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شكر وتقدير

يعرب امل�ؤلفون عن ال�شكر للأ�شخا�ص التالية �أ�سما�ؤهم ملا قدموه من م�ساهمات قيمة يف �إعداد هذا
الكتاب :مي�شيل دَنّ  ،كورتني غريفيث ،جي�سيكا كاتز ،لوري مرييت ،جون بولكاري ،جمانة �صيقلي ،يزيد
يحي ،مايكل يونغ وكارولني زو ّلو.
�صايغ ،فايز ال�ص ّياغ ،مهى َ
كما يتوجهون بال�شكر �إىل الأ�شخا�ص الذين �شاركوا يف ور�شة العمل التي �أقيمت يف عمان ،الأردن
يف �شهر �شباط/فرباير عام  ،2017و�إىل قادة الر�أي الفل�سطينيني الثمانية واخلم�سني الذين �شاركوا
يف امل�سح .و�أخريا ،ف�إنهم يعربون عن االمتنان مل�ؤ�س�سة «�أ�صفري» على م�ساندتها الكرمية مل�شروع «�آفاق
العامل العربي» الذي ميثل هذا التقرير جزء ًا منه.
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نبذة عن المح ّررين

بريي كاماك زميل م�شارك يف برنامج ال�شرق الأو�سط يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .عمل
�سابق ًا �ضمن فريق تخطيط ال�سيا�سات لدى وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي ،ونحو ع�شر �سنوات يف
جلنة العالقات اخلارجية يف جمل�س ال�شيوخ .يحمل �شهادات من جامعة مرييالند وجامعة كولومبيا.
ناثان ج .براون �أ�ستاذ يف العلوم ال�سيا�سية وال�ش�ؤون الدولية يف جامعة جورج وا�شنطن حيث
توىل �إدارة معهد درا�سات ال�شرق الأو�سط .كما �أنه زميل �أول غري مقيم يف برنامج ال�شرق الأو�سط
يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .وقد عمل زمي ًال وفق منحة وودرو ول�سون وزمي ًال وفق منحة
غوغنهامي ،وباحثا وفق منحة فولربايت .ن�شر �سبعة كتب (بالإنكليزية) منها« :ال�سيا�سات الفل�سطينية
بعد اتفاقيات �أو�سلو :ا�ستئناف فل�سطني العربية»؛ «عندما ال يكون الن�صر خيارا :احلركات الإ�سالموية
يف ال�سيا�سات العربية» .والكتاب الأخري لرباون هو« :الطرح الإ�سالمي بعد �إحياء ال�سيا�سات العربية»
(�أوك�سفورد يونيفري�سيتي بر�س .)2014

مروان ّ
املع�شر هو نائب الرئي�س ل�ش�ؤون الدرا�سات يف م�ؤ�س�سة كارنيغي ،حيث ي�شرف على بحوث
ال�شرق الأو�سط يف وا�شنطن وبريوت .وكان ّ
املع�شر قد توىل يف الأردن من�صب وزير اخلارجية ونائب
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رئي�س الوزراء ( )2005-2004وغطت مهماته العملية جماالت العمل الدبلوما�سي ،والتنمية ،واملجتمع
املدين ،واالت�صاالت .من م�ؤلفاته (بالإنكليزية) كتاب «نهج االعتدال العربي :وعد التحديث» (ييل
يونيفري�سيتي بر�س  )2008و«اليقظة العربية الثانية واملعركة من �أجل التعددية» (ييل يونيفري�سيتي
بر�س .)2016
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ّ
ملخص

على رغم انق�ضاء خم�سني �سنة على احلرب العربية الإ�سرائيلية العام  ،1967يبدو �أن احلركة
الوطنية الفل�سطينية تقف على مفرتق طرق .فقد تعرثت اجلهود املتكررة للتفاو�ض حول حل الدولتني،
كما �أن الو�سائل التقليدية للحركة الوطنية الفل�سطينية – وهي منظمة التحرير الفل�سطيني ،وفتح،
وال�سلطة الفل�سطينية منذ العام  –1994تواجه �أزمات ثقة.
رجح �أن ي�ؤدي امل�سار احلايل �إىل ا�ستمرار االحتالل ،والتو�سع يف اال�ستيطان ،واالنق�سام
وفيما ُي ّ
الداخلي� ،إال �أن البدائل اال�سرتاتيجية قد تق ّو�ض عن �إجنازات دبلوما�سية وم�ؤ�س�سية فل�سطينية ،من دون
توافر �ضمانات لنجاحها .واملطلوب ا�سرتاتيجية متما�سكة ،وظهور جيل جديد من القادة القادرين على
ر�أب ال�صدوع ال�سيا�سية و�ضخ حياة جديدة يف امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية.
أصوات فلسطينية
*

�أجرت م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل يف الآونة الأخرية م�سحا �شمل ثمانية وخم�سني
من القيادات الفل�سطينية املختارة يف جماالت متنوعة .وكما كان متوقعا ،ر�أى امل�شاركون
�أن االحتالل الإ�سرائيلي والأن�شطة اال�ستيطانية عقبة ك�ؤود حتول دون حتقيق ال�سيادة
الفل�سطينية .غري �أنهم قلقون بالقدر نف�سه من االنق�سامات الداخلية واالجتماعية .ور�أى
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*

ه�ؤالء ،ب�صورة خا�صة� ،أن ال�صدع القائم بني ال�ضفة الغربية وغزة ميثل عائقا هائال يعرت�ض
حتقيق التطلعات الفل�سطينية.
لقد �أعرب �أغلب امل�ستجيبني عن ت�شا�ؤمهم جتاه امل�ستقبل ،وعن اعتقادهم ب�أن حل الدولتني
مل يعد قابال للحياة .وكان ال�شباب ،ب�صورة خا�صة� ،أميل �إىل االعتقاد ب�أن اتفاقيات �أو�سلو
مل تخدم امل�صالح الفل�سطينية .ور�أى عدد مهم منهم �أن املقاومة امل�سلحة هي الأ�سلوب الأكرث
فعالية لتعزيز الروح الوطنية الفل�سطينية .وقد اكت�شفت م�ؤ�س�سة كارنيغي ت�ضا�ؤل الإميان
بامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الفل�سطينية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،تزايد الرتكيز على �أهمية املجتمع
املدين وامل�ؤ�س�سات الرتبوية.

البدائل السياسية

خالل العقود الأخرية ،بد�أ تنظيم امل�ؤ�س�سات الوطنية الفل�سطينية على افرتا�ض �أنها هي التي �ستتوىل
يف امل�ستقبل زمام الأمور يف دولة ذات �سيادة .ومع تزايد �شكوك الفل�سطينيني بحل الدولتني ،برزت
بدائل �أخرى كم�سارات معقولة للم�ضي قدما �إىل الأمام .و�أبدت كل منها دالئل على تبلور هذا التيار
يف �أو�ساط الأطراف الفاعلة يف القواعد ال�شعبية ،غري �أن �أيا منها ال يتمتع ،ومن املرجح �أن ال يتمتع،
بالدعم من جانب القيادة ال�سيا�سية التي تتخذ من رام اهلل مقر ًا لها.
* ثنائية القومية ما زالت ن�سبة ت�أييد اجلمهور للمقرتحات اخلا�صة بثنائية القومية ،التي
يت�شارك فيها الفل�سطينيون والإ�سرائيليون بدولة واحدة ،متدنية ن�سبيا؛ وينبغي على املنادين
بها �أن يبينوا على نحو مف�صل ا�سرتاتيجية قابلة للحياة لبلورة هذه الر�ؤية .ومع ذلك،
فبالنظر �إىل الأغلبية الدميغرافية الفل�سطينية الآخذة بالنمو بني نهر الأردن والبحر الأبي�ض
املتو�سط ،ف�إن خيارات ثنائية القومية قد تزداد جاذبية يف ال�سنوات املقبلة.
* املقاربات القائمة على احلقوق ثمة م�ؤ�شرات على �أن املقاربات التي ت�ستهدف ت�أمني
قدر �أكرب من احلماية القانونية للحقوق الإن�سانية واملدنية الفل�سطينية قد ازدادت قوة؛ وهي
ت�شمل تدابري وتكتيكات متنوعة – ترتاوح بني حركة ‘املقاطعة و�سحب اال�ستثمارات وفر�ض
العقوبات’ ،والوثائق القانونية الدولية ،واملقاومة غري العنيفة .غري �أن تنظيم حملة م�ستدامة
للع�صيان املدين �ستكون مهمة �صعبة ،وقد تخرج عن نطاق ال�سيطرة �إذا مل يتوفر لها �إجماع
وطني ،وقيادة حية ،وان�ضباط حمكم.
* املقاومة امل�سلحة �إن املقاومة امل�سلحة ،التي تعتربها �إ�سرائيل مرادفا للإرهاب ،هي املقاربة
الأكرث راديكالية .وقد خلفت االنتفا�ضة الثانية �آالف ال�ضحايا وكانت كارثية بالن�سبة للتطلعات
الفل�سطينية .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن ثمة دالئل على �أن الروح الن�ضالية تزداد عنفوانا،
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و�أن اخلمود ال�سيا�سي الفل�سطيني قد خلق فراغا ميلأه بالعنف �أ�شخا�ص �أو عنا�صر هام�شية
خابت �آمالهم.
مؤسسي   
نحو تجديد
َّ
*

*

*

*

*

*

�إن الهوية ال�سيا�سية والثقافية الفل�سطينية واملثال الأعلى املُد َرك للوحدة الفل�سطينية ما زالت
�أ�صدا�ؤهما على ما يبدو ترتدد بقوة ،غري �أن ال�شعب الفل�سطيني يعاين الت�شتت ال�سيا�سي
واجلغرايف على حد �سواء ،الأمر الذي يزيد من تعقيد اجلهود الرامية �إىل التجديد امل�ؤ�س�سي.
ومع الإقرار ب�ضعف املنظمة ،ف�إن امل�شاركني الفل�سطينيني يف امل�سح يعتربونها كيانا حيويا،
بل �إن كثريين منهم يعتقدون �أنها هي املفتاح لإحياء امل�شروع الوطني الفل�سطيني .فال�سلطة
الفل�سطينية �أخذت بال�ضمور خالل العقد املا�ضي ،وهي تبذل جهدها اليوم لتقدمي اخلدمات
العامة واملحافظة على �سيولتها النقدية .وقد ف�شلت يف رعاية جيل جديد من املواهب .وثمة
دالئل وا�ضحة كل الو�ضوح على هجرة الأدمغة.
وتواجه الف�صائل الفل�سطينية ،كذلك ،حتديات ج�سيمة .فقد فقدت فتح �إح�سا�سها التاريخي
بر�سالتها بعد عقود من ممار�سة ال�سلطة ،وهي ت�ؤدي وظيفتها الآن ك�شبكة للرعاية ال كحزب
�سيا�سي .وتواجه حما�س م�شاكل �أعمق من ذلك هي :غياب اال�سرتاتيجية ،و�ضعفها يف ال�ضفة
الغربية وعجزها عن �إدارة دفة احلكم يف غزة ،وف�شلها يف طرح خيار حقيقي للمقاومة،
وو�ضعها احلايل بو�صفها منبوذة على ال�صعيد الدويل.
لقد وافقت فتح وحما�س كلتاهما ،وبدعم من الغرب ،على تق�سيم فعلي لفل�سطني ،ما �أدى �إىل
تَخ ْندُق كل منهما يف الأرا�ضي التي يقيم فيها .وهناك تيار قوي يف �أو�ساط الفل�سطينيني يرى
�أن هذه املناف�سة تف ِّرق ال�شعب الفل�سطيني ،كما �أنها �أ�سهمت يف تداعي م�ؤ�س�ساته.
ومع فقدان الف�صائل الفل�سطينية لقدرتها على اجتذاب الأجيال اجلديدة ،ف�إن التيارات
التحتية التي كانت قد �أدت �إىل والدتها �أ�صال ما زال لها ح�ضور م�ؤثر يف املجتمع الفل�سطيني.
كما �أن البنى النظامية التي جت�سد ال ُهو ّية الوطنية الفل�سطينية �آخذة بالتحلل ،بيد �أن الهوية
نف�سها ما زالت ثابتة الأركان.
ي�ضاف �إىل ذلك �أن ثمة م�ؤ�شرات على العنفوان والروح الدينامية على امل�ستويات الوطنية
الفرعية .فالنقابات ،واجلماعات الطالبية ،والأطراف الفاعلة الأخرى يف املجتمع املدين،
متار�س ن�شاطا �سيا�سيا داخليا ناب�ضا باحلياة وتت�شابك مع القادة الأكرث �شبابا ممن
ي�ستطيعون �إعادة الروح �إىل ال�سيا�سات الفل�سطينية فيما تو�شك ال�سلطة على االنتقال من جيل
�إىل جيل.
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مقدمة
ّ

بعد ن�صف قرن من االنت�صار املذهل الذي م ّكن �إ�سرائيل من ال�سيطرة على القد�س ال�شرقية،
وال�ضفة الغربية ،وقطاع غزة ،ما زال امل�شروع الوطني الفل�سطيني يواجه عوائق ك�أداء يف جمال كينونة
الدولة .فقد ق�سمت ال�سلطة الفل�سطينية  -التي قامت العام  1994كمحطة على الطريق باجتاه حتقيق
ال�سيادة الكاملة � -إىل ق�سمني منذ �سيطرة حما�س على قطاع غزة عام  1.2007ويف غ�ضون ال�سنني
ال�سبع والع�شرين الأوىل من االحتالل الإ�سرائيلي ،تزايدت حركة بناء امل�ستوطنات الإ�سرائيلية خالل
فرتة الثالثة والع�شرين عاما التي متثل عمر ال�سلطة الفل�سطينية ،فارتفع عدد امل�ستوطنني يف ال�ضفة
2
الغربية من  116300العام � 1993إىل  382900العام .2015
بالتو�سع على �أ�س�س بديهية
منذ اتفاقيات �أو�سلو العام  ،1993بد�أت �أغلب امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية
ّ
مفادها �أن من املمكن �إقامة دولة فل�سطينية عرب املفاو�ضات لت�سوية ال�صراع العربي الإ�سرائيلي .لكن
منذ العام  ،2000باءت اجلهود املتتالية للتفاو�ض حول اتفاقية للو�ضع النهائي بالف�شل .ومع تزايد
ال�شكوك حول الطرق التي قد ت�ؤدي �إىل �إقامة هذه الدولة ،ف�إن الهدف النهائي مل يعد هو العن�صر
املوجه للح�سابات ال�سيا�سية .ونتيجة لذلك ،ما الزالت ال�شرعية ال�سيا�سية الفل�سطينية تت�آكل مع ت�صاعد
ّ
الر�أي يف �أو�ساط الفل�سطينيني ب�أن قيادتهم الوطنية عاجزة عن طرح ر�ؤية ا�سرتاتيجية تف�صيلية
متما�سكة.
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من هنا ،يبدو �أن الهوية الوطنية الفل�سطينية قد و�صلت �إىل منعطف حرج ال تتفرع عن طريق وا�ضحة
�إىل الأمام .و�سي�ؤدي امل�سار احلايل �إىل ا�ستمرار االحتالل ،وتو�سع امل�ستوطنات ،واالنق�سام االجتماعي،
واالنحالل امل�ؤ�س�سي .وتفيد الت�سربات عن املفاو�ضات حول املقاربات اجلديدة يف القواعد ال�شعبية �أنه
يجر التو�صل �إىل �إجماع حول هذه امل�س�ألة .فهذه املقاربات ،التي تت�ضمن� ،أ�سا�س ًا ،تعاظم املواجهة مع
مل ِ
�إ�سرائيل ،قد ترتتب عليها ا�ضطرابات اقت�صادية اجتماعية ،ومن املحتمل �أن ت�ؤدي �إىل تقوي�ض بع�ض
الإجنازات التنظيمية ،والأخالقية ،والدبلوما�سية التي حققتها احلركة الوطنية الفل�سطينية حتى الآن
– من دون �ضمانات م�ؤكدة على النجاح .وباال�ستناد جزئي ًا �إىل م�سح غري ر�سمي �شمل ثمانية وخم�سني
�شخ�ص ًا من القادة الفل�سطينيني العاملني يف جماالت عديدة ،وجمموعة من املقاالت حول موا�ضيع من
بينها �إ�شراك املجتمع املدين ،وامل�شاركة ال�سيا�سية لل�شباب ،وامل�صاحلة ،والقانون الدويل ،واحلقوق
الفل�سطينية ،يحاول هذا التقرير ا�ست�شراف امل�ستقبل حول ق�ضية الإحياء والتجديد الوطني.
آراء ومواقف

يف وقت �سابق من هذه ال�سنة� ،أجرت م�ؤ�س�سة كارنيغي م�سح ًا �شمل ثمانية وخم�سني �شخ�صية
قيادية فل�سطينية ا�ستُط ِلعت �آرا�ؤهم حول االجتاهات االجتماعية وال�سيا�سية .و�ضمت املجموعة
عدد ًا من الباحثني ،وال�صحافيني ،واملحامني املخت�صني بحقوق الإن�سان ،والنا�شطني ،والقيادات
الطالبية ،وكبار املوظفني ال�سابقني ،واملبادرين وغريهم من ممثلي اجلماعات الفل�سطينية يف
ال�ضفة الغربية ،وغزة ،والقد�س ال�شرقية ،و�إ�سرائيل ،وال�شتات .ومل يكن اختيار ه�ؤالء ع�شوائي ًا.
وينبغي ،لذلك� ،أال تعترب �آرا�ؤهم ممثلة للمجتمع الفل�سطيني ب�أكمله .غري �أن �إجاباتهم مبجموعها
تلقي ال�ضوء على �شكل التوجهات امل�ستقبلية للحركة الوطنية الفل�سطينية .وتنعك�س نتائج امل�سح
يف ت�ضاعيف هذا التقرير ،غري �أن النقاط التالية تعر�ض بع�ض النتائج الأ�سا�سية .وقد طلب من
امل�ستجيبني �أن يعربوا عن �آرائهم بكلماتهم و�أ�ساليبهم� ،إال �إذا �سئلوا عن غري ذلك؛ وقد �صنفت
3
الإجابات بعدها بو�صفها جزء ًا من التحليل.
* «ماهي يف ر�أيك؛ التحديات الثالثة الأهم التي تواجه املجتمع الفل�سطيني؟» (�إجابة
مفتوحة) .عمدت �أغلبية عري�ضة من امل�ستجيبني �ضمن �إجاباتهم الثالث �إىل دمج
العنا�صر التالية� )1( :شكل من �أ�شكال االحتالل و�/أو الن�شاط اال�ستيطاين الإ�سرائيلي
و(� )2شكل من �أ�شكال االن�شقاق ال�سيا�سي و�/أو االجتماعي الداخلي .وذكر نحو ن�صف
�أفراد العينة �شكال من �أ�شكال عجز القيادات �أو ق�صور الر�ؤى ،بينما �أ�شار عدد �أقل
من امل�ستجيبني �إىل �أمور �أخرى ،مثل التحديات االقت�صادية ،والدميقراطية ،وحقوق
الإن�سان ،والق�ضايا املت�صلة بالو�ضع النهائي ،مثل �إقامة دولة فل�سطينية �أو حق العودة.
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*

*

*

*

*

*

«ماهي يف ر�أيك ،التحديات الثالثة الأهم التي تواجه ال�شباب الفل�سطيني؟» (�إجابة
مفتوحة) .ذكرت �أغلبية عري�ضة من امل�ستجيبني هنا �شك ً
ال من �أ�شكال البطالة وق�صور
العمالة يف واحد من �إجاباتهم الثالث .و�أ�شار نحو ن�صفهم �إىل االحتالل �أو القيود
على احلركة ،بينما ذكر عدد �أقل منهم �أموراً �أخرى ،مبا فيها االغرتاب االجتماعي،
والتحديات املرتبطة بالفر�ص املتاحة للم�شاركة االجتماعية �أو ال�سيا�سية� ،أو االفتقار
�إىل الر�ؤية ال�سيا�سية.

«ما هو ،يف اعتقادك ،الو�ضع املتوقع �أكرث من غريه يف فل�سطني يف غ�ضون ال�سنوات الع�شر
املقبلة؟» (�إجابة مفتوحة)� .أعرب �أكرث امل�ستجيبني هنا عن ت�شا�ؤمهم يف هذه الناحية.
وكان نحو  20باملائة منهم متفائلني ،بينما مل يكن �أقل من  10باملائة متفائلني �أو
مت�شائمني.
التو�صل �إىل حل الدولتني بني فل�سطني و�إ�سرائيل؟» (خيارات
«هل تعتقد �أن من املمكن ّ
متعددة)� .أجاب ثالثون من �أ�صل �أربعة وخم�سني م�ستجيبا بالنفي بينما كان الرد
بالإيجاب من جانب �أربعة وع�شرين.

«ما هو الو�ضع ال�سيا�سي املف�ضل لديك لفل�سطني يف غ�ضون ال�سنوات الع�شر القادمة؟ »
(�إجابة مفتوحة) .كان الرد على هذا ال�س�ؤال ت�شكيلة وا�سعة من الإجابات� ،إذ �أجاب �أفراد
العينة بالإ�شارة �إىل �شكل من �أ�شكال حل الدولتني ب�أعداد �أكرب ممن ذكروا حل الدولة
الواحدة( .و�شملت �أكرث الإجابات املت�صلة ب�أحد �أ�شكال الدولة الواحدة دولة ثنائية
اجلن�سية ودميقراطية ،مع �أن �أحد القياديني يف �صفوف الطالب من ال�ضفة الغربية
دعا ب�صورة مبا�شرة �إىل �إزالة الإ�سرائيليني) .غري �أن �أكرث من ن�صف امل�ستجيبني رف�ضوا
حتديد معامل �سيا�سية حمددة للدولة يف �آخر املطاف ،وركزوا بد ًال من ذلك على ت�شكيلة
من الأهداف ،مثل �إزالة امل�ستوطنات� ،أو التحرير� ،أو حق العودة.
«ما هي ،يف ر�أيك ،امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية الأكرث �أهمية؟» (�إجابة مفتوحة) .ذكر
امل�ستجيبون ال�ستة واخلم�سون ع�شرين كياناً خمتلفاً ،يف مقدمتها منظمة التحرير
الفل�سطينية (ت�سع �إجابات) .وكان عدد الإجابات التي ذكرت املجتمع املدين �أو م�ؤ�س�سة
تعليمية (وجمموعها �ست �إجابات) �أكرب من تلك التي �أ�شارت �إىل ال�سلطة الفل�سطينية
(�أربع �إجابات) .و�أكد �سبعة م�ستجيبني بو�ضوح �أنه ال توجد م�ؤ�س�سات فل�سطينية تتمتع
بالكفاءة.

«من بني املكونات التالية ،ما هو املكون الذي تعتربه العن�صر الأهم يف تكوين هويتك
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ال�شخ�صية؟» (خيارات متعددة) .من �أ�صل امل�ستجيبني ال�ستة واخلم�سني ،ر�أى اثنان
وثالثون �أن الهوية الوطنية هي العن�صر الأهم ،يليها املوطن الأ�صلي (ت�سعة) ،والدين
(خم�سة) ،واجلن�س (اثنان) ،والأ�صل الإثني (واحد) .و�أورد �سبعة من امل�ستجيبني �أكرث
من �إجابة واحدة ،غري �أن �أحداً منهم مل ي�شر �إىل العائلة �أو الع�شرية.

*

*
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«من بني الزعامات الفل�سطينية احلالية ،من هي ال�شخ�صيات القيادية الثالث امللهِمة
الأدعى �إىل الثقة من غريها؟» (�إجابة مفتوحة) .ذكر �أربعة وخم�سون م�ستجيباً �أ�سماء

ثالثني �شخ�صية خمتلفة .فبعد حممود عبا�س (اثنان وع�شرون)� ،شملت قائمة
ال�شخ�صيات الأبرز التي نوه بها امل�ستجيبون ك ً
ال من حممد دحالن (�أربعة ع�شر)،
وخالد م�شعل (ثالثة ع�شر) ،و�إ�سماعيل هنية (ثالثة ع�شر) ،ومروان الربغوثي (�أحد
ع�شر) .و�أفاد ثمانية من امل�ستجيبني �أنه لي�س هناك �شخ�صيات قيادية فل�سطينية
ُملهِمة.
«ماهي الدولة الأجنبية الأكرث �أهمية بالن�سبة مل�ستقبل فل�سطني؟» (�إجابة مفتوحة).
اختار �أربعة ع�شر من خم�سني م�ستجيباً الواليات املتحدة ،واحتلت م�صر املرتبة الثانية
(ثمانية) و�إ�سرائيل (�ستة) ،والأردن (�أربعة) .وذكر اثنان من امل�ستجيبني ك ً
ال من م�صر
والأردن �سو ّياً ،بينما �أ�شار �ستة �إىل ت�شكيلة منوعة من الدول ،وذكر �أربعة �أنه لي�س
هناك من دولة معينة متار�س النفوذ .وذكر م�ستجيب واحد بلداً �آخر مبفرده �إيران� ،أو
الرنويج� ،أو فل�سطني� ،أو قطر� ،أو �سوريا� ،أو تركيا.

