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االفتتاحية

«، عناوين له��ا أهميتها اخلاصة،  تتناول دراس��ات ه��ذا العدد من »
في حياتنا السياس��ية اجلارية. في دراس��تني تناولتا املقاومة الش��عبية لعضوين 

«، حيث كتب أمين يوس��ف، املقاومة الش��عبية  ف��ي هيئة حتري��ر »
الفلس��طينية: منذجة املواقع وإش��كاليات الرؤية، وتن��اول عدنان ملحم جتارب 
عاملية باملقاومة الس��لمية، التجربة الغاندية منوذجاً. وفي باب الدراسات، كتب 
كمال قبعة، شرعنة االستيطان، عبر قراءة في قانون »تسوية التوطني«. ما ميّيز 
دراس��ات هذا العدد هو تناولها لقضايا وأمور، لها أهميتها في حياتنا السياسية 

واالجتماعية مباشرة، وقد قام بكتابتها أعضاء من هيئة التحرير.
وتناولت املتابعات، قضايا وأموراً، تدرس ومباش��رة، ما هو جارٍ في س��ياق شؤوننا 
االقتصادية واالجتماعية. قام زكريا السرهد، بدراسة مشكلة البطالة في اجملتمع 
الفلس��طيني عبر رؤية سياس��ية واقتصادية- اجتماعية، فيما تناول رائد حلس، 
تأثير انضمام فلسطني إلى منظمة التجارة العاملية، بعد حصولها على صفة 
دولة مراقب في األمم املتحدة، وتوقف نبيل الس��هلي، على تدويل قضية األس��رى.

«، متنوع وغني، وعبر مشاركات متنوعة. العدد 268 من »
ما نطمح لتحقيقه في املدى املنظور، مش��اركة أقالم فلسطينية وعربية، في 
إغناء باب الدراس��ات واملتابعات، عبر دراسات تعالج ما هو جارٍ ومباشر في حياتنا 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية على نحو حر ومباشر.

 ،» كما نطمح لتوسيع دوائر االهتمام، باملوضوعات التي تعاجلها »
أكان ذلك فيما يتعلق بالشأن السياسي، أو الشؤون املتعلقة بحياتنا االقتصادية-

االجتماعية على حد سواء.

« حققت حضوراً وجناحاً نعت��ز به منذ إعادة إصدارها  ال ش��ك أن »
في الوطن.

ما نطمح لتحقيقه، واس��ع اآلفاق، وهو بحاجة ملش��اركة واسعة، من الباحثني 
العرب والفلسطينيني على حد سواء.

رئيس التحرير
سميح شبيب
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دراسات

تجارب عاملية باملقاومة السلمية

التجربة الغاندية أمنوذجاً

عدنان ملحم *

    

مقدمة:-
»املقاوم��ة الس��لمية« أو »الالعنف« منهج أو فعل إنس��اني مس��ؤول يعبر عن 
االحتجاج أو الرفض جتاه أي مساس بقيم العدالة واملساواة واحلرية والكرامة. وهي 
أداٌء تاريخي منظم يعبر عن روح وثقافة وتراث وأهداف هوية اإلنسان املقاوم، بعيداً 

عن أي شكل من أشكال العنف اخملتلفة اجلسدية منها أو اللفظية.
وتعتمد املقاومة السلمية على قواعد احملبة والصبر واألخالق. وتتبع في مسيرة 
نضاله��ا جميع الوس��ائل والفعاليات والنش��اطات الس��لمية املمكنة. وترى في 
نقيضتها املس��لحة تدمي��راً للقواعد اإلنس��انية البحتة. وحتطيم��اً لكل املبادئ 
األخالقي��ة واملعتقدات الدينية، واألس��س الفكرية التي تزامن ظهورها مع نش��أة 

وتطور احلركة البشرية، وانطالق العمل اإلنساني على ظهر األرض.
ش��هدت »اإلنسانية« اس��تخداماً متنوعاً ومتعدداً للنضال العنفي. ولعل أهم 
وأغن��ى املدارس أو التجارب احلديث��ة واملعاصرة في مجال املقاومة الس��لمية هي 
جترب��ة كل من:- املهامت��ا غاندي )1869-1948( في الهند وجنوب أفريقيا. ونلس��ون 
ماندي��ال )1918-2013م( في جنوب أفريقيا. ومارتن لوث��ر كينغ )1929-1968م( في 

الواليات املتحدة األميركية.
واطلع الباحث على جميع هذه التجارب بشكل معمق، ووجد أن جميعها ينهل 

* جامعة النجاح الوطنية، مساعد الرئيس للشؤون اجملتمعية.
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م��ن التجربة »الغاندية«:- فكراً ومنهجاً وأس��لوباً. األمر ال��ذي جعله يعود أدراجه 
ليدرس فلس��فة وجذور وقواعد وأهداف وأس��اليب مدرس��ة غاندي في »املقاومة 
الس��لمية« أو »الالعنفية«. معتمداً في ذل��ك على املنهجني التاريخي والتحليلي 

في تقدمي رؤيتها.
 يطم��ح الباح��ث أن يقدم قراءة جدي��دة »للمقاومة الس��لمية«. تكون مصدراً 
دقيقاً ودليالً يس��اهم في رفد احلركة الوطنية الفلس��طينية بتجربة رائدة وثرية، 
تش��كل خارطة طريق أو نواة تعتم��د عليها جميع القوى واألطي��اف والفعاليات 
السياسية في فلسطني. من أجل تأطير واستنهاض وتفعيل املقاومة السلمية، 

كإحدى الطرق التي ميكن من خاللها مواجهة االحتالل اإلسرائيلي وهزميته.

-1
ولد مهنداس كرمش��اند غاندي بتاريخ 1869/10/2م، في مدينة بورياندر بوالية 
غوجارات شمال غرب الهند. وتبوأ جده ووالده مناصب سياسية وقضائية محلية 
في عدد من الواليات الهندية)1(. وانتمت أس��رته إلى طائفة الفايسيا، التي يعمل 

أفرادها عماالً وصناعاً، ويتميزون ببساطة العيش والتدين واحملافظة)2(. 
 دخل غاندي احلياة الدراس��ية في س��ن الس��ابعة، وحصل على الثانوية العامة 
عام 1887م، مبعدل متوس��ط. واتسم سلوكه خالل هذه املرحلة باخلجل واالنطواء 

واخلوف إلى جانب الصدق والصراحة والتسامح)3(.
��م محامياً عام 1891   س��افر إلى إجنلترا، ودرس القان��ون، واجتاز امتحاناته، ورُسَّ
)4( وعاد إلى الهند للعمل في س��لك احملام��اة، إال أن عدم معرفته بالقانون الهندي 

ومحدودي��ة خبرته العملية واحلياتي��ة دفعته عام 1893م إلى الس��فر إلى جنوب 
أفريقيا للعمل في اجملال التجاري القانوني، ومكث فيها حتى عام 1915م)5(.

  تبل��ورت أس��س املقاوم��ة الس��لمية وفلس��فتها ل��دى غاندي ف��ي منطقتني 
جغرافيت��ني اثنتني:- أوالهما جنوب أفريقيا، األرض الواقعة في الطرف اجلنوبي من 
الق��ارة األفريقية. وأقام البريطانيون فيها لهم خالل القرن 19م كياناً اس��تعمارياً 
خاصا بذلك، وأنهوا الس��يطرة الهولندية عليها التي سادت في أجزاء منها خالل 
القرون الثالثة السابقة. وقد لعبت العوامل االقتصادية البحتة دوراً رئيسياً فاعالً 

في تطور هذه األحداث)6(.
ومنح��وا في الفت��رة ما بني )1904م-1906( مس��تعمرات الكاب، والترانس��فال، 
وأورجن احل��رة، حكم��اً ذاتياً، مع حصر االنتخاب بالس��كان البيض فق��ط)7(. وبتاريخ 
1910/5/31م، اجتمع ممثلو املستعمرات السابقة، وصاغوا دستور احتاد أطلق عليه 
اسم “احتاد جنوب أفريقيا”، حرم فيه السكان األصليون من كافة حقوقهم املدنية)8(.
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وبعد ع��ام 1870م اكتش��ف في البالد الذه��ب واملاس، وحتول��ت بوصلة احلركة 
االقتصادي��ة فيها م��ن الزراعة إل��ى الصناعة، وظهرت ثورة ف��ي مجال املواصالت 

واالتصاالت والطاقة، وأنشئت املدن الكبيرة واألسواق واملزارع املتنوعة)9(.
زاد الطلب على العمال من مختلف أنحاء املنطقة من أجل توفير األيدي العاملة 
واملاه��رة في جن��وب أفريقيا. وجلبوا من اخل��ارج بأعداد كبيرة، وش��كلت العمالة 
الهندي��ة فيها القط��اع األكبر بهدف املس��اعدة في تطوير مختل��ف القطاعات 
االقتصادية)10(. وأبدعت اجلالي��ة الهندية في إدارة عجلة التطور االقتصادي هناك، 
وهددت مصالح التجار األوروبيني الذين دعوا إلى طردهم وإعادتهم إلى وطنهم األم 
الهن��د، وعملوا على فرض الضرائب الباهظة عليهم من أجل التخلص منهم)11(. 
وعوم��ل اجملتمع الهندي في جنوب أفريقيا من قبل اجلهات الرس��مية والش��عبية 
اإلجنليزية بالس��خرية واالزدراء والظلم والعبودية واالضطهاد والتفرقة العنصرية 

والفساد)12(.
قاد غاندي طوال فترة اقامته في جنوب أفريقيا والبالغة 22 عاماً نضاالً اجتماعياً، 
وقانونياً مميزاً، من أجل إعادة الثقة إلى أبناء اجلالية الهندية املهاجرة، وتخليصهم 

من عقدة اخلوف والنقص والضعف.
أما ثانيتهما التي شهدت نضوج وتطور فلسفة املقاومة السلمية لدى غاندي 
فه��ي الهند البريطانية، وكانت تضم املناط��ق التي خضعت لالحتالل البريطاني 
من��ذ بداية الق��رن 19 وحتى منتص��ف القرن العش��رين، وهي الهند وباكس��تان 

وبنغالدش وميامنار وسيريالنكا)13(.
احت��ل اإلجنليز الهند بش��كل مباش��ر ع��ام 1875م. واعتبر العام��ل االقتصادي 
س��بباً رئيسياً في ذلك، وتضمن خططاً للسيطرة واستثمار املواد اخلام، واألسواق، 
والطرق التجارية البحرية والبرية. وقد لعبت ش��ركة الهند الش��رقية البريطانية 
دوراً مهماً في ترس��يخ هذا العامل)14(. وفي ع��ام 1876م، وضعت الهند حتت التاج 
البريطاني، وأصبحت امللكة ألكس��ندرا فيكتوري��ا )حكمت ما بني 1837-1901م(، 

)ملكة بريطانية وإمبراطورة الهند( )15(. 
وقد تأس��س ع��ام 1885م حزب املؤمتر الهن��دي ممثالً للحرك��ة الوطنية الهندية 
على اختالف قومياتها وأديانها. وظل حتى عام 1920 أسير مجموعة من القيادات 
احملافظة والتقدمية التي س��عت للضغط عل��ى احلكومة البريطانية ملنح الهنود 
متثيالً سياس��يا محدوداً. وقد س��يطر على حزب املؤمتر بعد عام 1920م الغانديون 
بزعامة غاندي، واتخذوا من سياسة الالعنف وعدم التعاون وسيلة لتحقيق اآلمال 
الوطنية الهندية. وفي عام 1934م استقال من احلزب من أجل التفرغ للمشكالت 
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االقتصادية التي كان يعاني منها الريف الهندي)16( .
وأسس الهنود املسلمون عام 1906 الرابطة اإلسالمية بهدف إيجاد كيان خاص 
بهم. في ظل تنامي جناحات وتأثير حزب املؤمتر، وخوفاً من أن يجدوا أنفسهم أقلية 

في دولة يحكمها الهندوس)17(.
وفي 1947/8/15م حصلت الهند على اس��تقاللها من خالل نضال س��لمي غير 
مس��لح قاده غاندي وجواهر الل نهرو )ت1964م( بفارق يوم واحد عن يوم استقالل 

باكستان بقيادة محمد علي جناح )ت1948م()18(.
وفي 1948/1/30م، توفي املهامتا غاندي “صاحب الروح العظيمة أو النفس الكبيرة” 
ع��ن عمر يناهز 79 عاماً على يد فاتهورام غودس��ي أحد املتطرفني الهندوس الذي 
أطلق عليه ثالث رصاصات رفضاً لسياس��ته بش��أن وحدة الهندوس واملسيحيني 

واملسلمني في الهند)19(.
وس��طر غان��دي في نضال��ه الدؤوب م��ن أجل اس��تقالل الهند، جترب��ة عميقة 
ومهمة، استندت إلى التصميم واملتابعة والوعي الكبير لتاريخ وقضية ومكونات 
مجتمعي��ة، في وجه احت��الل اعتمد على القوة العس��كرية والتفرقة العنصرية 

والدينية، وترسيخ أسس اجلهل والفقر والطبقية)20(.

 -2
��لمي ف��ي جنوب أفريقي��ا، والهادف  أطل��ق غاندي على نش��اطه وبرنامجه السِّ
إلى رفع الظلم والفس��اد والعبودي��ة عن أفراد اجلالية الهندي��ة هناك. مصطلح 
“املقاوم��ة الس��لبية”. واكتش��ف ف��ي اجتماعات��ه م��ع ع��دد من املؤسس��ات 
والشخصيات األوروبية. استخدامهم املصطلح للداللة على املقاومة الضعيفة 
والضيقة واحملدودة. وإطالقهم إياه للتعبير عن بعض النشاطات التي تعتمد على 
العن��ف املنتظم. األمر الذي دفع��ه للبحث عن مصطلح آخ��ر يعبر عن مضمون 
رؤيته للمقاومة وقد وجد غاندي ضالته في كلمة “س��ادا غراها” والتي حرفها إلى 

“السايتاغراها” واتخذها شعاراً ملسيرته النضالية وفلسفته األخالقية)21(.
تع��ود ج��ذور كلمة “الس��اتياغراها” إل��ى اللغ��ة السنس��كريتية، وتتكون من 
مقطع��ني asaty وتعني الق��وة. وagraha وتعني احلقيقة. وقد اس��تخدم غاندي 
االسم منذ بدايته عام 1906م، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، للداللة 
عل��ى مبدأ املقاومة الالعنفية. ثم أطلقه عل��ى حركته اجلماهيرية التي اعتمدت 
الوسائل السلمية في نضالها ونشاطها)22(. وأصبحت هذه الفلسفة تعرف بأنها 
“مجموعة املبادئ الدينية والسياسية واالقتصادية التي تعمل بشجاعة سلمية 
إلبراز احلقيقة ومقاومة العدوان، وتهدف إلى إحلاق الهزمية النفسية واملادية باحملتل. 
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عن طريق الوعي الكام��ل والعميق باخلطر احملدق. وتكوين قوة قادرة على مواجهة 
هذا اخلطر بالالعنف)23(.

وارتبط ظهور “الساتياغراها” أو قوة احلقيقة لدى غاندي مبفهوم الالعنف العام 
عن��ده. وهو ترجمة مباش��رة لكلمة “االهيمس��ا” A-himsa التي متتد جذورها في 
أعماق اللغة السنس��كريتية. وتعني العرفان والترويض والس��يطرة على الرغبة 
واملي��ول والعنف الذي يوجد في داخل اإلنس��ان، الهادف إلى إقص��اء اآلخر وايذائه 
وإبعاده وقتله)24(. وأصبحت “الس��اتياغراها” و”األهيمس��ا” شعاري غاندي الثابتني، 

واعتبرهما وجهني لعملة واحدة، أو أسلوبني لواقع جتريبي واضح)25(.
وتس��تند قواعد فلس��فة “الالعنف” وأسس��ها عند غاندي مبفهومها األوس��ع 
إل��ى العقائد الدينية املوجودة في الديانات:- الهندوس��ية، والبوذية، واملس��يحية، 
واإلسالمية)26(. باإلضافة إلى عدد من املفكرين واألدباء والشعراء الغربيني والهنود 
مث��ل:- الفيلس��وف اإلجنليزي ج��ون راس كينج، واألديب الروس��ي ليو تولس��توي. 

والشاعر األميركي هنري دافيد تورو، والشاعر الهندي طاغور)27(. 
وأش��ار غاندي إلى س��مات الراغبني في قيادة اجلماهير املؤمنة “بالساتياغراها”، 
وهي أن يكونوا قادرين على إبقاء الناس ضمن نطاق الالعنف املتوقع منهم)28(. وأن 
ميتلكوا اجلرأة على قول احلق وإبراز احلقيقة كاملة وواضحة. وأن يضعوا أنفس��هم 
طواعي��ة في املرتبة األخيرة بني أبناء جلدتهم)29(. وأن يس��تعملوا كل ما ميتلكونه 
م��ن طاقات وإمكانيات بطريقة ال تؤدي إلى إحلاق األذى باآلخرين)30(. وأن يؤمنوا أن ال 
أجر مطلقاً وال مصلحة ش��خصية في مجال اخلدمة العامة)31(. وأن ال يخافوا من 
الرأي العام أو سطوته أو مزاجه)32(. وأن يحرصوا على أن ال تقودهم الدهماء)33(. وأن 

ميتلكوا الشجاعة واحلصافة واإلرادة والغفران)34(.
واس��تعرض غان��دي خصائص “الس��اتياغراها” فهي س��الح ال عنفي بش��كل 
مطلق)35(. وأداة وغاية ووسيلة احلق الوحيدة)36(. وهي منطلق احلصول على العدالة 
وأخذ احلقوق وحتقيق املطالب)37(. وهي احلد األقصى للغفران والشجاعة)38(. والدليل 
األوحد على عقالنية اإلنس��ان وإنس��انيته)39(. ونقيض االنتقام في العذاب والشر 
واملعاناة والظلم)40(. وهي فضيلة األقوياء ال الضعفاء)41(. وأساس املقاومة والنضال 

والبحث عن احلقيقة)42(.
تعتمد “الساتياغراها” على قوة اإلرادة واالحتمال واحلب واحلنان والصدق والصبر 
واحلكمة والوع��ي والرضا، وضبط النفس والتحكم الذاتي)43(. وترفض اس��تخدام 
العن��ف باعتباره وصفة للظلم االجتماعي والسياس��ي واالقتص��ادي)44(. وطريقاً 
للموت والدم والفساد والشرور والعبودية والضعف والثأر واملعاناة والديكتاتورية)45(. 
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وه��دراً لألرواح واألموال)46(. وتعتبره س��مة من فقدان املرء إلنس��انيته وضميره)47(. 
وتعد العنف مثاالً لألنظمة املس��تبدة، ووسيلة للحكومات التي تستخدم القهر 
والظلم ضد ش��عوبها)48(. وتعتبر املقاومة الروحية أقوى من املقاومة اجلسدية)49(. 
وتسعى إلى إقناع اخلصم ودياً ومخاطبة قلبه وإنسانيته وعقله)50(. وإفقاده توازنه 

وانتزاع احلقوق منه بقوة املنطق)51(. 
تس��تند “الس��اتياغراها” إلى اس��تخدام احلق والع��دل جداراً منيع��اً في حصار 
الظلم وأدواته بش��كل كامل، من أجل تعريته أمام نفس��ه ومحيطه، وإش��عاره 
بدموية منطقة وضعف جوهره)52(. وتعتقد أن خضوع الفرد لقانون حكومي ظالم 
هو بوابة احلرية األخالقية)53(. وال تخش��ى من إس��باغ الثق��ة والفرص على اخلصم 
امل��رة تلو األخرى باعتب��ار أن الثقة املطلقة في الطبيعة ه��ي جوهر الروح وفضاء 
احلي��اة)54(. ويق��دم أتباع “الس��اتياغراها” أرواحهم رخيصة من أج��ل إقناع اآلخرين 
بآرائه��م والدفاع ع��ن قضيتهم، ويحرصون على جتيي��ش األنصار إلى جانبهم من 

خالل احلب واإلقناع والرغبه والعقل)55(. 
ال تنك��ر “الس��اتياغراها” حق الث��ورة ضد الظل��م، وال تقلل من جه��د الثائرين 
ونضاله��م، إال أنها ترى أن إعالن ذلك في القضايا احلقة، أمر ال حاجة له)56(. وتؤمن 
في الوقت نفس��ه أن العزوف عن القتال والكفاح ضد الش��ر، هو أكثر فعالية من 

مقاومته)57(.
وقد أس��س غاندي في مدينة أحمد أباد في الهند بتاريخ 1915/5/25م، مركزاً أو 
بيتاً يخدم فكرة “الساتياغراها”. بهدف تعليم أنصاره كيفية البحث عن احلقيقة، 
واحلفاظ عليها. من خالل أس��س نظرية “املقاومة السلمية”)58(. وكان قد أنشأ في 
ع��ام 1906م أثناء إقامته في جن��وب أفريقيا مزرعة تعاونية أس��ماها “فونيكس” 
لتدريب مجموعات مختارة من أتباعه على مناذج للتعاون املش��ترك حسب أسس 
املساواة الكاملة)59(. ويبدو أن التجربتني محاولتان من غاندي إلعداد فرق من أنصاره 
يؤمنون بأفكاره وخططه الطموحة، ملقاومة الظلم والفساد بطرق عملية بحتة.

 -3
حرص غاندي طوال مسيرة حياته في جنوب أفريقيا والهند، على اتباع مختلف 
األس��اليب النضالي��ة الس��لمية املتناغمة مع نظري��ة “الس��اتياغراها” من أجل 
مقاومة الظلم والفس��اد والعنصرية والطبقية والفقر، واالحتالل التي يواجهها 
اجملتم��ع الهندي بكل فئاته وطبقاته. ولعل أبرز األس��اليب التي تركت أثراً كبيراً 

ونتائج فاعلة على مسيرة املقاومة السلمية لغاندي ما يلي:-
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أوالً: العصيان املدني:
هو إحدى الطرق أو الوس��ائل االحتجاجية السلمية العامة. التي اعتمد عليها 
غان��دي وأنص��اره وقطاعات واس��عة من أبناء الش��عب الهندي، ف��ي التعبير عن 
رفضه��م للقوانني أو السياس��ات التي تنال من حقوقه��م وكرامتهم وحريتهم. 
وامتنعت مبوجبها اجلماهير احملتجة وقياداتها عن التواصل أو االتصال، أو التعاطي 

أو تنفيذ ممارسات تؤمن أنها تعارض حقوقها وآمالها)60(. 
أعلن حزب املؤمتر الهندي في شهر آذار من عام 1930 العصيان املدني في الهند، 
به��دف احلصول على اس��تقالل البالد. واخت��ار غاندي من قانون احت��كار بريطانيا 
لصناع��ة امللح في الهند، ومنعها الس��كان من اس��تخراجه وتصنيعه، وس��يلة 
لتنظيم أو جتييش معارضة شعبية وطنية ضد سياسات االحتالل)61(. وقاد مسيرة 
انطلقت من منطقة )س��ابار ماتي أش��رم( بالقرب من مدينة أحمد أباد في وسط 
الهند إلى قرية داندي في والية غوجرات، على الساحل الغربي للبالد. وشارك فيها 

اآلالف من الهنود، واستمرت 25 يوماً، وقطعت 320كم)62(.
وقد عمت املظاهرات واملسيرات الشعبية عموم األراضي الهندية، وخاصة على 
ط��ول خط ومحيط مناطق االحتج��اج. ووصلت اجلماهير إلى مس��تودعات امللح، 
وشاطئ احمليط الهندي، وسجلت حقها في امتالك صناعة امللح الوطنية)63(. ولم 
تفل��ح االعتقاالت أو عمليات القمع، أو تعطيل الصحف، أو إغالق الطرق في كبح 
جماح احلركة الش��عبية الهندية. وأجبرت سلطات االحتالل البريطاني في الهند 

على إطالق سراح مئات آالف احملتجني، وفي مقدمتهم غاندي)64(.
ودخلت القيادة البريطانية في الهند ولندن مبفاوضات مباش��رة مع زعماء املؤمتر 
الهندي من أجل إنهاء العصيان املدني والتفاوض حول اس��تقالل الهند وحريتها. 
وعق��د في لندن مؤمتر الطاولة املس��تديرة األول والثاني ع��ام 1931م، والثالث عام 
1932. وفشلت جميعها بسبب إصرار غاندي على أن تتولى الهند حق إدارة ميادين 

اجليش واخلارجية واالقتصاد واملال)65(.
اعتبر غاندي حركة العصيان املدني ومنوذجها السلمي مسيرة امللح، بوابة احلرية 

واالستقالل. وملهمة الرأي العام الهندي، ومحركة آلماله وطموحاته)66(.

ثانياً: املقاطعة االقتصادية:-
ش��هدت الهند في بداي��ات القرن 19 كس��اداً اقتصادياً عاماً، بفعل سياس��ات 
االحتالل البريطاني الهادفة إلضعاف الصناعات الهندية وخاصة اليدوية منها)67(. 
وظل��ت املنس��وجات الهندية الهدف الرئيس لهذه السياس��ة. فعمدت إلى وضع 
الضرائب الباهظة على زراعتها وإنتاجها وتصديرها)68(. وأغرقت في الوقت نفسه 
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األسواق الهندية باملنتوجات الرخيصة واملصنوعة في بريطانيا وخاصة في معامل 
النسيج الواقعة في النكشاير)69(. 

دعا غاندي أبناء ش��عبه إلى ثورة سلمية أطلق عليها “ثورة املغزل” وتعتمد على 
تشجيع األسر الهندية على تصنيع املغازل اليدوية وامتالكها، وصناعة املنتوجات 
التي حتتاجها. وتزويد األس��واق الهندية بالفائض منها)70(. وقد استعادت 700000 
قرية هندية النش��اط االقتصادي املطلوب األمر الذي بعث احلياة مجدداً في فكرة 

االستقالل االقتصادي)71(.
  وطال��ب غاندي أبناء ش��عبه مبقاطعة القماش واملنس��وجات األجنبية، وارتداء 
قماش الكادي )النس��يج الوطني اليدوي األبيض اخلشن احمللي الصنع(. داللة على 
االس��تقالل وااللتحام بني طبق��ات اجملتمع الهندي كافة)72(. وأدى ذلك إلى كس��اد 
كبير في صناعة املنس��وجات البريطانية، وأصيبت معاملها بالش��لل، وانتشرت 
البطالة بني عمال هذه الصناعة، وشكلوا عامل ضغط على ساستهم للتفاوض 

مع غاندي والقيادة الوطنية الهندية)73(. 
رفض غان��دي الدعوات التي أطلقه��ا بعض زعماء الهن��ود ملقاطعة املنتوجات 
والبضائع البريطانية، بالرغم من جودتها. وذلك بس��بب عدم وجود صناعة هندية 
منافس��ة أمامها. وغياب الثقافة والقناعة واالس��تعدادات الهندية الراسخة بني 
أبناء ش��عبه ملقاطعتها. وتوقع الفشل التام لهذه املطالب. واعتبر هذه الّدعوات 
موس��مية في طبيعتها وش��عاراتها)74(. وباملقابل طالب بإنتاج مصنوعات وطنية 
هندي��ة متقن��ة ملواجهة مثيالته��ا ذات اجلنس��ية البريطانية، وه��و منهج ثبتت 

صحته وجناعته بشكل كبير)75(.

ثالثاً:-  الصوم أو “االضراب عن الطعام”.
اتخذ غاندي من الصوم وس��يلة خلدمة برامج��ه اإلصالحية وتقومي أخالق قومه، 
وإصالح حياتهم املادية واالجتماعية، وترقية مس��تواهم السياسي، واعتمد عليه 
أيض��اً للضغط على ق��وى االحتالل اإلجنليزي، س��واء في جنوب أفريقي��ا أو الهند 
لتحقيق مطالب ش��عبه باحلرية والعدالة واملس��اواة والكرامة)76(. وجنح أيضاً من 
خالل الصوم في تخفيف ش��عوره باملسؤولية الشخصية عن جتاوزات أبناء شعبه 
وأنص��اره في أمور تخالف تعالي��م الدين وأصول األخالق، ومبادئ السياس��ة التي 

يعمل من أجل إجنازها)77(.
أثر صوم غاندي في نفوس أتباعه وسلوك احمليطني له، ونشاط القوى السياسية 
واالجتماعي��ة الداعم��ة له ف��ي قيادت��ه للحركة الوطني��ة الهندي��ة. وجعلهم 
يصححون من أخطائهم ويقومون جتاربهم وفعالياتهم اخملتلفة)78(. وعندما ارتكب 
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تلمي��ذ وزميلته من نزالء زاوي��ة أو خلوة “فونيكس” القريبة من جوهانس��برغ في 
جنوب أفريقيا عام 1911م، خطأً أخالقياً فاضحاً، فرض غاندي على نفس��ه الصوم 
مل��دة 7 أي��ام متواصلة، كما نذر أن ال يتن��اول غير وجبة واحدة طوال أربعة أش��هر 
ونصف، في محاولة منه للتكفير عن هذه السقطة باعتباره مسؤوالً مباشراً عن 
مجتمع الزاوية. كما أراد إيصال رسائل تربوية إلى املذنبني بعمق خطئهما، وإدراك 

محنته كقائد مسؤول عما حدث)79(. 
أراد األوروبي��ون في جنوب أفريقيا بعد ع��ام 1860م النهوض بالزراعة والصناعة 
والتج��ارة هن��اك. وجلبوا لذل��ك مئات اآلالف م��ن العمال الهنود. وق��د أجنز هؤالء 
العمال مهمتهم بدقة متناهية، وسيطروا وحتكموا في بدايات القرن 20 باحلركة 
االقتصادي��ة في جن��وب أفريقيا. مما دف��ع حكومتها إلى ف��رض الضرائب عليهم، 
به��دف إنه��اء عقودهم وإعادتهم إل��ى موطنهم األصلي)80(.  وق��د قاد غاندي عام 
1914م مسيرة باجتاه والية الترانسفال، إليقاف هذا القرار. ما أدى إلى اعتقاله من 
قب��ل قوات االحتالل البريطان��ي في الهند. واحتجاجاً على ذل��ك أعلن الصوم في 

معتقله. األمر الذي دفع السلطات البريطانية إلطالق سراحه)81(.
وأض��رب عم��ال املصانع في مدينة أحمد أباد ع��ام 1915م ملدة 25 يوماً مطالبني 
بزيادة أجورهم. وقد حظي نش��اطهم بدعم كبير من غاندي، إال أنهم قاموا خالل 
أحداث اضرابهم بأعمال عنف صاخبة في املدينة  اس��تمرت ملدة 3 أيام متواصلة. 
مما جعل��ه يعلن الصوم للتكفير عما فعلوه، باعتباره مس��ؤوالً عن إضرابهم أوالً، 

ولتلقينهم درساً في االنضباط من خالل إنارة ضمائرهم وتأنيبها ثانيا)82(.
وبس��بب اندالع الص��راع الدموي بني الهندوس واملس��لمني الهن��ود، في األعوام 
1924م و1948م، ص��ام غاندي مدة طويلة، مطالباً الطرفني بإيقاف العنف بينهما، 

وإرساء أسس اإلخاء والوحدة بينهما)83(.
وعندما فشل مؤمتر الطاولة املستديرة الذي عقد في لندن عام 1931م بني املؤمتر 
الهن��دي واحلكوم��ة البريطانية في املوافقة على حقوق الش��عب الهندي باحلرية 

واالستقالل، أعلن غاندي الصوم احتجاجاً على ذلك.)84(.
أصدرت احلكومة البريطانية عام 1932م قانوناً انتخابياً يكرس التمييز العنصري 
والطبق��ي ف��ي الهند، متجاهالً طبق��ة املنبوذيني. األمر الذي دف��ع غاندي للصوم 
احتجاجاً على ذلك. وقد أث��ارت حركته هذه اهتماماً كبيراً في عموم أنحاء البالد. 
األمر الذي دفع القوى السياس��ية والدينية الهندية إلجراء مفاوضات فيما بينها، 
إلعداد قان��ون انتخابي يضمن حق��وق الطبقات الهندية اخملتلف��ة. وقد عرف هذا 
االتف��اق باتفاقي��ة “بونا” والتي قضت بزيادة عدد النواب م��ن أبناء طبقة املنبوذين، 
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وإلغاء نظام التمييز االنتخابي ضدهم. وقد دفع هذا االتفاق غاندي إليقاف إضرابه 
عن الطعام)85(.

س��جنت احلكوم��ة البريطانية غان��دي عام 1943م بس��بب نش��اطه الوطني، 
ومطالبته باس��تقالل الهند، وأعلن في معتقله الصوم، مطالباً بإطالق س��راحه 

وجميع رفاقه من القيادة الوطنية الهندية. وقد مت له ذلك في 1944/5/6م)86(.

رابعاً:- حركة عدم التعاون:-
أطل��ق غاندي ع��ام 1920م، حركة عدم التعاون الهادفة إل��ى قطع العالقات مع 
احلكومة البريطانية في مجاالت: اإلدارة، والسياسة، واجليش، ووضع حد الستغالل 
الهن��د)87(. واقترح أن يكون هدفها األولي “حتقيق احلكم الذاتي أو اس��تقالل الهند 

في نطاق اإلمبراطوية البريطانية إن أمكن. وفي خارج نطاقها إذا لزم األمر”)88(.
دعا غاندي املواطنني إلى تس��ليم ألقابهم وأوس��متهم إلى سلطات االحتالل، 
وطالب باس��تقالة أعضاء اجملالس احمللية، واملوظف��ني، واحملامني، ورجال القضاء من 
مناصبه��م، وعدم دفع الضرائب)89(. وقد اس��تجابت اجلماهير إلى معظم مطالبه 
وتخلت عن ألقابها وأوس��متها، وكس��رت في تصميمها حواج��ز: اخلوف، والتردد، 
واملصالح الفردية)90(. وخاطب اجلماهير قائالً:- “ال تعاون مع حكومة االحتالل، فعيب 
أن نق��ول مقاوم��ة ونحن نتعاون معه��ا)91(.” وقد تبنى املؤمت��ر الوطني الهندي في 
دورت��ه املنعقدة في كلكتا عام 1920م ه��ذه املطالب. وخرجت الفعاليات من أجل 
تطبيقها، عن الطابع الس��لمي، مما أدى إلى مقتل 22 شرطياً)92(. وقد رفض غاندي 
ه��ذه األح��داث باعتبارها خروجاً عن مبادئه الس��لمية)93(. واعتق��ل بناء على هذه 
األحداث، واعترف مبس��ؤوليته عنها، ولم يدافع عن نفس��ه أمام القضاء، فسجن 
ست س��نوات)94(. واعتبر غاندي احلكم مخففاً جداً، وطالب بإنزال أقسى العقوبة 
عليه)95(. وفي عام 1924م، وبعد مرور عامني على اعتقاله، نقل إلى املشفى إلجراء 

عملية جراحية له. ثم أطلق سراحه بسبب حالته الصحية)96(. 

خامساً:- النشاطات والفعاليات واالحتجاجات اخملتلفة
تزع��م غاندي طوال مس��يرة حيات��ه النضالية سلس��لة نش��اطات وفعاليات 
جماهيري��ة وإعالمية وقانونية س��لمية س��واء في جن��وب أفريقي��ا أو الهند، من 
أجل اس��تئصال الظل��م والتعصب والعنصري��ة والذل والفقر، وحتقي��ق العدالة 
واملس��اواة)97(. وآمن بش��كل واضح أنه يتوجب على القوى الوطنية الهندية إبقاء 
االشتباك اجلماهيري السلمي حاضراً بشكل يومي ضد القوى املعادية ملطالبهم 

وآمالهم الوطنية واإلنسانية)98(. 
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ق��اد غاندي في الفترة ما بني )1883-1906م( نضاالً قانونياً وجماهيرياً في جنوب 
أفريقيا ضد منع الهنود والس��ود من السفر في قطارات الدرجة األولى، وإجبارهم 
على السفر في قطارات الدرجة الثالثة، والتي تشهد اكتظاظاً ال مثيل له، وخلواً 
م��ن أَدنى درجات اخلدم��ات الضرورية)99(. وقاوم عدم الس��ماح للهنود باس��تخدام 

العربات التي جترها اخليول. ومنع إقامتهم في الفنادق واملطاعم)100(. 
وعارض غاندي إجراءات والية أوراجن احلرة في جنوب افريقيا في الفترة ما بني عامي 
1886م و1888م. لف��رض ضرائب جديدة على أجور العمال الهنود)101(. وأفش��ل في 
عام 1906م مش��روعاً عنصرياً في مدينة جوهانس��برغ يدعى “املوسوم اآلسيوي”، 
يفرض على العمال الهنود العاملني فيها، تسجيل أسمائهم في سجالت خاصة 
من أجل طردهم خارج مناط��ق عملهم)102(. وحرض الرأي العام الهندي ضد قانون 
مينع الهنود من املش��اركة في انتخابات اجمللس التشريعي في والية ناتال)103(. وجنح 
ف��ي عام 1917م بإلغاء نظ��ام )تينكاثيا( في مقاطعة تش��امباران الهندية، ينص 
عل��ى أن يقوم كل مزارع بفالحة 3 دومنات من كل 20 جزءاً من أرضه بنبات )النيلج 
الذي يس��تخرج منه الصمغ(، لصالح س��يده مجاناً. وقد مت إس��قاط هذا النظام 
بعد أن طبق في املنطقة طوال مائة عام من تاريخها)104(. وساعد في العام نفسه 
فالحي مدينة خيدا على تأجيل دفع ضرائبهم السنوية بسبب القحط واحملل الذي 

أصاب مناطقهم)105(.  
ورداً عل��ى تعذي��ب رجال االقطاع والث��راء لعدد من الفالحني ف��ي جنوب أفريقيا 
والهن��د، تزع��م غاندي اجلماهير التي اعتصمت أمام احملاكم أو الس��جون من أجل 

إنصاف البسطاء والفقراء من الناس)106(.
وعندما أقيم عام 1916م احتفال حاش��د مبناسبة افتتاح إحدى كليات اجلامعة 
الهندي��ة، هاجم غان��دي مظاهر البذخ والغن��ى الذي ظهرت عل��ى أصحاب املال 
والنف��وذ الهنود. وطالبه��م بالتنازل عن مجوهراتهم لرفع مس��توى حياة الفالح 
الهن��دي املعدم. وقد انس��حب األثرياء من احلفل، وهتف الطلب��ة وأهاليهم تأييداً 

ملوقفه)107(. 
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www.shuun.ps :املوقع اإللكرتوين



24

املقاومة الشعبية الفلسطينية: 

منذجة املواقع وإشكاليات الرؤية

أمين طالل يوسف *

ازداد احلديث عن مصطلح »املقاومة الشعبية« في السياق الفلسطيني خاصة 
ف��ي الدوائر السياس��ية واحلزبية، وحتى في الدوائر األكادميي��ة والبحثية، ليس ألن 
املصطل��ح ذو محتوى ديكوري مغر من الناحية السياس��ية، ولكن لكونه مرتبطا 
باملرحلة احلالية التي متر بها القضية الفلسطينية، واحلالة الوطنية الفلسطينية 
على وجه العموم. وإذا كانت املقاومة الشعبية تعني بحرفية الكلمات والعبارات 
ذات النس��ق النضالي السلمي، وال عنفية املشروع التحرري االنعتاقي من سطوة 
االحت��الل وقيود احملتل، فإن املقاومة الش��عبية الفلس��طينية موغلة في التاريخ 
الفلس��طيني، ولها جذور عميقة في مس��يرة الفلس��طينيني من��ذ بداية القرن 
املاض��ي عل��ى األقل، ألنها م��رت مبراحل مختلف��ة كان أهمها إض��راب عام 1936، 
ومختلف الثورات والهبات الشعبية العفوية خالل فترة االنتداب البريطاني، مروراً 
بانتفاض��ة عام 1987، وانتهاء بانتفاضة ع��ام 2000، وما تبعها من مناذج مختلفة 
من املقاومة الش��عبية. ومع هذا ميكن القول، إن شيوع هذا املصطلح على نطاق 
واسع مع بدايات القرن الواحد والعشرين، تقريبا جاء بفعل مجموعة من العوامل 

واملتغيرات، التي ال بد من الوقوف عليها، ومنها:
1.   جترب��ة االنتفاض��ة الفلس��طينية الثاني��ة الت��ي مال��ت بوض��وح نح��و 
العس��كرة والتصعي��د العس��كري الواضح م��ع االحتالل، ما أس��هم في إحداث 
دم��ار هائل ف��ي األراضي الفلس��طينية، س��واء عل��ى الصعيد البش��ري أو على 
صعي��د البني��ة التحتي��ة واإلره��اب النفس��ي وإع��ادة احت��الل إس��رائيل للمدن 
والتجمع��ات الفلس��طينية الت��ي أخلته��ا مبوج��ب اتفاقية أوس��لو املوقعة مع 
منظمة التحرير الفلس��طينية )م.ت.ف( في عام 1993. ويبدو أن الفلس��طينيني

* اجلامعة العربية األميركية- جنني.
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ف��ي تلك املرحل��ة من عم��ر االنتفاضة الفلس��طينية الثانية لم يس��تطيعوا 
االس��تثمار السياسي بالش��كل األمثل في العمليات العسكرية والفدائية التي 

جنحت فصائل العمل الوطني بالقيام بها ضد أهداف إسرائيلية. 
2.   قي��ام إس��رائيل بالب��دء ببناء اجلدار الفاص��ل داخل أراضي الضف��ة الغربية 
لفصلها بشكل تام عن أراضي عام 1948، وعن املستوطنات اإلسرائيلية املوجودة 
داخل األراضي الفلسطينية. فبناء اجلدار والتفافه داخل األراضي الفلسطينية من 
الشمال إلى اجلنوب، ومن الشرق إلى الغرب، قاضماً مساحات واسعة من األراضي، 
وت��اركاً وراءه آثاراً دميوغرافية وجغرافية ونفس��ية كثيرة، وق��د ولد موجة تضامن 
دولية ملناصرة الفلس��طينيني. في هذا الس��ياق، لفت منط املقاومة الشعبية ذات 
التوجهات الس��لمية أنظ��ار املتضامنني األجان��ب مبن فيهم بعض قوى اليس��ار 
اإلس��رائيلية، ألنهم اعتبروا أنفس��هم جزءاً من هذه العملية النضالية التحررية 
الراقية كونها ذات طابع س��لمي، وأبعادها األخالقية الس��امية س��هلة التسويق 

عاملياً، ولدى الرأي العام الدولي.
3.   أما العامل الثالث فمرتبط بالنموذج التنموي الذي تبنته السلطة الوطنية 
الفلس��طينية خاصة بعد االنقس��ام السياس��ي في عام 2007، لبناء الدولة من 
خالل املأسس��ة والتنمية املستدامة واملكاشفة والشفافية، ورفع شعار املقاومة 
الش��عبية كرافعة للعمل السياس��ي املفاوض. ويبدو للباحث أن اإلس��تراتيجية 
الفلس��طينية ف��ي التعاطي مع االحتالل في الس��نوات اخلم��س األخيرة جمعت 
ثالثة متغيرات هامة، أحدها كان املقاومة الشعبية، إضافة إلى متغيري املأسسة 

والتنمية املستدامة من جهة، واستنطاق الدعم الدولي من جهة أخرى. 
4.   أصبحت املقاومة السلمية خياراً فلسطينياً استراتيجياً في اآلونة األخيرة 
بسبب انسداد األفق التفاوضي مع اإلسرائيليني حيث أدى االنقسام الفلسطيني 
الداخلي إلى ضعف شوكة القيادة الفلسطينية في مطالبها بالدولة واالستقالل 
والتح��رر، كما أن صعود حكومة اليمني في إس��رائيل بقي��ادة بنيامني نتنياهو قد 
خلق إشكاليات إضافية على صعيد العملية التفاوضية حيث أن قناعات نتنياهو 
اليميني��ة املتطرف��ة عبر عنها م��ن خالل ع��دم االقتناع بوجود ش��ريك تفاوضي 
فلسطيني قوي، فضالً عن إميانه العميق أن إدارة الصراع مع الفلسطينيني، وخلق 
حالة من السالم االقتصادي، سيمكن احلكومة اإلسرائيلية من إكمال سيطرتها 
على القدس، وتكثيف عمليات االستيطان على األرض خللق وقائع ال ميكن تغييرها 

بسهولة إن جتددت املفاوضات مع اجلانب الفلسطيني مستقبالً. 
5.   زيادة االهتمام األكادميي الفلس��طيني مبوضوع املقاومة الش��عبية، ألن مثل 
هذا النموذج  يس��تفيد من من��اذج عاملية في النضال واملقاوم��ة ومحاربة الظلم، 
ولع��ل منوذج غان��دي في الهند، ومارت��ن لوثر كينج في أميركا، ونيلس��ون مانديال 
ف��ي جنوب إفريقيا، وجتارب إح��داث الدمقرطة والتح��والت الدميقراطية في أوروبا 



26

الشرقية في نهاية عقد الثمانينات من القرن املاضي، كلها تعد مناذج هامة يجب 
األخذ بها واالس��تفادة منها في هذا الس��ياق. كما أن الربيع العربي الذي ما زالت 
موجاته مس��تمرة وتداعيات��ه واضحة في أكثر من مكان، ق��د انعكس فعالً على 
التجربة الفلسطينية في املقاومة ال سيما أن اجلماهير العربية خاصة في تونس 
ومصر، قد جنحت فعالً في إحداث تغيير سياس��ي عبر اللجوء إلى آليات املقاومة 
السلمية واالحتشاد في امليادين بالرغم من مواجهتها بالقمع البوليسي والعصا 

األمنية والبلطجة الشوارعية.

تأطير نظري ومفاهيمي:
تتداخ��ل مفاهي��م »املقاوم��ة الش��عبية«، و«املقاوم��ة املدني��ة«، و«املقاوم��ة 
الس��لمية«، و«املقاومة الالعنفية« ببعضها البعض في احملتوى واملضمون، وحتى 
في أس��اليب املقاومة، بالرغم من بع��ض االختالفات في طرق تطبيقها، بناء على 
الس��ياقات الثقافية واالجتماعية والوطنية من بلد إلى آخر. والتداخل هنا يحدث 
بس��بب عدة عوام��ل هامة، أولها، طبيعة اخلصم أو الع��دو الذي تواجهه في ثورة 
ش��عبية كأن يك��ون العدو أو اخلصم نظام��اً دكتاتورياً وطنياً، أم ع��دواً خارجياً أو 
محتالً اس��تيطانياً، أما العامل الثاني فيتوقف على التعريف العام للمقاومة في 
ظل بيئة ثقافية/ اجتماعية/ دينية/ فلسفية لها نظرتها وتصوراتها ومفاهيمها 
العام��ة جتاه العن��ف والالعنف. أما ثالث ه��ذه العوامل، فينصب ح��ول التجارب 
العاملي��ة املتع��ددة في التحرر واالس��تقالل الوطن��ي وآفاق التغيي��ر االجتماعي / 
السياس��ي في مناطق مختلفة من العالم خاصة في دول العالم الثالث وش��رق 

أوروبا، والوسائل واألدوات التي استخدمت إلحداث هذا التغيير البنيوي.
 باجملم��ل، ميكن الق��ول إن املقاومة الش��عبية بكل ألوانه��ا وأطيافها وتالوينها 
ومسمياتها تركز على بناء نظام قيم عاملي World-Wide Value System ملقاومة 
الظلم والقمع والعدوان، ومعاجلة كل أش��كال العنف الدموي بوس��ائل س��لمية 
أو العنفية. في احلالة الفلس��طينية، تعد دراس��ة املقاومة الشعبية أو السلمية 
مبثاب��ة حالة مقاومة ضد احتالل مباش��ر وقمع بنيوي منظم ميارس��ه احملتل ضد 
ش��عب واقع حتت االحتالل. وهنا ال بد من اإلش��ارة إلى مدرستني فكريتني هامتني، 
تناولتا املفاهيم واملضامني العامة للمقاومة الشعبية أو السلمية وآفاق عملها: 
املدرس��ة األول��ى تبناها املهامت��ا غان��دي Mahatma Gandhi – املدرس��ة الغاندية 
املثالية- في بدايات القرن العش��رين في س��ياق جتربته الشخصية والوطنية في 
مقاومة املستعمر البريطاني في شبه القارة الهندية حينما دافع عن استنهاض 
طاقات اخلير عند العدو، واس��تنطاق إنس��انية املستعمر واالنفتاح عليه، واحلديث 



27

مع��ه بلغة العقل والبحث املش��ترك عن احلقيقة1. أما املدرس��ة الثانية، فتبناها 
جني ش��ارب Gene Sharp ذو التوجهات الواقعية البراجماتية، حيث دافعت هذه 
املدرسة عن إستراتيجية عملية واضحة املعالم لهزمية اخلصم، من دون بذل جهد 

كبير الستنطاق إنسانيته، أو إثارة عوامل اخلير بداخله2.
وهنا ال بد من اإلش��ارة إلى أن أغلب حركات املقاومة الش��عبية والسلمية، في 
س��بيل توجهها نحو التغيير االجتماعي/ السياسي في ظل أنظمة دكتاتورية أو 
في طريق جهدها لهزمية العدو أو احملتل، يجب أن تنطلق من رؤية قادرة على حتديد 
مص��ادر وأعمدة دعم هذا اخلصم مبا فيها عناصر قوته املادية واملعنوية والقمعية، 
وحالة االستسالم واخلنوع والتعاون والسلبية التي متيز الشعوب اخلائفة واخلانعة. 
فاملس��تعمر أو الدكتاتور على حد سواء ال يعتمد فقط على قوة القمع والتوحش 
لديهم، إمنا –أيضا- على اخلضوع واخلنوع عند عامة الناس عبر استعدادهم الدائم 
للتعاون والتجاوب مع سياس��ات احملتل أو الدكتاتور على حد س��واء، مبا فيها دفع 
الضرائ��ب واحت��رام قوانني القمع، والوق��وف في طوابير االنتظار أمام مؤسس��ات 
وأجه��زة اخلصم أو احملت��ل3. بكلمات أخرى، رك��زت أغلب دراس��ات تغيير األنظمة 
السياس��ية الس��لطوية /التوتاليتارية على أهمية العمل لتغيير األرضيات التي 
تقف عليها هذه األنظمة عبر خلخلة مصادر دعمها الداخلية واخلارجية، ال سيما 
القاعدة البشرية واالقتصادية واملادية والعسكرية، فضالً عن أصدقائها وحلفائها 
على املستويات اإلقليمية والدولية، وهذا يتطلب وضع إستراتيجية صبورة، هادئة، 

متأنية، ثابتة وعقالنية تأخذ باألسباب واملسببات4.
ومن أجل أن يتم إحراز نتائج ملموس��ة على أرض الواقع، فإن حركة الالعنف أو 
املقاومة الش��عبية عل��ى األرض يجب أن تعمل جاهدة لزيادة تكلفة السياس��ات 
القمعي��ة للنظ��ام الدكتات��وري Repressive Policies of the Regime، وال��ذي 
يؤدي في نهاية املطاف إلى التخفيف من اس��تعماله للقوة الغاشمة واألسلحة 
القاتلة ضد احلركة الش��عبية، ويفقده الش��رعية عند أصدقائه وحلفائه احملليني 
واخلارجي��ني ال س��يما القوى البيروقراطي��ة واألمنية الداعمة له، ويش��جع حركة 
االنش��قاق بني جنوده وق��واه األمنية التي تعمل في امليدان عل��ى قتل املتظاهرين 
وقمع احلركة الش��عبية املس��املة5. يضاف إلى ذلك أن حركات املقاومة الشعبية/ 
الس��لمية الت��ي تثور ضد نظ��ام حكم دكتات��وري قمعي تختلف في أس��اليبها 
وتكتيكاته��ا واس��تراتيجياتها عن تل��ك احلركات العاملة ف��ي امليدان ضد محتل 
خارجي، يستعمر األرض بشكل مباشر، ألن احلركة الشعبية هنا في احلالة الثانية 
يجب أن تعمل لالنطالق من فكرة مقاطعة االحتالل واالس��تعمار على املستويات 
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كافة: االقتصادية والعلمية والثقافية واألكادميية والطبية والقانونية، إضافة إلى 
عملها على ترس��يخ القناعة عند عموم الناس أن إرادة الش��عوب أقوى بكثير من 

سياط احملتلني واجلالدين6.
وتتعدد أش��كال املواجهة مع اخلصم احملتل أو الدكتات��ور في امليدان من بلد إلى 
آخ��ر، ومن موقع إلى آخر اعتم��اداً على طبيعة هذا اخلصم أو العدو، واعتماداً على 
إمكانيات احلركة الشعبية وقدراتها، لكن باجململ ميكن احلديث عن أشكال متعددة 

للنضال السلمي على النحو التالي:
1.   املقاوم��ة الرمزي��ة Symbolic عبر احملافظة على قن��وات االتصال الفعال بني 
أعض��اء املقاومة نفس��ها، والعمل على اس��تخدام اإلش��ارات والرموز واألس��ماء 
احلركي��ة وحتى اللباس في س��بيل تدعيم الش��عور الوطني ب��ني الناس، وحضور 

املناسبات الوطنية وإحياء التراث الشعبي.
2.   املقاوم��ة التراكمي��ة Accumulative من خالل احملافظة على أداء احلركة في 
امليدان، ونقل االحتجاجات إلى أوس��اط احلركة الش��عبية، والعمل اجلاد لتشجيع 

اآلخرين للمحافظة على الكفاح أو النضال ضد اخلصم أو العدو.
3.   املقاومة الهجومية Offensive  عبر تنظيم سلس��لة فعاليات على األرض 
إلحب��اط اخلصم ودفعه للش��عور بالي��أس، وتكثيف املظاه��رات واإلضرابات وكل 

النشاطات األخرى املباشرة التي تأخذ من الشعب واجلماهير صفوفا مؤيدة لها.
4.   املقاوم��ة الدفاعي��ة Defensive الت��ي تعم��ل على احملافظة على اإلنس��ان 
والبش��ر وعدم االنسياق وراء قوة اخلصم املدمرة، واحملافظة على أخالقيات املقاومة 
والقي��م اإلنس��انية العاملية خاصة فيما يتعلق بالعن��ف والقتل وتخريب األمالك 
واملمتلكات. مثل هذا النش��اط يهدف في احملصلة النهائية إلى حتييد قوة اخلصم 

املدمرة، ومينعه من االستخدام املكثف للقتل والتدمير.
5.   املقاومة اإليجابية Positive البناءة التي تعمل على إيجاد بدائل على مستوى 
القانون العام أو املؤسس��ات والتي تخدم بدورها الن��اس، وتدفعهم لعدم اللجوء 
إلى مؤسس��ات املس��تعمر أو النظام الدكتاتوري، وتفصلهم مع مرور الوقت عن 

بنية املستعمر وتركيبته  االقتصادية والتنموية والبيروقراطية واألمنية أيضا7.  

ومن أجل إحداث مقاومة شعبية ذات طابع مدني ملقاومة االحتالل أو االستعمار 
أو األنظمة القمعية التوتاليتارية، فال بد من خلق مقاومة جماعية على املستوى 

الوطني مع األخذ باالعتبار الظروف املواتية لبروز هذه احلركة ومنها:
1.    الشعور القوي باالنتماء إلى الهوية الوطنية والتضامن االجتماعي بني السكان 
احملليني الواقعني حتت االس��تعمار أو حتت حكم العس��كر والسياسات القمعية، 
وهذا يتطلب تذوي��ب الفوارق الطبقية بني فئات اجملتمع من املنظورين االجتماعي 
واالقتص��ادي، ألن مث��ل ذلك يس��هل خلق هوي��ة وطنية متجانس��ة ومتضامنة.
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2.   قي��ادة ميدانية فاعل��ة موجودة بني الناس، وتتحرك م��ن منطقة إلى أخرى، 
متتل��ك الرؤية واإلس��تراتيجية وقريبة من الناس، وقادرة على االس��تجابة ملطالب 
الناس، ومتتلك القدرة على اإلبداع والتفكير احلر واخلالق خاصة في املواقف الصعبة 
واملؤث��رة، إضافة إل��ى مقدرتها على تلبية حاجات الن��اس، وتقليل اعتمادهم على 

املستعمر أو الدكتاتور، واملقدرة على طرح البدائل في زمن املواجهة.
3.   ثقاف��ة دميقراطية وطنية حتتضن اجلميع، وال تس��تثني أحداً أو تهمش أحداً، 
تعتمد على تقاليد املواطنة واحلريات األساسية للمواطنني واحترام حقوق اإلنسان 
والتس��امح الفك��ري والديني، ومكافحة كل أش��كال العن��ف والظلم اجملتمعي 

والديني.
4.   العم��ل اجل��اد والدؤوب على مس��توى القاعدة الش��عبية الس��تنهاض كل 
املؤسس��ات القاعدية ومنظمات اجملتمع املدني واللجان الشعبية واجملالس احمللية 
والنقاب��ات واحتادات املرأة والش��باب والطلب��ة ليكونوا جزءاً م��ن معركة النضال 

والتحرير الشعبي العام8.
ومن أجل أن تنجح هذه احلركة الشعبية املقاومة في حتقيق أهدافها السياسية 
العليا في التحرير أو االنعتاق من احلكومات القمعية السلطوية، فال بد أيضا من 

توافر شروط ومستلزمات أخرى يقف على رأسها:
1.   الش��عور التضامني داخل احلركة الش��عبية املقاومة نفسها بحيث تكون 
واس��عة الصدر ورحبة الحتضان كل اجلماهير من مختلف الش��رائح االجتماعية 

والطبقات االقتصادية ومن مختلف األلوان السياسية واملناطقية واجلغرافية.
2.   العمل على إيجاد توازنات هامة على صعيد القدرات الذاتية واألهداف، إضافة 
إلى دراسة قدرات املستعمر أو الدكتاتور، وخلق مساحة من األمل والشرعية وقرب 

اخلالص الوطني العام.
3.   متتني التركيبة التنظيمية العامة حلركة االحتجاج وتقويتها عبر تش��جيع 
األش��خاص والقي��ادات امليداني��ة التي متتلك اخلب��رات التنظيمية لقي��ادة العمل 

امليداني وقيادة حركة االحتجاج السلمي في الشارع.
4.   وضع إس��تراتيجية واضحة للمواجهة مدعوم��ة مبجموعة من التكتيكات 
احملوري��ة بحيث يقوم على تنفيذه��ا ووضعها موضع التجرب��ة العملية من خالل 
تدريب النشطاء على األرض، وبث روح العمل اجلماعي املنضبط بينهم، وإقناعهم 
بعدم االجنرار وراء استفزازات العدو أو املستعمر من أجل حتييد قدراته املدمرة. كما 
أن هذا يتطلب احملافظة على قنوات اتصال وتواصل فعالة داخل احلركة نفس��ها، 
ومع الش��ارع العام مبا فيه بعض املتفرجني املتعاطفني مع حركة التغيير الوطني 
الس��لمي، كم��ا أن التواصل في قنوات��ه الضيقة يجب أن يس��تمر مع اخلصم أو 
الدكتاتور من أجل تش��جيع بعض العناصر األمني��ة والبيروقراطية على الهجرة 
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واالنضمام إلى صفوف الشعب واجلماهير الثائرة في الشوارع.
5.   حتش��يد مصادر الدعم الداخلي واخلارجي للثورة الش��عبية السلمية، وهذا 
يشمل مصادر الدعم االقتصادي واملالي واملادي والدعم الطبي واللوجستي، وخلق 
دوائر من املناصرين احملليني والقوى والالعبني اخلارجيني من أجل عبور حركة الشارع 

جسور األمان واإلجناز والتحرير9. 

محطات تاريخية هامة في مسيرة املقاومة الشعبية في فلسطني:
وكم��ا أن م��ازن قمصي��ة، املتخصص في دراس��ة تاريخ املقاومة الش��عبية في 
فلس��طني، قام بدراس��ة هذه احلركة الس��لمية املدنية منذ بداي��ة القرن املاضي، 
عب��ر املرور مبحط��ات هامة من تاريخ املقاوم��ة الالعنفية في فلس��طني منذ أيام 
العثمانيني األت��راك، واالنتداب البريطاني، وانتهاًء باالحتالل اإلس��رائيلي املباش��ر 
لفلس��طني، فإن هذه الدراس��ة س��تحاول التركيز على محطات هامة في تاريخ 
الثورة الش��عبية الس��لمية في فلس��طني10 ومن أبرز هذه احملطات ثورة عام 1936 
وانتفاض��ة عام 1987، ثم الولوج إلى انتفاضة األقصى الثانية في عام 2000. لقد 
مهدت الظروف الصعبة والقاس��ية التي مر بها الفلس��طينيون العرب في بداية 
الثالثين��ات من الق��رن املاضي، األرضيات الصلبة لثورة ع��ام 1936 التي لعبت دوراً 
هاماً في زيادة درجة الوطنية، ومنسوب روح القتال والنضال عند الفلسطينيني.

 فأوضاع الفلس��طينيني تعقدت كثيرا وتدهورت بشكل واضح في بداية العقد 
الثالث من القرن العشرين بفعل الظروف االقتصادية الصعبة، وزيادة وتيرة هجرة 
اليهود من كل أصقاع األرض إلى فلسطني، وتوسع حملة االستيالء على األراضي 
العربي��ة. وقد مارس الفلس��طينيون في ظ��ل تلك املرحلة أش��كاالً مختلفة من 
النضال واملقاومة مبا فيها املقاومة الش��عبية الرمزية واالنفعالية Symbolic عبر 
التركيز على اإلعالم املتاح ونشر املقاالت في الصحف اليومية، ومع أن البريطانيني 
منعوا صدور العديد من الصحف الوطنية الفلس��طينية بسبب دورها في إذكاء 
روح العمل الوطني، أال أن هذه الفترة شهدت ميالد حزب االستقالل في عام 1932، 

والذي دعا إلى استقالل فلسطني الكامل عن االنتداب البريطاني11.  
إضافة إلى املقاومة اإلعالمية والرمزية، وقفت القيادات الفلسطينية مع عموم 
الناس في تبني ش��كل آخر من أش��كال املقاومة الش��عبية أخذ طابع الدفاع عن 
األرض، وعدم التعاون مع اليهود في إدارة مصانعهم وتشغيل مزارعهم، وحترمي بيع 
األراضي العربية لليهود، وقد قاد حملة املقاطعة هذه حزب االستقالل بالتنسيق 
م��ع اللجنة العربية التنفيذي��ة. وترافق مع ذلك دعوات صريح��ة صادرة عن حزب 
االس��تقالل تدعو فيها الناس إلى عدم التعاون مع س��لطات االحتالل البريطانية 
ومقاطع��ة البريطاني��ني واليه��ود عل��ى حد س��واء عل��ى األصع��دة االقتصادية 
والسياس��ية والثقافية واالجتماعي��ة، وعدم دفع الضرائب له��م، ومقاطعة كل 
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أشكال النشاطات التي رعتها احلكومة البريطانية مبا فيها املناسبات واالحتفاالت 
واستقبال القادة وزعماء الدول.

وم��ن املع��روف أن املرحل��ة األول��ى من ث��ورة ع��ام 1936 كانت س��لمية الطابع 
والعنفية احملتوى واملضمون، حيث برزت كل أش��كال املقاومات الرمزية واالنفعالية 
واإلعالمي��ة والدفاعية والهجومية، وأهم ما ميزه��ا خروج أعداد كبيرة من العرب 
الفلس��طينيني في مظاهرات واحتجاجات ومسيرات، كما عمت حركة اإلضرابات 
واملقاطعات وعدم التعاون والعصيان املدني سائر املدن الفلسطينية. ومع انطالقة 
اللجنة العربية الوطنية في مدينة نابلس في نيسان 1936، وقيام اللجنة العربية 
العلي��ا بقيادة احلاج أمني احلس��يني تقريباً في الفترة نفس��ها، دخلت أغلب املدن 
الفلس��طينية والقرى واألرياف في أطول إضراب تقوم به وتنظمه احلركة الوطنية 
الفلس��طينية إذ دام ألكثر من ستة ش��هور متتالية. وكان اإلضراب شامالً ووصل 
إلى أغلب املدن والتجمعات الفلس��طينية، وإلى مختلف القطاعات االقتصادية 
ومناحي احلياة، وتوس��ع ليشمل احملالت التجارية واملواصالت واملصانع واملزارع. لكن 
كان اإلش��كال في معارضة القيادة السياس��ية الفلس��طينية حت��ت إمرة احلاج 
أمني احلس��يني دعوات اإلضراب الش��امل حتى تصل إلى موظف��ي الدولة واإلدارة 
العام��ة واخلدمة املدنية، كون احلاج أمني رغب في تلك املرحلة من عمر االنتفاضة 
ف��ي احملافظة على خطوط االتصال والتواصل م��ع إدارة االنتداب البريطاني، وإبقاء 

قنوات االتصال مفتوحة معهم12. 
تش��كلت اللجن��ة العربية العليا مبب��ادرة من احلاج أمني احلس��يني وبعض قادة 
األحزاب العربية الفلس��طينية األخرى، خالل ثورة ع��ام 1936-1939 والتي توجت 
باإلض��راب الذي دام أكثر من س��تة أش��هر. والالف��ت للنظر هنا ق��درة احلاج أمني 
احلس��يني عل��ى قيادة اللجن��ة العربية العلي��ا في وقت حس��اس ومعقد خاصة 
أنها ضمت ش��خصيات مقدس��ية وفلسطينية مختلفة في مش��اربها ومآربها 
وأطروحاته��ا السياس��ية، ولعل هذا يعك��س الصفات النخبوي��ة والقيادية التي 
امتلكها احلاج أمني، ألن اللجنة كانت مس��ؤولة عن إدارة املعركة السياس��ية مع 
اإلجنليز، وإدارة العمل امليداني بش��كل كاف لضمان اس��تثماره سياسياً، ال سيما 
أن بعض الزعامات العربية في تلك الفترة أبدت فتوراً ش��ديداً اجتاه األحداث واجتاه 
اإلض��راب العظيم الذي نفذه الفلس��طينيون في تلك املرحل��ة من عمر القضية 

الفلسطينية13.  
وفي خضم اإلضراب الطويل تكثفت االجتماعات، ومت تش��كيل اللجان القومية 
في أغلب املدن الفلس��طينية الكبرى، وأصر اجلميع على املضي مبش��روع اإلضراب 
وع��دم دفع الضرائب للمندوب البريطان��ي. في هذه األثناء كان هناك جهد منظم 
لتعميق اإلضراب وتطوير أش��كال جديدة من املقاومة الالعنفية ش��عبية الطابع 
ومنها تش��كيل اللجان اخملتلفة، وكان منها جلان اإلس��عاف وجلان خدمة احملتاجني 
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وجلان دعم املرضى وتقدمي املساعدات العينية واملادية لألسر احملتاجة. 

االنتفاضة األولى:
في االنتفاضة األولى )1987( تفنن الفلس��طيني في اس��تخدام وس��ائل وأدوات 
املقاومة الش��عبية وكان على رأسها املس��يرات والرموز االحتجاجية واملظاهرات 
الش��عبية واالعتصام��ات اجلماهيري��ة احلاش��دة، وتكثي��ف إقام��ة الصلوات في 
املس��اجد والكنائس، وفي املناط��ق املهددة باملصادرة واالقتالع، ملا لهذه الوس��ائل 
م��ن فاعلية هائل��ة على صعيد زيادة منس��وب الوطنية الداخلية وكس��ب الرأي 
العام الدولي. كما عمدت قيادة االنتفاضة إلى إحياء املناسبات الوطنية والدينية 
خاصة يوم األرض والنكبة والنكس��ة ووعد بلفور ويوم الشهيد واألسير وانطالقة 
الثورة الفلسطينية، وذكرى إحراق املسجد األقصى، وغيرها من املناسبات الهامة 
حيث عبر الفلسطينيون من خاللها عن رفضهم لالحتالل وسياساته القمعية14.

ج��رب الفلس��طينيون خالل االنتفاضة األولى أس��اليب الالتع��اون مع االحتالل 
بأش��كاله االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة، ورفض التعاطي م��ع االحتالل 
ومؤسساته السلطوية األخرى، خاصة اإلدارة املدنية وسلطة الضرائب، والشرطة 
وأجه��زة الصحة والتعلي��م. وقد كانت هناك نصوص وفق��رات كاملة في نداءات 
القي��ادة الوطنية املوح��دة تدعو فيها كل فئ��ات اجملتمع الفلس��طيني إلى عدم 
دفع الضرائ��ب، خاصة التجار ورجال األعمال واحلرفي��ني واملهنيني15. وعملت قيادة 
االنتفاضة إلى تش��كيل حالة من الصراع واملواجهة اليومية مع االحتالل، والعمل 
على تطوير العقلية النضالية وإمناء التربية الوطنية عند نشطاء العمل امليداني 
حت��ى يصلوا إلى كل فئات اجملتمع، إضافة إلى أن يكون الش��عب هو صاحب الدور 
األساس��ي في املقاومة الشعبية، فضالً عن تش��كيل اللجان الشعبية والقوات 

الضاربة16.
ويعد منوذج بيت س��احور في عدم دفع الضرائ��ب والذي بدأ فعلياً في 1988-7-7 
م��ن أبرز مناذج العصيان املدني واملقاومة الش��عبية في تاريخ فلس��طني املعاصر. 
وهنا تضامنت كل فئات اجملتمع الفلسطيني في بلدة بيت ساحور في قضية عدم 
دف��ع الضرائب، ما دف��ع االحتالل إلى اقتحام املنازل وكس��ر أقفال احملالت التجارية 
ومصادرة الس��يارات واألجه��زة الكهربائية، ونه��ب الدكاكني وتخريب األس��واق، 
فضالً عن اعتقال العش��رات من الرجال والنس��اء، خاصة مم��ن اعتبرهم االحتالل 
»محرضني على العصيان املدني«. وجرب الفلسطينيون باقتدار إستراتيجية عدم 
اخلضوع إلى أي شكل من أشكال اإلرهاب املمارس من قبل االحتالل عليهم، وجتلت 
سياس��ة عدم اخلضوع وعدم اخلن��وع وعدم اإلذعان من جانب الفلس��طينيني من 
خالل كس��ر أوامر منع التجوال، وتشكيل جلان احلراسة الليلية في األحياء والقرى 
واألرياف، وكس��ر أوامر إغالق املؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات، واللجوء 
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إلى التعليم الش��عبي في األماكن العامة رداً على سياس��ة إس��رائيل في إغالق 
املؤسسات التعليمية العليا17. 

كم��ا ظهرت تصورات نظرية وجتارب عملية لناش��طني فلس��طينيني تدعو إلى 
تعميق عمل االنتفاضة ونقلها إلى دور املؤثر في االحتالل، وفي اجملتمع اإلسرائيلي 
على حد س��واء عب��ر احلديث الواضح عن االس��تقالل االقتص��ادي ورفض التبعية 
إلسرائيل وإحياء الزراعة ومش��اريع االستصالح الزراعي ومكننة الزراعة ومحاربة 
االس��تيطان ودعم مجهودات املرأة الريفية، ومس��اعدة العمال للعمل في املزارع 
الفلسطينية بدل املصانع اإلس��رائيلية. هذا إضافة إلى بناء املؤسسات التربوية 
واجلامعية الوطنية، ودعم نش��اطات احتادات الكت��اب والفنانني والعمال واملزارعني 
والطلب��ة وامل��رأة، ووضع خط��ة إعالمية محكم��ة لتقف في مواجه��ة املاكينة 

اإلعالمية والدعائية اإلسرائيلية اجلبارة واخلادعة وامللفقة18. 
كم��ا يعتقد بعض املهتم��ني والباحثني باحلركة الوطنية الفلس��طينية وتتبع 
ح��ركات التحري��ر واالنتفاض��ات الش��عبية، أن االنتفاضة الفلس��طينية األولى 
استطاعت أن تتجذر في العمق الفلسطيني نتيجة لألدوار اإليجابية الفاعلة التي 
لعبتها املنظمات غير احلكومية ال س��يما أن وجودها في األراضي الفلس��طينية 
كان س��ابقاً لوج��ود التنظيمات والقوى السياس��ية، وأنها كان��ت قريبة جدا من 
الن��اس العاديني بحك��م اخلدمات التي تقدمها للفئات الفقي��رة في امليدان، وهذا 
ينطب��ق على اإلغاث��ات الطيبة والزراعية والعيادات الصحي��ة املتنقلة واجلامعات 
ومراكز التعليم الشعبي، إضافة إلى جلان اإلقراض الزراعي والتعاونيات الصناعية 
والبرامج املتنامية لتدريب وتش��غيل املرأة، فضالً عن احلركات الطالبية والشبابية 
والنقاب��ات املهني��ة واالحت��ادات الش��عبية. وكان التأثي��ر األعظ��م له��ذا التوجه 
ه��و االعتماد على ال��ذات وفك االرتباط م��ع االقتصاد اإلس��رائيلي، وتغيير ثقافة 
االس��تهالك، والنمو الكبير في قطاعات الزراع��ة والصناعة واخلدمات وزيادة إنتاج 
احملاصيل الزراعي��ة خاصة احلبوب والفواكه والزيتون، وهذا جاء كنتيجة مباش��رة 

إلعادة اإلنسان الفلسطيني االعتبار لألرض وأهميتها احليوية والوطنية19. 
يرى جني شارب Gene Sharp الذي يعد األكثر تخصصا في تتبع حركة الالعنف 
في فلسطني، أن أهم ستة أهداف النتفاضة عام 1987 كانت: 1- تطوير مؤسسات 
خاصة بالفلسطينيني بديلة عن مؤسس��ات االحتالل، 2- االستدامة والتصميم 
في اس��تخدام كل أشكال املقاومة السلمية حتى تصبح األراضي الفلسطينية 
مح��ررة وغي��ر مرتبطة بس��لطات االحتالل، 3- العمل على انقس��ام ال��رأي العام 
اإلسرائيلي وبناء جبهة مؤيدة للفلسطينيني داخل إسرائيل، 4- إضعاف معنويات 
اجليش اإلس��رائيلي لتقليص حج��م عملياته القمعية، 5- العم��ل على إضعاف 
الدعم األميركي إلسرائيل، 6- تشجيع الرأي العام الدولي إلنصاف الفلسطينيني20. 
وبالرغم من أن االنتفاضة األولى حتولت إلى انتفاضة مسلحة في آخر سنتني من 
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عمرها إال أن العامني األولني 1988-1989 ش��هدا حتقيق الفلسطينيني العديد من 
اإلجنازات على صعيد التمكني الذاتي واالقتصادي، وبناء البنية التحتية االقتصادية 
واالعتماد على الذات، وتنمية اإلملام بأساليب املقاومة الالعنفية من خالل التعلم 
للعمل بش��كل جماعي بعيداً عن االرجتال واالعتب��اط امليداني. كما أن االنتفاضة 
أسهمت في حتول الرأي العام العاملي ملصلحتهم وحسنت من صورة الفلسطيني 
املقاوم س��لمياً أمام املؤسس��ات الدولية والنش��طاء الدوليني، في الوقت نفسه 
أظهرت فيه عنف االحتالل وقسوته خاصة في قمع املظاهرات السلمية، وممارسة 
كل أش��كال العنف املنظم ضد ش��عب أعزل عبر االعتقال والقت��ل وإغالق املدن 

والقرى وتكسير العظام واألطراف21. 

