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مقدمة
تـم تصميـم وتنفيـذ هـذا الربنامـج هبـدف تدريـب جمموعـة مـن الباحثين/ات على
ّ
مهـارات حتليـل وإعداد السياسـات العامـة والتفكري اإلستراتيجي ،ووضـع خطط عمل
إستراتيجية تتعامـل مـع قضايـا خمتلفـة ،وكذلـك تروجيهـا .مـن شـأن ذلك أن يسـاهم
يف تعويـض النقـص يف توفـر مهـارات وقـدرات بحثيـة ،خصوصـ ًا يف أوسـاط اجليـل
الشـاب مـن اجلنسين .بكلمات أخـرى ،ينقـل الربنامـج الباحـث مـن مسـتوى البحث
األكاديمـي واخلـاص بالتشـخيص والتوثيق والفهـم إىل إطـار البحث «التطبيقـي» القائم
على التخطيـط ووضع برامـج العمـل التنفيذيـة ،وليس فقط البحـث العلمـي التقليدي.
يف احلـاالت الكالسـيكيةّ ،
فـإن األفـراد وفـرق العمـل التـي تعمـل على تقديـم أوراق
تقديـر املوقـف ووضـع السياسـات العامـة َيسـتهدفون ،أو يعملـون لصالـحُ ،صنّـاع
القـرار وتزويدهـم بتحليلات وتوصيـات وخطـط للعمـل .أ ّمـا يف هـذا الربنامـجّ ،
فإن
فلسـفته ،وبسـبب اخلصوصيـة الفلسـطينية ،تقوم عىل مفهوم املشـاركة الواسـعة يف حتديد
السياسـات العامـة ،وهـو مفهوم يتعـدى املسـتويات الرسـمية ،إىل جمموعـات ومنظامت
غير حكومية ،وشـعبية خمتلفـة ،هبدف تقديـم تصورات مقرتحـة وبديلة ،وإقنـاع املعنيني
هبا .
أضـف إىل ذلـكّ ،
فـإن خصوصية الوضـع الفلسـطيني حتت االحتلال جتعل جـزء ًا كبري ًا
مـن مهمات احلياة اليوميـة ،ومتطلبـات احلركة الوطنيـة الفلسـطينية ،أمر ًا تتحمـل أعباءه
اجلهـات الرسـمية واملجتمـع املـدين ،أكثـر مما هو معتـاد يف املجتمعـات األخـرى .وهبذا
املعنـى ،انطلـق الربنامـج مـن فكـرة مفادهـا ّ
أن السياسـات العامـة تتعلـق بجمهـور مـن
الرسـميني وغير الرسـميني ،وبما يدعم قـدرات الباحثين/ات عىل املشـاركة السياسـية
مـن خالل تعزيـز هـذا الواقـع وتطويره.
يعتبر هـذا الربنامـج األول مـن نوعـه يف فلسـطني ،ال سـ ّيام مـن حيـث تقديـم مفهـوم
السياسـات العامـة والتفكير اإلستراتيجي للباحثين/ات ،وفكـرة التخطيـط اجلامعـي.
وتعـرف املتدربين/ات على نماذج مراكـز عامليـة متخصصـة يف السياسـات العامـة،
ّ
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وعمليـات ومراحـل تطويـر سياسـة عامـة ،فضل ً
ا عـن حتليلهـا وتقييمهـا ،األمـر الـذي
يسـاعد على تطويـر ثقافـة التخطيـط والتفكير اإلستراتيجيني بـدل حالـة العشـوائية
واالرجتـال التـي هتيمـن عىل قطاعـات واسـعة من أوجـه العمل الفلسـطيني ،سـواء عىل
املسـتوى الرسـمي أو الشـعبي.
تعكـس إنتاجـات املتدربين/ات املنشـورة يف هـذا اإلصـدار جانبـ ًا مه ً
ما مـن خمرجـات

الربنامـج التدريبـي  ،2016مـن حيـث تطويـر أدوات ومهـارات حتليـل وإدراك
اخلصوصيـة الفلسـطينية ملجتمـع حتـت االحتلال ويعيـش يف الشـتات ،وتنميـة قـدرات
التفكير العلمي السـليم لـدى جمموعة مـن الباحثني/ات مـن اخلرجيني اجلـدد والعاملني
يف عـدد مـن املؤسسـات الفلسـطينية ،بما يرفـد دوائـر صنـع القـرار والعمل الفلسـطيني
العـام ،عىل السـواء ،بطاقـات بحثيـة متخصصة ،خصوص ًا على صعيد إعداد السياسـات
العامـة والتفكير اإلستراتيجي ،إضافـة إىل نشر ثقافـة العمـل ضمـن فرق عمـل كبديل
مـن العمـل البحثـي الفـردي وامتالك املعرفـة واملهـارات اخلاصـة بتسـويق أوراق حتليل
وضـع وحتليل السياسـات.

لقـد تـم اختتام الربنامج بنسـخته األوىل التجريبية العـام  ،2015وعكف فريق متخصص
على تطويـر الربنامج يف ضـوء عملية التقييـم والدروس املسـتفادة من جهـة ،واحلاجة إىل
إتاحـة الفرصـة ملزيد مـن الباحثني/ات مـن خمتلف التجمعات الفلسـطينية للمشـاركة يف
املهجن ما
الربنامـج مـن جهـة أخرى ،مـن خالل اعتماد منهجية بيئـة التع ّلـم املختلـط أو ّ
بين التعلـم الص ّفـي واإللكتروين ،وتـم تنفيـذ الربنامـج التدريبي بنسـخته الثانيـة للعام
 2016واسـتفاد منـه  23شـابا وشـابة من الضفـة الغربيـة وأرايض  1948وقطاع غزة.

يتوجـه مركـز مسـارات بالشـكر إىل كل مـن سـاهم يف إنجاح هـذا الربنامج مـن مرشفني
وفريـق تدريبـي ومصممين ومتدربين ،إىل جانب مؤسسـة «هينريش بـول» األملانية التي
سـامهت بتوفير الدعم اللازم لتصميـم وتنفيذ الربنامـج بالرشاكة مـع املركز.
مركز مسارات
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كلمة طاقم االشراف والتدريب
يضـــم هـــذا الكتـــاب أوراق حتليـــل السياســـات وأوراق تقديـــر موقـــف التـــي أنجزهـــا
املتدربـــون/ات يف الربنامـــج التدريبـــي «إعـــداد السياســـات العامـــة والتفكـــر
اإلســـراتيجي»الذي نظمـــه مركـــز «مســـارات» ،يف مدينـــة البـــرة ،منـــذ مطلـــع العـــام
 ،2016وتضمـــن أكثـــر مـــن مخســـة وثالثـــن يومـــ ًا تدريبيـــ ًا ،بواقـــع يـــوم واحـــد يف
األســـبوع ،يمتـــد لســـت ســـاعات تدريـــب وعمـــل ،هـــذا باإلضافـــة إىل تفاعـــل
املشـــاركني/ات مـــع مـــواد تدريبيـــة ومهـــام تـــم تطويرهـــا مـــن خـــال بيئـــة تعلـــم
افرتاضيـــة ،فض ً
ـــا عـــن تطبيقـــات عمليـــة عـــى املـــادة التدريبيـــة كانـــت ُتـــرى أثنـــاء
أيـــام األســـبوع ،بـــا يتخللـــه ذلـــك مـــن تواصـــل ولقـــاءات ثنائيـــة ،أو عـــى شـــكل
جمموعـــات بـــن املدربـــن واملتدربـــن.
هـدف الربنامـج التدريبـي إىل إعـداد وتأهيـل عـدد مـن الباحثين وال ُكتّـاب الشـباب،
الذيـن تقدمـوا للربنامـج مـن مناطـق الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة وأرايض  1948بنـاء
على اإلعلان الذي جـرى نشره يف الصحافـة ،وعبر املؤسسـات األكاديميـة والبحثية،
وقـد جـرى اختيـار  ٢٣متدربـ ًا ومتدربـة ،مـن أصـل نحـو مائة شـخص تقدمـوا بطلب
االشتراك يف الربنامـج ،وجـرى االختيـار بين املتقدمين على أسـس تضمـن وجـود
القـدرات املطلوبـة ،فضل ً
ا على التنـوع يف التخصصـات واالهتاممـات.
تضمـن الربنامـج التدريبـي نسـخة العـام  2016سـبعة أجـزاء رئيسـية (التفكير
اإلستراتيجي ،حتليـل السياسـات يف اإلطـار الوطنـي والسـيايس العام ،مهـارات متقدمة
يف البحـث النوعـي والتعامـل مع املصـادر ،مهـارات يف حتليل اجلمهـور وآليـات التأثري،
املنظومـة املعرفيـة للتفكير اإلستراتيجي املمنهج ،صنع وحتليل السياسـات العـام ،تقدير
املوقـف ،جلسـات تطويـر إنتاجـات املشـاركني/ات).
ويضـم هـذا الكتاب أربعة عشرة نموذج ًا مـن إنتاجات املشـاركني/ات لتقديـر املوقف،
التـي كانـت على نحـو فـردي ،حيـث قـام مجيع مـن ختـرج مـن الـدورة بتقديم مشـاريع
تقديـر موقـف يف موضوعـات خمتلفـة ،عنيـت مجيعها بالشـأن الفلسـطيني ،ولكـن بتنوع
7
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بين السـيايس ،واالقتصـادي ،واالجتامعـي ،واخلدمـي .كما يضـم الكتاب أربعـة نامذج
مـن إنتاجـات املشـاركني/ات لتحليـل السياسـات ،التـي كانـت على نحو عمـل مجاعي
«جمموعـات عمـل» ،وقـد كانـت هـذه األوراق أيضـ ًا يف موضوعـات تتعلـق بالشـأن
الفلسـطيني ،وحتليـل الوضع الراهـن ،قبل توقـع سـيناريوهات واقرتاح بدائـل وتقييمها
واملفاضلـة بينهـا ،مسـتفيدين أيضـ ًا مـن اجلـزء الرابع مـن الربنامـج التدريبي الـذي عني
بالتفكير اإلستراتيجي ،ومهـارات التنبـؤ والتوقعات املسـتقبلية.

املأمـول أن يكـون الربنامـج التدريبي بدورتـه الثانيـة  2016قد رفد قطـاع مراكز البحث
والتفكير بعنـارص جديدة ،تكون جـزء ًا من جيل جديـد من الباحثني والكتـاب ،ومعدي
السياسيات.

طاقم االرشاف والتدريب
د .أمحد مجيل عزم ،أ .خليل شاهني ،د .رائد نعريات ،أ .سلطان ياسني د .عبدالرمحن

التميمي ،د .حممود األستاذ ،أ .هاين املرصي
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مقدمة
منــذ هنايــة العقــد األول مــن األلفيــة احلاليــة ،وبعــد تراجــع زخــم االنتفاضــة
الفلســطينية الثانيــة ووصــول املســار الســيايس الرســمي إىل طريــق شــبه مســدود،
وتراجــع دور املنظومــة السياســية التقليديــة يف الشــارع الفلســطيني؛ بــرزت حــراكات
شــبابية مســتقلة ،أو ضمــن أشــكال املقاومــة اجلديــدة (الفضــاء اجلديــد) ،مثــل محلــة
طــاب فلســطني للمقاطعــة األكاديميــة إلرسائيــل يف العــام  2009ضمــن حركــة
مقاطعــة إرسائيــل ( ،1)BDSوحــراك «الشــعب يريــد إهنــاء االنقســام» يف العــام ،2011
وحــراك «برافــر لــن يمــر» ،والشــبكة الشــبابية الفلســطينية يف لبنــان ،وقــرى املقاومــة
مثــل بــاب الشــمس يف العــام .2013
وشــهد العــام  2011مرحلــة زمخــة للحــراكات واملبــادرات الشــبابية بفعــل انتفاضــات
العــامل العــريب بشــكل رئيــي .وبعــد عــام ،مخــد أو تالشــى نشــاط جــزء مــن هــذه
احلــراكات ،مثــل حــراك إهنــاء االنقســام ،بينــا واصــل الشــباب حتركهــم يف قنــوات
أخــرى ،مثــل حركــة املقاطعــة ،والشــبكة الشــبابية الفلســطينية يف لبنــان ،2إضافــة إىل
بــروز حــراكات جديــدة ،مثــل جمموعــة «متحركــن ألجــل فلســطني» 3يف العــام ،2014
4
وحــراك «ارفــض ،شــعبك بيحميــك» يف العــام ذاتــه.
مــا يم ّيــز احلــراكات أعــاه هــو عملهــا عــى أســس رؤيــا واضحــة مجعيــة انبثقــت
منهــا منظومــات عمــل نجحــت يف ختطــي التقســيامت اجلغرافيــة والفئويــة للشــباب
الفلســطيني ،باإلضافــة إىل دور الشــباب القائــد واملبــادر فيها .وشــكلت هــذه احلراكات
ضمــن أشــكال املقاومــة اجلديــدة فرصــة مهمــة لكــر اجلمــود الســيايس الداخــي
والســتمرار املقاومــة الشــعبية ضــد منظومــة االســتعامر واالحتــال والفصــل العنرصي
1
2
3
4

نــداء محلــة طــاب فلســطني للمقاطعــة األكاديميــة إلرسائيــل ،موقــع احلملــة الفلســطينية للمقاطعــة األكاديميــة والثقافيــة
إلرسائيــل .2016/5/29 ،تاريــخ الوصــول  http://www.pacbi.org/atemplate.php?id=64 2016/9/22ومقابلــة
شــخصية مــع انتــاء الســدودي ،عضــو مؤســس يف محلــة طــاب فلســطني وناشــطة نســوية ،غــزة.2016/8/18 ،

مقابلة هاتفية مع عضو مؤسس يف الشبكة الشبابية الفلسطينية يف لبنان2016/8/26 ،

صفحــة محلــة «متحركــن ألجــل فلســطني» عــى الفيســبوك .تاريــخ الوصــول https://www.facebook. 2016/9/22
/com/mit7arken
صفحــة حــراك «ارفــض ،شــعبك بيحميــك» عــى الفيســبوك ،تاريــخ الوصــول https://www.facebook. 2016/9/22
 /com/irefuse.infoإضافــة إىل مقابــات شــخصية مــع نــزار بنــات وغــره مــن النشــطاء.2016/8/26 ،
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اإلرسائيــي ،بالرغــم مــن املوســمية وغيــاب التنظيــم الــذي شــاب بعضهــا .وأعطــت
مســاحة للعديــد مــن الشــباب للمشــاركة يف النضــال بعيــد ًا عــن األطــر التقليديــة،
وشــكلت حتديــ ًا مل يتوقعــه االحتــال اإلرسائيــي مثلــا حصــل يف املوجــة االنتفاضيــة
األخــرة يف العــام .2015
يف املقابــل ،يواجــه الشــباب الفلســطيني سياســات عامــة حترمهــم مــن املشــاركة العادلــة
يف صنــع القــرار الوطنــي ،حيــث تتعــرض احلــراكات الشــبابية ،خاصــة يف الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة ،إىل عمليــات قمــع وتضييــق وحمــاوالت احتــواء وتفتيــت مــن
قبــل «الســلطتني» يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،باإلضافــة إىل قمــع دولــة االحتــال
اإلرسائيــي للحــراكات يف فلســطني التارخييــة املحتلــة وجتريمهــا .1كــا تواجــه
احلــراكات يف الشــتات بوصفهــا جــزء ًا مــن التجمعــات الفلســطينية حتديــات عديــدة،
منهــا :مصــادرة صــوت الشــباب وهتميشــه مــن قبــل األطــر الفلســطينية ،واحلرمــان
مــن احلقــوق املدنيــة ،مثــل احلــق يف العمــل والتعليــم والســكن يف بعــض التجمعــات،
والتضييــق عــى املخيــات الفلســطينية ،والرصاعــات الداخليــة يف الــدول املضيفــة،
وغيــاب احليــاة الديمقراطيــة يف بعــض البلــدان ،باإلضافــة إىل التضــارب والتداخــل يف
املســؤولية عــن محايــة وتوفــر اخلدمــات للتجمعــات الفلســطينية بــن الــدول املضيفــة
ومنظمــة التحريــر الفلســطينية واألمــم املتحــدة.
كــا يغلــب عــى املجلــس األعــى للشــباب والرياضــة الفلســطيني يف منظمــة التحريــر
وجــود الكهــول وكبــار الســن وليــس الشــباب ،وحماولــة حــر الشــباب يف اجلانــب
2
الريــايض فقــط.
يواجــه الشــباب الفلســطيني ،خاصــة احلــراكات الشــبابية ،حتديــات ذاتيــة تعرقــل
1

منهــا مصادقــة الكنيســت اإلرسائيــي عــى «مــروع قانــون العقوبــات (تعديــل رقــم  127أو حــث املتطوعــن يف اخلدمــة

2

قــرار رئــايس بتشــكيل املجلــس األعــى للشــباب والرياضــة بمنظمــة التحريــر ،وكالــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية
(وفـ�ا)  ،2011/4/19 ،تاريــخ الوصــول http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=yrT� 2016/8/18

العسـ�كرية عـلى التهـ�رب مـ�ن اخلدمـ�ة) »  2016 ،2016تاريــخ الوصــول http://knesset.gov.il/spokes� 2016/8/20
man/arb/doc/PR130716.pdf
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مشــاركتها الف ّعالــة يف مواجهــة حتديــات املــروع الوطنــي الفلســطيني وشــق مســار
تغيــر وطنــي ،مثــل تشــتت بعضهــا ،وعــدم رفــع هــدف وطنــي جامــع يف بعــض
احلــراكات.
يف اســتطالع أوراد الشــبايب للعــام  ،2016يظهــر أن  %50مــن الشــباب الفلســطيني
يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مل يتطوعــوا يومــ ًا يف حياهتــم ،و %66مل يشــاركوا يف
أي نشــاط شــعبي أو مجاهــري .ورصح  %42أهنــم نشــيطون يف العمــل املجتمعــي،
مقابــل  %15يف العمــل الســيايس .كــا رصح  %24بأهنــم أعضــاء يف جمموعــات شــبابية.
1
وأبــدى  %58اســتعدادهم للمشــاركة يف تظاهــرة ضــد االحتــال اإلرسائيــي.
األهداف
اهلــدف العــام :تقديــم آليــات مــن شــأهنا تعزيــز دور الشــباب الفلســطيني يف شــق
مســار التغيــر ،ومواجهــة حتديــات املــروع الوطنــي ،عــى أســاس التمســك باحلقــوق
الوطنيــة التارخييــة للشــعب الفلســطيني أينــا وجــد.
اهلــدف الفرعــي :اقــراح سياســات تســهم يف جعــل الشــباب قــوة منظمــة قــادرة عــى
املســامهة يف مواجهــة هــذه التحديــات ،مــن خــال دراســة أســباب الفجــوة بــن جهــود
الشــباب وفعاليــة دورهــم يف مواجهــة حتديــات املــروع الوطنــي.
املشكلة الرئيسية
يالحــظ يف الســنوات األخــرة عــدم قــدرة الشــباب عــى املســامهة بشــكل دائــم
وإســراتيجي يف مواجهــة التحديــات التــي تواجــه الشــعب الفلســطيني وشــق مســار
تغيــر نحــو التحــرر الوطنــي للخــروج مــن املــأزق الــذي يشــهده املــروع الوطنــي
منــذ عقديــن ،بالرغــم مــن بــروز حــراكات شــبابية فلســطينية عــدة ،اســتمر بعضهــا
1

اســتطالع للــرأي العــام بــن الشــباب الفلســطيني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ( ،)2مركــز العــامل العــريب للبحــوث والتنميــة
(أوراد)  ،2016/4/12 ،تاريــخ الوصــول 2016/8/17

�http://awrad.org/ar_page.php?id=7Ta1OpIwN
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واختفــى بعضهــا ،وبالرغــم مــن الــدور التارخيــي للشــباب الفلســطيني يف قيــادة
النضــال الوطنــي ضــد نظــام االســتعامر االســتيطاين واالحتــال والفصــل العنــري
اإلرسائيــي حتــى يف أحلــك الظــروف.
لقــد شــكل الشــباب عصــب النضــال الوطنــي ضــد بدايــات اهلجــرة الصهيونيــة إىل
فلســطني ،وشــكلوا طليعــة مــن أطلقــوا الفصائــل الثوريــة الفلســطينية يف ســتينيات
القــرن املــايض التــي أعــادت ضمــن منظمــة التحريــر االعتبــار واالعــراف العاملــي
بالشــعب الفلســطيني وحقــه يف تقريــره مصــره بعدمــا تــرذم الشــعب بســبب التطهــر
العرقــي (النكبــة) الــذي قامــت بــه العصابــات الصهيونيــة يف خــال الفــرة (-1947
 ،)1948ومــا تــاه بعــد عرشيــن ســنة مــن هزيمــة حزيــران .1967
يقــول عبــد الفتــاح القلقيــي« :املم ّيــز للشــباب الفلســطيني أهنــم مل يكونــوا جنــود
حركــة التحريــر فقــط ،بــل كانــوا القــادة أيضــ ًا ،لدرجــة أنــه كان باإلمــكان أن ُيطلــق
عــى احلركــة الوطنيــة الفلســطينية منــذ النكبــة حتــى الثــورة الفلســطينية املســلحة
املعــارصة أهنــا ثــورة الشــباب ،ممــا جيعلنــا نتفــق مــع املحللــن السياســيني الذيــن
قالــوا« :إن الربيــع الشــبايب الفلســطيني ســبق الربيــع العــريب بعقــود عــدة ،إذ بــدأ منــذ
أواســط مخســينيات القــرن العرشيــن ،حيــث تــكاد تكــون املرحلــة ()١٩٦٥-1956
هــي بجــدارة مرحلــة النشــاط الشــبايب الفلســطيني العلنــي والــري ،حيــث تشــكلت
العديــد مــن املنظــات الفلســطينية التــي كانــت جس ً
ــا وقيــادة مــن الشــباب .وبعــض
هــذه املنظــات تطــورت وتعاظــم دورهــا مثــل حركــة فتــح واجلبهــة الشــعبية ،وبعضهــا
1
انحــل وانضــم أعضاؤهــا إىل املنظــات الناجحــة».
ســتحاول هــذه الورقــة حتليــل الــدور الــذي يقــوم بــه الشــباب الفلســطيني ،ودراســة
أســباب الفجــوة بــن جهودهــم وحتديــات املــروع الوطنــي ،وتقرتح سياســات تســهم
يف جعــل الشــباب قــوة منظمــة قــادرة عــى املســامهة يف مواجهــة حتديــات املــروع
1

عبــد الفتــاح القلقيــي ،الشــباب الفلســطيني مــا قبــل منظمــة التحريــر ،جريــدة حــق العــودة ،العــدد  ،2012 ،49املركــز

الفلســطيني ملصــادر حقــوق املواطنــة والالجئــن http://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/
haqelawda-ar/item/1811-article01.html
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الوطنــي ضمــن إســراتيجية حتــرر شــاملة جيــدر أن تشــارك فيهــا كل فئــات الشــعب
الفلســطيني أينــا يوجــد.
األســباب التــى أدت إلــى الفجــوة مــا بــن اجلهــود الشــبابية وحتديــات املشــروع
الوطني
أوالً :ضعف وتفكك البنية التنظيمية للحراكات الشبابية
يــرى عــاء العــزة ولينــدا طــرا أنــه «عــى الرغــم مــن الرتاكــم والتحــول اللذيــن
حدثــا يف اخلطــاب الســيايس ،وعــى الرغــم مــن شــموليته يف بعــض األحيــان ،فــإن
احلــراكات الشــبابية ال تــزال تعــاين جــراء اإلشــكاليات نفســها التــي تعانيهــا املقاومــة
الشــعبية الفلســطينية ،وهــي املشــهدية ،وغيــاب البنيــة التنظيميــة البديلــة» 1.إن هــذا
التحليــل يصــدق عــى احلــراكات التــي اختــذت هدفهــا قضايــا موضعيــة آنيــة ،أو قامــت
بتحــركات ألجــل مطالــب حمــددة ،ومل تتابــع التحــرك حتــى حتقيــق املطلــب بالرغــم من
العوائــق والتحديــات ،وخاصــة احلــراكات التــي كانــت معنيــة بمطلــب إهنــاء االنقســام
والــراع بــن «فتــح» و«محــاس» ،فقضيــة كهــذه صعبــة ،وتكمــن صعوبتهــا يف غيــاب
أدوات ضغــط ومســاحات عمــل كافيــة عــى املــدى البعيــد.
وعــى اجلانــب اآلخــر ،اســتطاعت حــراكات عــدة مــن مواصلــة العمــل بأعــداد قليلــة،
وبــيء مــن التنظيــم املبنــي عــى التطــوع واملبــادرة الفرديــة والتنســيق مــع اجلهــود
الوطنيــة األخــرى ،مثــل الشــبكة الشــبابية الفلســطينية يف لبنــان ،التــي تشــكلت يف
العــام  2013كإطــار تنســيقي للحمــات واملبــادرات الشــبابية يف خميــات الالجئــن
الفلســطينيني ،وحــراك «ارفــض ،شــعبك حيميــك» يف األرض الفلســطينية املحتلــة
 ،1948الــذي هيــدف إىل تشــجيع الشــباب الفلســطيني عــى رفــض التجنيــد اإلجبــاري
املفــروض عــى الــدروز والبــدو ،2باإلضافــة إىل محلــة طــاب فلســطني للمقاطعــة
1
2

لينــدا طــر وعــاء العــزة ،املقاومــة الشــعبية الفلســطينية حتــت االحتــال قــراءة نقديــة وحتليليــة ،مؤسســة الدراســات
الفلســطينية ،بــروت ،2014 ،ص .82-81
للمزيــد ،انظــر :ميســان محــدان ،الفلســطينيون الــدروز :التجنيــد اإلجبــاري ومقاومتــه ،ملحــق فلســطني  -جريــدة الســفري
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2992
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األكاديمية إلرسائيل ،التي نمت بشكل تراكمي بالتزامن مع حركة ( )BDSاألم.
ثاني ًا :تباين الرؤية يف الشعارات واألهداف
إن تتــايل حلقــات االســتعامر واالحتــال عــى شــعبنا الفلســطيني ،وتوزعــه يف الوطــن
والشــتات حتــت تأثــر ظــروف خمتلفــة ومتباينــة ،حتــى فيــا بــن الفلســطينيني الواقعــن
حتــت االحتــال والفصــل العنــري اإلرسائيــي يف فلســطني املحتلــة ،والرتاجــع
الكبــر الــذي أصــاب احلركــة الوطنيــة وجعلهــا يف موقــع رد الفعــل أو عــدم الفعــل
ــب عمليــة حتديــد أهــداف أي حتــرك وطنــي ،خاصــة مــن الفئــات التــي
أحيانــا؛ ُي َص ِّع ُ
تشــكل جــزء ًا مــن النخــب السياســية احلاكمــة .لقــد ُو ِ
وج َهــت احلــراكات الشــبابية
بمطالــب رضوريــة عــدة ،بــدء ًا مــن إهنــاء االنقســام كونــه يشــكل عقبــة أمــام توحيــد
الصــف الوطنــي ،ومــرور ًا إىل إجــراء انتخابــات شــاملة للمجلــس الوطنــي ،ومواجهــة
التطبيــع الرســمي ،وانتهــاء بمواجهــة االحتــال.
يــأيت هــذا التشــتت يف املطالــب نتيجــة طبيعيــة ملــا ســبق ذكــره ،ولعمليــة «الالتســ ُيس»
التــي تــم خالهلــا اختــزال العمــل الســيايس يف حــدود النخــب احلاكمــة ،وإقصــاء
الشــعب عــن املشــاركة بفعاليــة يف حتديــد املطالــب واألهــداف.
مــن هنــاُ ،يالحــظ ّ
أن احلــراكات التــي تبنــت خطابــ ًا ملتزمــ ًا باحلقــوق الوطنيــة الثابتــة،
وعــى رأســها حــق تقريــر املصــر الــذي يوحــد كل التجمعــات الفلســطينية ،مــع
مراعــاة االحتياجــات اخلاصــة لــكل جتمــع؛ اســتطاعت أن تتقــدم وتضــع نفســها عــى
خارطــة األطــراف احلاملــة للنضــال الوطنــي ضمــن الفضــاء اجلديــد الــذي يعمــل
خــارج النظــام التقليــدي القائــم.

وكذلك مقالة «الدروز يف املقاومة حتى http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2993 2014 ،»1948
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ثالث ـ ًا :عــزوف نســبة كبــرة مــن الشــباب عــن املشــاركة الفاعلــة يف احليــاة السياســية
والشــأن العــام
يظهــر يف مســح الشــباب الفلســطيني  2015الــذي أجــراه اجلهــاز املركــزي
لإلحصــاء ،أن نســبة الشــباب (مــن الضفــة والقطــاع) الذيــن شــاركوا يف أعــال تطوعية
بلغــت  ،%19.5وبلغــت نســبة الشــباب املنتمني إىل االحتــادات والنقابــات بمختلــف

أشــكاهلا  ،%2.4فيــا بلغــت نســبة املنتمــن إىل أحــزاب وحــركات السياســية .%1.4

1

ويف اســتطالع أوراد الشــبايب للعــام  ،2016رصح  %50مــن الشــباب أهنــم عــى
اســتعداد للمشــاركة يف فعاليــات انتفاضــة ثالثــة ،فيــا ارتفعــت نســبة الذيــن رصحــوا
بأهنــم مل يشــاركوا يف أي نشــاط شــعبي أو مجاهــري مــن  %52يف اســتطالع متــوز 2013
إىل  %66يف االســتطالع احلــايل .أمــا نســبة الذيــن رصحــوا بأهنــم عــى اســتعداد
للمشــاركة يف تظاهــرة ضــد االحتــال اإلرسائيــي ،فقــد تراجعــت بمقــدار  %17مــن
2
 %75يف اســتطالع متــوز  2013إىل  %58يف االســتطالع احلــايل.
لقــد شــكلت اهلبــة االنتفاضيــة األخــرة شــك ً
ال جديــد ًا مــن أشــكال املقاومــة الشــعبية،
متثلــت بــروز أســلوب العمليــات الفرديــة ضــد املســتوطنني واالحتــال يف الضفــة
الغربيــة ،بــا فيهــا القــدس ،ويف األرض املحتلــة العــام  ،1948باإلضافــة إىل التظاهرات
عنــد نقــاط التــاس مــع االحتــال واقتحــام خــط هدنــة  1949نحــو األرض املحتلــة
رشق وشــال قطــاع غــزة .واتســمت هــذه األنشــطة بســمة شــبابية.
رابعـ ًا :عــدم وجــود رؤيــة حــول اهلــدف اجلامــع للشــعب الفلســطيني ،وغيــاب التوافــق
عــى املــروع الوطنــي
شــهدت العقــود األخــرة العديــد مــن األحــداث التــي ســامهت يف عــدم وجــود
توافــق حقيقــي عــى املــروع الوطنــي واألهــداف املرحليــة والنهائيــة لنضــال الشــعب
1
2

مســح الشــباب الفلســطيني  ،2015اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2016تاريــخ الوصــول https:// 2016/10/9
،goo.gl/6MyKqG
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الفلســطيني ،وتتمثــل هــذه األحــداث بتوقيــع اتفاقيــة أوســلو يف العــام  ،1993وبــروز
قــوى سياســية خــارج منظمــة التحريــر ســيطرت عــى جانــب مهم مــن احلقل الســيايس
الفلســطيني ،مثــل حركــة املقاومــة اإلســامية «محــاس» ،ووقــوع االنقســام يف العــام
 ،2007إىل جانــب خضــوع بعــض النخــب السياســية النافــذة لتأثــر برامــج وأجنــدات
ال ختــدم املــروع الوطنــي يف العديــد مــن األحيــان ،وتغــول املــروع الصهيــوين مقابــل
ضعــف احلركــة الوطنيــة.

مــن مالمــح االختــاف حــول ماهيــة املــروع الوطنــي وعــدم وضوحــه ،مــا قالــه
عــدد مــن النشــطاء الشــباب الفاعلــن الذيــن أجريــت معهــم مقابــات حــول غيــاب
املــروع الوطنــي الفلســطيني ،إضافــة إىل التبايــن الكبــر يف العمــل واملواقــف بــن
القــوى السياســية يف األرض املحتلــة  1967واألرض املحتلــة  ،1948وكذلــك التبايــن
فيــا بينهــا.
كــا ُيظهــر اســتطالع أوراد غيــاب دعــم غالبيــة الشــباب الفلســطيني يف األرض املحتلــة
 1967حلــل الدولتــن ،بالرغــم مــن أنــه ينــال دعــم اجلــزء الغالــب مــن احلقل الســيايس
الرســمي بــرؤى خمتلفــة .فقــد وصلــت نســبة املؤيديــن حلــل الدولتــن يف آذار 2016
إىل  .1 %42أمــا التأييــد للحــل الســيايس املفضــل ،فيتغــر بــن فــرة وأخــرى.
خامس ًا :تراجع دور منظمة التحرير ككيان ممثل وجامع للشعب الفلسطيني
بعــد دورهــا الريــادي واملهــم يف محايــة اهلويــة الوطنيــة ومواجهــة املــروع الصهيــوين،
تراجعــت املنظمــة بعــد اخلــروج مــن لبنــان يف العــام  1982والبعــد عــن عملهــا
وقاعدهتــا اجلامهرييــة يف املخيــات .كــا شــهدت مرحلــة مــا بعــد اخلــروج حروبــ ًا عــى
عــدد مــن املخيــات يف لبنــان أشــغلت املنظمــة عــن مهامهتــا يف األرايض املحتلــة ،ثــم
فقــدت املنظمــة بعــد ذلــك أبــرز حلفائهــا بفعــل التحــوالت اإلقليميــة والدوليــة التــي
شــملت حــرب اخلليــج واهنيــار االحتــاد الســوفيتي .وهــذا األمــر أدى إىل إضعــاف
املنظمــة وفقــدان مصــادر متويلهــا ،إضافــة إىل وجــود خمــاوف لــدى قيادهتــا يف اخلــارج
1
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مــن تشــكل قيــادة بديلــة يف الداخــل املحتــل ،ودخــول قــوى سياســية جديــدة خارجها،
مثــل حركتــي محــاس واجلهــاد اإلســامي.
وزاد الرتاجــع يف دور املنظمــة بعــد نقــل احلــراك والعمــل الســيايس إىل الســلطة الوطنيــة
بعــد توقيــع أوســلو ،إذ عمــل تأســيس الســلطة عــى هتميــش الداخــل املحتــل ،وإقصــاء
الشــتات ،وهتميــش مؤسســات املنظمــة ،وإبــراز مؤسســات الســلطة الرازحــة حتــت
االحتــال ،وأصبــح التداخــل بــن املنظمــة والســلطة واضحــ ًا ومدمــر ًا لــأوىل،
حتــى بــات متويــل املنظمــة ضمــن موازنــة الســلطة ،إضافــة إىل الضغــوط األمريكيــة
واإلرسائيليــة لتغيــر ميثــاق املنظمــة يف العــام  1996لينســجم مــع اتفــاق أوســلو.
مل يعــد اختــاذ القــرار الســيايس مــن مجيــع مكونــات املنظمــة ،وإنــا أصبــح اختــاذه مــن
قبــل احلــزب احلاكــم املمســك بالســلطة .وأدى اعتــاد الســلطة عــى املســاعدات
اخلارجيــة إىل تعرضهــا للتدخــات اخلارجيــة .ويضــاف إىل ذلــك التحــول يف برنامــج
املنظمــة املتمثــل يف البعــد عــن املقاومــة كخيــار إســراتيجي وتبنــي احللــول الســلمية
وحــر اخليــارات الفلســطينية يف املفاوضــات التــي فشــلت وترافقــت مــع اســتمرار
مصــادرة األرايض وبنــاء اجلــدار الفاصــل .1ومــن أســباب الرتاجــع أيضــ ًا الفســاد
املــايل واإلداري لقيادهتــا ،وعــدم إجــراء االنتخابــات الحتاداهتــا ونقاباهتــا ،إضافــة إىل
اســتبعادها للفصائــل اإلســامية.
معيقات مشاركة الشباب يف مواجهة حتديات املشروع الوطني الفلسطيني
إن مشــاركة الشــباب يف مواجهــة حتديــات املــروع الوطنــي تعرتضهــا معيقــات مجــة،
ســواء ذاتيــة ،أي عــى صعيــد الشــباب أنفســهم ،أو موضوعيــة ،أي عــى صعيــد احلركــة
الوطنيــة برمتهــا ،والســياقات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة.
1

انظــر/ي مث ً
ــا الرســائل املتبادلــة بــن رئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية الســابق ،يــارس عرفــات ،ورئيــس احلكومــة
اإلرسائيليــة الســابق يتســحاق رابــن ،ووزيــر اخلارجيــة النروجيــي الســابق يوهــان يورغــن هولســت ،يف  ،1993/9/9جملــة
الدراســات الفلســطينية ،املجلــد  ،4العــدد  ،16خريــف  ،1993ص  ،183تاريــخ الوصــول http://www. 2016/9/22
palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/9066.pdf
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معيقات ذاتية ،وتتمثل باآليت:
·ضعف البنية التنظيمية للحراكات الشبابية.

·عدم وجود جسم وطني جامع ف ّعال يعرب عن رؤى الشباب ويطور أداءهم.

·عــزوف نســبة كبــرة مــن الشــباب عــن املشــاركة يف العمــل الســيايس والتطوعــي،
وانتشــار ثقافــة اخلــاص الفــردي.
·ضعــف قــدرة بعــض احلــراكات عــى اســتقطاب الشــارع الفلســطيني ،وخاصــة
الشــباب.
·ضعــف املصــادر املاليــة ،مــع أن اعتــاد التطــوع هــو عنــر جيــد ،ولكــن العمــل
حيتــاج إىل مصــادر ماليــة يف أمــور حمــددة.
تفــرغ وعطــاء املبادريــن دون التحــول إىل
·املبــادرات املوســمية ،حيــث تعتمــد عــى ّ
منظومــة مســتدامة ترتكــز عــى الفكــر والنهــج.
·قلــة توثيــق أنشــطة وذاكــرة بعــض احلــراكات والفعاليــات ،خاصــة يف األرض
املحتلــة .1948

·التقوقــع وقلــة املبــادرة لكســب املعرفــة والتواصــل بــن الشــباب الفلســطيني
بمختلــف فئاتــه وانتامءاتــه وأماكــن تواجــده ،خاصــة يف ظــل التــرذم اجلغــرايف
وفــرض اخلدمــة العســكرية عــى الشــباب الــدرزي يف أرايض .1948
·اخلضوع لنزاعات داخلية ،طائفية وفصائلية ،وطغياهنا عىل املصلحة الوطنية.

معيقات موضوعية
معيقات سياسية ،ومنها:
·غطرســة وعــدوان االحتــال اإلرسائيــي يف قمــع حتــركات املقاومــة ،بــا فيهــا
الســلمية ،واملالحقــة السياســية ،وفــرض احلصــار ،وتقســيم وتشــتيت الشــعب
الفلســطيني ،وفــرض جغرافيــا اســتعامرية عليــه ،إضافــة إىل حمــاوالت عــزل
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الشــباب الفلســطيني يف األرايض املحتلــة العــام  1948عــن الشــعب الفلســطيني
مــن خــال حمــاوالت األرسلــة يف شــتى جمــاالت احليــاة ،عــر فــرض اخلدمــة
العســكرية ،وتغلغــل اخلدمــة املدنيــة يف املجتمــع ،وفــرض قوانــن قمعيــة ،وهتويــد
البلــدات ،وتشــويه اللغــة العربيــة.

·غيــاب إســراتيجية وطنيــة موحــدة ذات رؤيــة وأهــداف واضحــة متوافــق عليهــا
فلســطيني ًا ،ويمكــن للشــعب االلتفــاف حوهلــا ،وتعــدد األولويــات والشــعارات،
وتأثــر ذلــك عــى صمــود احلــراكات وعــدم قدرهتــا عــى التحــول إىل حركــة
مجاهرييــة ،ألهنــا ال تلبــي طمــوح الشــعب ،وخاصــة الشــباب.

·انتقــال الثقــل الســيايس مــن خــارج فلســطني إىل داخلهــا ،مــا جعــل احلــراكات
حتــت مراقبــة االحتــال.
·املطالــب التــي يرفعهــا الشــباب سياســي ًا تكــون أعــى مــن الســقف الســيايس
الفلســطيني الرســمي.
·قمــع الســلطة الفلســطينية يف الضفــة والقطــاع للحــراكات الشــبابية وحماولــة
احتــواء بعضهــا.

·إحجــام القــوى احلزبيــة عــن دعــم الشــباب وحراكهــم ،وتأســيس قيــادات
مســتقبلية مقابــل حماولــة البعــض اســتغالل هــذه التحــركات ملصاحلــه احلزبيــة
الضيقــة.

·غيــاب احليــاة الديمقراطيــة يف الــدول العربيــة التــي يوجــد فيهــا الجئــون
فلســطينيون ،أو حرماهنــم مــن احلقــوق السياســية واملدنيــة واحلريــات.
·تأثــر التجمعــات الفلســطينية يف الــدول العربيــة بالنزاعــات والتغــرات الدوليــة،
مثــل األحــداث اجلاريــة يف ســوريا.
·تســيس املنابــر اإلعالميــة الكــرى ،األمــر الــذي حيــرم الشــباب ،أو أي فئــة ختالــف
النهــج الســائد ،مــن فــرص الوصــول إىل اإلعــام اجلامهــري.
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·اســتخدام األجهــزة األمنيــة للتطــور التكنولوجــي واســتغالله لصالــح كشــف
وقمــع املبــادرات الفلســطينية بأنواعهــا.

·موازيــن القــوى اإلقليميــة والدوليــة هــي يف صالــح دولــة االحتــال ،خاصــة يف
ظــل النظــام الــدويل الــذي تســيطر عليهــا الواليــات املتحــدة وحلفائهــا.
·انتشــار التطبيــع بمعاهــدات ســام ومــن دوهنــا بــن الــدول العربيــة وإرسائيــل،
مــا مــن شــأنه تقويــض حماولــة بنــاء مــروع وطنــي فلســطيني يعيــد املواجهــة مــع
منظومــة االســتعامر الصهيــوين املركــب إىل جذورهــا.

معيقات اجتامعية ،ومنها:
·انتشــار العنــف االجتامعــي ،والتيــارات األصوليــة املتطرفــة ،وغلبــة العــادات
والتقاليــد يف بعــض التجمعــات الفلســطينية ،مــا يؤثــر عــى حريــة عمــل الشــباب،
وخاصــة الفتيــات ،إضافــة إىل احلامئليــة ،وتقييــد املــرأة وانخراطهــا يف العمــل
الســيايس ،وتذويــت قمــع االحتــال.

·انتشــار البطالــة والفقــر ،األمــر الــذي مــن شــأنه إشــغال الشــباب بالســعي وراء
لقمــة العيــش والتمركــز حوهلــا.
معيقات جغرافية ،ومنها:
·وجــود املعــازل بــن املــدن الفلســطينية ،واختــاف التفكــر واأليديولوجيــات،
إضافــة إىل مشــكلة التواصــل بــن الشــباب بــن خمتلــف التجمعــات الفلســطينية،
وتأثــره عــى وحدويــة مطالــب احلــراكات والعمــل ســوي ًا مــن أجــل التحــرر
الوطنــي.
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البدائل
البديــل األول :مبــادرة الشــباب حلــوار وطنــي جامــع يســتطيعون مــن خاللــه وضــع
رؤيــة شــمولية ومنهجيــات عمــل
حتــى يســتطيع الشــباب حتديــد دورهــم يف النضــال الوطنــي وتطويــره ،ال بــد مــن أن
يبــادروا إىل تنظيــم حــوار وطنــي جامــع لــكل مكونــات الشــعب الفلســطيني يف مجيــع

أماكــن تواجــده ،بالتعــاون مــع قطاعــات املجتمــع املــدين .ويكــون هــدف هــذا احلــوار
الوصــول إىل بلــورة تصــور لالتفــاق عــى مرتكــزات املــروع الوطنــي بنــاء عــى
احلقــوق الوطنيــة الثابتــة غــر القابلــة للتــرف ،بــا فيهــا حــق الشــعب يف الوطــن
والشــتات يف تقريــر مصــره ،عــى أن يكــون هــذا احلــوار نقطــة انطــاق التبــاع خطــاب
وحــدوي مجعــي للــكل الفلســطيني يف مجيــع ســاحات النضــال؛ أي خطــاب شــامل ال
خيضــع للتقســيامت املفروضــة عــى الشــعب.
ويصــب هــذا احلــوار يف بلــورة إســراتيجيات نضــال تعتمــد عــى أســس عــدة ،منهــا:
الدراســات املســتقبلية واالســترشاف هبــدف االنتقــال مــن موقــع ردة الفعــل إىل
موقــع الفعــل املبــادر ،والعمــل اجلمعــي الــذي يتخطــى أنــواع التقســيامت املفروضــة
مــع مراعــاة احتياجــات وخصوصيــة كل منطقــة ،اعتــاد الدمــج بــن مناهــج التغيــر
الســيايس االجتامعــي ،إذ يكــون أســاس النضــال هــو الشــعب الفلســطيني بإرادتــه
وحاجتــه وفعلــه ،وتــأيت النخــب السياســية بمســتوياهتا لتمثلــه وتطبــق رغبتــه معتمــدة
عــى اخلــراء وأصحــاب االختصــاص كمرجعيــة مهنيــة.
املنفعــة واخلســارة :تضمــن مشــاركة مجيــع الفئــات أن يعــر احلــوار عــن كل الشــعب
الفلســطيني ،وأن ُي ِ
ــد َ
ث تقاربــ ًا بــن الشــباب مــن ناحيــة ،وباقــي مكونــات الشــعب
ْ
الفلســطيني وفئاتــه مــن ناحيــة أخــرى .وبالتــايل ،بنــاء مــروع وطنــي يعــر عــن
اجلميــع ويناضــل اجلميــع مــن أجلــه.
كــا يعــزز وجــود رؤيــا جامعــة وخطــة إســراتيجية لــدى الشــباب مــن تواصل الشــعب
بفئاتــه املختلفــة مــع الطــرح ،مــا يعــزز مــن مقبوليتهــم السياســية واســتقطاب التأييــد،
25
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اعتمــدَ ت اخلطــة عــى نقــاط عمليــة وفعليــة تشــمل املجتمــع الفلســطيني.
خاصــة إن َ
املقبوليــة :يشــكل هــذا البديــل مقبوليــة لدى كافــة فئــات وأطياف الشــعب الفلســطيني،
كونــه يعــر عــن حقوقــه واملــروع الوطنــي .كــا أن الشــباب يعــر عــن قــوة ،وبالتــايل
يؤثــر عــى مكونــات الشــعب لســاع صوته.
إمكانيــة التطبيــق :وجــود برامــج ترتكــز عــى احلــوار الفلســطيني وتدلــل عــى إمكانيــة
تطبيــق احلــوار بغــض النظــر عــن إمكانيــة التحســن .كــا يمكــن اســتخدام الشــباب
لوســائل التواصــل احلديثــة مــن تذليــل العقبــات أمــام تنظيــم حــوار بــن مكونــات
الشــعب.
الوعــي العــام :يدلــل إقبــال الشــباب عــى هــذه الربامــج مــع التعدديــة والتنــوع
اجلغــرايف والفكــري ،عــى وعيهــم هبــذا احلــوار اجلامــع .ويوجــد العديــد مــن املشــاريع
التــي تركــز عــى احلــوار الفلســطيني بــن كافــة مكونــات الشــعب الفلســطيني ،مثــل
«متحركــن ألجــل فلســطني» ،و«املنتــدى االجتامعــي الفلســطيني».
البديل الثاين :تكثيف العمل من خالل احلراكات واملبادرات
يقــوم هــذا البديــل عــى تواصــل العديــد مــن احلــراكات واملبــادرات واحلمــات
الشــبابية ضمــن أجســام وطنيــة للعمــل والنضــال مــن أجــل احلقــوق الوطنيــة و/أو
املدنيــة للتجمعــات الفلســطينية .ويبــدو أنــه مــن املفيــد أن تكثــف احلــراكات عملهــا
وفــق إســراتيجيات واضحــة ،وتزيــد مــن التنســيق فيــا بينهــا خللــق لــويب يقــوم بــدوره
بالتنســيق مــع فئــات الشــعب والقــوى السياســية األخــرى يف الوطــن والشــتات.
وهــذا األمــر قــد يمكّــن مــن مواجهــة التحديــات التــي يواجههــا الشــعب الفلســطيني
ومرشوعــه الوطنــي ،ولــو بشــكل مرحــي .كــا عــى احلــراكات العمــل عىل اســتقطاب
الشــباب العــازف عــن املشــاركة يف العمــل الوطنــي ،آخــدة بعــن االعتبــار الظــروف
احلياتيــة التــي يعانيهــا الشــباب والســعي حللهــا .إن االهتــام واملبــادرة يف التوثيــق
سيســهل القيــام بــا ذكــر أعــاه.
والنــر بمنابــر إعالميــة حــرة
ّ
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إن تطويــر أشــكال وبرامــج العمــل الوطنــي الشــبايب اجلديــدة مــن شــأنه أن يكــون
مدخ ً
ــا إلعــادة بنــاء احلركــة الوطنيــة مــن جديــد ،مــع االســتفادة مــن اإلنجــازات
واخلــرات القديمــة.
املنفعــة واخلســارة :يطــور هــذا البديــل مــن خــرة الشــباب ،ويعرقــل املــروع االحتاليل
اإلرسائيــي ،وحيافــظ عــى القضيــة الفلســطينية أن تبقــى بــارزة ،كــا حيافــظ عــى صمــود
وبقاء الشــعب.
املقبوليــة :مقبوليــة عاليــة لــدى الشــباب ،وبشــكل أقــل لــدى املســتويات الرســمية
الفلســطينية ،واالحتــال اإلرسائيــي.
إمكانيــة التطبيــق :عاليــة جــد ًا .الشــبكة الشــبابية الفلســطينية واملؤمتــر التأســييس
للمنتــدى االجتامعــي الفلســطيني دليــان عــى إمكانيــة التطبيــق.
الوعــي العــام :تؤكــد التجــارب الســابقة عــى أن الشــباب قــادر ووا ٍع بأمهيــة التحــرك
املســتمر ،حيــث لوحــظ خــال اهلبــة اجلامهرييــة األخــرة العمــل فــوق الفصائــي
واجلغــرايف ،وباختــاف الفئــات العمريــة واالنتــاءات .ولكــن مــا زال هــذا التغيــر
بحاجــة إىل تغذيــة وتطويــر كــا ورد يف اســتطالع أوراد بــأن  %50مــن الشــباب
1
الفلســطيني يف الضفــة والقطــاع مل يتطوعــوا يف حياهتــم.
البديــل الثالــث :تطويــر الشــباب خطــة حتــرك تضمــن متثيلهــم ومشــاركتهم يف كافــة
املؤسســات واهليئــات السياســية والوطنيــة.
إن انتخــاب جملــس وطنــي جديــد ملنظمــة التحريــر وإعــادة بنــاء االحتــادات والنقابــات
يشــكل بدايــة الطريــق إلعــادة بنــاء املنظمــة بشــكل يواكــب العــر الــذي يمــر بــه
الشــعب الفلســطيني ،لكــي تســتعيد مكانتهــا الفعليــة كممثــل رشعــي ووحيــد لــه .إن
إعــادة بنــاء املنظمــة مــن القاعــدة حتــى األعــى قــد يكــون احلــل األفضــل مــن التعويــل
1

استطالع أوراد ،مصدر سابق.
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عــى حتريــك النخــب احلاكمــة هلــا ،1وهــذا يتيــح للشــباب وغريهــم مــن فئــات الشــعب
املحرومــة مــن حقهــا يف املشــاركة السياســية الدخول بشــكل ديمقراطــي وبنــاء يف مراكز
صنــع القــرار الوطنــي ،رشيطــة أن تشــارك كل مكونــات الشــعب يف الوطــن والشــتات
يف هــذه االنتخابــات بالشــكل الــذي يراعــي الســياق لــكل مكــون.
وقــد يعنــي هــذا األمــر يف بعــض الســياقات ،مثــل أرايض  ،1948إعــادة بنــاء األجســام
الفلســطينية هلــا ،مــا يعنــي أن يشــارك الشــباب يف هــذه العمليــة أيضــ ًا .إضافــة إىل أن
تطويــر الشــباب حلراكاهتــم يكســبهم رشعيــة مقاومــة شــعبية ال تتناقــض يف شــكلها مــع
االنتخابــات يف احلالــة الفلســطينية مــن حيــث أن الشــعب الفلســطيني يف مرحلــة حتــرر
2
واملنظمــة هــي حركــة حتــرر وطنــي.
املنفعــة واخلســارة :الوجــود الشــبايب الرشيــك والفعــال يف مواقــع التأثــر وصنــع واختــاذ
حيســن صــورة صنــاع القــرار ومتخذيــه مــن حيــث االنطبــاع
القــرار مــن شــأنه أن ّ
باالســتثامر يف الشــباب ،وممارســة قيــم الديمقراطيــة واملشــاركة وبعــض احلريــات .كــا
يســاعد دخوهلــم إىل املنظمــة واهليئــات اجلامعــة عــى توحيــد احلركــة الوطنيــة.
الشــباب عبــارة عــن فئــة عمريــة موجــودة يف مرحلــة الــذروة مــن الطاقــات األكاديميــة
والعمليــة ،ويمتلكــون اختصاصــات ومهــارات مل تتوفــر لــدى األجيــال الســابقة،
مثــل مهــارات اســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة يف التواصــل ،والتعبئــة التنظيــم ،ورفــع
الوعــي واحلشــد اجلامهــري .الشــباب مــورد بــري معنــوي ومــادي غنــي بــا يمكــن
تقديمــه للمــروع الوطنــي ،وهــذا كفيــل بــأن جيعلــه رصيــد ًا وطنيــ ًا عــايل القيمــة.
املقبوليــة :إعــادة تفعيــل منظمــة التحريــر مطلــب شــعبي ،ومطلــب للعديــد مــن
احلــراكات الشــبابية ،ولكــن عــى املســتوى الرســمي الفلســطيني هنــاك عــدم مقبوليــة
لتفعيــل املنظمــة ،بــا يشــمل املجلــس الوطنــي.
1
2

انظــر :نقــاش مفتــوح حــول التمثيــل الفلســطيني ،الشــبكة :شــبكة السياســات الفلســطينية ،2013/5/1 ،تاريــخ الوصــول
 /https://al-shabaka.org/roundtables 2016/8/26نقاش-مفتوح-حول-التمثيل-الفلســطيني/
انظــر :خليــل شــاهني ،وقائــع ورشــة عمــل «الشــباب يتحدثــون» ،املركــز الفلســطيني ألبحــاث السياســات والدراســات
اإلســراتيجية (مســارات) ،البــرة ،2011/10/15 ،ص .57
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إمكانيــة التطبيــق :تطبيــق إجــراء االنتخابــات قــد يكــون ممكنــ ًا يف أرايض  ،67ولكــن
مــن الصعــب جــد ًا إجراؤهــا يف أرايض  48وبعــض الــدول العربيــة ،وبالتــايل يتــم
التطبيــق مــن خــال التوافــق يف التجمعــات الفلســطينية املختلفــة عــى أعضــاء املجلــس
الوطنــي وكيفيــة متثليهــا .كــا أن العمــل الوطنــي الفلســطيني يف أرايض  ،1948خاصــة
املتصــل باالمتــداد الفلســطيني خــارج اخلــط األخــر ،يواجــه صعوبــات وقمعــ ًا
إرسائيليــ ًا شــديد ًا ،ولكــن ،هنــاك إرصار فلســطيني عــام عــى مواجهــة عمليــات القمــع
واألرسلــة.

الوعــي العــام :هنــاك وعــي لــدى الشــباب ،وخاصــة يف الشــتات ،بإجــراء انتخابــات
املجلــس الوطنــي وإعــادة تفعيــل املنظمــة ،وذلــك يف ظــل عــدم انتفــاع العديــد مــن
رشائــح الشــعب الفلســطيني مــن الســلطة وأجســامها ،ومعارضــة قياديــة متعمــدة
لتهميــش فكــرة إعــادة بنــاء املنظمــة ،ويف ظــل انقســام جغــرايف وســيايس فلســطيني،
ومــن بــن املــؤرشات عــى هــذا الوعــي بــروز محلــة تطالــب بإجــراء انتخابــات املجلــس
1
الوطنــي ،حيــث عملــت عــى إعــداد ســجل للناخبــن.
املفاضلة بني البدائل والتوصيات
هنــاك أمهيــة جلميــع البدائــل املطروحــة يف حــل املشــكلة .لــذا ،تــويص الورقــة بتبنيهــا
مــع تنفيذهــا بالتدريــج حســب الرتتيــب أعــاه ،بــدء ًا بالبديــل األول فالثــاين ،وهــو أمــر
رضوري كبدايــة حلــل املشــكلة ،إذ إن النجــاح فيهــا يؤســس التفــاق عــى مرتكــزات
املــروع الوطنــي ،ويبنــي قاعــدة شــعبية تســاهم يف جعــل الشــباب قــوة تغيــر منظمــة،
ويكــون مرحلــة حتضرييــة تأسيســية للبديــل الثالــث.
تظهــر التجــارب الســابقة يف هــذا املجــال أنــه ال بــد مــن تشــكيل قــوة شــعبية ضاغطــة
عــى قيــادة املنظمــة ،بلــورة رأي عــام داعــم إلعــادة بنائهــا ،مــا يســاعد يف حتــرر املنظمــة
مــن قيــود االتفاقــات الســابقة مــع دولــة االحتــال اإلرسائيــي ،ومــن الضغــوط
األمريكيــة.
1

محلـــة التســـجيل إلجـــراء انتخابـــات املجلـــس الوطنـــي الفلســـطيني .تاريـــخ الوصـــول 2016/8/25

/http://www.pncregcampaign.org/_-2
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السياسة الخارجية الفلسطينية يف األمم املتحدة
ما بعد حصول فلسطين ىلع عضوية الدولة املراقب

ثائر رباح ،عز الدين عبد الصمد،
محمد حمدان ،نور السويركي
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مقدمة
ليســت الدولــة الفلســطينية جمــرد مطلــب شــعبي أو شــعار نضــايل ،بــل هــي وفقــ ًا
لقواعــد القانــون الــدويل حــق للشــعب الفلســطيني يف تقريــر مصــره كــا أكــده العديــد
مــن قــرارات األمــم املتحــدة .ومــرت مكانــة فلســطني يف األمــم املتحــدة بالعديــد مــن
حمطــات النضــال الوطنــي الرتاكمــي الــذي حقــق بعــض اإلنجــازات ،ابتــدا ًء مــن عهــد
عصبــة األمــم ،ووصــوالً إىل عهــد األمــم املتحــدة ،فكانــت منظمــة التحرير الفلســطينية
متثــل الشــعب الفلســطيني يف أروقــة األمــم املتحــدة بصفــة كيــان مراقــب ،إىل أن قــام
املجلــس الوطنــي الفلســطيني يف دورتــه االســتثنائية التاســعة عــرة املعقــودة يف اجلزائــر
1
بإعــان وثيقــة االســتقالل وقيــام الدولــة الفلســطينية يف  15ترشيــن الثــاين .1988
وبنــاء عــى هــذا اإلعــان ،أصــدرت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة القــرار رقــم
( )43/176املــؤرخ يف  15كانــون األول  ،19882الــذي رحبــت فيــه بنتائــج الــدورة
االســتثنائية التاســعة عــرة للمجلــس الوطنــي الفلســطيني ،ودعــت لعقــد املؤمتــر
الــدويل للســام يف الــرق األوســط برعايــة األمــم املتحــدة عــى أســاس قــراري
جملــس األمــن ( )242و( ،)338واحلقــوق الوطنيــة املرشوعــة للشــعب الفلســطيني،
ويف مقدمتهــا حقــه يف تقريــر مصــره ،والقــرار رقــم ( 3)43/177الــذي أقــرت فيــه
بــأن يســتعمل لفــظ اســم «فلســطني» اعتبــار ًا مــن  15كانــون األول  1988بــدالً مــن
اســم «منظمــة التحريــر» باســتثناء حــق التصويــت يف قرارهــا رقــم ( )250/52املــؤرخ
يف  7متــوز  ،4 1998وبذلــك فــإن الدولــة الفلســطينية أنشــئت – مبدئيــ ًا عــى األقــل-
اعتبــار ًا مــن العــام .1988
1
2
3
4

املجلــس الوطنــي الفلســطيني ،وثيقــة إعــان االســتقالل الفلســطيني ،الــدورة  ،19اجلزائــرhttp://nad- ،1988/11/15 ،
plo.org/userfiles/file/Document/declaration%20of%20independence%20Ar.pdf
قــرار اجلمعيــة العــام لألمــم املتحــدة رقــم A/RES/43/176، http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/
GEN/NR0/526/94/IMG/NR052694.pdf?OpenElement
United Nation: Question of Palestine, General Assembly, A/RES/43/177, 15 December 1988, http://
unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/146E6838D505833F852560D600471E25
United Nation: Participation of Palestine in the work of the United Nations, General Assembly,
89th plenary meeting, 7 July 1998, A/RES/52/250, 13 July 1998, http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/162094FCBE8245D30525665E00536281
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توصــل الفلســطينيون واإلرسائيليــون إىل «اتفــاق أوســلو» الــذي
يف العــام ّ ،1993
قــى بمنــح الشــعب الفلســطيني حك ً
ــا ذاتيــ ًا ملــدة مخــس ســنوات ،يتــم خالهلــا
االتفــاق عــى كافــة قضايــا احلــل النهائــي ،ونظــر ًا لوصــول العمليــة الســلمية إىل طريــق
مســدود ،واســتمرار العــدوان اإلرسائيــي عــى األرايض الفلســطينية ،قامــت القيــادة
الفلســطينية يف العــام « 2011بنقــل ملــف القضيــة الفلســطينية جمــدد ًا إىل املنــر األممــي
إلقامــة الدولــة عــى حــدود « ،1»1967إذ قــام رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
حممــود عبــاس يف  23أيلــول  2011بإرســال طلــب للحصــول عــى العضويــة الكاملــة
يف األمــم املتحــدة ،وعــرض الطلــب عــى جملــس األمــن ،وانتهــى األمــر يف  11ترشيــن
الثــاين  2011بفشــل هــذا الطلــب يف احلصــول عــى األصــوات التســعة املطلوبــة يف
2
جملــس األمــن ،بــا فيهــا الــدول اخلمــس دائمــة العضويــة ،لعرضــه عــى التصويــت.
ويف العــام التــايل ،رشعــت القيــادة الفلســطينية يف التقــدم بطلــب احلصــول عــى صفــة
الدولــة غــر العضــو املراقــب يف اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 3.وبتاريــخ  29ترشيــن
الثــاين  ،2012عقــدت اجلمعيــة العامــة جلســتها الســابعة والســتني وصوتــت باإلجيــاب
عــى طلــب فلســطني ،وأصــدرت قرارهــا رقــم ( )19/67الــذي يقــي بمنح فلســطني
1
2
3

ناديــة ســعد الديــن ،احلــل الــدويل :الســيناريوهات املختلفــة إلقامــة الدولــة الفلســطينية ،السياســة الدوليــة ،العــدد ،187
املجلــد  ،2012 ،47ص .12
جلنــة العضويــة مل تتوصــل التفــاق بشــأن عضويــة دولــة فلســطني ،وكالــة «معــا» اإلخباريــة ،2011/11/12 ،تاريــخ الوصــول
http://maannews.net/Content.aspx?id=436050 ،2016/11/8
مــن البدهيــي أن جلــوء الســلطة الفلســطينية إىل اجلمعيــة العامــة كان راجعــ ًا إىل اســتحالة صــدور توصيــة مــن جملــس األمــن،
إال أن هنــاك مــن يــرى أن هــذا التوجــه يرجــع – جزئيــ ًا  -إىل البيــان الصــادر عــن املدعــي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة
يف نيســان  ،2012حيــث كانــت الســلطة الفلســطينية قــد أصــدرت إعالنــ ًا يف كانــون الثــاين  2009وافقــت بموجبــه عــى
اختصــاص املحكمــة اجلنائيــة الدوليــة بالبــث يف اجلرائــم التــي ارتكبــت يف األرايض الفلســطينية خــال العــدوان اإلرسائيــي
عــى غــزة  ،2009-2008بيــد أن املدعــي العــام للمحكمــة مل يــرع يف إجــراء التحقيقــات بدعــوى رضورة التحقــق أوالً ممــا
إذا كانــت فلســطني دولــة أم ال ،وعــى الرغــم مــن املعلومــات التــي تلقاهــا بشــأن هــذه املســألة ،إال أنــه أصــدر بيانــ ًا يف نيســان
 ،2012أكــد فيــه أنــه «غــر خمتــص بالفصــل يف مــا إذا كانــت فلســطني دولــة أم ال ،وأن هــذه الســلطة مقــررة لألجهــزة املعنيــة
يف األمــم املتحــدة ،أو جلمعيــة الــدول األطــراف يف النظــام األســايس للمحكمــة» ،وقــد تعــرض هــذا البيــان النتقــادات شــديدة،
عــى أســاس أن نظــام رومــا يشــر إىل أهنــا دولــة وأنــه كان جيــب عليــه التــرف مــن تلقــاء نفســه ،ويمكــن تفســر هــذا البيــان
عــى أنــه كان بمثابــة الدعــوة للســلطة الفلســطينية للتوجــه إىل اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة.