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل

قابلية الحياة لحل الدولتين

يف ال�سنوات الأوىل بعد «النك�سة» (التي يطلق عليها الإ�سرائيليون «حرب الأيام ال�ستة») ،كانت
ال�صحوة الوطنية الفل�سطينية �أمرا بعيد املنال .وتولت �إن�شاء منظمة التحرير الفل�سطينية العام
 1964جامعة الدول العربية التي كان ي�سيطر عليها �آنذاك الرئي�س امل�صري جمال عبد النا�صر،
الحتواء الهوية الوطنية الفل�سطينية ،جزئي ًا على الأقل .وبعد جيل واحد ا�ستوعبت القومية العربية
احلركة الوطنية الفل�سطينية ،و�سيطرت فيه م�صر على غزة والأردن على ال�ضفة الغربية والقد�س
ال�شرقية ،ثم وجد الفل�سطينيون يف هذه الأرا�ضي �أنف�سهم ،فج�أة ،يف ظل االحتالل الإ�سرائيلي العام
.1967
ولكن بعد ظهور يا�سر عرفات وقيادة م�ستقلة حلركة فتح بعد عام  ،1967حظي الفل�سطينيون
مب�ساندة دولية مهمة وحققوا بع�ض اخلطوات باجتاه �إقامة الدولة والتحرير .و�أخذت �أعمال حرب
الع�صابات اجلريئة التي قاموا بها -ومل تقت�صر غالب ًا على �أهداف مدنية �إ�سرائيلية (بل غري
�إ�سرائيلية)  -ت�ست�أثر باهتمام عاملي ،و�أدى ذلك ب�صورة ال مفر منها �إىل �إل�صاق �صفة الإرهاب بحركة
التحرر الوطني� .إال �أن ميل الفل�سطينيني �إىل ا�ستخدام هذا العنف مل يكن ي�ستثني الدبلوما�سية-
التي ا�ستهدفت �أول الأمر البعد الإقليمي ثم البعد العاملي -كما �أنه مل يحل دون تطبيق الرباغماتية
4
ال�سيا�سية ،وال �سيما خالل ثمانينيات القرن املا�ضي ومن بعدها.
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وفيما كانت وجهات النظر الفل�سطينية تتبلور باجتاه تكري�س حل الدولتني يف ال�سبعينيات
والثمانينيات من القرن املا�ضي ،كان الالعبون الدوليون يحددون ،من خالل جتديدات حتديثات
ومراجعات متتالية ،الإطار الذي ميكن يف �إطاره حتقيق التطلعات الفل�سطينية .وهناك ثالثة �أمثلة
يف هذه الناحية :قرار جمل�س الأمن الدويل الرقم  242يف ت�شرين الثاين /نوفمرب  ،1967واتفاقيات
كامب ديفيد بني �إ�سرائيل وم�صر العام  1978ثم يف العام  ،2003خريطة الطريق الرباعية لتحقيق
ال�سالم -التي مل يكن للفل�سطينيني دور يف �صياغة � ٍّأي منها 5.وقد طرح قرار جمل�س الأمن الدويل
� 242أول الأمر مفهوم «الأر�ض مقابل ال�سالم» الذي �أ�صبح هو الأ�سا�س لالتفاقيات التي و ّقعت بني
�إ�سرائيل وم�صر ( )1979والأردن ( )1994واتفاقيات �أو�سلو .وت�ضمنت اتفاقيات كامب ديفيد
اخلطوط العري�ضة ل�سلطة تتمتع باحلكم الذاتي يف ال�ضفة الغربية وغزة .وقد رف�ضتها منظمة
التحرير الفل�سطينية ومل تن ّفذ على الإطالق ،غري �أنها غدت مبثابة منوذج التفاقيات �أو�سلو بعد
خم�سة ع�شر عاما� .أما خارطة الطريق الرباعية ،التي ُو�ضعت م�س َّود ُتها يف عهد الرئي�س الأمريكي
جورج دبليو بو�ش و�أطلقتها اللجنة الرباعية (الواليات املتحدة ،ورو�سيا ،واالحتاد الأوروبي ،والأمم
املتحدة) يف ني�سان�/أبريل  ،2003فقد كانت خطة تقوم على �أ�سا�س الأداء لإنهاء ال�صراع ،وقد غدت
هي الأ�سا�س للجهود التفاو�ضية الالحقة.
كان من الأهداف الأ�سا�سية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،وبخا�صة يف فرتة الزعزعة التي �سبقت
�أو�سلو« ،املحافظة على ا�ستقاللية
القرار الفل�سطيني» 6.ويف حني
«�إن تو�سيع امل�ستوطنات هو ،بالفعل ،جوهر االحتالل.
حافظ الفل�سطينيون دائما على
وما مل تتم معاجلة هذه امل�س�ألة ،ف�إن الق�ضايا الأخرى
حرية اتخاذ القرار ،ف�إنهم حاولوا،
ال معنى له».
عموما ،حتا�شي االن�سالخ عن الدول
 معني رباين ،حملل وباحثالعربية .وقد تزامنت فرتات التقدم
يف امل�شروع الفل�سطيني على العموم
مع فرتات اال�ستقالل ،بينما فتحت فرتات الركود �أو االنح�سار املجال للتدخل اخلارجي.
يف هذه الأثناء ،وقفت الواليات املتحدة والالعبون الدوليون الآخرون �ضد اجلهود الأحادية
الفل�سطينية للعمل خارج �إطار املفاو�ضات الثنائية ،مثل االن�ضمام �إىل املنظمات الدولية وال�سعي �إىل
حتقيق امل�صاحلة بني فتح وحما�س 7.وعلى الرغم من هذه املعار�ضة ،ف�إن دولة فل�سطني ،على الرغم
من افتقارها �إىل احلدود �أو ال�سيادة ،قد حظيت باعرتاف دبلوما�سي رمزي من جانب ما يزيد على
 130دولة متثل نحو  80باملائة من �سكان العامل؛ كما اكت�سبت �صفة ع�ضو مراقب يف الأمم املتحدة
ومنظمات دولية �أخرى 8.غري �أن االعرتاف الدبلوما�سي ،بحد ذاته ،مل يحقق �إال �أقل القليل من
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ال�شكل .1
م�سح كارنيغي« :هل تعتقد اأن حل الدولتني بني فل�سطني واإ�سرائيل قابل للتحقق؟»
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الفوائد الواقعية امللمو�سة.
ومع �أن القيادة الفل�سطينية القائمة يف رام اهلل ظلت تعمل وفق اخلطوط العري�ضة ملنطلقات
�أو�سلو الرامية �إىل �إقامة الدولتني ،فقد ت�ضاءلت االحتماالت بتحقيق الت�سوية عن طريق املفاو�ضات.
وكانت ا�ستطالعات الر�أي املكثفة يف ال�ضفة الغربية وغزة قد بينت على مدى عقدين من الزمان
دعما ثابتا حلل الدولتني 9عرب املفاو�ضات – من الناحية النظرية على الأقل .غري �أن �أغلبية عري�ضة
من القطاعات امل�ستطلعة مل تعد ت�ؤمن ب�إمكانية حتقيق هذه النتيجة؛ فقد �أظهر �أحد اال�ستطالعات
م�ؤخر ًا �أن  65باملائة من الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وغزة يعتربون �أن حل الدولتني مل يعد
قاب ًال للحياة؛ بل �إن  3باملائة يف ال�ضفة الغربية وغزة ر�أوا �أن على الرئي�س حممود عبا�س �أن يعيد
ترتيب الأولويات يف مفاو�ضات ال�سالم؛ و�أفاد  16باملائة فقط من ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم
بني  15و� 29سنة �أن اتفاقيات �أو�سلو قد خدمت م�صالح الفل�سطينيني 10.و�أجاب معظم الأ�شخا�ص
املُ�ستطلعة �آرا�ؤهم يف م�سح كارنيغي بالنفي على �س�ؤال ما �إذا كان ح ّل الدولتني ال يزال ممكن ًا
(انظر ال�شكل .)1
استراتيجيات بديلة

مع و�صول حلول الدولتني �إىل طريق م�سدود ،يربز ال�س�ؤال :ماهي البدائل ،وما هو مدى قابليتها
للحياة؟ لقد ناق�ش الفل�سطينيون طوي ًال هذه الق�ضية ،وكان من بني البدائل املحتملة حل ثنائية
القومية ،واملقاربات املبنية على احلقوق ،واملقاومة امل�سلحة .ومي ّثل الأول خمرج ًا بدي ًال ال يتفق
مع دبلوما�سية حل الدولتني التقليدية� ،أما اّ
احللن الآخران فهما مقاربتان بديلتان ال تن�سجمان
بال�ضرورة مع خ�صائ�ص دولة حمددة يف التحليل الأخري .غري �أن ك ًال منها ينطوي على ا�ستثناء
قواعد الالعبني الفل�سطينيني ال�شعبية �أو تهمي�شهم ،وال يتمتع �أي منها الآن �أو قد ال يتمتع يف ما بعد،
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بدعم القيادة القائمة يف رام اهلل.
ثنائية القومية

�إن مقرتحات اقرتاح ثنائية القومية ،التي يت�شارك فيها الفل�سطينيون والإ�سرائيليون يف دولة واحدة،
لي�ست �أمر ًا جديد ًا .ففي ع�شرينيات القرن املا�ضي نادت منظمة «بريت �شالوم» اليهودية – التي مل يكن
عدد �أع�ضائها نحو مائة �شخ�ص -بتعاي�ش عربي -يهودي يف دولة ثنائية القومية ،يف غمرة التوترات بني
اجلانبني يف فل�سطني اخلا�ضعة لالنتداب �آنذاك 11.ويف �أواخر ال�ستينيات ،وقبل املوافقة على خمرجات
الدولتني واالبتعاد عن العنف ،اقرتحت منظمة التحرير الفل�سطينية �إقامة «دولة علمانية دميقراطية»،
يتمتع بحمايتها الفل�سطينيون واليهود على حد �سواء 12.وخالل العقود الأخرية �أعربت �شرائح معينة من
املجتمع الفل�سطيني مثل املثقفني ون�شطاء املجتمع املدين ،عن معار�ضتهم لإطار �أو�سلو لأنه �أخفق يف
احلد من التو�سع اال�ستيطاين وف ّرط مبطالب الفل�سطينيني ،فبد�أوا على هذا الأ�سا�س ،املطالبة بحلول
الدولة ثنائية القومية.
بيد �أن الدعم ال�شعبي ملخرجات الدولة الواحدة ،يف ال�ضفة الغربية وغزة على الأقل ،ما زال �ضئي ًال
ن�سبيا .فقد بينّ ا�ستطالع �أجري يف الآونة الأخرية �أن  18باملائة فقط من الفل�سطينيني يف ال�ضفة
الغربية وغزة ي�ؤيدون قيام دولة ثنائية القومية ،بينما وجد ا�ستطالع �آخر �أن  43باملائة من الفل�سطينيني
يعار�ضون ذلك� 13،إال �أن �أعداد ًا عري�ضة من ال�شباب الفل�سطينيني -الذين مل يكن تقديرهم عالي ًا للفوائد
املرتتبة على تقرير امل�صري لل�سلطة
«�إن حتقيق الدولة الفل�سطينية �أمر جوهري بالن�سبة
الفل�سطينية -قد �ص ّرحوا ب�صورة
حلقوق الإن�سان ب�أكملها� ،إال �إذا كان حل الدولة
�أقوى مما �أعلنه اجليل الأكرب �سن ًا
14
الواحدة ممكنا».
ب�أن منطلقات �أو�سلو يف حكم امليتة.
 حنان حمودة ،حمامية متخ�ص�صة بحقوق الإن�سانوالواقع �أن بع�ضهم قد ر�أوا �أن ثمة
ت�أييد ًا عام ًا م�ضمر ًا ومهم ًا ملخرجات
15
الدولة الواحدة ،ولكنه يفتقر �إىل زعيم دينامي يدعو �إليه لي�صبح �شرعي ًا وقاب ًال للحياة.
كارثي
وبطبيعة احلال ،يعترب الكثري من الفل�سطينيني �أن التح ّرك باجتاه مقاربات الدولة الواحدة �أم ٌر ٌّ
16
بالن�سبة للحركة الوطنية الفل�سطينية ،لأن �إ�سرائيل �ستحتفظ لنف�سها بجميع املكا�سب امل�ؤ�س�سية.
ويخل�ص ه�ؤالء �إىل القول ب�أن هذه املقاربة قد تف�ضي �إىل �شرعنة امل�ستوطنات الإ�سرائيلية واملخاطرة
باالعرتاف الدبلوما�سي الذي حققته الهوية الوطنية الفل�سطينية.
�إن حت ّول الفل�سطينيني البطيء باجتاه ثنائية القومية قد يرتابط مع بروز الأغلبية الدميغرافية
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الفل�سطينية بني نهر الأردن والبحر الأبي�ض املتو�سط .لذلك يدرك الكثري من الفل�سطينيني �أن الزمن
يعمل ل�صاحلهم ،على الرغم من النك�سات ال�سيا�سية .ووفق ًا لتقدير ا�ست�شرايف الحتماالت امل�ستقبل و�ضعه
اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني يف �شهر كانون الأول /دي�سمرب  ،2015ف�إن عدد الفل�سطينيني
واليهود املقيمني يف الأرا�ضي الفل�سطينية �ضمن احلدود التي ك ّر�سها االنتداب الربيطاين �سيكون متعاد ًال
يف العام � ،2017أي نحو  6.4ماليني لكل منهما 17.وي�شري تقدير ح�سابي �آخر �إىل �أن اليهود قد غدوا
�أقلية يف «�إ�سرائيل -فل�سطني» منذ العام  18 .2012ومهما كانت دقة التوقيت ،ف�إن االجتاه وا�ضح :فبما
�أن معدل املواليد الفل�سطينية هي �أعلى ب�صورة كبرية– 4.1والدة لكل امر�أة يف ال�ضفة الغربية باملقارنة
مع  3.1يف �إ�سرائيل– ف�إن الفل�سطينيني �سي�ؤلفون يف امل�ستقبل �أغلبية جوهرية يف املنطقة التي ت�ضم
�إ�سرائيل وفل�سطني كليهما .ولكن� ،إذا تبني �أن هذا االعتقاد بقوة الأغلبية الفل�سطينية الدميغرافية
جمانب لل�صواب ،ف�إن هذا الو�ضع اخلطر �سيف�ضي �إىل اخلمود ال�سلبي وبالتايل �إىل الركود.
وحتى لو مت القبول بهدف الدولة الدميقراطية الواحدة باعتباره مطلبا حميدا ،ف�إن على املنادين
بثنائية القومية �أن يبينوا ال�سبيل امل�ؤدي �إىل بلورة هذه الر�ؤية .فعلى الرغم من خماوف الأجيال ال�سابقة
من الزعماء القادة الإ�سرائيليني من �ضياع الأغلبية اليهودية يف �إ�سرائيل 20،ف�إن الزخم الدميغرايف
الفل�سطيني مل ي�ؤد حتى الآن �إىل �إدراك الإ�سرائيليني باحلاجة املا�سة لت�سوية النزاع .وقد خل�ص اليمني
الإ�سرائيلي ،على ما يبدو� ،إىل �أنه من غري املحتمل �أن ي�ستلزم العن�صر الدميغرايف التو�صل �إىل قرار
ب�إنهاء ال�صراع .وقد �أبلغ �أحد املحللني الفل�سطينيني مندوب م�ؤ�س�سة كارنيغي �أن تعزيز قدرة الأغلبية
يتطلب �إرغام �إ�سرائيل �أن تختار �إما حل الدولة �أو حل الدولتني-وبو�سع �إ�سرائيل �أن تتحا�شى هذا اخليار،
طاملا ا�ستمر االنق�سام والف�صل بني ال�ضفة الغربية وغزة 21.وهكذا ،ف�إن الثقل الدميغرايف قد يغيرّ
مالمح ال�صراع يف العقود القادمة ،ورمبا �سيجعل حل الدولة الواحدة �أكرث جاذبية� ،إال �أن من غري
املحتمل �أن يكون هذا العن�صر ال�سكاين من العوامل املح ّددة ،ويف امل�ستقبل القريب على الأقل.
المقاربات القائمة على أساس الحقوق

من الأمور امل�ضمرة التي ينطوي عليها َم ْن َ�سق �أو�سلو الفكرة التي مفادها �أن الدولة ال�سيادية هي
ال�ضمان الأف�ضل للحقوق الفل�سطينية .غري �أن كثريا من الفل�سطينيني ذكروا مرارا وتكرارا يف
املناق�شات التي غطتها م�ؤ�س�سة كارنيغي �أن زعماءهم ينبغي �أال يقبلوا املفاهيم املطروحة للدولة.
وبعبارة �أخرى ،ف�إن م�ضمون الدولة �أهم يف نظرهم من �شكلها ،وهم بالتايل ي�شككون يف �أن تكون
قابلة للحياة �أية اتفاقية ت�سفر عن خلق دولة تفتقر �إىل خ�صائ�ص معينة مثل احلدود املحددة،
واال�ستقالل الأمني ،وال�سيطرة على احلدود .22وثمة �إ�شارات على حدوث تطور يف تفكري النا�شطني
واملنظرين الفل�سطينيني ،مبن فيهم �أولئك املوجودون داخل �إ�سرائيل ،يف مقاربة ت�سعى �إىل حتقيق
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حماية قانونية �أف�ضل م�ستمدة من وثائق مثل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان واتفاقية احلقوق املدنية
وال�سيا�سية.
وقد ت�شتمل هذه املقاربة على ت�شكيلة وا�سعة من الإجراءات واخلطوات التكتيكية على ال�صعيدين
املحلي والدويل – تت�ضمن حركة ‘املقاطعة و�سحب اال�ستثمارات وفر�ض العقوبات’ ،والوثائق القانونية
وال�شرعية العاملية واملقاومة غري العنيفة والع�صيان املدين .وتتميز املقاربة التي تقوم على �أ�سا�س
احلقوق بالغمو�ض بحيث ميكن �أن
تن�سجم مع حل الدولتني �أو ثنائية
«�سواء كان احلديث عن دولة واحدة ،دولتني� ،أو
القومية على حد �سواء -مع �أنها ال تثري
خم�سني دولة ،يجب �أن يكون هناك عقد اجتماعي
احتمال تقوي�ض الوالء حلل الدولتني
قائم على مبادئ احلرية والعدالة والكرامة للجميع،
مع مرور الوقت .و�إذا كانت احلقوق
جت�سده».
وهذا ما ت�سعى �سيا�سات �إ�سرائيل �إىل منع ّ
الإن�سانية واملدنية الفل�سطينية هي
 فادي قرعان ،قائد حملة وخبري يف التنظيم املجتمعيالقيمة العليا والهدف الأ�سمى ،ف�إن
الدولة �ستكون هي الو�سيلة لتحقيق الغاية ولي�ست الغاية نف�سها .وبطبيعة احلال ،ف�إن املقاربات القائمة
على احلقوق قد ت�ستخدم للمطالبة باملزيد من احلقوق من جانب الهيئات الفل�سطينية احلاكمة يف
ال�ضفة الغربية وغزة .ورمبا يف�سر ذلك �إحجام هذه امل�ؤ�س�سات عن تبني مثل هذه املقاربات .وهناك
تطبيقان حمددان للمقاربات القائمة على احلقوق ،وهما املقاومة غري العنيفة و‘املقاطعة و�سحب
اال�ستثمارات وفر�ض العقوبات’.
المقاومة غير العنيفة

بينّ ا�ستطالع �أجري م�ؤخرا �أن  62باملائة من �سكان ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �أنهم ،يف غياب
مفاو�ضات الو�ضع النهائي� 23،سي�ساندون املقاومة غري العنيفة .ومن الوا�ضح �أن لهذه املقاربة جاذبية
نظرية لدى الفل�سطينيني ،وال �سيما �إذا �أخذنا باالعتبار �أن املفاو�ضات والعنف قد �أخفقا يف ت�أمني
حتقيق الدولة ،وكذلك ال�سجل التاريخي مل�سار حركات املقاومة غري العنيفة يف �سياقات �أخرى .غري
�أن النجاح يف املمار�سة الواقعية يتطلب قيادة موحدة ،و�إجماعا وطنيا ،وان�ضباطا تنظيميا – وهي
متطلبات غائبة يف هذه الآونة 24.و�سيكون تنظيم حملة م�ستدامة للع�صيان املدين مهمة �صعبة
وت�ستغرق وقتا طويال .ومع �أنها قد تعيد �إىل الأذهان بع�ض ال�صور املثالية عن امل�سريات ال�سلمية،
ف�إنها يف واقع املمار�سة العملية ،قد تكون ب�شعة على نحو ا�ستثنائي – على الأقل يف �أعني الكثريين
الذين يعار�ضون �أهدافها .فمن املحتمل �أن تت�ضمن مواجهات متواترة بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني
يف ال�شوارع ،وعرب الو�سائل الإعالمية ،واملنتديات الوطنية ،واملحاكم .و�سيعترب كثري من الإ�سرائيليني
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هذه احلملة حماولة َ
ل�ش ْي َطنة دولتهم
وجتريدها من ال�شرعية ،ورمبا يف�ضي
ذلك� ،إىل م�صاعب كبرية اقت�صادية
واجتماعية للفل�سطينيني .وما مل
يتحقق الإجماع ،والقيادة ،واالن�ضباط
الوطني ،ف�إن احتمال ت�سارع الأحداث
وخروجها عن نطاق ال�سيطرة �سيكون
عالي ًا جدا ،الأمر الذي �سيف�سح املجال لأطراف فاعلة مثل حما�س واجلهاد الإ�سالمي ،وفئات �أخرى
لت�صعيد املواجهات �إىل م�ستوى النزاع العنيف.

«حالي ًا ،ال يوجد �أي قائد �سيا�سي فل�سطيني ملهم.
ولكن منوذج القيادة حلركة مقاطعة �إ�سرائيل و�سحب
اال�ستثمارات منها وفر�ض العقوبات عليها ي�شكل م�صدر َا
للأمل والإلهام».
 -عالء الرتتري ،باحث �أكادميي وحملل �سيا�سي

حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات
(Boycott,

متثل حركة «مقاطعة �إ�سرائيل و�سحب اال�ستثمارات منها وفر�ض العقوبات عليها»
 )Divestment and Sanctionsالتي انطلقت عام  2005بدعم من املجتمع املدين الفل�سطيني،
على نحو ما ،التمظهر العاملي للمقاومة غري العنيفة .ويف هذه الناحية ،ف�إن �إجنازات حركة مقاطعة
�إ�سرائيل ،التي ت�سعى �إىل ممار�سة ال�ضغط على �إ�سرائيل من خالل ال�ضغط الدويل والعقوبات
االقت�صادية تبدو رمزية �أكرث منها فعلية .ومع ذلك ،ف�إن الزعماء الإ�سرائيليني يرون �أن هذه احلركة
متثل تهديد ًا خطري ًا يف املدى البعيد ،وهي تتمتع بقبول وا�سع يف �أو�ساط الفل�سطينيني – 25مع �أن
كثريين منهم يت�ساءلون عن الطريقة التي ميكنهم بها امل�شاركة فيها .فاعتماد االقت�صاد الفل�سطيني
العميق على �إ�سرائيل من ناحية العمالة والتجارة اال�ستهالكية جتعل من ال�صعب على الفل�سطينيني يف
ال�ضفة الغربية وغزة مقاطعة �إ�سرائيل بدون �إحلاق الأ�ضرار االقت�صادية ال�ضخمة بهم .ويعرب بع�ض
امل�س�ؤولني الفل�سطينيني عن خماوفهم اخلا�صة ب�أنه �إذا ات�سعت الأ�ضرار االقت�صادية املرتتبة على
�إ�سرائيل جراء حركة مقاطعة �إ�سرائيل ،ف�إن الفل�سطينيني �سيعانون كذلك ،نظرا �إىل مواطن ال�ضعف
االقت�صادي لديهم 26.ومع �أن هذه احلركة ال ت�أخذ يف اعتبارها ق�ضايا الو�ضع النهائي – حلر�صها
على املحافظة على الوحدة الداخلية – ف�إن دعوتها بفر�ض مقاطعة تامة على �إ�سرائيل (بدال من
امل�ستوطنات الإ�سرائيلية فقط) وموافقتها على حق العودة ال�شاملة لالجئني الفل�سطينيني ،تتجاوز
مواقف منظمة التحرير الفل�سطينية وتن�أى بنف�سها �إىل درجة معينة عن القادة الفل�سطينيني املقيمني
يف رام اهلل .وب�صرف النظر عما ميكن �أن حتققه حركة مقاطعة �إ�سرائيل من جناح يف هذا االجتاه،
ف�إن من املحتمل �أن متثل تطور ًا �سيا�سي ًا مهم ًا لأنها مبادرة تعتمد على �أ�صول �شعبية عميقة اجلذور ال
على الأجنحة الهيكلية التقليدية.
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المقاومة المسلحة

متثل املقاومة امل�سلحة التي تعتربها �إ�سرائيل م�صطلح ًا مرادف ًا للإرهاب ،بطبيعة احلال ،املقاربة
الأكرث راديكالية وتطرفا .وال ميكن ا�ستبعاد جتدد املقاومة امل�سلحة على الرغم من حمافظة �إ�سرائيل
على تفوقها الع�سكري على �أي خ�صم فل�سطيني حمتمل ،واحلروب التي دارت يف غزة بني �إ�سرائيل
وحما�س خالل العقد املا�ضي .وبعد �أن عاي�شت النخبة الفل�سطينية يف رام اهلل الدمار الذي خلفته
االنتفا�ضة الثانية التي �أ�سفرت عن م�صرع نحو � 960إ�سرائيليا وا�ست�شهاد  3250فل�سطينيا ،وكانت
كارثية بالن�سبة للتطلعات الفل�سطينية 27،ف�إن هذه النخبة ال تبدي �أية رغبة يف العودة �إىل جتدد
العنف 28.بل �إن عبا�س نف�سه ال يتهاون مع العنف ،ويتعر�ض للنقد من جانب الفل�سطينيني لأنه ال
كاف 29.ويف املناق�شات التي �أجراها ممثلو كارنيغي يف ال�ضفة الغربية
يدعم املقاومة ال�شعبية ب�شكل ٍ
يف كانون الأول/دي�سمرب  2015ويف �شباط /فرباير  2017يف ع ّمان ،مل ي�شر الفل�سطينيون �إطالقا
تقريبا للمقاومة امل�سلحة .كما مل ترد مثل هذه الإ�شارة �إال ب�صورة عابرة يف امل�سح الذي �أجرته
كارنيغي -با�ستثناء طالبني يدعوان �إىل ممار�سة العنف – مع �أن ذلك ال يعك�س بال�ضرورة �آراء
اجلمهور العري�ض.
غري �أن ثمة دالئل على �أن النزعة القتالية تكت�سب املزيد من اجلاذبية .فقد �أظهرت عدة ا�ستطالعات
�أجريت م�ؤخرا انق�سام الفل�سطينيني بالت�ساوي تقريبا بني من ي�ؤيدون املفاو�ضات �أو العنف 30.وواقع
الأمر �أن �أجواء الركود ال�سيا�سي العام قد و ّلدت فراغ ًا ميلأه الداعون �إىل العنف من العنا�صر الهام�شية
والأ�شخا�ص امل�صابني بخيبة الأمل .ففي خريف عام  ،2015انت�شرت موجة من العنف لعدة �أ�شهر ،وكانت
قد بد�أت ببع�ض امل�صادمات بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني يف امل�سجد الأق�صى ،تلتها �سل�سلة من
الهجمات الفردية .وهذه ال�سل�سلة من الأحداث التي �أطلق عليها ا�سم «اله ّبة» 31بني الفل�سطينيني ،تركزت
�أول الأمر يف مدينة القد�س القدمية.
جرف ها ٍر،
«يقف املجتمع الفل�سطيني على �شفا
ٍ
وامتدت الأحداث الدموية من هناك
وال�صراع الداخلي يختمر يف �إ�سرائيل ،وتتعاظم
�إىل ال�ضفة الغربية وغزة ،و�أ�سفرت
وح�شية االحتالل فيما يوا�صل التهام الأر�ض
عن مقتل ما يقرب من �أربعة وثالثني
واحلقوق».
�إ�سرائيلي ًا وا�ست�شهاد  236فل�سطيني ًا
 روال جربيل� ،أ�ستاذة يف العالقات الدوليةخالل �شهر حزيران/يونيو .2016
و�شملت «اله ّبة» هجمات فردية قام
بها �شباب فل�سطينيون حمبطون ال ينت�سبون �إىل �أي طرف (يبلغون ،على املعدل ،الثالثة والع�شرين من
العمر) 32،بالإ�ضافة �إىل بع�ض الن�ساء .وقد قتل رجال الأمن الإ�سرائيليون �أعدادا كبرية منهم .وقد
�أحجم الف�صيالن الرئي�سان – فتح وحما�س – عن امل�شاركة املبا�شرة .ويبدو �أن االنخفا�ض احلاد يف عدد
24
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هذه الهجمات يف ربيع  2016قد �أظهر �أن م�ستوى التنظيم بني الفل�سطينيني الذين مييلون �إىل العنف كان
33
من ال�سوء بحيث حال بينهم وبني القيام بانتفا�ضة ثالثة.
غري �أن من ال�صعب الت�أكيد على �أن الزعماء الفل�سطينيون امل�ستقبليون يف رام اهلل �سيحافظون
على مت�سك عبا�س باملفاو�ضات .ذلك �أن حممد العالول ،نائب القائد اجلديد لفتح ،هو قائد
34
ع�سكري وحمارب قدمي �صرح عام �« 2012إن �أحدا مل يحذف كلمة الكفاح امل�سلح من القامو�س».
ويف مقابلة خا�صة قبل ذلك بعام واحد� ،أعرب عن ر�أيه ب�أن االنتفا�ضات لي�ست قرارات يتخذها
الزعماء ،بل هي �أحداث تتنامى من �أ�سفل 35.ويف تلك الأثناء ،ف�إن يحيى ال�سنوار ،الذي ُر ّق َي يف
�شباط /فرباير  2017قائد ًا جديد ًا
حلما�س يف قطاع غزة ،كان قد «من دون اجناز الوحدة الوطنية ،من امل�ستحيل
�أ�سهم يف ت�أ�سي�س جهاز اال�ستخبارات ا�ستغالل الإمكانات الكامنة للتحرر الوطني».
امل�ضادة التابع حلما�س ،و�أم�ضى اثنتني  -رجا اخلالدي ،خبري اقت�صادي يف جمال التنمية
وع�شرين �سنة يف ال�سجون الإ�سرائيلية
36
لأنه قتل فل�سطينيني متعاونني مع قوات االحتالل .ويف الوقت احلا�ضر ،يبدو �أن حما�س غري مهتمة
بالدعوة �إىل انتفا�ضة عامة ثالثة .ورمبا يعود ذلك ،يف جانب منه� ،إىل �أن مثل هذه االنتفا�ضة قد
ت�ضعف من �سيطرة حما�س على مقاليد الأمور .ولكن قيا�سا على �سلوك حما�س خالل ال�سنوات
الع�شر املا�ضية ،فلي�س من ال�صعب ت�صور بع�ض ال�سيناريوهات التي تتغري فيها ح�ساباتها ،وال�سيما
يف رد فعلها على العزلة الإقليمية� ،أو ال�ضغوط التي متار�سها حتى اجلماعات الراديكالية� ،أو القيود
االقت�صادية املفرو�ضة على غزة.

