نقايب مطلبي، 
عالوة عىل االنقسام السيايس والجغرايف الذي تبع فوز حركة حامس يف انتخابات املجلس الترشيعي العام 
2006، والذي أدى الحقاً إىل إضعاف الحركة الطالبية، بشكل غري مسبوق، وحرص دور الحركة الطالبية 

يف حامية حقوق الطالب.1

اإلشكالية
إن اإلشكالية األساسية التي تعاين منها الحركة الطالبية الفلسطينية يف الوقت الراهن، هي تحولها من 
حركة يغلب عىل دورها االنخراط يف العمل السيايس والنضال الوطني، إىل مؤسسة نقابية تُعني بالعمل 
النقايب والخدمي، وهذا يعود ألسباب عديدة؛ أهمها التغريات التي طرأت يف مرحلة ما بعد توقيع اتفاق 
حيث  املدين،  املجتمع  يف  التنظيم  من  أخرى  أشكال  حساب  عىل  الحكومية،  غري  املنظامت  عىل  أوسلو 
طال هذا التغري القاعدة الشعبية، وتبدلت أجندات املنظامت، وبخاصة لدى الحركة الطالبية التي باتت 
تعاين منذ ذلك الوقت من تراجع يف أدائها النضايل والوطني، وباتت منشغلة بالخالفات فيام بينها عىل 
حساب القضايا الوطنية، ما ولد حالة من الوهن والجمود، وتضارب األجندة الوطنية مع املطلبية.  فبعد 
شة ومغيبة عن  أن كانت الحركة الطالبية هي املحرك لألحزاب والكتل السياسية الوطنية، أصبحت مهمَّ
الساحة الفلسطينية، وتُعنى فقط بالدفاع عن حقوق الطالب الخدمية داخل الحرم الجامعي ليس أكرث.

قاعدتها  عىل  بنيوية  واختالالت  مشاكل  من  تعانيه  وما  الحزبية  التنظيمية  الحالة  أيضاً،  انعكست، 
املشاركة  عىل  بعضها  وتحفُّظ  الجامعات،  داخل  الطالبية  الحركة  فعاليات  تقييد  إىل  أدى  ما  الطالبية، 
السياسية، واكتفائها بالعمل األكادميي فقط، َدرْءاً لألخطار املحدقة بالطلبة؛ سواء من االحتالل أو الحزب 
انتخابات  فبعد  الطالبية؛  الحركة  عىل  كبرياً  خطراً  والجغرايف  السيايس  االنقسام  شكل  أيضاً،  املنافس.  
املجلس الترشيعي العام 2006 وفوز حركة حامس يف قطاع غزة، استفردت حركة فتح بقراراتها يف الضفة 
من  القطاع  جامعات  وحرمت  غزة،  قطاع  عىل  األمنية  قبضتها  حامس  حركة  أحكمت  بينام  الغربية، 
املشاركة يف االنتخابات الطالبية، األمر الذي وضع الحركة الطالبية يف حالة جمود غري مسبوق.  كذلك ما 
أفرزه االنقسام من سياسيات تقيد الحريات العامة؛ مثل االعتقال السيايس واالستدعاء لطلبة الجامعات 

الفاعلني يف الحركة الطالبية.

1  ملزيد من التفاصيل حول مراحل تطور الحركة الطالبية الفلسطينية، انظر: أمين يوسف، أطروحات الحركة الطالبية يف الجامعات الفلسطينية 
bit.ly/2BW8e8O .2013 ،بني السيايس واملطلبي: قراءة نقدية يف السلوك واملامرسة، الجامعة العربية األمريكية
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الهدف العام
اقرتاح سياسات عامة من شأنها إعادة تفعيل دور الحركة الطالبية السيايس والنضايل، إضافة إىل دورها 

املطلبي الخدمي النقايب.

واقع احلركة الطالبية
مرت الحركة الطالبية الفلسطينية مبراحل وتحوالت عديدة، تكتفي الورقة باستعراض أهمها:

املرحلة األوىل: ما قبل العام 1982
بدأ الطلبة الفلسطينيون تشكيل روابط لهم يف عواصم الدول العربية التي يدرسون فيها.  وكانت أوىل 
هذه الروابط يف القاهرة برئاسة يارس عرفات.  ثم جاء تشكيل االتحاد العام لطلبة فلسطني يف مؤمتره 
األول العام 1959، ليوحد النشاط الطاليب الفلسطيني، وكان رافداً للقيادات الشابة التي شكلت قيادات 

للفصائل الفلسطينية املقاومة فيام بعد.

صاغ االتحاد جملة من األهداف التي يسعى أعضاؤه إىل تحقيقها؛ أبرزها وحدة الحركة الطالبية العربية 
الطالبية  وباملنظامت  واألفريقية،  واآلسيوية  العربية  الطالبية  باملنظامت  العالقات  توثيق  وتدعيمها، 
الوطنية األخرى، متثيل طلبة فلسطني يف مختلف املجاالت الطالبية والدولية، فضح املؤامرات اإلمربيالية 
والصهيونية والرجعية الرامية إىل تصفية القضية الفلسطينية، العمل عىل حامية الثورة من كل ما تتعرض 
له من مؤامرات يف شتى املجاالت، تنمية وعي الشعب الفلسطيني حول أسس التنظيم الشعبي السليم، 
الدفاع عن املصالح املادية واألدبية والثقافية ألعضائه، توفري سبل العلم للطالب الفلسطيني مبختلف 

مراحله االبتدائية واإلعدادية والثانوية والجامعية.

وبذلك، فقد كان االتحاد العام لطلبة فلسطني حاضنة رئيسية للعمل الوطني والنضايل الطاليب الفلسطيني 
يف الداخل والشتات.  وعقد االتحاد تسعة مؤمترات ما بني العامني 1959 و1983.  وميكن القول إن إنشاء 
الجامعات الفلسطينية يف األرايض املحتلة يف سبعينيات القرن املايض، كان مبثابة انطالقة جدية للحركة 
الطالبية، وبخاصة مع افتتاح جامعة بريزيت العام 1972، ومن ثم جامعة النجاح العام 1977، والجامعة 

اإلسالمية يف غزة العام 1978.

لعبت الحركة الطالبية، ومنذ تأسيسها، دوراً مهامً يف تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، ويف التأثري عىل 
القرار السيايس الفلسطيني، حيث إن النضال الطاليب، كان يعكس حالة الشارع الفلسطيني، وبخاصة يف 
ظل تواجد منظمة التحرير وقياداتها يف الخارج.  وكان تفاعل الحركة الطالبية الفلسطينية مع القضايا 
أسوار  خارج  أيضاً،  الطالبية،  الحركة  وعمل  مواقف  طبيعة  وانعكست  ازدياد.   ويف  مستمراً  السياسية 
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الجامعات، من خالل التوجيه والتوعية والتواصل مع املجتمع والعمل من خاللها، فضالً عن دور املجالس 
وقد  املثقفة.1   الشابة  بالكوادر  الوطنية  الحركة  رفد  يف  الفلسطينية  الجامعات  يف  الطالبية  والحركات 
زخرت تلك الفرتة بالعديد من إصدارات الطلبة من منشورات وجرائد ومطبوعات دورية، عكس الطالب 
تكن  ومل  الفلسطينية،  الوطنية  الحركة  مواقف  عن  تعرب  كانت  التي  السياسية،  وآراءهم  مواقفهم  فيها 

غريبة عنها.

املرحلة الثانية: ما بعد العام 1982
اتخذت الحركة الطالبية يف األرايض املحتلة، يف هذه املرحلة، نهجاً تنظيمياً مختلفاً عام سبق، حيث بدأت 
بتشكيل األطر الطالبية املتمثلة يف الربامج النقابية وهياكلها ولوائحها الداخلية؛ فنشطت األطر الطالبية 
يف التعبئة الجامهريية الحاشدة، والتنسيق للمظاهرات والوقفات املتصدية لالحتالل، إىل جانب القيام 

باألنشطة واملعارض الرتاثية والحلقات العلمية والثقافية.

تضاعفت كذلك نشاطات الحركة الطالبية مع بداية االنتفاضة األوىل يف العام 1987، حيث شاركت يف 
فعاليات االنتفاضة، والتصدي لالحتالل، كام انخرط مئات الطلبة الجامعيني يف املواجهة املبارشة مع قوات 
أوقعت  عسكرية  عمليات  منهم  العديد  ونفذ   ،2000 العام  األقىص  انتفاضة  خالل  وبخاصة  االحتالل، 
من  العديد  أفقدها  ما  التصعيد،  ملستوى  مواكبة  كانت  الطالبية  فالحركة  اإلرسائيليني.   القتىل  عرشات 
سياسياً  املعتقلني  الطلبة  نسبة  ارتفاع  مع  اإلرسائييل،  االحتالل  قبل  من  مالحقتهم  متت  الذين  كوادرها 
لدى االحتالل، عالوة عىل قيام االحتالل اإلرسائييل بنفي وإبعاد العديد من الناشطني سياسياً أمثال مروان 
السيايس  النشاط  الحتواء  الجامعات  إغالق  سياسة  االحتالل  اتبع  أيضاً،  الجواد.   عبد  وحسن  الربغويث، 

للحركة الطالبية.

كام متيزت هذه املرحلة بصعود التيار اإلسالمي يف فلسطني، متجسداً بحركتي حامس والجهاد اإلسالمي، 
اإلسالمية  الكتلة  سيطرت  حيث  فلسطني،  يف  اإلسالمي  الطاليب  باإلطار  تسميته  ميكن  ما  ظهر  هنا  ومن 
التابعة لحركة حامس عىل مجلس الطلبة يف الجامعة اإلسالمية يف غزة، كام عملت مع الجامعة اإلسالمية 

التابعة لحركة الجهاد اإلسالمي للسيطرة عىل مقاعد الجامعات األخرى.2

املرحلة الثالثة: ما بعد أوسلو 1993
شهدت مرحلة ما بعد توقيع اتفاقية أوسلو تراجع مرشوع التحرر الوطني الفلسطيني، نتيجة ضعف 

bit.ly/2wfTITR .2016/4/26 ،1  خالد العواودة، الحركة الطالبية وتراجع تأثريها يف الشارع الفلسطيني، موقع جامعة القدس املفتوحة
bit.ly/2PFmJ3u .2016/1/21 ،2  مأمون أبو جراد، الحركة الطالبية الفلسطينية والبحث عن الدور، ساسة بوست
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فتغريت  الطالبية،  الحركة  عىل  أثر  بالطبع،  وهذا،  بدورها،  القيام  عن  فصائلها  وتراجع  التحرير  منظمة 
يف الشارع  القامئة  والرصاعات  وحركتهم رهن االنقسامات  الطلبة  وأصبح  به،  تقوم  طبيعة الدور الذي 
الفلسطيني.  ويُعزى تراجع دور الحركة الطالبية، يف هذه املرحلة، إىل أسباب عدة، منها عودة القيادة 
الفلسطينية من الخارج إىل الداخل، وبالتايل تراجع دور الحركة، حيث كانت الحركة الطالبية هي الذراع 
التي تستخدمها القيادة الفلسطينية قبل عودتها، ولكن بعد عودتها أصبحت القيادات متارس نشاطاتها 
بشكل علني، وبالتايل قلت فاعلية األطر الطالبية، ومن ثم تم تهميش األذرع الطالبية داخل الجامعات 
باعتبار أن دورها انتهى مبجيء القيادة، وهذا ال يعني غياباً كامالً للحركة الطالبية عن الساحة الوطنية، 
فقد شاركت يف أحداث هبة النفق العام 96، وكذلك وقت اندالع االنتفاضة الثانية بعد العام 2000، إال 
أن املظهر العام اتسم باالتكالية وضعف روح املبادرة ومحاوالت االنخراط الحزبية والفصائلية، أو لدى 

منظامت ومؤسسات السلطة طلباً لفرص عمل أو وظيفة.

املرحلة الرابعة: ما بعد االنقسام 2007
تعترب مرحلة ما بعد فوز حركة حامس يف انتخابات املجلس الترشيعي العام 2006، من أسوأ املراحل 
التي مر بها املرشوع الوطني، حيث استفردت حركة فتح بقراراتها يف الضفة الغربية، بينام أحكمت حركة 
حامس قبضتها األمنية عىل قطاع غزة.  إن حالة الوهن والضعف وغياب الثقة التي يعاين منها املجتمع 
ودورها  الطالبية  الحركة  عىل  سلباً  انعكست  الراهن،  الوقت  إىل  الوقت  ذلك  منذ  ككل،  الفلسطيني، 
املطلبي النقايب والوطني النضايل، وهي اليوم ترتكز عىل املناكفات السياسية ومصلحة الفصيل أو الحزب 
الحاكم.  إن آثار االنقسام عىل الحركة الطالبية والجامعات يف قطاع غزة عديدة وبالغة الرضر، وتتمثل 
يف غياب مامرسة الحياة النقابية من خالل إجراء االنتخابات الطالبية الدورية التي مل تُجَر منذ االنقسام؛ 
أي منذ العام 2007، حيث قامت حركة حامس مبنع إجراء االنتخابات الطالبية يف جامعات غزة، عىل 
الرغم من مناداة األطر الطالبية برضورة إجراء االنتخابات الطالبية العامة يف الجامعات، لكن االنقسام 
ما  أنفسهم،  والطلبة  الطالبية  لألطر  الحقيقية  اإلرادة  غياب  إىل  إضافة  ذلك،  يعرقل  زال  ما  وتداعياته 
أضعف الحركة الطالبية.  كذلك تعرض العرشات من طلبة فتح يف قطاع غزة لالعتقال عىل يد أجهزة أمن 
حامس، والفصل التعسفي من الجامعات، كذلك تعرض مئات الطلبة من حامس للتضييق واالعتقال من 
قبل أجهزة األمن الفلسطينية يف الضفة الغربية، إضافة إىل اعتقاالت االحتالل املستمرة، وعدم انتظام 

إجراء انتخابات مجالس الطلبة يف بعض الجامعات يف الضفة.
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أبرز التحديات واإلخفاقات التي تواجه احلركة الطالبية
محدودية مشاركة الطالبات يف الحركة الطالبية، حيث إن نسب متثيلهن يف مجالس الطلبة مل تتجاوز ••

11 %،1 ما يدلل عىل وجود خلل يف التوزيع الجندري للحركة، وعدم االستفادة من قدرات الكادر 
النسوي كام يف الحركات التحررية العاملية.

وطنية»، •• أو «هيئة  أعىل»،  كـ «مجلس  تنظيمي  جسم  بناء  يف  الفلسطينية  الطالبية  الحركة  فشل 
عن  بعيداً  ومشاكلهم  قضاياهم  ومناقشة  وأعضائها،  الطالبية  الحركة  بكوادر  باالهتامم  يخول 

التعصب الحزيب، ويعزز من صمودهم الوطني والنضايل.2

تراجع الحركة الطالبية؛ من حركة يف الطليعة تقود الجامهري، إىل أداة بيد النظام الحاكم تسري وفقاً ••
ملصلحة الحزب بدالً من استقالليتها وتفردها يف قراراتها الوطنية، وفقدان روح املبادرة والعمل يف 

امليدان الوطني العام خارج الجامعة.

مل تعمل عىل تطوير وبناء شخصية كوادرها، األمر الذي أفقدهم الثقة يف مقدرة الحركة عىل تلبية ••
طموحاتهم الوطنية ومطالبهم النقابية.

فقدان التواصل بني الحركة الطالبية الفلسطينية يف الوطن والشتات، وعجزها عن استعادة االتحاد ••
النقايب املوحد الشامل ألماكن تواجدهم؛ سواء يف مخيامت اللجوء (لبنان، األردن، سوريا ... إلخ) 

أو جامعات الغرب.

املعايير
مدى قرب هذا البديل من رؤية أصحاب القرار ومتخذيه، ونعني بهم السلطة الوطنية الفلسطينية ••

وحكومة حامس يف غزة.

الداخل •• يف  الطالبية  للحركة  الوطني  النضايل  الدور  تفعيل  رضورة  عىل  وطني  إجامع  هناك  هل 
والشتات، مبا يساند صانع القرار ومتخذه عىل تنفيذ هذه البدائل، واقرتاح ووضع خطط مساندة 

تُعنى بالعمل الجاد إلحياء تاريخ الحركة النضايل الطويل.

غطرسة •• تزايد  ظل  يف  الفلسطينية  الجامعات  داخل  البديلة  السياسات  تنفيذ  وإمكانية  واقعية 
الجانب اإلرسائييل، وتزايد االعتقاالت ومحاوالت الجيش اإلرسائييل التصدي ألي حراك شعبي.

1  أمين يوسف، مصدر سابق.
2  املصدر السابق.
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مدى معقولية تطبيق هذا البديل يف ظل حالة االنقسام الداخيل بني حامس وفتح، وانسداد أفق ••
الوحدة الوطنية.

حجم املنفعة الوطنية واألكادميية من هذه البدائل يف حال طبقت عىل أرض الواقع.••

البدائل
املالحظ، يف الوقت الراهن، أن هناك حملة عنيفة تشنها إرسائيل الستهداف ما تبقى من الحركة الطالبية، 
متمثلة يف مداهمة منازل الطلبة، واعتقال الطلبة؛ أمثال: إياس الفراحني من جامعة فلسطني األهلية 
ببيت لحم، والطالب عدي الخطيب من جامعة بريزيت، واستربق التميمي من جامعة بريزيت أيضاً، 
محاولة  يف  منهم،  البعض  واحتجاز  الفلسطينية،  الجامعات  محارضي  من  العديد  استدعاء  إىل  إضافة 
ملنع تجدد االشتباكات واملظاهرات ضد سياسيات االحتالل، ومامرسات التهويد املمنهج ملدينة القدس، 
والتنكيل املتعمد بالشعب الفلسطيني، الذي يتخلل مشاريع التوسعة واالستيطان، وابتالع القرى كالخان 
األحمر، وكذلك ما يجرى عىل حدود قطاع غزة يف مسريات العودة، واستهداف طلبة املدارس والجامعات.

إن دل ذلك عىل يشء فإنه يدل عىل الرضورة امللحة واملاسة للنهوض بالحركة الطالبية، ورضورة توحيد 
األطر الجامعية، وذلك ألن أكرث ما كانت تخشاه إرسائيل هي الحركة الطالبية، لكونها الحجر األساس يف 
الثورة الفلسطينية، وأعضاؤها شكلوا نواة منظمة التحرير.  لذلك كان وما زال أول ما تستهدفه إرسائيل 
هو الحركة الطالبية.  وحيث إن الجامعات الفلسطينية تعترب مركز التواصل بني شامل وجنوب الضفة 
وقطاع غزة والداخل املحتل، وانطالقة العمل الوطني النضايل الذي يعمم الحقاً عىل القاعدة املجتمعية، 
فيجب وضع جملة من البدائل والسياسات العامة التي تساهم يف إعادة بناء وتقوية الحركة الطالبية؛ 
للمرحلة املفصلية التي متر بها القضية الفلسطينية، ومحاوالت تصفيتها تارة، من خالل مشاريع  نظراً 
إنسانية، وتارة أخرى من خالل إعادة طرح مرشوع الوطن البديل، أو إعادة الضم واالرتباط.  وتكون 

هذه البدائل عىل الشكل اآليت:

البديل األول: تفعيل الحياة الدميقراطية يف الجامعات الفلسطينية
املجتمعية  فاملشاركة  الجامعات.   يف  الدميقراطية  الحياة  مظاهر  من  مظهراً  السياسية  املشاركة  تعترب 
للنخب السياسية الصغرية؛ سواء أكانوا جامعات أم أفراداً، أساسية ورضورية يف عملية التنمية السياسية 
والتحديث السيايس، لذلك يجب أن يتم تجهيز هذه النخب وتصعيدها للمجتمع بغية االستفادة منها.

السياسية،  واملشاركة  اجتامعية  نقابية  كمجموعة  الطالبية  الحركة  بني  وطيدة  عالقة  هناك  كذلك، 
فاملشاركة السياسية تهدف إىل إرشاك رشائح املجتمع كافة، مبن فيهم الطلبة.  لذلك تعترب االنتخابات 
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الخطوة األوىل يف تحقيق مشاركة سياسية واسعة.  وتعترب مجالس الطلبة املنتخبة هي قيادة الحركة 
الطالبية، لكن االنتخابات الطالبية التي جرت وتجري يف الجامعات الفلسطينية، مل تَُؤمِّن الرشعية ملجالس 
للتنظيامت واألحزاب السياسية املستفيدة من الضعف والوهن الذي يتخلل  الطلبة، بل جعلتها حشداً 

الحركة الطالبية.

من أن الجامعة هي الحاضنة األوىل التي ميكن من خاللها تعزيز وتعميم الحريات السياسية،  انطالقاً 
تكفل  دميقراطية  بيئة  خلق  الفلسطينية  الجامعات  عىل  يجب  الداخلية،  الدميقراطية  األجواء  وخلق 
عىل  عالوة  جهة،  أي  تدخل  دون  والنقابية،  واالجتامعية  الوطنية  حقوقه  ومامرسة  رأيه  إبداء  للجميع 

إقامة انتخابات دورية تسمح لجميع األطر الطالبية باملشاركة.

هذا البديل يفيد يف إعادة صياغة املفاهيم الوطنية الشاملة للكل الفلسطيني بعيداً عن املصلحة الحزبية 
أو التنظيمية أو العشائرية، ويساعد يف إعادة تفعيل الدور الوطني النضايل للحركة، إذا جاء عىل النحو 

اآليت:

إجراء االنتخابات الطالبية وتفعيل دور الشباب، وصقلهم مبهارات القيادة وآليات التغيري.••

والدورات •• السياسية  واملؤمترات  الندوات  حضور  يف  الفاعلة  واملشاركة  السياسية  الساحة  متابعة 
والورش.

إلغاء التدخالت األمنية يف الجامعات، وترك األمر للحركة الطالبية لفض نزاعاتها وحل مشاكلها وفق ••
ما تقتضيه األطر الطالبية، ومجالس الطلبة العادلة، ذات الرؤية الهادفة والبناءة.

إعادة النظر يف األنشطة املامرسة داخل الحرم الجامعي مبا يتناسب مع الدور املطلبي والوطني.••

بناء مناهج جامعية هدفها تأصيل قيم الدميقراطية، والوحدة الوطنية.••

من •• واالستفادة  معهم،  والتشبيك  األخرى،  العامل  دول  يف  الطلبة  اتحادات  عىل  االنفتاح  رضورة 
تجاربهم، وبناء عالقات وطيدة من شأنها تعزيز صمود الطلبة يف مسرييت الكفاح والعلم.

العمل عىل توأمة الجامعات املحلية مع الجامعات الدولية.••

البديــل الثــاين: تفعيــل العمــل الطــاليب العــام يف الجامعــات الفلســطينية، وبنــاء جســم طــاليب 
موحــد

يكفل العمل عىل تطوير الكادر الشبايب الطاليب، وتفعيل التواصل والتنسيق بني التجمعات الفلسطينية 



77

أوراق تحليل سياسات

الشبابية، بناء جسم طاليب موحد، يتناقش ويتحاور يف األدوار الوطنية واملطلبية للحركة الطالبية.

ويكون ذلك من خالل القيام باآليت:

مؤمترات وورش عمل تتم بها املقارنة بني تاريخ الحركة الطالبية وحارضها؛ من أجل النهوض بها، ••
وتخطي معيقات إعادة البناء.

إعادة تفعيل االتحاد العام لطلبة فلسطني كمظلة حاضنة ألعمدة الحركة الطالبية؛ من أجل زيادة ••
مقدرتها عىل املشاركة والتأثري والتغيري يف املجتمع الفلسطيني.

رضورة خلق كادر قيادي مستقل عن التنظيامت السياسية.••

التدريب العلمي املستمر يف إدارة األزمات والتعامل مع وسائل اإلعالم والتخطيط لبناء الربامج، مبا ••
يضمن تغذية راجعة بناءة.

توسيع آفاق العمل الطاليب، بحيث ال يقترص عىل حدود الحرم الجامعي، بل يتعداه إىل القاعدة ••
الشعبية الجامهرية انطالقاً من أن الحركة الطالبية هي حركة مجتمعية تقود املجتمع نحو آفاق 

جديدة.

وسحب •• املقاطعة  حركة  مثل  املختلفة؛  املدين  املجتمع  نداءات  وتفعيل  مع  التفاعل  رضورة 
االستثامرات وفرض العقوبات العاملية، وحركة املقاطعة الطالبية واألكادميية.

عليها  يتوجب  التي  نفسها  الطالبية  األطر  داخل  من  بل  سيايس،  كقرار  به  البدء  ميكن  ال  البديل  هذا 
الرشوع باتخاذ قرار بالوحدة الوطنية بني جميع األطر الطالبية الفلسطينية يف جميع أنحاء العامل أوالً 
(الداخل، الضفة الغربية، قطاع غزة، الشتات الفلسطيني يف الخارج)، ومن ثم مد جسور التواصل فيام 
بينها، والضغط عىل جميع الحركات السياسية الفلسطينية من أجل الرشوع يف بناء وإعادة تفعيل منظمة 
الطالب  (اتحاد  العام  اتحادها  استعادة  مهمة  إىل  إضافة  للفلسطينيني،  ووحيد  رشعي  كممثل  التحرير 
الفلسطينيني)، وحشد كل قوة ممكنة يف جامعات الوطن والخارج، من أجل تعزيز وحدتهم أوالً، وتجذير 
حمالت املقاطعة للكيان الصهيوين ثانياً، والدفع باتجاه وحدة كافة أطياف الحركة الوطنية الفلسطينية، 
وبالتايل يكفل هذا البديل بلورة رؤية جديدة للحركة الطالبية، تستطيع من خاللها القيام بدورها النضايل 

واملطلبي يف آن واحد.
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املفاضلة بني البدائل
تخلص الورقة بعد املفاضلة بني البدائل ومدى التزامها باملعايري إىل ما يأيت:

ال ميكن فصل البدائل عن بعضها البعض، فالعالقة التكاملية بينها هي أساس إعادة تفعيل الدور ••
الوطني للحركة الطالبية.  وهنا، يجب األخذ بعني االعتبار مدى اإلنجاز واملكاسب التي سيحققها 

كل بديل يف إعادة بناء الوعي السيايس النضايل.

املعنية •• األطراف  فكل  أفقي،  وبشكل  وقريب،  واحد  وقت  يف  البدائل  جميع  عىل  العمل  ميكن 
معنيون  والكليات،  الجامعات  مديري  إىل  األحزاب،  أمناء  إىل  الطالب،  من  بدءاً  الطالبية؛  بالحركة 
بل ومسؤولون عامَّ آلت إليه الحركة، ويجب عليهم العمل عىل أساس املصلحة الوطنية والرشاكة 
الهادفة.  ويكون ذلك وفق خطة عمل مدروسة يتم التوصل إليها يف وقت مناسب، ويبدأ العمل 

بها يف كل أماكن التواجد الفلسطيني الشبايب.



إعداد

دور مؤسسات املجتمع املدني يف تعزيز املشاركة 
السياسية للشباب الفلسطيني

نضال جاليطة، ثائر أبو عون، رامي الشرايف
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مقدمة
املجتمع  تجاه  استطاعتهم  يف  ما  كل  الفلسطينية  القضية  تاريخ  مدار  عىل  الفلسطيني  الشباب  م  قدَّ
ضمن  الفلسطيني من جانب، ويف مواجهة االحتالل من جانب آخر.  وكان كل ما قدمه الشباب غالباً 
األطر التنظيمية ومنظامت املجتمع املدين املتاحة، التي تطور عملها قبل نشأة السلطة الوطنية العام 
1994 وبعدها، ومل يرتافق تطور مواٍز لتعزيز مشاركة الشباب الفلسطيني من قبل مؤسسات املجتمع 
الجهاز  وفق  نسبتهم،  بلغت  فقد  الفلسطيني،  املجتمع  يف  الشباب  نسبة  زيادة  من  الرغم  عىل  املدين، 
املركزي لإلحصاء الفلسطيني العام 2017، 30 % من مجموع السكان.1  وتشري الدراسات إىل أن الشباب 
سيشكلون نسبة متزايدة من املجتمع الفلسطيني، لذلك يستحقون كل االهتامم والرعاية واإلرشاد يف 

املجاالت كافة.

برزت مبادرات عدة لتعزيز املشاركة السياسية لدى الشباب، فقد أطلقت مؤسسة الكويكرز مطلع العام 
منتدى  الشبايب،  العمل  يف  دورها  برز  التي  املؤسسات  ومن  الشعبي».   بعنوان «اإلنجاز  مبادرة   2003
شارك الشبايب، الذي يقوم بتفعيل دور الشباب يف مجاالت الحياة القانونية واالجتامعية والثقافية كافة2، 

وبرنامج مركز مسارات الشبايب «الشباب الفلسطيني يريد» العام 2018.

تبني  يف  واضحاً  تراجعاً  هناك  فإن  املجال،  هذا  يف  الفاعلة  واملؤسسات  املبادرات  كل  من  الرغم  وعىل 
مؤسسات املجتمع املدين برامج لتعزيز املشاركة السياسية لدى الشباب الفلسطيني.

املشاركة  تعزيز  يف  ومعيقاته  املدين  املجتمع  إشكاليات  عىل  الضوء  لتلقي  الورقة  هذه  تأيت  هنا،  من 
السياسية لدى الشباب الفلسطيني، ومن ثم اقرتاح بدائل عدة ملعالجة هذه اإلشكاليات.

املشكلة السياساتية
عىل الرغم من ارتفاع عدد مؤسسات املجتمع املدين الفلسطيني، وبرامجها التي تستهدف تنمية املجتمع، 
ما يشكل حافزاً للمشاركة السياسية للشباب؛ أيقونة العمل الوطني والنضايل، فإنه من املالحظ عزوف 
الشباب الفلسطيني وتراجعه عن املشاركة السياسية، واملساهمة، بشكل دائم وفاعل، يف الحياة السياسية 

العامة.

وتؤكد الدراسات ضعف مشاركة الشباب يف املؤسسات، حيث خلصت دراسة املاليك، وشلبي، ولدادوة 

1  عال عوض تستعرض أوضاع الشباب يف املجتمع الفلسطيني عشية اليوم العاملي للشباب، الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2017/8/10. 
bit.ly/2vpPuaN

2  جامعة بريزيت - برنامج دراسات التنمية، دور مؤسسات املجتمع املدين يف بناء املجتمع ومتكني اإلنسان الفلسطيني، يف: تقرير التنمية 
bit.ly/2LpWBeh .87 ،2005 ،البرشية، فلسطني 2004، جامعة بريزيت

https://bit.ly/2vpPuaN
https://bit.ly/2LpWBeh
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(2007)، إىل نتيجة مفادها عزوف الشباب عن العضوية يف املؤسسات الشبابية، كام أن نسبة كبرية من 
هؤالء الشباب األعضاء يف املؤسسات الشبابية، ميثلون النخب الشبابية، فقد بلغت نسبة الشباب الذين 

أفادوا بأنهم أعضاء يف مؤسسات شبابية 17.2 % فقط.1

واالقتصادية  السياسية  األوضاع  وطبيعة  جانب،  من  املدين  املجتمع  مؤسسات  عمل  إىل  نظرنا  ما  وإذا 
واالجتامعية من جانب آخر، نجد أن هناك تحديات كبرية وقامئة أمام مؤسسات املجتمع املدين.  ففي 
ظل االنقسام السيايس، وتعطل النظام السيايس الفلسطيني، بشكل عام، باتت مهمة عمل املؤسسات 
صعبة للغاية، وكذلك التجاذبات السياسية، واألهم هو أن موضوع الشباب أصبح ثانوياً أمام التحديات 
واملعيقات القامئة، عىل الرغم من أن الشباب يشكلون ثلث املجتمع الفلسطيني، وهم عنوان النضال يف 

كل املجاالت السياسية والشعبية واإلعالمية.

وبالنظر إىل حجم املشاركة السياسية للشباب الفلسطيني، يف ظل حكم السلطة الوطنية ومؤسساتها، 
سوف نجد أن نسبة املرشحني النتخابات املجلس الترشيعي التي جرت يف العام 1996 من الشباب، هي 
يف االنتخابات الترشيعية الثانية التي جرت يف كانون الثاين العام 2006،  صفر.  ومل يختلف األمر كثرياً 
حيث إن عدد املرشحني من الشباب بلغ أيضاً صفر، والسبب، ببساطة، أن قانون االنتخابات يشرتط بلوغ 
املرشح 28 عاماً من أجل قبول ترشيحه.2  وهذا هو واقع الحال الذي تشهده منظمة التحرير الفلسطينية 
بدوائرها املختلفة، ومؤسسات املجتمع املدين، والنقابات الشعبية، واالتحادات، من حيث نسب مشاركة 

الشباب فيها.

املشاركة  تعزيز  يف  املدين  املجتمع  مؤسسات  به  تقوم  الذي  الدور  تحليل  الورقة  هذه  ستحاول  لذلك، 
السياسية للشباب الفلسطيني، ودراسة أسباب الفجوة بني مشاركة الشباب السياسية ودور مؤسسات 
ومنظامت املجتمع املدين يف تعزيز مشاركة الشباب الفلسطيني.  وتقرتح الورقة سياسات عملية تسهم 
يف جعل مؤسسات املجتمع املدين قوة منظمة قادرة عىل استيعاب واستثامر قدرات الشباب، ودفعهم 
باتجاه املشاركة السياسية، للمساهمة يف بناء نظام سيايس دميقراطي قادر عىل مواجهة التحديات التي 

تواجه الشباب واملرشوع الوطني.

1  مجدي املاليك، وحسن لدادوة، ويارس شلبي، مشاركة الشباب يف صنع القرار، 2007، 35.
bit.ly/2LqlAJL .2006 ،(بحث مقدم إىل مؤسسة الحياة لإلغاثة والتنمية) 2  عمر رحال، الشباب والعمل التطوعي يف فلسطني

https://bit.ly/2LqlAJL
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األهداف

الهدف العام:
اقرتاح سياسات وآليات عمل تزيد من قدرة مؤسسات املجتمع املدين يف تعزيز املشاركة السياسية ••

للشباب الفلسطيني.

األهداف الفرعية:
الحياة •• يف  الشباب  مشاركة  ودعم  لتطوير  الفلسطيني  املدين  املجتمع  ملؤسسات  مقرتحات  تقديم 

السياسية العامة.

معالجة أسباب الفجوة القامئة بني مؤسسات املجتمع املدين والشباب الفلسطيني، وتحديد األدوات ••
الالزمة ملعالجة تلك الفجوة، وتقليص املعيقات والتحديات التي تواجه عمل مؤسسات املجتمع 

املدين.

مؤسسات املجتمع املدني والشباب الفلسطيني
برزت  وقد  الوحيد،  وممثله  الفلسطيني  للشعب  التاريخية  السياسية  املرجعية  التحرير  منظمُة  تعّد 
يف رسم سياساتها وتوجيه بوصلتها النضالية، فكان للشباب دور فاعل ومؤثر.   مشاركة الشباب تاريخياً 
يف مؤسسات املنظمة وهياكلها، وهم مؤسسوها، وبخاصة بعد دخول  وقد متثل الشباب متثيالً حقيقياً 
عمر  يف  وهو  فلسطني  طلبة  اتحاد  ترأس  عرفات  يارس  الراحل  فالرئيس  املنظمة.   السياسية  األحزاب 
التحرير  ملنظمة  رئيساً  أصبح  أن  إىل  وتدرج   ،1 1956-1952 العام  من  شبابه  طور  يف  أي  الثالثينيات؛ 

الفلسطينية العام 1969.

عمر  يف  وهم  وقيادتها  املنظمة  تأسيس  يف  ساهمت  التي  التاريخية  القيادات  من  العديد  أيضاً،  هناك، 
الشباب، وقد كانوا من حملة الشهادات الجامعية، ما أسهم إسهاماً كبرياً يف تأسيس وتوجيه بوصلة العمل 
النضايل الفلسطيني، ما يشري إىل أن املشاركة الشبابية يف مؤسسات املجتمع املدنية كانت مصدر القوة 
من  يف تنظم العمل السيايس والنضايل للشعب الفلسطيني، وهي اآلن مل ترَق إىل ما كانت عليه سابقاً 
قوة ومل تعد تشكل رافداً أساسياً يف الحياة العامة، مع أن التطور التاريخي للحركة النضالية واملؤسسية 

الفلسطينية يفرتض زيادة يف املشاركة الشبابية يف مؤسسات املجتمع املدين.

bit.ly/2Aazwag .2012/11/10 ،1  الشهيد الخالد يارس عرفات «أبو عامر» سرية ذاتية .. مسرية شعب، وكالة سام اإلخبارية

https://bit.ly/2Aazwag
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مؤسسات املجتمع املدني املتخصصة يف قضايا الشباب
املدين  املجتمع  مؤسسات  بعض  ولعبت   ،1 2007 العام  مؤسسة   372 الشبابية  املؤسسات  عدد  بلغ 
الفلسطيني دوراً بارزاً يف تعزيز مشاركة الشباب يف الحياة السياسية العامة، وتخصصت هذه املؤسسات 
يف تبني تطوير قدرات الشباب، وتعزيز مهاراتهم القيادية، لضامن مشاركتهم السياسية الفاعلة، كونهم 

الرافد األساس والرئيس لبناء املؤسسات واملجتمع الفلسطيني الرسمي واألهيل.

وميكن عرض أهم مشاريع تلك املؤسسات وبرامجها، عىل النحو اآليت: 

برنامج املشاركة: تبنت مؤسسة املشاركة الشبابية برنامج املشاركة الهادف إىل رفع مستوى الوعي ••
لدى الشباب يف مختلف املوضوعات، وقد بدأ تنفيذه العام 2014 يف محافظات الضفة الغربية.2

مرشوع املجالس املحلية الشبابية: أطلقه منتدى شارك الشبايب، ويهدف إىل تعزيز قدرات الشباب ••
املحلية،  االنتخابات  يف  للمشاركة  للشباب  الفرصة  وإتاحة  للشباب،  الرتشح  سن  وخفض  القيادية، 

وقد بدأ تنفيذه العام 2009 يف محافظات الضفة الغربية.3

مرشوع اللجان الرقابية املحلية: الهادف إىل تشكيل لجان رقابية محلية من الشباب لتوجيه طاقاتهم؛ ••
ملحاربة ومواجهة الفساد يف املؤسسات، واملطالبة بسن ترشيعات قانونية.  وكان أحد معدي هذه 
الورقة عضواً يف اللجنة الرقابية يف مدينة أريحا، وقد بدأ تنفيذه العام 2009 من قبل معهد األبحاث 
التطبيقية «أريج»، واالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة «أمان» من خالل مرشوع اللجان املحلية 

الشعبية لبناء النزاهة ومحاربة الفساد.4

مرشوع زمام: يسعى إىل تعزيز دور الشباب يف املجتمع الفلسطيني، ونرش قيم الدميقراطية والعدالة ••
واملساواة، وقد بدأت مؤسسة زمام ورشكاؤها من مؤسسات املجتمع املدين بتنفيذه العام 5.2015

عىل الرغم من حيوية هذه املؤسسات وكرثتها، فإنها مل ترتِق إىل حجم التحديات ووزن الشباب املمتد 
يف املجتمع الفلسطيني، فهناك منظامت ومؤسسات مجتمع مدين عملت يف مجاالت التدريب والتأهيل 
فيام  وأهميته،  الشباب  دور  أهملت  أنها  إال  العمل،  تحديات  ملواجهة  فيها  العاملني  قدرات  لتعزيز 

1  مجدي املاليك، وحسن لدادوة، املؤسسات الشبابية يف األرايض الفلسطينية ورأس املال االجتامعي، معهد أبحاث السياسات االقتصادية 
الفلسطيني (ماس)، 2011. 

bit.ly/2AqPw8a .2014 ،2  برنامج املشاركة، مؤسسة األفق للتنمية الشبابية
3  مقابلة مع وسام الشوييك، مدير مرشوع املجالس الشبابية، منتدى شارك الشبايب، 2013-2009.

4  نضال جاليطة، عضو لجنة الرقابة املحلية عىل عمل وأداء بلدية أريحا، التابع ملرشوع لجان الرقابة عىل عمل البلديات، تنفيذ مؤسسة 
األبحاث التطبيقية (أريج) واالئتالف من أجل النزاهة (أمان) 2013-2009.

bit.ly/2NX9FVB .2015 ،5  مرشوع زمام

https://bit.ly/2AqPw8a
https://bit.ly/2NX9FVB
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نجحت املؤسسات العاملة واملهتمة واملنفذة ملشاريع شبابية متخصصة، يف اعتامدها عىل القطاع الشبايب 
من إميانها بأن الشباب واجهة حيوية يف تجنيد املنح واملساعدات  يف بناء منظومتها املؤسسية، انطالقاً 
يف الحياة العامة، وهم أيقونة  عىل مشاركتهم  تنعكس إيجاباً  شبابية  لتنفيذ أنشطة وبرامج  الخارجية 
العمل املجتمعي يف مجال تنظيم الفعاليات وحمالت الضغط واملنارصة التي من شأنها الوصول إىل نتائج 

حقيقية تفيض إىل تغيري واقع الحياة العامة.

التحديات أمام عمل مؤسسات املجتمع املدني لدعم تعزيز املشاركة الشبابية

. ضعف البناء الدميقراطي يف مؤسسات املجتمع املدين أوالً
صناعة  يف  الشباب  مشاركة  أمام  حائالً  تقف  التي  املدين  باملجتمع  الخاصة  اإلشكاليات  أبرز  هنا  نذكر 
الفلسطيني،  املدين  املجتمع  ومؤسسات  منظامت  من  العديد  يف  الدميقراطي  البناء  ضعف  مثل  القرار، 
لديها،  العاملة  أجهزتها  يف  الدميقراطية  العملية  إجراء  وعدم  الدميقراطي،  بنائها  يف  تراجعاً  تشهد  التي 
بعض  يف  الدميقراطية  العملية  إجراء  ترافق  ثغرات  أن  كام  تم.   إن  الدميقراطي  للتحول  قبولها  وعدم 
املؤسسات، إذ يخضع، يف كثري من األحيان، إىل التدخالت السياسية لفرض قوائم أو أشخاص بعينهم، يتم 
عىل العملية الدميقراطية التي تخضع ألجندات وقيود  اختيارهم لتمثيل تلك املؤسسات، ما يؤثر سلباً 
سياسية، متيل ألحزاب سياسية معينة، أو النظام السيايس الحاكم، أو قيود اقتصادية مرتبطة بالجهات 

املانحة واملمولني.

يف  كبرياً  دوراً  الفلسطينية،  والفصائل  األحزاب  بني  السيايس  التجاذب  وحالة  السيايس،  االنقسام  ولعب 
انعدام العملية الدميقراطية يف حاالت عديدة، ما أدى إىل تراجع إجراء االنتخابات يف املؤسسات، األمر 
الذي أدى بدوره إىل تعطل عمل بعض املؤسسات وبعضها اآلخر أنهى عمله، وأغلق أبوابه جراء الواقع 
السيايس الذي تعيشه األرايض الفلسطينية.  كام ساهم االنقسام يف إضعاف دور مؤسسات املجتمع املدين 
من حيث املشاركة والتأثري يف عملية التنمية، ما أثّر، بشكل كبري، عىل دورها التنموي والحقوقي والثقايف 

يف املجتمع، وبخاصة فيام يتعلق بقضايا الشباب والنهوض بدورهم.

من جهة أخرى، تعيش مؤسسات املجتمع املدين حالة من االنغالق املؤسيس عىل نفسها، ففي غالب 
األحيان ال يوجد تعاون وانفتاح حقيقي بني املؤسسات يف ما يخص تعزيز املشاركة الشبابية، أو تفعيل 
أدوارها املختلفة اتجاه املجتمع عامة، والشباب خاصة، وتدين احرتام الرأي والرأي اآلخر لدى املؤسسات 
وانعكاس ذلك عىل املجتمع ككل.  كام أن ترسيخ االنقسام السيايس أنتج تداعيات سلبية لدى املؤسسات، 
أبرزها وجود قيادات حزبية للمؤسسات متيل لخدمة أحزابها وأهدافها ومصالحها عىل حساب الشباب 

واملجتمع.
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ثانياً. إشكاليات النظام السيايس
• األرايض 	 تعيشها  التي  السيايس  االنقسام  حالة  إن  املؤسيس:  والتجاذب  الفلسطيني  االنقسام 

الفلسطينية،  الفصائل  بني  السيايس  والتنافس  الرصاع  لحالة  نتيجة  العام 2007،  منذ  الفلسطينية 
وبخاصة الفصيلني الكبريين فتح وحامس، الذي بات واضحاً أنه رصاع عىل السلطة والقرار السيايس، 
وبشكل كبري، عىل الحياة االجتامعية لدى املجتمع الفلسطيني، ما أدى إىل زيادة حجم  أثّر سلباً 
من  كبري  جيل  عىل  ذلك  وانعكس  املجتمع،  فئات  بني  والسياسية  والثقافية  االجتامعية  الفجوة 
املجتمع، وبخاصة الشباب، كام انعكس سلباً عىل حالة االنتامء للوطن ومؤسساته الرسمية واألهلية 

كمؤسسات املجتمع املدين.

لدى الشباب الفلسطيني، الذي يشعر بحالة من الفراغ  كبرياً  كام شكل االنقسام السيايس تحدياً 
األشخاص  من  مبجموعة  تتمثل  التي  األحزاب  بني  السلطوي  والتصارع  الرصاع  حجم  عن  الناتج 
واألسامء الذين التصقت أسامؤهم بتلك األحزاب واملؤسسات منذ عقود، ما أدى إىل انعدام ثقة 
الشباب مبؤسسات املجتمع املدين والفصائل واألحزاب، األمر الذي أدى، بدوره، إىل تراجع الشباب 

وابتعادهم عن الحياة السياسية واالجتامعية.

• القوانني املنظمة ملشاركة الشباب يف االنتخابات: شهدت األرايض الفلسطينية، تاريخياً، حالة من 	
التعددية القانونية واألنظمة واللوائح الناظمة لطبيعية العمل وإدارة شؤون املجتمع، ومنها النظام 
والحالة  الفلسطيني،  االجتامعي  النظام  عن  يعرب  الذي  الفلسطينية،  األرايض  يف  السائد  االنتخايب 
السياسية غري املستقرة للشعب الفلسطيني منذ عقود.  وكان لتعددية األنظمة والقوانني أثٌر سلبٌي 
أمام مشاركة الشباب الفلسطيني يف  يف ضبط الحياة العامة للشعب الفلسطيني، وشكلت عائقاً 

مراكز صنع القرار، وتعزيز مشاركته السياسية وحضوره لدى املؤسسات الرسمية وغري الرسمية.

يف عقد الدورات وورش العمل  بارزاً  يشار إىل أن العديد من مؤسسات املجتمع املدين لعب دوراً 
تلك  نظمت  كام  والوزراء،  واألحزاب  الفصائل  مختلف  من  واملسؤولني  القادة  مع  لقاءات  وإجراء 
يف  النظر  إعادة  برضورة  والحكومة،  السلطة  عىل  للضغط  واملنارصة،  الضغط  حمالت  املؤسسات 
غياب  أن  إال  العامة،  االنتخابات  يف  املشاركة  يف  الحق  الشباب  متنح  التي  القانونية  الترشيعات 
أمام الضغط  املجلس الترشيعي وتعطله عن الحياة العامة بسبب االنقسام السيايس، شكل عائقاً 
عىل الحكومات وصناع القرار لتغيري تلك الترشيعات، من أجل تعزيز مشاركة الشباب السياسية 

وإرشاكهم يف مواقع صنع القرار.

وميكن التوقف، يف هذا السياق، أمام أبرز الدالالت حول مشاركة الشباب يف االنتخابات يف أبرز 
مستوياتها، الرئاسية، والترشيعية، واملحلية:
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االنتخابات الرئاسية: استبعد النظام األسايس الفلسطيني الشباب من إمكانية الرتشح لالنتخابات ) 1
الرئاسية.  فقد نصت الفقرة 2 من املادة 12 من قانون االنتخابات رقم 9 لسنة 2005، عىل 
املحدد إلجراء  رضورة أن يكون املرشح لالنتخابات الرئاسية قد أتم األربعني أو أكرث يف اليوم 
التصويت  عملية  يف  ومؤثراً  محورياً  دوراً  الشباب  لعب  ذلك،  من  الرغم  عىل  ولكن  االقرتاع.  

الختيار رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية يف انتخابات العامني 1996 و1.2005

األوىل ) 2 الفلسطينية  التجربة  العام 1996،  الترشيعية  االنتخابات  مثلت  الترشيعية:  االنتخابات 
غزة، األمر  وقطاع  مبا فيها القدس،  الضفة الغربية،  ممثيل الشعب الفلسطيني داخل  الختيار 
الذي أدى إىل انتخاب 88 نائباً يف املجلس الترشيعي، حيث كان من بني الفائزين ما مجموعة 
15 شاباً دون سن األربعني.  أما االنتخابات الترشيعية الثانية العام 2006، فقد ترشح لها 122 
وكانت  مرشحاً).    728 أصل  من  والقوائم  الدوائر  مستوى  عىل  ذكور  و104  أنثى   18) شاباً 
مجموع  عضواً  أصل 132  من  ذكراً)  و16  أنثيان  (منهم  شاباً  مجموعه 18  ما  فاز  أن  النتيجة 
أعضاء املجلس الترشيعي.  ومن جهة أخرى، برزت مشاركة الشباب واضحة يف عملية االقرتاع 
لهذه االنتخابات، حيث شارك 696,406 شباب يف عملية االقرتاع، من أصل 1,042,424 مقرتعاً.2

االنتخابات املحلية: تشري اإلحصاءات الخاصة بلجنة االنتخابات املركزية، إىل أن هناك تقدماً ) 3
ملموساً يف مشاركة الشباب يف عملية الرتشح لالنتخابات املحلية التي متت مبراحلها األربع، فقد 
ترشح ما مجموعه 2958 شاباً، منهم 761 من اإلناث، و2193 من الذكور، وقد فاز ما مجموعه 
أن هذه االنتخابات جرت النتخاب 263  870 شاباً، 171 من اإلناث، و699 من الذكور، علامً 

مجلساً محلياً وبلدية يف الضفة الغربية وقطاع غزة العام 3.2006

• الشباب الفلسطيني والوظائف يف مؤسسات السلطة	

شهدت األرايض الفلسطينية، منذ نشوء السلطة، استثناًء للشباب من التعيينات التي متت يف مراكز 
والقروية،  البلدية  املجالس  بعض  يف  متت  التي  والتعيينات  واإلدارية،  منها  الوزارية  القرار  صنع 

واإلدارات العامة، للوزارات واملؤسسات الرسمية.

والقنصليات،  السفارات  ويف  السلطة،  يف  العليا  الوظائف  من  الكثري  هناك  أن  من  الرغم  فعىل 
ومؤسسات منظمة التحرير، املمتدة يف الوطن ودول العامل، والوزارات وغريها من املؤسسات التابعة 

1  حقائق حول الشباب الفلسطيني وقيادة املجال العام، املبادرة الفلسطينية لتعزيز الحوار العاملي والدميقراطية (مفتاح)، 2007/2/1.
bit.ly/2JXylL9

2  املصدر السابق.

3  املصدر السابق.

https://bit.ly/2JXylL9
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للسلطة، فإن الشباب مل يلَق متثيالً حقيقياً يف متثيل وقيادة تلك املؤسسات، وحرصت وظائفهم يف 
األعامل واملهام البسيطة كموظفني عاديني، وهم مهددون مبغادرة تلك الوظائف.

تعد مؤسسة مجلس الوزراء األقل متثيالً للشباب، فقد بقيت عىل مدى مثاين حكومات مضت من 
عمر السلطة وحتى العام 2005، دون أي وزير شاب.  ويف ظل الحكومة التاسعة، دخل أول شاب 
مجلس الوزراء وزيراً لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، ثم ساهمت الحكومة العارشة بدفع شابني 
ما دون األربعني عاماً إىل مجلس الوزراء وزيرين للعمل والحكم املحيل.  وعملياً، فإن هذه املشاركة 
بقيت محدودة، فمن أصل 237 منصباً وزارياً، مل يحصل الشباب إال عىل ثالثة وزراء فقط، إضافة إىل 
انعدام وجود الشباب يف قيادة الهيئات الحكومية التي عادة ما يكون رئيسها بدرجة وزير.  وتشري 
اإلحصائيات إىل أن 1 % من الشباب ينتمون للفئات العليا من الوظائف الحكومية وغري الحكومية.1

ثالثاً. إشكاليات اجتامعية واقتصادية
إن الفكر السائد لدى املجتمع الفلسطيني كبقية الشعوب العربية، وطبيعة األنظمة التي بدورها تحكم 
البالد، من منظور قبيل وعشائري ورمبا فردي، من خالل قرار الرجل الواحد، يف وضع أشبه بكبري العشرية 
أو املختار، ميثل رادعاً ومانعاً أمام الشباب لتعزيز مشاركتهم السياسية وانفتاحهم عىل املؤسسات املدنية 

واألهلية، وهو ما أفقد الشباب الدافعية نحو مشاركتهم العامة سياسياً واقتصادياً وثقافياً يف املجتمع.

كام أن طبيعة النظام االجتامعي يف فلسطني، واالحتكام لنظام القبلية والعشائرية، الذي، بدوره، يعترب 
الشباب غري قادرين عىل املشاركة والتأثري مبا يخدم العملية التنموية والثقافية واالقتصادية، تعود إىل 
اعتقادات سائدة تحكم بشكل مسبق عىل الشباب بأنهم ليسوا محل ثقة لقيادة املؤسسات، واملشاركة 

يف بنائها الدميقراطي والتنموي.

كام أن األوضاع االجتامعية واالقتصادية الصعبة التي يعيشها املجتمع الفلسطيني، والشباب عىل وجه 
يف  الشباب  مشاركة  تعزيز  يف  املدين  املجتمع  مؤسسات  دور  تفعيل  أمام  كبرياً  تحدياً  تعترب  الخصوص، 
باتت  التي  العمل،  فرص  قلة  بسبب  كبرية  اقتصادية  ضائقة  من  الشباب  يعاين  حيث  العامة،  الحياة 
من أهم أولويات الشباب التي تدفع بهم للبحث عن فرص عمل، لضامن توفري االحتياجات الرضورية 
أجل  من  للهجرة  الشباب  من  كبرية  بأعداد  الدفع  إىل  أيضاً،  أدى،  ما  وهذا  بكرامة،  للعيش  والحياتية 
العمل والتعليم الذي بات باهظ التكاليف يف املؤسسات التعليمية الفلسطينية، أمام ندرة فرص العمل، 
والواسطة،  الحزبية،  االعتبارات  عىل  بناء  تتم  الوظيفية  التعيينات  بأن  املجتمع  لدى  السائد  واالعتبار 

واملحسوبية، بعيداً عن مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة.

https://bit.ly/2JXylL9 :2007/2/1 ،1  حقائق حول الشباب الفلسطيني ومشاركة الشباب

https://bit.ly/2JXylL9


89

أوراق تحليل سياسات

البدائل

البديل األول: تطوير مستوى البناء الدميقراطي ملؤسسات املجتمع املدين
إن الدور األساس والرئيس ملؤسسات املجتمع املدين يف الدول، هو املساهمة الفاعلة يف بناء مؤسسات 
العدالة  مبادئ  عىل  والقامئة  الفاعلة  مشاركتهم  خالل  من  لألفراد،  الصالحة  املواطنة  وتعزيز  الدولة، 
والدميقراطية والحقوق والواجبات، واملتمثلة بالقوانني واألنظمة الناظمة لعمل تلك املؤسسات، وحقوق 
واالجتامعية،  السياسية  املشاركة  عىل  قادر  الشباب  من  جيل  تنشئة  يف  يساهم  ما  وواجباتهم،  األفراد 

وتعزيز سبل التنمية يف املجتمع، من خالل إرشاكهم ووجودهم يف قيادة املؤسسات واألحزاب.

الواقع الحايل ملؤسسات املجتمع املدين ال يخدم واقع الشباب لتعزيز مشاركتهم السياسية وتنشئتهم قادًة 
قادرين عىل إدارة الحياة العامة؛ سواء يف املؤسسة الرسمية أو غري الرسمية، كون الشباب الفلسطيني 
يشكل رافداً أساسياً للمجتمع الفلسطيني، ويشكل أيقونة العمل النضايل والسيايس إذا ما تم إرشاكه يف 

الحياة العامة.

ويكمن الحل يف البناء املؤسيس ملؤسسات املجتمع املدين أوالً، من خالل األنظمة والقوانني التي تنظم 
إدارة وعمل املؤسسات املدنية، التي من املهم واملفرتض أن تراعي حاجة الشباب، وتشري إىل ذلك عرب 
من  السياسية  واملشاركة  بالعمل  االنتقال  الشباب  يستطيع  حتى  العملية،  وبرامجها  الداخلية  أنظمتها 
واقع املؤسسات املدنية إىل الحياة السياسية العامة، من خالل املشاركة يف االنتخابات املحلية والترشيعية 
والرئاسية ومواقع صنع القرار، كون املؤسسة املدنية ال تستطيع دعم الشباب لدى املؤسسة الرسمية، 

وهي تحول دون متثيلهم وإرشاكهم يف بنائها وعملها.

املقبولية: يشكل هذا البديل مقبولية لدى الشباب ومؤسسات املجتمع املدين معاً، كونه يعرب عن حقوق 
املجتمع وواجباته، والحاجة الوطنية إىل تفعيل املشاركة السياسية، كون الشباب يعرب عن قوة فاعلة، من 
شأنها التأثري يف بناء املجتمع، وكونه يشكل حلقة تدريب وتأهيل لقيادات شبابية واعدة، تكرس بها طوق 

االحتكار التقليدي للمامرسة السياسية.

املعقولية: وجود برامج وأنظمة تساهم يف تفعيل البناء الدميقراطي ملؤسسات املجتمع املدين، وترتكز 
عىل املشاركة السياسية للشباب.

املنفعة والخسارة: إن تطور البناء الدميقراطي ورُقيَّه يف مؤسسات املجتمع املدين، وفق املراحل الزمنية 
وحاجات املجتمع وتطوره اجتامعياً وسياسياً واقتصادياً، يضمن توفري بيئة تشاركية نوعية، تتيح للشباب 
املشاركة الفاعلة وفق األطر والربامج التي تعمل بها منظامت املجتمع املدين الفلسطيني ومؤسساته.  
يف  وتأثريهم  إنتاجيتهم  من  يعزز  واملؤسسات  للشباب  إسرتاتيجية  وخطة  جامعة  رؤية  وجود  إن  كام 
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عملية البناء والتنمية، ما يعزز من مقبوليتهم االجتامعية واستقطاب الجامهري.

الوعي العام: تطوير مستوى البناء الدميقراطي للمؤسسات، يزيد ويدفع بالشباب للعمل لدى املؤسسات، 
واملشاركة السياسية ضمن برامجها التعددية املجتمعية والفكرية.

البديل الثاين: توعية الشباب بأهمية دورهم السيايس
إدراكهم  خالل  من  وأهميته،  السيايس  بدورهم  الشباب  بوعي  االرتقاء  رضورة  عىل  البديل  هذا  يقوم 
ألهمية دورهم السيايس والعالقة بينه وبني منظامت املجتمع املدين، ومعرفتهم بحقوقهم السياسية وفقاً 
للنظام السيايس الفلسطيني، وهذه مهمة مؤسسات املجتمع املدين واألحزاب السياسية، من خالل العمل 
عىل تبني برامج توعية للشباب من أجـل دفعـهم لالنخراط، وبشكل واع، يف الواقع السيايس.  وميكن 
العمل عىل تحقيق ذلك عرب تنمية الرغبة لدى الشباب من الجنسني يف املشاركة السياسية، وهو هدف 

نابع من أهمية دور الشباب يف بناء مجتمعاتهم.

كام أن هناك رضورة لتبني املؤسسات تنظيم لقاءات ودورات ومؤمترات للشباب، وتدعم سبل تفعيل 
األطر  يف  سواء  االنتخابات؛  لخوض  القيادية  املامرسة  سبل  لهم  وتوفر  وتحفيزهم،  ومشاركتهم  دورهم 
الطالبية النتخابات مجالس اتحادات الطلبة، أو االنتخابات املحلية، وانتخابات املؤسسات والجمعيات، 
نفسها  املؤسسات  أن  كام  مبسؤولية،  السياسية  الحياة  ملامرسة  تقدم لهم الخربة الرضورية  بذلك  وهي 
تصبح مامرساً لدور الرقيب النشط عىل أعامل الحكومة، والصوت الصادق النابع من القاعدة الشعبية 

املتمثلة بالشباب.

املقبولية: مقبولية عالية لدى الشباب، وبشكل أقل لدى املستوى الرسمي.  تفعيل وتبني دعم توعية 
الرسمي  املستوى  عىل  ولكن  مهم،  مطلب  هو  املدين  املجتمع  ومؤسسات  منظامت  قبل  من  الشباب 
الفلسطيني واملؤسسات املدنية هناك عدم مقبولية لتفعيل دور الشباب، إلدراكهم بأهمية هذه الدور 

وخوفهم منه.

املعقولية: عالية جدا لدى الشباب، من خالل مبادرات شبابية وحمالت ضغط ومنارصة عىل املؤسسات، 
واستثامر اآلليات الحديثة كاإلنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي املختلفة.

املنفعة والخسارة: يزيد هذا البديل من ثقة الشباب مبؤسسات املجتمع املدين التي من املهم لها أن 
تعتمد عىل مشاركة الشباب وتفعيل دورهم يف عمل مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، من خالل 
تبنيها لهم، وتوعيتهم، كام يحافظ عىل ترابط املجتمع الفلسطيني، ويحّسن صورة املؤسسات من حيث 

االنطباع باالستثامر يف الشباب، ومامرسة قيم الدميقراطية واملشاركة والحريات.



91

أوراق تحليل سياسات

الوعي العام: هناك وعي كبري لدى الشباب واملجتمع بأهمية توعية الشباب بدورهم السيايس، يف عملية 
صنع  يف  فاعالً  دوراً  الشباب  مامرسة  وأهمية  الرسمية،  وغري  الرسمية  الدولة  ملؤسسات  والبناء  التنمية 

القرار.

البديل الثالث: توجيه التمويل مبا يخدم واقع مشاركة الشباب وحاجاتهم
املانحني  مع  والعالقة  داخلياً،  املدين  املجتمع  مؤسسات  بني  املتيرسة  والروابط  العالقات  عامل  توجيه 
خارجياً، ما يوفر منحاً مالية من شأنها دعم مشاريع وبرامج تعزز واقع الشباب ومشاركتهم السياسية، 
فهناك اهتامم دويل ودعم عاملي ألنشطة منظامت املجتمع املدين العاملة يف قطاعات الشباب واملرأة 
والحكم الرشيد، التي من شأنها استثامر طاقات الشباب وتوجيهها مبا يخدم الحياة العامة يف فلسطني، 
وإعداد قيادات شبابية واعدة تساهم يف بناء خطط إسرتاتيجية وطنية لدعم مشاركة الشباب وتصويب 
أوضاعهم االقتصادية واالجتامعية، وتدعم تطلعاتهم ودمجهم يف الحياة السياسية العامة عىل األصعدة 

واملستويات كافة.

يتطلب األمر بناء إسرتاتيجية عمل مؤسسية تشاركية تقوم عىل اآليت:

قدرات •• تنمية  عىل  تعمل  التي  وبخاصة  املدين،  املجتمع  منظامت  بني  متكاملة  إسرتاتيجية  وجود 
الشباب، وإرشاكهم يف صناعة القرار.

أن تكون اإلسرتاتيجية مستمرة وليست موسمية حسب دعم مؤسسات املجتمع املدين، بل العمل ••
عىل تاليف كل نقاط الضعف التي تعرتض مشاركة الشباب يف مؤسسات املجتمع املدين.

تشكيل قاعدة عمل شبابية بعد توعية الشباب بحقوقهم من قبل مؤسسات املجتمع املدين ألخذ ••
قوانني  وفق  القرار  صناعة  يف  واملشاركة  واالنتخاب  الرتشح  يف  حقهم  سيام  ال  السياسية،  حقوقهم 

منظمة التحرير والسلطة الوطنية.

