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تقديم
عقد المرك��ز الفل�سطيني لأبحاث ال�سيا�سات والدرا�س��ات الإ�ستراتيجية -م�سارات م�ؤتمره
ال�سن��وي الثاني في مدينة البي��رة ،يومي  17و 18كانون الثاني /يناي��ر  ،2013تحت عنوان
«التجمع��ات الفل�سطينية وتمثالتها وم�ستقبل الق�ضية الوطني��ة» .وجاء عقد الم�ؤتمر تتويجا
ل�سل�سلة من اللق��اءات واالت�صاالت الت�شاورية بم�شاركة الع�شرات من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
والأكاديمي��ة والبحثي��ة ،و�أف�ضت �إلى تحديد العنوان الرئي�س��ي للم�ؤتمر والمحاور المتفرعة
عنه ،ومنهجية �إعداد �أوراق العمل ال�سيا�ساتية ،والباحثين والأكاديميين المر�شحين لإعدادها.
ورك��زت �أوراق العم��ل والنقا�ش��ات الغنية خ�لال جل�س��ات الم�ؤتمر على درا�س��ة العوامل
الخارجي��ة والداخلي��ة الت��ي ت�ؤثر في تكري�س واق��ع التجزئة ،وتلك التي تخ��دم معالجة هذا
الواقع ،الأم��ر الذي تطلب درا�سة ت�أثير الم�شروع ال�صهيون��ي اال�ستعماري اال�ستيطاني على
تجزئ��ة ال�شعب الفل�سطيني من جه��ة ،ومكامن الخلل والأخطاء والإخف��اق في ال�سيا�سات
والبرام��ج الفل�سطينية فيما يتعل��ق بالت�صدي لواقع التجزئة ،ومن ث��م االنق�سام ،والتراجع في
دور منظم��ة التحري��ر الفل�سطينية كم�ؤ�س�س��ة جامعة ،وتقدم الم�ش��روع اال�ستيطاني وتراجع
الم�ش��روع الوطني ،ال�سيما في ظل م�سار �أو�سلو ،من جهة ثانية ،وطرح �سيا�سات وخيارات
�إ�ستراتيجية بديلة قادرة على توحيد الفل�سطينيين حول م�شروع وطني جمعي من جهة ثالثة.
ولتحقي��ق الغاية المرجوة في تحفيز التفكير الإ�ستراتيج��ي الفل�سطيني على طرح ال�سيا�سات
والبرام��ج القادرة عل��ى تغيير الم�سار الذي �أ�سهم ب�أبعاده المختلف��ة في تعميق الفجوات بين
تجمعات ال�شعب الفل�سطيني و�إ�ضعاف التمثيل الوطني وتراجع دور الحركة الوطنية ،جاءت
ح�صيل��ة �أعمال الم�ؤتم��ر ومنهجية �إعداد �أوراق العمل التي خ�ضع��ت للمراجعة والتحكيم،
لتن�سج��م م��ن جهة م��ع تركيز مركز م�س��ارات على اقت��راح ال�سيا�سات والبدائ��ل التي تركز
عل��ى الق�ضايا الراهنة ،ومن جهة �أخ��رى تحقيق �أهداف الم�ؤتمر ال�سن��وي الثاني في درا�سة
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واق��ع التجزئة ب�أبع��اده ال�سيا�سي��ة واالقت�صادية واالجتماعي��ة مع االبتعاد ع��ن و�صف ما هو
قائ��م ،وال�سعي لطرح �سيا�سات وبدائل لتغيير واقع التجزئ��ة والت�صدي لمخططات ال�شرذمة
والتفتي��ت والتبدي��د ،وتر�سيخ الهوي��ة الفل�سطينية على قاعدة م�ش��روع وطني جمعي يحدد
الأر�ضي��ة الم�شتركة الت��ي تجمع الفل�سطينيي��ن �أينما كانوا ،دون �إجح��اف بحق االختالف
والتعددية في الر�أي.
وتوزع��ت �أعمال الم�ؤتم��ر على �ست ع�شرة جل�سة� ،إذ تم تخ�صي�ص جل�سة خا�صة لكل ورقة
عم��ل ،بم�شاركة معد/ة الورق��ة ورئي�س/ة جل�سة ومعقب ،الأمر ال��ذي �أ�سهم في �إعطاء كل
ورق��ة حقها من التقديم والتعقي��ب والنقا�ش .كما قام معدو/ات الأوراق بتطويرها في �ضوء
مالحظ��ات التحكيم والنقا�ش خالل الجل�سات تمهي��دا لن�شرها في ثالثة �أجزاء ،ي�شكل هذا
الإ�ص��دار الجزء الثان��ي ،ويت�ضمن �سبع �أوراق تمحورت حول الم�ش��روع ال�صهيوني وواقع
الفل�سطينية وواق��ع التجزئة في ال�ضفة الغربية ،وقطاع غزة ،وفل�سطين
جمعات
التجزئة ،وال ّت ّ
ّ
الداخل ،والأردن ،ولبنان ،و�أوروبا والأمريكتين.
ويع��رب مركز م�سارات عن تقدي��ره للجهود الكبيرة التي بذلها �أع�ضاء مجل�س الأمناء وهيئة
مكت��ب المجل���س وطاقم المرك��ز في �سي��اق التح�ضير للم�ؤتم��ر ،وكذلك تقدي��ره لجهود
الباحثي��ن/ات والأكاديميي��ن/ات ممن عكفوا عل��ى الم�ساهمة في �إغناء التفكي��ر ال�سيا�سي
الفل�سطيني من خالل �إعداد �أوراق �سيا�ساتية نوعية لتكون في متناول مختلف الجهات ذات
العالقة ب�صناعة الق��رار الفل�سطيني على �شتى الم�ستويات� ،إ�ضافة �إلى جهود المحكمين/ات
والم�شاركين/ات في النقا�شات الغنية على مدار جل�سات الم�ؤتمر.
كما يتوجه المركز بال�شكر �إلى ال�شخ�صيات الفل�سطينية التي لم تبخل في تقديم الدعم المالي
والمعن��وي لم�سي��رة المركز منذ طرح فك��رة ت�أ�سي�سه ،وفي مقدمتها الأ�ست��اذ عبد المح�سن
القط��ان ،وكذلك جميع الم�ؤ�س�سات الفل�سطينية التي وفرت الدعم للم�ؤتمر ال�سنوي الثاني،
مقدم��ة بذلك نموذج��ا على دور هذه الم�ؤ�س�س��ات الوطنية في دعم الجه��د البحثي الرامي
لتعزيز التفكير الإ�ستراتيجي وموقعه المركزي في االهتمام الثقافي والأكاديمي الفل�سطيني.
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الجلسة الرابعة
المشروع الصهيوني وواقع التجزئة
رئيسة الجلسة :د .هنيدة غانم.
أ .د .ندي���م روحان���ا :مالحظ���ات ح���ول الص���راع م���ع الصهيوني���ة :م���اذا يري���د
الفلسطينيون؟
تعقيب :د .رائف زريق.
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الصهيونية:
الصراع مع
ٌ
مالحظات حول ّ
ّ
ماذا يريد الفلسطينيون؟
�أ .د .نديم روحانا

 .1مقدمة
ونيف بين ال�شعب الفل�سطيني وحركة تحرره الوطني
في ال�صراع الطويل الذي ّتعدى القرن ّ
وبي��ن ال�صهيوني��ة و�إ�سرائيل؛ كان االنت�صار على ال�صهيونية يعن��ي الو�صول �إلى نتائج مختلفة
ح�س��ب الفترة التاريخية وح�س��ب ّ
ت�شكل ال�صراع فيها .وفي بداي��ة ال�صراع ولفترة طويلة،
كان اله��دف الذي يريد الفل�سطينيون التو�صل �إليه وا�ضح ًا لمدة طويلة� ،إال �أنه فقد الو�ضوح
تدريجي ًا و�صار اليوم من ال�صعب تحديده.
من��ذ بدايات الم�شروع ال�صهيوني  -حتى قبل ت�شكل هوية فل�سطينية وطنية متميزة  -وحتى
�أوا�س��ط الثالثينيات� ،أو ما يعرف في التاريخ الفل�سطيني بـ«الثورة الفل�سطينية الكبرى»؛ كان
االنت�ص��ار على ال�صهيونية يعن��ي وقف التدفق الكولونيالي للم�ستوطني��ن اليهود �إلى فل�سطين
ومنعه��م  -كجماعة «تهاجر» �إلى فل�سطين به��دف بناء وطن يهودي فيها  -من تحقيق هذا
ٌ
هدف �آخر لن�ضال
اله��دف .ومنذ «الثورة الفل�سطيني��ة الكبرى» وحتى بدء النكبة �أ�ضي��ف
ال�شع��ب الفل�سطيني ،و�ص��ار االنت�صار ُي ّعرف لدى جميع فئات ال�شع��ب الفل�سطيني وهيئاته
وجمعياته النا�شطة وقياداته و�أحزابه بمنع تق�سيم فل�سطين.
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وح��اول الفل�سطينيون تحقيق هذه الأهداف (من��ع التدفق الكولونيالي ومنع تق�سيم فل�سطين
و�إقامة دولة يهودية فيها) في وقت كانوا فيه تحت االنتداب البريطاني ،الذي كانوا يحاربونه
من �أجل الح�صول على ا�ستقاللهم ،وذلك في نف�س الوقت الذي كانوا يقاومون فيه الم�شروع
اال�ستيطان��ي و�إقامة الدولة اليهودية في فل�سطي��ن� ،إال �أن ال�شعب الفل�سطيني ف�شل في تحقيق
اال�ستق�لال وفي وقف ودحر الم�شروع اال�ستيطاني ،وف�ش��ل �أي�ض ًا في الحفاظ على �أي جز ٍء
م��ن فل�سطين .ونجح الم�شروع ال�صهيون��ي لي�س فقط في �إقامة الدولة اليهودية ،بل �أي�ض ًا في
تو�سيعه��ا �إلى حدود تج��اوزت حدود التق�سيم ح�سب قرار التق�سي��م للجمعية العمومية رقم
 181في ت�شرين الثاني/نوفمبر .1947
ولم يطالب الفل�سطينيون بعد التهجير بالعودة �إلى حدود التق�سيم �أو قبولها .لم يطالبوا ال هم
وال الأنظمة العربية (التي لم يعد جزء منها يح�سب على الرجعية العربية) بدولة فل�سطينية� ،أو
دول��ة عربية ح�سب قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة عل��ى حدود  1947لأ�سباب وا�ضحة،
وم��ن المهم �أن ن�ستعيده��ا اليوم :لأن ال�شعب الفل�سطين��ي ر�أى �أن وطنه ا�ستلب في م�شروع
كولونيال��ي ،و�أن المطالبة ب�أق��ل من العودة والتحرير ه��و قبول بانهيار الكياني��ة الفل�سطينية
والهوي��ة الفل�سطينية ،وهو كارثي لل�شعب الفل�سطيني ،ولأن��ه لم يكن ليقبل ب�إ�ضفاء ال�شرعية
على م�شروع ال�سلب.
وبقي الهدف الفل�سطيني وا�ضح ًا منذ ت�أ�سي�س منظمة التحرير �سنة  1964وحتى �إقرار «برنامج
النق��اط الع�شر» في المجل�س الوطن��ي الفل�سطيني �سنة  ،1974الذي يدع��و �إلى �إقامة «�سلطة
ال�شع��ب الوطنية الم�ستقلة المقاتلة على كل جزء من الأر���ض الفل�سطينية التي يتم تحريرها».
ويعك���س «برنامج النق��اط الع�شر» تناق�ضات مثيرة للحيرة ،وي�ش��كل وثيقة تعك�س عمق �أزمة
المرحل��ة� ،إذ عك�س��ت تلك اللحظ��ة التاريخية �أي�ض ًا فهم قي��ادة «فتح» ب���أن برنامج «العودة
قابل للتنفيذ.
والتحرير» ح�سب المفهوم الذي تبناه الفل�سطينيون في تلك الفترة �أ�صبح غير ٍ
�صار وا�ضح ًا �أنه في مرحلة ما بعد حرب �أكتوبر � 1973أن الدول العربية و«البلدان اال�شتراكية»
الت��ي دعا «برنامج النقاط الع�شر» �إلى تعزيز الت�ضامن معها� ،ست�ساعد في فتح طريق المجتمع
الدول��ي والأمم المتحدة �أمام منظمة التحرير مقابل قبولها بحلّ الدولتين ،ومنذ تلك اللحظة
التاريخي��ة وحتى اليوم � -أخذ معنى االنت�صار  -و�أخذت �أهداف الحركة الوطنية الفل�سطينية
بالغمو�ض المتزايد ف��ي الخطاب ال�سيا�سي والوعي النخب��وي والمفاهيم الجماهيرية ،حتى
�أ�صبح من ال�صعب اليوم الحديث عن ت�صور فل�سطيني حول معنى االنت�صار على ال�صهيونية،
�أو حول مفهوم م�شروع وطني فل�سطيني.
واليوم ،لم يعد لدينا برنامج وطني يمكن ال�شعب الفل�سطيني في تجمعاته المختلفة والأجيال
ال�شاب��ة من االلتف��اف حوله .لقد كانت الح��روب مع �إ�سرائيل ح��روب مقاومة ودفاع عن
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النف�س ،فمث ً
ال لم تكن حرب  1982البطولية حرب تحرير ،بل كانت حرب دفاع عن النف�س
�ض��د مخططات �إ�سرائيلية ،ولم تهدف �إلى تحقيق م�ش��روع وطني تحدده الحركة الوطنية،
وكذلك االجتياحات الإ�سرائيلية لل�ضفة والقطاع خالل االنتفا�ضة الثانية والحربين الأخيرتين
غزة .كانت االنتفا�ضة الأولى م�شروع مقاومة �ضد االحتالل ،ولم تطرح – على الرغم
على ّ
م��ن بطولتها وم�شروعيتها و�شعبيتها والت�أييد الفل�سطين��ي والعربي العارمين  -برنامج ًا وطني ًا
وبحق،
��ر قياداتها،
ّ
فل�سطيني�� ًا ي�شمل جميع �أج��زاء ال�شعب الفل�سطيني ،وفي واقع الأمر لم َت َ
�أن م��ن واجبها ط��رح م َثل هذا الم�شروع ،لأنه كان من م�س�ؤولي��ة منظمة التحرير .وجاءت
االنتفا�ضة الثانية في �ضوء ف�شل التفاو�ض حول حلّ الدولتين في قمة كامب ديفيد في تموز/
يوليو  2000التي جرت تحت قيادة ال�سلطة الوطنية وفي �إطار هذا الت�صور .ويجب التو�ضيح
�أن هذه المراجعة المقت�ضبة ال َت� ِأت هنا من باب نقد االنتفا�ضة ،بل من �أجل الت�شديد على ما
�أود ت�أكيده �أننا فقدنا منذ �أوا�سط ال�سبعينيات ت�صوراً فل�سطيني ًا لم�شروع وطني جماعي �شامل
يحاف��ظ على م ّق ّومات الهوي��ة الفل�سطينية وال يقبل تجزئة ال�شع��ب الفل�سطيني (حتى لو قبل
بتجزئة الوطن الفل�سطيني).

 .2حلّ الدولتين� :أثمانه ومنظومته الفكرية
�س�أب��د�أ مالحظاتي حول حلّ الدولتين ،و�س�أراج��ع الأثمان الوطنية الوا�ضحة والمخاطر التي
يحملها ،ثم �س�أراجع المنظومة الفكرية الخاطئة التي يعتمد عليها.
�إذا ُطل��ب �إلينا الي��وم تعريف �أهداف الم�ش��روع الوطني الفل�سطيني ف��ي ال�سنوات الع�شرين
الأخيرة � -سنوات جيل كامل  -يمكن تلخي�صها عن ظهر قلب بما ي�أتي� :إقامة دولة فل�سطينية
م�ستقل��ة على الأرا�ض��ي الفل�سطينية المحلتة ف��ي العام  1967وعا�صمته��ا القد�س ال�شرقية؛
وعودة الالجئين الفل�سطينيين ح�سب قرارات الأمم المتحدة .طبعاً ،هذا الم�شروع يتناق�ض
ين�ص على «ا�ستكمال تحري��ر كامل التراب الفل�سطيني»،
مع «برنام��ج النقاط الع�شر» الذي ّ
فنحن نعلم ذلك ونجاهر به وال ننقا�شه.
بالإ�ضاف��ة �إلى كل ما يتطلبه حلّ الدولتين من تن��ازالت حدودية و�أمنية وتنازالت في القد�س
وفي م�س�ألة اال�ستيطان؛ هنالك ثالث مخاطر مركزية �إ�ضافية يجدر بنا الت�شديد عليها ،وهي:
(�أ) كان وا�ضح�� ًا و�ص��ار �أكثر و�ضوح ًا للكثيرين �أن حلّ الدولتين ال يتما�شى ،بل يتناق�ض ،مع
عودة الالجئين ،و�صرنا قريبين من المجاهرة بذلك بطرق مختلفة ،كان �أحد �أمثلتها الأخيرة
عبا�س حول عدم نيته العودة �إلى �صفد ،وهو ت�صريح ّ
يدل ،كما قال
ت�صري��ح الرئي�س محمود ّ
عبا�س ف�إن «حل ق�ضية الالجئين
الرئي���س الإ�سرائيلي �شمعون بير�س ،عل��ى �أنه بالن�سبة للرئي�س ّ
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ل��ن يكون داخل �إ�سرائيل» .ه��ذه ت�صريحات ثقيلة الوزن وذات �أهمية ،ولكننا �صرنا نجاهر
به��ا بالتدريج منذ محادث��ات طابا في العام  2001والت�صريح��ات الر�سمية واالتفاقيات �شبه
الر�سمية منذ ذلك الحين.
ق��د يحتاج الأمر �إلى درا�سات تاريخية لمعرفة ما �إذا كانت القيادات الفل�سطينية عندما بد�أت
ّ
المبطن ثم المجاه��رة بحلّ الدولتين تعلم �أن هذا الح��لّ يتط ّلب التنازل فعلي ًا عن
بالحدي��ث
حق العودة� ،أم �أن ذلك االقتناع حدث تدريجياً؟ وهذا �س�ؤال مثير بحد ذاته ،وي�ساعدنا على
الإجابة عنه فهم القيادات الفل�سطينية لديناميات وجوهر الم�شروع اال�ستيطاني.
(ب) لي�س هناك ،من وجهة النظر الإ�سرائيلية ،معنى لحلّ الدولتين �إال في �إطار حلّ الدولتين
ل�شعبين ،دولة ال�شعب الفل�سطيني في ال�ضفة والقطاع ،ودولة ال�شعب اليهودي في �إ�سرائيل،
وفي هذا الإط��ار ،ف�إن مطلب �إ�سرائيل باالعتراف بها «دولة لل�شعب اليهودي» في اعتقادي
ه��و لي���س مطلب ًا تكتيكي ًا تفاو�ضي ًا كم��ا يعتقد البع�ض .ربما ت�ستعم��ل �إ�سرائيل هذا المطلب
تقدم تنازالت نهائية للفل�سطينيين من دون االعتراف بها
لإجها���ض حلّ الدولتين ،لكنها لن ّ
كدولة لل�شع��ب اليهودي لأ�سباب �س�أذكرها �أدناه ،وهذا المطل��ب لي�س جديداً في جوهره،
فالمطالب��ة الإ�سرائيلية من الفل�سطينيين باالعتراف بها كان دائما يعني بالن�سبة �إليها االعتراف
بها كـ«دولة يهودية» ،لأنها هكذا فهمت نف�سها ،ولم ت�شك �أن ذلك قابل لل�س�ؤال ،واعتبرت
�أن الأم��ر مفهوم للجمي��ع وللفل�سطينيين �أي�ضاً� ،إ ّال � ّأن تحدي هويته��ا اليهودية الذي نتج في
الأ�سا�س عن طروح��ات لبع�ض التيارات ال�سيا�سية والفكرية داخ��ل الفل�سطينيين في �إ�سرائيل
خارج �إط��ار «دولتين ل�شعبين» (الذي كان �شعار التي��ارات المركزية داخل الفل�سطينيين في
�إ�سرائي��ل منذ منت�صف ال�سبعينيات وحتى اليوم)؛ كان �أحد العوامل المركزية في دفع �إ�سرائيل
للمطالبة باالعتراف بها كدولة يهودية .وعندما تبنت معظم النخب الفل�سطينية برنامج «دولة
المواطنين» الذي يتحدى الدولة اليهودية� ،صارت المطالبة باالعتراف بالدولة اليهودية �أكثر
�إلحاح��اً ،فال توجد قيادة �إ�سرائيلية اليوم  -ال يمين �إ�سرائيلي وال ي�سار �إ�سرائيلي -يقبل بحلّ
الدولتين من دون المطالبة باالعتراف ب�إ�سرائيل كدولة يهودية.
ل��ن تقبل �إ�سرائيل بحلّ الدولتي��ن �إ ّال �إذا اعترف الفل�سطينيون بالم�ش��روع ال�صهيوني وقبلوه
قب��و ًال وا�ضح ًا يتج�سد باعترافهم بالدولة اليهودية وب�إقراره��م ب�إنهاء ال�صراع ،وبهذا يتطلب
ح��لّ الدولتين اعتراف الفل�سطينيين بال�شرعية الأ�صلية لإقام��ة دولة يهودية في فل�سطين على
جميع تبعات هذا االعتراف ،وعلى ت�صالحهم مع ال�صهيونية .وما يق�صده الإ�سرائيلي هنا هو
قبول الم�شروع الكولونيالي و�شرعيته ،فهل ي�ستطيع الم�شروع الوطني الفل�سطيني الم�صالحة
م��ع ال�صهيونية؟ يج��ب �أن نجيب عن ذلك ب�صوت وا�ضح ،لأنه تكمن في الإجابة عنه �أ�س�س
ت�شكيل الم�شروع الوطني الفل�سطيني.
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(ج) �إع��ادة تعريف فل�سطين والفل�سطينيين .في �إطار حل الدولتين ل�شعبين ،تقام «فل�سطين»
ومت�سرعة .ففي
�إل��ى جانب �إ�سرائيل ،لكنها ت�أخذ �أبعاداً �سيا�سية وهوياتي��ة وتاريخية جديدة
ّ
عملية �إحياء «فل�سطين» و�إقامتها من جديد في �إطار الدولتين خطورة بالغة على الفل�سطينيين
في �إ�سرائيل ،ومن الجدير بنا �أن نالحظها قبل فوات الأوان.
عندم��ا ت�سمي الدول��ة الفل�سطينية نف�سها «فل�سطي��ن» بد ًال من «دولة فل�سطي��ن» �أو «الدولة
الفل�سطينية» ،ف�إن الب��اب �سيفتح على م�صراعيه «لت�شجيع» الفل�سطينيين في �إ�سرائيل ت�شجيع ًا
ناعم�� ًا �أو ت�شجيع ًا خ�شناً ،كما تقت�ضي الحاجة ،وكما ت�سمح الظروف ال�سيا�سية والتحوالت
اليمينية المت�سارعة داخل المجتمع الإ�سرائيلي« ،لينتقلوا» �إلى وطنهم �إلى «فل�سطين» .وهم
ح�سب الفهم الكولونيالي العميق �أغراب ًا في �إ�سرائيل� ،إذ �إنه في الوعي ال�صهيوني ،المجموعة
الأ�صالني��ة هي اليهود �أنف�سه��م ،والفل�سطيني��ون المواطنون في �إ�سرائيل ه��م الذين �أتوا من
عبا���س للتلفزيون الإ�سرائيلي كما نقلته
خ��ارج الوطن اليهودي .وال ي�ساعد ت�صريح الرئي�س ّ
�صحيف��ة «ه�آرت�س» في  2012/11/3ب���أن «ال�ضفة الغربية ،وقطاع غزة و�شرقي القد�س هي
فل�سطين ،وما عدا ذلك هو �إ�سرائيل ..الآن و�إلى الأبد».
عبا���س ذلك ،ف���إن لمقولته هذه �أبع��اداً تزيد من
ف��ي واق��ع الأم��ر ،ومن دون �أن يق�ص��د الرئي�س ّ
الخطورة منها ،مث ً
ال �أنها ت�شجع الإ�سرائيليين الذين يطالبون المواطنين الفل�سطينيين باالنتقال �إلى
«فل�سطين» �إذا �أرادوا تحقيق �أهدافهم القومية ،لأن «فل�سطين» هي وطن الفل�سطينيين .ماذا يكون
عبا�س ب�أن «فل�سطين» هي
الفل�سطينيون داخل �إ�سرائيل؟ وماذا تكون هويتهم عندما يقول الرئي�س ّ
ال�ضفة والقطاع؟ هم يعتقدون �أنهم يقيمون على �أر�ضهم ،ويتغنون �شعراً و�سيا�سة ب�أنهم �أ�صحاب
الوطن الأ�صليين؛ يعني �أ�صحاب فل�سطين الأ�صليين� .إن لهذا التنازل ال�سريع �إ�سقاطات وجودية
خطيرة غير مدرو�سة وغير م�أخوذة بالح�سبان على �أجزاء من ال�شعب الفل�سطيني.

 .3الأ�س�س البراديغماتية لحلّ الدولتين� :صراع قومي �أم �صراع كولونيالي؟
من المده�ش �أن الكثيرين منا وفي العالم العربي وفي العالم �أ�صبحوا مقتنعين ب�أن حلّ الدولتين
ل��م ّيعد قاب ً
ال للإنجاز ،و�أنه بالرغم من ذلك ،ف�إن ج��ل الجهد ال�سيا�سي والفكري ي�صب في
متابع��ة م��ا �أ�صبح في فهم الكثيري��ن �سراب ًا بال جدوى من الرك���ض وراءه ومن دون �أن نوجه
بع���ض الجهد الوطني ،الفكري ال�سيا�س��ي والأكاديمي ،لتح�ضير البدائ��ل ،فيجب �أن ن�س�أل
�أنف�سن��ا :م��ا هو ال�سبب في ذل��ك؟ ويعود ال�سبب في ر�أي��ي �إلى � ّأن البدي��ل يتطلب االعتماد
عل��ى منظومة فكرية جديدة تخلت عنها الحركة الوطني��ة الفل�سطينية منذ زمن طويل ،وهي
المنظومة التي تعتمد مواجه��ة الكولونيالية ،وبدل هذه المنظومة ال تزال القيادة الفل�سطينية
تعمل في �إطار براديغما خاطئة �أو�صلتنا �إلى طريق م�سدود.
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ّ
ت��م االنتقال من
من��ذ القب��ول الفل�سطيني
المبط��ن ومن بعده القب��ول المعلن بحلّ الدولتينّ ،
براديغم��ا ر�أت في ال�صراع م��ع ال�صهيونية �صراع ًا في جوهره بي��ن حركة تحرر وطني وبين
م�ش��روع كولونيالي� ،إلى براديغما تفتر�ض ،و�إن لم يكن االفترا�ض مك�شوف ًا ب�أن ال�صراع هو
�صراع قومي بين حركتين قوميتين .ال�صراع القومي هو الذي يقود �إلى ق�ضايا تفاو�ضية حول
تق�سي��م وطن تختلف عليه حركتين قوميتين ل��كل منهما مطالب �شرعية فيه :الحركة الوطنية
الفل�سطينية ،والحركة القومية ال�صهيونية لل�شعب اليهودي .وفي الواقع جاء قرار التق�سيم من
قل��ب هذه البراديغما ،وجاء الرف�ض الفل�سطيني له ليمث��ل رف�ض ًا للبراديغما ذاتها ،وجاء قبول
م��ن ق ِب َله من دول �أجنبية ومن القوى الفل�سطينية المح��دودة �أي�ض ًا من داخل هذه البراديغما،
ولذل��ك ف�إن من يعتمد على هذه المنظومة عقائدي ًا يعتقد �أن رف�ض الفل�سطينيين للتق�سيم كان
خط���أً تاريخياً ،وفي المفاو�ض��ات ،يتم الحديث في �إطار ه��ذه المنظومة عن الحدود وعن
العالق��ات الأمنية واالقت�صادي��ة واالعتراف المتبادل ،وحتى م�سائ��ل تتعلق بالالجئين الذين
نتج��ت ق�ضاياهم من ال�ص��راع بين المجموعتين القوميتين .كمث��ال على �صراع يعتمد هذه
المنظومة الفكرية ،يمكن �أن ننظر �إلى الق�ضايا التي برزت في ال�صراع في دول البلقان مثالً:
حدود ،الجئين ،ا�ستقالل� .. ،إلخ.
�أما ال�صراع الكولونيالي ،ف�إنه ينطلق من �أ�س�س �أخرى تماماً ،من تحرير الإن�سان الواقع تحت
الحكم الكولونيالي ،و�إنهاء الحكم الكولونيالي ،و�إنهاء االمتيازات ال�سيا�سية للكولونياليين.
ويتم التو�صل �إلى هذا الهدف في �إطار ال�صراع مع الكولونيالية في واحد من الموديلين التاليين
(�إذا افتر�ضن��ا �أن الم�شروع الكولونيالي ل��م ينجح بالق�ضاء الج�سدي �أو ال�سيا�سي المعنويعلى
�أ�صح��اب الوطن الأ�صليين) :الموديل الأول ،يهدف �إلى الو�صول مع الكولونياليين �إلى حلّ
ويحرر الجهتين من عبئها وتبعاته��ا ،ويفاو�ض حول طرق �إنهاء
ينهي العالق��ة الكولونيالية،
ّ
ه��ذه العالقة ونظ��ام الحكم الم�ستقبلي ،ومعن��ى ذلك بالن�سبة للفل�سطيني ه��و �إنهاء االمتياز
اليه��ودي في فل�سطين (الق�صد لفل�سطين لي�س لدولة فل�سطين) ،وعودة الالجئين ،والو�صول
�إلى اتفاق مع اليهودي الإ�سرائيلي حول طبيعة العالقة المت�ساوية بين �أبناء الوطن الفل�سطيني،
وحول طبيع��ة الحكم ح�سب الموديل الجن��وب �إفريقي� .أما المودي��ل الثاني وهو الموديل
الجزائري ،ف�إنه يه��دف �إلى تحرير الوطن وطرد الكولونياليين �إلى وطنهم الأم ،ويعني ذلك
بالن�سب��ة للفل�سطينيي��ن عودة اليه��ود �إلى �أوطانه��م الأ�صلية ح�سب �صياغ��ة الميثاق الوطني
الفل�سطين��ي .وق��د تبنى الفل�سطينيون عندم��ا اعتمدت حركة التح��رر الفل�سطينية المنظومة
الكولونيالية بروح الع�صر التي طغت عليها حرب التحرير الجزائرية الموديل الجزائري.
وبغ���ض النظر عن الأهداف المختلفة لالنت�صار عل��ى الكولونيالية ،من المده�ش �أن �إ�سرائيل
م��ا زالت تتعامل م��ع ال�صراع وك�أنه �صراع�� ًا كولونيالي��اً ،و�أن الفل�سطينيين الي��وم يتعاملون
مع��ه في الأ�سا���س وك�أنه �صراع ًا قومياً .وكان من الطبيعي �أن يك��ون الواقع معكو�ساً� ،أي �أن
- 14 -

تطالب �إ�سرائيل باالنتقال �إلى براديغم��ا ال�صراع القومي ،و�أن يبقى الفل�سطينيون متم�سكون
يط��ور الفل�سطينيون برامجهم
بمنظوم��ة ال�صراع الكولونيالي ،ولك��ن ذلك كان يتطلب �أن
ّ
و�أهدافهم و�إ�ستراتيجياتهم داخل المودي��ل الكولونيالي� ،أي التخ ّلي عن الموديل الجزائري
وتبن��ي الموديل الجنوب �أفريقي .في حقيقة الأمر� ،إ�سرائيل ال ت�ستطيع االنتقال �إلى براديغما
ال�ص��راع القوم��ي �إال بتطمينات فل�سطيني��ة ذكرتها �أعاله ،تجعل من الو�ص��ول �إلى حلّ على
�أ�سا�س التق�سيم �أمراً غير ممكناً.
لم يكن االنتق��ال الفل�سطيني من براديغما ال�صراع الكولونيالي �إلى براديغما ال�صراع القومي
ال �أو اختيارياً ،فمث ً
�سه ً
ال �أ�سمت منظمة التحرير برنامج «النقاط الع�شر» بالم�شروع المرحلي،
وظل��ت تت�أت أ� بخ�صو�ص االعتراف ب�إ�سرائيل ،وتبعث بالر�سائل المبطنة والمك�شوفة ،وتقترح
ال�صيغ غير المبا�شرة لالعتراف بها مقابل الدخول في عملية تفاو�ضية .وكانت �إ�سرائيل تهمل
وتتجاه��ل جميع الر�سائل حتى الوا�ضحة منها لأ�سبابها الإ�ستراتيجية ،ولكنها كانت تتجاهل
�أي�ض ًا لأنها تحظى بت�أييد �شعبي وا�سع وعميق ب�أن ال تتعامل مع �أقل من قبول �إ�ستراتيجي يعطي
ال�شرعي��ة المطلق��ة لم�شروعها ،لأنها كان��ت تفتر�ض في داخله��ا �أن الفل�سطيني يقول �شيئ ًا
َ
يتخل عن الم�شروع المرحلي« ،م�شروع النقاط الع�شر» ،و�أن من ح ّقها من وجهة
ولكنه لم
نظرها الكولونيالية �أن تفتر�ض ذلك.
وج��اء االنتقال التدريجي �إلى منظوم��ة ال�صراع القومي ،كما ذكرت في ظروف عربية دولية
معق��دة لم تترك فر�ص ًا كبيرة ال�ستمرار ال�صراع في �إط��ار الفهم الكولونيالي ح�سب الموديل
�ض��د الكولونيالي بد أ� االنتق��ال �إلى براديغم��ا بديلة عن
الجزائ��ري ،وب��دل تطوير الن�ض��ال
ّ
براديغم��ا ال�صراع �ضد الكولونيالية اال�ستيطانية .وفي الواق��ع ف�إن طبيعة الحركة ال�صهيونية
المعق��دة لم ت�سهل على الفل�سطيني تطوير ن�ضاله �ضد الكولونيالية ب�سبب المميزات الخا�صة
للكولونيالي��ة ال�صهيوني��ة ،حتى و�إن ّ
�شكل «برنامج النقاط الع�ش��ر» بدء االنتقال من منظومة
فكري��ة لل�صراع �إلى منظومة �أخرى؛ ف�إنه عك�س التخبط بي��ن المنظومتين ،وعك�س �أي�ض ًا �أننا
لم نفهم خ�صو�صية ال�صهيوني��ة ،وعر�ض �إمكانية قيام «�سلطة م�ستقلة» على �أرا�ضي محررة،
ولكنه عر�ضها كم�شروع حلّ مرحلي في برنامج التحرير ال�شامل ح�سب الموديل الجزائري،
وكما يمكن �أن نتوقع رف�ضت �إ�سرائيل رف�ض ًا قاطع ًا االعتراف بمنظمة التحرير �أو االت�صال بها
على �أ�سا�س فر�ضيات هذا البرنامج.
كان التوق��ع ب���أن تقبل �إ�سرائي��ل بدخول عملية �سيا�سي��ة على �أ�س�س «برنام��ج النقاط الع�شر»
افترا�ض ًا �ساذج ًا يوحي بعدم فهم بع�ض جوانب ال�صهيونية ،عندها ،بعد الرف�ض المتكرر انتقل
هذا العر�ض تدريجي ًا  -ببطء ولكن بو�ضوح � -إلى قلب منظومة ال�صراع القومي متخ ّلي ًا عن
مفهوم ال�صراع الكولونيالي.
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�إذن ،ف��ي واقع الأمر ،فق��د واجهنا ال�صهيونية في �إطار المفهوم الكولونيالي في فترة تاريخية
مح��دودة ،ث��م تنازلنا عن��ه وانتقلنا �إل��ى براديغما ال�ص��راع القومي الذي �أو�صلن��ا �إلى طريق
م�سدود ،وفي اعتقادي كنا في كال الحالتين مخطئين ب�شكل �أو ب�آخر.
لماذا تعاملنا في �صراعنا مع ال�صهيوينة في �إطارين مختلفين؟ لماذا حتى منت�صف ال�سبعينيات
ٍ
تح��د للن�ض��ال الفل�سطيني م��ن داخل منظوم��ة الفهم
ل��م يط��رح �أي ف�صي��ل فل�سطين��ي �أي
الكولونيال��ي لل�ص��راع؟ لأننا كنا على حق ،ولكننا في نف�س الوق��ت �أهملنا مركب ًا مركزي ًا في
ال�صراع ،وهو ال�شعب الإ�سرائيلي ،ومدى ا�ستعدادنا لأخذه بالح�سبان في �أي م�شروع وطني
نقترحه ،و�س�أعود �إلى هذا المركب بعد قليل.
�أما عندما انتقل ت�أطير ال�صراع �إلى منظومة ال�صراع القومي ،فكانت هناك معار�ضة فل�سطينية
�شدي��دة في البداية ،لأنه��ا ر�أت فيه تناز ًال عن المواجهة مع الكولونيالية ،وعندما قبلت بع�ض
الف�صائ��ل بحلّ الدولتي��ن ،كان القبول على �أ�سا�س مرحلي يفتر�ض �أننا �سنعود في فترة الحقة
�إل��ى المواجهة مع الكولونيالية ،وفي الت�أطير القومي ن�سينا �أو لم نفهم �أن �إ�سرائيل ذاتها لم َت َر
ف��ي ال�صراع �صراع ًا قومياً .وفي اعتقادي� ،إن غالبية القوى ال�سيا�سية في �إ�سرائيل ال َت َرى في
ال�صراع مع الفل�سطينيين �صراع ًا قومي ًا حتى اليوم ،ور�ؤيتها لطبيعة ال�صراع معقدة يختلط فيها
المركب القومي والمركب الكولونيالي ،خا�صة في الدوائر الفكرية لليمين الحاكم .وتجدر
الإ�ش��ارة �إلى �أنه حتى �أو�سلو لم تعترف �إ�سرائي��ل بوجود �شعب فل�سطيني ،وحتى في �أو�سلو،
اعترف��ت �إ�سرائيل بمنظم��ة التحرير ولي�س بال�شعب الفل�سطيني ،وم��ا زالت �إ�سرائيل الر�سمية
حتى اليوم تتعامل مع ال�صراع من داخل المفهوم الكولونيالي.
ن�ص��ر حتى اليوم على
وتلخي�ص�� ًا لمالحظاتي ح��ول هذا المو�ضوع حت��ى الآن �أقول :نحن ّ
الم�ست��وى الت�صريح��ي الداخل��ي ب�أن ال�ص��راع م��ع ال�صهيوني��ة و�إ�سرائيل هو �ص��راع �ضد
الكولونيالي��ة ،ولكننا في نف�س الوقت ،على الم�ستوى ال�سيا�س��ي العملي تعاملنا معه بو�صفه
�صراعا قوميا ،وهذا يف�سر جزءاً كبيراً من محنتنا.

 .4مميزات الحركة ال�صهيونية:
لنع��د �إل��ى ال�س�ؤال ،ه��ل ال�صراع م��ع ال�صهيونية هو �ص��راع قومي �أم �ص��راع كولونيالي؟.
ولنجي��ب عن هذا ال�س�ؤال نعود �إل��ى ال�صهيونية ،فال�صهيوينة هي حرك��ة كولونيالية �صاحبة
م�ش��روع كولونيالي مع مميزات يج��ب �أن نراها ونتعامل معها ،وتعتم��د �صياغة الم�شروع
الوطن��ي الفل�سطيني الم�ستقبلي و�صياغة �أهدافه واحتماالت تحقيقها على فهمنا لل�صهيونية،
وت�شت��رك الكولونيالي��ة ال�صهيوني��ة مع الم�شاري��ع الكولونيالي��ة واال�ستيطاني��ة الأخرى ب�أن
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العنف واال�ستالب واالمتيازات واال�ستعالء وال�ص��ور الذهنية ال�سلبية لل�شعب الأ�صالني هي
مركب��ات بنيوية من الم�شروع نف�سه ،وهي جزء م��ن م�شروع تبريري ي�أتي مالزم ًا للم�شروع
الكولونيالي .وكذلك ف�إن ال ّتحكم وال�سيطرة والإنكار والتق�سيم وتق�سيم ال�شعب الأ�صالني
مركبات بنيوية� ،إ ّال �أن ال�صهيونية تختلف عن م�شاريع ا�ستيطانية �أخرى
والبط�ش به هي �أي�ض ًا
ّ
بث�لاث ممي��زات رئي�سية عل��ى الأقل تجعل منها حال��ة تاريخية فريدة ،وتتطل��ب منا توجه ًا
يتعامل مع هذه الفرادة التاريخية� ،إذ ال خيار لل�شعب الفل�سطيني �إال التعامل معها.
.ألي�س للم�ش��روع اال�ستيطاني ال�صهيوني وطن �أ�صلي يحك��م العالقة بين الكولونيا وبين
المرك��ز ال��ذي ي�شكله الوط��ن الأ�صلي �أو الوط��ن الأم .فعلى الرغم م��ن الدعم الغربي
للم�شروع الكولونيالي ل��م تكن هناك دولة انطلق منها الم�شروع ،وكانت العالقة بينها
وبين الكولونيا عالقة دولة مع مواطنيها �أو مع االمتداد اال�ستيطاني لها ولمواطنيها ،وما
يهمنا في الأمر �أنه لم يعد للم�ستوطنين اليهود منذ مدة طويلة «وطن � ّأم» ،حتى لو اعتبرنا
�أن��ه كانت لهم �أوط��ان عديدة انطلقوا منه��ا .وهذا بطبيعة الحال ي�ص��ح اليوم �أكثر من
الما�ضي مع ت�شكل الأجيال الجديدة في �شعب �إ�سرائيلي له مقوماته الوا�ضحة.
نقدر �أهمية هذه
وفي اعتقادي ،عندما تعاملنا مع ال�صراع من داخل المفهوم الكولونيالي لم ّ
الم�س�أل��ة وكان الموديل الجزائري ،كم��ا ذكرت �سابقاً ،طاغي ًا على الوع��ي ال�سيا�سي العام،
وعلى روح الع�صر في العالم الثالث وحركات تحرره الوطني ،التي احتلت فيه حركة التحرر
الفل�سطيني��ة مكان ًا مركزياً ،لكن الموديل الجزائري كان خط�أً ج�سيم ًا �أو�صل الحركة الوطنية
الفل�سطيني��ة �إلى � ٍ
إحباط مطلق وب��اب مو�صود ،ودفعها ذلك �إلى التخلي عن منظومة ال�صراع
مع الكولونيالية ب�أكملها.
وف��ي الواقع ،وم��ن دون �أن �أكون اعتذاري ًا لجيل كامل من القي��ادات الفل�سطينية الم�ؤ�س�سة؛
�أعتق��د �أنه من غي��ر الإن�ساني �أن نتوقع �أن تكون القيادات الفل�سطينية في تلك المرحلة قادرة
عل��ى �أن تعر�ض على الم�ستوطني��ن �أن يكونوا جزءاً من الوطن ،وربم��ا تكون هذه ال�صعوبة
كامن��ة في الق��رب الزمني بين انطالقة الث��ورة الفل�سطينية وبين ا�ستالب وط��ن الفل�سطينيين.
ولذل��ك ،ف���إن برنامج الدولة الواح��دة الذي عر�ضته «فتح» �سن��ة  1969كان خطوة كبيرة،
لكنها غير كافية بالمرة في هذا االتجاه ،وعليه ف�إن �أي م�شروع جديد يجب �أن يتعامل بجر�أة
�ضد الكولونيالية.
وبو�ضوح مع ال�شعب الإ�سرائيلي بو�صفه �شريكا م�ستقبليا في ال�صراع ّ
.بالحرك��ة ال�صهيونية الكولونيالي��ة هي �أي�ض ّا حركة قومي��ة� .إن المركب الكولونيالي في
الم�ش��روع ال�صهيون��ي ه��و المركب الطاغي ،ولك��ن ،هناك �أي�ض ًا مرك��ب قومي فيها،
فعندم��ا ف�شلنا في ردع الم�شروع ونجح ال�صهيونيون ف��ي ا�ستالب الوطن ت�أ�س�س هناك
�شع��ب �إ�سرائيلي ل��ه مميزات ال�شعوب الأخرى وم�ؤ�س�س��ات ال�شعوب الأخرى ،ولكن
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�أي�ض ًا ت�أ�س�س على مركبات كولونيالية ذكرت بع�ض ًا منها باقت�ضاب في البند ال�سابق.
لي�س لدى الفل�سطيني ما يخ�شاه من �أن يرى ال�صهيونية كحركة قومية ،ولكن في نف�س الوقت
تمام��اً ،هي تحمل م�شروع�� ًا كولونيالياً ،ولي���س لل�صهيونية في الواقع بدي��ل تاريخي من �أن
تك��ون حركة ا�ستيطانية كولونيالية ،لأنها بطبيعة الحال ت�شكلت في �أوروبا ،و�أخذت تبحث
عن وطن تبني فيه دولة ال�شعب اليهودي .لي�س هنالك �أي عالقة بين كون الحركة ال�صهيونية
حق في فل�سطي��ن ،بمعنى �أن كون الحركة ال�صهيونية حركة
حرك��ة قومية وبين �أن يكون لها ّ
قومي��ة ال يعطيه��ا ح ّق ًا في فل�سطين ال من قريب وال من بعي��د .و�أنا على ا�ستعداد لأقول �أكثر
م��ن ذل��ك :لليهود عالقة ثقافية وديني��ة تاريخية بفل�سطين تنعك�س ب�أ�ش��كال متعددة وعميقة
ال يمك��ن تجاهله��ا �أو �إنكاره��ا� ،إ ّال �أن هذه العالقة ال تعطي لليه��ود وال للحركة ال�صهيونية
ح ّق�� ًا في فل�سطين تماماً ،كما انها ال تعطي للم�سيحي الأوروبي وغير الأوروبي الذي تربطه
بفل�سطي��ن عالقات ثقافية ،ح ّق�� ًا �سيا�سي ًا فيها �أي�ضا ،ولكن للجان��ب القومي لل�صهيونية �أبعاد
يجب �أن ن�أخذها بالح�سبان عندما نتواجه معها من دون �أن نغفل الجانب الكولونيالي.
.جالمرك��ب الدين��ي ف��ي ال�صهيونية مركب مركزي ويتم��ازج مع المرك��ب القومي .بينما
يح�ضر المركب الديني في العديد من الحركات القومية في العالم وتبقى روا�سبه حا�ضرة
حت��ى بعد �أن تتحول هذه الحركات �إلى حركات علماني��ة� ،إال �أن الأمر في حالة الحركة
ال�صهيوني��ة مختلف ،ويعود االخت�لاف �إلى عوامل عديدة منه��ا �أن اليهودية في �إ�سرائيل
تعتب��ر هوية دينية وقومية ي�صعب ّ
فك ارتباط �أحد مركباتها عن الآخر ،ومنها �أن المنظومة
التبريري��ة الرئي�سي��ة لل�صهيوني��ة و�أ�سا�س �شرعيتها ف��ي �أعين معظ��م ال�صهيونيين هو الوعد
الإلهي التوراتي لليهود ب�أر�ض �إ�سرائيل ،وعليه ف�إن اال�ستعداد للتمازج بين القومية والدين
ف��ي الحركة ال�صهيونية ه��و ا�ستعداد ع�ضوي ق��وي .ومنذ بروز الح��ركات اال�ستيطانية
الم�سيحانية في �إ�سرائيل منذ ال�سبعينيات؛ نالحظ االختراق المتزايد للدين حتى في دوائر
قريبة من التيارات ال�صهيونية المركزية.
وت�شترك ال�صهيونية في هذا النوع من المزج بين الدين والقومية مع عدد قليل من الحركات
القومية المعا�صرة ،منها القومية ال�صربية التي تمتزج بتعاليم الكني�سة ال�صربية الأرثوذك�سية،
والقومي��ة ال�سينهالي��ة في �سريالنكا التي �أخ��ذت تدخل المركبات الديني��ة البوذية من �أجل
تر�سي��خ حكمها في الب�لاد في �صراعها م��ع الأقلية التاميلي��ة ،و�أي�ض ًا ح��زب «الهيندوتفا»
الهن��دي ال��ذي �أدلج ّ
ونظ��ر لمزج الهندو�سي��ة بالقومي��ة الهندية ولكن في تجرب��ة رف�ضتها
الأكثري��ة الهندي��ة ،وما يميز هذه الحركات ه��و جنوحها نحو اال�ستع�لاء والتمييز وا�ستثناء
الآخ��ر ،و�أي�ض ًا ا�ستعدادها ال�ستعمال العنف المتطرف ،ال��ذي تنبع خطورته من �أنه ي�شرعن
على �أ�س�س دينية و�إلهية .وعليه فمن المهم �أن نالحظ هذا المركب في ال�صهيونية ،لأنه يزيد
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م��ن ا�ستعدادها الكولونيالي القتراف �أعمال عنف �أكث��ر تطرف ًا في حال انزالق ال�صراع �إلى
م�ساحات تبريرية دينية.
وعلي��ه ف�إن المواجهة م��ع ال�صهيونية تتطلب من��ا الأخذ بالح�سبان جوهره��ا الكولونيالي
ومركبه��ا القوم��ي ومميزاتها الأخ��رى ،ولأننا تعاملنا م��ع ال�صهيونية م��ن داخل منظومة
ال�صراع القومي متجاهلي��ن البراديغما الكولونيالية؛ ف�إننا وجدنا �أنف�سنا �أمام حلّ الدولتين،
�أي تق�سيم الوطن بين حركتين قوميتين مع �أثمان ال ي�ستطيع ال�شعب الفل�سطيني قبولها كما
�أو�ضحت �سابقاً.

 .5الت�صور الكولونيالي للو�صول �إلى حلّ مع الفل�سطينيين :كولونيالي �أم قومي؟
وتحول��ت �إ�سرائيل تحو ًال جدي ًا
في ال�سن��وات الأخيرة ،احتل حزب الليكود مكانة مركزية
ّ
نح��و اليمين ،وفي عملية التح��ول ال�سريع نحو اليمين المتطرف �ص��ار حزب الليكود يبدو
وك�أن��ه حزب ًا معت��دالً ،و�صار على الأحزاب الت��ي كانت ت�سمى ي�س��اراً �صهيوني ًا مثل حزب
العمل المناف�سة ،عن طريق مجاراة الكثير من المواقف اليمينية المركزية ،ومن دون الدخول
ف��ي التفا�صي��ل �إ ّال �أنه م��ن الوا�ضح �أن التي��ارات الفكرية التي يمثلها الليك��ود �أخذت مكان
ال�صدارة في الخطاب ال�سيا�سي الإ�سرائيلي ،و�أخذ فكره ال�سيا�سي باالنت�شار بين الإ�سرائيليين،
خا�ص��ة في �ضوء الفهم الإ�سرائيلي للتحوالت في العالم العربي ،وهو الفهم الذي تما�شى مع
الت�ص��ور النمطي للإن�سان العرب��ي ك� ٍ
إن�سان عنيف وغير ديموقراطي .وعلى الغالب ،ف�إن هذا
الفه��م للتحوالت في العالم العربي �سيدفع باتجاه الت�ش��دد مع الفل�سطينيين والعرب عموماً،
والتم�سك بالأرا�ضي المحتلة و�إنهاء مفهوم «الأر�ض مقابل ال�سالم» مع ال�سلطة الفل�سطينية،
ولذل��ك �س� ّأركز مالحظاتي في هذا الق�سم من الورقة على الر�ؤيا اليمينية لل�صراع التي ت�شكل
الر�ؤيا المركزية في �إ�سرائيل اليوم.
تعتم��د الر�ؤيا اليمينية على افترا�ضات مثيرة يجدر بن��ا فهمها �إلى العمق ،وتفتر�ض هذه الر�ؤيا
ف��ي جوهرها كما طرحها جابوتن�سكي منذ �سنة � 1923أ ّن��ه «ال يمكن �أن تكون هناك اتفاقية
طوعية بيننا وبين عرب فل�سطين ال الآن وال في الم�ستقبل» (جابوتن�سكي ،الحائط الحديدي
 ،)1937المهم في هذا االدعاء هو المنطق التحليلي الذي يعتمد عليه .ويقول جابوتن�سكي،
الأب االيديولوجي لمع�سكر اليمين ولليكود ب�شكل خا�ص� ،إنه من غير الممكن موافقة عرب
فل�سطين (وهو ي�ستعمل هذا الم�صطلح) على «تحويل فل�سطين من بلد عربي �إلى بلد ذي �أكثرية
قرائه مراجعة تاريخ اال�ستيط��ان الكولونيالي بجميع حاالته ال�سابقة،
يهودي��ة» .ويقترح على ّ
ويقول �إنهم لن يجدوا حالة واحدة جرت فيها عملية اال�ستيطان الكولونيالي بموافقة ال�سكان
الأ�صليين ،ثم يقول �إن ال�سكان الأ�صليين ال يقبلون ب�أن ي�شاركهم �أحد في بالدهم �أو �أن يكون
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ا�ستثناء.
فهم �سيقاومون – دائما  -وعرب فل�سطين لي�سوا
�سيداً عليهم ،وعليه ُ
ً
ث��م يقول جابوتن�سكي � ّإن من يعتقد �أن��ه من الممكن التو�صل �إلى موافقة عرب فل�سطين على
قي��ام وطن يهودي في فل�سطي��ن يفتر�ض «� ّإما �أن يكون العرب مجموع��ة من الحمقى الذين
ن�ستطي��ع خداعهم ب�إخف��اء �أهدافنا الحقيقي��ة� ،أو �أنهم فا�سدون ،ون�ستطي��ع ر�شوتهم بمنافع
اقت�صادي��ة وثقافية ليتنازل��وا لنا عن حقوق الأولوية في فل�سطين» .ثم يقول � ّإن هذا االفترا�ض
ينم عن احتقار لل�شعب العربي.
وما �شابهه ّ

�إذاً ،كي��ف يت��م الو�ص��ول �إلى الهدف وكي��ف يتم الو�صول �إل��ى اتفاق مع ع��رب فل�سطين على هذا
اله��دف؟ الإجابة ب�سيطة وتعتمد عل��ى المنطق المذكور :ببناء «جدار حديدي» غير قابل لالختراق.
وبم��ا �أن ال�صهيونيي��ن لن ي�ستطيعوا تقديم �أي تعوي�ض ير�ضي عرب فل�سطي��ن ،ف�إن االتفاقية الوحيدة
معه��م ت�صب��ح ممكنة عندما يفهم��ون �أنه ال يوجد �أم��ل «بالتخل�ص منّا»؛ ب�سبب الج��دار الحديدي،
وعنده��ا �سيتخلّ��ون عن قياداته��م المتطرفة و�سيختارون قي��ادات معتدلة تق��دم اقتراحات نتفاو�ض
فيه��ا حول م�سائ��ل «عملية» ،مثل �ضمان عدم طرد العرب ،حقوق مت�ساوية للعرب� ،أو تماميّة قومية
للع��رب .باخت�ص��ار «ف�إن الطريقة الوحي��دة للو�صول �إلى اتفاق في الم�ستقب��ل هو التخلي عن جميع
الأفكار التي تحاول الو�صول �إلى اتفاق الآن»( .الت�شديد ُم�ضاف)

م��ن المهم �أن �أ�شد ّد هنا ،وكما �س�أو�ض��ح �أي�ض ًا �إن هذا لي�س ت�صوراً قديم ًا عفا عليه الزمن ،بل
الفكرية التي �أر�ش��دت وما زالت ُت ّر�شد التوجه��ات ال�سيا�سية الإ�ستراتيجية
�إن��ه �أحد الأ�س�س
ّ
لليك��ود ،حتى بعد �أن ح�صلت تغيي��رات على فهم ال�صراع ومكان��ة العرب فيه؛ نتجت عن
ديناميكي��ة ال�صراع بي��ن ال�صهيوني��ة والفل�سطينيين .ال مجال في ه��ذه الورقة للحديث عن
ه��ذه التغييرات ،فالمهم في �سياقنا هو تو�ضي��ح المعاني ال�سيا�سية والإ�ستراتيجية للفهم الذي
يطرح��ه جابوتن�سكي ،وتو�ضي��ح �أثرها على ال�سيا�سة الإ�سرائيلي��ة وعلى ما يجري الآن .من
الوا�ض��ح �أن حكومات الليكود اتبعت هذا النهج في تعامله��ا مع الفل�سطينيين ،وي�أتي رف�ض
التفاو���ض الحالي ومقول��ة «�أنه ال يوجد �شريك تفاو�ضي» من داخل ه��ذا المنطق تماماً� ،إذ
بح�سبه يجب على الفل�سطينيين في البداية �أن يقبلوا عن طريق ا�ستعمال القوة ولي�س بالر�ضى
بحق ال�شعب اليهودي هنا ،ومن ثم يتم التفاو�ض على ق�ضايا عملية ،ويزداد هذا النهج ت�شدداً
مع التطورات ف��ي العالم العربي الذي «ي�سير �إلى الوراء» بح�سب رئي�س الوزراء اال�سرائيلي،
ال��ذي يق��ول �إن «القيادات الإ�سالمية» في العالم العربي تبع��د �إمكانية التو�صل �إلى اتفاق مع
الفل�سطينيين ،الذين قد ي�شعرون بازدياد قوتهم �أو معنوياتهم في ال�صراع مع �إ�سرائيل .وعليه،
فهذا هو الوقت للت�شبث بالحائط الحديدي وتقويته.
هك��ذا بنف�س المنط��ق ،يتحدث نائب رئي�س الوزراء الإ�سرائيل��ي ،مو�شيه ياعلون ،الآن� ،سنة
 ،2013ففي �إجابة لقراء «ه�آرت�س» من يوم  3كانون الثاني/يناير  2013حول برنامج حزب
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الليكود االنتخابي في م�س�ألة حل الدولتين ،يقول ياعلون «بع�ض النا�س ي�س�ألون ما هو الحل؟
ه��ذا لي���س ال�س�ؤال ال�صحيح ..من ال�صعب الحديث عن ح��ل ،يجب �أن نتحدث عن «�إدارة
ال�صراع» ..مت��ى �سيحل ال�سالم؟ ّ
[فكروا] في الجدار الحديدي لجابوتن�سكي ،عندما يفهم
جميع �أعدائنا �أننا �سنبقى هنا �إلى الأبد ،ونحن �سن�صل �إلى ذلك عن طريق ال�صمود ولي�س عن
طري��ق االن�سحابات ..حتى ذلك الحين علينا �أن نعمل ح�س��ب المبد�أ العملي �أننا ال نتحكم
به��م  ...لديهم اال�ستقالل ال�سيا�سي ،وت�ستطي��ع �أن ت�سمي ذلك حكم ًا ذاتياً ،دولة� ،أو حتى
الإمبراطورية الفل�سطينية»«( .ه�آرت�س» 3 ،كانون الثاني .)2013
وبنف���س المنط��ق تماماً ،ي�ص��رح رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيل��ي ،بنيامين نتنياه��و ،لجريدة
«ه�آرت���س» �أن ال�صراع مع الفل�سطينيين «غير قابل للحل» لأنه لي�س نزاع ًا على الحدود..
�إن ج��ذور ال�ص��راع مختلفة تمام��اً ،وحتى يعترف �أب��و مازن [الرئي�س محم��ود عب ّا�س]
ب�إ�سرائي��ل كدول��ة يهودية فلن يكون هناك طري��ق للتو�صل �إلى اتف��اق» («ه�آرت�س»15 ،
ي�ص��ر المرا�سل في �س�ؤاله حول الخط��ة العملية لدفع «عملية
حزي��ران  .)2012وعندما
ّ
ي��رد عليه نتنياهو ح��اال «�إن الخطة العملي��ة لدفع عملية ال�سالم ه��ي �أن �أعيد
ال�س�لام»ّ ،
و�أك��رر ف��ي كل منا�سبة ما قلت لك الآن» .هكذا ،ف�إن الموق��ف الذي يقول �إن ال�صراع
م��ع الفل�سطينيين غير قابل للحل ه��و موقف �إ�ستراتيجي ومح�س��وب ،وله جذور فكرية
�أيديولوجية مركزية ووا�ضحة ،و�أنه لي�س موقف ًا ناتج ًا عن �سوء فهم �أو تقدير خاطئ� .إنها
الإ�ستراتيجي��ة التي تر�شدها �أيديولوجية جابوتن�سكي ،بمعنى �أنه �إذا �أردت �أن تتو�صل �إلى
اتف��اق في الم�ستقب��ل ،ف�أقلع عن التفتي�ش عن اتفاقية في الوقت الحالي ،ويجب �أن تواجه
العرب بالحائط الحديدي حتى ي�ست�سلمون.
�إذن ،ف���إن الإ�ستراتيجية ال�سيا�سية الإ�سرائيلية في تعاملها م��ع الفل�سطينيين تنبع من البراديغما
الكولونيالية وتهتدي بمتطلباتها التي تقوم على �أن ال�شعب الأ�صالني يجب �أن يقبل �شروطنا
حتى ن�صل �إلى اتفاق ،ومن الممكن �أن نرى الحرب الأخيرة على غزة وحمالت اال�ستيطان
المتك��ررة والت�سري��ع في عملي��ات تهويد القد���س والت�سهيالت االقت�صادية م��ن خالل ر�ؤيا
�إ�ستراتيجية تعتمد على قواعد �أيديولوجية متكاملة تعتمد البراديغما الكولونيالية.
من �سخرية الأقدار أ� ّنه في نف�س الوقت الذي �أخذ الفل�سطينيون ينتقلون �إلى المنظومة ال�سيا�سية
الت��ي تعتمد فر�ضية ال�ص��راع القومي؛ اعتلى مقاليد الحكم في �إ�سرائي��ل في �سنة  1977تيار
جابوتن�سكي ،ومن يومها �إلى الآن ونحن في �صراع منظومات �سيا�سية معكو�سة.
وربم��ا ال يكون الأمر من �سخرية الأقدار ،بل من ع��دم فهمنا  -نخب ًا وقيادات  -للم�شروع
ال�صهيوني عل��ى �أعماقه ،ومن الأكيد �إننا لم نقدم ت�صوراً لم�شروع وطني ّيرد على المنظومة
ال�سيا�سية الكولونيالية .وفي الواقع ،لقد كانت الطروحات ال�سيا�سية الفل�سطينية في معظمها
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تر�سخ الم�شروع الكولونيالي ،و�أكب��ر دليل على ذلك هو :االزدياد الهائل لعملية اال�ستيطان
ّ
ك��رد على ال�صح��وة الوطنية
من��ذ �أو�سل��و؛ والمطالبة باالعت��راف ب�إ�سرائي��ل كدولة يهودية ّ
للفل�سطينيي��ن داخل �إ�سرائيل ولبرنامج حلّ الدولتي��ن؛ و�سيا�سة «ال �شريك في المفاو�ضات»
رغم جميع التنازالت الفل�سطينية.
و�ص��ار م�ش��روع الدولتين هو م�ش��روع هروب من المواجه��ة مع الم�ش��روع الكولونيالي،
ويعك�س عدم فهم لل�صهيونية وللكولونيالية ،ولي�س م�صادفة �أن الخطاب ال�سيا�سي الفل�سطيني
بعد مرحلة االنتقال �إلى م�شروع الدولتين �أخذ يتجنب ب�شكل متزايد الحديث عن الكولونيالية،
وخا�صة بعد عملية التروي�ض الدولية للخطاب الفل�سطيني في مرحلة بعد ما �أو�سلو.
و�صار الخطاب ال�سيا�سي في بع�ض الأحيان عر�ض ًة �إلى عمليات ت�شويهية ،فمن ناحية يرف�ض
ه��ذا الخطاب في �أعماقه واقع ت�شكل �شعب �إ�سرائيل��ي ،ومن ناحية يميل �إلى القبول بالدولة
حل و�سط مع ال�صهيونية تك�سبها ال�شرعي��ة في �أعين �ضحاياها ،ومن ناحية
اليهودي��ة كعملية ٍ
يرى �أن �إ�سرائيل تمثل العنف واال�ستعالء ،ومن ناحية تنادي �إلى التعلم من الم�شروع ال�صهيوني
في بناء الدولة ،وحتى الخطاب الأكاديمي الفل�سطيني الذي ن�شط في درا�سة الكولونيالية في
مرحل��ة انطالق الثورة الفل�سطينية �ضمن محدوديات��ه؛ �أغفل التحليل الكولونيالي منذ تجذّ ر
منظوم��ة الدولتين وتر�سي��خ الفكر ال�سيا�سي ال��ذي �أخذ يطالب بالتق�سي��م ،والتي نمثل فيها
الحالة الأولى من نوعها في تاريخ الم�شاريع الكولونيالية.
�إذن ،كيف ن�ستطيع تقديم م�شروع وطني فل�سطيني يواجه الم�شروع ال�صهيوني الكولونيالي؟
�إن ه��دف المواجهة مع الم�ش��روع الكولونيالي هو االنت�صار علي��ه ولي�س الو�صول �إلى حل
و�س��ط معه ،لأن الكولونيالي��ة ال ت�ستطيع �أن تقبل ح ً
ال و�سط�� ًا �إ ّال ب�شروطها هي ،ولو ل�سبب
ب�سي��ط :لأنه��ا تخ�شى �أن �أ�صحاب الوطن الأ�صليين �سيخالف��ون االتفاق حين تتغير عالقات
القوة ،ولذلك ف�إن ال�سيطرة التامة هي الطريق للتعامل مع هذا الهاج�س.

 .6العودة �إلى تعريف م�شروع وطني في �إطار براديغما ال�صراع الكولونيالية
�إح��دى المالحظات المده�شة على الخط��اب ال�سيا�سي الفل�سطيني الحالي هو �أن الكثيرين،
ربما معظم النخب ال�سيا�سية ،بما فيها �آخر الم�ؤيدين التفاقيات �أو�سلو� ،صاروا يقولون داخل
ّ
االجتماع��ات المغلقة ب�أن حلّ الدولتين قد و�صل �إلى نهايته ،وفي الواقع كان م�ؤيدي الدولة
الواح��دة يقولون دائم ًا ب�أن االنتقال من حلّ الدولتين �إلى بدائل �أخرى لن يحدث قبل اقتناع
النخ��ب الفل�سطينية في ال�ضف��ة والقطاع ،وخا�ص��ة النخب المح�سوب��ة �أو المرتبطة بعملية
�أو�سلو ،ب�أن طريق الدولتين قد �أُغلق.
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ومن الوا�ض��ح �أن خطاب البدائل لحل الدولتين قد انعتق من الدوائر الأكاديمية التي انح�صر
فيه��ا حين انطالق��ه �إلى دوائ��ر الخطاب الدول��ي الأكاديم��ي ،الفك��ري ،وال�سيا�سي حول
ال�ص��راع .وف��ي الواقع ،ف���إن ال�سرعة التي �أخذ خط��اب البدائل  -وف��ي �أغلبيته هو خطاب
الدول��ة ثنائية القومية  -ينفذ �إلى الخط��اب الدولي هي دليل قوي على �أن الأمر �صار جديا،
وبطبيع��ة الح��ال ،ف�إن �سق��وط البراديغما ال يحدث فج��اةً ،بل تدريجي ًا وفق��ط عندما يقتنع
�أ�صحابه��ا ب�أ ّنه��ا ال ت�ستطيع الإجابة ع��ن �أ�سئلة يطرحها منتقدوها .وف��ي تقديري ،نحن في
مرحل��ة �سقوط براديغما الدولتي��ن ،وهي مرحلة بد�أت منذ فترة لكننا ل�سنا في مرحلة تعريف
براديغم��ا جديدة بعد ،كذلك فلي�ست عملية االنتقال �إلى براديغما جديدة عملية �أوتوماتيكية
وال خطي��ة ( ،)linearبل ت�سير ببطء وبم�سار فيه طلعات ونزالت .مثالً� ،إن اعتراف الهيئة
العامة للأمم المتحدة بفل�سطين كع�ضو مراقب فيها يبطئ م�سار االنتقال ،لكن ال يوقفه.
كذلك ف�إن االنتقال �سوف يمر بمرحلة خطيرة وهي مرحلة «الأبارتهايد» ،التي �إذا لم نعرف
يتم االنتق��ال �إلى براديغما
كي��ف نتعامل معها فق��د ت�ؤدي �إلى عواقب كارثي��ة ،وال ي�صح �أن ّ
جدي��دة بالعودة �إل��ى موديالت قديمة ،حتى ل��و كانت تلك الموديالت ق��د �صيغت �ضمن
منظوم��ة مواجه��ة الكولونيالية .وبناء على ذلك ،ال يمكن للطرح الجديد �أن يعود �إلى طرح
«الع��ودة والتحرير» بمفهومه ال�سابق ،و�إن كان طرح العودة والتحرير هو ّرد مفهوم ل�شعب
فق��د وطن��ه و�أ�صبح الج�ؤوه على مرمى حج��ر منه ،بينما ي�أخ��ذه الم�ستوطنون عنوة ويبنون
في��ه �شعب ًا ووطناً؛ �إ ّال �أنه �أهمل ر�ؤية الإ�سرائيل��ي وا�ستثناه من م�ستقبل فل�سطين ،وعر�ض عليه
خيارات ال يمكن القبول بها والدفاع عنها .وكما قلنا ف�إن البرنامج و�صل �إلى طريق م�سدود
في �أعوام قليلة ،ووا�ستنتجت معظم القيادات الفل�سطينية �أنه لم يكن واقعي ًا في قلب تناق�ضات
المنطقة العربية والحرب الباردة وال�سيا�سية الدولية.
هنال��ك �أ�س�س جديدة من الجدير مراجعتها عند الحديث عن م�شروع وطني ي�صبح م�شروع ًا
ت�شد �إليه الأجيال ال�شابة من ال�شع��ب الفل�سطيني ،ويعر�ض بدي ً
ال �إن�ساني ًا للعالقات
فل�سطيني�� ًا ّ
الكولونيالي��ة الحالية بين الإ�سرائيل��ي والفل�سطيني داخل كل فل�سطي��ن وخارجها ،ويحظى
بت�أيي��د فل�سطيني ،وبت�أييد �شعوب العالم ونخب��ه ،بما فيها الغرب ،ويجعل الق�ضية الفل�سطينية
ق�ضي��ة مركزية في �ضمير العالم ،مثلما كانت ق�ضية التحرر من الأبرتهايد في جنوب �أفريقيا.
و�أذكر هنا ثالثة من هذه الأ�س�س:

�أ .م�شروع لكل ال�شعب الفل�سطيني
اعتم��د نجاح الم�شروع الكولونيالي ،ويعتمد الآن ،عل��ى تمزيق ال�شعب الفل�سطيني وخلق
الظ��روف الت��ي منعت وال زالت تمن��ع �إمكانيات التوا�صل بين �أجزائ��ه ،و�صارت التجارب
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الجماعية الإن�سانية في المواقع المنعزلة لكل مجموعة لمدة �أجيال في بع�ض الأحيان م�صدراً
وتميز ما زالت تجمعه��ا التجربة الفل�سطيني��ة الأ�سا�سية (النكبة
لبن��اء هويات فيها اخت�لاف ّ
والتهجير وفقدان الوطن) ،وت�ساهم في منع تطور هذا االختالف �إلى هويات منفردة .ولكننا
م��ن دون م�شروع فل�سطين��ي �شامل ،وفي ظروف خا�صة ومعقدة ل��كل تجمع فل�سطيني ،ال
ن�ستطي��ع �ضمان بق��اء التجربة التاريخية حجر الأ�سا�س في الهوي��ة الفل�سطينية في الم�ستقبل.
هل ن�ستطي��ع القول �إن الهوية الفل�سطينية في ال�ضفة والقطاع والقد�س وداخل �إ�سرائيل ،وفي
الأردن ولبن��ان �ستتحدى جميع الظ��روف ال�سيا�سية والتجارب الإن�ساني��ة والثقافية الخا�صة
لمدة طويلة ،و�ستظل حا�ضرة ويقظة بانتظار م�شروع �سيا�سي �شامل؟ خذوا مث ً
ال الفل�سطينيين
مرات البع�ض يقول � ّإن قيادة ال�شعب الفل�سطيني المقبلة �ست�أتي
في �إ�سرائيل ،لقد �سمعت عدة ّ
من الداخل .كيف يمكن ذلك وقد �صاغت قيادات فل�سطينية في الداخل م�شروع ًا �سيا�سي ًا -
يعوزه التعريف الوا�ضح  -ولكن جوهره هو الم�ساواة في الدولة الإ�سرائيلية؟ ما زال الحزب
الأكب��ر لدى الفل�سطينيين في الداخل يرى نف�سه قي��ادة بديلة للي�سار الإ�سرائيلي ،وما زال في
جوهره حزب ًا �إ�سرائيلي ًا يعتمد على القبول الأخالقي لقرار التق�سيم ،وعلى االلتزام المطلق غير
القاب��ل للنقا�ش لمبد�أ «دولتين ل�شعبين» تع��ود جذوره �إلى االلتزام بمواقف الكتلة اال�شتراكية
بقيادة مو�سكو ،ولي�س �إلى منطلقات حركة التحرر الوطني الفل�سطيني.
ويقود حزب �آخر م�شروع «دولة المواطنين» متحدي ًا بذلك الفكر ال�صهيوني الذي يعتمد على
امتي��ازات يهودية ،ويعتبر هذا الحزب نف�سه حزب�� ًا فل�سطينياً ،ولكنه يناف�س داخل الكني�ست
الإ�سرائيل��ي وال يج��ر�ؤ على الخروج جه��اراً على فكر الدولتين ،مع �أن في��ه الكثيرين الذي
ي�ؤي��دون هذا التوجه تخوف ًا م��ن �شطبه من اللعبة البرلمانية� .أال يتعار���ض التناف�س على قيادة
الي�سار الإ�سرائيل��ي الجديد مع الهوية الفل�سطينية في م�شروع فل�سطيني �شامل؟ الفل�سطينيون
ف��ي �إ�سرائيل تاريخي ًا كانوا �أول مجموعة فل�سطيني��ة �أيدت وتحم�ست لحلّ الدولتين ،وذلك
بت�أثي��ر �أجنبي ،ولكن ه��ذا القبول والحما���س �ساهم في و�ضعهم خ��ارج الم�شروع الوطني
الفل�سطين��ي ،لأنه��م �أ�صبح��وا مت�ضامنين م��ع الم�شروع ولي�س��وا جزءاً من��ه ،لأن «م�شروع
الدولتي��ن» لم َير فيهم جزءاً من��ه ،وبذلك ت�شكلت م�صلحة م�شتركة بي��ن الم�شروع الوطني
الفل�سطين��ي وبع�ض قيادات «الجماهير العربية في �إ�سرائيل» ،الت��ي ر�أت � ّأن الفل�سطينيين في
�إ�سرائيل �ش�أن �إ�سرائيلي عليه �أن يبقى خارج �إطار الم�شروع الوطني الفل�سطيني.
�إن منهجي��ة ال�صهيونية في تعاملها مع الفل�سطينيين في �إ�سرائي��ل �سيا�سي ًا وقانونياً ،والمواقف
الر�سمي��ة الإ�سرائيلية الت��ي تلقى ت�أييداً �شعبي ًا وت��رى ،ب�شكل متزايد ،ف��ي الفل�سطينيين �أعداء
ف��ي مجاالت عديدة؛ جعلت من ال�صعب على الذين يري��دون االنخراط في م�شروع الدولة
الإ�سرائيلي��ة على ق��دم الم�ساواة �أن يفعلوا ذلك .وترك هذا النه��ج ال�صهيوني الباب مفتوح ًا
�أمام الفل�سطينيين لت�أييد م�شروع فل�سطيني �شامل يكون الفل�سطينيون في �إ�سرائيل جزءاً منه.
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وم��ن الوا�ضح كما ذكرت �سابق ًا �أن الم�شروع الوطني الحالي ي�ستثني الالجئين الفل�سطينيين
و�إمكانية عودتهم �إلى مدنهم وقراهم �أو �إلى الجزء الذي طردوا منه من فل�سطين.
عل��ى الم�ش��روع الوطني الفل�سطين��ي الم�ستقبل��ي �أن يكون م�ش��روع ال�شع��ب الفل�سطيني
ولي���س م�شروع الدولة ،فلقد �صار وا�ضح�� ًا �أن م�شروع الدولة ،لو كان ممكناً ،هو م�شروع
تجزيئ��ي ب�سب��ب طبيع��ة ال�صراع م��ع ال�صهيوني��ة ،وم�ش��روع الوطن هو م�ش��روع مت�ضمن
( )INCLUSIVEلكل ال�شعب الفل�سطيني تماماً ،ب�سبب طبيعة ال�صراع مع ال�صهيونية.
فل�سطيني�� ًا �شام ً
ال يعن��ي �أن تكون لجميع
�إن ك��ون الم�ش��روع الوطني الفل�سطين��ي م�شروع ًا
ّ
التجمع��ات الفل�سطينية ح�صة فيه ودور يلعبونه كل من موقعه ،ويعني �أن هذه الأدوار تتحدد
الفل�سطيني في المنفى دوراً فاعال ومركزياً ،وكذلك
ح�س��ب المواقع المختلفة ،وي�أخذ فيها
ّ
الفل�سطين��ي في �إ�سرائيل ،ويحتم ه��ذا الم�شروع تفعيل قيادة فل�سطيني��ة �شاملة تتطلب �إعادة
ّ
تنظي��م منظمة التحري��ر الفل�سطينية تحت ل��واء م�شروع جديد ،وبتركي��ب فل�سطيني ي�شمل
جميع �أجزاء ال�شعب الفل�سطيني.
ف��ي واقع الأم��ر� ،إن الخيار الإ�ستراتيجي للم�شروع الم�ستقبلي ه��و �أنه �إذا كان الفل�سطينيون
يري��دون الوط��ن الفل�سطيني ف�إنهم ل��ن يتمكنوا من �إقام��ة دولة فل�سطينية علي��ه� .إن �إ�سترداد
الوط��ن الفل�سطيني لن يكون ح�س��ب النموذج الجزائري� ،أو نم��وذج العودة والتحرير ،بل
يك��ون با�ست��رداد الوطن بمن علي��ه (�أي ال�شعب اليهودي الإ�سرائيل��ي) ،وبذلك ف�إن الدولة
�ستك��ون للفل�سطينيين والإ�سرائيليي��ن – كما �س�أو�ضح �أدناه  -ولكنه��ا �ستعطي للفل�سطينيين
كل م��ا تعطي��ه دول��ة  -وط��ن ( ،)nation - stateولذلك من المه��م الحديث بو�ضوح
ع��ن مكان الإ�سرائيلي في التفكير ال�سيا�سي المواج��ه للكولونيالية الذي ي�سعى �إلى حلّ على
�أنقا�ض الكولونيالية.

ب .م�شروع ي�شمل ال�شعب الإ�سرائيلي
�إن ف��ي الوطن الفل�سطيني اليوم �شعبين :ال�شعب الفل�سطيني� ،أو بالأ�صح �أجزاء منه؛ وال�شعب
الإ�سرائيل��ي .ال يمكن اليوم ،ولم يكن ممكن ًا في الواقع منذ فترة طويلة الحديث عن الوطن
الفل�سطين��ي ال�شامل من دون هذا التغيير الذي يجب �أن نواجه��ه ،نراه ،نعترف به ،ونتعامل
مع��ه .هنا ف��ي الوطن الفل�سطين��ي ،ونتيجة لنجاح الم�ش��روع الكولونيال��ي وف�شل الحركة
الجماعية ودالئل االنتماء على نف�س
مقوم��ات الهوية
الوطني��ة؛ ن�ش�أ
ٌ
�شعب جديد لديه جميع ّ
ّ
الوطن الذي ننتمي �إليه.
كنا نف�ضل لو �أن هذا الم�شروع اال�ستيطاني لم يختر فل�سطين موقع ًا له ،وكنا نف�ضل لو انت�صرنا
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في منعه من تحقيق م�آربه فيها ،لكننا لم ننجح ،ون�ش�أت اليوم �أجيال جديدة من الإ�سرائيليين
في فل�سطين ال وطن لها �سوى وطننا ،وقد حان الوقت لنطرح هذا المو�ضوع على من يفكر
بالوط��ن الفل�سطيني وببدائل للتق�سي��م :ما هو موقفنا من هذه المجموع��ة ،من هذا ال�شعب
الذي ن�ش�أ في فل�سطين؟
وعلينا �أن نطرح على الإ�سرائيليين الذين �أخذوا وطننا �شراكة حقيقية تنتج عن عملية م�صالحة
مقوماتها ومتطلباتها الوا�ضحة،
تاريخي��ة مع ال�شعب الإ�سرائيلي (ولي�س مع ال�صهيونية) له��ا ّ
وتعتم��د الم�صالحة على اعتراف الإ�سرائيليين بالجناي��ة التاريخية واعتذارهم عنها وتخليهم
ع��ن �أي امتيازات مادية �أو معنوية ،مقابل االعتراف بهم بو�صفهم �شركاء حقيقيين في الوطن
الفل�سطين��ي ،ويعني ذلك �أن الم�ش��روع الفل�سطيني لن يت�صالح م��ع ال�صهيونية ،ولكنه يقوم
عل��ى �أنقا�ضه��ا ويت�صالح مع ال�شع��ب الإ�سرائيلي الذي يتخلى عنها مقاب��ل هذه الم�صالحة.
و�إذا كان��ت ال�صهيوني��ة قد قامت على �إن��كار الآخر بدءاً من �إنكار وج��وده ،ف�إن الم�شروع
الوطن��ي الفل�سطيني يجب �أن يعتمد على االعتراف بالآخر وبحقوقه المكت�سبة في فل�سطين،
ولك��ن لي�س باالمتيازات التي تعطيها الكولونيالية ،وي�ستطي��ع الم�شروع الفل�سطيني �أي�ض ًا �أن
يطور هوية فل�سطينية جديدة ت�شمل الفل�سطيني والإ�سرائيلي ،ويرى فل�سطين جزءاً من الثقافة
ّ
العربي��ة والإ�سالمية ،يكون فيها دور للثقافة اليهودية ،ويكون فيها جزء من ف�سيفي�ساء ال�شرق
الأو�سط.
لي�س��ت هذه الورق��ة ب�صدد الخو�ض في التفا�صيل (المهمة) له��ذا البديل ،لكنها تطرح علينا
م�س�ؤولي��ة الحديث عن ال�شعب الإ�سرائيلي الذي يمار�س الكولونيالية ويتمتع بثمار امتيازاتها
عل��ى ح�ساب ال�شع��ب الفل�سطيني ،وعلينا �أن نط��رح على ال�شعب الإ�سرائيل��ي بدي ً
ال يعتمد
جمي��ع الأ�س���س الإن�سانية من الم�س��اواة ال�سيا�سي��ة والم�شاركة في وطن م�شت��رك ،و�ضمان
م�ستقبله كمجموعة نتفاو�ض حول طريق التعبير ال�سيا�سي عنها.
و�سيكون امتحاننا ف��ي ا�ستطاعتنا لتقديم طرحنا هذا لليهودي الإ�سرائيلي مجاهرةً ،وللعالم،
و�أن نفتخ��ر ب�أ�س�سه ال�سيا�سية الإن�ساني��ة التي ت�أتي نقي�ض ًا تاما للأ�س���س ال�صهيونية ،و�سيكون
امتحانن��ا �أي�ض�� ًا �أن بع���ض الإ�سرائيليي��ن على الأقل ف��ي البداية �سيجدون في ه��ذا الم�شروع
م�شروع�� ًا تحرري�� ًا ي�ساعد عل��ى �إخراجهم من الدائ��رة الكولونيالية ويقدم له��م ال�ضمان من
المخاوف الكولونيالية.
�إن الخ��وف الإ�سرائيل��ي الكولونيالي له م�ص��ادر متعددة ،لكن �أهمها ف��ي نظري ولم يحظ
باالهتمام الكافي� :أنه خوف الكولونيالي من نتيجة �سرقته للوطن ومن �أهل الوطن الم�سلوب،
ي�صدق الكولونيالي �أية تطمينات تترجم �إلى ترتيبات �أمنية ،لأنه يعلم �أن �صاحب الوطن
ولن ّ
ل��ن يتنازل عنه ،ولذلك عال فك��رة م�س�ألة المطالبة باالعتراف بالدول��ة اليهودية عندما ُيهزم
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الفل�سطيني ،لكن الم�شروع الوطني الفل�سطيني ي�ضع نهاية لهذا الخوف الكولونيالي ،ويحول
المخ��اوف �إلى قن��وات عادية –قنوات المع�ضلة الأمنية ف��ي ال�صراعات بين المجموعات -
التي يتوجب بح�سبها �أن تفاو�ض المجموعات على م�ستقبل ي�ضمن �أمنها الجماعي.
لي���س هذا م�شروع�� ًا تكتيكي ًا وال مرحلياً ،بل ه��ذا �سيكون عر�ضنا للم�صالح��ة التاريخية مع
ال�شع��ب الإ�سرائيل��ي ،وعلى �أنقا�ض ال�صهيوني��ة والهيمنة الكولونيالية ،وف��ي عملية الت�صور
للم�ستقب��ل ال�سيا�سي لهذا الم�شروع ،الذي ي�شكل بدي ً
�لا لم�شروع التق�سيم ،ويبد�أ الحديث
عن جميع الق�ضايا المركزية في نظام �سيا�سي جديد.