See also: John Quigley, Palestine and Statehood and International Law, Global Policy Essay, January,
2013,
http://www.globalpolicyjournal.com/sites/default/files/pdf/Quigley%20-%20Palestine%20
statehood%20and%20international%20law%2001.13_0.pdf
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وضــع الدولــة غــر العضــو املراقــب.

1

يمكــن القــول إن حصــول فلســطني عــى صفــة الدولــة املراقــب يمثــل حمطــة يف رحلــة
النضــال الديبلومــايس يف هيئــة األمــم املتحــدة بوصفــه حقــ ًا واســتحقاق ًا فلســطيني ًا طــال

انتظــاره ،وبــا يعــزز النضــال مــن أجــل إهنــاء االحتــال اإلرسائيــي وإقامــة الدولــة
الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس .وبمعنــى آخــر ،فــإن ترقيــة املركــز القانوين لفلســطني
يف األمــم املتحــدة مــن شــأهنا تغيــر النظــرة السياســية والقانونيــة للقضيــة الفلســطينية يف
أروقــة املنظمــة األمميــة ،ويتيــح هــذا الوضــع اجلديــد بــأن تتقــدم دولــة فلســطني بطلــب
االنضــام إىل عضويــة ســائر الــوكاالت املتخصصــة التابعــة لألمــم املتحــدة ،وأن تصبــح
طرفــ ًا يف االتفاقيــات الدوليــة العامــة.
وقــد تــم البنــاء عــى خطــوات ســابقة باجتــاه احلصــول عــى العضويــة الكاملــة يف
املنظــات الدوليــة ،حيــث تــم التصويــت عــى عضويــة فلســطني يف اليونســكو بتاريــخ
 31ترشيــن األول  ،2011وحصلــت عــى العضويــة الكاملــة فيهــا 2.وتعزز هــذا املنحى
الحقــ ًا بالتوقيــع عــى العديــد مــن االتفاقيــات ،منهــا اتفاقيــات جنيــف األربــع للعــام
 ،1949وبروتوكوهلــا األول للعــام  ،1977واتفاقيــة الهــاي املتعلقــة باحــرام قوانــن
1

جتــدر اإلشــارة إىل أن تعبــر الدولــة غــر العضــو املراقــب قــد يثــر اخللــط واالضطــراب ،وذلــك أن لفــظ «الغــر» تــرد عــى
العضــو ،وال تعنــي أن كافــة الوحــدات التــي حتــوز وضــع املراقــب هــي دول غــر أعضــاء ،ولعــل هــذا الســبب يف أن اجلمعيــة
العامــة قــد راعــت احليطــة واحلــذر عندمــا وصفــت فلســطني بأهنــا «دولــة غــر عضــو مراقــب» ،ومهــا يكــن فــا يوجــد يف
ميثــاق األمــم املتحــدة أحــكام واضحــة بشــأن دور ومكانــة الدولــة غــر العضــو املراقــب ،بــل يتــم حتديــد دورهــا ومكانتهــا
باملامرســة التــي تعــود للعــام .1946
انظــر :يــارس غــازي عالونــة ،االســتحقاقات القانونيــة املرتتبــة عــى حصــول فلســطني عــى دولــة مراقــب يف األمــم املتحــدة،
اهليئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان «ديــوان املظــامل» ،سلســلة تقايــر قانونيــة ( ،)79رام اهلل ،2013 ،ص ،9

2

جتــدر اإلشــارة إىل أن فلســطني كانــت تتمتــع بصفــة عضــو مراقــب منــذ العــام  ،1974حيــث أوىص املجلــس التنفيــذي
لليونســكو يف دورتــه ( )187املؤرخــة يف  2011/10/5بمنــح فلســطني العضويــة الكاملــة يف اليونســكو (بأغلبيــة  40صوتــ ًا
مــن أصــل  58صوتــ ًا) ،وقــد تــم رفــع هــذه التوصيــة للمؤمتــر العــام لليونســكو بباريــس يف دورتــه ( )36هنايــة ترشيــن األول
 ،2011وقــد حصــل طلــب فلســطني لالنضــام بعضويــة كاملــة لليونســكو عــى تأييــد  107دولــة يف املؤمتــر العــام ،وبذلــك
أصبحــت الدولــة ( )195يف اليونســكو.

www.ichr.ps/attachment/247/7979.pdf
See also: United Nations, Permenant Observers, http://www.un.org/en/members/aboutpermenantoobservers.shtml

See also: Introductory Note to the Admission of Palestine For Admission to the UN, International Legal
Materials, Vol. 51, No. 3, 2012, http://www.jstor.org/discover/10.5305/intelegamate.51.3.0606?uid=2
&uid=4&sid=21106677641963
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وأعــراف احلــرب الربيــة للعــام  ،1907ومرفقهــا الالئحــة املتعلقــة بقوانــن وأعــراف
احلــرب الربيــة ،واالتفاقيــة الدوليــة لقمــع جريمــة الفصــل العنــري واملعاقبــة عليهــا
للعــام  ،1973واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــري
للعــام  ،1965واتفاقيــة منــع جريمــة اإلبــادة اجلامعيــة واملعاقبــة عليهــا للعــام ،1948
والعهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية للعــام  ،1966والعهــد الــدويل

اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة للعــام  ،1966واتفاقيــة مناهضــة
التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة
للعــام  ،1984واتفاقيــة القضــاء عــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة للعــام ،1979
واتفاقيــة حقــوق الطفــل للعــام  ،1989واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة
للعــام  ،2006واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد للعــام  ،2003واتفاقيــة
فيينــا لقانــون املعاهــدات للعــام  ،1969واتفاقيــة فيينــا للعالقــات الديبلوماســية للعــام
 ،1961واتفاقيــة فيينــا للعالقــات القنصليــة للعــام  ،1963ونظــام رومــا املؤســس
للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة للعــام .1998

مــا ســبق يوجــب عــى القيــادة الفلســطينية بلــورة إســراتيجية وطنيــة ،وخطــة عمــل
عــى املســتوى األممــي يتــم مشــاركتها مــع كافــة اهليئــات واألجســام املختصــة يف منظمــة
التحريــر والســلطة ،تقــوم عــى فكــرة االنتقــال واملواجهــة إىل املنظمــة األمميــة الكتســاب
وانتــزاع املزيــد مــن حقــوق الشــعب الفلســطيني ،للخــروج مــن حالــة االلتبــاس
والتوهــان يف السياســة اخلارجيــة الفلســطينية ،ومــن أجــل اســتثامر كافــة املكتســبات
النامجــة إثــر منــح فلســطني املكانــة اجلديــدة يف األمــم املتحــدة.
املشكلة
يعتــر تفعيــل السياســة اخلارجيــة الفلســطينية إحــدى أهــم القضايــا الراهنــة التــي يلــزم
االعتــاد عليهــا لتحقيــق أهــداف السياســة العامــة الفلســطينية ،بحيــث تقــوم عــى
إســراتيجية وطنيــة واضحــة يف التعامــل مــع املســتوى الــدويل ،وهــو األمــر الغائــب
حتــى اآلن.
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وتتجــى املشــكلة يف تغييــب السياســة اخلارجيــة الواضحــة واملقــرة مــن قبــل اهليئــات
واألجســام املعنيــة ،واالعتــاد لغايــة اآلن عــى توجهــات سياســية  -وأحيانــ ًا فرديــة -
عــى املســتوى األممــي ،وحتديــد ًا بعــد حصــول فلســطني عــى صفــة الدولــة املراقــب،
وذلــك النعــدام اإلرادة احلقيقيــة مــن قبــل القيــادة الفلســطينية احلاليــة خلــوض معركــة
ديبلوماســية عــى املســتوى األممــي لبلــورة مكتســبات قــرارت األمــم املتحدة عــى أرض

الواقــع ،باإلضافــة إىل غيــاب الرؤيــة اإلســراتيجية الوطنيــة الشــاملة التــي بموجبهــا
يمكــن التعامــل مــع املســتوى األممــي ،ولتعاطــي القيــادة الفلســطينية احلاليــة مــع اآلثــار
القانونيــة والسياســية للقــرار رقــم ( )19/67كتكتيــك للعــودة إىل املفاوضات وحتســن
رشوطهــا ،وليــس كإســراتيجية ملحاســبة وعــزل ومقاطعــة دولــة االحتــال اإلرسائييل.
يــرز مــا ســبق مــن خــال عــدم اســتكامل إجــراءات االنضــام إىل املعاهــدات
واالتفاقيــات والــوكاالت الدوليــة التابعــة لألمــم املتحــدة ،وعــدم اجلديــة يف توظيــف
هــذه املكتســبات عــى مســتوى األمــم املتحــدة .كــا أن ســحب الصالحيــات مــن
املنظمــة ممثلــة بالدائــرة السياســية ومنحهــا للســلطة ممثلــة بــوزارة اخلارجيــة فيــا يتعلــق
بقضايــا السياســة اخلارجيــة؛ يعــد مــن األســباب املؤثــرة بشــكل جــي عــى السياســة
اخلارجيــة الفلســطينية يف األمــم املتحــدة بعــد حصوهلــا عــى صفــة الدولــة املراقــب ،مــع
اإلشــارة إىل أن ضعــف الــكادر البــري الراســم واملنفــذ للسياســة اخلارجيــة احلاليــة
ينعكــس عــى أدائهــا وفاعليتهــا.
األهداف
تقــدم هــذه الورقــة آليــات وبدائــل سياســاتية لتعديــل مســار السياســية اخلارجيــة
الفلســطينية لتمكينهــا مــن االســتفادة مــن قــرار اجلمعيــة العامــة رقــم ( )19/67الــذي
بموجبــه منحــت فلســطني صفــة الدولــة املراقــب.
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البدائل
البديــل األول :بلــورة إســراتيجية وطنيــة شــاملة قائمــة عــى أســاس مــروع حتــرر
وطنــي ،مــن خــال املواءمــة بــن احلقــوق التارخييــة للقضيــة الفلســطينية والواقــع
احلــايل القائــم مــن أجــل اتباعهــا عــى املســتوى األممــي ،وتتضمــن خطــة زمنيــة وأدوات
وأهــداف وملفــات حمــددة قائمــة عــى مــا يــأيت:
أوالً :التشــخيص الدقيــق للخطــر املهــدد للقضيــة الفلســطينية ،ومــن ثــم مواجهتــه،
والتخلــص منــه بكافــة الوســائل املتاحــة يف إطــار القانــون الــدويل وقــرارات الرشعيــة
الدوليــة .ففلســطني خضعــت الحتــال إجالئــي «إحــايل» قــام عــى فكــرة نــزع
الصفــة السياســية والقانونيــة عــن الشــعب الفلســطيني ومؤسســاته الوطنيــة ،لذلــك ال
بــد مــن مواجهــة هــذه التهديــدات عــر أدوات عــدة ممثلــة بالقانــون الــدويل اإلنســاين:
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،والربتوكــول اإلضــايف األول التفاقيــات جنيــف ،والــرأي
االستشــاري ملحكمــة العــدل الدوليــة اخلــاص بجــدار الفصــل العنــري ،والعديــد
مــن قــرارات جملــس األمــن واجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،مــع االشــارة إىل أن هــذه
األدوات حتتــاج إىل تعبئــة وحشــد مــن كافــة أطيــاف الشــعب الفلســطيني ،وليتحمــل
اإلقليــم واملجتمــع الــدويل مســؤولياته.
ثانيـ ًا :إعــادة توجيــه البوصلــة نحــو حتقيــق اهلــدف املركــزي للديبلوماســية الفلســطينية
للمرحلــة احلاليــة وصياغتــه بشــكل أكثــر وضوحــ ًا ،وهــو احلصــول عــى مكانــة الدولــة
الفلســطينية كاملــة العضويــة يف األمــم املتحــدة ،وكاملــة الســيادة عــى حــدود 1967
وعاصمتهــا القــدس؛ ولذلــك ال بــد مــن تفعيــل كافــة اهليئــات املختصــة بالعالقــات
اخلارجيــة الفلســطينية لكســب التأييــد الــدويل للقضيــة الفلســطينية ،والعمــل داخــل
أروقــة األمــم املتحــدة عــى كســب مزيــد مــن احلقــوق ،ومــن ثــم جتســيدها عــى أرض
ٍ
متــواز عــى صعيــد بنــاء مؤسســات الدولــة.
الواقــع ،إىل جانــب العمــل بشــكل
ثالث ـ ًا :وضــع أســاس واضــح ومتفــق عليــه ،داخليــ ًا ودوليــ ًا ،للمفاوضــات ،عــى أن
تكــون حتــت رعايــة األمــم املتحــدة ،وعــى أســاس مرجعيــة القانــون الــدويل وقــرارات
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الرشعيــة الدوليــة .والترصيــح بفشــل املفاوضــات الفلســطينية اإلرسائيليــة لعــدم
وجــود مرجعيــة واضحــة هلــا ،والعمــل بشــكل جــدي عــى الربــط بــن العمل الســيايس
والكفاحــي بــا خيــدم إحــداث تعديــل يف موازيــن القــوى املختلــة بشــكل فــادح لصالــح
دولــة االحتــال ،والتــي أثــرت عــى جممــل مســار وخمرجــات املفاوضــات الســابقة.
رابعــ ًا :اإلرساع يف إنجــاز الوحــدة الوطنيــة عــر العــودة إىل العمليــة الديمقراطيــة
والقبــول بنتائجهــا ،واالتفــاق عــى أســاس ســيايس واضــح (عقــد اجتامعــي) يشــمل
هدفــ ًا وطنيــ ًا موحــد ًا ،ومــن ثــم االتفــاق عــى جوهــر الربنامــج الســيايس ملنظمــة
التحريــر.
خامســ ًا :اعتــاد سياســات اقتصاديــة تدعــم صمــود الشــعب ،وبخاصــة يف القــدس
واملناطــق املهــددة باالســتيطان واملصــادرة ،مــن خــال دعــم اإلنتــاج الزراعــي
والصناعــي املحــي ،بــا يقلــل مــن االعتــاد عــى االســترياد مــن اخلــارج.
املعقوليــة :إن إمكانيــة بلــورة هــذه اإلســراتيجية أمــر قابــل للتطبيــق ،بالرغــم مــن
التحديــات والصعوبــات التــي تواجهــه ،مــن خــال إجيــاد اإلرادة السياســية واتبــاع
اخلطــوات اإلجرائيــة اخلاصــة لذلــك ،إذ تؤكــد قواعــد القانــون الــدويل وقــرارات
الرشعيــة الدوليــة عــى اعتبــار فلســطني أرايض حمتلــة ،األمــر الــذي يتيــح إمكانيــة
طــرق مجيــع األبــواب القانونيــة والديبلوماســية عــى الصعيــد الــدويل ،مــن أجــل
تدويــل القضيــة الفلســطينية مــن جديــد وإعادهتــا إىل أروقــة األمــم املتحــدة لتجربهــا
عــى التدخــل مــن جديــد ،بعــد تراجــع موقفهــا منهــا ،مــن خــال العمــل عــى إهنــاء
االحتــال اإلرسائيــي وإقامــة الدولــة الفلســطينية صاحبــة الســيادة وكاملــة العضويــة
عــى األرايض الفلســطينية املحتلــة العــام .1967
املقبوليــة :تتعلــق بمــدى قبــول األطــراف الفلســطينية بتحقيــق هــذا البديــل .إذ ال بــد
مــن حتقــق التوافــق الوطنــي الفلســطيني عــى إســراتيجية وطنيــة خارجيــة موحــدة
مقبولــة مــن كافــة أطيــاف الشــعب.
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املنفعــة :مقــدار املكتســبات مــن حتقيــق هــذا البديــل ،ويتمثــل باحلضــور الــدويل القــوي
للقضيــة الفلســطينية وإبقائهــا حيــة عــى األجنــدة الدوليــة ،وانتــزاع املزيــد مــن احلقــوق
الفلســطينية ،واالســتفادة مــن املزايــا النامجــة عــن املكانــة اجلديــدة يف األمــم املتحــدة
بالطــرق الديبلوماســية املتفــق عليــه وطنيــ ًا ،إذ ســيؤدي اتبــاع هــذه اإلســراتيجية إىل
فتــح املجــال أمــام الفلســطينيني الســتخدام مجيــع اآلليــات الدوليــة املتاحــة لفتــح

موضــوع مســؤولية إرسائيــل عــن انتهاكهــا حلقــوق الشــعب الفلســطيني ،ومــا قامــت به
مــن تدمــر وهنــب وتبديــد لثرواهتــم ومقدراهتــم ،وغريهــا مــن اجلرائــم التــي ارتكبتهــا
ومل تــزل ماضيــة يف ارتكاهبــا ،مثــل االســتيطان وضــم وهتويــد القــدس ،وجــدار الفصــل
العنــري.
اخلســائر :قــد يتطلــب حتقيــق هــذا البديــل وقتــ ًا زمنيــ ًا طوي ً
ــا نســبي ًا للوصــول إىل
بنــاء التوافــق الوطنــي عــى هــذه اإلســراتيجية ،نظــر ًا لوجــود عراقيــل قائمــة ،داخليــ ًا
وخارجيــ ًا ،يف ظــل عــدم االســتقرار اإلقليمــي والــدويل.
البديــل الثــاين :العمــل عــى حتلــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن مجيــع التزاماهتــا
املســندة إليهــا وفق ـ ًا ملــا جــاء يف «اتفــاق أوســلو» وملحقاتــه ،واعتبارهــا ســلطة إداريــة
وخدميــة ،وحتويلهــا إىل أداة مــن أدوات املنظمــة ،وإســناد مجيــع املهــام الســيادية
ٍ
متــواز عــى مراجعــة فكريــة مــن
والسياســية للمنظمــة بعــد إصالحهــا ،والعمــل بشــكل
قبــل مجيــع األحــزاب والتيــارات املنضويــة داخلهــا ،واالســتفادة مــن الفــرص املتاحــة،
داخليــ ًا وإقليميــ ًا ودوليــ ًا ،لدعــم القضيــة الفلســطينية ،إضافــة إىل التوافــق عــى برنامــج
ســيايس يمكــن اعتبــاره املرجعيــة الثابتــة ألي عمليــة سياســية مســتقبلية.
املعقوليــة :إن حتقــق هــذا البديــل ســيكون صعبــ ًا ،لكنــه ليــس باملســتحيل ،وحتديــد ًا يف
ظــل التبايــن واالختــاف يف الربامــج السياســية واأليديولوجيــة لألطــراف الفلســطينية،
ويف ظــل ضعــف الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،واســتمرار االنقســام الداخــي ،يف حــن
ســيتحقق هــذا البديــل مــن خــال االتفــاق عــى أســاس ســيايس واضــح ودخــول
مجيــع األطــراف إىل منظمــة التحريــر.
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املقبوليــة :تطالــب وتتفــق مجيــع األطــراف الفلســطينية عــى أمهيــة إصــاح وتفعيــل
املنظمــة ،ولذلــك فــإن حتقيــق هــذا األمــر ســيجعلها تقبــل بإعــادة كافــة الصالحيــات
للمنظمــة لتمثيــل فلســطني عــى املســتوى اإلقليمــي والــدويل.
املنفعــة :ســيمكن إصــاح وتفعيــل املنظمــة مــن تعزيــز متثيــل الشــعب الفلســطيني
وقضيتــه دوليــ ًا ،وخصوصــ ًا داخــل أروقــة األمــم املتحــدة.
اخلســائر :يؤثــر عــى إمكانيــة عــدم نجاح هــذا البديــل ضعــف املنظمــة باعتبارهــا املمثل
الرشعــي والوحيــد للشــعب الفلســطيني يف كافــة أماكــن تواجــده عــى عكــس الســلطة
التــي جيــري التعامــل عــى أهنــا متثــل الفلســطينيني يف الضفــة والقطــاع فقــط .كــا أن
إصــاح املنظمــة حيتــاج إىل وقــت طويــل ،نظــر ًا للعديــد مــن التحديــات الداخليــة
واخلارجيــة ،مثــل االنقســام واملناكفــات السياســية واختــاف الربامــج ،ممــا يب ّطــئ مــن
عمليــة حتقيــق هــذا البديــل .ويضــاف إىل ذلــك اســتمرار االنقســام الــذي ُيضعــف
بشــكل كبــر تدويــل الــراع والتوجهــات اخلارجيــة الفلســطينية للمجتمــع الــدويل يف
حــال عــدم االتفــاق عليهــا داخليــ ًا.
البديــل الثالــث :تفعيــل البعــد الــدويل للقضيــة الفلســطينية اعتامد ًا عــى تدويــل الرصاع،
ورســم خطــة عمــل الســتكامل انضــام وترقيــة مكانــة فلســطني يف الــوكاالت الدوليــة
املتخصصــة التابعــة لألمــم املتحــدة وللمعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة العامــة ،بــا
فيهــا املحكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،عــى اعتبــار أهنــا مــن اآلليــات غــر التعاقديــة ،وذلــك
وفقــ ًا ألولويــة املنفعــة ،وتفعيــل املبــدأ العاملــي للواليــة القضائيــة ،ومقاومــة كافــة
أشــكال التطبيــع مــع دولــة االحتــال اإلرسائيــي ،وتبنــي وتوســيع محلــة املقاطعــة
 ،BDSملحاســبة وعــزل ومقاطعــة دولــة االحتــال اإلرسائيــي .ويتطلــب ذلــك الرتكيــز
عــى:
أوالً :تطويــر العمــل الديبلومــايس الفلســطيني الــدويل عــى املســتويني الرســمي
والشــعبي ،وذلــك باتبــاع اخلطــوات اآلتيــة:
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عىل املستوى الرسمي
·حصــول فلســطني عــى صفــة الدولــة املراقــب يؤهلهــا لالنضــام إىل العديــد مــن
املعاهــدات واالتفاقيــات العامــة ،واالســتفادة مــن املزايــا واحلقــوق التــي يتيحهــا
االنضــام إليهــا .فانضــام فلســطني إىل اتفاقيتــي فيينــا للعالقــات الديبلوماســية
والقنصليــة يمكنهــا مــن إنشــاء عالقــات ديبلوماســية خارجيــة مــع الــدول
األعضــاء وغــر األعضــاء واملنظــات الدوليــة ،إضافــة إىل حــق التمتــع باملزايــا
واحلصانــات الديبلوماســية التــي يقرهــا القانــون الــدويل ألشــخاصه ،وأمههــا
احلصانــة الديبلوماســية.

·تفعيــل مبــدأ الواليــة القضائيــة مــع الــدول التــي تقبــل وتعمــل هبــذا املبــدأ،
والتــي أقيمــت معهــا عالقــات ديبلوماســية ،وإنشــاء جلنــة خاصــة تضــم العديــد
مــن ذوي الشــأن واخلــرة مــن املؤسســات احلقوقيــة ،الفلســطينية واإلقليميــة
والدوليــة ،ملتابعــة إعــداد وتقديــم ملفــات عــن اجلرائــم اإلرسائيليــة ملحاكــم هــذه
الــدول ومتابعــة األحــكام الصــادرة عنهــا ،وذلــك يف إطــار عــزل وحماســبة دولــة
االحتــال اإلرسائيــي.
·تشــكيل مجاعــة ضعــط مــن الــدول ،العربيــة واإلقليميــة واإلســامية والدوليــة،
املؤيــدة للقضيــة الفلســطينية داخــل اجلمعيــة العامــة ،للعمــل عــى تفعيــل مبــدأ
«متحــدون مــن أجــل الســام» ،وإبــراز تقصــر جملــس األمــن الــدويل يف احلفــاظ
عــى الســلم واألمــن الدوليــن ،والعمــل عــى منــح اجلمعيــة العامــة التــي صوتــت
باألغلبيــة عــى منــح فلســطني صفــة الدولــة املراقــب هــذا احلــق ،ال ســيام يف ظــل
وجــود ســابقة قبــل ذلــك ،وذلــك مــن أجــل إصــدار قــرار ملــزم بمنــح فلســطني
العضويــة الكاملــة يف األمــم املتحــدة.
·تشــكيل جلــان متخصصــة ملراجعــة رشوط وخطــوات االنضــام إىل الــوكاالت
الدوليــة املتخصصــة ،ومــن ثــم تقديــم تقاريرهــا إىل القيــادة ،لتوضــح اآلثــار
اإلجيابيــة والســلبية النامجــة مــن االنضــام لــكل وكالــة عــى حــدة ،ومــن ثــم البــدء
يف اســتكامل اإلجــراءات والــروط املطلوبــة لالنضــام وفــق أولويــة املنفعــة،
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ليتســنى بعــد ذلــك االســتفادة مــن حقــوق الــدول األعضــاء يف هــذه الــوكاالت
الدوليــة يف األمــم املتحــدة .فاالنضــام ملنظمــة التجــارة العامليــة ومنظمــة الصحــة
العامليــة واملنظمــة البحريــة الدوليــة واملحكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،عــى اعتبــار
أهنــا مــن ضمــن اآلليــات غــر التعاقديــة ،يتيــح املجــال  -وفقــ ًا حلقــوق الــدول
األعضــاء فيهــا  -ملحاســبة دولــة االحتــال اإلرسائيــي عــى انتهاكاهتــا للحقــوق
الفلســطينية ذات العالقــة بمجــاالت اختصــاص مثــل هــذه املنظــات.

·رســم سياســة فلســطينية النتهاجهــا عــى املســتوى الــدويل للعمــل هبــا عــى مجيــع
الصعــد ،مــن أجــل دعــم وحشــد التضامــن مــع القضيــة الفلســطينية ،وتبنــي محلــة
املقاطعــة  ،BDSومقاومــة كافــة أشــكال التطبيــع مــع دولــة االحتــال ،وذلــك مــن
خــال الســفارات واملمثليــات الفلســطينية يف اخلــارج .أمــا عــى املســتوى املحــي
الفلســطيني ،فالعمــل رسيعــ ًا مــن أجــل تبنــي محلــة املقاطعــة  BDSبشــكل رســمي.
عىل املستوى الشعبي
·تفعيــل عمــل اجلاليــات الفلســطينية يف خمتلــف دول العــامل إلبــراز وإظهــار حموريــة
وعدالــة القضيــة الفلســطينية ،مــن خــال إقامــة الفعاليــات واللقــاءات مــع
منظــات املجتمــع املــدين ،واســتثامر وســائل اإلعــام املتاحــة هلــذه اجلاليــات يف
حشــد وتوجيــه املؤمنــن بعدالــة القضيــة للضغــط عــى حكوماهتــم لتأييــد احلــراك
الديبلومــايس يف هيئــات األمــم املتحــدة.

·تفعيــل ودعــم حركــة املقاطعــة  BDSومقاومــة كافــة أشــكال التطبيــع مــع دولــة
االحتــال اإلرسائيــي ،عــر تشــكيل مجاعــات ضغــط عــى املســتوى الــدويل خــارج
إطــار األمــم املتحــدة ،مــن منظــات جمتمع مــدين ،ومنظــات تؤمــن بعدالــة احلقوق
الفلســطينية ،ومنظــات تعــادي العنرصيــة والصهيونيــة ،األمــر الــذي مــن شــأنه
الضغــط عــى حكومــات دوهلــا لتتبنــى محلــة املقاطعــة ،خصوصــ ًا أهنــا حققــت
نجاحــات هائلــة وكبــدت االحتــال خســائر مجــة ،إضافــة إىل العمــل مــع هــذه
الفئــات للضغــط عــى حكومــات دوهلــا ملحاولــة اســتصدار قــرار داخــي تتبنــاه
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ملســاندة محلــة املقاطعــة وإبقائــه طاملــا بقــي االحتــال اإلرسائيــي قائ ً
ــا.

ٍ
متــواز
·تشــكيل جلــان شــعبية لقيــادة املقاومــة الشــعبية الســلمية ،والعمــل بشــكل
للدعــوة للحــراكات الواســعة املواكبــة للحــراك الديبلومــايس يف األمــم املتحــدة،
بحيــث متتــد هــذه احلــراكات جلميــع مناطــق تواجــد الشــعب الفلســطيني لتشــكل
أداة ضغــط ودعــم للموقــف الفلســطيني يف أي حــراك ديبلومــايس قــادم.
ثانيــ ًا :بنــاء منظومــة إعالميــة لدعــم العمــل الديبلومــايس الفلســطيني الــدويل مــن
خــال:
·تكثيــف اجلهــود اإلعالميــة الرســمية الفلســطينية لتوضيــح أمهيــة احلــراك
الديبلومــايس ،عــر التلفزيــون واإلذاعــة والصحــف الرســمية ،واعتــاد سياســة
إعالميــة رســمية لتســليط الضــوء عــى أمهيــة احلــراك الديبلومــايس عــن طريــق
إعــداد مــواد إعالميــة دوريــة النــر ،وعــدم االكتفــاء بالتغطيــة اإلعالميــة
للمكتســبات التــي يتــم حتقيقهــا.
·رســم سياســة إعالمية خاصــة بالدوائــر اإلعالميــة التابعــة للســفارات والقنصليات
ومكاتــب التمثيــل الفلســطيني ،والعمــل هبــا بالتــوازي والتوافــق مــع اإلعــام
الرســمي وأهــداف احلــراك الديبلومــايس.
·تشــكيل مجاعــات ضغــط إعالميــة عــر منصــات اإلعــام االجتامعــي املتعــددة،
لتقــوم بعمــل داعــم يف توضيــح احلــراك الديبلومــايس ،وباســتخدام لغــات أجنبيــة
عــدة ملخاطبــة اخلــارج ،ويمكــن الدفــع بتشــكيل مثــل هــذه اجلامعــات مــن خــال
مؤسســات الدولــة الرســمية ،أو مؤسســات املجتمــع املــدين.
املعقوليــة :هــذا البديــل مقبــول مــن اجلميــع بشــكل منطقــي وواقعــي لتطبيقــه ،وحتديــد ًا
يف ظــل اخلطــوات اإلجرائيــة اخلاصــة بــه.
املقبوليــة :حيقــق هــذا البديــل منافــع كثــرة للقضيــة الفلســطينية ،وهلــذا فــإن مقبول ّيتــه
ســتكون عاليــة الحتوائــه عــى خطــوات إجرائيــة مــن شــأهنا دعــم القضيــة الفلســطينية
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بكافــة جوانبهــا عــى املســتويني اإلقليمــي والــدويل.
املنفعــة :حيقــق هــذا البديــل االســتفادة مــن العديــد مــن املزايــا املرتتبــة عــى إكســاب
فلســطني صفــة الدولــة املراقــب ،مــا مــن شــأنه دعــم مســرة التحــرر والتخلــص مــن
االحتــال اإلرسائيــي ،ويزيــد مــن صالحيــات الدولــة الفلســطينية ،ســواء داخــل
أروقــة األمــم املتحــدة ،أو دوليــ ًا عــر التصديــق واالنضــام إىل االتفاقيــات واملعاهــدات
الدوليــة التــي ال تقبــل إال بالــدول ،وإىل الــوكاالت الدوليــة املتخصصــة يف األمــم
املتحــدة واملنظــات الدوليــة ،ملقاطعــة دولــة االحتــال وعزهلــا وحماســبتها.
ويعــزز هــذا البديــل وعــي املجتمــع الــدويل بقضيــة فلســطني ،ويســاهم يف زيــادة التأييد
حلقــوق الشــعب الفلســطيني ،بــا يف ذلــك حقــه غــر القابــل للتــرف يف تقريــر املصــر
ونيــل االســتقالل .كــا يعــزز الدعــم للجهــود اإلقليميــة والدوليــة الراميــة إىل حتقيــق
تســوية ســلمية عادلــة ودائمــة وشــاملة للقضيــة الفلســطينية عــى أســاس قــرارات
األمــم املتحــدة ذات الصلــة.
اخلســائر :قــد يضــع االنضــام والتوجــه إىل املحاكــم الدوليــة وبعــض الــوكاالت
واملنظــات الدوليــة بعــض املامرســات لألطــراف الفلســطينية موضــع املحاســبة ،وقــد
تــزداد الضغوطــات األمريكيــة واإلرسائيليــة عــى القيــادة الفلســطينية واختــاذ خطــوات
مــن شــأهنا إفشــال الســلطة يف أداء مهامهــا.
املفاضلة بني البدائل
بنــاء عــى مصفوفــة التأثــر املتبــادل التــي ســتقيس مــدى تأثــر أســباب املشــكلة عــى
بعضهــا البعــض ،وت ِ
ُظهــر العامــل األكثــر تأثــر ًا والعامــل األكثــر تأثــر ًا ،ونظــر ًا ألن
البدائــل ُبنيــت عــى أســباب املشــكلة ،فــإن معرفــة األســباب األكثــر تأثــر ًا وتأثــر ًا مــن
خــال نتائــج املصفوفــة يوضــح االجتــاه الصحيــح يف ترتيــب أولويــات حتقيــق البدائــل
وفقــ ًا لتأثريهــا ببعضهــا البعــض.
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األسباب الرئيسية للمشكلة:
·غيــاب الرؤيــة اإلســراتيجية الوطنيــة الشــاملة التــي بموجبهــا يمكــن التعامــل مــع
املســتوى األممــي.

·تعامــل القيــادة الفلســطينية مــع القــرار رقــم ( )19/67كتكتيــك وليــس
كإســراتيجية.
·تنازع الصالحيات ما بني السلطة واملنظمة فيام يتعلق بالسياسة اخلارجية.
·ضعف الكادر البرشي الراسم واملنفذ للسياسة اخلارجية.

·عــدم اســتكامل االنضــام إىل املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة العامــة وإىل كافــة
املؤسســات الدوليــة املتخصصــة يف األمــم املتحــدة.
األسباب
غياب الرؤية
اإلسرتاتيجية

التعامل
كتكتيك وليس
كإسرتاتيجية

تنازع
الصالحيات بني
السلطة واملنظمة
ضعف الكادر
البرشي
عدم استكامل
االنضامم

العامل املؤثر

غياب الرؤية التعامل كتكتيك تنازع الصالحيات ضعف الكادر عدم استكامل
االنضامم
اإلسرتاتيجية وليس كإسرتاتيجية بني السلطة واملنظمة البرشي

1+

1-

1+

1+

1+

1-

العامل
املتأثر

0
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1-

2

1-

1-

4-

1-

4-

1-

1-

1-

1-

1-

1+

1+

1+

1+

0

2-

2+
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4
4-

وفقــ ًا ملــا أظهرتــه نتائــج املصفوفــة ،فــإن تنــازع الصالحيــات بــن الســلطة واملنظمــة
وضعــف الــكادر البــري الراســم واملنفــذ للسياســة اخلارجيــة مهــا العامــان األكثــر
تأثــر ًا يف السياســة اخلارجيــة الفلســطينية ،حيــث حصــا عــى أعــى جممــوع ( ،)2وهــذا
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يفــر عــدم وجــود رؤيــة إســراتيجية وختبــط عــى املســتوى الــدويل .أمــا العامــل
األكثــر تأثــر ًا فهــو عــدم اســتكامل االنضــام إىل االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة
واملنظــات الدوليــة ،إذ حصــل عــى جممــوع ( ،)4وهــذا جــاء نتيجــة قانــون الســلك
الديبلومــايس الــذي أقــره املجلــس الترشيعــي الفلســطيني يف العــام  ،2005وبالرغــم
مــن أنــه نــص عــى عــدم االنتقــاص مــن صالحيــات املنظمــة إال أن الواقــع زاد األمــر
تعقيــد ًا جلهــة تــايش صالحيــات الدائــرة السياســية التابعــة للمنظمــة.

خــال هــذه القــراءة املنطقيــة ،فإنــه يمكــن القــول بــأن هــذه النتائــج تتوافــق مــع
البدائــل الثالثــة املطروحــة توافقــ ًا كبــر ًا ،ولكنهــا تدفــع باجتــاه الذهــاب إىل حتقيــق
البديلــن الثــاين والثالــث كأولويــة لتحقيــق البديــل األول ،نظــر ًا لكوهنــا مؤثريــن يف
حتقيــق البديــل األول ،وهــو بلــورة إســراتيجية وطنيــة خارجيــة.
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نحو سياسة وطنية
لتفعيل قضية األسرى وإطالق سراحهم
حسين الديك ،عبد اهلل عطا اهلل،
عالء حمودة ،ناصر خضور
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مقدمة
تعتــر قضيــة األرسى الفلســطينيني يف ســجون االحتــال مــن امللفــات الراهنــة املهمــة
للنخبــة السياســية وصاحــب القــرار عــى حــد ســواء ،ملــا هلــا مــن أبعــاد وطنيــة
وأخالقيــة تؤثــر عــى القضيــة الفلســطينية برمتهــا .فهــي تشــكل حمــور ًا للنضــال ملــا
يتعــرض لــه األســر مــن معانــاة يوميــة مــن خــال املامرســات اإلرسائيليــة التعســفية
بحقــه وبحــق ذويــه .وكذلــك ،متثــل قضيــة األرسى حالــة رمزيــة وطنيــة يف الوعــي
اجلمعــي ملختلــف أطيــاف الشــعب وقــواه الفاعلــة.
بلــغ عــدد األرسى وفــق إحصائيــات آب  2016حــوايل  7آالف أســر مــن خمتلــف
رشائــح الشــعب الفلســطيني وفصائلــه ،منهــم 340 :طفــاً ،و 56أســرة ،و 458أســر ًا
حمكومــ ًا مــدى احليــاة ،و 30أســر ًا قضــوا أكثــر مــن  30ســنة مــن حكمهــم 1.وتبلــغ
نســبة األرسى املحكومــن بأحــكام عاليــة تزيــد عــن  20ســنة  %7مــن إمجــايل عــدد
األرسى ،بينــا يبلــغ عــدد األرسى املعتقلــن «إدرايــ ًا» (دون هتمــة) .750
تعاملــت القيــادة السياســية والفصائــل الفلســطينية مــع قضيــة إطــاق رساح األرسى
وفــق هنجــن:
النهج األول :عرب صفقات التبادل
أجــرت دول عربيــة وفصائــل مقاومــة فلســطينية وعربيــة صفقــات عديــدة لإلفــراج
عــن أرسى فلســطينيني وعــرب مقابــل اإلفــراج عــن جنــود إرسائيليــن أرسى لدهيــا،
أو تبــادل جثــث ،فتمكنــت عــر تاريــخ النضــال الفلســطيني مــن إجــراء  38صفقــة
نتــج عنهــا إطــاق رساح آالف األرسى الفلســطينيني والعــرب خــال الفــرة (-1948
 .2)2011وتعتــر هــذه الصفقــات يف معظمهــا ذات بعــد فصائــي أو بــن دول ،ألن
الفصائــل أو الــدول قامــت بالتفــاوض مــع االحتــال اإلرسائيــي بشــكل منفــرد وغــر
1

مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان .تاريخ الوصول 2016 /09/24

2

عمليــات تبــادل األرسى ،مركــز املعلومــات الوطنــي ،وكالــة األنبــاء الفلســطينية «وفــا» .تاريــخ الوصــول .2016/06/11

http://www.addameer.org/ar/statistics

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4004
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مبــارش غالبــ ًا حســب الفصيــل الــذي حيتفــظ بمختطفــن وأرسى إرسائيليــن ،أحيــا ًء أو
أمواتــ ًا.
وكان آخــر هــذه الصفقــات يف ترشيــن األول  ،2011إذ متكنــت حركــة املقاومــة
اإلســامية «محــاس» وبوســاطة مرصيــة مــن تنفيــذ أول صفقــة تبــادل أرسى عــى أرض
فلســطينية ويف وجــود الســلطة الفلســطينية ،حيــث أفــرج عــن اجلنــدي اإلرسائيــي
جلعــاد شــاليط مقابــل  1027أســر ًا وأســرة فلســطيني ،مــن بينهــم  450مــن
أصحــاب األحــكام العاليــة .1وبالرغــم مــن ذلــك ،اعتــرت الصفقــة إنجــاز ًا فرديــ ًا
حلركــة محــاس باعتبارهــا مل حتمــل روح الرشاكــة الوطنيــة يف صنــع واختــاذ القــرار،
خاصــة وأهنــا متــت يف ظــل حالــة االنقســام الداخــي.
النهــج الثــاين :عــر مفاوضــات سياســية ومبــادرات حســن نوايــا واتفاقيــات ســام بــن
منظمــة التحريــر الفلســطينية وإرسائيــل
أثمــرت هــذه العمليــة منــذ انطــاق مفاوضــات أوســلو يف العــام  1993عــن إطــاق
رساح مــا يقــرب مــن  13352أســر ًا وأســرة ،2إال أن اخلــاف الداخــي حــول هــذه
اآلليــة كان أساســه مــا قدمتــه القيــادة الفلســطينية مــن ثمــن ســيايس مقابــل اإلفــراج
عــن األرسى ،ويف عــدم إطــاق رساح ممــن تطلــق عليهــم إرسائيــل «امللطخــة أيدهيــم
بالدمــاء» ،إضافــة إىل تراجــع إمكانيــة االســتمرار يف هــذا النهــج بســبب توقــف عمليــة
الســام ومجــود املفاوضــات بــن اجلانــب اإلرسائيــي والســلطة الفلســطينية.

مــع انســداد األفــق الســيايس مــع اجلانــب اإلرسائيــي ،ويف ظــل حالــة االنقســام،
بــات مــن الــرورة إجيــاد آليــات توافــق داخــي حلــل قضيــة األرسى ،بحيــث جتتمــع
القيــادة الفلســطينية بكافــة أطيافهــا حتــت مظلــة األرسى ،عــى رؤيــة موحــدة متكــن مــن
االســتفادة مــن إنجــازات األرسى الفرديــة ،املتمثلــة باإلرضابــات وحــاالت التمــرد
يف الســجون ،التــي شــكلت حتديــ ًا حقيقيــ ًا يمكــن املراكمــة عليــه ،إىل جانــب العمــل
1
2

املوقع الرسمي لكتائب القسام .تاريخ الوصول http://www.alqassam.ps/arabic 2016/09/24
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عــى إجيــاد إســراتيجية لضــان نجــاح اإلرضابــات الفرديــة التــي يقــوم هبــا املعتقلــون
اإلداريــون .فقــد وصــل عــدد الذيــن خاضــوا مــا يعــرف بمعركــة «األمعــاء اخلاويــة»
منــذ العــام  2012إىل مــا يقــارب  30أســر ًا ،وكان بدأهــا األســر املحــرر خــر
عدنــان ،وهــي جتربــة تســتحق الرعايــة واالهتــام بعــد أن أثبتــت نجاعتهــا ،وال تــزال
تتواصــل هــذه املعــارك التــي خيوضهــا األرسى اإلداريــون.
كــا ال بــد مــن االســتفادة مــن ورقــة اجلنــود اإلرسائيليــن األرسى لــدى فصائــل
املقاومــة يف غــزة بعــد العــدوان األخــر  2014يف تفعيــل قضيــة األرسى ،وفــق رؤيــة
وطنيــة موحــدة تتــاىف أخطــاء وعيــوب الصفقــات الســابقة ،وتضمــن الضغــط عــى
االحتــال مــن أجــل إطــاق رساح األرسى.
حتديد املشكلة وتوصيف احلالة الراهنة
إن املشــكلة الرئيســية التــي تعيــق أي تطــور يف قضيــة األرسى داخليــ ًا هــو غياب سياســة
وطنيــة تشــاركية تســتثمر كافــة اجلهــود املمكنــة يف ســبيل دعــم األرسى وإطــاق
رساحهــم .وهــذا يعــود بشــكل رئيــي إىل مــا أفرزتــه حالــة االنقســام الســيايس
واجلغــرايف بــن قطبــي صنــع القــرار الفلســطيني ،خصوصــ ًا بعــد ســيطرة «محــاس»
عــى قطــاع غــزة وتعزيــز نفوذهــا الســيايس والعســكري فيــه .ويف املقابــل ،تتحكــم
فتــح» بمناطــق الضفــة الغربيــة ،وتنفــردان بالقــرار الوطنــي وهتمــان
السلطة و«
ملــف األرسى ،إضافــة إىل اختــاف وجهــات النظــر بــن هذيــن القطبــن يف التعامــل
مــع قضيــة حتريــر األرسى مــن زاويــة اختــاف الــرؤى السياســية للتعامــل مــع القضيــة
الفلســطينية برمتهــا.
فــرى «محــاس» أن املقاومــة هــي الطريــق الرئيــس إلطــاق رساح األرسى ،وتســعى
للتعامــل مــع هــذا امللــف بأدواهتــا اخلاصــة ،مســتفيدة مــن حروهبــا الســابقة ،ومــن
امتالكهــا ألرسى إرسائيليــن ،ومــع ذلــك ،ويف ظــل املتغــرات اإلقليميــة يف املنطقــة
حتتــاج «محــاس» إىل جهــد وطنــي متكامــل مــن أجــل مســاندهتا يف حتقيــق أقــى فائــدة
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يمكــن احلصــول عليهــا يف أي صفقــة تبــادل قادمــة ،بحيــث تتــاىف أخطــاء صفقــة
شــاليط الســابقة.
مــن خــال تتبــع جمريــات صفقــة شــاليط ،يمكــن مالحظــة اإلخفاقــات التــي كان
ســببها الرئيــس أهنــا مل ختــرج مــن عبــاءة البعــد الفصائــي .وفيــا يــي أبــرز األخطــاء
التــي شــابت الصفقــة مــن خــال مقابــات مــع املهتمــن هبــذا الشــأن ومــع أرسى
1
حمرريــن:
·اخلطــأ الــذي تســبب بعــدم تبيــض الســجون حينــا أعلنــت «محــاس» اإلفــراج
عــن كافــة األســرات الفلســطينيات ،حيــث أورد املفــاوض أن هنــاك  27أســرة
يتوجــب إطــاق رساحهــن ،فيــا مل تتوفــر معلومــات كافيــة لديــه حــول وجــود
 36أســرة ،مــا أتــاح للجانــب اإلرسائيــي حتديــد  27أســرة واســتبعاد  9أســرات
مــن الصفقــة ،أفــرج عــن  6منهــن بعــد انقضــاء حمكوميتهــن ،وبقيــت  3أســرات
يف الســجون ،منهــن لينــا اجلربــوين التــي ال تــزال تقــي حك ً
ــا مدتــه  14عامــ ًا يف
ظــل ظــروف صعبــة.
·مل تقفــل الصفقــة امللفــات الســابقة التــي كانــت عــى األرسى املفــرج عنهــم ،بــل
أعــادت ســلطات االحتــال حماكمتهــم ،وهــذا أتــاح إعــادة اعتقــال العــرات،
وحــن املحاكمــة تتحــدث إرسائيــل هليئــة الدفــاع أن هــذه مــن بنــود الصفقــة.
2

·وجــود وثيقــة وقــع عليهــا األرسى ،وتعــدّ بنودهــا بمثابة تقييــد حلريتهم الشــخصية
بعــد حتريرهــم ،ومــن أبــرز مــا جــاء فيهــا «إذا شــاركت يف مســرة سياســية مــن
خــال منظمــة إرهابيــة (يقصــد االحتــال باملنظمــة اإلرهابيــة أي مــن التنظيــات
الفلســطينية) ســيعاد احلكــم لألســر ،وأيضــ ًا إذا تلقيــت أكثــر مــن  2000دينــار
مــن مؤسســة إرهابيــة ،أو إذا ســافرت لبعــض الــدول ،فســيعاد احلكــم» ،و«إذا
كانــت هنــاك خمالفــة مروريــة داخــل األرايض املحتلــة اســتحقت الســجن ملــده 3
1
2

مقابلــة ،األســر املحــرر املبعــد يف صفقــة شــاليط مصطفــى مســلامين ،عضــو جلنــة األرسى للقــوى الوطنيــة واإلســامية ،غــزة،
.2016/9/20
مقابلة ،عبد النارص فروانة ،رئيس وحدة الدراسات والتوثيق هليئة شؤون األرسى واملحررين ،غزة.2016/8/20 ،
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شــهور فيتــم اســتعادة احلكــم».
أرص املفــاوض الفلســطيني
·مل تشــمل الصفقــة عــدد ًا مــن رمــوز املقاومــة ،ولــو ّ
ألحــدث اخرتاقــ ًا يف هــذا امللــف ،ممــا يشــكل دفعــة معنويــة للشــعب الفلســطيني.
إن عــدم نــر تفاصيــل الصفقــة والوثيقــة املذكــورة أعــاه جيعــل الباحثني يف هــذا املجال
ال يســتطيعون تقييــم اخللــل احلاصــل يف بنودهــا ،كــا يعيــق مقــدرة حمامــي الدفــاع عــن
1
األرسى الذيــن أعيــد اعتقاهلــم ،حيــث أورد مركــز أرسى فلســطني لدراســات األرسى
أن  %52مــن حمــرري صفقــة «وفــاء األحــرار» أعيــد اعتقاهلــم مــن قبــل االحتــال يف
الضفــة الغربيــة ومدينــة القــدس ،فقــد أعيــد اعتقــال  7أرسى 2وحماكمتهــم وإعــادة
املؤبــد بأثــر رجعــي ،وهــذا يؤكــد حســب ادعــاءات املحكمــة العســكرية أهنــم خرقــوا
بنــود الصفقــة.
ويقــول بعــض األرسى املحرريــن إنــه أرغــم عــى التوقيــع نتيجــة وضعــه أمــا خيــارات
صعبــة ،إمــا اإلبعــاد أو املؤبــد ،وحتــدث البعــض اآلخــر عــن أن الوســيط أبلغهــم بــأن
هنــاك بنــود ًا حتدثــت عــن اإلبعــاد ،فــإذا وقعــت أو مل توقــع فإنــه ســيتم اإلبعــاد ،وهــذا
جعــل األرسى الذيــن شــملتهم الصفقــة يوقعــون عــى اإلبعــاد.
األهداف
ترمي هذه الورقة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
·إجيــاد حلــول سياســاتية وطنيــة تشــاركية تســاهم يف تفعيــل قضيــة األرسى وإطالق
رساحهم.
·اســتثامر كافــة إمكانيــات وقــدرات مكونــات الشــعب الفلســطيني وفصائلــه خلدمــة
1

مركــز أرسى فلســطني لدراســات األرسى %52 :مــن حمــرري صفقــة وفــاء األحــرار أعيــد اعتقاهلــم مــن قبــل االحتــال يف
الضفــة الغربيــة ومدينــة القــدس ،وكالــة الــرأي الفلســطينية لإلعــام .2016/6/20 ،تاريــخ الوصــول 2016/9/20

2

املحكمــة اإلرسائيليــة ترفــض اســتئناف أرسى صفقــة «شــاليط» ،وكالــة معــا اإلخباريــة .2015/1/17 ،تاريــخ الوصــول
http://m.maannews.net/Content.aspx?id=753780
2016/9/24

/http://alray.ps/ar/post/150827
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قضيــة األرسى ،والضغــط عــى الطــرف اإلرسائيــي واملجتمــع الــدويل يف هــذا
املجــال.
·التوافــق عــى سياســة وآليــات وطنيــة مشــركة مــن أجــل ضــان تنفيــذ صفقــات
تبــادل أرسى بــن فصائــل املقاومــة واجلانــب اإلرسائيــي ،بحيــث تلبــي االحتيــاج
الوطنــي وتتفــادى األخطــاء الســابقة ،وضــان قــدر مــن التنســيق بــن مكونــات
الشــعب الفلســطيني وقــواه نحــو صناعــة قــرار تشــاركي يف صفقــات التبــادل ،إىل
جانــب تفعيــل ملــف األرسى وطنيــ ًا ومجاهرييــ ًا.

·تبيــان كيــف يمكــن أن تلعــب قضيــة األرسى دور ًا يف إحــداث ثغــرة يف االنقســام
الســيايس الداخــي عــن طريــق إجيــاد صيغــة توافقيــة مشــركة جيتمــع عليهــا
الفرقــاء.
املعايير
إلجيــاد بدائــل ناجعــة تعالــج حالــة انســداد األفــق يف ملــف األرسى ،ســتنطلق هــذه
الورقــة مــن املعايــر اآلتيــة:
·مــدى قــرب هــذا البديــل مــن رؤيــة أصحــاب القــرار ومتخذيــه ،وهنــا ســنحدد
أصحــاب القــرار بالســلطة الفلســطينية وحركــة محــاس.
·هــل هنــاك إمجــاع وطنــي عــى هــذا البديــل؟ بــا يســاند صانــع القــرار ومتخــذه
عــى تنفيــذ السياســة وحتمــل تبعاهتــا ،وبــا يالقــي قبــوالً مــن فصائــل املقاومــة
امليدانيــة.
·واقعيــة وإمكانيــة تنفيــذ السياســة البديلــة يف ظــل عــدم تــوازن القــوى مــع اجلانــب
اإلرسائيــي ،ويف ظــل األوضــاع اإلقليميــة والدوليــة التي مل تعــد القضية الفلســطينية
أولويــة ضمــن أجندهتــا السياســية ،وكذلــك مــدى معقوليــة تطبيــق هــذا البديــل يف
ظــل حالــة االنقســام الداخــي.
·حتقيــق العــدل لكافــة فئــات األرسى ،خصوصــ ًا ذوي األحــكام العاليــة ،واملــرىض،
56

أوراق تحليل سياسات

واألطفــال ،والنســاء ،ومــن كافــة األطيــاف والفصائــل واملناطــق واملرجعيــات
القياديــة.
·حجم املنفعة من هذا البديل يف حال طبق عىل أرض الواقع.
البدائل
أوالً :إخــراج ملــف األرسى مــن حالــة االنقســام واعتــاده بوصفــه سياســة فلســطينية
عامــة
يقــوم هــذا البديــل عــى التوافــق لتوحيــد كافــة اجلهــود الوطنيــة جتــاه قضيــة األرسى
كوهنــا ركيــزة مــن ركائــز التحــرر الوطنــي .ويتطلــب أي حــراك باجتــاه تفعيــل قضيــة
األرسى وطنيــ ًا أمريــن رئيســن :أوهلــا ،حصــول تفاهــم وطنــي يضمــن إخــراج ملــف
األرسى مــن جتاذبــات وتأثــرات حالــة االنقســام ،ليأخــذ امللــف بعــد ًا وطنيــ ًا بعيــد ًا
عــن التناقضــات السياســية حتــى يف ظــل االنقســام وعــدم حــدوث توافــق عــى باقــي
القضايــا .وثانيهــا ،وضــع قضيــة األرسى عــى ســلم أولويــات السياســة الفلســطينية
ببعدهيــا الداخــي واخلارجــي ،ســواء عــى مســتوى قيــادة الســلطة أو الفصائــل،
باعتبارهــا مصلحــة وطنيــة للجميــع.
حيقق هذا البديل ،عىل رمزيته ،مكاسب عدة ،منها:
·التفــاف مجاهــري فلســطيني ملــا متثلــه قضيــة األرسى مــن رمزيــة وطنيــة ،وســينظر
إليهــا الشــعب بمختلــف توجهاتــه كخطــوة إجيابيــة نحــو تعزيــز الوحــدة وإهنــاء
االنقســام ،إضافــة إىل الرتكيــز عــى قضيــة مــن قضايــا التحــرر الوطنــي ،ال ســيام يف
ظــل وجــود حالــة إحبــاط شــعبي إزاء مــا آلــت إليــه احلالــة الوطنيــة برمتهــا.
·لــن تتعــارض مــع الرؤيــة السياســية لــكل مــن طــريف النــزاع الداخــي الســلطة
الفلســطينية وحركــة محــاس ،فهــا لــن تقدمــان عــى أيــة تنــازالت سياســية
لبعضهــا البعــض أو للجانــب اإلرسائيــي ،بــل ســ ُينظر إىل القضيــة مــن منطلــق
واجــب وطنــي وحقوقــي وإنســاين عــى اجلميــع االنخــراط فيــه.
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·البعــد اإلنســاين واملقبوليــة عــى املســتوى اإلقليمــي والــدويل ،ألنــه يعــر عــن
قضيــة عادلــة وقضيــة حقــوق إنســان لــأرسى الفلســطينيني.

·أمــا فيــا يتعلــق باملنفعــة العمليــة لــأرسى مــن هــذه اخلطــوة ،فإنــه جيــب التأكيــد
عــى أهنــا تبقــى مــن دون جــدوى مــا مل ترافقهــا حتــركات عمليــة أخــرى كــا هــو
موضــح يف البديلــن الثــاين والثالــث.
ثاني ًا :انتفاضة (هبة) األرسى
مــن أجــل إحــداث ضغــط عــى اجلانــب اإلرسائيــي لتلبيــة مطالــب األرسى وإطــاق
رساحهــم ،والرتويــج دوليــ ًا لعدالــة قضيتهــم؛ ال بــد مــن رشاكة وطنيــة وتنســيق اجلهود
نحــو هبــة لــأرسى عــى خمتلــف األصعــدة ،اإلعالميــة والشــعبية ،وعــى مســتوى كافة
املناطــق واملــدن الفلســطينية .وتكــون هــذه اهلبــة موجهــة فقــط لقضيــة األرسى .ويف
هــذا الســياق يمكــن القيــام بــا يــأيت:
·التوافــق عــى خطــة إعالميــة ،حمليــ ًا ودوليــ ًا ،تتشــارك فيهــا كافــة وســائل اإلعــام،
الوطنيــة واحلزبيــة والعربيــة والدوليــة.
·خلــق إطــار متكامــل لتحــركات وفعاليــات مجاهرييــة ومظاهــرات احتجاجيــة ضــد
االحتــال يف كافــة املناطــق.
·عقــد ثالثــة مؤمتــرات دوليــة وإقليميــة (يف الضفــة والقطــاع والشــتات) هبــدف
خلــق بيئــة مســاندة لقضيــة األرسى ،عــى أن يعقــد مؤمتــر رابــع جامــع لــكل
الفلســطيننني.

·االســتفادة مــن دور مؤسســات املجتمــع املــدين الفلســطيني ،داخليــ ًا وإقليميــ ًا
ودوليــ ًا.
·االســتفادة مــن اجلاليــات الفلســطينية والعربيــة واإلســامية ومنــارصي القضيــة
الفلســطينية ،مــن خــال تنظيــم جتمعــات ومظاهــرات واعتصامــات يف العواصــم
األوروبيــة والدوليــة للمطالبــة بإطــاق رساح األرسى.
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·تنظيــم االعتصامــات واإلرضابــات داخــل الســجون ،والتوافــق عــى خطــة عمــل
موحــدة لكافــة األرسى.
·التحــرك الديبلومــايس اخلارجــي ملؤسســات منظمــة التحريــر يف اخلــارج،
والســفارات الســلطة ومكاتبهــا التمثيليــة.
مــن مميــزات هــذا البديــل قدرتــه عــى إحــداث حــراك شــامل يف ملــف األرسى،
واالســتفادة مــن كافــة مكونــات وطاقــات الشــعب الفلســطيني ،ومنارصيــه اإلقليميــن
والدوليــن ،ومــن املمكــن أن حيقــق منفعــة حقيقيــة لــأرسى وتلبيــة حقوقهــم،
والضغــط عــى اجلانــب اإلرسائيــي يف ذلــك ،عــدا عــن كونــه خيــار ًا مقبــوالً وطنيــ ًا
ومجاهرييــ ًا.
لكــن يف املقابــل ،إن حتقيــق هــذه السياســة والعمــل يف إطارهــا يتطلــب إحــداث حــراك
حقيقــي يف ملــف املصاحلــة الوطنيــة وتقريــب وجهــات النظــر بــن الفرقــاء السياســيني،
خصوصــ ًا أن هــذا البديــل ،بكافــة مكوناتــه ،قــد يتعــارض مــع رؤيــة الســلطة السياســة،
وختوفهــا مــن حتــول أي حــراك فلســطيني مجاهــري ضــد االحتــال إىل حالــة انتفاضــة
شــاملة ،بســبب إمكانيــة إقــدام االحتــال عــى ممارســات قمعيــة ضــد املعتقلــن
واجلامهــر الفلســطينية .ومــن هنــا يمكــن االســتفادة مــن هــذا البديــل بشــكل جزئــي
وتدرجيــي مــدروس.
ثالثــ ًا :ميثــاق رشف بــن الفصائــل يف تنفيــذ صفقــات تبــادل لــأرسى مــع اجلانــب
اإلرسائيــي

جيــب اســتثامر وجــود أرسى إرسائيليــن لــدى «محــاس» منــذ حــرب  2014بشــكل
وطنــي وناجــح بــا خيــدم قضيــة األرسى .وهنــا جيــدر مــن العمــل عــى تشــكيل جلنــة
وطنيــة يكــون هدفهــا األســايس التحضــر والتنســيق والتخطيــط لصفقــة تبــادل قادمــة
تتضمــن آليــات عمــل ومعايــر مــن شــأهنا حتقيــق أقــى اســتفادة لــأرسى ،مــن خالل
تضافــر اجلهــود املشــركة بــن كافــة القــوى وتــايف أي أخطــاء حدثــت يف الصفقــات
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الســابقة .وتتضمــن آليــات العمــل مــا يــأيت:
·حتديــد أعــداد األرسى بدقــة ،ومعرفــة ظروفهــم وأحكامهــم وأعامرهــم ،لضــان
وجــود أولويــات عادلــة جلميــع األرسى.
·التفاهــم عــى وســيط عــادل ونزيــه بــا خيــدم قضيــة األرسى ويفــرض رشوط
الصفقــة ونتائجهــا عــى اجلانــب اإلرسائيــي.
·حتديــد دور وآليــات عمــل وضبــط كل طــرف مــن األطــراف الفلســطينية التــي
ستســاهم يف إنجــاح صفقــة التبــادل.
تعتــر صفقــات األرسى مــن أكثــر اخليــارات واقعيــة وقــدرة عــى حتقيــق أهــداف
األرسى وإخراجهــم مــن الســجون ،وبغــض النظــر عــن اختــاف الــرؤى بــن محــاس
والســلطة يف موضــوع العمــل املســلح وأرس اجلنــود اإلرسائيليــن ،إال أن املعطيــات
تقــول بوجــود أرسى ســتضطر إرسائيــل يف يــوم مــن األيــام إىل مبادلتهــم ،وعليــه فــإن
مــن مصلحــة الســلطة و«فتــح» التوافــق مــع «محــاس» وباقــي الفصائــل عــى رؤيــة
موحــدة لصفقــة التبــادل القادمــة.
أمــا بالنســبة حلركــة محــاس ،فــإن قبوهلــا برشاكــة وطنيــة يف هــذا امللــف ســيعزز مــن
مصداقيتهــا شــعبي ًا ،وســيمنح الصفقــة التفافــ ًا شــعبي ًا ،وهــي لــن تكــون مضطــرة
لتقديــم تنــازالت سياســية ســواء للســلطة ،أو للجانــب اإلرسائيــي.
كــا أن وجــود تشــاركية يف قــرار الصفقــة القادمــة ســيزيد مــن الضغــط عــى اجلانــب
اإلرسائيــي ،وســيعزز موقــف الســلطة الفلســطينية وطنيــ ًا ودوليــ ًا ،وحتــى أمــام اجلانب
اإلرسائيــي الــذي بــات يــرى أهنــا غــر ممثلــة للشــعب الفلســطيني جغرافيــ ًا ،إضافــة إىل
إمكانيــة اســتغالل اجلمهــور اإلرسائيــي مــن أجــل الضغــط عــى قيادتــه إلطــاق رساح
جنودهــم األرسى.
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املفاضلة بني البدائل
قدمــت البدائــل الســابقة تصــورات نظريــة وعمليــة آلليــات قــد تســاهم يف إطــاق
رساح األرسى ،وحتقيــق مكاســب عــى أرض الواقــع يف حــال تبنيهــا مــن قبــل صانعــي
القــرار عــى الســاحة الفلســطينية.
وختلص الورقة بعد املفاضلة بني البدائل ومدى التزامها باملعايري إىل ما يأيت:
·ال يمكــن فصــل البدائــل الثالثــة عــن بعضهــا البعــض ،فــكل منهــا مكمــل لآلخــر.
وهنــا ،جيــب األخــذ بعــن االعتبــار مــدى اإلنجــاز واملكاســب التــي ســيحققها كل
بديل لقضيــة األرسى.
·قبــل أي حــراك وطنــي يف قضيــة األرسى ،ال بــد مــن إجيــاد تفاهــم ورشاكــة وطنيــة
جزئيــة عــى األقــل .فهــذه اخلطــوة تعتــر اجلــر الــذي يمكــن مــن خاللــه حتقيــق
مكاســب عمليــة لقضيــة األرسى ،فــا يمكــن البــدء بــأي عمــل ميــداين حقيقــي
ناجــح مــن دون إعــادة الثقــة بــن صانعــي القــرار وتنحيــة اخلــاف الســيايس
جانبــ ًا .فتحقيــق توافــق وطنــي عــى جزئيــة واحــدة أفضــل مــن بقــاء االنقســام
والتناقــض عــى كل القضايــا.
·عــى املــدى القريــب املنظــور ،إن البديــل املطــروح لتشــكيل مرجعيــة موحــدة
تــرف عــى صفقــة التبــادل القادمــة يعتــر خيــار ًا مناســب ًا ومعقــوالً لتحقيــق
مكاســب رسيعــة لــأرسى ،نظــر ًا لوجــود ضغــوط عــى اجلانــب اإلرسائيــي
بســبب جنــوده األرسى.