وتكون هذه اإلسرتاتيجية املنظم واملوجه لدور املؤسسات بتفعيل وتعزيز املشاركة الشبابية يف الحياة 
املجتمع  مؤسسات  عليه  تحصل  الذي  والخارجي  املحيل  التمويل  تسخري  يضمن  مبا  العامة،  السياسية 

املدين، لخدمة حاجة الشباب وتطلعاتهم، ولتعزيز مشاركتهم الشبابية العملية.

ملحة  رضورة  والخارجية  املحلية  املؤسسات  مع  والعالقات  والتمويل  املنح  توجيه  إعادة  املقبولية: 
ومطلب شعبي، الستثامر هذه اإلمكانيات مبا يخدم حاجة الشباب وواقعهم، لكن عىل املستوى الرسمي 
هناك محاولة لتوجيه التمويل عرب قنواتها الرسمية من خالل الحكومة، أو مؤسساتها املنبثقة عنها بشكل 

مبارش.
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يخدم  مبا  الصحيحة،  قنواتها  عرب  والتمويل،  املنح  توجيه  املدين  املجتمع  مؤسسات  تستطيع  املعقولية: 
الربامج العملية لتعزيز مشاركة الشباب ودمجهم يف الحياة العامة، من خالل إسرتاتيجية مؤسسية وطنية 

مهنية.

املنفعة والخسارة: استثامر املنح والتمويل من شأنه تحسني القدرات املؤسسية ملؤسسات املجتمع املدين 
الشباب  مشاركة  تعزيز  يف  تساهم  التي  الشبابية  واالحتياجات  الخدمات  تقديم  من  ويزيد  وكوادرها، 

السياسية، كام يساعد يف تحديد أولويات العمل لدى الشباب.

والتمويل،  املنح  توجيه  بأهمية  املدين،  املجتمع  مؤسسات  من  الكثري  لدى  وعي  هناك  العام:  الوعي 
والعالقات التي تربطها باملمولني الخارجيني، مبا يخدم ويعزز مشاركة الشباب.

املفاضلة بني البدائل والتوصيات
هناك أهمية لجميع البدائل املطروحة يف حل املشكلة، وقد تم رصدها وترتيبها وفق أهمية كل منها، 
لذا تويص الورقة برضورة تبني البدائل وفق أهمية كلٍّ منها حسب ما جاء يف الرتتيب بدءاً بالبديل األول 
الذي من شأنه أن يوفر بيئة جاذبة الستقطاب الشباب وتفعيل مشاركتهم السياسية، ومن ثم البديل 
الثاين الذي يعزز ثقة الشباب مبؤسسات املجتمع املدين، وينقذها من التهم املوجهة إليها، عىل اعتبار أنها 
الوجه اآلخر للمؤسسة الرسمية؛ إذ إن النجاح فيهام يؤسس لحالة استقطاب فاعلة ومستمرة للشباب، 
ويبني إسرتاتيجية وطنية تساهم يف جعل املؤسسات املدنية قوة فاعلة باعتامدها عىل الشباب.  ومن 
املحلية  املؤسسات  عالقة  واستثامر  والتمويل،  الدعم  توجيه  شأنه  من  الذي  الثالث  بالبديل  العمل  ثم 
واملجتمع الدويل، ويشكل منوذجاً فاعالً يف تعزيز مرتكزات البناء الوطني القائم عىل الرشاكة املجتمعية 
يعترب  الذي  الشباب  جيل  وبخاصة  الرسمية،  وغري  الرسمية  ومؤسساته  بأفراده،  الفلسطيني  للمجتمع 

ركيزة أساسية يف بناء األنظمة والدول وتطورهام.    



إعداد

نحو سياسات لتطوير التعليم التكنولوجي 
والريادي

روز املصري، شيرين حميدات، عبد اجلبار احلروب، عبد اهلل زماري 
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مقدمة
التكنولوجي  التطّور  يعترب  أحياناً،  مواكبته  يصعب  رمبا  بتسارع  التطّور،  رسيعة  عاملية  بيئة  ظل  يف 
واإلمكانيات املستجدة يف مجال املعلوماتية، من أبرز مظاهر تقدم وقوة الدول يف عرصنا الذي يعرف 
بأنه عرص ثورة املعلومات، ومل تعد قوة الدول تقاس بالقّوة العسكريّة واالقتصادية فحسب، بل أصبحت 
التكنولوجيا واملعلوماتية قوة إسرتاتيجية لدولة ما، قد تحدد انتصارها أو هزميتها يف أي مواجهة باردة 

كانت، أو ساخنة (حرب) مع دولة أخرى.

يف  وضعف  استقرار،  عدم  من  تعاين  التي  البلدان  يف  وبخاصة  الشباب،  بني  البطالة  نسب  ازدياد  ومع 
سوق  إىل  تضّخ  التي  العايل  التعليم  مؤسسات  خريجي  بني  وبخاصة  فلسطني،  مثل  االقتصادية  قدراتها 
العمل يف كل عام أعداداً متزايدًة من الخريجني، ويرتافق ازدياد نسب العاطلني عن العمل، مع انحسار 
الفرص  تضاؤل  يعني  ما  الوظائف،  من  كافية  أعداد  استيعاب  عىل  والخاصة  العامة  املؤسسات  قدرة 
أهمية  يربز  ما  وهو  العمل،  بيئة  يف  تحّول  إحداث  من  هنا  بد  فال  الخريجني.  هؤالء  أمام  الوظيفية 
املبادرات الفردية واألعامل الريادية والتكنولوجية، بحيث تصبح مصدراً من مصادر منو االقتصاد يف ظل 

عامٍل يتجه باطّراد نحو اقتصاد املعلوماتية واملعرفة.

مشكلة الورقة
إن االختالل الكبري الحاصل بني ما تنتجه فلسطني من التكنولوجيا، وأدواتها، وبني ما تستهلكه يف املجال 
لهذه التكنولوجيا املستوردة يفوق  نفسه، يعترب يف حد ذاته مشكلة كبرية، إذ إن حجم ما ندفعه مثناً 
أضعافاً كثرية ما ننتجه منها، ونصّدره إىل السوق العاملي، وإذا علمنا أن ما صدرته فلسطني من منتجات 
التكنولوجيا يف العام 2017، مل يصل أربعة ماليني دوالر طوال العام، مقابل أن رشكة واحدة من الرشكات 
من  العالية  فإن النسب  آخر  جانب  ومن  أكرث،  يكن  مل  إن  نفسها  بالقيمة  استوردت  تكون  قد  الكبرية، 
الطالب الجامعيني والخريجني، هي من أصحاب التخصصات األدبية، وحتى أصحاب التخصصات العلمية، 
فانهم يتجهون إىل دراسة تخصصات باتت مكررة وتقليدية، فانضّم كثري منهم إىل صفوف العاطلني عن 

العمل.

الدول  يف  النسب  أعىل  نجدها  غزة)  وقطاع  الغربية  (الضفة  فلسطني  يف  البطالة  نسبة  إىل  بالرجوع 
العربية.  فقد أظهرت إحصائية الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني أن نسبة البطالة يف فلسطني قفزت 
إىل 30 % خالل الربع األول من العام 2018، وأن هناك تفاوتاً كبرياً يف معدل البطالة بني الضفة الغربية 

وقطاع غزة، وقد بلغ يف قطاع غزة 49.1 %، مقابل 18.3 % يف الضفة الغربية.1

1  اإلحصاء الفلسطيني يعلن النتائج األساسية ملسح القوى العاملة للربع األول 2018، الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2018/5/8. 
bit.ly/2KKDkPP

https://bit.ly/2KKDkPP
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فضالً عن أن الشباب يف فلسطني ال مييلون، غالباً، إىل فكرة إنشاء أعامل خاصة بهم، ويفضلون البحث 
عن عمل لدى آخرين، وهو ما يقودنا إىل حقيقة أن نسبة الرياديني من الشباب منخفضة، ويعود السبب 
الخربة  نقص  إىل  إضافة  والتمويل،  والتدريب،  التعليم،  منها  عدة،  جوانب  يف  قصور  وجود  إىل  ذلك  يف 

واملعرفة، وحواجز السوق واملنافسة.

تتبوأ فلسطني مرتبة متقدمة من حيث أعداد الخريجني الجامعيني ومستويات التعليم، وهنا رمبا نحتاج 
إىل فهم أسباب ونتائج هذا االختالل ما بني التعليم والتشغيل يف سوق العمل الفلسطيني، وكيف من 
آنيّة  عمل  فرص  إيجاد  خالل  من  ليس  مستقبالً،  النسب  هذه  خفض  إىل  تؤدي  حلول  ابتكار  املمكن 
لهؤالء الخريجني، ولكن، عىل األقل، أن نوجه الخريجني املستقبليني لدراسة تخصصات معلوماتية، فضالً 
عن تبني املشاريع الريادية، والتوصية لصناع السياسات التعليمية بإيجاد أو تطوير أساليب تساهم يف 

تحقيق هذا الهدف.

إذن، نحن بحاجة، هنا، إىل معالجة أمرين مختلفني، حيث تبحث هذه الورقة يف إمكانية املساهمة يف 
تخفيف نسب العاطلني عن العمل من خريجي الجامعات واملعاهد، واملساهمة كذلك يف تقليل الفارق 
بني ما ننتجه من التكنولوجيا وما نستورده منها، والرتكيز عىل األعامل الريادية التكنولوجية، ما يعزز 
للتطور  ومواكبتها  وتشجيعها  دعمها  تم  ما  -إذا  جيدة  بنسب  القومي  الناتج  ويرفع  الوطني،  االقتصاد 
العالية  العوائد  من  تعد  واملعلوماتية،  التكنولوجيا  عوائد  أن  وبخاصة  املجال-  هذا  يف  عاملياً  الحاصل 
مقارنة بكثري من السلع.  ويُعدُّ ارتفاع عوائد التكنولوجيا واملعلوماتية -ونتحدث هنا عن الربمجيات- 
مقابل انخفاض التكلفة التأسيسية والتكلفة التشغيلية كذلك، أمراً مبّرشاً، حيث باإلمكان أن يشّكَل هذا 

املجال رافعة جيدة لالقتصاد الوطني.

هدف الورقة
خالل  من  الفلسطيني  للمجتمع  واالقتصادية  املجتمعية  التنمية  يف  املساهمة  إىل  الورقة  هذه  تهدف 
تقديم سياسات وبدائل وعرضها عىل صناع القرار لتبنيها، بحيث تعالج أهم املشاكل املحيطة بتطوير 
بطالة  نسب  تقليل  يف  أوالً،  يساهم،  ما  الفلسطينية،  األرايض  يف  الشباب  وريادة  التكنولوجي،  التعليم 
الشباب الخريجني، وثانياً رفع حصة ومساهمة فلسطني يف سوق املعلوماتية والتكنولوجيا العاملي، ورفع 

الناتج القومي الفلسطيني، وما لذلك من انعكاس عىل جودة حياة املواطنني الفلسطينيني.
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جتارب الدول يف دعم التعليم التكنولوجي وريادة األعمال
لقد أثبتت تجارب العديد من الدول، أن اهتاممها بالتكنولوجيا واملعلوماتية وما يرتبط بهام من عمليات 
ومجاالت، ساهم، بشكل ملحوظ، يف تحسن وضعها االقتصادي، ورفع الناتج القومي، وساهم يف تحسني 
شامل لجودة حياة مواطنيها، والتغلب عىل جزء كبري من مشاكلهم، من خالل تطوير نوعية التعليم، 

والخدمات الصحية، والقدرات التشغيلية، والرفاه ... إلخ.

نستطيع، هنا، أن نورد أمثلة كثرية، رمبا أبرزها دول جنوب رشق آسيا، ابتداًء باليابان وكوريا الجنوبية، 
وليس انتهاًء مباليزيا وسنغافورة، وكذلك دولة االحتالل، فهي من التجارب األكرث نجاحاً وإنجازاً يف هذا 
املجال، وتحوز عىل حصة جيدة من «سوق املعلوماتية» يف العامل، وهو رمبا ما دفع كثرياً من الدول إىل 

تطوير عالقات تعاون تكنولوجي واقتصادي معها، وبخاصة الدول اآلسيوية واألفريقية.

وفقاً إلحصائيات البنك الدويل للعام 2016 حول إحصائيات التكنولوجيا املتقدمة، فإن صادرات فلسطني 
من التكنولوجيا املتقدمة تقدر بنحو 3,6 مليون دوالر سنوياً، بينام نجد صادرات األردن تقدر بنحو 84.9 
مليون دوالر، ولبنان 32,7 مليون دوالر، أما سنغافورة، فتقدر بنحو 126 مليار دوالر، يف حني تبلغ قيمة 

صادرات الصني 496 مليار دوالر.1

األمريكية،  املتحدة  والواليات  أملانيا،  تليها  املتقدمة،  للتكنولوجيا  املصدرة  الدول  قامئة  الصني  تحتل 
عن  الصادرة  البيانات  وفق  املجال،  هذا  يف  عربياً  األول  املغرب  جاء  فيام  الجنوبية،  وكوريا  وسنغافورة 
البنك الدويل للعام 2016.  وتشمل صادرات التكنولوجيا املتقدمة املنتجات ذات الكفاءة العالية من 
حيث التطوير والبحوث، مثل مجال الفضاء، وأجهزة الحاسوب، واملنتجات الصيدالنية، واألدوات العلمية، 

واألجهزة الكهربائية.

التجربة الفلسطينية يف دعم التعليم التكنولوجي وريادة األعمال
يعترب التطور يف مجال املعلوماتية والتكنولوجيا وريادة األعامل، وصفة لرفع إمكانيات وقدرات الدول 
للتنمية والتطور االقتصادي.   التي تفتقر إىل املوارد الطبيعية واالقتصادية، التي قد يكون نقصها معيقاً 
ويف واقعنا الفلسطيني، ال تعترب التكنولوجيا أولوية وطنية من حيث التعليم، وتطوير أساليبه، والتدريب 
العميل املواكب للتقدم الهائل واملطّرد يف هذا املجال عامليّاً، بل يف ظل ما يحدث من تقدم عاملي قد 
نعترب بدائيني يف هذا املجال، عىل األقل يف مجال البحث والتطوير «وصناعة التكنولوجيا».  فاألمر هنا 
ال يقاس بانتشار األجهزة الذكية وتطبيقاتها، والتكنولوجيا املستخدمة يف حياتنا اليومية، ألن هذا يعترب 
مساهمة  حيث  من  يُقاُس  األمر  ولكن  جداً،  املكلف  االستهالك  نوع  من  وهو  للتكنولوجيا،  استهالكاً 

bit.ly/2BJ1LxE .2016 ،1  صادرات التكنولوجيا املتقدمة، موقع البنك الدويل
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فلسطني يف «تصنيع» وإنتاج التكنولوجيا واملعلومات.  وإذا ما قارنّا الجانبني ببعضهام البعض، سنجد 
اختالالً كبرياً متيل الكفة فيه لصالح االستهالك بنسب كبرية.

تشري بيانات التعداد العام لسنة 2017 إىل أن عدد املؤسسات العاملة يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات قد بلغ 1008 منشآت من إجاميل املنشآت االقتصادية العاملة (158573 منشأة) يف فلسطني، 

وشغل هذا القطاع 9200 عامل من إجاميل العاملني (444034 عامالً) يف العام 2017.

العام  يف  االقتصادية  للقطاعات  الكيل  اإلنتاج  إجاميل  من  نسبته 6.8 %  ما  القطاع  لهذا  اإلنتاج  وشكل 
2016، مقارنة مع 7.3 % يف العام 2015.  وتجاوزت القيمة املضافة لهذا القطاع نصف مليار دوالر، ما 
شكل ما نسبته 4.09 % من الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الثابتة يف العام 2016، مقارنة مع ما نسبته 

4.07 % يف العام 1.2015

تويل وزارة االتصاالت أهمية كبرية لهذا القطاع، من خالل العمل عىل توفري كل الوسائل إلنجاح مرشوع 
الحكومة اإللكرتونية، وتعزيز التحول اإللكرتوين للمؤسسات والدوائر الحكومية، وتعزيز املعرفة الرقمية 
يف املجتمع الفلسطيني.2  كام ساهم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفلسطيني، بشكل ملحوظ 
وفعال، وال يزال، يف تطوير البنية التحتية يف فلسطني، وتحسني نوعية الحياة، والنهوض بالتعليم، وإبراز 

التاريخ الثقايف الغني، وظهور اقتصاد الرشكات الناشئة.3

يشمل  مبا  السوق،  من  عريضاً  قطاعاً  الفلسطينية  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  رشكات  وتغطي 
خدمة  ومزودي  املكاتب،  أمتتة  خدمة  ومزودي  الربمجيات،  تطوير  ورشكات  الحاسوب،  أجهزة  موزعي 
اإلنرتنت، ورشكات االتصاالت، ورشكات التدريب والخدمات االستشارية يف مجال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.4

دور حاضنات األعمال والتكنولوجيا يف التنمية االقتصادية
تعترب ريادة األعامل من الحقول املهمة يف اقتصادات الدول الصناعية املتقدمة، ومن الحقول الواعدة يف 
الدول النامية، حيث تساهم املرشوعات الريادية، مساهمة فاعلة، يف تطور التنمية االقتصادية الشاملة، 
كام تعد نواة بناء املنظامت الصغرية واملتوسطة والكبرية، حيث يؤمن املرشوع الريادي الدخل الكايف 

1  بيان صادر عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مبناسبة اليوم العاملي لالتصاالت ومجتمع 
bit.ly/2waA5g8 .2018/5/17 ،املعلومات، الجهاز املركزي لإلحصاء

2  انظر: موقع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الفلسطينية.
bit.ly/2odFwX2 .(بيتا) 3  قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفلسطيني، اتحاد رشكات أنظمة املعلومات الفلسطينية

4  املصدر السابق.
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للريادي وعائلته، إضافة إىل دوره يف استحداث وظائف جديدة، والحد من نسبة البطالة يف املجتمع، 
فضالً عن ظهور أمناط جديدة من السلع والخدمات التي تسهم يف فتح ومنو أسواق جديدة تساعد يف 

تقليل الفجوة بني اقتصادات الدول.1

ما زالت التجربة الفلسطينية يف حاضنات األعامل حديثة مقارنة مع بعض مشاريع حاضنات األعامل 
والتكنولوجيا يف دول عربية كمرص، وتونس، والبحرين، والسعودية، ولقد أنشئت معظم حاضنات الوطن 
العريب مبا فيها الحاضنات الفلسطينية عىل األغلب لتحقيق أهداف محددة ومشابهة تتمثل يف املساهمة 
وجديدة  صغرية  أعامل  إنشاء  وتشجيع  التكنولوجيا،  لنقل  والرتويج  املحيل،  االقتصاد  وتنمية  إنعاش  يف 
للشباب املبادر، واملساهمة يف خفض معدالت البطالة، من خالل خلق فرص عمل جديدة للعاطلني من 

الشباب وخريجي الجامعات.

 28 تأسيس  يف  ساهمت  الفرتة  هذه  وخالل  العام 2004،  الفلسطينية  الحاضنات  تجربة  انطلقت  لقد 
إن  محتضناً.   مرشوعاً  عىل 87  يزيد  ما  إىل  وإدارية  فنية  وخدمات  مالياً  دعامً  وقدمت  صغرية،  رشكة 
جميع حاضنات األعامل الفلسطينية، قد أنشئت بتمويل من البنك الدويل، أو االتحاد األورويب؛ سواء من 
خالل برنامج (Info Dev)، أو عرب برنامج صندوق وتطوير الجودة (QIF) يف التعليم العايل، وقد اقترص 
 ،(Intel Google) ،(Microsoft) متويل غالبية أنشطة الحاضنات عىل املؤسسات املحلية والدولية مثل

(USAID PALTRADE)، (SPARK) وغريها.2

تتميز هذه الحاضنات بوجود وحدات الدعم العلمي التكنولوجي، التي تقام بالتعاون مع الجامعات 
إىل  وتحويلها  التكنولوجيا  وابتكارات  العلمية  األبحاث  من  االستفادة  إىل  وتهدف  األبحاث،  ومراكز 
مرشوعات ناجحة، من خالل االعتامد عىل البيئة األساسية لهذه الجامعات؛ من معامل، وورش، وأجهزة 
بحوث، إضافة إىل أعضاء هيئة تدريس، والباحثني والعاملني كخرباء يف تخصصاتهم.  ومن أبرز جهات 
ومؤسسات  األهلية،  واملؤسسات  األعامل،  حاضنات  الريادية،  للمشاريع  الدعم  تقدم  التي  التمويل 

التمويل واإلقراض.3

يف توفري نظام بيئي للريادة واالحتضان، منهم القطاع الخاص،  مهامً  العديد من املؤسسات تلعب دوراً 
والحكومة ممثلة بوزارة االتصال وتكنولوجيا املعلومات، ووزارة االقتصاد، ووزارة الرتبية والتعليم العايل، 
 ،BTI 2006) :مجلس البحث العلمي، بعض املؤسسات التعليمية والدولية الداعمة، والحاضنات مثل

1  فايز النجار وعبد الستار العيل، الريادة وإدارة األعامل الصغرية، ط2، دار الحامد للنرش والتوزيع، عامن، 2010.
الجامعة  ماجستري)،  (رسالة  غزة،  قطاع  يف  األعامل  لرياديي  البطالة  مشكلة  حل  يف  والتكنولوجيا  األعامل  حاضنات  دور  برهوم،  بسمة    2

اإلسالمية، غزة، 2014، 101.
3  تقرير بعنوان «املرشوعات الصغرية واملتوسطة يف فلسطني»، منتدى األعامل الفلسطيني 2014 ، رام الله، 3.
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Gaza Sky Geeks 2011، مبادرون 2010، بيكتي PICTI، يوكاس UCAS، مهارات) وبعض املستثمرين.

كربامج  األخرى  القطاعات  مع  مقارنة  محدودة  الفلسطينية  للحاضنات  التمويل  وحجم  مصادر  وتعد 
اإلغاثة والتشغيل املمولة من املؤسسات الدولية، ومساهمة الحكومة يف متويل برامج االحتضان تكاد 

تكون معدومًة.

الحاضنة،  حوكمة  طبيعة  إىل  يعزى  وذلك  الخاص،  والقطاع  الحاضنات  بني  العالقة  يف  تفاوت  هناك 
فالحاضنات التابعة ملمثيل القطاع الخاص تحظى بتمويل املسؤولية االجتامعية. أما الحاضنات التابعة 
للقطاع األكادميي فتحظى بتمويل برامجي، من خالل مؤسسات دولية، ولكن غري منتظم، مع اهتامم أقل 

من قبل القطاع الخاص والحكومة.

أسباب ضعف التعليم التكنولوجي والريادي
الطبيعية  املوارد  يف  فقر  عىل  الفلسطينية،  الحالة  يف  والريادي،  التكنولوجي  التعليم  ضعف  يقترص  ال 
واالقتصادية، بل يتوسع أكرث إىل وجود معيقات كثرية يضعها االحتالل، أو االتفاقات التي تم توقيعها معه 
أمام تطوير االقتصاد، وترسيخ تنمية ترتفع باالقتصاد واالزدهار، ومعيقات حكومية، ويف القطاع الخاص.

. قصور القطاع الحكومي أوالً
هناك قصور من القطاع الحكومي لتطوير التعليم التكنولوجي يف فلسطني، ويتمثل ذلك يف:

ضعف البنية التحتية للتعليم التكنولوجي، وضعف اإلمكانات التقنية، إذ ال زال محتوى التعليم ••
مثالً،  املدريس،  املنهاج  ويف  املجال،  هذا  يف  الدول  من  الكثري  إليه  وصلت  عامَّ  متأخراً  التكنولوجي 
الطالب  من  فاملطلوب  التلقينية؛  النظرية  الجوانب  عىل  مقترصاً  األمر  يزال  ال  التكنولوجيا،  ملادة 
الحفظ أكرث من أن يقوم بالتطبيق ضمن مشاريع عملية.  إن عدم ربط نظام التعليم الجامعي مع 
احتياجات سوق العمل، وبخاصة القطاع الخاص، يقلل من سيولة األفكار الريادية واإلبداعية، ما 

يقلل من فرص االحتضان.

ضعف نشاط املجلس األعىل لإلبداع والتميز، الذي ال يوجد له حضور يف غزة.••

القيود القانونية التي تؤثر عىل عمل الحاضنات، وبخاصة يف مجال تسجيل الرشكات والرضائب.••

غياب ملكية القطاع العام لحاضنات األعامل والتكنولوجيا، ومحدودية املوازنة الحكومية املوجهة ••
نحو االحتضان، حيث ما زال هذا القطاع مموالً من قبل املانحني.
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ومشاكل •• البنكية،  والقيود  الحكومية،  القانونية  القيود  من  االحتضان  بعد  الرشكات  أغلب  معاناة 
التحويالت البنكية.

محدودية إرشاك القطاع الحكومي أو ممثليه يف املجالس اإلدارية أو االستشارية لحاضنات األعامل ••
التكنولوجيا.

ثانياً. تدين مساهمة القطاع الخاص
يعاين القطاع الخاص من ضعف يف التحول من النمط االستهاليك للتكنولوجيا إىل منتج لها، وعىل الرغم 
من وجود مبادرات وجهود يف هذا الجانب، وبخاصة لجهة حاضنات األعامل والريادة، فإنها محدودة، 
حيث يبلغ ما تصدره فلسطني من التكنولوجيا أقل من أربعة ماليني دوالر سنوياً حسب إحصائية البنك 
الدويل للعام 2016، ويعود ذلك إىل محدودية إرشاك القطاع الخاص أو ممثليه يف املجالس اإلدارية أو 

االستشارية للحاضنات، وإىل ضعف التمويل والتشبيك.

ثالثاً. معوقات االحتالل اإلرسائييل
يشّكل االحتالل اإلرسائييل أحد أهم املعوقات التي تواجه قطاع الريادة والتكنولوجيا والتسويق، من حيث 
االقتصادية  واالتفاقيات  االحتالل  بظروف  املرتبطة  االقتصادية  فالهيمنة  والسياسية،  الجغرافية  العوائق 
املوقعة معه، وسيطرته عىل املعابر والحدود، األمر الذي يتسبب بضعف السوق املحيل، حيث يعيق هذا 
املحيل،  وضيق السوق  والتصدير  ملعيقات االسترياد  نظراً   (hardware) تصنيع األجهزة عمليات  الواقع 
كام يبعد ذلك مستثمري القطاع الخاص بسبب البيئة االستثامرية غري اآلمنة، ولكن هذه املخاوف تصبح 
غري مربرة حني التطرق إىل قطاع الربمجة (software)، حيث ال يحتاج هذا القطاع إىل منشآت كبرية وال 

مكلفة اقتصادياً، بل باإلمكان العمل (كبداية) من املنزل، أو مكاتب صغرية.

دعم  يف  املطلوبة  املساهمة  يساهم  وال  تراجع،  يف  التكنولوجي  التعليم  فإن  املعيقات،  لهذه  ونتيجة 
االقتصاد الفلسطيني، الذي هو، أصالً، اقتصاد صغري وضعيف يف بنيته، تابع للمؤثرات الخارجية، فهو 
قائم باعتباره سوقاً استهالكية للمنتجات اإلرسائيلية، ومصدراً لأليدي العاملة الرخيصة بشكل عام، عدا 

عن اإلشكاليات االقتصادية الالحقة التي حصلت نتيجة سياسات االحتالل ووقوع االنقسام.

املعايير
معايري  تحديد  ذلك  ويتطلب  املنشودة،  األهداف  تحقيق  خاللها  من  ميكن  التي  البدائل  الورقة  تتناول 
محددة تحكمها، ميكن من خاللها قياس قدرة البدائل املطروحة عىل الوصول إىل الهدف العام، وهي 
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كاآليت:

املقبولية: ميكن قياس مقبولية البدائل من خالل تطوير عمل املجلس األعىل للتعليم املهني والتقني، 
األعامل  وريادة  التكنولوجي  التعليم  تخدم  بربامج  وتزويدهام  والتميز،  لإلبداع  األعىل  واملجلس 

والحاضنات، فضالً عن إمكانية تشكيل لجنة عليا تهتم بالتعليم التكنولوجي وريادة األعامل.

املرشوعية: رشعت القوانني املحلية الحق يف العمل والتعليم التقني وأهمية الريادة واإلبداع.  ويوجد 
األعىل  املجلس  نظام  بشأن   2013 لسنة   (13) رقم  قرار  وهي:  واالحتضان،  للريادة  قانونية  أطر  ثالثة 
الوطنية  واإلسرتاتيجية  والتميز،  اإلبداع  دعم  صندوق  بشأن   2016  (1) رقم  ومرسوم  والتميز،  لإلبداع 

للحاضنات الفلسطينية 2017 – 2020.

التي  والتحديات  الفرص  بني  ما  املقارنة  خالل  من  البديل  تفعيل  إمكانية  مدى  قياس  ميكن  املعقولية: 
تواجه طرح البدائل، ومدى وجود معارضني ومؤيدين لها، ومدى القدرة عىل تذليل العقبات التي تواجه 

طرح البديل.

واملهني  التقني  التعليم  يف  الشباب  وعمل  الريادة،  لقضايا  العام  الوعي  حالة  بقياس  العام:  الوعي 
التكنولوجي، وأهمية مشاركته واعتباره جزءاً أساسياً وفاعالً يف التنمية االقتصادية، نجد أن هناك تطوراً، 
برضورة متكني الشباب وقدرته عىل اإلنتاج، إال أن  ما، يف هذا الجانب.  كام أن لدى الجميع وعياً  نوعاً 
الواقع السيايس وما أنتجه االنقسام، جعل قضية االهتامم باألعامل الريادية شيئاً ثانوياً أمام ما تشهده 

القضية الفلسطينية من تطورات داخلياً وخارجياً.

صفوف  بني  البطالة  عىل  القضاء  يف  البديل  مساهمة  مدى  يف  املنفعة  تتمثل  والتكلفة:  املنفعة  معيار 
الشباب، إضافًة إىل مدى تهيئته للعجلة االقتصادية إلعادة الدوران، مبا يقود إىل تعايف بقية القطاعات 

الرتباطها معاً، وتوقف حالة التدهور اإلنساين واالقتصادي، ويعزز من قدرة املواطنني الرشائية املتآكلة.

الكفاءة والفاعلية: مدى مساهمة البديل وامتيازه باملرونة والكفاءة التي يساهم من خاللها يف الدفع 
بزيادة فرص عمل الشباب يف اإلطار التكنولوجي والريادي، األمر الذي يؤدي إىل زيادة إنتاجية الشباب 

واستفادة القطاع الخاص.

الخسائر: مدى احتياج البديل إىل كلفة مالية مرتفعة، أو االصطدام باملؤثرين الذين لهم مصلحة يف بقاء 
الوضع عىل ما هو عليه، بدون تطور يف املجال التعليمي التكنولوجي.
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البدائل

البديــل األول: تطويــر السياســات التعليميــة والتوعيــة املجتمعيــة الخاصــة بالقطــاع الريــادي 
التكنولوجــي

يقوم هذا البديل عىل العديد من األنشطة املتداخلة كام يأيت:

التوعية بأهمية ربط التخصصات بسوق العمل، وزيادة التخصصات التكنولوجية الريادية، األمر ••
الذي يوّسع فرص الشباب يف املشاركة بشكل أوسع.

تطوير املناهج التعليمية فيام يخص التدريب العميل بالتخصصات التكنولوجية والربمجيات.••

تطوير سياسات البحث العلمي، والتجريب الربمجي، من خالل مختربات حاسوب متطورة، لتساهم ••
يف تلقي الباحثني وطالب تكنولوجيا املعلومات تدريبات عملية متطورة، إضافة إىل توفري بيئة بحثية 

مواكبة للتطور يف هذا املجال.

العمل عىل تطوير البنية التحتية القتصاد املعلومات، التي تتمثل يف شبكات االتصاالت املتطورة ••
يف  التكنولوجيا  مساهمة  توسيع  لتحقيق  كوسيلة  االقتصادية،  األنشطة  عليها  تقوم  التي  واآلمنة 

مختلف القطاعات الخدمية والصناعية.

بأهمية •• خاص،  بشكل  الجامعية،  الدراسة  عىل  واملقبلني  املجتمع  لدى  الوعي  نرش  عىل  العمل 
وجدوى دراسة تخصصات معلوماتية، وأهمية التدريب التكنولوجي واألعامل الريادية وعوائدها 

االقتصادية املجدية، وفرص العمل التي تخلقها.

تنظيم ومراجعة البيئة الترشيعية والقانونية التي تخدم بيئة القطاع التكنولوجي.••

أسبوع •• عىل  والرتكيز  مكثفة،  إعالمية  حمالت  ضمن  اإلعالم  وسائل  عرب  األعامل  ريادة  ثقافة  نرش 
ريادة األعامل التكنولوجية.

عرب  تحقيقها  إىل  املتقدمة  العامل  دول  تسعى  التي  الحديثة  التوجهات  مع  منسجامً  البديل  هذا  يعد 
مؤسساتها التعليمية، من خالل تعزيز اتّخاذ تدابري وسياسات تراعي الحداثة واملواكبة التقنية، واستخدام 
عىل  وتأثريها  التكنولوجيا،  أدوات  توظيف  أهمية  ومدى  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  أدوات 

القطاعات االقتصادية.

القطاع  دعم  إىل  الفلسطينيتني  العمل  ووزارة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  سعي  مع  البديل  هذا  يتامىش 
القطاع  لدى  عالية  بدرجة  مقبوالً  ويعد  املناهج.   وتطوير  جديدة،  أساليب  واستحداث  التكنولوجي، 
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الخاص، وهو بديل ذو مرونة عالية من ناحية التطبيق واستفادة الشباب منه.  كام يحمل هذا البديل 
كفاءة وفاعلية عالية لجهة ربط التخصصات بسوق العمل، وبخاصة التكنولوجيا، األمر الذي يساعد عىل 
فتح املجال أمام آالف الخريجني للحصول عىل فرص للعمل بالوظائف، أو التشغيل الذايت مبشاريع خاصة.

أيضاً هناك وعي عاٍل بأهمية ربط التخصصات بسوق العمل، وإجراء تدريب مهني عايل املستوى، لكنه 
بحاجة إىل توعية بأهمية الريادة واألعامل التكنولوجية ورفع قيمتها املجتمعية، وبأهمية زيادة حاضنات 
األعامل للمشاركة يف سوق العمل بعيداً عن التخصصات املعتادة واملقبولة مجتمعياً، التي سببت فائضاً 

يف أعداد الخريجني.

عملية  تحتاج  حيث  تقديرّي)  بشكل  سنوات  (مثاين  متوسط  زمنيٍّ  مدى  إىل  يحتاج  البديل  هذا  أن  إال 
التوعية أوالً، وتطوير املناهج والبنية التحتيّة ثانياً، إىل سنوات عدة يك تعطي نتائجها املنشودة، لكنه لن 

يساهم إال بقدر يسري جداً يف التقليل من نسب العاطلني عن العمل حالياً.

البديــل الثــاين: املســاهمة يف تحفيــز القطــاع الخــاص وحاضنــات األعــامل عــىل دعــم القطــاع 
التكنولوجــي

يقوم هذا البديل عىل دعم القطاع الخاص لإلنتاج التكنولوجي من برمجيات وتطبيقات وخدمات، من 
خالل:

زيادة مستويات الخربة للقطاع التكنولوجي وحاضنات األعامل يف مجال التصدير، وتسويق املنتجات ••
للخارج، والقدرة عىل جلب مستثمرين، إضافة إىل االهتامم بقطاع األعامل، والعمل عىل استخدام 

التكنولوجيا يف املعامالت التجارية.

رضورة التوسع يف تقديم الخدمات من قبل حاضنات األعامل للمشاريع املحتضنة.••

يف عملية التنمية وليس ••  التنسيق بني عمل الحاضنة وبني القطاع الخاص لتكون الحاضنة رشيكاً 
منافساً.

العمل عىل تخصيص دعم حكومي لحاضنات األعامل، وتسهيل برامج اإلقراض والتمويل للمشاريع ••
الجديدة.

ميتاز باملرونة والكفاءة العالية؛ كونه يساهم يف زيادة فرص الشباب يف خلق فرص عمل، وتوفري الحوافز 
للقطاع الخاص عىل توظيف الشباب، واحتضان مشاريعهم الريادية، األمر الذي يؤدي إىل زيادة إنتاجية 

الشباب واستفادة القطاع الخاص.
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األعامل  حاضنات  دور  أهمية  يجهل  من  فهناك  عاٍل،  إىل  متوسط  من  يتدرج  فهو  العام،  الوعي  أما 
وأهميتها، ومن القطاع الخاص من لديه توجس وخوف من إدماج الطلبة والخريجني لديهم، وتطوير 

أدائهم؛ خوفاً من منافسة محتملة مستقبلية ألعاملهم.

الخاص،  القطاع  عىل  محفزات  فرض  إىل  بحاجة  لكن  واملتوسط،  القصري  املديني  عىل  مهم  البديل  هذا 
لرتويج النهج القائم عىل العرض بدالً من النهج القائم عىل السوق لتنمية ريادة األعامل، نتيجة لوجود 
عدد كبري من املانحني، واملبادرات املمولة من القطاع العام.  ولهذا اإلجراء التدخيل أثر عىل أولويات 

املنظامت املتلقية للتمويل، وقدرتها عىل تحمل صعوبة تنظيم املشاريع القامئة عىل اعتبارات السوق.

اخليار املفضل
إن البديل/السيناريو املفضل، مع أنه األصعب من حيث التطبيق، هو الدمج بني البديلني املطروحني؛ إذ 
ال بد من اقرتاح سياسات تدّخل لتطوير العالقة بني القطاع الحكومي والقطاع الخاص وحاضنات األعامل 
مع  يتناسب  مبا  والريادي،  التكنولوجي  للتدريب  السياسات  رسم  يف  لتشارك  والتكنولوجية،  الريادية 
البيئة الوطنية، وأسواق العمل املحلية والخارجية، والتطور املهني والتقني والتكنولوجي، وتطوير برنامج 
وفهم  التشغيلية،  للبيئة  معمقة  دراسات  ضمن  وظروفها،  التجمعات  مختلف  وإمكانيات  يتواءم  عمل 

احتياجات وطبيعة املجاالت ومستوى التطور والتحديث يف األدوات واآلالت والتكنولوجيا.
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عملية ضم إسرائيل ملستوطنات الضفة
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مقدمة
بتاريخ  الكنيست)  يف  اإلرسائيلية  الحكومة  أحزاب  (أكرب  الليكود  لحزب  املركزيّة  اللجنة  صادقت 
2017/12/31 عىل قرار بفرض «السيادة اإلرسائيلية» عىل املستوطنات بالضفة الغربية، وهو قرار يُطالب 
أعضاء كتلة الحزب الربملانية بااللتزام بالتصويت لصالح قانون بهذا الشأن عند طرحه يف الكنيست. تقدم 
من  أعاله  باملرشوع  األول 2018  كانون  أواخر  يف  الليكود،  عن  اإلرسائييل  الكنيست  عضو  كيش،  يوآف 
أجل التصويت عليه يف الكنيست، لكنه أعيق بقرار رئيس الحكومة اإلرسائييل بنيامني نتنياهو بتاريخ 

2018/2/12 بحجة وجود تفاهامت مع واشنطن حول عملية بهذا الشأن.

هذا القانون جزء من سلسلة قوانني شبيهة قُّدمت سابقاً، ضمن رزمة مشاريع وقرارات تستهدف ضم 
أجزاء من األرايض املحتلة العام 1967، من خالل  فرض وقائع عىل األرض تستهدف إعاقة حلٍّ يتضمن 

إقامة دولة فلسطينية عىل حدود 67. 

تقود هذه العملية إىل التساؤل حول ماهيّة األبعاد والتداعيات املُرتتبة عىل تنفيذ مثل سيناريو الضم 
الرسمي، كلياً أو جزئياً؟

عقيدة التسّلل والسيطرة 
تستند حركة االستيطان يف العقلية الصهيونية إىل الرواية التوراتية، وإىل ذرائع أمنيّة، إحداها، مثالً، هو 
املساهمة يف تعزيز القدرات الدفاعية إلرسائيل كون معظم املستوطنات يقع عىل التالل، وترشف عىل 

الطرق التي تؤدي إىل عمق إرسائيل.

وأنظمتها  «الدولة»  مؤسسات  معظم  وتساهم  ملرشوعها،  الرئييس  العمود  االستيطان  الصهيونية  تعترب 
بني  الرصاع  محور  األرض  وتعترب  الضفة.  يف  االستيطان  بتعزيز  مجاله،  يف  كٌل  الرسمية،  وغري  الرسمية، 
مالكيها واالحتالل، فمنذ خمسينيات القرن التاسع عرش وحتى إعالن قيام دولة «إرسائيل» العام 1948 

كانت سياسة االستيطان أشبه بالتسلل الصامت.

أحكمت إرسائيل سيطرتها عىل األرايض املحتلة العام 1948 من خالل إجراءات قادت إىل تقطيع التواصل 
بني التجمعات الفلسطينية، وضمنت أغلبية يهودية يف املدن املختلطة (حيفا، عكا ... إلخ)،  وذلك عرب 
تخطيط ممنهج، شمَل  أوامر مصادرة بحجج مختلفة، وقوانني صدرت عن الكنيست، ومنها: قانون أمالك 

الغائبني املرتوكة للعام 1950 1، وقانون استمالك األرايض العام 1952 2، وقانون الترصف العام 1953.

https://goo.gl/9nY2yB .1950 1  انظر: قانون أمالك الغائبني املرتوكة للعام
 https://goo.gl/wdNcsf  .1952 2  انظر: قانون استمالك األرايض العام

https://goo.gl/9nY2yB
https://goo.gl/wdNcsf
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الضم الزاحف
استخدام مصطلح الضم الزاحف لوصف اإلجراءات التي تقوم بها إرسائيل من  وأكادميياً  انترش إعالمياً 
أجل  مّد قوانينها عىل مناطق بالضفة الغربية، خاصة مناطق (ج)1 التي تقّدر مساحتها بنحو 42 % 
استيطانية، (البؤر:  بؤرة  منها 100  مستوطنة،  فيها 242  املستوطنات  عدد  ويبلغ  الضفة.2  مساحة  من 
الدعم  من  بقدر  تُنشأ  ما  كثرياً  أنها  مع  اإلرسائييل  القانون  مبوجب  رسمياً  بها  معرتف  غري  مستوطنات 
الحكومي3) ويسكنها 600 ألف حسب مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف األرايض املحتلّة 

(بتسيلم).4

مع  نهايئ  كحل  الدولتني  بحل  التزامها  مناسبة  من  أكرث  يف  اإلرسائيلية  الحكومة  إعالن  من  الرغم  عىل 
ما  عن تلك الترصيحات، كام أنها مل تحدد أبداً  الفلسطينيني، إال أن مامرساتها عىل األرض تختلف كليّاً 

تقصده بحل الدولتني، أو حتى حدود دولة إرسائيل الدامئة.

إىل  تدعو  قانون،  مرشوع   22 تقديم  فقط،   2015 العام  أواخر  ومنذ  «كيش»،  قانون  مرشوع  قبل  تّم 
فرض السيادة الكلية أو الجزئية عىل املستوطنات، واملناطق املسامة (ج) من ِقبَْل أحزاب اليمني، سبقها 
مشاريع استيطانية إسرتاتيجية عدة منذ بداية االحتالل، تقوم عىل ضم أجزاء من الضفة الغربية، مثل: 

مرشوع آلون، ومرشوع جالييل، ومرشوع فوخامن.5

للسيادة عىل أجزاء  اتُِّخَذْت قرارات وإجراءات عدة من ِقبَْل حكومة االحتالل تشري إىل فرضها تدريجياً 
من الضفة، عرب قرارات حكومية، وترشيعات برملانية. يعترب حزب (البيت اليهودي) األكرث مبادرًة للترسيع 
بتطبيق الضم، مدعوماً بالطبع من بقية أحزاب االئتالف الحاكم. وعىل سبيل املثال، أُقّر «قانون التسوية» 
التوطني  تسوية  إىل  يهدف  قانون  وهو   ،2017/2/66 بتاريخ  والثالثة،  الثانية  بالقراءتني  الكنيست،  يف 

اإلرسائييل يف «يهودا والسامرة» وتعزيزه.6

بحسب دراسة ملعهد أبحاث األمن القومي اإلرسائييل، فإن «تطبيق القانون اإلرسائييل هو فرض للسيادة، 

1  مناطق(ج) هي املناطق التي تخضع للسيطرة األمنية واملدنية «اإلرسائيلية» حسب اتفاق أوسلو بني الفلسطينيني وإرسائيل.

2  سياسة التخطيط يف الضقة الغربية، مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف األرايض املحتلة «بتسيلم»، 2017/11/11.
 https://goo.gl/rvsXwX

3  تقرير املقرر الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة منذ العام 1967، ريتشارد فولك، 2014/2/12.
https://goo.gl/UPSm8Z 

 https://goo.gl/zgK8UU .2017/11/11 ،4  املستوطنات، مركز بتسيلم
 https://goo.gl/2qbexX .2018/3/20 :5  املشاريع االستيطانية، وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية (وفا). تاريخ الدخول

6  كامل قبعة، رشعنة االستيطان: قراءة يف قانون تسوية التوطني، مجلة شؤون فلسطينية، العدد 268، 2017، 3.  

https://goo.gl/rvsXwX
https://goo.gl/UPSm8Z
https://goo.gl/zgK8UU
https://goo.gl/2qbexX
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وفرض السيادة يعني ضم».1

ويف هذا السياق، أقرت اللجنة الوزارية للترشيع، بتاريخ 2018/2/25، مرشوع قانون تقدمت به إيليت 
شاكيد، وزيرة العدل (عن البيت اليهودي)، يقود إىل توسيع نطاق صالحيات املحاكم املدنية اإلرسائيلية 
عىل مناطق (ج) بالضفة الغربية، مع تقليص لصالحيات محكمة العدل العليا التي كبحت جامح بعض 

اإلجراءات االستيطانية أحياناً، وذلك هدف حيوي لألحزاب اليمينية واملستوطنني. 

كام أقّر الكنيست  يف جلسته بتاريخ 2018/2/12، بالقراءتني الثانية والثالثة، ما سمّي بقانون «جامعة 
أريئيل»، الذي يهدف إىل تطبيق القانون اإلرسائييل عىل مؤسسات التعليم العايل املقامة عىل املستوطنات 
بالكامل.2 وقد حذر بعض األكادمييني اإلرسائيليني من أن هذا القانون ميكن أن يرض بوضع نظام التعليم 

العايل اإلرسائييل وتوسيع املقاطعة الدولية ضد إرسائيل.3

مواقف األطراف من الضم
بتقديم •• تقوم  بل  الضم،  سياسة  للحكومة،  املشكِّلة  تلك  خاصة  اإلرسائيلية،  اليمني  أحزاب  تؤيد 

مشاريع قوانني بأعداد غري مسبوقة، فيام يبدو استغالالً لرتكيبة الكنيست الحالية، وتأييد واشنطن 
لكل اإلجراءات التي تقوم بها إرسائيل عىل األرض. فيام يعارض أفيخاي مندلبليت، املستشار القانوين 
للحكومة اإلرسائيلية، غالبية هذه القوانني، وخاصة قانون التسوية، إال أنه عاد وأجاز يف رأي قانوين، 

أنه ميكن استخدام األرض الفلسطينية الخاصة من أجل «مصلحة الجمهور».4

يعارُض فلسطينيو األرض املحتلة العام 1948 اإلجراءات اإلرسائيلية بهذا الصدد، وقد عرب يوسف ••
جبارين، عضو الكنيست عن القامئة العربية املوحدة، عن ذلك بقوله حول قانون ضم الجامعات: 
«إن هذا اإلجراء هو خطوة إضافية من حكومة اليمني واملستوطنني نحو ترشيع االستيطان وفرض 

السيادة عىل الضفة الغربية».5

رفضت منظمة التحرير الفلسطينية كافة القرارات واإلجراءات التي يقوم بها االحتالل، ومن ضمنها ••
االستيطان والضم، وعربت عن رفضها بالتوجه إىل مجلس األمن الدويل ومطالبته بتحمل مسؤولياته 

1 Panina Barunch, “Implications of The Application of Israeli Sovereignty over Judea and Samaria,” Tel-Aviv University  
– The Institute for National Security Studies, January.8,2018. https://goo.gl/hDd5PX. 

2 Tovah lazaroff, “Knesset Applies Israeli  law to Ariel University in West Bank ,” The Jerusalem post, Feb.12,2018.

3 Ibid, Panina Barunch, Implications of The Application of Israeli Sovereignty over Judea and Samaria.

 https://goo.gl/ea26f5 .2017/11/17 ،4  املستشار القانوين للحكومة اإلرسائيلية يجيز مصادرة األرايض الفلسطينية، القدس العريب
 https://goo.gl/ucUNu9  .2017/12/31 ،5  النائب جبارين: تصويت الليكود هو تجسيد لألبارتهايد اإلرسائييل، دنيا الوطن

https://goo.gl/hDd5PX
https://goo.gl/ea26f5
https://goo.gl/ucUNu9
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يف حامية قراراته ودفع إرسائيل إىل االمتثال لها.1 كام أدانت السلطة الوطنية الفلسطينية مصادقة 
االحتالل عىل قانون املؤسسات األكادميية باملستوطنات ملا يشكله من انتهاك صارخ للقانون الدويل 

واتفاقيات جنيف واالتفاقيات املوقعة بني الجانبني. 

واملعاهدات •• القوانني  مع  األرض  عىل  الوقائع  تغيري  شأنها  من  إجراءات  وأية  االستيطان  يتعارض 
والقرارات الدولية، مثل البنود 49 و53 و147 من اتفاقية جنيف الرابعه2، وقرارات مجلس األمن 
قرار  وآخرها  و465،  و452   446 القرارات  مثل  رشعيته،  عدم  عىل  وتؤكد  االستيطان  تدين  التي 

.2016/2334

مستوطنات •• بقوله: «إن  األمرييك  املوقف  عن  إرسائيل،  لدى  األمرييك  السفري  فريدمان،  ديفيد  عرب 
الضفة هي جزء من إرسائيل، ومصطلح حل الدولتني مل يعد مجدياً وفقد معناه بشكل كبري».3

ترفض الدول العربية من حيث املبدأ، االحتالل واالستيطان وأية إجراءات ترتتب عليه، مبا فيها من ••
معارضة للقانون الدويل.

املحتلة •• األرايض  يف  استيطانية  أعامل  ألية  ورفضه  الدولتني  بحل  بتمسكه  واضح  األورويب  املوقف 
العام 1967، مبا فيها فرض حل الدولة الواحدة من خالل عمليات الضم والتوسع.4

الضم واملشهد السياسي 
تقود اإلجراءات والقوانني التي يفرضها االحتالل تدريجياً يف األرض املحتلة إىل االستنتاج بأن هناك سرياً 

نحو الضم الكامل للضفة الغربية أو أجزاء منها، تتضمن  املستوطنات.

يف  الحاكم  اليميني  التحالف  سياسة  الضم،  وقوننة  ترسيع  نحو  السعي  حول  االستنتاج  هذا  يُعزُِّز  ما 
للكنيست،  مبكرة  انتخابات  إجراء  احتامل  عن  اإلعالن  مع  االنتخابية  الحسابات  إىل  إضافة  إرسائيل، 
وتأييد  الفلسطيني،  االنقسام  حالة  ذلك  يصاحب  القادمة.  االنتخابات  يف  املستوطنني  أصوات  وأهمية 
واشنطن املطلق إلرسائيل، وضعف املوقف العريب مع انشغال معظم الدول العربية مبشاكلها الداخلية، 

إضافة إىل التقارب الحاصل مؤخراً، بني إرسائيل وبعض دول الخليج.

 https://goo.gl/xsricG .2017/2/13 ،1  التنفيذية ترفض قانون التسوية وتدعو املجتمع الدويل لرفضه، وكالة وفا
2  أحمد األطرش، جغرافيا االستيطان، مركز مدار للدراسات اإلرسائيلية، رام الله، 2014، 12.

  https://goo.gl/oH3cmv .2016/10/27 ،3  املستوطنات اإلرسائيلية ليست غري قانونية وفق مستشار ترامب، تاميز أوف إرسائيل
4 Hugh Lovatt, Occupation and Sovereignty: Renewing EU Policy in Israel -Palestine, European Council on 

Foreign Relations, December.21,2017. https://goo.gl/BQb7Ho.  

https://goo.gl/xsricG
https://goo.gl/oH3cmv
https://goo.gl/BQb7Ho
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السلطات  يف  القرار  صنع  مراكز  يف  املستوطنني  تغلغل  مع  وتطرفاً،  ميينيًة  اإلرسائييل  املجتمع  يزداد 
(التنفيذية، والترشيعية، والقضائية)، من جهة، ومع ما تظهره نتائج انتخابات الكنيست املتعاقبة من 
ازدياد نسبة األحزاب اليمينية يف تشكيلة الكنيست من جهة أخرى، التي وإن تراجع متثيل بعضها أحياناً، 
إال أن الفارق يذهب ألحزاب ميينية أخرى وليس لليسار الصهيوين الذي ال يعارض بدوره االستيطان، من 

حيث املبدأ، ولكنه رمبا أقل صخباً يف سياساته االستيطانية.

كان أم حكومياً) ورمبا  يعزز االستنتاج السابق، الترصيحات املتزايدة ألكرث من مسؤول إرسائييل (حزبياً 
كان آخرها أقوال جدعون ساعار، املرشح لخالفة نتنياهو يف قيادة الليكود، يف صحيفة «إرسائيل هيوم»، 
إذ أكد معارضته إلقامة دولة فلسطينية واالنسحاب من الضفة الغربية، ملا يعنيه ذلك من فقدان إرسائيل 
للسيطرة األمنية والدميغرافية، باعتبار أن إقامة الدولة الفلسطينية سيخلق مشكلة دميغرافية ال يتحقق 
لن  بأنه  االعتقاد  إىل  معظمها،  يف  اإلرسائيليني،  املسؤولني  ترصيحات  وتقود  كغالبية.1  اليهود  بقاء  معها 
بشكل  الوقائع  فرض  يف  ستستمر  حيث  األرض،  عىل  إرسائيل  تُثَبِّتُُه  ما  سوى  للرصاع  حلٌّ  هناك  يكون 

متالحق.

آثار قانونية:
تطبيق قوانني مختلفة يف نفس البقعة الجغرافية (قانون أردين، أوامر عسكرية، القانون الفلسطيني، ••

القانون اإلرسائييل).

القوانني •• فأي  فلسطيني،  واآلخر  إرسائييل،  أحدهام  طرفني:  تقايض  عند  قانونية  إشكاالت  حدوث 
ستطبّق بالقضيّة؟

إذا •• قوننة األبارتهايد، وهو ما يعني إمكانية االستناد إىل ذلك يف مقاضاة إرسائيل دولياً، خصوصاً 
ُوضع قانونان، واحد لإلرسائيليني، وآخر للفلسطينيني.

يربز هنا تساؤل قانوين: هل فرض القانون اإلرسائييل سيعني إلغاء األوامر العسكرية السابقة؟ وإذا ••
كان الجواب نعم، فهل سيعني ذلك إمكانية لجوء الفلسطينيني إىل القضاء اإلرسائييل إللغاء آثار 

تلك األوامر؟ (سؤال مل يناقش يف األوساط اإلرسائيلية حتى اآلن).

آثار اقتصادّية:
يف •• تحسناً  يعني  وهو  العمل،  قانون  تطبيق  سيعني  املستوطنات،  عىل  اإلرسائييل  القانون  فرض 

.https://goo.gl/jcv33u .28.3.2018 . 1  גדעון סער، »מדינה פלשתינית תיצור בעיה דמוגרפית ،« ישראל יום

https://goo.gl/jcv33u
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وقوانني  كالتأمينات،  منها،  ُحرموا  طاملا  حقوق  عىل  وحصولهم  هناك،  الفلسطينيني  عمل  ظروف 
السالمة املهنية، واألجور ... إلخ.

هل سيحمل تطبيق القانون اإلرسائييل إلغاًء لالمتيازات املمنوحة للمستوطنات، أم أنها ستبقى كام ••
هي وتعلو معها االعرتاضات يف أوساط مواطني املدن الساحلية ضد هذا التمييز، خاصة بالتسهيالت 

الرضيبية والهبات املالية ألغراض عديدة؟

سترتتب آثار سلبية عىل «إرسائيل» نتيجة إلزامها بتوفري كامل االحتياجات لسكان املناطق املضمومة، ••
إذ عىل األغلب سيتوقف الدعم املايل الدويل للفلسطينيني فيها. 

ميتلكون •• حيث  خارجها،  املقيمني  الفلسطينيني  عىل  سيؤثر  (ج)  مناطق  كل  عىل  السيادة  تطبيق 
أرايض، وبنى تحتية، وملكيات أخرى، لن يكون بإمكانهم الوصول إليها إال باملرور من خالل مناطق 

(ج)، إضافة للعالقات األرسية والعائلية بني سكان هاتني املنطقتني التي ستعاين التقطيع.

آثار سياسية وأمنية:
طموحات •• وتقليص  منها،  جزءاً  الضفة  تكون  فلسطينية  دولة  إقامة  إمكانية  إلغاء  فلسطينياً، 

الفلسطينيني السياسية، بسبب تقلّص األرض املتاحة، وتقطيع التواصل الجغرايف، وتحوُّل الضفة إىل 
معازل عّدة، مع إجراءات فصل مشّددة. 

ستزيد نتائج هذا اإلجراء من الضغوط الداخلية عىل السلطة الفلسطينية، وقد تحلُّ نفسها بإرادة ••
واعية، أو تحت ضغط شعبي بسبب عدم قدرتها عىل املواجهة والتأثري.

تطبيق السيادة عىل املستوطنات فقط، سيدعم االدعاءات بشأن األبارتهايد، يف ظل وجود منظومتي ••
قوانني منفصلة ظاملة للفلسطينيني أمام اإلرسائيليني.

 انفصال تام بالعالقة مع السلطة الفلسطينية، إذ سيقوم جيش االحتالل بتوسيع نشاطاته يف عمق ••
املناطق الفلسطينية إلحباط ما قد يعتربه تهديدات أمنية، وما سيتبع ذلك من مواجهات محتملة 

مع الفلسطينيني.

دوليّاً، تعترب الخطوة إحباطاً للجهود الدولية لتطبيق حل الدولتني، الذي يحظى بشبه إجامع دويل، ••
كام سيُحّمل إرسائيل مسؤولية إطالة أمد الرصاع، مع كونها خرقاً صارخاً للقانون الدويل.

التقارب مع دول عربية أخرى، أو عىل •• عربيّاً، ستؤثر عىل السالم مع مرص واألردن، وتعيق نظرياً 
األقل ستصعب مترير الحكومات لألمر أمام شعوبها.
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خامتة
تستغل إرسائيل عامل الزمن، وكونها املسيطر عىل األرض، مام ينبىء مبزيد من اإلجراءات حتى إكامل 

«الضم الزاحف»، مع قصور الفلسطينيني عن املواجهة، عىل األقل بالوسائل املعتادة حتى اآلن.

يعني ما سبق أيضاً، أن الحل القادم - الذي سيُفرض عىل الفلسطينيني عىل األغلب - لن يكون بعيداً 
عن (الصفقة النهائية) التي كرثت حولها الترسيبات، وفيها استبعاد للضفة (أو معظمها) من أي تسوية 

نهائية للرصاع بني إرسائيل وفلسطني.

تحالفات  من  والعامل  اإلقليم  يف  يجري  ما  ظل  يف  الفلسطينيني،  بيد  محدودة  املؤثرة  الخيارات  تبدو 
يف  من الضعف وانعدام التأثري للمنظومة الرسمية الفلسطينية، خصوصاً  وأزمات، وهو ما يعني مزيداً 
ظل استمرار االنقسام الفلسطيني، سوى رمبا خطابات، ومبادرات، وإجراءات قانونية يف املحافل الدولية، 
غالباً لن تجد لها صدى عىل األرض، وهو ما أثبته تاريخ الرصاع من عدم التزام إرسائيل بأية قرارات دولية.





إعداد

التصاعد العسكري واالستيطاني

اإلسرائيلي يف األغوار

نضال جاليطة
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مقدمة
أرايض  من  دونم،   600 حوايل  وتجريف  مبداهمة   2018/2/8 بتاريخ  اإلرسائييل  االحتالل  قوات  رشعت 
مجلس  قام  ذلك  وقبل  الفلسطينية1،  األوقاف  وزارة  إىل  ملكيتها  تعود  بأريحا،  حجلة»  و«دير  «الزور» 
املستعمرات اإلرسائيلية باألغوار بتاريخ 2017/10/1 بتحويل قاعدة عسكرية إىل منتجع سياحي يخدم 

املستعمرين.2

يأيت ذلك يف إطار الخطط والسياسات التي تنتهجها دولة االحتالل للتوسع يف السنوات األخرية، والتي 
وعزل  االستيطاين  التوسع  بهدف   ،1967 العام  الغربية  الضفة  ألرايض  احتاللها  منذ  لتكريسها  تسعى 

املنطقة جغرافياً عن الضفة، وفصلها عن الحدود األردنية؛ لخلق حدود جديدة آمنة لها.

نتج عن هذه السياسات إحكام السيطرة التامة عىل املنطقة، وحرمان السكان من استغالل أراضيهم، 
بذريعة  لألغوار،  الكلية  املساحة  من  نسبته 55.5 %  ما  أي  دونم،  ألف  عىل 400  إرسائيل  سيطرت  إذ 

استخدامها مناطق عسكرية مغلقة.3

يطرح التوسع االستيطاين يف األغوار هذا السؤال: ما أثر تصاعد السياسات العسكرية واالستيطانية عىل 
منطقة األغوار، يف ظل غياب االهتامم الفلسطيني الرسمي والوجود الفعيل يف املنطقة، الذي يربز من 
من  األساسية  االحتياجات  يف  النقص  عن  فضالً  لألغوار،  منتظمة  غري  إغاثية  موازنات  تخصيص  خالل 

املدارس واملراكز الصحية ووسائل النقل واملواصالت، وغريها من وسائل التمكني والصمود؟

إن املتتبع لواقع األغوار يجد أن اهتامم إرسائيل بتكريس سياستها التوسعية، ينبع من خصوبة أراضيها 
الزراعية، ووفرة مياهها كونها ضمن الحوض املايئ الرشقي األكرب يف فلسطني، إذ تقدر أرباح املستوطنني 
يف األغوار الشاملية بحوايل 650 مليون دوالر سنوياً، يف املقابل تبلغ خسائر فلسطني حوايل 800 مليون 

دوالر سنوياً.4

كام تعّد املنطقة بوابة أمنية وعسكرية من الجهة الرشقية، وتعترب السياسة اإلرسائيلية يف األغوار مؤرشاً 
عىل املساعي اإلرسائيلية لعدم السامح بقيام دولة فلسطينية عىل حدود العام 1967.

تشكل األغوار ربع مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها حوايل 50 ألف مواطن، ويبلغ عدد التجمعات 

1  وزير األوقاف الفلسطيني يتفقد األرايض الوقفية يف األغوار يف ظل هجمة االحتالل املتصاعدة عليها، تلفزيون فلسطني، 2018/3/22. 
https://bit.ly/2IoZTbR

2  الرشوع بتحويل قاعدة عسكرية إرسائيلية إىل منتجع سياحي عىل قرية فصايل، مركز األبحاث التطبيقية (أريج)، 2017/10/2، 
 https://bit.ly/2Ecc4GB

. https://bit.ly/2pZQIag .2015 ،(وفا) 3  األغوار الفلسطينية، مركز املعلومات الوطني الفلسطيني
4  ورقة حقائق، األغوار الشاملية بني مطرقة االحتالل وسندان عصابات املستوطنني، مركز عبد الله الحوراين للدراسات والتوثيق، 2017/10/17.

https://bit.ly/2IoZTbR
https://bit.ly/2Ecc4GB
https://bit.ly/2pZQIag
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الفلسطينية فيها 27 تجمعاً ثابتاً، وعرشات التجمعات الرعوية والبدوية املتنقلة. وتبلغ مساحة األرايض 
الزراعة 280 ألف دونم، أي ما نسبته 38.8 % من املساحة الكلية لألغوار.1

سياسات إسرائيلية
أعلنت الحكومة اإلرسائيلية عقب احتالل الضفة الغربية العام 1967، «غور األردن وشامل البحر امليت» 
منطقة يجب ضامن السيطرة عليها، وهي مبثابة الحدود الرشقية «إلرسائيل»، وأصدرت القوانني واألوامر 

العسكرية الضامنة إلنجاز الضم الفعيل لها.