ج .م�شروع يعتمد و�سائل ن�ضالية جديدة
�إذا كان م�ش��روع التح��رر الوطن��ي الفل�سطين��ي الجدي��د يعتم��د عل��ى التخل�ص م��ن النظام
الكولونيال��ي و�إقام��ة ال�شراكة مع الإ�سرائيليين ف��ي وطن م�شترك ،ف�إنه يحت��م و�سائل ن�ضالية
جديدة بد�أ ال�شعب الفل�سطين��ي بممار�ستها في ال�سنوات الأخيرة ،ويحتم ذلك التخل�ص من
مفه��وم التحري��ر بالعنف مقابل العن��ف ال�صهيوني� ،إال �أنه يتبنى مفه��وم القوة مقابل الحائط
الحديدي.
ال يمك��ن للم�شروع الوطن��ي التحرري مقاومة الكولونيالية و�إنج��اح الم�شروع الوطني من
دون ا�ستعم��ال الق��وة ،ومن دون تجنيد م�صادر القوة لدى جمي��ع �أجزاء ال�شعب الفل�سطيني
والتن�سي��ق فيما بينها� .إال �أن القوة في هذه الحالة ال تعني العنف ،فلن يكون ا�ستعمال العنف
�ضد الم�ش��روع الكولونيالي مجدياً ،خا�صة في الحال��ة الفل�سطينية ،وذلك لأ�سباب متعددة
تج��در مراجعتها بت� ٍأن ،من �أهمها� :أوال� ،أن��ه �سيعيدنا �إلى المربع المريح للكولونيالي ،حيث
ي�ستعمل عنفه الأقوى وي�أط��ر ال�صراع وك�أنه �صراعا �ضد الإرهاب في عالم قابل لال�ستماع؛
ثاني��اً� ،إن ا�ستعمال العنف �ض��د المدنيين كما تبرهن التجربة الجن��وب �أفريقية تبعد ال�شركاء
الطبيعيي��ن للم�ش��روع من ال�شعب الآخ��ر؛ ثالثاً� ،إن العن��ف �سيحفز �إ�سرائي��ل على ا�ستعمال
�أدوات قمع جماعي ال ت�ستطيع �أن ت�ستعملها �ضد و�سائل ن�ضال �شعبي.
�إن تجرب��ة ال�شب��اب الفل�سطيني – رج��ا ًال ون�ساء  -في �إقامة قرية «ب��اب ال�شم�س» تبرهن �أن
أحد و�أكثر و�ضوح ًا و�أثرا من ا�ستعمال المقاومة
هنالك م�صادر ق��وة عظيمة لها ت�أثير �أعمق و� ّ
أ�شد
العنيف��ة ،كذلك ف�إن تجربة الم�سي��رات الفل�سطينية من داخل لبنان في ذكرى النكبة هي � ّ
وقع ًا و�أكثر �أثراً و�أ�صعب على الكولونيالي مواجهتها مادي ًا ونف�سي ًا من العمليات العنيفة .لقد
فجرت �إ�سرائيل �سنة � 1982سفينة دولية كانت تر�سو في ميناء قبر�صي ،وكانت تنوي الإقالع
م��ع مجموعة م��ن الالجئين �إلى �شواطئ فل�سطين للع��ودة! �إن التفجير يدل على مدى خ�شية
�إ�سرائيل من مثل هذه العملية ،خوف ًا معنوي ًا و�سيا�سي ًا و�أخالقياً.
- 27 -

�إن��ه ب�إمكان المقاومة ال�شعبية المن�سق��ة فل�سطيني ًا �أن تكون �أقوى من المقاومة العنيفة ،ب�شرط
�أن ت�أتي مكملة لم�شروع وطني �إن�ساني ُيطرح بو�ضوح ،حيث ال يطلب من و�سائل المقاومة
الجدي��دة ومتبنيها �أن تتخذ موقف�� ًا �أخالقي ًا من ا�ستعمال العنف ،فلي�س ه��ذا هو ال�س�ؤال� ،أما
ال�س���ؤال فهو :ما هي �أنجع و�سائل المقاوم��ة وو�سائل الن�ضال في تحدي م�شروع كولونيالي
والو�صول �إلى تحرر في الظروف التي نحن فيها؟
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خال�صة
كان اله��دف من هذه الورقة تو�ضي��ح الأ�س�س الفكرية للطريق الم�س��دود الذي و�صلت �إليه
الحرك��ة الوطنية الفل�سطينية وقياداتها الحالي��ة ،فحاولت الورقة �أن تظهر �أن �أهداف الحركة
الوطني��ة الفل�سطينية ل��م تعد �أهداف ًا ت�شم��ل ال�شعب الفل�سطيني كله ،ب��ل تعمل على تجزيء
ال�شعب والوطن ،وكذلك فقد فقدت هذه القيادة القدرة على �صياغة �أهداف وا�ضحة.
كذل��ك حاولت الورقة �أن تظهر �أن الحركة الوطني��ة الفل�سطينية و�صلت �إلى طريق م�سدود،
حيث اعتمدت المنظومة الفكرية لل�صراع مع الكولونيالية ح�سب الموديل الجزائري ،و�أنها
من��ذ �أوا�سط ال�سبعينيات اتبعت منظومة تعتمد ال�صراع القومي ،بينما ا�ستمر الإ�سرائيليون في
التعامل مع ال�صراع وك�أنه �صراع ًا كولونيالياً.
وتركز الورق��ة على مخاطر حل الدولتين ،وتنادي �إلى الب��دء بالتفكير ال�سيا�سي والأكاديمي
ببدائل التق�سيم �إلى دولتين ،و�إلى العمل على م�شروع وطني فل�سطيني تحرري يحدد �أهدافه
بهزيم��ة الكولونيالية اال�ستيطانية ،وا�ستبدالها بوطن ي�ش��ارك الفل�سطينيون والإ�سرائيليون في
بنائ��ه عل��ى �أ�س�س من الم�س��اواة والأمن الجماع��ي ،والتخل�ص من االمتي��ازات الكولونيالية
والم�شاركة في الحكم ،و�إلى اتباع و�سائل ن�ضالية تتالئم مع هذا الم�شروع.

- 29 -

تعقيب د .رائف زريق
ه��ذه ورقة �شاملة ووافية ،و�إحدى ميزاتها �أنه��ا ت�ستطيع �إنتاج «فانتازيا» ،وهي ال�شيء المهم
في ظل ان�سداد �أي �أفق في الوقت الحالي.
فعلياً� ،أنا بعك�س نديم روحانا ،فمث ً
ال ال �أتردد في ا�ستعمال كلمة «�إغراء» ،وبما �أن لدي ميو ًال
وكثيراً من التعاطف الفكري مع الورقة� ،أود م�شاركتكم في بع�ض الأ�سئلة التي �أطرحها على
نف�سي في ظروف م�شابهة ،وتحمل هواج�س ت�ستدعي التفكير.
بداي ًة� ،س�أعود �إلى مو�ضوع يقع في �صلب الم�ؤتمر« ،ماذا نعني بم�شروع واحد؟ و�أن ال�شعب
الفل�سطين��ي �شعب واحد؟» .هناك �أ�سئلة ُيوج��ب التعامل معها التطرق �إلى بع�ض التفا�صيل.
كل ج��زء من هذا ال�شع��ب يتواجد في موقع مختل��ف ،وله م�صالح مختلف��ة ،فله ما يخ�سره
ب�ش��كل مختل��ف .وعليه دعوت �إلى م�شروع م�شترك يكون مفهوم�� ًا �ضمن ًا منه �أنه �إذا نجح
ه��ذا الم�شروع� ،سنربح كلنا ذات ال�ش��يء ،بينما يعني ف�شله �أن درج��ات الخ�سارة مختلفة.
بالتال��ي� ،أعتقد �أنه من المفيد �سيا�سي ًا وفكرياً؛ عن��د �أي حديث في هذا المو�ضوع� ،أن ينحو
منح��ى «جاز» ال منح��ى مو�سيقى كال�سيكي��ة� ،أي �أن يبد�أ من التنويع��ات والتوزيعات لكل
مجموعة ،بحيث تبد�أ كل منها من مكان وجودها ،وتحدد �آمالها وطموحاتها ،وتن�ش�أ حالة
من الحديث بين الأطراف لإنتاج �شيء متناغم في النهاية يعبر عن م�شروع م�شترك.
و�أف�ض��ل نقد للواقع هو الذي ينطلق من الواقع نف�س��ه ،ويبحث فيه �إلى �أبعد حد� ،أي �أن يرى
مكن��ون الواق��ع ويحوله �إلى موجود ،ومالحظت��ي هذه عامة ل��كل �أوراق الم�ؤتمر ،ولورقة
روحان��ا تحديداً ،لأنه من دون الب��دء مما هو موجود �سيبقى الحديث �ضرب ًا من «اليوتوبيا»،
م��ا يقودنا �إلى ال�س�ؤال الذي افتتحت به الورقة «م��اذا نريد؟» ،وفي اللغة العربية توجد كلمة
«نرغ��ب» وكلمة «نري��د» ،كما ف��ي الفل�سف��ة هن��اك « »Desiresو«Desires about
 ،»desiresمث ً
�لا يقول �أحد المدخنين «�أريد �أن �أدخن لكني لو �أ�ستطيع لن �أدخن» .بمعنى
وج��ود نوعين من الرغبات� ،إحداهما مبا�شرة ،والثانية عن التكرير والت�صفية الذهنية ،فتظهر
ف��ي الثنائية بين الخطاب ال�شعبي الذي يريد وينظر لل�صراع م��ع �إ�سرائيل باعتباره �صراع ًا مع
ال�صهيوني��ة ،لكن عملية التكري��ر الذهني والعاطفي للقيادات والنخ��ب ال�سيا�سية نراها تريد
دولتين ،مثالً� ،آخذاً بعين االعتبار كثيراً من الأمور.
علي�« ،أي��ن ف�شلنا ولماذا ف�شلنا؟»� .أحيان ًا �أعتقد �أننا ف�شلنا لأننا �أغبياء،
�س���ؤال �آخر يلح دائم ًا ّ
و�أحيان�� ًا �أخ��رى لأننا �ضعف��اء� ،أو بب�ساطة لأن الم�ؤام��رة كبيرة جداً .ي�صب��ح ال�س�ؤال الملح
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�أوالً :ه��ل يجب البحث ف��ي �أين �أخط�أنا فكري��اً؟ �أم نبحث عن مواطن ق��وة جديدة؟ حيث
ل��م نحق��ق �شيئ ًا في تعدد الخي��ارات ،فاالنتفا�ضة ف�شلت كما المفاو�ض��ات ،لذا ربما يكون
التفكير مفيداً �إذا �س�ألنا :هل ف�شلنا لأننا �أغبياء ولم نطرح الأ�سئلة ال�صحيحة� ،أم ب�سبب اختالل
موازين القوى؟ .ومن المفيد �أي�ض ًا �أال نحمل التاريخ الفل�سطيني كثيرا بو�سمه �أنه �سل�سلة من
المواقف الخاطئة.
بالن�سب��ة للورقة ،وددت من روحانا لو �أنه ا�ستر�سل في بع�ض الموا�ضيع التي جاءت فيها ،مثل
«هزيم��ة ال�صهيوني��ة» ،فلدي م�شكلة مع التفكير �سيا�سي ًا من �أج��ل �إنجاز هزائم �أيديولوجية.
�أعتق��د �أن ه��دف كل �صراع ون�ضال �أن يعي�ش النا�س ب�سع��ادة �أو ًال و�أخيراً ،ف�أنا ال �أنا�ضل من
�أجل مبادئ مجردة� ،إنما من �أجل �أن يعي�ش النا�س بكرامة وحرية و�سعادة ،وبهذا ف�إن هزيمة
مطلب بعيد المدى.
ال�صهيونية
ٌ
ف�سر
وف��ي تو�صيف روحانا لل�صهيوني��ة �أنها « ُتخ َتزل بالتي��ار الجابوتن�سكي» ،في��ا حبذّ ا لو ّ
نم��وذج «�أو�سل��و» في هذا ال�سياق� .صحي��ح �أنا ر�أيت الف�شل مكتوب�� ًا لـ«�أو�سلو» ،والبع�ض
ل��م ير ذلك ،وبالتال��ي ،ف�إن «�أو�سلو» هو نوع من الم�صالحة م��ع ال�صهيونية ،والآن لو كُ ِتب
لـ«�أو�سلو» النجاح ،ف�أين ينطوي هذا المو�ضوع في «البراديغما» التي اقترحتها الورقة؟
وي��ا حب��ذّ ا �أي�ضاً ،ل��و ُوجد تو�ضيح �أكث��ر حول �س�ؤال :بم��اذا يختلف البراداي��م القومي عن
البراداي��م المناه���ض للكولونيالية؟ ففي كثير م��ن الحاالت يت�شابه ه��ذان النوعان معاً ،لكن
يظه��ر االختالف لدى الدخول في التفا�صيل عند تناول هذا «البرادايم �أو ذاك� ،أي �أن ينتهي
أت�صور �أن كال النموذجين «البرادايم» مختلفان ،ما يوجب
االحتالل ،وتتحقق الم�ساواة ،لذا � ّ
التو�ضيح.
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الجلسة الخامسة
الفلسطينية وواقع التجزئة
جمعات
ّ
التّ ّ
الضفة الغربية
رئيس الجلسة :أ .سام بحور.
د .س���امية بطمة :نموذج التنمية الفلسطيني وإس���تراتيجيات التغيير في
األراضي الفلسطينية المحتلة.
تعقيب :د .نصر عبد الكريم.
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نموذج التنمية الفلسطيني
وإستراتيجيات التغيير في األراضي
الفلسطينية المحتلة
د� .سامية البطمة

مقدمة
ت�أتي ه��ذه الورقة ك�إ�سهام في �إعادة ق��راءة الخطاب التنموي الفل�سطين��ي فيما يتعلق بال�ضفة
الغربي��ة؛ بهدف تعزيز الخيارات التنموية القادرة على توثيق عالقة ال�ضفة الغربية بقطاع غزة
و�سائ��ر التجمعات الفل�سطيني��ة في �إطار الم�شروع الوطني الجمع��ي .و�ضمن هذا ال�سياق،
�ستتط��رق الورق��ة �إلى �أثر الت�شكيالت االقت�صادية القائمة ف��ي ال�ضفة الغربية ،من حيث طبيعة
البني��ة االقت�صادية ،والقطاعات الإنتاجية والخدمية ،على تكري���س عالقة التبعية والإخ�ضاع
لآلي��ات ال�سيط��رة الت��ي ينتجها النظ��ام اال�ستعم��اري اال�ستيطان��ي .كما �ستتن��اول الورقة،
باخت�ص��ار ،بع�ض ال�سيا�س��ات االقت�صادية واالجتماعية الممكنة ف��ي مواجهة �آليات تكري�س
التبعي��ة واالرتباط في ظل نظ��ام ال�سيطرة اال�ستعماري ،ومن �ضمنه��ا ال�سيا�سات االقت�صادية
الأق��در على تقلي�ص عالقة التبعية مع �إ�سرائيل ،وتقلي���ص الفجوات بين «كانتونات» ال�ضفة،
وبينها وبين قطاع غزة ،وطبيعة العالقات االقت�صادية الممكنة مع الم�ؤ�س�سات الفل�سطينية في
�أرا�ضي  48وال�شتات الفل�سطيني.
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لق��د ازدادت م�ؤخراً مطالبات الفل�سطينيين ب�إعادة النظر في نمط التنمية المهيمن في ال�ضفة
الغربي��ة ال��ذي يترافق مع عملية �سالم �أو�سل��و ،والذي ركّ ز على �إبقاء ه��ذه العملية على قيد
الحي��اة �أطول فترة ممكنة .ونم��ط التنمية ال�سائد حالي ًا في ال�ضف��ة الغربية ،الذي تتبناه كل
م��ن ال�سلطة الوطني��ة الفل�سطينية والمانحي��ن ،يتعامل مع االحتالل بو�صف��ه عام ً
ال خارجي ًا
(� ،)exogenous factorأو عام ً
�لا ثابت ًا �إلى حد كبي��ر ،بافترا�ض �أنه ال يمكن التحكم به
�أو ال�سيط��رة عليه ،وبالتال��ي يجب قبول وجوده ،والتحرك تنموي�� ًا �ضمن الحيز والم�ساحة
الت��ي ي�سمح بهما (طب��ر .)2012 ،و�ضمن هذا الحيز المت��اح للفل�سطينيين تحت ال�سقف
اال�ستعم��اري ،ف���إن المفاهي��م وال�سيا�س��ات التنموية المطبق��ة على �أر�ض الواق��ع ،تفتر�ض
مرحل��ة م��ا بع��د اال�ستعم��ار ( ،)postcolonial realityوتلتزم بالنم��وذج النيوليبرالي
للتنمي��ة .ويتمحور هذا النموذج حول تحقيق النمو االقت�صادي ،وبناء الم�ؤ�س�سات ،والبنية
التحتية ،والحكم الر�شيد ،وتحقيق كفاءة اقت�صادية ،ون�شر ثقافة الديمقراطية ،دون االهتمام
بت�أثي��ر هذه ال�سيا�سات على م�شروع مناه�ضة االحت�لال� ،أو التخطيط لربط هذه ال�سيا�سات
ب�إ�ستراتيجي��ات مواجه��ة الم�شروع اال�ستعماري� ،ضمن منظ��ور يحقق هدف تحرر وطني
لل�شع��ب الفل�سطين��ي ككل .ونجد هن��ا �أن المانحين وال�سلط��ة الفل�سطينية ،قد تحولوا في
عملهم من اال�ستر�شاد باالحتياجات ال�سيا�سية التحررية للفل�سطينيين ،ك�شرط كفيل بتحقيق
الأه��داف الفعلية للعمل التنموي� ،إلى االن�شغال الكام��ل بكيفية تطبيق هذا النمط التنموي
النيوليبرال��ي �ضمن ال�سياق اال�ستعم��اري .و�ستتم مناق�شة هذه المفاهيم وال�سيا�سات ب�شكل
مو�سع الحق ًا في هذه الورقة.
وم��ن هنا ،تكم��ن الم�شكلة الأ�سا�سية في ه��ذا المفهوم التنموي والنمط م��ن العمل ،في �أنه
يفتر�ض عدم القدرة على مواجهة االحتالل ،وبالتالي قبوله ،وتخطيط ال�سيا�سات االقت�صادية
وك�أن �سي��اق الحي��اة في الأرا�ض��ي الفل�سطينية هو واقع م��ا بعد اال�ستعمار .وه��ذا يعني �أن
المفه��وم التنموي يعان��ي من االنف�صام ،فهو يتجاهل بنى الق��وى المختلفة ،ما يجعل النمط
ال�سائد للعمل التنموي ال يقف في مواجهة الممار�سات اال�ستعمارية ،بل ي�ساعد الفل�سطينيين
عل��ى االعتيا�ش �ضم��ن منظومة الواقع االحتالل��ي (برغوثي2011 ،؛ هني��ة .)2012 ،وقد
ت��رك هذا الن�سق من التنمي��ة الفل�سطينيين عر�ضة للنظام اال�ستعم��اري العن�صري الإ�سرائيلي،
فيم��ا يح��اول �إظهار �أن الحياة «ممكنة» في ظل نظام القم��ع المذكور (طبر .)2011 ،كما
�أنت��ج هذا الن�سق من التنمية ثقافة وكادراً تقني ًا ي�سعيان �إلى تح�سين واقع الحال �ضمن ال�سياق
اال�ستعماري ،بدل العمل على مواجهة هذا االحتالل بهدف �إنهائه.
وف��ي المقابل ،نجد المزيد من الفل�سطينيي��ن يعودون لتبني فكرة �أن التنمية الم�ستدامة تحت
االحتالل غير ممكنة (�صايغ1992 ،؛ خالدي .)2011 ،وبالتالي ،هناك دعوات �إلى اعتماد
ن�سق تنمية بدي��ل قادر على تحقيق االعتماد على الذات ومواجهة االحتالل وتحقيق العدالة
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االجتماعي��ة وال�سيا�سية ،بهدف التحرر ولي���س االعتيا�ش االقت�صادي تحت االحتالل (هنية،
2012؛ جقمان و�آخرون.)2011 ،
و�ضم��ن �سياق هذه الأف��كار الأ�سا�سية ،ت�أتي ه��ذه الورقة ك�إ�سهام في �إع��ادة قراءة الخطاب
التنم��وي الفل�سطيني فيما يتعل��ق بال�ضفة الغربية ،من خالل التطرق �إل��ى محورين �أ�سا�سيين:
الأول يركز على النتائ��ج االقت�صادية المترتبة على ا�ستمرار الهيمنة على الأرا�ضي الفل�سطينية
�ضم��ن �سياق اتفاق �أو�سلو .و�ستق��دم الورقة بع�ض الأمثلة على النتائ��ج الهيكلية لل�سيا�سات
التنموية المتبعة �ضمن ال�سياق اال�ستعماري الحالي� .أما المحور الثاني ،فيقدم بع�ض الأفكار
الأولي��ة والإ�سهامات في كيفية التعام��ل مع ال�سيا�سات االقت�صادي��ة لمواجهة �آليات تكري�س
التبعية ،والخطو باتجاه �سيا�سة اقت�صادية مناه�ضة لالحتالل ،بهدف التحرر من نظام ال�سيطرة
اال�ستعماري اال�ستيطاني ،وتقلي�ص الفجوات بين ال�ضفة وقطاع غزة� ،إ�ضافة �إلى التطرق �إلى
طبيعة العالقات االقت�صادية الممكنة مع الم�ؤ�س�سات الفل�سطينية في �أرا�ضي  .48كما يتطرق
هذا المحور ،باخت�صار� ،إلى الخي��ار الإ�ستراتيجي بحل اتفاق �أو�سلو ،و�إعادة ربط االقت�صاد
بال�سيا�سة بهدف تحقيق التحرر.

النتائج االقت�صادية المترتبة على ا�ستمرار الهيمنة على الأرا�ضي الفل�سطينية
الواق��ع االقت�صادي في ال�ضفة الغربية ،بهيكلياته وم�ؤ�شراته ،هو نتاج الحالة اال�ستعمارية التي
عا�شه��ا ويعي�شه��ا هذا الجزء م��ن فل�سطين على مدى ال��ـ � 65سنة الما�ضي��ة .وقد ا ّتخذ هذا
الواق��ع االقت�صادي �أ�شكا ًال مختلفة عل��ى مدى تلك ال�سنوات الما�ضي��ة ،ولكن �سماته تبقى
واحدة ،وهي فقدان ال�سيطرة على �أدوات ال�سيا�سات االقت�صادية (ال�سيا�سة المالية ،والنقدية،
والتجاري��ة) ،والتبعية لالقت�صاد الإ�سرائيلي ،واالعتماد ،ب�ش��كل كبير ،على م�صادر خارجية
وغير ذاتية للنمو االقت�صادي (العمل في �إ�سرائيل والم�ساعدات الخارجية  ...وغيرها).
وقد قامت اتفاقيات ال�سالم الموقعة ما بين �إ�سرائيل ومنظمة التحرير الفل�سطينية العام ،1993
بتر�سي��خ هذا النمط االقت�صادي ،حيث يمنح اتفاق �أو�سلو الفل�سطينيين �سيطرة محدودة جداً
عل��ى الأدوات االقت�صادي��ة ،وهو حي��ز �أقل مما تتمتع ب��ه بع�ض البلديات ف��ي دول �أخرى.
وبينم��ا تبقى �أدوات ال�سيا�سات االقت�صادي��ة ب�شكل كبير في �أيدي الإ�سرائيليين ،تتركز جهود
الفل�سطينيي��ن عل��ى التعاطي والتعاي�ش مع نتائج فقدان ال�سيط��رة على هذه الأدوات .ويذكر
تقرير الأونكتاد ( )2008بهذا الخ�صو�ص:
«فالواقع �أن الق�ضايا الأ�سا�سية التي تحدد الآفاق االقت�صادية الفل�سطينية لم تتغير خالل العقود
الأربع��ة ال�سابقة ،بل �إنها ا�ستمرت وتفاقمت .و�أبرز �شيء في هذا الخ�صو�ص هو �ضيق �إطار
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ال�سيا�س��ة االقت�صادي��ة المتاح �أمام ال�سلط��ة الفل�سطينية بموجب ن�صو���ص بروتوكول باري�س
لع��ام  .1994فهو ق��د َّثبت الت�شوهات ونواح��ي ال�ضعف االقت�ص��ادي الهيكلية التي بد�أت
م��ع االحت�لال الإ�سرائيلي لل�ضفة الغربية وقط��اع غزة الع��ام  ،1967و�أدام اعتماد االقت�صاد
الفل�سطيني على اقت�صاد �إ�سرائيل» (الأونكتاد� ،2008 ،ص.)1 .
وق��د زاد الطي��ن بلة �أي�ض��اً� ،أن اتفاقي��ات �أو�سلو تقر بع��دم �سيطرة الفل�سطينيي��ن على معظم
الم��وارد الطبيعي��ة خارج منطق��ة (�أ) ،ما �ساع��د الإ�سرائيليي��ن على اال�ستمرار ف��ي م�صادرة
الأرا�ض��ي واال�ستيطان بوتيرة مرتفع��ة ،حتى �أعلى من تلك التي �شهدته��ا ال�ضفة الغربية بين
 1.1994-1967كم��ا ق��ام التمويل الخارجي ف��ي فترة ما بعد االنتفا�ض��ة الثانية بالإحالل
مح��ل التحويالت الفل�سطينية الناتج��ة عن العمل في �إ�سرائيل ،وانتق��ل االعتماد على العمل
ف��ي االقت�صاد الإ�سرائيلي ،ك�أداة لتمويل اال�سته�لاك والبنية التحتية في الأرا�ضي الفل�سطينية،
�إل��ى االعتماد على التمويل الخارجي من الدول المانحة .وكلتا الأداتين ،العمل في �إ�سرائيل
والتموي��ل الخارج��ي ،ال تخ�ضع��ان لل�سيط��رة الفل�سطيني��ة ،وبالتالي بقي ويبق��ى االقت�صاد
الفل�سطيني عر�ضة للتقلبات الناتجة عن �سيا�سات من يملك التمويل.
وق��د نتجت عن ه��ذا الواقع م�ؤ�شرات اقت�صادية مت�ضاربة وه�ش��ة .فعلى �سبيل المثال ،فقد
تذب��ذب نمو اقت�ص��اد الأرا�ضي الفل�سطيني��ة المحتلة على مدى ال�سن��وات الخم�س ع�شرة
الما�ضي��ة ب�شكل كبير ،تراوح بين  ،%±15وهي ن�سب مرتفعة جداً ،بكل المعايير .وهذا
التذب��ذب في ن�سب النمو يعك�س مدى ه�شا�شة االقت�صاد الفل�سطيني واعتماده على عنا�صر
غير م�ستقرة للنمو .ومنذ العام  ،2007حافظ االقت�صاد الفل�سطيني على ن�سب نمو مطّ ردة
و�صل��ت �إلى  %10خالل العامي��ن  2010و .2011وتعطي هذه الن�سب الأخيرة انطباع ًا
بازده��ار االقت�صاد ،غير �أن هذا االرتفاع في ن�سب النم��و هو جزء من دورة البناء والتدمير
الت��ي يمر به��ا اقت�صاد الأرا�ضي الفل�سطيني��ة على مدى ال�سنوات ال��ـ 20الما�ضية .فالجزء
الأكب��ر من هذا النمو الأخير نتج ع��ن ن�شاطات �إعادة �إعمار غزة ،بعد الدمار الذي �أ�صابها
1

هناك عدد كبير من التقارير التي توثق وت�شرح هذه المظاهر وتو�ضح نتائجها ،منها:
Kanafani, N and Al-Botmeh, S. (2007) The Paris Economic Protocol and
beyond; in search of an optimal trade arrangement. The Palestine Yearbook
of International Law, Volume 14 (2006-2007), pp. 75-97. Brill: Netherlands.

•

Khalidi, R. and Taghdisi-Rad, S. (2009) The Economic Dimensions of
Prolonged Occupation: Continuity and Change in Israeli Policy Towards
the Palestinian Economy. Geneva: UNCTAD/GDS/2009/2.

•

World Bank (2008) The Economic Effects of Restricted Access to Land in
the West Bank. Washington DC.

•
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بع��د ح��رب �إ�سرائيل على غزة ف��ي العامين  2008و .2009ويظهر ه��ذا جلي ًا من مقارنة
ن�سب نمو الناتج المحلي الإجمالي ( %23و %29في قطاع غزة خالل  2010و،2011
مقارن��ة مع  %5.2و %4.4في ال�ضفة الغربية خ�لال ال�سنتين نف�سهما) (الجهاز المركزي
للإح�صاء�2012 ،أ).
�شكل ( :)1ن�سب نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأرا�ضي الفل�سطينية ()2010-1995
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الم�صدر :الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني (�سنوات مختلفة).

كم��ا �أن التمويل الخارجي من الدول المانحة لعب دوراً مهم ًا في حركة النمو االقت�صادي.
فبع��د �إغ�لاق �إ�سرائي��ل �أ�سواقها �أمام العم��ال الفل�سطينيي��ن الع��ام  ،2000و�إر�سائها �سيا�سة
الإغ�لاق وف�صل ال�ضفة عن القطاع ،وتدمير البنية التحتية في العديد من المدن الفل�سطينية،
تراج��ع حجم الناتج المحل��ي الفل�سطيني العام  2000ب�أكثر م��ن  .%20وعلى �أثر ذلك،
قام��ت الدول المانحة برفع معوناتها �إلى ال�شع��ب الفل�سطيني لتخفيف �أثر هذه ال�سيا�سات،
وبخا�ص��ة في المج��ال الإن�ساني ،حيث ارتفع��ت ن�سبة الم�ساع��دات الإن�سانية من �أقل من
 %8قبل العام � 2000إلى �أكثر من  %45من حجم الم�ساعدات ما بعد هذه الفترة (كنفاني
والبطمة.)2008 ،
�أم��ا من ناحية ال�سيطرة على �أدوات ال�سيا�س��ات االقت�صادية ،فما زالت �إ�سرائيل م�سيطرة على
المعاب��ر ،وبالتالي حركة ووتيرة اال�ستي��راد والت�صدير .وقد �أدى ذلك �إل��ى ا�ستمرار اعتماد
التج��ارة واالقت�صاد الفل�سطيني ب�شكل كبير عل��ى �إ�سرائيل .فقد �شكلت التجارة مع �إ�سرائيل
ف��ي العام  1996ما ن�سبته  %91من �إجمال��ي التجارة الفل�سطينية ،لت�صل العام � 2011إلى ما
ن�سبت��ه  %85م��ن �إجمالي التجارة الفل�سطيني��ة .وفي الوقت نف�سه ،تبق��ى التجارة مع باقي
العالم ،وبخا�صة مع العالم العربي ،محدودة جداً .ففي العام  ،1996كانت ال�صادرات �إلى
العال��م العربي ت�صل �إلى  %8من مجمل �صادرات ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وارتفعت هذه
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الن�سبة �إلى  %11فقط العام  .2010وفي الفترة نف�سها� ،شكلت الواردات من العالم العربي
الع��ام  %1 ،1996من واردات ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،لتزيد �إلى  %3فقط العام 2010
(الجهاز المركزي للإح�صاء2012 ،ج).
�شكل ( :)2التجارة الفل�سطينية ( )2011-1995ماليين الدوالرات
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الم�صدر :الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني� ،إح�صاءات التجارة الخارجية (�سنوات مختلفة).

وه��ذه التبعية الكبيرة لالقت�صاد الإ�سرائيلي تح��رم االقت�صاد الفل�سطيني من م�صادر الواردات
و�أ�س��واق الت�صدي��ر الأكثر قدرة على المناف�س��ة .كما ت�ؤدي هذه التبعية �إل��ى عزل المنتجين
الفل�سطينيي��ن ع��ن الأ�سواق الإقليمي��ة والعالمية ،م��ا �أدى �إلى عجزهم ع��ن �شراء مدخالت
الإنت��اج ال�ضرورية لل�صناعات ،وبالتالي الم�ساهمة في تدهور الإنتاج ال�صناعي في الأرا�ضي
الفل�سطيني��ة .كما تزيد تبعية االقت�صاد الفل�سطيني للإ�سرائيل��ي عبر اعتماد الأول على الثاني
تجاري��اً ،من احتمال تعر���ض االقت�صاد الفل�سطيني لمخاطر اله��زات االقت�صادية الناتجة عن
التغيرات الهيكلية داخل االقت�صاد الإ�سرائيلي ،وكذلك ال�سيا�سات التع�سفية الإ�سرائيلية.
�أما بالن�سب��ة لل�سيا�سة النقدية ،فتلك ترتكز على �إدارة البنوك العاملة في ال�ضفة الغربية وقطاع
غ��زة ،م��ن دون القدرة على التحكم ب�سع��ر ال�صرف� ،أو �سعر الفائدة ،بم��ا �أنه ال عملة لدى
ال�سلط��ة .هذا يعني �أن االقت�صاد الفل�سطين��ي يبقى عر�ضة لتذبذب �أ�سعار العمالت ،وكذلك
ا�ستيراد م�شكلة الت�ضخم في االقت�صادات التي ي�ضطر الفل�سطينيون ال�ستخدام عمالتها وهي،
�إ�سرائيل ،والأردن ،والواليات المتحدة الأمريكية .وعلى الرغم من �أن �إ�صدار عملة في هذه
محبذ ،لعدم توفر المن��اخ االقت�صادي الذي يمكن �أن ي�ؤدي �إلى نجاح
المرحل��ة هو �أمر غير َّ
هذه العملة (حامد ،)1997 ،ف�إن عدم �سيطرة الفل�سطينيين على الجانب النقدي ي�ضاف �إلى
عبء ه�شا�شة اقت�صادهم وتبعيته لالقت�صاد الإ�سرائيلي.
�أما في الناحية المالية ،فعدم �سيطرة الفل�سطينيين على معابرهم التجارية مع العالم ،يعني �أن
تح�صي��ل �إيرادات المقا�صة تبقى بيد الإ�سرائيليين ،كما هو من�صو�ص عليه في اتفاق باري�س
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االقت�ص��ادي .وقد �أدى هذا الترتي��ب المالي �إلى عدم اال�ستقرار في الإي��رادات ال�ضريبية،
حي��ث قام��ت �إ�سرائيل بحجز الإيرادات الفل�سطينية ك�أداة �ضغ��ط �سيا�سية مرات عدة (كما
ح�ص��ل ف��ي الأع��وام  ،2002و ،2006و ،2011و .)2012وتكم��ن �أهمي��ة تحويالت
المقا�ص��ة ه��ذه ،التي ت�شكل حوالي  %70م��ن �إجمالي الإيرادات ،في �أنه��ا الرافد الأهم
للإنفاق العام .ويعتبر الإنفاق العام بدوره �أحد الم�صادر الرئي�سية للنمو االقت�صادي (ما�س،
والجه��از المركزي للإح�صاء ،و�سلطة النق��د .)2012 ،وي�ؤدي حجز هذه الإيرادات �إلى
تقوي���ض قدرة ال�سلط��ة الفل�سطينية على الوفاء بالتزاماته��ا التعاقدية مع القطاع الخا�ص ،ما
يخل��ق مناخ�� ًا يت�سم بعدم اليقين ،وي�ؤثر �سلب ًا على �آفاق اال�ستثم��ار والنمو .كما ي�ؤثر حجز
ه��ذه الإيرادات على ق��درة ال�سلطة الفل�سطيني��ة على دفع �أجور موظف��ي القطاع العام في
�أوقاته��ا ،وبالتال��ي تعري�ض الأ�س��ر الفل�سطينية لمزيد من الديون والفق��ر ال�شديد 2.كما �أن
ت�س��رب الإيرادات �إل��ى �إ�سرائيل ،وعدم التمتع بال�سيادة عل��ى تح�صيل ال�ضرائب ،و�ضمان
دقة المعلومات ال�ضريبي��ة� ،أدى �إلى تقلي�ص القاعدة ال�ضريبية ،وخف�ض معدالت التح�صيل
ال�ضريب��ي ،وفر���ض �ضغوط ًا �إ�ضافية عل��ى التزامات ال�سلطة الفل�سطيني��ة في مجال الإنفاق
(الأونكتاد.)2012 ،
كم��ا �أ�سهمت الإغالقات الإ�سرائيلية المتكررة والحواجز في �إ�ضعاف االقت�صاد الفل�سطيني،
وبخا�ص��ة القط��اع الخا�ص الذي ت�ضاعفت تكاليف��ه وت�آكلت �أرباح��ه ،وبالتالي قدرته على
المناف�س��ة واال�ستمرار ،محلي ًا وعالمي��اً .وقد انعك�س واقع الحال ه��ذا على العمالة ،حيث
ظلت معدالت البطالة مرتفعة با�ستمرار في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة .وفي العام ،2011
بل��غ معدل البطال��ة  %26في مقابل  %30في الع��ام ( 20103الجه��از المركزي للإح�صاء
الفل�سطيني2012 ،ب) .غير �أن هذا االنخفا�ض في البطالة واكبه ت�آكل في الأجور الحقيقية
التي لم ترتفع بن�سب الت�ضخم نف�سها .ويعتبر الت�ضخم م�شكلة كبيرة ال يمكن ال�سيطرة عليها
تمام��اً ،لأن �أ�سع��ار العديد من الخدمات وال�سل��ع مرتبطة بالأ�سعار الإ�سرائيلي��ة� .إ�ضافة �إلى
ت���آكل القدرة ال�شرائية للم�ستهلكين ،يرفع الت�ضخم م��ن التكلفة على المنتجين ،وهو ي�شكل
�ضغط ًا �إ�ضافي ًا على الأرب��اح ،وبالتالي التناف�سية .كما ي�ؤدي ارتفاع الت�ضخم وت�آكل الأجور
�إلى انخفا���ض م�ستويات المعي�شة ،وازدياد ن�سب الفقر الت��ي و�صلت �إلى ربع �سكان ال�ضفة
والقطاع خالل العام ( 2011الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني2012 ،ب).
2

يوظف القطاع العام حوالي  %23من العاملين في الأرا�ضي الفل�سطينية ( %15.4في ال�ضفة الغربية ،و %39.6في
قطاع غزة) ،وهي من �أعلى الن�سب في العالم (الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني2012 ،ب).

3

بنا ًء على تعريف الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني المو�سع للبطالة ،يتم احت�ساب ن�سبة البطالة هذه ب�إ�ضافة
الأفراد خارج القوى العاملة ب�سبب الي�أ�س من �إيجاد عمل� ،إلى العاطلين عن العمل ح�سب مقايي�س ومعايير منظمة
العمل الدولية.
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�شكل ( :)3الأجور الحقيقية في الأرا�ضي الفل�سطينية ح�سب النوع االجتماعي

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

Men

100
90
N
80
I
70
S
60
50

Women

الم�صدر :الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني (�سنوات مختلفة).

وللتعام��ل مع انعدام م�صادر التمويل الذاتية ،اعتم��د الفل�سطينيون ،ب�شكل كبير ،على الدعم
الخارج��ي .وق��د ت�ضاعف الدع��م المقدم من الجه��ات المانحة عبر ال�سن��وات ،وبخا�صة
بع��د االنتفا�ض��ة الثانية (انظر �ش��كل  ،)4ولكن هذا الدعم بقي يقل ع��ن احتياجات التمويل
الالزم��ة لل�سلطة الفل�سطيني��ة .ولذلك ،لج�أت ه��ذه ال�سلطة �إلى االقترا���ض من الم�صارف
المحلية ومراكمة المت�أخرات الم�ستحقة للموردين من القطاع الخا�ص و�صناديق المعا�شات
التقاعدي��ة العام��ة .فعل��ى �سبيل المث��ال ،في الوق��ت الذي ارتفع��ت فيه ن�سب��ة المت�أخرات
الم�ستحق��ة للموردين م��ن القطاع الخا�ص بمبلغ  540ملي��ون دوالر خالل  ،2011زادت
الديون الم�ستحقة للم�صارف المحلية لت�صل �إلى  1.1مليار دوالر ،وهو ما ي�شكل  %17من
حجم الناتج المحلي الإجمالي (الأونكتاد.)2012 ،
�شكل ( :)4الدعم الخارجي المقدم للفل�سطينيين ون�سبة الم�ساعدات الإن�سانية منه ()2009-2000
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الم�صدر :الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني (�سنوات مختلفة).
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2000
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و�سي�ؤدي تزايد الديون والمت�أخرات �إلى تقوي�ض الو�ضع االقت�صادي والمالي ل�سنوات قادمة،
لأن �س��داد هذه الديون �ستكون له الأ�سبقية على تنفي��ذ الم�شاريع التنموية .كما �أن االعتماد
ب�شكل كبير على م�صادر التمويل من الم�صارف المحلية ،يعر�ض تلك الم�صارف للمخاطر،
كما �أن تراكم المت�أخرات الم�ستحقة للقطاع الخا�ص ال�ضعيف �أ�صالً ،ي�شكل تهديداً خطيراً
ال�ستدامة االقت�صاد ككل (.)UNSCO، 2012
ويبق��ى ت�آكل القدرة الإنتاجية لالقت�صاد الفل�سطيني ،وبخا�صة قطاعي ال�صناعة والزراعة ،من
�أه��م العنا�صر التي �ساهمت ف��ي زيادة ه�شا�شة االقت�صاد الفل�سطين��ي وت�ضع�ضعه .فقد �شكل
ن�ش��اط ال�صناعة التحويلية والتعدين ما ن�سبت��ه  %12.6من الناتج المحلي الإجمالي في العام
 2011مقارنة مع  %19.7في العام � .1995أما الزراعة ،فقد �شكلت ما ن�سبته  %13.2من
النات��ج المحلي الإجمالي العام  ،1994لتنخف�ض �إلى  %10العام ( 2011الجهاز المركزي
للإح�ص��اء الفل�سطين��ي�2012 ،1996 ،أ) .ت�ضرر هذان القطاع��ان ب�شكل خا�ص من القيود
المفرو�ض��ة على حركة الفل�سطينيين في ال�ضفة والقطاع ،فهذه القيود تقو�ض قدرة المنتجين
(�سواء في مجال الزراعة �أو ال�صناعة) على ت�سويق ،وا�ستيراد وت�صدير المدخالت والمنتجات
ال�صناعي��ة والزراعية .كما �أدت �إل��ى ارتفاع تكاليف الإنتاج ،وبالتال��ي �صعوبة التناف�س مع
الب�ضائع والمنتوجات الإ�سرائيلية والعالمية المدعومة.
�شكل ( :)5م�ساهمة الزراعة وال�صناعة في الناتج المحلي الإجمالي ()2010-1994

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

Manufacturing

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4

Agriculture and Fishing

الم�صدر :الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،الح�سابات القومية (�سنوات مختلفة).

وبالمجم��ل ،يمكننا الق��ول �إن الت�شوه��ات والفجوات البنيوي��ة التي يعاني منه��ا االقت�صاد
الفل�سطين��ي ،وا�ستم��رار تبعيت��ه لإ�سرائيل ،هي نتاج عالق��ات القوة التي كر�سه��ا ويكر�سها
االحتالل يومي��اً .فالغياب الكامل لل�سيادة ال�سيا�سية الفل�سطيني��ة على ال�ضفة الغربية وقطاع
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غ��زة ،وعدم ال�سيطرة عل��ى المقومات الأ�سا�سية لالقت�صاد المحل��ي و�أدواته ال�سيا�ساتية ،نتج
عنهم��ا اقت�صاد يعتمد في بنيته الأ�سا�سية على �إ�سرائي��ل ،وداخلي ًا على اال�ستهالك ،ونمو على
عوام��ل خارجية تتمث��ل حالي ًا في الم�ساع��دات الخارجية .كما نتج ع��ن منظومة اتفاقيات
�أو�سل��و وترتيباته��ا ،ت�شوه��ات عميقة في هياكل الإنت��اج ،تت�ضح من خ�لال تدني م�ساهمة
القطاع��ات الإنتاجي��ة في الناتج المحل��ي الإجمالي وال�صادرات� ،أم��ا الت�شوهات في �سوق
العم��ل الفل�سطيني��ة ،فتت�ضح جلية من خ�لال عجز �سوق العمل الفل�سطيني��ة عن خلق فر�ص
عم��ل ،وت�آكل الأجور ،واالعتم��اد على ال�سوق الإ�سرائيلية للعم��ل .وثمة ت�شوهات �أخرى
تتعلق بالعالق��ات االقت�صادية والتجارية الفل�سطينية مع العال��م الخارجي ،والموارد الطبيعية
4
والمرافق العامة.
ول��م تنجح خط��ط التنمية العديدة الت��ي �صاغتها الحكومة الفل�سطينية عل��ى مدى الفترة من
 1996حتى الآن (ومن �ضمنها خطتا الحكومة منذ  ،)2009على الرغم من الدعم المالي
الكبير من الدول المانحة ،في �إحداث فرق تنموي جوهري في الواقع االقت�صادي في ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة .فكما �أ�شار كل من الخالدي و�صمور ( ،)2010ف�إن النموذج التنموي
دمر اقت�صادات الدول
النيوليبرالي المتبع من قبل الحكومة الفل�سطينية هو النموذج ذاته الذي ّ
المجاورة ،و�ساهم ،ب�شكل كبير ،في �إحداث الثورات العربية الأخيرة.
وتثب��ت التجرب��ة التنموية تحت االحتالل ،وبخا�ص��ة على مدى ال�سن��وات الع�شرين الما�ضية،
ا�ستحال��ة ح��دوث تغير تنم��وي فعلي ف��ي الأرا�ض��ي الفل�سطينية بينم��ا ت�سيط��ر �إ�سرائيل على
الفل�سطينيي��ن .وف��ي ظل غي��اب الت�صدي لهذا االحت�لال ،ف�إن فر�ص �إح��داث تغيرات تنموية
م�ستدامة في الأرا�ض��ي الفل�سطينية ت�ضعف عبر الوقت .وعليه ،يجب �إعادة التفكير في مفهوم
التنمي��ة و�إع��ادة �صياغته بما يتالءم مع الواق��ع اال�ستعماري الذي تعي�ش��ه الأرا�ضي الفل�سطينية.
و�سنتط��رق فيما تبقى من الورقة �إلى هذا المو�ضوع ب�ش��كل مقت�ضب .كما �سيركز باقي الورقة
على بع�ض ال�سيا�سات التي يمكن اتّباعها تحت مظلة االحتالل ،والتي يمكن �أن ت�ساعد في تقليل
التبعية لالقت�صاد الإ�سرائيلي على المدى الق�صير� ،إ�ضافة �إلى الخيار الإ�ستراتيجي لتحقيق التنمية
الم�ستدامة من خالل تفكيك اتفاقيات �أو�سلو ،و�إعادة االعتبار لخيار التحرر من اال�ستعمار.
4

لالطالع على المزيد من الدرا�سات في هذا المجال ،انظر/ي:
ف�ضل النقيب .)1997( .االقت�صاد الفل�سطيني في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .بيروت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية.
الأونكتاد� .)2008( .سيا�سات بديلة للتنمية الفل�سطينية الم�ستدامة وتكوين الدولة.
�أيلين كتاب� ،إياد الرياحي� ،أميرة �سلمي ،وحازم النملة ،وفرا�س جابر .)2010( .وهم التنمية :في نقد خطاب التنمية
الفل�سطيني .رام اهلل :مركز بي�سان للبحوث والإنماء.
عالء الترتير .)2011( .القطاع الخا�ص ودوره التنموي في فل�سطين المحتلة «تنمية في اتجاه واحد» .رام اهلل:
مركز بي�سان للبحوث والإنماء.
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بع�ض ال�سيا�سات والإ�ستراتيجيات االقت�صادية في مواجهة �آليات تكري�س التبعية لإ�سرائيل
التنمية :مناه�ضة االحتالل �أم االعتيا�ش �ضمن الحيز اال�ستعماري
التعامل مع نموذج و�سيا�سات التنمية خالل �سنوات ما بعد توقيع اتفاق �أو�سلو كان بمنطق حيادي
وب�ش��كل تقني .وهذا ي�شمل خطط التنمية التي قامت ال�سلطة الفل�سطينية ب�صياغتها ،ومن �ضمنها
خطط التنمية الأخيرة .وال بد من الإ�شارة هنا �إلى �إ�شكالية الطرح الذي ي�ساوي ما بين التنمية من
جهة ،والنم��و االقت�صادي وعملية بناء الم�ؤ�س�سات والحكم الر�شي��د وتحقيق الكفاءة االقت�صادية
�ضمن المفهوم الليبرالي للتمكين من جهة �أخرى .فالف�صل ما بين العمل التنموي ،وعدم ربط ذلك
بال�سياق اال�ستعماري و�شبكة عالقات القوة النا�شئة نتيجة لذلك بو�صفها ال�سبب الحقيقي للو�ضع
االقت�ص��ادي المت�أزم الذي يعانيه الفل�سطينيون ،هو في �صميم الم�شكلة .فالنهج النيوليبرالي الذي
يعطي «ال�سوق» الأهمية الكبرى كمح��رك للتنمية على الم�ستوى الوطني ،ويتعامل معه وكذلك
م��ع االقت�ص��اد بو�صفهما ظواه��ر م�ستقلة منف�صلة عن ال�سي��اق االجتماع��ي وال�سيا�سي ،يعتبر في
�صميم �إ�ش��كاالت التنمية في ال�ضفة الغربية .وهنا يغيب مفهوم االقت�صاد بو�صفه �إحدى �ساحات
المواجه��ة �ضد اال�ستعمار الإ�سرائيلي .وعليه ،ال بد من �إرج��اع التنمية ،وكذلك االقت�صاد� ،إلى
العمل ال�سيا�سي الوطني ومقاومة االحتالل (هنية2012 ،؛ ناغاراجان.)2012 ،
ولذل��ك ،ف�إن الخطوة الأولى على طريق طرح ن�س��ق تنموي بديل في فل�سطين ،تكمن في �إعادة
�صياغة مفهوم التنمية ذاته ،بوقف الف�صل ما بين االقت�صاد وال�سيا�سة على �أنهما ن�شاطان م�ستقالن
ع��ن بع�ضهما البع�ض ،ب��ل باعتبار التنمية عملي��ة ت�سهل وتدعم الن�شاط��ات المناه�ضة لالحتالل
وهيمنته ،وتدفع باتجاه تغيير موازين القوى التي يفر�ضها االحتالل� ،إلى جانب مناه�ضة الم�شروع
الرامي �إلى فر�ض التجزئة على ال�شعب الفل�سطيني .وي�شير �آدم هنية في هذا الخ�صو�ص:
«التنمي��ة الحقيقية الم�ستدامة في الأرا�ض��ي الفل�سطينية تحتاج �إلى بناء ت�صور وفهم لعالقات
الق��وة م��ع �إ�سرائيل ،والطرق التي تعيد بها �إنتاج نف�سها ،وم��ا يمكن فعله للت�صدي لها .هذا
يعن��ي �أنه علين��ا �أن نعي �أن جعل النا�س يعتقدون �أن عالقات القوة هذه غير موجودة بمحاولة
�إقناعه��م بحيادية التنمية ،وقبول التعامل مع ه��ذه �ضمن �إطار تكنوقراطي و�سيا�ساتي بحت،
ي���ؤدي �إلى تعزيز ودع��م الهيمنة الإ�سرائيلية عل��ى الفل�سطينيين .ولهذا ،ف���إن هناك �ضرورة
لك�شف و�إظهار عالقات القوة والهيمنة الإ�سرائيلية للتفكير بوعي �أكبر حول كيفية التخل�ص
منها» (هنية.)21 :2012 ،
وهن��ا يب��رز دور الدرو�س الم�ستقاة م��ن تاريخ المقاوم��ة االقت�صادي��ة الفل�سطينية على مدى
ال�سنوات ال�ستين الما�ضية (�إيجابي ًا و�سلبياً) ،وكذلك �شعوب �أخرى عاي�شت اال�ستعمار .فلو
نظرنا �إلى الما�ضي القريب ،ف�إن الم�ؤ�شرات االقت�صادية والتنموية في فترة ما بعد توقيع اتفاق
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�أو�سل��و ،تدل على �أن ال تنمية حقيقية قد ح�صلت في الأرا�ضي الفل�سطينية .وعلى الرغم من
�أن الفترة التي �سبقتها؛ �أي فترة االنتفا�ضة الأولى ،لم تتمتع بم�ؤ�شرات اقت�صادية �أف�ضل بكثير
(بالمجمل) ،ف�إن حالة ال�صمود المقاوم التي �شهدتها تلك الفترة لعبت دوراً في �إحداث نقلة
نوعية في نمط العمل التنموي الذي برز في تلك الفترة من خالل تركيز م�شروع التنمية على
تحقي��ق االكتفاء الذاتي ،وتخفيف االعتماد عل��ى �إ�سرائيل ك�أداة لمناه�ضة االحتالل ،وتعزيز
دور الم�ؤ�س�سات الفل�سطينية المختلفة (الجماهيرية وغير الحكومية) في دعم هذا الم�شروع
التنموي التحرري.
مناح عدة ،نذكر منها جانبين :اقت�صادياً ،حاولت هذه التجربة
وتكمن �أهمية هذا النموذج في ٍ
مقاومة االحتالل من خالل تخفيف االعتماد على �إ�سرائيل ،وبالتالي التقليل من مدى ا�ستفادة
�إ�سرائي��ل من احتالله��ا للأرا�ضي الفل�سطيني��ة .كما �أن دعوتها �إلى االعتم��اد على الذات في
الإنت��اج ،مثل ا ّتباع نموذج الحدائق المنزلية ودعم ال�صناعات الوطنية في الوقت نف�سه الذي
رفع��ت فيه �شعار المقاطعة ،لع��ب دوراً في �إتاحة المجال للفل�سطينيي��ن للبدء في التفكير في
كيفي��ة ا�ستخدام االقت�صاد ك�أداة تنموية مقاومة ،ولي�س فق��ط كو�سيلة لالعتيا�ش .ومن الناحية
االجتماعي��ة ،ف�إن الثقافة الت��ي نتجت عن منظومة الأفكار االقت�صادية تل��ك� ،إ�ضافة طبع ًا �إلى
الح��راك ال�سيا�سي ،من��ح الفل�سطينيين في كل من ال�ضفة والقط��اع وفل�سطينيي مناطق 1948
وال�شت��ات ،وح��دة وطنية من خ�لال العمل باتجاه هدف م�شترك .وعل��ى الرغم من �أن هذه
الورقة ال تهدف �إلى تقديم درا�سة حول الدرو�س الم�ستقاة من الما�ضي ،ف�إن الفكرة الأ�سا�سية
هنا هي �أن فهم التنمية �ضمن �سياق تاريخي �سيا�سي يرتبط ب�شكل حثيث بمقاومة االحتالل هو
في جوهر الم�شروع الوطني التحرري ،ولي�س عملية موازية ومنف�صلة عن ذلك.
ومع الإدراك لحقيقة اعتماد االقت�صاد الفل�سطيني على الإ�سرائيلي ،و�أن �إ�سرائيل تفر�ض �سيطرة
مطلقة على حي��اة الفل�سطينيين ،و�ضمن �سياق تنمية مرتبط��ة بمناه�ضة االحتالل ،من المهم
�إعادة التفكير في محاور تنموية اقت�صادية عدة ،منها �أربعة �أ�سا�سية ،وهي الإنتاج واال�ستهالك
والتج��ارة والتموي��ل .والهدف الذي ت�سعى �إليه التنمية� ،ضمن ه��ذا ال�سياق ،هو اال�ستجابة
لالحتياجات االقت�صادية الفل�سطينية بهدف االعتماد على الذات ب�شكل �أكبر ،وبالتالي تقليل
االعتماد على �إ�سرائيل والتبعية لها� ،إ�ضافة �إلى ر�أب �صدع التجزئة بين الفل�سطينيين في ال�ضفة
والقطاع ومناطق  48وال�شتات.

تحفيز القطاعات الإنتاجية :الزراعة وال�صناعة
تكمن �أهمي��ة قطاعي ال�صناعة والزراع��ة كقطاعات اقت�صادية في قدرتها عل��ى �إر�ساء �أ�سا�س
اقت�ص��ادي متين للتنمية في الم�ستقب��ل .فالزراعة ركيزة �أ�سا�سية لالقت�صاد الفل�سطيني ،وعليها
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دور �إ�ستراتيجي في الحفاظ على الأرا�ضي والمياه الفل�سطينية من الم�صادرة وال�ضم وتحقيق
اكتف��اء ذات��ي في جانب م��ن المنتجات الزراعية� .أم��ا ال�صناعة ،فيمكن له��ا �أن تلعب دوراً
مهم ًا في دعم االعتماد على الذات ،وتخفيف التبعية لإ�سرائيل ،ورفد القطاعات االقت�صادية
الأخ��رى عن طريق �سد احتياجات ال�سوق المحلية .خالل العام  ،2011ا�ستهلكت ال�سوق
المحلي��ة الفل�سطينية ف��ي ال�ضفة والقطاع ما ق��دره  3.1مليار دوالر م��ن ال�سلع والخدمات
الإ�سرائيلي��ة .ويمكن ا�ستبدال �أو «�إحالل» جزء كبير من هذه الب�ضائع عن طريق العمل على
دعم الإنتاج المحلي وتح�سين نوعيته ،لتقليل االعتماد على االقت�صاد الإ�سرائيلي ،وتخفيف
تبعي��ة االقت�صاد الفل�سطيني له .ن�سب��ة كبيرة من المنتجات الفل�سطيني��ة ،وبخا�صة الزراعية،
ينتهي بها المطاف للإتالف ب�سبب �إغراق الأ�سواق الفل�سطينية بالمنتجات الإ�سرائيلية ،التي،
ف��ي الكثير من الأحي��ان ،لي�ست بال�ضرورة �أكثر جودة من المنتج��ات الفل�سطينية كما يعتقد
5
الكثيرون.
وفي الوقت نف�سه الذي يتم فيه ت�شجيع الإنتاج المحلي وتح�سين جودته في مجالي ال�صناعة
والزراع��ة ،ال ب��د من حماية ال�س��وق الفل�سطينية والمنتجين الفل�سطينيي��ن عن طريق ت�شجيع
مقاطع��ة الب�ضائع الإ�سرائيلي��ة ب�شكل �شامل ،ولي�س فق��ط ب�ضائع الم�ستوطن��ات .وهنا ي�أتي
دور ال�سلط��ة في دعم هذه القطاعات من حيث منع التداول بالب�ضائع الإ�سرائيلية ،عن طريق
�إج��راءات �صارمة كتلك المتبعة في الدول الأخرى التي تحمي اقت�صاداتها .كما يجب خلق
بيئ��ة ت�شجع الإنت��اج ،وبخا�صة فيما يتعل��ق بالمن�ش�آت ال�صغيرة والمتو�سط��ة ،من خالل بناء
�شب��كات ت�سويق محلية وم�ساع��دة عنا�صر الإنتاج على التحرك �ضم��ن المناطق الفل�سطينية
ب�شكل �أ�سهل.
وتتمثل قدرة هذين القطاعين على �إر�ساء �أ�سا�س اقت�صادي متين للتنمية من خالل دورهما في
خلق فر�ص عمل ودخ��ل يطال قطاع ًا �أو�سع من فئات المجتمع مقارنة مع قطاع الخدمات،
عل��ى �سبيل المث��ال .وبالتحديد ،هن��اك ارتباط وثيق بي��ن تطور قطاعي الزراع��ة وال�صناعة
وت�شغيل الن�ساء ( .)Boserup, 1989فعلى الرغم من الزيادة ّ
المطردة في ن�سب نمو الناتج
المحل��ي الإجمالي ف��ي الأرا�ضي الفل�سطينية ،وح�صول الفل�سطينيي��ن على �أحد �أعلى ن�سب
التمويل الخارجي في العالم 6،ف�إن م�شاركة الن�ساء في القوى العاملة في ال�ضفة والقطاع تبقى
ذكرت �صحيفة «ه�آرت�س» الإ�سرائيلية في تقرير لها �صدر يوم  6ت�شرين الثاني � ،2012أن �إ�سرائيل ت�ستخدم 105
5
�أنواع من المبيدات الح�شرية ،التي يعتبر ثلثها ممنوع ًا دولياً .وذكر التقرير نف�سه �أن العنب ،والتفاح ،والحم�ضيات،
والبقدون�س ،والكرف�س ،وال�شمندر هي من �أكثر المنتجات ت�أثراً بهذه المبيدات الح�شرية المحرمة دولياً.
http://www.haaretz.com/news/national/green-group-says-105-pesticides-taintisraeli-fruit-and-vegetables-1.475432
6

التمويل الخارجي غير الع�سكري.
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الأقل في العالم ،حتى مقارنة مع دول الخليج العربي التي تعتبر مجتمعاتها �أكثر محافظة من
ال�ضفة والقطاع (البطمة .)2013 ،ومن �أهم المعيقات �أمام عمل الن�ساء في ال�ضفة والقطاع
ه��و تدهور قطاع��ي ال�صناعة والزراع��ة ،حيث �أن قط��اع الزراعة يعتبر من �أه��م القطاعات
(التقليدي��ة) التي ت�ش ّغ��ل الن�ساء ،بينما قط��اع ال�صناعة هو القط��اع الإ�ستراتيجي (الحديث)
الذي ي�شغل الن�ساء .وعلى الرغم من �أن قطاع الخدمات هو من القطاعات المهمة الم�شغلة
للن�س��اء ،ف�إن��ه يتطلب ن�سب تعليم مرتفعة ،ما يح�صر قدرة ه��ذا القطاع الت�شغيلية على الن�ساء
ذوات التح�صيل العلمي العالي (وبخا�صة في مجال التعليم وال�صحة والخدمة االجتماعية).
ونج��د هذا منعك�س�� ًا في م�ؤ�شرات عمل الن�ساء ،حيث �أن  %44م��ن الن�ساء الم�شاركات في
�س��وق العم��ل ،و %56من اللواتي يعملن ،ق��د ح�صلن على �أكثر م��ن � 13سنة من التح�صيل
الدرا�س��ي (الجهاز المركزي للإح�ص��اء الفل�سطيني2012 ،ب) .وعل��ى الرغم من �أن هذه
الن�سب التعليمية هي دليل جيد على التح�صيل العالي للم�شاركات في �سوق العمل ،ف�إن ذلك
يعن��ي �أن �شرائح �أخرى وا�سعة من الن�ساء تبقى م�ستبعدة عن �إمكانية العمل ،ما ي�ؤثر �سلب ًا على
ن�سب م�شاركة الن�ساء في �سوق العمل.
كما تكمن �أهمية قطاعي الزراعة وال�صناعة في قدرتهما على �إنتاج الدخل وتوفير فر�ص عمل
خارج مناطق (�أ) ،وبخا�صة في القرى (ب وج) ومناطق والأغوار .بينما يتركز ن�شاط قطاع
الخدم��ات في المدن الرئي�سية ،حيث الحكوم��ة والخدمات الأ�سا�سية ،ف�إن قطاعي ال�صناعة
والزراع��ة يمكن لهم��ا �أن ينتجا توزيع ًا �أع��دل للدخل والعمل لعدم تمركزهم��ا جغرافي ًا في
المدن �أو مجتمعي ًا في فئات محددة.
ويعتر���ض ع��ادة االقت�صاديون على فك��رة تحفيز قط��اع الزراعة ب�شكل خا���ص ،بحجة �أن
الأرا�ضي الفل�سطينية تعاني من نق�ص الأرا�ضي والمياه ال�ضرورية لهذا القطاع .ومن الم�ؤكد
�أن �إ�سرائي��ل قام��ت بم�صادرة ن�سبة كبيرة من الأرا�ضي والهيمنة عل��ى المياه� ،إال �أن ا�ستغالل
الفل�سطينيين لما تبقى من هذه الأرا�ضي والمياه المتاحة تناق�ص ب�شكل كبير عبر الوقت ،وفي
أرا�ض غير م�ستغلة والتمادي في �سيا�ساتها
بع�ض الأحيان� ،ساعد ذلك �إ�سرائيل على م�صادرة � ٍ
التع�سفية �ضد هذا القطاع الحيوي والمهم.
وي�شكل نق�ص فر�ص الح�صول على التمويل عقبة بارزة �أمام الزراعة وال�صناعة الفل�سطينية.
فالح�ص��ول عل��ى االئتمان محدود للغاية ،نظ��راً ل�صغر حجم وح��دات الإنتاج الزراعي
وال�صناعي النمطية ،واالفتقار �إلى ال�ضمانات المقبولة للح�صول على القرو�ض التجارية،
و�شدة المخاطر على الإنتاج الزراعي وال�صناعي الناجمة عن التغيرات المناخية ،وتقلبات
الأ�سع��ار ،والإغالقات وال�صدمات ال�سيا�سية المتكررة .وتقدر وزارة الزراعة �أن الطلب
ال�سن��وي على القرو�ض الزراعية ي�صل �إل��ى  150مليون دوالر (وزارة الزراعة،)2010 ،
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بينما لم يتجاوز ن�صيب الزراع��ة وال�صناعة من مجموع االئتمانات الخا�صة المقدمة من
الم�ص��ارف �إال ن�سبة �ضئيل��ة قدرها  %1و %12على التوالي .بينم��ا ا�ست�أثرت قطاعات
التج��ارة والبناء والخدم��ات وتمويل ال�سل��ع اال�ستهالكية بن�سب �أعلى بكثي��ر ت�صل �إلى
 %21و %17و %16و %17عل��ى التوالي (ما�س والجهاز المركزي للإح�صاء و�سلطة
النقد.)2012 ،
و�ضم��ن هذا ال�سياق ،يقترح تقرير الأونكتاد (� )2012إن�شاء م�صرف عام للتنمية الزراعية،
يكون ممو ً
ال تنموي ًا ال يهدف �إلى الربح .وينبغي �أن ي�ضطلع ذلك الم�صرف بمهمة تقا�سم
مخاط��ر الأن�شطة الزراعية ،وتقديم القرو�ض وخدمات الت�أمين للمزارعين ،ودعم الت�سويق
ض�لا عن تمويل و�ضم��ان اال�ستثمار في الهي��اكل الأ�سا�سية
وخدم��ات م��ا بعد الح�صاد ،ف� ً
الخا�ص��ة بالزراعة والمياه وال�صناعة .كم��ا يجب ا ّتخاذ �إجراءات ت�صحيحية للتعوي�ض عن
قدم من �أجل
ت�أثي��ر القيود الإ�سرائيلية في القط��اع الزراعي الفل�سطيني في �ش��كل �إعانات ُت َّ
بع���ض عوام��ل الإنتاج للتعوي�ض عن ن��درة الأ�سمدة ورداءتها في ظل الحظ��ر الإ�سرائيلي.
ويمك��ن �أن تتخذ التدابير �أي�ض ًا �شكل برامج لترويج المنتج��ات الزراعية الفل�سطينية محلي ًا
ودولي��اً ،وبرام��ج لتح�سي��ن الأرا�ضي وا�ست�صالحه��ا .وتبقى القدرة عل��ى حماية ال�سوق
المحلية من الب�ضائع الإ�سرائيلية� ،سواء زراعية� ،صناعية �أو خدمية مهمة جداً لإعطاء المنتج
الفل�سطيني فر�صة المناف�سة.

ال�سيا�سة التجارية والمالية
�إ�ضاف��ة �إلى تقلي�ص م��دى ا�ستفادة �إ�سرائيل من احتاللها للأرا�ض��ي الفل�سطينية ،الذي ي�شكل
خ�س��ارة مهم��ة لبع�ض القطاع��ات الإنتاجية في �إ�سرائي��ل ،ال بد من تقلي���ص التبعية التجارية
لإ�سرائي��ل ،من خالل �إعادة توجي��ه التجارة الفل�سطينية وت�سهي��ل اندماجها في االقت�صادات
العربي��ة والإقليمية ،حيث الترتيب��ات التجارية �أكثر مالءمة لالقت�ص��اد الفل�سطيني .فتكاليف
االقت�ص��ادات العربية �أكثر مالءمة لالقت�صاد الفل�سطيني ،ويمكن تعزيز هذا التعاون من خالل
تو�سي��ع التجارة مع المنطقة .ويمكن القي��ام بهذا التو�سع حتى تحت �سقف اتفاقيات �أو�سلو
التي ت�سمح بالتجارة مع العالم العربي والعالم.
�أما من الناحية المالية ،ف�إن �ض�آلة ح�صة الإنفاق على التنمية في الميزانية العامة للحكومة تعتبر
واح��دة من الإ�شكاليات المالية الخطيرة .فعلى �سبيل المثال ،و�صل الإنفاق على التنمية في
الع��ام � 2011إلى نحو  368مليون دوالر؛ �أي  %4.2م��ن الناتج المحلي الإجمالي ،وهي
ن�سب��ة تعتبر �ضئيلة جداً .وكما يو�ضح تقرير الأونكتاد ( ،)2012ف�إن الفوائد ال�ضائعة نتيجة
النخفا���ض م�ستويات الإنفاق على التنمي��ة مرتفعة للغاية في ظل القيود المفرو�ضة على جزء
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كبي��ر من القاع��دة الإنتاجية الفل�سطيني��ة .ويمكن لخف�ض م�ستويات الإنف��اق العام �أي�ض ًا �أن
ت�ؤدي �إلى زيادة الفقر �ضمن الو�ضع االقت�صادي المتردي ،وبالتالي زيادة ال�ضغط على ميزانية
الحكوم��ة ،من خ�لال زيادة الإنفاق على الفقر ب��دل الأجور ،ما ي�ؤثر �سلبي�� ًا على االقت�صاد
والتما�سك االجتماعي.

ا�ستغالل الموارد الب�شرية وتطوير قطاع التكنولوجيا والبرمجيات
بالنظ��ر �إلى ما يت�سم به االقت�صاد الفل�سطيني من �ضعف في قاعدة الموارد الطبيعية ،كان ر�أ�س
المال الب�شري �أحد �أهم الأ�صول الرئي�سية لتنميته .ومن القطاعات التي يمكن لها �أن تتخطى
الحواج��ز والمعيقات الإ�سرائيلية داخ��ل ال�ضفة الغربية� ،إ�ضافة �إل��ى تخطي المعابر وعوائق
الت�صدير واال�ستيراد؛ هو قطاع تطوير البرمجيات و�أنظمة التكنولوجيا .بما �أن العمل �ضمن
ه��ذا القطاع يت��م عبر �شبكات التوا�ص��ل الإلكترونية المختلفة ،ف�إن م��ن المفتر�ض �أن قدرة
�إ�سرائيل على ال�سيطرة عليه تبقى �أكثر محدودية من القطاعات الأخرى ،على الأقل نظرياً.
وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن �إ�سرائيل تقوم حالي ًا بالتعاقد من الباطن مع العديد من الفل�سطينيين
المخت�صي��ن في هذا المجال ف��ي ال�ضفة الغربية ،وكذلك مع بع�ض ال�ش��ركات .وهذه تعتبر
خ�س��ارة فل�سطينية كبي��رة ،اقت�صادي ًا و�سيا�سي��اً .فهذه الو�ساط��ة الإ�سرائيلية تعن��ي �أن القيمة
الم�ضاف��ة لم�ساهمة الفل�سطينيين تعود على �إ�سرائيل معرفياً ،واقت�صادي ًا في وقت ال حاجة فيه
وبناء عليه،
له��ذه الو�ساطة ب�سبب عدم خ�ضوع ه��ذا القطاع للحواجز والحدود الجغرافية.
ً
م��ن المهم �أن تلعب ال�سلط��ة الفل�سطينية دوراً في دعم الأفراد وال�ش��ركات العاملين في هذا
القط��اع لتخطي الجانب الإ�سرائيلي ،والتوا�صل مع ال�شركات العالمية مبا�شرة من دون هذه
الو�ساطة الإ�سرائيلية.

ر�أب التجزئة بين التجمعات الفل�سطينية المختلفة
�أم��ا فيما يتعلق بر�أب التجزئة بين �أطراف المجتم��ع الفل�سطيني الواحد� ،سواء بين فل�سطينيي
ال�ضف��ة ،والقط��اع والقد�س �أو ف��ي المناطق المحتلة الع��ام  1948وال�شت��ات ،فتظهر �أ�سئلة
عدي��دة جوهرية تتعلق في كيفية ت�شجيع العالق��ات االقت�صادية بين فل�سطينيي ال�ضفة ومناطق
 ،48وب�أقل فائدة ممكنة لالقت�صاد الإ�سرائيلي .فمن الممكن ت�شجيع ا�ستثمارات فل�سطينيي
مناطق  48في ال�ضفة الغربي��ة ،حيث الأيدي العاملة الرخي�صة ،واالعتماد على عنا�صر �إنتاج
م�ست��وردة م��ن الخارج بدل االعتم��اد على �إ�سرائي��ل .ويمكن لهذه اال�ستثم��ارات �أن توفر
لل�سوق المحلية منتجات ذات جودة �أف�ضل من المتوفر حالياً� .أما من جهة اال�ستهالك ،ف�إن
الق��درة ال�شرائية لفل�سطينيي مناطق  48مرتفعة مقارنة مع �سكان ال�ضفة الغربية ب�سبب الفرق
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ف��ي الدخل بين المنطقتين .وبالتالي ،ف�إن التركيز عل��ى ترويج الب�ضائع اال�ستهالكية المنتجة
في ال�ضفة بين فل�سطينيي مناطق  48مهم جداً لدعم االقت�صاد المحلي.
�أم��ا بالن�سبة للقد�س ،ف�إن �إعادة ت�أهيل القد���س ال�شرقية اﻟﻤﺠز�أة و�إعادة هيكلتها ،تدعوان �إلى
ب��ذل جهود وطنية �ضخمة في ال�سن��وات المقبلة لإعادة ربطها ببقي��ة الأرا�ضي الفل�سطينية،
عن طري��ق تح�سين تكامل الأ�سواق التجارية و�سوق العم��ل والأ�سواق المالية .وتعتبر ندرة
التموي��ل للم�شاري��ع ال�صغيرة في القد�س من �أه��م الم�شاكل التي تواج��ه القطاع االقت�صادي
ف��ي القد�س ،والت��ي يجب التعامل معه��ا لت�شجيع و�إنعا���ش االقت�صاد العرب��ي �ضمن المدينة
(الأونكت��اد .)2011 ،كما �أن عزل بقية ال�ضفة الغربية عن القد�س ،قد �أثر على قدرة قطاعي
ال�صح��ة والتعليم على التطور ،ما ي�ؤثر على نوعية الم��وارد الب�شرية في القد�س .وبالتالي من
المهم االلتفات �إلى م�س�ألة دعم هذين القطاعين في القد�س لحماية الوحدة الثقافية وال�سيا�سية
لمن تبقى من الفل�سطينيين في القد�س.
وكما تب��رز نقاط �أخرى تتعلق بم�أ�س�سة الدعم المقدم م��ن الفل�سطينيين في ال�شتات ،وكيفية
جم��ع مثل هذا التموي��ل وتقنيته باتج��اه المناطق المحتل��ة لي�شكل بدي ً
ال ع��ن الم�ساعدات
الخارجي��ة الم�شروطة ،وبالتالي االعتماد على التمويل م��ن الفل�سطينيين المهجرين من �أجل
الحد من التجزئة التي يفر�ضها االحتالل على المناطق الفل�سطينية المحتلة .كما �أن مثل هذا
التموي��ل يمكن �أن ي�شكل مقاربة تنموي��ة يمكن االعتماد عليها من �أجل رف�ض التق�سيمة التي
فر�ضها ا ّتفاق �أو�سلو عل��ى المناطق الفل�سطينية المحتلة ،وبالتالي ت�سمح بالعمل في المناطق
الم�صنفة (ج) ،ودمجها مع بقية المناطق الفل�سطينية �ضمن م�شروع تنموي موحد ي�ستجيب
لالحتياجات الفل�سطينية.
كم��ا �أن لل�شتات الفل�سطيني دوراً مهم�� ًا في ترويج وا�ستهالك الب�ضائ��ع الفل�سطينية المنتجة
ف��ي ال�ضف��ة والقطاع التي تتمكن من اخت��راق جدار المعيقات الإ�سرائيلي��ة� ،سواء الحواجز
الداخلي��ة �ضمن ال�ضفة الغربية� ،أو على المعابر الخارجية .لقد حاولت العديد من الجاليات
الفل�سطيني��ة ،وبخا�صة ف��ي �أوروبا� ،إ�ضافة �إل��ى حمالت دعم ال�شع��ب الفل�سطيني ،ترجمة
مناه�ضته��ا لالحت�لال الإ�سرائيلي ،لي�س عن طريق مقاطعة الب�ضائ��ع الإ�سرائيلية فح�سب ،بل
�أي�ض�� ًا عن طريق الم�ساعدة في فتح �أ�سواق البالد الت��ي يعي�شون فيها �أمام الب�ضائع المنتجة في
ال�ضفة والقطاع .وعلى الرغم من �أن حجم ال�صادرات الفل�سطينية للعالم ت�شكل فقط %16
م��ن �إجمالي ال�ص��ادرات الفل�سطينية ،ف�إنها في نمو ،ما يجعل �آف��اق تطويرها مهمة (الجهاز
المرك��زي للإح�صاء الفل�سطيني .)2012 ،وحتى ل��و تعذر العمل على فتح �أ�سواق جديدة
�أم��ام الب�ضائع الفل�سطيني��ة ،ف�إن توجيه الإنتاج نح��و �إحالل الب�ضائ��ع الإ�سرائيلية في ال�سوق
المحلية هي فر�صة اقت�صادية كبيرة حالي ًا تقوم �إ�سرائيل با�ستغاللها.
- 51 -

تفكيك اتفاقيات �أو�سلو وخيارات الم�ستقبل الإ�ستراتيجية
ويبق��ى �أهم خيار �إ�ستراتيجي في هذه المرحلة هو �إعادة االعتبار لحقوق ال�شعب الفل�سطيني
بجمي��ع �أجزائه ،وت�شمل فل�سطينيي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق  48وال�شتات .وهذا
يعني �إعادة االعتبار لمنظمة التحرير الفل�سطينية كممثل لهذا ال�شعب ودرا�سة كيفية ا�ستخدام
�إ�ستراتيجي��ات المقاوم��ة المختلفة و�أدوات ال�ضغ��ط �ضد �إ�سرائيل لتحل مح��ل عملية �سالم
�أو�سل��و التي اعتمدت على محاولة �إقناع �إ�سرائيل ب�إعطاء الفل�سطينيين حقوقهم ،والتي �أثبتت
ف�شلها على مدى الع�شرين �سنة الما�ضية.
وه��ذا يعن��ي �أن التفكير في العملية التنموي��ة في ال�ضفة الغربية يج��ب �أن يكون �ضمن توجه
�سيا�س��ي يرتبط بمقاومة االحتالل لإنهائه بدل التعاي���ش معه .وهنا ال بد من التفكير الجدي
والممنه��ج ف��ي كيفي��ة تفكي��ك اتفاق �أو�سل��و بجمي��ع �أجزائه ،ولي���س فقط اتف��اق باري�س
االقت�ص��ادي ،مع المحافظة على م�ؤ�س�سات ال�سلط��ة الوطنية الفل�سطينية .وهذا يتطلب ر�ؤية
�سيا�سية مختلفة لدور ال�سلطة الوطنية كجزء من منظمة التحرير الفل�سطينية ،تلعب دوراً جزئي ًا
في �إ�ستراتيجية ت�أخذ بعين االعتبار جميع �أطراف المجتمع الفل�سطيني .وبالتالي ،من المهم
�إج��راء الدرا�سات عن الكيفية والنتائج اللوج�ستية لتفكي��ك اتفاق �أو�سلو �ضمن ر�ؤية �سيا�سية
تهدف �إلى الم�ساهمة في الم�شروع الوطني التحرري.
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تعقيب د .نصر عبد الكريم
الثري��ة ،وال يوجد لدي خالف مع جوهر المطروح
ف��ي الورقة كثير من المعلومات والآراء ّ
فيها ،حول العالقة والإ�شكالية بين االقت�صاد وال�سيا�سة في الحالة الفل�سطينية.
و�أتف��ق �أن��ه من ال�صع��ب الحديث عن �أي نتائ��ج تنموية في ظل االحت�لال ،و�أظن �أنه جوهر
المو�ض��وع ،وطالم��ا يوجد �سق��ف وقيود ثقيلة م��ن ال�صع��ب الحديث ع��ن التنمية ،حتى
الفل�سطينيين من دعاة الليبرالية الجديدة �أدركوا الآن �أن هذا غير ممكن.
وبالرغم من اتفاقي مع كثير مما قيل� ،إال �أنني �أعتقد �أن هناك ثالث �إ�شكاليات تتعلق بالورقة،
و�آمل �أن ت�أخذها �سامية البطمة بعين االعتبار� ،إذا ر�أتها �ضرورية:
وعدل في حديث البطمة
�أوالً .لدي م�شكلة مع مفهوم «خطاب التنمية» الوارد في الورقةّ ،
بـ«نموذج التنمية» ،فالخطاب يمكن �أن يتعلق باللغة والن�صو�ص والتعابير ،وفي النهاية المنهج
والممار�سة وال�سيا�سات هي المهم��ة ،لكن «نموذج» �أقرب للتعبير الدقيق من «الخطاب».
وحي��ن نق��ول «نموذج التنمية الفل�سطين��ي» ،هناك �س�ؤال يجب طرح��ه :هل يوجد نموذج
تنمية؟ حيث قيل في �أكثر من محطة في الورقة �إن الفل�سطينيين فاقدو ال�سيطرة وال�سيادة على
كل �شيء ،حتى على ال�سيا�سات االقت�صادية «بالكامل» ،و�أنا �أختلف ،هنا ،مع الكلمة في �أحد
الن�صو�ص ،وعندها ،من ال�صعب جداً �أن �أطلق على ما يدار فيه االقت�صاد الفل�سطيني «نموذج
تنمي��ة» ،ومن يدعي وجود نموذج تنمية يظلم نف�سه ،ل��ذا فالحكومة الفل�سطينية التي تدعي
منذ العام � 2007أنها تملك نموذج ًا للتنمية ،تظلم نف�سها ،ولي�ست لديها القدرة على �صياغته
وال تملك ال�صالحيات لذلك.
يج��ب �إعادة النظر في ه��ذا المفهوم ،و�أنا �أعتقد �أن الموجود ه��و «�إدارة لالقت�صاد» ب�شكل
مجزوء وارتجالي وانتقالي ،له عالقة باالحتياجات الطارئة وردات الفعل التي ت�سد ثغرة هنا
و�أخرى هناك ،تخطئ مرة وت�صيب �أخرى ،والنتيجة لي�ست نموذج ًا اقت�صادياً.
ثاني��اً .هن��اك م��ن يدعي بوجود نم��وذج اقت�ص��ادي نيوليبرال��ي .و�أظن �إذا دققن��ا جيداً في
البيان��ات الكلية لل�سلطة وف��ي �سيا�ساتها  -على افترا�ض امتالكها نموذج�� ًا � -سنجد تناق�ض ًا
كبي��راً في م�س�ألتين :الأولى ،ف��ي الم�س�ألة المالية ،وهي المجال الأكث��ر حرية الذي يتمتع به
الفل�سطيني��ون ،فال يوجد حرية في المجال التجاري ،وال�سيا�س��ة النقدية معدومة ،و�شق من
الأول��ى نيوليبرالي تماماً ،وما يتعلق بال�سيا�سة ال�ضريبية والخلل في الهيكل ال�ضريبي (تحميل
ال�ضريب��ة للم�ستهلكين والفق��راء و�أ�صحاب الدخل المتدني ،بينم��ا ال يدفع �ضريبة �أ�صحاب
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الث��روة والعقار) ،هذا قطع ًا نيوليبرالي واقت�صاد �سوق بامتياز ،لكن عند النظر �إلى الإنفاق في
المقابل ،ف�إن الحكومة تبدو ديمقراطي��ة اجتماعية ا�شتراكية تقدمية .وبالتالي ،حتى بالن�سبة
يدعون �أننا نتبنى اقت�صاد ال�سوق الحر في فل�سطين ،ف�إنه ال يمكن اعتباره كذلك ،ولي�س
لمن ّ
له �أي مالمح من هذا النوع.
وال�س�ؤال الآن ،هل نرف�ض الليبرالية الجديدة لأننا تحت االحتالل الذي ال ي�سمح بنجاحها،
�أم لأنه��ا من الناحية العقائدية الفكرية الأيديولوجية ال ت�صلح؟ فمثال هناك دول لي�ست تحت
االحت�لال وعمرها � 100سنة و�أكث��ر ،ف�شل فيها هذا النموذج ،لذا :ه��ل هو المطلوب بعد
التحرير؟
ثالثاً .حي��ن طرحت الورقة الخيارات الإ�ستراتيجية ،وكان �آخرها «تفكيك اتفاقيات �أو�سلو
وخيارات الم�ستقبل الإ�ستراتيجي» ،ف�أنا �أعتقد �أنه يتوجب على البطمة تطوير ورقتها ،حيث
طرحنا �شيئ ًا �إ�ستراتيجي ًا �سيا�سي ًا ُيدعى اتفاق �أو�سلو ،وتركنا الخيارات االقت�صادية تبدو كعملية
تكتيكية تحت �أو�سلو ،وهذا ال ينفع.
�إذ ال ن�ستطي��ع الق��ول �إننا نريد تفكيك �أو�سل��و ،وفي نف�س الوقت نح�س��ن ال�سيا�سة التجارية
والمالي��ة والنقدية والحماية االجتماعية ،فتفكي��ك �أو�سلو يعني فتح المواجهة ال�سيا�سية على
كل االحتماالت مع الإ�سرائيليين ،وقلب منظومة العالقة كلي ًا معها ،بالتالي العودة �إلى مقاربة
االنتفا�ضة الأولى �إن �صح التعبير.
و�إ�ضاف��ة �إلى ذلك ،توجد �إ�شكاليات ف��ي الورقة تتعلق بكيفية االنتقال من الحكم الذاتي �إلى
دول��ة والتح�ضير لها في �ضوء رفع مكانة فل�سطين في الأمم المتحدة �إلى دولة ب�صفة مراقب،
وكذل��ك �إ�شكالي��ة االنق�سام والم�صالحة وعالقته��ا باالقت�صاد والم�ستقب��ل ،و�إ�شكالية تتعلق
بالأزمة المالية الراهنة ،و�أظنها �ستطيح بكثير من الخيارات.
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الجلسة السادسة
الفلسطينية وواقع التجزئة
جمعات
ّ
التّ ّ
قطاع غزة
رئيس الجلسة :أ .د .نضال صبري.
د .سمير أبو مدللة :آثار الحصار واالنقسام والتكوين االقتصادي واالجتماعي
لقطاع غزة على المشروع الوطني الجمعي الفلسطيني.
تعقيب :د .يوسف عبد الحق.
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آثار الحصار واالنقسام والتكوين
االقتصادي واالجتماعي لقطاع غزة
على المشروع الوطني الجمعي الفلسطيني
د� .سمير م�صطفى �أبو مدللـه

مقدمة:
خلفية م�شكلة الدرا�سة
ترت��ب عل��ى احتالل �إ�سرائي��ل الع��ام  1967لل�ضفة الغربية وقط��اع غزة ،قي��ام الكولونيالية
التو�سعية الإ�سرائيلية ب�إلح��اق مكونات االقت�صاد الفل�سطيني بقطاعاته المنتجة وغير المنتجة
بعجلة االقت�صاد الإ�سرائيلي الأكثر تطوراً ،ما �أدى �إلى ت�شويه هيكلي لبنى وقطاعات االقت�صاد
الوطني الفل�سطيني كافة .ولقد خلف االحتالل الإ�سرائيلي �إرث ًا اقت�صادي ًا ثقي ً
ال على مختلف
قطاع��ات الإنت��اج االقت�صادية الفل�سطينية ،مخلف�� ًا �آفة مزمنة هي البطال��ة ،وتدني م�ستويات
المعي�شة ،وبنى �أ�سا�سية بالغة التخلف.
لق��د بذلت �سلط��ات االحتالل بعد الع��ام  1967مبا�ش��رة كل جهد ممك��ن لتكييف البنى
الإنتاجي��ة الفل�سطينية بما يتالءم مع الأه��داف الإ�سرائيلية ،حيث �أ�صبح االقت�صاد الفل�سطيني
تابع ًا وخا�ضع ًا لمتطلبات ال�سوق الإ�سرائيلي الأكثر تطوراً.
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ولق��د �ش��كل اتفاق �أو�سلو الع��ام  1993خطوة كبيرة �إل��ى الوراء مقارن��ة ب�أهداف ال�شعب
الفل�سطين��ي وطموحات��ه للو�ص��ول �إلى حقوق��ه الوطنية غير القابل��ة للت�صرف ،ا�ستن��اداً �إلى
ق��رارات ال�شرعية الدولية ،ويعود ال�سبب �إلى �أن موازين القوى الإقليمية والدولية كانت وما
زالت ل�صالح �إ�سرائيل والقوى الداعمة لها ب�شكل ال لب�س فيه.
وجاء بروتوكول باري�س كثمرة التفاق �أو�سلو ال�سيا�سي والأمني ،وي�شكل الملحق االقت�صادي
لالتف��اق ،وناظم ًا للعالق��ات االقت�صادية الفل�سطينية الإ�سرائيلية ،وكر���س الهيمنة االقت�صادية
للط��رف الإ�سرائيلي ،وعلي��ه فقد افتقد �سريان مفعول��ه العدالة والندي��ة والتكاف�ؤ في مناحي
العالقات االقت�صادية كافة.
وفي الوقت الذي منح بروتوكول باري�س فيه �صالحيات للطرف الفل�سطيني تتعلق بال�ضرائب
المبا�ش��رة والإ�شراف على البنوك ،ف�إنه ّقيد �صالحيات ال�سلطة الفل�سطينية في �إمكانية �إ�صدار
النقد ،وهي المهمة الرئي�سية لأي �سلطة نقد ،كما فر�ض قيوداً على الواردات ،وحرية مقيدة
في مجال ال�صادرات ،وحركة الأيدي العاملة ،وفر�ض �أ�سعاراً تقارب نظيرتها الإ�سرائيلية.
ولقد ك�شف��ت االنتفا�ضة الفل�سطينية (�أيلول� /سبتمب��ر  )2000حالة االنك�شاف االقت�صادي
الفل�سطين��ي وع��دم قدرته على ال�صمود ومواجه��ة الح�صار الإ�سرائيل��ي ،ويعود ذلك لجهة
حال��ة التبعي��ة التي تم تكري�سها منذ العام  ،1967ولم يتم التحرر منها العام  ،1994و�شملت
ال�سيا�سات المالية والنقدية والتجارية ،وبالتالي ال�سيا�سات التنموية.
وارتفع��ت معدالت البطالة والفقر ب�شكل متزايد على �أثر االنتفا�ضة ،وكانت معالجة ال�سلطة
لهاتي��ن المع�ضلتين ق�صيرة الم��دى والنظر على ال�سواء ،فالمعالجة هدف��ت �إلى حلول م�ؤقتة
و�إغاثية ،وفي جوهرها كانت �أقرب �إلى ال�صدقات خ�شية الو�صول لمرحلة المجاعة.
ومع خروج المحتل الإ�سرائيلي من قطاع غزة في �سبتمبر�/أيلول  ،2005تزايدت الإغالقات
والح�ص��ار و�ص��و ًال �إلى حالة االنق�سام ف��ي يونيو/حزيران  ،2007وتف��رد حركة «حما�س»
بالهيمن��ة على قطاع غزة ،ومن ث��م ا�شتداد الح�صار العدوان��ي الإ�سرائيلي ،بما في ذلك منع
تجار القطاع من ا�ستيراد �آالف ال�سلع والب�ضائع والمواد الخام ،وح�صر اال�ستيراد فقط �ضمن
قائمة ال تتجاوز � 20سلعة من المواد الغذائية والأدوية.
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تحديد م�شكلة الدرا�سة
بن��اء عل��ى ما �سبق ،ف�إن م�شكل��ة الدرا�سة الرئي�سية تكمن في التعرف عل��ى الآثار التي خلفها
الح�ص��ار واالنق�س��ام وما ترتب عليه��ا من طبيعة التكوي��ن االقت�ص��ادي واالجتماعي ،على
الم�شروع الوطني الجمعي الفل�سطيني.
ويت�ضم��ن ذلك ،بال �شك ،ا�ستعرا�ض ًا لآثار الح�صار على الم�ستويين االقت�صادي واالجتماعي
والم�ؤ�شرات الرئي�سية التي �صاحبت ذلك و�أهم الم�شكالت.