·يمكــن العمــل عــى البديــل الثــاين (انتفاضــة األرسى) عــى املــدى البعيد ،وبشــكل
تدرجيــي وتصاعــدي ،ووفــق خطــوات وأولويــات عمل مدروســة تتالىف أي ســلبية
قــد يراهــا صانــع القــرار يف هــذا البديــل .وهنــا ال بــد مــن الوصــول إىل قــدر كبــر
مــن الثقــة بــن طــريف االنقســام الفلســطيني.
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مقدمة
تعتــر امليــاه أحــد أهــم مولــدات احليــاة التنمويــة ألي جمتمــع ،وهــي أحــد أهــم
األســباب التــي تــؤدي إىل نشــوب احلــروب والرصاعــات .وبــات التنــازع عليهــا أمــر ًا
مســتعصي ًا ملــا لــه مــن آثــار مدمــرة ألساســيات ومقومــات الوجــود لطــرف مــا عــى
حســاب الطــرف اآلخــر.
منــذ نشــوب حــرب  ،1967اســتطاعت إرسائيــل أن تســيطر بشــكل شــبه كيل عــى
املصــادر املائيــة ،بــا فيهــا أحــواض امليــاه اجلوفيــة الفلســطينية ،ومــوارد حــوض هنــر
األردن ،مــا حــرم الفلســطينيني بالقــوة مــن مصادرهــم املائيــة املرشوعــة ،وانتهــك
حقوقهــم املائيــة التــي نصــت عليهــا كل القوانــن الدوليــة ومبادئهــا املتعــارف عليهــا،
بــا تشــمل القانــون الــدويل اإلنســاين ،والقانــون الــدويل للميــاه ،واتفاقيــة جنيــف
الرابعــة للعــام  ،1949ومجيــع املرجعيــات املنبثقــة عنهــا التــي اســتندت يف جمملهــا إىل
1
مبــادئ العدالــة واإلنصــاف التوزيعيــة.
وقــد و ّلــد هــذا التــرف اإلرسائيــي وممارســاته املهيمنــة عــى املصــادر املائيــة وفــرض
القيــود عليهــا اســتمرار النــزاع مــا بــن الطرفــن ،ونتــج عنــه هتديــد ملكونــات النســيج
االقتصــادي واالجتامعــي والســيايس لــدى املجتمــع الفلســطيني ،باإلضافــة إىل انعــدام
التنميــة ،واهــراء يف البنيــة التحتيــة وعــدم اســتدامتها.
منــذ تشــكيل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،ومــن خــال التوقيــع عــى اتفاقيــة أوســلو
الثانيــة يف العــام  ،1995ارتكــزت املــادة  40مــن امللحــق الثالــث عــى حــدوث نقطــة
حتــول وتغــرات يف القضيــة املائيــة ،فكانــت بنــود االتقافيــة عنرصيــة ضــد الفلســطينيني
مــن حيــث تعمــد هضــم احلقــوق املائيــة الفلســطينية كاملــة ،كــا مل تســلط الضــوء
عليهــا ،بــل ناقشــت احتياجــات الشــعب الفلســطيني من كميــات امليــاه يف تلــك املرحلة
دون األخــذ بعــن االعتبــار التزايــد املســتمر يف النمــو الســكاين ،ودون االنطــاق مــن
1

�Al-Haq Orgnization, Environmental Injustice in Palestine ,2015 http://www.alhaq.org/advocacy/top
ics/housing-land-and-natural-resources/948-environmental-injustice-in-occupied-palestinian-territory-problems-and-prospects
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فكــرة ّ
أن امليــاه حــق مائــي كامــل للفلســطينيني .وقــد لعــب غيــاب اإلدراك للمفــاوض
الفلســطيني يف تلــك الفــرة دور ًا مه ً
ــا يف هضــم احلقــوق املائيــة ،األمــر الــذي ســاهم
بشــكل كبــر يف ســلوك القضيــة املائيــة ملســار معاكــس.
يف الوقــت الراهــن ،تســيطر إرسائيــل عــى مــا يقــارب  %86مــن مجيــع املصــادر املائيــة
املتوفــرة ،يف حــن تفــرض حكمهــا وقراراهتــا العســكرية عــى  %14املتبقيــة مــن امليــاه
املخصصــة لالســتخدام لصالــح اجلانــب الفلســطيني 1.عــدا ذلــك ،فــإن إرسائيــل
متنــع الفلســطينيني مــن احلصــول عــى احلصــص املائيــة التــي خصصــت هلــم يف
اتقاقيــة أوســلو الثانيــة والبالغــة  118مليــون مــر مكعــب ،وبــدالً مــن ذلــك حصــل
الفلســطينيون عــى  20مليــون مــر مكعــب حتــى أواخــر العــام  ،2015مــا يشــر إىل
حجــم الظلــم الــذي متارســه إرسائيــل ،وهــو مــا يفــر ســبب األزمــة املائيــة التــي متــر
هبــا األرايض الفلســطينية ،وبالتــايل خلــق حالــة مــن عــدم العدالــة يف توزيــع احلصــص
عــى الصعيــد املحــي ،ألن الســلطة تتحــرك بــا أتيــح هلــا مــن كميــات.
هتــدف هــذه الورقــة إىل تقديــم سياســات بديلــة مــن شــأهنا أن تســاعد صانعــي
القــرار عــى اختــاذ إجــراءات صارمــة تضمــن اســرجاع احلقــوق املائيــة املســلوبة مــن
الفلســطينيني ،وســيادة إدارهتــا داخليــ ًا بشــكل معتــدل ،مــن أجــل جتــاوز األزمــة املائيــة
وإتاحــة الفرصــة للفلســطينيني للتمتــع بحقوقهــم املائيــة واســرجاعها كاملــة مــع
التعويــض اســتناد ًا إىل مبــادئ العدالــة املائيــة ،بــا يضمــن وقــف اجلانــب اإلرسائيــي
عــن اســتنزاف امليــاه ورسقتهــا حتــت مظلــة القانــون ،ومــن أجــل حتقيــق احلوكمــة
واالســتخدام األمثــل للمصــادر املائيــة وحريــة الســيادة الفلســطينية عــى املــوارد املائيــة،
بــا يشــمل تطبيــق العدالــة يف توزيعهــا وتوفريهــا وتســعريها مــن أجــل ضــان حصــول
املواطنــن عــى فــرص متســاوية يف مجيــع املحافظــات ،إضافــة إىل حتقيــق أبعــاد التنميــة
املســتدامة بمختلــف أطرهــا.

1

جمموعة تقارير منشورة عىل موقع سلطة املياه /http://www.pwa.ps
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حتديد املشكلة
تشــهد األرايض الفلســطينية يف الوقــت الراهــن أزمــة شــح ميــاه نتيجــة لسياســات
االحتــال اإلرسائيــي وإجراءاتــه التعســفية ،التــي لعبــت دور ًا مه ً
ــا يف حرمــان
الفلســطينيني مــن الوصــول إىل مصادرهــم املائيــة .كــا أدى ســوء إدارة قطــاع امليــاه
والتوزيــع غــر العــادل للحصــص املائيــة املتوفــرة للمواطنــن مــن قبــل اجلانــب
الفلســطيني إىل تفاقــم األزمــة .ومــن املمكــن حتديــد أطــر املشــكلة الناشــئة عــر
الســنني عــى النحــو اآليت:
أوالً :الرصاع عىل مصادر املياه بني الطرفني الفلسطيني واإلرسائييل
·ال توجــد إرادة سياســية فلســطينية مــن أجــل التفعيــل والنضــال حتــى اســرجاع
احلقــوق املائيــة املســلوبة ،وإنــا تكتفــي اجلهــات الرســمية باحللــول اجلزئيــة كخطــة
طــوارئ يف إدارة قطــاع امليــاه.
·صنــاع القــرار الفلســطيني ال يدركــون حجــم املشــكلة املائيــة ومــا يرتتــب عليهــا
مــن مشــاكل نزاعيــة ،كــا أهنــم ال يتعاملــون معهــا كأولويــة وطنيــة ،إضافــة إىل
عــدم متكــن املفــاوض الفلســطيني مــن حــل القضيــة احلقوقيــة املائيــة.
·وجــود لبــس يف االتفاقيــات املربمــة ،مــا أحــال إىل ســيطرة إرسائيــل شــبه التامــة
عــى مجيــع املصــادر وخنــق اجلانــب الفلســطيني مائيــ ًا.
·ال حتــدد االتفاقيــات املربمــة مــا بــن اجلانبــن الفلســطيني واإلرسائيــي ،باملجمــل،
املصــادر املائيــة املشــركة بوضــوح ،إضافــة إىل التقاســم غــر العــادل لتلــك املصادر
التــي تعتــر ظاملــة للفلســطينيني( .انظــر :ملحــق رقــم )1
·ال يوجــد تفعيــل لسياســات تســتند إىل القوانــن الدوليــة التــي تســاعد عــى
اســرجاع احلقــوق املائيــة الفلســطينية املســلوبة.
·ليســت امليــاه ذات الســيادة الوطنيــة مــن شــأن إرسائيــل ،وال يمكــن التفــاوض
عليهــا كــا هــو احلــال يف التعامــل مــع املصــادر املائيــة املشــركة.
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·يمتلــك اجلانــب اإلرسائيــي حــق الفيتــو يف اللجنــة الرباعيــة املشــركة املنبثــة
عــن اتفاقيــة أوســلو الثانيــة ،مــا يــؤول إىل صعوبــة احلصــول عــى الرتاخيــص
التطويريــة والتنمويــة يف قطــاع امليــاه داخــل األرايض الفلســطينية ،وخاصــة مناطــق
(ج) ،بحجــة أنــه جيــب ضــم مجيــع املســتوطنات اإلرسائيليــة يف الضفــة الغربيــة إىل
املشــاريع ذات البنيــة التحتيــة يف الضفــة ،وهــو مــا يرفضــه اجلانــب الفلســطيني
دومــ ًا.
·تقــوم فلســطني بــراء كميــة مــن امليــاه قــدرت بـــ  68مليــون مــر مكــب أواخــر
العــام  2015مــن رشكــة امليــاه اإلرسائيليــة «ميكــوروت» بتكلفــة باهظــة تزيــد مــن
نســبة الديــون املســتحقة عــى الســلطة الفلســطينية ،وذلــك مــن أجــل تغطيــة العجز
املائــي الداخــي .ومــن املالحــظ أن الكميــات التــي تقــوم فلســطني برشائهــا تتزايــد
1
بشــكل كبــر يف اآلونــة األخــرة.
ثاني ًا :إدارة املصادر املائية املتوفرة داخلي ًا

·عــدم التوزيــع العــادل للميــاه املتوفــرة مــن قبــل الســلطات املســؤولة واملجالــس
املحليــة والبلديــات املختصــة وصــوالً إىل املواطنــن.

·سوء إدارة قطاع املياه ،وعدم وجود تنسيق فعيل ما بني مزودي املياه.

·نســبة الفاقــد املائــي تصــل إىل  %50يف بعــض املناطــق والعجــز املــايل حيــول دون
احتوائــه.
·ســعر كــوب امليــاه خيتلــف مــن منطقــة إىل أخــرى ،وعــدم مراعــات الطبقــات
الفقــرة غــر املقتــدرة.
·عدم تفعيل وتبني أساليب احلوكمة يف قطاع املياه.

·عــدم تطبيــق اإلســراتيجيات والقوانــن الفلســطينية التــي مــن شــأهنا إدارة امليــاه،
والتــي باتــت حــر ًا عــى ورق.
1

املرجع السابق.
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·عــدم النهــوض يف تطويــر وســائل البحــث العلمــي واســتخدامها كأداة مــن أجــل
متابعــة التطــور التكنولوجــي واعتامدهــا لتوفــر ميــاه بديلــة ،مثــل معاجلــة امليــاه
العادمــة ،أو حتليــة ميــاه البحــر.

·االعتــاد شــبه الكامــل عــى املمــول لتمويــل املشــاريع التطويريــة والتنمويــة
والقبــول برشوطــه.
األهداف
يف ضــوء مــا تــم اســتعراضه مــن مشــاكل ،وإيامنــ ًا بــأن قضيــة امليــاه املســلوبة واملنتزعــة
بالقــوة هــي حــق فلســطيني بحــت ،فــإن الورقــة حتمــل يف طياهتــا مجلــة مــن األهــداف،
أمههــا :تســليط الضــوء عــى اآلليــات والوســائل التــي مــن شــأهنا زيــادة مقــدرة
اجلهــات الفلســطينية عــى مواجهــة ممارســات االحتــال املتعلقــة بانتهــاك احلقــوق
املائيــة الفلســطينية ،إىل جانــب رســم السياســات العامــة للتعامــل مــع موضــوع امليــاه
وإدارهتــا داخليــ ًا كأولويــة يفرضهــا حجــم الزيــادة الســكانية يف ظــل ظــروف سياســية
واقتصاديــة واجتامعيــة متغــرة باســتمرار.
املؤشرات
يمكــن قيــاس حقــوق اإلنســان يف امليــاه اســتناد ًا إىل مــؤرشات عــدة تــم تطويرهــا يف
تقريــر التنميــة البرشيــة الصــادر عــن برنامــج األمــم املتحــدة اإلنامئــي  ،2006تعزيــز ًا
الرتباطهــا بالعهــد الــدويل للحقــوق االجتامعيــة واالقتصاديــة 1.فمــن املؤكــد أن هنــاك
مجلــة مــن املــؤرشات التــي تشــر إىل وجــود ظلــم مائــي واقــع عــى الفلســطينيني.
وبالنســبة لألدلــة اإلحصائيــة التــي تؤكــد هــذا الظلــم ،والتــي حتــول دون حتقيــق التنميــة
املســتدامة يف املنطقــة ،ســواء عــى الصعيــد الداخــي جلهــة إدارة امليــاه فلســطيني ًا ،أو عــى
الصعيــد اإلقليمــي فيــا يتعلــق بالــراع الفلســطيني اإلرسائيــي ،فيمكــن بلورهتــا
بالنقــاط اآلتيــة:
1
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قدرة الوصول إىل املصادر املائية
عــى الرغــم مــن أن فلســطني تتمتــع بمصــادر مائيــة هائلــة (انظــر :ملحــق  )2ختتلــف
وتتنــوع بأشــكاهلا مــن ينابيــع وأهنــار وأحــواض مائيــة جوفيــة وبحــار تكفيهــا وشــعبها
وحتســن مــن تنميــة املجتمــع ،اقتصاديــ ًا واجتامعيــ ًا ،حتــى األجيــال
للعيــش بكرامــةّ ،
القادمــة ،إال أن ســيطرة إرسائيــل عــى معظــم تلــك املصــادر وحمدوديــة الوصــول إليهــا
حــال دون حتقيــق تلــك التنميــة ،حيــث تســتغل إرسائيــل مــا يقــارب  %86مــن مجيــع
املصــادر املائيــة املشــركة بــن الطرفــن اإلرسائيــي والفلســطيني ،يف حــن تفــرض
حكمهــا وقراراهتــا العســكرية عــى  %14املتبقيــة من امليــاه املخصصــة للفلســطينيني ،أي
مــا يقــارب جمموعــه  180مليــون مــر مكعــب ،رغــم أن  %85مــن مســاحة اخلزانــات
اجلوفيــة الثالثــة املشــركة تقــع فــوق أرايض الضفــة الغربيــة ،وأن تغذيــة تلــك اخلزانات
مــن األمطــار املتســاقطة يتــم ترشــيحها جيولوجيــ ًا عــر أرايض الضفــة( 1.انظــر :ملحــق
رقــم )3
اعتــاد ًا عــى دراســات عــدّ ة ،فــإن معــدل اإلمكانيــة املائيــة املتجــددة لألحــواض املائيــة
الثالثــة التــي تعــود لصالــح الفلســطينيني يــراوح مــن  679إىل  713.3مليــون مــر
مكعــب ســنوي ًا .يف حــن يبلــغ معــدل اجلريــان الســطحي الســنوي  60مليــون مــر
مكعــب .وحســب «اتفاقيــة جونســون»  ،1956فــإن حصــة الفلســطينيني تــراوح مــن
 257إىل  320مليــون مــر مكعــب ســنوي ًا مــن ميــاه حــوض هنــر األردن ،وهــذا يــدل

عــى أن جممــوع معــدل مــا جيــب أن تتمتــع بــه األرايض الفلســطينية مــن مــوارد مائيــة
ومــن املفــرض أن تكــون حتــت ســيادة الفلســطينيني يقــدر بـــ  980مليــون مــر مكعب.
وباالســتناد إىل املعايــر اإلقليميــة والدوليــة ،فــإن األرايض الفلســطينية حتصــل عــى
احلــد األدنــى مــن مصادرهــا املرشوعــة ،حيــث قــدرت الكميــة التــي حصلــت عليهــا
يف اآلونــة األخــرة مــن األحــواض اجلوفيــة بـــ  20مليــون مــر مكعــب يف الضفــة،
و 55مليــون يف القطــاع .كــا أهنــا ال متتلــك إمكانيــة الوصــول إىل مصادرهــا مــن امليــاه
1
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العذبــة مــن حــوض هنــر األردن كــا تفعــل الــدول املشــاطئة لــه.

1

وعــى غــرار ذلــك ،تعــاين الضفــة والقطــاع مــن تدهــور يف البنيــة التحتيــة يف قطاعــي
امليــاه والــرف الصحــي مــن حيــث تقديــم اخلدمــات ،ســواء عــى صعيــد توفــر
شــبكات لتوصيــل امليــاه إىل املنشــآت واملنــازل ،أو رصفهــا عــر شــبكات الــرف
الصحــي .وتفاقمــت املشــكلة يف القطــاع عقــب احلــرب األخــرة  ،2014مــا أدى
إىل التحذيــر مــن انعــدام مكونــات احليــاه فيهــا بحســب التقاريــر الدوليــة التــي قيمــت
2
وضعهــا الداخــي.
تشــر اإلحصــاءات إىل أن أكثــر مــن  123جتمعــ ًا ســكانيا يف األرايض الفلســطينية ال
تتوفــر هلــا شــبكات ميــاه ،أي بــا يقــدر  412345نســمة ،فيــا يعــاين أكثــر مــن 251
جتمعــ ًا فلســطيني ًا مــن وجــود شــبكات ميــاه مهرتئــة و 247مــن مشــكلة التــزود املتقطــع
للميــاه ،فيصــل االنقطــاع التــام للميــاه يف بعــض القــرى الفلســطينية إىل فــرة 4-3
أشــهر ،إضافــة إىل وجــود  192جتمعــ ًا ال تتوفــر فيهــا خدمــات مائيــة ،األمــر الــذي
يدفــع املواطــن إىل اللجــوء للبحــث عــن مصــادر بديلــة ،ورشاء ميــاه مــن الصهاريــج
ً 3
بأســعار باهظــة جــدا.
أمــا يف قطــاع الــرف الصحــي ،فتشــر اإلحصــاءات إىل أن  85جتمعــ ًا ،أي مــا
يقــارب  ،%16ترتبــط بشــبكات رصف صحــي ،يســتخدم يرتبــط  511جتمعــ ًا احلفــر
االمتصاصيــة ( 478يف الضفــة والباقــي يف القطــاع) ،4ممــا يتســبب بانتشــار امللوثــات
واألمــراض مــا بــن الســكان املحليــن ،عــدا عــن املشــاكل االجتامعيــة الناشــئة بســبب
عمليــة النضــح 5.وبمقارنــة الوضــع مــع إرسائيــل ،فــإن البنيــة التحتيــة مــن حيــث
1
2
3
4
5
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اجلهاز املركزي لإلحصاء 2016http://www.pcbs.gov.ps/default.aspx
�Ghadeer Arafeh, “Process Monitoring and Performance Evaluation of Existing Wastewater Treatment
.)Plants in Palestinian Rural Areas” (Thesis, Birzeit University, 2012
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توفــر شــبكات ميــاه عامــة وشــبكات رصف صحــي تغطــي نســبة كبــرة مــن املرافــق
احليويــة والســكنية.
وفرة املياه
تقــدر كميــة امليــاه املتوفــرة حاليــ ًا لالســتخدام يف الضفــة مــا يقــارب  20مليــون مــر
مكعــب ســنوي ًا يتــم اســتخراجها مــن اآلبــار اجلوفيــة ،أمــا مــا هــو متوفــر يف القطــاع
فيقــدر بحــوايل  55مليــون مرت مكعــب ســنوي ًا ،تســتخدم لألغــراض املنزليــة والزراعية،
مــع العلــم أن أكثــر مــن  %95مــن امليــاه املتوفــرة يف القطــاع غــر قابلــة للــرب اســتناد ًا
إىل مواصفــات الصحــة العامليــة واملواصفــات الفلســطينية .ولتعويــض العجــز املائــي
تقــوم فلســطني بــراء ميــاه مــن رشكــة «مكــروت» اإلرسائيليــة.
تبلــغ حصــة الفــرد الفلســطيني لالســتهالك الســنوي مــن امليــاه ،مــع األخــذ بعــن
االعتبــار النمــو الســكاين املتزايــد وثبــات كميــات امليــاه املتوفــرة لالســتهالك املنــزيل
منــذ توقيــع اتفاقيــة أوســلو 35-25 ،مــرا معكبــا يف الضفــة و 38-23يف القطــاع ،بينــا
تبلــغ حصــة الفــرد اإلرسائيــي  100مــر مكعــب ،أي حــوايل  5-4أضعــاف حصــة
6
الفلســطيني ،وهــو أعــى ممــا أوصــت بــه منظمــة الصحــة العامليــة.
نســتنتج ممــا ســبق أن اجلانــب الفلســطيني يغطــي تقريبــ ًا  %40مــن احتياجــات شــعبه،
بينــا يغطــي اجلانــب اإلرسائيــي  %100مــن احتياجــات شــعبه ،بــل إن املــؤرشات تــدل
أن هنــاك فائضــ ًا يف امليــاه التــي متلكهــا إرسائيــل ،وهــو مــا يفــر ســبب بيــع إرسائيــل
امليــاه الفائضــة للفلســطينيني ،باإلضافــة إىل نيتهــا تصديــر امليــاه وبيعهــا إىل الــدول
املجــاورة كمكســب جتــاري.
القدرة عىل الدفع مقابل خدمة توصيل املياه
يعــاين قطــاع امليــاه يف فلســطني مــن أزمــة حقيقيــة بســبب عجزهــا املســتمر يف الوصــول
إىل مصــادر امليــاه بســبب اإلرسائيليــة ،مــا أدى إىل حــدوث فجــوة كبــرة متثلــت يف زيادة
6

تقارير سلطة املياه ،مرجع سابق
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الطلــب عــى العــرض املائــي الناتــج عــن التســارع يف الكثافــة الســكانية ،وانعكاســه
ســلب ًا عــى الوضــع االجتامعــي واالقتصــادي للمواطنــن الفلســطينيني .لــذا فــإن
إدارة هــذا القطــاع تتطلــب املزيــد مــن اجلهــد مــن املؤسســات احلكوميــة ذات العالقــة
لضــان توزيــع عــادل للحصــص املائيــة املحــدودة وتوفــر مصــادر بديلــة وتســعريها.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن التعرفــة املائيــة تعتمــد عــى وضــع أســعار تضمــن اســرداد

التكاليــف اإلداريــة وخدمــات التشــغيل والصيانــة وحتقيــق عائــد ربحــي ،وتأخــذ
بعــن االعتبــار مجيــع الرشائــح االجتامعيــة ،وعــى وجــه اخلصــوص العائــات الفقــرة
واملحتاجــة ،بحيــث يتــم محايــة حقهــم يف احلصــول عــى امليــاه بــا يتناســب وتلبيــة
1
احتياجاهتــم.
تقــدر كميــة امليــاه التــي يتــم رشاؤهــا مــن رشكــة «ميكــوروت» بـــ  68مليــون مــر
مكعــب حتــى منتصــف العــام  ،2016مــن ضمنهــا  5ماليــن تذهــب لصالــح قطــاع
غــزة والباقــي ملحافظــات الضفــة ،فيــا يبلــغ ســعر املــر املكعــب مــن امليــاه الــذي تبيعــه
إرسائيــل للســلطة بـــ  2.70شــيكل للضفــة  2.44للقطــاع ،مــع اشــراط إرسائيــل
زيــادة شــيكل واحــد للمــر املكعــب يف حــال طالبــت ســلطة امليــاه الفلســطينية زيــادة
2
الكميــة.
تشــر اإلحصــاءات إىل وجــود تبايــن يف ضبــط التعرفة من منطقــة إىل أخــرى يف األرايض
الفلســطينية بســبب ارتفــاع تكاليــف خدمــة توصيــل امليــاه للتجمعــات الفلســطينية،
حيــث يصــل ســعر املــر املكعــب مــا بــن  5-4شــواكل للمواطــن الفلســطيني ،يف حــن
يبلــغ الســعر لســكان املســتوطنات يف الضفــة  1.8شــيكل.
ويضــاف إىل مــا ســبق أن تطبيــق العدالــة االجتامعيــة يف التســعري غــر متناســق مــع
التعرفــة التصاعديــة ،إذ إن اســتهالك امليــاه بــن أرسة فقــرة حمــدودة الدخــل ذات عــدد
أفــراد كبــر وبــن أرسة غنيــة قليلــة عــدد األفــراد متفــاوت ،عــى غــرار أن الكميــة
املخصصــة لالســتهالك هــي متقاربــة لألرستــن ،مــا يشــر إىل أن تكلفــة ســعر الكــوب
1
2

سلطة املياه الفلسطينية ،إسرتاتيجية احلد من املياه غري حماسب عليها ،أيار .2012

PWA. (2014). Water Information System. Ramallah – Palestine
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الواقــع عــى عاتــق األرس الفقــرة يف املحصلــة أعــى مــن الغنيــة ،أي أن الفقــرة تدفــع
1
مــا يقابــل  %5مــن دخلهــا الشــهري بينــا تدفــع الغنيــة .%1
يف املقابــل ،ويف ظــل مــا تتمتــع بــه إرسائيــل مــن وفــرة يف امليــاه ومــن تكلفــة منخضفــة
للكــوب ،ويف ضــوء تطبيــق نظــام التعرفــة التصاعديــة ،فــإن األرس الفقــرة وميســورة
احلــال عــى حــد ســواء ال تتعــدى تكلفــة امليــاه الشــهرية  %0.3-0.2مــن دخلهــا
2
الشــهري.
جودة املياه
يعــاين ســكان قطــاع غــزة مــن نقــص حــا ّد يف امليــاه العذبــة ،إذ إن االعتــاد بشــكل
أســايس هنــاك عــى امليــاه املســتخرجة مــن اخلــزان اجلــويف الــذي بــات مهــدد ًا بالتدمــر
بعــد تــرب امليــاه املاحلــة إليــه ،ويف ظــل تســلل ميــاه الــرف الصحــي غــر املعاجلــة
إليــه ،وانعــكاس ذلــك عــى نســب تركيــز النــرات والكلوريــدات .وبــرزت حالــة
التلــوث شــيئ ًا فشــيئ ًا بســبب السياســة اإلرسائيليــة ،وعوامــل أخــرى أبرزهــا الزيــادة
الطبيعيــة يف أوســاط الســكان.

ال تقــارن مشــكلة التلــوث املائــي يف القطــاع غــزة بمثيلتهــا يف الضفــة ،فــا تــزال تعــاين
ميــاه الــرب يف حمافظــات غــزة مــن تدهــور كبــر عــى املســتويني النوعــي والكمــي.
ففــي العــام  2015وصلــت كميــة الكلورايــد يف بعــض املناطــق إىل  1500ملغــرام
يف اللــر ،وتصنــف ميــاه غــزة حســب تقســيم «النجــوت» حتــت امليــاه القلويــة ،مــع
ارتفــاع ٍ
عــال يف كميــة الكلورايــد ،3حيــث يشــر تقريــر «أمنســتي» الــدويل للعــام 2009
أن مــا يقــارب  %95مــن ميــاه اآلبــار يف قطــاع غــزة غــر صاحلــة للــرب بســبب
املكونــات القلويــة وزيــادة نســبة األمــاح يف املناطــق اجلنوبيــة الرشقيــة وأجــزاء مــن
املنطقــة الوســطى ،وتعتــر هــذه الزيــادة أعــى بعــرات املــرات حســب مــا أوصــت بــه
منظمــة الصحــة العامليــة.
1
2
3

�Ayman Rabi, “Water Pricing Policy, willing to pay and affordability”,International Development Re
search Center Canada, Palestinian Hydrology Group, 1998

أوراق بحثية لعدد من اخلرباء يف قطاع املياه.

PWA (2014). Water Resources Status Summary Report-Gaza Strip. Gaza Strip
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يرجــع التلــوث احلقيقــي للميــاه يف قطــاع غــزة إىل اخــراق ميــاه البحــر للخــزان اجلويف،
حيــث يقــدر أن  480مليــون مــر مكعــب مــن ميــاه البحــر وامليــاه اجلوفيــة تداخلت عىل
طــول اخلــط الســاحيل ،األمــر الــذي ســيفرض تكاليــف ضخمــة إذا مــا تــم التفكــر يف
إنشــاء حمطــة حتليــة مليــاه البحــر ،وذلــك بســبب احلاجــة إىل تعديــل انخفــاض مســتوى
1
منســوب امليــاه اجلوفيــة واحليلولــة مــن تداخلهــا مــع ميــاه البحــر.
البدائل
هنــاك بدائــل عــدة مقرتحــة يمكــن تبنــي أحدهــا ،أو االنتقــال إىل بديــل آخــر يف
حــال فشــل األول ،كخطــوات تدرجييــة ،أو تبنــي إســراتيجية كاملــة حتتــوي بدائــل
وســيناريوهات مــع وضــع خطــط لــكل بديــل ومؤثراتــه.
وفيــا يــي البدائــل املقرتحــة مــن أجــل ضــان اســرجاع احلقــوق املائيــة الفلســطينية
املســلوبة مــن االحتــال اإلرسائيــي:
البديــل األول :رفــض التعامــل مــع اتفاقيــة أوســلو ومــا انبثــق عنهــا مــن تقســيم غــر
عــادل للحصــص املائيــة وامل َاخــذ التــي أخــذت عليهــا
إن جتــاوز هــذا االتفــاق املرحــي هــو خيــار جيــب العمــل عليــه ،خاصــة فيــا يتعلــق
باألمــن املائــي والســيادة عــى املــوارد املائيــة والطبيعيــة ،وإلغــاء هــذا االتفــاق ســيعود
بحيــاة أفضــل عــى املواطنــن الفلســطينيني ،األمــر الــذي يؤســس للتنميــة االقتصاديــة،
واحلفــاظ عــى مســتقبل األجيــال القادمــة .كــا ال بــد مــن االســتمرار يف وقــف
التعامــل مــع اللجنــة الثنائيــة املشــركة وعرقلــة مهامهــا والتخطيــط إلســراتيجيات
أخــرى تضمــن للفلســطينيني اســرجاع حقوقهــم.
الفاعليــة :حتــى يكــون هــذا البديــل فاعــاً ،ال بــد مــن صياغــة رؤيــة سياســية شــاملة
الرتبــاط هــذا البديــل بقضايــا سياســية شــائكة ،وذلــك ال يمكــن أن يتــم إال مــن خــال
منظمــة التحريــر كوهنــا املســؤولة أوالً عــن توقيــع اتفاقيــة أوســلو ومــا انبثــق عنهــا.
1

PWA. (2015). Gaza Strip: Desalination Facility Project: Necessity, Politics and Energy. Gaza Strip - Palestine
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حيــول قضيــة امليــاه إىل قضيــة وطنية
الكفــاءة :يعتــر هــذا البديــل ذا كفــاءة عاليــة ،إذ إنــه ّ
عامــة ،ويرفــض التعامــل مــع قضيــة احلصــص املائيــة كوهنــا ال تعــر عــن واقــع امليــاه،
كــا أن النســب املتفــق عليهــا تغــرت بشــكل أســايس وجــذري.
إمكانيــة التطبيــق :حمــدودة جــد ًا الرتباطــه برشعيــة الســلطة ،وبعــدم وجــود قــرار
ســيايس جــدي يبحــث هــذا املوضــوع.
املرونــة :يمكــن اللعــب عــى هامــش هــذا البديــل وليــس يف البديــل نفســه .فهــذا
البديــل مــن الصعــب أن يتــم اســتخدامه بشــكل مــرن ،ومرونتــه تــكاد تكــون شــبه
معدومــة ،فإمــا أوســلو ورشعيتــه ،أو خيــار آخــر ،ألن هــذا البديــل يتطلــب إعــادة
ترتيــب األوراق ،وإثــارة كافــة امللفــات كاحلــدود السياســية لدولــة فلســطني والالجئــن
والقــدس وامليــاه واألمــن واملســتوطنات واجلــدار ،ألن مجيــع هــذه امللفــات مرتبطــة
معــ ًا.
الوعــي العــام :هنــاك إمجــاع فلســطيني عــى أن اتفاقيــة أوســلو قــد فشــلت ،وهنــاك
اتفــاق شــبه وطنــي عــى أنــه ال يمكــن الرتاجــع عنهــا بســهولة للتعقيــدات التــي نشــأت
كنتيجــة لالتفاقيــة ،مثــل وجــود عــرات اآلالف مــن املوظفــن.
البديــل الثــاين :تنظيــم مظاهــرات وفعاليــات احتجاجيــة واســعة يف الشــارع مــن أجــل
املطالبــة بإرجــاع احلقــوق املائيــة ،والضغــط عــى املجتمــع الــدويل مــن أجــل إنشــاء
اتفاقيــات جديــدة تضمــن احلصــول عــى احلقــوق املائيــة ،وتوقــف رشاء امليــاه مــن
رشكــة «مكــروت» اإلرسائيليــة.
الفاعليــة :يمكــن تطبيــق هــذا البديــل إىل جانــب بدائــل أخــرى ،ألن هــذا البديــل
ســيثري الــرأي العــام العاملــي ضــد ممارســات إرسائيــل باعتبــار أن امليــاه قضيــة إنســانية،
وهــذا يعطــي نتائــج رسيعــة وفعالــة ،ال ســيام يف وجــود حــاالت نجــاح ،مثــل العوجــا
وفصايــل.
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الكفــاءة :هــذا البديــل لــه نتائــج إجيابيــة أكثــر بكثــر مــن ســلبياته ،ألنــه يعــزز ثقافــة
املطالبــة باحلقــوق بطريقــة وطنيــة وعامــةه.
إمكانيــة التطبيــق :يمكــن تطبيقــه فــور ًا عــى مســتويات حمليــة عــدة ،أو عــى مســتوى
املحافظــات ،أو املســتوى الوطنــي العــام ،ولكنــه يتطلــب إدارة جيــدة ليكتــب لــه
النجــاح.
املرونــة :يمكــن أن تعــدد أشــكال االحتجــاج مــن خــال إرشاك اجلمهــور املحــي ،أو
متضامنــن أجانــب ،أو برملانيــن ،أو صحافيــن  ...إلــخ.
الوعــي العــام :هنــاك قبــول عاملــي هلــذا البديــل كــون امليــاه حقــ ًا إنســاني ًا .وهنــاك
وعــي بأمهيــة هــذا املوضــوع ،ولكــن ال يوجــد تنظيــم للدفــاع عــن هــذا احلــق.
البديــل الثالــث :إحــداث أعــال ختريب وقطــع الوصــات املــزودة للمياه للمســتوطنات
بصفتهــا غــر رشعيــة ،مــن أجــل الضغــط عــى إرسائيــل لالهتــام اجلــدي بملــف امليــاه
واحلقوق الفلســطينية.
الفاعليــة :قــد يكــون هــذا البديــل مقبــوالً ولكنه عــايل املخاطــر ،فقــد يلجأ املســتوطنون
إىل قطــع امليــاه عــن جتمعــات ســكانية كاملــة ،وقــد حتــدث أعــال حتــرف املوضــوع عــن
أهدافه الرئيســية.
الكفــاءة :قــد يعطــي هــذا البديــل نتائــج ،ولكــن هنــاك خطــورة كبــرة يف أن تكــون
نتائجــه ســلبية وطويلــة األمــد.
املرونة :حمدودة جد ًا ،ولكن يمكن التهديد هبا.
الوعــي العــام :هنــاك وعــي هلــذا البديــل ،وقــد حــدث ذلــك يف االنتفاضتــن األوىل
والثانيــة ،ولكــن مل تكــن هنــاك قيــادة سياســية لتســتفيد مــن هــذا البديــل.
البديــل الرابــع :اســتنهاض املجتمــع الــدويل ،والتوصــل إىل إبــرام اتفاقيــات هنائيــة
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مــن شــأهنا إهنــاء الــراع املائــي ،باالحتــكام إىل مبــادئ وقواعــد قانــون امليــاه الــدويل،
ووجــوب احــرام احلقــوق املنبثقــة عنهــا لــكل طــرف كأجنــدة تعــاون ملزمــة ،إضافــة
إىل اإلدارة الشــاملة واملتكاملــة لتلــك املصــادر.
الفاعليــة :يعطــي هــذا البديــل نتائــج إجيابيــة يف حــال اســتخدمت أدوات فاعلــة ،مثــل
حمكمــة العــدل الدوليــة ،واألمــم املتحــدة ،ورفــع قضايــا فرديــة للقضــاء اإلرسائيــي.
الكفــاءة :يمكــن أن تكــون لــه نتائــج إجيابيــة يف قضايــا حمــددة ،مــن خــال اســتغالل
أدوات القانــون الــدويل.
إمكانيــة التطبيــق :يمكــن تطبيــق هــذا البديــل فــور ًا ،رشط أن يكــون هــذا امللــف جاهز ًا
مــن النواحــي الفنيــة والسياســية والقانونيــة ،حيــث تلعــب ســلطة امليــاه دور ًا كبــر ًا يف
إعــداد هــذا امللــف ،إضافــة إىل توثيــق االنتهــاكات اإلرسائيليــة ورفعهــا ملحكمــة العــدل
الدولية.
املرونــة :يمكــن اســتخدام أكثــر مــن أداة يف نفــس الوقــت ،وهــذا يعطــي مرونــة يف
اســتخدام أدوات القانــون الــدويل ،ســواء يف املحاكــم ،أو املؤمتــرات العلميــة ،أو
مؤمتــرات األمــم املتحــدة ،بحيــث يتضمــن ذلــك يف قــرارات هــذه املؤمتــرات.
الوعــي العــام :حيبــذ الوعــي العــام املحــي والــدويل هــذه األداة ألهنــا أداة حضاريــة،
ويمكــن تفهمهــا مــن املجتمــع املحــي والعاملــي.
البديــل اخلامــس :نشــوب احلــرب كحــل هنائــي بعــد عــدم جتــاوب إرسائيــل مــع
احللــول الســلمية املقرتحــة ،فــا أخــذ بالقــوة جيــب اســرجاعه بالقــوة.
املرونة :هذا البديل ذو فاعلية يف حال كان الطرف الفلسطيني والعريب جاهز ًا ،ولديه
القدرة واإلرادة عىل املحاربة.
الكفاءة :ال يوجد أي ضامنات لضامن نتائج احلرب بأن تكون إجيابية عىل قطاع املياه.
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إمكانية التطبيق :مرشوطة باإلرادة السياسية ،وتوفر اإلمكانيات املادية والعسكرية.
املرونة :بام أن هذا البديل عسكري ،فال توجد مرونة ،إال إذا كان اهلدف عمليات عسكرية
حمدودة إلجبار اإلرسائيليني عىل تقديم تنازالت يف قطاع املياه واألرض الرتباطهام مع
بعضهام البعض.
الوعــي العــام :املجتمــع الفلســطيني غــر جاهــز للحــرب بســبب االختــال الفــادح يف
موازيــن القــوى وحالــة االنقســام وعــدم وجــود دعــم عــريب ،وبســبب وجــود قيــادة
سياســية تؤكــد دائ ً
ــا أهنــا مــع معاجلــة قضايــا الــراع عــر املفاوضــات.
احللول املقترحة إلدارة أزمة املياه داخلي ًا
مــن أجــل احلــد مــن األزمــة املائيــة التــي يمــر هبــا الفلســطينيون ،يمكــن التعامــل
مــع البدائــل ســابقة الذكــر وأي بديــل يــؤيت أكلــه كحــل جــذري لقضيــة احلقــوق
املائيــة ،بــا يضمــن اســرجاع احلقــوق املائيــة للفســطينيني ،وحــل أزمــة امليــاه داخليــ ًا،
وتعويــض الســكان املحليــن ،وتوفــر امليــاه حتــى األجيــال القادمــة .ولكــن كحلــول
مؤقتــة للحــد مــن األزمــة ،جيــب عــى ســلطة امليــاه تفعيــل اإلســراتيجية الوطنيــة
للميــاه والــرف الصحــي واخلطــة اإلســراتيجية لســطة امليــاه  ،2018-2016والعمل
1
اجلــدي عــى تطبيــق بنودهــا.
كــا يمكــن أن نقــرح النقــاط التاليــة أو التأكيــد عليهــا كحلــول داخليــة ف ّعالــة للحــد
مــن األزمــة وتوفــر مصــادر بديلــة غــر تقليديــة مــن امليــاه:
·توزيــع األدوار بشــكل واضــح مــا بــن احلكومــة والقطاعــن األهــي واخلــاص فيــا
يتعلـــق باملســؤولية عــن إدارة قطــاع امليــاه ،وتفعيــل وتبنــي أســاليب احلوكمــة يف
قطــاع امليــاه.
·إدخــال التعديــات الالزمــة عــى قانــون امليــاه الفلســطيني بــا يكفــل التوزيــع
املنصــف للميــاه علـــى التجمعــات الســكانية يف املناطــق املختلفــة ،مــع ضــان
1

سلطة املياه الفلسطينية ،اخلطة اإلسرتاتيجية لسلطة املياه (https://goo.gl/tbWD7X )2018-2016
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وصوهلــا بأســعار معقولــة ومقبولــة جمتمعيــ ًا.

·حــل مشــكلة التبايــن يف أســعار امليــاه مــن منطقــة إىل أخــرى ،ووضــع حــد ألســعار
الصهاريــج التــي ترهــق كاهــل املواطــن الــذي يعــاين مــن شــح امليــاه.
·متابعــة ســلطة امليــاه لضــان توصيــل شــبكات ميــاه ورصف صحــي للمناطــق غــر
املخدومــة ،وضــان وصــول امليــاه إىل مجيــع املواطنــن ،وتفعيــل وتطويــر آليــات
الرقابــة للحــد مــن فاقــد امليــاه.

·تشــجيع معاجلــة امليــاه العادمــة وإعــادة اســتخدامها لألغــراض الزراعيــة
والصناعيــة ،األمــر الــذي يوفــر مصــادر بديلــة للميــاه كحلــول جزئيــة.
·االهتــام والدعــم املــايل مــن أجــل التطويــر التكنولوجــي والعلمــي مــن أجــل
إنشــاء حمطــات املعاجلــة للميــاه العادمــة ،ســواء عــى املســتوى املنــزيل ،أو التجمعــي
للقــرى الفلســطينية ،أو املــدن والتجمعــات الكبــرة ،وكذلــك إنشــاء حمطــات
خاصــة لتحليــة ميــاه البحــر لتوفــر مصــادر بديلــة للميــاه.
·تطويــر برامــج تثقيفيــة وتلفزيــة خمتصــة بتوثيــق االنتهــاكات اإلرسائيليــة املائيــة مــن
أجــل زيــادة الوعــي للشــارع الفلســطيني حــول قضيــة امليــاه.
·دعــم املشــاريع اإلقليميــة التعاونيــة بــرط عــدم املســاس باحلقــوق والثوابــت
الفلســطينية يف امليــاه.
املفاضلة بني البدائل والتوصيات
لــكل بديــل مــن البدائــل املقرتحــة ميزاتــه ،ويمكــن تصنيفهــا واملفاضلــة بينهــا مــن
حيــث األكثــر تأثــر ًا بنــاء عــى وضــع املوازنــة لتقييــم البدائــل التــي تــم إنشــاؤها (انظر:
ملحــق رقــم  )4بعــد استشــارة عــدد مــن اخلــراء الدوليــن واملحليــن يف قطــاع امليــاه
وعقــد جلســات حواريــة واستشــارية .1لــذا تبــن لنــا أن البديــل الرابــع (اســتنهاض
املجتمع الدويل) هو األكثر كفاءة ،ويعترب ح ً
ال حضاري ًا.
1

نتائــج اجللســات االستشــارية واحلواريــة التــي قــام هبــا فريــق إعــداد الورقــة مــع عــدد مــن اخلــراء الدوليــن واملحليــن يف قطــاع
امليــاه ،ومنهــم د .شــداد العتيــي ،د .عبــد الرمحــن التميمــي ،د .ربحــي احلــاج.
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جيــب اســتغالل هــذا البديــل بالشــكل األمثــل باســتخدام كافــة القوانــن الدوليــة
إللــزام إرسائيــل بالتعويــض عــن كافــة األرضار املائيــة واملجتمعيــة واالقتصاديــة التــي
حلقــت بالفلســطينيني جــراء انتهاكاهتــا جتــاه احلقــوق الفلســطينية املرشوعــة يف جمــاري
أحــواض امليــاه املشــركة منــذ العــام  ،1967إضافــة إىل اســرجاع احلقــوق كاملــة دون
نقصــان لكــي يتمتــع الفلســطينيون بمياههــم ،خاصــة بعــد أن حصلــت فلســطني عــى
مكانــة الدولــة بصفــة مراقــب يف األمــم املتحــدة ،وبالتــايل فــإن فلســطني تعتــر طرفــ ًا
قانونيــ ًا فيــا يتعلــق بقانــون امليــاه الــدويل ،وتنطبــق عليهــا كافــة االتفاقــات واملعاهــدات
الدوليــة بشــأن املجــاري املائيــة الدوليــة املشــركة (انظــر :ملحــق رقــم .)5

ويــأيت البديــل الثــاين (النــزول إىل الشــارع للمطالبــة باحلقــوق املائيــة) تاليــ ًا للبديــل
الرابــع ،مــن حيــث الكفــاءة والتطبيــق ،فصــوت الشــعب وخروجــه يف مظاهــرات
ســلمية مــع رفــع الرايــات التــي تؤكــد احلــق املائــي كقضيــة إنســانية يعتــر مــن أقــوى
األصــوات ،كــا أن التخطيــط هلــذا البديــل ،بــا يرافقــه مــن زيــادة وعــي الشــارع
الفلســطيني حــول قضيــة امليــاه ،ســيحث املجتمــع الــدويل عــى اختــاذ خطــوات جريئــة
مــن أجــل فــض النزاعــات احلاصلــة عــى امليــاه وضــان احلــق الفلســطيني.
بينــا يعتــر البديــل األول رغــم أمهيتــه يف رفــض التعامــل مــع اتفاقيــة أوســلو ومــا
انبثــق عنهــا هــو البديــل الــذي يــي البدائــل األخــرى مــن حيــث التأثــر .فهــذا البديــل
يتطلــب إعــادة ترتيــب األوراق وإثــارة كافــة امللفــات ،كاحلــدود السياســية لدولــة
فلســطني والالجئــن والقــدس وامليــاه واألمــن واملســتوطنات واجلــدار ،كــون مجيــع
هــذه امللفــات مرتبطــة معــ ًا .كــا أن اخلــوض فيــه يتطلــب مــن اجلانــب الفلســطيني
أن يكــون مســتعد ًا قانونيــ ًا ودوليــ ًا ،وجيــب تشــكيل جلنــة مفاوضــات خمتصــة مــن ذوي
الكفــاءة العاليــة ،ووضــع اخلطــط الواضحــة ملفاوضــات الوضــع النهائــي بشــأن ملــف
امليــاه يف حالــة حدوثهــا ،وإخضاعهــا ملرجعيــات دون املســاس بالثوابــت احلقوقيــة
الفلســطينية ،ورفــض مبــدأ التفــاوض حــول مســألة احلقــوق املائيــة عــى أســاس أهنــا
حقــوق واحتياجــات ،باإلضافــة إىل رفــض مبــدأ التفــاوض عــى اإلدارة املشــركة
لألحــواض العتبارهــا مســألة فنيــة يتــم البحــث بشــأهنا واالتفــاق عــى آلياهتــا يف إطــار
81
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اتفاقيــة التعــاون املشــركة يف جمــال امليــاه ،وجتنــب إدخــال أي التزامــات ورشوط مــن
شــأهنا ان تعيــد ممارســة فــرض سياســة الفيتــو اإلرسائيــي كــا حيــدث يف إطــار جلنــة
امليــاه املشــركة.
أمــا البديــان الثالــث واخلامــس فقــد حــازا عىل نفــس التأثــر ،ويعتــران األقــل فاعلية،
عــى الرغــم مــن أن املقاومــة املســلحة تعتــر حقــ ًا مرشوعــ ًا للفلســطينيني تكفلــه كافــة
الرشائــع والقوانــن الدوليــة ،لكــن إثــارة مثــل هــذه البدائــل تعتــر أمــر ًا إســراتيجي ًا،
وســيؤدي التخطيــط اجلــدي هلــا إىل نتائــج جيــدة ،إال أن مــا يضعــف ذلــك االختــال
يف موازيــن القــوى لصالــح إرسائيــل ،إضافــة إىل النزاعــات الدمويــة احلاصلــة يف بعــض
الــدول العربيــة يف الوقــت الراهــن.
لتحقيــق اهلــدف املرجــو مــن هــذه الورقــة ،مــن املمكــن تبنــي إســراتيجية وطنيــة
تشــمل مجيــع البدائــل املقرتحــة والتخطيــط هلــا بشــكل متــوال ومتكامــل ضمــن فــرات
زمنيــة حمــددة ،ورســم ســيناريوهات حتقــق نتائــج فعالــة عــى املــدى القريــب.
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ملحق ( :)1تقسيم املوارد املائية بناء عىل اتفاقية أوسلو

املالحق

اتفاقية أوسلو (مليون م)3

االستخدام يف عام ( 2011مليون م)3
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سيتم احلصول عىل الكمية البالغة  78مليون مرت مكعب/سنة من احلوض الرشقي وغريه من املصادر املتفق عليها يف الضفة الغربية (اتفاقية أوسلو الثانية).
*
** ال يشمل هذا الرقم كميات املياه املنتجة من اآلبار غري املرخصة.
*** تتضمن الكمية البالغة  150مليون مرت مكعب ينابيع البحر امليت.
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ملحــق ( :1)2جمــاري األحــواض املائيــة املشــركة بــن الفلســطينيني واإلرسائيليــن،
وتشــمل
·األحــواض اجلوفيــة :وتضــم :األحــواض اجلوفيــة اجلبليــة (تشــمل احلــوض
الغــريب ،واحلــوض الشــايل الرشقــي ،واحلــوض الرشقــي يف الضفــة الغربيــة)،
حــوض جبــل الكرمــل ،احلــوض الســاحيل .هــذه األحــواض تعتــر جمــاري مائيــة
دوليــة مشــركة بــن الفلســطينيني واإلرسائيليــن .تســيطر وتســتغل إرسائيــل أكثــر
مــن  %90مــن إمجــايل الطاقــة املائيــة املتجــددة ســنوي ًا هلــذه األحــواض.

·حــوض هنــر األردن :بكامــل مســاحته البالغــة  18100كيلــو مــر مربــع ،هــو جمرى
مائــي دويل تشــارك فيــه مخســة أطــراف تضــم :ســوريا ،لبنــان ،األردن ،فلســطني
وإرسائيــل .وتســيطر إرسائيــل وتســتغل أكثــر مــن  %87مــن جممــوع مــوارده.
·أحــواض األوديــة املوســمية يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة :هــي جمــاري مائيــة
دوليــة.
·حــوض البحــر امليــت :حــوض مائــي دويل مغلــق ،دولــة فلســطني طــرف مشــاطئ
ورشيــك كامــل فيــه.

1

فضــل كعــوش ،دراســة للجوانــب القانونيــة والفنيــة حــول طبيعــة االنتهــاكات اإلرسائيليــة لقانــون امليــاه
الــدويل بشــأن احلقــوق الفلســطينية ،دنيــا الوطــن .2013/12/21 ،تاريــخ الوصــول 2016/8/20

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/12/21/475467.html
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حجم التغذية السنوي (مليون م)3

تتشكل مياه حوض هنر األردن من أربعة روافد
رئيسية تقع منابعها داخل األرايض العربية ،وتضم:
حوض هنر احلاصباين ،وتقع منابعه يف لبنان ،ويقدر
معدل ترصيفه السنوي الدائم بحوايل  145مليون
مرت مكعب ،وهنر بانياس ،وتقع منابعه يف سوريا،
ويقدر معدل ترصيفه السنوي الدائم  135مليون
مرت مكعب ،وهنر الدان الذي يتغذي بشكل كامل
من مياه وثلوج جبل الشيخ ،ولذا تبقى مياهه
باردة طيلة السنة ،ويقدر معدل ترصيفه السنوي
الدائم  255مليون مرت مكعب ،والرافد الرابع هنر
الريموك الذي تقع منابعه الرئيسية يف منطقة حوران
يف سوريا ،ويقدر معدل ترصيفه السنوي الدائم
بحوايل  400مليون مرت مكعب .وباإلضافة إىل
مياه الروافد ،هناك ترصيف مياه األودية املوسمية
التي تنحدر من هضبة اجلوالن بمعدل  123مليون
مرت مكعب ،ومياه األودية التي تنشأ من جبال
اجلليل الغريب وسهل احلولة بمعدل ترصيف سنوي
يصل إىل حوايل  60مليون مرت مكعب ،ومياه
األودية اجلانبية املنحدرة من اجلبال الغربية لألردن
التي يقدر معدل ترصيفها يف احلوض بحوايل 180
مليون مرت مكعب ،ومن اجلهة املقابلة تنحدر أودية
الضفة الغربية باجتاه احلوض بمعدل ترصيف
سنوي حوايل  22مليون مت مكعب.

حصة الفلسطينيني
يف مياه هنر األردن
مقدرة سابق ًا وفق
خطة «جونستون»
بحوايل  220مليون
مرت مكعب ،ووفق
اخلطة العربية 320
مليون مرت مكعب.

احلق الفلسطيني
املرشوع (مليون م)3

يستغل اإلرسائيليون  %80من
ترصيف احلوض بأكمله ،وقد أقاموا
املنشآت عىل احلوض العلوي يف
سهل احلولة (جيري ضخ أكثر من
 140مليون مرت مكعب سنوي ًا من
هنر األردن العلوي قبل وصوله إىل
بحرية طربيا لري األرايض الزراعية
يف سهل احلولة) .كام يتم عرب بحرية
طربيا ضخ كميات كبرية من مياه هنر
األردن إىل مناطق الساحل وحتى
شامل النقب عرب ما يعرف بمرشوع
مياه «األنبوب القطري» ،بمعدل
يصل إىل أكثر من  550مليون مرت
مكعب ،وحوايل  120مليون مرت
مكعب يتم ضخها إىل مناطق جنوب
بحرية طربيا وغور بيسان .وتقوم
إرسائيل بتحويل حوايل  120مليون
مرت مكعب من ترصيف هنر الريموك
إىل بحرية طربيا عىل مدار السنة،
عىل الرغم من أن جمموع الترصيف
السنوي الذي ّ
يغذي احلوض ال
يتجاوز  60مليون مرت مكعب ،أي
أي ما نسبته  %4.5فقط من إمجايل
الترصيف الدائم للنهر.

(مليون مرت مكعب)

االستغالل من قبل إرسائيل
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االنتهاكات اإلرسائيلية

إلقاء املخلفات الصناعية والزراعية
السائلة والصلبة يف اجلزء اجلنويب
من النهر.

إقامة حمطات لضخ املياه من اجلزء
ال حصة للفلسطينيني ،عىل
الرغم من أن جمموع مصادر العلوي من حوض هنر األردن عرب
بحرية طربيا إىل خارج حدوده،
املياه التي تغذي حوض
لري األرايض الزراعية عىل امتداد
هنر األردن من املنابع التي
تقع داخل األرايض العربية السهل الساحيل وصوالً إىل شاميل
النقب عرب الناقل القطري .ويف
يقدر بحوايل  1260مليون
نفس الوقت ،تم إغالق خمارج
مرت مكعب ،وتشكل نسبة
تصل إىل  %95.5من جمموع اجلزء السفيل من هنر األردن عند
الساحل اجلنويب من البحرية
املعدل السنوي للترصيف
بواسطة بوابات حديدية.
النهري.

(مليون م)3

االستخدام من قبل
الفلسطينيني يف الوقت احلايل

1

ملحق ( :)3حجم االنتهاكات اإلرسائيلية واستغالهلا للموارد املائية مقارنة مع الفلسطينيني

جماري األحواض
املائية املشرتكة
بني الفلسطينيني
واإلرسائيليني

حوض هنر
األردن

وبحرية طربيا

1

املرجع السابق

أوراق تحليل سياسات

140

كامل

كامل

جمــاري ميــاه 140
ا أل و د يــة
يف
املوســمية
الضفــة الغربيــة

حــوض وادي 35
غــزة

حــوض البحــر -
امليــت

0

0

0

طبقات املياه اجلوفية

منع الفلسطينيني من االنتفاع من
هذه املياه من خالل إقامة السدود
واحلواجز املائية والبحريات وبرك
اجلمع املائية عىل جماري هذه األودية
من قبل إرسائيل.
أقام اإلرسائيليون منشآت حتويلية
عىل مداخل احلوض قبل سنوات
عدة ،أدت إىل توقف وصول املياه
إىل داخل القطاع هنائي ًا.

إغالق خمارج هنر األردن السفيل،
ووقف وصول املياه إىل البحر امليت
بشكل كامل ،ما أدى إىل تراجع
كبري يف املسطح املائي للبحر،
ابتدأت تظهر معه املخاطر البيئية
الكبرية ومؤرشات زوال البحر عن
الوجود.
انتفاع إرسائيل من مياه الينابيع
اجلانبية ملجموعة الفشخة ورسقتها
وحتليتها ملصلحة املستوطنات
واملرافق الصناعية والسياحية املقامة
عىل سواحل البحر امليت.
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احلوض الغريب

430-318

احلــوض الشــايل 187-135
الرشقــي

احلوض الرشقي

197-125

 679إىل 713.3

 33مليون مرت مكعب ،أي ما
نسبته  20%من الطاقة املتجددة،
منها  16مليون مرت مكعب
تأيت من ترصيف الينابيع و17
مليون مرت مكعب تأيت من اآلبار
الزراعية والرشب مع ًا والبالغ
عددها  82بئر ًا وغالبيتها آبار
سطحية قديمة جد ًا ذات قدرة
إنتاجية حمدودة .ويبلغ عدد
اآلبار الزراعية يف هذا احلوض
 70بئر ًا تنتج جمتمعة حوايل 6
مليون مرت مكعب ،أما آبار مياه
الرشب فعددها  12بئر ًا تنتج 11
مليون مرت مكعب.

 16مليون مرت مكعب ،أي ما
تم سحب وضخ معظم مياه
نسبته حوايل  5.5%من إمجايل
هذا احلوض وبشكل استنزايف
طاقة هذا احلوض ،يتم ضخها
جائر يتعدى معدل  340مليون
من خالل ما تبقى من اآلبار
مرت مكعب يف السنة من قبل
السطحية الزراعية وعددها
اإلرسائيليني ،من خالل شبكة
 154بئر ًا موزعة عىل حمافظات
واسعة من اآلبار العميقة التي
جنني وطولكرم وقلقيلية ،وقد
تم حفرها تدرجيي ًا ضمن مناطق
أصبحت غالبيتها تعمل بكفاءة
هذا احلوض املمتدة داخل اخلط
األخرض .ويعتقد أن عددها أصبح متدنية جد ًا نظر ًا لقدمها.
يتجاوز  500بئر.
يسيطر اإلرسائيليون عىل نحو
 125مليون مرت مكعب ،أي
ما نسبته  80%من إمجايل الطاقة
السنوية املتجددة ،ترصف غالبيتها
من خالل الينابيع يف منطقتي
اجللبون وبيسان.

يستغل اإلرسائيليون حوايل 40
مليون مرت مكعب من املياه العذبة
هلذا احلوض ،يتم ضخها من خالل
 35بئر ًا عميقة.

حيصل الفلسطينيون عىل حوايل
 65مليون مرت مكعب ،أي ما
نسبته  %37من إمجايل الطاقة
املائية املتجددة.

متنع إرسائيل الفلسطينيني بأي شكل من
األشكال من القيام مستقب ً
ال بحفر آبار
عميقة ذات إنتاجية عالية مماثلة لآلبار
اإلرسائيلية ،أو حتى صيانة اآلبار القديمة،
من خالل تطبيق إجراءات وأوامر عسكرية
صادرة عن سلطات االحتالل ،من
شأهنا أن تؤثر بشكل كبري جد ًا عىل اآلبار
اإلرسائيلية املحفورة داخل مناطق هذا
احلوض وعىل إنتاجيتها العالية.
ممارسة إرسائيل عمليات ضخ جائر
واستنزاف للحوضني اجلبليني الغريب
والشاميل الرشقي ،من خالل حفر عدد من
اآلبار العميقة داخل حدود الضفة الغربية،
وخاصة يف مناطق احلوض الرشقي ذات
اإلنتاجية العالية جد ًا ،واملحفورة ضمن
مناطق االمتداد اجليولوجي هلذين احلوضني
داخل اخلط األخرض ،ما أدى إىل جتفيف
ودمار كامل لعدد كبري من الينابيع واآلبار
الفلسطينية.
إقامة جدار الفصل العنرصي بحجة
الدوافع األمنية الستخدامه يف فرض
الرقابة الكاملة واملشددة عىل كافة أنواع
وأشكال النشاطات واحلركة اليومية
للفلسطينيني ،بام يف ذلك ما يتعلق بحفر
اآلبار وإنشاء الربك واحلواجز والسدود
عىل األودية ،وكل ما هو مرتبط بتطوير
مصادر املياه.
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ا
ا

حلــو
لســا

ض 60-55
حيل

حوض الكرمل

47

تستخدم كامل هذه الكميات من
قبل اإلرسائيليني.

 45مليون مرت مكعب ،وهي
كميات التغذية املتاحة من مياه
األمطار التي تسقط فوق مناطق
القطاع ،أي أن ما حيصل عليه
الفلسطينيون فعلي ًا من املياه
العذبة املتجددة هلذا احلوض
ال يتجاوز نسبة  %9من الطاقة
اإلمجالية السنوية.

0

تعترب املياه املستخرجة من هذا احلوض
غري صاحلة للرشب ،بسبب بسبب الضخ
اجلائر ،وترسب كميات معقولة من املياه
العادمة إىل احلوض ،لذا ال يمكن حساب
تلك الكميات كحصص حقيقية دون
ضامن معاجلتها أو إصالح احلوض ،األمر
الذي يكلف الكثري من األموال ملعاجلة هذه
املعضلة.

يتغذى هذا احلوض بشكل رئييس من
مساقط املياه فوق املناطق التي يتشكل منها
هذا احلوض ،ومن مياه األودية والسيول
املوسمية املنحدرة من مناطق الشامل الغريب
للضفة الغربية.

البرنامج التدريبي :إعداد السياسات العامة والتفكير اإلستراتيجي

88

أوراق تحليل سياسات

ملحق ( :)4املفاضلة بني البدائل املطروحة
الكفاءة

إمكانية التطبيق

املرونة

الوعي العام

املجموع

البدائل
البديل األول

3

3

3

3

12

البديل الثاين

5

4

4

3

16

البديل الثالث

3

2

1

2

8

البديل الرابع

5

5

5

4

19

البديل اخلامس

3

2

2

1

8
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نصــت عليــه اتفاقيــة
ملحــق ( :)5االنتفــاع واملشــاركة املنصفــان واملعقــوالن طبق ـ ًا ملــا ّ
1
قانــون امليــاه الدوليــة للعــام  1997مــن املــادة الثانيــة:
تنتفــع دول املجــرى املائــي ،كل يف إقليمهــا ،باملجــرى املائــي الــدويل بطــرق منصفــة
ومعقولــة .وبصــورة خاصــة تســتخدم هــذه الــدول املجــرى املائــي الــدويل وتنميتــه
بغيــة حتقيــق االنتفــاع بــه بصــورة مثــى ومســتدامة ،رشيطــة مراعــاة حقــوق ومصالــح
دول املجــرى األخــرى ،وعــى نحــو يتفــق مــع توفــر احلاميــة الكافيــة للمجــرى املائــي.

العوامل ذات الصلة باالنتفاع املنصف واملعقول:
·يتطلــب االنتفــاع بمجــرى مائــي دويل بطريقــة منصفــة ومعقولــة ،أخــذ مجيــع
العوامــل والظــروف ذات الصلــة يف االعتبــار ،بــا يف ذلــك العوامــل اآلتيــة:
−العوامــل الطبيعيــة ،وتشــمل العوامــل اجلغرافيــة ،واهليدروغرافيــة ،واملناخيــة،
واأليكولوجيــة ،والعوامــل األخــرى ذات الصفــة الطبيعيــة.
−الســكان :مجيــع الســكان الذيــن يعتمــدون عــى املجــرى املائــي يف كل دولــة
مــن دول املجــرى املائــي.
−األوضاع والظروف االجتامعية واالقتصادية لدول املجرى املائي.