منذجة املقاومة الشعبية في انتفاضة األقصى:
اختلفت االنتفاضة الثانية عن مثيلتها األولى في الس��ياق الفلسطيني، حيث 
كانت مس��لحة واستخدمت فيها الوسائل واألدوات العنيفة مبا فيها السكاكني 
واألس��لحة الناري��ة والعمليات الفدائية وخط��ف اجلنود واملس��توطنني، واحتلت 
األجنحة العس��كرية خملتلف الفصائل مكان الواجهة في النضال امليداني، بينما 
بقي املدنيون يقومون بوظائف الدعم املعنوي واملادي واللوجس��تي. وامتازت أيضا 
أن الس��لطة في الش��ارع أصبحت بيد اجلماعات املس��لحة، التي حملت السالح 
وجتولت في الشوارع، من دون أن تكون هناك قيادة ميدانية لهذه اجلماعات، ومن دون 
أن تأخذ أوامرها من القيادة السياسية العليا. وازدادت القناعات اإلميانية والدينية 
عند هذه اجملموعات فدفع بعضها إلى تنفيذ العديد من العمليات االستشهادية 

في العمق اإلسرائيلي، وضد  أهداف مدنية وعسكرية على حد سواء. 
وبدأت إسرائيل، بالتزامن مع حملة السور الواقي، في بناء جدار الضم والتوسع 
في ربيع 2002 ليلف األراضي الفلس��طينية في الضفة الغربية من الشمال إلى 
اجلنوب، وليصادر آالف الدومنات ويحرم الفلس��طينيني م��ن الوصول إلى أراضيهم 
خل��ف اجلدار، ومن��ذ ذلك الوقت أصبح اجلدار نقطة اس��تقطاب دولية وش��عبية 
وتضامني��ة وحقوقي��ة وقانونية مع الفلس��طينيني حيث حوك��م أمام محكمة 
العدل الدولية في 2004، وأمام احملاكم اإلسرائيلية في عدة مقاطع وأماكن. وكان 
هذا حقيق��ة التحدي األول الذي واجهه الفلس��طينيون إذ اس��تخدموا القنوات 
القانوني��ة املتاحة دولياً وإس��رائيليا إلبعاد اجلدار عن أرضه��م، وكان هناك جناحات 

عديدة في عدة مقاطع وفي أكثر من مكان. 
ففي رأيها االستش��اري، قضت محكمة العدل الدولية في الهاي في 2004-7-9 
أن بن��اء اجلدار داخل األراضي الفلس��طينية مب��ا فيها القدس الش��رقية مخالف 
للقانون الدولي، بينما دعت إسرائيل إلى وقف بناء اجلدار، وتفكيك املقاطع التي مت 
بناؤها، وإلى إلغاء كل اخلطوات التشريعية والتنظيمية واللوجستية املرتبطة به. 
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كما كانت هناك إجنازات قانونية على طريق متابعة اجلدار أمام احملاكم اإلسرائيلية 
خاصة في مقطع فالمية- جيوس )قلقيلية( إذ اعتبرت احملكمة اإلسرائيلية اجلدار 
في هذا املقطع غير شرعي وطالبت بتفكيك جزء منه، مما أعاد حوالي 11628 دومناً 
للقريتني، وفي حكم آخر صادر عن مكتب املدعي العام اإلسرائيلي، أعاد ما يقارب 
4000 دومن للس��كان الفلسطينيني في منطقة مستعمرة معاليه أدوميم )شرق 
القدس(، وآخر هذه اإلجنازات القضائية كان في حكم احملكمة اإلس��رائيلية العليا 
في 4-9-2007 والذي يقضي بإعادة رسم مسار اجلدار في قرية بلعني بإزاحته 500 
مت��ر خارج املنطقة العمرانية للقرية مما قربه أكثر نحو اخلط األخضر، وهذا يعني 

إعادة حوالي 1100 دومن للقرية22. 
جلأ الفلس��طينيون إلى أش��كال أخرى من املقاومة الش��عبية خالل االنتفاضة 
الثانية خاصة املظاهرات واالعتصامات والشعارات واملسيرات وتشكيل مجموعات 
االحتجاج ال س��يما ض��د اجلدار واحلواجز واالس��تيطان، ما جعله��م في مواجهة 
مباشرة مع اجلنود اإلسرائيليني. وقد استجلب الفلسطينيون دعماً دولياً وشعبياً 
كبيراً، وفي أوساط حركات السالم اإلسرائيلية منذ بدايات تنفيذ بناء اجلدار حيث 
تش��كلت ح��ركات التضامن الدولية، وازدادت أعداد اإلس��رائيليني املش��اركني في 
املظاهرات واملس��يرات املؤيدة للفلس��طينيني، والناقمة على سياس��ات إسرائيل 
ف��ي األرض احملتل��ة. وجتلت مظاهرات يوم اجلمعة من كل أس��بوع ف��ي العديد من 
البلدات الفلس��طينية احملاذية للجدار خاصة في بلعني في منطقة رام اهلل التي 
حتولت إلى منوذج للمقاومة الش��عبية غير العنيفة، واس��تجلبت املئات بل اآلالف 

من املتضامنني الدوليني23.
وتعددت مناذج املقاومة الش��عبية في مختلف األراضي الفلس��طينية من زبوبا 
وعان��ني والطيبة وطورا الغربي��ة في جنني، إلى دير الغص��ون وكفر قدوم وجيوس 
وفالمي��ة وحبلة وعزون وعزبة طبيب في طولكرم وفي قلقيلية، إلى نعلني وبلعني 
وبدرس في رام اهلل، مروراً باملعصرة وأم س��لمونة والوجلة في بيت حلم وانتهاء في 
بيت أمر ويطا في اخلليل. اعتمد س��طوع شمس هذه املواقع بفعل نضاالتها ضد 
االحتالل، واس��تقبالها أع��داداً كبيرة من املتضامني األجانب وحتى اإلس��رائيليني، 
وطبيعة قربها اجلغرافي من مراكز صناعة القرار السياس��ي، فضالً عن مشاركة 
السياس��يني املتنفذين في فعاليات هذه املواق��ع. فبلعني مثال احتضنت فعاليات 
كثيرة للمقاومة الش��عبية، إضافة إلى نشاطات متنوعة أخرى، ميدانية وفكرية 
وفنية ورياضية وإعالمية. في هذا السياق يقول الصحافي سامر خويرة من نابلس: 
»إن التغطية اإلعالمية لفعاليات املقاومة الش��عبية مرتبطة مع احلدث نفس��ه، 
فبوجود ش��خصية مهمة في الفعالية يكون احلشد اإلعالمي كبيراً، بشكل عام 
التغطية اإلعالمية روتينية ال حتمل أي جديد، ومع تقلص أعداد وحجم الفعاليات، 
فبينما كان هناك أكثر من عش��رين موقعاً ونقطة احتكاك في الس��ابق، تناقص 
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ه��ذا العدد اليوم إلى أقل من عدد أصابع اليد. تعد فكرة املقاومة الش��عبية عند 
البعض فكرة طارئة ليست أصيلة، لكن مع هذا هناك محاوالت حثيثة إلظهارها 

كبديل عن اخليارات األخرى املتاحة24«.
مت حص��ر بعض اإلجنازات له��ذا النمط من املقاومة الش��عبية في بعض املواقع 
مثل بلعني بفعل مأسس��ة العمل املقاوم على األرض، عبر تشكيل اللجان احمللية 
التي تضم فعاليات القرية واجملتمع احمللي احمليط. وهذا ما أكده عبد اهلل أبو رحمة 
منسق احلملة الشعبية ملقاومة اجلدار في قرية بلعني، إذ يقول في اليوم األول لبدء 
اجلرافات اإلس��رائيلية في قضم أراضي القرية وجتريفها، اجتمع الش��باب وعملنا 
على تشكيل جلنة شعبية تش��مل كل القوى والفصائل واملؤسسات في القرية، 
وبدأنا بتنظيم مس��يرات ومظاهرات شبه يومية أو أس��بوعية على مواقع اجلرف 
والتهويد25. ويسترس��ل منوها إلى اإلبداعات والوس��ائل اخلالقة التي استخدمها 
نش��طاء املقاومة الش��عبية في مواجهة اجلدار ومواجهة اجلنود واملستوطنني، إذ 
امتاز عملهم باجلماعية وتقسيم العمل بشكل واضح بني املسؤوليات اإلعالمية 
وامليداني��ة ومهمات احلراس��ة. كل يوم وفي كل مظاهرة أو مس��يرة هناك تفكير 
بإبداع وس��يلة جدي��دة للعمل امليداني من أج��ل لفت أنظار ال��رأي العام العاملي 
وجذب نظر وس��ائل اإلعالم إلى ما يدور في القرية وفي نواحيها القريبة والبعيدة، 
وف��ي عموم الوطن الفلس��طيني الذي يلتهمه اجلدار بنه��م وبال رحمة. حتدت أبو 
رحمه عن أش��كال نضال شعبية سلمية جديدة جربها النشطاء الفلسطينيون 
والدوليون واإلس��رائيليون ف��ي مقاومة بناء اجل��دار على أراض��ي القرية مثل ربط 
املتضامني أنفس��هم بأشجار الزيتون حتى تكون أجس��ادهم نقاط الدفاع األولى 
عن هذه األش��جار التي حتاول اجلرافات اإلس��رائيلية اقتالعها من اجلذور، فضالً عن 
ربط مش��انق على األش��جار وتعليق النش��طاء واملتضامنني الدوليني أنفس��هم 
عليها ومسيرات الشموع واحلفالت املوسيقية واملباريات الرياضية وحفالت الزواج 

وما إلى ذلك من نشاطات مختلفة26.
مع احت��رام وتقدير إبداعات الق��رى واملواقع امللتهبة األخ��رى التي هي مع متاس 
مباش��ر مع قوات االحتالل عب��ر فعاليات املقاومة الش��عبية، إال أن بلعني، القرية 
الفلس��طينية الصغيرة الواقعة غرب رام اهلل  كانت األبرز في حتقيق إجنازات على 
مس��توى املقاومة امليدانية السلمية املدعومة شعبيا ودوليا وحتى على مستوى 
القي��ادة الفلس��طينية. وقد رصد د. مازن قمصية في كتاب��ه حول تاريخ املقاومة 
الشعبية الفلسطينية األشكال التالية لهذه املقاومة على أرض الواقع في قرية 
بلعني بالتحديد: 1- ربط املتظاهرين الفلسطينيني واملتضامنني الدوليني أنفسهم 
عبر احلبال في سلس��لة بشرية طويلة ثم يبدأون بالتماس مع قوات االحتالل التي 
جت��د صعوب��ة كبيرة في التعامل مع هذا الكم البش��ري املتضام��ن، 2- مقاطعة 
وحرق املنتجات اإلس��رائيلية علناً وضمن إس��تراتيجية معدة س��لفاً واحلديث عن 
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بدائل وطنية، 3- تكرمي أهالي الش��هداء واألس��رى واجلرحى في مسابقات وحفالت 
عام��ة، 4- قيام متضامن��ني دوليني يحمل��ون ملصقات لقادة بلدانه��م ويرفعون 
قفص��اً كبيراً بداخله فلس��طيني يلبس العلم الفلس��طيني، وه��ذا كناية عن 
جعل إس��رائيل األرض الفلسطينية س��جناً كبيراً، مبساندة بعض الدول الغربية، 
5- دعوة أعضاء كنيست من اليسار اإلس��رائيلي واألحزاب العربية الفلسطينية 
في إسرائيل، وأعضاء من اجمللس التشريعي الفلسطيني للمشاركة في فعاليات 
املقاوم��ة الش��عبية، والتعبير عن دعمهم للش��عب الفلس��طيني في مس��يرة 
التح��رر والنضال، 6- اس��تخدام املالبس برتقالية اللون ف��ي املظاهرات ضد اجلدار 
وإلباس املتضامنني األجانب واإلسرائيليني هذه املالبس كتعبير عن مالبس األسرى 
والس��جناء الفلس��طينيني في س��جون االحتالل، 7- اجللوس في الشوارع العامة 
أم��ام املركبات العس��كرية ملنعها من املرور واس��تقبال اله��راوات والضرب املبرح، 
8- مس��يرات األطفال والنس��اء في القرية، وأخيرا اللجوء إلى القانون اإلسرائيلي 

والقضاء اإلسرائيلي ملتابعة قضايا اجلدار واالستيطان هناك27.

إشكاليات العمل الشعبي املقاوم في فلسطني:
في تقييمه لتجربة قرية بلعني في مقاومة اجلدار واالستيطان، وبعد صدور قرار 
احملكمة اإلس��رائيلية في صيف 2007 والذي قضى بإعادة رسم مسار جدار الضم 
والتوس��ع في تلك املنطقة، اعتبر أبو ع��الء منصور ذلك انتصاراً كبيراً ليس فقط 
لبلعني، وإمنا أيضا ملستقبل املقاومة الشعبية في فلسطني، على اعتبار أنها رافعة 
ميدانية أخالقية ملصلحة املفاوض الفلس��طيني، وملصلحة املش��روع السياسي 
الفلس��طيني في الوقت احلالي ال سيما في ضوء هذا االنسداد الواضح في مسار 
التس��وية مع إس��رائيل. لكنه في الوقت نفس��ه أبدى تخوفاً من أن هذا االنتصار 
ميكن أن يقود إلى خالفات داخلية بني أعضاء اللجنة الشعبية ملقاومة اجلدار إذا ما 
قام كل عضو باالدعاء أنه وراء ذلك االنتصار القانوني في احملاكم اإلس��رائيلية، وإذا 
اختل��ط العام مع اخلاص، وتداخلت املصالح الوطني��ة العليا مع املصالح اخلاصة 
الضيقة28. كما أن هناك جدالً حول مس��تقبل هذا النموذج املقاوم في ظل غياب 
الرؤية التي تضع األهداف واالس��تراتيجيات املس��تقبلية، وعالقة منوذج بلعني مع 
اإلس��تراتيجية الوطنية الشاملة التي من املفروض أن تضعها السلطة الوطنية 
بالتنس��يق مع الفعاليات األخرى لترس��م من خاللها مكانة املقاومة الش��عبية 
وعالقاتها مع املش��روع الوطني الفلسطيني اليوم. وأين تلتقي هذه املقاومة ذات 
الطابع اخلاص مع متغيرات أخرى مثل التنمية واملأسسة واالستدامة والتخطيط 
القطاعي داخل مؤسس��ات الس��لطة الوطنية، واللجوء إل��ى املنظمات الدولية 
وتفعيل االعتبارات احلقوقية والقانونية للقضية الفلسطينية في احملافل الدولية29.
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ه��ذا بالرغم من قيام بعض مراك��ز األبحاث اإلس��رائيلية والصحافة اليمينية 
احملافظ��ة املقربة من احلكومة اإلس��رائيلية احلالي��ة بقيادة نتنياهو باس��تهداف 
الرئيس محمود عباس واعتبار أنه مييل في هذه املرحلة من عمر الصراع مع إسرائيل 
إل��ى حلول أحادية اجلانب واس��تثنائية الطابع، بحيث يتم جتس��يد إس��تراتيجية 
البناء املؤسس��اتي الدوالن��ي، املدني واألمني على أرض الواق��ع، مع تكثيف اجلهد 
الدبلوماسي والدولي إلقناع اجملتمع الدولي بأهمية االعتراف بالدولة الفلسطينية 
املستقلة التي ولدت من رحم املؤسسات التي بنيت، ومن رحم املساعدات الدولية 
الت��ي تدفق��ت على األراضي الفلس��طينية في آخر عقدين م��ن الزمن، ومن رحم 
املقاومة الش��عبية على األرض، وفي ظل عدم جدية اجلانب اإلسرائيلي في عملية 
التف��اوض خاصة أنه اس��تغل ه��ذه املفاوض��ات كتمرين للعالق��ات العامة ميكن 
أن ت��ؤدي في حال اس��تمرارها على هذه الش��اكلة إلى تده��ور خطير في األراضي 

الفلسطينية وفي عموم الشرق األوسط30 )يوسف، 2011: 35(.
وبالرغ��م من وجود مواقع ملتهبة ومناذج حية للمقاومة الش��عبية من ش��مال 
الضف��ة الغربي��ة إلى جنوبها، وف��ي قطاع غزة أيض��ا، وبالرغم م��ن مجهوداتها 
في إبداع أش��كال نضالية ميدانية جديدة تتناس��ب مع طبيع��ة املرحلة التي متر 
بها احلالة الوطنية الفلس��طينية، لكن الالفت للنظر ع��دم وجود قيادة ميدانية 
موحدة، وعدم فاعلية القيادة السياس��ية املوجهة لهذه النش��اطات والفعاليات 
السلمية/ الالعنفية. بالنسبة للقيادة السياسية، لم يظهر حسبما أعتقد ذلك 
التوجه القوي والواضح لتبني خيار املقاومة الشعبية كخيار استراتيجي، بحيث 
يعد رافعة ميدانية مكملة للمشروع السياسي واجلهد السياسي الفلسطيني 
في احملافل الدولية. وهذا يعني بكلمات أخرى أن القيادة الفلسطينية لم تستطع 
حت��ى اآلن وضع اس��تراتيجية تعامل  فلس��طينية مع االحتالل تدم��ج املقاومة 
الش��عبية ومكتس��باتها امليدانية واإلعالمية مع اجلهد السياسي والدبلوماسي 
في العالم، اقتراناً بإعادة إحياء البعد احلقوقي والدولي للقضية الفلسطينية31.

وبالت��وازي مع ذلك يجب النظ��ر والتدقيق في قيادة العم��ل امليداني للمقاومة 
الذي تبنى املقاومة الش��عبية السلمية كأحد أشكال املقاومة ضد االحتالل، فإن 
غياب الرؤية املوحدة بني أجس��امها وجلانها يش��كل عائقاً كبيراً أمام إجناز احلسم 
مع االحتالل. فهناك ثالثة أجس��ام متثل املقاومة الشعبية على األرض، هي احلملة 
الش��عبية ملقاومة اجلدار واالس��تيطان )متثل اجلبهة الش��عبية واملبادرة الوطنية 
وحزب الشعب(، واحلملة الوطنية ملقاومة اجلدار واالستيطان )متثل حركة فتح في 
الضفة الغربية( واللجنة التنس��يقية ملقاومة اجلدار )متثل رئاسة الوزراء( ومقربة 
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بشكل كبير من سالم فياض من حيث الفعاليات والنشاطات والتكتيك امليداني 
وكذلك التموي��ل. إن وجود قيادات ميدانية ثالثة خلق إرباكات على صعيد تنظيم 
الفعالي��ات املش��تركة، ال س��يما أن لهذه القيادات امليدانية مش��ارب سياس��ية 
واعتب��ارات أيديولوجي��ة ومصالح ش��خصية، م��ا أضعف األداء الع��ام للمقاومة 
الش��عبية، وأضعف العمق الشعبي واملشاركة الش��عبية األوسع من الناس في 
النش��اطات اخملتلفة التي تنظم في عدة مواقع32. وما أضعف املشاركة الشعبية 
ومش��اركة عامة الناس في فعاليات املقاومة السلمية في العديد من املواقع هو 
احباطات الناس وش��عورهم أن ال إجناز حقيقياً على أرض الواقع حيث مت بناء اجلدار 
ومتت مصادرة األراضي على نطاق واسع، وأن هناك منافسة في األجندات والبرامج 
واملصالح الذاتية بني نشطاء مقاومة اجلدار خاصة فيما يتعلق ببعض األمور مثل 
طبيعة الفعاليات ومشاركة املتضامنني األجانب واإلسرائيليني والبحث عن متويل 

وتصيد التمويل األجنبي33. 
احلاج س��امي صادق، ناشط سياس��ي وحقوقي وميداني، ورئيس مجلس محلي 
قرية العقبة الصغيرة الواقعة إلى الشرق من طوباس في األغوار الشمالية، اعتبر 
أن التحدي األكبر الذي يواجه الفلسطينيني في إدارة املقاومة الشعبية هو األداء 
اإلعالمي الضعيف في إيصال رس��الة املقاومة وأهدافها ومراميها إلى العالم من 
أجل خلق رأي عام دولي مؤيد للقضية الفلسطينية ال سيما أن اسم الفلسطيني 
ارتبط بالعمل العس��كري واملقاومة »اإلرهابية«، وأن القنوات اإلعالمية الرسمية 
والش��عبية على الصعيد الفلسطيني ما زالت غير فاعلة في متابعة الفعاليات 
اخملتلفة التي تنظم في غير موقع في األراضي الفلس��طينية34. ومن اإلشكاليات 
األخرى التي تناولها احلاج سامي غياب اخلطة الفاعلة واملنظمة لعمل اجملموعات 
الالعنفية وغياب البرامج املطلوب الس��ير وفقها، ووجود فجوة كبيرة بني القيادة 
امليدانية والقيادة السياسية العليا خاصة فيما يتعلق باإلستراتيجية والتكتيك 
والرب��ط باألهداف الوطني��ة العليا. كما أن مواقع س��اخنة مث��ل العقبة مهددة 
باله��دم والتضيي��ق واالبتزاز من قبل س��لطات االحت��الل غير حاض��رة إعالمياً أو 
سياسياً أو ميدانياً بحكم موقعها في األغوار الشمالية بعيًدا عن مواقع القيادة 
في رام اهلل، فضال عن عدم التوثيق بش��كل جيد وأرش��فة انتهاكات االحتالل في 
كل مناطق التماس واجلدار واالس��تيطان ضمن مش��روع وطني ش��امل لألرشفة 

والتوثيق واملتابعات القانونية واحلقوقية35.   
في نفس السياق املذكور س��ابقا حتدث أيضا خالد منصور، الناشط السياسي 
واحلقوقي في حزب الش��عب الفلس��طيني الذي اعتبر أن توثيق فعاليات املقاومة 
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الش��عبية والنش��اطات الس��لمية املعادية لالحتالل في األراضي الفلس��طينية 
ذات صبغة وأهمية وطنية ألن مثل هذا التوثيق الس��ليم يعزز متابعة الكثير من 
القضاي��ا قانوني��اً على اعتبار أن الوثائق موجودة، كم��ا أن التوثيق يدعم بناء رواية 
فلس��طينية مس��تقلة نوعاً ما حول هذا النمط من املقاومة، مبساعدة الباحثني 
واألكادمييني خاصة أن املعركة مع االحتالل تكتس��ب أهمية خاصة على الصعيد 

اإلعالمي والبحثي واألكادميي والقانوني36.

مالحظات ختامية:
إن اس��تعراض تاريخ املقاومة الشعبية في فلسطني في هذه العجالة البحثية 
واملفاهيمية إمنا يعكس حقيقة هامة مفادها أن هذا النمط من املقاومة السلمية 
الالعنفي��ة له تاريخ طويل في فلس��طني، رمبا يعود إلى عق��ود تاريخية إلى الوراء، 
لك��ن املش��كلة تكمن في قلة ما كتب ح��ول هذا املوضوع فلس��طينياً، وضعف 
التوثيق واألرش��فة من جانب الفلسطينيني ال سيما في تدوين مالحظاتهم حول 
جتربتهم النضالية الس��لمية. هذا باإلضافة إلى طغيان االهتمام الفلس��طيني 
مبوض��وع املقاومة املس��لحة كونه��ا ارتبطت أكثر وبش��كل أعمق م��ع الوطنية 
الفلس��طينية منذ أيام االنت��داب البريطاني، وانتهاء باالحتالل اإلس��رائيلي لكل 
فلس��طني. أغلب االنتفاضات الفلسطينية بدأت س��لمية الطابع ثم حتولت مع 
مرور الوقت إلى مس��لحة وعس��كرية بس��بب دكتاتورية وقمعية احملتل، وبسبب 
غي��اب القيادة السياس��ية الواعية وضعف العالقة بني األهداف السياس��ية من 

جهة واالعتبارات امليدانية من جهة أخرى.
يضاف إلى ذلك، ال بد من التشديد على االستنتاجات التالية:

1-   جنحت املقاومة الش��عبية الفلس��طينية خاصة في االنتفاضة الثانية في 
ابتكار أدوات ووسائل وأش��كال مقاومة جديدة جتلت بوضوح في عدة مواقع لهذا 

النمط من املقاومة.
2-   منذجة املقاومة الشعبية في فلسطني عبر التركيز على مجموعة محدودة 
من املواقع من دون الوصول إلى كل أوس��اط الفلسطينيني العاديني الذين أظهروا 
عدم اكتراث واضح بفعاليات املقاومة الشعبية، وبسبب حسابات الربح  واخلسارة 
من جانب نش��طاء املقاومة الشعبية. في بعض املواقع كانت مشاركة النشطاء 
األجانب واملتضامني الدوليني ونش��طاء السالم اإلس��رائيليني أكثر من املشاركني 

الفلسطينيني في املظاهرة الواحدة.
3-   التركي��ز اإلعالم��ي على مواقع محدودة في منطق��ة رام اهلل وبيت حلم من 
دون ب��ذل اجلهد الكافي للوصول إلى األماكن البعيدة في ش��مال الضفة الغربية 
وجنوبها، مما أضعف املظلة الوطنية الش��املة التي تستظل بها فعاليات العمل 
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الشعبي املقاوم.
4-   غياب الرؤية السياس��ية العليا املنظمة لعمل فعاليات املقاومة الشعبية، 
وع��دم القدرة عل��ى وضعها في إس��تراتيجية وطني��ة حتررية انعتاقي��ة، وربطها 
منطقي��اً م��ع متغيرات أخرى ق��ادرة على حمل األحالم الفلس��طينية في التحرر 

واالستقالل.
5-   صراع��ات األش��خاص والقي��ادات امليدانية، وصراع األجندات بني النش��طاء 
امليدانيني الفلس��طينيني اخملتلفني سياس��يا وأيديولوجيا ومصاحلي��ا، صراع أثاره 
وغذاه في نفس الوقت وبش��كل واضح الوصول إلى التمويل األجنبي واحمللي الذي 
تدفق على هذه املواقع، وكان هذا عامالً س��لبياً ومعيقاً في وضع االس��تراتيجيات 
الوطنية اجلامعة والقادرة على هزمية االحتالل حتى نقول إن هناك إجنازات حتققت 

على أرض الواقع.
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رشَعنة االستيطان: قراءة يف قانون »تسوية التوطني«

كمال قبعة *

يعتبر قانون »تس��وية التوطني« شرعنة لالس��تيطان بأبشع صوره، وبداية ضم 
األراضي الفلس��طينية احملتلة عام 1967 للس��يادة اإلس��رائيلية، بدليل أن اليمني 
اإلسرائيلي املنفرد باحلكم وحده منذ عام 2015، قرر تطبيق سياسة »أرض إسرائيل 
الكامل��ة التاريخية«، باالرتكاز على قراءة إس��رائيلية، ت��رى أن الظروف اإلقليمية 
والدولية مواتية لتقوم بحس��م الصراع بدل إدارته. وجاء قانون التسوية ليشكل 
حتدياً للشرعية الدولية، وخاصة لقرار مجلس األمن األخير 2334 ضد االستيطان 
وجترميه، وعدم ش��رعيته في جميع األراضي الفلسطينية احملتلة، ومبعنى آخر فإنه 
يش��كل حتدي��اً للمجتمع الدول��ي. وتزامن صدوره م��ع فوز دونالد ترامب برئاس��ة 
الواليات املتحدة، العتقادهم بأن الفرصة باتت مواتية لذلك. والقانون فيه شرعنة 
للمشروع االس��تيطاني، ومرحلة أولى نحو ضم األراضي احملتلة وحتويلها إلى جزء 
من دولة إس��رائيل. وهو جزء م��ن تصورات اليمني لضم مناط��ق الضفة الغربية، 
وبالذات مناطق )ج:c(. وكان اليمني اإلسرائيلي قبل هذا القانون، قد اتخذ سلسلة 
خطوات نحو ما ميكن تس��ميته: الضم الزاحف عل��ى أرض الواقع، دون أن يعطيه 
صبغة قانونية )de jure(، إذ كانت هنالك ممارسات سابقة لضم مناطق “سي” إلى 

 )de facto( .إسرائيل بشكٍل واقعي
تتناول هذه الدراس��ة قوننة وشرعنة الس��لب والنهب واالستيالء غير املشروع، 
من قبل املس��توطنني واملؤسس��ات الراعية له��م، من حكومة وأح��زاب ولوبيات 
اس��تيطانية وكنيس��ت، وتغوُّل كل تلك اجلهات في الفترة األخيرة في وضع عدد 
كبير من التش��ريعات، بحيث باتت الكنيس��ت س��احة رئيس��ة ألنشطتهم، في 
سبيل تس��هيل وشرعنة سلب امللكية اخلاصة للفلس��طينيني، بعدما سيطروا 
على ما يسمونها األراضي العامة. وحتاول الدراسة تبيان ما تضمنه قانون “تسوية

* كاتب وباحث في شؤون القانون الدولي.
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التوط��ني” من نصوص وما تس��تهدفها من مآرب وأهداف وم��ا تنطوي عليها من 
أبعاد إجرامية باعتبارها جرائم دولية موصوفة في االتفاقيات الدولية الشارعة في 
هذا املضمار. وحتاول الدراسة إظهار اإلش��كاليات القانونية التي تعترض شرعنة 
القانون في شكله النهائي، ومواقف حتى املستوى الرسمي وغير الرسمي جتاهه. 
ويبدو أن هذا القانون مستنس��خ عن قانون نازي ضد األمالك اخلاصة اليهودية في 
أملاني��ا إبان العهد النازي. وحتاول الدراس��ة تتبع خطوات االس��تئناف على القانون 
لدى محكمة العدل العليا اإلس��رائيلية، والتي يعتقد الكثيرون بأنها سترفضه، 
وكذلك تتبع هواجس التخوف لدى املستوى الرسمي، من تدابير محتملة من قبل 

احملكمة اجلنائية الدولية.

تغوُّل مستفحل في الشرَعنة
تظهر آلية عمل الكنيس��ت ومشاريع القوانني التي تطرح فيها، طبيعة التغير 
البنيوي الذي تش��هده إس��رائيل، وينعكس ه��ذا التغير ف��ي القوانني ومقترحات 
القوانني، بعدما بدا إلس��رائيل أن الوضع اإلقليمي والدولي يس��اعدها على املضي 
قدما في خطوات وإجراءات وتوجهات لم تكن جترؤ على اإلقدام عليها في السابق، 
مثل ش��رعنة املس��توطنات، واالس��تيالء على أراضي امللكية اخلاصة في الضفة 
الفلسطينية. بل وقد باتت الفترة األخيرة تشهد حتولها إلى نظام فاشي ديني، في 
ظل أن اجلمهور اإلسرائيلي ذاته في غالبيته يجنح إلى اليمني، بالتالي فإن األحزاب 
اخملتلف��ة تتنافس على طرح مش��اريع قوانني وأفكار تتناس��ب مع ه��ذا األمر. وقد 
باتت الكنيس��ت حلبة رئيسية لذلك التنافس، بحيث أنها تشهد تسونامي1 من 
التش��ريعات غير املألوفة سابقاً. وفي ذات السياق يقول باحث2 إسرائيلي بأن »ريح 
العنصري��ة والقومية تهب في اآلونة األخيرة من جهات مركزية ذات س��لطة في 
اجملتمع اإلس��رائيلي، ومنها األذرع احلاكمة. وتتجسد هذه الريح في الكنيست ]..[ 
التي يتم التعبير فيها عن العنصرية الطاغية لدى اجلمهور، بسن قوانني غوغائية 
متنح العنصرية الش��رعية والتعزيز«؛ ويضيف بأن سياسات وتطبيقات العنصرية 
في إس��رائيل، هي »ثمرة الش��جرة املس��مومة التي ترعاها الكنيست، سواء كان 
ذل��ك متعمداً أو ابتغاًء للغوغائية اجمل��ردة«. ويصيب هذا الكاتب كبد احلقيقة عن 
قوننة وإس��باغ التشريع على الفصل العنصري في إسرائيل من خالل الكنيست، 

مبا في ذلك قانون »تسوية التوطني« موضوع البحث.
وق��د أب��رز تقري��ر3 مدى تصاع��د حالة التط��رف املس��تفحل هذا. ويتن��اول هذا 
التقرير الذي أعده الباحث برهوم جرايس��ي »سجل القوانني العنصرية والداعمة 
لالس��تيطان«، في إطار دورة الكنيس��ت احلالية ال���)20(، وتغطي الدورة الصيفية 
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2015، والدورة الش��توية 2017، تس��ابق األحزاب واحلكومة اإلس��رائيلية بش��كل 
عام، على طرح قوانني عنصرية تس��تهدف التواجد الفلسطيني على كامل أرض 
فلس��طني التاريخية. ويش��ير التقرير إلى »أن��ه خالل الوالية البرملاني��ة ال�17، أي 
الفت��رة ما بني 2006-2009، أقر الكنيس��ت بالقراءة النهائية س��تة قوانني، بينما 
أق��ر خالل الوالي��ة البرملانية ال���18 أي الفت��رة 2009-2013 نهائي��ا ثمانية قوانني، 
بينما في غضون عامني برملانيني أقر الكنيس��ت 24 قانون��ا«. ويضيف التقرير »إن 
كافة املؤش��رات تدل على أن هذا العدد سيواصل تسجيل قفزات حتى االنتخابات 
املقبل��ة«، خاص��ة وأن هناك 136 قانون��اً مت إدراجها على جدول أعمال الكنيس��ت 
خالل عامني، 25 قانونا أقرت بشكل نهائي، بخالف 15 في مراحل التشريع، ويجري 
احلدي��ث عن 37 قانوناً مباش��راً، من بينه��ا 30 قانونا تهدف إلى فرض ما يس��مى 
»السيادة اإلسرائيلية« على املستوطنات، أو على الضفة ككل. وبذلك تكون دولة 
االحت��الل قد انتجت منظومة حكم معق��دة، تتعدى منظومة الفصل والتحكم 
العرقي التي ميزت األبرثايد، ومطعمة مبنظومة عس��كرية ومش��روع استعماري 
اس��تيطاني إحاللي. ولعل قانون »تسوية التوطني« الذي أقرته الكنيست، يشكل 
واحداً من أخطر مكونات منظومة السيطرة والتحكم واالستحواذ والتغول تلك. 

في نصوص القانون 
متت املوافقة على قانون التسوية وشرعنة البؤر االستيطانية، مبصادقة الكنيست 
عليه بأغلبية 60 عضًوا مقابل 52 بالقراءتني الثانية والثالثة، بتاريخ السادس من 
ش��باط )فبراير( 2017. وكان الكنيس��ت قد أقر مش��روع قانون التسوية بالقراءة 
التمهيدية يوم 14 تش��رين الثاني )نوفمبر( 2016. وخالل اجللس��ة العامة للبرملان 
ندد زعيم حزب العمل املعارض الذي يترأس كتلة املعارضة في الكنيست إسحاق 
هرتس��وغ بهذا »القانون احلقير« الذي »س��يؤدي إلى ضم ماليني الفلسطينيني«، 
ويعرض اجلنود والسياس��يني اإلس��رائيليني حملاكمات في محاك��م دولية. ورد وزير 
العلوم والتكنولوجيا عوفير اكونيس من حزب الليكود اليميني بالقول »كل أرض 
إس��رائيل هي ملك الش��عب اليهودي، وهذا احلق أبدي وال ميكن التش��كيك فيه«.

وق��د جاءت نصوص القانون لتكش��ف ش��رَعنة االس��تيالء عل��ى األراضي ذات 
امللكي��ة اخلاصة بالفلس��طينيني، من خالل أحكام في غاية الغطرس��ة والتمييز 
ب��ني املواطنني الفلس��طينيني من جهة، واملس��توطنني املس��تعمرين الغرباء من 
جهة أخرى؛ فقد جاء القانون ليضفي الش��رعية على سرقة ونهب صريح وواضح 

لألمالك اخلاصة بالفلسطينيني لصالح املستعمرين الغرباء.
وحت��دد املادة األولى م��ن القانون بأن »الهدف: هدف القانون هو تس��وية التوطني 
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اإلس��رائيلي في يهودا والسامرة، والسماح باستمرار تعزيزه وتطويره«. ويعرف في 
مادة التعريفات بأن »األراضي التي هي بحاجة للتسوية« بأنها »أراٍض بنيت عليها 
بلدات إس��رائيلية، أو أراض مت السيطرة عليها الحتياجات بلدات إسرائيلية قائمة، 
والتي حقوق استخدامها والسيطرة عليها، أو على جزء منها، ليست بيد سلطات 
املنطقة، أو الوصي ع��ن األراضي احلكومية«. ويدعى القانون في املادة الثالثة منه 
بأن »تس��جيل األراضي التي حتتاج للتس��وية، أو احلصول على حقوق استخدامها 
والس��يطرة عليها ]..[ قد بنيت بحس��ن نية بلدة على أرض، حتتاج إلى تس��وية، أو 
أن الدول��ة وافقت على بنائها، فيس��ري على األرض التي بني��ت عليها ذات البلدة، 
عش��ية يوم نشر هذا القانون«، أما مصطلح »التوطني«- فيعني »مبا في ذلك حي 
أو باحة أو بلدة، مبا يشمل كل بيوت السكن التي فيها، واألبنية، واألراضي الزراعية 
التي تس��تخدم الحتياجات البلدة، ومباني عامة، التي يس��تخدمها الس��اكنون 
ف��ي البلدة، ووس��ائل إنتاج، وط��رق وصول، وخط��وط مياه، واتص��االت، والكهرباء 
واجملاري«. ومبوجب املادة الثالثة »يس��جل الوص��ي األرض كملك حكومي«، على أن 
»يخصص الوصي، حق االس��تخدام والسيطرة على األرض التي مت تسجيلها، أو مت 
أخ��ذ حقوقها كما ورد، الحتياجات البلدة التي بنيت على ذات األرض« وفقاً للمادة 

الرابعة من القانون ذاته.
وتن��ص املادة الثامنة على أنه إذا ما “أخذت س��لطات املنطقة حق االس��تخدام 
والسيطرة على األرض ]..[ فيكون لصاحب احلق باألرض مستحق لرسوم استخدام 
لعامني، بنس��بة 125%، من القيمة املناس��بة، مبوجب ما حتدده جلنة التخمني ]..[ 
ورس��وم االس��تخدام تبقى قائمة ملدة 20 عام��ا، وفي كل مرّة بنس��بة 125% من 
القيمة املناس��بة، أو أن يحصل على أرض بديلة، بقدر اإلمكان في احلالة القائمة، 
وبحس��ب اختي��اره”. وتقضي املادة احلادية عش��رة بأن “يتم تعلي��ق كافة إجراءات 
تطبيق األوامر اإلدارية، القائمة بش��أن البلدات اإلس��رائيلية املشمولة في الذيل”. 
ويش��مل الذيل س��ت عش��رة بؤرة اس��تيطانية، على أن املادة ذاته��ا أعطت “وزير 
القضاء، مبصادقة جلنة القانون الدستوري في الكنيست حق إضافة بلدات، بأمر”.

األبعاد اإلجرامية التي يستهدفها القانون 
وكم��ا يب��دو واضحاً م��ن نصوص القان��ون الذي أطلق��ت عليه تس��مية قانون 
“تسوية التوطني 2017”، فإن هدفه الرئيسي كما ذكر في مقدمة القانون “تسوية 
التوطني اإلس��رائيلي”، والس��ماح باس��تمرار تعزيزه وتطويره، وما يترتب عليه من 
س��لب األراضي الفلس��طينية لصالح إقامة املس��توطنات والبؤر االستيطانية، 
وإضفاء الشرعية اإلس��رائيلية على االستيطان باملفهوم القانوني، ومصادرة حق 
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استعمال وملكية أكثر من 8183 دومناً من أراضي الفلسطينيني التي تقوم عليها 
بؤر اس��تيطانية، وإضفاء شرعية بأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت وفق معايير 
االحتالل ذاته بش��كل “غير قانون��ي” إلى جانب توس��عتها، ومدها بخطوط مياه، 
وش��بكات صرف صحي، وكهرباء، وشبكة طرق. كما يعطي هذا القانون احلق ألي 
مس��توطن بامتالك أي بيت أو أرض فلسطينية خاصة يتواجد عليها وبأثر رجعي، 

مما يفتح اجملال أمام السيطرة على مزيد من األراضي اخلاصة الفلسطينية.
وبالرغم من أن س��لطة االحتالل اإلس��رائيلي تس��يطر بالكام��ل على الضفة 
الفلسطينية، وتسيطر على نحو 60 في املئة من مساحتها في املنطقة املصنفة )ج(

وتخضع لس��يطرة مدنية وعسكرية إس��رائيلية كاملة، فإّن هذا القانون يشكّل 
س��ابقة، كونها املرة األولى التي يقرّ فيها الكنيس��ت تش��ريع مستوطنات على 

أراٍض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.
وجاء القانون كرد فعل على قرار إخالء بؤرة عمونا االستيطانية العشوائية شمال 
شرق رام اهلل، والتي قررت احملكمة العليا عام 2014 أن هذه البؤرة االستيطانية التي 
بنيت في تس��عينات القرن املاضي، أقيمت على أمالك فلسطينية خاصة، ويجب 
إخالؤها قبل 25 كانون األول )ديس��مبر( 2016. وعشية الذكرى التاسعة والستني 
لنكب��ة فلس��طني والذي يصادف اخلامس عش��ر م��ن أيار، أكدت رئي��س اإلحصاء 
الفلس��طيني4، أن عدد املواقع االستعمارية والقواعد العسكرية اإلسرائيلية في 
نهاي��ة العام 2015 في الضفة الغربية قد بلغ 413 موقعاً، منها 150 مس��تعمرة 
و119 بؤرة اس��تعمارية، وجتدر اإلشارة إلى أن حوالي 48% من مساحة املستعمرات 
اإلس��رائيلية مقامة على أراٍض ذات ملكية خاصة للفلسطينيني. ويبلغ مجموع 
األراضي املصنفة كأراضي دولة في الضفة الغربية أكثر من 2,247 ألف دومن، أي ما 

يعادل حوالي 40% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.
وبهذا الصدد يؤكد أحد الكتاب5 اإلس��رائيليني، أنه »منذ أن تصبح هذه األراضي 
)أراض��ي دولة(، تصبح يهودية ألن دولة االحتالل اإلس��رائيلية مخصصة لليهود«؛ 
ويضي��ف بأنه قد »تطورت في إس��رائيل صناعة كاملة م��ن الالقانون الذي يظهر 
مبظه��ر القان��ون. وتوجد في ظاه��ر األمر في مناط��ق االحتالل إج��راءات قانونية، 
لكن احلديث في واقع األمر عن نش��اط س��لب وضم ضخم تش��ارك فيه احملاكم – 
بغمز حبيب أحيانا، ومع تعويج لألنف قليالً أحيانا«. ويس��تطرد بأن جهاز القضاء 
اإلس��رائيلي »يقبل الدعاوى األكث��ر اندحاضاً التي تؤيد س��لب األرض، ويبارك آخر 
األمر ما قد مت ومينحه ختم التحليل ]..[ وجيش الدفاع اإلس��رائيلي أصبح وس��يلة 
ف��ي يد األيديولوجية االس��تيطانية«. وقد جاءت هذه املكاش��فة اجلريئة بعد قرار 
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وزير احلرب اإلس��رائيلي يعلون مبصادرة 984 دومناً في منطقة بيت حلم في أواس��ط 
نيس��ان 2014، والذي وصفته بعض الصحف اإلسرائيلية بأنه »حتايل على القانون 
الدولي«، وذلك في افتتاحيتها التي عنونتها ب�»السيطرة البربرية«6. واحلقيقة أن 
»وزي��ر الدفاع عمل مبوجب الصالحيات املمنوحة له، فهو يس��تند إلى »بنية حتتية 
قانونية ش��وهاء. هذه البنية تطورت على مدى عشرات السنني، كوسيلة لتجاوز 
القانون الدولي وكغطاء قانوني في أيدي سلطات االحتالل لسياسة غير قانونية«7.

ومبوج��ب امل��ادة الثالثة من قانون “تس��وية التوطني” توجب أن “يس��جل الوصي 
األرض كمل��ك حكومي”، على أن “يخصص الوصي، حق االس��تخدام والس��يطرة 
على األرض التي مت تس��جيلها، أو مت أخذ حقوقها كما ورد، الحتياجات البلدة التي 
بنيت على ذات األرض - “وفقاً للمادة الرابعة من القانون ذاته. ويجيز قانون تطبيق 
قوانني التنظيم والبناء على املشروع االستيطاني بالضفة الغربية، ما يعني إلغاء 
أوامر إيقاف العمل باملس��توطنات وإلغاء جتميد مش��اريع استيطانية، خاصة وأن 
البن��اء دون تراخيص في املس��توطنات مت��ت مراقبته من قبل الدول��ة التي منعت 
بعضها، ويأتي هذا القانون ليس��مح بها بشكل واسع ويتخطى صالحيات اإلدارة 

املدنية واجليش.
وبحسب القانون، فإن “الدولة تصادر حق استخدام األرض الفلسطينية اخلاصة”. 
كم��ا تضمنت الصياغة اجلديدة أن القانون يس��ري فقط على املس��توطنات التي 
كان للحكومة دور في إقامتها، مثل عمونا. وجاء في القانون، بأن الفلس��طينيني 
الذين يتمكنون من إثبات ملكيتهم لألرض سيحصلون على تعويض مالي. وينص 
مشروع القانون هذا بعد تعديله، على جتميد إجراءات تفكيك املنازل غير الشرعية 
املقامة على أراض فلس��طينية خاصة في 16 مس��توطنة وبؤرة استيطانية ملدة 
ع��ام، على أن تعطي وزيرة الع��دل بعد انتهاء العام صالحية توس��يع قائمة هذه 
املستوطنات. والقانون لن ينطبق على عمونا، بعد شطب البند السابع منه الذي 
يلغي بأثر رجعي قرار احملكمة العليا القاضي بإخالء بيوتها، وذلك إثر اشتراط حزب 
كوالن��و عدم املس بهيبة احملكمة العليا كش��رط للتصويت على القانون، وال على 
بيوت مستوطنة عوفرا التسعة التي يفترض هدمها. وبالنسبة ل� عمونا تخطط 
حكومة نتنياهو نقل بيوتها إلى قسائم تقع شمالي البؤرة االستيطانية احلالية، 

وهي قسائم مصنفة بعرف االحتالل على أنها أمالك غائبني.
ويتي��ح القانون، مص��ادرة أراِض خاصة فلس��طينية مملوكة ألش��خاص لغرض 
االس��تيطان. ومينع قانون التسوية احملاكم اإلس��رائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن 
تفكيك املستوطنات العش��وائية املقامة على أراٍض فلسطينية خاصة، ويعتمد 
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مب��دأ التعويض بامل��ال أو األراضي. ويجيز قانون ش��رعنة املس��توطنات بصيغته 
اجلديدة املصححة، مصادرة أراض فلس��طينية مبلكي��ة خاصة إذا ما بنيت عليها 
مستوطنات ب�”طيب نية”، أو بتشجيع من الدولة ونقل هذه األراضي للدولة مقابل 
حصول الفلسطينيني على أرض بديلة أو تعويض مادي بقيمة 125%. وبالتوازي يتم 
اس��تصدار تراخيص بناء بأثر رجعي للمبان��ي التي أقيمت على هذه األراضي بدون 
ترخيص. وسيضفي هذا القانون شرعنة وبأثر رجعي على 3921 وحدة استيطانية، 
بنيت في عمق الضفة الغربية احملتلة من دون موافقة احلكومة اإلس��رائيلية. كما 
أنه سيكرس مصادرة 8183 دومنا من أراض فلسطينية خاصة، وسيسمح مبصادرة 
أراض خاصة أيضاً، وس��يضفي الش��رعية على نحو 55 بؤرة اس��تيطانية تقع في 
عمق الضفة الغربية احملتلة، وتش��مل 797 وحدة سكنية بنيت على ما مساحته 
3067 دومنا من األراضي الفلس��طينية اخلاصة، وس��تصبح مستوطنات رسمية.

و”قانون التس��وية“ ال يبتغي حل مش��كلة بؤرة عمونه، وإمنا شرعنة آالف املباني 
والبؤر االس��تيطانية القائمة على أراض فلس��طينية منهوبة في أنحاء مختلفة 
م��ن الضفة الغربية، وذلك بأثر رجع��ي، وينص القانون8 في صيغته النهائية، على 
جتميد إجراءات تطبيق القانون واألوامر اإلدارية الصادرة بحق 16 مس��توطنة وبؤرة 
استيطانية لفترة سنة كاملة منذ يوم نشر القانون ودخوله حيز التنفيذ، على أن 
تقوم سلطات االحتالل من خالل اإلدارة املدنية لالحتالل خالل هذه الفترة بفحص 
إمكاني��ات مصادرة األراضي املقامة عليها تلك املس��توطنات والب��ؤر، بأثر رجعي. 
واملس��توطنات والبؤر هي التالي��ة: عوفرا، عيلي، نتيفَ ميم، أل��ون موريه، معاليه 
هأف��وت، كوخاف هش��احر، متس��بيه كر مخماش، ش��افي ش��ومرون، كدوميم، 
بس��اجوت، بيت إيل، يتسهار، هار براخا، موديعني عيليت، نوكدمي وكوخاف يعقوب. 
والقانون ال مينح الشرعية ل�16 مستوطنة قائمة فحسب، بل أنه مينح وزير القضاء 
اإلس��رائيلي صالحية إضافة مستوطنات للقائمة )البند 10ب(، مما يعني أنه يفتح 
الباب على مصراعيه للسيطرة على أراٍض فلسطينية خاصة ومصادرتها رسمًيا 

بعد البناء عليها.

قانون يُشرِعن جرمية دولية
وحقّ امللكّية هو حقّ عينّي ميارس��ه صاحبه على شيء مباشرة، وله مبوجب ذلك 
حقّ اس��تعماله واس��تغالله والتصرّف فيه، وهو من احلقوق األساسية اللصيقة 
باإلنس��ان، واملكفول��ة مبوجب القوانني الوضعية في كاف��ة الدول وصكوك حقوق 
اإلنس��ان الدولية. فقد تناول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بتاريخ 10 كانون األول 
194، في الفقرة األولى من املادة 17 منه على أن: »لكل فرد حق في التملك، مبفرده 
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أو االش��تراك مع غيره«. وحاول اإلعالن توفير ضمانة حلق امللكية وذلك بالنص في 
الفق��رة الثانية من امل��ادة ذاتها على أنه: »ال يجوز جتريد أحد من ملكه تعس��فاً«؛ 
وبذلك فإن حق امللكية ش��أن من حقوق اإلنس��ان مت تضمينه ف��ي اإلعالن العاملي 
حلق��وق اإلنس��ان والصكوك القانونية الدولية حلقوق اإلنس��ان، مب��ا في ذلك أيضاً 
العه��د الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعي��ة، للتأكيد على أهميته وضرورة 

تنظيمه وضمان عدم املساس به إال مبوجب القانون.
ويبدو واضحاً أن قانون التس��وية اإلسرائيلي ينتهك مبادئ أساسّية في القانون 
الدولي، والتي تعتبر حقوقاً لصيقة باإلنس��ان ال س��ّيما احل��قّ في امللكية اخلاصة 
وحرمتها وحمايتها، واحلماية املتس��اوية من قبل القانون، واحلظر الصريح للتمييز 
على خلفّي��ة القومّية والدين واللغ��ة والثقافة. هذه املبادئ جرى ترس��يخها في 
املعاهدات الدولّية التي وقّعت عليها إس��رائيل، مبا في ذلك اإلعالن الدولّي القتالع 
جمي��ع أنواع التمييز العنصرّي من العام 1965، واملعاهدة الدولّية للحقوق املدنّية 
والسياس��ّية من الع��ام 1966 والتي وقّعت عليها دولة إس��رائيل في العام 1991، 
واملعاهدة الدولّي��ة للحقوق االقتصاديّة واالجتماعّي��ة والثقافّية من العام 1966 
وق��د وقّعت عليها دولة إس��رائيل في العام 1991؛ والتي دأبت إس��رائيل بوصفها 

الدولة القائمة باالحتالل على انتهاكها بشكل منهجي وبصلف قل نظيره. 
وتنتهك دولة االحتالل بالسياسات واملمارسات االستيطانية اإلسرائيلية، حرمة 
ح��ق ملكية الفلس��طينيني ألمالكهم وخاصة أراضيهم وبيوته��م عبر املصادرة 
والتدمير، لصالح االس��تيطان واملس��توطنني، علماً أن الفق��رة 6 من املادة 49 من 
معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على أنه “ال يحق لسلطة االحتالل نقل 
مواطنيها إلى األراضي التي حتتلها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الدميغرافي 
فيها”. واملادة 53 تنص على أنه “ال يحق لقوات االحتالل تدمير امللكية الشخصية 
الفردي��ة أو اجلماعي��ة أو ملكية األف��راد أو الدولة أو التابعة ألي س��لطة من البلد 
احملتل”. وكذلك تنتهك قواعد وأحكام اتفاقية الهاي لسنة 1907، حيث أن املادة 46 
تنص على أن »الدولة احملتلة ال يجوز لها أن تصادر األمالك اخلاصة«، وتنص املادة 55 
من ذات االتفاقية على أن »الدولة احملتلة تعتبر مبثابة مدير لألراضي في البلد احملتل، 
وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة األمالك اخلاصة«. ويندرج االس��تيطان في 
إطار جرائم احلرب وفقاً للفقرة الثامنة من املادة الثامنة لنظام روما حملكمة اجلنايات 
الدولي��ة. وتعتبر اتفاقية اله��اي لعام 1907 اتفاقية دولية عرفية ش��ارعة لكافة 
الدول orga omnes، وتدعي إس��رائيل مراعاة أحكامها في األراضي الفلسطينية 
احملتل��ة. وقد وقعت وصادقت إس��رائيل عل��ى اتفاقية جنيف في آب )أغس��طس( 
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1949؛ وبذل��ك ف��إن إس��رائيل تنته��ك بصراحة وصل��ف وبش��كل واٍع ومنهجي 
التزاماته��ا وواجباتها القانوني��ة الدولية املنصوص عليها ف��ي تينك االتفاقيتني.

وكانت إسرائيل قد أصدرت عند بداية احتاللها لألراضي الفلسطينية عام 1967، 
ثالثة أوامر عس��كرية، أعلنت في األول منها دخول اجليش اإلسرائيلي، وأعلنت في 
الثاني تولي قائد املنطقة اإلسرائيلي السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية 
فيها، وأعلنت في الثالث إنش��اء احملاكم العس��كرية. وقد جاء في هذه املناش��ير 
أن إس��رائيل تعتزم تطبي��ق معاهدات جنيف التي وقعت عليها س��ابقا. ويقضي 
املنش��ور العس��كري الثالث في امل��ادة 35، بأنه ينبغي “على احملكمة العس��كرية 
تطبيق أحكام معاهدة جني��ف املؤرخة في 1949/8/12، بخصوص حماية املدنيني 
زمن احلرب”. وقد تراجعت س��لطة االحتالل عن ذلك مبوجب األمر العس��كري رقم 
107 الصادر بتاريخ 1967/10/11 في قطاع غزة وش��مال س��يناء، واألمر العسكري 
رقم 144 الص��ادر بتاريخ 1967/11/23 في الضفة الغربية. وقد عللت الس��لطات 
اإلس��رائيلية قرارها، بتأكي��د أن أحكام اتفاقية جنيف الرابعة ال تتمتع بالس��مو 
واألفضلية على القانون اإلسرائيلي وتعليمات القيادة العسكرية، وأن ما تضمنته 
املادة 35 من املنش��ور رقم 3 من إش��ارة إلى اتفاقية جنيف الرابعة قد جاء بطريق 
اخلطأ. وبذلك تكون س��لطة االحتالل، قد تنك��رت اللتزاماتها وواجباتها القانونية 
مبوجب االتفاقيات الدولية الش��ارعة، واملَُنِظمة حلاالت االحتالل احلربي في القانون 

الدولي املعاصر.
وتكت��ب د. رونيت ليفني ش��انور9 بأن »قانون التس��وية يحطم جمي��ع القوانني، 
فليس من صالحية الكنيس��ت أن تناقض املبادئ األساس��ية الدستورية للدول إال 
في حاالت استثنائية. أيضا ليس من صالحية الكنيست أن تناقض القانون الدولي 
ومبادئه التي تس��ري على املوض��وع في القانون الذي يخ��ص املناطق احملتلة. ومن 
واجب احملكمة العليا فحص إذا كانت الكنيس��ت تعم��ل في إطار صالحياتها ]..[ 
فالقانون الدولي هو الذي يس��ري على املنطقة.« وتستطرد بالتأكيد: »ومن ناحية 
القانون الدولي، يناقض القانون بش��كل واضح واجب احلفاظ على حقوق السكان 
احملمي��ني، والعم��ل فقط بناء عل��ى االحتياجات العس��كرية أو لصالح الس��كان 
الواقعني حتت االحتالل. يقوم القانون بوضع آلية لتنفيذ جرمية حرب حسب ميثاق 
روما، أي مصادرة األراضي بدون مبرر عسكري ونقل السكان إلى مناطق محتلة«.

وفي ذات الس��ياق يؤكد كاتب إس��رائيلي آخر بأن “إس��رائيل تغرس السكني في 
ظهرها وتقوم بس��ن قانون يجع��ل رائحتها كريهة ]..[ فقان��ون مصادرة األراضي 
اخلاص��ة للفلس��طينيني، لي��س قانون��ا حكيم��اً أو ع��ادالً أو دس��تورياً. فهو يضر 
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باملمتلكات وباملس��اواة أمام القانون ومبكانة احملاكم ]..[ والقانون يش��كل سابقة، 
حيث تتناول الكنيس��ت ألول مرة مناطق ]يهودا والس��امرة[، وسوف يتم تفسيره 
ف��ي اجملتمع الدولي على أن��ه بداية للضم وإخالل بالقان��ون الدولي، وقد يؤدي إلى 
تقدمي دعاوى ضد إس��رائيل ف��ي محكمة اجلنايات الدولية في اله��اي ]..[ والقانون 
قد يش��كل إخالالً خطيراً مبيثاق جنيف الرابع ال��ذي مت اعتماده في العام 1949 ردا 
عل��ى جرائم النازية”. ويضيف الكاتب اإلس��رائيلي” كل هذه االدعاءات لم تأت من 
الس��اميني يكرهون إس��رائيل، بل جاءت على لس��ان رئيس احلكوم��ة ووزير الدفاع 
ومستشارين قضائيني، من أفيحاي مندلبليت ومن حتته، ومن عدد كبير من أعضاء 

الكنيست، منهم بني بيغن الذي اعتبر القانون »قانون اعتداء«10.

اإلشكاليات القانونية التي يثيرها القانون

مواقف املستوى القانوني الرسمي
ويثير القانون إش��كاليات قانوني��ة حادة دفعت املستش��ار القانوني للحكومة 
أفيح��اي مندلبليت، إل��ى التصريح العلني مبوقفه املعارض لس��ن ه��ذا القانون، 
والتأكيد على أنه لن يس��تطيع الدفاع عن��ه ممثالً للدولة واحلكومة أمام محكمة 
الع��دل العليا في حال تقدمي التم��اس أو أكثر ضده، للمطالبة بش��طبه وإلغائه 
بدعوى كونه غير دس��توري، ومليء باإلش��كاليات القانونية املركزية التي يثيرها، 
وأنه س��يقف ف��ي احملكمة العليا ف��ي مواجهة احلكومة ضد »القان��ون«. وقال إن 
القان��ون يتناقض مع قانون أس��اس »كرامة اإلنس��ان وحريت��ه«، كما يتناقض مع 
القانون الدولي، ومن املمكن أن يورط املواطنني والضباط الذين يطلب منهم إنفاذ 
القان��ون. وأك��د مندلبليت، املعروف بأنه خبي��ر في القانون الدول��ي، أنه لن يدافع 
عن هذا القانون، نيابة عن الدولة واحلكومة وباس��مها، ألنه »قانون غير دس��توري، 
وينط��وي على انته��اكات فاضح��ة للقوانني الدولي��ة«11. ولم يتضح م��ا إذا كان 
مندلبليت س��يحضر إلى احملكمة بنفسه أم يرسل مندوبا عنه، في حني سيمثل 
احلكومة محام خاص. واالدعاء الذي س��يقدم مركب من مس��تويني، األول هو منع 
تطبيقه في الضفة الغربية بس��بب مخالفته للقانون الدولي، واملس��توى الثاني 
هو عدم دس��تورية القانون. وقد علل املستش��ار القضائي للحكومة اإلسرائيلية 

موقفه لألسباب املوجبة التالية12:
 أوالً: التس��وية التي قررها القانون هي تسوية تقضي باملصادرة املمنوعة حلقوق 
املال��ك، ونزع األرض م��ن أصحابها القانوني��ني. ويجري احلديث عن واجب مش��دد، 
حتدده تعليمات القانون الدولي، الس��اري على مناطق متت السيطرة عليها بالقوة 
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القتالي��ة، وهي تعليمات مت االعت��راف بها، ومحفوظة ضمن قرارات احملكمة العليا 
اإلس��رائيلية. إن حق االس��تخدام واالحتفاظ باألرض، هي حق��وق مركزية وبالغة 
األهمي��ة، ضمن مجموعة احلق��وق التي تبلور حق امللكي��ة. وإضافة إلى ذلك، فإن 
اقتراح املصادرة ليس محدودا زمنيا، ما يجعل املصادرة دائمة، وهي تسوية بشكل 

تراجعي لبناء إسرائيلي غير قانوني، على أرض فلسطينية مبلكية خاصة.
ثاني��اً: إن دفع تس��وية تتعلق باألراضي ف��ي الضفة الغربية، وملص��ادرة احلق في 
استخدامها، يجب أن يتم من خالل سن قوانني أمنية، مبوجب تعليمات القوانني الدولية، 
التي هي مصدر الصالحية األعلى في املنطقة اخلاضعة للسيطرة بالقوة القتالية.

ثالثاً: التسوية مخالفة بش��كل جوهري، لقوانني األراضي السارية واملتبعة في 
منطقة يهودا والسامرة، وللسياسة املتعلقة بأراضي دولة.

رابع��اً: إن القان��ون يطل��ب تأهيالً بش��كل تراجعي، وبش��كل ج��ارف للبناء غير 
القانون��ي، وبش��كل خاص تل��ك املباني التي ص��درت ضدها أوامر إداري��ة، وقرارات 

محاكم نهائية في احملكمة العليا، وتأمر بتنفيذ هذه القرارات.
خامساً: إن دفع اقتراح القانون هذا، من شأنه أن تكون له انعكاسات ذات أهمية 

في احللبة الدولية، سياسيا وحتى قضائيا.
وتضم��ن موقف املستش��ار القضائي للجنة القانون والدس��تور البرملانية13 من 
قان��ون التس��ويات، صعوبات ذات أهمية ف��ي اقتراح القان��ون، إن كان من النواحي 
املتعلقة بالقانون الدولي، وأيضا من النواحي القانونية اإلس��رائيلية، أجملها في 

القضايا الرئيسية التالية:
أوالً: ال يتالءم مع البند 43 ألنظمة احملكمة الدولية في الهاي، الذي من ش��أنه أن 
يس��مح لقوة بالس��يطرة ومصادرة أرض مبلكية خاصة مقابل التعويض، مبوجب 
تشريع قانون يكون مالئما للقانون احمللي، ملصلحة اجلمهور احمللي، أو حلاجة “ترتيب 

احلياة العامة«.
ثانياً: يوجد مكان لفحص ما إذا كان هذا يعني عمليا ضماً )ملا يس��مى السيادة 

اإلسرائيلية(، واالنعكاسات املمكنة من ناحية احملكمة الدولية.
ثالثاً: املصادرة هي حلاجة ش��رعنة أعمال جرت منذ البداية بش��كل غير قانوني؛ 
هن��اك ش��ك كبير فيم��ا إذا كان االعت��راف باملتوطنني ف��ي البلدات اإلس��رائيلية 
ك�”جمهور محلي” لغرض لقانون الدولي سيكون متناسبا مع البند 43 )ألنظمة 
اله��اي(، في الوقت الذي فيه “تصادم” بينهم وبني أصحاب األرض احملليني، من خالل 

منح أفضلية للسكان اإلسرائيليني املتوطنني.
رابع��اً: اجلهة املتضررة، ليس��ت جزءا من احلوار العام، وال تتمثل في الكنيس��ت، 
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والتسوية تبدو كأمر استثنائي، وتشذ عن القانون الدولي.
خامس��اً: امل��س بحقوق املالك على الرغم من اس��تخدام مصطل��ح للمصادرة 
“حق االس��تخدام”، فإن مضامني التسوية التي يعرضها اقتراح القانون، تدل على 
أن جوهر التس��وية، هو حق امللكية على األرض، وليس احلق في اس��تخدامها، وال 
يوجد زمن محدد لفترة املصادرة، والتعويض هو دفع ملرّة واحدة، مقابل قيمة األرض 

وليست رسوما مقابل استخدام مؤقت.
سادس��اً: أوجه مدى املس بحقوق املالك: يجري احلدي��ث عن مصادرة جارفة، من 
التعامل مع التوازن املطلوب بني اجلانبني، وفي كل حالة وفق ظروفها؛ وهناك شك 
فيما إذا كان اتفاقاً ضمنياً، أو اتفاقاً مس��بقاً بني جهات س��لطوية متنوعة، يتم 
تعريفه��ا على أنها “دولة”، يش��كل قاعدة لش��رعنة الضرر باملالك؛ وهناك ش��ك 
فيم��ا إذا كان ش��رعياً الضرر باملالك الفرد، من أجل ش��رعنة لل��وراء لبلدة أقيمت 
بشكل غير قانوني؛ ويجب فحص جهاز التعويض املقترح؛ والتسوية املقترحة هي 

استثناء من القانون الدولي.
س��ابعاً: القانون يطلب حتديد تس��وية، تهدف إلى اعط��اء رد ألعمال مت تنفيذها 
باملاضي، وهو تشريع بأثر رجعي يتعلق مبجموعة معينة لبلدات، ويؤثر على قرارات 
نهائية للمحكمة. إن املشرّع الذي يأمر بتأجيل تنفيذ قرار محكمة ما، وبعد ذلك 
إلغاء القرار، يجعل من نفسه عمليا، هيئة استئناف على قرارات احملكمة، وهذا مٌس 
بقدر كبير، بالفصل بني السلطات، ومبكانة احملكمة، واحلفاظ على سلطة القانون.

ورغ��م إع��الن املستش��ار القضائي للحكوم��ة، أفيح��اي مندلبلي��ت، وموقف 
املستش��ار القضائ��ي للجنة القانون والدس��تور البرملانية املس��بق، أصر االئتالف 
احلكومي على مترير مش��روع القانون ضاربًا بعرض احلائط كل االعتبارات القانونية 
والعواق��ب املترتبة على إقراره، وأعلن مس��ؤولون في احلكومة اإلس��رائيلية أنهم 
س��يجندون محامني خاصني للدفاع عن القانون. وتشير التقديرات إلى أن احملكمة 
العليا س��تمنع س��لب األراضي التي تقع ضمن ملكية فلس��طينية خاصة، كما 
حدث في البؤرة االستيطانية “عمونا”، وأحد أهم األسباب لذلك هو جتنب أي دعوى 
يقدمها الفلس��طينيون للمحكمة الدولية، التي تعتبر االس��تيطان اإلسرائيلي 

جرمية، ويجب وقفها وفرض عقوبات على من يرتكبها، بحسب القانون الدولي. 
وادعى الرئيس اإلسرائيلي رؤوفني ريفلني أن “دولة إسرائيل تبنت القانون الدولي، 
ال��ذي ال يس��مح لدولة تعمل مبوجب��ه أن تفرض ومتارس قوانينه��ا على مناطق ال 
تخضع لس��يادتها، وإذا فعلت ذلك، فهذا نش��از قانوني. وس��يجعل ذلك إسرائيل 
تبدو كدولة أبرتهايد”. وأضاف “ببس��اطة يحظر على حكومة إس��رائيل أن تفرض 
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قوانني الكنيست على املناطق التي ال تخضع لسيادة الدولة«14. 
وف��ي تكذي��ب الدعاءات ريفل��ني تكتب اخلبي��رة عميره هاس15: »يق��ول معارضو 
القانون، إن حكومات إسرائيل شددت حتى اآلن على عدم إقامة املستوطنات على 
أراض خاص��ة. حقا. كم م��رة يجب القول إن هذا اختالق؟ فبيت إيل جميعها بنيت 
عل��ى أراض خاصة، وعوفرا أيضا. وعش��رات املس��توطنات والب��ؤر مت بناؤها كليا أو 
جزئيا على أراض فلس��طينية خاصة مت االس��تيالء عليها لالحتياجات العسكرية 
]..[ وق��د أوجد العقل اليه��ودي عدداً ال يحصى من االختراعات من أجل اإلعالن عن 
أراضي الفلسطينيني كأراضي دولة«. وتضيف بأن املستوطنني واملستوى احلكومي 
والتش��ريعي يعتبرون »الفلس��طينيني بالنس��بة لهم هم جماع��ة صدفية من 
األفراد، وليس��وا جماعة لها حقوق تاريخي��ة ومادية وثقافية في املكان الذي ولدوا 
وعاش��وا فيه مئات الس��نني، بغض النظر عن التصنيفات العقارية. هذا التفريق، 
الذي تقوم به محكمة العدل العليا، بني اخلاص والعام، يتخيل أن الفلس��طينيني 
يح��ق لهم العيش فقط في اكتظاظ في األماكن املس��جلة ف��ي الطابو. الطابو 
اخل��اص بنا والذي هو من اهلل«. وتس��تطرد »يوجد اس��م للواقع ال��ذي تعتبر فيه 
احلكومة نفس��ها ممثلة لشعب واحد فقط وفي الوقت ذاته تقرر مصير الشعبني، 
وتنش��ئ من أجل ذلك نوعني من احلقوق. هذا يسمى أبرثايد – جرمية حسب ميثاق 

روما. وأيضا حسب اإلجماع الدولي الذي نشأ على مر السنني«.

مواقف املستوى غير الرسمي
ترتب��ت عل��ى إقرار ما يس��مى بقانون التس��وية والتوطني من قبل الكنيس��ت، 
مواقف عديدة من األوس��اط واجلهات والش��خصيات غير الرسمية. ويؤكد رئيس 
املعهد اإلس��رائيلي للدميقراطية يوحنان بليسنر، أن القانون اجلديد »يفتت البنية 
القانونية القاعدية التي يقوم عليها مش��روع االس��تيطان اإلسرائيلي«16. ونشر 
املعه��د اإلس��رائيلي للدميقراطي��ة، ورقة موق��ف17 تضمنت رأيا استش��اريا أعده 
البروفيس��ور عميح��اي كوهني، مدير مش��روع األم��ن القوم��ي والدميقراطية في 
املعهد اإلس��رائيلي للدميقراطية واخلبير في القان��ون الدولي، قدمها املعهد أيضا 
إلى كل من رئيس احلكومة، بنيامني نتنياهو، ورؤساء األحزاب السياسية املشاركة 
في االئتالف احلكومي، تش��رح »أسباب كون هذا القانون مرفوًضا وال ميكن القبول 
به«. فأش��ارت ورقة املوقف هذه إلى أن مش��روع القانون اجلديد »سيؤدي إلى إلغاء 
باجلملة لقرارات س��ابقة ص��ادرة عن احملكمة العليا اإلس��رائيلية وإلى مس جدي، 
عمي��ق وخطير، مبكانة هذه احملكمة؛ كما أنه يتناقض، تناقضا صارخا، مع القانون 
الدولي ومع التزامات وتعهدات إس��رائيل في هذا اجملال؛ وس��يكرس التمييز، ويؤدي 
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إلى مس خطير وغير دس��توري بحق امللكية املكفول للسكان الفلسطينيني في 
الضفة الغربية وفق القانون الدولي؛ وسيش��كل دفعة دعم قوية لنشطاء حركة 
املقاطعة BDS في مختلف أنحاء العالم، وس��تكرس مكانة دولة إس��رائيل أمام 
اجملتمع الدولي بوصفها دولة تقوم بضم املناطق احملتلة الفلس��طينية”. وتضيف 
ورقة املوقف هذه، أن مشروع القانون اجلديد يلقي بظالل ثقيلة على شرعية املشروع 
االس��تيطاني اإلس��رائيلي في الضفة الغربية، برس��الة واضح��ة مفادها أن دولة 
إسرائيل تضرب عرض احلائط بالقانون الدولي ومؤسساته، وال تعيرها أدنى اهتمام 
أو احت��رام، وينطوي على احتمال صدور ردود فعل قاس��ية وحادة من جهة أخرى«.

 وتضي��ف ورق��ة املوقف ب��أن القان��ون ينطوي على م��س خطير مبكان��ة اجلهاز 
القضائي في إس��رائيل، إذ “ليس ثمة منوذج معروف من قبل عن إقدام الكنيس��ت 
على س��ن قانون يلغي ق��رارات حكم قضائية صادرة عن احملكم��ة بأثر رجعي كما 
يحص��ل هنا، وخاص��ة في نزاع��ات ملكية مح��ددة ]..[ وهو قان��ون التفافي على 
احملكم��ة العلي��ا يطرح الكنيس��ت من خالله تفس��يرًا آخر، مغاي��را، يختلف عن 
تفس��ير احملكم��ة العليا، ويعتب��ر أن تفس��ير احملكمة لنص قانون��ي معني ينبغي 
أن يتم تغييره، وإمنا الكنيس��ت يضع نفس��ه من خالل ه��ذا القانون اجلديد هيئة 
استئنافية عليا على قرارات قضائية صادرة عن احملكمة العليا. ولهذا، فإن القانون 
اجلديد يتناقض مع مبدأ فصل الس��لطات، ويشكل مًسا عميقا وخطيرا باملبادئ 
األساس��ية التي تقوم عليها املنظومة السياسية والقضائية في إسرائيل”. ومن 
جه��ة أخرى ثالثة، ينطوي القانون اجلديد “على مس عميق وغير تناس��بي بحقوق 
الس��كان الفلسطينيني في امللكية على أراضيهم”. وينطوي القانون اجلديد على 
متييز صريح وصارخ بني مصالح املس��توطنني اإلسرائيليني، وجميعهم من اليهود، 
وبني الس��كان الفلس��طينيني في الضفة الغربية، ذلك أنه ينص صراحة، على أن 
أي بناء، حتى لو كان غير قانوني، مقام على أرض فلسطينية خاصة ميكن إعالنها 
“أراض��ي دولة”، تتم ش��رعنته والتصديق علي��ه بصورة فورية، ش��ريطة أن يكون 
تابعا ملس��توطنني يهود. بينما من الواضح، في املقابل، أن أي بناء غير قانوني تابع 
لفلس��طينيني على األرض نفس��ها متاما، مبحاذاة البؤرة االس��تيطانية اليهودية، 

سيكون مصيره الهدم الفوري. 
من جهته، اعتبر د. آدم ش��نعار، اخلبير في القانون الدس��توري واحملاضر في املركز 
املتعدد اجملاالت في مدينة هرتس��ليا، أن قانون التس��وية “س��يؤدي مستقبال، إلى 
تغيي��ر قواع��د اللعبة في ث��الث قضايا جوهري��ة ومركزية هي: س��لب املمتلكات 
اخلاصة واالستيالء عليها بالقوة وبطريقة غير قانونية؛ وفرض السيادة اإلسرائيلية 
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على املناطق الفلس��طينية، من خالل تشريع قانوني يقره الكنيست مبا يتناقض، 
جوهريا، مع القانون الدولي وأحكامه؛ وتش��ريع استثنائي وشاذ متاما يلغي قرارات 

حكم قضائية نهائية صادرة عن احملكمة«18.
وغداة إقدام 25 عضًوا من كتلة الليكود البرملانية بينهم وزراء ونواب وزراء وأعضاء 
كنيس��ت، على إصدار بيان بتاريخ 18 أيلول )س��بتمبر( 2016 يعلنون فيه جتندهم 
من أج��ل إصدار قانون لش��رعنة بؤر اس��تيطانية غير قانوني��ة، قالت صحيفة19 
إسرائيلية إن هذا البيان »يجب أن يثير االستياء الشديد«؛ وأضافت: »يهدف القانون 
إلى ش��رعنة انتهاكات ارتكبها مجرمون س��طوا على أراض فلس��طينية خاصة 
وبنوا عليها من��ازل، مثل عمونه، وعوفرا ]..[ وهذا يفتح اجملال أمام انتهاكات أخرى 
للقانون ويدق مس��مارًا آخر في نعش احترام القانون الدولي. وأضافت الصحيفة: 
يعتبر كبار املس��ؤولني ف��ي الليكود أن تقويض أحكام احملكم��ة العليا يهدف إلى 
»منع وقوع ظلم أخالقي، وإنساني، واجتماعي«، وهم بذلك يحددون موقفهم ليس 
فقط من إخالء املستوطنات، بل أيًضا من تطبيق القانون وأحكام احملاكم على كل 
مس��توى وموقع داخل اخلط األخضر وخارجه. وهم يس��عون إل��ى منح »األخالق« 
االس��تيطانية اإلجرامي��ة مكان��ة قانونية تلزم جمي��ع مواطني دولة إس��رائيل«.