الوقائع المؤسسية
ُترى ،هل ت�ستطيع �أية م�ؤ�س�سة �أن تتحدث بل�سان الفل�سطينيني� ،أو تخلق (�أو تفر�ض) �إجماع ًا حول
اجتاههم اال�سرتاتيجي� ،أو تتوىل تن�سيق خطواتهم؟ يف و�سع الفل�سطينيني ا�ستخدام الأجهزة العديدة
التي �أ�س�ست لتحقيق هذه الأهداف ،غري �أن هذه الأجهزة متعرثة يف الوقت احلا�ضر .فهل ميكن
�إحيا�ؤها؟
تحدي الجغرافيا

على ال�صعيد النظري ،تتجلى ،بقوة ،الهوية ال�سيا�سية والثقافية الفل�سطينية والنموذج املثايل
للوحدة الفل�سطينية ،غري �أن الأولويات املختلفة حلركة حترير وطنية تقف يف منعطف طرق خطر،
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من �ش�أنها �أن جتعل جهود التجديد امل�ؤ�س�سي �أكرث تعقيدا .فال�ضفة الغربية تواجه خماطر التحول
�إىل كانتونات مت�أ�صلة ،مع ارتفاع �أعداد ال�سكان امل�ستوطنني �إىل ما يعادل  600000م�ستوطن يف
القد�س ال�شرقية وال�ضفة الغربية 37.وقد �أ�سفرت التقييدات الإ�سرائيلية وامل�صرية على يف النواحي
38
االقت�صادية والإن�سانية يف غزة �إىل فر�ض عزلة اقت�صادية اجتماعية وجغرافية عميقة على املنطقة.
كما �أن القد�س ال�شرقية ،وهي مركز الهوية الوطنية الفل�سطينية واحلياة الثقافية على مدى اجلانب
الأكرب من القرن الع�شرين ،تتعر�ض ب�صورة متزايدة �إىل التهمي�ش ثقافي ًا واقت�صادي ًا ،يف ظل ال�ضغوط
املادي الذي تفر�ضه عليها �إ�سرائيل وتعزلها عن رام اهلل وبيت حلم ،وكذلك يف
الدميغرافية والف�صل ّ
39
ظل اخلمود والق�صور الذاتي.
�إن الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل ،الذين يبلغ عددهم  1.7مليون ن�سمة ،ي�ش ّكلون ما يقرب من  21باملائة
من �سكان �إ�سرائيل 40.ومع �أنهم يتمتعون بحقوق �أكرث دميقراطية من جماعات ال�شتات الفل�سطينية يف
مناطق �أخرى من ال�شرق الأو�سط ،ف�إنهم يعانون العزلة ثقافي ًا ،واقت�صادي ًا ،و�سيا�سيا� .أما الفل�سطينيون
الذين يبلغ عددهم نحو  12مليون ن�سمة يف جميع �أرجاء املعمورة ،ف�إن نحو ن�صفهم يعي�شون خارج
فل�سطني التاريخية ويعاين كثري منهم �أو�ضاعا متفاقمة 41.ومي ّثل خم ّيم الريموك لالجئني يف �ضواحي
العا�صمة ال�سورية دم�شق حالة م�ستفحلة .فقد كان يف ال�سابق مقر ًا لنحو مائة و�ستني �ألف فل�سطيني ،ثم
تع ّر�ض على مدى �سنتني �إىل ح�صار وح�شي يقال �إنه �أرغم ما يقارب �أو يزيد على  85باملائة من �سكانه
42
على النزوح.
لقد �أ�سهم تن ّوع هذه اجلماعات وتعددها ،بال �شك ،يف �سهولة التكيف واملرونة الثقافية واالجتماعية
الفل�سطينية على مدى ن�صف القرن املا�ضي .ورمبا احتجبت الأولويات ال�سيا�سية واالقت�صادية
االجتماعية للفل�سطينيني خلف �أقنعة �أخرى ،مع �أن النجاح مل يكن حليفهم على الدوام ،للحفاظ على
الوحدة يف ال�سبعينيات والثمانينيات من القرن املن�صرم عندما كانت احلركة الوطنية الفل�سطينية
حتقق بع�ض التقدم ،وكذلك بعد عام  1995عندما بدت كينونة الدولة قريبة املنال .غري �أن امل�ؤ�س�سات
الفل�سطينية فقدت منذئذ �إىل حد بعيد القدرة على التوا�صل مع اجلماهري الفل�سطينية العري�ضة �أو
التو�سط حلل خالفاتهم ،ومل تكن هناك �إال فر�ص قليلة للتفاعل ال�شخ�صي بني اجلماعات يف ما بني
القطاعات اجلغرافية .و�صحيح �أن ثمة جهود ًا متهيدية عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي لتج�سري هذه
الفجوات ،غري �أن هذه اجلهود قد ُبذلت كلها تقريبا خارج الهياكل الفل�سطينية التقليدية 43.وحينما
ُطلب من الأ�شخا�ص الذين ا�ستُطلعت �آرا�ؤهم يف م�سح كارنيغي �أن يح ّددوا امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية الأهم
بالن�سبة �إليهم ،كانت �إجاباتهم خمتلفة للغاية ،كما �أن ثمانية �أ�شخا�ص نفوا وجود م�ؤ�س�سة فل�سطينية
مهمة (انظر ال�شكل .)2
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ال�شكل .2
م�سح كارنيغي« :برGأيكم ،ما هي امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية الأهم وملاذا؟»
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منظمة التحرير الفلسطينية ،والسلطة الفلسطينية ،وعملية
االستخالف المقبلة
منظمة التحرير الفلسطينية

منذ ت�أ�سي�سها العام  1964وتكليفها مبهمة حترير فل�سطني ،مت ّثل منظمة التحرير الفل�سطينية الواجهة
الدبلوما�سية للحركة الوطنية الفل�سطينية .وبعد �أن توىل يا�سر عرفات قيادة املنظمة العام  ،1969ف�إنه
حقق االعرتاف باملنظمة – يف العامل العربي �أول الأمر ،ثم يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة العام
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 44،1974ثم من جانب الواليات املتحدة و�إ�سرائيل العام  45،1993بو�صفها املمثل ال�شرعي الوحيد لل�شعب
الفل�سطيني .غري �أن املنظمة ،حتى عندما كانت م�ؤ�س�سة قوية ،كانت مبثابة مظلة للف�صائل و�سيا�ساتها،
وحتت �سيطرة فتح.
ويف ال�سنوات الأخرية ،ح ّلت ال�سلطة الفل�سطينية ،مبا تو ّفره من رعاية وم�ساندة ،حمل منظمة التحرير
الفل�سطينية .ويرى الفل�سطينيون �أن منظمة التحرير الفل�سطينية هي التي و ّلدت ال�سلطة الفل�سطينية،
غري �أن املنظمة مل تكن لتبقى على قيد احلياة حتى الآن �إال لكونها ملحقا للهيئة التي خلقتها هي نف�سها.
فلي�س لها ح�ضور م�شهود يف �أو�ساط جماعات ال�شتات ،ويبدو �أنها فقدت القدرة على التحدث عن جميع
االهتمامات والهموم الفل�سطينية.
بيد �أن املنظمة ،على ما هي عليه من �ضعف ،ال تزال حتتفظ بر�أ�سمال رمزي مهم .ذلك �أن املحللني
الفل�سطينيني يعتربون هذا الكيان على الدوام م�ؤ�س�سة حيوية� ،أو حتى جمرد وعاء ميكن �إعادة ت�شكيله يف
وقت الحق .ونظر ًا �إىل نواحي العجز
«الف�ساد احلكومي هو �أ�سا�س غياب الثقة بني احلكومة
الذي تعانيه ال�سلطة الفل�سطينية،
واملواطن».
ف�إن بع�ض الفل�سطينيني يعتقدون ب�أن
 خليل تفكجي ،مدير دائرة اخلرائطمنظمة التحرير هي املفتاح لإحياء
امل�شروع الوطني الفل�سطيني 46.و�إذا
انعقدت النية على �إعادة النظر يف بنية العالقة بني اجلماعات وامل�ؤ�س�سات الفل�سطينية ،ف�إن املنظمة هي
الأداة املنطقية لهذا التغيري� .إال �أن ال�صدع العميق اجلذور بني فتح وحما�س قد يكون يف الوقت احلا�ضر
عقبة ال ميكن تذليلها .وال ميكن �إحياء منظمة التحرير الفل�سطينية �إال من خالل الف�صائل القائمة الآن �أو
من خالل املواقع التي ترتعرع فيها .ويف حالة اخليار الأول ،ف�إن املنظمة �ستخ�ضع مل�صالح هذه الف�صائل؛
ويف احلالة الثانية ،ف�إن �إنعا�شها �سيكون من خالل حركة �شعبية عميقة اجلذور مل تتبلور حتى الآن.
السلطة الفلسطينية

�أثناء رئا�سته للحكومة بني عامي  2007و ،2013ا�ستثمر �سالم فيا�ض ،رئي�س الوزراء �آنذاك ،طاقة
�ضخمة لإ�سباغ الطابع املهني على ال�سلطة الفل�سطينية وتدريب كوادر موهوبة من التكنوقراط .وحظيت
هذه اجلهود با�ستح�سان العوا�صم الغربية وعززت من قدرة ال�سلطة الفل�سطينية يف جمال احلوكمة
ال�صاحلة .غري �أن هذه اجلهود �أثارت ال�سخط يف �أو�ساط النخبة يف فتح – الذين مل يكونوا كلهم
مق ّدرين متام ًا للم�ساعي الرامية �إىل تعزيز ال�شفافية وامل�ساءلة – ويف �صفوف من كانوا يعتربون تعزيز
47
التعاون الأمني مع �إ�سرائيل تعاون ًا مع �سلطات االحتالل.
يف غياب �أي تق ّدم نحو �إقامة دولة فل�سطينية ذات �سيادة ،مل تتمتع اجلهود التكنوقراطية �إال ب�أقل القليل
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من الدعم اجلماهريي ومل تق َّدر لها اال�ستدامة .وخالل العقد املا�ضي ،كانت ال�سلطة الفل�سطينية تعاين
من ال�ضمور ،وهي تكافح اليوم لتزويد اخلدمات العامة واملحافظة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها
املالية .وقد بد�أ بع�ض الفل�سطينيني ،حتى يف رام اهلل ،يتكهنون بنهاية ال�سلطة الفل�سطينية؛ فقد بينّ
ا�ستطالع جرى يف الآونة الأخرية �أن  48باملائة من الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وغزة ي�ؤيدون حل
ال�سلطة الفل�سطينية 48.ورمبا كان الأمر
«�إن الإخفاقات الداخلية لل�سلطة الوطنية قد قو�ضت
الأدعى �إىل القلق �أن ال�سلطة قد �أخفقت
م�صالح ال�شعب الفل�سطيني ورفاهه ،وهي ال�سبب الذي
يف �إعداد جيل جديد من املوهوبني،
جعل حما�س ت�سيطر على غزة».
كما �أن ثمة دالئل وا�ضحة على هجرة
 �أحمد ف�ؤاد اخلطيب ،نا�شط يف املجاالت الإن�سانيةالأدمغة 49.وما مل يحدث جتديد يف
القيادة ال�سيا�سية �أو تقدم غري متوقع
نحو بلورة كيان الدولة ،ف�إن من املرجح ا�ستمرار االنحطاط البطيء يف ال�سلطة الفل�سطينية.
وبو�صفه جزء ًا من اجليل امل�س�ؤول عن تنمية مرافق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ي�شغل حممود
عبا�س عدة منا�صب عدة يف �آن معا؛ فهو رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،ورئي�س منظمة التحرير
الفل�سطينية ،وقائد حركة فتح .غري �أن ا�ستطالعا جرى م�ؤخرا بني الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية
وغزة بينّ �أن  64باملائة منهم يطالبون با�ستقالة عبا�س من رئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية 50.ومن
املحتمل �أال يتمتع خليفة عبا�س �أو خلفا�ؤه مبا كان له – وبالت�أكيد ما كان لعرفات – من �سلطة .ق ّدم
الأ�شخا�ص املُ�ستطلعة �آرا�ؤهم يف م�سح كارنيغي ثالثني ا�سم ًا خمتلف ًا حني ُطلب منهم �أن ي�س ّموا ثالثة
قادة فل�سطينيني ي�ش ّكلون م�صدر �إلهام لهم ،با�ستثناء ثمانية �أ�شخا�ص نفوا وجود قائد فل�سطيني
ي�ش ّكل م�صدر �إلهام لهم (انظر ال�شكل .)3
هناك �شكوك حول قدرة اجليل املقبل من القادة الفل�سطينيني على اال�ستقالل ال�صعب املنال عن
الو�صاية العربية .وهناك م�ؤ�شرات على حماوالت عربية للت�أثري على دينامية اال�ستخالف الفل�سطيني.
ويتجلى ذلك ،على �سبيل املثال ،يف الدعم امل�صري والإماراتي ملحمد دحالن ،وهو مدير �سابق للأمن يف
غزة وربيب عبا�س الذي يعي�ش الآن منفيا يف �أبو ظبي بعد �صدام حاد مع من كان معلمه ذات يوم .و�إذا
بقيت احلركة الفل�سطينية على ما هي عليه من الت�ص ّدع والتخبط ،ف�إن من املحتمل �أن جتد العوا�صم
العربية فر�صا �سانحة ملمار�سة نفوذها على ال�سيا�سات الفل�سطينية .ويف هذه الأثناء ،ف�إن نفوذ الأطراف
اخلارجية على التحركات ال�سيا�سية الفل�سطينية �سيتزايد جراء جهود الو�ساطة الرامية �إىل �أقلمة
ال�صراع العربي الإ�سرائيلي – عن طريق الإفادة من تقارب امل�صالح الأمنية بني �إ�سرائيل وعدد من
الدول العربية.
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ال�شكل .3

م�ح كارنيغي« :من هم �أكرث ثالثة قادة فل�طينيني ي� ّكلون م�صدر �إلهام
لهم وملاذ�؟»
حممود عبا�س
حممد دحالن
خالد م�شعل
اإ�ماعيل هنية
مروان الربغوثي
اأمين عودة
نا�ر القدوة
يحيى ال�نوار
رم�ان �شلح
م�طفى الربغوثي
�الم فيا�
خ�ر عدنان
ماجد فرج
اأ�شخا� اآخرين*
ال زعيم ملهم

2
2
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3
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5
العدد= 54

22
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* ّمت ذكر كل ا�م من ا أ�ماء التالية مرة واحدة :يا�ر عرفات� ،ائب عريقات ،حنان احلروب ،عايدة توما ،عمر الربغوثي ،حممد اأ�شتية،
حنني زعبي ،جمال جمعة ،ح�ام زملط ،حممد م�طفى ،والعديد من القادة ال�شباب ،اأحمد �عدات ،جربيل الرجوب ،حممد ال�يف ،حممود
الزهار ،عزمي ب�شارة ،حممد بركة« ،حركة املقاطعة و�حب اال�تثمارات وفر� العقوبات»

فتح ،وحماس ،واحتماالت المصالحة
فتح

منذ �أن ظهر يا�سر عرفات بو�صفه الزعيم الفل�سطيني الفعلي بعد حرب عام � ،1967سيطرت فتح ،التي
ت�أ�س�ست العام  ،1959على ال�سيا�سات الفل�سطينية .وما وال زالت فتح حتى اليوم هي الف�صيل الداخلي
الرئي�سي الذي يتناف�س فيه عبا�س ودحالن على الزعامة .وقد كان م�ؤمتر فتح العام ال�سابع يف �أواخر
العام  2016يف ظاهره حماولة لإحياء احلركة ،غري �أن احل�صيلة النهائية كانت تعزيز �سلطة املوالني
لعبا�س واحليلولة دون �إعادة دحالن �إىل ال�ساحة 51.ومع �أن �أحد اال�ستطالعات الأخرية قد بينّ �أن 33
باملائة فقط من اجلماهري الفل�سطينيني ي�ؤيدون جتديد التفوي�ض لعبا�س لقيادة فتح خم�س �سنوات
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�أخرى 52،ف�إن تعيني حممد العالول ،وهو من املوالني لعبا�س نائبا للرئي�س للمرة الأوىل قد ُف ّ�سر باعتباره
دلي ًال على �أن عبا�س لن يتخلى عن احلكم يف وقت قريب 53.غري م�شاكل فتح عميقة اجلذور وتتجاوز
مناكفات الزعامة التي ال تنطوي ب�أي حال من الأحوال على توجهات �آيديولوجية �أو �سيا�سية .ذلك �أن
فتح ،التي درجت على العمل ك�شبكة للرعاية والو�صاية �أكرث منها كحزب �سيا�سي ،تفتقر �إىل فهم وا�ضح
لر�سالتها .وقد �أخفقت ،مثلما �أخفقت منظمة التحرير الفل�سطينية وال�سلطة الفل�سطينية كلتاهما� ،إال
يف جماالت حمددة ،يف �إنعا�ش �أ�صوات كوادرها ال�شبابيةُ .ي�ضاف �إىل ذلك �أنها تكاد تتح ّول �إىل العمل
ال�س ّري يف غزة ،وقد فقدت جانب ًا كبري ًا من تنظيمها يف ال�شتات.
حماس

ب�صورة عامة ،مت ّكنت حما�س ،التي انطلقت خالل االنتفا�ضة الأوىل يف العام  ،1987كفرع من جماعة
و�صنفت بعدها كمنظمة �إرهابية من جانب �إ�سرائيل ،والواليات املتحدة
الإخوان امل�سلمني امل�صرية – ُ
واالحتاد الأوروبي ،من فر�ض ال�سيطرة على �أجنحتها الداخلية .وقد حافظت حما�س ،على نحو ما،
ب�صورة م�ؤثرة على �صمودها وقدرتها على التك ّيف ،حتى مع تتابع الوافدين �إليها �أو املغادرين منها (�أو
م�صرعهم) بيد �أن حما�س تواجه م�شاكل �أعمق مما تواجهه فتح ،ومنها :افتقارها �إىل ا�سرتاتيجية،
و�ضعفها يف ال�ضفة الغربية ،وعجزها عن �إدارة دفة احلكم يف غزة ،وف�شلها يف توفري خيار حقيقي
للمقاومة ،وو�ضعها بو�صفها منبوذة دوليا .وقد تفاقم هذا الو�ضع جراء التدابري التي اتخذتها ال�سعودية
والإمارات �ضد قطر يف حزيران /يونيو  54.2017ويف �شهر �أيار /مايو � ،2017أ�صدرت احلركة وثيقة
مبادئ تر�ضي يف ما يبدو جميع عنا�صرها .فقد �أعلنت قبولها بدولة داخل حدود العام  1967ولكنها
رف�ضت االعرتاف ب�إ�سرائيل؛ و�أكدت اجلانبني الوطني والديني للنزاع 55.ويعتقد بع�ض النقاد �أن الوثيقة
�صممت لت�ضليل املراقبني الأجانب ،ولكن من املمكن �أي�ض ًا �أنها قد و�ضعت للت�سرت على اختالفات داخلية،
56
وذلك بالإ�شارة بقوة �إىل حتول �إيديولوجي براجمي ،مع عدم االلتزام ب�أي منهما.
وقد حدد امل�شاركون يف م�سح كارنيغي ف�صائل ال�ضفة الغربية – غزة بو�صفها التحدي الأهم الذي
يواجهه املجتمع الفل�سطيني .وال يدعو
ذلك �إىل اال�ستغراب ،لأن املناف�سة بني «لقد فقدت جميع امل�ؤ�س�سات �شرعيتها يف نظر �أغلبية
فتح وحما�س تق�سم ال�شعب الفل�سطيني الفل�سطينيني».
وت�سهم يف ا�ضمحالل الثقة بقدرة  -حممد ال�سمهوري ،خبري اقت�صادي
امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية .فهذان
الف�صيالن قد �أق ّرا ،بدعم غربي ،وفعليا ،بتق�سيم فل�سطني ،وذلك ما ي�سمح لكل منهما بالتمو�ضع
والرت�سخ العميق يف املناطق التي تقع حتت �سيطرتهما .وعلى الرغم من الت�شارك الوا�ضح يف �أو�ساط
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احلركة الوطنية الفل�سطينية ،مبا يف ذلك احتمال �إحياء كل من منظمة التحرير الفل�سطينية وال�سلطة
الفل�سطينية ،ف�إن املحادثات املتكررة لإنعا�ش هذين الف�صيلني الفل�سطينيني قد منيت بالف�شل ،على
الرغم من �أن اّ
كل منهما يظهر رغبة حقيقية يف �إجراء امل�صاحلة.
ومن غري املحتمل �أن ُتك ّلل جهود امل�صاحلة بني فتح وحما�س �ستكلل بالنجاح ،وخ�صو�ص ًا �إذا ما ُترك
هذان الف�صيالن ال�ستخدام و�سائلهما اخلا�صة .وحتى عندما تت�صاعد ال�ضغوط املحلية ،مثل التظاهرة
العامة العام  2011يف ال�ضفة الغربية وغزة للمطالبة ب�إعادة توحيد ال�سلطة الفل�سطينية 57،ف�إن ك ًال
من هذين الف�صيلني قد عمل على التعبري عن اعرتا�ضاته من خالل عمليات �سيا�سية مت ّكنه من �إعادة
تر�سيخ هيمنته على الو�ضع وتهدئة الر�أي العام .غري �أن هناك �أو�ضاعا ميكن �أن تتبلور خارج نطاق هذه
الف�صائل :ومنها ،على �سبيل املثال ،االحتجاج الوطني العام الدائم� ،أو ن�شوب �أزمة داخلية ،بالن�سبة لأحد
الف�صائل .وقد يحدث ذلك نتيجة ل�ضغوط �إقليمية� ،أو تغيرّ يف املواقف الدولية� ،أو ،يف ال�سياق الأكرث
قتامة ،يف �أعقاب حرب �أخرى يف غزة.