−آثــار أوجــه االســتخدام أو االســتخدامات القائمــة واملحتملــة للمجــرى املائــي
مــن قبــل إحــدى دول املجــرى املائــي عــى غريهــا مــن دول املجــرى املائــي.
−طبيعــة وفعاليــة اإلجــراءات املتخــذة مــن قبــل دول املجــرى املائــي أو بعضهــا
حلفــظ ومحايــة مــوارد امليــاه للمجــرى املائــي هبــدف تنميتهــا واالقتصــاد يف
اســتخدامها.

−مــدى توفــر بدائــل امليــاه ذات نوعيــة وقيمــة مقارنــة بميــاه املجــرى املائــي
الــدويل املشــرك.
1

املرجع السابق

90

أوراق تحليل سياسات

·حيــدد الــوزن املمنــوح لــكل عامــل مــن العوامــل أعــاه ،وفقــ ًا ألمهيتــه باملقارنــة
مــع أمهيــة العوامــل األخــرى ذات الصلــة .وعنــد حتديــد ماهيــة االنتفــاع املنصــف
واملعقــول جيــب النظــر يف مجيــع العوامــل ذات الصلــة معــ ًا والتوصــل إىل اســتنتاج
عــى أساســها حيقــق اهلــدف.
·تعزيــز وتطويــر أوجــه التعــاون بــن دول املجــرى املائــي الــدويل املشــرك ،بعــد

تطبيــق مــا ورد يف القانــون الــدويل مــن عوامــل بشــأن اعتــاد مبــدأ اإلنصــاف يف
تقاســم امليــاه الــذي يقــوم عــى أســاس حــق كل دولــة بنصيــب معقــول وعــادل.
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االنقسام الفلسطيني يف عامه العاشر
«مأسسة تتعمق»

كساب
سماح ديب ّ
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مقدمة
دخــل االنقســام الــذي تعانيــه احلالــة الفلســطينية منــذ حزيــران  ،2007وأدى إىل
وجــود ســلطتني فلســطينيتني ،واحــدة يف الضفــة الغربيــة وأخــرى يف قطــاع غــزة ،عامــه
العــارش .ويســتمر ذلــك مرتافقــا مــع مظاهــر لرتســخه ومأسســته يف أشــكال متعــددة،
ّ
لعــل أبرزهــا االنفصــال املؤســي الــذي يمكــن أن نلمحــه ،وبدرجــات متفاوتــة ،يف
الســطات الثــاث (الترشيعيــة ،التنفيذيــة ،القضائيــة) ،بحيــث تتبلــور مؤسســات
وثقافتــا عمــل ،وربــا ثقافتــان جمتمعيتــان منفصلتــان يف كل مــن الضفــة والقطــاع.

شــهد منتصــف حزيــران  2016جلســة أخــرى مــن جلســات املصاحلــة وإهناء االنقســام
يف العاصمــة القطريــة الدوحــة .ومجعــت املباحثــات وفــدي :حركــة التحريــر الوطنــي
الفلســطيني «فتــح» ،وحركــة املقاومــة اإلســامية «محــاس» ،وتــم اإلعــان عــن فشــلها
محــل كل طــرف مســؤولية الفشــل للطــرف اآلخــر.
فيــا بعــد ،و ّ
كــا شــهد هــذا الشــهر تعثــر إجــراء االنتخابــات املحليــة ،إذ أعلنــت حمكمــة العــدل
العليــا يف رام اهلل بتاريــخ  2016/9/8عــن وقــف قــرار جملــس الــوزراء بإجــراء
االنتخابــات املحليــة مؤقتــ ًا إىل حــن البــت يف الدعــوى املرفوعــة أمامهــا .1وجــاء قــرار
حمكمــة العــدل بعــد إصــدار حماكــم البدايــة يف غــزة قــرارات بشــطب قوائــم انتخابيــة
تابعــة حلركــة فتــح ،األمــر الــذي يشــر بوضــوح إىل انفصــال قضائــي كان توظيفــه يف
الــراع الداخــي ســبب ًا مبــارش ًا يف تعثــر إجــراء االنتخابــات.
املنظومة التشريعية الفلسطينية يف ظل االنقسام
طــال االنقســام املنظومــة الترشيعيــة الفلســطينية عندمــا مارســت إرسائيــل سياســتها
اهلادفــة إىل تعميــق االنقســام يف هــذا اجلانــب ،مــن خــال منــع جلســات املجلــس
الترشيعــي عــر اعتقــال النــواب ،والتضييــق عليهــم منــذ فــوز «محــاس» يف االنتخابــات
الترشيعيــة العــام  ،2006مــا حــال دون حتقيــق النصــاب وانعقــاده ،األمــر الــذي
أدى إىل تفــرد ٍ
كل مــن طــريف االنقســام يف إصــدار قوانــن ومراســيم يــرر رشعيتهــا
1

نص قرار حمكمة العدل العليا بوقف االنتخابات املحلية .2016/9/8 ،2016
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يف الضفــة والقطــاع .1ومــن أبــرز مظاهــر هــذا االنفصــال وجــود نظامــن ترشيعيــن
خمتلفــن ومنفصلــن.
وشــمل هــذا االنفصــال املنظومــة الترشيعيــة يف حماورهــا الثالثــة :آليــة ســن القوانــن،
اإلعــان عنهــا ،نفاذهــا:
آلية سن القوانني
مــا جيــري اليــوم يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة هــو إصــدار كل طــرف
(الســلطة الوطنيــة يف الضفــة الغربيــة ،وكتلــة «محــاس» الربملانيــة يف قطــاع غــزة)
ترشيعــات وقوانــن جديــدة ،واســتحداث آليــات تتجــاوز اإلجــراءات القانونيــة
املعتمــدة مــا قبــل االنقســام.2
فقــد صــدرت يف الضفــة الغربيــة خــال فــرة االنقســام وحتــى )110( 2015/6/13
قــرارات بقانــون مــن قبــل الرئيــس حممــود عبــاس .3وتصــدر هــذه الترشيعــات بطريقة
غــر معتــادة ،فيتــم اعتــاد القــرارات الرئاســية الصــادرة عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية كقانــون ،وذلــك دون عرضهــا عــى املجلــس الترشيعــي غــر القــادر عــى
االجتــاع .وهــذا مــا ترفضــه كتلــة التغيــر واإلصــاح (محــاس) يف غــزة ،وتعتــره غــر
قانــوين ،ألنــه يتضمــن ســلب ًا الختصاصــات املجلــس وصالحيتــه يف الترشيــع.4
أمــا يف قطــاع غــزة ،فتُســن القوانــن بعــد العــام  2007يف ظــل رفــض حكومــة «محاس»
التعامــل مــع مجيــع القــرارات بقانــون التــي صــدرت بعــد  ،14/6/2007مــن خــال
اســتمرار «محــاس» بإصــدار قوانــن وفــق اآلليــة املعتمــدة ســابق ًا يف النظــام الداخــي
للمجلــس الترشيعــي ،باالعتــاد عــى نواهبــا فقــط يف املجلــس ،بغــض النظــر عــن
حتقــق األغلبيــة املطلوبــة لنصــاب اجللســات .كــا أحدثــت بعــض التغيــرات عــى هذه
1
2
3
4

مقابلة شخصية مع خليل شاهني ،رام اهلل2016/9/19 ،
عدنــان إبراهيــم احلجــار ،آليــة الترشيــع يف فلســطني وتأثــر االنقســام الفلســطيني عليهــا ،جملــة جامعــة األزهــر -غــزة ،سلســلة
العلــوم اإلنســانية ،املجلــد  ،13العــدد  ،1نيســان  ،2011ص.153
جريــدة «الوقائع الفلســطينية» -الفهرس الســنوي ،العــدد املمتــاز /http://muqtafi.birzeit.edu/pg .2015/12/30 ،10
مقابلة عزيز دويك مع املركز الفلسطيني لإلعالم.2008/3/26 ،
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العمليــة ،مــن بينهــا :اللجنــة الفنيــة للصياغــة ،احلصــول عــى توكيــات مــن األرسى
بنــاء عــى فكــرة الترشيــع املقــاوم ،االســتغناء عــن عمليــة املصادقــة مــن الرئيــس،
تعديــات عــى اجلريــدة الرســمية.1
جهتان لنرش القوانني
تنــر القوانــن يف الضفــة الغربيــة مــن خــال اجلريــدة الرســمية (الوقائــع الفلســطينية)،
التــي بدورهــا ال تعــرف بالقوانــن الصــادرة عــن غــزة ،بينــا تنــر القوانني والقــرارات
يف قطــاع غــزة يف اجلريــدة الرســمية الصــادرة هنــاك التــي ال تعــرف بالقوانــن
والقــرارات الصــادرة يف الضفــة الغربيــة ،وبذلــك أصبــح لــدى الســلطة الفلســطينية
جهتــان إلصــدار القوانــن وجريدتــان رســميتان لنرشهــا ،وحتمــان نفــس االســم
وهــو (الوقائــع الفلســطينية).
نفاذ القوانني
يســتمر االنقســام ويســتمر معــه الفصــل الترشيعــي بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،
إذ تطبــق القوانــن الصــادرة يف الضفــة الغربيــة هنــاك فقــط ،وكذلــك تطبــق القوانــن
الصــادرة يف قطــاع غــزة هنــاك فقــط .وهــذا يعــد انفصــاالً قانونيــ ًا وتراجعــ ًا خطــر ًا
يف مســتقبل القوانــن يف فلســطني ،ورضبــة قاصمــة ملحــاوالت توحيــد القوانــن بــن
شــطري أرايض «الدولــة» الفلســطينية.2
وزارات السلطة الفلسطينية
ف «اتفــاق الشــاطئ» املوقــع بــن «فتــح» و«محــاس» بتاريــخ  2014/4/23إىل
َهــدَ َ
إهنــاء مظاهــر االنقســام واالنفصــال ،وتوحيــد الــوزارات ،والقطــاع األمنــي .وتــا
توقيــع االتفــاق عقــد جلســات مباحثــات بــن احلركتــن للتوافــق عــى تشــكيلة
1

البوابــة ،بوابــة بريزيــت للمعرفــة القانونيــة ،العمليــة الترشيعيــة بعــد االنقســام  ..قــراءة يف آليــات الترشيــعhttp://lawportal. .

2

بحــث غــر منشــور ،مــدى مالءمــة القوانــن التــي أقــرت بعــد االنقســام (املجلــس الترشيعــي يف غــزة -املراســيم الرئاســية يف
الضفــة الغربيــة) ،مجعيــة الــوداد للتأهيــل املجتمعــي ،آذار .2015

birzeit.edu/portal/images/7alah-tashre3ya-inqisam-presentation.pdf
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حكومــة الوفــاق الوطنــي (الســابعة عــرة) واألســاء ،ومــن ثــم ُش ِ
ــكلت احلكومــة
و ُأعلــن عنهــا بمرســوم رئــايس صــدر يف رام اهلل بتاريــخ .2014/6/2
وتضاربــت الترصحيــات اإلعالميــة بعــد توقيــع هــذا االتفــاق ،حيــث رصح الرئيــس
عبــاس يف مقابلــة معــه بتاريــخ « 2014/8/28لــدى «محــاس» حكومــة ظــل يف غــزة،
ولدهيــم وكالء وزارات ،وإذا اســتمر هــذا األمــر ،فــإن هــذا ســيهدد اســتمرار الوحــدة
الوطنيــة واالمتحــان قــادم قريبــا» .بــدوره ،نفــى خالــد مشــعل ،رئيــس املكتــب
الســيايس حلركــة محــاس ،يف مقابلــة معــه بتاريــخ  2014/9/7وجــود حكومــة ظــل
تديرهــا حركتــه يف قطــاع غــزة.
هنــاك مــؤرشات تؤكــد حــاالت انفصــال واضحــة يف عمــل بعــض الــوزارات عــى
األقــل ،وحــاالت اندمــاج قرسيــة أحيانــ ًا .ويــرز هــذا عــى ســبيل املثــال يف حالــة
وزارات الرتبيــة والتعليــم ،واملاليــة ،والداخليــة ،واألوقــاف.
وزارة الرتبية والتعليم
ظهــرت العديــد مــن مظاهــر االنقســام واالنفصــال يف ســلك الرتبيــة والتعليــم ،ومــن
أبرزهــا:
·هيئتان لالعتامد واجلودة ،واحدة يف الضفة وأخرى يف غزة.

·تطويــر واعتــاد نظــام ثانويــة عامــة جديــد مــن قبــل وزارة الرتبيــة والتعليــم العايل-
رام اهلل ،مــع ظهــور مــؤرشات عــى رفــض القائمــن عــى إدارة التعليــم (بحكــم
األمــر الواقــع) تطبيــق النظــام اجلديــد يف غــزة  ،األمــر الــذي هيــدد مصــر امتحــان
التوجيهــي املوحــد .فقــدم القائمــون عــى وزارة التعليــم -غــزة اعرتاضــات عــدة
عــى النظــام اجلديــد املقــرح ،وتــم التلويــح باللجــوء إىل عــدم تنفيــذ هــذا النظــام
يف القطــاع.
1

1

صحيفة البوصلة ،نظام التوجيهي اجلديد يعمق االنقسام بني شطري الوطن الفلسطيني2016/1/19 ،

http://albousla.ps/arb/news/View/17849#sthash.xmiKzLZm.dpuf
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·اإلعــان عــن نتائــج الثانويــة العامــة هلــذا العــام  2016بشــكل منفصــل ،حيــث
أعلنــت النتائــج يف رام اهلل دون عقــد مؤمتــر مشــرك كــا اعتــادت وزارة الرتبيــة
والتعليــم يف األعــوام الســابقة .
1

وزارة املالية  ..قوانني ورضائب منفصلة
يطــال االنقســام انفصــال القوائــم املاليــة التــي انقســمت إىل قســمني خمتلفــن متامــ ًا،

واحــدة يف الضفــة وأخــرى يف القطــاع .ولــكل منهــا مواردهــا اخلاصة ،وأوجــه رصفها
عــى القطاعــات املختلفــة .2بــل يف حــاالت أخــرى ،هنــاك مواقــع إلكرتونيــة خاصــة
بالــوزارة منفصلــة عــن الصفحــة املركزيــة يف رام اهلل.
ويكتمــل مشــهد االنقســام واالنفصــال املــايل مــن خــال قيــام حكومــة «محــاس»
بإقــرار قوانــن رضيبيــة بشــكل منفــرد عــى قطــاع غــزة ،مثــل قانــون التكافــل
االجتامعــي (فــرض رضائــب ورســوم إضافيــة عــى كل مــا يدخــل قطــاع غــزة مــن
ســلع وبضائــع) .وبــررت «محــاس» فــرض هــذه الرضائــب لعــدم رصف حكومــة
الوفــاق الوطنــي نفقــات تشــغيلية ملكاتــب الــوزارات يف غــزة.3
أمــا قطــاع البنــوك ،فبالرغــم مــن االنقســام إال أنــه ســجل حالــة مــن حــاالت الدمــج
االضطراريــة ،حيــث يشــدد حمافــظ ســلطة النقــد عــزام الشــوا عــى وحــدة اجلهــاز
املــريف يف كل مــن الضفــة والقطــاع ،فــا يمكــن الفصــل بــن جهــاز مــريف يف
الضفــة وآخــر يف القطــاع .والعمــل يف هــذا اجلهــاز موحــد ومتكامــل بــن الفــروع
واإلدارات العامــة واإلقليميــة .كــا أن عــدم إمكانيــة انفصــال النظــام املــريف عــن
املؤسســات والبنــوك األجنبيــة والدوليــةَ ،ف َــر َض بقــاء االتصــال مــع ســلطة النقــد خوفا
مــن مقاطعــة خارجيــة.

1

مؤمتر إعالن نتائج امتحان الثانوية العامة ،تلفزيون فلسطني2016/7/11 ،

2
3

مقابلة شخصية مع صالح عبد العاطي ،غزة.2016/9/18 .
املعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية ،قوانني تعزز االنقسام2016/1/4 ،

https://www.youtube.com/watch?v=ClrnZuhw_r8
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وزارة الداخلية واألمن الوطني
يقتــر عمــل حكومــة الوفــاق الوطنــي منــذ تشــكيلها وحتــى تاريــخ كتابــة هــذه الورقة
عــى الضفــة الغربيــة دون قطــاع غــزة ،بــا يف ذلــك وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي،
وذلــك لعــدم متكــن احلكومــة مــن أداء مهامهــا.
ومــن مظاهــر االنفصــال التــي تشــهدها وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي :وجــود

مرجعيتــن خمتلفتــن منفصلتــن للــوزارة ،وعقيدتــن أمنيتــن بربامــج تأهيــل وتدريــب
وسياســات أمنيــة خمتلفــة .ومتتــد مظاهــر االنفصــال لتشــمل قانــون الرشطــة ،فيوجــد
قانونــان خمتلفــان للرشطــة ُيعمــل هبــا ،إضافــة إىل اختــاف اهليكليــات والدوائــر
واألقســام داخــل الــوزارة الواحــدة.1

كــا تتشــعب املعضلــة األمنيــة وانفصاهلــا لتصــل إىل تضــارب يف تبعيــة األجهــزة األمنيــة
القانونيــة واإلداريــة ،وآليــات الرقابــة عليهــا ،وانتامئهــا احلــزيب املرتبــط بحركــة فتــح يف
الضفــة الغربيــة وحركــة محــاس يف قطــاع غــزة.
وزارة األوقاف :انفصال إداري وحالة دمج اضطرارية
يشــمل االنفصــال مــا بــن وزارة األوقــاف يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة جوانــب
عــدة ،أبرزهــا :االنقســام اإلداري ،واالنقســام املهنــي (الربامــج).
ففــي اجلانــب اإلداري ،مل تعــرف حركــة محــاس باملواقــع اإلداريــة املوجــودة يف الضفــة،
وجلــأت إىل تعيــن وكيــل وزارة تابــع هلــا يــارس عملــه بمعــزل عــن الوزيــر يف الضفــة،
واســتحدثت دوائــر بشــكل منفصــل يف «وزارة أوقــاف غــزة» هلــا مثيــل يف وزارات
الضفــة ،مثــل دائــرة الوعــظ واإلرشــاد ،ودائــرة املاليــة.
أمــا يف اجلانــب املهنــي (الربامــج) ،فتقــوم وزارة األوقــاف -غــزة بتطويــر وتنفيــذ
برامــج بشــكل منفصــل ،بعيــد ًا عــن وزارة األوقــاف يف الضفــة ،مثــل مســابقات القــرآن
والتجويــد.
1

املركــز الفلســطيني ألبحــاث السياســات والدراســات اإلســراتيجية (مســارات) ،نحــو إصــاح وتوحيــد قطــاع األمــن
‑الفلســطيني ،آب .2014
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وخيتلــف األمــر يف ملــف احلــج ،إذ يشــهد هــذا امللــف حالــة مــن االندمــاج بني شــطري
الوطــن ،فهنــاك جلنــة خاصــة تديــره تضــم ممثلــن عــن كافــة األطــراف ،بــا فيهــا حركــة
1
محاس.
نظامان قضائيان منفصالن
يعــد أبــرز مظاهــر مأسســة االنقســام القضائي وجــود جملســن قضائيــن ورئيســن
وجهازيــن للنيابــة العامــة يف كل مــن الضفــة والقطــاع ،إضافــة إىل نظامــن قانونيــن
منفصلــن يف ظــل ازدواجيــة القوانــن ،ســواء يف القضاء املــدين ،أو الرشعــي`
أوجــد «اتفــاق الشــاطئ» ومــا تــاه مــن مباحثــات صيغــ ًا لتجــاوز أزمــة القضــاء يف
اجلوانــب اإلداريــة واملاليــة ،كالتعيــن ،وتأمــن رواتــب العاملــن ،والنفقات التشــغيلية،
بينــا مل يــرز يف إطــاره تفامهــات ملموســة حــول توحيــد الســلطة القضائيــة.2
وطالــت مظاهــر انقســام املنظومــة الترشيعيــة تشــكيل املحاكــم نفســها ،حيــث أثــار قرار
الرئيــس عبــاس بتشــكيل املحكمــة الدســتورية العليــا يف نيســان  ،2016جــدالً قانونيــ ًا
وسياســي ًا .فقــد قــال عــي أبــو ديــاك ،وزيــر العــدلّ :
«إن إقــرار عبــاس للمحكمــة
الدســتورية يــأيت يف إطــار اســتكامل مؤسســات الســلطة الفلســطينية ،والتحــول مــن جمرد
ســلطة إىل دولــة ،يف ظــل تنامــي حركــة االعرتافــات الدوليــة بفلســطني كدولــة قائمــة»،
بينــا ،يف املقابــل ،قــال ســامي أبــو زهــري ،الناطــق باســم «محــاس»« :تشــكيل حممــود
عبــاس للمحكمــة الدســتورية بطريقــة منفــردة هــو تنكــر للتوافــق الوطنــي ،وتكريــس
لنهــج التفــرد وتفريــغ املصاحلــة الفلســطينية مــن حمتواهــا ،وحركــة املقاومــة اإلســامية
(محــاس) ال تعرتف برشعيــة هــذه املحكمــة ،وكل مــا يصــدر عنها .وتدعــو أعضــاء
املحكمــة الدســتورية إىل االســتقالة ،وهــم يتحملــون املســؤولية عــن خلــق مزيــد مــن
االنقســام يف الســاحة الفلســطينية».
1
2

مقابلة شخصية مع حسام أبو الرب ،رام اهلل.2016/9/20 ،
مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة ،توحيد السلطة القضائية واستقالهلا.2015/3/21 ،
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/360651.html
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اخلالصة
عــى الرغــم مــن تشــكيل حكومــة توافــق فلســطيني يف العــام  ،2014إال ّ
أن مــؤرشات
وعمليــات االنقســام املؤســي تتعمــق وتطــال الســلطات الثــاث (الترشيعيــة،
التنفيذيــة ،القضائيــة) .فــإذا اســتمر االنقســام دون أن يمتلــك الفلســطينيون مفاتيــح
حتقيــق الوحــدة الوطنيــة احلقيقيــة القائمــة عــى تغليــب املصلحــة الوطنيــة العليــا
بالتوافــق عــى اإلســراتيجية السياســية والنضاليــة ،ومبــادئ الرشاكــة السياســية ،والبعد
عــن سياســة املحــاور املرتبطــة باملتغــرات اإلقليميــة والدوليــة ،وإذا مل تلعــب الــدول
العربيــة املحوريــة دور ًا حقيقيــ ًا وضاغطــ ًا عــى األطــراف لتحقيــق الوحــدة الوطنيــة؛
فسيشــهد الفلســطينيون انفصــاالً شــام ً
ال ومعلنــ ًا ،األمــر الــذي يرســخ نظامني سياســيني
منفصلــن ،يضــع الفلســطينيني أمــام انتهــاء حلمهــم بإنجــاز اســتقالهلم الوطنــي وقيــام
دولــة فلســطينية مســتقلة بوحــدة جغرافيــة وسياســية واحــدة (الضفــة الغربيــة بــا فيهــا
القــدس وقطــاع غــزة).
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دالالت املقاطعة

حركة الجهاد اإلسالمي واالنتخابات املحلية 2016
علي محمد موسى
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مقدمة
عــرت مقاطعــة حركــة اجلهــاد اإلســامي يف فلســطني لالنتخابــات املحليــة ،التــي
ّ
مقــررا إجراؤهــا يف  8ترشيــن األول  ،2016عــن عــزوف وانتقائيــة وغيــاب
كان
ً
لإلســراتيجية يف التعامــل مــع مكونــات النظــام الســيايس الفلســطيني ومتظهراتــه ،بــا
فيهــا موضــوع االنتخابــات .وقــد ظهــر هــذا الغيــاب مــن خــال املواقــف املــرددة
املفتقــرة للرؤيــة الواضحــة املتامســكة بخصــوص االنتخابــات.
بيان املقاطعة
يف  8آب  ،2016أصــدرت اجلهــاد بيانًــا 1تضمــن موقفها القــايض بمقاطعــة االنتخابات
املحليــة املزمــع إجراؤهــا وفــق القــرار احلكومــي الصــادر يف  21حزيــران  ،2016التــي
أعلــن كل مــن «فتــح» و»محــاس» ،الفصيلــن الفلســطينيني األكــر ،مشــاركتهام فيهــا،
شــأهنام شــأن فصائــل وقــوى اليســار الفلســطيني.
وعــزت اجلهــاد قرارهــا إىل «إن االنتخابــات البلديــة ،مــع أمهيتهــا ،ليســت هــي املدخــل
املناســب ،أو الوســيلة املرجــوة للخــروج مــن املــأزق الوطنــي الفلســطيني الراهــن الذي
يتعمــق يو ًمــا بعــد يــوم» ،وأهنــا تشــكل «هرو ًبــا مــن اســتحقاق إعــادة بنــاء املــروع
الوطنــي الفلســطيني وفــق إســراتيجية جديــدة وشــاملة إلدارة الــراع مــع العــدو مــن
جهــة ،وإدارة الشــأن الداخــي مــن جهــة أخــرى».
وأضافــت أن الظــروف الراهنــة «ال جتعــل مــن هــذه االنتخابــات األولويــة األوىل خلدمة
الشــعب وتلبيــة حاجاتــه الوطنيــة .إن اخلدمــة الكــرى لشــعبنا ،واحلاجــة الوطنيــة
األوىل هــي التحــرر مــن االحتــال .وهــذا لــن يتــم إال باملقاومــة وتصعيــد االنتفاضــة
وتطويرهــا».
كــا عــزت القــرار إىل «الظــروف السياســية التــي ال تســمح بتقديــم اخلدمــات البلديــة
عــى نحــو أفضــل يف ظــل االحتــال واحلصــار ،ويف ظــل املالحقــات األمنيــة
1

اجلهــاد اإلســامي تقــرر مقاطعــة االنتخابــات املحليــة ،وكالــة ســا اإلخباريــة .2016/8/8 ،تاريــخ الوصــول يف
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=277651
2016/9/24
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واالعتقــاالت مــن قبــل االحتــال والســلطة يف الضفــة التــي ال تســمح بالتواصــل
الفعــال مــع اجلامهــر» .وقــد اختــذ قــرار املقاطعــة حســب البيــان «بعــد اســتكامل
الدراســة واملشــاورات».
تصريحات متضاربة
ســبق بيــان احلركــة ترصيــح ألحــد قادهتــا يف قطــاع غــزة ،أحــد املدلــل ،بتاريــخ 15
متــوز  ،2016نفــاه الح ًقــا ،1مفــاده أن حركتــه ستشــارك يف االنتخابــات« 2بــرط أن
تكــون بعيــدة عــن املســار الســيايس وليــس هلــا عالقــة باتفاقيــات أوســلو» ،ال ســيام
أن «انتخابــات البلديــة تعــد ذات وظائــف مدنيــة خدميــة للمجتمــع الفلســطيني،
ولقــد دعمنــا قبــل ذلــك االنتخابــات البلديــة وليــس لدينــا مانــع بــأن نعمــل ضمــن
االنتخابــات البلديــة فقــط ،واملشــاركة ضمــن توافــق فلســطيني».
كــا بــرر املقاطعــة القــذايف القططــي ،القيــادي يف اجلهــاد يف قطــاع غــزة ،بقولــه« :إن
مفتوحــا لكــوادر
االنتخابــات البلديــة ذات طابــع خدمــي ســيايس .لكنــه تــرك البــاب
ً
حركتــه لالقــراع يف االنتخابــات ،و»أن تنتخــب القــوي األمــن عــى مرشوعهــا
والداعــم خليــار املقاومــة ولطموحــات مجاهــر شــعبنا .لــذا بالتأكيــد عنــارص اجلهــاد
3
مفتوحــا أمامهــم».
ســتتجه بأصواهتــا نحــو هــذه القوائــم وســيبقى اخليــار
ً
موقف اجلهاد يف الضفة الغربية
أمــا يف الضفــة الغربيــة ،فقــد جــاء موقــف احلركــة عــى لســان أحــد ممثليهــا ،أمحــد
دائــا يف انتخابــات
العــوري ،بتاريــخ  31متــوز  ،2016حيــث قــال« :إن حركتــه تشــارك ً
النقابــات واجلامعــات ،وإن لدهيــا نيــة كبــرة للمشــاركة يف االنتخابــات املحليــة املزمــع
1

القيــادي املدلــل ينفــي إعالنــه موافقــة اجلهــاد باملشــاركة يف االنتخابــات املحليــة ،وكالــة فلســطني اليــوم اإلخباريــة،
 .2016/7/18تاريــخ الوصــول https://goo.gl/eqv1PB 2016/8/12
اجلهــاد اإلســامي تعلــن املشــاركة يف االنتخابــات البلديــة يف حــال كانــت معزولــة عــن أي اتفــاق ســيايس ،دنيــا الوطــن،
 .2016/7/15تاريــخ الوصــول 2016/8/12

3

حممــود عمــر :ملــاذا رفضــت اجلهــاد اإلســامي املشــاركة يف االنتخابــات املحليــة ،صحيفــة االســتقالل .2016/8/11 ،تاريــخ
الوصــول http://alestqlal.com/ar//index.php?act=Show&id=43699 .2016/9/21

2

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/07/15/946539.html
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عقدهــا ،وإهنــا باركــت إجراءهــا ،وســتعمل عــى إنجاحهــا بــكل الطــرق والوســائل».
وأضــاف «ملحاذيــر أمنيــة بحتــة سنشــارك بدعــم قوائــم وطنيــة يف كافــة املحافظــات
خو ًفــا مــن االعتقــاالت اإلرسائيليــة ضــد مرشــحينا» عــر العمــل «مــع «محــاس»
وباقــي الفصائــل إلعــداد قوائــم وطنيــة متفــق عليهــا مــن مجيــع الفصائــل والعشــائر
والشــخصيات املســتقلة ،لتكــون ممثلــة جلميــع املجتمــع ولكــر حاجــز االنقســام .وإذا
اســتحال األمــر تشــكيل قوائــم وطنيــة تشــمل مــا ذكــر ســاب ًقا ،فــإن احلركــة ســتتوجه

للتحالــف مــع بعــض الفصائــل بشــكل ثنائــي».

1

أهمية املوضوع
مــن املهــم التمييــز بــن املــررات احلقيقيــة ملظهــر مــن مظاهــر الســلوك الســيايس
الفلســطيني ،واملــررات التــي تســاق للجمهــور ،وتوجيــه نقــد إجيــايب لســلوك ســيايس
خــاص بفصيــل فلســطيني مقــاوم وأســايس ،وقــراءة الــدالالت الكامنــة وراء هكــذا
موقــف ،واآلليــات التــي قــادت إىل اختــاذه ،والتــي يمكــن أن تقــاس عليهــا بعــض
املواقــف املشــاهبة لفصائــل فلســطينية أخــرى ،أو حــركات مقاومــة حتــت االحتــال،
وذات ظــروف مشــاهبة.
«اجلهاد» والتجارب االنتخابية
االنتخابات الرئاسية والترشيعية
قاطعــت اجلهــاد هــذه االنتخابــات يف الدورتــن األوىل والثانيــة 1996 ،و2005
و ،2006كوهنــا تعقــدان يف ظــل اتفاقيــة أوســلو ،وضمــن التزاماهتــا كــا كانــت تقــول.
االنتخابات البلدية
شــاركت اجلهــاد بقلــة مــن املرشــحني يف االنتخابــات البلديــة األوىل التــي أجريــت يف
1

مســؤول اجلهــاد بالضفــة يشــن هجو ًمــا عــى الســعودية :سنشــارك باالنتخابــات املحليــة ونتحــاور مــع محــاس /قــرار إهنــاء
االنقسام إقليمي ال حميل ،دنيا الوطن .2016/7/31 ،تاريخ الوصول .2016/8/12
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/07/31/952939.html
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عهــد الســلطة الفلســطينية 2004 ،و ،2005ال ســيام يف املرحلــة األوىل التــي اعتمــدت
الرتشــيح الفــردي .وتعــود هــذه املشــاركة اجلزئيــة كــا يقــول الكاتــب حممد عطــا اهلل إىل
ظــروف االنتفاضــة ،والجتهــادات ظرفيــة عــى اعتبــار أن االنتخابــات ســتفرز جمالــس
بلديــة خدميــة غــر مسيســة ،وهــذا مــا اتضــح عــدم صوابيتــه الح ًقــا كــا يقــول.
ومل حتصــل اجلهــاد عــى نتائــج جيــدة يف هــذه االنتخابــات بســبب عــدم قناعــة كوادرهــا
ومنارصهيــا بخطــوة املشــاركة املفاجئــة ،وعــدم إجــراء حــوارات داخليــة مســبقة
حوهلــا ،وإجــراء املرحلــة األوىل مــن هــذه االنتخابــات يف مناطــق يغلــب عليهــا الطابــع
القبــي والعشــائري مقابــل احلــزيب ،وتزامنهــا مــع تعــرض العديــد مــن كــوادر اجلهــاد
1
لالعتقــال أو االغتيــال أو املالحقــة مــن قبــل االحتــال ،حســب تشــخيص عطــا اهلل.
أمــا يف العــام  ،2012فقاطعــت اجلهــاد االنتخابــات البلديــة الثانيــة التــي أجريــت يف
الضفــة الغربيــة دون قطــاع غــزة ودون مشــاركة «محــاس» وموافقتهــا.
االنتخابات الطالبية
دأبــت اجلهــاد عــى املشــاركة يف انتخابــات جمالــس الطلبــة منفــردة أو عــر حتالفــات مــع
الكتلــة اإلســامية التابعــة حلركــة محــاس ،بالرغــم مــن ضعــف النتائــج التــي كانــت
كبــرا مــن قبــل ســلطات االحتــال يف جامعــات
حتصــل عليهــا ودفعهــا ثمنًــا أمن ًيــا
ً
الضفــة الغربيــة.
وبعــد االنقســام الفلســطيني العــام  ،2007تراجعــت مشــاركة اجلهــاد يف االنتخابــات
الطالبيــة بشــكل كبــر يف جامعــات قطــاع غــزة ،التــي أحكمــت الكتلــة اإلســامية
الســيطرة عــى معظمهــا .بينــا أحجمــت عــن املشــاركة يف معظــم جامعــات الضفــة،
حتــى عندمــا شــاركت «محــاس» .وعــى ســبيل املثــال ،فقــد كانــت آخــر مشــاركة
للجهــاد يف انتخابــات جملــي الطلبــة يف جامعتــي بريزيــت والنجــاح يف العــام .2008
1

حممد عطا اهلل ،اجلهاد اإلسالمي واالنتخابات ،صحيفة االستقالل .2016/8/7 ،تاريخ الوصول .2016/9/21

https://www.alestqlal.com/ar/index.php?act=Show&id=43630
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انتخابات املجلس الوطني ملنظمة التحرير الفلسطينية
اعتزمــت اجلهــاد املشــاركة يف هــذه االنتخابــات لــدى اإلعــان عــن إمكانيــة عقدهــا
العــام  ،2013حيــث دعــت عنارصهــا للتســجيل فيهــا عــر عديــد الوســائل ،ومنهــا
الرســائل النصيــة التــي أرســلت لعــدد كبــر مــن أرساهــا املحرريــن يف الضفــة الغربيــة.
ردود فعل على قرار اجلهاد
القوى املشاركة
أبــدت الفصائــل املشــاركة يف االنتخابــات احرتامهــا لقــرار اجلهــاد ،1مــع إشــارهتا إىل
حقهــا يف العــودة عنــه ،بــل وصــل هــذا االحــرام إىل درجــة اإلشــادة بغيــاب منافــس
حمتمــل ،وبالتحديــد يف قطــاع غــزة ،مركــز ثقــل اجلهــاد األســايس ،األمــر الــذي يقلــل
مــن القوائــم املتنافســة ،إضافــة إىل وجــود فرصــة الســتفادة املتنافســن مــن أصــوات
كــوادر اجلهــاد ومنارصهيــا.
وكان للنائــب عــن حركــة فتــح مجــال الطــراوي موقــف الفــت ،حــن اعتــر أن
«محــاس» اختــذت ،بمشــاركتها يف االنتخابــات ،موق ًفــا انتهاز ًيــا اســتغل الضغوطــات
األوروبيــة واإلرسائيليــة عــى الســلطة الفلســطينية إلجــراء االنتخابــات ،بينــا اختــذت
اجلهــاد موق ًفــا وطن ًيــا ومنطق ًيــا وموضوع ًيــا وجري ًئــا مــن خــال مقاطعــة االنتخابــات يف
2
هــذه املرحلــة.
السلطة الفلسطينية وسياستها األمنية
مل يصــدر عــن الســلطة الفلســطينية موقــف رســمي بخصــوص املقاطعــة ،لكــن ســلوك
1
2

داود أبــو ظلفــة ،وحممــود غانــم ،الفصائــل الفلســطينية توضــح تبعــات وتأثــر انســحاب اجلهــاد اإلســامي مــن االنتخابــات
البلديــة ،مركــز راشــيل كــوري الفلســطيني حلقــوق اإلنســان ومتابعــة العدالــة الدوليــة .2016/8/9 ،تاريــخ الوصــول
http://www.rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=27804
2016/8/12
قيــادي فتحــاوي :مشــاركة محــاس باالنتخابــات انتهازيــة ألننــا اضطررنــا لعقدهــا بســبب ضغــوط إرسائيليــة وأوروبيــة ،فيديــو
مــن موقــع التواصــل االجتامعــي فيســبوك .2016/8/10 ،تاريــخ الوصــول 2016/8/12

�?https://www.facebook.com/100003283274974/videos/vb.100003283274974/1022160874570012/
type=2&heate
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أجهزهتــا األمنيــة عــزز موقــف اجلهــاد القائــل إن قمعهــا يقلــل فــرص املشــاركة احلــرة
يف االنتخابــات .آخــر مثــال عــى هــذا الســلوك ،كان قمــع األجهــزة األمنيــة وتفريقهــا
العنيــف ملســرة دعــت إليهــا اجلهــاد يف جنــن تضامنًــا مــع األرسى املرضبــن عــن
الطعــام يف ســجون االحتــال بتاريــخ  16أيلــول  ،2016وهــو األمــر الــذي اعتــره
مندرجــا يف
الناطــق باســم املؤسســة األمنيــة الفلســطينية اللــواء عدنــان الضمــري
ً

إطــار «إرصار البعــض عــى عــدم إشــعار اجلهــات صاحبــة االختصــاص بالنشــاطات
العامــة التــي يقــوم هبــا حســب األصــول ،خصوصــا تلــك التــي تــؤدي إىل تعطيــل
حركــة املــرور وتعطيــل احليــاة العامــة للمواطنــن» ،ممــا أدى إىل «حماولــة بعــض األفــراد
افتعــال احتــكاك مــع قــوات األمــن الفلســطينية يف األماكــن العامــة دون مــرر بعيــدً ا
1
عــن االلتــزام بالقوانــن املرعيــة».
انتخابات حتت االحتالل
يراقــب االحتــال موضــوع االنتخابــات دون تدخــل مبــارش واســع ،بالرغم مــن اعتقال
ممثــل «محــاس» يف جلنــة االنتخابــات املركزيــة يف الضفــة الغربيــة ،ومــا نقلتــه وســائل
اإلعــام عــن اعتقــال بعــض املرشــحني وتلقــي البعــض اآلخــر هتديــدات «هاتفيــة»
مــن خمابــرات االحتــال .قــد يعــود األمــر إىل غيــاب مرشــحني رســميني حلــاس
واجلهــاد يف بلديــات الضفــة الغربيــة ،وربــا ينتظــر االحتــال حــدوث االنتخابــات،
ليقــوم بتغليــب طــرف عــى آخــر ،أو إجهــاض نتائجهــا.
كوادر اجلهاد
حســب بيــان املقاطعــة ،قامــت اجلهــاد بمشــاورات ودراســات قبــل اختــاذ موقفهــا.
ويقــال عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي أهنــا قامــت باســتفتاء حــول االنتخابــات،
بينــا تفيــد مصــادر خاصــة أن األمــر اقتــر يف الضفــة الغربيــة حتديــدً ا عــى كــوادر هلــم
تواصــل مــع قيــادة احلركــة يف غــزة واخلــارج.
1

بيــان توضيحــي مــن املؤسســة األمنيــة حــول مســرة جنــن ،وكالــة معــا اإلخباريــة .2016/9/16 ،تاريــخ الوصــول
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=866811
2016/9/24
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جيــد املتتبــع ملواقــع التواصــل االجتامعــي أن الكــوادر منقســمون إىل فئــة أشــادت
بالقــرار واعتربتــه صوا ًبــا وابتعــا ًدا عــن مزالــق السياســة ،وأخــرى عــرت عــن نيتهــا
دعــم قوائــم مهنيــة وطنيــة وحدويــة غــر حزبيــة أو عشــائرية ،كــا يظهــر ترصيــح
كبــرا بــن الضفــة والقطــاع.
تناقضــا
العــوري أعــاه
ً
ً
اجلهاد وتأجيل االنتخابات
بعــد صــدور قــرار حمكمــة العــدل العليــا يف  8أيلــول  ،2016والقــايض بتعليــق إجــراء
االنتخابــات املحليــة ،كان موقــف اجلهــاد خمال ًفــا لــرأي معظــم القــوى املشــاركة يف
االنتخابــات ،حيــث شــدد القيــادي يف احلركــة خــر حبيــب عــى أمهيــة عــدم إجــراء
أي انتخابــات يف ظــل االنقســام الفلســطيني والوضــع الســيايس القائــم ،كوهنــا ال يمكن
خمرجــا للتخلــص مــن املــأزق الراهــن .ورأى أن مــا ســبق قــرار املحكمــة مــن
أن تكــون ً
مناكفــات ومالحقــات يف املحاكــم وطعــون قدمــت ضــد القوائــم ،يؤكــد عمــق األزمــة
التــي متــر هبــا الســاحة الفلســطينية .ودعــا اجلميــع إىل البحــث عــن خمــرج حقيقــي
لألزمــة ،وختليــص الســاحة الفلســطينية مــن حالــة التوتــر واملناكفــات املســتمرة ،عــر
1
احلــوار الوطنــي الشــامل وتطبيــق مــا تــم التوافــق عليــه ســاب ًقا يف موضــوع املصاحلــة.
خالصات
حصيلة االنتخابات السابقة ،والنأي بالنفس
ال يعتــر موقــف اجلهــاد مــن االنتخابــات ،أي انتخابــات يف الســياق الفلســطيني،
جديــدً ا .ويرتبــط املوقــف الراهــن مــن املشــاركة يف االنتخابــات جزئ ًيــا بالتخــوف
مــن نتائجهــا ،عــى غــرار انتخابــات  ،2005-2004وهــو مــا ظهــر عــر االنســحاب
التدرجيــي مــن املشــاركة يف االنتخابــات اجلامعيــة.
أمــرا آخــر خيــص سياســة اجلهــاد التــي أصبــح قوامهــا «النــأي
يعكــس املوقــف ً
1

حبيــب :ندعــو عــدم إجــراء أي انتخابــات يف ظــل الوضــع الســيايس الفلســطيني القائــم ،دنيــا الوطــن .2016/9/10 ،تاريــخ
الوصــول https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/09/10/968240.html 2016/9/21
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أيضــا اخلالفــات الفكريــة
بالنفــس» عــن كثــر مــن األحــداث املحليــة واإلقليميــة ،بــل ً
تناقضــا بــن اإلحجــام عــن
والسياســية التــي تشــغل عنارصهــا .ويظهــر املوقــف
ً
املشــاركة يف االنتخابــات املحليــة والرئاســية والترشيعيــة ،والح ًقــا الطالبيــة ،والدعــوة
للتســجيل يف انتخابــات املجلــس الوطنــي العــام .2013
تغليب املوضوعي عىل الذايت
يف تربيــرات القــرار املتخــذ ،تــم الرتكيــز عــى عوامــل موضوعيــة مــن احتــال وانقســام
وحصــار ومالحقــة أمنيــة وعــدم مالئمــة الظــرف الســيايس لالنتخابــات ،أكثــر مــن
العامــل الــذايت املتمثــل بمــدى جاهزيــة اجلهــاد للمشــاركة يف اســتحقاق مشــابه يف
ظــروف «أفضــل» .وهــو التســاؤل الــذي أجــاب عليــه الكاتــب حممــد عطــا اهلل ،الــذي
تغــر الظــروف املرتبطــة بالواقــع الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي
رأى أنــه عنــد ّ
وإجــراء مراجعــات داخليــة بخصــوص موضــوع االنتخابــات ،فســتكون اجلهــاد أول
املتنافســن خلدمــة الشــعب الفلســطيني ،مــن خــال املشــاركة يف االنتخابــات عــر
1
كــوادر وكفــاءات مســتقلة ،فيــا تواصــل تعزيــز وتطويــر مــروع املقاومــة.
عـما قام��ت بــه «فتـ�ح» و«محــاس» يف تشــكيلهام للقوائــم
وال خيتل�فـ ه��ذا التكتي��ك ّ
االنتخابيــة قبــل إرجــاء إجرائهــا ،بالرغــم مــن أن دوافعهــا لذلــك قــد تكــون خمتلفــة.
عــر تركيــز اجلهــاد عــى املؤثــرات اخلارجيــة ،دون الداخليــة ،يف قرارهــا ،وإظهــار
ّ
إرصارهــا عــى التاميــز الدائــم عــن مكونــات النظــام الســيايس الفلســطيني ،عــن غيــاب
التفكــر يف اجلــدوى املحتملــة خلوضهــا هــذه التجربــة عــى إحــداث تأثــر يف احليــاة
السياســية الفلســطينية ،ال ســيام باجتــاه إصــاح النظــام الســيايس ،وحتقيــق مصاحلــة
حقيقيــة ودائمــة ،والــدور املطلــوب منهــا للمســامهة يف إحــداث تغيــر يف الظــروف
تغــر
السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة يف األرايض الفلســطينية ،ال انتظــار ّ
هــذه الظــروف لتشــارك يف االنتخابــات.
1

حممد عطا اهلل ،مصدر سابق.
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يظهــر الترصيــح الــوارد يف مطلــع الورقــة ألحــد ممثــي اجلهــاد يف الضفــة الغربيــة،
وعــدم االنســجام يف تربيــر قرارهــا بــن ممثليهــا وقادهتــا وإعالمييهــا يف غــزة ،ضعــف
الدراســات واملشــاورات واالســتفتاءات التــي تــم احلديــث عنهــا ضمــن تربيــر املوقــف
املتخــذ ،ويبــدو أهنــا اقتــرت عــى اســتمزاج نخبــوي لــآراء مل يكــن للضفــة الغربيــة
أساســا إىل غيــاب احلــد األدنــى مــن البنيــة التحتيــة
دور كبــر فيــه ،وهــو أمــر قــد يعــود ً
التنظيميــة للجهــاد يف الضفــة.

اخلدمات واملقاومة
ال يوضــح موقــف اجلهــاد موقــع قضيــة تقديــم اخلدمــات االجتامعيــة واإلنســانية
واإلغاثيــة ضمــن أولوياهتــا ،وكيــف يمكنهــا تعويــض غياهبــا عــن مؤسســات احلكــم
املحــي لتلبيــة حاجــة املواطنــن هلــذه اخلدمــات ،ومــدى قناعتهــا بكــون املقاومــة تســد
مســد اخلدمــات املذكــورة.
استنتاجات
ينســجم موقــف اجلهــاد مــن االنتخابــات بشــكل عــام ،مــع شــبه غيــاب للحالــة
االنتخابيــة يف حركــة مل يعقــد مؤمترهــا العــام إال مــرة واحــدة منــذ تأسيســها .قــد يرتبــط
ً
بالتغــر يف ظروفهــا الداخليــة ،بــا
مســتقبل
التغيــر يف موقــف احلركــة مــن االنتخابــات
ّ
التغــر يف العوامــل السياســية املوضوعيــة ،وذلــك عــر تطويــر آليــة
ال يقــل أمهيــة عــن
ّ
التمثيــل احلركــي ،واختــاذ القــرار ،وتوزيــع ثقــل مراكــز اختــاذه ،وتــداول املواقــع العليــا
يف احلركــة.
تعيــد هــذه املقاطعــة طــرح عالقــة املقاومــة بالشــأن السياســايت واحليــايت ،والطريقــة
األنجــع للجمــع بــن املقاومــة والعمــل الســيايس يف ظــل االحتــال .وتشــر إىل جتربــة
هلــا نظائــر أخــرى يف احليــاة السياســية العربيــة تقــوم عــى امتنــاع بعــض القــوى الفاعلــة
عــن املشــاركة السياســية ،نتيجــة حمدوديــة مجاهرييتهــا ،وختوفهــا مــن نتائــج فشــل
التجربــة عــى مســتقبل أدائهــا وفاعليتهــا.
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السياسي لحركة حماس
تطور الفكر
ّ
ّ

«ضرورات الواقع واستحقاقات املبادئ»
ناصر خضور
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مقدمة
رصح خالــد مشــعل ،رئيــس املكتــب الســيايس حلركــة املقاومــة اإلســامية «محــاس»،
ّ
بتاريــخ  24أيلــول  2016يف نــدوة بعنــوان «التحــوالت يف احلــركات اإلســامية»،
عقــدت يف العاصمــة القطريــة ،الدوحــة« ،أخطأنــا يف تفردنــا باحلكــم اســتناد ًا إىل مبــدأ
الفــوز باألغلبيــة ،وكان األجــدى تعزيــز الرشاكــة والتوافــق عــى حســاب مبدأ اســتبدال
اآلخــر» 1.وأضــاف «أن حركــة محــاس متــارس دورهــا الســيايس وفــق رضورات الواقــع
2
بــرط عــدم تعارضهــا مــع املبــادئ».

يمكــن فهــم حديــث مشــعل عــن الواقعيــة السياســية يف ضــوء سلســلة مــن األفعــال
التــي تبنتهــا احلركــة خــال األعــوام الثالثــة املاضيــة ،مثــل قبوهلــا بحكومــة التوافــق
الوطنــي يف العــام  ،2014وموافقتهــا عــى خــوض االنتخابــات البلديــة هــذا العــام
 ،2016وطرحهــا ملبــدأ القوائــم املوحــدة ،إضافــة إىل حمــاوالت احلركــة املســتمرة إلعادة
ترميــم عالقاهتــا اخلارجيــة مــع بعــض الــدول يف املنطقــة كمــر ،وإيــران ،والســعودية
بالرغــم مــن اختالفهــا معهــا يف العديــد مــن الــرؤى السياســية ،وأخــر ًا تعاملهــا بواقعية
إزاء قضيــة تطبيــع العالقــات بــن تركيــا وإرسائيــل.
تتجــه حركــة «محــاس» إىل بلــورة فكــر ســيايس يتســم بالواقعيــة والعقالنيــة ،ويتامشــى
مــع مصالــح احلركــة عــى املســتوى الفلســطيني الداخــي ،ويمنحهــا القــدرة واملرونــة
يف صياغــة عالقــات خارجيــة متوازنــة يف ظــل املتغــرات يف الــرق األوســط واملحيــط
العــريب واإلســامي ،ويعــود هــذا إىل عــدد مــن العوامــل التــي تســاهم يف تطــور الفكــر
الســيايس للحركــة.

1
2

كلمــة خالــد مشــعل ،رئيــس املكتــب الســيايس حلركــة «محــاس» ،نــدوة بعنــوان التحــوالت يف احلــركات اإلســامية» ،الدوحــة،
https://www.youtube.com/watch?v=3eW6T_eiN0M 2016/09/24
املصدر السابق.
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ميثاق حركة «حماس» والرؤية األممية
يتحــدث ميثــاق حركــة «محــاس» عــن مجلــة مــن املبــادئ واألســس املرتبطــة بالعقيــدة
اإلســامية وفكــر مجاعــة «اإلخــوان املســلمني» ذي الرؤيــة األقــرب إىل مفهــوم «األمــة
اإلســامية» .فيغيــب عــن امليثــاق مفهــوم «الدولــة الوطنيــة» ومصالــح الشــعب
يعــرف احلركــة بأهنــا «حركــة
الفلســطيني بوصفــه شــعب ًا لــه أهــداف مســتقلة .فهــو ّ
عامليــة»« ،بعدهــا املــكاين» يف أيــة بقعــة يوجــد هبــا مســلمون ،هبــدف «إعــان قيــام
دولــة اإلســام عــى أرض فلســطني» و«نــرة املســتضعفني يف أي مــكان تصــل إليــه
1
احلركــة».
وال يتطــرق امليثــاق إىل عالقــات «محــاس» اخلارجيــة إال مــن زاويــة عــدم التعاطــي مــع
أي دولــة تدعــم االحتــال اإلرسائيــي .ويؤمــن امليثــاق بعــدم جــدوى أيــة «مبــادرات
أو مؤمتــرات ســلمية» ويصفهــا «باملؤامــرات الدوليــة» .أمــا الطريــق الوحيــد لتحريــر
2
فلســطني ،فهــو «اجلهــاد» كونــه «فــرض عــن وواجــب عــى كل مســلم».
تكمــن املعضلــة يف هــذا امليثــاق أنــه قــد يشــكّل عائقــ ًا أمــام عالقــات احلركــة اخلارجيــة
والدوليــة .ويشــر نــارص الديــن الشــاعر ،املقرب مــن «محــاس» ،ونائب رئيــس الوزراء
الفلســطيني يف حكومــة «محــاس» العــارشة ( ،)2007-2006إىل أن امليثــاق عبــارة عــن
«خطــاب وتوجيــه دينــي دعــوي  ...وليــس ميثاقــ ًا سياســي ًا باملعنــى الكامــل» ،واعت ُِمــد
يف ســياق فــرة زمنيــة معينــة مــن عمــر احلركــة «مل تتعــد أوائــل التســعينيات مــن القــرن
العرشيــن» .بالتــايل ،فــإن احلركــة «توقفــت عــن طباعتــه» .ومــن وجهــة نظــره فــإن
«إرسائيــل» هــي املســتفيدة مــن هــذا امليثــاق وتســعى مــن خاللــه إىل «التحريــض عــى
ً 3
محــاس» دوليــا.

1

ميثاق حركة محاس.

2
3

املرجع السابق.
ترصيح نارص الدين الشاعر ،مقابلة تلفزيونية ،تلفزيون جامعة النجاح الوطنية.2016/04/6 ،

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0b4f24e4-7c14-4f50-a831-ea2b6e73217d

https://vimeo.com/167521285

120

أوراق تقدير موقف

اجلمع بني احلكم واملقاومة
متكّنــت «محــاس» مــن الســيطرة عــى قطــاع غــزة بعــد عــام عــى فوزهــا يف االنتخابــات
الترشيعيــة العــام  .2006فوجــدت نفســها يف بيئــة معاديــة هلــا ،وحتــت وطــأة حصــار
ســيايس واقتصــادي إقليمــي ودويل ،بســبب عــدم موافقتهــا عــى رشوط اللجنــة الرباعية
الدوليــة ،التــي كان أمههــا االعــراف بإرسائيــل.
مل تســتطع «محــاس» حتقيــق مــا التزمــت بــه يف برناجمهــا االنتخــايب حــول توفــر اخلدمات
االجتامعيــة العامــة للمواطــن الفلســطيني ،يف جمــاالت الصحــة والتعليــم والضــان
االجتامعــي ،1وفيــا يتعلــق باملــاء والكهربــاء ،وانعكاســهام عــى كافــة جوانــب احليــاة،
وعــاوة عــى ذلــك ارتفــع معــدل البطالــة مــن  %30العــام  2007إىل  %42يف العــام
 .2 2015كــا مل تســتطع توفــر رواتــب كاملــة ومنتظمــة لنحــو  40ألــف موظــف،
3
أكثــر مــن نصفهــم يعملــون يف قطاعــات خدميــة داخــل قطــاع غــزة.
ّ
تشــكل هــذه الظــروف املعيشــية حالــة مــن الضغــط املســتمر عــى حركــة «محــاس»
إلجيــاد حلــول تســاهم يف ختفيــف األزمــة املعيشــية يف القطــاع ،ال ســيام يف ظــل إغــاق
معظــم األنفــاق التــي تربــط بــن رفــح املرصيــة وقطــاع غــزة ،والتــي شــكلت يف مرحلــة
مــن املراحــل ممــر ًا لنقــل البضائــع واألمــوال إىل داخــل غــزة 4.وكذلــك يف ظــل انعــدام
فرصــة فــك احلصــار عــن طريــق مواجهــة عســكرية كــا حــدث يف حــرب غــزة ،2014
لعــدم وجــود بيئــة سياســية متوازنــة وداعمــة يمكــن مــن خالهلــا اســتثامر أي جهــد
عســكري يبــذل مــن قبــل احلركــة يف مواجهــة إرسائيــل .فلــم يعــد هنــاك جمــال أمــام
«محــاس» ســوى التعامــل مــع كافــة اخليــارات املمكنــة ،داخليــ ًا وخارجيــ ًا ،مــن أجــل
ختفيــف احلصــار ،وجتنــب تدهــور شــعبية احلركــة يف قطــاع غــزة.
1

الربنامج االنتخايب حلركة محاس عن سنة  ،2006موقع كتلة اإلصالح والتغيري الربملانية التابعة حلركة محاس

2

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

3

ترصيح زياد الظاظا ،مسؤول مالية حركة محاس يف غزة ،وكالة أمد لإلعالم.

4

اجليش املرصي يعلن تدمري  521فتحة نفق ،صحيفة فلسطنيhttp://felesteen.ps/details/news/139574 .

http://www.islah.ps/new2/?news=128

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/unemployment-2015-01a.htm

https://www.amad.ps/ar/Details/25565
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تراجع الرهان على جماعة اإلخوان املسلمني
م ّثلــت أحــداث «الربيــع العــريب» وإرهاصاهتــا جتربــة عميقــة يف الفكــر الســيايس حلركــة
«محــاس .فقبــل هــذه األحــداث ،كانــت عالقــات احلركــة تــدور يف حموريــن رئيســن:
األول تقــوده إيــران ،ويضــم ســوريا وحــزب اهلل و«محــاس» ،وتقــرب منهــم مجاعــة
اإلخــوان املســلمني ،وقطــر ،وتركيــا .أمــا حمــور «االعتــدال» فتشــكّل مــن مــر،
والســعودية ،واألردن ،وكان هلــذه الــدول عالقــات تواصــل دائــم مــع «محــاس» ،حتــى
يف ظــل غيــاب رؤى مشــركة مــع احلركــة.

عبت
عــى إثر اشــتعال احلــراك الثــوري يف كل مــن مرص ،وتونــس ،وســوريا ،واليمــنّ ،
«محــاس» عــن موقفهــا الداعــم خليــار الشــعوب يف حتقيــق احلريــة والكرامــة ،والحقــ ًا
لتمهــد الطريــق «لتحريــر فلســطني» 1.فخــرت دعــم حلفائهــا يف ســوريا وإيــران
ّ
باعتبــار موقــف احلركــة كان داع ً
ــا للثــورة ضــد النظــام الســوري ،فوجــدت «محــاس»
يف مجاعــة اإلخــوان املســلمني وفــوز حممــد مــريس برئاســة اجلمهوريــة ()2013-2012
2
بدي ً
ــا أقــرب لفكرهــا الدينــي والســيايس باعتبارهــا امتــداد ًا أيديولوجيــ ًا لإلخــوان.
ومــع تــوايل التطــورات يف مــر واهنيــار حكــم «اإلخــوان املســلمني» وتراجــع الفكــر
الثــوري يف دول «الربيــع العــريب» ،ســعت «محــاس» إىل اعتــاد مبــدأ عــدم التدخــل يف
شــؤون الــدول وخصوصياهتــا ،وحاولــت تعزيــز اقرتاهبــا أكثــر مــن الشــأن الفلســطيني
الداخــي ومصاحلــه الوطنيــة ،بعيــد ًا عــن النظــرة األمميــة التــي طغــت يف بدايــة «الربيــع
العــريب» ،ممــا يمكــن أن يعطــي احلركــة قــدرة أكــر عــى املنــاورة السياســية وإعــادة
التــوزان إىل عالقاهتــا يف اإلقليــم.
رؤية احلركة ملفهوم الدولة واملصالح الوطنية
بالرغــم مــن عــدم إقــدام «محــاس» عــى تعديــل ميثاقهــا لظــروف داخليــة خاصــة
بقاعدهتــا ،أو خوفــ ًا مــن أن يفــر ذلــك عــى أنــه تنــازل عــن الثوابــت واملبــادئ التــي
1

خطاب إسامعيل هنية يف مهرجان انطالقة محاس الرابعة والعرشين ،موقع فلسطني اليوم.