فر�ضيات الدرا�سة
لمواجهة م�شكل��ة الدرا�سة المطروحة �آنف ًا وتحليلها للو�صول �إل��ى �أهداف الدرا�سة� ،سوف
ن�ستن��د �إلى فر�ضي��ات ت�ساعدنا ،ومن خالل منهجية منا�سبة ،للو�ص��ول �إلى �إجابات وا�ضحة
تحقق �أهداف الدرا�سة:
	•�إن طبيعة التكوين االقت�صادي واالجتماعي لقطاع غزة قد ت�أثر ب�شكل وا�ضح ب�سيا�سات
االحتالل وممار�ساته.
	•�إن الح�ص��ار يمث��ل منهجي��ة �إ�سرائيلي��ة �شامل��ة لمواجه��ة الم�شروع الوطن��ي الجمعي
الفل�سطيني.
	•ت�أث��ر الم�شروع الوطني ت�أث��راً �سلبي ًا ب�سبب االنق�س��ام وتداعياته ال�سيا�سي��ة واالقت�صادية
واالجتماعية.

�أهداف الدرا�سة
يتمث��ل الهدف الرئي�س��ي للدرا�سة في تحديد الآثار االقت�صادي��ة وال�سيا�سية واالجتماعية التي
خلفه��ا الح�صار واالنق�سام ،وتداعيات ذل��ك على الم�شروع الوطن��ي الفل�سطيني .كذلك
�ستقود مكونات الدرا�سة وتفا�صيلها �إلى تحقيق �أهداف فرعية �أخرى:
	•تحليل للآثار االقت�صادية للح�صار والخ�سائر الناجمة عنه وعن العدوان الإ�سرائيلي.
	•درا�س��ة وا�ستعرا�ض الم�ؤ�ش��رات االقت�صادي��ة واالجتماعية في القطاع من��ذ االنق�سام
وحتى الآن.
	•درا�سة ظاهرة الأنفاق ،كطاهرة ترتبت على الح�صار واالنق�سام مع ًا وتداعياتها.
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�أهمية الدرا�سة:
	•تكم��ن �أهمية الدرا�سة في طبيعة م�شكلتها التي �ستعالجها؛ وهي التعرف على الآثار التي
خلفها الح�صار واالنق�سام وما ترتب عليها من طبيعة التكوين االقت�صادي واالجتماعي،
على الم�شروع الوطني الجمعي الفل�سطيني.
	•�إن درا�س��ة هذه الآثار وتحليلها يمث��ل هدف ًا مهماً ،لتحديد الخ�سائ��ر والت�شوهات التي
لحقت باالقت�صاد الفل�سطيني في قطاع غزة.
	•�إن الجه��ود الموجه��ة لترميم الم�شروع الوطن��ي الفل�سطيني ،و�إع��ادة االعتبار للق�ضية
الفل�سطيني��ة ،تقت�ضي بال �شك التعرف على الو�ضع القائ��م بعد حوالي �ست �سنوات من
الح�صار واالنق�سام.

منهجية الدرا�سة
بن��اء على فر�ضيات الدرا�سة و�أهدافها ،فقد ارتك��زت منهجية الدرا�سة على المنهج الو�صفي
التحليل��ي� ،إذ �ستق��دم الدرا�س��ة ا�ستعرا�ض ًا للواق��ع االقت�صادي واالجتماعي ف��ي قطاع غزة،
م�ستندة �إلى �إح�صاءات الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني� ،إ�ضافة �إلى بيانات و�إح�صاءات
تقارير دولية ذات عالقة بالو�ضع االقت�صادي في قطاع غزة.

�أوالً� .أثر الح�صار والإغالق على الأو�ضاع االقت�صادية
مع ان��دالع انتفا�ضة الأق�صى في نهاي��ة العام  ،2000واجه االقت�ص��اد الفل�سطيني ظروف ًا
ال على كل من قط��اع غزة وال�ضفة
�صعب��ة ل��م ي�سبق لها مثي��ل ،حيث كان الح�ص��ار �شام ً
الغربي��ة ،وتم �إغالق جميع المعابر الخارجية بي��ن المناطق الفل�سطينية والعالم الخارجي
ومع �إ�سرائيل �أي�ضاً.
وترت��ب عل��ى االنتخابات الفل�سطيني��ة الت�شريعية الع��ام  ،2006وت�شكي��ل حكومة حما�س
العا�ش��رة ،موق��ف من ال��دول المانح��ة ،وتوقف المن��ح والم�ساعدات ،وحج��ز ال�سلطات
الإ�سرائيلي��ة عائدات ال�سلطة م��ن ال�ضرائب والجمارك ،وا�شتداد المعان��اة ،وتفاقم ظاهرتي
البطال��ة والفقر .وف��ور ت�شكيل الحكومة العا�ش��رة ،ازدادت الإغالقات والعقوبات ،وا�شتد
الح�ص��ار الإ�سرائيلي والدول��ي للأرا�ضي الفل�سطينية ،ما �أدى �إلى ت�ض��رر القطاع الحكومي
ب�سبب ت�أخ��ر الرواتب لـ� 160ألف موظف ،وزيادة التكاليف على الم�ستهلك بن�سبة ،%37
وانخفا�ض ملمو�س في القوة ال�شرائية ب�سبب نفاد المدخرات ،وتراكم الديون ،وهجرة ر�أ�س
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المال ،و�إغ�لاق الكثير من المن�ش�آت ،وتدهور القطاع��ات االقت�صادية ،وارتفاع حاد للفقر
1
و�صل �إلى  %65في نهاية العام .2006
ومن��ذ منت�صف يونيو/حزيران 2007؛ يوم �سيطرة حما�س على قطاع غزة ،اتخذت �سلطات
االحت�لال �سل�سلة م��ن الإجراءات تمثل��ت بفر�ض ح�ص��ار اقت�صادي م�ش��دد� ،شمل �إغالق
المعاب��ر والمنافذ من و�إلى قط��اع غزة ،و�إلغاء الكود الجمرك��ي الخا�ص بقطاع غزة ،ومنع
دخ��ول المواد الخام الالزمة لل�صناعة ،ومنع رجال الأعمال الفل�سطينيين من الخروج للعالم
الخارج��ي 2،حيث �أوقفت �سلط��ات االحتالل في � 2007/5/1إ�ص��دار الت�صاريح التجارية
الخا�صة الت��ي تتيح لتجار القطاع الدخول �إلى �إ�سرائي��ل وال�ضفة الغربية ،وحرمت بموجب
هذا الإجراء نحو  1000تاجر غزي من موا�صلة �أعمالهم التجارية المرتبطة ب�إ�سرائيل وال�ضفة
الغربي��ة 3.وفي تاريخ � ،2007/6/21أ�صدرت الحكوم��ة الإ�سرائيلية قراراً ب�إيقاف التعامل
بالك��ود الجمركي لقطاع غزة ،ما فاقم الأو�ضاع االقت�صادية في القطاع 4،و�ساهم في ازدياد
ع��دد الم�صانع التي توقفت عن العم��ل �أو خف�ضت طاقتها الإنتاجية .وبموجب هذا القرار،
ح��رم تجار قطاع غزة م��ن اال�ستيراد والت�صدير عب��ر الموانئ الإ�سرائيلية ،وه��و ما �أدى �إلى
5
توقف ا�ستيراد ال�سلع الأجنبية وت�صدير ال�سلع المحلية.
و�إذا تم ر�صد الو�ضع الفل�سطيني يوم �سيطرة حما�س على قطاع غزة ،فقد بلغت ن�سبة البطالة
م��ن  ،%40-37ون�سب��ة الفقر من  ،%70-66ومنذ اليوم التال��ي لالنق�سام اتبعت �سلطات
االحت�لال �سيا�سات ع��زل وح�صار �شامل وغير م�سب��وق ،ما �أدى �إلى تزاي��د ن�سب ال�سكان
ف��ي قطاع غزة الذين يتلقون الم�ساعدات الغذائية لي�صل �إل��ى  ،%80ونق�ص كبير من ال�سلع
الغذائي��ة ،حيث تمت تلبي��ة  %10فقط من تلك االحتياجات ،م��ا �أدى �إلى ارتفاع كبير في
الأ�سع��ار .وت�شي��ر تقارير الأمم المتحدة �إلى �أن هذا الو�ضع �أدى �إلى ارتفاع ن�سبة البطالة �إلى
 %50منذ منت�صف العام  ،2008فيما تجاوزت ن�سبة الفقر .%70
وكان م��ن نتائج الح�ص��ار منع دخول الماكين��ات وقطع الغيار الخا�ص��ة بالم�صانع ،فتوقف
1

�أبو مدللة� ،سمير« .الفقر وحقوق الإن�سان» ،ورقة عمل مقدمة �إلى الهيئة الم�ستقلة لحقوق الإن�سان ،رام اهلل،
كانون الأول .2008

2

�شقورة ،محمد فتحي« .الح�صار الإ�سرائيلي وتقوي�ض فر�ص التنمية االقت�صادية في قطاع غزة» .دنيا الوطن،
� ،2012ص :2
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/

3

الم�صدر ال�سابق� ،ص .5

4

الم�صدر ال�سابق� ،ص .10

5

الخ�ضري ،جمال ناجي�« .آثار الح�صار الإ�سرائيلي لقطاع غزة على التنمية» ،ورقة عمل مقدمة �إلى منتدى
الأعمال الفل�سطيني  -لندن -بريطانيا� ،ص .7
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 %90م��ن الم�صانع البالغ عدده��ا  3900م�صنع عن الإنتاجية ،وتم تدمير ما يزيد على 300
من�ش�أة �صناعية كلي ًا �أو جزئياً 6،ما �أدى �إلى ت�سريح عمالها البالغ عددهم نحو � 70ألف عامل.
�أم��ا الم�ؤ�س�سات الأخرى ،فال تتجاوز طاق��ة الت�شغيل فيها  %20ب�سبب نق�ص المواد الخام،
وانقط��اع التيار الكهربائي 7.كما طال �إغالق المعاب��ر منطقة غزة ال�صناعية ،التي بد�أ العمل
به��ا في الع��ام  ،1999وت�ضم  45م�صنع ًا �أغلقت كلي��اً� 8.أما قطاع البن��اء والإن�شاءات ،فقد
تعر�ض ل�شلل كلي ب�سبب منع �إ�سرائيل دخول الإ�سمنت ومواد البناء الأخرى ،وكذلك قطاع
الزراعة الذي كان �أكثر القطاعات ت�ضرراً بفعل تجريف �آالف الدونمات الزراعية التي يعتا�ش
منها حوالي � 72ألف فل�سطيني .كما �شهد قطاع غزة ارتفاع ًا مطرداً للأ�سعار ،وكان فاح�ش ًا
ومت�سارع�� ًا لأ�سع��ار المواد الأ�سا�سية وغير الأ�سا�سية ،عززه ج�ش��ع التجار وغياب الرقابة ،ما
9
�أدى �إلى المزيد من تدهور القوة ال�شرائية.
كم��ا �أن ات�س��اع حجم رقعة البطالة والفقر �أدى �إلى ارتف��اع ن�سبة الإعالة  6-1تقريباً ،حيث
بلغ��ت القوى العاملة حوال��ي � 348ألف عامل العام  ،2009منه��م � 105آالف في القطاع
الع��ام� 75 10،ألف�� ًا يتقا�ض��ون رواتبهم من ال�سلط��ة برام اهلل ،و� 30ألف ًا م��ن حكومة غزة� ،إلى
جان��ب � 119ألف ًا يعملون في القطاع الخا�ص ،منهم � 20ألف ًا في الأونروا والم�ؤ�س�سات غير
الحكومي��ة� .أم��ا العاطلون عن العمل ،فيقدر عددهم � 124ألف عامل ،يعيلون � 615ألفاً ،ما
11
رفع ن�سبة من يعي�شون تحت م�ستوى الفقر والفقر المدقع.
وفر�ض��ت �إ�سرائيل ح�ص��اراً على البنوك الفل�سطيني��ة في قطاع غزة ،ما خل��ف �أزمة مالية
مفتعل��ة بنق�ص ال�شي��كل �أحياناً ،والدوالر �أحيانا �أخ��رى 12.وا�شتمل الح�صار على منع �أو
تقنين دخ��ول المحروقات والكهرب��اء والكثير من ال�سلع ،ومنع ال�صي��د في عمق البحر،

6

الطباع ،ماهر« .واقع القطاع ال�صناعي في محافظات غزة في ظل الح�صار» ،مدونة االقت�صادي 2011/11/2
�ص:2
http://smartsoft.maktoobblog.com/1075625/%D9%88%D8%A7

7

ال�صوراني ،غازي .ظاهرة الغالء� -أ�سباب� -آثار� -آليات مواجهتها ،ورقة عمل ،غزة (قاعة الالتيرنا) :اللجنة
االقت�صادية للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين.2010 ،

8

الم�صدر ال�سابق� ،ص .2

9

ال�صوراني ،غازي« .الح�صار واالنق�سام و�آثارهما االقت�صادية واالجتماعية على قطاع غزة» ،ورقة عمل مقدمة
للجنة ال�شعبية لمواجهة الح�صار.2010/2/9 ،

10

درا�سة ميدانية للباحث.

11

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،الن�شرة الإح�صائية لل�سكان.2009 ،

12

«التغيرات االقت�صادية واالجتماعية لقطاع غزة» .غزة :معهد درا�سات التنمية ،ت�شرين الأول .2007
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وغل��ق المعابر بين القطاع و�إ�سرائيل ،و�إغالق معبر رف��ح 13.وعلى �أثر هذا الح�صار ،قام
الآالف من الفل�سطينيين في  23كانون الثاني/يناير  ،2008باقتحام الحدود على الجانب
الم�ص��ري ،والدخول للت��زود بالمواد الغذائية م��ن م�صر 14،و�شارك في ه��ذا االقتحام ما
15
يقارب � 750ألف فل�سطيني.
الحال��ة المتردي��ة ل�سكان القط��اع دفعت من�س��ق ال�ش���ؤون الإن�سانية في الأم��م المتحدة
ال �إنه اعتداء على الكرامة الإن�سانية .كما تعر�ضت
ماك�سوي��ل غيالرد بو�صف الح�صار قائ ً
�إ�سرائي��ل في كان��ون الأول/دي�سمبر  2008النتق��ادات عنيفة في منت��دى الأمم المتحدة
لحق��وق الإن�سان ،الذي عقد في جنيف ،حيث حثت دول غربي��ة بينها فرن�سا ،و�ألمانيا،
و�أ�سترالي��ا ،وبريطانيا وكن��دا� ،إ�سرائيل على رفع ح�صارها للقط��اع 16.كما � ّأدى الح�صار
�إل��ى نق�ص في الأدوية والمعدات من الم�ست�شفيات ،و�أثر على حياة المئات من المر�ضى،
وبخا�صة مر�ضى الكلى وال�سرط��ان ،و�أدى الح�صار �إلى نق�ص خطير في �إمدادات حليب
الأطف��ال والأدوية 17.ومن الجدير بالذكر �أنه خالل خم���س �سنوات من حزيران 2007
وحزي��ران  ،2012قتلت الق��وات الإ�سرائيلية نحو  2300فل�سطين��ي ،وجرحت 7700
�آخرين ،علم��ا �أن ثلثيهم قتلوا �أو جرحوا خالل عملية الر�صا�ص الم�صبوب التي �شنت في
نهاي��ة العام  2008وبداية  ،2009و�أن حوالي ربع ال�ضحاي��ا الفل�سطينيين هم من الن�ساء
والأطف��ال .وب��ات متعذراً الو�صول كلي ًا �أو جزئي ًا �إل��ى  %35من الأرا�ضي المزروعة في
قط��اع غزة ،ب�سبب الح��زام الأمني ،و�إلى  %85من الم�ساح��ة البحرية المخ�ص�صة ل�صيد
18
الأ�سماك ب�سبب الح�صار الإ�سرائيلي.
13

«حما�س :م�صر ت�شارك في ح�صار غزة» ،جريدة ال�شروق الجديد الم�صرية ،كانون الثاني :2010
http://www.masress.com/shorouk/169166

« 14تفجير معبر رفح والآالف يتدفقون نحو م�صر»� ،أون �إ�سالم 23 ،كانون الثاني :2008
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/3001-3001/104116-2008-01-2320%
=07-27-04.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page
« 15م�شعل يطالب العرب بالوقوف خلف م�صر ،مبارك :فتحنا معبر رفح»� ،أون �إ�سالم 23 ،يناير :2008
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/3001-3001/104154-2008-01-2320%
=16-00-20.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page
16

رويترز« .انتقادات لإ�سرائيل في منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإن�سان» 4 ،كانون الأول :2008
http://ara.reuters.com/article/idARACAE4B318T20081204

17

�أبو مدللة� ،سمير�« .أثر الح�صار على م�ستقبل الو�ضع االقت�صادي لقطاع غزة» ،ورقة عمل مقدمة �إلى م�ؤتمر �أثر
الح�صار واالحتالل على الأو�ضاع االقت�صادية لقطاع غزة ،حزيران .2006

18

باتريك �سيل« .الحاجة �إلى تعطيل القنبلة الموقوتة في قطاع غزة»:
http://www.alquds.com/news/article/view/id/392615

- 65 -

ون�ؤك��د هنا �أن ا�ست�ش��راء ظاهرة الفقر وا�ستفحالها في قطاع غزة ل��م يكن ب�سبب ال�سيا�سات
العدوانية لالحتالل فح�سب ،لكنه نتيجة للتراكمات الداخلية طوال الأعوام ال�سابقة لل�سلطة،
ب�سب��ب تعمق الخلل والف�ساد والتلوث الإداري والمال��ي ،وتعداه �إلى فقر في النظام و�سيادة
القان��ون ،وفقر في القي��م والعالقات االجتماعي��ة والم�شاركة ب�شكل �أ�صب��ح يهدد ا�ستقرار
المجتمع الفل�سطيني.
�إن الحدي��ث عن ه��ذه الم�ؤ�شرات ال يلغي وج��ود �أنماط ا�ستهالكية ف��ي قطاع غزة و�صلت
�إل��ى حد الترف المفجع لدى بع�ض ال�شرائح االجتماعي��ة الطفيلية ،وبخا�صة تجار الأنفاق،
عب��ر التحكم في الأ�سعار ،واحتكار ال�سلع والتهريب ،وغير ذلك من الممار�سات ،وب�إمكان
الباحث �أن ي�ست�شف ال�سيا�سات النيوليبرالية لل�سلطة الفل�سطينية ،وبخا�صة المتعلقة بال�ضرائب
غي��ر المبا�ش��رة ،على الرغم م��ن �أن �سيا�ستها الإنفاقي��ة �أقرب �إلى �سيا�س��ات االقت�صاد الكلي
االجتماعي الديمقراطي ،وا�ستمرار ه��ذه ال�سيا�سات من قبل حكومة حما�س ،وب�شكل �أكثر
فظاظ��ة وب�شاعة ،وتحفيز الأخي��رة ل�سيا�سات التهريب واالقت�ص��اد الطفيلي وغير المنتج من
ناحي��ة ،ومن ناحية ثانية انت�شار ظاه��رة الثراء ال�سريع واالتجار ف��ي العقارات ،واال�ستهالك
الترف��ي بامتياز .كل ه��ذا ،بجانب ال�سيا�س��ات الإ�سرائيلية الم�ؤ�س�س��ة والممنهجة والهادفة
لف�ص��ل وحدة الكيان الفل�سطيني وتمزيقها ،قد لعب الدور الأ�سا�سي فيما �آلت �إليه الأو�ضاع
االقت�صادية واالجتماعية الفل�سطينية الم�شار �إليها.

ثانياً .الخ�سائر المادية والب�شرية للعدوان الإ�سرائيلي على قطاع غزة
ق��ام الجي���ش الإ�سرائيلي خالل ال�سنوات الأرب��ع ال�سابقة بعدوانين على قط��اع غزة ،ا�ستمر
الأول  22يوم�� ًا م��ن  2008/12/27وحتى  ،2009/1/18بينما وق��ع الثاني بين 21-14
نوفمبر/ت�شرين الثاني  .2012و�سنحاول ا�ستعرا�ض �أهم الخ�سائر الناجمة عن العدوانين.
قام��ت �إ�سرائي��ل خالل الع��دوان الأول بعملي��ات انتقام جماعي��ة قتل فيها مئ��ات الأبرياء،
وكان ه��دف الع��دوان تحطيم المجتمع الفل�سطيني وقدرته عل��ى اال�ستمرار؛ بهدف تمزيق
ن�سي��ج المجتمع الذي ي�ؤهل الفل�سطيني في الحي��اة والعمل والتعليم ،وقد تميز هذا العدوان
بال�سمات التالية:
	•اال�سته��داف الممنهج للمدنيين لإحداث خ�سائر تعم��ل على �إرهاب النا�س وترويعهم،
ولذا مار�ست �إ�سرائيل �إرهاب ًا ممنهج ًا ومبرمج ًا ومنظم ًا على مدار ال�ساعة.
	•ا�ستخدمت �إ�سرائيل في عدوانه��ا �أ�سلحة ممنوعة دولياً؛ مثل قنابل الف�سفور الأبي�ض في
�أماكن م�أهولة بال�سكان.
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	•كان حج��م الخ�سائ��ر الب�شرية مروعاً ،حيث عبر العدوان ع��ن محرقة حقيقية ،فقد بلغ
عدد ال�شهداء حوالي � 1400شهيد ،منهم ( 417طفالً ،و 108من الن�ساء ،و 120م�سناً،
و 14من العاملين ف��ي الأطقم ال�صحية)� ،أما عدد الجرحى فقد بلغ  ،5450منهم 400
ف��ي حالة الخطر ال�شدي��د وا�ست�شهد بع�ضه��م ،والكثير منهم يعاني م��ن حروق القنابل
19
الف�سفورية ،كما �أن العديد قد فقد الب�صر �أو اليدين �أو ال�ساقين.
 �-شم��ل الع��دوان تدمير مراف��ق ال�سلط��ة الفل�سطينية؛ بهدف تحطي��م كل مقوماتركائ��ز المجتمع الفل�سطيني مثل المجل�س الت�شريعي ،والعديد من المحاكم ،ومقر
الرئا�س��ة ،ومقر مجل�س الوزراء ،وعدد من ال��وزارات ،والعديد من مراكز ال�شرطة
والمق��رات الأمنية .كما ط��ال العدوان العديد من مراف��ق الخدمات االجتماعية،
حي��ث تم تدمير العديد من المدار�س� ،إذ تعر�ضت  160من مجموع  400مدر�سة
لأ�ضرار جزئية �أو بالغة� ،إلى جانب ت�ضرر عدد من الم�ؤ�س�سات التعليمية.
 -البن��ى التحتية :تم تدمير العديد من الط��رق والأر�صفة والج�سور ،و�شبكات المياهوالآبار وخزانات المياه ومول��دات الطاقة ومحطات ال�صرف ال�صحي ومحطات
الغاز والوقود و�أبراج االت�صاالت ،وما تبقى من مطار غزة الدولي.
 -الممتل��كات الخا�ص��ة� :شمل التدمير الآالف من البي��وت ،حيث تم تدمير 4100من��زل تدميراً كام�لاً ،و� 17ألف منزل تدمي��راً جزئياً 20،وتم تدمي��ر �أحياء ب�أكملها
كم��ا حدث في عزبة عبد ربه في جباليا ،وتدمي��ر الآالف من الأ�شجار والأرا�ضي
الزراعية ،ومزارع الدواجن والأبقار ،وقد ت�ضررت  700من�ش�أة منها  %38تدميراً
كلي��اً ،وبلغ��ت خ�سائرها  98ملي��ون دوالر ،و %62منها تدمي��راً جزئياً ،وبلغت
21
خ�سائرها  40مليون دوالر.
 -ل��م ت�سلم الم�ؤ�س�سات الدولية ،حيث تم ق�ص��ف المقر الرئي�سي للأمم المتحدة فيغزة ،كما تم ق�صف العديد من مدار�س وكالة غوث الالجئين.
�إن تقدي��ر حجم الخ�سائر يحتاج �إلى تحليل معمق ،فقد بلغت الخ�سائر االقت�صادية المبا�شرة
 1.9ملي��ار دوالر 22،كم��ا �أن هناك تقديرات تتح��دث عن �أن الخ�سائ��ر المبا�شرة قد بلغت
19

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني .بيانات تمثل العدوان منذ  2008/12/27حتى .2009/1/28

20

الم�صدر ال�سابق.

21

مجل�س تن�سيق القطاع الخا�ص.

22

بكدار .حول الخ�سائر المبا�شرة للعدوان الإ�سرائيلي على قطاع غزة من  28كانون الأول  2008وحتى وقف
�إطالق النار  18كانون الثاني .2009
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ملي��اري دوالر� 23،إال �أن تقارير بع���ض الم�ؤ�س�سات الدولية ق��درت الخ�سائر المبا�شرة وغير
المبا�شرة للحرب على غزة بـ 4مليارات دوالر.
�أما العدوان الإ�سرائيلي في نوفمبر/ت�شرين الثاني  ،2012الذي ا�ستهدف ما يزيد على 1500
موق��ع ،وفق ًا لتقرير «�أوت�شا» الأ�سبوعي ،فقد �أ�سفر عن قتل حوالي  170فل�سطينياً ،معظمهم
م��ن المدنيي��ن ،وتدمير  450من��ز ًال تدميراً كلي��اً ،وحوالي  8000منزل لحق��ت بها �أ�ضرار
طفيفة� ،إ�ضافة �إلى تعر�ض ثالثة م�ست�شفيات ،و 14وحدة �صحية ،لأ�ضرار متفاوتة .وكذلك
تعر���ض ما ال يقل عن  66مدر�س��ة وم�ؤ�س�سة تعليمية لأ�ضرار طفيف��ة ومتو�سطة ،ناهيك عما
لحق بالبنية التحتية ،وبخا�صة �شبكات المياه وال�صرف ال�صحي.
وبن��اء على تقيي��م مبدئي �سريع لمكتب «�أوت�ش��ا» في غزة ،ف�إن الأولوي��ات الرئي�سية التي تم
تحديدها تتمثل بمحاور عدة� ،أهمها:
	•تلبية احتياجات الم�سكن وغيرها من االحتياجات لما يقرب من � 3000شخ�ص ما زالوا
مهجرين ب�سبب فقدان منازلهم �أو تعر�ضها لأ�ضرار ج�سيمة.
	•تقديم الدعم النف�سي االجتماعي للأطفال الذين تعر�ضوا لل�صدمة.
	•ترميم الم�ساكن والمدار�س والأ�صول المنتجة التي ت�ضررت.
وقدر التقرير التمويل المطلوب لهذه الأولويات حتى نهاية العام  2012والن�صف الأول من
الع��ام  ،2013بم��ا يتراوح بي��ن  83-72مليون دوالر 24.وال بد من التنوي��ه هنا �إلى �أن هذا
التقييم ال ي�شمل خ�سائر ال�صحة والتعليم والبنى التحتية.

ثالثاً .الم�ؤ�شرات االقت�صادية في قطاع غزة من 2010-2007
عان��ى الفل�سطيني��ون� ،إذاً ،م��ن المقاطعة الدولية واالنق�س��ام ال�سيا�س��ي الفل�سطيني وتدهور
الأو�ض��اع الأمنية واالقت�صادي��ة ،وتكفي الإ�شارة �إلى �أن متو�سط دخ��ل الفرد الفل�سطيني في
25
الع��ام  2008تدن��ى �إلى  %71عم��ا كان عليه في الع��ام  ،1999والبال��غ  1589دوالراً،
23

تقرير وزير االقت�صاد كمال ح�سونة في م�ؤتمر القمة االقت�صادي العربي المنعقد في الكويت 20 ،كانون الثاني
.2009

24

ح�سب تقديرات تقرير �صادر عن الأمم المتحدة ،لخ�سائر حرب � ،2009-2008أما المعلومات الواردة عن
عدوان نوفمبر/ت�شرين الثاني  2012فم�صدرها �أوت�شا ،مراقب ال�ش�ؤون الإن�سانية ،تقرير ت�شرين الأول -ت�شرين الثاني
� ،2012ص .2

25

معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني  -ما�س .المراقب االقت�صادي واالجتماعي .رام اهلل :معهد �أبحاث
ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني  -ما�س ،العدد � ،15شباط � ،2009ص .3
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�إ�ضافة �إلى �سوء توزيع الدخل واال�ستهالك ل�صالح الأغنياء وازدياد التهمي�ش والإق�صاء للفئات
26
الو�سطى والفقراء.
وفي هذا المجال ،ن�شير �إلى �أن التراجع في الن�شاط االقت�صادي �صفة من �صفات البلدان التي
تعاني من ال�صراعات والأزمات وعدم اال�ستقرار لمدة طويلة.
 .1الناتج المحلي الإجمالي ون�صيب الفرد في قطاع غزة:

انخف���ض الناتج المحل��ي الحقيقي في قطاع غزة خالل العامي��ن  2001و 2002لي�صل �إلى
 ،1.194و 1.067ملي��ار دوالر عل��ى التوال��ي 27.ويعود االنخفا�ض ب�ش��كل رئي�سي لجهة
العقوب��ات الجماعية والح�صار ال��ذي فر�ضته �إ�سرائيل على قطاع غزة ،ث��م بد�أ باالنخفا�ض
م��ا بعد  ،2006بعد تح�سن طفيف ،والح�صار المفرو�ض على �أثر ق�ضية الجندي المختطف
جلع��اد �شاليط وما تاله من انق�س��ام داخلي ،ما �أدى �إلى انهيار بع���ض القطاعات االقت�صادية
وتراج��ع الناتج المحل��ي لي�ص��ل �إل��ى  ،1.344و ،1.236و ،1.161و 1.259مليار دوالر
لل�سن��وات م��ن  ،2009-2006ثم تح�سن في العامي��ن  2010و 2011لي�صل �إلى ،1.504
 1.850مليار دوالر على التوالي� 28.أما معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ،فقد
بل��غ  1042دوالراً العام  ،2001وبد أ� باالنخفا�ض �إل��ى  902العام  ،2002ثم تح�سن نوع ًا
ما لل�سن��وات  ،2003و ،2004و 2005لي�صل �إلى  ،1104و ،1103و 1290دوالراً على
التوال��ي ،ثم بد أ� باالنخفا�ض بع��د العام  2006ب�سبب الح�صار واالنق�سام لينخف�ض من 996
الع��ام � 2006إلى  847دوالراً العام  ،2009ثم تح�سن خالل العامين  2010و 2011لي�صل
29
�إلى  ،980و 1164دوالراً.
�إن الفترة بي��ن  2011-2000ات�سمت بتطورات مهمة �أ ّثرت في االقت�صاد الفل�سطيني ،كان
�أبرزها انتفا�ضة الأق�ص��ى ،واالن�سحاب الإ�سرائيلي من قطاع غزة العام  ،2005وفوز حركة
حما���س باالنتخاب��ات الت�شريعية  ،2006واتف��اق مكة ،ومقاطعة دولي��ة لحكومة حما�س،
و�أعقب ذلك انق�سام فل�سطين��ي طال مكونات الكيانية الفل�سطينية كافة ،بما فيها الن�شاطات
االقت�صادي��ة .كل هذا �ساعد في تهمي�ش و�ضعف االقت�ص��اد الفل�سطيني ،وب�سبب ذلك �شهد
الناتج المحلي نمواً �سلبيا منذ لعام .2000
26

الم�صدر ال�سابق� ،ص .6

27

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني:2008-1994 ،
http://www.pebs.gov.ps/portals/-pebs/national accounts/b1/2094-08.htm

�	28أما عاما  2009و:2011
http://www.pebs.gov.ps/portals/-pebs/national accounts/b1/2094-10.htm
29

الم�صدر ال�سابق.
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 .2اال ّدخار واال�ستهالك النهائي:

�شه��د اال ّدخار في قطاع غزة نم��واً �سلبي ًا منذ العام  ،2000حيث بل��غ  43.5مليون دوالر،
وتح�س��ن العام  2001لي�صل �إلى  108.9مليون دوالر ،ثم ب��د أ� باالنخفا�ض والنمو ال�سالب
لل�سن��وات من  2002حتى  ،2004حيث بل��غ  ،42.2و ،-51.1و -138.8مليون دوالر،
30
ث��م �شهد تح�سن ًا خ�لال العامين  2009و 2010لي�صل �إل��ى  424.4 ،417مليون دوالر.
لق��د ترافق التذبذب في اال ّدخار وتوالي االنخفا�ض الذي و�صل �سلبي ًا �أحيان ًا �إلى الت�سهيالت
االئتمانية التي لم تتجاوز  %40في �أح�سن �أحوالها ،حيث تراجعت الن�سبة من  36.5مليون
دوالر الع��ام � 2000إلى  31.3ملي��ون دوالر العام  31،2008ثم �شهد الع��ام  2010ارتفاع ًا
ف��ي االئتمان الممنوح� ،إذ و�صلت الت�سهيالت االئتمانية �إلى  30.2مليون دوالر �أو ما ن�سبته
32
 %17.2مقارنة بـ  621.4مليون دوالر �أو ما ن�سبته  %30.2في ال�ضفة الغربية للعام .2010
�أما اال�ستهالك النهائي خالل الفترة نف�سها ،فبلغ  1.711مليار دوالر للعام  ،2000لينخف�ض
�إل��ى  1.543للع��ام  ،2001و 1.561مليار دوالر العام  ،2002ثم م��ا لبث �أن ارتفع لي�صل
�إل��ى  1.880مليار دوالر العام  ،2005ثم بد�أ بالتراج��ع منذ العام  2006لي�صل �إلى 1.579
الع��ام  ،2008ثم �شهد تح�سن ًا خالل العامين  33.2010 ،2009لقد ت�أثر اال�ستهالك النهائي
بالدخ��ل المتاح الذي بدوره يت�أث��ر بالإنتاج والدخل وتعوي�ضات العاملي��ن الفل�سطينيين في
�س��وق العمل الإ�سرائيلي� ،إ�ضافة �إلى التحويالت والم�ساعدات الخارجية 34.ويرى الباحث
�أن لغ��ة الأرق��ام �أعاله تقدم م�ؤ�ش��راً على نمو في اال�سته�لاك دون �أن يقابل��ه نمو في حركة
اال�ستثمارات ،ما ير�س��خ مفاهيم االعتماد على المعونات وال�صدقات الخارجية ،عو�ض ًا عن
تعظي��م م�صادر النم��و الداخلي وتحقيق التوازن بي��ن االدخار واال�ستثم��ار ،وبالأحرى بين
اال�ستثمار واال�ستهالك.
 .3البطالة والفقر:

تتميز البطالة في فل�سطين ،وقطاع غزة تحديداً ،ب�أنها �سافرة و�إجبارية ،والمق�صود بال�سافرة،
وجود عدد من الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه دون جدوى ،ولهذا
30

ال�صوراني ،غازي .الأو�ضاع االقت�صادية في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة 15 ،يناير/كانون الثاني � ،2011ص .9

31

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني:
http://www.pebs.gov.ps/portals/-Rainbow/Documents mojor/ 2009-10.htm

32

�سلطة النقد الفل�سطينية .تقرير اال�ستقرار المالي  ،2010تموز � ،2011ص .45

33

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،م�صدر �سبق ذكره.

34

عبد النبي ،نبيل جمال .الآثار االقت�صادية واالجتماعية لموازنات ال�سلطة الفل�سطينية ( ،2010-2000ر�سالة
ماج�ستير) ،غزة :جامعة الأزهر� ،ص .24

- 70 -

فه��م في حالة تعطل كامل ،والمق�صود بالإجبارية وهي الحالة التي يتعطل بها العامل الماهر
وغير الماهر دون �إرادته �أو اختياره عن العمل� 35.إن االنتفا�ضة في الأرا�ضي الفل�سطينية وما
تبعه��ا من �سيا�سة �إغالق �شامل وفقدان معظم العمال الفل�سطينيين �أماكن عملهم في �إ�سرائيل،
وبخا�ص��ة عم��ال قطاع غزة� ،إ�ضافة �إلى تعطل �شبه كامل للعدي��د من القطاعات االقت�صادية،
�أدى �إل��ى ارتف��اع ن�سب البطالة بمعدالت عالية 36،حي��ث ازدادت في قطاع غزة ما بعد عام
 2000حيث لم تتعدى البطالة من  %18.9لت�صل �إلى  ،%34و ،%37.9و ،%29و،%35
و %30لل�سن��وات م��ن � 2001إل��ى  ،2005ث��م ازدادت لت�ص��ل �إلى  %40الع��ام ،2008
و ،%38.6و %37.8للعامي��ن  2009و ،2010ث��م تح�سن��ت الع��ام  2011لتنخف�ض �إلى
37
 %28.7مقارنة بـ  %17.3في ال�ضفة الغربية.
ويالحظ �أن البطالة انخف�ضت في قطاع غزة خالل العام  2011بحوالي  ،%9وذلك ب�سبب
حال��ة اال�ستثمار التي �شهدها قطاع غزة في مجال الإ�س��كان ،وبلغ عدد العاطلين عن العمل
� 124ألف ًا العام  ،2009وه�ؤالء يعيلون حوالي � 615ألفاً 38،بمعدل �إعالة  ،5-1وبما يعادل
 %41م��ن مجموع �سكان القطاع البالغ عددهم  1.5مليون ن�سمة العام  2009يعي�شون في
و�ضع م�أ�ساوي.
�إن �أ�ش��د م��ا في هذه الظاهرة م��ن خطورة ،هو ارتفاعه��ا في �صفوف ال�شب��اب لت�صل �إلى
 %38.8للفئ��ة العمري��ة من � 24-15سن��ة ،و 24.2للفئة العمرية م��ن � 34-25سنة للعام
2010؛ �أي بالمجم��ل ت�ص��ل �إلى حوال��ي  39.%63وعلى الرغم م��ن مجهودات ال�سلطة
الفل�سطيني��ة الرامية لتخفيف المعاناة ع��ن المواطنين ،ف�إنها لم ت�ستطع تقديم حلول حقيقية
لمواجهة ظاهرة البطالة.
�أم��ا الفق��ر في قطاع غزة -ال��ذي يعرف بعدم الق��درة على الحفاظ عل��ى الم�ستوى الأدنى
م��ن المعي�شة ،وهناك من يعرف��ه بغياب الحد الأدنى من الدخل �أو الم��وارد لتلبية الحاجات
الأ�سا�سي��ة 40،وقد ح��دد الجهاز المركزي للإح�ص��اء الفقر المدقع ب��ـ � 1783شيكل لأ�سرة

35

�أبو مدللة� ،سمير ،وال�شريف� ،سمير .العمالة الفل�سطينية  2010 - 1994واقع و�آفاق ،غزة :بحث غير من�شور،
ني�سان � ،2011ص .23

36

مركز الميزان .الأبعاد االقت�صادية واالجتماعية في موازنات ال�سلطة الفل�سطينية ،غزة � ،2002ص .19

37

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني .التقرير ال�سنوي م�سح القوى العاملة الفل�سطينية ،الأعداد من .2011-1996

38

�سلطة النقد الفل�سطينية .التقرير ال�سنوي � ،2009ص .106

39

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني .فل�سطين في �أرقام � ،2010أيار � ،2011ص .22

40

بكدار .تقرير بمنا�سبة اليوم العالمي للفقر ،رام اهلل� ،2007 ،ص .2
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م��ن � 5أفراد ،و� 2237شيك ً
ال للفقر للأ�سرة ذاته��ا وذلك للعام  41 ،2010فقد و�صلت ن�سبته
�إل��ى  %66.9الع��ام  2000ما بين فقر وفق��ر مدقع ،وارتفعت �إل��ى  %84العام  ،2006ثم
ا�ستفحل الفقر بعد العام  2007لي�صل �إلى  %86ما بعد االنق�سام ما بين فقر وفقر مدقع .هذا
وانخف�ض��ت ن�سبة الفقر والفقر المدقع لت�صل �إل��ى  %52.2العام  ،2009ثم ارتفعت لت�صل
�إل��ى  %61العام  42.2010وهنا يجب مالحظة �أن العثور على فر�صة عمل ال يعني الخروج
م��ن دائرة الفق��ر ،حيث ات�ضح �أن  %67من العائالت الفل�سطيني��ة التي يعولها �شخ�ص عامل
43
تعتبر تحت خط الفقر.
نوج��ز الق��ول �إنه مع دخول االنتفا�ضة في العام  2000وما تبعها من �إجراءات �إ�سرائيلية بحق
الفل�سطينيي��ن� ،أ�صبح االقت�ص��اد الفل�سطيني ،ب�شكل وا�ضح ،غير ق��ادر على �إدارة الأزمات،
ودليل ذلك تف�شي البطالة وازدياد ن�سبة الفقر.
 .4معدالت الت�ضخم والقوة ال�شرائية:

يعتب��ر الت�ضخم م�ؤ�شراً اقت�صادي ًا ناتج ًا عن ارتف��اع الأ�سعار ،وذلك لأ�سباب عدة ،منها ما
هو اقت�صادي ،وما هو مالي ،وما هو نقدي 44.ويمكن تعريف معدل الت�ضخم ب�أنه الن�سبة
المئوي��ة لمعدل التغير في الم�ستوى العام للأ�سعار 45.ونظ��راً لتبعية االقت�صاد الفل�سطيني
لالقت�ص��اد الإ�سرائيل��ي ،فم��ن الطبيع��ي �أن يت�أثر بالت�ضخ��م الموجود ف��ي �إ�سرائيل .لقد
ارتفعت معدالت الت�ضخم من  %2.8العام  2000لت�صل �إلى  %4.4العام  ،2004لت�صل
�أق�صاه��ا في العام � 2008إلى  46.%9.9وب�شكل عام ،ف�إن م�ستوى الأ�سعار في الأرا�ضي
الفل�سطيني��ة يرتفع بارتفاع الم�ستوى العام للأ�سعار ف��ي �إ�سرائيل ،وكذلك بزيادة الطلب
المحل��ي .ففي الوقت الذي تراجع فيه معدل النمو ف��ي الأرا�ضي الفل�سطينية من حوالي
 %17.9العام � 2008إلى  %5العام  ،2009تراجع معدل الت�ضخم خالل الفترة نف�سها،
كم��ا �ساهم تراجع الت�ضخم ف��ي �إ�سرائيل من  %4.6العام � 2008إلى  %3.3العام 2009
41

معهد «ما�س» و�آخرون .المراقب االقت�صادي واالجتماعي ،العدد � ،25ص .62

42

تقارير �سلطة النقد -رام اهلل  ،2010-2006والجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني الأعداد .24 ،20 ،16 ،12 ،8 ،4

43

الغف ،رامي .البطالة قنبلة موقوتة تهدد المجتمع في فل�سطين ،المكتب الوطني للدفاع عن الأر�ض:
http://www.nbprs.ps/news.php?action=show&id=1986

44

وافي� ،سامي .تطور البنيان االقت�صادي الفل�سطيني ،ر�سالة ماج�ستير غير من�شورة ،معهد البحوث والدرا�سات
العربية القاهرة � ،2005ص.4

45

خليل� ،سامي .نظرية االقت�صاد الكلي ،الكتاب الأول المفاهيم الأ�سا�سية والنظريات ،الكويت :دار النه�ضة العربية
للطبع والن�شر والتوزيع� ،1999 ،ص .66

46

معهد ما�س .المراقب االقت�صادي واالجتماعي ،العدد  25تموز� ،2011 ،ص .61
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ف��ي انخفا�ض معدالت الت�ضخ��م في الأرا�ضي الفل�سطينية� 47.أم��ا العام  ،2010فقد بلغ
معدل الت�ضخم .%3.75
وعل��ى �صعيد التوزيع الجغرافي ،ت�شير البيان��ات �إلى تراجع معدل الت�ضخم في ال�ضفة الغربية
من  %9.8العام � 2008إلى  %0.6العام � .2009أما في قطاع غزة ،فقد بلغ معدل الت�ضخم
48
 %4.4العام  2009مقابل  %14العام .2008
 .5اال�ستثمار:

ي�شي��ر الجهاز المركزي للإح�ص��اء �إلى �أن ر�أ�س المال الثاب��ت كان ينمو ب�شكل مطرد خالل
الفترة من � 1994إلى  ،1999فقد ارتفع في قطاع غزة من  316.5مليون دوالر العام 1994
�إل��ى  515.9ملي��ون دوالر العام  ،1999وانخف���ض في العام  2000مقارن��ة بالعام 1999
لي�صل �إلى  398.5مليون دوالر 49.ومنذ اندالع االنتفا�ضة ،ت�أثر �إجمالي التكوين الر�أ�سمالي
الثاب��ت �سلب ًا ب�سبب حج��م الإقرا�ض الخارج��ي ،كذلك ب�سبب تخفي���ض الدعم الخارجي
وزي��ادة النفقات الجارية 50.ونظ��راً للأهمية االقت�صادية لال�ستثم��ار وانعكا�ساته االجتماعية
على المواطن ،كان يجب على ال�سلطة �أن تولي قطاع اال�ستثمار �أهمية خا�صة ،من خالل �سن
القواني��ن والت�شريعات التي تح ّفز على اال�ستثمار وفر���ض حماية للم�ستثمرين من ا�ستغاللهم
من قبل المتنفذين في ال�سلطة ،عبر ابتزازهم بال�شراكة �أو الح�ص�ص ،ومع ذلك ف�إن االحتالل
وتبعاته يعتبر �أهم عامل له ت�أثيره على حجم التكوين الر�أ�سمالي الثابت.51
�أم��ا العام��ان  2010و ،2011فقد تزاي��د اال�ستثمار خاللهما من � 214.2إل��ى  317.7مليون
دوالر ف��ي قط��اع غزة مقارنة ب��ـ  ،1.229و 1003مليون دوالر في ال�ضف��ة الغربية 52.وتعود
زي��ادة اال�ستثمار في قطاع غزة �إلى حركة النمو في قطاع الإن�شاءات ،و�إن�شاء المراكز التجارية
والعقارات ،وحركة �شراء الأرا�ضي من خالل تبيي�ض الأموال لمالكي الأنفاق و�أباطرة الحرب.
خال�صة ،ن�ستطيع القول �إن ح�صار قطاع غزة �سيا�سي ًا واقت�صادياً ،وحالة االنق�سام الفل�سطيني
ت�سبب��ا ف��ي �شلل كل��ي �أ�صاب الم�شاري��ع اال�ستثماري��ة ،انعك�ست �آثاره عل��ى مجمل الكيان
االقت�صادي الفل�سطيني ،و�إلغاء الم�شروعات اال�ستثمارية التي كان مقرراً �إقامتها.
47

�سلطة النقد الفل�سطينية .التقرير ال�سنوي � ،2009ص .27

48

الم�صدر ال�سابق� ،ص .28

49

htm.08-2094%http://www.pebs.gov.ps/portals/-Rainbow/Documents/ Exp

50

وافي� ،سامي .م�صدر �سبق ذكره� ،ص .44

51

htm.08-2094%http://www.pebs.gov.ps/portals/-Rainbow/Documents/ Exp

52

htm.2012-http://www.pebs.gov.ps/portals/-Rainbow/Documents/ Exp constant 2011

- 73 -

 .6الأجور و�ساعات العمل:

ات�سم��ت الفت��رة م��ن  2011-2007بثب��ات الأجور وانخفا���ض الدخ��ل الحقيقي لمعظم
العاملي��ن في قطاع غزة مقارنة بال�ضفة الغربية ،فقد بل��غ معدل الأجرة اليومية للم�ستخدمين
ف��ي قطاع غزة � 60.9شيكل ،مقابل � 85.5شيكل في ال�ضف��ة الغربية 53،مع العلم �أن متو�سط
الأج��ر اليوم��ي في القطاع الخا�ص نحو � 40شيكالً� ،أما ف��ي القطاع الحكومي فقد بلغ 78
�شيكالً 54،بينما بلغ هذا المتو�سط نحو � 89شيك ً
ال في الأونروا والم�ؤ�س�سات غير الحكومية.
وف��ي هذا الجانب ،فان الدخل الأكثر انخفا�ض ًا كان ف��ي قطاع الزراعة حيث ال يتجاوز فيه
متو�سط الأجور � 29شيك ً
ال فقط للعامل للعام .2008
وق��د ظل متو�سط الأج��ر اليومي لعمال ال�ضفة الغربية ثابت ًا بي��ن العامين  2010و ،2011في
حي��ن �شه��د متو�سط �أجر عمال غ��زة ارتفاع ًا بن�سبة � 55،%6إال �أن متو�س��ط الأجر اليومي في
غ��زة ،وهو الذي يتقا�ضاه ن�صف العاملين ،بلغ  %65من م�ستواه في ال�ضفة الغربية ،وقد بلغ
متو�سط الأجر اليومي في ال�ضفة الغربية � 85.8شيكل مقابل � 58شيك ً
ال للعام � ،2010أما العام
56
ال لل�ضفة مقابل � 61شيك ً
 ،2011فقد بلغ � 85شيك ً
ال لقطاع غزة.
هذا التفاوت الم�ستمر في معدالت الأجور بين ال�ضفة وغزة ،يعك�س واقع الطلب على العمالة
في ظل الح�ص��ار الإ�سرائيلي المفرو�ض� .أما �ساعات العم��ل الأ�سبوعية ،فقد بلغ بالمتو�سط
� 43.3ساعة في ال�ضفة الغربية مقابل  38.3في قطاع غزة للعام � ،2010أما العام  2011فقد
57
بلغت �ساعات العمل الأ�سبوعية  43.1لل�ضفة مقابل � 37.9ساعة لقطاع غزة.

رابعاً .الم�ؤ�شرات االجتماعية في قطاع غزة :2011-2007
�إن التنمي��ة الب�شرية تنط��وي على تحقيق كافة �أنواع التنمية (اقت�صادي��ة ،اجتماعية� ،سيا�سية)،
وم��ا تت�ضمنه من �سيا�سات و�آلي��ات ت�ؤدي �إلى تنمية القدرات الب�شرية في �إطار من الم�ؤ�شرات
الت��ي يعتمد عليه��ا للقيام بعمليات المتابعة والتقييم ،ومن ثم التقوي��م 58.و�سيتم التطرق �إلى
الم�ؤ�شرات االجتماعية في قطاع غزة ومنها :ال�صحة ،والتعليم ،والرعاية ال�صحية.
53

معهد ما�س .المراقب االقت�صادي واالجتماعي ،العدد  ،16رام اهلل� ،أيار � ،2009ص .16

54

معهد درا�سات التنمية .التغيرات االقت�صادية واالجتماعية لقطاع غزة ،غزة ،ت�شرين الأول � ،2007ص .21

55

معهد ما�س .المراقب االقت�صادي واالجتماعي ،العدد ال�سنوي  ،2011العدد  ،28حزيران � ،2012ص .26

56

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني .م�سح القوى العاملة  ،2011-2010رام اهلل.2012 ،

57

الم�صدر ال�سابق.

58

الحماقي ،يمن .مفهوم م�ؤ�شرات النوع االجتماعي و�أنواعها ومعايير وخطوات �إعدادها ،م�صر :جامعة عين
�شم�س� ،2006 ،ص .9
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 .1ال�صحة:

تعر���ض القطاع ال�صح��ي �إلى تدمير العديد من الم�ست�شفيات و�سي��ارات الإ�سعاف والمراكز
ال�صحي��ة .ويب��دو �أن قطاع ال�صحة في فل�سطين يعي�ش و�ضع�� ًا كارثي ًا لم ت�ستطع الحكومات
المتعاقب��ة ،عل��ى الرغم من �إمكاناتها وخططه��ا التنموية ،من �إيجاد ح��ل للم�شكلة ال�صحية
�س��واء التحويالت �أو التجهي��زات الطبية �أو العاملي��ن والأطباء ،وهنا تكم��ن الم�شكلة؛ ف�إما
قط��اع �صحي حكومي كفء يقود �إلى تنمية ب�شرية حقيقية ،و�إما تحويالت و�إهالك لموازنة
59
الحكومة.
وت�شي��ر تقاري��ر وزارة ال�صح��ة حتى تموز � ،2012إل��ى نفاد عدد كبير م��ن الأدوية ال�صحية
تتج��اوز � 160صنف��اً ،و�أن �أكث��ر من � 120صنف ًا م��ن الأدوية على و�شك النف��اد� ،إلى جانب
تعط��ل �أكثر من  90جهازاً طبي ًا ب�سبب عدم توفر قط��ع الغيار لإ�صالحها 60.و�أكدت منظمة
ال�صح��ة العالمية �أن االحتالل رف�ض ال�سماح لـ 1150مري�ض ًا للمغادرة لتلقي العالج منذ بدء
الح�ص��ار حتى �شباط/فبراي��ر  ،2012منهم  210حاالت مر�ضية حرج��ة .و�سجلت وزارة
ال�صح��ة ع�شرات حاالت الوفاة من مر�ض��ى لم يتمكنوا من ال�سفر للع�لاج خارج القطاع،
61
و�صلت �إلى  252حالة وفاة حتى تموز .2012
وبل��غ عدد الأطب��اء  20طبيب ًا لكل  10000ن�سمة ،ومعدل ال�صيادلة  10لكل  ،1000وذلك
ح�س��ب �إح�ص��اءات  62.2010وتبلغ ع��دد م�ست�شفيات وزارة ال�صح��ة  25م�ست�شفى ب�سعة
أ�س��رة في فل�سطي��ن ،ويوجد 12
�سريري��ة تبل��غ  ،3002م��ا يقارب  %58.8م��ن �إجمالي ال ّ
م�ست�شفى في وزارة ال�صحة في ال�ضفة الغربية ب�سعة � 1367سريراً ،ما يعادل  ،%45و1653
63
أ�سرة وزارة ال�صحة.
�سريراً في قطاع غزة؛ �أي بن�سبة  %55من مجمل � ّ

وف��ي تطور غي��ر م�سبوق� ،أقدم��ت �سلطات االحت�لال الإ�سرائيلي خالل الفت��رة من يونيو/
حزي��ران  2010-نوفمبر/ت�شري��ن الثان��ي  ،2011على حرمان فئات جدي��دة من المر�ضى
م��ن ال�سفر عبر المعبر لتلقي العالج ،وهم المر�ضى الم�صاب��ون ب�أمرا�ض فقدان الب�صر ،وبتر

59

�سالم ،محمد طه« .ال�صحة في فل�سطين -منظور اقت�صادي وتنموي» ،القد�س� :صحيفة القد�س 26 ،حزيران
:2011
http://www.alquds.com/news/article/view/id/275714

60

الخ�ضري ،جمال ناجي ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص :10
http://eamaar.aiforms.com/?mod= article&id3053

61

الم�صدر ال�سابق� ،ص .10

62

وزارة ال�صحة .التقرير ال�صحي  -فل�سطين  ،2010رام اهلل :مركز المعلومات ال�صحية الفل�سطيني ،ني�سان ،2011
�ص .83

63

المرجع ال�سابق� ،ص .71
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الأع�ض��اء ،بدعوى �أن حاالتهم ال تحتاج �إلى �إنقاذ حياة ،و�إنما يحتاجون �إلى جودة حياة،
وخ�لال الفت��رة ذاتها تقدم  15633مري�ض�� ًا يطلب ت�صاريح للعالج ف��ي الخارج ،تم رف�ض
65
 2007منهم.
64

 .2التعليم:

اكت�س��ب التعليم والت�أهيل مكانة مميزة ،فهو الر�أ�سمال الأ�سا�سي للفل�سطينيين ،وبخا�صة على
�ض��وء النكبة والت�ش��رد والنزوح ،وجاء رداً عل��ى التحدي الح�ضاري والثقاف��ي الإ�سرائيلي،
والطاب��ع ال�صهيوني التو�سعي من ناحي��ة ،ومن ناحية ثانية لعب دوراً مهم ًا ومف�صلي ًا كم�صدر
لل��رزق والإعالة بعد فقدان مك��ون رئي�سي للإنتاج وهو الأر�ض ،وعلي��ه فلي�س من ال�صعب
مراقبة معدالت الم�ؤ�س�سات التعليمية في فل�سطين التي تعتبر الأعلى �إقليمياً.
ف��ي الع��ام الدرا�س��ي  ،2008-2007بلغ عدد الطلبة ل��كل معلم في ال�ضف��ة الغربية ،24.6
و ،27.7و 17.2ف��ي مدار���س الحكوم��ة والوكالة والخا�ص��ة على التوال��ي ،مقابل ،26.1
و ،30.6و 17.7ف��ي قط��اع غ��زة� 66.إن المع��دالت المرتفعة هي نتاج طبيع��ي لتزايد عدد
ال�س��كان وعدم التوظي��ف الكافي من المعلمين لتغطية الزيادة في عدد الطالب ،ما ي�ؤثر �سلب ًا
عل��ى العملية التعليمية 67.وبلغ��ت ن�سبة االلتحاق بالتعليم ح�س��ب الجن�س للعام  2007في
الأرا�ض��ي الفل�سطينية  44.8للذكور ،و 44.9للإناث ،موزع��ة  ،42.2و 43.3على التوالي
لل�ضف��ة الغربية مقابل  ،49.3و 47.7لقطاع غزة للعام نف�سه 68.وفي العام  ،2010بلغ عدد
69
المدار�س  2577مدر�سة ،وعدد الطالب من الجن�سين  1.113.802طالباً.

64

المركز الفل�سطيني لحقوق الإن�سان« .قطاع غزة :ح�صار لم يتوقف و�إعمار لم يبد�أ ،تقرير �أثر �سيا�سة الح�صار
الإ�سرائيلي على المدنيين ،حزيران  - 2010ت�شرين الثاني :2011
www.pchrgaza.org/files/2011/clouser-21-12-2011.pdf
المركز الفل�سطيني لحقوق الإن�سان� ،ص .21-20

65

دائرة التن�سيق واالرتباط المدني في وزارة ال�صحة.

66

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني .قاعدة بيانات م�سح التعليم والثقافة للعام  ،2008-2007رام اهلل-
فل�سطين.

67

عبد الكريم ،ن�صر« .خلفية عامة عن الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية في الأرا�ضي الفل�سطينية» ،الأ�سكوا -
المنتدى العربي الدولي حول �إعادة الت�أهيل والتنمية في الأرا�ضي الفل�سطينية ،بيروت  14-11ت�شرين الأول ،2004
�ص .31

68

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني .م�شروع الن�شر والتحليل لبيانات التعداد ،تفاوت نمو الم�ؤ�شرات االقت�صادية
واالجتماعية بين المحافظات الفل�سطينية ،كانون الأول � ،2009ص .54

69

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني .فل�سطين في �أرقام  ،2010رام اهلل� ،أيار � ،2011ص .34
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لق��د خل��ف الح�صار المفرو�ض عل��ى قطاع غزة منذ الع��ام  2006نتائج �سلبي��ة على قطاع
التعلي��م ،وحال �إغالق المعابر وحظر ا�ستيراد مواد البناء والمعدات والأجهزة التي يحتاجها
قط��اع التربية والتعليم ،دون التطور الطبيعي للم�ؤ�س�س��ات التربوية والجامعية� ،إ�ضافة �إلى �أن
الح�صار منع الآالف من طالبات وطالب غزة من االلتحاق بجامعات ال�ضفة.
وب�سب��ب الح�ص��ار ،توقف بناء  100مدر�سة جديدة لوكال��ة الغوث خالل � 5-3سنوات،
م��ا �أدى �إل��ى زيادة عدد المدار�س الت��ي تعمل بنظام الفترتين ،حي��ث و�صلت �إلى ،%79
و %21بنظ��ام الفت��رة الواحدة ،وكان��ت  150مدر�سة ت�ضررت تابعة ل��وزارة التعليم من
�أ�ص��ل  384مدر�س��ة حكومية يلتحق بها � 250ألف طالب ،منه��ا  8مدار�س تدمير كامل،
و 5مدار���س �أ�صبحت غير �صالح��ة للتعليم ،وتعر�ضت  158مدر�سة لأ�ضرار جزئية ناتجة
70
عن الق�صف.
�إن ا�سته��داف العملي��ة التعليمية من قبل االحتالل عب��ر تدمير م�ؤ�س�س��ات التعليم ،وحرمان
الط�لاب الجامعيين للدرا�سة في ال�ضفة الغربية ،يمثل انته��اك ًا �سافراً لمبادئ حقوق الإن�سان
التي تقرها ال�شرعية الدولية لحقوق الإن�سان والقانون الدولي الإن�ساني ،حيث تت�ضمن المادة
 13من العهد الدولي الخا�ص بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية للعام � ،1966إقرار
ال��دول الأطراف فيه بحق كل فرد ف��ي التربية والتعليم ،وكذلك جع��ل التعليم العالي متاح ًا
للجميع على قدم الم�ساواة.
ي�ضاف �إلى ما �سبق �أن الزيادة في تعليم المر�أة ال تنعك�س في زيادة م�شابهة في م�شاركة المر�أة
في الوظائف المهنية؛ �سواء في ال�ضفة �أو القطاع 71،وهكذا ف�إن الخطوات الوا�سعة في مجال
التعلي��م تحتاج �إلى تعزيز عن طريق الإ�صالح الم�ؤ�س�سي والوعي بالم�ساواة بين الجن�سين في
قطاع العمالة .وعلى الرغم من التح�سن في الم�شاركة في التعليم ،فقد وجهت انتقادات �إلى
نوعية نظام التعليم ،وبخا�صة �أنه ال يعد الخريجين ل�سوق العمل ،وبما تتنا�سب وتخ�ص�صاتهم
مع هذا ال�سوق.
 .3الرعاية االجتماعية:

تعم��ل برامج �شبكات الأمان والرعاية االجتماعية على حماية الأ�سر من نوعين من التهديدات،
الن��وع الأول العج��ز الدائم عن العمل �أو ك�سب الدخل (الفقر المزم��ن) ،والنوع الثاني (الفقر

70

المركز الفل�سطيني لحقوق الإن�سان .قطاع غزة :ح�صار لم يتوقف و�إعمار لم يبد�أ ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .27

71

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني .م�سح القوى العاملة  ،2011-2010م�صدر �سابق.
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الم�ؤقت) وهو تراجع م�صادر دخل الأ�سرة �أو انخفا�ضها الحاد 72.ويجدر القول �إنه في الأرا�ضي
الفل�سطينية تكت�سب الرعاية االجتماعية �أهمية خا�صة نظراً لحالة الفقر ال�شديد والم�ستمر.
لقد �أدى الح�صار الإ�سرائيلي على قطاع غزة �إلى تزايد عدد ال�سكان الذين يتلقون الم�ساعدات
الغذائية لت�صل ن�سبتهم �إلى  ،%80وو�صل �سوء التغذية لدى الأطفال �إلى  ،%63وفقر الدم �إلى
 %59من الن�س��اء الحوامل 73،وانت�شرت العديد من الظواه��ر االجتماعية مثل ت�سول الأطفال
وبحثهم عن العمل ،كما �أن الأولوية �أ�صبحت للأمن الغذائي ،ثم للعمل ،ثم للأمن االجتماعي
الع��ام ،ف��ي �إطار يعك�س االحتياج��ات الرئي�سية للمواطن .وقد تمظه��ر ذلك في حجم ونوع
الم�ساع��دات التمويلي��ة الخارجي��ة للقطاعات االقت�صادي��ة واالجتماعية ،حي��ث احتل قطاع
الإغاثة والخدمة االجتماعية حوالي  %48.8من حجم الم�ساعدات� .أما القطاعات الإنتاجية،
فق��د احتلت  %6.5من هذا الحجم فق��ط 74،الأمر الذي يعك�س �ضغط االحتياجات المعي�شية
والغذائية الأ�سا�سية في ظل تردي الأو�ضاع المعي�شية وازدياد معدالت الفقر والبطالة.
و�أظه��رت بيانات الجهاز المرك��زي للإح�صاء العام � ،2005أن هن��اك اختالف ًا في �أولويات
الأ�سر المحتاجة ما بين ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،فقد �أفادت  %40.6من الأ�سر المحتاجة
في ال�ضف��ة الغربية ب�أنها بحاجة للغذاء ك�أولوية �أول��ى ،و %23.3حاجتها للمال ،و%16.7
�أظهرت حاجتها للعمل� .أما في قطاع غزة ،فقد �أظهرت  %30.6من الأ�سر حاجتها للغذاء
ك�أولوي��ة �أولى ،و� %29.8أظه��رت حاجتها للعم��ل ،و� %16.3أظه��رت حاجتها للمال،
75
ون�سب قليلة �أظهرت حاجتها للم�سكن والدواء.
ويعتب��ر انعدام الأمن الغذائي ف��ي ازدياد منذ العام  ،2006حيث و�صل �إلى  %53ليرتفع �إلى
 %56في العام  ،2008و %61في العام  ،2010لي�صل �أق�صاه �إلى  %71في العام  2011من
�سكان قطاع غزة 76.وهذه الن�سبة العالية من �سكان غزة يعتمدون على الم�ساعدات الغذائية
المقدم��ة من الوكاالت الإن�سانية من �أجل �سالمته��م و�صحتهم .وعلى ر�أ�س هذه الوكاالت
وكالة غوث وت�شغيل الالجئين «�أونروا».
ونتيج��ة له��ذا الو�ضع ،كان��ت الم�ساعدات الإن�ساني��ة في غزة ت�صل �إل��ى  %3من مجموع
72

وزارة التخطيط� .أولويات العمل التنموي في القطاعات االجتماعية والبنية التحتية في الأرا�ضي الفل�سطينية
المحتلة ،بيروت � ،2004/14-11ص .18

73

�أبو مدللة� ،سمير�« .أثر الح�صار على م�ستقبل الو�ضع االقت�صادي لقطاع غزة» ،م�صدر �سابق.

74

�أبو رم�ضان ،مح�سن« .خطة االنف�صال وانعكا�ساتها على ظاهرة البطالة والت�شغيل في قطاع غزة» ،مقال ،دنيا
الوطن� ،2005 ،صhttp://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/26558.html ،3

75

معهد ما�س .المراقب االقت�صادي واالجتماعي العدد  ،5رام اهلل� ،أيار � ،2006ص .71
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تقرير منظمة �أطباء لحقوق الإن�سان ع�شية يوم الجوع العالمي ،كانون الثاني .2011
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اال�ستي��راد �إلى القطاع في مطلع العام  ،2007لت�ص��ل �إلى  %26من مجموع اال�ستيراد العام
 77.2009وعل��ى الرغ��م من وجود ت�شكيل��ة وا�سعة من المنتج��ات اال�ستهالكية في �أ�سواق
قط��اع غزة ت�أتي عبر التهري��ب من الأنفاق ،ف�إن الكثير من العائ�لات في القطاع ال ت�ستطيع
�شراء هذه المنتجات ب�سبب معدالت الفقر العالية.
�إن االنعكا�س��ات ال�سلبي��ة للح�صار واالنق�س��ام تظهر بانح�سار الحري��ات ،وتراجع حقوق
الم��ر�أة وحريتها في قطاع غ��زة ،نتيجة حكم فريق واحد ي�ستخ��دم �سلطاته من �أجل �أ�سلمة
المجتم��ع وال�سيا�سة ،حيث �أن المر�أة تدف��ع ثمن ًا م�ضاعف ًا جراء الح�ص��ار واالنق�سام ،وبما
يم�س حقوقها.
�إن حركة حما�س في غزة ،وعبر برنامجها ،وبعد ا�ستفرادها بغزة بعد االنق�سام ،ال تن�شد �إقامة
دولة مدنية ت�ستقل بها م�ؤ�س�سات ال�سلطة ال�سيا�سية عن الم�ؤ�س�سات الدينية ،بل ت�سعى جاهدة
�إل��ى جعل ال�شريعة الإ�سالمية الم�صدر الرئي�سي للت�شريع في فل�سطين ،ما يقود �إلى خلق فجوة
بي��ن �أن تكون المر�أة مواطن ًة ينطب��ق عليها مبد أ� المواطنة وما لها من حقوق وواجبات ،وبين
78
�أن تكون معر�ضة �إلى الحقوق ال�شرعية والالم�ساواة.
فق��د ت�أثرت الم��ر�أة في غزة من الناحي��ة التعليمية ب�شكل مبا�شر ،حي��ث ت�سربت المئات من
المدار���س والجامعات ب�سبب الفق��ر ،وتف�ضيل تدري�س الذكور عل��ى الإناث ،حيث �أفادت
درا�س��ة �أن  %75م��ن الطالب��ات يعاني��ن من ع��دم التركيز ب�سب��ب الهواج�س م��ن الح�صار
واالنق�س��ام 79،كذلك ت��ردي الو�ضع ال�صحي للم��ر�أة ،حيث �أن  %52م��ن الن�ساء الحوامل
يعانين من فقر الدم� .أما م�شاركة المر�أة في العمل ،فال تتعدى  %10من حجم القوى العاملة
80
الم�شاركة ،وتتعر�ض لال�ضطهاد والتمييز بالأجور ونوعية العمل.
خال�ص��ة القول ،يتوجب �أن تتوحد الجهود لو�ضع المر�أة في مكانتها الطبيعية في المجتمع،
ك��ي تعود لدورها الرائد ف��ي تنمية �أ�سرتها ثم المجتمع ،كما يجب �إيجاد �سبل لحماية الن�ساء
اللواتي يتعر�ضن للعنف وتوفير مقومات ال�صمود لهن من خالل م�شاريع �إنتاجية.
77

منظمة بت�سليم« .الح�صار المفرو�ض على قطاع غزة وت�شديد العقوبات االقت�صادية»� ،ص :3
http://www.btselem.org

78

�سليمان ،فهد« .الديمقراطية الفل�سطينية وحقوق المر�أة  ..معيقات و�آفاق» ،ور�شة عمل :الحوار الإقليمي من �أجل
تنمية الديمقراطية ،بيروت .2012/6/21-20

79

ال�سميري ،نجاح« .المر�أة في غزة بين مطرقة الح�صار و�سندان االنق�سام» ،ورقة عمل مقدمة �إلى مركز �إعالم
حقوق الإن�سان والديمقراطية «�شم�س».

80

�شمعون ،هداية� .أثر االنق�سام الداخلي والح�صار على العالقات الأ�سرية واالجتماعية في قطاع غزة ،درا�سة ل�سهاد
عبيد ،وماجدة البلبي�سي ،غزة :مركز �ش�ؤون المر�أة.
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خام�ساً .تجارة التهريب عبر الأنفاق بين م�صر وقطاع غزة:
 .1ظاهرة الأنفاق :الن�ش�أة والهدف

�إن الحديث عن التهريب والأنفاق في مدينة رفح جنوب غزة هو حديث عن ظاهرة تاريخية
ف��ي المرحلة الممتدة م��ن  ،1967-1949ثم بعد احتالل قطاع غ��زة وال�ضفة الغربية حتى
قيام ال�سلطة الفل�سطيني��ة  1994وحتى الآن .وبعد ان�سحاب االحتالل الإ�سرائيلي من �سيناء
الع��ام � ،1982شكلت عملية االن�سحاب المحطة التاريخية في تفعيل التهريب وبداية ظهور
81
الأنفاق ال�سرية لأغرا�ض تهريب الممنوعات عموماً� ،إ�ضافة �إلى ما تحتاجه المقاومة.
ف�أول نفق اكت�شف من قبل االحتالل كان العام 1983؛ �أي بعد �أقل من عام من تطبيق اتفاقية
كام��ب ديفيد بي��ن م�صر و�إ�سرائي��ل العام � ،1982أو م��ا ي�سمى عند �أهالي قط��اع غزة عملية
الف�صل .مع ذلك ،ف�إن الأنفاق في تلك الفترة كانت محدودة جداً ،وكان االحتالل يهدم ما
يكت�شفه منها خوف ًا من دخول ال�سالح لف�صائل المقاومة ،وبخا�صة مع بداية االنتفا�ضة الأولى
الع��ام  .1987وقد انح�صر عمل الأنفاق قبل الع��ام  2000في عمليات تهريب المخدرات
والذه��ب؛ �أي الممنوع��ات التي تدر �أرباح ًا هائلة ،ونادراً م��ا كان يهرب ال�سالح للمقاومة.
وم��ع بداية انتفا�ضة الأق�صى ،بد�أت الأنفاق ت�أخ��ذ منحى �آخر؛ وهو تهريب ال�سالح لف�صائل
المقاومة ،وازداد عددها وتو�سع ن�شاطها وتوا�صلت دون توقف .كما عملت ف�صائل المقاومة
عل��ى حفر العديد من الأنفاق لي�س بهدف التهريب ،ما �أدى �إل��ى ردود فعل �إ�سرائيلية تمثلت
به��دم مئات المنازل الحدودية في مدينة رفح .وم��ع �إخالء االحتالل الإ�سرائيلي لقطاع غزة
الع��ام  ،2005تزايدت الإغالقات والح�صار لي�صبح مبرمج ًا وم�شدداً بعد �سيطرة حما�س على
غزة ف��ي حزيران/يونيو  ،2007لي�شتد الح�صار الذي طال كل مرافق الحياة بما في ذلك منع
ا�ستي��راد ال�سلع والمواد الخام .لذلك ،لم يك��ن م�ستغربا �أن تتجدد وتت�سع عملية بناء الأنفاق
82
دون �أي تنظيم �أو �إ�شراف ،و�أ�صبحت �شريان الحياة لقطاع غزة المحا�صر منذ � 6سنوات.
 .2ظاهرة الأنفاق :جغرافياً وعددياً

يبل��غ طول ال�شريط الحدودي من البحر غرب ًا حت��ى حدود � 1967شرق ًا  13كيلومتراً تقريباً،
لك��ن الم�سافة الت��ي تمتد بها الأنفاق تق��ارب  8كم ،وتمتد من تل زع��رب غرب ًا حتى نهاية
81

ال�صوراني ،غازي« .ورقة عمل� :أنفاق غزة و�آثارها االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية» ،الحوار المتمدن ،العدد
� ،2008/12/14 ،2495ص :1
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=156356

82

�أبو مدللة� ،سمير« .اقت�صاد الأنفاق بقطاع غزة� :ضرورة وطنية!! �أم كارثة اقت�صادية واجتماعية»  -ورقة عمل،
بيرزيت :معهد �إبراهيم �أبو لغد� ،2012/9/25 ،ص .4
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منطق��ة الجرادات �شرق معبر رفح .وهي م�سافة تربتها طينية ت�صلح لحفر الأنفاق ،كما �أنها
معروف��ة بكل تفا�صيلها الطبوغرافية للمهربين من العائ�لات والع�شائر على جانبي الحدود.
وع��ززت الأنفاق عالقات التوا�صل بين العائالت في الجانبين الم�صري والفل�سطيني ارتباط ًا
بم�صالحهم الم�شتركة.
وق��د تزاي��د ع��دد الأنفاق م��ن  20نفق ًا ف��ي منت�صف � 2007إل��ى �أن و�ص��ل ،ح�سب بع�ض
83
التقدي��رات� ،إلى  500نفق متعدد الأغرا�ض والأ�شكال حتى ت�شرين الثاني/نوفمبر .2008
ويق��در البع�ض �أن العدد و�ص��ل الآن �إلى  1200نفق 84،وفي تقدي��رات �أخرى  1500نفق؛
85
�سواء الجاهزة �أو التي تعمل قيد الإن�شاء.
ويت��راوح طول النفق من  1000-200متر ،وي�صل �أحيانا �إلى  1500متر ،وعر�ضه من ن�صف
مت��ر �إلى مترين ،بينما ي�صل ارتفاعها �إلى متر ون�صف ،وهي تحفر على عمق يتراوح من 15-8
مت��راً تحت �سطح الأر�ض ،وي�ص��ل �إلى  30متراً �أحياناً .وبع�ض الأنف��اق تعمل بنظام الطوابق،
�أم��ا تكلفته��ا فت�صل من � 100-70أل��ف دوالر ح�سب طول النفق (تكلف��ة المتر الواحد 100
دوالر) 86.ويوج��د للنف��ق �أكثر من �شريك ،وت��دار عبر الأ�سهم .ومع ا�شت��داد الح�صار �أ�صبح
يه��رب عبر الأنفاق الم��واد وال�سل��ع ب�أنواعها ،بما فيه��ا الأجهزة الكهربائي��ة ،والمحروقات
الوحي��دة من ال�سل��ع التي تباع بنحو ن�صف �سعرها ف��ي �إ�سرائيل� ،أما باقي ال�سل��ع فتباع ب�أ�سعار
مرتفع��ة ،وال يتم ت�صدير ال�سل��ع �إلى الجانب الم�صري .ويقدر البع���ض اال�ستيراد ال�شهري بين
 40-35ملي��ون دوالر ،ويقدر حجم اال�ستيراد ال�سنوي بـ 650مليون دوالر ،وتقدر الأرباح
التي يجنيها �أ�صحاب الأنفاق بين  300-200مليون دوالر في حالة احت�ساب  %50-30ن�سبة
87
الربح ،وت�صل بع�ض الأحيان ن�سبة الربح �إلى  ،%100وبالتالي تحقق �ضعف الأرباح ال�سنوية.
وتج��اوزت واردات غزة عبر الأنفاق الملي��ار دوالر �سنوي ًا في فترات الح�صار ال�شديد 88.وفي
مقابل ذلك ،وبحكم ج�شع التج��ار والموزعين ومالكي الأنفاق ،تزداد معاناة المواطن الغزي
عام��ة ،والفقراء ومح��دودي الدخل خا�صة .ومع بداي��ة �شهر �أيلول�/سبتمب��ر  ،2008عملت
83

اللجنة ال�شعبية لمواجهة الح�صار.2008/11/25 ،

84

الطباع ،ماهر�« .ألم يحن الوقت لتحويل تجارة الأنفاق �إلى المعابر الر�سمية؟» وكالة معا ،موقع �إلكتروني� ،ص .1
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=511891

85

�سيل ،باتريك .م�صدر �سبق ذكره� ،ص .2

86

«مطالبات بمعبر تجاري بين م�صر وغزة بدي ً
ال عن الأنفاق» .فل�سطين الآن ،موقع الكتروني� ،ص :2
http://paltimes.net/new/ar/prints/news/20728

87

ور�شة عمل حول �أنفاق غزة و�آثارها االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية .الحوار المتمدن ،العدد :2495
� 2008/12/14ص:3
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=156356

88

الطباع ،ماهر�« .ألم يحن الوقت لتحويل تجارة الأنفاق �إلى المعابر الر�سمية» ،م�صدر �سابق� ،ص .1
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بلدية رفح على جباية ر�سوم ترخي�ص من �أ�صحاب الأنفاق ت�صل �إلى ع�شرة �آالف �شيكل للنفق،
ور�س��وم ا�شتراك كهرباء ت�صل �أحيان ًا �إلى � 3000شي��كل ،كما تم فر�ض �أن يقوم �صاحب النفق
89
بتعوي�ض �أي �شخ�ص يتوفى داخل النفق بمقدار  10000دوالر� ،إ�ضافة �إلى تكاليف العزاء.
 .3العمل في الأنفاق وخطورته

ت�سهم تجارة الأنفاق بـ %15من ميزانية حركة حما�س 90،ويعتبر �أ�صحاب الأنفاق من �صغار
ال�س��ن م��ن � 40-25سنة ،ودافعه��م جني الأرب��اح ب�أق�صى �سرعة ممكنة ،وه��م من جمهور
حما�س �أو المح�سوبين عليها� ،أو �أ�شخا�ص عاديين من بع�ض المنظمات الأخرى� ،أو من التجار
و�أ�صح��اب ر�ؤو�س الأموال .ويبلغ عدد العاملين في الأنفاق حوالي � 12ألف ًا لي�صل العدد �إلى
� 15ألف ًا العام � ،2009أغلبهم من مدينة رفح ،والجزء الباقي من مدن ومخيمات غزة ،وتوجد
ن�سب��ة م��ن العمال من �صغار ال�سن ،والآن يعمل فيها ما يق��ارب � 30ألف عامل� 91.إن ارتفاع
ع��دد العاملين في الأنفاق من �أبن��اء رفح �أدى �إلى انخفا�ض ن�سبة البطالة �إلى �أقل من  %20في
مدينة رفح بعد �أن كانت حوالي  %50من �أ�صل القوى العاملة في رفح البالغة حوالي � 18ألف
عام��ل ،لكن هذه الأنفاق �أ�صبحت ت�سمى ب�أنفاق الموت ،حيث تبتلع عدداً من ال�شبان الذين
يبحثون عن لقمة العي�ش ،وتتعر�ض حياتهم للعديد من المخاطر؛ بدءاً باالنهيارات� ،أو ت�سرب
الوق��ود والمواد ال�سامة� ،أو ال�صعقات الكهربائية� ،أو الغارات الإ�سرائيلية على الأنفاق ،حيث
ح�ص��دت الأنفاق  141قتي�لاً ،و 353م�صاب ًا في الفترة بي��ن  92،2009-2006غالبيتهم من
93
ال�شباب والأطفال ،وارتفع العدد �إلى حوالي  200قتيل حتى العام .2012
� .4سلع الأنفاق و�أ�سعارها

تغ��زو ب�ضائع الأنفاق ال�سوق المحلي ،فهي ت�شمل �أنواع الطع��ام ،والملب�س ،و�أثاث المنزل
كاف��ة ،حيث �أنها ب�ضاعة ا�ضطر المواطن الغزي للتعام��ل معها على الرغم من تدني جودتها
89

وكالة فل�سطين اليوم الإخبارية .)2010( .ع�شرة �آالف دوالر مقابل من يقتل في النفق ،غزة -فل�سطين:
http://paltoday.ps/ar/mobile/post/73927.html

90

مركز را�شيل كوري الفل�سطيني لحقوق الإن�سان ومتابعة العدالة الدولية( ،موقع �إلكتروني):2012/9/18 ،
http://rachelcenter.ps/index.php

91

«م�صرع عامل فل�سطيني داخل نفق للتهريب بين قطاع غزة وم�صر»� ،صحيفة ال�شعب اليومية �أون الين( ،موقع
�إلكتروني) :2012/9/19
http://arabic.peopledaily.com.cn/31662/7820302.html

92

ال�صوراني ،غازي� .أنفاق رفح و�آثارها االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ،م�صدر �سابق.