القانون مستنسخ عن قانون نازي ضد اليهود
وقانون ش��رعنة االس��تيطان يحمل أكثر م��ن بعد، فمن جهة يف��رض القانون 
اإلس��رائيلي على األراض��ي احملتلة، مبا يعني��ه ذلك من ضم زاح��ف لهذه األراضي 
للس��يادة اإلس��رائيلية وما يترتب عليه م��ن إنهاء حل الدولت��ني، وينتج من جهة 
ثانية جهازين قانونيني، واحد للفلس��طينيني والثاني للمستوطنني اإلسرائيليني، 
مما يس��اهم في خلق نظام فصل عنصري على امتداد فلسطني التاريخية. واعتبر 
الصحافي جدعون ليفي تعليقاً على القانون أن »إس��رائيل قالت كلمتها بشكل 
واض��ح وقاطع، دولة واحدة من البحر إلى النهر ذات نظام أبرتهايد«20. وذهب املؤرخ 
اإلس��رائيلي، دانييل بالطمان21، أبعد من ذلك في مقال��ة نادرة وفي غاية األهمية، 
عندما ش��به القانون املذكور بأحد القوانني النازية، واقترح تسمية القانون بقانون 
إنهاء ضائقة املس��توطنني وإمبراطوري��ة العنصريني في األراضي احملتلة، على غرار 
القانون النازي الذي س��نته أملانيا عام 1933 وس��مي »قانون إنهاء ضائقة الشعب 
والرايخ األملاني«، وقتها س��مي القانون ف��ي أملانيا اختصارا بقانون »التأهيل«، وفي 
إسرائيل سمي قانون »التسوية«. ويضيف: إن »أحداً في أملانيا لم يتوقع في حينه 
أن قانون التأهيل النازي القصير واحملدد، س��يكون مبثابة حجر األساس خلراب أوروبا 
والقضاء على الشعب اليهودي ]..[ هكذا أيضا قانون التسوية، اخلاص بإمبراطورية 
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املس��توطنني الكولونيالية في األراضي احملتلة، الذي يهدف لتدمير لبنة أساسية 
في الدميقراطية املتمثلة بحق امللكية«.

ويس��تطرد امل��ؤرخ اإلس��رائيلي دانيي��ل بالطم��ان، مش��يراً إلى تواط��ؤ أعضاء 
الكنيس��ت بتركيبتها احلالية املتطرفة، الذين ش��ببهم بأعضاء الرايخستاغ إبان 
حك��م هتلر، بتأكي��ده أن القانون املذكور ينضم إلى سلس��لة طويلة من »قوانني 
التأهي��ل« القائم��ة في كت��اب القوانني اإلس��رائيلي، مثل قانون النكب��ة، وقانون 
اجلمعي��ات، وقانون يكس��رون الصمت، وقانون القومية، واقتراح��ات تكميم أفواه 
رجال األكادمييا، وغيرها من األوامر واألنظمة، التي خرجت على حد تعبير بالطمان 
»من حتت أيدي أعضاء كنيس��ت متواطئني جاهزي��ن للتصويت على كل ما يؤيده 
بتس��لئيل سموتريتش، متاما مثل أعضاء الرايخس��تاغ اجلبناء الذين قرروا تسليم 
عصا الس��لطة لهتلر«. ولعل املقارنة التي أجراه��ا بالطمان مع أملانيا النازية غير 
مس��بوقة، خاصة أنها تضع القانون في س��ياق االنقالب عل��ى الدميقراطية وفي 

مجرى التحول إلى نظام فاشي شبيه باالنقالب الذي وقع في أملانيا النازية.
ويلعب نواب الكنيست من املستوطنني22 الدور الرئيس في اقتراح تلك القوانني، 
كالنائب املس��توطن بتسلئيل س��موتريتش من كتلة البيت اليهودي، الذي أشار 
إليه املؤرخ اإلسرائيلي دانييل بالطمان، والذي أسس منذ سنوات عصابة »جمعية 
رغافي��م«، اخملتص��ة مبالحق��ة قضاي��ا األرض والبناء ف��ي جميع أنحاء فلس��طني 
التاريخي��ة. وتعمل هذه العصابة/ اجلمعية مبنهجية لتحفيز املؤسس��ة احلاكمة 
على إصدار أوامر املصادرة، وأوامر هدم البيوت العربية. وتنشط بشكل خاص لنهب 
أقص��ى ما ميكن من األراض��ي العربية في صحراء النقب، واقتالع عش��رات القرى 
وتهجي��ر أهلها. كما أنها تقف من وراء تهجير القرى الفلس��طينية في منطقة 
غور األردن وحتى مش��ارف القدس الش��رقية. وهذا هو الطابع األبرز في مش��اريع 
القوانني التي يبادر لها سموتريتش، وأخطرها ما يسمى »قانون التسوية«، لنهب 
األراضي الفلس��طينية مبلكي��ة خاصة في الضفة احملتلة. وكذل��ك هناك النائبة 
املستوطنة شولي معلم، من كتلة »البيت اليهودي«، املبادرة لقوانني زاحفة نحو 
تطبيق ما يس��مى »الس��يادة اإلس��رائيلية« على الضفة احملتل��ة. ومثلها النائبة 
عنات بيرك��و، من حزب »الليكود«، التي تتميز مش��اريع قوانينها بزيادة العقوبات 
على املقاومني الفلس��طينيني، وبضمنهم األطفال ما دون سن 14 عاما، وشرعنة 

قرارات احملاكم العسكرية أمام احملاكم املدنية وغيرها.
ويش��ير الباحث برهوم جرايس��ة23، إلى أن الغالبية الس��احقة من نواب كتلتي 
املعارضة »املعسكر الصهيوني«، و»يوجد مس��تقبل« متورطة بهذه القوانني، إن 
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كان من خالل املبادرة، أو املش��اركة في مبادرات قوان��ني، أو في عمليات التصويت، 
إن كان دعم��ا مباش��را، أو تغيبا مخططا عن جلس��ات التصوي��ت، الذي يُعد من 
ناحي��ة املعارض��ة دعما غير مباش��ر للقوان��ني. وقدمت النائب��ة أييليت نحمياس 
فيربني من حزب »العمل«، وكتلة »املعس��كر الصهيوني«، مش��روع قانون يقضي 
بفرض ما يس��مى »السيادة اإلس��رائيلية« على املناطق )ج(، التي تشكل 60% من 
مس��احة الضف��ة الغربية احملتلة. وقد مت من��ذ انتخابات ربيع الع��ام 2015، وحتى 
اآلن، ط��رح ومعاجلة ما يزيد عن 120 مش��روع قانون، وم��ا يزيد عن 30 قانونا دخلت 
مراحل التش��ريع، من بينه��ا 18 قانونا على األق��ل باتت مقررة نهائي��ا؛ وهذا كم 
هائ��ل من القوانني لم تش��هده أي م��ن الواليات البرملانية الس��ابقة. ومنذ مطلع 
س��نوات األلفني، بدأنا نشهد كما هائال من القوانني التي تدخل في تفاصيل حياة 
الفلس��طيني في جميع أنحاء فلسطني التاريخية. وفي الوالية البرملانية احلالية، 
هناك كم غير مسبوق في عدد القوانني التي تهدف إلى فرض ما يسمى »السيادة 
اإلس��رائيلية على جميع أنحاء الضفة احملتلة، أو على الكتل االس��تيطانية. ويبدو 
جلي��اً أن الس��مة املميزة ملوجات التش��ريع العنصرية، نابعة من أجواء الفاش��ية 

والعنصرية الزائدة في إسرائيل في األعوام األخيرة.

التعويل على محكمة العدل العليا اإلسرائيلية
 يب��دو أن إع��الن وحتذي��ر املستش��ار القضائي للحكوم��ة، أفيح��اي مندلبليت، 
وموقف املستش��ار القضائي للجنة القانون والدس��تور البرملانية املس��بق، بشأن 
اس��تنكافهما عن املثول أمام محكمة العدل العليا في حال تقدمي التماس إللغاء 
قانون التس��وية، باعتباره مناقضا للقانون الدولّي اإلنسانّي ولكونه غير دستوري، 

كان موقفاً صائباً.
فقد التمس 17 مجلًس��ا محلًيا فلس��طينًيا: 15 مجلًسا قرويًا وبلديتان، وثالث 
منّظمات حقوق إنس��ان فلسطينّية وهي مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة 
القانوني��ة ومركز امليزان حلقوق اإلنس��ان في غزة إلى احملكمة اإلس��رائيلّية العليا، 
مطالب��ني بإلغاء قان��ون التس��وية، باعتباره مناقض��ا للقانون الدولّي اإلنس��انّي 
ولكونه غير دس��تورّي. وجاء في االلتماس24، »إن القانون يش��كّل انتهاكًا جسيًما 
حلقّ السكّان الفلسطينيني في الضّفة الغربّية بامللكّية: يُهدر هذا القانون احلقوق 
األساس��ّية للفلس��طينيني في الضّفة الغربّية ويتركهم دون أي حماية قانونّية، 
إذ ميكّ��ن القانون من س��لب األم��الك اخلاّصة لصالح املس��توطنني اإلس��رائيليني 
ف��ي الضفة الغربّية على أس��اس رؤية أيديولوجّية - إثني��ة ]...[ وإن الهدف املعلن 
والواضح للقانون، والذي من شأنه أن يفّضل مصالح مجموعة مقابل أخرى على 
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أس��اس اثنّي ويؤدّي إلى س��لب أراضي الفلسطينيني، ال يترك أي مجال للشك في 
أن هذا القانون يقع ضمن ما يُعرّف كجرائم محظورة«.

أم��ا فيما يتعّلق بصالحّي��ة القانون فجاء في االلتم��اس، أن القانون ال ميكنه أن 
يس��ري على الضّفة الغربّية ألنه يعّطل أعراف القان��ون الدولّي: “القانون املطروح 
يلغي بشكل تام احلماية التي يكفلها القانون الدولّي اإلنسانّي على احلق بامللكّية، 
من خالل عرٍف تشريعّي إسرائيلّي ميس بحقوق السكّان احملمّيني في املناطق احملتّلة. 
القانون الدولّي اإلنسانّي مينع إسرائيل، كقوة احتالل، من أن تستغل األراضي احملتّلة 
ألغراض سياسّية وحلاجات سكّانها، مبا ذلك بناء املستوطنات”. وجاء في االلتماس 
أن القانون “ينتهك احلق في الكرامة للفلس��طينيني سكّان الضّفة الغربّية حيث 
أنه ال يؤدي إلى املس باحلق بامللكّية الفرديّة للفلسطينّيني فقط، إمنا هو يستهدف 
حّقهم بالكرامة من خالل وضع مصالح إسرائيل االستيطانّية غير الشرعّية فوق 

حقوق الفلسطينّيني، ويجري، بناًء على ذلك، سلب أمالكهم.«
ويعتقد السياس��ي اخملضرم يوس��ي بيلني25، بأن قانون التسوية »لن يتحقق، ألن 
محكمة العدل العليا لن تصادق على ما اعتبره بني بيغن قانون االس��تيالء، الذي 
يناق��ض ليس فق��ط القانون الدولي ح��ول مصادرة األراض��ي اخلاصة في منطقة 
محتلة، بل أيضا يناقض القانون اإلسرائيلي الذي ال يسمح للكنيست بسن قانون 
حول منطقة محتلة ليس��ت جزءاً من إسرائيل السيادية«. وتأمل إحدى الصحف 
في افتتاحية له��ا بأنه »على الرغم من املرونة التي أبدتها محكمة العدل العليا 
وتنازالتها عبر الس��نوات في كل ما يتعلق بقضية عمونه، فإننا ننتظر كما نأمل، 
بأال تس��مح احملكمة هذه املرة أيًضا بصدور قانون يجعل عمونة ش��رعية. إذا أرادت 
دولة إس��رائيل احملافظة على صورتها كدولة قانون يج��ب تفكيك عمونه، ويجب 

إزالة قانون شرعنتها عن جدول األعمال«26.
عل��ى أن احملكمة العليا ذاتها باتت حتت تصويب نيران اليمني اإلس��رائيلي، فمنذ 
فترة تقوم حكومة نتنياهو بحملة وصفها الكاتب اإلس��رائيلي عاموس شوكان27 
ب�»حملة حكومة نتنياهو التي تس��تهدف ركائز الدميقراطية اإلس��رائيلية، والتي 
ترجمت بسلس��لة مش��اريع قوانني اس��تهدفت الصحافة والقض��اء ومنظمات 
حقوق اإلنس��ان، في محاول��ة إلزالة العقب��ات األخيرة التي تعت��رض طريق نظام 
األبرثايد«. ويس��تطرد بأن »التش��ريعات األخيرة، محاولة لقم��ع املعارضة والنقد 
ض��د نظام األبرثايد وقوننت��ه، حتى لو مت ذلك بطريقة غير قانونية وغير ش��رعية، 
إذ أن املطل��وب ه��و حتويل العمليات غي��ر القانونية إلى عملي��ات قانونية، إذا كان 
ذل��ك بتغيير القوانني أو تغيير تفس��ير القوانني«؛ وفي هذا الس��ياق تندرج حملة 
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»التشريعات التي تستهدف وتترافق بهجوم منقطع النظير على احملكمة العليا، 
وعلى منظمات حقوق اإلنسان وعلى الصحافة، باعتبار هذه الركائز معوقات أمام 

إنشاء نظام األبرتهايد«.
وأقدمت كتلة “البيت اليهودي” مؤخراً، على تقدمي مش��روع قانون يُلزم احملكمة، 
بأن تنظر في االلتماسات ضد قانون معني، بتركيبة مؤلفة من 11 قاضياً، ويشترط 
ش��طبه فقط في حال أيّد ذلك تس��عة قضاة. وتطالب تلك الكتلة بس��ن قانون 
كه��ذا، في ظل التقديرات الس��ائدة في الكنيس��ت واحلكوم��ة ومكتب بنيامني 
نتنياهو، بأن احملكمة العليا س��تقرر ش��طب قانون التس��وية ومص��ادرة األراضي 
وشرعنة املستوطنات. وقد أعرب الرئيس اإلسرائيلي ريفلني28عن معارضته ملشروع 
قانون لاللتفاف على احملكمة العليا، في حال قررت ش��طب قانون مصادرة األراضي 
الفلس��طينية مبلكية خاصة، وإعادة س��ن قوانني كهذه من خالل تقييد س��لطة 

احملكمة بشطبها مجددا. 
وتص��وت اللجن��ة الوزارية اخلاص��ة بالتش��ريعات29، بتاريخ 14 أي��ار )مايو(، على 
مش��روع قانون تقدم به حزب »الليكود« للحد من نش��اط منظمات اليس��ار في 
إس��رائيل، والذي يه��دف مبضمونه عدم التوج��ه إلى احملكمة العليا اإلس��رائيلية 
باس��م الفلس��طينيني. ويثير مش��روع القانون اجلديد أزمة في االئتالف احلكومي، 
في ظل وجود بوادر لرفضه بشكل كامل من قبل وزير املالية زعيم حزب »كوالنو« 
موشيه كحلون، خاصة بأن احلديث يدور عن مشروع قانون لتعديل قانون أساسي 
في إس��رائيل، والذي سيمنع منظمات اليسار في إسرائيل من التوجه للمحكمة 
العلي��ا، للدف��اع عن الفلس��طينيني ورف��ع قضايا تتعل��ق بأراٍض جرى االس��تيالء 
عليها من قبل املس��توطنني وإسرائيل. وينص مش��روع القانون اجلديد »االلتماس 
للمحكمة العليا يتقدم به فقط منظمة أو ش��خص تعرض أو سيتعرض للضرر 
ش��خصيا«؛ وه��ذا ما س��يمنع منظمات اليس��ار الت��ي تتقدم بطلب��ات التماس 
للمحكمة العليا اإلس��رائيلية بإخالء أراضي فلس��طيني جرى االستيالء عليها، 
كم��ا حدث في البؤرة االس��تيطانية عمون��ا والبؤرة االس��تيطانية تبواح معراف، 

إلقامتها على أرض فلسطينية خاصة لسكان من قرية ياسوف.
ويب��دو أن التقديرات بش��أن ما قد حتك��م به احملكمة العليا بش��طب أو تهذيب 
القان��ون واردة وممكن��ة، بدلي��ل أنه��ا برغ��م املصادقة عل��ى قانون التس��وية في 
الكنيست، أمرت احملكمة العليا اإلسرائيلية، بتاريخ 7 شباط )فبراير( 2017، بإخالء 
17 وحدة اس��تيطانية في البؤرة االس��تيطانية تبواح معراف، إلقامتها على أرض 
فلس��طينية خاصة لسكان من قرية ياسوف. وجاء أمر اإلخالء بعد أن قدم أهالي 
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قرية ياس��وف، التي س��لبت البؤرة االس��تيطانية أراضيه��م، اعتراًضا للمحكمة 
العلي��ا عن طريق منظمة »ييش دي��ن«30، التي أمرت بإخالء 17 مبنى حتى ش��هر 
نيس��ان )أبريل( 2018، أي بعد 14 ش��هرًا من تاريخه. وأجلت احملكمة النظر في أمر 
إخ��الء البؤرة االس��تيطانية بالكامل، وأمرت بإخالء املبان��ي املذكورة فقط. وقالت 
منظمة »ييش دي��ن« التي تترافع عن أصحاب األراضي، إن »محكمة العدل العليا 
تس��مح باستمرار إقامة البؤرة االستيطانية، التي متس بحقوق أساسية وتسبب 
أضراراً مس��تمرة للس��كان الفلس��طينيني أصحاب األراضي«. وكانت احملكمة قد 
تس��اوقت مع ق��رارات احلكوم��ة، وقضت احملكم��ة العليا في اخلامس من ش��باط 
)فبراير(، بإرجاء هدم وإخالء 9 وحدات اس��تيطانية في مستوطنة عوفرا، واملقامة 
على أراضي فلس��طينية مبلكية خاصة ألهالي قريتي سلواد وعني يبرود قضاء رام 
اهلل، وقررت رئيس��ة احملكمة القاضية مرمي ن��اؤور، جتميد أوامر الهدم الصادرة بحق 
الوحدات السكنية االستيطانية ملدة 30 يوما، على أن يتواصل األطراف من قيادات 
املستوطنني والدولة إلى تفاهمات وتسوية متكن اإلخالء الطوعي لهذه الوحدات.

وق��د باتت محكمة العدل العليا اإلس��رائيلية أمام اختبار، فهل س��تقوى على 
جتاوز عنصرة ومتييز الكنيس��ت بتشريعاتها، التي تُش��رِعن سلب امللكية اخلاصة 
بالفلس��طينيني، على النحو الوارد فيما يسمى بقانون “تسوية التوطني”!؟ علماً 
أن ش��رعنة ذاك القانون تتناقض مع القانون اإلسرائيلي الساري ذاته، ومع ما متت 
اإلش��ارة إليها من قواع��د وأحكام في االتفاقيات الدولية الواجبة على إس��رائيل. 
وتبدو تلك احملكمة حتت ضغط بل وإرهاب األحزاب املتنفذة في الكنيس��ت، والتي 
تسعى إلى حتجيم دور تلك احملكمة كما متت اإلشارة لذلك في سياق هذه الدراسة.

شبح احملكمة اجلنائية الدولية
ويبدو أن املس��توى الرس��مي واحلكومي في إسرائيل يخش��ون ويتحسبون، من 
أن هذا القانون قد يكون س��بباً لتحرك احملكم��ة اجلنائية الدولية جتاه ملف جرمية 
االس��تيطان اإلجالئي اإلحاللي، الذي مت إيداعه من قبل دولة فلس��طني وتسليمه 
للمحكمة. وكان نتنياهو قد حذر، في جلس��ة للمجلس الوزاري املصغر للشؤون 
األمنية والسياس��ية يوم 27 تش��رين الثان��ي 2016، وبناء على الرأي االستش��اري 
الذي قدمه املستش��ار القانوني بأن قانون التس��وية قد يؤدي إلى »سلس��لة من 
التحقيقات اجلنائية في محكمة اجلنايات الدولية في الهاي، ضد مس��ؤولني كبار 
في حكومة إس��رائيل«31. وحذر بنيامني نتنياهو أقط��اب االئتالف اليميني احلاكم 
في جلسة »الكابينيت«، من أن »هذا القانون سيء إلسرائيل«، وقال: »سيتم فتح 
حتقيق ف��ي احملكمة اجلنائية في الهاي«. وانضم إلي��ه كل من وزير اجليش أفيغدور 
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ليبرم��ان واملستش��ار القانوني للحكوم��ة أفيحاي مندلبليت، الذي أش��ار إلى أن 
»قانون شرعنة املستوطنات« سيقود إسرائيل إلى مكان »غير جيد«.32

وعقب رئيس املعارضة في الكنيس��ت ورئيس حزب »املعسكر الصهيوني« على 
إق��رار القانون، أن »القطار قد انطلق ليتوق��ف بنهاية املطاف عند أبواب محكمة 
اله��اي«؛ وهذا يعن��ي أن كل ما يقلقه هو صورة إس��رائيل بني ال��دول وأمن وحرية 
حركة وس��المة السياس��يني ورجال األمن فيها. هذا في الوق��ت الذي ال يزال فيه 
هرتس��وغ يصر على عدم االعتراف بأن القانون الوحيد الذي يس��ري على األراضي 
الفلس��طينية احملتلة ع��ام 67، ه��و القانون الدول��ي وليس اإلس��رائيلي، وأن كل 
املس��توطنات غير شرعية، سواء بنيت على أراٍض خاصة أو أراٍض عامة، وما يسري 
بش��أنها ليس القانون اإلس��رائيلي بل القانون الدولي والقرارات الدولية، وبشكل 
خ��اص قرار مجل��س األمن 2334 نهاي��ة العام املنص��رم، الذي أكّد عدم ش��رعية 

املستوطنات باملطلق.
وأش��ار البروفسور عميحاي كوهني33، مدير مشروع األمن القومي والدميقراطية 
في املعهد اإلس��رائيلي للدميقراطية واخلبير في القان��ون الدولي، في ورقة املوقف 
املش��ار إليها س��ابقاً، إلى أن »توقيت طرح مش��روع القانون تعيس جدا. فاملدعية 
ف��ي احملكمة اجلنائي��ة الدولية في الهاي كان��ت قد صادقت، مطل��ع العام اجلاري، 
على عضوية دولة فلس��طني في هذه احملكمة، وهو م��ا يخول االدعاء في احملكمة 
صالحية التحقيق في ش��كاوى تتعلق مبمارسات إس��رائيل في الضفة الغربية«. 
وأض��اف »ال حاج��ة إلى كالم كبي��ر وكثير حول الضرر الذي س��يلحق بصورة دولة 
إس��رائيل وعالقاتها مع دول أخ��رى، إذا ما قررت احملكمة اجلنائية الدولية الش��روع 
في إجراء حتقيق جنائي وتقدمي اإلس��رائيليني الضالعني في املش��روع االستيطاني 
إلى محاكمات جنائية. ذلك أن البند الصريح الوارد في نص مش��روع القانون واذي 
يعتبره خطوة داعمة الس��تمرار االس��تيطان، قد يتم تفس��يره بأنه استفزاز وحتد 
للمجتم��ع الدولي عامة، وللمحكم��ة اجلنائية الدولية خاص��ة، ولهذا فهو عدمي 

املسؤولية متاما في هذا التوقيت«. 
ونقل املتحدث باس��م األم��ني العام لألمم املتح��دة أنطونيو غوتيري��س، عنه، أن 
“القان��ون هذا يتناقض مع القانون الدولي، وس��تكون له عواقب قانونية واس��عة 
النط��اق على إس��رائيل”. وقالت املديرة التنفيذية لقس��م الش��رق األوس��ط في 
منظمة “هيومان رايتس ووتش”، سارة ليا ويتسن، إن “مترير الكنيست ملشروع قانون 
التس��وية” يرّسخ مش��روع القانون االحتالل املتواصل بحكم األمر الواقع للضفة 
الغربية، حيث يخضع املس��توطنون اإلسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون 
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ف��ي نفس املنطقة ألنظم��ة قانونية وقواعد وخدمات منفصلة وغير متس��اوية. 
وعلى املسؤولني اإلسرائيليني الذين يقودون سياسة االستيطان أن يعلموا أن إدارة 
ترام��ب ال تس��تطيع حمايتهم من تدقيق احملكمة اجلنائي��ة الدولية، حيث تواصل 

املّدعية العامة بحث النشاط االستيطاني اإلسرائيلي غير القانوني.
ولعل من اجلدير بالتمعن ما قد تس��فر عنه سياس��ة ترامب جتاه املستوطنات، 
إذ يب��دو ف��ي األفق أن ثم��ة تطوراً يحص��ل، فالبناء في املس��توطنات مثلما يقول 
ترامب، ال يخدم التقدم في املس��يرة الس��لمية ألنه “توج��د أرض محدودة بقيت. 
كلما تأخذ أرضا من أجل املس��توطنات، تبقى أرض أقل”، ويضيف “أريد أن تتصرف 
إسرائيل بشكل منطقي”. وعلى ما يبدو أن نتنياهو وحتالفه قد انصاعوا لذلك في 
نهاية آذار، عندما “تقررت سياس��ة بناء ملجومة، في أراضي املستوطنات القائمة 
فقط، أو مبحاذاتها. كما تقرر في حينه بأن اللجنة التي تقرر مخططات البناء في 
املستوطنات، والتي درجت على االنعقاد مرة في األسبوع، ميكنها أن تكتفي بلقاء 

واحد كل ثالثة أشهر فقط«34.
وجتدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن مقابل السياسة االستيطانية “امللجومة” 
تلك، تس��عى احلكومة اإلس��رائيلية أن تقايضها مع اإلدارة األميركية؛ األمر الذي 
يب��دو واضحاً م��ن املذكرة التي تقدمت به��ا وزارة اخلارجية اإلس��رائيلية مؤخرا35ً، 
إلى مندوبة واش��نطن في هيئة األمم املتحدة نيكي هايلي. ومن بني الطلبات التي 
تضمنتها املذكرة، إبطال قرار مجلس األمن 2334 الذي أدان االستيطان اإلسرائيلي 
ف��ي الضفة الغربية والقدس، واعتبره غير ش��رعي وطالب بوق��ف عمليات البناء 
االستيطاني. كما طالبت باحلد من أنشطة هيئات األمم املتحدة التي تكرس جهوداً 
كبيرة جتاه القضية الفلس��طينية، إل��ى جانب خفض امليزانية والقوة البش��رية 
اخملصصة لهذه األنشطة.  وطالبت إسرائيل أيضاً أميركا باحلد من عدد املناقشات 
التي يجريها مجلس األمن، والتي تتعلق بالقضية الفلسطينية، وجُترى مرة واحدة 
ش��هريا. ولع��ل طلب »احلد من أنش��طة هيئات األمم املتحدة، الت��ي تكرس جهوداً 
كبيرة جتاه القضية الفلس��طينية«، يقصد به احملكمة اجلنائية الدولية ومنظمة 

اليونسكو حتديداً.
يتبني مما سبق، بأن املؤسسة اإلسرائيلية بتشريعاتها، قد جتاوزت وتنكرت لكافة 
التزاماتها القانونية الدولية العرفية منها واالتفاقية، بعنادٍ وصلٍف قل نظيراهما 
في منظومة العالقات الدولية. ويبدو أن االئتالف احلاكم لم يعد يخشى التصريح 
بأبع��اد تش��ريعاته واألس��انيد الت��ي يتكئ عليه��ا، والتي تس��تبيح كافة حقوق 
الفلس��طينيني باالرتكاز عل��ى أطروحة “احلق التاريخي في أرض إس��رائيل”، والتي 
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تلغي وتتنكر متام��اً حلقوق امللكية اخلاصة للفلس��طيني. ولعل ما كتبته عميره 
هي��س36، مييط اللثام عن ذلك، بتأكيدها أن املس��توطنني بل واملس��توى احلكومي 
والتشريعي يعتبرون »الفلسطينيني بالنسبة لهم هم جماعة صدفية من األفراد، 
وليس��وا جماعة لها حقوق تاريخية ومادية وثقافية ]..[ ويتخيل أن الفلسطينيني 
يح��ق لهم العيش فقط في اكتظاظ في األماكن املس��جلة ف��ي الطابو. الطابو 

اخلاص بنا والذي هو من اهلل«.

رد القيادة واحلكومة الفلسطينية ودول العالم
أمام كل ما تقدم، فإن قانون »تس��وية التوطني«، ميثل حتدياً كبيراً وخطيراً لبقاء 
وصمود الفلس��طيني في بيت��ه وأرضه وأمالك��ه، والتي غدت عرضة لالس��تيالء 
والس��لب املُشرَعن. ويسعى القانون لتجس��يد يهودية الدولة وضم الضفة، وهو 
مؤش��ر على أن الكنيس��ت س��تمضي قدماً في إق��رار قوانني من ش��أنها قضم 
ما تبق��ى من أراضي الضفة الغربي��ة، وخاصة مناطق )C( وجتس��يد وجود الدولة 
اليهودية كأمر واقع، والقضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة 
للحياة، وحتويل املناطق الفلس��طينية إلى كانتونات ومعازل. ومبوجب هذا القانون 
س��تصبح جميع املستوطنات “شرعية”، واألراضي الفلسطينية مستباحة، وأداة 

وغطاء لسرقة األراضي واالستيالء على املمتلكات اخلاصة للفلسطينيني. 
وقد وقفت اللجنة التنفيذية جتاه ذاك املسمى قانوناً واعتبرته مخالفة واضحة 
وصريحة لقرار مجلس األمن 2334، والذي أدان االس��تيطان قبل نحو شهر ونصف 
الش��هر من اآلن، ومع ذلك فإن )إس��رائيل( ردت عليه بس��ن هذا القانون. ما قام به 
االحتالل هو سرقة األرض الفلسطينية وليس تسوية وكأن البناء مقام على أرض 
له��م، وهو رد على قرار مجلس األمن 2334 وحتدٍّ للعالم. وبناًء على ذلك وفي ضوء 
حتدي حكومة إس��رائيل لق��رار مجلس األمن الدولي رقم 2334، وقانون التس��وية 

االستيطاني الصادر عن الكنيست اإلسرائيلي قررت37:
•   التوج��ه إلى مجلس األم��ن الدولي ومطالبته بتحمل مس��ؤولياته في حماية 

قراراته ودفع إسرائيل إلى االمتثال لها.
•   دع��ت احلكومة الفلس��طينية ووزاراته��ا ودوائرها اخملتصة، إلى اتخ��اذ التدابير 
والترتيب��ات الكفيل��ة بحماية حقوق امللكية للمواطنني الفلس��طينيني، وفقا ملا 
ينص عليه قانون تس��وية األراضي واملياه رقم 40 لس��نة، 1952 وتعديالته، وقانون 
إنش��اء هيئة تس��وية األراضي واملياه رقم 7 لس��نة 2016، وتقدمي مش��روع قانون 
للتس��وية إلى اللجنة التنفيذية في مهلة ال تتجاوز ثالثة أش��هر، من أجل إقراره 
والعمل به، حفظا حلقوق امللكية في األرض واملياه، سواء للمواطنني أو للمؤسسات 
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واإلدارات العامة في دولة فلسطني.
•   تفعيل كل اآلليات ملواجهة االس��تيطان االستعماري اإلسرائيلي، مبا فيه دعوة 
اجملل��س القضائي باحملكم��ة اجلنائية بض��رورة فتح حتقيق قضائي مع املس��ؤولني 

اإلسرائيليني بشكل فوري.
•   تدعو دول االحتاد إلى وقف العمل باتفاق الش��راكة بني االحتاد ودولة إس��رائيلية، 
خاصة وأن اتفاق الشراكة ذاته يشترط على دولة إسرائيل احترام حقوق اإلنسان، 
مبا في ذلك حقوق اإلنس��ان الفلس��طيني حتت االحتالل. وتؤكد اللجنة التنفيذية 
على متابعة خوض املقاطعة على االس��تيطان االستعماري اإلسرائيلي ومطالبة 

االحتاد األوروبي ودول العالم ملقاطعة االستيطان االستعماري اإلسرائيلي.
أما عل��ى مس��توى احلكومة الفلس��طينية38، فق��د وضعت خطة مش��تركة 
م��ن قبل عدد من ال��وزارات ذات العالقة، تقوم على توفير احلماي��ة القانونية لكل 
التجمعات الس��كانية في مناطق »ج«، وإعادة بن��اء كل ما يتم هدمه ومصادرته 
من قبل االحتالل، وتوفير كافة اخلدمات األساس��ية في التجمعات الفلسطينية 
في شتى املناطق، ال سيما املناطق املصنفة ج. وخصصت مبلغ 25 مليون شيقل 
للعمل على منع التهجير القس��ري، وتوفير احلماية القانونية للتجمعات، وإعادة 
ما يتم هدمه من االحتالل، للحيلولة دون متكني االحتالل من السيطرة على األرض، 
وحتوي��ل التجمعات غير املعترف بها إلى قرى معترف بها، بالتعاون بني الوزارات من 

خالل توفير خدمات صحية وتعليم وبيطرة وماء وكهرباء وغيرها.
وعلى مس��توى البرملان��ات واالحتادات واجلمعي��ات البرملاني��ة اإلقليمية والدولية 
وعلى رأس��ها االحت��اد البرملاني الدولي، فإن مطلب تعليق عضوية الكنيس��ت في 
أجهزتها ومؤسساتها، بات في وقته ردا على قانون التسوية اإلسرائيلي وغيره من 
القوانني العنصرية التي يس��نها، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقوانني واملواثيق 

واالتفاقيات الدولية.
ويتوج��ب تفعيل رفع دعاوى فردية وجماعية ضد إس��رائيل في الدول التي تقبل 
االختصاص العاملي، مبوجب املادة األولى واملواد 146 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة 
في آب )أغس��طس( 1949، ومالحقة املس��ؤولني وأعضاء الكنيست اإلسرائيليني 
ومنعهم من الدخول إلى الدول، خملالفتهم القوانني الدولية وقرارات مجلس األمن.

لقد وصلت إس��رائيل مرحلة مواجهة الق��رارات الدولية باألفعال، وهذا يتطلب 
م��ن العالم أن يرد عليها من خالل األفعال ال األقوال، تتمثل بقرارات توقع عقوبات 
دولية عليها، بالتعاون مع الدول األطراف في اتفاقية جنيف ومع محكمة اجلنايات 
الدولي��ة. وبالفع��ل فقد كان��ت ردود دول العالم صريحة وواضحة، م��ا عدا اإلدارة 
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األميركي��ة. وقد اتخذ بعضها أفعاالً ولي��س فقط أقواالً، كما فعل االحتاد األوروبي 
عندم��ا قرر إرجاء قمة احلوار االس��تراتيجي مع إس��رائيل، والت��ي كانت مقررة في 
الثامن والعشرين من فبراير )شباط( املاضي، بسبب تسريع البناء في مستوطنات 
وقانون التس��وية. وكذلك ألغت املستش��ارة األملانية زيارة إلس��رائيل، إضافة إلى 
إصرار وزير اخلارجية األملاني على االلتقاء مبنظمات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية حني 
زيارته األخيرة، األمر الذي دفع نتنياهو إللغاء اللقاء معه. فهل سنشهد املزيد من 

تلك األفعال؟
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متابعات

تقييم أويل لنتائج املؤمتر السابع لحركة فتح

عبد الغني سالمة *

في نهاية تشرين الثاني )نوفمبر( 2016، ومبشاركة 1411 عضوا من قيادات احلركة 
وكوادرها، وبعد تأجيل استمرّ طويال بسبب اخلالفات الداخلّية، عقدت حركة فتح 
مؤمترها الس��ابع في مقر املقاطعة مبدينة رام اهلل، وس��ط أجواء سياسية ملبدة، 
وف��ي ظرف دقيق متر فيه القضية الفلس��طينية عموم��ا، وحركة فتح خصوصا، 
وجاء موعد انعقاده متزامنا مع اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، 
والذي يصادف أيضا ذكرى صدور قرار التقسيم، أي يوم 29 تشرين الثاني )نوفمبر(.

ش��ارك في اجللس��ة االفتتاحية للمؤمتر نحو 60 وفداً من 28 بلداً عربياً وأجنبياً، 
ميثل��ون حكوماتهم وأحزابه��م، مبا في ذلك وفد حركة حم��اس، التي لبت الدعوة 
للمش��اركة، حيث ألقى النائب الش��يخ »أحمد احلاج علي« كلم��ة احلركة نيابة 
عن رئيس مكتبها السياس��ي »خالد مش��عل«، في إش��ارة واضحة لدعم الوفود 
املش��اركة لش��رعية انعقاد املؤمتر والنتائج التي س��تخرج عنه. وقد حظي املؤمتر 
باهتمام فلس��طينّي كبير، ومبتابعة عاملية غير مس��بوقة سياس��يا وإعالميا، رمبا 
بس��بب ما مترّ به احلركة من حالة جتاذب داخل��ي وصراعات داخل األطر التنظيمية 
وخارجها، بلغت ذروتها في األش��هر األخيرة قب��ل املؤمتر، حني فَصل رئيس احلركة 
»محم��ود عّباس« مزيدا من قي��ادات احلركة وكوادرها بتهم��ة التجنّح، األمر الذي 
دفع ببعض املراقبني لإلعراب عن قلقهم على مستقبل احلركة، وعن خشيتهم أن 

يكون املؤمتر السابع آخر املؤمترات، الذي سيكون سببا في انشقاق احلركة.

* باحث مقيم في رام اهلل.
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الالف��ت في ه��ذا املؤمتر انخف��اض عدد أعضائ��ه مقارنة باملؤمتر الس��ادس الذي 
عقد في بيت حلم في آب )أغس��طس( 2009، مبشاركة 2355 عضواً. وعزت مصادر 
ني للمش��اركة، هم من  معارضة الس��بب في ذلك إلى أّن غالبّية األعضاء املس��مَّ

الذين يلتقون مع الرئيس عباس في توّجهاته السياسية، والذين يضمن والءهم.
فيما فّصل أمني سرّ اجمللس الثورّي للحركة »أمني مقبول« الفئات التي شاركت 
ف��ي املؤمتر العاّم الس��ابع، على النح��و التالي: أعض��اء اللجن��ة املركزيّة، أعضاء 
اجمللس الثوري، أعضاء اجمللس االستش��اري، ممثّلو األقاليم املنتخبون، أعضاء احلركة 
العس��كريّون مبا ال تزيد نسبتهم عن 20% من أعضاء املؤمتر، عدد من كوادر احلركة 
العامل��ني في املنّظمات الش��عبّية واملهنّية، أعضاء هيئ��ات القيادة للمفّوضّيات 
العاملون في دوائر دولة فلس��طني ومنّظمة التحرير، عدد من معتمدي احلركة في 

الدول، عدد من الكفاءات احلركّية مبا ال يزيد عن 10% من أعضاء املؤمتر.
ناق��ش املؤمت��ر مختلف القضاي��ا الهاّمة عل��ى الصعيدين: الداخل��ّي للحركة، 
والوضع الفلسطينّي بشكل عام، إضافة إلى مناقشته تعديالت عّدة على النظام 
الداخلي للحركة، أهّمها تعديل شروط اختيار أعضاء اجمللس الثوري في حال وفاة 
عضو أو ش��غور املنص��ب. إضافة إلى انتخابه الهيئ��ات القياديّة )اللجنة املركزية 

واجمللس الثوري(.
كما أص��درت اللج��ان الداخلي��ة واملفوضيات اخملتلف��ة تقاريره��ا العامة، التي 
اس��تعرضت فيها األوضاع واملنج��زات واإلخفاقات التي حدثت ف��ي الفترة ما بني 
انعقاد املؤمترين الس��ادس والس��ابع، وتوصياتها ومقرراته��ا وخططها وبرامجها 

العامة، والتي من أبرزها البرنامج السياسي وبرنامج البناء الوطني.
في هذه الدراسة سنسلط الضوء على أبرز القرارات التي اتخذها املؤمتر، وسنحاول 
إجراء تقييم أولي له، على ضوء التخوفات والهواجس التي ش��ابت فترة انعقاده..

مخاوف وهواجس قبل انعقاد املؤمتر وبعده
تباينت وعلى ش��كل حاد وجه��ات النظر إزاء انعقاد املؤمت��ر؛ فمنهم من اعتبره 
فرصة تاريخية لتوحيد احلركة، ومللمة صفوفها، وإعادة إحيائها من جديد، ومنهم 
من اعتبره نقطة انفصال، س��تؤدي إلى تش��ظي احلركة، وتعميق حاالت التجاذب 

الداخلية فيها، وبالتالي إضعاف احلركة، أو حتى إنهائها..
على س��بيل املثال اعتبر »أمني مقبول« أمني س��ر اجمللس السابق أّن فصل عضو 
أو عش��رة )في إشارة إلى من متّ فصلهم بس��بب انتمائهم إلى تّيار دحالن( لن يؤثّر 
عل��ى حركة عمره��ا أكثر من 50 عاماً، حت��ى إّن املؤمتر لن يناقش ه��ذه القضّية.. 
القي��ادي الفتحاوي »عاطف أبو س��يف« قال: إن فتح بحاج��ة لعقد مؤمترها كي 
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تصوب وضعها الداخلي وتعيد جتديد هيئاتها القيادية وتصّلب عودها، خاصة في 
ظ��ل محاوالت تفكيك احلركة م��ن خصومها الذين باتوا خارجها. وهذا بدوره ال بد 
أن ينسحب على املنظمات القيادية القاعدية أيضا إلفشال محاوالت حرف انتباه 

»فتح« وأبنائها عن مهمتهم األساس وتشتيت والئهم«.1
م��ن جهة ثاني��ة وصف القيادي املفصول من حركة فت��ح بتهمة التجنّح »عبد 
احلمي��د املصري«، املؤمت��ر بأنّه إقصائّي وتدميرّي، وسيش��كّل انعق��اده في ظّل ما 
تعيشه احلركة من خالفات داخلّية كبيرة وحرمان تّيار واسع من املشاركة، خطوة 
إضافّية في اجّتاه التفّس��خ الداخلّي. كما اعتبر النائب الفتحاوّي »أشرف جمعة« 
أّن انعقاد املؤمتر في ظّل عدم مللمة شتات حركة فتح، وعدم األخذ بتوصيات املؤمتر 
السابق- والتي أهّمها أن ينعقد املؤمتر العام على قاعدة عدم إقصاء أّي شخصّية 

فتحاويّة كانت- ميثاّلن كارثة وطنّية حقيقّية سيدفع ثمنها اجلميع.
كما قال القيادي في فتح والنائب السابق »حسام خضر« والذي مت استبعاده من 
املؤمتر »إن ما يسمونه مؤمتراً هو مؤامرة إلنهاء حركة فتح«، ووصف القائمني عليه 
بأنهم »فئة ضالة«. وأض��اف: »إن هذا املؤمتر املؤامرة جاء لينهي دور فتح التاريخي 
في قيادة احلركة الوطنية الفلس��طينية املقاوم��ة، لذا ال مكان لكثير من قيادات 

وكوادر احلركة التاريخيني في األرض احملتلة وخارجها«.2
القيادي الفتحاوي »مع��ني الطاهر«، قائد الكتيبة الطالبية في لبنان، كتب في 
مقالة حتت عنوان »مؤمتر فتح نهاية مرحلة وبداية أخرى«: »ضّم املؤمتر نحو 1,400 
عض��و اختيروا على أس��اس متثيلي ووظيف��ي، وخضعوا ملراح��ل تصفية متعددة، 
حتكم��ت بها التوازنات ورضا الرئيس والتقارير األمنية، وغَلب عليها مقياس الوالء، 
واستثناء املعارضة والرأي اآلخر، بحجة التخلص من املتجنحني )مجموعة محمد 
دح��الن(، كما متي��زت بغياب حقيقي لقدام��ى املناضلني، وتهمي��ش كبير لتمثيل 
الشتات الفلسطيني، بحيث يصدق عليه القول إنه مؤمتر للسلطة الفلسطينية 

وكوادرها العاملة”. )صحيفة العربي اجلديد، 2016/11/30(.
أم��ا الباح��ث “ماجد كيال��ي”، وهو من الكوادر البارزة الس��ابقة ف��ي فتح، فقد 
كت��ب مقالة بعنوان: “م��اذا بقي من فتح بعد مؤمترها الس��ابع؟” جاء فيها: “عدة 
مالحظ��ات تتعلق بعضوية املؤمتر، لُيس��تنتج أن األمور وصلت إلى وضع تقوم فيه 
قيادة فتح بانتخاب ناخبيها! ومن أبرز هذه املالحظات أن حجم متثيل فلسطينيي 
الضف��ة والقط��اع، أو متثيل تنظيم فتح هناك، في املؤمترين الس��ادس والس��ابع، 
كان أكثر بكثير من حجم الفلس��طينيني الالجئني، أو تنظيم فتح في اخلارج )مبا 
في ذلك س��ورية، ولبن��ان، واألردن، وباقي الدول العربية واألجنبي��ة(، الذي بلغ 128 
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عض��واً من أصل 1,400 عضو، ف��ي حني كان حجم هؤالء أكبر في املؤمترات اخلمس 
الس��ابقة، مع التأكيد أن عدداً كبيراً من األعضاء وممثلي األقاليم جاؤوا بالتعيني؛ 
وهذا يضمن إعادة جتديد انتخاب الطبقة السياس��ية املهيمنة في فتح”. )اجلزيرة 

نت، 2016/12/4(.
وتوقّع أس��تاذ العلوم السياس��ّية في جامعة األقصى في غزّة »رياض األسطل« 
أن تذهب حركة فتح بعد املؤمتر في اجّتاه االنشطار الكامل في بنيتها التنظيمّية، 
ف��ي ضوء رفض القي��ادات الش��ابّة والقريبة م��ن القيادي دحالن س��يطرة احلرس 
القدمي على قيادة احلركة، مرّجحاً أن يلجأ التّيار الرافض للمؤمتر الس��ابع إلى عقد 
مؤمتر موازٍ. ورأى احملّلل السياس��ّي »محسن أبو رمضان« أّن القرارات التي سيخرج 
بها املؤمتر س��يكون لها انعكاس��اتها على الوضع الداخل��ي للحركة التي تعاني 
خالفات عميقة، إضافة إلى النظام السياسّي الفلسطينّي والعالقة مع إسرائيل، 
مستبعدا أن تكون هناك أّي مساحة للتفاهم واحلوار بني قيادة حركة فتح احلالّية 
وتّيار دحالن، بدليل األحداث الذي ش��هدتها مخّيمات الضّفة من اش��تباكات بني 
كوادر تناص��ر القيادي دحالن واألجهزة األمنية، ما يؤكّ��د أّن العالقات داخل حركة 

فتح تّتجه نحو الفرقة وليس التصالح بعد ذلك املؤمتر.3
من جهته قال القيادي في حركة حماس »غازي حمد«: »إن هناك مشكلة كبيرة 
في فتح اسمها )أبو مازن(!! ألنه مصمم على قيادة فتح نحو املمر اإلجباري، ويريد 
من خالل املؤمتر الس��ابع تأكيد ش��رعيته ونفوذه، وإغالق الباب أم��ام عودة دحالن، 
وأمام الرباعية العربية )الس��عوديّة ومصر واألردن واإلمارات العربّية املّتحدة( التي 

تدعم عودة دحالن إلى احلركة. 4
فيم��ا وصف الكاتب واحمللل السياس��ي »خليل ش��اهني« هذا املؤمت��ر بأنه مؤمتر 
انتخابي بامتياز، هدفه األساس��ي إعادة ترتي��ب موازين القوى الداخلية في حركة 
فتح، األمر الذي سيكون له تأثيرات على إعادة توزيع مواقع القوة والنفوذ في داخل 

السلطة، وفي منظمة التحرير الحقا.5

مؤمترات فتح السابقة
لفهم وتقييم املؤمتر السابع، ينبغي أوال معرفة مدى أهمية انعقاد املؤمتر العام، 
ومكانته في البنية التنظيمية لفتح، وطبيعة املؤمترات السابقة، وأهم سماتها.

يعتبر املؤمتر العام أعلى س��لطة تش��ريعية في احلركة، يق��رّ القوانني واألنظمة 
واللوائ��ح احلركّي��ة ويصوغ البرامج السياس��ّية، ويناقش تقاري��ر اللجنة املركزيّة 
وقراراتها الس��ابقة، إضافة إل��ى أنّه ينتخب هيئات احلرك��ة القيادية والتنفيذية، 
وعلى رأس��ها اللجنة املركزية )أعلى س��لطة تنفيذيّة في احلركة(، واجمللس الثورّي 
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)وهو مبثابة برملان فتح، الذي يتابع تنفيذ قرارات املؤمتر العام، ويراقب عمل األجهزة 
احلركية، ويناقش قرارات وأعمال اللجنة املركزية وهو احللقة الوس��يطة بني املؤمتر 

العام وبني اللجنة املركزيّة(..
ومن��ذ انطالقتها، عقدت حركة فتح س��بعة مؤمترات عام��ة؛ األول في الكويت 
سنة 1962، رس��مت فيه أهداف احلركة وغاياتها، وثبتت فيه الهيكل التنظيمي، 
ووزعت فيه مهمات القيادة، والثاني في دمش��ق أواخر العام 1963 وقد ركزت فيه 
عل��ى زيادة العضوي��ة، وعلى تأمني الدعم العربي والدول��ي. ومع ذلك صنف هذان 
املؤمتران كمؤمترات تأسيس��ية ومتهيدية، بينما يش��ار إلى أن االجتماع العام الذي 

عقد في دمشق أواخر 1964 إلقرار موعد االنطالقة على أنه املؤمتر العام األول.6
كما ُعقد مؤمتر آخر في دمش��ق في حزيران 1967، بعد النكسة مباشرة، حضره 
35 كادرا، دعوا فيه لتواصل العمليات العس��كرية وحرب العصابات، ونقل العمل 
الفدائ��ي إلى داخل األرض احملتلة، وإع��الن االنطالقة الثانية. وفي العام التالي عقد 
املؤمتر الثاني في الزبداني قرب دمشق في متوز 1968، وبرزت في املؤمتر الدعوة إلحياء 
إط��ار اجمللس الثوري املنصوص عليه في )هيكل البناء الثوري( ملراقبة عمل اللجنة 

املركزية العليا، ومت في هذا املؤمتر انتخاب جلنة مركزية جديدة من 10 أعضاء.
وف��ي أوائ��ل أيلول من العام 1971 عق��د املؤمتر العام الثال��ث، والذي احتدت فيه 
النقاش��ات حول أس��باب األحداث الدامية ف��ي األردن واخلروج منه��ا، واتهم فيها 
جه��از الرصد الث��وري بالتقصير وأُدينت بيروقراطية العالق��ة بني منظمة التحرير 
الفلس��طينية وحركة فتح. ومتت الدعوة لتكريس القي��ادة اجلماعية، وجرى إقرار 

النظام الداخلي، وتوضيح مهمات اجمللس الثوري.
املؤمتر الرابع عقد في دمشق أيضا عام 1980، بحضور 500 عضو، في ظل ظروف 
داخلي��ة وإقليمي��ة متأزمة بع��د تصاعد التهديدات اإلس��رائيلية بض��رب البنية 
األساس��ية ملنظمة التحرير ف��ي لبنان. وكان م��ن أبرز قراراته السياس��ية اعتبار 
اإلدارة األميركية عدوة للش��عب الفلسطيني، وضرورة تعميق التحالف مع االحتاد 
الس��وفييتي، أم��ا أهم التغي��رات التنظيمية فه��ي انتخاب أعض��اء جدد للجنة 
املركزية. املؤمتر اخلامس عقد في تونس في ش��هر آب 1988 بحضور أكثر من 1000 
عضو، وفيه وّسعت اللجنة املركزية، وكُرس منصب القائد العام، ومت التأكيد على 
تصعيد الكفاح املس��لح واالنتفاضة الش��عبية، وعلى تواصل العمل السياسي 

على أساس الشرعية الدولية.
املؤمت��ر الس��ادس عقد في بيت حلم في آب 2009 بحض��ور 2355 عضوا، وهو أول 
مؤمتر تعقده احلركة داخل الوطن، ومن أبرز قراراته تصعيد املقاومة بكل أشكالها، 
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وأهمها املقاومة الش��عبية واملقاطعة االقتصادية ومواصلة النضال السياس��ي 
والدبلوماسي.7

تقييم أولي لنتائج املؤمتر
سنحاول في هذا البند إجراء تقييم أولي للمؤمتر السابع، على ثالثة مستويات، 
األول: أه��م اخملرجات، والس��مة العامة التي طغت عليه، الثان��ي: أهم ما مت إجنازه، 
كعم��ل ممتد ملقررات وتوصيات املؤمتر الس��ادس، والثالث: أين أخفق املؤمتر؟ وما هي 

أبرز النقاط التي غفل عنها؟
حول الس��مات العامة للمؤمتر، ميكن القول أنه باختت��ام أعماله، تكون حركة 
فتح قد وضعت نفس��ها في موقف وسط بني ثالثة خيارات: التأكيد على هويتها 
النضالي��ة ودورها الري��ادي كحركة حترر وطن��ي، أو التوجه نح��و حتولها إلى حزب 
للس��لطة، أو إبقاء قدم هنا وأخرى هناك. ويبدو أن اخليار الثالث هو الذي سيطغى 
عل��ى س��مة فتح في املرحلة احلالي��ة، ومع ذلك، فإن أهم ما حقق��ه املؤمتر جناحه 
إلى حد كبير في اس��تعادة وحدة صفوف احلركة، وحمايتها من مخاطر االنقسام 

والتصدعات الداخلية. 
وحس��ب تقرير أعده مرك��ز الزيتونة للدراس��ات فإن انعقاد املؤمتر الس��ابع جاء 
انتص��اراً للرئيس عب��اس، وانتصاراً للموالني خلي��ارات الرئيس من أصحاب املصالح 
املرتبطة ببقاء الس��لطة التي ميس��ك الرئيس بزمامها. وج��اءت مقدمات ونتائج 
املؤمتر تتويجاً لنجاحات الرئيس في توجيه مس��ارات الصراعات على مواقع القوة 
والنف��وذ، مبهارة القادر عل��ى التحكم بخيوط دمى متحركة على مس��رحي فتح 

والسلطة.8
ورأى التقرير أن الرئيس بدا كمن يسمو على كل الصراعات، بل ويخرج أكثر قوة 
كلما تفاقمت اخلالفات والتصدعات من حوله، في مفارقة ال سابق لها تتحول فيها 
الشقاقات بدالً من الوحدة إلى مصدر لتعزيز »الشرعية«. فقد كسب الرئيس عباس 
واحدة من أهم اجلوالت على مستوى تعزيز شرعية قيادته للحركة، ومتكن من بناء 
نقطة اس��تقطاب يصبح فيها خصومه هم ذاته��م خصوم مجموعات املصالح 
في مؤسسات السلطة املدنية واألمنية بشكل خاص، ما مكنه من توجيه ضربة 
قوي��ة خلصومه، س��واء في تيار عضو اللجن��ة املركزية الس��ابق محمد دحالن، أم 
املنتقدين لسياساته، أم بقايا احملسوبني على حقبة الرئيس الراحل ياسر عرفات.9

ال يعني ما س��بق التس��رع بإصدار أحكام قاطعة على مغادرة فتح موقع حركة 
التح��رر الوطني، أو تخليها ع��ن هويتها الكفاحية؛ إذ ما تزال القواعد الواس��عة 
املؤي��دة للحركة تنخرط في مواق��ع النضال التي تفرضها طبيع��ة الصراع ذاته، 
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إضافة إلى وجود تيار في الهيئات القيادية والقاعدية يؤمن بأن الس��مة الرئيسية 
للمرحلة ما تزال التحرر الوطني.10

أم��ا على صعي��د ما مت إجن��ازه، كعمل ممتد ملق��ررات وتوصيات املؤمتر الس��ادس، 
وتوصي��ات املؤمتر الس��ابع، فقد جاء ف��ي البيان اخلتامي ما يش��ير إلى نية صادقة 
إلصالح فتح نفس��ها، واس��تنهاضها، وتفعي��ل أطرها احلركي��ة.. »وأوضح املؤمتر 
أنه ال س��بيل لتحقيق مجمل برامج العم��ل احلركي للمرحلة املقبلة دون تنظيٍم 
متعاٍف مس��تنٍد إلى قواعد وأس��س النظ��ام الداخلي ل�«فتح« ف��ي احلرص على 
انتظ��ام اجتماعات األط��ر احلركية القاعدي��ة والقيادية بالتزام قائ��م على احلياة 
الدميقراطية في هذه األطر واملش��اركة الفعال��ة من قبل جميع األعضاء، وخاصة 
قطاعي املرأة والشبيبة، مؤكدا أن س��ير أعمال املؤمتر السابع وجناحه االستثنائي 
يعزز قدرة احلركة على تطوير األداء وتعميق املمارسة الدميقراطية في جميع اجملاالت«. 
في هذا اجملال ميكن رصد العديد من املنجزات، وقد أش��ار إليها بالتفصيل تقرير 
مفوضي��ة التعبئة والتنظي��م، وهي منجزات تتعلق بتصلي��ب احلركة، وتقويتها، 

واستنهاضها، وعقد مؤمترات األقاليم، وانتخاب قيادات حركية جديدة.. 
غاب ع��ن البيان اخلتامي اإلش��ارة للمقاومة الش��عبية، لكنها وردت وبش��كل 
واضح ف��ي تقارير اللج��ان، وفي البرنامج السياس��ي والتقرير السياس��ي، حيث 
أك��دت جميعها عل��ى أهمية تصعيد املقاومة الش��عبية، وتعميمها.. وحس��ب 
تقرير مفوضية التعبئة والتنظيم فقد اعتمدت احلركة املقاومة الشعبية بكافة 
أش��كالها أسلوبا وأداة رئيس��ة في مقاومة االحتالل، وجعلتها على رأس أولويات 
احلرك��ة، ودعت قادته��ا وكوادرها وأعضاءه��ا ومناصريها لالنخ��راط بكل قوة في 
فعاليات املقاومة الش��عبية، وأنشأت جسما مستقال داخل فتح خاص باملقاومة 
الش��عبية واجلدار واالس��تيطان، وشكلت عش��رات اللجان الش��عبية قرب جدار 

الفصل العنصري، وفي األغوار والقدس.
وفي مجال اجلهود الدبلوماس��ية والسياسية جاء في البيان: »وأكد املؤمتر على 
ضرورة مواصلة مس��يرة فلس��طني في األمم املتحدة من خ��الل تفعيل كل اجلهود 
الدولية إلنفاذ القرار األممي رقم )19/67( للعام 2012، الذي اعترف بفلسطني كدولة 
بصفة مراقب والس��عي للحصول على العضوية الكاملة، ومواصلة العمل على 
انضمام دولة فلس��طني للمؤسسات واملنظمات واملواثيق والبروتوكوالت الدولية. 

ونيل املزيد من االعترافات بدولة فلسطني من دول العالم«.
ويب��دو أن رص��د النجاح��ات واملنجزات في ه��ذا اجملال أمر متيس��ر؛ فقد حققت 
احلركة العديد من األهداف التي حددها املؤمتر السادس، وأبرزها انتزاع اعتراف دولي 
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واس��ع بدولة فلس��طني، وانضمام فلس��طني لألمم املتحدة )عضواً مراقباً(، فضال 
ع��ن انضمامه��ا للعديد من املنظم��ات الدولية الهامة، وتوقيعه��ا على عدد من 

املعاهدات واملواثيق الدولية.
عل��ى صعي��د آخ��ر له عالق��ة ببناء جس��ور م��ع اجملتم��ع اإلس��رائيلي: جاء في 
البيان: “وأكد املؤمتر على اس��تراتيجية “فتح” ومنظمة التحرير الفلسطينية في 
توس��يع قنوات احلوار والتواصل مع مختلف مكونات اجملتمع اإلس��رائيلي مبا يخدم 
مشروعنا للتحرر الوطني ويعزز فرص حتقيق السالم العادل املستند إلى الشرعية 
الدولي��ة ويحقق ح��ال عادال ومتفقا عليه لقضية الالجئ��ني وفق القرار األممي 194 

وكما ورد في مبادرة السالم العربية”. 
في ه��ذا اجلانب، حتدث تقرير “جلن��ة التواصل مع اجملتمع اإلس��رائيلي” عن نتائج 
مثمرة س��اهمت في حتديد معالم اخلريطة السياسية/ االقتصادية/ االجتماعية/ 
األكادميي��ة/ احلزبي��ة/ املدنية داخل إس��رائيل، وفه��م طبيعة اجملتمع اإلس��رائيلي 
وتوجهات��ه عل��ى نحو أدق وأعمق، وهو أمر مهم لبناء إس��تراتيجية فلس��طينية 
مقاوم��ة. وأيض��ا، ذكر التقرير أن عمل اللجنة س��اهم في تبدي��د مخاوف الكثير 
م��ن اجلماعات والش��رائح الت��ي كانت تتخ��ذ مواق��ف متطرفة ومتش��ددة جتاه 
الفلس��طينيني، ومتكنت م��ن نقلهم إلى مواقع احلياد. وأيضا س��اهمت في إعادة 
جس��ور الثقة والتواص��ل مع الطائفة الدرزية، والتي هي جزء أصيل من الش��عب 

الفلسطيني.
أم��ا على صعي��د اإلخفاقات، والنقاط الت��ي غفل عنها املؤمت��ر؛ فبداية ميكن 
الق��ول أنه إذا كان املؤمتر قد جنح في جتديد ش��رعية القي��ادة، وتوحيد أطر احلركة، 
ودرء االنشقاق، إال أنه أخفق في تقدمي إجابات واضحة حول دور احلركة النضالي في 
املرحلة املقبلة، وبالذات فيما يخص طبيعة العالقة مع إس��رائيل، والعودة ملواقع 
االش��تباك معها. كما أخفق في تق��دمي مراجعة جدية نقدي��ة للتجربة املاضية، 
وحتّول إل��ى مؤمتر انتخابي، على حس��اب النق��اش املتعلق مبتطلبات اس��تنهاض 
احلركة، واختتم أعماله بإبقاء القدمي على حاله؛ بل وخس��رت فتح من اس��تبعدوا 
م��ن عضوية املؤمتر، س��واء من بات��وا مصنفني ضمن خان��ة »املتجنحني«، أو مئات 

الكوادر الذين مت استبعادهم من عضوية املؤمتر، خاصة من كوادر الشتات.
وج��اء في البي��ان اخلتام��ي للمؤمت��ر تأكيد على »وج��وب عقد اجملل��س الوطني 
الفلسطيني خالل فترة ثالثة أشهر، وذلك من أجل تفعيل دوائر م. ت. ف. واحلفاظ 
على م.ت.ف. كبيت سياسي ومعنوي ألبناء الشعب الفلسطيني كافة في الوطن 

والشتات«.
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اليوم، وبعد أكثر من أربعة شهور على انقضاء املؤمتر، لم تبُد في األفق أية إشارة 
جدية ميكن البناء عليها فيما يخص عقد اجمللس، س��واء بتوجيه دعوات، أو حتديد 
األسماء واجلهات املشاركة فيه، أو زمن ومكان انعقاده، أو عقد مشاورات جادة مع 
الفصائل لالتفاق على احلد األدنى من القواس��م املشتركة كأرضية ينعقد عليها 

اجمللس.. وهذا ما ينطبق أيضا على محاوالت تفعيل وتطوير وإصالح املنظمة.
وبالنسبة للمصاحلة الوطنية وإنهاء االنقسام، جاء في البيان: »أكد املؤمتر على 
ضرورة التصدي لالنقسام البغيض وإنهائه، إلجناز املصاحلة الوطنية وبهدف تعزيز 
الوحدة الوطنية، أرضا وش��عبا وفصائل ومؤسس��ات، ضمان��ًة لتحقيق النصر«. 
ومن الواضح للقاصي والداني أن املصاحلة لم تتحقق، واالنقس��ام لم ينته، وليس 
في األفق مؤش��رات تدل على االقتراب من حتقيق ذلك اله��دف.. وإذا كانت حماس 
تتحمل املسؤولية األكبر عن اس��تمرار االنقسام، فإن فتح أيضا تتحمل جزءا من 

املسؤولية، وعليها أن تعترف بذلك.
كما أخفقت فتح هذه املرة، من خالل مؤمترها من اس��تيعاب اخلالفات الداخلية، 
ف��ي حني كان��ت أقدر على ذلك ف��ي مرحلة الس��بعينات والثمانين��ات، من حيث 
اس��تيعاب التي��ارات والتوجهات اخملتلفة، حتت س��قف فتح وقيادتها الش��رعية، 

بالرغم من تنوعها وتباينها على نحو كبير آنذاك.
وفي مجال إعادة استنهاض احلركة يبدو واضحا أنه ال اللجنة املركزية وال اجمللس 
الث��وري يعق��دان اجتماعاتهما بش��كل منتظ��م، ولم ينجحا ف��ي وضع ضوابط 
للش��فافية والقضاء على الفس��اد داخل الس��لطة. ولم ينجحا في اس��تيعاب 
اخلالفات الداخلية، كما أن تنظيم فتح ما زال هالميا، ولم يستعد مكانته الريادية 
في الشارع الفلسطيني. وعلى صعيد املقاومة الشعبية، بالرغم من كل احلديث 
ع��ن التصعيد واللجان، إال أن فت��ح أخفقت في تعميم املقاومة الش��عبية على 
مس��توى الوطن. كما أخفقت في تبني الهبة الش��بابية التي انطلقت في أواخر 

العام 2015. 
وأيضا لم تبِد احلركة االهتمام الكافي بقطاعي الش��باب واملرأة، فمثال ال توجد 
مفوضي��ات خاصة بهما، والهيئات القيادية الفتحوية ما زالت ذكورية، وأغلبيتها 

املطلقة من كبار السن، ويغيب عنها الشباب بشكل واضح.
كما أن جتديد مبايعة أبو مازن بالتصفيق رئيساً للحركة، في الساعة األولى من 
أعمال املؤمتر، أضعف من ش��رعيته كرئيس، فمثل هذه املمارسة ال تنطبق عليها 
معايي��ر العملي��ة االنتخابية، إذ إن الرئيس لم يقدم اس��تقالته أص��الً لكي يعاد 
انتخابه، ولم يفتح الباب للترش��ح أمام أعضاء املؤمتر، ولو ش��كلياً، ومتت املبايعة 
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قبل أن يطرح الرئيس رؤيته التي يفترض انتخابه على أساسها. 
ف��ي الي��وم الثاني ألقى الرئيس خطابا اس��تغرق نحو ثالث س��اعات، تطرق فيه 
إلى الكثير من القضايا واملواقف، مثل املفاوضات، وأش��كال النضال، والعالقة مع 
دول��ة االحتالل، ودور الس��لطة؛ وبالرغم من أهميت��ه وصراحته بيد أنه خال من أية 
مراجعة نقدية لإلخفاقات واألخطاء الس��ابقة، أو تقييم للمس��ار الس��ابق، كما 
متاهت في اخلطاب إجنازات حركة فتح مع إجنازات السلطة، مثل احلديث عن إقامة 
املستش��فيات واملدارس، وعدد عقارات الس��فارات اململوكة للسلطة. )انظر نّص 

خطاب الرئيس، صحيفة األيام الفلسطينية، 2016/12/1(.
وش��كلت رؤية الرئيس امتداداً للسياس��ة املعتمدة من قبل فتح والسلطة دون 
جتديد ذي شأن، أو حتى االقتراب من قرارات اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الصادرة 
في آذار )مارس( 2015، والتي أقرت وجوب إعادة النظر في العالقة مع دولة االحتالل، 
ووقف التنس��يق األمني، وإعادة النظر في االتفاق��ات املوقعة. وكان واضحاً أن من 
يص��وت لتجديد البيعة لرئيس احلركة بالتصفيق، قبل أن يطرح برنامجه وتصوره 
السياس��ي، يصعب علي��ه االعتراض الحقاً على هذا البرنام��ج، إلى احلد الذي لم 
يذكر فيه الكفاح املس��لح، حتى كمجرد حقّ في ممارس��ة أشكال املقاومة، في أي 

من كلمات ومداخالت أعضاء املؤمتر!11 
وف��ي مجاالت أخ��رى، أجلت فتح تنظي��م االنتخابات البلدية أكث��ر من مرة، لم 
تتمكن احلركة من إع��ادة ترميم عالقاتها مع الدول العربية، على النحو املطلوب، 
وكذلك، فإن الوضع اإلعالمي للحركة لم يتحسن، ال اإلذاعة وال الفضائية متكنتا 
م��ن فرض نفس��يهما على اجلمهور بأي ش��كل، التعامي��م التنظيمية للموقف 
السياس��ي متوقفة، الناطقون اإلعالميون لم يتطور أداؤهم بالش��كل املطلوب، 

ومواقع فتح على اإلنترنت ما زالت مبعثرة، وغير جاذبة.. 
هذا فضال عن اإلخفاقات الشكلية األخرى، وأبرزها عدم توزيع جدول أعمال املؤمتر 
ووثائقه عل��ى األعضاء، مبا في ذلك البرنامج السياس��ي وبرنام��ج البناء الوطني 
وتقارير املفوضيات قبل املؤمتر بفترة كافية، ليتس��نى لهم قراءتها ومناقش��تها، 
حيث قُدمت بعد عرض رؤية الرئيس مباش��رة، واس��تغرق طرحها ونقاش��ها يوماً 

واحداً فقط، تاله فتح باب الترشح واالنتخاب في اليوم الرابع.

خالصة 
املؤمترات احلركية العامة مس��ألة في غاية األهمية بالنس��بة حلركة فتح، وألي 
تنظي��م أو حزب سياس��ي، فيها يت��م جتديد األط��ر القيادية ومراجع��ة البرنامج 
السياس��ي، وتقيي��م األداء الع��ام، وممارس��ة النقد الذات��ي، واملراجع��ات اخملتلفة، 
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ووض��ع اخلطط والبرامج املس��تقبلية، وهي الت��ي تعطي احليوي��ة والدميومة ألي 
إطار سياس��ي، وجتدد ش��بابه، وتضخ فيه دماء جديدة، وتطور خطابه السياس��ي 
واإلعالم��ي مبا يتواءم م��ع تطورات األوضاع واملس��تجدات على الس��احة الدولية. 
وبدونه��ا تص��اب التنظيمات بالتكل��س والوهن والترهل، وجتد نفس��ها بعد فترة 

متخلفة عن شعبها، وعن مجريات األحداث وتطوراتها..
بالنسبة حلركة فتح، بوصفها حركة الشعب الفلسطيني عاّمة، وقائدة نضاله 
الوطني، وصاحبة التجربة األطول واألوس��ع واألكثر تأثيرا على احلياة السياس��ية، 
وعلى مجريات الصراع .. تزداد أهمية عقدها للمؤمترات، سيما في ظل التهديدات 

التي تتعرض لها احلركة، وحالة التجاذبات والتصدعات الداخلية.
لذلك، اكتسب املؤمتر الس��ابع أهمية خاصة، وقد استعرضنا في هذه الدراسة 
جانب��ا من الظروف واحليثيات التي أحاطت بانعقاده. اليوم، وقد انعقد املؤمتر، وبات 
جزءا من التاريخ النضالي الفلس��طيني، جند حاجة ماسة الستشراف مستقبل 
احلركة، وحتديد أولوياتها، وأهم النقاط التي ينبغي لها مراعاتها، والبدء بتنفيذها..

ومع تغيرات معطيات الصراع، وتغير اخلارطة السياسية الداخلية اإلسرائيلية، 
وما نشهده من اندفاع متزايد لليمني الصهيوني، واستمرارية وتعميق مخططات 
االحت��الل االس��تيطانية والتهويدية، وعلى ض��وء تغي��ر اإلدارة األميركية ووصول 
»دونالد ترامب« لسدة الرئاسة، ورهان احلكومة اإلسرائيلية على دعم غير مسبوق 
من إدارته، ينبغي على فتح، والقيادة الفلسطينية عموما استيعاب هذه التغيرات، 
واتباع سياسات جديدة، واعتماد منهجية نضالية جديدة للرد على هذه التحديات 
اخلطيرة، وبشكل خاص من حيث فرض مسار أكثر ثورية من املواجهة السياسية 
وامليدانية مع قوات االحتالل واملستوطنني، والتعبئة اجلماهيرية، وتوفير متطلبات 
هذا التحول في االس��تراتيجية الفلس��طينية، وفي مقدمتها إعادة بناء الوحدة 

الوطنية، وإصالح املنظمة والسلطة. 
وهذا كله يتطلب اس��تنهاض احلركة، وتغيير سياس��اتها باجتاه استعادة دورها 
ف��ي إطار اإلبقاء على مفه��وم التحرر الوطني، وإعادة عالقتها مع إس��رائيل كما 
ينبغي لها دوما أن تكون: عالقة قائمة على املقاومة واالشتباك في كافة امليادين، 
وه��ذا يعني بطريقة ما مللمة صفوف احلركة، واس��تعادة كافة املناضلني املؤمنني 
مبكان��ة فت��ح كحركة حترر وطني، س��واء من بني أعضاء اللجن��ة املركزية اجلديدة 
واجمللس الثوري، أم آالف الكوادر الذين مت تهميشهم من مناضلي احلركة في الوطن 
والش��تات، ممن لديهم رؤية نقدية للمس��ار الس��ابق ومتطلبات اخل��روج من املأزق 

الراهن، أو الذين يعتبرون أنفسهم مستنكفني، احتجاجا على تراجع فتح.
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ومث��ل هذا التحول الثوري ال يجوز أن يبقى مرهون��اً بانتظار ردود أفعال االحتالل 
ومس��توى تطور الصراع على األرض، بل يتطلب املبادرة من كوادر احلركة أساس��ا، 
س��واء ممن شاركوا في املؤمتر أو ممن لم يشاركوا، وأيضا من فصائل العمل الوطني 
واإلسالمي، بالدعوة لالنخراط في ورشة عمل وطنية شاملة وموسعة لتصحيح 
املس��ار االس��تراتيجي الفلس��طيني، عبر حوار وطني ش��امل، قب��ل عقد اجمللس 
الوطني، يركز على أسس ومتطلبات إعادة بناء الوحدة الوطنية في إطار منظمة 
التحرير على أساس برنامج سياسي توافقي، وتشكيل قيادة واحدة، والتوافق على 
أس��س الشراكة الوطنية، مبش��اركة اجلميع دون إقصاء، وإعادة توحيد املؤسسات 
املدني��ة واألمنية للس��لطة على قاعدة حتديد العالقة مع دول��ة االحتالل، واخلروج 
التدريجي من اتفاق أوس��لو ومالحقه، وإعادة النظر في دورها ووظائفها وتصحيح 
عالقته��ا باملنظمة لتصبح س��لطة معنية بتقدمي اخلدم��ات للمواطنني، وبحيث 

تكون االنتخابات تتويجاً للتوافق الوطني على ما سبق. 
وما س��بق ذكره يتطلب من اللجنة املركزية االرتقاء إلى مس��توى املس��ؤوليات 
التي يفرضها اس��تمرار هيمنة احلركة على املؤسس��ات الوطنية، وفي مقدمتها 
تغلي��ب متطلبات الصراع مع االحتالل على الصراع على مواقع القوة والنفوذ في 
سلطة يس��عى االحتالل لتكريس دورها كوكيل أمني وإداري واقتصادي لالحتالل. 
وه��و ما يتطل��ب التركيز على تبني برنامج عمل إلعادة اس��تنهاض فتح كحركة 
حترر وطني وتصحيح مسار الصراع مع االحتالل، ووقف متاهي احلركة مع السلطة، 

وإحياء دور املؤسسات الوطنية.12

خامتة 
وأخي��را، إذا كان إص��الح التاري��خ أو تغيي��ره أمرا مس��تحيال؛ فعل��ى األقل ميكن 
االس��تفادة من جتارب التاريخ، وتدارك األخطاء مستقبال، على سبيل املثال، وفيما 
يتعلق باملؤمتر الس��ابع، فق��د أخطأت احلركة مبوضوع مناقش��ة وإق��رار البرنامج 
السياس��ي وإق��رار التعديالت عل��ى النظام الداخل��ي.. كان من املفت��رض أن تتم 
مناقش��ة هذه األمور بشكل أوسع وأش��مل وأعمق، ما جرى عمليا هو توزيع هذه 
البرام��ج والوثائق على أعضاء املؤمتر خالل فترة وجي��زة جدا، وتخصيص يوم واحد 
فقط ملناقشتها وإقرارها.. لتدارك مثل هذا اخلطأ، وحتى ال تكون مؤمترات فتح مجرد 
مهرجان��ات انتخابي��ة وإلقاء خطب.. ينبغي صياغة مس��ودات ومقترحات لكافة 
البرام��ج والوثائق قبل انعق��اد املؤمتر بفترة كافية، وتوزيعه��ا على األطر احلركية، 
وعلى القواعد التنظيمية، وحتى على الرأي العام الفلس��طيني، وعقد عش��رات 
ال��ورش واالجتماعات واملؤمت��رات التمهيدية ف��ي غرف مغلقة، وأخ��رى مفتوحة، 
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ومنحه��ا الوقت الكافي واجلهد الذي تس��تحقه، قبل عرضه��ا على املؤمتر العام.. 
وهذا األس��لوب وحده الكفيل بإجناح املؤمتر، وإشراك كل قواعد فتح فيه، ليتحمل 
اجلميع املس��ؤولية؛ قيادة، وكوادر، وقواعد تنظيمية.. وبهذا الشكل ال يكون لعدد 
أعضاء املؤمتر، أو لألس��ماء املش��اركة أهمية حاسمة، ألن مضمون ومحتوى املؤمتر 

اشترك في صياغتها وحتديدها اجلميع، ليأتي املؤمتر ملنحها صفة الشرعية. 
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مقاربة اسرتاتيجية لوثيقة حركة حامس

إبراهيم أبراش *

أث��ارت وثيقة حماس )امليثاق اجلديد( التي أعلن عنها رئيس مكتبها السياس��ي 
الس��ابق خالد مش��عل في الدوحة ف��ي الفاحت من أيار )ماي��و( 2017 اهتماما على 
املستويات الوطنية والعربية والدولية من جهة الهدف من طرحها واجلهة اخملَُاَطبة، 
وخصوص��ا أنها تضمنت مفاهيم ومصطلح��ات ال تخلو من التباس بحيث ميكن 

تفسيرها بأوجه متعددة ومبا يعني الشيء ونقيضه.  
وس��نحاول في بحثنا أن نق��ارب الورقة ليس من خالل حتلي��ل مضمون الوثيقة 
بل من خالل مقاربة اس��تراتيجية للوثيقة في س��ياق مراجعات جماعات اإلسالم 
السياس��ي وفشل جماعة اإلخوان املس��لمني في مراهناتهم على الربيع العربي، 
أيض��ا في س��ياق امل��أزق الذي وصلت ل��ه حركة حماس ف��ي إداراته��ا لقطاع غزة 
وخصوصا أن الوثيقة أثارت ش��كوكا حول ما إن كانت تش��كل مراجعة حقيقية 
عند حركة حماس تتس��اوق مع مراجعات جماعات اإلسالم السياسي في الفترة 
األخيرة، أم أنها براغماتية سياسية ونوعا من الباطنية السياسية بهدف تسويق 
حركة حماس نفسها لتتموقع كطرف سياسي )وطني( يستدرج اعترافا بها بديالً 
ملنظمة التحرير أو ندا لها في متثيل الشعب الفلسطيني ولو في حدود سلطتها 

في قطاع غزة، ومحاولة للخروج من املأزق الذي تعانيه في إدارة قطاع غزة. 
سنقارب املوضوع من خالل احملاور التالية:

احملور األول: الوثيقة في سياق فقه مراجعات جماعات اإلسالم السياسي 
احملور الثاني: مراجعات حركة حماس وإشكالية الوطني والديني 

احملور الثالث: الوثيقة خطوة نحو الوحدة الوطنية أم خطوة نحو االنفصال

* أستاذ العلوم السياسية، جامعة األزهر -  غزة. 
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احملور األول

الوثيقة في سياق فقه مراجعات جماعات اإلسالم السياسي
ألن حرك��ة حماس جزء من جماعة اإلخوان املس��لمني أو فرعها الفلس��طيني، 
وألن جماع��ة اإلخ��وان املس��لمني كغيره��ا من جماعات اإلس��الم السياس��ي متر 
بحالة تراجع بل فش��ل في مش��روعها السياسي للوصول للس��لطة وبناء دولة 
ديني��ة موظفة فوضى الربيع العربي، فقد تداركت حركة حماس وبعض جماعات 
اإلسالم السياس��ي األمر بالقيام مبراجعات فكرية ملنطلقاتها وسلوكياتها، وهي 
مراجعات ما زالت تثير كثيرا من النقاش حول مصداقيتها، وفي هذا السياق تأتي 

وثيقة حركة حماس.  