2

ميثاق حركة محاس ،مرجع سابق.

https://paltoday.ps/ar/post/125361
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أسســت عليهــا احلركــة ،إال أنــه يمكــن فهــم مقــدار التطــور الفكــري الــذي طــرأ عــى
رؤيــة احلركــة ونظرهتــا لكيفيــة إدارة عالقاهتــا اخلارجيــة ،والقضايــا الوطنيــة الداخليــة،
مــن خــال بعــض النصــوص األدبيــة لقادهتــا احلاليــن.
تــرى «محــاس» أن «قاعــدة املصالــح هلــا تســتند إىل مصالــح الشــعب الفلســطيني
وقضيتــه» ،وأن عالقاهتــا اخلارجيــة جيــب أن تــدار وفــق منطلقــات وطنيــة فلســطينية
ذات صلــة بالتحريــر وحــق تقريــر املصــر ،عــى أســاس التعامــل بعقالنيــة مــع القضايــا
السياســية .يقــول أســامة محــدان مســؤول العالقــات اخلارجيــة يف احلركــة (-2009
« )2013إن «محــاس» تتعامــل مــع الواقــع بــكل مكوناتــه ،ومــع احتياجــات العمــل
الســيايس بتفاصيلــه ،دون تعــارض مــع منظومــة القيــم واألخــاق ...وأن العامــل
1
األســايس يف العالقــات الدوليــة هــو إمتــاك القــوة عــى األرض».
يعتــر محــدان ّ
أن «الكيــان الصهيــوين هــو العــدو الوحيــد» ،لــذا جيــب البحث عــن نقاط
االلتقــاء مــع القــوى الدوليــة األخــرى وتعزيزهــا ،مهــا كانــت التباينــات واالختالفات
معهــا يف املواضيــع واملواقــف غــر املتصلــة بمصالــح الشــعب الفلســطيني ،وحتــى لــو
كانــت هــذه القــوى تدعــم االحتــال اإلرسائيــي ،مــع احتفــاظ احلركــة باســتقاللية
قرارهــا وعــدم توظيفهــا سياســي ًا مــن قبــل القــوى الدوليــة األخــرى» 2.وكــا يالحــظ
عــا ورد يف ميثــاق حركــة «محــاس» أعــاه.
فــإن هــذا التصــور خمتلــف ّ
يف إطــار ذلــك ،تســعى «محــاس» قــدر اإلمــكان إىل «املحافظــة عــى عالقاهتــا مــع
مؤسســات الــدول الرســمية وعــدم التدخــل يف شــؤوهنم الداخليــة  ...مــن دون أن
تكــون عالقاهتــا مــع طــرف مــا عــى حســاب الطــرف اآلخــر» 3.وهــذا يعكــس مــدى
عــرت
تقبــل احلركــة ملفهــوم مصالــح الــدول بعيــد ًا عــن الفكــر األيديولوجــي الــذي ّ
عنــه يف ميثاقهــا.
1
2
3

أســامة محــدان« ،العالقــات الدوليــة حلركــة محــاس» ،مركــز الزيتونــة للدراســات واالستشــارات ،بــروت ،2015 ،ص-535
https://goo.gl/seDFo9 554
املرجع سابق554 -535 ،.
املرجع سابق ،ص .536 -535
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السلوك السياسي لـ «حماس»
تُــدرك «محــاس» أنــه ال يمكنهــا الرهــان بشــكل مطلــق عــى أي طــرف إقليمــي كــا كان
يف الســابق ،كــا ال يمكنهــا أن ُتســب عــى طــرف مــا دون اآلخــر .فمصالــح الــدول
تتغــر بشــكل رسيــع ،وفــق معطيــات جديــدة يف ظــل حالــة سياســية راهنــة معقــدة،
وتنافــس بــن القــوى الرئيســية يف املنطقــة ،عــدا عــن حتــول الــراع يف جــزء منــه إىل
رصاع طائفــي ،إذ تســعى كل دولــة إىل اســتثامر أيــة فرصــة لتعزيــز مرشوعهــا ودورهــا
عــى حســاب املــروع املقابــل.
ترتبــط «محــاس» بعالقــات قويــة مــع تركيــا التــي حيكمهــا حــزب ذو توجه إســامي ،إذ
يقيــم فيهــا بعــض قــادة احلركــة ،وســبق أن كانــت مركــز إقامــة عضــو مكتبهــا الســيايس
صالــح العــاروري .إن إقــدام تركيــا عــى إعــادة تطبيــع عالقاهتــا مــع إرسائيــل بعــد
قطيعــة دامــت ســت ســنوات القــى تفه ً
ــا مــن قبــل «محــاس» باعتبــاره شــأن ًا داخليــ ًا
يقــع ضمــن رضورات ومصالــح الدولــة الرتكيــة 1.بــل طالبــت احلركــة أن ُيســتثمر هــذا
يف الضغــط عــى إرسائيــل مــن أجــل فــك احلصــار عــى قطــاع غــزة وحتقيــق مصالــح
فلســطينية ،2بالرغــم مــن أن االتفــاق شــكّل خيبــة أمــل لعــدم تضمنــه رشط فــك
احلصــار عــن قطــاع غــزة.
تســعى «محــاس» ،اآلن ،إلعــادة التــوازن إىل عالقاهتــا مــع دول مركزيــة يف املنطقــة،
تربطهــا هبــا مصالــح مبــارشة كمــر ،والســعودية ،وإيــران .فمصالــح «محــاس»
يف قطــاع غــزة جتربهــا عــى التعامــل مــع النظــام املــري احلــايل بعيــد ًا عــن ســياق
«املظلوميــة» التــي وقعــت عــى مجاعــة «اإلخــوان املســلمني» والرئيــس مــريس.
وال تتجاهــل «محــاس» أن مــر هــي العنــوان األول لتخفيــف احلصــار املفــروض عــى
قطــاع غــزة وفتــح معــر رفــح ،وهــي أيضــ ًا طــرف مهــم يف أي مفاوضــات غــر مبارشة
متوقعــة بــن احلركــة واجلانــب اإلرسائيــي فيــا يتعلــق باجلنــود األرسى لدهيــا .وبالرغم
1

ترصحيات أمحد يوسف بشأن االتفاق الرتكي اإلرسائييل ،موقع فلسطني اليوم.2016/7/27 ،

2

ترصيح صحفي حلركة محاس ،املوقع الرسمي حلامس/http://hamas.ps/ar/post/5678 .2016/6/27 ،

https://paltoday.ps
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مــن عــدم حــدوث تقــدم حقيقــي يف العالقــة مــع مــر ،إال أن احلركــة فتحــت بــاب
1
احلــوار عــر نافــذة املخابــرات املرصيــة.
رصح عــزام التميمــي،
أ ّمــا بخصــوص العالقــات مــع اململكــة العربيــة الســعودية ،فقــد ّ
أحــد املقربــن مــن حركــة «محــاس» ،نق ً
ــا عــن خالــد مشــعل «إن احلركــة بــادرت إىل
فتــح قنــاة تواصــل مــع القيــادة الســعودية اجلديــدة ،مبــارشة بعــد تــويل امللــك ســلامن
بــن عبــد العزيــز احلكــم» ،2الــذي يســعى إىل جتنيــد كافــة الطاقــات «الســنّية» يف املنطقــة
ملواجهــة املــروع اإليــراين باعتبــاره اخلطــر احلقيقــي عــى اململكــة ومنطقــة اخلليــج
العــريب.
وقــد أثمــرت هــذه املحــاوالت عــن عقــد لقــاء بــن مشــعل وامللــك الســعودي ،وويل
ويل عهــده األمــر حممــد بــن ســلامن ،وأدت إىل إفــراج الســلطات الســعودية عــن
معتقلــن مقربــن مــن «محــاس» ،إضافــة إىل الضغــط عــى مــر مــن أجــل إلغــاء قــرار
اعتبــار «محــاس» حركــة إرهابيــة ،والتوســط لقــادة احلركــة الحقــ ًا لزيــارة القاهــرة
3
ولقــاء جهــاز املخابــرات العامــة املــري.
وأمــا بالنســبة إليــران التــي ســعت دائ ً
ــا لالســتثامر الســيايس يف القضيــة الفلســطينية،
بصفتهــا قضيــة حموريــة يف الــرق األوســط ،وبالرغــم مــن توقــف الدعــم املــايل
الســيايس املقــدم مــن إيــران للحركــة ،إال أن «محــاس» مــا زالــت تقيــم عالقــات معهــا
عــر جهازهــا العســكري وقيــادة احلركــة يف غــزة ولبنــان .لكــن ،عــى مــا يبــدو فــإن
حتســن العالقــة بــن «محــاس» وإيــران مرتبــط أكثــر بــا ســتؤول إليــه نتائــج االنتخابــات
الداخليــة املقبلــة حلركــة «محــاس» ،التــي ســتفرز قيــادة جديــدة عــى مســتوى رئاســة
املكتــب الســيايس للحركــة.
1

ترصيح خليل احلية عضو املكتب السيايس ،املوقع الرسمي حلامس2016/04/3 ،

2

ترصيح عزام التميمي أحد املقربني من حركة «محاس» يف مقابلة عىل قناة «مكملني»2016/07/31 ،

3

ترصيح أمحد يوسف ،وكالة معا لألنباء.2016/06/29 ،

/http://hamas.ps/ar/post/5220

https://www.youtube.com/watch?v=0RidEsAqSTs

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=834296
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تعاملــت «محــاس» عــى الصعيــد الفلســطيني الداخــي بنــوع مــن املرونــة بعــد أحــداث
«الربيــع العــريب» ،مــن خــال املوافقــة عــى اســتقالة حكومتهــا يف غــزة ،واملوافقــة
الحقــا عــى املشــاركة يف االنتخابــات البلديــة لســنة  .2016يقــول إســاعيل هنيــة،
نائــب رئيــس املكتــب الســيايس حلــاس« ،إن أولويــة احلركــة إىل جانــب املقاومــة هــي
1
االســتمرار يف بنــاء املؤسســات الفلســطينية عــى قواعــد وأســس وطنيــة».
ماذا بعد؟
ُيتوقــع أن تســتمر «محــاس» يف ســعيها إلجيــاد اخــراق يف الشــأن الداخــي مــن خــال
املشــاركة املبــارشة أو غــر املبــارشة يف أي انتخابــات برملانيــة أو رئاســية قادمــة إن أتيحت
هلــا فرصــة ذلــك ،خصوصــ ًا يف ظــل احلديــث الدائر عــن بديــل للرئيــس حممــود عباس.
األمــر الــذي سيكســبها الرشعيــة الداخليــة واخلارجيــة .وستســعى إىل ترميــم عالقاهتــا
مــع الــدول التــي ترتبــط معهــا بمصالــح مشــركة ،مثــل مــر وإيــران ،عــى قاعــدة
عــدم التدخــل يف أجنــدات هــذه الــدول وأمنهــا الداخــي أو اخلارجــي.
شــك ّ
ّ
أن الرؤيــة السياســية والفكريــة حلركــة «محــاس» تطــورت باجتــاه االنفتــاح
ال
أكثــر يف عالقاهتــا اخلارجيــة ،إقليميــ ًا ودوليــ ًا ،عــى قاعــدة األولويــة ملصالــح احلركــة
مــن الناحيــة الوطنيــة الفلســطينية ،وتعزيــز أمنهــا الداخــي بعيــد ًا عــن التصــور األممــي
الســابق .لكــن ،تبقــى عوامــل مــن شــأهنا احلــد مــن هــذا النهــج ،كتنامــي ظاهــرة

الطائفيــة يف املنطقــة ،وانتقــال العالقــات بــن إرسائيــل وبعــض الــدول العربيــة إىل
مســتوى أعــى ،إضافــة إىل أي مــدى تنجــح احلركــة يف احلفــاظ عــى وحــدة مواقفهــا
الداخليــة ،وضبــط أي رؤى أخــرى يف ظــل خــروج قيــادات تارخييــة أمنيــة وعســكرية
مــن الســجن تتمتــع بثقــل كبــر داخــل أطــر احلركــة.

1

إســاعيل هنيــة« ،قــراءة يف الرؤيــة وجتربــة احلكــم» ،مركــز الزيتونــة للدراســات واالستشــارات ،بــروت ،2015 ،ص .481

https://goo.gl/afmDdt
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مقدمة
ُد ّشــن العــام  2012باإلرضابــات الفرديــة عــن الطعــام لــأرسى الفلســطينيني اإلداريني
يف ســجون االحتــال ،التــي بدأهــا األســر املحــرر خــر عدنــان ،1وتلتــه األســرة
املحــررة هنــاء شــلبي ،ومــن ثــم األســران ثائــر حالحلــة وبــال ذيــاب ،وغريهــم
الكثــر مــن األرسى اإلداريــن.
ومنــذ العــام  2004بــدأت تتالشــى وختتفــي اإلرضابــات اجلامعيــة لــأرسى ،أو عــى
األقــل ،بــدأ يرتاجــع صداهــا وتأثريهــا ،بعــد فشــل اإلرضاب اجلامعــي الــذي خاضــه
األرسى يف ذلــك العــام ،2الــذي اســتمر ملــدة  19-18يومــ ًا يف ســجون خمتلفــة :هداريم،
عســقالن ،إيشــل ،وغريهــا ،حيــث مل تتحقــق حينهــا مطالــب األرسى املرضبــن.
ــجلت بعــده مخســة إرضابــات مجاعيــة 3خــال الفــرة ( ،)2014-2006مــع
وس ِّ
ُ
5
4
اســتمرار وازديــاد احلــاالت الفرديــة إلرضاب األرسى منــذ العــام  . 2012وبالتــايل
بــات واضحــ ًا أن اإلرضابــات الفرديــة التــي خيوضهــا األرسى اإلداريــون يف ســجون
االحتــال تشــكّل عالمــة فارقــة يف املشــهد الســيايس الفلســطيني اليومــي .وهــي
تشــكّل مــؤرش ًا لتحــول أشــكال مــن النضــال الفلســطيني الوطني مــن احلالــة اجلامهريية
اجلامعيــة والفصائليــة ،إىل حالــة نضــال فــردي متثــل بمبــادرات فرديــة ،باإلضافــة إىل أن
حالــة األرسى هــي مــؤرش حلالــة الرتهــل والضعــف التــي أصابــت فصائــل العمــل
الوطنــي الفلســطيني ،وتشــكل انعكاســا حلالــة االنقســام الفلســطيني الداخــي ،وعــدم
وجــود وحــدة يف صفــوف األحــزاب ،والفصائــل ،واحلــركات الوطنيــة ،والســلطتني
احلاكمتــن يف الضفــة والقطــاع.
1

هــو أســر حمــرر مــن بلــدة عرابــة يف حمافظــة جنــن ،ينتمــي إىل اجلهــاد اإلســامي ،خــاض إرضابــن مفتوحــن عــن الطعــام.
األول اســتمر ملــدة  66يومــ ًا بتاريــخ  ،2011/12/13والثــاين اســتمر ملــدة  52يومــ ًا بتاريــخ .2015/5/8
عــا التميمــي ،تاريــخ اإلرضابــات اجلامعيــة عــن الطعــام يف الســجون اإلرسائيليــة ،شــبكة قــدس اإلخباريــة.2013/4/16 ،

3
4

عال التميمي ،مصدر سابق.
اإلرضاب عــن الطعــام :ســاح األرسى الفلســطينيني يف وجــه غطرســة الســجان ،موقــع  24اإللكــروين ،أبــو ظبــي،
https://goo.gl/pBeWU8
.2016/8/14
وجــب التنويــه أن احلــاالت التــي تــم اســتخدامها هــي جمــرد أمثلــة ،وال تشــر إىل مجيــع حــاالت اإلرضاب لــأرسى .هنــاك
الكثــر مــن احلــاالت ألرسى إداريــن وغــر إداريــن مل تذكــر ومل يــر إليهــا يف الورقــة.

2

5

http://www.qudsn.ps/article/9168
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االنقسام
أدى االنقســام الفلســطيني الــذي تعمــق منــذ العــام  ،2007عندمــا ســيطرت حركــة
«محــاس» عــى قطــاع غــزة ،عســكري ًا ،وبقيــت الضفــة الغربيــة حتــت قيــادة الرئيــس
الفلســطيني ،إىل تشــتت وتفرقــة بــن األرسى ،األمــر الــذي انعكــس عــى وحدهتــم يف
الســجون اإلرسائيليــة ،إىل جانــب بلــورة عــدم ثقــة يف القيــادات واألحــزاب والفصائــل
وابتعادهــا عنهــم ،مــا نجــم عنــه تغــر يف شــكل النضــال اجلامعــي وحتولــه ،بصــورة
تدرجييــة ،إىل فــردي ،دون دعــم فصائــي حــزيب قيــادي ٍ
كاف.
يعتــر بعــض األرسى املحرريــن أن املســتوى الفــردي يف النضــال بــن األرسى هــو
األقــوى ،وتأثــره أنجــع يف هــذه احلالــة ،وخاصــة يف الوقــت احلــايل ،1بينــا تــرى
اجلهــات الرســمية املهتمــة يف قضايــا األرسى أن النضــال اجلامعــي واإلرضابــات
2
اجلامعيــة هــي الشــكل املطلــوب واألنجــح.
جــاءت اإلرضابــات الفرديــة نتيجــة أســباب سياســية خمتلفــة أدت إىل والدة ونجــاح
نضــال وطنــي جديــد حيمــل طابعــ ًا وشــك ً
ال فرديــ ًا .وهــو يمثــل أحــد إســقاطات
االنقســام الفلســطيني ،الــذي مــن املمكــن أن يكــون مؤقتــ ًا ويعــود إىل طابعــه اجلامعــي
الثابــت عنــد حــدوث وحــدة وطنيــة خــارج الســجون .وقــد قــال األســر وليــد دقــة
مــن باقــة الغربيــة ،والقابــع يف ســجون االحتــال منــذ  30عامــ ًا ،يف مقابلــة خاصــة
معــه ملوقــع عــرب  :48إن «احلركــة الوطنيــة األســرة هــي امتــداد وانعــكاس للحركــة
الوطنيــة خــارج الســجون ،وعندمــا تكــون احلركــة الوطنيــة متامســكة موحــدة ،فــإن
األرسى بالتأكيــد ســيكونون موحديــن».

1
2

املحــرر قعــدان :كوكبــة جديــدة مــن األرسى انضمــوا ملعركــة اإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام ،وكالــة فلســطني اليــوم اإلخبارية،
https://goo.gl/MKXHLm .2013/8/8
اإلرضابات الفردية  ...رؤية فلسطينية متباينة ،اجلزيرة نتhttps://goo.gl/9Lb3Nd .2015/9/11 ،
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تراجع اإلضرابات اجلماعية
فشــل إرضاب األرسى يف العــام  2004يف ســجون :هداريــم ،عســقالن ،جلبــوع،
كيــدار ،نفحــة ،إيشــل 1.وكان الســبب الرئيــي هــو عــدم وجــود قيــادة موحــدة
لــأرسى الفلســطينيني ،واســتغالل هــذا مــن قبــل إدارة الســجون لتكريــس شــعور
الفشــل بــن األرسى يف حواراهتــم معهــا ،مــا أدى إىل شــعور باإلحبــاط وعــدم إمكانيــة
العــودة إىل هــذا األســلوب مــن النضــال ،كــا لعــب دور ًا جــاد ًا يف اختفــاء اإلرضابــات
اجلامعيــة لــأرسى بعدمــا كانــت املظهــر األســايس لكفاحهــم ملــدة  35عامــ ًا خــال
الفــرة ( ،2)2004-1969األمــر الــذي تــم تعزيــزه يف أعقــاب االنقســام الداخــي،
وإســقاطاته املدمــرة عــى النســيج والنضــال الوطنــي ،بــا يشــمل األرسى ونضاهلــم.
وكذلــك تراجــع دور القيــادات والفصائــل الوطنيــة يف حتديــد شــكل وبنيــة نضــال
األرسى املطلــوب يف الســجون اإلرسائيليــة.
وظهــرت إرضابــات فئويــة ،عــدا اإلرضابــات الفرديــة ،لتعكــس تداعيــات االنقســام
الســيايس .فعــى ســبيل املثــال ،أرضب أرسى حركــة املقاومــة اإلســامية «محــاس»،
جــراء الوصــول إىل اتفــاق مــع
يف شــهر آب  2016أليــام عــدة ،وتــم تعليــق اإلرضاب ّ
إدارة الســجون اإلرسائيليــة ،شــمل وقــف التفتيــش العــاري املهــن ،وتلبيــة جمموعــة من
3
املطالــب احلياتيــة ،وحتديــد ًا يف ســجن «نفحــة» .وكان ذلــك خمتلفــ ًا عــن إرضابــات
اجلبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني التــي ســجلت يف شــهر حزيــران  2016إســناد ًا
ودع ً
ــا لألســر بــال كايــد ،الــذي خــاض إرضابــ ًا اســتمر  71يومــ ًا ،األمــر الــذي
يؤكــد وجــود تــرذم ورشخ بــن األرسى.
وأدى تعمــق االنقســام إىل تصــدع خطــر يف وحــدة األرسى وتفريقهــم عــن بعضهــم
البعــض .فقــد أشــار خمتصــون يف شــؤون األرسى الفلســطينيني يف تقريــر 4لـــ «ســكاي
1
2

عال التميمي ،مرجع سابق.
مركز املعلومات الوطني الفلسطيني (وفا) ،أشهر اإلرضابات عن الطعام.

3

أرسى الشعبية :إرضاب عن الطعام بدء ًا من اليوم بكافة السجون ،وكالة معا اإلخبارية.2016/7/1 ،

4

السجون اإلرسائيلية :اإلرضابات الفردية تطغى عىل اجلامعية ،سكاي نيوز عربيةhttps://goo.gl/lv9Evq .2016 ،

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3796

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=855264
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نيــوز» نــر مطلــع العــام  ،2016عــى «أن االنقســام الفلســطيني بــن حركتــي «فتــح»
و«محــاس» وصــل إىل األرسى ،فلــم يعــودوا موحديــن» .ويقــول قــدورة فــارس،
رئيــس نــادي األســر« :إن حالــة االنقســام الســيايس عكســت نفســها عــى احلركــة
األســرة يف الســجون اإلرسائيليــة».
كــا أوضــح عبــد النــارص فروانــة ،املختــص يف شــؤون األرسى الفلســطينيني ،أن
«احلركــة األســرة (قيــادة األرسى) مل تعــد قــادرة عــى اختــاذ موقــف موحــد يف مواجهــة
الســلطات اإلرسائيليــة» ،األمــر الــذي يســاعد هــذه الســلطات عــى تصعيــد إجراءاهتــا
ضدهــم.
ويوضــح فــارس بــروز اإلرضابــات الفرديــة عــن الطعــام خــال الســنوات األربــع
املاضيــة ،مثــل إرضاب خــر عدنــان وســامر عيســاوي ،التــي تعكــس احلالــة املأســاوية
التــي وصلــت إليهــا احلركــة األســرة يف الســجون.
ويشــدد كل مــن فــارس وفروانــة عــى أن «هــذا النــوع مــن اإلرضاب يســلط الضــوء
عــى انتهــاكات إرسائيــل بحــق األرسى ،ويمثــل شــك ً
ال جديــد ًا يف مواجهــة الســجان
اإلرسائيــي» .كــا أنــه «ينتــزع بعــض احلقــوق الفرديــة لــأرسى ،مثــل إهنــاء االعتقــال
اإلداري».
ويف تقريــر 1لصحيفــة «وطــن» اإللكرتونيــة نــر بتاريــخ  2016/2/2جــاء فيــه أن
املتابعــن لشــؤون احلركــة األســرة يعــزون تراجــع حــدة اإلرضابــات اجلامعيــة يف
ســجون االحتــال إىل أســباب خمتلفــة .فريجعهــا عيســى قراقــع ،رئيــس هيئــة شــؤون
األرسى واملحرريــن ،إىل «ضعــف احلركــة األســرة التــي مل تعــد قويــة كــا كانــت
ســابق ًا ،بســبب ترهــل وضعــف التنظيــات والفصائــل داخــل الســجون ،وهــو األمــر
الــذي يســتوجب منهــا إعــادة وحــدة احلركــة األســرة ملواجهــة القوانــن االرسائيليــة»،
بينــا أشــار خــر عدنــان إىل أن الســبب «يرجــع إىل قيــادة األرسى وتقســيم الســجون
1

اإلرضابات الفردية بني النجاح وتغييب القضية اجلامعية لألرسى ،وكالة وطن لألنباء.2016/2/2 ،

http://www.wattan.tv/news/162314.html
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حســب املناطــق (غــزة ،الضفــة ،شــال ،جنــوب) ،إضافــة إىل تأثــر االنقســام بشــكل
كبــر عــى الســجون الــذي فــرق األرسى عــن بعضهــم البعــض».
وأضــاف قراقــع يف التقريــر« :إن جتربــة احلركــة األســرة داخــل الســجون أثبتــت أن
اإلرضابــات اجلامعيــة هــي األكثــر نجاعــة وفائــدة لــأرسى ،وحتقــق النتائــج املطلوبــة،
وحتســن الــروط اجلامعيــة لــأرسى داخــل الســجون» .ويــرى «أن اإلرضاب الفــردي
يكلــف األســر ثمنــ ًا باهظــ ًا كونــه يواجــه ســلطات االحتــال والســجون وحيــد ًا ،بينــا
حــن يــرب  6آالف أســر عــن الطعــام بشــكل مجاعــي ،فإن ذلــك ســيكون أكثــر
نجاعــة وضغطــ ًا عــى ســلطات االحتــال أكثــر مــن إرضاب أســر بشــكل فــردي».
وبحســب عدنــان «فــإن اإلرضاب الفــردي ال يعنــي رفــض اإلرضاب اجلامعــي ،ونجاح
اإلرضابــات فرديــة أم مجاعيــة يتعلــق بجديتهــا ،ولكــن بعــد إخفــاق إرضاب  2004مل
يكــن هنــاك إرضاب مجاعــي وشــامل» ،مشــر ًا إىل «تنامــي عقــدة اإلخفــاق مــن الفشــل
مــن حتقيــق النتائــج املرجــوة يف اإلرضاب اجلامعــي ،بســبب الضغــوط التــي متارســها
ســلطات الســجون عــى األرسى».
توضــح اآلراء ســالفة الذكــر ،الفجــوة يف التوجهــات بــن اجلهــات الرســمية املختصــة
يف شــؤون األرسى ،واألرسى املحرريــن الذيــن خاضــوا إرضابــات فرديــة نجحــت
يف حتقيــق مطالبهــم ،أو حققــت تضامنــ ًا شــعبي ًا واســع ًا ،عــى األقــل .وبالتــايل ،هــم
يتكلمــون عــن جتربتهــم اخلاصــة ،ويوجهــون دع ً
ــا لــأرسى املوجوديــن يف الســجون
الذيــن خيضــون معركتهــم اخلاصــة والصعبــة.
كــا أهنــم يعــرون عــن ثقتهــم بــأن اســتمرار اإلرضابــات الفرديــة ونجاحهــا ممكــن أن
يــؤدي إىل تكريــس نضــال جديــد مســتمر ،وال هيــدد أو ُيبــدل النضــال اجلامعــي ،لكنــه
يوضــح أســباب والدة النضــال اجلديــد.
أمــا بخصــوص اجلهــات الرســمية ،فنالحــظ متســكها باإلرضابــات اجلامعيــة لعــدم
زعزعــة النضــال اجلامعــي ،واملحافظــة عــى دور وتأثــر اهليئــات الرســمية التــي ختتــص
يف األرسى.
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ن ِ
أن األرسى يد َفعــون َثمنــ ًا ِ
ُالحــظ أيضــ ًا ّ
باهظــ ًا لفشــل حتقيــق أي مكاســب ومطالــب
َ
داعمــة حلقوقهــم مــن قبــل الســلطة والفصائــل الفلســطينية املختلفــة ،ولــذا خيوضــون
إرضابــات مفتوحــة عــن الطعــام مهدديــن حياهتــم وصحتهــم باخلطــر للمطالبــة
بحقوقهــم وحتســن أوضاعهــم ،مــن خــال معركــة فرديــة صعبــة وقويــة ،يضمــن
األرسى بواســطتها حقوقهــم وحريتهــم لــكل واحــد منهــم بشــكل خــاص ،وال تشــمل
مجيــع األرسى ،وذلــك يف ظــل ضعــف كبــر لألحــزاب والفصائــل الوطنيــة األخــرى،
وعــدم تفعيــل دورهــا بشــكل ٍ
كاف يف الضغــط عــى الســلطات اإلرسائيليــة والدوائــر
الدوليــة بــا خيــص شــؤون األرسى.

ويــرى األســر املحــرر طــارق قعــدان ،الــذي خــاض إرضابــ ًا فرديــ ًا ملــدة ثالثــة أشــهر
تــوج باإلفــراج عنــه ،يف مقابلــة خاصــة معــه لـــ وكالــة «فلســطني اليوم»
يف العــام ّ 2013
اإلخباريــة« ،أن لإلرضابــات الفرديــة الشــأن الكبــر ،وخاصــة حــن تعجــز احلركــة
األســرة أن تتفــق عــى خــوض معركــة ضــد إجــراءات االحتــال بحقهــم ،حينهــا
1
يكــون مــن حــق كل معتقــل أن يســتلهم الــدرس ويطــرق جــدران اخلــزان بنفســه» .
ّ
وتوقعات
استنتاجات
ســوف يســتمر األرسى يف خــوض إرضابــات فرديــة عــن الطعــام مــا مل حيــدث تغيــر يف
احلالــة الفلســطينية ،ومــا مل تعمــل الســلطة الفلســطينية بشــكل جــدي وفعــي مــن أجــل
إجبــار الســلطات اإلرسائيليــة عــى وقــف االعتقــاالت اإلدارية ،والسياســات التعســفية
واملجحفــة جتــاه باقــي األرسى واألســرات .وكذلــك يف حــال مل تتخــذ ضــد إرسائيــل
أي إجــراءات دوليــة فعليــة حــول هــذا املوضــوع.

كــا ســيتواصل هــذا النمــط الفــردي مــن النضــال يف أوســاط األرسى طاملــا ســادت
وبقيــت الرشذمــة بينهــم داخــل الســجون اإلرسائيليــة التــي تنعكــس جــراء احلالــة
خــارج الســجون ،ويف ظــل عــدم وجــود أفــق حلــل مشــكلتنا الداخليــة األساســية
املتمثلــة باالنقســام.
1

املحرر قعدان ،وكالة فلسطني اليوم ،مصدر سابق.
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تســتغل إرسائيــل الــرخ العــام عنــد الفلســطينيني الــذي وصــل إىل األرسى ،وتســتفرد
هبــم حــن خيوضــون إرضاباهتــم الفرديــة ملــدد طويلــة جــد ًا ،وال تســارع إىل اختــاذ قــرار
بخصــوص مطالــب األرسى ،مقارنــة مــع اإلرضابــات اجلامعيــة ،التــي حتــاول إرسائيــل
التعامــل معهــا خــال فــرات قصــرة.
بالرغــم مــن نجــاح اإلرضابــات الفرديــة يف الســنوات األربــع األخــرة ،إال أن ُمــدّ ة
اإلرضابــات اجلامعيــة القصــرة وحتقيــق مطالــب مجيــع األرسى تعنــي نجاحــ ًا شــام ً
ال
أوســع وأكــر وليــس فرديــ ًا فقــط .لــذا ،فــإن اإلرضابــات اجلامعيــة والفرديــة مهــا

شــكالن خمتلفــان ،يســعى فيهــا األرسى ،لوقــف ممارســات االحتــال يف جمــاالت مثــل
سياســة االعتقــال اإلداري ،أو بشــأن ظــروف االعتقــال واألرس.
يف حــال الوصــول إىل اتفــاق فلســطيني داخــي وحــدوث مصاحلــة يف أي شــكل مــن
االشــكال ،ســتعود وســتنعكس الوحــدة أيضــ ًا عــى األرسى.
ــا مه ً
ســيبقى نضــال األرسى الفلســطينيني وسيشــكّل دائ ً
ــا عام ً
ــا جــد ًا يف مســار
النضــال الوطنــي الفلســطيني العــام .فاالثنــان مكمــان ومتعلقــان ومتأثــران ببعضهــا
البعــض .والتغيــرات التــي ســتنجم عــن الوضــع الفلســطيني العــام ســتنعكس عــى
حالــة األرسى ووحدهتــم وشــكل نضاهلــم .لــذاّ ،
فــإن اإلرضابــات الفرديــة يمكــن
ِ
حتــول النضــال كونــه متأثــر ًا باحلالــة السياســية خــارج الســجون،
أن تُشــكل مــؤرش ًا يف ّ
كــا أهنــا مــن املمكــن ورغــم نجاحهــا ،أن تكــون مؤقتــة إىل حــن حــدوث تغيــرات
جذريــة ،مثــل تغيــر سياســة الســلطة الفلســطينية يف قضيــة األرسى ،ويف احلــراك املقاوم
ككل .ففــي حــال حــدوث مصاحلــة يف الوقــت القريــب ،ســتؤثر هــذه العوامــل عــى
نضــال األرسى وشــكله وبنيتــه وممكــن أن يعــود الطابــع اجلامعــي.
إن بقــاء ونجــاح النضــال اجلامعــي أيضــ ًا ســيضمن حقــوق وحريــة مجيــع األرسى،
وليــس فقــط ألعــداد ضئيلــة منهــم ،ولفــرات قصــرة .فاإلرضابــات الفرديــة تعالــج
حــاالت فرديــة ،وال تشــمل باقــي األرسى ،وممكــن أن تكــون مؤقتــة .فمث ً
ــا يف حالــة
األســر ســامر العيســاوي ،صاحــب أطــول إرضاب عــن الطعــام واســتمر ملــدة 268
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يومــ ًا يف العــام  ،2012تــم االفــراج عنــه جــراء ذلــك ،لكنــه اعتقــل مــرة أخــرى يف
حزيــران  2014ومــا زال يقبــع يف الســجن.
قضيــة مجيــع األرسى هــي واحــدة .ويولــد النضــال الفــردي نتيجــة حالــة النضــال
اجلامعــي التــي مــا زالــت موجــودة ،لكنهــا ضعيفــة وتعــاين مــن الرشذمــة.
جديــر بالذكــر ،أن اإلرضابــات الفرديــة لــأرسى الفلســطينيني ليســت جديــدة،
لكنهــا عــادت جمــدد ًا وبقــوة يف العــام  .2012ففــي العــام ُ 1968ســجل أول إرضاب
فــردي لألســر الفلســطيني املحــرر عــوين الشــيخ مــن قريــة الوجلــة قضــاء بيــت حلــم،
حــن قبضــت عليــه قــوات االحتــال بتاريــخ  1968/9/15لرفضــه محــل اهلويــة
اإلرسائيليــة وعــدم اعرتافــه باالحتــال اإلرسائيــي ،وأرضب حينهــا  150يومــ ًا،
1
وبعدهــا تــم إطــاق رساحــه.
وحســب معطيــات مؤسســة الضمــر لرعايــة األســر وحقــوق اإلنســان لشــهر آب
2
 ،2016يصــل عــدد األرسى الفلســطينيني اليــوم إىل  ،7000منهــم  700معتقل إداري.

1

طارق مخيس ،عوين الشيخ :العجوز الذي قاتل وحيد ًا ،شبكة قدس اإلخبارية.2013/6/15 ،

2

مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان ،إحصائية آب http://www.addameer.org/ar/statistics .2016

http://www.qudsn.ps/article/18098
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مدينة الناصرة  ...إلى التطوير أم التهويد؟

جمان مزاوي
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مقدمة
أصــدرت حكومــة االحتــال اإلرسائيــي ،بتاريــخ  ،2016/6/27القــرار رقــم
ينــص عــى «تغيــر هيكليــة «رشكــة تطويــر عــكا» 2املختصــة بتطويــر
( ،1)1551الــذي ّ
وختطيــط املــدن ،وتوســيع نطــاق عملهــا مــن مدينــة عــكا لتكــون مســؤولة أيضــ ًا عــن
ختطيــط تطويــر وإعــادة تأهيــل مواقــع وشــبكات ســياحية يف البلــدة القديمــة ،ومدينــة
النــارصة عمومــ ًا» ،مــا اســتوجب  -بحســب القــرار  -تغيــر اســم الرشكــة مــن «رشكــة
تطويــر عــكا» إىل «رشكــة تطويــر عــكا والنــارصة» .وبعــد يومــن مــن تغيــر هيكل ّيــة
الرشكــةُ ،أعلــن عــن «دافيــد هــراري» مســؤوالً مبــارش ًا عــن تطويــر املعــامل الســياحية يف
البلــدة القديمــة.
خــول القــرار وزارة الســياحة بوضــع خمططــات ،وختصيــص ميزانيــات هلــذا اهلدف،
كــا ّ
والقيــام بإجــراءات إداريــة ،عــى أن تقــوم ســلطة الــركات احلكوميــة باإلجــراءات
املســؤولي املبارش ْيــن عــن
التنفيذيــة .وهــذا يعنــي أن الرشكــة ومديرهــا أصبحــا
ْ
املعــامل الســياحية يف النــارصة ،وأن الرتميــم والتطويــر هلــذه املعــامل ســيكون وفــق معايــر
ورشوط الرشكــة احلكوميــة.
ومتــت املبــارشة بتنفيــذ القــرار عــى أرض الواقــع ،حيــث بــدأت رشكــة تطويــر عــكا
والنــارصة بــأوىل املراحــل التحضرييــة التــي شــملت عقــد اجتــاع وزيــارة ميدانيــة ،يف
ظــل بيئــة وعوامــل داخليــة داعمــة لتنفيــذ املخطــط.
تباينــت ردود الفعــل واملواقــف عــى بــدء تنفيــذ املخطــط عــى أرض الواقــع يف
النــارصة ،بــن مــن اعتــر أن مــا جيــري هــو بالفعــل تطويــر للنــارصة ورضورة مــن
رضورات التطــور يف املدينــة ،وبــن مــن اعتــره هتويــد ًا ســيطال املدينــة وهويتهــا
العربيــة الفلســطينية ،خاصــة أن التخطيــط يف املنظومــة االســتعامر ّية ،يعد إحــدى أدوات
الســيطرة عــى احل ّيــز العــام ،ويعمــل عــى مناهضــة تنفيــذ املخطــط يف النــارصة خشــية
1
2

نص القرار عىل موقع احلكومة اإلرسائيلية

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1551.aspx
املوقع اإللكرتوين لرشكة تطوير عكا https://goo.gl/g7Y70R

139

البرنامج التدريبي :إعداد السياسات العامة والتفكير اإلستراتيجي

مــن أن يطاهلــا التهويــد ،ال ســيام أن خطــة هتويــد عــكا مســتمرة منــذ بــدأ املخطــط حتــى
تاريــخ كتابــة هــذه الورقــة ،حيــث اإلمهــال املتعمــد ،واملصــادرة ،وإخــاء العديــد مــن
البيــوت الفلســطينية ،باإلضافــة إىل مشــاريع ســياحية هتويديــة ملعــامل عــكا.
مــا جيــري يف النــارصة اليــوم ،هــو هتويــد وســيطرة بغطــاء تطويــر .وهــو ليــس البدايــة،
وال النهايــة ،بــل اســتكامل ملســرة اســتهداف املدينــة وتغيــر معاملهــا الرتاثيــة والثقافيــة،
وأصوهلــا وهويتهــا الفلســطينية.
شركة تطوير عكا  ...تطوير أم تهويد؟
تأسســت رشكــة تطويــر عــكا يف العــام  1967كرشكــة حكوميــة تتبــع لــوزارة الســياحة
وخم ّططاهتــا العا ّمــة ،لتكــون مهمتهــا الظاهر ّيــة تطويــر البلــدة القديمــة يف عــكا وحتويلهــا
إىل بلــدة ســياحية عامليــة.
ومتــول هــذه الرشكــة مــن املكاتــب احلكوميــة التــي يرتأســها دافيــد هــراري منــذ العــام
ّ
خريــج قيــادة هيئــة األركان ،وجنــدي نظامــي يف ســاح البحر ّيــة داخــل
 ،1993وهــو ّ
جيــش االحتــال.
ويشــار إىل أن تقريــر «مراقــب الدولــة» للعــام  ،2010قــد انتقــد عمــل «رشكــة تطويــر
عــكا» يف مــا يتعلــق هبيكليــة إدارهتــا ،خاصــة فيــا خيــص اســتثناء ممثــي اجلمهــور،
1
وإقامــة رشكات فرعيــة بشــكل يتعــارض مــع القانــون ،وســوء يف اإلدارة املاليــة.
مــن اجلديــر بالذكــر ،أن الرشكــة تســيطر عــى أمــاك «الغائبــن» مــع «دائــرة أرايض
إرسائيــل» 2.وقــد قامــت بمنــع ســاكني البيــوت التــي تعتربهــا ضمــن أمــاك الغائبــن
بعــد النكبــة  ،1948مــن ترميمهــا ،حتــى أصبحــت «غــر مناســبة للســكن» ،األمــر
يســهل إخالءهــا واالســتيالء عليهــا هبــدف بيعهــا لــركات هيوديــة.
الــذي
ّ
1
2

تقرير مراقب الدولة للعام https://goo.gl/LT8Sfo 2010
لالســتزادة حــول موضــوع «أمــاك الغائبــن» انظــر ورقــة رازي نابلــي ،قانــون أمــاك الغائبــن يف القــدس :الســرة الذاتيــة
للنهــب ،مركــز مــدار.2015 ،
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ســلطات االحتــال اإلرسائيــي ،حــن تتعامــل مــع القــرى الفلســطينية،
تســتعمل
ُ
التطويــر كغطــاء لتغيــر املعــامل واملدينــة واحليــاة فيهــا .إن توظيــف مصطلــح التطويــر
َ
ألجــل التهويــد ليــس بالسياســة اجلديــدة ،بــل تعــدّ مــن ركائــر السياســة اإلحالليــة.
فعــى ســبيل املثــال ،إن فتــح شــارع أوتســراد جديــد يصــل النــارصة بالعفولــة بذريعــة
التخفيــف مــن حــدّ ة أزمــة الســر ،يعــد يف الوقــت ذاتــه قات ً
ــا للنــارصة واقتصادهــا،
ورشيانــ ًا نابضــ ًا للمســتوطنة التــي أقيمــت حديثــ ًا بمحــاذاة املدينــة الفلســطينية.
حــن احت ّلــت «إرسائيــل» جنــوب لبنــان اعتمــدت تســمية عمليتهــا «محلــة ســام
اجلليــل» ،وأنشــأت وزارة حتــت مســمى «تطويــر النقــب واجلليــل» ،حيــث يعــاين
النقــب مــن خمطــط برافــر ،بينــا خيضــع اجلليــل إىل التهويــد .وقــد دعــا وزيــر تطويــر
النقــب واجلليــل «ســيلفان شــالوم» يف بيانــه بتاريــخ  2011/7/1إىل عــدم اخلجــل مــن
خطــة هتويــد اجلليــل ،ودفــع املســتوطنني إىل القــدوم واالســتيطان يف البلــدات العربيــة.
مــا جيــري اليــوم يف عــكا نمــوذج آخــر ملخططــات التهويــد التــي تنفيهــا «رشكــة تطويــر
عــكا» ،حيــث تشــر جمموعــة جــدل الفلســطينية إىل «أن تشــكيل احلكومــة لرشكــة تديــر
شــؤون البلــدة القديمــة يف عــكا حتــت يافطــة التطويــر ،كانــت خطــوة ثعبان ّيــة مــن أجــل
متويــه املخطــط الســلطوي االســتيطاين الصهيــوين ،ولتحويــل املواجهــة بــن ســكان
عــكا العــرب وبــن الرشكــة كوكيــل اختبــأت خلفهــا احلكومــة ،فيتحــول الــراع مــع
1
الوكيــل مشــتت ًا حــول التفاصيــل لننســى القضيــة األصــل».
ومــا حيــذث مــن إســقاطات عمــل للرشكــة عــى اهلويــة الفلســطينية لبلــدة عــكا،
مــؤرش إضــايف لسياســات التهويــد ،حيــث نوهــت حنــن الزعبــي ،النائــب الفلســطينية
يف الكنيســت ،يف تعقيبهــا بتاريــخ  ،2016/9/1إىل «أن احلديــث يــدور عــن رشكــة
عنرصيــة قامــت بطــرد الســكان العــرب يف عــكا ،وهتويــد عــكا القديمــة حتــت ذريعــة
«التطويــر» .و ُيذكــر عــى ســبيل املثــال ال احلــر قضيــة بيــت ســلوى زيــدان «أم أمحد»،
ومســجد الــرج ،ومناقصــة بيــع خــان العمــدان التــي أعلنــت عنهــا «دائــرة أرايض
1

جــدل :رشكــة تطويــر عــكا ســتفرغ البلــدة القديمــة يف النــارصة مــن أهلهــا ،صحيفــة كل العــرب ،النــارصة2016/8/30 ،

http://www.alarab.com/Article/765508
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إرسائيــل» ووزارة الســياحة هبــدف حتويلــه إىل فنــدق ســياحي ،وكذلــك االســتيالء عــى
ممتلــكات الوقــف اإلســامي .وهــذا كلــه أدى إىل نشــوب مناهضــة شــعبية تفرعــت
1
ألشــكال عــدة ،منهــا وقفــات االحتجــاج ،واملظاهــرات ،إضافــة إىل محــات إعالميــة.
مــا ســبق ذكــره ،يشــر إىل أن حتقيــق إرسائيــل ألهدافهــا اخلاصــة يف التهويــد يتــم مــن
خــال العديــد مــن الوســائل ،ورشكــة «تطويــر عــكا» هــي إحــدى هــذه الوســائل
وأحــد وكالء التهويــد حتــت مظلــة «التطويــر».
البيئة الداخلية وفرص جناح املخطط يف الناصرة
التطــرق إىل كافــة املركّبــات
كأي مدينــة أخــرى ،لال ّطــاع عليهــا وحتليلهــا ،وجــب
ّ
الطبق ّيــة واالجتامعيــة والقانونيــة واالقتصاديــة والسياســية ،كجــزء مــن دراســة احلالــة،
التــي ال يمكــن النظــر إىل مســتقبل املخ ّطــط دون العــودة إليهــا ،ســواء إن كان هبــدف
متريــره أو إحباطــه .لذلــك ،فــإن العوامــل املســاندة للمخ ّطــط يف املدينــة برتكيبتهــا
احلال ّيــة كثــرة ،ومــن أبرزهــا:
· %30مــن بيــوت وحوانيــت البلــدة القديمــة يف النــارصة تعتــر «أمــاك
غائبني» .وهــذا يشــكل خطــر ًا لكوهنــا حجــة معتمدة لتســهيل منــع الرتميــم والقيام
باإلخــاء مــن طــرف «رشكــة تطويــر عــكا والنــارصة» بالتعاون مــع «دائــرة أرايض
إرسائيــل» .ويعنــي هــذا اإلجــراء املســامهة يف إغــاق ملــف «أمــاك الغائبــن»
ذي الصلــة بموضــوع العــودة ،األمــر الــذي حيقــق األهــداف السياســية للمخطــط
الصهيــوين حتــت غطــاء التطويــر.
2

·أدى الرتاجــع االقتصــادي يف ســوق البلــدة القديمــة نتيجــة عــدم متكّــن الســيارات
مــن الدخــول إليهــا ،وظهــور احلوانيــت يف أنحــاء املدينــة واملجمعــات التجاريــة
3

1

أهايل عكا يتظاهرون ضد خمطط ترحيلهم من البلدة القديمة ،شبكة احلرية اإلعالمية.2014/1/4 ،

2

مالــك قبطــي ،االســتيالء عــى البيــوت والعقــارات العربيــة يف عــكا ،فهــل الــدور اليــوم عــى النــارصة ،وكالــة معــا اإلخباريــة،
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=864943
.2016/9/1
تقريــر الســوق القديمــة يف النــارصة بــن الركــود وهجــرة التجــار ،قنــاة اجلزيــرة الفضائيــة.2011/1/2 ،

3

http://hr.ps/ar/news/44673.html

https://www.youtube.com/watch?v=4dFAYOY691s
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َ
الســوق،
ســهلة الوصــول إليهــا؛ إىل هجــر العديــد مــن أصحــاب احلوانيــت
ممــا يوفــر فرصــة االســتيالء عــى هــذه احلوانيــت مــن قبــل رشكــة تطويــر عــكا
والنــارصة.

·مل يــراع مــروع النــارصة  ،2000الــذي كانــت ســوق البلــدة القديمــة جــزء ًا
مركزيــ ًا منــه ،اختــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بعــدم تــرر القاطنــن فيهــا وأصحــاب
احلوانيــت ،مــا حــدا بالعديــد منهــم إىل تــرك البلــدة القديمــة.

·م ّثــل ظهــور حــاالت العنــف االجتامعــي يف زقــاق الســوق ،بيئــة طــاردة لبعــض
املؤسســات ،وخروجهــا مــن ســوق البلــدة القديمــة.
·سياســة بلديــة النــارصة بــكل مــا خيــص التعامــل مــع الرشكــة ووزارة الســياحة،
الــذي جتســد يف زيــارات واجتامعــات بينهــم ،إضافــة إىل ترصيــح البلديــة بــأن
ال خطــر هتويديــ ًا يتضمنــه املخطــط ،بالرغــم مــن عــدم إنكارهــا ملــا حصــل مــن
إجــراءات هتويــد مــن قبــل هــذه الرشكــة يف عــكا ،حيــث أشــار حممــد عوايــي،
نائــب رئيــس البلديــة ،يف مقابلــة لــه إىل عــدم وجــود عقــد بــن البلديــة وهــذه
األطــراف .وبــدد خــوف اجلمهــور واملجتمــع املــدين مــن هتويــد الســوق عــر
رأيــه القائــل إن مســامهة الرشكــة ســتكون إجيابيــة للبلــدة ،ومــا حصــل يف عــكا لــن
يتكــرر يف النــارصة.

وصول املخطط إلى الناصرة واملخاطر
بــارشت وزارة الســياحة اإلرسائيليــة و«رشكــة تطويــر عــكا والنــارصة» املرحلــة
التحضرييــة لتنفيــذ املخطــط يف النــارصة ،وذلــك فــور صــدور القــرار احلكومــي
( .)1551فــا الــذي نفــذ مــن قبــل الرشكــة عــى األرض حتــى كتابــة هــذه الورقــة؟
ن ّفذت بعد صدور القرار اإلجراءات واألنشطة اآلتية:
·عقــد جلســة مــع املعنيــن مــن بلديــة النــارصة بتاريــخ  ،2016/8/18بحضــور
اليمينــي يريــف ليفــن ،ملناقشــة حيثيــات املخطــط.
الوزيــر
ّ
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·جولة ميدانية تفقدية للبلدة القديمة يف النارصة.

·إصــدار توصيــات ذات صلــة ومواقــع معينــة باملدينــة ،منهــا عــى ســبيل املثــال:
تطويــر الشــارع املحــاذي لــدوار املدينــة ،وترميــم الرسايــا وحتويلهــا إىل متحــف
بلــدي ومكتــب لرئيــس البلديــة.
1

بالرغــم مــن الرتكيــز اإلعالمــي عــى ســوق النــارصة ،إال أن خمطــط عمــل الرشكــة

يشــمل كل البلــدة القديمــة للنــارصة وليــس فقــط الســوق وفــق البيــان الرســمي
للقــرار ( .)1551وهــذا يزيــد مــن وزن املخطــط ،وإســقاطاته ،وســيطرة الرشكــة عــى
مدينــة النــارصة.
ردود الفعل واملواقف
تباينــت املواقــف وردود الفعــل جتــاه عمــل وأهــداف رشكــة تطويــر عــكا والنــارصة ،ما
بــن مؤ ّيــد ومعــارض للرشكــة ،إذ م ّثــل املجتمــع املــدين والقــوى السياســية واجلمهــور
فئــة املعارضــن ،بينــا م ّثلــت البلديــة برئيســها ونائبــه الفئــة الداعمــة للمــروع.
املواقف املعارضة
أعربــت أطــراف عــدة عــن رفضهــا ومناهضتهــا لدخــول الرشكــة إىل مدينــة النــارصة،
مشــددة عــى الضبابيــة يف شــفافية التعــاون بــن البلديــة ،والرشكــة والــوزارة ،وعــدم
مشــاركة ممثــي اجلمهــور ،خاصــة ذوي الشــأن يف ســوق البلــدة القديمــة ،وعــدم نــر
التعاقــدات والــروط التــي ُيفــرض أهنــا متــت حتــى اليــوم.
ورصحــت مجعيــة النــارصة للثقافــة والســياحة عــن معارضتهــا للمخطــط ،مدعيــة
ّ
بالقــول «إذا كانــت النــارصة بحاجــة إىل رشكــة تطوير/اقتصاديــة ،فاألجــدر بالبلديــة
احلاليــة إقامــة رشكــة تطويــر حمليــة تضــم أبنــاء املدينــة ذوي الكفــاءات والغيوريــن
عليهــا» .وقــد أعربــت اجلمعيــة عــن أســفها يف تعاطــي البلديــة معهــا ،حيــث «ســ ّلمت
1

رشكــة تطويــر عــكا يف زيــارة لبلديــة النــارصة ،موقــع بانيــت وصحيفــة بانورامــا2016/2/4 ،

http://www.panet.co.il/article/1183882
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اجلمعيــة ملــف مشــاريع البنــى التحتيــة إلدارة البلديــة احلاليــة يف العــام  ،2013وهــو
جــزء صغــر ممــا حتتاجــه البلــدة القديمــة خاصــة ،والنــارصة عامــة ،مــن اســتثامر يف
البنــى التحتيــة والســياحية ،ومل يتــم حتــى اليــوم العمــل عــى تنفيذهــا».
وتضيــف اجلمعيــة« :لألســف ،منــذ العــام  2014تــم اســتثناؤنا مــن قبــل البلديــة
احلاليــة ،ومل ت ُعــد لنــا أي عالقــة يف اســتمرارية هــذه املشــاريع ،وحماولــة جتنيــد مــوارد
إضافيــة إلحيائهــا حســب اخلطــة املعتمــدة مــن الــوزارات املختلفــة».
بدورهــا ،عــرت النائــب حنــن زعبــي عــن معارضتهــا للمخطــط ،حيــث أشــارت إىل
«أن رفــض أهــايل النــارصة دخــول الرشكــة للمدينــة يعــود إىل :أوالً ،أن املدينــة وأهلهــا
أوىل بتخطيــط وتنفيــذ مشــاريع تطويريــة للبلــد ،وأن فشــل ،أو باألحــرى ،امتنــاع
ســهل عمليــة
البلديــات الســابقة واحلاليــة عــن تطويــر رشكــة اقتصاديــة للنــارصةّ ،
دخــول رشكــة تطويــر عــكا احلاليــة ،إال أن الفشــل ال يعنــي حتميــة الفشــل ،وال يعنــي
أننــا غــر قادريــن ،كبلــد وكطاقــات مهنيــة وكأهــايل الســوق ،عــى التخطيــط والتنفيــذ
ملشــاريع تطويــر املواقــع األثريــة والســياحية يف النــارصة .ثانيــ ًا ،أن احلديــث يــدور عــن
رشكــة عنرصيــة قامــت بطــرد ســكان العــرب يف عــكا وهتويــد عــكا القديمــة حتــت
ذريعــة [التطويــر] .وثالثــ ًا ،أن الرشكــة متهمــة بالفســاد ،حيــث انتقــد تقريــر مراقــب
الدولــة للعــام  ،2010بشــكل حــاد ،عمــل الرشكــة يف عــكا يف مــا يتعلــق بمشــاريع
1
الصيانــة والرتميــم التــي تكفلــت هبــا يف عــكا القديمــة».
فعــرت عــن معارضتهــا للمخطــط ،هبــذا الصــدد،
أمــا مؤسســات املجتمــع املــدينّ ،
حيــث نــوه حممــد زيــدان ،مديــر عــام املؤسســة العربيــة حلقــوق اإلنســان ،إىل أن هــذا
املخطــط يســتهدف املجتمــع الفلســطيني عامــة ،وليــس أهايل النارصة فحســب 2.وشــدد
عــى الــدور املركــزي لبلديــة النــارصة بقولــه« :بلديــة النــارصة هــي العــب رئيــي يف
1

زعبــي تســتجوب وزيــر الســياحة اإلرسائيــي حــول دخــول رشكــة تطويــر عــكا للنــارصة ،موقــع .2016/9/1 ، 48

2

مقابلة مع حممد زيدان ،قناة مساواة الفضائية ،برنامج التاسعة.

https://goo.gl/EFLR50

https://www.youtube.com/watch?v=NFV2hyh-5k0&app=desktop
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هــذا املوضــوع ،باعتقــادي ،ليــس يف املجــال القانــوين وتغيــر القــرار احلكومــي ،ولكــن
يف تطبيقاتــه ،فــا يمكــن ألي رشكــة ،حتــى لــو كانــت حكوميــة ،أن تدخــل هكــذا
اعتباطــ ًا ودون تنســيق  ...املؤســف يف املوضــوع هــو عــدم وجــود شــفافية».
وطالبــت الكتــل السياســية املختلفــة (اجلبهــة الديمقراطيــة للســام واملســاواة ،شــباب
التغيــر وجمموعــة جــدل) بلديــة النــارصة بعقــد جلســات تفســر ونــر مســتندات ذات
صلــة باملخطــط.
كــا نــددت محــات إعالميــة توعويــة عــى شــبكات التواصــل االجتامعــي باملخطــط،
وشــجعت اجلمهــور عــى إعــادة إحيــاء ســوق البلــدة القديمــة ،اجتامعيــ ًا واقتصاديــ ًا،
مــن خــال الــردد إىل املصالــح التجاريــة واألنشــطة فيهــا.
املوقف املؤيد
تؤيــد البلديــة عمــل «رشكــة تطويــر عــكا والنــارصة» ،ممثلــة برئيســها عــي ســام،
خمطــط تطويــر النــارصة ،حيــث بــدد يف ترصحياتــه االدعــاءات واملخــاوف املعارضــة
للمخطــط ،وأنكــر وجــود أي اتفاقيــة بــن البلديــة والرشكــة.
خالصة واستنتاجات
إن سياســات التهويــد العامــة التــي يتّبعهــا الكيــان الصهيــوين يف خمتلــف البلــدات
الفلســطينية ،وتاريــخ ونــاذج عمــل «رشكــة تطــور عــكا» (عــكا والنــارصة حاليــ ًا)،
ميــرة لتنفيــذ خمططــات الرشكــة ،وهــي
بالتــوازي مــع بيئــة داخليــة يف مدينــة النــارصة ّ
ذاهتــا خم ّططــات املؤسســة احلاكمــة؛ إنــا تدفــع باجتــاه احلســم بــأن مــا جيــري يف املدينــة
هتويــد متامــ ًا ،مثلــا جــرى يف مدينــة عــكا مــن خــال الرشكــة نفســها.
تكمــن الفرصــة يف مقاومــة املخطــط يف وجــود موقــف فلســطيني مجعي يوحــد الصفوف
جتــاه رفــض تنفيــذ هــذا املخطــط التهويــدي؛ موقــف تنبثــق عنــه إســراتيجيات ملناهضة
املخطــط ،وآليــات تنفيــذه عــى أرض الواقع.
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مقدمة
يشــهد العــام احلــايل ،2016 ،تصاعــد ًا يف «احلــرب» اإلرسائيليــة ضــد حركــة مقاطعــة
إرسائيــل وســحب االســتثامرات منهــا وفــرض العقوبــات عليهــا ( ،)BDSمــن حيــث
عقــد املؤمتــرات ،وإجــراءات فعليــة لتقييــد حريــة حركــة نشــطاء احلركــة ،والتهديــد بـــ
موجهــة ضــد قــادة احلركــة» ،إضافــة إىل ســ ّن قوانــن متنــع املقاطعــة
«تصفيــات مدنيــة ّ
ضــد إرسائيــل .وجيــري كل مــا ســبق يف ظــل اســتمرار تنامــي وانتشــار حركــة املقاطعــة
( )BDSبقيادهتــا الفلســطينية ،اللجنــة الوطنيــة ملقاطعــة إرسائيــل (.)BNC
منــذ انطالقتهــا يف  2005/7/9بنــداء مــن املجتمــع املــدين الفلســطيني ،تســعى حركــة
مقاطعــة إرسائيــل إىل عــزل إرسائيــل حتــى يــارس كل الشــعب الفلســطيني حقــه يف
تقريــر مصــره – باحلــد األدنــى  -مــن خــال :إهنــاء االحتــال ،والتمييــز العنــري
يف أرايض  ،48وتطبيــق حــق العــودة لالجئــن الفلســطينيني 1.وحققــت حتــى اآلن
إنجــازات كبــرة عــى الصعــد ،األكاديميــة والثقافيــة واالقتصاديــة ،وكشــف صــورة
إرسائيــل احلقيقيــة كنظــام اســتعامر اســتيطاين واحتــال عســكري وفصــل عنــري.
كــا نجحــت يف توطيــد الروابــط مــع حــركات العدالــة واملســاواة يف العــامل ،مثــل حركــة
2
«حيــوات الســود مهمــة».
مل تنجــح محــات «اهلســراه» ،أي الربوباجنــدا اإلرسائيليــة ،رغــم امليزانيــة الضخمــة
واملنظــات الصهيونيــة العامليــة يف وقــف تنامــي حركــة املقاطعــة ،ممــا دفــع باحلكومــة
اإلرسائيليــة يف العــام  2013إىل تســليم حماربــة احلركــة إىل وزارة الشــؤون اإلســراتيجية
التــي تتابــع عــادة مــا يعــرف بامللــف النــووي اإليــراين ،3والتــي ُخصصــت هلــا ميزانيــة
4
بقيمــة  128مليــون شــيكل للعــام .2016
1
2
3
4

نــداء مؤسســات املجتمــع املــدين الفلســطيني ملقاطعــة إرسائيــل وســحب االســتثامرات منهــا وفــرض العقوبــات عليهــا،
( https://bdsmovement.net/call#Arabic ، 2005/7/9آخــر مشــاهدة يف )2016/9/7
للمزيــد حــول حركــة املقاطعــة وانجازاهتــا انظــر/ي موقعهــا اإللكــروين https://bdsmovement.net/what-is-bds،
( http://www.pacbi.org/arabic.phpآخــر مشــاهدة يف )2016/10/4
Israeli government ramps up anti-boycott fight, EI, https://electronicintifada.net/blogs/ben-white/
)israeli-government-ramps-anti-boycott-fight (Last accessed in 7/9/2016
موقع «اجلزيرة نت»« ،إرسائيل ترشع بتنفيذ خطة ملواجهة حركة املقاطعة»https://goo.gl/eXAd5n ،2016/9/7 ،
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يعتــر النظــام الرســمي اإلرسائيــي واملؤثرون فيــه حركــة املقاطعة «خطــر ًا إســراتيجي ًا».
فقــد كتــب شــابتاي شــافيت ،رئيــس املوســاد الســابق ( ،)1996 -1989يف مقــال
بعنــوان «ألول مــرة ،أخشــى عــى مســتقبل الصهيونيــة» عــن فشــل إرسائيــل مقابــل
تنامــي حركــة املقاطعــة ،خاصــة يف األوســاط األكاديميــة ،وأن هنــاك العديــد مــن
الطلبــة اليهــود ينرصفــون عــن دعــم إرسائيــل وبعضهــم يدعــم املقاطعــة[ 1.جديــر

بالذكــر هنــا أن منظمــة صــوت هيــودي مــن أجــل الســام ( )JVPمــن أهــم احلمــات
الداعمــة للمقاطعــة يف الواليــات املتحــدة] .كــا اعتــر الرئيــس اإلرسائيــي رؤوفــن
ريفلــن أن املقاطعــة األكاديميــة إلرسائيــل تشــكل «خطــر ًا إســراتيجي ًا مــن الدرجــة
2
األوىل».