93

الكوفية بر�س (موقع الكتروني)  ،2012/9/23لمزيد من التفا�صيل ،انظر :الطباع ،ماهر�« .ألم يحن الوقت
لتحويل تجارة الأنفاق �إلى المعابر الر�سمية» ،م�صدر �سابق.
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وارتفاع �أ�سعارها ،كما يوجد  12نفق ًا لإدخال الوقود بمتو�سط � 20ألف لتر يومي ًا لكل نفق،
وهن��اك �أنف��اق مخ�ص�صة لمواد البناء تدخ��ل  35-30طن ًا يومي ًا لكل نف��ق� ،إ�ضافة �إلى ذلك
ت�ستخدم الأنفاق لدخول ال�سي��ارات المهربة ،والأ�شخا�ص الذين ال يمكنهم الدخول نتيجة
94
�إغالق معبر رفح .وتبلغ كلفة الدخول والخروج  100دوالر لل�شخ�ص.
�أم��ا �أ�سعار ال�سل��ع فهي �أ�ضعاف �سعرها الأ�صلي با�ستثن��اء ال�سجائر والمحروقات التي تدخل
عب��ر تمدي��دات �أر�ضية .ومع ب��دء التهريب كان��ت الأ�سعار ت�صل �إلى ارتف��اع جنوني ،فقد
بل��غ نقل الكي�س الواحد فئة  30كيلوغرام ًا عب��ر الأنفاق حوالي  800دوالر بغ�ض النظر عن
محتويات��ه 95،وم��ع تخفيف الح�صار �أ�صب��ح ر�سم الطن الواحد حوال��ي  2000دوالر حتى
حزي��ران  ،2010وانخف�ض��ت فيما بعد لت�ص��ل �إلى  600-300دوالر ،ث��م من 100-70
96
دوالر للطن في العام .2011
 .5منطقة التجارة الحرة كخيار لحكومة حما�س

بع��د �أح��داث رفح الأخيرة الت��ي راح �ضحيتها  16جندي�� ًا م�صرياً ،وزي��ادة االتهامات �ضد
الأنف��اق المنت�شرة على طول الحدود الفل�سطيني��ة ،وتد�شين الحمالت التي طالبت ب�ضرورة
ه��دم تلك الأنف��اق ،على الرغم م��ن �أنها الم�صدر الوحي��د ل�سكان قطاع غ��زة المحا�صر،
لج�أ الجان��ب الفل�سطيني في القطاع لتقديم مقترح لإقامة منطق��ة تجارية حرة بين الجانبين
الم�صري والفل�سطيني عو�ض ًا عن الأنفاق.
والم�ش��روع ،ح�سب ت�صور الحكومة في غزة ،له �أه��داف؛ �أهمها حل م�شكلة الأنفاق ،وتعزيز
وتوثي��ق التعاون التجاري بين ال�شعبين الفل�سطيني والم�صري ،وجذب ر�ؤو�س الأموال الم�صرية
والفل�سطيني��ة لت�أمين من��اخ ا�ستثماري �آمن ،وتوفي��ر �أكبر عدد من فر�ص العم��ل ،وزيادة الدخل
القومي من ال�صناعة والتجارة ،واال�ستفادة من البنية التحتية الم�صرية من طرق وموانئ ومطارات.
�أم��ا الم�ساحة المقترحة للم�شروع ،فتتراوح م��ن � 20 - 10ألف دونم� ،سيتم تنفيذها على
مرحلتي��ن ،وت��م تخ�صي���ص  200دونم قرب معبر رف��ح ،روعي قربها م��ن خدمات البنية
التحتية والطرق.
� 94سعد ،عبد الرحمن�« .سياحة الأنفاق تنتع�ش في غزة» ،قناة الجزيرة ،رفح :2011/7/31
http://www.aljazeera.net/ereports/pages/4996f9bb-b6c0-4026-bb99-98c6cb4320b8
95

دوحان ،ح�سن« .القرار االقت�صادي يمتلكه الأثرياء الجدد � ..ستمائة مليونير من غزة ببركة الحاكم التاجر» -
تقرير  2012/11/1موقع �سما الإخباري:
http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=121348

96

معهد ما�س .المراقب االقت�صادي واالجتماعي ،العدد � ،27شباط � ،2012ص .50

- 83 -

وترى الحكومة في غزة �أن يتم �إعداد مذكرات تفاهم بين حكومتي البلدين وبين القطاع
الخا�ص ،و�إعداد تفاهمات عربية و�إقليمية للدعم وللتمويل ،حيث تم تقدير البنية التحتية
ح�س��ب الم�ساحة المتاحة بع�شرة ماليين دوالر ل��كل  100دونم� ،أما الأمن فيكون عبر
تكوي��ن لجنة �أمني��ة م�شتركة للإ�شراف عل��ى النواحي الأمنية تك��ون م�س�ؤولة عن الأمن
97
داخل المنطقة.
و�صرح وزير االقت�صاد في الحكومة المقالة ب�أن هناك م�شاورات مع القطاع الخا�ص لتحديد
الجهات اال�ستثمارية التي �ستتولى المنطقة الحرة والإ�شراف عليها ،والتي �ستكون من خالل
�شرك��ة م�ساهمة عامه ،م�شدداً على �أن الحكومة في غزة ه��ي المخولة بمنطقة التجارة ،وال
98
عالقة لل�سلطة في رام اهلل بها.
�أم��ا رئي�س الغرفة التجارية ب�شمال �سيناء ،فقد �أكد �أن التبادل التجاري بين م�صر وغزة مطلب
�شعب��ي من الجانبين ،ويج��ب �أن يتزامن مع �إ�ص��دار قانون بتجريم الأنف��اق بين م�صر وغزة
99
وتدمير ما تبقى منها.
�إن م��ن �أ�سباب الحديث عن منطقة تجارة حرة هو ال�سب��ب الأمني ،ومحاولة م�صر ال�سيطرة
على حدودها ،وبخا�صة بعد العملية التي حدثت في �شمال �سيناء ،والتي �شكلت ر�أي ًا �ضاغط ًا
عل��ى الم�ستوى الدولي ب�ضرورة �إغالق الأنفاق وا�ستبدالها بمنطقة تجارية .وال�سبب الآخر
ه��و �صعود الأخ��وان الم�سلمين في م�صر وتوافقه��م �سيا�سي ًا مع حركة حما���س 100.كما �أن
المنطق��ة التجارية الحرة ربما �ستثير نقا�ش ًا ح��ول مو�ضوع العملة ،فهل �ستدرج عملة �أخرى
مث��ل الجني��ه الم�صري بعد تد�شين هذه المنطقة داخل ال�س��وق الفل�سطيني .وعلى الرغم من
�أن بروتوك��ول باري���س يمنح ال�سلطة الح��ق في التفاو�ض على اتفاقي��ات تجارية منف�صلة مع
الأردن وم�ص��ر ،ف�إنه في الوق��ت نف�سه ،يفر�ض قيوداً كمية عل��ى الم�ستوردات ،بما يتنا�سب
م��ع احتياجات ال�سوق منه��ا .ومع كل ذلك ،ف�إن المناطق الحرة �إحدى دعائم االقت�صاد في
البلدان النامية ،حيث �أن تنازل الدول عن بع�ض ال�ضرائب الم�ستحقة على �أي ن�شاط ،يهدف
101
�إلى تحقيق المنفعة القت�صادها.
�	97أبو العال� ،إ�سماعيل .مقترح خطوات تنفيذ منطقة رفح ال�صناعية الم�شتركة الحرة ،غزة :وزارة االقت�صاد الوطني.2012 ،
98

ال�شوربجي� ،سفيان« .منطقة التجارة الحرة  ..هل تنقل غزة من دائرة اال�ستغاثة �إلى الإنتاج»� ،صحيفة اال�ستقالل� ،ص:2
http://alestqlal.com/ar//index.php?act=Show&id=4082

99

قنديل ،عبد اهلل .رئي�س غرفة �شمال �سيناء :منطقة تجارة حرة بين رفح وغزة مطلب �شعبي� ،صدى البلد�( ،صحيفة �إلكترونية):
http://www.el-balad.com/256509

�	100أبو رم�ضان ،مح�سن« .المنطقة التجارية الحرة الفر�ص والمخاطر» ،ور�شة عمل ،غزة :قاعة الالتيرنا� ،2012/9/8 ،ص.1
 101ال�صوراني ،غازي�« .أفكار عامة حول منطقة التجارة الحرة»  -ور�شة عمل ،غزة :قاعة الالتيرنا.2012/9/8 ،
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وف��ي هذه الم�س�ألة ،علين��ا الت�أكيد على �أن المنطقة التجارية الحرة تحت��اج �إلى موافقة �سلطة
النق��د ،ومن ثم مطلوب �إنهاء االنق�سام ،لأن �إن�شاء المنطقة يعزز االنق�سام تمهيداً لإقامة دولة
حما�س في غزة� ،إ�ضاف��ة �إلى �أن موافقة الجانب الإ�سرائيلي لإقامة المنطقة �ستكون م�شروطة
بدخ��ول الب�ضائ��ع عبر معبر كرم �أب��و �سالم ،وعليه ف���إن �إقامة منطقة التج��ارة الحرة في ظل
االنق�سام هي نوع من الأوهام �أو توجه ًا لتعميق االنق�سام وتكري�سه.
ثم��ة تحديات لمنطقة التجارة الح��رة على الم�ستوى ال�سيا�سي ،حي��ث بات معروف ًا �أن
االحت�لال الإ�سرائيلي يدفع بقطاع غزة باتجاه �سيناء ،ويق��وم باال�ستفراد بال�ضفة الغربية
عب��ر �سيا�سة المعازل .وال�س�ؤال المطروح :ه��ل �ستكون المنطقة التجارية مقت�صرة على
القط��اع دون ال�ضف��ة ،ما يكر���س الف�صل؟ وهل �ست�سم��ح �إ�سرائيل بتج��اوز بروتوكول
باري���س؟ وما موق��ف الرباعية الدولية التي ما زالت تتم�س��ك باتفاقية المعابر؟ وهل هذا
يعطي المجال للتخل�ص من غزة على الرغم من م�س�ؤولية �إ�سرائيل كدولة احتالل ح�سب
وثيقة جنيف الرابعة؟
يرى الباح��ث �أن قطاع غزة جزء ال يتجز�أ من مكونات الجغرافيا الفل�سطينية ولي�س معزوالً،
علم�� ًا �أن القان��ون الدولي ي�ؤكد على �أن جميع �أرا�ضي الع��ام  67هي �أرا�ض محتلة ،وت�شكل
وحدة قانونية و�سيا�سية وجغرافية واحدة.
�إن �إقامة منطقة تجارة حرة في ظل االنق�سام� ،ست�ؤدي �إلى زج قطاع غزة باتجاه م�صر ،وف�صل
القط��اع عن ال�ضفة و�أرا�ضي العام  ،1948ما جعل رئي���س الوزراء الم�صري ي�صرح ب�أنه لن
تك��ون منطق��ة تجارية حرة برفح تربط غزة م��ع م�صر في ظل االنق�سام� .أم��ا بعد االنق�سام،
فيمك��ن القول �إن منطق��ة تجارية حرة تربط غ��زة وال�ضفة الغربية بما فيه��ا القد�س مع م�صر
مرح��ب به��ا 102.كما �أن �إقامة منطقة تجارة حرة في ظ��ل االنق�سام ،تق�ضي على فكرة �إقامة
دولة فل�سطين الم�ستقلة ،وهو الم�ش��روع الذي طرحه وزير الخارجية الإ�سرائيلي يغ�آل �ألون
من��ذ �أكثر من  30عام��اً ،وعمل عليه �شارون ،والآن يعمل عليه ائت�لاف نتنياهو -ليبرمان.
كما �أن م�شروع المنطقة التجارية في ظل االنق�سام يتوافق مع ما �أعده م�ست�شار الأمن القومي
الإ�سرائيلي غيورا �أيلند ل�ضرب الم�شروع الوطني وقطع الطريق �أمام �إقامة دولة فل�سطين على
ح��دود  103.1967وعلى ما يبدو ،ف�إن قيادة حما���س تنظر بعين واحدة وفق م�صالحها دون
االلتفات �إلى العائد ال�سيا�سي وا�ستغالله �إ�سرائيلياً.
 102حواتمة ،نايف« .نرف�ض �إقامة منطقة حرة ب�سيناء» ،الأهرام الم�صرية� 8 ،أكتوبر :2012
http://www.ahram.org.eg/Journalist-reporters/News/175751.aspx
 103زغبر ،و�سام« .لماذا ت�صر حما�س على المنطقة التجارية الحرة في ظل االنق�سام»� ،صحيفة االتجاه الديمقراطي،
:2012/10/13
http://alhourriah.ps/ar/?page=det&id=16295
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تجارة الأنفاق � ..إيجابيات و�سلبيات:
من �إيجابيات الأنفاق �إذا جاز الحديث عن �إيجابيات بالمعنى الإن�ساني:
	•تعتب��ر الأنفاق م�صدراً لم��د المقاومة بال�س�لاح ،و�أي�ض ًا تطوير نوعي��ة ال�سالح وكميته،
وت�ساعد على الحد والتخفيف من الح�صار الظالم والجائر ،و�إن كان هذا محدوداً للغاية.
	•عمل��ت على توفير بع�ض ال�سلع كالمحروقات ب�سعر �أقل من الن�صف مقارنة ب�سعرها في
�إ�سرائيل� ،إ�ضافة �إلى توفير ال�سلع غير المتوفرة ح�سب الطلب.
	•�أ�صبحت تمثل دخ ً
ال للعاملين فيها ،حيث و�صل عدد العاملين بين �صاحب نفق وعامل
وم��وزع �إلى  25000عامل على الرغم من المخاطر ،ما خف�ض ن�سبة البطالة ،وبخا�صة
في مدينة رفح ،علم ًا �أن العمل في الأنفاق ال يمكن تو�صيفه بالمنتج.
	•�ساهمت ف��ي �إنعا�ش قطاع الإن�شاءات عبر �إدخال الإ�سمن��ت والحديد ،ويبلغ �سعر طن
الإ�سمن��ت الم�ست��ورد  300-200دوالر مقابل  90دوالراً في م�ص��ر ،ما يعني تحقيق
�أرباح تفوق  .%100هذا التحول �أدى �إلى �ضخ الحياة في قطاع الإن�شاءات.
�أما �سلبيات الأنفاق ،فتتمثل بالتالي:
	•حول��ت قطاع غزة �إلى �سوق ا�ستهالكي فقط ،حيث ال يتم ت�صدير �أي مادة �أو �سلعة عبر
الأنفاق.
	•�أدخلت قطاع غزة في �أزمة نقدية ب�سبب ت�صدير الأموال وا�ستيراد ال�سلع.
	•عملت على �إ�ضعاف االقت�صاد الوطني ،وبخا�صة ال�صناعة.
	•خفف��ت الأنفاق من ال�ضغط على �إ�سرائيل لفت��ح المعابر ورفع الح�صار ،وتعمل �إ�سرائيل
عب��ر مح��اوالت تدريجية للتخل�ص م��ن قطاع غزة وزجه في وجه م�ص��ر ،والتن�صل من
م�س�ؤولياتها كدولة احتالل ،وف�صل قطاع غزة عن ال�ضفة والقد�س.
	•تعمل الأنفاق على تهديد وح�ص��د �أرواح ال�شباب العاملين فيها ،النعدام و�سائل الأمان
وعدم توفر معدات الإنقاذ.
	•ارتفاع �أ�سعار ال�سلع والمواد التي يجري تهريبها ،وهذا ناتج عن ج�شع التجار و�أ�صحاب
الأنفاق� ،إ�ضاف��ة �إلى الر�سوم وال�ضرائب التي تفر�ضه��ا حكومة حما�س ،وبخا�صة على
مواد البناء وال�سيارات وقطع غيار ال�سيارات.
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	•عمل��ت عل��ى توتير العالق��ة مع م�صر ب�ش��كل دائم ،فم�ص��ر تحاول غ���ض الطرف عن
التهري��ب ،لك��ن يجري بي��ن الفينة والأخ��رى تدمير بع���ض الأنفاق� ،إ�ضاف��ة �إلى اتهام
الجانب الفل�سطيني بم�س�ؤوليته عن ت�سهيل منفذي العملية الأخيرة في �سيناء.
	•تعمي��ق االنق�س��ام واالنف�ص��ال ال�سيا�س��ي عن ال�ضف��ة ،ما ي�ساه��م في تفكي��ك الن�سيج
االجتماعي والكيانية والهوية الوطنية الفل�سطينية.
	•تزايد مظاهر االنحراف االجتماعي بكل �أنواعها (المخدرات ،والحبوب المخدرة� ،أو
حبوب ال�سعادة ،وال�سرقة ،والقتل ،والتفكك الأ�سري).
	•انعدام �شبه كلي للرقابة وتحديد الأ�سعار والغالء الفاح�ش غير الم�سبوق ،ما �أدى �إلى رفع
�أ�سعار بع�ض ال�سلع �إلى ن�سب ت�صل �إلى � %400أحياناً.
	•تطورت الأنفاق وتو�سعت وتعددت غاياتها ،حيث تحولت �إلى غطاء اقت�صادي طفيلي ريعي
غير منتج ،ولم ت�ساهم في تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفقراء من المواطنين.
	•ظه��ور طبقة من الأثري��اء الجدد هم �أم��راء الأنفاق يزيد عددهم عل��ى � 2000شخ�ص،
�أ�صبح��ت ثرواته��م بالماليي��ن ،و�أ�صبحوا مالك �أرا���ض وعقارات و�سي��ارات حديثة،
ورفعوا �أ�سعار الأرا�ضي والعقارات �إلى م�ستويات جنونية.
	•هناك �شخ�صيات بلغت حد الثراء الفاح�ش في قطاع غزة من العمل في التهريب ،ما �أتاح
ل�شركات توظيف الأموال �إلى ممار�سات وعمليات ن�صب واحتيال راح �ضحيتها �آالف
المواطنين ،وتم هدر نحو  600مليون دوالر جمعها تجار الأنفاق وحفروا الأنفاق من
المواطنين بحجة ت�شغيلها تحت وعود بتحقيق �أرباح ت�صل �إلى  ،%50لكنها ذهبت في
عمليات ن�صب واحتيال وتهريب وهروب للخارج.
	•ارتبط ظهور �أمراء الحرب بظاهرة تبيي�ض الأموال من خالل �أن�شطة غير م�سجلة ،مقابل
ات�س��اع ظاه��رة الفقر ،ما يعمق الم�ش��اكل االقت�صادية واالجتماعي��ة ،وتركيز الثروة في
�أيدي فئة قليلة من المجتمع ال تتيح ا�ستثماراً طويل الأمد يفيد المجتمع.
خال�ص��ة ،ن�ستطي��ع القول �إن اقت�ص��اد قطاع غزة واقت�ص��اد الأنفاق اقت�ص��اد ريعي غير منتج
تط��ورت في��ه العالقات االقت�صادي��ة واالجتماعية في اتجاه مجتمع م�ش��وه وتابع ،وتزايدت
مظاه��ر التراجع ف��ي قيمته المجتمعية ،ب�سب��ب التبعية والتخلف والفقر وان�س��داد الأفق ،ما
�سي���ؤدي �إلى انهيار تدريجي للن�سيج المجتمعي .ويمكننا �أن ن�ضيف �أن من �أُثروا ب�شكل غير
م�شروع على ح�ساب محدودي الدخل والفقراء ،واقتربوا من �سلطة الأمر الواقع في تحالف
المال والنفوذ ،لم يعد لهم م�صلحة جدية في ا�ستعادة الوحدة الوطنية الفل�سطينية.
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�ساد�ساً .التفاوت االقت�صادي واالجتماعي بين ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
م��ن نافل��ة القول �إن االقت�ص��اد الوطني لي�س اقت�ص��اد قطاع غزة فح�سب ،ب��ل اقت�صاد ال�ضفة
الغربية �أي�ضاً .و�إذا �ألقينا ال�ضوء على اقت�صاد ال�ضفة الغربية ،ف�إننا نجد �أن االنق�سام تمخ�ض عن
والدة حكومة ركزت في الدرجة الأولى على البعد االقت�صادي ،فكل يوم ن�سمع عن م�شاريع
جدي��دة ،والبع�ض يتحدث عن نم��و اقت�صادي لم ت�شهده ال�ضفة الغربية من قبل ،وعلى الرغم
م��ن ال�صعوبات التي يواجهها االقت�صاد في غزة ،فهل يمكن القول �إن الو�ضع االقت�صادي في
ال�ضفة الغربية �أف�ضل منه في غزة؟
وللوقوف �أكثر على الحقائق ،ال بد من ا�ستعرا�ض بع�ض الم�ؤ�شرات االقت�صادية:
 .1عدد ال�سكان والناتج المحلي الإجمالي ون�صيب الفرد منه

يبل��غ عدد �سكان ال�ضفة الغربية  2.580مليون ن�سمة حت��ى منت�صف العام  ،2011بينما يبلغ
ع��دد �سكان قطاع غ��زة  1.590مليون ن�سمة� 104.أما الناتج المحلي الإجمالي فبلغ في العام
 2011حوال��ي  4472.4ملي��ون دوالر في ال�ضفة ،مقابل  1850.6مليون دوالر في قطاع
غ��زة� .أما ن�صي��ب الفرد من الناتج الحلي ،فقد بلغ  1912دوالراً ف��ي ال�ضفة الغربية ،مقابل
105
 1164دوالراً في قطاع غزة خالل العام نف�سه.
 .2االدخار واال�ستهالك النهائي

بل��غ االدخار ف��ي ال�ضف��ة الغربي��ة  ،826و ،1338و ،576و 373ملي��ون دوالر لل�سنوات
 ،2010-2007مقاب��ل  ،410.6و ،831.4و ،417.4و 424.4ملي��ون دوالر للفت��رة
نف�سه��ا� 106.أم��ا اال�ستهالك النهائي فقد بل��غ للفترة نف�سه��ا  ،3.999و ،4.558و،4.974
107
و 5.433مليون دوالر في ال�ضفة الغربية.
 .3اال�ستثمار الكلي في الأرا�ضي الفل�سطينية

بالنظر لال�ستثمار من الفترة  ،2011-2006نجد �أنه في تزايد في ال�ضفة الغربية مقابل تراجع
 104معهد «ما�س» .المراقب االقت�صادي واالجتماعي ،العدد ال�سنوي  ،2011م�صدر �سابق� ،ص .69
 105الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني:
http://www.pebs.gov.ps/portals/-pebs/national/accounts/b12009.10%.htm
 106الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني:
http://www.pebs.gov.ps/portals/-Rainbow/Documents/Major2009-10%.htm
 107الم�صدر ال�سابق.
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ف��ي قطاع غزة ف��ي اال�ستثمار الكلي للفترة نف�سها با�ستثناء الع��ام  .2011فقد بلغ اال�ستثمار
الكلي في ال�ضفة الغربي��ة  ،780و ،953و ،957و ،1101و ،1229و 1003مليون دوالر
108
لل�سنوات من .-2011 2006

 .4البطالة والفقر
تفاقم��ت ن�سبة البطالة بع��د االنق�سام الفل�سطين��ي ،فقد و�صلت البطال��ة للفترة من -2006
� 2011إل��ى  ،%18.8و ،%17.9و ،%19.7و ،%17.8و ،%17.2و %17.3في ال�ضفة
الغربي��ة� 109.أما الفقر والفقر المدقع في ال�سنوات م��ن  ،2010-2006فو�صل �إلى ،%57
و ،%28.8و ،%26.9و %27.1ف��ي ال�ضف��ة الغربية� ،أما في قطاع غ��زة فقد و�صل خالل
110
الفترة نف�سها �إلى  ،%85.3و ،%86.6و ،%52.2و.%61
وبالنظ��ر للإح�ص��اءات ال�سابقة ،ف�إنه مع ان��دالع االنتفا�ضة في الع��ام  ،2000وما تبعها من
�إج��راءات �إ�سرائيلية بحق الفل�سطينيين� ،أ�صبح االقت�صاد الفل�سطيني ،ب�شكل وا�ضح ،غير قادر
على �إدارة الأزمات ،وزادت الطين بلة حالة االنق�سام التي �شهدتها الأرا�ضي الفل�سطينية وما
تاله��ا من �إجراءات تع�سفية ا�ستخدمها الفل�سطيني��ون �أنف�سهم �ضد بع�ضهم البع�ض ،بداية من
التج��ار المحتكرين ،و�أنف��اق الموت ،وازدياد ن�سبة ال�ضرائ��ب ،والتوظيف ح�سب االنتماء
ال�سيا�س��ي ،والفوارق في الدخل ،واالزدواج ال�ضريبي في معظم الأحيان مثل ال�ضرائب على
ال�سي��ارات .وبالنظر �إلى ما تم ا�ستعرا�ضه �سابق��اً ،ف�إن الحكم ال�سريع �سيكون بالطبع ل�صالح
ال�ضف��ة الغربية بالتفاوت االقت�صادي عن قطاع غ��زة ،ولكن عند التروي في �إ�صدار الحكم،
فق��د نجد �أن ما يحدث في ال�ضفة الغربية هو تر�سيخ للتبعية لالقت�صاد الإ�سرائيلي؛ �أي تر�سيخ
اتفاقي��ة باري�س االقت�صادية الظالمة� .أما قطاع غزة ،وعل��ى الرغم من ال�صعوبات االقت�صادية
الكبي��رة ،قد نكون �أمام بداية التحرر الحقيقي من االقت�صاد الإ�سرائيلي ،فلو قدر لقطاع غزة
�أن يق��وم بالتب��ادل التج��اري مع العالم الخارجي عب��ر المعبر البري مع م�ص��ر� ،أو من خالل
المين��اء ف��ي العري�ش� ،أو غ��زة ،فمن الممكن �أن نك��ون �أمام اقت�صاد واعد ح��ر ،و�إذا ما �أتيح
لقطاع غزة اال�ستفادة من الميزات الن�سبية التي يتمتع بها ،ف�إنه �سي�صبح رافعة لالقت�صاد؛ كونه
 108الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ل�سنوات حتى :2010
http://www.pebs.gov.ps/portals/-Rainbow/Documents/Exp2009-10%.htm
� /Exp constantأم عام http://www.pebs.gov.ps/portals/-Rainbow/Documents2011
2011-2012.htm
 109الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني .م�سح القوى العاملة الفل�سطينية ،الأعداد من .2011-1996
 110تقارير �سلطة النقد ،رام اهلل ،2010 ،2009 ،2008 ،2007 ،2006 ،الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني،
المراقب االقت�صادي واالجتماعي ،رام اهلل ،الأعداد الرابع ،والثامن ،والثاني ع�شر ،وال�ساد�س ع�شر ،والع�شرون،
والرابع والع�شرون.
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الناف��ذة التجارية على العالم� .إن الأرقام ت�ؤكد تفاوت الأو�ضاع في ال�ضفة الغربية عن قطاع
غ��زة ،وبخا�ص��ة فيما يتعلق بالح�ص��ار المفرو�ض على القطاع منذ �س��ت �سنوات الذي كان
ال�سب��ب الرئي�سي للتراجع االقت�ص��ادي ،فالم�شاركة في الم�شاريع الريادي��ة في ال�ضفة الغربية
ثالثة �أ�ضعاف مثيالتها في قطاع غزة ،والمق�صود بها الم�شاريع ال�صغيرة والمحلية التي تمول
م��ن قبل التج��ار والعائالت ،ومن خالل م�ؤ�س�سات الإقرا�ض ال�صغي��رة� 111.إن الفجوة تعود
للو�ض��ع االقت�صادي المتردي ،وبخا�صة ما يتعلق باال�ستثم��ار الذي قل�صته الحرب الأخيرة،
�إلى جانب ن�سبة المخاطرة ب�سبب الح�صار.
�إن الح�ص��ار واالنق�س��ام ق��د خل��ق طبق��ة في قط��اع غزة تحول��ت م�صالحه��ا من حقل
اال�ستح��واذ ال�سيا�سي واالجتماعي �إلى زواج متعة مع ر�أ���س المال ،وانتقلت لال�ستحواذ
االقت�ص��ادي و�أ�صبح الدفاع ع��ن هذه الم�صالح هو المحرك الرئي�س��ي والدافع الأهم في
المواق��ف ال�سيا�سي��ة �إزاء عملي��ة الم�صالحة .وبد�أت تتحدث ه��ذه الطبقة �أن قطاع غزة
مح��رر ،وبد�أت تتحدث ع��ن انعتاق اقت�صادي م��ن �أو�سلو وتبعات��ه االقت�صادية ،وبد�أت
بالتخطي��ط لمنطق��ة تجارة حرة لتكون منف��ذاً للعالم الخارجي ،ه��ذه الطبقة ذات نزعة
برغماتي��ة متردي��ة ،وذات نزعة فئوية وم�صالح طبقية وث��راء غير م�شروع ونهب �سلطوي
م��ن جانب ،واقت�صاد الأنفاق م��ن جانب �آخر ،فهي ال تريد �إ�سقاط االنق�سام والعودة �إلى
رحاب الوحدة الوطنية الفل�سطينية.
وبلغة الأرقام ،ف�إن حكوم��ة ال�سلطة الوطنية تتحمل العبء الأ�سا�سي عن حياة المواطنين في
القطاع� .إذ يبلغ مجموع ما تنفقه حكومة ال�سلطة الوطنية على القطاع �أكثر من  120مليون
دوالر �شهرياً ،وتقديرات ما �أنفقته هذه الحكومة على قطاع غزة �أكثر من  7مليارات دوالر
منذ االنق�سام.
وتعتب��ر ال�سلطة هي الم�شغل الرئي�سي في قطاع غزة ،لأنها تنفق رواتب �شهرية لما يزيد على
� 80أل��ف موظف يعيلون �أكثر من � 600أل��ف فرد ،كما تتحمل �أعباء ت�شغيل قطاعي ال�صحة
والتعلي��م� ،إ�ضافة �إلى �أنها تحول م�ساع��دات اجتماعية لأكثر من � 60ألف عائلة من مجموع
112
� 100ألف ،كذلك نفقات تزويد قطاع غزة بثلث التيار الكهربائي القادم من �إ�سرائيل.
وبالنظر �إلى موازنة حما�س في غزة للعام  2012التي تبلغ  869مليون دوالر ،وموزعة بواقع
 653مليون دوالر للإنفاق الجاري و 216مليون دوالر للإنفاق التطويري ،ف�إن هذا الرقم
 111معهد «ما�س»« .ات�ساع الفجوة االقت�صادية بين غزة وال�ضفة» ،موقع �صفا الإلكتروني 5 ،ت�شرين الأول :2011
http://safa.ps/details/news/60525/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D98%A%D8%B1tl
� 112سويلم ،عبد المجيد« .ال�صراع في حما�س والدجاجة التي تبي�ض ذهبا»� ،ص :3
http://www.palestine-pmc.com/atemplate.php?id=20236
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يمث��ل زي��ادة بن�سبة  %38مقارنة بموازنة  2011التي بلغ��ت  630مليون دوالر ،ويخ�ص�ص
 %47م��ن �إجمال��ي النفقات للأج��ور والرواتب مقاب��ل  4.1مليون دوالر لقط��اع التنمية
االقت�صادي��ة (وزارة االقت�صاد -التخطيط -الأ�شغال العام��ة -الزراعة� -سلطة الطاقة� -سلطة
جودة الأرا�ضي)؛ �أي ما ن�سبته  %1.5من الموازنة 113.وذكرت �صحيفة المجل�س الت�شريعي
ف��ي غزة �أن �إي��رادات الجباية المحلية تبلغ  174ملي��ون دوالر ،و�أن العجز يبلغ  695مليون
دوالر وم��ن المقرر �أن تتم تغطيته من المنح والم�ساعدات 114.وكمقارنة ،تجدر المالحظة
�أن التموي��ل الذاتي لل�سلطة الفل�سطينية لموازنة  2012يبل��غ  %63من �إجمالي الإنفاق ،في
حين ال يزيد على  %20لموازنة حركة حما�س.
�إن �إجمال��ي م��ا تنفق��ه ال�سلطة ي�صل �إل��ى  1440مليون دوالر في قطاع غ��زة ،منها حوالي
 120ملي��ون دوالر �شهري�� ًا كمرتبات و�أج��ور وم�ساعدات ،م�ضاف ًا �إليه��ا مدفوعات كهرباء
ووق��ود وتحويالت �أخ��رى� ،إ�ضافة �إلى  869مليون دوالر موازن��ة حركة حما�س ،وبالتالي
ي�ص��ل الإنف��اق في غزة �إل��ى  2.309مليار دوالر ،وه��ذا يمثل ما ن�سبت��ه  %115من الناتج
المحلي الإجمالي في القطاع.
�إن م��ا ت��م ترويجه من نم��و خالل الع��ام  ،2011و�صل في غ��زة �إل��ى  ،%23و %5.2في
ال�ضف��ة 115،هو نمو خادع وغير م�ستدام ،وذلك لأن النمو في غزة كان نتيجة �إعادة الإعمار
والدمار وا�ستخدام الأنفاق وقطاع الإن�شاءات الذي �شهد نمواً ملحوظ ًا ب�سبب تبيي�ض �أموال
الأنف��اق ،و�إن كان مقارن��ة مع و�ضع اقت�صادي �سابق و�سيئ ،بدلي��ل �أن معدل الدخل ما زال
�أق��ل من  %10مقارنة بالعام  ،2005وانخفا�ض عام في الأجور المخ�ص�صة و�إنتاجية النقل،
وبطالة مرتفعة ت�صل �إلى  ،%27وانعدام للأمن الغذائي بن�سبة  2من كل � 3أفراد.
مم��ا ت��م ا�ستعرا�ضه يت�ض��ح �أن �سد الفجوة في الم�ست��وى التنموي والن�ش��اط االقت�صادي في
ال�ضف��ة ،وانتهاء الف�صل االقت�صادي والم�ؤ�س�ساتي لي���س بالم�ستحيل ،وتكمن محاولة عالج
هذه الفجوة من خالل تخ�صي�ص موارد مالية من خالل �صندوق ،وم�ساعدة القطاع الخا�ص
لدعم الم�شاريع الريادية في القطاع على وجه الخ�صو�ص.
�إن الفج��وة االقت�صادية بين �شطري الوطن تحتاج �إلى �إع��ادة اللحمة بينهما ب�شكل عقالني،
 113معهد ما�س .المراقب االقت�صادي واالجتماعي ،العدد ال�سنوي  ،2011م�صدر �سبق ذكره� ،ص .39-38
114

http://www.ple.gov.ps/img/magazine/pdf-filleaoaf971-5f3p-46ad-8dea99tac4371242.pdf

 115الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)« .االقت�صاد الفل�سطيني �سيزداد �سوءاً على المدى الطويل رغم النمو
الحالي» .موقع �سما الإخباري:
http://www.samanews.com/uploads/090606104415wzry.jpg
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وبما يكفل الميزات الن�سبية لكليهما ،وبما يحقق العدالة في تحمل م�س�ؤولية العمل التنموي
وفي توزيع ثماره ونتائجه ،فالحاجة ملحة لت�صحيح ال�سيا�سة االقت�صادية واالجتماعية في كل
من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
�إن التوقع��ات الم�ستقبلية ف��ي غزة ،وفي ظل االنق�سام ،قاتمة ،فقد حددت الأمم المتحدة �أن
العي���ش ف��ي القطاع قد ي�صبح غير محتمل بحلول الع��ام 2020؛ �أي بعد حوالي � 7سنوات،
�إذ م��ن المتوق��ع �أن يبلغ عدد �سكان قطاع غزة مليونين ومائة �أل��ف ن�سمة ،و�أن ت�صل الكثافة
ال�سكاني��ة �إل��ى  5800ن�سمة لكل كيلومتر مرب��ع ،الأمر الذي يفر�ض �ضغوط�� ًا هائلة على
�إم��دادات مياه ال�ش��رب والكهرب��اء ،وبخا�صة �أن حوال��ي  %90من المياه الت��ي تتدفق من
المناب��ع الجوفية في قطاع غ��زة غير �صالحة لال�ستهالك الآدم��ي ودون معالجة ،و�أن %90
م��ن مياه ال�صرف ال�صحي ت�ص��ب بالبحر ،و�أن هناك حاجة بحلول الع��ام  2020لبناء 440
مدر�س��ة �إ�ضافي��ة ،علم ًا �أن  %85من المدار�س تعمل بنظ��ام الفترتين ،وتوفير � 800سرير في
116
الم�ست�شفيات و�أكثر من �ألف طبيب.

النتائج:
	•�إن االنق�س��ام ال�سيا�سي� ،أدى �إل��ى انق�سام اجتماعي ،على قاعدة توزيع ال�سكان بين غنى
فاح�ش لقلة من ال�سكان ،وفقر مدقع للأغلبية من الغزيين الذين �أ�ضحوا غرباء في وطنهم.
	•�إن االنق�سام االجتماعي الداخلي ،في جوهره وحقيقته المو�ضوعية ،يعبر عن نف�سه على
قاع��دة توزيع ال�س��كان في ال�سلم الطبقي �أو االجتماعي بين القل��ة من الأغنياء والأغلبية
ال�ساحقة من الفقراء.
	•ت�أثرت �شريحة وا�سعة من ال�شعب الفل�سطيني من �سيا�سة الح�صار المفرو�ض ،وتعاني من
�أعرا�ض وم�ش��كالت نف�سية متنوعة ،منها الخوف ،وعدم ال�شعور بالأمان ،والعدوانية،
والغ�ضب ،والإحباط العام.
	•هن��اك تراجع في الحقوق الإن�سانية التى تم�س حياة الف��رد ،كالحق في العي�ش بكرامة،
والح��ق في ال�سكن المالئم ،والحق في العمل والتعليم ،والتمتع بقدر ٍ
كاف من ال�صحة
النف�سية والبدنية ،والحقوق االجتماعية واالقت�صادية والثقافية كافة ،التي كفلتها ن�صو�ص
القانون الدولي الإن�ساني.
	•�إن الم�ساعدات الدولية لم تفلح في تعديل �أو تح�سين بنية االقت�صاد الفل�سطيني وم�ساعدته في
� 116سيل ،باتريك ،م�صدر �سبق ذكره.
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ف��ك االرتباط مع االقت�صاد الإ�سرائيلي ،ال�سيما في ظل ارتباط الت�سويق مع الخارج بالمنافذ
الإ�سرائيلية ،كما قلل الح�صار والعدوان من فر�ص تقدم الو�ضع االقت�صادي الفل�سطيني.
	•عانى قطاع غزة من تدهور حاد في الدخل القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي،
الأمر ال��ذي �أدى �إلى انخفا�ض في ن�صيب الفرد ،والمزيد م��ن الفقر والبطالة ،وكذلك
هروب اال�ستثمارات ب�شقيها العام والخا�ص نظراً لغياب اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني.
	•تزاي��د ع��دد الأ�سر التي تعيلها الن�س��اء ،لعجز الزوج �أو فقدانه ،م��ا ي�سبب �ضعف معدل
الدخ��ل نتيجة لطبيعة الأعمال غير المدرة للمال التي تقوم بها الن�ساء ،كذلك تزايد عدد
الأطفال الأيتام المطرد ليبلغ عددهم �أكثر من � 16ألف يتيم.
	•هن��اك حاالت انف�لات �شامل للأ�سعار في الوطن ،وبخا�صة في قط��اع غزة� ،إ�ضافة �إلى
االحت��كار للب�ضائع من قب��ل بع�ض التجار والمهربين والقوى المتنف��ذة ،ما �سي�ؤدي �إلى
انهيار اقت�صادي واجتماعي �شامل.
	•في ظل الح�صار� ،أ�صبح التهريب عبر الأنفاق م�شروعاً ،ما خلف طبقة من �أمراء الحرب
والأثري��اء الج��دد تعي���ش حالة انف�ص��ال وانف�صام عن غالبي��ة ال�شعب ،وتتمت��ع بالنفوذ
واالمتيازات غير الم�سبوقة.
	•انتعا�ش ال�سوق ال�سوداء ،وظهور �شريحة من العمال تعمل في الأنفاق في ظروف معقدة.
	•تح��ول االقت�صاد الغ��زي في ظل تجارة الأنف��اق �إلى اقت�صاد ا�ستهالك��ي ،يقوم بت�صدير
المال فقط ،وي�ستورد ال�سلع ،وبالتالي �أ�صبح اقت�صاداً ريعي ًا وطفيلي ًا وغير منتج.
	•�إن �إقام��ة منطق��ة تجاري��ة حرة مع م�صر ف��ي ظل االنق�س��ام ،تتوافق مع ما �أع��ده القادة
الإ�سرائيلي��ون ل�ضرب الم�شروع الوطن��ي وقطع الطريق �أمام �إقام��ة دولة فل�سطينية على
حدود .67
	•يج��ب ا�ستعادة وحدة ال�شع��ب الفل�سطيني ،لتعي��د الوحدة ل�شطري الوط��ن ،من �أجل
ا�ستكمال مهمة التحرير و�إقامة الدولة الم�ستقلة وعودة الالجئين الذين �شردوا منها.
	•�إن االنف�ص��ام الجغرافي بين �شطري الوط��ن� ،أدى �إلى تفاوت اقت�صادي بينهما ،وازدياد
الهوة االقت�صادية وات�ساعها ب�شكل متعاظم في ال�سنوات الأخيرة.
	•�إن �إع�لان البع�ض عن قطاع غ��زة محرراً ،وف�صله كلي ًا عن �إ�سرائي��ل ،وثاني ًا عن ال�ضفة،
ي�ص��ب في م�صلحة �إ�سرائيل ،لأن��ه �سيعفيها ب�صفتها دولة احتالل م��ن م�س�ؤوليتها اتجاه
القطاع و�سي�ؤدي �إلى �إنهاء حل الدولتين.
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التو�صيات
	•�إن الأزم��ة االقت�صادية العميق��ة ،واالرتفاع الفلكي للأ�سعار ،وارتف��اع م�ستوى البطالة
والفق��ر ب�ش��كل غير م�سبوق ،يج��ب �أن تكون دافع�� ًا لإنهاء االنق�س��ام ،وذلك لتجنب
االنهيار االقت�صادي واالجتماعي ال�شامل.
	•�إن تج��ارة الأنفاق لي�ست خي��اراً فل�سطينياً ،و�إنما حكم �ضرورة ومم��ر �إجباري للأمر
الواقع الذي يجب �أن ينتهي ب�أق�صى �سرعة ،حتى تخفف من عذابات ال�شعب الفل�سطيني،
وال�ضغط من �أجل توف��ر الإرادة ال�سيا�سية الجادة نحو �إنهاء االنق�سام وا�ستعادة الوحدة،
والعمل من �أجل رفع الح�صار.
	•�إنه��اء االنق�سام و�إرث��ه الثقيل يكون بالع��ودة �إلى طاولة الحوار الوطن��ي ال�شامل ،الذي
يجمع كل الق��وى الوطنية والإ�سالمية ،و�إعادة �إحياء العام��ل الذاتي الفل�سطيني ،وعدم
االنتظار واالرتهان للعوامل الخارجية.
	•التركي��ز عل��ى �أهمية الوح��دة االقت�صادية لبن��اء دول��ة فل�سطينية قابلة للحي��اة ،وفح�ص
الخي��ارات المختلفة لتقلي�ص مخاطر و�آثار االنف�ص��ال الجغرافي� ،أو �إن�شاء البنى التحتية
ال�ضرورية لتحقيق التوا�صل بين المواطنين وانتقال الب�ضائع ور�ؤو�س الأموال.
	•توثيق العالقات التجارية بين غزة والدول العربية والأجنبية يجب �أال يكون على ح�ساب
وح��دة الأر�ض ،ويج��ب �أن ال ي�ستغل ه��ذا االنفتاح من قبل �إ�سرائي��ل لعزل قطاع غزة
وف�صله كلي ًا عن ال�ضفة.
	•�إن انفتاح غزة على م�صر ب�صورة كاملة ،يجب �أن يكون �ضمن م�صالحة فل�سطينية كاملة
تحافظ على االرتباط الوثيق بين ال�ضفة وغزة.
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	•الجه��از المرك��زي للإح�ص��اء الفل�سطيني .قاعدة بيان��ات م�سح التعلي��م والثقافة للعام
 ،2008-2007رام اهلل -فل�سطين.
	•الجه��از المركزي للإح�صاء الفل�سطيني .م�سح القوى العاملة  ،2011-2010رام اهلل،
.2012
	•الجه��از المركزي للإح�صاء الفل�سطيني .م�سح الق��وى العاملة الفل�سطينية ،الأعداد من
.2011-1996
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	•الجه��از المركزي للإح�ص��اء الفل�سطيني .م�ش��روع الن�شر والتحلي��ل لبيانات التعداد،
تفاوت نم��و الم�ؤ�شرات االقت�صادية واالجتماعية بي��ن المحافظات الفل�سطينية ،كانون
الأول � ،2009ص .54
	•الجه��از المرك��زي للإح�ص��اء الفل�سطين��يhttp://www.pebs.gov.ps/ :
htm.2009.10%portals/-pebs/national/accounts/b1
	•الجه��از المرك��زي للإح�ص��اء الفل�سطين��يhttp://www.pebs.gov.ps/ :
htm.10-portals/-Rainbow/Documents mojor/ 2009
	•الجه��از المرك��زي للإح�ص��اء الفل�سطين��يhttp://www.pebs.gov.ps/ :
htm.10-2009%portals/-Rainbow/Documents/Major
	•الجه��از المركزي للإح�ص��اء الفل�سطين��يhttp://www.pebs. :2008-1994 ،
htm.08-2094/gov.ps/portals/-pebs/national accounts/b1
	•الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،الن�شرة الإح�صائية لل�سكان.2009 ،
	•الحماق��ي ،يم��ن .مفهوم م�ؤ�ش��رات النوع االجتماع��ي و�أنواعه��ا ومعايير وخطوات
�إعدادها ،م�صر :جامعة عين �شم�س2006 ،
	•حواتم��ة ،ناي��ف« .نرف���ض �إقامة منطقة ح��رة ب�سيناء» ،الأه��رام الم�صري��ة� 8 ،أكتوبر
http://www.ahram.org.eg/Journalist-reporters/
:2012
News/175751.aspx
	•الح��وار المتم��دن .ور�شة عم��ل حول �أنف��اق غزة و�آثاره��ا االقت�صادي��ة واالجتماعية
وال�سيا�سي��ة ،الع��دد http://www.ahewar.org/ :2008/12/14 :2495
debat/show.art.asp?aid=156356
	•الخ�ض��ري ،جمال ناجي�« .آث��ار الح�صار الإ�سرائيلي لقطاع غ��زة على التنمية» ،ورقة
عمل مقدمة �إلى منتدى الأعمال الفل�سطيني ،لندن  -بريطانيا.
	•خلي��ل� ،سامي .نظرية االقت�صاد الكلي ،الكت��اب الأول المفاهيم الأ�سا�سية والنظريات،
الكويت :دار النه�ضة العربية للطبع والن�شر والتوزيع .1999 ،
	•دائرة التن�سيق واالرتباط المدني في وزارة ال�صحة.
	•دوح��ان ،ح�سن« .القرار االقت�ص��ادي يمتلكه الأثرياء الجدد � ..ستمائة مليونير من غزة
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ببركة الحاكم التاجر»  -تقرير  2012/11/1موقع �سما الإخباري.
	•رويت��رز« .انتق��ادات لإ�سرائي��ل ف��ي منت��دى الأم��م المتح��دة لحق��وق الإن�س��ان»،
 4كان��ون الأول http://ara.reuters.com/article/ :2008
idARACAE4B318T20081204
	•زغب��ر ،و�سام« .لماذا ت�صر «حما���س» على المنطقة التجارية الحرة في ظل االنق�سام»،
�صحيف��ة االتج��اه الديمقراط��يhttp://alhourriah.ps/ :2012/10/13 ،
ar/?page=det&id=16295
	•�سالم ،محمد طه« .ال�صحة في فل�سطين -منظور اقت�صادي وتنموي» ،القد�س� :صحيفة
القد���س 26 ،حزي��ران http://www.alquds.com/news/article/ :2011
view/id/275714
	•�سعد ،عبد الرحمن�« .سياحة الأنفاق تنتع�ش في غزة» ،قناة الجزيرة ،رفح .2011/7/31
	•�سلطة النقد الفل�سطينية .التقرير ال�سنوي .2009
	•�سلطة النقد الفل�سطينية .تقرير اال�ستقرار المالي  ،2010تموز .2011
	•�سلط��ة النقد والجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطين��ي .الأعداد ،20 ،16 ،12 ،8 ،4
 .24رام اهلل .2010-2006
	•�سلطة النقد والجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،المراقب االقت�صادي واالجتماعي،
الأعداد الرابع ،والثامن ،والثاني ع�شر ،وال�ساد�س ع�شر ،والع�شرون ،والرابع والع�شرون،
رام اهلل.
	•�سليم��ان ،فهد« .الديمقراطي��ة الفل�سطينية وحقوق المر�أة  ..معيق��ات و�آفاق» ،ور�شة
عمل :الحوار الإقليمي من �أجل تنمية الديمقراطية ،بيروت .2012/6/21-20
	•ال�سميري ،نجاح« .المر�أة في غزة بين مطرقة الح�صار و�سندان االنق�سام» ،ورقة عمل
مقدمة �إلى مركز �إعالم حقوق الإن�سان والديمقراطية «�شم�س».
	•�سويل��م ،عبد المجيد« .ال�صراع في «حما�س» والدجاجة التي تبي�ض ذهباً»http:// :
www.palestine-pmc.com/atemplate.php?id=20236
	•ال�شروق الجديد الم�صرية« .حما�س :م�صر ت�شارك في ح�صار غزة»http:// :2010 ،
www.masress.com/shorouk/169166
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	•ال�شعب اليومي��ة (موقع �إلكتروني)« .م�صرع عامل فل�سطين��ي داخل نفق للتهريب بين
قط��اع غ��زة وم�ص��ر»http://arabic.peopledaily.com. :2012/9/19 ،
html.7820302/cn/31662
	•�شق��ورة ،محمد فتحي« .الح�ص��ار الإ�سرائيلي وتقوي�ض فر�ص التنمي��ة االقت�صادية في
قط��اع غزة».دني��ا الوط��نhttp://pulpit.alwatanvoice.com/ :2012 ،
/articles
	•�شمعون ،هداية� .أثر االنق�سام الداخل��ي والح�صار على العالقات الأ�سرية واالجتماعية
في قطاع غزة ،درا�سة ل�سهاد عبيد ،وماجدة البلبي�سي ،غزة :مركز �ش�ؤون المر�أة.
	•ال�شوربج��ي� ،سفي��ان« .منطقة التجارة الحرة  ..هل تنقل غزة م��ن دائرة اال�ستغاثة �إلى
الإنتاج»� ،صحيفة اال�ستقالل.
	•ال�صوراني ،غازي�« .أفكار عامة حول منطقة التجارة الحرة» ،ور�شة عمل ،غزة :قاعة
الالتيرنا.2012/9/8 ،
	•ال�صوران��ي ،غازي« .الح�صار واالنق�سام و�آثارهما االقت�صادية واالجتماعية على قطاع
غزة» ،ورقة عمل مقدمة للجنة ال�شعبية لمواجهة الح�صار.2010/2/9 ،
	•ال�صوران��ي ،غ��ازي« .ورق��ة عم��ل� :أنف��اق غ��زة و�آثاره��ا االقت�صادي��ة واالجتماعية
وال�سيا�سية» ،الحوار المتمدن ،العدد � ،2008/12/14 ،2495ص :1
	•http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=156356
	•ال�صوران��ي ،غ��ازي .الأو�ضاع االقت�صادية ف��ي ال�ضفة الغربية وقطاع غ��زة 15 ،يناير/
كانون الثاني .2011
	•ال�صوران��ي ،غازي .ظاهرة الغ�لاء� -أ�سباب� -آثار� -آليات مواجهته��ا .قاعة الالتيرنا،
غزة :اللجنة االقت�صادية للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين.2010 ،
	•الطباع ،ماهر�« .ألم يحن الوقت لتحويل تجارة الأنفاق �إلى المعابر الر�سمية؟» ،وكالة
معا ،موقع �إلكتروني.
	•الطب��اع ،ماهر« .واقع القطاع ال�صناعي ف��ي محافظات غزة في ظل الح�صار» ،مدونة
االقت�ص��ادي ��� 2011/11/2صhttp://smartsoft.maktoobblog. :2
A7%D8%88%D9%/com/1075625
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	•عب��د الكريم ،ن�صر« .خلفية عامة عن الأو�ض��اع االقت�صادية واالجتماعية في الأرا�ضي
الفل�سطيني��ة» ،الأ�سك��وا  -المنت��دى العربي الدولي ح��ول �إعادة الت�أهي��ل والتنمية في
الأرا�ضي الفل�سطينية ،بيروت  14-11ت�شرين الأول .2004
	•عب��د النبي ،نبيل جمال .الآثار االقت�صادية واالجتماعي��ة لموازنات ال�سلطة الفل�سطينية
( ،2010-2000ر�سالة ماج�ستير) ،غزة :جامعة الأزهر.
	•الغ��ف ،رام��ي .البطال��ة قنبل��ة موقوت��ة ته��دد المجتم��ع ف��ي فل�سطي��ن ،المكت��ب
الوطن��ي للدف��اع ع��ن الأر���ضhttp://www.nbprs.ps/news.:
php?action=show&id=1986
	•فل�سطي��ن الآن( .موقع �إلكتروني)« .مطالبات بمعبر تجاري بين م�صر وغزة بدي ً
ال عن
الأنفاق»http://paltimes.net/new/ar/prints/news/20728 :
	•قنديل ،عبد اهلل .رئي�س غرفة �شمال �سيناء :منطقة تجارة حرة بين رفح وغزة مطلب �شعبي،
�صدى البلد�( ،صحيفة �إلكترونية)http://www.el-balad.com/256509 :
	•الكوفي��ة بر�س (موق��ع الكتروني)  ،2012/9/23لمزيد م��ن التفا�صيل ،انظر :الطباع،
ماهر�« .ألم يحن الوقت لتحويل تجارة الأنفاق �إلى المعابر الر�سمية» ،م�صدر �سابق.
	•اللجنة ال�شعبية لمواجهة الح�صار.2008/11/25 ،
	•مجل�س تن�سيق القطاع الخا�ص.
	•المرك��ز الفل�سطيني لحق��وق الإن�سان .قطاع غزة :ح�صار لم يتوق��ف و�إعمار لم يبد�أ،
م�صدر �سبق ذكره.
	•المرك��ز الفل�سطيني لحقوق الإن�س��ان .قطاع غزة :ح�صار لم يتوق��ف و�إعمار لم يبد�أ،
تقري��ر �أثر �سيا�سة الح�ص��ار الإ�سرائيلي على المدنيين ،حزي��ران  - 2010ت�شرين الثاني
 ،2011المركز الفل�سطيني لحقوق الإن�سان:
	• .،pdf.2011-12-www.pchrgaza.org/files/2011/clouser-21
	•مرك��ز الميزان .الأبعاد االقت�صادي��ة واالجتماعية في موازنات ال�سلطة الفل�سطينية ،غزة
.2002
	•مرك��ز را�شيل ك��وري الفل�سطين��ي لحق��وق الإن�سان ومتابع��ة العدالة الدولي��ة( ،موقع
�إلكتروني)http://rachelcenter.ps/index.php :2012/9/18 ،
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	•معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني  -ما�س و�آخرون .المراقب االقت�صادي
واالجتماعي ،العدد .25
	•معه��د �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني  -ما���س« .ات�ساع الفجوة االقت�صادية
بين غزة وال�ضفة» ،موقع �صفا الإلكتروني 5 ،ت�شرين الأول :2011
http://safa.ps/details/news/60525/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D98%A%D8%B1tl

	•معه��د �أبح��اث ال�سيا�س��ات االقت�صادي��ة الفل�سطين��ي  -ما���س .المراق��ب االقت�صادي
واالجتماعي ،العدد  ،15رام اهلل� ،شباط .2009
	•معه��د �أبح��اث ال�سيا�س��ات االقت�صادي��ة الفل�سطين��ي  -ما���س .المراق��ب االقت�صادي
واالجتماعي العدد  ،5رام اهلل� ،أيار .2006
	•معه��د �أبح��اث ال�سيا�س��ات االقت�صادي��ة الفل�سطين��ي  -ما���س .المراق��ب االقت�صادي
واالجتماعي ،العدد  ،16رام اهلل� ،أيار .2009
	•معه��د �أبح��اث ال�سيا�س��ات االقت�صادي��ة الفل�سطين��ي  -ما���س .المراق��ب االقت�صادي
واالجتماعي ،العدد  25تموز.2011 ،
	•معه��د �أبح��اث ال�سيا�س��ات االقت�صادي��ة الفل�سطين��ي  -ما���س .المراق��ب االقت�صادي
واالجتماعي ،العدد � ،27شباط .2012
	•معه��د �أبح��اث ال�سيا�س��ات االقت�صادي��ة الفل�سطين��ي  -ما���س .المراق��ب االقت�صادي
واالجتماعي ،العدد ال�سنوي  ،2011العدد  ،28حزيران .2012
	•معه��د درا�سات التنمية« .التغي��رات االقت�صادية واالجتماعية لقطاع غزة» ،غزة :معهد
درا�سات التنمية ،ت�شرين الأول.2007 ،
	•معه��د درا�سات التنمي��ة .التغيرات االقت�صادية واالجتماعية لقط��اع غزة ،غزة ،ت�شرين
الأول .2007
	•منظمة �أطباء لحقوق الإن�سان ع�شية يوم الجوع العالمي ،كانون الأول .2011
	•منظم��ة بت�سليم« .الح�صار المفرو�ض على قطاع غزة وت�شديد العقوبات االقت�صادية»:
http://www.btselem.org
	•وافي� ،سامي .تطور البنيان االقت�صادي الفل�سطيني ،ر�سالة ماج�ستير غير من�شورة ،معهد
البحوث والدرا�سات العربية القاهرة .2005
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�أولويات العمل التنموي ف��ي القطاعات االجتماعية والبنية التحتية في.	•وزارة التخطيط
.2004/14-11  بيروت،الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة
 مركز المعلومات ال�صحية: رام اهلل،2010  فل�سطين-  التقرير ال�صحي.	•وزارة ال�صح��ة
.2011  ني�سان،الفل�سطيني
 «ع�ش��رة �آالف دوالر مقابل من يقتل في.)2010( .	•وكال��ة فل�سطين اليوم الإخباري��ة
http://paltoday.ps/ar/mobile/post/73927. : فل�سطي��ن- غزة،»النفق
html
• http://alestqlal.com/ar//index.php?act=Show&id=4082
• http://www.aljazeera.net/ereports/pages/4996f9bb-b6c04026-bb9998-c6cb4320b8
• http://www.pebs.gov.ps/portals/-Rainbow/Documents/
Exp constant 20112012-.htm
• http://www.pebs.gov.ps/portals/-Rainbow/Documents/
Exp08-2094%.htm
• http://www.pebs.gov.ps/portals/-Rainbow/Documents/
Exp08-2094%.htm
• http://www.pebs.gov.ps/portals/-Rainbow/Documents�أم عام
2011 /Exp constant20112012-.htm
• http://www.ple.gov.ps/img/magazine/pdf-filleaoaf9715f3p-46ad-8dea-99tac4371242.pdf
• http://www.samanews.com/index
php?act=Show&id=121348
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تعقيب د .يوسف عبد الحق
لقد قر�أت الأوراق ب�شكل عام ،و�أعتقد �أن بع�ضها لم يكن من�سجم ًا تمام ًا مع فكرة الم�ؤتمر.
�أم��ا بالن�سبة لورق��ة �سمير �أبو مدللة ،فقد عر���ض فيها معلومات كافية ووافي��ة تتعلق بالو�ضع
االقت�صادي واالجتماعي ،و�إن كنت �أت�صور �أنه كان يجب عليه – خا�صة فيما يتعلق بحكومة
ت�سي��ر موازنتها  -و�ضع �سل�سل��ة زمنية من النفقات
«حما���س» ،حي��ث ال نعرف بدقة كيف ّ
والإيرادات وكيفية تغطية العجز ،حتى يقدم لنا �شيئ ًا ال نعلمه هنا في ال�ضفة .ومع ذلك هناك
نقاط ال تم�س البحث الجوهري بقدر ما تم�س طريقة البحث.
النقط��ة الأولى .وهي الأ�سه��ل ،تتعلق بوجود �أخطاء مطبعية ت�ؤثر عل��ى �صحة المعلومات،
و�أخط��اء �أخ��رى ينبغي ت�صحيحه��ا وتتعلق ببع���ض الأرقام ال��واردة ،مثل حج��م اال�ستثمار
الإجمالي وقيمة االدخار الوطني.
النقط��ة الثاني��ة .كما ذكرت ف���إن عنوان الم�ؤتمر وا�ض��ح «التجمع��ات الفل�سطينية وتمثالتها
وم�ستقبل الق�ضية الفل�سطينية»؛ لذا كنت �أت�صور �أن تتحدث الورقة مثالً ،بعد �أن تقدم البيانات
والمعلوم��ات ،عن حك��م ال�سلطة قبل االنق�سام ،فال يمكن �أن يك��ون حكم ال�سلطة في قطاع
غ��زة قب��ل االنق�سام مختلف�� ًا عنه في ال�ضفة الغربي��ة ،لأنه حكم واحد وقي��ادة واحدة و�سيا�سة
واحدة ،ومن ثم تنتقل �إلى حكم «حما�س» ،وتربط ذلك ب�أثره على االنتماء للم�شروع الوطني،
ك��ي نعرف «ما هي م�شكلتنا؟» .كما ت�ص��ورت �أي�ض ًا �أن ت�أتي الورقة بتحليل طبقي عن الفقراء
والفقر الذي ي�صل تقديره �إلى  %80و�أحيان ًا  ،%70و�أين توجههم الآن في االنتماء للم�شروع
الوطني؟ و�أين توجه «تجار الحرب والأنفاق» ور�ؤو�س الأموال الكبيرة من االنتماء للم�شروع
الوطني؟ لأنني �أريد معرفة الم�شكلة بال�ضبط من �أجل و�ضع �سيا�سات وبرامج.
ل��م �أالح��ظ نهائياً ،وهذه نقطة منهجي��ة� ،أنه في ال�صراع على قطاع غ��زة بين قيادتي «فتح»
و«حما�س» ،كان االحتالل يلعب دور المتفرج� ،إذ ب�إمكانه �أن يتدخل ،بمعنى �أنه يوجد دور
وا�ض��ح لالحتالل في حدوث االنق�سام بين ال�ضفة والقط��اع ،وهو �أمر ذكرته الورقة ب�شكل
تف�صل فيه ،بالرغم من كونه مهم ًا لأن ق�ضية التجزئة منذ النكبة حتى الآن هي
عام ،لكنها لم ّ
نتيجة ل�سيا�سات االحتالل.
مرة �أخرى� ،أظن �أن المعلومات في الورقة كافية ،لكن تنق�صها المنهجية التي و�ضعتها فل�سفة
الم�ؤتم��ر ،وهي في غاية الأهمية ،حي��ث �أ�صبح يوجد لكل فل�سطيني في مكان تواجده �ش�أن
خا�ص به.
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الجلسة السابعة
الفلسطينية وواقع التجزئة
جمعات
ّ
التّ ّ
فلسطينيو الداخل
رئيس الجلسة :د .عبد الكريم البرغوثي.
أ .د .يوس���ف رفي���ق جباري���ن :مفاهي���م التخطي���ط القوم���ي ف���ي إس���رائيل
وإستراتيجيات السيطرة.
تعقيب :د .مهند مصطفى.
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مفاهيم التخطيط القومي في
إسرائيل وإستراتيجيات السيطرة
�أ .د .يو�سف جبارين

مق ّدمة
بجان��ب االنت�صار الع�سك��ري واحتالل الأرا�ض��ي الفل�سطينية الع��ام  ،1948ودور الجهاز
الع�سك��ري في ال�سيط��رة الفعلية على الأر�ض والجغرافي��ا ،كان ،وال يزال ،لجهاز التخطيط
الإ�سرائيل��ي دور مرك��زي مكم��ل لتل��ك ال�سيط��رة ومعزز لها ،م��ن خالل ت�صمي��م الحيز،
وتخطيطه ،وتطويره االقت�صادي واالجتماعي والبيئي والمادي.
تحل��ل هذه الورق��ة الممار�سات الإ�سرائيلي��ة التخطيطية التي تم تطبيقه��ا وتوظيفها منذ قيام
الدول��ة ،ودور التخطيط في ال�سيطرة على الأر�ض وبن��اء الدولة-الأمة .وتخل�ص الورقة �إلى
�أن �إج��راءات الدولة في التخطيط المكاني في �إ�سرائي��ل منذ العام  ،1948قد �أوجدت �إطاراً
مفاهيمي�� ًا جيو�سيا�سي ًا متما�س��ك ًا هدفه بناء الدولة -الأمة ،عبر �إح��داث تغيير دراماتيكي في
الديموغرافي��ا ،وال�سيط��رة ال�شاملة عل��ى الجغرافيا والمكان ،ومن خ�لال تهمي�ش ال�سكان
الأ�صليين و�إق�صائهم.
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وته��دف هذه الورق��ة �إلى عر�ض �أهم المخطط��ات القطرية في �إ�سرائي��ل ،وتحليل �إنجازات
التخطيط القومي فيها ،و�إ�سقاطاته المركزي��ة على الفل�سطينيين عامة ،ومواطني دولة �إ�سرائيل
خا�ص��ة .وم��ن �أج��ل ذلك ،تبح��ث الورقة المفاهي��م المركزي��ة التي تحكم ه��ذا التخطيط
و�إ�سقاطاته ،وت�ستخدم التحليل المفاهيمي للتعرف على مفاهيم التخطيط القومي في �إ�سرائيل.
ولأجل ذلك ،ت�ستعر�ض هذه الورقة بالتحليل �أنماط ًا مختلفة من وثائق التخطيط ،منها جميع
الخط��ط القومي��ة ال�شاملة التي تم �إعدادها من��ذ قيام �إ�سرائيل ،والخط��ط القومية التي تتعامل
م��ع التوزيع الجغرافي لل�سكان ،والخطط المناطقية ،والخطط المناطقية الوزارية ،والخطط
المناطقية الكبيرة التي قدمتها الوكالة اليهودية.
فعلى الرغم من �أن بع�ض الدرا�سات قد ناق�شت جوانب مختلفة للتخطيط القومي في �إ�سرائيل
(;see: Alexander, Alterman, and Law-Yone, 1983; Mosseri, 1997
 ،)Alterman and Stav, 2001; Alterman, 2001ف�إن � َّأي ًا منها لم يتناول الخطط
القومي��ة و�أهدافها ومفاهيمه��ا و�إنجازاتها من زوايا جيو�سيا�سية ونقدي��ة .كذلك ،ف�إن هذه
الورقة هي الأولى التي تتناول التخطيط القومي في �إ�سرائيل من خالل تحليلها لجميع الخطط
المكانية القومية والمناطقية.

مدخل التخطيط القومي في �إ�سرائيل
تعد �إ�سرائيل دولة ذات طابع فريد في ا�ستخدامها الوا�سع للتخطيط القومي القانوني الم�سيطر
ّ
علي��ه كلي ًا م��ن قبل الحكومة المركزية وم�ؤ�س�سات التخطيط القوم��ي التابعة لها .فمنذ العام
 ،1949ت��م �إنتاج الع�شرات من الخط��ط ال�شاملة المختلفة ال�ستعماالت الأرا�ضي والتوزيع
ال�سكان��ي عل��ى الم�ستويي��ن القوم��ي والمناطق��ي ،من �أج��ل التحكم في مكون��ات الدولة
الجغرافي��ة والديموغرافي��ة ،وتطوي��ر بنيتها التحتي��ة ،وتحديد �شكل م�ستقبله��ا االقت�صادي
والبيئي والجيوبوليتيكي.
فقان��ون التخطي��ط والبن��اء ( ،)1965قان��ون رئي�س يتحك��م بتنظيم مجمل التخطي��ط القانوني
و�أ�ش��كال التنمية في �إ�سرائي��ل .ولدى �إ�سرائيل نظام تخطيطي مرك��زي ال�ستعماالت الأرا�ضي،
تنخرط الحكومة المركزية فيه كلياً ،من خالل ما تتمتع به من �سلطات وا�سعة تتيح لها الإ�شراف
عل��ى الق��رارات التخطيطية عل��ى الم�ست��وى المحلي ،وو�ضع الخط��ط القومي��ة الملزمة ب�ش�أن
ا�ستعماالت الأرا�ضي (�ألترمان .)2001 ،و�إ�ضافة �إلى ذلك ،يتم انخراط الحكومة المركزية عبر
هرمي��ة الخطط بدءاً بالخطط القومية ،ثم المناطقية ،وانتهاء بالخطط المحلية (�ألترمان:2001 ،
 .)272فق��د و�ضع قان��ون التخطيط والبناء الذي تمت الموافقة علية ف��ي العام  ،1965ت�صوراً
لنظام تخطيطي متعدد الم�ستويات (را�شو�سكي )1992 ،على النحو المبين في جدول .1
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جدول  :1نظام تخطيطي متعدد الم�ستويات في �إ�سرائيل
م�ؤ�س�سات التخطيط

م�ستوى التخطيط

الحكومة ،المجل�س القومي للتخطيط والبناء.

الخطة القومية التنفيذية.

المجل�س القومي للتخطيط والبناء ،لجنة تخطيط مناطقية .الخطة المناطقية التنفيذية.
لجنة تخطيط مناطقية ،لجنة تخطيط محلية.

الخطة المحلية التنفيذية /خطة تف�صيلية.

يحدد القانون هرمية منظمة تكون فيها الحكومة المركزية هي ال�سلطة المخولة بالموافقة على
الخطط القومية التي تحدد ال�سيا�س��ة ،ويوافق المجل�س القومي للتخطيط والبناء على الخطط
المناطقية التي ت�ضع تفا�صيل تلك ال�سيا�سة في المناطق ،كما يتم تنفيذ التخطيط بوا�سطة موجز
محلي وخطط تف�صيلية يتم على �أ�سا�سها �إ�صدار تراخي�ص البناء (را�شو�سكي.)1992 ،
المجل�س القومي للتخطيط والبناء هو الوكالة التخطيطية الرئي�سة في �إ�سرائيل .وهو يت�ألف
م��ن  32ع�ضواً؛  14منهم يمثلون الوزارات الحكومية ،و 10يمثلون ال�سلطات المحلية،
ويمثل الثمانية الآخرون منظمات غير حكومية ،عامة ومهنية ،بينهم ممثلون عن منظمات
خا�صة بالطبيعة والن�س��اء والفتيان .ي�شكل المجل�س القومي منبراً عري�ض ًا ووا�سع ًا للتداول
بين جميع الم�ستفيدين ،ويتيح المجال لتجنيد المدخالت المهنية والخبرات ،بحيث يربط
بي��ن االهتمامات االجتماعية واالقت�صادي��ة والبيئية .وير�أ�س المجل���س القومي ممثل عن
وزارة الداخلي��ة .وتتمثل الم�س�ؤوليات الرئي�سة للمجل�س القومي في �سن الخطط الرئي�سة
ذات الم�ستوى القومي (المعروفة با�سم موجز الخطط القومية  -تاما) ،ومراجعة الخطط
المناطقي��ة الرئي�سة ،والقيام بدور مجل�س ا�ستئناف لق��رارات مفو�ضيات التخطيط والبناء
المناطقية ال�ست .يتم �إعداد الخطط القومية الرئي�سة من �أجل ق�ضايا ذات �أهمية تخطيطية
قومي��ة� ،أو ال�ستعم��االت الأرا�ضي التي تخ��دم الم�صالح القومية .وبع��د �إجازة المجل�س
هذه الخط��ط ،يتم �إر�سالها �إلى الحكومة للموافقة النهائية عليها .و�إذ تتم الموافقة عليها،
وتن�ش��ر في الجريدة الر�سمية ،ي�صبح لها و�ضع الخطط الملزم��ة قانونياً .و�أجاز المجل�س
خ�لال ال�سنوات الأخيرة� ،أي�ض ًا وثائق غير قانونية تتعل��ق بال�سيا�سة القومية لال�ستر�شاد بها
في تنفيذ قراراته.
�إن �إنتاج خطط تنموية بهدف التوزيع ال�سكاني على �أ�س�س �إثنية ،وعلى التو�سع الإقليمي على
ح�ساب مجموعة �سكانية �إثنية «�أخرى» في الدولة ذاتها ،لي�س بالأمر ال�شائع في معظم دول
العال��م .ويتذرع بع�ض العلماء الإ�سرائيليين ب�أن هذا النمط من التخطيط القومي مهم بالن�سبة
لإ�سرائيل لأ�سب��اب عدة :الحاجة للح�صول على حدود �آمنة مح�صنة ،الإجماع القومي على
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اال�ستعم��ار والح�شد ال�سكاني في المناطق الحدودي��ة ،الحاجة ال�ستيعاب التدفقات الكبيرة
للمهاجري��ن الج��دد من اليهود (�ألترمان2001 ،؛ كارم��ون2001 ،؛ مائير  .)1992ويرى
�شم��اي �آ�سيف� ،أحد قادة الفريق التخطيطي للخطة القومية ال�شاملة لإ�سرائيل،
المقرة م�ؤخراً
ّ
(«تام��ا � ،)»35أن التخطي��ط القومي ف��ي �إ�سرائيل له ت�أثير كبير على م��ا يحدث فوق الأر�ض
(زاندبي��رغ  .)2000وترى �ألترم��ان (� )1995أن التخطيط القومي ف��ي �إ�سرائيل ازداد قوة
كا�ستجابة لأزمة التدفق الهائل للمهاجرين في �أوائل الت�سعينيات.

تنامي التخطيط الجيو�سيا�سي في �إ�سرائيل
تع��ود �أ�س�س التخطيط الجيو�سيا�سي ال�صهيوني �إل��ى العام  ،1897وترتبط ب�شخ�ص الزعيم
ال�صهيوني الأول ،بنيامين زئيف هرت�سل ،الذي دعا عبر كتابه دولة اليهود ال�صادر في العام
� ،1896أ�صح��اب ر�ؤو�س الأموال اليهود �إلى التب��رع من �أجل �إقامة وطن قومي لليهود.
وقد جزم ،في كتابه ،ب�أن ال حل لم�س�ألة الال�سامية ،وب�أن اليهود لن ي�ستطيعوا االندماج في
�صفوف ال�شعوب الأخرى ،واعتبر �أن «الم�س�ألة اليهودية لي�ست م�س�ألة اجتماعية �أو دينية،
ال �إلى م�س�ألة �سيا�سية تتطلب ت�سوية
بل م�س�ألة قومية» ،وهو ما يتطلب بح�سبه «تحويلها �أو ً
يت��م التو�ص��ل �إليها في �إطار مجل�س ال�شع��وب المتح�ضرة .فنحن �شع��ب� ،شعب واحد»
بتعبي��ره .وقد عر�ض هرت�سل �أن تك��ون فل�سطين (بعد �أن اعتبرها �أر���ض �إ�سرائيل) مكان
�إن�ش��اء الدولة اليهودية ،وذهب ف��ي كتابه �إلى و�صف م�ؤ�س�ساته��ا المختلفة لدى �إقامتها،
مر تاريخهم ،لم يتوقفوا عن ُحلم المملكة  ...العام القادم في
م�شي��راً �إلى �أن اليهود «على ّ
�أور�شلي��م!  ...وقد �أ�صبح لزام ًا علينا الآن �أن نثبت �أنه قد تنبثق من هذا الحلم فكرة �صافية
ك�صفاء نور النهار».
واقت��رح هرت�س��ل �أن تتولى نقل اليهود �إل��ى «دولتهم العتيدة»� ،شرك��ة م�ساهمة تقوم بجمع
الأم��وال الالزمة من �أثرياء ال�شعب ،ومن كل بيت يهودي .وكان من المفتر�ض �أن يتم تنفيذ
ه��ذه الخطة بوا�سط��ة �شركة «جمعية اليه��ود» التي �أعدت للعمل ف��ي التخطيط ،والإعالم،
واالت�ص��ال مع الأمم المختلفة .وعل��ى دعائم تلك ال�شركة� ،أقيمت في العام الالحق ،خالل
الم�ؤتمر ال�صهيوني الأول ،المنظمة ال�صهيونية العالمية.
وق��د عقد الم�ؤتمر ال�صهيوني في العام  ،1897وهو يمثل الهيئة العليا في الحركة ال�صهيونية
الت��ي �شرعت في تنفيذ اال�ستيطان اليهودي الحديث في فل�سطين ،منذ العهد العثماني .وفي
ال�سن��وات الأولى من عمر الم�ؤتمر ال�صهيون��ي (� ،)1901 - 1897أجريت مداوالته �سنوي ًا
في بازل ،با�ستثناء الم�ؤتمر ال�صهيوني الرابع ،الذي انعقد في لندن .وكان الم�ؤتمر ال�صهيوني
الأول ق��د عق��د في بازل في العام  ،1897بمبادرة من بنيامين زئيف هرت�سل .وقد �شارك فيه
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 197مندوب ًا من  17دولة ،وجرى البحث خالله في �أهداف الحركة ال�صهيونية .وفي ختام
مناق�شات الم�ؤتمر الأول ،تمت الم�صادقة على «خطة بازل» ،التي تمت �صياغتها طبقا لر�ؤية
هرت�سل؛ م�ؤ�س�س ال�صهيونية .وبموجب تلك الخطة ،ف�إن «ال�صهيونية ت�سعى �إلى �إقامة وطن
قوم��ي ل�شع��ب �إ�سرائيل في �أر�ض �إ�سرائي��ل ،طبق ًا لل�شرعية الدولية» .وق��د حدد الم�ؤتمر �أن
اال�ستيطان هو و�سيلة تحقيق هذا الم�شروع:
«اال�ستيط��ان في �أر���ض �إ�سرائيل ،وذل��ك بتوطين الفالحي��ن والحرفيين
وال�صناعيي��ن اليه��ود ،بم��ا ين�سجم م��ع اله��دف ،وتنظيم اليه��ود كافة
بم�ؤ�س�س��ات محلية وقطرية بموجب د�ستور كل دول��ة ،وتعميق ال�شعور
القومي اليهودي والوعي القوم��ي اليهودي ،وتنفيذ �أعمال تمهيدية لنيل
موافقة الحكومات ال�ضرورية بغية تحقي��ق �أهداف ال�صهيونية» (الوكالة
1
اليهودية لأر�ض �إ�سرائيل).
كذل��ك ،فقد �أقر الم�ؤتم��ر الأول� ،أي�ضاً� ،إقام��ة الم�ؤ�س�سات والمنظم��ات التي �أعدت لدفع
اال�ستيط��ان في �أر���ض �إ�سرائيل وتن�شيطه ،وتعزي��ز ال�شعور باالنتماء القوم��ي لدى اليهود في
العال��م .كما تقرر� ،أي�ضاً ،انتخاب هرت�سل رئي�س ًا للم�ؤتمر ال�صهيوني .وفي معر�ض تلخي�ص
�ست دولة اليهود».
الم�ؤتمر الأول ،كتب هرت�سل« :في بازل � ّأ�س ُ
�أ�ص��در الم�ؤتمر ال�صهيوني خالل �سنوات وجوده ،قرارات مختلفة حددت طريق الحركة
ال�صهيوني��ة ،وكان لها بالغ الأثر على تحقيق الم�ش��روع ال�صهيوني في �إقامة دولة اليهود.
فق��د تقرر �إن�شاء «البن��ك اال�ستيطاني اليهودي» ،وت�أ�سي�س «ال�صن��دوق القومي اليهودي/
كيرن كييمت» ،وافتتاح فرع للمنظمة ال�صهيونية العالمية في �أر�ض �إ�سرائيل ،في مدينة يافا،
و�إقامة م�ؤ�س�س��ات تعليمية مثل «كلية (جيمنات�سيا) هرت�سلي��ا» ،وكلية الفنون «بت�سلئيل»،
و�إقام��ة الجامع��ة العبرية في القد�س ،واال�ستيط��ان في البالد ،وقرار امت�لاك الأرا�ضي في
م��رج ب��ن عامر ،و«ت�أهي��ل طالئعيين للهج��رة �إلى �أر���ض �إ�سرائيل» ،و�إن�ش��اء «ال�صندوق
الت�أ�سي�س��ي» («كيرن هي�سود») لجمع التبرعات بغر�ض تمويل �ش��راء الأرا�ضي ،وت�أ�سي�س
الوكال��ة اليهودي��ة ،التي تمثل ال��ذراع التنفيذية للحركة ال�صهيوني��ة العالمية ،في فل�سطين
وف��ي العالم .وق��د تم ا ّتخاذ القرار ب�ش�أن �إقامتها كج�س��م م�ستقل عن الحركة ال�صهيونية،
عملي��اً ،في الم�ؤتمر ال�صهيوني الـ  16الذي عقد في � 11آب  1929في زيوريخ� .شكلت
�سن��ي ن�شاطها ،وحتى �إقامة �إ�سرائي��ل ،الج�سم ال�سلطوي التمثيلي
الوكال��ة اليهودية طوال
ّ
لليهود ف��ي فل�سطين ،مقابل �سلطات االنتداب البريطان��ي ودول العالم .وقد تركزت في
تل��ك ال�سنوات ،بوجه خا�ص ،في �أعمال اال�ستيطان ،وف��ي �إدارة المفاو�ضات ال�سيا�سية،
1
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وف��ي تنظيم هجرة اليهود �إلى الب�لاد ،وفي معالجة �ش�ؤون المهاجري��ن الذين توافدوا من
جالي��ات مختلفة �إل��ى �شواطئ البالد .ومنذ �إقامة دولة �إ�سرائي��ل وحتى يومنا هذا� ،أقامت
دائرة اال�ستيطان في الوكالة اليهودية ما يقرب من  500كيبوت�س ومو�شاف (بلدة) (الوكالة
2
اليهودية لأر�ض �إ�سرائيل).
وم��ن المثي��ر لالنتباه �أن �آرثور روبي��ن ( ،)1907من المنظمة ال�صهيونية ،ق��د ّ
فكر منذ العام
 1907ب�أهمي��ة التخطي��ط على الم�ستوى الجيو�سيا�سي ،في كل م��ا يت�صل با�ستيطان اليهود
وم�ستوطناته��م ف��ي فل�سطين .فقد ّ
فكر في الحاج��ة �إلى الربط ما بين الكتلتي��ن اللتين ن�ش�أتا
�آن��ذاك ،تل��ك المحيطة بتل �أبيب مع تلك المحيطة ببحيرة طبري��ا في �شمال البالد (دغانيا -
كفار تابور ومحيطهما) (�سوفير.)2009 3،
ل��م ِ
تول الم�ؤ�س�سات ال�صهيونية �سوى اهتمام قليل لال�ستيطان المديني ولإن�شاء مدن جديدة.
ول��ذا ،فقد تم ا�ستثمار ر�أ�س المال االقت�صادي الذي حمله اليهود الذين هاجروا �إلى فل�سطين
معهم في تطوير الزراعة ،وفي ت�شييد �أبنية �سكنية للإيجار في المدن القائمة ،كما تم ا�ستثمار
ج��زء منه في التطوير ال�صناعي .وهك��ذا ،فقد تم التطوير المديني خالل الفترة االنتدابية من
غي��ر توجيه ،وب�صورة تلقائي��ة .فيما كان التركيز الأكبر في اال�ستيط��ان في المدن والمناطق
القريب��ة م��ن بوابات الدخ��ول �إلى الب�لاد والموانئ ،وعلى ه��ذا النحو تط��ورت تل �أبيب،
وا�ستوطن عدد كبير من اليهود في حيفا (بروت�سكو�س.)1988 ،
وتط��ورت لدى الم�ستعمرين اليهود ف��ي �أعقاب ذلك ،قرى �صغيرة عديدة� ،إلى جانب
م��دن كبيرة ،ن�سبي ًا ،دون مدن متو�سطة �أو �صغي��رة .ك�أنه نوع من التقاطب الح�ضري.
ل��م تكن في فل�سطين ،لدى �إقامة �إ�سرائيل ،مدن �صغيرة �أو متو�سطة .فقط بلدات كبيرة
معتم��دة على الزراع��ة ،مثل الخ�ضي��رة ،وري�شون لت�سي��ون ،ورحوف��وت� .أما المدن
الكبيرة التي كان يعي�ش فيها يهود �آنذاك فهي :القد�س ،حيفا ،تل �أبيب .ومن بين اليهود
الذي��ن كانوا يعي�شون ف��ي البالد في العام  ،1947ترك��ز  %70منهم في المدن الثالث
الرئي�سي��ة المذكورة ،منهم  %43في حا�ضرة تل �أبي��ب (بروت�سكو�س .)1988 ،وقد
ح��اول مخططو المدن و�صن��اع القرار ،منذ ذلك الحين وحت��ى �أيامنا هذه ،التخفيف
م��ن حدة هذه البنية التقاطبية من خالل توزيع ال�سكان ،وبو�سائل جيو�سيا�سية تخطيطية
واقت�صادية متنوعة.
ومما يثير االنتباه� ،أن الم�ستعمرين اليهود تعاملوا مع هذا التقاطب في فترة االنتداب باعتباره
2
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�أرنون �سوفير« .2009 .ال جديد في م�شروع اال�ستيطان ال�صهيوني في �أر�ض �إ�سرائيل  -ما كان هو ما �سيكون».
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واقع�� ًا مرغوباً ،حيث اعتبر �س��كان الكيبوت�سات والبلدات (المو�شافي��م) المدن «برجوازية
�صغي��رة» و�سلوك ًا «�شتاتياً» .وحينما �أرادت حرك��ة اال�ستيطان العمالي �إن�شاء مدينة العفولة،
ف��ي العامي��ن  1925و ،1926كاد �س��كان الكيبوت�سات والبلدات اليهودية ف��ي المنطقة �أن
يعلن��وا الحرمان على ه��ذه المدينة ،لأنهم لم يرغبوا فيها بجواره��م .وحينما �أن�شئت مدينة
نتاني��ا في الثالثينيات ،كان ال��ر�أي ال�سائد يت�ساءل« :ما الحاجة �إلى مدينة �أخرى بين تل �أبيب
وحيفا؟» (بروت�سكو�س.)99 :1988 ،
ويعتق��د �أرنون �سوفي��ر ( ،)2009عالم الجغرافيا ال�صهيون��ي� ،أن التخطيط اليهودي القومي
ق��د تحول ف��ي الثالثينيات م��ن القرن الع�شري��ن �إلى تخطيط قائ��م على �أ�س���س �أمنية ،بوجه
�أ�سا�س��ي .وق��د دفعت �أحداث الأعوام  ،1939 – 1936الحرك��ة ال�صهيونية �إلى االعتراف
ب�أن �أحد ال�سبل لحماية البلدات ،بل للو�صول �إليها ب�أمان �أوالً ،هو خلق ت�سل�سالت ا�ستيطانية
يهودي��ة متوا�صلة ،ولي�س مجرد نق��اط ا�ستيطانية منفردة يكون الو�صول �إليها �صعب ًا وخطيراً،
ب��ل م�ستحي��ل في بع���ض الأحيان .وقد كان��ت الحالة الأب��رز تعبيراً عن ه��ذه الإ�ستراتيجية
اال�ستيطانية هي م�شروع «ال�سور والبرج» (حوماه ومغدال) ،الذي تمثلت وظيفته المركزية
في خلق ت�سل�سالت ا�ستيطانية وتعبئتها (من المطلة �شماالً ،باتجاه غور بي�سان ،مروراً بمرج
ب��ن عام��ر حتى حيفا ،ومن هناك جنوبا حت��ى منطقة نجبا في بئير طوفي��ا) .وكانت هنالك
كتل��ة ا�ستيطاني��ة منفردة ا�ستثنائية ه��ي كتلة حنيتا  -مت�سوفا � -إيل��ون (�أورن- 19 :1984 ،
 .)84وتج�س��د ا�ستم��رار هذه الر�ؤي��ة الإ�ستراتيجية في �إقامة  11بلدة ف��ي النقب في العام
 .1964وق��د كان الهدف ،في هذه الحالة ،خلق حقائ��ق جيو�سيا�سية على الأر�ض ،ع�شية
القرار المتوقع بتق�سيم البالد (كيرك.)86 :1986 ،
التخطيط القومي بعد �إقامة �إ�سرائيل 1948
ت��م البدء مبا�ش��رة بعد قي��ام �إ�سرائيل وت�شري��د غالبية ال�شع��ب الفل�سطيني بو�ض��ع اليد على
م�ساح��ات وا�سعة من الأرا�ضي الت��ي كانت خالية من الم�ستوطنات ،مث��ل النقب ال�شمالي
و�ش��رق ال�ساح��ل ،حي��ث تم فيه��ا اال�ستيطان عل��ى �أرا�ض��ي المزاريب الخ�صب��ة .كما تم
اال�ستيطان في مناطق «جديدة» وخ�صبة في غور بي�سان وفي الجليل الغربي ،علما �أن خطط
«التطوي��ر» في هذه المناطق ت��م ا�ستدماجها باعتبارات �أمنية واقت�صادي��ة .كما تم ا�ستيطان
يه��ودي على خلفي��ة جيو�سيا�سية معلنة ،كما كان الحال ف��ي اال�ستيطان المكثف في رواق
القد�س مث ً
ال (رايخمان.)97 :1979 ،
في يوميات الحرب التي كتبها ُبعيد انتهاء حملة «حيرام» في الجليل (ت�شرين الأول ،)1948
يلخ�ص بن غوريون �ضرورة اال�ستيطان قائالً:
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«ينبغ��ي اال�ستيطان الفوري في ع�شرات البل��دات على الحدود ال�شمالية
وف��ي الجلي��ل  ...على ط��ول الحدود مع لبن��ان ينبغي �إقام��ة �سل�سلة من
البلدات الزراعية ،من الج�ش حتى �شفا عمرو ينبغي بناء �سور من البلدات
(بن غوريون.)902 :1982 ،
وق��د �سبق هذا اال�ستيطان �إخ�لاء بلدات فل�سطينية من المنطقة الت��ي اعتبرتها �إ�سرائيل منطقة
«ح��زام �أمني» ،وامتدت م��ن ر�أ�س الناقورة حتى م�ستعمرة تل كت�سير (على طول الحدود مع
لبنان و�سوريا ،بغية الف�صل بين هاتين الدولتين وبين فل�سطينيي ال�شمال).
وهكذا فعلت �إ�سرائيل� ،أي�ضاً ،حول قطاع غزة (بما في ذلك �إخالء عرب ع�سقالن) والمناطق
الحدودية الأخرى .وفي منت�صف الخم�سينيات ،بادرت الوكالة اليهودية �إلى �إقامة قطاعات
لخي���ش ،وعدوالم ،وتعناخ .ولهذه الكتل الثالث وظيف��ة جيو�سيا�سية وا�ضحة  -االلت�صاق
بالحدود «المخترقة» ،كما في منطقة جنين  -زبوبة ،منطقة حو�سن  -نحالين  -ترقوميا� ،أو
على محور الربط والتهريبات بين جبل الخليل وقطاع غزة  -حيث �أقيم قطاع لخي�ش هناك.
ومن المثير �أن نعرف �أنه حتى قبل قيام �إ�سرائيل ،وفور �صدور قرار التق�سيم ،ت�شكلت «دائرة
الإ�صالح اال�ستيطاني» التي �ضمت نحو � 100شخ�صية من المهنيين في �شتى المجاالت ،والتي
تقدمت بمقترح يقوم على �أ�سا�س :توزيع (ن�شر) التطوير المديني ،و�إرفاق اال�ستيطان الزراعي
با�ستيطان مديني ،و�إن�شاء م��دن جديدة ،واعتماد وتكري�س �سيا�سة بعيدة عن الم�ضاربات في
مجال الأرا�ضي ،وتخطيط قطري ي�شمل كامل م�ساحة دولة �إ�سرائيل ،والحفاظ على المناطق
الطبيعي��ة (بروت�سكو�س .)1988 ،وق��د وا�صلت هذه الدائرة االجتماع م��رة كل �أ�سبوعين
حت��ى العام  ،1951وان�ضم العديد من �أع�ضائها ون�شطائه��ا �إلى العمل في الدوائر الحكومية
المختلف��ة .وكانت هذه الدائرة قدمت خدمات ا�ست�شارية لل��وزراء ولهيئات التخطيط التي
ت�شكلت �إبان تلك ال�سنوات.
و�أقيم في �آب 1948؛ �أي بعد قيام �إ�سرائيل مبا�شرة ،ق�سم التخطيط في ديوان رئي�س الحكومة،
برئا�س��ة المخطط المعم��اري �أرئيل �شارون ،و�شرع في تنفيذ التخطي��ط القطري على كامل
م�ساح��ة �إ�سرائيل� .أما الخطوط الفكرية الأ�سا�سية التي وجهت عمل ق�سم التخطيط هذا فقد
�شملت (بروت�سكو�س:)101 :1988 ،
	•التوزي��ع المديني ،والإبطاء الجدي في التطوي��ر المديني ،وبخا�صة في المدن الكبرى،
وفي منطقة تل �أبيب تحديداً.
	•ك�س��ر البني��ة التقاطبي��ة وخلق تدرج م��ن المراك��ز المدينية و�شب��ه المديني��ة ،ال�صغيرة
والمتو�سطة ،التي كان يفتر�ض �أن ت�شكل حلقات و�سطية بين القرى وبين المدن الكبيرة.
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	•تنمية عالقات تبادلية بين المدن اللوائية الجديدة وبين المناطق القروية النائية.
	•اعتماد �سيا�سة بعيدة عن الم�ضاربات في مجال الأرا�ضي.
	•العمل للحفاظ على المنظر العام ،وخلق منظومة من الم�ساحات ل�صيانة المواقع الطبيعية
لال�ستجمام وال�سياحة.
	•المحافظة على الأرا�ضي الزراعية.
وبح�سب بروت�سكو���س ( ،)102 :1988فقد كانت «الجهتان الأولي��ان اللتان دعمتا ر�ؤية
ق�س��م التخطيط هذه ،كانتا الجي�ش الإ�سرائيل��ي ووزارة الأمن .انطالق ًا من اعتباراتهما هما،
كانت��ا معنيتين ب�إ�سكان �أع��داد �أكبر في مناطق خارجية وفي مناط��ق حدودية من جهة ،ومن
جه��ة �أخرى ،ولأ�سباب تتعلق بتوفير الميزانيات ،لم تكونا معنيتين بتركيز ح�صري لل�سكان،
لل�صناع��ة والقطاعات الوظائفية الأخ��رى ،في منطقة تل �أبيب .وهك��ذا ،ونظراً العتبارات
�أمنية ،فقد تبنى بن غوريون التوجه ال�سالف الذكر ،ولم ي�شغله �سوى «توزيع ال�سكان ،فقط»،
ال ك�س��ر البني��ة التقاطبية ال�سائدة في مجال اال�ستيطان المدين��ي والقروي .وهو ما جعل من
�سيا�س��ة توزيع ال�سكان مركّ ب�� ًا ر�سمي ًا في خطوط ال�سيا�سة التي اعتمدتها الحكومة الأولى في
دولة �إ�سرائيل ،ثم الحكومات الأخرى حتى �أيامنا هذه.
وي�شي��ر الباحثون �إل��ى �أن �إ�سرائيل واجهت خالل �سنواتها الأول��ى ،تحديات كبيرة �شملت:
�إقام��ة منظومات توطينية وت�شغيلية لل�سكان الذين ت�ضاعف تعدادهم في غ�ضون فترة وجيزة؛
تر�سي��خ وتعزي��ز الم�ؤ�س�سات ال�سلطوية؛ �إن�شاء بنية تحتية اقت�صادي��ة وتح�صين الأمن القومي.
وف��ي ال�سع��ي �إلى توفير حيز يلب��ي هذه االحتياج��ات ،فقد �أعدت بين ال�سن��وات - 1944
 ،1952بمبادرة من ق�سم التخطيط في ديوان رئي�س الحكومة ،خطة متعددة ال�سنوات ،لنحو
� 15سنة� ،شارك في �إعدادها ما يربو على � 180شخ�ص ًا من المهنيين في مختلف المجاالت،
4
برئا�سة المخطط المعماري �أرئيل �شارون.
من بين فر�ضيات الأ�سا�س المعيارية التي ا�ستند �إليها «مخطط �شارون» برزت اثنتان:
زية هي �أداة لتحقيق �أهداف �سيا�سية و�أمنية.
الحي ّ
	•ال�سيا�سة ّ

	•«�سنلب�س��ك ف�ستان ًا م��ن الباطون والإ�سمن��ت» :المنطقة غير المط��ورة هي عالمة على
التخلف وتمثل «قفراً» يتعين «احتالله».

