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مقدمة

تـ ّم تصميــم وتنفيــذ هــذا البرنامــج بهــدف تدريــب مجموعــة مــن الباحثيــن/ات علــى مهــارات تحليــل
وإعــداد السياســات العامــة والتفكيــر اإلســتراتيجي ،ووضــع خطــط عمــل إســتراتيجية تتعامــل مــع
قضايــا مختلفــة ،وكذلــك ترويجهــا .مــن شــأن ذلــك أن يســاهم فــي تعويــض النقــص فــي توفــر
مهــارات وقــدرات بحثيــة ،خصوص ـاً فــي أوســاط الجيــل الشــاب مــن الجنســين .بكلمــات أخــرى،
ينقــل البرنامــج الباحــث مــن مســتوى البحــث األكاديمــي والخــاص بالتشــخيص والتوثيــق والفهــم إلــى
إطــار البحــث «التطبيقــي» القائــم علــى التخطيــط ووضــع برامــج العمــل التنفيذيــة ،وليــس فقــط
البحــث العلمــي التقليــدي.
فــي الحــاالت الكالســيكية ،فــإ ّن األفــراد وفــرق العمــل التــي تعمــل علــى تقديــم أوراق تقديــر
الموقــف ووضــع السياســات العامــة يَســتهدفون ،أو يعملــون لصالــحُ ،ص ّنــاع القــرار وتزويدهــم
بتحليــات وتوصيــات وخطــط للعمــل .أ ّمــا فــي هــذا البرنامــج ،فــإ ّن فلســفته ،وبســبب الخصوصيــة
الفلســطينية ،تقــوم علــى مفهــوم المشــاركة الواســعة فــي تحديــد السياســات العامــة ،وهــو مفهــوم
يتعــدى المســتويات الرســمية ،إلــى مجموعــات ومنظمــات غيــر حكوميــة ،وشــعبية مختلفــة ،بهــدف
تقديــم تصــورات مقترحــة وبديلــة ،وإقنــاع المعنييــن بهــا.
أضــف إلــى ذلــك ،فــإ ّن خصوصيــة الوضــع الفلســطيني تحــت االحتــال تجعــل جــزءا ً كبيـرا ً مــن مهمات
الحيــاة اليوميــة ،ومتطلبــات الحركــة الوطنيــة الفلســطينية ،أم ـرا ً تتحمــل أعبــاءه الجهــات الرســمية
والمجتمــع المدنــي ،أكثــر ممــا هــو معتــاد فــي المجتمعــات األخــرى .وبهــذا المعنــى ،انطلــق البرنامج
مــن فكــرة مفادهــا أ ّن السياســات العامــة تتعلــق بجمهــور مــن الرســميين وغيــر الرســميين ،وبمــا
يدعــم قــدرات الباحثيــن/ات علــى المشــاركة السياســية مــن خــال تعزيــز هــذا الواقــع وتطويــره.
يعتبــر هــذا البرنامــج األول مــن نوعــه فــي فلســطين ،ال سـيّما مــن حيــث تقديــم مفهــوم السياســات
العامــة والتفكيــر اإلســتراتيجي للباحثيــن/ات ،وفكــرة التخطيــط الجماعــي .وتع ـ ّرف المتدربيــن/ات
علــى نمــاذج مراكــز عالميــة متخصصــة فــي السياســات العامــة ،وعمليــات ومراحــل تطويــر سياســة
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عامــة ،فض ـاً عــن تحليلهــا وتقييمهــا ،األمــر الــذي يســاعد علــى تطويــر ثقافــة التخطيــط والتفكيــر
اإلســتراتيجيين بــدل حالــة العشــوائية واالرتجــال التــي تهيمــن علــى قطاعــات واســعة مــن أوجــه
العمــل الفلســطيني ،ســواء علــى المســتوى الرســمي أو الشــعبي.
تعكــس إنتاجــات المتدربيــن/ات المنشــورة فــي هــذا اإلصــدار جانبـاً مهمـاً مــن مخرجــات البرنامــج
التدريبــي ،مــن حيــث تطويــر أدوات ومهــارات تحليــل وإدراك الخصوصيــة الفلســطينية لمجتمــع
تحــت االحتــال ويعيــش فــي الشــتات ،وتنميــة قــدرات التفكيــر العلمــي الســليم لــدى مجموعــة مــن
الباحثيــن/ات مــن الخريجيــن الجــدد والعامليــن فــي عــدد مــن المؤسســات الفلســطينية ،بمــا يرفــد
دوائــر صنــع القـرار والعمــل الفلســطيني العــام ،علــى الســواء ،بطاقــات بحثيــة متخصصــة ،خصوصـاً
علــى صعيــد إعــداد السياســات العامــة والتفكيــر اإلســتراتيجي ،إضافــة إلــى نشــر ثقافــة العمــل ضمــن
فــرق عمــل كبديــل مــن العمــل البحثــي الفــردي وامتــاك المعرفــة والمهــارات الخاصــة بتســويق
أوراق تحليــل وضــع وتحليــل السياســات.
لقــد تــم اختتــام البرنامــج بنســخته األولــى التجريبيــة ،ويعكــف فريــق متخصــص علــى تطويــر
البرنامــج فــي ضــوء عمليــة التقييــم والــدروس المســتفادة مــن جهــة ،والحاجــة إلــى إتاحــة الفرصــة
لمزيــد مــن الباحثيــن/ات مــن مختلــف التجمعــات الفلســطينية للمشــاركة فــي البرنامــج مــن جهــة
أخــرى ،مــن خــال اعتمــاد منهجيــة بيئــة التعلّــم المختلــط أو المه ّجــن مــا بيــن التعلــم الص ّفــي
واإللكترونــي.
يتوجــه مركــز مســارات بالشــكر إلــى كل مــن ســاهم فــي إنجــاح هــذا البرنامــج مــن فريــق تدريبــي
ومصمميــن ومتدربيــن ،إلــى جانــب مؤسســة «هينريــش بــول» األلمانيــة التــي وفــرت كل الدعــم
الــازم لتصميــم وتنفيــذ البرنامــج بالش ـراكة مــع المركــز.
مركز مسارات
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كلمة طاقم التدريب

يضــم هــذا الكتــاب جــزءا ً مــن األوراق البحثيــة ،ومــن الفعاليــات ،التــي تضمنتهــا دورة «السياســات
العامــة والتفكيــر اإلســتراتيجي» التــي نظمهــا مركــز «مســارات» ،فــي مدينــة البيــرة ،منــذ مطلــع العــام
 ،2015وتضمنــت أكثــر مــن خمســة وثالثيــن يوم ـاً تدريبي ـاً ،بواقــع يــوم واحــد فــي األســبوع ،يمتــد
لثمانــي ســاعات تدريــب وعمــل ،فضـاً عــن تطبيقــات عمليــة علــى المــادة التدريبيــة كانــت ت ُجــرى
أثنــاء أيــام األســبوع ،بمــا يتخللــه ذلــك مــن تواصــل ولقــاءات ثنائيــة ،أو علــى شــكل مجموعــات بيــن
المدربيــن والمتدربيــن.
هدفــت الــدورة التدريبيــة إلــى إعــداد وتأهيــل عــدد مــن الباحثيــن وال ُكتّــاب الشــباب ،الذيــن تقدمــوا
للــدورة بنــاء علــى اإلعــان الــذي جــرى نشــره فــي الصحافــة ،وعبــر المؤسســات األكاديميــة والبحثيــة،
وقــد جــرى اختيــار عشــرين متدربـاً ومتدربــة ،مــن أصــل نحــو مائــة شــخص تقدمــوا بطلــب االشــتراك
فــي الــدورة ،وجــرى االختيــار بيــن المتقدميــن علــى أســس تضمــن وجــود القــدرات المطلوبــة ،فضـاً
علــى التنــوع فــي التخصصــات واالهتمامــات.
تضمنــت الــدورة التدريبيــة خمســة أجــزاء رئيســية ،أولهــا يتعلــق بالمهــارات الكتابيــة والبحثيــة
العامــة ،مــن مثــل كيفيــة التعامــل مــع مصــادر المعلومــات ،والحصــول عليها بطريقــة منهجية ســليمة،
وتقييمهــا وتوثيقهــا ،فضـاً عــن توظيفهــا فــي البحــث .ثــم كان هنــاك جــز ٌء ثــانٍ يتعلــق بكتابــة كل
مــن تقديــر الموقــف وورقــة الموقــف وتحليــل الوضــع والتمييــز بينهــا ،وتقديــر الموقــف ،تحديــدا ً
تقديــر الوضــع الراهــن ،واتجاهــات المســتقبل الممكنــة فــي قضيــة راهنــة ،أمــا ورقــة الموقــف فتعبــر
عــن موقــف سياســاتي لجهــة أو إطــار مــا ،بينمــا يختــص تحليــل الوضــع الــذي يعنــي بتحليــل موســع
نســبيا ،لمعطيــات ووضــع قطــاع مــا ،أو قضيــة مــا.
ويضــم هــذا الكتــاب ثالثــة نمــاذج مــن إنتاجــات المشــاركين/ات لتحليــل الوضــع ،التــي كانــت
علــى نحــو فــردي ،حيــث قــام جميــع مــن تخــرج مــن الــدورة بتقديــم مشــاريع تحليــل وضــع فــي
موضوعــات مختلفــة ،عنيــت جميعهــا بالشــأن الفلســطيني ،ولكــن بتنــوع بيــن السياســي ،واالقتصادي،
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واالجتماعــي ،والخدمــي ،هــذا فض ـاً عــن مشــاريع ونمــاذج مــن أوراق تقديــر الموقــف .وقــد قــام
بعــض الباحثيــن بإرســال مــا طــوروه مــن نمــاذج (تحليــل وضــع) إلــى مطبوعــات ومجــات ،وحتــى
مراكــز أبحــاث للنشــر ،وقــد قبلــت ونشــرت بالفعــل.
تضمــن الجــزء الثالــث مــن الــدورة تدريبــاً علــى تحليــل السياســات العامــة ،وإعدادهــا ،وقــام
المتدربــون/ات بكتابــة ثــاث أوراق سياســات عامــة ،حيــث عملــوا علــى شــكل مجموعــات لتقديمهــا،
وقــد كانــت هــذه األوراق أيضــاً فــي موضوعــات تتعلــق بالشــأن الفلســطيني ،وتحليــل الوضــع
الراهــن ،قبــل توقــع ســيناريوهات واقتـراح بدائــل وتقييمهــا والمفاضلــة بينهــا ،مســتفيدين أيضـاً مــن
الجــزء الرابــع مــن البرنامــج التدريبــي الــذي عنــي بالتفكيــر اإلســتراتيجي ،ومهــارات التنبــؤ والتوقعــات
المســتقبلية.
أمــا الجــزء الخامــس مــن البرنامــج التدريبــي ،فقــد عنــي بعمليــة تســويق السياســات والتواصــل مــع
الجمهــور المعنــي بتبنــي هــذه السياســات أو تنفيذهــا.
المأمــول أن تكــون هــذه الــدورة قــد رفــدت قطــاع مراكــز البحــث والتفكيــر بعناصــر جديــدة ،تكــون
جــزءا ً مــن جيــل جديــد مــن الباحثيــن والكتــاب ،ومعــدي السياســيات.
طاقم التدريب
د .أحمد جميل عزم ،د .رائد نعيرات ،د .عبدالرحمن التميمي ،د .نشأت األقطش
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المفاوضات الفلسطينية – اإلسرائيلية
إعــداد :أشــرف بــدر ،أحمــد الزعتــري ،حمــدي حســين ،ســجى الطرمــان،
محمــد عبــد الغفــور

البرنامج الوطني الفلسطيني :سياقات ومآالت ..فرص وتحديات
إعداد :أشرف عكة ،برهان دويكات ،علي أزعر

البطالة في فلسطين
إعــداد :أروى أبــو هشــهش ،أحمــد أســعد ،عايــدة حجــار ،منــار النتشــة،
ســرين أبــو عطــوان ،عــا التميمــي ،ريمــا شــبيطة
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إعداد
أشرف بدر ،حمدي حسين ،أحمد زعتري ،سجى محمود ،محمد عبد الغفور

المقدمة
عقــد مؤتمــر مدريــد فــي  1991/10/30إلطــاق المفاوضــات بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية
(م.ت.ف) وإس ـرائيل علــى أســاس القراريــن  242و ،338ولــم تســفر المفاوضــات عــن حـ ّـل نهائــي
للقضيــة الفلســطينية حتــى الوقــت الــذي أعــدت فيــه هــذه الورقــة ،وبقيــت المفاوضــات ت ـراوح
مكانهــا؛ علــى الرغــم مــن توقيــع الطرفيــن علــى اتفــاق إعــان المبــادئ «اتفــاق أوســلو» فــي
 ،1993/9/13الــذي أنتــج ســلطة حكــم ذاتــي انتقاليــة .وعلــى الرغــم مــن عقــد جــوالت كثيــرة
للمفاوضــات نتجــت عنهــا اتفاقيــات عــدة ،فإنّهــا لــم تــؤ ِّد إلــى إنهــاء االحتــال اإلس ـرائيلي ،وبقيــت
قضايــا الحــل النهائــي (الالجئيــن ،القــدس ،المســتوطنات ،الميــاه ،الدولــة وحدودهــا) معلقــة.
تهــدف هــذه الورقــة إلــى تقديــم بدائــل سياســاتية مــن شــأنها أن تســاعد فــي الوصــول إلــى
نتائــج ملموســة فــي عمليــة المفاوضــات .وتعتمــد هــذه الورقــة منهجيــة الوصــف والتحليــل
لمؤش ـرات الواقــع.
مشكلة الدراسة
علــى الرغــم مــن مــرور مــا يقــارب خمســة وعشــرين عام ـاً علــى انطــاق «عمليــة الســام» ،وتأمــل
الشــعب الفلســطيني بــأ ّن تقــود المفاوضــات إلــى إنهــاء االحتــال؛ فإنّهــا لــم تثمــر فــي حـ ّـل القضايــا
العالقــة ،بــل زاد وضــع الفلســطينيين ســوءا ً مــن النواحــي االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية ،حيــث
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زادت البطالــة ،وانتشــرت الحواجــز العســكرية اإلس ـرائيلية ،وتكثــف االســتيطان فــي الضفــة ،ومــن
هنــا يأتــي ســؤالنا :هــل المفاوضــات هــي الطريــق األفضــل للوصــول إلــى نتائــج مثمــرة؟ وإن كانــت
كذلــك ،فمــا هــي األســاليب واألدوات المناســبة للوصــول إلــى نتائــج مرضيــة؟
األهداف
تهــدف هــذه الورقــة إلــى تســليط الضــوء علــى اإلشــكاليات واألســباب التــي أدت إلــى فشــل
المفاوضــات ،وعــدم التوصــل إلــى النتائــج المرجــوة منهــا.
المفاوضات  ..إشكاليات وأسباب الفشل
أوالً .تشــتت المرجعيــة الفلســطينية؛ نتيجــة لهيمنــة فصيــل واحــد علــى «م.ت.ف» ،وتجاهــل
قـرارات اللجنــة التنفيذيــة ،إضافــة إلــى اعتراض بعــض الفصائــل المنضوية تحــت «م.ت.ف»
علــى أســلوب التفــاوض ،ورفــض حركتــي حمــاس والجهــاد اإلســامي إلســتراتيجية التفــاوض.
ثانياً.

وجــود ضعــف فــي الموقــف التفاوضــي الفلســطيني؛ نتيجــة عــدم وضــوح إطــار للمفاوضات
يوضــح المكاســب والخســائر المحتملــة ،إضافــة إلــى الخيــارات المتوفــرة.

ثالثاً.

الخلــل فــي موازيــن القــوى؛ فميــزان القــوى يميــل بشــدة لصالــح اإلســرائيليين ،وذلــك
لألســباب التاليــة:
• •عــدم اســتخدام المفــاوض الفلســطيني أوراق الضغــط بتخليــه عــن المقاومــة ،وأحاديــة
الرؤيــة عنــد القيــادة الفلســطينية ،بمعنــى اعتمــاد المفاوضــات دون غيرهــا مــن
اإلســتراتيجيات.
• •وجود حليف أميركي منحاز بشكل سافر للموقف اإلسرائيلي.
• •الضعــف العربــي وتراجــع االهتمــام بالقضيــة الفلســطينية نتيجــة االنشــغال باله ـ ِّم
الداخلــي.

رابعاً.

عــدم وجــود إســتراتيجية فــي العقليــة التفاوضيــة الفلســطينية ،بمعنــى القبــول بمــا هــو
مطــروح إســرائيلياً علــى اعتبــار أن أي شــيء يتحصــل إنجــاز.

خامساً .فقدان المصداقية للجهة الراعية للمفاوضات (الواليات المتحدة األميركية).
سادساً .عــدم تســليم إس ـرائيل بالمرجعيــة الدوليــة للمفاوضــات (حــدود  ،)1967واســتمرارها فــي
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فــرض وقائــع جديــدة علــى األرض بتكثيــف االســتيطان ،وســعيها إلــى وضــع مرجعيــات
جديــدة (الدولــة اليهوديــة).
سابعاً .عــدم وجــود طــرف إســرائيلي مهيــأ للتعاطــي مــع الحقــوق الفلســطينية [[[،واعتمــاد
الحكومــات اإلســرائيلية علــى إســتراتيجية إدارة الصــراع بــدل إســتراتيجية حــل الصــراع.
ثامناً.

عــدم اســتيفاء المفاوضــات للعناصــر األساســية للتفــاوض ،وهــي بحســب روجــر فيشــر:
[[[
المصالــح ،الخيــارات ،الشــرعية ،العالقــة ،االتصــال ،االلتــزام ،البدائــل.

المؤشرات

• •عــدم تطبيــق معظــم البنــود التــي تــم االتفــاق عليهــا فــي «أوســلو» ،بحجــة عــدم وجــود
مواعيــد مقدســة.
• •تحويل السلطة الفلسطينية إلى سلطة بدون سلطة.
• •اســتمرار االســتيطان فــي ظــل المفاوضــات ،فمنــذ انطــاق عملية الســام ازدادت المســاحة
التــي تحتلهــا المســتوطنات اإلس ـرائيلية بنســبة ( %182مــن  69كــم ²فــي العــام ،1990
[[[
إلــى  194.7كــم ²فــي العــام .)2012
• •اســتمرار االعتقــاالت واقتحــام المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة الســلطة ،ففــي شــهر
نيســان مــن العــام  ،2015وصــل عــدد األســرى الفلســطينيين فــي الســجون والمعتقــات
[[[
اإلســرائيلية إلــى  5800أســير ،مــن ضمنهــم  414معتقــاً إداريــاً ،و 25أســيرة ،و 182طفــاً.
• •تكــرار حجــز إســرائيل لعائــدات الضرائــب الفلســطينية ،التــي تشــكّل نحــو  %70مــن
إجمالــي اإليـرادات المحليــة للســلطة ،و %43مــن إجمالــي إيراداتهــا بعــد احتســاب المنــح
[[[
والمســاعدات الخارجيــة ،التــي تش ـكّل بدورهــا نحــو  %37مــن اإلي ـرادات.

[[[

محاضرة للدكتور صائب عريقات حول إستراتيجيات التفاوض في مقر مركز مسارات بتاريخ .2015/5/2
المصدر نفسه.
معهد األبحاث التطبيقية «أريج»:

[[[

إحصائيات مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان:

[[[

تقديــر إســتراتيجي ( :)74مســتقبل التنســيق األمنــي بيــن الســلطة الفلســطينية و«إس ـرائيل» ،مركــز الزيتونــة للدراســات
واالستشــارات ،أيــار:2015/

[[[
[[[

http://www.poica.org/details.php?Article=5145.
http://www.addameer.org/ainside.php?id=9

http://www.alzaytouna.net/permalink/93388.html
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• •اســتمرار وضــع الحواجــز العســكرية اإلسـرائيلية علــى مداخــل المــدن ،ففــي شــهر شــباط
 ،2014وصــل عــدد الحواجــز الثابتــة المنصوبــة فــي الضفــة الغربيــة إلــى  99حاجـزا ً ،مــن
[[[
بينهــا  59حاجـزا ً داخليـاً منصوبــة فــي عمــق الضفــة الغربيــة.
البدائل
تظهــر مصفوفــة التأثيــر المتبــادل (ملحــق رقــم  )1وجــود بدائــل عــدة؛ أكثرهــا تأثيـرا ً تشــكيل
قيــادة عليــا موحــدة للشــعب الفلســطيني؛ ويليهــا تبنــي إســتراتيجية التحــول مــن صــراع
قومــي إلــى صـراع كولونيالــي ،بحيــث يتــم تفكيــك المشــروع العنصــري الصهيونــي ،مــع عــدم
إغفــال اللجــوء إلــى القانــون الدولــي الــذي يكفــل حــق المقاومــة ،وفيمــا يلــي البدائــل مرتبــة
بحســب تأثيرهــا:
 .1تشكيل قيادة عليا للشعب الفلسطيني
يمكــن ،وبالحــد األدنــى ،تفعيــل اإلطــار القيــادي الموحــد الــذي تــم االتفــاق عليــه فــي وثيقــة
األســرى؛ وإنهــاء االنقســام بإعــادة بنــاء قيــادة وطنيــة تمثــل جميــع حــركات الشــعب الفلســطيني
وتوجهاتــه ،وتبنــي ميثــاق وطنــي جديــد يوفــر عام ـاً مهم ـاً مــن عوامــل القــوة فــي ســبيل إنجــاح
أي عمليــة تفاوضيــة.
الفاعليــة :هــذا البديــل ذو فاعليــة عاليــة ،فنجاحــه ســيؤدي إلــى تقويــة الموقــف التفاوضــي
الفلســطيني.
الكفــاءة :مقبــول داخليــاً وحزبيــاً بشــكل كبيــر ،لكنــه مرفــوض عنــد بعــض دول اإلقليــم ومعظــم
الالعبيــن الدولييــن.
إمكانيــة التطبيــق :ممكــن التطبيــق إذا توفــرت اإلرادة السياســية ،وبخاصــة أ ّن وثيقــة األســرى التــي
وقعــت عليهــا معظــم الحــركات الفلســطينية تنــص علــى ذلــك ،وهنالــك قبــول شــعبي لهــذا التوجــه.
المرونــة :تطبيــق هــذا البديــل فيــه قــدر عــا ٍل مــن المرونــة والقــدرة علــى التوصــل إلــى تفاهمــات
بيــن األط ـراف الفلســطينية المختلفــة.
الوعــي العــام :هنالــك وعــي عــام يطالــب بتشــكيل قيــادة موحــدة للشــعب الفلســطيني ،فبحســب
[[[

مركز بتسيلم .قيود على حرية الحركة والتنقل:

http://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads.

- 16 -

أوراق تحليل سياسات  -المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية

بعــض اســتطالعات الــرأي %85 ،مــن المســتطلعة آراؤهــم يــرون أنــه يجــب اإلســراع فــي تنفيــذ
المصالحــة الفلســطينية [[[،وهنالــك وعــي عــام بأهميــة تشــكيل قيــادة وطنيــة موحــدة.
 .2اعتمــاد إســتراتيجية جديــدة قائمــة علــى تعريــف هــدف تقريــر المصيــر بشــكل مختلــف ،ودون
أن يشــمل إقامــة الدولــة المســتقلة ،وعلــى قاعــدة النضــال مــن أجــل تفكيــك النظــام االســتعماري
االســتيطاني اإلحاللــي العنصــري وهزيمتــه.
اتخــذت القيــادة الفلســطينية قـرار تدويــل القضيــة الفلســطينية علــى ضــوء قناعتها بــأ ّن المفاوضات
المباشــرة باتــت غيــر مجديــة وإضاعــة للوقــت؛ طالمــا بقيــت بهيئتهــا الحاليــة ،وتوجهــت إلــى
المؤسســات الدوليــة والقضــاء الدولــي للمطالبــة بإنهــاء االحتــال خــال مــدة زمنيــة ال تزيــد علــى 3
ســنوات ،حيــث يتحمــل المجتمــع الدولــي المســؤولية الدوليــة والقانونيــة والسياســية عــن اســتمرار
االحتــال غيــر المشــروع فــي األراضــي الفلســطينية ،وعــدم احتــرام قــادة االحتــال الصهيونــي
القـرارات الدوليــة الصــادرة عــن األمــم المتحــدة ،ســواء مــن مجلــس األمــن ،أو الجمعيــة العموميــة،
وقــد تــم فعليـاً المطالبــة بالعضويــة فــي األمــم المتحــدة ،ومجلــس األمــن الــذي أُقفــل فــي وجــه
الفلســطينيين ،ومــن ثــم تبعــه ق ـرار فلســطيني بالتوجــه إلــى الجمعيــة العامــة والحصــول علــى
دولــة مراقــب بـــ  183صوت ـاً ،تــاه التوجــه الفلســطيني نحــو الدولــة ،والمطالبــة بالعضويــة فــي
األمــم المتحــدة ،ومجلــس األمــن فــي نهايــة العــام الماضــي ،ولــم يتــم الحصــول علــى األصــوات
الكافيــة ،فجــاء التوجــه الفلســطيني إلــى المنظمــات الدوليــة ،والتوقيــع علــى االنضمــام إليهــا،
ومنهــا محكمــة الجنايــات الدوليــة ،التــي تــم قبــول عضويــة فلســطين بهــا فــي األول مــن نيســان/
أبريــل  ،2015وتــم االنضمــام إلــى اتفاقيــات جنيــف ،وبالتالــي فــإن القيــادة الفلســطينية تتبنــى هذا
النهــج فــي الوقــت الراهــن.
الواضــح ،ومــن خــال تجربــة حوالــي ربــع قــرن مــن عمــر المســيرة الســلمية ،أ ّن إســتراتيجية التفاوض
الحاليــة بهياكلهــا وأطرهــا ومرجعيتهــا لــن تحقــق الهــدف المرجــو منهــا؛ وهــو إقامــة دولــة فلســطينية
علــى أســاس مبــدأ حــل الدولتيــن ،فقــد تســببت الممارســات االحتالليــة اإلسـرائيلية فــي تالشــي فــرص
تحقيــق مبــدأ الدولتيــن ،وجعلِــه بعيــد المنــال ،وذلــك مــن خــال فــرض الوقائــع علــى األرض مــن
اســتيطان ،ومصــادرة لألراضــي ،بالتــوازي مــع ممارســة العنــف والقمــع.
فشــل المســار الحالــي للمفاوضــات دفــع أطراف ـاً فلســطينية عــدة (علــى رأســها مجموعــة التفكيــر

[[[

استطالع للرأي قام به مركز استطالعات الرأي والدراسات المسحية ،جامعة النجاح الوطنية ،في الفترة  28-26آذار :2015

http://www.najah.edu/sites/default/files/Announcements/poll20%ar.pdf.

- 17 -

البرنامج التدريبي  -إعداد السياسات العامة والتفكيــر اإلستراتيجــي

اإلســتراتيجي الفلســطيني) [[[،إلــى الدعــوة إلــى تبنــي إســتراتيجيات بديلــة ،مــن ضمنهــا إســتراتيجية
التحــول .تقــوم إســتراتيجية التحــول علــى انتـزاع زمــام المبــادرة بتبنــي إســتراتيجية بديلــة قائمــة علــى
إعــادة تعريــف المشــروع الوطنــي ،تكــون بمثابــة نقطــة تحــول إســتراتيجي ضمــن آليــة مدروســة
ومتدرجــة ،تســتند إلــى ســيناريو تفجيــر الوضــع مــع إسـرائيل ،وتدور هــذه اإلســتراتيجية حــول «تعريف
هــدف تقريــر المصيــر بشــكل مختلــف ،ودون أن يشــمل إقامــة الدولــة المســتقلة ،وعلــى قاعــدة
النضــال مــن أجــل تفكيــك النظــام االســتعماري االســتيطاني اإلحاللــي العنصــري وهزيمتــه ،ويعنــي ذلــك
صياغــة إســتراتيجية لمناهضــة سياســة الفصــل العنصــري ،واالنضمــام إلــى االتفاقيــة الدوليــة إللغــاء
كافــة أشــكال التمييــز العنصــري ،واالتفاقيــة الدوليــة لقمــع ومعاقبــة جريمــة الفصــل العنصــري ،ونظــام
رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،والعمــل علــى تأســيس لجنــة دائمــة فــي األمــم المتحــدة
[[[
علــى غ ـرار اللجنــة الخاصــة بسياســات الفصــل العنصــري التــي مارســتها جنــوب أفريقيــا».
يمكننــا اعتبــار إســتراتيجية التحــول جــزءا ً مــن إســتراتيجية التدويــل التي تنــادي بها قيــادة «م.ت.ف»،
إســتراتيجية التحــول تعنــي االنتقــال مــن الصـراع مــع إسـرائيل كاحتــال ،إلــى الصـراع معهــا كنظــام
فصــل عنصــري «أبارتهايــد».
الفاعليــة :ذو فاعليــة عاليــة ،فنجاحــه ســيؤدي إلــى تفكيــك المشــروع االســتيطاني العنصــري فــي
فلســطين ،كمــا أنّــه ،وبالتدويــل ،ســيُنتج وضعــاً تصبــح معــه اآلليــات الدوليــة فعالــة ومتحركــة
إلحقــاق الحقــوق ،كونــه جملــة عالقــات عامــة ودوليــة «هامــة» ،ويمكــن القــول إنهــا ناجحــة حتــى
اآلن فــي رفــع مســتوى التأييــد الدولــي ،وزيــادة عزلــة دولــة االحتــال علــى الصعيــد العالمــي.
الكفــاءة :ال يوجــد إجمــاع فلســطيني علــى هــذا البديــل ،لكــن يمكــن اعتمــاده مــن خــال اإلطــار
القيــادي الموحــد فــي حــال تشــكله.
إمكانيــة التطبيــق :ممكــن التطبيــق ،وبخاصــة بعــد انضمــام فلســطين إلــى االتفاقيــة الدوليــة إللغــاء
كافــة أشــكال التمييــز العنصــري ،واالتفاقيــة الدوليــة لقمــع ومعاقبــة جريمــة الفصــل العنصــري،
ونظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
المرونة :يوجد فيه قدر جيد من المرونة.
[[[

[[[

منتــدى مفتــوح وتعــددي للحــوار والنقــاش اإلســتراتيجي ،يقــوم المشــاركون فيــه مــن مختلــف األطيــاف االجتماعيــة
والسياســية ،بالتحليــل اإلســتراتيجي لبيئــة الصـراع مــع إسـرائيل ،بهــدف تقويــة المشــروع الوطنــي الفلســطيني ،وتوجيهــه
نحــو التحــرر واالســتقالل.
مجموعــة التفكيــر اإلســتراتيجي الفلســطيني ،نقطــة تحــول ،التقريــر اإلســتراتيجي الثالــث( ،رام اللــه :مســارات ،ط،1
ديســمبر  ،)2014ص.58 :
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الوعــي العــام :ال يوجــد وعــي عــام بهــذا البديــل ،لذلــك يجــب الترويــج لــه شــعبياً فــي حــال اعتمــاده،
[[[1
حيــث يظهــر اســتطالع المركــز الفلســطيني أ ّن  %31فقــط يؤيــدون حــل الدولــة الواحــدة.
 .3اللجوء إلى القانون الدولي النتزاع الحقوق
إن المتتبــع لحــال المفاوضــات اليــوم ،ســيجد أنهــا تــدور فــي حلقــة مفرغــة دون تحقيــق أي مكاســب
تذكــر علــى أرض الواقــع ،فــي الوقــت الــذي يتزايــد فيــه االســتيطان بشــكل مطّــرد ،ناهيــك عــن االنتهــاكات
[[[1
األخــرى المســتمرة (هــدم المنــازل؛ االعتقــاالت؛ التهويــد؛ العــدوان المســتمر علــى قطــاع غــزة وحصــاره).
أمــام ذلــك ،فــإن اللجــوء إلــى القانــون الدولــي يعتبــر مــن البدائــل اإلســتراتيجية التــي يجــب االهتمــام بهــا.
فتمســك الفلســطينيين بالقانــون الدولــي ،يجنبهــم الدخــول فــي مســاومات علــى حقوقهــم الثابتــة وغيــر
القابلــة للتصــرف بموجــب القانــون الدولــي (الالجئــون؛ الجــدار؛ ضــم القــدس )...؛ كمــا يمكّنهــم مــن مســاءلة
المحتــل ومالحقتــه عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا بحــق الشــعب الفلســطيني( [[1[،يجــب أن ال يفهــم هــذا بأنــه
دعــوة إلــى التخلــي عــن مســار المفاوضــات بالمطلــق ،إنمــا مــا تنــادي بــه هــذه الورقــة هــو عــدم العــودة
إلــى المفاوضــات دون مرجعيــة ،يمكــن أن يســتخدم القانــون الدولــي كمرجعيــة واضحــة للمفاوضــات).
الفاعليــة :الفاعليــة متوســطة لمــا ســيؤديه مــن دور فــي تقويــة الموقــف التفاوضــي الفلســطيني مــن
خــال اعتمــاد القانــون الدولــي كمرجعيــة.
الكفــاءة :عاليــة علــى الرغــم مــن أن مثــل خيــار كهــذا ،يعتبــر (ســيفاً ذا حديــن) إذ أنــه يمكــن أن
يعــود بنتائــج ســلبية علــى الفلســطينيين ،ولكــن االســتغالل الســليم للقانــون الدولــي؛ الــذي يعتمــد
علــى دراســات مســتفيضة واستشــارة المختصيــن فــي هــذا المضمــار ،ســوف يــؤدي إلــى تجنيــب
الفلســطينيين النتائــج الســلبية لهــذا الخيــار بشــكل كبيــر.
إمكانيــة التطبيــق :هــذا الخيــار ممكــن التطبيــق ،فلدينــا المــوارد البشــرية والماديــة التــي تمكننــا مــن
االســتفادة مــن القانــون الدولــي لكســب حقــوق علــى أرض الواقــع.
المرونــة :مرونتــه عاليــة ،حيــث يمكــن اللجــوء إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لتجريــم االحتــال
اإلسـرائيلي فــي جرائــم عــدة كجرائــم الحــرب التــي ارتكبتهــا ،واســتمرارها باالســتيطان ،وينــاء جــدار
الفصــل العنصــري.
[[[1
[[[1

[[[1

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحيةhttp://www.pcpsr.org/ar/node/620 .
ناصــر الريــس .األســرى الفلســطينيون – اإلســتراتيجية الوطنيــة الفلســطينية الواجــب إعمالهــا لحمايتهــم ،المؤتمــر الســنوي
الثالــث «إســتراتيجيات المقاومــة» (رام اللــه :المركــز الفلســطيني ألبحــاث السياســات والدراســات اإلســتراتيجية – مســارات)،
ص.237-234 :
المصدر نفسه ،ص .237-235
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الوعــي العــام :القبــول الشــعبي الفلســطيني لهــذا الخيــار كبيــر؛ فيمكــن عــزو انضمــام فلســطين
لميثــاق رومــا المنشــئ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى المطالبــة الشــعبية ،التــي مــن مؤش ـراتها
موافقــة األحــزاب السياســية كافــة علــى االنضمــام للميثــاق ،هــذا القبــول الشــعبي يعتبــر أحــد
األســباب الكامنــة وراء االنضمــام ،حيــث يظهــر اســتطالع المركــز الفلســطيني أ ّن  %82يؤيــدون
[[[1
االنضمــام للمنظمــات الدوليــة.
 .4الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسالم برعاية األمم المتحدة
عقــدت العديــد مــن المؤتمـرات الدوليــة مــن أجل دفــع عملية الســام بيــن الفلســطينيين واإلسـرائيليين،
وقــد أثمــرت هــذه المؤتمـرات عــن زخــم دولــي كبيــر ،ورغبة فــي إنهــاء الصـراع الفلســطيني اإلسـرائيلي،
إال أن هــذه المؤتمـرات لــم تفـ ِ
ـض إلــى حــل الصـراع ،بــل عملــت علــى إدارتــه.
الفاعلية :هذا البديل ذو فاعلية ضعيفة ،وذلك بسبب أن تأثير هذا المؤتمر ال يدوم لفترة طويلة.
الكفــاءة :ليــس هنــاك تفــاؤل كبيــر مــن نتائــج هــذا المؤتمــر شــعبياً ،لكنــه مرحــب عنــد بعــض دول
اإلقليــم ومعظــم الالعبيــن الدولييــن.
إمكانيــة التطبيــق :ممكــن التطبيــق علــى المســتويين الدولــي واإلقليمــي ،ألن هنــاك العديــد مــن
الــدول ترغــب فــي أن يكــون لهــا دور فــي عمليــة الســام بيــن الفلســطينيين واإلسـرائيليين (المبــادرة
الفرنســية كمثــال).
المرونــة :تطبيــق هــذا البديــل فيــه قــدر متوســط مــن المرونــة ،فهنــاك العديــد مــن األطـراف الدوليــة
تســعى إلــى إقامــة مثــل هــذا المؤتمــر.
الوعــي العــام :هنالــك وعــي عــام شــعبي ورســمي فلســطيني بعــدم توقــع الكثيــر مــن المؤتم ـرات
الدوليــة ،وعــدم الحصــول علــى نتائــج حقيقيــة وتأثيــر جــدي علــى مســار المفاوضــات.
 .5تفعيل المقاومة بجميع أشكالها
تعتبــر مقاومــة االحتــال حقـاً مشــروعاً تكفلــه كافــة الشـرائع والقوانيــن الدوليــة ،ويعتبــر أيضـاً بديـاً
إســتراتيجياً وورقــة ضغــط مرافقــة ألي تســوية سياســية ممكنــة ،ولمقاومــة االحتــال أشــكال وأســاليب
مختلفــة ،منهــا ســلمية شــعبية ،ومنهــا عســكرية.
[[[1

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ،مصدر سابق.
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توجهــت الســلطة الفلســطينية بعــد تولــي الرئيــس محمــود عبــاس زمــام القيــادة ،إلــى إنهــاء أشــكال
المقاومــة المســلحة فــي الضفــة الغربيــة ،فــي حيــن بقــي العمــل المســلح مقتصـرا ً علــى قطــاع غــزة
الــذي تســيطر عليــه حركــة المقاومــة اإلســامية «حمــاس» منــذ االنقســام الفلســطيني العــام ،2007
ومــن المتوقــع ،فــي حــال اقتـران المفاوضــات بالمقاومــة ،الحصــول علــى نتائــج تفاوضيــة أفضــل مــن
الفتــرة الحاليــة ،ألن المقاومــة ستســتخدم كورقــة ضغــط علــى الجانــب اإلس ـرائيلي وعلــى األط ـراف
الراعيــة للمفاوضــات.
الفاعليــة :هــذا البديــل ذو فاعليــة ضعيفــة ،فعلــى الرغــم مــن أ ّن المقاومــة تعتبــر ورقــة ضغــط
يســتخدمها الوفــد التفاوضــي بجانــب العمــل السياســي النتــزاع الحقــوق مــن خــال التلويــح
بالخيــارات األخــرى؛ فــإ ّن الخلــل الكبيــر فــي موازيــن القــوى لصالــح إس ـرائيل ،وانشــغال المحيــط
اإلقليمــي بالنزاعــات الداخليــة ،والعالــم بحربــه علــى «اإلرهــاب» ،يضعــف مــن قــوة هــذا البديــل
فــي الوقــت الراهــن.
الكفــاءة :عندمــا تصبــح المقاومــة المســلحة مشــروعة بشــكل رســمي ،ويتــم اســتخدامها كورقــة ضغط
مــن قبــل الوفــد التفاوضــي ومــن قبــل الســلطة ،فإنهــا ســتزعزع مواقــف المفــاوض اإلســرائيلي،
وتخلــق تيــارات إس ـرائيلية شــعبية مناهضــة للحكومــة اإلس ـرائيلية مــن جهــة ،وتدعــو إلــى التوصــل
إلــى حــل مــع الفلســطينيين مــن جهــة أخــرى ،وكذلــك فــإن التفــاوض مــن طــرف متعــدد الخيــارات،
أفضــل مــن وجــود المفاوضــات كخيــار وحيــد النت ـزاع الحقــوق.
إمكانيــة التطبيــق :يمكــن تطبيقهــا وتفعيلهــا بســبب وجــود فصائــل وقــوى وأط ـراف مؤيــدة لفكــر
المقاومــة وأهدافهــا.
المرونــة :تطبيــق هــذا البديــل فيــه قــدر ضئيــل مــن المرونــة ،فهنــاك العديــد مــن األطـراف المحليــة
والدوليــة تحاربــه وتعارضــه.
الوعــي العــام :هنالــك وعــي عــام شــعبي فلســطيني لفكــرة المقاومــة وأهدافهــا ،ولذلــك فإنهــا ال
تحتــاج إلــى دعايــة وترويــج ،مــن المؤشـرات علــى ذلــك اســتطالع للــرأي أجـراه المركــز الفلســطيني
للبحــوث السياســية والمســحية العــام  ،2015الــذي يظهــر أ ّن  %68يؤيــدون إطــاق الصواريــخ فــي
حــال اســتمر حصــار غــزة ،وأ ّن  %48يؤيــدون انتفاضــة مســلحة ،فــي حيــن  %39يؤيــدون مقاومــة
[[[1
شــعبية فــي الضفــة.
[[[1

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ،نتائج استطالع الرأي العام رقم :2015/4/8 ،55

http://www.pcpsr.org/ar/node/606
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المفاضلة بين البدائل والتوصيات
بنــاء علــى مصفوفــة التأثيــر المتبــادل (ملحــق رقــم  ،)1فــإن كالً مــن البدائــل المطروحــة أعــاه لهــا
مميزاتهــا ،لذلــك مــن الممكــن تبنــي إســتراتيجية متكاملــة مــن بدائــل عــدة متالحقــة زمنيـاً لتحقيــق
الهــدف المرجــو مــن هــذه الورقــة ،وذلــك مــن خــال تبنــي البدائــل بشــكل متــوا ٍل ،بتشــكيل قيــادة
موحــدة تتبنــى إســتراتيجية التحــول واللجــوء إلــى القانــون الدولــي ،مــع اعتمــاد خيــار المقاومــة
بأشــكالها كافــة ،وعــدم إســقاطه ،والعمــل علــى تغييــر الراعــي الحالــي للمفاوضــات بالدعــوة إلــى
عقــد مؤتمــر دولــي.
ملحق رقم ( :)1مصفوفة التأثير المتبادل لبدائل المفاوضات
تشكيل قيادة
عليا

تفعيل
المقاومة

اللجوء إلى مؤتمر دولي إستراتيجية
التحول
القانون الدولي للسالم

المجموع

تشكيل قيادة عليا

صفر

4.33

4

3

3.33

14.66

تفعيل المقاومة

4.33

صفر

-2.66

3.33-

4

2.34

اللجوء إلى القانون الدولي

4

-2

صفر

3.33

3.33

8.63

مؤتمر دولي للسالم

1

-2.66

3.66

صفر

1.33

3.33

إستراتيجية التحول

3.33

1

3.33

1

صفر

8.66

المجموع

12.63

0.67

8.33

4

11.99
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البرنامج الوطني الفلسطيني الموحد
سياقات ومآالت  ..فرص وتحديات