حول فقه املراجعات 
تعد املراجعات احلزبية أو النقد الذاتي حالة صحية وجزءاً من احلياة السياس��ية 
لألحزاب واجلماعات السياسية ولأليديولوجيات واألفكار. لكن بالنسبة للجماعات 
العقائدي��ة كجماعات اإلس��الم السياس��ي فاألمر مختلف لي��س ألنها جماعات 
ذات مرجعية دينية بل ألنها تضفي على نفس��ها وأشخاصها واجتهاداتها طابع 
القدس��ية مما يجعل املراجعات أمرا صعبا إن لم يكن مس��تحيال ألنه يعتبر مسا 
باملقدس، ليس املقدس احلقيقي املرتبط بالقرآن والس��نة ب��ل اجتهادات وتأويالت 

وأشخاص مت إضفاء طابع القدسية عليهم.  
إذا كان��ت مراجع��ة املواق��ف والتوجهات السياس��ية واأليديولوجي��ة لألحزاب 
واحلركات العقائدية وما يُبنى عليها من ممارسات أمراً محموداً ومطلوباً في احلياة 
السياس��ية بش��كل عام، فكيف إن أدت هذه املواقف واملمارس��ات لنتائج كارثية 
عل��ى الش��عب والقضية أو العقيدة مبا ف��ي ذلك العقيدة الدينية نفس��ها التي 
يدافع عنها احلزب أو اجلماعة العقائدية كما جرى مع ممارسات هذه اجلماعات خالل 
فوضى ما يس��مى الربيع العربي وما جرى أثناء وبعد س��يطرة حركة حماس على 

قطاع غزة.  
لقد أك��دت التجارب التاريخي��ة واملعاصرة أيضا، أن العمر السياس��ي لألحزاب 
والنظ��م الدوغماتي��ة والديني��ة املغلقة قصي��ر، وكلما تأخرت عملي��ة املراجعة 

والتحول عند هذه األحزاب واألنظمة كان سقوطها أكثر حتمية وأكثر دموية.  
ال نقصد باملراجعات في س��ياقنا هذا عملية التقييم للس��لوك واملواقف التي 
تقوم بها األحزاب أو أية مؤسسة وحتى األشخاص بني فترة وأخرى ملعرفة أسباب 
اخلل��ل والتقصي��ر في عمله��ا حتى تتمكن من ع��دم تكرارها مس��تقبال،  كما ال 
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نقص��د باملراجعة هنا النقد الذاتي أو املراجعة الروتينية للمواقف والس��لوكيات، 
فهذه كلها أمور تدخل في صلب العمل السياسي ومن طبيعة احلياة بشكل عام 

كما سبق الذكر.  
تعريفن��ا اإلجرائ��ي للمراجعات أنه��ا العملية الت��ي تقوم مبقتضاه��ا األحزاب 
واجلماعات العقائدية وخصوصا اإلسالمية مبراجعات كلية أو جزئية الجتهادات أو 
س��لوكيات، وتكون األمور التي مت التراجع عنها من الثوابت واألساس��يات في فكر 
ومنهج هذه اجلماعات، كما أن سياق املراجعات يأتي بعد سنوات من ممارسة العنف 
وتكفي��ر أو تخطيء النظام واجملتمع أحيانا ومعاداة الدولة الوطنية وتش��ريعاتها 
الوضعي��ة وعدم االعتراف بها، وغالبا ما تأت��ي املراجعات بعد أزمة عميقة متر بها 

هذه اجلماعات.  
فاملراجعة بهذا املعنى تعني إعادة نظر جذرية فيما كان يُعتبر بالنسبة للجماعة 
مس��لمات ال مجال للشك فيها، وإدراجها في سياق االجتهادات التي تقبل اخلطأ 
والص��واب أو اعتبارها من األخط��اء التي يجب التخلي عنه��ا نهائيا. واملراجعة ال 
تعن��ي الرجوع عن القواعد الثابتة في العقيدة التي ال يُختلف عليها أو يُش��كَك 
بها، بل مراجعة اجتهادات وتفسيرات كانت اجلماعة تعتبرها مسلمات. فاملراجعة 
تنصب على اإلنتاج البشري من فكر وسلوك وليس على الكتاب السماوي– القرآن 
- أو أحادي��ث الرس��ول ونهجه، حيث كل ما هو خ��ارج هذين املصدرين غير مقدس 

وغير ُملزم وميكن الرجوع عنه.  
إن ما يجعل املراجعات تؤدي لزعزعة اجلماعات العقائدية وإحداث أزمات عميقة 
داخله��ا قد ت��ؤدي إلى انهيارها أو تفككها، هو انغالق ه��ذه اجلماعات لعقود على 
نفسها، وإضفاء طابع القدسية على تنظيراتها ومنظريها بحيث ال تُفسح اجملال 
ألن جتدد نفسها ومقوالتها من خالل التجربة والواقع واستمرارها باملكابرة والعناد 
وإدارة الظه��ر للفجوة الكبيرة بني مجريات الواق��ع ومتطلبات احلياة اليومية من 

جانب وتنظيراتها ومنظريها من جانب آخر.1
إن كان مصطل��ح املراجع��ات الفكري��ة ارتب��ط ف��ي عصرنا الراه��ن باجلماعات 
األصولية اإلس��المية –األممية اإلسالمية - فقد س��بقها في ذلك مراجعات داخل 
جماع��ات عقائدي��ة علمانية. ففي العال��م العربي هناك جترب��ة حركة القوميني 
العرب حيث حدث التحول واالنتقال من القومية املثالية إلى القومية االشتراكية 
ثم مراجعة ش��مولية امتدت من 1964 إل��ى 1968 أدت لتحولها إلى قوى وأحزاب 
وطني��ة، وقد صاحب ذلك مراجع��ات فكرية عميقة2. ومراجعات الفلس��طينيني 
الذي��ن كان��وا منتمني ألح��زاب قومية أو يس��ارية أو دينية قبل تأس��يس منظمة 
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التحري��ر الفلس��طينية، حيث راجع هؤالء مواقفهم من الوطنية الفلس��طينية 
بع��د هزمية حزيران 1967، وقرروا هجر تنظيماتهم واالنتماء ملنظمة التحرير فرادى 

أو دخول أحزابهم ملنظمة التحرير في إطار املشروع الوطني الفلسطيني. 
وفي املغرب جرت مراجعات منتصف الثمانينات عند قوى اليسار. حيث انتقلت 
ه��ذه األحزاب، كحزب االحتاد االش��تراكي للقوات الش��عبية واحلزب الش��يوعي – 
التقدم واالش��تراكية الحقا - ومنظمتا إلى األم��ام و23 مارس، من مرحلة املعاداة 
املطلقة للنظام وإش��هار الس��الح ضده إلس��قاطه وإقامة نظام سياسي بديل 
يتبنى املنهج املاركسي، إلى مرحلة االندماج واملشاركة في النظام السياسي في 
إطار مصاحلة تاريخية مع املؤسس��ة امللكية والنهج الدميقراطي، وقد آلت األمور 
إلى أن يشكل حزب االحتاد االشتراكي احلكومة وصيرورة أمينة العام عبد الرحمن 
اليوس��في من محكوم باإلعدام يعيش في املنفى في فرنس��ا إلى رئاس��ة الوزراء، 

بعد االنتخابات البرملانية عام 1998 وتشكيل حكومة التوافق الوطني.3

املراجعات عند جماعات اإلسالم السياسي 
تصريحات راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسي في املؤمتر العام العاشر 
للحزب 19-21 أيار )مايو( 2016 وتصريحات الحقة له لصحيفة الش��رق األوس��ط 
اللندني��ة ق��ال فيه��ا »إن حركة النهضة تطورت من حركة إس��المية ش��مولية 
إل��ى حزب مدني وطني متصالح مع الدولة واجملتم��ع«، وتأكيده على قطع الصلة 
التنظيمية بجماعة اإلخوان املس��لمني وباأليديولوجيات الشمولية والفصل بني 
الدع��وي والسياس��ي4. هذه التصريح��ات فتحت مجددا موض��وع املراجعات عند 
اجلماعات األصولية وتأثيرها على مس��تقبل الظاهرة املسماة اإلسالم السياسي 

وعالقتها بالدولة الوطنية واجملتمع بشكل عام.
مع أن التجربة الش��خصية لراش��د الغنوش��ي املرتبطة بحياته في املنفى في 
فرنس��ا ولندن لعبت دورا في صق��ل أفكاره ومرونتها، وما س��اعد على ذلك أيضا 
خصوصية اإلس��الم السياس��ي في تونس وهي خصوصية مستمدة من طبيعة 
اجملتمع التونس��ي والثقافة التي رسخت خالل عقود ما بعد االستقالل، إال أن هذه 
املواقف حلزب النهضة وللغنوش��ي حتديدا تندرج في إطار ما ميكن أن نسميه فقه 
املراجعات عند جماعات اإلس��الم السياس��ي، وهي ظاهرة ليس��ت جديدة، ولكن 
هذه املرة مختلفة حيث جاءت بعد تراجع ش��عبية جماعات اإلس��الم السياس��ي 
وفش��ل جتربتها في احلكم في بع��ض الدول5، وحتميلها مس��ؤولية فوضى الربيع 
العرب��ي وما صاحبها من مظاهر عنف،  وانكش��اف عالقته��م بالغرب وخصوصا 

الواليات املتحدة األميركية.  



88

ميك��ن إرجاع أولى االجتهادات التي ميكن إدراجها في س��ياق املراجعات املعاصرة 
عند املرجعيات الدينية وداخل جماعات اإلس��الم السياسي إلى أحد علماء األزهر، 
علي عب��د الرازق، الذي اعتبر أن نظام اخلالفة نظام دنيوي وليس دينيا6ً، وقد تعرض 
ف��ي حينه النتقادات كثيرة وأصدر األزهر بيان��ا قال فيه إن أقوال علي عبد الرزاق ال 

متثل األزهر.  
ما ب��ني عامي 1997 و1999 أقدم��ت بعض قيادات اجلماعة اإلس��المية املصرية 
أثن��اء وجودها في الس��جن على مراجعات أث��ارت كثيرا من اجل��دل داخل اجلماعة 
وخارجها، وهي مراجعة اقتصرت على التراجع عن نهج العنف واألس��س الفكرية 
الفقهي��ة التي يس��تند إليه��ا7. ومع أن جدال ث��ار الحقا ح��ول مصداقية وجدية 
مراجعات السجون إال أننا نعتقد أن أهم قيادات اجلماعة اإلسالمية كانت صادقة 
في مراجعاتها ومنهم ناجح إبراهيم8. وبعد س��قوط حكم محمد مرسي وبداية 
محاكمة قادة اإلخوان في الس��جون متت مراجعات داخل جماعة اإلخوان وإن كان 
البعض يش��كك بجدواه��ا ومصداقيتها حيث ينظرون له��ا كمناورة للخروج من 

السجن أو كممارسة باطنية متَيز بها اإلخوان.    
في نهاية السبعينات أثار حسن الترابي في السودان ضجة كبيرة مبواقفه التي 
اعتب��رت مراجعات خطيرة حتى إن بعض علماء الس��ودان طالبوا ب�«اس��تتابته« 
وبعضه��م اآلخ��ر قال إن��ه تأثر بأف��كار اخلميني حيث كان��ت الث��ورة اإليرانية في 
بداياتها. مس��ت مراجعات الترابي جوانب متع��ددة،  كاملوقف من املرأة وكانت له 
رؤي��ة متقدمة جتاه امل��رأة، وعالقة الدعوي بالسياس��ة، حيث ق��ال بأولوية الدولة 
عل��ى اجملتم��ع، أيضا حول اجله��اد والعالقة مع أصح��اب الديانات األخ��رى، ومع أن 
الترابي انش��ق عن جماعة اإلخوان املسلمني مبكرا وشكل »حزب املؤمتر الشعبي 

السوداني« إال أنه استمر في مراجعاته املثيرة للجدل حتى وفاته9.
وبالنس��بة لتنظيم القاعدة العنوان األبرز لإلس��الم السياس��ي املتشدد، فقد 
مارس��ت القاعدة نقدا عنيفا جلماعة اإلخوان املس��لمني وأخ��ذت عليها نهجها 
البراجمات��ي املف��رط بل وصف��ت اجلماعة بأنه��ا »مرجئة العص��ر«، إال أن تنظيم 
القاع��دة لم ينج بدوره من مراجعات من داخله بدءا من عام 2007 وكان أش��هرها 
مراجعات س��يد إمام الش��ريف املش��هور بالدكتور فضل و»مفت��ي اجملاهدين في 
َّن مراجعاته ف��ي ثالثة كتب،  العال��م« كم��ا أطلق علي��ه تنظيم اجله��اد، وق��د دَو
أوله��ا »وثيقة ترش��يد العمل اجلهادي« وثانيه��ا »التعرية«، وآخره��ا »الصراع في 
أفغانس��تان«، وأه��م ما جاء في مراجعات��ه: الدعوة  لترش��يد العمل اجلهادى في 
مص��ر والعالم، كما اس��تنكر ظهور صور مس��تحدثة من القتل والقتال باس��م 
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اجلهاد انطوت على مخالفات شرعية، ويرى أن اجلهاد في اإلسالم فريضة مستمرة 
وباقية، لكن )اجلهاديني( مارس��وا أخطاء عديدة، وصلت إلي حد املفاسد. كما قال 
»إن س��فك الدماء وإتالف األموال بغير حق، من أكثر األش��ياء التي جتلب س��خط 
ال��رب«10. باإلضافة إلى مراجعات األردني أبي محمد املقدس��ي، في كتابه »وقفات 
مع ثمرات اجلهاد« ورس��الته »مناصرة ومناصحة« املوجهة ألبي مصعب الزرقاوي 
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وفي ليبيا حدثت مراجعات عند اجلماعة اإلسالمية الليبية املقاتلة، وقام سيف 
اإلسالم القذافي بدور كبير من خالل حواراته مع قادة اجلماعة في السجون الليبية 
اس��تمرت عامني بني 2007-2009، ووردت املراجعات في وثيقة موس��ومة ب�عنوان 

»دراسات تصحيحية في مفاهيم اجلهاد واحلسبة واحلكم على الناس«12.
وفي املغرب حدثت نقلة نوعية عند حزب العدالة والتنمية بعد فوزه باالنتخابات 
التشريعية ألول مرة 2011 حيث بدا واضحا توطينه لأليديولوجيا الدينية لصالح 
الوطنية املغربية و)اإلسالم املغربي(13. وسبق ذلك مراجعات داخل حركة الشبيبة 
اإلس��المية املغربية الت��ي كانت متيل للعن��ف وأدت املراجعات إل��ى ظهور حركة 
َّق  التوحي��د واإلصالح عام 1996، ومن أبرز قادتها الدكتور أحمد الريس��وني الذي وث
مراجعات حركته في أحد كتبه حيث يقول في مقدمة الكتاب إن »الفقه اإلسالمي 
عموما هو اجتهاد بش��ري، فإذا كان الوحي معصوما؛ فإن فهمه واالستنباط منه 

ليس عمال معصوما«14.  
وفي األردن أعلن فرع جماعة اإلخوان املسلمني في كانون الثاني )يناير( 2016 عن 
انفصاله عن جماعة اإلخوان في مصر مؤكدا أن ما يربط اجلماعة في األردن ببقية 
فروع اإلخوان مجرد تنس��يق وليس عالقة تنظيمية15، كما يش��وب التباس عالقة 

حزب التجمع اليمني لإلصالح في اليمن بجماعة اإلخوان املسلمني.  
أن تراجع القوى السياس��ية مواقفها وأيديولوجياتها ال يعني التراجع والتخلي 
ع��ن القي��م واألهداف واملصالح الوطني��ة أو التخلي عن العقيدة اإلس��المية، بل 
مراجعة مواقف وأيديولوجيات مؤَسس��ة على فه��م خاطئ للمصلحة الوطنية 
أو للدين أو لهما معا، فاملراجعة في هذه احلالة هي عملية تراجع عن ش��طط في 
التفكي��ر وتقصير في الفهم واإلدراك أديا ألخطاء في املمارس��ة، واملراجعة تعني 

التصالح مع الشعب ومع الوطن والوطنية.  
ولكن وحتى تكون املراجعة حقيقية وليس��ت مجرد مناورة للخروج من مأزق أو 
االنحن��اء للعاصفة حتى متر، يجب أن تكون مراجع��ة جذرية للفكر واأليديولوجيا 
ومراجعة للس��لوك واملمارس��ة في نفس الوقت، كما يجب أن تؤَس��س املراجعة 
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ل نتائج ذلك، حيث لكل  على اعتراف حقيقي باخلطأ واس��تعداد لتصحيحه وحَتَمُّ
مراجع��ة ثمن يج��ب أن يُدف��ع، وأن يُدفع اليوم بخس��ائر أقل أفضل م��ن أن يُدفع 
مس��تقبال بخس��ائر أكثر فداحة حزبيا ووطني��ا وقد يصل األمر إلخ��راج احلزب أو 
احلركة السياسية من املش��هد السياسي موسوما باخليانة. لذا فمن األفضل أن 

يُدفع الثمن اليوم للشريك الوطني أفضل من أن يُدفع غدا ألطراف خارجية. 
إن تغيير السياس��ات على أرض الواقع والتخلي عن حالة االستعالء على الوطن 
والق��وى الوطنية واالس��تعداد لالنخراط ف��ي احلالة الوطنية في إطار ش��راكة ال 
تعطي متيزا على أس��اس احتكار احلقيقة الديني��ة. .. هو احملك للحكم على مدى 
مصداقي��ة خط��اب املراجعة والنق��د الذاتي. كم��ا أن املراجعة والنق��د الذاتي ال 
يُسقطان املس��ؤولية وال مينحان شهادة حسن سير وسلوك للمراجعني تؤهلهم 
ألن يس��تمروا ف��ي الس��لطة إن كانوا يتولونها أو يس��تلموا س��دة احلكم وقيادة 
النظام السياس��ي مباش��رة إن كانوا ف��ي املعارضة، بل يجب أن مي��روا مبرحلة من 
إع��ادة التأهيل واختبار املصداقية، حتى ال يصب��ح الوطن والدين حقل جتارب لكل 

من هب ودب.

احملور الثاني

مراجعات حركة حماس والتباس إشكالية الوطني والديني
كتبنا منذ عقد من الزمان مطالبني بتوطني األيديولوجيات الدينية في فلسطني 
لتصبح جزءا من احلالة الوطنية ومتصاحلة معها، وجتنب افتعال صدام كما يجري 
ف��ي بعض البلدان العربية ما بني الوطني��ة والدين كما تفهمه وتوظفه جماعات 

اإلسالم السياسي16.
املش��كلة الرئيسية بالنسبة لإلسالم السياس��ي في فلسطني وخصوصا مع 
حركة حم��اس ال تكمن في وجود اجتهادات فقهية تس��تدعي من حركة حماس 
مراجعتها،  نظرا لغياب علماء دين مجتهدين عند حركة حماس وبس��بب تبعية 
جماعات اإلس��الم السياسي في فلس��طني ملرجعية خارجية، إن املشكلة تكمن 
في اصطناع مواجهة بني املش��روع الوطني و)املشروع اإلسالمي( قبل قيام الدولة 
الوطنية املس��تقلة وفي خضم املواجهة مع إس��رائيل التي حتتل كل فلس��طني 

وتشكل النقيض املوضوعي للشعب والوطن. 
انطالقا من هذه اخلصوصية كان على حركتي حماس واجلهاد اإلس��المي توطني 
أيديولوجيته��م الدينية لتصبحا جزءا من املش��روع الوطني الفلس��طيني، نظرا 
ألن الش��عب الفلس��طيني يعيش مرحل��ة حترر وطني حتتاج إلع��الء راية الوطنية 
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والتمس��ك بالهوية والثقافة الوطنية، وخلطورة رهن القضية الوطنية بأي أجندة 
خارجية حتى وإن كانت ترفع شعارات دينية.  

وفي هذا السياق ال بد من اإلشارة إلى اختالف حركة اجلهاد عن حركة حماس، حيث 
إن حركة اجلهاد وبالرغم من انتماء مؤسسيها األوائل حلركة اإلخوان املسلمني إال 
أنها انفصلت منذ تأسيسها عام 1987 على يد عبد العزيز الشقاقي عن اإلخوان 
وبالتالي عن حركة حماس، ولها مواقف سياس��ية مغايرة عن حركة حماس، كما 
أنها تُشكل جماعة إسالمية وطنية حيث ال تُعلن أنها امتداد ملرجعية أو جماعة 
خارجي��ة، ورفضها الدخول في منظمة التحرير لي��س ألن املنظمة علمانية، كما 
تبرر حركة حماس رفضها دخول منظمة التحرير، بل بس��بب النهج السياس��ي 

للمنظمة.  
توط��ني حركة حماس لفكرها وأيديولوجيتها مطلب ضروري إن رغبت بأن تكون 
ج��زءا من النظام السياس��ي الفلس��طيني وتقود أو تش��ارك في قيادة الش��عب 
الفلس��طيني، ألن الشعب الفلسطيني ال يقبل أن حتكمه حركة سياسية تقول 
بأنه��ا امتداد جلماعة اإلخوان املس��لمني وفرع من فروعها، ألن ذلك يعني أن األصل 
ه��و الذي يحكم، أي يصبح الش��عب الفلس��طيني محكوماً ومس��يراً من طرف 
جماعة اإلخوان املسلمني ويصبح مصير قضيتنا الوطنية رهناً مبا تؤول إليه األمور 

في هذه اجلماعة وحلساباتها وتوازناتها ومصاحلها األممية. 
توطني حركة حماس لنفسها ال يعني تخليها عن مرجعيتها اإلسالمية، فهذا 
شأنها وش��أن املنخرطني فيها، وميكنها أن تستمر بهذه الوضعية ما دامت خارج 
السلطة والقيادة أو متارس اجلهاد املقدس، ولكن أن تقول أو تتطلع لقيادة الشعب 
الفلس��طيني وف��ي نفس الوقت تقول بأنه��ا امتداد جلماعة خارجي��ة فهذا ما ال 
يقبله الش��عب الفلس��طيني ألنه ال يقبل أن يقوده تنظي��م خارجي، وال يقبل أن 
يرتب��ط مصيره ومصير القضية الوطنية مبصير حزب مرجعيته السياس��ية غير 

فلسطينية.
متنين��ا مبكرا عل��ى حركة حماس عدم االنزالق نحو مش��اريع ديني��ة أممية على 
حس��اب املش��روع الوطن��ي، وأال ينخدعوا باألص��وات اخلارجية الت��ي ضخمت من 
فوزه��م ف��ي االنتخابات التش��ريعية كان��ون الثان��ي )يناي��ر( 2006 مصورين ذلك 
انتصارا للمش��روع اإلس��المي العاملي يجب احلفاظ عليه بأي ثم��ن، إلى غير ذلك 
م��ن اخلطابات التي دفع��ت حركة حم��اس للتعالي على املش��روع الوطني وقواه 
الوطني��ة،  ومتنينا على حركة حماس أن تقول حللفائها ومرجعياتها في اخلارج، إن 
كانوا يريدون جناح مش��روع اإلمارة اإلس��المية فليبحثوا عن هذا النجاح في الدول 
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اإلس��المية املستقلة وذات الس��يادة، أما في فلس��طني فهناك خصوصية جتعل 
املسألة الوطنية واملشروع التحرري الوطني سابقاً على أي مشاريع أخرى.  

في اجملتمعات اإلس��المية األخرى ميكنهم تغييب البعد الوطني أو إحلاق الوطني 
بالديني دون خوف على الهوية الوطنية والدولة الوطنية، أما في فلسطني فيجب 
إحل��اق الديني بالوطني، أي توطني اإلس��الم السياس��ي، وعندما ننجز مش��روعنا 

الوطني التحرري ودولتنا الوطنية، آنذاك يكون لكل حادث حديث. 
بذلت منظمة التحرير كل اجلهد النضواء حركتي حماس واجلهاد اإلس��المي في 
منظمة التحرير وفي املش��روع الوطني، وال يس��عنا في هذا السياق جتاهل موقف 
الرئي��س أبو مازن في انتخابات كانون الثاني )يناير( 2006 حيث ش��جع مش��اركة 
حم��اس في االنتخاب��ات بالرغم من علمه مبا حتظى به من ش��عبية، كما ناش��د 
ومتنى على حركة حماس أن تتفهم خصوصية وخطورة املرحلة وطلب من السيد 
إس��ماعيل هنية رئيس الوزراء آن��ذاك أن يقدم برنامجاً حكومياً ال مينح إس��رائيل 
فرصة إلجهاض احلكومة الوليدة – مع أن إس��رائيل ال حتتاج ملبررات إضافية حلصار 
الش��عب وإلضع��اف الس��لطة الوطنية بغض النظر عمن يترأس��ها أو يش��كل 
حكومتها - وال يدفع دول العالم وخصوصا املمِولة للسلطة من أن تفرض احلصار 

على قطاع غزة وعلى السلطة بشكل عام. 
كان أمام حركة حماس أكثر من فرصة ومناسبة للدخول بِعزة ومن مركز القوة 
في النظام السياس��ي واملش��روع الوطن��ي، إال أنها فوتت ه��ذه الفرص نتيجة ما 
كانت تتعرض له من ضغوط من طرف األجندات واملشاريع اخلارجية، وبسبب فهم 
خاط��ئ لعالقة الدين��ي بالوطني، وأيضا نتيجة حقد بع��ض قياداتها على حركة 
فتح ومنظمة التحرير، وكان ثمن ذلك س��قوط الكثير من الضحايا باإلضافة إلى 
حالة االنقس��ام املريرة، دون جتاهل أخطاء وممارس��ات بعضها مقصودة وأخرى غير 

مقصودة من بعض املسؤولني في حركة فتح واملعسكر الوطني. 

امليثاق اجلديد مراجعة ما بعد فشل املراهنات 
إن كان البع��ض يُدرج الوثيقة أو امليثاق اجلديد حلركة حماس في إطار براغماتية 
اإلخ��وان املس��لمني تاريخيا ومحاولة الس��ير على خطى فروع اإلخ��وان في األردن 
وتون��س ومصر م��ن حيث توط��ني األيديولوجيا لتأس��يس مصاحلة ب��ني الوطنية 
واأليديولوجي��ا الديني��ة تعزز الدولة الوطنية، إال أنه في احلالة الفلس��طينية فإن 
املراجع��ة املتضمنة في الوثيقة اجلديدة تأخذ س��ياقا مختلفا. )براغماتية( حركة 
حم��اس لم تظهر فقط مع ظهور الوثيقة اجلديدة للحركة، بل كانت حاضرة قبل 
ذلك وقد ذكر خالد مش��عل وهو يُعلن عن الوثيقة أنها جاءت نتيجة جدل ونقاش 
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اس��تمر لس��نوات وهو كالم صحيح ولكن الصحيح أيضا أن مخرجات ما يسمى 
)الربي��ع العرب��ي( ومجيء الرئيس األميركي ترامب أهم أس��باب ط��رح الوثيقة أو 

انضاج عملية املراجعة عند حركة حماس. 
مؤش��رات التحول عند حركة حماس تعود لس��نوات ما قبل ظه��ور الوثيقة أو 
امليثاق اجلديد للحركة.  فلم يكن انتقال السيد خالد مشعل من سوريا إلى قطر 
ورهن احلركة نفس��ها ومش��روعها السياس��ي )املقاوم( بدولة قطر، لم يكن هذا 
انتقاالً ف��ي اجلغرافيا بل كان انتقاالً وحتوالً في السياس��ة واأليديولوجيا واخليارات 
السياس��ية، حي��ث ال ميكن االقتن��اع أن حركة مقاومة مس��لحة ضد إس��رائيل 
ترفع ش��عارا لها حترير فلس��طني من البح��ر إلى النهر واملقاومة املس��لحة خياراً 
استراتيجياً ورفض التس��وية السياسية الخ، ال ميكن حلركة ترفع هذه الشعارات 
أن تتحالف مع دولة قطر وتركيا احلليفني االس��تراتيجيني لواشنطن واملتصاحلتني 

مع إسرائيل.  
وف��ي هذا الس��ياق ميك��ن اعتبار ما قاله الس��يد خالد مش��عل رئي��س املكتب 
السياس��ي حلرك��ة حماس آنذاك ف��ي ندوة نظمه��ا مركز اجلزيرة للدراس��ات في 
الدوحة يوم السبت 2016/9/24 حتت عنوان »التحوالت في احلركات اإلسالمية« أول 
مؤشر على استعداد حركة حماس ملراجعة سياساتها.  حيث اعترف السيد خالد 
مشعل بأن حركة حماس أخطأت عندما استسهلت حكم قطاع غزة واعتقادها 
ب��أن زمن حرك��ة فتح قد انته��ى، باإلضافة إلى كيفية تعامل اإلس��الميني مع ما 
يس��مى )الربيع العربي(. وقد سبق للسيد خالد مشعل في ندوة عن »اإلسالميني 
والدميوقراطية« ُعقدت في الدوحة 2012/10/8 أن طالب حركات اإلسالم السياسي 
بأن تؤسس لنموذج معاصر للدميوقراطية، قائال: بأن »هناك فرقاً بني موقع املعارضة 
واحلكم، بني التخّيل واالفتراض واملعايشة واملعاناة، وفرقاً بني الناقد واملمارس... وأن 

على اإلسالميني االعتراف بأن احلكم أعقد مما كانوا يتصورون«.
التح��والت ف��ي موقف حركة حماس كم��ا وردت في الوثيقة، س��واء تعلق األمر 
بعالقته��ا بحركة اإلخوان املس��لمني أو نظرتها للوطنية الفلس��طينية والدولة 
الفلس��طينية وعملية التس��وية السياس��ية الخ، ما كانت لتكون في رأينا لوال 

فشل مراهنات حركة حماس على كافة املستويات. 
فعل��ى املس��توى الداخلي أخط��أت حركة حم��اس بداية عندما تس��اوقت مع 
خطة ش��ارون للخروج من قطاع غزة عام 2005 وتعاملت مع هذه اخلطوة وكأنها 
ه��روب اجليش اإلس��رائيلي من غزة وانتص��ار للمقاومة وبالتال��ي انتصار لنهجها 
في مقابل فش��ل نهج التسوية والس��الم!، وأخطأت حركة حماس عندما فسرت 
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فوزه��ا باالنتخابات التش��ريعية يوم 25 كانون الثاني )يناي��ر( 2006 وكأنه تفويض 
لها لقيادة الش��عب الفلسطيني وجتاوز منظمة التحرير، وأخطأت حركة حماس 
عندما أقَدمت على انقالبها والذي روجت له كحس��م عسكري مع رافضي نتائج 
االنتخابات، وهؤالء كانوا موجودين وال ش��ك ولكن ليس��وا هم الس��بب احلقيقي 
وراء م��ا أقدمت عليه احلركة، فحركة حماس وظفت كل ذلك لتضع اللبنة األولى 
لتأسيس دولة غزة في سياق تصعيد اإلسالم السياسي على املستوى العربي في 

إطار السياسة األميركية لصناعة )الفوضى اخلالقة(.  
وفوق كل ذلك وبس��بب كل ذلك فش��لت حركة حماس ف��ي إدارة وتدبير األمور 
ف��ي قطاع غزة عل��ى كافة املس��تويات - دون جتاهل دور احلص��ار وموجات العدوان 
اإلس��رائيلي املتكررة على القطاع- حيث عم الفقر والبطالة والتس��ول والفساد 
واليأس واإلحباط بش��كل غير مس��بوق، مما أدى لتدهور شعبية حركة حماس في 
القطاع بش��كل كبير، حتى مراهنتها على دعم املواطنني من الس��كان األصليني 
للقطاع وأبناء العائالت الكبيرة ملشروع دولة غزة لم يحقق كثير جناح، مع أن دولة 

غزة تدغدغ مشاعر بعض أبناء العائالت الغزية.  
وعلى املس��توى اخلارجي رهنت حرك��ة حماس القضية الفلس��طينية مبواقف 
دول وح��ركات عقائدي��ة تقاطعت مصاحلها حلظيا مع سياس��ة احلركة، وجتاهلت 
هذه األخي��رة أن الدول تتصرف انطالقا من مصاحلها القومية وليس على أس��س 
أيديولوجية أو عاطفية، واملصالح والسياس��ات تتغير وتتبدل. وهكذا انكش��فت 
هشاش��ة حتالف��ات حم��اس ومراهناتها عندما س��قط حكم اإلخ��وان في مصر 
بسقوط / إسقاط محمد مرسي وفشل اجلماعات اإلسالموية وانكشاف حقيقة 
مواقفها وسياس��اتها في كل العالم العربي، وارتبكت وانكشفت حركة حماس 
عندما تصاحلت تركيا مع إس��رائيل، وفش��لت مراهنات حركة حماس عندما جاء 
الرئيس األميركي ترامب برؤية مختلفة عن رؤية أوباما الذي وظف جماعة اإلخوان 
املس��لمني لتنفيذ سياس��ة )الفوضى اخلالقة( وإثارة الفتنة في املنطقة،  وتأزمت 
حرك��ة حماس عندما انحازت دولة قطر وتركيا ملصاحلهما ولدورهما الوظيفي في 
املنطق��ة مجاراة للرئي��س ترامب في موقفه املعادي لإلخوان املس��لمني واملنقلب 

على سياسة سلفه. 
إذن من اجليد أن تقوم حماس بتوطني خطابها وتوجهاتها السياسية وأن تتعلم 
درسا من جتربة مريرة من التبعية ألجندة ومشاريع عابرة للوطنية. مراجعة حركة 
حماس ال يعني أن تلتحق مبشروع أوسلو أو حتى مبنظمة التحرير بواقعها الراهن، 
بل باملش��روع الوطني الذي يجب أن يُعاد تأسيس��ه مبشاركة اجلميع، وهو مشروع 
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يحتاج لروح املقاومة والصمود. 
ولك��ن، هل كل م��ا جرى كان مجرد أخط��اء تعبر عن جهل سياس��ي؟ أم نهجاً 
سياسياً مدروساً ومقصوداً وجزءاً من رؤية استراتيجية جلماعة اإلخوان املسلمني 
وحركة حماس جزء منها؟ وهل التراجع عن األخطاء يكون من خالل وثيقة جديدة 
تتالعب باملنطلقات االس��تراتيجية وتالمس الوطنية الفلسطينية حتى تتكيف 
احلركة مع معطيات املرحلة مع حفاظها على السيطرة على قطاع غزة؟، صحيح 
أنها اس��تعملت مفردات وطنية إال أن شكوكا تراود كثيرين ما إن كان ذلك يندرج 
في س��ياق تعزي��ز مكانة حركة حم��اس كبديل ملنظم��ة التحري��ر وحتى حتافظ 
احلركة على بقائها في املش��هد السياس��ي أم لتصبح ش��ريكا وطنيا وجزءا من 

املنظمة؟.  

احملور الثالث

الوثيقة خطوة نحو الوحدة الوطنية أم خطوة نحو االنفصال؟
وأنا اس��تمع للمؤمتر الصحافي للس��يد خالد مشعل في الدوحة يوم الفاحت من 
أيار )مايو( 2017 وهو يطرح الوثيقة اجلديدة حلماس ويُجيب عن أسئلة الصحافيني 
في جو احتفالي، اس��تحضرت جلسة اجمللس الوطني الفلسطيني في اجلزائر في 
15 تشرين الثاني )نوفمبر( 1988 عندما طرح الرئيس الراحل أبو عمار وثيقة إعالن 
االس��تقالل وس��ط تصفيق وتهليل احلضور. في احلالتني مت التراجع عن املنطلقات 
واملرجعيات املؤِسس��ة، امليثاق الوطني بالنس��بة ملنظمة التحرير وميثاق حماس 
بالنسبة حلركة حماس، وفي احلالتني مت مترير األمر وكأنه انتصار أو تعبير عن واقعية 
سياس��ية أملته��ا متطلب��ات املرحلة وض��رورات التجاوب مع مطال��ب األصدقاء 

وللحفاظ على حيوية القضية الفلسطينية وكسب مزيد من األصدقاء، الخ. 
ف��ي التجربة األول��ى كانت وثيق��ة إعالن االس��تقالل التي اعترف��ت مبقتضاها 
منظمة التحرير بإس��رائيل بطريقة غير مباش��رة وأعلن��ت اعترافها بكل قرارات 
الش��رعية الدولية وأن هدفها النهائي هو قيام دولة فلس��طينية مستقلة على 
ح��دود 1967، وجاء هذا التحول بعد عدة صدمات تعرضت لها املنظمة وخصوصا 
بع��د إخراج قواتها من لبنان 1982 واالنش��قاق داخل فتح، وخالفاتها مع س��وريا، 
والتضيي��ق عليها من ع��دة دول عربية باإلضافة إلى إس��رائيل وواش��نطن، وبعد 
مؤمت��ر القمة العربية ف��ي عمان الذي حاول االلتفاف عل��ى منظمة التحرير ولوال 

االنتفاضة األولى 1987 رمبا مت شطب املنظمة. 
مع أن وثيقة إعالن االس��تقالل ومراهنة منظم��ة التحرير على املبادرات العربية 
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والدولي��ة وخضوعه��ا البتزاز بع��ض األنظمة العربي��ة، آلت ملزيد م��ن التراجعات 
اإلكراهية وأدى األمر لتوقيع اتفاقية أوسلو في جتاوز لنصوص وروح امليثاق الوطني 
وإع��الن االس��تقالل، ثم صيرورة األمور إل��ى ما هي عليه، إال أنه يُحس��ب ملنظمة 
التحرير أنها وخالل ثالثة عقود تقريبا من النضال املس��لح استطاعت استنهاض 
وتثبيت الهوية الوطنية وأعادت وضع القضية الفلس��طينية كقضية سياسية 
وفرض��ت على العال��م أن يعترف مبنظمة التحرير الفلس��طينية ممثال للش��عب 
الفلس��طيني كما حافظت على وحدة ومتاس��ك احلركة الوطنية الفلسطينية، 

كما أن وثيقة إعالن الدولة حظيت بإجماع وطني وكانت واضحة األهداف.    
أما التجربة الثانية والتي متثلها وثيقة حركة حماس »وثيقة املبادئ والسياسات 
العام��ة«، فقد استحس��نا أن تصف حماس نفس��ها بأنها حركة حت��رّر ومقاومة 
وطنية فلس��طينية إس��المية، مع أن إضافة كلمة )إس��المية( توحى باالختالف 
مع اآلخر أو إخراجه من اإلس��الم مما يخلق تناقضا بني الوطني واإلس��المي، وجيد 
أيضا أن تتحدث عن الدميقراطية والشراكة السياسية، وجيد أن تتجنب االعتراف 
بإس��رائيل بصراحة ألنه ليس مطلوباً من كل الش��عب الفلس��طيني أن يعترف 
بإسرائيل قبل قيام الدولة الفلسطينية املستقلة، وجيد أنها متسكت باملقاومة، 

وأشياء أخرى متثل رؤية مختلفة عما ورد في ميثاق حماس األول. 
إال أن الوثيقة أثارت كثيرا من التس��اؤالت املش��ككة س��واء من حيث التوقيت 
والهدف منها أو من حيث التباس بعض نصوصها والتالعب باملصطلحات واجلمع 
ب��ني املتناقضات، بحيث تضمنت الوثيقة الش��يء ونقيضه أو أنها كجراب احلاوي 
ميكن��ك أن تس��تخرج من��ه ما تري��د، وميكننا تفه��م ذلك لصعوب��ة تغيير حركة 

عقائدية لبرنامجها وسياساتها مرة واحدة.  
لك��ن األمر ليس مناظرة فكرية أو مفاضلة بني برام��ج ووثائق لنقول بأن وثيقة 
حم��اس أفضل من برنامج حركة فتح واملنظم��ة أو العكس، واألمر ال يتعلق مبدى 
قدرة حرك��ة حماس على إرض��اء اخلارج خصوصا القاهرة وواش��نطن وإس��رائيل 
من خالل فك االرتباط التنظيمي مع جماعة اإلخوان، أو تس��ويق حماس نفس��ها 
للخارج كحركة وطنية معتدلة متلك س��لطة على األرض وميكنها أن تكون بديال 

وطنيا عن منظمة التحرير وحركة فتح.  
إن احملك العملي لوطنية ومصداقية أي حزب أو حركة هو املمارس��ة على األرض 
وطنيا وما يقدمه للوطن وقدرته على جتميع الكم األكبر من أبناء الوطن مبا يخدم 
املصلحة الوطنية وليس مبا يرضي األطراف اخلارجية، مع تلمس��نا وتفهمنا لثقل 
وتأثير احمليط العربي واإلقليمي والدولي على احلالة الفلسطينية. أيضا فإن احلكم 
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عل��ى حدوث تغيير إيجابي عند حرك��ة حماس ال يتأتى من خالل وثيقة جديدة، وال 
من خالل تفس��يرات وتصريحات بعض قادة حماس املعِبرة عن حسن النية، بل من 
خالل املمارس��ة ما بعد الوثيقة وقدرة املس��تجدات التي تتضمنها الوثيقة على 
تفكيك ملفات االنقس��ام وااللتقاء وس��ط الطريق مع منظمة التحرير في إطار 

استراتيجية للمصاحلة واالنخراط في املشروع الوطني.  
مضم��ون الوثيقة يقول ضمنا ب��أن )حماس اإلخوانية( وصلت لطريق مس��دود، 
ولكن هل س��تتجاوز )حماس الوطني��ة( عتبة التغيير في الكلم��ات والوثائق إلى 
مرحل��ة االعت��راف باخلطأ ومحاولة تصحيح��ه من خالل إثب��ات مصداقية وطنيا 
بخط��وات عملي��ة للوحدة الوطني��ة تؤكد أن فلس��طني قبل وف��وق اجلميع، وأن 
تقابل الرسائل املطمئنة التي أرسلتها الوثيقة للخارج برسائل وممارسات عملية 

ل�)الشريك الوطني(؟. 

املُعلن واخلفي في وثيقة حماس 
كنا نتمنى من حركة حماس أن تستفيد من جتربة منظمة التحرير الفلسطينية 
وتتعل��م م��ن التجارب التاريخية للش��عب الفلس��طيني مع املش��اريع واألجندة 
العربي��ة واإلقليمي��ة والدولية، وضرورة احلفاظ على اس��تقاللية الق��رار الوطني 
املس��تقل وأهمية الوحدة الوطنية بعد سنوات من حتويل حركة حماس الساحة 
الفلسطينية حلقل جتارب ملشاريع إقليمية وإسالموية دفع الشعب والقضية لها 

ثمنا باهظا. 
ن أيديولوجيتها  ومن هذا املنطلق طالبنا ومتنينا على حركة حماس مبكرا أن توطِّ
وبرنامجه��ا السياس��ي وأن تف��ك حتالفها وتبعيته��ا جلماعة اإلخوان املس��لمني 
وللمح��اور العربي��ة واإلقليمية بع��د أن رأينا كي��ف حوَّلت حرك��ة حماس قطاع 
غزة حلقل جتارب ملش��روع اإلخوان املس��لمني املتحالف مع املشروع األميركي كما 
تبلور في مش��روع الشرق األوسط الكبير 2004، ثم الشرق األوسط اجلديد 2006، 

ولسياسة )الفوضى اخلالقة( بالرؤية األميركية. 
لق��د اعتق��د البعض في حركة حم��اس ومن يؤيدها وعن حس��ن نية أن أطراف 
هذا املش��روع – واش��نطن واإلخوان املس��لمني وقطر وتركيا – ميكنه��م أن يكونوا 
عونا لبرنامج املقاومة للقضاء على إس��رائيل أو بديال عن الش��عب الفلسطيني 
ومنظمة التحرير واملش��روع الوطني، كما اعتقد هؤالء حسني النية أنه بسيطرة 
حم��اس على القط��اع ميكنها حتويل القط��اع لقاعدة ومنطلق ملش��روع املقاومة 
لتحري��ر بقية فلس��طني وأن يُنج��زوا باملقاومة م��ا عجزت عن إجن��ازه املفاوضات 

وعملية التسوية!.
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أن تعل��ن حركة حماس عن وثيقتها اجلديدة م��ن قطر الدولة التي رعت ووقفت 
إل��ى جانب حماس طوال س��نوات التزام ه��ذه األخيرة مبيثاقه��ا اإلخواني يؤكد أن 
حتول سياسة حماس مرتبط بتحول في سياسة قطر وبالتالي التحول في الرؤية 
األميركية لدور ووظيفة اإلس��الم السياسي املعتدل، أو بصيغة أخرى انتهاء الدور 

الوظيفي حملور قطر وتركيا واإلخوان في صناعة )الفوضى اخلالقة(. 
يبدو أن إعالن وثيقة حماس في الفاحت من أيار )مايو( 2017 في قطر لم يكن تعبيرا 
عن موقف قوة وال عن براغماتية عقالنية بل جاء نتيجة وصول رهاناتها وخياراتها 
إل��ى طريق مس��دود نتيجة أيديولوجي��ا مغلقة معادية للوطنية الفلس��طينية 
ورافضة االس��تفادة من التجربة السياسية النضالية ملنظمة التحرير. فأن تطرح 
حماس وثيقة جديدة تتش��ابه بكثير من بنودها ومواقفها السياس��ية مع امليثاق 
الوطني الفلس��طيني وحتوالته في إعالن الدولة في اجلزائر عام 1988 ال يندرج في 
س��ياق الواقعية السياس��ية أو البراغماتية بل في إطار التجريبية غير العقالنية 
واملراهن��ات الفاش��لة والتي دفع من جرائها الش��عب الفلس��طيني ثمنا باهظا. 
وبالتال��ي فالوثيق��ة ال تعتبر إجنازا بل اعترافا بفش��ل، مما يتطلب احملاس��بة وليس 
التأييد واملباركة حتى ال يكون الشعب الفلسطيني حقل جتارب لكل من هب ودب. 
فل��م مير يوم واحد على ص��دور وثيقة حماس والتي من خالله��ا حاولت أن تروج 
نفسها كحركة وطنية إسالمية معتدلة، حتى جاءت ممارساتها عمليا وتصريحات 
قادتها وخصوصا في قطاع غزة لتثير شكوكا حول النوايا احلقيقية حلركة حماس 
من وراء طرح هذه الوثيقة. فهذا السلوك وهذه التصريحات أظهرت وكأن حماس 
م��ن خالل وثيقتها لم تك��ن معنية باملصاحلة الوطنية وإنهاء االنقس��ام بقدر ما 
كانت تريد توظيف خطاب معتدل موجه للعالم اخلارجي على أمل التعامل معها 

كبديل أو على األقل كند ملنظمة التحرير الفلسطينية. 
فقد اس��تغربنا بل واس��تفزنا توظي��ف حركة حماس مهرجانات دعم األس��رى 
لش��ن حملة مس��عورة على الرئيس أبو مازن من خالل حرق صوره ورفع ش��عارات 
وصدور تصريحات من قادة حمس��اويني تقول بأن الرئيس أبو مازن ال ميثل الش��عب 
الفلس��طيني وذلك أثناء زيارة الرئيس لواشنطن ولقائه بالرئيس األميركي ترامب 
والقاء الرئيس أبو مازن خطابا ومن خلفه العلم الفلسطيني يؤكد فيه أن الشعب 
الفلسطيني متمسك بهدف إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها 
القدس الش��رقية وأنه متمسك بالس��الم بعملية السالم والتسوية السياسية.  
اس��تغرابنا ينب��ع من هذا الهج��وم على الرئيس ف��ي الوقت ال��ذي تعترف فيه 
وثيق��ة حماس به��دف الدولة الفلس��طينية على حدود 1967 وف��ي الوقت الذي 
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ال تتضم��ن وثيقته��ا، التي مت اإلع��الن عنها في قطر، أية إش��ارة أو ذك��ر للواليات 
املتحدة والغرب عموما كأعداء للش��عب الفلسطيني أو دورهم في قيام إسرائيل 
ودعمها حتى اليوم، بل إن الس��يد خالد مش��عل يخاط��ب الرئيس ترامب والغرب 
عب��ر اإلع��الم بود وكأن��ه يس��تجدي منه��م اعترافا ب�)حرك��ة حم��اس اجلديدة(، 
أيض��ا تتم مهاجمة الرئيس أبو مازن وخطاب��ه فيما حركة حماس ملتزمة بهدنة 

مع إسرائيل.  
في الوقت الذي تسعى فيه حركة حماس للظهور مبظهر االعتدال عند العالم 
اخلارجي، من خالل وثيقتها اجلديدة وتنصيب شخصية معتدلة – إسماعيل هنية 
- كرئيس للمكتب السياس��ي للحركة، فإن تياراً داخل احلركة خيب آمال الشعب 
الفلس��طيني التواق للوح��دة الوطنية، وعزز قناعة عند كثيري��ن بأن التحول في 
موقف حماس ال يعود لنضج سياسي وال العتبارات فلسطينية داخلية كالرغبة 
في أن تكون جزءا من احلالة الوطنية والدفع نحو املصاحلة الوطنية وإنهاء االنقسام، 
بل يعود ملتغيرات إقليمية ودولية جاءت على عكس رهانات حركة حماس واإلخوان 

املسلمني، واستمرار رغبة حركة حماس في السيطرة على قطاع غزة.  
نعم، من حق حماس وأي حزب فلسطيني أن يتطلع لقيادة الشعب الفلسطيني 
ومنظم��ة التحرير، ألن القيادة ليس��ت حكرا على حركة فت��ح والرئيس أبو مازن، 
ولكن املمر لذلك هو االنتخابات الرئاسية والتشريعية واجمللس الوطني، أو التوافق 
الوطن��ي على ذل��ك، وإال فلن تصل حركة حماس لقيادة الش��عب الفلس��طيني 
إال إذا رغب��ت أط��راف خارجي��ة في ذلك في س��عي منها إلنهاء املش��روع الوطني 

الفلسطيني وخلق فتنة داخلية.  
في هذا السياق فإن ما نخشاه أن حتوز محاوالت حماس لالعتراف بها من العالم 
اخلارج��ي بالقبول ب��ل والترحيب، ولكن كطرف أو س��لطة حاكمة في قطاع غزة، 
مما س��يؤول النقسام متثيل الش��عب الفلسطيني -مع اإلشارة أن وثيقة حماس ال 
تعترف مبنظمة التحرير ممثال شرعيا وحيدا- وإسرائيل وأطراف أخرى مبا فيها عربية 
مس��تعدة ألن تتفاوض بل وتتعامل مع حركة حماس كسلطة حاكمة في قطاع 

غزة، ومع السلطة الفلسطينية في نطاق صالحياتها في الضفة فقط. 

خامتة 
كان عل��ى حركة حماس األخذ بع��ني االعتبار خصوصية احلالة الفلس��طينية 
واختالفه��ا عن احلال��ة العربية، مبعنى في احلالة العربية الش��عوب أقامت دولتها 
ومش��روعها الوطني، وبعض فئ��ات اجملتمع تريد أن تنقل اجملتم��ع من مربع الدولة 
الوطنية إلى مربع أشمل وهو الدولة أو اخلالفة اإلسالمية، لكن الفلسطينيني لم 
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ينج��زوا الدولة الوطنية بعد وما زال��وا حتت االحتالل ومهمتهم حترير وطنهم أوال، 
وسيكون من اخملاطرة القفز ملشروع اخلالفة أو الوحدة اإلسالمية قبل إقامة الدولة 

الوطنية وحترير فلسطني. 
دون اخل��وض بكثير من اجلدل م��ا إن كانت املراجعات السياس��ية حلركة حماس 
تعبي��راً عن تطور ونضج حقيقي في التوجهات الوطنية للحركة أم مجرد مناورة 
والتفاف��اً على املأزق الذي تعيش��ه داخليا وخارجيا، فإن احلرك��ة اليوم أمام مفترق 
طرق: إما أن تس��تمر في التموضع كامتداد ألصل خارجي وبالتالي قرارها خارجها 
مم��ا يجعلها عرض��ة ملراهنات البعض م��ن األيديولوجيني اإلس��الميني على جعل 
غ��زة اإلقليم القاعدة لدولة اخلالفة املوعودة وتس��تمر إس��رائيل في ابتزازها، أو أن 
تنحاز لفلس��طني وللهم الوطني وتعمل مع القوى السياس��ية الفلس��طينية 
على استنهاض املشروع الوطني، وفي املشروع الوطني متسع للجميع والوطنية 
الفلس��طينية ال تناص��ب الدين الع��داء، بل إن هذا األخير ج��زء أصيل منها وأحد 

أدواتها في مواجهة املشروع اليهودي الصهيوني االستعماري. 

الهوامش:
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5   فش��لت جماعة اإلخوان املسلمني بقيادة محمد مرسي في االستمرار بحكم مصر ألكثر 
من س��نة - مت انتخابه ي��وم 24 حزيران )يونيو( 2012 وعزلته القوات املس��لحة في 3 متوز )يوليو( 
2013 بعد ثورة ش��عبية - كما تراجع حزب النهضة التونس��ي في االنتخابات التشريعية التي 
جرت في تش��رين األول )أكتوبر( 2014، وفي بقية البلدان تراجعت شعبيتهم بدرجة كبيرة بل مت 
تصنيف جماعة اإلخوان املس��لمني كحركة إرهابية من طرف العربية السعودية ودولة اإلمارات 
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مشكلة البطالة يف املجتمع الفلسطيني

رؤية اقتصادية سياسية اجتامعية

زكريا السرهد *

البطالة من أكبر املش��كالت االجتماعية التي تواجه اجملتمعات البش��رية. وفي 
اآلون��ة األخيرة أصبحت البطال��ة مصاحبة ملا بات يعرف باألزم��ة املالية العاملية، 

وأخذت تظهر مؤشرات البطالة القياسية الضحية األولى لهذه األزمة.
وبعيداً عن األزمة املالية العاملية، البطالة من املشكالت الرئيسة التي تواجه اجملتمع 
الفلس��طيني، والتي تغذيها حالة عدم االستقرار السياسي، وضبابية أية حلول 
سياسية في املستقبل، وما يصاحب ذلك من ركود اقتصادي وتراجع في االستثمار 
وإح��داث منو اقتص��ادي قادر على تلبية احلاجة الس��نوية املتزاي��دة لفرص العمل.

وألهمية موضوع البطالة ارتأينا إجراء هذه الدراسة بغرض التعرف على مفهوم 
البطال��ة كم��ا يتمثلها اآلخ��رون، وليس وفق ما يط��رح في األدبي��ات االقتصادية 
البحتة، والتعرف على أسبابها والطرق املقترحة ملواجهتها ضمن تفاعل مشترك 
بني مجموع��ة من الطلبة؛ للخروج برؤى تنطلق من اإلحس��اس باملش��كلة بحد 
ذاتها، واخلروج من حالة االنحباس النظري ملش��كلة البطالة، والوصول إلى مقاربة 
نظرية من خالل ما تطرحه اجملموعة املش��اركة في نقاش مش��كلة البطالة، وما 
يط��رح على املس��توى املفاهيمي واملعرفي حولها من حي��ث التعريف واخلصائص 
واألس��باب والعالج. أي االنطالق بطريق��ة مختلفة عن الط��رق النمطية األخرى، 
وذل��ك مبحاجج��ة املفاهيم النظرية ح��ول البطالة مبا تطرح��ه مجموعة العمل 

البؤرية التي شاركت في النقاش والعصف الذهني.

منهجية الدراسة:
مت استخدام مجموعة بؤرية كمنهجية للدراسة، حيث تكونت من خمسة عشر

طالباً وطالبة من مختلف اجلامعات الفلسطينية. مت اختيار هذه املنهجية إلجراء 

* باحث مقيم في رام اهلل. 
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دراسة كيفية حول البطالة في اجملتمع الفلسطيني وذلك لألسباب التالية:
1.   أن الكثير من الدراسات التي تناولت موضوع البطالة في اجملتمع الفلسطيني 

قد استندت إلى األبحاث الكمية.
2.   أن مش��كلة البطالة هي نس��بية، وهناك تباين في النظرة إلى هذه املشكلة 
من حيث القياس واألسباب وطرق العالج. وتأخذ املنهجية التي تقوم على تشكيل 
اجملموع��ات البؤرية ه��ذا األمر باالعتبار؛ حي��ث إنها توفر للباح��ث إظهار مختلف 
وجهات النظر حول مشكلة البطالة وإبراز أوجه التباين في الرؤية لهذه املشكلة.

3.   أن اجملموع��ة البؤري��ة متك��ن الباح��ث م��ن احلص��ول عل��ى النتائ��ج املتعلقة 
مبختل��ف األس��ئلة املطروحة حول مش��كلة البطال��ة ليس اس��تناداً إلى اجلانب 
املعرف��ي أو األكادميي فقط، بل احلص��ول على تفاعل بني مختلف اجلوانب املعرفية 
والواقعي��ة والقائم��ة عل��ى اإلحس��اس باملش��كلة، والتفاعل ب��ني مختلف هذه 

املستويات معاً.

خصائص اجملموعة البؤرية:
مت اختي��ار مجموعة م��ن طلبة اجلامعات الفلس��طينية ليش��اركوا في نقاش 
مش��كلة الفقر في اجملتمع الفلس��طيني، ومجموعة األسئلة الفرعية املتعلقة 

بهذه املشكلة، ومت اختيار اجملموعة وفق اخلصائص التالية:
1.   أن يكونوا من اجلنسني: وذلك لكون مشكلة البطالة هي مشكلة مجتمعية 
عامة تهم اجلنس��ني الذك��ور واإلناث، وله��ا تأثيرها على األف��راد بغض النظر عن 
نوعه��م االجتماع��ي. هذا باإلضاف��ة إلى األخذ بع��ني االعتبار بع��ض األطروحات 

النظرية حول تباين تأثير مشكلة البطالة وفق النوع االجتماعي.
2.   أن يكون��وا من طلبة الس��نة اجلامعية الرابعة املوش��كني على التخرج: وذلك 
للحص��ول على أعلى مس��توى ممكن م��ن املعرفة املتحصلة لدى الطلبة قياس��اً 
بالفت��رة الزمني��ة التي قضوه��ا على مقاعد الدراس��ة في اجلامعة، وس��واء تلك 
املعرف��ة األكادميي��ة البحت��ة، أو تلك املعرف��ة املتأتية من التفاع��الت االجتماعية 
ف��ي احلرم اجلامعي نفس��ه. والتي ق��د تنعكس في املعرفة املتعلق��ة مبدى الوعي 

باملشاكل االجتماعية في اجملتمع الفلسطيني، ومن ضمنها مشكلة البطالة.
3.   أن يكونوا من طلبة كليات في فرع الدراسات اإلنسانية: وذلك لكون مشكلة 
البطالة هي مشكلة إنس��انية بحتة تقع في إطار الدراسات اإلنسانية، وبالتالي 
تكون درجة االهتمام واملستوى املعرفي والوعي بها أكبر بشكل عام، مقارنة بتلك 

املوجودة لدى طلبة الدراسات العلمية.
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خطوات إجراء الدراسة:
مت اختيار مجموعة من الطلبة عشوائياً وفق اخلصائص املذكورة سابقاً وعددهم 
15 طالب��اً وطالبة )9 من الذكور، و6 إن��اث(. حيث مت االتفاق مع اجملموعة على عقد 
لقاء الحق ضمن مجموعة بؤرية ولم يتم حتديد املش��كلة التي س��يتم نقاش��ها 
بالتحدي��د، ولكن مت إطالع اجملموعة عل��ى أن اللقاء للمجموعة البؤرية س��يكون 
لنقاش املش��كالت االجتماعية التي يواجهها اجملتمع الفلسطيني. وكان الهدف 
م��ن عدم حتديد املوضوع الذي س��يتم نقاش��ه من قبل اجملموعة البؤرية مس��بقاً 
هو عدم قيام أي من أعضاء اجملموعة بالتحضير النظري املس��بق ملوضوع النقاش 
بحي��ث يطغى اجلانب األكادميي النظري على اجلان��ب املعرفي التفاعلي في نقاش 
اجملموعة البؤرية؛ وبالتالي قد يتحول إلى ش��كل من أش��كال احملاضرات األكادميية 
ب��دالً من أن يكون لقاء يقوم على العصف الذهني والتفاعل اإليجابي حول نقاش 

مفاصل مشكلة البطالة واإلحساس بها.

احملاور الرئيسة املطروحة لنقاش اجملموعة البؤرية:
مت حتديد مش��كلة البطالة في اجملتمع الفلس��طيني كموض��وع رئيس للنقاش 

ضمن احملاور التالية:
احملور األول: أهمية دراسة مشكلة البطالة في اجملتمع الفلسطيني.

احملور الثاني: تعريف مفهوم البطالة في اجملتمع الفلسطيني.
احملور الثالث: مالمح البطالة في اجملتمع الفلسطيني.

احملور الرابع: أسباب ارتفاع نسبة البطالة في اجملتمع الفلسطيني.
احملور اخلامس: طرق ووسائل مواجهة مشكلة البطالة في اجملتمع الفلسطيني.

نتائج نقاش اجملموعة البؤرية:

أوالً: أهمية دراسة مشكلة البطالة في اجملتمع الفلسطيني.
مت طرح مش��كلة البطالة من حي��ث مدى أهمية االهتمام بها ودراس��تها. وقد 
خلصت اجملموعة البؤرية إلى مجموعة من األس��باب، تركزت في رؤيتني رئيستني: 
األول��ى تتعلق بكون البطالة تش��كل عائق��اً أمام مقاومة االحتالل اإلس��رائيلي، 
ومعرق��الً أساس��ياً في معرك��ة التحرير الوطن��ي. فيما أن الرؤي��ة الثانية رأت بأن 
أهمية دراس��ة البطالة تكم��ن في كونها املصدر الرئيس حل��دوث وتغذية العديد 
من املشكالت االجتماعية األخرى. إلى جانب العديد من الرؤى التي اعتبرت ثانوية 
والتي رأت بأن أهمية دراس��ة مش��كلة البطالة تكمن في كونها مدخالً للتفاوت 
االجتماعي بني أبناء اجملتمع الفلسطيني؛ وبالتالي تكون عامالً من عوامل الفرقة 
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والص��راع. كما أن هن��اك رؤية أخرى تكمن في أن البطالة تعتبر مهدداً الس��تقرار 
اجملتمع الفلسطيني.

ثانياً: تعريف البطالة.
طلب من املشاركني في اجملموعة البؤرية أن يقدموا تعريفاً للبطالة على بطاقات 
وزع��ت عليهم، عل��ى أن ال يتجاوز التعريف خمس عش��رة كلمة. ومن ثم مت عرض 
كاف��ة التعريفات للمناقش��ة. وقد برزت أربع وجهات نظ��ر مختلفة حول تعريف 
البطال��ة األكثر واقعي��ة واألكثر قدرة على قياس البطالة كمش��كلة مجتمعية 

وهي:
1.  أن البطال��ة تتمثل في ع��دم توفر فرص عمل كافية ومناس��بة للمواطنني. 
حيث أن كون فرصة العمل املناس��بة للش��خص الباحث ع��ن العمل هي مهمة 
ف��ي حتديد مفهوم البطال��ة، وهذا يتواءم مع تعريف العاطل��ني عن العمل بأنهم 
»األش��خاص الذين يقدرون على العمل ولكنهم عاجزون عن العثور على الوظائف 

املناسبة«1. 
2.  أن البطالة هي مفهوم نس��بي متغير وغير ثابت وفقاً للزاوية التي ينظر من 
خاللها املواطن إليها. فالبطالة للمرأة قد تختلف عن مفهومها بالنسبة للرجل، 
فاملرأة التي ال ترغب في العمل هي ال تعتبر نفسها عاطلة عن العمل كونها تقوم 
باألعم��ال املنزلية، فيما أن الرجل الذي ال يعمل يعتبر ضمن البطالة بغض النظر 
عن رغبت��ه في العمل أو ال. وبالتالي ارتأى أصحاب هذا االجتاه أن البطالة هي عدم 

قدرة الفرد على احلصول على فرصة عمل يكسب من خاللها دخالً مالياً. 
3.  الف��رد ه��و الذي يحدد إن كان من ضمن البطالة أم ال وفق معاييره هو، وليس 
وف��ق مقاييس تفرض عليه خارج وعيه الذاتي بحالت��ه باعتباره عاطالً عن العمل 

أم ال.
4.  أن البطال��ة يج��ب أن تق��اس مبقايي��س كمي��ة ال تس��تند فق��ط إل��ى عدد 
س��اعات العمل األس��بوعية، بل يجب أن ترتبط مبستوى الدخل املتحصل. إضافة 
إل��ى مقايي��س أخرى تتعلق بالرضا ع��ن فرصة العمل وم��دى تالؤمها مع املهارات 
واملؤهالت األكادميية واملهني��ة والقدرات للفرد. وبالتالي يقترح أصحاب هذا االجتاه 
أن يك��ون تعريف البطالة هو ع��دم قدرة الفرد على احلصول عل��ى احلد األدنى من 
ساعات العمل األسبوعية التي ينجم عنها دخل كاف إلشباع حاجاته األساسية 

وحاجات من يعيل. 
5.  وق��د خلصت اجملموعة إلى األخذ »بعدم احلصول على فرصة عمل« كتعريف 

عام ملفهوم البطالة على أن تصنف وفق املقاييس التالية: 



106

أ.  مفهوم البطالة املبني على عدد ساعات العمل األسبوعية أو الشهرية. وهو 
م��ا يتعلق بعرض العمل، وهو س��اعات العمل التي يتم عرضها لالس��تخدام في 
السوق وفق مستوى معني من األجور. إال أن عرض العمل على املدى الطويل يتعلق 

بعدة عوامل منها نوعية العمل املتاح ومستويات التأهيل والتعليم2.
ب.  مفه��وم البطالة املبني على الدخل املتحصل من العمل. حيث أن االقتصاد 
الفلس��طيني يتسم بتراجع في مستويات األجور مع زيادة في ساعات العمل، ما 

يعني بذل مجهود أكبر واحلصول على أجر أقل3. 
ج.  مفهوم البطالة املبني على درجة الرضا لدى الفرد.

د.  مفه��وم البطال��ة املبني على تواؤم القدرات وامله��ارات واملؤهالت مع طبيعة 
العم��ل. وهذا املفهوم قريب نس��بياً من مفهوم البطال��ة التركيبية التي تتعلق 

بعدم تناسب مؤهالت العاطلني عن العمل وقدراتهم مع الفرص املتاحة4.
ه�. مفهوم البطالة املبني على درجة االس��تقرار والدميومة واالس��تمرارية التي 
تتس��م بها فرصة العم��ل. وهذا يرتب��ط بأن النم��و االقتصادي الفلس��طيني ال 
يتمتع بالقدرة على االس��تمرار، ويتسم بالتذبذب من سنة ألخرى5 تبعاً حلالة عدم 

االستقرار السياسي.
وبذلك تكون اجملموعة قد أجمعت على صياغة التعريف التالي ملشكلة البطالة 
وهي »عدم حصول الفرد على فرصة عمل بعدد ساعات كافية بالنسبة له، ودخل 
كاف لسد االحتياجات األساسية له وملن يعيل بشكل يجعله يشعر باحلد األدنى 
م��ن الرضا ع��ن العمل، ويس��تخدم احلد األدنى م��ن املهارات واملؤه��الت والقدرات 
املتوف��رة لدي��ه ألداء متطلبات العمل الذي يتس��م بدرجة كافية من االس��تقرار 
واالس��تمرارية«. وقد عرفت منظمة العمل الدولية البطالة بشكل عام على أنها 

»عدم العمل ألسباب ال إرادية أو اختيارية تعود إلى نقص العمل«6.  

ثالثاً: املالمح الرئيسة ملشكلة البطالة.
من خالل طرح س��ؤال على اجملموعة املشاركة حول ما هي أهم املالمح الرئيسة 
ملشكلة البطالة؟ وتوضيحاً، كيف تتجلى البطالة على الصعيد الفردي واألسري 
واجلماعي؟ وكيف ميكن تلمسها كمشكلة اجتماعية؟ وقد برزت العديد من الرؤى 

لإلجابة على هذا السؤال وهي:
1.   أن هناك نس��بة من اجملتمع الفلس��طيني تعاني من مشكلة البطالة، والتي 
تنعك��س في ع��دم قدرة األف��راد في احلصول عل��ى فرص عمل متكنهم من س��د 

احلاجات األساسية، وخاصة الغذائية منها.
2.   أن هناك نس��بة من اجملتمع الفلسطيني تعاني من البطالة املطلقة تنعكس 
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في انس��داد األف��ق أمامهم في احلصول عل��ى أية فرصة عم��ل قادمة، يصاحبها 
شعور باليأس واإلحباط والالحول.

3.   أن هن��اك نس��بة من اجملتم��ع الفلس��طيني تعاني من التأرجح ب��ني العمالة 
والبطال��ة والتي تتمثل في احلصول على فرصة عمل ش��كلية، ولكن دخلها يقع 
حتت خط الفقر. وهي عمالة مبقياس عدد ساعات العمل الثماني اليومية، وبطالة 
بالدخ��ل املتأت��ي منها وال��ذي يقع حتت خط الفق��ر وال يكفي لس��د االحتياجات 

األساسية. 
4.   ال توج��د ثقافة خاصة بالبطالة في اجملتمع الفلس��طيني، بحيث تكون هناك 
قابلي��ة عالية ل��دى بعض األفراد واألس��ر للوقوع في مش��كلة البطالة لكونهم 

يتسمون بسمات معينة توقعهم في أتون البطالة املستدامة.
5.   هناك حراك بطيء جداً في اجملتمع الفلس��طيني من حيث س��رعة اخلروج من 

حالة البطالة، فيما أن احلراك سريع جداً من حيث سرعة الدخول فيها. 
6.   العاطلون عن العمل هم أوائل ضحايا الفقر في اجملتمع الفلسطيني. 

7.   مش��كلة البطال��ة ه��ي املدخل الرئي��س املؤدي إل��ى العديد من املش��كالت 
االجتماعية األخرى كالفقر واإلدمان على تناول اخملدرات وتعاطي الكحول واالنحراف 

واجلرمية، وغيرها من املشكالت االجتماعية األخرى املنتشرة.

رابعاً: أسباب انتشار مشكلة البطالة في اجملتمع الفلسطيني:
حظي هذا احملور بأكبر قدر من العصف الذهني والرؤى التي تقدم بها املشاركون، 

حيث مت تصنيف األسباب الرئيسة والفرعية ملشكلة البطالة وفق اآلتي:
االحتالل اإلس��رائيلي: اعتبر املشاركون أن االحتالل اإلسرائيلي هو أهم سبب . 1

رئيس النتشار واتساع مشكلة البطالة وتفاقمها في اجملتمع الفلسطيني؛ وذلك 
عبر األسباب الفرعية اآلتية:

أ.  التحكم باملعابر: اعتبر املشاركون أن حتكم إسرائيل باملعابر الفلسطينية من 
أسباب مش��كلة البطالة في اجملتمع الفلسطيني، وذلك بالتحكم في العائدات 
الضريبية واجلمركية الفلس��طينية وما ينجم عن ذلك من حرمان الفلسطينيني 
من جزء من تلك العائدات، وقيامها بعدم حتويلها متى تشاء، وخصم أية مبالغ من 
تلك العائدات قبل حتويلها، باإلضافة إلى ضياع مبالغ مالية كبيرة بس��بب نظام 
املقاص��ة املعمول به. هذا كله مت ربطه بإضعاف قدرة دولة فلس��طني على القيام 

بتوفير فرص عمل جديدة في القطاع العام الذي سيخفف من حدة البطالة.
ب.  التحكم باملواد اخلام: اعتبر املشاركون أن هناك حتكماً كامالً من قبل إسرائيل 
باملواد اخلام التي حتتاجها فلس��طني في صناعاتها، وهذا يؤثر بش��كل سلبي على 
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قدرتها في إقامة مش��اريع صناعية جديدة، توف��ر فرصاً جديدة للعمل مما يخفف 
من مشكلة البطالة.