المجتمع المدني
ديناميكي على م�ستوى املواقع
و�سط هذا ال�ضمور امل�ؤ�س�سي ،تربز الآن بع�ض امل�ؤ�شرات على ن�شاط
ّ
الفرعية .فقد �أظهرت النقابات ،واجلماعات الطالبية و�أطراف �أخرى فاعلة يف املجتمع املدين ن�شاط ًا
�سيا�سي ًا داخلي ًا ناب�ض ًا باحلياة ،الأمر الذي خلق الروابط بني الفئات املختلفة و�أتاح فر�صة امل�شاركة
للقيادات ال�شبابية التي كانت تتع ّر�ض على العموم �إىل الإق�صاء من جانب منظمات مثل ال�سلطة
الفل�سطينية ،ومنظمة التحرير الفل�سطينية ،وفتح� .أما املقاربات الوطنية البديلة التي يجري تبنيها ،مثل
حركة مقاطعة �إ�سرائيل وحركات املقاومة غري العنيفة ،ف�إنها تنبثق من املجتمع املدين الفل�سطيني النا�شط
حتى يف �إ�سرائيل ،ولي�س من مراكز القوى التقليدية ،بل �إن بع�ض الفل�سطينيني يتوقعون �أن يكون املجتمع
املدين – ال �أجهزة الأحزاب ال�سيا�سية
«يف ما عدا االحتالل نف�سه ،ف�إن غياب قيادة �سيا�سية
– هو املِهاد الذي �سينطلق منه جيل
متثيلية قادرة على اتخاذ قرارات ا�سرتاتيجية هو
القياديني يف امل�ستقبل 58.وجتدر
التحدي الأكرب الذي يواجه الفل�سطينيني».
الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل �أن 20
 طارق باكوين ،باحثباملائة من امل�ستجيبني يف م�سح
كارنيغي قد ذكروا م�ؤ�س�سة تعليمية �أو
�إحدى م�ؤ�س�سات املجتمع املدين بو�صفها امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية الأكرث �أهمية.
ومن جهة �أخرى ،ف�إن املجتمع املدين الفل�سطيني قد عجز عن جتاوز الفجوات اجلغرافية وال�سيا�سية
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بني ال�ضفة الغربية وغزة ،ناهيك عن القطاع العري�ض لل�سكان الفل�سطينيني .وقد �أ�سفر اال�ستقطاب
االجتماعي يف كل من ال�ضفة الغربية وغزة �إىل ت�ضييق النطاق الذي يتحرك فيه املجتمع املدين ،مبا يف
ذلك قطاعات ال�صحافيني والنا�شطني .وقد خل�ص تقرير �صدر م�ؤخر ًا عن املركز الفل�سطيني للتنمية
واحلريات الإعالمية (مدى) �إىل �أن االن�شقاق الداخلي بني حما�س وفتح «ملا زال واحدً ا من الأ�سباب
59
املحورية لالنتهاكات الفل�سطينية للحريات الإعالمية» يف كل من ال�ضفة الغربية وغزة.
ثمة فجوة �أجيال بني زعماء قادة ال�ضفة الغربية واجليل ال�صاعد من قيادات املجتمع املدين ،غري �أن
النا�شطني يف العقد الثالث والرابع من العمر �أعمارهم يدركون املوقف املتميز الذي يتبناه مواطنوهم
الأ�صغر �سنا ،الذين ي�شكلون ن�صف املجتمع الفل�سطيني وميثلون ما يعرف بجيل �أو�سلو 60.ت�شري
اال�ستطالعات �إىل �أن ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني  18و� 22سنة ،الذين مل ي�ستوعبوا مبا�شرة
ذكريات التطورات التي �سبقت انتفا�ضة الأق�صى ،ومل ين�ضموا �إىل حما�س وفتح ،هم الأكرث ت�أييد ًا
النتفا�ضة م�سلحة وعمليات الطعن ،والأقل م�ساندة حلل الدولتني� ،إذ يعتقد  70باملائة منهم �أن املقاومة
امل�سلحة هي التي �ستعزز احلركة الوطنية الفل�سطينية 61.ومع �أن هناك قدر ًا من النزعة العدمية التي
تثري القلق يف �أو�ساط ال�شباب الفل�سطينيني الذين مل يتجاوزوا اخلام�سة والع�شرين يف ال�ضفة الغربية
والقد�س ال�شرقية ،وقد (جت ّلى ذلك يف هجمات «اله ّبة» يف  ،)2016 /2015ف�إن هناك كذلك م�ؤ�شرات
يف �صفوف هذا اجليل على فعالية ن�شطة ،ومعار�ضة عميقة اجلذور يف و�سائل التوا�صل االجتماعي
62
ل�سيا�سات الو�ضع الراهن.
لقد ت�ص ّدت هذه القيادات ال�صاعدة يف املجتمع املدين للم�صالح الرا�سخة يف ال�ضفة الغربية وغزة
على ال�سواء .وبالنظر �إىل حالة اجلمود ال�سائدة يف القمة ،ف�إن الأيام القادمة املقبلة �ستبني ما �إذا كان
بو�سع هذه الأ�صوات �أن متار�س �أي نفوذ �سيا�سي فعلي يف امل�ستقبل .ولكن البد من حدوث تغري جيلي يف
ال�سلطة ذات يوم؛ والعن�صر الديناميكي
املهم يف االنتقال من جيل فل�سطيني �إىل «يف غمرة التحديات التي يواجهها املجتمع
�آخر �سيتمحور حول املدى الذي ت�ستطيع الفل�سطيني ،ف�إن امل�ؤ�س�سات الأكادميية مهمة ب�صورة
فيه امل�ؤ�س�سات القائمة �أن جتد الو�سائل حا�سمة – فهي تعمل على ت�أمني احلرية الفكرية
الكفيلة با�ستيعاب الطاقات ،واملواقف لل�شباب الفل�سطينيني وت�سهم يف �إنتاج جيل جديد من
القادة املتعلمني».
والتجارب اخلا�صة باجليل القادم.
ومن اخل�صائ�ص املميزة للتعليقات  -هاين الب�سو�س ،حملل �سيا�سي و�أ�ستاذ م�شارك
التي �أدىل بها كثري من ال�شباب
الفل�سطينيني تركيزهم على االجتاهات االجتماعية والدميغرافية يف املدى البعيد �أكرث من
اهتمامهم بالبنى والأهداف ،والتاريخ الوطني ،وهي الأمور التي تُنا َق�ش مرارا وتكرارا يف �أو�ساط
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الفل�سطينيني الأكرب �س ّن ًا .وق�صة احلركة الوطنية الفل�سطينية – التي يطلق عليها بع�ض الفل�سطينيني
ا�سم «الثورة» –خالل الن�صف الثاين من القرن الع�شرين ال ترت ّدد يف مناق�شات ال�شباب؛ وي�شكك بع�ض
قدامى الفل�سطينيني (الذين يعتربون بالكاد من اجليل الأكرب �س ّن ًا) يف �أن اجليل ال�صاعد يعرف الكثري
يوحدون �صفوفهم مل�ساندة �أية �سلطة �أو �أي موقف� ،إال �أنه
عن هذا التاريخ 63.ومع �أن ال�شباب قد ال ّ
بغد خمتلف ،وي�ست�شهدون يف هذا ال�سياق بالآثار
يبدو �أن كثري ًا من الطالب والنا�شطني ال�شباب ي�ؤمنون ٍ
التي يخلفها معدل املواليد ،والهوية الوطنية القوية (على غمو�ضها) ،وعدم ا�ستدامة املمار�سات الأمنية
الإ�سرائيلية .وبهذا املعنى ،ف�إنهم يراهنون يف ما يبدو على اجتاهات املدى البعيد ولي�س على عملية اتخاذ
القرار املنظمة.
يف هذه الأثناء ،تربز يف �أو�ساط الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل م�ؤ�شرات �سيا�سية ديناميكية قد ت�ؤ ّثر على
وجهة احلركة الوطنية الفل�سطينية يف ال�سنوات املقبلة .ففي املرحلة التي �سبقت انتخابات الكني�ست
العام  ،2015احتدت الف�صائل الفل�سطينية يف �إ�سرائيل (وقد �ضم بع�ضها �أع�ضاء من اليهود) للمرة
الأوىل لت�شكيل كتلة انتخابية واحدة بزعامة �أمين عودة 64.وقد فاز هذا االئتالف ،الذي �سمي ‘القائمة
امل�شرتكة’ بثالثة ع�شر مقعد ًا من مقاعد الكني�ست املائة والع�شرين ،مما جعله الكتلة الثالثة يف الكني�ست.
وملا زالت القائمة امل�شرتكة مت ّثل م�صالح متباينة ومتقلبة ،غري �أن عودة �أظهر قدر ًا من الفطنة ال�سيا�سية.
ومن املحتمل �أن تتطور (الكتلة) �إىل حركة �أكرث متا�سك ًا مع �أنها تواجه مهمة �صعبة يف بيئة عدائية.
وقد ذكر �أربعة من امل�شاركني يف م�سح كارنيغي �أن عودة هو واحد من الثالثة الأدعى �إىل الثقة من
الزعماء الفل�سطينيني ،مبن فيهم واحد يف كل من ال�ضفة الغربية وغزة� .إال �أن تزايد الن�ضج ال�سيا�سي
قد يجلب معه كذلك م�أزقا عميق اجلذور – هل �سي�سعى الفل�سطينيون يف �إ�سرائيل ،كهدف �أ�سا�سي� ،إىل
رجح �أن تظل
توحيد �أنف�سهم يف حركة فل�سطينية �أعر�ض �أو �إىل تعزيز حقوقهم داخل �إ�سرائيل؟ وفيما ُي ّ
ال�ضفة الغربية مبثابة مركز الثقل للن�شاط ال�سيا�سي الفل�سطيني يف امل�ستقبل املنظور� ،إال �أن العالقة بني
الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل والفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وغزة ت�ستحق املتابعة.
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خاتمة

يبدو �أن �أو�ضاع الن�شاط ال�سيا�سي الفل�سطيني قد دخلت مرحلة ال�سكون منذ وقت غري ق�صري :فقد
�أغفل الربيع العربي وما تبعه من جي�شان كال من ال�ضفة الغربية وغزة؛ ويوا�صل عبا�س منذ ثالث ع�شرة
�سنة مهماته الرئا�سية التي كانت �ست�ستمر يف الأ�صل �أربع �سنوات فح�سب؛ وقد انق�ضت ع�شر �سنوات
منذ �أن بدت الت�سوية الإ�سرائيلية – الفل�سطينية ال�شاملة قاب قو�سني �أو �أدنى .ويف ظل عجز احلركة
الوطنية الفل�سطينية على ما يبدو عن بلوغ هدفها يف حتقيق ال�سيادة – جراء العناد الإ�سرائيلي كما
يرى �أغلب الفل�سطينيني ،-ف�إن كثريا من الفل�سطينيني يعتقدون �أن �أوىل الأولويات حلركتهم الوطنية
هي ترتيب البيت الفل�سطيني من الداخل 65.وقد �أظهر �أحد اال�ستطالعات م�ؤخرا �أن  3باملائة فقط من
الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وغزة يرون �أن على عبا�س �أن ير ّكز على عملية ال�سالم ،وذلك مقابل 40
66
باملائة يطالبون باالنتخابات و 24باملائة يريدون امل�صاحلة.
وقد �سئل امل�شاركون يف م�سح كارنيغي �أن ينظروا �إىل ما هو �أبعد من الطريق امل�سدود احلايل وي�صفوا
ما �سيكون عليه الو�ضع يف فل�سطني بعد ع�شر �سنوات .ويف ما يلي ع ّينة من بع�ض الإجابات الأ�صلية غري
املح َّررة:
* «�إن لإ�سرائيل م�شروعها ال�سيا�سي حيال الأر�ض الفل�سطينية وال�شعب الفل�سطيني .وطاملا
ا�ستمرت حالة التجزئة وال�ضعف بني الفل�سطينيني ،ف�إنهم لن يتمكنوا من الت�صدي لها.
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والعامل م�شغول ومن�شغل كل االن�شغال مب�شكالت كبرية عن �أداء �أي دور فعال – وقد يبقى
كذلك يف امل�ستقبل املنظور».
* «يتم ّثل احلل الأمثل يف �إيجاد دولة فل�سطينية ،غري �أن هذا احلل ال ميكن حتقيقه يف امل�ستقبل
املنظور ،و�أعتقد �أنه �سيتال�شى مع مرور الزمن .ويف املدى البعيد ،ف�إن دولة دميقراطية
واحدة يعي�ش فيها الإ�سرائيليون والفل�سطينيون �ستكون هي اخليار احلتمي».
* «�سي�شهد امل�ستقبل نهاية ال�سلطة الفل�سطينية وبروز حركات و ُبنى جديدة ذات ر�ؤية تختلف
ب�صورة جذرية راديكالية عما حتمله القيادة والأحزاب ال�سيا�سية احلالية .و�ستُ�ضم ال�ضفة
الغربية و�سيتو�سع النظام الكولونيايل .و�ستظهر �أ�شكال جديدة من الن�ضال».
* «انحالل ال�سلطة الفل�سطينية (كما �آمل) .ونهاية حل الدولتني ،وانتعا�ش النزعة الدينية
املتطرفة – �إال �إذا اتخذت خطوات رئي�سية لكبح هذه التيارات ور ّدها عك�سيا �إىل الوراء وال
�سيما يف غزة».
* «ال حل �سيا�سي .ا�ستمرار االحتالل .مزيد من امل�ستوطنات يف ال�ضفة الغربية .ا�ستمرار
ح�صار غزة .ا�ستمرار االن�شقاقات الداخلية الفل�سطينية .تكرار حوادث العنف واحلروب.
ردود �إ�سرائيلية عدوانية».
�إن �أية حماولة للتكهن مبا �ستكون عليه االجتاهات احلالية يف امل�ستقبل قد تف�ضي �إىل الت�شا�ؤم والي�أ�س.
غري �أن هذه االجتاهات قد ال تتخذ امل�سار نف�سه الذي �سلكته خالل العقد املا�ضي .و�صحي ٌح �أن الهياكل
النظامية التي حتت�ضن الهوية الوطنية الفل�سطينية �آخذة باالنهيار ،غري �أن الهوية نف�سها ملا زالت قوية
بني الفل�سطينيني .وقد فقدت الف�صائل الفل�سطينية معنى الر�سالة التي حتملها مثلما فقدت القدرة على
اجتذاب الأجيال ال�شابة .بيد �أن التيارات التحتية التي �أدت �إىل ن�شوئها ملا زالت متار�س ح�ضور ًا قوي ًا يف
املجتمع الفل�سطيني .وفيما ي�ستعد اجليل القادم املقبل يف احلركة الوطنية الفل�سطينية لتويل زمام الأمور،
هل �ستقوم القيادة اجلديدة ب�ضخ جرعة جديدة من العنفوان واحليوية يف امل�ؤ�س�سات التي �أ�صابها ال�ضمور؟
�ألي�س من املمكن �أن ت�ؤدي �صحوة الإرادة ال�شعبية لتحقيق الوحدة الفل�سطينية �إىل �إرغام الف�صائل على
معاجلة ما يف�صل بينها من فجوات جغرافية و�سيا�سية؟ �ألي�س من املمكن �أن ت�سفر �أزمة �سيا�سية – �أو
جتدد �أخطر من ذلك للنزاع مع �إ�سرائيل – عن احتمال التجديد امل�ؤ�س�سي الذي مل تظهر بوادره حتى
الآن؟ �ألن ت�ستطيع مقاربة «من اخلارج» للنزاع تكون الدول العربية فيها م�شاركة يف املفاو�ضات� ،أن تنفح
ن�سمة حياة يف عملية ال�سالم التي دخلت مرحلة االحت�ضار؟ هل ي�ستطيع جيل جديد من القيادات الطالبية
ونا�شطي املجتمع املدين و�آخرين �أن يعيد العنفوان �إىل احلركة الوطنية الفل�سطينية؟
�إن الإجابات – التي ال يعرفها املراقبون وال الأ�شخا�ص الذين �سيحددونها – هي التي ت�شكل املفتاح �إىل
م�ستقبل احلركة الوطنية الفل�سطينية.
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مقال

االغتراب السياسي في أوساط الشباب الفلسطيني
نور عرفة

ال تتَخذ م�ؤ�س�سة كارنيغي مواقف م�ؤ�س�سية ب�ش�أن ق�ضايا ال�سيا�سة العامة؛ تعبرّ وجهات النظر
املذكورة يف هذه الدرا�سة عن �آراء كاتبها والتعك�س بال�ضرورة وجهات نظر امل�ؤ�س�سة� ،أو فريق
عملها� ،أو جمل�س الأمناء فيها.
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تعاين القيادة الفل�سطينية اليوم من االنق�سام وال�شلل يف �آن واحد .ومن هنا ،ف�إن الكثري من ال�شباب
الفل�سطينيني ن�أوا ب�أنف�سهم عن الن�شاط ال�سيا�سي النظامي 1.غري �أن االغرتاب ال�سيا�سي ال يعني العزوف
ال�سيا�سي ،حيث �أن بع�ض ال�شباب الفل�سطينيني يبحثون عن ف�ضاءات �سيا�سية جديدة يعربون من خاللها
عن مواقفهم وعن قيادة جديدة وحقيقية �أكرث قدرة على متثيلهم.

جذور االغتراب السياسي
م�شاركة ال�شباب الفل�سطينيني يف الن�شاط ال�سيا�سي النظامي �آخذة بالتدين يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة .فبح�سب م�سح �أجراه اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني يف العام ،2015
ف�إن  1.4باملائة فقط من ال�شباب الفل�سطينيني (من الفئة العمرية � 29-15سنة) ينتمون �إىل حزب �أو
حركة �سيا�سية ( 2.6من الذكور و 0.3من الإناث) 2.ومع �أن على املرء �أن يتوخى احلذر يف ما يتعلق
بنتائج امل�سح ،ف�إن هذه الأرقام تعطي �صورة تقريبية عن م�ستوى اجلفاء بني ال�شباب الفل�سطينيني
وبني ال�سيا�سة.
�أ ّدت �إىل حالة االغرتاب تلك عوامل ع ّدة .فقد اعرتى احلركة الوطنية الفل�سطينية ال�ضعف والعجز
التف�سخ يف ال�ساحة
خالل االحتالل الإ�سرائيلي الطويل
والتو�سع يف �إقامة امل�ستوطنات ،ما �أ ّدى �إىل ّ
ّ
ال�سيا�سية الفل�سطينية .وقد تفاقمت الأزمة جراء االن�شقاق الذي حدث بني ال�سلطة الفل�سطينية التي
تتزعمها حركة فتح يف ال�ضفة الغربية واحلكومة التي تتزعمها حما�س يف قطاع غزة من جهة �أخرى ،ما
�أ ّدى �إىل حرمان الفل�سطينيني من قيادة موحدة.
ويعاين امل�س�ؤولون الفل�سطينيون كذلك من االفتقار �إىل ال�شرعية .فقد انتهى تفوي�ض الرئي�س حممود
عبا�س قبل ثماين �سنوات ،وما فتئت �شعبيته تت�ضاءل منذئذ ب�صورة حا ّدة ،خ�صو�صا يف ظل امل�أزق
ال�سيا�سي الراهن وغياب ر�ؤية وطنية و�سبل وا�ضحة ت�ؤدي �إىل التحرير� .أما املجل�س الوطني الفل�سطيني،
وهو الهيئة الت�شريعية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،ف�إنه مل مي ّثل الفل�سطينيني متثي ًال كام ًال منذ عقود.
جتر �إال مرتني منذ العام  .1993ومن
كما �أن االنتخابات الرئا�سية والنيابية يف ال�سلطة الفل�سطينية مل ِ
غري املحتمل �إجراء انتخابات وطنية ذات داللة يف امل�ستقبل املنظور .وقد �أجريت االنتخابات البلدية،
التي كان مقرر ًا �إجرا�ؤها يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2016يف �أيار/مايو  ،2017ولكن يف ال�ضفة الغربية
وح�سب ،و�أدى ذلك �إىل ا�ست�شراء اال�ستقطاب ال�سيا�سي.
يف كثري من احلاالت ،مل يعد الفل�سطينيون ميثلون طرف ًا نا�شط ًا ب�صورة م�ؤثرة �سيا�سيا .فقد �أدى
التعاون الأمني بني ال�سلطة الفل�سطينية و�إ�سرائيل �إىل �إجها�ض �أعمال املقاومة الفل�سطينية �ضد �سيا�سات
�إ�سرائيل الكولونيالية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن امل�س�ؤولني الفل�سطينيني ال يت�شاورون مع الدوائر االنتخابية
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التي ميثلونها وال يخ�ضعون �إىل امل�ساءلة واملحا�سبة �أمامها.
يف العام  ،2015كانت ن�سبة  4.5باملائة من �سكان الأرا�ضي املحتلة تتجاوز اخلام�سة وال�ستني من
ت�ضم جانب ًا كبري ًا من النخبة ال�سيا�سية واالقت�صادية الفل�سطينية،
العمر 3.غري �أن هذه الفئة العمرية ّ
بينما يغيب ال�شباب (من الفئة العمرية � 29-15سنة) الذين ميثلون  30باملائة من ال�سكان �إىل حد
كبري عن عملية �صنع القرار ال�سيا�سي .وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إن حل الدولتني ،الذي يتفاو�ض ب�ش�أنه
جيل امل�س�ؤولني الفل�سطينيني الأكرب �سنا ،يظل هو اال�سرتاتيجية الوحيدة التي تروجها منظمة التحرير
الفل�سطينية وال�سلطة الفل�سطينية ،مع �أنها مل تعد تعترب قابلة للحياة �أو على جانب من الأهمية لكثري من
4
ال�شباب الفل�سطينيني.
ت�ضافرت هذه العوامل التي تعززها م�شاعر الغ�ضب �إزاء الف�ساد ال�سائد يف ال�سلطة الفل�سطينية
ت�شجع التطبيع مع �إ�سرائيل 5،فخلقت و�ضع ًا ال تعترب فيه �أعداد متزايدة من الفل�سطينيني،
وال�سيا�سات التي ّ
وال�سيما ال�شباب ،م�س�ؤويل ال�سلطة الفل�سطينية ،ممثلني �شرعيني لتطلعاتهم ال�سيا�سية .ويرى املركز
الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية �أن نحو ثلثي الفل�سطينيني طالبوا با�ستقالة حممود عبا�س يف
�أعقاب م�ؤمتر حركة فتح ال�سابع يف �أواخر العام  ،2016و�أن الثلث فقط قد �أعربوا عن ثقتهم بقيادة فتح
6
التي انتخبت يف الآونة الأخرية.
�إن العجز التنظيمي الذي تعاين منه الأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية ،وف�شلها يف توفري �إطار للزعامات
الوطنية� ،سواء داخل منظمة التحرير الفل�سطينية �أو خارجها ،لعبا � ً
أي�ضا دو ًرا يف تعزيز االغرتاب
ال�سيا�سي لدى ال�شباب الفل�سطيني 7.فلي�س لدى فتح وال حما�س اليوم ا�سرتاتيجية وا�ضحة للتحرير ،كما
�أن الأحزاب ال�سيا�سية الأخرى �أخفقت يف ملء الفراغ.
�إن �ضعف الف�صائل ال�سيا�سية وعدم ثقة ال�شباب الفل�سطينيني بها يف�سران ملاذا كانت ه ّبة ال�شباب
الأخرية التي اندلعت يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  2015حركة تفتقر �إىل القيادة والتنظيم على حد �سواء.
فه�ؤالء ال�شباب الفل�سطينيون (الذين تراوحت �أعمارهم بني اخلام�سة ع�شرة و�أوا�سط الع�شرين) كانوا
هم القوة الدافعة وراء اله ّبة .غري �أنهم تزعموا هذه االحتجاجات من دون االنتماء �إىل �أي ف�صيل �سيا�سي
8
ومن دون �أن يتلقوا الدعم من �أي منظمة �أو حزب �سيا�سي.
�إن تدهور الأو�ضاع االقت�صادية االجتماعية وفقدان الثقة بقدرة القيادة احلالية على حت�سني
هذه الأو�ضاع ،مت ّثل عامل �آخر وراء العزوف ال�سيا�سي يف �أو�ساط ال�شباب الفل�سطيني .فمعدالت
البطالة عالية ب�صورة خا�صة بني ال�شباب ،وال�سيما يف قطاع غزة حيث ق ّدرت ن�سبة البطالة بني
ال�شباب بنحو  58باملائة لعام  9.2016كما �أن ن�سبة الفقر بني الفل�سطينيني املقيمني يف القد�س
ال�شرقية قاربت  82باملائة لعام  10.2014ومع �أن خيبة الأمل جراء هذه الأو�ضاع قد تن�أى بال�شباب
الفل�سطيني عن امل�شاركة ال�سيا�سية ،ف�إنها قد تدفع بع�ضهم �إىل املزيد من امل�شاركة ،وخا�ص ًة يف

جتديد الهوية الوطنية الفل�سطينية

39

الأجنحة امل�سلحة للأحزاب ال�سيا�سية.

نوع جديد من المشاركة السياسية
خالل انتفا�ضة ال�شباب الأخرية� ،أعرب الفل�سطينيون عن معار�ضتهم ِﻟ «عملية ال�سالم» التي ما فتئت
تتوا�صل منذ اتفاقيات �أو�سلو عام  11 .1993وقد قرر ما ي�سمى «جيل �أو�سلو» �أن يتحدى احتكار ال�سلطة
الفل�سطينية ال�سيا�سي ب�إعادة تعريف امل�شاركة ال�سيا�سية بحيث ال تقت�صر على امل�شاركة يف االنتخابات
�أو الع�ضوية يف الأحزاب ال�سيا�سية .وكان ر ّد الفعل من جانب ال�شباب �شك ًال جديد ًا من �أ�شكال االنخراط
ال�سيا�سي الذي ينطوي ،يف جوهره ،على مقاومة جماعية لالحتالل الإ�سرائيلي ،وهو عمل �سيا�سي ُفر�ضت
عليه القيود بعد �أو�سلو وبعد التن�سيق الأمني بني ال�سلطة الفل�سطينية وبني �إ�سرائيل.
ويف الوقت نف�سه ،ف�إن تطلع الفل�سطينيني �إىل قيادة جديدة ذات تفكري ثوري وا�سرتاتيجية للتحرر
جت�سد ب�صورة �أ�سا�سية عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي ،بعد م�صرع املنا�ضل الفل�سطيني با�سل الأعرج
ّ
12
يف �إحدى الغارات الإ�سرائيلية يف ال�ضفة الغربية يف ال�ساد�س من �آذار/مار�س .2017
�إن الغ�ضب الذي �أعرب عنه ال�شباب الفل�سطينيون ّ
يدل على �أن �إيديولوجية الأعرج ال�شعبية الأ�صيلة،
وهويته كمثقف ملتزم �أو «م�شتبك» ،والتزامه طريق املقاومة لتحرير فل�سطني ،قد �ألهمت وا�ستنه�ضت
الكثري منهم .فقد انطلقت االحتجاجات رد ًا على مقتله يف الأرا�ضي املحتلة ،ويف �أو�ساط اجلاليات
العربية داخل �إ�سرائيل .وحمل املحتجون ب�صورة خا�صة على التن�سيق الأمني بني ال�سلطة الفل�سطينية
13
و�إ�سرائيل الذي �أدى �إىل اغتيال الأعرج.
ومع �أن و�سائل التوا�صل االجتماعي و ّفرت ف�ضا ًءا بدي ًال ا�ستطاع ال�شباب الفل�سطينيون التعبري من
خالله عن م�شاعرهم جتاه اغتيال الأعرج ،ف�إن ال�س�ؤال الواجب طرحه هو :هل ميكن ا�ستخدام هذه
الو�سائل لتعبئة الفل�سطينيني يف م�شاركة �سيا�سية ف ّعالة؟
لقد ّ
متخ�ض البحث عن تفكري جديد وا�سرتاتيجية جديدة عن مبادرات ع ّدة قام بها الفل�سطينيون
14
ال�شباب يف الأرا�ضي املحتلة .ت�ضمنت هذه املبادرات درا�سة امل�شروع ال�صهيوين وجتارب املقاومة
التاريخية املحلية والدولية ،كما تت�ضمن رفع م�ستوى الوعي النقدي حول اتفاقيات �أو�سلو و�أو�ضاع التجزئة
التي يعي�شها الفل�سطينيون يف هذه
بالرغم من �أن كثري ًا من ال�شباب الفل�سطينيني يعكفون
الأيام .وبالرغم من �أن كثري ًا من
على �إعادة تعريف الكفاح الفل�سطيني� ،إال �أنه مل
ال�شباب الفل�سطينيني يعكفون على
تتبلور لديهم حتى الآن ر�ؤية وا�سرتاتيجية عملية
�إعادة تعريف الكفاح الفل�سطيني
وا�ضحة.
بو�صفه ن�ضا ًال �ضد االحتالل

40

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل

الكولونيايل الذي ال ينبغي �أن يقت�صر على م�شروع دولة –�أمة� ،إال �أنه مل تتبلور لديهم حتى الآن ر�ؤية
وا�سرتاتيجية عملية وا�ضحة.
وثمة حاجة ما�سة على العموم �إىل ن�سق �سيا�سي جديد حتدد م�ساره قيادة جديدة مت ّثل جميع
الفل�سطينيني وال يقت�صر تركيزها على ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة .و�سيتطلب ذلك االبتعاد عن �إطار
�أو�سلو و�إعادة التفكري بالر�ؤية ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية الفل�سطينيتني وكذلك بدور امل�ؤ�س�سات الوطنية،
ليت�سنى للفل�سطينيني �أن يتح ّولوا �إىل العبني �سيا�سيني ُمنظمني و�أكفاء يت�صدرون املقاومة �ضد امل�شروع
الكولونيايل.