يشــر عامــوس يدلــن ،رئيــس االســتخبارات العســكرية اإلرسائيليــة الســابق (2006
  ،)2010يف تشــخيصه لبيئــة إرسائيــل اإلســراتيجية يف األعــوام ()2015 - 2011وتوصياتــه للســنوات اخلمــس التاليــة ( )2020 - 2016إىل دور املقاطعــة يف التأثــر
عــى مكانــة إرسائيــل ،إىل جانــب عوامــل أخــرى .ويقــول إن «خطــر انتقــال حركــة
املقاطعــة مــن عــامل املنظــات غــر احلكوميــة إىل قلــب العــامل الغــريب املؤســي،
أمحــر يف القــدس» .كــا
وانتشــارها يف مؤسســات دوليــة؛ ينبغــي أن يشــعل ضــوء ًا
َ
يــويص يدلــن بتفعيــل «القــوة الناعمــة» ملواجهــة هــذه املخاطــر اجلديــدة ،بــا فيهــا
3
حركــة املقاطعــة .BDS
حركة املقاطعة من وجهة نظر إسرائيلية
نظمــت صحيفــة «يديعــوت أحرونــوت» وجهــات إرسائيليــة أخــرى يف القــدس املحتلة
بتاريــخ  ،2016/3/28مؤمتــر ًا بعنــوان « »Boycott The Stopبمشــاركة ريفلــن،
1
2
3

Shabtai Shavit, Former Mossad Chief: For the First Time, I Fear for the Future of Zionism, Haaretz,
)24/11/2014, http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.628038 (Last accessed in 7/9/2016
Rivlin: Academic boycott a major threat to Israel, Times of Israel, 28/5/2015, http://www.timesofisrael.
)com/rivlin-academic-boycott-a-major-threat-to-israel/ (Last accessed in 7/9/2016

عامــوس يادلــن ،بيئــة إرسائيــل اإلســراتيجية يف الســنوات  2015 – 2011وتوصيــات للسياســة اإلرسائيليــة يف الســنوات

 ،2020– 2016ترمجــة مؤسســة الدراســات الفلســطينية ،2016 ،ص http://www.palestine-studies. ،16-15 ،8-7
org/sites/default/files/malaheq/%D9%85%D9%84%D9%81%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5_0.pdf

(آخــر مشــاهدة يف )2016/9/7
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وعــدد مــن أعضــاء احلكومــة والكنيســت اإلرسائيليــن ،وشــخصيات حكوميــة
واقتصاديــة وقانونيــة ،إضافــة إىل الرس فابــورج أندرســون ،ســفري االحتــاد األورويب،
ودانيــل شــابريو ،ســفري الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
أبــرز مــا جــاء يف املؤمتــر هــو ترصحيــات وزراء حكومــة االحتــال ،حيــث رصح
يرسائيــل كاتــس ،وزيــر املخابــرات واملواصــات والطاقــة النوويــة اإلرسائيــي ،أنــه
جيــب عــى إرسائيــل القيــام بـــ «عمليــات تصفيــة مدنيــة موجهــة» باســتخدام أجهــزة
املخابــرات والتعــاون مــع أجهــزة املخابــرات يف دول العــامل ،بينــا هــدد أريــه درعــي،
وزيــر الداخليــة اإلرسائيــي ،بســحب اإلقامــة مــن عمــر الربغوثــي ،أحــد مؤســي
حركــة مقاطعــة إرسائيــل ،حيــث مقــر إقامتــه مدينــة عــكا املحتلــة 1.كــا أشــار كل مــن
كاتــس ،وجلعــاد إردان ،وزيــر الشــؤون اإلســراتيجية املكلــف بمحاربــة املقاطعــة ،إىل
أمهيــة ربــط حركــة املقاطعــة (الســلمية) بمنظــات وجهــات «إرهابيــة» وفــق التعريــف
وأقــرا باجلهــود املبذولــة يف
اإلرسائيــي ،لتشــويه صورهتــا وتســهيل اســتهدافها يف العــامل،
ّ
2
ســبيل ســن قوانــن ضــد املقاطعــة يف دول العــامل.
ودخلــت ترصحيــات الــوزراء الســابقة حيــز التنفيــذ خــال فــرة قصــرة .ففــي أيــار
 2016رفضــت الداخليــة اإلرسائيليــة جتديــد أوراق ســفر عمــر الربغوثــي ممــا شــكل
3
تــم
منعــ ًا فعليــ ًا مــن الســفر .ورصح درعــي أن إقامتــه برمتهــا حتــت املراجعــة  ،إال أنــه ّ
4
تعليــق هــذا املنــع مؤقتــ ًا بعــد محلــة ضغــط ،وبقــرار مــن حمكمــة إرسائيليــة.
كانــت حماربــة املقاطعــة حــارضة يف إحــدى جلســات مؤمتــر هرتســيليا املعنــي بتطويــر
وتعزيــز األمــن القومــي اإلرسائيــي ،يف أيــار  ،2016التــي افتتحهــا جلعــاد إردان،
1

جزء من كلمتي أريه درعي ويرسائيل كاتس (بالعربية واإلنجليزية)،
( https://www.youtube.com/watch?v=ukXAFxI8Ix4آخر مشاهدة يف )2016/9/7
كلمــة جلعــاد إردانAnti-BDS Czar, Gilad Erdan, threatens BDS activists، https://www.youtube.com/ ،
( watch?v=zbXq4MwkPJAآخــر مشــاهدة يف )2016/9/7

4

بيــان صحفــي للحكومــة اإلرسائيليــة تعلــق مؤقتــ ًا حظــر الســفر املفــروض عــى عمــر الربغوثــي لعــدم اســتيفاء املتطلبــات
القانونيــة( ،http://www.pacbi.org/atemplate.php?id=586 ،آخــر مشــاهدة يف )2016/9/7

2
3

Israel imposes effective travel ban on BDS movement co-founder, steps up anti-BDS Repression,
https://bdsmovement.net/news/israel-imposes-effective-travel-ban-bds-movement-co-found( er-steps-anti-bds-repressionآخــر مشــاهدة يف )2016/9/7
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حيــث انتقــد غيــاب إســراتيجية إرسائيليــة ملحاربــة املقاطعة ،وطــرح أن تكــون منظامت
«مدنيــة» يف اخلــط األول يف حماربــة املقاطعــة ،بينــا تكــون احلكومــة اإلرسائيليــة تنســق
اجلهــود يف اخلفــاء 1.واعتــاد هــذا التكتيــك ربــا يكــون يف صالــح إرسائيــل.
لكــن احلكومــة ،وخاصــة إردان ،مل تعمــل وفــق هــذا التكتيــك كــا يبــدو ،ممــا يشــر إىل
ختبــط إرسائيــي يف مواجهــة املقاطعــة .ففــي  ،2016/8/7أوردت صحيفــة «هآرتــس»
أن إردان ودرعــي قــررا تشــكيل جلنــة مهمتهــا منــع نشــطاء املقاطعــة األجانــب مــن
دخــول فلســطني املحتلــة وطــرد املتواجديــن منهــم مــن قبــل .واالحتــال يــارس
هــذه السياســة قبــل هــذا القــرار وبعــده ،ســواء عــى معــر الكرامــة ،أو يف مطــار اللــد.
ويف جلســة أمــام «جلنــة الشــفافية» بالكنيســت ،حتدثــت ســيام فاكنني-جــل ،مديــر عــام
وزارة الشــؤون اإلســراتيجية ،عــن أمهيــة أن تصبــح تفاصيــل عمــل احلكومــة ضــد
حركــة املقاطعــة رسيــة لتضمــن النجــاح ،واعرتفــت أن إرسائيــل «دولــة منبــوذة» يف
2
العــامل.
حلفاء إسرائيل وحركة املقاطعة
كانــت بدايــة احلــرب القانونيــة مــن إرسائيــل يف متــوز  ،2011حينــا صــادق الكنيســت
عــى «قانــون منــع املــس بدولــة إرسائيــل بواســطة املقاطعــة» ،ودخــل هــذا القانــون
حيــز التنفيــذ بعدمــا رفضــت املحكمــة العليــا االلتامســات ضــده وصادقــت عليــه يف
3
نيســان .2015
وتســعى إرسائيــل لســن قوانــن و/أو إصــدار قــرارات حكوميــة ضــد املقاطعــة يف
الــدول الصديقــة هلــا 4.ونجحــت مــن خــال جمموعــات الضغــط وحلفائهــا يف متريــر
1

�Gilad Erdan,Boycott Against Israel panel, Herzliya Conference, 16/6/2016 http://www.herzliyaconfer
)ence.org/eng/?CategoryID=476 (Last accessed in 7/9/2016
Anti BDS task force headed by former censor at the apartheid parliament https://www.youtube.com/
)watch?v=5JpQkB-nunw , (Last accessed 7/9/2016

4

BNC, Fact sheet: Israel’s attacks on the BDS movement, https://bdsmovement.net/factsheet-israels-

2
3

مركــز عدالــة ،العليــا تصــادق عــى «قانــون املقاطعــة» الــذي يفــرض غرامــات ماليــة عــى مــن يدعــو إىل مقاطعــة إرسائيــل
( https://www.adalah.org/ar/content/view/8532آخــر مشــاهدة يف )2016/9/7
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قوانــن ضــد املقاطعــة يف كل مــن:
·كنــدا :صــادق الربملــان الكنــدي عــى قانــون «يرفــض حركــة مقاطعــة إرسائيــل
وســحب االســتثامرات منهــا وفــرض العقوبــات عليهــا ( ... )BDSويطالــب
احلكومــة بإدانــة أي وكل حمــاوالت املنظــات واملجموعــات واألفــراد الكنديــن
لرتويــج املقاطعــة يف كنــدا وخارجهــا» .ومــن جهــة أخــرى ،نجــح معارضــو
جتريــم املقاطعــة يف إفشــال املصادقــة عــى مســودة قانــون ضــد املقاطعــة يف واليــة
أونتاريــو يف القــراءة الثانيــة بأغلبيــة « 39ضــد» ،مقابــل « 18نعــم».
·بريطانيــا :أصــدرت احلكومــة الربيطانيــة يف أيلــول  2016دلي ً
ــا إرشــادي ًا فيــا
خيــص سياســات االســتثامر واملناقصــات للمجالــس املحليــة يف اململكــة .ويلــزم
الدليــل املجالــس يف وضــع سياســاهتا وقواعدهــا بـ«عــدم دعــم سياســات ختالــف
سياســة اململكــة املتحــدة اخلارجيــة أو الدفاعيــة» .و»توضــح احلكومــة أنــه ليــس
مــن املناســب اســتخدام سياســات النفقــات لتنفيــذ مقاطعات وســحب اســتثامرات
وفــرض عقوبــات ضــد الــدول األجنبيــة والصناعــات الدفاعيــة الربيطانيــة».
ويبــدو أن احلكومــة مســتمرة يف تنفيــذه رغــم معارضــة أكثــر مــن  23.000عضــو
للتدخــل احلكومــي يف سياســات املجالــس املحليــة.
·الواليــات املتحــدة األمريكيــة :تقــدم اللــويب الصهيــوين يف الواليــات املتحــدة
بمشــاريع قوانــن ضــد املقاطعــة يف جمالــس  22واليــة أمريكيــة .وصادقــت بعــض
جمالــس الواليــات عــى مشــاريع غــر ملزمــة (ليســت موضــوع الورقــة) وبعضهــا
صــادق عــى قوانــن ملزمــة ضــد املقاطعــة .انظــر اجلــدول التــايل:

)attacks-on-the-bds-movement , (Last accessed in 7/9/2016
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1
2
3
4
5
6

الوالية

اسم املرشوع

تفعيله (منذ)

أريزونا

HB 2617

2016/3/17

إلينوي

كوالرادو
أيوا

إنديانا

جورجيا

SB 1761

HB 16-1284

2016/3/18

HB 1378

2016/3/23

HF 2331
SB 327
EO 157

7

نيويورك (أمر تنفيذي من
حاكم الوالية ومرشوع قانون)

2015/7/23

S6378A

2016/3/10
2016/4/26

مف ّعل .صادق عليه حاكم
الوالية أندرو كومو يف
2016/6/5
صادق عليه جملس شيوخ
الوالية ،ويمرر إىل اجلمعية
العامة

SB6086/AB8220

قيد النقاش

SB 86/HB 527

2016/3/17

8
9

أالباما

فلوريدا

10

نيوجرييس

11

بنسلفاينا

12

أوهايو

HB 476

13

فرجينيا

HB 1282

14

ماساتشوستس

HD 4156

15

كاليفورنيا

AB 2844

SB 81
A925/S1923
A2940
HB 1018 (Stand
)with Israel Act
HB 1986
HB 1987
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2016/5/3

2016/8/16
قيد النقاش
ُقدّ م املرشوع ومتت إحالته إىل
جلنة التعليم يف 2016/9/3
قيد النقاش
قيد النقاش
قيد النقاش

بعد محلة ضغط مدنية ،تم تأجيل
نقاشه يف جملس شيوخ الوالية
إىل العام 2017
انتهت دورة جملس الوالية دون
املصادقة عليه .و ُأفشلت حماولة
دجمه بمرشوع قرار آخر
مف ّعل يف 2016/9/24
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تتشــابه معظــم مشــاريع القوانــن املقدمــة يف جمالــس الواليــات الترشيعيــة يف النــص عىل
«منــع أي مؤسســة حكوميــة يف الواليــة مــن التعاقــد مــع رشكــة تقاطــع إرسائيــل ،أو
تســحب اســتثامراهتا منهــا» ،بعــد التوجيــه بإعــداد الســلطات املعنيــة «قائمــة بالــركات
واجلهــات التــي ســتقاطعها».
أمــا عــى صعيــد احلــرب الدعائيــة «الربوباجنــدا» أو تســويق إرسائيــل ،فهــي مســتمرة
حتــى اآلن .ولكــن بــا جــدوى حقيقيــة تعرقــل عمــل حركــة املقاطعــة ،رغــم
امليزانيــات واجلهــود املبذولــة لتحقيــق ذلــك .ويقــول مهنــد مصطفــى يف تقريــر
«مــدار» اإلســراتيجي (« )2016تبــذل إرسائيــل جهــود ًا كبــرة ملواجهــة حركــة
املقاطعــة ،وحتســن صورهتــا الدوليــة .ففــي تقريــر أعــده مركــز البحــث واملعلومــات
التابــع للكنيســت اإلرسائيــي حــول منظومــة الدعايــة الدوليــة إلرسائيــل ،أشــار إىل
وجــود ثامنيــة أجســام حكوميــة إرسائيليــة تعمــل يف جمــال الدعايــة الدوليــة :منتــدى
الدعايــة احلكوميــة التابــع ملكتــب رئيــس احلكومــة ،منظومــة الديبلوماســية العامــة
يف وزارة اخلارجيــة ،وزارة الشــؤون اإلســراتيجية التــي أخــذت عــى عاتقهــا حماربــة
حركــة املقاطعــة ،وزارة الدعايــة ،مكتــب اإلعــام احلكومــي ،مكتــب النــر احلكومــي،
وحــدة الناطــق الرســمي للجيــش اإلرسائيــي ،املســاعدات اخلارجيــة» 1.كــا ال تغيــب
املخابــرات اإلرسائيليــة عــن الســاحة ،حيــث أوردت صحيفــة «هآرتــس» ووكالــة
«أسيوشــيتد بــرس» أخبــار ًا عــن دور جهــاز «الشــاباك» يف التجســس عــى نشــطاء
املقاطعــة.

يشــكل التطبيــع العــريب والفلســطيني مــع إرسائيــل أحــد أخطــر األســلحة اإلرسائيليــة
ضــد حركــة املقاطعــة ،مــن حيــث أنــه قــد يكــر عزلــة إرسائيــل املتناميــة عامليــ ًا
ويقــوض نجاحــات املقاطعــة .ويالحــظ تزايــد التطبيــع الرســمي بالتزامــن مــع تنامــي
املقاطعــة وتصاعــد احلــرب املضــادة ،إىل درجــة حتولــه إىل مشــاركة – بقصــد أو مــن دون
قصــد – يف احلــرب اإلرسائيليــة ضــد حركــة املقاطعــة.
1

تقريــر مــدار اإلســراتيجي  – 2016املشــهد اإلرسائيــي  ،2015املركــز الفلســطيني للدراســات اإلرسائيليــة (مــدار) ،آذار
//http://www.madarcenter.org ،2016التقرير-اإلسرتاتيجي/تقرير-مدار-اإلســراتيجي ،2016-ص 122
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حملة احلق يف املقاطعة

1

رد ًا عــى احلــرب اإلرسائيليــة املتصاعــدة ضــد حركــة املقاطعــة ،أطلقــت اللجنــة الوطنية
للمقاطعــة وحلفاؤهــا حــول العــامل ،محلــة «احلــق يف املقاطعــة» التــي شــملت احلصــول
عــى تأييــد منظــات مثــل منظمــة العفــو الدوليــة ،والفدراليــة الدوليــة حلقوق اإلنســان،
باإلضافــة إىل احتــاد احلريــات املدنيــة يف نيويــورك الــذي رفــض ســن قوانــن أمريكيــة
ضــد املقاطعــة ،وتســليم عريضــة إىل مفــوض األمــم املتحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان
و ّقــع عليهــا أكثــر مــن  23.000شــخص تطالــب بحاميــة احلــق يف املقاطعــة .وســبق
ذلــك ،إصــدار جملــس منظــات حقــوق اإلنســان الفلســطينية ورقــة موقــف تؤكــد
2
قانونيــة حركــة املقاطعــة وفــق مواثيــق حقــوق اإلنســان.
وممــا شــكل اخرتاقــ ًا ملوقــف االحتــاد األورويب الداعــم إلرسائيــل ،قيــام حكومــات
الســويد وإيرلنــدا وهولنــدا بإعــان دعمهــا حلــق املجتمعــات املدنيــة يف الدعــوة
والعمــل عــى مقاطعــة إرسائيــل ،بغــض النظــر عــن عــدم دعــم هــذه احلكومــات
حلركــة املقاطعــة .فقــد رصح تشــارلز فالنجــان ،وزيــر خارجيــة إيرلنــدا ،أن «حركــة
املقاطعــة ( )BDSوجهــة نظــر رشعيــة» ،وأن وزارتــه «ســراقب التطــورات» فيــا خيــص
التهديــدات اإلرسائيليــة ضــد عمــر الربغوثــي .وقــال« :أنــا ال أؤيــد حمــاوالت شــيطنة
3
مــن يعملــون مــن أجــل حركــة املقاطعــة».
ويف موقــف مشــابه ،قــال بريــت كوينــدرز ،وزيــر الشــؤون اخلارجيــة اهلولنــدي :إن
4
نشــاط حركــة مقاطعــة إرسائيــل حممــي ضمــن حريتــي التعبــر والتجمــع.
1
2
3
4

Palestinian BDS National Committee, Right to Boycott, https://bdsmovement.net/right-to-boycott
)(Last accessed in 7/9/2016
Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC) statement on BDS movement, 8/2/2016,
http://www.alhaq.org/advocacy/targets/palestinian-human-rights-organizations/1016 (Last ac)cessed in 7/9/2016
The Irish The National Parliament (Oireachtas), Dáil Debates, 26/5/2016 http://oireachtasdebates.
oireachtas.ie/debates%20authoring/debateswebpack.nsf/takes/dail2016052600033?opendocument
)(Last accessed in 4/10/2016
Koenders, Answers to questions from the member Grashoff about Israeli threats against supporters
of the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement, https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2016D20156&did=2016D20156
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تشــكّلت حتالفــات مدنيــة واســعة يف الواليــات املتحــدة باســم «حتالــف احلريــة يف
املقاطعــة» ملواجهــة احلــرب القانونيــة ،وهــي تضــم عــرات املنظــات واحلمــات،
مثــل التحالــف يف نيويــورك الــذي يضــم أكثــر مــن  100منظمــة وجمموعــة .وتســعى
ملواجهــة مشــاريع القوانــن عــى أســاس أهنــا ختالــف التعديــل األول يف الدســتور
األمريكــي ،1ونجحــت يف بعضهــا ،إضافــة إىل تقديــم الدعــم ملــن يتعرضــون للقمــع
واملضايقــات.

املواقف الرسمية
ال يــزال املجتمــع الــدويل الرســمي يف غالبيتــه ،وخاصــة احلكومــات الغربيــة ،داع ً
ــا
إلرسائيــل ،ويف بعــض احلــاالت متورطــ ًا يف جرائمهــا ،مثــل التعــاون العســكري
املتبــادل ومحايتهــا يف األمــم املتحــدة .كــا أن اتفاقيــات الســام بــن إرسائيــل وبعــض
الــدول العربيــة واملســتوى الرســمي الفلســطيني جتعــل مــن املســتبعد أن تشــكل هــذه
األطــراف رافعــة حلركــة املقاطعــة ضــد احلــرب اإلرسائيليــة املضــادة.
خامتة
يبــدو أن حركــة مقاطعــة إرسائيــل بعــد  11ســنة عــى انطالقتهــا مســتمرة يف نموهــا
وحتقيــق انتصــارات بوتــرة أعــى مــن الســابق ،حيــث احتفــت احلركة يف آب وأغســطس
 2016بنجاحهــا يف إقنــاع احلكومــة الربتغاليــة باالنســحاب مــن برنامــج تدريــب جلهاز
الرشطــة باالشــراك مــع إرسائيــل ،إضافــة إىل تأييــد أكثــر مــن  50جملســ ًا بلديــ ًا ومدنيــ ًا
يف إســبانيا ملقاطعــة إرسائيــل واالنضــام إىل مبــادرة «مناطــق خاليــة مــن األبارهتايــد
اإلرسائيــي» .ومــن جهــة أخــرى ،يبــدو أن إرسائيــل تصعــد مــن حرهبــا املضــادة ضــد
حركــة املقاطعــة.
تظهــر النتيجــة ،يف احلــارض واملــدى املنظــور ،تقــدم حركــة املقاطعــة عــى صعــد عــدة
بالرغــم مــن احلــرب اإلرسائيليــة املضــادة ،وهــذا يعــود إىل أســباب عــدة ،أمههــا أن
1

للمزيــد حــول االعرتاضــات القانونيــة عــى مشــاريع القوانــن ،انظــر/ي ( /http://palestinelegal.orgآخــر مشــاهدة يف
)2016/10/4
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حركــة املقاطعــة ،بوصفهــا حركــة ســلمية تؤمــن بالقانــون الــدويل وحقــوق اإلنســان
املضطهــدة يف العــامل ،متكنــت مــن نقــل املعركــة
والتحالــف مــع الشــعوب واملجموعــات
َ
ضــد إرسائيــل مــن مربــع القــوة املســلحة الــذي تتفــوق فيــه إرسائيــل ،إىل مربــع النضال
املــدين الــذي تعجــز إرسائيــل عــن املواجهــة فيــه.
إن جلــوء إرسائيــل إىل اســتخدام القــوة والتهديــد باالغتيــاالت ضــد نشــطاء املقاطعــة
يرتــد عليهــا عكســي ًا ،ويفيــد حركــة املقاطعــة يف كشــف صــورة إرسائيــل احلقيقيــة
وكســب الــرأي العــام لصاحلهــا .باإلضافــة إىل أن ســيطرة اليمــن املتطــرف والفــايش
عــى احلكومــة قــد يفقــد إرسائيــل فــرص تلميــع صورهتــا ،بــل قــد يفقدهــا بعــض
حتالفاهتــا.
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العالقات التركية مع االتحاد األوروبي
بعد فشل االنقالب التركي
نسمة الشيخ علي
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مقدمة
ال تــزال تركيــا تبــذل اجلهــود مــن أجــل االنضــام إىل االحتــاد األورويب .وتلعــب
األحــداث الداخليــة والدوليــة دور ًا ال يســتهان بــه يف تقــارب أو تباعــد العالقــات
الرتكيــة  -األوروبيــة .ومــن هنــا ،كان االنقــاب الفاشــل يف تركيــا يف منتصــف متــوز
 ،2016ومــا تــاه مــن إجــراءات قامــت هبــا تركيــا ،حمطــ ًة واختبــار ًا مهمــن يف ملــف

االنضــام .فقــد توتــرت العالقــات بــن اجلانبــن يف أعقــاب االنقــاب ،إال أنــه يف
هنايــة األمــر ســتحدد املصالــح االجتاهــات املســتقبلية للعالقــات بينهــا.
وكانــت تركيــا تقدمــت بطلــب عضويــة إىل االحتــاد األورويب 1يف العــام  ،1987ووقعت
واعــرف هبــا كمرشــح
يف العــام  1995اتفاقيــة «االحتــاد اجلمركــي» 2مــع االحتــاد،
ُ
لعضويــة االحتــاد يف العــام  ،1999غــر أن مفاوضــات العضويــة الكاملــة مل تبــدأ ّإل يف
العــام  2005يف عهــد حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة األوىل ،ودون حتديــد ســقف
3
زمنــي.
صعوبات أمام عملية االنضمام إلى االحتاد األوروبي:
4
·االعرتاف بقربص اليونانية قبل إجياد حل ملشكلة اجلزيرة.
·االعرتاف بحصول إبادة أرمنية يف العام .1915

·االعــراف بالبطريركيــة األرثوذكســية يف إســطنبول عــى أهنــا مـــسكونية عامليـــة،
1
2
3
4

ومــر بمراحــل عــدة توســع خالهلــا
االحتــاد األورويب :تكتــل ســيايس واقتصــادي أورويب ،بــدأ مســاره منــذ العــام ،1951
ّ
ليشــمل  28دولــة أوروبيــة قبــل خــروج بريطانيــا يف العــام  .2016يلخــص أهدافــه اإلســراتيجية يف التأســيس ملوا َطنــة تضمــن
احلقــوق األساســية ،وتدعــم التقــدم االقتصــادي واالجتامعــي ،وتقــوي دور أوروبــا يف العــامل.
االحتــاد اجلمركــي :اتفــاق بــن دولتــن أو أكثــر عــى إزالــة احلواجــز اجلمركيــة التــي تعرقــل تصديــر الســلع واســتريادها،
وحتريــر التجــارة واملبــادالت بــن الــدول املنضمــة إىل االحتــاد كليــ ًا أو جزئيــ ًا لتكويــن منطقــة مجركيــة واحــدة يف مواجهــة العــامل
اخلارجــي.
ســعيد احلــاج ،تركيــا واالحتــاد األورويب  ..خطــوة لألمــام وعــر للــوراء ،موقــع «اجلزيــرة نــت» .2015/1/13 ،تاريــخ
الوصــول https://goo.gl/lk6tOA 2016/9/26
املشــكلة القربصيــة :تعتــر قــرص جزيــرة صغــرة متنــازع ،تارخييــ ًا ،عــى هويتهــا وتبعيتهــا بــن تركيــا واليونــان .ويــدور عــى
أرضهــا رصاع ســيايس بــن املكونــن الرئيســيني لســكان اجلزيــرة ،ومهــا القبارصــة ذوو األصــول اليونانيــة ،والقبارصــة ذوو
األصــول الرتكيــة ،عل ً
ــا بــأن قــرص اليونانيــة عضــو يف االحتــاد األورويب ،ومــن الــدول الرافضــة النضــام تركيــا إىل االحتــاد.
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وليـــست خاصـــة بأرثوذكــس تركيــا.

1

· تاريــخ األتــراك مغايــر لتاريــخ األوروبيــن ،فلطاملــا شــكّل العثامنيــون هتديــد ًا
ألوروبــا باحتالهلــم أجــزا ًء منهــا .وبحســب مناهــي انضــام تركيــا ،فــإن اهلويــة
التارخييــة ألوروبــا ال تنفصــل عــن النمــوذج الثقــايف الســيايس الــذي صيــغ خــال
مخســة عــر قرنــ ًا.
يســهل
·ختــوف أوروبــا مــن اجتيــاح  78مليــون تركــي بلــدان االحتــاد األورويب ،ممــا ّ
الســيطرة الرتكيــة عــى املؤسســات األوروبيــة ،فتنــال تركيــا أكــر عــدد مــن النواب
يف الربملــان األورويب الــذي يقــوم عــى نســبة عــدد الســكان يف كل بلــد.

·ختوف دول يف االحتاد األورويب من كون تركيا منفذة للمصالح األمريكية.

·اعتبــار االقتصــاد الرتكــي مــن قبــل االحتــاد غــر متناغــم ،عــى الرغــم ممــا شــهده
مــن إصالحــات وتغــرات ،مقارنــة باقتصــاد االحتــاد األورويب.
النقاط الداعمة لعملية االنضامم:

2

·تــرى بعــض الــدول األوروبيــة أن عمليــة انضــام تركيــا تعمــل عــى دعــم اقتصــاد
االحتــاد األورويب باعتبارهــا معــر ًا جتاريــ ًا بــن الــدول األوروبيــة وبــن كل مــن
منطقــة الــرق األوســط ،ومنطقــة وســط وجنــوب رشق آســيا.
·انتامء تركيا إىل حلف شامل األطليس ،واملجلس األورويب.

·صعوبــة حتديــد حــدود أوروبــا مــن جهــة الــرق ،حيــث ال خطــوط متــاس
واضحــة بينهــا وبــن آســيا.
1
2

تتمثــل املشــكلة برفــض احلكومــة الرتكيــة االعــراف بالطابــع املســكوين للبطريركيــة القســطنطينية ،وتعتــر البطريــرك املســكوين
رئيســ ًا لطائفــة الــروم األرثوذكــس يف تركيــا فقــط .كــا تشــكل أيضــ ًا قضيــة إقفــال «معهــد خالكــي» يف العــام  ،1971وعــدم
الســاح للبطريركيــة بإعــادة فتحــه إحــدى القضايــا اخلالفيــة.
حســن طــال مقلــد ،تركيــا واالحتــاد األورويب بــن العضويــة والرشاكــة ،جملــة جامعــة دمشــق للعلــوم االقتصاديــة والقانونيــة،
املجلــد  ،26العــدد  ،2010 ،1ص  341و.355
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·التحــوالت التــي مــرت فيهــا تركيــا ،منــذ زمــن اخلالفــة واملحاكــم الدينيــة،
وصــوالً إىل علامنيــة الدولــة ،جتعــل اإلســام يتصالــح مــع الديمقراطيــة ،ويســقط
فرضيــة رصاع احلضــارات.

·الشــوط الــذي قطعتــه تركيــا الســتيفاء املعايــر املطلوبــة وصــوالً إىل االنضــام إىل
1
االحتــاد األورويب ،واملعروفــة باســم «معايــر كوبنهاغــن».

موقف االحتاد األوروبي من االنقالب التركي الفاشل
صــدر يف اليــوم التــايل حلادثــة االنقــاب الرتكــي الفاشــل بيــان مشــرك عــن كل مــن:
دونالــد توســك ،رئيــس املجلــس األورويب ،وجــان كلــود جانكــر ،رئيــس املفوضيــة
األوروبيــة ،وفيديريــكا موغرينــي ،املمثلــة العليــا لألمــن والسياســة اخلارجيــة لالحتــاد
األورويب جــاء فيــه« :تركيــا رشيــك أســايس لالحتــاد األورويب ،واالحتــاد يدعــم دع ً
ــا
كام ً
ــا احلكومــة املنتخبــة ديمقراطيــ ًا ،ويدعــم مؤسســات الدولــة وســيادة القانــون.
إننــا نطالــب بالعــودة الرسيعــة إىل النظــام الدســتوري الرتكــي ،وســنتابع عــن كثــب
2
التطــورات ،وننســق مــع أعضــاء االحتــاد».
وبالرغــم مــن موقــف االحتــاد الرافــض لالنقــابّ ،إل أنــه مــا لبــث أن اســتنكر وأدان
اإلجــراءات الرتكيــة التــي قــام هبــا الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان بعــد
عمليــة االنقــاب الفاشــل متمثلــة يف التلويــح بإعــادة عقوبــة اإلعــدام ،3والقيــام بحملة
1

معايــر كوبنهاغــن :وضــع االحتــاد األورويب يف لقــاء القمــة العــام  1993يف كوبنهاغــن ثالثــة رشوط لقبــول العضويــة يف االحتــاد
األورويب:
معايــر سياســية :جيــب عــى الــدول املرشــحة لالنضــام إىل االحتــاد األورويب ضــان اســتقرار مؤسســاهتا واحلفــاظ عــى
الديمقراطيــة ،وأن تتعهــد بضــان دولــة القانــون ،وجيــب عليهــا أيضــ ًا ضــان حقــوق اإلنســان ومحايــة األقليــات.
معايــر اقتصاديــة :جيــب أن تتمتــع الــدول املرشــحة لالنضــام إىل االحتــاد األورويب باقتصــاد ســوق مســتقر ،وتكــون قــادرة عــى
الصمــود أمــام ضغــط املنافســات يف الســوق الداخليــة األوروبيــة.
معايــر” :”Acquisجيــب عــى الــدول املرشــحة لالنضــام إىل االحتــاد األورويب أن تكــون عــى اســتعداد لتكييــف إداراهتــا
ومجيــع قوانينهــا مــع قانــون االحتــاد األورويب .ويعنــي هــذا القبــول بــا يســمى « »Acquisمــا يقــارب الـــ  80.000صفحــة مــن
النصــوص القانونيــة.
 15يوليــو  ...املحاولــة االنقالبيــة الفاشــلة ،مركــز ديــي صبــاح للدراســات السياســية .تاريــخ الوصــول 2016/9/24

3

عقوبــة اإلعــدام متنــع االنضــام إىل االحتــاد األورويب ،وإلغاؤهــا رشط مســبق للدخــول .وقــد ألغتهــا
تركيــا يف العــام  2002كجــزء مــن اإلصالحــات الراميــة إىل الفــوز بعضويــة االحتــاد.

2

http://www.dailysabahcentre.com/store/file/common/2af44ab8bfce6a8bddd9a654e90d197b.pdf
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اعتقــاالت وإقــاالت باجلملــة يف صفــوف اجليــش والرشطــة والقضــاء ووزارات التعليم
ومؤسســات أخــرى ،بموجــب قــرارات حكوميــة ورئاســية .وجتســد ذلــك االســتنكار
يف عــدد مــن الترصحيــات ،منهــا دعــوة كريســتيان كــرن ،املستشــار النمســاوي ،إىل
وقــف حمادثــات انضــام تركيــا إىل االحتــاد بســبب قيــام أنقــرة بحملــة تطهــر واســعة
بعــد املحاولــة االنقالبيــة الفاشــلة ،معتــر ًا أن تركيــا تبقــى رشيــك ًا مه ً
ــا يف قضايــا
األمــن والتكامــل.

ويف هــذا الســياق ،قــال مــارك بريينــي ،ســفري االحتــاد األورويب يف تركيــا« ،إن إعــادة
تفعيــل عقوبــة اإلعــدام ،وإعفــاء آالف الضبــاط والقضــاة واملوظفــن ،هــي قــرارات ال
1
يمكــن اختاذهــا هبــذه الرسعــة حتــى مــن قبــل أكــر املؤسســات».
يف املقابــل ،أعــرب مولــود جاويــش أوغلــو ،وزيــر اخلارجيــة الرتكــي ،يف مؤمتــر صحفي
مشــرك مــع نظــره النروجيــي ،بــورج برينــده ،بتاريــخ  2016/9/9يف أنقــرة« ،عــن
خيبــة أملــه مــن موقــف االحتــاد األورويب ،حيــث كانــت تنتظــر بــاده وقفــة داعمــة
حترهيــم عــا جــرى مــن
مــن أصدقائهــا يف االحتــاد» .مضيفــ ًا أن مســؤويل االحتــاد بعــد ّ
2
األحــداث واألرضار التــي تســبب هبــا االنقــاب بــدأوا بزيــارة تركيــا.
الالجئون واالقتصاد ما بعد االنقالب
تأثــرت قضيــة الالجئــن واالقتصــاد باالنقــاب ،األمــر الــذي زاد مــن توتــر وخمــاوف
الطرفــن الرتكــي واالحتــاد األورويب.

1

إســاعيل مجــال ،أوروبــا هتــدد بوقــف مفاوضــات أنقــرة لالنضــام لالحتــاد عقــب مطالــب بإعــدام االنقالبيــن ،صحيفــة

2

تركيــا :موقــف االحتــاد األورويب بعــد حماولــة االنقــاب الفاشــلة خميــب لآلمالــن وكالــة األنبــاء الكويتيــة (كونــا)24،
http://www.kuna.net.kw
 .2016/9/9تاريــخ الوصــول .2016/9/24

«القــدس العــريب» ،لنــدن .2016/7/19 ،تاريــخ الوصــول http://www.alquds.co.uk/?p=567822 .2016/9/26
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قضية الالجئني
يف بدايــة األمــر ،وقبــل عمليــة االنقــاب ،عكســت نتائــج االتفــاق بــن بروكســل
وأنقــرة  1التــي عقــدت يف بروكســل بتاريــخ  2015/12/29املــزج بــن موضوعــي
الالجئــن وعضويــة تركيــا يف االحتــاد .وانتهــت القمــة بوعــد أورويب بثالثــة مليــارات
يــورو ملســاعدة أنقــرة يف احتــواء تدفــق املهاجريــن إىل أوروبــا ،وبترسيــع املفاوضــات
القائمــة لتســهيل منــح املواطنــن األتــراك تأشــرات أوروبيــة.
والتــزم القــادة األوروبيــون أيضــ ًا بإحياء مفاوضــات انضــام تركيا إىل االحتــاد األورويب،
حيــث قــال الرئيــس الفرنــي فرانســوا هوالنــد عنــد بدايــة القمــة الرتكيــة األوروبيــة
«إن أوروبــا حتتــاج إىل التعــاون الرتكــي يف مســألة الالجئــن واألزمــة الســورية»  .ويف
هــذا الصــدد أيضــ ًا قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان« :إن اســتقرار وأمــن
2
الغــرب وأوروبــا يتوقــف عــى أمننــا واســتقرارنا».
وبعــد حماولــة االنقــاب ،تغــرت وجهــات النظــر الرتكيــة واألوروبيــة ،حيــث طالــب
بريبــل كوفلــر ،املكلــف بشــؤون حقــوق اإلنســان لــدى احلكومــة األملانيــة بـ»إعــادة
النظــر» يف اتفــاق الالجئــن يف ضــوء التطــورات يف تركيــا .وقــال يف مقابلــة مــع جمموعة
مــن الصحافيــن املحليــن« :إن االتفــاق يفــرض وجــود دولــة قانــون ،لكــن هــذا األمر
ال ينطبــق حاليــ ًا عــى تركيــا».
بــدوره ،دعــا ســيغامر غابرييــل ،نائــب املستشــارة األملانيــة ،إىل رضورة عــدم الســاح
لرتكيــا بـــ «ابتــزاز االحتــاد األورويب» بخصــوص حريــة تنقــل مواطنيهــا يف دول االحتــاد
مــا قبــل تنفيــذ اتفاقيــة الالجئــن ،معتــر ًا أن «تنفيــذ اإلعفــاء مــن التأشــرة متوقــف
عــى تركيــا التــي عليهــا أن تبتعــد عــن التفكــر يف إعــادة عقوبــة اإلعــدام التــي تعــد
1

2

اتفــاق بروكســل :اتفــاق بــن االحتــاد األورويب وتركيــا للعمــل مــن أجــل احلــد مــن تدفــق الالجئــن ،بــا يف ذلــك عمليــة تبــادل
«شــخص مقابــل شــخص» ،متمثلــة يف أن مجيــع املهاجريــن غــر الرشعيــن الذيــن وصلــوا إىل جــزر اليونــان مــن تركيــا ،ســيتم
إعادهتــم إىل تركيــا عــى حســاب االحتــاد األورويب .وبــدوره ،ســيقوم االحتــاد األورويب باســتقبال الجــئ مقابــل كل مهاجــر غــر
رشعــي تــم إعادتــه إىل تركيــا.
مظفــر مؤيــد العــاين ،أزمــة الالجئــن إىل تركيــا هتــدّ د اتفاقيــة «الشــنغن» األوروبيــة ،تركيــا بوســت .2016/2/10 ،تاريــخ
/http://www.turkey-post.net/p-109175
الوصــول .2016/9/28

165

البرنامج التدريبي :إعداد السياسات العامة والتفكير اإلستراتيجي

خمالفــة مليثــاق حقــوق اإلنســان األورويب».

1

وقــد هاجــم أردوغــان االحتــاد األورويب الــذي «مل ِ
يــف بوعــوده» فيــا يتعلــق بدفــع
ثالثــة مليــارات يــورو يف إطــار االتفــاق حــول املهاجريــن وتســهيل منــح التأشــرات
لألتــراك ،حيــث قــال« :مل حيصــل أي يشء بالنســبة للتأشــرات  ...وعندمــا نقــول
ً 2
ذلــك بالصــوت املــآن ينزعــج هــؤالء الســادة ًجــدا ،لكــن هــذا البلــد ليــس تابعــا».
مــن اجلديــر بالذكــر أن تركيــا أعلنت اســتعدادها الســتقبال ماليــن الالجئني الســوريني
الفاريــن مــن ســوريا بســبب الــراع بــن النظــام الســوري واملعارضــة ،حيــث قدمــت
تركيــا خــال الســنوات املاضيــة مســاعدات لالجئــن تقــدر بأكثــر مــن  6مليــارات
ً 3
دوالر ،مل يقــدم املجتمــع الــدويل منهــا ســوى جــزء يســر نســبيا.
االقتصاد
متلــك تركيــا ســادس أكــر اقتصــاد يف أوروبــا ،وتقيــم مــع االحتــاد األورويب عالقــات
جتاريــة واقتصاديــة مكثفــة ،إذ يعتــر أكــر الــركاء التجاريــن واالســتثامريني لرتكيــا.
وتشــكل جتــارة تركيــا مــع الــدول األعضــاء يف االحتــاد مــا نســبته  %40تقريبــ ًا مــن
جتارهتــا اإلمجاليــة 4.ووفــق بيانــات معهــد اإلحصــاء الرتكــي للعــام  ،2015فــإن أملانيــا
متثــل الرشيــك التجــاري األول لرتكيــا بحجــم تبــادل جتــاري يصــل إىل  34.7مليــار
دوالر ،ومتتــد هــذه العالقــة مــع دول أوروبيــة أخــرى ،مثــل بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا.
يف العامــن  2014و 2015قدمــت دول أوروبــا إىل تركيــا مــا نســبته  %50.3و%39.3
عــى التــوايل مــن إمجــايل االســتثامرات األجنبيــة املبــارشة 5.وبالرغــم مــن قــوة العالقــة
1

أرشف كــال ،العالقــات الرتكية األوروبيــة  ..إىل أين؟ ،موقع  Sputnikعريب» .2015/8/2 ،تاريخ الوصول .2016/9/24

2

إســاعيل مجــال ،اخلالفــات األوروبيــة الرتكيــة تقــرب مــن االنفجــار :اتفــاق اهلجــرة أول األلغــام والالجئــون أكثر املتحمســن،
القــدس العــريب ،لنــدن .2016/8/5 ،تاريــخ الوصــول http://www.alquds.co.uk/?p=576710 2016/9/24
ســامية الســيد ،الالجئــون  ..بوابــة تركيــا لالحتــاد األورويب ،تركيــا بوســت .2015/12/8 ،تاريــخ الوصــول 2016/9/27

4

العالقــات الرتكيــة مــع االحتــاد األورويب ،وزارة اخلارجيــة للجمهوريــة الرتكيــة .تاريــخ الوصــول 2016/10/2

5

عبــد احلافــظ الصــاوي ،عالقــات تركيــا االقتصاديــة بعــد حماولــة االنقــاب الفاشــلة .2016/7/26 ،تاريــخ الوصــول

3

/https://arabic.sputniknews.com/analysis/201608021019794965

/http://www.turkey-post.net/p-94851
/http://www.mfa.gov.tr
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بــن الطرفــنّ ،إل أن تركيــا غــر مقتــرة بشــكل كامــل عــى تواصلهــا االقتصــادي
مــع االحتــاد األورويب فقــط ،فاالقتصــاد الرتكــي يتســم بالقــوة ،حيــث جيمــع بــن إنتــاج
الســلع واخلدمــات ،وتصــل نســبة الصــادرات الصناعيــة إىل  %85مــن صــادرات تركيا.
إن العالقــات االقتصاديــة إحــدى حلقــات الرتابــط بــن االحتــاد األورويب وتركيــا.
وهــو اســتثامر اقتصــادي واحتيــاج.
اخلامتة
تصاعــدت حــدة ترصحيــات الطرفــن بعــد حماولــة االنقــاب ،ولكنهــا رسعــان مــا
خفتــت حدهتــا ،ويعــزى ذلــك إىل تغليــب الطرفــن للمصالــح املشــركة بينهــا ،حيــث
تظهــر الترصحيــات الالحقــة ملحاولــة االنقــاب تــايش تأثــر الترصحيــات وحدهتــا.
كــا تُظهــر املامرســات عــى أرض الواقــع متســك األطــراف باالتفاقيــات بينهــا،
وخاصــة اتفاقيــة احلــد مــن تدفــق الالجئــن الســوريني إىل االحتــاد األورويب .وبالرغــم
مــن وجــود بعــض نقــاط اخلــاف يف تطبيــق مراحــل االتفــاقّ ،إل أنــه يمكــن اعتبــار
االتفــاق فرصــة لتعزيــز العالقــات الرتكيــة األوروبيــة ،بــا يضمــن مصالــح تركيــا
املتمثلــة بإعفــاء مواطنيهــا مــن تأشــرة الســفر إىل أوروبــا ،وأيضــ ًا تلبيــة مصالــح االحتاد
األورويب املتمثلــة يف احلــد مــن تدفــق الالجئــن وصــد اهلجــات اإلرهابيــة ،إضافــة إىل
حــرص الطرفــن عــى العالقــات واملصالــح االقتصاديــة بينهــا.
أمــا بخصــوص التفــاوض بإرجــاع إقــرار قــرار اإلعــدام ،فمــن املتوقــع اســتبعاده ألجل
اســتمرار العالقــات ،وعــدم تأزمهــا ،واســتبداله بعقوبــة أقــل رضر ًا عــى العالقــات بني
الطرفــن ،وبذلــك تكــون حماولــة االنقــاب الفاشــل عام ً
ــا مســاعد ًا ودافعــ ًا لتعزيــز
عالقــات الطرفــن اللذيــن غ ّلبــا لغــة املصالــح املشــركة.

.2016/9/28

https://goo.gl/3PpwgY
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مقدمة
طــرح الكنيســت اإلرسائيــي ،منــذ ربيــع  2015وحتــى هنايــة الــدورة الصيفيــة آب
 82 ،2016قانونــ ًا «عنرصيــ ًا» عــى جــدول األعــال ،1منهــا مــا تــم ترشيعــه هنائيــ ًا،
ومنهــا مــا ينتظــر .ويقصــد بالقوانــن العنرصيــة :هــي القوانــن التــي تســتهدف
الفلســطينيني أينــا تواجــدوا.
وحســب تقريــر مفصــل نــره املركــز الفلســطيني للدراســات اإلرسائيليــة (مــدار)،
يشــكّل هــذا الرقــم «ذروة جديــدة يف عــدد القوانــن العنرصيــة واملناهضــة حلــل
الــراع» ،2وهــي هتــدف إىل تعميــق سياســية التمييــز العنــري ،وهتويــد األرايض
املحتلــة ،ورشعنــة االســتيطان ،وطــرد املزيــد مــن الفلســطينيني مــن أراضيهــم،
والتضييــق عليهــم ،وقمــع حرياهتــم ،وســلب حقوقهــم اإلنســانية والقانونيــة.
وتعتــر هــذه احلملــة ذروة غــر مســبوقة مقارنــة بواليــات الكنيســت الســابقة .ففــي
أقــر
الواليــة الربملانيــة الـــ  ،17إبــان حكومــة إهيــود أوملــرت (ّ ،)2009-2006
الكنيســت هنائيــ ًا  6قوانــن ،ويف الواليــة  ،18إبــان حكومــة بنيامــن نتنياهــو الثانيــة
أقــر
أقــر  8قوانــن .أمــا يف العــام األول مــن الــدورة احلاليــة فقــد ّ
(ّ ،)2013-2009
الكنيســت  14قانونــ ًا بالقــراءة النهائيــة 3.وتشــكل هــذه احلملــة اإلرسائيليــة ضــد
الفلســطينيني بعــد ًا جديــد ًا يف إدامــة االحتــال ومنــع إقامــة الدولــة الفلســطينية.
ســياق تاريخــي للقوانــن اإلســرائيلية وكيفيــة التحـ ّـول يف النســق أو البعــد
اإلســتراتيجي
انطلقــت الصهيونيــة بالتخلــص مــن الفلســطينيني مــن خــال اإلبــادة والتهجــر يف
األرايض املحتلــة العــام  ،1948للســيطرة عــى أكــر قــدر ممكــن مــن األرض ،وأقــل
وكرســت قوانينهــا العنرصيــة خلدمــة هــذا الغــرض ،ولتكريــس
وجــود فلســطيني فيهــاّ ،
1
2
3

مركــز مــدار ،الكنيســت الـــ ِ :20س ِ
ــجل القوانــن العنرصيــة واملناهضــة حلــل الــراع الــدورة الصيفيــة  -2015الدورة الشــتوية
 .2016آخــر زيــارة https://goo.gl/cvf0E1 2016/10/3
املصدر السابق.
املصدر السابق.
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االحتــال ،ومنــع إقامــة دولــة فلســطينية عــى األرايض املحتلــة العــام .1967
ســ ّن الكنيســت منــذ قيــام الكيــان اإلرسائيــي وحتــى العــام  2016مــا يقــارب 178
قانونــ ًا ومرســوم ًا خاصــ ًا ،1تركــزت منــذ قيامهــا عــى أبعــاد إســراتيجية عامــة ،مثــل
االســتيالء عــى األرايض الفلســطينية ،والعــودة ،وضــم القــدس واجلــوالن هبــدف
إجــاء الفلســطينيني وتوطــن اليهــود ،مثــل قانــون العــودة الــذي صــدر يف العــام
 1950الــذي أعطــى احلــق لــكل هيــودي باملجــيء إىل هــذه البــاد كمهاجــر ،وقانــون
اســتمالك األرايض الــذي صــدر العــام  ،1952وهــو خيــول ســلطة االحتالل االســتيالء
عــى األرايض العربيــة .وصــوالً إىل الفــرة احلاليــة التــي ترتكــز فيهــا القوانــن عــى
احليــاة اليوميــة للفلســطينيني ،التــي هيــدف الكيــان اإلرسائيــي مــن خالهلــا إىل متتــن
اهلويــة القوميــة اليهوديــة ،ورضب صمــود وثبــات الفلســطينيني ونضاهلــم الوطنــي،
2
إضافــة إىل مزيــد مــن الســيطرة عــى األرض وفــرض الســيادة.
ملاذا هذه احلملة اآلن؟
طــرح القوانــن العنرصيــة اإلرسائيليــة جتــاة الفلســطيني ملناهضــة املــروع الوطنــي
الفلســطيني ليــس وليــد اللحظــة ،بــل هــي منهجيــة متبعــة منــذ قيــام الكيــان الصهيوين.
ومــع االنزيــاح اإلرسائيــي جتــاة اليمــن املتد ّيــن ،كــا بينــت دراســة أجراهــا مركــز
«نيــو ويــف لألبحــاث» الســتطالع توجهــات الشــباب اإلرسائيليــن ،فــإن %60
مــن الشــباب الذيــن شــملهم املســح يــرون أنفســهم أصحــاب آراء يمينيــة» ،3إضافــة
إىل عــدم االكــراث يف إعطــاء أي صــورة ديموقراطيــة عــن الكيــان اإلرسائيــي أمــام
املجتمــع الــدويل.

تُســارع األحــزاب اإلرسائيليــة إىل مبــادرات بقوانــن عنرصيــة هدفهــا كــا عــر عنــه
1
2
3

جتميــع مراجــع عــدة :ميشــيل شــيحة ،جــذور الفكــر الصهيــوين وسياســية التمييــز العنــري ،جملــة جامعــة دمشــق ،املجلــد
 ،19العــدد  ،2دمشــق .2003 ،برهــوم جرايــي ،القوانــن العنرصيــة والداعمــة لالحتــال ،مركــز مــدار .2016 ،موقــع
الكنيســت ،دورات الكنيســت ،آخــر زيــارة .2016/10/8
ميشــيل شــيحة ،جــذور الفكــر الصهيــوين وسياســية التمييــز العنــري ،جملــة جامعــة دمشــق ،املجلــد  ،19العــدد  ،2دمشــق،
.2003
منار خمول ،تقرير الرصد السيايس ،صادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومدى الكرمل ،نيسان .2016
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نتنياهــو «منــع قيــام الدولــة الفلســطينية» ،1وتتســابق وأعضاءهــا إىل طــرح مشــاريع
وقوانــن عنرصيــة إلرضــاء ناخبيهــم ،وحشــد الــرأي العــام اإلرسائيــي الــذي يتجــه
نحــو اليمــن لكســب قــوة أكــر واملزيــد مــن املقاعــد يف الــدورات القادمــة.
ويف املقابــل ،يســتمر الشــعب الفلســطيني ،أينــا وجــد ،يف مواجهــة سياســات االحتــال
وانتهاكاتــه ،وعــدم التنــازل عــن حقوقــة وثوابتــة الوطنيــة ،مــن خــال املقاومة الشــعبية
والفرديــة ،واإلرضاب عــن الطعــام رفضــ ًا لسياســات االعتقــال اإلداري واالنتهــاكات
العديــدة بحــق األرسى ،وفضــح سياســات االحتــال مــن خــال اجلمعيــات احلقوقية.
ويف إطــار عمليــات القمــع املمنهجــة ضــد الفلســطينيني ،أفــراد ًا ومرشوعــ ًا وطن ّيــا،
تقــر احلكومــة
ونشــاطهم لفضــح االحتــال والوقــوف يف مواجهــة جرائمــه وسياســاتهّ ،
املزيــد مــن القوانــن العنرصيــة التــي هتــدف إىل قمــع الفلســطينيني ونضاهلــم الوطنــي،
مثــل قانــون اإلطعــام القــري لــأرسى ،وقوانــن اعتقــال القارصيــن ،وهــدم البيوت،
وســحب اإلقامــة مــن أهــايل الفلســطينيني.

1

مداخلــة عايــدة تومــا ،القوانــن العنرصيــة واملناهضــة حلــل الــراعhttps://www.youtube.com/watch?v=_ ،
RjGMsQm3U8
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خارطة القوانني العنصرية
أقرت بالقراءة النهائية
القوانني التي ّ
اسم القانون

اجلهة املستهدفة

هدفة القانون وتبعاته

قانون اإلطعام القرسي لألرسى
املرضبني عن الطعام.

األرسى

رضب حقوق األرسى ،ويف مقدّ متها
احلق يف اإلرضاب ،ورضب أهم
أساليب املقاومة والنضال يف
السجون.

قانون رفع العقوبات عىل ملقي
احلجارة.

الشعبي
احلراك
ّ
الفلسطيني

قمع املقاومة الشعبية ضد املستوطنني
واالحتالل اإلرسائييل ،وردع
الفلسطينيني عن ممارسة أي فعل
مقاوم ضد السياسات اإلرسائيلية،
ورضب احلق الفلسطيني الذي كفلته
القوانني الدولية.

الفلسطينيون
أينام تواجدوا

التضييق عىل الفلسطينيني ،والتنكيل
هبم ،واستفزازهم ،واملس بحقوقهم،
وانتهاك كرامتهم ،من خالل ممارسات
غري أخالقية أو قانونية.

الشعبي
احلراك
ّ
الفلسطيني

قمع املقاومة الشعبية ضد االحتالل
اإلرسائييل ،وردع الفلسطينيني من
ممارسة أي فعل مقاوم ضد السياسات
اإلرسائيلية ،ورضب احلق الفلسطيني
الذي كفلته القوانني الدولية ،إضافة
إىل انتهاك حقوق األطفال.

عقوبة احلد األقىص ترتاوح
( )20-5سنة.
قانون التفتيش اجلسدي.
جييز لكل رشطي أو جندي ،يف
منطقة أعلن قائد الرشطة فيها
أهنا منطقة ذات أخطار أمنية،
أن يفتش أي شخص جسدي ًا يف
الشارع ،حتى من دون أن يكون
مشبوه ًا.
قانون احلد األدنى لعقوبة إلقاء
احلجارة.
ويفرض حد ًا أدنى من ثالث
سنوات يف السجن ،وأي حكم
أقل من هذا جيب أن تقدم له
هيئة القضاة تربيرات مقنعة.

174

أوراق تقدير موقف

متديد قانون مؤقت لعامني
إضافيني يزيد العقوبات عىل
من ُيشغل أو ُيب ّيت فلسطيني ًا من
الضفة والقطاع دون ترصيح.

الفلسطينيون
يف األرايض
املحتلة 48
و67

إحكام منظومة التصاريح كأداة
تأديب ّية استعامر ّية ومنظومة سيطرة عىل
الفلسطينيني.

قرار الكنيست إدانة أعضاء
كنيست وفرض عقوبات
عليهم ،يف حال دخول املسجد
األقىص املبارك يف فرتات توتر
أمني ،وصدور قرار بمنعهم من
الدخول.

أعضاء
الكنيست
العرب

يتضمن هذا القرار إعالن «سيادة»
عىل املسجد األقىص ،ورضب احلق
السيايس للنواب العرب يف
الديني/
ّ
الكنيست املسلمني وغري املسلمني
من الدخول إىل املسجد ،واملساواة
مع أعضاء كنيست هيود يستغلون
الزيارات للتحريض وإعالن «سيادة
إرسائيلية» عىل املسجد.

قانون توسيع العقوبة عىل من
يطالب من الفلسطينيني بعدم
التجنيد يف اجليش اإلرسائييل.

األفراد
واجلمعيات
يف الداخل
الفلسطيني

حماربة العمل التوعوي الفلسطيني،
خاصة يف أرايض  ،48ضد خم ّططات
الوعي
األرسلة .ويستهدف القانون
ّ
الفلسطيني أوال ،ومن ثم النشاط
املعارض لعمليات األرسلة.

قانون تشديد العقوبات عىل
إهانة علم الدولة أو شعار
الدولة.

الفلسطينيون يف
الداخل املحتل

مالحقة الفلسطينيني ،وتشديد
العقوبات عليهم ،وحرماهنم من
حقوقهم األساسية.

قانون عدم توثيق التحقيقات
األمنية.

الفلسطينيون
املعتقلون/
األرسى

رضب حقوق املعتقلني الفلسطينيني،
ويتيح القانون للجهاز املختص
بالتحقيق ممارسة أساليب غري قانونية،
وتعذيب الفلسطينيني دون رقيب أو
دليل يثبت ذلك.

السجن عىل القارص املدان
بارتكاب خمالفة «إرهابية» حتى
قبل بلوغة سن  14عام ًا.

األطفال

ربر قانوين العتقال الطفل أمحد
إجياد م ّ
منارصة .وعملي ًا ،يعد هذا القانون
مثاالً صارخ ًا عىل تسخري القضاء
تتحول
خلدمة أهداف سياسية ،وكيف ّ
املنظومة القضائية إىل أداة سيطرة.
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قانون اإلقصاء.

النواب العرب
يف الكنيست

إقصاء نواب عرب يف الكنيست
يف حال واجه أحدهم اهتامات
بالتحريض .والتحريض إرسائيلي ًا،
مفهوم واسع وغري حمدّ د ،ويتم
السيايس
التعامل معه بحسب اجلو
ّ
العام ،ما يضع النواب العرب يف خانة
االهتام بصورة مستمرة.

قانون اجلمعيات.

اجلمعيات
احلقوقية

فرض قيود عىل نشاط اجلمعيات
واملراكز احلقوقية التي تالحق
السياسات اإلرسائيلية وممارسات
االحتالل ،ويؤدي ذلك إىل احلد من
عملها ونشاطاهتا وإغالقها .ويف
اجلانب اآلخر ،وسم اجلمعيات بعد
الكشف عن متويلها ،عىل ّأنا تتبع
املمولة.
أجندات الدول ّ

قانون مكافحة اإلرهاب.

الفلسطينيون
يف األرايض
املحتلة العام
48

قمع احلريات ،ورضب النضال
واملقاومة الشعبية ،الفردية
واجلامعية .ويعطي القانون جهاز
الرشطة والشاباك الرشعية لقمع أي
نشاطات احتجاجية ضد السياسات
السيايس
اإلرسائيلية ،أي جتريم العمل
ّ
الفلسطيني.

قانون متديد مفعول تعليامت
مؤقتة حول املعتقلني املشتبهني
بارتكاب خمالفات أمنية.

األرسى
الفلسطينيون

انتهاك حقوق األرسى الفلسطينيني.

املصــدر :موقــع الكنيســت ،بحــث صــادر عــن مركــز مــدار ،وتقريــر الرصــد الســيايس ملؤسســة الدراســات

الفلســطينية ومــدى الكرمــل.

باســتعراض القوانــن التــي أقــرت يف الكنيســت الـــ  20منــذ بدايــة دورتــه ،يتضــح
أن احلكومــة اإلرسائيل ّيــة احلال ّيــة وضعــت أمــام عينيهــا هدفــ ًا واضحــ ًا ،وهــو جتريــم
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تتســق مــع سياســات احلكومــة
الســيايس
العمــل
الفلســطيني ،وقمــع أي معارضــة ال ّ
ّ
ّ
اليمين ّيــة .وهــذا مــا تــدل عليــه اهلجمــة ضــد اجلمعيــات احلقوقيــة التــي وصفهــا أيمــن
عــودة ،رئيــس القائمــة العربيــة املشــركة يف الكنيســت ،بأهنــا «سلســلة مــن اجلمعيــات
واملنظــات الشــجاعة التــي يبــدو أهنــا فقــط تــزداد قــوة يف مواجهــة محلــة نــزع الرشعيــة
خاصتكــم (يقصــد االحتــال اإلرسائيــي)» ،وقــال« :هنــاك نوعــان مــن املنظــات التــي
اخرتتــم اضطهادهــا :تلــك التــي تعمــل مــن أجــل املســاواة ،وتلــك التــي تكافــح ضــد
1
االحتــال».

قوانني يف مسار التشريع
تســتمر احلملــة اإلرسائيليــة مــن خــال طــرح الكتــل واألحــزاب اإلرسائيليــة ملبــادرات
وقوانــن عديــدة ،منهــا مل يطــرح للتصويــت ،ومنهــا مــا ُأقــر يف القــراءة التمهيديــة ،أو
القــراءة األوىل ،أو الثانيــة ،مــع مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن املزيــد مــن االنتهــاكات
اإلرسائيليــة بحــق الفلســطينيني وحقوقهــم ،وحمــاوالت رضب املــروع الوطنــي
الفلســطيني ،وفــرض «الســيادة» اإلرسائيليــة.
ويســعى بعــض هــذه القوانــن إىل فــرض «الســيادة» عــى أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة،
أو إىل خــوض املعركــة الديموغرافيــة التــي هتــدف إىل تقليــل الوجــود الفلســطيني يف
القــدس ،وحــر التوســع الفلســطيني يف األرايض املحتلــة العــام  ،48مــن خــال

سياســات اهلــدم والتهجــر مثلــا جيــري يف النقــب ،إضافــة إىل فصــل الضفــة الغربيــة
عــن بعضهــا ،وتقســيمها إىل كانتونــات مــن خــال املزيــد مــن االســتيطان .وهنــا
بعــض القوانــن التــي طرحهــا الكنيســت للتصويــت أو ضمــن املخططــات لطرحهــا
مســتقب ً
ال:2
مــرة
·متديــد قانــون «منــع مل شــمل» العائــات الفلســطينية ،وهــو قانــون أقــر ألول ّ
1
2

ضمن البيان الصادر عن الكنيست ،املصادقة النهائية عىل قانون شفافية اجلمعيات ،بتاريخ .2016/7/13
القوانــن املرفقــة هــي نــاذج وليســت وحيــدة ،وهــي جتميــع مــن مصــادر ســابقة عــدة (مــدار ،مــدى الكرمــل ،مؤسســة
الدراســات الفلســطينية).

177

البرنامج التدريبي :إعداد السياسات العامة والتفكير اإلستراتيجي

كقانــون مؤقــت يف العــام  ،2003وجيــري متديــده ســنويا .وهيــدف هــذا القانــون
إىل ســلب الفلســطيني ح ّقــه بلــم شــمل عائلتــه .ويف املقابــل ،فــإن قانــون «العودة»
اإلرسائيــي يســمح لليهــودي أينــا كان يف احلصــول عــى اجلنســية اإلرسائيل ّيــة .إن
الصهيــوين
هــذا التناقــض الصــارخ بــن القانونــن يصــب يف جوهــر املــروع
ّ
عنــري يســتهدف الفلســطينيني ويطمــح لبنــاء دولــة حرص ّيــة لليهــود.
كمــروع
ّ
·قانــون ،بالقــراءة األوىل ،يفــرض أنظمــة جديــدة تتعلــق بقانــون التنظيــم والبنــاء.
وهيــدف إىل ترسيــع اإلجــراءات لتدمــر البيــوت العربيــة يف مناطــق  ،1948التــي
تبنــى اضطــرارا مــن دون تراخيــص عــى أرايض أصحاهبــا كوهنــا خارج مســطحات
البنــاء ،ألن احلكومــة ترفــض توســيع مناطــق نفــوذ البلــدات العربيــة التــي تشــهد
وتفجــرا ســكاني ًا.
حالــة اختنــاق
ّ
·قوانــن تقــدم مســاعدات اقتصاديــة وتســهيالت رضيبيــة للمســتوطنني لــراء
بيــوت يف املســتوطنات لتغيــر الوضــع الديموغــرايف يف الضفــة الغربيــة عــر زيــادة
عــدد املســتوطنني ،وذلــك ملنــع إقامــة دولــة فلســطينية عــى حــدود العــام ،67
ولعــزل الفلســطينيني عــن بعضهــم البعــض.
·قانــون ،بالقــراءة التمهيديــة ،بــادرت إليــه كتلــة «املعســكر الصهيــوين» .ويقــي
بفــرض غرامــات باهظــة عــى شــبكات التواصــل االجتامعــي يف حــال رفضــت
حــذف منشــورات تعتربهــا إرسائيــل حتريضــ ًا عــى «اإلرهــاب» ،ويقصــد بــه مــا
يناهــض سياســاهتا واحتالهلــا.
تواطؤ املعارضة اإلسرائيلية واجلهات الدولية
تبــن احلملــة احلاليــة وجــود تواطــؤ يف مواقــف معظــم أعضــاء الكنســيت ،فهنــاك
 %67مــن أعضــاء الكنيســت ،مــن ضمنهــم وزراء ،متورطــون بمبــادرة أو املشــاركة
يف مبــادرات لطــرح مشــاريع عنرصيــة ،و %78 - 75متورطــون بدعــم مبــارش هلــذه
القوانــن مــن خــال التصويــت ،أمــا البقيــة فهــم أعضــاء «القائمــة العربيــة املشــركة»
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وحــزب «مريتــس» الذيــن يمثلــون املعارضــة ويشــكلون نســبة  %15مــن أعضــاء
1
الكنيســت.
ســجل مطلــع حزيــران  2016رضبــة أخــرى للفلســطينيني يف التواطــؤ الــدويل مــع
ّ
االحتــال اإلرسائيــي ،حينــا صوتــت  109دول يف اجلمعيــة العامــة األمــم املتحــدة
لصالــح تــرؤس إرسائيــل للجنــة القانــون الــدويل التــي تعنــى بنشــاطات اجلمعيــة
املتعلقــة بالقانــون الــدويل 2.ويضــاف إىل هــذا التواطــؤ أن داين دنــون ،الســفري اإلرسائييل
لــدى الواليــات املتحــدة (عضــو كنيســت  )2009الــذي ســرأس اللجنــة ،كان رأس
3
حربــة يف الكنيســت اإلرسائيــي يف املبــادرة إىل ســ ّن أرشس القوانــن العنرصيــة.
وتزامــن هــذا القــرار مــع متديــد الكنســيت قانــون منــع مل شــمل آالف العالئــات
الفلســطينية .وبعــد يومــن مــن تنصيــب الصهيــوين دنــون عــى رأس هــذه اللجنــة،
أقــر الكنســيت واحــد ًا مــن أكثــر القوانــن عنرصيــة حتــت غطــاء مــا يســمى «مكافحــة
ّ
4
اإلرهــاب».
خالصة
يتضــح مــن متابعــة سلســلة القوانــن اإلرسائيليــة العنرص ّيــة األخــرة أهنــا تســتهدف
الفلســطيني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وداخــل أرايض  ،48وتعميــق التــرذم
ّ
واالنقســام والســيطرة عــى األرض ،مــا هيــدف عمليــ ًا إىل رضب أي حماولــة هنــوض
وطنــي فلســطيني جديــد .وهــو مــا يتامشــى مــع سياســات املــروع
بمــروع
ّ
توجهــات احلكومــة اإلرسائيل ّيــة احلال ّيــة التــي
االســتعامري اإلرسائيــي أوالً ،ومــع ّ
ّ
االســتعامري وترسيــع وتــرة تبــدّ ل النخــب اإلرسائيل ّيــة
تســعى إىل اســتكامل املــروع
ّ
نحــو اليمــن الصهيــوين املتد ّيــن ثانيــ ًا.
1
2

املرجع السابق
موقع يب يب يس عريب ( ،)BBCإرسائيل ترأس جلنة القانون الدويل يف األمم املتحدة .آخر زيارة .2016/10/8

3

برهوم جراييس ،القانون الدويل «بيد إرسائيل» ،موقع الغد ،آخر زيارة .2016/10/8
- http://www.alghad.com/articles/956082القانون-الدويل-بيد-إرسائيل
املرجع السابق.