إعداد
أشرف تيسير عكة ،برهان دويكات ،علي األزعر

مقدمة
مـ ّرت الحركــة الوطنيــة الفلســطينية ،بمكوناتهــا المختلفــة ،بمراحــل ومحطــات أساســية فــي تاريخهــا
المعاصــر ،حيــث شــهدت حالــة مــن االســتقطاب والتبايــن واالختــاف علــى تعريــف المشــروع
الوطنــي ،مــن حيــث المفهــوم ،والمحــددات ،والثوابــت ،واألدوات ،والتكتيــكات ،واإلســتراتيجيات،
أضعفــت بمجملهــا حوامــل المشــروع الوطنــي الفلســطيني لنواحيــه البرامجيــة والوحدويــة ،وأثقلــت
إمكانيــة االتفــاق علــى برنامــج وطنــي موحــد مشــتق مــن المشــروع الوطنــي ،وراكمــت حالــة
مــن عــدم اإلجمــاع والتشــتت فــي ســياقات العمــل الوطنــي ،وفــي مختلــف المجــاالت والمياديــن،
وســاحات العمــل والتواجــد الفلســطيني ،انطالق ـاً مــن األردن ،ولبنــان ،وتونــس ،حتــى انتقــال مركــز
الفعــل والعمــل الفلســطيني إلــى األرض المحتلــة ،الــذي تــوج باالنتفاضــة األولــى العــام ،1987
نظـرا ً الختــاف البرامــج والمشــاريع الحزبيــة والفصائليــة مــن جهــة ،وللتدخــات اإلقليميــة والدوليــة
وتحالــف قيــادات الحركــة الوطنيــة مــع تلــك القــوى والمشــاريع السياســية التــي طرحــت لحــل
القضيــة الفلســطينية مــن جهــة أخــرى.
وعليــه ،شــكل دخــول قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية (م .ت .ف) فــي عمليــة التســوية انطالقـاً
مــن مؤتمــر مدريــد للســام العــام  ،1991مــرورا ً بالتوقيــع علــى اتفــاق أوســلو العــام  ،1993منعطفـاً
لجوانــب الخــاف واالفت ـراق الوطنــي بيــن فصائــل منظمــة التحريــر ،لتبــرز صــورا ً جديــدة لشــكل
العالقــات والتحالفــات المشــكلة للحالــة الفلســطينية بأبعادهــا الذاتيــة والموضوعيــة ،ليتعاظــم
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االختــاف واالنشــقاق والقطيعــة بيــن فصائــل منظمــة التحريــر ذاتهــا مــن جهــة ،وبيــن فصائــل لهــا
وزن كبيــر مثــل حمــاس والجهــاد مــن جهــة أخــرى ،حيــث تراجــع العمــل الوطنــي لصالــح العمــل
الحزبــي ،وتراجــع الــدور المفتــرض لألح ـزاب والفصائــل علــى الســاحة الفلســطينية ،وبخاصــة تلــك
التــي رفعــت شــعار إســقاط أوســلو ،وتراجعــت قــوى كان لهــا تقلهــا الجماهيــري فــي اطــار المنظمــة،
لتبــرز قــوى جديــدة ذات ثقــل ووزن جماهيــري ،ســاهمت فــي خلــق معارضــة جدية لمشــروع أوســلو
ولعمليــة التســوية ،وعمقــت اتســاع الفجــوة بيــن القاعــدة الجماهريــة المجتمعيــة والقيادة السياســية
الرســمية ،نجــم عــن ذلــك بــروز برنامجيــن متناقضيــن ومتعارضيــن.
وســاهم االنقســام فــي الســاحة العربيــة حــول عمليــة التســوية ،وضعــف الموقــف العربــي الجماعــي
الداعــم للقضيــة الفلســطينية ،فــي تعميــق االنقســام فــي الســاحة الفلســطينية ،وترافــق ذلــك مــع
زيــادة الضغــوط الدوليــة واإلقليميــة علــى القيــادة الفلســطينية لتقديــم مزيــد مــن التنــازالت فــي
ســياق التســوية ،إضافــة إلــى التعنــت اإلسـرائيلي فــي الملفــات المطروحــة علــى طاولــة المفاوضــات،
التــي عرفــت بقضايــا الحــل النهائــي ،واســتمرار سياســات التوســع والضــم واالعتقــال وارتفــاع وتيــرة
االســتيطان وتهويــد القــدس ،وتعطــل مســيرة التســوية انطالق ـاً مــن العــام  ،2000وبــدء االنتفاضــة
الثانيــة ،واغتيــال الرئيــس عرفــات بعــد حصــاره.
تلــت ذلــك تغيـرات وتبــدالت فــي الســاحة الفلســطينية ،وبخاصــة إجـراء انتخابات رئاســية وتشــريعية
 ،2006/2005وفــوز حركــة حمــاس باالنتخابــات التشــريعية ،وتشــكيلها الحكومــة الفلســطينية ،ليتعمق
االنقســام بعــد العــام  ،2007وليظهــر عمــق أزمة الحالــة الفلســطينية بعد الحصــار اإلسـرائيلي والدولي
للحكومــة الفلســطينية ،ومــا نتــج عنــه مــن قيــام حكومــة فــي غــزة ،وأخــرى فــي الضفــة ،يضــاف إلــى
الحــروب اإلسـرائيلية علــى غــزة وآخرهــا الحــرب العــام  2014فــي ظــل حالــة االنقســام ،لتظهــر مــن
جديــد إشــكالية بلــورة برنامــج وطنــي موحــد يخــرج الــكل الفلســطيني مــن حالــة االســتعصاء فــي
مواجهــة التعنــت اإلسـرائيلي والشــروط األمريكيــة الغربيــة.
ال ُمشكلة
إن الحالــة الفلســطينية اليــوم ،تمــر فــي حالــة مــن االنقســام الحــاد بســبب ظهــور برنامجيــن مختلفين
متعارضيــن فــي األدوات ،والحوامــل ،والعالقــات ،والتحالفــات مــع القــوى اإلقليميــة والدوليــة المؤثــرة
فــي الســياق الفلســطيني ،مــا يجعــل مــن برنامــج الســلطة ،وبرنامــج حركــة حمــاس ،أكثــر انجذاب ـاً
للمصالــح الحزبيــة ،وأكثــر تماهيــاً مــع المشــاريع والتحــوالت اإلقليميــة والدوليــة علــى حســاب
المشــروع والبرنامــج الوطنــي الموحــد للشــعب الفلســطيني.
وتتجلــى المشــكلة فــي غيــاب برنامــج وطنــي فلســطيني جامــع وموحــد فــي مواجهــة المشــروع
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الصهيونــي ،ألســباب تتــراوح بيــن الذاتــي والموضوعــي ،منهــا التباينــات األيديولوجيــة والفكريــة،
واالختــاف علــى وعــاء رؤيــوي وطنــي بيــن مكونــات العمــل الفصائلــي الحزبــي ،والتفــرد السياســي،
والهيمنــة مــن قيــادة المنظمــة علــى الق ـرار الفلســطيني ،وغيــاب إطــار جامــع للعمــل الفلســطيني،
مــع وجــود قــوى فلســطينية خــارج إطــار منظمــة التحريــر ،يضــاف إلــى ذلــك االلتزامــات الناشــئة عــن
االتفاقيــات الموقعــة مــع إس ـرائيل.
األهداف
إن هــدف هــذه الورقــة هــو البحــث فــي العوامــل واألســباب الذاتيــة والموضوعيــة اإلقليميــة والدولية،
وتأثيرهــا علــى إمكانيــة بلــورة برنامــج وطنــي لعمــوم الشــعب الفلســطيني وقــواه السياســية ،إضافــة
إلــى البحــث فــي أهــداف وتوجهــات برنامجــي الســلطة وحركــة حمــاس ،وهــل يصلــح مــا عــرف
بالبرنامــج المرحلــي لمنظمــة التحريــر العــام ( 1974برنامــج النقــاط العشــرة) ،ومــا تــاه مــن وثيقــة
إعــان االســتقالل ومرتكزاتهــا التــي عرفــت بثوابــت الحــد األدنــى (برنامــج العــودة ،وتقريــر المصيــر،
وإقامــة الدولــة علــى حــدود الرابــع مــن حزيـران  1976وعاصمتهــا القــدس) لصياغــة مشــروع وطنــي
موحــد لعمــوم الشــعب الفلســطيني ،أم نحتــاج إلــى تغيــر فــي المرتكـزات واألســس والحوامــل لــكال
البرنامجيــن ،بمــا يؤســس لحالــة فلســطينية قــادرة علــى تحقيــق تطلعــات الشــعب الفلســطيني فــي
الحريــة واالســتقالل ،وتشــكل بهــذا طــاردا ً للعامــل اإلقليمــي والدولــي بعيــدا ً عــن الحالــة الفلســطينية،
أم ســتكون الحالــة نفســها رهينــة لهــذا العامــل ،بمــا يمثلــه مــن اســتقطاب وأولويــات وأجنــدات
ومصالــح وتحالفــات؟
وثيقة االستقالل بين الميثاق الوطني والبرنامج المرحلي
إن المتتبــع لمســار الحركــة الوطنيــة منــذ العــام  ،1964يجــد حالــة مــن التناقــض الفكــري والسياســي
ألقــت بثقلهــا علــى مفهــوم ومحــددات المشــروع والبرنامــج الوطنــي ،بحيــث تحمــل الوثائــق
الفلســطينية المرتبطــة بالحركــة الوطنيــة جملــة مــن التراجعــات والتباينــات والتناقضــات لمــا حملتــه
مــن صياغــات وتعديــات علــى بنــود ومــواد تعتبــر ثوابــت وطنيــة فــي ســياقها التاريخــي ،إلــى أن
ســجلت جملــة مــن التراجعــات وعــدم اإلجمــاع بيــن مكونــات الحركــة الوطنيــة الفلســطينية ال تـزال
ماثلــة فــي الحالــة الفلســطينية إلــى يومنــا هــذا.
ولمــا كانــت منظمــة التحريــر ومؤسســاتها الكيــان المعنــوي والممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب
الفلســطيني ،انطلقــت بنــود الميثــاق الوطنــي لتحــدد الثوابــت والمنطلقــات واألدوات الكفاحيــة
والنضاليــة للشــعب الفلســطيني فــي ســبيل نيــل حقوقــه فــي الحريــة ،واالســتقالل ،واســتعادة وطنــه
الســليب ،بحيــث حــددت المــادة ( )1مــن الميثــاق أن فلســطين وطــن الشــعب الفلســطيني وجــاءت
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المــادة ( )2لتبيــن أن فلســطين بحدودهــا التــي كانــت قائمــة فــي عهــد االنتــداب البريطانــي وحدة ال
تتجــزأ ،وأكــدت مــواد أخــرى أن تقســيم فلســطين وقيــام إسـرائيل باطــل مهمــا طــال الزمــن ،وأكــدت
ق ـرارات دورات المجلــس الوطنــي مــن األول إلــى الحــادي عشــر علــى ذلــك .لقــد شــكلت الــدورة
الثانيــة عشــرة للمجلــس الوطنــي (القاهــرة  ،)1974نقطــة تحــول مهمــة ،وهــي التراجــع عــن هــدف
التحريــر الشــامل لفلســطين ،إلــى هــدف إقامــة دولــة فلســطينية فــي جــزء يتــم تحريــره (دولــة فــي
حــدود الرابــع مــن حزيـران ،وهــو مــا عــرف حينهــا ببرنامــج النقــاط العشــرة ،أو البرنامــج المرحلــي).
وبعيــدا ً عــن كل المــواد والنقــاط التــي تضمنهــا البرنامــج المرحلــي ،إال أن الثابــت بــدا واضح ـاً فــي
مقــررات دورات المجلــس الوطنــي مــن ( ،)21-13وهــي أن النضــال والكفــاح الفلســطيني ينحصــر
باســتعادة الحقــوق الوطنيــة للشــعب الفلســطيني التــي تمثلــت بـ«العــودة ،وتقريــر المصيــر ،وإقامــة
الدولــة المســتقلة فــوق ترابــه الوطنــي» ،والمقصــود هنــا الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة المحتــان
العــام .1967
ويتضــح التحــول فــي األهــداف ،وتعريــف معنــى الحقــوق ،وتعريــف الوســائل الكفاحيــة لتحقيــق
األهــداف ،فبينمــا جــاء نــص الميثــاق ليوكــد أن الكفــاح المســلح هــو الطريــق الوحيــد للتحريــر،
وهــو بذلــك إســتراتيجية وليــس تكتيــكاً ،بــات الكفــاح المســلح أحــد أشــكال النضــال .وعليــه ،إن
الناظــر لتلــك القــرارات يســجل حالــة مــن التراجعــات فــي األهــداف والوســائل ،تجلــت ،بشــكل
واضــح ،فــي ق ـرارات المجلــس الوطنــي فــي دورتــه الـــ 19فــي الجزائــر العــام  ،1988بإعــان وثيقــة
االســتقالل ،لتنــص ،صراحـةً ،أن منظمــة التحريــر الفلســطينية تســعى إلــى تســوية المشــاكل الدوليــة
واإلقليميــة بالطــرق الســلمية وفقـاً لميثــاق األمــم المتحــدة وقراراتهــا ،وأنهــا ترفــض التهديــد بالقــوة
أو العنــف أو اإلرهــاب ،ليتــم التراجــع عــن الكفــاح المســلح ،وحــرب التحريــر الشــعبية ،أو حتــى
التكامــل والتراكــم الثــوري ،وابتــداع الوســائل النضاليــة ،ليتــم التركيــز علــى الوســائل الســلمية ،وتعزيــز
الطابــع الجماهيــري لالنتفاضــة ،باعتبــاره الوســيلة والضمــان لتحقيــق األهــداف السياســية الوطنيــة
فــي تلــك المرحلــة والتــي تليهــا .هــذا مــا أكــدت عليــة الــدورة العشــرون للمجلــس الوطنــي فــي
تونــس العــام  ،1991فض ـاً عــن التأكيــد علــى عــزم منظمــة التحريــر علــى الوصــول إلــى تســوية
ســلمية شــاملة للصــراع العربــي اإلســرائيلي ،وضــرورة انعقــاد المؤتمــر الدولــي الفعــال الخــاص
بقضيــة الشــرق األوســط وجوهرهــا القضيــة الفلســطينية ،وتحــت إشـراف األمــم المتحــدة  ...ووفــق
القـرارات المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية ،لتأتــي دورة المجلــس الوطنــي فــي غــزة العــام  ،1996التــي
نصــت علــى أن األمــن ال ينفصــل عــن تحقيــق الســام ،وأن أقصــر الطــرق لتوفيــر األمــن هــي الســير
فــي طريــق الســام.
إن إشــكالية عــدم اإلجمــاع والتوافــق الوطنــي علــى محــددات المشــروع والبرنامــج الوطنــي ،شــكلت
اإلشــكالية الوطنيــة خــال تلــك المرحلــة ،فــي ظــل التراجــع عــن أهــداف ووســائل كانــت محــط
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إجمــاع ،لتتحــول وتتحــور دونمــا األخــذ بعيــن االعتبــار أن مراحــل االتفــاق واإلجمــاع الوطنــي كانــت
هامشــية فــي تاريــخ العمــل الوطنــي الفلســطيني .وبعيــدا ً عــن المواقــف والمواقــف المقابلــة للقــوى
الفاعلــة فــي الســاحة الفلســطينية فــي تلــك الفتــرة ،إال أن كل تلــك التراجعــات خلقــت انقســامات
فــي الســاحة الفلســطينية ،وأثقلــت حوامــل المشــروع الوطنــي ،وســجلت تراجعــات فكريــة نصيــة،
وانكســارات وهزائــم ميدانيــة ،فــي مقابــل تطــور المشــروع الصهيونــي واتســاعه.
ولكــن يمكــن القــول إن النكــوص عــن األهــداف الوطنيــة والتحريــر الشــامل فــي تلــك الوثائــق ،لــم
يل ـغِ برنامــج الحــد األدنــى مــن األهــداف الوطنيــة إن جــاز لنــا التعبيــر عنهــا كذلــك ،بحيــث شــكل
إعــان االســتقالل عرس ـاً وطني ـاً فلســطينياً واكــب الفعــل الميدانــي الوطنــي فــي االنتفاضــة األولــى
العــام  ،1988/1987ليتراكــم الفعــل الوطنــي الميدانــي الفلســطيني بــأدوات الكفــاح الجماهيــري
وأســاليبه ،وكانــت المصالــح الوطنيــة فــي دعــم االنتفاضــة مــن كل القــوى وجماهيــر الشــعب ،لتحــدد
جملــة مــن األهــداف الوطنيــة ،وهــي العــودة ،وإقامــة الدولــة ،واالســتقالل .إن الحــد األدنــى شــكل
محطــات اتفــاق تشــكل نقاط ـاً يمكــن االتفــاق علــى كل األســاليب السياســية والكفاحيــة لتحقيقهــا،
لكــن أبــرز مــا يؤخــذ علــى تلــك المرحلــة ،علــى الرغــم مــن التراجعــات الجوهريــة ،وإن كمــا يســميها
البعــض اســتجابة لمتطلبــات الواقعيــة السياســية ،ولــو ســلمنا بذلــك اآلن ،فالمشــكلة الحقيقيــة فــي
تلــك المرحلــة هــي إشــكالية الهيمنــة علــى صنــع الق ـرار فــي تلــك المؤسســات التــي أتــت بتلــك
الق ـرارات ،والتــي أخــذ عليهــا ذلــك ليصــار إلــى إشــكالية تمثيليــة ،حيــث نــادت عديــد مــن القــوى
الوطنيــة الفلســطينية بضــرورة إصــاح منظمــة التحريــر ،ونــادت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين
علــى ســيبل المثــال ال الحصــر -بمبــدأ التمثيــل النســبي فــي مؤسســات وهيئــات صنــع القـرار فــيالمنظمــة .ولكــن يمكــن القــول إن تلــك الوثائــق حملــت جملــة األهــداف الوطنيــة الكليــة ،وإن
اختلفــت القــوى الوطنيــة الفلســطينية فــي حينــة علــى التراجعــات واالنتقــاص منهــا فــي محطــات
وظــروف تعاطــي قيــادة منظمــة التحريــر مــع المشــاريع السياســية المطروحــة لحــل القضيــة
الفلســطينية وعمليــات التســوية المختلفــة ،واختلفــت وانقســمت وانشــقت وجمــدت عضويتهــا فــي
المنظمــة وهيأتهــا القياديــة ،فإنهــا أقــرت ضمن ـاً بتلــك التراجعــات ،ولــم تختلــف علــى المحــددات،
بــل اختلفــت علــى الوســائل وطــرق التعاطــي مــع مشــاريع التســوية ،مــا يجعلنــا نقــول إنــه يمكــن
اشــتقاق برنامــج وطنــي مــن تلــك الوثائــق والمقــررات ،ولكــن يحتــاج الشــعب الفلســطيني إعــادة
صياغــة األوليــات الوطنيــة فــي إطــار مؤتمــر وطنــي جامــع للــكل الفلســطيني.
الحالة الفلسطينية بين برنامجين :اإلخفاقات والتداعيات  ..الفرص والتحديات
إن اجتـرار الحالــة الفلســطينية بيــن البرامــج والوثائــق المختلفــة لنقــاط اتفــاق وآليــات عمــل محــددة
نحــو األهــداف الوطنيــة ،أمــر مــا زال بعيــد المنــال ،فالوضــع الفلســطيني مــا زال يـراوح بيــن االنقســام
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واالقتســام والمحاصصــة ،ومــا زال بعيــدا ً كل البعــد عــن المصالــح العليــا للشــعب الفلســطيني ،وأن
اإلشــكالية الحاليــة تتموضــع ظاهريـاً فــي ذلــك التعــارض الواضــح بيــن برنامجــي حركتــي فتــح وحماس
باعتبارهمــا األبــرز لنواحــي المواجهــة واالقتســام واالحت ـراب ،ولــكل منهمــا مقومــات وعناصــر قــوة
ودفــع داخلــي وخارجــي لبقــاء حالــة االفت ـراق قائمــة ،ألنــه ،وحتــى اللحظــة ،ال يســتطيع أي طــرف
فــرض شــروطه ورؤيتــه علــى الطــرف المقابــل ال باالتفــاق وال بالقــوة وال بتغيــر الظــروف هــذا مــن
ناحيــة ،مــع العلــم أن الناظــر للواقــع الفلســطيني يجــد مزيــدا ً مــن االختالفــات والبرامــج والــرؤى بيــن
مكونــات العمــل الحزبــي والفصائلــي الفلســطيني حتــى بيــن األط ـراف الداخلــة فــي إطــار منظمــة
التحريــر الفلســطينية ،إضافــة إلــى بــروز حــاالت رماديــة ال تنتمــي للمكونــات الحاليــة بــأي حــال مــن
األحــوال ،مــن ناحيــة أخــرى.
فبينمــا ينحصــر برنامــج الســلطة الفلســطينية الــذي تمثلــه وتتبنــاه حركــة فتــح بااللتـزام باالتفاقــات
الموقعــة مــع إس ـرائيل ،والــذي يركــز علــى المفاوضــات الثنائيــة ،ويســتند إلــى مرجعيــات عمليــة
الســام القائمــة منــذ أكثــر مــن عقديــن ،وهــي ترتكــز باألســاس علــى الق ـرارات الدوليــة الخاصــة
بالقضيــة للفلســطينية ،وأبرزهمــا القــراران  242و 338كمرجعيــة ومنطلقــات للتســوية الدائمــة،
واعتبــار الرعايــة األمريكيــة للعمليــة السياســية انفراديــة وحصريــة ،وعلــى الرغــم ممــا أخــذ علــى
العمليــة السياســية والســلمية لنواحــي التراجــع عــن الحقــوق الوطنيــة ،وألســباب التعنــت اإلسـرائيلي،
وعــدم الجديــة والضغــط األمريكــي ،فــإن الطــرف الفلســطيني الــذي يتبنــى هــذا النهــج ،مــا زال
متمســكاً بشــروط التســوية المتوازنــة والســام الشــامل الــذي يضمــن الحــد األدنــى مــن الثوابــت
الوطنيــة المقــرة فــي المؤسســات التشــريعية والوثائــق الفلســطينية ،التــي تحمــل صفــة االتفــاق
والموافقــة الضمنيــة ،وهــي الحقــوق الوطنيــة المشــروعة للشــعب الفلســطيني ،والمتمثلــة فــي
دولــة فلســطينية مســتقلة علــى حــدود الرابــع مــن حزيـران  1967وعاصمتهــا القــدس ،وضمــان حــق
العــودة لالجئيــن الفلســطينيين علــى أســاس القـرار الدولــي  ،194فضـاً عــن أن التفاصيــل وصيــرورة
عمليــة التســوية ومــا يعــرف بقضايــا الحــل الدائــم (مثــل االســتيطان ،واألمــن والحــدود ،والقــدس،
والميــاه ،والالجئيــن وغيرهــا) مــا زالــت تصطــدم بالسياســات والممارســات اإلســرائيلية .وتخلــل
جــوالت المفاوضــات مســاومات وتراجعــات إس ـرائيلية عــن مرتك ـزات ومنطلقــات عمليــة التســوية
مــن (مدريــد  ،1991إلــى أوســلو  ،1993إلــى اتفاقــات طابــا والقاهــرة وواي ريفــر وكامــب ديفيــد2
العــام  )2000ومــا تالهــا مــن جــوالت ولقــاءات بيــن الطرفيــن الفلســطيني واإلسـرائيلي خــال األعــوام
الماضيــة ،حيــث مــا زال الشــعب الفلســطيني يعيــش تحــت وطــأة السياســات اإلس ـرائيلية القمعيــة
والتهويديــة لنواحيهــا األمنيــة والسياســية واالقتصاديــة مــن اســتيطان ،واعتقــاالت ،وتهويــد ،وحــروب،
واغتيــاالت ،وصــوالً إلــى التشــكيك بقــدرة القيــادة الفلســطينية الســابقة والحاليــة ،وجديتهــا فــي
عمليــة الســام ،إضافــة إلــى التحلــل مــن منطلقــات عمليــة التســوية ،ومحاولــة فــرض واقــع جديــد
يرتكــز علــى تصفيــة القضيــة الفلســطينية.
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وفــي المقابــل ،يقــوم برنامــج حركــة حمــاس علــى االســتعداد ،مــن حيــث المبــدأ ،بقبــول هدنــة مــع
إسـرائيل ،علــى أن ال تكــون هدنــة لنهايــة عمليــة التســوية وإنهــاء الصـراع ،وقبولهــا مــن حيــث المبــدأ
بإقامــة دولــة علــى حــدود الرابــع مــن حزيـران  ،1967أو مــا بــات يعــرف سياســياً (بالحــدود المؤقتــة)،
مــع التأكيــد علــى التواصــل الجغرافــي بيــن الضفــة وغــزة ،وتأكيــد الســيطرة علــى المعابــر الدوليــة
(الجويــة والبحريــة والبريــة) ،وعــودة الالجئيــن ،وعــدم القبــول بمبــدأ تبــادل األراضــي المطــروح علــى
طاولــة المفاوضــات بيــن الطرفيــن الفلســطيني واإلس ـرائيلي ،وتفكيــك المســتوطنات ،وعــدم قبــول
وجودهــا فــي أراضــي الدولــة الفلســطينية.
وتنطلــق حمــاس مــن مرتك ـزات تعــارض عمليــة التســوية (عمليــة الســام فــي الشــرق األوســط) ،وأن
األهــداف أعــاه ال تتحقــق عبــر المفاوضــات وبالطــرق الســليمة ،وتتبنــى خيــار المقاومــة واالشــتباك مــع
االحتــال كوســيلة لتحقيــق األهــداف ،مــا جعلهــا تمــارس أنماط ـاً مختلفــة مــن الكفــاح المســلح ضــد
المصالــح اإلس ـرائيلية ،وخاضــت عــددا ً مــن الحــروب الدمويــة معهــا خــال األعــوام الماضيــة ،بــل منــذ
بــدء عمليــة الســام ،وســاهمت عملياتهــا العســكرية المختلفــة بجلــب مزيــد مــن االنتقــادات الدوليــة،
وأحرجــت الطــرف الفلســطيني باعتبــاره الطــرف الرســمي الــذي يقــود عمليــة التســوية والمفاوضــات،
بــل وصلــت األمــور إلــى تعقيــد المشــهد الفلســطيني بســبب اعتبــار الطــرف الرســمي أن هــذه العمليــات
ال تخــدم المصلحــة الوطنيــة ،ومثلــت تحديـاً عطّــل مســار التســوية ،وســاهم فــي جعــل إسـرائيل تتهــرب
مــن اســتحقاقات عمليــة الســام واالتفاقــات الموقعــة .يضــاف إلــى ذلــك كلــة أن حمــاس تحــاول
االســتفادة مــن إنجازاتهــا السياســية والميدانيــة؛ ســواء بفتــح قنــوات اتصــال ،وطــرح مبــادرات سياســية
عبــر عالقاتهــا وتحالفاتهــا مــع بعــض القــوى اإلقليميــة ،وإبقــاء ســيطرتها علــى إدارة القطــاع بعــد العــام
 2007حتــى يومنــا هــذا ،لمــا تملكــه مــن إمكانــات ومبــررات فكريــة وسياســية وعســكرية ،وبخاصــة
بعــد إنجازهــا العســكري فــي الحــرب األخيــرة التــي شــنتها إس ـرائيل فــي منتصــف العــام .2014
وعليــه ،فــإن الحالــة الفلســطينية الراهنــة تـراوح بيــن الرؤيتيــن ،وإن كان بينهمــا الكثيــر مــن الــرؤى،
ولكنهــا بقيــت حبيســة التقــارب والتماهــي بيــن القوتيــن األبــرز علــى الســاحة الفلســطينية ،دونمــا
التقليــل مــن الــوزن النســبي لتلــك الــرؤى ومــا تمثلهــا مــن قــوى كان لهــا دورهــا التاريخــي فــي
النضــال الفلســطيني لعقــود خلــت ،وإن بقيــت محــاوالت التأكيــد علــى اإلصــاح والتقريــب بيــن
البرنامجيــن الســابقين هــي األبــرز لدورهــا الحالــي ،دونمــا القــدرة الحقيقــة علــى إحــداث اخت ـراق
فــي الــرؤى أو الخيــارات يكــون بديـاً للبرنامجيــن ســالفي الذكــر .وبعيــدا ً عــن الخــوض فــي تفاصيــل
المشــهد الفلســطيني ،والتنــوع والقــدرة األفقيــة والعموديــة للقــوى األبــرز وغيرهــا مــن القــوى ،فــإن
أي مــن األهــداف واإلنجــازات الوطنيــة التــي يمكــن البنــاء عليهــا
الثابــت هــو اســتعصاء تحقيــق ٍّ
حتــى اللحظــة ،فــا خيــار المقاومــة أنجــز إنجــازا ً تاريخيـاً ،وال خيــار المفاوضــات والســعي فــي مســار
التســوية حقــق أهــداف الشــعب الفلســطيني فــي الحريــة واالســتقالل.
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فمــا زال الشــعب الفلســطيني يــرزح تحــت االحتــال ،وتعيــش تجمعــات الشــتات األبــرز فــي لبنــان
واألردن وســوريا وغيرهــا ،ظروف ـاً اقتصاديــة واجتماعيــة بيــن التهميــش السياســي واالقتصــادي إلــى
حــد المــوت والجــوع والغــرق ،وهجــرة إلــى مــا بعــد الهجــرة ،والســلطة فــي الضفــة بــا ســلطة،
واالســتيطان يتوســع ،واألشــجار تقتلــع ،والقــدس واألرض تهــود ،وغــزة تحــت الحصــار والدمــار ج ـراء
العــدوان اإلســرائيلي ،إضافــة إلــى األزمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة وانقطــاع الرواتــب واالبتــزاز
المالــي للســلطة ،إلــى آخــره مــن صــور تؤكــد وتثبــت الفـراغ الــذي تعانيــه الحالــة الفلســطينية ،مــا
يجعــل الفشــل فــي تحقيــق األهــداف الوطنيــة عبــر االتفــاق علــى برنامــج وطنــي هــو التوصيــف
الــذي ال يقبــل الجــدل فــي الحالــة الفلســطينية ،والضــرورة الوحيــدة الملحــة هــو إق ـرار أصحــاب
البرامــج بإخفاقــات وطنيــة كليــة ،مــع التأكيــد علــى اإلنجــازات الحزبيــة والفئويــة لهــذا الطــرف أو
ذاك .ولكــن الفرصــة ،مــن ناحيــة المصالــح ،مــا زالــت قائمــة لمعادلــة الحالــة الفلســطينية ،إذ يبقــى
إجمــاع الحــد األدنــى فــي الدولــة ،والعــودة ،إلــى آخــره  ...قائم ـاً ،وهنــاك شــبة إجمــاع عليــه مــن
كل األطـراف ،إذا مــا تــم اشــتقاق األســاليب والوســائل المؤديــة إلــى تحقيــق األهــداف الوطنيــة ،ألنــه
ليــس صحيح ـاً أن هنــاك تراجعــات تصــل إلــى حــد القطيعــة مــع اآلخــر وطني ـاً ،ولكــن مــا يتجلــى
بوضــوح أن حمــاس والجهــاد وفصائــل اليســار تســير فــي محــددات اإلســتراتيجيات الوطنيــة المقــرة
فــي المؤسســات التشــريعية ،واتفاقــات المصالحــة وجوالتهــا ،ووثيقــة الوفــاق الوطنــي ،والقاهــرة،
والشــاطئ ،إلــى دعــوة قــادة حمــاس إلــى تفعيــل المصالحــة عبــر الــدور الســعودي ،الــذي تلتــه زيــارة
الرئيــس األمريكــي الســابق جيمــي كارتــر باعتبــاره أحــد أعضــاء لجنــة الحكمــاء الدوليــة التــي تســعى
إلــى تحقيــق المصالحــة الفلســطينية – كل ذلــك مــا هــو إال إقـرار واضــح علــى القبــول ،ولــو تكتيكيـاً،
بتســويات الحــد األدنــى التــي أضحــت محــل إجمــاع فلســطيني بــكل مكوناتــه ،وأن ال خـ َ
ـاف وطنيـاً
بيــن هــذا الطــرف أو ذاك.
يبنــى علــى مــا ذكــر ســابقاً ،أن الفرصــة لتركيــز عناصــر القــوة الوطنيــة الفلســطينية فــي إطــار
تمثيلــي جامــع لناحيــة المؤسســات القائمــة ،أو اشــتقاق مؤسســات تلبــي حاجــات وضــرورات
الحالــة الفلســطينية لتبنــي برنامــج وطنــي موحــد ،أمــر غيــر متــاح واقعيــاً ،وتجانبــه الظــروف
الوطنيــة الموضوعيــة والذاتيــة لــكل األطــراف ،بــل تعارضــه المصلحــة الوطنيــة العليــا للشــعب
الفلســطيني ،وســتفرد الورقــة فــي البدائــل الخيــارات المتاحــة حــول هــذا البديــل لجوانــب تعزيــز
المنــاورة والتوجهــات الفلســطينية المســتقبلية فــي مواجهــة المشــروع الصهيونــي ،ولكــن ال بــد لنــا
مــن مقاربــة للتحديــات الماثلــة أمــام الحالــة الفلســطينية بشــكل عــام ،وأط ـراف العمــل الفصائلــي
والحزبــي بشــكل خــاص ،مــع المشــاريع والبرامــج التــي يطرحهــا ويقدمهــا الطــرف اإلسـرائيلي ،لجعــل
الموقــف يســتند إلــى الصــراع القائــم ومحدداتــه األيديولوجيــة واإلســتراتيجية.
وعليه ،فان هناك جملة من التحديات التي تواجه الحالة الفلسطينية الكلية ،لعل أبرزها:
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تحديات الحالة الفلسطينية
أوالً .التغيرات اإلقليمية والدولية
إن التغيـرات اإلقليميــة والدوليــة والتبــادالت فــي خارطــة األحــاف والتكتــات والمحاور ،تشــكل تحدياً
مهمـاً فــي الحالــة الفلســطينية ،إذا مــا أخذنــا بعيــن االعتبــار أهميــة منطقــة الشــرق األوســط للقــوى
الدوليــة الفاعلــة فــي النظــام الدولــي ،وربــط اســتقرار وأمــن المنطقــة بالصـراع العربــي اإلسـرائيلي،
بمــا تمثلــه فــي لعبــة المصالــح والنفــوذ والتوازنــات اإلقليميــة والدوليــة ،فــي احتــدام المنافســة
والص ـراع بيــن نظــام أحاديــة القطبيــة بقيــادة الواليــات المتحــدة الحليــف اإلســتراتيجي إلس ـرائيل،
ومــن خلفهــا وفــي فلكهــا الــدول األوروبيــة ودول أعضــاء حلــف شــمال األطلســي ،وبيــن ســعي روســيا
والصيــن ودول البريــك والبريكــس ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون وإي ـران إلــى قيــادة قطــب عالمــي
يرســخ التعدديــة والش ـراكة فــي الق ـرارات الدوليــة ،لتجــد الحالــة الفلســطينية نفســها أســيرة لتلــك
التحــوالت ،بمــا تفــرزه مــن أحــاف وتكتــات إقليميــة جديــدة .فبينمــا تســعى الواليــات المتحــدة
إلــى تعزيــز هيمنتهــا علــى العالــم والمنطقــة ،وتعمــق تحالفهــا اإلســتراتيجي مــع إس ـرائيل ،إلعــادة
ترتيــب أولويــات المنطقــة وخريطتهــا الجيوسياســية ،تصطــدم القيــادة الفلســطينية بالدعــم األمريكــي
الالمحــدود إلسـرائيل فــي المحافــل الدوليــة ،ومــا الفيتــو األمريكــي األخيــر فــي مجلــس األمــن الدولــي
فــي مواجهــة المســعى العربــي الفلســطيني النتـزاع قـرار دولــي يضــع ســقفاً زمنيـاً إلنهــاء االحتــال
وإقامــة الدولــة ،ألَبــرز دليــل علــى ذلــك .هــذا ناهيــك عــن الضغــوط واالبتـزازات الماليــة والسياســية
التــي تمارســها دول االتحــاد األوربــي التــي تــدور فــي الفلــك األمريكــي ،إضافــة لمــا تمارســه الــدول
العربيــة واإلقليميــة الحليفــة للواليــات المتحــدة مــن ضغــوط ومســاومات علــى الطــرف الفلســطيني
الرســمي فــي مســاعيه وتحركاتــه علــى الســاحة الدوليــة ،واالنضمــام للمنظمــات الدوليــة ،ومحكمــة
الجنايــات ،وحتــى العبــث بالملــف الداخلــي ،واســتخدام ورقــة االنقســام والمصالحــة الفلســطينية فــي
لعبــة األحــاف والمصالــح اإلقليميــة والدوليــة ،وليــس بعيــدا ً الــدور القطــري التركــي فــي مــا بــات
يعــرف بدورهمــا فــي دعــم ثــورات الربيــع العربــي ،وارتبــاط ذلــك باألط ـراف الفلســطينية ،فبينمــا
غيــرت حمــاس خارطــة تحالفاتهــا اإلقليميــة إبــان تســلم حركــة اإلخــوان المســلمين الســلطة فــي
جمهوريــة مصــر ،وقبلهــا فــك العالقــة مــع ســوريا ،فإنهــا دخلــت فــي معــادالت جديــدة أقحمتهــا فــي
التباينــات واالختالفــات والصراعــات علــى الســلطة بعــد ثــورة يونيــو  2013فــي مصــر التــي أنهــت
حكــم اإلخــوان.
إن تبــدل المصالــح مــن ســوريا وإي ـران إلــى تركيــا وقطــر ،واالنحيــاز مــن قبــل حمــاس ،ومعارضتهــا
االنقــاب أو ثــورة يونيــو فــي مصــر ،فتــح مجــاالً واســعاً للتدخــات اإلقليميــة فــي الشــأن الفلســطيني.
فــي المقابــل ،تعلــن القيــادة الرســمية الفلســطينية عــدم تدخلهــا فيمــا يجــري فــي المنطقــة مــن
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حــروب وثــورات ،وســارت علــى هــذا النحــو إلــى أن أثيــر الجــدل حــول إعــان القيــادة الفلســطينية
إرســال قــوات ومقاتليــن إلــى مخيــم اليرمــوك فــي ســوريا لطــرد مســلحي تنظيــم الدولــة اإلســامية
(داعــش) مــن المخيــم ،لتبيــن لنــا هنــا خارطــة القــوى اإلقليميــة العربيــة مثــل الســعودية وقطــر
ومصــر ودول الخليــج وتركيــا ،فــي مقابــل إي ـران حيــث ملفــات االختــاف حــول الثــورة الســورية
والحــرب علــى اليمــن (عاصفــة الحــزم) ،والحــرب علــى اإلرهــاب أو مــا يســمى ويتجســد بـ«تنظيــم
الدولــة اإلســامية فــي العـراق والشــام» ،والحــرب والصـراع فــي العـراق وغيرهــا ،مثــل تصــدي مصــر
لإلرهابييــن اإلســاميين فــي شــبة جزيــرة ســيناء ،فتجاذبُهــا المصالــح الذاتيــة لتلــك القــوى واألنظمــة
الحاكمــة التــي تتبــدل تبع ـاً لظــروف ومعطيــات مختلفــة ،فاتهمــت مصــر عناصــر تابعــة لحمــاس
بدعــم الجماعــات اإلســامية فــي ســيناء ،وحتــى اتهمــت عناصــر حمــاس بممارســة أعمــال إرهابيــة
فــي الداخــل المصــري ،األمــر الــذي أدى إلــى توتــر العالقــة معهــا ،وانكشــاف ظهــر حمــاس أمــام
إسـرائيل بعــد عــزل مرســي ،إضافــة إلــى انشــغال المنطقــة العربيــة بملفاتهــا الداخليــة وحروبهــا ،مــا
يجعــل االهتمــام بالقضيــة الفلســطينية أم ـرا ً يحتــاج إلــى مراجعــة ،وبخاصــة فــي مواجهــة إس ـرائيل
ميداني ـاً كانتفاضــة فــي الضفــة ،أو حــرب أخــرى فــي غــزة.
منــذ التوقيــع علــى اتفاقيــة أوســلو العــام  ،1993والجانــب اإلسـرائيلي يحاول اســتغالل تلــك االلتزامات
لمواصلــة خططــه الهادفــة إلــى تهويــد القــدس ،والســيطرة علــى أكبــر جــزء ممكــن مــن مســاحة
الضفــة الغربيــة ،وذلــك لمحاولــة فــرض سياســة األمــر الواقــع عبــر االســتمرار فــي بنــاء المســتوطنات،
ومصــادرة األراضــي ،األمــر الــذي أدى بعــد ســبع ســنوات مــن بــدء عمليــة الســام إلــى توقفهــا،
وانــدالع انتفاضــة األقصــى فــي أواخــر أيلــول العــام  .2000ومــع اســتمرار تلــك االنتفاضــة وتصاعدهــا،
أصبحــت الحكومــات اإلسـرائيلية المتتاليــة تكشــف عــن سياســتها االســتعمارية بــكل وضــوح ،حيــث
أعلنــت م ـرارا ً وتك ـرارا ً رفضهــا التوقيــع علــى أي اتفاقيــة مــن شــأنها أن تفضــي إلــى إقامــة دولــة
فلســطينية مســتقلة علــى حــدود الرابــع مــن حزي ـران العــام .1967
ثانياً .التحدي اإلسرائيلي
بعــد االنقســام الفلســطيني العــام  ،2007الــذي نتــج عنــه ســيطرة حركــة حمــاس علــى قطــاع غــزة،
وحركــة فتــح علــى الضفــة الغربيــة ،ومــع تصاعــد الخالفــات بيــن الجانبيــن ،لدرجــة يصعــب معهــا العودة
إلــى مــا كان ،ومــع ظهــور فيمــا بــات يعــرف بثــورات الربيــع العربــي ،أو االنتفاضــات الشــعبية فــي
بعــض الــدول العربيــة ،التــي نتــج عنهــا انهيــار أنظمــة ،وظهــور أنظمــة جديــدة ،والتــي أدت أيضـاً إلــى
تغيــر المعادلــة السياســية اإلقليميــة ،دخلــت القضيــة الفلســطينية إلــى أخطــر مراحلهــا التاريخيــة ،األمــر
الــذي يدركــه الجانــب الفلســطيني بــكل تنوعاتــه السياســية ،وكذلــك أيض ـاً تفهمــه جيــدا ً الحكومــات
اإلسـرائيلية ،وتحــاول االســتفادة مــن هــذا التغيــر ،بمــا يخــدم مصالحهــا ،ويحقــق أهدافهــا االســتعمارية.
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وعليــه ،فــإن الرؤيــة اإلس ـرائيلية باتــت اليــوم أكثــر وضوح ـاً فيمــا يتعلــق بالنقــاط المصيريــة التــي
كانــت ،ومــا زالــت ،تشــكل العائــق األكبــر أمــام أي تســوية عادلــة وشــاملة لحــل القضيــة الفلســطينية،
فإسـرائيل اليــوم باتــت تطــرح رؤيتهــا للحــل مــع الفلســطينيين بــكل وضــوح ،بــل وتضغــط بــكل قوتها
وتحالفاتهــا مــن أجــل إجبــار الفلســطينيين علــى القبــول بمــا تعرضــه إسـرائيل مــن رؤيــة قــد تــؤدي
فــي النهايــة إلــى التوصــل إلــى حــل دائــم للصـراع مــع الفلســطينيين .فإسـرائيل أعلنت مـرارا ً وتكـرارا ً
عــن رؤيتهــا تلــك ،التــي تناولــت فيهــا القضايــا المصيريــة والمختلــف عليهــا مــع الجانــب الفلســطيني،
وبخاصــة فيمــا يتعلــق بقضيــة القــدس الشــرقية ،والميــاه ،والالجئيــن ،والحــدود .فبالنســبة للقــدس
الشــرقية ،تصــر إس ـرائيل علــى أنهــا جــزء ال يتجــزأ مــن العاصمــة الموحــدة لدولــة إس ـرائيل .وأمــا
الحــدود ،فهــي تصــر علــى أن يبقــى شــريط حــدودي فــي غــور األردن تحــت الســيطرة اإلس ـرائيلية
الكاملــة .أمــا فيمــا يخــص الميــاه ،فإسـرائيل تــرى اســتحالة تفكيــك التجمعــات االســتيطانية الكبــرى،
وضــرورة ضمهــا ،وهــذا مــا يترتــب عليــه المزيــد مــن نهــب األرض واألحــواض المائيــة اإلســتراتيجية.
أمــا فيمــا يتعلــق بحــق العــودة لمالييــن الالجئيــن الفلســطينيين ،فهــو خــارج النقــاش عنــد الطــرف
[[[
اإلسـرائيلي ،ألنــه ،وفــق الرؤيــة اإلسـرائيلية ،يعنــي تدميــر مشــروع الدولــة اليهوديــة.
إذن نحــن أمــام مشــروع سياســي صهيونــي هدفــه إنهــاء الص ـراع اإلس ـرائيلي علــى أســاس اإلق ـرار
بمــا يفرضــه األمــر الواقــع اإلس ـرائيلي علــى أراضــي الضفــة الغربيــة ،األمــر الــذي بــات يســتوجب
منــا –كفلســطينيين -وأكثــر مــن أي وقــت مضــى ،أن نقــف صف ـاً واحــدا ً لمواجهــة هــذه السياســة
االســتعمارية الراميــة إلــى ابتــاع األرض واإلنســان ،وهــذا األمــر يتطلــب أوالً وأخي ـرا ً التوافــق علــى
برنامــج وطنــي موحــد ،يجتمــع حولــه الــكل الفلســطيني لمواجهــة هــذا المخطــط الصهيونــي.
ثالثاً .التحديات الداخلية لألطراف
تواجــه حركتــا فتــح وحمــاس تحديــات داخليــة فــي كل مــن الضفــة وغــزة ،حيــث تتوالــى اإلخفاقــات
واألزمــات السياســية بســبب انســداد أفــق المفاوضــات والتســوية لــدى حركــة فتــح بســب أزماتهــا
الداخليــة المركبــة:
• •تصدعــات فــي قيــادة الحركــة وخالفــات داخليــة حــادة بيــن أقطــاب الحركــة ،إضافــة إلــى
تراجــع شــعبيتها وتداخــل أزماتهــا مــع أزمــات الســلطة المختلفــة ،إضافــة إلــى سلســة
التراجعــات بــدءا ً مــن انتخابــات المجلــس التشــريعي  ،2006واالنتخابــات الطالبيــة األخيرة
لمجلــس طلبــة جامعــة بيــر زيــت .2015
[[[