4

فيزي لإ�سرائيل� ،إ�صدار دائرة الطباعة الحكومية .وانظر �أي�ض ًا «�إ�سرائيل
انظر� :شارون� ،أرئيل .)1952( .تخطيط ّ
 :»2020خطة �إ�سرائيل ل�سنوات الألفين.
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ع��ززت �سيا�سة التخطيط الت��ي انبثقت من هاتين الفر�ضيتين نم��وذج «التوزيع المو ّزع»؛ �أي،
توزي��ع ال�س��كان والتطوير على �صعي��د الحيز الإ�سرائيل��ي بكامله ،ولي�س فق��ط تركيزهما في
منظوم��ات �أكثر توفي��راً من حيث ا�سته�لاك الأر�ض وا�ستغ�لال �أف�ضليات الحج��م والتكتيل
(التجمي��ع) .وقد تالءمت هذه ال�سيا�سة ،حقاً ،مع ممي��زات البيئة التخطيطية ،كما كان يعتقد
زية كانت منخف�ضة
الحي ّ
�صناع القرار �آنذاك :فقد كان��ت الدولة قليلة العدد ال�سكاني والكثافة ّ
(نح��و  43نفراً لكل كيلومتر مربع في الحيز القومي كل��ه) ،وكان حجم البناء والتطوير متدني ًا
(نح��و  15مليون متر مربع تعادل نحو  %7من البناء اليوم) .وعلى هذه الخلفية ،يت�ضح كيف
نجحت �سيا�س��ة التخطيط في تحقيق الأهداف العليا لل�صهيوني��ة ،ولماذا حظيت بدعم قومي
وح�صنت الأمن المتمثل بقيام الدولة ،كما عززت ال�سيطرة على مناطقها.
وا�سع :فقد عززت
ّ

منذ حرب حزيران 1967

لق��د تبين ،الحقاً� ،أن اال�ستيطان في الجليل الأعل��ى ،خالل الأعوام ّ ،1952 – 1949
�شكل
كارث��ة اجتماعي��ة واقت�صادية م��ن وجهة النظ��ر الإ�سرائيلية ال�صهيونية ،فق��د �شهدت البلدات
هج��رة ب�أع��داد كبيرة ،وبع��د �أن تم االنتهاء من �إن�ش��اء «م�شروع المياه القط��ري» ،ات�ضح �أنه
لي���س هنال��ك �سكان يهود في مركز الجليل الأ�سفل ،حيث يم��ر الم�شروع .وفي �إطار حملة
«و�أخيراً» (حملة ا�ستيطانية في الجليل المركزي خالل ال�ستينيات) �أقيمت بع�ض البلدات على
الح��دود مع لبنان ،بهدف معل��ن تمثل في تكثيف وتعزيز هذا القط��اع اال�ستيطاني (نطوعا،
�شت��وال ،زرعي��ت ،بيراني��ت ،وبلدة �أخرى ل��م تتم �إقامتها ه��ي يكينتون) (الطاق��م الم�شترك
ل�ش���ؤون تخطيط تطوير الجليل  .)1966هذه هي الخلفية التي نفذت عليها حملة «و�أخيراً»
(بالعبري��ة� :سوف �سوف) .وبمعزل عن هذه الخطة� ،صدر لدى وزارة الإ�سكان (بمعزل عن
حمل��ة «و�أخيراً») قرار يق�ض��ي ب�إن�شاء مدينة كرمئيل في مركز �سه��ل ال�شاغور ،على المحور
دمج
المو�ص��ل بين عكا و�صفد والحدود مع ه�ضبة الج��والن .وثمة م�شروع ا�ستيطاني �آخر َ
بين الأمن والإمكانيات االقت�صادية الوفيرة ،تم تنفيذه في وادي عربة ،حيث �أن�شئت هناك منذ
�أوائل الخم�سينيات ف�صاعداً مجموعة من البلدات التي تربط �شمال البالد مع مدينة �إيالت.
بعد احتالل  ،1967بد�أت عمليات اال�ستيطان الإ�سرائيلي تتو�سع نحو ال�ضفة الغربية وقطاع
غ��زة ،وه�ضبة الجوالن و�سيناء ،وذلك ف��ي تجاهل فظ للقانون الدولي .وقد �أو�ضح في هذا
ال�سياق �أرنون �سوفير ( )3 :2009ب�أنه:
«م��ا من �شك في �أنه كان من الوا�ض��ح تمام ًا لدى كثيرين من المخططين
والم�ستوطني��ن في المناطق الواقعة خارج حدود �إ�سرائيل الر�سمية� ،أن ما
كان ه��و م��ا �سيكون ،حق ًا  -لي�س ثمة معنى للتعريف��ات الدولية الر�سمية
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للح��دود ،لل�سي��ادة ولمعاه��دات جني��ف  -فالحركة ال�صهيوني��ة لم ِ
تنه
م�شروعها ،وهم الطالئعيون الذي��ن يوا�صلون المهمة .و�إن حقيقة كون
ه��ذا اال�ستيطان قد حظ��ي بت�أييد ودع��م الغالبية ال�ساحقة م��ن المجتمع
اليه��ودي ،بينما كان المعار�ضون ي�صرخون ب�ص��وت خافت ،ت�سهم في
موا�صلة اال�ستيطان حتى يومنا هذا».
وق��د اعتمد المخطط��ون الميداني��ون الإ�ستراتيجي��ة ذاتها الت��ي اعتمدت من��ذ الثالثينيات
دق وت��د� ،أوالً ،ث��م ال�سيطرة على نق��اط تقع على مح��اور رئي�سية في �شبكة
ف�صاع��داً؛ �أيّ ،
الموا�ص�لات ت�ؤدي �إل��ى الأطراف (م�ستعم��رات �ألكناه� ،أريئي��ل ،تبواح ،معالي��ه �إفرايم)،
ال�سيط��رة على مواقع �إ�ستراتيجي��ة ،كما ح�صل على طول طريق �ألون غرب ًا حتى غور الأردن،
�إقام��ة �أ�سافين يهودي��ة م�ضادة للأ�سافي��ن ال�سكانية العربية (كما في حال��ة كت�سير � -شكيد -
ريح��ان  -حينانيت) ،فر�ض حقائق ميداني��ة على �أر�ض الواقع (كما ح�صل في جنوب جبال
الخلي��ل ومحاور الو�صول �إلى الخلي��ل) ،خلق توا�صل �إقليمي يهودي (مثالً ،من �ألفي من�شي
�إلى كارني �شومرون و�صو ًال حتى عمانوئيل وكدوميم)».

منهجية البحث
ت�ستخ��دم هذه الورقة التحليل المفاهيمي للتعرف على مفاهيم التخطيط القومي في �إ�سرائيل
(جباري��ن  .)2009وتكم��ن ف��ي قلب ه��ذه المنهاجي��ة تفاعلي��ة الخ��روج باال�ستنتاجات
وا�ستخال���ص المفاهيم م��ن المعطيات المتوفرة ،ثم �إجراء اخت��زاالت موجهة نحو افترا�ض
العالق��ات بين المفاهي��م (باتون  .)454 :2002وتتكون المنهاجي��ة الم�ستخدمة في هذه
الورقة من المراحل الرئي�سة التالية:
	•المرحل��ة الأولى :مراجعة وثائق التخطيط وتحليلها .تت�ألف نتائج هذه العملية من عدة
ٍ
ومعان ومفاهيم متناف�سة ومتناق�ضة.
ثيمات
	•المرحل��ة الثاني��ة :التعرف على �أنماط في م��ا يبدو وك�أنه معلوم��ات ع�شوائية (بوياتزيز
 ،)7 :1998تبح��ث ه��ذه الخط��وة عن ت�شابه��ات �أو �أنماط داخل النم��وذج ،وتقوم
بتدوين النتائج وفق ًا لأ�صناف المعاني.
ٍ
بمعان �شبيه��ة ،وخلق مفاهي��م م�ستقلة ،حيث يكون
	•المرحل��ة الثالثة :رب��ط الأ�صناف
ل��كل مفه��وم ٍ
معان متميز ٌة وتمثل �أف��كاراً متقاربة .يجدر الق��ول �إن �آلية �صنع المفهوم
ه��ي عملي��ة تكرارية .فحين يت��م التعرف على المفه��وم ا�ستقرائياً ،ينتق��ل الباحث �إلى
مرحل��ة التحقق ،وذلك ف��ي محاولة للت�أكد من �صحة النتيج��ة �أو تعديلها .وي�ؤدي هذا
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بدوره �إل��ى �إطالق دورة ا�ستنتاجية جديدة .يتم تجمي��ع المعطيات المت�شابهة ومنحها
تعريف��ات مفاهيمية خا�صة بكل مجموعة .يعني هذا و�ضع �شروحات على المعطيات.
ثانياً ،تكون المفاهيم على عالق��ة بع�ضها ببع�ض ،بوا�سطة بيانات عالقة (انظر �شتراو�س
وكوربن .)29 :1990
	•المرحل��ة الرابع��ة :بناء الإط��ار المفاهيم��ي للخطاب وو�ص��ف العالقة بي��ن المفاهيم
الم�ستخل�صة.
وتحلل هذه الورقة ع�شرات الخطط وفقًا للت�صنيفات التالية:
1.1الخط��ط القومي��ة :تحل��ل الورقة الخط��ط القومية الموج��ودة التي تتعامل م��ع التوزيع
الجغراف��ي لل�سكان ،والخطط ال�شاملة التي تتعامل م��ع ا�ستعماالت الأرا�ضي في جميع
�أنح��اء الب�لاد .ت��م تقديم جميع ه��ذه الخطط من المجل���س ال��وزاري و�/أو المجل�س
القومي للتخطيط والبناء ،با�ستثناء خطة «�إ�سرائيل  »2020التي قدمها اتحاد المعماريين
و�أكاديميون ومخططون مهنيون �آخرون في �إ�سرائيل.
2.2الخط��ط المناطقية :وتت�ضمن خم�س خطط ،ومنها :خطة حيفا الميتروبولية ،التي ت�ضم
منطقتين :ال�شمال وحيفا ،الخطة الخا�صة بتنمية النقب« :النقب .»2015
3.3الخط��ط المناطقي��ة الوزارية :تم اختيار خط��ة واحدة تمت الموافق��ة عليها من جانب
مجل�س الوزراء ،وهي «خطة النجوم».
4.4الخطط المكانية للوكالة اليهودية :وهي خطط قدمتها الوكالة اليهودية.

مفاهيم التخطيط القومي في �إ�سرائيل
�أ .المفهوم الأول :ح�سم وتقرير م�صير جغرافيات المكان
يدل هذا المفهوم على �أن التخطيط في �إ�سرائيل ،تم تطبيقه بجميع م�ستوياته ،من �أجل تحقيق
هيمنة و�سيطرة غير خا�ضعتين للم�ساءلة على �أرا�ضي الدولة الجديدة ،ومن �أجل تقرير الم�صير
الم�ستقبلي لجغرافية الدولة وحدودها.
فبع��د حرب العام  1948و�إقام��ة �إ�سرائيل ،طلب مكتب رئي�س ال��وزراء ديفيد بن غوريون،
ف��وراً ،و�ضع خطة قومية للدولة ،حي��ث كان الهدف المبا�شر هو �إتباع المكا�سب الع�سكرية
الإ�سرائيلي��ة بحقائ��ق ديموغرافية على الأر���ض .و�شارك في و�ضع الخط��ة التنفيذية النهائية
«التخطي��ط الفيزيائي لإ�سرائيل» ،المعروفة بخطة �شارون 180 ،متخ�ص�صاً ،وقدمت الخطة
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لب��ن غوري��ون في الع��ام  .1951وهدفت الخطة -بح�س��ب �أرئيل �ش��ارون�« -إلى ت�شكيل
الأنماط الم�ستقبلية للأر�ض وم�ستوطناتها والبلدات والخدمات على امتداد البالد» (�شارون
 .)4 :1951وق��د بقيت خطة �شارون �أكث��ر الخطط القومية نفوذاً للعديد من ال�سنوات في
�إ�سرائي��ل .فقد هيمنت عل��ى الأجندة التخطيطية لغاي��ة �أواخر الثمانيني��ات ،حين تم و�ضع
مخط��ط قومي جدي��د« ،ملخ�ص المخطط القوم��ي  »31 #بعد موجة الهج��رة الهائلة التي
تدفقت من رو�سيا واالتحاد ال�سوفييتي ال�سابق (رفائيل ورفائيل  ،1992ا�سيف في زاندبيرغ
 ،2000مازور ويفتاحئيل  ،1992غوالني و�إيلدور م .غارون � ،1992أولترمان ومو�سييري
.)1993
م��ن �أجل فهم ما تم من تطبيق لخطة �شارون ،من ال�ضروري فهمها في �سياق النتائج الكارثية
الت��ي حل��ت بالفل�سطينيين في النكبة العام  ،1948والت�سا�ؤل ع��ن الكيفية التي �أ�سهمت فيها
�أحداث االقتالع العام  1948في و�ضع المقدمات الجغرافية والديموغرافية لتطبيق الخطة.
�إذ ت��م خالل النكب��ة تجريد واقتالع � 780ألف فل�سطيني (�أبو لغد  ،1971موري�س ،)1987
وت��م �إبعاد �أغلبي��ة الفل�سطينيين الح�ضريي��ن والطبقة الو�سطى والفقراء م��ن البالد ،و�أ�صبحوا
الجئين في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة .هكذا تحول الفل�سطينيون
الذي��ن كان��وا ي�شكلون الأغلبية في فل�سطي��ن لغاية العام � ،1947إلى �أقلي��ة مهزومة و�ضعيفة
يب��ق �سوى � 156أل��ف فل�سطيني
ومحطم��ة .وبعد ط��رد نحو  %85م��ن الفل�سطينيين ،لم َ
(مكتب الإح�صاء الإ�سرائيلي )2012 ،في دولة �إ�سرائيل ،و�أ�صبحوا مواطنين فيها.
حددت خطة �شارون ثالثة عوامل :الأر�ض ،ال�سكان ،الزمن؛ من �ش�أنها توفير طابع فريد في
مج��ال التخطيط في �إ�سرائيل و«تحدد طبيعة التخطيط ف��ي �إ�سرائيل والغر�ض منه» (�شارون،
 .)4 :1951تم اعتبار الأر�ض «خالية» في معظمها من ال�سكان -نتيجة التهجير والتجريد
من الممتلكات لنحو � 780ألف فل�سطيني -و�أنها ت�شكل «موزاييكا حيوية توفر فر�ص ًا كثيرة
للتخطي��ط» (�ش��ارون .)3 :1951 ،النا���س الم�ستهدفون في الخطة كله��م يهود ،ويهدف
الإطار التخطيطي �إلى �إذابتهم في بوتقة واحدة .تقول الخطة:
«ل��دى ت�أ�سي�س مدن جديدة وتو�سيع مدن �أخرى ،واعتماد هدف التوزيع
المتوازن لل�سكان ،يجب توجي��ه االهتمام للتكوين االجتماعي ،و�إعداد
�إط��ار تخطيط��ي يعم��ل على تعزي��ز الت�أقلم بي��ن مختل��ف المجموعات
ال�سكاني��ة ،القديم منها والجدي��د ،وت�سريع اندماجهم في كينونة ع�ضوية
ومنتج��ة جديدة � ...أما البع��د الزمني المقترح ،فيتعل��ق با�ستعمار البالد
الفارغة بوتيرة تنموية مت�سارعة» (�شارون.)3 :1951 ،
وبم��ا �أن البالد �أ�صبحت «فارغة» بعد النكبة ،وبعد �أن تم �إف��راغ المدن والقرى والأرا�ضي
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الت��ي كان يمتلكه��ا الفل�سطينيون ،ف�إن مهم��ة اال�ستعمار والتنمية �ستك��ون �سهلة على النحو
الذي تقترحه الخطة:
«من��ذ قي��ام دول��ة �إ�سرائيل ،هن��اك كمية كبيرة م��ن الأر�ض ف��ي الحوزة
العامة للحكومة .وه��ذا ي�سهل �إمكانيات التو�سع الح�ضري واال�ستيطان
الزراع��ي والتوزيع المتجان�س والمتوازن على امتداد البالد � ...إن توجيه
ذلك ال�سي��ل المتدفق والمتزايد م��ن المهاجرين نح��و الأماكن الزراعية
غي��ر المتط��ورة ونحو المراكز الح�ضري��ة الجديدة ،مهم��ة �سهلة ن�سبياً»
(�شارون.)4 :1951 ،
يالحظ �أن هناك نقطتي انطالق رئي�ستين لهذه الخطة القومية الإ�سرائيلية الأولى :الأولى ،هي
توف��ر الموارد ال�ضخمة ،وبخا�صة الأرا�ضي والمدن والبلدات �شبه الخالية ،وهو ما نجم عن
هزيمة الفل�سطينيين وترحيلهم .والثانية ،هي التوزع القائم للتجمعات اليهودية .فمع انتهاء
االنتداب البريطاني في �أيار  ،1948كان ال�سكان اليهود يتمركزون في المدن الكبيرة ،وهي:
القد���س ،حيفا ،تل �أبيب ،وتوابعها� ،إ�ضافة �إلى بع�ض الع�شرات من الم�ستوطنات القائمة في
الوديان (�ش��ارون .)10 :1951 ،لذلك ،تركز االهتمام الرئي�س للخطة على ا�ستعمار البالد
كّ له��ا و�أرا�ضيه��ا ،وذلك بذرائع �أمني��ة وقومية .ويبدو �أن الفكرة كان��ت تتمثل في الحيلولة
دون عودة الفل�سطينيين �إلى �أرا�ضيهم ومدنهم ،حيث تم ا�ستخدام �إ�ستراتيجية توزيع ال�سكان
باعتبارهم دروع ًا ب�شرية .فقد �أو�صت الخطة بتحقيق الأمن من خالل مقترح:
«توزي��ع ال�سكان المتراف��ق مع خطة �شامل��ة تقرر �أماك��ن الم�ستوطنات
والبل��دات وال�صناعات ومراكز المراقبة ،ال��ذي ال يمكن تحقيقه �إال من
خالل التخطيط الجريء والد�ؤوب وال�سيا�سة التنموية .وفي حالة غياب
مث��ل هذه ال�سيا�سة ،ف�إن الجماهير �سوف تتج��ه ،دونما مباالة تامة ،نحو
ما يتطلب �أقل قدر من المقاومة ،متجهة نحو ال�شبكات القائمة .وهكذا
تظل م�ساحات وا�سعة م��ن البالد خالية من ال�سكان والم�شاريع الب�شرية»
(�شارون.)5 :1951 ،
كانت خطة �شارون بمثابة برنامج عمل لتنفيذ �سيا�سة ا�ستعمار الأرا�ضي الفارغة و«المتخلفة»،
و«غي��ر المزروعة» ،و�إعمار الم��دن والبلدات والم�ستوطنات الب�شري��ة الأخرى التي كانت
تع��ود للعرب الفل�سطينيين بال�س��كان� .أقرت الخطة ب�أنه يجب مالحظ��ة �أن م�صطلح «مدن
جدي��دة» يت�ضم��ن �أي�ض ًا تلك المراكز القائم��ة (مثل �صفد ،وطبري��ا ... ،وعكا ،والمجدل،
والل��د ،والرملة) (�شارون )7 :1951 ،التي كان الكثير منه��ا م�أهو ًال ب�أغلبية فل�سطينية كبيرة
قبل العام .1948
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ولأجل تعزيز الم�شروع اال�ستعماري ،تعاملت خطة �شارون مع البالد على �أن �سكانها قليلون
ج��داً ،وو�ضعت التوجيه��ات من �أجل ت�أ�سي�س واحتالل �أكثر م��ن ع�شرين بلدة والمئات من
الم�ستوطن��ات الزراعية .ونتيجة لذلك� ،أ�سهمت هذه الخطة على نحو كبير في و�ضع �شكل
البنيان الجيو�سيا�سي لإ�سرائيل ،وخريطتها ،ومحيطها ،و�أهم من ذلك م�شروعها اال�ستعماري
القائ��م على تجريد الفل�سطينيين من كل ممتلكتهم .وتت�ضح �أ�سباب جعل تطبيق هذه الخطة
�أمراً ممكن ًا من خالل ما عبر عنه �أحد زمالء �شارون ،المعماري �شموئيل يافين ،حين قال:
«كان��ت الدولة ف��ي ذلك الحين تمل��ك كل و�سائل الإنت��اج :االقت�صاد،
التخطيط ،المجتمع .ولكن قانون التخطيط والبناء لم يكن موجوداً بعد.
م��ا كان موجوداً فقط ه��و القيادة التخطيطية التي تمل��ك التفوي�ض ،ولم
تك��ن هناك حاجة لتقديم خطط البن��اء للم�صادقة عليها من قبل ال�سلطات
المحلية (زاندبيرغ.)2000 ،
ت��م التعبي��ر العملي عن �أه��م خ�صائ�ص الم�ش��روع اال�ستعم��اري وتطبيقها من خ�لال �إقامة
الم�ستوطن��ات والبلدات واحتالل المدن والبلدات والقرى الفل�سطينية القائمة .يبين جدول
� 2شدة اندفاعة العملية اال�ستعمارية التي تم التعبير عنها بعدد الم�ستوطنات الجديدة المقامة
الت��ي و�صلت ذروتها في العقد الأول بعد �إقامة دولة �إ�سرائيل ،بينما �أخذ اال�ستعمار بالتراجع
الحاد منذ �أوائل الت�سعينيات:

جدول  :2الم�ستوطنات اليهودية و�سنوات �إقامتها

5

5

ال�سنوات

عدد الم�ستوطنات

الن�سبة المئوية

لغاية 1948

283

27.0

1960-1948

447

42.0

1970-1961

54

5.0

1980-1971

122

11.0

1990-1981

135

13.0

2000-1991

18

2.0

2010-2001

6

1.0

المجموع

1065

100

قام الم�ؤلف ب�إعداده ا�ستناداً �إلى مكتب الإح�صاء الإ�سرائيلي ،2012 ،وال يت�ضمن الم�ستوطنات المقامة في ال�ضفة الغربية.
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�شكل  :1خطة �شارون � - 1951أول خطة قومية لإ�سرائيل

الم�صدر :خطة �شارون http://www.ariehsharon.org -
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ب .المفهوم الثاني :التوزيع ال�سكاني :ح�سم ديموغرافية الدولة
ي�ش��كل مفه��وم «التوزيع ال�سكاني» غاية التخطي��ط القومي في �إ�سرائي��ل ،الأمر الذي يظهر
ن�صت
ف��ي جميع الخطط القومي��ة والمناطقي��ة الإ�سرائيلية ال�شامل��ة دون �أي ا�ستثن��اء .فقد ّ
التوجيه��ات ال�سيا�سية الت��ي �أ�صدرتها الحكومة الأولى في الع��ام  ،1949على �إعداد «خطة
رباعي��ة ال�سنوات للتنمي��ة وا�ستيعاب المهاجرين تكون مهمته��ا م�ضاعفة ال�سكان من خالل
الهجرة ال�ضخمة والتنمية المكثفة للبالد» .اقترحت تلك التوجيهات قهر الأرا�ضي المهملة
وزراعته��ا وتحقيق «�إ�سكان متوازن في �أرا�ض��ي الدولة الم�أهولة بالقليل جداً من ال�سكان».
وق��د تم العمل بتلك التوجيهات حتى ت�شكيل الحكومة ال�ساد�سة في العام �( 1966أولترمان
ومو�سييري.)1993 ،
ويو�صى �أرئيل �شارون ( )1952ب�أن ت�ستخدم الخطة القومية الأولى التدفق ال�ضخم للمهاجرين
للبالد على نحو فعال .فخطته تتوقع و�صول عدد ال�سكان �إلى  2.5مليون ن�سمة ،منهم نحو
� 500ألف للعمل في الزراعة .ترمي الخطة ،بدرجة رئي�سية� ،إلى توزيع المهاجرين المتدفقين
بالت�ساوي على مختلف مناطق البالد ،وذلك على نحو ي�ؤدي �إلى انخفا�ض االزدحام ال�شديد
ف��ي ال�شريط ال�ساحلي ،منطقة ت��ل �أبيب الميتروبولية� ،إلى م��ا دون ن�سبة  %80من ال�سكان
ف��ي ذل��ك الحين .ي�ؤكد �شارون على مي��زة وجود مورد من المهاجري��ن الجدد الذي يعفي
من �إعادة توزي��ع ال�سكان الحاليين «وما يعنيه ذلك من عمليات نقل �ضخمة وم�شاق كبيرة»
( .)1952:46فم��ا �سيح�ص��ل م��ن «تعديل» �سوف ال يتعدى توجي��ه القادمين الجدد �إلى
الأماكن الأبعد ،التي �ستتحول قريب ًا �إلى مناطق متطورة.
�أما خطة تالل الجليل ( ،)1974فقد اقترحت خطة مكثفة لإقامة م�ستوطنات يهودية جديدة
ف��ي «المناطق الخالية في الجليل»� .أم��ا الغايات الرئي�سية الخا�صة ب��ـ خطة �إ�سرائيل خم�سة
ماليي��ن� ،أو المخط��ط القومي لتوزيع خم�س��ة ماليين مواط��ن توزيع ًا جغرافي ًا ف��ي �إ�سرائيل
( ،)1975ه��ي� :أ .زي��ادة الح�صة ال�سكانية ف��ي المنطقة ال�شمالية والجلي��ل بزيادة ال�سكان
اليهود فيها ،وبخا�صة في الجزء الجبلي منها .ب .اال�ستمرار في زيادة الح�صة ال�سكانية في
المنطق��ة الجنوبية وفق ًا لطاقتها التنموي��ة .ت .زيادة �سكان القد�س ومنطقتها ب�صفتها مركزاً
روحي ًا وثقافي ًا و�سياحي ًا (.)164 :1975
ي��رى بع�ض المتخ�ص�صي��ن �أن «االنقالب ال�سيا�س��ي» الذي ح�صل في الع��ام  ،1977و�أدى
�إل��ى �صعود الليكود للحكم� ،شكل نقطة تحول ترمز �إل��ى نهاية الإجماع القومي فيما يتعلق
بالأه��داف المركزية للتخطيط القومي ال�صهيوني ،المتعلق بهدف التوزيع ال�سكاني خا�ص ًة،
وبداي��ة حقبة جديدة م��ن اال�ستعمار باتجاه االنتق��ال �إلى ال�ضفة الغربية وقط��اع غزة (انظر
�أولترم��ان وهي��ل 1986؛ ويلكان�سكي ولو -يون 1983؛ و�إيفرات  .)1984مع ذلك ،ف�إن
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تحليلن��ا للأه��داف الرئي�سة للخطط القومي��ة والمناطقية داخل �إ�سرائي��ل ،يو�ضح �أن االتجاه
الخا�ص بتوزيع ال�سكان ،وفي مقدمته نقل ال�سكان �إلى الجليل والنقب والقد�س ،ظل قائماً.
فق��د تمثلت الغايات الرئي�سي��ة للمخطط القومي للتوزيع الجغراف��ي ل�سبعة ماليين �ساكن في
�إ�سرائيل ( )1985في «تكثيف عمليات الإ�سكان في المناطق الخارجية في الدولة (القد�س،
ال�شم��ال ،الجن��وب ،ال�ضف��ة الغربية ،قطاع غ��زة) ،والتخفيف من النمو غي��ر المخطط في
المرك��ز» ( 1985مجل��د � .)2 :1أما الغاية الرئي�سية في خطة ناح��ال عيرون (وادي عارة)
الخا�ص��ة بالوكالة اليهودية ( ،)1989فقد هدفت ب�ش��كل وا�ضح �إلى «زيادة ال�سكان اليهود
ف��ي المنطقة على نحو دراماتيك��ي خالل وقت محدد» (���ص .)15 :وقد جاء في ملخ�ص
الخطة الخا�صة بالمنطقة ال�شمالية (ت.م.م 2#.تغيير :)1992 ،#9
«ال �ش��ك ف��ي �أنه يمك��ن ،بل ويج��ب� ،أن تكون الجليل �إح��دى و�أولى
المناط��ق المركزية ال�ستيعاب موجات المهاجري��ن للبالد� .إن ا�ستيعاب
المهاجري��ن في الجلي��ل يوفر حاف��زاً للتنمي��ة االقت�صادي��ة واالجتماعية
والفيزيائي��ة في هذه المنطق��ة الجميلة» ... .وه��ذا �سي�سهم في «�إنجاز
عملي��ة البعث��رة القومي��ة ال�سكاني��ة» (ت.م.م ،)6 :1992 ،2 .و«زيادة
ال�س��كان اليه��ود في الجليل وفق�� ًا للتوزي��ع المكاني لل�س��كان العرب»
(ت.م.م.)5 :1992 ،2 .
كما �أن الغاية الرئي�سية لملخ�ص خطة المنطقة الجنوبية هي:
«زيادة ال�سكان اليهود في المنطقة الجنوبية وفق ًا للهدف الخا�ص بالإطار
القوم��ي ال�ستيعاب المهاجري��ن وبعثرة ال�سكان ،وتوزي��ع ال�سكان وفق ًا
لنظام ا�ستيطاني متوازن وفعال» (.)2-1 :1992
ولك��ن ليرمان وليرمان ،المخطط��ان الرئي�سان للمخطط القوم��ي  #31-ملخ�ص المخطط
القوم��ي ال�شام��ل للبناء والتنمي��ة ال�ستيعاب المهاجري��ن (تمت الموافقة عليه��ا في )1993
(تام��ا  ،)#31ي�ش��ككان في فر�ضيات البعثرة ال�سكانية لأول م��رة من خالل مخطط ر�سمي
(:)39 :1992
«�أدى التقيي��م الحا�ضر لغايات �سيا�سة توزيع ال�س��كان �إلى تعريف جديد
للغاي��ات والو�سائل التي تقوم عليها هذه ال�سيا�س��ة :ال يوجد اليوم مكان
للتو�سع ف��ي التوزيع اال�ستيطاني الم�ؤ�س�س عل��ى التوظيف الزراعي .وال
توجد في الخط��ة العامة �أية �أهمية �سيا�سية �أو ع�سكرية لإقامة م�ستوطنات
ف��ي المناطق الحدودية ،ب��ل قد ت�ؤدي دوراً تخريبي ًا ف��ي بع�ض المناطق.
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وم��ع الإعالن ع��ن �أن ال�س��كان الم�ستهدفي��ن هم ح�ضريون ،ف���إن مزايا
الإ�س��كان والتوظيف والخدمات التي يمكن لمدينة كبيرة �أن تقدمها هي
المتوقعة».
على الرغم من هذا االنتقاد ،لم يهمل المخطط القومي  #31هدف البعثرة ال�سكانية القومي،
طبقه في خطة التنمية التابعة له .اقترحت الخطة التوزيع المكاني لل�سكان اليهود من �أجل
بل ّ
تقوي��ة القد�س والنق��ب والجليل .كما طبقت «�إ�سرائي��ل  »2020البعثرة ال�سكانية ود�شنت
�إ�ستراتيجية جديدة هي «البعثرة المكثفة» من �أجل التنمية ال�سكانية واالقت�صادية� ،أي التوزيع
ال�سكان��ي في الجليل والنقب والقد�س ،ولكن بمراك��ز ح�ضرية ومدن مركزية بد ًال من �إقامة
المزيد من البلدات الجديدة.
ين���ص «المخطط القومي  #35-المخطط القومي ال�شام��ل للبناء والتنمية والحماية» ،الذي
تمت الموافقة عليه من قبل مجل�س الوزراء في العام  ،2006وهذا المخطط هو المتبع ر�سمي ًا
وقانوني ًا اليوم ف��ي �إ�سرائيل ،وهو بمثابة د�ستور التخطيط لإ�سرائيل لل�سنوات  2030وما بعد
ذلك ،على:
«من��ح �أولوية عالي��ة لتنمية القد���س كعا�صمة �إ�سرائي��ل ،وكذلك الجليل
والنقب-مع التركيز على منطقة بئر ال�سبع الميتروبولية» (.)3 :2006
ويتف��ق ت�ص��ور الخطة القومي��ة الإ�ستراتيجي��ة -النقب -2015م��ن �أجل تنمي��ة النقب ،مع
�إ�ستراتيجية البعثرة ال�سكانية:
�إن الت�ص��ور الخا���ص بتنمية النقب هو ت�صور قوم��ي -تاريخي� .سي�ؤدي
تنفي��ذ الخط��ة القومي��ة الإ�ستراتيجية لتنمي��ة النقب� ،إلى تطبي��ق الت�صور
الم�شت��رك لحكومة �إ�سرائيل و�س��كان النقب .فاله��دف الرئي�س للخطة
ه��و تحويل النقب �إل��ى منطقة جذب لل�س��كان واال�ستثمارات ،متطورة
اقت�صادي��اً ،تقدم حياة نوعي��ة وتجربة �إ�سكانية ،وتتيح وج��ود بنية ثقافية
متنوعة» (.)1 :2005
وخال�صة ما �سبق� ،أن الخطط القومية والمناطقية ،وذلك منذ �صدور خطة �شارون الأولى في
الع��ام  ،1951تطابقت عملي ًا مع الهدف القومي اليهودي المتمثل في توزيع ال�سكان اليهود
ب�شكل �إ�ستراتيجي يحمل بطياته ر�ؤية جيو�سيا�سية تهدف �إلى ال�سيطرة على المكان والأر�ض
م��ن خالل التواج��د الديموغرافي .وعلى الرغ��م من �أن التركيز قد �أ�صب��ح خالل ال�سنوات
الأخي��رة �أكثر مي ً
ال نحو ما هو ح�ضري ولي���س على ما هو ريفي ،ف�إن البعثرة ما زالت ت�شكل
الهدف الرئي�س في �إ�سرائيل.
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ت .المفهوم الثالث :توظيف التنمية الجيو-اقت�صادية
تمثلت الإ�ستراتيجية الخا�صة بالتنمية االقت�صادية ،على النحو الذي ظهر في مختلف الخطط
القومي��ة والمناطقية ،في اجت��ذاب اليهود ،وم��ن المف�ضل «الأقوياء» منه��م ،نحو المناطق
الم�ستهدفة في الخطط� .أو�صت �أول خطة �شاملة ،وهي خطة �شارون ،ب�أن التوزيع المتوازن
لل�سكان يتطلب توزيع ًا جغرافي ًا مخطط ًا لل�صناعة» (�شارون .)5 :1951 ،كما �أو�صت ب�أن:
«االعتب��ارات االقت�صادي��ة واحتياج��ات التخطي��ط للمدن ذاته��ا ،التي
تعار���ض التركيز المبالغ فيه لل�صناعة في �أماك��ن قليلة فقط ،تتمتع بالت�أييد
ف��ي �إ�سرائيل بفعل عوام��ل �سيا�سية و�أمنية  ...لذل��ك ،علينا توجيه معظم
ال�صناع��ات الجديدة �إل��ى مناطق عدة في البالد ،بحي��ث يمكن لها تلبية
المتطلبات االقت�صادية والأمنية والتخطيطية» (.)5 :1951
ق�سم��ت الخطة القومية الأولى ل�شارون البالد �إل��ى  24منطقة تخطيطية ،ت�ستوعب كل منها
م��ا بين � 120000-75000شخ���ص .تم و�ضع خرائط تف�صيلية ل��كل منطقة وفق ًا للموارد
االقت�صادي��ة والخ�صائ���ص الجغرافي��ة وعوامل الموا�ص�لات ،مع �أخذ الخلفي��ات التاريخية
باالعتب��ار .كما تم تخطيط كل منطقة كوح��دة جغرافية واحدة وكيان ج�سماني قائم بذاته،
بينما ي�شكل في الآن ذاته وحدة اجتماعية واقت�صادية جيدة التوازن (�شارون.)46 :1952 ،
وقد �ضم��ت لكل منطقة تخطيطية «بلدات جديدة» تم تحديد هوياتها بدقة ،كما تم تق�سيم
كل منها �إلى �أحياء عدة.
والمهم هنا هو �أن الخطط الأولى ت�ضمنت �إ�ستراتيجية خا�صة بالبعثرة ال�صناعية التي انبثقت من
«اعتب��ارات دفاعية واقت�صادية و�سيا�س��ات اجتماعية وتخطيط بلدي جيد» (�شارون:1952 ،
 .)46و�أقامت الحكومة ،من �أجل تحقيق ذلك� ،ضواحي �صناعية مخططة ومطورة م�سبقاً،
لك��ي تقوم بتقدي��م جميع الخدم��ات الالزمة وتوفر المي��اه والطاقة الكهربائي��ة والو�صالت
الخا�ص��ة بالطرق وال�سكك الحديدية .ت��م ا�ستئجار الأرا�ضي ب�أ�سع��ار مخف�ضة ،كما تم بناء
الت�سهيالت ال�صناعية م�سبق ًا في بع�ض الحاالت ،لكي تكون جاهزة للت�أجير ل�شركات �صغيرة.
كما تم تخطيط �أوائل هذه ال�ضواحي في الرملة ،ونتانيا ،وبئر ال�سبع ،والمجدل ،وع�سقالن.
�أو�ص��ت خطة التنمية المكثفة لتالل الجليل ( )1974بج��ذب ال�سكان اليهود للمناطق التي
يقطنها فل�سطينيون ،وزيادة عددهم فيها ،وذلك عن طريق �إقامة  12قرية في منطقتي �سيغيف
وتيفنا .يقول ملخ�ص خطة المنطقة ال�شمالية  #ت.م.م:)58 :1986( 2 .
«يبي��ن تحلي��ل المعلوم��ات الديموغرافي��ة واالقت�صادي��ة � ...أن م�شكلة
مغ��ادرة ال�سكان اليه��ود للمنطقة والظ��روف ال�سو�سي��و -اقت�صادية ...
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هم��ا الم�شكلتان الرئي�سيتان المترابطت��ان .لذلك ،من ال�صعب تقرير �أي
الم�شكلتين هي المتغير الم�ستقل ،و�أيهما هي المتغير التابع».
كم��ا �أو�صت «خطة ناحال عيرون» (الوكالة اليهودية ،)1989 ،بزيادة الوجود اليهودي في
وادي عارة ،وهو منطقة ذات �أغلبية �سكانية فل�سطينية .تقول الخطة:
حتى اليوم ،ال تجذب هذه المنطقة ال�سكان اليهود وال اال�ستثماريين ...
ف��ي الآن ذاته ،ف���إن احتياطي الأرا�ضي المتاح فيه��ا للتنمية ال�سريعة كبير
ن�سبياً :نحو ع�شرة �آالف دونم  ...ونحو ع�شرين �ألف دونم من الأرا�ضي
العامة» (الوكالة اليهودية.)16 :1989 ،
لذل��ك ،ومن �أج��ل جذب اليهود ،فهي تقت��رح �إقامة بع�ض الم�ستوطن��ات الجديدة وتو�سيع
الم�ستوطن��ات القائم��ة� ،إ�ضافة �إلى تجديد بني��ة الموا�صالت والمناط��ق ال�صناعية والمراكز
التجارية من �أجل �سكانها ومن �أجل ال�سياحة.
كذلك تو�ص��ي «النق��ب  ،)2005( »2015بمحفزات اقت�صادية و�إ�سكاني��ة عدة ،من �أجل
ج��ذب ال�سكان اليهود الأقوي��اء نحو النقب .تقترح الخطة �إقام��ة «ملكيات �سكنية فريدة»
مثل «اال�ستيطان الفردي» ،حيث ي�ستطيع فرد ما �أن يملك مئات بل �آالف الدونمات التابعة
للدولة من �أجل اال�ستيطان .وتفتر�ض �أن هذا النوع من الم�ساكن الفريدة �سيح�سن «التجربة
الإ�سكاني��ة ف��ي النق��ب» ( :2005د .)7 -كما تقت��رح الخطة تبني �سيا�س��ة مالئمة بالن�سبة
للأرا�ض��ي بهدف ت�سهي��ل عمليات الإ�سكان ف��ي �أرا�ضي الدولة في النق��ب :توفير الخطط
لتو�سي��ع والي��ة الم�ستوطنات عبر طرح نم��وذج الملكيات ال�سكنية المقت��رح .كما تقترح
الخط��ة �أنماط ًا عدة من الإعفاءات ال�ضريبي��ة للنا�س والأعمال (� :2005أ .)20 -وخال�صة
ذلك ،ه��ي �أن الإ�ستراتيجيات االقت�صادية المقترحة لها غاي��ات جيو� -سيا�سية وديموغرافية
وا�ضحة ،وهي ت�سعى �إلى جذب ال�سكان اليهود «الأقوياء» اجتماعي ًا واقت�صادياً.
خ�ض��ع التخطيط القومي ف��ي �إ�سرائيل لالنق�سام الإثني فيها ،بينم��ا ظل يتجاهل االنق�سامات
االجتماعي��ة واالقت�صادي��ة ف��ي المجتم��ع .فقد تعامل م��ع ال�س��كان اليه��ود ك�إح�صائيات
ديموغرافي��ة يجب توزيعها على الأرا�ضي الم�ستعمرة «الفارغة» .وكانت الخطط المختارة
للدرا�سة عمي��اء �إزاء االعتراف بالتنوع االجتماعي والثقافي والديني والإثني في �إ�سرائيل �إلى
درجة كبيرة .وفي ما يتعلق بالفل�سطينيين ،ظل التخطيط القومي والمناطقي معادي ًا لهم ،على
النحو الذي ذكر �سابقاً ،ولم يرد ما يو�صي بالم�ساواة بين الجماعات المختلفة ،بل تم الن�ص
فق��ط عل��ى تقلي�ص الفجوات االقت�صادية بي��ن «ال�سكان» دون �أي تحديد لم��ا يتعلق بالهوية
الإثنية له�ؤالء ال�سكان.
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تو�ص��ي الخط��ة القومي��ة ال�شامل��ة تام��ا  31 #بـ«االندماج الت��ام للقطاع العرب��ي بالنظم
الميتروبولي��ة والتنمي��ة االقت�صادية» (تام��ا  ،31 #الخطة التنموية ،مجل��د  .)2 :3وعلى
الرغم من �أن الأهداف النهائية الإثني ع�شر ،المدرجة في الخطة الموافق عليها (تعليمات
الخط��ة المواف��ق عليه��ا ،)229-228 :1998 ،ل��م ت�ش��ر �إل��ى تقلي�ص الفج��وات بين
الجماع��ات الإثنية �أو االجتماعية في �إ�سرائيل ب�شكل ع��ام� ،أو بين العرب واليهود ب�شكل
خا���ص ،فهذه الخط��ة ،ولأول م��رة ،ال ت�شير للعرب ب�ش��كل عدائي وا�ض��ح .فالهدف
الخام�س من بين الأهداف الع�شرة للخطة القومية ال�شاملة الحالية ،المخطط القومي،#35
يقول بـ «تقلي�ص الفجوات بي��ن القطاعات المختلفة لل�سكان وبين المناطق المختلفة في
الب�لاد» (تام��ا ،35 #تعليمات الخط��ة .)2006:3 ،ويتبنى ملخ���ص خطة منطقة حيفا
 #ت.م.م 6.الم�صطلح��ات ذاته��ا الواردة في تاما  #35ويقت��رح «تقلي�ص الفجوات بين
القطاع��ات المختلفة والمناطق المختلفة» (تمم11 :2003 ،6 #؛ انظر �أي�ض ًا خطة حيفا
الميتروبولية.)27 :1998 ،
�أم��ا �إ�ستراتيجي��ة «النقب  ،)2005( »2015التي بو�شر بتنفيذها في ت�شرين الثاني  2006من
�أج��ل ال�سكان العرب في النقب ،ف�إن ما جاء فيها ح��ول تنمية البنية التحتية للبلدات العربية،
هو في حقيقته لغايات جيو� -سيا�سية ،ولي�س من �أجل تعزيز الم�ساواة في مخ�ص�صات الموارد
بين العرب واليهود ،حيث جاء فيها:
«هن��اك حاجة لال�ستثمار في البن��ى التحتية لم�ستوطن��ات البدو من �أجل
تح�سي��ن م�ستويات الحي��اة وجذب ال�سكان «البدو» بعي��داً عن �أماكنهم
المبعث��رة (القرى غي��ر المعترف بها ر�سمياً) �إل��ى الم�ستوطنات الدائمة»
(� :2005أ.)11 -
وخال�صة ما �سبق� ،أن التخطيط القومي والمناطقي في �إ�سرائيل �أخذ خالل ال�سنوات الأخيرة
ي�ستخ��دم م�صطلح��ات �أ�صح �سيا�سي ًا فيما يتعلق بال�سكان الع��رب .والأهم من ذلك ،هو �أن
بحد ذاتها في مجال التنمية وتخ�صي�صات الموارد،
هذه الخطط ال تتحدث عن «الم�ساواة» ّ
ولكنها تو�صي بتقلي�ص الفوارق بين ال�سكان وبين المناطق ،ولكن ب�شكل لم يلحقه �أي تعبير
عن ذلك بالمخططات نف�سها.
تتج�سد ال�سيا�سات الحكومية الرئي�سية التي ترمي �إلى تحقيق �إنجازات قومية جيو-اقت�صادية
وديموغرافي��ة -اقت�صادي��ة ف��ي «خريط��ة الأولويات القومي��ة» .فقد اعت��ادت الحكومات
الإ�سرائيلي��ة خالل العقود الأخي��رة �أن تقترح «خريطة �أولويات قومية» توفر حوافز اقت�صادية
ومالي��ة متع��ددة لمناط��ق جغرافية معينة .تق��ع هذه المناطق ف��ي العادة ف��ي الأماكن الأكثر
ا�ستهداف�� ًا للتهويد ،وذلك �إما في القد�س ،جنوب النق��ب �أو �شمال الجليل .الفكرة الرئي�سة
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الت��ي تكمن وراء ه��ذه الخرائط هي ت�سريع قي��ام الم�ستوطنات والبل��دات اليهودية من �أجل
الت�شجيع على الهجرة �إلى هذه المناطق� .أما الحوافز ،فتتج�سد في مواقع الم�ستوطنات التي
ت�سلم �إلى البلديات المحلية ،وتت�ضمن حوافز فردية معينة كتخفي�ض ال�ضرائب ،وحوافز مالية
�أخرى للح�صول على منزل �أو �شقة.
وكمث��ال على ذل��ك� ،أقرت الحكومة ف��ي � 15شباط  ،1998القرار المرق��م  ،3292الذي
و�صف بلدات وقرى معينة ب�أنها �أولويات قومية (�أ) و (ب) .وفق ًا لهذا القرار ،تلقت فئة (�أ)
منافع وحوافز ومنح ًا كبيرة ،بينما تلقت فئة (ب) منافع و�إعانات مالية �أقل من ذلك .تت�ضمن
هذه الحوافز م�ساعدة للر�سوم الدرا�سية ،و�إعانات لل�سفر ،وتخفي�ضات للمعلمين على �أجور
ا�ستئجار �سيارات ،و�إعفاء من ر�سوم ريا�ض الأطفال ،و�إعانات مالية المتحانات التخرج من
الثانوية ،و�ساعات الدرا�سة الإ�ضافية ،وتمويل تركيب الكومبيوترات في المدار�س ،و�أف�ضليات
للط�لاب الذي يريدون القيام بدرا�سات علي��ا .من بين  553بلدة وقرية تم تعريفها على �أنها
�أف�ضلي��ة قومية ،لم تكن هناك غير �أربع قرى عربي��ة (عدالة -المركز القانوني لحقوق الأقلية
العربي��ة في �إ�سرائيل .)3 :2010 ،وقد قدمت «عدال��ة» التما�س ًا �إلى المحكمة الإ�سرائيلية
العليا في العام  1998بالنيابة عن «لجنة المتابعة لحقوق المواطنين العرب في �إ�سرائيل» التي
تمث��ل الأقلية العربية في �إ�سرائيل ،تقول فيه �إن خريطة الأولوي��ة القومية غير قانونية وتمييزية
�ض��د المواطنين العرب وبلداتهم ومدنهم .وفي � 27شب��اط � ،2006أ�صدرت هيئة محلفين
م��ن المحكمة العليا م�ؤلفة من �سبعة ق�ضاة قراراً �أدانت فيه قرار الحكومة واعتبرته تمييزاً غير
قانوني �ضد القرى والبلدات العربية .كما �أدانت التوزيع الم�سرف للإعانات والم�ساعدات
م��ن موارد الدولة ،واعتبرت �أنه يتجاوز �صالحيات الحكوم��ة ،و�أنه ال بد من �صدور قانون
وا�ضح يحدد القواعد والمعايير التي تحكم ت�صنيف المناطق ذات الأولوية القومية (قرارات
المحكمة العليا 98/2773 -و.)03/11163

ث -المفهوم الرابع� :شرعنة التخطيط وبناء الإجماع القومي حوله
ي�ش��كل الإجم��اع �أحد �أبرز م��ا يحيط بالخطاب الخا���ص بالتخطيط القومي ف��ي �إ�سرائيل،
�إذ ال ي��كاد يخ�ضع لأي ت�شكيك ل��دى الجمهور الإ�سرائيلي وحكوم��ات �إ�سرائيل المتعاقبة
ب�أجنحتها اليمينية والي�سارية منذ العام  .1949فقد حظيت �سيا�سة البعثرة ال�سكانية ب�إجماع
وا�س��ع لم ينقطع ،ووافقت علي��ه كل حكومات �إ�سرائيل ،وكان حجر الزاوية لجميع الخطط
الخا�ص��ة بالتوزي��ع الفيزيائي .يجادل ليرمان وليرمان ،المخطط��ان الرئي�سان لخطة «تاما #
 ،»31ف��ي �أن��ه يمك��ن لهذه ال�سيا�س��ة (� )39 - 38 :1992أن تو�ص��ف الآن ب�أنها «التوزيع
المت��وازن لل�سكان وزيادة ال�سكان في الجليل والنق��ب والمناطق الأخرى قليلة ال�سكان في
البالد وتحا�شي االزدحام المفرط في مناطق الو�سط».
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�إن ممار�سة التخطيط القومي الذي �أق�صى الفل�سطينيين عن توزيع الموارد وعملياته ،قد ح�صر
خدمات��ه ك ّلها ف��ي الجماعة اليهودية ،و�أ�سهم ف��ي ا�ستعمار البالد وبن��اء �إ�سرائيل� .إن �شرعية
خط��اب التخطيط القومي هي التي كونت ه��ذا الخطاب ،وهي التي تبقي بثبات على غاياته
و�إ�ستراتيجياته للعديد من العقود.
كذلك يبين تحليلنا �أن التخطيط القومي الإ�سرائيلي �أق�صى الفل�سطينيين ،الذين ي�شكلون �أقلية
وط��ن كم��ا ي�صفهم ح�سن جبارين ،وهم مواطن��ون في �إ�سرائيل ،ع��ن الم�شاركة منذ الخطة
القومية الأولى و�إقامة �إ�سرائيل .فقد عمدت بع�ض الخطط خالل الت�سعينيات �إلى �ضم عربي
واح��د �إلى طاقمه��ا ،غير �أنه في مجال توزيع الموارد والم�شارك��ة في عمليات ا ّتخاذ القرار
عل��ى الم�ستوى القومي ،فلم يح�صل ال�س��كان الفل�سطينيون في �إ�سرائيل على �أية قوة ر�سمية،
وتركوا جانب ًا مع خيار واحد هو معار�ضة القرارات التي تتخذ مركزياً.
فالبني��ة ال�سيا�سية -الإثنية للدولة ،تحول دون م�شاركة ال�سكان العرب في عمليات التخطيط
القوم��ي الع��ام .ويكاد ال يك��ون هناك تمثيل للأقلي��ة الفل�سطينية في �إ�سرائي��ل في الحكومة
المركزي��ة .وبمعزل عن بع���ض الحاالت اال�ستثنائية ،ف���إن الن��واب الفل�سطينيين المنتخبين
و�أحزابه��م لم تتم دعوتهم مطلق�� ًا للم�شاركة في �أي ائتالف حكوم��ي .كذلك ،ف�إن هرمية
ال�سلط��ة في التخطيط والتنمية وت�شكيل الف�ضاءات الفيزيائية ي�ضعف قدرة ال�سكان في المدن
الفل�سطيني��ة على ت�شكيل ف�ضاءاتهم التي هي مل��ك لهم �أ�صالً .فالفل�سطينيون غير ممثلين �إال
عل��ى نحو هام�شي عل��ى الم�ست��وى الإداري� ،أو على م�ستويات اللج��ان التخطيطية .ومن
الناحي��ة القانونية ،فهم �إ�ضافة �إلى انعدام الم�شاركة المجتمعي��ة في العملية التخطيطية ،لي�س
لهم ر�أي م�سم��وع في عملية التخطيط القانوني ،با�ستثناء ح��ق تقديم االعترا�ضات الر�سمية
عل��ى الخط��ط .ونتيجة لذلك ،ف���إن م�صال��ح الفل�سطينيين ،ب�شكل ع��ام ،وم�صالح مدنهم،
ب�ش��كل خا���ص ،غير ممثلة في الحكوم��ة المركزية �أو داخل م�ؤ�س�ساته��ا التخطيطية القوية.
فعل��ى الرغم من �أن المواطني��ن الفل�سطينيين لهم حق االنتخاب والتر�شح للكني�ست ،ومع �أن
ممثلي��ن عن �أحزابهم قد و�صلوا �إلى الكني�ست ،ف�إن الم�شاركة الفعلية والم�ؤثرة في التخطيط
المكاني والإنتاج محدودة جداً جداً.
كذلك ،ف�إن العدي��د من الخطط ،وبخا�صة المناطقية والمحلية ،تعامل ال�سكان الفل�سطينيين
ب�ش��كل عدائ��ي .هكذا يت��م و�صف �سكان الب�لاد الأ�صليي��ن الفل�سطينيين ب�أنه��م «بناة غير
�شرعيي��ن» ،وغزاة لأرا�ض��ي الدولة ،وينت�شرون �أينم��ا كان ،وي�شكلون خط��راً ديموغرافيا،
ومجموع��ة تقيم في بلدات وقرى عربية متال�صقة .وفي الكثير من الحاالت ،ولغاية �أوا�سط
الت�سعينيات ،كان العرب يو�صفون ب�أنهم «غير يهود» �أو «�أقليات» ،وذلك بد ًال من و�صفهم
ب�أنهم �أقلية �إثنية عربية �أو فل�سطينية.
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وت�ص��ف �إحدى وثائ��ق «خطة الأبراج» وهي «مقت��رح للتنمية المناطقي��ة للجليل الغربي»،
م�شاكل و�صعوبات التخطيط في المنطقة على النحو التالي (�أولترمان و�ستاف:)2001 ،
«ب�سبب النمو الطبيع��ي المتزايد للأقليات (المق�صود العرب) في الجليل
م�ؤخ��راً ،وب�سبب ال�ضغ��وط االجتماعية واالقت�صادي��ة وال�سيا�سية� ،صرنا
ن�شهد ظاه��رة تمدد قطاع الأقلي��ات خارج الح��دود التقليدية لقراهم،
وه��ي ظاهرة تترافق مع غزو �أرا�ضي الدولة ومناطق التدريب على �إطالق
النار ،وظهور �أبنية غير قانونية لي�س لها خطط توجيهية و�إر�شادية � ...إلخ.
ويتم االنت�ش��ار واحتالل الأرا�ضي دون �أوام��ر ودون ا�ستمرارية جغرافية
 ...والنتائ��ج المتوقعة له��ذه العملية� ،أنهم باحتالله��م لقطع �صغيرة من
الأرا�ض��ي ،هي �أنهم �سوف ي�سيطرون على كل الجليل الأو�سط ،و�سوف
يح��ول ذل��ك دون التمكن من توزي��ع الم�ستوطنات اليهودي��ة والموارد
الأخرى في المنطقة».
والم�شكل��ة الرئي�سة في المنطقة ال�شمالية ،وفق ًا لما يقول��ه ملخ�ص خطة المنطقة ال�شمالية #
ت.م.م 2.هي:
« ...ال�ص��ورة �شديدة القتام��ة لل�سكان اليهود في المنطق��ة ال�شمالية ...
حيث تلقي هذه ال�صورة ال�شك على م�صطلح وم�شروع «تهويد الجليل»
 ...هن��اك خطر مرعب حق ًا ف��ي �أن ينقلب ال�سكان اليه��ود في المنطقة
ال�شمالية �إلى �أقلية بين مجموع ال�سكان» (الت�أكيد على كلمة �أقلية موجود
في الأ�صل.)43 :1975 ،
وي�ص��ف ملخ���ص «خطة المنطق��ة ال�شمالي��ة  #ت.م.م 2 .تغيير  »9 #ال��ذي �صودق عليه،
م�ؤخراً ،الم�شاكل الرئي�سية التي تواجه المنطقة ال�شمالية .هناك بين هذه الم�شاكل« :احتالل
أرا���ض (من قب��ل العرب) و�أبنية غي��ر قانونية (للع��رب)» .وتقترح «خط��ة ناحال عيرون»
� ٍ
(الوكال��ة اليهودية )17 :1989 ،بناء م�ستوطنات يهودي��ة جديدة و�إ�ستراتيجيات �أخرى من
�أج��ل حماية الأرا�ضي من العرب الغزاة« :يجب علينا بيان ر�أينا في �ش�أن و�سائل بديلة �أخرى
لحماية �أرا�ضي الدولة على نحو مقبول :زراعة (غابات) � ...إلخ».
وي�ص��ور ملخ���ص خط��ة المنطق��ة ال�شمالي��ة  #ت.م.م ،)1986( 2 .الب��دو الع��رب كغزاة
لأرا�ضي الدولة ،و«ينت�شرون على م�ساحات �شا�سعة هي �أرا�ض دولة» .لذلك ،تقترح الخطة
نقله��م �إل��ى «مجمعات» (�ص� .)44-34 .أم��ا ملخ�ص خطة المنطق��ة الجنوبية (ت.م.م.
 ،)1994 ،1992 ،4فه��و �أي�ض ًا ي�صنف الفل�سطينيين� ،س��كان البالد الأ�صليين المقيمين في
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المنطقة الجنوبية (نحو � 150ألف مقيم) كبدو ،وفق ًا لم�صطلحات الخطة ،وكغزاة لأرا�ضي
الدولة« ،وقد يلحقون الأذى ب�أية خطة تنموية في المنطقة الجنوبية» ( .)9-7 ،1992كما
تو�صي هذه الخطة بحلّ م�شكلة الأرا�ضي في القرى الفل�سطينية غير المعترف بها من خالل
�إ�ستراتيجية من «المفاو�ضات ال�صارم��ة والت�سويات المبتكرة التي تقدم منظومة من الحلول
لم�ش��اكل البدو ،وتقف في وجه توقعاتهم» ( .)11-7 :1992كما تو�صي بتقديم «حوافز
خا�صة للبدو كتعوي�ض لهم لكي يتخلوا عن حقوقهم في �أرا�ضيهم» (.)14-7 :1992
وتج��ادل «خط��ة ناح��ال عي��رون» (الوكال��ة اليهودي��ة  ،)1989ف��ي �أن هن��اك الكثير من
الفل�سطينيي��ن على طرفي الخط الأخ�ضر ،وفي وادي ع��ارة ،وب�أن المنطقة لذلك غير جذابة
لليهود ،وبح�سبها:
كان��ت منطقة وادي ع��ارة  ...منطقة حدودية لغاي��ة العام  ،1967وهي
تمتد على طرفي الحدود  ...وعلى الرغم من الأهمية المعروفة للمنطقة،
حيث هناك �إجماع قومي على تطويرها «وفق ًا لخطة �ألون» ،فهي منطقة
ع��دد اليهود فيه��ا قليل جداً :فم�ساحته��ا التي تبلغ نح��و  180كيلومتراً
مربع��اً ،ال يقي��م فيها �إال نح��و �ألف يهودي فقط ،مقاب��ل نحو � 160ألف
عربي (الوكالة اليهودية.)5 :1989 ،
وي�ص��ف ملخ�ص خط��ة المنطقة ال�شمالي��ة  #ت.م.م 2.تغيير  ،#9والمعتم��دة اليوم قانوني ًا
ب�شمال البالد والجليل ،التي قدمت في العام  ،2001الم�شاكل الرئي�سية التي تواجه المنطقة
ال�شمالي��ة التي ي�شكل الفل�سطينيون نحو ن�صف �سكانه��ا ،فت�سمي الم�شكلة التالية ب�أنها �أولى
الم�ش��اكل« :ي�شكل اليهود �أقلية ملفتة للنظر في مناطق متعددة من الجليل» ،وهناك« :ميزان
هج��رة �سلبي» (�ص .)4 :ويتم عزو التوازنات ال�سلبية �إل��ى ميزان الهجرة القادمة للمنطقة.
وتم�ض��ي الخط��ة في و�ص��ف الم�ش��اكل الرئي�سية الت��ي تواجه المنطق��ة ال�شمالي��ة ،ومنها:
«م�ستوطن��ات عربية متوا�صلة» (�ص .)4 :وهناك هل��ع مر�ضي يظهر في العديد من الخطط
القومية والمحلية والمناطقية خوف ًا على الأر�ض.

ج .المفهوم الخام�س :الت�ضحية البيئية
يقترح هذا المفهوم �أن الأجندة البيئية تمت الت�ضحية بها من �أجل ال�سيطرة وتوزيع ال�سكان.
ومن �أجل حماية «�أرا�ضي الأمة» و�إنقاذها من براثن العرب .لذا ،وكما هو متبع ب�أيديولوجية
الحرك��ة ال�صهيونية ،حيث تبنت الحداثة الغربية الرامية �إلى التطوير وا�ستنفاذ الم�صادر البيئية
م��ن �أجل التطور والتقدم� ،سيط��ر ا�ستعمار الف�ضاء المكاني على المهم��ة التخطيطية القومية
حد كبير لعقود عدة.
ف��ي �إ�سرائيل على ح�ساب البيئة .لذلك ،تم �إهمال الق�ضاي��ا البيئية �إلى ّ
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خلق��ت الأيديولوجي��ة ال�صهيوني��ة �إ�ستراتيجي��ات تخطيطية كانت تتولد م��ن خالل مفاهيم
�صكتها كاحتالل الأر�ض «الفارغة» و«الخالية من ال�سكان» ،وزراعة «ال�صحراء» ،و�إ�صالح
الأرا�ض��ي «المهمل��ة» .لم تعترف الخطط القومي��ة والمناطقية بالق�ضاي��ا البيئية بجدية ،بل
كانت خطط ًا موجهة جيو� -سيا�سياً ،وم�سيطراً عليها من قبل الأجندة الديموغرافية.
يظ��ل �أرئيل �شارون ،المهند�س الرئي�س للخط��ة القومية الأولى لإ�سرائيل ،يردد ما يلعبه الدور
الحا�سم للتخطي��ط ال�شامل في تحقيق النجاح �أو الف�شل للمجتم��ع الإ�سرائيلي �أو االقت�صاد.
فتوجه��ه هو توج��ه حداثي يهدف �إلى ا�ستخدام الموارد الطبيعي��ة للتنمية وتحقيق الأهداف
القومية:
«يج��ب على الخط��ة القومية �أن ت�سعى �إلى التعبي��ر ،لي�س فقط عن �أف�ضل
م��ا يمكن تقديمه من تخطيط تف�صيل��ي للبلدات ،و�إنما كذلك عن �أف�ضل
م��كان عقالن��ي للق��رى والمدن الجدي��دة ،و�أن�س��ب المواق��ع للمراكز
ال�صناعي��ة الجدي��دة ،والطرق وغيرها ،...وما يوف��ر �أف�ضل ما يمكن من
�أجل اال�ستفادة المثلى من موارد البالد وثرواتها» (�ص.)45 :
كذلك فهو مقتنع ب�أن المكونات الطبيعية للبالد توفر فر�ص ًا ثرية ومتنوعة للتخطيط الفيزيائي،
وب���أن البحث والإعداد الدقيقي��ن �سوف ي�ضمنان نتائج ناجحة .فمعظ��م البالد غير مطورة
بعد ،وقليلة ال�سكان وغير مخططة.
في الآن ذاته ،وفي ما يتعلق بالمتنزهات والغابات ،يوفر مخطط �شارون «�شبكة من الغابات،
والمتنزه��ات والمحمي��ات الطبيعية الممتدة ف��ي جميع �أنحاء البالد ،الت��ي ت�شكل المتنف�س
الرئوي لل�سكان (�ص .)47 :وبح�سب ما جاء في الخطة ،ف�إن:
«جب��ال الجليل الجميلة ،و�سهول جزري��ل الخ�صبة ،ووادي الأردن �شبه
ال�صح��راوي ،وبيارات وب�ساتي��ن الفواكه في ال�سه��ل ال�ساحلي ،و�إعادة
الت�شجير وبناء الم�صاطب على الت�لال اليهودية ،كل ذلك �سوف يجتمع
تح��ت �سقف الخط��ة القومية لكي يتح��ول �إلى نموذج ث��ري من التالل
وال�سه��ول الم�ست�صلحة والغابات والحقول الم�ستردة والقرى والبلدات
المع��اد بنا�ؤها� .إن تبلور هذه المرحل��ة الأولية من الخطة القومية �سيتبعه
تق��دم متزايد في مجال تنمي��ة النقب .وهكذا ،ف���إن كل تلك الخ�صوبة
والخ�ض��رة ال�سابق��ة للب�لاد التي فقدت خ�لال قرون عدة م��ن الإهمال
والتخري��ب للأر�ض� ،سيت��م ا�سترداده��ا ،و�سيتم خلق بيئ��ة مالئمة لنمو
مجتمع �سليم ومزدهر وتقدمي» (�ص.)56 :
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في �أوائل الت�سعينيات ،كانت تاما � 31 #أول خطة قومية �شاملة تو�صي ب�ضمان «نوعية حياتية
وبيئي��ة في البالد من خ�لال تنمية مت�سارعة» (تعليمات الخط��ة� .)228 :1998 ،أما خطة
«�إ�سرائي��ل  ،»2020فتنتق��د طريق��ة التنمية هذه ،وتق�س��م �إ�سرائيل �إلى �سبع��ة ف�ضاءات وفق ًا
لموازي��ن التنمية والحماية .كم��ا تقترح من بين ذلك «ف�ضاءات منفتح��ة ومحمية من �أجل
حماية البيئة» ،ولأجل تحقيق الغايات البيئية� .أما الخطة القومية الحالية لإ�سرائيل ،التي هي
ملخ�ص المخطط القومي  ،35 #الذي ت�أثر ب�شكل وا�ضح بخطة «�إ�سرائيل  ،»2020فيمكن
�أن تك��ون �أول خط��ة قومية ر�سمي��ة في �إ�سرائيل م��ن حيث اعترافها ،عل��ى نحو «معتدل»،
بالق�ضاي��ا البيئية ب�شكل عام ،وتكييفه��ا الجزئي للم�صطلحات الخا�ص��ة بالتنمية الم�ستدامة
والأجن��دة الدولي��ة .ت�ستخدم الخطة ما تطلق عليه «لغة الأن�سج��ة» التي تنتظم فيها �إ�سرائيل
بوا�سط��ة خم�سة �أنماط م��ن الأن�سجة .تقرر هذه الأن�سجة م��دى التنمية في كل مكان ،كما
تق��رر ما �إذا كانت الأر���ض �ستخ�ص�ص للتنمية �أم للحماية .فالفكرة هي ال�سيطرة على التنمية
في الم�ساحات المحمية والزراعية .وهناك للخطة غايتان رئي�سيتان ،هما:
«حف��ظ الأرا�ضي من �أجل الأجيال القادمة ف��ي الآن الذي يتم فيه الإبقاء
عل��ى الث��روات الطبيعي��ة ،والزراعة ،والف�ض��اءات المفتوح��ة والتراث،
واالحتف��اظ بالف�ضيل��ة الريفية للم�ستوطن��ات الزراعي��ة ،وتوفير الحلول
لمتطلبات الجهاز الع�سك��ري  ...وتقلي�ص المخاطر البيئية و�آثارها وفق ًا
لمبادئ التنمية الم�ستدامة» (تاما .)3 :2006 ،35 #
ويعتم��د ملخ���ص خط��ة منطقة حيف��ا  #ت.م.م ،6 .م�صطلح��ات خطة تام��ا  35 #ذاتها،
وتهدف �إلى:
«الحف��اظ عل��ى الث��روات الطبيعي��ة ،والم�شاه��د الطبيعي��ة وال�شواط��ئ
والت��راث ،والحفاظ على توا�صل الأرا�ضي المفتوحة والتقليل من �إلحاق
الأذى بها ،والحفاظ على الأرا�ضي من �أجل الأجيال القادمة» (ت.م.م.
 2003 ،6 #ك .)11
وكم��ا ذكر �سابقاً ،ف�إن �سيا�س��ة البعثرة ال�سكانية حققت ت�أييداً وا�سع ًا متوا�صالً ،حيث وافقت
عليه��ا جميع حكوم��ات �إ�سرائيل ،وكانت حج��ر الزاوية لجميع خطط التوزي��ع الفيزيائي.
ولك��ن خطة تام��ا � #31شككت في الهدف القومي م��ن البعثرة ال�سكاني��ة ،واقترحت بنية
ميتروبولي��ة لإ�سرائي��ل تقوم عل��ى التجمعات الح�ضرية ب��د ًال من العمل عل��ى �إقامة البلدات
ال�صغي��رة والم�ستوطنات الزراعية على النح��و الوارد في خطة �شارون وخطط قومية �أخرى.
م��ن هنا تت�ضمن خط��ة تاما  #35الخا�صة باال�ستيطان الإ�سرائيل��ي �أربع م�ساحات ميتروبولية
وا�ضح��ة .يقترح مخطط � #35أن يتم مجمل البن��اء في نحو  50تكوين ًا ح�ضرياً .ت�ضم هذه
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الأن�سج��ة الح�ضري��ة معظم المدن وم��ا يحيط بها .وتبل��غ الم�ساحة الكلية له��ذه الأن�سجة
الح�ضري��ة  2364كيلومتراً مربعاً ،ت�شكل نح��و  %11فقط من مجمل م�ساحة الدولة ،وهي
الم�ساح��ة التي يقيم فيها نحو  %90م��ن ال�سكان .ت�شكل الم�ساح��ة المبنية في المحليات
حالي�� ًا نحو  ،%65م��ن مجموع الم�ساح��ة المبنية ف��ي �إ�سرائيل .وتدل ه��ذه الأرقام على
تبعث��ر �شدي��د االت�ساع للبناء في المناطق الريفية ،واال�ستخ��دام القليل للأر�ض من �أجل البناء.
يه��دف المخطط القوم��ي � #35إلى ا�ستعمال �أكث��ر فاعلية للأر�ض ،و�إلى بعث��رة �أكثر توازن ًا
لل�سكان فوق الم�ساحة المتاحة  -دون العودة �إلى �سيا�سات الالمركزية المتعمدة التي �سادت
قب��ل الت�سعيني��ات .وترفع الخطة ح�صة بئ��ر ال�سبع من التكوين الح�ض��ري من  %7.7وهي
الن�سب��ة الحالي��ة� ،إلى  .%11.2كما ترفع ح�صة المنطق��ة ال�شمالية من  %25.7وهي الن�سبة
الحالية� ،إلى  %28.4لغاية العام  .2020في الآن ذاته ،ف�إن الح�صة الن�سبية لمنطقة تل �أبيب
الميتروبولية �ستنخف�ض من � %43إلى  %36في العام .2020
ويب��دو �أن الخط��ط القومية الأخيرة ،وبخا�صة تاما  31 #ف��ي �أوائل الت�سعينيات ،قد اعتبرت
المدين��ة بمثابة قلب التنمية الم�ستقبلية بد ًال من �إج��ازة التنمية في كل مكان فارغ في البالد.
م��ع ذل��ك ،لي�س هذا هو نهاي��ة �إ�ستراتيجية ال�سيط��رة الترابية المتمثلة في بن��اء الم�ستوطنات
الجديدة ،وبخا�صة في النقب« .فالنقب  »2015تو�صي ب�إقامة  100م�ستوطنة فردية موزعة
في النقب بهدف �إحكام ال�سيطرة على الأر�ض.