تعمل نور عرفة كباحثة وزميلة �سيا�ساتية يف م�ؤ�س�سة «ال�شبكة»� :شبكة ال�سيا�سات الفل�سطينية،
و�ستبد�أ يف �شهر ت�شرين الأول� /أكتوبر 2017درا�ستها للح�صول على الدكتوراه بدعم من منحة
رود�س يف جامعة �أك�سفورد.
هوامش
 .1يركز هذا التعليق على قطاع ال�شباب يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة فقط ،وال يتطرق لل�شباب الفل�سطيني يف �إ�سرائيل
�أو يف ال�شتات .ويجب مالحظة �أن «ال�شباب» لي�سوا كياناً متجان�سا ،بل �إن ال�شباب الفل�سطينيني ميثلون فئات �سيا�سية،
واقت�صادية ،واجتماعية وثقافية خمتلفة نتيجة للتفتت الذي يعانيه ال�شعب الفل�سطيني.
« .2النتائج الرئي�سية مل�سح ال�شباب الفل�سطيني ،»2015 ،اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني،2015 ،

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_YouthSurvPal2015A.pdf

« .3ع�شية اليوم العاملي لل�شباب» ،بيان �صحفي ،اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني� 12 ،آب�/أغ�سط�س ،2016
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_InterYouthDy2016A.pdf

« .4ا�ستطالع للر�أي العام الفل�سطيني رقم ( ،»)58املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية 14 ،كانون الأول /
دي�سمرب ،2015

http://www.pcpsr.org/sites/default/files/p58%20full%20Arabic.pdf

 .5طارق دعنا« ،الف�ساد يف فل�سطني :نظا ٌم متجدد» ،ال�شبكة� :شبكة ال�سيا�سات الفل�سطينية� 18 ،آب�/أغ�سط�س ،2015

الف�ساد-يف-فل�سطني-نظامٌ-متجددhttps://al-shabaka.org/briefs//

« .6ا�ستطالع للر�أي العام الفل�سطيني رقم ( ،»)62املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية 29 ،كانون الأول/
دي�سمرب ،2016
http://www.pcpsr.org/ar/node/677

 .7عالء الرتتري وم�ؤلفون �آخرون« ،ال�شباب الفل�سطيني يثور ،فهل من دو ٍر للأحزاب ال�سيا�سية؟» ،ال�شبكة� :شبكة
ال�سيا�سات الفل�سطينية 23 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ،2015

/ال�شباب-الفل�سطيني-يثور-،فهل-من-دورٍ-للأhttps://al-shabaka.org/roundtables/
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. امل�صدر ال�سابق.8
،2017 �أبريل/ ني�سان1 ، البنك الدويل،» عر�ض عام-  «ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.9

http://www.albankaldawli.org/ar/country/westbankandgaza/overview

.10
«Table VI/1- Extent of Poverty in Israel, Jerusalem and Districts, 2013, 2014,» Jerusalem Institute for
Israel Studies, 2016, http://jerusaleminstitute.org.il/.upload/yearbook/2016/shnaton_F0116.pdf.

،2014 يوليو/ متوز، «بواكري انتفا�ضة جديدة يف فل�سطني؟» ال�سفري، عالء العزة.11

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2972

.12
Shatha Hammad and Zena Tahhan, «Basil al-Araj was a beacon for Palestinian youth,» Al Jazeera,
March 7, 2017, http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/03/al-araj-beacon-palestinianyouth-170307103833988.html.
.13
Hisham Abdallah, «Palestinians Protest over PA-Israel Security Ties,» Al Jazeera, March 14, 2017,
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/03/palestinians-denounce-pa-israel-securitycoordination-170313103710942.html.

.» من الأمثلة على هذه املبادرات «ملتقى النب�ض ال�شبابي» و«�شبكة �سليمان احللبي للدرا�سات الكولونيالية.14
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ما يقول ماضي المجتمع المدني عن مستقبله
طارق دعنا وعلي الجرباوي
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ن�ش�أ املجتمع املدين الفل�سطيني يف ظل االحتالل الإ�سرائيلي -وقد �ساهمت خ�صو�صية هذا
الو�ضع يف حت ّديد هوية هذا املجتمع ووظائفه .وعلى الرغم مما اتّ�سم به املجتمع املدين من تن ّوع،
�سرعان ماغلب عليه الت�س ّي�س ،و�أ�صبح بذلك امتداد ًا م�ؤ�س�سي ًا للحركة الوطنية .وقد ت�أثر منوه
كذلك بعملية �أو�سلو وت�أ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية العام  .1994ويف هذا ال�سياق� ،أرغم املجتمع
املدين على �أن يتكفّل مبهمة مزدوجة� :أن يقاوم االحتالل الإ�سرائيلي و�أن ميار�س ال�ضغط على
ال�سلطة الفل�سطينية لتحقيق املطالب ال�سيا�سية واالقت�صادية االجتماعية .غري �أنه مل يكن فعا ًال يف
كلتا املهمتني حتى الآن.
�أن�شئ املجتمع املدين الفل�سطيني ،من الناحية الفعلية ،جراء تدخالت مهمة من القمة �إىل القاعدة .وقد
�ساهمت الف�صائل الفل�سطينية يف حتديد اجتاهات املنظمات املحلية املختلفة من �أجل حتقيق براجمها
ال�سيا�سية والإيديولوجية .وخالل عملية �أو�سلو ،غدا املجتمع املدين من�سق ًا لتوزيع املوارد على قطاعات
عري�ضة من املجتمع الفل�سطيني وو�سيط ًا للمنظمات غري احلكومية �أجنبية التمويل 1.نتيج ًة لذلك ،بقي
املجتمع املدين يف حالة من الركود الدائم ،وف�شل يف حتدي الو�ضع ال�سيا�سي القائم �أو �إحداث تغيري
اجتماعي مهم.

النمو عبر التدخالت من األعلى إلى األسفل
قبل اتفاقيات �أو�سلو ،كانت جهود املجتمع املدين الرامية �إىل ح�شد الأن�صار وديناميكيات النفوذ
ال�سيا�سي غالب ًا ما تخ�ضع �إىل توجيهات و�إر�شادات منظمة التحرير الفل�سطينية .وبعد احتالل ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة العام  ،1967كانت اجلمعيات التقليدية ،املوالية للمملكة الأردنية الها�شمية ،نا�شطة
يف ال�ضفة الغربية والقد�س .و�شهدت �سبعينيات القرن املا�ضي ت�شكيل الروابط ال�شعبية احلداثية
مثل املنظمات ،والنقابات ،واللجان الطوعية ،واحلركات الطالبية والن�سائية .ورافقت هذه العملية،
بل متخ�ضت ،عن مولد ا�سرتاتيجية «�صمود» ،وهي ا�سرتاتيجية ّ
التم�سك بالهوية الوطنية
تدل على
ُّ
الفل�سطينية بو�صفها م�صدر ًا لل�صمود اجلماعي على الأر�ض.
بحلول الثمانينيات ،كانت الدعوة لتطوير املجتمع املدين دلي ًال على اتّ�ساع �شقة اخلالف بني جمموعتني
متناف�ستني داخل احلركة الوطنية .فقد ر ّكزت فتح ،من جهة ،على م�س�ألة قيام الدولة و�أن�ش�أت خمتلف
املنظمات واللجان املهنية لتكون �أ�سا�س ًا للدولة الفل�سطينية املقبلة .ومن جهة �أخرى ،كانت القوى الي�سارية
تر ّكز على التحرير ،وو�ضع الأ�سا�س ملنظمات املجتمع املدين لكي تلعب دور ًا حيوي ًا يف احل�شد ال�سيا�سي
2
الذي ي�ستهدف ت�شجيع امل�شاركة ال�شعبية يف الن�ضال.
كانت االنتفا�ضة الأوىل ( )1993 -1987مت ّثل فرتة االنعطاف الأهم يف تطور املجتمع املدين .فقد
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ظهرت ُبنى متثيلية ترمي �إىل ح�شد امل�شاركة ال�شعبية يف االنتفا�ضة ،و�أبرزها اللجان املنبثقة عن القواعد
ال�شعبية التي قامت يف جميع املواقع والأحياء تقريبا .ويف هذه الأثناء� ،أ ّدى ح�شد املنظمات اجلماهريية،
واجلمعيات الن�سائية ،واحلركات الطالبية ،والنقابات ،واللجان املهنية ب�صورة حا�سمة �إىل حتويل
االنتفا�ضة التلقائية �إىل ديناميكية ّ
منظمة.
لقد �أف�ضت عملية �أو�سلو �إىل تراكم ال�ضغوط ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،والإيديولوجية ،واملالية التي
تركت �آثارها العميقة على بنى ووظائف املجتمع املدين املحلي .وانعك�س ا�ستقطاب �أن�صار �إطار �أو�سلو
ومعار�ضيه ب�صورة قوية داخل املجتمع املدين .وفيما �سعت هيئات فتح لو�ضع الأ�س�س لل�سلطة الفل�سطينية
الوليدة ،ف�إن املنظمات الي�سارية والإ�سالمية �سعت �إىل التعبري عن معار�ضتها لعملية �أو�سلو من خالل
ح�شد املوالني يف املجتمع املدين.
بعد �أو�سلو ،تعزّزت تنمية املجتمع املدين عن طريق التوجيهات من الأعلى �إىل الأ�سفل بدخول املانحني
الدوليني �إىل ال�ساحة .فالي�سار ،الذي كان يعاين �أزمة �إيديولوجية بعد انهيار االحتاد ال�سوفياتي ،جل�أ �إىل
املجتمع املدين ليوازن م�شروع ال�سلطة الفل�سطينية الذي تهيمن عليه فتح .وقد �أخذت �أغلب املنظمات
الي�سارية تتلقى املعونات الدولية امل�شروطة برغبة املانحني يف ت�أ�سي�س جمتمع مدين ناب�ض باحلياة يعزّز
بناء الدولة يف مرحلة «ما بعد النزاع»� .أ�سفر ذلك عن قيام قطاع نخبوي من املنظمات غري احلكومية
يتم ّيز
بالالت�س ُّي�س املطرد ،والعزوف عن االنتماء ال�سيا�سي ،والروابط مع القواعد ال�شعبية 3.وبينما تبدو
َ
املنظمات غري احلكومية الفل�سطينية مهتمة كل االهتمام بالإعالء من �ش�أن الدميقراطية ،واحلوكمة
الر�شيدة ،وحقوق الإن�سان ،ف�إن الدالئل ت�شري �إىل �أن هذه امل�شاريع رمزية �أكرث مما هي جوهرية ،لأن
�أغلب املنظمات غري احلكومية تفتقد كما يبدو �إىل البنية الدميقراطية الداخلية .وقد �أ ّدى ذلك �إىل
�شيوع �صورة �سلبية لدى جمهور املنظمات غري احلكومية ،التي تتهم يف �أغلب الأحيان مبتابعة م�صاحلها
الذاتية وتطبيق �أجندات �أجنبية.
وعلى العك�س من ذلك ،ا�ستمر الفاعلون الإ�سالميون يف املجتمع الأهلي بتلقي الدعم املايل من م�صادر
�إ�سالمية .وم ّثلت �شبكة حما�س املتقدمة من جمعيات القواعد ال�شعبية اخلريية ،والتعليمية ،والطبية،
واالجتماعية �أداة م�ؤثرة لرتويج نف�سها بو�صفها بدي ًال جدير ًا بالثقة ملنظمة التحرير الفل�سطينية وال�سلطة
يف�سر جزئي ًا ت�صاعد �شعبية
الفل�سطينية 4.و�ساعد ذلك على تعزيز �شرعية احلركة ،الأمر الذي قد ّ
احلركة يف العقد الأخري من القرن املا�ضي والأول من القرن الع�شرين .غري �أن هذا النفوذ ت�ضاءل يف
ال�ضفة الغربية عندما ّ
انق�ضت ال�سلطة الفل�سطينية على املنظمات املرتبطة بحما�س يف �أعقاب االن�شقاق
يف �أو�ساط الفل�سطينيني العام .2007
خالل �سنوات �أو�سلو ،ظهرت حركات غري ّ
منظمة قليلة مل تع ّمر طويال ،و�أحدثت بع�ض التموجات يف
املياه الراكدة ومنها :حركة �شباب � 15آذار التي طالبت بو�ضع حد للنزاع ال�سيا�سي بني فتح وحما�س،
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وحركات قطاعية متنوعة للمطالبة بحقوق اقت�صادية واجتماعية �أف�ضل ،وحركات مقاومة �شعبية عابرة
يف مناطق هام�شية ،مل ترتك �أي منها �آثار ًا ت�ستحق الذكر .ورمبا كان الإجناز الأبرز لأي من �شرائح
املجتمع املدين هو تنامي �شبكات الت�ضامن الدولية ،مبا فيها تلك التي تزعمتها حركة مقاطعة �إ�سرائيل
وجماعات حقوق الإن�سان الفل�سطينية.

الركود أم االنبعاث؟
�إن االعتقاد املتزايد ب�أن حل الدولتني الوارد يف �إطار �أو�سلو مل يعد قاب ًال للتطبيق ،قد يدفع كثري ًا
من اجلماعات الفل�سطينية �إىل �إعادة تنظيم نف�سها وفق خطوط �سيا�سية جديدة .و�سيكون الإجماع
الوطني هو العامل احلا�سم يف امل�ساعي الرامية �إىل حتقيق �صيغة الدولة الواحدة� ،أو الدولة الثنائية،
الفدرالية� ،أو �صيغة خمتلفة لدولتني .و�إذا �أعادت احلركة الوطنية الفل�سطينية بناء نف�سها يف ظل قيادة
موحدة ولأهداف �سيا�سية وا�ضحة ،ف�إن ذلك �سيف�ضي بالت�أكيد �إىل �إعادة احليوية �إىل املجتمع
تنظيمية ّ
املدين ومتكينه من �أداء مهماته بو�صفه مركز التوجيه واحل�شد ال�سيا�سي .ومبا �أن ال�ضعف واالنق�سام يف
احلركة الوطنية �سيوا�صالن ا�ستقطاب املجتمع املدين ،فمن املحتمل �أن يدخل العبون فاعلون جدد �إىل
ال�ساحة بر�ؤى بديلة عن الكفاح الوطني ،فيتجاوزون بذلك �سيا�سات املنظمات غري احلكومية يف التيارات
الرئي�سية والأجنحة املن�شقة على حد �سواء.
�إن اال�ستقطاب الثنائي املتم ّثل بربوز جناحني �سيا�سيني يف ال�ضفة الغربية وغزة مل يقت�صر على �إحلاق
ال�ضرر باجل�سم ال�سيا�سي الفل�سطيني وح�سب ،بل ك ّر�س �سيا�سات فتح وحما�س الإق�صائية واحتكار
امل�ؤ�س�سات ،وقمع االن�شقاقات .وقد ي�سفر الإخفاق الدائم من جانب العبي املجتمع املدين يف حتدي
الو�ضع القائم �إىل متهيد الطريق �أمام بروز العبني جدد يطرحون مطالب متعاظمة ،مبا فيها حتقيق
الوحدة الوطنية والتغريات الدميقراطية يف هياكل احلركة الوطنية.
5
لقد تناق�ص الدعم الدويل املق ّدم للفل�سطينيني ب�صورة كبرية خالل ال�سنوات املا�ضية .ويعود ذلك،
يف جانب منه� ،إىل �أن بع�ض املانحني يف�ضلون اال�ستثمار يف الأزمات الإقليمية ،كما يعود ،جزئيا� ،إىل
خيبات الأمل ب�أو�سلو والعتبارات �سيا�سية �أخرى .ذلك �أن ال�شكوك التي تكتنف التيارات الإقليمية والعاملية،
بالإ�ضافة �إىل عدم القدرة على التنب�ؤ بالأزمات االقت�صادية وال�سيا�سية ،قد تقلل من م�صادر منظمات
املجتمع املدين املحلية املالية ،وقدراتها ووظائفها .وينبغي على منظمات املجتمع املدين �أن تخلق مناذج
مالية بديلة لتج ّنب الآثار املحتملة.
يظل االحتالل اال�سرائيلي هو القوة الدافعة ،والعقبة
ويظل االحتالل اال�سرائيلي هو القوة
الأ�سا�سية ،يف تنمية املجتمع املدين الفل�سطيني.
الدافعة ،والعقبة الأ�سا�سية ،يف تنمية
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املجتمع املدين الفل�سطيني .فقد برز وانتع�ش جمتمع مدين ن�شط يف الأرا�ضي املحتلة عندما كان
الهدف الوا�ضح هو مقاومة االحتالل .غري �أن �سلطات االحتالل الإ�سرائيلية �ستوا�صل ا�ستخدام
الأ�ساليب اجلماعية الق�سرية للتغلغل يف ن�سيج املجتمع املدين وا�ستمالة م�شاعره الوطنية.
وقد �شهدنا مثا ًال حي ًا على ذلك يف �سيا�سة االحتالل التي �أعلنت م�ؤخرا ،والتي تهدف �إىل بدء
()6
االت�صاالت مع �شخ�صيات يف املجتمع املدين الفل�سطيني من دون و�ساطة ال�سلطة الفل�سطينية.
ورمبا التمهيد لإقامة بديل لها �إذا ما مت حلها.
وعلى الرغم من الركود احلايل ،ف�إن للمجتمع املدين الفل�سطيني الأ�س�س الكفيلة بتحويله �إىل قوة
مقاومة �ضد ال�سيا�سات الإ�سرائيلية .وعلى العموم ،ف�إن قدرة املجتمع املدين ورغبته يف حترير نف�سه من
قيود نزعة املانحني الريعية و�سيا�ساتهم �ستحدد وظائفه و�أجنداته يف امل�ستقبل .والأهم من ذلك كله �أن
عليه �أن يف ّعل الروابط بني القواعد ال�شعبية لكي تتمكن من �أن تواجه ،بنجاح� ،سلطة الهيمنة والو�ضع
الراهن.

يعمل طارق دعنا مدير مركز درا�سات التنمية يف جامعة بريزيت.
علي اجلرباوي �أ�ستاذ يف العلوم ال�سيا�سية يف جامعة بريزيت.
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ما هي «املقاربات التكاملية»؟
ب�شري ب�شري� :أ ّدت مقاربة الدولتني الكال�سيكية املعهودة �إزاء ال�صراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني ،التي
تقوم على التق�سيم اجلغرايف والف�صل والعزل �إىل حلول و�سط وت�سويات غري مقبولة يف ما يتعلق ببع�ض
املطالب واحلقوق الفل�سطينية التاريخية املركزية .فاملقاربات التكاملية ترى �أن النتائج الأكرث �إن�صاف ًا
ميكن حتقيقها عن طريق ترتيبات م�ؤ�س�سية عادلة �شاملة للفل�سطينيني والإ�سرائيليني ،مثل الفدرالية
والكونفدرالية .وعند جتاوز املفاهيم التقليدية للحدود ال�سيادية املرتكزة على منظومة التق�سيم ،تفتح
املقاربات التكاملية الباب �أمام مفاهيم جديدة تدعو �إىل �سيادة جزئية متداخلة وت�شاركية يف فل�سطني
من النهر �إىل البحر.

ملاذا تعتقد �أن ما يجري الآن هو تركيز متزايد على املقاربات التكاملية؟
ب .ب :.تاريخياُ ،طرحت مثل هذه املقاربات خالل االنتداب الربيطاين وكذلك خالل �ستينيات
و�سبعينيات القرن املا�ضي .بيد �أنها تع ّر�ضت مع الوقت �إىل التهمي�ش التام تقريب ًا لأ�سباب �شتّى ،مع
تف�ضيل ما �أ�صبح ُيعرف بح ّل الدولتني .وعندما بد�أ املف ّكرون الفل�سطينيون بالإف�صاح عن موقفهم من
خمرجات الدولتني ،مل يكن هناك وجود ملمو�س لال�ستيطان الكولونيايل الإ�سرائيلي يف ال�ضفة الغربية
والقد�س ،ولذا كان بالإمكان معاجلة الق�ضايا املت�صلة باملوارد وبالقد�س ب�صورة ثنائية.
تو�سع امل�ستوطنات واال�ستيطان يف ال�ضفة الغربية والقد�س ال�شرقية �أ�سفر عن العودة �إىل ماميكن
بيد �أن ّ
�أن ن�سميه الأمنوذج الكولونيايل اال�ستيطاين .فمع تغيرّ الوقائع على الأر�ض من حال �إىل حال ،تتزايد
الدالئل على �أنه ي�صعب الف�صل بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني .ومع ارتباط عملية ال�سالم باخلداع
الأمريكي وانهيار اخلط الأخ�ضر بو�صفه عالمة على احلدود ال�سيادية واحللول ال�سيا�سيةَ ،خ ُل�ص بع�ض
النا�شطني ،واملثقفني ،وحتى امل�س�ؤولني ال�سابقني �إىل �أن ق�ضية فل�سطني�/إ�سرائيل ال تتعلق بحدود ،1967
بل بـ«النكبة» وتداعياتها امل�ستمرة 1.باخت�صار� ،إنها تتع ّلق بالأر�ض املمتدة بني البحر الأبي�ض املتو�سط
ونهر الأردن باعتبارها كيان ًا واحدا.

ما هي ،ب�صورة عامة ،الأنواع املختلفة للمقاربات التكاملية؟
ب .ب :.ميكن عموم ًا احلديث عن ثالث مقاربات تكاملية هي :الليربالية ،وثنائية القومية ،وال�سيادة
امل�شرتكة .ومن املهم �أن نلحظ �أن هذا الت�صنيف حتليلي حم�ض ،لأن ثمة تقاطع ًا بني هذه امل�سارات
الثالثة ،وينطوي كل م�سار على ت�شكيلة وا�سعة من االحتماالت.
العن�صر املركزي يف املقاربة الليربالية هو فكرة ال�صوت الواحد لل�شخ�ص الواحد .وتكون نتيجة ذلك
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دولة يتحدد فيها االنتماء على �أ�سا�س املواطنة ،وال �أهمية �سيا�سية هنا للهويات اجلماعية �أو املجموعات
يوجه على م�ستوى الأفراد .ومن ال�صعب ،بطبيعة احلال� ،إقناع
الوطنية ،لأن الن�شاط ال�سيا�سي ّ
الفل�سطينيني والإ�سرائيليني بالتخلي عن هوياتهم الوطنية �أو جتاوزها ،بل �إن بع�ضهم قد يرون �أن اجلهود
التي �ستبذل يف هذا ال�سبيل �ستكون و�صف ًة خللق واقع �أ�سو�أ بكثري مما ن�شهد الآن.
قد تبدو املقاربة اخلا�صة بثنائية القومية واعدة �أكرث من الليربالية التي ت ّدعي احلياد� ،إذ هي ت�ؤكد
بجالء �أن ثمة هُ ويتني وطنيتني متمايزتني� ،إ�سرائيلية وفل�سطينية ،ت�ستحق كل منهما حق تقرير امل�صري
الوطني .وب�صرف النظر عن موقفك من ال�صهيونية ،فقد غدت النزعة القومية اليهودية الإ�سرائيلية
حقيقة را�سخة .والن�شاط ال�سيا�سي ال يتوقف عند احلقوق الفردية ،فال بد من وجود حقوق جماعية،
إثني ل�سيا�سات ثنائية القومية .وميكن �أن ترتاوح امل�ؤ�س�سات ثنائية القومية بني
وهذا يعني وجود �إطار � ّ
نظام من الفدرالية ال�صارمة واال�ستقالل الذاتي الإقليمي وترتيبات امل�شاركة يف ال�سلطة ،كما هي احلال
يف الدميقراطيات التوافقية ،ومنها بلجيكا �أو البو�سنة .كما �أن ثنائية القومية تتط ّلب �إنهاء اال�ستعمار
الكولونيايل ،ويعني ذلك تفكيك منظومة التف ّوق العن�صري اليهودي واالمتيازات الرمزية واملادية التي
يتمتع بها اليهود.
�أما مقاربة ال�سيادة امل�شرتكة فتت�ص ّور بنية م�ؤ�س�سية هجينة متعددة الطبقات ،حيث ال ُتفهم ال�سيادة
مبعناها املطلق الذي ال ميكن جتزئته ،بل بكونها جزئية ،ومت�شاطرة ومرتابطة العنا�صر .وميكنك �أن
تتخ ّيل �شك ًال من �أ�شكال الكونفدرالية املك ّونة من بنى دولتية متوازية ،تق�سم فيها الأر�ض بني دولتني،
وميار�س الفل�سطينيون ال�سيادة على �أنف�سهم يف �إحداها مثلما يفعل الإ�سرائيليون يف الأخرى .وقد حتدث
�آخرون عن دولتني يف وطن واحد ،من دون حتديد حدود داخلية ثابتة .وهناك �إمكانية �أخرى لقيام
دولتني مع م�ؤ�س�سات منف�صلة ولكن متداخلة بدرجات متفاوتة.