عايــش أحمــد قاســم ،دراســة بعنــوان «الص ـراع الفلســطيني اإلس ـرائيلي والحلــول المطروحــة -دراســة استش ـرافية» ،مركــز
التخطيــط الفلســطينيhttp://ppc-plo.ps/ar/print.php?id=62 :
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• •تزايــد الســخط الجماهيــري فــي الضفة علــى السياســات االقتصاديــة واالجتماعية ،وسياســات
االحتــكار ،وارتفــاع األســعار ،والضرائــب ،والجمــارك ،وغيرهــا ،يترافــق ذلــك مــع زيــادة فــي
معــدالت الجريمــة والفقــر والبطالــة ،بلغــت نســبتها بيــن الشــباب الخريجيــن .%30
• •إجراءات وممارسات االحتالل اليومية من اعتقاالت وحواجز وغيرها.
• •ملف االعتقال السياسي وقمع الحريات وحقوق اإلنسان.
• •تراجــع الدعــم الدولــي للموازنــة العامــة وإجـراءات إسـرائيل المتكــررة فــي حجــز عوائــد
المقاصــة ،ومــا يخلقــه مــن آثــار علــى قــدرة الســلطة فــي دفــع التزاماتهــا للمورديــن
والموظفيــن ،ناهيــك عــن آثــاره الكليــة علــى االقتصــاد واالســتقرار واالســتثمار بشــكل عــام.
كذلــك األمــر لــدى حركــة حمــاس ،فــإدارة حمــاس لقطــاع غــزة منــذ العــام  ،2006جعلهــا تتحمــل
مســؤولية اقتصاديــة واجتماعيــة هنــاك ،مــا أدخلهــا فــي أزمــات داخليــة عــدة ،ســاهمت ظــروف
متعــددة فيهــا ،أهمهــا:
• • تحمــل حمــاس أعبــاء إدارة القطــاع فــي ظــل تراجــع مواردهــا الماليــة ،وزيــادة مطــردة
فــي تكاليــف فاتورتهــا الماليــة الشــهرية ،حيــث تشــغل حمــاس أكثر مــن  55ألــف موظف،
تبلــغ فاتــورة رواتبهــم وتشــغيلهم مــا يزيــد علــى  30مليــون دوالر شــهرياً ،وســط تراجــع
مــوارد حمــاس الماليــة ،وقنــوات دعمهــا ،وبخاصــة الدعــم اإليرانــي.
• • الحصــار اإلســرائيلي للقطــاع ،وتحكــم إســرائيل بالمعابــر والســلع والبضائــع والوقــود
والمــواد الطبيــة التــي تدخــل إلــى القطــاع .وقــد تضاعــف هــذا الضغــط بعــد هــدم
وإغــاق مصــر عشــرات األنفــاق فــي رفــح.
• • الوضــع اإلنســاني المتــردي والكارثــة اإلنســانية آلالف األســر المهجــرة جــراء الحــرب
اإلســرائيلية األخيــرة  ،2014ومــا ترتــب عليهــا مــن متطلبــات اإلغاثــة وشــروط إعــادة
اإلعمــار.
• •الح ـراك الجماهيــري الرافــض لسياســات حمــاس االقتصاديــة ،وردود األفعــال والمواقــف
الرافضــة لفــرض حمــاس ضريبــة التكافــل االجتماعــي التــي تفــرض ،بموجبهــا ،رســوماً
إضافيــة علــى الســلع المســتوردة ،واحتجــاج التجــار ورجــال األعمــال والفصائــل علــى
ذلــك ،إضافــة إلــى زيــادة الضغــوط علــى حمــاس داخليـاً لتقديــم تنــازالت فــي ســبيل رفــع
الحصــار االقتصــادي عــن قطــاع غــزة.
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• •تحديــات أمنيــة بظهــور تيــارات ســلفية مناهضــة لحمــاس ،إضافــة إلــى ملــف االعتقــاالت
السياســية لكــوادر حركــة فتــح ومؤيديهــا.
• •ملــف حقــوق اإلنســان والحريــات ،حيــث تتزايــد االنتقــادات لحمــاس حــول هــذا الملــف
مــن قبــل مؤسســات حقــوق اإلنســان المحليــة والدوليــة.
• •يضــاف إلــى ذلــك كلــه ،ظهــور تباينــات فــي المواقــف بيــن قيــادات حمــاس فــي المكتــب
السياســي بيــن غــزة والخــارج ،وبيــن الجنــاح العســكري والسياســي ،علــى ملفــات مختلفة؛
مثــل العالقــة مــع إيـران ،وقواعــد االشــتباك مــع إسـرائيل ،وملــف المصالحــة.
إن تلــك التحديــات شــكلت عامـاً مهمـاً فــي دفــع عجلــة المصالحــة إلــى مــا عــرف باتفــاق القاهــرة
 25أيلــول  ،2014فبينمــا واجهــت حركــة فتــح وقيــادة الســلطة تعنت ـاً إس ـرائيلياً فــي المفاوضــات،
وتراجــع حكومــة اليميــن بزعامــة بنياميــن نتنياهــو عــن تقديــم أي اســتحقاق لدفــع حــل الدولتيــن
إلــى األمــام ،واالســتمرار فــي االســتيطان ،وعجــز اإلدارة األمريكيــة عــن إلزامهــا بذلــك ،األمــر الــذي
دفــع الرئيــس عبــاس إلــى الســعي إلــى رفــع قضيــة إعــان الدولــة الفلســطينية إلــى مجلــس األمــن.
فــي المقابــل ،وجــدت حمــاس نفســها محاصــرة بعــد تراجــع الربيــع العربــي ،وبخاصــة اإلطاحــة
بالرئيــس مرســي ،ومــا تلــي ذلــك مــن سياســات مصريــة ضــد الحركــة مــن اتهامــات بدعــم مناوئــي
االنقــاب فــي مصــر ،إلــى هــدم اإلنفــاق ،ومــا أعقبــة مــن إغــاق لمعبــر رفــح ،وتضييــق للخنــاق
والحصــار علــى الحركــة فــي القطــاع ،ومحــاوالت مصــر ،بقيــادة تحالــف إقليمــي لحصــار غــزة بالتعاون
مــع إسـرائيل ،إلســقاط الحركــة ،وتهيئــة القطــاع لســيطرة الســلطة ،بينمــا تســعي حمــاس إلــى تثبيــت
التهدئــة القائمــة مــع إس ـرائيل منــذ العــام  ،2007وتنــاور سياســياً فــي مــا بــات يعــرف بدولــة غــزة
ســيناء .فــي المقابــل ،عجــل الرئيــس عبــاس العتقــاده أن المصالحــة ســتخدم مصالــح الســلطة ،ســواء
العتقــاده أن حمــاس ســتتراجع شــعبيتها فــي انتخابــات قادمــة ،أو فــي مواجهــة خصمــة محمــد
دحــان العضــو الســابق فــي اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح ،وتفيــد تقديـرات بــأن األخيــر نجــح فــي
تحصيــل دعــم إقليمــي ليحــل محــل عبــاس باعتبــاره األقــدر علــى مواجهــة حمــاس ،واألكثــر رغبــة فــي
تقديــم تنــازالت إلس ـرائيل تفضــي إلــى توقيــع اتفــاق معهــا.
فــي المقابــل ،خســرت حمــاس غطــاء سياســياً بتفــكك محــور الممانعــة بعــد خــروج ســوريا منــه ،وتقلص
الدعــم اإليرانــي لهــا ،مــا دفــع قيــادة الحركــة التــي تعيــش أزمــة ماليــة خانقــة فــي إدارة القطــاع ،إلــى
محاولــة تســليم القطــاع إلــى الســلطة ،فــي إطــار اتفــاق المصالحــة ،وبخاصــة بعــد أزمــة حمــاس ،وعــدم
قدرتهــا علــى دفــع رواتــب الموظفيــن بعــد حكومــة الوفــاق برئاســة رامــي الحمــد اللـــه ،إضافــة إلــى
ربــط مســاعدات إعــادة اإلعمــار التــي أقرهــا المؤتمــر الدولــي للمانحيــن فــي  12تشــرين األول ،2014
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ببســط حكومــة الوفــاق ســيادتها علــى المعابــر ،وإشـرافها ،وفــق آليــة دوليــة مــع األمــم المتحــدة ،علــى
إدخــال المســاعدات وضمــان عــدم اســتخدام مــواد البنــاء فــي بنــاء أنفــاق المقاومــة.
وعليــة ،يمكــن القــول إن للطرفيــن مصالــح فــي إعــادة تفعيــل ملــف المصالحــة ،حيــث احتاجــت
الســلطة إلــى تكريــس دورهــا عبــر الوجــود فــي قطــاع غــزة بعــد ســبع ســنوات مــن الغيــاب عنــه ،كما
احتاجــت حركــة حمــاس المصالحــة للحفــاظ علــى إنجازاتهــا وجماهيريتهــا بعــد التصــدي للعــدوان
اإلس ـرائيلي علــى غــزة ،وبالنظــر إلــى بعــض بنــود اتفــاق المصالحــة وملفاتهــا ،تجدهــا ال تؤســس
لبرنامــج وطنــي موحــد ،بــل تحاكــي مصالــح آنيــة وظرفيــة حكمتهــا المصالــح والضغــوط الداخليــة
والخارجيــة للطرفيــن ،فنجــد أن اتفــاق القاهــرة أكــد علــى دعــم الجهــود السياســية الفلســطينية،
دون اإلشــارة إلــى وثيقــة الوفــاق الوطنــي العــام  ،2006التــي تعتمــد المقاومــة إلــى جانــب التحــرك
السياســي ،لتحقيــق األهــداف الفلســطينية ،وإعطــاء األولويــة لتهيئــة األجــواء لعقــد االنتخابــات
الرئاســية والتشــريعية وفــق مــا تــم االتفــاق عليــه فــي االتفاقــات الســابقة ،التــي كان آخرهــا اتفــاق
الشــاطئ ،األمــر الــذي يعتبــر تأكيــدا ً علــى منــاورات تكتيكيــة مــن الطرفيــن لكســب الوقــت ،بحيــث
تــم تأجيــل القضايــا التــي يمكــن أن تكــون عناويــن حقيقيــة للمصالحــة الوطنيــة؛ مثــل قضايــا
األمــن ،ودمــج األجهــزة ،وبســط نفــوذ حكومــة الوفــاق علــى القطــاع ،والرواتــب ،وتفعيــل المجلــس
التشــريعي ،وتفعيــل منظمــة التحريــر ،وإصــدار مرســوم رئاســي مــن الرئيــس عبــاس بتحديــد موعــد
االنتخابــات ،مــا أظهــر خالفــات عميقــة بيــن الطرفيــن فــي ظــل عــدم نيــة األط ـراف علــى االتفــاق
علــى برنامــج وطنــي موحــد ،ألنــه -وكمــا اســلفنا ســابقاً -ال الرغبــة وال الظــروف الذاتيــة والموضوعيــة
لألط ـراف ناضجــة لمثــل هــذا االتفــاق الوطنــي التاريخــي.
رابعاً .إشكالية التمثيل
علــى الرغــم مــن أن منظمــة التحريــر الفلســطينية ،مــن الناحيــة الرســمية ،هــي الممثــل الشــرعي
والوحيــد للشــعب الفلســطيني ،ويتــم التعاطــي معهــا عربيــاً ودوليــاً كذلــك ،فــإن بــروز حــركات
اإلســام السياســي كحركــة المقاومــة اإلســامية (حمــاس) ،وحركــة الجهــاد اإلســامي منــذ مطلــع
االنتفاضــة األولــى العــام  ،1987وحضورهمــا الكفاحــي والنضالــي ،وامتدادهمــا الجماهيــري فــي
مختلــف أماكــن التواجــد الفلســطيني ،أفقــد المنظمــة صفتهــا التمثيليــة تلــك ،وبخاصــة مــع وجــود
تلــك القــوى خــارج إطارهــا ،بــل رفضهــا ذلــك ،بــل واختالفهــا معهــا علــى األهــداف الوطنيــة ،وحتــى
علــى الوســائل الكفاحيــة.
وعليــة ،يمكــن القــول إن منظمــة التحريــر ال تمثــل قطاعــات الشــعب الفلســطيني كافــة ،وحتــى
وباالســتدالل باالنتخابــات التشــريعية العــام  ،2006وفــوز حركــة حمــاس بأغلبيــة مقاعــد المجلــس
التشــريعي حينهــا ،مــا يدلــل ،بشــكل واضــح ،علــى أزمــة التمثيــل الــذي تعانيــه المنظمــة ،ناهيــك عــن
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الســنوات األخيــرة التــي تعيشــها الســاحة الفلســطينية مــن حالــة االنقســام العــام  2007حتــى يومــا
هــذا ،وتجزئــة مكونــات النظــام السياســي الفلســطيني بيــن غــزة والضفــة ،ليضيف إلــى تلك اإلشــكالية
حالــة مــن التأكيــد فــي ظــل عــدم الجديــة لــدى حركــة فتــح ،إلصــاح المنظمــة ،بــل هيمنتهــا علــى
مؤسســاتها .ويتبيــن وحتــى اللحظــة أن فتــح لــم تبــذل الجهــد المطلــوب الســتيعاب مكونات الشــعب
الفلســطيني وفصائلــه بمــا يتوافــق مــع نســبتها وحجمهــا السياســي والجماهيــري ،ولــم يتــم تنفيــذ
أي مــن االتفاقــات الداعيــة إلصــاح المنظمــة وإعــادة تفعيلهــا وبنائهــا علــى أســس وطنيــة ،بــدءا ً مــن
ٍّ
اتفــاق القاهــرة /آذار  ،2005ووثيقــة الوفــاق الوطنــي /حزيـران  ،2006واتفــاق شــباط  ،2007واتفــاق
المصالحــة /أيــار  ،2011وأخي ـرا ً اتفــاق الشــاطئ  .2014لهــذا ،يمكــن القــول إن المنظمــة لــم تعــد
المظلــة الوطنيــة والممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني فــي الداخــل والخــارج ،إضافــة
إلــى اإلشــكاليات البنيويــة والبيروقراطيــة فــي مؤسســاتها ،حيــث إن المنظمــة تحتــاج إلــى إصــاح
حقيقــي ،ويجــب أن يصــار إلــى بنائهــا بمــا يمكنهــا مــن أن تكــون الحاضنــة الوطنيــة لبلــورة برنامــج
وطنــي جامــع وفــق أســس ديمقراطيــة تمثيليــة ،تمثــل كل الفلســطينيين سياســياً وجغرافيـاً وقطاعيـاً.
المعايير
تتطلــق الورقــة مــن التمييــز بيــن البرنامــج السياســي الفلســطيني ،وبيــن البرنامــج السياســي الوطنــي
العــام ،الــذي يخــص جميــع الفلســطينيين ،وفــي كل إمــكان تواجدهــم ،ويتعلــق بمنظمــة التحريــر،
والفصائــل الفلســطينية الوطنيــة واإلســامية ،وبيــن البرنامــج السياســي للحكومــة الفلســطينية ،حيــث
أن محــددات ومعاييــر أي برنامــج وطنــي جامــع لــكل ألــوان الطيــف الفلســطيني ،يجــب أن تســتند
إلــى المعاييــر واألهــداف المحــددة أدنــاه.
مــا أقرتــه الوثائــق الفلســطينية المختلفــة؛ بــدءا ً مــن الميثــاق الوطنــي ،والبرنامــج المرحلــي ،ووثيقــة
إعــان االســتقالل ،ومــا تالهــا مــن مواثيــق وق ـرارات وطنيــة عبــر االتفاقــات والحــوارات المختلفــة،
ومــا يتفــق مــع أهــداف ومواثيــق كل القــوى الوطنيــة واإلســامية ذات الحضــور والتأثيــر فــي مختلــف
ســاحات العمــل والتواجــد الفلســطيني ،يرتكــز ويســتند إلــى ثالثــة أهــداف إســتراتيجية تســاهم فــي
تشــكيل جبهــة وطنيــة عريضــة ،تضــم كافــة القــوى الوطنيــة واإلســامية الشــعبية والرســمية للشــعب
الفلســطيني فــي الداخــل والخــارج ،وهــي الطريــق إلــى تغييــر الواقــع الفلســطيني ،والتحــرر مــن
محــددات اتفــاق أوســلو والتزاماتــه ،التــي تحــاول إسـرائيل فرضهــا لالنتقــاص مــن الحقــوق المشــروعة
للشــعب الفلســطيني ،وهــذه األهــداف هــي:
أوالً .تمكيــن الشــعب الفلســطيني مــن تقريــر المصيــر ،الــذي يضمــن إنهــاء االحتــال اإلس ـرائيلي
لألراضــي المحتلــة العــام  ،1967وممارســة الســيادة واالســتقالل الوطنــي عليهــا تجســيدا ً لحقــه فــي
إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة عاصمتهــا القــدس علــى حــدود الرابــع مــن حزي ـران.
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ثانيــاً .حــل مشــكلة الالجئيــن ،بمــا يتضمــن العــودة والتعويــض والدفــاع عــن الحقــوق الفرديــة
والمدنيــة لتجمعــات الشــعب الفلســطيني فــي الشــتات.
ثالثـاً .ضمــان حــق الشــعب الفلســطيني فــي فلســطين المحتلــة  1948فــي العيــش بكرامــة ومســاواة،
وبمــا يحقــق حقوقهــم الفرديــة والقومية.
إن االتفــاق علــى هــذه األهــداف اإلســتراتيجية هــي المعاييــر األساســية لتوجيــه الجهــود الوطنيــة
الكليــة إلعــادة بنــاء وتشــكيل الحركــة الوطنيــة الفلســطينية ،واشــتقاق برنامــج وطنــي يراعــي المصالح
العليــا للشــعب الفلســطيني ،وهــذا يحتــاج إلــى سلســلة مــن العمليــات؛ أولهــا االتفــاق علــى برنامــج
سياســي مــن خــال تجديــد بنــى ومكونــات النظــام السياســي الفلســطيني والمؤسســات الوطنيــة
المعبــرة عــن الجبهــة الوطنيــة والهيئــة االئتالفيــة المكونــة والضامــة لــكل مكونــات وقطاعــات
الشــعب الفلســطيني.
وعليــة ،وقبــل قبــل طــرح البدائــل المتاحــة ،ال بــد مــن اختيــار بدائــل تحكمهــا معاييــر محــددة،
تحقــق بموجبهــا األهــداف المحــددة التــي تقربنــا أو توصلنــا إلــى الهــدف العــام ،ويمكــن قيــاس
مــدى تحقيــق أي بديــل يطــرح لألهــداف المحــددة ،مــن خــال حجــم وقيــم المؤش ـرات التــي قــد
تنتــج عنــه ،ومــن هــذه المعاييــر:
معيــار القبــول :بحيــث يكــون البديــل مقبــوالً لــدى صانــع القـرار ومتوافقـاً مــع إســتراتيجياته ،ويمكــن
قبولــه لــدى باقــي األطـراف ،وعلــى رأســها األطـراف الدوليــة ،وهــذا يقودنــا إلــى معيــار آخــر ينبغــي
أخــذه بعيــن االعتبــار وهــو معيــار الشــرعية أو القانونيــة :بحيــث يكــون البديــل المطــروح ضمــن
الشــرعية الدوليــة وقوانينهــا ،ومعيــار التكلفــة والمنفعــة :فــا بــد عنــد طــرح البدائــل أن تكــون منافــع
البديــل المطــروح كبيــرة مقابــل أضـرار يمتلــك صانــع القـرار القــدرة علــى تالفيهــا ،وأن ال تؤثــر فــي
جوهــر األهــداف والنتائــج ،ومعيــار الفاعليــة :فــا معنــى ،إذن ،لبديــل ال يســهم بدرجــة مــا فــي
تحقيــق األهــداف المنشــودة ،لذلــك يجــب أن يتســم البديــل المطــروح بالفاعليــة.
البدائل
يعتقــد المهتمــون بالشــأن الفلســطيني أن تفعيــل عجلــة المصالحــة الفلســطينية ،هــو حجــر الزاويــة،
ونقطــة االنطــاق إلخـراج الحالــة الفلســطينية مــن حالــة االنقســام واالنكفــاء والتراجــع فــي األولويات
اإلقليميــة والدوليــة لناحيــة االهتمــام بهــا ،وأن المصلحــة الوطنيــة الفلســطينية تحتــاج إلــى بلــورة
إطــار جامــع وبرنامــج سياســي وطنــي موحــد يفضــي إلــى تحقيــق األهــداف الفلســطينية فــي التحــرر
مــن االحتــال ،وإقامــة الدولــة الفلســطينية علــى حــدود الرابــع مــن حزي ـران .ومــا يعــرف بحــل
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الدولتيــن هــو أســاس العمليــة الســلمية ومســار التســوية المســتمر منــذ نهايــات القــرن الماضــي
إلــى يومنــا هــذا .والناظــر والمراقــب لعناصــر ومرتكــزات العمليــة السياســية الجاريــة ،وربطهــا
بمتغيـرات الحالــة الفلســطينية لجوانــب اإلزاحــة فــي عناصــر القــوة الداخليــة ،والتمثيــل ،والشــرعية،
مــن قيــادة منظمــة التحريــر ،إلــى حــركات اإلســام السياســي ،ســيرى أنهــا تعلــن عــن واقــع جديــد
يدفــع إلــى بدائــل وطنيــة جديــدة ،بالتــوازي مــع تراجــع وفشــل مرتكـزات النهج الفلســطيني الرســمي
لمنظمــة التحريــر وقيــادة الســلطة فــي تحقيــق األهــداف الوطنيــة عبــر مســار التســوية ألســباب
عديــدة أصبحــت ماثلــة؛ أهمهــا التعنــت اإلسـرائيلي ،وضعــف الموقــف الدولــي الضامــن للعمليــة فــي
تحقيــق اختـراق يفضــي إلــى التوصــل التفــاق ســام ينهــي الصـراع فــي الشــرق األوســط ،بــل وتماهــي
ذلــك الموقــف ورعايتــه للموقــف اإلسـرائيلي ،ومحــاوالت الضغــط علــى الطــرف الفلســطيني لتقديــم
تنــازالت كبــرى فــي طريــق التســوية تصــل إلــى حــد التنــازل عــن األهــداف والثوابــت الوطنيــة المقــرة
فــي المؤسســات التشــريعية الفلســطينية لعقــود مــن الزمــن ،ومــا زالــت محــط اتفــاق وإجمــاع،
وتجعــل أي طــرف فلســطيني رســمي أو غيــر رســمي غيــر قــادر علــى التنــازل عنهــا ،وأن ســقف أي
مفاوضــات فــي مســار التســوية يجــب أن يفضــي إلــى حــل عــادل يحقــق الســام واألمــن والدولــة
الفلســطينية ،وال ينتقــص مــن الحقــوق الوطنيــة المشــروعة للشــعب الفلســطيني ،مــا يصــار إلــى
االســتفادة مــن الحالــة الفلســطينية الســائدة بعــد االنقســام  ،2007واعتبــار الحالــة الراهنــة حالــة
صحيــة لنمــو البدائــل والخيــارات المتاحــة أمــام الفصائــل والقيــادات الفلســطينية.
البديل األول
إبقــاء الحالــة الراهنــة (تقاســم وظيفــي) أي اإلبقــاء علــى االنقســام ،والتوقــف عــن دعــوات المصالحة،
لفتــرة محــددة مــن الزمــن ،وأن ال تتجــاوز عامـاً مــن تاريــخ االتفــاق علــى هــذا البديــل بيــن األطـراف
الفلســطينية كافــة ،بحيــث يكــون المدخــل إلنهــاء االنقســام والمصالحــة الفلســطينية الشــاملة ،وهــي
فتــرة اختبــار وتذليــل العقبــات تحتاجهــا األطــراف للعمــل علــى تســوية الملفــات قيــد الخــاف،
ليصــار فــي هــذه المرحلــة إلــى زواج غيــر رســمي ،بحيــث تبقــى حمــاس تديــر القطــاع ،علــى أن
تقــر القيــادة السياســية الفلســطينية وقيــادة الســلطة بذلــك ،وتوفــر لهــا الغطــاء والدعــم السياســي
والمالــي ،مــع حريــة فــي إدارة المؤسســات هنــاك ،مــع مراعــاة عــودة موظفــي الســلطة إلــى أماكــن
عملهــم تحــت قيــادة إدارة حمــاس ،وبنفــس وضعهــم الســابق .فــي المقابــل تمتنــع حمــاس عــن
الدخــول فــي أي مــن المبــادرات السياســية الدوليــة وال إقليميــة وال مــع إسـرائيل ،مــن شــأنها األضـرار
بالمشــروع والبرنامــج الوطنــي الفلســطيني ،وهــو مــا تخشــاه الســلطة وقيادتهــا ،بــل وحتــى فصائــل
وأحـزاب وشــخصيات وطنيــة مســتقلة فــي منظمــة التحريــر وخارجهــا ،بــل ودعــم قيــادة الســلطة فــي
مســاعيها الدوليــة .فهــذا البديــل ينطلــق مــن تســليم الطرفيــن بتقاســم إداري وظيفــي لمــدة عــام
فــي مؤسســات وهيئــات ووزارات الســلطة اإلداريــة واألمنيــة والصحيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة،
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بــل إن هــذا التقاســم يخلــق ش ـراكة فــي تحمــل األعبــاء والتحديــات الداخليــة ،بمــا يحقــق مصالــح
الطرفيــن ،وهــذا يتــم عبــر التوصــل إلــى تفاهمــات وحلــول للقضايــا الخالفيــة بشــكل منفــرد ،وليــس
كرزمــة واحــدة كمــا هــو مطــروح حتــى اللحظــة فــي جــوالت الحــوار واإلعالنــات واالتفاقــات الســابقة.
وكمدخــل ،يصــار إلــى تعديــل وزاري خــال الفتــرة القادمــة علــى حكومــة التوافــق يراعــي مســؤوليات
وأدوار وزرائهــا ،شــرط التقاســم فــي األعبــاء المعيشــية فــي الضفــة وغــزة علــى حــد ســواء ،ومــن ثــم
الشــروع بعمليــات متواصلــة لبحــث القضايــا الخالفيــة ،قضيــة قضيــة ،بمــا ال يتجــاوز الســقف الزمنــي
المحــدد (عــام واحــد) كحــد أقصــى.
البديل الثاني
التوقــف عــن الدعــوات المطالبــة بضــرورة االتفــاق علــى برنامــج سياســي ،مــن خــال األطــر
الرســمية ممثلــة بمنظمــة التحريــر مــا دامــت هــي الطــرف المتعاقــد دوليــاً علــى االتفاقــات
ـق تنــاور وتحــاول وتفــاوض وتتحمــل المســؤوليات الدوليــة والقانونيــة مــا دامــت
الموقعــة ،ولتبـ َ
لــم تصــل إلــى حــل ســلمي ينهــي الص ـراع ،أو اتفــاق مــع إس ـرائيل ينتقــص الحقــوق المشــروعة
للفلســطينيين ،أو ال يحظــى بالمشــروعية والموافقــة .ويصــار إلــى تنظيــم لقــاء أو اجتمــاع -حســب
الضــرورات الوطنيــة -للقيــادات الفلســطينية واســع التمثيــل والمشــاركة الشــعبية والفصائليــة
لمكونــات الشــعب الفلســطيني ،وفــي مختلــف أماكــن تواجــده ،يناقــش التوجهــات الفلســطينية،
بحيــث يكــون بدي ـاً لإلطــار القيــادي المؤقــت ،أو أي أطــر رســمية ،ألنــه يعفــي األط ـراف مــن
أي التزامــات أخالقيــة أو قانونيــة أو سياســية داخليـاً وخارجيـاً ،ويفســح المجــال واســعاً للمنــاورة
الفلســطينية فــي المحافــل الدوليــة ،ومســار عمليــة الســام والتســوية ،لطالمــا يعفــي الطرفيــن مــن
االقت ـراب سياســياً مــن توجهــات الطــرف اآلخــر.
البديل الثالث
ينطلــق هــذا البديــل إلــى تعزيــز عناصــر الدفــع والمقبوليــة للطرفيــن مــن جهــة ،ولــكل القــوى
والفصائــل الفلســطينية األخــرى مــن جهــة ثانيــة ،حيــث إن البديليــن األول والثانــي لمســار تعزيــز
األهــداف والحقــوق الوطنيــة المتفــق عليهــا يحتاجــان إلــى اتفــاق علــى االتفــاق الملــزم لــكل
األطـراف ،وتكريــس البديليــن الســابقين بااللتـزام بوثيقــة مبــادئ الســلوك للفصائــل واألحـزاب والقوى
الفلســطينية التــي أقرتهــا القــوى والفصائــل والحــركات السياســية الفلســطينية والكتــل البرلمانيــة،
بحيــث يتــم االلتـزام بــكل مــا جــاء فيهــا ،وهــو بالفعــل ممــارس علــى أن يتــم التأكيــد علــى النقطتيــن
التاليتيــن:
أوالً .أن تلتــزم قيــادة منظمــة التحريــر وقيــادة حركــة فتــح بعــرض أي اتفــاق يتــم التوصــل إليــه
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مــع إسـرائيل لالســتفتاء الشــعبي العــام ،ويتــرك لهــا التمثيــل والمنــاورة السياســية حتــى ذلــك اليــوم
دونمــا مـزاودات وتحريــض وتخويــن ،أو تقديــم حمــاس أو غيرهــا بديـاً عنهــا ،أو الدخــول فــي ســباق
المبــادرات السياســية المطروحــة مــن إس ـرائيل وغيرهــا إلضعــاف الموقــف الفلســطيني العــام.
ثانيـاً .التـزام الطرفيــن باســتثمار عالقاتهمــا اإلقليميــة والدوليــة فــي دعــم التوجهــات الوطنيــة الهادفــة
إلــى تدويــل القضيــة الفلســطينية ،بمــا يفضــي إلــى تحقيــق األهــداف الوطنيــة المتفــق عليهــا.
تنطلــق بدائــل الورقــة مــن الخيــارات الواقعيــة المتوفــرة للشــعب الفلســطيني ،التــي تراعــي
المصلحــة الوطنيــة ،حيــث يفــرض الواقــع نفســه علــى األطـراف ،وال تفــرض األطـراف واقعـاً ،فبينمــا
وجــدت الســلطة نفســها إبــان الحــرب اإلس ـرائيلية علــى غــزة العــام  ،2014فــي موقــف المدافــع
عــن كل الشــعب الفلســطيني ،والرافــض للهمجيــة اإلسـرائيلية وحربهــا هنالــك ،وجالــت فــي البلــدان
للترويــج للمبــادرة المصريــة لوقــف إطــاق النــار هنــاك ،وتحملهــا بعــد ذلــك الحشــد الدولــي
إلعــادة اإلعمــار وفــك الحصــار ،لتجــد حمــاس نفســها قبــل ذلــك فــي أول الداعميــن لمســاعي
القيــادة للتوجــه للمؤسســات الدوليــة ،وموافقتهــا علــى التوقيــع علــى ميثــاق رومــا ،واالنضمــام
لمحكمــة الجنايــات الدوليــة ،للشــروع فــي محاكمــة إســرائيل علــى جرائــم الحــرب المرتكبــة
إبــان العــدوان .وعليــه ،يمكــن القــول إن التماهــي مــع المصالــح الوطنيــة العليــا مــن الطرفيــن،
أفضــى إلــى مشــاركة قســرية فــي صياغــة التوجهــات دونمــا الحاجــة إلــى التقيــد بأطــر ومؤسســات
رســمية ،ألن ذلــك ســيلزم كل الشــعب الفلســطيني بــأي اتفــاق حتــى لــو كان هزيـاً ،ويعيــق القــدرة
والمنــاورة الفلســطينية.
إذا ً ،تنطلــق الورقــة مــن مســلمة ال إنهــاء االنقســام وال إصــاح لمنظمــة التحريــر خــال عــام ،وال
حــل للقضايــا رزمــة واحــدة ،بــل بشــكل متــدرج علــى طريــق إنهــاء االنقســام وتحقيــق المصالحــة
الشــاملة ،عبــر الت ـزام األط ـراف كافــة ،بمــا هــو متفــق عليــه ضمن ـاً مــن كل القــوى ،وهــو الدولــة،
والعــودة  ...الــخ ،ال يعنــي العمــل مع ـاً علــى تحقيقــه ،بــل اإلبقــاء علــى الحالــة كمــا هــي -دونمــا
المزاوجــة الرســمية علــى أســاليبنا نحــو تحقيــق الهــدف -يقربنــا أكثــر إلــى تحقيــق الهــدف ،مــع
األخــذ باالعتبــار الشــروط التــي تنطلــق منهــا الورقــة للمصلحــة العليــا للشــعب الفلســطيني ،وبمــا ال
يتجــاوز العــام.
عنــد تقييــم البدائــل المقترحــة لحــل المشــكلة ،ال بــد مــن األخــذ بعيــن االعتبــار نســبة التغييــر
اإليجابــي التــي يحدثهــا كل بديــل ،ومــدى مســاهمته فــي حــل المشــكلة ،لهــذا ال بــد مــن إســقاط
معاييــر عــدة علــى كل بديــل الســتنباط البديــل األمثــل الــذي يعظــم المنفعــة بأقــل تكلفــة ،ويكــون
األقــرب لتحقيــق الهــدف الرئيســي ،بمعنــى أن ذلــك البديــل هــو الــذي تكــون تداعيــات اختيــاره أكثــر
إيجابيــة وأقــل ســلبية علــى مختلــف المتغي ـرات ذات الصلــة.
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تقييم البديل األول
فــي اســتعراض للبديــل األول ،وهــو اإلبقــاء علــى الوضــع الراهــن وبقــاء حالــة االنقســام بيــن الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة ،وإلجـراء تقييــم لهــذا البديــل فيمــا إذا كان يحقــق الحــد األدنــى مــن األهــداف
المرجــوة التــي تســاهم إلــى حــد كبيــر فــي حــل المشــكلة الرئيســية ،مــن خــال التغلــب علــى أهــم
أســبابها ،وبالتالــي تالفــي أكبــر قــدر مــن اآلثــار الناجمــة عنهــا ،ومــن أجــل هــذا ال بــد مــن توجيــه
الســؤال التالــي :مــاذا ستكســب القضيــة الفلســطينية أو الشــعب الفلســطيني مــن البقــاء فــي الوضــع
الراهــن لمــدة وجيــزة مــن الزمــن أي عــام؟ ومــا هــي التخوفــات والمحاذيــر التــي قــد تقــع ج ـراء
البقــاء فــي هــذا الوضــع؟
مــن المكاســب المتوقعــة مــن بقــاء الوضــع الراهــن هــو ســحب الذريعــة مــن بعــض الــدول اإلقليميــة
فــي نظرتهــا لقطــاع غــزة بأنــه كيــان متمــرد وخــارج عــن الشــرعية ،مــن خــال توفيــر الغطاء السياســي
الفلســطيني الرســمي إلدارة القطــاع ،وبالتالــي رفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة ،وهــذا ســينعكس إيجابـاً
علــى الحيــاة اليوميــة للمواطــن الفلســطيني هنــاك ،ويوفــر نوعـاً مــن حريــة الحركــة والتنقــل لألفـراد
والبضائــع مــن وإلــى قطــاع غــزة .كذلــك فــإن هــذا البديــل يعــزز الشــراكة فــي تحمــل األعبــاء
والتحديــات الداخليــة والخارجيــة بيــن الفصائــل الفلســطينية ،وعلــى رأســها حركتــا فتــح وحمــاس
كبــرى الفصائــل الفلســطينية ،كمــا أنــه يكــرس الواقــع الحالــي فــي قطــاع غــزة ،والمتمثــل ببقــاء
المقاومــة المســلحة ،ويفتــح الطريــق لبحــث كافــة القضايــا الخالفيــة ،والتقــدم فيهــا ،قضيــة قضيــة،
بشــكل يســمح لألطـراف تحقيــق مصالــح هنــا ،وتنــازل هنــاك ،يعظــم فــرص التوصــل التفــاق شــامل
فــي مختلــف القضايــا الوطنيــة.
لكــن البقــاء علــى الوضــع الراهــن يتطلــب اتخــاذ بعــض اإلجـراءات والقـرارات ،أهمهــا توفيــر الغطــاء
الرســمي والدعــم السياســي والمالــي للقطــاع ،وإعطــاء التفويــض المطلــوب إلدارة المؤسســات هنــاك،
هــذا مــن جهــة الســلطة فــي الضفــة ،كمــا يلــزم قيــام حركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة باالمتنــاع عــن
الدخــول فــي أي مــن المبــادرات السياســية الدوليــة واإلقليميــة أو مــع إس ـرائيل ،مــا مــن شــأنه أن
يمنحهــا التمتــع بصفــة الواليــة السياســية العامــة تلــك التــي تتوالهــا الســلطة الفلســطينية.
إن اإلبقــاء علــى الحالــة الراهنــة المتمثلــة باالنقســام (السياســي الجغرافي) بيــن الضفة وغــزة ،يتناقض
مــع فكــرة البحــث عــن برنامــج وطنــي موحــد ،تجتمــع مــن حولــه جميــع الفصائــل الفلســطينية ،وإذا
كان الطــرح يســتند إلــى القــول بتقاســم وظيفــي بيــن طرفــي االنقســام ،فــإن ثمــة أطرافـاً أخــرى تجــد
نفســها خــارج دائــرة االلتقــاء الــذي يقــوم علــى فكــرة التقاســم المذكــور ،مــا يعنــي أن ضــررا ً ســيلحق
بهــذه األطـراف بصفتهــا االعتباريــة الفصائليــة مــع بقــاء االنقســام ،وذلــك مــن وجهــة نظرهــا ،فضـاً
عــن األضـرار الجســيمة التــي تلحــق بالشــعب الفلســطيني وقضيتــه الوطنيــة برمتهــا.
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ومــن المحاذيــر المتوقعــة لهــذا البديــل ،هــو عــدم التعاطــي معــه إقليميـاً ودوليـاً ،وحينهــا ســيبقى
الشــعب الفلســطيني يــدور فــي الحلقــة المفرغــة نفســها ،دون أي تقــدم علــى مختلــف المســارات،
ويبقــى المواطــن الفلســطيني فــي دائــرة المعانــاة اليوميــة دون تغيــر يذكــر .لهــذا ،ومــن أجــل
نجــاح هــذا البديــل فــي تحقيــق األهــداف المنشــودة منــه ،ال بــد مــن الحصــول علــى ضــوء أخضــر
للســير فيــه عربيـاً وإقليميـاً ودوليـاً ،ويكــون ذلــك مــن خــال توجــه عربــي فلســطيني لتســويقه أمــام
الشــركاء اإلقليمييــن والدولييــن.
تقييم البديل الثاني
يتمحــور حــول فكــرة تتشــابه فــي مضمونهــا مــع فكــرة البديــل األول ،بمعنــى البنــاء علــى مــا هــو
قائــم ،ثــم خلــق آليــة للعمــل المشــترك بنــاء علــى ذلــك ،وهــذا يناقــض المنطــق ،ألنــه إذا كانــت
الفصائــل غيــر قــادرة علــى تجــاوز عقــدة الواقــع الســلبية ،فلــن تســتطيع تطويــر مشــروع وحــدوي
مثمــر ،حيــث إن الخطــوة األولــى علــى طريــق الوصــول للمشــروع المنشــود ،تتمثــل بتغييــر الواقــع
القائــم ،وتجــاوز كل مخلفاتــه وآثــاره ال البنــاء عليــه ،ثــم إنــه ال يصــح أن تكــون هنــاك هيئــة قياديــة
تخاطــب العالــم توازيهــا قيــادة فصائليــة أو شــعبية تخطــط للمســار السياســي ،وإذا كانــت القيــادات
الشــعبية الفصائليــة تســتطيع إل ـزام القيــادة بالبرنامــج السياســي ،فمــا الداعــي لمســتويين قيادييــن
فــي مثــل هــذه الحالــة ،ســوى التأســيس لحالــة قابلــة لالنقســام والتشــظي فــي أي لحظــة ،لــذا فــإن
مثــل هــذا البديــل مســتبعد.
تقييم البديل الثالث
يعتبــر المشــروع الوطنــي الجامــع أداة لتحقيــق األهــداف الوطنيــة ،كمــا ينطــوي علــى المنهجيــة
التــي تُعيــن علــى الوصــول لتلــك األهــداف ،لكنــه ال يشــكل بذاتــه عنصــر تجميــع بوصفــه المذكــور.
يتصــف المشــروع الوطنــي بالســعة والشــمول تبع ـاً لمــدى وســعة المشــاركة السياســية فــي صياغــة
بنــوده ،تلــك التــي تمنحــه الكثيــر مــن معانــي الجــدارة والمعقوليــة ،وطالمــا أن الشــعب الفلســطيني
يتــوزع فــي شــريحته األوســع علــى الفصائــل السياســية التــي تمتلــك رؤى وبرامــج سياســية متباينــة
قــد تصــل حــد التعــارض فــي بعــض األحيــان ،فإنــه مــن العســير صــوغ رؤيــة سياســية موحــدة ،دونمــا
االتفــاق التدريجــي علــى القضايــا الوطنيــة الخالفيــة ،وبخاصــة مــع التباينــات الفكريــة واأليديولوجيــة،
واختــاف المصالــح واالعتبــارات الدوليــة واإلقليميــة لألطـراف ،دونمــا التــدرج فــي حــل تلــك القضايــا
عبــر أطــر وطنيــة شــبه مؤسســاتية كمرحلــة أولــى علــى طريــق االتفــاق علــى البرنامــج السياســي
ومحدداتــه وأدواتــه ،والتكتيــكات الوطنيــة لتحقيقــه وترجمتــه إلــى مشــروع وطنــي شــامل .لهــذا ،فــإن
بدائــل الورقــة تحــدد مؤتمـرا ً وطنيـاً شــامالً يحــدد التوجهــات الوطنيــة الكليــة دونمــا إلـزام المؤسســات
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الفلســطينية الرســمية بتلــك التوجهــات لناحيــة المنــاورة السياســية والتكتيــك ،ولكــن تنســحب تلــك
التوجهــات إلــى اتفــاق األطـراف علــى الغايــات الوطنيــة النهائيــة عنــد أي اتفــاق سياســي ينهــي الصراع
دون حاجــة األطـراف إلــى تقديــم تنــازالت جوهريــة فــي منطلقاتهــا األيديولوجيــة والسياســية خــال
تلــك الفتــرة ،بمــا يعــزز هامــش المنــاورة السياســية لألطـراف كافــة أمــام الضغــوط اإلقليميــة والدوليــة.
بنــاء علــى مــا تقــدم ،فإنــه يمكــن تحقيــق الرؤيــة التجميعيــة وفقـاً لهــذا البديــل ،مــن خــال ابتــداع
إطــار فلســطيني جديــد يلــم الشــتات الفصائلــي ،أو مــن خــال إعــادة بنــاء أو تفعيــل منظمــة
التحريــر الفلســطينية .ال شــك أن تفعيــل المنظمــة هــو أولــى وأهــم وأكثــر جــدوى مــن تشــكيل
إطــار جديــد ،لكــن المدخــل يكــون عبــر مؤتمــر وطنــي جامــع لمكونــات الشــعب الفلســطيني،
ضمــن محــددات ومعاييــر الورقــة فــي البديليــن األول والثانــي؛ أي التــدرج وإعطــاء الفرصــة للمنــاورة
السياســية لألط ـراف كافــة ،وإعطــاء الوقــت الختبــار جديــة العمليــة السياســية الجاريــة ،وذلــك ألن
منظمــة التحريــر تكتســب صفــة الشــرعية الدوليــة ،ولهــا هيئاتهــا ومؤسســاتها العاملــة ،األمــر الــذي
يفتقــد إليــه أي إطــار جديــد مقتــرح ،الــذي قــد ال يحــوز علــى صفــة االعت ـراف الدولــي بــه ،فض ـاً
عــن أن األزمــة السياســية الفلســطينية ال تحتــاج إلــى أطــر جديــدة بقــدر حاجتهــا لتفعيــل أو تصويــب
مــا هــو قائــم وموجــود ،وباإلمــكان إعــادة تفعيــل منظمــة التحريــر الفلســطينية بالتزامــن مــع دخــول
حمــاس والجهــاد وغيرهمــا لمؤسســات المنظمــة علــى أســس معقولــة ،تقــوم علــى الشـراكة الحقيقيــة
فــي المســؤوليات والواجبــات دون إقصــاء أحــد.
إذا مــا أســقطنا معاييــر التقييــم علــى هــذا البديــل المتــدرج والمحــدد بســقف زمنــي هــو عــام فقــط،
نجــد أنــه بديــل ال يمكــن رفضــه فلســطينياً علــى الصعيديــن الرســمي والشــعبي ،فهــو إذن يحقــق معيــار
القبــول ،وبمــا أنــه يتمحــور حــول تفعيــل هيئــة قائمــة بذاتهــا -منظمــة التحريــر الفلســطينية -ومعتــرف
بهــا محليـاً وإقليميـاً ودوليـاً ،فهــو كذلــك بديــل يحقــق معيــار الشــرعية والقانونيــة ،أمــا مــن حيــث تكلفة
هــذا البديــل إذا مــا تــم تبنيــه ،فــإن التفــاف الشــعب الفلســطيني والــدول العربيــة حــول هــذا البديــل
يحقــق منفعــة ال تقــارن بحــال مــن األحــوال ،بــل وتطغــى علــى كل األض ـرار التــي قــد تنجــم عنــه،
وبالتالــي مــن الواضــح أن منافعــه أكثــر بكثيــر مــن تكاليفــه ،وفــي هــذا تحقيــق لمعيــار مقابلــة التكلفــة
بالمنفعــة ،وبمــا أن هــذا البديــل بديــل عملــي وقابــل للتحقــق ،فهــو إذن يحقــق معيــار الفاعليــة.
التوصيات
قــد يصلــح البديــل األول لمنــع تفاقــم االنقســام وامتــداده لمســاحات أخــرى ،وكخطــوة أولــى علــى
طريــق طــي صفحتــه نهائيـاً ،ولكنــه ال يوفــر صيغــة لاللتقــاء علــى برنامــج وطنــي ،كمــا أن مــن شــأن
خطــوة كهــذه أن تقنــن االنقســام وتمنحــه الشــرعية ،األمــر الــذي يمهــد الســبل إلطالــة أمــده ،وجعلــه
حالــة دائمــة .وإذا كان االنقســام يمثــل تعبي ـرا ً عــن غيــاب المشــروع الموحــد ،فــإن الطريــق إلــى
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المشــروع الوطنــي الجامــع ،ال يتــم إال مــن خــال إنهــاء االنقســام ،وهــذا يســتدعي البحــث فــي
أســبابه ،والتحــوالت السياســية التــي أنتجتــه ومعالجتهــا ،كــي تصبــح الطريــق ممهــدة لقيــام المشــروع
الوطنــي الجامــع ،لهــذا فــإن هــذا البديــل مســتبعد.
مــن الممكــن بنــاء مشــروع وطنــي واحــد علــى الرغــم مــن التبايــن السياســي بيــن الفصائــل ،وال
يمكــن لمســاحة التبيــان السياســي أن تزيــد علــى مســاحة المشــتركات السياســية الوطنيــة بحــال
مــن األحــوال ،وإن تحقيــق ذلــك ال يعتبــر معجــزة عســيرة ،بــل هــو متــاح فيمــا لــو صدقــت نوايــا
الفصائــل وامتلكــت اإلرادة ،وتجــردت مســاعيها بمــا يتوافــق مــع المصالــح الوطنيــة الجامعــة .وبعــد
أن أســقطنا علــى هــذا البديــل معاييــر عــدة أثنــاء تقييمــه ،وأن ُجــل معطياتــه قــد تطابقــت مــع
تلــك المعاييــر ،فإننــا نوصــي صانــع الق ـرار بتبنــي البديــل الثالــث؛ وهــو تفعيــل منظمــة التحريــر
الفلســطينية ،ألن هــذا البديــل يقربنــا إلــى تحقيــق الهــدف العــام ،وهــو الوصــول إلــى برنامــج وطنــي
جامــع ،يجمــع فــي إطــاره الــكل الفلســطيني بمختلــف توجهاتــه السياســية واأليديولوجيــة ،وفــي
مختلــف أماكــن تواجــده.
التوصيات والمفاضلة بين البدائل
• •تعزيــز الشـراكة بيــن مختلــف الفصائــل واألحـزاب والقــوى فــي مكونــات النظــام السياســي
الفلسطيني.
• •تفعيــل الهيئــات التمثيليــة؛ ســواء فــي داخــل مؤسســات منظمــة التحريــر أو خارجهــا مثــل
(اللجنــة التنفيذيــة ،المجلســين المركــزي والوطنــي ،اإلطــار القيــادي المؤقــت) لترســيخ
مبــدأ الش ـراكة فــي اتخــاذ الق ـرارات الوطنيــة.
• •البحــث عــن وعــاء رئــوي يســتند إلــى القواســم المشــتركة فلســطينياً فــي الداخــل
والخــارج ،واالتفــاق علــى الملفــات ذات اإلجمــاع السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي
للــكل الفلســطيني بمختلــف أماكــن اللجــوء والشــتات ،بعيــدا ً عــن المصالــح الحزبيــة لهــذا
التنظيــم أو ذاك ،وعالقاتــه مــع هــذا النظــام أو ذاك.
• •النــأي بالنفــس عــن سياســة المحــاور واألحــاف اإلقليميــة علــى حســاب القضايــا الوطنيــة
لشــعبنا.
• •االســتفادة مــن عالقــات بعــض القــوى واألحــزاب الفلســطينية مــع بعــض األنظمــة
والتجمعــات العربيــة واإلســامية ،لحشــد الدعــم والتأييــد العربــي واإلســامي فــي مواجهــة
الضغــوط الدوليــة علــى القيــادة الفلســطينية.
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• •االســتفادة مــن المنــاخ الدولــي المتعاطــف مــع القضيــة الفلســطينية للتحلــل مــن
مرجعيــات عمليــة الســام والعالقــة مــع االحتــال اإلس ـرائيلي ،واالســتمرار فــي مســاعي
التدويــل ،باالســتناد إلــى القــرارات الدوليــة والقانــون الدولــي ،وبخاصــة بعــد الوضــع
القانونــي الناشــئ والحصــول علــى دولــة مراقــب فــي األمــم المتحــدة ،واالنضمــام إلــى
محكمــة الجنايــات الدوليــة ،والتوقيــع علــى ميثــاق رومــا ،باعتبــار فلســطين دولــة تحــت
احتــال.