4

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/06/160614_israel_un_committee_legal
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إن إضافــة قانــون اجلمعيــات ،الــذي يســتهدف أيضــ ًا مجع ّيــات إرسائيل ّيــة ال تــزال
تنتمــي إىل النخــب الليربال ّيــة القديمــة يف اخلارطــة السياســية اإلرسائيليــة االســتعامر ّية،
يــدل عــى أن حكومــة نتنياهــو األخــرة ،تســعى ليــس إىل رضب الفلســطينيني فقــط،
االســتعامري مــن داخــل املنظومــة
توجــه احلكومــة األيديولوجــي
ّ
بــل كل مــن يعــارض ّ
السياســ ّية اإلرسائيليــة أيضــ ًا.
يف املقابــل ،تســتفيد إرسائيــل وتكثــف مــن سياســاهتا العنرصية جتاه الشــعب الفلســطيني
جــراء عــدم اســتثامر الســلطة الفلســطينية لعضويتهــا يف األمــم املتحــدة واملعاهــدات
ّ
الدوليــة ،لــردع إرسائيــل عــن مواصلــة انتهاكاهتــا حلقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل
مــن جهــة ،والتحــوالت يف البيئــة اإلقليميــة مــن جهــة ثانيــة ،وبخاصــة يف ظــل
التقــارب اإلرسائيــي احلــايل مــع بعــض الــدول العربيــة يف ســياق الســعي لتطبيــع
العالقــات معهــا ،وعــدم وجــود موقــف دويل ضاغــط عــى إرسائيــل مــن جهــة ثالثــة،
مــع إحجــام املجتمــع الــدويل عــن اختــاذ إجــراءات رادعــة للسياســة اإلرسائيليــة ،بــل
والتواطــؤ معهــا أحيانــا ،كــا حــدث مــع وصــول داين دنــون إىل رئاســة جلنــة القانــون
الــدويل يف األمــم املتحــدة.
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مقدمة
بــدأ اجليــش الرتكــي يف  24آب الفائــت عمليــة عســكرية يف منطقــة «جرابلــس» شــال
ســوريا .وقــد أعلنــت تركيــا أن هــذه العمليــة العســكرية جــاءت يف إطــار حماربــة
تنظيــم الدولــة اإلســامية «داعــش» ،ومواجهــة التقــدم العســكري للقــوات الكرديــة يف
املنطقــة ،ومــن أجــل إنشــاء منطقــة عازلــة عــى احلــدود الســورية الرتكيــة .وأســفرت
هــذه العمليــة ،التــي مــا زالــت مســتمرة ،ويف الوقــت الــذي أقــر فيــه الربملــان الرتكــي
اســتمرارها ملــدة عــام كامــل ،عــن ســيطرة «اجليــش احلــر» عــى مناطــق واســعة ودحــر
«داعــش» مــن احلــدود والقــوات الكرديــة إىل رشق الفــرات.
ســبقت عمليــة «درع الفــرات» مــؤرشات عــى تقــارب بــن تركيــا مــن جهــة ،وكل
حتــول حمتمــل
مــن روســيا وإيــران ،وحتــى إرسائيــل ،مــن جهــة أخــرى ،مــا يــدل عــى ّ
يف السياســات الرتكيــة اخلارجيــة .فقــد بــدأت أنقــرة بتطبيــع العالقــات مــع إرسائيــل،
وتقديــم االعتــذار إىل روســيا عــن إســقاط الطائــرة احلربيــة ،العــام الفائــت ،وتبعتهــا
زيــارة الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان إىل روســيا للقــاء نظــره فالديمــر
بوتــن ،ومــن ثــم قمــة أخــرى مجعــت الرئيســن يف تركيــا يــوم  10ترشيــن الثــاين
املــايض أثنــاء انعقــاد مؤمتــر الطاقــة العاملــي.
كــا ظهــرت هــذه التحــوالت يف اســتئناف االتصــاالت والزيــارات الرســمية مــع
إيــران .ومــا رافقهــا مــن فتــور يف العالقــات الرتكيــة  -األمريكيــة بعــد مــا ُوصــف
باملوقــف الضبــايب للواليــات املتحــدة تعقيبــ ًا عــى االنقــاب الفاشــل يف تركيــا يف متــوز
املــايض ،ورفــض الواليــات املتحــدة تســليم تركيــا رجــل الديــن املعــارض ،فتــح اهلل
غولــن ،الــذي تتهمــه أنقــرة بالوقــوف وراء حماولــة االنقــاب.
التحــول قــد ينعكــس بشــكل ملموس عــى األزمة الســورية ،وقــد ُيلقــي بظالله
إن هــذا
ّ
عــى ترسيــع احلــل بالتوافــق مــع روســيا وإيــران ،عــى رضورة إهنــاء األزمــة الســورية
ضمــن حلــول سياســية ،وبتنــازل أنقــرة عــن مطلبهــا الرئيــي منــذ بدايــة األزمــة
برحيــل الرئيــس الســوري بشــار األســد كــرط أســايس للحــل ،وموافقتهــا عــى بقائــه
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ملرحلــة انتقاليــة كطــرف يف احلــل إىل حــن ترتيــب الوضــع الداخــي الســوري ،وإجــراء
انتخابــات رئاســية خيتــار فيهــا الشــعب الســوري قيادتــه املســتقبلية.
عالقات أنقرة ودمشق
مــرت العالقــات الرتكيــة  -الســورية عــر التاريــخ بتقلبــات بــن املــدّ واجلــزر ،كان
ّ
يغلــب عليهــا طابــع التوتــر يف العالقــات بــن البلديــن ،نظــر ًا للعديــد مــن األســباب
اجلغرافيــة ،إذ تتشــارك الدولتــان بحــدود طويلــة كانــت مزروعــة باأللغــام والرقابــة
املشــددة ،باإلضافــة إىل أســباب سياســية ،كان أبرزهــا وآخرهــا قبــل بــدء العالقــات
الطيبــة بــن البلديــن ،اســتضافة الرئيــس الســوري الســابق حافــظ األســد لزعيــم
حــزب العــال الكردســتاين عبــد اهلل أوجــان ،التــي كادت أن تشــعل نزاعــ ًا عســكري ًا
بــن البلديــن لــوال تراجــع األســد يف ذلــك احلــن عــن إيــواء أوجــان وإخراجــه مــن
دمشــق.

شــهدت الفــرة مــا بعــد العــام  ،2002وهــو العــام الــذي وصــل فيــه حــزب العدالــة
والتنميــة الرتكــي إىل ســدة احلكــم ،حتســن ًا يف العالقــات بــن البلديــن ،وذلــك انعكاســ ًا
للسياســة اخلارجيــة الرتكيــة اجلديــدة ،حيــث انتهجــت أنقــرة سياســية خارجيــة مغايــرة
تقــوم عــى أســاس «تصفــر» املشــكالت (أي إهناؤهــا وجعلهــا صفــر) ،وجتســر
العالقــات مــع دول اجلــوار« .وشــهدت هــذه املرحلــة تطــور ًا واضحــا بــن البلديــن،
رافقــه توقيــع اتفاقيــة إزالــة األلغــام عــى جانبــي احلــدود ،وفتــح املعابــر احلدوديــة
أمــام الســوريني واألتــراك دون ســمة دخــول ،وإقامــة منطقــة حــرة ومشــاريع صناعيــة
1
وإنامئيــة وخدميــة متعــددة».

لكــن األحــداث التــي شــهدهتا بعــض الــدول العربيــة يف العــام  ،2011أو مــا ســمي
بـ«الربيــع العــريب» الــذي امتــد إىل ســوريا ،كان لــه الــدور الرئيــي يف إعــادة العالقــات
املتوتــرة بــن أنقــرة ودمشــق ،نظــر ًا ملوقــف تركيــا الداعــم لـ«الثــورة الســورية» وأطراف
املعارضــة بكافــة األشــكال السياســية والعســكرية ،إضافــة إىل قطــع العالقــات
1

يف العالقــات الســورية الرتكيــة ،مركــز الروابــط للبحــوث والدراســات ،2016/9/13 ،تاريــخ الوصــول 2016/9/30

http://rawabetcenter.com/archives/32013
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الديبلوماســية مــع دمشــق وإغــاق ســفارهتا هنــاك ،وموقفهــا املعلــن بــأن حــل األزمــة
الســورية يتطلــب رحيــل األســد.
مــرت مخــس ســنوات عــى بدايــة األحــداث يف ســوريا ،ومل تشــهد تغــر ًا يف موقــف
أنقــرة مــن رؤيتهــا يف أن حــل األزمــة الســورية يتمثــل يف رحيــل األســد وبدعــم قــوى
املعارضــة الســورية ،لكــن بــرزت اآلن مــؤرشات إىل أن هــذا املوقــف قــد يتغــر ،إذ
رصح رئيــس الــوزراء الرتكــي بــن عــي يلدريــم يف مقابلــة مــع صحيفــة «التايمــز»
الربيطانيــة يف  ،2016/8/22أن «اجللــوس عــى طاولــة املفاوضــات مــع الرئيــس
يســهل عمليــة االنتقــال الســيايس
الســوري بشــار األســد ملناقشــة املرحلــة االنتقاليــة قــد ّ
يف البــاد» ،لكنــه شــدد يف الوقــت نفســه عــى أن األســد ال يمكنــه البقــاء يف الســلطة
عــى املــدى البعيــد ،وأكــد عــى أن أنقــرة ستســتمر يف دعــم املعارضــة الســورية كطــرف
مهــم يف حــل األزمــة الســورية .كــا شــهد شــهر آب املنــرم تدخ ً
ــا عســكري ًا تركيــ ًا يف
األرايض الســورية بزعــم تطهــر املنطقــة احلدوديــة بــن تركيــا وســوريا مــن اجلامعــات
اإلرهابيــة املســلحة ،وملواجهــة التمــدد العســكري للقــوات الكرديــة يف املنطقــة.
العالقات التركية  -الروسية
«كانــت العالقــات الرتكيــة -الروســية تارخييــ ًا عدائيــة غــر ســلمية ،وتركــت احلــروب
التــي كانــت قائمــة بــن روســيا القيرصيــة والدولــة العثامنيــة ذكريــات مريــرة لــدى
الطرفــن».

1

مــع وصــول حــزب العدالــة والتنميــة الرتكــي إىل الســلطة ،عــر انتخابــات برملانيــة،
وضمــن سياســة «صفــر» مشــاكل ،ســالفة الذكــر ،حــدث تقــارب ديبلومــايس
واقتصــادي بــن البلديــن ،وهــو مــا بــدا واضحــ ًا مــن خــال الزيــارات املتبادلــة التــي
قــام هبــا كل مــن أردوغــان ،الــذي كان يشــغل رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة ،ورئيس
الــوزراء عبــد اهلل غــول ،ويف املقابــل ،زيــارة الرئيــس الــرويس فالديمــر بوتــن إىل تركيــا
يف العــام .2004
1

معمــر فيصــل خويل ،العالقــات الرتكية-الروســية ،ط ،1املركز العريب لألبحاث ودراســة السياســات ،الدوحة وبــروت.2014 ،
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نتــج عــن هــذه الزيــارات توقيــع العديــد مــن االتفاقيــات بــن البلديــن عــى صعــد
عــدة ،سياســية واقتصاديــة وعســكرية وثقافيــة ،أدت بدورهــا إىل تقــارب بــن البلديــن
اســتمر لســنوات عــدة بالرغــم مــن وجــود بعــض اخلالفــات بشــأن قضايــا معينــة،
إال أهنــا مل تؤثــر بشــكل جــدي عــى العالقــة مــا بــن الدولتــن إال حــن بــدء «الربيــع
العــريب» ،وخاصــة األزمــة الســورية التــي شــكلت نقطــة خــاف جوهريــة بينهــا،
بســبب املوقــف الرتكــي مــن األزمــة ،مقابــل متســك روســيا بدعــم النظــام الســوري،
ووقوفهــا إىل جانبــه سياســي ًا مــن خــال اســتخدام حــق النقــض «الفيتــو» ثــاث مــرات
ضــد إدانــة النظــام الســوري يف جملــس األمــن الــدويل ،وعســكري ًا ،وحتديــد ًا يف العــام
 ،2015عــر التدخــل العســكري املبــارش إىل جانــب اجليــش الســوري يف مواجهــة
قــوى املعارضــة املســلحة.

صاحــب هــذا التناقــض يف املواقــف الرتكيــة والروســية جتــاه القضيــة الســورية،
انتقــادات متبادلــة بــن البلديــن .فعــى ســبيل املثــال ،انتقــد أردوغــان موقــف روســيا
مــن األزمــة الســورية خــال املقابلــة التلفزيونيــة مــع قنــاة ( )NTVالرتكيــة ،حيــث
قــال« :إن موقــف روســيا جتــاه األزمــة الســورية يســمح باســتمرار القتــل هنــاك بــا
هــوادة» .يف املقابــل ،انتقــدت وزارة اخلارجيــة الروســية قــرار جمموعــة أصدقــاء ســوريا
بشــأن تســليح املعارضــة الســورية ،قائلــة« :إن قــرار املعارضــن الدوليــن للرئيــس
بشــار األســد بتســليح مقاتــي املعارضــة يف ســوريا ســيعرقل املســاعي الراميــة إىل إجيــاد
حــل ســيايس رسيــع للــراع الدائــر هنــاك».
تعمقــت األزمــة بــن روســيا وتركيــا ،بعــد قيــام القــوات العســكرية الرتكيــة بإســقاط
طائــرة حربيــة الروســية فــوق األجــواء الســورية يف ترشيــن الثــاين .2015

واشــرط بوتــن اعتــذار ًا تركيــ ًا عــى إســقاط الطائــرة لعــودة العالقــات مــع تركيــا،
وهــو األمــر الــذي قــام بــه أردوغــان مــن خــال إرســاله رســالة اعتــذار إىل روســيا
عــن إســقاط الطائــرة ،تبعهــا إلغــاء العقوبــات االقتصاديــة والتجاريــة التــي فرضــت
عــى تركيــا عقــب حــادث الطائــرة ،وزيــارات رســمية متبادلــة بــن البلديــن ،خاصــة
بعــد املوقــف الــرويس املعــارض ملحاولــة االنقــاب يف تركيــا يف  15متــوز الفائــت.
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العالقات التركية  -اإليرانية
متيــزت العالقــات الرتكيــة – اإليرانيــة عــر التاريــخ باملنافســة والــراع بــن البلديــن
يف حماولــة كل منهــا فــرض نفــوذه عــى املنطقــة .واســتمرت العالقــة املتنافــرة إىل
حــن وصــول حــزب العدالــة والتنميــة إىل احلكــم ،حيــث أدت سياســاته إىل اســتقرار
العالقــات مــع إيــران رغــم وجــود بعــض اخلالفــات أحيانــ ًا.
جتــى التقــارب الرتكــي  -اإليــراين يف ذلــك احلــن يف إبــرام اتفاقيــات اقتصاديــة مــا بــن
البلديــن يف جمــال الغــاز الطبيعــي والنفــط اإليــراين ،باإلضافــة إىل توقيــع اتفاقيــات أمنية
للتعــاون فيــا بينهــا بشــأن املســائل الداخليــة ذات اآلثــار األمنيــة العابــرة للحــدود،
مثــل قضيــة انفصــال االكــراد.
اســتمر التقــارب بــن البلديــن إىل حــن انــدالع األحــداث يف ســوريا ،وتبنــي كل منهــا
مواقــف مناقضــة لألخــرى فيــا خيــص الوضــع هنــاك ،األمــر الــذي وضــع هنايــة لفــرة
مــن التواصــل العميــق ،إال أنــه يف ذات الوقــت مل يــؤد إىل قطيعــة كاملــة بــن الطرفــن،
وال إىل مواجهــة فعليــة عــى األرض.
حــدث التغــر يف العالقــات الرتكيــة  -اإليرانيــة عقــب إدانــة إيــران ملحاولــة االنقــاب
الفاشــل يف تركيــا ،وأعقبتهــا زيــارة وزيــر اخلارجيــة اإليــراين حممــد جــواد ظريــف
إىل تركيــا يف شــهر آب املنــرم ،حيــث التقــى أردوغــان ،ووزيــر اخلارجيــة الرتكــي
جاويــش أوغلــو ،الــذي رصح قائــا« :تشــاطرنا مــع اجلانــب اإليــراين مــرة أخــرى
األفــكار حــول ســوريا ،وســنعمل خــال املرحلــة املقبلــة عــى تقييــم مثــل هــذه القضايا
يف إطــار تعــاون أوثــق ،ســيام أننــا أكدنــا منــذ البدايــة عــى أمهيــة الــدور البنــاء إليــران
1
مــن أجــل التوصــل إىل حــل دائــم يف ســوريا».

1

تركيــا تتحــدث عــن تكثيــف التعــاون مــع إيــران حــول ســوريا ،روســيا اليــوم ،2016/8/12 ،تاريــخ الوصــول 2016/9/9
https://arabic.rt.com/news
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تغيـــــر؟
ماذا
ّ
إن تراجــع تركيــا عــن مواقفهــا التــي طاملــا متســكت هبــا وأرصت عــى حتقيقهــا ليــس
غريبــ ًا وال مســتبعد ًا ،ويتضــح ذلــك باتفــاق تطبيــع العالقــات مــع إرسائيــل الــذي
كانــت تركيــا تــر مــن أجــل إنجــازه ربطــه بــروط تتعلــق بقطــاع غــزة ،حيــث
كانــت تشــرط فــك احلصــار كليــ ًا عــن القطــاع ،وإقامــة مينــاء بحــري وآخــر جــوي،
إال أهنــا أمــام املصالــح الرتكيــة العليــا تنازلــت عــن هــذه املطالــب والــروط التــي
كانــت تعتربهــا أساســية.
هــذه السياســة انعكســت بــا شــهدته الفــرة القريبــة املاضيــة مــن تغــر يف التوجهــات
للسياســة اخلارجيــة الرتكيــة ،التــي جتلــت يف توقيــع اتفــاق تطبيــع العالقــات مــع
إرسائيــل يف حزيــران املــايض ،وبالتــايل إهنــاء فــرة مــن القطيعــة اســتمرت ســنوات عدة
بــن البلديــن .كــا أن اعتــذار تركيــا لروســيا عــن إســقاط الطائــرة احلربيــة الروســية
هــو أيضــ ًا مــؤرش آخــر عــى تغــر التوجهــات الرتكيــة.
جــاءت حماولــة االنقــاب العســكري لتــرع مــن وتــرة هــذه التوجهــات اجلديــدة يف
تعزيــز التقــارب مــع كل مــن روســيا وإيــران ،يف املقابــل شــهدت فتــور ًا يف العالقــات
مــع الغــرب والواليــات املتحــدة التــي اهتمتهــا تركيــا بدعــم االنقــاب ورفضها تســليم
غولــن ،عــاوة عــى انقطــاع العالقــة مــع مــر بعــد إزاحــة حكــم اإلخــوان املســلمني
هنــاك ،ومــع العــراق بعــد حماولــة دخــول اجليــش الرتكــي إىل مناطــق شــال العــراق،
والتقــارب الرتكــي مــع الســعودية ،وتصاعــد التوتــر الرتكــي مــع االحتــاد األورويب
بعــد رفــض ضــم تركيــا إىل االحتــاد ،وبســبب تدفــق الالجئــن إليهــا ،األمــر الــذي
حــدا بالسياســة اخلارجيــة الرتكيــة إىل الســعي إلعــادة االعتبــار إلســراتيجية «صفــر
مشــاكل».
وحرصــت تركيــا عــى حتقيــق التقــارب مــع روســيا ألهــداف اقتصاديــة ملــا قــد ينتــج
مــن آثــار اقتصاديــة ســلبية عــى تركيــا نتيجــة فــرض روســيا عقوبــات اقتصاديــة
وجتاريــة عليهــا بعــد حادثــة الطائــرة ،باإلضافــة إىل قناعتهــا بأمهيــة الــدور الــرويس يف
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األزمــة الســورية بصفتهــا الالعــب األبــرز بعــد التدخــل العســكري وتراجــع الــدور
األمريكــي.
تزامنــ ًا مــع إعــادة العالقــات مــع موســكو ،انتهجــت تركيــا ذات التوجــه مــع إيــران،
التــي تشــاركها املصلحــة يف احلفــاظ عــى ســوريا موحــدة ومواجهــة كل حمــاوالت
التقســيم لصالــح إقامــة إقليــم كــردي يف املنطقــة ،وخاصــة بعــد زيــادة فاعليــة األكــراد
ودورهــم عــى األرض الســورية بعــد الدعــم الــرويس واألمريكــي ،األمــر الــذي شــكل
أحــد األســباب الرئيســية يف اختــاذ أنقــرة قرارهــا بالتدخــل العســكري يف ســوريا .ومل
تكــن تركيــا «لتجــرؤ» عــى التدخــل العســكري داخــل األرايض الســورية لــوال التقارب
مــع روســيا والرشاكــة مــع إيــران يف هــذا املوقــف ،الــذي يعتــر مقدمــة للمفاوضــات
لفــرض تركيــا نفســها كطــرف يف احلــل النهائــي لألزمــة الســورية.
وقــد تكــون زيــارة ويل العهــد الســعودي حممــد بــن نايــف بــن عبــد العزيــز إىل تركيــا
يف  29أيلول/ســبتمرب املــايض ،كأول زيــارة ملســؤول ســعودي إىل أنقــرة بعــد حماولــة
االنقــاب الفاشــلة ،وبعــد يــوم واحــد مــن زيــارة ثانيــة قــام هبــا ظريــف ،وقبــل عــرة
أيــام مــن زيــارة بوتــن ،إحــدى جــوالت أنقــرة يف رســم سياســاهتا اخلارجيــة اجلديــدة
حــول املنطقــة ،وســعيها حلشــد الدعــم اإلقليمــي هلــا إلقامــة املنطقــة «اآلمنــة» شــال
ســوريا.
قــد تســعى تركيــا ،وحتقيقــ ًا ملصاحلهــا يف وحــدة األرايض الســورية وعــدم تقســيمها ،إىل
تلطيــف األجــواء بــن الريــاض وطهــران ،وتلعــب دور الوســيط بــن البلديــن ليكونــا
قــوة عســكرية (إيــران يف منطقــة العــراق) واقتصاديــة (الســعودية) داعمــة للمصلحــة
الرتكيــة يف مواجهــة املــروع الكــردي .كــا أن رغبــة تركيــا يف لعــب دور رئيــي يف
حــل األزمــة الســورية قــد تدفعهــا إىل حماولــة لتقريــب وجهــات النظــر بــن الســعودية
وإيــران باعتبارمهــا العبــن أساســيني يف األزمــة الســورية.
نظــر ًا لــكل ذلــك ،وباإلضافــة إىل أن تركيــا وبعــد عمليــة «درع الفــرات» قــد فرضــت
نفســها بقــوة بلعــب دور أســايس يف حــل األزمــة الســورية ،فقــد يكــون يف التقــارب
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الرتكــي الــرويس واإليــراين بدايــة ملرحلــة جديــدة يف التعامــل مــع األزمــة الســورية،
بتوافــق مشــرك بــن مجيــع األطــراف (ربــا تكــون الســعودية جــزء ًا منــه بجهــود تركية)
عــى مرحلــة انتقاليــة يبقــى فيهــا األســد عــى ســدة احلكــم ،ويرافقهــا تشــكيل حكومــة
وحــدة وطنيــة مشــكلة مــن مجيــع األطيــاف الســورية واألحــزاب املعارضــة ،إىل حــن
تســوية األوضــاع وإجــراء انتخابــات ديمقراطيــة برقابــة دوليــة خيتــار الشــعب الســوري

قيادتــه املســتقبلية.

ويدلــل عــى مــا ســبق ترصيــح بوتــن يف املؤمتــر املشــرك مــع أردوغــان يف قمــة ســان
بطرســبريغ ،حــول وجــود هــدف مشــرك ملوســكو وأنقــرة يتمثــل بتســوية األزمــة
الســورية ،حيــث قــال« :انطالقــ ًا مــن هــذا املوقــف املشــرك ســنبحث عــن حل مشــرك
مقبــول ،وإننــا ننطلــق مــن اســتحالة التوصــل إىل حتــوالت ديمقراطيــة إال بالوســائل
الديمقراطيــة ،هــذا هــو موقفنــا املبدئــي» 1.وذلــك مقابــل تغــايض روســيا عــن مســاعي
تركيا يف إنشاء املنطقة العازلة ووقف دعمها للمطالب الكردية.

1

بوتــن :أهــداف روســيا وتركيــا يف ســوريا متطابقــة ،روســيا اليــوم ،2016/8/9 ،تاريــخ الوصــول 2016/9/9
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الحراك املجتمعي حول قانون الضمان االجتماعي
من املواجهة إلى الحوار فالتغيير
والء جّرار
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مقدمة
قامــت احلكومــة الفلســطينية بصياغــة قانــون للضــان االجتامعــي ضمــن سياســتها
الراميــة إىل احلاميــة االجتامعيــة ،مســتندة يف ذلــك إىل جتــارب بعــض الــدول ،مــع مراعــاة
الســياق الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي الفلســطيني .ويعتــر هــذا القانــون األول
مــن نوعــه يف هــذا املجــال يف فلســطني ،غــر أنــه أثــار منــذ طرحــه حــراك ًا جمتمعيــ ًا
مطالبــ ًا بإجــراء تعديــات عليــه ،واســتمر احلــراك بمطالبــه إىل أن تــم الوصــول إىل
أقــر القانــون.
صيغــة هنائيــة متفــق عليهــا ،ومــن ثــم ّ
الضمان االجتماعي :من قانون إلى حراك مجتمعي
بــدأت فكــرة ســن قانــون الضــان االجتامعــي يف فلســطني العــام  ،2009وأعــدت
حولــه دراســات اجتامعيــة واقتصاديــة حلــوايل عامــن ،كــا تــم تشــكيل فريقــي عمــل:
األول ،فريــق مشــرك مــع منظمــة العمــل الدوليــة ،قــدم دراســات باالســتناد إىل جتارب
بعــض الــدول .واآلخــر ،الفريــق الوطنــي إلعــداد قانــون الضــان االجتامعــي يف العــام
 2012برئاســة أمحــد جمــدالين ،عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية.
واســتمر احلــوار بــن األطــراف الرئيســية (النقابــات العامليــة ،أربــاب العمــل ،املجتمــع
أقــر القانــون ونــر يف
املــدين ،ممثلــن عــن الــوزارات املختلفــة) ملــدة  6أعــوام إىل أن ّ
1
اجلريــدة الرســمية بتاريــخ .2016/3/23

مــع نــر القــرار ،بــدأ حــراك جمتمعــي واســع نســبي ًا ،وتشــكّلت «احلملــة الوطنيــة

للضــان االجتامعــي» مــن ائتــاف واســع مــن النقابــات العامليــة واملهنيــة والشــبكات
واملنظــات غــر احلكوميــة ،ومــا ميــز احلملــة أهنــا اســتندت إىل خــرة بحثيــة واســعة
حــول الضــان االجتامعــي قدمهــا مركــز «املرصــد» ،2ومراكــز حقوقيــة وبحثيــة أخــرى
ســاعدت يف تكويــن رأي عــام جتــاه القانــون ،ومنهــا جهــود املؤسســة الفلســطينية
لدراســة الديمقراطيــة (مواطــن) ومعهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني
(مــاس) .ومــن خــال أدوات متنوعــة وقــدرة عاليــة عــى الوصــول إىل وســائل اإلعالم
1

مقابلــة ،أمحــد جمــدالين ،الدولــة تضمــن قانــون الضــان :وكتــل الربملــان ال صفــة ترشيعيــة هلــا ،تلفزيــون وطــن2016/4/3 ،

2

للمزيد حول مركز املرصد ،انظر موقعه اإللكرتوين http://www.almarsad.ps

http://www.wattan.tv/tv/168229.html
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املختلفــة التقليديــة واالجتامعيــة ،أصبــح بمقــدور احلملــة حشــد اآلالف يف تظاهــرات
1
احتجاجيــة ،األمــر الــذي دفــع احلكومــة الحقــ ًا إىل فتــح حــوار مــع احلملــة.
موقف األطراف الرئيسية من التعديالت التي طالب بها احلراك
تطور النقاش املجتمعي حول موضوع الضامن االجتامعي:
املحطات التالية توضح ّ

موقف احلملة الوطنية للضامن االجتامعي
عقــدت احلملــة الوطنيــة للضــان االجتامعــي بتاريــخ  2016/4/5يف رام اهلل اللقــاء
الوطنــي العــام بمشــاركة عــرات املؤسســات والنقابــات واالحتــادات واملنظــات
األهليــة ،ووجهــت مذكــرة خطيــة موقعــة مــن قبــل املشــاركني إىل الرئيــس الفلســطيني
حممــود عبــاس تتضمــن مالحظــات عــدة ،لوضعــه بصــورة التخوفــات التــي أثارهتــا
2
بعــض املــواد الــواردة يف القانــون.
كان هنــاك توافــق مــع اللجنــة الوزاريــة بــأن تؤخــذ التعديــات التــي طالبــت هبــا
احلملــة كرزمــة واحــدة يف االجتــاع الــذي تــم بينهــا بتاريــخ  ،3 2016/5/9وهــذا
مل ينفــذ عــى أرض الواقــع ،إذ رفضــت اللجنــة الوزاريــة التوقيــع عــى التعديــات ،مــا
دفــع احلملــة الوطنيــة إىل تنظيــم مظاهــرات بتاريــخ  2016/5/10ونــزول اآلالف مــن
املتظاهريــن إىل الشــارع لالعــراض عــى القانــون.

كان موقــف احلملــة واضحــ ًا ومعلنــ ًا مــن العديــد مــن نقــاط اخلــاف التــي تعتــر
جوهريــة مــن وجهــة نظرهــا ،4حيــث طالبــت بتعديــل  17بنــد ًا مــن مــواد القانــون.
وأرصت احلملــة عــى التعديــات ،ودخلــت يف حــوار مــع كافــة األطــراف إىل أن

1

جتربــة احلملــة الوطنيــة للضــان االجتامعــي :مــن املواجهــة إىل احلــوار فالتغيــر ،شــبكة املنظــات العربيــة غــر احلكوميــة

2

بيــان صــادر عــن الســكرتاريا العامــة للحملــة الوطنيــة للضــان االجتامعــي يف املوقــع الرســمي للحملــة عــى موقــع التواصــل
االجتامعــي فيــس بــوك https://www.facebook.com/SSC.PAL
مقابلــة ،فــراس جابــر ،عضــو الســكرتاريا العامــة للحملــة الوطنيــة للضــان االجتامعــي ،إذاعــة صــوت فلســطني ،برنامــج «عــى
الطاولــة»http://vop.ps/page-13148.html 2016/8/8 ،
للمزيــد مــن التفاصيــل حــول التعديــات التــي طالبــت هبــا احلملــة ،ارجــع إىل البيــان الصــادر عــن الســكرتاريا العامــة للحملــة
الوطنيــة للضــان االجتامعــي يف املوقــع الرســمي عــى موقــع التواصــل االجتامعــي فيســبوك

3
4

للتنميــة ،حزيــران http://enewsletter.annd.org/arabicItem.php?itemId=772&newsletterId=52 2016

https://www.facebook.com/SSC.PAL
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نجحــت يف حتقيــق معظــم املطالــب ،وأكــدت أن دورهــا مل ينتــه حتــى بعــد إقــرار
القانــون ،بــل إهنــا ستســتمر يف مراقبــة تطبيقــه ،وإصــدار اللوائــح التنفيذيــة ،ومرحلــة
1
تأســيس مؤسســة الضــان.
موقف اللجنة الوزارية التي ترتأسها وزارة العمل
مثــوالً أمــام االعرتاضــات عــى القانــون ،قــرر رئيــس الــوزراء رامــي احلمــد اهلل طــرح
القانــون للنقــاش املجتمعــي بتاريــخ  ،2016/4/24عــى أن تنتهــي التعديــات عليــه
يف ســقف زمنــي ال يتعــدى  6أســابيع 2.وأظهــر احلــوار تباينــ ًا يف وجهــات النظــر بــن
كافــة األطــراف إىل أن نجحــت احلملــة الوطنيــة بعــد مخــس أشــهر تعديــل القانــون،
3
ومــن ثــم إقــراره رســمي ًا بتاريــخ .2016/9/29
فــرت وزارة العمــل حالــة اجلــدل واخلــاف حــول التعديــات بأهنــا منطقيــة وطبيعيــة
حــن يتــم احلديــث عــن منظومــة الضــان االجتامعــي ،وأن هــذا النمــط مــن العمــل
كان غائبــ ًا عــن الواقــع الفلســطيني ،وخاصــة أننــا مــا زلنــا حتــت احتــال واقتصادنــا
الفلســطيني مقيــد ،وأن إصــدار مثــل هكــذا قانــون يعتــر تطــور ًا مه ً
ــا وخطــوة متقدمــة
ختطوهــا الســلطة الوطنيــة الفلســطينية .كــا أوضحــت الــوزارة أن حجــم مســتوى
ٍ
عــال جــد ًا مــن قبــل بعــض النقابــات والفئــات
الطمــوح املعــول عــى قانــون الضــان
4
املمثلــة هلــا.
واعتــرت الــوزارة أن نســب املســامهات لــكل مــن العامــل ورب العمــل عادلــة ،بالرغم
مــن أهنــا أثــارت احتجاجــات ،إذ خضعــت مجيعهــا للمعايــر والدراســات اإلكتواريــة،
وأن الراتــب التقاعــدي يف ســن الشــيخوخة ٍ
ُ
صنــدوق الضــان
كاف ،وكذلــك ُيعتــر
َ
صنــدوق مســامهة ونســب وليــس صنــدوق تأمينــات ومســاعدات اجتامعيــة.
1
2

مقابلة ،فراس جابر ،عضو السكرتاريا الوطنية للضامن االجتامعي ،مركز مرصد2016/9/29 ،
ترصحيات بسام الصاحلي لوكالة معا ،طرح قانون الضامن االجتامعي للنقاش ملدة  6أسابيع2016/4/24 ،

3

وكالة األنباء الفلسطينية (وفا) ،الرئيس يصادق عىل قانون الضامن االجتامعي2016/9/29 ،

4

مقابلة مع نارص قطامي ،إذاعة صوت فلسطني ،برنامج «عىل الطاولة»2016/8/8 ،

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=843338

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=WTJw0Na721017616704aWTJw0N
http://vop.ps/page-13148.html
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وأبــدت الــوزارة تفهمهــا للتعديــات املطلوبــة ،إال أهنــا ختوفــت مــن ســوء اســتغالهلا،
وحتميــل صنــدوق الضــان فــوق مــا حيتمــل يف البدايــة ،ويف هــذا الشــأن ردت احلملــة
الوطنيــة بــأن «القوانــن ال تُبنــى عــى النوايــا ،والتخوفــات ُتكــم بنصــوص وأنظمــة ال
1
تعطــل احلقــوق».
موقف منظمة العمل الدولية
لعبــت منظمــة العمــل الدوليــة دور ًا بــارز ًا منــذ البــدء يف دراســة القانــون ،حيــث
قدمــت دراســة إكتواريــة ،لكنهــا مل ختضــع للنقــاش ومل تتــح ألي طــرف لالطــاع
أقــر يف آذار  2016جيــد ،وأن التعديــات عليــه
عليهــا ،واعتــرت أن القانــون الــذي ّ
ســتعرض قضيــة اســتدامة الصناديــق للخطــر.
ّ
بعــد االعرتاضــات التــي طالــت القانــون ،أصبــح الــدور الــذي تلعبــه املنظمــة غامضــ ًا
كوهنــا جيــب أن تعــر عــن حقــوق العــال ،إذ مل يكــن موقفهــا واضحــ ًا ومعلنــ ًا مــن
التعديــات .وأبــدت أورســوال كوليكــه ،ممثلــة املنظمــة ،حتفظــ ًا عــى التعديــات
املطروحــة ،واعتــرت أن بعضهــا غــر منطقــي ،وأن املنظمــة ســتتحفظ عــى بعــض
التعديــات يف حــال إقرارهــا! وهــذا يتناقــض مــع طلبــات عــدة جــاءت مــن طرفهــا
لالجتــاع مــع احلملــة الوطنيــة قبــل اعتصــام  19نيســان لنقــاش مالحظــات احلملــة
2
اجلوهريــة.
كــا أن املســامهات التــي حددهتــا دراســة منظمــة العمــل ،وحتديــد ًا فيــا يتعلــق
بمســامهات أربــاب العمــل ،هــي نســبة متدنيــة مقارنــة بالســياق اإلقليمــي ،ومل تبــد
املنظمــة وممثلتهــا أي مالحظــة تتعلــق بــا رآه املحتجــون إجحافــ ًا وظل ً
ــا يلحــق بالعــال
نتيجــة املســامهات العاليــة التــي فرضــت عليهــم ،إضافــة إىل افــراض أن عائــدات
االســتثامر ســتكون متدنيــة.
1
2

املرجع السابق نفسه.
بيــان صــادر عــن الســكرتاريا العامــة للحملــة الوطنيــة للضــان االجتامعــي يف املوقــع الرســمي للحملــة عــى موقــع التواصــل
االجتامعــي فيســبوك ،احلملــة الوطنيــة للضــان تطالــب بموقــف حمايــد ومهنــي ملنظمــة العمــل الدوليــة2016/6/29 ،
https://www.facebook.com/SSC.PAL/posts/489667661238891:0
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التعديالت التي حققها احلراك املجتمعي على القانون
بعــد إعــادة القانــون للحــوار املجتمعــي مــن جديــد ،وتشــكيل اللجنــة الوزرايــة ،وعقــد
جلســات حــوار وتشــاور بــن كافــة األطــراف؛ متكنــت احلملــة الوطنيــة مــن معاجلــة
معظــم القضايــا العالقــة ،هبــدف ســن قانــون ضــان اجتامعــي «عــري حســب أرقــى
املامرســات الدوليــة ،ويؤ ّمــن حيــاة كريمــة للمواطــن الفلســطيني ،وبــا يضمــن العدالــة
واالســتدامة للصنــدوق ومنافعــه املختلفــة» .وتتلخــص أبــرز التعديــات التــي حققتها
1
احلملــة بــاآليت:
·الدولــة هــي الضامــن لصنــدوق الضــان وأمــوال املســامهني بعــد أن كانــت أمــوال
املســامهني بــا ضامــن.
حتــول إىل الصندوق
·مدّ خــرات املوظفــن ملــك هلــم ،وســتبقى يف مؤسســاهتم ،ولــن ّ
ا لتكمييل .

·النظــام التكميــي بمجملــه اختيــاري ،وســتنتقل إدارتــه إىل مؤسســة الضــان،
وخيضــع ملجلــس إداراهتــا.
النــص بشــكل واضــح عــى إعطــاء العــال داخــل اخلــط األخــر حقوقهــم
·
ّ
املرتاكمــة عــر الدفعــة الواحــدة ،أو راتــب تقاعــدي.
·زيادة عدد ممثيل العامل/املوظفني يف جملس إدارة الصندوق من  4إىل  7أعضاء.

·رفــع احلــد األقــى للرواتــب اخلاضعــة للضــان مــن  8أضعــاف احلــد األدنــى
لألجــور إىل  10أضعــاف.
·تعديــل نســب مســامهات العامــل وصاحــب العمــل مــن  %7.5عــى العامــل
و %8.5عــى صاحــب العمــل إىل  %7عــى العامــل و %9عــى صاحــب العمــل.
(تتحفــظ احلملــة الوطنيــة عــى هــذه النســب وتعتربهــا غــر عادلــة).
·تســتطيع العائلــة االســتفادة مــن راتــب الوفــاة الطبيعيــة بعــد  12اشــراك ًا بــدال
مــن  24اشــراك ًا.
1

بيــان صــادر عــن الســكرتاريا العامــة للحملــة الوطنيــة للضــان االجتامعــي يف املوقــع الرســمي للحملــة عــى موقــع التواصــل
االجتامعــي فيســبوكhttps://www.facebook.com/SSC.PAL/?fref=ts 2016/10/3 ،
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·تم تعديل احتساب الراتب التقاعدي من  %1.7إىل .%2

·تســتطيع املــرأة االســتفادة مــن إجــازة األمومــة بعــد  3اشــراكات بــدالً مــن 6
اشــراكات.

·إعفــاء االشــراكات ،ورواتــب التقاعــد ،وتعويضــات الدفعــة الواحــدة مــن رضيبة
الدخل.
·استحقاق زوج املشرتكة املتوفية للراتب التقاعدي.

·ختفيــض عــدد االشــراكات الالزمــة للتقاعــد مــن  360إىل  300اشــراك للرجــل،
ومــن  300إىل  240اشــراك ًا للمــرأة.
·إعــادة االعتبــار لــدور وزارة العمــل يف تطبيــق القانــون ،ومواءمتــه مــع الترشيعــات
الفلســطينية واالتفاقيــات الدولية.
·الفصــل بــن مرحلــة التأســيس والتنفيــذ ملؤسســة الضــان ،لضــان النزاهــة وعــدم
تضــارب املصالــح.
·ضامن عدم اإلجحاف بآلية إهناء أتعاب هناية اخلدمة.

·تعديل رشوط استحقاق الراتب التقاعدي بام ينسجم وقانون التقاعد العام.

·حتقيــق متييــز إجيــايب لــذوي اإلعاقــة يف القانــون ،إذ إهنــم يســتحقون االســتفادة
مــن الراتــب التقاعــدي بعــد اشــراكات  10أعــوام ،كــا يســتحقون راتــب الوفــاة
ألقربائهــم حتــى لــو جتــاوزوا ســ ّن  21عامــ ًا.
·متييز إجيايب ألصحاب األعامل اخلطرة.

·شــمول عــال وموظفــي البلديــات واملجالــس املحليــة غــر املشــمولني بأنظمــة
التقاعــد األخــرى يف الضــان.

·إحالــة وضــع إطــار زمنــي لبقيــة املنافــع إىل الئحــة خاصــة ســتصدر عــن جملــس
الــوزراء.
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·رفع احلد األدنى للراتب التقاعدي إىل  %75من احلد األدنى لألجور.

·وضــع املنــح والقــروض مــن قبــل الدولــة ملؤسســة الضــان االجتامعــي يف حــاالت
عجــز املؤسســة.
وهبــذه التعديــات اجلوهريــة تكــون احلملــة الوطنيــة التزمــت بــا تعهــدت بإنجــازه،
ضمــن سلســلة احلــراك املجتمعــي الــذي قادتــه ،حيــث أصبــح بمقــدور العامــل
الفلســطيني االنضــام إىل صنــدوق الضــان االجتامعــي دون خــوف عــى أموالــه
ومســتقبله.

املشاركة املجتمعية الفاعلة :دروس مستفادة
تعتــر جتربــة قانــون الضــان االجتامعــي الــذي تزامــن مــع إنشــاء احلملــة الوطنيــة دلي ً
ال
مه ً
ــا عــى أمهيــة احلــراك املجتمعــي والرشاكــة املجتمعيــة يف صياغــة القوانــن .كــا أهنــا
بينــت أن العمــل املجتمعــي املنظــم ملطالــب حمــددة ومبنيــة عــى أســس علميــة ومهنيــة
هــي أقــر وأفضــل الطــرق للتأثــر يف صياغــة القوانــن وتعديلهــا ،بــا ينســجم مــع
مبــدأ االســتدامة والعدالــة للمواطــن الفلســطيني.
مــن أبــرز عوامــل نجــاح احلــراك يف التأثــر عــى احلكومــة هــو التشــبيك والتنســيق
والعمــل املرتاكــم بــن كافــة أطــراف املجتمــع املــدين التــي عملــت بشــكل مجاعــي
موحــد ،ضمــن خطــة واضحــة دون تضــارب يف وجهــات النظــر لألعضــاء ،وضمــن
توحيــد جهــة الترصحيــات الرســمية عــر إنشــاء صفحــة رســمية للحــراك بمقــدور أي
مواطــن الدخــول إليهــا ،ومتابعــة كافــة املتغــرات واملســتجدات.
مــن الــدروس املســتفادة يف أمهيــة العمــل املجتمعــي تســاوي األطــراف يف املســؤولية
وجتســد هــذا مــن خــال مــا قامــت بــه احلملــة بالعمــل دون إبــراز
واملتابعــة والتنفيــذّ ،
مســميات وأبطــال يف احلملــة ،فــكان هنــاك  35عضــو ًا حتــت مســمى (ســكرتاريا احلملة
الوطنيــة) دون ألقــاب ومناصــب وتصنيفــات إداريــة عليــا .وكذلــك حــرص احلملــة
عــى العمــل حتــت شــعار (مصلحــة العامــل وأرستــه) ،دون االلتفــات للجوانــب
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السياســية كــا اعتدنــا يف املجتمــع الفلســطيني ،حيــث عملــت بعيــد ًا عــن االنقســام
الســيايس بغــض النظــر عــن اخللفيــات السياســية واأليديولوجيــة لكافــة األطــراف،
األمــر الــذي أحــدث تأثــر ًا إجيابيــ ًا جعــل املجلــس الترشيعــي جــزء ًا مه ً
ــا مــن احلــراك،
ولــه دور فاعــل يف إنجاحــه.
كــا أبــرزت التجربــة رضورة وإمكانيــة مشــاركة احلكومــة للقــوى الشــعبية يف اختــاذ
القــرارات ،وســن القوانــن ،وحفــظ حريــة التعبــر ،وتعزيــز مبــدأ الديمقراطيــة ،حيــث
اســتمعت ملطالــب احلملــة الوطنيــة ،وكانــت رشيــك ًا فاع ً
ــا يف احلــوار ،ويف االســتجابة
ملطالــب العــال.
أمــا موقــف منظمــة العمــل الدوليــة فــكان مثــر ًا للتســاؤل ،فلــم تلتفــت ملصلحــة
العامــل الفلســطيني وأرستــه أوالً ،حتــى أن الدراســات اإلكتواريــة التــي قدمتهــا مل
توضــح عــى أي أســس تــم العمــل هبــا.
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أربعة أعوام ىلع حصول فلسطين
ىلع دولة «مراقب» يف األمم املتحدة
محمد عز الدين حمدان
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مقدمة
حصلــت فلســطني عــى مركــز دولــة غــر عضــو هلــا صفــة املراقــب يف األمــم املتحــدة
وفقــ ًا لقــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم ( )19/67للعــام  ،20121األمــر
الــذي يمنحهــا أحقيــة التقــدم بطلــب االنضــام إىل عضويــة الــوكاالت الدوليــة
املتخصصــة التابعــة لألمــم املتحــدة ،والعديــد مــن االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة
العامــة ،إضافــة إىل حتقيــق مجلــة مــن املكاســب السياســية والقانونيــة .ومــع مــرور
أربعــة أعــوام ،يصبــح مــن املــرر التســاؤل :إىل أي مــدى اســتفادت القيــادة السياســية
الفلســطينية مــن النتائــج التــي ترتبــت عــى ترقيــة عضويــة فلســطني إىل دولــة مراقــب
يف األمــم املتحــدة؟

انضمــت فلســطني إىل العديــد مــن املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة العامــة،
والــوكاالت الدوليــة املتخصصــة التابعــة لألمــم املتحــدة ،مــن أمههــا «ميثــاق رومــا»
املؤســس للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،ومنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم
والثقافــة (اليونســكو) ،يف حــن اكتفــت القيــادة بإجــراءات شــكلية بالنســبة لتجســيد
مؤسســات الدولــة الفلســطينية.
التدرج التاريخي ملكانة فلسطني يف األمم املتحدة
يعتــر قــرار التقســيم رقــم ( )181للعــام  1947أول اعــراف دويل إلنشــاء الدولــة
الفســطينية ،وذلــك بنصــه عــى أن «تنشــأ يف فلســطني الدولتــان املســتقلتان العربيــة
واليهوديــة» ،2وبــدأ الــرأي العــام الــدويل هيتــم بالقضيــة الفلســطينية بعــد تأســيس
منظمــة التحريــر الفلســطينية يف العــام  ،1964حيــث أصــدرت اجلمعيــة العامــة

1
2

نــص قــرار مركــز فلســطني يف األمــم املتحــدة A/RES/67/19الــذي اختذتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف دورهتــا الســابعة
والســتني ،موقــع األمــم املتحــدة.2012/12/4 ،

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/479/72/PDF/N1247972.pdf?OpenElement
,)United Nation: Resolution 181 (II). Future government of Palestine, General Assembly, A/RES/181(II
November 1947, P. 3, http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253 29
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القراريــن رقــم ( 1)3210و( 2)3237للعــام  ،1974لتؤكــد بــأن املنظمــة هــي املمثــل
الرشعــي للشــعب الفلســطيني ،ولتمنحهــا مركــز املراقــب يف األمــم املتحــدة ،إضافــة إىل
القراريــن رقــم ( 3)43/160و( 4)43/177للعــام  ،1988لتقــرر بــأن يســتعمل لفــظ
«فلســطني» بــدالً مــن «منظمــة التحريــر الفلســطينية» دون املســاس بوضعيــة املنظمــة يف
األمــم املتحــدة.

نقلــت القيــادة الفلســطينية يف العــام  2011ملــف القضيــة جمــدد ًا إىل األمــم املتحــدة،
وذلــك بســبب توقــف املفاوضــات ،ووصــول العمليــة الســلمية إىل طريــق مســدودة،
إذ «تقــدم رئيــس دولــة فلســطني ،رئيــس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية
حممــود عبــاس بتاريــخ  2011/9/23بطلــب للحصــول عــى العضويــة الكاملــة يف
األمــم املتحــدة» ،5وانتهــت اللجنــة املعنيــة بقبــول األعضــاء اجلــدد يف جملــس األمــن
بتاريــخ  2011/11/11بعــدم توافــق أعضــاء املجلــس باإلمجــاع عــى الطلــب ،يف
حــن «حصلــت فلســطني عــى توصيــة مــن املجلــس التنفيــذي لليونســكو برفــع
مكانتهــا مــن عضــو مراقــب إىل العضويــة الكاملــة بتاريــخ  ،6»2011/10/31مــا دفــع
القيــادة الفلســطينية للتقــدم بطلــب احلصــول عــى عضويــة الدولــة املراقــب يف األمــم
املتحــدة ،حيــث أصــدرت اجلمعيــة العامــة القــرار رقــم ( )19/67للعــام ،7 2012
لتمنــح فيــه فلســطني صفــة دولــة غــر عضــو «مراقــب».
1

2

3

4
5
6
7

United Nation: Invitation to the Palestine Liberation Organization, General Assembly, A/RES/3210, 14
,October 1974
http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/0d0243225278456852560de
0056aa64?OpenDocument
United Nation: Observer Status for the Palestine Liberation Organization, General Assembly, A/
,RES/3237, 22 November 1974
http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/0d0243225278456852560de
0056aa64?OpenDocument
United Nation: Observer status of national liberation movements recognized by the Organization
of African Unity and/or by the League of Arab States, General Assembly, A/RES/43/160, 9 December
,1988
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/8DAB0BD406C761D0852560D60046950B
United Nation: Question of Palestine, General Assembly, A/RES/43/177, 15 December 1988, http://
unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/146E6838D505833F852560D600471E25
طلب فلسطني االنضامم إىل عضوية األمم املتحدة ( ،)A/66/371-S/2011/592جملس األمن.2011/9/23 ،
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/512/56/PDF/N1151256.pdf?OpenElement
�Introductory Note to the Admission of Palestine For Admission to the UN, International Legal Materi
,als, Vol. 51, No. 3, 2012
http://www.jstor.org/discover/10.5305/intelegamate.51.3.0606?uid=2&uid=4&sid=21106677641963

قرار مركز فلسطني يف األمم املتحدة ،مصدر سابق.

204

أوراق تقدير موقف

املكاسب السياسية والقانونية
منــح القــرار دولــة فلســطني احلــق الكامــل يف االنضــام إىل املعاهــدات واالتفاقيــات
الدوليــة العامــة ،وإىل كافــة املؤسســات الدوليــة املتخصصــة ،مــا يتيــح للفلســطينيني
االســتفادة مــن اآلليــات التعاقديــة وغــر التعاقديــة لعــزل دولــة االحتــال اإلرسائيــي،
وإدانتهــا ،ومقاطعتهــا ،وحماســبتها ،وصــوالً إىل جتســيد الدولــة الفلســطينية ،حيــث أدى
حصــول فلســطني عــى صفــة دولــة مراقــب إىل إكســاهبا جمموعــة مــن احلقــوق ،مــن
ضمنهــا قدرهتــا عــى أن تصبــح عضــو ًا يف املؤسســات اإلقليميــة والدوليــة العامــة،
وطرفــ ًا يف االتفاقيــات الدوليــة العامــة ،والدخــول يف عالقــات ديبلوماســية كاملــة.
ومنــح القــرار دولــة فلســطني أيضــ ًا جمموعــة مــن املكاســب السياســية ،مــن بينهــا
ٍ
أراض متنــازع عليهــا،
وضــع حــد للمزاعــم اإلرسائيليــة بــأن األرايض الفلســطينية هــي
ٍ
أراض فلســطينية
وتأكيــد جديــد لكافــة قــرارات األمــم املتحــدة الســابقة عــى أهنــا
حمتلــة منــذ العــام  ،1967بــا فيهــا القــدس الرشقيــة.1

كــا حظيــت دولــة فلســطني عــى صفــة الدولــة يف النظــام القانــوين الــدويل ،األمــر
الــذي جيعلهــا متتلــك وضعــ ًا أفضــل يمكّنهــا مــن املطالبــة بحقوقهــا مــن املجتمــع
الــدويل ،وخاصــة فيــا يتصــل بالوســائل التــي متكّنهــا مــن ممارســة احلــق يف تقريــر
املصــر ،وحتقيــق عــدد مــن املكاســب اإلســراتيجية املرتقبــة يف حــال قــررت القيــادة
الفلســطينية ممارســة الضغــط عــى املجتمــع الــدويل لكــي يمتثــل للمســؤولية امللقــاة
عــى عاتقــه ،التــي يمليهــا ميثــاق األمــم املتحــدة والقانــون الــدويل بشــأن مســؤولية
الــدول ،واملــادة األوىل املشــركة يف اتفاقيــات جنيــف ،يف وضــع حــد ملخالفــات دولــة
2
االحتــال اإلرسائيــي لقواعــد القانــون الــدويل وأحكامــه.

1
2

أكــد القــرار رقــم  A/RES/67/19يف ديباجتــه عــى العديــد مــن القــرارات املتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية ،حيــث أشــارت إىل
«رضورةانســحابإرسائيــلمــن األرايضالفلســطينيةاملحتلــةمنــذالعــام،1967بــافيهــاالقــدسالرشقيــة» .املصــدرالســابق
صــاح عبــد العاطــي ،خيــارات مالحقــة وحماســبة االحتــال بعــد حصــول فلســطني عــى عضويــة الدولــة املراقــب يف األمــم
املتحــدة ،احلــوار املتمــدنhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=427784 ،2014/8/10 ،
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اخلطوات الفلسطينية الفعلية بعد احلصول على قرار ()19/67
قامــت القيــادة الفلســطينية إثــر احلصــول عــى القــرار باالنضــام إىل املعاهــدات
واالتفاقيــات الدوليــة العامــة ،حيــث وقعــت فلســطني عــى ( )33معاهــدة واتفاقيــة
دوليــة ،مــن أمههــا :اتفاقيــات جنيــف األربــع للعــام  ،1949وبروتوكوهلــا األول للعــام
 ،1977واتفاقيــة فيينــا لقانــون املعاهــدات للعــام  ،1969واتفاقيــة فيينــا للعالقــات
الديبلوماســية للعــام  ،1961واتفاقيــة فيينــا للعالقــات القنصليــة للعــام ،1963
والعهــدان الدوليــان اخلاصــان باحلقــوق املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة،
واتفاقيــة حقــوق الطفــل للعــام  ،1989ونظــام رومــا املؤســس للمحكمــة اجلنائيــة
الدوليــة للعــام  ،1998إضافــة إىل تقديــم طلــب لألطــراف الســامية املتعاقــدة عــى
اتفاقيــات جنيــف لبحــث موضــوع فــرض محايــة للمدنيــن ،1وترقيــة مكانــة دولــة
فلســطني الديبلوماســية.
وحصلــت فلســطني بنــاء عــى العضويــة بصفــة مراقــب عــى قــرار برفــع العلــم
الفلســطيني يف مقــار األمــم املتحــدة ،واختــاذ بعض اخلطــوات السياســية والديبلوماســية
لضــان اعــراف بعــض الــدول ،وخاصــة األوروبيــة ،بدولــة فلســطني ،إضافــة إىل
القيــام بمجموعــة مــن اخلطــوات الدوليــة التــي ظهــرت آثارهــا يف رفــع متثيــل دولــة
فلســطني يف عــدد كبــر مــن الــدول.
كــا شــجع القــرار عــى توســيع اختــاذ إجــراءات يف العديد مــن بلــدان العامل ضــد بضائع
املســتوطنات ،حيــث أصــدر االحتــاد األورويب قــرار ًا بوســم بضائــع املســتوطنات بوســم

خــاص ،إضافــة إىل اســتدعاء عــدد مــن الــدول األوروبيــة لســفراء دولــة االحتــال
اإلرسائيــي ،واعــراف بعــض الربملانــات األوروبيــة بدولــة فلســطني ،وكســب مزيــد
مــن التعاطــف والتضامــن الشــعبي والرســمي مــع حقــوق الشــعب الفلســطيني غــر
القابلــة للتــرف .وإىل جانــب ذلــك ،أتــاح القــرار للفلســطينيني احلصــول عــى مزيــد
مــن قــرارات اإلدانــة لالحتــال اإلرسائيــي ،واســتثامر بعــض اآلليــات التــي أتاحهــا
انضــام دولــة فلســطني إىل االتفاقيــات الدوليــة.
1

إحســان عــادل ،انضــام فلســطني ملعاهــدات دوليــة إنجــاز يــؤدي إىل رفــع مســتوى حقــوق الفلســطينيني دوليــ ًا وحمليــ ًا ،املرصــد
األورويب حلقــوق اإلنســانhttps://goo.gl/IVRCxR 2012/4/3 ،
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أمــا عــى مســتوى جتســيد مؤسســات الدولــة وتعزيــز انتقــال الســلطة إىل مســتوى
الدولــة ،فكانــت اإلجــراءات أقــرب إىل اإلجــراءات الشــكلية منهــا إىل اخلطــوات
الفعليــة ،حيــث اكتفــت القيــادة السياســية باســتبدال ترويســة املخاطبــات بــدالً
مــن الســلطة بالدولــة ،إضافــة إىل دراســة إصــدار جــوازات ســفر خاصــة ،ولكــن
اإلجــراءات اإلرسائيليــة أعاقــت ذلــك.
احلد األدنى
يمكــن القــول إن موقــف القيــادة السياســية الفلســطينية قــد اكتفــى باحلــد األدنــى مــن
االســتفادة مــن حصــول فلســطني عــى مكانــة الدولــة بصفــة مراقــب ،وذلــك بســبب
الضغوطــات اإلرسائيليــة واألمريكيــة عــى وجــه التحديــد ،وأظهــر ذلــك مــدى غيــاب
الرؤيــة اإلســراتيجية الوطنيــة للتعاطــي مــع املكاســب القانونيــة والسياســية وفــق
إســراتيجية متكاملــة تقــوم عــى تدويــل الــراع مــع دولــة االحتــال اإلرسائيــي،
إضافــة إىل اســتمرار رهــان القيــادة السياســية عــى املفاوضــات ،وعــدم ســعيها اجلــدي
للتحلــل مــن التزامــات اتفاقيــات أوســلو ،وعــدم قيامهــا بــأي إجــراءات فعليــة عــى
األرض ،مثــل إصــدار قانــون اجلنســية ،أو القيــام بإصــدار جــوازات ســفر ،أو عملــة
فلســطينية ،أو أي خطــوات سياســية ســيادية ،مثــل حــل الســلطة ،أو إعــادة النظــر يف
شــكلها ووظائفهــا ،والتحلــل مــن التزامــات اتفــاق أوســلو ،ولــو بشــكل تدرجيــي،
أو تغيــر مؤسســات الســلطة لتصبــح مؤسســات دولــة ،مــن قبيــل الدعــوة النتخــاب
برملــان دولــة بــدالً مــن جملــس ترشيعــي للســلطة .كــا مل يتــم اســتعادة الوحــدة الوطنيــة
يف إطــار الكفــاح مــن أجــل الدولــة.
يبــدو أن خشــية الســلطة مــن ردود الفعــل اإلرسائيليــة واألمريكيــة الرافضــة للخطــوات
التــي قــام هبــا الفلســطينيون قــد أوقفهــا عــن مواصلــة تلــك اخلطــوات« ،فقــد ردت
دولــة االحتــال اإلرسائيــي عــى قــرار منــح فلســطني دولــة مراقــب بالعديــد مــن
اإلجــراءات املضــادة ،فاعتــرت هــذا القــرار خرقــ ًا التفاقــات أوســلو ،ورفضــت
االعــراف بالســيادة الفلســطينية عــى األرض الفلســطينية املحتلــة ،وشــنت محلــة
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إعالميــة تتهــم فيهــا القيــادة الفلســطينية بتقويــض وإفشــال عمليــة الســام ،واختــذت
إجــراءات اســتيطانية توســعية ،وخاصــة يف القــدس الرشقيــة املحتلــة .كــا قامــت
بحجــز العائــدات الرضيبيــة الفلســطينية ،وعملــت عــى اســتفزاز وإحــداث تدهــور يف
الوضــع األمنــي ،وتشــديد وتعليــق بعــض التصاريــح املمنوحــة للفلســطينيني ،والقيــام
بحملــة دوليــة مضــادة عــى الفلســطينيني».1
كــا اختــذت اإلدارة األمريكيــة جمموعــة مــن اخلطــوات ،مــن بينهــا التلويــح بوقــف
متويــل الســلطة الوطنيــة اســتجابة لقــرار صــادر عــن الكونجــرس ،وممارســة ضغــوط
جديــة عــى القيــادة الفلســطينية لوقــف مــا أســمته باخلطــوات األحاديــة ،2حيــث
اعتــرت حصــول فلســطني عــى العضويــة الكاملــة يف اليونســكو مــن هــذه اخلطــوات،
فســارعت إىل اإلعــان عــن توقــف دعــم ومتويــل اليونســكو ،مــا يعنــي خســارهتا
حــوايل  %22مــن موازنتهــا الســنوية.3
تراجعــت مكانــة القضيــة الفلســطينية يف ظــل االنقســام الفلســطيني واالنشــغال
العــريب والــدويل بــا حيــدث مــن رصاعــات يف اإلقليــم ،األمــر الــذي أ ّثــر عــى
السياســة الرســمية الفلســطينية التــي أخــذت طابــع املراوحــة مــا بــن الــردد والتخبــط
واالنتظــار ،دون التحــرك الفعــي لتعظيــم الفائــدة السياســية والقانونيــة الفلســطينية مــن
حصــول فلســطني عــى مكانــة الدولــة بصفــة مراقــب.
ويعــزز مــا ســبق اكتفــاء الســلطة ،وبعــد تأخــر دام أكثــر مــن عــام ،باالنضــام إىل
«ميثــاق رومــا» املؤســس للمحكمــة اجلنائيــة ،واختيــار دعــم مســار التحقيــق األويل
للمدعــي العــام للمحكمــة دون التقــدم بملفــات مبــارشة هلــا ،وعــدم اســتخدام مبــدأ
الواليــة القضائيــة الدوليــة ،بــا فيهــا هتيئــة القضــاء الوطنــي الفلســطيني للــروع يف
إجــراءات جديــة ملحاســبة قــادة االحتــال اإلرسائيــي عــى االنتهــاكات اجلســيمة
1
2
3

صائــب عريقــات ،فلســطني «دولــة غــر عضــو»  ...اليــوم التــايل؟ ،دائــرة شــؤون املفاوضــات ،دراســة رقــم ( ،)11حزيــران-
ترشيــن األول  ،2012ص .29
املرجع السابق ،ص .37-36
فهــد متــويل ،اليونســكو والقضيــة الفلســطينية  ...حتــوالت ومواقــف ،شــباب يبنــي املســتقبل «فكــر» ،2015/12/3 ،ص ،6
https://goo.gl/Q2otN3
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التــي اقرتفوهــا بحــق الشــعب الفلســطيني ،إضافــة إىل عــدم التقــدم بمشــاريع قــرارات
للجمعيــة العامــة لتعزيــز محلــة املقاطعــة لالحتــال اإلرسائيــي ،إىل جانــب االســتمرار
يف عــدم تقديــم طلبــات االنضــام إىل األجســام الدوليــة األخــرى لالســتفادة ممــا يتيحــه
ذلــك مــن آليــات لعــزل وإدانــة االحتــال اإلرسائيــي ،أو حتــى توفــر احلاميــة للشــعب
الفلســطيني.
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مقدمة
أعلنــت حكومــة التوافــق الوطنــي ،يف جلســتها بتاريــخ  ،2016/10/4عــن تأجيــل
إجــراء انتخابــات جمالس اهليئــات املحليــة يف كافــة أرجــاء «الوطــن» ملــدة أربعــة
أشــهر ،1بعــد يــوم مــن قــرار حمكمــة العــدل العليــا القــايض بإجــراء االنتخابــات
املحليــة يف الضفــة الغربيــة وتعليــق إجرائهــا يف قطــاع غــزة ،إىل حــن إصــدار قــرار
مــن جملــس الــوزراء لتحديــد إجرائهــا يف القطــاع خــال شــهر ،وذلــك بســبب «عــدم
2
قانونيــة املحاكــم يف القطــاع» .
فتــح قــرار التأجيــل ،مــن جديــد ،جــدالً حــول حــول إمكانيــة إجــراء أي نــوع مــن
االنتخابــات حتــت االحتــال ،ويف ظــل االنقســام الســيايس الــذي تعيشــه األرايض
الفلســطينية منــذ العــام  ،2007وأظهــر عجــز احلالــة السياســية الفلســطينية عــن املــي
قدمــ ًا نحــو اســتعادة العمليــة الديمقراطيــة عــى خمتلــف املســتويات يف ظــل حالــة
االنقســام احلــايل.
هل باالستطاعة إجراء انتخابات ترشيعية ورئاسية يف املرحلة القادمة؟
مــن الواضــح أن العقبــات التــي اصطدمــت هبــا العمليــة االنتخابيــة للمجالــس املحليــة
كفيلــة بإلغــاء أي انتخابــات قادمــة دون توافــق كامــل عــى قوانــن االنتخابــات وإهنــاء
حالــة االنقســام املؤســي احلاصــل يف بنيــة النظــام الســيايس الفلســطيني ،فضــا عــن

رضورة عــدم جتاهــل تأثــر العامــل اإلرسائيــي عــى فــرص إجــراء انتخابــات عامــة يف
حالــة التقــدم يف ملــف املصاحلــة.
جدل االنتخابات يف ظل االنقسام
تعــدّ االنتخابــات عنــر ًا مــن عنــارص الديمقراطيــة ووســيلة لتجديــد الرشعيــات،
1
2

قــرار احلكومــة بإجــراء االنتخابــات يف الوطــن بيــوم واحــد هــو حــق دســتوري واســتحقاق قانــوين ،دنيــا الوطــن،
https://goo.gl/d2bIKI
 .2016/10/4تاريــخ الوصــول 2016/10/10
حمكمــة العــدل تقــرر إجــراء االنتخابــات بالضفــة دون غــزة ،وكالــة الصحافــة الفلســطينية (صفــا) .2016/10/3 ،تاريــخ
الوصــول https://goo.gl/MzXtmi 2016/10/10
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فاالنتخابــات ليســت هدفــ ًا بحــد ذاتــه ،ولكنهــا وســيلة لتحقيــق اهلــدف باالجتــاه
الوطنــي والديمقراطــي ،األمــر الــذي جيــب أن يدفــع إىل التفكــر بوظيفــة االنتخابــات
ومــدى فائدهتــا ،فمــن دون انتخابــات ال يمكــن حتقيــق املشــاركة واملســاءلة واملحاســبة
وجتديــد الرشعيــات وتدويــر النخــب 1.وحتــى تتحقــق هــذه الوظائــف واألهــداف ال
بــد مــن االتفــاق عــى مرتكــزات النظــام الســيايس ،وأســس العقــد االجتامعــي بشــقيه

الوطنــي والديمقراطــي ،إضافــة إىل اختيــار القيــادات القــادرة عــى خدمــة املجتمــع،
وحتقيــق أهدافــه.