كانت هذه الرؤيا أساس خطة «يغئال ألون»، وزير العمل اإلرسائييل يف متوز 1967، الذي قدمها لحكومة 
ليفي أشكول (1969-1963)، وصاغ فيها تصوره املستقبيل للوجود اإلرسائييل بشقيه املدين والعسكري، 
من خالل إقامة مستوطنات ومعسكرات. وتطلع ألون (الذي تبنت الحكومة اإلرسائيلية آنذاك خطته 
يف  النقب  صحراء  من  إرسائييل  تواصل  وخلق  الغور،  يف  يهودي  مليون  إسكان  إىل  رسمي)،  غري  بشكل 

2. الجنوب إىل بيسان شامالً

ما تقوم به إرسائيل يف املنطقة عمل منظم وفق مخططات، تهدف إىل تعزيز السيطرة اإلرسائيلية عىل 
األغوار، ومن هذه الخطط:

خطة تطوير غور األردن العام 1976، التي قدمت من قبل قسم االستيطان يف الوكالة اليهودية، وسعت 
إىل زيادة نسبة توطني املستوطنني اليهود، وإقامة مستوطنات جديدة. وتناولت تحسني رشوط التشغيل، 

من خالل تطوير وتوسيع نشاطي التصنيع والسياحة، وتوفري املناخ الداعم إلنجاز الخطة املرجوة.

أعدها  التي   ،2017 نتنياهو  بنيامني  حكومة  يف  اإلرسائييل  واإلسكان  البناء  وزير  غاالنت،  يوآف  خطة 
ملضاعفة أعداد املستوطنني يف األغوار.3

كان مرشوع أرييل شارون يف حكومته العام 2001 أمنياً، ومل يعرض سوى حكامً ذاتياً للفلسطينيني عىل 
40-45 % من أرايض الضفة، وكان هناك شبه إجامع يف التيارات اإلرسائيلية الرئيسة باإلبقاء عىل الكتل 

االستيطانية الرئيسة يف الضفة.4

قررت الحكومة اإلرسائيلية العام 2018، تحويل موازنة بقيمة 417 مليون شيقل كانت مخصصة لصالح 

1  األغوار الفلسطينية، مصدر سابق. 
2  محمد جابر، األغوار الفلسطينية: استالب أم تطوير، مجلة شؤون فلسطينية، العدد 248، 2012.

https://bit.ly/2K38imV .2017/11/9 ،48 3  خطة حكومية لتعزيز املرشوع االستيطاين يف غور األردن، موقع عرب
4  تقرير معلومات 21، االستيطان اإلرسائييل يف الضفة الغربية 1993-2011، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بريوت، 2012/1/10.

https://bit.ly/2K38imV
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معالجة انكامش البحر امليت، لصالح املستوطنات املقامة حوله، وبررت الحكومة ذلك ملواجهة ظاهرة 
الجفاف التي يتعرض لها البحر امليت، والتي تؤثر عىل حياة املستوطنني يف املنطقة.1

ترى إرسائيل أن االستيطان حق طبيعي يجب استمراره واملحافظة عليه، وتوسيعه بشكل غري محدود، 
واألمني،  السيايس  عىل الخطاب  كبري  بشكل  وأثر  السياسية،  األحزاب  برامج  االستيطاين  التوسع  وتصدر 
نصوص  ضمن  أو  املفاوضات،  طاولة  عن  بعيداً  االستيطان  ملف  لجعل  دائم  بشكل  إرسائيل  وسعت 

املعاهدات واالتفاقيات الدولية، أو ضمن الوعود التي تطلقها من وقت إىل آخر.

إجراءات إسرائيلية
رسقة املياه

من  العديد  الخصوص  بهذا  وأصدرت  الفلسطينية،  املياه  نهب  عىل  احتالل 1967  منذ  إرسائيل  عملت 
القوانني واألوامر العسكرية للسيطرة عىل املوارد املائية، وسيطرت عىل نحو 85 % من نسبة اآلبار يف 

املنطقة.2 

تشري املعطيات إىل أن معظم عمليات التنقيب عن املياه يف الضفة، جرت غالبيتها يف األغوار، مبعدل 28 
مرة من أصل 42 عملية تنقيب، وتحصل إرسائيل من هذه اآلبار عىل 32 مليون مرت مكعب سنوياً، لتصل 
مخصصات املياه لصالح حوايل 9400 مستوطن يف األغوار نحو 45 مليون مرت مكعب سنوياً، وهي تعادل 

ثلث الكمية املخصصة لنحو 2.5 مليون فلسطيني يف الضفة الغربية.3

انعكس هذا االستحواذ العنرصي عىل الوضع املايئ الفلسطيني برمته، ونتج عنه إشكاليات عدة أهمها: 

جفاف العديد من اآلبار االرتوازية، وحرمان سكان األغوار من مياه األمطار.••
حيث •• من  العاملية  الصحة  منظمة  به  أوصت  مام  أقل  مياه  لكمية  الفلسطيني  املواطن  استهالك 

الكمية والجودة.
تردي الوضع الزراعي.••

أدخلت إرسائيل سلسلة من القوانني واألوامر العسكرية املتعلقة باملياه، التي نصت عىل أحكام وأنظمة 
الحصص،  وتحديد  استخدامها،  ومراقبة  وتوزيعها،  وبيعها  واستهالكها  واستخراجها  املياه  بنقل  تتعلق 

1  االستثامر يف مستوطنات األغوار الفلسطينية يف الضفة الغربية من أولويات حكومة االحتالل، دنيا الوطن، 2018/4/21. 
 https://bit.ly/2qRBPr3

2  السيطرة عىل مصادر املياه يف غور األردن، مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف األرض املحتلة (بتسيلم)، 2011/5/18.
 https://bit.ly/2H6Q2Iu 

3  محمد جابر، مصدر سابق. 

https://bit.ly/2qRBPr3
https://bit.ly/2H6Q2Iu
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وإقامة املنشآت املائية وحفر اآلبار ومنح الرتاخيص ... إلخ.

التحرير  منظمة  وبني  بينها  املوقعة  (أوسلو)  املبادئ»  «إعالن  اتفاقية  يف  جاء  مبا  إرسائيل  تلتزم  مل   
الفلسطينية العام 1993، ومالحقها اتفاقية (غزة وأريحا أوالً) املوقعة العام 1994، مبا يتعلق باملياه، إذ 
كان من املفرتض أن تسلم إرسائيل للفلسطينيني ما قيمته 28,6 مليون م3 من املياه لكنها مل تسلم سوى 
6 ماليني م3، أي ربع الكمية.1 ومل متنح أوسلو للفلسطينيني أي سلطة ترشيعية بشأن املياه، ويبدو أن 
جميع االتفاقات املوقعة بني الفلسطينيني واإلرسائيليني حتى اآلن غري قادرة عىل إلغاء أكرث من عقدين 

ونيف من القوانني العسكرية اإلرسائيلية املتشددة يف الشؤون املائية.

القيود على احلركة
وضعت إرسائيل العديد من الحواجز لتقييد حركة الفلسطينيني بني مدنهم. ففي العام 2005 شددت 
سلطات االحتالل قيودها عىل الضفة بهدف فصل األغوار عنها، وترحيل مواطني األغوار من أراضيهم، 
ما أدى إىل انتكاس عملية التبادل التجاري عىل صعيد تسويق منتجات األغوار الزراعية والحيوانية. كام 
الفلسطينيني،  السكان  من  إضايف  عدد  تهجري  إىل  وأدت  الحركة،  حرية  من  اإلرسائيلية  الحواجز  حدت 

وحرمان هذه املنطقة الحيوية من حراكها البرشي املأمول.

هدم املمتلكات ووضع قيود مشددة على البناء
إذ  التحتية،  والبنى  واملنشآت  املنازل  هدم  سياسة  خالل  من  العرقي  التطهري  سياسة  إرسائيل  واصلت 
هدمت ما يقارب (1023) منزالً ومنشأة يف مختلف مناطق الضفة والقدس، وأصدرت إخطارات بهدم 
أكرث من (657) منزالً ومنشأة خالل العام 2016، وأدت عمليات الهدم إىل ترشيد أكرث من (1620) مواطناً 

فلسطينياً أصبحوا بال مأوى.2

مل تكتف إرسائيل بإجراءاتها لالستيالء عىل األرايض، بل عمدت إىل االستيالء عىل األمالك الخاصة للمواطنني 
متذرعة باستمالك األرايض لألغراض العامة (املشاريع العامة)، مستندة بذلك إىل القانون األردين رقم 2 
لسنة 1953، حيث عدل مبوجب األمرين العسكريني 321 و941، الذي متكنت من خالله االستيالء عىل 
األرايض من أجل بناء خزانات املياه، وشق الطرق من وإىل املستوطنات، وربطها بشبكة الطرق الرئيسة 

داخل إرسائيل.

1  عدنان أبو عامر، الرصاع عىل املياه يف فلسطني: الجذور التاريخية والواقع املعاش، باحث للدراسات، 2004.
2  تقرير خاص صادر عن مركز عبد الله الحوراين للدراسات والتوثيق حول هدم منشآت ومنازل املواطنني الفلسطينيني، االحتالل يهدم 1023 

 https://bit.ly/2GHqErw .2016/12/28 ،منزالً ومنشأة خالل العام 2016، موقع منظمة التحرير

https://bit.ly/2GHqErw
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خارطة  بشأن   2009/12/12 بتاريخ  اإلرسائيلية  الحكومة  عليه  صادق  ما  مع  السياسات  هذه  تندرج 
جديدة للمنطقة طرحها نتنياهو للمناطق ذات األولوية الوطنية يف إرسائيل، وتقرر منح اعتامدات مالية 

إضافية لعرشات املستوطنات.

نجحت إرسائيل يف «بناء 37 مستوطنة يف األغوار بلغ عدد سكانها حتى العام 2009 (9354) مستوطناً». 
وتشري املعلومات أن نسبة متوسط البناء يف األغوار ثالث أضعاف البناء يف مستوطنات الضفة1، وينمو 
بشكل رسيع جداً، إذ يصل إىل 5.5 % يف كل سنة، ما يشكل ثالثة أضعاف الزيادة السكانية يف إرسائيل، 
وضعفي الزيادة يف مستوطنات الضفة، وهذا ما أشار إليه الصحفي اإلرسائييل «نداف رشغاي» يف مقال 

له نرشته العديد من الصحف اإلرسائيلية بتاريخ 2.2017/4/10

وهو  األغوار،  يف  يهودي  مليون  إلسكان  «ألون»  طرحه  وما  إليه  تسعى  ما  تحقيق  يف  إرسائيل  فشلت 
لها يف املنطقة، كام هو داخل األرايض املحتلة العام  دميغرافياً  ما تعتربه أحد أهم التحديات، وتهديداً 
1948، إذ إنها تعتمد عىل هجرة املستوطنني إىل املناطق الفلسطينية املحتلة، بينام يتفوق الفلسطينيون 

بالزيادة الطبيعية.

ردود فعل فلسطينية
يعترب الفلسطينيون األغوار جزءاً من دولتهم وال ميكن التخيل عنها، إذ أكد محمد أبو رمضان، وزير الدولة 
لشؤون التخطيط، خالل استقباله بيري دوكان، السفري الفرنيس للتنمية والتطوير االقتصادي، يف رام الله 
بتاريخ 204/12/6، أن الخطة الوطنية تستهدف املناطق املصنفة (ج) مبا فيها األغوار، التي تعترب ذات 
أولوية قصوى وذات أبعاد إسرتاتيجية إلحداث التنمية يف فلسطني، منوهاً إىل أن وثيقة أجندة السياسات 

الوطنية وخطة التنمية الوطنية (2014-2016) تتضمن أولويات األغوار واحتياجاته.3

تشكيل «هيئة  عن  بتاريخ 2017/3/21  بأريحا  املنعقدة  جلسته  يف  الفلسطيني  الوزارء  مجلس  وأعلن 
الهيئة،  عمل  لتنظيم  قانون  مسودة  بإعداد  حينه  يف  الفلسطيني  العدل  وزير  وكُلف  األغوار»،  تطوير 

وتقدميها إىل مجلس الوزراء التخاذ املقتىض القانوين املناسب.4

يهدف يف محصلته إىل استغالل املوارد الطبيعية وتعزيز  وتنموياً  سياسياً  إن هذه الخطوة تحمل بعداً 

1  محمد جابر، مصدر سابق.
 https://bit.ly/2IAUdfc .2017 ،2  تطورات االستيطان خالل األشهر (آب-ترشين الثاين) 2017)، جامعة الدول العربية

3  وزير الدولة لشؤون التخطيط: دعم االقتصاد الوطني من أولويات خطة التنمية الوطنية لألعوام 2014-2016، دنيا الوطن، 2014/1/6. 
https://bit.ly/2JrXvl1

https://bit.ly/2H4sYK7 .2017/3/27 ،4  هيئة تطوير األغوار: خطوة لتعزيز الصمود واستغالل املوارد، بوابة اقتصاد فلسطني

https://bit.ly/2IAUdfc
https://bit.ly/2H4sYK7
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شعار «املواطن  تحمل  التي  الوطنية  السياسات  أجندة  مع  انسجاماً  ويأيت  الفلسطيني،  املواطن  صمود 
»؛ لدفع عجلة االستثامر االقتصادي والزراعي، ملا تشكله املنطقة من مساحة غنية باملوارد الطبيعية  أوالً

والبرشية. كام أن ذلك سيساهم يف التخفيف عن املواطنني وتوفري الخدمات األساسية لهم.

لها،  خاصة  موازنات  وتخصيص  مهامها،  وتحديد  الهيئة،  بتشكيل  بعد  تكتمل  مل  الخطوة  هذه  أن  إال 
وهذا ما يظهر ضعف وتنامي اإلجراءات الحكومية الفلسطينية عىل األرض، مقارنة برسعة اإلجراءات 

اإلرسائيلية عىل األرض. 

كام حّذر مجلس الوزراء يف جلسته رقم (178) بتاريخ 2017/11/14، من املّد االستيطاين يف األغوار، من 
خالل قيام حكومة االحتالل بتقديم إغراءات وحوافز مالية ضخمة لتشجيع املستوطنني عىل االنتقال إىل 

مستوطنات األغوار لضامن سيطرة إرسائيل عليها.1

من  عدد  أطلق  فقد  االحتالل،  إجراءات  مواجهة  أساليب  أحد  فلسطني  يف  الشعبية  املقاومة  تشكل 
أهايل  تهجري  إرسائيل  محاوالت  ملواجهة  العام 2005،  يف  األغوار»  حملة «أنقذوا  الفلسطينيني  النشطاء 

األغوار من أراضيهم.

األغوار ومحادثات السالم
صنفت اتفاقية أوسلو ما نسبته (87.5 %) من أرايض األغوار مناطق (ج)، تخضع للسيطرة اإلرسائيلية 
املطلقة. ودعت محادثات كامب ديفيد يف العام 2000 إىل قيام دولة فلسطينية عىل معظم أرايض الضفة 
الغربية وقطاع غزة وفق رشوط منها: إقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح، والسامح إلرسائيل بنرش 
قواتها يف األغوار، وتركيب محطات إنذار مبكر يف الجبال املطلة عليها، واحتفاظ إرسائيل بأراٍض مؤجرة 

يف املنطقة، والرقابة عىل املعابر الحدودية مع اململكة األردنية الهاشمية.

الخارجية  وزير  كريي،  جون  زيارة  أعامل  جدول  األغوار  منطقة  عىل  اإلرسائيلية  السيطرة  ملف  تصدر 
األمرييك، يف كانون األول 2013، لدفع عملية السالم بني الطرفني. كام تطرق كريي خالل اجتامعه بنتنياهو، 
فيام  ديفيد  كامب  محادثات  إليها  دعت  التي  الرشوط  ذات  إىل  عباس،  محمود  الفلسطيني  وبالرئيس 

يتعلق مبنطقة األغوار الفلسطينية.

ويف هذا السياق، أرص الرئيس عباس عىل رضورة االنسحاب من األغوار، ورفض بقاء أي جندي إرسائييل 
عىل الحدود األردنية الفلسطينية، يف حني رد صائب عريقات، كبري املفاوضني الفلسطينيني، عىل مقرتحات 

كريي بالرفض القاطع لوجود أي جندي إرسائييل يف الضفة واألغوار. 

 https://bit.ly/2Gv11OE .2017/11/14 ،(178) 1  اجتامع مجلس الوزراء يف جلسته رقم

https://bit.ly/2Gv11OE
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خامتة
الفعل  ردود  تنجح  فلم  الفلسطيني،  للوجود  وتهديداً  واقعاً  أمراً  تشكل  باألغوار  املحدقة  األخطار  إن 
الفلسطينية بالتصدي لإلجراءات اإلرسائيلية، حيث يجد املواطن الفلسطيني نفسه وحيداً يقف يف وجه 
االحتالل، ويرى باإلجراءات التي أعلنت عنها الحكومة الفلسطينية واملقاومة الشعبية، ال تتناسب مع 

السياسات اإلرسائيلية.

ذاك  فإن  وإال  إسرتاتيجية،  خطط  وصياغة  عملية،  فلسطينية  وإجراءات  سياسات  إىل  بحاجة  األمر  إن 
سيؤدي مستقبالً إىل تجريد األغوار من هويتها الفلسطينية، ورشعنة التوسع االستيطاين يف ظل الغياب 
اإلرسائيلية  والسيطرة  املنطقة،  يف  إرسائيل  إجراءات  رسعة  أمام  الرسمي  الفلسطيني  التنظيمي  والعجز 
الفلسطينية،  االقتصادية  البنية  وتدمري  إضعاف  إىل  بدوره  سيؤدي  الذي  الطبيعية،  املوارد  عىل  املطلقة 

وإىل تدمري عملية السالم، وإنهاء فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة.





إعداد

 اعتداءات املستوطنني يف األراضي الفلسطينية
 تطّور ممنهج ودعم حكومي

فاتن توبة
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مقدمة 
بني  ما  وتنوعت  القدس)،  فيها  (مبا  الغربية  الضفة  يف  املستوطنني  اعتداءات   2017 العام  يف  تزايدت 
االعتداء الجسدي، الذي وصل أحياناً حد القتل، وتدمري املمتلكات. ونفذت االعتداءات إما بشكل فردي، 
أو ضمن مجموعات يف إطار حركات وتشكيالت صهيونية، أصبحت مسؤولة عن تنظيم تلك االعتداءات، 

أو تقديم الدعم والحامية لها.

رافق تلك االعتداءات زيادة الدعم املايل من قبل مؤسسات االحتالل (مبا فيها الحكومة)، إضافة إىل دعم 
وتأييد األحزاب الصهيونية للمستوطنني واعتداءاتهم، بل املشاركة فيها، ومطالبتهم بضم الضفة الغربية، 

أو أجزاء منها، للسيادة اإلرسائيلية.

تزداد االعتداءات االستيطانية يف الضفة كاّمً ونوعاً، يف ظل ما يبدو أنه مخطط لحكومة االحتالل وأحزابها. 
ويبقى رد الفعل الفلسطيني عىل تلك االعتداءات ضعيفاً مقارنة بحجمها ومستوياتها.

تطور اعتداءات املستوطنني

التطور الكّمي
بؤرة  و220  مستوطنة،   198 يف  يعيشون  مستوطن،  ألف   824 الغربية  الضفة  مستوطني  عدد  يفوق 

استيطانية.1 

يُعترب االستيطان، بحد ذاته، اعتداًء متواصالً عىل املواطنني وممتلكاتهم، ضمن عملية متواصلة ممنهجة 
وإنشاء  جديدة،  استيطانية2  بؤر  وإقامة  الزراعية،  األرايض  وتخريب  األرايض،  عىل  لالستيالء  ومخططة 

شبكات طرق لها، أو معسكرات لقوات االحتالل بذريعة حامية املستوطنني.3

قدسيتها  بحجة  تاريخية  معامل  واقتحام  املمتلكات،  وتدمري  الجسدي،  االعتداء  بني  االعتداءات  تتنوع 
توراتياً. وطالت هذه االعتداءات الفلسطينيني من مختلف األعامر، واملدارس، وأماكن العبادة؛ كام حدث 
يف مسجد عقربا جنوب نابلس يف نيسان 2018، فضالً عن خط شعارات عنرصية تحريضية، ومهاجمة 

األرايض زراعية واقتالع األشجار وحرقها ورسقة مثارها.

ولعل أكرث االعتداءات دموية يف األعوام األخرية، قيام املستوطنني بإحراق منزل عائلة الدوابشة يف قرية 

1  معهد األبحاث التطبيقية – القدس (أريج)، 2018.
2  البؤرة: مستوطنة غري معرتف بها من الحكومة اإلرسائيلية، ولكنها تحظى بدعم وبنية تحتية بتمويل حكومي.

3  التقرير السنوي للعام 2016، جمعية الدراسات العربية، القدس، أيار 2017، 58.
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دوما مبحافظة نابلس، ما أى إىل استشهاد ثالثة من أفرادها يف متوز 2015، وحرق الطفل محمد أبو خضري 
حياً يف القدس يف متوز 2014.

العام 2017،  من  األول  النصف  خالل   OCHA اإلنسانية الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب  رصد 
أسفرت  حادثة،  الفرتة (89)  هذه  خالل  املكتب  ووثق  الغربية،  الضفة  يف  املستوطنني  اعتداءات  زيادة 
(33) منها عن وقوع ضحايا فلسطينية، وألحقت أرضاراً باملمتلكات يف (56) حادثة، وميثل ذلك ارتفاعا 

بنسبة 88 % مقارنة مع العام 2016.

تؤكد إحصائيات (مركز القدس لدراسات الشأن اإلرسائييل والفلسطيني) اقتحام 2133 مستوطناً املسجد 
األقىص يف آذار 2018، يف حني شهد العام 2017 اقتحام 30 ألف مستوطن لألقىص، بزيادة 100 % عن 

العام 2016 الذي شهد اقتحام 15 ألف مستوطن لباحاته.

وحذر املركز أنه يف حال عدم وجود حراك فعيل عىل املستوى الشعبي والرسمي، سيتخطى العام 2018 
األعوام التي سبقته يف مستوى االقتحامات، فقد أصبح االقتحام سياسة استيطانية إرسائيلية ممنهجة.

املستوطنون اليوم أكرث جرأة يف دخول القرى وتنفيذ اعتداءاتهم، ليس ذلك إال بسبب منظامت، ووجود 
وتغض  وتنظمها،  وتشجعها  الهجامت  هذه  تدعم  والقضائية  األمنية  املؤسسات  من  متكاملة  منظومة 

الطرف عنها حال حدوثها.

التطور النوعي
كانت االعتداءات يف املايض تأخذ الطابع الفردي بالرغم من فداحتها، مثل إحراق مايكل روهن، اليهودي 
العام  يف  اإلبراهيمي  الحرم  يف  مجزرة  باروخ  تنفيذ  وارتكاب  العام 1969،  يف  األقىص  للمسجد  األسرتايل 

1994، وهو مستوطن تلقى تربيته الفكرية يف حركة «كاخ» العنرصية.

بتاريخ  صهيونية  عصابات  اغتيال  مثل  تنظيامً،  أكرث  اعتداء  عمليات  وجود  عدم  يعني  ال  ذلك  أن  غري 
1980/6/2 ثالثة رؤساء بلديات يف الضفة الغربية، نسبت يف حينه ملا سمي التنظيم الرسي اليهودي، 
ويعد هذا االعتداء اإلشارة األوىل لوجود حركة منظمة يف صفوف املستوطنني تهدف إىل االعتداء عىل 

الفلسطينيني.

بدأت هذه االعتداءات تأخذ شكالً أكرث تنظيامً، وتزايدت عددياً، وهذا ما ظهر يف تأسيس وإعادة إحياء 
منظامت وحركات تنفذ اعتداءات ضد الفلسطينيني، ومن أهام وأكرثها عنفاً حركة «شبيبة التالل»يف العام 
يستخدمها  التي  للهجامت  مّربراً  دافعاً  يصف  شعار  وهو  الثمن»،  شعار «تدفيع  تستخدم  التي   ،2008
هؤالء النشطاء، وترتكز أنشطة هذه املنظمة يف مناطق شامل الضفة ووسطها. كام أُعيَد إحياء منظمة 
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«أمناء جبل الهيكل» التي أنشئت يف القدس العام 1967، وتركز أنشطتها ضد املسجد األقىص.1

يف  تأسست  التي  «إلعاد»  جمعية  الفلسطينيني:  ضد  اعتداءات  تنفذ  التي  الصهيونية  الجمعيات  ومن 
يف  خاصة  امللكية  وتحويل  التزوير  خالل  من  الفلسطينيني  عقارات  عىل  االستيالء  وتنتهج  العام 1986، 
القدس2؛ وجمعية «عريت كوهانيم» التي تأسست يف العام 1978، ويرتكز نشاطها رشقي القدس لتوطني 
مستوطنني يف البلدة القدمية3؛ وجمعية «هروعيه هعفري» التي تأسست يف العام 2013، وتعمل عىل 
رشعنة البؤر االستيطانية، وتبني أعضاء شبيبة التالل املترسبني من التعليم؛ إضافة إىل جمعيات نسوية، 
مثل «النساء ذوات القبعات الخرضاء» التي تستهدف يف اعتدائها األرايض الزراعية يف بيت لحم، خاصة 

أرايض بلدة الخرض.4

ظهر تطور نوعي يف االعتداءات، متثل يف ازدياد أعداد املسؤولني اإلرسائيليني املشاركني فيها، فقد اقتحم 
أرئيل شارون، رئيس الحكومة اإلرسائيلية (2001-2006)، املسجد األقىص يف العام 2000، ويقوم عدد من 

أعضاء الكنيست بالتنظيم واملشاركة يف اقتحامات األقىص اليومية.

كام تشكل أحزاب صهيونية ميينية جزءاً من االعتداءات، إذ ينشط أعضاء كنيست ومسؤويل أحزاب يف 
اعتداءات ضد الفلسطينيني واملسجد األقىص، مثل يهودا غليك، وموشيه فيجلن، وشويل معلم، وغريهم5. 
واستمر هذا األمر حتى أصدرت الرشطة اإلرسائيلية العام 2015 قراراً يقيض مبنع دخول أعضاء الكنيست 

إىل املسجد األقىص.

تتسع رقعة االعتداءات جغرافياً وتنظيمياً لتأخذ أشكاالً جديدة، وتؤكد تقارير رصد اعتداءات املستوطنني 
التي تصدر عن أكرث من مؤسسة متخصصة، أن محافظة القدس أكرث املدن تعرضاً إلرهاب املستوطنني، 

تليها محافظة الخليل، نظراً لطبيعة وجود املستوطنني يف قلب املدينتني.

مربرات  عىل  اعتمد  الذي  الحكم  إىل  اإلرسائييل  اليمني  صعود  مع  لالعتداءات  النوعية  الزيادة  تزامنت 
دينية وتاريخية وعقائدية، ورفعت الحكومات اليمينية شعار «االستيطان حق للشعب اليهودي».

 سّن الكنيست قوانني عدة خدمة لالستيطان وتوسعه، تنحو كلها نحو رشعنة االستيطان وإعطائه إطاراً 
آخر من  نوعياً  (عىل األقل إرسائيلياً)، رغم تعارضها مع القوانني الدولية، وهو ما يشكل تطوراً  قانونياً 

1  أهداف جامعة أمناء جبل الهيكل، مجلة الدراسات الفلسطينية، املجلد 12، العدد 48، 2001، 210.
2  التقرير السنوي للعام 2014، جمعية الدراسات العربية، القدس، آذار 2015، 25. 
3  التقرير السنوي للعام 2016، جمعية الدراسات العربية، القدس، أيار 2017، 31. 

4  املصدر السابق، 49.
https://goo.gl/jrEjTa .2014/11/11 ،5  اقتحام املسجد األقىص .. عندما يتحول التطرف إىل منهج، موقع قناة الجزيرة

https://goo.gl/jrEjTa
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الناحية القانونية، الذي بدأ منذ السنوات االوىل لالحتالل بسن قانون أمالك الغائبني يف العام 1951، ولن 
يكون قانون التسوية بتاريخ 2017/2/6 الذي يسعى لرشعنة بؤر استيطانية بنيت دون قرارات حكومية 

هو آخر القوانني.

تطالب أحزاب سياسية إرسائيلية بضم الضفة الغربية إىل إرسائيل، إذ دعا نفتايل بينيت، وزير التعليم 
ورئيس حزب «البيت اليهودي»، إىل وجوب رشعنة االستيطان يف الضفة1، من خالل اإلجراءات القانونية 
املطلوبة  واملوافقات  اإلجراءات  تتقلص  بحيث  االستيطان،  تسوية  قانون  أهمها  الكنيست،  وترشيعات 
لذلك. كام دعا حزب الليكود (الحاكم) يف مؤمتره السنوي الرابع بتاريخ 2017/12/30، الحكومة بضم 

الضفة الغربية بالكامل للسيادة اإلرسائيلية.

تعترب املستوطنات الرئيسية يف الضفة الغربية مثل «أرئيل» يف سلفيت و«يتسهار» يف نابلس و«غوش 
عتصيون» و«كريات أربع» يف الخليل من املستوطنات التي تضم مدارس دينية تعلم أبناءها التطرف 
الديني والعنرصي ضد العرب، ومراكز تحريض للجمعيات والتنظيامت الصهيونية التي تنشأ يف الضفة 

والقدس.2 

يأيت هذا بالتزامن مع زيادة نرش كتب دينية وأيديولوجية ترشعن االعتداءات، وتوجد املربرات الدينية 
لتنفيذها، أشهرها تلك األفكار الواردة يف كتاب «توراة امللك» الصادر يف العام 3.2009

استهداف موّجه ودعم رسمي
تقدم حكومة االحتالل الدعم والحامية للمستوطنني، وال تقوم بأي إجراءات ملنع مثل هذه االعتداءات، 
بل عىل العكس من ذلك تؤكد العديد من املنظامت، وعىل رأسها مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق 
االحتالل  قوات  أن  يعدها؛  التي  والتقارير  اإلفادات  خالل  من  «بتسيلم»،  املحتلة  األرايض  يف  اإلنسان 

تسمح للمستوطنني بتنفيذ االعتداءات، ويف كثري من األحيان تكون جزءاً منها.

وعىل سبيل املثال، تؤكد تقارير «بتسيلم» يف توثيقها العتداءات املستوطنني أن جنود االحتالل وقفوا 
جانباً خالل اعتداء املستوطنني عىل سكان قرية عوريف، ليقوموا يف وقت الحق بقتل فتى فلسطيني.4

يتم التسامح يف القضاء اإلرسائييل مع منفذي االعتداءات والجرائم، وال يخضعون إىل محاكامت قضائية 

https://goo.gl/AetFpG .2016/10/7 ،1  «البيت اليهودي» يصعد لهجته ويدعو لضم الضفة الغربية، العريب الجديد
2  التقرير السنوي للعام 2014، 68.

3  يتسحاق شبريا، ويوسف إيليتسور، توراة امللك، املعهد التورايت يف يشيفات الزال يوسف حيا، 2009.
املحتلة (بتسيلم)،  األرايض  يف  اإلنسان  لحقوق  اإلرسائييل  املعلومات  مركز  عوريف،  قرية  سكان  عىل  يتسهار  من  املستوطنني  اعتداءات    4

 https://goo.gl/UYromr .2018/4/16

https://goo.gl/AetFpG
https://goo.gl/UYromr
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الحاالت  معظم  ويف  بالفلسطينيني،  تلحق  التي  واملعنوية  املادية  األرضار  مثن  دفع  إىل  حتى  وال  عادلة، 
تغلق ملفات التحقيق دون التوصل إىل يشء.

تؤكد اإلحصائيات التي تنرشها «بتسيلم» ومؤسسة «يش دين» أن حوايل 85 % من ملفات القضاء التي 
تم البدء بها بعد حدوث هجامت أو اعتداءات، أُغلِقت دون القيام بأي إجراء يذكر، وأن حوايل1.9 % 
فقط من الشكاوى التي يقدمها الفلسطينيون انتهت بإدانة املستوطنني، لذا ونتيجة لهذه السياسيات 

عادة ما يتخىل الفلسطيني عن تلك الشكاوى.1

مل يطرأ تغري عىل السياسة اإلرسائيلية تجاه منفذي الهجامت، إال يف أعقاب الجرمية التي استهدفت منزل 
عائلة دوابشة، حيث قام «جهاز األمن الداخيل اإلرسائييل» (الشاباك) مبالحقة عدد قليل منهم، خاصة 
الفلسطيني  العام  والرأي  اإلعالمي،  الضغط  نتيجة  التالل»،  مجموعة «شبيبة  إىل  ينتمون  الذين  أولئك 
ضد الجرمية التي ارتكبها املستوطنون. ورسعان ما عادت تلك املنظامت إىل تنفيذ املزيد من االعتداءات 
ضد الفلسطينيني، حيث قامت مجموعة من املستوطنني باقتحام قرية بيت إكسا شامل غرب القدس، 

وأعطبوا عدداً من مركبات املواطنني وخطوا شعارات عنرصية عىل الجدران بتاريخ 2018/4/22.

مل تُحد إجراءات الحكومة اإلرسائيلية وجيشها من منع الهجامت، بل خرج العديد من املستوطنني يف 
مظاهرات ضد الحكومة اإلرسائيلية، واستمروا يف تنفيذ أعامل عنف يف القرى الفلسطينية، التي أصبحت 
أكرث اتساعاً وجرأة. وهذا يدلل عىل أن تلك املالحقات كانت شكلية، ومل تكن تهدف إىل منع تلك الجرائم 

واالعتداءات.2

اعتداءات املستوطنني ليست حالة استثنائية، وإمنا جزء من نشاط إسرتاتيجي تسمح به إرسائيل، وتشارك 
فيه، وتستفيد من تبعاته. وهي جزء من مرشوع متكامل تقوده حكومة ميينية متطرفة تسعى بشكل 

دائم لضم املزيد من األرايض الفلسطينية.

مواجهة الفلسطينيني جلرائم املستوطنني
املايض،  القرن  سبعينيات  يف  األرض»  «نواطري  فاستحدثوا  املستوطنني،  اعتداءات  الفلسطينيون  قاوم 
الفلسطينيون  ويواصل  املستوطنني.3  واعتداءات  هجامت  زيادة  بعد  الفكرة  إحياء  بإعادة  ويطالبون 
تنظيم مسريات أسبوعية مناهضة لالستيطان ومصادرة األريض، ولعل مسريات بلعني ونعلني وكفر قدوم 

https://goo.gl/SYtTVG .2017 1  ورقة معلومات، موقع منظمة يش دين اإلرسائيلية، كانون األول
https://goo.gl/5smuQB .2014/2/17 ،2  الحكومة اإلرسائيلية تّرشع اعتداءات املستوطنني، العريب الجديد

3  نواطري األرض: شباب من القرى الفلسطينية يسهرون الليايل لحامية قراهم من اعتداءات املستوطنني، القدس العريب، لندن، 2014/3/29.  
https://goo.gl/jKkXhc

https://goo.gl/SYtTVG
https://goo.gl/5smuQB
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أكرثها إرصاراً عىل مواجهة هذه االعتداءات.

يسجل للفلسطينيني نشاطات دولية ملواجهة اعتداءات املستوطنني، مثل حركة مقاطعة إرسائيل وسحب 
االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) منذ العام 2005. واتخذت مفوضية االتحاد األورويب يف 
العام 2015 قراراً بوسم منتجات املستوطنات يف األسواق األوروبية. كام أدان املجتمع الدويل االستيطان 

يف األرايض الفلسطينية، وكان آخرها قرار مجلس األمن الدويل (2334) يف كانون األول 1.2016

وتأخذ  رغم املحاوالت الفلسطينية ملواجهة االعتداءات، إال أنها تستمر يف االتساع وتصبح أكرث تنظيامً 
عمل  دون  االعتداءات  هذا  الفلسطينيون  ويواجه  مختلفة.  جغرافية  مناطق  وتشمل  متعددة  أشكاالً 
منظم عمل منظم يتصف بالدميومة، وإمنا يأخذ شكل محاوالت الدفاع عن النفس رغم قلة اإلمكانيات، 

وغياب أي مبادرات ملواجهة هذه االعتداءات من قبل السلطة أو األحزاب السياسية.

يترصف املستوطنون منفذو هذه الهجامت برسية تامة، ويقومون بتبني تلك االعتداءات أو نسبها إىل أي 
منظمة أو جامعة ينتمون إليها. أضف إىل ذلك، أن معظم املناطق التي تتعرض العتداءات املستوطنني 
تقع ضمن األرايض املصنفة (ج)، حيث ال متلك قوات األمن الفلسطينية أي صالحيات أمنية، ما ميكن 

املستوطنني من تنفيذ أي اعتداء أو هجوم وإيقاع أرضار بالغة.

عىل املستوى الرسمي، ال تعد الردود مبستوى رشاسة االعتداءات، وعادة ما يكون الرد عىل تلك الهجامت 
ما بني اإلدانة واالستنكار، أو املطالبة بتوفري الحامية الدولية للفلسطينيني.

خامتة
تأيت اعتداءات املستوطنني ومشاريعهم التي تغطيها الحكومة اليمينية املتطرفة، يف ظل تراجع الحالة 
الفلسطينية عىل كافة الصعد واملستويات، فأصبح املواطن الفلسطيني يواجه املرشوع الصهيوين وحده، 
املواطنني  ضد  جرامئها  خالل  من  منه،  أساسياً  جزءاً  االستيطانية  والحركات  الجامعات  تشكل  الذي 

وممتلكاتهم يف القدس والضفة الغربية.

الفلسطينية  السلطة  من  األطراف  كافة  وبدعم  واضحة  بخطوات  الهجامت  هذه  تواجه  مل  حال  يف 
واألحزاب السياسية، وتفعيل املقاومة الشعبية ملواجهة إرهاب املستوطنني واعتداءاتهم، وتعزيز صمود 
وبقاء املواطنني يف أراضيهم، والكشف عن هذه الجرائم يف وسائل اإلعالم واملطالبة مبحاسبة الفاعلني؛ فإن 

هذه الهجامت سوف تستمر، وستأخذ أشكاالً أخرى، ورمبا تشمل مناطق جغرافية أكرث اتساعاً.

1  قرار مجلس األمن القرار 2016/2334، الجلسة 7853، 2016/12/23.
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مقدمة
غزة  قطاع  من  اآلالف،  بعرشات  قُدرت  فلسطينية،  جموع  األرض»  ذكرى «يوم  يف  آذار  يف 30  خرجت 
تجاه السياج الفاصل مع األرايض املحتلة العام 1948 بشكل سلمي، تحت عنوان «مسرية العودة وكرس 
الحصار»، املشابهة لحراك «العودة إىل األرايض املحتلة» يف أيار 2011، الذي مل يحَظ مبشاركة واسعة يف 

القطاع.

يواصل حراك مسرية العودة فعاليّاته ونشاطاته. فام الذي كان مستهدفاً من هذا الحراك، وما الذي تحقق 
بعد شهر، خصوصاً بعد اقتصاره تقريباً عىل قطاع غزة؟

غزة واحلراك السلمي
ظهرت يف كانون الثاين 2018 دعوات شبابية يف قطاع غزة عرب مواقع التواصل االجتامعي (فيس بوك)، 
قرابة شهر، ثم تشكلت «اللجنة التنسيقية العليا  تحت شعار «مسرية العودة الكربى»، تفاعلت شعبياً 

ملسرية العودة الكربى»، من شخصيات وطنية مستقلة ومنظامت املجتمع املدين.

دعا الحراك الجديد إىل اعتصام الالجئني (رجاالً ونساًء وأطفاالً) يف أقرب نقطة من بلداتهم املحتلة (700 
مرت عن السياج الفاصل)، وحدد 30 آذار نقطة انطالق الحراك عىل طول خط الهدنة، وتشمل املسرية 
يف مرحلتها األخرية «تجاوز الخط وعودة الالجئني بشكل فعيل إىل ديارهم، بطريقة سلمية وتحت راية 

العلم الفلسطيني».1

حملت وثيقة املبادئ العامة ملسرية العودة الكربى التي نرشت بتاريخ 2018/3/15 الحراك الجامهريي 
العريض، إذ نصت أن «املسرية حالة جامهريية ال مركزية، تتطلع إىل مشاركة كافة القوى فيها مع مراعاة 
الطابع الشعبي» و«أال تتخذ صبغًة فصائليًة وال عالقة لها باألجندة السياسية ألي جهة وال ترفع أي شعار 

سوى شعار العودة».2

انضمت الفصائل بقطاع غزة إىل الحراك بتاريخ 2018/3/17 وأُعلن عن مسمى جديد «الهيئة الوطنية 
العليا ملسرية العودة وكرس الحصار».3 وتظهر هذه التسمية التي تبنتها الفصائل وجود مطالب خاصة 

بقطاع غزة، ال تتشارك فيها مناطق اللجوء األخرى، وهي «كرس الحصار».

رافق هدف العودة وكرس الحصار أهداف تكتيكية أخرى، أعلنت عنها «الهيئة الوطنية» يف مؤمتر صحفي 

https://goo.gl/jEj1zL .2018/2/20 ،1  ماذا تعني مسرية العودة، إذاعة صوت األقىص
goo.gl/3UDX5A .2018/3/29 ،21 2  إعالن وثيقة املبادئ العامة ملسرية العودة الكربى، عريب

https://goo.gl/qR68NU .2018/3/17 ،3  انطالق التحضريات ملسريات العودة الكربى، وكالة صفا
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يف خيام العودة بتاريخ 2017/3/17، متثلت بالتصدي للقرار األمرييك بشأن القدس، واستهداف الالجئني 
عرب وقف دعم وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطني يف الرشق األدىن (األونروا)، وإفشال 

ومناهضة مخططات التوطني الرامية إىل تصفية القضية، وعىل رأسها «صفقة القرن».1

تحت  الكل  وشارك  العودة.  مسرية  نشاطات  املدين  املجتمع  منظامت  مبشاركة  غزة  يف  الفصائل  أدارت 
اإلجامع  بعد  الفلسطيني  الجهد  تشتيت  لعدم  مسعى  يف  الفصائل  أعالم  وغيبت  الفلسطيني،  العلم 

الوطني عىل الفكرة.

ملاذا غزة وحدها؟
رمبا بسبب ما يعانيه القطاع من الحصار وأحداث االنقسام منذ 2007، واالعتداءات التي متثلت يف شن 
ثالث حروب عىل القطاع (2008-2009، 2012، 2014)، وما نجم عنها – جميعاً - من أوضاع اقتصادية 
صعبة؛ شارك أهايل القطاع بقوة يف مسريات العودة. وحسب تقرير األمم املتحدة الصادر العام 2017 
بعنوان «غزة بعد عرش سنوات»، فإن القطاع يف طريقه إىل أن يصبح غري صالح للحياة يف العام 2020 

بسبب تدهور األوضاع اإلنسانية.2

يرافق ذلك، إجراءات فرضها الرئيس محمود عباس يف نيسان 2017 ورفع حدتها يف آذار 2018 بحجة 
«حامية املرشوع الوطني»، فقد قال يف مستهل اجتامع للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير «بصفتي رئيساً 
اإلجراءات  اتخاذ  قررت  «حامس»،  مع  املصالحة  طريق  يف  تحملت  ما  وتحملت  الفلسطيني،  للشعب 

الوطنية واملالية والقانونية من أجل املحافظة عىل املرشوع الوطني».3

أمام األوضاع االقتصادية الصعبة، سعت حركة املقاومة اإلسالمية (حامس)، إىل توجيه «االنفجار املحتمل» 
الناطق  رتيمة،  أبو  أحمد  ويعتقد  قادتها.4  من  عدد  منه  حذر  الذي  األمر  وهو  االحتالل،  تجاه  غزة  يف 
اإلعالمي باسم الهيئة الوطنية، أن محفز التحرك يف غزة أكرب، يف ظل وجود «سلطة» داعمة للفكرة، وعدم 
واقتصادية  سياسية  عوامل  إىل  باإلضافة  الشتات،  يف  هو  كام  سياسية  والتزامات  تعقيدات  يف  ارتباطها 

حركت الجامهري والفصائل معاً.5

goo.gl/R312LZ .2018/3/17 ،1  انطالق فعاليات مسرية العودة الكربى بغزة، املركز الفلسطيني لإلعالم
https://news.un.org/ar/audio/2017/07/369132 ،2  أخبار األمم املتحدة، تاريخ الزيارة 2 أبريل

3  الرئيس: قررت اتخاذ اإلجراءات الوطنية والقانونية واملالية كافة من أجل املحافظة عىل املرشوع الوطني، الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون، 
goo.gl/LMTHfJ .2018/3/19

goo.gl/bVAfvo .2018/3/21 ،4  الحيّة: االنفجار قادم وسنوجهه نحو «إرسائيل»، وكالة شهاب اإلخبارية
5  مقابلة مع أحمد أبو رتيمة، الناطق الرسمي باسم الهيئة الوطنية العليا ملسرية العودة وكرس الحصار، 2018/3/15. 
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ردود الفعل اإلسرائيلية والدولية
ظهرت حالة القلق واالنزعاج بني قادة االحتالل قبل انطالق حراك مسرية العودة. وبعد أحداث اليوم 
: «كل  األول، أشاد رئيس وزراء االحتالل بنيامني نتنياهو بجنوده يف تغريدة له عىل موقع «تويرت» قائالً

االحرتام لجنودنا الذين يحمون حدود الدولة».1

لدى  بالتدخل  األمن  مجلس   2018/4/6 بتاريخ  املتحدة،  األمم  لدى  الكيان  سفري  دانون،  داين  ودعا 
الفلسطينيني لوقف مسرية العودة يف غزة. فهناك تخوف من انتقال الحراك إىل الضفة الغربية مبا فيها 
خطورة   ،2018/4/7 بتاريخ  أحرنوت»  «يديعوت  بصحيفة  له  مقال  يف  يوفال،  يورام  أبدى  إذ  القدس، 

انعكاس آثار املسرية عىل الضفة، وزيادة حجم املشاركة.2

بشأن  البالغ  القلق  عن  الحراك،  انطالق  بعد  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  غوترييس،  أنطونيو  أعرب 
«االشتباكات» يف غزة3، ما يُظهر خلطاً بني الجمهور الفلسطيني الذي يطالب بحقه سلمياً وجنود االحتالل 

الذين يرتكبون الجرائم. 

ساعة   48 أول  يف  بغزة  العزل  املتظاهرين  بحق  االحتالل  جرائم  دول  ورؤساء  دولية  منظامت  أدانت 
من الحراك. وطالبت منظامت حقوقية بفتح تحقيق دويل مستقل يف حاالت القتل للمدنيني السلميني 
املشاركني يف املسرية. فقد طالب مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف األرايض املحتلّة «بتسيلم»، 

األمني العام لألمم املتحدة بحامية أرواح املتظاهرين.4

ودعا االتحاد األورويب إىل فتح تحقيق مستقل وشفاف، مشرياً إىل أن «حرية التعبري والتجمع حق أسايس 
ال بد من احرتامه».5

أىت املوقف األمرييك مخالفاً لآلراء واملواقف الدولية السابقة، فقد اعترب ما جرى دفاعاً عن حدود دولة 
إرسائيل. ودعا جيسون غرينبالت، املبعوث األمرييك لعملية السالم يف الرشق األوسط، الفلسطينيني إىل 

«عدم االقرتاب من السياج الفاصل».6

مل يتوقف املوقف األمرييك عند هذا الحد، بل أحبط مرتني خالل أسبوع مرشوعي «بيان» (30 آذار و7 

https://goo.gl/9Ymze8 .2018/3/31 ،1  نتنياهو وليربمان ميتدحان أداء جيشهام، وكالة صفا
https://goo.gl/Ybabg8 .2018/4/7 ،2  كاتب إرسائييل يتوقع انعكاس مسريات العودة عىل الضفة، وكالة صفا

goo.gl/8gBWtW .2018/3/30 ،3  األمني العام يدعو إىل إجراء تحقيق مستقل يف غزة، موقع وكالة األنروا
goo.gl/PkTb41 .2018/4/7 ،48 بتسيلم» تدعو للتحقيق يف جرائم االحتالل تجاه املتظاهرين، موقع عرب«-  4
https://goo.gl/V4P1qc .2018/3/31 ،5  تنديد مستمر مبجزرة غزة وأوروبا تدعو للتحقيق، موقع الجزيرة نت

goo.gl/g6TbdW .2018/4/6 ،6  البيت األبيض يدعو املتظاهرين إىل عدم االقرتاب من الحدود، صحيفة القدس العريب
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نيسان) 2018 حول املجزرة بغزة يف مجلس األمن، مع أنهام مل يتضمنا إدانة الستهداف املسرية، بل كانا 
يعربان عن قلق املجلس البالغ إزاء الوضع عىل حدود غزة.1

احلراك بعد شهر 
بعد نحو شهر عىل الحراك، أثبت أنه ليس موسمياً يتزامن مع إحياء يوم األرض، بل فعل يتصاعد يف أيام 
الجمع، ويتدرج يف باقي األيام. ومع ذلك، غابت الترصيحات الدولية املتعلقة بالحراك، ومل تعد تتحدث 
عن الضحايا والحقوق الفلسطينية رغم استمرارية الحراك السلمي وآلة القتل اإلرسائيلية، ومل تُدن قوة 
االحتالل ضد املتظاهرين يف األمم املتحدة. من جانب آخر، مل تتحرك الديبلوماسية الفلسطينية الستصدار 

قرارات يف هذا الشأن.

لتوافقها مع يوم األرض قتلت قوات االحتالل 19  كبرياً  أظهر الحراك يف الجمعة األوىل 30 آذار حضوراً 
مواطناً وأصابت 1517 آخرين. وحّمل الرئيس عباس، يف خطابه يف ذكرى يوم األرض، االحتالل املسؤولية 
الكاملة عن أرواح الشهداء، دون ذكر السم املسرية.2 كام أدان مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية يف 

3 نيسان، املجزرة التي نفذتها قوات االحتالل، واعتربها قد متت مع سبق اإلرصار.3

ابتكر املتظاهرون أدوات نضالية جديدة لحاميتهم من رصاص القناصة عرب إشعال اإلطارات املطاطية 
(الكوشوك) يف الجمعة الثانية 6 نيسان، إال أنها خلفت 8 شهداء ونحو ألف إصابة. أما الجمعة الثالثة 13 

نيسان فخلفت شهيداً واحداً، ما يظهر تراجع آلة القتل اإلرسائيلية.4

قبيل الجمعة الرابعة، ويف اليوم العرشين لفعاليات الحراك، أقرت الهيئة الوطنية للمسرية يف بيان لها يف 
17 نيسان بنقل خيام العودة 50 مرتاً تجاه السياج الفاصل مع األرايض املحتلة5، إال أن املسافات كانت 
متباينة ففي خيام العودة باملحافظة الوسطى كانت ال تبعد سوى 300 مرت، أما خيام غزة فكانت تبعد 

أكرث من 1700 مرت.

ألقت قوات االحتالل عىل الحدود يف خيام العودة يف 20 نيسان (الجمعة الرابعة)، وألول مرة، منشورات 
عىل  النار  فتحت  االحتالل  قوات  أن  إال  الحدودي»6،  «السياج  من  االقرتاب  من  املتظاهرين  تحذر 

goo.gl/gidHpJ .2018/4/7 ،1  للمرة الثانية... أمريكا تحبط جهود الكويت إلدانة «إرسائيل» دوليا، نافذة مرص
goo.gl/bD67Ev .2018/3/30 ،2  كلمة الرئيس عباس يف ذكرى الـ 42 ليوم األرض، موقع يوتيوب

goo.gl/2ZXRjh .2018/4/3 ،3  اجتامع مجلس الوزارء، الجلسة (198)، مجلس الوزراء الفلسطيني
goo.gl/WDfNNg .2018/4/30 ،4  طائرات غزة الورقية تسبب خسائر للمستوطنني مباليني الشواقل، موقع رام الله اإلخباري

goo.gl/RRJVgu .2018/4/17 ،5  خيام العودة الفلسطينية تتقّدم 50 مرتاً، صحيفة الدستور األردنية
goo.gl/C7UxQT .2018/4/20 ،6  االحتالل يلتقي منشورات تحذيرية لعدم املشاركة مبسرية العودة، وكالة قدس نت لألنباء
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املتظاهرين، ما أدى إىل استشهاد 4 فلسطينيني وإصابة 500 آخرين.

استمر التفاعل الشعبي يف الجمعة الخامسة، 27 نيسان، ورداً عىل استمرارية الحراك، ومسميات الجمع 
لدفع الجمهور الغزي للتحرك واملشاركة؛ قصفت قوات االحتالل 6 أهداف تابعة لحركة حامس ليلة 28 

نيسان، ما يعكس اإلحباط اإلرسائييل جراء التفاعل الواسع مع مسرية العودة واستمراريتها.

كان من املتوقع أن يشمل الحراك مناطق التواجد الفلسطيني يف الداخل والخارج، إال أنه انطلق من 
قطاع غزة وال يزال محارصاً بداخله، ما يظهر أن الحراكات الوطنية باتت مناطقية، ال يشرتك فيها الكل 

الفلسطيني لدعم تحقيق أهدافها.

عىل املستويني الرسمي والشعبي، فلم ترش القمة العربية  عربيّاً  من جانب آخر، مل يلق الحراك دعامً 
األخرية يف مدينة الظهران بالسعودية ملسرية العودة وتحركها السلمي1، ومل تخرج مسريات منارصة كالتي 

كانت تخرج يف االعتداءات عىل غزة.

االحتمال ات املتوقعة 
يواصل منظمو الحراك العمل والحشد الشعبي ليومي 14 و15 أيار، اللذين سيكونان يومني حاسمني يف 
تاريخ الحراك. فقد نوه خرض حبيب، عضو الهيئة العليا للمسرية، يف ترصيح صحفي إىل أن املسرية ستصل 
ذروتها يف 15 أيار بـ «حدث أضخم».2 كام دعا إسامعيل هنية، رئيس املكتب السيايس لحركة حامس، 

االحتالل لالستعداد لطوفان برشي يف ذكرى النكبة.3

أمام هذه الترصيحات للهيئة الوطنية العليا للحراك، رصح عاموس يدلني، مسؤول شعبة االستخبارات 
األسبق، أن شهر أيار سيكون األخطر منذ حرب األيام الستة العام 1967 بالنظر إىل التقاء عوامل عدة، 
أبرزها تصادف مسرية العودة منتصف أيار عىل حدود قطاع غزة مع نية اإلدارة األمريكية نقل سفارتها 

إىل القدس.4

عجزت  ما  وتحقيق  الفاصل،  السياج  اجتياز  بفكرة  رسمياً  اقتناعاً  يظهران  ال  وقيادته  الحراك  واقع  إن 
عنه املنظومة الدولية، وحامية املتظاهرين من نريان االحتالل، ومع ذلك مل توضح الهيئة الوطنية العليا 

للمسرية ماذا بعد 15 أيار؟

(وفا)،  الفلسطينية  واملعلومات  األنباء  وكالة  األمن،  مجلس  أمام  خطابه  يف  أعلنها  كام  للسالم  الرئيس  رؤية  يدعم  الظهران»  «إعالن   1
goo.gl/1G6KMm .2018/4/15

https://goo.gl/vJfXHf .2018/3/31 ،الهيئة العليا: فعاليتنا مستمرة وصوالً للحدث األضخم، وكالة صفا  2
goo.gl/KTV1hT .2018/4/21 ،هنية يعلن عن دفع طوفان برشي يف ذكرى النكبة، قناة الجزيرة مبارش  3
https://goo.gl/Cd4Koi .2018/4/22 ،ضابط إرسائييل سابق: أيار سيكون األخطر منذ 1967، وكالة صفا  4
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من املحتمل خروج الجامهري الفلسطينية يف ذكرى النكبة يف أماكن تواجد الشعب الفلسطيني كافة. 
ومع اقرتاب املوعد إال أن الجهود مل توحد الجهود، وحتى مل تنّسق بني القيادة الفلسطينية والفصائل 
ومؤسسات املجتمع املدين، ما يعني خروج الجامهري يف يوم واحد مناطقياً. وقد تستمر مسرية العودة 

عىل الحدود كفعل نضايل فلسطيني مستمر دون برنامج ورؤية متكاملة. 

باتت الحراكات الوطنية مناطقية، إذ ال يشرتك الكل الفلسطيني يف برنامج ورؤية نضالية متكاملة. 

تؤيد جميع الفصائل ومؤسسات املجتمع املدين املقاومة السلمية. كام أكد الرئيس محمود عباس، يف 
هي  «رمبا   : قائالً بغزة  يدور  وما  السلمية،  املقاومة  عىل   ،2018/3/30 بتاريخ  الوطني  املجلس  جلسة 

الطرق الوحيدة يف مقاومة االحتالل، لكن ال نريد إصابات ولنحمي أطفالنا عىل السياج الحدودي».

خالصة
يواصل الغزيون حراكهم السلمي يف ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة، مستخدمني وسائل نضالية 

سلمية نالت إجامعاً فصائلياً يف هذه املرحلة، لكن من دون تنسيق يف املناطق كافة. 

ويأمل منظمو الحراك أن يتفاعل الكل الفلسطيني يف أماكن تواجدهم، لرتسيخ فكرة تحقيق األهداف 
الوطنية الجامعة، يف مسعى إلرضاخ إرسائيل لتطبيق الحقوق الفلسطينية املرشوعة. 

حتى اآلن، أهداف الحراك املركزية واآلنية غري معممة، فهي تتحدث عن حق العودة بال إسرتاتيجية، 
وعن فك حصار بال خطة وطنية.

إذا كان الهدف هو استدامة الحراك وتوسعته، يجب عىل الحركة الوطنية توحيد مساراتها النضالية عىل 
أقل تقدير وفق برنامج ورؤية واضحة، فال يوجد ما مينع من تظاهر الفلسطينيني ومواءمة النشاطات 
القضية  بها  متر  التي  الراهنة  الظروف  ظل  يف  خاصة  تواجدهم،  أماكن  حسب  الناجحة  والفعاليات 

الفلسطينية.



إعداد

املجلس الوطني: فرص االنعقاد وحتدياته

عبد اجلبار احلروب
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مقدمة
 ،2018/1/15-14 بتاريخ  الله  رام  مبدينة  عقد  الذي  اجتامعه  يف  الفلسطيني  املركزي  املجلس  أوىص 
بـ«إجراء االنتخابات العامة وعقد املجلس الوطني الفلسطيني مبا ال يتجاوز نهاية العام 2018»1، وقررت 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية يف اجتامعها بتاريخ 2018/3/7 عقد املجلس الوطني يوم 

2.2018/4/30 وبارشت رئاسة املجلس بتوزيع الدعوات عىل األعضاء.

ما سيناريوهات عقد املجلس الوطني يف ظل تحضري رئاسة املجلس لجلسة 30 نيسان، دون االستناد إىل 
ما جاء يف اتفاقات املصالحة وتوصيات اجتامع بريوت للجنة التحضريية لعقد املجلس مطلع العام 2017؟

تناقش هذه الورقة فرص عقد املجلس وتحدياته، ما بني عقد جلسة عادية، أو جلسة خاصة، أو عقد 
لالتفاقات املوقعة، أو  املنظمة استناداً  غري املمثلة يف  عرب إضافة أعضاء عن الفصائل  مجلس توحيدي 

تأجيل عقد جلسة 30 نيسان.

املجلس الوطني بعد غياب طويل
عقد املجلس الوطني أول اجتامع له يف مدينة القدس العام 1964، وأُعلن فيه قيام منظمة التحرير، يف 
حني عقدت آخر جلسة عادية له يف مدينة غزة العام 1996. ومنذ ذلك الحني مل يعقد املجلس أي جلسة 

عادية، سوى جلسة خاصة يف العام 2009 مللء الشواغر يف اللجنة التنفيذية التي بلغت الثلث.

كافة  لتضم  التحرير  منظمة  وتطوير  لتفعيل  لجنة  تشكيل  عىل  العام 2005  يف  القاهرة»  «إعالن  نّص 
كام  الجهاداإلسالمي.3  وحركة  اإلسالمية (حامس)  املقاومة  حركة  وخاصة  الفلسطينية،  والقوى  الفصائل 
دعا اتفاق القاهرة املوقع، بتاريخ 2011/5/4، إىل تشكيل مجلس وطني جديد يضمن متثيل جميع القوى 
والفصائل باالنتخابات حيثام أمكن ووفقاً ملبدأ التمثيل النسبي بالتوافق حيث يتعذر إجراء االنتخابات.4

عىل الرغم من دعوة اتفاقات املصالحة إىل تفعيل منظمة التحرير إّال أّن لجنة تفعيل املنظمة (اإلطار 
القيادي املؤقت) مل تلتئم للتحضري لعقد مجلس وطني جديد.

1  نص البيان الختامي الصادر عن اجتامع املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 14و2018/1/15، وكالة األنباء واملعلومات 
https://goo.gl/9iLePB .2018/1/51 ،(وفا) الفلسطينية

2  تنفيذية املنظمة تقرر عقد املجلس الوطني يوم 30 نيسان املقبل، وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية (وفا)، 2018/3/7.
https://goo.gl/MRkyuZ

https://goo.gl/S2kBd9 .2018/3/5 :3  نص إعالن القاهرة، وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية (وفا). تاريخ الدخول
4  نص اتفاق القاهرة املوقع بتاريخ 2011/5/4، مفوضية العالقات الوطنية لحركة فتح. تاريخ الدخول: 2018/3/27. 

https://goo.gl/bGx4dw
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أُّجلت جلسة كانت مقررة للمجلس منتصف أيلول 2015، يف ظل املعارضة الشديدة لها من كل من 
املجلس  رئيس  الزعنون،  سليم  تلقي  وبعد  فلسطني،  لتحرير  الشعبية  والجبهة  والجهاد  حامس  حركتي 
من اللجنة التنفيذية تطالب بتأجيل االجتامع1، فضالً عن توقيع أكرث من  الوطني، رسالة من 14 عضواً 

ألف شخصية عىل عريضة تطالب بالتأجيل وعقد مجلس توحيدي.2

وأمثرت جهود التأجيل يف انعقاد اللجنة التحضريية للمجلس الوطني يف بريوت بتاريخ 2017/1/11-10، 
واتفاق   2005 القاهرة  إلعالن  وفقاً  كافّة  الفلسطينية  القوى  بضم  املجلس  عقد  برضورة  أوصت  التي 

املصالحة 3.2011

عىل الرغم من توصية تحضريية بريوت مبواصلة التحضري لعقد مجلس يشارك فيه الجميع، إال أن اللجنة 
مل تعد الَكرَّة ومل تجتمع، وأعلنت اللجنة التنفيذية عن عقد املجلس الوطني بتاريخ 2018/4/30 دون 

االستناد إىل التفاهامت السابقة. 

عباس  محمود  الرئيس  رشعية  تجديد  بهدف  بالذات  الوقت  هذا  يف  املجلس  عقد  عىل  اإلرصار  يأيت 
بعد  خاصة  يواجهها،  التي  الضغوط  ظل  يف  سيام  ال  ودولياً،  وعربياً  فلسطينياً  السيايس،  موقفه  وتعزيز 
القرار األمرييك باالعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل ونقل السفارة إليها، فضالً عن تجديد هيئات منظمة 
ومرض  التنفيذية  اللجنة  أعضاء  أحد  ووفاة  باملجلس،  عضو   100 من  أكرث  وفاة  بعد  وخاصة  التحرير، 
أعضاء آخرين، إضافة إىل وضع إسرتاتيجية جديدة للفرتة القادمة، ال سيام بعد القرار األمرييك والحديث 

عن صفقة ترامب.