- 46 -

البطالة في فلسطين

إعداد
أروى أبو هشهش ،أحمد أسعد ،عايدة الحجار ،منار النتشة،
سرين أبو عطوان ،عال شاور ،ريما شبيطة

مقدمة
ت ُع ـ ِّرف منظمــة العمــل الدوليــة البطالــة بأنهــا الحالــة التــي تشــمل األشــخاص الذيــن هــم فــي ســن
العمــل ،والقادريــن عليــه ،والراغبيــن فيــه ،والباحثيــن عنــه وال يجدونــه.
ويعانــي االقتصــاد الفلســطيني مــن تعاظــم مشــكلة البطالــة كمي ـاً ونوعي ـاً ،ففــي العــام ،2014
بلغــت نســبة البطالــة فــي فلســطين  %26.9حســب الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.
وهنــاك اختــاف فــي النســبة بيــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ،حيــث بلغــت نســبة العاطليــن
عــن العمــل فــي الضفــة %18.2؛ أي مــا يعــادل  128.4ألــف عاطــل عــن العمــل ،فيمــا بلغــت
 %44.5فــي قطــاع غــزة؛ أي مــا يعــادل  200ألــف عاطــل عــن العمــل ( .)2014/10/25كمــا أن
المعــدالت تختلــف بيــن الرجــال والنســاء ،حيــث بلــغ هــذا المعــدل  %38.4بيــن النســاء ،مقابــل
 %23.9بيــن الرجــال فــي العــام .2014
المشكلة
تخلــق زيــادة نســبة البطالــة فــي أي دولــة إشــكالية وتحديــات حقيقيــة للنظــام السياســي
الحاكــم ،لمــا للبطالــة مــن تأثيـرات وانعكاســات ســلبية علــى مختلــف جوانــب الحيــاة السياســية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،فحيثمــا وجــدت البطالــة وجــد الفقــر وتدنــى مســتوى الخدمــات
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الصحيــة واالجتماعيــة وانتشــرت األمــراض والمخــدرات  ...وغيرهــا مــن المشــاكل التــي تــازم
الفقــر .وتبلــغ نســبة الفقــر فــي الضفــة الغربيــة وغــزة  ،%26بينمــا تبلــغ نســبة الفقــر الشــديد
 ،%19والنســب األكبــر فــي قطــاع غــزة.
وتتركــز نســب البطالــة بيــن الخرجيــن الجــدد والفئــات العمريــة الشــابة ،إضافــة إلــى زيــادة نســبة
البطالــة بيــن النســاء ،حيــث تبلــغ  ،%39وتــزداد نســب البطالــة بيــن النســاء بزيــادة ســنوات التعليــم
(الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.)2014 ،
خصوصيــة الوضــع فــي فلســطين ،باعتبارهــا دولــة تحــت االحتــال ،تجعــل مــن البطالــة مشــكلة
مزدوجــة ،فزيــادة معــدل البطالــة ،وارتفــاع معــدالت الفقــر ،وزيــادة العنــف االجتماعــي الداخلــي،
تــؤدي إلــى تراجــع االهتمــام بالقضيــة الرئيســية للفلســطينيين؛ وهــي نيــل حريتهــم وإقامــة
دولتهــم المســتقلة ،وليــس الغــرق فــي مســتنقع مشــكالت البطالــة وانعكاســاتها ،وبخاصــة علــى
فئــة الشــباب .مــن هنــا كان ال بــد مــن تســليط الضــوء علــى هــذه المشــكلة المتفاقمــة ،ومحاولــة
إيجــاد حلــول لهــا.
الهدف
تقليــل نســبة البطالــة إلــى  %10حتــى العــام  ،2024حيــث أن هــذه النســبة ومــا دونهــا ،يســتطيع
معهــا االقتصــاد تحقيــق تنميــة ،والتقليــل مــن المخاطــر والمشــكالت التــي تصاحــب البطالــة .كمــا
أن الوصــول إلــى نســب أقــل مــن ذلــك ،بحاجــة إلــى قــدرات ونمــط اقتصــادي متقــدم ،ال تتمتــع بــه
الحالــة الفلســطينية التــي تصنــف ضمــن الــدول الناميــة.
األسباب الرئيسية للبطالة في فلسطين
االحتــال :تشــكل سياســات االحتــال اإلســرائيلي وممارســاته الســبب الرئيســي وراء االختــاالت
والتشــوهات البنيويــة التــي يعانــي منهــا االقتصــاد الفلســطيني ،بمــا فــي ذلــك تفشــي نســبة البطالــة،
عبــر اإلج ـراءات التعســفية التــي تتخذهــا ســلطات االحتــال مــن إغــاق للمعابــر ،وتدميــر للبنــى
التحتيــة واالقتصاديــة ،وتدميــر المشــاريع والمصانــع التــي تســتوعب أعــدادا ً كبيــرة مــن العمالــة،
فعلــى ســبيل المثــال ،تــم تدميــر  500مصنــع خــال العــدوان اإلس ـرائيلي علــى قطــاع غــزة العــام
 ،2014وأدى منــع دخــول المــواد الخــام الالزمــة للتصنيــع والحصــار علــى غــزة ،إلــى تراجــع مؤشــر
األعمــال هنــاك إلــى ســالب  24نقطــة (ســلطة النقــد .)2015 ،هــذا إضافــة إلــى األضــرار التــي
تلحــق بالقطــاع الزراعــي جـراء االقتــاع والتجريــف والحصــار ومصــادرة األراضــي المســتمرة ،وتقليــص
العمالــة الفلســطينية فــي الداخــل الفلســطيني المحتــل ،ومنــع العمــل واالســتثمار فــي المناطــق
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المســماة «ج» ،األمــر الــذي يكلــف موازنــة الحكومــة الفلســطينية خســارة مقدارهــا  3.4مليــار دوالر
(البنــك الدولــي فــي تقريــر التنميــة اإلنســاني.)2014 ،
يعيــق االحتــال مــن ناحيــة أخــرى االســتثمارات الخارجيــة وتدفــق رؤوس األمــوال ،بســبب
الهواجــس حــول البيئــة االســتثمارية ،وارتفــاع نســبة المخاطــرة ،وهــذا بــدوره يخلــق اختــاالً فــي
ميــزان المدفوعــات.
بنيــة االقتصــاد والسياســات االقتصاديــة الحكوميــة :مــن األســباب الرئيســية الرتفــاع نســبة البطالــة
فــي فلســطين هــو تحـ ّول االقتصــاد الفلســطيني نحــو االقتصــاد الخدمــي علــى حســاب القطاعــات
اإلنتاجيــة ،إضافــة إلــى زيــادة مســاهمة الخدمــات الحكوميــة فــي الناتــج المحلــي ،التــي بلغــت
حوالــي  .%27وتعتبــر القطاعــات اإلنتاجيــة ،كقطاعــي الصناعــة والزراعــة ،غيــر مســتغلة ،وهــي
تعــد مــن القطاعــات األكبــر التــي تســاهم فــي خلــق فــرص عمــل جديــدة ،واســتيعاب العــدد األكبــر
مــن العمالــة المســتجدة ســنوياً .ولقــد دفعــت السياســات االقتصاديــة للحكومــات الفلســطينية
المتعاقبــة ،إلــى تكريــس هــذا الشــكل مــن االقتصــاد ،األمــر الــذي فاقــم مــن مشــكلة البطالــة،
وتراجعــت نســبة مســاهمة الصناعــة والزراعــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،حيــث كانــت علــى
التوالــي  ،%13و %4.2فــي العــام ( 2013الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .)2013 ،وانخفضت
هــذه المســاهمة فــي العــام  2014بنســبة  ،%7و %1مقارنــة مــع العــام الســابق (الجهــاز المركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني .)2014 ،إضافــة إلــى ذلــك ،تراجعــت مســاهمة قطــاع اإلنشــاءات بنســبة
 %10فــي العــام  ،2014وقــد بلغــت نســبة مســاهمته فــي العــام الســابق ( %15الجهــاز المركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني.)2014 ،
التعليــم :يشــير االقتصــادي نصــر عبــد الكريــم إلــى أن البطالــة المنتشــرة فــي فلســطين هــي بالدرجــة
األولــى بطالــة هيكليــة ،وهــي التــي تنتــج عــن وجــود اختــال فــي بنيــة االقتصــاد الموجــود وبيــن
ســوق العمــل .ويشــير أيضـاً إلــى أن البطالــة تتجســد بشــكل بــارز فــي بطالــة المتعلميــن ،وهــو مــا
يقــود إلــى الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم وســوق العمــل ،وتنعكــس هــذه الفجــوة فــي التعليــم
التقليــدي وغيــر التقليــدي (المهنــي) ،حيــث يحــدث تراكــم للخريجيــن دون دراســة لحاجــة الســوق.
وبالنســبة للتعليــم التقنــي ،فإنــه يواجــه مشــكلتين؛ األولــى تقليديتــه ،والثانيــة عــزوف التوجــه إلــى
التعليــم التقنــي بســبب النظــرة المجتمعيــة ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى عــدم االهتمــام بــه كرافعــة مــن
روافــع التنميــة .وبلغــت النســبة األكبــر مــن المهاجريــن إلــى الخــارج للتعليــم والتدريــب ،%34
إضافــة إلــى  %28ألســباب اقتصاديــة.
بيئــة العمــل :تســاهم بيئــة العمــل التــي يشــوبها العديــد مــن المشــاكل فــي رفــع مســتوى البطالــة،
ومــن هــذه المشــاكل عــدم االلتـزام بقانــون العمــل ،وتدنــي األجــور ،وعــدم توفيــر شــروط الســامة
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العامــة فــي كثيــر مــن أماكــن العمــل ،األمــر الــذي أدى ،مؤخ ـرا ً ،إلــى ارتفــاع الوفيــات ،وبخاصــة
فــي ورش البنــاء ،حيــث توفــي العشـرات مــن العمــال فــي العاميــن الماضييــن حســب إحصائيــات
وزارة العمــل.
القطــاع الخــاص :يعتبــر القطــاع الخــاص الفلســطيني ضعيف ـاً بنســبة كبيــرة؛ حيــث أن أكثــر مــن
 %90مــن األعمــال فــي فلســطين هــي أعمــال صغيــرة ومتناهيــة الصغــر ،وتوظــف أقــل من خمســة
عمــال .إضافــة إلــى ذلــك ،فــان سياســات البنــوك اإلقراضيــة تتركــز فــي القــروض االســتهالكية ،كمــا
أن إجـراءات تســهيل األعمــال فــي فلســطين كانــت متدنيــة ،حيــث حصلــت فلســطين علــى المركــز
 138مــن أصــل  ،018إضافــة إلــى أن اإلج ـراءات اإلس ـرائيلية تعيــق عمــل القطــاع الخــاص بنســبة
تفــوق .%80
االنقســام الداخلــي :ســاهم االنقســام الفلســطيني فــي تعزيــز الفصــل بيــن قطــاع غــزة والضفــة
الغربيــة ،وخلــق عائقــاً أمــام التنميــة والخطــط االقتصاديــة الموحــدة التــي مــن شــأنها تحســين
األوضــاع االقتصاديــة.
آثار البطالة
تعتبــر آثــار البطالــة مــن العوامــل المحفــزة لدراســتها واالهتمــام بها مــن قبل السياســات الفلســطينية،
وذلــك لمحاولــة الوصــول إلــى حلــول تخفــف مــن تبعــات المشــكلة علــى المجتمــع ،فــي ظــل أننــا
ننشــد للرفاهيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والســعي لالســتقرار علــى الرغــم مــن معيقــات االحتــال
اإلس ـرائيلي ،إضافــة إلــى التبعيــة الخارجيــة وانعكاســاتها الخطيــرة .فالبطالــة آثارهــا تنعكــس علــى
مجــاالت كثيــرة ،ولكنهــا تتركــز فــي المحــاور االقتصاديــة ،واالجتماعيــة ،والسياســية ،التــي ســنحاول
فيمــا يلــي وضــع تفصيــات لــكل محــور منهــا:
اآلثــار االقتصاديــة :ترتبــط البطالــة بشــكل أولــي بالنواحــي االقتصاديــة ،التي يمثل انعـــدام ،أو توقـــف
الـــدخل ،مرتكزهــا األساســي ،والتــي تقــود بالنتيجــة إلــى الفقــر الــذي يشــكل أخطــر اآلفــات التـــي
تصـــيب المجتمــع ،وتقــوض إمكانــات تطــوره ونمــوه ،وتــؤدي إلــى فشــل جهــوده التنمويــة وعجزهــا
فــي جميـــع المجاالت.
ويشــكل الفقــر إحــدى نتائــج البطالــة التــي تظهــر فــي المــدى البعيــد ،حيــث يــؤدي الفقـــر إلــى
إضعــاف قــدرات األف ـراد علــى التعبيــر واالختيــار والتأثيــر فــي القضايــا التــي تـــؤثر فـــي مجريـــات
حياتهــم ،أو االســتفادة مــن الفــرص المتاحــة ،إضافــة إلــى عــدم القـــدرة علـــى مواجهـــة األزمـــات
االقتصاديــة ،فضـاً عــن تعرضهــم لإلصابــة باألمـراض وفقــدان فــرص التعليــم .ويرتبــط ذلــك بصــورة
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مباشــرة بعــرض العمــل غيــر المتــوازن ،الــذي يــؤدي ،بــدوره ،إلــى انعــدام فــرص الدخــل ،والقبــول
بالعمـــل المتـــاح الـــذي يضمــن الحــد األدنــى مــن متطلبــات المعيشــة ،أو حتــى أقل من ذلــك .وعلى
الرغــم مــن ظهــور هــذا النــوع مــن العمــل فــي العديــد مــن دول العالــم ،فإننــا نســتطيع أن نتلمســه
بشــكل واضــح مـــن خـــال المعــروض فــي ســوق العمــل فــي فلســطين ،فــي ظــل األوضــاع المتعاقبة،
ومــا رافقهــا مــن إج ـراءات.
كمــا تنعكــس تأثيــرات البطالــة علــى حجــم الدخــل القومــي وتوزيعــه ،وقــد بلــغ نصيــب الفــرد
مــن الناتــج المحلــي  1670دوالرا ً العــام  ،2013وقــد انخفــض بنســبة  %5فــي العــام ( 2014الجهــاز
المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.)2014 ،
كمــا تظهــر اآلثــار الســلبية للبطالــة ،أيضـاً ،علــى االقتصــاد الوطنــي مــن خــال تأثيرهــا على مســتويات
االســتهالك الــذي ال بــد لــه وأن ينخفــض كنتيجــة مباشــرة النعــدام أو تراجـــع الـــدخل مـــن ناحيـــة،
وضعــف القــوة الشـرائية للمتعطليــن مــن ناحيــة أخــرى ،مــا ســيؤثر فــي مســتويات العــرض والطلــب
فــي الســوق.
وممــا ال شــك فيــه ،أن االقتصاديــات الضعيفــة التــي تعانــي مــن خلــل فـــي بنيتهـــا وآليـــات عملهــا،
والتــي تفتقــر إلــى التخطيــط الســليم والمتــوازن ،ســتكون عرضــة أكثــر مـــن غيرهـــا آلثـــار البطالــة
واســتفحالها فــي مجتمعاتهــا ،األمــر الــذي يدعــو إلــى تكثيف الجهـــود واســـتغالل المـــوارد واإلمكانات
المتاحــة وتوجيههــا نحــو محاربــة البطالــة ،باعتبارهــا آفــة العصــر ،وأكثرهـــا خطـــورة ،وبخاصــة فــي
ظــل العولمــة التــي لــم تتــرك لهــذه الــدول ذات االقتصــادات الضعيفــة ،مجــاالً للســيطرة علــى
اقتصاداتهــا وتوجيههـــا نحــو تحقيــق المصلحــة العامــة.
اآلثــار االجتماعيــة :إن األبعــاد االجتماعيــة للبطالــة ال تقــل أهميــة وتأثي ـرا ً عــن األبعــاد السياســية،
ذلــك أن البطالــة تعمــل علــى شــحن أجــواء الحقــد والكراهيــة مــن قبــل المتعطليــن تجــاه أبنــاء
الطبقــة الثريـــة ،أو حتـــى ،ونظـرا ً للظــروف النفســـية التــي يعيشــها المتعطلــون ،تجــاه أولئــك األفـراد
الذيــن حالفهــم الحــظ بالحصــول علــى فرصــة عمــل جيــدة .فهــذه األجــواء تنعكــس ســلباً علــى
الترابــط األســري ،وتعمــل علــى خلــق الخالفــات األســرية وتعميقهــا ،أو قــد تدفــع البعــض إلــى تعاطــي
المخــدرات كوســيلة للهــروب مــن التفكير بـــالواقع الـــذي يعيشــه ،مــا يقود إلــى االنحـراف والجريمة،
أو أنهــا تعمــل علـــى التفكيـــر بـــالهجرة ،وفــي كل األحــوال ،فإنهــا ســتقود إلــى إشــكاليات اجتماعيــة
تهــدد بنيــة المجتمــع ،وتســاهم فــي تفككــه وانحاللــه؛ ذلــك أن الجريمــة والعنــف يجــدان لنفســيهما
مرتعـاً مالئمـاً فــي المجتمعــات التــي تعانــي مــن البطالــة ،بحيــث يتناســب ارتفاع مســـتوى الجريمـــة
طرديــاً وأعـــداد العاطليــن عــن العمــل فــي المجتمــع ،كنتيجــة لفقــدان مصــدر الدخــل ونمــو الفقــر،
إضافــة إلــى تنامــي ظاهــرة البغــاء والرقيــق فــي العديــد مــن المجتمعــات ،وبخاصــة اآلســيوية منهــا.
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إن شــعور الفــرد بعــدم أهميتــه ،وعــدم حاجــة المجتمــع واآلخريــن إليــه ،وعــدم قدرتـــه علـــى التأثير،
وتغييــر الظــروف المحيطــة ،وعجــزه عــن تفريــغ ممارســاته اإلبداعيــة ،وممارســة دوره فـــي المجتمــع
كعنصــر فاعــل ومنتــج ،ســيؤدي –بالنتيجــة -إلــى ســيطرة الالمبــاالة علــى تصرفاتــه ،ومــن هنــا ،تتفتــح
الســبل الختراقــه ثقافيـاً وسياســياً وأمنيـاً ،بــكل مــا يعنيــه ذلــك مــن هــدم لبنيان حياتــه فــي المجتمع.
ونتيجــة للعوامــل الســابقة وغيرهــا ،ســتخلق لــدى الفــرد مشــاكل نفســية وســـلوكية تـــنعكس علــى
تصرفاتــه ،وســلوكه فــي العائلــة والمجتمــع ،بحيــث يصبــح أكثــر مي ـاً للعنــف والعصبيــة والقلـــق
والحــزن والكآبــة واالنطوائيــة ،والتحــوالت الســلبية فــي الســلوك االجتماعــي.
اآلثــار السياســية :يتناســب العجــز السياســي تناســباً طرديـاً مــع العجــز االقتصــادي ،بحيــث ال تـــتمكن
الـــدول التــي تعانــي مــن العجــز االقتصــادي مــن القيــام بدورهــا السياســي علــى النحــو األمثــل ،أو
إدارة شــؤونها بشــكل ســليم ،أو اســتغالل مواردهــا الوطنيــة اســتغالالً كامـاً ،مــا يعنــي ،بالنتيجة ،قيـــام
مجتمـــع اســتهالكي يســاهم فــي تفاقــم أزمــة البطالــة ،وبخاصــة لــدى الشــباب.
مــن جانــب آخــر ،تعمــل البطالــة علــى إضعــاف النظــام السياســي للدولــة ،وعــدم الحفــاظ علــى
هيكليــة قويــة لــوالء الفــرد وانتمائــه الوطنــي ،حيــث ينصــب اهتمامــه علــى كســب رزقــه ،وأمــام
عجـــزه عـــن هـــذا الكســب ،ســيتولد لديــه الشــعور بــأن المجتمــع الــذي ال يوفــر لــه أدنــى أســباب
العيــش الكريــم غيــر مؤهــل للدفــاع عنــه ،أو التضحيــة مــن أجلــه ،أو االنتمــاء إليــه ،مــا يوفــر المنــاخ
المواتــي النتشــار التطـــرف ،ويخلــق حالــة مــن اإلربــاك السياســي ،ويزيـــد واالنحـراف ،ويضــع الدولــة
أمــام إشــكاليات وأعبــاء إضافيــة تتعلــق بـــأمنها واســتقرارها.
وقــد ال يقــف األمــر عنــد هــذا الحــد ،ذلــك أن تزايــد الفقــر والبطالــة يعمــق تبعيــة الدولــة الفقيــرة
للــدول الغنيــة ،وبخاصــة فــي ظــل العولمــة التــي جعلــت ســوق العمــل خاضعـاً لالحتــكار ،مــا يعنــي
بالمحصلــة النهائيــة أن تــدور الــدول الفقيــرة فــي فلــك الــدول الغنيــة ،مــا ســيفقدها اســتقاللها
السياســي ،ذلــك ألن العديــد مــن الـــدول تلجــأ إلــى معالجــة مشــاكلها الداخليــة  -ومنهــا ظاهــرة
البطالــة  -مــن خـــال معاهـــدات واتفاقيـــات خارجيــة تهــدف إلــى الحصــول مــن خاللهــا علــى الدعم
والمســاعدات الماليــة ،وبمــا أن هــذه المعاهــدات ال تخلــو -بــأي حــال مــن األحــوال -مــن شــروط
تفــرض علــى الــدول الفقيــرة ،األمــر الــذي ســيقود إلــى تبعيــة مطلقــة للــدول المانحــة ،مــا ينعكــس
بالنتيجــة علــى توجهاتهــا وخططهــا السياســـية التـــي ســتراعي حتمـاً مصالــح هــذه الــدول ،مــا يعمــق
تبعيتهــا لهــا.
مــن ناحيــة أخــرى ،نجــد أن البطالــة ،وعــدم توفــر فــرص العمــل المالءمــة ،ســيقودان إلــى هجــرة
الكفــاءات واألدمغــة ،مــا يخلــق واقعـاً ال يقــل تأثيـرا ً عــن التبعيــة السياســية ،وبشـــكل يســـهم فـــي
اســتمرار تخلــف المجتمــع وتأخــره.
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كمــا تعمــل البطالــة علــى تنامــي الشــعور بعــدم الرضــا عــن مســتوى أداء الحكومــات المحليــة،
والنقمــة عليهــا ،وذلــك نتيجــة لعــدم قدرتهــا علــى مواجهــة هــذه الظاهــرة ،مـــا ســيولد رغبــة شــعبية
فــي تغييرهــا واســتبدالها بحكومــة أخــرى قــادرة على تـــوفير فـــرص العمـــل ،وتعمل في الوقت نفســه
علــى تحقيــق مســتوى معقــول مــن التــوازن مــا بيــن العــرض والطلــب علـــى العمــل .إن هــذا التغييــر
مــن شــأنه أن يبقــي المجتمــع فــي حالــة مــن الفوضــى السياســية ،التــي قــد تـــؤدي إلــى نتائــج ســلبية
تنعكــس علــى المجتمــع والدولــة.
التحديات
التحديات المرتبطة بخفض نسبة البطالة تتجلى في النقاط التالية:
• •المنطلــق األساســي لتخفيــض نســبة البطالــة هــو إنهــاء االحتــال ،ألن أي اقتصاد فلســطيني
تحــت االحتــال هــو اقتصــاد تابــع ومدمــر نتيجــة إلحاقــه باالقتصــاد اإلسـرائيلي ،ومصــادرة
المــوارد الفلســطينية ،ووضــع العقبــات أمــام تنميــة أي قطــاع مــن القطاعــات اإلنتاجيــة
كالزراعــة ،والصناعــة ،واإلنشــاءات ،التــي مــن خاللهــا يمكــن توفيــر فــرص عمــل للعمالــة
الفلســطينية ،والتقليــل مــن نســبة البطالــة والفقــر .وتشــير الدراســات إلــى أن إس ـرائيل
تهيمــن علــى نحــو  %96مــن إجمالــي التجــارة الخارجيــة الفلســطينية.
• •ضعــف العالقــة بيــن النمــو االقتصــادي والتشــغيل ،بحيــث إن أمــوال المســاعدات المقدمة
إلــى الســلطة الفلســطينية ال تقــوم علــى تنميــة االقتصــاد ،ولكنهــا تذهــب لدفــع الرواتــب
دون تحقيــق تنميــة وزيــادة فــرص العمــل.
• •ســوء وضــع قطــاع النقــل العــام ،مــا ال يم ّكــن الشــخص مــن البقــاء فــي مــكان ســكنه،
والعمــل فــي محافظــة أخــرى ،وبخاصــة بســبب الحواجــز اإلس ـرائيلية وإغــاق المــدن.
• •خفــض نســبة البطالــة لتصــل إلــى مســتويات مقبولــة عالمي ـاً ،أو علــى األقــل مشــابهة
للــدول المجــاورة ،فعلــى ســبيل المثــال تبلــغ البطالــة فــي األردن ،)2015/3/8( %11.9
وفــي إسـرائيل  ،)2015/3/26( %5.3مــع العلــم أن نســبة البطالــة فــي العالــم العربــي هــي
األعلــى عالمي ـاً ،وتبلــغ حوالــي ( %11.7تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة ،كانــون الثانــي
 )2015كمــا أن البطالــة تبلــغ فــي الــدول المتقدمــة نســباً متدنيــة (مث ـاً ألمانيــا ،%4.7
الواليــات المتحــدة  ،%5.5اليابــان .)%3.5
• •تغييــر المــوروث التقليــدي حــول عمــل المــرأة ،حيــث إن نســب البطالــة لــدى النســاء
أعلــى بشــكل أكبــر مــن البطالــة لــدى الرجــال ،هــذا إضافــة إلــى انخفــاض مشــاركة
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النســاء فــي ســوق العمــل ،حيــث تشــكل مشــاركة المــرأة الفلســطينية فــي ســوق العمــل
 ،%19وهــي نســبة متدنيــة جــدا ً مقارنــة بالــدول العربيــة ،ومقارنــة بالمســتوى التعليمــي
للمــرأة الفلســطينية ،حيــث تؤثــر المشــاكل فــي قطــاع الزراعــة وقطــاع الخدمــات ،وهمــا
القطاعــان األكثــر اســتيعاباً للنســاء ،إضافــة إلــى اإلغالقــات والحواجــز العســكرية بشــكل
مضاعــف علــى النســاء ،عــاوة علــى غيــاب سياســات حكوميــة تشــجع وتســهل عمــل
النســاء .وتعانــي المــرأة مــن التمييــز فــي األجــور فــي القطاعيــن العــام والخــاص ،حيــث
يقــل أجرهــا عــن أجــر الرجــل بالثلــث تقريبـاً فــي القطــاع الخــاص ،بينمــا يقــارب نصــف
دخــل الرجــل فــي القطــاع العــام ،وذلــك علــى الرغــم مــن إنجــازات المــرأة األكاديميــة
وتفوقهــا علــى الرجــل فــي معــدالت التوجيهــي والقبــول والدراســة فــي الجامعــات.
البدائل
البديــل األول :التوظيــف المشــترك بيــن القطاعيــن العــام والخــاص (جــزء مــن الراتــب تقــوم بدفعــة
الحكومــة وجــزء مــن القطــاع الخــاص) .تســاعد سياســية التوظيــف المشــترك علــى عــدم زيــادة
البطالــة بيــن الخرجيــن الجــدد ،وهــي آليــة قابلــة للتطبيــق إذ تطبــق فــي العديــد مــن المؤسســات
والنقابــات ،لكنهــا بحاجــة لزيــادة النســبة .إن توزيــع التكلفــة بيــن القطــاع الحكومــي والخــاص أدى
إلــى تشــجع العديــد مــن المؤسســات للشـراكة ،وهــو بديــل يلقــى استحســان المواطنيــن بشــكل كبيــر.
البديــل الثانــي :إعــادة هيكلــة االقتصــاد الفلســطيني وتوجهــات السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة
الصــادرة عــن الحكومــة ،مــن خــال:
• •دعــم المنتــج المحلــي مــن خــال فــرض تســهيالت وتحفيــزات مــن الحكومــة حتــى
يســتطيع المنافســة.
• •فرض ضرائب عالية على المنتجات المستوردة من الخارج.
• •دعــم القطــاع الزراعــي وتشــجيع المزارعيــن علــى اإلنتــاج المحلــي ،وذلــك مــن قبــل
الحكومــة ،وزيــادة الموازنــة المخصصــة للقطــاع الزراعــي.
• •تحســين الخدمــات المقدمــة للقطــاع الخــاص مــن قبــل البلديــات والمؤسســات الحكومية،
وتقليــل اإلجـراءات البيروقراطيــة كمـاً ونوعـاً (تســهيل عمــل القطــاع الخــاص واســتحداث
فــرص عمــل).
• •التوجــه للعمــل واالســتثمار الزراعــي فــي المناطــق المســماة (ج) ،باالســتفادة مــن الدعــم
الخارجي.
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• •تشجيع سلطة النقد للقطاع المصرفي لتسهيل اإلقراض للمشاريع الصغيرة.
• •تفعيــل عمــل المناطــق الصناعيــة فــي المــدن الفلســطينية ،مــع التأكيــد عمــل مراقبــة
تطبيــق العمــل وإج ـراءات الســامة العامــة.
البديــل الثالــث :دعــم المشــاريع الصغيــرة فــي فلســطين التــي تشــكل نســبة عاليــة مــن االســتثمار،
والتــي تشــكل أكثــر مــن %90فــي القطاعــات األساســية وتطويرهــا فــي خطــط منفصلــة لــكل مــن
القطاعــات الخمــس الرئيســية :الزراعــة ،تكنولوجيــا المعلومــات والتكنولوجيــا الرقميــة ،الســياحة،
اإلنشــاء والعقــارات ،الطاقــة .وتفعيــل مراكــز التدريــب المهنــي ،وزيــادة عددهــا ،وربطهــا أيضـاً مــع
احتياجــات الســوق المحليــة .ووضــع خطــة عمليــة قابلــة للتطبيــق إلدمــاج الفئــات المهمشــة فــي
ســوق العمــل ،ومراقبــة تطبيــق قانــون العمــل وإج ـراءات الســامة العامــة.
البديــل الرابــع :إعــادة هيكلــة التعليــم فــي فلســطين ،وتوجيــه سياســات التعليــم نحــو ســوق العمــل
المحليــة والخارجيــة ،مــن خــال عمــل دراســات وتوجيــه للتعليــم ،إضافــة إلــى مراعــاة الفــروق بيــن
الجنســين فــي ســوق العمــل ،وإصــدار سياســات مــن الحكومــة الفلســطينية لدعــم المــرأة ،وتوفيــر
الخدمــات التــي تســهل وتزيــد مــن نســبة مشــاركتها فــي ســوق العمــل.
المعايير
الشــرعية :تشــكل البطالــة أحــد أهــم األســباب للمشــاكل االجتماعيــة واالقتصاديــة ،ولخلــق فجــوة
طبقيــة بيــن أفـراد المجتمــع ،وتــؤدي أيضـاً إلــى ظهــور الفقــر المدقــع بيــن النــاس ،وتهميــش فئــات
تعتبــر هــي األضعــف فــي المجتمــع ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى تفســخ المجتمــع وظهــور الفلتــان األمني
والعنــف المجتمعــي؛ ســواء فــي المجــال الخــاص أو العــام ،األمــر الــذي يــؤدي ،بشــكل أساســي ،إلــى
التأثيــر علــى النظــام السياســي الحاكــم ،األمــر مــا يتطلــب تدخـاً مباشـرا ً لحــل هــذه اآلفــة قبــل أن
تــزداد وتــؤدي إلــى خلخلــة هيكليــة فــي المجتمــع .وفــي الحالــة الفلســطينية ،فــإن تقليــل نســبة
البطالــة وتحســين السياســات االقتصاديــة الداخليــة ،ســيؤديان إلــى تقليــل التبعيــة إلس ـرائيل ،األمــر
الــذي يســاعد فــي عمليــة التحــرر الوطنــي وإقامــة الدولــة الفلســطينية.
العدالــة :تأثيــر البطالــة والفقــر بشــكل غيــر متســا ٍو علــى أفـراد المجتمــع ،وحرمــان فئــات أخــرى مــن
الوصــول إلــى المصــادر ،يؤديــان بالتأكيــد إلــى انتشــار الالعدالــة المجتمعيــة بشــكل كبيــر .كمــا أن
انتشــار العمــل غيــر الرســمي ،وبخاصــة بيــن الفئــات األضعــف فــي المجتمــع وتحديــدا ً النســاء ،يــؤدي
إلــى اســتغالل النســاء واألطفــال ،واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،مــا يتطلــب عمــل خطــة لإلدمــاج وتخفيــض
البطالــة لتعزيــز العدالــة فــي المجتمــع.
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إمكانيــة التطبيــق :تمتــاز معظــم البدائــل ،وبخاصــة األول والثانــي ،بإمكانيــة التطبيــق علــى المــدى
القصيــر ،مــا يعنــي أن هنــاك مشــاريع قائمــة بحاجــة إلى توســعة .أمــا بالنســبة للسياســات الحكومية،
فباإلمــكان عمــل خطــة خمســية للتطبيــق ،فسياســات التعليــم باإلمــكان تطبيقهــا ،لكنهــا بحاجــة إلــى
وقــت أكبــر بســبب تداخلهــا مــع العديــد مــن المياديــن ،لكــن يمكــن -علــى ســبيل المثــال -البــدء
فــورا ً فــي تطويــر مراكــز التدريــب التقنــي مــن حيــث العــدد والنوعيــة .أمــا المصالحــة ،فهــي مطلــب
وطنــي حقيقــي ،قبــل أن تكــون مطلب ـاً تنموي ـاً لتقليــل نســبة البطالــة ،لذلــك هــي قابلــة للتطبيــق،
لكــن اإلشــكالية تكمــن فــي تحديــد الوقــت.
الكفــاءة :تؤثــر البطالــة علــى المؤشـرات االقتصاديــة بشــكل مباشــر ،وعلــى الناتــج المحلــي القومــي،
األمــر الــذي يؤثــر علــى الدولــة بشــكل مباشــر ،مــن خــال تقليــل نســبة البطالــة ،مــا يــؤدي إلــى
ارتفــاع المؤشـرات االقتصاديــة واالجتماعيــة للدولــة بشــكل إيجابــي ،األمــر الــذي يؤثــر علــى رفاهيــة
المجتمــع وعلــى قــوة الدولــة وعالقاتهــا وتحالفاتهــا.
السيناريوهات
تهــدف هــذه الورقــة إلــى تحليــل مشــكلة البطالــة فــي فلســطين مــن خــال معرفــة أســبابها
وانعكاســاتها علــى الوضــع االقتصــادي والسياســي واالجتماعــي فــي فلســطين ،ومــن ثــم وضــع بدائــل
مناســبة وموائمــة لمواجهــة المشــكلة ،مــن أجــل محاولــة خفــض نســبة البطالــة إلــى .%10
يتضــح مــن ذلــك أن هــدف الورقــة هــو العمــل علــى إيجــاد الســبل المناســبة لتخفيــض نســبة
البطالــة .ووضــع ســيناريوهات حــول نســب البطالــة المتوقعــة فــي العــام  ،2020بحاجــة إلــى
دراســات موســعة مدعومــة ببيانــات أكثــر دقــة وتفصيـاً عمــا هــو موجــود فــي هــذه الورقــة ،لكــن
بالنظــر إلــى مســببات البطالــة الــواردة فــي هــذه الورقــة ،التــي يمكــن إجمالهــا فــي مشــاكل هيكليــة
خاصــة ببنيــة االقتصــاد الفلســطيني ،وباالحتــال ،والوضــع الفلســطيني الداخلــي ،فيمكــن توقــع ثالثــة
ســيناريوهات:
• •بقــاء نســبة البطالــة كمــا هــي ،وهــذا الســيناريو مســتبعد لكونــه يفتــرض بقــاء الوضــع
السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي علــى مــا هــو عليــه ،حيــث إن هــذه النســبة العاليــة
مــن البطالــة مــن المتوقــع لهــا خلــق مشــكالت كبيــرة لهــذا االقتصــاد ،وتفاقــم الوضــع
بخلــق مشــكالت الفقــر وتدنــى مســتوى المعيشــة ،وارتفــاع نســبة الجريمــة وغيرهــا مــن
المظاهــر المرافقــة الرتفــاع نســبة البطالــة.
• •ارتفــاع نســبة البطالــة إلــى أكثــر مــن  .%26وهــذا الســيناريو مرجــح نظــرا ً لألوضــاع
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السياســية الســيئة ،التــي تشــكل الســبب األهــم واألكبــر لظاهــرة البطالــة ،والمتمثــل
بسياســات االحتــال ،التــي جعلــت االقتصــاد الفلســطيني اقتصــادا ً تابعــاً إلســرائيل،
وتتحكــم فــي كل جوانبــه .كمــا أن غيــاب أي أفــق لالنفـراج السياســي ،وتحقيــق المصالحــة
الوطنيــة ،وتفاقــم الوضــع الداخلــي الفلســطيني ،وتوســيع الهــوة بيــن الضفــة الغربيــة
وغــزة ،كل ذلــك يجعــل مــن هــذا الســيناريو هــو األقــرب للواقــع خــال الســنوات الخمــس
القادمــة ،وبخاصــة أن تخفيــض نســبة البطالــة ،بحاجــة إلــى إصالحــات جوهريــة وهيكليــة
فــي االقتصــاد الفلســطيني يصعــب جنــي ثمارهــا علــى المــدى القصيــر ،وبذلــك يبقــى
المرجــح هــو ارتفــاع نســبة البطالــة ،وحجــم االرتفــاع فــي نســبتها يتناســب طردي ـاً مــع
تــردي األوضــاع السياســية.
• •انخفــاض نســبة البطالــة ،لكــن بنســبة أقــل مــن  ،%10وهــذا مرهــون بالقيــام بعــدد
مــن الخطــوات التــي اقترحتهــا هــذه الورقــة فــي البديليــن األول والثانــي ،حيــث يمكــن
تخفيــض نســبة البطالــة علــى المــدى القصيــر ،لكــن الوصــول إلــى نســبة  %10يحتــاج إلــى
عمليــة تغييــر جوهــري وحقيقــي فــي بنيــة االقتصــاد الفلســطيني ،وذلــك مرهــون بأهــم
أســباب البطالــة؛ أال وهــو االحتــال.
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حركة المقاطعة العالمية «»BDS
بين التهويل والتهوين