هل هناك ثمن �سيدفعه الفل�سطينيون خالل تبنيهم للمقاربات التكاملية يف ما يتعلق بالهوية الوطنية
وامل�ؤ�س�سات الفل�سطينية؟
ب .ب :.من دون �شك ،لكن �أحد �أهم الأمور التي ينبغي عدم التفريط بها يتم ّثل يف املكا�سب الهائلة
التي حققها الفل�سطينيون وحركتهم
الوطنية خالل العقود اخلم�سة املا�ضية� -أحد �أهم الأمور التي ينبغي عدم التفريط بها
�أي املنجزات ال�سيا�سية والدبلوما�سية يتم ّثل يف املكا�سب الهائلة التي حققها الفل�سطينيون
التي تعرتف بهم ك�شعب له حق تقرير وحركتهم الوطنية خالل العقود اخلم�سة املا�ضية.
امل�صري على �شكل دولة فل�سطينية
م�ستقلة .التفريط بهذه املكا�سب واملنجزات يعد خطوة انتحارية.
جتديد الهوية الوطنية الفل�سطينية

51

على �أر�ض الواقع ،تتط ّلب املقاربات التكاملية من الفل�سطينيني القيام بتح ّوالت عميقة من خطاب
تقليدي يرت ّكز على �إجناز الدولة الوطنية امل�ستقلة �إىل خطاب جديد يتمحور حول البناء الوطني الذي
ي�صون حقوقهم التاريخية غري القابلة للت�ص ّرف .بالطبع� ،سيوا�صل القادة الفل�سطينيون احلديث ،وعن
حق ،حول �إقامة الدولة لأن الدولة الوطنية ال تزال الالعب الرئي�س يف احللبة الدولية .غري �أن الرتكيز
قد يتح ّول يف مرحلة ما من احلديث عن �إجناز الدولة امل�ستقلة �إىل تعزيز وتثبيت البناء الوطني .وهذا قد
يحدث على الأرجح �إذا مل يتط ّلب هذا التح ّول تنازل الفل�سطينيني عن �إجنازاتهم الوطنية ،بحيث يتحقق
حقهم بتقرير م�صريهم يف نطاق دولة ثنائية القومية� ،أو الكونفدرالية� ،أو �أية ترتيبات م�ؤ�س�سية �أخرى.
املرجح �أن تكون هذه احللول التكاملية �أقل
من املحال �أن تتبنى �إ�سرائيل مثل هذا املخرج� .ألي�س من ّ
حظ ًا يف النجاح من خيار حل الدولتني؟
ب .ب :.من يقول �إن هذه اخليارات الأمنوذجية ينبغي �أن تتحقق كلها بكل ما حتمله هذه الكلمة
معان؟ �إن اجلانب املفيد يف هذه امل�سارات هو �أنها وجهات ومقا�صد ،حتى و�إن مل يكن من املحتمل
من ٍ
بلوغها ،وهي تقوم على مفاهيم عميقة للم�صاحلة التاريخية .لقد وقع الإجحاف التاريخي ،والزالت
�أغلبية الفل�سطينيني ت�شعر با�ستمرار بالنكبة وتداعياتها .وي�ستلزم ذلك �سريورة �سيا�سية تختلف اختالف ًا
جوهري ًا عن عملية �أو�سلو .ويتوجب على هذه ال�سريورة ال�سيا�سية �أن تتعامل مع الوقائع والأو�ضاع التي
يعانيها ويتحملها �أغلب الفل�سطينيني من حرمان ،واحتالل ،وقمع .و�سترتتب نتائج عديدة على قرار
�إرجاء البت يف هذه امل�سائل يف �سياق مفاو�ضات الدولتني �إىل وقت الحق �آخر� .إن �أحد الأ�سباب التي �أدت
�إىل �إخفاق عملية �أو�سلو -مع �أن الفل�سطينيني اعرتفوا ب�إ�سرائيل مثلما اعرتفت �إ�سرائيل مبنظمة التحرير
الفل�سطينية -هو �أن املظامل التاريخية امل�ستمرة التي انطوت عليها النكبة مل ُيعرتف بها منذ البداية.
�أما يف جنوب �أفريقيا ،من جهة �أخرى ،فقد كان هذا الإطار وا�ضحا ،وهو �شمل قانون احلقوق وميثاق
احلرية ،و�سج ًال تاريخي ًا موثق ًا للأبرتهايد /التمييز العن�صري.

�إىل �أي مدى يحاول دعاة حل الدولة الواحدة �أو احللول التكاملية بالفعل �إيجاد الزخم الالزم ملتابعة
م�سار الدولتني �إذا �أُخذت باالعتبار ،على �سبيل املثال ،االجتاهات الدميوغرافية؟
ب .ب :.ر�أى البع�ض �أن علينا �أن ن�ستخدم لغة الدولة الواحدة ،لأن ذلك �سيدفع الإ�سرائيليني �أو
�أ�صدقاءهم الدوليني باجتاه م�سار الدولتني� .إن ا�ستخدام لغة الدولة الواحدة من دون الإميان بها بالفعل،
لن مي ّثل بالت�أكيد حتدي ًا ذا م�صداقية .ويفهم الإ�سرائيليون الآن متام ًا �أن حل الدولتني قد دخل طور
تو�سع امل�ستوطنات.
االحت�ضار مع ّ
�إنك جتد بني الفل�سطينيني من يرون �أن الدولة يف حد ذاتها هي هدفهم النهائي ،غري �أن الدولة يف
واقع الأمر ،هي ،بب�ساطة ،جمرد �أداة واحدة من جمموعة ادوات ميكن للفل�سطينيني �أن يحققوا حقوقهم
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فيها .العر�ض املطروح على الفل�سطينيني يف مفاو�ضات �أو�سلو ،ميكن �أن نطلق عليه ا�سم ّي ًا ،لقب دولة،
لكنها جمردة من جميع مظاهر الدولة كاملة ال�سيادة .ولهذا ال�سبب ،عندما يتحدث بنيامني نتنياهو
�أو �أفيغدور ليربمان عن حل الدولتني ،ف�إن ذلك لن يكون �إال �ستار ًا دخاني ًا ال�ستمرار الهيمنة وال�سيطرة
الإ�سرائيلية.

يعمل ب�شري ب�شري حما�ضر ًا �أول يف ق�سم علم االجتماع والعلوم ال�سيا�سية واالت�صاالت يف جامعة
�إ�سرائيل املفتوحة .تناولت كتاباته مو�ضوع اال�سرتاتيجيات البديلة ملقاربة الدولتني التقليدية �إزاء
ال�صراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني ،والتي يدعوها «املقاربات التكاملية». 2
هوامش
 .1مالحظة من املحرر :ي�شري اخلط الأخ�ضر ،الذي �أطلق عليه هذا اال�سم ب�سبب لون الرابط املحدد له على اخلارطة،
�إىل خط الهدنة العام  1949بني �إ�سرائيل وجريانها العرب يف �أعقاب احلرب العربية الإ�سرائيلية العام  ،1948وكانت متثل
حدوداً بالفعل حتى �شهر حزيران/يونيو � .1967أما «النكبة» ،فت�شري �إىل اقتالع مئات الآالف من العرب الفل�سطينيني
خالل حرب  .1948والزال من املطالب الفل�سطينية اجلوهرية �إن�صاف ه�ؤالء الالجئني ،الذين يقدّر عددهم الآن بنحو 7
ماليني ن�سمة.
.2
Bashir Bashir, «The Strengths and Weaknesses of Integrative Solutions for the Israeli-Palestinian
Conflict,» Middle East Journal 70, no. 4 (Autumn 2016): 560-578.
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مقال

الدور الرمزي ،ولكن الحيوي ،لمنظمة التحرير الفلسطينية
ناديا حجاب
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بعد تاريخ م�شهود متتّعت فيه الق�ضية الفل�سطينية مبرتبة عالية يف الأجندة الدولية ،بدعم قوي داخل
العامل العربي والأقطار الناميةُ ،منيت منظمة التحرير الفل�سطينية ب�سل�سلة من االنتكا�سات الرئي�سية.
ففي العام  ،1979وقعت م�صر و�إ�سرائيل على اتفاقيات كامب ديفيد ،و�أدى ذلك �إىل حتييد م�صر،
فعليا ،يف ال�صراع العربي الإ�سرائيلي .ويف العام � ،1982أرغمت �إ�سرائيل منظمة التحرير الفل�سطينية
واجلماعات الفل�سطينية الأخرى على اخلروج من لبنان .ويف  ،1987عجزت منظمة التحرير عن
ا�ستغالل االنتفا�ضة الأوىل وبد�أت ،بد ًال من ذلك ،بعملية �أو�سلو مع �إ�سرائيل العام  1993يف حماولة
يائ�سة للو�صول �إىل خلق دولة.
ومع ف�شل عملية �أو�سلو يف ت�أمني الدولة ،وال�سيادة ،واحلقوق ،عانت منظمة التحرير �سنوات من
الركود .فلم جت ّدد الع�ضوية للأجهزة والهيئات الرئي�سية فيها ،كما �أنها مل ت�س َع �إىل امل�ساءلة واملحا�سبة
�أمام ال�شعب الفل�سطيني .ي�ضاف �إىل ذلك �أن املنظمة تعمل يف هذه الآونة يف منطقة رمادية بني دولة
فل�سطني التي �أعلنتها العام  ،1988وب�صفة مراقب ال يتمتع بالع�ضوية الكاملة يف الأمم املتحدة منذ العام
 2012من جهة ،وال�سلطة الفل�سطينية التي حتتفظ باملوارد املالية.
لكن منظمة التحرير الفل�سطينية ال غنى عنها بالن�سبة �إىل ال�شعب الفل�سطيني .فهي مت ّثل رمزي ًا ال�شعب
الفل�سطيني ،ال �س ّكان ًا مت�شرذمني
ومنق�سمني جغرافي ًا ج ّردتهم �إ�سرائيل
منظمة التحرير الفل�سطينية ال غنى عنها بالن�سبة
من ممتلكاتهم – ميتد االنق�سام
�إىل ال�شعب الفل�سطيني.
اجلغرايف داخل وخارج املنطقة التي
كانت ت�ش ّكل الأرا�ضي الفل�سطينية �ضمن احلدود التي ك ّر�سها االنتداب الربيطاين قبل العام  ،1948ما
فاقم ان�شقاقاتها ال�سيا�سية.
ويف معر�ض احلديث عن االجتاه الذي قد ي�سلكه تط ّور منظمة التحرير الفل�سطينية ،من املفيد �أن
نتفح�ص حماوالت �إ�صالح امل�ؤ�س�سات يف الأحزاب ال�سيا�سية ويف املجتمع املدين على حد �سواء .كما �أن
ّ
من املفيد كذلك درا�سة اجلماعات التي ا�ستخدمت ا�سرتاتيجيات �أخرى لبلورة التطلعات الفل�سطينية.
على ال�صعيد ال�سيا�سي ،عقدت اجتماعات م ّهدت لها م�صر ،وقطر ،واجلماعة الفكرية «م�سارات»
– لر�أب ال�صدع الذي طال �أمده بني فتح ،التي ت�سيطر على منظمة التحرير من جهة ،وحما�س التي
�أق�صيت حتى الآن من هذه الهيئة 1.غري �أن االتفاقيات التي ّمت التو�صل �إليها حول االنتخابات ،وتقا�سم
ال�سلطة ،واملو�ضوعات الأ�سا�سية الأخرى ظلت بعيدة املنال.
وقد �ساد التفا�ؤل يف كانون الأول/دي�سمرب  2016وكانون الثاين/يناير .2017ففي �أعقاب ور�شة عمل
يف �سوي�سرا �ضمت �شخ�صيات من املجتمع املدين -والأهم من ذلك ،ممثلني عن فتح وحما�س -ونددت بها
و�سائل الإعالم الإ�سرائيلية 2،عقد الطرفان اجتماع ًا يف لبنان لبحث ق�ضايا املجل�س الوطني الفل�سطيني،
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وهو مبثابة برملان الفل�سطينيني يف املنفى 3.وتوا�صلت يف مو�سكو حمادثات فتح وحما�س التي ترعاها
رو�سيا ،و�أعلن اجلانبان بعدها �أنه �سي�صار �إىل ت�شكيل حكومة وحدة وطنية ،و�إجراء انتخابات للمجل�س
الوطني الفل�سطينيني الذي �سي�ضم فل�سطينيي ال�شتات 4.غري �أنه مل تتخذ �أية خطوة بعدها ،وا�ستعا�ضت
ال�سلطة الفل�سطينية عن ذلك بالإعالن ب�أن �شهر �أيار/مايو �سيكون موعد ًا لإجراء االنتخابات البلدية،
وهذا ما رف�ضته حما�س لأن من الواجب �أن ت�سبقها انتخابات للمجل�س الوطني الفل�سطيني 5.باخت�صار،
من غري املحتمل �أن تن�شط اجلهود الرامية �إىل الإ�صالح داخل منظمة التحرير الفل�سطينية يف املدى
القريب.
وقد ج ّربت جماعات من املجتمع املدين مقاربات �شتّى لإحياء الطابع التمثيلي للمجل�س الوطني
الفل�سطيني -ومنها ،على �سبيل املثال ،مبادرة من جانب املجتمع املدين لتنظيم انتخابات الختيار �أع�ضاء
املجل�س الوطني حيثما تقيم اجلاليات الفل�سطينية يف جميع �أنحاء العامل .حظيت هذه املبادرة بدعم
�شخ�صيات فل�سطينية مرموقة ،وقيادة منظمة التحرير الفل�سطينية ،وجاليات فل�سطينية �أخرى ع ّدة يف
ال�شتات .غري �أن الدعم مل يكن كافيا لبناء الزخم الالزم لتنظيم تلك االنتخابات ،وهو مالبث �أن ت�ضاءل
نتيجة احلرب الأهلية يف �سوريا.
ويف وقت �سابق من هذه ال�سنة ،برزت حماولة �أخرى تتح ّدى حالة الركود ال�سائدة ،عن طريق ت�أ�سي�س
«امل�ؤمتر ال�شعبي لفل�سطينيي اخلارج» 6.وكان املبادرون �إىل تنظيم هذا امل�ؤمتر يف �إ�سطنبول يف 25
�شباط/فرباير  ،2017من املق ّربني من احلركات الإ�سالموية الفل�سطينية �أو جزء ًا منها� .إال �أن العديد
من ال�شخ�صيات غري الإ�سالموية والعلمانية وقعت على الوثيقة الت�أ�سي�سية للم�ؤمتر ،و�شاركت يف هذا
التجمع الذي ح�ضره �أكرث من � 4000شخ�ص.
كانت النية املعلنة للم�ؤمتر �إعادة تفعيل دور الفل�سطينيني يف اخلارج يف عملية اتخاذ القرار وامل�ؤ�س�سات
الوطنية -مبا فيها منظمة التحرير الفل�سطينية -و�إعادة بناء هذه امل�ؤ�س�سات .و�أ�ص ّر منظمو امل�ؤمتر على
�أن جهودهم مل ت�ستهدف حتدي منظمة التحرير الفل�سطينيةَ .ب ْيد �أن دائرة �ش�ؤون املغرتبني يف اللجنة
التنفيذية للمنظمة �أ�صدرت بيان ًا كانت لهجته �أكرث مي ًال �إىل الأ�سف منها �إىل الغ�ضب ،يح ّذر من حت ّدي
املبادئ الت�أ�سي�سية وال�صفة التمثيلية ملنظمة التحرير الفل�سطينية .ومل ي�شر البيان �إىل حما�س باال�سم،
�إال �أنه اتّهم منظمي امل�ؤمتر باخللط بني خالفاتهم مع منظمة التحرير الفل�سطينية وموقفهم من املنظمة
7
نف�سها.
بالإ�ضافة �إىل اجلهود املتن ّوعة التي و�صفناها �أعاله ،تقوم جمموعتان من الفل�سطينيني مبتابعة م�صالح
الفل�سطينيني الوطنية مب�شاركة الفل�سطينيني �أنف�سهم .تت�ألف املجموعة الأوىل من مواطنني فل�سطينيني
يف �إ�سرائيل ،وتطرح منوذج ًا مهم ًا للفل�سطينيني الآخرين نظر ًا �إىل ن�ضجها ال�سيا�سي والتنظيمي .لكن
واقع �أنهم مواطنون فل�سطينيون يف �إ�سرائيل يحرمهم من �أن يلعبوا دور ًا قيادي ًا يف احلركة الوطنية
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الفل�سطينية ،ذلك �أن �إ�سرائيل �ست�سارع �إىل ا�ستغالل هذه املحاولة واالنق�ضا�ض على اجلالية نف�سها.
أ�س�سوا وتزعموا حركة مقاطعة �إ�سرائيل و�سحب
�أما املجموعة الثانية فت�شمل الفل�سطينيني الذين � ّ
اال�ستثمارات منها وفر�ض العقوبات عليها ( )Boycott, Divestment and Sanctionsالتي مت ّثلت
�أهدافها يف حتقيق التحرر من االحتالل ،والعدالة لالجئني ،وامل�ساواة بجميع املواطنني الفل�سطينيني يف
�إ�سرائيل �إمنا ت�شمل قطاعات ال�شعب الفل�سطيني ب�أجمعها .غري �أن حركة مقاطعة �إ�سرائيل تركز ب�صورة
مق�صودة على احلقوق الفل�سطينية ،وال تطالب بتغليب التمثيل �أو النفوذ على النتائج ال�سيا�سة .مع ذلك،
فهي تق ّدم قيادة ف ّعالة لكثري من الفل�سطينيني وحلركة الت�ضامن الفل�سطينية.
ومن املرجح �أن ي�ستمر واقع الركود يف منظمة التحرير الفل�سطيني .ذلك �أن روافع ال�سلطة الفل�سطينية
الر�سمية �إمنا ي�سيطر عليها �شخ�ص واحد ،هو الرئي�س حممود عبا�س الذي �أ ّكد هيمنته على فتح بعد اختتام
م�ؤمترها الذي انعقد يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  8 .2016وكانت حجته يف الدفاع عن مركزه القيادي مدى
احلياة هي حماية ا�ستقالل عملية �صنع القرار الفل�سطينية من ّ
التدخل العربي؛ وهو اال�ستقالل الذي
حر�صت القيادة الفل�سطينية كل احلر�ص على املحافظة عليه منذ �ستينيات القرن املن�صرم .والجمال
لل�شك يف �أن ال�سعودية ،ودولة الإمارات العربية ،وم�صر ،والأردن قد حاولت �إدارة الق�ضية الفل�سطينية
9
ونقل ال�سلطة �إىل حممد دحالن ،وهو م�س�ؤول �سابق يف فتح.
قد تت�سارع التطورات على اجلبهة الفل�سطينية �إذا رغب عبا�س و�أن�صاره� ،أو �أُرغموا ،على امل�شاركة يف
عملية لل�سالم يتزعمها �أو يديرها رئي�س الواليات املتحدة دونالد ترامب .وميكننا �أن ن�ست�شف و�ضع ًا يزداد
فيه �ضعف منظمة التحرير الفل�سطينية يف مطالبتها بدولة فل�سطينية ،مهما كانت هزيلة �أو عاجزة .ومن
املفارقات �أن القوة الأقدر على احليلولة دون ذلك هي اليمني الإ�سرائيلي ،الذي ال يريد �أن يرى دولة
فل�سطينية مهما كان نوعها �أو �شكلها.
�إن من ال�صعوبة مبكان �أن نت�ص ّور تطور ًا �إيجابي ًا ملنظمة التحرير الفل�سطينية يف امل�ستقبل القريب،
�أي تطور مي ّثل ،بحق ،تط ّلعات الفل�سطينيني .ومن جهة �أخرى ،مافتئ الفل�سطينيون يظهرون العزمية
والقدرة الإبداعية على ترويج تطلعاتهم واغتنام الفر�ص كلما كان ذلك ممكنا .ون�شهد مثالني على ذلك
يف جتارب املواطنني الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل وحركة مقاطعة �إ�سرائيل ،وكذلك يف اال�ستخدام الإبداعي
الف ّعال للفنّ  ،والثقافة ،وو�سائل الإعالم يف �إبراز وحماية ال�سردية الفل�سطينية .وميكن للمرء �أن يتو ّقع
ا�ستمرار هذه الروح وتعزيزها على الرغم من البلبلة ال�سيا�سية .ومع �أن هذه الروح قد ال تعيد �إنعا�ش
منظمة التحرير الفل�سطينية و�إعادتها �إىل ما كانت عليه يف ال�سبعينيات والثمانينيات من القرن املا�ضي،
�إال �أنها �ست�ستمر يف تعزيز الهوية الفل�سطينية �إىل �أن يولد �شكل جديد من التمثيل ال�سيا�سي املقبول على
نطاق وا�سع.
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مع دخول االنق�سام الفل�سطيني بني فتح وحما�س عامه العا�شر ،وتراجع الفر�ص اجلدية لتحقيق
امل�صاحلة ،تظهر بني حني و�آخر مبادرة حملية �أو �إقليمية ،لطي �صفحة هذا االنق�سام ،وامل�ضي قدم ًا يف
توحيد ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،كما كان عليه احلال قبل العام .2007
لكن هذه املبادرات املحلية والإقليمية غالب ًا ما ت�صطدم بجملة من املتغريات والعقبات التي جتعل من
امل�صاحلة حلم ًا غري قابل للتحقق ،وتفر�ض واقع االنق�سام بني فتح وحما�س كابو�س ًا يكاد يكون �أبدي ًا على
الفل�سطينيني� .ستح ّدد عوامل ع ّدة �آفاق امل�صاحلة ،من �ضمنها الأزمات الإن�سانية التي ت�شهدها غزة،
الق�سام ،جناح حما�س الع�سكري ،و�صعود التيار
و�سيطرة حما�س على القطاع ،و�سالح كتائب عز الدين ّ
الع�سكري يف حما�س.

األزمات اإلنسانية المتواصلة في غزة
يعي�ش قطاع غزّة يف الأ�شهر الأخرية �أزمات �إن�سانية متالحقة ،ت�شمل �أزمة الكهرباء املتوا�صلة؛ والقيود
ال�صارمة على حركة العبور من و�إىل غزة ،من �ضمنها ال�سفر خارج القطاع لتل ّقي العالج الطبي؛ وتدهور
قطاعي التعليم والرعاية ال�صحية؛ وامل�شاكل البيئية ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة مبياه ال�شرب و�إجراءات
َ
معاجلة ال�صرف ال�صحي .و�شهد القطاع تبادل اتّهامات بني حما�س وحكومة التوافق حول الطرف
امل�س�ؤول عن هذه الأزمات املتجددة.
لكنّ اجلديد يف تبعات �أزمات غزّة الإن�سانية املتفاقمة هو مطالبة ال�سلطة الفل�سطينية حما�س بت�سليم
القطاعات احلكوم ّية احليات ّية والإدار ّية يف غزّة �إىل حكومة التوافق .وقد حال اخلالف الذي ن�شب بني
الطرفني حول هذه امل�س�ألة دون الرتكيز على الأزمات الإن�سانية .وترافق ذلك مع �إعالن حما�س عن
ت�شكيل اللجنة الإدارية لت�سيري الوزارات احلكومية يف غزة ،لأنها تتهم ال�سلطة الفل�سطينية ب�أنها غري
جد ّية يف م�ساعيها لإنهاء م�شاكل غزّة ،عن جهوز ّيتها الكاملة لت�سليم القطاعات احلكوم ّية والوزارات يف
غزّة للحكومة� ،شرط �أن تلتزم الأخرية مب�س�ؤول ّياتها جتاه القطاع– مبا يف ذلك تلبية احلاجات الإن�سانية

امللحة.
ّ
ثمة عدد من الأ�سئلة ال�شائكة التي ينبغي ح ّلها قبل �أن ت�س ّلم حما�س الوزارات احلكوم ّية يف غزّة،
وتقوم بحل اللجنة الإدارية احلكومية .وتتمحور هذه الأ�سئلة حتديد ًا حول كيفية ت�سليم املرافق احلكوم ّية
اخلا�صة بت�سوية حوادث القتل بني فتح
قبل �إجناز امل�صاحلة املجتمع ّية احلقيقية بني الفل�سطينيني،
ّ
وحما�س خالل �أحداث االنق�سام يف العام  ،2007والتي �أ�سفرت �آنذاك عن �سقوط ع�شرات القتلى ومئات
اجلرحى .وعلى امل�صاحلة �أن تتطرق �أي�ض ًا �إىل طبيعة العالقة بني مقاومة حما�س و�سالحها وبني
احلكومة الفل�سطينية ،و�إىل م�ستقبل ّ
موظفي القطاع العام يف غزّة ،الذين اتخذت ال�سلطة الفل�سطينية
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قرار ًا بخفي�ض رواتبهم يف ني�سان�/أبريل .2017
للتو�صل �إىل اتفاق م�صاحلة
على الرغم من املفاو�ضات التي جرت بني ال�سلطة الفل�سطينية وحما�س ّ
يف العام  ،2014ال تزال غزّة حتت �سيطرة حما�س� ،سيا�س ّي ًا و�إدار ّي ًا و�أمن ّي ًا� .صحيح �أن حكومة حما�س
ا�ستقالت �ضمن اتّفاق م�صاحلة يف العام  ،2014لكن لديها حكومة ظ ّل ،مك ّونة من وكالء الوزارات ،ويف
�آذار/مار�س � 2017أعلنت حما�س ت�شكيل ما عرف باللجنة الإدارية لت�سيري عمل الوزارات يف غزة ،ما
يعني �أن احلكومة ال�شرع ّية القائمة يف رام اهلل لي�س لها وجود فعلي يف غزة.
وهكذا بدل الدخول يف تفا�صيل حل
الأزمات الإن�سانية املتالحقة يف غزة ،بدل الدخول يف تفا�صيل حل الأزمات الإن�سانية
ظهرت حالة من اخلالف بني حما�س املتالحقة يف غزة ،ظهرت حالة من اخلالف بني
وال�سلطة الفل�سطين ّية حول ت�س ّلم القطاع ،حما�س وال�سلطة الفل�سطين ّية حول ت�س ّلم القطاع.
بل �إن بع�ض �أو�ساط �صنع القرار يف فتح
تعلن بدون مواربة �أنه ال م�صاحلة مع حما�س قبل �أن ت�س ّلم قطاع غزّة �إىل ال�سلطة الفل�سطين ّية ،وقبل �إلغاء
ت�شكيل اللجنة الإدارية .يف املقابل ،تدافع حما�س عن نف�سها بالقول �إنها تنازلت يف العام  2014عن ح ّقها
الد�ستوري بقيادة احلكومة لإنهاء االنق�سام ،ولديها خ�شية من �أنّ احلكومة تطلب ذلك لإخراج حما�س من
ّ
ال�سيا�سي الذي دخلته ب�شرع ّية �صندوق االنتخابات و�شرع ّية املقاومة.
النظام
ّ


سيطرة حماس المستمرة على غزة
واجهت حما�س ،منذ �أن �سيطرت على غزّة يف  ،2007م�سائل ترتبط مبدى �صوابية و�شرع ّية حكمها
امل�ستمر هناك .مث ًال ،هل تتح ّمل احلركة م�س�ؤول ّياتها الإن�سانية على الرغم من الكلفة املال ّية الباهظة
حلكمها ،واحل�صار املفرو�ض على �أرا�ضيها ،و�أو�ضاعها املال ّية ال�صعبة؟
بالن�سبة �إىل حما�س ،ال تبعث هذه الأ�سئلة الراحة يف نف�سها� ،إذ �إنها تخ�شى من �أن ت�سليم غزّة �إىل
ال�سلطة الفل�سطينية �سيكون خطوة على طريق نزع �سالحها .بيد �أن هذا الأمر يبدو م�ستبعد ًا ،فال�سلطة
الفل�سطينية ال متلك الو�سائل لنزع �سالح احلركة ،التي متتلك تر�سانة ع�سكر ّية �ضخمة يف غزّة .وال يزال
حقيقي من �أنها لن حت�صل على �شيء ُيذكر مقابل ما تراه تناز ًال �ضخم ًا� ،شارح ًة
لدى حما�س تخ ّوف
ّ
بذلك �سبب تر ّددها يف �إبرام اتفاق مع ال�سلطة الفل�سطينية .وو�سط ال�سجال الدائر بني الطرفني ،منعت
حت�سن يف الأزمة الإن�سانية يف غزّة.
الأزمة ال�سيا�سية �إحداث �أي ُّ

مستقبل سالح القسام
خلت جميع اتفاقات امل�صاحلة بني فتح وحما�س من احلديث عن الق�ض ّية اخلالف ّية الأكرب وهي م�ستقبل
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الق�سام ،جناح حما�س الع�سكري ،انطالق ًا من رغبة الطر َفني بعدم جعلها عائق ًا
�سالح كتائب عز الدين ّ
يف طريق �إجناز امل�صاحلة.
مع ذلك� ،ش ّدد الرئي�س حممود عبا�س على �أنه يتعينّ على حما�س �أن ت�ضع �سالحها بيد ال�سلطة� ،إذ ال
ب ّد من �أن متلك احلكومة وحدها احلق يف ا�ستخدام ال�سالح .يف املقابل ،تعترب احلركة �أن طلب التنازل
الق�سام ل�سلطة عبا�س.
عن هذا ال�سالح من املح ّرمات ،م�ؤكد ًة �أن امل�صاحلة لن ت�ؤ ّدي خل�ضوع م�سلحي ّ

الع�سكري الذي تعتربه «اجلي�ش الوطني لدولة فل�سطني» .ويف
فامل�صاحلة لن تكون على ح�ساب جناحها
ّ
حال �أُجربت احلركة على االختيار بني امل�صاحلة وبني االحتفاظ برت�سانتها� ،ست ّ
ُف�ضل على الأرجح اخليار
الثاين.