حي��ث أن التحكم بدخول املواد اخلام ومس��تلزمات اإلنتاج األخرى وأدوات اإلنتاج 
من آالت ومعدات وقطع غيار تؤثر بشكل سلبي على اإلنتاج، فإن إعاقة دخول هذه 
امل��واد الالزمة لإلنتاج وما ينت��ج عنه من إمكانية التلف وزي��ادة تكاليف التخزين 
والش��حن واألرضية والتأمني والفوائد البنكية7؛ يزيد م��ن تكلفة اإلنتاج أيضاً؛ مما 
يضعف قدرة املنتجات الفلس��طينية على املنافس��ة؛ ويؤدي إلى تراجع املشاريع 

االستثمارية الصناعية؛ ويزيد من نسبة البطالة.
ج.  التبعي��ة االقتصادي��ة إلس��رائيل: ارتأى املش��اركون أن التبعي��ة االقتصادية 
إلس��رائيل هي من أس��باب توس��ع مش��كلة البطال��ة، وخاصة مب��ا يتعلق بغالء 
أس��عار الس��لع. فهذه التبعية تؤدي إلى ارتباط دائم مع األسعار املرتفعة للسلع 
واخلدمات في إس��رائيل، حيث تتوفر س��لع وخدمات أيضاً بأسعار مرتفعة نسبياً 
في فلسطني. كما أن السياس��ات اجلمركية الفلسطينية املرتبطة بالسياسات 

اجلمركية اإلسرائيلية تؤدي هي األخرى إلى ارتفاع أسعار السلع املستوردة.
لق��د اس��تعرض املش��اركون ف��ي الدراس��ة إح��دى جزئي��ات تبعي��ة االقتصاد 
الفلس��طيني لالقتصاد اإلسرائيلي، إال أنه وبش��كل عام فإن هناك تبعية طويلة 
امل��دى ومنهكة لالقتصاد الفلس��طيني، ولكنها ذات طبيع��ة غير منطية تتعدى 
احلدود القياسية للتبعية كما هي في نظريات التنمية، وذلك لكون هذه التبعية 
تق��وم على اإلفقار واالدعاء الس��طحي بوج��ود حالة من ح��االت االزدهار8 ولكنها 
مبنية على أمناط اس��تهالكية أكثر من كونها تنطلق من أمناط إنتاجية، مع وجود 
حالة انفصام كبيرة بني مس��توى اإلنتاج واالستهالك، وحالة اغتراب بني املدخالت 

واخملرجات لهذا االقتصاد. 
د.  السياس��ات املمنهج��ة لالحت��الل اإلس��رائيلي: اعتبر املش��اركون أن هناك 
سياس��ة اقتصادي��ة ممنهجة تقوم به��ا إس��رائيل، ترمي من ورائه��ا إلى إضعاف 
االقتصاد الفلس��طيني، وإبقائه في حالة تراجع مس��تمر؛ وبالتالي ال يتمكن من 
حتقيق منو اقتصادي كاف لتلبية حاجة اجملتمع الفلسطيني إلى فرص عمل تتواءم 
مع النمو الس��كاني؛ وهذا يزيد من نس��بة البطالة. واعتبر املش��اركون أن احلصار 
االقتصادي والتحك��م باملعابر وحركة تنقل العمال وتقن��ني منح تصاريح العمل 
للفلس��طينيني هو من ضمن السياس��ات االقتصادي��ة املمنهجة خلنق االقتصاد 

الفلسطيني، واإلبقاء على حالة البطالة بنسبتها املرتفعة.
إن السياس��ة اإلس��رائيلية املوجهة نحو االقتصاد الفلسطيني كانت محمية 
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س��ابقاً بقوة األوامر العس��كرية كمنظم لالقتصاد الفلسطيني، من خالل دمج 
اقتصادي��ات الضف��ة الغربية وقطاع غزة ف��ي االقتصاد اإلس��رائيلي، والتي تقوم 
عل��ى عالق��ة كولونيالية من خ��الل الهيمنة9 والت��ي بقيت مس��تمرة حتى بعد 
سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية؛ حيث أصبحت السياسات اإلسرائيلية 
املوجهة نحو االقتصاد الفلسطيني محمية باالتفاقيات السياسية واالقتصادية 

وبالتحكم والسيطرة.
ه�. س��يطرة إس��رائيل على امل��وارد الطبيعية: اعتبر املش��اركون أن اس��تمرار 
إس��رائيل باحت��الل اجلزء األكب��ر من الضفة الغربية، واس��تمرارها في الس��يطرة 
واس��تغالل املوارد الطبيعية فيها من أسباب انتشار مشكلة البطالة في اجملتمع 
الفلس��طيني. ومت ذكر املياه كأهم املوارد الطبيعية التي تسيطر عليها إسرائيل 
وتس��تغلها لصاحلها، وحترم الفلس��طينيني منها، وحترمهم بالتالي من توس��يع 
املش��اريع الزراعية، وحترمهم من فرص العمل في القطاع الزراعي؛ مما يساهم في 

تغذية مشكلة البطالة.
هناك ارتباط وثيق بني السيطرة اإلسرائيلية على املوارد الطبيعية الفلسطينية 
وبني النهج االس��تيطاني؛ حيث أن جزءاً من هذه الس��يطرة هو لصالح التوس��ع 
االس��تيطاني مما يعني حرمان الفلسطينيني من املوارد الطبيعية، وافتقادهم إلى 
املوردين األساسيني للقطاع الزراعي وهما األرض واملياه10. هذا حرم الفلسطينيني 
من التوس��ع في اإلنتاج الزراعي، وخلق انحساراً في فرص العمل التي يوفرها هذا 

القطاع.
و.  االعتماد على العمل في إس��رائيل: اعتبر املش��اركون أن االعتماد على العمل 
في إس��رائيل من األسباب التي تعزز مش��كلة البطالة في اجملتمع الفلسطيني، 
وعزوا ذلك إلى أن حتكم إس��رائيل في منح تصاريح العمل يؤدي إلى تذبذب حجم 
العمالة الفلس��طينية في إس��رائيل، وما ينجم عنه م��ن تذبذب في حجم فرص 
العمل املتاحة. حيث أن منح تصاريح العمل يتم وفقاً لرؤية إس��رائيلية سياسية 
تعم��ل على منح عمال فلس��طينيني، ومن ثم حرمانهم بع��د فترة، ومنح آخرين 
ومن ثم حرمانهم وهكذا... وما ينجم عن ذلك من دخول مفاجئ في حالة البطالة 

بني ليلة وضحاها. 
فالطلب على العمالة الفلس��طينية ميتاز بالتذبذب الش��ديد تبعاً لسياس��ة 
اإلغالق، مما يعكس تذبذباً في معدالت التوظيف وحجم البطالة من فترة ألخرى11.

وهناك ضرورة ملحة التباع سياس��ات وبرامج توس��يع فرص العمل في األراضي 
الفلس��طينية والت��ي تقوم على أن خلق فرصة عمل في االقتصاد الفلس��طيني 
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لعام��ل كان يعم��ل في إس��رائيل، يخفف من تأثير سياس��ة احلصار اإلس��رائيلي 
واإلغ��الق املتك��ررة، ويزيد من تكالي��ف االقتصاد اإلس��رائيلي، ويحرم��ه من مزايا 

احلصول على األيدي العاملة الفلسطينية ذات التكلفة املنخفضة12.
ز.  انعدام االس��تقرار السياسي: بقاء االحتالل يعني عدم االستقرار، وحالة عدم 
االستقرار تتنافى كلياً مع أي حالة لالستقرار االقتصادي. ومبا أن االقتصاد حساس 
جداً حلالة االس��تقرار املفقودة لدى اجملتمع الفلس��طيني؛ فهذا ينعكس بش��كل 
س��لبي على حالة االقتصاد الفلسطيني الطارد لالستثمار، وهو ما يعني تراجعاً 

في إقامة املشاريع وزيادة في حجم البطالة.
حيث تنعكس حالة عدم االستقرار سلباً على البيئة االستثمارية في االقتصاد 
الفلس��طيني، وانخفاض العوائد املتوقعة على االستثمار نتيجة ضعف الطلب 
على املنتجات احمللية وزيادة تكاليف اإلنتاج والنقل والتوزيع؛ مما يس��اهم في تراجع 

االستثمار13 وزيادة نسبة البطالة في اجملتمع الفلسطيني.
دور احلكومة الفلس��طينية: اعتبر املش��اركون أن طبيعة ال��دور الذي تلعبه . 2

احلكومات الفلس��طينية املتعاقبة من األس��باب الرئيس��ة التي تؤدي إلى انتشار 
البطال��ة؛ وذلك بس��بب السياس��ات االقتصادية الت��ي اتبعتها ه��ذه احلكومات 
املتعاقب��ة فيما يتعلق بعملية خل��ق فرص العمل. وذلك وفق األس��باب الفرعية 

التالية:
أ.  التنمي��ة املنقوصة: اعتبر املش��اركون أن احلكومات الفلس��طينية املتعاقبة 
لم تقم بدورها في إحداث تنمية اقتصادية مس��تدامة، وأطلقوا عليها مصطلح 
»التنمي��ة االقتصادية املنقوصة«. ورأوا أن ذلك يعود إلى ضعف قدرة املؤسس��ات 
العامة واخلاصة واألهلية على إحداث تنمية تستهدف زيادة فرص العمل وتخفيض 

البطالة.
ب.  ترتي��ب األولويات: رأى املش��اركون أن احلكومات الفلس��طينية املتعاقبة قد 
أعطت األهمية الكبرى للعمل السياس��ي على حساب التنمية االقتصادية التي 

لها عالقة بزيادة فرص العمل وتقليص نسبة البطالة.
ج.  ضع��ف التخطيط االقتصادي: رأى املش��اركون أن احلكومات الفلس��طينية 
تعاني من ضعف عام في التخطيط االقتصادي، مبا في ذلك ندرة البحوث العلمية 
املوجهة لتقوية وتعزيز البنية االقتصادية، وإقامة املشاريع االستثمارية التي تزيد 

من فرص العمل، وتخفض من نسبة البطالة.
ففي خطة التنمية الفلسطينية لعام 1998-2000 كان هناك برنامج شمولي 
وقطاعي، فيما أن من س��لبياتها اعتمادها بش��كل أساس��ي على الدول املانحة؛ 



111

وبالتالي عدم التحكم بالسياسات االقتصادية الالزمة لتنفيذ هذه اخلطة.14
د.  تذبذب صرف الرواتب: رأى املش��اركون أن عدم قدرة احلكومات الفلس��طينية 
عل��ى توفير الرواتب للعاملني في الوظيفة العمومية في موعدها؛ يؤدي إلى ركود 
في االقتصاد الفلس��طيني الذي ي��ؤدي إلى زيادة البطالة. حي��ث أن هذا التذبذب 
في صرف الرواتب يؤدي إلى انحس��ار مجاالت اإلنفاق لدى املستهلكني، واقتصارها 
على السلع واخلدمات األساسية، مما يخلق حالة ركود في مجاالت أخرى تؤدي إلى 

فقدان فرص عمل كانت موجودة. 
ه���.  تدني الروات��ب واألجور: رأى املش��اركون أن تدني الرواتب واألجور س��واء في 
القطاع العام أو اخلاص له دور في انتش��ار البطالة بش��كل غير مباشر في اجملتمع 
الفلس��طيني، حي��ث أن الرواتب املتدنية ال تكفي لس��د االحتياجات األساس��ية 
للمواط��ن الفلس��طيني، وجتعله يعيش حالة الش��عور بالبطال��ة العاملة على 

الرغم من كونه يعمل.
و.  االعتم��اد عل��ى الدعم اخلارج��ي: اعتبر املش��اركون أن االعتم��اد اجلزئي على 
املساعدات اخلارجية من قبل احلكومات الفلسطينية وتذبذبه يؤدي إلى إحجامها 

عن القيام مبشاريع تطويرية تساهم في خفض مؤقت لنسبة البطالة.
إن الهدف من املساعدات الدولية عادة هو املساهمة في حتقيق منو اقتصادي يؤدي 
في النهاية إلى االس��تغناء عن هذه املساعدات. إال أنه وفي الوضع الفلسطيني، 
هناك حاجة متزايدة بش��كل متواٍل لهذه املس��اعدات بس��بب النمو االقتصادي 
املنخفض، وبالتالي تكون وظيفة املساعدات اخلارجية هي سد الفجوات الناجمة 
ع��ن التراجع ف��ي النمو االقتص��ادي، وليس دف��ع االقتصاد الفلس��طيني إلى منو 
س��نوي متزايد، مما يعني زيادة االعتماد على املس��اعدات اخلارجية إلنقاذ االقتصاد 
الفلسطيني من االنهيار15. وبالتالي نكون بصدد استدامة في احلاجة للمساعدات 
اخلارجية، وليس نحو استدامة في التنمية االقتصادية. فالهبات واملنح التي تقدم 
قد تق��وم بوظيفة معينة في االقتص��اد، ولكنها »إذا ما اس��تخدمت دومنا نهاية 

فإنها تصبح ضد اإلنتاجية والتنمية االقتصادية السليمة«16.
ز.  الدي��ون املتراكم��ة على احلكومة: رأى املش��اركون أن الدي��ون املتراكمة على 
احلكوم��ة وتنامي العجز في املوازنة العامة يؤديان إلى إضعاف قدرتها على اإليفاء 
بالتزاماته��ا بدعم ش��رائح الفق��راء، أو إحداث من��و في اإلحداث��ات الوظيفية في 

املؤسسات احلكومية. وهذا يزيد من حجم البطالة.
ح.  الفس��اد والواسطة واحملس��وبية: اعتبر املشاركون أن الفساد وملحقاته من 
الواس��طة واحملس��وبية من األس��باب التي تؤدي إلى حرمان العديد من األفراد من 
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احلصول على فرص عمل باملس��اواة مع اآلخرين. كما أن الفس��اد اإلداري واملالي في 
احلكوم��ة يؤدي إلى هدر جزء م��ن املوازنة العامة التي من املمكن أن تس��اهم في 

مساعدة شرائح الفقراء أو خلق فرص عمل جديدة.
النظ��ام االقتص��ادي: اعتبر املش��اركون أن النظام االقتصادي الفلس��طيني . 3

يعتبر من األس��باب الرئيس��ة التي تؤدي إلى انتشار مش��كلة البطالة، فيما قلل 
آخرون من أهميته كس��بب رئيس لزيادة نس��بة البطالة في اجملتمع الفلسطيني. 
حي��ث اعتبروا أن النظام االقتصادي الفلس��طيني القائم على مبدأ االقتصاد احلر 
ه��و كغيره من األنظمة االقتصادية ف��ي معظم دول العالم، وليس مبقدور اجملتمع 
الفلسطيني ابتداع نظام اقتصادي آخر. وقد تباينت رؤية املشاركني وفق األسباب 

الفرعية التالية:
أ.  الالمس��اواة الطبقي��ة: اعتب��ر بع��ض املش��اركني أن البطال��ة ف��ي اجملتم��ع 
الفلس��طيني ناجم��ة عن عدم العدالة ف��ي توزيع الثروات. وه��ذا يعود إلى عيوب 
ف��ي النظ��ام االقتصادي الفلس��طيني نفس��ه. إال أن فريقاً آخر رأى ب��أن التفاوت 
في الث��روات وهو أمر اعتيادي وطبيعي في اجملتمعات اإلنس��انية، وبالتالي ال ميكن 
حتميله عبء مس��ؤولية البطالة دون البحث عن أس��باب أخ��رى. وأن هذه الثروات 
بغض النظر عن مالكها فهي تؤول في النهاية على شكل مشاريع ميكن أن تخلق 

فرص عمل جديدة.
ب.  عدم توفر اإلمكانات واألدوات واملساحات الالزمة إلقامة املشاريع االقتصادية 
االستثمارية: رأى املشاركون أن النظام االقتصادي الفلسطيني بطبيعته كنظام 
اقتص��ادي ح��ر، يفتقر إل��ى قدرته على توفي��ر األدوات واإلمكانات الالزمة إلنش��اء 
مشاريع اقتصادية أسوة باألنظمة االقتصادية املماثلة في الدول األخرى، وبالتالي 
ه��و يوفر بيئة البطالة وال يوفر بيئة االس��تثمار. فيما أن بعض املش��اركني رأوا أن 
طبيعة املنافس��ة االقتصادي��ة العاملية هي التي ال توفر لالقتصاد الفلس��طيني 
اإلمكاني��ات الالزمة إلقامة املش��اريع االقتصادية. وبالتالي هو ليس مس��ؤوالً عن 
زي��ادة البطالة بطبيعته كنظام، بل هي قضية عاملية أكبر من النظر إليها فقط 

على املستوى احمللي. 
ج.  غلب��ة املش��اريع اخلدماتي��ة والتجارية: رأى املش��اركون أن طبيعة املش��اريع 
االقتصادي��ة والتي ف��ي أغلبها مش��اريع خدماتي��ة، ال توفر فرصاً للعمل أس��وة 
باملش��اريع االقتصادية الصناعية أو الزراعية، وبالتالي تكون مساهمتها ضعيفة 
في تخفيض نسبة البطالة في اجملتمع الفلسطيني. فيما رأى مشاركون آخرون أن 
املش��اريع اخلدماتية توفر فرصاً للعمل في اجملتمع الفلسطيني أكبر من تلك التي 
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قد توفرها املش��اريع الصناعية، وذلك العتماد األخيرة على تكنولوجيا عالية وأيٍد 
عاملة قليلة. فيما أن مش��اركني آخرين ارتأوا أن العيوب ال تكمن في حجم فرص 
العم��ل املتاحة، وإمنا في دورها في خلق سلس��لة من ف��رص العمل خارج إطارها. 
حيث اعتبروا أن املش��اريع اخلدماتية تنتهي باملس��تهلك األول. فيما أن املش��اريع 

الصناعية تكون سلسلة من الناقلني واملوزعني بفرص عمل أكبر.
 إال أن اإلحصاءات تش��ير بأن قطاع اخلدمات يتميز بأعلى قدرة استيعابية للقوى 
العامل��ة ف��ي الضفة الغربي��ة وقطاع غزة، ويلي��ه في ذلك قطاع جت��ارة التجزئة 
واجلملة واملطاعم والفنادق ومن ثم قطاع اإلنشاءات17. وهذا يعني أنه وبالرغم من 
االنتقادات التي وجهها املش��اركون لطبيعة املش��اريع اخلدماتية والتجارية فإنها 

تبدو األكثر مالءمة لطبيعة البيئة االستثمارية لالقتصاد الفلسطيني.  
د.  تركز رأس املال لدى فئة قليلة: رأى أغلب املش��اركني أن رأس املال يتركز في يد 
فئة قليلة من اجملتمع الفلس��طيني، وهو يعني أن هناك س��وءاً في توزيع الثروات، 
واس��تفادة فئة قليلة من اجملتمع من املش��اريع االقتصادية املقامة، فيما أن أغلب 
األفراد يعيش��ون حالة من الفقر. ورأى بعض املشاركني أن هذا التمركز لرأس املال 
في يد فئة قليلة هو مبالغ فيه؛ وذلك لطبيعة اجملتمع الفلسطيني الذي تشكل 
فيه الطبقة الوسطى القسم األكبر من اجملتمع. إضافة لكون رأس املال هو الذي 

يخلق فرص العمل املستدامة.
ه�.  عدم وضوح طبيعة النظام االقتصادي: كان هناك تباين في الرؤى حول مدى 
وضوح النظام االقتصادي الفلس��طيني. فالبعض ارتأى بأنه عام، واس��ع وشامل. 
وه��ذا ما يؤدي إلى حالة من عدم الوضوح فيه، األمر الذي ينطوي عليه ضعف في 
جذب االس��تثمار، وانخفاض في القدرة على حتقيق ف��رص عمل، وزيادة في حجم 
البطالة. فيما ارتأى آخرون أن النظام االقتصادي واضح بوجود تشريعات اقتصادية 
متعددة تس��تهدف زيادة جاذبية االقتصاد الفلسطيني لالس��تثمار، وزيادة فرص 
العم��ل، والتخفيف من نس��بة البطالة. إال أن هناك أس��باباً أخرى ال تتعلق مبدى 

وضوح النظام االقتصادي، بل باالحتالل اإلسرائيلي واالستقرار السياسي.
بش��كل عام هن��اك توجه نحو اعتماد اقتصاد يك��ون القطاع اخلاص هو الالعب 
الرئيس فيه، وهو الذي يجب أن يقود العملية التنموية، ويخلق البيئة التنافس��ية 
يك��ون ه��ذا  املالئمة جلذب االستثمارات وتشجيعها، وتوفير إطار قانوني لها، وأن  

االقتصاد مندمجاً بعمقه العربي18.
أسباب بنيوية:. 4

أ.  الثقافة اجملتمعية: ارتأى بعض املشاركني أن هناك حالة من الضعف العام في 
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ثقافة اجملتمع الفلسطيني تتمثل في عدم القدرة على اإلبداع واالبتكار، وانعكاس 
ذلك على طبيعة املش��اريع االس��تثمارية غير الناجحة التي ت��ؤدي إلى انخفاض 
فرص العمل وزيادة البطالة. فيما ارتأى آخرون أنه ال يجوز إطالق سمة عدم القدرة 
على اإلب��داع واالبتكار على أي مجتم��ع من اجملتمعات. فاإلب��داع واالبتكار موجود 
لدى بعض أفراد اجملتمع مبا في ذلك اجملتمع الفلس��طيني، ولكن املش��كلة تكمن 
في البيئة احمللية إن كانت قادرة على استغالل القدرات هذه أم ال. إال أنه من جانب 
آخر، تشير الدراسات أن هناك عالقة بني التعطل عن العمل وانخفاض درجة الثقة 
باملؤسس��ات العامة واخلاصة والقيادات السياس��ية19. وبالتالي قد تتنامى ثقافة 
عدم الثقة لدى ش��ريحة كبيرة من اجملتمع الفلس��طيني. وه��ذه األخيرة ميكن أن 
تساهم بشكل كبير في تراجع القدرة على اإلبداع واالبتكار في بيئة غير محفزة 

لهذه القدرات. 
ب.  االختصاص��ات املهنية وحاجات الس��وق: رأى بعض املش��اركني أن اخللل في 
املواءم��ة بني طبيع��ة االختصاص��ات املهنية لألف��راد في اجملتمع الفلس��طيني، 
واحلاجات الفعلية لس��وق العمل هي إحدى األسباب التي تؤدي إلى زيادة البطالة. 
فيما أن مشاركني آخرين رأوا بأن هذا ال يعتبر من األسباب التي تؤدي إلى البطالة، 
حيث يرون بأن االختصاصات املهنية املعروضة في س��وق العمل الفلسطيني هي 
أكبر بكثير من احلاجة الفعلية، وإذا كان هناك خلل في املواءمة بني االختصاصات 
املهنية واحلاجة الفعلية للس��وق فهي تكاد ال تظهر كس��بب، والدليل على ذلك 

هو عدم وجود حاجة في السوق الفلسطيني الستقدام عمالة أجنبية.
ج.  زي��ادة ع��دد اخلريج��ني اجلامعي��ني س��نوياً: رأى أغل��ب املش��اركني أن هن��اك 
ع��دداً متزاي��داً من اخلريج��ني اجلامعيني أكبر م��ن احلاجة الفعلية لس��وق العمل 
الفلس��طيني. حي��ث أن إصرار هؤالء اخلريجني على العمل ف��ي اختصاصاتهم، أو 
على األقل في عمل مش��ابه مبس��مى الوظيفة، والعزوف عن العمل اليدوي، يؤدي 
إلى زيادة البطالة بني اخلريجني اجلامعيني مبا ينعكس على ش��كل زيادة في نسبة 
البطال��ة العامة في اجملتمع الفلس��طيني. وترى بعض الدراس��ات أن هناك حالة 
م��ن االنفصام بني التعليم العال��ي وتخصصاته، وبني حاجات الس��وق احمللي. وأن 
هناك عدم توافق بني مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل وضعف 
حساسية نظام التعليم العالي الحتياجات سوق العمل. وتشير إحدى الدراسات 
أن أكثر من نصف اخلريجني املش��تغلني مت اس��تيعابهم في نش��اطني اقتصاديني 
فق��ط، التعليم واإلدارة العام��ة والدفاع املدني والضم��ان االجتماعي. كما بلغت 
نس��بة العاطلني عن العمل من حملة الش��هادات العليا الذين لم يعملوا سابقاً 
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حوالي نصف مجموع املتعطلني من حملة هذه الشهادات.20 إال أن فقدان التزامن 
بني س��وق العمل ونظام التعليم يعتبر من املش��كالت األساسية سواء كان ذلك 
خلالً في نوعية التعليم، أو لكون س��وق العمل غير مناسب في تقدمي االستخدام 
اجلدي��د الكافي خملرج��ات نظام التعلي��م. إال أنه وف��ي احلالة الفلس��طينية، فإن 
إشكالية التزامن تتأثر بالسياسات وممارسات االحتالل اإلسرائيلي، وتخلق انحرافاً 
لعملية التحول االجتماعي واالقتصادي والتي لها عالقة بخلق فرص عمل واسعة 

الستيعاب خريجي النظام التعليمي21. 
د.  الزيادة السكانية: رأى املشاركون أن الزيادة السكانية عالية النمو في اجملتمع 
الفلس��طيني تعتبر من األس��باب التي تؤدي إلى ارتفاع نس��بة البطالة. حيث أن 
نس��بة النمو االقتصادي الس��نوي هي أقل بكثير من نس��بة النمو السكاني؛ مما 
يعن��ي وجود ارتفاع في نس��بة البطالة. وتعتب��ر الزيادة الس��كانية من محددات 

الطلب على العمالة في سوق العمل22.
فاالقتصاد الفلسطيني يعاني من اختالالت هيكلية من ضمنها ضعف القدرة 
االس��تيعابية لأليدي العاملة مم��ا يعني وجود فائض كبير منه��ا وهذا بدوره يرفع 
من نس��بة البطالة في اجملتمع الفلس��طيني. حيث أن السياس��ات اإلس��رائيلية 
املمنهجة تؤدي إلى تراجع ف��ي النمو االقتصادي مما يعزز من االختالالت الهيكلية 
فيه23 وخاصة ما يتعلق بالتناسب بني الزيادة السكانية ومعدالت النمو االقتصادي.

خامساً: الطرق والوسائل املقترحة ملواجهة مشكلة البطالة.
مت االتفاق في اجملموعة البؤرية على مناقشة الطرق والوسائل املقترحة ملواجهة 
مشكلة البطالة كانعكاس ملا مت طرحه من أسباب تؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة 

في اجملتمع الفلسطيني. ومن الطرق والوسائل املقترحة خلفض نسبة البطالة:
إقامة مش��اريع تشغيلية للعاطلني عن العمل: اتفق املشاركون على أنه من . 1

الوس��ائل الناجعة واملس��تعجلة خلفض نس��بة البطالة وخلق فرص عمل تكون 
عن طريق إقامة مش��اريع تشغيلية للعاطلني عن العمل. ورأى املشاركون أن هذه 
الوس��يلة تكون ناجعة على املدى البعيد في أنها تس��اهم في تنشيط االقتصاد 
الفلسطيني، بحيث تتحول املشاريع التشغيلية الهادفة إلى خفض البطالة إلى 
مشاريع مستدامة وفعلية تندمج في احللقة االقتصادية لالقتصاد الفلسطيني.

إن النم��و االقتص��ادي وخل��ق ف��رص العمل يج��ب أن يكونا هدف��ني عامني ألية 
قيادة سياس��ية، وذلك ألن الدول التي حققت مس��تويات عالية من فرص العمل 
واالس��تخدام كان نتيج��ة الس��تراتيجية تس��تهدف خل��ق فرص العم��ل وزيادة 
االس��تخدام، بحيث تركز في املراحل األولى على تشجيع القطاعات ذات الكثافة 
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العمالية العالية المتصاص الفائض من األيدي العاملة24.
تبني سياس��ات اقتصادية تس��تهدف احلد من مش��كلة البطالة: رأى بعض . 2

املش��اركني أن تبني سياسات اقتصادية تقوم على استهداف البطالة كمشكلة 
اجتماعية من ش��أنه أن يس��اهم في تخفيض نس��بة البطالة. بحيث تقوم هذه 
السياس��ات عل��ى إقامة مش��اريع صناعية أو خدماتي��ة، واالبتعاد عن املش��اريع 

التجارية التي ال تستهدف التشغيل. 
وه��ذا األمر يحت��اج من احلكوم��ة حتديد ماهية السياس��ات والبرام��ج الالزمة 
لتنفيذه��ا. فقدرة احلكومة على توفير فرص العمل يعتمد على مدى قدرتها على 
وضع اخلطط والبرامج لالس��تثمار في رأس املال البش��ري، من خالل االستثمار في 
اخلدمات والبنية التحتية الالزمة، لتش��جيع القطاع اخلاص على االستثمار، ومن 

ثم عرض املزيد من فرص العمل وتشجيع التشغيل الذاتي.25
ويفت��رض أن تبنى هذه السياس��ات على اس��تراتيجية فلس��طينية على املدى 
القصير تأخذ في اعتبارها تعزيز القدرات الذاتية لالقتصاد الفلسطيني، وتقليص 
التبعية إلسرائيل وتنويع العالقات االقتصادية الفلسطينية مع العالم اخلارجي.26 
مما سيمكن االقتصاد الفلسطيني من التقدم والتطور في املرحلة احلالية، ويكون 
قادراً على خلق فرص عمل جديدة، ويأخذ باالعتبار بناء اس��تراتيجيات قادمة على 

املدى البعيد وفقاً للمتغيرات السياسية املستقبلية.
تش��جيع إقامة مشاريع صغيرة ومتوس��طة احلجم: رأى بعض املشاركني أن . 3

السياس��ات االقتصادية املوجهة لتش��جيع إقامة مش��اريع صغيرة ومتوسطة 
احلجم هي األفضل من حيث قدرتها التش��غيلية مقارنة باملشاريع الضخمة. إال 
أن بعض املش��اركني اآلخرين ارتأوا أن املش��اريع االقتصادية الضخمة تكون لديها 
ق��درة أكبر على التش��غيل مقارن��ة باملش��اريع الصغيرة بالتحدي��د. وعللوا ذلك 
بأن املش��اريع الصغيرة عادة ما تكون مش��اريع عائلية )أس��رية( تش��غل شخصاً 
واحداً، فيما أن املش��اريع الكبيرة تش��غل عدداً كبيراً نسبياً، وبالتالي حتقق فرص 
عمل أكب��ر. بينما رأى آخرون بأن األمر ال يتعلق بحجم املش��اريع االقتصادية، وإمنا 
بطبيعة اإلنتاج إن كانت صناعات تقوم على إنتاج الس��لع اخلفيفة أو املتوسطة. 
أو بطبيعة مس��توى التحديث والتكنولوجيا املستخدمة في املشروع االقتصادي 
الصناع��ي، حيث ارتأوا بأن التقليل من االعتماد عل��ى التكنولوجيا املتقدمة يزيد 
ع��دد العاملني. فيما رأى آخرون أن التقليل من االعتماد على التكنولوجيا يزيد من 
تكلفة إنتاج السلعة، وبالتالي يزيد من سعرها ويقلل من قدرتها على املنافسة، 
وقد يجعل املش��روع االقتصادي عرضة للفشل، وخسارة كامل فرص العمل التي 
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وفرها املشروع االقتصادي الصناعي.
وهذا من زاوية أخرى له عالقة باالس��تراتيجيات التنموية اخملتلفة املطروحة في 
االقتصاد الفلس��طيني. حيث برزت رؤيتان: التنمية باالس��تعاضة عن االس��تيراد، 
والتنمية القائمة على التصدير. حيث أن األولى تقوم على تكثيف رأس املال وزيادة 
استخدام التكنولوجيا املتقدمة التي قد تؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في اجملتمع 
الفلس��طيني، والثانية ال تناس��ب اجملتمعات حتت الس��يطرة والصغيرة نسبيا27ً، 
وه��ذا يعني ضرورة البحث عن اس��تراتيجيات تنموية أخرى تناس��ب فرادة الوضع 

الفلسطيني.
توطني املواد اخلام: رأى املش��اركون ضرورة زيادة االعتماد على املواد اخلام احمللية . 4

املستخدمة في الصناعات احمللية، كصناعات منتجات األلبان والصناعات الزراعية، 
ب��دالً من االعتماد على املواد اخلام اإلس��رائيلية أو املس��توردة. حيث أن اس��تخدام 
مواد خام محلية يزيد من فرص العمل للمشروع االقتصادي الصناعي الذي يقوم 

عليها.
ولك��ن الضفة الغربية وقطاع غ��زة يعتبران من املناطق الت��ي تفتقر إلى املوارد 
الطبيعي��ة واملوارد املعدني��ة، كما يعيق االحت��الل اإلس��رائيلي إمكانية الوصول 
واس��تغالل املتوفر منها28. وهذا يجعل من إمكانية العمل على توطني املواد اخلام 
محدودة جداً، وقد يكون اجملال أوس��ع الس��تغالل املنتجات الزراعي��ة كمواد أولية 

لبعض الصناعات الزراعية. 
تش��جيع اس��تهالك املنتجات احمللية: رأى جميع املش��اركني أن االعتماد على . 5

اس��تهالك املنتجات احمللية من قبل أفراد اجملتمع الفلسطيني؛ سيؤدي إلى إنشاء 
مش��اريع صناعية وخدماتية جديدة؛ مما يزيد من فرص العمل ويخفف من نس��بة 

البطالة في اجملتمع الفلسطيني.
حتس��ني وس��ائل جباية الضرائب: رأى املش��اركون أن من ش��أن حتسني آليات . 6

ووس��ائل جباية الضرائب على الس��لع واخلدمات في فلس��طني؛ أن يؤدي إلى زيادة 
عائدات دولة فلس��طني من األموال الضريبية؛ وتوفر دعماً ملوازنتها العامة؛ مما قد 
يساهم في رفع قدرتها على متويل مشاريع اقتصادية تشغيلية تساهم في زيادة 

فرص العمل.
تعتبر إعادة هيكلة النظام الضريبي الفلس��طيني من أهم مكونات سياسات 
الضبط الهيكلي لالقتصاد الفلس��طيني، إلى جانب العديد من املكونات األخرى. 
حي��ث سيس��اهم ذلك ف��ي الوصول إل��ى حتقيق إصالح��ات هيكلية ف��ي النمو 
االقتصادي؛29مم��ا يزي��د م��ن قدرته على خلق ف��رص عمل جدي��دة تخفف من حدة 
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البطالة.
احلد من حتكم إسرائيل بالعوائد اجلمركية والضريبية: رأى فريق من املشاركني . 7

أن باس��تطاعة دولة فلس��طني أن حتد من قدرة إس��رائيل على التحكم بالعوائد 
اجلمركي��ة والضريبية، مبا يضمن عدم هدر جزء من مس��تحقات دولة فلس��طني 
املالي��ة، وتوفير هذه املبال��غ للموازنة العامة، مما ينعك��س إيجاباً على زيادة حجم 

مساعدة احلكومة لبعض القطاعات االقتصادية، ويخفف من حجم البطالة. 
إدراج بن��د اخلطط التش��غيلية ف��ي املوازنة العامة: رأى املش��اركون أن هناك . 8

أهمية كبيرة لتبني خطط تشغيلية للمواطنني الفلسطينيني ملواجهة البطالة، 
عل��ى أن يكون ذلك مبنهجية واضحة تبدأ ب��إدراج بند في املوازنة لتغطية اخلطط 
التشغيلية للعاطلني عن العمل. فيما دار النقاش حول جدوى هذه اآللية في احلد 
م��ن حجم البطالة في اجملتمع الفلس��طيني وفق رؤيتني، األول��ى ترى بأن اخلطط 
التش��غيلية تس��اهم بش��كل أو بآخر في إنعاش االقتصاد الفلس��طيني، بغض 
النظر عن نوعية املش��اريع التش��غيلية، فيما أن الرؤي��ة الثانية ترى أن اجلدوى من 
إش��راف احلكومة على مشاريع تشغيلية والتي س��تكون في أغلبها في القطاع 

العام، ستخلق نوعا من البطالة املقنعة.
وبش��كل عام، فإن عملية توفير فرص العمل هي من أهداف أية خطط للتنمية 
التي تس��تند إلى حتديد حجم الق��وى العاملة ومعدالت منوه��ا، وتوزيعها املهني 
ومستويات تأهيلها، ووضع التقديرات الدقيقة حلجم العرض والطلب على القوى 

العاملة، وصوالً إلى حتديد احتياجات السوق املرحلية واملستقبلية30.
التخلص م��ن االعتماد على الدعم املالي اخلارجي: اعتبر املش��اركون أن جزءاً . 9

من املش��كلة التي يعاني منها االقتصاد الفلسطيني ترتبط باعتماده جزئياً على 
الدعم املالي اخلارجي، سواء في القطاع العام أو اخلاص أو القطاع األهلي. وتتمحور 
املشكلة حول ارتباط هذا الدعم املالي برؤى سياسية خارجية، مما يجعله متذبذباً 
وعرضة للتوقف التام، مما يعكس حالة إرباك متوقعة في االقتصاد الفلس��طيني 
ككل، وهذا من ش��أنه أن يخلق حالة مفاجئة من ارتفاع في نس��بة البطالة في 
اجملتمع الفلسطيني، والذي قد يقود إلى نتائج كارثية. واقترح املشاركون التخلص 
م��ن االعتماد على الدعم املالي اخلارجي ولو بش��كل تدريج��ي، وخلق بدائل أخرى 
تتس��م بثب��ات ودميومة أكب��ر. ولكن لم يتم ط��رح أية رؤية ح��ول عملية اإلحالل 
التدريجي��ة للبدائل األخرى كتعويض عن التخلص من االعتماد على الدعم املالي 

اخلارجي.
ولكن املساعدات اخلارجية لالقتصاد الفلسطيني تبدو وكأنها أصبحت عضوية 
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وضروري��ة، إلى أن تتوف��ر ظروف جديدة تس��مح بالتقليل من االعتم��اد على هذه 
املس��اعدات، أهمها انفتاح السوق الفلس��طيني احملدود على أسواق واقتصاديات 

املنطقة، باإلضافة إلى ضرورة توفر بيئة سياسية مستقرة وذات رؤية واضحة31.
تخفي��ض نفقات التعليم اجلامع��ي: رأى املش��اركون أن نفقات التعليم . 10

اجلامع��ي تعتبر عالية نس��بياً، وهي تفوق قدرات األس��ر الفلس��طينية، مما يدفع 
بعض األس��ر إلى عدم إحلاق أبنائهم باجلامعات الفلس��طينية. واقترح املشاركون 
ضرورة قيام احلكومة الفلس��طينية بتخفيض نفقات التعليم اجلامعي لتمكني 
الطلبة الفلسطينيني من االلتحاق باجلامعات وتأهيلهم لاللتحاق بسوق العمل. 

عقد دورات إرشادية حول اإلنتاج الزراعي: مت تقدمي اقتراح من قبل املشاركني . 11
بضرورة قيام اجلهات ذات االختصاص بتنفيذ دورات إرش��ادية حول اإلنتاج الزراعي، 
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة اإلنتاج الزراعي وتوسيع قدرة القطاع الزراعي على 
اس��تيعاب أيٍد عاملة جديدة. حيث أن دورات اإلرش��اد الزراع��ي متنح فرصاً للعديد 
من املواطن��ني الذين تتوفر لديه��م األراضي الزراعية، ومتكن آخرين من اس��تئجار 
أراٍض لغاية اإلنت��اج الزراعي النباتي أو احليواني، حيث أن رفع قدراتهم في الدخول 
إلى مجال اإلنتاج الزراعي النباتي واحليواني س��يجعل لديهم كفاءة أعلى في هذا 
اجملال، من حيث اختيار األصناف املناس��بة س��واء النباتية أو احليوانية؛ مما يرفع من 

نسبة جناح هذه املشاريع؛ ويساهم في تخفيض نسبة البطالة.
إن رف��ع الق��درات املهنية في اإلنتاج الزراعي س��وف يزيد من الق��درة على زيادة 
اإلنتاجي��ة في القط��اع الزراعي. فاس��تخدام تكنولوجيا لتحس��ني املس��تويات 
اإلنتاجية، واستخدام البذور احملسنة، وحتسني مستوى املمارسة اإلنتاجية الزراعية، 
يساهم في تقليل تكلفة اإلنتاج الزراعي بشقية النباتي واحليواني، ويزيد من قدرة 
املنت��ج الزراعي على املنافس��ة32؛ وبالتالي يزيد من قدرة القطاع الزراعي بش��كل 
عام على اس��تيعاب املزيد من األيدي العاملة؛ ويس��اهم في التخفيف من نسب 

البطالة املرتفعة في اجملتمع الفلسطيني.
تطوير املشاريع الصناعية القائمة لغايات التصدير إلى اخلارج:. 12

رأى املشاركون بأن تطوير املشاريع الصناعية القائمة لغاية التصدير إلى اخلارج، 
وعدم االعتماد فقط على املنافس��ة في السوق احمللي، سوف يرفع من القدرة على 
اإلنتاج، ويزيد من الطلب على األيدي العاملة، مما سيس��اهم في تخفيض نس��بة 

البطالة. 
إال أن تطور االقتصاد الفلس��طيني على أس��اس التصدير يعتمد بش��كل كبير 
على دخول فعال بدون معيقات للس��لع املصدرة إلى السوق اإلسرائيلية واألسواق 
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اخلارجي��ة. حيث أن النظام املس��تخدم حالياً ملرور البضائع عب��ر املعابر يعاني من 
تأخيرات وإعاقات ويس��تخدم وس��ائل غير فعالة تزيد من تكلفة الشحن، ويعيق 
تنفيذ التزامات التصدير في الوقت احملدد.33 وهذا من شأنه أن يقلل طلب األسواق 
اخلارجية على الس��لع الفلس��طينية، ويزيد من تكلفة تلك الس��لع، مما يجعلها 
أقل قدرة على املنافس��ة، وبالتالي يقل الطلب عليها عاملياً. وهذا بدوره يقلل من 
كمي��ات اإلنتاج ويقلل من احلاجة لأليدي العاملة ويزيد من نس��بة البطالة. ولذا، 
ف��إن أي اجتاه نحو اإلنت��اج لغايات التصدير يجب أن يأخذ باالعتبار حتس��ني ظروف 

وشروط مرور السلع والبضائع عبر املعابر التي تتحكم بها إسرائيل.
محارب��ة الفس��اد واحملس��وبية في املؤسس��ات: اس��تعرض املش��اركون . 13

مشكلة الفس��اد واحملسوبية في املؤسس��ات، وخاصة مؤسسات القطاع العام. 
وارتأوا أن محاربة ومواجهة هذه املش��كلة س��وف تس��اهم في توفير فرص عمل 
إضافية للمواطنني من جهة، وأنها تضمن مساواة في التنافس على فرص العمل 
املتاحة. واعتبر أغلب املشاركني أن مواجهة هذه املشكلة يجب أن تكون في كافة 
القطاعات العامة واخلاصة واألهلية. وحول كيفية هذه املواجهة رأى املش��اركون 
ضرورة وجود أرضية تش��ريعية ملواجهة الفس��اد واحملس��وبية والواس��طة، ووجود 
تنفي��ذ إلرادة القان��ون في هذا اجلان��ب، وأن تقوم املؤسس��ات اخملتصة بدورها على 

أكمل وجه حملاربة هذه املشكلة.
حتسني جودة التعليم العام والتعليم العالي: اعتبر املشاركون أن حتسني . 14

جودة التعليم العام والتعليم اجلامعي خطوة مهمة في س��بيل تأهيل املواطنني 
ومتكينهم من الدخول إلى س��وق العمل بكفاءة عالية وقدرات إنتاجية جيدة من 
ش��أنها أن حتس��ن من قدرات اإلنتاج ف��ي االقتصاد الفلس��طيني، وتزيد من فرص 
املؤهل��ني في احلصول على فرص العمل املناس��بة، مبا يتناس��ب مع تخصصاتهم 
وطبيع��ة تأهيله��م املهني. وخلص املش��اركون أن هناك عالقة ارتب��اط قوية بني 
ج��ودة التعليم العام والتعليم العالي، وذلك بأن التعليم العام يؤس��س للتعليم 
اجلامع��ي. وجودة التعليم العام س��وف ترف��ع درجة جودة التعلي��م العالي. حيث 
أن الش��كوك تتزايد بش��أن جدوى التعليم العالي لتحس��ني فرص العمل، لوجود 
أسباب قاهرة أخرى كحالة الركود االقتصادي، وتراجع فرص التوظيف في مختلف 
القطاع��ات، مما يعني ضرورة إعادة النظر ف��ي طبيعة العالقة بني التعليم العالي 

واحتياجات اجملتمع، وربطها بخطط التنمية االقتصادية34.
وهناك دراس��ات حول جتارب دول جنوب ش��رق آسيا أش��ارت إلى أن استثمار تلك 
الدول في التعليم بشكل هائل، وتناسبه مع احتياجات سوق العمل والتركيز على 
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التعليم الهندس��ي واملهني، قد أدى إلى رف��ع اإلنتاجية نتيجة لذلك، وانخفضت 
نسبة البطالة بشكل ملحوظ وحتسن مستوى األجور.35
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تأثري انضامم فلسطني إىل منظمة التجارة العاملية 

بعد حصولها عىل صفة دولة مراقب يف األمم املتحدة

رائد محمد حّلس *

تواصل السلطة الفلسطينية جهودها بصفتها عضواً مراقباً في األمم املتحدة 
لالنضم��ام إل��ى منظمة التج��ارة العاملية، وم��ا يترتب على ذلك من مكاس��ب أو 
مخاس��ر، وقد أبدت الس��لطة الفلس��طينية اهتمامها باالنضمام إلى منظمة 
التجارة العاملية منذ العام 1997، إال أن احتمال جناح تلك املس��اعي يرتبط ارتباًطا 
مباشرًا بشروط وأحكام منظمة التجارة العاملية من جهة، ومدى جناح السياسة 
التجاري��ة الفلس��طينية في ظ��ل برتوكول باري��س االقتصادي الذي ف��رض احتادًا 
جمركًيا مع إس��رائيل من جهة أخرى، لذا من الضروري تقييم مس��اعي السلطة 
الفلس��طينية بصفتها دول��ة عضواً )مراقب��اً( للحصول عل��ى عضوية منظمة 
التجارة العاملية في ظل الظروف السياس��ية واالقتصادية السائدة ودراسة أبعاد 

هذه اخلطوة من حيث املكاسب واخملاسر املتوقعة. 

املشكلة
تتمح��ور املش��كلة في أن الكثير م��ن قواعد وقوانني منظمة التج��ارة العاملية 
مطبقة في فلسطني، بحكم الواقع الذي فرضه برتوكول باريس االقتصادي، حيث 
أن )إس��رائيل( هي دولة مؤسسة وعضو في منظمة التجارة العاملية، وقد فرضت 
نظامها التجاري على فلس��طني مبوج��ب هذا البرتوكول، وبالتال��ي فإن االقتصاد 
الفلسطيني يدفع ثمن العضوية ويتحمل عبء االلتزامات املفروضة على األعضاء 
دون االنتفاع من مزايا العضوية، باإلضافة إلى حرمان فلس��طني من الشكوى ضد 
املمارسات التجارية اإلسرائيلية غير املنصفة، بسبب عدم عضويتها في املنظمة، 

وبذلك ال يحق لها اللجوء إلى آليات حل املنازعات التي تنص عليها االتفاقيات.

*  باحث ومختص في الشأن االقتصادي، مركز التخطيط الفلسطيني – غزة.
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األهداف
تقدمي ورقة بحثية حول فلسطني ومنظمة التجارة العاملية، وتقييم اآلثار املترتبة 
على حصول فلس��طني على عضوية منظمة التجارة العاملية بعد حصولها على 
صفة دولة مراقب ف��ي األمم املتحدة مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

)19/67( في 30 تشرين الثاني )نوفمبر( 2012. 

أواًل: منظمة التجارة العاملية
ولدت منظمة التجارة العاملية نتيجة سلس��لة من املفاوضات اس��تمرت قرابة 
نصف قرن، حيث بدأت هذه املفاوضات في العام 1946 وبعد مشاورات ومفاوضات 
مت ف��ي الع��ام 1947 التوقيع على االتفاقية العامة للتعريف��ات والتجارة »اجلات«1، 
لتك��ون اتفاقي��ة مؤقتة حلني التوصل إلى تأس��يس مؤسس��ة مختصة بالتجارة 
العاملي��ة، فبعد اخلروج م��ن غمار احلرب العاملي��ة الثانية دأبت ال��دول االقتصادية 
الكب��رى مثل أميركا ف��ي البحث عن حلول للمش��اكل االقتصادية التي خلفتها 
احل��رب، وبالفع��ل قامت أميركا في الع��ام 1944 بعقد مؤمتر مال��ي ونقدي لبحث 
هذه املشاكل، متخض عنه إنش��اء صندوق النقد والبنك الدوليني، في الوقت ذاته 
فش��ل املؤمتر في إيجاد إطار يحكم العالقات االقتصادية والتجارية العاملية، لكن 
اجملل��س االقتصادي واالجتماعي الذي كان ق��د انبثق عن عصبة األمم املتحدة كلف 
مبتابعة املش��اكل الناجمة عن احلرب العاملية الثانية، وواصل مس��اعيه في بلورة 
وإنشاء منظمة التجارة الدولية، ومبوازاة هذه اجلهود سعت أميركا عبر جملة من 

املفاوضات للحصول على تخفيضات جمركية متخض عنها اتفاقية )اجلات(.
توال��ت اجل��والت التفاوضية بجهود دولي��ة حثيثة من أجل اخل��روج بقانون دولي 
ناظ��م لالقتصاد العاملي، بذل��ت خاللها الدول األعضاء في اجلات جهودها من أجل 
احلصول على تخفيضات جمركية، وفيما يلي أهم اجلوالت التي أثمرت عن إنش��اء 

منظمة التجارة العاملية2:
1.   جولة ج�نيف )1949-1947(.

2.   جولة انيسي الفرنسية )1950-1949(.
3.   جولة تورك�راي البريطان�ية )1951-1950(.

4.   جولة جنيف السويسرية )1956(.
5.   جولة دبلون في جنيف )1962-1960(.

6.   جولة كيندي التي متت في سويس��را )1964-1976(، وقد مت خالل هذه 
اجلولة احلديث ألول مرة حول سياسة اإلغراق3.
7.   جولة طوكيو اليابانية من )1979-1973(.
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8.   جول��ة األروغ��واي )1986-1994(، حيث تناولت ه��ذه اجلولة حترير جتارة 
اخلدمات وامللكية الفكرية، ومتخض عنها ميالد منظمة التجارة العاملية.

ومع نهاية اجلوالت التفاوضية الثمانية، بتاريخ 15 نيس��ان )إبريل( 1994، وقعت 
اتفاقي��ات منظمة التجارة العاملية في مدينة مراكش املغربية، وبذلك أعلن ميالد 
املنظمة العاملية التي ب��دأت مهامها في األول من كانون الثاني )يناير( عام 1995، 

حيث تتخذ املنظمة مدينة جنيف السويسرية مقراً لها4.
وتضم منظمة التجارة العاملية حالًيا 157 دولة عضوة، و27 دولة بصفة مراقب، 
والعدي��د من املنظم��ات الدولية التي تعمل أيًضا بصف��ة مراقب، ويتمثل الهدف 
األساس��ي للمنظمة في تقلي��ص العوائق التي تعترض طري��ق التجارة احلرة بني 

الدول5.
يتم اتخاذ القرارات في منظم��ة التجارة العاملية باإلجماع، أي أن القرارات يجب 
أن حتظ��ى مبوافق��ة جميع األعضاء، وعل��ى الرغم من أن اتفاقية مراكش تس��مح 
باتخ��اذ الق��رارات بأغلبية األص��وات، إال أن هذا األمر ما زال ن��ادر احلدوث على أرض 
الواقع، فلقد أعاقت الواليات املتحدة األميركية انضمام إيران إلى منظمة التجارة 
العاملية على مدار تسع سنوات )1996-2005(6، لذلك يقع على مسؤولية السلطة 
الفلسطينية إقناع الواليات املتحدة األميركية باملوافقة ودعم العضوية الكاملة، 

أو على األقل عدم إقدامها على معارضة خطوة االنضمام كعضو مراقب.
تب��دأ احلكومات عادة باحلصول على صفة املراقب ف��ي منظمة التجارة العاملية 
كخط��وة أولى عل��ى طريق احلصول على عضوية كاملة، ويش��ترط أن تدخل هذه 
احلكومات في مفاوضات العضوية الكاملة في غضون خمس سنوات من حصولها 
على صفة املراقب، وميكن أن متتد هذه املفاوضات إلى فترة طويلة جًدا، ألنه يترتب 
على األعضاء املرشحني احلصول على موافقة من جميع األعضاء، والذين بدورهم 
قد يس��تخدمون هذا الش��رط النت��زاع تن��ازالت جتارية مهمة من املرش��حني قبل 
منحهم املوافقة، وتكتس��ب ه��ذه االمتيازات قيمة خاصة ل��دى الدول الكبرى أو 
القوي��ة اقتصاديًا، وله��ذا فإن عملية انضمام الصني اس��تغرقت 15 عاًما، كذلك 
األمر استغرق انضمام روسيا 20 عاًما، بينما الدول الصغيرة فإنها تنضم عادة إلى 

املنظمة بشكل أسرع قد يصل 3 سنوات7.

ثانًيا: انضمام فلسطني بصفتها دولة )مراقباً( إلى منظمة التجارة العاملية
فلس��طني كغيرها من الدول العربية والدول النامية ال تس��تطيع البقاء بعيدة 
عن املتغيرات االقتصادية الدولية، واالنخراط في النظام العاملي، مبا فيها منظمة 
التجارة العاملية، لذا تواصل فلس��طني بع��د حصولها على صفة دولة مراقب في 
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األمم املتح��دة جهودها احلثيثة لالنضمام إلى منظم��ة التجارة العاملية، واالندماج 
بالنظام التجاري العاملي، واالس��تفادة من املزايا والتفضي��الت التي حتصل عليها 

الدول من حترير التجارة العاملية. 
ويأتي هذا الوجه في إطار اجلهود التي تقوم بها الس��لطة الفلس��طينية لبناء 
مؤسسات الدولة القادرة على احلياة، وحتقيق التنمية املستدامة، وتقليل االعتماد 
عل��ى الدول املانحة، وكس��ب املزيد من اعتراف اجملتمع الدول��ي، إضافة إلى تنامي 
االحتياجات الفلس��طينية من الس��لع واخلدمات ومتطلبات التنمية من األسواق 

الدولية8.
وينسجم هذا التوجه مع التوصية األساسية، التي تكررت في إصدارات منظمة 
األمم املتحدة للتجارة والتنمية »األونكتاد« في هذا اخلصوص مفادها، أنه ال ينبغي 
لفلس��طني أن تتخلى ع��ن أية معاملة خاصة وتفضيلية متن��ح ألقل البلدان منًوا، 
والتي من ش��أنها أن تدعم منو القطاعات ذات األولوية حاضرًا ومس��تقباًل، كما ال 
ينبغي للجانب الفلس��طيني أن يقت��رح أية تخفيضات هائل��ة، إذا كان مثل هذا 
التحرير يضر أو يكبح النمو في القطاعات ذات األولوية، وهذا املنطلق ينطبق أيًضا 
على النظام التجاري )التجارة احلرة، واالحتاد اجلمركي( الذي يتعني على فلس��طني 

اعتماده في عالقاتها مع الدول األخرى9.
وهذا ميكن أن يش��كل نقط��ة انطالق مفيدة وأن يوفر الس��ياق لعملية رس��م 
السياس��ات العامة واملفاوض��ات التجارية، حيث يتوقف الكثي��ر على مدى قدرة 
فلس��طني بع��د حصولها على صف��ة دولة مراق��ب على االس��تفادة من الفرص 
الس��انحة حالًيا التي تنط��وي عليها مبادئ منظمة التج��ارة العاملية وقواعدها، 
كما أن هذه الفرص تش��مل بعض إعانات التصدير احملددة، واإلعانات التي ال ميكن 

رفع الدعاوى بصددها، وبعض الزيادات في التعرفة اجلمركية.
اجلدير بالذكر أن الكثير من قواعد وقوانني منظمة التجارة العاملية مطبقة في 
فلسطني، بحكم الواقع الذي فرضه برتوكول باريس االقتصادي، حيث أن )إسرائيل( 
هي دولة مؤسس��ة وعضو ف��ي منظمة التج��ارة العاملية، وق��د فرضت نظامها 
التجاري على فلسطني مبوجب هذا البرتوكول، وبالتالي فإن االقتصاد الفلسطيني 
يدفع ثمن العضوية ويتحمل عبء االلتزامات املفروضة على األعضاء دون االنتفاع 
من مزايا العضوية، باإلضافة إلى حرمان فلس��طني من الش��كوى ضد املمارسات 
التجارية اإلس��رائيلية غير املنصفة، بسبب عدم عضويتها في املنظمة، وبذلك ال 

يحق لها اللجوء إلى آليات حل املنازعات التي تنص عليها االتفاقيات10.
عملًيا لقد خلق طلب فلسطني للحصول على عضوية منظمة التجارة العاملية 
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بع��د حصولها عل��ى صفة دولة مراق��ب واقًعا جديًدا، حيث س��يفهم من كلمة 
)فلس��طني( أنها دولة فلسطني، وهذا أمر من شأنه تصعيد املعارضة اإلسرائيلية 
جتاه ذلك الطلب«.، خاصة وأن منظمة التجارة العاملية ليست تابعة لألمم املتحدة 
ولها نظامها اخلاص بها، حيث تتخ��ذ القرارات باإلجماع، مبعنى أنه على الصعيد 
العملي لكل دولة عضو حق النقض وهذا من شأنه عرقلة إحراز تقدم في الطلب 
بعد تقدمي��ه نظرا للمعارضة اإلس��رائيلية وبالتالي املعارض��ة األميركية أيضا11، 
وكم��ا أس��لفنا أن احلصول على عضوي��ة كاملة ف��ي منظمة التج��ارة العاملية 
يس��تغرق فت��رة طويلة من املفاوض��ات الثنائية واملتعددة، قد متتد إلى 5 س��نوات 
في حدها األدنى وقد تصل إلى 15 أو 20 عاًما، كما حصل مع الصني وروس��يا على 

التوالي، بسبب معارضة دولة واحدة وهي الواليات املتحدة ألسباب أيديولوجية.

ثالثً��ا: وجهات النظر للجهود الفلس��طينية للحصول على عضوية منظمة 
التجارة العاملية

يأتي التوجه الفلس��طيني لالنضمام إلى منظمة التجارة العاملية في السياق 
األوسع للسياسات التجارية )االنفتاحية( التي اعتمدت في إطار اتفاقيات أوسلو 
وباريس، والتي عكس��ت في آن واحد مصالح إعادة هيكلة االقتصاد الفلسطيني، 
وحتريره م��ن االقتصاد اإلس��رائيلي، والتفاؤل جت��اه الفوائد املوع��ودة واحملتملة من 
االندم��اج في العومل��ة بواس��طة التحرير التج��اري العاملي وآليات��ه املتخصصة، 
وق��د بقى اجلدل حول اجلهود الفلس��طينية لالنضمام له��ذه املنظومة بني مؤيد 
ومع��ارض، حيث تباينت وجه��ات النظر للجه��ود الفلس��طينية للحصول على 
عضوية منظمة التجارة العاملية، بني املؤيدة واملعارضة لهذه اخلطوة، وقد استندت 
وجهات النظر على العديد من احلجج الداعمة لوجهة نظرهم، وفيما يلي احلجج 
املؤي��دة واملعارض��ة للجه��ود الفلس��طينية للحصول على طل��ب العضوية في 

منظمة التجارة العاملية12:

1.   احلجج املؤيدة:
-   املش��اركة ف��ي منظم��ة التجارة العاملية س��تعزز احلضور الفلس��طيني على 

املسرح الدولي، وبالتالي تعزز املطالب بإقامة دولة مستقلة.
-   إن مفاوضات االنضمام بصفة مراقب ميكن أن توضح للمجتمع الدولي األعباء 

االقتصادية التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية.
-   إن حص��ول فلس��طني عل��ى عضوي��ة منظمة التج��ارة العاملية س��واء كانت 
العضوي��ة كاملة أو بصفة مراقب، سيس��مح لها ببناء قدرات مؤسس��اتها في 
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مجال السياس��ات التجارية، وميكنها من االس��تفادة من املس��اعدة الفنية التي 
تقدمها منظمة التجارة العاملية.

-   إن حصول فلس��طني على العضوية، سيس��مح لها باحلصول على االمتيازات 
التفضيلية التي حتصل عليها البلدان النامية في منظمة التجارة العاملية، عوًضا 
عن معاملتها كما هو احلال كدولة متطورة نظرًا الرتباطها القسري مع )إسرائيل( 

في منظمة التجارة العاملية مبوجب بروتوكول باريس االقتصادي.
-   إن انضمام فلسطني إلى هذه املنظمة سيساعد الفلسطينيني على االستفادة 
من آليات منظمة التجارة العاملية لتسوية املنازعات )وهي آليات ملزمة(، وبالتالي 
ميكن اس��تخدام هذه اآللية لرفع دعاوى ضد )إسرائيل( وضد القيود التي تفرضها 

على الصادرات والواردات الفلسطينية.

2.   احلجج املعارضة
-   يس��تفيد املزارعون وأصحاب املصانع الفلسطينيون اآلن من الرسوم اجلمركية 
املرتفعة التي تفرضها )إس��رائيل( على املنتجات الزراعي��ة )33%(، وعلى منتجات 
األلبان )112%(، مما يشكل حماية لهم من املنافسة العاملية13، وهذه الرسوم ميكن 
أن تكون أعلى مما تس��تطيع فلسطني فرضه بعد انضمامها كعضو مستقل في 

منظمة التجارة العاملية.
-   إن انضمام فلسطني إلى منظمة التجارة العاملية من دون احملافظة على العالقات 
التجارية اخلاصة مع )إس��رائيل( يعني أن تفقد فلس��طني املزايا التفضيلية التي 

متلكها )نظريًا!( اآلن في السوق اإلسرائيلية الغنية.
-   ال يعزز السعي للحصول على صفة عضو مراقب أو عضوية كاملة في منظمة 
التجارة العاملية املطلب الفلس��طيني بإقامة دولة فلس��طينية مستقلة، وذلك 

ألن بعض أعضاء املنظمة ليسوا دواًل أصاًل مثل )هوجن كوجن وماكاو وتايوان(.
-   مبا أن التبادل التجاري بني )إسرائيل( واألراضي الفلسطينية ال ينظر إليه كتجارة 
دولية )مبوجب بروتوكول باريس االقتصادي(، فإن فلس��طني لن يكون باستطاعتها 
اس��تخدام آليات منظمة التجارة العاملية لتسوية املنازعات والدعاوى ضد القيود 

التي تفرضها )إسرائيل( على التجارة.
-   لي��س من الضروري أن تكون فلس��طني عضًوا مراقًب��ا أو دولة كاملة العضوية 
لتس��تفيد من آليات منظمة التجارة العاملية، فهناك أعضاء في منظمة التجارة 
العاملية لهم عالقات مميزة مع فلسطني )مثل مصر واألردن( ميكن أن يرفعوا دعاوى 
ضد )إس��رائيل( كونها تعيق جتارتهم وتنتهك أحكام منظمة التجارة العاملية من 

خالل تقييد الواردات والصادرات من وإلى فلسطني.



130

ثالثًا: تأثير انضمام فلسطني بصفة دولة مراقب إلى منظمة التجارة العاملية
من املتوقع أن يكون النضمام فلسطني ملنظمة التجارة العاملية وكافة االتفاقيات 

املرتبطة بها، العديد من اآلثار اإليجابية والسلبية على االقتصاد الفلسطيني.

1.   اآلثار اإليجابية
-   س��يوفر حصول فلسطني على عضوية منظمة التجارة العاملية احلصول على 
املعلومات والنش��اطات التي تتم داخل املنظمة، حيث ميكن فلسطني من التعرف 
عن قرب على آلية عمل املنظمة، في الوقت ذاته تعطي هذه العضوية فلس��طني 

احلق بإبداء الرأي واالستفسارات وتقدمي االقتراحات جمللس عام املنظمة.
-   حصول فلسطني على صفة العضوية في منظمة التجارة العاملية يساعدها 
على االستفادة من املساعدات الفنية التي من شأنها إيجاد نظام جتاري يتماشى 
م��ع قواعد املنظم��ة، ناهيك عن أن العضوية أيًضا تس��اعد فلس��طني على بناء 

القدرات الالزمة واحلصول على املعرفة في مجال التجارة الدولية.
-   إن عملي��ة انضم��ام فلس��طني ملنظمة التجارة العاملية س��تجلب املنافس��ة 
إلى الس��وق احمللي من خالل رفع القدرة التنافس��ية للمنتجات وحتس��ني جودتها 

وتخفيض أسعارها. 
-   تؤدي عملية انضمام فلسطني ملنظمة التجارة العاملية إلى تشجيع االستثمار 

األجنبي داخل فلسطني وبالتالي زيادة إيرادات السلطة.
-   يساهم انضمام فلسطني ملنظمة التجارة العاملية في زيادة حجم االستثمارات. 
-   إن منظمة التجارة العاملية تقوم على جملة من املبادئ )الشفافية مثال(، األمر 
الذي يخلق نظام جتارة فلسطينياً يتميز بالوضوح والشفافية، مما ينعكس إيجابا 

على حجم االستثمار احمللي واألجنبي14.

2.   اآلثار السلبية
-   تكمن اآلثار السلبية التي تعود على فلسطني في حال حصولها على عضوية 
منظمة التجارة العاملية في ارتفاع وتيرة املنافس��ة في األسواق احمللية، األمر الذي 
س��يجعل من الصعب على الصناعات الضعيف��ة، أو ذات اجلودة املتدنية الصمود 
في وجه املنافس��ة، مع إمكانية انهيار بعض املنشآت الوطنية الصناعية نتيجة 

املنافسة األجنبية في السوق الدولية15.
-   أن تق��وم الواليات املتحدة األميركية بوقف مس��اهمتها في املوازنة االعتيادية 
للمنظمة، كرد فعل لقبول عضوية فلسطني في منظمة التجارة العاملية، كذلك 
أن تقوم )إس��رائيل( بوضع قيود على نشاط وبرامج منظمة التجارة العاملية التي 
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س��وف تنفذ في فلس��طني، لكن ذلك إن مت تدريجًيا من املمكن تداركه والتعايش 
معه مع الوقت كما حصل بعد انضمام فلسطني إلى اليونسكو ورمبا يجبر توالي 
النجاح ف��ي االنضمام الواليات املتح��دة األميركية و)إس��رائيل( على التراجع عن 

إجراءاتهما املضادة16.
-   انضم��ام فلس��طني ملنظم��ة التج��ارة له بعد س��لبي في موض��وع تخفيض 
البطال��ة، حيث أن سياس��ة اإلغراق تؤدي إلى زيادة حج��م البطالة عبر إغالق عددٍ 
من املصانع الوطنية، كما حدث في مدينة اخلليل التي أغلق فيها عددٌ من مصانع 
األحذية خالل السنوات السابقة، بسبب غزو املنتجات الصينية أسواقها وكذلك 

النسيج، األمر الذي يقف عائقا أمام منو الصناعة الوطنية.
-   ته��دف اتفاقية “اجلات” القائم��ة عليها اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، إلى 
إزالة الرس��وم اجلمركية تدريجًيا، وحيث أن احلكومة الفلسطينية تعتمد بشكل 
أساسي على الضرائب اجلمركية )إيرادات املقاصة( التي جتبيها إسرائيل نيابة عن 
الس��لطة مبوجب بروتوكول باريس، وتش��كل هذه الضرائب مورداً رئيسًيا إليرادات 
املوازنة العامة، إذ أن متوس��ط نس��بة هذه اإليرادات يبل��غ 60%-70% من إجمالي 
اإليرادات الش��هرية للحكومة الفلسطينية، وتغطي نسبة تتراوح بني %45-%55 
م��ن إجمال��ي النفقات العام��ة17، أي أنها تغط��ي نصف املوازن��ة العامة مبا فيها 
النفقات التطويرية، األمر الذي يعد أثراً س��لبيا نتيجة زيادة العبء الضريبي على 
القطاع��ات الصناعية أو اخلدمي��ة احمللية، ميكن تفاديه عبر اإليرادات التي س��وف 
حتصل عليها فلسطني من زيادة حجم الصادرات واالستثمارات األجنبية، الناجمة 

عن فتح األسواق ونفاذ املنتجات.

خامتة 
بعد اس��تعراض اآلثار املترتبة على انضمام فلس��طني بعد حصولها على صفة 
دولة مراقب إلى منظمة التجارة العاملية، ميكن تلخيصها في ثالثة تأثيرات، منها 

اثنان إيجابيان والثالث سلبي، أما األثران اإليجابيان فهما:
-   متك��ني دولة فلس��طني )بصفتها عضواً مراقباً( من دخول األس��واق العاملية، 
مب��ا يعود عليها من زيادة حجم صادراتها اخلارجية من ناحية، وش��راء واردات الدول 
األعض��اء في منظمة التجارة العاملية بأس��عار أقل من ناحية أخ��رى، مما يزيد من 
حج��م الن��اجت احمللي اإلجمالي الفلس��طيني، وتقَلي��ص العجز املزم��ن في امليزان 

التجاري.
-   االعت��راف الضمني من قبل اجملتمع الدولي بتمتع الدول األعضاء في املنظمة 
بوضع اقتصادي س��ليم، مبا يش��جع تدفق االس��تثمارات األجنبية وتهيئة البيئة 
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املواتية لنقل وتوطني أساليب التقنية احلديثة.
أما األثر السلبي فهو يتمثل في حرمان البضائع املصنوعة محلًيا من املنافسة 
في الس��وق احمللي واألس��واق األجنبية، والذي بدوره يؤدي إلى تقليص حجم الناجت 

احمللي اإلجمالي الفلسطيني وزيادة العجز في امليزان التجاري.
بناًء على ذلك، يجب على صنَّاع القرار االقتصادي الفلس��طيني مواصلة اجلهود 
احلثيثة للحصول على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العاملية خاصة وأن 
النتائج اإليجابية لالنضمام تفوق النتائج الس��لبية س��واء في عملية االنضمام 
أو في املس��تقبل غير البعيد، إضافة إلى أن هناك العديد من اآلثار الس��لبية من 

املمكن تداركها والتعايش معها مع مرور الوقت.
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الرصاع السوري من وجهة نظر إرسائيلية

ماجد كيالي * 

      

»دعوا العرب ينتحروا بهدوء...«
)أليكس فيشمان، »يديعوت أحرونوت«، 2013/6/12(

»إذا لم يوجد اس��تقرار هنا في سورية فمن املستحيل أن يوجد 
اس��تقرار في إس��رائيل. وال توج��د طريقة وال أح��د يضمن ما الذي 

سيحصل إذا ال سمح اهلل حصل أي شيء لهذا النظام«.
)رامي مخلوف، نيويورك تاميز، 2011/5/11(

ه��ذا هو ملّخص املوقف اإلس��رائيلي من الصراع اجلاري في س��وريا، منذ س��تة 
أع��وام، وهذه هي الرس��الة األولى التي خاطب فيها نظام األس��د إس��رائيل، بعد 

اندالع الثورة السورية )2011(. 
فمن��ذ بداية »الربي��ع العربي«، مب��ا له وما عليه، وجدت إس��رائيل نفس��ها في 
مواجه��ة واقع جديد لم تعتده، بعد أن كانت خبرت منذ قيامها، وألزيد من س��تة 
عقود، العيش مع أنظمة استبدادية، استطاعت إضعاف دولها وتقييد مواطنيها، 
وتهميش مجتمعاتها وإخراجها من معادالت الصراع ضد إسرائيل. على ذلك فإن 
موقف بنيامني نتنياهو )رئيس احلكومة اإلس��رائيلية(، م��ن الثورات العربية، التي 
ج��اءت كردّة فعل على اس��تعصاء التط��ّور التدريجي والطبيعي والس��لمي، في 
األحوال السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للبلدان العربية، لم يكن 
غريباً، إذ اعتبرها بالنس��بة إلس��رائيل مبثابة »هزّة أرضي��ة...« تتطلب منها تعزيز 
أمنها )»وف��ا«، 2011/9/10(. علم��اً أن هذا املوقف تعّمد الغم��وض، وادعاء انتهاج 
سياس��ة »النأي بالنفس«، وهو ما متثل في دعوة نتنياهو أركان حكومته إلى عدم 

التعليق على األحداث الدائرة في سوريا.

* كاتب وباحث فلسطيني، مقيم في تركيا.
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محددات املوقف اإلسرائيلي
على أي حال فإن مطالعة املوقف اإلس��رائيلي، مما يجري في سوريا، ومن »الربيع 
العربي« عموماً، مع اآلمال التي وعدت بها، أي بغض النظر عن مآالتها ومشكالتها، 

تأخذنا إلى ستة محّددات، هي:
أوالً، إن هذه الثورات ميكن أن متّهد، في حال جناحها، لكسر احتكار إسرائيل لكونها 
الدولة الدميقراطية الوحيدة في املنطقة، وذلك بعد أن اس��تطاع الفلسطينيون 
في انتفاضاتهم كس��ر احتكارها ملكانة الضحّية، س��يما أنه��ا كانت تروّج دوما 

الستحالة الدميقراطية في البلدان العربية.
معلوم أن محاولة إس��رائيل الترويج لذاته��ا كدولة دميقراطية محاطة بأنظمة 
تس��لطية يضفي عليها نوعاً من العطف في الدول الغربية، ويبرّر لها استخدام 
الق��وة لف��رض هيمنتها بدع��وى احلفاظ عل��ى أمنها، كما يخف��ف من الضغط 
عليها بخصوص االس��تجابة حلقوق الفلس��طينيني. وبدهي أنه كان سيكون من 
فضائ��ل الثورات الش��عبية العربية، التي كان يفترض أنه��ا حتمل اآلمال بالتحول 
نح��و إقامة دولة املواطنني األحرار واملتس��اوين، وإقامة نظ��م احلكم الدميقراطية، 
اإلسهام في كشف إسرائيل على حقيقتها باعتبارها دولة استعمارية وعنصرية 
وعدواني��ة ودينية، وتبنّي واقعه��ا باعتبارها مبثابة ظاهرة رجعي��ة في املنطقة، ما 
ينهي األس��طورة التي طاملا روّجتها هذه الدولة املصطنعة عن نفسها باعتبارها 

مبثابة »واحة« للحداثة والدميقراطية والعلمانية في »صحراء« الشرق األوسط.
ثاني��اً، إن هذه الثورات كانت تعني حضور الش��عب إلى مس��رح التاريخ، بعد أن 
كانت اجملتمع��ات العربية تعاني من التهميش، واحلرمان من السياس��ة، بس��بب 
األنظمة التس��ّلطية، التي تبدو متجّبرة في مواجهة شعوبها وبالغة الهشاشة 
ف��ي مواجهة إس��رائيل. وعلي��ه فقد كان م��ن تداعيات الثورات الش��عبية إدخال 
اجملتمع��ات العربية ف��ي معادالت احلرب والس��الم وفي موازين الق��وى في الصراع 
الدائر مع إسرائيل، ألول مرة في تاريخ هذا الصراع، بعد أن كان هذا العامل مغّيبا. 
ويّتضح من ذلك أن إس��رائيل كانت مس��تفيدة من الوضع السابق، الذي أتاح لها 
ابتزاز األنظمة، واالستفراد بها والتغطرس عليها، فضالً عن أنه جلب لها تعاطف 

العالم بادعاء فرادتها كدولة دميقراطية في املنطقة.
ثالث��اً، تبعاً للمتغّيرين املذكورين س��ابقاً فإن هذه الث��ورات كان من املفترض أن 
تفت��ح، أيضاً، على احتماالت تغّير البيئة األمنية التي اعتادت عليها إس��رائيل، ما 
يضعها أمام واقع جديد لم تعتد عليه، سواء أتى ذلك عبر تهديدات أمنية أو عبر 
حتديات بالوس��ائل السلمية. معلوم أن إس��رائيل، بقيامها واستمرارها وتطّورها، 
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شكّلت حتدياً للعالم العربي في مختلف اجملاالت، أي في شكل النظام السياسي 
واإلدارة االقتصادي��ة والتقدم العلم��ي والتكنولوجي، وفي النم��وذج الذي قدمته 
املتمث��ل بإقامة مجتمع م��ن مهاجرين وفقا ملبدأ املواطن��ة والنظام الدميقراطي. 
ويفي��د ذلك بأنه��ا لم تتفّوق عل��ى العالم العرب��ي بفضل قوتها العس��كرية أو 
باعتماده��ا على الواليات املتحدة، فق��ط، على ما تعودّت األنظمة العربية ترويجه 
لتبري��ر قصورها وإخفاقها في مواجهة التحدي اإلس��رائيلي في اجملاالت املذكورة، 
لذا فإن تغيير هذا الواقع كان من ش��أنه تخليق الظروف التي قد حتمل إمكانيات 
توفير الردود املطلوبة. وفي احلقيقة فقد كان من ش��أن التحّول نحو الدميقراطية 
وإرس��اء دولة املواطنني أن يفضيا إلى انتهاج سياسات واضحة، عقالنية وواقعية 

تُوازِن بني احلقوق والقدرات، وبني املأمول واملمكن في مجال الصراع مع إسرائيل.
رابع��اً، وجدت إس��رائيل في الثورات العربية فرصة س��انحة له��ا لتأكيد وجهة 
نظرها بشأن أن أسباب االضطراب وعدم االستقرار في املنطقة ال تنبع من وجودها 
واحتالالتها، وإمنا من األنظمة التس��لطية والفاسدة؛ وهذا يتناسب مع كالم تيار 
“احملافظني اجلدد” وإدارة جورج بوش االبن )السابقة(، باعتبارهم أن مشكلة العالم 
العربي تنبع من الفقر واالس��تبداد والفس��اد واإلرهاب وليس م��ن االحتالل. مثال، 
روج ش��معون بيريز كثيرا، وضمن ذلك في كتابه: الشرق األوسط اجلديد”، العتباره 
أن “الفقر والقمع في املنطقة غذّى االس��تياء ضد إس��رائيل، وكلما حتّسنت هذه 
األوض��اع لدى جيراننا كلما كان لدينا جيران أفضل.” )هيئة اإلذاعة البريطانية بي 

بي سي، 2011/3/30(
خامساً، تغّير البيئة اإلقليمية احمليطة بإسرائيل، ما سيكون له أثره الكبير على 
مكانتها في املنطقة، وعلى تفاعالت النظام اإلقليمي، وطريقة تعامل العرب مع 
إسرائيل، وعلى رؤية إسرائيل لذاتها. وقد كان من املنتظر، في حال جناح الثورات العربية، 
تعزي��ز مكانة النظام العربي، وتأكيد دوره كفاعل إزاء الفاعلني اإلقليميني اآلخرين 
)إيران وتركيا وال سيما إسرائيل(، بعد أن كان في حال مريعة من الضعف والتشتت.