أشرف بدر

مقدمة
أثــار عــدد مــن القـرارات أو المحــاوالت لمقاطعــة إسـرائيل عالميـاً فــي منتصــف العــام  ،2015المزيــد
مــن االهتمــام حــول «حركــة المقاطعــة وســحب االســتثمارات وتطبيــق العقوبــات ( »)BDSضــد
إس ـرائيل ،فقــد أثــار ق ـرار اتّحــاد الطــاب البريطانييــن ،فــي حزي ـران (يونيــو)  ،2015تأييــد «حملــة
المقاطعــة» ،وكذلــك مشــروع ق ـرار مقاطعــة إس ـرائيل فــي االت ّحــاد الدولــي لكــرة القــدم – الفيفــا،
(الــذي لــم ينجــح) ،وتصريــح مديــر شــركة أورانــج لالتصــاالت حــول تأييــده مقاطعــة إسـرائيل ،جــدالً
كبيـرا ً حــول حركــة المقاطعــة العالميــة ،وطرحــت أســئلة عــدة أبرزهــا :مــا هــو تأثيــر حركــة المقاطعة
علــى إس ـرائيل اقتصادي ـاً وأكاديمي ـاً؟ ومــا هــو تأثيرهــا علــى صــورة إس ـرائيل الخارجيــة؟ ومــا هــي
التوقعــات لمســتقبل هــذه الحركــة؟
اصطدمــت محاولــة اإلجابــة عــن هــذه األســئلة برأييــن متناقضيــن؛ أحدهمــا يهــول مــن تأثيــر
المقاطعــة ،فيتحــدث عنهــا حديثـاً رغبويـاً ،ويح ّملهــا مــا ال تحتمــل مــن تأثيــر ،بينمــا يذهــب الــرأي
اآلخــر إلــى التهويــن مــن شــأنها والحــط مــن قدرهــا .لذلــك ،ســنحاول اإلجابــة عــن هــذه األســئلة
مــن خــال الرجــوع إلــى المعطيــات المتوفــرة بيــن أيدينــا التــي تــكاد تنحصــر فيمــا نشــره الجهــاز
المركــزي لإلحصــاء فــي إس ـرائيل؛ إضافــة إلــى التقاريــر المنشــورة حــول هــذا الموضــوع بواســطة
وزارة الماليــة والكنيســت اإلسـرائيلي وكذلــك الصحافــة اإلسـرائيلية ،ففيمــا انتهــت إليــه هــذه الورقــة،
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ال توجــد مصــادر عربيــة[[[ أو غربيــة[[[ لتزودنــا بمعطيــات رقميــة توضــح تأثيــر المقاطعــة .لذلــك ،لجــأ
الباحــث إلــى المصــادر اإلسـرائيلية مــن أجــل تقييــم تأثيــر المقاطعــة ،مــع األخــذ بالحســبان أن هــذه
الورقــة هــي ورقــة تحليــل؛ هدفهــا تشــخيص الوضــع الحالــي لحركــة المقاطعــة ،وليــس الهــدف منهــا
دراســة القضايــا التنظيميــة التــي تخــص حركــة المقاطعــة وكيفيــة تفعيــل دورهــا.
انطلقــت حركــة مقاطعــة إســرائيل وتطبيــق العقوبــات وســحب االســتثمارات منهــا (Boycott,
 ،)Divestment and Sanctionفــي العــام  2005اســتجاب ًة للنــداء الــذي أصدرتــه غالبيــة مؤسســات
المجتمــع المدنــي الفلســطيني .إذ صــدر هــذا النــداء فــي  ،2005/7/9ووقّــع عليــه أكثــر مــن 170
مــن القــوى والفعاليــات واألحــزاب واالئتالفــات والمؤسســات الفلســطينية فــي األرض المحتلــة
العــام  ،1967واألراضــي المحتلــة العــام  ،1948والشــتات ،ممثلــة بذلــك غالبيــة المجتمــع المدنــي
الفلســطيني فــي أماكــن تواجــده كافــة .وقــد طالــب نــداء ( )BDSبتطبيــق إج ـراءات عقابيــة ضــد
إسـرائيل حتــى تنصــاع بشــكل كامــل للقانــون الدولــي والمبــادئ األساســية لحقــوق اإلنســان؛ وتحديــدا ً
أن تلتــزم بتطبيــق ثالثــة شــروط تم ّكــن الشــعب الفلســطيني مــن تقريــر مصيــره؛ وهــي:
• •إنهــاء احتاللهــا واســتعمارها لــكل األراضــي العربيــة ،بمــا فــي ذلــك تفكيــك الجــدار
والمســتعمرات.
• •إنهاء نظام األبارتهايد والتمييز العنصري في أراضي .1948
• •عــودة الالجئيــن الفلســطينيين إلــى ديارهــم التــي هجــروا منهــا بموجــب قــرار األمــم
[[[
المتحــدة رقــم .194
تعتبــر حركــة المقاطعــة جــزءا ً مــن الحركــة الوطنيــة الفلســطينية؛ ويعتمــد النــداء الــذي أصدرتــه
علــى المنهجيــة المبنيــة علــى الحقــوق؛ أي أنــه ال يتبنــى ح ـاً سياســياً (دولــة أو دولتيــن) ،ولكنــه
يطالــب بإنهــاء اضطهــاد إس ـرائيل للشــعب الفلســطيني بمكوناتــه الثالثــة ( 1967و ،1948والشــتات
أو الالجئيــن) ،اســتنادا ً إلــى المواثيــق الدوليــة وحقــوق اإلنســان ،وبالتالــي فــإ ّن حركــة المقاطعــة ال
[[[
تتبنــى مقاطعــة منتجــات المســتوطنات فقــط.
[[[

[[[
[[[
[[[

اتضــح لــي أثنــاء مقابلتــي مــع زيــد الشــعيبي (منســق الشــؤون العربيــة فــي اللجنــة الوطنيــة لمقاطعــة إسـرائيل) ،عــدم
توفــر أي معطيــات رقميــة (مصدرهــا دراســة فلســطينية أو عربيــة) تقيّــم تأثيــر المقاطعــة علــى االقتصــاد اإلس ـرائيلي؛
واقتصــار المعلومــات لــدى حركــة المقاطعــة علــى المصــادر اإلس ـرائيلية.
اتضح بمراجعة تقارير ومتابعات غربية لحملة المقاطعة ،أنها تعتمد أيضاً على مصادر إسرائيلية.
الصفحة الرسمية لحركة مقاطعة إسرائيل ،ما هي حركة ()BDS؟http://www.bdsmovement.net/ar/bdsintro :
مقابلــة شــخصية مــع زيــد الشــعيبي (منســق الشــؤون العربيــة فــي اللجنــة الوطنيــة لمقاطعــة إســرائيل) ،رام اللــه،
.2015/7/4
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تشــكلت فــي العــام  2008علــى هامــش المؤتمر الوطنــي األول لـــلـ ( ،)BDSاللجنة الوطنيــة لمقاطعة
إسـرائيل التــي تعــد أوســع ائتــاف فلســطيني ،يضــم شــبكات واتّحــادات ونقابــات المجتمــع المدنــي
الفلســطيني ،وائتــاف القــوى الوطنيــة واإلســامية ،لتشــكل المرجعيــة الوحيــدة عالميــاً لحمــات
( )BDSالدوليــة ،التــي تعتبــر بمثابــة الهيئــة العامــة التــي انتخبــت بدورهــا ســكرتاريا مكونــة مــن
[[[
ســبعة أشــخاص إلدارة الحركــة.
تعتبــر المقاطعــة ســاحاً فعــاالً يمكــن اســتخدامه كوســيلة ضغــط بهــدف إجبــار جهــة مــا علــى
تغييــر سياســتها ،فقــد أظهــر بحــث علمــي شــامل أجــري للفتــرة مــا بيــن  ،2000-1914أ ّن مــن
بيــن  174حالــة مقاطعــة ،نجحــت  %34مــن الحــاالت فــي تغييــر سياســات الــدول ،وأ ّن %55
نجحــت نجاحــاً جزئيــاً (كاإلفــراج عــن معتقليــن سياســيين) ،بينمــا فــي  %30أدت إلــى تغييــر
النظــام السياســي [[[.يســتنتج مــن ذلــك أ ّن ســاح المقاطعــة إذا مــا تمــت إدارتــه بطريقــة ســليمة،
وفــي حــال توفــرت بيئــة دوليــة مســاندة؛ فعلــى األرجــح ســيؤدي ذلــك إلــى دفــع إس ـرائيل إلــى
تغييــر سياســاتها العنصريــة ،وقــد يفضــي إلــى تحقيــق نجاحــات جزئيــة إن لــم يــؤ ِّد إلــى تغييــر
طبيعــة النظــام اإلس ـرائيلي العنصــري.

 .1تأثير المقاطعة

للمقاطعــة تأثي ـرات عديــدة ،مــن أهمهــا التأثيــر االقتصــادي؛ التأثيــر علــى صــورة إس ـرائيل ،والتأثيــر
علــى الجانــب األكاديمــي؛ فــي الســطور القادمــة ســيتم التعــرض لهــذه الجوانــب.
 .1.1اآلثار االقتصادية للمقاطعة
يعتمــد االقتصــاد اإلسـرائيلي علــى التجــارة العالميــة بشــكل واضــح ،مــا يعنــي أنــه ســيتأثر فــي حــال
تعــرض للمقاطعــة؛ مــع أنّــه يعتبــر مــن أقــوى اقتصــادات المنطقــة ،حيــث بلــغ ناتــج إسـرائيل المحلي
اإلجمالــي للعــام  1049 ،2013مليــار شــيكل؛ أي مــا يعــادل  291مليــار دوالر باألســعار الجاريــة؛ مــع
نمــو مطــرد فــي الســنوات العشــر األخيــرة تتـراوح نســبته مــا بيــن  [[[،%7-5ويعتمــد هــذا االقتصــاد،
بشــكل كبيــر ،علــى التجــارة الخارجيــة فــي نمــوه وتطــوره ،حيــث قامــت إسـرائيل فــي العــام 2012
[[[

المصدر نفسه.

[[[

الجهاز المركزي لإلحصاء« ،إحصائيات إسرائيل للعام ( .»2014بالعبرية):

Economic Sanctions Reconsidered, 3rd edition, Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliott, and
Barbara Oegg, Peterson Institute for International Economics, November 2007:
http://www.iie.com/publications/briefs/sanctions4075.pdf
http://www.cbs.gov.il/shnaton65/st14_04.pdf
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بتصديــر مــا يعــادل قيمتــه  93,204مليــار دوالر ،واســتيراد مــا قيمتــه  92,712مليــار دوالر [[[،وبالتالــي
فــإ ّن تفعيــل حركــة المقاطعــة كفيــل بالتســبب بأض ـرار بالغــة لالقتصــاد اإلس ـرائيلي .وفــي الســطور
القادمــة ،ســيتم التعــرض لهــذا األمــر بشــكل مفصــل عبــر دراســة حجــم الصــادرات وتأثيــر المقاطعــة
عليــه ،مــع التعــرض لتأثيــر المقاطعــة علــى صــادرات المســتوطنات ،ومــن ثــم ســيتم االنتقــال لتأثيــر
المقاطعــة علــى االســتثمارات الخارجيــة ،إضافــة إلــى دراســة تأثيــر المقاطعــة فــي داخــل فلســطين،
ونختــم بالحديــث عــن مــا يســمى «المقاطعــة الثانيــة» و«المقاطعــة الثالثــة».
 .1.1.1حجم الصادرات وتأثير المقاطعة عليه
تعتبــر أوروبــا أكبــر شــريك تجــاري إلسـرائيل بحســب الجهــاز المركــزي لإلحصــاء فــي إسـرائيل؛ حيــث
ص ـ ّدرت إس ـرائيل إليهــا فــي العــام  2013مــا يعــادل  24,028مليــار دوالر مقارنــة بـــ  20,830مليــار
دوالر إلــى الواليــات المتحــدة األميركيــة .ويالحــظ وجــود ازديــاد ثابــت فــي الصــادرات اإلس ـرائيلية
باتجــاه أوروبــا ،حيــث تظهــر اإلحصائيــات أ ّن نســبة التصديــر فــي الســنوات ()2013 ،2007 ،2000
كانــت ( )%36 ،%35 ،%33علــى التوالــي (انظــر ملحــق  ،)1مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أ ّن 963( %66
مليــون دوالر) مــن المنتجــات الزراعيــة اإلسـرائيلية للعــام  2013تصــدر إلــى االتحــاد األوروبــي (انظــر
ملحــق  ،2وملحــق  ،)3وبالتالــي تكمــن أهميــة دراســة حجــم التصديــر إلــى أوروبــا باســتحواذ دول
االتحــاد األوروبــي علــى النســبة األكبــر مــن الصــادرات( ،انظــر ملحــق )1؛ وبســبب أ ّن معظــم التجــارة
بيــن االتحــاد األوروبــي وإس ـرائيل معفــاة مــن الضرائــب بموجــب اتفاقيــة التجــارة الحــرة الموقعــة
بيــن الطرفيــن العــام  ،1995وهــذا االتفــاق ال يشــمل منتجــات المســتوطنات المتواجــدة فــي األراضــي
المحتلــة العــام  ،1967التــي تعتبــر «حتــى الوقــت الراهــن» غيــر ممنوعــة بموجــب القانــون ،مــع
العلــم أ ّن اســتثناء المســتوطنات مــن اإلعفــاء تــم تجميــده مــع انطــاق محادثــات الســام بين إسـرائيل
ومنظمــة التحريــر الفلســطينية «م.ت.ف» ،لكــن فشــل عمليــة الســام فــي التوصــل إلــى حــل للصـراع،
قــد يقــود باتجــاه الدفــع نحــو إعــادة العمــل بهــذا االســتثناء ،وبخاصــة بعــد مــا صــادق االتحــاد
األوروبــي فــي بدايــة أيلــول (ســبتمبر)  2015علــى وســم منتجــات المســتوطنات (هــذا الق ـرار أثــار
حفيظــة رئيــس الــوزراء اإلسـرائيلي بنياميــن نتنياهــو ودفعــه إلــى التصريــح« :هــذا األمــر ليــس عــادالً؛
فهــو ببســاطة مجــرد مــن العدالــة والمنطــق ،وهــو يضــر بالســام وال يســاعد علــى تقدمــه») [[[،وهــذا
ربمــا يفســر حــرص الحكومــة اإلس ـرائيلية علــى االســتمرار فــي إعالنهــا عــن التزامهــا بعمليــة الســام
بمخالفــة للواقــع الملمــوس مــن ســعيها الدائــم إلــى تدميــر عمليــة الســام عبــر تكثيــف االســتيطان.
[[[

الجهاز المركزي لإلحصاء« ،إحصائية إسرائيل للعام  ،»2013الصادرات والواردات( .بالعبرية):

[[[

موقع مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي( ،2015/9/10 ،بالعبرية):

http://www1.cbs.gov.il/shnaton64/st16_01.pdf

http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/Spokesman/Pages/spokeMarking100915.aspx

- 64 -

أوراق تحليل وضع  -حركة المقاطعة العالمية « »BDSبين التهويل والتهوين

لــم تتأثــر صــادرات إس ـرائيل إلــى االتحــاد األوروبــي بفعــل المقاطعــة؛ بحســب إحصائيــات الجهــاز
المركــزي لإلحصــاء فــي إسـرائيل ،حيــث تظهــر اإلحصائيــات أ ّن متوســط الصــادرات بلــغ  15.6مليــار
دوالر (منــذ انطــاق حملــة المقاطعــة العــام  .)2005صحيــح أ ّن الصــادرات تراجعــت بشــكل ملحــوظ
عقــب حــرب الرصــاص المصبــوب العــام  2009لتصــل إلــى حوالــي  12مليــار دوالر(انظــر ملحــق
 ،)4لكــن وزارة الماليــة اإلسـرائيلية تعــزو ذلــك إلــى األزمــة االقتصاديــة العالميــة التــي بــدأت العــام
 [[1[،2008وســواء أكان ســبب التراجــع يعــود إلــى األزمــة االقتصاديــة العالميــة أم إلــى حــرب الرصــاص
المصبــوب ،فــإن اإلحصائيــات تظهــر عــودة الصــادرات إلــى معدلهــا الطبيعــي فــي الســنوات الالحقــة
(انظــر ملحــق .)4
 .2.1.1صادرات المستوطنات
تعتبــر قيمــة صــادرات المســتوطنات «الصناعيــة» ضئيلــة مقارنــة بمجمــل الصــادرات اإلس ـرائيلية؛
فبحســب وزارة الماليــة ال تتعــدى قيمــة هــذه الصــادرات  615,531مليــون دوالر (للعــام )2013؛
بمعنــى أن نســبة صــادرات المســتوطنات الصناعيــة ،مــن إجمالــي الصــادرات اإلس ـرائيلية الصناعيــة
إلــى االتحــاد األوروبــي ،ال تتعــدى ( %1.47انظــر ملحــق  ،)5بينمــا تبلــغ قيمــة الصــادرات الزراعيــة 25
إلــى  30مليــون دوالر؛ أي مــا يعــادل  %2.5مــن الصــادرات الزراعيــة [[1[.نســتنتج مــن هــذه المعطيــات
أنّــه فــي حــال نجحــت حركــة المقاطعــة بوســم منتجــات المســتوطنات ،بحيــث يقــود ذلــك إلــى
مقاطعــة جميــع منتجاتهــا الزراعيــة والصناعيــة مــن قبــل االتحــاد األوروبــي بقـرار حكومــي (مــا زالــت
المقاطعــة تعتمــد علــى تحــرك الجمعيــات األهليــة والمبــادرات الفرديــة)؛ فــإن ذلــك ســيؤثر علــى
الصــادرات اإلسـرائيلية بنســبة ضئيلــة ال تشــكل  %3.5مــن الصــادرات اإلسـرائيلية لالتحــاد األوروبــي
( 645مليــون دوالر مــن  18,286مليــار دوالر).
 .3.1.1االستثمارات الخارجية
لــم يتأثــر حجــم االســتثمارات الخارجيــة بفعــل المقاطعــة العالميــة؛ حيــث زادت االســتثمارات
الخارجيــة فــي إس ـرائيل بشــكل مطّــرد منــذ العــام  ،2000وبحســب تقريــر بنــك إس ـرائيل المركــزي،
فــإ ّن حجــم االســتثمارات الخارجيــة ارتفــع مــن  52.6مليــار دوالر فــي العــام  ،2000ليصــل إلــى 88.3
مليــار دوالر فــي العــام ( 2013انظــر ملحــق .)6
[[[1

طــال شفارتســمان وبــن هوفمــان .االقتصــاد اإلسـرائيلي فــي ظــل حملــة نــزع الشــرعية .تــل أبيــب :وزارة المالية اإلسـرائيلية/
القســم االقتصــادي الرئيســي 1 ،شــباط  ،2015ص( ،7:بالعبريــة):

[[[1

طال شفارتسمان ،مصدر سابق ،ص .9

http://go.calcalist.co.il/pic/GabiK/IsraeliEconomy_7.6.15.pdf
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 .4.1.1تأثير المقاطعة داخل فلسطين
مــا زال تأثيــر حركــة المقاطعــة داخــل فلســطين محــدودا ً للغايــة ،ففــي «أراضــي  »48الخاضعــة
بشــكل كامــل للقانــون اإلسـرائيلي ،يمنــع «قانــون المقاطعــة» الــذي تــم سـ ّنه العــام  2011المواطنيــن
اإلســرائيليين أو المنظمــات اإلســرائيلية مــن العمــل ألجــل فــرض المقاطعــة علــى المؤسســات
اإلسـرائيلية أو المســتوطنات اإلسـرائيلية أو الجهــات المختلفــة التــي تقيــم عالقــات معهــا؛[ [[1كمــا أنّــه
ال توجــد بضائــع بديلــة أمــام فلســطينيي  ،48فمعظــم البضائــع المتواجــدة فــي األســواق تــم تصنيعهــا
فــي إسـرائيل ،أ ّمــا بالنســبة للفلســطينيين المتواجديــن فــي أراضــي ( 67الضفــة وغــزة) ،فاقتصادهــم
مبنــي علــى إس ـرائيل ،وجــاءت اتفاقيــة باريــس االقتصاديــة فــي نيســان/إبريل العــام  1994لترســخ
ذلــك ،فالســوق الفلســطينية رهينــة بيــد إس ـرائيل التــي تســيطر علــى االقتصــاد ومجرياتــه ،فعلــى
ســبيل المثــال ،تلــزم اتفاقيــة باريــس الفلســطينيين بالتــزود بالكهربــاء عــن طريــق إس ـرائيل ،مــع
العلــم أنــه يمكــن شـراء الكهربــاء مــن األردن بســعر أقــل كثيـرا ً ،لذلــك يبقــى تأثيــر مقاطعــة البضائــع
التــي لهــا بدائــل وطنيــة محــدودا ً للغايــة ،فبحســب وزيــر االقتصــاد الفلســطيني الســابق مــازن
ســنقرط ،فــإن المقاطعــة فــي داخــل أراضــي  67تؤثــر علــى مــا قيمتــه  50مليــون دوالر مــن إجمالــي
 5مليــارات دوالر يســتوردها الفلســطينيون مــن إس ـرائيل [[1[.ويســتنتج مــن ذلــك أ ّن المقاطعــة لــن
تنجــح مــا لــم يتــم التحــرر مــن اتفاقيــة باريــس ،وذلــك مــن أجــل توفيــر بديــل مناســب للبضائــع
والخدمــات اإلس ـرائيلية.
 .5.1.1المقاطعتان الثانية والثالثة
تقــدر خســائر إســرائيل نتيجــة المقاطعتيــن الثانيــة والثالثــة بمالييــن الــدوالرات؛ (المقاطعــة
األولــى هــي مقاطعــة المنتجــات اإلسـرائيلية ،أ ّمــا المقاطعــة الثانيــة فالمقصــود بهــا الشــركات التــي
تتعامــل مــع إس ـرائيل ،بينمــا المقاطعــة الثالثــة فالمقصــود منهــا مقاطعــة الشــركات التــي تتعامــل
مــع الشــركات التــي تتعامــل مــع إســرائيل) [[1[،فبحســب عمــر البرغوثــي (أحــد مؤسســي حركــة
المقاطعــة) ،هنالــك أعــدا ٌد متزايــدة مــن الشــركات الكبــرى أو البنــوك التــي أعلنــت عــن ســحب
اســتثماراتها؛ كصنــدوق بيــل غيتــس (ســحب اســتثمارات بقيمــة  182مليــون دوالر مــن شــركة ()G4S
األمنيــة التــي تق ـ ِّدم خدماتهــا إلس ـرائيل فــي مجــال حمايــة الحواجــز العســكرية وخدمــات مصلحــة
الســجون) ،كمــا خســرت بعــض الشــركات اإلسـرائيلية عقودهــا فــي مجموعــة مــن دول العالــم؛ نتيجــة
[[[1

موقع الكنيست اإلسرائيلي( .2011/6/27 ،بالعبرية):

[[[1

وثائقي لقناة الجزيرة ،لماذا نجحت مقاطعة إسرائيل في الخارج وفشلت بين الفلسطينيين؟ :2015/9/13

[[[1

طال شفارتسمان ،مصدر سابق ،ص .7

http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/PR_578.aspx
http://bit.ly/1Yt9Bh2
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نشــاط حركــة المقاطعــة كمــا حصــل مــع شــركة «ميكــوروت» اإلســرائيلية للميــاه ،التــي خســرت
عقــدا ً فــي األرجنتيــن قيمتــه  170مليــون دوالر [[1[،وبحســب ســامح إدريــس (مــن حملــة مقاطعــة
داعمــي إسـرائيل فــي لبنــان المنضويــة تحــت حملــة المقاطعــة) ،فــإن القــس ديزمونــد توتــو (كبيــر
أســاقفة جنــوب أفريقيــا) عبّــر عــن إعجابــه بمــا أنجزتــه الحملــة الدوليــة ،وقــال إنكــم اســتطعتم
أن تســحبوا خــال خمــس ســنوات مــن اســتثمارات إســرائيل مــا عجزنــا نحــن عــن دفــع العالــم
إلــى تحقيقــه خــال خمســين عامـاً مــن المقاطعــة ضــد نظــام التفرقــة العنصريــة «األبارتهايــد» فــي
[[[1
جنــوب أفريقيــا.
وعلــى الرغــم مــن التأثيــر االقتصــادي والمقــدر بمالييــن الــدوالرات للمقاطعتيــن الثانيــة والثالثــة،
فإنّهــا بحاجــة لبــذل المزيــد مــن الجهــود؛ فنجاحاتهــا مــا زالــت مقتصــرة علــى عــدد قليــل مــن
الشــركات العالميــة ،كمــا أ ّن الضــرر المالــي الناتــج عــن المقاطعــة يقــع بشــكل أساســي علــى عاتــق
الشــركات األجنبيــة ،بينمــا اســتطاعت الشــركات اإلسـرائيلية التــي خســرت بعــض العقــود فــي الــدول
التــي تقاطــع الشــركات المرتبطــة بالمســتوطنات التحايــل علــى ذلــك بطــرق عــدة؛ مــن أهمهــا إخفــاء
صلتهــا بالمســتوطنات ،أو مــن خــال إخفــاء هويتهــا اإلسـرائيلية عبــر مســميات أخــرى ،علــى الرغــم
مــن ذلــك هنالــك بعــض النجاحــات تــم تحقيقهــا فــي هــذا المجــال يمكــن البنــاء عليهــا مســتقبالً
(انظــر ملحــق .)7
 .2.1التأثير على صورة إسرائيل
هنالــك مــا يشــبه الهــوس فــي إس ـرائيل تجــاه أي نشــاط إعالمــي فــي الغــرب يؤثــر علــى صــورة
إســرائيل ،ومنبــع هــذا الهــوس يعــود إلــى النظريــة التــي تقــول إ ّن صــورة الدولــة تؤثــر علــى
اقتصادهــا ،هــذه النظريــة يتبناهــا باحثــون أكاديميــون عــدة يــرون أ ّن صــورة الدولــة الســلبية
تؤثــر علــى اقتصادهــا بشــكل ســلبي ،مــن حيــث قدرتهــا علــى جــذب االســتثمارات والســياحة مــن
ناحيــة ،وعلــى قـرار المســتهلكين بشـراء منتجــات هــذه الدولــة مــن ناحيــة أخــرى [[1[،لذلــك تعتبــر
إسـرائيل أ ّن أخطــر شــيء فــي حملــة المقاطعــة هــو رســم صــورة إلسـرائيل كدولــة منتهكــه لحقــوق
اإلنســان ،بنــا ًء علــى ذلــك قامــت الحكومــة اإلسـرائيلية بوضــع إســتراتيجية إعالميــة للــرد علــى حملة
المقاطعــة (وضعهــا أكاديميــون وخبـراء إعــام عالميــون) لتحســين صــورة إسـرائيل الخارجيــة ،هــذه
[[[1

ربى عنبتاوي ،مقابلة مع عمر البرغوثي ،مجلة آفاق البيئة والتنمية اإللكترونية:2014/8/28 ،

[[[1

قناة الجزيرة الفضائية ،برنامج االقتصاد والناس ،جدوى مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية ،ج:2014/8/17 ،2

http://www.maan-ctr.org/magazine/article.php?id=644d0y410832Y644d0

http://bit.ly/1o6tNQb
Kotler, Philip, and David Gertner. “Country as brand, product, and beyond: A place marketing and brand management perspective.” The Journal of Brand Management 9.4 (2002): 249-261. http://bit.ly/1ejdToK
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اإلســتراتيجية يشــرف علــى تنفيذهــا مجلــس اإلعــام الوطنــي التابــع لمكتــب رئيــس الحكومــة،
ويضــم المكاتــب اإلعالميــة الرســمية فــي (وزارة الخارجيــة ،ووزارة اإلعــام ،ووزارة العــدل ،والناطــق
باســم الجيــش ،ووزارة الســياحة ،والوكالــة اليهوديــة) ،حيــث تقــوم وزارة الخارجيــة اإلســرائيلية
بتوجيــه ســفرائها حــول العالــم للمشــاركة فــي المحاضــرات والتجمعــات المختلفــة ،والمواظبــة
علــى الظهــور فــي وســائل اإلعــام «التقليديــة» (تلفــاز ،راديــو ،صحافــة مكتوبــة) مــع اســتخدام
«الفيســبوك» و«تويتــر» للتعليــق علــى مختلــف القضايــا ،إضافــة إلــى تفعيــل جهــاز إعالمــي غيــر
رســمي يعمــل بواســطة الجاليــات اليهوديــة فــي العالــم؛ مســتغالً شــبكات التواصــل االجتماعــي
(الفيســبوك ،وتويتــر ،واليوتيــوب) وغيرهــا؛ وقــد ُرصــدت لذلــك ميزانيــة تقــدر بـــ  100مليون شــيكل
[[[1
ســنوياً (حوالــي  30مليــون دوالر).
فشــلت إس ـرائيل فــي تحســين صورتهــا أمــام العالــم ،فعلــى الرغــم مــن وجــود تمويــل ضخــم
لتنفيــذ اإلســتراتيجية اإلعالميــة اإلس ـرائيلية المضــادة لجهــود حركــة المقاطعــة؛ فإنّــه ،وبحســب
اســتطالع عالمــي أجرتــه قنــاة ( )BBCللفتــرة مــا بيــن ( ،)2014-2013فــإنّ  %50ينظــرون بشــكل
ســلبي إلــى دولــة إسـرائيل مقابــل  %24فقــط ينظــرون إليهــا بشــكل إيجابــي (انظــر ملحــق ،)8
مــع العلــم أنّ صــورة إسـرائيل كانــت ســلبية قبــل انطــاق حركــة المقاطعــة العــام  ،2005وعلــى
الرغــم مــن أنّهــا تحســنت «نســبياً» العــام  ،2010فإنّهــا عــادت إلــى مســتواها الطبيعــي فــي
الســنوات الالحقــة ،بحيــث أنّــه فــي المتوســط حوالــي  %50ينظــرون إليهــا بســلبية ،بينمــا حوالــي
 %20ينظــرون إليهــا بإيجابيــة (انظــر ملحــق  ،)9وهــذا يعــود ،بشــكل أساســي ،إلــى انتهاكهــا
لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي أثنــاء شــنها الحــروب ضــد لبنــان العــام  ،2006وغــزة فــي
األعــوام  ،2009و ،2012و.2014
 .3.1تأثير المقاطعة على الجانب األكاديمي
تشــير المعطيــات المتوفــرة إلــى تنامــي مقاطعــة إسـرائيل أكاديميـاً؛ فقــد تبنــت ،حتــى إعــداد هــذه
الورقــة ،أربــع جمعيــات أكاديميــة فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة مقاطعــة أكاديميــة شــاملة
إلس ـرائيل ،كمــا تبنــى ات ّحــاد المعلميــن االيرلندييــن باإلجمــاع مقاطعــة أكاديميــة شــاملة إلس ـرائيل،
وكذلــك فعــل ات ّحــاد الطلبــة البلجيكييــن الناطقيــن بالفرنســية [[1[،إضافــة إلــى اتّحــاد الطــاب فــي
بريطانيــا [[2[،وكذلــك ات ّحــاد الطــاب فــي كاليفورنيــا وكنــدا ،إضافــة إلــى  120محاض ـرا ً فــي جامعــة
[[[1

بحث أكاديمي صادر عن مركز التجديد الديمقراطي «موالد» بعنوان« :اإلعالم اإلسرائيلي :األسطورة والحقيقة»( ،بالعبرية):

[[[1

عمر البرغوثي« .حركة مقاطعة إسرائيل» ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،عدد  ،99صيف  ،2014ص :21

[[[2

دائرة شؤون المغتربين «م.ت.ف» ،دائرة شؤون المقاطعةhttp://bit.ly/1KWOXjb :

http://www.molad.org/images/upload/files/47136740111807.pdf

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/020-028.pdf
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نيويــورك ،أضــف إلــى ذلــك مقاطعــة الكثيــر مــن الفــرق الفنيــة والموســيقية ،وقــد قــرر ،علــى ســبيل
[[[2
المثــال ال الحصــر 700 ،فنــان بريطانــي مقاطعــة إس ـرائيل.
هــذه المعطيــات دفعــت رؤســاء الجامعــات والكليــات اإلســرائيلية لاللتقــاء بالرئيــس اإلســرائيلي
رؤوفــن ريفليــن بهــدف التحذيــر مــن خطــورة المقاطعــة األكاديميــة ،ففــي حــال التعــرض للمقاطعــة
الكاملــة ،ســيؤدي ذلــك إلــى كارثــة اقتصاديــة وعلميــة؛ وبحســب صحيفــة يديعــوت أحرنــوت فــإن
رؤســاء األكاديميــا عرضــوا علــى ريفليــن «صــورة األوضــاع القاتمــة» ،ومــا يواجهونــه فــي الفتــرة
األخيــرة مــن حمــات مقاطعــة ،وقالــوا :إن الباحثيــن اإلسـرائيليين ال يُرقّــون ،ومجــات األبحــاث ترفــض
نشــر األبحــاث اإلسـرائيلية ،ويرفــض محاضــرون المشــاركة فــي مؤتمـرات إسـرائيلية ،وترفــض شــركات
دوليــة التعــاون مــع باحثيــن إسـرائيليين ،كمــا تحدثــوا عــن المظاهـرات التــي تجتــاح الجامعــات فــي
الواليــات المتحــدة وأوروبــا ،وحمــات تقودهــا منظمــات طالبيــة لمقاطعــة األكاديميــا اإلس ـرائيلية،
وقــال رئيــس معهــد «التخنيــون» البروفيســور بيرتــس ليفــي« :علينــا التج ّنــد لوقــف هــذه اإلجـراءات؛
وأضــاف أن منظمــات الطــاب المعاديــة إلسـرائيل كانــت فــي الماضــي قليلــة جــدا ً ،واليــوم موجــودة
فــي كل الجامعــات الرائــدة فــي العالــم ،بعــد ســنوات عــدة ســيصبح هــؤالء الطــاب أعضــاء كونغــرس
[[[2
وحكامـاً ،ونحــن نخســر جيـاً معرضـاً للدعايــة المناهضــة إلسـرائيل».
يبــدو أ ّن تحذيــر رؤســاء الجامعــات مــن المقاطعــة يدخــل تحــت إطــار توقــع األســوأ ،فحتــى اآلن مــا
زالــت المقاطعــة األكاديميــة مقتصــرة علــى بعــض الجامعــات واالتّحــادات الطالبيــة ،دون أن تتحــول
إلــى سياســة معتمــدة للجامعــات الغربيــة ،وبحســب حنــه بريــدي (رئيســة اتحــاد الطلبــة اليهــود
فــي بريطانيــا) ،فــإ ّن حركــة المقاطعــة متواجــدة فقــط فــي  %5مــن الجامعــات البريطانيــة [[2[،وفــي
خــال الجلســة التــي عقدتهــا لجنــة التعليــم فــي الكنيســت بتاريــخ  2015/6/17لمناقشــة المقاطعــة
األكاديميــة إلس ـرائيل ،صرحــت رئيســة األكاديميــة الوطنيــة اإلس ـرائيلية للعلــوم روت أرنــون« :خــال
نشــاطنا اليومــي االعتيــادي ال نشــعر بنــوع مــن المقاطعــة األكاديميــة ،لدينــا تعــاون مــع العلمــاء
األجانــب ،ونفــوز بمنــح مقدمــة مــن االتحــاد األوروبــي ،ويتمتــع الباحثــون لدينــا بســمعة طيبــة فــي
العالــم ،ولكــن ال يمكــن أن نكتفــي بمــا حققنــاه» [[2[.كمــا صرحــت ليئــات ماعــوز مــن مجلــس التعليم
العالــي بــأ ّن التعليــم العالــي ال توجــد لديــه مشــاكل فــي عالقاتــه مــع المؤسســات األكاديميــة ،كمــا ال
[[[2

علي الصالح« .حركة المقاطعة :عشر سنوات من اإلنجاز» ،القدس العربي:2015/4/24 ،

[[[2

موقع عرب http://www.arab48.com/?mod=articles&ID=1159072 :2015/6/2 ،48
موقع مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي( ،2015/9/9 ،بالعبرية):

[[[2

موقع الكنيست اإلسرائيلي:2015/6/17 ،

[[[2

http://www.alquds.co.uk/?p=331714

http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/Events/Pages/eventJewishComm090915.aspx
http://knesset.gov.il/spokesman/arb/doc/PR170615-4.pdf
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يجــد صعوبــات فــي هــذا المجــال ،وأ ّن األمــور تســير كالمعتــاد .وأشــار مناحيــم بــن ساســون رئيــس
لجنــة رؤســاء الجامعــات إلــى أ ّن هنالــك فرقـاً بيــن مقاطعــة علنيــة ومقاطعــة خفيــة ،قائـاً« :حتــى
اآلن؛ ال تقــوم الجامعــات بالمقاطعــة ،وكبــار الباحثيــن موجــودون هنــا فــي الســاحة ،ولكــن هنالــك
[[[2
ظاهــرة المقاطعــة النائمــة».
علــى مــا يبــدو فــإن حركــة المقاطعــة األكاديميــة مــا زالــت فــي بدايــة الطريــق ،وبحاجــة إلــى بــذل
المزيــد مــن الجهــود فــي هــذا الجانــب لترجمــة مواقــف االتحــادات الطالبيــة المؤيــدة للمقاطعــة
إلــى ق ـرارات تتبناهــا إدارة الجامعــات.

 .2الموقف اإلسرائيلي من المقاطعة

حــدث تحــول فــي موقــف حكومــة اليميــن اإلســرائيلي بقيــادة بنياميــن نتنياهــو مــن حركــة
المقاطعــة ،فبعدمــا كانــت المقاطعــة مجــرد خطــر محتمــل تحولــت إلــى تهديــد إســتراتيجي ،وذلــك
كمــا صــرح رئيــس الدولــة الليكــودي ريفليــن أثنــاء حديثــه عــن المقاطعــة األكاديميــة [[2[.تاريخي ـاً
كان التحذيــر مــن الخطــورة اإلســتراتيجية لحركــة المقاطعــة مقتصـرا ً علــى اليســار اإلسـرائيلي وبعــض
األجهــزة األمنيــة ،فعلــى ســبيل المثــال اعتبــر عامــوس يدليــن (رئيــس جهــاز االســتخبارات العســكرية
سابقاً/المعســكر الصهيونــي) حمــات المقاطعــة خطـرا ً إســتراتيجياً علــى إسـرائيل [[2[،بينمــا كان التيــار
اليمينــي يعلــن باســتمرار أ ّن هــذه المقاطعــة لــن تؤثــر علــى مســتقبل إس ـرائيل ،وأن ا ّدعــاء اليســار
بخطورتهــا اإلســتراتيجية هدفــه التبريــر لتقديــم تنــازالت سياســية للفلســطينيين كوســيلة لتجنــب
المقاطعــة ،فعلــى ســبيل المثــال ،أعــرب رئيــس الكنيســت يولــي أدلشــتين (ليكــود) فــي مقابلــة
أجريــت معــه عــن عــدم مباالتــه بالــرأي العــام الدولــي ،وصــرح بــأن إسـرائيل دولــة ذات اقتصــاد قــوي
[[[2
لــن يتأثــر بحمــات المقاطعــة.
انعكســت قناعــات قــادة اليســار واليميــن (الســابقة) بخصــوص المقاطعــة ،علــى جمهــور الناخبيــن،
فقــد أظهــر اســتطالع للــرأي أجــري بدايــة العــام  2014أ ّن  %71مــن ناخبــي اليســار يــرون فــي حركــة
[[[2
المقاطعــة خطـرا ً حقيقيـاً علــى إسـرائيل مقابــل فقــط  %42مــن ناخبــي اليميــن.
[[[2

المصدر نفسه.
وكالة معاhttp://www.maannews.net/Content.aspx?id=779791 :2015/5/28 ،
مقابلة مع عاموس يدلين ،مجلة إسرائيل دفنس( ،2015/1/21 ،بالعبرية)http://bit.ly/1C2s9ct :
مقابلة مع يولي أدلشتين ،صحيفة معاريف( ،2014/4/25 ،بالعبرية):

[[[2

صحيفة هآرتس( ،2014/6/2 ،بالعبرية):

[[[2
[[[2
[[[2

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/690/506.html?hp=1&cat=404
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2649908
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ربمــا يعــود تحــول اليميــن نحــو اعتبــار المقاطعــة خطـرا ً إســتراتيجياً ،إلــى بحثــه الدائــم عــن خصــم
يحاربــه مــن أجــل تحقيــق مكاســب انتخابيــة ،فعلــى ضــوء تقريــر وزارة الماليــة حــول المقاطعــة
الــذي خلــص إلــى أ ّن نجــاح المقاطعــة هامشــي بالمقاييــس االقتصاديــة؛ مــن المشــكوك فيــه أن تكون
حملــة المقاطعــة (غيــر الناجحــة) فــي الفيفــا ،وتصريــح رئيــس أورانــج بمقاطعــة إس ـرائيل (الــذي
تراجــع واعتــذر عنــه فيمــا بعــد) ،همــا الســبب فــي هــذا التحــول ،واألرجــح أن اليميــن فــي إسـرائيل
الــذي اعتــاد اللعــب علــى وتــر األمــن والخــوف مــن أجــل تجميــع الجمهــور مــن حولــه بطــرح نفســه
كقــادر علــى مواجهــة األخطــار الوجوديــة التــي تهــدد مســتقبل إسـرائيل؛ اتّخــذ مــن موضــوع حركــة
المقاطعــة عــدوا ً جديــدا ً وبديـاً عــن التهديــد النــووي اإليرانــي ،الــذي تثيــره الحكومــات اإلسـرائيلية
باســتمرار ،وبخاصــة بعــد التوصــل إلــى اتفــاق بيــن إيـران مــن جهــة ،والــدول دائمــة العضويــة فــي
مجلــس األمــن ومعهــا ألمانيــا مــن جهــة ثانيــة ،حــول الشــأن النــووي.
تقــوم إســتراتيجية رئيــس الحكومــة اإلسـرائيلية ،بنياميــن نتنياهــو ،اإلعالميــة لمقاومة حركــة المقاطعة
علــى تجريدهــا مــن هدفهــا المعلــن ،وهــو إنهــاء االحتــال ،عبــر تشــبيهها بحــركات معــاداة الســامية،
فبحســب تصريحاتــه ،فــإن حركــة المقاطعــة ليــس هدفهــا معارضــة سياســات إسـرائيل ،بــل معارضــة
وجــود إسـرائيل مــن األســاس (بمعنــى أ ّن حركــة المقاطعــة ليــس هدفهــا تحقيــق حــل الدولتيــن ،بــل
هدفهــا إبــادة إسـرائيل) .إضافــة إلــى ذلــك ،لعــب نتنياهــو علــى مشــاعر الجمهــور اإلسـرائيلي عبــر
اتّهــام العالــم بالتحيــز ضــد إس ـرائيل ،مستشــهدا ً بعــدم الدعــوة إلــى مقاطعــة النظــام فــي ســوريا،
أو إي ـران ،أو حتــى تنظيــم القاعــدة ،الذيــن يقتلــون يومي ـاً مئــات األشــخاص ،والدعــوة فقــط إلــى
مقاطعــة إس ـرائيل [[3[.علــى مــا يبــدو ،فــإن نتنياهــو نجــح فــي خطابــه اإلعالمــي الموجــه للداخــل
اإلس ـرائيلي ،والقائــم علــى عــدم ربــط حملــة المقاطعــة بالسياســات المجحفــة التــي يمارســها علــى
األرض تجــاه الفلســطينيين ،وعــدم ربطهــا كذلــك بجمــود العمليــة الســلمية؛ وربطهــا فقــط بمعــاداة
الســامية ،وذلــك حتــى ال يضطــر إلــى تغييــر سياســاته أو الدخــول فــي مفاوضــات جديــة مــن أجــل
إنهــاء االحتــال ،ففــي مؤشــر علــى ذلــك ،أظهــر اســتطالع للــرأي نشــر فــي  ،2015/6/9أجـراه المعهــد
اإلس ـرائيلي للديمقراطيــة وجامعــة تــل أبيــب ،أ ّن  %71مــن اإلس ـرائيليين يعتبــرون العالــم ضدهــم؛
وأنهــم يعتقــدون أن دول العالــم تطالــب إســرائيل بمســتوى أخالقــي ال تطلبــه مــن دول أخــرى
[[[3
تخــوض صراعــات بمســتوى مشــابه.
ات ّخــذت إس ـرائيل خطــوات عــدة لمواجهــة المقاطعــة ،فرســمياً تــم إســناد ملــف المقاطعــة للوزيــر
[[[3

موقــع ديــوان رئاســة الــوزراء ،أقــوال رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي فــي مســتهل جلســة الحكومــة األســبوعية بتاريــخ
:2015/5/31