المتشدد في انتخابات حماس األخيرة
صعود الجناح العسكري
ّ
يف هذا الإطار ،مل ي�ؤ ِد �صعود اجلناح الع�سكري حلما�س يف االنتخابات الداخلية الأخرية �سوى �إىل
ازدياد ح ّدة االنق�سامات يف ما يتعلق بال�سالح .ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل منح الع�سكريني يف حما�س حق
الفيتو �ض ّد � ّأي تق ّدم يف مفاو�ضات امل�صاحلة ،من �ش�أنه ال�سعي �إىل نزع �سالح احلركة .عالو ًة على ذلك،
يتذ ّكر العديد من عنا�صر حما�س جتربة كتائب الق�سام القا�سية مع ال�سلطة الفل�سطينية يف ت�سعينيات

القرن املا�ضي ،حني ّمت اعتقال املئات منهم.
نتيج ًة لذلك� ،سعت احلركتان ،فتح وحما�س� ،إىل �إيجاد حلول بديلة ،وبحثتا يف �صيغ ميكن التوافق
عليها ،تتمثل ب�إمكان ّية ا�ستن�ساخ منوذج ت�أقلم حزب اهلل واجلي�ش الوطني يف لبنان ليعتمد كح ّل يف غزّة،
من دون �أن تت�ض ّمن �إ�شارة لنزع �سالح حما�س �أو دجمه يف الأجهزة الأمن ّية .بالفعل ،تبذل قيادة حما�س
جهود ًا حثيثة لطم�أنة قيادات الق�سام ب�أن احلفاظ على �سالحهم �سي�ش ّكل �أولوية ق�صوى.
هذه �أبرز امللفات العالقة يف امل�صاحلة التي طال انتظارها بني فتح وحما�س ،والتي مازالت� ،إىل جانب
متغريات �أخرى ،ت�ش ّكل عقبات ك�أداء .وهذا يعني �أنه بد ًال من جتاوز خالفاتهما� ،سي�ضطر الطرفان �إىل
اال�ستمرار بكل ب�ساطة يف �إدارتها حتى �إ�شعار �آخر.
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.عدنان �أبو عامر عميد كلية الفنون و�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة الأمة يف غزّة
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مقال

االقتصاد الفلسطيني منذ مؤتمر باريس العام :2007
ما الذي تعلمناه حتى اليوم؟
أسامة كنعان
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يف خريف العام � ،2007أطلق رئي�س الوزراء �سالم فيا�ض «خطة الإ�صالح والتنمية الفل�سطينية» التي
متثل الر�ؤية االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية لل�سلطة الفل�سطينية على الأجل الطويل .وحظيت اخلطة
بالت�أييد ال�سيا�سي واملايل من اجلهات امل�شاركة يف م�ؤمتر املانحني الدويل الذي عقد يف باري�س يف كانون
الثاين /دي�سمرب من تلك ال�سنة بح�ضور �أكرث من ت�سعني وفد ًا دولي ًا ،ومت التعهد بتقدمي معونة خالل
الأعوام  2008و 2009و 2010ت�صل �إىل نحو  2.6مليار دوالر �أمريكي �سنوي ًا (�أي نحو  %50من �إجمايل
1
الناجت املحلي يف عام .)2007
و�صممت هذه اخلطة بحيث تكفل يف جوهرها تفعيل حلقة من التفاعالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
ُ
الإيجابية التي ُتف�ضي �إىل االرتقاء مب�ستوى املعي�شة وخف�ض معدالت البطالة وعدم امل�ساواة يف حال
قيام ال�سلطة الفل�سطينية بالإ�صالحات املزمعة ،و�إزالة �إ�سرائيل جميع القيود التي و�ضعتها ،وتوافر
املعونة ال�سخية من املانحني .وكان من املفرت�ض �أن ي�ؤدي خف�ض معدالت البطالة وعدم امل�ساواة �إىل
تخفيف حدة التوتر االجتماعي وال�سيا�سي ،وهو ما كان من �ش�أنه �أن يرفع من م�ستوى الثقة لدى
م�ستثمري القطاع اخلا�ص ويزيد من حجم ا�ستثماراتهم ،ويع ّزز بالتايل من النمو .وكان من املتوقع
�أن يوفر الإلغاء التدريجي للقيود الإ�سرائيلية حيز ًا اقت�صاديا حتتاج ال�سلطة الفل�سطينية �إليه كي
تتمكن من �إجراء الإ�صالحات الهيكلية الأ�سا�سية ،وكان ذلك ليتيح لل�سلطة خلق �سجل قوي لأدائها
يف جمال احلوكمة الر�شيدة وبناء امل�ؤ�س�سات ومبا يكفل لها �أن تربهن على قدراتها يف جمال �إدارة
دولة م�ستقلة.
وبدا �أن احللقة الإيجابية التي �سعى املجتمع الدويل �إىل تفعيلها قد �آتت �أُكلها نوع ًا ما خالل �سنواتها
الأوىل ،ال �سيما خالل الفرتة بني عامي  2008و .2010وقد ارتفع �سقف توقعات النا�س يف تلك الفرتة
تعاف يف النمو االقت�صادي ،والآفاق املتعلقة بتقرير امل�صري ،وتخفيف القيود الإ�سرائيلية.
جراء ح�صول ٍ
التح�سن يف الأو�ضاع املعي�شية والأمنية �ساهم ب�صورة م�ؤقتة يف تن�شيط النمو يف املراكز احل�ضرية
كما �أن
ُّ
التح�سن يف �أ�ساليب احلوكمة لدى ال�سلطة الفل�سطينية،
يف ال�ضفة الغربية .وانتع�شت الآمال كذلك ج ّراء
ُّ
الأمر الذي جتلى يف بناء م�ؤ�س�سات اقت�صادية �أكرث قوة ،واتباع تدابري احرتازية يف جمال املالية
العامة.
ولكن �أخفقت ال�سيا�سات يف خلق تنمية �شاملة ذات قاعدة عري�ضة بعد عام  ،2010نظر ًا لبقاء
م�ستويات البطالة والتفاوت يف الدخل مرتفعة (وخ�صو�ص ًا بني قطاع غزة وال�ضفة الغربية) .ومع
�أن �إجمايل الناجت املحلي احلقيقي قد حقق معدل منو �سنوي بلغ  7يف املئة خالل الفرتة بني العامني
 2008و� ،2010إال �إنه �سرعان ما تراجع �إىل نحو � 2إىل  3يف املئة منذ ذلك احلني ،مبا يوحي بح�صول
ركود يف ن�صيب الفرد من الدخل احلقيقي 2.وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ظلت معدالت البطالة مرتفعة
3
جد ًا حيث طالت البطالة ُخم�س القوى العاملة يف ال�ضفة الغربية ،وما يربو على ثلثها يف قطاع غزة.
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وقد انخف�ض عجز املوازنة من  %21من �إجمايل الناجت املحلي يف عام � 2008إىل  %14من �إجمايل
الناجت املحلي يف عام  ،2010ولكن ظلت ن�سبة العجز ترتاوح ما بني  10و 12يف املئة من �إجمايل
الناجت املحلي خالل الفرتة ما بني عامي  2011و .2015ويظل عجز املوازنة �أحد �أهم م�ؤ�شرات الأداء
االقت�صادي الكلي لل�سلطة الفل�سطينية ال �سيما يف �ضوء عدم وجود عملة وطنية ،وعليه فيظل عجز
ري ُيذكر على هيكل
املوازنة معتمد ًا على التمويل اخلارجي ب�شكل كبري 4.وعالوة على ذلك ،مل يطر�أ تغ ٌ
قطاعي ال�صحة والتعليم
الإنفاق اجلاري �أو تكوينه مبا يكفل املزيد من الرتكيز على الإنفاق على
ّ
مقارن ًة بالإنفاق على الأجور والأمن.
ظل الأداء الكلي لنمو االقت�صاد الفل�سطيني خالل العقد املا�ضي مدفوع ًا بحجم احليز االقت�صادي الذي
يرتكه اجلي�ش الإ�سرائيلي لل�سلطة الفل�سطينية والقطاع اخلا�ص الفل�سطيني .و�ألغى اجلي�ش الإ�سرائيلي
خالل الفرتة ما بني عامي  2008و 2010معظم القيود املفرو�ضة على حركة ال�سلع والأ�شخا�ص داخل
ال�ضفة الغربية ،وخفف القيود على الواردات من �إ�سرائيل ،و�أ ّدى ذلك �إىل �صعود كبري يف حجم الناجت
جراء ا�ستغالل الطاقة الإنتاجية ب�شكل �أف�ضل ،وانخفا�ض تكاليف النقل ،و�إتاحة املدخالت الر�أ�سمالية
ب�شكل �أكرب ،وتوافر املواد اخلام ذات الأهمية البالغة واحليوية .ولكن توقفت �أواخر عام  2010عملية
القيام باملزيد من �إجراءات تخفيف القيود املفرو�ضة ،حيث �أبقى اجلي�ش على ال�ضوابط املفرو�ضة على
ال�صادرات وعلى الدخول �إىل �أرا�ضي املنطقة (ج) 5.وظل احلظر باملقابل مفرو�ض ًا على قطاع غزة
با�ستثناء فئات حمددة من الواردات ،و�أكرثها من ال�سلع اال�ستهالكية.
وانطوى �أحد الأهداف الأ�سا�سية للخطة على تخفي�ض العجز يف موازنة ال�سلطة الفل�سطينية ،ف�إن
حجم ما ُ�صرف من املعونات ظل قا�صر ًا على نحو م�ضطرد عن تلبية املبالغ املطلوبة لتمويل �أوجه الإنفاق
الأ�سا�سية يف موازنة ال�سلطة الفل�سطينية .وعانى الإنفاق على اال�ستثمارات الر�أ�سمالية العامة على وجه
التحديد من عجز متويلي �شديد جتلى يف تراجع ن�صيب اال�ستثمار الر�أ�سمايل يف �إجمايل الإنفاق العام
من  12يف املئة عام � 2008إىل  5يف املئة عام �( 2015أي ما يعادل  %2فقط من �إجمايل الناجت املحلي)،
الأمر الذي ق ّو�ض على نحو خطري من �آفاق النمو على الأجل الطويل 6.و�أدت ا�ستمرارية فر�ض القيود
الإ�سرائيلية عن طريق احلد من تو�سع القطاع اخلا�ص �إىل ح�صول منو اقت�صادي هزيل يعتمد ب�شكل
كبري على �إنفاق ال�سلطة الفل�سطينية على الإعانات االجتماعية والأجور ،وتقلي�ص حجم �إيرادات املوازنة
املحلية على نحو خطري.
وحمل جناح ال�سلطة الفل�سطينية خالل الفرتة ما بني عامي  2008و 2010يف تعزيز قدراتها يف
جمال �إدارة التمويل العام ،وتوخي �شفافية املالية العامة وحتقيق امل�ساءلة ك ًال من �صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل على الإقرار يف عام  2011ب�أن ال�سلطة قادرة كحكومة على تنفيذ ال�سيا�سات االقت�صادية
ال�سليمة املتوخاة التي ت�صلح للدولة الفل�سطينية م�ستقب ًال .ولكن �أخذت الإ�صالحات االقت�صادية لل�سلطة
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الفل�سطينية باالنح�سار منذ ذلك احلني ،نظر ًا لتنامي م�صاعب ت�شكيل قاعدة حملية توفر الدعم الالزم
لإ�صالح جهاز اخلدمة املدنية ،وتعزيز الإدارة ال�ضريبية ،وتطوير الإطار الت�شريعي والق�ضائي الجتذاب
اال�ستثمارات اخلا�صة ،و�أ�ضف �إىل ذلك عملية ال�سالم املتوقفة واملي�ؤو�س منها.
وبدا �أثناء م�ؤمتر ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط  2017الذي ُعقد يف باري�س �أن االقت�صاد الفل�سطيني قد
�أمت دورة كاملة منذ انعقاد م�ؤمتر باري�س للمانحني يف عام  .2007و�أعقب الفرتة التي �شهدت حتى عام
 2011ح�صول النمو االقت�صادي على دفعة �أولية ،والأ�شواط التي مت قطعها الفل�سطينيون على �صعيد بناء
م�ؤ�س�سات الدولة� ،سنواتٌ من االنتكا�س ت�آكلت فيها م�ستويات معي�شة الفل�سطينيني ،وخيبت الآمال املتعلقة
بحق تقرير امل�صري .ولقد �آن الأوان لإعادة �إحياء اجلهود الدولية من خالل خطة تنموية معززة ب�ضمانات
الدول املانحة من قبيل اخلطة التي �أُعلن عنها يف م�ؤمتر باري�س عام  ،2007التي مل تتم متابعتها ب�صورة
فعالة من خالل خطة �أخرى منذ انتهائها يف عام  .2011وال بد ملثل هذه اخلطة املقرتحة �أن حتيط
بالدرو�س بالغة الأهمية امل�ستوحاة من جتارب العقد املن�صرم.
�أوال ،من الأهمية مبكان عند و�ضع تلك اخلطة �أن ُي�صار �إىل حتديد تطلعات واقعية ب�ش�أن حجم ما
ُي�صرف من املعونة و�إمكانية ح�صول ذلك �أ�صال ،ناهيك عن �إن�شاء �آليات مالئمة ملراقبة املعونات
وتن�سيق اجلهود املتعلقة بها .ويظهر �أن �آفاق احل�صول على املعونة تبدو قامتة ال �سيما يف ظل تباط�ؤ
االقت�صاد الإقليمي جراء ا�شتداد وط�أة النزاعات ،وانخفا�ض �أ�سعار النفط .ومن املرجح �أي�ض ًا �أن
ن�شهد املزيد من حتويل املعونة التي يقدمها جمل�س التعاون اخلليجي وتوجيهها �إىل بلدان �أخرى �أكرث
�ضعف ًا� ،أو خرجت لتوها من نزاعات .و�أما املعونة التي تقدمها الواليات املتحدة فهي قد ت�صبح مقيدة
ب�شروط �أكرث ت�صلبا ترتبط بت�صورها اخلا�ص ملعنى التقدم يف عملية ال�سالم ،ومبوازنتها التي باتت
تفر�ض قيود ًا �أكرب على املعونات الأجنبية عموم ًا .و�سوف تتطلب هذه العوامل متابعة م�ستمرة وحثيثة
ملا تعهد به املانحون من معونة ،مقرون ًة ب�إجراء تقييم مت� ٍأن ملدى ارتباط الرتتيبات اخلا�صة ب�صرف
املعونة بالقيود التي تطر�أ يف جمتمع املانحني .وغالب ًا ما كان النق�ص احلا�صل يف ا�ستالم املعونة منذ
م�ؤمتر باري�س عام  2007نتاج ًا للطابع االرجتايل لعملية �صرف املعونة مبا يف ذلك عقلية املعاو�ضة،
�أو و�ضع �شروط وافرتا�ض توقعات باملقابل وفق مبد�أ «واحدة بواحدة» ،وهو ما مل ت�ستطع ال�سلطة
الفل�سطينية �أن تلبيه.
وثانيا ،ينبغي �أن حتر�ص �أجندات
ينبغي �أن حتر�ص �أجندات الإ�صالح و�شرطية املعونة
الإ�صالح و�شرطية املعونة م�ستقب ًال
م�ستقب ًال على �إدراج �سيا�سات االحتالل الإ�سرائيلي
على �إدراج �سيا�سات االحتالل
�ضمن العوامل الرئي�سية التي حتدد مالمح التحول
الإ�سرائيلي �ضمن العوامل الرئي�سية
االقت�صادي يف فل�سطني.
التي حتدد مالمح التحول االقت�صادي
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يف فل�سطني ،هذا بالإ�ضافة �إىل حتديد �أهداف وا�ضحة املعامل على �صعيد الإ�صالح .والواقع �أن م�سرية
االقت�صاد الفل�سطيني على مدى العقد املا�ضي تبينّ بو�ضوح �أن فعالية ال�سيا�سات االقت�صادية التي
انتهجتها ال�سلطة الفل�سطينية تعتمد على اخلطوات الإ�سرائيلية التكميلية يف هذا ال�سياق ،وخ�صو�ص ًا
قيامها ب�إلغاء ال�ضوابط والقيود التي تفر�ضها على تدفق ال�سلع والأ�شخا�ص عرب احلدود ،وفتح املنطقة
(ج) �أمام اال�ستثمارات الفل�سطينية ،و�إتاحة �إمكانية ت�شغيل مطار وميناء بحري .وهذه الإجراءات
جوهرية كي تكفل ا�ستمرارية منو القطاع اخلا�ص يف فل�سطني ،ال �سيما يف �ضوء �صغر حجم هذا القطاع
واعتماده على الأ�سواق الإ�سرائيلية منذ �أمد.
و�أخريا� ،سوف تفقد الإ�صالحات االقت�صادية والهيكلية التي تقوم بها ال�سلطة الفل�سطينية زخمها �إذا
مل تتوفر للفل�سطينيني �آفاق واقعية ب�ش�أن ممار�سة حقوق الإن�سان الأ�سا�سية اخلا�صة بهم .وتظل هذه
الآفاق �ضرورية من �أجل متكني ال�سلطة الفل�سطينية من ح�شد امل�ساندة الهامة على م�ستوى القواعد
ال�شعبية خلطة تنموية حتظى بدعم دويل تقود يف نهاية املطاف �إىل �إقامة دولة فل�سطينية قابلة للحياة
اقت�صاديا.

�أ�سامة كنعان مدير مركز �صندوق النقد الدويل لالقت�صاد والتمويل يف ال�شرق الأو�سط .تعبرّ
وجهات النظر الواردة هنا عن �آراء كاتبها فقط ،وال تعك�س بال�ضرورة مواقف �صندوق النقد
الدويل �أو �سيا�ساته.
هوامش
� .1صندوق النقد الدويل�« ،إطار االقت�صاد الكلي واملالية العامة يف ال�ضفة الغربية وغزة  -اال�ستعرا�ض الأول للتقدم
املحرز»� 2 ،أيار/مايو ،2008

http://www.imf.org/~/media/external/arabic/np/wbg/2008/050208a.ashx

.2
International Monetary Fund, «Macroeconomic and Fiscal Framework for the West Bank and Gaza:
Seventh Review of Progress,» April 13, 2011, www.imf.org/external/country/wbg/rr/2011/041311.
pdf.

 .3امل�صدر ال�سابق.
� .4صندوق النقد الدويل« ،الو�ضع الراهن و�آفاق التطورات الإقت�صادية لكل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة»� 18 ،أيلول/
�سبتمرب ،2011

http://www.imf.org/~/media/external/country/wbg/rr/2011/091411a.ash; International Monetary
Fund, «West Bank and Gaza: Report to the Ad Hoc Liaison Committee,» August 26, 2016, http://
www.imf.org/~/media/files/countries/resrep/wbg/2016wbgrr.ashx.
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 .5كان من نتائج اتفاقيات �أو�سلو تق�سيم ال�ضفة الغربية �إدارياً �إىل ثالث مناطق� :أ ،و ب ،و ج .وتخ�ضع املنطقة ج ،التي
تغطي  60باملائة من امل�ساحة الكلية لل�ضفة الغربية� ،إىل ال�سيطرة املدنية والع�سكرية الإ�سرائيلية التامة ،وت�شمل
امل�ستوطنات الإ�سرائيلية .وتفر�ض �إ�سرائيل قيوداً م�شددة على عمليات البناء واال�ستثمارات الفل�سطينية الأخرى يف
املنطقة ج.
.6
»International Monetary Fund, «West Bank and Gaza: Report to the Ad Hoc Liaison Committee,
August 26, 2016, http://www.imf.org/~/media/files/countries/resrep/wbg/2016wbgrr.ashx..
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مقال