خال�صات
تخل���ص ه��ذه الورقة �إل��ى �أن التخطي��ط القومي والمناطق��ي العام ف��ي �إ�سرائيل ينت��ج �إطاراً
جيو�سيا�سي�� ًا ي�ستهدف ،في ح�صيلت��ه النهائية ،بناء �إ�سرائيل الدول��ة اليهودية ،حيث تم و�ضع
هذا الإط��ار وتطويره في �أعقاب حرب  1948ونكب��ة الفل�سطينيين الذين تحول ق�سم منهم
�إلى �أقلية داخل �إ�سرائيل (� 156ألف ن�سمة فقط) ،بينما الغالبية العظمى البالغة نحو � 750ألف ًا
تحولت �إلى الجئين في الدول المجاورة.
ت�ستخل���ص هذه الورق��ة خم�سة مفاهيم رئي�سة تعم��ل ح�صري ًا على و�ضع �إط��ار مفاهيمي �أو
�أجن��دة خا�ص��ة بالتخطي��ط القومي ف��ي �إ�سرائيل بهدف بن��اء الأمة والدول��ة اليهودية .يركز
المفه��وم الأول على تحديد الجغرافية الجيو� -سيا�سية لدولة �إ�سرائيل النا�شئة .كانت «خطة
�شارون» هي �أول خطة قومي��ة �شاملة ،وهي التي بد�أت بتطبيق الإ�ستراتيجيات المكانية التي
�أكمل��ت عملية تجري��د الفل�سطينيين م��ن ممتلكاتهم ،ودفعت ح�ص��راً باال�ستعمار اليهودي
للب�لاد وفق ًا للأجندة العملي��ة ال�صهيونية و�أيديولوجيتها .تج�س��د اال�ستعمار الكا�سح للبالد
ب��كل و�ضوح ف��ي �إقامة مئ��ات الم�ستوطنات اليهودي��ة ،وجلب ال�سكان للبل��دات والقرى
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الفل�سطيني��ة التي �أفرغت م��ن �أهلها .بد�أت هذه العملية مع �إقامة دول��ة �إ�سرائيل ،وتوا�صلت
لغاية �أواخر الثمانينيات .تم في �أوائل الت�سعينيات تغيير توجه التخطيط القومي بع�ض ال�شيء،
وتم منذ ذلك الحين تبني �إ�ستراتيجية ذات توجه ح�ضري كبديل للتنمية الريفية .ومن الم�ؤكد
�أن المهمة الجيو� -سيا�سية لتقرير م�ستقبل هيمنة جغرافيات دولة �إ�سرائيل ،نجحت على نحو
دراماتيك��ي من وجهة نظر الجهاز الحكومي وم�ؤ�س�سات��ه التخطيطية .ولعل ال�شاهد الكبير
عل��ى هذا النجاح ،هو حقيقة �أنه حتى هذا اليوم ،ف�إن نح��و  %93من �أرا�ضي �إ�سرائيل تعود
للدولة وتحت �سيطرتها الكاملة.
�أما المفهوم الثاني ،فهو الذي يحدد الجغرافيا الديموغرافية الخا�صة بالدولة .ي�شكل مفهوم
«توزي��ع ال�سكان» مفهوم ًا رئي�س ًا من �أجل ا�ستكم��ال واختتام العملية اال�ستعمارية وال�سيطرة
عل��ى الجغرافي��ات عبر ال�سيا�س��ات الديموغرافية .ويطبق المفهوم الثال��ث �سيا�سات جيو-
اقت�صادية تهدف �إلى تحقيق غايات جيو� -سيا�سية .تطبق الأجندة الجيو -اقت�صادية �سيا�سات
تنموي��ة متعددة كمنح الحوافز المالية للأف��راد والبلديات المحلية .ويرى المفهوم الرابع �أن
حد كبير با�سم البعثرة ال�سكانية و�إقام��ة م�ستوطنات جديدة .فعلى
البيئ��ة قد �أ�سيء �إليه��ا �إلى ّ
م��دى عقود عدة ،تم �إهمال الق�ضايا البيئية حيثم��ا كان ا�ستعمار الف�ضاء الترابي هو الم�سيطر
عل��ى مهمة التخطيط القومي .وم��ن الوا�ضح �أن ت�صاعد الوعي البيئ��ي على ال�صعيد الدولي
من��ذ الت�سعينيات ،واجه �صعوبات في اختراق �أجندة التخطي��ط القومي في �إ�سرائيل .يمكن
مالحظ��ة الأه��داف البيئية فقط في �أوائ��ل الت�سعينيات في تام��ا  .#31ونفتر�ض �أن الهزيمة
الكامل��ة للفل�سطينيي��ن في ن�ضالهم من �أج��ل الأر�ض ،قد �أطلقت يد الحكوم��ة وم�ؤ�س�ساتها
ف��ي ت�شكيل البالد وفق ًا لبع�ض االعتب��ارات البيئية� .أما المفهوم الخام���س ،فيرى �أن العملية
التخطيطية ت�سعى للح�صول على الإجماع وال�شرعية القومية ،بينما يتم ا�ستثناء العرب ،الذين
ي�شكلون نحو  %20من ال�سكان ،من العملية التخطيطية .ومن الوا�ضح �أن التخطيط القومي
هو تخطيط �إثنوقراطي مناه�ض لل�سكان الفل�سطينيين ،ويق�صيهم عن العملية التخطيطية.
للمخرجات الجيو-
ل��م تكن ه��ذه المفاهيم ثابتة ،ب��ل ت�شكلت على مدى �سن��وات وفق�� ًا ُ
�سيا�سي��ة للدولة .وهذه المفاهيم متداخلة ،حيث يخدم كل مفهوم جانب ًا معين ًا من عملية بناء
الدول��ة اليهودية ،وهي تخدم كمجموع هدف ًا رئي�س�� ًا واحداً هو الدفع بعملية بناء الأمة حتى
م��ن خ�لال انتهاك حقوق ال�سكان الع��رب الأ�صليين وعلى ح�س��اب حقوقهم في الأرا�ضي
والممتلكات .يبدو �أن للتخطيط جانب ًا مظلم ًا �إن لم يكن �أكثر من ذلك� .إن له جوانب عنيفة
�إزاء حقوق «الآخرين» من محرومين ومهزومين .يبرر فوكوياما (� )2004 ،2007أن عملية
بن��اء الدولة يجب �أن تب��د�أ ب�إيجاد الأمة المتما�سكة« ،وهو ما يتطلب في العادة تغيير الحدود
�أو نق��ل ال�سكان ،ولكن ذلك نادراً ما تحقق في التاري��خ الب�شري بعيداً عن ممار�سة العنف»
( .)10 :2007فوفق�� ًا لوجهة نظ��رة�« ،إن بناء الدولة بالمعنى الدقيق لذلك ،هو عملية خلق
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لالحت��كار الويبري للعنف الم�شروع ف��وق قطعة �أر�ض محددة ،ولذل��ك ،هناك في �صميم
ذلك ،يتم تمركز الإكراه المتمث��ل في الجيو�ش و�أجهزة ال�شرطة تحت �سيطرة �سلطة �سيا�سية
مركزية» (.)11 :2007
لقد ت�أ�س�ست �إ�سرائيل بيد م�ستعمرين من اليهود لكي تكون الوطن القومي الح�صري لل�شعب
اليه��ودي .وهذا ال��دور ال ينعك�س فقط في الهوية الجماعي��ة الر�سمية للدولة ،و�إنما كذلك
ف��ي بنيتها الم�ؤ�س�سي��ة ،وتوزيعها للم�صادر وال�سيا�سات المكاني��ة وتقرير الأولويات القومية
(انظ��ر لو�ستيك 1980؛ �سموحة 1990؛ روحانا وغانم 1998؛ يفتاحئيل  .)1999ويرى
يفتاحئي��ل (� )295 :2006أن التخطي��ط في �إ�سرائيل هو تخطي��ط �إثنوقراطي ،وهو نوع من
أرا�ض متنازع عليها .ويتم ذلك من
النظ��م التي ت�سهل وتعزز عملية التو�سع وال�سيط��رة على � ٍ
خالل جهاز الدولة عبر تجيي�ش جميع الموارد القانونية واالقت�صادية والع�سكرية.
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تعقيب د .مهند مصطفى
بالت�أكيد� ،إنها ورقة رائعة جداً من حيث الت�صوير الدقيق لل�سيا�سات الحيزية الإ�سرائيلية� ،سواء
ف��ي داخل فل�سطين � ،1948أو فل�سطين � ،1967إذا قبلنا هذه التق�سيمات� ،إ�ضافة �إلى تحليل
ما �أنجزه الم�شروع ال�صهيوني.
الحيز الذي اتبعته الحركة
م��ن يقر�أ الورقة ويتتبع مراحل التخطيط ُ
المحكم وال�سيط��رة على ّ
ال�صهيوني��ة  -حتى قبل قي��ام الدولة ،وفيما بعد قيامها  -يجد �أننا نتعامل مع م�شروع �سيا�سي
كولونيال��ي محكم جداً ،فهو ال يكتفي بخطابه ال�سيا�سي الكولونيالي و�أ�سا�ساته اال�ستعمارية
التقليدي��ة� ،إنما هناك جه��از تخطيطي يقوم بالعمل بدقة متناهية حت��ى هذه اللحظة من �أجل
الحيز.
ال�سيطرة على ّ

الملف��ت للنظر في هذه الورق��ة ،والمفارقة �أي�ضاً� ،أنني تعرفت على ا�س��م �شخ�صية مهمة في
الحيزي والتخطي��ط الإ�سرائيلي (�آرييه �شارون) ،وه��ي ال�شخ�صية المركزية التي
الم�ش��روع ّ
والحيز للمكان الفل�سطيني ،وجاء على ذكر �أننا فل�سطينيو
حملت م�شروع التخطيط للمكان
ّ
الداخل – تحديداً  -ع�شنا بين �آرييه �شارون و�أرئيل �شارون ،فالثاني و�ضع كل مفهوم الطابع
اليهودي للدولة ب�شكل جديد وفي مرحلة جديدة ،وحاول تطبيق فكرة يهودية الدولة ب�شكل
عملي على الفل�سطينيين داخل الخط الأخ�ضر ،ولي�س ب�شكل قانوني فقط.
والحي��ز ،لكنها ركزت على
والورق��ة م��ن ناحية �أخرى ،ركزت عل��ى جانب التخطيط
ّ
�ضلع واحد من فكرة ما �أ�سميه «ال�سيادة اليهودية» ،وهي لي�ست فكرة ن�ستطيع �أن نعرفها
م��ن خالل �أدبيات العل��وم ال�سيا�سية ،فمفهومها في الأخيرة وا�ض��ح ،له تعريفات نظرية
مح��ددة ،ولكن مفهوم «ال�سيادة اليهودي��ة» باعتقادي هو مفهوم نظري جذري نحاول
تبيان��ه من خالل ثالثة مركبات �أ�سا�سية :الأول ،ال��ذي تطرقت له الورقة ،وهو ال�سيطرة
عل��ى الحي��ز واال�ستيطان فيه من خالل �آلي��ة تخطيط محكمة ج��داً .والثاني ،هو �إعادة
الحيز من جديد ،وهذا كان جزءاً من عملية محكمة جداً من قبل قيام دولة
�إنت��اج ذاكرة ّ
مكانيته
الحيز ،لي�س فقط
ّ
يغير دائرة ّ
�إ�سرائي��ل وا�ستمرت بعدها ،وهذا ال�ضل��ع يحاول �أن ّ
الحيز� .أما المركّ ب الثالث ،وهو باعتقادي حديث بالرغم من �أننا
�إنما �أي�ض ًا ذاكرة وهوية ّ
قر�أناه في كت��ب جابوتن�سكي حول الجدار الحديدي ،هو «مركب الف�صل» ،بمعنى �أن
هناك حيز فل�سطيني بالمفهوم الإ�سرائيلي يتمثل بوجود مكان معين يعي�ش فيه فل�سطينيون
الحيز ،قد تكون داخلي ًا من خالل بناء جدران
(تحدي��داً  ،)48وتظهر حاجة لف�صل هذا ّ
بي��ن الأحياء اليهودية التي توجد فيه��ا غالبية يهودية ،وبين الأحي��اء العربية الفل�سطينية،
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وهذا ما حدث في اللد والرملة وبع�ض المناطق .وهناك نوع �آخر من الف�صل ب�شكل تام
عن كل المناطق الفل�سطينية.
�أخي��راً ،مفه��وم اال�ستعم��ار اليه��ودي �أو ال�صهيون��ي ف��ي فل�سطي��ن � 48أدخل علي��ه بع�ض
التعدي�لات ،وكان �أح��د �أهم �أدواته �سيا�سات ال�سيطرة ،وكتب عنه��ا ب�شكل غزير �إيليا زريق
في كتابه «الفل�سطينيون في �إ�سرائيل» ،و�إيان لو�ستيك في كتابه «العرب في الدولة اليهودية»،
و�آخ��رون .بمعن��ى �أن هناك تنظي��راً كثيراً حول مفه��وم ال�سيطرة ك�أح��د �أدوات اال�ستعمار
الإ�سرائيل��ي تجاه الفل�سطينيين داخل  ،48لكن �أداة ال�سيط��رة الآن لي�ست كما في الما�ضي،
لأ�سباب عديدة ،منها عدم وجود حجم كبير من الأرا�ضي ،ال �سيما �أن الم�شروع ال�صهيوني
�أنه��ى عمله ب�أدواته التقليدية ،وهناك تطوير ل�سيا�س��ات ال�سيطرة ،ومحاولة لتجديد �أدواتها،
ومنها على �سبيل المثال ،ابتكار مفهوم «الخدمة المدنية» ومحاولة فر�ضها على الفل�سطينيين
تجرم �إحياء الذاكرة الفل�سطينية ،بالتالي ف�إن
في الداخل ،والت�شريعات القانونية التي تحاول �أن ّ
«ال�سيادة اليهودية» بحاجة �إلى ن�ضال لمواجهتها ،لي�س فقط فيما يتعلق بالجانب التخطيطي،
و�إنما �أي�ض ًا بالن�سبة للجانبين الثقافي وال�سيا�سي.
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الجلسة الثامنة
الفلسطينية وواقع التجزئة
جمعات
ّ
التّ ّ
أوروبا واألمريكتان
رئيسة الجلسة :أ .نادية حجاب.
عات الفلس���طين ّي ُة في ُأو ُروب���ا واألَمريك َت ْين
َّجم ُ
د .عبد ال��� ّرزاق التكريتي :الت ُّ
الم َو َ
اط َنة.
و ِإ َ
شكال َّي ُة ُ
تعقيب :أ .معين ر ّباني.
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الفلسطيني ُة في ُأو ُروبا
عات
َّ
جم ُ
ّ
الت ُّ
واألَ
اط َنة
الم َو َ
مريكت ْين و ِإ َ
َ
شك َّ
الي ُة ُ
د.عبد الرزاق التكريتي

1

مقدمة:
النظرة الفل�سطينية �إلى الجاليات في �أوروبا والأمريكتين
ت�ش��كل التجمع��ات الفل�سطينية في �أوروب��ا والأمريكتين قطاع ًا مهم ًا م��ن قطاعات ال�شعب
الفل�سطين��ي ،ويتج��اوز ع��دد �أبنائه��ا  ،900000موزعين عل��ى الكثير من ال��دول �أهمها:
ت�شيل��ي (�أكثر من  ،)300000الوالي��ات المتحدة (�أكثر م��ن � ،)200000ألمانيا (�أكثر من

1

محا�ضر في التاريخ الدولي بجامعة �شفيلد ببريطانيا .حا�صل على الدكتوراه من جامعة �أك�سفورد التي نال عنها جائزة
مالكولم كير لأف�ضل ر�سالة دكتوراه من جمعية درا�سات ال�شرق الأو�سط في �أمريكا ال�شمالية ،وجائزة لي دوغال�س
من جمعية الدرا�سات ال�شرق �أو�سطية في بريطانيا� .صدر له كتاب:
Monsoon Revolution: Republicans, Sultans, and Empires in Oman, 1965-1976.
Oxford: Oxford University Press, 2013.
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 ،)100000ال��دول اال�سكندينافية ( 70000تقريباً) 2.ويمكننا تقييم حالة هذه التجمعات
وفق ًا لثالثة معايير :م�ستوى تن�شيطها للت�ضامن مع الق�ضية في الدول التي تتواجد بها ،فاعليتها
ف��ي التنظي��م الذاتي ،دورها عل��ى ال�ساحة الفل�سطيني��ة� .إال �أننا كثيراً م��ا ن�صب جل تركيزنا
عل��ى المعيار الأول فقط ،ونتغا�ضى عن الأهمية ال�سيا�سية للتعبئة الوطنية المحلية واالنخراط
ف��ي عملية �صنع القرار الفل�سطيني الع��ام .ويعك�س هذا الأمر نظرتي��ن �إ�شكاليتين للجاليات
المتواجدة في الدول الغربية:
النظ��رة الأول��ى ت�أتي من بع�ض الأو�س��اط الر�سمية وال�سيا�سية الفل�سطيني��ة في الوطن المحتل
وال�شت��ات العرب��ي ،ويمكن و�صفه��ا ب�أنه��ا «وظيفية» الطاب��ع ،حيث �أنها ت��رى الجاليات
الفل�سطيني��ة في �أوروبا والأمريكتين على �أنها �أدوات هدفه��ا في الوجود هو القيام بوظائف
مح��ددة ،تتمثل بدعم م�شاريع القي��ادات الفل�سطينية في الداخل مادي�� ًا ومعنوياً ،والت�أثير في
�سيا�سات الغرب عن طريق ت�أ�سي�س اللوبيات .ووفق ًا لهذا المنطلق ،يتم التعامل مع الجاليات،
في الكثير من الأحيان ،على �أنهم كغيرهم من المهاجرين �إلى الغرب من �أقطار العالم الثالث
المختلف��ة ،ويو�صف��ون بالمغتربين ،وه��ي كلمة تحمل دالالت الخ��روج الطوعي من البلد
الأ�صلي ،و�إمكانية العودة �إليه ح�سب االختيار .وقد �أخذت هذه الكلمة محل تعابير �أخرى
مثل «الالجئين» ،و«النازحي��ن» ،و«المهجرين» ،و«�أهل ال�شتات» ،على الرغم من �أن هذه
الأو�صاف �أكثر دقة ،فحتى الأقلية من الفل�سطينيين الذين خرجوا بمح�ض �إرادتهم ولأ�سباب
اقت�صادية ،ال ي�ستطيعون العودة �إال ب�إذن المحتل ،وعبر نقاطه الحدودية ،وال ي�سمح لهم ذلك
ف��ي �أغلب الحاالت .وعلى الرغم من ذلك ،تم تقب��ل مفهوم «االغتراب» في بع�ض �أو�ساط
ال�شت��ات ،وذلك لعوامل عدة قد يكون �أهمها طبقي ًا ف��ي الأ�سا�س .فال �شك �أنه ي�صعب على
�أبن��اء العائالت المرموقة وذوي التطلع��ات ال�صاعدة ،وحتى منتم��ي الطبقات الو�سطى� ،أن
يو�صف��وا بالالجئين .فمع �أن كلمتي «مغت��رب» و«الجئ» هي بالأ�سا�س تعابير �سيا�سية ،ف�إن
الأول��ى تحمل معان��ي الرفاه ،وتدل الثانية على الفقر والمعان��اة ،وتحولت الكلمتان بالتالي
�إلى م�صطلحات طبقية ت�شكل عائق ًا تعبيري ًا �أمام تطوير لغة �سيا�سية دقيقة تخدم ثقافة العودة.
2

في نهاية العام  ،2012قدرت عال عو�ض رئي�سة الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،عدد الفل�سطينيين في الدول
الأجنبية بـ  ،655000وال �شك �أن جلهم متواجدون في �أوروبا والأمريكتين� .إال �أن هذا التقدير محافظ جداً .فوفق ًا
لتقرير مركز بديل ال�صادر في العام  ،2008ي�صل عدد الفل�سطينيين في الدول الأوروبية والأمريكية �إلى . 907000
راجع :الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني« .ال�سيدة عو�ض ت�ستعر�ض �أو�ضاع الفل�سطينيين في نهاية العام
 .»2012تاريخ الدخول:2012/12/31 :
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&ItemID=680&mid=3
915&wversion=Stagin
Badil. Survey of Palestinian Refugees and IDPs, 2008-2009:
_http://www.badil.org/ar/publications?page=shop.product_details&product
id=119&category_id=7&flypage=garden_flypage.tpl
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وقد دخلت كلمة «االغتراب» القامو�س ال�سيا�سي الفل�سطيني ،بقوة ،بعد فترة �أو�سلو ،ولي�س
فق��ط �ضمن �أطر ال�سلطة الفل�سطينية ،بل حتى داخل منظمة التحرير الفل�سطينية (م.ت.ف)،
الت��ي نجد اليوم بها دائر ًة ل�ش�ؤون المغتربين ا�ستحدثت ف��ي كانون الأول  2007وفق ًا لقرار
�أ�صدرت��ه اللجنة التنفيذية .وقد حددت للدائرة مجموعة من الأهداف تتلخ�ص في« :تطوير
وتوثي��ق العالق��ة مع الجاليات الفل�سطيني��ة في بلدان الهجرة واالغت��راب ،وتوطيد روابطها
بوطنه��ا فل�سطي��ن»...؛ «توحيد جهودها وبن��اء روابط قوية فيما بينه��ا ت�ساعدها في تطوير
دوره��ا ف��ي الدفاع ع��ن الق�ضي��ة الفل�سطينية في بل��دان �إقامته��ا ،وفي الدفاع ع��ن حقوقها
وم�صالحها في هذه البل��دان»...؛ «توفير الفر�ص �أمام المغتربين الفل�سطينيين للم�ساهمة في
بناء الوطن وتوفير متطلبات اال�ستثمار والبناء في م�ؤ�س�ساته االقت�صادية واالجتماعية والتربوية
وغيره��ا ،جنبا �إلى جنب مع توفير متطلب��ات اال�ستثمار والبناء ف��ي المجتمعات الفل�سطينية
ف��ي بلدان اللجوء ومخيماتها» 3.ونح��ن �إذ ن�شير �إلى المنطق «الوظيفي» الذي تعك�سه هذه
الأهداف ،ال ن�سعى ،بال�ضرورة� ،إلى نقد فحواها �أو وجود الدائرة بحد ذاته ،بل �إلى تو�ضيح
النظ��رة الر�سمية والإ�شارة �إلى خلوها م��ن �أي دور �سيا�سي للجاليات في �أوروبا والأمريكتين
في �صناعة القرار.
�أما النظرة الثانية للفل�سطينيين في �أوروبا والأمريكتين ،فهي تنبع من الجاليات نف�سها وتنطوي
على تعريف محدود للذات الفل�سطينية ،يح�صرها في الف�ضائيات الثقافية واالجتماعية .ففي
�أو�ساط ال�شابات وال�شب��ابُ ،ي�شهر الكثير فل�سطينيتهم ويفتخرون بها كهوية ثقافية� ،إال �أنهم
ال ينظ��رون �إليها م��ن زاوية المواطنة .وبالتال��ي ،نجد في ديتروي��ت و�أوب�ساال وكوبنهاجن
أبناء من الجيل الثان��ي يمار�سون فلكلورنا ال�شعبي في حياتهم اليومية،
وتورونت��و و�سانتياجو � ً
�إال �أنه��م بعيدون عن الم�شاركة ال�سيا�سية �ضمن الأطر الوطنية ،على الرغم من انخراطهم في
الدف��اع عن الق�ضية �ضمن الأو�ساط الت�ضامني��ة .فهم يرق�صون الدبكة ،وي�سمعون لمار�سيل،
وي�ستحدث��ون �أنواع ًا جديدة من الم�سخ��ن ،ويقر�أون �أ�شعار دروي���ش المترجمة ،ويجيدون
لهج��ات �أهلهم العامية ،وي��رون �أنف�سهم على �أنهم فل�سطينيو الثقاف��ة والأ�صل ،ويتظاهرون
لفل�سطي��ن ،وير�سلون مقاالت على تويتر من �أجلها� .إال �أنه��م يعتبرون �أن البو�صلة ال�سيا�سية
را�سخ�� ٌة ف��ي الداخل فق��ط ،و�أن الالجئي��ن الحقيقيين ه��م المتواجدون ف��ي دول الطوق،
بخجل �سيا�سي ال يالم�سه �أي ٍ
فرد يعتبر نف�سه مواطناً .فالمواطن ح�سب المفهوم
ويح�س��ون
ٍ
و�ضحه �أر�سطو هو «من له حق اال�شت��راك في ال�سلطة اال�ست�شارية وفي
الأثين��ي العريق الذي ّ
ال�سلط��ة الق�ضائية» 4.وحتى في المجتمعات الليبرالية الحديثة التي �ضعف بها مبد أ� المواطنة
3

دائرة �ش�ؤون المغتربين« .تعريف الدائرة»http://www.pead.ps/index.php?act=post&id=30 :

4

�أر�سطو .ال�سيا�سات .ترجمة :الأب �أوغ�سطين�س بربارة البول�سي .بيروت :اللجنة الدولية لترجمة الروائع الإن�سانية،
� .1957ص.118.
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كممار�س��ة �سيا�سية مبا�شرة ،ال تزال ال�صفة الرئي�سية لهذا المبد�أ هي ا�ستقرار انتماء الذات �إلى
المجتم��ع ال�سيا�سي والحق بالتمثيل في الم�شاورات التي تخ�ص عملية �صنع القرار .واليوم،
ت�ؤكد الكثير من مدار�س الفكر ال�سيا�سي ،وبخا�صة تلك التي تدعو �إلى �إعادة �إحياء المواطنة
ف��ي المجتمعات الديمقراطية ،على �أن المواطن لي�س مج��رد حامل للحقوق ،بل هو عن�صر
فاع��ل في الحياة المدنية .ه��ذه المدار�س المتنوعة ،التي ت�شم��ل الديمقراطية الكال�سيكية،
والجمهورية التنموية ،والليبرالية التنموية ،والديمقراطية الت�شاورية ،تقدر م�شاركة المواطنين
«لأنه��ا تنتج ح�س ًا بالفاعلي��ة ال�سيا�سية ،وتو ّلد االهتمام بالم�ش��اكل الجماعية ،وتغذي ن�شوء
5
مواطنين واعين قادرين على ال�سعي وراء الم�صلحة العامة».
وم��ع �أن المواطن��ة منتق�صة �أو غائبة في الكثي��ر من الدول العربية ،ف�إنه م��ن ال�صعب �أن يقال
للم�ص��ري �أو ال�سوري �أو الجزائري �أنه لي�س لديه الحق بالتعبير عن ر�أيه بخ�صو�ص بلده حتى
ول��و �سكن في الخارج .وفي الو�ضع الفل�سطيني ،ال يواجه ال�ضفاوي �أو الغزاوي �أو الالجئ
في لبنان� ،صعوبة في الحديث و«ب�سلطة» واعتداد عن نظرته لفل�سطين و�آرائه ال�سيا�سية� .إال
ٍ
تحديات كبير ًة في هذا المجال ،فهم
�أن �شاباتنا و�شبابنا في �أوروب��ا والأمريكتين ،يواجهون
بحاجة دوم�� ًا �إلى تدعيم مواقفهم باقتبا�سات من الداخل� ،أي م��ن «المواطنين الحقيقيين».
ولي�س هذا �إال نتاج ًا النت�شار مفاهيم تحمل الإ�شكاليات التالية:
يعرف الفل�سطيني على
1.1ح�ص��ر مفهوم المواطنة �ضمن �إطار جغرافي �ضيق :هذا المفهوم ّ
�أنه من ي�سكن ال�ضفة وغزة ،وي�شمل الت�أكيد على �أن الأحقية في �صنع القرار �أو حتى �إبداء
المقزم �ضمن حدود  .1967وهذا،
الر�أي ،تكون لمن يرابط في ربوع الوطن المحتل
ّ
ف��ي الواقع� ،أمر مدف��وع م�ؤ�س�ساتي ًا في المرحلة الحالية ،وق��د رافق ،للأ�سف ،م�شروع
بن��اء الدولة نتيجة ل�ضغوط خارجية قاهرة ،ونظرة محلية محدودة ،ترى الالجئين عائق ًا
تفاو�ضي�� ًا ووزراً ثقي ً
ال بد ًال من �أن تنظر �إليهم ك�أخ��وة في المواطنة .هذا المفهوم بدعة
دخيلة على الفكر الوطني الفل�سطيني ولي�ست �أ�صيلة فيه .فلم تكن المواطنة الفل�سطينية
يوم�� ًا مت�صلة بالموقع الجغراف��ي للفل�سطينيين ،بل �إنها نتجت م��ن خ�صو�صيات تجربة
�شعبنا و�شتاته ،وهي ،بالتالي ،مبنية على قاعدة �إن�سانية ولي�ست جغرافية.
2.2االعتق��اد ب�أن المواطنة مت�صلة بال�ض��رورة بوجود الدولة :هذا االعتق��اد مبني على فهم
خاط��ئ لماهي��ة المواطنة ،فهي لي�ست نتاج ًا للدولة ،وال تعب��ر ،بال�ضرورة ،عن التفاعل
معها .بل �إن المواطنة هي عالقة �إن�سانية تربط �أو�صال المجتمع ال�سيا�سي .وفي الحالة
الفل�سطينية ،لطالما وجد هذا المجتمع ال�سيا�سي حتى في غياب الدولة.
5

.Held, David. Models of Democracy. Cambridge: Polity Press, 2006. p.231
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3.3الخل��ط بين الحق ال�سيا�س��ي والمواطنة والمعاناة :ه��ذا الخلط ي�ؤثر �سلب�� ًا على الق�ضية
وال�شع��ب ،حي��ث �أن��ه ي�ستثني �أغل��ب الفل�سطينيين ف��ي الخارج ،ويدخ��ل بع�ضهم في
متاهات «عقدة ذنب المجموعة الناجية» ،وي�ؤدي �إلى ح�صر م�شاركة ال�شباب البارعين
ف��ي الخارج في الن�شاطات الت�ضامنية من دون التفاعل مع ال�ش�أن الوطني الداخلي .هذا
الخل��ط يناق�ض المفاهيم الحديثة للمواطن��ة .فالحقوق ال�سيا�سية في �أي مجتمع -ومنذ
قي��ام الث��ورة الفرن�سية وحتى اليوم -لي�س لها عالقة بكثرة المعان��اة �أو نق�صانها ،بل هي
مطلق��ة وال تتج��ز أ� ويملكه��ا كل �أبن��اء ال�شعب بحك��م انتمائهم له ،وبغ���ض النظر عن
ظروفهم .وعلى الرغم من ذلك ،كثيراً ما ت�ستعمل المعاناة معياراً �إق�صائي ًا اليوم ،وعادة
من �أو�ساط مرفهة و�آمنة ال تمت ب�صلة للمعذبين في الأر�ض وواقعهم.
4.4التركي��ز في الخطاب الوطني على مفهوم الهوية بد ًال من المواطنة ،وبخا�صة ب�ش�أن �أبناء
�شعبن��ا في �أوروب��ا والأمريكتين .ومع �أن ال�صلة بين المفهومي��ن قائمة ،ف�إنهما يحمالن
م�ضموني��ن مختلفين .فالهوية ترمز �إلى تعريف النف�س� ،أما المواطنة فهي تعني الع�ضوية
ف��ي المجتمع ال�سيا�س��ي .واليوم ،نجد �أن الهوية الفل�سطينية قوية ن�سبي ًا في �أنحاء �أوروبا
والأمريكتين كافة� ،إال �أن المواطنة �شبه معدومة.
وفي الخال�صة ،يمكننا القول �إن فل�سطينيي �أوروبا والأمريكتين ،ال ُينظر لهم اليوم كمواطنين،
ب��ل كداعمين طبيعيين للق�ضي��ة لي�س �أكثر .وهذا الأمر �أخطر كثيراً ف��ي ال�سياق الفل�سطيني،
حيث �أن �شعبنا هو من �أكثر ال�شعوب حاجة �إلى المواطنة الحقيقية بحكم ا�ستعماره وت�شتيته.

دور التجمعات التاريخي في العمل الوطني الفل�سطيني وواقعها الحالي
ه��ذه الإ�شكاليات لم تنتج من فراغ ،بل �إنه��ا ات�صلت ب�شكل وثيق بمنحى الم�سيرة ال�سيا�سية
الفل�سطيني��ة بع��د فترة �أو�سلو .ففي المراح��ل ال�سابقة ،كان باب المواطن��ة مفتوح ًا �أمام كل
فل�سطيني في الخارج ،والم�شاركة في المجتمع ال�سيا�سي كانت تتم عبر:
1.1االنخراط في م .ت .ف وهياكلها وم�ؤ�س�ساتها وا ّتحاداتها.
2.2الم�ساهمة في �صياغة الخط ال�سيا�سي العام وااللتزام به.
3.3التفاعل مع الحياة الحزبية والف�صائلية الفل�سطينية.
فعل��ى الم�ست��وى الر�سمي ،كان��ت م.ت.ف فاعلة قوي��ة ،وكان الفل�سطينيون في �أوروبا
والأمريكتي��ن ممثلي��ن بالمجل�س الوطني الفل�سطين��ي؛ �أال وهو هيئته��ا الت�شريعية العليا.
فالم��ادة  5من النظام الأ�سا�سي لمنظمة التحرير الفل�سطينية تن�ص على �أن �أع�ضاء المجل�س
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ين�ص
الوطن��ي ينتخبون «ع��ن طريق االقتراع المبا�شر من قبل ال�شع��ب الفل�سطيني» ،كما ّ
النظ��ام االنتخابي للمجل�س الوطني الفل�سطيني ال�صادر ف��ي ال�سابع ع�شر من تموز/يوليو
1965م ،عل��ى �أن «لكل فل�سطيني ح��ق انتخاب المجل�س الوطني الفل�سطيني� ،إذا �أكمل
ال في �أحد جداول االنتخ��اب النهائية ،ولم
الثامن��ة ع�شرة من عم��ره ،وكان ا�سمه م�سج ً
يك��ن معتوه ًا �أو مجنوناً ،ولم يكن محكوم ًا بجناي��ة �أو بجريمة تم�س ال�شرف الوطني».
وعلى الرغم من غياب االنتخابات ،ف���إن الكوتا لفل�سطينيي �أوروبا والأمريكتين ،كانت
تعن��ي وجوداً دائم ًا له��م ،وبخا�صة بعد زيادة تمثيلهم في المجال���س الوطنية خالل فترة
ال�سبعيني��ات .و�إ�ضافة �إلى المجل�س الوطن��ي ،كان الفل�سطينيون منخرطين في ا ّتحادات
منظم��ة التحرير ،وب�شكل مميز في ا ّتح��ادي الطالب والمر�أة ،التي كان لها تجارب ثرية
ف��ي الخارج .كما كان��ت الجاليات على ات�صال جيد مع مكاتب وممثليات المنظمة في
تزود الجاليات بالمواد والمطبوعات
العوا�صم الأ�سا�سية ،وكثيراً ما كانت هذه المكاتب ّ
6
والمل�صقات والبع�ض منها كان ين�شر ن�شرات خا�صة بالدول المتواجد فيها .هذا التفاعل
م��ع المنظمة كان يعني وجود قنوات للم�شاركة الفل�سطينية في الخارج في �صياغة الخط
الوطن��ي العام ،ولم يكن هناك وجود لظاهرة المثقف الفردي الذي ُينظر في الق�ضية على
هواه/ـ��ا .فحتى خطاب �إدوارد �سعيد� ،شيخ المثقفي��ن الفل�سطينيين في الغرب و�أكثرهم
�أهمي��ة ،كان يعك�س ف��ي تلك الفترة توجه��ات المنظمة التي كان ينظ��ر لها في جاليات
7
الخارج ب�أنها تمثل �إرادة �شعبنا ككل.
�أما عل��ى الم�ستوى الحزبي ،فكانت الح��ركات المختلفة تت�سابق عل��ى ا�ستقطاب الكوادر
ف��ي الخارج ،وقد لعبت الأقالي��م الأوروبية والأمريكية �أدواراً مهمة في التاريخ المبكر لعدد
م��ن الف�صائل ،و�أنتجت مجموعة من قياداتها .فعلى �سبيل المثال ولي�س الح�صر ،كان تنظيم
�ألماني��ا الغربية عن�صراً �أ�سا�سي ًا في تاريخ «فت��ح» المبكر ،وقد انبثقت عنه في بداية ال�ستينيات
مجموعة من القيادات الفتحاوية كهايل عبد الحميد ،وهاني الح�سن ،ومروان عبد الحميد،
وعب��د اهلل الإفرنجي ،كم��ا �أنه كان م�صدراً مالي�� ًا يرفد العمل ال�س��ري ،وير�سل ب�ضعة �آالف

6

فعلى �سبيل المثال ،كان مكتب المنظمة في �ستوكهولم ي�صدر ن�شرة محلية �شهرية في الثمانينيات تحت عنوان
 .Palestine Newsletterويمكن مراجعة �أعدادها اليوم في �أر�شيف مكتبة جامعة بيرزيت.

7

هذا الأمر ال يخفى على �أي مطالع لكتابات �سعيد في مرحلة ال�سبعينيات والثمانينيات ،وبخا�صة في كتابي:
The Question of Palestine. New York: Vintage, 1992.
The Politics of Dispossession. New York: Vintage, 1994.
كما �أنه ينعك�س بو�ضوح في الإنتاج الفكري لإبراهيم �أبو لغد ،وه�شام �شرابي ،ون�صير عاروري ،وغيرهم من
المثقفين الفل�سطينيين ،وفي �أعداد �أهم دوريتين �أكاديميتين �إنجليزيتين تعنيان بفل�سطين؛ �أال وهما Journal of
 ، Palestine Studiesو.Arab Studies Quarterly
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م��ن الم��اركات �شهري ًا �إلى اللجنة المركزية ،وهي مبالغ كبيرة ف��ي ذلك الزمن 8.وفي تاريخ
االنطالقة الثانية ،كان لفل�سطينيي �ألمانيا دور كبير .فكما يذكر �أحد �أبناء تنظيم �ألمانيا الذي
�أ�صبح الحق ًا لواء ركن في «فتح»:
بعد الع��ام  ،67بعد حرب حزيران� ،صدر هناك ق��رار من القيادة العامة،
وبخا�ص��ة الأخ �أب��و جهاد ومن �أبو عمار ،عن حال��ة ا�ستنفار لجميع �أبناء
التنظي��م ف��ي �ألمانيا الغربية ،على �أ�سا�س �أن ي�أت��وا �إلى �أر�ض المعركة ،بعد
الح��رب ،وح�صل ذلك ف��ي ي��وم  ،1967/6/12بقرار م��ن �أبو جهاد،
تحرك��ت مجموعات ت�ضم حوالي � 80شخ�ص ًا م��ن �ألمانيا �إلى الجزائر،
وكان م�س�ؤول الدورة في ذلك الوقت هو الأخ عبد اهلل الإفرنجي ،وكان
م��ن �ضمن المجموعات الأخ القائد غ��ازي عبد القادر الح�سيني ،وكان
معن��ا الأخ زهي��ر المنا�ص��رة ،وكان معن��ا الأخ ال�شهيد �أحم��د ر�شيد من
جنين ،والتحق طالب من فرن�سا ومنهم كان ال�شهيد محمود الهم�شري،
وتفرغنا في الجزائر في مع�سك��ر  ...لمدة حوالي ع�شرين يوماً ،تدريب
على ال�سالح الخفي��ف ،وانتقلنا من الجزائر �إلى دم�شق ،وا�ستقبلنا القائد
ال�شهي��د يا�سر عرفات ،والقائد ال�شهيد �أب��و علي �إياد ،والقائد ال�شهيد �أبو
جهاد ،ا�ستقبلونا في دم�شق ،وفوراً تم الترتيب للنزول �إلى داخل الأر�ض
9
المحتلة . ...
وف��ي �أوائ��ل ومنت�صف ال�ستيني��ات ،انتظمت مجموعة م��ن القيادات الم�ستقبلي��ة في �أمريكا،
ومنها نبيل �شعث ،ومحمود �سليمان المغربي ،و�أر�سل ال�شباب في �أمريكا طائرة كاملة محملة
بالمتطوعين للتدريب �ضمن �صف��وف الدفعات الفدائية الأولى في كلية �شر�شال الع�سكرية في
الجزائ��ر 10.وقد لعبت التجمع��ات الفل�سطينية الأوروبية والأمريكي��ة دوراً م�شابه ًا في تاريخ
الجبهتي��ن الديمقراطية وال�شعبي��ة ،وان�ضم �أبنا�ؤها �إلى �أ�شكال العم��ل كافة ،وال�سيما ال�سيا�سي
والثقافي ،وعل��ى الم�ستوى الع�سكري كان الطالب وال�شباب ف��ي الخارج ي�شاركون بانتظام
ببرام��ج «التعاي�ش» الفدائية خالل الإجازات ،وكانوا ي�ستنف��رون عند الأزمات .وال �شك �أن
8

هاني الح�سن .مقابلة مع عبد الرزاق التكريتي ،م�شروع تدري�س تاريخ الثورة الفل�سطينية ،عمان،2011/7/1 ،
وراجع �أي�ض ًا مروان عبد الحميد�« ،شهادة الأخ مروان عبد الحميد ،ع�ضو المجل�س الثوري في حركة فتح» في يحيى
يخلف� .شهادات عن تاريخ الثورة الفل�سطينية� :شهادات تاريخية للقادة والكوادر القيادية ،الكتاب الثاني ،حركة
التحرر الوطني الفل�سطيني (فتح) مكتب ال�ش�ؤون الفكرية والدرا�سات.2009 ،

9

يو�سف عبد العزيز كايد يو�سف .مقابلة مع عبد الرزاق التكريتي ،م�شروع تدري�س تاريخ الثورة الفل�سطينية ،عمان،
.2011/1/5

10

نبيل �شعث .مقابلة مع عبد الرزاق التكريتي ،م�شروع تدري�س تاريخ الثورة الفل�سطينية ،رام اهلل.2010/8/1 ،
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ا�ستدعاء ال�شباب في �أوروبا خالل ح�صار بيروت ّ
�شكل �أو�سع حالة تعبئة فل�سطينية عبر الحدود،
ولعب �أدوراً مهمة في �سد االحتياجات الع�سكرية للتنظيمات ،وبخا�صة الي�سارية منها.
وبالتال��ي ،يمكننا الق��ول �إن الفل�سطينيين في �أوروب��ا و�أمريكا ال�شمالية كان��وا تاريخي ًا جزءاً
حيوي ًا من الحياة ال�سيا�سية والحزبية الفل�سطينية� ،إال �أن الحال اليوم اختلف ،فمع بداية �أو�سلو
تغيرت هيكلية النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،كما تحولت نظرة فل�سطينيي �أوروبا والأمريكتين
عبر عن هذا
له� .أدرك البع�ض على الفور ،وبالتزامن مع الحدث� ،أننا قد جئنا �شيئ ًا فرياً ،وقد ّ
الوعي ل�سان حال ال�شعب الفل�سطيني محمود دروي�ش في ر�سالة ا�ستقالته من اللجنة التنفيذية:
�س�أ�صدمك��م� :إن هذه المنظم��ة ،بهيكليتها وبنيته��ا و�أ�شخا�صها ،وربما
بمحتواها  ...هذه المنظمة قد انتهت  ...نعم انتهت وعليكم �أن تعترفوا
بناء عل��ى ذلك ،و�أن ت�شغل��وا كل طاقات خيالكم
بذل��ك ،و�أن تت�صرفوا ً
لتروا م��ا بعدها ،ولتعتن��وا بالجنين المولود منها� ،س��واء بكى البع�ض منا
11
عليها� ،أو فرح البع�ض الآخر بنهايتها.
عب��ر دروي�ش في تلك الر�سال��ة المهمة عن حال كوادر م.ت.ف ح��ول العالم ،وال�سيما في
�أوروب��ا والأمريكتين�« :إن دور المنظمة الباقي هو التوقيع عل��ى االتفاق مع �إ�سرائيل .وفور
التوقي��ع �ستتح��ول �إلى �شيء �آخ��ر  ...ما هو هذا ال�ش��يء الآخر؟ فكروا من��ذ الآن ،وفكروا
بم�صائ��ر الك��وادر الواقفة في مهب الري��ح»� 12.إال �أن التفكير في حال��ة التمزق في الخارج
ل��م يكن في بال القيادة في تلك اللحظة ،فق��د طغت على ح�ساباتها الأحداث في ال�ساحتين
الدولي��ة والإقليمي��ة ،ونظرت �إلى معار�ضة االتف��اق على �أنها خليط من ال�شي��ع غير الواقعية
التي خا�ضت «معركتها بالطرق والأ�ساليب القديمة ذاتها ،وك�أن الحركة الوطنية الفل�سطينية
ال تزال تعي���ش في ال�سبعينيات ومنت�صف الثمانينيات� .أغفل��ت وتغافلت عن كل التطورات
الكبرى التي �شهدها العالم والمنطقة .قر�أت االتفاق والأو�ضاع بطريقة �إرادية ذاتية ومحلية
وحزبي��ة �ضيق��ة ال عالقة لها بح�سابات موازي��ن القوى الدولية والإقليمي��ة والمحلية ،بعيدة
عن م�صال��ح النا�س العاديين وتفكيره 13.».وعلى الوتر نف�س��ه ،رف�ضت القيادة فكرة �إ�شراك
فل�سطينيي الخارج في �إقرار االتفاق �أو رف�ضه ،متذرعة ب�أن هذا النوع من التفاعل غير واقعي.
ال يهمن��ا هن��ا في ا�ستعرا�ضنا لو�ضع الجاليات نقد نهج القي��ادة ،وهو �أمر قد تم ب�شكل وا�سع
عل��ى مدى العقدي��ن الما�ضيين ،بل �إن ما يخ�صنا هو الإ�ضاءة عل��ى �إعادتها لتعريف ال�شرعية
11

دروي�ش ،محمود�« .سواء بكى البع�ض عليها �أو فرح :المنظمة انتهت» ،في الح�سن ،خالد (�أبو ال�سعيد) .حول
اتفاق «غزة�-أريحا �أو ًال» (وثائق ودرا�سات) ،عمان :دار ال�شروق� .1995 ،ص.329 .

12

الم�صدر ال�سابق.

13

نوفل ،ممدوح .ق�صة اتفاق �أو�سلو .عمان :الأهلية للن�شر والتوزيع.1995 ،
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الفل�سطيني��ة و�إق�صائها للجاليات في الخارج ،ما تزامن م��ع تهمي�ش فكرة م.ت.ف �ضمنياً.
وتعبر كتابات ممدوح نوفل جيداً عن النمط الفكري الذي رافق هذا النهج:
«بجان��ب ترا�شق االتهام��ات بالخيان��ة والتفريط واال�ست�س�لام ،فتحت
المعار�ض��ة الن��ار عل��ى عرف��ات �شخ�صياً ،وعل��ى االتف��اق ،وتمتر�ست
خلف ن�صو�ص الميثاق الوطن��ي الفل�سطيني ،وقرارات المجل�س الوطني
الفل�سطين��ي ،والن�صاب ف��ي اللجنة التنفيذية � ...إلخ م��ن الق�ضايا الفقهية
14
القانونية والد�ستورية غير المعروفة لل�شارع التي ال تعني له �شيئاً».
و�س��واء توافقنا �أو تعار�ضنا مع هذه المقولة ،ال يمكننا �إنكار �أنها ال ت�أخذ المنظمة ومواثيقها
ً
عل��ى محم��ل الجد ،وتنظر �إليه��ا على �أنها لي�س��ت �إال كائن ًا مجرداً بعيداً ع��ن الحياة .ومن
ب��اب المقارنة ،يمكنن��ا القول �إنه مثل هذا الفكر ال يمكن �أن ي�صدر عن �أي �سيا�سي �إ�سرائيلي
بخ�صو���ص مواثيق دولة �إ�سرائيل والكني�ست .بل �إنه ال يمكن �أن ينطق به �أي م�س�ؤول في �أية
دول��ة يحترم �أطر كيانها ال�سيا�سي .و�إذ تعبر مثل هذه المقوالت عن �شيء ،فهو اال�ستغناء عن
فك��رة م.ت.ف كالكيان ال�شرعي المنوط ب��ه تمثيل ال�شعب ككل .تم هذا اال�ستغناء ب�شكل
بناء على «عدم واقعية الفكرة» ،ونظر �إليها ك�أنها
غي��ر معلن ،ورف�ضت فكرة �إ�شراك الخارج ً
محاول��ة من المعار�ضة ل�سد الباب �أمام االتفاق ،ب��د ًال من التعامل معها من منطلق االحتكام
�إلى �سيادة ال�شعب .وتم رف�ض فكرة الرجوع �إلى ال�شعب كمبد أ� ال يمكن تطبيقه:
«طعن��ت المعار�ض��ة في �شرعي��ة القي��ادة الفل�سطينية و�شرعي��ة قراراتها،
ودع��ت �إل��ى انتخابات وطني��ة لع�ضوي��ة المجل�س الوطن��ي الفل�سطيني،
و�شطح��ت بعيداً مع �أفكارها غي��ر الواقعية حين طالب��ت الأمم المتحدة
وال��دول الأوروبية والراعيين الإ�شراف على االنتخابات ،و�إجراء ا�ستفتاء
�سريع ل��كل ال�شعب الفل�سطيني ح��ول االتفاق  .ون�سي��ت �أو تنا�ست �أن
احتالال ،و�أن ال�شعب الفل�سطيني م�شتت في �أكثر من مائة دولة من
هن��اك
ً
15
دول العالم».
ومنذ ذلك اليوم ،ا ُّت ِخ َذ �شتات ال�شعب الفل�سطيني ذريع ًة لإق�صاء غالبية �أبنائه -ومنهم جاليات
�أوروبا والأمريكتين -من العملية ال�سيا�سية ،وتزامن هذا مع خلق م�ؤ�س�سات منتخبة في ال�ضفة
وغ��زة فقط؛ �أال وهي ال�سلطة الفل�سطيني��ة والمجل�س الت�شريعي .وم��ع �أن هذه الم�ؤ�س�سات
و�ضع��ت �شكلي ًا تحت �إم��رة م.ت.ف والمجل���س الوطني ،ف�إنها غدت موازي��ة لهما ،وتم
14

الم�صدر ال�سابق.

15

الم�صدر ال�سابق.

- 155 -

تركيز كافة الطاقات والأموال والثقل ال�سيا�سي بهما .وبالتالي ،تمت �إعادة تعريف المجتمع
ال�سيا�س��ي الفل�سطين��ي عل��ى �أنه يتك��ون من القاطنين ف��ي ال�ضفة وغزة فق��ط ال غير .الخلل
الموج��ود في هذه النظرة نتج من «النظرة الإيماني��ة» لأو�سلو وم�شروع بناء الدولة وتحويله
�إلى نهج عقائدي بد ًال من تكتيك مرحلي.
َ
للمواطنة في الخ��ارج ،وانحدار عم��ل م.ت.ف وتعثر
وعل��ى الرغ��م من التراج��ع الكبي��ر
الم�سي��رة الحزبية ،ف�إن الحي��اة الأهلية متواجدة في �أغلب الدول وه��ي مزدهرة في بع�ضها.
عم��اد هذه الحياة الم�ؤ�س�سات الفل�سطينية التي تختلف طبيعتها وتتراوح فعاليتها من بلد �إلى
�آخر وفق ًا للخلفية االجتماعية واالقت�صادية لكل جالية وحجمها وقدمها وم�ستوى المنظمين
المتواجدي��ن فيها ومدى ات�صالها بفل�سطين ودول الط��وق وانت�شار �شبكة عالقاتها المحلية.
�إال �أن �أغلب التجمعات توج��د بينها قوا�سم م�شتركة في بنيتها الأهلية واالجتماعية ،با�ستثناء
تلك الموجودة في �أمريكا الجنوبية ،وفي ت�شيلي تحديداً.
فف��ي ت�شيلي و�أمريكا الجنوبية ،كان تواجد الفل�سطينيين قديم ًا يعود �إلى �أواخر القرن التا�سع
ع�شر وبداية القرن الع�شرين .وقد هاجر عدد كبير من الفل�سطينيين نتيجة للظروف االقت�صادية
ال�صعب��ة والهروب من التجنيد الإجباري العثماني (ال�سفر برلك) ،وتوفر �سبل الموا�صالت
البحرية ،مع ات�ساع موانئ حيفا ويافا وبيروت وبور �سعيد .معظم ه�ؤالء الفل�سطينيين انتموا
�إل��ى الطائفة الم�سيحي��ة ،والكثير منهم �أتوا من بيت لحم وبي��ت �ساحور وبيت جاال .وقد
كبرت هذه الجالية القديمة مع مجيء موجات جديدة بعد النكبة .و�سرعان ما تطور و�ضع
الجالي��ة االقت�ص��ادي ،و�أنتجت عدداً من كب��ار الر�أ�سماليين .فعلى �سبي��ل المثال� ،سيطرت
عائل��ة «ي��ارور» التلحمية على �صناعة الن�سيج الت�شيلية لعقود طويل��ة ،كما �أنها �أ�س�ست �أحد
�أكب��ر بن��وك ت�شيل��ي  16.)Banco de Credito e Inversiones (BCIكما انخرط
الفل�سطيني��ون في المجتمع الت�شيل��ي و�أ�س�سوا جمعيات مرموق��ة وذات نفوذ �أهمها النادي
الفل�سطين��ي  ،Club Palestinoال��ذي يع��ود تاريخ��ه �إلى الع��ام  .1938وحتى على
الم�ست��وى الريا�ضي ،هن��اك وجود فل�سطيني ملح��وظ من خالل الن��ادي الكروي Club
 Deportivo Palestinoال��ذي ت�أ�س�س العام  ،1920وهو يلعب في الدوري الممتاز.
وبالتالي ،يمكننا الق��ول �إن التجمعات الفل�سطينية في ت�شيلي لها خ�صو�صية تتمثل بالعوامل
التالية :قدمها ،نفوذه��ا الوا�سع ،ثرائها ،ان�صهارها المكتمل في المجتمع الم�ست�ضيف� .أما
التجمعات الفل�سطينية في المناطق الأخرى ،فهي �أقل قدم ًا ونفوذاً وثراء ،وهي �أقرب ثقافي ًا
�إلى فل�سطين ومحيطها العربي.
16

راجع:
Winn, Peter. Weavers of Revolution: The Yarur Workers and Chile’s Road to
Socialism. New York, Oxford University Press, 1985. pp.13-32.
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و�إذا و�ضعن��ا حال��ة �أمري��كا الجنوبية عل��ى جانب ،يمكنن��ا �إعطاء ت�صنيف ع��ام للجمعيات
المنت�ش��رة في �أغلب التجمع��ات الفل�سطينية في الخارج� .أهم ه��ذه الجمعيات تاريخي ًا هي
الجالي��ات ،فهناك وجود لم�ؤ�س�سة الجالية في كل بلد ،وه��ذه الم�ؤ�س�سة �شبه الر�سمية تن�شط
به��ا ع��ادة �شخ�صيات من الفئ��ات المتو�سط��ة �أو المتقدمة عمرياً .كما تلت��ف حولها بع�ض
المجموع��ات ال�شبابية� ،إال �أنها تك��ون محدودة عددياً .وقد �أثر بهذه الم�ؤ�س�سات االنق�سام
في ال�ساحة الفل�سطينية ،حيث �أنها غدت �ساحات لل�صراع بين «فتح» و«حما�س» ،ونتج عن
ذل��ك بروز �شبكة موازية م��ن الجاليات �أغلبها �إ�سالمي الطابع .وعدا عن الجاليات ،تتواجد
ف��ي الكثير من الدول روابط مناطقي��ة قوية ،يلتئم بها الفل�سطينيون وتكون في بع�ض الأحيان
�أهم اجتماعي ًا من الجاليات .وبالطبع ،هنالك �أي�ض ًا وجود للكنائ�س والم�ساجد والجمعيات
الخيري��ة ،كما �أن هناك ع��دداً من م�ؤ�س�سات اللوب��ي ،التي تطمح �إلى �أن تغي��ر في �سيا�سات
الدول الم�ضيفة.
�أم��ا القط��اع ال�شبابي ،ف�إن وج��وده يتمركز ع��ادة في الجمعي��ات الثقافي��ة والفلكلورية
والطالبي��ة ،كم��ا �أنه �أق��وى ح�ضوراً ف��ي �أط��ر الن�شطاء وجمعي��ات الت�ضام��ن التي ت�ضم
الكثي��ر من غي��ر الفل�سطينيين �أي�ضاً .وق��د نتج عن عمل ال�شب��اب الفل�سطيني بالتعاون مع
المت�ضامني��ن الأجانب لجان لحق العودة ،وحمالت مقاطعة �إ�سرائيل ونزع ال�شرعية عنها
كدول��ة �أبارتهاي��د ،وجمعيات معاداة ج��دار الف�صل العن�صري ،والت�ضام��ن مع الأ�سرى،
ولجان الت�ضامن مع غ��زة ونزع الح�صار عنها� ،إ�ضافة �إلى المبادرات الحقوقية ،والمواقع
الإعالمي��ة باللغات الأجنبية .وعادة ما تكون الأط��ر ال�شبابية �أ�صغر حجم ًا و�أكثر اعتماداً
ال عل��ى الم�ستوى النوعي ،وت�ضم
عل��ى الجهود الفردي��ة الم�ؤقتة� ،إال �أنها ت�أخذ طابع ًا فاع ً
ال�شاب��ات وال�شباب ذوي التح�صيل العلم��ي المتميز والوعي الثقافي .و�إذا �أردنا �أن ن�ؤرخ
له��ذه الأطر� ،سنجد �أن �أغلبها ن�ش��ط في فترة ما بعد االنتفا�ضة ،وم��ن �سماتها اال�ستقالل
الكامل عن التنظيمات والثقافة التطوعية.
وللأ�س��ف� ،إن الأط��ر التقليدية وال�شبابي��ة كلتيهما تعانيان من �أزمة �سيا�سي��ة كبرى .فالأولى
لي�س��ت بعيدة ب�شكل ٍ
كاف عن المنظومة ال�سيا�سي��ة الفل�سطينية القائمة حالياً ،التي تعاني من
ت�شوهات االنق�سام وال�صراع الداخلي والجمود العمري و�ضعف المبادرة� .أما الثانية ،فهي
جاءت كردة فعل على �أبواب الم�ؤ�س�سات التقليدية المو�صدة في وجه ال�شباب وعلى ا�ستيائهم
من تهمي�شهم في الم�ؤ�س�سات الوطنية ،وكتعبير عن رف�ضهم للعملية التفاو�ضية الحالية .هذه
الأطر ال�شبابية ،على الرغم من زخمها وروحها الخالقة ،بعيدة كل البعد عن الواقع ال�سيا�سي
والم�شاركة الفاعلة في �إقرار ال�سيا�سات الوطنية الفل�سطينية ،و�إن كانت ناجحة على م�ستوى
القواعد والن�شطاء والت�ضامن.
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ويمكننا تلخي�ص واقع الأطر الفل�سطينية في الخارج كما يلي:
ٍ
م��وال ومعار�ض لأو�سلو ،وقد �ش��ل عمل الكثير من
1.1انق�س��ام الجاليات على نف�سها بين
الجالي��ات على �أثر ذلك وا�ستهلكت جهودها .وفي هذا ال�صدد ،ال بد من الت�أكيد على
�أن فترة �أو�سلو �سبقتها تعبئة وطنية كبيرة وناجحة نتجت عن االلتفاف حول االنتفا�ضة.
وقد �ضاعت الكثير من �إنجازات تلك الفترة على �أثر انف�صام الإرادة الوطنية.
2.2انح�س��ار م.ت.ف ف��ي �أوروبا والأمريكتي��ن :اتخذت �أغلب الجالي��ات مواقف نقدية
من االتف��اق ،وانت�شرت في �صفوفها محاوالت لطرح البدائ��ل� ،إال �أن �أ�صواتها لم تعد
م�سموعة عند القيادة .وقد �أدى ذلك �إلى مهاجمة وا�سعة للقيادة الفل�سطينية وم.ت.ف.
�ضمن �صفوف الجيل القديم الذي كان حتى فترة قريبة يعمل داخل �إطار المنظمة.
3.3انهيار الف�صائل الوطنية في �أوروبا والأمريكتين :بقيت ن�سبة قليلة من الفل�سطينيين فاعلة
�ضمن التنظيمات� ،إال �أن جلهم ينتمي �إلى الفئات الأكبر �سناً� .أما �ضمن �أو�ساط ال�شباب
الفل�سطين��ي ،فاندثرت كلي ًا ظاه��رة االنتماء �إلى التنظيمات .فقد نظ��ر �إليها ،وبخا�صة
فتح -حق ًا �أو باطالً -على �أنها ب� ٌؤر لال�ست�سالم والف�ساد والتبعية� .أما الي�سار ،فقد و�صم
م�شروع جاد .ويمكننا فهم هذه
ومليء بال�سلبية من دون طرح
ب�أن��ه غير فاعل ومنق�سم
ٍ
ٌ
الظاه��رة �أي�ض�� ًا من منظور انع��دام �إرادة التعبئة وعدم �إمكانية ترجم��ة هذه الإرادة حتى
و�إن وج��دت في غياب العودة �إلى المبادئ الجامعة والحق��وق المتفق عليها .فالتعبئة
التنظيمي��ة تتطلب وجود «منظومة مبدئي��ة» يمكن لل�شباب �أن يلتفوا حولها ،وال يمكن
للإرادة الطوعية للعطاء �أن تنتج في �أي �سياق �إال من خالل الإيمان بمبادئ العدل والعمل
الوطن��ي الثوري ،وهذه المفاهيم ملت منها الكثي��ر من الأجيال الفل�سطينية الأكبر �سناً،
مع �أن ال�شباب في �أوروبا والأمريكتين لم تتح لهم فر�صة الكفاح من �أجلها.
�4.4صعود التيار الإ�سالمي :في ظ��ل انح�سار الف�صائل الوطنية ،ورفع التنظيمات الإ�سالمية
�شع��ار المقاومة ،وتركيزها عل��ى الجاليات في ظل تهمي�ش الخارج م��ن قبل القيادات
الوطني��ة� ،أخ��ذت الدم��اء ال�شاب��ة تتدفق فقط ف��ي عروق التي��ار الإ�سالم��ي ،وبخا�صة
َ
المواطنة ،حيث �أنه ركز على تجنيد
الحم�س��اوي� .إال �أن هذا التيار �أعاد �إنتاج �إ�شكالية
الجالي��ات للن�شاطات الخيري��ة والت�ضامنية والحقوقية وخدمة التنظي��م ،ولم يوجد لها
�صيغ��ة للم�شاركة الفاعلة ف��ي القرار الوطني على الرغم من تقدمه على التيار الوطني في
هذا المجال.
5.5الجهل ح��ول طبيعة الم�ؤ�س�س��ات الوطنية :فقد غدت بني��ة م.ت.ف �أحجية ي�ستع�صي
حلها نتيجة لتهمي�شها وات�شاحها بعباءة الغمو�ض ،وظهر جيل كامل من الفل�سطينيين لم
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ي�سمع قط بالمجل�س الوطني �أو المركزي ،ولي�س لديه فكرة عن اتحادات المنظمة ،وال
يلم بقوانينها ومواثيقها� .إن خطورة هذا الأمر تكمن في �أن المعرفة ال�سيا�سية هي �أ�سا�س
َ
المواطنة ال�سليمة ،وفي غيابها ت�ضيع �إمكانية الم�شاركة.
6.6بروز ظاهرة المثقف الفردي :مع تجميد المجل�س الوطني ،وانعدام وجود مركز لإقرار
�إرادة ال�شع��ب ،تف�ش��ت ف��ي �أوروبا والأمريكتين ظاه��رة التنظير الف��ردي حول ال�ش�أن
الوطن��ي .ففي غياب الكيان الجامع تكثر االجتهادات ويغني كل مثقف فل�سطيني على
لي�لاه ،ما ي�ؤدي �إلى بلبل��ة في �صفوف المت�ضامني��ن الأجانب ،و�إلى �إ�ش��ارات مت�ضادة
تعط��ى �إل��ى الحكومات الأجنبية و�إلى حال��ة من التخبط وفقدان الوجه��ة في الأو�ساط
ال�شابة الفل�سطينية .فمن جه��ة ،ان�شغلت �أقلية من المثقفين ب�إعطاء اال�ست�شارات الأمنية
للحكوم��ات الغربية ،وتفرغ �آخ��رون للتخوين وال�سلبية الدائم��ة ،وانخرط البع�ض في
م�شاريع الحوار الت��ي �أ�س�ستها اللجان ال�صهيونية في الغرب ،وخا�ض كثيرون �صراعات
حول طبيعة الحلول النهائية وخياري الدولة الواحدة والدولتين وجدوى الإ�ستراتيجيات
ال�سلمية �أو الع�سكرية  ...الخ ،وتعمقت النخب في فل�سفة ما بعد الحداثة ونقد القومية،
وان�شغ��ل الجميع ل�سن��وات طويلة عن النقا�ش البنيوي الأه��م؛ �أال وهو �ضرورة ا�ستعادة
الهيكلية الم�ؤ�س�ساتية التي ت�سمح لنا ب�إقرار �سيا�سة موحدة ك�شعب واحد.
7.7االعت��كاف �إلى النهج الت�ضامني والخيري والحقوق��ي :على �أثر الواقع القائم ،ان�سحب
ال�شباب الفل�سطيني من العمل الوطني ال�سيا�سي (وبالأحرى لم يدخلوا به �أ�سا�ساً) ودفعوا
بطاقاتهم �إلى الت�ضامن مع الق�ضية.
�إال �أن ال�سنوات القليلة الما�ضية �شهدت محاولة ال�ستعادة الدور الوطني للتجمعات الفل�سطينية
في �أوروب��ا والأمريكتين ،وال�سيما عبر المطالبة ب�إع��ادة تفعيل م.ت.ف و�إ�صالحها ،وعقد
انتخاب��ات مبا�شرة للمجل�س الوطني الفل�سطيني ي�شارك فيه��ا الفل�سطينيون في الخارج� .إن
َ
المواطنة الفل�سطينية في الخارج ،ولذا نجد حما�س ًا لها
مث��ل هذه العملية هي الكفيلة بتفعيل
ووعي ًا متزايداً ب�ش�أنها ،وبخا�صة بعد قيام الثورتين التون�سية والم�صرية وو�صول عملية �أو�سلو
�إلى طريق م�سدود ،و�إعادة �إحياء النقا�ش حول �سبل الإ�صالح الوطني.
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الخال�صة
التجمع��ات الفل�سطينية في �أوروبا والأمريكتين عن�ص��ر مهم من عنا�صر ال�شعب الفل�سطيني،
�إال �أنها هم�شت ولم يعد لها دور في الم�شاركة الفاعلة في �صياغة القرار والعمل الوطني على
الرغ��م من تاريخها العريق ف��ي هذا المجال� .إال �أن ا�ستعادة دوره��ا التاريخي الب ّناء ،وتعزيز
ٍ
تغي��رات جذرية في المفاهي��م والبنية ال�سيا�سية الفل�سطيني��ة .فعلى م�ستوى
�أطره��ا ،يتطلب
المفاهي��م ،ال ب��د من التركيز على �أن المواطنة الفل�سطينية ه��ي الحجر الأ�سا�س لبناء م�ستقبل
�سيا�س��ي واعد لأبن��اء �شعبنا� ،أما بالن�سبة للم�ؤ�س�سات ،فال بد م��ن �إعادة فتح الباب �أمام تمثيل
�إرادة �شعبن��ا ككل بغ���ض النظر عن مكان �سكناه .فكما ت�ؤكد �أ�ست��اذة الفكر ال�سيا�سي كرمة
النابل�س��ي في درا�ستها المهم��ة «�أن تكون فل�سطينياً»� ،إن مبد أ� الهوي��ة لي�ست كافية في حال
َ
المواطنة وال�سيادة ال�شعبية المتمثلة بالإرادة العامة؛
�شعبنا ،بل �إن هناك حاجة ما�سة ال�ستعادة
�إرادة ال�شعب .هذه الإرادة هي ملك لكل الفل�سطينيين ،وال�سيما �أولئك القاب�ضين على جمر
ال�شتات:
«م��ا الذي يح�صل عندم��ا ي�ضع �شعب ما �سيادته في �أي��ادي قيادته ،ليجد
�أن ه��ذه الأيادي قد كبل��ت ،و�أن قيادته قد تاهت في غياهب �سجن مريع
وك�أنه��ا محبو�سة عل��ى �أثر �سحر حالك الظلمة؟ م��ا الذي يح�صل عندما
يتم انتزاع القي��ادات من �صفوف ال�سواد الأعظ��م ل�شعبها ،لتجد نف�سها
�لا �أم �آجالً،
بعي��دة ع��ن االنغرا�س الفا�ضل ف��ي الج�س��د ال�سيا�سي؟ عاج ً
ي�ستعي��د �أبناء ال�شع��ب قوتهم ،ف�إن ال�سيادة ملكه��م ،وهم يقومون بذلك
على الرغم من تقديرهم لأزمة قادتهم واحترامهم لهم وتفهمهم لو�ضعهم
الأليم ونواياهم ال�صادقة والقوى العاتية التي تواجههم .ف�إن ال�سلطة تعار
ٌ
مرتبط بق��درة القيادة على �إيجاد �سبي��ل لتمثيل �إرادة
لأج��ل م�سمى مداه
17
ال�شعب».
َ
المواطنة من خالل تفعيل التمثيل
الح��ل �إذاً لأزمة الفل�سطينيين في الخارج ،هو العودة �إل��ى
الديمقراط��ي .هذا الأم��ر عليه توافق وطني عل��ى الم�ستوى الوطن��ي والف�صائلي والأهلي،
فال��كل ينادي ب�إعادة �إحياء المنظمة وانتخاب المجل���س الوطني� .إال �أننا اليوم بحاجة ما�سة
للجدية ولتطبيق ال�شعارات النا�صعة على �أر�ض الواقع القاتم ،فـ «ال�سبيل الوحيد للديمقراطية
18
هو تج�سيد العالقة الحية بين ال�شعب وحكومته».
17
18

Nabulsi, Karma. «Being Palestinian». Government and Opposition. 2003, 38.

المصدر السابق.
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تعقيب أ .معين رباني
غنية ومهمة ج��داً ،ت�ؤكد على �أهمية التجمعات الفل�سطينية
ق��دم عبد الرازق التكريتي ورقة ّ
خ��ارج فل�سطين والوطن العربي ،وناق�ش الدور الذي تلعبه هذه الجاليات في تطوير الحركة
الوطني��ة والأحزاب ب�شكل منفرد ،ويمكن �إ�ضافة الكثير حول الم�ساعدات وما تحدثت عنه
الورقة في هذا ال�ش�أن.
�شع��رت في بداية الورقة �أن االهتمام كان حول التميي��ز بين التجمعات التي تمت مناق�شتها،
�أو ًال التمييز بين التجمعات الموجودة في �أوروبا من جهة ،والموجودة في الواليات المتحدة
و�أمري��كا الالتينية �أي�ض ًا من جهة �أخرى ،وكان ال بد م��ن ت�سليط ال�ضوء �أكثر على التجمعات
والجاليات في الواليات المتحدة الأمريكية .الجاليات الفل�سطينية في �أمريكا الالتينية كانت
الأق��ل ا�شت��راك ًا في الهم والق�ضايا الوطنية الفل�سطينية ،وكان��ت هناك عملية تحول في الدور
الوطن��ي لتل��ك البلدان �أي�ض ًا (�أمريكا الالتينية في �آخر  15عام��اً) ،فماذا يعني ذلك لي�س فقط
للحرك��ة الوطنية الفل�سطينية ،و�إنما تحدي��داً للجاليات والتجمع��ات الفل�سطينية الموجودة
ف��ي �أمريكا الالتينية؟ ورغبت �أي�ض�� ًا �أن �أرى اهتمام ًا �أكبر في التميي��ز بين الأجيال من حيث
الحقب التاريخية ،فكان ال بد من التركيز على الجيل الذي غادر �إلى �أوروبا �أو �إلى الواليات
المتح��دة بعد عامي  1948و� ،1967أي الأجيال المتعاقب��ة ،وكيف عك�ست هذه الأجيال
ذاتها �سيا�سياً؟
وق�ضية �أخرى طرحتها الورقة هي «�أر�ض بال �شعب و�شعب بال �أر�ض»� ،إذ يجب التركيز هنا
عل��ى هذه الق�ضية ،و�إعطا�ؤه��ا مزيدا من االهتمام في الورقة ،حي��ث ال يوجد تناول �سيا�سي
كام��ل له��ذه الق�ضي��ة ،و�إذا ما كانت ناتج��ة عن المواطن��ة� ،أو عن النظ��ام ال�سيا�سي� ،أو عن
الم�شكالت التي تواجه الحركة ال�سيا�سية الفل�سطينية.
وهناك �س�ؤال يتعلق بالمقارنة بين الما�ضي والحا�ضر .الورقة غنية في عملية تحليل الما�ضي،
لك��ن ،كان ال بد من الت�أكيد ب�شكل �أكبر على الم�ستقبل ،و�أود هنا التركيز على ق�ضية محددة
ظه��رت في الورقة ،وه��ي وجود عملية تناق�ض كبيرة غير قابل��ة للإ�صالح عند الحديث عن
اتف��اق �أو�سلو وعملي��ة االنهيار والمردود ال�سيئ على الحركة الوطني��ة الفل�سطينية ،لذا �أحبذ
ر�ؤية تحليل وا�ضح حول �أهمية �إعادة بناء هذه الحركة ،بغ�ض النظر عما نتج عن اتفاق �أو�سلو
و�إطاره.
التعقي��ب الأخي��ر ،ه��و �أن التكريتي تن��اول «الديمقراطي��ة واالنتخابات» ،وربم��ا يثير هذا
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المو�ضوع �س�ؤا ًال عاماً :هل هذه العملية (الديمقراطية واالنتخابات) �صحيحة ومنا�سبة تالئم
حركة تحرر وطنية؟ بمعنى ،هل يمكن حل الم�شكالت عبر االنتخابات عندما يكون الطابع
الع��ام للحركة الوطنية يفر�ض الحاجة �إلى وفاق وطني بي��ن الأحزاب والأطر المتناف�سة كما
حدث في الخم�سينيات وال�ستينيات ،عندما كانت عقلية منفردة واحدة تحدد الأمور؟ �إذن،
يج��ب التمييز بين التعددية من جهة ،و«الديمقراطي��ة واالنتخابات» من جهة �أخرى ،وهذا
م��ا الحظناه منذ اتفاق �أو�سل��و ،حيث يمكن القول �إن االنتخاب��ات والديمقراطية قللت من
التعددية الفل�سطينية.
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الجلسة التاسعة
الفلسطينية وواقع التجزئة
جمعات
ّ
التّ ّ
لبنان
رئيسة الجلسة :د .غادة المدبوح.
د .س���اري حنف���ي :الالجئ���ون الفلس���طينيون ف���ي لبن���ان  ..أزم���ة الحاض���ر
وسيناريوهات المستقبل.
تعقيب :د .أحمد جميل عزم.
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الالجئون الفلسطينيون في لبنان
أزمة الحاضر وسيناريوهات المستقبل
د� .ساري حنفي

المقدمة
أدق
الفل�سطيني��ون ف��ي لبنان الجئون منذ ما يزيد على  64عام��اً ،وينبغي �أن ُيو�صفوا ب�صورة � ّ
�سببته مفاعيل غياب
ب�أنه��م الجئ��ون طويلو الأمد .وهم يعي�ش��ون و�ضع ًا ال ُي ْح َ�سدون علي��ه َّ
الح��ل ف��ي كلٍّ من بلد الأ�صل وبلد اللج��وء على ال�سواء .فالالجئون طويل��و الأمد في لبنان
مجردين م��ن حقوقهم االجتماعية-االقت�صادي��ة �أو المدنية؛ كحق العمل،
غالب�� ًا ما يكونون ّ
وممار�سة المهن ،وت�سيير الأعم��ال ،وحيازة الأمالك .و�أغلبهم حبي�سو مخيمات �أو معازل
حي��ث يعتمدون جزئي ًا على الم�ساعدة الإن�ساني��ة ،وغالب ًا ما يعي�شون في ظروف اجتماعية-
اقت�صادية مريعة.
المو�ض��وع ف��ي لبنان يتجاوز الجانب القانوني .ففي ندوة ح��ول مرحلة االنتقال �إلى
الديمقراطي��ة في ظل الثورات العربية ،نظمت ف��ي الجامعة الأمريكية في بيروت (18
كان��ون الثاني/يناي��ر  )2012تحدث��ت مي�شيل با�شولي��ه ،الرئي�سة ال�سابق��ة لجمهورية
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ت�شيلي ،كيف �أن البرلمان الت�شيلي ا�ضطر �إلى �إ�صدار قانون العفو العام في العام 1978
ك�ش��رط من �شروط الدكتاتور �أوغ�ستو بينو�شيه �آن��ذاك ،لتخليه عن ال�سلطة ،ولكن هذا
القان��ون �أ�صب��ح كما ي�سمي��ه الم�ؤرخون «القانون العف��و العام» ،فلق��د رف�ض الق�ضاة
ا�ستخدام��ه ،باتباعهم كثيراً من المه��ارات في تجنبه والتحايل عليه ،كون ما فر�ضه هو
المنطق ال�سيا�س��ي لالنتقال للديمقراطية �ضد المنطق الأخالق��ي لمفهوم العدالة .لقد
مجتمع مدني و�أهلي حي يكافح الح�صانة عن منتهكي حقوق الإن�سان
�ساعد الق�ض��ا َة
ٌ
م��ن قبل الآمرين والجالدين في نظام بينو�شيه .و�أنا ا�ستمع �إلى با�شوليه� ،شعرت بمرارة
كي��ف �أن الالجئي��ن الفل�سطينيين في لبنان لي�سوا �ضحية قواني��ن جائرة فح�سب ،و�إنما
�أي�ض ًا لمهارة وحذلقة وبراع��ة الكثير من البيروقراطيين وال�سيا�سيين اللبنانيين في كيفية
تح�سن
تطبيق ه��ذه القوانين ب�سرعة �إن كانت غابنة لهم ،وع��دم تطبيقها في حال �أنها ّ
و�ضعهم.
�سوف ُت ْع َنى ه��ذه الورقة� ،أوالً ،بالأو�ضاع االقت�صادي��ة واالجتماعية للفل�سطينيين في لبنان،
وال�سيا�سة اللبناني��ة الر�سمية حيال الالجئين الفل�سطينيين من حي��ث العمل والتعليم وال�سكن
والتمل��ك .ثانياً ،بالهوية الوطنية والتمثي��ل مع تراجع دور منظمة التحرير .و�أخيراً بمخاطر
التوطين والهجرة �أو التهجير و�سيناريوهات الم�ستقبل ،وخيارات ال�سيا�سة الفل�سطينية حيال
الفل�سطينيين في لبنان.

�إطاللة تاريخية
ق�ص��ة الوج��ود الفل�سطيني في لبن��ان هي ،في جانب منه��ا ،ق�صة انق�سام��ات �إثنية-وطنية
عميق��ة ،ومواجه��ة �سيا�سية ،و�سج��ال �أيديولوجي ف��ي ال�سنوات ما بعد الح��رب الأهلية.
فخ�لال الحرب العربية-الإ�سرائيلية ف��ي العام  ،1948لج�أ �إلى لبنان مئ��ة �ألف فل�سطيني.
و�سمت ال�سيطر َة
تحدث كثير من الالجئين 1عن العنف ال�شديد والطبيعة القمعية التي
وق��د ّ
ْ
ِ
عل��ى المخيمات في تلك الفترة من ق َبل ال�شرطة ،والجي�ش ،والمكتب الثاني (المخابرات
2
الع�سكرية اللبنانية).
1

مخيمات الالجئين الفل�سطينيين في
حنفي� ،ساري وتايلر لونغ« .)2010( .الحكم والحاكمية وحالة اال�ستثناء في ّ
لبنان»� .ساري حنفي (محرر) .حالة اال�ستثناء والمقاومة في الوطن العربي .بيروت :مركز درا�سات الوحدة العربية.
�ص.159-134 :

2

بين العامين  1958و� ،1964أن� أش� الرئي�س اللبناني ال�سابق ف�ؤاد �شهاب �شبكة ا�ستخبارات �سرية �شديدة الإحكام
وبالغة الق�سوة كي تراقب المخيمات الفل�سطينية ،انظر:
N. Rosen, «Scapegoats in an Unwelcoming Land,» Washington Post, 16
December 2007.
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تجم��ع �أغلبية الالجئين في مخيم��ات ،وقد تحولت الحق ًا بع�ض المخيم��ات الم�ؤقتة التي
ّ
3
كان��ت محطات عبور وانتقال �إلى مخيمات ثابت��ة .ويوجد الآن ما يزيد على 425,640
م�سج ً
�لا لدى وكالة الغوث (الأون��روا) في لبنان 4.غي��ر � َّأن �أرقام الم�سح
الجئ�� ًا فل�سطيني ًا
ّ
ال��ذي �أجرته الجامعة الأمريكية ف��ي لبنان مع الأونروا ت�شير �إلى �أن��ه ال يقيم في البلد �سوى
 280,000 - 260,000الج��ئ فل�سطين��ي مع هام�ش خط أ� يبلغ  .%5ويعي�ش  %62من
ه���ؤالء الالجئي��ن في  12من المخيمات الر�سمية المنت�شرة ف��ي �أرجاء لبنان ،في حين يعي�ش
تجمع��ات يقع معظمها ف��ي جوار تلك المخيم��ات .ويتركّ ز معظ��م الالجئين
 %38ف��ي ّ
ثم في
ثم في منطقة و�سط لبنان (َّ ،)%22
المقيمين في الجنوب ( %55في �صيدا و�صور)َّ ،
ال�شمال ( ،)%19والبقاع (.)%4
ويمك��ن ت�صنيف الالجئي��ن الفل�سطينيين في لبنان في ثالث مجموع��ات بح�سب ت�سجيلهم
«م�سجلون» ل��دى كلٍّ من الأون��روا وال�سلطات
ر�سمي��ا 5.ف�أغلبي��ة الالجئي��ن الفل�سطينيين
ّ
ويتكون ال�صنف الثاني من الجئين
تقدمها الأونروا.
اللبناني��ة ،ويفيدون من الخدمات الت��ي ّ
ّ
منظمات غير
َ��درت في الع��ام 2004
«غي��ر م�سجلي��ن» (يبلغ تعداده��م  ،)35,000كما ق ّ
ٌ
حكومي��ة تعم��ل في المخيم��ات .وه�ؤالء يقع��ون خارج تفوي���ض الأون��روا ،لأنهم تركوا
م�سجلون
فل�سطي��ن بعد الع��ام  ،1948وي ّتخذون ملج�أً خارج مناطق عم��ل الأونروا .وهم ّ
الم�سجلين في كانون الثاني
لدى الحكومة اللبنانية .وقد بد�أت الأونروا خدمة ال�سكان غير
ّ
ّ � .2004أما ال�صنف الثالث ( )3,500فيتكون من الجئين «فاقدي الأوراق الثبوتية» ،غير
م�سجلي��ن ل��دى �أي هيئة في لبنان� ،أو �أي وكالة دولي��ة ،وال يملكون تالي ًا �أي وثائق �صالحة،
وه��م ي�ستطيع��ون الو�صول �إلى بع�ض خدم��ات الأونروا .وهم يقا�س��ون ظروف ًا اجتماعية-
مقيدين عن العمل .وال مدخل لديهم
اقت�صادية �صعبة نظراً الفتقارهم �إلى ٍ
دخل م�ستقر كو َنهم ّ
�إل��ى الرعاية ال�صحية� ،أو مرافق التعليم� ،أو �سوى ذلك من �أ�شكال العون الإن�ساني ،كتح�سين
تقدم
وثمة منظمات محلية �أخرى ،كالهالل الأحمر الفل�سطينيّ ،
�سكنهم على �سبيل المثالّ .
خدمات �صحية لالجئين فاقدي الأوراق الثبوتية� ،إال �أ ّنهم ي�ضطرون في معظم الحاالت لأن
6
يدفعوا لقاء هذه الخدمات.
3

J. Sfeir, ‟Du Provisoire au Permanent: Les Debuts de l›Installation des Refugies
MIT Electronic Journal of Middle East Studies, 5, 2001: ,»1951-au Liban, 1948
.42-30

5

Danish Refugee Council, Non-ID Palestinian Refugees in Lebanon, Beirut, 2005

4

)http://www.un.org/unrwa/publications/index.html (figures as of Jan. 2010

الم�صدر ال�سابق .لمزيد من التفا�صيل ب�ش�أن فاقدي الأوراق الثبوتية انظر تقرير مركز «فرونتيرز:2005 ،
6
Frontiers. The Forgotten: The Case of Non-ID Palestinians in Lebanon, Beirut, 2005.
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مديني
الفل�سطينيون في المخيمات� :إق�صاء
ّ
يمكن لعوامل كثيرة �أن تلعب دوراً في دفع الجماعة الالجئة �إلى الفقر والإق�صاء االجتماعي.
وما نراه في هذه المقالة � َّأن المخيم كمكان هو من بين ثالثة عوامل رئي�سة ت�سهم في الإق�صاء
االجتماعي والفقر الم�ستوطن في بع�ض الجماعات الالجئة الفل�سطينيةّ � .أما العامالن الآخران
فهم��ا� :أوالً ،العي���ش في منطقة مدينية في �أحياء فقيرة �أ�شب��ه بـ«الع�شوائية» �أو التجمعات غير
7
الر�سمية ،والثاني ،الخ�ضوع للتمييز في �سوق العمل.
وفي حين � َّأن الفروق بين �سكان المخيمات ّ
و�سكان المدينة من الالجئين (ال�سكان خارج
المخيم��ات) هي فروقٌ �ضئيلة ن�سبي ًا في �سوريا ،وفي الأردن بدرجة �أقلّ  ،ف�إن الفجوة بين
(والتجمع) والجئي المدن في لبنان والأرا�ض��ي الفل�سطينية المحتلّة هي
المخيم
الجئ��ي
ّ
ّ
فج��وة هائلة .فف��ي �سوريا والأردن ،يتم ّتع الالجئون بنفاذ �إل��ى التعليم المجاني ،وفر�ص
العم��ل المتكافئة ن�سبياً ،كما يمكنهم عبور الح��دود الوطنية والعمل في الخارج ب�سهولة
ن�سبي��اً .والمخيم��ات ف��ي الأردن و�سوريا هي ،عموم��اً� ،أمكنة مفتوح��ة تنظّ مها الدولة
مكان
عرف «المكان المفتوح» ب أ� ّنه
ٌ
الم�ضيفةّ � .أما في لبنان ،فهي تقع في �أماكن مغلقةُ .
وي َّ
المدين��ي المفتوح ينظّ مه البلد الم�ضيف،
ومجتمعي ًا على ال�سواء .المكان
مديني ًا
مفت��وح
ّ
ّ
ّ
وي َتاح له االت�صال م��ع المدن والقرى
بحي��ث يبدو مثل � ّأي
ح��ي �سكني متدني َّ
الد ْخ��لُ ،
ّ
المحيط��ة ،ولديه هيئة حاكمة ق��ادرة على التعامل مع الق�ضايا البلدية داخل المخيم .ومن
المخيم اجتماعي�� ًا واقت�صادي ًا -في المكان المفتوح-
المجتمعية ،يتكامل �سكان
الناحي��ة
ّ
َّ
م��ع الجوار المحيط و�سوق العمل ،ن�سبي ًا على الأقلّ � .أما «المكان المغلق» ،فهو المكان
المنظَّ مة كـ «�أمكنة مغلقة»
الذي ال يلبي واحداً على الأقل من هذه ال�شروط؛ والمخيمات ُ
ّ
ت�ش��كل معازل مدينية �أو �أطراف�� ًا تقع على هام�ش المدينة ،مفتقر ًة �إل��ى الم�ساحات العامة
والخ�ضراء ،وذات طرق وم�ساكن بائ�س��ة .ومفهومياً ،المخيم المغلق والمخيم المفتوح
ال
هم��ا مفهومان مجازيان وال يعك�سان واقع ًا جغرافي�� ًا (�أي � َّأن المخيم المغلق لي�س معزو ً
جغرافي�� ًا بال�ضرورة) وال واقع ًا �سيا�سي�� ًا (�أي �أن حرية التعبير ف��ي المخيم المفتوح لي�ست
�أف�ضل بال�ضرورة منها في المخيم المغلق).
معدل الفقر لي�س �أعلى بالمقارنة مع ال�سكان المحليين �إال في لبنان والأرا�ضي الفل�سطينية
� َّإن ّ
(وبخا�ص��ة ال�ضفة الغربية) ،على الرغ��م من حقيقة � َّأن الأرا�ض��ي الفل�سطينية لي�س فيها تمييز
7

لمزيد من التفا�صيل حول المخيم كمكان ا�ستثنائي ،انظر:
S. Hanafi, «Palestinian Refugee Camps in Lebanon: Laboratory of Indocile
Identity Formation», M.A. Khalidi (ed.), The Lived Reality of Palestinian
Refugees in Lebanon, Institute of Palestine Studies, 2010, 45-74.
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م�ؤ�س�سات��ي في �سوق العمل 8.وال ّ
معدل
�شك � َّأن هذا التمييز في �سوق العمل يلعب دوراً في ّ
معدل الفقر ويتقا�سمه
الحظ في لبنان .وهكذا ،ف�إن العامل الذي ُي�سهِ م في رفع ّ
الفق��ر كما ُي َ
يبين مقدار بروز
الالجئ��ون في لبنان وال�ضف��ة الغربية هو خا�صية «المكان المغل��ق» .وهذا ّ
مث��ل هذا المكان ،لي�س فيما يتع ّلق ب�أحوال الالجئين المعي�شية فح�سب ،بل �أي�ض ًا في ما يتعلق
بهويته��م المدينية .غير � َّأن تحليلنا ،بالمقابل ،ال يريد �أن يوحي ،ب� ّأي حال من الأحوال ،ب� َّأن
ّ
كلّ
ثم��ة تجان�س ًا داخل بلد من بلدان اللجوء ،ويعود ذلك في معظمه �إلى مواقع المخيمات.
ّ
مديني ،ف��ي حين تقع مخيمات �أخ��رى على هوام�ش
�سياق
داخ��ل
يقع
المخيمات
فبع���ض
ّ
مناطق
الم��دن ،وعد ٌد منها مخيمات معزولة في
ريفية .والفروق بين هذه المخيمات فروقٌ
ّ
�ضخمة في بع�ض الأحيان.
وبح�س��ب الم�س��وح المتعددة الت��ي �أجرتها «فاف��و» (م�ؤ�س�سة �أبح��اث نرويجية للعلوم
االجتماعي��ة والدرا�سات الدولية) 9في الأردن و�سوريا ،ف�إن �أحوال الالجئين الفل�سطينيين
ّ
ال�سكان في
المعي�شي��ة خ��ارج المخيم��ات ال تختلف كثي��راً عن �أح��وال معي�شة عم��وم
البل��د الم�ضي��ف� 10.إال � َّأن و�ضع الالجئي��ن الذين يعي�شون في مخيم��ات �أ�سو�أ من و�ضع
ي�صح في جميع البل��دان الم�ضيفة .وهذا
�أولئ��ك الذين يعي�ش��ون خارجها ،الأمر ال��ذي ّ
يبين
م��ا يثبته الم�سح ال��ذي قامت به الجامعة الأمريكية في بيروت م��ع الأونروا ،والذي ّ
معدالت الفقر ،والأمن الغذائي،
� َّأن المخيم��ات �أ�سو�أ عموم ًا من
التجمعات ،من حي��ث ّ
ّ
تتنوع
والتح�صيل العلمي .غير �أ َّنه يجدر بالذِّ كْ ر � َّأن الأحوال المعي�شية خارج المخيمات ّ
وتجمعات مثل الزاهرية في طرابل�س ،وطريق الجديدة
كثيراً .فالأ�سر التي تعي�ش في �أحياء
ّ
وح��ي الزهور في �صيدا� ،أو �سعدناي��ل وتعلبايا في البقاع ،هي في
ف��ي بيروت� ،أو دالّعة
ّ
8

�صحيح على م�ستوى واحدٍ فح�سب ،من دون �أن يكون �صحيح ًا على م�ستوى �آخر .وتكون هذه
ما ن�صفه هنا
ٌ
المعدل في ذلك البلد .غير
ال�صحة حين نقارن �سكان المخيمات في الأردن والأرا�ضي الفل�سطينية مع المتو�سط �أو
ّ
ّ
أ�شد فقراً .انظر:
أو�ضاع
تتميز ب�
معي�شية � َّ
ٍ
ّ
�أنّه توجد في كال هذين المكانين مجموعات �سكانية �ضخمة ّ
M. Khawaja, & Å. Tiltnes, On the Margins: Migration and Living Conditions
of Palestinian Camp Refugees in Jordan, Fafo-rapport 357, 2002, available at:
http://www.fafo.no/pub/rapp/357/index.htm (last visited 30 Oct. 2010).