[[[3

موقع واال اإلخباري( ،2015/6/9 ،بالعبرية)http://news.walla.co.il/item/2861845 :

http://www.pmo.gov.il/Arab/MediaCenter/Spokesman/Pages/spokestart310515.aspx
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جلعــاد أردان وزيــر الشــؤون اإلســتراتيجية مــع تســخير كافــة اإلمكانيــات الماديــة واللوجســتية لــه،
وســيترأس الوزيــر ،مجلــس اإلعــام الوطنــي الــذي يضــم مندوبيــن مــن وزارات الخارجيــة ،واإلعــام،
والماليــة ،والعــدل ،وغيرهــا ،والمكلــف بوضــع إســتراتيجية لمواجهــة حركــة المقاطعــة [[3[.وعلــى
صعيــد جهــود المؤسســات غيــر الرســمية الداعمــة إلس ـرائيل ،عقــد مؤتمــر بتاريــخ  2015/6/6فــي
مدينــة الس فيغــاس بالواليــات المتحــدة ،حضــره ممثلــون عــن  50منظمــة يهوديــة ومؤيــدة إلسـرائيل،
مــن أجــل وضــع إســتراتيجية موحــدة لمواجهــة تهديــد المقاطعــة .وحضــر المؤتمــر مــن رجــال
األعمــال المهميــن الخصمــان السياســيان المليارديــر حاييــم ســابان (داعــم لليســار) ،والمليارديــر
شــلدون أديلســون (داعــم لليميــن) ،وعقــب المؤتمــر ظهــر كالهمــا فــي مقابلــة تلفزيونيــة مــع
القنــاة الثانيــة ليعلنــا عــن توحيــد جهودهمــا لمواجهــة المقاطعــة ،وأنّهمــا يعتبـران حركــة المقاطعــة
معاديــة للســامية ،وص ّرحــا بأنهمــا ســيعمالن علــى دفــع الشــركات التــي تهــدد بمقاطعــة إسـرائيل إلــى
«التفكيــر مرتيــن قبــل إقدامهــا علــى ذلــك»؛[ [[3بمعنــى أنّهمــا سيمارســان ضغوط ـاً اقتصاديــة علــى
أي شــركة تفكــر بمقاطعــة إس ـرائيل ،وهــذا يفســر اعتــذار مديــر شــركة االتصــاالت العالميــة أورانــج
عــن التصريــح الــذي أدلــى بــه حــول نيتــه مقاطعــة إس ـرائيل ،فحاييــم ســابان شــريك إســتراتيجي
لشــركة أورانــج (ســابان مالــك لشــركة بارتنــر ،وشــراكته مــع أورانــج تقــدر بمئــات المالييــن مــن
الــدوالرات) [[3[.وفــي مؤشــر آخــر علــى تحــرك الجمعيــات المؤيــدة إلسـرائيل فــي الواليــات المتحــدة،
نجحــت فــي إقنــاع الســلطات المســؤولة الســتصدار قانــون فــي إلينــوي وجنــوب كاروالينــا يحظــر
علــى مؤسســات الدولــة والصناديــق الماليــة إج ـراء إي اتصــال أو اســتثمار بالشــركات التــي تشــارك
فــي حركــة المقاطعــة [[3[.هــذا القانــون يذكرنــا بقانــون منــع المــس بدولــة إســرائيل بواســطة
المقاطعــة «قانــون المقاطعــة» الــذي تــم س ـ ّنه العــام  ،2011والــذي يمنــع المواطنيــن اإلس ـرائيليين
أو المنظمــات اإلســرائيلية مــن العمــل ألجــل فــرض المقاطعــة علــى المؤسســات اإلســرائيلية أو
المســتوطنات اإلسـرائيلية أو الجهــات المختلفــة التــي تقيــم عالقــات معهــا [[3[،لذلــك مــن المتوقــع أن
يتــم تفعيــل هــذا القانــون فــي المســتقبل المنظــور.
[[[3

نشرة األخبار المركزية في القناة الثانية( ،2015/6/3 ،بالعبرية):

[[[3

نشرة أخبار نهاية األسبوع في القناة الثانية( ،2016/6/6 ،بالعبرية):

[[[3

نشرة األخبار المركزية للقناة الثانية( ،2015/6/4 ،بالعبرية):

[[[3

صحيفة هآرتس( ،2015/6/15 ،بالعبرية):

[[[3

موقع الكنيست اإلسرائيلي( ،2011/6/27 ،بالعبرية):

http://www.mako.co.il/news-channel2/vod-q2_2015/Article-ab61731e3eabd41004.
htm?sCh=31750a2610f26110&pId=1726954721

http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast-q2_2015/Article-0b486ade56acd41004.
htm?sCh=31750a2610f26110&pId=1726954721
http://www.mako.co.il/news-money/economy-q2_2015/Article-fa3c5ecd07fbd41004.
htm?sCh=31750a2610f26110&pId=2082585621

http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2660664
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/PR_578.aspx
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• •صعوبــة مقاطعــة الصــادرات اإلس ـرائيلية بســبب كــون معظمهــا عبــارة عــن مــواد أوليــة
تدخــل فــي صناعــة منتجــات أخــرى؛ فبحســب الجهــاز المركــزي لإلحصــاء فــي إس ـرائيل،
فــإ ّن معظــم الصــادرات الصناعيــة تتركــز حــول الصناعــات التقنيــة «الهــاي تــك» (انظــر
ملحــق  ،)10فعلــى ســبيل المثــال ،رقائــق شــركة إنتــل المصنعــة فــي إســرائيل يتــم
[[[3
تجميعهــا فــي ماليزيــا فــي أجهــزة الكمبيوتــر.
• •اقتصــار المقاطعــة علــى منتجــات المســتوطنات (وفــق الموقــف الرســمي للســلطة
الفلســطينية) التــي تشــكل نســبة ضئيلــة مــن الصــادرات ،وقــد ع ّبــر عــن هــذا التوجــه
الرئيــس محمــود عبــاس بقولــه« :إننــا ال نطالــب مــن أحــد أن يقاطــع إس ـرائيل نفســها،
فلدينــا عالقــات واعتـراف متبــادل معهــا ،ولكــن نطالــب بمقاطعــة المســتوطنات ومنتجاتها
[[[3
لعــدم شــرعيتها وليــس مقاطعــة إس ـرائيل».
• •اإلجـراءات القانونيــة التــي تهــدف إلــى تجريــم المقاطعــة (بمــا فــي ذلــك المســتوطنات)،
ففــي مقابــل نجاحــات حركــة المقاطعــة ،اســتطاعت الحــركات المؤيــدة إلســرائيل
اســتصدار قوانيــن فــي واليــات مثــل إنديانــا ،وإلينــوي ،وتينيســي ،تمنــع المقاطعــة ضــد
إســرائيل [[3[،إضافــة إلــى بنســلفانيا ونيويــورك؛ ويتوقــع أن تســير واليــات أخــرى علــى
النهــج نفســه [[4[.كمــا طــرح مشــروع قانــون أمــام مجلــس النــواب األميركــي مــن أجــل
المصادقــة عليــه ،يتعلــق بموضــوع إقامــة مســار ســريع للتجــارة الحــرة بيــن الواليــات
المتحــدة وأوروبــا ،ويتضمــن شــرطاً ملزم ـاً لــدول االتحــاد األوروبــي ينــص علــى تجنــب
أي نــوع مــن المقاطعــة للبضائــع اإلس ـرائيلية (انظــر فحــوى القانــون فــي ملحــق ،)10
وقــد وقــع الرئيــس األميركــي بــاراك أوبامــا علــى مشــروع القانــون بعــد تعديلــه ،بحيــث
أصبــح متضمنـاً بنــدا ً ينــص علــى أ ّن الواليــات المتحــدة لــن تتعامــل تجاريـاً مــع أي دولــة
تقاطــع إســرائيل أو «األراضــي التابعــة لهــا» [[4[.وعلــى الرغــم مــن أن اإلدارة األميركيــة
صرحــت علــى لســان جــون كيربــي المتحــدث باســم الخارجيــة األميركيــة ،بــأ ّن توقيعهــا

[[[3

حجي عميت وشوكي شده« .انسوا أورانج :المقاطعة الحقيقية هنا» ،ذي ماركر( ،2015/6/12 ،بالعبرية):

[[[3

جريدة الكرملhttp://bit.ly/1CjVbYM :2013/12/15 ،
حامي شيلو« ،جبهة نتنياهو ضد حركة مقاطعة إسرائيل» ،صحيفة هآرتس( ،ترجمة صحيفة القدس).2015/6/3 ،
صحيفة معاريف( ،2015/7/6 ،بالعبرية):

[[[4

صحيفة هآرتس( ،2015/7/2 ،بالعبرية):

[[[3
[[[4

http://www.themarker.com/markerweek/1.2658305

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/707/074.html

http://www.haaretz.co.il/opinions/editorial-articles/1.2673904
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علــى القانــون لــن يغيــر سياســتها القائمــة علــى اعتبــار المســتوطنات غيــر شــرعية؛ وأ ّن
«الواليــات المتحــدة أبــدا ً لــن تحمــي أو تؤيــد المســتوطنات اإلســرائيلية والنشــاطات
المتعلقــة بهــا» [[4[،فــإ ّن نــص القانــون (األراضــي التابعــة لهــا) يبقــى المجــال مفتوحـاً أمــام
تجريــم مقاطعــة منتوجــات المســتوطنات.
• •عــدم رصــد ميزانيــة مــن الســلطة الفلســطينية ،أو «م.ت.ف» ،أو حتــى الجامعــة العربيــة،
لصالــح حركــة المقاطعــة بهــدف تنفيــذ إســتراتيجية إعالميــة موحــدة ،تشــمل المؤسســات
الرســمية واألهليــة؛ مــن أجــل وســم إس ـرائيل بصفــة الدولــة المنتهكــة لحقــوق اإلنســان
والمخالفــة للقانــون الدولــي ،ففــي ظــل عــدم وجــود دعــم رســمي ،تقــوم حركــة المقاطعــة
علــى العمــل التطوعــي والتبرعــات غيــر المشــروطة (التــي تبقــى محــدودة) ،لذلــك نجــد
أ ّن نشــاطها اإلعالمــي متركــز فــي وســائل التواصــل االجتماعــي والشــبكة العنكبوتيــة؛
ويالحــظ ضعــف حضورهــا فــي وســائل اإلعــام التقليديــة كالتلفــاز ،والصحــف العالميــة،
التــي يحتــاج التواجــد فيهــا إلــى ميزانيــات ضخمــة.
• •تناقــض بعــض فعاليــات حركــة المقاطعــة مــع توجهــات الســلطة الفلســطينية ،مــا أدى
إلــى التصــادم بيــن الطرفيــن ،كمــا حــدث فــي قضيــة مســرح القصبــة بتاريــخ ،2014/4/12
التــي تتلخــص باعتقــال أربعــة مــن نشــطاء حركــة المقاطعــة علــى يــد األجهــزة األمنيــة
الفلســطينية ومحاكمتهــم؛ عقــب احتجاجهــم علــى إحيــاء فرقــة فنيــة هنديــة لحفــل فنــي
[[[4
برعايــة وزارة الثقافــة فــي رام اللــه ،بعــد أن أحيــت الفرقــة حفـاً ســابقاً فــي تــل أبيــب.
• •عــدم وجــود رديــف فلســطيني داعــم لحركــة المقاطعــة؛ بســبب ضعــف دور األح ـزاب
الفلســطينية (وذلــك يظهــر ضعفهــا وأزمتهــا الداخليــة) ،وتشــتت الجهــد الفلســطيني
نتيجــة لالنقســام الفلســطيني ،إضافــة إلــى معارضــة الســلطة الفلســطينية ألي شــكل مــن
أشــكال المقاومــة حتــى لــو كانــت شــعبية (فــي تناقــض مــع تصريحــات رئيــس الســلطة
الــذي دعــا إلــى تبنــي نمــوذج المقاومــة الشــعبية).
• •غيــاب دور المؤسســات العربيــة واإلقليميــة ،وعلــى رأســها الجامعــة العربيــة ،نتيجــة النشــغال
الــدول العربيــة بهمومهــا الداخليــة؛ علــى الرغــم مــن وجــود بــوادر مبشــرة لــدور قــد تمارســه
[[[4

صحيفة معاريف( ،2015/7/1 ،بالعبرية):

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/706/129.html

[ [[4انظــر ورقــة موقــف الصــادرة عــن مجلــس منظمــات حقــوق اإلنســان الفلســطينية بشــأن أحــداث مســرح القصبــة فــي
:2014/4/24
http://bit.ly/1H9kZWp
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األحـزاب والنقابــات واالتّحــادات الطالبيــة علــى غـرار المؤتمــر األول للحملــة الشــعبية المصرية
[[[4
لمقاطعــة إسـرائيل الــذي عقــد فــي نيســان/أبريل  2015بهــدف تفعيــل المقاطعــة.

 .4العوامل المساعدة لنجاح حركة المقاطعة

• •التعاطــف الدولــي مــع القضيــة الفلســطينية فــي مقابــل العزلــة التــي تعيشــها إسـرائيل نتيجة
انتهاكهــا المســتمر لحقــوق اإلنســان؛ تجســد ذلــك مؤخـرا ً فــي قـرار مجلــس حقــوق اإلنســان
التابــع لألمــم المتحــدة بتبنــي إدانــة إسـرائيل بســبب الحــرب علــى غــزة ،حيــث صوتــت 41
دولــة لصالــح الق ـرار ،بينمــا صوتــت الواليــات المتحــدة ضــده ،كمــا امتنعــت خمــس دول
عــن التصويــت [[4[.ويكفــي أن نعلــم أ ّن الداعــم الرئيســي لحركــة المقاطعــة فــي الواليــات
المتحــدة هــي منظمــة «صــوت يهــودي مــن أجــل الســام» المنبثقــة عــن المجتمــع اليهــودي
فــي نيويــورك [[4[،هــذا التعاطــف بحاجــة إلــى اســتثمار ،بحيــث يتحــول إلــى مواقــف ضاغطــة
مــن أجــل مقاطعــة الشــركات والمؤسســات التــي تتعامــل مــع إسـرائيل.

• •وصــول حكومــات ذات طابــع يمينــي إلــى ســدة الحكــم فــي إسـرائيل ،مــا سيســاهم فــي
تعريــة موقــف إس ـرائيل وإظهــار وجههــا الحقيقــي المعــارض ألي اتفــاق سياســي يكفــل
إنهــاء الص ـراع؛ وهــذا ســيقود إلــى تشــجيع دول العالــم للضغــط عليهــا ،فوســم منتجــات
المســتوطنات يشــير إلــى أ ّن دول االتحــاد األوروبــي علــى اســتعداد لمقاطعــة إس ـرائيل
فــي حــال تنكرهــا لعمليــة الســام .لذلــك ،حركــة المقاطعــة بحاجــة إلــى وضع إســتراتيجية
إعالميــة تشــارك فــي تنفيذهــا أط ـراف فلســطينية وعربيــة ودوليــة ،تهــدف إلــى تســليط
الضــوء علــى انتهــاك الحكومــات اإلسـرائيلية لألعـراف والقوانيــن الدوليــة.
• •وجــود إجمــاع وطنــي علــى دعــم حركــة المقاطعــة؛ تجســد بتوقيــع أكثــر مــن 170
مؤسســة وحزبـاً فلســطينياً علــى نــداء المقاطعــة ،وفــي حــال حصــول توافــق بيــن الفصائل
الفلســطينية علــى إســتراتيجية وطنيــة موحــدة ،فــإن هــذا اإلجمــاع الوطنــي سيســاهم فــي
إدراج حملــة المقاطعــة ضمــن هــذه اإلســتراتيجية.
• •االنتشــار الواســع لنشــاط حركــة المقاطعــة؛ حيــث أصبــح يغطــي كثيـرا ً مــن الــدول علــى
امتــداد القــارات الخمــس [[4[،هــذا االنتشــار بحاجــة إلــى التعزيــز ،فالحركــة مــا زالــت
ضعيفــة أو غيــر متواجــدة فــي بلــدان عــدة.
[[[4
[[[4
[[[4
[[[4

وكالة معاhttps://www.maannews.net/Content.aspx?id=772924 :2015/4/16 ،
شبكة فلسطين اإلخباريةhttp://bit.ly/1JPNABd :2015/7/3 ،
مقابلة مع زيد الشعيبي ،مصدر سابق.
مقابلة مع زيد الشعيبي ،مصدر سابق.
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• •انسجام أهداف حركة المقاطعة مع القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة.
• •انتهــاج حركــة المقاطعــة شــكل المقاومــة الالعنفيــة ،مــا ســيصعب علــى إسـرائيل عمليــة
محاربتهــا.

 .5السيناريوهات المستقبلية للمقاطعة:

• •ســيناريو مقاطعــة األف ـراد ومنظمــات المجتمــع المدنــي لمنتجــات المســتوطنات بعــد
وســم منتجاتهــا :وهــو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه ســيناريو الوضــع الحالــي؛ تأثيــر هــذا
الســيناريو علــى االقتصــاد اإلسـرائيلي شــبه معــدوم ،ومــن غيــر المتوقــع أ ّن يمــس بجوهــر
االقتصــاد اإلس ـرائيلي.
• •ســيناريو المقاطعــة الرســمية لمنتجــات المســتوطنات بقــرار مــن االتحــاد األوروبــي:
هــذا الســيناريو فــي حــال تحققــه سيســبب ضــررا ً ضئيـاً لالقتصــاد اإلسـرائيلي ال يتجــاوز
 %0.5مــن الصــادرات اإلســرائيلية الســنوية ( 300مليــون دوالر 270/مليــون للمنتجــات
[[[4
الصناعيــة +30مليــون دوالر للمنتجــات الزراعيــة).
• •ســيناريو إبطــال اتفــاق اإلعفــاء الجمركــي بيــن إس ـرائيل واالتحــاد األوروبــي :فــي حــال
تحقــق هــذا الســيناريو ،فسيتســبب بخســارة تقــدر بـــ 1.2مليــار دوالر ســنوياً مــن
الصــادرات اإلســرائيلية؛ أهــم الــدول األوروبيــة التــي ســتتأثر التجــارة معهــا فــي حــال
[[[4
تحقــق هــذا الســيناريو هــي :إيطاليــا ،ألمانيــا ،إســبانيا ،فرنســا ،هولنــدا ،بلجيــكا.
• •ســيناريو يتــم بموجبــه فــرض عقوبــات دوليــة ومقاطعــة علــى إس ـرائيل :هــذا الســيناريو
تطلــق عليــه إسـرائيل تســمية ســيناريو الرعــب ،حصولــه سيتســبب بخســائر كبيــرة لالقتصــاد
اإلس ـرائيلي عبــر تراجــع التصديــر ووقــف اســتثمارات الشــركات فــي إس ـرائيل ،مــا ســيؤدي
إلــى زيــادة البطالــة مــع ارتفــاع حــاد فــي األســعار ونســبة التضخــم .وقــد صــرح وزيــر الماليــة
الســابق يائيــر لبيــد بأنّــه فــي حــال تحقــق هــذا الســيناريو علــى مســتوى االتحــاد األوروبــي
فقــط؛ فذلــك يعنــي تراجــع الصــادرات بنســبة  ،%20مــا ســيكلف إسـرائيل  20مليــار شــيكل
ســنوياً (حوالــي  5.5مليــار دوالر) ،كمــا أ ّن الناتــج القومــي ســيتأثر بخســارة  11مليــار شــيكل
[[[5
ســنوياً (حوالــي  3مليــارات دوالر) ،وهــذا ســيؤدي إلــى إقالــة  9800موظــف وعامــل.

[[[4
[[[4
[[[5

طال شفارتسمان ،مصدر سابق ،ص .19
المصدر السابق ،ص .20
صحيفة كلكليست( ،2015/6/8 ،بالعبرية)http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3661176,00.html :
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علــى الرغــم مــن إنجــازات حركــة المقاطعــة المقــدرة ،فإنّــه ،وحتــى اآلن ،ال ي ـزال تأثيرهــا محصــورا ً
فــي الســيناريو األول ،واســتمرار حركــة المقاطعــة بإســتراتيجيتها الحاليــة ،يعنــي أ ّن مســتقبل
المقاطعــة لــن يخــرج عــن الســيناريوهات الثالثــة األولــى ،أ ّمــا الســيناريو الرابــع الــذي تتخــوف منــه
إســرائيل وتعتبــره ســيناريو الرعــب بســبب آثــاره الخطيــرة المتوقعــة علــى االقتصــاد اإلســرائيلي،
والــذي يتضمــن مقاطعــة شــاملة لهــا؛ لــن يتحقــق إال باالنتقــال مــن الصـراع مــع إسـرائيل كاحتــال،
إلــى الصـراع معهــا كنظــام فصــل عنصــري «أبارتهايــد» ،وذلــك عبــر صياغــة إســتراتيجية وطنيــة تكــون
حركــة المقاطعــة جــزءا ً منهــا ،قائمــة علــى مناهضــة سياســة الفصــل العنصــري؛ باالنضمــام إلــى
االتفاقيــة الدوليــة إللغــاء كافــة أشــكال التمييــز العنصــري ،واالتفاقيــة الدوليــة لقمــع ومعاقبــة جريمــة
الفصــل العنصــري ،ونظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة (وهــذا مــا تــم إنجــازه مؤخـرا ً)،
والعمــل علــى تأســيس لجنــة دائمــة فــي األمــم المتحــدة علــى غ ـرار اللجنــة الخاصــة بسياســات
الفصــل العنصــري التــي مارســتها جنــوب أفريقيــا ،مــا يعنــي فــرض مقاطعــة شــاملة علــى إس ـرائيل،
عندهــا فقــط يمكننــا الحديــث عــن تأثيــر اقتصــادي ملمــوس للمقاطعــة.
تشــ ّن إســرائيل فــي الوقــت الحاضــر حملــة مضــادة لحركــة المقاطعــة خشــية مــن تأثيرهــا
المســتقبلي ،ويمكننــا القــول إ ّن حركــة المقاطعــة ربمــا لــن تجبــر إســرائيل اآلن علــى االســتجابة
للمطالــب الفلســطينية ،ولكنهــا تشــكل مرتك ـزا ً حيويّ ـاً فــي مراكمــة اإلنجــازات التــي يمكــن البنــاء
ـتقبل ،فــي التأثيــر علــى صانــع الق ـرار فــي إس ـرائيل ،فتراكــم إنجــازات الحركــة ،يمكــن
عليهــا مسـ ً
أن يحــدث اضطرابــاً علــى صعيــد االقتصــاد اإلســرائيلي ،كمــا أن زيــادة زخــم التغطيــة اإلعالميــة
لنشــاطات الحركــة وإنجازاتهــا ،يمكــن أن ترســخ أقدامهــا وتعظّــم مــن مكاســبها ،لكــن (ومــن خــال
التجربــة) يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار ،أ ّن حركــة المقاطعــة ســتفضي إلــى نتائــج ملموســة فــي حــال
حــذت حــذو جنــوب أفريقيــا ،واســتفادت مــن تجربــة المؤتمــر الوطنــي اإلفريقــي فــي نضالــه مــن
أجــل فــرض المقاطعــة علــى نظــام الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا ،وعلــى الرغــم مــن أ ّن
انتـزاع قـرار مقاطعــة نظــام الفصــل العنصــري قــد اســتغرق حوالــي عشــرين عامـاً [[5[،فإنــه ليــس مــن
المحتــم أن يســتغرق األمــر فــي فلســطين الفتــرة الزمنيــة نفســها ،وبخاصــة أن الطريــق تــم تمهيدهــا
عبــر تجربــة جنــوب أفريقيــا ،التــي اســتطاعت اســتصدار تعريــف لنظــام الفصــل العنصــري معتمــد
مــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة وتجريمــه قانوني ـاً.

[51] http://electronicintifada.net/content/sanctions-against-apartheid-south-africa-should-inspire-palestinianpeople/5366
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المالحق
ملحق ( :)1صادرات إسرائيل بحسب القارات (مليون دوالر)

[[[5

القارة/السنة
أوروبا
االتحاد األوروبي
أميركا
آسيا
دول أخرى
أفريقيا
أستراليا
المجموع

2007
المبلغ/النسبة
%35 /19,193
%28 /15,003
%39 /21,267
%18 /9,771
%4 /2,092
%2 /1,202
%1 /567.3
%100 /54,092

2000
المبلغ/النسبة
%33 /10,429
%29 /9,214
%41 /12,933
%19 /5,817
%5 /1,434
%2 /546
%1 /245.1
%100 /31,404

2013
المبلغ/النسبة
%36 /24,028
%27 /18,286
%31 /20,830
%25 /16,726
%5 /3,060
%2 /1,495
%1 /650
%100 /66,788

ملحق ( :)2المنتجات الزراعية المصدرة للعالم

[[[5

السنة/الدولة

االتحاد األوروبي

الواليات المتحدة

روسيا

باقي دول العالم

2003

%74

%8

%3

%15

2013

%66

%6

%22

%6

[[[5

الجهاز المركزي لإلحصاء ،إحصائية إسرائيل لعام  ،2014الصادرات حسب الدولة( ،2014/9/22 ،بالعبرية):

[[[5

طال شفارتسمان ،مصدر سابق ،ص .9

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st16_05x&CYear=2014
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ملحق( :)3المنتجات الزراعية المصدرة لالتحاد األوروبي ( 2013-2002مليون دوالر)

[[[5

ملحق( :)4الصادرات لدول االتحاد األوروبي في الفترة ( 2014-1990مليون دوالر)

[[[5

[[[5
[[[5

المصدر السابق.
الجهاز المركزي لإلحصاء ،إحصائية إسرائيل للعام  ،2014أيلول/سبتمبر ( ،2014بالعبرية):

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st16_05x&CYear=2014
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ملحق( :)5صادرات المستوطنات «الصناعية» (مليون دوالر) ونسبتها من قيمة الصادرات اإلسرائيلية

[[[5

2010

2011

2012

2013

قيمة الصادرات

461,078

535,063

582,106

615,531

نسبة التصدير إلى االتحاد األوروبي

%1.46

%1.36

%1.47

%1.47

نسبة التصدير إلى بقية العالم

%0.44

%0.44

%0.47

%0.48

ملحق( :)6االستثمارات الخارجية في داخل إسرائيل لألعوام ( 2013-2009/2000مليون دوالر)

[[[5

[[[5

طــال شفارتســمان وبــن هوفمــان ،االقتصــاد اإلسـرائيلي فــي ظــل حملــة نــزع الشــرعية .تــل أبيــب :وزارة المالية اإلسـرائيلية/
القســم االقتصــادي الرئيســي 1 ،شــباط  ،2015ص( ،6 :بالعبريــة):

[[[5

تقرير بنك إسرائيل المركزي للعام ( ،2013بالعبرية):

http://go.calcalist.co.il/pic/GabiK/IsraeliEconomy_7.6.15.pdf

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Documents/dochApp2013/g_15.pdf

معطيات سنة  2000أخذت من الجهاز المركزي لإلحصاء( ،بالعبرية):

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st15_05x&CYear=2006
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ملحق( :)7أهم الشركات األجنبية المتضررة من المقاطعة

[[[5

الدولة

الشركة

مجال عملها

التفاصيل

G4S

بريطانيا

األمن

تزود إسرائيل بكاميرات مراقبة لجدار
الفصل وفي السجون

Veolia

فرنسا

البيئة

تساهم في مشروع القطار بالقدس

Caterpillar

أميركا

المعدات

تبيع آليات إلسرائيل (ج ّرافات ،حفارات ...
الخ)

Muji

اليابان

المستهلكات
الشخصية

بيع المستهلكات الشخصية إلسرائيل

PGGM

هولندا

صناديق التقاعد

تم سحب استثماراته من أكبر  5بنوك
إسرائيلية

بنك دانسكه

الدنمارك

البنوك

مقاطعة بنك هبوعليم

صندوق التقاعد
الحكومي

النرويج

صناديق التقاعد

سحب استثماراته من أفريكا-إسرائيل ودانيا
سيبوس

فيتنز

هولندا

المياه

أنهت عقدها مع شركة ميكوروت

KLP

النرويج

التأمين

سحبت استثماراتها من شركتي Heidlberg
/Cement

[[[5

معطيــات الشــركات ( )G4S/Veolia/Caterpillar/Mujiمقتبســة مــن تقريــر طــال شفارتســمان ،مصــدر ســابق ،ص .7
بينمــا معطيــات الشــركات ( ،PGGMبنــك دانســكه ،صنــدوق التقاعــد/ ،فيتنــز) مقتبســة مــن ورقــة خلفيــة بعنــوان «تأثيــر
حركــة مقاطعــة إس ـرائيل وســحب االســتثمارات منهــا وفــرض العقوبــات عليهــا» صــادرة عــن معهــد أبحــاث السياســات
االقتصاديــة الفلســطيني – مــاس ،مــن إعــداد ســامية البطمــة وعمــر البرغوثــي ،بتاريــخ  30نيســان  ،2014ص :4

http://www.mas.ps/old-2012/sites/default/files/Round20%Table20%203%background_1.pdf

أما  KLPفمصدرها من صحيفة هآرتس( ،2015/6/12 ،بالعبرية):

http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2658772
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)2014-2013(  صورة إسرائيل في العالم:)8( ملحق

[[5[

)2013-2005(  مدى تأثر صورة إسرائيل في الفترة:)9( ملحق

[[6[

[[5[
[[6[

http://www.globescan.com/images/images/pressreleases/bbc2014_country_ratings/2014_country_rating_poll_bbc_
globescan.pdf
http://www.globescan.com/news-and-analysis/press-releases/press-releases-2013/277-views-of-china-and-indiaslide-while-uks-ratings-climb.html
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ملحق ( :)10طبيعة الصادرات الصناعية في إسرائيل للعام ( 2013مليار دوالر)

[[[6

التقنية العليا (إلكترونيات/قطع طائرات /معدات فضاء/أدوية)

20,121

التقنية الوسطى (الكيماويات/أجهزة كهربائية/قطع سيارات/أجهزة طبية)

16,992

التقنية التقليدية (اتصاالت/بالستيك/مطاط/منتجات نفطية)

6,041

الصناعات التقليدية (مأكوالت/مشروبات/منسوجات/مفروشات/ورقيات)

2,907

المجموع

46,060

ملحــق ( :)11فحــوى مشــروع قانــون مجلــس النــواب األميركــي الــذي يتعلــق بموضــوع إقامــة مســار
[[[6
ســريع للتجــارة الحــرة بيــن الواليــات المتحــدة وأوروبا
يتضمــن القانــون شــرطاً ملزمـاً لــدول االتحــاد األوروبــي ينــص علــى تجنــب أي نــوع مــن المقاطعــة
للبضائــع اإلس ـرائيلية ،كمــا أ ّن القانــون يلــزم اإلدارة األميركيــة بالــرد علــى الحكومــات والمنظمــات
الدوليــة والشــركات واألف ـراد الذيــن يعملــون علــى مقاطعــة إس ـرائيل ،كمــا يلــزم اإلدارة األميركيــة
بمعارضــة عمليــات تدعــو ،مــن منطلقــات سياســية ،إلــى قطــع العالقــة مــع إسـرائيل ،أو فــرض قيــود
علــى العالقــات التجاريــة ضــد إسـرائيل ،مثــل المقاطعــة ،أو ســحب االســتثمارات ،أو فــرض عقوبــات.
وينــص مشــروع القانــون علــى أن «فــرض المقاطعــة أو ســحب االســتثمارات أو فــرض عقوبــات علــى
إس ـرائيل ،مــن قبــل الحكومــات أو الهيئــات الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة ،يتعــارض مــع مبــادئ
عــدم التمييــز فــي اتفــاق التجــارة الدولــي( ، )GATTالــذي ينظــم اتفاقيــات التجــارة بيــن الــدول»،
ويدعــم القانــون إجــراء فحوصــات أميركيــة ضــد الشــركات التــي تدفــع أو تســتجيب للمقاطعــة،
ويلــزم الرئيــس األميركــي بتقديــم تقريــر للكونغــرس فــي نهايــة  180يومـاً مــن دخــول القانــون حيــز
التنفيــذ بشــأن نشــاطات ( )BDSضــد إس ـرائيل ،وتقديــم تقديــر بشــأن الخطــوات التــي قامــت بهــا
اإلدارة األميركيــة لحــث الــدول األجنبيــة والمنظمــات الدوليــة علــى وقــف المقاطعــة ،إضافــة إلــى
الخطــوات التــي تتخذهــا لمنــع إج ـراء تحقيقــات وتقديــم دعــاوى مــن قبــل الحكومــة أو الهيئــات
الدوليــة ضــد إس ـرائيل.

[[[6
[[[6

الجهاز المركزي لإلحصاء في إسرائيل ( ،2014بالعبرية):
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st16_11x&CYear=2014
موقع عرب http://www.arab48.com/?mod=articles&ID=1159920 :2015/6/13 ،48
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ريما زهدي شبيطة

 .1مقدمة

يواجــه العمــل النســوي الفلســطيني مجموعــة مــن اإلشــكاليات نتيجــة االحتــال وسياســاته ،وتقليديــة
المجتمــع وذكوريتــه ،وتفــكك الحركــة الوطنيــة الفلســطينية ،واالنقســام الفلســطيني الفلســطيني،
وفــرض أجنــدات تمويليــة ،وهيمنــة خطــاب بنــاء الدولــة بعــد أســلو ،والخالفــات النســوية الداخليــة،
وبخاصــة بيــن «النســويات» الناشــطات ،والس ـ ّيما العضــوات فــي الفصائــل واألح ـزاب ،وكذلــك بيــن
النســويات فــي الســلطة الرســمية ونســويات المجتمــع المدنــي ،وبيــن نســاء الحــركات اإلســامية
والنســويات العلمانيــات.
عــدم االتفــاق علــى أجنــدة حقوقيــة بســبب تبعيــة النســاء لألحـزاب السياســية ،وغياب حركــة موحدة
للتغييــر االجتماعــي ،وعــدم وجــود إرادة سياســية للتغييــر المجتمعــي  -ألقــى بظاللــه علــى العمــل
النســوي بشــكل كبيــر ،وأدى إلــى تراجــع مكانــة المــرأة الفلســطينية ،وظهــور مؤشــرات خطيــرة
تتعلــق بالعنــف والتبعيــة واالضطهــاد ضدهــا ،فــي ظــل مجتمــع يناضــل مــن أجــل الحصــول علــى
حقوقــه وتحريــر وطنــه.
تهــدف هــذه الورقــة إلــى تقديــم تحليــل حــول العمــل النســوي الفلســطيني ودوره ،أوالً ،كجــزء
مــن الحركــة الوطنيــة الفلســطينية ،وثانيــاً ،دوره فــي تحقيــق قضايــا العدالــة والمســاواة للمــرأة
الفلســطينية .وتبــدأ الورقــة بخلفيــة تاريخيــة لواقــع العمــل النســوي وتشــكله ،واألجنــدة واألهــداف
المعلنــة ،والتغيــر الــذي حصــل علــى العمــل النســوي بعــد اتفــاق أوســلو ،واإلشــكاليات التــي رافقتــه.
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 .2الحركة النسوية وارتباطها بالحركة الوطنية

ت ُعــرف حركــة التحــرر الوطنــي بأنهــا مجموعــة مــن الفصائــل واألحــزاب السياســية ،إضافــة إلــى
المجتمــع بشــكل عــام ،كمــا تعـ ّرف بأنهــا ات ّفــاق القيــادة السياســية علــى مبــادئ معينــة لتحريــر بقعة
واقعــة تحــت االحتــال ،تتضافــر فيهــا المكونــات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،إضافــة إلــى
مشــاركة جميــع الفئــات المجتمعيــة ،ضمــن اتفــاق علــى الــرؤى[[[.
ومــن الفئــات الفلســطينية المهمــة ،النســاء الفلســطينيات اللواتــي يعتبــرن ،ومنــذ قيــام حركــة التحــرر
الوطنــي الحديثــة ،رائــدات فــي ابتــداع األدوات والوســائل لتعزيــز صمــود الشــعب الفلســطيني
وحمايتــه مــن الــزوال .وكحــال الحركــة الوطنيــة الفلســطينية التــي مــرت بفت ـرات صحــوة وتجانــس
واتفــاق علــى رؤى محــددة ،مــرورا ً بحالــة التشــرذم واالنفصــال واالنقســام الحاصلــة ،فــإن العمــل
النســوي مــر باألمــر ذاتــه أيض ـاً.
ينقســم العمــل النســوي إلــى مراحــل عــدة شــهدت تطــورا ً فــي الــرؤى واألجنــدات ،وتدرجــت مــن
عمــل نســائي يهــدف إلــى تقديــم خدمــات معينــة لجمهــور النســاء ،إلــى عمــل نســوي تحــرري
يهــدف إلــى تحــدي البنــى الثقافيــة واالجتماعيــة التقليديــة ،وتحــدي األدوار االجتماعيــة وانعكاســاتها
التــي ته ّمــش النســاء[[[.
وفــي معظــم األحيــان ،وإن بدرجــات متفاوتــة ،اختلــط العمــل النســائي والنســوي مع ـاً ،وأدى إلــى
تحقيــق العديــد مــن المكاســب ،وواجــه أيض ـاً العديــد مــن اإلخفاقــات واإلشــكاليات التــي ســتظهر
أســبابها الحق ـاً مــن خــال هــذه الورقــة.

 .3مراحل العمل النسوي الفلسطيني

يمكــن تقســيم العمــل النســوي إلــى ثــاث مراحــل مهمــة :األولــى كانــت فــي العشــرينيات مــن
القــرن العشــرين وحتــى منتصــف الســتينيات ،وهــي المرحلــة األطــول ،وســيطر عليهــا العمــل اإلغاثــي
والنخبــوي بشــكل كبيــر[[[؛ المرحلــة الثانيــة ،مــن منتصــف الســتينيات حتــى بدايــة التســعينيات ،التــي
ات ّخــذ فيهــا العمــل النســوي طابع ـاً نســوياً تحرري ـاً ،مــن خــال عمليــة التحــرر الوطنــي ،وانضمــام
[[[

تــوام ،رشــاد .2011 .التحــرر الوطنــي وحــل الص ـراع بالطــرق الســلمية ،ق ـراءة فــي تجربــة منظمــة التحريــر الفلســطينية،
سلســلة أوراق جامعــة بيرزيــت .39 ،2011
سلطاني ،نمر .2015 .مالحظات حول الحركة النسوية الفلسطينية:

[[[

األغبر ،سمر« .2011 .قراءة في الفعل النسوي الفلسطيني» ،وكالة أخبار المرأة  -فلسطين:

[[[

=http//:wonews.net/ar/index.php?act=post&id12955

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=277062
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النســاء لألح ـزاب السياســية ،ومشــاركتها بشــكل فاعــل فــي عمليــة الكفــاح المســلح ،وإن لــم يتــم
التركيــز علــى أجنــدات نســوية بشــكل واضــح وصريــح ،وإنمــا تحــ ٍّد لــأدوار التقليديــة للنســاء؛
المرحلــة الثالثــة ،وهــي مــا بعــد اتفاقيــة أوســلو  ،1994-1993وقيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
وحتــى هــذه اللحظــة ،وقــد تميــزت بتذبــذب العمــل النســوي ،وســيطرة أجنــدات نســائية مختلفــة،
وانقســام للحركــة النســوية بشــكل كبيــر؛ انقســام بيــن نســاء الحركــة الوطنيــة أنفســهن ،وبينهــن وبين
نســاء الحركــة اإلســامية ،وقــد أدى هــذا االنقســام إلــى تراجــع كبيــر فــي واقــع المــرأة الفلســطينية
كمــا تــدل بعــض المؤش ـرات التــي ســيتم تنــاول بعضهــا الحق ـاً.
 .3.1المرحلة األولى منذ بداية عشرينيات القرن الماضي وحتى منتصف الستينيات
بــدأت الجمعيــات النســائية بالتشــكل العــام  ،1919وظهــرت هــذه الجمعيــات نخبويــة ،وتركــزت فــي
المــدن ،وبخاصــة يافــا وحيفــا وعــكا والقــدس ونابلــس ،وتــم تهميــش النســاء فــي الريــف .واســتفادت
العديــد مــن الجمعيــات النســوية ،فــي ذلــك الوقــت ،مــن التعليــم لبعــض النســاء مــن الطبقــة
الوســطى ،وكذلــك مــن دعــم الكنيســة لبعــض هــذه الجمعيــات.
اهتمــت هــذه الجمعيــات بالجانــب الخيــري ،وركّــزت علــى التعليــم والصحــة اإلنجابيــة ورعايــة
األمومــة وتأهيــل الفتيــات ،ورعايــة األســر الفقيــرة ،إال أن بعــض الجمعيــات اتخــذت -إلــى حــد مــا-
الطابــع السياســي والنضالــي؛ مثــل رعايــة أســر الشــهداء ،وإمــداد المجاهديــن بالمــال واألســلحة،
والمشــاركة فــي المظاهـرات ،وإصــدار البيانــات السياســية ،وحضــور المؤتمـرات السياســية ،والدعــوة
إليهــا؛ كالمؤتمــر النســائي األول الــذي عقــد فــي القــدس العــام [[[.1929
 .3.1.1العمل النسوي بعد نكبة 1948
هــي المرحلــة التــي تــم خاللهــا تشــريد الشــعب الفلســطيني وتهجيــره واحتــال أرضــه مــن قبــل
اإلسـرائيليين ،حيــث عملــت الجمعيــات النســائية علــى تخفيــف المعانــاة ،مــن خــال رعايــة األيتــام،
ومســاعدة الالجئيــن ،واالهتمــام بصحــة النســاء ،ورعايــة األمهــات واألطفــال ،وكانــت هنــاك اجتماعات
ثقافيــة وصحيــة وسياســية ،وعقــد دورات تأهيــل للفتيــات وأبنــاء الشــهداء ،وبرامــج رعايــة األمومــة
والطفولــة ،ومراكــز إســعاف أولــي ،ودورات محــو أميــة.