القانون الدولي كوسيلة للمقاومة
هالة الشعيبي
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خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية� ،أخذت ال�سلطة الفل�سطينية ،ب�صورة متزايدة بالعمل على تدويل ال�صراع
وا�سرتاتيجيات املقاومة لديها .ففي العام  ،2012جل�أت ال�سلطة �إىل القانون الدويل و�سعت لك�سب الدعم
من املنظمات الدولية ،فعززت مكانتها يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة و�صادقت على اتفاقيات ع ّدة،
مبا فيها نظام روما الأ�سا�سي اخلا�ص باملحكمة اجلنائية الدولية� .أن القانون الدويل� ،ش�أنه �ش�أن �أية
و�سيلة �أخرى قد ي�ستخدم ك�أداة للمقاومة او لدعمها ،ولكن قد يتعار�ض مع و�سائل �أخرى ،مما ي�ستلزم
بالتايل تقييم فوائد وم�ضار كل منها لأخذ القرار حول �أي �آداة �سيتم تبنيها .ويف هذا ال�سياق ،ثمة �آليات
خمتلفة �ضمن القانون الدويل التي ينبغي على الفل�سطينيني النظر فيها و�أخذها باالعتبار.
لكي يكون القانون الدويل فعا ًال ،ينبغي �أن يكون جزء ًا من ا�سرتاتيجية عري�ضة للمقاومة ،تتوالها
زعامة وطنية حقيقية ت�ساعد يف عملية
لكي يكون القانون الدويل فعا ًال ،ينبغي �أن يكون جزء ًا
�صنع القرار ،مبا يلبي الإجابة عن
من ا�سرتاتيجية عري�ضة للمقاومة ،تتوالها زعامة
ت�سا�ؤالت حول �أف�ضل ال�سبل للم�ضي
وطنية حقيقية ت�ساعد يف عملية �صنع القرار.
قدم ًا لك�سب احلقوق الفل�سطينية.
وتك�شف بع�ض الأحداث التي وقعت
م�ؤخر ًا كيف ميكن �أن تت�ضارب بع�ض و�سائل او �آليات املقاومة املختلفة .فعلى �سبيل املثال ،عندما �أعلنت
ب�ضع فرق مو�سيقية �أردنية حتمل ت�أ�شريات زيارة �إ�سرائيلية عن زياراتها املقبلة لبع�ض املراكز الثقافية
الفل�سطينية يف حيفا والنا�صرة (يف منا�سبات عدة خالل الأعوام  2012و 2014و� ،)2015أثريت
الناق�شات حول مدى موائمة هذه الزيارة ملطالب وحقوق الفل�سطينني  .فقد ر�أى البع�ض ،من جهة� ،أن
على الفرقة �أن تلتزم بتعليمات حملة مقاطعة �إ�سرائيل و�سحب اال�ستثمارات منها وفر�ض العقوبات عليها
(� )BDSضد تطبيع العالقات بني الدول العربية و�إ�سرائيل كو�سيلة مقاومة ،والتي ت�شمل عدم العزف
يف حمال ميلكها فل�سطينيون يف �أرا�ضي فل�سطني املحتلة عام  1.1948من جهة �أخرى ،ر�أى �آخرون �أن
يج�سر الفجوات الثقافية وال�سيا�سية القائمة بني فل�سطيني الداخل
هذا النوع من التبادل الثقايف قد ّ
املحتل والعرب ،بالتايل ،قد ي�صبح هذا النوع من الت�شبيك الثقايف و�سيلة من و�سائل املقاومة .ويف
هذه احلالة مث ًال ،ي�ستلزم الأمر �أن تتغ ّلب �إحدى الو�سيلتني على الأخرى؛ غري �أن الأو�ساط الفل�سطينية،
يف غياب ا�سرتاتيجية فل�سطينية مقاومة وا�ضحة وفهم كامل لأهمية كل من الو�سيلتني ،ظلت منق�سمة
على نف�سها ب�صورة ت�شوبها املرارة ،ومت عقد احلفل خرق ًا ملعايري حملة املقاطعة .وباملثل ،ف�إن القانون
الدويل ،باعتباره و�سيلة ت�ستخدم من قبل الفل�سطينني� ،سي�صطدم �أحيان ًا بو�سائل مقاومة فل�سطينية
مما يرتب يف بع�ض الأحيان �ضرورة عدم الإمتثال للقانون الدويل� .إال �أن تف�ضيل و�سيلة على �أخرى قد ال
يكون �ضروري ًا يف بع�ض احلاالت؛ �إذ ميكن ا�ستخدام القانون الدويل لتعزيز و�سائل مقاومة �أخرى ولي�س
لقمعها 2.وميكن جلوانب من القانون الدويل �أن ت�ساعد ب�صفة خا�صة يف �إقرار احلقوق الفل�سطينية �أو
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�ضمانها على النحو التايل:
 .1امل�صطلحات :يف و�سع الفل�سطينيني �أن يعيدوا ا�ستخدام امل�صطالحات الأكرث دقة لو�صف
ال�سياق الفل�سطيني لكي «يعك�س التجربة التاريخية لل�شعب الفل�سطيني ب�أكمله» مبا هو �أبعد
ممن يعي�شون يف ال�ضفة الغربية وغزة فقط و�أبعد من حدود عام  3.1967ومبا �أن ا�صطالح
«االحتالل» ال ي�شري �إىل عمل غري �شرعي يف القانون الدويل ،ف�إن ا�صطالحات �أخرى �أكرث دقة
و�شمو ًال مثل اال�ستعمار الكولونيايل والف�صل العن�صري /الأ َب ْرتهايد والنقل الق�سري لل�سكان،
ت�شري �إىل �أعمال غري م�شروعة .وكما ويعترب التمييز العن�صري والنقل الق�سري لل�سكان �أعما ًال
4
جرمية مبوجب ميثاق روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
 .2حمالت املقاطعة :تدعو الفقرة اخلام�سة من قرار جمل�س الأمن الدويل رقم « 2334جميع
الدول ،بعد �أن ت�ؤخذ باالعتبار الفقرة الأوىل من هذا القرار� ،إىل التمييز ،يف معامالتها ذات
العالقة بني �أرا�ضي دولة �إ�سرائيل والأرا�ضي التي اح ُت َّلت منذ العام  5.»1967ميكن ا�ستخدام
هذه الفقرة يف قرارات م�ستقبلية للمطالبة مبقاطعة املنتجات واخلدمات املنتجة يف
امل�ستوطنات الإ�سرائيلية ،وحتى فرق كرة القدم الإ�سرائيلية املتواجدة يف امل�ستوطنات .ويقوم
االحتاد الدويل لكرة القدم (فيفا) يف الوقت احلا�ضر مبناق�شة م�ستقبل فرق كرة القدم
الإ�سرائيلية يف امل�ستوطنات ،ويف و�سع الفل�سطينيني كذلك �أن ميار�سوا ال�ضغط على الدول
للت�صويت ل�صالح تعليق ع�ضوية رابطة كرة القدم الإ�سرائيلية يف الفيفا 6.وميكن ا�ستخدام
هذا الأ�سلوب يف امل�ستقبل مع منظمات دولية �أخرى ،كما ميكن يف القرارات املقبلة ا�ستخدام
الر�أي اال�ست�شاري ملحكمة العدل الدولية ،حول نتائج بناء اجلدار يف الأرا�ضي الفل�سطينية
7
املحتلة ،لتعزيز مطالب الفل�سطينني يف الأمم املتحدة.
 .3حماية الأر�ض :يف العامني  2012و 2014على التوايل ،جنح الفل�سطينيون يف و�ضع
كني�سة املهد وم�سار احلجاج يف بيت حلم وقرية بتّري القريبة بالقرب القد�س على
ت�ضم مواقع الرتاث العاملي املُهددة باخلطر 8.وت�شمل هذه القائمة
قائمة اليون�سكو التي ّ
مواقع ثقافية وطبيعية ته ّددها خماطر جدية ،مبا فيها ما يتعلق بالزحف احل�ضري
والتغيرّ يف ا�ستخدام �أو ملكية الأر�ض� ،أو النزاع امل�سلح 9.وثمة�أربعة ع�شر موقع ًا
فل�سطيني ًا على قائمة م�ؤقتة �سينظر يف �أمر تر�شيحها لإ�ضافتها �إىل قائمة الرتاث
العاملي 10.ويتعينّ على ال�سلطة الفل�سطينية �أن تعطي الأولوية �إىل املواقع التي تتع ّر�ض
للتهديدات الإ�سرائيلية وملخاطر امل�صادرة �أو بناء /تو�سيع امل�ستوطنات .ومن اجلدير
بالذكر �أن الأردن ّ
ر�شح يف عام  1982البلدة القدمية يف القد�س ومت و�ضعها على قائمة
ويتوجب على الفل�سطينيني �أن يدر�سوا �إمكانية تو�سيع
الرتاث العاملي املُهددة باخلطر،
ّ
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املنطقة املحمية يف القد�س لت�شمل مناطق �أخرى يف القد�س واقعة حتت تهديد اخلطر
11
الإ�ستيطاين.
 .4الوالية الق�ضائية العاملية :ي�ستطيع الفل�سطينيون ا�ستغالل املحاكم الوطنية يف البلدان
الأجنبية مل�صلحتهم بطريقتني :فمن املمكن� ،أوال ،ا�ستغالل مبد�أ الوالية العاملية يف الدول
التي جتيزه .وتعني الوالية العاملية «والية وقدرة املحاكم املحلية والدولية على مقا�ضاة
مرتكبي جرائم حمددة ،ب�صرف النظر عن املكان الذي وقعت فيه ،وجن�سية الفاعل �أو جن�سية
ال�ضحية» 12.ان املحاوالت �سابقة ال�ستغالل مبد�أ الوالية العاملية �ضد جمرمني ا�سرائيليني مل
حتقق الكثري ،رمبا لقدرة بع�ض الدول على منح احل�صانة الدبلوما�سية 13.ولكن على الأقل
هذا النوع من التحرك القانوين �ضد م�سو�ؤلني ا�سرائيليني ي�صعب عملية تنقلهم يف بلدان
العامل املختلفة .ومن جهة ثانية ،يف و�سع الفل�سطينيني الذين يحملون جن�سية اخرى �أن يرفعوا
دعاوى �ضد �إ�سرائيلني يف املحاكم الوطنية يف الدول الأخرى التي يحملون جن�سيتها (مث ُال يف
ما يتعلق بجرائم م�صادرة الأرا�ضي والقتل بدون حماكمة والتعذيب).
لكن ،قبل الإقدام على �أي من اخلطوات التي �أوردناها �آنفا ،ينبغي النظر مل ّي ًا يف الت�ضارب املحتمل ما
بني و�سائل القانون الدويل املذكورة وو�سائل املقاومة الأخرى .ومع �أن احلاالت �سالفة الذكر قد ال تنطوي
على خماطر ت�ستحق الذكر ،ف�إن بع�ض التنازع مث ًال قد ين�ش�أ بني القرارات الدولية الرامية اىل مقاطعة
خدمات امل�ستوطنات الإ�سرائيلية ومنتجاتها من جهة ،وحملة مقاطعة �إ�سرائيل التي تدعو �إىل مقاطعة
جميع اخلدمات واملنتجات الإ�سرائيلية من جهة �أخرى .فالقرارات التي تر ّكز على امل�ستوطنات قد ت�ؤدي
�إىل �إ�ضعاف الدعوة �إىل مقاطعة الكيان الأ�سرائيلي ال�صهيوين ككل وتخفف ال�ضغط على �إ�سرائيل للعمل
على� )1 ،إنهاء احتاللها وا�ستعمارها الكولونيايل جلميع الأرا�ضي العربية )2 ،واالعرتاف باحلقوق
الأ�سا�سية للمواطنني الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل للتمتع بامل�ساواة الكاملة )3 ،واحرتام وحماية حقوق
الالجئني الفل�سطينيني بالعودة �إىل ديارهم وممتلكاتهم 14.حيث ان �أغلب قرارات الأمم املتحدة ال تتعلق
مبا�شرة بدعم هذه احلقوق ،بل تركز على املطالبة ب�إنهاء احتالل الأرا�ضي التي احتلت عام  1967فقط.
ومع ذلك ،ف�إن بو�سع الفل�سطينيني تخفيف الآثار ال�سلبية لهذه القرارات بالإ�شارة �إىل �أن �أي قرار �ضد
امل�ستوطنات ال ولن ي�ضر او يتنازل عن جميع احلقوق الفل�سطينية والدعوة العامة �إىل تبني حملة املقاطعة
ب�شكلها الوا�سع .وبالتايل عندما يتم �أي تنازع بني �آليات م�ستخدمة من قبل الفل�سطينيني ،يتعينّ �أول الأمر
حماولة تعزيز الو�سائل لبع�ضها البع�ض ،ولكن �إذا تعذر ذلك ،يجب تبني الآلية التي ُتثبت حقوق ال�شعب
الفل�سطيني بكافة اطيافه.
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.هالة ال�شعيبي �أ�ستاذة م�ساعدة يف القانون الدويل يف جامعة بريزيت
هوامش
27 )!رام اهلل

 «احلملة الفل�سطينية للمقاطعة الأكادميية والثقافية لإ�سرائيل» (ال لعر�ض فرقة أوتوستراد في: انظر.1

http://pacbi.org/atemplate.php?id=422;

.2012 يناير/كانون الثاين

«احلملة الفل�سطينية للمقاطعة الأكادميية والثقافية لإ�سرائيل» (فرقة حرقة كرت حرقت كل كروتها مع دولة االحتالل
2014 بذريعة التوا�صل مع فل�سطينية الداخل) كانون الثاين

http://www.pacbi.org/atemplate.php?id=536;

،»انظر كذلك «مناظرة عرو�ض الفرق الفنية من الدول العربية يف الداخل الفل�سطيني

YouTube Video, posted by «Ilam Media Center,» 2:01:06, June 25, 2013, accessed May 21, 2017,
https://www.youtube.com/watch?v=GajTtxq-2_w&feature=share.

،» «ت�سخري القانون الدويل مل�صلحة الفل�سطينيني، �إنغريد جرادات غا�سرن: انظر، حول الثغرات يف القانون الدويل.2
،2013 يوليو/ متوز17 ، �شبكة ال�سيا�سات الفل�سطينية:ال�شبكة
https://al-shabaka.org/commentaries/الفل�سطني-مل�صلحة-الدويل-القانون-ت�سخري/.
.3
The Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem in cooperation with the Birzeit University
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ارتبط ال�شعب الفل�سطيني منذ ن�شوء الق�ضية الفل�سطينية يف �أوائل القرن املا�ضي بعمقه العربي .وكان
لعالقاته العربية ت�أثري ًا كبري ًا على و�ضعه ال�سيا�سي الداخلي ،وكذلك على قدرته على مواجهة املخطط
ال�صهيوين.
لقد كانت ال�شعوب العربية ،ويف �أحيان كثرية احلكومات العربية ،حا�ضنة داعمة للن�ضال الفل�سطيني
يف حمطاته الأ�سا�سية .فاملو�ضوع الفل�سطيني كان حا�ضر ًا بقوة يف االت�صاالت التي جرت بني احلكومات
العربية والغربية بني احلربني العامليتني .و�ساهمت دول عربية ع ّدة يف احلرب الفل�سطينية -الإ�سرائيلية
يف العام  ،1948وتفاو�ض مندوبو الدول العربية حول قرار التق�سيم يف العام نف�سه .كما �أن منظمة
التحرير الفل�سطينية ن�ش�أت بدعم من الأنظمة الثورية العربية املعادية لإ�سرائيل ،عالو ًة على �أن العمل
الفدائي الفل�سطيني انطلق يف �سنواته الأوىل بعد حرب  1967من بلدان عربية جماورة.
كما حظيت الإجنازات الدبلوما�سية الفل�سطينية بدعم عربي .فقد ق ّدمت الدول العربية منظمة
التحرير لبع�ض الدول العظمى ،كاالحتاد ال�سوفياتي وال�صني يف �سبعينيات القرن املا�ضي .ومت ّكنت
املنظمة من تعيني مندوبني لها يف العوا�صم الأوروبية والغربية الأخرى عن طريق مكاتب جامعة الدول
العربية� ،إ�ضاف ًة �إىل القرارات الأممية الهامة التي لعبت الدول العربية دور ًا كبري ًا يف جناحها ،و�أخري ًا
دخول عملية ال�سالم مع �إ�سرائيل بقرار عربي وبوفد �أردين -فل�سطيني م�شرتك �إىل م�ؤمتر مدريد لل�سالم
يف العام .1991
ولذلك ف�إن االنتفا�ضات امل�ستمرة يف منطقة ال�شرق الأو�سط منذ  2011ت�ؤثر على الق�ضية الفل�سطينية
�سلبي ًا على م�ستويني :الأول ،تهمي�ش الفل�سطينيني وتراجع القدرة العربية على دعمهم؛ والثاين ،تعزيز
مكانة �إ�سرائيل الأمنية ويف املنطقة وتراجع مكانة اجلانب الفل�سطيني والعربي يف امل�شهد الدويل.
ال �شك �أن ج�سامة الأحداث اجلارية يف املنطقة العربية� ،سواء جلهة �ضراوة ال�صراع� ،أو حجم اخل�سائر
الب�شرية واملادية� ،أو التغريات اجليو�سيا�سية املحتملة ،ت�ست�أثر باهتمام القوى املحلية والعظمى� ،إ�ضافة
�إىل امل�ؤ�س�سات العاملية ،على ح�ساب ق�ضايا املنطقة التقليدية الأخرى ،ومنها م�صري الفل�سطينيني .مل تعد
فل�سطني هي «ق�ضية العرب الأوىل»،
مل تعد فل�سطني هي «ق�ضية العرب الأوىل» ،رغم
ومل تعد على ر�أ�س �سلم الأولويات من
ا�ستمرار وجود العواطف ال�صادقة نف�سها.
الناحية الفعلية ،رغم ا�ستمرار وجود
العواطف ال�صادقة نف�سها واخلطاب
الإعالمي ذاته ،ولكن على امل�ستوى العملي ،تع ّددت امل�سائل الإقليمية واحتدت املخاطر التي تطرحها،
لدرجة مل يعد فيها احل�ضن العربي قادر ًا على توفري املكانة ال�سابقة نف�سها للق�ضية الفل�سطينية على
م�ستوى ال�سيا�سات الإقليمية والعربية.
ولهذا الرتاجع مظاهر عديدة� ،أولها �سيا�سي؛ فنتيج ًة للت�شرذم وال�صراعات يف املنطقة ،مل يعد العرب
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قادرين على �إعطاء الوقت واجلهد ال�سيا�سي الالزمني حلل ال�صراع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني ،وانعك�س
ذلك يف واقع �أن املو�ضوع الفل�سطيني مل يعد يف �صلب �أولويات جداول �أعمال اللقاءات اجلماعية �أو
الثنائية بني القادة العرب .ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل االعتقاد ال�سائد لدى العديد من �صانعي القرار
العرب ب�أن خماطر �أخرى مثل الهيمنة الإيرانية ،وال�صراع ال�س ّني-ال�شيعي ،والتق�سيم �أو االنهيار املحتمل
لبع�ض الدول العربية ،وتنامي التهديدات الإرهابية ،هي �أكرث �إحلاح ًا من ال�سيا�سات الإ�سرائيلية �أو
معاناة ال�شعب الفل�سطيني.
ولع ّل يف قرار جمل�س الأمن الرقم  2334لكانون الأول/دي�سمرب  ،2016الذي يدين امل�ستوطنات
الإ�سرائيلية ،خري مثال على ذلك� ،إذ ا�ضطرت م�صر للرتاجع و�سحب م�شروع القرار املتّفق عليه من قبل
جمموعة من الدول العربية� ،إثر �ضغوط مار�ستها �إدارة ترامب املنتخب حديث ًا (لكن الفل�سطينيني متكنوا
1
الحق ًا من مترير القرار عندما عادت لتقدمي امل�شروع دول غري عربية).
�أما املظهر الثاين لهذا الرتاجع فهو االنخفا�ض امللحوظ يف معدالت الدعم املايل العربي والعاملي
املق ّدم لل�شعب الفل�سطيني .ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل ازدياد حاجات �شعوب �أخرى يف املنطقة ،والتي يف
بع�ض الأحيان ال تقل ج�سامة عن احلاجات الفل�سطينية .وال �أدل على ذلك من �أرقام تقرير البنك الدويل
الأخري املق ّدم مل�ؤمتر املانحني الذي ُعقد ال�صيف املا�ضي ،والذي �أو�ضح �أن م�ساعدات الدول املانحة
للفل�سطينيني تراجعت يف ذلك العام بن�سبة  %50مقارن ًة مع العام الذي �سبقه ،علم ًا ب�أن الأرقام �شملت
2
امل�ساعدات العربية وغري العربية.
واملظهر الثالث لرتاجع امل�ساندة العربية لفل�سطني يتعلق بالو�ضع ال�سيا�سي الفل�سطيني الداخلي،
فاالنق�سامات والت�شرذم احلا�صل يف العالقات العربية -العربية ،يعك�س نف�سه ،وي�شكل امتدادات له يف
ال�سيا�سة الداخلية الفل�سطينية ،علم ًا ب�أن هذه الأخرية مل تكن تت�أثر �سابق ًا ب�شكل ملحوظ باالنق�سامات
الإقليمية� .إذ ال يخفى �أن االنق�سام بني ما ي�سمى «حمور املقاومة» ،يف حينه ،واملك ّون من �سورية وحزب
اهلل وغريهما ،مدعوم ًا من �إيران ،والذي دعم و�شجع حركة حما�س ،وبني املحور الآخر امل�سمى «حمور
االعتدال» ،الذي حافظ على عالقاته مع قيادة منظمة التحرير وفتح ،قد لعب دور ًا يف ت�أجيج اخلالفات
الداخلية الفل�سطينية.
ومن ناحية �أخرى� ،أ ّثر ال�صراع الفل�سطيني الداخلي ت�أثري ًا كبري ًا على �سلوك م�صر جتاه الق�ضية
الفل�سطينية .وقد ُيعزى ذلك �إىل واقع �أن حما�س كانت مق ّربة من جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�صر،
والتي يعار�ضها النظام امل�صري الراهن ب�ش ّدة� .أ ّدى هذا العداء �إىل تراجع دور م�صر التقليدي يف رعاية
جهود امل�صاحلة الداخلية وامل�ساهمة يف معاجلة االنق�سامات ال�سيا�سية الداخلية الفل�سطينية.
ويف حني انح�سر االهتمام الإقليمي بالق�ضية الفل�سطينية ،تغيرّ ت ت�صورات �إ�سرائيل �أي�ضا .فقد �سعت
الدول الكربى دائم ًا �إىل احلفاظ على توازن يف عالقاتها مع طريف النزاع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني .لكن
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الأحداث التي بد�أت قبل خم�س �سنوات يف املنطقة العربية ،مبا فيها انهيار الأمن الإقليمي ب�سبب احلروب
الأهلية التي �أعقبت االنتفا�ضات الدميقراطية يف عدة دول� ،ضاعفت �أهمية �إ�سرائيل اال�سرتاتيجية
بالن�سبة �إىل الأطراف اخلارجية .وهذا �صحيح �أي�ض ًا يف حالة الواليات املتحدة والدول الأوروبية ،التي
تعترب �إ�سرائيل الأكرث ا�ستقرار ًا من بني حلفاءها يف منطقة ال�شرق الأو�سط .وعلى الرغم من �أنها ال ترتاح
لبع�ض �سيا�ساتها ،مثل اال�ستيطان� ،أحجمت عن ممار�سة �أي �ضغوطات على �إ�سرائيل جلهة �أهميتها يف
فرتات اال�ضطرابات الإقليمية.
وي�صبح اعتماد الدول الغربية على �إ�سرائيل �أكرب على �ضوء �شعورها بج�سامة الهم الأمني عاملي ًا،
وحاجتها �إىل حلفاء يف مواجهة الإرهاب العاملي ،وكذلك على �ضوء جناحها يف ت�سويق نف�سها باعتبارها
الأكرث خربة يف جمال حماربة الإرهاب .وقد �أدى هذا الواقع اجلديد �إىل تغري ملحوظ يف اال�سرتاتيجية
الإ�سرائيلية من خالل مقاربة جديدة تبناها نتنياهو يف ال�سنوات الأخرية تقوم على تهمي�ش البعد
الفل�سطيني يف ال�صراع ا�ستناد ًا �إىل الواقع اال�سرتاتيجي اجلديد الناجت عن ال�صراعات الدائرة يف
املنطقة .ورمبا يكون خطاب نتنياهو يف الأمم املتحدة يف �أيلول�/سبتمرب من العام  ،2012م ّثل انطالقة
هذه املقاربة ،حيث ر ّكز يف جل خطابه على اخلطر الإيراين ،وجتاهل الفل�سطينيني �إىل ح ّد بعيد 3.وقد
ا�ستغل رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي خوف دول املنطقة من �إيران من �أجل ال�سعي �إىل حتقيق الأهداف
ال�سيا�سية لإ�سرائيل.
والأهم من ذلك هو �أن مقاربة نتنياهو اجلديدة تنتقل من اعتبار �أن ال�سالم مع الفل�سطينيني هو
املدخل لل�سالم والتطبيع مع الدول العربية .بل على العك�س ،هو يرى �أن ال�سالم مع الفل�سطينيني م�ستحيل
�إال عن طريق فتح عالقات �إ�سرائيلية -عربية ،بنا ًء على ت�ص ّور «لـلخطر الإيراين امل�شرتك»� 4.أُطلق على
هذه املقاربة الإ�سرائيلية اجلديدة ت�سمية «امل�سار الإقليمي» ،التي تناق�ش حولها الأمريكيون والإ�سرائيليون
خالل الأ�شهر القليلة املا�ضية ،كبديل عن م�سار املفاو�ضات الثنائية 5.وعلى الرغم من عدم وجود دالئل
على �أي جتاوب �إقليمي مع هذه التوجهات� ،إال �أنها تعطي اليمني الإ�سرائيلي حيز ًا للمناورة التكتيكية على
الأقل.
يف اخلال�صة ،ف�إن ت�أثري ال�صراعات ال�ضارية اجلارية يف املنطقة العربية على الق�ضية الفل�سطينية،
�سيكون مرهون ًا بنهاياتها التي ي�صعب التنب�ؤ بها .لكن ا�ستناد ًا �إىل جمرياتها حتى الآن� ،ستمنح �إ�سرائيل
منافذ للته ّرب من ا�ستحقاقات عملية ال�سالم والقانون الدويل .كما تو ّفر لها �أي�ض ًا غطا ًء لت�سريع �إحكام
أالت جديدة قد يكون لها
�سيطرتها على باقي فل�سطني التاريخية ،الأمر الذي قد ينقل ال�صراع �إىل م� ٍ
�ضحيتان :التيار الفل�سطيني املعتدل ،وفر�صة حل الدولتني.
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 ووزير �سابق يف حكومة ال�سلطة،غ�سان اخلطيب م�ؤ�س�س مركز القد�س للإعالم واالت�صال
. وحما�ضر يف جامعة بريزيت،الفل�سطينية
هوامش
.1
«Egypt: Trump Convinced Sisi to Withdraw UN Resolution,» Al Jazeera, December 23, 2016,
http://www.aljazeera.com/news/2016/12/egypt-trump-sisi-resolution-israel-settlements161223064418355.html.

،2016 �سبتمرب/ �أيلول18 ، املونيتور،» يف املئة70  «تراجع امل�ساعدات الدول ّية لل�سلطة الفل�سطين ّية، �أحمد ملحم.2

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/09/palestine-budget-international-financialaid-decline.html#ixzz4oVi9qeYA

.3
Jeffrey Heller, «Netanyahu Draws «Red Line» on Iran’s Nuclear Program,» Reuters, September 27,
2012, http://www.reuters.com/article/us-un-assembly-israel-iran-idUSBRE88Q0GI20120928.
.4
Chris McGreal, «Netanyahu Predicts Arab Countries Will Align with Israel against Iran and ISIS,»
Guardian, October 1, 2015, https://www.theguardian.com/world/2015/oct/01/netanyahu-israel-isisiran-nuclear-deal-palestine-middle-east.
.5
Peter Baker and Mark Landler, «Trump May Turn to Arab Allies for Help with Israeli-Palestinian
Relations,» New York Times, February 9, 2017, https://www.nytimes.com/2017/02/09/world/
middleeast/trump-arabs-palestinians-israel.html.

83

جتديد الهوية الوطنية الفل�سطينية

84

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل

هوامش

 .1مع �أن م�صطلح ‘ال�سلطة الفل�سطينية’ ي�ستخدم يف العادة للإ�شارة �إىل ال�ضفة الغربية فقط التي تتوىل احلكم فيها
حكومة تتزعمها ‘فتح’ ،ف�إن الأدق ،من الناحية البريوقراطية الإدارية ،هو القول ب�أن هناك �سلطتني فل�سطينيتني
منف�صلتني� :إحداهما يف ال�ضفة الغربية ،والثانية يف غزة .وتعترب كل منهما نف�سها ال�سلطة ال�شرعية.
 .2حزمة بيانات خا�صة تعتمد على بيانات باللغة العربية يف املكتب املركزي للإح�صاء يف �إ�سرائيل .انظر كذلك:
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مؤسسة كـارنيغي

للسالم الدولي

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي �شبكة عاملية فريدة من مراكز �أبحاث ُتعنى
بال�سيا�سات العامة ،مقا ُّرها يف رو�سيا وال�صني و�أوروبا وال�شرق الأو�سط والهند والواليات
املتحدة .مه ّمتنا ،التي تعود �إىل مايزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية ق�ضية ال�سالم عن
طريق التحليالت وطرح �أفكار جديدة يف ال�سيا�سات العامة ،واالنخراط والتعاون مبا�شر ًة
مع �صانعي القرار يف احلكومات وامل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي تعمل يد ًا بيد،
تو ّفر فوائد ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية املتع ّددة التي تق ّدمها حول الق�ضايا الثنائية
والإقليمية والعاملية.
يجمع برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط بني املعرفة املح ّلية املع ّمقة والتحليل املقارن
الثاقب لدرا�سة امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية واال�سرتاتيجية يف العامل
املف�صلة وا�ستك�شاف املوا�ضيع الرئي�سة ال�شاملة،
العربي .ومن خالل الدرا�سات القطرية ّ
يق ّدم برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،بالتن�سيق مع مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،حتليالت
وتو�صيات باللغتني الإنكليزية والعربية مبن ّية على فهم عميق و�آراء واردة من املنطقة .ويتو ّفر
برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط على خربة خا�صة يف جمال الإ�صالح ال�سيا�سي وم�شاركة
الإ�سالميني يف ال�سيا�سة التعددية يف جميع �أنحاء املنطقة.
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