9

H. Zhang and Å. Tiltnes, Socio-economic Assessment of Ein El-Hilweh Refugee
.Camp Selected findings, Fafo, 2009

10

عملياً ،الفارق في �أحوال الالجئين الفل�سطينيين المعي�شية بين �أولئك الذين هم �سكان مخيمات ،والذين لي�سوا كذلك،
مما تذكره م�سوح «فافو» .ونحن ن�ستند بتقديراتنا الواردة هنا �إلى عمليات ر�صد �أنثروبولوجية قمنا
هو � ّ
أ�شد �أهمية ّ
بها ،و�إلى �إح�صائيات من مكتب الإح�صاء المركزي ال�سوري والفل�سطيني .وعاد ًة ما تجري «فافو» م�سوحها في
لكن الالجئين الفل�سطينيين يعي�شون في المدن �أي�ضاً ،حيث
التجمع الفل�سطيني.
مخيمات الالجئين �أو في مواقع
ّ
ّ
يندمجون بال�سكان المحليين ،وحيث ي�صعب في العادة تحديدهم .انظر:
Bhalla A., Lapeyre F., 1997, ‘Social Exclusion: Towards an Analytical and Operational
Framework’, Development and Change, Volume 28, Issue 3, pp. 413-433.
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التجمعات،
ال من الأ�سر الت��ي تعي�ش في المخيم��ات� .إال � َّأن بع�ض
المتو�س��ط �أف�ض��ل حا ً
ّ
ّ
وبخا�ص��ة في المناطق الزراعية في �صور ،فيها �أ�سر تعي�ش ظروف ًا �أ�سو أ� بكثير من الظروف
التي نجدها في المخيمات.
ثلث��ي الالجئي��ن الفل�سطينيين هم من
وبح�س��ب م�س��ح الجامع��ة الأمريكية والأون��روا ،ف� َّإن
ّ
ومعدل الفق��ر �أعلى في
الفق��راء 11،حي��ث ُيق ََّدر ع��دد هذين الثلثين ب��ـ  160.000ن�سم��ة،
ّ
المخيمات منه في التجمعات ،فحوالي ثالثة �أرباع المقيمين في المخيمات هم من الفقراء،
ف��ي حين يبلغ الفقراء في التجمعات �أكثر من ن�صف المقيمين هناك بقليل .كما جرى تقويم
الفقر بح�سب الطيف الأق�صى للفقر .وعتبة الفقر الق�صوى البالغة  2,17دوالر �أمريكي تتيح
�ش��راء غذاء يكفي الحاجات الغذائية اليومية لالجئ فل�سطيني بالغ .وقد ُو ِج َد � َّأن  %6,6من
الالجئين الفل�سطينيي��ن ينفقون �أقلَّ من المكافئ النقدي ال�ضروري لتغطية حاجاتهم الغذائية
ومعدل الفقر الأق�صى في المخيمات
اليومية الأ�سا�سية .ويبلغ تعداد ه�ؤالء  16,000ن�سمة.
ّ
الحظ في التجمعات (.)%4,2
الم َ
( )%7,9هو تقريب ًا �ضعف ُ
وفيم��ا يتعلّ��ق بالأح��وال المديني��ة والبيئية في مخيم��ات الالجئي��ن ،ف� َّإن م�س��ح الجامعة
الأمريكي��ة ف��ي بيروت والأونروا ير�ص��د نوعية ال�سكن الرديء التي ال ت��زال م�شكلة ماثلة
ف��ي �أماكن عي���ش معظم الالجئين الفل�سطينيين في لبن��ان .فحوالي  %40من الأ�سر لديهم
ت�س��رب مياه م��ن �أ�سقف بيوتهم �أو جدرانه��ا ،و %8من الأ�سر يعي�ش��ون في �أكواخ حيث
ّ
يك��ون ال�سقف و�/أو الجدران من التوتي��اء� ،أو الخ�شب� ،أو مادة «الأ�سب�ستوز» .وقد أ� ّدت
القي��ود المفرو�ضة عل��ى �أماكن العي�ش �إلى عي�ش حوالي  %8من الأ�سر في ظروف اكتظاظ
(�أكثر من ثالثة �أ�شخا�ص في غرفة واحدة) .ويتركّ ز �سوء ال�سكن في الجنوب ،وبخا�صة في
والتجمعات الموجودة في منطقة �صور .وقد ّبين الم�سح
مخيم��ي الر�شيدية وعين الحلوة
ّ
ّ
�سخان للمي��اه �أو ّبراد ،مقابل  %3من الأُ�س��ر اللبنانيةّ � .أما
� َّأن  %9م��ن الأُ�س��ر لي�س لديها ّ
م�سوح
�سجلته
الم َ�س َّجل ،ف��كان �أعلى بكثير من
ّ
َّ
المعدل ال��ذي َّ
ٌ
مع��دل الأمرا���ض المزمنة ُ
12
معدالت تبلغ
�أق��دم .فف��ي ال�سابق كان هذا
المعدل � ،%19أما الآن فت�شي��ر معطياتنا �إلى ّ
ّ
ّ
ال�س��كان الفل�سطينيين في العمر ،حيث الحظ
تقدم
 .%31وق��د يكون الفارق ناجم ًا عن ّ
11

12

�إنَّ خط الفقر مقا�س ًا بالنقود في هذا الم�سح يم ّثل الحاجات اليومية الدنيا لل�شخ�ص مقا�س ًة بالنقود .ويقف خط الفقر
عند  6دوالر �أمريكي في اليوم ,والذي يتيح تغطية المتطلبات الأ�سا�سية الغذائية وغير الغذائية (مثل الإيجار ,النقل,
الم�ستخدم في م�سح الأ�سرة اللبنانية في
المرافق ,الخ) لالجئ الفل�سطيني البالغ .وي�ستند خط الفقر هذا على ذلك
َ
العام  2004والم�سح الذي قامت به الأونروا في العام  ,2008بعد تعديله ب�سبب الت�ضخم.

Ugland, O., 2003. Difficult Past, Uncertain Future Fafo-report 409, FAFO.
Available at
]http://www.fafo.no/pub/rapp/409/index.htm [Accessed October 30, 2010
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مع��دالت الخ�صوبة بين الالجئين الفل�سطينيين في
البح��ث الديموغرافي تدهوراً �سريع ًا في
ّ
لبن��ان في العقود القليلة الأخيرة 13.ومن الوا�ضح � َّأن لدى الالجئين الفل�سطينيين ِ�ضعف ما
ل��دى ال�س��كان اللبنانيين من الأمرا�ض المزمنة ،حيث نج��د  %17من هذه الأمرا�ض لدى
14
اللبنانيين مقابل  %31لدى الفل�سطينيين.

التمييز القانوني والم�ؤ�س�ساتي
ي�شتم��ل االحتواء االجتماعي على م�س�ؤولية الدولة ع��ن توفير الحقوق والخدمات الأ�سا�سية
ق��دم الأونروا الخدم��ات ال�صحية،
لل�س��كان الذي��ن يعي�شون �ضمن حدوده��ا .وفي حين ُت ِّ
والتعليمي��ة ،وبع���ض الإغاثة والخدم��ات االجتماعية ،ف� ً
ض�لا عن الم���أوى وخدمات البنية
التحتي��ة ،ف�إن الالجئي��ن الفل�سطينيين يعان��ون الإق�صاء في ميادين �أخ��رى ،وبخا�صة ما تع ّلق
منه��ا بالنفاذ �إلى �سوق العمل ،ونظ��ام ال�ضمان االجتماعي ،و�سوق العق��ارات ،ما �سنناق�شه
نف�صل في الميادي��ن التي ُي ْرغَ ب فيه��ا باالحت��واء االجتماعي ،يجدر
�أدن��اه .لكنن��ا قب��ل �أن ّ
ب�شدة منح
نف�ص��ل في ميدان االحت��واء ال�سيا�سي .المن��اخ ال�سيا�سي اللبنان��ي يعار�ض ّ
بن��ا �أن ّ
الفل�سطينيي��ن حقوق المواطنين اللبنانيين �أو توطينهم .وكذلك ف� َّإن المناخ الفل�سطيني نف�سه
حق الفل�سطينيين في العودة �إلى وطنهم ،فل�سطين .لكن مواقف
يرف�ض التوطين،
وي�صر على ّ
ّ
لبناني��ة من عودة الفل�سطينيين �إلى دياره��م ُت ْ�س َت ْخ َدم في بع�ض الأحيان لتبرير �سيا�سات التمييز
و�ضع
�ض��د الالجئي��ن الفل�سطينيين ،حيث ال يزال و�ضعهم القانوني بع��د �أكثر من �ستة عقود
َ
الأ�شخا���ص الأجانب ،الأمر الذي �أ ّدى �إلى �سيا�سات ت�ضييق فيما يتعلق بحقوق الفل�سطينيين
15
االجتماعية ،واالقت�صادية ،والمدنية.

التوطين كف ّزاعة
الفزاعة التي طالما ا�ستخدمتها �أق�سام من المجتمع اللبناني لخلق رهاب عام من
التوطي��ن هو ّ
مدنية .والحالّ � ،أن الجماعات ال�سيا�سية اللبنانية ت ّتهم بع�ضها بع�ضاً،
منح الفل�سطينيين حقوق ًا ّ
افتتاحيات كبريات ال�صحف اللبنانية (النهار ،الأخبار ،ال�سفير ،الأوريان لو جور) ،بتعزيز
عبر
ّ
التوطين ،ذلك الفعل الذي يرقى �إلى م�ستوى الخيانة .وعلى �سبيل المثال ،فقد كان العنوان
الرئي���س ل�صحيفة الأخب��ار اللبنانية يوم  2تموز « 2007برنامج �إعادة بناء مخيم البارد تمهيد
13
14

15

الم�صدر ال�سابق.
�إدارة الإح�صاء المركزية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي« .2004 .الم�سح الوطني حول ظروف العي�ش وميزانية الأ�سرة».

S. Hanafi, & Å. Tiltnes, «The Employability of Palestinian Professionals in Lebanon:
Constraints and Transgression», Knowledge, Work and Society, 5(1), 2008
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حق الفل�سطينيين في
للتوطين» .ويعتبر �آخرون (من بينهم مراجع دينية) مجرد الحديث عن ّ
العمل خطو ًة �أولى باتجاه التوطين .و� ّأي �سجال حول الحقوق المدنية واالقت�صادية �إنما يبد�أ
تدخالت �إن�سانية و�أمنية
بالت�أكي��د على � َّأن الغاي��ة ال ينبغي �أن تكون التوطين ،لدرجة �إح�لال ّ
ق�صيرة الأمد محلّ المبادرات المتع ّلقة بمنح الفل�سطينيين حقوق ًا طويلة الأمد .و�سوف نرى
�أدن��اه � َّأن التغيرات الت��ي جرت ،م� ّؤخراً ،على �أنظمة العمل لي�س��ت ا�ستثناء من هذه القاعدة.
والأ�سا���س الم�شترك الوحيد بين الأحزاب ال�سيا�سي��ة اللبنانية المختلفة هو ا�ستخدام التوطين
كمو�ضوع تابو.
ّ
وي�شكل ا�ستخدام المنظمات الإن�سانية
وما يغيب عن هذا ال�سجال �إنما هو الفرد الفل�سطيني.
بد من �إطعامها
عملي��ة البيو�-سيا�س��ة ( )bio-politicsالتي تعتبر الفل�سطينيين �أج�س��اداً ال ّ
و�إيوائها دون �أن يكون لها � ّأي ح�ضور �سيا�سي طرف الطيف الأول ،في حين ّ
ي�شكل خطاب
التوطي��ن الطرف الآخر في ذلك الطيف .ولي���س الفل�سطينيون ،بالن�سبة للم�شاركين في مثل
هذا الخطاب� ،سوى �أرقام ،وكتلة �سيا�سية م�ؤقتة تنتظر العودة.

حق العمل :خطوة �إلى الأمام  ..خطوتان �إلى الخلف
ّ
ف��ي � 17آب  ،2010وبع��د كثير من التردد وال�سجال الحا ّد بين الأح��زاب ال�سيا�سية اللبنانية
�صوت البرلم��ان اللبناني بالم�صادقة على قانون ج��رى االتفاق خالل نقا�شه قبل
المختلف��ةّ ،
16
ن�ص
�إق��راره على �أن يحوز عل��ى «الإجماع» بين الأحزاب البرلماني��ة المختلفة .ويق�ضي ّ
المادة  59التي جرى تعديلها من هذا القانون ب�أن:
يتمت��ع الأجراء الأجانب عن��د �صرفهم من الخدمة بالحق��وق التي يتمتع
به��ا العمال اللبنانيون �ش��رط المعاملة بالمثل ،ويترت��ب عليهم الح�صول
م��ن وزارة العمل على �إجازة عملُ .ي�ستثنى ح�صراً الأجراء الفل�سطينيون
الالجئ��ون الم�سجل��ون وفق�� ًا للأ�ص��ول ف��ي �سج�لات وزارة الداخلية
والبلدي��ات -مديرية ال�ش���ؤون ال�سيا�سية والالجئين -م��ن �شرط المعاملة
17
بالمثل ور�سم �إجازة العمل ال�صادرة من وزارة العمل.
المعدل �أي�ض ًا ب�أن:
الن�ص
ّ
كما يق�ضي ّ
16

F. Lamb, «Anyone Really Serious about Allowing Palestinians their Civil
Rights?», Veterans today, July 2010. available at: http://www.veteranstoday.
com/2010/07/23/palestine-anyone-really-serious-about-allowing-their-civilrights/

17

المادة  ،59الفقرة  3من المادة  9من قانون العمل اللبناني الصادر في  23أيلول .1964
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ُيع َفى الم�ستفيد من العمال الالجئين الفل�سطينيين من �شرط المعاملة بالمثل
المن�صو�ص عليه ف��ي قانون العمل وقانون ال�ضمان االجتماعي ،وي�ستفيد
م��ن تقديمات تعوي���ض نهاية الخدمة بال�شروط الت��ي ي�ستفيد فيها العامل
يتوج��ب على �إدارة ال�صن��دوق الوطني لل�ضم��ان االجتماعي
اللبنان��ي.
ّ
ال لديها لال�شت��راكات العائدة للعمال من
�لا م�ستق ً
�أن تف��رد ح�ساب ًا منف�ص ً
الالجئي��ن الفل�سطينيين ،عل��ى �أ ّال تتحمل الخزين��ة �أو ال�صندوق الوطني
�أي الت��زام مالي تجاهه .ال ي�ستفي��د الم�شمولون ب�أحكام هذا القانون من
18
تقديمات �صندوقي �ضمان المر�ض والأمومة والتقديمات العائلية.
ومن المه��م �أن نالحظ � َّأن لبنان وحده ،بين البلدان العربية ،من يعامل الالجئين الفل�سطينيين
حق العمل والتم ّلك.
ك�أجانب من حيث ّ
وال يتن��اول هذا القانون الم�شكلة التي يواجهها كثير من الالجئين الفل�سطينيين :م�شكلة عدم
حرة ،مثل الطب ،والقانون ،والهند�س��ة .والحالَّ � ،أن القانون
ال�سم��اح له��م بممار�سة مهن ّ
المع��دل هو عبارة ع��ن م�أ�س�سة للتمييز� ،إذ يحول بين الفل�سطينيين وممار�سة ما يزيد على 30
َّ
19
المقيدة التي ال يزال الفل�سطينيون بال منفذ �إليها في فئتين
مهن��ة لها نقاب��ة .و ُت َ�ص َّنف المهن َّ
اثنتي��ن :الأول��ى ،تلك الخا�ضعة للبند الخا���ص بالمعاملة بالمثل (الأطب��اء ،ال�صيادلة ،وكالء
الم�ساح��ون ،المهند�سون،
ال�سف��ر ،محررو الأخب��ار� ،أ�صحاب الم�شاف��ي ،وكالء الت�أمينّ ،
والمهند�سون المعماريون ،الممر�ضون ،عمال مخازن الأدوية والمخابر الطبية ،المحا�سبون
ال�س ّنية ،المعالجون الفيزيائيون،
المجازون� ،أطباء الأ�سنان ،الأطباء البيطريون ،عمال المخابر ِّ
�أ�سات��ذة المدار�س في جميع م�ستوياتها)؛ والثانية ،تل��ك المق�صورة على المواطنين اللبنانيين
(الم�شتغلون بالمهن القانونية ،ال�صحافيون ،التقنيون� ،أ�صحاب ال�شركات ال�سياحية ،مديرو
�ش��ركات الن�شر ،الحالقون ،الم�شتغل��ون بال�صرافة ،الوكالء العقاري��ون� ،سائقو التاك�سي �أو
معلم��و القيادة ،النا�شرون و�أ�صحاب المطابع) .وبح�سب تقديرات الأونروا ومنظمة العمل
يتغير ذلك ف��ي الم�ستقبل القريب .وق��د اقترحت نقابة
الدولي��ة ،ف�إن من غي��ر المحتمل �أن ّ
الممر�ضي��ن والممر�ض��ات اللبنانيين خطة دفاعي��ة رائدة بهذا ال�صدد ،مبدي�� ًة اهتمام ًا بتغيير
18

Palestinian Human Rights Organization (PHRO), Lebanese Restrictions on
freedom of movement: Case of Naher El Bared, 2010, available at:
_http://www.palhumanrights.org/NBC/ENG/Freedom20%of20%Movement
ENG_web.pdf (last visited 5 Jul. 2011).

19

هذه الجمعيات المهنية� ،أو النقابات تطالب � ّإما بالجن�سية اللبنانية و�إما ب�سيا�سة المعاملة بالمثل .وتعني �سيا�سة المعاملة
بالمثل �أنَّ الفل�سطينيين «الذين ال دولة لهم» ال يمكن ت�شغيلهم كبقية الأجانب الذين ينتمون �إلى دول ُم ْع َت َرف بها،
تقدم للبنانيين منافع مماثلة.
ويمكن �أن ّ
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قوانينه��ا الداخلي��ة ل ّأن الممر�ضي��ن الفل�سطينيين ،بو�ضعه��م غير القانون��ي ،ي�ضاربون على
الممر�ضي��ن اللبنانيي��ن .و�إذا ما نجحت هذه الخطة ،ف�إنها قد تنتقل �إلى نقابات مهنية �أخرى
تواجه تناف�س ًا مزعج ًا مماث ً
ال من فل�سطينيين يمار�سون تلك المهن ب�صورة غير قانونية.
وفيما يتع ّلق باحتواء الم�ستخدمي��ن الفل�سطينيين في نظام ال�ضمان االجتماعي ،ف�سوف يفرد
�صندوق الأمن االجتماعي الوطني ح�ساب ًا خا�ص ًا ليغطي تعوي�ضات نهاية الخدمة ،غير � َّأن ما
م��ن �شخ�ص يطاله ه��ذا القانون يمكن �أن يفيد من تعوي�ضات الأ�س��رة ،والمر�ض ،والأمومة.
وم��ن الجدي��ر بالمالحظة � َّأن الإق�صاء ع��ن ال�ضمان ال�صحي والدع��م العائلي كان بطلب من
حد �سواء.
الحكومة اللبنانية وفل�سطينيين على ٍّ
والقان��ون �إلى الآن هو �إعادة �إنتاج قانونية للمر�سوم الوزاري الذي �أ�صدره وزير العمل طراد
حم��ادة (في الع��ام  ،)2005وال يم ّثل � ّأي تغيي��ر فعلي بالن�سبة لالجئي��ن الفل�سطينيين ،الأمر
20
ال��ذي ّ
يتغير (الجدول � 1أدناه).
تدل عليه حقيقة �أن عدد �إجازات العم��ل ال�صادرة لم يكد ّ
والح��الَّ � ،أن الالجئي��ن الفل�سطينيي��ن ال يكونون م�ؤهلين للح�صول على �إج��ازة عمل �إال �إذا
ا�ستطاع��وا ت�أمين عقد عمل قانوني ،وبذلك تكون �إج��ازة العمل التي ت�صدرها وزارة العمل
مرتبط�� ًة بوجود عقد عمل م�سبق�� ًا وينتهي مفعولها بانتهاء هذا العق��د الذي منحت الإجازة
عل��ى �أ�سا�سه .وعالوة على هذا ،ف� َّإن ت�أمين العمل يكون مطلوب ًا (وغالب ًا ما يدفع لقاءه العامل
ي�سرع �إ�صدار
ولي�س رب العمل) .وكان ثمة التزام �شفوي من وزير العمل ب�أن ي�صدر مر�سوم ًا ّ
�إج��ازات العمل للفل�سطينيي��ن ،وال يخ�ضعها لعق��د �أرباب العمل .وتح��اول منظمة العمل
الدولي��ة الآن ح�شد الت�أييد لإ�صدار مثل هذه المرا�سيم وتنفيذها .وثمة حملة �إعالمية تجري
الآن ،وت�ستهدف العمال الفل�سطينيين ف�ض ً
ال عن �أرباب عملهم (الفل�سطينيين واللبنانيين).

الجدول � :1إجازات العمل الممنوحة للفل�سطينيين في لبنان

21

المرة الأولى
التجديد
الإجمالي

2003

2004

2005

2006

245

245

278

225
225

2007
28
113
141

2008
1
220
221

2009
32
67
99

20

للمقارنة ،ف�إنّ العدد الإجمالي لإجازات العمل الممنوحة للعمال الأجانب هو ( 145684في �سنة .)2009

21

للمقارنة ،فقد منحت � 145684إجازة في  2009للعمال العرب والأجانب في لبنان ،بينه � 45619إجازة جديدة،
و� 100065إجازة مجددة .و ُيق ََّدر عدد عمال المنازل بـ  ،114731بما ّ
ي�شكل  %79من العمال الأجانب .وت�شير
تقديرات �إلى �أنَّ العمال الذين لديهم �إجازات (با�ستثناء العمال ال�سوريين) ّ
ي�شكلون  %60-50من العمال العرب
والأجانب العاملين فعلي ًا في لبنان .انظر �إح�صاءات �إدارة الإح�صاء المركزية.www.cas.gov.lb ،
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وثم��ة �سببان يحوالن دون اهتمام �أرباب العمل بت�شغي��ل الفل�سطينيين ب�صورة ر�سمية وتوقيع
ّ
رب العمل يحتاج لأن يعلن
عقد ي�ؤهلهم للح�صول على �إجازة عمل .ال�سبب الأول ،هو � َّأن َّ
ف��ي ثالث من ال�صحف كي يقتنع مكتب العمل اللبناني ب� َّأن المجال قد �أتيح �أمام المر�شحين
اللبنانيين لمناف�سة الأجنبي .وال�سبب الثاني ،هو أ� ّنه �سيكون عليه �أن يدفع تقديمات ال�ضمان
االجتماع��ي م��ن دون �أن يتلق��ى العامل الفل�سطيني خدم��ات ال�ضم��ان االجتماعي (ما عدا
تعوي�ض نهاية الخدمة بح�سب القانون).
وبع��د هذا القانون الجديد� ،سوف يبقى العم��ال الفل�سطينيون معتمدين على المرا�سيم
الوزاري��ة الت��ي يمكن �أن ُت َ
عك�س �أو ُت َع ّدل .وبذلك يك��ون الإطار القانوني لتنظيم نفاذ
الالجئي��ن الفل�سطينيين �إل��ى �سوق العمل اللبناني��ة مفتقراً �إلى اليقيني��ة و�إمكانية التو ّقع
طويل��ي الأمد .و�سوف يخفق القان��ون الجديد في �إحداث الأث��ر المرغوب المتم ّثل
ف��ي �شرعن��ة نفاذ الالجئي��ن الفل�سطينيين �إلى �س��وق العمل اللبنانية .لق��د �سمى رئي�س
تحري��ر جري��دة ال�سفير طالل �سلمان العملي��ة بقوننة الغبن ،والباح��ث �صخر �أبو فخر
ال ا�ستن�سابي ًا في يد وزير العمل،
بال�صدقة ،كونها امت�صت اللحظة الحا�سمة ،وقدمت ح ًّ
فالقان��ون مل��يء بالتناق�ضات الداخلية ،وال يمكن تطبيقه م��ن دون مرا�سيم �إجرائية من
وزارة العم��ل .وقد لعب وزير العم��ل� ،آنذاك ،بطر�س ح��رب ،دوراً �أ�سا�سي ًا في تغيير
م�سودة القانون التي طرحها الحزب اال�شتراكي ب�شكل ال ي�ستفيد منه الفل�سطيني
ن���ص ّ
العام��ل ،ووعد وقتها ال�سفير عبد اهلل عبد اهلل ب�أنه �سوف يعو�ض الالجئين الفل�سطينيين
بمر�س��وم وزاري �إجرائي يجعل تطبيقه �سه�لاً ،لكنه �أخلف بوعده .وبعده جاء الوزير
�شرب��ل نحا���س لي�ستم��ر في المماطل��ة (رغم وع��ده بع���ض الم�س�ؤولي��ن الفل�سطينيين
والأون��روا) حتى �آخر يوم م��ن وزارته في � 23شباط/فبراير  ،2012لي�صدر �أخيراً قراراً
لتنظي��م �آلي��ة منح �إجازة العم��ل للأجراء الفل�سطينيي��ن في لبنان� ،أي بع��د �سنة ون�صف
م��ن �إ�صدار القان��ون .وقد �سررت كثيراً لذلك ،وقمت في الي��وم نف�سه ب�إر�سال ر�سالة
�إل��ى دائرة �ش�ؤون التوظي��ف في الجامع��ة الأمريكية في بيروت لإعالمه��م بالمر�سوم
الإجرائي ،لع��ل ذلك ي�سمح من الآن ف�صاعداً لالجئي��ن الفل�سطينيين �أن يعملوا بعقود
ق�صي��رة الأمد ،كباحثين م�ساعدين مثالً ،وبد�أت �أي�ض�� ًا باالت�صال لدعوة الوزير نحا�س
لإلقاء محا�ضرة في الجامعة ،وهي طريقة ما ل�شكره على هذا الإ�صدار .ولكن فرحتي
لم تطل ،حيث رف�ض مدير عام الديوان في وزارة العمل توزيع القرار ،كما بد�أت �أبواق
اليمين بالتحرك �ضد ا�ست�صدار القرار الوزاري ،حيث �أ�صدر المكتب ال�سيا�سي لحزب
الكتائب بيان ًا يدينه ،وتبعت��ه ت�صريحات من بع�ض �صقور الرابطة المارونية قائلين �إنهم
�سيطعنون بالمر�سوم الإجرائي كونه «غير د�ستوري» .وانتهى الأمر �أن جاء وزير العمل
ليجمد قرار �سلفه.
الجديد �سليم جري�صاتي
ّ
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نقوم �أثر هذه القيود في الالجئين الفل�سطينيين تقويم ًا �إح�صائياً ،لأن
ومن الم�ستحيل عملي ًا �أن ّ
معظم الفل�سطينيين المتعلمين جيداً ،الذين يمكن �أن يواجهوا هذا التقييد ،يعملون في �أعمال
يح�سن نوعية العمل الذي يمكن �أن ينفذ
ي�صع��ب تقويم بدائلها .و�إذا ما كان تخفيف القيود ّ
�إلي��ه الفل�سطيني��ون ،ف�إنه قد يكون لذلك بع�ض الأثر في الأح��وال المعي�شية .غير �أ ّنه ي�صعب
ع��زل هذه الت�أثيرات وقيا�سها ،ل َّأن الأ�سر الفل�سطينية تواجه تقييدات �أخرى عالوة على تلك
التقييدات التي ت�ؤ ّثر في العمل.

حق التملّك
ّ
حق حيازة ملكية بم�ساحة
حت��ى العام  ،2001كان لغير اللبنانيي��ن ،بمن فيهم الفل�سطينيونّ ،
معين��ةّ � 22.أم��ا منذ الع��ام  ،2001فلم يعد ذلك بمق��دور الالجئين الفل�سطينيي��ن .فقد تب ّنى
البرلم��ان اللبناني تعدي ً
ال (رق��م  296في � 20آذار/مار�س  )2001على المر�سوم الرئا�سي رقم
23
 ،11614يمنع فيه الالجئين الفل�سطينيين من امتالك عقارات في لبنان ،حيث يحول هذا
التعدي��ل ،ال��ذي �أُجري في الأ�صل لت�شجي��ع اال�ستثمار الأجنب��ي ،دون تم ّلك � ّأي �شخ�ص ال
يحمل جن�سية �صادرة عن دولة معترف بها .كما يمنع القانون الجديد الالجئين الفل�سطينيين
م��ن توري��ث عقار بو�صية ،ول��و كان امتالك هذا العق��ار قد جرى ب�صورة قانوني��ة قبل العام
24
ح��ول هذا الو�ضع نظام ًا �شبه قانوني را�سخ��اً ،قائم ًا على الوكاالت الر�سمية
 .2001وق��د ّ
غي��ر القابلة للعزل الت��ي ُتع َت َبر بمثابة عقود بيع ،وبخا�صة في المنطق��ة القريبة من نهر البارد،
�إل��ى نظام مخالف للقانون ،قائ��م على توقيع عقود البيع وت�سجيلها ل��دى اللجنة ال�شعبية مع

22

تبلغ الم�ساحة الأق�صى لهذه الملكية  3000متر مربع في بيروت �أو  5000متر مربع في بقية البلد ،الأمر الذي ي�شير
�إليه عدد من القوانين (المر�سوم  15740في � 11آذار  ،1964والقانون  59في � 1أيلول  ،1966والمر�سوم 11614
في  4حزيران  .)1969انظر:
LPDC, Lebanon and Palestinian Refugees Policy Foundations and Milestones
2005. 2010 available at: http://www.lpdc.gov.lb/Main.aspx?displang=en-us, (last
visited 5 Jul. 2010)a

23

عقالني»« :ال يجوز تملك �أي حق عيني من �أي
من المثير �أن نقر�أ الن�ص الحرفي لهذا القانون وما فيه من تبرير «ال
ّ
نوع كان لأي �شخ�ص ال يحمل جن�سية �صادرة عن دولة معترف بها� ،أو لأي �شخ�ص �إذا كان التملك يتعار�ض مع
�أحكام الد�ستور لجهة رف�ض التوطين».

24

يلج أ� الفل�سطينيون عملي ًا �إلى ترتيبات قانونية غير ر�سمية لدى �شراء ملكية �أو ت�سجيلها .وكي يح�صل الالجئون
الفل�سطينيون على ملكية �أو يورثونها ف�إنهم ي�سجلون العقار عن طريق وكالة ر�سمية ،وهي عبارة عن وثيقة مكتوبة
يتيح فيها الالجئ الفل�سطيني لوكيل (مواطن لبناني �أو �أي �أجنبي �آخر ال تنطبق عليه تقييدات � )2001أن يحوز الملكية
ل�صالحه .وكثير من الفل�سطينيين الذين حازوا ملكية قبل  2001لم ي�سجلوها كي يتفادوا دفع ال�ضرائب الإ�ضافية التي
يخ�ضع لها المواطنون غير اللبنانيين حين ي�شترون ملكية في البلد (الم�صدر ال�سابق.)29 :
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�شه��ادة �أحد الوجه��اء 25.وبعد دمار مخيم نهر الب��ارد والمنطقة المج��اورة له ،كانت ثمة
حكاي��ات ونوادر عن م�لاّك �سابقين في المنطقة المج��اورة يطالبون الم�لاّك الفل�سطينيين
الفعليي��ن ب�أن يدفعوا لهم ك��ي يقبلوا ت�سجيل الأر�ض ،من جديد ،الأم��ر الذي يثبت ه�شا�شة
و�ضع الفل�سطينيين في لبنان.
وعل��ى الرغم من �أن ه��ذا القانون عن�صري (وه��و التو�صيف الذي ا�ستخدم��ه وليد جنبالط
له) ،قام ال�سيا�سيون والبيروقراطيون لي�س بتطبيقه بحذافيره فح�سب ،بل �أي�ض ًا بمنع �أي �إدارة
عقارية من تمليك �أي �شخ�ص �إن كان �أحد �أقاربه المبا�شرين فل�سطينياً.
لق��د كان لل�صعوبة الق�صوى في حيازة ملكية خارج مخيم��ات الالجئين �أن تح�شر الأجيال
وتحولها �إلى �أحياء فقراء.
حيز هذه المخيمات المحدود
ّ
التالية من الالجئين الفل�سطينيين في ّ
ومم��ا فاق��م الو�ضع �أي�ض��اً� ،صعوبة توفير المواد الالزم��ة لتو�سعة البناء داخ��ل المخيم (انظر
المو�سعة له��ذا الأمر �أدناه) .وبخالف الحالة اللبنانية ،ف� َّإن الأردن ي�سمح لالجئين
المناق�شة
ّ
الفل�سطينيين بالتم ّلك العقاري غير المحدود ب�صفتهم مواطنين ،في حين يقت�صر تم ّلكهم في
�سورية على امتالك �شقة واحدة ومورد اقت�صادي واحد.

الحركة وتوفير مواد البناء
�أعل��ن الجي�ش اللبناني مخيم الالجئين في نهر الب��ارد والمنطقة المجاورة له منطق ًة ع�سكرية
من��ذ نهاية ال�صراع في � 2أيل��ول  .2007وبات مطلوب ًا من الزوار الذين ال يحملون الجن�سية
ال��زوار الأجانب �أن
اللبناني��ة �أن يح�صل��وا عل��ى �إذن من الجي�ش اللبنان��ي 26.كما ُيط َلب من
ّ
يح�صل��وا على �إذن م��ن الجي�ش اللبناني قبل الدخ��ول �إلى مخيمات الالجئي��ن الفل�سطينيين
ومية) .ويحتاج
(الب�ص ،الر�شيدية ،ب��رج ال�شمالي ،عين الحلوة،
ف��ي جنوب لبن��ان
ّ
والمي��ة ّ
ّ
الفل�سطيني��ون ،و�سواهم من الأجانب ،لأن يح�صلوا على �إذن من الجي�ش اللبناني كي يعبروا
�إل��ى المنطقة التي تراقبها ق��وات اليونيفل في الجنوب .وترى «المنظمة الفل�سطينية لحقوق
الإن�س��ان» �أ ّنه م��ا من مبرر للإبقاء على نظ��ام الإذن الذي يعيق حرك��ة الفل�سطينيين 27،ذلك
Nizar and Rana Saghieh, Legal Assessment of Housing, Land and Property 25
Ownership, Rights, Transfers, and Property Law related to Palestinian Refugees
in Lebanon. Norwegian Refugee Council, 2007:  p. 10
انظر �أي�ض ًا التحليل الممتاز الذي يقدمه هذان الكاتبان ب�ش�أن الو�ضع المعقّد في نهر البارد والمنطقة القريبة منه.
26

27

جرى تخفيف هذا التقييد م�ؤخراً ( 1تموز  )2011بالن�سبة للن�ساء والأطفال ،فلم يعودوا مطالبين ب�إذن للتنقّل.

PHRO, «Position Paper on the Law adopted by Lebanese Parliament on:
Palestinian refugees’ right to work and social security», 2010
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� َّأن ه��ذا النظ��ام ي�ؤ ّثر ت�أثيراً هائ ً
ال في حركة الأفراد و�أعماله��م .وبح�سب زهانج وتيلت ِن�س،
والموردون عن المجيء من الخارج
ف��� َّإن نقاط التفتي�ش تعيق الأعم��ال :حيث يكف الزبائن
ّ
ّ
ال�سكان من فترات انتظار طويلة كي يدخلوا.
ويعاني
28

يخ�ص نقل مواد البناء �إلى مخيمات الالجئين الفل�سطينيين ،ف�إ ّنه لي�س ثمة قيود قانونية
وفيم��ا
ّ
طب��ق �إال على المخيمات في
عل��ى ذلك ،لك��ن القيود تفعل فعلها على �صعي��د �إداري ،وال ُت َّ
الجنوب وفي نهر البارد ،حيث يكون على �سكان المخيم �أن يح�صلوا على �إذن من الجي�ش.
غير �أن تهريب مواد البناء منت�شر ،على ما يبدو ،في بع�ض المخيمات.

الو�ضع الحالي لعمالة الفل�سطينيين
ن�سب��ة البطال��ة ،بمعناها الدقي��ق الذي نجده في تعري��ف «منظمة العمل الدولي��ة» (�أي ن�سبة
�أولئ��ك الذين يبحث��ون فعلي ًا عن عم��ل �إلى �أولئ��ك المن�ضوين في الق��وة العاملة) ،هي %8
بي��ن الالجئين الفل�سطينيي��ن .وهي مماثلة لن�سبة البطالة بين ال�س��كان اللبنانيين في ال�سنوات
الأخي��رة .غي��ر �أن تعريف البطالة هذا يغفل الالجئين الذي��ن هم عمال محبطون� ،أي �أولئك
عرف ب�أنها ن�سبة الأ�شخا�ص في
الذين ال يبحثون فعلي ًا عن عمل .والحالَّ � ،أن العطالة ،التي ُت َّ
�س��ن العمل ممن ال يدر�سون ،ولي�سوا حوام��ل �أو مر�ضى ،لكنهم ال يعملون ،تبلغ  %56بين
ّ
الالجئي��ن .ب��ل � َّإن  %37من ال�سكان في �سن العمل (بين  15و� 65سنة من العمر) فح�سب،
هم
معدل العمالة كثيراً
َ
الم�ستخدمون ،وهذه ن�سبة �ضئيلة جداً بالمعايير الدولية .وال يختلف ّ
باختالف المناطق .وكلُّ هذا ينطوي على غلبة كبيرة للعمال المحبطين بين الالجئين ،الأمر
ال��ذي يع��ود في معظمه �إلى افتقار في النف��اذ �إلى �سوق العمل المحلية ،نظ��راً للتمييز ال�سائد
بمعدل يبلغ
الم�س َت َ
غيروا �أعمالهم ّ
ف��ي �أنظمة اال�ستخدام .وعالوة على ه��ذا ،ف� َّإن ُ
خدمين قد ّ
( 0.56بين الحدين  0.35و )0.77في الأ�شهر ال�ستة الأخيرة من وقت �إجراء الم�سح .وهذا
ُيظهر ه�شا�شة عمالتهم .ف�أولئك الذين حظوا بعمل غالب ًا ما يكون و�ضعهم متدنياً ،وعمالتهم
ويبين الم�سح الذي �أجريناه � َّأن عمالة  %21من الالجئين هي
عار�ضة ومنطوية على مخاطرّ .
عمال��ة مو�سمية ،و�أن  %7منهم فقط يعملون بعق��د .وق ّلة قليلة هم الذين يحظون بعمل ٍ
ثان
( ،)%3الأمر الذي ي�شير �إلى ندرة حتى الأعمال ذات المردود المتدني.
يعمل  %72من العم��ال الفل�سطينيين في قطاع الخدمات الخا�ص (الذي ي�ستثني الخدمات
الحكومي��ة ،وخدمات المنظمات غير الحكومية ،والخدمات ال�صحية والتعليمية) .ويعمل
 %17في البناء ،و %7في الزراعة ،و %3في ال�صناعة .وفي لبنان ،يعمل  %8من اللبنانيين
28

Huafeng Zhang and Åge A. Tiltnes, Socio-economic Assessment of Ein ElHilweh Refugee Camp Selected findings. Oslo: Fafo, 2009
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ف��ي البناء ،و %15في ال�صناعة ،و %6في الزراعة ،و %71في الخدمات .ويبين ال�شكل 1
والج��دول  2تو ّزع قوة عمل الالجئين الفل�سطينيين على القطاعات والمناطق .والالفت � َّأن
حوال��ي ربع العمال في �صور يعملون في القط��اع الزراعي .والحالَّ � ،أن  %87من �إجمالي
ّ
ي�ش��كل البناء قطاع ًا مهم�� ًا في ال�شمال،
العم��ال الزراعيين يعي�شون ف��ي �صور .وبالمقابل،
وي�ستغ��رق رب��ع القوة العاملة .وعادة م��ا يكون الفل�سطينيون العاملون ف��ي الزراعة �أفقر من
العاملين في قطاعات �أخرى.

ال�شكل :1قطاع العمل للفل�سطينيين ح�سب المنطقة
North
Government and NGO
Industry

11%

Agriculture
Education and Health Care

25%

Construction

58%

Other Services

CLA

Bekaa
7%
11%
14%
19%

72%

61%

Saida

Tyre
9%
23%
20%
5%

65%

54%
12%
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الجدول  :2مهن الفل�سطينيين بح�سب المنطقة
مهنيون ،موظفون
كبار� ،إداريون

تقنيون ،مهنيون
م�ساعدون ،كتبة

عمال خدمات
عمال مبيعات

عمال يدويون
�ص ّناع ،م�شغّلو �آالت

�أعمال �أولية

ال�شمال

%15

%5

%16

%46

%19

منطقة لبنان الو�سطى

%13

%4

%20

%52

%11

�صيدا

%13

%4

%15

%49

%19

�صور

%5

%5

%12

%37

%41

البقاع

%15

%4

%18

%51

%13

الإجمالي

%11

%5

%15

%46

%23

وقط��اع العم��ل وثي��ق ال�صلة بالحال��ة المهنية ،حيث نج��د � َّأن  %98من العم��ال الزراعيين
الفل�سطينيي��ن يعملون �أعم��ا ًال �أولية .وبالمثل ،ف� َّإن  %94و %98م��ن العاملين في ال�صناعة
عمال يدوي��ون �أو �ص ّناع �أو م�ش ّغل��ي �آالت .وبالمقابل ،ف� َّإن %73
والبن��اء على التوالي هم ّ
م��ن العاملين ف��ي التعليم �أو الرعاي��ة ال�صحية يعملون ف��ي �أعمال مرتفع��ة المنزلة كمهنيين،
وموظفي��ن كبار ،و�إداريين .ويعم��ل  %72من العاملين الحكوميي��ن �أو في المنظمات غير
الحكومي��ة كتقنيين� ،أو اخت�صا�صيين م�ساعدين� ،أو كَ َت َب��ةّ � .أما �صنف «الخدمات الأخرى»
أ�ش��د اختالطاً ،حيث يعمل  %43من العم��ال الفل�سطينيين في �أعمال يدوية� ،أو في ت�شغيل
ف� ّ
الآالت ،و %31كعمال خدمات �أو مبيعات.
ويعمل معظم الفل�سطينيين عما ًال يدويين و�ص ّناع ًا وم�ش ّغلي �آالت ( ،)%46ويعمل ربعهم في
�أعمال �أولية ،في حين يعمل  %15عمال خدمات ومبيعات ،و %11مهنيين كباراً و�إداريين،
و %5مهنيين م�ساعدين وكتبة .وبالن�سبة للبنانيين ،ف� َّإن  %16يعملون عما ًال يدويين و�ص ّناعاً،
و %8في �أعمال �أولية ،و %12في الخدمة والبيع ،و %22مهنيين و�إداريين ،و %17مهنيين
بد من مالحظة � َّأن ه��ذه الت�صنيفات ال تتطابق تمام�� ًا بين اللبنانيين
م�ساعدي��ن وكتب��ة 29.وال ّ
الموجه.
والفل�سطينيين ،ما يجعل هذه المعطيات �أقرب �إلى المر�شد �أو
ِّ
29

UNDP and Central Administration of Statistics Lebanon.. Living Conditions of
Households. Beirut, 2007.
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وبالعودة �إلى التحليل القطاعي ال�سابق ،من المده�ش � َّأن �صور تحظى بالح�صة الأكبر ()%41
المعدل الوطني
من عمال الأعمال المتدنية �أو الأولية .وتتخطى ن�سبة عمال الأعمال الأولية
ّ
تجمعات،
ف��ي جميع المواقع التي جرى م�سحها في منطقة �صور� ،سواء �أكانت مخيمات �أم ّ
الب���ص .ويعي�ش في �صور ن�صف �إجمالي عم��ال الأعمال الأولية ،ويتركّ ز
م��ا عدا في مخيم ّ
ثلثهم في مخيمي الر�شيدية وبرج ال�شمالي .وفي القا�سمية يعمل  %83من العمال في �أعمال
�أولي��ة يقابله��م  %51في �شبريحا .ومخي��م الر�شيدية هو المخيم الذي يحظ��ى ب�أعلى ن�سبة
لعم��ال الأعمال الأولي��ة (� .)%46أما خارج �ص��ور ،ففي كلٍّ من نهر الب��ارد في ال�شمال،
ومخيم �شاتيال والجناح في منطقة و�سط لبنان ،وكذلك في منطقتي التعمير والفيالت خارج
مخيم عين الحلوة في �صيدا� ،أكثر من ربع العمال يعملون في �أعمال �أولية.
ويحظ��ى ال�شمال والبقاع ب�أكب��ر ح�صة ( )%15من العمالة مرتفع��ة المكانة؛ �أي المهنيين،
والموظفي��ن الكب��ار ،والإداريين ،ف��ي حين ال تتج��اوز ن�سبة ه�ؤالء في منطق��ة �صور . %5
والحالَّ � ،أن التجمعات في ال�شمال (الزاهرية  ،)%36وفي منطقة و�سط لبنان (طريق الجديدة
 )%28و�صي��دا (دالّع��ة ،وحي الزهور  )%30تحظ��ى بالح�صة الأكبر م��ن العمالة مرتفعة
المكان��ة ،في حي��ن يحظى مخيم الويفل ( )%14بالح�صة الأكبر م��ن المهنيين .والحقيقة،
� َّأن لن��وع العمل� ،أكثر من العمل ذاته ،ت�أثيراً كبيراً في الفقر ،والأرجح �أن يكون العاملون في
�أعمال �أولية �أفقر من �أولئك الذين يعملون في مهن �أخرى.

العمالة والجن�س
من العوامل الأ�سا�سية في تف�سير معدل العمالة المنخف�ض ق ّلة الن�ساء اللواتي يعملن .والحال،
� َّأن  %13من الن�ساء بين الـ  15و 65من العمر هن اللواتي يعملن مقارن ًة بـ  %65من الرجال.
وال ّ
خد َمة الآن.
الم�س َت َ
ت�شكل الن�ساء �سوى حوالي  %18من القوة العاملة ُ
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الجدول  :3عمالة الفل�سطينيين بح�سب الجن�س
تو ّزع
الرجال

تو ّزع
الن�ساء

ن�سبة الن�ساء من
�إجمالي العاملين

%8

%15

%38

تقنيون ومهنيون م�ساعدون ،كتبة
عمال خدمات وعمال مبيعات في المتاجر
والأ�سواق
ومجمعو
عمال يدويون و�ص ّناع ،م�شغّلو
ّ
�آالت وتجهيزات
�أعمال �أولية

%3

%11

%53

%16

%24

%33

%49

%27

%15

%24

%22

%23

الإجمالي

%100

%100

%24

الزراعة

%9

%8

%23

ال�صناعة

%4

%1

%11

البناء

%21

%6

%9

التعليم والرعاية ال�صحية

%5

%14

%50

الحكومة والمنظمات غير الحكومية

%2

%2

%29

خدمات �أخرى

%59

%68

%28

الإجمالي

%100

%100

%24

م�شرعون ،موظفون كبار و�إداريون
مهنيونّ ،

عملهن يك��ون مرتفع المكانة بوجه عام .والح��الَّ � ،أن �أكثر من
وحي��ن تعم��ل الن�ساء ،ف� َّإن
ّ
رب��ع الن�ساء العامالت بقليل يعملن مهنيات� ،أو موظف��ات كبيرات و�إداريات �أو تقنيات� ،أو
مهني��ات م�ساع��دات وكاتبات (انظر الج��دول  .)3في حين � َّأن �أكثر م��ن  %10بقليل من
الرج��ال هم الذي��ن يعملون في هذه الأ�صناف م��ن الأعمال .وبالمقابل ،ف��� َّإن ثالثة �أرباع
الرج��ال يعملون عم��ا ً
ال يدويين و�ص ّناع�� ًا �أو م�شغلي �آالت �أو في �أعم��ال �أولية ،في حين ال
لك��ن عدد الرجال
يعم��ل ف��ي مثل هذه الأعمال م��ن الن�ساء �سوى �أكث��ر من ربعهن بقليل.
َّ
العاملي��ن الكبير قيا�س ًا بعدد الن�ساء العامالت يجعلهم م�سيطرين على معظم قطاعات العمل.
ال ي�ستثن��ى من ذلك �سوى الأعمال التقنية والمهنية والكتابي��ة ،حيث ت�شكل الن�ساء ما يزيد
عل��ى ن�صف �إجمالي العمال .ولع��لّ ذلك يعود �إلى حقيقة � َّأن ه��ذه الأ�صناف من الأعمال
ت�شتمل عل��ى مهن ذات طابع ن�سوي مث��ل ال�سكرتارية ،والرعاي��ة ،والم�ساعدة المدر�سية.
ّ
ت�ش��كل الن�ساء ما ن�سبته �أق��ل من  %15في الأعمال البدنية م��ن العمال اليدويين
بالمقاب��ل،
وال�ص ّناع وم�ش ّغلي الآالت.
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وثم��ة طاب��ع ن�سوي �أي�ض ًا ي�سم قطاعات معين��ة من العمالة .ف�أكثر من ثلث��ي الن�ساء ()%68
يعمل��ن في «خدمات �أخرى» و %14في الرعاي��ة ال�صحية والتعليم ،مقارن ًة بـ  %59و%5
عل��ى التوالي بالن�سب��ة للرجال .وت�ش��كل الن�ساء ن�صف الق��وة العاملة ف��ي الرعاية ال�صحية
والتعلي��م .وبعك���س ذلك ،ف� َّإن قل��ة قليلة من الن�ساء هن اللواتي يعملن ف��ي ال�صناعة والبناء.
والالفت � َّأن ن�سبة الرج��ال والن�ساء العاملين في الزراعة متقاربة جداً ( %9بالن�سبة للرجال،
و %8بالن�سبة للن�ساء).

العالقة بين العمالة والتعليم
ي��زداد احتمال العمال��ة بازدياد التح�صيل العلمي .والحقيق��ةَّ � ،أن حوالي ثلثي الذين تتراوح
�أعماره��م بي��ن  23و 65ولديه��م �شهادة مهني��ة �أو جامعية هم من العاملي��ن ،مقارنة مع �أقلّ
م��ن  %40بالن�سبة ل��ذوي الم�ستويات التعليمي��ة ممن يحملون �شه��ادات «بريفيه» و�أدنى،
و %44بالن�سب��ة للفئة العمرية ذاتها وال يحملون �سوى �شه��ادة البكالوريا (انظر الجدول 4
العم��ود الأول) .وي�شير هذا �إلى � َّأن التعلي��م الم�ستمر يزيد فر�ص العمل .و�سوف نجد �أدناه
ويح َت َمل �أن يعمل تح�سين معدالت
� َّأن ّ
معدالت تخطي البكالوريا هي معدالت جيدة �أ�صالًُ ،
تخط��ي البريفيه وت�سهيل الدخول �إل��ى الجامعة والمعاهد المهنية عل��ى تح�سين �آفاق عمالة
الالجئين الفل�سطينيين في لبنان.

الجدول  :4العمالة وم�ستوى التعليم

%38

%13

%23

%49

%16

بكالوريا

%44

%35

%20

%34

%11

�شهادة مهنية

%70

%36

%22

%27

%15

�شهادة جامعية

%63

%70

%8

%12

%9

(� 65-23سنة)

أتموا االبتدائية
� ّ

%40

%12

%16

%47

%26

بريفيه

ن�سبة العمالة

مهنيون ومهنيون
م�ساعدون

عمال خدمات
عمال مبيعات

عمال يدويون
و�ص ّناع

�أعمال �أولية

لم يلتحقوا بالمدر�سة مطلق ًا

%39

%7

%16

%45

%32

ح�صلن مزيداً من التعليم معدالت مرتفعة ،حيث تعمل
ُّ
وتع��د معدالت عمالة الن�ساء اللوات��ي ّ
ن�صف الن�ساء اللواتي ُحزن �شهادة جامعية ،و %43من اللواتي ُحزن �شهادة مهنية.
- 183 -

وترتب��ط العمالة ،في الأعمال ذات المكانة المرتفعة ،ارتباط�� ًا وثيق ًا بالتعليم (انظر الجدول
 ،4الأعمدة الأربعة الأخيرة) .فمن بين الذين حازوا �شهادة جامعية %70 ،يعملون مهنيين
�أو مهنيي��ن م�ساعدين� .أما الذين حازوا البريفي��ه �أو �أدنى منها فيعملون ب�صورة �أ�سا�سية عما ًال
ويبين الج��دول � 4أ ّنه على الرغم من تح�سي��ن التدريب المهني
يدويي��ن وف��ي �أعمال �أوليةّ .
يف�سر ما
فر���ص العمالة ،ف� َّإن ال�شهادات الجامعية تف�ض��ي �إلى عمالة �أعلى مكان ًة ،الأمر الذي ّ
نلحظه من تف�ضيل الط�لاب الفل�سطينيين التعليم الجامعي الأكاديمي على التدريب المهني.
غير � َّأن كثيراً من المهن التي يف�ضي �إليها التعليم الجامعي محجوبة عن الفل�سطينيين.

الالجئون وال�سيناريوهات الم�ستقبلية

ال َيخف��ى عل��ى �أحدّ � ،أن عملية �أو�سلو «لل�سالم» ،لم تلع��ب دوراً في م�أْ�س�سة منظمة التحرير
هم�ش��ت بع�ض م� ّؤ�س�ساتها ،وخلق��ت م� ّؤ�س�سات موازية تابعة
الفل�سطيني��ة (م .ت .ف) ،بل َّ
لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية .ولعبت هذه الأخيرة على هاتين المجموعتين من الم� ّؤ�س�سات،
ال�شري��ف ،وتم تمويلهما ،بطريقة زبائنية،
فخلق��ت بينهما �أجواء من التناف�س ال�شريف وغير ّ
بح�سب درجة قرب كل واحد ٍة منهما من القائد.
ٍ
وكمث��ال على ذل��ك� ،أن�ش�أت (م.ت.ف) الع��ام  1996دائرة �ش���ؤون الالجئين 30،لمعالجة
الأم��ور المتعلقة بالالجئين �أينم��ا �أقاموا .وتقوم هذه الدائرة بوظيفتي��ن� .إحداهما �سيا�سية،
وته��دف �إلى تطبيق القوانين والقرارات ال�صادرة عن المجل�س الوطني الفل�سطيني ،في حين
حق العودة.
ت�سعى الثانية �إلى ت�أمين الحماية لالّجئين وما ي�ضمن لهم ّ
تتعر�ض للتهمي�ش من م�صدرينّ � :أولهما ،الدول
وعلى الرغم من طموحاتها ،ف��� ّإن الدائرة ّ
العربي��ة الم�ضيف��ة التي ال ت�سم��ح لمنظمة التحري��ر الفل�سطينية ب���أداء دور رئي�س ،ال على
ٍ
لج��ان �شعبية ،وال على م�ست��وى تمثيل الالّجئين �أم��ام الإدارات المحلية
م�ست��وى تنظيم
العامة لالجئي
المعنية (�أعن��ي بالتحديد دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية ف��ي الأردن� ،أو الإدارة ّ
ّ
فل�سطين العرب في �سوريا).
المخيمات.
ال�صراع على النفوذ بين مختلف الأطراف الفاعلة داخل
� ّأم��ا ثانيهما ،فم�صدره ّ
ّ
الحد الأدنى .وقد لعب
وي�شكو العديد من الم�س�ؤولين داخل الدائرة ،من تقلي�ص دورها �إلى ّ
مخ�ص�صات اللجان ال�شعبية مبا�شر ًة
التمويل دوراً حا�سم ًا في هذا ال ّتهمي�ش .ففي لبنان ،ت�أتي
ّ
من مكتب رئي���س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،عن طريق �سفير فل�سطين في لبنان ،الذي يتبع
لوزارة الخارجية الفل�سطينية.
30

تم تفعيل دائرة �ش�ؤون الالجئين بقرار �صادر عن المجل�س الوطني الفل�سطيني خالل دورته الحادية والع�شرين في
غزة ،في � 12أبريل/ني�سان .1996
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نح��ن الآن في مرحلة قد �أزيل فيها ال�سحر ( )disenchantmentعن الو�ضع الفل�سطيني،
فق��د و�صلت عملية ال�سالم �إل��ى �أفقٍ م�سدود ،وثبت رف�ض ال�سلط��ة الوطنية الفل�سطينية دعم
المقاومة ،بل ومحاربتها في بع�ض الأحيان ،هذا �إلى جانب �ضعف الطرف الفل�سطيني وعدم
قدرت��ه على مواجهة الم�شروع اال�ستيطاني الإ�سرائيلي .له��ذا ،ف�إن الفل�سطينيين في اللحظة
الدبلوما�سي��ة المتعلقة بذهابها �إلى الأمم المتحدة لطلب االعتراف في الدولة الفل�سطينية (ما
ي�سمى ا�ستحق��اق �أيلول�/سبتمبر)� ،أو االعتراف بدولة ب�صف��ة مراقب في  ،2012يواجهون
مفترق طرق:
الطري��ق الأول :يتمثل في ا�ستغالل خطوة التوجه نحو الأمم المتحدة وتدعيم م�أ�س�سة منظمة
التحري��ر ،عن طريق جعل االعتراف الدولي بالدول��ة الفل�سطينية ،بمثابة الأنياب والمخالب
وتح�صل عبرها �أي�ض ًا حقوق
التي تنا�ضل بها �ضد احتالل �إ�سرائيل لل�ضفة الغربية وقطاع غزة،
ّ
الالجئين الفل�سطينيين.
التح��ول؛ بف�ضل
وبخ�صو���ص حق��وق الالجئي��ن ،يمكن لمنظم��ة التحري��ر الفل�سطينية
ّ
اال�ستحق��اق والت�ضام��ن العربي الديمقراط��ي الجديد ،من طائر وديع �إل��ى طائر جارح،
بقوة ،عل��ى طاولة � ّأي مفاو�ضات م�ستقبلية ،مع رف�ض
بحي��ث ت�ضع مو�ضوع ّ
حق العودة ّ
الدفاع ع��ن الحقوق المدني��ة واالجتماعية
ت�أجيل��ه �إل��ى م��ا ال نهاية .ويمكن له��ا �أي�ض ًا ّ
الهوياتي المع ّقد،
واالقت�صادية ،في وجه اليمين اللبناني ،وعن الوجود الفل�سطيني ب�شكله
ّ
في وجه اليمين الأردني.
فعلى �سبيل المثال ،يمكن لمنظمة التحرير الفل�سطينية بعد رفع مكانة فل�سطين �إلى دولة ب�صفة
وحق
حق العمل ّ
مراق��ب� ،أن تطلب م��ن ال�سلطات اللبنانية� ،إنه��اء ا�ستثناء الفل�سطينيين م��ن ّ
التمل��ك ،ومعاملتهم معاملة رعايا الدول التي تعترف بها الدول��ة اللبنانية .وكان من ال ْأولى
بالطب��ع� ،أن تتعامل الدولة اللبنانية مع الفل�سطينيين كالجئين ،مع �إعطائهم حقوق ًا تتنا�سب مع
المعاه��دات الدولية حول الالجئين وحق��وق الإن�سان .ولكن في غياب هذا الوعي القومي
�ضد الم� ّؤ�س�سة ال�سيا�سية
اللبناني ،ال بد �أن تقف (م .ت .ف) كدولة معترف بها ،وقفة �صلبة ّ
اللبناني��ة .ويعني ذلك �أن تقوم القيادة الفل�سطينية بتقديم طلب ر�سمي ،لإنهاء التمييز ال�سلبي
�ضده��م ،وتقديم �شكوى �إلى جامعة الدول العربية والمحافل الدولية الأخرى في حال عدم
امتثال لبنان لذلك.
� ّأم��ا الطريق الثاني :فهو �أن تق��وم النخبة الفل�سطينية في ال�سلطة الوطني��ة الفل�سطينية ،باعتبار
م��ا تحقق في الأمم المتحدة فر�ص�� ًة ذهبي ًة لالنق�ضا�ض على ما تب ّقى م��ن م�ؤ�س�سات لمنظمة
التحري��ر الفل�سطيني��ة ،باعتباره��ا مم ّثلة لجميع �أبن��اء ال�شعب الفل�سطين��ي ،ال لقاطني ال�ض ّفة
غزة فقط� .إذا تم �سلوك هذا الطريق ،ف� ّإن ذلك يعني حتماً ،تعميق الف�صل بين
الغربية وقطاع ّ
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�أطراف ال�شعب الفل�سطيني ،والإجهاز على عالقته مع المركز (ال�ضفة الغربية وقطاع غزة).
والنتيج��ة �ستكون �إلغاء منظمة التحري��ر الفل�سطينية نف�سها ،وهي الت��ي كانت تعتبر حكومة
المنفى ،بالن�سبة �إلى ال�شعب الفل�سطيني في ال�شتات.
لق��د ح�صل الفري��ق الفل�سطيني الم�س�ؤول عن تح�ضير مبادرة �أيل��ول للح�صول على الع�ضوية
الكامل��ة من خالل مجل���س الأمن في الأمم المتحدة ،ح�سب وكالة معا 31،على ر�أي م�ستقلّ
م��ن �أ�ستاذ القانون الدولي ج��اي جودوين جيل ،الذي ّنبه �إلى مخاط��ر كبيرة قد ت�ؤ ّدي �إليها
ت�ضمنت نق��ل تمثيل ال�شعب الفل�سطيني في الأمم المتحدة
مب��ادرة الأمم المتحدة ،في حال ّ
م��ن ّ
منظمة التحرير الفل�سطينية �إلى دولة فل�سطين ،الأمر الذي �سيلغي الو�ضعية القانونية التي
تتم ّتع بها منظمة التحرير في الأمم الم ّتحدة منذ العام ( 1975والمعترف بها دولي ًا منذ العام
 ،)1974كممثل �شرعي ووحيد لل�شعب الفل�سطيني.
و�س��وف يعن��ي هذا� ،أنه لن تك��ون هناك � ّأي م� ّؤ�س�س��ة قادرة على تمثيل ال�شع��ب الفل�سطيني
ب�أكمل��ه في الأمم المتحدة والم�ؤ�س�سات الدولية الم ّت�صلة بها .و�ست�ؤ ّثر هذه الخطوة �سلب ًا في
يخ���ص كل الفل�سطينيين؛ �سواء ُوجدوا في داخل الوطن
حق
حق تقرير الم�صير ،لأنه ّ
تمثي��ل ّ
ّ
المحتلّ �أو خارجه.
حق الالجئين
وي�ؤكّ د الر�أي القانوني �أن هذا التغيير في الو�ضع التمثيلي،
ّ
�سيهدد ب�شكل كبير ّ
في العودة �إلى ديارهم و�أمالكهم التي ُه ِّجروا منها ق�سراً ،يقول« :بر�أيي ،هذا يثيرّ � ،أوالً :ما
ٍ
إ�شكالي��ات «د�ستورية» (من حيث ارتباطها بالميثاق الوطني الفل�سطيني والمنظمة
�أدعوه �
ّ
والهيئ��ات الم�شكلة لمنظّ مة التحرير) .ثانياً :ال�س�ؤال عن «قدرة» دولة فل�سطين على �أخذ
الفعال وم�س�ؤوليات منظمة التحرير في الأمم المتحدة .وثالثا :ال�س�ؤال عن التمثيل
الدور ّ
ال�شعبي».
وبع��د مراجعة الهي��كل الد�ستوري لمنظم��ة التحري��ر الفل�سطينية ،وتاري��خ ال�سلطة الوطنية
الفل�سطيني��ة (التي � ّأ�س�ست من قبل منظمة التحرير كج�س��د �إداري ق�صير الأمد ،منوط ًا ب�إدارة
المناط��ق في ال�ض ّفة الغربية وقط��اع غزة التي و�ضعت تحت الم�س�ؤولي��ة الفل�سطينية ح�سب
اتفاقي��ة �أو�سلو) ،ي�ؤكّ د البروفي�سور جودوي��ن جيل على ما هو معروف على الم�ستوى العام:
ال�سلط��ة الوطني��ة الفل�سطينية لديها ق��درة ت�شريعية وتنفيذية مح��دودة� .سلطة محدودة على
الأر���ض ،و�سلط��ة �شخ�صية مح��دودة على الفل�سطينيي��ن غير الموجودين ف��ي المناطق التي
ت�س ّلمت م�س�ؤوليات فيها.
31

وكالة «معا»« ،قانوني دولي يك�شف :ا�ستحقاق �أيلول ي�شكل خطراً على حقوق �أ�سا�سية للفل�سطينيين»،
(http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=415782 :)2011/08/25
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وي�ستنت��ج جي��ل � ّأن« :ال�سلط��ة الفل�سطينية هي ج�سم فرع��ي ثانوي في الهي��كل الد�ستوري
مخولة لممار�سة ال�سلطة التي
لمنظمة التحرير ونظام الحكم في الأر�ض الفل�سطينية المحتلةّ ،
منحت لها من قبل المجل�س الوطني الفل�سطيني� .إذاً ،ومن جوهر تعريفها ،ال�سلطة ال تمتلك
ق��وة �سيا�سية �أكبر ،لحلّ وتفكيك الج�سم الأب� ،أو لت�أ�سي�س ذاتها ب�شكل
الق��درة على انتزاع ّ
م�ستق��لّ عن المجل�س الوطن��ي الفل�سطيني ومنظمة التحرير الفل�سطيني��ة .بل �أكثر من ذلك،
� ّإن المجل���س الوطني الفل�سطيني ّ
ي�ستمدان ال�شرعية من حقيقة
ومنظمة التحرير الفل�سطيني��ة
ّ
المهج��ر دون � ّأي عالقة لمكان وجودهم
ال�شعب الفل�سطيني
كونهم��ا يم ّثالن كافة �شرائ��ح ّ
ّ
32
الحالي �أو مكان تهجيرهم».
ولكن ما يعتبره جيل الأكثر خطورة ،وداعي ًا �إلى القلق ال�شديد ،هو �أثر ا�ستبدال منظمة التحرير
ال�شتات .ل ّأن
الفل�سطيني��ة بالدول��ة الفل�سطينية كمم ّثل في الأم��م المتحدة على
فل�سطيني��ي ّ
ّ
�أغل��ب �أبناء ال�شعب الفل�سطيني الجئ��ون ،وكلهم ممثلون من قبل منظمة التحرير الفل�سطينية
من خالل المجل�س الوطني الفل�سطيني�« :إنهم ي�شك ّلون �أكثر من ن�صف ال�شعب الفل�سطيني،
تم حرمانهم من حقوقه��م ،وفقدوا تمثيلهم في الأمم المتحدة ،فلن يكون هذا مجحف ًا
ف���إذا ّ
�سيم�س �أي�ض ًا بقدرته��م على التعبير عن �آرائهم،
بح ّقه��م ف��ي التمثيل المت�ساوي فح�سب ،بل
ُّ
الهوي��ة ال�سيا�سية للدولة،
وم�شاركته��م ف��ي ق�ضايا الحكم الوطني التي ت�شم��ل بناء وت�شكيل
ّ
حق العودة».
و�سيم�س �أي�ض ًا بقدرتهم على ممار�سة ّ
ّ

المتخ�ص�صة ب�ش�ؤون الالجئي��ن 33،جودوين جيل ،لت�ؤكّ د في مقابلة
وتواف��ق كرمة النابل�سي؛
ّ
مع وكالة «معا»:
«ل��ن يقبل �أي فل�سطيني ،وب�لا �أي �شك ،خ�سارة حقوق �أ�سا�سية على هذا الم�ستوى من �أجل
مب��ادرة دبلوما�سي��ة محدودة �إلى ه��ذه الدرجة في �أيل��ول [� .]...أوالً ،ال توجد لدينا �أر�ض
محررة ب�إمكاننا ت�أ�سي�س دولة عليها .ولكن بخ�سارة منظمة التحرير الفل�سطينية كممثل �شرعي
ووحي��د ف��ي الأمم المتحدة ،يخ�سر �أبناء �شعبنا فوراً تمثي��ل ق�ضايانا كالجئين كجزء ال يتجز�أ
م��ن تمثيلنا الر�سمي المعترف ب��ه عالمياً .هذه ق�ضية طارئة وحتمية ل�شعبنا ككل ،ويجب �أن
ن�ضم��ن من ممثلينا �أن ي�صونوا حقوقنا في المحافل الدولية ،ال �أن ي�ضعفوها �أو يخاطروا بها.
وبالطب��ع ،بعد �أن ت��م �إبراز المخاطر القانونية بهذا ال�شكل ال�شمول��ي ،ك ّلي ثقة ب�أن المبادرة
�ستحمي و�ضع منظمة التحرير الفل�سطينية كممثل �شرعي ووحيد في الأمم المتحدة من �أجل
تدعي��م حقوق ال�شع��ب الفل�سطيني [ .]...طبع ًا نحن بحاجة لموقف وا�ضح من قبل منظمة
32

المرجع ال�سابق.

33

وهي ممثلة �سابقة لمنظمة التحرير في بريطانيا ،وبروفي�سور في التاريخ في جامعة �أك�سفورد ،و�صاحبة م�شروع
�سيفيكو�س الذي اهتم بكيفية تمكين الالجئين الفل�سطينيين في ال�شتات ليكونوا ممثلين في عملية ال�سالم.
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التحري��ر حول هذه الم�س�ألة البالغة الأهمية ،وم��ن ال�ضروري �أن تعطى الجماهير الفل�سطينية
في كل مكان ،وال�سيما الالجئين في ال�شتات� ،ضمانات ب�أنه لن يتم في �أيلول الم�سا�س بتمثيل
34
الحقوق الفل�سطينية الأ�سا�سية وحق التمثيل والعودة على وجه الخ�صو�ص.
وق��د �أجرت وكالة «معاً» مقابالت مع خم�سة خبراء في القان��ون الدولي ،ليع ّلقوا على ر�أي
جودوي��ن جيل ،وقد �أجمعوا كله��م على � ّأن ر�أيه غير �صحيح ،ولكن �أهميته تكمن في تنبيهه
35
أهمية االنتباه �إلى مكانة (م.ت.ف) بعد المبادرة.
�إلى � ّ

الخاتمة
�س�أق�س��م هذه الخاتمة �إلى ق�سمين :الأول يتعلق بالحق��وق المدنية واالجتماعية-االقت�صادية
لفل�سطينيي لبنان ،والثانية ،تتعلق بال�سيناريوهات الم�ستقبلية لالجئين الفل�سطينيين كافة.
الحقوق المدنية واالجتماعية-االقت�صادية لفل�سطينيي لبنان
إق�صاء اجتماعي ًا متعدد الأبع��اد يعاني منه الفل�سطينيون في لبنان.
ثمة � ً
ّبين��ت ه��ذه الدرا�سة � َّأن ّ
غير � َّأن تركيزنا على �سوق العمل ك�شف � َّأن الم�شكالت التي يواجهها الفل�سطينيون في �سوق
العم��ل اللبناني هي م�ش��كالت م�ضاعفة :فالفل�سطيني��ون� ،أوالً� ،أقلّ عمال��ة وق ّلة قليلة منهم
ه��ي التي تبحث عن عملّ � ،أما ثاني��اً ،ف� َّإن العمالة المتاحة للفل�سطينيي��ن ذات مكانة متدنية،
ومحفوفة بالمخاطر ،وال تكفي لإخراجهم من حالة الفقر.
وربما كان الوجه الأول من الم�شكلة –البطالة وق ّلة العمالة– عاقب ًة للأو�ضاع االقت�صادية الأ�سا�سية
بدفع من تدفق ر�ؤو�س الأموال
القائمة في لبنان عموم��اً ،حيث يزدهر قطاعا البناء والخدماتٍ ،
الخارجي��ة .وهذا ما يرفع الأج��ور في االقت�صاد ككل ،تارك ًا القطاعين الزراعي وال�صناعي غير
قادري��ن عل��ى المناف�سة .ولأنه لي�س بو�س��ع الأونروا �أن ت�ؤ ّثر في البيئ��ة االقت�صادية الأ�سا�سية في
لبن��ان ،ال يبقى خيار �أمامها �سوى ما تمار�سه �أ�ص ً
ال من ت�ضمين برامجها جوانب تتعلق بالعمالة:
ك�إلزام المقاولين با�ستخدام فل�سطينيين ،وتف�ضيلها ،كوكالة ،ا�ستخدام فل�سطينيين على ا�ستخدام
لبنانيين عند تكاف���ؤ الم�ؤهالت .والحقيقةَّ � ،أن معظم كادر الأونروا من الفل�سطينيين ،وبرنامج
�إع��ادة ت�أهيل �أمكنة اللجوء يلزم المقاولي��ن با�ستخدام فل�سطينيين .لكن ذلك لم ينجح كثيراً في
ال�شمال ،حيث لم يجد المقاولون فل�سطينيين يعملون لقاء  20.000ليرة لبنانية ( 13.3دوالر)
في اليوم ،وهو �أجر �أدنى بكثير من �أن يقوى على �إخراج �أ�سر ٍة من حالة الفقر.
34

35

المرجع ال�سابق.

»?Ma’an News Agency, «Does the Palestinian UN bid threaten refugee rights
http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=416930 ,)2011/8/(29
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ويمكن للبطالة �أي�ض ًا �أن تكون م�شكلة تبارٍ وتناف�س ،حين ال يجد �أرباب العمل عما ًال بالمهارة
المطلوب��ة .و ُتظهِ ر الحال��ة اللبنانية � َّأن عوامل مثل جغرافية المنطقة ت�ؤ ّثر في قدرة المر�شحين
عل��ى �إيجاد عمل ،حيث تبلغ �سرعة مر�شحي بي��روت في �إيجاد عمل �ضعفي �سرعة نظرائهم
م��ن البقاع 36.وبهذا ال�صدد ،ف� َّإن مراكز اال�ستخدام التابع��ة للأونروا ،التي يوجد اثنان منها
الآن في ال�شمال ،يمكن �أن ت�ساعد المهارات المتبارية على فر�ص العمل .وهذا الم�سح لي�س
درا�س ًة ل�سوق العم��ل ،وال ي�شتمل على �أية معلومات حول تف�ضيالت �أرباب العمل؛ ولذلك
ي�صع��ب تقويم حاجاته��م ومدى ا�ستخدامهم هذه المراكز لم��لء الوظائف ال�شاغرة .ومما
يمكن لمراكز اال�ستخدام القيام به ن�شر المعلومات حول الفر�ص المتاحة وت�شجيع مزيد من
الفل�سطينيين على البحث الفعلي عن العمل .بل �إن مزيداً من مراكز اال�ستخدام ينبغي �أن يفتح
حيث البطالة مرتفعة ،كمنطقة �صور مثالً.
التقدم للح�صول على �إجازة عمل .وبعد �أ�شهر
وثم��ة عقبة �إدارية يواجهها الفل�سطينيون هي ّ
ّ
كثي��رة على محاوالت منظمة العمل الدولية والأون��روا �إزالة مثل هذه العقبات� ،أ�صدر وزير
ي�سرع م�سار ح�صول الفل�سطينيين على �إجازات
العم��ل في � 21شباط/فبراير  2011مر�سوم ًا ّ
العمل ،حيث �أوقف �شرط وجود عقد مع �أحد �أرباب العمل.
التح��دي الآخر الذي يواجه��ه الفل�سطينيون في �سوق العمل اللبناني��ة ،فهو ،حقيقةَّ � ،أن
� ّأم��ا
ّ
ق��دراً كبيراً م��ن العمالة المتاح��ة للفل�سطينيين هي عمال��ة متدنية المكان��ة .وتغلب العمالة
مرتفعة الم�ستوى بين من حازوا �شهادة مهنية ،كما تغلب �أكثر بين من حازوا �شهادة جامعية.
ولع��لّ تو�سيع النفاذ �إلى مثل هذه العمالة عبر المنح التعليمية ،كما يجري �أ�صالً ،وعبر مناهج
التدريب المهني ،التي تقوم بها الأونروا �أي�ضاً� ،أن يزيد عدد الفل�سطينيين ذوي العمالة مرتفعة
المكانة.
ّ
وي�شكل فتح ال�سبيل �إلى المهن الحرة وجه ًا �آخر من �أوجه �إتاحة العمالة مرتفعة المكانة �أمام
الفل�سطينيي��ن ،وينبغي �أن يك��ون جزءاً من الجهود التي يبذلها المجتم��ع المدني الفل�سطيني
والف�صائ��ل ال�سيا�سية والأون��روا .وعالو ًة على دفع الحكومة اللبناني��ة والت�أثير فيها مبا�شرةً،
المقيدة كلٍّ على ح��دة .ولعل درا�سة نتائ��ج الخطة الدفاعية
ق��د يكون مفيداً م�سح المه��ن
َّ
لدى نقابة الممر�ضات والممر�ضين اللبنانيين (تلك الدرا�سة التي تجريها الأونروا) �أن تكون
مفيد ًة في �إ�ستراتيجية الدفع والت�أثير الم�شار �إليها.
36

 Chaaban, Jad «The Impact of Instability and Migration on Lebanon’s HumanCapital», in Dhillon and Yousef (eds.), Generation in Waiting: The Unfulfilled
Promise of Young People in the Middle East. Washington: Brookings Institution
Press, 2009
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وع�لاو ًة على التقيي��د في �سوق العمل ،يعان��ي الفل�سطينيون �أي�ض ًا م��ن تقييد حركتهم وعدم
ال�سماح لهم بامتالك العقارات �أو وراثتها .وفيما يخ�ص الحركة ،ف�إن من الممكن �أن يكون
لإقام��ة ارتباط م��ع الجي�ش اللبناني والأم��ن الداخلي بغية تخفيف القي��ود الأمنية ،وبخا�صة
ح��ول نهر البارد وعين الحلوة� ،آثار مهمة في تح�صي��ل الفل�سطينيين �أرزاقهم .وثمة �إمكانية
يبينه مثال نهر البارد قبل
لأن ت�صب��ح المخيمات مراكز تجارية لغي��ر المي�سورين ،الأمر الذي ّ
تدمي��ره ،وكذلك الأ�سواق حول �صبرا و�شاتيال ،غير � َّأن ت�سهي��ل النفاذ يبقى ال�شرط الم�سبق
لتحقق ذلك.
� ّأما التملك ،ف�إنه من الممكن التو�صل �إلى ت�سوية �شبيهة بتلك القائمة في �سورية ،والتي ت�سمح
بتملك مق�صور على �شقة واحدة ومورد اقت�صادي واحد ،ما يخفف ال�ضغط على المخيمات،
ويف�سح المجال �أمام تناقل الثروة بين الأجيال.
وينبغ��ي الت�شديد ،ختاماً ،عل��ى � َّأن الم�شكلة الأ�سا�سية التي يواجهه��ا الفل�سطينيون في لبنان
تبقى ما يعانونه من �إق�صاء قانوني من النوع المديد .وهذا ما ي�ؤ ّثر في قدرتهم على النفاذ �إلى
�س��وق العمل وتح�سين معي�شتهم .وال تزال الدولة اللبنانية تتعامل مع هذه الم�شكلة �إلى الآن
وتح��د حرية الالجئين ب�سبب
عل��ى �أ ّنها م�س�ألة �أمني��ة ،لت�سيطر على الدخول �إلى المخيمات
ّ
�شواغله��ا الأمنية .وم��ع ازدياد �ضغط المنظمات غير الحكومي��ة والمجتمع الدولي ،بد�أت
الحكوم��ة اللبنانية ،م� ّؤخراً ،بالتحول عن مقاربتها القائم��ة على �أ�سا�س �أمني وراحت تتناول
�إق�ص��اء الالجئين االجتماعي� ،إنما من حيث نتيجته وح�سب ،ولي�س من منظور �سياقه .ومن
الوا�ضح �أن هذا ال يكفي ،لأن ال�سيا�سة اللبنانية تجاه الالجئين طويلي الأمد تحتاج لأن ترمي
�إل��ى مزيد م��ن االحتواء االجتماعي لجمي��ع الأجانب المقيمين منذ �أم��د طويل على التراب
اللبنان��ي .وعلى لبنان �أن ي�ضطلع ،مثل معظم البلدان المتط��ورة ،ب�سيا�سة كلية تهتم بحقوق
الإن�سان وبكرامة كلّ المقيمين في البلد ،ولي�س بكرامة مواطنيها فح�سب.
ثم ،ف�إنه على الرغم من ر�ؤيتنا � َّأن بقاء الالجئين الفل�سطينيين ورفاههم يقعان على عاتق
وم��ن ّ
الدول��ة الم�ضيفة في المقام الأول ،ف�إ َّنه على الأون��روا ومنظمة التحرير الفل�سطينية �أن يدعما
تحمل الأو�ضاع
ذل��ك .وعليهم��ا �أن يقدما التموي��ل الكافي لم�ساع��دة الفل�سطينيين عل��ى ّ
المعي�شية الحادة ،وبخا�صة في لبنان.
ذك��رت ف��ي مقالة �سابق��ة �إن هناك تي��اراً يميني ًا محافظ�� ًا وعن�صري ًا في لبن��ان ،تمثله �سلطات
و�سيا�سي��ون في كل الأح��زاب بدرجات متفاوتة .وه��و يرى بكل قدرات��ه ومهاراته �أن �أي
تح�سين لو�ضع الفل�سطيني خطوة نحو التوطين ،و�أي دور للدولة م�ؤامرة لإلغاء الأونروا.
نح��ن �إذاً �أمام تعا�ضد بين �أكثري��ة ت�شريعية عن�صرية وم�ؤ�س�س��ات بيروقراطية �أو غير حكومية
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متواطئ��ة ب�شكل ن�شي��ط �أو ب�صمتها القاتل .ويت�ضاعف التميي��ز الم�ؤ�س�ساتي بتمييز مجتمعي
�ص��ارخ ،بما في ذل��ك �ضمن م�ؤ�س�سات المجتمع المدني .ويمكنن��ا مثالً� ،أن نت�ساءل لماذا
رف���ض بع�ض منظمات حق��وق الإن�سان اللبناني��ة التوقيع على بيان م�سي��رة الحقوق المدنية
واالجتماعية-االقت�صادية لالجئين في حزيران/يونيو 2009؟
الي��وم ،وريح الثورات تهب على الدول العربية كافة ،ومعه��ا نتحدث عن العدالة االنتقالية،
يق��وم المجتمع اللبناني بطرفه اليميني با�ستخدام المهارات البالغية والعملية كافة ،لإلغاء �أي
مفه��وم �أخالقي �أو قانون��ي �أو �سيا�سي لعدال��ة اجتماعية لالجئين الع��رب الذين يعي�شون في
كن��ف بلد عربي من��ذ ثلثي قرن .في هذا البل��د الذي تنتهك فيه معظ��م القوانين االقت�صادية
واالجتماعية والمرورية (من يقف منا على �إ�شارة مرورية؟) ،يقوم الق�ضاة والم�ست�شارون من
ال��وزارات با�ستخدام كل خبراتهم للتطبيق الحرفي و«الدقيق ج��داً» لقوانين العمل ،بحيث
يح�سن و�ضعهم.
ُتمنع على الفل�سطينيين اال�ستفادة من �أي قانون �أو مر�سوم يمكن �أن ّ

لماذا ل��م ترف�ض البيروقراطية اللبنانية تطبيق القوانين الجائ��رة كما فعل الق�ضاة الت�شيليون،
ف��ي ما يتعلق بقانون العفو؟ هل يمكن تف�سير ذلك ب�أن الفل�سطينيين ارتكبوا قبل عقود عدة
الخطيئ��ة الكبرى بدعمهم ن�صف اللبنانيين �ضد الن�صف الآخر و�أ�صبحوا طرف ًا في الحرب
الأهلية؟ ولكن لماذا يعاقب الفل�سطيني الذي ولد منذ  1990على �أخطاء �آبائه؟ �ألي�س ذلك
انته��اك ًا للمبادئ الأ�سا�سية لحق��وق الإن�سان؟ وهل ذلك ب�سب��ب القطبية الطائفية ،بحيث
يق��ف الم�سيحيون �ض��د الفل�سطينيين ال�سنة؟ �أعتقد �أن في ذل��ك تب�سيط ًا �شديداً :فهناك من
ال�سن��ة وال�شيعة من هم �ضد �إعطاء الفل�سطين��ي حق العمل والتملك� ،أو على الأقل يكونون
�صامتي��ن �أو م�سرورين ال�ستغالله في �سوق العمل ال�س��وداء� .إذاً ،هناك تحليل طبقي يجب
�أخذه بعين االعتبار.