ال  لذا  الحكومة.  ومتكني  االنقسام  بإنهاء  الوطني  املجلس  يف  كفصيل  مشاركة «حامس»  وترهن «فتح» 
بد من االتفاق عىل رشوط انضامم «حامس» إىل املنظمة مبا يحقق الرشاكة، عرب تخيل «حامس» عن 

سيطرتها االنفرادية عىل القطاع، مقابل قبولها كرشيك يف السلطة املنظمة.

مفرتض من االجتامع العادي للمجلس الوطني وفق املادة (9) من النظام األسايس للمنظمة أن ينظر يف 
التقارير املقدمة من اللجنة التنفيذية والصندوق القومي، وأن يعتمد امليزانية، غري أّن التحضري - حتى 
اآلن - يقترص عىل التواصل ما بني حركة فتح وبقية فصائل املنظمة لحثها عىل املشاركة والبحث يف جدول 
األعامل من دون اجتامع رسمي للجنة التحضريية، ومن دون تحضري جدي لتلك التقارير، وسط خالف 

https://goo.gl/wtZ1Qx .2015/9/9 ،1  تأجيل عقد املجلس الوطني الفلسطيني، موقع الجزيرة نت
مسارات،  مركز  الوحدة»،  بناء  يعيد  وطني  مجلس  «نحو  بعنوان  فلسطينية  ومجتمعية  وأكادميية  سياسية  شخصيات  عن  صادر  بيان    2

https://goo.gl/d6ja5m .2015/8/31
3  سعد الياس، اللجنة التحضريية للمجلس الوطني تدعو عباس للتوافق عىل حكومة وحدة وطنية، القدس العريب، 2017/1/12.

https://goo.gl/aje6U2
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حول الشكل الذي تأخذه االجتامعات بني من يقول إنها تحضريية وبني من يقول إنها تشاورية.1

موقف األطراف

حركة فتح
يحرص الرئيس محمود عباس وحركته عىل عقد املجلس الوطني يف موعده، الذي ترى فيه رضورة وطنية 
ملحة لتجديد الرشعية، كام رصح بذلك جربيل الرجوب، أمني رس اللجنة املركزية للحركة.2 وتواصل الحركة 
للمنظمة  جديدة  هيئات  انتخاب  يشمل  الذى  األعامل،  جدول  عىل  لالتفاق  الفصائل  مع  اجتامعاتها 
التحرير، مبا يشمل اللجنة التنفيذية واملجلس املركزي3، فضالً عن الحصول عىل النصاب القانوين لعقد 

املجلس البالغ ثلثي األعضاء وفق املادة (12) من القانون األسايس للمنظمة.

حركة حامس
عن اإلجامع الوطني، وتجاوزاً  رفضت الحركة قرار عقد املجلس من دون توافق وطني، وعّدته خروجاً 
لكل االتفاقيات والتفاهامت، مبديًة متسكها بكل االتفاقيات التي نصت عىل إصالح مؤسسات منظمة 
التحرير، والتزامها باإلجامع الوطني الذي توافقت عليه الفصائل. واعتربت عقد املجلس يف رام الله أمراً 

خطرياً لعدم متكن الكثري من القيادات الفلسطينية من املشاركة.4

وأكدت كل من حامس والجهاد والشعبية يف بيان مشرتك رضورة تأجيل اجتامع املجلس الوطني لصالح 
مجلس توحيدي جديد يف الخارج تطبيقاً ملخرجات بريوت ولالتفاقيات الوطنية.5

الجهاد اإلسالمي
تشاطر «الجهاد» «حامس» موقفها من مقاطعة جلسة الوطني، إذ قال نافذ عزام، عضو املكتب السيايس 
للحركة، إن الجهاد لن تشارك يف املجلس ألن الدعوة جاءت منافية لتوصيات تحضريية بريوت، فضالً عن 

1  أبو ليىل: اجتامعات اللجنة التحضريية للمجلس الوطني مل تُعقد حتى اللحظة، وكالة سوا اإلخبارية، 2018/4/4.
https://goo.gl/o7cmvC 

2  الرجوب: «فتح» تؤمن بأن انعقاد املجلس الوطني وتجديد الرشعيات أمر ملّح ورضورة وطنية، وكالة وفا، 2018/3/11.
https://goo.gl/Zqfkrp 

https://goo.gl/jy5eTS .2018/3/15 ،3  األحمد: اجتامع موسع بالقاهرة بني فتح والشعبية بداية الشهر املقبل، وكالة سوا اإلخبارية
https://goo.gl/JNxKz8 .2018/3/8 ،4  حامس تنتقد انعقاد املجلس الوطني دون توافق، موقع الجزيرة نت

5  حامس والجهاد والشعبية تعارض انعقاد املجلس الوطني الفلسطيني املقرر يف 30 من الشهر الجاري يف الضفة الغربية، رأي اليوم، لندن، 
https://goo.gl/nJ8uvR .2018/4/2
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أن عقده يف رام الله لن يتيح املشاركة للجميع.1

الجبهة الشعبية
أعلنت الجبهة عىل لسان رباح مهنا، عضو املكتب السيايس، أنها لن تشارك يف االجتامع ألنه غري توحيدي، 
داعية إىل عقد مجلس توحيدي يشارك فيه الكل الفلسطيني.2 ومل تغلق الجبهة الباب أمام مشاركتها، 

وسيتحدد قرارها بعد اجتامع قيادي لها. 

هناك أمور قد تؤثر عىل قرار الجبهة، منها نتائج اجتامعها مع فتح بالقاهرة خالل األيام القادمة، والدعم 
الذي تتلقاه من املنظمة، وحفاظها عىل عضويتها يف اللجنة التنفيذية، وعىل منصب نائب رئيس املجلس 

الوطني.

الجبهة الدميقراطية
أكدت رضورة عقد جلسة ناجحة للتصدي للمخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية، من خالل مواصلة 

تحضريية بريوت الجتامعاتها للتحضري لعقد مجلس وطني جامع.3

يجب  العام،  األمني  حوامتة،  نايف  قال  فقد  املقاطعة،  أو  املشاركة  من  نهائياً  موقفاً  الجبهة  تبلور  ومل 
التحضري ملجلس وطني توحيدي، وبنّي أن عقد املجلس بصورته الحالية هي عملية انفرادية ال توصل إىل 
نتائج إيجابية، وإذا مل تجتمع لجنة للتحضري ملجلس توحيدي لن نكون رشكاء يف مجلس انفرادي يعمق 

االنقسام.4 

عقد  إىل  داعياً  وطني،  استحقاق  املجلس  عقد  أن  إىل  العام،  األمني  نائب  الكريم،  عبد  قيس  أشار  كام 
مجلس توحيدي، ومبيناً أن مكان االنعقاد مسألة ليست ذات طبيعة سياسية، وإمنا تقنية ميكن أن تحل 
من  أكرب  املجلس  يف  الدميقراطية  مشاركة  احتاملية  ويظهر  كونفرنس.5  كالفيديو  الحديثة  الوسائل  عرب 

الشعبية.

املجلس  يف  وأنصاره  دحالن  محمد  النائب  مثل  أخرى  أطراف  تأثري  إهامل  ميكن  ال  السياق،  هذا  ويف 

1  الجهاد اإلسالمي تحسم موقفها من املشاركة باجتامعات املجلس الوطني، دنيا الوطن، https://goo.gl/W8W9pM .2018/3/15. والشيخ 
عزّام لـ«االستقالل»: ال نثق بأي جهٍد أمرييك واالحتالل يتحمل مسؤولية أزمات غزة، صحيفة االستقالل، 2018/3/12. 

https://goo.gl/9FAySB

https://goo.gl/uG8uBW .2018/3/14 ،2  الجبهة الشعبية تُعلن مقاطعتها لجلسة املجلس الوطني املُقبلة، وكالة قدس برس
https://goo.gl/7FQ1iP .2018/3/8 ،3  الدميقراطية: تؤكد عىل رضورة عقد دورة ناحجة للمجلس الوطني، وكالة سوا

https://goo.gl/9g7hMF .2018/4/8 ،4  حوار مع نايف حوامتة، برنامج أوراق فلسطينية، قناة الغد، لندن
https://goo.gl/Q5vmRh .2018/4/3 ،5  أبو ليىل: مل يتم اجتامع اللجنة التحضريية للمجلس الوطني حتى اللحظة، دنيا الوطن

https://goo.gl/W8W9pM
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الترشيعي الذين يزيد عددهم عن 15 نائباً، فضالً عن أنصار له من أعضاء املجلس الوطني، إضافة إىل 
أطراف مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني – القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة وغريهام. وميكن لهذه 
األطراف أن تشارك «حامس» أو تساندها يف عقد مؤمتر وطني أو أي تشكيل مواٍز للمنظمة، أو خلق 

إطار بديل لها.

عقد املجلس: اخليارات والتحديات
هناك خيارات عدة لعقد املجلس الوطني يف 30 نيسان الجاري:

: عقد جلسة عادية ألعضاء املجلس  أوالً
يقوم هذا الخيار عىل عقد جلسة عادية بعد توفر النصاب القانوين، من خالل عملية استبدال األعضاء. 

ويتخلل هذه الجلسة انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.

إن عقد مثل هذه الجلسة يف رام الله يعزز االنقسام ويجعل املجلس أقرب إىل أن يكون مجلس الضفة 
الغربية، ال سيام أن االستبداالت ستكون يف الغالب من الضفة أو ممن يستطيع الوصول إليها، وهذا األمر 
سيحرم عدداً كبرياً من قيادات وأعضاء التنظيامت من قطاع غزة والخارج من حضور الجلسة بسبب عدم 
حصولها عىل تصاريح دخول. فضالً عن أن حركتي حامس والجهاد مل توجه إليهام الدعوة بحجة أنهام 

لستا أعضاء يف منظمة التحرير واملجلس الوطني1، عدا عن ربط مشاركتهام بإنهاء االنقسام.

فرص عقد الجلسة بهذه الصورة كبرية، لكنه خيار غري مفضل كونه يكرس االنقسام، وقد يدفع حامس 
وفصائل أخرى وتيار دحالن وشخصيات إىل عقد مؤمتر وطني مواٍز أو خلق إطار بديل أو ما شابهه، األمر 

الذي ميس برشعية منظمة التحرير كممثل وحيد للشعب الفلسطيني.

أما إذا أتيحت الفرصة ملشاركة أعضاء املجلس يف غزة والخارج ممن ال يستطيعون الوصول إىل رام الله 
مع  عضواً،   74 عددهم  البالغ  الترشيعي  املجلس  يف  «حامس»  نواب  وخاصة  اتصال،  تقنية  توفري  عرب 
توصية الجلسة إىل مجلس توحيدي خالل فرتة محددة، 6 أشهر مثالً، فسيقلل هذا األمر من تكريس 
االنقسام، كون هذه الجلسة ليست نهاية املطاف، ورمبا تدفع باتجاه إنهاء االنقسام، ال سيام أن القضية 

الفلسطينية متر مبرحلة صعبة.

إن عقد هذه الجلسة سيتمخض عنها مجلس مركزي ولجنة تنفيذية جديدان، وهام لن يختلفا كثرياً عن 
التشكيلة الحالية.

1  السفري صبيح لـ«رايـة»: املجلس الوطني سيمنع انهيار املنظمة وتدخل مرصي ملشاركة الجبهة، شبكة راية اإلعالمية، 2018/4/1.
https://goo.gl/2VKdNy 
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ساد تقليد يف اللجنة التنفيذية أن تحصل حركة فتح عىل ثلث األعضاء. وحالياً لديها 6 أعضاء لفتح، 3 
عىل كوتا الحركة و3 عىل كوتا املستقلني، ومن املتوقع أن تحصل يف اللجنة القادمة عىل نفس الحصة إن 

مل يكن أكرث، يف ظل تنافس شديد بني أعضاء مركزية فتح عىل املقاعد.

كام من املتوقع أن تحتفظ فصائل املنظمة مبمثليها، باستثناء الجبهة الشعبية وحزب الشعب، وأن يخرج 
مستقلون ويدخل آخرون. 

ثانياً: عقد مجلس وطني جديد 
إىل مخرجات تحضريية بريوت واالتفاقات املوقعة يف  يقوم هذا الخيار عىل عقد مجلس جديد استناداً 
سياق خطة تهدف إىل إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية واالتفاق عىل إسرتاتيجية جديدة، بحيث 

متثل فيه «حامس» و«الجهاد» وغريهام، ويكون لهام أعضاء يف التنفيذية. 

ميكن أن يعقد هذا املجلس يف الخارج، أو يف رام الله مع ربط فيديو كونفرنس يف غزة وبريوت. 

إن احتامل حدوث هذا االجتامع ضئيل مع أنه ممكن ال سيام إذا تبلور موقف فصائيل داعم له. وهذا 
الخيار أفضل من الخيار األول.

ثالثاً: عقد جلسة خاصة
مع  العادية  الجلسة  عقد  حول  الخالف  تاليف  أهمها  عدة،  أسباب  الجلسة  هذه  عقد  باتجاه  يدفع  قد 
فصائل املنظمة، وخاصة الشعبية والدميقراطية. ويتطلب عقد هذه الجلسة وفق الفقرة (ب) من املادة 
مدة  خالل  للجلسة  والدعوة  أكرث،  أو  األعضاء  ثلث  شغور  للمنظمة  األسايس  النظام  من  املعدلة   (14)

أقصاها 30 يوماً.

وقد يُلتف عىل هذا األمر قانونياً عرب اإليعاز إىل عدد من األعضاء، وخاصة املرىض أو كبار السن، لتقديم 
استقالتهم، مثلام حصل يف العام 2015، حني قدم 11 عضواً استقاالتهم إىل رئيس املجلس الوطني1، لكن 

املجلس تأجل، وُسحبت االستقاالت، وواصلت اللجنة اجتامعاتها.

رابعاً: تأجيل عقد املجلس
قد يؤجل االجتامع املقرر يف 30 نيسان الجاري ألسباب عدة، منها:

إذا مل يتوفّر النصاب القانوين (ثلثي األعضاء) نتيجة مقاطعة عدد من الفصائل من الجبهتني وعدد ••

1  محمد يونس، رئيس املجلس الوطني الفلسطيني يتسلم استقالة عباس و10 أعضاء من اللجنة التنفيذية، جريدة الحياة، لندن، 2015/8/25.
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تتخذها  قد  إلجراءات  ورمبا  له،  التحضري  أو  املجلس  عقد  آلية  عىل  االتفاق  لعدم  املستقلني  من 
السلطة الفلسطينية ضد غزة. وميكن يف السياق أن متنع «حامس» مرور األعضاء الغزيني إىل الضفة 

كرد عىل عقد املجلس من دون توافق معها، أو عىل فرض إجراءات ضد غزة.

حصول تطورات قد تدعو إىل عقد مجلس وطني جديد خالل فرتة قريبة، نتيجة ضغوط داخلية أو ••
خارجية، أو نتيجة املخاطر املحيطة بالقضية الفلسطينية، ما يفرض عىل الكل الفلسطيني التوحد 

ملواجهة هذه املخاطر.

زيادة حدة التنافس بني أعضاء مركزية فتح عىل عضوية اللجنة التنفيذية ورئاسة املجلس الوطني ••
بعد  ما  مرحلة  يف  العضو  فرص  من  يعزز  عليها  كون الحصول  املناصب،  هذه  عىل  االتفاق  وعدم 

الرئيس محمود عباس.

خامتة
تتطلب الحالة الفلسطينية الراهنة عقد اجتامع قيادي أو مواصلة اللجنة التحضريية لعقد املجلس يف 
بريوت الجتامعاتها، للتحضري لعقد مجلس وطني جديد (توحيدي) ينبثق عنه برنامج سيايس للمرحلة 
املقبلة، يكون قادراً عىل التصدي للمخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية، وعىل إنهاء االنقسام وإنجاز 

الوحدة الوطنية عىل أسس الرشاكة والتعددية.

أما الخيارات األخرى فهي تفضيل ما بني السيئ واألسوأ، وعقد املجلس بهذه الطريقة ليس نهاية املطاف، 
عىل ملف املصالحة، بل يجب  فيجب العمل عىل تقليل تأثري عقده إىل أقىص الحدود، وأال يؤثر سلباً 
مواصلة الجهود وتذليل العقبات لتحقيق املصالحة، وجعل عقده مقدمة لعقد مجلس جديد يف سياق 

إعادة بناء الحركة الوطنية والنظام السيايس.





إعداد

قطاع غزة .. األوضاع االقتصادية واملعيشية

تدهور خطير

فاطمة الغصني
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 مقدمة
معيشية واقتصادية صعبة متفاقمة منذ أكرث من عرش سنوات نتيجة الحصار  يعاين قطاع غزة أوضاعاً 
واالنقسام الفلسطيني، ويُعّد العام 2017 األكرث سوءاً، إذ ازدادت نسبة الفقر بني سكان القطاع ووصلت 
إىل 65 %، يف حني وصلت نسبة البطالة إىل 47 %، وهي األعىل منذ سنوات، مام أثر عىل القدرة الرشائية 
للمستهلك وتراجعها، وبالتايل نقص السيولة النقدية يف السوق. وتفاقمت األوضاع بعد فرض الحكومة 
الفلسطينية إجراءات جديدة عىل القطاع يف نيسان 2017، طالت كافة الرشائح والقطاعات، وما زالت 

هذه اإلجراءات مستمرة حتى كتابة هذا التقدير (نيسان 2018).

يعود هذا الرتاجع إىل جملة من العوامل واألسباب املرتاكمة، أبرزها الحصار، والعدوان اإلرسائييل (2008-
تربط  كانت  التي  وإغالقها،  لألنفاق  مرص  إغراق  ثم  ومن  اإلعامر،  إعادة  وبطء   ،(2014 ،2012 ،2009
مست  إجراءات  الله،  رام  يف  والحكومة  الفلسطينية،  السلطة  وفرض  االنقسام،  وتفاقم  مبرص،  القطاع 
عىل تشكيل حركة املقاومة اإلسالمية (حامس) لجنة إدارية، إلدارة  الحياة واالقتصاد يف قطاع غزة، رداً 
شؤون أساسية للحياة يف القطاع يف آذار 2017، وهي إجراءات استمرت بتواصل الخالف بني الطرفني، رغم 

حل اللجنة يف أيلول 2017، واتفاق املصالحة يف ترشين األول 2017.

واقع االقتصاد احمللي منذ توقيع اتفاق املصاحلة 2017
تراجعت األنشطة االقتصادية، مطلع العام 2018، يف قطاع غزة تراجعاً هو األخطر من نوعه، فقد تكبد 
القطاع الخاص العديد من الخسائر، مام جعل كافة مؤسسات القطاع الخاص يف القطاع تعلن اإلرضاب 
الشامل ليوم واحد يف نهاية كانون الثاين 2018. وواصل مؤرش دورة األعامل يف القطاع مراوحته يف املنطقة 

السالبة للعام الرابع عىل التوايل 1.2018 ويستعرض املؤرش تراجعات يف سبعة قطاعات.

جدول (1): أداء القطاعات يف الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفرتة (كانون الثاين-آذار) 2018
قطاع غزة الضفة الغربية

القطاع
آذار شباط كانون الثاين آذار شباط كانون الثاين
4.9- 6.8- 6.7- 2.3 4.3 1.1 الصناعة
2.0- 4.9- 0.1- 4.0 7.2 5.4 الزراعة
1.2- 1.6- 0.3- 0.2 0.4 0.2- اإلنشاءات
0.9- 1.2- 0.2 0.4- 0.3 0.4- النقل والتخزين

https://bit.ly/2JFpTRU .2018 1  مؤرش سلطة النقد الفلسطينية املوسع لدورة األعامل يف فلسطني، سلطة النقد الفلسطينية، شباط
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قطاع غزة الضفة الغربية
القطاع

آذار شباط كانون الثاين آذار شباط كانون الثاين
0.0 0.04- 6.8- 0.0 0.0 0.0 الطاقة املتجددة
0.1- 0.3- 0.1- 0.1 0.3 0.3 االتصاالت
18.4- 20.6- 17.8- 4.6 0.1- 1.0 التجارة
27.5- 35.4- 26.6- 10.7 12.4 6.8 املؤرش الكيل

يالحظ من الجدول منو غالبية مؤرشات القطاعات يف الضفة الغربية ومضاعفة قيمة املؤرش الكيل يف 
كانون الثاين من (6.8 نقطة) إىل نحو (12.4 نقطة) يف شباط، وانخفاضه يف آذار إىل (10.7). ويأيت هذا 
النمو يف مؤرش الضفة يف ضوء زيادة مستويات اإلنتاج واملبيعات خالل شباط، يف حني انخفض يف آذار 

بسبب تراجع اإلنتاج وتراكم املخزون، ومستوى أدىن يف التوقعات املستقبلية حول حجم اإلنتاج.1

وسجل مؤرش غزة ارتفاعاً (أو باألخرى انخفاضاً أقل) يف ترشين األول 2017 (-36.9 نقطة) مقارنة بأيلول 
يف ترشين الثاين (-36.0 نقطة)، ثم هبط يف كانون األول (-37.8 نقطة)،  (-40.2 نقطة)، وثبت نسبياً 
وارتفع  نقطة)،   35.4-) شباط  يف  مجدداً  وهبط  نقطة)،   26.6-)  2018 الثاين  كانون  يف  للصعود  وعاد 
مجدداً يف آذار (-27.5 نقطة).2ولكن، يبقى مؤرش غزة يف املنطقة السالبة منذ أربعة أعوام نتيجة الحصار 

واإلغالق وأزمة الكهرباء وغريها من األزمات.

انفراجات  تحقق  باحتامالت  ارتباطاً  القطاعات  أداء  يف  قوي  تذبذب  للمؤرش  الشهرية  القراءة  توضح 

1  املرجع السابق. 
2  املرجع السابق. 
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وتسهيالت بتحقيق املصالحة، وارتفاع املؤرش رغم بقائه يف املنطقة السالبة.

يعود التحسن الطفيف يف املؤرش بعد توقيع املصالحة مبارشة إىل عوامل واقعية ونفسية، منها: تسليم 
املعابر، ووقف االزدواج الرضيبي بإلغاء كافة الرضائب والرسوم املفروضة عىل املركبات والتبغ، ورضيبة 
املواطنني  لدى  التفاؤل  مستويات  من  اإلجرءات  هذه  ورفعت  حكومة «حامس».  أقرتها  التي  التكافل 
الغزيني يف الفرتة األوىل، فازداد اإلقبال عىل اإلنفاق، ثم عاود إىل الهبوط بعد استمرار الخصومات، وإعادة 
فرض رضيبة القيمة املضافة 16 % لصالح السلطة، ويف ظل إغالق املعابر، واستمرار القيود عىل حركة 
البضائع، وأزمة الكهرباء، وقطع الرواتب، ما أدى إىل تراجع مستويات التفاؤل يف املدى القريب، ودفع 

املواطنني إىل االّدخار وعدم االستهالك. 

مؤشرات الوضع االقتصادي يف قطاع غزة
جدول(2): مؤرشات للوضع االقتصادي يف قطاع غزة منذ العام 2006 وحتى العام 2018

قبل 
االنقسام 

2006

2017-سنوات الحصــــــــــــــــــــــــــــــــار
2018 2007200820092010201120122013201420152016

معدل األجر اليومي 
69.165.160.962.758.261.664.363.264.061.961.756.7بالشيكل

34.829.740.638.637.828.731.032.643.941.041.746.6معدل البطالة (%)
65---25-14.835.032.221.923.021.1معدل الفقر املدقع
الرقم القيايس العام 

81.3482.6094.1598.31100.00100.57101.06100.29103.14104.97104.09104.20ألسعار املستهلك

5290586533422152682541822281353595عدد شاحنات صادرة
ر1

 933
ر1

33006 81825802052683831112396304928357520651225167994675عدد شاحنات واردة
ر1

 25346
ر1

نصيب الفرد من 
الناتج املحيل اإلجاميل 

(دوالر أمرييك)
1,894.61,713.41,518.01,579.91,704.01,937.92,003.32,044.71,678.51,722.01,822.01741.6

الناتج املحيل اإلجاميل 
843.8 رGDP4,135.8----3078.63294.13478.92,954.23134.13395.64 (مليون دوالر)

تم االستعانة بإحصائيات رسمية منشورة عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، والبنك الدويل.

• (-) ال تتوافر بيانات رسمية.                   	
• ر1: الربع األول من العام 	
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جدول(3): مؤرشات 2017 مقارنة بني قطاع غزة والضفة الغربية

الضفة الغربيةقطاع غزةاملؤرش
56.798.8معدل األجر اليومي بالشيكل

46.619.0معدل البطالة (%)
0.52.4معدل النمو االقتصادي (%)

104.20113.79الرقم القيايس العام ألسعار املستهلك
1741.63762.4نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل (دوالر أمرييك)
2658.5 ر843.84 ر4الناتج املحيل اإلجاميل GDP  (مليون دوالر أمرييك)

تم االستعانة بإحصائيات رسمية صادرة عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، والبنك الدويل.

. مؤرش معدل األجر اليومي بالشيكل (للعاملني يف القطاعني العام والخاص)  أوالً
يالحظ الرتاجع يف مؤرش معدل األجر اليومي للعاملني يف قطاع غزة منذ العام 2006، مقارنة بالضفة 
الغربية التي تسجل ضعف األجر تقريباً، إذ إن هناك ما نسبته 17.3 % من العاملني يف القطاع الخاص 
يتقاضون أجراً أقل من الحد األدىن لألجور يف فلسطني (1450 شيكالً) مبعدل أجر شهري يقدر بـ (1070 
شيكالً) يف الضفة الغربية، وما نسبته 78.6 % يف القطاع مبعدل أجر شهري يقدر بـ (726 شيكالً)1 يف ظل 

انعدام فرص العمل، وترضر غالبية القطاعات ذات معدل أجور من هم أقل من الحد األدىن. 

ثانياً. معدل البطالة 
بلغ عدد القوى العاملة 1348600 عامل خالل الربع الرابع من العام 2017، 849700 منهم يف الضفة، 
و498900 يف القطاع.2 ويالحظ ازدياد معدالت البطالة عىل مدار السنوات يف قطاع غزة، وال يُغفل بأنه 
يف 2011 كان هناك 12 ألف عامل يف األنفاق، ترضرت فرصهم بعد تدمري األنفاق يف العام 2015. وسجل 

العام 2017 املعدل األعىل للبطالة 46.6 % يف القطاع مقارنة بنسبة 19 % يف الضفة.

ثالثاً. معدل الفقر املدقع
الحاجات  ميزانية  يغطي  «ما  بأنه:  املدقع  للفقر  تعريفاً  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  اعتمد 

1  مسح القوى العاملة، (دورة ترشين األول - كانون األول 2017)، الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، رام الله، 2017. 
2  املرجع السابق. 
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األساسية من املأكل وامللبس واملسكن». وبقراءة مؤرشاته ميكن مالحظة القفز الهائل للمعدل يف العام 
2017 إىل نسبة 65 % يف أعىل مستوياته، يف ظل ظروف معيشية واقتصادية تتفاقم حدتها يف ظل انعدام 

فرص العمل وتقليص املساعدات اإلنسانية ونسبة انعدام األمن الغذايئ. 

رابعاً. الرقم القيايس العام ألسعار املستهلك1 (سنة األساس2: 2010=100) 
وتراجع  األجور،  وانخفاض  والخدمات،  السلع  أسعار  بارتفاع  القطاع  يف  القيايس  الرقم  يف  زيادة  يالحظ 
القدرة الرشائية للمستهلك، وسجل الرقم القيايس يف العام 2017 (104=100) يف قطاع غزة، و(113.79) 

يف الضفة الغربية مع مستوى أجور أعىل. 

خامساً. عدد الشاحنات الصادرة والواردة من قطاع غزة وإليه
لرشوط  وخضوعها  املعابر  إغالق  ظل  يف  القطاع  من  الصادرة  الشاحنات  عدد  يف  حاد  انخفاض  هناك 
قوات االحتالل، ويف الربع األول من العام 2018 ُسِمَح بخروج (933 شاحنة) مقارنة بالربع األول من 
العام 2017 (994 شاحنة) من املنتجات الصناعية والزراعية، وبلغت نسبة االنخفاض يف إجاميل عدد 

الشاحنات الصادرة 7 % يف نفس الفرتة.3

أما مبا يتعلق بالشاحنات الواردة إىل القطاع فانخفضت مبقدار الثلث تقريباً، إذ وصل يف الربع األول 
من العام 2017 (25346 شاحنة) مقارنة بالربع األول من العام 2016 (33006 شاحنة)، يف ظل القيود 
املمنوعات  قامئة  ضمن  مادة/سلعة   400 عدده  ما  يصنف  حيث  غزة،  قطاع  واردات  عىل  املفروضة 

لالسترياد، جزء كبري منها مواد أساسية لإلعامر واألمور الحياتية األساسية.4 

سادساً. الناتج املحيل اإلجاميل GDP ونصيب الفرد منه (سنة األساس 2015) 
َل أدىن  يالحظ من خالل تتبع هذا املؤرش تراجع الناتج املحيل اإلجاميل برتاجع نصيب الفرد منه، وقد ُسجِّ
مستوى يف القطاع يف الربع الرابع من العام 2017 مقارنة بالسنوات املاضية. ويالحظ أن الناتج املحيل 

اإلجاميل ونصيب الفرد يف الضفة يساوي ضعف ما يف القطاع. 

1  هو عبارة عن وسيلة إحصائية لقياس التغريات يف أسعار السلع والخدمات ضمن سلة املستهلك بني فرتتني زمنيتني تسميان فرتة املقارنة 
وفرتة األساس.

2  هي السنة التي يتم مقارنة الفرتة الجارية بها.
3  الطباع: انخفاض إجاميل الواردات يف غزة بنسبة 15 % خالل الربع األول من العام الجاري، شبكة فلسطني اإلخبارية، 2018/4/15.

https://goo.gl/oQ6UDz 

https://goo.gl/6XDMiQ .2018/4/11 ،4  واقع املعابر التجارية خالل الربع األول من العام 2018، وكالة سوا اإلخبارية
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الفلسطيني  املحيل  الناتج  إجاميل  يف  الخفي»،  «االقتصاد  يسمى  ما  أو  األنفاق،  مساهمة  أن  إىل  يشار 
بلغت 16.9 % سنوياً، مبا يعادل 817 مليون دوالر سنوياً. ومنذ العام 2000 وحتى 2010 تراوحت نسبة 
املساهمة ما بني 11.3 % إىل 22.5 %، ما يعادل 7477.4 مليون دوالر سنوياً كحد أدىن، و1.345 مليار 

دوالر سنوياً كحد أقىص. ووصلت يف العام 2012 إىل نحو ملياري دوالر.1 

سابعاً. معدل النمو االقتصادي 
يف  من 8 %  النمو  معدل  انخفض  إذ  العام 2017،  خالل  غزة  قطاع  يف  انكامشاً  االقتصادي  النمو  شهد 
العام 2016 إىل 0.5 % فقط يف العام 2017، مع ارتفاع معدل البطالة إىل ما يقرب نصف القوى العاملة. 

ويعزى هذا الرتاجع إىل انخفاض التدفقات النقدية الواردة، مام أضعف نشاط إعادة اإلعامر، وأدى إىل 
هبوٍط حاٍد يف دخل ربع السكان، وبالتايل انخفاض الناتج املحيل اإلجاميل، يف حني شهد املؤرش ارتفاعاً يف 

الضفة الغربية مبعدل 2.4 %.2 

ماذا تغير بعد اتفاق املصاحلة 2017؟ 

السلطة الوطنية الفلسطينية 
من  سلسلة  اإلدارية)،  لجنتها  «حامس»  تشكيل  (بعد   2017 نيسان  يف  الفلسطينية  السلطة  فرضت 
اإلجراءات ضد غزة، بدءاً باإلجراءات ضد موظفي السلطة من خصومات وصلت إىل 70 % من الراتب، 
وإحالة 15 ألف موظف للتقاعد املبكر3، وتقليص التحويالت الطبية للمرىض، وتقليص مخصصات األدوية 

واملستلزمات الطبية، فضالً عن خفض ساعات اإلمداد بالكهرباء.

ويف نيسان 2018 (تاريخ كتابة هذه الورقة) مل ترصف السلطة رواتب موظفيها يف غزة والبالغ عددهم 
(62 ألف موظف)، وتعد هذه الرواتب من أهم محركات االقتصاد والسيولة يف السوق، كونها مصدر 

الدخل الوحيد للمواطن الغزي. 

أن  بعد  بنسبة 16 %،  والسلع  الخدمات  عىل  املضافة  القيمة  رضيبة  فرض  بإعادة  السلطة  قامت  كام 
التكافل،  كرضيبة  حكومة «حامس»،  فرضتها  التي  والرسوم  الرضائب  وإلغاء  الرضيبي  االزدواج  أوقفت 

1  بفضل األنفاق .. بليونا دوالر «خفية» قيمة اقتصاد قطاع غزة يف 2012، وكالة سام اإلخبارية، 2013/5/30. 
https://goo.gl/BDrE6g .2018 2  تقرير املراقبة االقتصادية املقدم إىل لجنة االرتباط الخاصة، البنك الدويل، آذار

3  واقع الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف قطاع غزة خالل العام 2017، مركز امليزان لحقوق اإلنسان، 2018/3/18.
https://goo.gl/ptXawR 



163

أوراق تقدير موقف

ورضائب املركبات والتبغ املستورد.1 

تأيت هذه اإلجراءات كاشرتاط لتمكني حكومة الوفاق من مهامها يف القطاع، وتسليم حكومة «حامس» 
للجباية الداخلية لخزينة السلطة.2

إرسائيل 
عديدة عىل أنواع  ما زالت إرسائيل تُحكم السيطرة عىل الحواجز الحدودية مع القطاع، وتفرض قيوداً 
أساسية  خام  مواد  تُعّد  التي  االستخدام)،  (ثنائية  حجة  تحت  الصادرة  أو  املستوردة  والبضائع  السلع 

معيشية أو اقتصادية تستعمل ألغراض التصنيع والبناء.

كام قامت إرسائيل بإلغاء الكود الجمريك لقطاع غزة العام 2007، ما منع التجار واملنتجني من استرياد 
السلع واملواد الخام من دول العامل املختلفة بشكل مبارش. ويف العام 2017 سحبت تصاريح 3 آالف تاجر 
ورجل أعامل3، فضالً عن تقليص مرور الحاالت املرضية ألكرث من النصف، ومنع العديد من الطالب من 

املرور، باإلضافة إىل التقليصات التي فرضتها عىل كمية إمدادات الكهرباء عرب خطوطها.

الواليات املتحدة األمريكية
إىل  األمريكية  السفارة  نقل  قرار  بعد  عامًة  الفلسطينيني  تجاه  الرسمي  األمرييك  املوقف  حدة  تزايدت 
القدس يف العام 2017، وتجلت الحدة يف القرار األخري مبصادقة الكونغرس األمرييك يف آذار 2018 عىل 
قانون «تايلور فورس» الذي ينص عىل حجب املساعدات املالية عن السلطة الفلسطينية، طاملا واصلت 
السلطة دفع مستحقات األرسى والشهداء. وتعد هذه املخصصات مصدر دخل آلالف العائالت يف ظل 

تردي الوضع االقتصادي.4

وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (أونروا)
تعاين األونروا من أزمة مالية خانقة جراء تجميد الواليات املتحدة يف كانون الثاين 2018 لباقي دفعتها 
بعد تحويل 65 مليون دوالر من الدفعة األوىل (البالغة 125 مليون دوالر) بعد أن كان إجاميل دعمها 
الحكومة  مع  السالم  مفاوضات  إىل  الفلسطينيني  عودة  مقابل  دوالر)،  مليون   300) قيمته  ما  السنوي 

 https://goo.gl/ZGPefJ .2018/1/24 ،1  فرض السلطة رضيبة «القيمة املضافة» عىل القطاع سيفاقم الوضع االقتصادي، فلسطني اليوم
https://goo.gl/7jzbMk .2018/3/3 ،2  الحمد الله: ملتزمون باملصالحة وإدراج موظفي غزة يف ميزانية 2018، وكالة سام اإلخبارية

3  املرجع السابق.
 https://goo.gl/jZ36Rv .2018/3/25 ،4  نتنياهو يرحب .. ترامب يوقع قانونا يحظر متويل السلطة الفلسطينية، روسيا اليوم
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اإلرسائيلية. وقد دعت األونروا يف مؤمتر روما يف آذار 2018 الدول املانحة إىل تقديم الدعم لسد العجز 
الذي تعاين منه. ووصلت قيمة التعهدات إىل 100 مليون دوالر، وكانت قطر واإلمارات العربية املتحدة 

من أهم املتربعني.1

يشار إىل أن هناك مليوَن الجئ فلسطيني بغزة يعتمد عىل املساعدة الغذائية الطارئة لألونروا، وهناك 
18 ألف موظف تابع لوكالة الغوث2 - من دون احتساب عائالتهم - يعيشون ظروفاً إنسانية واقتصادية 

خانقة. 

قطر
رحبت قطر التي رعت بعض حوارات املصالحة بجهود املصالحة برعاية مرصية يف العام 2017. ودعمت 
االقتصاد الفلسطيني بغزة من خالل تنفيذ مشاريع إلعادة اإلعامر، فضالً عن دعمها مشاريع يف الصحة 
والتعليم والبنى التحتية، وبعض املشاريع اإلغاثية. كام تربعت يف آذار 2018 بـ 50 مليون دوالر لألنروا.3

خامتة
و2018،   2017 للعامني  غزة  قطاع  يف  واالقتصادية  املعيشية  لألوضاع  خطري  تدهور  تقدم  مام  يظهر 
وذلك لعوامل متعددة، منها: تعرث تطبيق بنود املصالحة، واستمرار الحصار اإلرسائييل، وقرارات الحكومة 
األمريكية، وإجراءات حكومة الوفاق، وغريها، يف الوقت الذي كان فيه الغزيون يأملون بانفراجات عىل 
كافة األصعدة، وتحسن الوضع املعييش واالقتصادي يف ظل تحقيق املصالحة ورفع الحصار، ولكن هذا 
حتى اآلن مل يحدث، بل تتعمق األزمة أكرث يف ظل احتامالت تزايد اإلجراءات «العقابية» من قبل السلطة 

الفلسطينية، واشرتاطات حركة حامس لتمكني الحكومة من ملفات الجباية واألمن والقضاء.

ميكن القول بأن استمرار الحال عىل شد وجذب بني طرفني االنقسام سيؤدي بالقطاع إىل مزيد من تدهور 
األوضاع املعيشية واالقتصادية، يف ظل تراجع الدعم الدويل، وأزمة الكهرباء، والحصار اإلرسائييل، والفقر، 

وانعدام األمن الغذايئ، وأزمة األونروا املالية. 

https://goo.gl/d2S8Xk .2018/1/25 ،1  ماذا قال مدير عمليات «األونروا» عن مستقبلها؟، وكالة معاً اإلخبارية
2  وكالة الغوث لتشغيل الالجئني الفلسطينيني، نرشة النداء الطارئ للعام 2018.

https://goo.gl/qphrkH .2018/4/2 ،3  دعم قطر املايل غري املسبوق لألونروا، موقع األونروا
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مقدمة
شهد مطلع العام الحايل 2018 سعياً إرسائيلياً حثيثاً لتضييق الحصار املفروض عىل قطاع غزة، من خالل 
إجراءات إرسائيلية جديدة تحّد من حرية الحركة عرب حاجز بيت حانون، الذي ميكن من خالله مرور 
املرىض إىل الضفة الغربية أو مستشفيات إرسائيلية. كام تراجع عدد أيام عمل معرب رفح، مع مرص، األمر 

الذي جعل حاجز بيت حانون البوابة الوحيدة أمام املواطنني، وخاصة املرىض.

يدلل الوضع الراهن عىل أن العام 2018 هو استكامل لحلقة املعاناة املفروضة عىل املرىض لجهة عدم 
ضوء  يف  الصحية  أوضاعهم  تفاقم  عن  فضالً  العالج،  لتلقي  حانون  بيت  حاجز  عرب  السفر  من  متكنهم 
الرفض األمني وأساليب إرسائيل املتبعة يف املامطلة، وعدم الرد عىل التصاريح املرضية املقدمة، سواًء من 

وزارة الشؤون املدنية، أو دائرة التنسيق و االرتباط التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية. 

يشري هذا الوضع إىل أّن األسوأ مل يأِت بعد! وأّن القطاع مقبل عىل املزيد من الصعوبات، وستدفع مثنه 
رشائح عديدة مثل املرىض أكرث من غريها.

عقاب جماعي 
يعاين الوضع الصحي يف غزة من مشاكل جسيمة نتيجة الحصار املفروض منذ أكرث من أحد عرش عاماً، 
وبسبب اإلجراءات اإلرسائيلية أحادية الجانب املتعلقة بحركة املواطنني، مبن فيهم املرىض الذين يستعيص 
والدم.  القلب  وأمراض  لألورام  املطلوب  للعالج  كامل  وغياب  الخربات،  لشح  نظراً  القطاع  يف  عالجهم 
ويستدعي هذا األمر، وعىل نحو من الرسعة، السامح للمرىض بالتنقل عرب حاجز بيت حانون طلباً للعالج، 

لكن غالباً ما يكون ذلك صعب املنال بالنسبة لهم.

 55-16) إىل  عاماً)   35-16) من  األمني  الفحص  لسن   2017 السابق  العام  منتصف  إرسائيل  رفع  أدى 
عاماً)، إىل ازدياد أعداد املرىض يف قامئة الرفض األمني، الذي تفرضه إرسائيل عىل آالف الغزيني بحجة 
«االعتبارات األمنية» دون تفصيل حيثياتها، بل دون إعطاء معيار معني للرفض األمني، وبذلك يستحيل 

عىل املرفوضني أمنياً من املرىض معرفة األسباب القامئة وراء وضعهم يف قامئة املنع األمني.

لذا، فإن عدم إعطاء مربرات للرفض األمني أشبه بخطة مدروسة تهدف إىل زيادة معاناة املرىض، حيث 
من التوجه إىل جهة قانونية من أجل استصدار تصاريح عالجية نظراً  ال تستطيع قامئة املرفوضني أمنياً 

لعدم معرفة سبب الرفض. 

يبقى االزدياد املضطرد يف عدم الرد عىل طلبات التصاريح إحدى املشاكل الكربى التي يعاين منها املرىض، 
فهناك آالف الطلبات العالقة بانتظار الرد، وكثرياً ما يُرُد عليها بعد فوات األوان، بعد تدهور حالة املريض. 
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عالوة عىل االعتبارات األمنية، فإن إرسائيل تستخدم أساليب جديدة أثناء االستجوابات األمنية، تتمثل 
ورضورة  واألشخاص،  األماكن  بعض  التعرف إىل  وطلب  الشخصية،  واألغراض  فحص األجهزة النّقالة،  يف 
اإلجابة الكافية والتعاطي مع «جهاز األمن العام اإلرسائييل» (الشاباك) من أجل الحصول عىل الترصيح. 

يضع هذا اإلجراء اإلرسائييل الجديد املرىض يف موقف حرج يهدد حالتهم النفسية كام الجسدية، فكلام 
قل تجاوب املريض مع املخابرات اإلرسائيلية قلت فرصته يف الخروج للعالج. ووثّقت بعض الحاالت يف 

مركز امليزان لحقوق اإلنسان التي متت مساومتها عىل عالجها.1

أغلب  أنه «يف  إىل  املدنية،  الشؤون  لهيئة  الدولية  واملنظامت  اإلعالم  عام  مدير  املقادمة،  محمد  يشري 
عنها  اإلبالغ  تم  وإذا  املفروضة،  الجديدة  اإلجراءات  عن  باإلبالغ  اإلرسائيلية  الحكومة  تقوم  ال  األحيان 
يكون بشكل غري مكتوب، وإن هذه اإلجراءات يف حالة تغري دائم، وتأيت بشكل مفاجئ، مام يهدد بانهيار 

كافة القطاعات، مبا فيها الصحي».2

أزمة إنسانية ممتدة
وتشري   .2015 العام  مع  مقارنة   %  8.5 بنسبة  املكتشفة  الرسطان  حاالت  يف  زيادة   2016 العام  شهد 
املعطيات إىل أن الرسطان السبب الثاين الرئيس للوفاة ألسباب مرضية بنسبة 41 % بعد أمراض القلب 

واألوعية الدموية.

هناك نسبة 5 % من الرسطانات يف قطاع غزة رسطان ثدي، ويستوجب عالجه تحمل أعباء السفر إىل 
مستشفيات الضفة الغربية، أو القدس، أو إرسائيل، نظراً ألن العالج الكيميايئ واإلشعاعي غري متوفر بكل 

أصنافه يف مستشفيات القطاع، سواء الحكومية أو الخاصة».3

تقوم مؤسسة الثقافة والفكر الحر بتمويل من الحكومة اليابانية، وبالرشاكة مع العديد من املؤسسات 
الصحية غري الحكومية يف غزة، مبرشوع يستهدف مريضات الرسطان تحت عنوان «رسم مسارات اّمنة 
نجاح  أن  الرسطان  مريضات  حاالت  تتبع  خالل  من  ولوحظ  املبكر».  والكشف  الثدي  رسطان  ملرىض 
للعبور  تصاريح  عىل  الحصول  بفرص  مبارشاً  ارتباطاً  مرتبط  بالرسطان  املصابات  إنقاذ  وفرص  املرشوع 
من خالل حاجز بيت حانون. فالهدف األول لرسم املسارات االّمنة للمريضات هو الكشف املبكر عن 
يف  الكيميايئ  أو  اإلشعاعي  العالج  رحلة  استئناف  ثم  ومن  للعالج،  الرضورية  الفحوصات  وإجراء  الورم، 

1  كارثة إنسانية يف الوضع الصحي يف غزة؛ كيف ميكن إخضاع االحتالل للقوانني الدولية؟!، عصام يونس، 2018/3/4.
 https://goo.gl/QH13yv  

2  مقابلة شخصية مع محمد املقادمة، مدير عام اإلعالم واملنظامت الدولية، غزة، 2018/3/1. 
3  Hammad, Jarrar, Jubran, Shaar, Pathway to Survival: The story of Breast Cancer in Palestine, Gaza, January 2018

https://goo.gl/QH13yv
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مستشفيات الضفة أو إرسائيل. 

تشري اإلحصاءات أن 60 % من النساء املصابات برسطان الثدي هن عىل قامئة املنع األمني، إذ فقدت 
ثالث مريضات حياتهن جراء عدم متكنهن من السفر بعد وضعهن عىل قامئة الرفض األمني مطلع العام، 

و قد كّن يف انتظار آخر جرعات الكيميايئ.1

نفذت وزارة الصحة الفلسطينية يف آذار 2018، وبالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان، وجمعية 
اإلغاثة الطبية الفلسطينية؛ دراسة مشرتكة حول مريضات رسطان الثدي ملعرفة التحديات التي تواجه 
. وأشارت نتائج الدراسة أن التحدي األكرب أمام املريضات  املريضات يف قطاع غزة والقطاع الصحي إجامالً
يف غزة هو عرقلة وصولهن للعالج يف الضفة الغربية أو القدس، وحرمانهن من التصاريح، أو تأخريها من 

جانب السلطات اإلرسائيلية. 

إحصاءات ودالالت 
وبقائهم  صحتهم  عىل  سلبي  بشكل  املرىض  عىل  واملفروضة  املتصاعدة  اإلرسائيلية  اإلجراءات  تنعكس 
جراء  كبري  بشكل  تزداد  للمرىض  املقدمة  للتصاريح  الرفض  معدالت  أن  إىل  اإلحصاءات  وتشري  أحياء، 

اإلجراءات املفروضة.

يوضح الجدول أدناه النسب املئوية ملعدالت القبول والرفض لألعوام (2015-2017)، إذ تظهر املعطيات 
ارتفاعاً كبرياً يف معدالت الرفض وعدم الرد عىل التصاريح، ما تسبب يف موت 54 مريضاً يف العام 2017، 

85 % منهم مرىض رسطان.

جدول (1): نسب تصاريح املرىض املرفوضة 2017-2015

النسبة املئوية للرفض وعدم الردالنسبة املئوية للقبولالسنة
2015% 77.66% 23.34
2016% 63.8% 36.2
2017% 54% 46

تُظهر النتيجة أعاله أن نسبة الرفض لتصاريح املرىض للعام 2015 كانت 23.34 %، وارتفعت أكرث من 
10 % يف العام 2016، و10 % أخرى يف العام 2017، لتصل إىل 46 %. ويُدلل ذلك عىل خطورة هذه 
اإلجراءات التي تُشكل أحد أهم التحديات أمام القطاع الصحي يف غزة، ما يتطلب رضورة التصدي لها.

1  املرجع السابق.
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 توضح أرقام طلبات تصاريح املرىض لشهر كانون الثاين 2018 (بلغ عدد التصاريح املقدمة 2007، متت 
املوافقة عىل ما نسبته 56 %، وبقي ما نسبته 38 % يف انتظار الرد، يف حني رُفض ما نسبته 6 %) وجود 
ارتفاع عىل نسب املوافقة عىل التصاريح املرضية، لكن استمرار اإلجراءات يحرم العديد من املرىض يف 

الحصول عىل عالج.

مل يتمكن ما نسبته 44 % من إجاميل عدد تصاريح املرىض املقدمة لذلك الشهر من السفر لتلقي العالج، 
أي أن 889 مريضاً من ضمن ما يسميه االحتالل اإلرسائييل «الحاالت اإلنسانية االستثنائية» فقدوا حقهم 
إجراء  إىل  ماسة  بحاجة  منهم  وجزء  القلب،  أمراض  من  منهم  شخصاً   89 ويعاين  الرضوري.  العالج  يف 
جراحة قلب مفتوح مستعجلة، يف حني يعاين 188 من أورام رسطانية تحتاج إىل عالج إشعاعي أو كيميايئ 
الحرب  جرحى  من  بعضهم  العظام،  قسم  إىل  للذهاب  بحاجة  شخصاً   79 وهناك  الورم،  استئصال  أو 
األخرية عىل غزة 2014، فضالً عن 50 طفالً يعانون من أمراض صدرية وسمعية ومشاكل خلقية عجزت 
مستشفيات القطاع عن عالجهم، و72 شخصاً يعانون من أمراض يف الدم التي يجب تشخيصها أوالً ثم 
عالجها، لكن حالت قامئة املنع واالنتظار بينهم وبني تلقيهم للعالج، األمر الذي وضع حياتهم عىل املحك، 

وجعل موتهم أقرب منه إىل الحياة.1 

يجب التنويه إىل أن أرقام املوافقات عىل العالج مضللة أحياناً، ففي جزء من الحاالت يتم السامح بالسفر 
بعد استفحال املرض وتدهور حالة املرىض الصحية، أو يُسمح لهم مرة أو مرتني ثم يتم توقيفهم أمنياً، 

مام يهدد حياتهم ويزيد من احتاملية حدوث انتكاسة صحية. 

اإلجراءات اإلسرائيلية يف ضوء مسيرات العودة 
العليا  املحكمة  لدى  التامساً   ،2018/4/12 بتاريخ  اإلنسان  لحقوق  امليزان  ومركز  عدالة  مركز  قدم 
جراء  الغربية  الضفة  مستشفيات  يف  للعالج  حرجة  حالتهم  مصابني  بخروج  فيه  يطالبان  اإلرسائيلية، 
األحداث املتواصلة املتعلقة مبسريات العودة، إال أن املحكمة العليا متاطل وتؤجل النظر يف القضية حتى 
كتابة هذا التقدير، األمر الذي يشري إىل تواطئ املحكمة العليا مع سلطات االحتالل يف سلسلة اإلجراءات 

عىل مرىض القطاع بشكل خاص.2

https://goo.gl/DLYSpi .2018 1  منظمة الصحة العاملية، تقرير شهر كانون الثاين
https://goo.gl/3cX3RA .2018/4/14 ،48 2  مامطلة محكمة االحتالل تؤخر حصول مرىض غزة عىل عالج، موقع عرب
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مبادرات مجتمعية
نُفذت العديد من املبادرات من املؤسسات املدنية والقطاع الشبايب بهدف تسليط الضوء عىل معاناة 

املرىض يف غزة، وحقهم يف حرية الحركة والسفر للعالج.

ويف هذا املجال حشد «تجمع نساء ضد الحصار» بتاريخ 2018/2/13 أعداداً غفرية من األطفال واملرىض 
عىل غزة والسامح بدخول األدوية  واملعنيني أمام مستشفى الرنتييس مطالبني بإنهاء الحصار املفروض 

إىل القطاع.1 

كام دعت «بذرة خري» يف متوز 2017، وهي مبادرة شبابية، الجهات املسؤولة للتحرك العاجل من أجل 
مرىض الرسطان والسامح لهم بالسفر للعالج، وتوفري العالج الكايف. ويف هذا السياق قام وفد من مبادرة 
«بذرة خري» بلقاء رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله خالل زيارته إىل القطاع مطلع 

العام 2018، ووضعه بصورة معاناة املرىض جراء اإلجراءات اإلرسائيلية وقامئة الرفض األمني.2 

تتضافر جهود املبادرات والحمالت املجتمعية من أجل التأكيد عىل الحق يف الحرية والتنقل من أجل 
العالج، وإيصال صوت مرىض غزة وحقهم يف العالج لكل الجهات املعنية للمجتمع الدويل، لكن سلسلة 

اإلجراءات اإلرسائيلية ما زالت مستمرة وتزداد تعقيداً. 

اجلهود الرسمية 
من  والعديد  العاملية  الصحة  مبنظمة  دائم  اتصال  عىل  واالرتباط  التنسيق  ودائرة  الصحة  وزارة  تبقى 
عىل  تجربهم  الدائرة  عمل  طبيعة  لكن  األفضل،  إىل  الوضع  تغيري  أمل  عىل  اإلنسان  حقوق  مؤسسات 
اإلجراءات  بهذه  املدنية  للشؤون  العامة  الهيئة  وتلتزم  املفروضة.  اإلرسائيلية  اإلجراءات  مع  التعاطي 
مجربة، فهي من جهة ال متلك حق الرفض، ومن جهة أخرى تفضل مساعدة العدد اليسري عىل أال تساعد 
البتة. كام تقوم العديد من املؤسسات الحقوقية بشجب واستنكار ما يقوم به الجانب اإلرسائييل، وفضح 

االنتهاكات التي يقوم بها بحق املرىض واملواطنني ككل.3

ال توجد مؤرشات عىل أّن هناك جهداً رسمياً منظامً إليجاد حلول جذرية للسياسات اإلرسائيلية، فضالً عن 
انسداد أفق تطوير القطاع الصحي يف القطاع يف ظل الحصار.

1  مقابلة شخصية، إميان الصوراين، اتحاد لجان العمل الصحي، غزة، 2018/3/30.
2  مقابلة مع محمد املقادمة.

3  مقابلة شخصية، رفعت محيسن، مدير دائرة التنسيق واالرتباط يف وزارة الصحة، غزة، 2018/3/3.
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خامتة 
تظهر املعطيات السابقة بشكل جيل أن قامئة املنع تطول وال تقرص، وأن سياسات االحتالل املمنهجة 
املنع،  هو  األصل  أن  مبدأ  عىل  تقوم  والقدس  الغربية  الضفة  مستشفيات  إىل  املرىض  وصول  لعرقلة 

واالستثناء هو السامح.

باءت محاوالت العديد من املؤسسات والجهات املعنية الساعية إىل وقف الرفض األمني املفروض عىل 
املرىض بالفشل الذريع، فإن استجابت السلطات اإلرسائيلية عىل املناشدات وااللتامسات املقدمة تكون 

استجابتها بعد فوات األوان، وبعد أن تصبح إمكانية الشفاء شبه معدومة، ويف الغالب ال تستجيب. 

ما مل تتضافر وتتكامل جهود جميع الجهات املعنية الحكومية واملجتمعية والحقوقية والدولية للضغط 
متصاعداً  خطراً  فإن  القطاع،  مرىض  بحق  واالنتهاكات  اإلجراءات  هذه  لوقف  االحتالل  سلطات  عىل 

ومستمراً يهدد حياة املرىض، وقامئة وفاة بينهم تزيد. 



إعداد

 مستقبل العالقات اخلارجية لـ»حماس«
يف ظل إدارة »ترامب«

نور أبو عيشة





175

أوراق تقدير موقف

مقدمة
هنية1،  إسامعيل  برئاسة  «حامس»،  اإلسالمية  املقاومة  لحركة  الجديد  السيايس  املكتب  تشكيل  تزامن 
مع صعود دونالد ترامب إىل الرئاسة األمريكية. وقد بادر أعضاء يف الكونغرس األمرييك بفرض سياسات 
تدعم  إنها  «الكونغرس»  قال  التي  الدول  ملعاقبة  قانون  مرشوع  تقديم  من  بدءاً  الحركة،  تستهدف 
«اإلرهاب الفلسطيني» وعىل رأسه «حامس»2، وصوالً إىل تصنيف «هنية» عىل قامئة اإلرهاب األمريكية.3

مؤخراً، شهدت عالقة «حامس» باألطراف اإلقليمية والدولية تبايناً واضحاً، إذ تحّسنت مع بعض الدول 
كمرص وإيران، فيام يتم ترميم العالقة مع حزب الله وسوريا، وأخذت العالقة بالهبوط مع أطراف أخرى، 

ال سيّام قطر وتركيا والسعودية.

الدول  بعض  عىل  ضغوطاتها  ومتارس  «حامس»،  من  معادياً  موقفاً  تتخذ  أمريكية  إدارة  وجود  ظل  يف 
ملحارصة الحركة «سياسياً» و«اقتصادياً»، تربز تساؤالت حول مستقبل العالقات الخارجية لحامس.

إقليمية  بأطراف  تربطها  التي  لـ«حامس»  الخارجية  العالقات  الفتور  يتهدد   ترامب،  إدارة  فرتة  خالل 
مؤثرة مثل قطر وتركيا، يف حني يتوقع أن تستمر العالقة مع مرص عىل قاعدة املصالح املتبادلة.

الضغوطات األميركية
املوقف األمرييك من «حامس» ليس وليد اليوم، فمنذ منتصف التسعينيات، تعرّضت الحركة لعقوبات 
أمريكية بدأت بتصنيف الحركة عىل قامئة املنظاّمت اإلرهابية لديها العام 1997 4، واعتقال رئيس املكتب 
السيايس األسبق موىس أبو مرزوق (1993-1997)، يليه إدراج ثالثة قادة من كتائب عز الدين القّسام، 
الجناح املسلّح لـ «حامس»، عىل ذات القامئة، وهم: يحيى السنوار (قائد الحركة بغزة)، وروحي مشتهى 
(عضو مكتب سيايس)، ومحمد الضيف (القائد العام للكتائب) 5، إضافة إىل فتحي حاّمد (عضو املكتب 

السيايس).6

يبدو أن اإلدارة األمريكية تتجه إىل اتخاذ املزيد من العقوبات ضد «حامس»، وهذا ما جّسده ترصيح 

https://goo.gl/AHQrK8  .2017/5/6 ،1  إعالن هنية رئيساً للمكتب السيايس الجديد، موقع حامس
2 Foreign Affairs Committee, Foreign Affairs Committee Targets Hamas, Pay to Slay Policies, Press Release 11.15.17. 

https://goo.gl/98ZMnj.

3 U.s department of state, State Department Terrorist Designations of Ismail Haniyeh, 31/1/2018. https://goo.gl/8z3CNw.

4 U.s department of state, Foreign Terrorist Organizations. https://goo.gl/qtD4Hh.

5 U.s department of state, Terrorist Designations of Yahya Sinwar, Rawhi Mushtaha, and Muhammed Deif, 8/9/2015. 
https://goo.gl/kZ7bvw.

6 U.s department of state, State Department Terrorist Designation of Senior Hamas Official - Fathi Hammad, 16/9/2016. 
https://goo.gl/ZVwy1w.



176

الربنامج التدريبي: التفكري اإلسرتاتيجي وإعداد السياسات

ترامب، خالل مشاركته يف القمة العربية اإلسالمية األمريكية، التي عقدت يف العاصمة السعودية الرياض، 
يف أيار 2017، إذ اعترب أن الحركة متثّل «تهديداً إرهابياً للمنطقة».1

املكتب السياسي اجلديد
تصّدرت الشخصيات املعروفة بعقلياتها العسكرية واملشهورة بعالقاتها املميزة مع إيران - العدو اللدود 
للواليات املتحدة التي تسعى األخرية ملحارصتها وتقويض نفوذها - أبرز مناصب املكتب السيايس الجديد 
يف  الحركة  زعامة  السنوار  ترأس  حني  يف  هنية2،  نائب  منصب  العاروري  صالح  تقلّد  إذ  هنية،  عهد  يف 

القطاع.3

أعادت تلك الرتكيبة رسم خارطة العالقات الخارجية لـ «حامس»، وعىل رأسها تعزيز العالقة مع إيران، 
الداعم العسكري واملايل األكرب لـ «القّسام»4، يف املقابل تدفع الحركة مثن التقارب اإليراين عىل حساب 
تراجع يف العالقات مع أطراف إقليمية تربطها عالقة «تحالف» مع الواليات املتحدة، إذ خرج العاروري 
من قطر5 بفعل ضغوطات إرسائيلية وأمريكية عىل الدوحة، فتوجه نحو بريوت، الحاضنة األكرب لحزب 

الله املدعوم إيرانياً.

انعكاس تركيبة »املكتب اجلديد« على القضية الفلسطينية
تهدد تركيبة املكتب السيايس الجديد للحركة فرص نجاح املقاربة األمريكية الجديدة للقضية الفلسطينية، 
التي تجاوزت ملف «القدس»، وتتجه نحو إنهاء قضية عودة الالجئني إىل أراضيهم التي هجروا منها العام 

.1948

حل  مبرشوع  السيايس،  املكتب  انتخابات  نتائج  عن  اإلعالن  قبيل  قبلت،  أن «حامس»  من  الرغم  وعىل 
الدولتني عىل حدود 1967، إال أن إدارة ترامب مل تعد طرحه، وبادرت إىل وضع مقاربة جديدة لحل 

الرصاع الفلسطيني-اإلرسائييل لصالح االحتالل.

من جانب آخر، يُزيد صعود قيادات تعطي األولوية لتطوير القدرات العسكرية للحركة، وترغب بتوسيع 
نطاقها لتشمل الضفة الغربية، ورمبا أرايض خارج فلسطني الحقاً كالجنوب اللبناين، بالتنسيق مع حزب 

https://goo.gl/w9D8cv .2017/5/21 ،1  حامس: وصف ترامب الحركة بـ«اإلرهابية» انحياز إلرسائيل، وكالة األناضول
https://goo.gl/NWLYTV  .2017/10/9 ،2  «حامس» تنتخب العاروري نائباً لرئيس مكتبها السيايس، األناضول

https://goo.gl/Wzy3zB  .2017/2/13 ،3  من هو «السنوار» قائد حامس الجديد يف غزة؟، األناضول
https://goo.gl/An7LQf  .2017/10/19 ،4  السنوار: واشنطن وإرسائيل تهددان املصالحة، األناضول

https://goo.gl/P2xYvS .2017/6/4 ،5  أول قيادي يف حامس يغادر قطر، بوابة فيتو
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الله؛ من حّدة العداء مع إرسائيل، ويهدد املصالح األمريكية يف املنطقة.

ضمن  املرحلة،  هذه  يف  سالحها  قد تسلّم  تفرتض أن «حامس»  هذه الرتكيبة التكهنات التي  تنفي  كام 
رشوط اللجنة الرباعية الدولية لالعرتاف بالحركة ضمن أي نظام فلسطيني جديد.