[[[

جلغوم ،مفيد .2005 .الحركة النسائية الفلسطينية في الضفة الغربية :1993-1948

http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/the_palestinian_feminine_movement_in_the_west_bank_1948-1993.pdf
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 .3.1.2العمل النسوي بعد تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية
أُنشــئت منظمــة التحريــر الفلســطينية العــام  ،1964ولعــب ظهورهــا -كقيــادة علمانيــة -دورا ً مهم ـاً
فــي تعزيــز الهويــة الوطنيــة ،المســتندة إلــى عناصــر محوريــة تقــوم علــى الكفــاح ،والعــودة،
والتضحيــة ،وقدمــت صــورة متناقضــة بيــن األم التقليديــة المضحيــة ودورهــا فــي إعــادة توليــد شــعبها
بتوفيــر مقاتليــن ذكــور ،إلــى األم الثوريــة المناضلــة ،وهــذا الــذي دفــع النســاء إلــى المطالبــة بتغييــر
البنــي السياســية واالجتماعيــة ،وتبنــي سياســات أكثــر مســاواة .أيضــاً اشــتركت نســاء عــدة مــن
قيــادات الحركــة النســوية فــي المؤتمــر التأسيســي للمنظمــة ،ثــم تــم العمــل علــى إنشــاء االتحــاد
العــام للمــرأة الفلســطينية العــام  ،1965وضــم االتحــاد فــي عضويتــه كل الجمعيــات واالتّحــادات
والمؤسســات النســوية (ويوصــف االتحــاد أيض ـاً بأنــه تجمــع جماهيــري ديمقراطــي لكافــة النســاء
الفلســطينيات فــي الداخــل أو الخــارج ،وقاعــدة مــن قواعــد منظمــة التحريــر الفلســطينية( ،وبذلــك
أصبــح العمــل النســوي أكثــر اهتمام ـاً بالقضيــة الوطنيــة واألنشــطة السياســية.
 .3.1.3بعد العام 1967
بعــد احتــال باقــي األراضــي الفلســطينية ،عمــل االت ّحــاد بشــكل ســري فــي الضفــة الغربيــة (بعــد
إغالقــه مــن قبــل الســلطات األردنيــة العــام  ،1966واعتبــاره مــن قبــل الســلطات اإلسـرائيلية تنظيمـاً
غيــر شــرعي) ،مــن خــال الجمعيــات المنتشــرة فــي أرجــاء الضفــة الغربيــة ،التــي شــاركت فــي
فعاليــات مناهضــة االحتــال ،إال أن األطــر النســوية التــي شــكلت الحقـاً مــن رحــم األحزاب السياســية،
كان لهــا أثــر أكبــر علــى األرض مــن االتحــاد العــام.
 .3.2المرحلة الثانية :من منتصف الستينيات حتى بداية التسعينيات
وهــي المرحلــة التــي تمظهــر فيهــا العمــل النســوي بشــكل واضــح إلــى حــد مــا ،فقــد أحســت
الفصائــل بأنهــا بحاجــة إلــى تعزيــز نفوذهــا فــي األرض المحتلــة فــي القطاعــات الجماهيريــة كافــة،
وبخاصــة مــن أجــل رفــض مشــاريع اتفاقيــات التســوية التــي كثــر الحديــث عنهــا بعــد حــرب تشــرين
األول (أكتوبــر)  1973بيــن كل مــن مصــر وســوريا مــن جهــة ،وإس ـرائيل مــن جهــة ثانيــة ،والتــي
تختــزل القضيــة الفلســطينية بحكــم ذاتــي فــي المناطــق المحتلــة العــام  ،67وذلــك عــن طريــق تعبئة
الشــعب الفلســطيني فــي الداخــل .وتــم التنبــه إلــى أهميــة وجــود النســاء فــي األحـزاب وتعبئتهــن،
لحشــد مزيــد مــن العضويــة لألح ـزاب بيــن أوســاط النســاء [[[ .وعليــه ،تــم تشــكيل لجنــة العمــل
النســائي العــام  ،1978وشــكلت مــن خمســين امــرأة بغــض النظــر عــن اتجاهاتهــن السياســية ،لكــن
[[[

األغبر .مرجع سابق.
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ذلــك لــم يســتمر طوي ـاً ،ألن كل فصيــل حــاول أن يجيــر اللجنــة ألهدافــه الخاصــة ،لذلــك حدثــت
اختالفــات فئويــة داخــل اللجنــة ،األمــر الــذي جعــل كل فصيــل يشــكل إطــاره النســائي القريــب منــه
فكري ـاً وسياســياً ،فتشــكل اتّحــاد لجــان المــرأة للعمــل النســائي الفلســطيني /الجبهــة الديمقراطيــة
لتحريــر فلســطين ،واتحــاد لجــان المــرأة العاملــة الفلســطينية /الحــزب الشــيوعي ،واتحــاد لجــان
المــرأة الفلســطينية /الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين ،واتحــاد لجــان المــرأة الفلســطينية للعمــل
االجتماعــي /فتــح[[[.
هدفــت االت ّحــادات إلــى رفــع مســتوى المــرأة اجتماعي ـاً ،ومكافحــة األميــة ،ونشــر الوعــي الصحــي،
واالهتمــام باألمومــة والطفولــة ،ومســاعدة األســر المتضــررة ،واالهتمــام بأســر المعتقليــن والشــهداء،
ورفــع وعــي العامــات بحقوقهــن ،وتحســين شــروط العمــل ،وتشــجيع النســاء علــى االنضمــام
للنقابــات ،وتعبئــة الجماهيــر النســائية وتأطيرهــا ،وتطويــر وعيهــا بالحركــة الوطنيــة ،وإحيــاء
المناســبات الوطنيــة والتراثيــة واإلعالميــة.
 .3.2.1االنتفاضة األولى وتأثيرها على العمل النسوي
ســاهم انــدالع االنتفاضــة األولــى  ،1993-1987فــي خــروج المــرأة إلــى الحيــز العــام ،والمشــاركة
فــي المظاهــرات والمســيرات ،وحتــى فــي جنــازات الشــهداء ،إضافــة إلــى المواجهــة المباشــرة
مــع االحتــال ،وظلــت مطالبــات النســاء الحزبيــات متمثلــة فــي التحــرر الوطنــي ،ولــم تطالــب
بمطالــب خاصــة بشــأن التحــرر االجتماعــي ،وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين ،األمــر الــذي أدى
الحق ـاً إلــى تراجــع المكتســبات التــي حققتهــا النســاء فــي الفت ـرات الســابقة مــن تح ـ ٍّد لتقليديــة
أدوارهــا .وهنــاك ســبب آخــر أيضـاً أدى إلــى تراجــع المكتســبات ،وهــو ظهــور الحــركات اإلســامية،
حيــث بــرزت كل مــن حركــة المقاومــة اإلســامية «حمــاس» وحركــة الجهــاد اإلســامي كحركتيــن
دينيتيــن فــي االنتفاضــة ،وســعت «حمــاس» إلــى أن تصبــح القــوة الدافعــة لالنتفاضــة ،واعتبــرت
نفســها بديـاً عــن منظمــة التحريــر ،والممثــل األكثــر شــرعية للداخــل الفلســطيني[[[ ،وتــم اســتخدام
الرمــوز الدينيــة فــي منشــوراتها وخطابهــا[[[ ،الــذي جــاء تقليدي ـاً بخصــوص النســاء ،وركّــز علــى
أدوارهــا المحــددة بإنجــاب المقاتليــن الذكــور ،وتربيــة النــشء تربيــة صالحــة ،وأن مكانهــا هــو
الحيــز الخــاص وليــس العــام.
[[[

جلغوم .مرجع سابق.
غانم ،أسعد« .2007 .السياسية الفلسطينية بعد عرفات ،مأزق حركة وطنية فاشلة»:

[[[

البابا ،رجب .2010 .جهود حركة المقاومة اإلسالمية حماس في االنتفاضة الثانية (:)1994-1987

[[[

http://www.masarat.ps/sites/default/files/content_files/sd_gnm_mzq_lhrk_lwtny.pdf
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/90312.pdf
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 .3.3المرحلة الثالثة :العمل النسوي بعد اتفاقية أوسلو 1994-1993
شــهدت هــذه المرحلــة تذبذب ـاً واضح ـاً بيــن العمــل النســوي والنســائي ،وانقســاماً فــي األجنــدات
واألولويــات ،فبعــد توقيــع اتفاقيــة الســام بيــن اإلس ـرائيليين ومنظمــة التحريــر الفلســطينية ،الــذي
اعتبــر بمثابــة خطــوة أولــى نحــو اتفــاق ســام شــامل علــى أســاس قــراري مجلــس األمــن 242
و 383كاتفــاق مرحلــي ،وعلــى إثــره تشــكلت الســلطة العــام [[[ ،1994تراجــع دور الحركــة الوطنيــة،
وضعفــت كل أشــكال التنظيــم التابعــة لهــا ،حيــث أدت اتفاقيــة أوســلو وعمليــات التمويــل للســلطة
الوطنيــة التــي يأتــي أغلبهــا مــن دول غربيــة فــي األســاس ،إلــى ظهــور وهيمنــة خطــاب التنميــة وبنــاء
الدولــة ،وتضــاؤل خطــاب التحريــر والمقاومــة[ ،[[1هــذا الخطــاب الــذي تأثــر بــه العمــل النســوي فــي
المؤسســة الرســمية ومؤسســات المجتمــع المدنــي بشــكل كبيــر.
فــي بدايــة تأســيس الســلطة الوطنيــة ،اعتقــدت النســاء الفلســطينيات أنــه وبعــد مشــاركتهن فــي
الحركــة الوطنيــة الفلســطينية ،أن هــذه المشــاركة ســتؤهلهن للمشــاركة أيضـاً فــي الحيــاة السياســية
والعامــة بشــكل مباشــر ،إال أن مشــاركة المــرأة الفلســطينية فــي الحيــاة العامــة بقيــت فــي إطــار
المســتوى الشــعبي والمجتمعــي ،وكانــت أعلــى بكثيــر مــن تمثيلهــا علــى الصعيــد الرســمي .هــذا،
وخاضــت الحركــة النســوية معــارك للحصــول علــى تمثيــل ،والمشــاركة فــي صنــع الق ـرار ،وكانــت
اإلنجــازات تتحقــق بشــق األنفــس[ .[[1بعــد مشــاركة المــرأة فــي االنتخابــات التشــريعية والمحليــة
األولــى العــام  ،1996وضعــف مشــاركتها فــي الجهتيــن ،أدى ذلــك إلــى أن تأخــذ الحركــة النســائية
الفلســطينية جانبــاً آخــر ،وتدخــل فــي ســجال ونقــاش حــول تقليديــة المجتمــع الفلســطيني
وذكوريتــه ،والمطالبــة بتحقيــق المســاواة .وبســبب اإلشــكاليات التــي واجهــت النســاء فــي الهيئــات
نتيجــة الرفــض المجتمعــي وقلــة التمثيــل فــي المجلــس التشــريعي ،والهيئــات المحليــة ،عمــدت
الحركــة النســوية إلــى المطالبــة بكوتــا نســائية لضمــان تمثيــل النســاء فــي الهيئــات السياســية،
ونجحــن فــي انتــزاع قــرار رئاســي بالتمثيــل اإليجابــي العــام [ ،2004[[1الــذي يحــدد كوتــا تبلــغ
 %20علــى القوائــم الحزبيــة .وقــد أفــرزت االنتخابــات المحليــة األولــى العــام  2005أكثــر مــن
 %20فــي عضويــة الهيئــات المحليــة ،وتولــت خمــس نســاء رئاســة البلديــات ،منهــا بلديــات كبــرى
مثــل رام اللــه ،إال أن االنتخابــات البلديــة العــام  ،2012تميــزت بتراجــع المشــاركة النســوية ،حيــث
تقدمــت للمــرة األولــى قوائــم نســوية وبأجنــدات نســوية ،لكنهــا منيــت بهزيمــة قاســية ،كمــا
[[[
[[[1
[[[1
[[[1

غانم .مرجع سابق.
جــاد إصــاح .2008 .نســاء علــى تقاطــع طــرق :الحــركات النســوية الفلســطينية بيــن الوطنيــة والعلمانيــة والهوية اإلســامية،
رام اللــه :مواطــن؛ المؤسســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطيــة.
الغنيمي ،زينب« .2013 .االنقسام السياسي والحركة النسوية» ،فلسطين-السفير.www.palestine.assafir.com :
نزال ،ريما« .2011 .المرأة واالنتخابات ،قصص نجاح» مؤسسة مفتاحhttp://www.wafainfo.ps/pdf/sh9.pdf :
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شــهدت القوائــم الحزبيــة والمســتقلة تراجعــاً لمشــاركة النســاء[ ،[[1وتراجــع وجــود النســاء فــي
رئاســة البلديــات إلــى واحــدة فقــط.
أيضـاً ،تــم تفعيــل العمــل النســوي مــن خــال طــرح أجنــدة وقضايــا نســوية ،ومطالبــة بتعديــل فــي
القوانيــن لتحقيــق المســاواة لصالــح النســاء ،إضافــة إلــى ظهــور مؤسســات نســوية تعنــى بالتغييــر
القانونــي واالجتماعــي ،حيــث ســعت النســاء إلــى المطالبــة بحقوقهــن ،وقمــن بمحــاوالت جريئــة
وغيــر تقليديــة نجحــت فــي حيــن ،وأخفقــت فــي حيــن آخــر ،مثــل تجربــة البرلمــان الصــوري
العــام  ،1998التــي تعتبــر تجربــة مهمــة فــي تاريــخ العمــل النســوي ،حيــث كان هدفهــا األساســي
مناقشــة مســودات القوانيــن ،وبخاصــة قانــون األحــوال الشــخصية ،وذلــك للضغــط علــى المش ـ ّرع
الفلســطيني فــي محاولــة لصياغــة قوانيــن تضمــن بنــاء مجتمــع مدنــي قائــم علــى المســاواة ،إال
أن هــذه التجربــة منيــت بالفشــل ،لمــا رافقهــا مــن حمــات تشــهير وحــرب معلنــة مــن قبــل
«مجموعــات تقليديــة» ،ولــم تجــد مــن يحتضنهــا ويدافــع عنهــا ،وبخاصــة مــن األحـزاب السياســية
التــي تعتبــر نفســها علمانيــة[.[[1

 .4العمل النسوي واألحزاب السياسية

تتحمــل األح ـزاب المســؤولية األكبــر فــي موضــوع تفعيــل المشــاركة السياســية للنســاء ،وأيض ـاً فــي
التعديــات القانونيــة للوصــول إلــى مســاواة حقيقيــة .وقــد حاولــت النســاء الحزبيــات مطالبــة
األح ـزاب بالتدخــل لتعديــل القوانيــن التــي تميــز ضــد المــرأة ،لكــن اإلجابــات كانــت تشــير إلــى
أننــا فــي مرحلــة تحــرر وطنــي ،وليــس الوقــت المناســب لتحقيــق مكاســب اجتماعيــة[ .[[1فــي هــذا
االتجــاه ،تــرى النســويات الغربيــات أن المقاومــة حققــت مكاســب محــددة للنســاء الفلســطينيات،
منهــا تحــدي قواعــد الجنــدر (عالقــات القــوى القائمــة بيــن الرجــل والمــرأة بســبب األدوار التــي
يلعبونهــا ،والتــي تســير فــي صالــح الرجــل الــذي يعتبــر دوره فــي المجــال العــام ،فــي مواجهــة دور
المــرأة اإلنجابــي ووجودهــا بشــكل أكبــر فــي الحيــز الخــاص) ،الموجــودة ،ووضعــت قواعــد جديــدة،
وهــو أمــر لــم تتــم المكافــأة عليــه[.[[1
مــن هنــا ،نــرى إهمــال األح ـزاب وعــدم االهتمــام بتحقيــق المســاواة ،مــن خــال تراجــع تمثيــل

[[[1
[[[1
[[[1
[[[1

إحصائيات الرجل والمرأة في فلسطين ،قضايا وإحصائيات ،2013 ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،فلسطين.
األغبر ،مرجع سابق.
البرغوثــي ،إيــاد .2012 .العلمانيــة السياســية والمســألة الدينيــة فــي فلســطين ،رام اللــه :مركــز رام اللــه لدراســات حقــوق
اإلنســان.
ســلمي ،أميــرة .2009 .عــن النســاء والمقاومــة ،الروايــة االســتعمارية ،رام اللــه :مواطــن؛ المؤسســة الفلســطينية لدراســة
الديمقراطيــة.
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النســاء فــي القوائــم الحزبيــة المشــاركة فــي االنتخابــات المحليــة الثانيــة ،وفــي تمثيــل المــرأة فــي
البنــي الحزبيــة الــذي يعتبــر ضئي ـاً ،حيــث تشــكل النســاء  %25مــن المؤتمــر العــام لحركــة فتــح،
و % 33مــن المجلــس الثــوري ،وتــم تعييــن امــرأة فــي العــام  2011فــي اللجنــة المركزيــة .وحتــى
مــع اعتمــاد كوتــا مــن الحركــة العــام  2009بنســبة  %20للنســاء فــي جميــع المناصــب القياديــة ،فــإن
الق ـرار لــم ينفــذ حتــى اآلن[.[[1
وتت ـراوح نســبة النســاء فــي األح ـزاب اليســارية بيــن  .%20-10وفــي األح ـزاب اإلســامية ال توجــد
إحصائيــات ،لكــن مــن الواضــح أن المــرأة فــي األحــزاب اإلســامية مغيبــة عــن قيــادة الحــزب
والمناصــب القياديــة .ومــن المهــم اإلشــارة إلــى تولــي زهيــرة كمــال منصــب األميــن العــام لحــزب
«فــدا» فــي ســابقة هــي األولــى مــن نوعهــا ،وأيضـاً انتخــاب حنــان عشـراوي فــي اللجنــة التنفيذيــة
لمنظمــة التحريــر ،مــع مالحظــة تكــرر األســماء وغيــاب القيــادات الشــابة ،وهــو مــا ينطبــق علــى
الذكــور أيض ـاً.
كذلــك مــن خــال ارتبــاط الحركــة النســائية باألح ـزاب الفلســطينية كمــا تمــت اإلشــارة ســابقاً ،فقــد
غلــب علــى عمــل الحركــة النســوية الفلســطينية فــي هــذه المرحلــة (مــا بعــد أوســلو) االنقســام
تبعـاً لألحـزاب السياســية ،مــن خــال تبنــي النســاء وجــه نظــر أحزابهــن ،وتقديــم األولويــات الحزبيــة
علــى المكتســبات االجتماعيــة ،والمطالبــة أيض ـاً ،مــن خــال الحــزب ،ببعــض المكتســبات السياســية
والقانونيــة التــي وســمت عمــل األحـزاب ،بشــكل مســتمر ،بالتقليديــة والذكوريــة ،وتزايــد هــذا األمــر
بعــد ظهــور األحـزاب اإلســامية وســيطرتها علــى الحكــم فــي األراضــي الفلســطينية .علــى أي حــال،
كان واضحــاً فشــل العمــل النســوي فــي االتفــاق علــى أجنــدة موحــدة فــي مــا يخــص المطالبــة
بالمســاواة وحقــوق المــرأة بســبب االختــاف فــي منبــع المطالبــة ،حيــث ســيطر صــراع فكــري
بيــن النســويات بشــأن العلمانيــة والليبراليــة التــي ســيطرت علــى األح ـزاب اليســارية وحركــة فتــح،
فيمــا أخــذت النظــرة لــدى األح ـزاب اإلســامية جانب ـاً مغاي ـرا ً للفكــر الليبرالــي العلمانــي ،لكــن فــي
المحصلــة تبنــت النســاء فــي الجانبيــن وجهــة نظــر الحــزب الــذي ينتميــن إليــه.
 .4.1النساء الحزبيات والعمل النسوي
تابع ـاً لعمليــة تأســيس مؤسســات الســلطة الــذي بــدأ العــام  ،1994تــم تأســيس وزارة المــرأة العــام
 ،2003لتضطلــع بمهــام عــدة ،منهــا إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي السياســات والخطــط الحكوميــة،
وتــم تعييــن العديــد مــن النســاء مــن األطــر النســوية واتحــاد المــرأة فــي وظائــف فــي مؤسســات
الســلطة ،حيــث تــم تعييــن بعــض النســاء فــي مناصــب مهمــة ،ليــس علــى قاعــدة نضالهــن النســوي،
[[[1

إحصائيات الرجل والمرأة في فلسطين .مرجع سابق.
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بــل نتيجــة عالقــات تبعيــة تنظيميــة أو عشــائرية ،مــا أدى إلــى تراجــع دور االتحــاد العــام للمــرأة
الفلســطينية ،واألطــر النســوية الحزبيــة .وكانــت إحــدى تبعــات هــذا االســتيعاب فــي الوظائــف،
تفريــغ العمــل النســوي مــن الســمة الطوعيــة.
تمحــورت آليــة العمــل فــي وزارة المــرأة حــول وضــع إســتراتيجيات وطنيــة للنهــوض بأوضــاع المــرأة
الفلســطينية ،ولكــن مــن دون أن يكــون لهــا دور تنفيــذي مباشــر.
وعكســت وزارة المــرأة الخطــاب المعولــم لمنظمــات التمويــل الدوليــة فــي إســتراتيجيتها ،وانحســر
االهتمــام بقضايــا تحريــر الوطــن ،األمــر الــذي رأينــا إشــكالياته فــي مواقــف عديــدة .وتبنــت الــوزارة
الموقــف الرســمي للحــزب الحاكــم ،ســواء فــي موضــوع التركيــز علــى الخطــاب التنمــوي الليبرالــي ،أو
فــي موقفهــا مــن نســاء الحركــة اإلســامية ،حيــث كان هنــاك حكــم مســبق علــى نســاء حركــة حمــاس،
وتــم رفــض وجودهــن مــن قبــل نشــيطات الحركــة الوطنيــة والحزبيــات داخــل وزارة المــرأة ،وتــم
النظــر إليهــن بأنهــن ليــس لديهــن أجنــدة نســوية ،وبخاصــة بعــد تضامــن النســاء اإلســاميات مــع
حزبهــن (حمــاس) فــي مواجهــة مقتــرح التعديــات علــى قانــون األحــوال الشــخصية.
الحق ـاً لالنقســام الفلســطيني بيــن غــزة والضفــة العــام  ،2007تــم تشــكيل وزارة للمــرأة فــي غــزة،
ركــزت فــي عملهــا وأجندتهــا ،بشــكل واضــح ،علــى التعبئــة والتنظيــم للنســاء ،إضافــة إلــى الجانــب
التنفيــذي فــي تقديــم مشــاريع خدميــة للنســاء ،بينمــا أعطــت األولويــة للنســاء األرامــل ،وزوجــات
الشــهداء ،وطالبــات المــدارس والجامعــات ومعلمــات المــدارس ،وأطفــال الشــهداء ،ودعــم صمــود
النســاء تحــت الحصــار ،والعديــد مــن األمــور أيض ـاً كتحســين الوضــح القانونــي للمــرأة[.[[1
 .4.2النساء في األحزاب اإلسالمية
أُعلــن عــن تأســس الحركــة النســائية اإلســامية فــي فلســطين العــام  ،2003بحضــور الشــيخ أحمــد
ياســين فــي قطــاع غــزة ،وكان القصــد مــن وراء ذلــك أن يتــم ربــط كل المؤسســات النســائية اإلســامية
بإطــار جامــع واحــد لطــرح رؤيــة اإلســام .وتختلــف رؤيــة النســويات اإلســاميات مــع النســاء
المنضويــات تحــت منظمــة التحريــر والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،التــي تنطلــق مــن خطــاب المــرأة
فــي المواثيــق الدوليــة ومــن التوجــه الليبرالــي ،والتــي تــرى أن اإلصــاح القانونــي يكمــن فــي تغييــر
أوضــاع النســاء ،بينمــا ترفــض الحــركات النســائية اإلســامية االنطــاق مــن الحقــوق الفرديــة ،وتــرى
أن األوضــاع فــي ظــل االحتــال تســتوجب العطــاء وليــس األخــذ ،وأن تغيــر أوضــاع النســاء يأتــي ممــا
[[[1

جــاد ،د .إصــاح« .2014 .الحركــة النســوية بعــد أســلو :حصــاد مــر فــي تمكيــن الــذات وفــي تحريــر الوطــن» ،فلســطين –
الســفير.www.palestine.assafir.com :
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يفرضــه الواقــع ،وبخاصــة النســاء المتضــررات مــن سياســات االحتــال ،وأن الشــريعة كفلــت حقــوق
النســاء أكثــر مــن المواثيــق الدوليــة[.[[1
وقــد ســاعد خطــاب المنظمــات غيــر الحكوميــة غيــر اإلســامية ،والمؤسســة الرســمية المســتند إلــى
الحقــوق العامــة الــذي كان منقطــع الصلــة بمضمونــه المحلــي ،فــي تغذيــة الحــركات اإلســامية
دون وعــي ،فــي حيــن ركــزت نســويات الحركــة الوطنيــة علــى مشــاريع التمكيــن والتنميــة فــي
ظــل ســيطرة خطــاب الدولــة ،فيمــا اهتمــت النســاء اإلســاميات باحتياجــات النســاء األكثــر فق ـرا ً،
وكســبنهن عــن طريــق تقديــم الخدمــات ،ووضــع احتياجــات األســرى علــى أجندتهــن .أيضـاً عملــت
الجمعيــات النســائية اإلســامية ضمــن برامــج تنمويــة وبرامــج توعيــة وتدريــب للقيــادات الشــابة،
واهتمــت أيض ـاً ،مــن ناحيــة اجتماعيــة ،بتقديــم مســاعدات عاجلــة ،ومســاعدة أيتــام ،وكفالــة أســر
[[[2
محتاجــة  ،...كمــا اهتمــت بالتوعيــة فــي األمــور الدينيــة ،ورســالة األمومــة ،وأمــور ثقافيــة أخــرى
كمــا كانــت الجمعيــات واألطــر النســوية تعمــل قبــل أوســلو.

 .5العمل النسوي والمنظمات غير الحكومية

يتداخــل السياســي والمدنــي فــي الحالــة الفلســطينية التــي تعيــش حالــة الالدولــة والالاحتــال ،بحيث
ال يمكــن فصــل السياســي عــن المدنــي ،ذلــك أن الشــعب الفلســطيني منــذ أمــد بعيــد وحتــى اليــوم،
يعيــش تحــت احتــال ،وبالتالــي لــم يعــرف دولــة بإمكانهــا بلــورة مجتمــع مدنــي فــي مواجهتهــا،
فالســلطة القائمــة هــي ســلطة احتــال ،وبعــد تأســيس الســلطة بعــد أوســلو ،كانــت عمليــة نقــل
المجتمــع المدنــي مــن حالــة الثــورة والنضــال إلــى المراهنــة علــى الحــل الســلمي ومــا يترتــب عليــه
مــن تغيــر فــي وظيفــة المؤسســات المدنيــة والسياســية ،بحيــث أصبحــت الســلطة تمثــل مــا هــو
سياســي ،وبالتالــي يتشــكل مجتمــع مدنــي فــي مواجهتهــا[.[[2
بالنســبة للنســاء فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي واألهلــي ،فإنهــن يمثلــن  %42فــي القطــاع األهلــي
مــن إجمالــي العامليــن فــي هــذا القطــاع ،وهــي نســبة تصــل تقريب ـاً إلــى ضعــف مشــاركتها فــي
ســوق العمــل بشــكل عــام.

[[[1

المصدر نفسه.
العســيلي ،رجــا ،وربايعــة ،ناديــة .2009-2008 .دور الجمعيــات النســوية اإلســامية فــي محافظــات القــدس وبيــت لحــم
ورام اللــه فــي تثقيــف المــرأة الفلســطينية للنهــوض بالمجتمــع المحلــي الفلســطيني:

[[[2

أبـراش ،إبراهيــم« .2001 .المجتمــع المدنــي مــن الثــورة وحتــى تأســيس الدولــة» ،مجلــة رؤيــة ،العــدد ( ،)6وكالــة األنبــاء
والمعلومــات الفلســطينية «وفــا».www.wafainfo.ps :

[[[2

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/rajaOsaily/r2_drRajaOsaily.pdf.

- 94 -

أوراق تحليل وضع  -الحركة النسوية الفلسطينية

فــي بدايــة التســعينيات ،ظهــرت المراكــز والمنظمــات النســوية التــي تختلــف عــن الجمعيــات واألطــر
النســوية بصــور عــدة ،منهــا الطابــع الطوعــي واالمتــداد الحزبــي ،وتأثــرت هــذه المراكــز بخطــاب
الدولــة والتنميــة ،وقامــت بتشــكيل المراكــز نســاء مهنيــات وأكاديميــات ذات مهــارات فنيــة متطــورة
مقارنــة بالحزبيــات ،حيــث لــم تكــن لهــذه األطــر قاعــدة حزبيــة أو امتــداد جماهيــري[ ،[[2وتعمــل
النســاء كموظفــات ،ويتــم تمويــل المراكــز مــن المؤسســات غيــر الحكوميــة الدوليــة والمؤسســات
النســوية بشــكل عــام ،وحتــى ال يكــن خاضعــات لألح ـزاب ،تــم وضــع معاييــر وشــروط للتوظيــف
للحــد مــن قبــول الحزبيــات ،لكــن علــى مســتوى آخــر اســتقطبت هــذه المنظمــات عــددا ً مــن كــوادر
الحزبيــات اليســاريات ،وســادت ثقافــة العمــل بالمشــروع ،مثــل مشــاريع التمكيــن االقتصــادي عــن
طريــق مشــاريع مــدرة للدخــل ،ومشــاريع التمكيــن السياســي أيضـاً ،وقــد كانــت هــذه المشــاريع تتــم
بمعــزل عــن الوضــع العــام ،األمــر الــذي أثــر علــى نجاحهــا واســتدامتها ،وذلــك بتأثيــر االحتــال أوالً،
إلــى جانــب التركيــز علــى البعــد الدولــي فــي المشــاريع ،وتطبيقــه علــى الحالــة الفلســطينية.
مــن خــال هــذا التركيــز ،اصطدمــت الحركــة النســوية بإشــكالية حقيقيــة فــي تحديــد أولوياتهــا
بيــن األجنــدة الوطنيــة المرتبطــة بالنضــال وأهــداف المرحلــة الجديــدة وخطــاب الدولــة ،وبيــن
التركيــز علــى أجنــدة التطــور االجتماعــي وخــوض الصراعــات ضــد الســلطة لتضميــن حقــوق النســاء
بالقوانيــن[ ،[[2األمــر الــذي أدى -كمــا تمــت اإلشــارة ســابقاً ،إلــى اســتفادة بعــض الفئــات المجتمعيــة،
والتركيــز علــى التمكيــن الفــردي بمعــزل عــن التمكيــن المجتمعــي .أيض ـاً أثــرت هــذه المنظمــات
إلــى حــد مــا -علــى زيــادة وعــي المــرأة فــي العديــد مــن الموضوعــات ،منهــا المشــاركة السياســية،وحقهــا فــي العمــل ،والمشــاركة فــي المطالبــة بإج ـراء تعديــات قانونيــة لتحســين وضــع المــرأة.
وقــد نجحــت هــذه المؤسســات ،بالتعــاون مــع مؤسســات رســمية ،فــي انتـزاع بعــض المكاســب فــي
مــا يخــص رفــع ســن الــزواج ،وحــق المــرأة بمنــح الجنســية ،إلــى غيرهــا مــن األمــور التــي تســجل
لصالــح العمــل النســوي بشــكل عــام.

 .6االنقسام وتأثيره على العمل النسوي

يمكــن القــول إن الحركــة الوطنيــة فشــلت فــي تحقيــق أهدافهــا ،إذا قبلنــا بــأن النجــاح يعنــي تحقيــق
األهــداف الوطنيــة التــي حددتهــا الحركــة ،فمــن الواضــح أن الفشــل هــو الوضــع الــذي ال تحقــق
فيــه الحركــة الوطنيــة أهدافهــا ،وبخاصــة بعــد انقضــاء فتــرة مــن بدايــة مرحلــة النضــال مــن أجــل
التحــرر .ويمكــن أيضـاً االســتنتاج بــأن الحركــة الوطنيــة فشــلت عندمــا تشــير الظــروف البيئيــة إلــى
[[[2
[[[2

جاد ،د .إصالح .مرجع سابق.
المصدر نفسه.
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أنهــا فــي انحــدار دائــم ،وأن نطــاق إنجازاتهــا يتراجــع بصــورة تصاعديــة بــدالً مــن االرتفــاع .وفــي
حالــة التفــكك الداخلــي للحركــة الوطنيــة ،وبخاصــة فــي المركــز السياســي واالجتماعــي الــذي يمثــل
العمــود الفقــري المركــزي للحركــة ،وعندمــا يتضــح أن المجموعــة الوطنيــة انقســمت إلــى أكثــر مــن
حركــة وطنيــة (ظهــور الحــركات اإلســامية ،وبخاصــة حمــاس والجهــاد كبديــل عــن منظمــة التحريــر
الفلســطينية) ،وعندمــا تحــدث هــذه العمليــة دون إنشــاء دولــة ،أو تعزيــز المؤسســات الوطنيــة ،فإنــه
يمكــن تصنيــف الحركــة الوطنيــة بأنهــا فاشــلة[.[[2
إحــدى تبعــات الفشــل ،تمثلــت فــي ظهــور بدائــل عــن المشــروع الوطنــي القائــم ،وكان البديــل
بالنســبة للشــعب الفلســطيني حركــة المقاومــة اإلســامية «حمــاس» ،التــي فــازت باالنتخابــات
التشــريعية العــام  .2006ونتيجــة عــدم التعاطــي المحلــي والدولــي مــع حكومــة «حمــاس» ،حصــل
االنقســام ،وســيطرت «حمــاس» علــى قطــاع غــزة بالقــوة العــام  ،2007وترتــب علــى ذلــك انقطــاع
التواصــل بيــن شــطري الوطــن وتشــكيل حكومتيــن.
ولــم تقــف تداعيــات االنقســام ،فقــط ،عنــد الحــدود السياســية التــي أدت إلــى إضعــاف الحالــة
الفلســطينية فــي مواجهــة االحتــال واالســتيطان فحســب ،بــل إنهــا -فــي أعيــن الــرأي العــام والقــوى
الشــعبية العربيــة واإلســامية والدوليــة -تعدتهــا ،أيضـاً ،إلــى المــس المباشــر بالحيــاة اليوميــة؛ أي أن
تلــك التداعيــات امتــدت لتمــس الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة للفلســطينيين[.[[2
وكان هــذا واضحـاً مــن خــال اإلجـراءات اإلداريــة والسياســية للحكومتيــن فــي الضفــة الغربيــة وقطاع
غــزة ،بســبب محاولــة إنهــاء التعدديــة وإســكات المعارضــة ،ومنــع التجمــع الســلمي وحريــة التعبيــر،
واالعتقــال علــى خلفيــة سياســية ،التــي كان أثرهــا علــى النســاء وخيمـاً .وســاهم االنقســام أيضـاً فــي
نمــو مجموعــة مــن القيــم االجتماعيــة والثقافيــة التــي تكــرس دور المــرأة التقليــدي ،وارتبــط ذلــك
با ّدعــاء مرجعيــة دينيــة ،كانــت المــرأة أبــرز ضحاياهــا .وفــي هــذا االتجــاه ،تمــت التضحيــة بالنســاء
لنيــل الشــعبية الذكوريــة ،ولــم تبــادر القــوى السياســية -علــى اختــاف توجهاتهــا -وكذلــك الســلطة
الرســمية ،إلــى الدفــاع عنهــن[.[[2
كمــا تســبب االنقســام أيض ـاً بتعــرض عــدد مــن المؤسســات النســوية ،ومنهــا مقــر االتحــاد العــام،
للمصــادرة واإلغــاق ،وتعرضــت الناشــطات ،وبخاصــة مــن حركــة فتــح ،لتعطيــل دورهــن فــي العمــل
[[[2
[[[2

[[[2

غانم .مرجع سابق.
أبــو عجــوة ،ياســر ،وعســيلية ،محمــد إبراهيــم« .2013 .االنقســام الفلســطيني وعالقتــه باالغت ـراب السياســي مــن وجهــه
نظــر طلبــة الجامعــات ،دراســة تطبيقيــة علــى عينــة مــن طلبــة جامعــة األقصــى» ،مجلــة األقصــى ،سلســة العلــوم اإلنســانية،
المجلــد الســابع عشــر ،العــدد الثانــي.176-137 ،
الغنيمي .مرجع سابق.
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بســبب القمــع .كمــا أعــاق انقســام المجلــس التشــريعي وتعطيــل دورتــه ،تحقيــق المطالب النســوية،
وبخاصــة القوانيــن ،وتبعثــر جهــود األطــر النســوية الحزبيــة ،مــا عــزز الميــل إلــى أشــكال مــن العمــل
الذاتــي والفــردي[.[[2
ولــم تبــادر القــوى السياســية -علــى اختــاف توجهاتهــا -وكذلــك الســلطة الرســمة ،إلــى إشـراك النســاء
فــي لجــان المصالحــة الوطنيــة علــى الرغــم مــن مطالبــة الحركــة النســوية بذلــك ،وعلــى الرغــم مــن
التأثيــر المباشــر علــى النســاء جـراء االنقســام ،واألمــر نفســه بالنســبة إلــى العديــد مــن المؤسســات
النســوية الــذي ظلــت مطالبتهــا فــي موضــوع المصالحــة وإنهــاء االنقســام ضعيفــة وتابعــة لرؤيــة
أحزابهــا السياســية.

 .7العمل النسوي في داخل األراضي المحتلة العام 8491

تأثــر العمــل النســوي فــي الداخــل المحتــل بالعديــد مــن العوامــل ،منهــا الثقافــة العالميــة ،واليهوديــة
اإلسـرائيلية ،والثقافــة العربيــة اإلســامية ،إضافــة إلــى الشــرذمة الحاصلــة بيــن الفلســطينيين أنفســهم
وحركتهــم الوطنيــة.

 .7.1بداية العمل النسوي
منــذ النكبــة العــام  1948وحتــى العــام  ،1961تأسســت جمعيــة نســائية واحــدة فقــط بســبب الحكــم
العســكري ،وأقيمــت فــي الناصــرة ،وكان هدفهــا الهــم الوطنــي العــام ،وإطــاق س ـراح المعتقليــن
والســجناء ،وإعــادة الالجئيــن ،وتجنيــد النســاء مــن أجــل الحقــوق العادلــة للشــعب العربــي
الفلســطيني ،وتحقيــق الســام العــادل ،وإقامــة الدولــة الفلســطينية إلــى جانــب الدولــة اإلسـرائيلية،
وكان لهــا  63فرع ـاً.
الحقـاً تزايــدت الجمعيــات بســبب ارتفــاع نســبة التعليــم فــي أواخر الســتينيات والســبعينيات بســبب
إنهــاء الحكــم العســكري اإلس ـرائيلي العــام  ،1961األمــر الــذي أدى إلــى انخ ـراط النســاء فــي ســوق
العمــل ،وإن كان بنســب ضئيلــة ،ومــن ثــم انخراطهــا فــي الحـراك السياســي ضــد االحتالل ،ومشــاركتها
فــي نشــاطات مــع فلســطينيات مــن المناطــق المحتلــة العــام  ،1967ومــع نســاء إس ـرائيليات مــن
مجموعــات ســام خاصــة بعــد االنتفاضــة الثانيــة ،األمــر الــذي أدى إلــى تغيــر فــي وجــه العمــل
النســوي والوعــي االجتماعــي.

[[[2

المصدر نفسه.
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فــي منحــى مختلــف ،شــهدت بدايــة الثمانينيــات تأثــر الجمعيــات بالتغيـرات اإلقليميــة فــي منطقــة
الشــرق األوســط ،الــذي شــهد وجــود التنظيمــات النســائية بتشــجيع مــن العقــد الدولي الــذي خصصته
األمــم المتحــدة لدعــم المــرأة ،وتوجــه المؤسســات الكنســية فــي أوروبــا الغربيــة لدعم الفلســطينيين
فــي إسـرائيل ،وتذمــر النســويات اإلسـرائيليات مــن الحكومــة علــى مســتوى الخدمــات المقدمــة لهــن،
وبنــاء علــى ذلــك أقيمــت جمعيــات تعنــى بمجــال الطفولــة والنســاء[.[[2
وبشــكل خــاص ،زاد عــدد الجمعيــات بســبب التمييــز القائــم علــى أســاس الهويــة ،وبســبب انفصــال
الفلســطينيات عــن المؤسســات اليهوديــة األم ،وتراجــع الحركــة النســوية الفلســطينية عــن فكــرة
األخويــة النســوية التــي تحــارب تهميــش الدولــة والمؤسســة الحاكمــة ،وأصبحــت مجــرد حركــة تحارب
التراتبيــة والهيمنــة داخــل الحركــة النســوية نفســها (هيمنــة األشــكنازيات األوروبيــة الصهيونيــة
البيضــاء التــي فرضــت أجندتهــا علــى الخطــاب النســوي طــوال عقــود).
عامــل آخــر لــه أثــر ،كان اتفاقيــة أوســلو التــي تجــاوزت فلســطينيي الداخــل ،وبالتالــي وصلــت
القيادتــان السياســية واالجتماعيــة فــي المناطــق المحتلــة العــام  ،1948إلــى قناعــة بضــرورة المباشــرة
بصياغــة مشــروعهم الوطنــي بأنفســهم ،مــن خــال تنميــة الخطــاب القومــي الوطنــي ،وبرامــج
االســتقاللية الثقافيــة ،وبنــاء المؤسســات األهليــة المســتقلة .وقــد تأثــر المجتمــع المدنــي أيضــاً
بخطــاب حقــوق اإلنســان العالمــي ،وتطــور نظريــات األقليــات والشــعوب األصليــة ،وازديــاد إمكانيــة
التمويــل الخارجــي.
وقبــل التســعينيات ،تــم التركيــز علــى قضايــا نســائية خدميــة ،والحق ـاً تحولــت النســاء مــن العمــل
النســائي إلــى العمــل النســوي ،الــذي يــرى فــي النســوية فك ـرا ً سياســياً تحرري ـاً يناضــل مــن أجــل
إنهــاء القمــع الحاصــل علــى النســاء علــى جميــع المســتويات الفرديــة ،االجتماعيــة ،والسياســية.
وســاهمت خصوصيــة المجتمــع الفلســطيني ،إلــى جانــب ضــرورة تحــدي البنيــة الذكوريــة األبويــة
للمجتمــع وتفكيكهــا ،فــي إقامــة جمعيــات تتنــاول مواضيــع كانــت تعتبــر محرمــة ،مثــل جمعيــات
وضعــت علــى ســلم أولوياتهــا الحقــوق الجنســية والجســدية للفــرد ،كمــا أقيمــت جمعيــات نســوية
ذات فكــر نســوي دينــي مغايــر ،تهــدف إلــى تغييــر وضعيــة المــرأة العربيــة فــي البــاد العربيــة،
وشــكلت تحدي ـاً للمؤسســات الدينيــة والجمعيــات النســوية العلمانيــة .وســاهمت الجمعيــات فــي
فــرض أجنــدة نســوية فــي الحيــز العــام ،حيــث لــم تســتطع المؤسســات الرســمية أو األح ـزاب أن
تتجاهــل قضايــا النســاء ولــو شــكلياً ،بســبب انخـراط الناشــطات فــي األحـزاب ،وســاهم التمويــل فــي
[[[2

همــت ،زغبــي« .2014 .النســاء الفلســطينيات مــن مناطــق  1948وســوق العمــل اإلسـرائيلية» ،قضايــا إسـرائيلية ،العــدد ،55
رام اللــه :المركــز الفلســطيني للدراســات اإلس ـرائيلية – مــدار.www.madarcenter.com :
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تســليط الضــوء علــى النســاء ،وذلــك علــى الرغــم مــن أنــه لعــب دورا ً ســلبياً فــي مــا يخــص أجنــدات
التمويــل ومجاالتــه المقبولــة.
أيض ـاً تــم الربــط بيــن التمييــز ضــد النســاء فــي جميــع مجــاالت الحيــاة ،مــع إضافــة التركيــز علــى
ضــرورة مواجهــة القمــع القومــي ،والتركيــز علــى أن السياســات اإلسـرائيلية تــؤدي إلــى تدنــي مكانــة
المــرأة .ومــع تنامــي قــوة خطــاب هــذه الجمعيــات وعملهــا ،تمكنــت مــن طــرح األجنــدة النســوية
فــي الحيــز العــام ،ودمجهــا فــي األجنــدة االجتماعيــة .إال أن العديــد مــن النســويات اختلفــن علــى
بعــض القضايــا التــي تخــص النســاء نتيجــة التباينــات الفكريــة والسياســية لــدى أحزابهــن السياســية.

 .8خاتمة

بــدأ العمــل النســوي الفلســطيني منــذ مراحــل مبكــرة ،وال شــك أن لهــذا العمــل تأثي ـرا ً منــذ بدايــة
تأسســه ،وإن كان هــذا التأثيــر ،فــي معظــم األحيــان ،يركــز علــى فئــات محــددة ،وتقديــم خدمــات
محــددة ،ولــم ينجــح فــي خلــق حالــة مجتمعيــة قابلــة لتحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن الجنســين،
لألســباب التــي تناولنــا بعضهــا ســابقاً ،والتــي منهــا ذكوريــة المجتمــع ،واألح ـزاب السياســية ،إضافــة
إلــى وجــود االحتــال اإلس ـرائيلي ،واالنقســام ،وبالتالــي اختــاف األجنــدات النســوية ،وعــدم اتفاقهــا
علــى مطالــب حقوقيــة بســبب االختــاف الفكــري واأليديولوجــي للنســاء ،وبخاصــة الحزبيــات ،أو
المنخرطــات فــي منظمــات المجتمــع المدنــي.
ســيادة خطــاب الدولــة ،والتمكــن لــدى مؤسســات المجتمــع المدنــي ،والمؤسســة الرســمية ،أدى
فــي العديــد مــن األحيــان إلــى نتائــج عكســية ،حيــث نــرى الورطــة الحقيقيــة التــي تواجههــا المراكــز
والمؤسســات النســوية بشــكل خــاص ،والمســتوى السياســي الفلســطيني بشــكل عــام ،عنــد الحديــث
عــن تمكيــن سياســي واقتصــادي بالمفهــوم الليبرالــي التنمــوي حســب خطــاب المموليــن ،وتأثــر
النســويات بذلــك الخطــاب ،حيــث تــم العمــل بنــاء عليــه فــي معظــم الخطــط الوطنيــة الفلســطينية،
وعــدم نجاحــه فــي معظــم األحيــان ،لعــدم ارتباطــه بالواقــع الفلســطيني المحتــل.
أيضـاً التركيــز علــى القضايــا الحقوقيــة للنســاء بمعــزل عــن الحقــوق الوطنيــة مثَّــل إشــكالية بالنســبة
للحركــة النســوية ،بمؤسســاتها المختلفــة الرســمية والمدنيــة ،كمــا كان األمــر تمام ـاً بالتركيــز علــى
الجانــب الوطنــي فقــط ،واالنتظــار إلــى مرحلــة مــا بعــد التحــرر حتــى تتــم مناقشــة القضايــا
االجتماعيــة وحقــوق النســاء .ولربمــا مــا واجهتــه النســاء مــن تهميــش وتغييــب بعــد اتفاقيــة أوســلو،
وســيادة خطــاب الدولــة ،هــو مــا أدى إلــى اســتعجال قطــف الثمــار .علــى أي حــال ،يدفــع المواطــن
الفلســطيني ،والنســاء الفلســطينيات بشــكل خــاص ومضاعــف ،ثمــن ســيادة خطــاب الدولــة بمعــزل
عــن عمليــة التحــرر الوطنــي واالجتماعــي.
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علــي ،نهــاد« .خــارج الملعــب البيتــي ،نســاء فلســطينيات فــي الحيــاة اليوميــة» ،كانــون األول ،2008
قضايــا إســرائيلية العــدد ( .)32-31رام اللــه :المركــز الفلســطيني للدراســات اإلســرائيلية – مــدار:
.www.madarcenter.com
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الحركة الوطنية الفلسطينية
في مخيمات الشتات

حمدي أحمد «علي حسين»

تتكــون الحركــة الوطنيــة الفلســطينية فــي مخيمــات الشــتات مــن فصائــل وأحزاب سياســية فلســطينية
تابعــة لمنظمــة التحريــر ،وفصائــل وقــوى أخــرى نشــأت خــارج المنظمــة لــم تنضــم لهــا ،وأبرزهــا
حركــة المقاومــة اإلســامية (حمــاس) ،وحركــة الجهــاد اإلســامي ،كمــا تتكــون مــن مؤسســات ولجــان
شــعبية .وســاهمت الحركــة الوطنيــة عنــد نشــوئها فــي مخيمــات الشــتات فــي بلــورة الهويــة الوطنيــة
الفلســطينية ،وشــجعت الحفــاظ عليهــا فــي ظــل الحرمــان والبعــد عــن فلســطين ،كمــا أن لهــا دورا ً
مهمـاً فــي إدارة مخيمــات الالجئيــن.
ســتحلل هــذه الورقــة وضــع الحركــة الوطنيــة الفلســطينية فــي مخيمــات الشــتات مــن حيــث
التقســيمات واألدوار ،وســتتطرق أيضـاً إلــى الحديــث عــن بعــض األطـراف المؤثــرة علــى عمــل الحركــة
الوطنيــة ،والمشــاكل الناتجــة عــن تراجــع دور الحركــة الوطنيــة فــي مخيمــات الشــتات ،مــع التركيــز
علــى بعــض نقــاط القــوة التــي تســاهم فــي تحســين أداء الحركــة الوطنيــة ،والتطــرق إلــى العوائــق
ونقــاط الضعــف التــي تؤثــر ســلباً علــى أداء الحركــة الوطنيــة ودورهــا فــي المخيمــات.