سادس��اً، تأكيدها على استمرار االحتفاظ بهضبة اجلوالن حتت سيادتها، ورفض 
أية مطالبات بإعادتها إلى سوريا، حتت مبررات أمنية.

واض��ح أنن��ا نتحّدث هنا عن الكيفّي��ة التي نظرت عبرها إس��رائيل إلى الثورات 
العربية في حال جناحها في حتقيق أهدافها، وهي النظرة الس��لبية القائمة على 
احل��ذر والقل��ق والتحريض والتخوف. ولع��ل ما يجدر االنتباه إليه أن إس��رائيل في 
تخوفاته��ا م��ن تداعيات الثورات العربية، كانت تنظر بقل��ق بالغ إلى ما يجري في 
سوريا بالذات، بالنظر إلى احلدود املشتركة، ومكانة هذا البلد في معادالت الصراع 
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العربي-اإلسرائيلي، وتأثيره الكبير في املشرق العربي.

التعامل اإلسرائيلي مع املستجّدات
طبع��ا لم تأت الوقائع على ق��در اآلمال التي وضعت على الث��ورات العربية، مع 
النتائ��ج الكارثية احلاصلة في معظم جتارب الربيع العربي )باس��تثناء تونس رمبا(، 
لذا فإن ما حصل ميكن اعتباره مبثابة ربح خالص إلسرائيل، أقله في املدى املنظور، 
في مجمل النقاط التي طرحناها. على أي حال فإن محصلة املوقف اإلس��رائيلي 

من ثورة السوريني ميكن متثّلها في اجلوانب اآلتية:
أوالً، مراقبة ما يجري واحلرص على عدم بروز تهديدات أمنية جراء الصراع السوري، 
وهذا ما واجهته إسرائيل مباشرة عبر غاراتها اجلوية على بعض األهداف السورية، 
وضم��ن ذلك على ش��احنات الس��الح إلى ح��زب اهلل في لبنان، وم��ن خالل فرض 
سيطرة على حدودها مع س��وريا، وحتى على حتركات بعض اجلماعات العسكرية 
املتواج��دة في تلك املنطقة، وخصوصا في دعمها لتدمير الس��الح الكيماوي في 
س��وريا. وعن ذلك كانت صحيفة »هآرتس« اعتبرت في افتتاحية لها بأن »االتفاق 
الذي حّققته الواليات املتحدة وروسيا لنزع السالح الكيميائي السوري، إذا ما نفذّ 
نصاً وروحاً، ينطوي في داخله على فرصة كبرى إلسرائيل. فمخزونات غاز األعصاب 
لدى نظام األس��د تعتبر تهديداً اس��تراتيجياً على اجلبه��ة الداخلية.« )»هآرتس«، 
2013/9/16(. أم��ا بخص��وص الغارات اجلوية فق��د اعترف بنيام��ني نتنياهو رئيس 
احلكومة اإلسرائيلية صراحة »أن إسرائيل قصفت عشرات املرات قوافل سالح في 

سوريا مرسلة إلى حزب اهلل«. )»اجلزيرة نت«، 2016/6/7(
ثانياً، انتهاج مبدأ عدم التدخل رس��مياً في الصراع السوري، وتبني مقولة: »دع 
العرب يقتلوا بعضهم«، على أساس أن هذا الصراع سيؤدي إلضعاف كل األطراف 
ما يفيد إسرائيل لعقود من الزمن. وكان املوقف أن التصارع في سوريا )كما حصل 
في العراق( ميكن أن يضعف هذا البلد، وأن يستنزف طاقاته، بحيث تبقى إسرائيل 
هي الدولة األكثر قوة واس��تقرارا في املش��رق العربي، ومن جميع النواحي، سيما 

بعد انتهاء التهديدات التقليدية.
ثالثاً، غلبة وجهة نظر مفادها اإلبقاء على النظام، باعتبار أن نظام األس��د )األب 
واالب��ن( حافظ على حدود هادئة معها ط��وال أربعة عقود، وأن النظام الذي تعرفه 
أفضل من الذي ال تعرفه، لذا كان موقفها بأن هذا النظام سيكون ضعيفاً وبدون 
حول وال قوة إذا بقي. في هذا اإلطار، مثالً، حذر رئيس الهيئة األمنية والسياس��ية 
في وزارة الدفاع اإلس��رائيلية، اجلنرال عاموس جلعاد، من »أن سقوط نظام الرئيس 
الس��وري بشار األس��د س��يترتّب عليه حدوث كارثة تقضي على إسرائيل، نتيجة 
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لظهور إمبراطورية إسالمية في منطقة الشرق األوسط بقيادة اإلخوان املسلمني 
في مصر واألردن وس��وريا«. )»املستقبل«، 2011/11/17 عن نشرة الرصد الصحفي 
الص��ادرة عن مركز الزيتون��ة- بيروت، 2013( أما الرئيس الس��ابق جلهاز »املوس��اد 
اإلسرائيلي أفرامي هليفي فبرأيه أن التغيير في سوريا قد ال يكون ملصلحة إسرائيل«. 
)»املس��تقبل«، 2011/12/14( وعند احملّلل اإلس��رائيلي ألوف بن فإن: »املّيزة الكبرى 
لنظام األس��د كانت في انع��دام جرأته وميله لالمتناع ع��ن اخملاطرات واملواجهات 
املباشرة. ردود فعله كانت متوقّعة ومنحت حرية عمل إلسرائيل بلغت ذروتها في 
قصف املفاعل النووي الذي بني بالس��رّ في الشمال الشرقي من سوريا، في أيلول 
2007. األس��د امت��ّص القصف دون أن يردّ بل واس��تأنف بعد عّدة أش��هر من ذلك 
محادثات السالم مع رئيس الوزراء في حينه ايهود اوملرت..« )»هآرتس«� 2011/3/23(

رابعاً، التنس��يق مع روس��يا، وهو ما جتلى بقيام نتنياهو بعدة زيارات إلى روسيا، 
وتأكيد الطرفني على متانة العالقات التي تربطهما في اجملاالت اخملتلفة، وضمنها 
ما يتعلق بالوضع الس���وري، وهو ما اس��تتبعه تنس��يق أمن��ي بينهما، أطلق يد 

إسرائيل في ضرب كل ما تعتقد أنه يهدد أمنها.
خامساً، ترك األمر للواليات املتحدة، إذ ثمة تقاطع كبير بني التصورات اإلسرائيلية 
والتصورات األميركية فيما يخص الش��رق األوس��ط، وتش��ابكات في مراكز صنع 
الق��رار واملص�الح السي�اس��ية واألمني�ة واالقتص�ادي�ة، أي أن املس��ألة ال تتعلق 
بفرض إس��رائيل لوجهة نظره��ا على الواليات املتحدة، فهي ليس��ت بحاجة إلى 
ذلك، وإمنا األمر يتعلق بالتش��ابك الكبير في السياس��ة والتصورات، وصناع القرار 

عند الطرفني.
املهم أن إسرائيل، في كل هذه األمور، حتاول أن تثبت موقفها في أربع مسائل هي:

أوالً، التمسك بهضبة اجلوالن، وتأكيد عدم االنسحاب منها.
ثاني��اً، تأكيد قدرتها على الردع، وعلى ذراعها الطويلة، س��واء إزاء س��وريا أو إزاء 
»حزب اهلل«، وتأكيدها أن نقل ش��حنات أسلحة خط أحمر لن تسمح به. في هذا 
اإلطار ميكن رصد أكثر من 22 اعتداء على الس��يادة الس��ورية، على ش��كل طلعة 
جوي��ة، أو ضرب أله��داف معينة، منذ تدمير إس��رائيل ما اعتبرت��ه مبثابة محاولة 
بن��اء مفاعل نووي في دير الزور )2007(، بادعاء أنها تس��تهدف ش��حنات أس��لحة 
إلى حزب اهلل. هكذا، فإضافة إلى الغارة اإلس��رائيلية التي حصلت في شهر آذار/

مارس، مستهدفة مواقع في تدمر، ميكن تعداد عديد من الغارات اجلوية والضربات 
الصاروخية التي نفذتها إس��رائيل ضد أهداف في األراضي الس��ورية، في 13 و22 
فبراير/شباط 2017، و8 و10 و13 و14 و18 سبتمبر/أيلول 2016، وفي 9 فبراير/شباط 
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2016، ث��م في 20 ديس��مبر/كانون األول 2015 )أدت إلى مص��رع القيادي في حزب 
اهلل اللبناني س��مير القنطار في جرمانا(. وفي 27 سبتمبر/أيلول، و28 يناير/كانون 
الثاني من عام 2015. وفي العام 2014 نفذت اعتداءين في 5 س��بتمبر /أيلول، و23 
يونيو /حزيران. وفي العام 2013 ش��نت إس��رائيل ثالثة اعتداءات في 13 يوليو/متوز 
2013، و21 مايو/أيار 2013 و5 مايو/أيار 2013، وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

ثالثاً، فرض ذاتها العبا إقليميا في تقرير مس��تقبل س��وريا، وال سيما مبا يتالءم 
ورؤيتها إلى ما تعّده أمنها القومي، سيما إزاء األطراف الفاعلني اآلخرين في امللف 
الس��وري، بخاصة روسيا، وإيران. وبحس��ب احمللل اإلسرائيلي أليكس فيشمان فإن 
»إس��رائيل تهاجم في سوريا ليس فقط كي متنع قوافل السالح اإليراني إلى حزب 
اهلل. فإسرائيل تستعرض حضورا في سوريا وذلك أيضا كي توضح للروس أساسا: 

لن تكون أي تسوية في سوريا بدونها.« )»يديعوت«، 2017/3/19(
رابعاً، إضعاف أو تقويض بنى املش��رق العربي الدولتية واجملتمعية لضمان أمنها 

على املدى االستراتيجي.

التأثير اإلسرائيلي في املوقف األميركي
بده��ي أن��ه ال ميك��ن لنا احلديث ع��ن موقف إس��رائيل من الصراع الس��وري من 
دون التط��رق إلى تأثير إس��رائيل على املوقف األميرك��ي، أو من دون العالقة مبوقف 
الوالي��ات املتحدة من ه��ذا الصراع، فهمها ل��ه وكيفية إدارت��ه، بخاصة أن موقع 
س��وريا اجلغراس��ي، في املشرق العربي، وعلى احلدود مع إس��رائيل، لعب دوراً كبيراً 
في التدّخالت اخلارجية فيها، س��واء لصالح النظام أو لصالح املعارضة، وهذا أمر 
معروف، مع الفارق بني اجلانبني إذ تقف روسيا وإيران وراء النظام بكل إمكانياتهما 
السياس��ية واالقتصادية والعسكرية، وبش��كل مباشر وعملي، في حني ال يفعل 
»أصدقاء الش��عب الس��وري« شيئاً من ذلك، باس��تثناء التعبير عن القلق وإصدار 
البيانات واإلدانات، مع وضع القيود على الثورة الس��ورية وعلى إمكانية تسلحها، 
وف��ق صيغة ال غالب وال مغل��وب، ال النظام وال املعارضة، ما يعن��ي إدامة الصراع 

واستمرار عذابات ومعاناة السوريني.
س��أقتصر هذا العرض على مناقشة تأثير إس��رائيل على السياسة التي كانت 
انتهجته��ا إدارة أوبام��ا )املنصرف��ة( إزاء الصراع الس��وري، العتقادي ب��أن الواليات 
املتحدة هي الفاعل الرئيس، أو املقرر، في هذا الش��أن، وأن األطراف األخرى تشتغل 
بن��اء على الفراغ ال��ذي تتركه لهم في هذا الصراع. لكن ينبغ��ي التنويه هنا إلى 
أن دور إس��رائيل في التأثير على موقف الوالي��ات املتحدة )واملوقف الدولي عموما( 
يكتنفه الغموض، إذ ليس له جتليات علنية، بخاصة مع معرفتنا بعمق التش��ابك 
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في املصالح والسياسات وحتى صناعة القرار في الدولتني املذكورتني.
مع ذلك فمن الواضح أن إس��رائيل هي املستفيد األول من كل ما يجري، وضمنه 
اس��تمرار الصراع الس��وري من دون أي حسم، واس��تقبالها ما يحصل بكثير من 
االطمئن��ان، باعتب��ار أنها باتت في محيط اس��تراتيجي آمن لعق��ود، بعد تقوض 
البيئت��ني الدولتي��ة واجملتمعية في دول املش��رق العربي )بخاصة العراق وس��وريا(، 
وبحكم استنزاف الدول اإلقليمية األخرى في الصراع السوري، وال سيما إيران وتركيا.

ل��ذا، ورغ��م احلديث ع��ن اخلالفات السياس��ية ب��ني اإلدارة األميركية الس��ابقة 
وحكومة نتنياهو، في عديد من امللفات، إال أن ذلك ال يغّطي حقيقة أن هذه اإلدارة 
خدم��ت إس��رائيل أكثر من أية إدارة أميركية س��ابقة، وإن بطريقة غير مباش��رة، 
وبالطرق السياس��ية، وليس بالطرق العس��كرية. طبعا قد يبدو هذا االس��تنتاج 
غريباً للوهلة األولى، لكن التمّعن في الكيفية التي تتصرّف بها اإلدارة األميركية 

في املشرق العربي، رمبا يشرح ذلك.
واحلاصل فإن اإلدارة األميركية، بالسياس��ات التي انتهجتها في عهد أوباما، في 
الشرق األوسط، بدت وكأنها تسلم العراق إليران، بعد انسحابها منه، بل إنها بدت 
كأنها تس��ّهل على إيران تعظيم نفوذه��ا في املنطقة، من اليمن إلى لبنان، مرورا 
بالعراق وسوريا؛ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن هذه اإلدارة متنّعت عن القيام 
بأي عمل لوقف تدهور األوضاع في سوريا، بل تركت النظام ميعن فيه قتال وتدميراً. 
والنتيجة فإن أميركا »االوبامي��ة«، بدت حتى وهي »تدير« ظهرها للمنطقة، كما 
يعتقد البعض، كمن س��ّهل وصول العراق وس��وريا إلى مرحل��ة االنفجار واخلراب 
والتصّدع اجملتمعي والدولتي، ال سيما مع حتول النظام فيهما إلى نوع من ميلشيا، 
ومع تعمق تبعيتهما إليران، وظهور اجلماعات اإلسالمية املسلحة واملتطرفة مثل 
داعش والنصرة وأخواتهما، وحزب اهلل، وكتائب أبو الفضل العباس، وعصائب احلق، 

و«فاطميون« و«زينبيون«، ناهيك عن سكوتها عن التدخل الروسي في سوريا.
طبعا، هذا الكالم ال يفيد بأن الواليات املتحدة فعلت ما فعلته لعيون إس��رائيل 
فقط، إذ هي فعلت ذلك خدمة لسياس��تها على املدى البعيد، س��يما سياس��ة 
ع��دم التدخل، وترك اآلخرين يتقاتلون، إدراكا منها أن��ه ال توجد قوة أو دولة غيرها 
ميكن أن تس��تثمر ذلك، وأن تس��تدعى كقوة ضبط وحتكّم، في اللحظة املناسبة. 
وميكن حتديد التأثير اإلسرائيلي على التعامل الدولي، وضمنه األميركي، مع الثورة 

السورية، في اآلتي:
1 � احلرص على عدم تزويد جماعات املعارضة العسكرية بأسلحة نوعية، أو من 
وقوع هكذا نوع من أسلحة في أيديهم. يقول احمللل اإلسرائيلي انشل بابر: »لفترة 
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طويلة حذرت إسرائيل، على كل املستويات الدبلوماسية واألمنية، من تزويد الثوار 
بالس��الح، بدعوى أن الوسائل القتالية املتطورة س��تصل إلى ناشطني إسالميني 
متطرفني، وس��توجه في املس��تقبل ضد إس��رائيل وضد أهداف غربية. وساهمت 
املعارضة اإلسرائيلية التي قادها رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو في محادثاته مع زعماء 
الدول الغربية، في التردد املستمر في تسليح الثوار.« )»هآرتس«، 2013/9/16(، أي أن 
هذا حصل من البدايات، وحتى بعد قيام النظام بالقصف الكيماوي في الغوطة.

2 � التروي��ج إلى أن الصراع في س��وريا م��ن طبيعة طائفية، األم��ر الذي يخدم 
إس��رائيل على املدى الطويل في تعميم خاصيتها، باعتبار نفس��ها دولة يهودية 
أي ذات طابع طائفي. ومعلوم أن إس��رائيل تش��تغل على هذا النحو بالتعامل مع 
الفلس��طينيني م��ن مواطنيها ليس على أنه��م عرب وإمنا باعتبارهم مس��لمني 
ومسيحيني ودروزاً وبدواً الخ. في هذا اإلطار ميكن احلديث عن التصورات اإلسرائيلية 
للمنطقة العربية، والتي كانت مراكز األبحاث اإلس��رائيلية تصدرها، والتي تقوم 
على أن البلدان العربية لم تتأسس على أساس متجانس، وأنه ينبغي أن تقوم عدة 
دول في س��وريا، واحدة للمس��لمني الس��نة وثانية للعلويني وثالثة للدروز، ورابعة 

لألكراد، وهذا ينطبق على العراق أيضا.
ومن بني اخلطط املعروفة، وكلها منشورة، ميكن التذكير بخطتني ميكن اعتبارهما 
األكثر شبهاً باألحداث التي بتنا نعيشها في السنوات اخلمس املاضية في سوريا 
)والعراق(: األولى، وهي »استراتيجية إسرائيل في الثمانينات« )1982(. والثانية، وهي 
»استراتيجية جديدة لنتنياهو« )1996(. اخلطة األولى، كان أعدها عوديد ينون )من 
اخلارجية اإلسرائيلية( ونشرت في مجلة املنظمة الصهيونية العاملية )»كيفونيم«(، 
وترجمها إلى اإلنكليزية إس��رائيل ش��احاك وعصمت س��يف الدولة إلى العربية 
http://www.ikhwanpress.com/Abhat%20wa%20Dirasates/Watika%20

Zionist.pdf وقد انطلقت من أن »العالم العربي اإلسالمي هو مبثابة برج من الورق 
أقامه األجانب )فرنس��ا وبريطانيا في العشرينات(«. وتضمنت اخلطة حتليال لواقع 
االنقسامات في اجملتمعات العربية، وهشاشة النظم القائمة، وإمكان االستفادة 
من ذلك لتقس��يم البلدان العربية، س��يما مصر والعراق وسوريا، وفقا للخطوط 
الطائفي��ة واملذهبي��ة؛ وبديه��ي أن هذا يفضي إل��ى تأكيد وجهة نظر إس��رائيل 
وتقوي��ة مكانته��ا كدولة يهودية ف��ي املنطقة. أما اخلطة الثاني��ة، فهي بعنوان: 
»اس��تراتيجية جديدة لنتنياهو«، وقد جاءت على ش��كل توصيات أو خطة طريق 
لنتنياهو )في أول والية له 1996( حتثه على إجراء تغيير اس��تراتيجي في إس��رائيل 
واملنطق��ة، باالنقالب على عملية التس��وية، وعدم اإلصغاء ل��إلدارة األميركية، بل 
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االس��تقالل عنها سياس��يا وحتى اقتصاديا، وضمن ذلك رفض مش��روع »الشرق 
األوسط اجلديد«، ألنه يقوض شرعية إسرائيل؛ في رأي معدي اخلطة.

 http://www.geocities.ws/nassershamali/new_page_40.html  
وبحسب هذه اخلطة فإن إسرائيل باستطاعتها أن تشكّل املنطقة مبا يتالءم مع 
مصاحلها، ومع تأكيد ذاتها كدولة يهودية. وكانت اخلطة اقترحت إزاحة صدام حسني 
عن حكم العراق، وتنفيذ عمليات عسكرية في لبنان، وإزالة ياسر عرفات، وانتقدت 
الدول العربية بذريعة أنها غير دميقراطية. ومعلوم أن هذا اخلطة اعدتها مؤسسة 
“الدراسات االستراتيجية والسياسية املتقدمة االميركية”، وكتبها صانعو رأي بارزون 
مبن فيهم ريتشارد بيرل ودوغالس فايث ودايفد وورمسر، وهم من تيار “احملافظني اجلدد”.

جدير بنا التذكير بأن تيار “احملافظني اجلدد” عبر وقتها عن هذه السياس��ات علنا 
وبجالفة، فيما سمي “مشروع القرن األميركي”، الذي اشتغلوا عليه عبر حتكمهم 
ب��اإلدارة األميركية في عهد الرئيس بوش االب��ن )2001-2009(، وبقوة نفوذهم في 
البي��ت األبيض ووزارتي اخلارجية والدفاع، ومراكز الدراس��ات االس��تراتيجية. وكان 
أبرز هؤالء ريتش��ارد بيرل رئيس “مجلس سياس��ة الدفاع” ف��ي البنتاغون )مجلس 
استش��اري( وبول وولفويتز نائ��ب وزير الدفاع في عهد ب��وش االبن، ودوغالس فايث 
)وزارة الدف��اع( وروبرت كاجان، وزاملان خليل زاده )البيت األبيض(، ووليام كريس��تول، 
وإليوت أبرامز )مجلس األمن القومي(، وجون بولتون )وزارة اخلارجية(. وكانت دعاوى 
ه��ؤالء تتركز على أهمية اس��تغالل أميركا جبروتها العس��كري لف��رض ما تريد، 
في العالم، وال س��يما في الشرق األوس��ط، واستخدام احلرب الوقائية، والتدخالت 
العس��كرية، وذلك بدعوى محاربة اإلرهاب ونش��ر الدميقراطي��ة. وضمن ذلك فقد 
عم��ل هؤالء على تطبيق آرائهم بخصوص العالم العربي، بدءاً من غزو العراق، ثم 
في تفكيك جيش��ه وأجهزة دولته، وبعدها في ف��رض صيغة حكم طائفية فيه، 

وصوال إلى تلزميه إليران.
نس��تنتج من ذلك أن ثمة تقاطعاً كبيراً بني التصورات اإلس��رائيلية والتصورات 
األميركية فيما يخص الش��رق األوسط، وحتديداً املش��رق العربي، أي أن املسألة ال 
تتعلق بفرض إس��رائيل لوجهة نظرها على الواليات املتحدة، فهي ليست بحاجة 
إل��ى ذلك، وإمن��ا األمر يتعلق بالتش��ابك الكبير في السياس��ة والتصورات وصناع 

القرار عند الطرفني كما ذكرنا.
3 � أخي��راً تأت��ي الفكرة األساس��ية وهي ت��رك العرب يتصارع��ون فيما بينهم، 
ويس��تنزفون قواهم، ويدمرون عمرانهم، وأنه ال حاجة ألي تدخل لوقف هذا املسار 
في املش��رق العربي. ولعل توصيف احمللل اإلس��رائيلي عام��وس هرئيل كان األكثر 
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بالغ��ة في هذا األمر، إذ يقول: “املعركة في س��ورية جتري بني معس��كرين معاديني 
جوهريا إلس��رائيل. واالس��تنزاف املتبادل بينهما، من دون حس��م ف��ي األفق، مجٍد 
إلسرائيل. إن عدم االستقرار في سورية خطير، وكذا احتشاد ناشطي اإلرهاب من 
منظمات اجلهاد العاملي على احلدود في اجلوالن مقلق، ولكنه ال يوازي املنفعة التي 
تنش��أ عن تآكل القدرة العسكرية الس��ورية، التقليدية وغير التقليدية. ال يوجد 
إلس��رائيل أي سبب يدعوها إلى متني انتصار أي من الطرفني الصقريني. )“هآرتس”، 
2013/9/25( وكان احمللل اإلس��رائيلي أليكس فيشمان األكثر صراحة وفجاجة في 
التعبي��ر ع��ن هذا الرأي، ففي مقالة ل��ه عنوانها: “اتركوا الع��رب ينتحروا بهدوء”، 
كتب يقول: “ملاذا يجب علينا نحن بسبب عدد من اجلنراالت الذين ال يهدأون ورئيس 
حكومة متسرع إلى احلرب أن مننحهم سببا لالحتاد حول القاسم املشترك الوحيد 
بينه��م وهو كراهية إس��رائيل؟ دعوه��م ينتحروا في هدوء. إن الس��الح إلى لبنان 
خطي��ر لكنه ليس تهديدا وجوديا، فهو ليس القنبلة الذرية اإليرانية”. )“يديعوت”، 

)2013/6/12

في تفسير السياسة األميركية
م��ن كل ذلك ميكن االس��تنتاج بأن إس��رائيل ظلت تش��تغل من اخلل��ف، تاركة 
معاجلة امللف الس��وري ل��إلدارة األميركية، خصوصا أن ه��ذه املعاجلة تتقاطع مع 

املصالح اإلسرائيلية في شأن احلفاظ على استقرارها وأمنها اآلني واملستقبلي.
القص��د أنه ال ميكن تفس��ير املوق��ف األميركي بخصوص عدم حس��م الصراع 
الس��وري، بتس��امحها مع نظ��ام قتل ش��عبه ودم��ر عمرانه وش��رد ماليني منه، 
وس��كوتها عن صع��ود النفوذ اإليران��ي فيها، وتركه��ا األمر لروس��يا، مبجرد تغير 
األولوي��ات األميركي��ة، أو باالنكفاء وع��دم التدخل في الصراعات العس��كرية في 
اخلارج، أو باحترام سيادة الدول واالنصياع لعدم توفر قرار في مجلس األمن الدولي، 
ألنها فعلت على الضد من ذلك في كثير من احلاالت وضمنها مؤخرا في ليبيا؛ ولو 
بالتدخل اجلوي وفي إدارة الصراع من اخللف؛ وهو ما فعلته اإلدارة اجلديدة، برئاس��ة 

دونالد ترامب، بقصف مطار الشعيرات قرب حمص.
أما بخصوص س��يادة الدول وتوّفر اإلجم��اع في مجلس األمن، فثمة في القانون 
الدول��ي مبدأ احلماية اإلنس��انية، مبوجب قرار مجلس األم��ن )2006/1674( اخلاص 
مبب��دأ حماية املدنيني، الذي يؤك��د في املادة الثالثة منه أن »االس��تهداف املتعمد 
للمدنيني.. يش��كل انته��اكاً صارخاً للقانون الدولي اإلنس��اني«، ويؤكد في مادته 
الرابعة على »املس��ؤولية عن حماية الس��كان من اإلب��ادة اجلماعية وجرائم احلرب 
والتطهي��ر العرق��ي واجلرائم ضد اإلنس��انية«، علم��اً أن هذا القرار، ف��ي ديباجته، 
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وفي مادته الثانية، يربط بني س��يادة الدول واس��تقرارها وبني التزام حقوق اإلنسان 
والدميقراطي��ة واحلكم الرش��يد، أي أن الس��يادة بات��ت مقترنة بحقوق اإلنس��ان، 
واحلف��اظ على أمن املواطنني، وأن االخالل بهذه العناصر يش��كل خطرا على األمن 

الدولي، ما يستدعي تفعيل مبدأ احلماية للمدنيني.
هكذا، ال ميكن فهم السياس��ة األميركية في س��ورية، بدون مراجعة ما فعلته 
في الع��راق )منذ 2003(، جلهة تلزميه إليران، وتس��هيل صعود نفوذها في املش��رق 
العربي؛ فهذا ما أسس ملا حصل الحًقا، مع رعونة النظام اإليراني والسياسات التي 
انتهجها فيه، وقد نتج عن كل ذلك إثارة النعرة الطائفية – املذهبية في املش��رق 
العرب��ي، وش��قّ اجملتمع العراقي، وتقويض الدولة في العراق، وس��يادة امليلش��يات 
الطائفي��ة– املذهبية املدعومة من إيران، على نحو ما ش��هدناه طوال عهد أوباما؛ 
هذا أواًل. ثانًيا، ال ميكن فهم ما يجرى دون مالحظة أن الواليات املتحدة ليس��ت في 
عجل��ة من أمره��ا، إذ ال يوجد ما يؤثر عليها ال سياس��ياً وال أمنياً وال اقتصادياً، وال 
لناحية مكانتها الدولية، وهي تتفرّج على ما يحدث، دون أن تدفع أي ثمن، ودون أن 
تتورّط مباش��رة، إذ بحسب تعبير لبريجنسكي )في كتابه: بني عصرين( هي التي 
ت��وزّع التناقضات، وهي -أيًضا- التي توزّع املكاس��ب، وضمنه بتش��غيلها اآلخرين 
كوكالء، والش��اهد أن كل األطراف تتوجه إليه��ا، أو تنتظر كلمتها النهائية، وفي 

املقدمة روسيا ذاتها.
ثمة تفس��يران لهذه الالمباالة أو حلالة الفرجة األميركية، إزاء ما يجري، أولهما، 
أن الواليات املتحدة تبدو مشغولة باستنزاف القوى األخرى، التي حتاول مناكفتها، 
على الصعيدين الدولي واإلقليمي، وهذا يشمل روسيا وإيران وتركيا وبعض الدول 
العربي��ة، لذا فهي في هذه احلال معنّية بإضعاف ه��ذه القوى وإنهاكها، وإبقائها 
في مواجهة بعضها، س��يما أنها ال تدفع ش��يئاً من كيسها جراء هذا الصراع، ال 
بش��رياً وال مادياً، وهذه ليس��ت إدارة ظهر، وإمنا لعب وتورية، وليست إدارة صراع أو 
أزمة، وإمنا كاستثمار في صراع أو في أزمة، مع إدراكها لواقع قدرتها على التحكم، 
فهي التي تقرر احلسم ومتى، ألنها هي التي متلك املقدرة وأوراق القّوة. وثانيهما، أن 
الصراع اجلاري في هذه املنطقة يؤدي إلى إضعاف دولها وتصديع وحدة مجتمعاتها 
ما يفيد إس��رائيل، وهذا ما حص��ل من العراق إلى لبنان، الت��ي باتت مبثابة الدولة 

األقوى واألكثر استقراراً وقدرة على احلياة في املشرق العربي.
في هذا السياق يجدر لفت االنتباه إلى أن كل التطورات منذ غزو العراق )2003(، 
وفس��ح الواليات املتحدة في اجملال واسعاً لصعود النفوذ اإليراني في املنطقة، من 
العراق إلى لبنان مرورا بس��وريا، إمنا يصّب في هذه االس��تراتيجية، التي اضطلعت 
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فيها إيران بدور كبير، ما يفّس��ر كل هذا التسامح معها، أي مع برنامجها النووي 
)بالقياس للعراق(، ومع تدخالتها امليلش��ياوية الطائفية املس��لحة )بالقياس مع 
ح��االت أخرى(، ف��ي عهد إدارة أوباما، إن في العراق أو س��وريا ولبن��ان واليمن. فمع 
التأكي��د عل��ى خطورة دور إس��رائيل، ينبغي التذكي��ر بدور إيران، الن��ي باتت أكثر 
قوة خارجية تقتحم املش��رق العربي، أي أكثر من إس��رائيل وتركيا، بحيث أضحت 
مبثاب��ة عامل داخلي في عديد من دول��ه، علماً أن ذلك ال ميكن أن يحدث بدون رضى 
الواليات املتحدة وإس��رائيل، ولو ضمنياً، لتساوقه مع مصلحتهما إن في إضعاف 
املش��رق العربي، من مدخل ش��ق وحدة مجتمعاته، أو جلهة إش��غال واس��تنزاف 
إيران. وفي احملصلة فإن إيران هذه جنحت، بالضبط حيث اخفقت إسرائيل، بإثارتها 
االنقس��امات املذهبي��ة في بلدان املش��رق العرب��ي، وتصديع وحدته��ا اجلغرافية 
واجملتمعية، حتى بواس��طة امليليشيات املسلحة، بل وباسم الصراع ضد إسرائيل 

وفلسطني واملقاومة.
رمبا ثمة من يعترض على التفس��يرين املذكوري��ن، لكن تفّحص األمور عن كثب 
ال يفتح على تأويالت أخرى، إذ ال ميكن فهم س��كوت الواليات املتحدة أو المباالتها 
إزاء كارثة جنم عنها مصرع حوالي نصف مليون س��وري، وتش��ريد أكثر من عشرة 
مالي��ني منهم، كما جنم عنها متدد روس��يا وإيران في املش��رق العربي، وبالوس��ائل 
العس��كرية، أو مبا بات يعرف كاحتالل روس��ي وإيراني لسوريا )ناهيك عن االحتالل 
اإليراني للعراق(. وعلى األقل فإن أحداً لم يأت حتى اآلن بكالم آخر يفّس��ر سياسة 
»الالمب��االة« األميركي��ة، إذا جتاوزنا الكالم املبّس��ط عن االس��تدارة األميركية من 
الشرق األوسط إلى املنطقة الهندية- الصينية، أو االنكفاء األميركي إلى الداخل.

اآلن، ثمة مالمح اس��تراتيجية أميركية جديدة، م��ع إدارة الرئيس دونالد ترامب، 
تتمثل في التركيز على حتجيم نفوذ إيران في سوريا والعراق، وضبط الدور الروسي 
في س��وريا، وإفهام نظام األس��د أنه غير صالح للتعومي. وقد مت تكرار هذه املواقف 
مؤّخراً، س��يما بعد قصف مطار الشعيرات الس��وري )2017/4/7(، رداً على مجزرة 
خان ش��يخون التي ذهب فيها العشرات ضحية القصف بغاز السارين، وذلك عبر 
تصريح��ات الرئيس ذاته، إضاف��ة لتصريحات وزيري اخلارجي��ة والدفاع األميركيني، 
ومستش��ار األمن القومي، وسفيرة الواليات املتحدة في مجلس األمن الدولي. بيد 
أن هذه االستراتيجية فيها الكثير من االستراتيجية السابقة، التي كانت معتمدة 
في عهد س��لفه أوباما، أما التغير احلاصل فهو نتاج استنفاد تلك االستراتيجية، 
أو نتيج��ة اقتناع صن��اع القرار األميركيني بأنها حققت األغ��راض املطلوبة منها، 
بحيث بات ميكن إدخال تغييرات عليها ألغراض االس��تثمار السياس��ي والتحكم 
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بالترتيبات املستقبلية في املنطقة. مبعنى أن االستراتيجية األميركية إزاء الشرق 
األوس��ط ال يحددها الرئيس لوحده، وإمنا حتددها املؤسس��ة، ولوبيات الضغط، في 

الواليات املتحدة.
ولعل هذا بالضبط ما يالئم إس��رائيل، التي صّعدت، مؤخراً، من موقفها بش��أن 
املطالب��ة بوضع ح��د لنفوذ إيران في املش��رق العرب��ي، بعد أن قام نظ��ام »الولي 
الفقيه« مبا عليه، جلهة ش��ق وحدة اجملتمعات العربية، في س��وريا ولبنان والعراق 
واليمن، على أس��س مذهبية، وجلهة ضرب االس��تقرار الدولتي واجملتمعي في هذه 

الدول. 
امله��م أن كل ذلك يجري، في ظل غياب النظام العربي، إذ تبدو املنطقة متروكة 
لألط��راف الدولي��ني واإلقليميني، م��ن الواليات املتحدة وروس��يا إلى تركي��ا وإيران 
وإس��رائيل، كما يجري ذلك في ظل حتول الصراع الس��وري م��ن صراع داخلي على 
السلطة، وعلى شكل سوريا املستقبل، إلى صراع دولي وإقليمي على النفوذ في 

سوريا. 
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هل ميكن إلرسائيل االنتصار عىل قطاع غزة؟!

علّيان الهندي *

عقد بالتع��اون بني مركز أبحاث األمن القومي اإلس��رائيلي في جامعة تل أبيب 
ومركز إرث غوش قطيف1، يوم دراس��ي في متحف إس��رائيل بعنوان »هل ستظل 
الشمس قائمة بني غزة ورفح«. وهي مقولة في شقها األول )هل ستظل الشمس 
قائمة( توراتية، تتحدث عن مالحقة يهوشع مللوك وجنود األموريني، وخوفا من عدم 
اللح��اق بهم واالنتص��ار عليهم، نتيجة حلول الظالم ال��ذي ميكنهم من االختباء 
واله��رب ملعرفتهم باملكان، أمر يهوش��ع الش��مس بعدم الغي��اب، والقمر بإضاءة 

ظهور اجلبال، من أجل حتقيق النصر عليهم. 
تضم��ن املؤمتر خمس محاضرات ه��ي: قطاع غزة - ذخر أم ع��بء، ألقاها اجلنرال 
احتي��اط عام��وس يادلني رئيس مركز أبح��اث األمن القومي ف��ي جامعة تل أبيب، 
واالس��تيطان واألمن - آخر رؤية، لوزير الدفاع اإلس��رائيلي الس��ابق الفريق احتياط 
موشيه يعلون، وبني الس��يطرة واالنفصال-سياسات األمن اإلسرائيلي في قطاع 
غ��زة، للعمي��د احتياط ومدير مرك��ز أبحاث األم��ن القومي في جامع��ة تل أبيب 
أودي ديكل، وعضو الكنيس��ت عن البيت اليه��ودي العقيد احتياط موتي يوغاف، 
والعالقة بني األهداف العس��كرية وبني األهداف السياسية في احلروب على قطاع 

غزة للعميد احتياط أساف أوريفن.
وش��هد اليوم الدراسي حلقتي نقاش حملتا عناوين: غزة - من إجماع على أنها 
جزء من أرض إسرائيل إلى مكان يريدون التخلص منه، للعميد احتياط آفي إيتام، 
ورئيس اجمللس اإلقليمي ملس��توطنات قطاع غزة السابق تسفي هندل، والعالقات 
اإلسرائيلية-الفلسطينية والقطاع، للبروفيسور ألون قديش والدكتور يهودا بن مئير.

وأود اإلش��ارة هن��ا، أن احملاضري��ن في اليوم الدراس��ي كانوا كب��ار ضباط اجليش 
اإلسرائيلي، الذين ميثلون التيارات اخملتلفة فيه، مبن فيهم التيار الوطني الديني. 

*  باحث في الشؤون اإلسرائيلية ومترجم لغة عبرية، مقيم في فلسطني - رام اهلل.



148

وأود التنويه أنني لم أغير في املصطلحات أو التحليل اإلس��رائيلي، في محاولة 
مني نقل أهم وقائع اليوم الدراسي للقارئ كما هي.   

دافعان لبقاء السيطرة اإلسرائيلية   
دافعان يؤيدان استمرار السيطرة اإلسرائيلية على قطاع غزة هما:

الدين والتاريخ - ذكر اجلنرال احتياط عاموس يادلني في محاضرته أن قطاع غزة 
جزء من الوطن ومن أرض إسرائيل التوراتية التي متتد من البحر حتى النهر. 

بينما أوضح تسفي هندل أن غزة جزء من اإلميان التوراتي وجزء من أرض إسرائيل 
التي نتطلع إليها دائما حتى بعد انسحابنا منها. 

أم��ا العقيد احتي��اط موتي يوغاف فق��ال، إن قطاع غزة يش��كل تهديدا وحتديا 
لش��عب إس��رائيل منذ أكثر م��ن 3-2 آالف عام، وليس منذ ع��ام 1948. وأوضح أن 
مهمة الفلسطينيني األساسية منذ نشأتهم حتى هذا اليوم هي البقاء والعيش 
وتعريض حياة اليهود للخطر والقتل، وليس البناء واملشاركة في احلضارة العاملية 
التي لم يس��اهموا فيها بش��يء. وأضاف، عندما انفصلنا عن غزة، عادت إلينا غزة 
بصواري��خ على تل أبيب وبئر الس��بع اللتني تطلبان الس��الم. وق��ال إن اهلل أراد أن 

يبعث برسالة يقول لنا فيها إن القطاع لن يهدأ حتى يعود إلى شعب إسرائيل.
األمن - أوضح اجلنرال عاموس يادلني أن وضع قطاع غزة اجلغرافي يتطلب وضعه 
حتت سيطرة إسرائيل األمنية قدر املستطاع. وأوضح أن أعداد القتلى اإلسرائيليني 
ظل كما هو قبل االنفصال. بينما صرح وزير الدفاع السابق اجلنرال موشيه يعلون 
أن االس��تيطان واألمن ال ينفصالن عن بعضهما البعض، فحدودنا األمنية ترس��م 
حيث يوجد رياض األطفال. ويتطلب  األمن اإلس��رائيلي اليوم احملافظة والسيطرة 
على غالف غزة البري واجلوي والبحري، ملنع تهريب األسلحة اإليرانية لقطاع غزة. في 
حني صرح الدكتور يهودا بن مئير، أن محاربة اإلرهاب تتطلب وجودا عس��كريا في 
املنطق��ة التي يخ��رج منها اإلرهاب، لكن محاربته صعب��ة جدا في مناطق يعادي 

فيها السكان وجودا أجنبيا بينهم.

دافعان للتخلص من السيطرة اإلسرائيلية 
أما العنصران اللذان يدفعان للتخلص من قطاع غزة فهما:

الدميوغرافي��ا - أوضح اجلن��رال احتياط عاموس يادلني2، أن س��كان قطاع غزة ال 
يرغبون في أن يكونوا جزءاً من دولة إسرائيل، وبقاؤهم حتت السيطرة اإلسرائيلية، 
في ظروف غير دميقراطية وعدم الس��ماح لهم بالتصويت في الكنيس��ت، يظهر 
دولة إس��رائيل بأنها دولة ذات مش��اكل مع مواطنيها، أو نسمح لهم بالتصويت، 
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وحينها لن تكون إس��رائيل دولة يهودية. وعليه، فإن من يريد إخافة دولة إس��رائيل 
من الدول��ة الواحدة بهدف إجبارنا على تقدمي تنازالت، نقول لهم إنكم مخطئون، 
غزة ليس��ت في حساباتنا، واملليونا فلس��طيني الذين يعيشون هناك، ليس لهم 

مكان في إسرائيل.
وأض��اف أن بن غوري��ون أراد احت��الل غزة ع��ام 1949 وإبعاد املصري��ني عن احلدود 
اإلس��رائيلية. حينها قال له موش��يه ش��اريت، وم��ا العمل م��ع 300 ألف الجئ؟. 
س��تعيدهم إلى قراهم؟. وبعد نقاش مطول تبني أن العنصر الدميوغرافي كان هو 

األمر احلاسم في عدم احتالل غزة التي اعتبرها بن غوريون جزءا من الوطن.
وبعد حرب عام 1967 بأس��بوعني، عقدت احلكومة اإلسرائيلية التي ضمت حزب 
حيروت بقيادة مناحيم بيغن، اجتماعا لبحث مستقبل املناطق التي احتلت، حيث 

اُقترح حينها االنسحاب من كل املناطق مقابل السالم مع مصر واألردن.
وخالل االجتم��اع كان العنصر الدميوغرافي حاضرا، ح��ني اقترح أحد الوزراء طرد 
سكان القطاع الالجئني إلى سيناء والضفة الغربية، وضمه إلسرائيل مع سكانه 

األصليني الذين بلغ عددهم في ذلك الوقت 100 ألف نسمة.        
الش��رعية - أوضح اجلنرال احتياط عاموس يادلني، أن عدم ش��رعية الس��يطرة 
اإلسرائيلية على قطاع غزة كانت قائمة قبل عام 1948. ذلك أن الشرعية الدولية 
لم تعط قطاع غزة إلسرائيل في قرار التقسيم، ولم تُسّمها فلسطني أيضا. وما 

زالت الشرعية املذكورة ترى بقطاع غزة منطقة محتلة حتى هذا اليوم.
وخالل حرب عام 1956 التي احتلت فيها إس��رائيل قطاع غزة، وجهت الشرعية 
الدولية إنذارا لنب غوريون بضرورة االنس��حاب من س��يناء وقطاع غزة. ولم تنجح 
محاوالته بضمهما للدولة العبرية مدعيا أن س��يناء هي مملكة ش��لومو الثالثة. 
ورغم انس��حابه من س��يناء، حاول بن غوريون االحتفاظ بقطاع غزة ألنه جزء من 
أرض إس��رائيل، لكنه أجبر حتت التهديدات العسكرية على االنسحاب بهدوء بعد 

شهرين من االنسحاب من سيناء.

الفكرة واالنفصال
صرح رئيس مجلس املستوطنات السابق في قطاع غزة تسفي هندل3 في جلسة 
احلوار األولى أن فكرة االنفصال عن قطاع غزة، كانت من أفكار شمعون بيرس الذي 
طرح هذه الفكرة أيام حكومة رابني األولى عام 1974، حني ش��كل طاقما مهمته 
بحث مستقبل القطاع. وخرج الطاقم املذكور الذي استأجر مكاتب دعاية وأجرى 
أبحاثا عميقة، بسؤال مركزي هو: من يريد قطاع غزة؟. ومنذ ذلك الوقت تدحرجت 

الفكرة إلى أن أصبحت أمرا واقعا عام 2005.
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االنفصال، اعتبره اجلنرال عاموس يادلني، خطوة استراتيجية ضرورية للمحافظة 
على إس��رائيل دولة دميقراطية ويهودية تتمتع باألمن والعدل بني مواطنيها. لكن 
االنفص��ال تخللته أخط��اء مهمة يجب جتاوزها عند احلديث عن يهودا والس��امرة 
مثل: إبقاء نهر األردن حتت الس��يطرة اإلسرائيلية، والتنسيق مع اإلدارة األميركية 
منذ البداية، وموافقة اجملتمع الدولي، وعدم منح الفلسطينيني 100% من األراضي 
إلبقاء ما تبقى منها للمفاوضات، وعدم اتخاذ أي قرار بخصوص مس��تقبلها  في 

ظل عمليات إرهابية.
وانتقد وزير الدفاع الس��ابق موش��يه يعلون4 االنفصال أح��ادي اجلانب عن قطاع 
غزة بشدة، واصفا إياه بالكارثة. وأضاف، أن االنفصال أحدث ثقباً عميقاً في اجلدار 
احلديدي الذي طرحه جابوتنسكي، وأن حدوث انسحابات أخرى في يهودا والسامرة 
سيساهم في انهياره. وانتقد اجلنرال يعلون بشدة الدعوات لبناء ميناء في قطاع 
غ��زة واصفا إياها بأنها تهديد أمني من الط��راز األول. وقال إن االنفصال عن قطاع 

غزة أوجد:
ضغطاً دولياً لتنفيذ انسحاب مشابه في يهودا والسامرة.. 1
خلق سابقة تفكيك مستوطنات، وبالتالي التخلي عن األمن.. 2
قَرَّب إيران من حدود إسرائيل كثيرا. . 3

ووص��ف العمي��د أودي دي��كل5، االنفص��ال عل��ى أن��ه جتربة فش��ل، حني رفض 
الفلس��طينيون حتويل قطاع غزة لنموذج جناح، ورفض اجملتمع الدولي االعتراف به، 
وما زال يحمل إس��رائيل املسؤوليات الكاملة وحدها، عما يجري في القطاع، رغم 
وج��ود حدود ملصر مع القطاع. كما رفض االحتاد األوروب��ي متويل بناء ميناء وجزيرة، 
وضعت إس��رائيل مخططات شاملة لها، خش��ية حتويلهما ملنصة هجرة مليون 
غزاوي إلى أوروبا. وعليه، فإن حتويل االنفصال عن قطاع غزة لنموذج يس��حب على 

يهودا والسامرة، هو منوذج سلبي.
وانتقد عضو الكنيس��ت موتي يوآف6، االنفصال عن قطاع غزة بش��دة، واعتبره 
جرمية وطنية، وخسارة أمنية كبيرة، أدت إلى سقوط الصواريخ على معظم املدن 
اإلس��رائيلية. كما انتقد من توقع أن يتحول قطاع غزة بعد االنفصال إلى صناعة 
التكنولوجيا املتقدمة والزراعة، ألن ذلك يتعارض مع املنطق الذي يعيش��ه شعب 
إس��رائيل، الذي يقدس احلياة واخلير، في حني يدعو منطقهم ]الفلسطينيني[ إلى 

تقديس املوت واحلرب لتدمير شعب إسرائيل.

السياسة احلالية جتاه قطاع غزة
ذكر العميد احتياط أساف أوريفن7، أن السياسة األمنية والعمليات العسكرية 



151

خاصة عملية »تسوك إيتان« عام 2014 جتاه قطاع غزة، تدعو إلى استمرار الهدوء 
النس��بي ألطول فترة ممكنة، من أجل اس��تمرار احلياة العادية للس��كان واستمرار 
تطوير املش��روع الصهيوني اجتماعيا وتعليميا واقتصادي��ا. وأضاف، عندما طلب 
من اجليش ش��ن العملية العس��كرية عام 2014، طلب منه احملافظة على الوضع 

والبيئة االستراتيجية املتمثلة في: 
•  عدم تغيير احلدود بني دولة إسرائيل وقطاع غزة.

•  عدم تغيير الوضع واحلكم القائمني في القطاع، أي عدم إسقاط حكم حماس.
•  عدم إضافة مليوني فلسطيني لدولة إسرائيل.

ووفق أوريفن، ميكن تلخيص سياسة إسرائيل جتاه قطاع غزة بالنقاط التالية:
1.   عدم إس��قاط حرك��ة حماس من حكم القطاع، وه��ذا الهدف لم يكن ضمن 

األهداف اإلسرائيلية خالل العمليات العسكرية السابقة ضدها.
ورغم تصنيف إسرائيل حماس كعدو، تعترف بها بشكل غير رسمي، ألن وجودها 
في قطاع غزة مينع حدوث فراغ سلطوي، وال يدفع إلى مقدمة السلطة تنظيمات 
مث��ل داعش وحركة اجلهاد املقربة م��ن إيران وحركات اجلهادية الس��لفية. وعالوة 
على ذلك، متلك حماس القدرة على محاربة التنظيمات املش��اغبة التي تطلق بني 

الفينة واألخرى صواريخها على إسرائيل، من خالل نشاطات شرطية دائمة. 
ويشار هنا أن وجود حماس مهم جدا إلسرائيل في مجاالت أخرى ال داعي لذكرها هنا.

2.   يعتب��ر فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، أحد أعمدة سياس��ات إس��رائيل 
األساس��ية جتاه القطاع، وذلك به��دف منع انزالق التأثيرات الس��لبية على يهودا 

والسامرة. 
3.   التخلص من املسؤوليات عن قطاع غزة بشكل كامل. وفي نفس الوقت، عدم 

حدوث أزمات إنسانية فيه، ملنع تدحرج هذه االنعكاسات على إسرائيل 
4.   نظ��را لوج��ود حدود بني قطاع غزة ومصر، فإن ما يج��ري في القطاع يؤثر على 
العالق��ات املصرية-اإلس��رائيلية، ومن هنا تب��ذل احلكومات اإلس��رائيلية اخملتلفة 
جه��ودا للمحافظة على هذه العالقات، مع ع��دم حتويل القطاع إلى نقطة خالف 

مع مصر. 
5.   البقاء على التنظيمات اإلرهابية ضعيفة وخائفة من ردود األفعال اإلسرائيلية 

عند كل اعتداء على إسرائيل.   
وبنف��س املوضوع حت��دث العميد أودي دي��كل قائال، بأن السياس��ة املتبعة بحق 
القط��اع، لم تكن واضح��ة، ليس فقط جتاه قط��اع غزة، بل جت��اه كل الصراع مع 
العرب. والسياس��ات الت��ي اتبعت بحق قطاع غزة ويهودا والس��امرة وضعها وزير 
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الدفاع حينها موش��يه ديان الذي صرح: »دعونا نس��يطر وبع��د ذلك نرى ما علينا 
فعله«. وعندما س��يطرت حماس على قطاع غزة، وضعت سياس��ة إسرائيل بناًء 
على األمر الواقع، وليس وفق استراتيجية واضحة. وخالل النقاشات وضعت ثالثة 

خيارات هي:
أ.    محاربة حماس وإسقاط سلطتها.

ب.  شن حروب على قطاع غزة بهدف إضعاف شوكتها ومنع تعاظمها عسكريا.
ج.   التس��ليم بوج��ود حركة حماس نظرا لعدم وج��ود بديل حاكم لها في قطاع 

غزة.

وأض��اف ديكل أن ترس��يم أية سياس��ة جديدة جت��اه قطاع غ��زة تتطلب أخذ 
احلقائق التالية بعني االعتبار، وهي:

1.   ال يوجد بديل حلماس في قطاع غزة، والطرف الوحيد القادر على إسقاطها من 
احلكم هي إسرائيل فقط، وهي ال تريد ذلك.

2.   الوض��ع االقتصادي املتردي في القطاع يحتاج ملعجزة دولية، وكل ما يجري من 
حتسينات مثل زيادة الطاقة الكهربائية وتزويد النفط والغاز من قبل إسرائيل، هي 

إجراءات جتميلية ليس أكثر.
3.   ال توج��د احتم��االت باملصاحلة بني حركتي فتح وحم��اس، وهنا ال أدري إن كانت 

هذه املصاحلة في مصلحة إسرائيل أم ال.
4.   ال يري��د الرئيس الفلس��طيني محمود عباس، ومن س��يخلفه في الس��لطة، 

العودة حلكم قطاع غزة.

وبخصوص أية مواجهة مستقبلية مع قطاع غزة، أشار ديكل أن حركة حماس 
غير معنية بأية مواجهة هناك، وكذلك إسرائيل املقيدة مبجموعة من االتفاقيات 

والتفاهمات األمنية مع احلركة.
وفيما يتعلق بإسقاط حركة حماس، أوضح ديكل أن إسرائيل غير معنية بذلك 
مطلقا، ألنها ال تس��تطيع مواجهة اجملانني في تنظيم الدولة »داعش« والسلفية 
اجلهادي��ة بنجاح، كالنج��اح الذي حتققه حماس ف��ي مواجهتهم، ألن مصلحتها 

تتطلب ذلك، على عكس إسرائيل التي لم يعد لها مصالح هناك.
وأش��ار ديكل أن حكم حماس لقطاع غزة هو أفضل اخليارات الس��يئة بالنسبة 
إلس��رائيل التي تريد هناك عنوانا واضحا، يكون مس��ؤوالً وفعاال في الداخل، نحن 
ال نري��د قطاع غزة مثل س��وريا التي تتعدد فيها العناوي��ن، نحن نريد بكل وضوح 

استمرار حكم حماس لقطاع غزة.
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مشاريع مستقبلية مقترحة 
مقترح وزير الدفاع السابق موشيه يعلون 

1.   عدم ضم الفلس��طينيني، واحملافظة على االنفصال السياس��ي معهم بهدف 
منع إقامة دولة ثنائية القومية أو دولة واحدة في أرض إسرائيل.

2.   احملافظة على الوجود اليهودي في يهودا والسامرة.
3.   دعم احلكم الذاتي في قطاع غزة، رغم حكمه من قبل طرف معادٍ إلسرائيل.

4.   تعزيز احلكم الذاتي في يهودا والس��امرة، ومتكني السكان هناك من التصويت 
لبرملانهم، ألن ذلك أفضل لهم. 

مقترح الدكتور يهودا بن مئير
1.   احملافظ��ة األمنية على منطقة غالف غزة، بهدف منع إيران وحركة حماس من 

تهريب األسلحة إلى قطاع غزة.
2.   بناء ميناء في غزة والتوصل لتسويات أمنية مناسبة مع حركة حماس. 

3.   ح��ل األزم��ات االقتصادي��ة التي مي��ر بها القطاع. ومن ش��أن بن��اء امليناء ودفع 
االقتصاد الغزاوي إلى األمام، أن تشهد ساحة الصراع اإلسرائيلية-الغزاوية هدوءا 

يستمر لعقد من الزمان.
4.   احلوار مع مختلف فئات س��كان القطاع مع احملافظة على مصاحلهم، لضمان 

استمرار االستقرار والهدوء.

مقترح رئيس مجلس املستوطنات السابق في قطاع غزة تسفي هندل
1.   إعادة احتالل قطاع غزة.

2.   احملافظة على فصلها عن يهودا والسامرة.
3.   من��ح من يخدم في اجليش اإلس��رائيلي اجلنس��ية واحلق بالترش��ح واالنتخاب 

للكنيست.

مقترح عضو الكنيست موتي يوآف
1.   العودة لقطاع غزة التي تعتبر جزءاً من أرض إسرائيل، وإعادة بناء املستوطنات 
ف��ي خم��س مناطق في القطاع بهدف تقس��يمه عن��د الضرورة حملارب��ة اإلرهاب، 
والعيش في حس��ن جوار مع العرب، ومن ال يريد العيش يستطيع الذهاب، أو كما 
قال يهوش��ع ]بن نون[ من يريد أن يذهب فليذهب، ومن يريد احلرب س��نحاربه، ومن 

يريد التسليم بوجودنا فليسّلم.
 A 2.   ف��رض س��يطرة أمنية داخ��ل قطاع غزة، تش��به تلك املوجودة ف��ي مناطق
في يهودا والس��امرة، بواسطة عملية عسكرية تشبه عملية السور الواقي التي 
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شنت ضد السلطة في تلك املنطقة عام 2002.
3.   تأهي��ل قي��ادة مدنية فلس��طينية في قط��اع غزة، مكونة م��ن اخملاتير ومدراء 
املدارس واألساتذة والتجار بهدف حتويل قطاع غزة ملنطقة مدنية، وليس إرهابية. 

مقترحات العميد أودي ديكل
اخليار األول - استمرار الوضع القائم، ومد قطاع غزة باحتياجاته اليومية، رغم 

أن السكان كانوا يبيعون حماس ما يحصلون عليه، خاصة مواد البناء.
اخلي��ار الثاني - املوس��ع، فتح قط��اع غزة أمام املش��اريع التنموية، واس��تثمار 
عش��رات مليارات الدوالرات في القطاع من أجل حتقي��ق التنمية. لكن هذا اخليار، 
يحت��اج إلى وقت طويل ج��دا لتنفيذه، وميكن أن تتخلل تنفي��ذه مواجهة عقبات 

ومشاكل كثيرة جدا، يصعب مواجهتها.        
اخليار الثالث - عودة الس��لطة الفلسطينية، تبدأ العملية بالعودة في بداية 
األم��ر إل��ى إدارة املعابر، خاصة معب��ر رفح، الذي وافق عليه املصري��ون في البداية. 
لكن هذا املشروع لم يخرج إلى حيز التنفيذ رغم بيع األسمنت من اجليش املصري 

حلماس.
اخليار الرابع - إغالق ش��امل لقطاع غزة مع إس��رائيل، مينع بواسطته دخول أو 
خروج أي شيء من وإلى قطاع غزة. وهذا اخليار قابل للتحقق إذا سمحت إسرائيل 

حلماس ببناء ميناء، وفتحت مصر معبر رفح.    

خالصة
بعد االنفصال أحادي اجلانب عن قطاع غزة، وانقالب حركة حماس على السلطة 
الوطنية الفلسطينية فيه، أتيحت الفرصة إلسرائيل من أجل استكمال تطبيق 
سياس��اتها في تقس��يم الفلس��طينيني واتباع سياس��ات مختلف��ة بحقهم، 
التي كان نصيب القطاع منها عمليات عس��كرية أس��متها »عمليات عسكرية 

وتهدئة«، أي هجمات مسلحة من قبل إسرائيل، وتهدئة من قبل حركة حماس.
العملي��ات العس��كرية الت��ي بل��غ عددها ثالث��اً، أدت إل��ى التوص��ل التفاقيات 
وتفاهمات معظمها أمنية وس��رية بني الطرفني، من دون مش��اركة رس��مية من 
الس��لطة الوطنية الفلس��طينية، املغيبة عن قصد، في حني تنتقل هذه النقاط 
والتفاهم��ات ب��ني بعض العواص��م العربي��ة واإلقليمية ودولة إس��رائيل من أجل 
تنفيذه��ا عل��ى األرض، التي حترص حرك��ة حماس على تطبيقها حتت مس��ميات 

مختلفة أهمها »املصلحة الوطنية العليا«.
االنفصال اجلغرافي بني الضفة الغربية وقطاع غزة، واالنقس��ام الفلس��طيني، 
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ال��ذي أصب��ح أحد الثواب��ت، واالنفصال أح��ادي اجلانب ع��ن القط��اع، والعمليات 
العس��كرية واالتفاقيات والتفاهمات األمنية وغيرها، ساهمت في تطوير مفهوم 
وسياس��ات وحلول إس��رائيلية مس��تقلة لقطاع غزة، مبعزل عن الضفة الغربية 
الت��ي تتكاثر فيها األصوات اإلس��رائيلية الداعية لضمها، نظ��را لتخلصها )وفق 

وجهة نظرها( من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة.
جناح إس��رائيل بإخراج مليوني فلس��طيني من س��احة الصراع املباش��ر معها، 
يفيدها في التفرد بالفلس��طينيني في الضفة الغربي��ة والقدس، اللتني تعتبران 
قل��ب الص��راع بني الش��عب الفلس��طيني ودولة االحت��الل، ويطيل أم��د الصراع 
لعقدين قادمني وفق الرؤية اإلس��رائيلية. وفي نفس الوقت، يُفقد الفلس��طينيني 
ورقة مهمة في مقاومتهم للمشروع الصهيوني، ليس في الضفة الغربية فقط، 
بل في كل فلس��طني التي تش��هد تغيي��رات دميوغرافية لصاحله��م، لم ينجحوا 

باستغاللها حتى اآلن. 
سياس��ات احلرك��ة الصهيوني��ة ودول��ة إس��رائيل م��ن بعدها، بحق الش��عب 
الفلس��طيني منذ قرن حتى اليوم، ليس��ت قدراً مكتوباً، وال قصص جناح مذهلة 
لها، ألن الش��عب الفلسطيني الذي حاولت سحقه وتدميره ومسحه عن خارطة 
الوجود، ما زال يقاوم املش��روع الصهيوني والقائمني عليه، ويشكل التهديد األول 

لوجود دولة إسرائيل منذ ذلك الوقت حتى هذا اليوم.
غير أن اس��تمرار املقاومة، لتعطيل املش��روع الصهيون��ي، أو على األقل إعاقته، 
ومنع إسرائيل من إحداث نكبات جديدة في صفوفهم، يتطلب من الفلسطينيني 
توحيد صفوفهم وتبني اس��تراتيجية سياس��ية ونضالية موحدة لكل فلسطني 

التاريخية، تأخذ بعني االعتبار مصاحلهم في كل أماكن تواجدهم.

 
الهوامش:

1.    نس��بة إل��ى كتل��ة مس��توطنات غوش قطي��ف التي أخلي��ت وهدمت م��ن قبل اجليش 
اإلسرائيلي الذي أشرف على االنفصال أحادي اجلانب عن قطاع غزة.

2.    عام��وس يادلني: جنرال احتياط في اجليش اإلس��رائيلي، وطيار س��ابق ش��ارك في قصف 
املفاع��ل النووي العراقي “متوز” عام 1981، ورئيس جهاز االس��تخبارات الس��ابق، ومرش��ح احلزب 

الصهيوني ملنصب وزير الدفاع.     

3.    تس��في هن��دل: عض��و كنيس��ت س��ابق عن حزب��ي املف��دال وتقوماه، ورئي��س مجلس 
املستوطنات السابق في قطاع غزة.  
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4.    رئيس هيئة أركان اجليش اإلسرائيلي قبل االنفصال عن قطاع غزة، ووزير دفاع في حكومة 
بنيامني نتنياهو األخيرة التي أجبر على االستقالة منها، من أجل تعيني أفيغدور ليبرمان مكانه. 

 5  .  أودي دي��كل: عمي��د احتي��اط ف��ي اجليش اإلس��رائيلي، ورئيس س��ابق ملرك��ز التخطيط 
االستراتيجي في اجليش، شغل منصب رئيس ملف املفاوضات مع الفلسطينيني خالل حكومة 

أوملرط، يعمل حاليا مديرا ملركز أبحاث األمن القومي في جامعة تل أبيب.    

6.    موتي يوآف: عقيد احتياط في اجليش اإلسرائيلي، عضو كنيست عن حزب البيت الوطني.  

7.    أس��اف أوريفن: عميد احتياط ورئيس قس��م التخطيط اإلستراتيجي السابق في اجليش 
اإلس��رائيلي، يحمل رس��الة املاجس��تير في اللغة واألدب العربي، يعمل حالي��ا باحثا في مركز 

أبحاث األمن القومي بجامعة تل أبيب.  
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تدويل قضية األرسى

األرسى الفلسطينيون طليعة الكفاح الفلسطيني

نبيل السهلي*

م��ع إحي��اء الش��عب الفلس��طيني للذك��رى الثالث��ة واألربعني ليوم األس��ير 
الفلس��طيني وإعالن األسرى الفلس��طينيني إضراباً عاماً وشامالً عن الطعام بدأ 
يوم اإلثنني 17-4-2017، تبرز إلى األمام وبقوة أسئلة حول حجم القضية وأهميتها 
وإمكانية تدويلها، حيث يعتبر األس��رى طليعة الكفاح الفلسطيني، ولهذا تتبوأ 
قضية األسرى مكانة مهمة في إطار القضية الفلسطينية، نظراً إلى أنها طالت 
عدداً كبيراً من الش��عب الفلس��طيني، وفي شكل أساس��ي في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. وس��تبقى تلك القضية متالزمة مع وجود االحتالل اإلسرائيلي اجلاثم 

على أراضي الفلسطينيني.
وق��د ظهرت قضية األس��رى الفلس��طينيني في الضفة والقط��اع منذ احتالل 
املنطقتني في اخلامس من حزيران )يونيو( 1967 على يد اجليش اإلس��رائيلي. فمنذ 
اللحظ��ة األولى لالحتالل س��عت الس��لطات اإلس��رائيلية إلى تطبيق سياس��ة 
مبرمج��ة للحد من احتم��االت حصول املقاوم��ة في مواجهة االحت��الل من قبل 
الش��بان الفلس��طينيني في الدرجة األولى، فكانت الس��جون اإلس��رائيلية بديل 
املشانق ومكان القتل الروحي والنفسي للفلسطينيني أصحاب األرض األصليني.

رمزية يوم األسير
أقر اجمللس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة التشريعية ملنظمة التحرير 
الفلس��طينية في عام 1974، خالل دورته العادية يوم الس��ابع عش��ر من نيس��ان 
)إبريل(، يوًما وطنًيا للوفاء لألس��رى وتضحياتهم، باعتباره لشحذ الهمم وتوحيد 
اجلهود، لنصرتهم ومس��اندتهم ودعم حقهم باحلرية، يوًم��ا لتكرميهم وللوقوف 
بجانبه��م وبجانب ذويهم، يوًما للوفاء لش��هداء احلركة الوطنية األس��يرة. ومنذ

* كاتب، مقيم في بيروت.
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ذلك التاريخ كان وال يزال »يوم األسير الفلسطيني« يوًما ساطًعا يحييه الشعب 
الفلسطيني في فلسطني والشتات سنويًا بوسائل وأشكال متعددة. وللتوضيح، 
ف��إن اختيار ه��ذا اليوم وإقراره من قب��ل اجمللس الوطني ليس ل��ه عالقة بأي حدث 
تاريخي ومميز ذي صلة باحلركة األسيرة، سواء أكان ذكرى أول عملية تبادل لألسرى 
والتي جرت في 23 متوز )يوليو( 1968، أو إطالق س��راح أول أس��ير فلس��طيني الذي 
كان ف��ي 28 كانون الثان��ي )يناير( 1971 كما هو س��ائد لدى اعتق��اد الكثيرين، أو 
اعتقال أول أسيرة فلسطينية في تشرين األول )أكتوبر( 1967، كما ليس له عالقة 
باستش��هاد أول ش��هداء اإلضراب ع��ن الطعام عبد القادر أب��و الفحم في يوليو/ 
متوز 1970 في س��جن عس��قالن، وأول شهداء القدس قاس��م أبو عكر في سجن 
املسكوبية بتاريخ 23 آذار )مارس( 1969. وإمنا جاء تقديرًا ووفاًء لألسرى وقضاياهم 

العادلة ومكانتهم لدى شعبهم وقيادته. 

تبادل األسرى

•  منذ إعالن دولة إس��رائيل في العام 1948، متت العديد من عمليات تبادل األسرى 
بني الدول العربية وإس��رائيل، وش��ملت اإلفراج عن أسرى فلسطينيني. غير أن أبرز 
الصفقات هي التي بني منظمات فلس��طينية وإسرائيل وأهمها:1968، كانت أول 
عملي��ة تبادل فعلية بني إس��رائيل ومنظمة فلس��طينية، حيث اختطف عناصر 
من اجلبهة الش��عبية لتحرير فلسطني طائرة تابعة لش��ركة العال اإلسرائيلية، 
وأجب��رت عل��ى التوجه إلى اجلزائ��ر، ومت التوصل إل��ى صفقة لإلفراج ع��ن الطائرة 

وركابها مقابل إطالق سراح 37 أسيراً فلسطينياً من ذوي األحكام العالية.

•  في 28 شباط )فبراير( من عام 1971، حدثت أول عملية تبادل أسرى بني إسرائيل 
وحركة فتح، حيث أفرجت إس��رائيل عن األس��ير محمود بكر حج��ازي، الذي كان 
أول أس��ير حلركة فتح وللحركة الوطنية الفلسطينية، مقابل اإلفراج عن اجلندي 

اإلسرائيلي شموئيل فايزر.

•  ف��ي 13 ش��باط )فبراير( م��ن عام 1980، متت عملية تبادل أس��رى بني إس��رائيل 
ومنظمة التحرير الفلس��طينية، حيث أفرجت األخيرة عن جاسوس��ة للموساد 
مقاب��ل اإلف��راج عن األس��يرين مهدي بسيس��و الش��هير ب�”أبو عل��ي” واملناضل 
الفلس��طيني “وليام نصار”، ومتت عملية املبادلة في قبرص بإشراف جلنة الصليب 

األحمر الدولية.

•  1983، في 23 من تش��رين الثاني )نوفمبر( م��ن العام املذكور، جرت عملية تبادل 
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“ضخمة” لألس��رى بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، أفرجت املنظمة 
مبوجبها عن 6 أس��رى، مقابل إفراج إس��رائيل عن 4700 أس��ير فلس��طيني كانوا 
في معتقل “أنصار” باإلضافة إلى اإلفراج عن 65 أس��يرا فلس��طينياً آخر كانوا في 

السجون اإلسرائيلية.

•  في 20 أيار )مايو( من عام 1985، متت واحدة من أكبر صفقات تبادل األس��رى بني 
إسرائيل وإحدى املنظمات الفلس��طينية، حيث أفرجت اجلبهة الشعبية لتحرير 
فلسطني-القيادة العامة مبوجب اتفاقية تبادل لألسرى وقعت في جنيف عن 3 جنود 
إس��رائيليني، مقابل إفراج إسرائيل عن 1150 أسيراً، من بينهم 153 أسيراً لبنانياً.

•  2004، في 29 كانون الثاني )يناير(، متت عملية تبادل أسرى بني حزب اهلل وإسرائيل، 
أطلق مبوجبها س��راح 400 أسير فلسطيني و23 لبنانياً، و5 سوريني و3 مغاربة و3 
س��ودانيني وليبي واحد وأملاني، إضافة إلى تسليم رفات 59 لبنانياً، مقابل تسليم 

حزب اهلل اللبناني جثث 3 جنود إسرائيليني.

•  وفي 11 تشرين األول )أكتوبر( 2011، وفي عملية تبادل لألسرى بني حركة حماس 
وإس��رائيل، أفرجت األخيرة عن 1050 أسيراً فلس��طينياً مقابل اإلفراج عن اجلندي 

اإلسرائيلي جلعاد شاليط.

حجم القضية
وتشير دراسات إلى أن إسرائيل كثفت من عمليات االعتقال واألسر خالل االنتفاضة 
األولى )1987-1994(، حني مت اعتقال س��بعة وعش��رين ألف فلسطيني غالبيتهم 
م��ن القوة النش��طة اقتصادياً املتمثلة بفئة الش��باب، وإضافة إلى ذلك اعتقلت 
الس��لطات اإلسرائيلية خمسة وثالثني ألف فلس��طيني خالل االنتفاضة الثانية 
التي انطلقت من باحات األقصى املبارك في نهاية أيلول/س��بتمبر/ من عام 2000.