العالقات اخلارجية للحركة
«اإلخوان  لحركة  املعادية  العربية  الدول  مع  تقاربها  مع  بالتزامن  الجديدة،  األمريكية  اإلدارة  ألقت 
املسلمني»، بظاللها السلبية عىل عالقات «حامس» الخارجية، إذ مارست ضغوطات قّوضت من خاللها 
عالقات الحركة، خاصة مع األطراف اإلقليمية الحليفة لواشنطن، كقطر1 والسعودية الداعمتني ملرشوع 

حل الدولتني.

يف املقابل، قد تتسبب عودة حامس إىل املحور اإليراين (الذي يضم حزب الله وسوريا)2 بفشل املحاوالت 
كونها «املمول  معها  عالقات  إقامة  تفضل  الحركة  دامت  ما  إيران،  تُعادي  أطراف  مع  العالقات  لرتميم 

العسكري األكرب للقسام» كام قال السنوار.

. ما يطلق عليه اسم «محور املقاومة» (إيران، حزب الله، سوريا) أوالً
أعاد املكتب السيايس الجديد لـلحركة العالقة مع طهران إىل التحّسن، بعد حالة فتور بدأت يف العام 
2011 عىل خلفية أحداث الرصاع الداخيل بسوريا، حيث زار وفد من الحركة برئاسة العاروري أيران يف 
أب 2017 إيران تلبية لدعوة «رسمية»، ليلتقي بعد شهرين يف مكان إقامته بلبنان بحسن نرص الله، 

األمني العام لـحزب الله.

أزعج التقارب مع إيران الواليات املتحدة ودول عدة حليفة لها، حيث اتهمت واشنطن طهران بدعمها 
لإلرهاب، وذلك يف تعقيبها عىل ترصيح السنوار الذي أكد بأن إيران هي الداعم العسكري األكرب للحركة.

تلتقي إيران وحامس بنقاط عدة، أبرزها:

متّسكهام بعدم االعرتاف بإرسائيل ومحاربتها.••

التقارب يف أفكار املقاومة ورضورة تحرير أرض فلسطني كاملة باملقاومة املسلّحة.••

األيديولوجية اإلسالمية.••

https://goo.gl/cnM2NM  .2017/6/13 ،عربية CNN ،1  حامس عنوان األزمة مع قطر .. وقطع العالقة بالحركة قد يرتد عىل الجميع
https://goo.gl/fFjrLL .2018/2/20 ،2  هل تتحد جبهتا الشامل والجنوب يف مواجهة االستفراد اإلرسائييل؟، القدس العريب
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وحالياً، تتجه «حامس» إىل تعزيز عالقتها التي تصفها بـ«اإلسرتاتيجية»1 مع طهران، خاصة يف ظل تراجع 
الدعم املايل اإلقليمي لها، إذ تأمل الحركة من تلك العالقة عودة الدعم املايل والعسكري لها، ووجود 

داعم إقليمي قوي لها.

يعود متسك طهران بهذه العالقة إىل أيديولوجية املقاومة اإليرانية التي تعلن أن القضية الفلسطينية 
أساسية، ودعمها رضورة، فضالً عن أن دعم القضية الفلسطينية يعطيها وزناً إقليمياً.

ونتيجة لتوثيق عالقاتها مع طهران، تقاربت «حامس» مع «حزب الله»، وعقدت بينهام لقاءات عدة يف 
إطار بحث سبل تطوير العالقة، كام احتضن الحزب أعضاء يف املكتب السيايس للحركة، أبرزهم العاروري.

أما عىل صعيد العالقة مع سوريا، فالواضح من املؤرشات السابقة أن «حامس» تتجه إىل ترميم عالقتها 
مع دمشق، إذ قال مصدر مقرب من الحركة «إن هناك وساطة إيرانية لرتميم العالقة بني الطرفني»2، ومن 

املرّجح أن تنجح تلك املحاولة.

ثانيا. روسيا
مل تتأثر العالقة بني «حامس» وروسيا عىل الرغم من  فتور العالقة بينها وبني طهران، التي تربطها عالقة 

تقارب مع موسكو مبنية عىل «مواجهة» الواليات املتحدة.

فالعالقة بني «حامس» وموسكو «ديبلوماسية» باألساس، مل تثمر بأي مواقف سياسية لصالح الحركة، لكن 
متوقع أن تسعى «حامس» لتعزيزها، لضامن وجود قوى دولية داعمة لها يف ظل الضغوطات األمريكية 

التي تتعرض لها.

ثالثاً. قطر
منذ فوز «حامس» يف االنتخابات الترشيعية العام 2006 بلورت الحركة عالقة مميزة مع قطر، الدولة 
الداعمة لجامعة «اإلخوان املسلمني»، التي حرصت عىل صعود الحركة للحكم بسالم، واستمرت العالقة 
والعسكري  «املايل  املستويني  عىل  «مؤثر»  دعم  بتقديم  األمرييك  الكونغرس  اتهمها  أن  إىل  حالها  عىل 
لـ«حامس»، وباحتضان عدد من قادتها داخل أراضيها، مبن فيهم خالد مشعل (رئيس مكتبها السيايس 

السابق) منذ العام 2012، ما أدى إىل فتور يف العالقة بني الطرفني.

https://goo.gl/BKAdQj .2018/1/22 ،(إسنا) 1  رسالة هنية للقائد تدل عىل عالقة إسرتاتيجية مع إيران، وكالة أنباء الطلبة اإليرانية
2  دمشق ترفض حتى اآلن الوساطة اإليرانية للتصالح مع حامس .. وال زيارة للحركة إىل سوريا، القدس العريب، 2017/10/3. 

https://goo.gl/YE4kfr 
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وميكن تلخيص أسباب الفتور الحايل عىل النحو اآليت:

الضغوطات األمريكية لوقف دعم قطر لـ «حامس».••

متانة العالقة القطرية األمريكية، وطرح مقاربة أمريكية جديدة للقضية الفلسطينية.••

سعي «حامس» لتطوير قدراتها العسكرية وتوسيع دائرة عملها العسكري، األمر الذي يتعارض مع ••
رؤية قطر، التي تتبنى الحل السلمي للرصاع ومرشوع حل الدولتني.

عقده •• لقاء  يف  السنوار،  قال  إذ  حزيران 2017،  بداية  مرص  مع  أجرتها «حامس»  التي  التفاهامت 
مبدينة غزة، إن هناك «أطرافاً انزعجت من تقاربنا األخري مع مرص»، فُهم منها قطر، وتالها هجمة 
عىل الحركة، بسبب تقاربها مع محمد دحالن، املفصول من حركة التحرير  شّنها اإلعالم القطري 

الوطني «فتح»، إذ اعترب موقع «الجزيرة نت» ذلك التقارب «تيهاً سياسياً، وخطأ ال بد إصالحه».1

وترتب عىل توتر العالقة بني الطرفني:
إخراج العاروري من الدوحة، ما يعني صعوبة إقامة أي من قيادات من حامس، خاصة هنية، داخل ••

أراضيها.

قطع اإلمدادات املالية التي تقّدمها قطر لـ«حامس»، األمر الذي أثر سلباً عىل األزمة املالية للحركة.2••

وللمحافظة عىل عالقات مميزة مع الواليات املتحدة، تستمر العالقة بني قطر و«حامس» بشكل حذر 
عىل املستوى الديبلومايس فقط، حيث التقى هنية، مبكتبه بتاريخ 2017/12/18، محمد العامدي، رئيس 

اللجنة القطرية إلعادة إعامر غزة.

ومن املرجح أن تراوح العالقة «الديبلوماسية» مكانها، إذ ال يرتتب عليها أي التزامات سياسية أو مالية.

ال يعني ذلك أن املشاريع القطرية لغزة ستتوقف، فقد قال العامدي «تجري مراقبة األموال القطرية 
لغزة لضامن إنفاقه عىل االحتياجات اإلنسانية (...) ونبلغ واشنطن باملعلومات الصحيحة بشأنها (...) 

صورة قطر تحسنت عندما نخربهم مبا يجري عىل األرض وما نقوم به هناك».3

.https://goo.gl/uyA6K4 .2017/9/10 ،1  يارس الزعاترة، «حامس» وتحالفاتها الجديدة .. تيه ال بد من تجاوزه، الجزيرة نت
2  مقابلة مع مصدر يف حركة «حامس»، رفض الكشف عن اسمه، للباحثة.

3  قطر تقول إن مساعدات غزة تجنب إرسائيل الحرب وتظهر أن الدوحة ال تدعم «حامس»، رويرتز، 2018/2/22.
https://goo.gl/4ZB4Mp 
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رابعاً. تركيا
من املحتمل أن يؤدي تباين العالقة بني أنقرة وواشنطن، عىل خلفية األزمات األخرية باملنطقة العربية، 
إىل  الفلسطيني،  «اإلرهاب»  تدعم  التي  الدول  عىل  عقوبات  لفرض  األمرييك  القانون  مرشوع  ظل  ويف 

تعليق أنقرة عالقتها بحركة «حامس» عىل مستويات عدة.

ويف هذا السياق، رّحلت تركيا العامل العراقي طه الجبوري (املهندس املتعاون مع القسام) 1، إىل األرايض 
العراقية، فور وصوله إىل البالد، وسبقه مغادرة «العاروري» تركيا، التي وصلها عقب مغادرته سوريا.

ومن املحتمل أن تشهد العالقة بني الطرفني فتوراً إىل حني إعادة ترتيب املنطقة اإلقليمية، وضامن تركيا 
استقرار عالقاتها بالدول يف املحيط اإلقليمي والدويل.

خامساً. السعودية
نفوذ  لتقويض  والدولية  نيّة»  «السُّ العربية  املساعي  ظل  ويف  وإيران،  حامس  بني  العالقات  تعزيز  بعد 
إيران يف املنطقة اإلقليمية، حاولت السعودية ترميم العالقة مع «حامس» وسحبها من املحور اإليراين، 
يف حزيران 2017، من خالل دعم مرص إلعادة طرح ملف املصالحة الفلسطينية، والدفع بدحالن لبدء 

تفاهامت مع الحركة فيام يتعلق مبلفي «املصالحة املجتمعية»، والتخفيف عن غزة.

رسعان ما فشلت تلك املحاوالت، وتدهورت العالقة بني الطرفني، حيث قال ويل العهد السعودي محمد 
وحامس   (...) داعش  فيها  منطقة  يف  نعيش  السعودي،  القومي  باألمن  املخاطرة  ميكننا  سلامن «ال  بن 

وإيران».2

يعود الفشل يف ذلك إىل مساعي «حامس» لتعزيز عالقتها مع إيران، ورغبتها يف توسيع دائرة عملياتها 
العسكرية ضد إرسائيل، لتشمل الضفة الغربية وأراٍض أخرى، فضالً عن تودد السعودية للواليات املتحدة 

عرب معاداتها للحركة.

للقضية  الجديدة  األمريكية  املقاربة  عىل  السعودية  واملوافقة  السعودي،   - األمرييك  التقارب  ظل  ويف 
الفلسطينية، من املتوقع أن تبقى العالقة بني الطرفني «متوترة».

سادساً. مرص
إرسائيل،  مع  وسياسية  اقتصادية  عالقات  تربطها  التي  الدولة  املتحدة،  للواليات  القديم  الحليف  مرص 

https://goo.gl/hoLjNv  .2018/3/26 ،1  «حامس» توسط إيران لإلفراج عن «قسامي» يف العراق، جريد األخبار اللبنانية
https://goo.gl/qdvVtD .2018/4/3 ،2  محمد بن سلامن يؤكد وجود مصالح تتقاسمها الرياض وتل أبيب، صحيفة العرب القطرية
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والطرف اإلقليمي الذي يتمتع بعالقات جيدة مع إيران وروسيا؛ تربطها اليوم عالقة «مصالح متبادلة» 
داخل  هجامت  بشن  للحركة  اتهاماتها  القاهرة  بتوجيه  تسببت  العداء  من  موجة  بعد  «حامس»،  مع 

أراضيها.

إرسائيل  بني  النار  إطالق  وقف  لعمليات  وسيطاً  مرص  تُعترب  إذ  بـ«التاريخية»،  العالقة  تلك  وتوصف 
«القسام»  كتائب  بني  السابق،  األرسى،  تبادل  مللف  وراعية  العسكري،  التصعيد  أوقات  يف  و«حامس» 
عبد  املرصي  الرئيس  يعترب  إذ  زالت،  وما  -اإلرسائييل،  الفلسطيني  الرصاع  حل  مللف  وراعية  وإرسائيل، 
الفتاح السييس أول من تبنى مصطلح «صفقة القرن» (يف إشارة للمقاربة األمريكية الجديدة للقضية)، 
خالل زيارته إىل واشنطن بتاريخ 2017/4/3،  فضالً عن رعاية القاهرة مللف املصالحة الفلسطينية بني 

«فتح» و«حامس».

ويف إطار املصالح املتبادلة بني الطرفني، تسعى «حامس» للتخفيف من حّدة األزمة اإلنسانية بغزة، بينام 
تسعى القاهرة لتأمني الحدود بينها وبني غزة.

 ويف الوقت الذي قطعت فيه «حامس» شوطاً كبرياً يف تأمني الحدود وإنشاء املنطقة العازلة، فإن القطاع 
مل يشهد أي تحسناً عىل املستوى املعييش. 

من املرجح أن تستغل واشنطن تلك العالقة لجني مكاسب سياسية تتعلق مبستقبل القضية الفلسطينية 
ككل، وفق مقاربتها الجديدة عرب القاهرة، أو قد تتعلق بتوجيه سلوك الحركة من أجل عقد اتفاقيات 

مبارشة مع إرسائيل تضمن التهدئة عىل حدودها مع غزة لفرتات طويلة.

املتبادلة  املصالح  استمرار  أولهام  ظرفني:  إىل  وحامس  مرص  بني  العالقة  مستقبل  يرتهن  أن  املرجح  من 
التي من املتوقع استمرارها ما دامت املصلحة املرصية قامئة، وثانيهام، املكاسب السياسية اإلقليمية التي 
يُعتقد أن كال من أمريكا وإرسائيل، تسعيان لجنيها من الحركة عرب القاهرة، لذا يتم محارصة «حامس» 

سياسياً واقتصادياً.

خامتة
ميكن تلخيص مستقبل العالقات الخارجية لـ«حامس» يف ظل إدارة ترامب باآليت:

فتور يف العالقة مع قطر وتركيا.••

تعزيز العالقة مع إيران وحزب الله وروسيا.••
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محاولة ترميم العالقة مع سوريا يف إطار تعزيز عالقتها مع إيران.••

استمرار العالقة مع مرص إىل حني انتهاء املصلحة املرصية املرجّوة من الحركة.••

توتر العالقة مع السعودية.••



إعداد

آفاق قرار اليونيسكو حول اخلليل

»احلرم اإلبراهيمي«

ثائرة شديد
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مقدمة
أدرجت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بتاريخ 2017/7/7، الحرم اإلبراهيمي 
يف الخليل، عىل قامئة الرتاث العاملي باعتباره موقعاً تراثياً عاملياً فلسطينياً. واعتربت اليونسكو أن استخدام 
الحجر الجريي املحيل مييّز أبنية البلدة القدمية يف الخليل، حيث شيدت املباين األثرية يف القرن األول 
امليالدي. وجاء هذا االعرتاف استناداً إىل ملف أعدته بلدية الخليل بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية.

أثار هذا القرار سخط الحكومة اإلرسائيلية، وفشلت مساعيها يف التأثري عىل القرار بخصوص املدينة التي 
يويص  نتنياهو  بنيامني  اإلرسائيلية  الحكومة  رئيس  جعل  ما  وهو  املقدسة،  األماكن  من  العديد  تحتوي 
باالنسحاب من املنظمة يف أواخر العام 2018، بالرغم من قرار الرئيس األمرييك دونالد ترامب، الراعي 
الرسمي لعملية السالم يف الرشق األوسط، بنقل السفارة األمريكية إىل مدينة القدس باعتبارها عاصمة 

لكيان االحتالل، ولليهود الحق فيها.

مل يكن قرار اليونسكو األول الذي تصدره منظمة دولية بخصوص فلسطني، عىل امتداد عقود من الرصاع 
مع املحتل اإلرسائييل، إال أن ماهية القرار وآفاقه وأبعاده القانونية والسياسية، ومدى انتفاع الفلسطينيني 
له  اليونسكو،  منظمة  من  باالنسحاب  املتمثلة  واألمريكية  اإلرسائيلية  الفعل  ردة  ظل  يف  خصوصاً  منه، 

خصوصية يف ظل التعنت اإلرسائييل.

تؤكد الكثري من البنود التي وردت يف القرار األهمية الدينية للمدينة، وتستنكر االعتداءات اإلرسائيلية. 
ومن هذه البنود:

(البند 36):  «ويشارك املجتمع الدويل يف ما أكد عليه من اقتناع بأن املوِقَعني لهام أهمية دينية بالنسبة 
إىل كل من اليهودية واملسيحية واإلسالم». ويقصد باملوِقَعني: الحرم اإلبراهيمي مبدينة الخليل، ومسجد 

بالل بن رباح مبدينة بيت لحم.

الحفر  أعامل  يف  املتمثلة  املرشوعة  غري  املتواصلة  اإلرسائيلية  األفعال  بشدة  «ويستنكر   :(37 (البند 
واألشغال، وعمليات شق الطرق الخاصة باملستوطنني، وبناء جدار فصل داخل مدينة الخليل القدمية، 
مام ميس بسالمة املوقع املوجود هناك، وكذلك ما ينجم عن تلك األفعال من أشكال الحرمان من حرية 
االنتهاكات  هذه  إنهاء  املحتلة،  القوة  إرسائيل،  من  ويُطلب  العبادة؛  أماكن  إىل  الوصول  وحرية  التنقل 

امتثاالً ألحكام اتفاقيات اليونسكو وقراراتها املتعلقة بهذا املوضوع».

(البند 38): «ويستنكر بشدة أعامل العنف الجديدة املستمرة منذ ترشين األول/أكتوبر 2015 يف ظل 
املتطرفة  الجامعات  أفراد  من  وغريهم  اإلرسائيليون  املستوطنون  يقرتفها  التي  املتواصلة  االعتداءات 
بحق السكان الفلسطينيني، ومنهم تالميذ املدارس؛ ويُطلب من السلطات اإلرسائيلية منع وقوع هذه 



186

الربنامج التدريبي: التفكري اإلسرتاتيجي وإعداد السياسات

االعتداءات».1

مل يكرتث الجانب اإلرسائييل بهذه الدعوات والقرارات الرسمية ألسباب عدة، أهمها الدعم األكرب الذي 
باإلضافة  وعسكرية،  مادية  قوة  من  لها  ملا  العامل،  يف  حالياً  األوىل  القوة  املتحدة،  الواليات  من  يتلقاه 
مع  املواجهة  خط  عىل  البقاء  من  القدمية  الخليل  مدينة  يف  املدين  الفلسطيني  الجانب  قدرة  عدم  إىل 
اإلرسائييل، ذلك خوفاً من سيطرته عىل ما تبقى من املدينة وتهجريه قرساً من منزله، ألن سلطة املدينة 
حساب  عىل  لهم  الحامية  وتأمني  املستوطنني،  دعم  عن  يتواىن  لن  الذي  لالحتالل  تخضع  العسكرية 

املدنيني الفلسطينيني.

السياق الذي جاء من خالله القرار
توقفت املفاوضات بني الفلسطينيني واإلرسائيليني، بسبب استمرار االستيطان، وتعنت الحكومة اإلرسائيلية 
كانت  مام  أكرث  محدودة  الفلسطينية  الخيارات  جعل  ما  وهو  للتفاوض،  املسبقة  ورشوطها  مواقفها  يف 
وزارة  لجأت  الفلسطينية،  التنفيذية  السلطة  قيادة  انتهجتها  التي  الشعبية  املقاومة  جانب  وإىل  عليه. 
كإحدى  الدويل  القانون  إىل  اللجوء  ذلك  يف  مبا  املختلفة،  الديبلوماسية  الوسائل  استخدام  إىل  الخارجية 
أدوات تعزيز املكانة القانونية لفلسطني، والضغط من خالله عىل الحكومة اإلرسائيلية لتحصيل الحقوق 

الفلسطينية.

رقم  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  عقب  الدويل  القانون  استخدام  يف  الفلسطيني  املوقف  ُعزز 
19/67، بتاريخ 2012/11/29، الذي منح فلسطني صفة «دولة مراقب غري عضو».2

3؛  وساعد هذا القرار عىل فتح الطريق أمام فلسطني لالنضامم إىل املعاهدات الدولية، وهذا ما تم فعالً
فقد انضمت فلسطني إىل حوايل 77 معاهدة ومنظمة دولية.4 وسبق هذا االعرتاف خطوة مهمة عىل 
صعيد عالقات فلسطني الدولية، متثل يف حصولها عىل عضوية اليونسكو بتاريخ 2011/11/23، وقامت 

باملصادقة عىل عدد من اتفاقياتها.5

1 UNESCO. Executive Board; 200th; Occupied Palestine: draft decision.

2 Zinaida Miller, “Perils of Parity: Palestine’s Permanent Transition.” 47.2 Cornell Int’l L.Jornal (2014), 392. 

3 ShadiSakran, “The Creation of the Non-Member Observer State of Palestine: A Legal Analysis of UN General Assem-
bly Resolution 67/19.” 9.2 Amsterdam L.F. (2017), 131. 

4  التقرير الرسمي األول لدولة فلسطني حول اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو)، وزارة الخارجية الفلسطينية، رام 
الله، 2017.

5 David Keane, Valentina Azarov,”UNESCO, Palestine and Archaeology in Conflict.” Denver Journal of International 
Law and Policy 41.3 (2012-2013), 309.

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002462/246215e.pdf
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مّكنها من استخدام آليات الحامية الدولية التي توفرها  منحت العضوية يف اليونسكو فلسطني موقفاً 
الدراسات  وإعداد  والتوثيق،  والحفظ،  والحامية،  والرتميم،  الصيانة،  اآلليات:  هذه  ومن  اتفاقياتها، 
االستكشافية، باإلضافة إىل إصدار وتطوير الترشيعات القانونية والوطنية والدولية من أجل الحفاظ عىل 
تلك املمتلكات، ورمبا إنشاء أجهزة أمنية وقضائية لتنفيذ ومتابعة القوانني، والحرص عىل سالمة املواقع 

األثرية.1

الفلسطينية،  الحقوق  تؤكد  التي  اليونسكو،  قرارات  من  العديد  عىل  ذلك  عىل  بناء  فلسطني  حصلت 
مثل إدراج كنيسة املهد يف بيت لحم (الضفة الغربية املحتلة) يف حزيران 2012 ضمن الرتاث العاملي، 
التنفيذي  املجلس  إقرار  إىل  باإلضافة  املهدد.2  العاملي  الرتاث  قامئة  عىل  الفلسطينية  بتري  قرية  وكذلك 
للمنظمة حول القدس، الذي يشري إىل «إرسائيل» بـأنها «سلطة احتالل» بتاريخ 2017/5/5، والتأكيد عىل 
خالصا3ً، والتأكيد عىل أهمية املدينة بالنسبة  إسالمياً  كون املسجد األقىص، مبا فيه الحائط الغريب، تراثاً 
القرارات  بتنفيذ  إرسائيل  قيام  لعدم  الشديد  رفضها  عن  املنظمة  وأعربت  الثالث.4  الساموية  للديانات 

الصادرة عن اليونسكو بشأن املدينة.5

خصوصية املكان
جاء قرار اليونسكو نتاج نضال طويل استمر سنوات عدة، تعاون فيه الفلسطينيون مع مجموعة من 
وبلدتها  الخليل  مدينة  خصوصية  الدافع  وكان  وفنانون)،  وحقوقيون،  سياسيون،  (نشطاء  املتضامنني 

القدمية.

بعد توقيع بروتوكول الخليل يف العام 1997، بني السلطة الفلسطينية و«إرسائيل» قُّسمت املدينة إىل 
اإلبراهيمي  الحرم  وكان  اإلرسائيلية.  السيطرة  تحت  والثاين  الفلسطينية،  السيطرة  تحت  األول  جزأين: 

ضمن املناطق التي خضعت لسيطرة االحتالل اإلرسائييل.

الحكومة  إليها  تستند  كبرية،  ودينية  تاريخية  مكانة  التوراتية،  الرواية  حسب  اإلبراهيمي  الحرم  يحتل 
من  املنطقة  إلفراغ  عدة  بإجراءات  إرسائيل  وتقوم  تجاهه.  إجراءاتهم  لتربير  واملستوطنون  اإلرسائيلية 

1  فرنسوا بونيون، نشأة الحامية القانونية للممتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح ضمن إطار القانون الدويل اإلنساين التعاقدي واملعريف، 
اجتامع الذكرى الخمسني التفاقية الهاي للعام 1945، منشورات الصليب األحمر، 2004، 7.

2  بتري عىل الئحة الرتاث العاملي: وزارة السياحة تشيد بالقرار و«الخارجية» تعتربه انتصاراً، جريدة الحياة الجديدة، رام الله، 2014/6/21، 10.  
3  عوض ماري، القدس: املدينة القدمية وأسوارها: تسجيلها عىل قامئة الرتاث العاملي وتقرير اليونسكو حول املوقع 2009، املجلة العربية 

للثقافة (تونس)، املجلد 27، العدد 55، 2009، 136.
.EX/PX/DR.25.2 Rev 200 :4  املجلس التنفيذي لليونسكو، الدورة مائتان، باريس، 2016/10/12، وثيقة رقم

5 Craig Larkin and Michael Dumper, “UNESCO and Jerusalem: Constraints, Challenges and Opportunities”, Jerusalem 
Quarterly 39, 17. 
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سكانها الفلسطينيني، وتهويدها بالكامل. وهي إجراءات ميكن تصنيفها كجرمية «تهجري قرسي»، حسب 
ميثاق روما للمحكمة الجنائية. 

تُظهر اإلجراءات اإلرسائيلية يف املنطقة وجود نهج إرسائييل، يهدف إىل تقويض وجود سيادة فلسطينية 
يف  البلدية  الخدمات  لتوفر  املحلية»  شؤونهم  إدارة  باملدينة «سلطة  املستوطنني  منح  مثل  املنطقة،  يف 
املجاالت املختلفة بعيداً عن البلدية الفلسطينية، باإلضافة إىل التوجه إىل إنشاء مجلس خاص باملستوطنني 

(بلدية) يلبي احتياجاتهم، حيث يبلغ عددهم حوايل 1.800 

يعني ما سبق خلق منطقة رمادية تشكل عائقاً أمام بسط سلطة القانون الفلسطيني عىل كامل أرجاء 
املدينة، فضالً عن إجراءات التقسيم الزماين واملكاين للحرم، واستهداف املناطق األثرية، وإقامة االحتفاالت 

اليهودية بداخلها.2 

املكتسبات الفلسطينية من القرار
ميثل اإلنجاز الذي ُحّقَق يف اليونسكو مبا يتعلق مبدينة الخليل، حدثاً عىل قدر كبري من األهمية.

القانون  استخدام  عىل  يقوم  سيايس  برنامج  ضمن  الفلسطيني  التوجه  بدأ  السياسية،  الناحية  فمن 
الدويل كوسيلة من وسائل مقاومة االحتالل. ومبا أن فلسطني ما زالت تحت االحتالل، فإّن االنضامم إىل 
املعاهدات الدولية يساهم يف إظهار معامل السيادة الفلسطينية، ويتيح الفرصة لفلسطني يف استخدام 
تعزيز صمود  األدوات املتوفرة يف القانون الدويل وسيلًة ملواجهة سياسات االحتالل، بشكل يهدف إىل 
املواطن الفلسطيني أمام مشاريع التمدد االستيطاين، ووقف عمليات التهويد، أو املساعدة يف التخفيف 

من حدتها.3 

أما من الناحية الثقافية، فيساهم هذا القرار يف توفري الحامية الدولية لألماكن الرتاثية واملقدسة، وفيه 
الروايات  عىل  والرد  املتجذرة،  الفلسطينية  الهوية  عىل  التأكيد  يف  يساهم  ثقايف،  موروث  عىل  حفاظ 
التاريخية املضللة التي يسوقها االحتالل أمام العامل بوجود أحقية له يف املكان. كام يتضمن القرار دعامً 
للموقف الفلسطيني الذي يرى يف مدينة الخليل القدمية، وخاصة الحرم اإلبراهيمي، جزءاً ال يتجزأ من 
الرتاث العريب الفلسطيني، ونزع رشعية االدعاءات اإلرسائيلية باعتبار املنطقة جزءاً من الرتاث اإلرسائييل.

وامتيازاٍت عديدًة، فهي تساعد بشكل  تُوفّر اتفاقيات اليونسكو وصكوكها للجانب الفلسطيني حقوقاً 

https://goo.gl/JWwrWx .2017/9/11 ،1  مجلس املستوطنني تهديد جديد للفلسطينيني بالخليل، موقع الجزيرة نت
2  نبيل السهيل، تهويد املقدسات ىف فلسطني، مجلة شؤون األوسط، العدد 144، 2013، 176.

Mutaz Qafisheh (ed), “Palestine Membership in the United Nations: Legal and Practical Implications”, Newcastle, Cam-  3
.(bridge Scholars Publishing, (2013
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كبري عىل وضع قيود صارمة عىل سلطات االحتالل فيام يتعلق باستخراج املمتلكات الثقافية واستخدامها، 
وتحمي الحقوق الفلسطينية يف املمتلكات الثقافية والرتاث الثقايف إبان النزاعات املسلحة، وتؤكد رضورة 
عىل  فلسطينية  سيادة  ووجود  مرشوعة1،  غري  بطرق  املتداولة  أو  املستخرجة  املمتلكات  هذه  اسرتداد 
الرتاث املغمور باملياه اإلقليمية قبالة غزة، والحق يف إدراج مواقع فلسطينية جديدة عىل قامئة اليونسكو 
للرتاث العاملي. مبعنى عدم قدرة إرسائيل عىل وضع هذه املناطق ضمن أي اتفاقيات سياسية قادمة يف 

حال تَجّدِد املفاوضات وطرِح مبادرات تهدف إىل تبادل مناطق كونها مخالفة للقانون الدويل.

كام تعطي هذه الصكوك الحق لدولة فلسطني يف التوجه إىل القضاء الدويل ملقاضاة إرسائيل واألشخاص 
املتهمني بهذه األعامل أمام املحاكم الدولية، بهدف اسرتداد القطع األثرية. 

التفاعل اإلسرائيلي واألميركي مع هذا القرار
شهدت اليونسكو حدثاً مهامً متثّل بانسحاب إرسائيل منها، بالتزامن مع دخول االنسحاب األمرييك حيز 
التنفيذ أواخر العام 2018 بذريعة أنها مناهضة إلرسائيل، فمن جهة التوقيت، جاء االنسحاب يف ظل 

وجود دعم أمرييك غري مسبوق إلرسائيل مع قدوم ترامب إىل السلطة.

اليونسكو  أن  خاصة  اإلرسائيلية،  الديبلوماسية  األزمة  عمق  االنسحاب  فيظهر  التداعيات،  جهة  من  أما 
من اليونسكو لقرار  أصدرت العديد من القرارات فيام يتعلق مبدينة القدس، ما ميثل معارضة ورفضاً 
ترامب باعتبار القدس عاصمة إلرسائيل، ويظهر كذلك مدى املخاوف املتزايدة لدى الجانب اإلرسائييل 
من تداعيات مثل هذه القرارات، وفيه إشارة إىل عدم قدرة إرسائيل عىل متابعة التزاماتها الدولية، إضافة 
املنظامت  من  وتنصلها  هروبها  إىل  يؤدي  الذي  األمر  الدولية،  واملنظامت  إرسائيل  بني  األزمة  عمق  إىل 

واالتفاقيات الدولية.

كام يشري االنسحاب إىل العداء املوجود لدى القيادة اإلرسائيلية للقانون الدويل وآلياته، مام يوسع العزلة 
التي تعيشها بالرغم من الدعم األمرييك لها، فضالً عن داللة انسحاب الطرفني اإلرسائييل واألمرييك عىل 
حجم التنسيق والتعاون الكبريين بينهام ضمن سياسة واضحة لتجنب تحمل إرسائيل أي التزامات قد 

تفرض عليها جراء هذه القرارات عند أي تسوية سياسية قادمة.

1  جامل الدنسيوي، موقف الرشعية الدولية: اليونسكو والجمعية العامة من عروبة القدس، املستقبل العرىب، بريوت، املجلد 39، العدد 457، 
.18-17 ، 2017
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خامتة
مل يكن هذا االنتصار هو األول الذي يُحسب لفلسطني عىل طاولة املنظامت الدولية، بل سبقته إنجازات 
عدة تحققت عىل الصعيد الدويل يف سياق املنظامت واملعاهدات الدولية.1 وهو ليس األخري، حسبام 
تعلن القيادة الفلسطينية يف العديد من املناسبات، فقد أعلن الرئيس محمود عباس، يف اجتامع املجلس 
املعاهدات  من  املزيد  إىل  االنضامَم  بأن   ،2017 األول  كانون  يف  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  املركزي 

واملنظامت الدولية جزٌء من اإلسرتاتيجية الفلسطينية. 

يف ضوء مناقشة تبعات القرار وامتيازاته، يُالحظ مدى االرتباك الذي أصاب تل أبيب من وراء صدور قرار 
اليونسكو هذا، وغريه من القرارات الدولية، عىل اعتبار أن الخليل يف نظر اإلرسائيليني ال تقل أهمية عن 
بعد يوم أمام املجتمع  القدس من الناحية السياساتية التهويدية، ومدى اإلحراج الذي تتسبب به يوماً 
الداخيل اإلرسائييل والرأي العام العاملي. من هنا، فإن الفلسطينيني يف أمس الحاجة إىل استثامر هذه 

القرارات عرب استكامل الطريق، واالستفادة منها إلظهار زيف الرواية اإلرسائيلية. 

يوم،  بعد  يوماً  تزداد  اإلبراهيمي  بحق الحرم  اإلرسائيلية  واالنتهاكات  املامرسات  فإن  أرض الواقع،  عىل 
وتتخذ طابعاً استفرازياً بشكل مقصود، يوحي بالعمل بشكل جدي مبنح املكان طابعاً تهويدياً تلمودياً، 
مثل نصب املستوطنني للخيام يف ساحة الحرم اإلبراهيمي، وإقامة حفالت الرقص والغناء، واالبتهاج بشكل 
االنتهاكات  استمرار  إىل  إضافة  الحرم،  تحت  املدفونني  وزوجاتهم  األنبياء  مقامات  أمام  باملزامري  علني 

االعتيادية، مثل إغالق الحرم، ومنع اآلذان، وصعوبة وصول املصلني إليه، والتقسيم الزماين واملكاين له. 

إن استمرار املامرسات اإلرسائيلية بحق الحرم اإلبراهيمي والبلدة القدمية، وعدم اعرتاف إرسائيل بقرار 
عرب  املفرتض  الزخم  خالل  من  القرار  هذا  أهمية  تعزيز  باإلمكان  بل  قيمته،  من  يقلل  ال  اليونسكو، 

االنضامم إىل املزيد من املعاهدات واملنظامت الدولية.

تكمن مشكلة قرارات املنظامت الدولية يف أنها ال متلك سلطة تنفيذية متكنها من إلزام األطراف بتنفيذ 
قراراتها بالقوة إن لزم األمر. يف املقابل، وبالرغم من توفري القانون الدويل آليات تعّزُز التأييد العاملي 
البوابات  تجربة  لنقل  الخليل  منطقة  يف  فتح  حركة  قيادة  بعض  من  والدعوات  الفلسطينية،  للحقوق 
اإللكرتونية ألهايل بيت املقدس إىل الحرم اإلبراهيمي2، إال أن هذه الدعوات مل تلق استجابة عىل أرض 
الواقع، فضالً عن أن مدينة الخليل ال تلقى االهتامم املطلوب يف الخطاب واإلعالم الرسمي الفلسطيني 

عىل غرار القدس أو بيت لحم.

1  إدريس الخالدي، إرسائيل، وقرارات اليونسكو، والحملة اإلرسائيلية املضادة، مجلة شؤون فلسطينية، العدد 43، 1975، 138.
https://goo.gl/Gh4KE2 ،2017/7/31 ،2  فتح تدعو لنقل تجربة أهايل بيت املقدس للمسجد اإلبراهيمي، وكالة معا اإلخبارية
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مقدمة 
شكل إعالن رئيس الواليات املتحدة األمريكية دونالد ترامب االعرتاف بالقدس «عاصمة لدولة إرسائيل» 
القيادة  ورفضت  الفلسطينية.  القضية  تجاه  األمرييك  املوقف  يف  تحّول  نقطة   ،2017/12/6 بتاريخ 

الفلسطينية القرار، وسعت للبحث عن رعاية دولية بديلة للواليات املتحدة لعملية السالم. 

التساؤل  ويبقى  التسوية.  عملية  يف  جديد  رويس  دور  إىل  الفلسطينيني  السياسيني  أنظار  بعض  تتجه 
الرئيس عن قدرة روسيا االتحادية وواقعيتها ورغبتها يف لعب هذا الدور، خاصة يف ظل تشابكات ملفات 

املنطقة، والدور الرويس فيها، ال سيام يف سوريا؟

روسيا وعملية السالم
دعم االتحاد السوفيتي السابق منظمة التحرير الفلسطينية يف مساعي الحصول عىل حق تقرير املصري 
للشعب الفلسطيني، وفقاً لقرارات الرشعية الدولية، وإثر اعرتاف املنظمة بتلك القرارات افتُتحت سفارة 
فلسطني يف موسكو العام 1988. ويف العام 1995، بدأ عمل ممثلية روسيا االتحادية لدى السلطة الوطنية 

الفلسطينية. 

ألن  وسعيها  األوسط،  الرشق  يف  أكرب  دور  لعب  مبحاولة  الروسية  للرؤية  وتنفيذاً  السلطة،  إقامة  بعد 
األوسط،  الرشق  يف  السالم  لعملية  خاصاً  مبعوثاً  موسكو  َعيَّنت  التسوية،  لعملية  وراعياً  رشيكاً  تكون 
نتيجة  صالحيتها  فقدت  التي   ،2002 العام  تشكلت  التي  الدولية  الرباعية  اللجنة  يف  عضواً  وأُدرجت 

الهيمنة األمريكية عىل عملية التسوية، وعدم التجاوب اإلرسائييل. 

تتعاطى روسيا مع الفصائل الفلسطينية، وتسعى لتقريب وجهات النظر إلنهاء االنقسام الفلسطيني، إذ 
أكد سريغي الفروف، وزير الخارجية الرويس، يف مؤمتر صحفي مع نظريه السعودي عادل الجبري بجدة، 
بتاريخ 2017/9/10، أن روسيا مع دول عربية عىل اتصال وثيق بحركتي فتح وحامس، بغية إقناعهام 

بالعودة إىل اتفاق املصالحة، مشرياً إىل اهتامم روسيا بالحفاظ عىل عمل الرباعية الدولية للسالم.1

يف ذات السياق، تهتم روسيا بتطورات القضية الفلسطينية ومسار التسوية السياسية، ويتضح ذلك من 
زيارات الرئيس محمود عباس إىل موسكو باستمرار، خاصة زيارته يف العام 2010، التي سعت من خاللها 
روسيا إىل استئناف املفاوضات بعد توقفها نهاية العام 2008، وأكد - حينها - أندريه نيستريينكو ،الناطق 
عىل  الفلسطينية-اإلرسائيلية  املفاوضات  استئناف  الزيارة  هدف  أن  الروسية،  الخارجية  باسم  الرسمي 

https://goo.gl/osCz6T .2017/9/10 ،1  الفروف: يجب تسوية األزمة الخليجية عرب املفاوضات، الخليج أونالين
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أساس املبادئ املعرتف بها دولياً، وتقريب وجهات نظر الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل.1

الروسية- العالقات  قوة  يظهر  مبا  مرات،  ثالث  فلسطني  الوطنية  السلطة  قيام  منذ  الروس  القادة  زار 
الفلسطينية، حيث زار الرئيس فالدميري بوتني رام الله يف نيسان 2005 وحزيران 2012، يف حني زار سلفه 

دميرتي ميدفيديف أريحا يف العام 2.2011

تحاول السياسة الخارجية الروسية أن تكون طرفاً نزيهاً إزاء القضية الفلسطينية، حيث تتمتع بعالقات 
ثنائية قوية مع كافة أطراف الرصاع: الفلسطينيني من جانب، والدول العربية وإرسائيل من جانب آخر.

عىل  ورُسمت  املشرتكة،  املصالح  عىل  والحرص  باملتانة  اإلرسائيلية-الروسية  العالقات  تتسم  املقابل،  يف 
مع  العالقات  لتحسني  سعى  الذي  بوتني،  حكم  ظل  يف  خاصة  تجاهلها،  الصعب  من  عدة  اعتبارات 
إرسائيل منذ تبوئه السلطة يف آذار 2000. ووطدت الدولتان عالقاتهام يف جبهات عدة، سياسياً وعسكرياً 
وتكنولوجياً. والعامل األهم هو تحسن العالقات االقتصادية بشكل الفت، لتتخطى قيمتها 3 مليارات 

دوالر يف العام 3.2014

مع رؤيتها الديبلوماسية برضورة أن تكون العباً  إن االهتامم الرويس بالقضية الفلسطينية يأيت انسجاماً 
يف القضايا الدولية، خاصة قضايا املنطقة العربية. ويف ذات السياق، تسعى القيادة الفلسطينية  مؤثراً 
لعالقات قوية مع روسيا، لتضمن تأييد حل الدولتني ودعمه يف املؤسسات الدولية، بعد تعنت إرسائيل 
يكون  ألن  الفلسطينية  الديبلوماسية  سعت  لذلك  لها،  األمرييك  واالنحياز  الدولتني،  حل  تطبيق  ورفضها 

لروسيا دور أكرب يف عملية التسوية وفقاً لقرارات الرشعية الدولية وعضويتها يف اللجنة الرباعية. 

املوقف الروسي بعد قرار ترامب
الثابت  موقفها  وأكدت  إلرسائيل،  عاصمة  بالقدس  االعرتاف  ترامب  لقرار  رفضها  عن  روسيا  عربت 
قيام  إىل  تفيض  إرسائيلية  فلسطينية  تسوية  ودعم  فلسطني،  لدولة  عاصمة  الرشقية  بالقدس  باالعرتاف 

دولة فلسطينية مستقلة.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إىل أن قرار ترامب من شأنه أن يعقد األوضاع يف العالقات الفلسطينية 
اإلرسائيلية، وأنه قرار أُحادي مل يجر تنسيقه مع أحد، وأن ما يقوم به الرشكاء األمريكيون يتعارض مع 

https://goo.gl/CYuAHJ .2010/2/4 ،1  موسكو تؤكد زيارة خالد مشغل إىل روسيا، روسيا اليوم
2  دميرتي ميدفيديف، روسيا وفلسطني .. تقدم إىل اإلمام، وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية (وفا)، 2016/11/11.

 https://goo.gl/NTGCBN 

https://goo.gl/9giY72 .2016 ،3  آنا بورشفسكايا، نضوج العالقات الروسية اإلرسائيلية، معهد واشنطن لسياسة الرشق األدىن

https://goo.gl/CYuAHJ
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موقف املجتمع الدويل.1 

ويف هذا السياق، قال فاسييل نيبينزيا، مندوب روسيا يف مجلس األمن، خالل جلسة مخصصة ملناقشة 
قرار ترامب، بتاريخ 2017/12/8، إّن التسوية العادلة يف النزاع بني الفلسطينيني واإلرسائيليني، ال بد أن 
تستند إىل القرارات الدولية، مبا يف ذلك املسألة الحساسة الخاصة بالقدس عرب مفاوضات بني الطرفني 

مبارشة. 

روسيا والرعاية البديلة .. حدود املسموح
رداً عىل قرار ترامب بشأن القدس، رفضت القيادة السياسية الفلسطينية، الرعاية األمريكية لعملية السالم 
بشكل منفرد، وبدأت باالنتقال نحو محاولة إيجاد رعاية دولية تضم أطرافاً عدة، من ضمنها روسيا. وهذا 

ما بحثه عباس مع بوتني خالل زيارته إىل موسكو يوم 2018/2/12.

رصح عبد الحفيظ نوفل، السفري الفلسطيني يف روسيا، لوكالة «وفا»، أن زيارة الرئيس عباس إىل موسكو 
تأيت «يف إطار املساعي الفلسطينية إليجاد وسيط نزيه يف املفاوضات مع إرسائيل، ونأمل بدور رويس أكرب 
يف بناء منظومة وآلية جديدة تتمثل عملياً برؤية دولية أوسع تكون الواليات املتحدة جزءاً منها وليست 

رئيسية لها».2

ويؤكد أحمد مجدالين، عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، الذي رافق الرئيس يف زيارته إىل موسكو بأن 
بوتني أكد موافقته عىل «أن تكون روسيا جزءاً من آلية دولية متعددة األطراف لحل الرصاع الفلسطيني 
اإلرسائييل».3 أما الفروف فقد أعلن أّن بالده ستواصل بذل الجهود من أجل إطالق مفاوضات مبارشة بني 

الفلسطينيني واإلرسائيليني وفقاً ملبادئ الرشعية الدولية.4

بعد مسريات العودة التي انطلقت من قطاع غزة باتجاه حدود األرايض املحتلة العام 1948، يف نهاية آذار 
2018، وما رافقها من توتر وخسائر فلسطينية برشية عالية، وتطورات يف املشهد السيايس الفلسطيني؛ 
عرضت روسيا بتاريخ 2018/3/31 استعدادها الستضافة قمة فلسطينية-إرسائيلية عىل أراضيها، مؤكدة 

رضورة إجراء مفاوضات مبارشة بني طريف الرصاع حول كافة قضايا الوضع النهايئ، مبا فيها القدس.5

 https://goo.gl/9KGykr .2017/12/7 ،1  الخارجية الروسية: القدس الغربية عاصمة إرسائيل والرشقية عاصمة فلسطني، روسيا اليوم
https://goo.gl/ZPD5dX .2018/2/11 ،2  السفري نوفل: زيارة الرئيس لروسيا تهدف لبلورة رؤية دولية جديدة لعملية السالم، وكالة وفا

3  مقابلة شخصية أحمد مجدالين، عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، 2018/03/8.
https://goo.gl/mgQ1oT .2017/12/19 ،4  ترصيح صحفي خالل لقاء سريغي الفروف ونبيل شعث، موقع وزارة الخارجية الروسية

5  مع احتدام التوتر ىف غزة. .. موسكو تجدد دعوتها لقمة فلسطينية إرسائيلية يف روسيا، روسيا اليوم، 2018/03/31.
https://goo.gl/HRYtHN

https://goo.gl/ZPD5dX
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تدرك روسيا أن دورها يف الرصاع لن يتعدى محاوالت تقريب وجهات النظر وطرحها الستضافة لقاءات 
وحوارات عىل أراضيها، دون التدخل بشكل مبارش، وطرح حلول أو مبادرات سياسية لحل الرصاع، وهو 

حدود ما تسمح به عالقاتها التنافسية مع الدول الكربى يف املنطقة العربية.

مثة عدة عوامل جوهرية متنع روسيا من لعب دور أكرب يف التسوية السياسية، أو أن تحل محل الواليات 
بالدول  عالقاتها  وثانيها،  وإرسائيل،  املتحدة  الواليات  بني  تربط  التي  العضوية  العالقة  أولها،  املتحدة: 
العربية وتدخلها يف األزمة السورية، وثالثها، عالقاتها السياسية واالقتصادية مع إرسائيل، فضالً عن رفض 

إرسائيل أن تلعب روسيا دوراً أكرب يف عملية التسوية السياسية. 

توازن السياسة الخارجية الروسية ما بني ضامن وجودها يف الرصاع من جهة، وما بني محاولة إيجاد حلول 
توافقية بني طريف الرصاع من جهة أخرى، رشيطة أال تترضر عالقاتها ومصالحها يف املنطقة العربية. 

ال ميكن لروسيا، التي دخلت الرشق األوسط بقوة من البوابة السورية، لعب دور أكرب من املسموح به 
يف التسوية الفلسطينية اإلرسائيلية، إذ شكل التدخل الرويس ثورًة يف الشؤون العاملية، فللمرة األوىل منذ 
نهاية الحرب الباردة، تُعِمل دولٌة ما - بخالف الواليات املتحدة - القوة العسكرية بعيداً عن حدودها، 

دون استشارة واشنطن أو إرشاكها يف اتخاذ القرار.1

تسعى روسيا لتكون العباً رئيسياً يف املنطقة العربية، لذلك تبدي اهتامماً لكافة القضايا مبا يضمن تحقيق 
مصالحها اإلسرتاتيجية. 

موقف األطراف من الرعاية البديلة
أسست الواليات املتحدة منظومة تفاوضية قامئة عىل مفاوضات ثنائية برعايتها، يف الرصاع الفلسطيني 
واحتكار  بها،  املساس  ومنع  عنها،  والدفاع  روايتها  وتبني  إلرسائيل،  الكامل  االنحياز  أساسها  اإلرسائييل، 
تضم  التي  السلمية،  العملية  إلحياء  الدولية  الرباعية  إنشاء  رغم  بها،  وحرصها  التفاوضية  املرجعيات 
تسمح  لن  وبالتايل،  املتحدة.  الواليات  املتحدة،  األمم  األورويب،  االتحاد  روسيا،  الكربى:  الدولية  القوى 

لروسيا، أو غريها، لعب دور أكرب يف العملية السلمية. 

وأفشلت إرسائيل محاوالت روسية عدة للعب دور أكرب يف التسوية، ففي العام 2007 رفضت إرسائيل 
دعوة روسيا لعقد مؤمتر دويل للسالم عىل أراضيها، بذريعة أن ال هدف منه، ولن يقدم جديداً من شأنه 
دفع عملية السالم. وجاء الرد الرويس عىل لسان الفروف «موقفنا من التسوية يف الرشق األوسط يتسم 

لألبحاث  املستقبل  مركز  البهي،  رغدة  تقديم  األوسط؟،  بالرشق  الطاقة  جغرافيا  يف  روسيا  تفكر  كيف  األورايس:  الجرس  ماسيس،  برونو    1
https://goo.gl/CLyG6G  .2018/4/2 ،والدراسات املتقدمة

https://goo.gl/CLyG6G
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بالحياد».1

يف ذات السياق، رصح رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو للصحفيني مبوسكو يف حزيران  2016 بأن 
«ليس هناك بديل عن الواليات املتحدة، وأنا ال أبحث عن بديل لها، لكنَّ سياستي تقيض بالبحث عن 
رشاكات أخرى مع قوى عظمى، مثل: الصني، والهند، وروسيا».2 وتََهرََّب نتنياهو من دعوة روسية للقاء 

عباس يف موسكو يف أيلول 3.2017

لرفض  ديبلوماسيتها  تعمل  املقابل  يف  الكربى،  الدول  مع  قوية  اقتصادية  عالقات  لبناء  إرسائيل  تسعى 
برئاسة  األطراف  متعددة  البديلة  الرعاية  كانت  لو  حتى  املتحدة،  عن الواليات  بديلة  رعاية  ألي  قاطع 

واشنطن.

أعاد نتنياهو التأكيد عىل رفض أي رعاية بديلة خالل لقائه مبايكل بنس، أثناء زيارته إلرسائيل يف شباط 
2018، إذ قال: «رسالتي للرئيس أبو مازن أنه ال بديل عن الواليات املتحدة لرعاية عملية السالم، ولن 
تكون هناك عملية سياسية دون القيادة األمريكية لعملية السالم»، مضيفاً «من يرفض الرعاية األمريكية 

يرفض عملية السالم برمتها».4

أكد   إذ  السورية،  األزمة  يف  وإرسائيل  روسيا  بني  املستويات  أعىل  عىل  تنسيق  هناك  ذلك،  عىل  عالوة 
أليكيس دروبينني، نائب السفري الرويس يف إرسائيل، «وجود تنسيق جيد بني روسيا وإرسائيل يف سوريا، 
وأن هناك حواراً روسياً إرسائيلياً مستمراً عىل مدار الساعة تجاه ما يحدث يف سوريا، مؤكداً أن إرسائيل 
مصالحها  بني  توازن  روسيا  أن  يعني  وهذا  سوريا.»5  يف  العاملني  بجنودها  املس  بعدم  لروسيا  تعهدت 

اإلسرتاتيجية وتدخالتها السياسية يف القضية الفلسطينية وقضايا املنطقة العربية. 

يقدم الصحفي صموئيل راماين ثالثة أسباب للتقارب الرويس اإلرسائييل يف سوريا: األول، رؤية إرسائيل 
أنه مبقدور روسيا تخفيف التهديد الذي ميثله الرئيس السوري بشار األسد. والثاين، توافق رويس إرسائييل 
لبقاء األسد للمحافظة عىل استقرار سوريا، أما الثالث، فرتيد إرسائيل التنسيق مع روسيا حول وجودها 

يف سوريا.6

https://goo.gl/ETDG1L .2007/12/12 ،1  وزير خارجية روسيا، موقفنا يف الرشق األوسط يتسم بالحياد، جريدة الدستور األردنية
 https://goo.gl/HmQVa1 .2017/4/17 ،2  ملاذا اعرتفت روسيا بالقدس الغربية عاصمة إلرسائيل؟، صحيفة الحدث

https://goo.gl/Z1Vyqj .2016/9/6 ،3  عباس: نتنياهو طلب تأجيل لقاء موسكو، العريب الجديد
https://goo.gl/jchGfZ .2018/1/21 ،4  بنيامني نتنياهو، رسالتي ألبو مازن أن ال بديل عن أمريكا لرعاية السالم، موقع أمد لإلعالم

https://goo.gl/yRsos .2017/6/10 ،5  مسؤول رويس يؤكد التنسيق مع إرسائيل يف سوريا، موقع الجزيرة نت
6  Samuel Ramani, Why Russia and Israel are Cooperating in Syria, HuffPost, Jun 24, 2016. https://goo.gl/uLcvxY

https://goo.gl/jchGfZ
https://goo.gl/yRsos
https://goo.gl/uLcvxY
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مثة أطراف مهمة ال ترغب بقبول رعاية دولية مشرتكة. فخالل زيارة الرئيس عباس إىل بروكسل يف كانون 
العملية  مللف  املتحدة  الواليات  إدارة  عن  راضني  غري  بأنهم  األوروبيون  املسؤولون  أبلغه  الثاين 2018، 

السياسية، لكنهم ال يستطيعون أن يكونوا بديالً لها بسبب قربها من إرسائيل.1

ويف هذا السياق، ترى اململكة األردنية الهاشمية التي لها وصاية عىل القدس، عدم إمكانية وجود حل أو 
تسوية يف الرشق األوسط دون دور الواليات املتحدة.2

ما سبق يعني أن غالبية األطراف التي قد تشكل الرعاية البديلة، مل تبد استعداها لرعاية عملية السالم، 
وتبقى الوساطة التي تتطلب رضا طريف الرصاع هي الخيار الواقعي أمام القوى الدولية، ال سيام روسيا. 

خامتة
والقضية  عام،  بشكل  العربية  املنطقة  قضايا  يف  والسيايس  العسكري  الرويس  االنخراط  من  الرغم  عىل 
كام  التسوية،  عملية  يف  حقيقياً  ضغطاً  لتشكل  استعداداً  تبِد  مل  روسيا  أن  إال  خاص،  بشكل  السورية 
انخرطت يف امللف السوري واستعملت نفوذها وقوتها متاشياً مع إعادة تشكيل التوجهات الروسية، وفقاً 
ملقاربة الجغرافيا السياسية، وديبلوماسية الطاقة التي من شأنها تعزيز مصالح روسيا اإلقليمية والدولية.

سيبقى املوقف الرويس «مرتنحاً» ما بني قرارات الرشعية الدولية ومضامني مصالحه القومية يف املنطقة 
العربية. لذا، ستبقى الوساطة الروسية املعروضة عىل أطراف الرصاع هي الخيار األمثل. 

من املمكن أن تسمح الواليات املتحدة لروسيا بلعب دور أكرب يف عملية السالم يف حدود املسموح به، 
إذا ما استمرت قوة الدفع الفلسطينية برفض أي دور منفرد للواليات املتحدة، ويف حال اتفقت املصالح 

الروسية-األمريكية عىل ذلك.

» عن أمريكا يف رعاية عملية السالم، وكالة سام اإلخبارية، 2018/1/25.  1  مسؤول فلسطيني: أوروبا أبلغت «عباس» بأنها لن تكون «بديالً
https://goo.gl/Jv5J6E

https://goo.gl/6EmyDH .2018/2/4 ،2  فريد زكريا، حوار مع العاهل األردين يف الجلسة الحوارية بدافوس، موقع امللك عبد الله الثاين

https://goo.gl/Jv5J6E
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مقدمة
أعلن رئيس الواليات املتحدة األمريكية دونالد ترامب بتاريخ 2018/12/6 قرار االعرتاف بالقدس عاصمة 
إلرسائيل، وما يتبعه من نقل للسفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس، وذلك يف كلمة ألقاها يف البيت 
األبيض قال فيها: «أود أن أقول إنه حان الوقت لالعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل. الرؤساء السابقون 

تعهدوا بنقل السفارة لكنهم مل يوفوا بوعودهم».1

يعّد هذا اإلعالن مؤرشاً عىل الرتاجع عن انتظار نتيجة املفاوضات، باعتبارها الركيزة األساسية لحل القضية 
الفلسطينية خالل فرتيت الرئيسني السابقني جورج بوش (2001-2009) وباراك أوباما (2017-2009).

سبق هذا الحدث مؤرشات عن احتامل الرتاجع عن حل الدولتني، ففي تاريخ 2017/2/15، رصح ترامب 
خالل مؤمتر صحفي مشرتك مع رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو يف البيت األبيض: «أنا منفتح عىل 

حل الدولتني، وعىل حل الدولة الواحدة». 

اعتربت القيادة الفلسطينية أّن الواليات املتحدة مل تعد راعيًة لعملية السالم بعد اتخاذها قرار االعرتاف 
بالقدس عاصمًة إلرسائيل، وظهر ذلك بترصيح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال فيه: «هذه 
العقود  خالل  تلعبه  كانت  التي  الدور  مامرسة  من  املتحدة  الواليات  بانسحاب  إعالناً  متثل  اإلجراءات 

املاضية كراٍع للسالم».2 

وبالنظر إىل تحركات القيادة الفلسطينية وترصيحاتها، فهي تتجه نحو املنظومة الدولية للبحث عن راٍع 
بديل للسالم، من بينهم االتحاد األورويب، إذ رصح رياض املاليك، وزير الخارجية الفلسطيني، يف مقابلة 
الراعي  دور  للعب  األورويب «مؤهل»  االتحاد  أّن  بتاريخ 2018/01/23  نيوز»  وكالة «يورو  مع  أجراها 
«ترامب»  قرار  األوروبية  الدول  رفضت  وقد  واإلرسائييل.3  الفلسطيني  الجانبني  بني  السياسية  للعملية 

وأعلنت متّسكها بخيار حل الدولتني كأساس لحل الرصاع.

يف ظل هذه الظروف، تطرح هذه الورقة تساؤالً حول ماهية دور االتحاد األورويب يف عملية السالم يف 
ظل التطورات الراهنة؟

https://goo.gl/EZCN3s .2017/12/6 ،1  خطاب إعالن ترامب االعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل، موقع يب يب يس عريب
2  كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول قرار دونالد ترامب يف نقل السفارة للقدس، قناة الحياة، 2017/12/6.

 https://goo.gl/bDNZvq 

3  وزير الخارجية الفلسطيني «االتحاد األورويب مؤهل للعب دور الراعي للعملية السياسية»، موقع يورو نيوز، 23/1/2018 
https://goo.gl/1nAZze 
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املوقف الفلسطيني واللجوء إلى القانون الدولي
تبلور املوقف الفلسطيني بشأن الراعي البديل، إىل املطالبة بآلية متعددة األطراف تشمل االتحاد األورويب، 
وال تستبعد الواليات املتحدة. وهو ما عّرب عنه الرئيس عباس، يف خطابه، يف اجتامع مجلس األمن بتاريخ 
2018/2/20 باملطالبة بإيجاد آلية دولية متعددة األطراف لحل القضية، تنبثق عن مؤمتر دويل، وتكون 
بعينها  جهة  دعوة  أو  املتحدة،  الواليات  استثناء  إىل  خطابه  يف  يتطرق  ومل  مرجعيتها.  الدولية  الرشعية 

لالنفراد بالرعاية، وطالب االعرتاف بدولة فلسطني، رافضاً أن يكون ذلك عقبة أمام املفاوضات.

الدولية،  املنظامت  يف  فلسطني  عضوية  ودعم  الفلسطينية،  بالدولة  لالعرتاف  الدعوة  تشكل  أن  وميكن 
أساس املطالب الفلسطينية من أوروبا يف املرحلة املقبلة. 

املوقف األوروبي من القضية الفلسطينية
األوروبية)،  املجموعة  حينها  يسمى  (كان  األورويب  االتحاد  موقف  يف  تحول  نقطة   1980 العام  يعد 
فتبنى سياسة خارجية واضحة تجاه القضية الفلسطينية، من خالل إصدار إعالن «البندقية» الذي أقر 
للشعب  ووحيد  رشعي  كممثل  التحرير  مبنظمة  واالعرتاف  مصريه،  تقرير  يف  الفلسطيني  الشعب  بحق 

الفلسطيني.

فيه  ظهرت  التي  مدريد،  مؤمتر  يف   1991 العام  يف  دورها  تفعيل  ذلك  بعد  املجموعة  دول  حاولت   
املساهمة األوروبية الرسمية والفعلية كعضو مراقب، من خالل املشاركة يف العديد من اللجان متعددة 

األطراف.

وسعت أوروبا من خالل املؤمتر لتفعيل دورها يف عملية السالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني1، وفشلت 
بني  عليها  متفق  صيغة  بإيجاد  مدريد  مؤمتر  فشل  كام  املنطقة،  يف  السالم  إلحالل  األوروبية  الجهود 

األطراف.

أما يف محادثات أوسلو يف العام 1993، فانحرص الدور األورويب يف املباحثات متعددة األطراف، من خالل 
لجان خاصة متعلقة بقضايا الالجئني واملياه، التي عقدت معظم اجتامعاتها يف العواصم األوروبية.

بقي املوقف األورويب من القضية الفلسطينية ثابتاً ومل يتغري، فهو مؤيد إلقامة دولة فلسطينية وفق «حل 
الدولتني»، ولتحقيق ذلك اشرتك االتحاد األورويب يف العام 2001 يف تشكيل «اللجنة الرباعية الدولية» 
املكونة منه ومن روسيا والواليات املتحدة واألمم املتحدة. وترى الرباعية أن املفاوضات الوسيلة الوحيدة 

لحل الرصاع وإقامة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الرشعية الدولية كإطار مرجعي لها.

https://goo.gl/4aiYqD .2015/10/28 ،1  مؤمتر مدريد للسالم 1991، املوسوعة الفلسطينية
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يأيت موقف االتحاد األورويب الرافض لقرار ترامب استناداً إىل هذه الرؤية األوروبية لحل الرصاع، وتأكيدها 
عىل أن قضية القدس ال ميكن إنهاؤها إال مبوجب «حل الدولتني»، وبعيداً عن التفرد بالقرار، إذ رصحت 
فيديريكا موغرييني، املمثل األعىل لسياسة األمن والشؤون الخارجية يف االتحاد األورويب بأن «االتحاد 
األورويب يعرب عن بالغ قلقه إزاء إعالن الرئيس األمرييك ترامب حول القدس، وما ميكن أن ينتج عن ذلك 

من تداعيات عىل فرص السالم».1

عاصمة  بالقدس  االعرتاف  ترامب  قرار  تدعم  ال  حكومتها  إن  مريكل  أنجيال  األملانية  املستشارة  وقالت 
أن  فيها  جاء  «تويرت»  موقع  عىل  تغريدة  يف  قولها  باسمها،  املتحدث  سايربت،  ستيفن  ونقل  إلرسائيل، 
حل  إطار  يف  إال  بشأنه  التفاوض  ميكن  ال  القدس  وضع  ألن  املوقف،  هذا  تدعم  األملانية «ال  الحكومة 

الدولتني».2

تأيت املواقف األوروبية تجاه األحداث املتعلقة بالقضية الفلسطينية وفق رؤيتها لحل الرصاع، التي تقوم 
مكمالً ال  عىل «حل الدولتني»، ولكن اقتصار هذه املواقف عىل الترصيحات والبيانات جعل منها دوراً 

يرتقي، وغالباً، ال يسعى، ملنافسة الدور األمرييك، وال حتى ملستوى دوره االقتصادي والتموييل.