ه��ل يعتبر ح�صول الفل�سطيني على حق العمل ،كما ف��ي �سورية ،خطوة نحو التوطين؟ طبع ًا
ال .م��ن ي�ستخدمون فزاعة التوطين هم الذين يبد�أون دائم ًا بمقوالت عن حبهم لفل�سطين �أو
عدائه��م للإمبريالية وال�صهيونية ووقوفهم مع تحرير كامل التراب العربي ،وال نن�سى القد�س
طبع��اً .وك�أنه��م يقولون لن��ا �إن تحرير فل�سطين يتم فق��ط عن طريق �سح��ق فل�سطينيي لبنان
وتهجيرهم ،وذلك بمنعهم من حق العمل والتملك.

ال�سيناريوهات الم�ستقبلية لالجئين الفل�سطينيين
تعتم��د انعكا�سات التوجه للأمم المتحدة ف��ي  ،2012والح�صول على ع�ضوية الدولة ب�صفة
مراق��ب على الطريقة التي �ستتعامل بها القيادة الفل�سطينية ،لتعزيز (م .ت .ف) �أو تهمي�شها،
ح��ق العودة .ف�إذا اعتبرت��ه �إ�ستراتيجية لإن�شاء
وعالق��ة هذه الأخيرة م��ع ال�شتات وم�س�ؤولية ّ
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الدول��ة القومي��ة الفل�سطينية بالمعنى الكال�سيكي لهذه الدولة ،ف�س��وف ي�ؤ ّدي هذا من ناحي ٍة
بحق العودة لالجئين.
�سيا�سية �إلى �إ�ضعاف المطالبة ّ
و�إذا اعتبرت��ه تكتي��ك ًا ترقيعي ًا من �أج��ل تقوية �أوراقها م��ن �أجل العودة �إل��ى المفاو�ضات،
واال�ستم��رار بالفع��ل ال�سيا�س��ي الأو�سل��وي ،فقد ي�ش��كل هذا الإنج��از وبا ًال عل��ى الق�ضية
القانوني ّ
الفل�سطينية في كتابه
لمنظمة التحرير
الفل�سطيني��ة .وهذا ما ّبينه زياد كلو الم�ست�شار
ّ
ّ
38
فل�سطينية».
ال�شهير «لن يكون هناك دولة
ّ

37

مبنية على ع��ودة المقاربة الحقوقية؛
� ّأم��ا �إذا اعتبرت��ه رافعة من �أجل الب��دء في مرحلة جديدة ّ
الدولي لإنه��اء االحتالل الإ�سرائيلي؛ و�إعادة الوج��ه العربي للق�ضية (كون
ومقارب��ة القانون ّ
موحدين �إلى الأمم الم ّتحدة)؛ ورف�ض اختزال العمل ال�سيا�سي في المفاو�ضات
العرب يذهبون ّ
مب�شراً
ذات الو�ساط��ة الح�صرية الأمريكية؛ ودع��م المقاومة ،ف� ّإن هذا اال�ستحق��اق �سيكون ّ
ب� ٍ
وبخا�صة وهي تتزامن مع حراك عربي ثوري ودعم
آفاق جديدة ال يمكن �إ ّال �أن نبارك لها،
ّ
من الديمقراطيات العربية النا�شئة.
و�ضم��ن ه��ذه الرافعة على �سبيل المث��ال ،نظمت ال�شبك��ة الفل�سطيني��ة -الأمريكية (US-
 )Palestinian Community Networkم�سي��رة ف��ي � 15أيلول�/سبتمب��ر ،2011
�أم��ام مبنى الأمم المتح��دة للمطالبة بـ« :ال�سي��ادة ،الم�ساواة ،وتطبيق ح��ق العودة لالّجئين
ح�سا�س لمفهوم
الفل�سطينيي��ن» ،باعتبارها مطلب ًا واحداً في دولة قومي��ة امتدادية ذات ّ
توجه ّ
المواطنة.
وكم��ا ّ
�شكل النقا�ش حول ا�ستحقاق �أيلول والتوجه للأم��م المتحدة في  ،2012والح�صول
ملف �أهمية (م.ت.ف) ودورها ،ف�إنني �أ�ستغلّ
على ع�ضوية الدولة ب�صفة مراقب ،فر�صة لفتح ّ
الفر�صة لفتح النقا�ش حول مو�ضوع فيما �إذا كان بالإمكان العمل على �إيجاد �سيادة على جز ٍء
م��ن الأر�ض الفل�سطينية ،وفي الوقت نف�سه �إيجاد حلٍّ ع��ادل لق�ضية الالّجئين ،وبالتالي تب ِّني
ت�سوية تاريخية ال تغبن الحقوق الم�شروعة لالّجئين.
� َّإن منهج الحلّ الخالّق المبني على الدولة القومية االمتدادية؛ هو � ّأو ًال حلّ يتنا�سب مع روح
العروب��ة والقومية العربي��ة ،وحركة التاريخ المتم ّثل��ة في ت�شكل دول قومية مرن��ة� .إنه لي�س
حق العودة)،
فق��ط منهج ًا �سيا�ساتي ًا يتركز بدرجة ما عل��ى كيفية حلّ الم�شاكل (بما في ذلك ّ

37
38

Noura Erakat, ‘Palestinian Statehood Blocked: Equality Struggle Ahead’.
Jadaliyya. (Aug 27 2011). http://www.jadaliyya.com/pages/index/2495/
palestinian-statehood-blocked_equality-struggle-ah

Ziyad Clot, Il n’y aura pas d’Etat palestinien - Journal d’un négociateur en
)Palestine. (Paris : Max Milo, 2010
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�ض ّ
المتنازعين �أو المتخا�صمين ،بحيث يجد كلّ
للطرفين
والخروج منها ب�شكل مقب��ول ُم ْر ٍ
ْ
ط��رف ح ً
التوجه �إلى دائرت��ي �صنع القرار حول
ال لم�شكلته فيها ،ولكنه ق��د يتجاوز حدود
ّ
ُّ
ٍ
�ضاغط ب�ش�أنها.
عام
وال�صراع �إلى الدعوة
لت�شك ِ
يل ر�أي ّ
ت�سوية ق�ضايا الخالف والنزاع ّ
�أخي��راً؛ ت�ش��كل تداعيات الإخفاق في الح�ص��ول على الع�ضوية الكاملة ف��ي مجل�س الأمن،
ومن ثم نتائج الت�صويت في الجمعية العامة على رفع مكانة فل�سطين �إلى دولة ب�صفة مراقب،
فر�صة لف�ض��ح االزدواجية ال�سيا�سية والأخالقية للدول الغربية التي رف�ضت الت�صويت ل�صالح
م�شروع الدولة في مجل�س الأمن �أوال ،على الرغم من ت�صويت معظمها ل�صالح الدولة ب�صفة
التقرب من ال ّنخبة الجديدة التي �أفرزتها
مراق��ب الحقاً ،وبخا�صة � ّأن بع���ض هذه الدول يريد ّ
الثورات العربية.
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تعقيب د .أحمد جميل عزم
ح��دد �س��اري حنفي ف��ي ورقته ثالثة �أه��داف� :أوله��ا ،الق�ضاي��ا االجتماعي��ة واالقت�صادية
للفل�سطينيين في لبنان؛ وثانيها ،الهوية الوطنية الفل�سطينية مع تراجع منظمة التحرير؛ وثالثها،
مخاطر التوطين والهج��رة� ،أو التهجير و�سيناريو الم�ستقبل والخيارات ال�سيا�سية الفل�سطينية
في لبنان.
مالحظت��ي الأ�سا�سي��ة �أن جزءاً من الأح��داث الرئي�سة في الورقة لم ُي ّ
غ��ط ،وهذا �س�أتعر�ض له
الحقاً .بالن�سبة للمتغير �أو الهدف الأول ،فلدي عليه �أربع مالحظات ،هي:
�أوال .المعادل��ة الآن ،وب�ش��كل ع��ام ،تبدو ك�أننا نتح��دث عن طرفين في لبن��ان (الفل�سطيني
واللبنان��ي) ،لكني �أرى �ض��رورة �أن يتو�سع البحث لي�شمل �أطراف ًا �أخ��رى ،مثل وكالة غوث
وت�شغي��ل الالجئين (الأونروا) ،حيث تبدو وك�أنها تن�سح��ب من الم�شهد تدريجي ًا وب�صمت
�إل��ى ح��د كبير ،يحيطها �صمت فل�سطيني ر�سمي و�آخر عالم��ي ،فكيف يمكن �أن نطلب من
«الأونروا القيام بمهامها»؟.
ثاني��اً .بخ�صو���ص العام��ل الذات��ي الفل�سطين��ي و�إ�شكالي��ات طرح حل��ول فل�سطيني��ة لبع�ض
الم�شكالت ،ربما نلحظ رغم ال�صمت المطبق حول و�ضع الالجئين الفل�سطينيين� ،إال �أننا نتابع
من وقت �إلى �آخر مبادرات من القيادات الفل�سطينية في منظمة التحرير �أو ال�سلطة الفل�سطينية،
م��ن �أجل مناق�شة بع�ض ال�ش�ؤون مع ال�سلط��ات اللبنانية �أو طرح ت�أ�سي�س �صناديق للم�ساعدة في
التعلي��م وغي��ره ،لكن ال نع��رف جدوى هذه المب��ادرات� ،أو دور التجمع��ات الفل�سطينية في
الأماك��ن الأخرى كالخليج العرب��ي في دعم الالجئين �أو غيرهم .ل��ذا �أقترح على المنظمين،
الحقاً ،و�ضع م�س�ألة الفل�سطينيين الموجودين في دول الخليج العربي �ضمن �أجندة البحث.
ثالث��اً .ورد ف��ي الورقة حديث عن �إغفال مو�ض��وع التعليم ،و�أ�شار الباح��ث �إلى العالقة بين
العمالة والتح�صيل العلمي دون معرفة ن�سبة التعليم في لبنان.
رابعاً .وهي مالحظة من وحي الورقة ولي�ست واردة فيها مبا�شرة ،فقبل �أيام �سمعنا عن مبادرة
«كلن��ا لفل�سطين» التي طرحها رجل الأعمال طالل �أبو غزالة ،بعدما �أظهرت �أرقام الإح�صاء
�أن ع��دد الفل�سطينيي��ن جميعا يبل��غ  12مليون ن�سمة� ،إذ �أنه يعتقد �أن الع��دد �أكبر ،ودلل على
ذلك بم�ؤ�شرات عدة .باعتقادي نحن لدينا جهاز �إح�صاء مركزي في ال�ضفة والقطاع ،لكن
يبدو �أننا بحاجة �إلى جهاز �إح�صاء مركزي عالمي ،لذلك ،ف�إن الإح�صاءات التي قدمها حنفي
مهمة جداً ،لكن �أظن �أننا بحاجة �إلى معرفة كثير من الأمور الأخرى.
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المركب �أو المتغير الثاني ،الذي غاب عن الورقة ب�شكل كبير ،هو الهوية ،حيث �أ�شارت
الورقة �إلى حالة العزل والإق�صاء التي يعي�شها الفل�سطيني �أو ما �أ�سماه «الإق�صاء المديني»،
لكن �أثر هذه الحالة على الهوية لم ُيدرج ،وهو �شيء مهم ،فربما يعزز ال�شعور بالهوية في
مقاب��ل الآخر اللبناني .وكما هو معروف ،لعب��ت الثورة الفل�سطينية الم�سلحة والف�صائل
«وطننة الهوية» ،كما قال الدكتور �أباهر ال�سقا �أثناء عر�ض ورقته
والمنظمة دوراً كبيراً في
َ
ف��ي اليوم الأول للم�ؤتمر .فماذا بع��د غياب كل هذه العوامل ،وبعد دخول قوى �سيا�سية
جديدة �إلى المخيم��ات الفل�سطينية؟ وما �أثر ذلك على الهوية الفل�سطينية؟ وتحديداً ماذا
عن دخ��ول التيار الإ�سالم��ي (الحم�س��اوي -الإخواني) و(ال�سلفي -الجه��ادي)؟ ف�إذا
ت�ص��ور متعاي�ش مع فكرة الوطنية ،ف�إن التيار الثاني بال�ضرورة ٍ
معاد
كان لدى التيار الأول
ّ
للفكرة الوطنية.
و�أخي��راً ،حول مخاطر التوطين والهج��رة ،طرحت الورقة نقطة مهمة عن «ما بعد الدولة»،
ونح��ن الآن في مجتم��ع ال�شبكات والعولمة ،وم��ن المهم درا�سة ت�أثير ذل��ك ،ومعرفة دور
الأحزاب والف�صائل في ظل هذه التغيرات.
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الجلسة العاشرة
الفلسطينية وواقع التجزئة
جمعات
ّ
التّ ّ
األردن
رئيس الجلسة :د .إياد البرغوثي.
د .عروب العابد :في تصدعات المدينة الكبيرة :الكفاح الفردي لألردنيين من
أصل فلسطيني في عمان الشرقية.
تعقيب :أ .د .أحمد سعيد نوفل.
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تصدعات المدينة الكبيرة
في
ّ
الكفاح الفردي لألردنيين من أصل فلسطيني
الشرقية
عمان
ّ
في ّ
د .عروب العابد

منذ العام  ،1948حيث كان المجتمع الفل�سطيني في فل�سطين التاريخية يتكون من طبقتين:
�أقلي��ة �أر�ستقراطي��ة ،و�أغلبية من الفالحي��ن؛ ولد العديد من الطبق��ات االجتماعية .فقد �أدى
االقت�صاد ال�سيا�سي المرافق للهجرة الجماعية ،وازدهار الخليج النفطي ،و�سيا�سات الليبرالية
الجدي��دة منذ �أواخ��ر الثمانينيات �إل��ى والدة طبقات جديدة :النخ��ب الحاكمة ،والموالين
للأنظم��ة ،ومحدثي الث��روة ،والمهنيين ،والتجار و�أ�صحاب الأعم��ال ،والطبقة المتو�سطة،
و�س��كان المخيم��ات و�أ�شباه المخيمات ،والفقراء وال�ضعفاء .وق��د �سعت كل طبقة �إلى بناء
عالقتها الخا�ص��ة مع الم�ؤ�س�سات التي توفر الخدمات في منفاه��ا الطويل لخدمة م�صالحها
الخا�ص��ة (ال�سيا�سي��ة واالقت�صادي��ة واالجتماعي��ة) وحماي��ة نف�سها .ومن هن��ا ،فقد كانت
�أهمي��ة «الم�ؤ�س�س��ات» للفل�سطينيي��ن تتمثل ف��ي عدة كيان��ات وتوقعات� ،س��واء كانت في
المج��ال التمثيل��ي �أو في مجال تقديم الخدمات ،ف�إلى جانب الدول��ة بم�ؤ�س�ساتها المختلفة
ظه��رت هيئات �أخرى تخ�ص الأردنيين من �أ�ص��ل فل�سطيني :وكالة غوث وت�شغيل الالجئين
(الأونروا) ،المخيمات ،م�ؤ�س�سات عائلية ومجتمعية ،وم�ؤ�س�سات دينية.
- 201 -

تناق���ش ه��ذه الورقة :كي��ف فاو���ض الفل�سطيني��ون �ضمن حياته��م المدنية عل��ى حقوقهم
واحتياجاته��م وتمثيلهم مع جهاز «الم�ؤ�س�سة» ،وب�سب��ب الوالء المزدوج المعقد ف�إن تمثيل
الفل�سطينيين كان وما زال مو�ضع ت�سا�ؤل ،وهنا �أطرح فر�ضية تقول ب�أن غياب م�ؤ�س�سة تمثيلية
ل�ش�ؤونه��م الوطنية واالقت�صادية واالجتماعي��ة وال�سيا�سية قد جعلت �سعي الأردنيين من �أ�صل
فل�سطيني من �أجل حقوقهم �أمراً فردياً.
وف��ي هذه الورق��ة �س�أبين الو�ضع القانون��ي للفل�سطينيين في الأردن ال��ذي يختلف كثيراً عن
و�ض��ع �أقرانهم في الدول المجاورة ،كما �س�أبين مكانة الطبقة المحددة من الفل�سطينيين التي
�أتناوله��ا في عملي بالن�سبة �إل��ى الطبقات الأخرى ،ولكني ال �أ�ستطيع االدعاء �أنني قادرة على
تمثي��ل �أ�صوات هذه المجموعة غي��ر المتجان�سة ،ومع ذلك �أ�سعى لتن��اول االنطباعات عن
الق�ضايا التي تطرحها هذه المجموعة التي ت�شكل الغالبية ،وكيف يفهمونها .في الجزء الثاني
�س�أح��دد «الم�ؤ�س�سة» كهيئة عمودية قائمة ت�شتمل على �شرعية �أوجدتها على مدى ال�سنوات
لتمث��ل وت�ستجيب لحاجات جمهورها ،و�س�أك�ش��ف طبيعة هذه الم�ؤ�س�سات المتعددة و�أبين
كي��ف ف�شلت في اال�ستجابة الحتياجات جمهورها� ،إ�ضافة �إل��ى ذلك �س�أظهر ت�أثير الليبرالية
الجديدة منذ الثمانينيات التي و ّلدت المقاربة الفردية.
وفي الجزء الثالث �س�أطرح ق�ضي��ة «الحقوق غير المكت�سبة»� ،سواء �سيا�سي ًا �أو اقت�صادياً ،التي
جعل��ت طبقة الفل�سطينيي��ن الذين �أتناولهم ف��ي عملي معر�ضة للخطر ،وتفتق��ر �إلى الحماية
اجتماعي��اً ،و�ضعيف��ة �أمام ت�أثي��رات الأيديولوجيات الجديدة في منطقة تع��ج بال�صراع على
الرغ��م م��ن الحماية القانوني��ة التي يتمتعون به��ا كمواطنين .واعتمدت ف��ي عملي منهجية
المقاب�لات وجه ًا لوجه و�شبه المهيكل��ة ،التي �أجريتها في ثالث مناط��ق في عمان ال�شرقية
بين � ،2012 - 2011إحدى هذه المناطق هي مخيم «الوحدات» لالجئين المعترف به في
قل��ب العا�صمة عمان ،والثاني��ة في مخيم غير معترف به ر�سمي ًا من قبل وكالة الغوث ،ولكنه
يتلقى خدمات الوكالة الأ�سا�سية (مخيم جبل الن�صر لالجئين)� ،أما المنطقة الثالثة فهي لي�ست
مخيم�� ًا لالجئين ولكنها ا�ستقبلت ع��دداً كبيراً من الفل�سطينيين عامي  1948و ،1967وهي
لي�س��ت بعي��دة من مخيم الوحدات ،لأن النا�س �سعوا �إل��ى �أن يكونوا قريبين من المخيم وفي
الوقت نف�سه قريبين من مركز المدينة (جبل النظيف) .وقد طورت تحليلي بناء على تجربتي
في البحث حول الالجئين الفل�سطينيين في الأردن على مدى ال�سنوات الع�شر الما�ضية.

الفل�سطينيون في الأردن
لقد ق ُّدر عدد �سكان ال�ضفة ال�شرقية للأردن في العام  1948بـ � 400ألف تقريباً ،وارتفع هذا
الع��دد ،نتيجة لتدفق الالجئين ف��ي العام � 1948إلى حوالي � 900أل��ف (مي�شيل ،2 :1978
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بران��د  1.)150 :1988وق��د �أدى قرار الملك عبد اهلل ب�ضم م��ا تبقى من فل�سطين االنتدابية
 باالتف��اق مع ممثلين فل�سطينيين من القد�س في م�ؤتمر �أريحا في �شهر كانون الأول 1948 �إل��ى توحي��د ال�ضف��ة الغربية وال�ضف��ة ال�شرقية في المملك��ة الأردنية ،ونتيج��ة لذلك ُمنحالفل�سطيني��ون الذين يعي�شون في ال�ضفتي��ن الجن�سية الأردنية 2.وعلى عك�س جميع الالجئين
الفل�سطينيين الذين و�صلوا �إلى الدول العربية ،يوجد الآن ما يزيد عن مليوني الجئ فل�سطيني
م�سجل في الأردن حافظوا على و�ضعهم كالجئين وحقهم في الح�صول على خدمات وكالة
ّ
3
الغوث (الأونروا) ،وفي الوقت ذاته يتمتعون بحقوقهم كمواطنين في دولتهم الم�ضيفة.
لق��د لج�أت مجموعتان رئي�سيت��ان من الفل�سطينيين �إلى الأردن وال��دول العربية المجاورة،
المجموع��ة الأول��ى تتكون م��ن الطبقة الو�سط��ى والطبقات العلي��ا الم�ؤلفة م��ن المثقفين
و�أ�صح��اب المه��ن ورجال الأعم��ال والإداريين والموظفي��ن المدنيي��ن� ،أي الفل�سطينيين
المقتدري��ن ،الذي��ن غادروا فل�سطين مبك��راً بمجرد �أن بد�أ القتال ف��ي ت�شرين الثاني 1947
(فر�س��ون  4،)215 :2003وقد �أت��اح تميز ه�ؤالء من حيث درجة التمدن ،والتعليم والعمل
ف��ي االتحادات العمالية 5،والم�شاركة في العمل ال�سيا�سي ،واطالعهم على و�سائل الإعالم؛
الو�ص��ول �إلى فر���ص وا�سعة ف��ي الأردن� ،سواء في القط��اع الخا�ص والري��ادي �أو القطاع
الع��ام (فار�س��ون  ،227 :2003مي�شيل  ،3 :1978بران��د � .)154 :1988أما المجموعة
الثاني��ة فقد كانت �أو�سع� ،إذ �شكلت  %83تقريب ًا من الفل�سطينيين في ذلك الوقت (ثيكني�س
1

كان عدد فل�سطينيي ال�ضفة الغربية Nyrop 1979:26, Farsoun 2003:211)، 240,000( 425,000
منهم لج�أوا من المناطق الفل�سطينية التي خ�ضعت لالنتداب �إلى ال�ضفة الغربية (.)Brand 1995: 47

2

أقر بتغيير اال�سم
في كانون الأول من العام  1948ت ُّوج عبد اهلل الأول ملك ًا للأردن ،وفي ني�سان من العام ّ � 1949
الر�سمي للدولة التي ت�ضم كلاّ ً من ال�ضفة ال�شرقية وال�ضفة الغربية �إلى المملكة الأردنية الها�شمية ،وهو ا�صطالح ُوجد
في د�ستور عام  1946ولكنه لم ي�ستخدم حتى ذلك الحين (.)Nyrop 1979: 27

3

من ال�ضروري الإ�شارة �إلى �أن هناك ما يقارب المليون فل�سطيني في الأردن ممن ال يحملون الجن�سية الأردنية
(تقرير مركز القد�س  .)2009ه�ؤالء يت�شكلون من الالجئين الفل�سطينيين الذين و�صلوا في العام  1967من قطاع
غزة و�أُعطوا وثائق �سفر �أردنية م�ؤقتة .وباعتبارهم غير مواطنين ،ف�إن حقوقهم في التعليم العالي والملكية والتوظيف
كانت محدودة .منذ العام  ،1988وبعد الخطاب الملكي لفك االرتباط بين ال�ضفة ال�شرقية والغربية ،ف�إن عدداً ال
ب�أ�س به من الفل�سطينيين الذين تربطهم بالأردن عالقات عائلية ومهنية ُ�سحبت جن�سيتهم الأردنية وا�ستبدلت بوثائق
�سفر م�ؤقتة (مدتها خم�س �سنوات ،وبال رقم وطني).

نزعة �شبيهة ح�صلت في العام  ،1936عندما لج�أت مجموعات من الأفراد �إلى العوا�صم القريبة (بيروت ،دم�شق،
4
عمان والقاهرة) حيث �أن�ش�أوا �شبكات اجتماعية �أو �أعمال ،و�أ�صبحوا قادرين على ا�ستئجار �أماكن للإقامة قبل �أن
يعودوا �إلى موطنهم فل�سطين بعد هدوء المعارك
( .)13-Farsoun 2003: 215, El-Abed 2009: 12في العام  ،1948عندما لم يتمكنوا من العودة �إلى ديارهم
ظلوا في الدول الم�ضيفة.
5

قوة عاملة مهمة كان لها ت�أثير كبير في الحياة االقت�صادية الفل�سطينية ،التي �سميت بـ«جمعية العمال العربية
الفل�سطينية» ،وقد ت�أ�س�ست في العام .)Brand 1988: 154( 1925
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 ،)12 :1949وقد �ضمت الفقراء والفالحين الذين انتهى بهم المطاف �إلى اال�ستقرار في
المخيم��ات ،واعتم��دوا منذ البداية على الغ��وث والم�ساعدة التي قدمته��ا الدولة الم�ضيفة
والمنظمات المحلية والدولية.
لق��د جاءت غالبي��ة الالجئين الفل�سطينيين م��ن مناطق ريفية ،حيث كانوا عم��ا ًال زراعيين �أو
مرابعي��ن (ح�صادين على ح�ص��ة) (ثيكني�س  ،12-11 :1949غيلم��ور ،31-27 :1980
فار�سون  .)222 :2003وكان الفقر هو ال�سمة الرئي�سية للفالح الفل�سطيني (بيريت�س :1977
 ،52غيلمور  ،44-42 :1980فار�سون � ،215 :2003صايغ  ،)25 :1979فمنذ الحكم
العثماني مروراً باالنتداب البريطاني تعر�ضوا للعديد من ال�ضغوطات االقت�صادية التي جعلتهم
ف��ي حالة دين دائمة .ه��ذا بالإ�ضافة �إلى ال�صعوبات المناخية وفق��ر التربة و�أ�ساليب الزراعة
القديم��ة ،وملكي��ة الأرا�ضي غير الآمنة ،ونظام حيازة الأر���ض القديم ،ومحدودية الأ�سواق
والدوني��ة الطبقية ،وغياب م�ساهمة الدولة الفعلية والزي��ادة المطردة في عدد ال�سكان؛ التي
�أدت مجتمعة �إلى �إفقار الفالحين (�صايغ  ،25 :1979بيريت�س .)52 :1977
بالإ�ضاف��ة �إلى ذلك �أث��رت التكنولوجيا الحديثة التي �أتى بها ال�صهاين��ة منذ العام � 1918إلى
القطاعي��ن ال�صناعي والزراعي في فل�سطي��ن على عمل الفل�سطينيين� ،س��واء مالكي الأعمال
ال�صناعية �أو الفالحين والمزارعي��ن ،وجعلتهم في الغالب في حالة عجز اقت�صادي ،ولتغطية
ديونهم وزيادة دخلهم راوح الفل�سطينيون بين العمل الزراعي والعمل في المدن (دي جونج
والتل  6.)2004 :1997وفي نهاية المطاف� ،أدت هجرة العمال الذين ال يملكون الأر�ض
�إل��ى المدن �إل��ى خلق طبقة عاملة «بروليتاريا» عربية ،في حي��ن �أدى االنت�شار البطيء للتعليم
الحديث �إلى والدة طبقة من المثقفين تختلف عن المتعلمين التقليديين (�صايغ .)51 :1979
لم يتمكن �إال القليل من الفل�سطينيين الذين و�صلوا �إلى الأردن من البقاء في مجال عملهم في
الزراعة ،فيما عدا �أولئك الذين ا�ستقروا في وادي الأردن (فان �آكين � ،)2003أما الغالبية فقد
�أ�صبح��ت جزءاً ثابت ًا من حركة العمل في المدن ،ثم تنوعت قدرتها على االرتقاء االجتماعي
بح�سب درجة التعليم والفر�ص االقت�صادية .ويقول فر�سون ( )4-222 :2003ب�أن الالجئين
الفل�سطينيين قد �أ�صبحوا منذ بداية ال�ستينيات «بروليتاريا» �أو «بروليتاريا غير مالكة للأر�ض»
(�سمي��ث � ،)213 :1997أي ق��وة عم��ل رخي�ص��ة تتكون م��ن عمال مهرة وغي��ر مهرة في
�أعمال الكهرباء وال�سباكة والبناء ،وي�سمي بيريت�س ( )58 :1977هذه العملية بـ«نزع ال�سمة
6

وكما �أو�ضح المندوب ال�سامي ،ال�سير جون ت�شان�سيلر ،في ر�سالة �إلى الملك جورج الخام�س في �أيار �« :1930إنهم
(الفالحون) لي�سوا �أحراراً في هذه الم�س�ألة :هم فقراء بدرجة م�ؤلمة وغارقون في الديون لدائنيهم الربويين ...العرب
لي�س لديهم بديل عن بيع �أر�ضهم ليتحرروا من التزاماتهم» .الو�ضع االقت�صادي ،مع �سيا�سات االنتداب البريطاني
وال�صهيونية المبطنة �أجبرت النا�س على بيع �أعمالهم (.)44-Gilmour 1980:42
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الفالحي��ة» ،الناتجة عن فقدان الالجئين لمهاراتهم الزراعية وقدراتهم ،وف�شلهم في المقابل
في الح�صول على مهارات مهنية غير زراعية.

و�سط المدينة والأردنيون من �أ�صل فل�سطيني
بح�س��ب باتاي (ف��ي مي�ش��ال  )2 :1978ا�ستقر حوالي  %30م��ن الفل�سطينيين ف��ي البداية في
مخيم��ات الالجئي��ن 7،و %32في القرى ،و %38ف��ي المدن .بع�ضهم التح��ق ب�أقارب كانوا
يعي�ش��ون ف��ي المدن �أو القرى ف��ي �شرق الأردن قبل العام  ،1948وبع�ضه��م بقي مع �أبناء قراهم
و�أقام��وا في المخيم��ات الأربعة التي �أوجدتها وكال��ة الغوث (الأونروا) لإيوائه��م ،بينما ف�شل
بع�ضهم الآخر في الح�صول على وحدات في المخيمات ،فاختاروا الإقامة في المناطق المجاورة
له��ذه المخيمات (وهي م��ا ت�سميه الحكومة الأردنية بالتجمع��ات الح�ضرية) لكي يتمكنوا من
اال�ستفادة من الخدمات المقدمة لالجئين و�أن يكونوا قريبين من تجمعاتهم الأ�صلية.
وقد تكرر الن�سق نف�سه عندما حدثت حرب  1967حين احتلت �إ�سرائيل ما تبقى من ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة وطردت المزيد من الفل�سطينيين من �أر�ضهم ،حيث �أقامت وكالة الغوث
(الأونروا) �ستة «مخيمات طوارئ» �أخرى لإيواء النازحين الجدد ،والعديد ممن لم يح�صل
على مكان في المخيم �أقام في محيطه .في العام � 1967أن�ش�أت الحكومة الأردنية ،من �أجل
�إي��واء �أولئك الذين لم ي�ستطيع��وا الح�صول على م�أوى في مخيم��ات وكالة الغوث الع�شرة،
ثالث��ة مخيمات غير ر�سمية (�أي غير معترف بها من قبل الوكالة كمخيمات ر�سمية ،ولكنها
تح�صل عل��ى خدماتها) 8.لقد �سمح الو�ضع القانوني لغالبي��ة الذين يعي�شون في المخيمات
ب���أن يكونوا قادرين على الحركة 9.ي�ستمر اليوم �أقل من  %17من الالجئين الم�سجلين لدى
وكالة الغوث في العي�ش في المخيمات.
7

بح�سب براند ،عندما بد�أت الأونروا عملياتها كان �أقل من  %30من الالجئين يعي�شون في المخيمات .بعد ب�ضع
�سنوات ،عندما ت�ضاءلت موارد �أولئك الذين اختاروا �أن يقطنوا خارج المخيم ،قرروا االنتقال �إلى داخله �أو قريب ًا منه
ليكونوا �أقرب �إلى تجمع المخيم ،وبالتالي يخف�ضوا من نفقاتهم (.)Brand 1988: 150

8

تعرف الوكالة مخيماتها الر�سمية على �أنها« :قطعة �أر�ض و�ضعت تحت ت�صرف وكالة غوث وت�شغيل الالجئين من
ّ
قبل الحكومة الم�ضيفة ال�ستيعاب الالجئين الفل�سطينيين ،وتزويدها بمرافق تلبي احتياجاتهم» (UNRWA/PIO
 .)2000: 2ومع ذلك ،لم تح�صر وكالة الغوث خدماتها بالمخيمات فقط ،بل و�صلت خدماتها ومرافقها �إلى
مناطق تركيز الفل�سطينيين مثل وقا�ص في وادي الأردن ،المريخ وجبل النظيف في عمان ال�شرقية .ا�شتملت خدمات
وكالة الغوث على المدار�س االبتدائية والعيادات ال�صحية ،و�أحيان ًا مكتب ًا لتوزيع الغذاء في �أوقات ال�شدة.

9

يحمل غالبية الفل�سطينيين الذين يعي�شون في مخيمات الالجئين الجن�سية الأردنية� .أ�ضيف الالجئون الفل�سطينيون
من غزة المقيمون في مخيمات الالجئين والذين ال يحملون الجن�سية الأردينة �إلى بع�ض �أولئك من ال�ضفة الغربية
الذين ال يحملون الجن�سية الأردنية �أي�ضاً.
(El-Abed 2005a, 2009a).
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لقد �أتاح ح�صول الفل�سطينيين على الجن�سية الأردنية لهم االختيار العي�ش في الأردن واال�ستفادة
م��ن الخدمات التي تقدم لهم بو�صفهم مواطني��ن �أردنيين والجئين فل�سطينيين في ذات الوقت.
�إن ال�سم��ة الرئي�سي��ة لمخيمات الالجئي��ن والمناطق المحيطة بها هي الفق��ر وارتفاع معدالت
البطال��ة ،خ�صو�ص�� ًا بين ال�شب��اب ،وبح�سب جمال الدال��ي الذي يعمل ف��ي م�ؤ�س�سة الإ�سكان
والتطوير الح�ضري ،ف�إن «التجمعات الح�ضرية تتجاوز  %40من جميع المناطق الح�ضرية في
الأردن ،وي�سكنه��ا �أكثر من � 100ألف �شخ���ص» ،وت�صنف على �أنها التجمعات الأكثر فقراً في
المناط��ق الح�ضري��ة (الدالي  .)1 :1999لقد ت�ضاعف عدد ال�س��كان  10مرات خالل العقود
الخم�س��ة الما�ضية ب�سبب موج��ات المهاجرين والالجئين وارتفاع المع��دالت الطبيعية للنمو
ال�سكاني %4( ،في الفترة  ،1960 - 1950و %2,2في ( )2009عباب�سة  ،)2 :2010وهذا
ما زاد من الطلب على الأرا�ضي لإقامة الم�ساكن وخدمات البنية التحتية في المناطق الح�ضرية.

المدينة :عمان ال�شرقية
عمان ال�شرقية هي الجزء ال�شرقي من عمان الذي ي�ضم �أكبر مخيم لالجئين� ،إذ ي�ضم 51,064
ن�سم��ة ،وهو مخيم الوحدات الذي �أقيم في الع��ام  ،1951وتحيط به عدة مناطق ت�أوي في
الغالب فل�سطينيين قدموا في عامي  1948و 10،1967وهي مناطق تملك الدولة جزءاً منها.
11
وقد �أت��اح هذا للفل�سطينيين �أن يقيم��وا فيها دون دفع �إيجارات مقاب��ل ا�ستخدام الأر�ض.
تعرف عمان ال�شرقية �أنها العمود الفقري للمدينة بما تقدمه من خدمات :الور�شات ومحالت
ت�صلي��ح ال�سيارات والعم��ال المهرة وغي��ر المهرة و�صغ��ار التجار والنجاري��ن والحدادين
وال�صناعات ال�صغيرة والم�ستودعات والأ�سواق غير الر�سمية.
لقد بحث��ت الدرا�سات التجريبية حول المخيمات الفل�سطيني��ة والتجمعات الح�ضرية بنيتها
الطبقية وتق�سيماتها االقت�صادية والعمالة فيها (فرح � ،1998صوالحة  ،1996جابر ،1997
دي�سترموا  ،1994غيلين  ،1994دون  ،)1992وقد �شكل كل من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
لأول جيلين من فل�سطينيي النكبة ،والم�ستوى المتدني للأمان واال�ستقالل الوظيفيين؛ عملية
يجد
اندم��اج الفل�سطينيين في المجتمع الأردني .كان الجيل الأول يفتقر �إلى التعليم ،وكان ُّ
ف��ي �سبيل ت�أمين دخل للأ�س��رة التي تعر�ضت لالقتالع� ،أما الجيل الثاني فقد �أتيحت له فر�صة
الح�صول عل��ى التعليم والوظائف من خالل وكالة الغوث (الأونروا) ،وفي النهاية �أ�صبحت
فر�ص العمل متوفرة ب�شكل متزايد� ،سواء في الأردن �أو في الخليج ،ففي منت�صف الثمانينيات
 10الحياة الر�سمية للمدينة هي في الجزء الغربي ال�شمالي من عمان،
الذي ي�ست�ضيف الأحياء ذات �أ�صحاب الدخل المتو�سط والعالي ،الفنادق ،الوزارات ،ال�سفارات ،النوادي الترفيهية،
المطاعم والمقاهي.
11

منذ العام  1989عملت دائرة التطوير المدني على تنظيم حيازة الأرا�ضي والبنية التحتية المادية.
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�أ�صبح حوالي ن�صف الذين يعي�شون في المخيمات (دون  )31 :1992والتجمعات الح�ضرية
المج��اورة يعملون في القطاع غير الر�سمي ،م�ستثمري��ن مهاراتهم ومعتمدين اقت�صادي ًا على
�إخوتهم المتعلمين والحا�صلين على فر�ص عمل.
�أم��ا ب�ش���أن الجيلي��ن الثال��ث والرابع ،فق��د �شكلت عملي��ة �إف��راغ الم�ؤ�س�س��ات العامة من
الفل�سطينيي��ن في ال�سبعينيات والركود االقت�صادي الذي تب��ع ذلك في الثمانينيات ،خيارات
الخ��روج للفل�سطينيين في جبل الجوفة ووادي الرمم ح�سبما ت�شي��ر الدرا�سات التي �أجراها
دون ( ،)1992 ،1989والم�س��ح الذي �أج��راه بعد ذلك دي جونج والتل في العام ،1991
فعل��ى �سبي��ل المثال ،ذك��ر دي جون��ج والت��ل (� )10 - 209 :1997أن القط��اع الخا�ص
ق��د ا�ستوع��ب قوة العم��ل الفائ�ضة على الرغم م��ن حقيقة �أن قوانين العم��ل �ضعيفة في ذلك
الحي��ن ،و�أن حقوق العمال كثي��راً ما كانت ُتنتهك (عدم انتظام دفع الأجور� ،ساعات العمل
الطويلة ،وانعدام االمتيازات االجتماعي��ة) ،وهذا جعل الوظائف غير ثابتة وق�صيرة المدى،
بحيث تنقل النا�س محاولين العثور على وظائف مجدية .ومثل نظرائهم من الأردنيين الذين
اعتم��دوا على �شبكة عالقاتهم الع�شائرية وعلى عالقاته��م الزبائنية من �أجل ت�أمين المكاف�آت
والوظائ��ف واالمتيازات ،فقد �سع��ت هذه المجموعة من النا�س ال�ستخ��دام �شبكة عالقاتها
االجتماعي��ة للح�ص��ول عل��ى فر���ص اقت�صادية ،وق��د تنوعت ه��ذه ال�شب��كات :فقد كانت
ذات �أ�ص��ول فل�سطينية عند ال�سع��ي للعمل في القطاع الخا�ص ال��ذي ي�سيطر عليه االقت�صاد
الفل�سطين��ي� ،أما عند البحث عن عم��ل في القطاع العام ،فقد كانت �شبكة عالقات ع�شائرية
�أردني��ة من خالل عالقات ت�شكلت مع المحيط المجاور ،وفي �أحيان عدة ا�ستلزم الأمر دفع
مبل��غ من المال يتراوح بين  300و 500دينار �أردني ل�شخ���ص ذي عالقات ع�شائرية لإقامة
ال�صلة مع ال�شخ�ص الم�س�ؤول في القطاع العام من �أجل الح�صول على وظيفة.

الم�ؤ�س�سات  ..التمثيل والقواعد االنتخابية
هن��اك العديد من التعريف��ات النظري��ة للم�ؤ�س�سات� ،سواء كان��ت تعريف��ات �سو�سيولوجية �أو
يعرف جوناثان تيرنر ( )6 :1997الم�ؤ�س�سة ب�أنه��ا «تركيبة من المواقف والأدوار
فل�سفي��ةّ .
البن��ى االجتماعية تنظم �أنماط ًا م�ستق��رة ن�سبي ًا للن�شاط
والمعايي��ر والقي��م ،تت�ضمنها �أنماط من ُ
الإن�سان��ي ،فيما يتعل��ق بالم�شكالت الرئي�سي��ة المرتبطة ب�إنتاج موارد ت�ص��ون الحياة وتحافظ
ويعرفها توم غرافينز ب�أنها «نظام
البنى االجتماعية القابلة للحياة في �إطار بيئ��ة معلومة».
عل��ى ُ
ّ
مم�أ�س���س يعمل على �إ�شباع الحاجات االجتماعية الأ�سا�سي��ة من خالل توفير �إطار منظم يربط
الفرد بالثقافة الأو�سع»� 12.أما هودج�سون ( )2 :2006فيرى الم�ؤ�س�سات �أنها «تنظيم للقواعد
12

( http://www.tomcravens.com/inst.htmlتمت زيارة الموقع في � 19آذار )2013
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البنى الذي له الت�أثير
االجتماعي��ة القائمة وال�سائدة ،وتنظم التفاع�لات االجتماعية ،وهي نوع ُ
13
الأكبر في المجال االجتماعي ،فهي ت�شكل المادة التي تتكون منها الحياة االجتماعية»� .إن
االهتم��ام الذي يبديه علماء االجتماع الذين يدر�س��ون دور الم�ؤ�س�سات في الحياة االجتماعية
ي��دل عل��ى «الإدراك ب�أن الكثير من الن�ش��اط والتفاعل الإن�ساني مبني عل��ى قوانين �صريحة �أو
تعرف مو�سوعة �ستانفورد للفل�سفة الم�ؤ�س�سة ب�أنها «منظمة �أو ت�شكيل من المنظمات
�ضمنية»ّ .
تعرف م��ن حيث المهمات �أو
يتك��ون من بنية مج�سدة م��ن الأدوار المختلفة ،وهذه الأدوار ّ
القواع��د التي تنظم �أداء هذه المهمات» 14.ويعتبر �أنثون��ي غيدينز �أن «الم�ؤ�س�سات تعريف ًا هي
المالم��ح الأكث��ر دوام ًا في الحي��اة االجتماعية» ،وي�صنفه��ا كالآتي :نظ��م م�ؤ�س�ساتية� ،أنماط
الخطاب ،م�ؤ�س�سات �سيا�سية ،م�ؤ�س�سات اقت�صادية ،وم�ؤ�س�سات قانونية (غيدينز .)31 :1984
أع��رف الم�ؤ�س�سات على �أنه��ا ُبنى تج�س��د الأدوار المختلفة التي
بن��اء على م��ا �سبق ،ف�إنني � ّ
تكون التفاعالت االجتماعية ،و�أ�ضع قائمة بالم�ؤ�س�سات المختلفة التي ،كما يرى فوكولت،
ّ
تحكم المجموع��ات ال�سكانية� ،سواء كانت الدولة �أو �أنماط الخطاب ،المعايير والهويات،
�أو حت��ى التنظيم الذات��ي و�آليات االن�ضباط والعناي��ة بالذات (بيرت�شي��ل .)1991 ،و�سوف
�أح��اول �أن �أبين العالقة بين بع�ض الم�ؤ�س�سات والأردنيين م��ن �أ�صل فل�سطيني الذين �أجريت
كبنى تمثيلية
معه��م مقابالت ،وكيف يرون ه��ذه الم�ؤ�س�سات �أو ال يرونها ب�أنم��اط خطابها ُ
اجتماعي��ة؟ كيف يتمكن النا�س من ر�ؤي��ة الم�ؤ�س�سة بو�صفها كيانا ذي طبيعة مجتمعية �شاملة
ي�ؤ�س�س منظمات ت�ساعد �أو ت�ضبط الن�شاط الإن�ساني وتعالج ق�ضايا رئي�سية متوقعة ،من خالل
البنى االجتماعية القابلة للحياة �ضمن
توفير موارد �ضرورية ال�ستم��رار الحياة ،وكذلك دعم ُ
البنى
بيئ��ة محددة؟ وكيف تمثل الم�ؤ�س�سة البنية المجتمعية وتعبر عن الهموم المعبر عنها في ُ
المجتمعية وال�سيا�سية االجتماعية؟
ويت�ص��ور فيرجي�س��ون وغوبت��ا (� )982 :2002ص��ورة الدولة كما ه��ي مر�سومة من خالل
الخطاب ال�شعبي والأكاديمي على �أنها عمودية و�شاملة« ،العمودية ت�شير �إلى الفكرة الأ�سا�سية
وا�سع��ة االنت�شار عن الدولة باعتبارها ،بطريقة ما ،م�ؤ�س�س��ة فوق المجتمع المدني والتجمع
ال�سكاني والعائلة ( .)...الت�صور الثاني هو ال�شمولية :وهنا تقع الدولة (التي تختلط مفهومي ًا
بالأم��ة) داخل �سل�سلة من الدوائر التي تت�سع با�ستم��رار ،التي تبد�أ بالعائلة والتجمع ال�سكاني
وتنتهي بنظام الدولة الأمة».
تخيل للأمة يقدم الإطار للم�ساواة في المواطنة و�سيادة ال�شعب .ولكن ت�شاترجي
�إن التجان�س ُ
الم ّ
13

( http://www.geoffrey-hodgson.info/user/image/whatareinstitutions.pdfتمت زيارة
الموقع في � 19آذار )2013

14

( /http://plato.standford.edu/entries/social-institutionsتمت زيارة الموقع في  19ت�شرين
الأول )2010
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( )2004يمي��ز بي��ن «المواطنين» و«ال�س��كان» َ
اللذين يختلف��ان في معناهم��ا وكيفية فهمهما
بح�س��ب الممار�سات الحكومية في الدولة« ،فالنا���س كمواطنين هم �أ�صحاب حقوق يجب �أن
يحكم��وا �أنف�سهم� ،أما بو�صفهم �سكانا ف�إنهم م�ستهدفون بال�سيا�سات ومحكومون» (ت�شاترجي
ف��ي فخر الدي��ن ،)6-2005 ،وبه��ذا تتوقف الأمة ع��ن �أن تكون متجان�سة عندم��ا تمار�س فن
الحك��م (الحاكمية) ،وهنا ي�صب��ح المجتمع مفكك ًا ومتبايناً .ويحل��ل ت�شاترجي في «�سيا�سات
المحكومين» هذه الوظيفة المزدوجة ل�سيادة ال�شعب وحكم الدولة ب�أنها �إعطاء لل�شرعية للقوى
في الدولة الحديثة ،ويعتبرها م�س�ألة مركزية في التعاطي مع �سيا�سات الرفاه االجتماعي.
�إن الدول��ة ب�سلطته��ا و«احتكارها لال�ستخدام ال�شرعي للقوة ف��ي منطقة معينة» ،كما يعرفها
ويب��رُ ،ترى ب�أ�شكال متعددة من قبل �أولئك الذين �أُجريت معهم المقابالت من بين الالجئين
م��ن �أ�ص��ول فل�سطينية :ف�أحيان�� ًا ُيرمز للدولة باللجن��ة التمثيلية للمخيم (التي ع��ادة ما تعينها
الدول��ة) ،و�أحيان ًا بالبلدي��ة (لجمع ال�ضرائب و�إعطائهم الت�صاري��ح للأك�شاك والب�سطات في
الأ�س��واق ال�شعبية) ،و�أحيان�� ًا بالجامعات الحكومية �أو القطاع الع��ام (التي ت�سيطر عليها في
الغالب ثقافة العالق��ات الع�شائرية ،التي ال تعطي لكل المواطنين فر�ص ًا مت�ساوية للتناف�س من
�أج��ل اختيارهم في الجامعات �أو الوظائف) ،و�أحيان ًا بالهيئات الخيرية ،مثل �صندوق الدعم
االجتماعي �أو لجنة الزكاة.
وتختل��ف الأ�ش��كال بين منظمات تمثل �سلط��ة الدولة �أو �أ�شخا�ص يمثل��ون منظمات �ضمن
جه��از الدولة �أو م�ؤ�س�سة الدولة (�أو بد ًال من �أن يقولوا «الدولة» ف�إنهم ي�شيرون �إلى ال�شخ�ص
ال��ذي ير�أ�س الم�ؤ�س�سة باعتباره تعبيراً عن الدولة) ،و�أهم من ذلك تمثل الدولة للذين �أجريت
معه��م المقابالت ج��واز ال�سفر الأردن��ي ،الذي يعني �ضمن�� ًا المكانة القانوني��ة والجن�سية،
بالمقارن��ة مع نظرائهم الذين يعي�شون في لبنان �أو م�صر والذين ال يملكون �أية مكانة قانونية،
وبالتال��ي ال يملكون حقوقاً ،و�إنما فقط وثيقة �سفر ت�سهل عليهم التنقل 15.وبهذا ف�إن الدولة
ت�أخذ �شكل الم��زود بالخدمات وجامع ال�ضرائب (الذي يمكن �أن ُيرى �أي�ض ًا كجامع متحيز
ق��د يفر�ض �ضرائب على �أنا�س دون �آخرين ،ويفيد �أنا�س�� ًا دون �آخرين �ضمن نظام الزبائنية)،
والكي��ان ال�شرعي ل�سلط��ة الدولة الم�ضيفة ،وه��ذه ال�سلطة تتمثل في �سلط��ة �إعطاء الجن�سية
الأردني��ة وال�سماح لحامله��ا بالتمتع بحقوق المواطنة ،كذلك �سلط��ة �سحب جواز ال�سفر.
فمن��ذ العام  2011تلقى المركز الوطني الأردني لحقوق الإن�سان العديد من التقارير تتناول
ق�ضي��ة �سحب جواز ال�سفر ،وهو عمل مطرد من قبل الدولة يعر�ض للخطر ال�سكان الواقعين
15

بالكاد يتمتع الفل�سطينيون في هاتين الدولتين ب�أية حقوق .في لبنان ،لأنهم يعي�شون في المخيمات ،ف�إنهم قادرون
على الح�صول على بع�ض الحقوق الأ�سا�سية (التعليم الأ�سا�سي والرعاية ال�صحية) من خدمات وكالة الغوث .هذه
لي�ست ما هي عليه الحال في م�صر ،حيث ال يتمتعون ب�أية حقوق في القطاع العام  -انظر (العابد )2009 ،2005
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تحت �سيطرتها ،وي�ضعهم في حالة من الخوف وعدم اليقين.

16

وعل��ى الرغم من تمتع الأردنيين من �أ�صل فل�سطيني بحقوق المواطنة في الأردن� ،إال �أنهم ال
يعتب��رون �أنف�سهم قادرين على ممار�سة حقوقه��م ال�سيا�سية كمواطنين من خالل االنتخابات
والم�شارك��ة ال�سيا�سي��ة وتمثيل جمهوره��م االنتخابي .ما زال الفل�سطيني��ون اليوم يدفعون
ثم��ن ال�ضغط ال��ذي مور�س على الملك الراحل ح�سين في م�ؤتمر القمة العربية في الرباط في
العام  1974لالعتراف ب�أن منظمة التحرير الفل�سطينية هي الممثل ال�شرعي والوحيد لل�شعب
الفل�سطيني ،وما �إن عاد الملك الراحل ح�سين من م�ؤتمر الرباط حتى طلب من الأردنيين من
�أ�ص��ل فل�سطيني الذي ي�ؤمنون ب�أن منظمة التحري��ر تمثلهم �أن يحددوا خيارهم ،وقد و�ضعوا
�أم��ام الخيار ذاته ف��ي العام  1988عندما قرر الملك ح�سين ف��ك االرتباط بين ال�ضفة الغربية
وال�ضف��ة ال�شرقية و�إعادة ر�س��م الحدود ،وهذا ما �أثار من جديد �س���ؤال الهوية والتمثيل �أمام
17
الفل�سطينيين في الأردن :هل هم فل�سطينيون �أم �أردنيون؟
وعل��ى الرغ��م من التطمين��ات بالحق��وق المت�ساوية التي �أعطي��ت للذين اخت��اروا �أن يظلوا
�أردنيي��ن 18،ف���إن �سيا�س��ات الحكومة وتعليماته��ا الإدارية تركز على �صياغ��ة الهوية الوطنية
الأردني��ة ،كما ات�ضحت في الأغاني وال�شع��ارات الوطنية والكتب والم��واد التعليمية ،كما
على م�ستوى الموظفين (خ�صو�ص ًا الموظفين في المنا�صب العليا) .وقد وا�صلت التغييرات
الت��ي حدثت في قانون االنتخابات الأردني منذ الع��ام ( 1986التي كان �آخرها في )2012
ف��ي تقلي�ص عدد ممثلي مخيمات الالجئين والم��دن والبلدات ذات الكثافة ال�سكانية لذوي
الأ�ص��ول الفل�سطيني��ة ،وتقوي�ض الفر���ص االنتخابي��ة للمر�شحين الأيديولوجيي��ن 19ل�صالح
20
المر�شحي��ن الذين يعتمدون على الروابط العائلي��ة والع�شائرية (غرينوود.)253 :2003 ،
 16جمجوم حازم  ،2011مقابلة مع �أني�س قا�سم� ،سحب الأردن لجوازات ال�سفر من الالجئين الفل�سطينيين،
http://electronicintifada.net/content/interview-jordan-revoking-citizenship( ، palestinian-refugees/9241تمت زيارة الموقع في كانون الثاني .)2013
17

للحفاظ على الوحدة الوطنية الأردنية� ،أكد الملك في خطابه في العام  1988على �أن الفل�سطينيين الذين يختارون
البقاء في الأردن �سيظلون مواطنين على قدم الم�ساواة (.)Carroll 2003: 112, Abu Odeh 1999: 225

18

عندما ا�ستخدم كلمة يختار (كما هي موجودة في الخطاب الملكي) ف�إني �أعترف ب�أن العديد من العقبات تظهر عند
اتخاذ القرار ،ابتداء من �صعوبة التنقل والإقامة في دولة عربية �أخرى� ،أو العودة �إلى الأرا�ضي المحتلة (تلك التي ال
تزال تحت �سيطرة �إ�سرائيل).

19

مثل الإ�سالميين ،حيث ينظر �إليهم �أي�ض ًا باعتبارهم يمثلون ال�صوت الفل�سطيني في الأردن.

20

يقول روبينز ( :)Greenwood 2003: 253تم اختيار الدوائر االنتخابية ب�شكل وا�ضح من �أجل �ضمان �أن ت�صل
المجموعات الع�شائرية المهمة التي ت�سيطر على المنطقة ب�شكل �أوتوماتيكي �إلى مجل�س النواب� .أحد �أع�ضاء لجنة
ال�صياغة كان �صريح ًا حول الدوافع ،ف�إن �إن�شاء مثل هذه الدوائر ي�ضمن �أن تقوم ع�شيرة مثل بني حميدة ،التي تتواجد
في منطقة ذيبان ،بو�ضع ممثل من بين �أفرادها.
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حدت من قدرة الأردنيين من �أ�صل فل�سطيني في
ولم تكن االنتخابات البلدية �أف�ضل حاالً� ،إذ ّ
عم��ان ،حيث يتركزون ب�شكل �أكبر ،على انتخاب ممثليهم ،وعلى خالف انتخابات البلدية
ف��ي جميع المحافظات الأخ��رى في الأردن ،تقرر �أن تتكون بلدية عمان من ن�صف منتخب
ون�صف تعينه الدولة.
�إن �شرعي��ة ال�سلطة في مواجهة الوالء المزدوج والتهديد الديمغرافي الذي ي�شكله الأردنيون
ويحكم ،مما قل�ص تمثيل الدولة �إلى عالقة تقوم
من �أ�صل فل�سطيني جعلتهم جمهوراً ُي�سا�س ُ
عل��ى تقديم الخدم��ات وتح�صيل الإيجارات واتخ��اذ القرارات ب�ش�أن االمتي��ازت القانونية
وال�سيا�سية التي ي�ستحقونها.

م�ؤ�س�سة تمثيلية فل�سطينية؟
لق��د �أ�صبح��ت منظم��ة التحرير الفل�سطيني��ة التي �سعت من��ذ ت�أ�سي�سها في الع��ام � 1964إلى
موا�صل��ة الكفاح الم�سل��ح �ضد ال�صهاين��ة والقتال من �أج��ل تحرير فل�سطين رم��زاً للكفاح
الوطن��ي الفل�سطيني ،والممثل ال�شرعي والوحيد لل�شع��ب الفل�سطيني في فل�سطين التاريخية
وفي ال�شتات .لقد تغيرت جبهات الكفاح الم�سلح للعديد من الأ�سباب ،و�أثرت على �سيادة
الدول الم�ضيفة (مثل الأردن ولبنان) ،و�أ�شعلت فتيل �صدامات م�سلحة مع الجيو�ش المحلية،
وتمث��ل ه��ذا في الأردن ف��ي �أحداث �أيلول الأ�س��ود في  1971 - 1970بي��ن بع�ض مقاتلي
منظمة التحرير والجي�ش الأردني ،وكانت النتيجة خروج منظمة التحرير من الأردن ومنعها
يعن وجود المنظمة في الأردن التمثيل الوطني
م��ن ا�ستخدام الجبهة الأردنية للمقاومة .ولم ِ
فق��ط ،بل �أي�ض ًا الدعم االقت�صادي وتقديم الخدمات ،فقد تحدث الأـ�شخا�ص الذين �أجريت
معه��م المقابالت عن المنح الدرا�سي��ة و�شبكات العمل التي ا�ستطاع��وا الح�صول عليها من
خالل دعم المنظمة.
لق��د تغيرت �إ�ستراتيجية منظمة التحرير على مر ال�سن��وات ،وتقل�ص الدعم االقت�صادي الذي
كان��ت تتلق��اه ب�شكل حاد ،وبحل��ول العام  ،1991عندم��ا دعيت �إ�سرائيل وال��دول العربية
المج��اورة لها لبدء مفاو�ض��ات متعددة الأطراف في مدريد ،كان ال ب��د من ا�ستبدال �أولوية
المقاوم��ة الم�سلح��ة بالديبلوما�سية والمفاو�ض��ات ومحادثات ال�سالم م��ن �أجل حل عادل
لق�ضية ال�شعب الفل�سطييني.
لق��د تعر�ضت رمزية منظمة التحرير منذ بدء مفاو�ض��ات ال�سالم وتوقيع اتفاقيات �أو�سلو بين
المنظمة و�إ�سرائيل في العام � 1994إلى تحول كبير ،ففي الأردن ،وب�سبب الأحداث ال�سيا�سية
ف��ي العام  1970التي �شهدتها عمان ال�شرقية ،حيث �أجري��ت بحثي الميداني ،ف�إنه ال يوجد
تقريب�� ًا �أي ذكر لمنظمة التحرير الفل�سطينية .فح�س��ب الأ�شخا�ص الذين قابلتهم ،ف�إن الدور
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التمثيل��ي الذي قامت به منظمة التحرير لل�شع��ب الفل�سطيني قد تال�شى ،ولم تكن الأحداث
الت��ي جرت من��ذ العام � 2006أف�ضل� ،سواء ب�ش���أن التمثيل �أو المفاو�ض��ات ،فبعد انتخابات
 2006وفوز «حما�س» ،انطلقت �أحداث داخل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ان�صبت نتائجها،
للأ�س��ف ،على ال�صوت الفل�سطيني الواح��د وعلى وحدانية التمثيل .يت�ساءل �أ�سامة خليل في
موق��ع �شبكة ال�سيا�س��ات الفل�سطينية «ال�شبك��ة» «بينما يجهز الفل�سطيني��ون لإحياء الذكرى
الخام�س��ة وال�ستين للنكبة والذكرى الع�شرين التفاقيات �أو�سلو :من يمثل ال�شعب الفل�سطيني
الي��وم؟ �إن ف�شل الحركة الوطنية الفل�سطينية في تحقي��ق �أهدافها لم يكن يوم ًا �أكثر و�ضوحاً»
21
(�آذار .)2013
ُينظر لمخيم الالجئين ووكالة الغوث ،في الأدبيات حول الالجئين الفل�سطينيين ،في الغالب
كرم��ز للجوء والمنفى طويلي الأمد .في بلد مث��ل الأردن ظل الفل�سطينيون ،الذين يحملون
الجن�سي��ة الأردنية ،قادرين على الحركة والنم��و اقت�صادي ًا واجتماعياً ،و�أي�ض ًا على ترك مخيم
ويقال �إن الذين ما زالوا يعي�شون في المخيمات ،هم �إما ن�ساء وحيدات �أو م�سنون
الالجئينُ ،
يف�ضل��ون البقاء في المكان الذي اعت��ادوا عليه (الخواجا .)2003 ،وتت��راوح الأرقام التي
تحدد ن�سب��ة الفل�سطينيين الذين يعي�شون في المخيمات ف��ي الأردن بين  ،%17-9وتواجه
وكالة الغوث (الأونروا) ،الرمز المرتبط بتجربة اللجوء وال�شتات ،اليوم م�شكلة في اال�ستمرار
ف��ي تقديم خدماتها؛ فنتيجة لتناق���ص التمويل من المجتمع الدولي ب�سب��ب الأزمات المالية
المتالحق��ة والرك��ود في عملية ال�س�لام ،تناق�ص تدفق التمويل والدع��م المالي منذ ،1991
عندم��ا تحول��ت الأولوية �إلى بن��اء الدولة الفل�سطيني��ة� ،إذ ي�شعر المجتم��ع الدولي �أن الدعم
للأون��روا ال ي�أت��ي بثماره ،وبالتالي ف�إن خدمات الأونروا ت�شهد تراجع�� ًا متوا�ص ً
ال ي�ؤثر كثيراً
عل��ى نوعي��ة الخدمات التي تقدمها� ،سواء ف��ي مجال التعليم �أو ال�صح��ة .ومن هنا ف�إن رمز
المخيم /الأونروا هو الآخر �آخذ في التال�شي.

الم�ؤ�س�سات العائلية والدينية
هن��اك تركيز كبي��ر ،في �أدبي��ات التهجير الق�س��ري ودرا�سات الالجئين ،عل��ى �شبكة العمل
االجتماع��ي واالقت�ص��اد المجتمع��ي عند الحدي��ث عن م��وارد رزق الالجئين ف��ي المنفى
(فابو���س ،)2009 ،وق��د كان مثيراً للده�شة �أن الأردنيين من �أ�ص��ل فل�سطيني الذين يعي�شون
ف��ي عمان ال�شرقية ال ي�شيرون �إال قلي ً
ال �إلى �شبكة العالقات العائلية .من الوا�ضح �أن الخروج
الكبي��ر و«متالزم��ة االعتم��اد على ال�شبك��ة االجتماعية» بع��د  65عام ًا م��ن المنفى لم تعد
ذات �صل��ة �أو حت��ى لم يعد هناك حاجة له��ا ،ففي مجتمع ع�شائري مث��ل المجتمع الأردني
21

http://al-shabaka.org/policy-brief/politics/who-are-you-plo-and-limitsrepresentation
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�أ�صبحت مرجعية العائلة �أو الع�شيرة لدى الفل�سطينيين مجرد م�س�ألة رمزية يمكن ا�ستخدامها
فق��ط في المنا�سبات االجتماعية ،كالوالئم لخلق مكان له��م �ضمن الديوان /الرابطة العائلية
(كبي��ت ا�ستقبال عائلي) .ولمواجهة الم�شاكل التي يتعر�ض لها �أع�ضاء العائلة ،ف�إن ال�صالت
الفل�سطيني��ة وحدها ال تبدو مجدية ،فالأهم ه��ي �شبكة العالقات مع الع�شائر الأردنية .ومن
الن��ادر ما �أ�شار النا�س الذين تحدثت �إليهم �إلى ا�ستخدام الديوان لعقد مناق�شات �سيا�سية حول
احتياجات العائلة �أو حول دعم ع�ضو من ع�شيرة ذات �أ�صول فل�سطينية للتر�شح لالنتخابات،
بل �إنه يكون مفتوح ًا �أكثر ال�ستقبال �أردني من ع�شيرة مجاورة ي�ستطيع �أن يخو�ض االنتخابات
ويك�س��ب ويدعم الحمول��ة الفل�سطينية بتقديم الوظائ��ف �أو ت�سهيل القب��ول في الجامعات
الحكومية.
فعلى الرغم من �أن الأدبيات التي تبحث في الهجرة االقت�صادية الفل�سطينية �إلى الخليج (خالل
طف��رة النف��ط م��ن  ،)1980 - 1960والدور الذي لعب��ه دعم �أع�ضاء الأ�س��رة من �أجل دعم
�أقاربه��م� ،سواء في التعليم �أو الأعمال� ،إال �أن الموقف قد تغير بعد العام  ،1980فالمكا�سب
المالي��ة توقفت بعد عودة الأردنيين من �أ�صل فل�سطين��ي بالجملة من الخليج نتيجة للموقف
الذي اتخذته منظمة التحرير والأردن في دعم تحرك العراق تجاه الكويت .لقد دفع ارتفاع
�أ�سع��ار النفط منذ العام  1982والأزم��ة االقت�صادية في �أواخر الثمانينيات الأردن �إلى البحث
ع��ن مخرج منقذ من خالل التمويل المالي الدول��ي .وقد �أثر �أي�ض ًا برنامج التكيف الهيكلي
عل��ى دعم الدولة ،وبالتال��ي ارتفاع الأ�سعار وتناق�ص التوظيف ف��ي القطاع الحكومي .تبع
ذل��ك مبا�شرة حرب الخليج ،و�أثرت ال�صعوبات االقت�صادي��ة على كل فرد في الأردن� ،سواء
كان��وا مقيمين �أو عائدي��ن ،وهذا �شكل ببطء الثقاف��ة الفردية� ،إذ �أ�صبح��ت كل عائلة ت�سعى
�إل��ى تدبر �أمرها بنف�سها في ظ��ل التغيرات االقت�صادية والمالي��ة المفاجئة ،وقد توقف الدعم
بي��ن �أع�ضاء الع�شيرة �أو العائلة ع��ن �أن يكون عادة ،فيما �سعت كل �أ�سرة �صغيرة �إلى تدبير �أمر
معي�شتها �ضمن الطبقة التي ت�شكل جزءاً منها.
وق��د �ش��كل هذا ،كم��ا عب��ر الذي��ن �أجريت معه��م المقاب�لات� ،أر�ضي��ة خ�صب��ة لدخول
الأيديولوجي��ات ،فقد �أ�صبح الدور الداعم الذي قامت به مراكز جماعة الإخوان الم�سلمين
قابلته��ن عن م�ساعدة دائم��ة قيمتها 20
ظاه��راً خالل ه��ذه ال�سنوات ،وقد تحدث��ت ن�ساء
ّ
دين��اراً �أردني�� ًا �شريط��ة �أن يح�ض��رن الدرو���س الدينية ال�صباحي��ة كل �سب��ت ،ويت�ضمن ذلك
�أي�ض�� ًا الدع��م المنتظم للأيتام �شريط��ة �أن يلتزموا بالمخيمات ال�صيفي��ة الدينية ،و�أن يتطوعوا
للخدمة في المراكز .لقد كان نطاق بحثي بعيداً �شيئ ًا ما عن الو�سائل والأ�شكال التي تتغلغل
الأيديولوجيات بوا�سطتها بين ال�سكان /التجمعات ال�سكانية الم�ستهدفة� ،إال �أن االنطباعات
حول الدعم المالي الناعم الذي يتوقع في المقابل التزام ًا معين ًا كانت ملحوظة ،في ظل فراغ
وا�ضح في الدعم والتمثيل.
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الكفاح الفردي
�إن الم�ؤ�س�س��ات الت��ي كانت تمث��ل احتياجات وهوي��ة وتجربة المنفى للأردنيي��ن من �أ�صل
فل�سطين��ي ف��ي عمان ال�شرقية يب��دو �أنها لم تعد تعبر ع��ن �أو تمثل جمهوره��ا ،وقد انعك�س
ذلك في الحياة اليومية للأردنيين من �أ�صل فل�سطيني ،الذين �أُجريت معهم المقابالت لغايات
ه��ذا البحث ،حيث يعي�شون في العا�صمة الأردني��ة� .إن ف�شل هذه الم�ؤ�س�سات في تب ّني دور
�سيا�س��ي ب�سبب �سيا�س��ات الدولة الم�ضيف��ة وف�شل الج�س��م الممثل للفل�سطينيي��ن ي�ؤثر على
حقوقهم االقت�صادية االجتماعية ورفاههم االجتماعي كمواطنين �أردنيين.
ف��ي عالم اليوم االقت�صادي ،حيث ي�سيطر ال�سوق العالمي ،يعتبر العديد من الذين قابلتهم في
و�ض��ع غير �آمن ،وح�سب غاي �ستاندنغ ( )2009فه�ؤالء �أ�شخا�ص يمرون بو�ضع غير م�ستقر
م��ن حيث الوظائ��ف الم�ؤقتة وممار�سة عمالة ق�صيرة الأمد مرتبط��ة ب�شكل غريب بوكاالت
التوظيف ،ومعظمهم من دون �ضمانة لأية م�ساعدة من الدولة �أو �أي دخل �إ�ضافي مثل الذي
يتلق��اه �أ�صحاب الأجور الدائم��ة ،ومعظمهم لي�س لديهم �أي �إح�سا���س بالتوا�صل الوظيفي،
لأنه��م ال يمتلكون هوية اقت�صادية واجتماعية �آمنة بالمعنى الوظيفي� .إن ال�شخ�ص غير الآمن
وظيفي�� ًا �ضعيف اقت�صادي ًا واجتماعياً ،وعر�ضة للتعام��ل المهين ،وال يمتلك ذاكرة اجتماعية
يعتم��د عليها للح�صول على �أم��ان وجودي ،وفي حالة الفل�سطينيين ف���إن مثل هذا ال�شخ�ص
محكوم بعدم الأمان القانوني و�ضعف الح�ضور ال�سيا�سي.
�إن ه��ذه الخا�صية المختلفة تجعل هذه المجموع��ة عر�ضة لخطر الأيديولوجيات في منطقة
عل��ى حاف��ة ال�صراع��ات� ،سواء العرقي��ة �أو الديني��ة �أو الأيديولوجي��ة �أو ال�سيا�سي��ة� .إن هذه
المجموع��ة من الأردنيين من �أ�صل فل�سطيني ف��ي دواخل المدن تعي�ش على الهام�ش وت�سعى
لالنخراط في نظ��ام �سيا�سي واقت�صادي؛ فالنظام الفل�سطيني خذلهم باالنق�سام وركود عملية
ال�س�لام� ،أم��ا كالجئين فقد تخلى عنه��م المجتمع الدولي من خ�لال تقلي�ص الدعم في ظل
الأزم��ة االقت�صادية في القرن الحادي والع�شرين ،بينم��ا نظام الدولة الم�ضيفة ،الممثل واقعي ًا
لهم كمواطنين ،فيبدو �أنه ،ب�شرعيته الحكومية ،يعطي الحقوق الأ�سا�سية على �أ�سا�س المنابت
والمزاي��ا ،حيث تف�شل مجموعة من ال�سكان في الت�صرف كمواطنين ،وبالتالي في الح�صول
على حقوقهم.
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تعقيب أ .د .أحمد سعيد نوفل
ورقة عروب العابد جامعة و�شاملة ،وهي ورقة �أكاديمية راقية بالمعنى الحرفي ،حيث تتناول
مو�ضوع�� ًا مهم ًا جداً ،وهو ق�ضية الالجئين الفل�سطينيين في الأردن ،وهي درا�سة علمية عنهم
في عمان ال�شرقية ،وفي مخيم الوحدات ،وفي حي الأمير ح�سن.
و�أن��ا حقيقة ل��ن �أتناول مو�ضوع الالجئي��ن كق�ضية خا�صة في الأردن ،ب��ل �س�أحاول التركيز
عل��ى ال�سياق الأو�سع ،وهو الهوية الوطنية الفل�سطينية والهوية الأردنية وت�أثير ق�ضية الالجئين
الفل�سطينيين في الأردن على الهوية الأردنية.
مع��روف تاريخي ًا ميزة الأردن عن باقي الدول العربية التي ا�ست�ضافت الالجئين الفل�سطينيين،
حيث منحتهم الجن�سية منذ البداية ،دون �أن ُي�س�أل �أي منهم عن رغبته في حمل هذه الجن�سية،
وكان لذل��ك �أهداف �سيا�سية وا�ضحة ،بالرغم من الرف���ض العربي لقرار الأردن ،انطالقا من
موق��ف عربي يق�ض��ي بمنع �أي دولة عربية من من��ح جن�سيتها للفل�سطينيي��ن ،وما زال القرار
�ساري ًا حتى الآن في جامعة الدول العربية.
وقد �أُريد للهوية الوطنية الفل�سطينية التي ت�شكلت منذ االنتداب البريطاني ،الذوبان في الهوية
الأردنية ،بل ون�سيانها ،لكن ذلك لم يتحقق .و�سعت الأردن  -وما زالت ت�سعى  -منذ ذلك
الوقت ،عبر قوانينها و�آليات �سيا�سية مختلفة كي ال يحظى الفل�سطينيون بغالبية المنا�صب في
الحكومة الأردنية حتى ال ي�سيطروا على �صنع القرار.
نقط��ة �أخيرة ،ربما يمكن لن��ا �إثارتها في هذا المو�ضوع ،وهي م�ستقب��ل العالقة بين الأردن
وفل�سطي��ن ،حيث �أثار البع���ض قبل �أ�شهر عديدة مقترح الكونفدرالي��ة ،والقى هجوم ًا كبيراً
عليه .وال �شك ب�أن �أي عالقة في الم�ستقبل يجب �أن تكون �ضمن �أ�س�س جديدة تختلف كل
عما كانت عليه قبل العام  ،1967ومن �أجل مواطنة حقيقية.
االختالف ّ
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ملحق رقم  :1برنامج الم�ؤتمر
الم�ؤتمر ال�سنوي الثاني

ات الفل�سطينيَّ ُة وتمثُّالتُها
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3:15 – 2:50

نقا�ش

3:20 - 3:15

تعقيب مقدم الورقة

2:50 – 2:45
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الفل�سطينية وواقع التجزئة
جمعات
الجل�سة ال�ساد�سة :ال ّت ّ
ّ
قطاع غزة
4:10 – 3:20
رئي�س الجل�سة
3:35 – 3:20

ن�ضال �صبري

�سمير �أبو مدللة� :آثار الح�صار واالنق�سام والتكوين االقت�صادي
واالجتماعي لقطاع غزة على الم�شروع الوطني الجمعي
الفل�سطيني

3:40 – 3:35

تعقيب يو�سف عبد الحق

4:05 – 3:40

نقا�ش

4:10 - 4:05

تعقيب مقدم الورقة

4:20 – 4:10

ا�ستراحة قهوة
الفل�سطينية وواقع التجزئة
جمعات
الجل�سة ال�سابعة :ال ّت ّ
ّ
فل�سطينيو الداخل
5:10 – 4:20

4:35 – 4:20

عبد الكريم البرغوثي
يو�سف رفيق جبارين :مفاهيم التخطيط القومي في �إ�سرائيل
و�إ�ستراتيجيات ال�سيطرة
تعقيب مهند م�صطفى

رئي�س الجل�سة

5:05 – 4:40

نقا�ش

5:10 - 5:05

تعقيب مقدم الورقة

4:40 – 4:35
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اليوم الثاني
الجمعة 2013/1/18
9:00 – 8:30

ت�سجيل
الفل�سطينية وواقع التجزئة
جمعات
الجل�سة الثامنة :ال ّت ّ
ّ
�أوروبا والأمريكتان
9:50 – 9:00

رئي�سة الجل�سة
9:15 - 9:00
9:20 - 9:15

نادية حجاب

عبد الرزاق التكريتي :التجمعات الفل�سطينية في �أوروبا
إ�شكالية المواطنة
والأمريكتين و�
ّ
تعقيب معين رباني

9:45 - 9:20

نقا�ش

9:50 - 9:45

تعقيب مقدم الورقة
الفل�سطينية وواقع التجزئة
جمعات
الجل�سة التا�سعة :ال ّت ّ
ّ
لبنان
10:40 – 9:50

رئي�سة الجل�سة
10:05 – 9:50

غادة المدبوح

�ساري حنفي :الالجئون الفل�سطينيون في لبنان � ..أزمة الحا�ضر
و�سيناريوهات الم�ستقبل

10:10 – 10:05

تعقيب �أحمد جميل عزم

10:35 – 10:10

نقا�ش

10:40 – 10:35

تعقيب مقدم الورقة

10:50 – 10:40

ا�ستراحة قهوة
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الفل�سطينية وواقع التجزئة
جمعات
الجل�سة العا�شرة :ال ّت ّ
ّ
الأردن
11:40 – 10:50
11:05 – 10:50

�إياد البرغوثي
ع��روب العابد :في ت�صدع��ات المدينة الكبي��رة :الكفاح الفردي
للأردنيين من �أ�صل فل�سطيني في عمان ال�شرقية
تعقيب �أحمد نوفل

رئي�س الجل�سة

11:35 – 11:10

نقا�ش

11:40 – 11:35

تعقيب مقدم الورقة

12:40 – 11:40

�صالة الجمعة

11:10 – 11:05

الجل�سة الحادية ع�شر� :إ�ستراتيجيات مواجهة التجزئة وبناء الم�شروع الوطني الجمعي
المجتمع ال�سيا�سي الفل�سطيني في مواجهة التجزئة واالنق�سام
1:30 – 12:40
رئي�س الجل�سة

�إ�سماعيل النا�شف

12:55 – 12:40

رباب عبد الهادي :ال�سيا�سة الفل�سطينية  ..المقاومة والتحرير

1:00 – 12:55

تعقيب غ�سان الخطيب

1:25 – 1:00

نقا�ش

1:30 - 1:25

تعقيب مقدم الورقة

2:30 – 1:30

غداء

الجل�سة الثانية ع�شر� :إ�ستراتيجيات مواجهة التجزئة وبناء الم�شروع الوطني الجمعي
متطلبات �إعادة بناء التمثيل الوطني
3:20 – 2:30
رئي�س الجل�سة

وفاء عبد الرحمن

2:45 – 2:30

كرمة النابل�سي :هذه ال�سنة ،بالت�أكيد.

2:50 – 2:45

تعقيب جميل هالل

3:15 – 2:50

نقا�ش

3:20 - 3:15

تعقيب مقدم الورقة
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الجل�سة الثالثة ع�شر� :إ�ستراتيجيات مواجهة التجزئة وبناء الم�شروع الوطني الجمعي
ال�سلطة الفل�سطينية ..الواقع وال�سيناريوهات
4:10 – 3:20
رئي�س الجل�سة
3:35 – 3:20

�سمير عبد اهلل

جورج جقمان :ال�سلطة الفل�سطينية ،م�سار �أو�سلو ،وفك الح�صار
عن حق تقرير الم�صير

3:40 – 3:35

تعقيب قي�س عبد الكريم

4:05 – 3:40

نقا�ش

4:10 - 4:05

تعقيب مقدم الورقة

4:20 – 4:10

ا�ستراحة قهوة

الجل�سة الرابعة ع�شر� :إ�ستراتيجيات مواجهة التجزئة وبناء الم�شروع الوطني الجمعي
واقع التجزئة في �ضوء �سيناريوهات الحلول ال�سيا�سية المطروحة
5:10 – 4:20
رئي�س الجل�سة
4:35 – 4:20

رائد نعيرات

ليلى فر�سخ :التغلب على الت�شظي الفل�سطيني :الخيارات
ال�سيا�سية وال�ضرورات الوطنية

4:40 – 4:35

تعقيب ب�شير ب�شير

5:05 – 4:40

نقا�ش

5:10 - 5:05

تعقيب مقدم الورقة
الجل�سة الختامية
التو�صيات والمقترحات
5:30 – 5:10

رئي�س الجل�سة

خالد الحروب

5:20 – 5:10

نقا�ش

5:30 – 5:20

خليل �شاهين :التو�صيات
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ملحق رقم 2
الم�شاركون /ات في الم�ؤتمر
	•د� .أباهر ال�سقا :رئي�س دائرة علم االجتماع وعلم الإن�سان في جامعة بيرزيت.
	•د� .أحمد جميل عزم :رئي�س برنامج الدرا�سات العربية والفل�سطينية في جامعة بيرزيت.
	•�أ .د� .أحمد نوفل� :أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية في جامعة اليرموك ،الأردن.
	•د� .إ�سماعي��ل النا�ش��ف :ع�ضو هيئة تدري�سية في دائرة عل��م االجتماع وعلم الإن�سان في
جامعة بن جوريون ،بئر ال�سبع.
	•د� .إياد البرغوثي :مدير مركز رام اهلل لدرا�سات حقوق الإن�سان.
	•د .با�سم زبيدي� :أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية في جامعة بيرزيت.
	•د .ب�شير ب�شير :باحث في معهد فان لير بالقد�س.
	•�أ .جميل هالل :عالم اجتماع فل�سطيني.
	•د .ج��ورج جقمان� :أ�ستاذ في برنام��ج الماج�ستير في الديمقراطي��ة وحقوق الإن�سان،
ودائرة الفل�سفة والدرا�سات الثقافية في جامعة بيرزيت.
	•د .ح�سام زملط :ديبلوما�سي و�أكاديمي فل�سطيني.
	•�أ .ح�سن خ�ضر :كاتب ،ورئي�س تحرير مجلة الكرمل.
	•د .خالد الحروب� :أ�ستاذ الدرا�سات ال�شرق �أو�سطية في جامعة نورث وي�سترن ،الدوحة؛
وباحث متقدم في كلية الدرا�سات الآ�سيوية وال�شرق �أو�سطية في جامعة كامبردج.
	•�أ .خليل �شاهين :مدير البحوث وال�سيا�سات في مركز م�سارات.
	•د .رائد نعي��رات� :أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية في جامعة النج��اح ،رئي�س المركز الفل�سطيني
للديمقراطية.
	•د .رائف زريق :باحث ومحا�ضر في مجال النظرية ال�سيا�سية.
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	•د .رب��اب عبد الهادي� :أ�ستاذة م�شاركة في درا�سات الع��رق والمقاومة في جامعة �سان
فران�سي�سكو ،كبيرة الباحثين/الباحثات في المبادرة الأكاديمية لدرا�سة الجاليات العربية
والم�سلمة في المهجر في كلية الدرا�سات الإثنية بالجامعة.
	•د� .س��اري حنفي� :أ�ستاذ عل��م االجتماع وعلم الإن�سان والعل��وم الإعالمية في الجامعة
الأمريكية ،بيروت.
	•�أ� .سام بحور :م�ست�شار تطوير الأعمال في �شركة .AIM
	•د� .سامية بطمة :مديرة معهد درا�سات التنمية ،جامعة بيرزيت.
	•�أ� .سعد عبد الهادي :مدير عام م�ؤ�س�سة النا�شر للدعاية والإعالن والعالقات العامة.
	•د� .سمير �أبو مدللة :عميد كلية االقت�صاد والعلوم الإدارية في جامعة الأزهر ،غزة.
	•د� .سمير عبد اهلل :مدير عام معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني (ما�س).
	•د� .شفيق الغبرا :كاتب ،و�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية في جامعة الكويت.
	•د .عبد الرحيم ال�شيخ� :أ�ستاذ الفل�سفة والدرا�سات الثقافية والعربية في جامعة بيرزيت.
	•د .عب��د ال��رزاق التكريتي :محا�ضر ف��ي التاريخ الدول��ي بجامع��ة �شفيلد في بريطانيا،
ونا�شط فل�سطيني.
	•د .عبد الكريم البرغوثي :مدير معهد �إبراهيم �أبو لغد للدرا�سات الدولية.
	•�أ .عروب العابد :مر�شحة لنيل الدكتوراه في درا�سات التنمية ،ق�سم الدرا�سات الأفريقية
وال�شرقية في جامعة لندن.
	•د .غادة المدبوح� :أ�ستاذة م�ساعدة في جامعة بيرزيت.
	•د .غ�س��ان الخطيب :نائب رئي�س جامعة بيرزي��ت للتنمية واالت�صال ،محا�ضر درا�سات
ثقافية.
	•�أ .د .ف�ؤد المغربي� :أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية في جامعة تيني�سي الأمريكية� ،شاتانوغا.
	•�أ .قي�س عبد الكريم :ع�ضو المكتب ال�سيا�سي للجبهة الديمقراطية لتحرير فل�سطين.
	•�أ .د .كرم��ة النابل�سي� :أ�ستاذة ال�سيا�سة والعالقات الدولي��ة بجامعة �أوك�سفورد ،وممثلة
�سابقة لمنظمة التحرير الفل�سطينية.
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	•د .ليلى فر�سخ� :أ�ستاذ م�شارك في جامعة ما�سات�شو�ست�س في بو�سطن.
	•د .مجدي المالك��ي :ع�ضو هيئة تدري�سية في دائرة علم االجتماع والإن�سان في جامعة
بيرزيت.
	•�أ .معين رباني :باحث ،مدير م�شاريع في مبادرة �إدارة الأزمات الفنلندية .CMI
	•د .مم��دوح العك��ر :طبيب ،رئي���س مجل�س �أمناء مرك��ز م�سارات ،مفو���ض في الهيئة
الم�ستقلة لحقوق الإن�سان.
	•د .مهند م�صطفى :باحث في المركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية  -مدار.
	•د .نادية حجاب :مديرة �شبكة ال�سيا�سات الفل�سطينية.
	•�أ .د .نديم روحانا� :أ�ستاذ العالقات الدولية في جامعة تافت الأمريكية ،ومدير عام مركز
مدى الكرمل ،حيفا.
االقت�صادية.
	•د .ن�صر عبد الكريم� :أ�ستاذ جامعي ،وباحث في العلوم
ّ
	•�أ .د .ن�ضال �صبري� :أ�ستاذ في جامعة بيرزيت.
	•�أ .هاني الم�صري :مدير عام مركز م�سارات.
	•د .هنيدة غانم :المدير العام للمركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية  -مدار.
	•�أ .وفاء عبد الرحمن :مديرة م�ؤ�س�سة فل�سطينيات.
الح�ضرية وتخطيط المدن ،حيفا.
	•�أ .د .يو�سف رفيق جبارين� :أ�ستاذ الدرا�سات
ّ
مح��ام ،ع�ضو مجل�س
	•د .يو�س��ف عب��د الحق :محا�ضر جامعي ف��ي االقت�صاد التنموي،
ٍ
�إدارة المنتدى التنويري في نابل�س.
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ملحق رقم 3
�صور من الم�ؤتمر
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