 .1تركيبة الحركة الوطنية الفلسطينية في مخيمات الشتات

تتكــون الحركــة الوطنيــة الفلســطينية فــي مخيمــات الشــتات مــن الفصائــل واألحــزاب والهيئــات
والمؤسســات الفلســطينية.
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 .1.1الفصائل واألحزاب السياسية الفلسطينية في مخيمات الشتات
تنقســم الفصائــل الفلســطينية فــي مخيمــات الشــتات إلــى فصائــل تابعــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية
وهــي :حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني «فتــح» ،الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين ،الجبهــة
الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين ،حــزب الشــعب الفلســطيني ،جبهــة النضــال الشــعبي ،الجبهــة العربيــة
الفلســطينية ،جبهــة التحريــر الفلســطينية ،منظمــة الصاعقــة ،حــزب االتحــاد الديمقراطــي الفلســطيني
«فــدا» ،وهنالــك فصيــان غيــر تابعيــن للمنظمــة همــا :حركــة المقاومــة اإلســامية «حمــاس» ،حركــة الجهاد
اإلســامي .وهنــاك فصائــل أخــرى انشــقت عــن المنظمــة أو أبعــدت منهــا ،مثــل الجبهــة الشــعبية –
القيــادة العامــة ،أو لــم تدخــل المنظمــة مثــل حركــة «فتــح» -االنتفاضــة التــي انشــقت عــن حركــة «فتــح»
فــي الثمانينيــات ،عــدا عــن تشــكل مجموعــات وتنظيمــات ســلفية جهاديــة ،وبخاصــة فــي مخيمــات لبنــان.
تراجــع العمــل الفصائلــي الفلســطيني فــي مخيمــات الشــتات نتيجــة عوامــل متعــددة ،أبرزهــا االنقســام
السياســي الفلســطيني مــن جهــة ،وبســبب انشــغال قيــادات هــذه الفصائــل المتواجديــن فــي فلســطين
فــي مناصــب أخــرى بعيــدة عــن العمــل الفصائلــي ،فالهــدف الــذي نشــأت مــن أجلــه هــذه الفصائــل
يختلــف عــن الواقــع الــذي يعيشــه أفرادهــا ومناصروهــا فــي مخيمــات الشــتات ،وال يمكــن تطبيقــه
انطالقـاً مــن مخيمــات الشــتات ،فأصبــح الهــدف الفصائلــي الداعــي إلــى تحريــر فلســطين هدفـاً نظريـاً
فــي ظــل البعــد الجغرافــي واالنقســام السياســي وحلــول التســوية التــي قامــت بهــا منظمــة التحريــر
الفلســطينية .كمــا باتــت للفصائــل الفلســطينية تحالفــات خارجيــة مرتبطــة بمصالــح أثــرت علــى
مســارها ،وتــم الــزج ببعضهــا فــي صراعــات خارجيــة ،وأثــرت المآســي التــي تعرضــت لهــا مخيمــات
الالجئيــن فــي لبنــان وســوريا ،علــى دور الفصائــل؛ مثــل مأســاة مخيــم نهــر البــارد فــي لبنــان ،ودخــول
قــوات ســلفية لــه واجهتهــا قــوات الجيــش اللبنانــي فــي معــارك أدت إلــى تهجيــر ســكان المخيــم،
وتدميــر جــزء كبيــر منــه (بــدءا ً مــن العــام  ،)2007ومأســاة مخيــم اليرمــوك فــي دمشــق فــي ســوريا،
ووقــوع ســكانه فــي أتــون الحــرب الجاريــة هنــاك ،وتهجيــر الغالبيــة العظمــى مــن أهلــه ،وحصــار
مــن بقــي منهــم .وســاهم ذلــك فــي زيــادة التضييــق مــن قبــل الحكومــات عليهــا ،وتجلــى ذلــك بعــد
األحــداث التــي شــهدتها الــدول العربيــة مؤخ ـرا ً بحجــة الحفــاظ علــى أمــن هــذه الــدول ،فتعرضــت
الفصائــل ،وبخاصــة فــي لبنــان ،إلــى مزيــد مــن التضييــق ،تمثــل بزيــادة الحصــار علــى المخيمــات
الفلســطينية ،كل هــذه العوامــل ســاهمت فــي تراجــع العمــل الفصائلــي فــي مخيمــات الشــتات.
أمــا األردن ،فقــد تراجــع الــدور الفصائلــي الرســمي فيهــا منــذ خــروج منظمــة التحريــر الفلســطينية
عقــب أحــداث أيلــول األســود فــي بدايــة الســبعينيات مــن القــرن الماضــي ،وصعــود دور حركــة
اإلخــوان المســلمين بســبب تســامح الدولــة معهــا ،مــع وجــود دور فصائلــي علــى مســتوى الكتــل
الطالبيــة فــي الجامعــات األردنيــة ،فــي حيــن أن الحكومــة مســؤولة ،بشــكل أساســي ،عــن المخيمــات
أمنيـاً ،فيمــا تقــدم «األونــروا» لهــا الخدمــات ،وبخاصــة التعليــم والصحــة ،وهــذا تأكيــد على مشــروعية
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حــق العــودة ،كمــا أن النظــام القبلــي العشــائري أصبــح مؤث ـرا ً بشــكل أوســع فــي مخيمــات األردن.
أمــا ســوريا التــي كانــت معقـاً سياســياً لعــدد مــن الفصائــل الفلســطينية ،وبخاصــة «حمــاس» ،فقــد
حدثــت فيهــا تغي ـرات أثــرت علــى واقــع الفلســطينيين بشــكل عــام ،والفصائــل الفلســطينية بشــكل
خــاص ،فتميــز العمــل الفصائلــي بتراجــع نتيجــة تحــول الفلســطينيين والفصائــل إلــى مؤيديــن
ومعارضيــن لمــا يحــدث فــي ســوريا ،فــي حيــن دعــت قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية إلــى
الحيــاد اإليجابــي مــن أجــل تحييــد مخيمــات الالجئيــن الفلســطينيين عــن الص ـراع القائــم ،وأبقــت
عالقاتهــا بشــكل طبيعــي مــع النظــام .أمــا الفصائــل األخــرى ،فلــم تلتــزم بمطالــب المنظمــة ،حيــث
انســحبت قيــادة «حمــاس» السياســية مــن ســوريا ،وقطعــت عالقاتهــا مــع النظــام الســوري عقــب
بدايــة األحــداث العــام  2011احتجاجـاً علــى لجــوء النظــام للقــوة العســكرية فــي فــض التظاهـرات،
أمــا الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين -القيــادة العامــة ،فقــد انحــازت بجانــب النظــام الســوري،
وشــاركت قواتهــا فــي القتــال جنب ـاً إلــى جنــب مــع النظــام.
تجلّــى الص ـراع الفصائلــي مــن خــال أحــداث مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين القريــب مــن
العاصمــة دمشــق ،حيــث تشــترك قــوات أحمــد جبريــل (القيــادة العامــة) مــع قــوات النظــام الســوري
فــي المعــارك فــي مخيــم اليرمــوك ،والقتــال ضــد مجموعــات مســلحة متمركــزة فــي المخيــم ،وأبرزهــا
«أنصــار بيــت المقــدس» التــي يقودهــا عناصــر كانــت قبــل األحــداث جــزءا ً مــن حركــة «حمــاس»،
فيمــا حاربــت جميــع الفصائــل الفلســطينية تنظيــم الدولــة اإلســامية «داعــش» ،الــذي ســيطر
علــى أج ـزاء مــن المخيــم بتواطــؤ مــن جبهــة النصــرة نهايــة آذار (مــارس)  ،2015مســتغالً االنقســام
واالقتتــال الفلســطيني ،وعــدم وجــود فصائــل قــادرة علــى الدفــاع عــن المخيــم ،مــا أدى إلــى تهجيــر
آالف الفلســطينيين منــه ،ومــا يحــدث فــي ســوريا أثبــت أن المنظمــة غيــر قــادرة علــى توحيــد
الموقــف الفلســطيني ،وأن تأثيــر العوامــل العربيــة والخارجيــة أقــوى مــن تأثيــر منظمــة التحريــر على
الفلســطينيين ،وبخاصــة فــي ظــل االنقســام ،فاكتفــت المنظمــة بإعــان الحيــاد اإليجابــي ،وتقديــم
بعــض المســاعدات اإلنســانية عــن طريــق المنظمــات الدوليــة ،دون إيجــاد حلــول علــى األرض وتوفيــر
الحمايــة للمخيــم ،ولــم تســتطع المنظمــة إيجــاد مــاذ آمــن لالجئيــن الفلســطينيين الموجوديــن
فــي المخيــم ،ســواء بعودتهــم إلــى موطنهــم ،أو حتــى إلــى مناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،أو
بانتقالهــم إلــى مــكان آخــر أكثــر أمن ـاً ،بــل تركــت القيــادة الفلســطينية المتمثلــة بمنظمــة التحريــر
[[[
الفلســطينية الســاحة لألط ـراف المتنازعــة فــي ظــل اســتمرار األزمــة.
تســعى الفصائــل الفلســطينية فــي لبنــان إلــى الحفــاظ علــى األمــن فــي المخيمــات لحمايــة الوجــود
[[[

هاني المصري« .مخيم اليرموك :ضحية االنقسام» ،مجلة مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،عدد .90-88 :)2015( 103
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الفلســطيني ،وتحييــد الالجئيــن عــن الصراعــات المذهبيــة ،وتخشــى تســلل مجموعات ســلفية متشــددة
مثــل «جنــد اإلســام» ،و«فتــح اإلســام» و«عصبــة األنصــار» ،وغيرهــا مــن المجموعــات ،ألنهــا تحمــل
أهدافـاً أيديولوجيــة تتمثــل فــي إقامــة واليــة أو دولــة إســامية [[[،كمــا أن لهــا امتــدادا ً لتنظيمــات مثــل
«القاعــدة» .وحتــى ال تتكــرر مأســاة نهــر البــارد التــي حدثــت العــام  [[[،2007قامــت الفصائــل الوطنيــة
واإلســامية الفلســطينية المكونــة مــن فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية ،إضافــة إلــى حمــاس
والجهــاد اإلســامي فــي نيســان (إبريــل)  ،2015بوضــع خطــة أمنيــة فــي المخيمــات الفلســطينية ،وعلــى
رأســها مخيــم عيــن الحلــوة ،وذلــك مــن خــال تشــكيل قــوة أمنيــة مشــتركة تقودهــا حركــة فتــح ،بهــدف
الحفــاظ علــى أمــن المخيمــات ،والحــد مــن صـراع الفصائــل الفلســطينية علــى حكــم المخيــم ،ومنــع
[[[
فصيــل واحــد مــن التصــرف ،وبهــدف منــع تدخــل الجيــش اللبنانــي فــي المخيمــات الفلســطينية.
ويشــهد مخيــم عيــن الحلــوة لالجئيــن الفلســطينيين اشــتباكات بيــن الفينــة واألخــرى بيــن مســلحين
مــن حركــة فتــح ومســلحين مــن مجموعــات «جنــد اإلســام» و«فتــح اإلســام» ،كالتــي حدثــت فــي
[[[
شــهر حزي ـران (يونيــو) .2015
كمــا تشــهد المخيمــات عمليــات اغتيــال لقيــادات بســبب الصـراع المســتمر بيــن األحـزاب والفصائــل
الفلســطينية ،وكان آخرهــا اغتيــال العقيــد طــال البالونــة رئيــس كتيبــة شــاتيال فــي حركــة فتــح فــي
نهايــة تمــوز  ،2015ووجهــت أصابــع االتهــام لعناصــر مــن الجماعــات اإلســامية («فتــح اإلســام»
[[[
و«جنــد الشــام»).
[[[
[[[

[[[
[[[
[[[

وفيــق هــواري « .الســلفية فــي لبنــان ( :)2جنــد الشــام وعصبــة األنصــار وفتــح اإلســام» ،موقــع جنوبيــة اإللكترونــي،
(.http://goo.gl/kFDlhr :)2014
مخيــم فلســطيني أنشــئ علــى األرض اللبنانيــة العــام  1949بعــد النكبــة ،يعيــش فيــه أكثــر مــن  31ألــف الجــئ فلســطيني.
نــال شــهرة واســعة العــام  2007بعــد انــدالع معــارك عنيفــة بســاحاته بيــن الجيــش اللبنانــي وتنظيــم «فتــح اإلســام»،
تســببت فــي تدميــر المخيــم بكاملــه ،وتســببت تلــك المعــارك بتشــريد نحــو  27ألــف الجــئ فلســطيني مــن المخيــم ومــن
المناطــق المحيطــة بــه ،حيــث تعرضــت المنطقــة لقصــف مدفعــي وجــوي خــال حصــار اســتمر ثالثــة أشــهر .وقالــت
منظمــة األونــروا إن نحــو  %95مــن مبانــي المخيــم وبنيتــه التحتيــة قــد دمــرت بشــكل كامــل ،أو أصابهــا ضــرر بالــغ يتعــذر
إصالحــه ،وتعهــدت األط ـراف الدوليــة بتقديــم الدعــم المالــي الــازم إلعــادة إعمــار المخيــم ،غيــر أنهــا لــم تـ ِ
ـف بــكل
التزاماتهــا ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،تمكنــت األونــروا ،بمســاعدة الحكومــة اللبنانيــة ،ومــا وصــل مــن مســاعدات ماليــة
دوليــة ،مــن بنــاء عــدد مــن العمــارات الســكنية والمــدارس ،مــا جعــل مئــات األســر تعــود إلــى المخيــم ،فــي انتظــار إتمــام
مهمــة إعــادة اإلعمــار بشــكل كامــل ،الجزيــرة.http://goo.gl/sm8ETg :
بــدون مؤلــف« .الفصائــل الفلســطينية فــي لبنــان تعــد خطــة أمنيــة للمخيمــات خاصــة عيــن الحلــوة» ،الشــرق األوســط،
عــدد  30( 12937نيســان.http://goo.gl/DCzYvu ،)2014 ،
.بــدون مؤلــف« ،هــدوء حــذر فــي مخيــم عيــن الحلــوة بعــد اشــتباكات أوقعــت قتيليــن وجرحــى ،فضائيــة فلســطين اليــوم،
( 16نيســان .http://paltoday.tv/index.php/component/webplayer/video/12985 :)2015
.بــدون مؤلــف« .اغتيــال «طــال األردنــي» مســؤول فتــح فــي مخيــم عيــن الحلــوة واتصــاالت فلســطينية -لبنانيــة الحتــواء
التوتــر CNN »،بالعربيــة 25( ،تمــوز :)2015

http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/07/25/lebanon-fateh-leader-killed.
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 .1.2المؤسسات الفلسطينية في مخيمات الشتات
تنقســم المؤسســات الفلســطينية العاملــة فــي مخيمــات الشــتات إلــى مؤسســات رســمية تابعــة
للمنظمــة ،ومؤسســات خاصــة أو تابعــة للفصائــل األخــرى التــي ليســت عضــوا ً فــي المنظمــة ،وإلــى
مؤسســات شــعبية مكونــة مــن نــوا ٍد شــبابية ومؤسســات نســوية وغيرهــا .وتعانــي المؤسســات
الفلســطينية التــي أنشــأتها منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن الترهــل والتفــكك ،وبخاصــة بعــد تركيــز
العمــل الفلســطيني علــى مؤسســات الســلطة الفلســطينية ،داخــل األراضــي المحتلــة العــام ،1967
كمــا تعانــي مــن شــح فــي المــوارد نتيجــة تراجــع الدعــم المقــدم لهــا.
 1.2.1دائرة شؤون الالجئين
دائــرة شــؤون الالجئيــن هــي دائــرة مــن دوائــر منظمــة التحريــر الفلســطينية تتبــع للجنتهــا التنفيذيــة،
تــم إنشــاؤها العــام  ،1987وكلفــت بمتابعــة شــؤون الالجئيــن الفلســطينيين فــي مناطــق تواجدهــم
كافــة ،ورعايــة مصالحهــم ،والدفــاع عــن حقوقهــم ،مــن خــال تنظيــم دور الدائــرة مــع األطــراف
المؤثــرة فــي قضيــة الالجئيــن .ومــن المهــام الموكلــة للدائــرة حمايــة حقــوق الالجئيــن الفلســطينيين،
وتعزيــز التعــاون الدولــي مــن أجــل قضيــة الالجئيــن ،وغيرهــا مــن القضايــا التــي تنــدرج تحــت مظلــة
متابعــة األوضــاع والقضايــا الحياتيــة لالجئيــن الفلســطينيين ،مــن خــال متابعــة المخيمــات ،وتحســين
[[[
العالقــات مــع الجهــات التــي تعنــى بالالجئيــن.
بقيــت عالقــة دائــرة شــؤون الالجئيــن مع الــدول المضيفــة لالجئيــن (األردن ،وســوريا ،ولينــان) مرهونة
بعالقــات الســلطة الفلســطينية مــع هــذه الــدول ،وترتبــط بالسياســات الداخليــة لهــذه الــدول فــي
تعاملهــا مــع الالجئيــن الفلســطينيين ،فالعالقــة مــع األردن تتأثــر ســلبياً بأحــداث تاريخيــة متعلقــة
بمنظمــة التحريــر ،ولكــن العالقــة جيــدة بيــن دائــرة شــؤون الالجئيــن ودائــرة الشــؤون الفلســطينية
التابعــة للحكومــة األردنيــة التــي تتابــع شــؤون المخيمــات .أمــا العالقــة مــع ســوريا ،فتحتفــظ الدائــرة
بعالقــات جيــدة مــع الهيئــة العامــة لالجئيــن التابعــة للحكومــة الســورية ،وفــي لبنان تنحصر نشــاطات
الدائــرة فــي إقامــة الفعاليــات الوطنيــة وإش ـراك الالجئيــن فيهــا ،مــع مســا ٍع الســتدراج المســاعدات
ورفــض التوطيــن وغيرهــا مــن االتصــاالت والمحــاوالت لتحســين حيــاة الالجئيــن ،وتــم تحقيــق إنجــاز
بإلغــاء الحكومــة اللبنانيــة قرارهــا الصــادر العــام  1995الــذي يحــدد ســفر الالجئيــن مــن حملــة وثيقــة
[[[
الســفر اللبنانيــة وعودتهــم.
[[[

ســعيد ســامة« .منظمــة التحريــر الفلســطينية ودائــرة شــؤون الالجئيــن» ،جريــدة حــق العــودة ،العــدد  ،56بيــت لحــم:
المركــز الفلســطيني لمصــادر حقــوق المواطنــة والالجئيــن «بديــل»،

[[[

المرجع السابق.

http://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/1989-art04.html.
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لكــن عالقــة الدائــرة مــع الــدول المضيفــة لــم تغيــر شــيئاً مــن واقــع الالجئيــن ،ألن الدائــرة مــا زالــت
تقــف عاجــزة أمــام أهــم القضايــا وأكثرهــا حساســية وتأثيـرا ً ،بفعــل الواقــع الــذي تمــر بــه مؤسســات
منظمــة التحريــر الفلســطينية والمؤسســات التابعــة لهــا التــي تعانــي مــن الوهــن والضعــف.
فــي األردن مــا زال معظــم الالجئيــن يعيشــون فــي ظــل ظــروف اقتصاديــة ومعيشــية صعبــة ،وفــي ســوريا
قتــل الكثيــر منهــم وهجــر معظمهــم ،ومــا زال حصــار مخيــم اليرمــوك قائم ـاً .أمــا الالجئيــن فــي لبنــان،
فيعيشــون فــي ظــروف مأســاوية ،ومــا زالــت قضيــة إعمــار مخيــم نهــر البــارد عالقــة ،والالجئــون مشــردين
فــي المخيمــات الفلســطينية األخــرى ،وهجــر الجئــو الع ـراق وتشــتتوا فــي دول العالــم .ويعبــر موقــع
دائــرة شــؤون الالجئيــن علــى شــبكة اإلنترنــت[[[ عــن واقــع الدائــرة ،فالموقــع ال يحتــوي علــى إنجــازات
جديــدة تخــص المخيمــات الفلســطينية فــي الشــتات ،ســوى بعــض التقاريــر القديمــة التــي تخــص
الالجئيــن ،والحديــث عــن بعــض المشــاكل دون إب ـراز دور الدائــرة أو تعريفهــا ورؤيتهــا ورســالتها علــى
الموقــع ،فالموقــع الــذي مــن المفتــرض أن يكــون منصــة علميــة ومرجعـاً لمعرفــة أوضــاع الالجئيــن ،تحـ ّول
إلــى موقــع إخبــاري يتنــاول أخبــار الســلطة الفلســطينية مــن جهــة ،وانتهــاكات االحتــال مــن جهــة أخــرى،
وهكــذا هــو وضــع الدائــرة فــي ظــل عــدم التجديــد الناتــج عــن ضعــف منظمــة التحريــر الفلســطينية.
 .1.2.2اللجان الشعبية في المخيمات
أسســت اللجــان الشــعبية الفلســطينية اســتنادا ً إلــى قــرار اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر
الفلســطينية ومجلــس وزراء الســلطة الوطنيــة المنعقــد فــي غــزة فــي شــهر تشــرين الثانــي ،1996
حيــث تقــرر تشــكيل لجــان خدمــات شــعبية فــي مخيمــات الالجئيــن تتابعهــا وتشــرف عليهــا دائــرة
شــؤون الالجئيــن ،وتشــكلت مــن ممثلــي الفصائــل السياســية ،وبهــدف سياســي-أمني ،ولمنــع النـزاع
واالقتتــال داخــل المخيمــات دون أن تنافــس «األونــروا» مــن حيــث تقديــم الخدمــات ،أو أن تطــرح
نفســها بديـاً عنهــا .ومــن مهامهــا تطويــر مســتوى الخدمــات فــي المخيمــات فــي مختلــف المجــاالت
االجتماعيــة ،والصحيــة ،والتعليميــة ،والثقافيــة ،االقتصاديــة ،والبنيــة التحتيــة ،واإلنشــاءات ،إضافــة إلى
الــدور التعبــوي والسياســي المطلــوب الــذي يمثــل أداة للتواصــل بيــن القيــادة الفلســطينية والالجئيــن
فــي أماكــن تواجدهــم« [[1[،وتطلــق عليهــا «األونــروا» لجــان الخدمــات ،فــي محاولــة لتهميــش العمــل
[[[1
السياســي داخــل مخيمــات الالجئيــن».
[[[
[[[1

موقع دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية/http://www.plord.ps/ar :
عاصــم مســلم« .فــي ذكــرى النكبــة  ..اللجــان الشــعبية فــي المخيمــات إلــى أيــن؟» ،موقــع وكالــة قــدس لألنبــاء 5( ،أيــار،
:)2014

[[[1

عالء العزة« .اللجان الشعبية في مخيمات الضفة :قراءة أولية» ،صحيفة السفير( ،نيسان:)2011 ،

http://www.qudsn.ps/article/41408

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1854.
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تأثــرت اللجــان الشــعبية ،وبخاصــة فــي لبنــان وســوريا نتيجــة تحولهــا إلــى أداة بيــد المرجعيــات
السياســية ،فتراجــع دورهــا االجتماعــي الوطنــي لحســاب الــدور السياســي الوطنــي ،كمــا غرقــت
أحيانـاً فــي األزمــات الخاصــة بالــدول المضيفــة ،ففــي األزمــة الســورية قاتلــت اللجــان الشــعبية دفاعـاً
عــن المخيمــات الفلســطينية أيض ـاً.
تلعــب اللجــان الشــعبية فــي مخيمــات لبنــان دورا ً توعويـاً وإنســانياً واجتماعيـاً واقتصاديـاً ،مــن خــال
متابعــة المشــاريع التنمويــة ومشــاكل البنــاء العشــوائي ،والســعي إلــى إدخــال مــواد اإلعمــار إلــى
المخيمــات ،وصيانــة الوحــدات الســكنية اآليلــة للســقوط ،وتحســين البيئــة مــن خــال التفاعــل مــع
البلديــات ،ومحاولــة إيجــاد حلــول للمشــاكل التربويــة مــن خــال تفعيــل الحــوار مــع المــدارس
واألهــل بالتعــاون مــع «األونــروا» ،واالهتمــام بالجانــب الصحــي بالتعــاون مــع المؤسســات كاألونــروا
والهــال األحمــر الفلســطيني ،وإقامــة نــدوات التوعيــة الصحيــة مــن نمــط مخاطــر اإلدمــان والنفايــات
الطبيــة  ...كل هــذه األدوار وضــرورة تطويرهــا تعتمــد علــى االهتمــام بشــكل أكبــر بهــذه اللجــان
[[[1
علــى أســاس أن االهتمــام بشــؤون النــاس هــو واجــب وطنــي بالدرجــة األولــى.
علــى الرغــم مــن وجــود النظــام الداخلــي الــذي ينظــم عمــل هــذه اللجــان ،بمــا فيــه إجـراء انتخابــات
ألعضائهــا ،فــإن اللجــان فــي مخيمــات الشــتات لــم تتغيــر منــذ ســنوات طويلــة لعوامــل عــدة ،منهــا
عــدم نضــوج وتطــور العمــل المؤسســاتي فــي المخيمــات الــذي تحتكــره شـرائح نخبويــة ضيقــة ،ففــي
لبنــان مثـاً ،كانــت آخــر محاولــة إلجـراء انتخابــات للجــان الشــعبية العــام  2007فــي مخيــم شــاتيال،
وبــاءت المحاولــة بالفشــل بســبب إهمالهــا مــن القــوى الفلســطينية بالدرجــة األولــى ،التــي ســارعت
فــي تخصيــص موازنــات لعــدد مــن اللجــان الموجــودة للقيــام بمشــاريع تحــت عنــوان «إحيــاء دور
[[[1
اللجــان الشــعبية» كمنــاورة بديلــة عــن االنتخابــات.
كمــا تعانــي اللجــان الشــعبية مــن مشــكلة بســبب انقطــاع التمويــل عنهــا منــذ ســنوات ،وارتبــاط
أفرادهــا وأعضائهــا بعالقــات مصلحــة مــع «األونــروا» ،وتقلــد بعضهــم وظائــف فيهــا ،وســاهم ذلــك
فــي تقاعســهم فــي االعت ـراض علــى سياســات األونــروا فــي تقليــص خدماتهــا المقدمــة للمخيمــات.
ويبقــى وضــع اللجــان الشــعبية فــي مخيمــات الشــتات مرهونـاً بإعــادة تشــكيلها ضمــن اإلصالحــات
التــي يجــب أن تقــام علــى جميــع األصعــدة ،بــدءا ً مــن المجلــس الوطنــي الفلســطيني ،مــرورا ً
بالمنظمــة ودائــرة شــؤون الالجئيــن ،للوصــول إلــى اللجــان الشــعبية التــي تنــدرج تحــت مظلتهــا ،على
[[[1

ســامر منــاع« .لجــان المخيمــات فــي لبنــان :أداء قاصــر عــن مهمــة وطنيــة» ،جريــدة حــق العــودة ،عــدد  ،48بيــت لحــم:
المركــز الفلســطيني لمصــادر حقــوق المواطنــة والالجئيــن «بديــل»:

[[[1

المرجع السابق.

http://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/1790-article15.html.
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أن يكــون اإلصــاح وفقـاً لعمليــة ديمقراطيــة تشــارك فيهــا جميــع الفصائــل الفلســطينية ،بغــض النظــر
عــن انتمائهــا للمنظمــة ،وذلــك مــن أجــل تج ّنــب أي صراعــات فصائليــة مســتقبلية ،ومــن ثــم فــرض
مســاءلة عليهــا ونظــام يحــدد عملهــا وعالقتهــا بالمجتمــع ،ويقســمها إلــى لجــان وظيفيــة لتشــمل
جميــع المجــاالت.
 .1.2.3الصندوق القومي الفلسطيني
يتولــى الصنــدوق القومــي الفلســطيني الــذي أســس مطلــع الســبعينيات ،ويتبــع اللجنــة التنفيذيــة
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية ،مســؤولية كل المســاعدات الماليــة التــي تتلقاهــا المنظمــة ،إضافــة
إلــى مســؤوليته عــن تزويــد البعثــات الدبلوماســية الفلســطينية بمتطلباتهــا الماليــة ،ولــه أدوار
متعــددة فــي مخيمــات الالجئيــن فــي الشــتات ،ويرأســه حالي ـاً الدكتــور رمــزي خــوري الــذي عينــه
الرئيــس محمــود عبــاس لهــذا المنصــب العــام .2005
يبــرز دور الصنــدوق فــي مخيمــات الالجئيــن مــن خــال دائــرة الضمــان الصحــي ،ففــي األردن يســتفيد
منــه حوالــي  40 - 36ألــف شــخص ،وهنالــك  7عيــادات تابعــة للصنــدوق ،وهنالــك بطاقــة لألســرة
تمكــن الشــخص المتواجــد فــي إربــد أو الزرقــاء أو نواحــي المخيمــات مثـاً مــن العــاج ضمــن الدائــرة
التــي يتواجــد فيهــا دون االنتقــال باســتخدام البطاقــة ،وهنــاك تعاقــد بيــن الضمــان ومستشــفيات معينــة
[[[1
حســب األصــول ،ويتــم بذلــك تقديــم الخدمــات الصحيــة واألدويــة لعــدد كبيــر مــن الفلســطينيين.
ويقــدم الصنــدوق القومــي الفلســطيني أيض ـاً خدماتــه لالجئيــن فــي لبنــان ،مــن خــال مؤسســات
متعــددة تابعــة لــه ،وهــي جمعيــة الهــال األحمــر ،وأســر الشــهداء ،كمــا يقــدم الصنــدوق أيض ـاً
خدمــة الضمــان الصحــي كمــا فــي األردن .لكــن مــن المفــروض أن يوجــه الصنــدوق أعمالــه لمخيمات
الالجئيــن بشــكل أكبــر ،مــن خــال دعمهــا ماليـاً ،ومحاولــة بنــاء مقـرات جيــدة للمؤسســات ،وأهمهــا
اللجــان الشــعبية ،ودعــم صمــود الالجئيــن ،وتقديــم منــح دراســية وغيرهــا.

 .2قضايا لها عالقة بالحركة الوطنية في مخيمات الشتات

ســاهمت عوامــل عــدة فــي تراجــع دور الحركــة الوطنيــة فــي مخيمــات الشــتات ،وهــي عوامــل أثــرت
علــى واقــع الحركــة الوطنيــة بشــكل عــام فــي الداخــل والخــارج ،ولكنهــا أعاقــت الحركــة الوطنيــة عــن
القيــام بدورهــا تجــاه مخيمــات الالجئيــن فــي الشــتات.

[[[1

بــدون مؤلــف .نقـ ًـا عــن جريــدة األيــام الفلســطينية :رمــزي خــوري مديــر الصنــدوق القومــي الفلســطيني يتحــدث لـــ
«األيــام» .ســفارة دولــة فلســطين لــدى جمهوريــة لبنــانhttp://www.palembassy-lb.net/_news.php?news_ :)2011( ،
id=697
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 .2.1االنقسام الفصائلي الفلسطيني
فــي ظــل الظــروف الصعبــة التــي تعيشــها المخيمــات الفلســطينية فــي الشــتات ،يعتبــر االنقســام
الفلســطيني إحــدى أبــرز قضايــا الوضــع الراهــن التــي تؤثــر علــى واقــع الحركــة الوطنيــة الفلســطينية
فــي مخيمــات الشــتات ،وانعكــس ذلــك مــن خــال تبايــن مواقــف الفصائــل الفلســطينية بشــأن
المطالــب المتعلقــة بواقــع الالجئيــن ،وأدى اختــاف الموقــف الفصائلــي الفلســطيني إلــى ردة فعــل
[[[1
مــن جانــب السياســيين اللبنانييــن بالــرد علــى المطالــب الفلســطينية بالقــول «توحــدوا ثــم طالبــوا».
يتمثــل ص ـراع الفصائــل الفلســطينية فــي لبنــان بشــكل كبيــر فــي الجانــب األمنــي فــي المخيمــات،
ويتــم ربطــه بالتطــورات السياســية المتالحقــة فــي لبنــان بشــكل يجعــل الملــف الفلســطيني بحاجــة
إلــى إصــاح مــن جميــع النواحــي االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية واألمنيــة ،ويشــكل غيــاب
المرجعيــة الفلســطينية الموحــدة التــي ينبثــق عنهــا التنســيق مــع الســلطات اللبنانيــة ،وتحديــدا ً فــي
الجانــب األمنــي ،خطـرا ً علــى الوضــع األمنــي فــي المخيمــات ،الــذي يم ّكــن الفاريــن مــن العدالــة فــي
[[[1
لبنــان مــن اســتغالل ذلــك الوضــع والدخــول إلــى المخيمــات.
تشــهد المخيمــات اللبنانيــة أيض ـاً انقســاماً داخــل صفــوف حركــة فتــح ،وهــو امتــداد لالنقســام
العــام الــذي تعانيــه الحركــة ،والناتــج عــن خالفــات بيــن الرئيــس محمــود عبــاس والنائــب محمــد
دحــان المفصــول عــن الحركــة ،حيــث نشــأ مــا يعــرف بـــ «التيــار اإلصالحــي» التابــع لدحــان
فــي مخيمــات لبنــان بقيــادة العميــد محمــود عبــد الحميــد موســى الملقــب بـــ «اللينــو» ،وهــو
القائــد الســابق لقــوات الكفــاح المســلح فــي لبنــان ،والمســؤول عــن حفــظ األمــن والنظــام فــي
مخيمــات لبنــان ،وبخاصــة عيــن الحلــوة ،بحكــم العالقــات القويــة التــي تربطــه بالجانــب اللبنانــي،
ومســؤوليته عــن مئــات المقاتليــن .وقــد أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس قـرارا ً بفصلــه مــن الحركــة
نهايــة العــام  ،2013وتــم تجريــده مــن كل الرتــب العســكرية ،وســاهم ذلــك فــي تــردي األوضــاع
[[[1
األمنيــة فــي المخيمــات.
يؤثــر االنقســام أيضـاً علــى التنســيق مــع الســلطات اللبنانيــة فــي الجوانــب المتعلقــة بمســتقبل قضية
الالجئيــن الفلســطينيين ،ومنهــا توطيــن الالجئيــن ،والمطالبــة باحتياجاتهــم اإلنســانية ،حيــث يحــرم
الجانــب اللبنانــي الالجئيــن مــن بعــض حقوقهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة والتعليميــة مــن جانــب،
[ [[1ســامر الســيالوي« .تداعيــات اســتمرار االنقســام الفلســطيني علــى الالجئيــن فــي لبنــان» ،موقــع شــبكة أخبــار الالجئيــن
الفلســطينيين فــي لبنــان.http://laji-net.net/arabic/default.asp?contentID=9331 :
[ [[1المرجع السابق.
[ [[1توفيق أبو خوصة« .مبادرة اللينو» .صحيفة الغد العربي 23( ،تموز:)2015 ،
.http://alghadalarabi.net/ar/?Action=Details&ID=43926

- 109 -

البرنامج التدريبي  -إعداد السياسات العامة والتفكيــر اإلستراتيجــي

كمــا تقــوم وكالــة «األونــروا» أيضـاً بتقليــص خدماتهــا ،ويترتــب علــى ذلــك تهديــدات لمســتقبل قضيــة
اللجــوء بشــكل عــام ،فــا توجــد وقفــة فصائليــة موحــدة لمواجهــة تلــك التحديــات.
 .2.2غياب تمثيل الالجئين في مخيمات الشتات
يشــكل تمثيــل الالجئيــن فــي مخيمــات الشــتات درعـاً واقيـاً لهــم فــي ظــل الظــروف والمؤثـرات التــي
يمــرون بهــا ويعايشــونها فــي مخيمــات الشــتات ،فالالجئــون محرومــون مــن التمثيــل فــي المجلــس
الوطنــي الــذي لــم تج ـ ِر فيــه انتخابــات منــذ العــام  ،1996وقــد تغيــرت أوضاعهــم ،وزاد عددهــم
منــذ ذلــك الوقــت .وكــون المجلــس الوطنــي الســلطة العليــا للشــعب الفلســطيني فــي مناطــق
تواجــده كافــة ،فمــن حــق الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــتات أن يكــون لهــم ممثــل فيــه يتابــع
أمــور المخيمــات ،ويــرأب الصــدع الــذي تعانــي منــه الحركــة الوطنيــة الفلســطينية بإعــادة هيكلتهــا
وإصــاح أجهزتهــا ،لتتــاءم مــع األوضــاع الجديــدة والتهديــدات التــي تعصــف بمخيمــات الالجئيــن،
ســاعية وفاعلــة لحــل المشــاكل ،ولتوفــر الحمايــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي مخيمــات الشــتات فــي
ظــل تــردي األوضــاع األمنيــة التــي تمــر بهــا الــدول المضيفــة لهــم ،ولمتابعــة القضايــا التــي تمســهم،
وتســاهم فــي تحســين أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين لحيــن العــودة.
 .2.3تداخل وتقاطع المهام بين أركان الحركة الوطنية
هنالــك تداخــل واضــح فــي المهــام والمســؤوليات بيــن أجهــزة ومؤسســات منظمــة التحريــر ،وبخاصــة
فــي لبنــان ،وهــذا التشــابك ناتــج عــن عــدم وجــود قيــادة موحــدة مــن جهــة ،وعــدم وضــوح األهــداف
والمســؤوليات الملقــاة علــى عاتــق كل مؤسســة أو جهــة تابعــة للمنظمــة ،وأدى ذلــك إلــى إعاقــة
وتأخيــر الوصــول إلــى حلــول للمشــاكل العالقــة وأهمهــا مشــكلة مخيــم نهــر البــارد فــي لبنــان.
بعــد مــرور  8ســنوات علــى األحــداث التــي شــهدها مخيــم نهــر البــارد ،مــا زالــت مأســاة الالجئيــن
المهجريــن للمخيمــات المجــاورة مســتمرة بعــد مــا دمــرت منازلهــم .وعقــب انتهــاء األزمــة ،شــكلت
منظمــة التحريــر الفلســطينية لجنــة أطلقــت عليهــا «اللجنــة الفلســطينية العليــا لمتابعــة إعمــار مخيم
نهــر البــارد» برئاســة مــروان عبــد العــال ،وتعتبــر هيئــة رســمية فلســطينية ،يتشــارك فيهــا ممثلــون
عــن منظمــة التحريــر الفلســطينية ،وتحالــف القــوى الفلســطينية ،وتقضــي مهمــة اللجنــة بتطبيــق
سياســات القيــادة الفلســطينية الخاصــة بإعــادة إعمــار مخيــم نهــر البــارد ،ومتابعــة أوضــاع المهجريــن
[[[1
واإلشـراف علــى توزيــع المســاعدات لهــم.
[[[1

ســفارة دولــة فلســطين لــدى الجمهوريــة اللبنانيــة« ،ملــف مخيــم نهــر البــارد»http://palembassy-lb.net/_page. :
.php?page_id=14

- 110 -

أوراق تحليل وضع  -الحركة الوطنية الفلسطينية في مخيمات الشتات

فــي الوقــت نفســه الــذي تتابــع فيــه لجنــة إعمــار المخيــم دورهــا ،تقــوم جهــات أخــرى تابعــة
للحكومــة الفلســطينية بمتابعــة هــذا الــدور؛ مثــل لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني التابعــة
لمجلــس الــوزراء .كمــا تتابــع اللجــان الشــعبية موضــوع اإلعمــار ،فــكل هــذا التشــابك والتداخــل
أربــك األطـراف فــي القيــام بواجباتهــا تجــاه المخيــم ،ولــم يســارع فــي حــل المشــكلة بعــد أكثــر مــن
ثمانــي ســنوات علــى حدوثهــا ،فيجــب أن يكــون هنــاك تخصــص واضــح لــكل ركــن مــن أركان الحركــة
الوطنيــة ،وفــي حــال تقاطعــت يجــب أن تكمــل بعضهــا البعــض ،وال تــؤدي إلــى إعاقــة وفشــل فــي
تحقيــق الغايــات المرجــوة.

 .3حلول مقترحة

مــن الحلــول التــي يمكــن أن تغيــر مــن حيــاة الالجئيــن علــى المــدى القريــب ،االهتمــام بتطويــر
دور اللجــان الشــعبية فــي المخيمــات لتصبــح هيئــات تمثيليــة وأداة نضاليــة مــن أجــل حقــوق
الالجئيــن ومصالحهــم ،وعقــد انتخابــات للجــان علــى أســاس يضمــن مشــاركة مــن قبــل الالجئيــن
فــي اختيارهــم ،وذلــك يســاهم فــي زيــادة ثقــة الجمهــور بهــم ،ويفضــل أن تشــرف لجنــة مــن
الحكومــة اللبنانيــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي المعنيــة بالالجئيــن علــى االنتخابــات ،ويجــب
تخصيــص عمــل اللجــان الشــعبية إلــى لجــان متخصصــة فــي نواحــي الحيــاة المختلفــة؛ اجتماعيــة،
واقتصاديــة ،وسياســية ،وأمنيــة ،وتربويــة ،وغيرهــا ،لتســاهم فــي حــل المشــاكل التــي تعانــي منهــا
مخيمــات الالجئيــن ،ويســهل ذلــك أيضـاً تواصــل المعنييــن مــن حكومــات مضيفــة ومؤسســات دوليــة
وأهمهــا وكالــة «األونــروا» مــع جهــة تمثــل الالجئيــن ،ولتصبــح اللجــان حلقــة وصــل بيــن الالجئيــن
وغيرهــم مــن مؤسســات وجمعيــات داخــل المخيمــات وخارجهــا ،ويجــب المحافظــة علــى دور وكالــة
«األونــروا» بمــا هــي مؤسســة مــن مؤسســات األمــم المتحــدة وظيفتهــا رعايــة الالجئيــن (تعليــم،
وصحــة ،وإغاثــة).

وعلــى المــدى القريــب أيض ـاً ،هنالــك حاجــة إلــى توحيــد مكونــات الحركــة الوطنيــة علــى أســس
تمثيليــة وديمقراطيــة ،تشــمل مشــاركة وتمثيــاً مــن قبــل الالجئيــن إلشــراكهم فــي صنــع القــرار
فيمــا يخــص مخيماتهــم ،وعــدم تعييــن شــخصيات مــن داخــل فلســطين فــي مناصــب ومســؤوليات
تخــص مخيمــات الشــتات ،كمــا يجــب تفعيــل دور النخــب السياســية والمثقفيــن واألكاديمييــن
لحــل المشــاكل التــي تواجــه المخيمــات ،وتشــكيل مؤسســات وطنيــة جامعــة ومؤقتــة لمتابعــة
قضايــا الالجئيــن لحيــن حــل مشــاكل المنظمــة ،ويجــب تفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المدنــي
والمؤسســات الفلســطينية الدوليــة مثــل االئتــاف الفلســطيني لحــق العــودة ،ويجــب االلتفــات إلــى
القضايــا التــي تســبب المعانــاة المســتمرة لالجئيــن فــي مخيمــات الشــتات ،وتهــدد بإنهــاء قضيــة
اللجــوء بتهجيرهــم وتشــتيتهم فــي جميــع األقطــار ،فالمشــاكل التــي يعانــي منهــا الالجئــون منــذ
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مــا يزيــد علــى  67عام ـاً ليســت قضايــا مؤقتــة وتســبب المعانــاة المســتمرة ،وال تقــل خط ـرا ً عــن
المســاعي األخــرى إللغــاء حــق العــودة.
علــى المــدى المتوســط ،يجــب العمــل علــى إنهــاء الخالفــات داخــل الســاحة الفلســطينية بشــكل عام،
وإنهــاء االنقســام الفلســطيني ،ومــن ثــم عقــد انتخابــات جديــدة للمجلــس الوطنــي وإعــادة إصالحــه
كمدخــل إلصــاح منظمــة التحريــر ،وإعــادة االعتبــار لهــا ،فمــن الضــروري أن يتحمــل كل األط ـراف
مســؤوليتهم مــن أجــل رأب الصــدع الموجــود فــي أركان الحركــة الوطنيــة ،والتوصــل إلــى تســوية
شــاملة بيــن جميــع التيــارات السياســية لوضــع أيديولوجيــة إلدارة المخيمــات بعيــدا ً عــن الخالفــات
السياســية ،مــا يســاهم علــى المــدى البعيــد فــي عــودة الحركــة الوطنيــة للســير فــي خطــوات تطبيــق
المشــروع الوطنــي الــذي يضمــن التحــرر وعــودة الالجئيــن.
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