محددات السياسة األوروبية اخلارجية
يتحكم بدور االتحاد األورويب وسياسته الخارجية محددات عدة: 

الرتكيز عىل االقتصاد
بالدرجة األوىل، أكرث منه سياسياً، مام حّد من تأثري مواقفه تجاه  يعد االتحاد االورويب تكتالً اقتصادياً 

القضية الفلسطينية، ال سيام أنه يفتقد إىل الرؤية السياسية الخارجية املتبلورة.

افتقار االتحاد األورويب إىل املركزية يف اتخاذ القرار
 عىل الرغم من وجود املمثل األعىل لسياسة األمن والشؤون الخارجية داخل االتحاد األورويب، إال أن 
للدول  الوطنية  واملصلحة  لالتحاد  املشرتكة  املصلحة  بني  الدمج  عىل  العمل  خالل  من  تتخذ  القرارات 
األعضاء، إضافة إىل السعي لتقريب وجهات النظر بينها، وهذا بدوره يؤثر عىل فاعلية القرارات، ومدى 

التزام الدول األعضاء بها.

https://goo.gl/ULJ2aT .2017/12/6 ،24 1  إدانات عربية وغربية العرتاف ترامب بالقدس عاصمة إلرسائيل، موقع فرانس
2  املصدر السابق.
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تباين مواقف الدول األعضاء من القضية الفلسطينية
إن التباين يف موقف الدول األعضاء من القضية الفلسطينية أضعَف من مقدرته عىل إيجاد خطة سياسية 
واضحة وفاعلة، فعىل الرغم من جميع املحاوالت األوروبية إليجاد مبادرات من شأنها تعزيز دور دول 
االتحاد يف عملية السالم، إال أّن نشاطها تركز بعد توقيع اتفاقات أوسلو عىل متويل العملية السلمية، من 
خالل تقديم الدعم املايل واالقتصادي للسلطة الفلسطينية، إذ أشار املجلس األورويب املجتمع يف كورفو 
اليونانية يف تقريره لسنة 1995 إىل أن االتحاد األورويب أصبح أول كتلة ممولة لعملية السالم من خالل 

دعمها للسلطة الفلسطينية.1 

الرشاكة  اتفاقية  توقيع  إىل  لتصل  «إرسائيل»،  مع  التعاون  عالقات  األورويب  االتحاد  عزز  املقابل،  ويف 
االقتصادية بينهام.

إن سياسات الدول األعضاء تجاه القضية الفلسطينية توضح مدى التباين، إذ تسعى فرنسا ومعها إيطاليا 
جلسة  النعقاد  ماكرون  إميانويل  الفرنيس  الرئيس  دعوة  خالل  من  ذلك  وجاء  األورويب،  الدور  لتطوير 
قرار  عىل  نوافق»  «ال  عنوانه  مشرتك  ترصيح  يف  وااليطايل،  الفرنيس  املندوبان،  أكد  كام  األمن،  ملجلس 

الرئيس األمرييك، والتأكيد عىل أن القدس الرشقية عاصمة دولة فلسطني املحتلة.

العربية،  الدول  مع  مصالحها  عىل  الحفاظ  يضمن  توازن  خلق  عىل  مثالً  أملانيا  تعمل  أخرى،  جهة  من 
من خالل تبني مواقف االتحاد األورويب تجاه الفلسطينيني يف مقابل دعمها إلرسائيل. ويف الوقت الذي 
رفضت فيه أملانيا قرار ترامب، صّوت الربملان األملاين بتاريخ 2018/4/26 عىل قرار يهودية دولة االحتالل، 

للحفاظ عىل سياسة التوازن.2

كان للعديد من الدول األوروبية موقف مغاير، مبا يف ذلك دراسة االعرتاف بدولة فلسطني، ففي اجتامع 
الحكومة السلوفينية املنعقد بتاريخ 2018/1/14 قدمت قراراً للربملان يتضمن االعرتاف. كام أطلع وزير 
الخارجية اإليرلندي اإلرسائيليني خالل زيارته األخرية إىل تل أبيب بأن إيرلندا تدرس بشكل جدي مسألة 

االعرتاف بفلسطني كدولة.3

العالقة األمريكية األوروبية
عىل موقف االتحاد األورويب من  كبرياً  إن لطبيعة العالقة بني االتحاد األورويب والواليات املتحدة تأثرياً 

1  دور االتحاد األورويب يف مسار التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بريوت، 2010، 21. 
https://goo.gl/AGwDwW

https://goo.gl/x6AvPh .2018/4/28 ،2  عقدة الوجود لدى إرسائيل .. هل تحلها أملانيا؟، موقع الجزيرة نت
https://goo.gl/4V5XTx .2018/1/21 ،3  4 دول أوروبية بصدد االعرتاف بفلسطني، موقع روسيا اليوم
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الرصاع، وذلك لحجم املصالح اإلسرتاتيجية بينهام، وهو ما أدى إىل عدم تطور الرفض األورويب من إعالن 
«ترامب» إىل موقف فعيل.

أثر املوقف األمرييك اإلرسائييل عىل دور االتحاد األورويب
ترفض إرسائيل أي بديل للواليات املتحدة لرعاية عملية السالم، التي تعد الحليف األقوى واألبرز لها، 
لعملية السالم، وتتعامل مع كل من يخالفه  وتعترب وجود البديل سيرض بتحالفها، إذ باتت تراه أساساً 

عىل أنه يرفض عملية السالم.

الواليات  عن  بديل  ال  أن  مازن،  أبو  للرئيس  فيه: «رسالتي  قال  الذي  نتنياهو  ترصيح  من  ذلك  يتبني   
املتحدة األمريكية لرعاية عملية السالم، وال ميكن أن تكون هناك عملية سياسية دون القيادة األمريكية 
لعملية السالم»، مضيفاً «أن من يرفض الرعاية األمريكية يرفض عملية السالم برمتها».1 وجاء ذلك أثناء 

استقباله ملايك بنس، نائب الرئيس األمرييك بتاريخ 2018/1/21.

باإلضافة إىل ذلك، وصف نتنياهو بنس بأنّه حليف وصديق إلرسائيل، وهذا ما يؤكد أن إرسائيل والواليات 
املتحدة لن تسمحا بوجود أي طرف يرفض الرؤية األمريكية واإلرسائيلية لعملية السالم. 

خامتة
منها  العتبارات  الفلسطينية،  القضية  تجاه  املستقلة  السياسية  الرؤية  إىل  األورويب  االتحاد  دور  يفتقر 
رؤية  أي  ترفض  التي  اإلرسائيلية  األمريكية  والهيمنة  القضية،  تجاه  فيه  األعضاء  الدول  مواقف  اختالف 
األوروبية  السياسة  محددات  كل  فإن  الواضحة،  الفلسطينية  الصيغة  غياب  ظل  ويف  لتحالفها.  مخالفة 
الخارجية تجعل من فرص االتحاد األورويب ضعيفة للتطوير من دوره السيايس أو لرعاية عملية السالم. 

تشري الظروف إىل إمكانية تطور دور العديد من الدول األوروبية، من خالل دعم الخطوات الفلسطينية 
باملؤسسات الدولية، واالستجابة لدعوة الفلسطينيني إىل االعرتاف بدولة فلسطني كأساس لعملية السالم، 
ويعتمد هذا عىل قدرة القيادة الفلسطينية عىل وضع خطة ضمن إجراءات واضحة تؤهلها من التوجه 
إىل القانون واملؤسسات الدولية، والعمل عىل نيل اعرتافات جديدة بدولة فلسطني لتتمكن من مواجهة 

تفرد الواليات املتحدة بالقرار.

https://goo.gl/Z78sfM .2017/12/11 ،1  نتنياهو يلتقي وزراء أوروبا يف بروكسل، موقع الجزيرة نت
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مقدمة
إرسائيل  مقاطعة  حركة  بدعم  قرارات  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  واملركزي  الوطني  املجلسان  أصدر 
وسحب االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، مل تنفذ حتى اآلن، وال توجد خطة واضحة 
معلنة مع جدول زمني لتنفيذها. كام تنطوي عىل تفسريات مختلفة لتكتيك املقاطعة بني املنظمة وحركة 

 .(BDS) املقاطعة

اتُِخذ القرار األول خالل دورة «املركزي» السابعة والعرشين التي عقدت بتاريخ 4-5 آذار 2015، وجاء 
«توسيع  عىل  نص  غزة، وقد  قطاع  عىل  العدوان  خالل  املرتكبة  الحرب  جرائم  عىل  الرد  آليات  ضمن 
ملقاطعة  الوطنية  اللجنة  قرار  بتنفيذ  االلتزام  ورضورة  لالحتالل،  والدولية  املحلية  املقاطعة  حركات 

منتجات االحتالل».1

الثاين  كانون  بتاريخ 15-14  املركزي،  للمجلس  والعرشين  الثامنة  الدورة  خالل  فصدر  الثاين  القرار  أما 
2018، ضمن إطار الرد عىل قرار الرئيس األمرييك دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة إلرسائيل، وقد جاء 
كتأكيد وتوسيع للقرار الذي سبقه، إذ أوىص املجلس «بتبني حركة مقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات 
منها، ودعوة دول العامل إىل فرض العقوبات عىل إرسائيل، لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدويل، ولجم 

عدوانها املتواصل عىل الشعب الفلسطيني».2 

كام صدر قرار عن جلسة املجلس الوطني املنعقدة خالل الفرتة (30 نيسان – 3 أيار) 2018، ينص عىل 
تبني حركة املقاطعة.3

وأكد املجلس الوطني عىل وجوب تنفيذ قرارات املجلس املركزي يف دورتيه األخريتني حول وقف التنسيق 
ذلك  يف  مبا  االقتصادي،  باريس  بروتوكول  كرسها  التي  االقتصادية  التبعية  عالقة  من  والتحرر  األمني، 
التزام  رضورة  مع  ومنوه،  الوطني  االقتصاد  استقالل  يدعم  مبا  االحتالل،  ملنتجات  االقتصادية  املقاطعة 

اللجنة التنفيذية ومؤسسات دولة فلسطني باملبارشة يف تنفيذ ذلك.4

يف الوقت الذي تحظى به حركة املقاطعة باهتامم بالغ من قبل إرسائيل كونها تكلفها الكثري من الخسائر 
عىل الصعيد املادي واملعنوي، يربز تساؤل حول آفاق تنفيذ هذه القرارات؟ وهل يوجد تغري فعيل يف 

املوقف الرسمي يسمح بذلك؟ وما أهميتها بالنسبة لحركة املقاطعة؟

1  قرارات الدورة السابعة والعرشون للمجلس املركزي التي عقدت بتاريخ 4-5 آذار 2015.
2  قرارات الدورة الثامنة والعرشون للمجلس املركزي التي عقدت بتاريخ 14-15 كانون الثاين 2018.

3  قرارات املجلس الوطني خالل جلسته التي عقدت خالل الفرتة (30 نيسان – 3 أيار) 2018. 
4  املصدر السابق.



210

الربنامج التدريبي: التفكري اإلسرتاتيجي وإعداد السياسات

حركة املقاطعة ومنظمة التحرير .. ما بني اإلستراتيجية وردات الفعل
مل تعكس الخطوات الفعلية التي اتخذتها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، موقفا يتبنى 
العام  منذ  خاصة  املستوطنات،  منتجات  مقاطعة  إىل  تدعو  كانت  بل  كامل،  بشكل  االحتالل  مقاطعة 
2010، أو حظر التعامل االقتصادي معها فقط، وجاءت يف سياق ردة الفعل. لذلك، قد يُفهم أن دعوات 
املجلس املركزي - وتأكيد املجلس الوطني عليها - إىل تبني حركة املقاطعة (BDS)، ودعوة دول العامل 
يف اإلسرتاتيجية الرسمية الفلسطينية يف  جذرياً  إىل فرض العقوبات عىل إرسائيل، بوصفها تعكس تغرياً 
مواجهة االحتالل إذا ما تم تنفيذها عىل األرض. وبالتايل االنتقال من حالة الضغط عىل االحتالل من خالل 
مقاطعة بضائع املستوطنات فقط، إىل فكرة مقاطعة إرسائيل بكل مكوناتها كجزء من حالة املواجهة 

املستمرة ضدها.

لطاملا أثارت دوافع منظمة التحرير يف دعم حركة املقاطعة تساؤالً حول طبيعة هذا الدعم وشكله، كون 
املنظمة والسلطة ال تتعامالن مع املقاطعة الشاملة ضد إرسائيل بوترية واحدة.

ففي العام 1996، أسست منظمة التحرير املكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، الذي 
كان من بني أهدافه دعم الحملة الوطنية ملقاطعة منتجات املستوطنات، والتنسيق لها يف محافظات 
الضفة الغربية كونها مقامة عىل أرايض فلسطينية محتلة، يف حني ينحرص دوره اليوم يف توثيق االنتهاكات، 

واطالع األطراف الخارجية عليها.1 

يف تطور الحق يف سياسة السلطة، أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون رقم (4) لعام 2010 بشأن 
حظر ومكافحة منتجات املستوطنات.2 وهنا تختلف هذه السياسة عن إسرتاتيجية حركة املقاطعة التي 

تدعو إىل مقاطعة إرسائيل بشكل كامل وسحب االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها.

أما عىل صعيد مقاطعة املنتجات اإلرسائيلية، فجاءت كردات فعل لفرتات محددة، مثلام حدث بتاريخ 
2015/2/9، حني ُحظرت منتجات ست رشكات إرسائيلية من دخول السوق الفلسطينية كرد عىل حجب 
إرسائيل  بتحويل  القرار  هذا  إنهاء  وربط  للفلسطينيني3،  املستحقة  الشهرية  املقاصة  إيرادات  إرسائيل 

إليرادات املقاصة.4

كام حظرت السلطة بتاريخ 2016/3/23 استرياد منتجات خمس رشكات إرسائيلية كرد عىل حظر إرسائيل 

https://goo.gl/E4tKtq .1  انظر: املوقع اإللكرتوين للمكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان
2  قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات املستوطنات.

https://goo.gl/xtifXq .2015/2/9 ،3  مسؤول: حظر منتجات 6 رشكات إرسائيلية يف السوق الفلسطينية، فلسطني اليوم
4  العالول: إنهاء حظر منتجات 6 رشكات إرسائيلية يتوقف عىل تحويل إيرادات املقاصة، وكالة سام اإلخبارية، 2015/3/1.

https://goo.gl/dBfta2 
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منع خمس رشكات ألبان ولحوم فلسطينية من تسويق منتجاتها داخل القدس املحتلة. وهو ما رحبت 
به «بحذر» اللجنة الوطنية ملقاطعة إرسائيل، يف بيان لها، مطالبة بحظر جميع الرشكات اإلرسائيلية التي 

توجد لبضائعها بدائل فلسطينية، وتطبيق قرارات املجلس املركزي يف العام 1.2015

ال يُظهر الرئيس عباس أي دعم علني لحركة املقاطعة، بل أشار أثناء مشاركته يف عزاء الزعيم األفريقي 
نيلسون مانديال يف مدينة جوهانسربغ يف كانون األول 2013، إىل أننا «ال ندعم مقاطعة إرسائيل، لكننا 
نطالبكم مبقاطعة منتجات املستوطنات، ألنها مقامة عىل أراضينا، وهي غري قانونية، وال نطلب من أي 
عن  املقاطعة  غابت  كام  متبادل».2  واعرتاف  مع إرسائيل  عالقات  فلدينا  نفسها،  مقاطعة إرسائيل  أحد 

خطابه يف املجلس الوطني العام 2018.

جاءت قرارات املجلسني الوطني واملركزي بالتزامن مع وقائع تدفع باتجاه اتخاذ خطوات قوية، فقبل 
دورة املجلس املركزي العام 2015 وقعت املجزرة اإلرسائيلية يف قطاع غزة صيف العام 2014، يف حني 
عقدت دورتا املركزي والوطني يف العام 2018 بعد القرار األمرييك باعتبار القدس عاصمة إلرسائيل ونقل 
السفارة إليها رغم املوقف الدويل املعارض لذلك، فضالً عن أن فصائل املنظمة التحرير مؤيدة لحركة 
حركة  منو  جانب  إىل  للمقاطعة3،  الفلسطينية  الوطنية  اللجنة  قيادة  يف  منها  أعضاء  ويوجد  املقاطعة، 

املقاطعة (BDS) وانتشارها، األمر الذي بات مالحظاً للمراقبني، ما استدعى ردوداً إرسائيلية مكثفة. 

هل تغير املوقف الرسمي الفلسطيني نحو تبني املقاطعة؟
رغم تشكيل لجان عدة بناء عىل طلب من اللجنة التنفيذية للمنظمة ملتابعة تنفيذ قرارات «املركزي» 
الفلسطينية   - اإلرسائيلية  التطبيعية/التنسيقية  اللقاءات  أن  إال  العام 2018،  اجتامعه  بعد  الشأن  بهذا 
مل تتوقف، كاللقاء الذي جمع رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني، بوزير مالية إرسائيل موشيه 
كحلون، ولقاء األخري أيضاً بعبري عودة، وزيرة االقتصاد، يف باريس يف كانون الثاين 2018، فضالً عن لقاء 
يف شباط من العام ذاته بني لجنة التواصل مع املجتمع اإلرسائييل التابعة ملنظمة التحرير ووفد إرسائييل 
يف مدينة دبلن اإليرلندية، «بهدف تفعيل آليات الضغط الشعبي يف [إرسائيل] عىل القيادة اإلرسائيلية 

إلحياء املفاوضات».4

وبالتزامن مع اجتامعات املجلس الوطني، عقد لقاء بني هيئة الشؤون املدنية الفلسطينية ومسؤولني 

1  اللجنة الوطنية ملقاطعة إرسائيل ترحب بحذر بقرار السلطة حظر رشكات إرسائيلية وتطالب بتطبيق بيان املجلس املركزي ملنظمة التحرير 
https://goo.gl/6G523X .2016/3/24 ،الفلسطينية بالكامل، موقع الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكادميية والثقافية إلرسائيل

2  In South Africa, Abbas opposes boycott of Israel, The Electronic Intifada, 12/12/2013. https://goo.gl/8UmZHL

https://goo.gl/uUPqGh .BNC 3  انظر: اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة
https://goo.gl/iHrZu4 .2018/2/5 ،4  صفا تكشف تفاصيل لقاء فلسطيني إرسائييل عقد يف دبلن، وكالة صفا اإلخبارية
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عن وقف  عن أنه مل يُعلن حتى اآلن  كام أعلن، فضالً  ملتابعة مسألة الكهرباء  يف الحكومة اإلرسائيلية 
للتنسيق األمني.

يعكس هذا الواقع عدم وجود تغري حقيقي يف املوقف الرسمي أو استعداد إذا ما تم النظر ملا تريده 
حركة املقاطعة من هذا القرار، إذ طالبت اللجنة الوطنية للمقاطعة  برتجمة فعلية لقرارات املجلس 
املركزي عىل أرض الواقع من قبل املستوى التنفيذي، بدءاً بوقف التنسيق األمني، واالنفكاك من التبعية 
االقتصادية، وحّل لجنة التواصل مع املجتمع اإلرسائييل، فضالً عن الدعوة الرصيحة لدول العامل لفرض 

عقوبات عىل إرسائيل.1

إن عدم تنفيذ قرارات املجلسني الوطني واملركزي ال يقترص فقط عىل قرار تبني حركة املقاطعة، فهناك 
قرارات عدة مل تنفذ بالكامل وفق ما عرب عنه حسن خريشة، عضو املجلس املركزي الفلسطيني، إذ أشار 
إىل الكثري من قرارات هذا املجلس مل تفّعل، وتم التحايل عىل ذلك بتشكيل لجان هنا وهناك، موضحاً 

عدم وجود نية لدى السلطة للميض يف القرار املتعلق بحركة املقاطعة.2

املنظمة  لدى  حقيقة  رغبة  وجود  إىل  فأشار  للمنظمة،  التنفيذية  اللجنة  عضو  يوسف،  أبو  واصل  أما 
التحرير لتفعيل القرارات املتعلقة بتبني حركة املقاطعة، وأن طرح مثل هذا القرار يف اجتامعات املنظمة، 
يأيت - باألساس - يف إطار عملية الضغط عىل املستويني السيايس واالقتصادي عىل االحتالل الذي ال يلتزم 

مبا تم االتفاق عليه يف اتفاقات أوسلو.3

تنفيذ القرارات وأهميتها حلركة املقاطعة
يستلزم تنفيذ القرارات تغرياً جذرياً يف سياسات املنظمة والسلطة، وال يبدو هذا التغري مطروحاً بشكل 
واضح يف قرارات املجلسني، إذ مل توضح كيفية تبني حركة املقاطعة وشكله وخطة تنفيذه. ويقول أبو 
عىل قرار «املركزي» بتبني املقاطعة «إن املقصود يشبه إىل حد ما الذي جرى يف جنوب  يوسف معقباً 
أفريقيا عندما قُيِّد نظام األبارتهايد»، يف إشارة إىل حركة املقاطعة آنذاك التي تشكل مصدر إلهام لحركة 

املقاطعة الفلسطينية. 

إن نص املجلس الوطني عىل «استمرار التواصل مع القوى واألحزاب والشخصيات اإلرسائيلية املناهضة 
لالحتالل اإلرسائييل املؤيدة لتحقيق السالم عىل قاعدة حل الدولتني»، يعكس فهام مختلفاً - إن مل يكن 
متناقضاً - ملوضوع املقاطعة الشاملة، وهذا ما يفرس استمرار اللقاءات التطبيعية للجنة التواصل، حتى 

https://goo.gl/H2nSEo .2018/1/16 ،1  منظمة التحرير الفلسطينية تدعم حركة املقاطعة، موقع حركة املقاطعة
2  مقابلة شخصية عرب الهاتف مع حسن خريشة، عضو املجلس املركزي الفلسطيني، 2018/4/15.

3  مقابلة شخصية عرب الهاتف مع واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، 2018/4/14.



213

أوراق تقدير موقف

خارج ما تقتضيه األمور الحياتية للفلسطينيني. يف املقابل تطالب حركة املقاطعة دامئاً بحل هذه اللجنة، 
العام 2007  يف  للمقاطعة  األول  الوطني  املؤمتر  يف  املقر  التطبيع  تعريف  إىل  استناداً  تطبيعاً  وتعتربها 

مبشاركة أطر املجتمع املدين وفصائل منظمة التحرير.

رحبت اللجنة الوطنية للمقاطعة عىل لسان محمود نواجعة، منسقها العام، بدعم منظمة التحرير لحركة 
املقاطعة، وبني أنها تشّكل خطوة أوىل رضورية يف صياغة رّد الشعب الفلسطيني عىل الجهود اإلرسائيلية 
- األمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، وشطب بعض أهم حقوق الشعب غري القابلة للترصف، وبالذات 

حق تقرير املصري.1

الرسمي  املستوى  عىل  السلمي  الشعبي  بالضغط  مطالبتها  وتصعد  تكرر  الوقت،  نفس  يف  اللجنة  لكن 
«السلطة  أن  إىل  السبعني  للنكبة  السبعني  الذكرى  يف  بيانها  يف  فأشارت  القرارات،  لتنفيذ  الفلسطيني 
ووقف  املقاطعة،  حركة  بدعم  القاضية  واملركزي  الوطني  املجلسني  قرارات  تجاهل  تواصالن  واملنظمة 
رصيحة  مخالفة  يشكل  مخابراته  وأجهزة  االحتالل  مع  التنسيق  استمرار  أن  مبينة  األمني،  التنسيق 

لقرارات «املركزي».

عىل الرغم من أن حركة املقاطعة مل تتنب أي حل سيايس، إال أنها دعت، بتاريخ 2017/1/9، كرد عىل  
القرار األمرييك بخصوص القدس، إىل التحرر من االتفاقيات املقيدة للمستوى الرسمي الفلسطيني مثل 
حامية  عىل  تقوم  حقيقة  وطنية  وحدة  بناء  أمام  الباب  يفتح  الذي  باريس،  وبروتوكول  أوسلو  اتفاقية 
حقوق كل الشعب الفلسطيني، يف الوطن والشتات، وتحقيق طموحاته، كام يفتح الباب أمام إصالح 
منظمة التحرير  لتضم الكل الفلسطيني دون إقصاء أو تفرد أو ديكتاتورية2، األمر الذي يعني أن الحركة 
تتطلع إىل تغري جذري يف سياسات املنظمة وآليات عملها، مبا يسمح بتنفيذ قرارات املجلسني الوطني 

واملركزي.

أمام اإلنجازات التي حققتها حركة املقاطعة، بداية من الخسائر االقتصادية الهائلة التي تكبدتها إرسائيل، 
املستويات  عىل  االخرتاقات  إىل  ووصوالً  وسياسياً،  وثقافياً  أكادميياً  اإلرسائييل  النظام  عزل  ببداية  مروراً 
والسويد  وإسبانيا  سويرسا  وحكومات  األورويب  االتحاد  من  لكل  الداعمة  واملواقف  الدولية،  الرسمية 
إضافياً  وإيرلندا وهولندا للحق يف الدعوة إىل املقاطعة3، فإن قرارات «املركزي» ميكن أن تشكل دعامً 
لخطوات حركة املقاطعة، لكنها لن تشكل أي تغيري جذري يف تكوينها، أو السياسات واملبادئ التي تسري 

1  منظمة التحرير الفلسطينية تدعم حركة املقاطعة، مصدر سابق.
2  لنصعد املقاطعة ونوقف التطبيع بعد قرارات ترامب الصهيونية ضد القدس والقضية الفلسطينية، موقع حركة املقاطعة، 2017/12/8. 

https://goo.gl/VVbgTe

https://goo.gl/acB9xg .2017/7/19 ،موقع حركة املقاطعة ،BDS 3  فشل جهود إرسائيلية جديدة ترمي لتجريم حركة املقاطعة



214

الربنامج التدريبي: التفكري اإلسرتاتيجي وإعداد السياسات

وخارجه،  الوطن  داخل  الفلسطيني  املجتمع  من  الساحقة  الغالبية  نداء  عىل  مبنية  الحركة  ألن  عليها، 
القيادية  والشبكات  والتحالفات  والنقابات  السياسية  األحزاب  من  واسعاً  ائتالفاً  وتضم  به،  ومتمسكة 
التي متثل الرشائح األساسية الثالث املكونة للشعب الفلسطيني، ولها قيادة ومرجعية موحدة وواضحة.1

خامتة
ال شك بأن القرارات التي خرج بها املجلسان املركزي والوطني عىل درجة كبرية من األهمية، إال أن اإلرادة 
الفعلية لتنفيذها غري موجودة إىل اآلن، يف ظل غياب التوافق الوطني، واستمرار حالة الهيمنة والتفرد 
بالقرار الفلسطيني، وقبل ذلك عدم الرشوع يف خطوات فعلية إلعادة النظر يف العالقة مع دولة االحتالل، 

واتفاق أوسلو وملحقاته، بل وازدياد التبعية االقتصادية لالحتالل.

ميكن القول إن هناك ضبابية يف الرؤية لدى مؤسسات منظمة التحرير يف التعامل مع قرارات املجلسني 
املركزي والوطني، خاصة يف ظل املواقف املتناقضة لدى قيادات املنظمة تجاه حركة املقاطعة.

إن البناء عىل هذه القرارات من شأنه أن يكون نقطة انطالق الستغالل ما حققته حركة املقاطعة يف 
مواجهة املرشوع الصهيوين، إذ أثبتت هذه الحركة خالل تلك الفرتة بأنها جزء من إطار إسرتاتيجي فّعال 
لدعم كفاح الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق الحرية والعودة والعدالة واملساواة يف فلسطني، وصوالً 

إىل حق تقرير املصري لكل الشعب الفلسطيني يف الوطن والشتات. 

 

الفلسطينية،  السياسات  شبكة  والعدالة،  الحرية  تنشد  عاملية  حركة  العقوبات:  وفرض  االستثامرات  وسحب  املقاطعة  الربغويث،  عمر    1
https://goo.gl/HacRAC .2015/7/9
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مقدمة
بتاريخ  الفلسطينية  الوطنية  املكتبة  تأسيس  قرار  عن  الفلسطيني،  الثقافة  وزير  بسيسو،  إيهاب  أعلن 
2017/8/28، مشرياً إىل أن هذه الخطوة هي األوىل لجعلها واقعاً، ورمزاً من رموز السيادة الوطنية عىل 
شكل  وطنية  مكتبة  إىل  الضيافة  قرص  بتحويل  عباس  محمود  الرئيس  قرار  أن  وموضحاً  فلسطني،  أرض 
املكتبة الوطنية رسالة الشعب الفلسطيني الذي يعتز بثقافته عىل مر العصور،  للثقافة، معترباً  انحيازاً 

ويعتربها جزءاً ال يتجزأ من املقاومة.1

منذ أكرث من 70 عاماً وفلسطني تحت االحتالل اإلرسائييل، ضمن مرشوع السيطرة االستعامرية الصهيونية 
اإلرسائيلية، الذي يرتكز عىل تهجري السكان األصليني واحتالل األرض وتدمري املدن وسلب املمتلكات، مبا 
لذلك  التاريخية،  روايته  وتدمري  هويته  لطمس  محاولة  يف  الشعب،  لهذا  والثقايف  الحضاري  اإلرث  فيها 
تحاول هذه الورقة اإلجابة عن سؤال يدور حول وضع األرشيف الوطني الفلسطيني يف ضوء قرار إنشاء 

املكتبة الوطنية؟ ومن املسؤول عن جمع هذه األراشيف؟ 

تعرض األرشيف الوطني الفلسطيني للكثري من الضياع والرسقة واالنتقال من مكان إىل آخر مع الثورة 
الفلسطينية يف الشتات، حتى العودة إىل األرض املحتلة بعد توقيع اتفاقية أوسلو بتاريخ 1993/9/13، 
إال  واملستندات،  امللفات  وجمع  التاريخية،  والكتابة  للتوثيق  املختلفة  املشاريع  محاوالت  من  وبالرغم 
أنها ما زالت ال ترتقي إىل مستوى أرشيف وطني جامع لكل اإلرث التاريخي والثقايف الفلسطيني. فمن 

الصعب كتابة تاريخ وبناء رسدية للسرية الفلسطينية يف ظل غياب املصادر األولية لها.

1948: نكبة فلسطني الثقافية
وقتل  الفلسطينية  والقرى  املدن  عىل  صهيونية  سيطرة  من  إليه  أدت  وما   1948 حرب  ألحداث  كان 
أفرغ  إذ  تاريخهم،  كتابة  عىل  وقدرتهم  الفلسطينيني  إمكانات  من  الحد  يف  مبارش  أثر  سكانها،  وتهجري 
االحتالل املدن الفلسطينية من سكانها، ودمر ونهب معظم اإلرث الثقايف والسجالت املكتوبة للشعب 
الفلسطيني، فالسيطرة اإلرسائيلية مل تقترص فقط عىل األرض، بل عىل اإلرث الثقايف املكتوب، حيث كانت 

املدن هي الحاضنة الثقافية للمجتمع الفلسطيني وهويته.2

وسجالت  الفلسطيني،  للشعب  املكتوبة  والقانونية  والثقافية  الفلسطينية  الدراسات  أغلب  صودرت 
املحيل،  الحكم  أجهزة  وأوراق  وأرشيفها،  املطبوعة  والصحافة  العامة،  واملكتبات  واألرايض،  األمالك 

https://goo.gl/WMhBc8 .2017/8/28 ،1  قيس أبو سمرة، اإلعالن عن تأسيس املكتبة الوطنية الفلسطينية قرب رام الله، وكالة األناضول
2  صالح عبد الجواد، ملاذا ال نستطيع كتابة تاريخنا املعارص من دون استخدام التاريخ الشفوي، مجلة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، املجلد 

16، العدد 64، خريف 2005، ص 4،
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معظم  وأرشيف  وبيانات  الثقافية،  واملراكز  العلم  ومعاهد  واملدارس  واملصارف  املستشفيات  وسجالت 
املثقفني  لكبار  واملذكرات  الشخصية  واألوراق  الخاصة  واملكتبات  القومية،  واللجان  السياسية،  األحزاب 

والكتاب والسياسيني. 

وقد ُدمر أو ضاع أو نُهب كامل اإلرث الثقايف املكتوب تقريباً يف املناطق التي أصبحت تحت السيطرة 
وحيفا،  يافا  مدينتي  مثل  الفلسطيني،  للمجتمع  الثقافية  املراكز  أهم  تشمل  كانت  والتي  اإلرسائيلية، 

وبعض األحياء الغربية من مدينة القدس.

ركزت الجامعات الصهيونية املقاتلة التي اقتحمت املنازل الفلسطينية يف املدن بعد تهجري أهلها، عىل 
لجمع  وقتها  من  جزءاً  العصابات  فخصصت  املدن،  يف  للسكان  الشخصية  املكتبات  احتوته  ما  جمع 

محتويات هذه املكتبات وإرسالها إىل «املكتبة الوطنية اإلرسائيلية». 

بحسب تقرير نرشه موقع «الخليج أون الين» بعد زيارة خاصة للمكتبة الواقعة داخل حرم الجامعة 
العربية يف منطقة «الشيخ بدر» بالقدس، وبعد البحث يف قوائم املكتبة عن بعض الكتب املصنفة بأنها 
«أمالك مهجورة»، وهو التصنيف الخاص بالكتب املرسوقة من مكتبات البيوت الفلسطينية بعد النكبة، 
تبنّي أن غالبية الكتب املرسوقة مُينع أخذها خارج أبواب املكتبة، وميكن االطالع عليها فقط بإرسال طلب 

عرب الربيد اإللكرتوين يحمل اسم الكاتب والكتاب، وتفاصيل عن هوية املرسل.1 

وقال أحد أمناء املكتبة للموقع اإلخباري: «إن املكتبة اإلرسائيلية تحوي عدداً يصعب إحصاؤه من الكتب 
التي تعود ملكيتها للفلسطينيني الذين ُهّجروا يف العام 1948، ألن القامئني عىل الفهرسة يف ذلك الوقت 

توفوا جميعاً». يف حني أكدت مصادر أخرى وجود أكرث من 30 ألف كتاب مرسوق.

تُخصص مكتبة الجامعة العربية ثالثة طوابق تحت األرض، ومخازن خارجية بأماكن مختلفة يف فلسطني، 
لتخزين أعداد هائلة من الكتب واملخطوطات العربية واإلسالمية املرسوقة منذ عام 1948، 30 % فقط 
من هذه الكتب متاح يف قاعات القراءة، يف حني أن 70 % مخبأ يف املخازن.2 فعىل سبيل املثال ضاعت 
األوراق الخاصة مبصطفى الدباغ الذي فقد مخطوطته األوىل، املكونة من 6000 صفحة، بعد أن سقطت 
يف البحر خالل االرتباك والرعب الذي شهدته يافا يف نهاية نيسان العام 1948، حتى سقطت املخطوطة 

يف البحر وضاع معه مجهود السنوات الطويلة.3

1  مي خلف، خزنة الكتب املرسوقة مبكتبة االحتالل تروي نكبة فلسطني الثقافية، موقع الخليج أون الين، 2016/5/30.
https://goo.gl/Q1QBp6 

2   املصدر السابق.
3   صالح عبد الجواد، مصدر سابق.
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كام ضاع جزء من أرشيف «الجهاد املقدس»، وهو املؤسسة العسكرية الوحيدة شبه املنظمة للفلسطينيني 
خالل حرب 1948، مع سقوط القرى واملدن الفلسطينية، يف حني تحّفظ الجنود األردنيون عىل جزء آخر 
منه، خالل مداهمة مقر قيادة «الجهاد املقدس» يف بلديت بريزيت وعني سينيا، ومن غري املعروف مصري 

هذا الجزء.

الجدير بالذكر أن هناك بعضاً من وثائق «الجهاد املقدس» جمع يف أرشيف جمعية الدراسات العربية 
(بيت الرشق) يف القدس بعد العام 1979. ويف العام 2001 استغل شارون وفاة فيصل الحسيني وعمليات 
املقاومة أثناء انتفاضة األقىص، إلغالق بيت الرشق ومصادرة وثائقه التي تبلغ حوايل نصف مليون ورقة، 

واالستيالء عىل مكتبتها املتخصصة يف التاريخ الفلسطيني.1

إن مصادرة الوثائق واألوراق الفلسطينية عمل ال يقترص عىل حاالت فردية استثنائية، وإمنا هو مامرسة 
مستمرة من دون انقطاع، وجزء من عملية االستحواذ عىل املكان وهويته، حيث إرسائيل بعد احتالل 
يف  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  ونرشات  وبيانات  وثائق   ،1967 العام  يف  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة 
الخمسينيات والستينيات من القرن العرشين، التي كانت يف خزائن وأرشيف اإلدارة وأجهزة االستخبارات 

األردنية واملرصية. وحولت هذه الوثائق إىل األرشيف املركزي لدولة إرسائيل (أرشيف الدولة).  

مركز األبحاث الفلسطيني: عقل الثورة يف لبنان
فقد الفلسطينيون، خالل الغزو اإلرسائييل للبنان العام 1982، جزءاً كبرياً مام جمعوه من إرثهم املكتوب، 
وليد  الفلسطيني  املؤرخ  كمكتبة  دمرت،  مهمة  شخصية  مكتبات  فهناك  قضيتهم.  عن  كتب  مام  أو 
أوراقهم  الفلسطينية  االجتامعية  واملؤسسات  السياسية  والفصائل  األفراد  من  كثري  أحرق  كام  الخالدي، 
تلك  خسائر  أكرب  أن  غري  ومخيامته،  لبنان  مدن  من  وغريها  بريوت  اإلرسائيلية  القوات  لدخول  تحسباً 
املرحلة وقعت بعد اجتياح مدينة بريوت بعد خروج املقاومة الفلسطينية منها، إذ صودرت محتويات 

مركز األبحاث ونقلت إىل إرسائيل.2

تأسس مركز األبحاث يف بريوت، بتاريخ 1965/2/28، بقرار من اللجنة التنفيذية األوىل ملنظمة التحرير، 
بهدف تغطية الرصاع العريب الصهيوين بدراسات علمية ومعلومات صحيحة، والعمل عىل جمع الوثائق 

املتعلقة بالقضية الفلسطينية. 

برز مركز األبحاث كمؤسسة فكرية ثقافية لعبت دوراً واسعاً يف ميدان البحث العلمي الخاص بالشؤون 

https://goo.gl/KUZXLw .2015/12/13 ،1   بيت الرشق .. أسسه «الحسيني» وأغلقه االحتالل، موقع الجزيرة نت
2  صالح عبد الجواد، مصدر سابق.
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لفرتة  املركز  هذا  نشطاء  إرسائيل  الحقت  حيث  والدولية،  العربية  بأبعادها  واإلرسائيلية  الفلسطينية 
طويلة، وقامت مبحاوالت اغتيال عدة لشخصيات مهمة، مثل أنيس الصايغ، مدير املركز يف حينها، وهذا 

ما يؤكد أهمية املركز وتأثريه ومدى تخوف اإلرسائيليني منه.1 

مئات  فيها  مبا  األبحاث،  مركز  مكتبة  مقتنيات  كامل  عىل  إرسائيل  استيالء  عن  النهب  عمليات  أسفرت 
الكتب النادرة واملراجع واملخطوطات الثمينة، وكذلك مقتنيات األرشيف من ملفات وأرشطة ميكروفيلم، 
إىل جانب مصادرة آالت تصوير وأجهزة تسجيل وأرشطة مسجلة كتاريخ شفوي، كالتسجيالت الصوتية 
الثقافة  أعالم  مع  صوتية  األردن، وتسجيالت  يف  أيلول 1970  أحداث  يف  شاركوا  فلسطينيني  ضباط  مع 

الوطنية الفلسطينية.2

جرت مفاوضات بني منظمة التحرير وإرسائيل يف فرتة الحقة، لتبادل أرسى إرسائيليني بأرسى فلسطينيني 
وموجودات مركز األبحاث املنهوبة، وقد استجابت إرسائيل ملطالب املنظمة الخاصة بعملية تبادل األرسى 
وتسليم موجودات املركز عن طريق الصليب األحمر، إذ جرت عملية التبادل يف مدينة الجزائر بتاريخ 
1983/11/23، وأعيدت محتويات املركز إىل الجزائر دون أن يتسلمها أحد، دون تفّقد أو حرص، فالسفري 
الفلسطيني بالجزائر وقع عىل تسلم صناديق وكميات دون أن يحدد ما الذي تسلمه، خوفاً من محاسبة 

التاريخ. 

مؤخراً، أعلن مؤمتر مركز األبحاث يف آذار 2018 عن خطة إلعادة هذا األرشيف إىل فلسطني، بعد أن ُعرِث 
عليه يف العام 2017. 

األرشيف ما بعد السلطة و»أوسلو«
استأنف مركز األبحاث عمله يف قربص يف العام 1985 وحتى العام 1993، وبعدها صدر قرار من رئيس 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير بتاريخ 1994/9/22 بنقل محتويات املركز من قربص إىل فلسطني، حيث 
وصل ميناء «أسدود»، وبقيت هناك أكرث من عرشة أشهر حتى اضطر الشاحن إىل إرسال إشعار للسلطة 

الوطنية الفلسطينية بأنه سيحرقها يف حال عدم تسلمها. وحتى اليوم غري معروف مصريها.3

بعد عودة القيادة السياسية الفلسطينية إىل أرض الوطن وعودة املؤسسات، شهدت الهيكلية الوطنية 
البحث  أُهمل  الفرتة  هذه  يف  السيايس.  الكيان  إقامة  األسايس  هدفها  رسيعة  بناء  إعادة  الفلسطينية 

الفلسطيني ومؤسساته، مع األهمية الفائقة له ولدوره يف مأسسة الكيان الفلسطيني.

https://goo.gl/FVnm85 .2015/6/13 ،1  سميح شبيب، مركز األبحاث الفلسطيني، الذاكرة الضائعة، موقع صربي جريس
2   املصدر السابق.
3  املصدر السابق.
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الثقايف  اإلرث  عىل  املحافظة  تحاول  التي  الحايل،  وقتنا  يف  واملكتبات  الثقافية  املؤسسات  العديد  هناك 
وجمع األراشيف، مثل: 

بالقضية •• حرصاً  تُعنى  خاصة  مستقلة  علمية  عربية  هيئة  أول  الفلسطينية:  الدراسات  مؤسسة 
الفلسطينية والرصاع العريب - الصهيوين. تأسست يف العام 1963، وغايتها التوثيق والبحث يف كل 
ما يخص القضية الفلسطينية. وأصدرت املؤسسة أكرث من 600 كتاب بلغات مختلفة، باالشرتاك مع 

جامعات دولية، ومراكز أبحاث يف فلسطني والبالد العربية

تضم املؤسسة مكتبة قسطنطني زريق يف بريوت، وهي أكرب مكتبة متخصصة بالقضية الفلسطينية 
والرصاع العريب اإلرسائييل وبالشؤون اليهودية والصهيونية يف الوطن العريب، وتحتوي عىل أكرث من 

79 ألف مجلد ومئات الدوريات والصحف. 

والذاكرة  الفلسطيني  الرتاث  عىل  الحفاظ  إىل  يهدف  الذي  والتوثيق  املعلومات  مركز  تضم  كام 
والنتاج الفكري الفلسطيني، ومتابعة التطورات التي لها عالقة بالقضية الفلسطينية، وجمع مختلف 

املنشورات واملواد األرشيفية املتعلقة بها، وجعلها يف متناول الجميع.1

الصحف •• من  كبرياً  عدداً  الوثائق  قسم  يف  وتضم   ،1969 العام  يف  تأسست  نابلس:  بلدية  مكتبة 
والنرشات والدوريات العربية واألجنبية، ووثائق تاريخية، وملفات وسجالت دوائر األوقاف يف فرتة 
االنتداب الربيطاين يف فلسطني، إضافة إىل العديد من الكتب العربية واإلنجليزية، فضالً عن احتوائها 

عىل مكاتب خاصة، مثل مكتبة األسري الفلسطيني.2

العام •• يف  الدولية  للدراسات  لغد  أبو  إبراهيم  معهد  أسسه  بريزيت:  جامعة  يف  الرقمي  األرشيف 
املكتوبة  املواد  من  العديد  ويحوي  العثامين.  الحكم  عهد  منذ  الفلسطينيني  حياة  لتوثيق   ،2011

والسمعية والبرصية ،ويعمل عىل جمع الوثائق واملواد البحثية و تصنيفها، وفهرستها، ونرشها.3

متحف أبو جهاد لشؤون الحركة األسرية: تأسس يف العام 1997، وَعِمَل عىل جمع وثائق الحركة ••
باملنتج  عالقة  له  ما  وكل  ولوحات،  وصور  ومخطوطات  كراسات  رسائل  من  الفلسطينية،  األسرية 
التي  األرسى  من  السجون  إدارات  من  املواد  هذه  اسرتداد  عىل  ويعمل  لألرسى،  والفكري  الثقايف 

تحتفظ بها يف مبنى خاص بالجامعة العربية.4

https://goo.gl/pdjzf8 .1  موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية
https://goo.gl/qBMS5v .2  موقع مكتبة بلدية نابلس

https://goo.gl/Lovi9q .3  موقع األرشيف الرقمي الفلسطيني، جامعة بريزيت
https://goo.gl/hcSLPf .4  موقع  متحف أبو جهاد، جامعة القدس
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مؤسسة صخر حبش للدراسات والوثائق (دار الكرامة): تضم أرشيف ووثائق صخر حبش ومذكراته ••
هذا  ويوثق  شغلها.  التي  واملهام  الفلسطينية،  الوطنية  الحركة  داخل  مسريته  وقائع  ترسد  التي 

األرشيف مراحل مهمة من تاريخ الحركة الوطنية.1

تاريخ وقضية شعب بال أرشيف
لدى الفلسطينيني كم هائل من الوثائق واملستندات غري املجمعة، وهي ليست يف مكان واحد لتشكل 
الوزارات  من  الرسمية،  وغري  الرسمية  الجهات  من  جهود  إىل  تحتاج  الخطوة  فهذه  وطنية،  مكتبة 
القضية  أرشيف  لجمع  وخارجياً  داخلياً  الخاص،  والقطاع  والجامعات  والبلديات  واملؤسسات الحكومية 

الفلسطينية داخل مكتبة وطنية.

بقيت  اليوم،  وحتى  أوسلو  اتفاقية  بعد  الذايت  الحكم  مناطق  إىل  التحرير  منظمة  قيادة  انتقال  بعد 
مؤسسات البحث الفلسطيني والتوثيق مغيبة متاماً، ومل تُجر محاوالت جادة إلعادة الحياة ملركز األبحاث 

الفلسطيني، عىل الرغم من إعادة إطالقه مؤخراً يف آذار 2018. 

القضية  توثيق  يف  أهميته  استعادة  عىل  األبحاث  مركز  قدرة  مدى  عن  للحديث  مبكراً  األمر  زال  ما 
الفلسطينية يف الظروف الحالية واستعادة األرشيف الضائع، فهناك فجوة كبرية يف الذاكرة الفلسطينية 
يجب ملؤها، وخصوصاً يف الفرتة ما بعد 1948. وعىل الرغم من االجتهادات الفردية يف فلسطني والشتات 
لتدوين التاريخ الشفوي، والبحث والتوثيق ملحطات مهمة يف تاريخ الشعب الفلسطيني، إال أن هناك 
نقصاً كبرياً يف املصادر األولية، إضافة إىل أن هذه املحاوالت مل ترتق إىل مستوى أرشيف وطني، أو حتى 

مرجع، أو وثيقة تاريخية. 

 

1  منترص حمدان، القائد الوطني صخر حبش ما زال قامئاً برتاثه الفكري والثقايف والشعري، جريدة الحياة الجديدة، 2013/11/2.



إعداد

آفاق العالقات األميركية األردنية

 عشية إعالن ترامب بشأن القدس

خالد زين الدين
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مقدمة
ذلك  ويتجسد  قوية،  إسرتاتيجية  عالقات  الهاشمية  األردنية  واململكة  األمريكية  املتحدة  الواليات  تربط 
باملساعدات األمريكية املقدمة إىل األردن بشكل سنوي. وقد شكل قرار الرئيس األمرييك دونالد ترامب 
االعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل بتاريخ 2017/12/6 نقطة مهمة يف هذه العالقة، وخاصة أن األردن 

الوُيص عىل املقدسات يف املدينة. 

أعلن الجانب األردين موقفاً معارضاً من قرار ترامب، واعتربه خرقاً للرشعية الدولية وميثاق األمم املتحدة، 
وأنه خطوة أحادية الجانب تستهدف فرض حقائق جديدة عىل األرض تعترب الغية وباطلة. وقال محمد 
املومني، الناطق باسم الحكومة األردنية، إن قرار ترامب يعترب «اعرتافاً غري قانوين» كونه يكرس االحتالل 

اإلرسائييل للجزء الرشقي من املدينة الذي احتل يف العام 1.1967 

عىل الرغم من تهديدات اإلدارة األمريكية بقطع املساعدات عن األردن وسواها يف حال دعم قرار الجمعية 
العامة لألمم املتحدة، إال أن األردن أظهر تأكيده عىل موقفه. 

يف ضوء ما سبق، تربز اإلشكالية: كيف تؤثر سياسات ترامب بشأن القدس عىل مستقبل العالقات األردنية 
أن األردن ميتلك الوصاية عىل املقدسات اإلسالمية يف املدينة من جانب، ويتمتع  – األمريكية، خصوصاً 

بعالقات إسرتاتيجية مع الواليات املتحدة من جانب آخر؟ 

الرصاع  منطقة  يف  باألردن  األمرييك  االهتامم  مالحظة  من  بد  ال  اإلشكالية،  هذه  عن  لإلجابة  محاولة  يف 
الفلسطيني – اإلرسائييل، وميكن تتبع ذلك من خالل اإلجراءات اإلرسائيلية األخرية بخصوص االعتذار من 
الحكومة األردنية بشأن حادثة السفارة – التي قام فيها موظف من السفارة اإلرسائيلية يف عاّمن بقتل 
مواطَنني أردنيَني، وعىل إثرها أغلقت السفارة - مام أعاد العالقات الرسمية وفتح السفارة اإلرسائيلية من 
جديد. كام أن العاهل األردين امللك عبدالله الثاين استقبل مايك بينس، نائب الرئيس األمرييك، الذي رفض 

الفلسطينيون استقباله.

ومن جهة مقابلة، تحرّك األردن عىل املستوى الدويل والعريب واإلسالمي يف مواجهة القرار، ومل يرتاجع عن 
دعمه لقرار الجمعية العامة رغم التهديدات األمريكية بقطع املساعدات عنه.

ودولياً  بشكل عام، إّن السيناريو املحتمل بقاُء العالقات كام هي، مع إعالن األردن رفض القرار رسمياً 
وديبلوماسياً، والعمل يف محاولة للتقليل من حدته من خالل املفاوضات الدولية لحل الرصاع، فاألردن 
لكافة  االحتواء  ملحاولة  الخارجية  سياستها  يف  تسعى  املختلفة،  والتحديات  بالرصاعات  محاطة  دولة 

https://goo.gl/im4eNx .2017/12/9 ،بالعربية CNN 1  األردن بعد إعالن ترامب للقدس عاصمة إلرسائيل: االعرتاف باطل قانوناً، موقع
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التهديدات، واملوازنة بني مصالحها االقتصادية واألمنية ومسؤولياتها، وتربطها بإرسائيل عالقات اقتصادية 
إيجابية متثلت آخرها يف اتفاقية الغاز التي وقعت يف العام 2014. كام حرض األردن املؤمتر الذي عقد 

بشأن غزة يف البيت األبيض بتاريخ 2018/3/13، والذي رفضه الفلسطينيون.

ومن ناحية أخرى، مل يعمل الجانب الفلسطيني عىل تجسيد رد فعل صارم عىل أرض الواقع، كإيقاف 
التعامالت مع الجانب اإلرسائييل أو األمرييك. 

العالقة األميركية – األردنية والوصاية األردنية على املقدسات يف القدس
 بدأت العالقة األمريكية - األردنية بالتطور منذ خمسينيات القرن العرشين، عقب انحسار نفوذ بريطانيا 
الحكومة  فلجأت  وعسكرياً.  اقتصادياً  لألردن  األساسية  الداعمة  كانت  التي  األوسط،  الرشق  منطقة  يف 

األردنية إىل الواليات املتحدة لتعويض ميزانيتها، وخاصة بعد اعتامد مبدأ أيزنهاور1 يف العام 2.1957

مليون  املساعدات 460.91  قيمة  كانت  العام 2006  ففي  باضطراد.  لألردن  األمريكية  املساعدت  تزداد 
دوالر، ومع تزايد التحديات واملشاكل يف منطقة الرشق األوسط، والتهديد من قبل الجامعات اإلسالمية 
إىل  اإلرهاب،  ملواجهة  األمريكية  الحملة  مع  تزامنت  التي  اإلسالمية (داعش)،  الدولة  كتنظيم  املتشددة 
جانب مشاكل األردن االقتصادية التي نجمت عن الالجئني السوريني والعراقيني، زادت الحكومة األمريكية 

من حجم املساعدات لتصل يف العام 2018 إىل مليار دوالر.3

وقد وقع ريكس تيلرسون، وزير الخارجية األمرييك السابق، بتاريخ 2018/2/14 مذكرة تفاهم مع الجانب 
األردين، تتعهد فيها الواليات املتحدة بشكل غري ملزم بتقديم ما ال يقل عن 1.275 مليار دوالر سنوياً ملدة 
خمسة سنوات، ابتداء من السنة املالية 2018 وحتى 20224 - وتعد هذه املذكرة هي األوىل من نوعها 

يف عهد الرئيس ترامب - ما يعني زيادة بنسبة 25 %.

1  مبدأ أيزنهاور: دوايت أيزنهاور، رئيس الواليات املتحدة األمريكية 1953-1961، واشتهر مببدأ أيزنهاور يف السياسة الخارجية األمريكية، إثر 
خطبة ألقاها أمام الكونغرس األمرييك بتاريخ 1957/1/5. وميكن تلخيص هذا املبدأ املوجه لدول الرشق األوسط بأنه ميكن ألي دولة يف 
الرشق األوسط طلب املساعدات األمنية والعسكرية واالقتصادية من الواليات املتحدة، وكذلك طلب املساعدة العسكرية يف حال تعرضها 

لهجوم من قبل أي عدو، مشرياً حينها إىل االتحاد السوفييتي.
2  خليل الحجاج، العالقة األردنية األمريكية: دراسة تاريخية يف العوامل السياسية واآلثار التنموية 1957-1985، دراسات: العلوم االجتامعية 

واإلنسانية، مجلد 36، عدد1، الجامعة األردنية، 2009. 
3  ميكن االطالع عىل املوقع الخاص باملساعدات األمريكية الخارجية الرسمي (Foreign Assistance) عىل الرابط أدناه:

https://goo.gl/NC27kk 

4  مذكرة تفاهم جديدة بني الواليات املتحدة واألردن بشأن املساعدة الخارجية الثنائية لألردن، املوقع الرسمي للسفارة األمريكية يف األردن، 
https://goo.gl/Z1fdJe .2018/2/14
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املوقف األردني إزاء قرار ترامب
 ناقش امللك عبدالله الثاين خالل زيارة إىل تركيا، تزامنت مع صدو قرار ترامب، مع الرئيس الرتيك رجب 
طيب أردوغان، تداعيات القرار، مؤكَدين رضورة احرتام الوضع الخاص بالقدس، وحل الدولتني، وإقامة 

الدولة الفلسطينية، واتفقا عىل عقد جلسة طارئة ملجلس التعاون اإلسالمي.1 

يشكل  ترامب  قرار  إن  فيه  قال  خطاباً  امللك  فيها  وألقى  بتاريخ 2017/12/13،  الجلسة  تلك  وعقدت 
الفلسطيني  الرصاع  لحل  األنسب  الخيار  هو  الدولتني  حل  وإن  املنطقة،  يف  واالستقرار  لألمن  تهديداً 
اإلرسائييل. كام أكد استمرار األردن يف التصدي ألي محاولة ميكن أن تعمل عىل تغيري يف الوضع القانوين 

أو التاريخي للمسجد األقىص والحرم القديس الرشيف.2 

دعمت األردن مساعي إصدار قرار من مجلس األمن يدين القرار، إال أن الفيتو األمرييك كان عائقاً، ما 
عن  املساعدات  بقطع  ترامب  ترصيح  ورغم  القرار.  إلصدار  العامة  الجمعية  إىل  التوجه  األمر  استدعى 
الدول التي ستصوت لصالح القرار، إال أن األردن الذي يتلقى مساعدات أمريكية، كبرية نسبياً، دعم قرار 

الجمعية العامة الذي صدر بتاريخ 2017/12/20، الذي يدين قرار ترامب ضمنياً.

أثارت زيارة بينس إىل مرص واألردن وإرسائيل جدالً كبرياً، خاصة أنها جاءت بعد فرتة قصرية من قرار 
ترامب بشأن القدس، وبعدما رفض الفلسطينيون استقباله، وعدم التعامل مع الجانب األمرييك. 

عبدالله  للملك  واضحة  ترصيحات  هناك  وكانت   ،2018/1/21 بتاريخ  بينس  األردين  الجانب  استقبل   
خالل هذه الزيارة، أكد فيها العالقة اإلسرتاتيجية بني األردن والواليات املتحدة. ويف ذات الوقت رصح 
: «إن الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني بالنسبة إلينا  بشأن الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل وقرار ترامب قائالً
يف األردن واملنطقة يعد مصدراً رئيسياً يهدد االستقرار. أؤكد بأن القدس غالية علينا كمسلمني ومسيحني 

كام هي بالنسبة لليهود».3 

 أما بينس، فقال: «اتخذ الرئيس ترامب قراراً تاريخياً باالعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل، ولكنه أوضح 
يف نفس القرار بأننا ملتزمون باحرتام دور األردن ووصايتها عىل األماكن املقدسة يف القدس. وأننا مل نأخذ 

موقفاً من الحدود واملوقف النهايئ، فهذه أمور خاضعة للمفاوضات».4 

امللك عبدالله خالل مقابلة مع قناة CNN بتاريخ 2018/2/44 بأنه ال ميكن االستغناء  وقد رصح أيضاً 

https://goo.gl/c8BbPM .2017/12/7 ،1  امللك والرئيس الرتيك يجريان مباحثات يف أنقرة، موقع رئاسة الوزراء األردنية
https://goo.gl/W6iRgA .2017/12/13 ،2  كلمة امللك عبدالله الثاين خالل جلسة منظمة التعاون اإلسالمي

https://goo.gl/oMDi1x .2018/1/21 ،3  املومتر الصحفي للملك عبدالله الثاين ومايك بينس
4  املصدر السابق.
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عن الدور األمرييك يف عملية السالم باملنطقة «ال سالم دون الواليات املتحدة»، مام يقود إىل استنتاج بأن 
الجانبني مستمران يف اإلقرار بأهمية كل طرف يف املنطقة. 

يؤكد األردن عىل الدور األمرييك وأهميته يف املنطقة، مع تشديده عىل موقف صارم تجاه القدس، كام 
واستمرار  املدينة،  يف  املقدسة  األماكن  عىل  األردن  وصاية  باحرتام  التزامها  عىل  املتحدة  الواليات  تؤكد 

تقديم املساعدات املالية. 

توترت العالقات األردنية – اإلرسائيلية خالل السنوات املاضية إثر حادث قتل القايض األردين رائد زعيرت 
عىل الحدود بني الضفة الغربية واألردن يف العام 2014، وقتل املواطَنني األردنيَني يف العام 2017. وبدأت 
التوترات بعد السامح لحارس السفارة مبغادرة األردن مع عينات شالين، السفرية اإلرسائيلية يف عامن، 
وطاقم السفارة، وشكلت طريقة استقبال رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو للحارس غضباً رسمياً 
املواطَنني  حقوق  عن  يتنازل  لن  األردن  أن  عىل  يشدد  الثاين  عبدالله  امللك  جعل  مام  أردنياً،  وشعبياً 
السفارة  فتح  إلعادة  السفري  وتغيري  اإلرسائيلية  الحكومة  من  رسمياً  اعتذاراً  األردن  وطَلََب  والقايض. 

اإلرسائيلية يف عاّمن.1

بشأن  تفاهم  مذكرة  وقعت  فقد  بكل النواحي،  اإلرسائيلية  األردنية -  قطع العالقات  سبق  ما  يعني  ال 
 ،2016/9/23 بتاريخ  رسمي،  بشكل  االتفاقية  ووقعت   ،2014 العام  يف  املسال  الطبيعي  الغاز  استرياد 
بني رشكة نوبل إنريجي األمريكية العاملة يف إرسائيل، ورشكة الكهرباء األردنية الوطنية (الرشكة مملوكة 
بالكامل للحكومة األردنية)، التي مبوجبها ستقوم الرشكة مبّد األردن بالغاز الطبيعي.2 وتأيت هذه االتفاقية 
مل تتأثر بحادث قتل القايض أو املواطَنني  لتعزيز العالقات بني األردن وإرسائيل التي  باعتبارها خطوة 

األردنيَني، أو حتى بقرار ترامب بشأن القدس. 

من املفارقة أن توقيت االعتذار الرسمي (2018/1/19) الذي قدمته الحكومة اإلرسائيلية لألردن وتعهدها 
بااللتزام بكافة الرشوط األردنية، جاء يف فرتة حساسة عىل مستوى موقف األردن من القدس، وقبل زيارة 

بينس بيومني، ما يشري إىل االهتامم الكبري بدور األردن يف املنطقة.3

 

https://goo.gl/exrdU6 .2018/1/21 ،1  فريق إرسائييل بعامن إلعادة فتح السفارة، الغد األردين
2  وقعت رشكة الكهرباء الوطنية األردنية اتفاقية مع رشكة نوبل إنريجي ترسي يف العام 2019 السترياد 40 % من حاجة رشكة الكهرباء من 
.. األردن يوقع اتفاقية استرياد الغاز من إرسائيل، الغد األردين،  الغاز الطبيعي املسال لتوليد الكهرباء من إرسائيل. للمزيد: انظر، رسمياً 

https://goo.gl/1rCgLG .2016/9/26
https://goo.gl/LnKE5A .2018/1/18 ،3  إرسائيل تعتذر لألردن عن حادث السفارة، الجزيرة نت
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املوقف الفلسطيني
ال شك أن املوقف الفلسطيني ذا أهمية يف بلورة املوقف العريب، مبا يف ذلك األردن، من قرار ترامب. 
مل  املتحدة  الواليات  «إن  بتاريخ 2017/12/22:  فرنسا  يف  كلمة  خالل  عباس  محمود  الرئيس  قال  فقد 
تعد وسيطاً نزيهاً لعملية السالم، ولن نقبل أية خطة منها بسبب اخرتاقها للقانون الدويل. ما قامت به 
الواليات املتحدة يف هذا املوضوع بالذات جعلها تبعد نفسها عن الوساطة، وأن من يقدم هكذا مرشوع 

... ال أعتقد أنه قادر ليقدم حالً عادالً مقبوالً لعملية السالم يف الرشق األوسط».1 

اقترص املوقف الفلسطيني عىل وقف االتصاالت مع اإلدارة األمريكية وعىل التحرك الدويل، ومل يكن لهذا 
املوقف آثار عىل األرض يف العالقة مع الجانب اإلرسائييل كوقف التنسيق األمني بني الجانبني، أو القيام 
بأٍي من اإلجراءات التي من املمكن أن تضغط عىل األطراف كالتوجه إىل املحكمة الجنائية الدولية أو 

غري ذلك. 