أمــا يف احلالــة الفلســطينية ،فلــم جيــر التوافــق عــى وظيفــة االنتخابــات يف ظــل
االحتــال ،ســابق ًا وراهنــ ًا ،إضافــة إىل عجــز النظــام الســيايس منــذ قيــام الســلطة
الوطنيــة الفلســطينية عــن إجــراء االنتخابــات بانتظــام ،حيــث تأخــرت االنتخابــات
الترشيعيــة الثانيــة عــن موعدهــا ســت ســنوات ،بينــا جــرت االنتخابــات املحليــة
مرتــن ،األوىل يف  2005-2004يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة (ومل تشــمل مجيــع
املــدن) ،والثانيــة يف العــام  2012يف الضفــة الغربيــة فقــط ،وبشــكل جزئــي ،2فيــا مل
تعقــد االنتخابــات الرئاســية والترشيعيــة بعــد انتهــاء الفــرة القانونيــة هلــا يف العامــن
 2009و 2010عــى التــوايل.
حــال االنقســام الســيايس منــذ ســيطرة «محــاس» عــى قطــاع غــزة ،وحتــى اآلن ،دون
إمكانيــة إجــراء االنتخابــات املحليــة والترشيعيــة والرئاســية ،وبالرغــم مــن األصــوات
التــي طالبــت بإجــراء االنتخابــات كحــل للخــروج مــن حالــة االنقســام ،إال أن هنــاك
أوســاط ًا واســعة تشــكك يف القــدرة عــى إجرائهــا يف ظــل االنقســام ،ألهنــا حتتــاج إىل
توافــق وطنــي مســبق واســتعادة حقيقيــة للوحــدة إلمتــام الرتتيبــات األمنيــة والقضائيــة
والقانونيــة للعمليــة االنتخابيــة ،وهــذا األمــر أكدتــه املحاولــة األخــرة إلجــراء
االنتخابــات املحليــة.
1

حمســن أبــو رمضــان ،االنتخابــات واملســار الديمقراطــي ،احلــوار املتمــدن .2016/10/9 ،تاريــخ الوصــول 2016/10/10

2

للمزيــد مــن التفاصيــل ،انظــر ورقــة موقــف :الدعــوة النتخابــات جمالــس اهليئــات املحليــة مــن قبــل حكومــة التوافــق
الفلســطيني ،املركــز الفلســطيني حلقــوق اإلنســان ،تاريــخ الوصــول 2016/10/27

https://goo.gl/JKpdRd

http://pchrgaza.org/ar/?p=12515
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مل ختــل االنتخابــات املحليــة التــي دعــت إليهــا حكومــة التوافــق مــن جــدل حــول
إمكانيــة إجرائهــا يف ظــل االنقســام ،بــن قائــل بإمكانيــة إنجاحهــا باعتبارهــا مدخ ً
ــا
إلهنــاء االنقســام والتأســيس إلنجــاح االنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية ،وبــن مــن
قــال بفشــلها يف ظــل حالــة االنقســام وجــدل الرشعيــات ،ومــا رســخته أعوام االنقســام
مــن عوامــل مانعــة إلنجاحهــا ،وخاصــة يف ضــوء ســيطرة «محــاس» منفــردة عــى كافــة
البلديــات ومفاصــل احليــاة يف قطــاع غــزة بعــد العــام  ،2007وســيطرة «فتــح» عــى
املجالــس املحليــة يف الضفــة الغربيــة عقــب انتخابــات العــام .2012

فشل االنتخابات احمللية يف ظل االنقسام
جــاء قــرار احلكومــة بتاريــخ  2016/6/21بإجــراء االنتخابــات املحليــة 1ليحــدث
اخرتاقــ ًا باجتــاه إمكانيــة انعقادهــا ،وخاصــة بعــد موافقــة حركتــي محــاس وفتــح
والفصائــل ،باســتثناء اجلهــاد اإلســامي ،عــى املشــاركة فيهــا .وســاهم جهــد جلنــة
االنتخابــات املركزيــة يف تعزيــز أفــق إجرائهــا ،وخاصــة بعــد إمتــام عمليــة التســجيل
وعمليــة الرتشــح ،إضافــة إىل توقيــع الفصائــل عــى «ميثــاق رشف» يكــون ضامنــ ًا
إلجرائهــا وفــق قواعــد النزاهــة والشــفافية.
لكــن ،تعرضــت االنتخابــات إىل انتكاســة يف مرحلــة الطعــون ،2وخاصــة بعــد أن قبلت
جلنــة االنتخابــات بعــض الطعــون التــي أدت إىل إســقاط أربــع قوائــم حلركــة فتــح .يف

املقابــل ،رفضــت «فتــح» ذلــك األمــر ،3وأعلنــت نيتهــا عــدم التوجــه إىل حماكــم البدايــة
يف قطــاع غــزة ،وتوجههــا إىل حمكمــة العــدل العليــا يف رام اهلل للطعــن يف قــرار جملــس
الــوزراء.4
1

احلكومة حتدد موعد إجراء االنتخابات املحلية ،وكالة معا اإلخبارية .2016/6/21 ،تاريخ الوصول 2016/10/10

2

قبــول  6طعــون عــى قوائــم مرشــحة لالنتخابــات املحليــة املقبلــة ،فلســطني أون اليــن .2016/9/4 ،تاريــخ الوصــول
https://goo.gl/JgNMnQ
2016/10/10
رفــض «فتــح» لالمتثــال لقــرارات املحاكــم بغــزة إجــراء غــر قانــوين ،وكالــة ســوا .2016/9/8 ،تاريــخ الوصــول
https://goo.gl/ywu9iV
2016/10/12
حركــة فتــح :ســنطعن بقــرار رفــض قوائمنــا يف حمكمــة العــدل العليــا ،وكالــة «قــدس بــرس» لألنبــاء .2016/9/5 ،تاريــخ
الوصــول https://goo.gl/HFwd9C 2016/10/12

3
4

https://goo.gl/hcQI1E
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كــا قدمــت «محــاس» طعونــ ًا يف بعــض قوائــم «فتــح» أمــام حماكــم البدايــة يف غــزة،
األمــر الــذي أدى إىل إســقاط أربــع قوائــم أخــرى حلركــة فتــح .وكان مــن املتوقــع
أن تبــت حماكــم غــزة يف جمموعــة مــن الطعــون األخــرى 1لــوال صــدور قــرار حمكمــة
العــدل االبتدائــي بوقــف العمليــة االنتخابيــة مؤقتــ ًا إىل حــن إصــدار حكــم هنائــي.
وصــدر ،الحقــ ًا ،بتاريــخ  2016/10/3قــرار املحكمــة القــايض بإجــراء انتخابــات
اهليئــات املحليــة يف الضفــة الغربيــة دون قطــاع غــزة .ويف ضــوء املواقــف املجتمعيــة
والوطنيــة الواســعة الرافضــة الســتثناء قطــاع غــزة مــن العمليــة االنتخابيــة ،أصــدر
جملــس الــوزراء قــرار ًا بتأجيــل االنتخابــات ألربعــة أشــهر ،خاصــة بعــد توصيــة
جلنــة االنتخابــات بالتأجيــل ،التــي أصــدرت الحقــ ًا بيانــ ًا بإلغــاء كافــة اإلجــراءات
واخلطــوات ذات العالقــة بالعمليــة االنتخابيــة يف ضــوء التأجيــل.
اخلالصة
تظهــر جتربــة االنتخابــات املحليــة عمــق أزمــة النظــام الســيايس وانقســامه أفقيــ ًا
وعموديــ ًا ،وفشــله يف تأديتــه لوظيفتــه .فاالنقســام أدى إىل وجــود نظامــن قضائيــن
منفصلــن وســلطتني ترشيعيتــن ،وإىل غيــاب وحــدة الســلطة التنفيذيــة ،ومل تفلــح
التوافقــات الفصائليــة يف إمتــام عمليــة انتخابــات حمليــة ،فكيــف ســيكون احلــال يف
االنتخابــات الترشيعيــة الرئاســية التــي تتطلــب وفــق «اتفــاق القاهــرة» إجــراء تعديالت
عــى قانــون االنتخابــات ،والــروع يف توحيــد املؤسســات اإلداريــة واألمنيــة ،ناهيــك
عــن وحــدة الســلطة القضائيــة وضــان اســتقالليتها ،إضافــة إىل اجلــدل الــذي حظــي
بــه قــرار تشــكيل املحاكمــة الدســتورية ،والتعقيــدات املتعلقــة بضــان القبــول بالنتائــج
حــال إجــراء االنتخابــات؟
ويضــاف إىل ذلــك العامــل اإلرسائيــي القــادر عــى إفشــال ســيناريو إجــراء انتخابــات
عامــة إذا كان هدفهــا إعــادة توحيــد وتقويــة النظــام الســيايس الفلســطيني ،ومــن
1

كل مــا ال تعرفــه عــن مرحلــة الطعــون واالســتئناف يف االنتخابــات البلديــة ،دنيــا الوطــن .2016/9/8 ،تاريــخ الوصــول
https://goo.gl/0BVOzO 2016/10/12
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املشــكوك فيــه أن تســمح دولــة االحتــال بإعــادة انتخــاب وانتظــام عمــل جملــس
ترشيعــي تشــارك فيــه خمتلــف القــوى ،وبضمنهــا «محــاس» ،كــا تدلــل عــى ذلــك
جتربــة اعتقــال ســلطات االحتــال لعــدد كبــر مــن النــواب املنتخبــن يف الضفــة
لتعطيــل عمــل املجلــس عقــب االنتخابــات األخــرة.
بنــاء عــى مــا ســبق ،نســتطيع القــول إن أزمــة النظــام الســيايس ليســت قانونيــة أو
قضائيــة ،بــل سياســية بامتيــاز يوظــف فيهــا القانــون والقضــاء ،وإن قــرار املصاحلــة
وإجــراء االنتخابــات ســيايس أوالً وأخــر ًا ،األمــر الــذي يتطلــب إهنــاء حالــة االنقســام
واســتعادة الوحــدة وتوحيــد مؤسســات النظــام الســيايس وفــق منهجيــة الرزمــة
الشــاملة ،وليــس وفــق منهجيــة التجزئــة التــي ثبــت فشــلها.
يف ضــوء الفشــل يف إجــراء االنتخابــات املحليــة ،يمكــن بســهولة التنبــؤ بفشــل مقاربــة
االنتخابــات الرئاســية والترشيعيــة يف حــال مل ينتــه االنقســام ،أو مل يتــم التوافــق عــى
إعــادة بنــاء النظــام الســيايس عــى أســس وحدويــة ،بــا فيهــا تشــكيل حكومــة وحــدة
وطنيــة ،وتوحيــد الســلطة القضائيــة ،وإعــادة النظــر يف الترشيعــات التــي صــدرت
خــال فــرة االنقســام ،واالتفــاق عــى برنامــج ســيايس ،وتفعيــل املجلــس الترشيعــي،
وتوحيــد املؤسســة األمنيــة ،واالتفــاق عــى قانــون االنتخابــات .وهــذا الســيناريو –
يف تقديــري – يعــدّ توافقيــ ًا ،ويمكــن مــن خاللــه اســتعادة النظــام الســيايس لــدوره
ووظائفــه ،فاملدخــل احلقيقــي لبنــاء النظــام الســيايس هــو اســتعادة الوحــدة وإهنــاء
االنقســام.
إن فــرص حــدوث هــذا الســيناريو مســتبعدة يف األمــد املنظــور ،أو خــال مهلــة التأجيل
لالنتخابــات املحليــة وفــق قــرار جملــس الــوزراء ،األمــر الــذي قــاد إىل إصــدار قــرار
مــن احلكومــة يف جلســتها بتاريــخ  2016/10/11بعــودة كافــة املجالــس املحليــة إىل
أعامهلــا ،كــا كانــت قبــل  ،2016/8/6بــا يف ذلــك رؤســاء وأعضــاء اهليئــات املحليــة
الذيــن تقدمــوا باســتقاالهتم بســبب الرتشــح لالنتخابــات ،واعتبارهــا جمالــس تســيري
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أعــال إىل حــن إجــراء االنتخابــات.1
أمــا يف حــال قــرر جملــس الــوزراء بعــد انتهــاء مهلــة األشــهر األربعــة إجــراء العمليــة
االنتخابيــة يف الضفــة دون القطــاع ،وبغــض النظــر عــن قبــول أو عــدم املشــاركة مــن
بعــض الفصائــل ،فهــذا يعنــي تكريــس حالــة االنقســام ،وهيــدد بنيــة النظــام الســيايس
الفلســطيني ووحــدة مؤسســاته ،التــي ســامهت حكومــة التوفــق ،ولــو قليــاً ،يف إنعاش
الرهــان عــى التقــدم باجتــاه وحدهتــا ،إضافــة إىل مــا ســيرتكه هــذا القــرار مــن تداعيــات
عــى جممــل احلالــة الفلســطينية ،وخاصــة إبقــاء املجالــس املحليــة يف قطــاع غــزة عــى
حاهلــا دون أي تغــرات حقيقيــة تســمح بتحســن اخلدمــات املقدمــة للمواطنــن.
كــا ســيؤدي هــذا القــرار  -إن حصــل  -إىل مزيــد مــن تكريــس عوامــل فقــدان الثقــة
يف النظــام الســيايس الفلســطيني ،ومكوناتــه املؤسســية واحلزبيــة التــي فشــلت يف جتــاوز
املعيقــات والتوافــق عــى جمــرد انتخابــات حمليــة ،األمــر الــذي يظهــر يف اســتحالة انعقــاد
انتخابــات رئاســية وترشيعيــة يف ظــل انقســام مؤسســات النظــام الســيايس ،وغيــاب
التوافــق الوطنــي عــى طبيعــة النظــام الســيايس ،وعــى خارطــة طريــق وطنيــة تكــون
االنتخابــات أحــد مكوناهتــا بعــد االتفــاق عــى وظيفتهــا يف ظــل االحتــال .فاألصــل
2
أن تــأيت االنتخابــات يف ســياق إســراتيجية وطنيــة للتحــرر واخلــاص مــن االحتــال،
واالتفــاق عــى عقــد اجتامعــي ومــروع وطنــي جامــع وأســس واضحــة للرشاكــة
السياســية.

1

جملــس الــوزراء يقــرر عــودة رؤســاء وأعضــاء اهليئــات املحليــة املســتقيلني إىل أعامهلــم ،وكالــة األنبــاء الفلســطينية (وفــا)،
 .2016/10/9تاريــخ الوصــول 2016/10/12

2

الدعــوة إىل توفــر متطلبــات االنتخابــات يف ظــروف التحــرر الوطنــي ،لقــاء «مــا العمــل» الــذي نظمــه املركــز الفلســطيني
ألبحــاث السياســات والدراســات اإلســراتيجية (مســارات) ،البــرة وغــزة2016/3/20 ،

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=Hs5WNJa724509598461aHs5WNJ

https://goo.gl/RFNp2a
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مقدمة
أدخــل قــرار احلكومــة الفلســطينية بتأجيــل االنتخابــات املحليــة ألربعــة أشــهر احلالــة
الفلســطينية يف مرحلــة جديــدة مــن اخلالفــات بــددت التفــاؤل الــذي رافــق قــرار
إجرائهــا ،والرهــان عــى اعتبارهــا حمطــة عــى طريــق املصاحلــة وإجــراء االنتخابــات
الرئاســية والترشيعيــة .كــا أنــه أثــار تكهنــات عــا إذا كان مصــر هــذه االنتخابــات
هــو إجراؤهــا بعــد أربعــة أشــهر يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،أم يف الضفــة فقــط ،أم
إعــادة تأجيلهــا إىل أجــل غــر مســمى ،وهــو مــا يعــادل اإللغــاء مــن الناحيــة العمليــة.
يتوقــف مصــر االنتخابــات املحليــة عــى عــدد مــن العوامــل والتطــورات التــي تســعى
هــذه الورقــة إىل تشــخيصها ،وحتليــل تأثريهــا عــى فــرص إجــراء االنتخابــات يف
املوعــد املحــدد مــن قبــل احلكومــة ،مــع حماولــة حتليــل مواقــف القــوى السياســية ذات
العالقــة بعــدد مــن هــذه العوامــل ،وديناميكيــة تطــور وزن كل منهــا يف التأثــر عــى
الســيناريوهات املحتملــة ملصــر االنتخابــات.
مواقف متباينة إزاء التأجيل
قــررت احلكومــة الفلســطينية تأجيــل إجــراء االنتخابــات املحليــة ألربعــة أشــهر ،خالل
جلســتها املنعقــدة بتاريــخ  ،2016/10/4حيــث قــال رئيــس الــوزراء رامــي احلمــد
اهلل« :إنــه ســيتم تأجيــل االنتخابــات أربعــة أشــهر ،يتــم خالهلــا توفــر البيئــة القانونيــة
إلجــراء االنتخابــات يف يــوم واحــد» 1.واختلفــت اآلراء حــول قــرار احلكومــة ،فقــد
رفضــت حركــة محــاس قــرار التأجيــل ،وأكــدت عــى متســكها باســتكامل االنتخابــات
مــن حيــث انتهــت ،معتــرة أن هــذا القــرار يعكــس نوعــ ًا مــن التخبــط والتهــرب مــن
االســتحقاقات االنتخابيــة ،وخدمــة ملصالــح «فتــح» الفئويــة 2.وهــو موقــف يثــر
شــكوك ًا إزاء فــرص إجــراء االنتخابــات يف قطــاع غــزة الــذي تســيطر عليــه «محــاس».
1
2

احلكومــة الفلســطينية تعلــن تأجيــل االنتخابــات املحليــة  4أشــهر ،وكالــة األناضــول .2016/10/4 ،تاريــخ الوصــول
https://goo.gl/NVhnNO
2016/10/27
تأجيــل لالنتخابــات البلديــة  4شــهور  ...و«محــاس» ترفــض ،املركــز الفلســطيني لإلعــام .2016/10/4 ،تاريــخ الوصــول
https://goo.gl/rkZoig 2016/10/27
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بــدوره ،رحــب املتحــدث باســم حركــة فتــح أســامة القواســمي بقــرار التأجيــل.
وقــال« :إن قــرار احلكومــة بتأجيــل االنتخابــات املحليــة يــأيت تنفيــذ ًا لرؤيــة الرئيــس
حممــود عبــاس القاضيــة بإعــاء املصالــح الوطنيــة العليــا بحتميــة إجــراء االنتخابــات
يف الوطــن كلــه ،يف إطــار الوحــدة الوطنيــة ،وعــدم حرمــان أهلنــا يف القطــاع مــن
االنتخابــات» 1.يف حــن رفضــت قــوى اليســار وقــوى أخــرى قــرار التأجيــل ،معتــرة

أنــه قــرار «مســيس وغــر قانــوين» ،وأنــه جيــب إرشاك مجيــع الفصائــل يف اختــاذه ألهنــم
رشكاء يف هــذا الوطــن ،وأن تأجيــل االنتخابــات يمثــل انقالبــ ًا عــى ميثــاق الــرف
2
الــذي وقعــت عليــه الفصائــل.

ودعــت مؤسســات أهليــة وحقوقيــة إىل اغتنــام فرصــة التأجيــل لتذليــل العقبــات التــي
حالــت دون إجــراء االنتخابــات ،حيــث دعــا املركــز الفلســطيني حلقــوق اإلنســان
إىل هتيئــة الظــروف ملشــاركة قطــاع غــزة ،واعتــر أن التأجيــل هبــدف إهنــاء كافــة
اإلشــكاليات يشء مهــم ،إال أن األهــم هــو عــدم تســويف عقــد االنتخابــات وفــق
اســتحقاقها القانــوين .وطالــب مجيــع األطــراف بالعمــل عــى تذليــل العقبــات لضــان
إجــراء االنتخابــات يف قطــاع غــزة ،3منوهــ ًا إىل أن التأجيــل هبــدف إصــاح النظــام
االنتخــايب أمــر جيــد ،عــى أن يكــون اإلصــاح هدفــه اســتمرارية إجــراء االنتخابــات
بشــكل دوري يف كافــة املحافظــات.
ولكــن مــا الــذي يتوجــب إصالحــه يف النظــام االنتخــايب؟ وكيــف يمكــن أن تتــم
عمليــة اإلصــاح دون تعميــق اخلالفــات الداخليــة يف ظــل حالــة االنقســام ،بشــكل
يؤثــر عــى مصــر االنتخابــات املحليــة؟

1
2
3

ترحيــب بتأجيــل احلكومــة الفلســطينية االنتخابــات املحليــة ،وكالــة فينيــق نيــوز .2016/10/4 ،تاريــخ الوصــول
https://goo.gl/8hfpln
2016/10/27
فصائــل :تأجيــل االنتخابــات قــرار مســيس يكــرس االنقســام ،صحيفــة الرســالة ،غــزة .2016/10/4 ،تاريــخ الوصــول
https://goo.gl/16lcBp 2016/10/27
مركــز حقوقــي بغــزة يثمــن تأجيــل االنتخابــات لضــان مشــاركة غــزة وحيــذر مــن التســويف ،دنيــا الوطــن.2016/10/4 ،
تاريــخ الوصــول https://goo.gl/gscyVT 2016/10/27
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خالف حول تعديل قانون االنتخابات احمللية
يف ضــوء تداعيــات قــرار حمكمــة العــدل العليــا الــذي أكــد عــدم قانونيــة القضــاء
واملحاكــم التابعــة حلركــة محــاس ،فــإن املخــرج املطــروح هــو إنشــاء حمكمــة خاصــة
باالنتخابــات املحليــة .وهــو مــا يتطلــب إدخــال تعديــل عــى قانــون انتخابــات
املجالــس املحليــة الــذي يعطــي حماكــم البدايــة صالحيــة البــت يف الطعــون .وبالنســبة
إىل «محــاس» ،فــإن املوافقــة عــى مثــل هــذا التعديــل ،بعــد نــزع «الرشعيــة» عــن
املحاكــم يف القطــاع بقــرار مــن حمكمــة العــدل العليــا ،تبــدو بمثابــة تســليم يصعــب
حدوثــه بنتائــج هــذا القــرار.
وحســب بســام القواســمي ،أســتاذ القانــون العــام الدســتوري واإلداري يف جامعــة
اخلليــل ،فإنــه «جيــب التفريــق بــن االنتخابــات املحليــة واالنتخابــات العامــة،
فاالنتخابــات املحليــة ينظمهــا قانــون خــاص وهــو قانــون انتخــاب جمالــس اهليئــات
املحليــة رقــم  10لســنة  2005وتعديالتــه ،بينــا االنتخابــات العامــة (الرئاســية
والترشيعيــة) ،فينظمهــا قانــون آخــر خــاص ،وهــو قــرار بقانــون رقــم  1بشــأن
االنتخابــات العامــة لســنة  .»2007وحســب قانــون انتخــاب جمالــس اهليئــات املحليــة،
1
فــإن املحكمــة املختصــة يف الطعــون االنتخابيــة هــي حمكمــة البدايــة.
إن التوافــق عــى تشــكيل حمكمــة خاصــة باالنتخابــات املحليــة يبــدو صعبــ ًا ،حيــث
ســتكون هــذه القضيــة موضــع ســجال ســيايس وقانــوين مــن شــأنه أن يفاقــم اخلالفــات
يف ظــل االنقســام ،ومــا يرافقــه مــن تنــازع عــى «رشعيــة» املؤسســات ،املدنيــة واألمنيــة
والقضائيــة ،يف كل مــن الضفــة والقطــاع ،ال ســيام أن مســألة تعديــل قانــون االنتخابــات
املحليــة تــأيت يف ســياق البحــث عــن خمــرج لتفــادي بــت حماكــم البدايــة يف غــزة
بالطعــون.
ال يبــدو أن تعديــل القانــون االنتخــايب هــو القضيــة الوحيــدة املثــرة للخالفــات ،فهنــاك
قضيــة أخــرى تتعلــق بالســعي العتــاد القائمــة املفتوحــة يف التصويــت ،وهــي خطــوة
1

تأجيــل االنتخابــات بــن الــرأي القانــوين والســيايس ،دنيــا الوطــن .2016/10/4 ،تاريــخ الوصــول 2016/10/27

https://goo.gl/MKX8xh
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يمكــن القيــام هبــا ألهنــا تنــدرج ضمــن إجــراءات خــوض االنتخابــات املحليــة.
إن إشــكالية القوائــم يف انتخابــات البلديــة كانــت الســبب الرئيــس يف تأجيلهــا ،ومــن
أوىل القضايــا املثــارة إلصــاح النظــام االنتخــايب هــي القوائــم ،فقــد أشــار حممــد
جباريــن ،وكيــل وزارة احلكــم املحــي ،إىل أن الــوزارة جتــري تعديــات عــى النظــام
االنتخــايب اخلــاص باهليئــات البلديــة واملحليــة ،الفتــ ًا إىل أنــه ســيجري اعتــاد نظــام
القائمــة املفتوحــة بــدالً مــن القائمــة املغلقــة ،وإن هــذا التعديــل ســيأيت ضمــن حــوار
1
مــع الفصائــل وخــراء وأكاديميــن ومؤسســات املجتمــع املــدين.
أمــا هشــام كحيــل ،املديــر التنفيــذي للجنــة االنتخابــات املركزيــة ،فقــد أكــد حــرص
اللجنــة عــى إجــراء العمليــة االنتخابيــة يف الضفــة والقطــاع عــى حــد ســواء،
واســتعدادها لتنفيــذ أي نظــام انتخــايب يتــم التوافــق عليــه .ونــوه إىل أن إنشــاء حمكمــة
خاصــة باالنتخابــات كان إحــدى التوصيــات التــي قدمتهــا جلنــة االنتخابــات يف
2
تقريرهــا حــول االنتخابــات املحليــة العــام  ،2012إال أنــه مل يتــم األخــذ هبــا.
تــأيت هــذه االقرتاحــات بشــأن تعديــل قانــون االنتخابــات لتــايف اإلشــكاليات التــي
حدثــت خــال مرحلــة الطعــون يف االنتخابــات املحليــة التــي كان مــن املقــرر أن جتــري
يف  8ترشيــن األول اجلــاري.
شرعية املؤسسات األمنية والقضائية يف غزة
ربــا يكــون التنــازع عــى «الرشعيــة» مــن أكثــر العوامــل تعقيــد ًا يف غيــاب حالــة
مــن التوافــق الوطنــي تفتــح الطريــق أمــام إعــادة توحيــد ودمــج املؤسســات املدنيــة
واألمنيــة ،حتــت إرشاف حكومــة توافــق وطنــي قــادرة عــى القيــام بمهامهــا .وال يتوقــع
يف ظــل احتــدام اخلــاف واجلــدل حــول «رشعيــة» املؤسســات يف قطــاع غــزة أن توافــق
1
2

تعديــات يف القانــون االنتخــايب للبلديــات واعتــاد نظــام القائمــة املفتوحــة ،دنيــا الوطــن .2016/10/27 ،تاريــخ الوصــول
https://goo.gl/OBIjec 2016/10/27
فجــرت االنتخابــات وأوصينا بمحكمة خاصة ،وكالة شــمس نيــوز .2016/10/4 ،تاريخ الوصــول 2016/10/27
املحاكــم ّ

/http://shms.ps/ar/post/45668
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«محــاس» عــى عمليــة انتخابيــة تتأســس عــى الطعــن يف رشعيــة مؤسســاهتا.
لذلــك ،أثــار إســقاط عــدد مــن القوائــم االنتخابيــة يف قطــاع غــزة جــدالً قانونيــ ًا
واســع ًا ،وتضاربــت اآلراء حــول ذلــك .وقبــل عــرض تلــك اآلراء ال بــد مــن معرفــة
اإلجــراء القانــوين لــدى جلنــة االنتخابــات ،فهــي تتعامــل مــع قائمــة كاملــة وليــس مــع
مرشــحني ،وبالتــايل كان موقــف اللجنــة وفقــ ًا للقانــون االنتخــايب أهنــا تعتمــد القائمــة
النســبية كأهــداف ،واملرشــح كجــزء مــن األهــداف ،فــإذا ســقط أو أخــل طلــب غــر
مســتويف الــروط املنصــوص عليهــا وفــق املــادة ( )20فعــى اللجنــة رفــض قبــول
.1
تســجيل القائمــة ،وإذا تبــن عــدم صحــة البيانــات تلغــى القائمــة
وبــرأي املركــز الفلســطيني حلقــوق اإلنســان فــإن جلنــة االنتخابــات قــد جافــت
الصــواب ،عندمــا اعتــرت أن خمالفــة أحــد املرشــحني لــروط الرتشــح يعطيهــا احلــق
بحرمــان قائمــة كاملــة مــن الرتشــح ،2حيــث نــص القانــون عــى أن «الطعــن يف قائمــة»
والطعــن «يف مرشــح أو أكثــر» ،ولــو كان الطعــن يف املرشــح يتضمــن الطعــن يف كل
القائمــة فلــاذا ذكــر القانــون اآلخريــن ومل يكتــف بعبــارة االعــراض عــى القوائــم
وذلــك وفــق املــادة ( )22مــن قانــون انتخابــات اهليئــات املحليــة رقــم ( )10لســنة
2005م؟! 3ونتيجــة اجلــدل القانــوين ومــا رافقــه مــن أحــداث تأجلــت االنتخابــات
البلديــة ملــدة أربعــة أشــهر.
يف املقابــل ،اعتــرت نقابــة املحامــن يف بيــان هلــا «إن قــرار إجــراء االنتخابــات يف قطــاع
غــزة مل يعالــج الفــراغ القانــوين املتمثــل يف الرقابــة عــى العمليــة االنتخابيــة مــن الناحيــة
القانونيــة ونتائجهــا» ،وبالتــايل فــإن اللجــان التــي ســترشف عــى االنتخابــات غــر
قانونيــة وال رشعيــة هلــا.
1
2
3

مداخلة ،هشام كحيل ،تلفزيون فلسطني ،برنامج بني الثنايا.2016/9/13 ،
املركــز الفلســطيني حلقــوق اإلنســان ،إلغــاء قوائــم الســتبعاد أحــد املرشــحني فيهــا جمــاف للقانــون وهيــدر اإلرادة احلقيقيــة
للناخبــن .2016/9/5 ،تاريــخ الوصــول http://pchrgaza.org/ar/?p=12628 2016/10/27
قانون انتخاب جمالس اهليئات املحلية رقم ( )10للعام  2005وتعديالته.2016/9/28 ،

https://www.elections.ps/Portals/30/pdf/LocalElections_Law_Nr10_2005_Updates_AR.pdf?ver=2011-03-09-104604-353
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ورأت النقابــة أن قــرار حمكمــة العــدل العليــا القــايض بإلغــاء االنتخابــات يف غــزة يــأيت
يف صلــب اختصاصهــا ،وينبــع مــن تقديرهــا أن انتخابــات غــزة لــن تكــون نزهيــة،
ألن إجرائهــا يعنــي اعرتافــ ًا مــن قبــل الســلطة الفلســطينية بســلطة االنقــاب يف غــزة
(محــاس) ،ومؤسســاهتا مــن املحاكــم االبتدائيــة التــي تنظــر يف الطعــون ،واألجهــزة
الرشطيــة غــر القانونيــة التــي يتطلــب منهــا محايــة صناديــق االقــراع ،وهــو خمالــف

لسياســة الســلطة ،وبالتــايل صــدر قرارهــا بإلغــاء االنتخابــات يف القطــاع وإجرائهــا يف
الض ّفــة فقــط ،اســتناد ًا إىل القانــون الــذي جييــز إجــراء االنتخابــات املحليــة يف منطقــة
مــن الوطــن دون أخــرى.
وأضــاف بيــان النقابــة« :إن اســتثناء مدينــة القــدس مــن إجــراء االنتخابــات ،واســتثناء
املقدســيني مــن املشــاركة يمــس الوضــع القانــوين والســيايس ملدينــة القــدس كعاصمــة
1
لدولــة فلســطني».
وقــد ترافــق كل مــا ســبق مــع انتهــاكات للحريــات يف كل مــن الضفــة والقطــاع ،إذ أكــد
املركــز الفلســطيني حلقــوق اإلنســان وجــود جتــاوزات بالتهديــد والضغــط واإلكــراه
والــرب لبعــض أفــراد القوائــم وجلــان األحــزاب االنتخابيــة ،حيــث مورســت
انتهــاكات بحــق أبنــاء «فتــح» يف قطــاع غــزة للحــد مــن عملهــا يف االنتخابــات وملنــع
أي ممارســة للدعايــة االنتخابيــة ،ومــن تلــك االنتهــاكات هتديــد مرشــحني منتخبــن
للمجالــس البلديــة ،واعتقاهلــم والتعــدي عليهــم بالــرب ،مــا جعــل خطــوات «فتــح»
مقيــدة وغــر مســموح هلــا بمامرســة عملهــا االنتخــايب 2.يف املقابــل أكــدت «محــاس»
تعــرض مرشــحيها إىل التهديــد باالعتقــال واملضايقــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة يف
الضفــة ،إضافــة إىل االعتقــال والتهديــد باالعتقــال مــن قبــل االحتــال اإلرسائيــي.

1

بيان بخصوص قرار جملس الوزراء الدعوة إلجراء انتخابات اهليئات املحلية ،موقع نقابة املحامني.2016/8/24 ،

2

املركــز الفلســطيني حلقــوق اإلنســان ،انتهــاكات بحــق مرشــحي انتخابــات جمالــس اهليئــات املحليــة .2016/9/6 ،تاريــخ
الوصــول http://pchrgaza.org/ar/?p=12642 2016/10/2

http://www.palestinebar.ps/751
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املوقف اإلسرائيلي والدولي من االنتخابات احمللية
قــدّ رت أوســاط إرسائيليــة بــأن «محــاس» تفــوز عــى «فتــح» يف معركــة كســب تعاطــف
الفلســطيني منــذ فــرة طويلــة ،وأن تأجيــل االنتخابــات املحل ّيــة مــا هــو
اجلمهــور
ّ
إال دليــل واضــح عــى خــوف وخشــية وقلــق الرئيــس حممــود عبــاس مــن ســيطرة
«محــاس» عــى مراكــز القــوة يف الضفــة الغربيــة 1.وعمــدت إرسائيــل إىل التأثــر عــى
جمريــات العمليــة االنتخابيــة ،حيــث قامــت بشــ ّن محــات اعتقــال ممنهجــة تســتهدف
2
قيــادات مــن «محــاس» وناشــطيها ،وبعــض نشــطاء فصائــل اليســار.

أمــا فيــا خيــص القــدس ،فــإن شــمول املدينــة وضواحيهــا ضمــن العمليــة االنتخابيــة
يثــر قلقــ ًا لــدى إرسائيــل لزعمهــا أن القــدس هــي «عاصمــة إرسائيــل» ،وأن وجــود
حكــم حمــي للســلطة الفلســطينية يزعــزع هــذا االدعــاء ويشــكل خطــر ًا عليهــا ،فهــي
لدهيــا ختــوف مــن هــذه االنتخابــات وال رغبــة هلــا بإمتــام إجرائهــا يف أرايض الســلطة.
بينــا رحبــت األمــم املتحــدة بقــرار التأجيــل وفقــ ًا ملــا حتــدث بــه نيكــوالي مالدينــوف،
املنســق اخلــاص لألمــم املتحــدة لعمليــة الســام يف الــرق األوســط ،حيــث دعــا إىل
هتيئــة األجــواء إلجــراء االنتخابــات يف وقــت واحــد يف الضفــة وقطــاع ،ألن تنظيمهــا
مصلحــة وطنيــة فلســطينية 3.وجــاء ترحيــب األمــم املتحــدة هبــذا القــرار للضغــط عــى
«فتــح» و«محــاس» للمــي قدمــ ًا جتــاه حتقيــق املصاحلــة التــي مــن شــأهنا تعزيــز العمليــة
الديمقراطيــة وإعــادة ترتيــب البيــت الفلســطيني.
اإلشكاليات الداخلية حلركة فتح

اســتجابت «فتــح» لقــرار إجــراء االنتخابــات ،ألهنــا تعتربهــا مدخ ً
ــا إلهنــاء االنقســام
وخيــار ًا لتكريــس التــداول الســلمي للســلطة ،وألهنــا اســتحقاق وطنــي وقانــوين
4
للمواطــن الفلســطيني.
1

تل أبيب :تأجيل االنتخابات املحلية ،صحيفة أجماد العرب ،تاريخ الوصول 2016/10/27

2

«إرسائيــل» واالنتخابــات البلديــة الفلســطينية :تعطيــل أم تســهيل ،وكالــة فلســطني اليــوم .2016/7/27 ،تاريــخ الوصــول
https://paltoday.ps/ar/post/276036 2016/10/27
ترحيب بتأجيل احلكومة الفلسطينية االنتخابات املحلية ،مصدر سابق.
مقابلة ،د .فايز أبو عيطة ،الناطق باسم حركة فتح ،غزة.2016/9/29 ،

3
4

http://www.amgadalarab.com/?todo=view&cat=2&id=00028198
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وقــال حممــد دحــان ،القيــادي املفصــول مــن «فتــح» «بأننــا ســنلتزم بقوائــم احلركــة
مــا دامــت قائمــة عــى املشــاركة الفتحاويــة مــن الــكادر يف اختيــار مــن يمثلهــم مــن
الكفــاءات الوطنيــة ،وليســت قوائــم سياســية هتبــط عليهــم دون اعتبــار للكفــاءات
أو التخصــص» ،وأكــد عــى «اســتخدام كل قوتــه وإمكانياتــه لدعــم قوائــم احلركــة
املهنيــة التــي ختــدم اجلمهــور الفلســطيني يف فرصــة تارخييــة الســتعادة احلركــة لوحدهتــا
وكرامتهــا التــي غابــت».

1

ظهــرت مالمــح الوحــدة الفتحاويــة بشــكل واضــح يف تشــكيل القوائــم االنتخابيــة
يف قطــاع غــزة ،ورسعــان مــا انقلبــت إشــارات التهدئــة الداخليــة إىل خــاف أشــد
مــن الســابق مــع الكشــف عــن خطــة اللجنــة الرباعيــة العربيــة (مــر ،واألردن،
والســعودية ،واإلمــارات) التــي نرشهتــا وســائل اإلعــام يف الرابــع مــن أيلــول املــايض،
والتــي حتــدد خريطــة طريــق تبــدأ بتحقيــق مصاحلــة فتحاويــة أساســها عــودة دحــان
إىل عضويتــه يف اللجنــة املركزيــة ،وإعــادة املفصولــن مــن «فتــح» والســلطة إىل مواقعهــم
2
الســابقة.
مــن الواضــح أن املصاحلــة الفتحاويــة باتــت أمــر ًا يصعــب حتققــه ،ال ســيام مــع اقــراب
موعــد املؤمتــر الســابع للحركــة ،خاصــة أن دحــان ومــن معــه يســعون للعــودة إىل
صفــوف «فتــح» ،مــن خــال حــراك يف الســاحتني الفلســطينية والعربيــة ،حيــث نُظمــت
مظاهــرة يف غــزة ختللهــا حــرق صــور الرئيــس حممــود عبــاس ،ومظاهــرات يف خميمــي
بالطــة واألمعــري ،إضافــة إىل تداعيــات عقــد مؤمتــر «العــن الســخنة» يف مــر ،الــذي
أثــار االســتياء يف أوســاط الســلطة و«فتــح».
بالرغــم مــن تلــك املحــاوالت ،إال أن حــدوث املصاحلــة الفتحاويــة وعــودة دحــان يف
ظــل املعطيــات احلاليــة أمــر يصعــب حتققــه ،مهــا بلغــت الضغــوط اخلارجيــة ،حيــث
1
2

دحــان :ســأدعم بــكل قــوة قوائــم «فتــح» التــي تتوفــر فيهــا الكفــاءة واملهنيــة يف االنتخابــات ،وكالــة فلســطني اليــوم،
 .2016/7/28تاريــخ الوصــول https://goo.gl/xvFrJV 2016/9/20
التقديــر اإلســراتيجي ( :)92االنتخابــات املحليــة الفلســطينية  ...الســياق وســيناريوهات مــا بعــد التأجيــل ،مركــز الزيتونــة
للدراســات واالستشــارات ،بــروت ،ترشيــن األول  .2016تاريــخ الوصــول https://goo.gl/3Dq3Ca 2016/10/27
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لــن تــؤدي كافــة التحــركات إىل عــودة دحــان إىل احلركــة مــن جديــد ،بــل قــد تــؤدي
إىل نتيجــة معاكســة ،وإىل تقــارب بــن «فتــح» و«محــاس» ،ولــو باملعنــى التكتيكــي ،مــن
أجــل قطــع الطريــق عــى أي تدخــات تدفــع باجتــاه عــودة دحــان.
خامتة
تلعــب العوامــل واملواقــف الســابقة دور ًا مه ً
ــا يف إمكانيــة تطــور أي ســيناريو بخصوص
إجــراء االنتخابــات املحليــة ،:ومنها:
أوالً :إمكانيــة إجــراء االنتخابــات املحليــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،بعد
إهنــاء كافــة اإلشــكاليات التــي حدثــت عنــد إعــان االنتخابــات ،مــن خــال التوافــق
الوطنــي عــى حتقيــق اخــراق يف نلــف املصاحلــة يســمح بإعــادة توحيــد املؤسســات
املدنيــة واألمنيــة والقضائيــة ،وهــو أمــر ال يتوقــع حدوثــه ،عــى األقــل خــال فــرة
تأجيــل االنتخابــات.
ثانيــ ًا :إجــراء االنتخابــات املحليــة يف الضفــة فقــط دون قطــاع غــزة كــا حــدث يف
العــام  ،2012مــع تأجيــل االنتخابــات يف القــدس ،وهــذا األمــر مــن شــأنه أن يكــرس
االنقســام ،كــا أنــه مرهــون بكيفيــة تطــور الــراع الداخــي يف «فتــح» ،ومواقــف
خمتلــف الفصائــل مــن اســتثناء قطــاع غــزة مــن االنتخابــات.
ثالثــ ًا :تأجيــل االنتخابــات املحليــة يف كل مناطــق الســلطة الفلســطينية ،وهــو الســيناريو
األرجــح ،فــكل املــؤرشات تقــود إىل ذلــك يف ظــل اســتمرار االنقســام والتمســك
بالســلطة يف كل مــن الضفــة والقطــاع ،وبقــاء العوامــل واألســباب التــي أدت إىل
التأجيــل عــى حاهلــا.
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مقدمة
ألقــى الرئيــس الفلســطيني حممــود عبــاس خطابــ ًا يف الــدورة الـــ  71للجمعيــة العامــة
لألمــم املتحــدة ،هلــذا العــام  ،2016أوضــح فيــه إىل أيــن وصلــت القضيــة الفلســطينية.
وأشــار إىل املوقــف الفلســطيني الراهــن مــن اســتحقاق التحــرر مــن االحتــال يف
إطــار الدعــم الــدويل .ويف العــام املــايض  ،2015ألقــى الرئيــس خطابــ ًا يف الــدورة الـــ
 70للجمعيــة العامــة ،أكــد فيــه عــى رضورة إجيــاد حــل عــادل للقضيــة الفلســطينية،
وأن الفلســطينيني ال يمكنهــم مواصلــة االلتــزام باتفــاق أوســلو يف ظــل عــدم التــزام
إرسائيــل ،ودعاهــا إىل ّحتمــل مســؤولياهتا كدولــة احتــال.
تتنــاول هــذه الورقــة املواقــف واخليــارات التــي طرحهــا الرئيــس عبــاس يف منطــوق
وحمتــوى هذيــن اخلطابــن؛ األول يف  30أيلول/ســبتمرب  ،2015والثــاين يف  22أيلــول/
ســبتمرب  ،2016وإىل أي مــدى فتــح الرئيــس أمــام القيــادة الفلســطينية خيــارات جديدة
يف ســياق تغيــر قواعــد اللعبــة السياســية مــع االحتــال ،وهــل انعكــس حمتــوى
اخلطابــن عــى أرض الواقــع ،خاصــة يف ظــل تصعيــد إرسائيــل لسياســات تعميــق
االحتــال واالســتيطان ،وتنكرهــا املســتمر للقانــون الــدويل وقــرارات األمــم املتحــدة
ذات الصلــة بالقضيــة الفلســطينية واســتمرار انتهاكاهتــا حلقــوق الشــعب الفلســطيني؟
أبرز مضامني اخلطابني
خطاب الرئيس يف العام 2015

1

ســبق اخلطــاب ترويــج بــأن الرئيــس ســيفجر قنبلــة يف خطابــه .وقــد أكــد ذلــك
الرئيــس ذاتــه يف حــوار نرشتــه صحيفــة «القــدس العــريب» يف  20أيلــول  ،2015بقولــه:
«ســألقي يف هنايــة اخلطــاب قنبلــة .ولــن أكشــف عــن ماهيــة هــذه القنبلــة» .2وبالرغــم
1

نص خطاب الرئيس حممود عباس يف اجلمعية العامة ،أمد لإلعالم.2015/9/30 ،

2

حوار الرئيس حممود عباس مع صحيفة القدس العريب2015/9/20 ،

https://www.amad.ps/ar/Details/91417

http://www.alquds.co.uk/pdfarchives/2015/09/09-19/alqudsweekly14.pdf
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مــن رفضــه الكشــف عــن طبيعــة هــذه القنبلــة ،إال أن الصحيفــة باالســتناد إىل «مــا
رسبــه أكثــر مــن مســؤول» ،أشــارت إىل أن الرئيــس «قــد يعلــن يف خطابــه وفــاة اتفــاق
أوســلو ،وحتــرر الفلســطينيني عــى األقــل مــن بعــض التزاماتــه إن مل يكــن مجيعهــا ،ويف
مقدمتهــا التنســيق األمنــي الــذي اختــذ املجلــس املركــزي ملنظمــة التحريــر الفلســطينية
قــرار ًا بشــأنه يف دورتــه التــي عقــدت يف رام اهلل يف آذار .1 2015
وقــال الرئيــس يف خطابــه «مــا دامــت إرسائيــل مــرة عــى عــدم االلتــزام باالتفاقيــات
املوقعــة معنــا ،التــي حتولنــا إىل ســلطة شــكلية مــن دون ســلطات حقيقيــة  ...فإننــا نعلن
أنــه ال يمكننــا االســتمرار يف االلتــزام هبــذه االتفاقيــات ،وعــى إرسائيــل أن تتحمــل
مســؤولياهتا كافــة كســلطة احتــال ،ألن الوضــع القائــم ال يمكــن اســتمراره ،وقــرارات
املجلــس املركــزي الفلســطيني يف شــهر آذار املــايض حمــددة وملزمــة» .وأضــاف« :إمــا
أن تكــون الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ناقلــة للشــعب الفلســطيني مــن االحتــال إىل
االســتقالل ،وإمــا أن تتحمــل إرسائيــل ،ســلطة االحتــال ،مســؤولياهتا كافــة».
وإضافــة إىل مــا ســبق ،متحــور خطــاب الرئيــس الــذي انتظــره الفلســطينيون آنــذاك،
والعــامل ،حــول مواضيــع رئيســة ،مــن أبرزهــا :رشح لالنتهــاكات اإلرسائيليــة ،وطلــب
الدعــم الــدويل إلهنــاء االحتــال ،ورفــض تضييــع الوقــت يف مفاوضــات مــن أجــل
املفاوضــات ،والتأكيــد عــى أن املطلــوب إجيــاد مظلــة دوليــة تــرف عــى إهنــاء هــذا
االحتــال وفــق قــرارات الرشعيــة الدوليــة ،والرتحيــب باملبــادرة الفرنســية الداعيــة إىل

تشــكيل جمموعــة دعــم دوليــة لتحقيــق الســام ،وطلــب توفــر محايــة دوليــة ،وتأكيــد
اســتمرار دولــة فلســطني يف مســاعيها لالنضــام إىل املواثيــق واملنظــات الدوليــة كافــة،
إىل جانــب الســعي لتحقيــق املصاحلــة الفلســطينية عــى أســاس «تشــكيل حكومــة وحدة
وطنيــة تعمــل وفــق برنامــج منظمــة التحريــر الفلســطينية ،والذهــاب إىل انتخابــات
رئاســية وترشيعيــة».

1

املصدر السابق.
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خطاب الرئيس يف العام 2016

1

محــل هــذا اخلطــاب نفــس موضوعــات خطــاب العــام املــايض ،مــع التأصيــل للروايــة
التارخييــة الحتــال فلســطني ،ومطالبــة إرسائيــل باالعــراف بمســؤوليتها عــن النكبــة.
كــا تضمــن اخلطــاب نقــد ًا شــديد ًا لربيطانيــا التــي طالبهــا الرئيــس بــأن «تتحمــل
املســؤولية التارخييــة والقانونيــة والسياســية واملاديــة واملعنويــة» عــن نتائــج «وعــد
بلفــور»« ،بــا يف ذلــك االعتــذار مــن الشــعب الفلســطيني ملــا حــل بــه مــن نكبــات
ومــآس وظلــم ٬وتصحيــح هــذه الكارثــة التارخييــة ومعاجلــة نتائجهــا ٬عــى األقــل
باالعــراف بالدولــة الفلســطينية».
وتــم التأكيــد يف اخلطــاب عــى جتديــد طلــب الدعــم الــدويل إلهنــاء االحتــال ،وهــذه
املــرة مــن خــال املؤمتــر الــدويل للســام املزمــع عقــده قبــل هنايــة العــام وفــق املبــادرة
الفرنســية ،والتلويــح بــأن االعــراف الســيايس بوجــود دولــة إرسائيــل ٬الــذي صــدر
يف العــام  ٬1993ومــا زال قائ ً
ــا حتــى اآلن« ٬ليــس اعرتافــا جمانيــ ًا ،فعــى إرسائيــل أن
تقابلــه باعــراف مماثــل بدولــة فلســطني» ،فض ً
ــا عــن اإلشــارة إىل التوجــه الســتصدار
قــرار مــن جملــس األمــن حــول االســتيطان ،وكذلــك املطالبــة برفــع املكانــة القانونيــة
والسياســية لدولــة فلســطني داخــل األمــم املتحــدة .كــا كــرر املوقــف مــن موضــوع
املصاحلــة الفلســطينية.
تبــن عمليــة املراجعــة ملنطــوق خطــايب الرئيــس بــأن خطابــه يف العــام  2015اســتخدم
الصياغــة التهديديــة مــع الرتكيــز عــى رسد االنتهــاكات اإلرسائيليــة ،بينــا مل يــأت
خطــاب العــام  2016بجديــد ،بــل جــاء أقــل مســتوى يف نــرة التهديــد.

ومــن أجــل التعــرف إىل دالالت اخلطابــن واخليــارات السياســية التــي تطــرق إليهــا
الرئيــس ،وإىل أي مــدى جــرى التعاطــي معهــا ،فلســطيني ًا وإقلي ً
ــا وعامليــ ًا ،ســوف
تتنــاول هــذه الورقــة أهــم املحــاور واخليــارات السياســية التــي تناوهلــا اخلطــاب ومــا
بعدهــا.
1

نص خطاب الرئيس حممود عباس يف اجلمعية العامة ،أمد لإلعالم.2016/9/22 ،
http://www.amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=139239
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اخليارات السياسية كما طرحها الرئيس
طرح الرئيس جمموعة من اخليارات السياسية تراوحت بني:
·املفاوضات واملؤمتر الدويل للسالم
لعــل أهــم مــا طرحــه الرئيــس يف خطابيــه هــو رضورة إهنــاء االحتــال وحتقيــق
الســام ،مركــز ًا عــى املؤمتــر الــدويل وفــق املبــادرة الفرنســية ،وموجهــ ًا دعــوة
للمجتمــع الــدويل الغتنــام فرصــة حتقيــق الســام .كــا أشــار إىل حمــاوالت
إرسائيــل التهــرب مــن املؤمتــر الــدويل للســام واســتحقاقات الســام ،خاصــة بعــد
رفضهــا للمبــادرة الفرنســية ،مؤكــد ًا عــى أمهيــة أن يكــون العــام  2017عــام إهنــاء
االحتــال ،كونــه يصــادف مــرور نصــف قــرن عــى هــذا االحتــال.
ويظهــر تركيــز الرئيــس عــى املؤمتــر الــدويل باعتبــاره اخليــار األكثــر حتديــد ًا
ووضوحــ ًا بمعاملــه الزمنيــة واملكانيــة واألهــداف واملشــاركني ،للخــروج بنتائــج
حتظــى بدعــم دويل كبــر يف حــال نجاحــه ،إضافــة إىل اســتمرار رهــان الرئيــس عــى
املفاوضــات مــن خــال ممارســة ضغــوط دوليــة عــى إرسائيــل الســتئنافها.
وقــد ظهــر يف خطــاب الرئيــس يف العــام  2016مســاواته بــن أمهيــة املؤمتــر الــدويل
والعــودة إىل املفاوضــات املبــارشة مــع إرسائيــل ،حيــث قــال« :وهنــا نتســاءل :إذا مل
يكــن هنــاك مؤمتــر دويل للســام وال مفاوضــات مبــارشة بيننــا وبــن اإلرسائيليــن،
فكيــف ُيصنــع الســام ،ال مؤمتــر دويل وال مفاوضــات ويتحدثــون عــن الســام،
فكيــف ُيصنــع الســام؟»
·عدم مواصلة االلتزام باالتفاقات املوقع عليها
عــدا عــن خيــار املؤمتــر الــدويل للســام ،فــإن الرئيــس عبــاس أعــاد التهديــد بعــدم
مواصلــة االلتــزام باتفــاق أوســلو وملحقاتــه ،حيــث أعلن ذلــك يف خطابــه يف العام
 ،2015مــع ربطــه بــإرصار إرسائيــل عــى عــدم االلتــزام باالتفاقيــات املوقعــة مــع
اجلانــب الفلســطيني ،وحتويــل الســلطة الفلســطينية إىل «ســلطة شــكلية».
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·التلويح بسحب االعرتاف بإرسائيل
متثــل اخليــار الثالــث يف خطــاب  2016بســحب االعــراف بوجــود دولــة إرسائيل،
حيــث أشــار إىل أن هــذا االعــراف« ،ليــس اعرتافــ ًا جمانيــ ًا» ،وينبغــي أن يقابــل
باعــراف إرسائيــي مماثــل بدولــة فلســطني ،وبإهنــاء االحتــال اإلرسائيــي« ،لتعيش
دولــة فلســطني إىل جانــب دولــة إرسائيــل».
·التوجه إىل جملس األمن
متثــل اخليــار الرابــع بالتوجــه الســتصدار قــرار دويل حــول االســتيطان ،حيــث
أكــد الرئيــس عــى عــدم رشعيــة االســتيطان وســعي القيــادة الفلســطينية إىل
تقديــم مــروع قــرار حــول االســتيطان وإرهــاب املســتوطنني إىل جملــس األمــن،
موجهــ ًا رســالة للــدول اخلمــس دائمــة العضويــة يف املجلــس (الواليــات املتحــدة،
الصــن ،بريطانيــا ،روســيا ،فرنســا) التــي متتلــك حــق الفيتــو ،قــال فيهــا« :نأمــل
أال يســتخدم أحــد الفيتــو».
·االعرتاف بالدولة واحلصول عىل العضوية الدائمة
طالــب الرئيــس عبــاس برفــع عضويــة فلســطني مــن دولــة مراقــب غــر عضــو
إىل دولــة كاملــة العضويــة ،حيــث قــال يف خطــاب « :2016أدعوكــم لتبنــي قــرار
جديــد بعــد قــرار رفــع مكانــة دولــة فلســطني يف العــام  ،2012وذلــك بإعطــاء
حــق تقديــم وتبنــي القــرارات للــدول املراقبــة ،وأطلــب دعمكــم للجهــد الــذي
تبذلــه دولــة فلســطني مــن أجــل رفــع مكانتهــا القانونيــة والســيايس ،وذلــك مــن
خــال إعطائهــا مســؤوليات إضافيــة لتــويل رئاســة جلــان وجمموعــات دوليــة» .كــا
كــرر مطالبتــه للــدول التــي مل تعــرف بعــد بدولــة فلســطني باالعــراف هبــا ،مؤكــد ًا
مواصلــة الســعي «مــن أجــل نيــل العضويــة الكاملــة يف املنظمــة الدوليــة».
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·طلب احلامية الدولية جمدد ًا:
طالــب الرئيــس يف خطابيــه بتوفــر احلاميــة الدوليــة للفلســطينيني يف الضفــة الغربية،
بــا فيهــا القــدس الرشقيــة ،وقطــاع غــزة ،ولكــن دون حتديــد اآلليــات ،أو نــوع
احلاميــة املطلوبــة التــي تقبــل هبــا القيــادة الفلســطينية.
املواقف الفلسطينية
تباينــت ردود الفصائــل الفلســطينية يف معــرض تعليقهــا عــى خطــايب الرئيــس ،إذ رحب
هبــا البعــض إىل حــد وصــف كل منهــا باخلطــاب التارخيــي واملهــم ،كــا رصح بذلــك
الناطــق باســم حركــة فتــح آنــذاك أمحــد عســاف ،الــذي قــال تعقيبــ ًا عــى خطــاب
عــر عــن إرادة الشــعب
« :2015إن خطــاب الرئيــس حممــود عبــاس يف األمــم املتحــدة ّ
الفلســطيني يف الوطــن والشــتات ،ووضعنــا عــى أعتــاب مرحلــة جديــدة» ،مشــر ًا إىل
أنــه «متســك بالثوابــت الوطنيــة ،وتنــاول كافــة قضايــا الوضــع النهائــي» .1واعتــر
آخــرون هــذا اخلطــاب إجيابيــ ًا وخطــوة يف االجتــاه الصحيــح رشط االلتــزام بــا جــاء
فيــه ،وهــو موقــف معظــم فصائــل منظمــة التحريــر .يف حــن أكــدت حركــة «محــاس»
أن نتائجــه لــن تكــون إال كســابق اخلطابــات« ،طاملــا بقــي الرئيــس متمســك ًا بخيــار
املفاوضــات العبثيــة».2
بعيــد ًا عــن ارتفــاع أو تراجــع نــرة التهديــد يف كل مــن اخلطابــن ،مــن الواضــح أن
مضمــون املواقــف يف اخلطابــن مل حيمــل أي جديــد ،بــا يف ذلــك اخليــارات السياســية
التــي ســبق أن كررهــا الرئيــس خــال الســنوات األخــرة .ولعــل اجلديــد متثــل يف
مطالبتــه بريطانيــا باالعتــذار مــن الشــعب الفلســطيني عــى الويــات التــي نتجــت
بســبب «وعــد بلفــور».
1

الفصائل تواصل التعقيب عىل خطاب أبو مازن باألمم املتحدة ،وكالة فينيق نيوز.2016/10/1 ،

2

«احلدث» ترصد مواقف الفصائل الفلسطينية من خطاب الرئيس عباس ،صحيفة احلدث.2016/10/1 ،
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غــر أن األهــم هــو أن احلديــث املتكــرر عــن عــدد مــن اخليــارات السياســية ال جيــد
ترمجــة لــه يف خطــوات تنفيذيــة تنطلــق مــن إدراج هــذه اخليــارات ضمــن إســراتيجية
وطنيــة شــاملة .فلــم تُتخــذ أي خطــوات عــى صعيــد التحلــل مــن التزامــات اتفــاق
أوســلو بالرغــم مــن اســتمرار إرسائيــل يف عــدم االلتــزام بــه ،وكذلــك حتميــل
االحتــال ملســؤولياته ،أو ســحب االعــراف بإرسائيــل ،أو إنجــاز املصاحلــة الوطنيــة
واســتعادة الوحــدة ،إضافــة إىل التمســك باملفاوضــات حتــي يف ظــل التعنــت اإلرسائييل
واســتمرار جرائــم االحتــال واالســتيطان.

اخلالصة
حاولــت هــذه الورقــة وضــع تقديــر موقــف للخيــارات التــي وردت يف خطــايب الرئيــس
عبــاس ،التــي جيــري التلويــح ببعضهــا مــن قبيــل التهديــد ،دون أن جتــد ترمجــة فعليــة
هلــا عــى أرض الواقــع ،وبخاصــة تلــك املتعلقــة بإعــادة النظــر يف العالقــة مــع دولــة
االحتــال والتحلــل مــن االلتزامــات بموجــب اتفــاق أوســلو وملحقاتــه األمنيــة
واالقتصاديــة ،بالرغــم مــن صــدور قــرارات هبــذا اخلصــوص مــن املجلــس املركــزي
ملنظمــة التحريــر ،اعتربهــا الرئيــس نفســه يف خطــاب « 2015حمــددة وملزمــة».
ويف الوقــت الــذي جــرى فيــه رفــع ســقف توقعــات الفلســطينيني واملراقبــن باحلديــث
عــن قنبلــة ســيفجرها الرئيــس يف خطــاب  ،2015ســاد اعتقــاد بــأن الســاحة السياســية

قــد تشــهد تغــرات جديــة بعــد إلقــاء اخلطــاب ،وبخاصــة يف ضــوء مــا تشــهده
األرايض الفلســطينية مــن توســيع لالســتيطان ،وحصــار ،وعــزل وهتويــد للقــدس،
وتنكيــل بــاألرسى ،وانســجام ًا مــع قــرارات املجلــس املركــزي ،ولكــن الوضــع
القائــم بقــي عــى حالــه مــا بــن اخلطابــن ،رغــم انــدالع املوجــة االنتفاضيــة بعــد يــوم
واحــد مــن خطــاب  ،2015ودون تغيــر جوهــري يف السياســة الرســمية عــى مســتوى
تقــر أي خطــوات عمليــة يف ســياق
القضايــا التــي تناوهلــا الرئيــس يف اخلطابــن ،إذ مل ّ
بنــاء إســراتيجية وطنيــة فلســطينية تقــوم عــى التحلــل مــن أوســلو ،ولــو بصــورة
تدرجييــة ،بــل عــى العكــس اســتمر التنســيق األمنــي رغــم كل االنتهــاكات اإلرسائيليــة
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واإلعدامــات امليدانيــة للشــباب الفلســطيني.
بقــي التلويــح بحــل الســلطة ،أو إعــادة النظــر يف شــكلها ووظائفهــا ،أو البــدء بخطوات
فعليــة لتجســيد الدولــة ،جــزء ًا مــن خطــاب التهديــد اللفظــي ،يف حــن مل يتــم حتقيــق
تقــدم يف ملــف املصاحلــة الفلســطينية ،أو اختــاذ أي خطــوة عمليــة إلشــعار إرسائيــل
بــأي تغيــر يف السياســة الفلســطينية اجتــاه التعاطــي معهــا ،بــل بقيــت األمــور عــى مــا
هــي عليــه.
كــا مل يتــم التقــدم بــأي طلبــات للحاميــة الدوليــة ،أو بطلــب للجمعيــة العامــة بعــزل
ومقاطعــة االحتــال ،أو الــروع يف عمليــة حماســبة جديــة لالحتــال ،أو حتــى تنبــي
ودعــم محلــة املقاطعــة إلرسائيــل ،أو دعــم املوجــة االنتفاضيــة وتوســيع املقاومــة
الشــعبية ،إضافــة إىل اســتمرار العالقــة مــع دولــة االحتــال يف ســياق تعزيــز التطبيــع،
وصــوالً إىل مشــاركة الرئيــس يف جنــازة الرئيــس اإلرسائيــي الســابق شــمعون برييــس
يف  30أيلــول املــايض ،ومــا أثارتــه مــن ســخط وردود فعــل غاضبــة يف أوســاط الشــعب
الفلســطيني والفصائــل السياســية.
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