ورغم االتفاقات املعقودة بني السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل بقي في 
السجون اإلسرائيلية حتى العام احلالي 2017، 6500 أسير فلسطيني موزعني على 
222 سجناً بني سجون مركزية ومراكز حتقيق وتوقيف إسرائيلية، وثمة 62 أسيرة 
بينهن 14 فتاة قاصرة، فضالً عن 300 طفل حس��ب نادي األسير الفلسطيني، في 
حني وصل عدد األسرى املعتقلني إداريا نحو 500 أسير، وهناك 29 أسيرا معتقلون 
قبل التوقيع على اتفاقية أوس��لو« للس��الم بني الفلسطينيني وإسرائيل  حسب 
نادي األس��ير الفلس��طيني، كما تؤكد دراسات وجود أربعني أس��يراً عربياً وستني 
معتقالً من العرب الفلس��طينيني من داخل اخل��ط األخضر كانوا قد اعتقلوا بعد 
ش��هر تش��رين األول )أكتوبر( من عام 2000، إثر مش��اركتهم ف��ي تظاهرات تأييد 
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النتفاضة األقصى، كما سقط منهم ثالثة عشر شهيداً.
وبالنسبة إلى ظروف األس��ر واالحتجاز، فإن عملية احتجاز األسرى من األراضي 
الفلس��طينية تتم في س��جون ومراكز اعتقال عس��كرية إس��رائيلية تقع داخل 
األراض��ي احملتلة العام 1948، فهناك خمس��ة مراكز حتقيق وس��تة مراكز احتجاز 
وتوقيف، وثالثة مراكز اعتقال عس��كرية، وعشرون س��جناً مركزياً تابعاً ملصلحة 

السجون اإلسرائيلية.
ومن األهمية مبكان اإلش��ارة إلى األس��رى القدامى الذين مضى على اعتقالهم 
أكثر من 20 سنة. ويبلغ عددهم اليوم 44 أسيراً، بينهم 29 أسيراً معتقالً منذ ما 
قبل توقيع اتفاقية »أوس��لو« في العام 1993. ويعتبر األس��يران كرمي يونس وماهر 
يونس أقدم األس��رى من داخل اخلط األخضر، حيث متّ اعتقالهما في ش��هر كانون 
الثان��ي )يناير( 1983، واألس��ير نائ��ل البرغوثي الذي قضى أطول فت��رة اعتقال في 
س��جون االحتالل، وهي أكثر من 36 عاماً، منها 34 س��نة بش��كل متواصل، وأكثر 
م��ن عامني بعد أن أعادت س��لطات االحت��الل اعتقاله في الع��ام 2014، علماً أنه 
أح��د محرري صفقة وفاء األح��رار، في مقابل ذلك  يبلغ عدد األس��رى اإلداريني في 
س��جون االحتالل نحو 500 أس��ير. إضافة إلى أن هناك املئات من األس��رى املرضى 
داخل الس��جون، منهم نحو 20 أس��يراً يقبعون في »عيادة سجن الرملة«، بينهم 

األسير منصور موقدة، من محافظة سلفيت، واحملكوم بالسجن ملدة 30 سنة.
والالفت أن سلطات االحتالل تعتقل في سجونها 13 نائباً في اجمللس التشريعي، 
بينهم س��ميرة احلاليقة. وأقدمهم األس��ير م��روان البرغوثي املعتق��ل منذ العام 
2002، واحملكوم بالس��جن خمس��ة مؤبدات، واألس��ير أحمد سعدات املعتقل منذ 
الع��ام 2006، واحملكوم بالس��جن ملدة 30 س��نة. يش��ار إلى أن س��لطات االحتالل 
اعتقلت س��تة نواب منذ بداية العام 2017. وميكن اجلزم بأن هناك عشرات األسرى 
استشهدوا في الس��جون اإلسرائيلية أثناء اعتقالهم على يد اجليش اإلسرائيلي 
وأعدموا خارج إطار القانون، ناهيك عن األس��رى الذين استش��هدوا في السجون 
نتيج��ة اإلهمال الطب��ي املتعمد أو عملي��ات القمع والتعذيب. وق��د بلغ عددهم 
210 ش��هداء. ومنذ بدء انتفاضة األقصى، في 28 أيلول )س��بتمبر( 2000، سجلت 
املؤسس��ات الرس��مية واحلقوقية الفلس��طينية 100 ألف حالة اعتقال، بينهم 
نحو 15 ألف طفل تقل أعمارهم عن 18 س��نة، و1500 امرأة، ونحو 70 نائباً ووزيراً 
س��ابقاً، وأصدرت سلطات االحتالل )27( ألف قرار اعتقال إداري. ومنذ تشرين األول 
)أكتوبر( من عام 2015، اعتقلت سلطات االحتالل 10 آالف فلسطيني، ثلثهم من 
محافظة القدس عاصمة دولة فلس��طني. وفي الس��ياق نفسه أكد نادي األسير 
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الفلسطيني اعتقال اجليش اإلسرائيلي ملليون فلسطيني منذ عام 1967.

احلركة النسوية األسيرة 
ومن األهمية مبكان تأكيد أن املرأة الفلسطينية عانت كثيراً من عمليات االعتقال 
واملالحقة، وفي هذا الس��ياق، تكتسب جتربة احلركة النسوية األسيرة في سجون 
االحت��الل اإلس��رائيلي صفة مميزة وإن تداخلت إلى حد كبي��ر في جتربتها مع جتربة 
احلركة الفلس��طينية بشكل عام. فهي أكثر أملاً ومعاناة، وحتمل في خصوصيتها 
مدى النضج الوطني في اجملتمع الفلسطيني، إذ تشارك املرأة بدورها النضالي إلى 
جانب الرجل في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، وكذلك في نضاالت احلركة األسيرة 

التي بدأت إضرابا مفتوحاً عن الطعام يوم االثنني 2017-4-17. 
ورغم قلة املصادر التي وثّقت أعداد وأس��ماء النس��اء األس��يرات، فإن املعلومات 
األولية تش��ير إلى أن ما يقارب عش��رة آالف وخمس��مائة امرأة فلسطينية دخلن 
املعتق��ل منذ بداية االحت��الل حتى بداية العام احلال��ي 2017. وكثيراً ما كانت بني 
املعتقالت أمهات قضني فترات طويلة في الس��جون، مثل ماجدة الس��المية وزهرة 

قرعوش وربيحة دياب وسميحة حمدان وغيرهن.
وتعرضت األس��يرات لكثير من حمالت التنكيل والتعذيب أثناء االعتقال. وتفيد 
ش��هادات عدة لألس��يرات أنه��ن تعرضن للض��رب والضغط النفس��ي والتهديد 
باالغتصاب. وش��هد العامان 1968 و1969 بداية قاس��ية وعنيف��ة جداً في تاريخ 
احلركة النس��ائية األس��يرة، خصوصاً ف��ي انطالقة جتربة االعتق��ال وبدء النضال 
والكف��اح للدفاع ع��ن ذواتهن داخل الس��جون ض��د مخططات تدمي��ر وحتطيم 

النفسية واإلرادة الوطنية لدى األسيرات. 
وس��جل تاريخ احلركة النسوية األس��يرة مواقف أس��طورية، كما حصل العام 
1996 عندم��ا رفضت األس��يرات اإلفراج اجملزوء عنهن على إث��ر اتفاق طابا، وطالنب 
باإلفراج اجلماعي ومن دون ذلك فضلن البقاء في الس��جن، واس��تطعن أن يفرضن 
موقفه��ن ف��ي النهاية ليتم اإلفراج عن جميع األس��يرات في بداي��ة العام 1997. 
وخاضت األس��يرات معركة احلرية بعد اتفاق أوس��لو حتت شعار »ال سالم من دون 
إطالق سراح جميع األسرى واألسيرات«. وشاركن في اخلطوات النضالية إلى جانب 
بقية األس��رى في الس��جون كافة في س��بيل حتقيق أهدافهن باحلري��ة واإلفراج. 
وبش��كل عام كانت السجون اإلس��رائيلية وما زالت بديل املش��انق ومكان القتل 
الروحي والنفسي للفلسطينيني أصحاب األرض، ووظف أصحاب القرار في الدولة 
العبري��ة أدوات القانون والقضاء اإلس��رائيلي توظيفا مخالف��ا للقوانني واألعراف 
الدولية خدم��ة ألهدافها اإلس��تراتيجية املتمثلة بطرد الفلس��طينيني واحتالل 
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أرضهم وتهويدها  في نهاية املطاف.

مقاضاة إسرائيل
يلح��ظ املتاب��ع لقضي��ة األس��رى ب��أن الس��جون اإلس��رائيلية حتق��ق هدفني 
لإلس��رائيليني، فه��ي عبارة عن عقاب جماعي ألهالي األس��رى عب��ر منع زيارتهم 
من��ذ عام 2000 م��ن جهة، وعقاب فردي من خالل اس��تخدام العن��ف والعزل في 
الزنازين من جهة أخرى. وبذلك ضربت سلطات االحتالل اإلسرائيلي كافة القرارات 
الدولية بشأن األسرى بعرض احلائط، وذهبت إلى أبعد من ذلك حني أعادت تطبيق 
األمر العس��كري )132( الذي اس��تخدم في انتفاضة عام 1987، وسمح هذا األمر 
باعتقال املزيد من األطفال دون اخلامس��ة عشرة من العمر، كما جتاهلت سلطات 
االحت��الل قرار اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي الصادر في الس��ابع عش��ر 
من نيس��ان 1980 والذي يُعتبر فيه األس��رى الفلس��طينيون في سجون االحتالل 
أس��رى حرب تطبق عليهم اتفاقات جنيف الرابعة، في مقابل ذلك تعتبر سلطات 
االحتالل األسرى الفلس��طينيني قتلة ومجرمني، وتستخدم تلك الورقة للضغط 
على الفلسطينيني إلجبارهم على تقدمي تنازالت سياسية كبيرة، وهذا ما توضح 

خالل فترة املفاوضات التي تلت اتفاقات أوسلو في عام 1993.
ويش��ير رجال قانون إلى وجود آثار قانونية تتمتع بها دولة فلس��طني من حقوق 
والتزامات دولية، شأنها ش��أن بقية الدول األخرى في اجملتمع الدولي، مما تستطيع 
به املطالبة باحلقوق املش��روعة للش��عب الفلس��طيني من خ��الل االنضمام إلى 
أجه��زة األمم املتحدة. وبعد انضمام فلس��طني إلى احملكمة اجلنائي��ة الدولية، بات 
مبق��دور الفلس��طينيني مقاضاة ع��دد كبير من الق��ادة في إس��رائيل باعتبارهم 
مجرمي حرب، ومالحقة دولة إس��رائيل ومس��ؤوليها بسبب ارتكابهم أعماالً ضد 
اإلنس��انية وجرائم حرب بحق الش��عب الفلسطيني وبحق األس��رى، ومن ثم نزع 
الغطاء القانوني عن دولة االحتالل في تعاملها مع األسرى، ووضعها في مواجهة 

اجملتمع الدولي.
كما يؤك��د حقوقيون أن انضمام فلس��طني إلى اجلنائية الدولية أفس��ح اجملال 
أم��ام إمكاني��ة تدويل قضية األس��رى والضغط على اجملتمع الدول��ي لعقد مؤمتر 
للدول األطراف في اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 للبحث في قضية األسرى 
وحقوقه��م، وبيان طبيعة االلتزامات القانونية الناش��ئة على دولة إس��رائيل جتاه 
أسرى دولة محتلة، ودور الدول األطراف في مواجهة االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق 
األس��رى الفلس��طينيني. كما أن االنضمام إل��ى النظام األس��اس حملكمة العدل 
الدولية، يفتح اجملال أمام طل��ب إصدار فتاوى قانونية، وفتح معارك قانونية دولية 
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مع دولة االحتالل محورها موضوع األسرى واملعتقلني، إضافة إلى إتاحة اجملال لرفع 
دع��اوى قانونية أمام احملاكم الداخلية للدول التي قبل��ت بفتح واليتها القضائية 

أمام هذه القضايا.
ثمة سياسات إس��رائيلية إزاء قضية األسرى تعزز التوجه املذكور، في مقدمها 
اعتقال الفلسطينيني ونقلهم إلى السجون اإلسرائيلية التي تقع داخل األراضي 
احملتلة في العام 1948، إذ يعتبر هذا في حد ذاته إجراًء غير قانوني ومخالفاً ألبسط 
قواع��د القانون الدولي. وفي هذا الس��ياق، تنص اتفاقية جني��ف الرابعة اخلاصة 
بالس��كان احملميني حتت عنوان البند الرابع على وجوب قضاء الس��كان الذين تتم 

إدانتهم فترة محكوميتهم في األراضي احملتلة.
وتبعاً ألهمية قضية األسرى، فإن الضرورة حتتم تسريع القيام بعمل دبلوماسي 
وسياس��ي وقانون��ي مبرم��ج، بغي��ة تدويلها واالس��تفادة ما أمكن م��ن القوانني 

والقرارات الدولية ذات الصلة.
كانت عملية اعتقال الفلس��طينيني وأس��رهم وما زالت مبثابة حرب إسرائيلية 
معلنة، نش��هد فصولها يومي��اً، بغية احلد من حركة الش��باب، وبالتالي الكفاح 
املش��روع لتلك الش��ريحة من الش��عب الفلس��طيني ضد احتالل مديد طاولت 

سياساته األرض والسكان والثروة الطبيعية.
وحلصول فلس��طني على وض��ع دولة غير عضو في األمم املتحدة في 29 تش��رين 
الثان��ي )نوفمبر( م��ن عام 2012، وكذلك انضمامها إل��ى احملكمة اجلنائية الدولية 
رسمياً في مطلع نيسان )أبريل( عام 2015، انعكاسات كبيرة على قضية األسرى 
الفلسطينيني في س��جون االحتالل اإلسرائيلي، إذ أصبحوا أسرى دولة فلسطني 
الت��ي أخذت مكانتها كش��خص اعتباري من أش��خاص القان��ون الدولي. إن نقل 
الوضع القانوني ملنظمة التحرير من حركة حترر وطني إلى دولة فلسطني، أدى إلى 
اعتبار األراضي احملتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار دولة فلسطني حتت 
االحتالل، ما أكسب األسرى الفلسطينيني الصفة الشرعية القانونية باعتبارهم 
أسرى حرب ومقاتلني ش��رعيني، وأسرى دولة مستقلة محتجزين كرهائن يتوجب 

إطالق سراحهم فوراً.
ويبق��ى الق��ول أن التفاف الش��عب الفلس��طيني والقوى احلي��ة لدعم إضراب 
األس��رى املفتوح عن الطعام لنيل حقوقهم وحريته��م، يدفعنا إلى التأكيد أكثر 
م��ن أي وقت مضى على ضرورة إعطاء قضية األس��رى في س��جون االحتالل بعداً 
قانونياً وإنس��انياً وأخالقي��ا، وبالتالي مطالبة اجملتمع الدول��ي وهيئة األمم املتحدة 
بإعالن إس��رائيل دول��ة خارجة عل��ى القانون الدول��ي، لعدم التزامه��ا مبيثاق األمم 
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املتح��دة وقراراتها وبأح��كام القانون الدولي اإلنس��اني في تعاملها مع األس��رى 
الفلس��طينيني، وعدم الوق��وف عند هذا احلد، ب��ل حتتم الضرورة أيض��اً املطالبة 
مبحاكمة مجرمي احلرب اإلسرائيليني وسوقهم إلى العدالة الدولية لنيل العقاب 
عن جرائمهم اخملتلفة ومن بينها جرمية اعتقال الفلس��طينيني وتعذيبهم، وبهذا 

ميكن تدويل قضية األسرى الفلسطينيني.
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أقواس ثقافية

مفتتح

يتميز هذا العدد عن غريه من أعداد ش��ؤون فلسطينية بالتفاتته ألدب الطفل الفلسطيني 

وأهميته يف تنشئة الطفل الذي سيصبح فتى املستقبل. ومن أجل ذلك، دعت شؤون فلسطينية 

إىل ندوة ش��ارك فيها كل من خالد جمعة، وس��ونيا النمر، وأحالم بش��ارات، ورناد قبج، وهالة 

رشوف، وأدارتها روز شوميل مصلح. 

عق��دت الندوة بتاريخ 20 نيس��ان، 2017، وكان املحور األول ال��ذي تطرقت له الندوة هو 

مكانة أدب الطفل يف فلس��طني، وكيف نقيّم وضع ه��ذا األدب باملقارنة مع أدب األطفال يف 

ال��دول العربية األخرى التي تعمل يف مجال أدب الطفل. كام تناول النقاش رؤية أدب الطفل 

الفلس��طيني حالياً باملقارنة مع الرؤية التي وضعتها منظمة التحرير الفلسطينية، تلك الرؤية 

التي وضعت حجر األس��اس ألدب الطفل الفلسطيني بدءاً من دار الفتى العريب التي تأسست 

يف بريوت يف العام 1974، وانتهاء مبؤسس��ة تامر التي حملت مشعل أدب الطفل الفلسطيني 

منذ بداية تأسيسها. 

أم��ا املحور الثاين فتطرق إىل تأثري الجوائز ع��ىل أدب األطفال: وهل يكتب األدباء من أجل 

الجائ��زة، علامً بأن هناك عدداً من الكتاب الفلس��طينيني حصل��وا عىل جوائز هامة يف األعوام 

الخمس املاضية. وإن كانت هناك إيجابيات للجوائز فام هي، وما هي السلبيات، إن وجدت. 

أم��ا املحور الثال��ث فتطرق إىل ص��ورة املرأة يف أدب الطف��ل من حيث الرس��وم اإليضاحية 

والنص��وص. وهل م��ا زالت صورة املرأة التقليدية- هي تطبخ، وص��ورة الرجل التقليدي- هو 

يقرأ، هي السائدة يف النصوص والرسوم اإليضاحية؟ 

أم��ا املحور الرابع ف��كان عن أهمية ترجمة أدب الطف��ل إىل العربية وتأثري ذلك عىل أدب 

الطفل الفلس��طيني. وهنا تناول النقاش تأثري األدب السويدي بشكل خاص ودور دار املنى يف 

نقل الكثري من هذا األدب إىل العربية، وكيف ساهمت هذه الدار يف شّق ثغرة يف أدب الطفل 
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التقليدي. أما املحور الخامس فكان حول النرش والتوزيع، واملشاكل التي تعاين منها املؤسسات 

غري الربحية ودور النرش يف توزيع الكتب.  

وألن محور العدد هو أدب الطفل، فقد استكتبنا بعض املهتمني يف هذا املجال من أجل إلقاء 

الضوء عىل بعض القضايا التي مل يتم التطرق إليها يف الندوة واملتعلقة بالصورة وأهميتها. وقد 

ق��ّدم الفنان التونيس رؤوف كراي، مقاالً هاماً ح��ول أهمية الصورة يف كتاب الطفل وأبعادها 

الرتبوية، مركزاً عىل الكتب املرس��ومة املوجهة للطفل املكفوف كنموذج. فالصورة بالنسبة له 

هي الرس��الة والوسيلة. ويطرح الكاتب عالقة النص بالصورة، والصورة بالنص وأهمية تحقيق 

عالقة متوازنة وتكاملية تخدم كِالَ العنرصين.

وتناول الكاتب عامد موىس بدوره الصورة من منظور آخر، حيث اعترب أن الصورة تعرّب عن 

يشء م��ا له أبعاد وظالل وضياء، والص��ورة قد تكون ليشء ما تصدر منه رائحة، أو يصدر عنه 

صوت...ال��خ. لكن كل ذلك مرتبط بالحاس��ة البرصية، ألن الصورة أساس��ها برصي. ومن أجل 

توضيح ذلك، اس��تخدم م��وىس أدب الطفل لتوضيح طرحه النظ��ري، حيث اختار قصتني من 

قصص األطفال املصورة صدرتا عن مؤسسة تامر كنموذج. 

أما قصيدة الش��اعر والناقد صالح لربيني »وقت يتزين للبهاء« فقد كتبها لفلسطني، وخّص 

غزة فيها بشكل خاص. وميكن أن يالحظ القارئ ذلك منذ بداية القصيدة: »وطن يعشق تراتيل 

األنبياء« واملفردات املرتبطة بأرض فلس��طني مثل »الزعرت« والسنديان، والحبق، والكمنجات. 

ومتتلئ القصيدة بالصور الشعرية التي رسمها الشاعر لربيني بدقة.  

ويف مراجعة ثالثية يوس��ف زي��دان )»محال«، »غونتنامو« ونور«(، ترى زلفى ش��حرور أن 

الروايات الثالث متثل س��رية روائية رسدية واح��دة، وأن أحداث الروايات الثالث جرت يف فرتة 

معين��ة من تاريخ مرص واملنطقة يف ظّل حكم اإلس��الم الس��يايس. ويف الرواي��ات الثالث، ترى 

الكاتبة أن زيدان رس��م ش��خصياته بصدق ومل يغفل تأثري الخارج عىل هذه الشخصيات. كام 

تفنن يف وصف حياة الناس البس��طاء بكل تفاصيلها. فهل نجح يف ذلك؟ وهل أثر هذا الرسد 

عىل البناء الفني للرواية؟!

روز شوميل مصلح

 املحررة الثقافية
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ندوة ثقافية

أدب األطفال

أدار الندوة وحررها: روز شوملي مصلح

عقدت “شؤون فلسطينية” يوم 20 نيسان 2017 ندوة متخصصة بعنوان: “أدب األطفال” 

أدارتها: روز ش��وميل مصلح حيث رّحبت، بالنيابة عن طاقم “ش��ؤون فلسطينية” باملشارك 

واملشاركات يف الندوة- خالد جمعة، وأحالم بشارات، وسونيا منر، وهال الرشوف، ورناد قبج.

روز ش��وميل: موضوع ندوة اليوم س��يكون ع��ن »أدب الطفل واليافعني يف فلس��طني« ... 

البدايات واملسار، وأين نحن اليوم؟ وهل كل ما ينرش لألطفال واليافعني ميكن أن يطلق عليه 

أدب أو أدب طفل؟

وهل هناك رؤية ألدب األطفال واليافعني يف فلس��طني، وإذا كان األمر كذلك فام هي هذه 

الرؤية؟

وهل متكنت املؤسسات املحلية من تطوير أدب لألطفال واليافعني باملستوى الذي نتوخاه؟

س��ونيا منر: أنا أعتقد أن أدب األطفال واليافعني يف فلس��طني، ل��ه وضع أفضل إذا ما قورن 

بالدول العربية األخرى، صحيح أن عدد الكتّاب قليل، لكن اإلنتاج غزير مقارنة بالدول األخرى. 

كذل��ك، هناك نوعية إنتاج عالية. وباملقارنة، فإن وضع الكتاب العرب بش��كل عام محزن، أما 

وضع كتاب أدب األطفال فأسوأ. فإذا نظرنا إىل كتّاب اليافعني من األجانب، نشاهد صفاً طويالً 

من األطفال والطالب والقراء ينتظرون دورهم لتوقيع الكتاب، بينام ال نشاهد ذلك مع الكتّاب 

العرب. أنا أرى أن املشكلة واملأزق ال تكمن يف أدب اليافعني، وإمنا القراءة هي التي يف مأزق.  

أحالم بش��ارات: سواء من تجربتي أو من تجربة س��ونيا، وكُتُبُنا كانت هناك، هم يحاكمون 
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كِتاب اليافعني من خالل املرجعيات الكالسيكية، دون أن يضعوه عىل املحك. برأيي أن طريقة 

الحكم عىل الكتاب يجب أن تتطور! وإال، سوف يخيفهم كتاب مثل »اسمي الحريك فراشة«!

س��ونيا منر: أريد أن أضيف إىل ما قالته أحالم عن كتاب »اس��مي الحريك فراش��ة« أو حتى 

كتايب »رحالت عجيبة يف البالد الغريبة« الذي تم اعتباره أنه يحتوي عىل مش��اهد ال أخالقية، 

وكان��ت مفاجأيت، يف زيارايت للمدارس، أن طالب الفئة العمرية التي نكتب لها قد قرأوا كتاب 

 Fifty shades of“ ال��ذي ه��و عب��ارة عن جنس وعنف. كام ق��رأوا ،”Game of Thrones«

grey” وهو أيضاً كتاب جنيس بامتياز. الكتب املقروءة باللغة اإلنجليزية فيها مشاهد ليست 

فق��ط فاضح��ة، وإمنا فيها جنس وعنف مبارشان. والغريب أنهم مل يجدوا مش��كلة يف قراءتها 

باللغة اإلنجليزية. وباملقابل، كتاب “اس��مي الحريك فراش��ة” واجه مش��كلة ملجرد أنه ذكر أن 

فتاة جاءتها الدورة الشهرية، وقد تعاملوا مع املوضوع كأنه فضيحة. كذلك يف كتاب “رحالت 

عجيبة يف البالد الغريبة”، حينام ذهبت البطلة إىل الحانة، اعترُب ذلك خروجاً عىل أخالق األمة 

العربي��ة، لكن لو كان الكتاب نفس��ه باللغ��ة اإلنكليزية، ال يعترب ذل��ك خروجاً. وهذه كانت 

إشكالية مرعبة واجهناها يف الخليج. 

هناك أيضاً س��يطرة اللغة الفرنس��ية يف دول ش��امل إفريقيا، وأي كتاب بالفرنيس هو أرسع 

للقراءة وأس��هل عىل القراء. باإلضافة إىل أننا مل نصل للمناط��ق العربية األخرى. وبالرغم من 

جودة كتبنا يف فلس��طني، إال أننا مل نصل إىل املغرب العريب، ومن املمكن أن تكون املش��كلة يف 

التوزيع أو يف الدعاية، ناهيك عن مشكلة القراءة.

أحالم بشارات: هذا مرتبط بوضع أدب األطفال يف املغرب. وحني سألت صديقتي املغربية: 

هل يوجد مؤسسات راعية إلنتاج أدب األطفال يف املغرب؟ أجابت: نادراً.

س��ونيا منر: إذا أخذنا مرص، عىل س��بيل املثال، بالرغم من أن اإلحصائيات تظهر أن نس��بة 

املتعلمني واملتعلامت فيها عالية، إال أن هذا ال يعني أنهم يقرأون. لألس��ف، أصبحت القراءة، 

بشكل عام، قضية نخبوية، وهذا ليس فقط يف أدب األطفال. وهذا يرجعني إىل سؤالك األول 

“أي��ن نحن”. أقول: نحن بخ��ري مقارنة مبا رأيته يف املناطق األخرى، ومقارنة بزيارايت للمدارس 

ونس��بة الناس القارئني للكتاب، ومنط النقاش ومستواه. أنا أعرف أنه من الخطأ أن نقارن مع 

األس��وأ، واملفروض أن تتم املقارنة مع األفضل، لكن يف هذه الظروف نس��تطيع أن نقول نحن 

بخري.

روز ش��وميل: ُس��ئلْت منى هينين��غ، صاحبة دار املن��ى أثناء محارضة له��ا يف عامن: “من 

باعتقادك سيقود الساحة يف مجال أدب الطفل؟” قالت: “فلسطني”، هل أصابت منى هنينيغ؟

رناد قبج: أريد أن أعلّق عىل هذا الجواب ارتباطاً بأين نحن؟ فلس��طينياً وعربياً؟ أعتقد أن 
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التجربة الفلس��طينية يف مجال أدب الطفل تجربة يف حالة منو وتطور مس��تمرين. ومن خالل 

اطالعي عىل تجربة مؤسس��ة تامر للتعليم املجتمعي، أجد أن تجربة أدب الطفل يف املؤسسة 

استلهمت تجربة دار الفتى العريب.  

فالتجرب��ة الخاصة باملؤسس��ة ه��ي تجربة تراكمي��ة بامتياز من حيث تطوي��ر قطاع أدب 

الطفل ضمن رؤية واضحة، ونس��تطيع أن نرى تأثري املؤسس��ة يف املش��هد الثقايف الفلسطيني 

والعريب والدويل عىل السواء، من خالل تعميم نهجها يف تشجيع القراءة والتعبري لدى األطفال 

واليافعني، إضافة إىل املساحات التي توفرها للكتّاب والكاتبات الجدد لنرش أعاملهم األوىل. 

كام تقوم مؤسس��ة تامر بتطوير برامج للعمل مع الفئات العاملة مع األطفال من مكتبيني 

ومكتبيات، ومعلمني ومعلامت، من أجل توفري أدوات جديدة لتقديم الكتاب للطفل وتشجيعه 

عىل القراءة. وتخصص املؤسسة منرباً للفنانني واملكتبيني من أجل الحوار والنقد. 

خالد جمعة: عندما أتحدث عن موضوع أين نحن، ال أحب الحديث عن تصوراتنا وأحالمنا، 

ولكن أركز بالحديث عن أش��ياء موجودة بالفعل. أنا تفاجأت يف سنة 1996، عندما تم تنظيم 

أول معرض للكتاب يف غزة، جاء يف ذلك اليوم أش��خاص لهم ثقل ووزن أدبيان، ورشكات نرش، 

التقيت مع نائب رئيس اتحاد النارشين العرب، ويف وقتها كان هناك دور نرش من مرص ولبنان 

واملغرب واألردن وفلسطني وتونس، مل يعد أي كتاب مع النارشين، كّل الكتب بيعت. وقال يل 

نائب رئيس اتحاد النارشين العرب: “أنتم يف فلس��طني ثاين دولة بعد مرص يف البيع”. وللعلم، 

مع��رض القاهرة الدويل هو ثاين معرض يف العامل بعد معرض فرانكفورت، قال يل: ”إذا أخذتم 

نسبة الشعب املرصي للشعب الفلسطيني، أنتم تأخذون املستوى األول.” املفاجأة الثانية بعد 

فلس��طني يف رشاء الكتب والقراءة، كانت الس��ودان، أما الثالثة فكانت اليمن، أفقر ثالث دول 

يف الع��امل العريب، هي أكرث دول رشاًء للكتب، ون��ادراً يف قطاع غزة أن تدخل بيتاً وال تجد فيه 

مكتب��ة، كبرية أو صغرية. ففي النقاش��ات التي أخوضها مع األطف��ال، عندما أبدأ برشح قصة، 

أتفاج��أ أن األطفال ق��رأوا القصة. وعندما أريد الحديث عن أس��طورة، يقولون: “آه هذا اليل 

عمل هيك هيك”. من املمكن أن يكون قد حصل تراجع عىل مستوى الكتب، ألين أرى الكثري 

من األطفال يقرأون من األجهزة اإللكرتونية، هذا أوالً. وضعنا جيد، ويجب أن ال نس��كت، بل 

يجب أن نس��تمر. ثانياً، عىل مس��توى اإلنتاج، كثرياً ما ننتقد بع��ض أدب األطفال الذي ينتج 

عندن��ا؛ ولكن بعض هذا األدب الذي ننتق��د، وأنا مطلع عىل أدب األطفال يف الدول املجاورة، 

ال يقارن مع اليسء عندنا، لدرجة أن أحد األش��خاص، ويدعى جليل خزعل من العراق، عندما 

تعرَّف عيّل وعىل س��ائد السويقي، وكان حينها يجهز نفسه لقراءة قصائد لألطفال، تراجع عن 

قراءة القصائد، فسأله سائد السويقي ملاذا؟ قال: “أنا أمامكم ال أستطيع قراءة قصائد لألطفال، 
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أنا أقرأ هذه القصائد أمام اآلخرين”. 

رغم هذا النقد اإليجايب، علينا أن نش��ّخص املشكلة. حتى مؤسسة تامر، لديها محدودية يف 

اإلمكانيات، مثالً، إذا أرادت أن تنتج عرشين أو ثالثني كتاباً يف الس��نة، تواجه مش��كلة الكلفة 

العالي��ة للطباع��ة، فتكتفي بطباعة عرشة كتب. ثانياً ال يوجد محاذي��ر، أنا أثق بأن أي كتاب 

صدر عن مؤسس��ة تامر، هو كتاب جيد. لكن مؤسس��ة تامر ليس��ت هي املسؤولة عن أدب 

األطفال يف فلس��طني، أي ش��خص ممكن أن يأخ��ذ ألف دوالر ويذه��ب إىل املطبعة، الخطر 

يكمن يف أدب األطفال هنا، أما بخصوص موضوع الجنس، أنا قبل أيام أرسلت إىل هال تلخيصاً 

لكتاب “جوان ديالنو أيك��ن” )Joan Delano Aiken(، وهي كاتبة بريطانية ولدت يف العام 

1924 وتوفي��ت يف الع��ام 2004، ولها أكرث من مئة كت��اب يف أدب األطفال، تتحدث بوضوح 

عن بعض األش��ياء، وأشياء أخرى قامت بإخضاعها لآلراء، وأشياء أخرى تقول عنها إن الطاعون 

أفض��ل منها. الجنس املبارش والعنف املبارش ممنوع لحد س��تة عرش عاماً، وممنوع أن يوضع 

يف كت��ب األطفال. نظامنا التعليمي يعاين من كثري من األمراض، نأخذ أفضل املدارس املتطورة 

تكنولوجياً، لكن ال يوجد فيها تدفئة، أما يف العملية التعليمية، ينصب املجرور، ويتم الحديث 

عن القدس، عاصمة فلسطني، يف خمسة عرش سطراً، الخ. أرى أنهم لو قبلوا قصة أحالم وقصة 

س��ونيا س��يكون هناك يشء غلط؛ “الصحيح” هو الذي يقومون بعمله، ألن هذا يتساوق متاماً 

م��ع منظوره��م الرتبوي، مبعنى آخر، التخلف ال ميكن أن ينت��ج إال رؤية متخلفة، أحالم تبدع 

وتكتب، وس��ونيا تبدع وتكتب، لكن ال يوجد لدينا كَُكتّاب القرار من يقرأ ماذا. القرار هو يف 

أيدي أشخاص معينني. وأنا أتحدث عن العملية التعليمية، أتصور أن العمل يجب أن يبدأ مع 

وزارة الرتبي��ة والتعليم، ولويب ضاغط من أدباء وكتّاب. يجب أن تكون هناك لجنة تضم أدباء 

لهم عالقة بالكتابة لألطفال.

رن��اد القبج: النظام التعليمي ليس فقط ما يدخل يف املنهاج وما ال يدخل؛ هناك إش��كالية 

أكرب من ذلك، وهي عالقته بأدب الطفل. هل فعالً وزارة الرتبية والتعليم تؤمن بالقصة كأداة 

للتعل��م والتحرر الذهني؟ ونذكّ��ر هنا بأن الوزارة قامت منذ العام 2003، وحتى وقت قريب 

بتدريب كوادر برشية تصل إىل عدة آالف من املعلمني واملعلامت عىل كيفية اس��تخدام أدب 

الطف��ل يف املنهاج. ونح��ن نعي متاماً مدى التأثري الذي تحدثه القصة عىل الطفل. إال أننا نجد 

حالياً أن القصة، كوسيلة، ليست مستخدمة يف تقديم املعرفة لألطفال يف املدارس. وإذا أخذنا 

عينات من مكتبات املدارس نجد أن الكتب املتوفرة ليست ذات نوعية جيدة لتخلق الفضول 

لدى الطلبة وتسهم يف تحفيز الطفل عىل القراءة.

خالد جمعة: س��أعطيِك مثاالً واضحاً عىل ما تقولينه. كنت قد أنزلت قصة اسمها “مذكرات 
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يف الجريدة”، أحد األشخاص من وزارة الرتبية والتعليم شاهد القصة، فاقرتح عىل وزارة الرتبية 

والتعليم، ما رأيكم أن نعمل درس النحو هكذا؟ ردوا عليه “بدك إيانا نس��ّفه اللغة العربية”. 

ثانياً أتفاجأ بأن من حاول قبل عدة س��نوات منع تداول كتاب “قول يا طري” يف املدارس، هو 

اآلن يف موقع رئيس لجنة املناهج بوزارة الرتبية والتعليم.

 رناد قبج: بحسب معلومايت، األستاذ املعني كان مسؤول اإلرشاف يف وزارة الرتبية والتعليم 

يف حين��ه، وه��و الذي قال بأن هذا الكت��اب ليس من املفروض أن يكون ب��ني أيدي األطفال. 

فقط هو للمعلمني واملعلامت،  ورمبا تم استخدام هذا الترصيح وأُخذ إىل مكان آخر ذي بعد 

سيايس من قبل أطراف أخرى.

 خالد جمعة: أنا تناقش��ت مع مسؤول املناهج عدة مرات. وحينام يُسأل ملاذا هذا موجود 

بهذه الطريقة يف املنهج، يرد: ألن هناك حامس وهناك جهاد وهناك فتح. إذن هناك حسابات 

يف املنه��ج ال تتعلق فقط بال��دول املانحة، بل برشوطنا الداخلية، وه��ذا الوضع، مع أوالد يف 

الصف الخامس، سيؤدي إىل الدمار.

س��ونيا منر: كالمك صحيح ولكن هناك مش��كلة أكرب من مجرد املناهج، املشكلة أن املناهج 

املوضوعة ال تسمح بالتفكري، فيصبح الطالب متلقياً للمعرفة ال مشاركاً بها.  

 خال��د جمع��ة: أنِت بكل هذه الظروف، إذا طُلب منِك أن تعّدي منهاجاً، هل تس��تطيعني 

أم ال؟ 

سونيا منر: أستطيع.

رن��اد القبج: معظ��م املجتمعات العربية تق��وم عىل تعزيز الس��لطوية، والتلقني، واملعرفة 

الواحدة. ومن خالل مناهجها، وتربيتها، بشكل عام، ال تشجع التفكري اإلبداعي والنقد، وتأخذ 

الكثري من األمور عىل أنها مسلامت. وهذه مشكلة عربية، وغري مقترصة عىل فلسطني. فاألفق 

ضي��ق، ليس فقط داخ��ل املدارس، وإمنا كمجتمع��ات وداخل البيوت أيض��ا. فالرتبية عملية 

ممتدة ما بني املدرس��ة، والش��ارع، والبيت. علينا كمؤسس��ات، أن نأخذ دوراً واضحاً يف بناء 

أطفال قادرين عىل التحليل والقياس والنقد، ليس فقط يف املدرسة بل يف البيت أيضاً.

أحالم بش��ارات: أنا لس��ت متفقة مع رناد؛ يوم أمس كنت أحُضُ فيلامً خارج اإلطار، قلت: 

صحيح.. ألجل هذا كانت دار الفتى تقوم بعمل هذه الكتب: الجملة التي يقولها املزارع هي 

نفس الجمل��ة التي يقولها أبو عامر، ويقولها املقاتل، جمل��ة واضحة ومتفق عليها، وهزتني. 

مثالً “نريد أن نحارب، لكننا لس��نا مع القتل والتدمري، نحن لس��نا ض��د اليهود كيهود، ولكننا 

ضد املحتل، نحن مع الحب ولس��نا مع الكراهية”. كل ه��ذه الجمل التي تم العمل عليها يف 

منظومة دار الفتى العريب، وهذه املرجعية كانت واضحة ألنه كان هناك توجه س��يايس واضح 
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وحلم واضح، وبالتايل مل يكن جهداً شخصياً. نحن اآلن كتّاب نعمل عىل حامية مرشوعنا بشكل 

ف��ردي ونتحمل ذلك ع��ىل اعتبار أنه جزء من املرشوع العام. هنا النض��ال الحقيقي، إذا كان 

املنتَج عظيام كام ننظر إليه اآلن، فألن من كتبوه كانوا عظامء، كانوا يرسمون مساراَ حتى يسري 

فيه اآلخرون الذين يأتون من بعدهم. ال بل كان يوجد مسار مرسوم وهم ساروا عليه. كانت 

العالمات عىل الطريق واضحة. من أجل ذلك نقول بأن األمر مرتبط باملؤسسة، أنا اليوم جئت 

م��ن وزارة الثقافة، رغم ذلك، لدّي كل هذه الهواجس! مبعنى لو كان هناك مؤسس��ة ثقافية 

راعية، صاحبة رؤية تذهب برؤيتها إىل وزارة الرتبية والتعليم، لتغري األمر! هذا كلّه بحاجة إىل 

قرار س��يايس. أما الناس العاديون املشغولون بقوت يومهم، واألطفال الذين نلتقي بهم، ليسوا 

ملومني. أمر آخر يتعلق بضورة ارتباط املنتَج مبسار النقد: مسار النقد غائب بعالقته باألدب 

بش��كل عام وبعالقته بأدب األطفال بشكل خاص، مع أن املنتج يجب أن يرافقه مسار بحث، 

ومسار نقد حتى يُحدث تغيرياً، سيام وأننا نعيش حالة خاصة كفلسطينيني.                                                        

خالد جمعة: ما تقولينه صحيح، لكن الفن واألدب، بش��كل عام، يعرّف ليس مبا يقال، وإمنا 

كي��ف يقال. يوجد درس عن القدس، لكنهم وضعوا كل القدس بأس��وارها ومآذنها وأبوابها يف 

خمس��ة عرش س��طراً. الفكرة هي “تعالوا جيبوا خالد جمعة وأحالم بش��ارات، وسونيا النمر، 

وقول��وا لهم نحن نريد أن نوصل هذه الفكرة للط��الب، ونحن نقول كيف نوصلها لألطفال”. 

كيف نقول هو ما يجعل اليشء جديداً. كيف نقول.. هو ما يجعل اليشء جديداً. مشكلتنا أن 

ما يُنتج عىل املستوى الثقايف يف املستوى الرسمي يركز عىل “ماذا”، وليس عىل “كيف”.

س��ونيا منر: املناهج كلها مصممة لجعل اإلنس��ان مدجناً، املش��كلة موجودة يف كل مكان، 

وبالتايل، يصبح الحديث عن املبادرات الفردية.

رن��اد القب��ج: الطفل العريب مدجن، وغري قادر عىل  التعبري عن نفس��ه أو محيطه بش��كل 

إيجايب، وميارَس عليه العنف يف البيت واملدرس��ة والش��ارع، وهذا الوضع يخدم بقاء األنظمة 

السياسية كام هي، حامية ملصالحها. 

سونيا منر: من املحزن أن األمور انتهت إىل اعتامدها عىل مبادرات فردية.

أحالم بشارات: هذا ليس خطأً يف ظل هذه الظروف، هذا ما نستطيع فعله، إذا غرينا طفالً 

أو طفل��ني، هذا ما نس��تطيع، لكن يف نفس الوقت نبقى مس��تمرين. وبجهد بس��يط، يصبح 

الطف��الن أربعة، واألربعة، عرشة، وهكذا دواليك. هذا الوضع ممكن أن تقوم به مؤسس��ات 

أيضاً، وأش��خاص صالحون وأصحاب رؤى، وبالتايل هنا تبدأ العملية، ألننا نحن ككتّاب لس��نا 

الوحيدين، أش��عر بالس��عادة عندما أرى املكتبية أيضاً تقرأ كتاباً وتذهب مبس��اراته باالتجاه 

الصحيح، أقول لها أنت أهم مني، أو املعلمة، أرغب بضب السالم لها، يوجد أشخاص غيورون، 
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ولكن بالتأكيد يجب أن تكون هناك مرجعية.

س��ونيا منر: ه��ذا الكالم ينطبق علينا نح��ن الثالثة، إذا كانت املعلمة أو املكتبية نش��يطة، 

فالقراءة نشيطة، وهكذا.

أحالم بشارات: كيفية القراءة هي يف أزمة.

خالد جمعة: كم نس��بة الكتب التي ال تس��تحق االقتناء يف مكتبات املدارس؟ النسبة كبرية. 

عىل سبيل املثال، قمت بعمل حوايل 12 ورشة عمل مع الزيزفونة يف أماكن مختلفة وجميعها 

للمكتبيني، عىل أس��اس نخرج من الورشة بأمرين: كيف نكتشف الطفل املوهوب يف املدرسة، 

وكيف يتعرفون عىل الكتاب الذي يس��تحق أن يُقتنى. مث��الً، قصة عيل بابا واألربعني حرامياً، 

هذه قصة تربوياً س��يئة، تُعلّ��م الطفل إذا وجد مرسوقات أن يأخذها لنفس��ه، الخ. ومعظم 

املدارس تقتني يف مكتباتها تفس��ري س��يد قطب للقرآن، وهو ُمنظّر جامعة اإلخوان املس��لمني 

بش��كلها املتطرف، بل ومن أفكاره خرجت جامعة التكفري والهجرة. يوجد 82 تفس��رياً للقرآن 

الكريم، ومل يختاروا إال هذا، فقلت: “أتس��ألون من أين يأيت التطرف؟!”. مؤسس��ة القطان يف 

قطاع غزة، مكتبتهم ضخمة، يوجد فيها حوايل مئة ألف كتاب؛ قمت بعمل ورشة مع العاملني 

والعامالت فيها عىل أساس أن يقوموا بتطبيقها عىل الكتب، قاموا بتطبيقها عىل حوايل ثالمثائة 

كتاب، ظهر أن أكرث من 40% من الكتب )ومؤسسة القطان واعية وتعرف كيف تختار الكتب( 

ال يُنصح للطالب بقراءتها. وكام قالت سونيا، يوجد نظام تعرّب عنه املنظومة التعليمية.

هال الرشوف: أنا لس��ت كاتبة لألطفال، ولكن بخصوص ما طرح يف بداية اللقاء، “حول أين 

نحن”، أنا نس��بياً مطلعة عىل ما يصدر عربياً إىل حد ما. نحن لس��نا فقط بخري، الفكرة التي 

تذهلني مبوضوع الكتابة عندنا، أننا س��بّاقون، وقد خرجنا عن املنظومة املعروفة للكتابة عن 

الطف��ل. قرأت ألحد الكتاب الس��وريني املع��روف بكم هائل من كتب األطف��ال، وجدت أنه 

يستس��هل الكتابة لألطفال بش��كل مبالغ فيه. هذا االستس��هال لن يؤدي إىل أدب طفل جيد. 

نحن يف فلس��طني لدينا ضمري، عىل مس��توى الكتّاب واملؤسسات والفنانني. الضمري ليس فقط 

كي��ف يتم تقييم النص للنرش، ب��ل له عالقة مباذا نريد من الكتابة؛ باملقابل يوجد كتّاب عرب 

لديهم إس��هامات كبرية، أنا ال أنفي الجودة عن كل ما يصدر عربياً، ولكن عندما نرى الجوائز 

العربية أين تذهب، هذه أيضاً كارثة، واملوضوع ليس له عالقة فقط بالكالس��يكية بل لكوننا 

نحن الفلس��طينيني نقف يف مكان مختلف، وليس��ت املس��ألة أين نقف، يف أول الصف أم يف 

آخره، بل املسألة هي نوعية املكان.

رن��اد قب��ج: رمبا ألن ع��دد النارشين محدود يف فلس��طني، فإن عدد العناوي��ن التي تصدر 

فلس��طينياً، وبشكل س��نوي، محدود جداً. فهي ال تزيد عن األربعني عنواناً يف الضفة الغربية 
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وقط��اع غزة، وهذا الوضع يزيد من  التنافس عىل نصوص قوية. كام أن هناك معايري واضحة، 

وعامة يف ذات الوقت، حول ما ميكن نرشه. فاملؤسس��ة تقوم باس��تقطاب لجنة قراءة خارجية 

تقوم مبراجعات للكتب املرش��حة للنرش. كام نذهب يف أحيان كثرية إىل األطفال لسامع وجهة 

نظره��م حول مخطوطة الكتاب من حي��ث قدرته عىل خلق املتعة ومدى تأثريه عىل األطفال 

بهدف تحديد موقف من نرش الكتاب. 

أحالم بش��ارات: لو نظرنا إىل بعض املؤسس��ات نجد أن لها رؤية خاصة بها، وتضع لنفسها 

خطة ملا تريد إنتاجه. وبالتايل هي مرتبطة برؤيتها الخاصة. هي تريد أن ترسم لنفسها صورة، 

س��واء أكانت تتطلع إىل املنتج كمنافس للكتب األجنبية، وهل املنافس��ة ستكون عىل مستوى 

األفكار، أو األس��لوب، أو اإلخراج. وبالتايل املنافسة تذهب إىل مكان آخر، بينام نحن منافستنا 

قادمة من مكان آخر، املسؤولية اتجاه هويتنا الشخصية، اتجاه أطفالنا الذين نشعر اتجاههم 

أنهم يف بلد لها خصوصية.

رناد قبج: هذا التنافس الذي نتحدث عنه مرتبط مبنطلقات لها عالقة باملسؤولية االجتامعية، 

والثقافية والوطنية التي متنعنا من أخذ الس��وق كمؤرش أو معيار عند النرش، فاملؤسسة تقوم 

دامئاً بتش��جيع كتّاب وكاتبات جدد، وتحاول توفري فرص ألس��امء جدي��دة تفحص رؤيتها من 

الكتابة، وأيضاً مع الطفل كجمهور قارئ لها. فالعديد من كتّاب وكاتبات، ورسامني ورسامات، 

يش��اركون اليوم يف برامج املؤسس��ة يف الكتابة اإلبداعية والرس��وم اإليضاحية، واملشاركة مع 

تجارب ملبدعني ومبدعات عرب ودوليني. فنحن يف مؤسسة تامر، ومن خالل تجارب النرش أو 

الرتجمة، نسعى إىل تطوير الذائقة السمعية والبرصية لجمهور أدب الطفل. 

روز ش��وميل: أريد أن أعود إىل ما طرحته هنا حول موض��وع الجوائز، نريد أن نطّور هذه 

الفكرة، اآلن هناك جوائز س��نوية ألدب الطفل، ما تأث��ري هذه الجوائز عىل أدب الطفل؟ هل 

تط��وره أم تعيق��ه؟ ونحن هنا يف فلس��طني كيف نتعامل مع فكرة الجوائ��ز حتى نطّور أدب 

الطفل؟ إذا كان هناك تصور ملوضوع الجوائز؟ هل تؤدي إىل تقدم أدب الطفل؟ وهل تس��هم 

يف تشجيع الكتاب والنقاد، أم أنها قد تؤثر سلباً؟

هال الرشوف: برأيي الجوائز ليس��ت س��يئة بحد ذاتها. موضوع الجائزة  يف أدب الطفل هو 

محفز بدون أدىن شك. ممكن هنا أن يظهر الفرق بني الناتج الفلسطيني والناتج العريب الذي 

يس��تجيب يف العادة إىل حاجة الس��وق، كام أن هناك كتّاباً ينرشون ألجل الجوائز. فلسطينياً 

ال أش��عر أن هذا حالنا، دامئاً كل كاتب يطمح أن يرش��ح كتابه لجائزة أو يحصل عىل جائزة، 

أو أن يصل إىل القامئة القصرية، هذا طموح طبيعي ومطلوب، ولكني ال أش��عر أن الرتكيز عىل 

موضوع الجوائز هو املهم، والس��ؤال، كيف تقيّم اللجان؟ فالكت��اب الذي يفوز، عندما تنظر 
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إليه بعني الناقد كمطّلع عىل أدب الطفل، تش��عر بحجم الكارثة املرتبطة بالنظرة الكالسيكية 

للبالغني فيام يتعلق بأدب الطفل. من يحّكم كتب األطفال هم البالغون، وهنا نكتشف حجم 

الفجوة الكبرية بني ما ينتج فلس��طينياً يف أدب الطفل وبني النظرة الكالسيكية للمقيّمني ألدب 

الطفل يف العامل العريب. فعالً، هناك فجوة. نحن يف مكان، وُهم يف مكان آخر. بالنسبة يل، ميزة 

هذه الجوائز أنها تفتح املجال لالطالع عىل اإلصدارات الجديدة أو األسامء الجديدة؛ وبالفعل 

هناك أس��امء مهمة جداً، اطلعنا عليها عندما ترش��حت للقامئة الطويلة، أو وصلت إىل القامئة 

القصرية، يوجد جودة فيام ينتج حتى عربياً. يف رأيي الكارثة تكمن يف نظرتنا كبالغني تجاه ما 

نحتاجه من أدب الطفل واليافعني؛ هنا تظهر األزمة، األطفال يف مكان، ونحن يف مكان آخر. 

أحالم بشارات: بالنسبة يل، أزمتي مع الجوائز تدور حول موضوع واحد: أنها ترسم معيارية، 

وهذه املعيارية تصبح مجتمعية وثقافية، وتصل إىل الكاتب يف النهاية، وهذه املعيارية مؤذية 

للكات��ب. أنا ككاتبة أعمل عىل تغيري املعيارية وخلخلتها، ورس��م معيارية أخرى. كتايب أعمله 

مبصداقية عالية بكل ما فيه، مبا فيه محاولتي رس��م معياري��ة، فالجائزة تؤذيني فقط يف هذا 

االتجاه.

س��ونيا منر: هناك م��أزق أرى أنه من ال��ضوري الحديث عنه، وهو موض��وع التوزيع. ال 

يوج��د توزيع، عندنا مش��كلة يف التوزي��ع. لدي اقرتاح عميل: كل كتاب يخ��رج إىل حيز النور 

للكتّاب الفلسطينيني، يتم عمل نسخ منه، وترسل مثالً إىل مكتبة اإلسكندرية ومكتبة القاهرة، 

ومكتب��ات أخرى يف العامل العريب. مش��كلة التوزيع عندنا واضح��ة، لذلك ال يعرف الناس عنا. 

قرّاؤن��ا هن��ا، وهذا جميل، لك��ن أنا أفضل أن يكون لنا نس��خ يف املكتب��ات يف الخارج، وهذا 

ال يحت��اج إىل مجهود كبري. ومن ناحية أخرى، أعود ألش��دد ع��ىل أن أدب األطفال واليافعني 

الفلسطيني يتميز بجودة عالية موضوعاً وشكالً وكتابًة ولغًة، وينافس، إذا مل يكن يتفوق، عىل 

الكثري من اإلصدارات يف هذا املجال يف العامل العريب.

رن��اد قبج: من النواحي العملية، مؤسس��ة تامر فعالً كان لديها مش��رتيات لكتبها من قبل 

وزارة الثقافة اللبنانية حتى العام 2010. منذ ذلك الوقت، نرى كثافة عالية من اإلنتاج املحيل، 

ف��كل بلد معنية بكتّابها، إىل حد ما. وعندما نتحدث ع��ن وزاريَت الرتبية والتعليم والثقافة يف 

البلدان العربية، بالتأكيد تكون أولوية الرشاء لكتّاب وكاتبات هذا البلد، وليس لفلسطني. ومع 

ذلك، هناك العديد من عناوين مؤسس��ة تامر قد ت��م رشاؤها من قبل وزارة الرتبية والتعليم 

يف اإلمارات واألردن، باإلضافة إىل نقاط توزيع متوفرة يف مرص وجميع دول الخليج العريب.

أحالم بش��ارات: برصاحة يوجد لدينا تقصري عام وواضح، سواء يف مهرجانات أو مؤمترات أو 

معارض. أيضاً تواجهني أسئلة مشابهة: أين كتابِك؟ ملاذا ال يصل؟ أين نجده؟ فعلياً ال أستطيع 
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أن أك��ون موجودة، صحيح هنا جمهوري وهنا من أكتب لهم باألس��اس، ولكن لدّي رغبة بأن 

يخرج كتايب إىل مكان آخر، هناك تقصري.

رناد قبج: املوضوع ليس تقصرياً بل له عالقة بالتوزيع، كثريون من موزعي املؤسسة أصبحوا 

نارشي��ن، وهذا تضارب واضح. األولوية طبعاً يعطيها املوزع لكتابه وليس للنارش. ونحن ليس 

لدينا ش��بكة توزيع داخل املؤسس��ة. وم��ن املالحظ أن معظم موزعي الع��امل العريب أصبحوا 

نارشين. اإلشكالية يف شبكات التوزيع، نجدها ليس فقط يف العامل العريب، وإمنا يف العامل ككل. 

وللعلم فإن املوزعني الذين يعملون مع مؤسسة تامر يطالبون بنسبة تصل يف كثري من األحيان 

إىل %50 من مردود الكتب. 

ومن هنا أجد أن وزارة الثقافة الفلس��طينية عليها دور كبري يف دعم املنتج الفلس��طيني من 

خالل توفري موازنات رشائية بشكل ثابت للمكتبات املجتمعية تحقق دخالً للنارشين، وتنهض 

بصناعة الكتاب يف فلسطني. 

أحالم بشارات: أنا ككاتبة، لدّي هاجس دائم “كيف أطّور إمكانيايت، ويف أي مسار أذهب؟” 

رناد قبج: نحن يف مؤسسة تامر لدينا أدواتنا يف التوزيع، وكثرياً ما نعمل عليها، لكننا اكتشفنا 

أن كتبنا ليست موجودة يف املعارض ألنها كام يبدو، قد تنافس كتب املوزع.اآلن بدأنا بشبكة 

توزيع أفضل. 

س��ونيا من��ر: ما نتحدث عنه ليس التوزيع، وإمنا اإلعالم. ض��ع عدداً من الكتب يف مغلفات، 

وأرس��لها إىل املكتب��ات العربية، باملصادفة، رمب��ا يقع هذا الكتاب يف يد ش��خص يعجب به، 

فيطلب منشورات أخرى.

أحالم بش��ارات: كم كتاب��اً كان له قراءات مرافقة؟ وكم من ه��ذه القراءات كانت حريصة 

وأكادميي��ة ومحكمة؟ حركة األدب ال تتطور بعيداً عن حركة النقد. يحاول الش��خص أن يطّور 

الحركة النقدية الخاصة به من خالل األصدقاء، ويبقى النقد ذاتياً. نريد خلق مس��ار أوس��ع، 

حت��ى الكرتوني��اً. عندما أبحث عن كتايب، أبحث كم خرباً كُتب عن��ه، مع أن األمر يتعلق بكم 

قراءة معمقة حصل عليها! خالد جمعة يكتب يف “وفا” فقط، وخالد كاتب باألس��اس، وينزل 

خرب الكتاب عرب “وفا”، لكن هذا ال يكفي.

خالد جمعة: وفا الوكالة الرس��مية لألنباء، أنا عميل يف وكالة “وفا”، مسؤول الصفحة الفنية 

والثقافي��ة، وكل ما يصدر، أن��ا مطلع عليه، وأنزل عنه خرباً. ميزة “وفا”، أنك س��تجد عرشين 

موقعاً لنقل الخرب عن “وفا” يف اليوم التايل، ألنهم يعتربون وفا مصدراً موثوقاً؛ فهي مؤسس��ة 

رسمية. لكن الخرب وحده ال يكفي. كم سنة يل وأنا أكتب وأنرش؟ ثالثة وثالثني عاماً، ومجموع 

ما كتب عن كتبي من نقد ال يتجاوز العرشين مقاالً، منها مقال أو اثنان عن أدب الطفل. هذا 
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األم��ر يزعجن��ي، وأيضاً ال أقول ألحالم اكتبي. “امبارح« وقّع ف��راس الحج محمد كتاباً بعنوان 

»ش��هرزاد ما زالت تروي«، جميعه عن كتابات نس��اء، فس��أله أحمد زكارنة، أال تريد الكتابة 

عن ش��هريار؟ اكتشفت عندما نظرت إىل الكتاب، وكنت أريد أن أوجه له سؤاالً، كيف تكتب 

ع��ىل الفيس بوك أنا أحب الرواية الفالنية ألنها المس��ت يّف كذا، هذا ليس نقداً، هذا اس��مه 

انطباعات، معظم الكتابات هي انطباعات، كأن تقول  ألحالم »كذا« ورّدت عيّل كذا. برصاحة 

ال يشء يدعو للفخر عندما يُكتب عنك.

أحالم بش��ارات: يتحدثون ع��ن دورات الكتاب��ة اإلبداعية، ويقولون إنه��ا قامئة من خالل 

األصدق��اء، نعرف أنه يف أماكن أخرى من العامل، هناك وظيفة محرر أديب متخصص يعمل مع 

الكاتب حيث الكتابة حرفة.

خالد جمعة: لو جاء إليك محرر وعرض عليِك 200 دوالر مقابل تحرير روايتك، هل تدفعني؟ 

أحالم بشارات: كأحالم، نعم أدفع. وأنا أسعى أن تتطور كتابتي.  

خال��د جمعة: مثال آخر. هناك أناس يعتربون أن النقد أقل من اإلبداع نفس��ه، عندما كان 

عاطف أبو س��يف س��نة أوىل يف جامعة بريزيت، كتب مقاالت وكنا نصدر مجلة أدبية يف غزة 

اس��مها مجلة عشتار، فأحضت مقاالته للدكتور حسني الربغويث، وقلت له: دكتور حسني أنا ال 

أفهم بالنقد، هذا ش��خص عمره 19 عاماً، م��ا رأيك؟« قرأ الدكتور املقاالت، وقال هذا مرشوع 

ناق��د مذهل، عاطف مل يك��ن كاتب رواية وال قصة قصرية، وعقليته نقدية. فجأة رأينا عاطف 

يصدر روايات. من نقايش مع عاطف، ش��عرت أن عاطف يس��تهني بنفس��ه كناقد، هو يكتب 

روايات جيدة، وهذا موضوع آخر، لكنه مل يعد يكتب النقد. ألن النظرة هي »ليك أكتب النقد، 

فيج��ب أن أنتظر فالناً حتى يكتب رواية، بالتايل، أنا كناقد تابع للعملية اإلبداعية، وهذا أحد 

أسباب تراجع النقد.

رناد قبج: هل فعالً ميتلك النقاد األدوات العلمية واملهنية؟ حركة النقد ضعيفة ليس فقط يف 

فلس��طني بل أيضاً يف العامل العريب، املؤسسة اآلن تبني برنامجاً للنقد األديب والبرصي للمهتمني 

يف ه��ذا املوضوع. النقد املهني والعلمي سيش��كل رافداً للنهوض باإلنتاج والذائقة املجتمعية 

ككل، وبالتايل س��ينعكس ذلك يف خلق تحٍد أكرب للفنانني والفنانات والكتّاب والكاتبات يف أية 

أعامل قادمة. 

أحالم بشارات: شاركُت يف مؤمتر ألدب األطفال يف الفيّوم، أغلب من شارك فيه كانوا باحثني، 

العناوين التي وضعت خالل جلسات املؤمتر كانت تحتاج اىل أكرث من الوقت املخصص للمؤمتر، 

لك��ن جميع هذه العناوين أعّدت لها أوراق بحثية. رغم كل الجهد الذي بذله الباحثون، دفع 

لهؤالء فقط أجرة الطريق، ليس أكرث من مائة جنيه.
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رن��اد قبج: من املهم أيضاً أن نطل��ع عىل املضامني. برأيي أن الدراس��ات واملقاالت الجدية 

والعميق��ة، يف ما يخص أدب الطفل، ما زالت مح��دودة، وهي أيضا تتقاطع مع ما تم طرحه 

سابقاً من غياب حركة النقد األديب والبرصي يف العامل العريب ملا يُنتج لألطفال واليافعني. وهذا 

الوضع ينطبق أيضاً عىل دراساٍت جدية لها عالقة بأدب الطفل.  

أحالم بش��ارات: لقد شعرت برهبة األوراق املعدة ومهنيتها بالنسبة ملرص وللمنتج املرصي. 

يف النهاية، األس��ئلة تأيت من داخل املنتج اإلبداعي، أو تتق��دم عليه فيذهب املنتج باتجاهها، 

فتصب��ح، يف هذه الحالة، أس��ئلة رؤيوية، الكاتب يري��د هذا أو ذاك لكتابه. ك��م ناقد يُدفع 

ل��ه حتى يعمل ورقة بحثية تكون مرجعية، وتفتح الباب لألس��ئلة! عندم��ا يكون كتايب مليئاً 

باألسئلة، ومحاور النقاش، ويف النهاية ال يُلتفت لكل ذلك، هناك مشكلة.

خالد جمعة: أحد النقاد املهمني قّدم مداخلة يف مؤسسة تامر عن مشكلة أدب األطفال يف 

فلس��طني. وكل ما قاله، ال يوجد يشء مام تحدث فيه موجود، عىل األقل، يف كتابايت أنا وأحالم 

وسونيا، أخذته جانباً، وسألته:  ماذا قرأت من أدب األطفال يف فلسطني حتى وصلت إىل هذا 

الحكم؟ قال يل برصاحة أقيس عىل ما أقرأه للكبار. أعطيته كتب أطفال، وبدأ يغري رأيه.

ه��ال ال��رشوف: الناقد ال يكتب إال اس��تناداً إىل وجهة نظر مس��بقة، أو مح��دودة، مبعنى 

اإلمكانات الفكرية النقدية املحدودة.

روز شوميل: الكتّاب الكبار ينظرون إىل كتاب األطفال بدونية يف كثري من األحيان. ميكن أن 

تكون هذه إحدى اإلشكاليات، مع أن الكتابة لألطفال هي أكرث صعوبة.

خالد جمعة: أحدهم يسألني كيف تستطيع النزول للكتابة لألطفال؟ قلت له: اسألني كيف 

أستطيع الصعود وليس النزول.

أحالم بش��ارات: هناك مسؤولية وجهد كبري يوضعان هنا. الفن بشكل عام ومخاطبته لهذه 

الفئة العمرية دامئا هام الدوالب الذي أدور فيه.

سونيا منر: أكرث من شخص قال يل، إن شاء الله غداً ستكتبني للكبار. أدب األطفال غري مأخوذ 

بشكل جدي.

أحالم بش��ارات: كثرياً ما أتأمل فكرة أن الكتاب الذي يحبه األطفال غري الكتاب الذي أعمل 

وأتعب عليه، والسؤال: ما الذي يحبه األطفال؟ شغلني كثرياً.

خال��د جمعة: يف أملانيا، عندما تريدين الرتجمة، يجب أن مير العمل عىل الربملان، بعد ذلك 

يُعرض عىل أطباء نفس��يني، ثم يذهب إىل لجنة أدباء، ثم يرس��ل لألطفال. النارش، عندما ينرش 

الكتاب، يكون ضامناً له قبل طباعته، وهذا من تجربتي مع كتايب.

رن��اد قبج: أنت تتحدث عن يشء مثايل جداً وغري عميل يف ذات الوقت. النارشون هنا أيضاً 
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له��م أدواتهم يف القياس، وال يحتاجون إىل الذهاب إىل برملانات أو ما ش��ابه، فهو قرار داخيل 

للنارش املعني بالرتجمة أو رشاء حقوق طباعة. 

أحالم بش��ارات: مهم هنا أيضاً أن نركز ع��ىل منظومة الذوق، والذي هو أصالً نتاج مجتمع 

وحوارات.

خالد جمعة: هناك مسؤولية يف الكتابة أن تكون الرسالة الرتبوية صحيحة واللغة صحيحة، 

وفيام يتعلق بتقبل الطفل أو ال هو ما س��يتعرض لالختبار. عندما طبعنا »املكواة الس��حرية«، 

وبسبب اإلغالق اضطررنا لطباعة واحدة يف غزة وواحدة يف الضفة. إياد صباح رسم شخصيتني 

لفتاة، فاختلفنا عىل من نختار: فتاة مظهرها  يقول أنها س��تصبح طبيبة، وفتاة أخرى ش��عرها 

منكوش. حملنا الرس��متني إىل مركز القطان، وكان هن��اك صف كامل يف زيارة للقطان، عرضنا 

الصورت��ني عىل أطفال الصف ال��ذي كان فيه 24 طفالً. والنتيجة كان��ت أن 22 طفالً اختاروا 

البنت التي شعرها منكوش. وعندما رآها األطفال يف القصة أحبوها ألنهم هم من اختاروها.

هال الرشوف: تجربتي ليس��ت كبرية يف هذا املوضوع، لكن أنا عندي ثالثة أطفال، والثالثة 

من عمر خمس سنوات لتسع سنوات. اكتشفت أن املوضوع متعلق بالذائقة األدبية، وكام هو 

الحال مع الروايات العاملية ذائعة الصيت، كنت يف بعض الحاالت ال أمتكن من متابعة قراءتها 

رغ��م صداها الكبري بني القراء، هناك كت��ب موضوعة يف الرفوف الخلفية، يرتاكم عليها الغبار، 

إاّل أنها مشوقة. كام أن ذائقة األطفال املوجودين يف طوباس مثالً، مختلفة عن ذائقة األطفال 

املوجودي��ن يف النقب أو أريحا. املوض��وع يتعلق بالحفاظ عىل املواصفات العامة ألدب جيد، 

وبع��د ذلك يخرج الكتاب من يد الكاتب ويذهب للطفل، حتى الطفل تلّقيه للكتاب يف املرة 

األوىل يختلف عنه يف املرة الثانية.

أحالم بش��ارات أنا أرى أن الذائقة واحدة بالنسبة لألطفال واليافعني، الذائقة متفق عليها، 

أذه��ب إىل امل��دارس فأتفاجأ أن األس��ئلة يف طوب��اس وأريحا ورام الله هي نفس��ها، يكررها 

اليافع��ون، الذائقة متش��ابهة، وأنا مع  فك��رة أن اللغة التي يس��تخدمها األطفال، حتى عىل 

مس��توى الذائقة البرصية، لها عالقة بالذوق العام، وِبرُقّي الحياة نفس��ها، وليس لذلك دخل 

يف الكالسيكية. أيضاً، النص التعليمي من املمكن أن يقدم لألطفال، وكل كتابة تختار أدواتها.

رناد قبج: هناك كالسيكيات يف أدب الطفل يجب أن يتعرض لها كل األطفال، أكانت محلية 

أو عاملية، كالقصص الرتاثية والش��عبية مثل حكايات جبينة، ونص نصيص، والش��اطر حس��ن، 

وسندريال، وليىل والذئب. أدب الطفل هنا، ويف الخارج، استند يف بداياته إىل القصة الشعبية. 

ومن ثم تطورت إىل القصة الحديثة والتي مع الوقت، ومن خالل فحصها مع القراء عاماً بعد 

ع��ام، وتفاعلهم معها، أصبحت من كالس��يكيات أدب الطفل الفلس��طيني. وما أحوجنا لبناء 



180

مجموعة من القصص الكالس��يكية، مثل قصص غسان كنفاين ورواياته، لتصبح حجر أساس يف 

تنمية ذائقة الطفل القرائية؛ واألهم هو تش��كل الهوية. فأدب الطفل هو أداة تساعد الطفل 

واليافع يف فهم ذاته ومحيطه وتش��كيل قيمه وهويته. وباعتقادي أننا كلاّم وّس��عنا مس��احة 

الكتب التي يتعرض لها األطفال واليافعون، فإنها دون ش��ك، سوف تسهم يف بناء ذائقة أدبية 

رفيعة. 

روز ش��وميل: هل يوجد تطور يف صورة املرأة يف أدب اليافعني وأدب األطفال؟ وهل هناك 

تحسن أم تراجع؟

رناد قبج: من الجميل أن نتحدث عن تجارب كتابية، وأش��عر أن سونيا منر وأحالم بشارات 

نجحتا ككاتبتني يف تقديم مناذج لنس��اء استثنائيات من حيث جرأة األفكار والشجاعة والدور 

املجتمعي. فقد قدمن مناذج ال نستطيع إال أن نتفاعل معها ونفرح بها. فرواية »رحالت عجيبة 

يف البالد الغريبة« استقبلها األطفال بحب وبفرح، ومتّنوا أن ال تنتهي مغامراتها مع الحياة التي 

ألهمت الكثري من قرائها بش��جاعتها. كذلك، شخصية البطالت يف جميع أعامل أحالم بشارات: 

»اس��مي الحريك فراشة«، أشجار للناس الغائبني« شجرة البونس��يانا، وجنجر، جميعها قدمت 

مناذج لنساء استثنائيات من حيث معرفتهن لذواتهن وقدرتهن عىل الفعل والتفكري الحر.

أحالم بش��ارات أيض��اً مهم تطوير الصورة واللغة عند الحديث ع��ن املرأة، ومبا أن التجربة 

تخلق لغتها الخاصة، فهناك مس��ؤولية كبرية من��ي ككاتبة لفعل ذلك؛ هذا جعلني أخرج من 

هذه الصورة النمطية. نحن بحاجة لذلك التغيري ألن مس��ار األدب يس��ري مع مس��ار املجتمع  

حتى يحدث فرقا. أنا ال أرسم أحالماً باذخة، وبالتايل أعمل كرساً، مبعنى أن الحياة تسري هكذا 

وأنا أُقّدم عكسها. نحن نحاول يف األدب رسم الصورة التي نراها، نريد الصورة التي نتخيلها.

سونيا منر: من املفرتض يف أدب األطفال أن نقدم لهم أمنوذجاً مختلفاً عن الصورة النمطية، 

أيضاً املرأة تعمل وتخرتع، ألن الطفل إذا مل يشاهد مناذج أخرى سيفرتض أن املوجود هذا هو، 

يف األدب الفلسطيني أعتقد أن املرأة حارضة بقوة وبصورة غنية بحيث أن األطفال يشاهدون 

منوذجاً قوياً.

خال��د جمعة: أنا أحاول أن أوصل لألطفال أن الجيد ه��و جيد لذاته، وإذا كان هناك رجل 

جي��د، هذا ألنه جي��د وليس ألن الرجال جميعهم جيدون، أنا أع��رف كتاباً يخافون من وضع 

املرأة بصورة سيئة، هناك نساء سيئات ليس ألنهن نساء، بل ألنهن شخصيات سيئة.

رن��اد قبج: الش��خصيات كانت يف تلك األعامل التي ذكرتها عفوي��ة وقريبة إىل القلب وغري 

مبارشة، وال تستطيع إال أن تتامهى معها، ومن خالل تجربتي الشخصية أعود بني الحني واآلخر 

إىل قراءة بعضها، وهذا يؤكد تأثريها عىل القراء.
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خالد جمعة: كل شخص عنده تجارب يف الحياة، لو طلبت مني أن أذكر عرشة أسامء نساء 

سيئات، أعطيِك، وعرش نساء مبدعات أعطيِك.

أحالم بش��ارات: لننظر إىل املوروث الش��عبي كيف صّور زوجة األب، تأكل األطفال، تضيّع 

البنت. هناك معايري تحدث عنها خالد، تجب مراعاتها عندما نكتب لألطفال. فالصورة ليست 

تجميل للمرأة، وليس��ت انتقائية. نحن ال نريد أن نثبت أن كل نس��اء الكون رائعات؛ لكن أنا 

أذه��ب ضمن املعايري الخمس��ة املوجودة يف رأيس لرس��م صورة للج��امل، وهنا الكاتب ليس 

مضطراً إىل تقديم مناذج سيئة ليثبت العكس الذي يظل غري مكتوب.

هال الرشوف: فيام يتعلق باختالف صور النساء بني األدب والحياة، برأيي أن دور النساء يف 

الحياة أعظم مام نعتقد. وإذا أردنا أدباً يعكس حجم الدور الذي تقوم به النساء، وهو بالفعل 

دور كبري، علينا يف اختيارنا لبطلة القصة أن تكون البطلة بدون بهارات. 

روز ش��وميل: أنا أريد أن أس��أل عن الرتجمة من اللغات األجنبية، ما مدى مس��اهمتها يف 

تطوي��ر أدب الطفل، وبش��كل خاص، الرتجمة التي تقوم به��ا دار املنى إىل العربية، والرتجمة 

عن األملانية وغريها؟

أحالم بش��ارات: القراءة مل��ا ترجم، واإلطاللة عىل األدب الغريب عندم��ا يرتجم، كانت طبعاً 

مفيدة بالنسبة يل. مثالً كتايب »اسمي الحريك فراشة« ألهمتني رواية »سامء حمراء هذا الصباح« 

يف كتابتها، عىل األقل عىل مستوى مناخ الرواية الذي تفوح منه رائحة االنتصار عىل املعاناة.

رن��اد قبج: مالحظ تأثري الرتجمة عىل الكاتب الفلس��طيني. ومث��ال عىل ذلك، الكاتب أنس 

أبو رحمة الذي تأثر باملدرس��ة السويدية، والعاملية يف الكتابة. وهذا واضح من األسلوب الذي 

يس��تخدمه يف تقديم أعامله ومش��اريعه الكتابية، حيث الجوانب اإلنس��انية غري محصورة يف 

مكان أو زمان، بل تجدها بش��كل واضح يف أعامله. كام يتميز أس��لوب أنس بالخيال الخصب 

والتشويق.

أحالم بش��ارات: يف رأيس وأنا أكتب، هناك دامئ��اً مقابل متخيّل أو حقيقي، وقد يكون كتاباً 

مرتجامً قرأته، وأنا أصنع مقابالً له بلغتي الخاصة. وقد تكون الكتب املرتجمة جعلتني حريصة 

عىل حضور هذا املوروث، وواعية لهذا الحضور وأنا أكتب، ليس من باب الرد بل لصالح اإلرث 

اإلنساين اإلبداعي.

أيضاً عىل مستوى الشعر يوجد لدينا أزمة، سواء عىل مستوى الكتب العربية للكبار أو حتى 

الكتب املرتجمة. بإمكاين أن أمسك الجملة الشعرية هكذا، وأذهب معها لآلخر فأكتب شبيها 

مل��ا قرأته، أي أقوم بفعل املحاكاة، وش��بيه له يحدث يف قص��ص األطفال، التي من املمكن أن 

أق��ول إنني قرأتها يف مكان ما. هنا يصري التأثر بالكتب املرتجمة مكش��وفاً وقد صار مطبّا، قد 
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نكون نجونا يف كتابة اليافعني ألنها أصعب وفيها رسدية.

خالد جمعة: كثري من الكتب التي تكتب يف أوروبا وترتجم، هي برصاحة سخيفة وال تستحق 

الرتجمة. لكن دار املنى مل أر لها أي عمل يسء، وهذا راجع ألن منى هيننغ عندها رؤية.

رن��اد قبج: الفرق بيننا أن منى قادمة م��ن مكان مطل عىل ما يُنتج عاملياً، ومن مكان لديه 

تجرب��ة وحركة نقد واس��عة. لذا، لها قدرة عىل معرفة الكت��اب الناجح، ليس فقط من ناحية 

مضامني، بل أيضاً من ناحية وضعه يف السوق، ومدى تحقيقه ملبيعات عالية.

خالد جمعة: ما املشكلة إذا عملت الكتاب األنجح واألكرث مبيعاً.

رناد قبج: ال يوجد مشكلة، بل هذا وضع رائع.

خالد جمعة: أنتم يف مؤسس��ة »تامر« لس��تم دار نرش وقدرتكم عىل التوزيع محدودة، فال 

تستطيعون اختبار ما إذا كان كتاب تامر ينترش أم ال. الكتاب يجب أن يذهب إىل كل املعارض 

العربي��ة، وبعدها نعرف إن كان بيع أم ال.  نقطة أخرى، عندما تقومون بتوزيع الكتب مجاناً 

ويأخذ الكتب عرشة آالف ش��خص عىل س��بيل املثال، ال تستطعون معرفة ما إذا أخذ الكتاب، 

فق��ط ألن��ه وزّع مجاناً أم ألنه جميل. ط��رق القياس صعبة، وهذا يلزم من املؤسس��ة تطوير 

عملها.