 يبدو أن الجانب الفلسطيني مل يتمكن من التوصل إىل تفاهم مع األردن والدول العربية بشأن التخيل 
عن الرعاية األمريكية «لعملية السالم»، ومل يبدر ما يفيد أن الجانب الفلسطيني منزعج من عدم تغري 

الرؤية العربية للعملية السياسية. 

خامتة
يوازن الجانب األردين بني مصالحه ومسؤولياته، ما يجعله أكرث متهالً يف التعامل مع قرار ترامب، فعىل 
الجانب الرسمي لجأ األردن إىل كافة القنوات الديبلوماسية للتخفيف من حدة هذا القرار، مع التأكيد 
الدائم عىل رفضه واعتباره باطالً والغياً. وعىل الجانب اآلخر، ما زال األردن يتمسك بالدور األمرييك يف 
تتأثر،  ولن  مستمرة  األردنية  األمريكية  العالقات  فإن  لذا  واألمنية؛  االقتصادية  مصالحه  مراعياً  املنطقة، 

وسيبقى األردن متمسكاً برفضه لتغيري الوضع القانوين والتاريخي يف القدس. 

ملفات  بني  الدولية،  األردنية  العالقات  يف  للملفات  النسبي  الفصل  عملية  أّن  املهم  االستنتاج  ولعل 
للسياسة  وسمة  أسايس  أمر  وطنية،  أردنية  وملفات  واملساندة،  الدعم  عاّمن  فيها  تقدم  فلسطينية، 
األردنية، والعربية يف الوقت الراهن، فقد بات فصل ملفات العالقات سمة عاملية، إذ ميكن أن تتفق دول 

يف ملفات وتختلف يف أخرى. 

https://goo.gl/DKmc8X  .2017/12/22 ،1  املؤمتر الصحفي بني محمود عباس والرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون





إعداد

التقارب اإلسرائيلي - األفريقي 

وتأثيره على القضية الفلسطينية

شيـريـن حميــدات
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مقدمة
كافة  عىل  األفريقية  القارة  يف  نشاطاتها  وتوسيع  بتكثيف  املاضيني  العامني  خالل  «إرسائيل»  رشعت 

األصعدة، الديبلوماسية واالقتصادية، لتحقيق مجموعة أهداف معلنة وأخرى غري معلنة.

خالل القمة الـ 51 للمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا «األكواس» املنعقدة بتاريخ 2017/6/5، يف 
العاصمة الليبريية مونروفيا، التي استضافت رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو - وهي املرة األوىل 
التي تُوّجه فيها دعوة لرئيس دولة غري أفريقية لحضور القمة - أشار نتنياهو خالل الخطاب الذي ألقاه 
يف القمة إىل جملته الشهرية التي يرددها خالل لقاءاته مع قادة أفريقيا بأن «إرسائيل تعود إىل أفريقيا، 
وأفريقيا تعود إىل إرسائيل»، يف إشارة واضحة إىل نية إرسائيل بالعودة الحقيقية إىل دول القارة األفريقية. 

ولكن  وبرودها،  العالقات  دفء  بني  تاريخياً،  األفريقية،  القارة  ودول  إرسائيل  بني  العالقات  تراوحت 
املالحظ تغرّي مواقف بعض الدول األفريقية يف دعمها للقضية الفلسطينية، ما يتجىل، يف األعوام األخرية 
تُطرح  التي  الفلسطينية  بالقضية  املتعلقة  القرارات  مشاريع  عىل  تصويتها  يف  بوضوح   (2017-2016)

للتصويت يف األمم املتحدة واملؤسسات الدولية األخرى.

بزيارات  قام  متوز 2016،  يف  األفريقي  الرشق  دول  اىل  نتنياهو  بها  قام  التي  التاريخية  الزيارة  عن  عدا 
إىل كينيا يف كانون األول 2016، وإىل ليبرييا لحضور قمة (األكواس) يف حزيران 2017، فضالً عن زيارات 
إرسائيل  تستخدم  الزيارات،  عدا  التالية،  األسطر  يف  سيتضح  وكام  إرسائيل.  إىل  أفارقة  لقادة  متوالية 
املساعدات والدعم االقتصادي لكسب الدعم السيايس، خاصًة يف ظل (تدويل القضية الفلسطينية)، من 

خالل توجه القيادة الفلسطينية إىل املجتمع الدويل إليجاد حل لها.

عالقات أفريقيا وإسرائيل
إذ  الخمسينيات،  بداية  منذ  العرب  غري  من  األفريقية  القارة  دول  مع  قوية  بعالقات  إرسائيل  ارتبطت 
اعتربت تلك الدول إرسائيل منوذجاً ناجحاً يف مجاالت متعددة تحتاجها أفريقيا، وبقيت العالقات مزدهرة 
إىل حني احتالل إرسائيل لألرايض العربية العام 1967، ما دفع بعض الدول إىل مراجعة عالقاتها بإرسائيل، 
وقامت بقطع عالقاتها الديبلوماسية معها، مثل غينيا، وأوغندا، وتشاد، والكونغو برازافيل، ولكن دوالً 
أخرى كجنوب أفريقيا مل تتأثر عالقاتها بإرسائيل بسبب دعمها لنظام الفصل العنرصي الحاكم آنذاك، إىل 

أن انتهى هذا النظام. 

شّكلت حرب 1973 نقطة قوة للجيوش العربية، فبعدما كانت إرسائيل تقيم عالقات ديبلوماسية مع 
خمس وعرشين دولة أفريقية، قرر املجلس الوزاري ملنظمة الدول األفريقية قطع العالقات الديبلوماسية 
مع إرسائيل، وطالبها باالنسحاب من األرايض التي احتلتها، فاستجابت الدول األفريقية إىل القرار ما عدا 
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دولة جنوب أفريقيا والدول الخاضعة لنفوذها آنذاك (مالوي وسويزالند وليسوتو)1، ذلك كون الدول 
األفريقية أصبحت عىل ثقة بقوة الدول العربية وتأثريها يف تغيري املشهد السيايس، خاصة بعد استخدام 

النفط سالحاً يف هذه الحرب.

عند تويل الرئيس أنور السادات (1981-1970) حكم مرص، وقّع معاهدة سالم (اتفاقية كامب ديفيد 
1978) بني مرص وإرسائيل، وكانت هذه االتفاقية مبنزلة هدية إلرسائيل، ليس فقط لتحييد مرص، الدولة 
وأفريقياً، عن الرصاع، وإمنا ألن تقوم دول أفريقية بحذو حذو مرص واستعادة عالقاتها  املحورية عربياً 

مع إرسائيل.

شكلت بداية الثامنينيات والتسعينيات تحوالً جذرياً يف العالقات بني دول أفريقيا وإرسائيل، خاصًة بعد 
أوسلو  اتفاق  سيام  ال  اإلرسائييل،  العريب  للرصاع  السلمية  التسوية  ومبادرات  السوفييتي  االتحاد  انهيار 
العام 1993 بني الفلسطينيني واإلرسائيليني، الذي كانت نقطة بداية حقيقية النفتاح إرسائيل عىل الدول 
األفريقية، وتعزيز تلك العالقات يف مجاالت التجارة واالقتصاد واألمن والسياسة. فبعدما أعادت الدول 
التي هي جوهر الرصاع العريب اإلرسائييل عالقاتها بإرسائيل، مل يكن من الدول األفريقية إال أن تعيد النظر 
يف ترتيب أولوياتها وتسعى وراء تحقيق مصالحها، خاصة أنها رأت يف إرسائيل منوذجاً تنموياً يحتذى به، 
ناهيك عن إقناع إرسائيل للدول األفريقية بأنها منوذج حّي للقضاء عىل اإلرهاب، وتقديم نفسها كخبري 

يف هذا املجاالت التي تحتاجها الدول األفريقية. 

دوافع اهتمام إسرائيل بالقارة األفريقية 
ذلك  اإلرسائييل،  القرار  صانع  نظر  يف  اإلرسائيلية  الخارجية  السياسة  أولويات  من  األفريقية  القارة  تعّد 
باملوارد  الغنية  فأفريقيا  وأمنية.  واقتصادية  وإسرتاتيجية  أهمية (جيوسياسية)  من  القارة  به  تحظى  ملا 
للدول، فام تنظر إليه  الطبيعية واملواد الخام، ال سيام النفط واليورانيوم واألملاس، تجعل منها مطمعاً 

إرسائيل نحو القارة األفريقية ميكن إجامله باآليت: 

منع العزلة الدولية: تعيش إرسائيل شبح عزلة دولية نظراً الحتاللها أراٍض عربية ومخالفاتها الصارخة ••
للقانون الدويل والقانون الدويل اإلنساين يف األرايض الفلسطينية املحتلة، يف ظل الهجمة االستيطانية 

الرشسة عىل األرايض املحتلة منذ العام 1967. 

بن •• ديفيد  قدمه  الذي  األطراف»  «عقيدة  أو   «Periphery Doctrine» مبدأ  إرسائيل  اعتمدت 
اإلرسائييل،  القومي  األمن  عنارص  أبرز  كأحد   ،(1953-1948) إرسائييل  وزراء  رئيس  أول  غوريون، 

1  لالطالع عىل قامئة الدول التي قطعت عالقاتها بإرسائيل، انظر: كامل إبراهيم، عودة إرسائيل إىل أفريقيا (1980-1990)، مجلة الدراسات 
الفلسطينية، العدد 2، 1990.   



235

أوراق تقدير موقف

بهدف تطويق األمن القومي العريب، الذي يعني توجه إرسائيل إىل التحالف مع دول غري عربية يف 
محيط منطقة الرشق األوسط ملواجهة العزلة واملقاطعة االقتصادية والديبلوماسية العربية والدولية 
بإرسائيل  الدول  تلك  اعرتاف  حني  إىل  العربية  الدول  مواجهة  يف  جديد  قوى  توازن  وخلق  لها، 

وتحقيق سالم معها.1

كسب الدعم األفريقي لرتشح إرسائيل يف مجلس األمن: تسعى إرسائيل للحصول عىل مقعد غري دائم ••
يف مجلس األمن للعامني 2019-2020، مام يستدعي دعم العديد من الدول، سواء اإلسالمية وغري 
اإلسالمية، لدعم هذا الرتشح، خاصة أن الدول األفريقية تتمتع بقوة تصويتية هائلة يف الجمعية 
العامة لألمم املتحدة، مام يدل عىل التأثري القوي لتلك الدول عىل القرارات التي تطرح للتصويت 

يف الجمعية العامة.

عدم التصويت ضد إرسائيل يف املحافل الدولية لكسب مواقف سياسية من الدول األفريقية ذات ••
التأثري يف التصويت، وثنيها عن التصويت لصالح القرارات املتعلقة بالقضية الفلسطينية، والحيلولة 

دون استصدار أي قرار من شأنه إدانة إرسائيل.

تعترب جمهورية غينيا مثاالً عىل تأثري إرسائيل عىل الدول األفريقية يف تصويت الدول عىل قرارات ••
تخص الشأن الفلسطيني، فبعد قطيعة ما يقرب 49 عاماً بينها وبني إرسائيل نتيجة احتالل األخرية 
لألرايض العربية، عملت إرسائيل عىل استعادة العالقات بينهام يف متوز 2016 2، األمر الذي أدى إىل 
تغيب غينيا عن التصويت عىل قرار منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم (اليونسكو) يف 

ترشين األول 2016 بشأن حائط الرباق.3

خطط إسرائيلية لتعزيز مكانتها يف أفريقيا
تسعى إرسائيل للحصول عىل صفة مراقب يف االتحاد األفريقي، األمر الذي من شأنه أن يعطيها الحق 
يف املشاركة يف قمم االتحاد األفريقي والتوقيع عىل االتفاقيات الدولية التي ينضم إليها االتحاد، أسوة 
بدولة فلسطني التي تتمتع بصفة مراقب فيها، وذلك لتعزيز عالقاتها بالدول األفريقية التي تقيم عالقات 
معها، وحتى التي ال تقيم عالقات معها، للتعامل معها وفقاً ملبادئ االتحاد يف التعامل مع الدولة التي 

تتمتع بصفة مراقب.

1 Leon T. Hadar, The Collapse of Israel’s “Periphery Doctrine:” Popping Pipe(s) Turkey Dreams, World Affairs, 
18/6/2010.  https://goo.gl/foSrzW

2 Israel and Republic of Guinea sign agreement renewing diplomatic ties,
          Israel Ministry of Foreign Affairs, 20/6/2017. https://goo.gl/S189Za 

3 UNESCO votes: No connection between Temple Mount and Judaism, The Jerusalem Post, 3/10/2016. https://goo.
gl/89rbLC  

https://goo.gl/foSrzW
https://goo.gl/S189Za
https://goo.gl/89rbLC
https://goo.gl/89rbLC
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خالل لقاءات نتنياهو مع العديد من القادة األفارقة كان يكرر رغبة بالده باالنضامم إىل منظومة االتحاد 
األفريقي، ففي الزيارة التي قام بها إىل كينيا بتاريخ 2017/11/29، أشار إىل أنه يرغب يف تقوية عالقات 
إرسائيل مع الدول األفريقية ليس فقط كل دولة عىل حدة، وإمنا ضمن تكتل االتحاد األفريقي، وذلك 

لبناء مستقبل أفضل ألفريقيا.

كام تحاول إرسائيل عقد قمة أفريقية – إرسائيلية، فرغم اإلعالن عن تأجيل القمة األفريقية اإلرسائيلية 
التي تحمل عنوان «األمن والتنمية» يف لومي عاصمة توغو، التي كان من املزمع عقدها يف ترشين األول 
2017، إىل وقت مل يتم تحديده بعد، نتيجة للضغوط التي تعرض لها الرئيس التوغويل فور غيناسيغبي، 
الدولية  املنظامت  خالل  من  الفلسطينية  الديبلوماسية  وجهود  الدويل،  أو  الداخيل  املستوى  عىل  سواء 
واإلقليمية، مثل جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون اإلسالمي، واالتحاد األفريقي، ومجموعة دول 

عدم االنحياز، إال أن إرسائيل ما زالت تسعى لعقد هذه القمة.

أسباب عودة أفريقيا إلى إسرائيل
عىل الرغم من غنى أفريقيا باملوارد الطبيعية إال أنها تفتقر إىل الخربات التي تساعدها عىل استغالل 
عىل الوجه األمثل. كام أن بعض الدول األفريقية، خاصة مناطق الشامل والساحل األفريقي،  مواردها 
للحكومات األفريقية التي تعاين من هشاشة  تعاين من إرهاب الجامعات املتطرفة الذي يشكل تحدياً 
بنيانها، فهي ال تقوى منفردًة عىل مواجهة التحديات التي تواجهها والقضاء عىل هذه الظاهرة التي أدت 
إىل تقويض التنمية فيها، وانتشار الفوىض والنزاعات الداخلية، واألوبئة واألمراض التي تفتك بشعوبها، 
أبوابها  فتح  إال  الدول  لتلك  كان  فام  اإلرهاب،  وآخرها  الفقر  أولها  مشاكل  من  تعانيه  مام  ذلك  وغري 
إلرسائيل، الدولة النموذج يف تحقيق التنمية والرفاه أوالً، والقضاء عىل اإلرهاب والحد من انتشاره ثانياً، 
فنتنياهو ال يرتك فرصة يف لقاءاته مع قادة أفارقة إال يحاول خاللها إظهار إرسائيل كضحية لإلرهاب، فهو 

يشبه نضال الشعب الفلسطيني يف وجه االحتالل باإلرهاب الذي تعمل دولته عىل محاربته.

كام أّن الضعف العريب وانشغال الدول العربية بحل أزماتها الداخلية، خاصة بعد (الربيع العريب) الذي 
دفع  القذايف،  معمر  كنظام  املؤثرة  العربية  األنظمة  وانهيار   ،2011 األول  ترشين  منذ  ببعضها  عصف 
إرسائيل إىل ملء الفراغ واستغالل الوضع القائم يف تعزيز حملة نتنياهو الديبلوماسية يف أفريقيا تحت 

شعار (إرسائيل تعود إىل أفريقيا وأفريقيا تعود إىل إرسائيل). 

دفع حديُث نتنياهو عن عالقات إرسائيل بالدول العربية، وأنها مل تعد ترى إرسائيل عدواً، بل هي رشيك 
حيوي يف مكافحة اإلرهاب1، الدوَل األفريقيَة إىل فتح بواباتها إلرسائيل، معترباً أن هذا يصب يف مصلحة 

1  PM Netanyahu meets with Italian President Mattarella, The Jerusalem Post, 2/11/2016. https://goo.gl/PBnCij 

https://goo.gl/PBnCij
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إرسائيل وتلك الدول.1

من  جريانها  مع  أفضل  عالقات  تربطها  إرسائيل  بالده «أن  إىل  نتياهو  زيارة  خالل  الكيني  الرئيس  وبنّي 
الدول العربية أكرث من أي وقٍت مىض، معترباً أن كينيا ستكسب الكثري يف تعاونها األمني مع إرسائيل2»، 
مام يشري إىل أن الدول األفريقية أصبحت تجد يف عالقات إرسائيل بالدول العربية مربراً لبناء تحالفات 

وعالقات معها.

يف املقابل، هناك دول أفريقية عديدة ما زالت عىل مواقفها داعمة للقضية الفلسطينية، مع أنها تربطها 
بإرسائيل عالقات ديبلوماسية واقتصادية، فعىل سبيل املثال، رفض الرئيس النيجريي محمد بخاري، حضور 
قمة األكواس يف ليبرييا احتجاجاً عىل دعوة نتنياهو لحضور القمة. كام أن السنغال تبنت ودعمت قرار 
تاريخياً  الداعمة  أفريقيا  جنوب  أما  بتاريخ  2016/12/23،  االستيطان  بشأن  رقم 2334  األمن  مجلس 
للقضية الفلسطينية، فقد أعلنت مقاطعتها القمة األفريقية اإلرسائيلية، ودعت دوالً أفريقيًة أخرى إىل 

مقاطعتها.

فلسطني وأفريقيا إلى أين؟ 
تويل القيادة الفلسطينية أهمية كبرية للقارة األفريقية، وكون فلسطني تتمتع بصفة مراقب يف االتحاد 
يف قمم االتحاد األفريقي ويُلقي الكلمة االفتتاحية  األفريقي، فإن الرئيس محمود عباس يكون حارضاً 
فيها، وقد أعلن الرئيس يف كانون الثاين 2016، عن تأسيس وكالة التنمية والتعاون الدويل (بيكا)، كذراع 
تنفيذي لحشد التضامن الدويل مع فلسطني من خالل التنمية، وتقديم (الدعم الفني واملساعدة اإلمنائية) 

للدول الصديقة لفلسطني.

عىل الرغم من اإلمكانيات املادية املحدودة لفلسطني - التي ال تضاهي ما تقدمه إرسائيل ألفريقيا من 
خالل وكالة التنمية والتعاون الدويل (ماشاف)- قامت فلسطني من خالل الوكالة وبالتعاون مع البنك 
اإلسالمي للتنمية مبساعدة السنغال، وذلك بعد إعالن نتنياهو عن قطع برنامج املساعدات عنها لتبنيها 
قرار 2334 بشأن االستيطان عضواً غري دائم يف مجلس األمن، وتعليق عالقاتها الديبلوماسية معها، فضالً 

عن برامج وتوقيع اتفاقيات تنموية يف مجاالت متعددة، لنقل الخربات الفلسطينية إىل دول القارة.3 

كام تعمل القيادة الفلسطينية بشكل دائم بالتعاون مع الدول العربية، وخاصة الخليجية، عىل مواجهة 

1 PM Netanyahu to submit plan to strengthen economic ties and cooperation with Africa, The Jerusalem Post, 24/6/2016. 

https://goo.gl/6RGTqC  
2 During historic Netanyahu visit, Kenyan president says Africa needs Israel, The Jerusalem Post,  5/7/2016. https://goo.

gl/7LRvLP

 https://goo.gl/NTbfMi :3  انظر: موقع وزارة الخارجية واملغرتبني الفلسطينية

https://goo.gl/6RGTqC
https://goo.gl/NTbfMi
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وإفشال املخططات اإلرسائيلية يف أفريقيا التي تهدد األمن القومي العريب. فبناًء عىل طلب دولة فلسطني 
أقر مجلس الجامعة العربية خطة ملواجهة إرسائيل يف أفريقيا، وتعزيز التعاون العريب األفريقي.1

ولكن الزيارة األخرية التي قام بها وزير الخارجية السنغايل صديقي كابا يوم 2018/3/28 إىل القدس، 
وزيارته للمسجد األقىص بحراسة جنود االحتالل دون التنسيق مع الجانب الفلسطيني2، تشّكل سابقة 
مبامرسة  املعنية  اللجنة  وترتأس  الفلسطينية،  للقضية  داعمة  إسالمية  دولة  السنغال  أن  خاصة  خطرية، 
الشعب الفلسطيني لحقوقه غري القابلة للترصف منذ العام 1975، مام يعني بداية تراجع يف مواقف 

الدول األفريقية تجاه القضية الفلسطينية.

1  مجلس الجامعة العربية يقر خطة تحرك عربية ملواجهة التغلغل اإلرسائييل ىف أفريقيا، اليوم السابع، 2017/7/12. 
 https://goo.gl/DyhXEE 

  https://goo.gl/tD2VHY  .2018/3/28 ،ً2   وزير خارجية السنغال يزور األقىص بحراسة االحتالل، وكالة معا

https://goo.gl/DyhXEE
https://goo.gl/tD2VHY
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مقدمة
أثار الرصاع يف سوريا منذ العام 2011، ملفات إقليمية عدة، منها ملف القضية الكردية، الذي تتقاسمه 
أربع دول إقليمية، وهي: العراق، وإيران، وسوريا، وتركيا، وترفض استقالل األكراد يف أٍي منها، أو الوصول 

إىل دولة قومية كربى تجمع أكراد الدول األربع. 

يف هذا السياق، بدأت القوات املسلحة الرتكية بتاريخ 2018/1/20 عملية «غصن الزيتون» العسكرية يف 
منطقة عفرين السورية، املوجهة لتصفية «حزب العامل الكردستاين» (PKK) جنوب تركيا1، وامتداده 
املتمثل بـ «وحدات حامية الشعب» (YPG) الجناح املسلح لفرعه السوري «حزب االتحاد الدميقراطي 
دمشق،  يف  السلطوي  للحكم  الرافض  سوريا،  يف  كردي  سيايس  تنظيم  وأقوى  أول   ،(PYD) الكردي» 
كيان  أي  إجهاض  بهدف  وذلك  الرتكية2،  الحدود  طول  عىل  سوريا  يف  األكراد  تواجد  أماكن  يف  والعامل 

مستقبيل لألكراد فيها.3

إلقامة  املساعي  وإحباط  الكردية،  الفيدرالية  مرشوع  إفشال  جرى  وهل  أهدافها،  العملية  حققت  هل 
دولة كردية جنوب تركيا التي تزايدت بعد األزمة السورية؟

عفرين: األهمية اإلستراتيجية
مختلطة،  سورية  مدينة  الكرد)4  جبل  للعربية  واملرتجمة  العثامنية  التسمية  وفق  داغ»  («كرد  عفرين 
سوريا  من  من ٪50  أكرث  كانت  فعندما  اإلدارية5،  االستقاللية  من  بنوع  وتتمتع  كردية،  غالبية  تسكنها 
الرئيس  حكومة  قامت   ،2012 العام  بداية  «داعش»  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  جامعات  سيطرة  تحت 
شامل  الكردية  املناطق  من  والحكوميني  العسكريني  املسؤوليني  جميع  بسحب  األسد  بشار  السوري 
سوريا، وتسلميها إىل األكراد واأليزيديني الذين يعيشون هناك، يف محاولٍة منها لتحييد جامعات املعارضة 
 6.(PYD) «الكردستاين العامل  لـ«حزب  املوايل  الدميقراطي»  االتحاد  «حزب  وأبرزها  السورية  الكردية 
ثالث  اإلدارة  وضمت  أخرى،  سياسية  قوى  مع  فيها  الذاتية  اإلدارة  الدميقراطي»  االتحاد  وأعلن «حزب 

مناطق: الجزيرة، عني العرب «كوباين»، عفرين.7

https://goo.gl/Rao4E6 .2018/2/10 ،1  أحمد الصوراين، عملية غصن الزيتون .. ما لها وما عليها، نون بوست
https://goo.gl/Bx9idN .2018 ،2  «حزب االتحاد الدميقراطي الكردستاين، مركز كارنيغي للرشق األوسط

3  الصوراين، مصدر سابق.
4  محمد عبدو عيل، جبل الكرد (عفرين): دراسة جغرافية، 2009، 9.

https://goo.gl/dYQvsP .2018/2/18 ،5  العملية العسكرية يف عفرين: الدالالت واملخاطر والخيارات، مركز حرمون للدراسات املعارصة
6 “A Mountain River Has Many Bends: The History and Context of the Rojava Revolution,” Strangers In A Tangled 

Wilderness, Producers of Radical Culture, 13/3/2015. https://goo.gl/ZJrtLS

7  املرجع السابق.
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جغرافيًا، مدينة عفرين منطقة جبلية تبلغ مساحتها حوايل 2027 كيلو مرتًا مربًعا، وتقع يف أقىص شامل 
غريب سوريا، تحدها من الغرب مدينة إعزاز، ومن الجنوب مدينة حلب التي تبعد عنها حوايل 60 كيلو 

مرتًا، ومن الجنوب الغريب مدينة إدلب، بينام ترتبط بالحدود الرتكية من جهتي الشامل والغرب.1

املشروع الكردي يف سوريا
بدأ الخطاب السيايس الكردي بالتغري مع بدء الرصاع داخل سوريا، وذلك بالتطلع إىل الفرصة التاريخية 
للحصول عىل حقوق إضافية من خالل تأكيد «املجلس الوطني الكردي»2، الذي تأسس يف ترشين األول 
2011 يف مدينة القامشيل، وهو هيئة مؤلفة من ممثلني عن األحزاب السياسية الكردية السورية، وأعضاء 

من منظامت مجتمع املدين وشخصيات مستقلة3؛ عىل رضورة حصول األكراد عىل الفيدرالية.4 

املعارضة  الثورية  والقوى  السوري  للنظام  مغايرًا  طريًقا  لنفسه  الدميقراطي»  االتحاد  «حزب  واتخذ 
التطورات  يف  رأى  إذ  كردية)5،  أغلبية  تضم  التي  الدميقراطية  سوريا  وقوات  الحر،  السوري  له (الجيش 
غرب  «مجلس  فأعلن  التاريخية،  األكراد  مظلومية  وإنهاء  أهدافه  لتنفيذ  فرصة  السورية  الساحة  عىل 
كردستان» يف نهاية العام 2011، وهو املجلس املُشّكل من أكراد سوريا إلعداد إقليم «غرب كردستان»6، 
وإدارته كمنافس للمجلس الوطني الكردي، سعيًا منه لتحقيق املرشوع السيايس الكردي املتمثل بإعالن 

الفيدرالية.7

تشكلت «الهيئة الكردية العليا» العام 2012 بعد انضامم مجلس «غرب كردستان» إىل «حركة املجتمع 
الدميقراطي» وتفاوضها مع «املجلس الوطني الكردي»، إال أنه بسبب الخالفات مع املجلس الوطني حول 
مفهوم الفيدرالية قام «االتحاد الدميقراطي» بإعالن اإلدارة الذاتية يف مناطق الشامل السوري من طرف 

واحد بتاريخ 8.2012/11/11

كردستان  إقليم  رئيس  تراجع  منها:  التحديات،  من  العديد  سوريا  يف  الكردي  الفيدرالية  مرشوع  واجه 
ملنح  اإلقليمي  الرفض  إىل  أدى  ما  الثاين 2017،  ترشين  يف  االنفصال  إعالن  عن  بارزاين  مسعود  العراق 

1  املرجع السابق، 12. 
https://goo.gl/cVPVdq .2017/11/19 ،300 2  فدرالية الكرد يف سوريا .. إىل أين؟،» الجريدة السورية (عنب بلدي)، عدد

http://knc-geneva.org/?page_id=49&lang=ar .2018 ،3  املجلس الوطني الكردي جنيف – برلني
4  فدرالية الكرد يف سوريا، مصدر سابق. 

https://goo.gl/YLra1i .2016/3/8 ،5  سعيد الحاج، املرشوع الكردي يف سوريا وخطوط تركيا الحمراء، الجزيرة نت
https://goo.gl/aQcC87 .2013/7/20 ،6  ما هي «غرب كردستان» دولة الحكم الذايت القادمة لألكراد؟، الحدث نيوز

7  فدرالية الكرد يف سوريا، مصدر سابق.
8  املرجع السابق.
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األكراد أي شكٍل من أشكال االستقالل، ودعم روسيا للنظام السوري يف غرب الفرات، األمر الذي قلّص 
إمكانية توسع النفوذ الكردي، إضافة إىل تحركات تركيا يف عفرين، التي أدت إىل قطع أوصال مناطق 

اإلدارة الذاتية يف الشامل السوري والفصل فيام بينها.1

احلسابات التركية
عىل الرغم من أن مدينة عفرين منفصلة جغرافيًا عن املناطق ذات الغالبية الكردية عىل طول الحدود 
الفيدرايل»  «املرشوع  من  جزًءا  تعترب  أنها  إال  البالد)،  رشقي  والجزيرة  «كوباين»  العرب  (عني  تركيا  مع 
نظرًا  املرشوع  لهذا  كبرية  أهمية  وذات  يف العام 2012،  الدميقراطي»  االتحاد  قبل «حزب  من  املطروح 

لطبيعتها الجغرافية والدميغرافية.2

وتعترب املحافظة عىل مدينة عفرين والدفاع عنها مسألة وجودية بالنسبة لألكراد، الذين يطمحون إىل 
وصلها باملناطق الكردية األخرى، وتحقيق التواصل الجغرايف فيام بينها، وصوًال إىل البحر املتوسط، وبالتايل 

التمكن من التواصل مع أكراد تركيا.3

االنفصالية،  الكردية»  الشعب  حامية  متدد «وحدات  من  والحد  الكردي  املرشوع  إلفشال  تركيا  تسعى 
دورها  عىل  والتأكيد  الرتكية،  للجمهورية  القومي  واألمن  السوري،  الرتاب  لوحدة  تهديًدا  تعتربه  الذي 
األهداف  لهذه  تأميًنا  الزيتون»  «غصن  بعملية  قيامها  تركيا  بررت  وبذلك  املنطقة،  يف  إقليمية  كقوة 

اإلسرتاتيجية.4 

كام هدفت تركيا من عمليتها يف مدينة عفرين إىل تشكيل منطقة آمنة بعمق 30 كيلو مرتًا، كمنطقة 
نفوذ تركية داخل الحدود السورية.5 

واجهت تركيا يف عملية «غصن الزيتون» تحديات ومعيقات ميدانية وسياسية. ميدانيًا: حيث تضاريس 
يسبب  أن  املمكن  من  الذي  الشعب،  حامية  وحدات  متتلكه  الذي  النوعي  والسالح  الجبلية،  املنطقة 

خسائر برشية.6 وسياسيًا: واجهت ضغوطًا خارجية مورست عليها من أطراف فاعلة عدة يف املنطقة.7

1  املرجع السابق.
https://goo.gl/XriX9y .2018/1/20 ،عريب BBC ،2  ملحة عن منطقة عفرين السورية التي تتعرض لغارات تركية

3  عبد الوهاب عايص، شهر عىل انطالق عملية غصن الزيتون: األهداف – التطورات - التداعيات، مركز جسور للدراسات، شباط 2018.
https://goo.gl/kFhHTy .2018/3/21 ،4  محمود عثامن، تحرير عفرين وتحرير الرقة .. الفرق بني الدولة وامليليشيا، ترك برس

عبد الوهاب عايص، مصدر سابق.   5
https://goo.gl/PBkquk .2018/3/5 ،21 6  سعيد الحاج، إسرتاتيجية تركيا يف عملية غصن الزيتون، موقع عريب

7  املصدر سابق. 
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كيف بدأت عملية »غصن الزيتون«؟
بها  قامت  التي  العسكرية  العملية  وهي  يف 2017/3/29،  الفرات»  عملية «درع  من  تركيا  انتهاء  بعد 
أجـل  مـن  الحـر  السـوري  الجيـش  لفصائل  الدعـم  لتوفيـر  الدولـي  التحالـف  قـوات  مـع  بالتنسـيق 
إنهـاء سـيطرة تنظيـم الدولـة «داعـش» فـي شـامل سـوريا، ومنـع القـوات الكرديـة التابعـة لـ «حـزب 
تحركات  نسبيًا  هدأت  وكوباين،1  عفرين  بني  الكرديـة»  وصـل «الكانتونـات  مـن  الدميقراطي»  االتحاد 
الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان يف سوريا، ثم عادت ونشطت من جديد يف عملية «غصن الزيتون» 

يف عفرين. 

القوات  انسحاب  بعد  الكردية2  الشعب  حامية  وحدات  ضّد   2018/1/20 بتاريخ  العملية  انطلقت 
العسكرية الروسية من مدينة عفرين ومحيطها، األمر الذي اعتربه نور الدين كانيكيل، وزير الدفاع الرتيك، 
بنزلة «بداية الهجوم عىل أرض الواقع»، إذ أرص األتراك عىل شن العملية ضد حزب «االتحاد الدميقراطي» 
(الجناح السوري «لحزب العامل الكردستاين») يف عفرين، بسبب استمرار دعم واشنطن لـهذا الحزب»، 

وهذا ما ال تريده تركيا.3

موقف النظام السوري
أدان النظام السوري ممثًال بوزارة الخارجة العملية الرتكية عىل عفرين، واعتربها «عدوانًا غاشاًم» عىل 

السيادة السورية، مطالبًا املجتمع الدويل باتخاذ اإلجراءات الواجبة لوقفها.4

يف الوقت ذاته، يسعى النظام لتحجيم القوة الكردية، ويعارض إقامة إقليم كردي سوري.5 وعىل الرغم 
من التقاء املصلحة الكردية والحكومية من وقف العملية الرتكية عىل عفرين، فإن قيادات النظام املقيّدة 
بالقرارين الرويس واإليراين، ليست قادرة عىل حامية عفرين من التحركات الرتكية، أو خوض مواجهة مع 

الجيش الرتيك.6

1  عملية درع الفرات: زخم إضايف لخيارات السياسة الرتكية، تقدير موقف، جسور للدراسات، ترشين األول 2016.
 https://goo.gl/QDMSqf 

https://goo.gl/bVppzi .2018/1/21 ،2  تركيا تعلن بدء العملية العسكرية الربية يف عملية «غصن الزيتون»، ترك برس
https://goo.gl/JcNBaF .2018/2/20 ،3  باسم دبّاغ، االنسحاب الرويس يطلق حرب عفرين: كيف ترد أمريكا وإيران؟، العريب الجديد

4  النظام السوري يعلن موقفه رسميًا من عملية «غصن الزيتون».. وميليشيات الحامية الكردية تناشد، نداء سوريا، 2018/1/20. 
https://goo.gl/qS1cJf

https://goo.gl/ow6xMb .2017/2/1 ،5  فاضل الحميص، هل يتحقق الحلم الكردي يف سوريا موقع الجمهورية
6  املرجع السابق.
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مواقف الفاعلني

الواليات املتحدة األمريكية
بتفهم  واشنطن  إيحاء  منها  دالالت،  يحمل  مام  العملية،  لهذه  مبارشة  مامنعة  أي  واشنطن  تظهر  مل 
مخاوف أنقرة ودوافعها، وتقليص دور العبني آخرين، ال سيّام السيناريوهات الروسية للحل يف سوريا.1 

روسيا االتحادية
بعمليتها  لرتكيا  السامح  يف  األبرز  الدور  له  نفوذه،  ضمن  عفرين  منطقة  كانت  الذي  الرويس  الالعب 
العسكرية، وذلك لحاجة روسيا إىل تعاون تركيا معها يف األزمة السورية المتالكها أوراق ضغط مهمة يف 
سورية، عىل طول الحدود الرتكية - السورية، ولنفوذ تركيا القوي عىل الفصائل املعارضة للنظام، فضًال 
عن وجود مصالح اقتصادية بني الدولتني، وعالقات يف مجال الدفاع والتسليح2، ورغبة روسيا باالنتقام 
من الوحدات الكردية لتحالفها مع الواليات املتحدة رشق الفرات، مع أن الوحدات كانت متعاونة معها 

يف حلب وريفها.3

إيران
لها تفاهامت عديدة مع تركيا حول املرشوع الكردي، وقد اتضح ذلك يف مواجهة استفتاء كردستان العراق 
يف العام 4.2017 وعىل الرغم من أن الشامل السوري ال يشكل أولوية لها النشغالها مبناطق أخرى، إال 
أنها ولحساسية موقع عفرين وقربها من حلب، وتحديًدا بلديت «النبل والزهراء» ذات الغالبية الشيعية،5 

عارضت طهران قيام إقليم كردي سوري من شأنه تشجيع قيام «إقليم كردستان إيران».6

نتائج املعركة
مدينة  الرتيك  والجيش  الحر  السوري  الجيش  دخول   2018/3/18 بتاريخ  أردوغان  الرتيك  الرئيس  أعلن 

1  معركة «عفرين» وتناقضات املصالح اإلقليمية والدولية، مركز أسبار للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية، 2018/3/2.
https://goo.gl/1dJVYo 

2  بدر خان عيل، أنقرة وظّفت تناقضات دولية يف حملتها عىل عفرين فنالت صمتًا وتواطًؤا، الحياة اللندنية، 2018/3/4.
https://goo.gl/JWxLA9 

3  املرجع السابق. 
https://goo.gl/x8tDPv .2018/4/5 ،4  بدر خان عيل، عفرين: األهداف الرتكية والدور الرويس واملقاومة املحليّة، صالون سورية

5  املصدر السابق. 
6  فاضل الحميص، مصدر سابق.
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اإلدارة  تشكيل  عىل  ونعمل   ... عفرين  مدينة  مركز  عىل  السيطرة  «متت  قال:  إذ  لها،1  فاتحني  عفرين 
وضامن محيط آمن يف أقرب وقت». وأضاف: «تركيا لن تتوقف حتى تقيض عىل تهديد اإلرهابيني الذين 
يخططون لشن هجامت عىل طول حدودها (الجنوبية)، وخصوًصا يف منطقة منبج»2، يف إشارٍة منه إىل 

عدم انتهاء تركيا من عملياتها عىل حدودها الجنوبية مع سوريا. 

بعد 58 يوًما عىل بدء عملية «غصن الزيتون»، متت السيطرة الرتكية عىل كامل عفرين، األمر الذي أدى 
إىل نزوح مئات آالف املدنيني، وانسحاب «وحدات حامية الشعب الكردي» من املنطقة، بعد مقتل عدد 
الرتكية  القوات  عنارص  من  أقل  عدد  قتل  املقابل،  ويف  الذايت.  الدفاع  قوات  ومقاتيل  مقاتليها  من  كبري 

والفصائل املقاتلة املتحالفة مها.3

عوامل جناح عملية »غصن الزيتون«
حسب وجهة النظر الرتكية، فإن العملية حققت أهدافها، باالستفادة من املعلومات االستخبارية املهمة 
لجهاز االستخبارات الوطني الرتيك، واستخدام املعدات الحديثة التي كان لها دور يف الحيلولة دون سقوط 

الضحايا املدنيني.4

أما من وجهة النظر الكردية، فرتى أنه ما كان لهذه العملية أن تنجح لوال الصمت الدويل عام تقوم به 
تركيا، ويجدون أن هذا الصمت، هو تقديم ورقة األكراد لرتكيا. فالالعبان األساسيان يف سوريا (الواليات 
املتحدة وروسيا) يتصارعان عىل كسب تركيا، الواليات املتحدة تسعى لتحسني عالقتها مع تركيا، الحليف 
التاريخي والقوي يف حلف األطليس (الناتو)، وروسيا تعمل عىل كسبها يف رصاعها مع الغرب والناتو ومن 

أجل أجندتها يف سوريا.5 

خامتة
ترى تركيا أن عملية «غصن الزيتون»، ومن قبلها عملية «درع الفرات»، حالت دون تشكيل ما تصفه 
من  تركيا  متكُّن  أن  غري  كبرية،  بنسبة  الجنوبية  الرتكية   - السورية  الحدود  مع  اإلرهايب»  «الحزام  تركيا 

1  محمود عثامن، مصدر سابق. 
2  بعد عفرين هناك «منبج»: أردوغان يعلن تحييد 3698 إرهابيًا منذ انطالق عملية «غصن الزيتون» يف منطقة عفرين السورية، موقع بني 

https://goo.gl/ePFWYt .2018/3/21 ،شفق الرتيك
3  بعد السيطرة عىل كامل منطقة عفرين … معارك عنيفة تندلع بني قوات عملية «غصن الزيتون» واملسلحني املوالني للنظام يف ريف حلب 

https://goo.gl/bgXQJ3 .2018/3/21 ،الشاميل، املرصد السوري لحقوق اإلنسان
https://goo.gl/6hHZWw .2018/3/21 ،4  هاكان جليك، عوامل أدت إىل نجاح «غصن الزيتون، ترك برس

https://goo.gl/reuhjf .2018/3/18 ،5  بدرخان عيل، الجميع يتفهم «حق» تركيا يف قتل األكراد، الحياة اللندنية
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تزال  ال  فهي  نهايئ،  بشكٍل  عليها  القضاء  يعني  ال  عفرين،  يف  الكردية  الشعب  حامية  وحدات  إضعاف 
موجودة ومتارس أنشطتها يف املنطقة يف ظل وجود حاضنة شعبية كبرية لها، بل يعني إعادة حسابات 

«حزب االتحاد الدميقراطي» و«قوات سوريا الدميقراطية» عىل املستوى السيايس داخل سوريا. 

للعوامل  منها  إدراكًا  الكربى»،  «كردستان  إىل  يشري  ما  السورية  الكردية  األحزاب  برامج  يف  يوجد  ال 
والصعوبات التي تواجهها، لكنها تؤكد عىل حق األكراد مبنطقة «حكم ذايت» يف إطار سوريا فيدرالية، 
و«دولة دميقراطية تعددية ال مركزية». وهذا  يعني عدم انتهاء تركيا من عملياتها عىل حدودها الجنوبية 
مع سوريا، إذ أعلنت تركيا بعد عملية «درع الفرات» عن عملياتها القادمة يف «عفرين»، و«منبج» دون 

تحديد موعد مسبق لهاتني العمليتني. 





إعداد

نفاذ قانون اجلرائم اإللكترونية الفلسطيني

املجتمع املدني وانكفاء الدور

محمد الهندي
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مقدمة
دخل قانون الجرائم اإللكرتونية الفلسطيني (القرار بقانون رقم 16 للعام 2017)، حيّز التنفيذ بعدما 
صادق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس يف متوز 2017. وعىل إثر نفاذ القانون، اعرتض عدد من 
مؤسسات املجتمع املدين، خاصة الحقوقية منها، عليه وطالبت بإلغائه1، ونظمت حمالت مناهضة له، إال 
أن القانون ما زال نافذاً رغم ميض قرابة عرشة أشهر عىل صدوره. واعتُقل بالفعل عدد من الفلسطينيني، 
منهم ستة صحفيني عىل خلفية آرائهم2، وقُدمت لهم لوائح اتهام تستند إىل مواده.3 وهو ما يعطي مؤرشاً 

عىل محدودية الحراك املدين يف متابعة ملفات الحريات العامة.

احلريات يف تراجع
غزة،  قطاع  عىل  «حامس»  لحركة  العسكرية  السيطرة  بعد  العام 2007،  يف  وقع  الذي  االنقسام،  طال 
السلطة الترشيعية، إذ حيث شهدت األرايض الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة تزاحامً يف إصدار 
القوانني والتعديالت القانونية عرب املجلس الترشيعي (كتلة التغيري واإلصالح) يف القطاع، والقوانني مبرسوم 
يف الضفة الغربية، مبا يخدم تعزيز كلتا السلطتني لنفوذها، مبا يف ذلك يف مجال اإلعالم واملعلومات يف 

الفضاء اإللكرتوين.  

يف قطاع غزة، أقرت كتلة التغيري واإلصالح قانون إساءة استخدام التكنولوجيا، وعىل إثره اعتقلت األجهزة 
إساءة  مربر  تحت  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  آرائهم  نرش  خلفية  عىل  عدداً  واستدعت  األمنية 

استخدام التكنولوجيا.4

يف املقابل، عطلت مجموعة من اإلجراءات والقوانني يف الضفة العديد من الحريات، شمل ذلك حجب أكرث 
بتاريخ 5.2017/6/15 وتاله مصادقة الرئيس محمود عباس بتاريخ 2017/6/24  من 20 موقعاً إلكرتونياً 
عىل قانون الجرائم اإللكرتونية بناًء عىل تنسيب من مجلس الوزراء بتاريخ 2017/6/20، ونُرش يف جريدة 

1  مذكرة قانونية بشأن القرار بقانون الجرائم اإللكرتونية رقم 16 للعام 2017، مقدمة من الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان - ديوان املظامل، 
ومؤسسات املجتمع املدين األعضاء يف اللجنة املشرتكة ملراجعة قرار بقانون الجرائم اإللكرتونية لدى دائرة الثقافة واإلعالم يف منظمة التحرير 

https://goo.gl/w7DTTb .2017/7/24 ،الفلسطينية بشأن الجرائم اإللكرتونية، الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان
2  ورقة موقف صادرة عن ورشة عمل حول الحريات اإلعالمية يف ضوء املراجعة القانونية التي أطلقها املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان 

https://goo.gl/NemYbr .19/9/2017 ،حول قانون الجرائم اإللكرتونية، املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
3  مرافق يارس عرفات ضحية جديدة لقانون «الجرمية اإللكرتونية» للسلطة الفلسطينية، وكالة قدس برس. 2018/1/1. 

https://goo.gl/pmxgcK

.2017/12/18 ،ifex 4  «إساءُة استخدام التكنولوجيا» تهّديد لحرية الصحافة والتعبري عىل الويب يف غزة، شبكة
 https://goo.gl/aQjSQV

https://goo.gl/gkE7E4 .35 5   تقرير وسائل التواصل اإللكرتوين والرقمي يف فلسطني 2017، سوشيال ستوديو، ص

https://goo.gl/NemYbr
https://goo.gl/aQjSQV
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الوقائع الفلسطينية بتاريخ 1.2017/7/9

قانون اجلرائم اإللكترونية ومواقف األطراف

الحكومة
ترى الحكومة الفلسطينية أن هناك حاجة ماسة إىل وجود قانون للجرائم اإللكرتونية، ال سيام يف ظل 
والتحريض.  العام  بالسلوك  إخالل  حاالت  رافقته  الذي  اإلنرتنت  عرب  االتصال  لوسائل  الكبري  االنتشار 
ويف هذا السياق، قال رامي الحسيني، املستشار القانوين للحكومة: تكمن أهمية القانون يف سد الفراغ 
القانوين الهائل املتعلق بالجرائم اإللكرتونية، ال سيام أنها تتزايد بشكل ملحوظ، وأنه يهدف - باألساس - 
إىل معاقبة من يسيئون استخدام تقنيات املعلومات. وأكد أن القانون يراعي االتفاقيات الدولية والقوانني 

والترشيعات الفلسطينية.2 

وسائل  عرب  تتم  التي  االبتزاز  حاالت  من  العديد  مع  الغربية  الضفة  يف  الفلسطينية  الرشطة  وتعاملت 
التواصل اإللكرتونية، منها، عىل سبيل املثال، تعرض فتاة من الخليل إىل ابتزاز من شخص أوهمها أنه 
من فلسطينيي 1948، إذ كان يستخدم رشيحة «سيلكوم» إرسائيلية، ومتكن من الحصول عىل صورها، 
ودفعت له مبلغ 10 آالف شيقل و250 غراماً من الذهب لقاء عدم عرض صورها عىل موقع «فيسبوك»، 
لكن الرشطة متكنت من إلقاء القبض عليه بعد تتبع عنوان الــ (IP) الخاص به، وتبني أنه من مدينة 

طولكرم.3

املجتمع املدين .. بيانات ومناشدات 
القى القانون استهجاناً من قبل منظامت املجتمع املدين التي رأت فيه مساساً بالحريات العامة وخصوصية 
املواطنني، ورأته مخالفاً للقانون األسايس الفلسطيني. وتعالت أصوات مطالبة بتعديله، ورأى بعضها أنه 

غري قابل للتعديل وطالب بإلغائه. 

من املواقف يف هذا الصدد ورقة موقف صادرة عن مركز امليزان لحقوق اإلنسان بتاريخ 9/12/ 2017، 
إذ طالب بوقف العمل بهذا القانون، والعمل عىل تعديله مبا ينسجم مع التزامات دولة فلسطني الناشئة 
عن االتفاقيات التعاقدية لحقوق اإلنسان، والعمل عىل جعل أي تعديل وبغض النظر عن مرشوعيته 
مع نص وروح القانون األسايس، وضبط األلفاظ واملصطلحات مبا يحول  القانونية والدستورية منسجامً 

 https://goo.gl/Ub9V1M .2017/6/24 ،1   الرئيس يصادق عىل قانون الجرائم اإللكرتونية، وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية
 https://goo.gl/kaVXui .2017/7/18 ،2  أسامة الكحلوت، ما هو قانون الجرائم اإللكرتونية؟، دنيا الوطن
 https://goo.gl/QNLqWB .2016/1/5 ،3  إيهاب رمياوي، الجرائم اإللكرتونية والقانون، تلفزيون فلسطني

https://goo.gl/Ub9V1M
https://goo.gl/kaVXui
https://goo.gl/QNLqWB
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دون احتاملها أكرث من وجه، وجعلها أداة قمع للحريات املدنية والسياسية، ويف مقدمتها حرية الرأي 
والتعبري.1

دولياً
اعتربت األمم املتحدة القانون انتهاكاً لحرية الرأي والتعبري التي كفلتها العديد من املواثيق واملعاهدات 
الدولية، ومنها معاهدات وقعت عليها دولة فلسطني. وجاء هذا املوقف يف خطاب ديفد كاي، املقرر 
املوقع  عىل  نُِرش  الذي  والتعبري،  الرأي  حرية  يف  الحق  وحامية  بتعزيز  املتحدة املعني  يف األمم  الخاص 
اإللكرتوين الرسمي التابع ملكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان موجهاً إىل الحكومة الفلسطينية، وجاء 
فيه «نحن نعرب عن قلقنا العميق من أن قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات يوظف مصطلحات 
يجيز  وأنه  الوضوح،  من  واٍف  بقدر  تتسم  تعريفات  إىل  تفتقر  بحيث  فيه،   مبالغ  نحو  عىل  فضفاضة 
للسلطات أن تجرم التعبري عن الرأي عىل شبكة اإلنرتنت، ويفرض عقوبات بالغة القسوة عىل من يخالف 
االنتهاكات  مأسسة  إىل  الواقع  هذا  يفيض  فقد  املعلومات،  حرية  بشأن  قانون  غياب  ظل  ويف  أحكامه. 
التي متس الحقوق السياسية، من قبيل الحقوق الواجبة للمواطنني الفلسطينيني يف الخصوصية ويف حرية 
التعبري عن الرأي، ناهيك عن التعدي عىل عمل اإلعالميني، مبن فيهم الصحفيني، وسالمتهم يف فلسطني».2

 مناهضة القانون .. تراجع تأثير املجتمع املدني
يف الوقت الذي تنوعت فيه الجهود املؤسساتية واملجتمعية والدولية يف التعبري عن استياءها من القانون 
الجهات  عىل  التعامل  يف  وجديتها  الفلسطينية  السلطة  ردود  أيضاً  تنوعت  الحايل،  بشكله  له  ورفضها 

املطالبة بإلغاء أو تعديل القانون.

فيها  وضحت  برسالة  املتحدة  األمم  يف  الخاص  املقرر  رسالة  عىل  الحكومة  ردت  وبتاريخ 2017/8/16 
لالتفاقيات الدولية التي تلتزم بها  مربرات وجود هذا القانون، وأكدت أنه قابل للتعديل ليصبح ملبياً 

دولة فلسطني.

يف  تضم  والتي  الوزراء،  مجلس  يف  الترشيعات  مواءمة  لجنة  بها  قامت  التي  التعديالت  بخصوص  أما 
عضويتها عدداً من مؤسسات املجتمع املدين بصفة مراقب، فصادق عليها مجلس الوزراء يف كانون األول 
2017، بعدما أحالت وزارة العدل الفلسطينية القانون إىل اللجنة، ولكن حتى تاريخ هذه الورقة (آذار 

1  ورقة موقف حول الترشيع اإللكرتوين ومدى مراعاة الحقوق والحريات العامة، مركز امليزان لحقوق اإلنسان، غزة، 2017/9/12.
 https://goo.gl/rVxYwm

2  عصام عابدين، والية املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري، ضمن جهود مؤسسة الحق يف مواجهة قرار بقانون 
https://goo.gl/UZJo6U .64 الجرائم االلكرتونية، مؤسسة الحق، رام الله، 2018، ص

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
https://goo.gl/rVxYwm
https://goo.gl/UZJo6U


254

الربنامج التدريبي: التفكري اإلسرتاتيجي وإعداد السياسات

ال  التعديالت  هذه  أن  شخصية،  مقابلة  يف  الهيئة،  يف  مصادر  وأكدت  الرئيس.  عليها  يصادق  مل   (2018
ترتقي للمستوى املطلوب، وأشارت إىل أن قانون الجرائم اإللكرتونية مل يعد أولوية حالياً، إذ طرأت قضايا 

مهمة يجب متابعتها، ومنها ما ميس قوت املواطنني وأرزاقهم كقانون التقاعد املبكر.1 

من جهتها، أكدت نقابة الصحافيني أن إلغاء قانون الجرائم اإللكرتونية سيبقى عىل جدول أعاملها، وجاء 
ذلك عىل لسان عمر نزّال، مسؤول لجنة اإلعالم والعالقات العامة.  ورأت النقابة أن جهود إلغاء القانون 
ستنجح إذا ما بقي املوضوع حارضاً عىل أجندة مؤسسات املجتمع املدين، وإذا تغريت الظروف السياسية 

الفلسطينية الداخلية.2 

مل تنجح جهود املجتمع املدين بعد، والقانون ما زال نافذاً، وترى مجموعة من مؤسسات املجتمع املدين، 
ومنها نقابة الصحفيني ومؤسسة الحق، أن جهود تعديل القانون تراجعت بعد مرور عرشة أشهر عىل 
إقراره، والسبب يف هذا يعود إىل تزاحم أجندة مؤسسات املجتمع املدين بقضايا جديدة، مثل محكمة 

الجنايات الكربى، والتقاعد القرسي، واملوازنة، واإلصالح القضايئ.

رغم تراجع الجهود، تؤكد العديد من مؤسسات املجتمع املدين أن موضوع تعديل القانون سيبقى عىل 
جدول أعاملها حتى تعديله مبا يتوافق مع القانون األسايس واملعاهدات الدولية التي تحمي الحريات 

العامة.3

يشري ما سبق إىل تراجع تأثري املجتمع املدين يف الدفاع عن ملف الحريات العامة، يف هذا املجال. ويف هذا 
اإلطار، تلخص وفاء عبد الرحمن، مديرة مؤسسة «فلسطينيات» املتخصصة يف شؤون الشباب واملرأة، 
مظاهر انكفاء املجتمع املدين الفلسطيني وتدين فعاليته يف متابعة ملفات الحريات العامة بالقول: إنه 
أصبح مرادفاً «للحياد السيايس» والفردية يف األداء، مشرية إىل أن املجتمع املدين يف الكثري من األحيان 
يتم توظيفه لخدمة األجندة الحزبية، مذكرة باستخدام نقابات املوظفني إلفشال الحكومة الفلسطينية 
االنتخابات  يف  حامس  حركة  فوز  هنية» عقب  «إسامعيل  السابق  الوزراء  رئيس  شكلها  التي  العارشة 

الترشيعية الفلسطينية العام 4.2006

1  مقابلة شخصية عرب الهاتف، عامر جاموس، الباحث القانوين يف الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، 2018/3/11
2  مقابلة شخصية عرب الهاتف، عمر نزال، مسؤول لجنة اإلعالم والعالقات العامة يف نقابة الصحفيني، 2018/3/11

3  مقابلة شخصية عرب الهاتف، عصام عابدين، املستشار القانوين يف مؤسسة الحق، 2018/3/12.
 https://goo.gl/GSntY4 ،2017 ،4  خليل مربوك، أي دور للمجتمع املدين بالنظام السيايس الفلسطيني، الجزيرة نت

https://goo.gl/GSntY4
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/11/11/%D8%A3%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
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املجتمع املدني الفلسطيني .. معالم جديدة
السبعينيات  عقدي  يف  األوىل  املرحلة  مرحلتني:  يف  الفلسطيني  املدين  املجتمع  تطور  مسرية  مرت 
والثامنينيات ما قبل اتفاقيات أوسلو (1994-1993): اتسمت بالتفاف الجامهري حول املنظامت الشعبية 
ومنظامت املجتمع املدين وتجذر املجتمع املدين يف حركة التحرر الوطن؛ املرحلة الثانية: (ما بعد أوسلو) 
اتسمت بظهور مجموعة من منظامت املجتمع املدين التي تغريت أولوياتها وأصبح عملها احرتافياً يرتكز 

عىل املساهمة يف العمل التنموي وفق الثقافة الدولية.1

يشري طارق دعنا إىل ذلك التحول بقوله «قد طرأت تغريات يف مرحلة ما بعد أوسلو  عىل املنظامت غري 
الحكومية عىل حساب أشكال أصيلٍة أخرى من التنظيم يف املجتمع املدين، حيث طالت أبعاد التغري دور 

القاعدة الشعبية، واملكانة السياسية، والتغري يف أجندة املنظامت».2

وبعد هذا التغرّي النوعي الذي شهده قطاع مؤسسات املجتمع املدين يف فلسطني عقب قيام السلطة، 
جاء االنقسام لتنتج عنه معامل للمجتمع املدين، أبرزها تسييس هذه املنظامت من حيث تبعيتها لهذا 
أهدافها  تحقيق  يف  الفعالية  وضعف  بالتشتت،  املؤسسات  هذه  جهود  أصاب  مام  ذاك،  أو  التنظيم 
وقيامها يف مهامها، األمر الذي معه أصبحت فيه عاجزة  عن إحداث تغيري إيجايب يف حالة حقوق اإلنسان 

الفلسطيني واملطالبة بتعزيز حرية الرأي و التعبري. 

ويف نفس السياق، فإن حالة االنقسام أوجدت انتهاكات متس املواطنني الفلسطينيني يف الضفة والقطاع، 
سواء عىل صعيد مامرسات األجهزة األمنية، أو عىل صعيد الترشيعات، األمر الذي أدى إىل ضعف أثر 
الجهود املقدمة من املؤسسات من جهة، وإىل خلق خالف وتبادل اتهامات فيام بينها يف معرض التعليق 

عىل أي انتهاك ميارسه أحد طريف االنقسام. 

يضاف إىل ما سبق، التزايد امللحوظ يف الترشيعات واإلجراءات التي متس الحريات العامة وقوت املواطن 
الفلسطيني يف الضفة والقطاع، ما أدى إىل حالة من تداخل األولويات لدى مؤسسات املجتمع املدين 
كقانون  القضايا  بعض  تجاه  دورها  فعالية  عىل  أثر  الذي  األمر  جديدة،  بقضايا  أجندتها  ازدحام  نتيجة 

الجرائم اإللكرتونية.

الوضع  يف  املدين  املجتمع  مؤسسات  لها  تقدم  التي  الترشيعية  السلطة  تعطّل  سوءاً  الوضع  هذا  يزيد 
الشعب  ممثلو  فيناقشها  معينة،  قضايا  حول  القانونية  النصوص  إيجاد  أو  لتعديل  اقرتاحاتها  الطبيعي 
إلقرارها أو رفضها. وغياب دور املجلس الترشيعي الفلسطيني يعني غياب هذه العملية، مام يضيف 

 https://goo.gl/2LD28 .2013/4/14 ،1  طارق دعنا، املجتمع املدين الفلسطيني .. أين العلة؟، شبكة السياسات الفلسطينية
2   املصدر نفسه.

https://goo.gl/2LD28
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سبباً آخر النكفاء دور تلك املنظامت. 

بقضايا  واالهتامم  الدميقراطية،  القيم  نرش  مجال  يف  واضحة  خطوات  املدين  املجتمع  مؤسسات  خطت 
حقوق اإلنسان، إال أنها يف نفس الوقت ال تطبق مبادئ الدميقراطية يف نطاق عملها، مام يغيب املصداقية 
عن هذه املؤسسات أمام الجمهور. ومن مظاهر غياب الدميقراطية داخل مؤسسات املجتمع املدين تويل 
بعض الشخصيات قيادة هذه املؤسسات فرتات طويلة، مناقضاً بذلك مبدأ تكافؤ الفرص، وحق املشاركة، 

والتفويض، ويقوض روح اإلبداع واملبادرة الذاتية لدى األفراد.1 

خامتة
نجحت مؤسسات املجتمع املدين يف تربير اعرتاضها عىل قانون الجرائم اإللكرتونية، كام برز يف املذكرات 
القانونية التي أصدرتها املؤسسات الحقوقية، إذ أظهرت بشكل واضح مساسه بالحريات. وعىل الرغم 
من إجامع مؤسسات املجتمع املدين عىل رضورة إلغاء القانون ونجاحها يف إيصال رسالة اعرتاضها عليه 
إىل الحكومة وكل األطراف ذات العالقة، وعىل الرغم من الرفض الشعبي الواسع له بدليل التفاعل الكبري 
مع الهاشتاغات املطالبة بإلغائه2، إال أن  القرار بقانون الجرائم اإللكرتونية ال يزال نافذاً، ومل يتم إلغاؤه 

أو تعديله.

يظهر فشل جهود مؤسسات املجتمع املدين يف إلغاء أو تعديل القانون معامل مجتمع مدين جديد قد 
تعد  مل  وما  والقوانني.  العامة  السياسات  رسم  يف  والتأثري  الدور  وضعف  التشتت،  معامله  أبرز  تبلور، 
مؤسسات املجتمع املدين تقويم أوضاعها مبا يضمن قدرتها عىل التأثري، سيستمر تراجع الحريات العامة، 

مام سيزيد من وضع الحريات سوءاً يف فلسطني.

https://goo.gl/KA8cZq .2005/10/21 ،1   بالل الشوبيك، املعيقات املؤسسية لعمل املجتمع املدين الفلسطيني، دنبا الوطن
2   مذكرة قانونية بشأن القرار بقانون الجرائم اإللكرتونية، مصدر سابق.
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مقدمة
بإعداد  للبدء  املختصة  الوزارات  من  لجنة  تشكيل   ،2018/2/6 بتاريخ  الفلسطينية،  الحكومة  قررت 
الدراسات واملقرتحات للرشوع يف خطوات لفك االرتباط مع االحتالل اإلرسائييل، مبا يف ذلك تشكيل لجنة 
عملة  إصدار  وإمكانية  أخرى،  عملة  أي  إىل  اإلرسائييل»  عملة «الشيكل  استخدام  من  االنتقال  لدراسة 

وطنية. 

هل السلطة الوطنية الفلسطينية قادرة عىل تنفيذ هذا القرار، رغم قيود بروتوكول باريس االقتصادي، 
أحد ملحقات اتفاق «أوسلو»، وما أثر تطبيق هذه الخطوة عىل االقتصاد الوطني الفلسطيني؟

تبقى هذه الخطوة مستبعدة، يف ظل استمرار وجود عراقيل تتمثل يف الجانب اإلرسائييل، وأخرى لها 
عالقة بالجانب الفلسطيني نفسه، إذ إن استمرار االحتالل اإلرسائييل واملحددات التي فرضها بروتوكول 
باريس، إىل جانب ضعف اإلنتاج الفلسطيني، واستمرار االنقسام الداخيل، وتراجع السيادة الفلسطينية، 

كلها عوامل تجعل سيناريو إصدار عملة وطنية ضعيف االحتامل.

تطور العمالت يف فلسطني
بعد احتاللها لفلسطني العام 1917، أوقفت بريطانيا التداول بالنقد العثامين الورقي والذهبي الذي كان 
شباط 1918.  حتى  واإلنجليزية  املرصية  العملتني  بتداول  رسمياً  سمحت  حني  يف  فلسطني،  يف  متداوالً 
ومن ثم، أصدر املندوب السامي الربيطاين  العام 1927 مرسوم النقد الفلسطيني الذي استبدل الجنيه 

املرصي بالفلسطيني.

بقي الجنيه الفلسطيني متداوالً منذ بدء مجلس النقد الفلسطيني بسك النقود الجديدة أواخر العام 
1927 وحتى قيام الدولة العربية، غري أن بريطانيا قررت يف 22 شباط 1948 خروج فلسطني من منطقة 
خروجها  وحظرت  بريطانيا،  يف  املوجودة  الفلسطينية  األموال  عىل  كامالً  تجميداً  وفرضت  اإلسرتليني، 
منها، مبوجب قيود قانون «الدفاع املايل اإلنجليزي». وبلغت قيمة األموال املجمدة (130) مليون جنيه 
كام  النقد.  لتغطية  سندات  صورة  عىل  مليوناً  و(54)  بنكية،  كأرصدة  مليوناً  نحو (76)  منها  إسرتليني، 
استولت بريطانيا عىل مزيد من النقود املودعة يف البنوك لدى  انسحابها، يف حني استولت الدولة العربية 

عىل الباقي.

بعد نكبة 1948، قامت إرسائيل باستبدال ما لديها من جنيه فلسطيني باللرية اإلرسائيلية واستبدلته من 
واستبدلت  األردين،  بالدينار  الفلسطيني  الجنيه  استبدال  عىل  األردن  عملت  وكذلك  بالذهب،  بريطانيا 
النقد الفلسطيني من بريطانيا بالذهب. كام استُبدل النقد الفلسطيني بالنقد املرصي يف قطاع غزة يف 
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العام 1.1951

خضوع االقتصاد الفلسطيني لسياسات االحتالل )1993-1967(
بعد احتاللها ما تبقى من أرايض فلسطني يف العام 1967، أصدرت «إرسائيل» أمراً عسكرياً بإغالق فروع 
البنوك العربية العاملة يف فلسطني، وتجميد أرصدتها، ونقل املوجود فيها إىل حسابات خاصة بها لدى 
البنك املركزي اإلرسائييل. ومنعت التعامل بالعمالت األجنبية والذهب، وأعلنت بأن اللرية اإلرسائيلية هي 
العملة القانونية الوحيدة املسموح تداولها، وحظرت عىل املصارف بيع الدينار، أو تسليم دينار مقابل 

أي عملة أخرى إال مبوجب ترخيص مسبق.

وخضعت املناطق الفلسطينية للرتتيبات النقدية يف «إرسائيل» حتى العام 1994، وعليه أصبحت العملة 
إخضاع  عرب  فُقيّد  الدويل  املدفوعات  نظام  أما  املحلية.  املدفوعات  تسوية  يف  املعتمدة  هي  اإلرسائيلية 
املناطق الفلسطينية للقوانني اإلرسائيلية الصارمة املتعلقة بالقطع األجنبي، إذ ساهمت هذه القوانني يف 
بناء احتياطات عملة أجنبية إرسائيلية، فضالً عن قبض قيمة الصادرات والواردات الفلسطينية بالشيكل، 

ما يعني خسارة لالقتصاد الفلسطيني، يوازي فرق سعر تحويل العملة.2

أهمية إصدار عملة وطنية
يجمع الخرباء االقتصاديون عىل أن العملة الوطنية تعد من رموز سيادة الدولة، ال سيام أن وجودها يعني 
الحد من االرتهان للتبعية لعمالت أجنبية، إضافة إىل تعزيز االستقاللية االقتصادية، وتبني سياسات مالية 

داعمة لتحقيق األهداف االقتصادية للدولة.

عملة وطنية املساهمة يف متويل القطاع  من الفوائد التي قد يحققها االقتصاد الفلسطيني من وجود 
العام، من خالل اإليرادات املتأتية من سك العملة، ما يتيح للحكومة إصدار سندات وأذونات ملساعدتها 
وزيادة  العملة  قيمة  تخفيض  إىل  إضافة  الخارج،  عىل  االعتامد  حجم  وتقليل  املوازنة  عجز  معالجة  يف 
القدرة التنافسية لالقتصاد لتشجيع التجارة، واملساهمة يف حامية ومراقبة وتنظيم النظام املايل من خالل 
تحسني دور املقرض كمالذ أخري، بدالً من التنازل عن دور الرقابة عىل النظام املرصيف للسلطات النقدية 

صاحبة العمالت املتداولة يف األرايض الفلسطينية.3

التنمية  آفاق  بني  فلسطني  يف  والتمويل  االستثامر  مؤمتر  الوطني،  النقد  إصدار  ومحاذير  مقومات  لبد،  عامد  انظر:  التفاصيل،  من  1  ملزيد 
والتحديات املعارصة، الجامعة اإلسالمية، غزة، 8-9/5/2005.

2  املصدر السابق.
محمد نرص، املقومات االقتصادية إلصدار النقد الفلسطيني، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر مالمح النقدي الفلسطيني، جامعة الدول العربية،   3

القاهرة، 13–14/11/1999.
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واملالية  النقدية  السياسة  يف  النسبي  االستقرار  مستقلة  فلسطينية  عملة  إصدار  يحقق  أن  ميكن  كام 
من  والحد  االقتصادية،  باملتغريات  والتحكم  الفلسطينية،  االقتصادية  السياسة  واستقاللية  فلسطني،  يف 
الخاص  القطاع  قدرة  إىل  إضافة  اقتصادية،  مشكلة  كل  تالئم  سياسات  عرب  والتضخم  البطالة  مشكلتي 
استثامرات  تبلغ  إذ  الخارج،  يف  فلسطينية  أموال  رؤوس  واستقطاب  باستمرار،  التغريات  مواكبة  عىل 

الفلسطينيني يف الخارج، بحسب بعض التقديرات، ما بني 80-150 مليار دوالر. 

عدم  بسبب  الوطن  داخل  أموالهم  استثامر  عدم  إىل  الخارج  يف  األموال  رؤوس  أصحاب  عزوف  ويعود 
استقرار الحالة األمنية والسياسية، سواء يف الضفة الغربية حيث السيطرة اإلرسائيلية عىل مصادر املوارد 
املشاريع  وتدمري  الكهربايئ  التيار  وانقطاع  املعابر  وإغالق  الحصار  بسبب  غزة  قطاع  يف  أو  الطبيعية، 

االقتصادية. 

يعد االقتصاد اإلرسائييل األكرث ترضراً من توجه الفلسطينيني إىل إصدار عملة وطنية ألسباب عدة، أهمها 
أن الضفة والقطاع يستحوذان عىل 8-10 % من مجمل النقد الذي يصدره البنك املركزي اإلرسائييل، إذ 

تعترب األرايض الفلسطينية مصدر ريع مهم للشيكل.1

دور بروتوكول باريس االقتصادي يف تعطيل إصدار العملة الوطنية
جاء اتفاق باريس االقتصادي محدداً ملعامل الرتتيبات النقدية يف الفرتة االنتقالية، إذ أُنِشئت سلطة النقد 
الفلسطينية، ولها كافة الصالحيات التي يتمتع بها أي بنك مركزي ما عدا إصدار العملة. وكان الهدف 
شّكلت  كام  للبنوك،  الرتاخيص  النقد  سلطة  فمنحت  سليم،  مرصيف  جهاز  إقامَة  النقد  لسلطة  الرئييس 

البنوك الوطنية ما نسبته 50 % من إجاميل البنوك والفروع العاملة يف فلسطني.2.

لبد،  عامد  بينهم  من  عدة،  باحثني  حسب  للفلسطينيني،  بالنسبة  االتفاق  هذا  محددات  أبرز  متيزت 
باآليت:

حرمت هذه االتفاقية سلطة النقد من امتالك القدرة القانونية الكافية عىل استخدام السياسات ••
النقدية لتحقيق األهداف العامة، نتيجة لحرمانها من األدوات النقدية، وغياب النقد الوطني. ومل 
يكن خافياً أن ضعف االقتصاد الوطني وتراجعه يستدعي تبني سياسة نقدية ومالية تحافظ عىل 
استمرار الدخل، ونظراً النعدام إمكانية ذلك تسعى سلطة النقد للتأثري عىل عرض النقد عن طريق 

تحسني البيئة التي تعمل فيها الوحدات االقتصادية. 

1  حسن عطا الرضيع، التداعيات االقتصادية والتنموية إلصدار عملة وطنية فلسطينية، الحوار املتمدن، 14/3/2018.
2  محمد عطا الله، استعداد سلطة النقد إلصدار عملة وطنية، ورشة العمل الدولية حول العملة الفلسطينية، 11/3/2014.
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منح سلطة النقد مسؤولية تحديد نسب السيولة للبنوك املحلية، وبالعمالت املختلفة، عدا الشيكل ••
 (% 1 - أو   +) تقريباً  مساوية  سيولة  نسبة  عىل  النقد  سلطة  تحافظ  أن  يجب  الذي  اإلرسائييل، 

للنسبة السائدة يف إرسائيل يف حينه.

تستطيع سلطة النقد تبديل فوائضها من الشيكل «اإلرسائييل» الناتج عن تدفقات ميزان املدفوعات ••
«بنك  يقوم  وال  السائدة،  وباألسعار  إرسائيل»  «بنك  طريق  عن  األجنبية  بالعمالت  واستبدالها 
إرسائيل» بتبديل أكرث من %20 من الفائض النصف سنوي املحقق (املتفق عليه) يف شهر واحد، 
وتستطيع سلطة النقد بيع القطع األجنبي لبنك إرسائيل مع احتفاظها بحق إعادة رشاء ما تم بيعه. 

قيدت الرتتيبات النقدية استخدام األدوات النقدية وفق اتفاق باريس عن طريق إجبار سلطة النقد ••
باتباع احتياطات إجبارية عىل الشيكل مامثلة لتلك املوجودة يف بنك إرسائيل. أي أن أداة االحتياطي 

اإلجباري عىل الشيكل يف يد بنك إرسائيل. 

فيام يتعلق بقطاع غزة، تعاين املصارف العاملة من نقص يف عملة الشيكل يف ضوء وقف إرسائيل ••
ألي تعامل بني البنوك اإلرسائيلية والبنوك العاملة يف القطاع منذ سيطرة حركة حامس عىل القطاع 
العام 2007، إىل جانب فرض قيود مشددة عىل نقل األموال من البنوك يف الضفة الغربية إىل نظريتها 

يف قطاع غزة.

التي •• اآلثار  من  خشية  املركزي  األردين  للبنك  النسب  نفس  تبني  عىل  النقد  سلطة  االتفاق  أَجرب 
قد ترتتب عن تغري النسب، سواء كان بالزيادة أو النقصان، ما يعني الحد من قدرة سلطة النقد 
الفلسطينية عىل استخدام السياسات النقدية املالمئة، يف ظل حرمانها من األدوات النقدية وغياب 

النقد الوطني وقيود الرتتيبات النقدية يف اتفاق باريس االقتصادي. 

يشار إىل أنه «مهام عملت سلطة النقد عىل استخدام األدوات النقدية المتصاص التغريات قصرية األجل، 
عرب استخدام نافذة الخصم، وعمليات السوق املفتوحة، وإعادة ترتيب الودائع الحكومية، فإن إعادة 
النظر يف اتفاقية باريس االقتصادية بصورة عامة، والرتتيبات النقدية بصورة خاصة، مبا يتيح لسلطة النقد 

الفلسطينية االستقالل الكامل عن قيود وتبعيات البنك املركزي اإلرسائييل، أمر ال بد منه».1

1  عامد لبد، مصدر سابق.



263

أوراق تقدير موقف

حتديات إصدار عملة فلسطينية
مثَّة محددات وتحديات كبرية تقف عائقاً أمام إصدار عملة فلسطينية، ومنها:

محددات سياسية: تتمثل يف غياب الدولة الفلسطينية املعرتف بها عاملياً، وما يرتتب عىل ذلك من ••
غياب السيادة الوطنية، وعدم وجود حدود وعاصمة.

سلطة •• إنشاء  عىل  نّص  باريس  أن «اتفاق  األزهر،  بجامعة  االقتصاد  أستاذ  مدللة،  أبو  سمري  ويرى 
النقد وإعطائها كل صالحيات البنك املركزي ما عدا إصدار عملة، ألنها من مصادر السيادة».1 

تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلرسائييل، إىل جانب ضعف •• محددات اقتصادية: تتمثل يف 
االقتصاد الفلسطيني وعدم توفر املوارد الالزمة له.

املوارد •• عىل  يسيطر  إذ  فلسطينية،  عملة  إصدار  أمام  األكرب  التحدي  يشكل  اإلرسائييل:  االحتالل 
تعزيز  ويحاول  باإلرسائييل،  الفلسطيني  االقتصاد  ارتباط  فك  دون  جاهداً  ويعمل  الفلسطينية، 
عىل تكبيل االقتصاد الفلسطيني باالتفاقيات وتدمريه من خالل  التبعية االقتصادية، وعمل سابقاً 
إعادة ترتيب األولويات االقتصادية الفلسطينية من زراعة الحمضيات والخضار إىل الفواكه والبطاطا 

والزهور والفراولة وغريها.
منها:  فلسطني  يف  والسياسية  االقتصادية  املتطلبات  بعض  تحقيق  الوطنية  العملة  إصدار  يتطلب  كام 
الالزم  االحتياطي  توفري  االقتصاد،  وقوة  ثابت  ضامن  الفلسطينية،  األرايض  جميع  عىل  السيادة  تحقيق 
النقدية  السياسة  من  كل  أهداف  تناسق  ضامن  واملرصيف،  املايل  النظام  تطوير  الوطنية،  العملة  لربط 

واملالية ملصلحة االقتصاد. 

ويؤكد سامي نوفل، مدير عام التخطيط والسياسات يف وزارة االقتصاد، «أن غياب السيادة الفلسطينية 
عىل املعابر والسياسة االقتصادية واملالية والنقدية واملوارد وعدم سيطرة السلطة عىل قطاع غزة واملناطق 
الغنية بالرثوات «مناطق (ج)2» وكذلك حجم التبادل التجاري بني السلطة وإرسائيل الذي يفوق 82% 

وفق اتفاق باريس، أبرز التحديات املوضوعة أمام إصدار عملة وطنية».

من جانب آخر، فإن التخيل عن اتفاق باريس يعني التخيل عن اتفاق أوسلو وعدم حصول فلسطني عىل 
عضوية صندوق النقد الدويل، «ما قد يعني وجوباً تراجع يف الصادرات واإلنتاج الحقيقي، وتباطؤ اإلنتاج 

الزراعي والصناعي والخدمي».3

1  مقابلة مع سمري أبو مدللة، أستاذ االقتصاد بجامعة األزهر - غزة، 2018/3/29.
2  مناطق (ج) هي املناطق الخاضعة للسيطرة األمنية واملدنية «اإلرسائيلية» حسب اتفاق أوسلو بني الفلسطينيني وإرسائيل.

3  مقابلة مع سامي نوفل، مدير عام التخطيط والسياسات يف وزارة االقتصاد، 2018/3/29.
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خامتة
عىل  تحتوي  التي  (ج)  مناطق  وأهمها  الطبيعية،  االقتصادية  املوارد  إدارة  عىل  السلطة  قدرة  عدم  إن 
اإلرسائييل،  االحتالل  استمرار  ظل  يف  غزة،  قطاع  سواحل  قبالة  والغاز  الفلسطينيني،  ثروات  مجمل 
واالنقسام السيايس، والرتاجع يف اإلنتاج، وعدم السيطرة عىل الحدود واملعابر، يجعل إصدار العملة يف 
الوقت الراهن أمراً غري واقعي، وسياسة غري حكيمة من الناحية االقتصادية، فإصدار العملة يعترب شأناً 

سيادياً، ومن مقومات الدول.1 

ويف ظل تراجع السيادة الفلسطينية وعدم وجود إنتاج حقيقي يف الضفة والقطاع، فإن  إصدار عملة 
رغم أهميته يحتاج إىل إعادة النظر بشكل كامل يف السياسات االقتصادية واملالية يف فلسطني، وإصالح 

النظام االقتصادي والسيايس.2

وخاصة  العملة،  إلصدار  الالزمة  الرشوط  توفر  حني  إىل  الفلسطينية  العملة  إصدار  يف  تريث  من  بد  ال 
االستقرار السيايس واالقتصادي، والتوازن يف املوازنة العامة، وتطوير النظام املايل واملرصيف، وتعديل ميزان 
املدفوعات الفلسطيني، مع العمل عىل استمرار الرتتيبات النقدية الحالية ضمن ترتيبات خاصة مع كل 

األردن، وإرسائيل مبا يضمن الحقوق الفلسطينية. 

إن إصدار عملة مستقلة يوجب عىل السلطة الفلسطينية إعادة دراسة وتقييم االتفاقيات االقتصادية 
والسياسية واألمنية املوقعة مع إرسائيل، ووضع الترشيعات الكافية إلعادة التحكم باالقتصاد الفلسطيني 

من أجل تقويته ومتكينه من مجابهة التحديات اإلرسائيلية.

االرتباط  بفك  فعلياً  ترشع  أن  من   بد  ال  وطنية،  عملة  إيجاد  من  الفلسطينية  السلطة  تتمكن  حتى 
االقتصادي بني االقتصاد الفلسطيني واإلرسائييل، مع ما يستلزم ذلك من عقد اتفاقيات اقتصادية مع دول 
نامية، مثل تركيا وماليزيا والصني والهند من ناحية، واألهم وجود، معابر حدودية، وبناء موانئ تجارية 

ومناطق تجارة حرة لتسهيل عمليات االسترياد والتصدير.

1  حسن الرضيع، مصدر سابق.
2  املصدر السابق.
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تراجع الدعم الدولي لوكالة الغوث 

وانعكاساته على اخلدمات املقدمة لالجئني 
الفلسطينيني

انتماء السدودي، شيرين حميدات، محمد الهندي، مي عيد 
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مقدمة 
بقرار  األدىن «األونروا»،  الرشق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  لغوث  املتحدة  األمم  وكالة  تأسست 
إغاثة  برامج  تقديم  بهدف  بتاريخ 1949/12/8،  املتحدة (رقم 302)  لألمم  العامة  الجمعية  عن  صادر 

روا من ديارهم قرساً العام 1948. وتشغيل لالجئني الفلسطينيني الذين ُهجِّ

يشري املوقع الرسمي لألونروا إىل أنها تقدم خدمات لنحو 5.9 الجئ فلسطيني، وتوفر التعليم للطلبة يف 
مدارسها الـبالغ عددها 711، وتوفر العالج الصحي يف عيادتها الـبالغ عددها 143، كام توفر تعليامً فنياً 

ومهنياً يف جميع معاهدها.1

تحصل األونروا عىل الدعم من الدول األعضاء يف األمم املتحدة واالتحاد األورويب والحكومات اإلقليمية، 
وتعتمد عىل املنظامت املجتمعية الصغرية واملنظامت غري الحكومية الدولية التي تقدم خدمات طوعية 
لألونروا، والرشاكة مع منظامت أخرى، ومع ذلك تعاين الوكالة من عجز كبري يف ميزانيتها، بسبب تزايد 
عدد الالجئني، وتفاقم أوضاعهم املرتدية يف كافة أماكن عمليات األونروا. ومام زاد األمر سوءاً القرار الذي 

اتخذه رئيس الواليات املتحدة األمريكية دونالد ترامب بتقليص الدعم املقدم للوكالة.

حقائق مهمة
دعمها •• املتحدة  الواليات  خّفضت 

للوكالة إىل 60 مليون دوالر أمرييك من 
دعم قدره 125 مليون دوالر كان من 

املقرر تقدميه يف كانون الثاين 2018. 

 تسبب هذا التقليص بعجز قدره 200 ••
عىل  التأثري  شأنه  من  دوالر،  مليون 

كمية املواد األساسية املقدمة لالجئني الفلسطينيني، فضالً عن تأثريه عىل متويل املدارس يف الضفة 
الغربية وقطاع غزة.

أن •• يعني  وهذا  دوالر،  مليون  من 350  أكرث  العام 2017  يف  لألونروا  األمرييك  الدعم  إجاميل  بلغ   
التقليص يهدد مستقبل 525 ألف شخص ممن يتلقون التعليم يف 700 مدرسة تابعة لألونروا.2

تقدر ميزانية األونروا املخططة بأكرث من مليار دوالر للعام 2018، وفقاً ملؤمتر املانحني الذي ُعقد يف ••

www.unrwa.org  موقع األونروا  1
2 Statement by UNRWA Commissioner-General Pierre Krähenbühl, Unrwa, 172018/1/. bit.ly/2DdzXh8
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بروكسل يف نيسان 2018، ويقدر العجز يف امليزانية بنحو 446 مليون دوالر. 

ُعقد مؤمتر املانحني يف روما يف آذار 2018، وَحَمَل اسم (الحفاظ عىل الكرامة، وتقاسم املسؤولية، ••
وحشد العمل الجامعي من أجل دعم األونروا)، وخالل املؤمتر حصلت األونروا عىل دعم قدره 100 

مليون دوالر.3

قدره 200 •• إجاميل  مببلغ  وكندا  وتركيا  الرنويج  تربعت  إذ  للوكالة،  الدعم  بتقديم  عدة  دول  قامت 
مليون دوالر للمساهمة يف تغطية عجز امليزانية. 

تقوم املنظمة بعمل االتصاالت الالزمة لتوفري الدعم من منظمة التعاون اإلسالمي والبنك الدويل ••
والبنك اإلسالمي للتنمية، من أجل إيجاد مصادر بديلة للدعم.

تداعيات تقليص الدعم الدولي على خدمات األونروا
توقف التعليم لنحو 37 ألف تلميذ وتلميذة ويحرم ما يقارب 3100 موظف من أعاملهم.4••

الصحية •• الرعاية  برنامج  توقف 
يف  الخدمات  يوفر  الذي  األولية 
27 عيادة صحية، كام أن برنامج 
االجتامعية  والخدمات  اإلغاثة 
 61 لنحو  الخدمات  يوفر  الذي 
خط  تحت  يعيشون  الجئ  ألف 
الخدمات  من  وغريها  الفقر، 
عىل  الوكالة  تقدمها  التي 
وتحسني  التحتية  البنية  مستوى 
القروض؛  وبرامج  املخيامت 
األمر  بالتوقف،  مهددة  جميعها 

الذي سينعكس سلباً عىل األوضاع االقتصادية واالجتامعية لالجئني.

سيتأثر من التقليصات نحو 32500 الجئ فلسطيني مهجر من سوريا إىل لبنان منذ العام 52011، ••

3 Palestinian U.N. aid still $200 million short after Trump cuts, Reuters, 24/4/2018. reut.rs/2JD94tF

bit.ly/2vNcvpg .2018/2/22 ،4  الهيئة (302) تحذر من إمكانية توقف خدمات «أونروا» يف لبنان، فلسطني أون الين
املصدر السابق.  5

1 8 32 2

3 8 2 12

3 2 8
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ال سيام أن صندوق الطوارئ للمساعدات النقدية التي توزع عليهم شهرياً مهدد بالنضوب قريباً، 
وهذا سيفاقم من معاناتهم.

عىل األمن اإلقليمي، يف وقت تشهد •• ال يؤثر التقليص فقط عىل الالجئني الفلسطينيني، وإمنا أيضاً 
املنطقة العديد من املخاطر والتهديدات، خاصة خطر ازدياد التطرف.

التوصيات
دعوة األرسة الدولية للعمل عىل رصد موازنة دامئة لألونروا، وإىل حني ذلك العمل عىل ••

دعم عاجل ملوازنتها، وتحويل مخرجات مؤمترات املانحني إىل حقيقة عىل أرض الواقع.

تنفيذ حمالت وطنية ودولية، تضمن التدخل من أجل تغطية أي عجز يف ميزانية الوكالة.••

التأكيد عىل أال تتضمن أي خطة احتواء انتقاص من دور وعمليات الوكالة الحالية. ••

عرب •• دورها  تصفية  إىل  الرامية  املخططات  لكل  رفضها  عن  للتعبري  األونروا  إدارة  دعوة 
التقليص التدريجي لخدماتها.

حشد الضغط الكايف لحث الواليات املتحدة عىل الرتاجع الفوري عن إجراءاتها.••
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أحمد أبو ضلفة، ثائرة  شديد، رائد غباين، نور أبو عيشة 

الغرامات املفروضة على األسرى الفلسطينيني

يف سجون االحتالل
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 نظرة عامة
الغرامات  من  نوعني  فرض  خالل  من  مادياً  استغالالً  الفلسطينيني  األرسى  اإلرسائييل  االحتالل  يستغل 
عليهم: األوىل، غرامات «املحاكم» التي تفرضها املحاكم العسكرية اإلرسائيلية عىل األرسى مقرتنة بأحكام 
غري  بشكل  اإلرسائيلية  السجون  مصلحة  إدارة  تفرضها  «عقوبات»  غرامات  فهي  الثانية،  وأما  السجن، 

قانوين، بناء عىل مزاعم بارتكاب األرسى مخالفات داخل السجن. 

حقائق مهمة
يف •• واملعتقلــني  األرسى  عــدد  بلــغ 

ــالل اإلرسائيــيل أواخــر  ســجون االحت
آذار 2018 حــوايل   (6500) أســري، 
موزّعــني عــىل 21 معتقــًال وســجناً 

ومركــز توقيــف.1

إىل •• اإلرسائيليــة  الســجون  تحّولــت 
الفلســطينيي.2 األرسى  مــن  الــدوالرات  ماليــني  تجنــي  اســتثامرية  رشكات 

غرامات احملاكم 
ما تُفرض عىل األرسى من •• غالباً 

أي  «الخفيفة»؛  األحكام  ذوي 
سنوات،   7 إىل  شهور   6 بني  ما 
إىل 10  االعتقال  فرتة  متتد  وقد 

سنوات. 

بني •• ما  ترتاوح  الغرامة  قيمة 
تصل  وقد  شيكل،   6000-2000
آالف،  إىل 10  األحيان  بعض  يف 

مبتوسط يصل إىل 1500 دوالر أمرييك.3

األرسى  شؤون  هيئة  الفلسطينيني،  األرسى  لنرصة  والعاملي  والعريب  الوطني  اليوم  يف  شامالً  تقريراً  تصدر  واملحررين  األرسى  شؤون  هيئة   1
bit.ly/2K2UY0x .2018/4/14 ،واملحررين

bit.ly/2v9XBsj .2015/3/1 ،2  عبد النارص فروانة، األسـرى وغالء املعيشة يف السجون، دنيا الوطن
3  مقابالت مع أرسى محررين.

2

2
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غرامات احملاكم خالل الفترة )2012-2008( 

املصدر: وزارة شؤون األسرى السابقة
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منذ العام 2000 وحتّى أيلول 2015، اعتقلت قوات االحتالل اإلرسائييل حوايل 8500 طفل فلسطيني، ••
واقرتنت أحكام سجنهم بغرامات مالية.4

تذهب غرامات املحاكم إىل خزينة دولة االحتالل؛ ويقتطع نسبة تزيد عن الـ 50 % لصالح جيش ••
االحتالل. 

غرامات العقوبات
تبــدأ غرامــات العقوبــات التــي ••

تفرضهــا إدارات الســجون عــىل 
األســري الفلســطيني مــن مبلــغ 
200 شــيكل، وقــد تصــل إىل 

أكــرث مــن 5 آالف شــيكل.

غرامــات •• متوســط  يصــل 
ــىل  ــرض ع ــي تف ــات الت العقوب
 (150) الفلســطيني  األســري 

. أمريكيــاً  دوالراً 

ال يَُوثّق هذا النوع من الغرامات يف املحاكم اإلرسائيلية، وتُسلّم مبارشة إلدارة مصلحة السجون.••

أحياناً يرتهن فرض هذه الغرامات إىل مزاج الضبّاط التابعني إلدارة مصلحة السجون؛ ويف الكثري من ••
األحيان يتم اختالق عقوبات من أجل فرض الغرامات.5

أثر فرض الغرامات على األسرى الفلسطينيني
تثقل كاهل األرسى الفلسطينيني وعائالتهم مالياً، خاصة بعد أن أوقفت السلطة الفلسطينية دفعها ••

منذ العام 2014. 

متديد فرتة السجن يف حال عجز األسري عن سداد قيمة الغرامات املفروضة عليه.••

حسابه •• يف  املودعة  األموال  السجون  مصلحة  تصادر  إذ  األساسية،  حاجاته  رشاء  من  األسري  حرمان 
لسداد قيمة الغرامة.

bit.ly/2wcXqg6 .2017/12/26 ،4  األرسى األطفال يف سجون االحتالل اإلرسائييل، هيئة شؤون األرسى واملحررين
مقابلة مع رجايئ الكريك، أسري محرر، واملدير السابق إلذاعة طيف الخاصة بشؤون األرسى.  5

املصدر: وزارة شؤون األسرى السابقة

غرامات احملاكم املفروضة على األطفال األسرى 
يف معتقل عوفر )2017/12 – 2018/4(
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عىل •• جديد  واقع  فرض  محاولة 
ملنع  الغرامات،  فرض  عرب  األرسى، 
حدوث حالة من التمرد الجامعي، 
وإرجاع  الطعام  عن  اإلرضاب  مثل 

الوجبات. 

التوصيات
السجون •• داخل  الفلسطينيني  األرسى  لها  يتعرض  التي  باالنتهاكات  خاصة  تقارير  كتابة 

اإلرسائيلية، والتوّجه بها إىل مؤسسات املجتمع املدين واللجنة الدولية للصليب األحمر.

العمل عىل توثيق كافة العقوبات والغرامات املالية التي تفرض عىل األرسى، والتوجه إىل ••
املؤسسات الدولية املعنية بحقوق اإلنسان.

تشكيل حملة ضغط عىل السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل دفع قيمة الغرامات ••
التي تفرض عىل األرسى داخل السجون.

انخراط األرسى يف أعامل احتجاجية جامعية رفضاً لسياسة فرض الغرامات املالية عليهم.••



275

إعداد

خالد زين الدين، علي شبيطة، نضال جاليطة

الفلسطينيون املمنوعون من السفر

عبر معبر الكرامة

)2012 - منتصف 2018(
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نظرة عامة
تعترب حرية الحركة والتنقل من حقوق اإلنسان التي كفلتها املواثيق الدولية، ويف مقدمتها اإلعالن العاملي 
لحقوق اإلنسان للعام 1948 (املادة 13)، والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية للعام 1966 

(املادة 12 الفقرة 2)، إذ أكدا عىل حق الفرد يف مغادرة أي بلد، مبا فيه بلده، والعودة إليه متى يشاء. 

تتحكم سلطات االحتالل اإلرسائييل بحركة املعابر يف األرايض الفلسطينية املحتلة العام 1967، وتفرض 
قيوًدا عىل حركة الفلسطينيني عربها، وتقسمها إىل ثالث مناطق جغرافية تختلف يف مامرسة هذا الحق، 

وهي: الضفة الغربية، وقطاع غزة،  والقدس املحتلة. 

تحَول منع الفلسطينيني من السفر إىل سياسة ثابتة تتبعها سلطات االحتالل بهدف التنغيص عىل حياة 
األمن  جهاز  مع  للتخابر  للسفر  منهم  املضطرين  ومساومة  بالهجرة،  للتفكري  ودفعهم  الفلسطينيني، 

اإلرسائييل، أو التوقيع عىل ما يشري إىل موافقتهم عىل عدم العودة إال بعد سنوات طويلة. 

حقائق مهمة
اإلرسائييل •• االحتالل  سلطات  منعت 

معرب  عرب  السفر  من  مواطًنا   1133
يف  و824   ،2012 العام  يف  الكرامة 
العام  يف  العدد  وارتفع   ،2013 العام 

2014 إىل 4269 مواطناً. 
•• 2015 العام  يف  املسافرين  عدد  بلغ 

سلطات  ومنعت  مليون،   1.6 نحو 
االحتالل  2007 مواطنني من السفر.  

من •• بلغ عدد املسافرين يف العام 2016 نحو 1.8 مليون، ومنعت سلطات االحتالل 2045 مواطناً 
السفر.

شهد معرب الكرامة خالل العام 2017 مرور نحو 2.1 مليون مسافر.••
ــاً يف العــام 2017، ودخلهــا  1043905، وبلــغ عــدد •• غــادر األرايض الفلســطينية 1062806 مواطن

املمنوعــني مــن الســفر 610.
خالل النصف األول من العام 2018 تنقل نحو 1.15 مليون مواطن عرب جانبي املعرب،  عدد املغادرين ••

504319 مغادرين، و511146 عائدين، يف حني منعت سلطات االحتالل 610 من السفر.
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أثر املنع من السفر على الفلسطينيني
إعاقة الطالب من مواصلة دراستهم الجامعية والدراسات العليا يف الخارج. ••

منع املرىض من تلقي العالج املناسب غري متوفر يف األرايض الفلسطينية ألسباب مختلفة. ••

وضع العديد من العراقيل أمام محاوالت مل شمل الفلسطينيني القاطنني يف الخارج. ••

املغادرة •• عىل  التوقيع  أو  للتخابر  ومساومتهم  للسفر  املضطرين  ابتزاز  االحتالل  سلطت  محاوالت 
لسنوات طويلة.

اآلثار النفسية املرتتبة عىل املنع من السفر. ••

املمنوعون من السفر خالل 
الفترة )2012 - منتصف 

1)2018

املصدر: اإلدارة العامة لشرطة 
محافظة أريحا واألغوار

التوصيات
التدخل الفاعل للجهات الفلسطينية لحل إشكاالت املمنوعني من السفر.••

التوجه إىل املنظامت الدولية املختصة بحقوق اإلنسان وتقديم شكاوى فردية وجامعية ••
ضد سلطات االحتالل اإلرسائييل من خالل فريق قانوين مختص. 

تكثيف العمل الديبلومايس لفضح مامرسات االحتالل اإلرسائييل وإبراز صورته الحقيقية. ••

جميع األرقام الواردة حول املمنوعني من السفر تم الحصول عليها من اإلدارة العامة لرشطة محافظة أريحا واألغوار، من املقدم إياد دراغمة   1
خالل شهر متوز 2018.

33
3
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إعداد

إبراهيم مقبل، حرية حامد، شيماء مرزوق، محمد سرور  

أثر العقوبات التي تفرضها السلطة

الفلسطينية على قطاع غزة
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مقدمة
حركة  تشكيل  إثر  غزة،  قطاع  عىل  عقوبات  بفرض  آذار 2017  يف  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  بدأت 
حامس لجنة إلدارة القطاع، ورهنت رفع العقوبات بحل اللجنة وتسليم القطاع لحكومة الوفاق الوطني.

أثرت هذه العقوبات عىل كافة مناحي الحياة يف قطاع غزة؛ كونها أتت يف ظل الحصار اإلرسائييل املشدد 
املفروض عىل القطاع منذ العام 2007، ومست العصب األسايس للسكان «الرواتب». 

تعرث  بعد  منها  املزيد  فُرِض  بل  ترفع،  مل  العقوبات  أن  إال   ،2017 أيلول  يف  اإلدارية  اللجنة  حل  رغم 
الجهود املرصية لتنفيذ اتفاق القاهرة 
عباس  محمود  الرئيس  وإرصار   ،2017
عىل «متكني» الحكومة «من األلف إىل 

الياء».  

حول  حقائق  الورقة  هذه  تقدم 
من  القطاع  عىل  املفروضة  العقوبات 
قبل السلطة، وتسلّط الضوء عىل اآلثار 

املرتتبة عىل فرضها. 

 اآلثار املترتبة على العقوبات
إفالس كثري من الرشكات واملحال وغلق أبوابها، وترسيح املوظفني، ورفع  نسبة الفقر لنحو 65 % ••

والبطالة لنحو 44 %.
اإلرضار بالعجلة االقتصادية وشح يف السيولة وزيادة حادة يف حاالت الجرائم املالية.••
قدرة •• وعدم  الديون  تراكم  بسبب  املالية  الذمم  عىل  حبس  أمر  ألف  نحو 100  العام 2017  شهد 

التجار عىل الوفاء بالتزاماتهم.
لنحو 21 •• انخفضت  إذ  السوق،  يف  تضخ  التي  األموال  حجم  تقلص  جراء  التجارية  الحركة  ضعف 

مليون دوالر، بعد خصم البنوك مستحقات القروض.
عدم قدرة وزارة الصحة عىل تغطية الحاجات الصحية للسكان بسبب نقص األدوية واملستلزمات ••

الطبية.
عدم قدرة البنوك عىل تحصيل أقساط وفوائد القروض والعموالت البنكية. ••
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حقائق  مهمة  
إحالة 26 ألف موظف/ة إىل التقاعد القرسي خالفاً إلرادتهم ودون إعالمهم.••

خصومات بلغت 50 % عىل رواتب 62 ألف من موظفي السلطة.••

وقف االمتيازات املالية للموظفني (العالوات اإلرشافية واالجتامعية).••

قطع رواتب نحو 277 أسرياً محرراً، جزء منهم من املبعدين إىل قطاع غزة.••

انخفاض عدد موظفي السلطة يف القطاع مقارنة مع الضفة (بلغت عام 2001 نحو ••
50 % لكل منهام)، لتصل إىل نحو 35 % يف العام 2018 .

والجرحى •• الشهداء  ومخصصات  السلطة  ملوظفي  الشهرية  الفاتورة  قيمة  انخفاض 
واألرسى واملحررين لتبلغ نحو 30 مليون دوالر بعدما كانت 50 مليون دوالر.

وقف رصف مخصصات مئات األرس من برنامج الحامية الوطني.••

تأخري رصف مخصصات الشؤون االجتامعية لـ 76 ألف أرسة ملدة 6 أشهر.••

وقف املوازنات التشغيلية للوزارات (الصحة، التعليم ...).••

غلق الحسابات البنكية لجمعيات األيتام التي تكفل نحو 40 ألف يتيم.••

تقليص 50 ميجا من قيمة فاتورة وقود محطة توليد الكهرباء (تم إعادتها).••

تقليص حاد يف تغطية التحويالت الطبية للخارج، خاصة مرىض الرسطان (نحو 1750 ••
طلب رفض، أو عولج ببطء شديد) .

تقليص حاد لعدد الشاحنات املوردة للقطاع عرب معرب «كرم أبو سامل» لتصل إىل الربع ••
مقارنة بالعام املايض .

حرمان القطاع غزة من إيراداته عرب دفع الرشكات للاملية يف الضفة.••
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التوصيات
• أولوية استعادة الوحدة الوطنية عىل أسس الرشاكة السياسية والتوافق الوطني. 	
• توسيع نطاق التحركات املطالبة برفع العقوبات، وحرص أهدافها برفع العقوبات. 	
• برفع 	 الفلسطيني  الوطني  املجلس  قرارات  تنفيذ  أجل  من  ضغط  حمالت  تنظيم 

العقوبات. 
• تعزيز صمود أهايل غزة، والتصدي لظواهر الفقر والبطالة وفقدان األمن املعييش. 	

املصادر
مقابلة مع أسامة نوفل، مختص يف الشأن االقتصادي، 2018/8/12.••
مقابلة مع يوسف إبراهيم، وكيل وزارة التنمية االجتامعية بغزة، 2018/8/10.••
مقابلة مع رائد صالحية، مدير عام الشؤون اإلدارية بوزارة الرتبية والتعليم بغزة، 2018/8/15.••
••https://bit.ly/2BVyBvo .2018/3/18 ،عىل خلفية الذمم املالية .. 100 ألف أمر حبس يف غزة، دنيا الوطن
••bit.ly/2PLCTsf .2018/2/13 ،أبو جراد يحذر: الحكومة أحالت 26 ألف موظف عسكري للتقاعد القرسي، وكالة سام اإلخبارية
••bit.ly/2MDUnZu .2018/7/16 ،تراجع حاد يف عدد الشاحنات التي تدخل غزة عرب «كرم أبو سامل»، وكالة سام اإلخبارية
••bit.ly/2NtwTma .2017/11/6 ،(صفا) وقفة ألهايل األيتام بغزة رفضاً إلغالق الحسابات املرصفية، وكالة الصحافة الفلسطينية
••bit.ly/2wjTnja .2017/6/6 ،السلطة توقف رواتب أرسى ومحررين من «حامس»، الجزيرة نت
•• bit.ly/2MAHMq0 .2017/8/5 ،حشد» تطالب عباس بوقف العقوبات الجامعية ضد غزة، وكالة صفا»

3

أعداد الموظفين العموميين في 
(2017-2014)قطاع غزة 
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إعداد

بيسان اجلعفري، روز املصري، عيد سالمية  

اقتحامات املستوطنني للمسجد األقصى

خالل الفترة )1/1/2016 - 30/6/2018(
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نظرة عامة 
تشتد الهجمة الصهيونية الرشسة عىل املسجد األقىص ضمن حملة تهويد ممنهجة، وإسرتاتيجية متدحرجة 

تهدف إىل التقسيم الزماين واملكاين له، لتحقيق وجوٍد يهودّي دائم ومبارش فيه. 

التي  األمنية،  االحتالل  أذرع  رعاية  تحت  دامئاً،  نهجاً  األقىص  للمسجد  املستوطنني  اقتحامات  أصبحت 
توفر الحامية العتداءاتهم عىل األقىص وإقامة صلواتهم فيه، مبا ميثله ذلك من تعد عىل هويته واستفزازاً 

ملشاعر املسلمني، إىل جانب تدخلها املبارش يف إدارة املسجد وعمل األوقاف اإلسالمية. 

أعداد املستوطنني 
املقتحمني لألقصى 
بني عامي 2009 و2017

املصدر: دائرة األوقاف 
اإلسالمية يف القدس

تزايداً  العام 2018،  منتصف  وحتى  العام 2016  بداية  من  الورقة،  رصدتها  التي  الزمنية  الفرتة  شهدت 
متصاعداً ألعداد املستوطنني الذين اقتحموا املسجد األقىص، بالتوازي مع تصاعد حملة املالحقة األمنية 
خارجاً  واالعتقاالت، التي بدأت يف العام 2015، واستهدفت املرابطني داخل املسجد باعتبارهم تنظيامً 

عن القانون. 

حقائق مهمة
املسجد األقىص هو أول قبلة للمسلمني، وثالث املساجد التي ال تشد الرحال إال إليها، تبلغ مساحته ••

144 دومناً، ويضم نحو 200 معلم، تضم العديد من املصليات واملتاحف واملدارس واملآذن والقباب، 
والجامع القبيل وقبة الصخرة جزءان منه.

» أو «معبداً» كان موجوداً مكان املسجد األقىص وبناه سيدنا سليامن •• يزعم اليهود أّن لهم «هيكالً
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عليه السالم، لذلك يسعون إلعادة بناء املعبد املزعوم كهدف إسرتاتيجي، من خالل االقتحامات التي 
يقومون بها والتي ازدادت وتريتها.

خراب •• «ذكرى  اليهودي»،  الفصح  «عيد  اليهودية:  األعياد  مع  بالتزامن  ذروتها  االقتحامات  تبلغ 
التصعيد  مواسم  أن  يعني  ما  «الُعرُش»،  ثم  ومن  العربية»،  السنة  «رأس  أعياد  وموسم  املعبد»، 

املتكررة هي: آذار، نيسان، متوز، آب، أيلول، ترشين األول. 

يسعى االحتالل لتقسيم األقىص زمانيّاً ومكانيّاً بني املسلمني واليهود كام فعل يف املسجد اإلبراهيمي ••
يف الخليل، ويقصد بالتقسيم الزماين، تقسيم أوقات دخول املسجد األقىص بني املسلمني واليهود. أما 
التقسيم املكاين فيقصد به هو تقسيم مساحة األقىص بني الجانبني، وهو ما تسعى إرسائيل لفرضه.

بلغ عدد املقتحمني من العام 2009 وحتى 2016 نحو 70 ألف مقتحم، يف حني بلغ عدد املقتحمني ••
خالل الفرتة من العام 2017 وحتى منتصف العام 2018 44156 مقتحامً. 

شهدت أعداد املستوطنني املقتحمني لألقىص ازدياداً مضطرداً خالل األعوام املاضية، ومن املتوقع أن ••
تتعدى أرقام املستوطنني املقتحمني يف العامني 2017 حتى نهاية 2018 أعدادهم خالل السنوات 

السبع السابقة (2016-2009). 

بلغ عدد املستوطنني املقتحمني للمسجد األقىص يف العام 2009 نحو 6 آالف مستوطن، يف حني شهد ••
شهرا نيسان وأيار 2018 وحدهام اقتحام 7697 مستوطناً.

تطور اقتحامات املسجد األقصى
كانت رشطة االحتالل متنع اليهود من دخول املسجد األقىص منذ احتالل القدس العام 1967 وحتى ••

العام 2000 عندما اقتحم أرئيل شارون املسجد األقىص. 

تعززت الجامعات اليهودية املتطرفة، وبدأت تكتسب منارصين لها يف الكنيست ألول مرة بنائبني ••
يف العام 2003، ثم بثالثة نواب يف العام 2006، و7 نواب يف العام 2009. وقد أصبحوا 13 عضواً يف 
انتخابات العام 2013 و14 عضواً بعد انتخابات العام 2015، أي نحو 12 % من مقاعد الكنيست.

بدأت رشطة االحتالل يف العام 2003 بالسامح باقتحام األفراد اليهود للمسجد مبوجب حكم قضايئ ••
من محكمة إرسائيلية.

ُسِمَح يف العام 2005 بدخول اليهود ضمن مجموعات وأفراد مبوجب حكم قضايئ جديد، «يف غري ••
أوقات صالة املسلمني».
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يف العام 2011، تم التغايض عن أداء الطقوس الدينية للمتدينني اليهود، مع السامح بدخول أفراد ••
جيش االحتالل بالزي العسكري. 

لصالة •• يوميا  ساعات   9 بواقع  زمانياً،  املسجد  لتقسيم   2012/8/9 بتاريخ  قانون  مرشوع  طُِرح 
هذا  ُسِحب  ولكن  بالتساوي،  الدينية  األعياد  أيام  وتقسيم  اليهود،  لصالة  ساعات  و9  املسلمني، 

املرشوع من املداولة.

سمح رئيس الحكومة اإلرسائيلية، بنيامني نتنياهو، ألعضاء الكنيست بالدخول إىل الحرم القديس، ••
بعد أكرث من عامني عىل املنع الذي أصدره يف ترشين الثاين 2015.

شهد العام 2016 موافقة سلطات االحتالل عىل قرار إلقامة مساحة للصالة املشرتكة لليهود عند ••
منطقة القصور األموية وعىل مرشوع «كيدم» جنوب األقىص.  كام ُسِمح للحاخام املتطرف «يهودا 

غليك» بالعودة إىل اقتحامه بتاريخ 2016/3/1 بعد منع دام 18 شهراً. 

حاولت قوات االحتالل يف متوز 2017 فرض واقع أمني جديد، عرب تركيب بوابات إلكرتونية وكامريات ••
مراقبة، وتال ذلك هبة شعبية وردود فعل غاضبة، مام أجرب حكومة نتنياهو عىل الرتاجع. 

أبرز املخاطر التي تهدد املسجد األقصى 
نزع الحرصية اإلسالمية عن إدارة شؤون األقىص، من خالل التضييق عىل دائرة األوقاف اإلسالمية، ••

وجعل وجودها شكليّاً، فيام تتحكم سلطات االحتالل بكل شؤون املسجد.

بناء مدينة يهودية أسفل األقىص ويف محيطه تُحايك الوصف التورايت لـ «أورشليم اليهودية». ••

الحفريات أسفل األقىص ويف محيطه؛ إذ كان هناك حتى نهاية العام 2016 نحو 63 حفرية.••
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بناء الكنس اليهودية أسفل األقىص ويف محيطه، يف محاولة إلضفاء الطابع اليهودي عليه. ••

مصادرة اآلثار واألرايض املحيطة باألقىص بهدف تشويه الطابع اإلسالمي للمنطقة. ••

تهجري املقدسيني وطردهم من مختلف أنحاء القدس، خاصة األحياء املحيطة باملسجد األقىص التي ••
تشكل حزام أمان ودفاع عنه.

استهداف املؤسسات والهيئات العاملة يف األقىص، وإغالق االحتالل اإلرسائييل للعرشات منها. ••

التوصيات
• العمل عىل تطبيق قرار مجلس األمن الدويل رقم 271، املتعلق بحامية مدينة القدس 	

واملسجد األقىص من مامرسات سلطات االحتالل اإلرسائييل.

• مواصلة معركة حامية هوية األقىص، والحراك الجاد لتبني موقف عريب وإسالمي واضح، 	
للتصدي للمخطط اإلرسائييل التهويدي. 

• أشكال 	 كل  وتوفري  واعتداءاتهم،  املستوطنني  إرهاب  ملواجهة  الشعبية  املقاومة  تفعيل 
الدعم لصمود املقدسيني.

املصادر
التقرير السنوي للعام 2016، جمعية الدراسات العربية، القدس، أيار 2017.••
دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس.••
محسن صالح، التقرير اإلسرتاتيجي الفلسطيني 2012 - 2013، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بريوت، 2014.••
••bit.ly/2K9vKhj .مركز معلومات وادي حلوة، سلوان
••bit.ly/2AcR19Y .املسجد األقىص واملخاطر املحدقة به، (ورقة معلومات)، مؤسسة القدس الدولية
هشام يعقوب (محرر)، التقرير السنوي حال القدس 2016، ط1، مؤسسة القدس الدولية، بريوت، 2016.••
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BDS إجنازات حركة مقاطعة إسرائيل

ثائر أبو عون، غسان الزعانني، فاتن توبة، فاطمة الغصني 
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مقدمة
حركة مقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات 
حركة  عليها،  العقوبات  وفرض  منها 
تسعى  االمتداد،  عاملية  املنشأ،  فلسطينية 
واألبارتهايد  االستيطاين  االستعامر  ملقاومة 
اإلرسائييل، من أجل تحقيق الحرية والعدالة 
واملساواة يف فلسطني، وصوالً إىل حق تقرير 
الوطن  يف  الفلسطيني  الشعب  لكل  املصري 

والشتات.

حققت حركة املقاطعة العديد من اإلنجازات يف مجال عزل النظام السيايس اإلرسائييل، أكادميياً وثقافياً 
وسياسياً، وإىل درجة ما اقتصادياً، حتى بات هذا النظام يعترب الحركة من أكرب التهديدات اإلسرتاتيجية 

املحدقة به.

حقائق: إجنازات املقاطعة الثقافية واألكادميية
• توقيع 1000 شخصية ثقافية وفنية بريطانية عىل ميثاق للمقاطعة الثقافية إلرسائيل. 	

• تصويت 73 % من أساتذة وطلبة وعاميل كلية 	
لندن  بجامعة  واألفريقية  الرشقية  الدراسات 

عىل دعم املقاطعة األكادميية إلرسائيل.
• الالتينية 	 أمريكا  يف  املثقفني  مئات  انضامم 

لحركة املقاطعة، ودعم الرئيس البوليفي إيفو 
موراليس لهذا التحرك.

• لالتحاد 	 التنفيذي  املجلس  انضامم   
 7 ميثل  الذي  بريطانيا،  يف  للطلبة  الوطني 

ماليني طالب، لحركة املقاطعة.
• إسبانيا، 	 جامعات  يف  أكادميي   1200 توقيع   

والتاريخ  األنرثوبولوجيا  علامء  يف ومئات 
إىل  تدعو  بيانات  عىل  املتحدة  الواليات 

املقاطعة األكادميية إلرسائيل.

القضايا الرئيسية
• إنهاء االحتالل واالستعامر لكافة 	

األرايض الفلسطينية والعربية وتفكيك 
الجدار.

• إنهاء كافة أشكال الفصل العنرصي 	
ضد الفلسطينيني، واالعرتاف بالحق 

األسايس باملساواة الكاملة لفلسطينيي 
أرايض 48.

• احرتام وحامية ودعم حقوق 	
الالجئني الفلسطينيني يف العودة إىل 
ديارهم التي هجروا منها، واستعادة 

ممتلكاتهم وفق قرار 194.



291

أوراق حقائق

جنوب  يف  الطلبة  اتحادات  من  كبري  عدد  انضامم 
أفريقيا واململكة املتحدة وبلجيكا وكندا وجامعات 

الواليات املتحدة لحركة املقاطعة.
• املقاطعة 	 حركة  لدعم  تاريخي  نداء  إصدار 

من أكرث من 100 ناشط أسود ومنظمة تعنى 
بحقوق السود األمريكيني.

• أكادميياً 	 و343  إيطالياً،  أكادميياً   168 توقيع 
املقاطعة  لدعم  عريضة  عىل  بريطانياً، 

األكادميية إلرسائيل. 
• هيل 	 لورين  بينهم  من  كبار،  فنانني  إقدام 

سكوت-هريون،  وغيل  كوستيلو،  وألفيس 
وسنوب دوغ، عىل إلغاء عروضهم يف تل أبيب، 

أو رفضوا إقامتها باألساس.
• العرب 	 واملثقفني/ات  الفنانني/ات  غالبية  دعم 

ضمنهم  ومن  إلرسائيل،  الثقافية  املقاطعة 
مرسيل خليفة وأميمة خليل وأهداف سويف 

وغريهم.
• باولو» 	 «ساو  مهرجان  قام   ،2004 العام  يف 

بإنهاء صفقة رعاية إرسائيلية، بناء عىل نداءات داعمة لذلك من غالبية الفنانني/ات املشاركني/ات.

حقائق: إجنازات املقاطعة االقتصادية 
• انسحاب الرشكات األوروبية فيوليا (Veolia) وأورانج (Orange) و(CRH) من السوق اإلرسائييل 	

بالكامل بعد حمالت كبرية ضدها. 
• تعرض رشكة (HP) لخسارة 120 مليون دوالر، بعد تبني أكرب اتحاد طاليب يف الهند لحركة املقاطعة.	
• االحتجاجات 	 ضغط  تحت  إرسائيل،  مع  دوالر  مليون   500 بقيمة  عسكرية  صفقة  الهند  ألغت 

الشعبية عىل التعاون الهندي - اإلرسائييل. 
• أنهت رشكة الطريان الكندية (Air Canada) تعاقداً مباليني الدوالرات مع رشكة «إيروسبيس إندسرتيز» 	

اإلرسائيلية لألنظمة الجوية والعسكرية.

ماذا تعني BDS؟
• مقاطعة (Boycott): تشمل وقف 	

التعامل مع إرسائيل، ومقاطعة 
الرشكات اإلرسائيلية، واملؤسسات 

والنشاطات الرياضية والثقافية 
واألكادميية.

• 	 :(Divestment) سحب االستثامرات
تشمل الضغط عىل املستثمرين 

واملتعاقدين مع الرشكات اإلرسائيلية 
والدولية املتورطة يف جرائم دولة 

االحتالل لحجب استثامراتهم، وإنهاء 
تعاقدهم مع هذه الرشكات.

• 	 :(Sanctions) فرض العقوبات
تشمل فرض العقوبات العسكرية 

واالقتصادية وغريهام، بهدف إجبار 
االحتالل عىل وقف االنتهاكات 

العنرصية ضد الفلسطينيني.
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• أنهت 7 رشكات أردنية عقودها مع رشكة (G4S) األمنية املتورطة يف جرائم االحتالل.	

• خرست رشكة املياه اإلرسائيلية العامة «ميكوروت» عقوداً يف الربازيل واألرجنتني والربتغال وهولندا 	
نتيجة حمالت املقاطعة ضدها. 

• قامت بنوك أوروبية كربى، من ضمنها نوريدا ودانسيك، وأثرياء، مبن فيهم جورج سوروس، وبيل 	
غيتس، بسحب استثامراتهم من الرشكات التي تستهدفها املقاطعة.

• املنهجية، 	 والكنيسة  املتحدة،  الواليات  يف  املشيخية  الكنيسة  فيهم  مبن  دوليون،  مستثمرون  أقدم 
سحب  عىل  ونيوزلندا،  ولوكسمبورغ  الرنويج  وحكومات   ،(PGGM) الهولندي التقاعد  وصندوق 

استثامراتهم من رشكات متورطة يف االنتهاكات اإلرسائيلية للقانون الدويل.

التوصيات
تشكيل جهات رقابية تنفيذية متخصصة ملتابعة االلتزام مبقاطعة البضائع اإلرسائيلية يف ••

األرايض الفلسطينية.

التواجد •• مناطق  مختلف  يف  شعبية  حركة  إىل  وتحويلها  املقاطعة،  حركة  دور  تعزيز 
الفلسطيني. 

ودولياً، عن طريق •• توسيع القاعدة الشعبية للوصول إىل قاعدة منارصة ضاغطة عربياً 
تكثيف الحمالت املنارصة ألهداف املقاطعة والضغط عىل صناع القرار.

املصادر
••www.bdsmovement.net .موقع حركة مقاطعة إرسائيل
••bit.ly/2M074bU .2017/11/30 ،تسبّب خسائر باملليارات لالحتالل اإلرسائييل ... تعرّف عليها، العريب الجديد BDS
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رامي الشرايف، عبد اجلبار احلروب، عبد اهلل زماري

واقع التعليم اجلامعي يف فلسطني

وانعكاسه على البطالة
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نظرة عامة
اقترص التعليم الجامعي يف الضفة الغربية 
برامج  طرح  عىل  بداياته  يف  غزة  وقطاع 
العام 1950  منذ  املعلمني  لتدريب  دبلوم 
تحت إرشاف اإلدارات الحكومية أو وكالة 
الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم 

الفلسطينيني (األونروا).

نشأت الجامعات الفلسطينية يف سبعينيات 
من الجهد الفلسطيني للحفاظ عىل الهوية الوطنية، إىل جانب توفري فرص  القرن املايض، وكانت جزءاً 
التعليم الجامعي للشباب الفلسطيني، بعد أن أصبح من الصعب عىل عدد كبري منهم السفر إىل الخارج. 

شهد قطاع التعليم العايل نقلة نوعية بعد توقيع اتفاق أوسلو يف العام 1993 وتسلم السلطة الوطنية 
الفلسطينية مهامها، وأدى اإلقبال الكثيف عىل التعليم الجامعي إىل تخريج عرشات اآلالف سنوياً يف ظل 

فرص عمل أقل، ما خلق فجوة يف سوق العمل، وزاد من نسبة البطالة. 

لإلحصاء  املركزي  الجهاز  إحصائيات  حسب  الفلسطينية،  العايل  التعليم  مؤسسات  خريجي  عدد  يبلغ 
الفلسطيني للعام 2018، 40 ألف سنوياً، يف حني يستوعب السوق املحيل 8 آالف فرصة عمل لألفراد 

(20-29 سنة)، ما يعني أن 80 % من الخريجني بال فرص عمل.

حقائق مهمة 
• درجة 	 متنح  منها  جامعة   15 مؤسسة،   49 فلسطني  يف  املرخصة  التعليمية  املؤسسات  عدد  يبلغ 

البكالوريوس.

• عدد الكليات الجامعية التي متنح البكالوريوس والدبلوم 16، يف حني متنح 18 كلية متوسطة درجة 	
الدبلوم فقط.

• التشغيلية 	 كلفتها  النخفاض  وذلك  أدبية،  تخصصات  الجامعات  تطرحها  التي  التخصصات  معظم 
وأقساطها الجامعية، ولكون غالبية طالب التوجيهي من التخصص األديب.

• إجاميل 	 من   % 20.5 حوايل  الدرايس 2017/2016  العام  يف  الرتبية  تخصص  خريجي  نسبة  بلغت 
الخريجني، يف حني بلغت نسبة خريجي الزراعة أقل من 1 %، واملعلوماتية وتكنولوجيا املعلومات 

 .% 3.1
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• الخريجني 	 نسبة  تضاعفت 
السنوات  خالل   %  400 إىل 
عمر  من  األوىل  العرش 

السلطة الفلسطينية. 

• تحتل فلسطني املرتبة األوىل 	
ارتفاع  حيث  من  عربياً 
تقرير  وفق  البطالة  نسب 

للبنك الدويل العام 2017. 

• عن 	 العاطلني  نسبة  تبلغ 
العمل يف الضفة والقطاع – 
وفق جهاز اإلحصاء - حوايل 
قوة  مجموع  من   %  41
وثلثان  ذكور  (ثلث  العمل 

إناث).

• بني 	 البطالة  معدل  ارتفع 
الخريجني (20-29 سنة) من 
45 % العام 2010 إىل 56 % 

العام 2017.

• بلغت نسبة بطالة الخريجني 	
يف   %  41 نحو   2018 العام 

الضفة و73 % يف القطاع.

• من 	 اإلناث  نسبة  بلغت 
العام  يف  الخريجني  إجاميل 
حني  يف   ،%  60 نحو   2017
اإلناث  بني  البطالة  نسبة 

الخريجات هي األعىل.

نسب خريجي التعليم العالي من اجلامعات الفلسطينية 
حسب التخصص واجلنس للعام 2017/2016

الربنامج
مجموع خريجي التخصصعدد اإلناث

نسبة اإلناث إىل 
املجموع العام

نسبة التخصص إىل 
املجموع العام

الرتبية
894311313

% 79.05% 25.45
الدراسات اإلنسانية 

والفنون
24673632

% 67.92% 8.17
العلوم االجتامعية 

والصحافة
24954026

% 61.97% 9.05
األعامل التجارية 

والقانون
711013936

% 51.02% 31.36
العلوم الطبيعية 

والرياضيات
10501380

% 76.1% 3.1
املعلوماتية وتكنولوجيا 

االتصاالت
8901843

% 48.30% 4.14
الهندسة والصناعات 

اإلنتاجية والبناء
12083788

% 31.9% 8.5

الزراعة
151337

% 44.8% 0.76
الصحة والخدمات 

االجتامعية
26453937

% 67.2% 8.9

الخدمات
76254

% 29.9% 0.6

املجموع
2703544446

% 60.82% 100

 املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
 الكتاب اإلحصائي السنوي ملؤسسات التعليم العالي 
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املصدر: موقع االقتصادي

التوصيات
يف •• متقدمة  مكانة  تأخذ  بحيث  الفلسطينية،  الجامعات  ودعم  لتطوير  خطة  وضع 

التصنيف العاملي.
إعادة النظر يف سياسات القبول يف الجامعات، وربطها بحاجات املجتمع وسوق العمل.••
املؤهلة •• املهنية  الكوادر  إىل  العمل  سوق  لحاجة  والتقني،  املهني  بالتعليم  االهتامم 

واملدربة.
وضع سياسات لتقليص الفجوة يف معدل البطالة بني الخريجني/ات.••
توقيع اتفاقيات مع دول اإلقليم الستيعاب الخريجني العاطلني عن العمل يف أسواقها.••

املصادر
• تقرير البنك الدويل للعام 2017.	
• إحصائيات صادرة عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني خالل الفرتة (2018-2016).	
• الكتاب اإلحصايئ السنوي ملؤسسات التعليم العايل الفلسطينية، وزارة الرتبية والتعليم العايل، 2017.	
• 	 bit.ly/2Nd8swt .2018/7/6 ،نسب البطالة يف فلسطني حسب التخصص الجامعي، موقع االقتصادي
• اإلحصاء الفلسطيني يصدر بياناً صحفياً يستعرض فيه أوضاع الشباب يف املجتمع الفلسطيني، مبناسبة اليوم العاملي للشباب، جهاز اإلحصاء، 	

bit.ly/2Pz31po .2018/8/12
• 	bit.ly/2MGvrAJ .2018/1/22 ،دراسة: نسبة البطالة بأوساط شباب غزة وصلت لـ60 % وللنساء 85 %، دنيا الوطن
• 	bit.ly/2wC2f31 .2016/7/27 ،عائشة عبد ربه، خريجي الجامعات الجدد إىل أين؟، شبكة أصداء اإلخبارية



297

البرنامج التدريبي يف صور



298



299



300



301



302



303



304



املركز الفلسطينّي ألبحاث السياسات والّدراسات اإلسرتاتيجّية - مسارات
www.masarat .ps