رناد قبج: نحن مؤسس��ة تسعى إىل تش��جيع القراءة بني األطفال واليافعني، وفعالً موضوع 

املبيعات جزء ثانوي، ونية الربح ليست موجودة. يف التسويق هناك فعالً إشكالية، ألن موضوع 

التسويق يحتاج إىل مصادر، كام تدفع لطباعة الكتاب، تريد ما يقابله.

خالد جمعه: الكتاب األخري الخاص بالحرب الذي أصدرته وزارة الثقافة، تم توزيعه ومل يتم 

بيعه، بينام تم بيع ديوان الشعر. يف مثل هذه الحالة، نستطيع القياس. األشخاص الذين دفعوا 

سعر الكتب عددهم صار معروفاً، بينام يف كتاب الحرب مل نستطع القياس. كتاب يوزع مجاناً، 

يحتاج وسائل لقياس مدى مقروئيته.

رناد قبج: مؤسس��ة تامر تعمل مع مركز الدراس��ات التنموية/ جامعة بريزيت، عىل دراسة 

ح��ول توزيع الكتب، وأيها األكرث مبيعاً، حيث تناول��ت العينة 1200 طفل وطفلة من الضفة 

الغربية وقطاع غزة، توزعت أعامرهم بني 18-8 س��نة. وال ش��ك أن نتائج هذه الدراسة سوف 

تفيد العاملني والعامالت يف مجال أدب الطفل من حيث التوزيع، واملبيع واملقروئية.

روز ش��وميل: كل الشكر لحضورك/ن، وتكريس وقتك/ن الثمني إلنجاز هذه الندوة الخاصة 

ب��أدب الطف��ل. وإن دّل ذلك عىل يشء، فهو اهتاممك/ن وإميانك/ن بأن الطفل يس��تحق منا 

األفضل من كتب مصورة وروايات تناسب املراحل النامئية املختلفة، وقدراته القرائية، وتسهم 

يف إثراء معرفته وتطوير مداركه ومهاراته.



183

أهمّية الصورة يف كتاب الطفل وأبعادها الرتبوية

)الكتب املرسومة املوجهة للطفل املكفوف منوذجا(

رؤوف كراي *

إّن تطور املعارف البرشيّة والعلوم والتقنيات املختلفة ومنو التيّارت الفكريّة عند اإلنس��ان 

وتقدم الحس االجتامعي فيه خاّصة عىل مس��توى حقوق اإلنس��ان والطفل قد أّدى إىل ظهور 

ثقافة موّجهة لألطفال ال تهتّم أساس��ا بالبعد الرتبوي واألخالقي فحس��ب وإمّنا كذلك باألبعاد 

الجامليّ��ة والحّس��يّة وبتنميّة الذوق أيضا … فلم يعد الطفل موضع إس��قاط تعاليم أخالقيّة 

وتربويّة، ومل تعد الطفولة مجرّد مرحلة ميّر بها اإلنسان مرورا عابرا ليصبح بعد ذلك راشدا بل 

صار له الحق يف أن ينظر إىل األش��ياء كام يحّس��ها ومن منظوره هو كطفل له الحق كذلك يف 

املشاركة يف نحت صورته وتكوين شخصيّته من خالل واقعه املعيش …

يف ظّل هذه التحّوالت االجتامعيّة الهاّمة التي ش��هدها الع��امل وتأثرت بها املنطقة العربيّة 

مثة تحديات تواجه الثقافة العربية عىل وجه العموم، والرتبية والثقافة املوجهة للطفل العريب 

ع��ىل وجه الخصوص، ولعّل من أوىل التحدي��ات التي تواجهها املجتمعات العربيّة ذلك التغري 

الهائل يف وسائط االتصال الحديثة ويف قنوات التواصل الثقايف، وتنوع تقنيات مخاطبة األطفال 

التي ازدادت تش��ابكاً وتعقيداً، والرتاجع الكبري والتدهور يف الدور التقليدي والطبيعي لألرسة 

يف تكوين شخصيّة الطفل وال سيام دور الجدة واألم والغياب الكيّل لألحاديث والحكايات التي 

كانت تحتضنه��ا التجمعات واللقاءات العائليّة واالجتامعية املنظمة أو العفوية، لتحّل محلها 

وسائل االتصال الحديثة والتقنيات املتطورة الهائلة يف نقل املعلومة و«املعرفة« إىل األطفال. 

تكم��ن أهميّ��ة هذا النوع من الص��ور يف كونها تجمع بني عنارص ِعّدة وأساس��يّة يف عملية 

التواص��ل والتبليغ البرصي فهي الرس��الة والوس��يلة معا إذ أنّها تُعت��رب يف عرصنا هذا من أكرث 

وس��ائل التعبري انتش��ارا  حيث أنّها غزت كّل مجاالت الحياة اليوميّة ليك تكون وس��يلة لنقل

* فنان تونيس.
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املعلومة بكل سالس��ة وِدقّ�ة يف التفاصيل ووس��يلة تعليميّة وتربوية رضوريّة لكونها لغة من 

لغات التعبري والتواصل الحديثة التي تساعد عىل الت�ن�شئة االجتامعية والرتبويّة وذلك للرّسائل 

الهاّم��ة التي تتضّمنها والحاملة ملضامني ومفاهيم ت��رتاوح بني القيمة الرفيعة/ واملبتذل، وبني 

الخري/ والرش، وبني الجميل/ والقبيح، وبني الغث/ والس��مني، وغريها من املعاين واملبادئ التي 

يحتاجها الطفل يف تكوين شخصيّته وصقل مواهبه.

وهي أيضا وسيلة قوية التأثري من وسائل التسويق ألشكال جديدة يف طريقة العيش بتقديم 

القوال��ب الجاهزة واألمناط املحنطة لتصبح عن��د املتلقي مثاال للرّفَاهة ورغد العيش ومنوذجا 

يُحتذى به يف الحياة، فالطفل عندما يتصفح كتابه ويقرأ القّصة يتخيل نفسه جزءا من التكوين 

األس��ايس للقصة فهو يكتشف نفسه ويكتش��ف اآلخرين والعامل املحيط به من خالل ما يقرأ 

، ذل��ك أّن »الصور« تصاحب حركات��ه اليوميّة واألحداث التي يعيش��ها لتُ�َولِّ�َد له من وحيها 

»حكاي��ات« و«صوراً« يكون فيه��ا هو البطل بذاته واآلخر يف آن واح��د خاّصة أنّنا نعرف أّن 

الطفل يف هذه الفرتة من عمره له قابليّة كربى للتّ�امثُل مام يفرّس سهولة متاثله بالشخصيات 

التي يرى فيها انعكاس صورته والتي تغّذي فيه مبدأ اللذة الذي يقود ترصّفاته وانفعاالته.

يس��تقبل الطفل هذه املجموعة من الصور املقرتح��ة عليه من قبل الكبار وهو ضمنيا عىل 

علم بأنّه ال يواجه  الحياة ذاتها وإمّنا يُ�َم�اثِ�لُ�ها ويجّسدها من خالل التأليف بني صور الواقع 

والصور املجازيّة الرمزيّة والتداخل بني العنارص املتباينة يف النس��يج االجتامعي والحضاري يف 

أسلوب ُمِزج فيه الواقع بالخيال.

مييل الطفل يف هذه الفرتة من عمره إىل االعتقادات الوهميّة وابتكار مش��اهد وأحداث من 

نس��يج خياله تس��اعده عىل النمو تدريجيّا وعىل َسَعة عقله وتفكريه فاذا اتّسع العقل وكربت 

املدارك أمكن للطفل استيعاب الكثري من العلم واملعرفة، رمبا هنا نستطيع القول إّن كّل كلمة 

يقرؤها الطفل تعني »خياال« خاًصا عنده، فإذا قرأ كلمة »بيت« مثال، فكل طفل سوف يتصور 

يف ذهن��ه بيتا خاصا به، كام أّن الرس��وم يف كتاب الطف��ل لها دور كبري يف تنمية خيال األطفال 

ورفع مس��توى التفكريِ واالس��تنتاج لديهم، وتعمل عىل زيادة ثقافتهم وتُ�ْس���ِرع من عمليّة 

تعلِّمهم لألشياء، ال سيام إذا صاَحَب الصورَة نصٌّ بسيط قد يُ�سهم يف تعزيز حب القراءة لدى 

الطفل ويُ�ْكِسبه مهارات لغويّة.

هك��ذا عرفت الثقافات الحديثة أش��كاال جديدة يف التعبري وص��ورا حديثة مبتكرة ُوِضعت 

لتكون مادة ثقافية جديدة يطلع عليها األطفال …

-  لك��ن أّي ثقافة ه��ذه وأّي صورة، هذه املوّجهة للطفل الت��ي وضعها الكبار من إرادتهم 

والتي س��ترّسب للطف��ل حتام وجهات نظر ومبادئ ومواقف ُمَش��ّكلة يف لغة تواصٍل يعتربها 
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هؤالء الكبار أكرث فائدة لتنشئة الصغار ومالمئة لذوقهم وأحاسيسهم ومناسبة لتكوينهم؟

-  وأّي أس��لوب فّني مناس��ب يحت��اج إىل مضمون هادف ليكون يف متن��اول الطفل؟ »… 

فواحدة من الصعوبات املبدئيّة ضمن هذا املفهوم العام هي معرفة ماذا يوجد يف الكبار من 

طفولة وماذا يوجد يف الطفل مام عند الكبري حتّى يتقبل ما يقدمه إليه الكبار …« 

-  وهل أّن الرس��وم والصور املوجهة للطفل يجب أن تكون مختلفة من طفل آلخر حس��ب 

رشيحته العمريّة وحسب مستواه التعليمي والثقايف وحسب الوسط الذي يعيش فيه وانتامئه 

املجتمعي …؟

ما يدعونا لطرح مثل هذه اإلش��كاليات الت��ي تحملها »الصورة« املوّجهة للطفل هو أهميّة 

املوق��ع ال��ذي تحتلّه هذه الصورة يف واق��ع الطفل العريب املهدد بالهجمة الوحش��ية للعوملة 

وبالزحف املهول لوسائل التواصل الحديثة وما تُ�رّسبه من »صور« اختلطت فيها جميع أنواع 

الهويّات والقيم اإلنسانية والعادات والتقاليد االجتامعيّة.

إّن إحدى الخصوصيات األساس��ية لرس��وم كتب األطفال هي عالقة النص بالصورة والصورة 

بالنص، التي ترتاوح بني اإلبداع والخيال، وبني الجديّة والبحث املتواصل لتحقيق عالقة متوازنة 

وتكاملي��ة تخ��دم كاِلَ العنرصين، هذا ما يُوضح أهميّة صياغة هذه العالقة بإكس��اب الصورة 

أبعاداً وخصوصيات جاملية وفكرية وقيمة مضافة عىل مستوى البعد التشكييل للصورة حتّى 

ال يكون وجودها إىل جانب النص ملجرّد التزيني وقطع امللل القرايئ والحّد من الرتابة النصيّة، 

وه��ذا م��ا يؤكد كذلك عىل أهميّة الوع��ي الذي يجب أن يكون عليه رّس��ام الصورة املوجهة 

للطفل ومدى قيمة مس��ؤوليته إزاء الرتبية البرصية للطفل وخطورة استسهال الدور واملهمة 

التي ميكن أن يلعبها كتاب الطفل يف نشأت�ه وترب�يت�ه. 

… أكيد أنّنا ال منلك ما يكفينا من التجارب يف تصميم وإنجاز وصناعة هذا النوع من الكتب 

ومن الفنيني والتقنيني ومن الفّنانني والرّسامني املختّصني يف فّن الكتاب للتصّدي للزحف الهائل 

الذي تشهده سوق كتب األطفال يف العامل العريب من الكتب واملجالت واملطبوعات األجنبيّة أو 

النسخ »العربيّة« املستنسَخة رسام وتصميام وشكال التي غالبا ما كانت تتضمن محتويات مليئة 

باإلثارة التافهة )مغامرات العنف وحكايات األبطال الخارقني للعادة واأللغاز البوليس��يّة …( 

مام يؤثر سلبا يف تكوين الطفل العريب والذي له يف هذه الفرتة من عمره قابليّة كربى للتّ�امثُل 

مام يفرّس سهولة متاثله بالشخصيات التي يرى فيها انعكاس صورته.

لنئ اهتّمت الكثري من بلدان العامل الغريب بكتب األطفال بجميع رشائحهم وفئاتهم العمرية 

وعي��ا بأهميّتها يف تكوين الطفل ملا تحمله من أبعاد فنيّة وتربويّة فإّن أغلب البلدان العربيّة 

قد هّمش��ت هذا الجانب الهام يف حياة الطفل ويف تكوين ش��خصيّ�ته وصقل مواهبه وتنمية 
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قدراته املختلفة ومل تحاول توفري الظروف املالمئة إلتاحة الفرصة للفّنانني واملبدعني لالش��تغال 

والعم��ل يف مجال كتاب الطفل مام كان س��ببا يف ترك املجال للذي��ن يتاجرون بكتاب الطفل 

فيك�تب���ون أو يت�رجمون ويرس��مون وينش���رون كُ�تُ�با بعيدة عن حاجي��ات الطفل وِق�يَمه 

الرتبوية...

من خالل املحاوالت القليلة التي قام بها النارش العريب عىل مستوى كتب األطفال نالحظ أن 

ه��ذه املحاوالت كانت تفتقر إىل مرشوع ثقايف واضح وتصور مهني وحريف وفّني تقدمي، كام 

كان��ت يف مجملها متيل إىل الوعظ والتلقني والتوجيه القرسي والرتبية املقّننة التي تس��تهدف 

رضا السلطة الحاكمة وال تثري أّي جدل سيايس أو اجتامعي أو أخالقي أو ديني.  

ف��ال غرابة إذا جاءت رس��وم هؤالء الرّس��امني حاملة القليل النادر من بيئ��ة الطفل العريب 

والكثري من األمناط واألساليب الغريبة عنه وإذا حملت شيئا ما من ثقافته وقيمه االجتامعية 

فتأيت الصورة »فلكلوريّة« مبتذلة. 

وال غرابة يف أن تكون صورة الطفل العريب يف أغلب املنشورات مشّوشة رْسًم�ا ومذبذبة ويف 

غالب األحيان بدون مالمح واضحة لهويّته أوالنتامءاته الحضارية والثقافية.

هذا ال يعني عدم وجود بعض املحاوالت اإليجابيّة القليلة التي قامت بها بعض دور النرش 

العربيّة يف تجارب معزولة والتي ظهرت عىل الس��احة يف ف��رتات متقطعة ويف أزمان مختلفة 

عىل غرار »دار الفتى العريب« الفلس��طينيّة التي ش��اركت يف تأسيس��ها مجموعة من الفّنانني 

واملفكري��ن واملبدعني العرب مثل محيي الّدين اللباد ونذير نبعة وزكريا تامر ومحجوب عمر 

ونبيل شعث وغريهم كثري …  

إّن االجتهاد املشبع بالحامس والرغبة امللحة يف اإلبداع واالبتكار والتجريب الذي ُعرِفت به 

ه��ذه املجموعة جعل من هذه التجربة تجربة رائدة وفريدة من نوعها يف العامل العريب رغم 

ضغط األحداث السياس��يّة الكربى التي عصفت بالعامل يف العقود األخرية للقرن املايض وبداية 

القرن الحايل حيث انهارت عّدة مبادئ وقيم كانت رائدة ِفْكر مئات املاليني من س��ّكان العامل 

الطّامحني إىل جعل الحياة أكرث إنسانيّة وعدالة اجتامعيّة …

أهميّ��ة ه��ذه القيم واملبادئ يف ما يخ��ّص دار الفتى العريب أّن انتاجه��ا ارتبط يف تصّوراته 

وتصاميمه وإنجازاته باملناخ الس��يايس واالجتامعي يف العامل العريب وبالظروف التي حفت به 

وبالتحوالت االجتامعية والسياس��ية التي عرفها يف بداية النصف الثاين من القرن املايض والتي 

كانت مثرة نضاالت الشعب العريب ضد االستعامر ومقاومة االحتالل الصهيوين …

هذا هو اهتاممنا بصورة الطفل العريب يف األدب املوجه إليه نصا ورسام 

وه��ذا هو اجتهادنا يف البحث والعم��ل عىل أن تكون هذه الص��ورة »صافيّة« و»ن�ق�يّ�ة« 
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و»ملّاعة« ...

-  فام هو نصيب صورة الطفل العريب الكفيف من كّل هذا؟

-  ما هي وسائل الطفل ذي اإلعاقة البرصيّة يف التعلم واملعرفة؟

-  ما هي أهميّة الصورة املرسومة يف تكوين الطفل العريب الكفيف؟

-  كيف نرسم للطفل املكفوف؟

-  ما هي التقنيات والوسائط يف ذلك؟

-  ما هي إشكاليّات الكتاب اللّميس املرسوم؟

-  ما هي اإلمكانيّات الفنيّة التي تساعد الطفل الكفيف عند القراءة عىل استعامل حواسه 

األخرى كذلك؟

من البدهي أن تس��عى مكونات املجتمع املدين والدولة من خالل مؤسس��اتها املختلفة إىل 

توفري س��بل العلم واملعرفة ملواطنيها باس��تخدام أس��اليب ووس��ائل متعّددة .... وإذا كّنا قد 

عرفنا م��ن خالل املعاهدات الدوليّ��ة العديدة ب�أّن األش��خ�اص ذوي اإلعاقات املختلفة لهم 

من الحقوق ما لغريهم متاما وأّن الدولة ذاتها يجب أن تكفل لهم كام لغريهم مامرس��ة هذه 

الحق��وق دون تفرق��ة أو متيي��ز ... فإّن هذا يدفعنا إىل التس��اؤل ماذا أعددن��ا نحن يف العامل 

العريب بطّم طميمه لهذه الفئة من مجتمعنا العريب من أساليب ومرافق مالمئة ملامرسة حّقها 

امل��رشوع يف العي��ش الكريم والعمل والتعلم وإتاحة الف��رص للنمو كام هو متاح لغريها عىل 

قدم املساواة وتكافؤ الفرص؟

إّن اإلجابة عىل هذا السؤال مع األسف ستكون قطعا بالنفي، عىل األقل فيام يخص موضوع 

حديثنا »الكتب اللمس��يّة املوّجه��ة لألطفال ذوي اإلعاقة البرصيّة« ... فمهام كانت سياس��ة 

البلد تجاه هذا الوضع الذي يعيش��ه ذوو اإلعاقة ومهام كانت النوايا ومهام اختلفت األسباب 

واختلف املتسبِّ�ب فإّن النتيجة الحاصلة، شئنا أم أبَ�يْ�نا، هي أنّه هناك يف أغلب الحاالت يشء 

من التفرقة والتقصري فيام يتعلق بتوفري نفس فرص التعلم والنمو لهذه الرشيحة الواسعة من 

املجتمع العريب.

فبين��ام تتعدد املدارس واملكتبات ودور النرش املختّص��ة يف كتاب الطفل التي تتنافس فيام 

بينها لتوفري »أجمل« و»أفضل« الكتب للمبرصين نجد األمر مختلفا متاما بالنس��بة لألشخاص 

املكفوفني وضعفاء البرص.  

فع��ىل هذا املس��توى فقط ، ليس للطفل العريب ذي اإلعاق��ة البرصيّة نفس الفرص املتاحة 

للطفل العريب املبرص ونفس االهتامم بوسائل تعلّمه ومنوه فهو مثال ال يجد يف هذا الزخم من 
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املعارض واملكتبات ومن الكتب املرس��ومة كتابا »ملِس��يَّ�ا« واحدا يحمل صورا خاّصا به كطفل 

م إىل هذا الطّفل كتاب جاف مكتوب بطريقة »الربيل« فقط وال يكون  مكفوف. وأفضل ما يُقدَّ

ذلك إالّ عند دخوله املدرسة إذا كانت هناك مدارس متاحة لهذه الفئة من املجتمع.  

عىل عكس ما نجده يف أغلب البلدان الغربيّة فإّن اهتامم الدولة ومؤّسس��اتها واملجتمعات 

األهليّ��ة كان ملحوظ��ا يف هذا امليدان، فعىل س��بيل املثال مّكنت الدولة الفرنس��يّة »املكتبة 

الوطنيّة الفرنسيّة« »BNF« من تكوين خلية داخل هيكلها تعمل من خالل فروعها املنترشة 

يف فرنس��ا عىل توفري الوسائل التعليميّة والكتب الخاّصة باألطفال ذوي اإلعاقة وذلك بتعديل 

الوس��ائل التعليميّة والكتب املتوفّرة عادة يف املكتبات إىل كتب تحمل صورا ورس��وما خاّصة 

لألطفال ذوي اإلعاقة البرصية ... وقد س��اعدت الدولة ماديّا ومعنويّا جمعيّات أهليّة عديدة 

لالش��تغال عىل تصميم وإنجاز ونرش مثل هذه الكتب، عىل اختالفها برصيّة وسمعيّة وملسيّة 

ليتلّمسها الزّائر ويفهم طريقة تشّكلها…

كذلك تجربة الدول��ة يف املتاحف الفّنيّة أين قامت بتعديل عديد التحف الفنيّة واللوحات 

إىل آثار س��معيّة وملس��يّة جّس��متها يف مناذج تكون يف متناول الزائر الكفيف، كام فتحت يف 

هذه املتاحف ورش��ات وضعت فيها مجموعة مواد وأدوات عمِل الرّس��ام والنحات والخزّاف 

واملهن��دس املعامري لتمك��ني  الزّوار ذوي اإلعاقة من مامرس��ة ما كان ميارس��ه بعض هؤالء 

الفّنانني يف عملِهم.

إّن الكتب »اللمس��يّة« املرسومة مهمة جدا بالنسبة لهؤالء األطفال ألنها سوف متّكنهم من 

خالل تلّمس��هم رس��وم هذه الكتب من التعرّف عىل عديد األشياء من محيطهم القريب ومن 

الع��امل بصفة عاّم��ة، وتعترب هذه الكتب م��ادة خصبة لبناء قوى اإلب��داع واالبتكار واملوهبة 

ووسيطاً تربوياً، يُتيح الفرصة أمام األطفال املكفوفني ملعرفة اإلجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم 

الكثرية، ومحاوالت االستكش��اف، واس��تخدام الخيال، وحب االستطالع، وإيجاد الدافع للتّحّرر 

من األساليب املعتادة للتّفكري، حتّى ينالوا من املعرفة ما يناله اآلخرون بسهولة ويرس.
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الصورة يف األدب الطفيل الفلسطيني

عماد موسى *

الصورة هي الشكل أو الرسم أو الهيئة التي ندركها بحاسة البرص ولها متثل عياين، مثل كائن 

برشي، أو حيواين أو نبايت أو خرايف، أو أسطوري يدرك بالحواس، أو شكل لفكرة تدرك بالوعي 

املبن��ي عىل التجربة اللغوي��ة التجريدية، فالصورة تعرب عن يشء ما ل��ه أبعاد وظالل وضياء، 

والص��ورة قد تك��ون ليشء ما تصدر منه رائحة، أو يصدر عنه صوت، وقد تكون تصويراً ليشء 

أملس ناعم أو ناتئ، خشن، أو ليشء حامض أو مز أو حلو أو مر، طرياً أو ليناً، صلباً أو مرناً أو 

قاس��ياً، أو جافاً، أو رطباً، وكلها مرتبطة بالحاسة البرصية، ألن الصورة تدرك بالبرص أي أساسها 

برصي، وإن كانت تدرك باللمس أو الشم أو السمع فأصل الصورة برصي، لذلك نجد أن اللغة 

رس��مت صورة للش��م وربطته باملادة العيانية التي تصدر منها الرائح��ة، فنقول رائحة الورد، 

رائحة الياس��مني، رائحة الجيفة، وهكذا. واألصوات ه��ي األخرى مرتبطة باليشء الذي تصدر 

عن��ه، مثل قولنا: تغريد العصفور، وحداء اإلبل، ونزيب الغزال، وفحيح األفعى، وعواء الذئب 

وصهيل الخيل.. الخ. كذلك األمر بالنسبة لحاسة الذوق، فنقول: طعم الربتقال وطعم الليمون 

وطعم الجوافا، ونقول: مالح حلو “مز”. فاللغة تعمل عىل خلق صور ملا تستشعره الحواس، إال 

أن مرجعيتها ومكونها الرئيس هو املادة البرصية. ويف الرسد يشتغل السارد عىل اللغة بحيث 

تتمكن من صياغة صورة ما لتعرب عن موقف أو تنقل إحساساً عن اللحظة الوجدانية، وتكون 

قادرة عىل اس��تيعاب اللحظ��ة، وإخراجها بصورة أدبية، بحيث ميكننا متثلها واس��رتجاعها، مبا 

يحدث االسرتجاع والتمثل من تأثري فينا فنتفاعل معها، ونعيش التجربة ذاتها. فالسارد يحاول 

من خالل اللغة تقديم صور جزئية عن األمكنة، وعن األش��خاص وعن الطبيعة وعن الكائنات 

وعن الرصاعات يف نسيج لغوي قادر عىل تشكيل صورة كلية للفضاء املكاين وشخصياته وزمنه 

الرسدي. من هنا، يأيت االختالف بني الصورة األدبية يف الرسد والصورة الش��عرية، أو الفنية “يف 

* باحث مقيم يف رام الله.



190

الش��عر”، ففي الرسد هناك تكنيك الوصف وهناك تكنيك العمل الرسدي الذي يعطي السارد 

مساحة واسعة الستعامل اللغة واالشتغال عليها.

فلسفة الصورة: بعد استعراضنا ملكّون الصورة البرصي للصور الصادرة واملعربة عن الحواس 

األخرى، نس��تعني بالسؤال املعريف الكبري، ملاذا يلجأ الس��ارد إىل التصوير؟ وماذا يريد أن ينقل 

لنا؟ وماذا يريد منا أن نرى أو نبرص ببصريتنا وعيوننا؟

نرى أن الس��ارد يريد من تش��كيل صوره الرسدية أن ينقل لنا شيئا يعتقد أننا مل نتمكن من 

معرفته، ش��يئا كنا نراه ونلمس��ه، ونشمه، يومياً. ولكننا مل نتمكن من التفاعل مع هذه الصور 

أو تفاعلنا لحظيا بدليل ضعف تأثرنا بالتجارب املتكررة وهذا ما مييز الفنان، األديب، الشاعر، 

الرس��ام« عن العامة »املتلق��ني«، لذلك ميتاز عن املتلقني بقدرته ع��ىل نقل التجربة يف صورة 

جاملي��ة ليضع فيها محموالت داللية جديدة. ألننا اخفقنا يف رؤية الصور الس��الفة الذكر من 

جوانب جاملية متعددة من هنا، أراد أن يكشف لنا عن معان أغفلناها، وال ميكن أن تتحقق 

هذه املعاين، وال ميكن لها أن تتشكل إال من خالل الصور الجديدة يف السياقات الرسدية للعمل 

الرسدي، وهذا ما مينحها صفة اإلبداع والجامل املصحوب بالتأثري والتفاعل.

لذل��ك، تع��ددت مفاهيم الص��ورة وتعريفاتها، وتنوع��ت محدداتها، وأمناطها، وأش��كالها، 

واتجاهات دراستها، وقد حرص الدارسون هذه االتجاهات، عىل النحو التايل:

1- حرص الصورة يف األشكال البالغية: تشبيه، واستعارة، ومجاز وكناية... .

2- حرص الصورة يف كل األشكال التعبريية، علم البيان والبديع واملعاين والعروض والرسد،  

3- التوسع يف مفهوم الصورة: الصورة الذهنية، والبرصية، والصورة الثقافية، والتاريخية.

تعريف الصورة الرسدية

مت��ي الدراس��ات النقدية يف س��ريورتها، وتعمل عىل وضع أس��اليب لدراس��ة النص األديب 

بأجناس��ه املختلفة، وقد تطور املصطل��ح النقدي، وفقا الحتياجات الدراس��ة. وطبيعتها، فتم 

اس��تعامل الصورة مصطلحا نقديا والتي يعرفها الدارس��ون والنقاد ل��ألدب، بأنها »بنية لغوية 

متناس��قة مش��حونة بالعاطفة والخيال، تعمل عىل تحويل املعاين، واألفكار إىل صور حس��ية، 

ومتخيلة حيث تعرب عن أحاسيس الشاعر، وتنقلها إىل املتلقي، فتثري انفعاله، وتحرك مخيلته، 
وتدفعه إىل االستجابة،  واملشاركة الوجدانية.«1

إذن، وملا كانت الصورة تش��كيالً لغوياً، كانت، أيضاً، »الصورة يف األدب هي الصوغ اللس��اين  

املخصوص الذي بواسطته يجري متثيل املعاين متثيال جديدا ومبتكرا«2 وذلك ألن »الصورة تتولد 
من توليف جديد للكلامت، وليس فقط من اختيار معني لها«.3

ويؤكد يس دي لويس عىل ذلك فيقول: إن “الصورة رسم قوامه الكلامت، إن الوصف واملجاز 
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والتش��بيه، ميكن أن يخلق صورة، أو أن الصورة ميكن أن تقدم إلينا، يف عبارة أو جملة، يغلب 

عليه��ا الوصف املحض.. إن الطابع األعم للصورة هو كونها مرئية، وكثري من الصور التي تبدو 
غري حسية، لها مع ذلك يف الحقيقة ترابط مريئ باهت ملتصق بها”.4

نالحظ أن الصورة األدبية قوامها التشكيل البرصي الذي ميكن للمخيلة البرصية اسرتجاعه أو 

إعادة متثله،  ولهذا ميكننا القول: إن »الصورة ليس��ت تسجيالً فوتوغرافياً لألشياء، إال أننا نجد 
يف الصورة ربطاً بني عوامل الحس املختلفة«.5

نالح��ظ أن التعريفات الس��ابقة قد أجمعت ع��ىل أن الصورة األدبي��ة أو الصورة الرسدية 

أو الص��ورة الروائية هي تش��كيل لغوي، أي أن مجال اش��تغالها هو اللغ��ة؛ لذلك هي اختيار 

للكلامت لتكون قادرة عىل حمل املعاين واملش��اعر واألفكار بحيث يتمثلها املتلقي يف مخيلته 

ويس��تحضها بسهولة، فتصله الرس��الة املحمولة يف الصورة الرسدية أو الروائية، وهذا هدف 

أي صورة تحمل رس��الة، والتي تستدعي أن توصل مضمونها إىل املتلقي، سواء أكان جاملياً أم 

داللياً.

م��ن هنا، فإن التصوي��ر األديب يقوم عىل »عملية ضبط للوجود الظاه��ر، والوجود الباطن، 
وجعل هذه العوامل تدرك بالحس، والحدس،  والعقل والرؤيا«.6

وق��د أض��اف الدكتور عيل البطل إىل املحس��وس البرصي عنارص أخرى تدرك حس��ياً بباقي 

الح��واس وأهمها ما هو خارج دائ��رة اإلدراك الحيس وهو )الحدس والعقل، والرؤيا( أي ميكن 

أن تتش��كل الصورة من توليفة فكرية أو عقلية مجردة، أو تش��تم منها رائحة الفلس��فة، أو 

أن تتضافر العنارص البالغية لتش��كل رؤيا تعرب عن موقف م��ا، وهذا ما يعطي أهمية خاصة 

»للحافز والقيمة، ألن كل صورة فنية تنش��أ بدافع وت��ؤدي إىل قيمة«7 وإن ذلك يرجع لكون 

»األدب يعتمد عىل الصور البالغية، لكنه، يعتمد أيضاً عىل البنيات األوس��ع، أي عىل األنواع/

األجناس األدبية”.8 

ومل��ا كانت دراس��تنا تتعلق بالصورة يف األدب الطفيل، ف��إن »الصورة ال تعني ذلك الرتكيب 

املفرد الذي ميثله تشبيه أو كناية أو استعارة فقط، لكنها أيضا، تعني ذلك البناء الواسع الذي 

تتحرك فيه مجموعة الصور املفردة بعالقاتها املتعددة حتى تصري متشابكة الحلقات واألجزاء، 
بخيوط دقيقة مضموم بعضها إىل بعض«.9

ومن املالحظ، أن تعريفات الصورة تعددت وفقا للتعدد يف األجناس األدبية، فهناك مصطلح 

»الصورة الش��عرية، الصورة األدبية، الصورة الفني��ة، الصورة الرسدية«، إال أنها جميعا احتوت 

عىل ملفوظ الصورة كمحدد أسايس لهوية املصطلح ومن ثم أضيف لها ملفوظ آخر لالختصاص 

ولإلبانة.
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وهنا نتساءل، كيف ميكن للكاتب أن يصنع صوره الرسدية؟ وكيف يؤثث الكاتب مصطلح 

الصورة بصور متعددة جزئية أو كلية من مكونات فكرية واجتامعية ونفسية؟

1- قصة »تعال العب معي«10:

 الصورة الكلية تبدأ برسم نفسها عرب العنوان »تعال العب معي«،  

وه��ي صورة مكونة من ش��خصني، قد يكونان ولداً وبنتاً، أو بنتاً وأب��اً، أو بنتاً وأخاً، وتركت 

الص��ورة العن��وان للتخييل، وما أن يلج الق��ارئ/ة إىل املنت الحكايئ حتى يكتش��ف أن قطبي 

الص��ورة هام،  الول��د وأبوه، والصورة تصب��ح مكررة بهدف التعليم فلي��س كل وقت للعب. 

وتوض��ح اللغة الحوارية الغرض من الصورة وهو إبراز عوامل عدم القدرة عىل اللعب: اعتذر 

األب عن اللعب إنني مشغول« ليس اآلن، إنني تعبان، وليس اآلن«، إنني جوعان، ليس اآلن، 

إنني نعسان، وتتبع الساردة أسلوب تبادل املواقع يف الصورة، األب: »تعال العب معي«. االبن: 

»ليس اآلن. إنني تعبان«. األب: »تعال العب معي« يجيب الطفل: »غداً س��نلعب«، »منت يف 

الرسير وبدأت يف الشخري أجبته غداً سنلعب. وهذا بهدف تعليم األطفال تقبل األعذار.

2- العنوان من كلمتني: قصة »سوا سوا«11

فالصورة الكلية ترسمها الكاتبة من العنوان، بكلمة مكررة: وهي »سوا« للتأكيد عىل اللعب 

الجامعي لألطفال دون أن يوضح العنوان من هم األطفال، هل هم من الذكور أم من اإلناث، 

فهي تؤكد عىل أهمية اللعب لكال الجنس��ني دون متييز، وهذا ما س��تقدمه الس��اردة يف املنت 

الح��كايئ،   بحيث تربز الصور الجزئية الالحقة الص��ور االجتامعية والرتبوية النمطية، وصورة 

الحوار تكشف لنا عن الرتدد النفيس واالجتامعي لفكرة اللعب الجامعي ذكورا وإناثا.

فالعنوان« مكون من مفردة مكررة، وهي كلمة تداولية نستخدمها كثريا يف حياتنا االجتامعية 

ونكررها كثرياً، وندرك معناها، ألننا نس��تعملها باس��تمرار. فنقول: العبوا »سوا سوا«. وعندما 

يختلف األطفال مع بعضهم: نقول لهم العبوا سوا سوا. وباملثل، عندما يختلف األطفال الذكور 

مع اإلناث، نقول للجميع: »العبو سوا«. 

فكلمة »س��وا« تش��كل ما س��بق وذكرنا آنفاً صورة كلية تحمل دالالت ثرية، كاملساواة بني 

الجنس��ني،  لذا استعملتْها الكاتبة للتأكيد عىل هذا الحق يف اللعب، هذا من جهة، ومن جهة 

أخرى، تكشف الصورة الكلية للمتلقني/ات، أن هذا الحق مكفول لإلناث والذكور، كام تكشف 

أيضاً، من خالل الحوار، بني شخصيات القصة، أن هناك اتجاهاً اجتامعياً ترّشبه األطفال. فهم 

ي��رون يف لعب األطفال الذكور م��ع اإلناث عيباً، وميس االعتداد بذكوريتهم، وأن مكان الذكور 

خارج البيت، هذا ما تكش��فه صورة الحوار بني فارس وأترابه من األطفال، وهي صورة برصية 
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واجتامعية ونفسية، ملا تحمله من دالالت منبعثة من الجهاز الرتبوي واالجتامعي املوروث.

ويظه��ر ذلك جليا من اس��تهزاء األطفال من فارس حني يقول: »أري��د أن أعود إىل البيت«، 

وصورة الس��خرية تظهرها للمتلقي/ة، الساردة بقولها: ضحك سامي، وقال: »الصبيان ميكنهم 

البق��اء خارج البي��ت« فاللغة التي تصوغها الس��اردة توضح بجالء ما غ��رز يف وعي األطفال 

الذك��ور، فمكانهم خارج البيت،  والبنات مكانهن داخل البيت، وهذا التقس��يم مس��تمد من 

الثقافة االجتامعية املوروثة. 

م��ن ثم تتكئ الس��اردة ع��ىل الصور الجزئية،  لتض��ع بني أيدينا، نح��ن املتلقني/ات مالمح  

تفكريهم القامئة عىل التمييز ضد األنثى، حيث تعمل الصورة الجزئية عىل تظهريها، قال رامي: 

»ال تقل يل إنك تساعد يف أعامل البيت.« ضحك أرشف، وقال: »البنات فقط يعملن يف البيت«. 

وهكذا يدور الحوار، وتش��كل الساردة من الصور الجزئية مكونات الصورة الكلية االجتامعية 

والثقافية. أيضاً حني يقول فارس: »س��وف أذهب أللعب مع ابنة عمتي أمجاد«. يس��خر منه 

س��امي قائالً: »تلعب مع البنات!«. وهنا نرى موقفني متضادين، مام ييش بالتحول التدريجي 

ملوقف فارس اإليجايب من اللعب مع البنات.

فالصورة تش��ري س��يمياؤها إىل أنها أصبحت منغرس��ة يف التنظيم الوجداين لألطفال الذكور، 

ويف وعيه��م، وه��ذه الصورة املركبة من موقفني تتحول تدريجي��اً إىل صورة متييزية، أي صورة 

فكرية لشكل من أشكال التمييز بني اإلناث والذكور استنادا إىل مرجعياتهم الصورية املوروثة 

من الجهاز الرتبوي، البيت واملدرسة والشارع، واملجتمع املحيط. لهذا عرّب األطفال عن الصورة 

الفكرية التمييزية بصورة س��اخرة وهي »الضحك«. وتوظف الس��اردة صوراً موقفية فكرية، 

مث��ل صورة التمييز بني الذك��ور واإلناث، حيث بدأت هذه الصورة التمييزية تنرسب إىل عقل 

فارس ووجدانه، إاّل أن الس��اردة تقدم صورة ذهنية لشخصية فارس. فتدفعه للتوقف إلعامل 

ذهن��ه، »فكر فارس ملاذا يج��ب أن ال ألعب مع البنات. مل يخطر ببايل أن هناك أعامالً للبنات 

ال يق��وم بها األوالد«. فالصورة هنا تكش��ف لنا عن أهمية إع��امل الذهن عرب إعادة النظر يف 

الصور السابقة، صورة الطفل الذكر الذي يرفض فكرة اللعب مع البنات والصورة النقيض التي 

تعيش رصاعاً، وتحاول أن متي يف اللعب مع البنات، وتحمل الصورة إمكانات التحول الذهني 

والس��لويك واالجتامعي مع إمكانية تطوير القدرات واألدوات الحسية، ورفع مستوى الخربات 

االجتامعي��ة القامئة عىل عدم التمييز والتي ميتلكها األطفال، وهي تعد أساس��ية يف تش��كيل 

النظم االجتامعية وإعادة النظر يف املوروث.

فالس��اردة عمدت إىل إظهار صورة التحول الفكرية التي طرأت عىل ش��خصية فارس، وتبدأ 

ص��ورة التحول عرب صورة العالقة مع األم، حيث تكش��ف الس��اردة، بج��الء، من خالل اللغة 
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املش��كلة للصورة قائلة: كان »يس��اعد أمه بأعامل املنزل، لكن أصحابه ق��د أوحوا، له بفكرة 

جدي��دة دفعت��ه إىل »الترصف بطريقة مختلف��ة«. فالصورة الذهنية تحم��ل التضاد، تظهرها 

عالم��ات الجمل، ونقرأ صورة التضاد النفيس من لغة الس��اردة: حيث تقول »توجه فارس إىل 

غرفة الجلوس، وقال بصوت عال، »أريد أن آكل هنا«، ثم دفع الطبق وقال بصوت آمر أعيديه 

إىل املطب��خ«. »أنا ل��ن أعيده إىل املطبخ أتظنيني بنتا«. فالصورة تكش��ف عن الرصاع النفيس 

واالجتامعي بني القبول والرفض لفكرة اللعب مع البنات والتي انعكست عىل عالقته بأمه. 

وتربز الفكرة التمييزية عىل أس��اس الجنس يف صورة رصاع نفيس، حيث بدأ التغيري يخرتق 

أفكاره ويغري من نظرته، ومن طريقة تعامله مع أمه، وأخذ يحدد وظيفة البنت عىل أس��اس 

الطب��خ والنظافة وخدمة الصبي الذكر، وصورة الرصاع النفيس تكش��فها لغة الس��اردة بجالء 

حي��ث تقول: متتم فارس: »هذا عم��ل البنات«.ال تنتهي الصورة الرصاعية النفس��ية إذ تدفع 

الس��اردة ف��ارس للبوح،  يف مونولوج داخيل »أنا ال أريد أن ألع��ب مع البنات، حتى لو كانت 

البنت هي أمجاد ابنة عمتي«. ومن ثم تدفع  الساردة الشخصية إىل اتخاذ موقف علني مام 

يكشف صورة التحدي املستمدة من الصورة األبوية الذكورية املوروثة.

لذلك يعلن بصوت عال، وآمر، »أعيديه إىل املطبخ«، فارتفاع حدة الصوت تشري إىل التحول 

يف السلوك، فهو يفكر بصورة شخصية السيد الذكر الذي يصدر األوامر، وما عىل الكل األنثوي 

سوى االس��تجابة، مصحوبة بالس��مع والطاعة. لذا يرفض فارس طلب أمه قائالً: »أنا لن أعيد 

األطباق«.

فالس��اردة حرصت عىل إبراز صورة التنش��ئة االجتامعية العازلة الت��ي يتعرض لها الفتيان 

والفتيات، وهذه الصورة التنش��ئوية العازلة، هي التي ترسخ عالقات التمييز. من هنا عملت 

الس��اردة عىل زحزحة الصورة التمييزية عرب اس��تحضار صورة األب ال��ذي يعطي منوذجاً غري 

تقليدي للرجل حني يقول: »... سوف أحض السلطة« مام جعل هذه الصورة املوقف تؤثر عىل 

شخصية فارس ليعيد التفكري يف موقفه من البنات: »إذا كان العمل عيباً للصبيان فلامذا يحض 

أيب السلطة« وترتك الساردة لشخصية فارس مساحة للتفكري: »أيب يعمل يف املطبخ، وهو رجل، 

لكن ال يبدو عليه أنه مكرتث، رمبا املس��اعدة يف املطبخ ليس��ت مش��كلة«، فاللغة هنا جاءت 

سلس��ة إلخراج فارس من رصاعه النفيس، إال أنه يبقى متوجس��اً ينظر إىل الباب: »ماذا لو رآين 

واحد من أصدقايئ.« وهذا يؤكد عىل هيمنة الصورة االجتامعية النمطية عىل شخصية فارس.

إن صورة الرصاع النفيس تبدأ باالنزياح التدريجي ملوقف فارس. وتكشف لنا صورة األب عن  

دوره اإليجايب يف هذا االنزياح، من أجل إعادته إىل س��ابق عهده فيقول األب: »وما الخطأ يف 

أن تحض الطعام«، إال أن صورة الرصاع النفيس التي يعيش��ها فارس، تأخذ بالتاليش، وتكشفها 
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الساردة من خالل  اللغة النفسية »متتم »فارس«، هذا عمل البنات«.

غري أن صورة األب تش��كل حضوراً من خالل س��لطته األبوية اإليجابية، فيقول مازحاً: »رمبا 

نحت��اج إىل أن ننجب بنتاً يك تقوم بأع��امل البيت، نيابة عنا«!. لكن الرصاع يبقى هو املهيمن 

داخل فارس انطالقا من الثقافة الذكورية.  

وتب��دأ الص��ورة املوقف بالتاليش حيث تعيد الس��اردة ميزان العقل لف��ارس »فكر فارس«. 

»فعندم��ا وصل »وجد أمجاد تعمل مع أبيها«. وتوظف الس��اردة الص��ورة الظرفية، »بدأ كل 

منهام برش اآلخر باملاء«. نيس فارس قراره، ومل يعد قادراً عىل إخفاء رسوره، حتى أبوه، س��مع 

ضحكته. »ضحك أبوه وقال: »أال تخاف أن يراك أحد؟« »ضحك فارس قائالً: »ليس بعد اليوم«. 

فالصورة األخرية تحمل دالالت املرح والسعادة وتحمل أيضا دالالت التحول النفيس واستعادة 

فارس لتوازنه. وهكذا متكنْت الس��اردة من الصور الجزئية النفس��ية واالجتامعية من تحميلها 

للعنوان الصورة الكلية، وأما الصورة الذهنية التي ميكننا أن نش��كلها من خالل قراءة القصة، 

فهي صورة املوقف االجتامعي املتأمسس��ة يف الثقافة الجندرية، والتي جاءت منس��جمة مع 

توجه��ات الكاتبة يف املس��اواة الجندرية، والتي أظهرت فيها ص��ورة األب الذي يلعب دوراً يف 

إصالح الخلل التفكريي التمييزي ضد اإلناث. 

»س��وا س��وا«، كلمة مكررة ذات حموالت س��يميائية مكثفة منها ما له دوال إيجابية ومنها 

ما له دوال س��لبية، فاإليجابية تعني الدعوة إىل اللعب الجامعي دون تحديد الكلمة مع من 

يك��ون اللعب؟ البنات مع البنات أو الصبيان مع الصبيان أو دعوة للعب املختلط واملش��رتك 

»صبيان وبنات«، فالكاتبة مل تذكر كلمة »س��وا« يف املنت الحكايئ يك تدفعنا الكتش��اف الصور 

الجزئية، »س��وا نلعب، سوا نطبخ، س��وا نزرع، سوا نحتفل....الخ. فالصورة الكلية التي رسمتها 

الكاتبة باستعامل ملفوظ »سوا« دفعتنا إىل دراسة املمكنات يف الصور الجزئية، والتي ال يحتاج 

تأويله��ا إىل جهد، فهي صور ملواقف وحوار لغوي يكش��ف عن املواقف. عرب قيامنا بتصنيف 

الصورة ودالالتها يف الذهن.
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َوْقٌت يََتَزيَُّن لِلَْبَهاِء

صالح لبريني *

َغاِمٌض ُهَو اأْلُفُْق

َغائٌِر ُهَو الَْغَسُق يِف ُرَؤاَي يَا أَبَِت

اَمَء لََهباً .. قرَْباً .. َوَخرَابا ُج السَّ َوُرَؤاَي لَيٌْل يَُدجِّ

يِف َوطٍَن يَْعَشُق تَرَاتِيَل اأْلَنِْبيَاء

َماء ُر أُلَْفَة الَْمَحاِريب .. يَلْتَِحُف أَرْضاً تَْعبَُق ِبِعطِْر الدِّ يَُنوِّ

َهَداء ْنِديَان َوُهَو يَْنَحِني لُِشُموِخ الشُّ تَْحرُُسَها نَْخَوُة السِّ

َعرَاء َوُهْم يَْذَهبُوَن إىَِل ُغْربَِتِهم ُد أََرَق الشُّ َويَُعمِّ

بُُهْم نَِحيُب الزَّْعرَتِ .. أَننُِي الَْحبَِق يِف َخِريِف الاَْمء يَُعذِّ

بُُهْم َوَجُع الَْهِديل يِف ِعزِّ الِْغَناء يَُعذِّ

يَاء بُُهْم أُفُوُل الَْقَمِر يِف رَضَاَوِة الضِّ يَُعذِّ

فََصرْباً َجِميالً يَا َولَِدي

َهِذي َغزَُّة تَُعانُِق ُشُموَس الْبََهاء

مَتُدُّ نَِشيَدَها لِتََهالِيِل الِْقبَاء لَِضَاَعِة الَْعْذَراء

َهَداء َوُهْم يَتََسلَُّقوَن َمرَاِقي اللَّه لِتََساِبيِح الشُّ

اَمء يَْحِملُوَن يِف َدِمِهْم ِملَْح اأْلَرْض ِبَشارََة السَّ

*  شاعر وناقد من املغرب. 
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َوُهْم يَْرَعْوَن نَْهراً يُرَتُِّب ُعْنُفَواَن الرَِّحيق يِف ُخْضَِة الَْحَجر

َحَجٌر يَِطرُي َعْصفاً يِف َوْجِه الَْغِريب

َوُهَو يَُدسُّ أََراِجيَف ُخرَافَِته يِف َحْضَِة الَْمَقام

َويَُريبِّ َوطَناً ِمْن َهبَاء

َحَجٌر يَرْقُُب قََمراً يَطْلُُع ِمْن َوَراِء اأْلَكَاَمت

َهات َاِب َوَعاَداِت اأْلُمَّ يَْحرُُس َذاكِرََة الرتُّ

َويَُناِبُث لَيَْل الطَُّغاة.

بَيَْد أيَنِّ يَا أَبَِت

َرأَيُْت اللَّيَْل يَتََنزَُّه يِف َحَدائِِق النََّهار

يَعِة الظَّاَلم َويَْجَهُر ِبرَشِ

ِّثُوَن َمْنَفاَي ِبَورِْد اأْلَلَم َرأَيُْت إِْخَوًة يِل يُؤَث

يَْزَرُعوَن َمَقاِمي َمتَاِريَس 

يِف َوطٍَن يَْكرُبُ يِف زَْهِو الرََّسن

يَْنبُُذوَن َصْحَوَة الَْهِديل

َويُِطيُعوَن آيََة اللَّيْل يِف رََشاقَِة الِْقْنِديل

فَُقْل لِلَْكَمْنَجاِت يَا أبَِت أَْن تَْسرَتِيح

ِبيَح َولِلُْحُروِف أَْن تَْخلََع ُحلَْمَنا الذَّ

فَُعْذراً يَا أَبَِت إِْن َرأَيْتَِني أَُصاِدُق الَْمِغيَب

ْحرَاِء َوأَلْتَِحُف ُخلَْوَة الَْعرَاِء يِف َوْحَشِة الصَّ

َوأَُحاِدي إِِبَل التِّيِه يِف طُرٍُق اَل تُْفِي لَِغرْيِ الَْهبَاء

فَالَْوقُْت يَا أَبَِت َدٌم.. يَبَاٌب..وجراح.
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ثالثية يوسف زيدان

رسد روايئ يدين ويؤرخ للحركات اإلسالمية يف مرص

زلفى شحرور *

يقود يوس��ف زيدان يف ثالثيته الروائي��ة )“محال” و“غوانتنامو” و“نور”( ما بني الس��ودان 

ومرص واإلمارات وقطر وباكس��تان وأفغانس��تان، س��رية روائية رسدية متث��ل حقبة من تاريخ 

مرص واملنطقة، وتجيب عن حال مرص يف ظلِّ حكم اإلس��الم السيايس، والظروف التي سمحت 

بتغلغله يف حياة الناس البسطاء، وعالقتهم باالتجاهات املتطرفة منه.

بطل الثالثية محمد السوداين، القادم من الخرطوم إىل أسوان للعمل كمرشد سياحي، يعيش 

حياة بسيطة بأحالم وردية، ال تقل يف بساطتها عن سرية حياته اليومية، التي كان يقضيها بني 

العمل والصيد عىل بحرية سد أسوان يف صعيد مرص، إىل حياة السيايس املعتقل عند األمريكان، 

واملسؤول عن املشاريع الخريية لحمدون الغاب القائد السيايس واالقتصادي يف حكم “اإلخوان 

املسلمني” ملرص.

“الزول” يف الس��ودان، “س��امره” يف مرص، “أبو بالل” يف أوزباكستان، “بريس” والسجني رقم 

676 يف أفغانستان وغوانتنامو، مسميات أطلقت عليه لتحمل كل تسمية حياة يف واقع جديد 

يعيش��ه البطل، وال ميلك الس��يطرة وال القدرة عىل التحكم به، ويبدو مثل القدر الذي ال مفر 

منه، يستجيب له دون أدىن فعل للمقاومة. 

 تح��يك هذه األماكن عالقة س��طحية جمعته به��ا وباالتجاهات الديني��ة املتطرفة، لتتعمق 

وتتح��ول إىل عالقة تنظيم وعمل، مع “اإلخوان املس��لمني” فيام بع��د، ناقلة تأثري االتجاهات 

الدينية يف مكونات املجتمع املرصي ويف سياسات وتحالفات نَُخِبِه الحاكمة.

مش��اعر زيدان تجاه ش��خوص روايته تباينت وتغريت، ففي البداي��ة كان تعاطفه مع الزول 

كتعاطف��ه مع البس��طاء من الفق��راء، ونوعا ما يف غوانتنامو، ألنه البس��يط املغرر به، لكنه مل 

يخ��ف موقفه املعادي ل��ه وألفكاره وآرائه بعد إطالق رساحه، ال��ذي جرى بعد موافقته عىل

* كاتبة وإعالمية.
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التس��وية التي أبرمها خاله حمدون الغ��اب، اإلخواين صديق األمريكان، وصار يتحدث بلغتهم، 

لغة املصالح البعيدة عن املبادئ، فهو القاتل والضحية يف آن.

ويؤَخ��ذ عىل الكاتب بناؤه لش��خصية بطله يف كل مراحل حياته ببع��ض التكلف، وبصورة 

عقائدية جافة بدت أش��به ببيان حزيب، وكأنه مل يعش حياة طبيعية، بل حياة مصنعة، ليست 

من خياره إال يف رواية “محال”، حيث بعض التفاصيل والحكايا يف أس��وان، التي تشري لتفاعله 

مع محيطه، ومشاعره اإلنس��انية التي أبداها تجاه صديقه، وصاحب البيت الذي كان يعيش 

في��ه، وهو ما أثر يف لغة الثالثية، هناك راٍو لحكاية ببعض الحيادية، ال عن ش��خص يروي عن 

نفسه ومشاعره.

يف الروايات الثالث، ال يقلل الكاتب من صدق كل ش��خصياته، وال يقلل من معاناتهم، دون 

إهامل لفعل الخارج والتأثري فيها، بني الس��ودان وأوزباكستان وأفغانستان، ويف نهاية املطاف، 

س��جن غوانتنامو، وفيها الكثري من الرسد التخييل الفلس��في.. عذاب املشاعر، عذاب الجسد، 

ع��ذاب االغرتاب، عذاب الذه��اب بجريرة اآلخرين، وإرصار عىل الصم��ود وانهيارات البعض، 

ورصاع لقيم حضارات الرشق مع الغرب )متزيق القرآن الكريم، س��ايل( ونقل لبشاعة العوملة.. 

االستعامر مبعناه الجديد.

طريق س��امرة تتقاطع مع طريق بطلة ثالثيته نورا، لرتس��م حكايتهم صورة بانورامية لحياة 

م��رص ومس��تقبلها، الذي تصارعت عليه الق��وى العلامنية مع اإلس��المية، دون نهاية محددة 

لخيارات البطلة التي ارتبطت بالقّوتني بعالقات عمل وعشق.

يف “مح��ال” الظروف دفعت البط��ل ودون وعي منه لقلب االتجاه��ات الدينية من عالقة 

والد البطل بزعيم تنظيم القاعدة أس��امة بن الدن عند إقامته يف السودان يف تسعينات القرن 

املايض، رغم إميانه وبقائه وفيا ألفكار الش��يخ نقطة الصويف الذي تتلمذ عىل يديه، وهي ذات 

الرتب��ة الخصبة التي منت فيها االتجاهات الدينية، ومتكنت االتجاهات الدينية بس��بب الفقر 

والجوع من استغاللها.

بريس صمد وتحمل عذاب السجن عندما كان إميانه خالصاً لله، ومتصالحاً مع ذاته وأفكاره، 

وهو الزاد الذي مّده بالصرب والقوة عىل تحمل عذاب السجن، ومتكن من تحقيق ذلك عندما 

فصل روحه عن جسده وحلق بها بعيدا عن املكان وعن عذاب الجسد.

بينام تبنى زيدان يف تعاطفه مع بطلته نورا حبيبة سامره وأم ابنته نور متاما، حّملها مواقفه 

من االتجاهات الدينية، وحاكم عهداً وتاريخاً طويالً من “حكم العس��كر” يف مرص الذي مثّله 

الضباط األحرار، الذين أمموا ممتلكات كبار التجار واإلقطاع لصالح الفقراء، ولصالح رشاء ذممهم، 

وقاموا برتييف املدن )نس��بة للريف(، ومعهم انترشت الش��عبوية، ومن ثم العشوائيات التي 
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قضت عىل كل معامل الجامل يف اإلسكندرية، وشوهت اإلنسان والعمران فيها كام يرى الكاتب.

رواي��ة ن��ور بخالف “مح��ال” وغوانتنامو فيها الكثري م��ن الحياة والدراما والتش��ويق، فيها 

شخصيات تتطور، ترتبط بعالقات ووشائج من الحب والتاريخ املشرتك، والكثري من التفاصيل، 

تعك��س حياة عامرة وغني��ة بتفاصيلها، وكذا تأثري األمكنة ع��ىل أصحابها، بينام يف ““محال”” 

و”غوانتنامو” تبدو العالقات مبتورة غري مرتابطة، وال تتطور؛ إذ رسعان ما تنتهي وال ترتك أثراً، 

إال بتحولها لذكرى أو غصة يف القلب، وكأن بروز االتجاهات الدينية يف حياة مرص وأهلها عابرة 

وطارئ��ة وال تتطور، وهو ما حاول الكاتب رس��مه من خالل التأري��خ له مبراحل مرَّ فيها بطل 

الرواية، وهي تواريخ قريبة جداً من الواقع.

أول بداي��ات التش��ويق يف حياة البطل، وأجمل لحظاته كانت بلقائ��ه نورا يف رحلة لجامعة 

اإلس��كندرية، وهو يروي بذلك حكاية مكان ودول، فعل فيه التطرف فعله، وهو ما غرّي حياة 

بطل الرواية، ودفعها يف متاهات جديدة ما كانت تخطر لصاحبها ببال حتى يف كوابيسه.

 بعد فقدان الزول عمله يف أس��وان، بس��بب التفجريات التي طالت األماكن السياحية فيها، 

وتراجع هذا القطاع، ومالحقته من أجهزة األمن بس��بب عالقة والده وزميل له ب�)بن الدن(، 

وعودته إىل العاصمة السودانية، الخرطوم، من جديد وانقطاع أخبار حبيبته، ومن ثم زواجها، 

أصابته حالة نفسية سيئة دفعت عائلته لتشجيعه وترتيب عمل له يف دولة اإلمارات العربية، 

كموزع لأللبان بتوصية من بن الدن.

لك��ن رسعان ما تم تغيري مكان عمله، ليصري مس��ؤوال لفرع الرشكة يف طش��قند، وقام فواز 

الس��وري اإلخواين )الفار من بلده بعد أحداث مدينة حامة( برتتيب حياته، زواجه من مهرية 

قريبة زوجة فواز، ليعيش حياته متنقال بني األمارات وطشقند، مهامه نقل األموال إىل الفقراء 

واملجاهدي��ن حتى وفاة صاحب الرشكة، ويتعرف عىل التباين��ات بني االتجاهات التي تحكم 

أفغانستان حينها، رصاع مسعود شاه مع زعيم حركة طالبان املال عمر، التي ال يقيم لها باال.

سارت حياته لسنوات قليلة عىل هذا املنوال، ال هموم حياتية له سوى فكرة اإلنجاب التي مل 

تتحقق، وشكوكه بأن ابنة حبيبته من صلبه هو الشك الذي زرعته يف داخله أّمولة صديقتها.

انتهت عالقته بالرشكة مبوت صاحبها، لكن فواز أعاد ترتيب حياة أبو بالل من جديد، فأوىص 

به لقناة “الجزيرة” القطرية، للعمل مصوراً صحافياً وهو الدارس لعلم االجتامع، ليجد نفس��ه 

يف أفغانس��تان لحظة انهيار حكم امل��ال عمر وهزمية القاعدة وطالبان فيها، ويقع أس��رياً بيد 

األمريكان بسبب تشابه األسامء، وينقل إىل معتقل غوانتنامو لتكتمل فصول مأساة حياته.

جاءه الفرج بعد نحو ثالث سنوات من الحبس االنفرادي حيث انتقل إىل السجن الجامعي، 

وهن��اك تحول إىل قائد يفاوض باس��م زمالئه املعتقلني، وتعرّف عىل األف��كار واملفاهيم التي 



202

يؤمن بها املتدينون من العرب األفغان، وشطحاتهم الفقهية ورصاعاتهم املذهبية التي دفعت 

الس��جناء إىل الحياة يف عزلة تامة عن رفاقهم، وموافقته عىل صفقة إطالق رساحه بتخلّيِه عن 

املطالبة بحقه يف الحبس الخطأ، ومعرفته بزواج مهرية وفرارها من حارس األمن العامل يف قناة 

“الجزيرة”، ومرحلة تحضريه إلطالق رساحه.

ثالثي��ة زيدان مّجدت مبعن��ى ما املقاومة الذاتية الفردية ومكانة القيم، واس��تعارة مفاهيم 

الصوفيني يف ““محال”” بتقديس��ها وتعظيمها لفكرة جعل اإلميان والدفاع عن الدين والدعوة 

ل��ه خالصا لله، وهي فكرة كانت تلح بقوة عىل الكات��ب، وإن جعلت رواية النص ثقيلة عىل 

القارئ، ما أضعف الجانب الدرامي يف الرواية. 

يف ح��ني ق��ّوت فكرة املقاومة هذا الجان��ب يف نور. فبطلة الرواية ن��ورا خنعت لظروفها يف 

البداية، لكنها عادت واستجمعت قواها مع أول مساعدة ودعم لها، قاومت الظروف وتغلبت 

عليها، اس��تعادت حياتها وعادت لتكوينها كيفام تحب، وبسبب حريتها وخوفها عليها عاشت 

رصاعاً مع قلبها وحبِّها للمهندس أرشف.

 زيدان أبدع وتفنن يف وصف حياة الناس البسطاء بكل تفاصيلها؛ مشاعرها، همومها الحياتية 

واالقتصادية، غياب اليقني يف املس��تقبل، التي حولت الكثري منهم إىل متدينني بحثاً عن الرضا 

الحي��ايت وأمالً يف الجّنة، وفئة من الفاس��دين واملتنفذين التي تعمل عىل ش��ق طريقها بغض 

النظ��ر عن النخب الحاكمة، وبقية من الفئة املتوس��طة صاحبة املب��ادئ التي تصارع للبقاء، 

فمنها من ينكرس ومنها من يهاجر.

الرواي��ة تنق��ل الرصاع إىل مرص، رصاع األفكار، رصاع املال والفس��اد، م��ن رجل األعامل، إىل 

املتديّن، إىل املثقف، إىل املتعلم، إىل الش��خص البس��يط، إىل العاه��رات؛ كل يحاول أن يخلق 

“مرص” عىل شاكلته، ومرص تذهب طوراً مع كّل طرف، لكّنها تظل عصية عىل الجميع.

 يف ن��ور، أحب زيدان ش��خصيات روايته، طورها مبهارة عالية، تاب��ع تفاصيلها، ربطها بدقة 

متناهي��ة، لكنه تعاطف مع نورا، وكأنه��ا أحد أبنائه الحقيقيني، مثلت الفقراء يف بس��اطتهم 

وصدقهم وضعفهم وعدم قدرتهم يف الس��يطرة عىل مقاليد أمورهم، واالستسالم، ولو إىل حني 

لقدرها، ألنها جزء من بنيان املجتمع املرصي الذي يعرفه بتفاصيله الدقيقة.

الثالثية ثرية بفلس��فة الفق��راء والكادحني واملس��حوقني وطرق تحايلهم ع��ىل الحياة التي 

بني يف نفس الوقت، ميثله��م محمد ونورا وزوجة أبيها عزة وأمولة  تحوله��م إىل جالدين ومعذَّ

وخالتها توحة.

يف رواية نور، عودة جديدة إىل حي كرموز يف اإلس��كندرية، لتتبع حياة البطلة، بعد زواجها 

من ضابط املخابرات الليبي مفتاح، تحت ضغط حاجة والدها للعالج من فشل كلوي، وخالتها 
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توح��ة التي أّمنت لها الحضن الحامي البنتها “ن��ورا”، وصديقتها “أّمولة” التي خذلتها الحياة 

يف بداي��ة حياتها، بتعرضها لالغتصاب، والعذاب الذي عاش��ته ألنها مل تتمكن من التصالح مع 

ذاتها وش��عورها املهيمن بالذنب، وانهيارها أخالقيا كنوع من عقاب الجسد، إذ تهجر عائلتها 

وصديقتها، وتأثريات هذه الشخصيات يف حكاية بطلة الرواية وتكوينها.

ومع تأثري هذه الش��خصيات، كان تأثري صديقتها “ياسمني” من أيام الجامعة التي نقلتها إىل 

ع��امل جديد، أطلت من خالله عىل عامل الفئة املتوس��طة اقتصادي��اً واجتامعياً واندمجت فيه، 

ووجدت ذاتها فيه. فوالد ياسمني املهندس يحيى وظّفها مديرة ملكتبه براتب جيد، مّكنها من 

رسم حياتها من جديد. 

وس��لّط زيدان يف ثالثيته الضوء عىل قضايا التمييز ضد النس��اء من خالل أفكار بطلة الرواية 

التي ترى غياب العدل مع حضور التمييز عىل أس��اس الجنس، وتحررها من حجابها يف عاملها 

الجديد وكأنه تحرر من بيئة وأفكار ومنهج وطريقة حياة، وبعث جديد يف استعادة حياتها.

ن��ورا غادرت الحي الش��عبي كرموز، وعادت إلكامل رس��الة املاجس��تري، واغرمت بش��غف 

باملهن��دس أرشف، رشيك مديرها يف العم��ل وترددت بالزواج منه خوفاً من أن تخرس حريتها، 

متذرعة برغبتها بإنهاء رسالة الدكتوراه.

 أرشف الفاق��د الثقة بالنس��اء ميّل حججها، ويس��افر إىل إيطاليا ويقرر االس��تقرار فيها بعد 

حصوله عىل الجنس��ية هناك، ويخرّيها بني السفر معه أو قطع العالقة، ترتدد يف اتخاذ قرارها 

ويظهر حبيبها سامره يف حياتها من جديد، ويطالبها بالزواج وتسجيل ابنته بأوراقه الثبوتية.

يف ه��ذه العالقة فّص��ل الكاتب يف الكثري من القضايا، الفن، الفلس��فة، التاريخ، اآلثار، وعامل 

الع��امرة يف مدينة اإلس��كندرية الذي صممه أوروبيون، عاش��وا يف م��رص وكأنهم يف بلدهم، 

يعشقونها كأبنائها.

كام فّصل يف الحب والعشق والفرح والشعور بالكامل والرضا والصدق الحقيقي يف املشاعر، 

وكأن��ه يقول إن هذه العالقة هي العالقة الحقيقية التي تس��تحقها بطلة الرواية، مرص. لكن 

الحياة ال تعطي الشخص كل ما يشتهيه، وتقف لها خياراته أحياناً باملرصاد، وتنزع منه فرحه، 

وتجعله يقف عىل مفرتق طرق.

هكذا حّول الكاتب حياة الناس البسيطة بضعفها وقوتها وإميانها إىل رواية أراد القول فيها إن 

مساراً رسم يف املنطقة، أدى فيه املتدينون البسطاء أدواراً مرغمني عليها، ألنهم ُوضعوا يف مسار ما 

كان لهم فيه خيارات أخرى، سوى االنسجام والسري فيه خاصة وأن الرواية أرّخت لبعض األحداث.

الرواي��ات الث��الث صدرت عن دار ال��رشوق للنرش، وكانت أوالها “مح��ال” يف العام 2012، 

وتبعتها “غوانتنامو” يف العام 2014، لتنتهي ب�”نور” الصادرة يف العام 2016.
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مراجعات كتب

قراءة يف كتاب الدكتور رشيف كناعنة:

الشتات الفلسطيني: هجرة أم تهجري؟

مراجعة: طارق مصطفى حميدة *

يتمي��ز ه��ذا الكتاب بكون مؤلفه الدكت��ور كناعنة هو رائد فك��رة توثيق القرى 
الفلس��طينية املدم��رة من خ��الل التأريخ الش��فوي للنكبة وحياة الس��كان في 
السنوات الس��ابقة لها، وذلك إبان رئاس��ته ملركز األبحاث في جامعة بيرزيت في 
الثمانينات من القرن املنصرم، وبالتالي فإن الكثير من معطيات املادة هي شهادات 

حية ملعاصري النكبة من املهّجرين الفلسطينيني.
تأت��ي هذه املراجع��ة متزامنة مع مرور حوالي س��بعة عقود عل��ى النكبة، ومع 

الذكرى اخلمسني ملا اصطلح على تسميته بالنكسة.
والطبع��ة الت��ي بني أيدينا م��ن الكتاب ص��ادرة ع��ن مركز الالجئني والش��تات 
الفلس��طيني )شمل( عام 2000م، وقد اشتملت على ثمانية فصول، كان فصلها 
األول بعن��وان 1948 هجرة أم تهجير؟ ومنه كم��ا يبدو أخذ الكتاب عنوانه، وعرض 
الفص��ل التالي خملطط طمس وجه فلس��طني العربي، وثال��ث الفصول موضوعه 
األيديولوجي��ة الصهيوني��ة وتهجير الس��كان العرب من فلس��طني، فيما حتدث 
الفص��ل الرابع عن أمناط تهجير الفلس��طينيني ف��ي 1948، وجاء الفصل اخلامس 
ليعرض مفهوم الترانسفير، وأما الفصل السادس فقد عرض قراءة جديدة ملذبحة 
دير ياس��ني، بينما أكد الفصل السابع وجود خطة مسبقة للترحيل، وأما الفصل 
الثام��ن وهو األخير فهو أش��به باملالحق إذ تضمن مجموعة م��ن الصور املتعلقة 

بتلك الفترة.
*  كاتب فلسطيني، مقيم في رام اهلل.
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1948: هجرة أم تهجير؟
يق��دم الدكتور ش��ريف كناعن��ة لهذا الفص��ل بقوله: إن عدد الفلس��طينيني 
املهجرين عن بيوتهم وأراضيهم، الذي امتد منذ صدور قرار التقس��يم عام 1947 
وحتى بداية العام 1949 عن ما يقارب 80% من مجموع مساحة فلسطني، قد بلغ 

حوالي 850 ألفاً.
والسؤال املطروح الذي تسعى تلك الورقة لإلجابة هو: ما السبب في نزوح مئات 
األلوف هؤالء عن مدنهم وقراهم؟ رادّاً على من يجادل بأن األهم هو حل مش��كلة 
الالجئني وليس البحث عن س��بب نزوحهم، أوالً ألن هذا الس��ؤال ال يزال مطروحاً 

حتى اليوم، واجلواب عليه، لغير الفلسطينيني على األقل، ال يزال مبهماً.
والس��بب ف��ي اس��تمرار ط��رح ه��ذا الس��ؤال برأي��ه، أن كال الطرف��ني: العربي 
والصهيوني، قد ربط مس��ؤولية حل مشكلة الالجئني بسبب النزوح، حيث يتهم 
كل ط��رف الطرف اآلخر باملس��ؤولية عن ذلك وأنه بالتال��ي َمن عليه حتمل تكلفة 

وتبعات حل مشكلة أولئك الالجئني.
فكتيبات الدعاية الصهيونية ودراسات املؤرخني الصهاينة ال تزال تّدعي أن العرب 
الفلس��طينيني تركوا بيوتهم ألن زعماءهم أمروهم بذل��ك عبر اإلذاعات العربية، 
حيث نشروا بينهم الرعب والذعر باملبالغة في وصف أعمال احملاربني اليهود بقصد 
إحراج القيادات الصهيونية، وأن اجليوش العربية طالبت الفلس��طينيني باالبتعاد 
عن ساحات القتال من أجل سالمتهم وكي يفسحوا اجملال لتلك اجليوش »بسحق 
اليهود«، وبالتالي فإن تلك اجليوش لو لم تتدخل ملهاجمة الدولة اليهودية ملا كان 
هناك مشكلة الجئني باملرة، وتؤكد الدعاية الصهيونية أن نوايا احلركة الصهيونية 
نحو الس��كان الفلسطينيني كانت س��ليمة وأنهم طلبوا إليهم مرارا البقاء في 
بيوته��م والعيش في الدولة الصهيونية، لكنه��م أصروا على اخلروج ألنهم قّدروا 

أن باستطاعتهم ترك بيوتهم لفترة قصيرة حتى تتم إبادة الدولة الصهيونية.
ولع��ل هذا ما دفع الدكتور كناعنة، في الطبعة اإلجنليزية لكتابه قيد املراجعة، 
إلى تس��ميته بطريقة تهكمية على تلك املزاعم، أن هؤالء الالجئني الذين خرجوا 
ف��ي إجازة بطلب من القادة العرب ريثما يقضوا على القوات الصهيونية ال يزالون 

.Still on Vacation :1948 في إجازتهم منذ العام
وقد بق��ي هذا االدعاء س��ائداً حتى تصدى له��ا باحثان أحدهما الفلس��طيني 
وليد اخلالدي، واآلخر ارس��كني تش��يدلدرز اإليرلندي اجلنس��ية، حيث قاما بأبحاث 

متشابهة وبشكل مستقل ودون علم أحدهما عن اآلخر.
وق��د زار تش��يلدرز دول��ة االحتالل ع��ام 1958 ضيفاً عل��ى وزارة اخلارجي��ة طالباً 
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املس��اعدة في احلص��ول على ما يوثق حصول أوامر بالرحي��ل من اإلذاعات العربية، 
ومع أن العاملني في الوزارة قد أكدوا توفر اإلثباتات ووعدوا مبس��اعدته في احلصول 

عليها لكنه، لم يتمكن من ذلك حتى تاريخ صدور تقريره في أيار 1961.
كما قام تش��يلدرز بفحص تس��جيالت احملطات العربية لعام 1948 حيث انتهى 
إلى نتيجة أنه “لم يكن هناك أمر واحد أو مناشدة أو اقتراح بالرحيل من فلسطني 
م��ن قب��ل أي محطة إذاعة عربي��ة داخل أو خارج فلس��طني، خالل س��نة 1948”، 
وباملقابل، “توجد هناك تس��جيالت مباشرة ملناش��دات عربية وحتى أوامر صريحة 

لسكان فلسطني املدنيني للبقاء في أماكنهم”.
وأم��ا ولي��د اخلالدي، فق��د أجرى فحوص��ا دقيقة مللف��ات البيان��ات الصحافية  
جلامع��ة الدول العربي��ة، وكذا ملفات وقائع اجتماعات الهيئ��ة العامة للجامعة، 
وتقرير اللجنة البرملانية العراقية املقدم للملك فيصل حول أس��باب الفش��ل في 
احل��رب، وقد وُضع حتت تصرف اللجنة أرش��يفا وزارتي الدفاع واخلارجية العراقيتني، 
كما اطل��ع اخلالدي على البيانات العس��كرية للجيوش العربي��ة النظامية وغير 
النظامي��ة، وكذلك بيانات الهيئة العربية العليا، وأعداد ثالث صحف هي: األهرام 

املصرية، والدفاع الفلسطينية، واحلياة اللبنانية.
 والنتيج��ة بع��د فحص هذه املصادر جميعها عدم وج��ود أي نص ألمر أو اقتراح 
أو مناش��دة م��ن قبل القادة العرب للس��كان الفلس��طينيني بالرحيل من قراهم 
ومدنه��م، بينما وجد اخلالدي وكذلك تش��يلدرز العديد م��ن الدالئل والوثائق التي 
تطالب الس��كان بالبقاء ف��ي بيوتهم وأراضيه��م، وأما املطالب��ات بالرحيل فقد 
كانت من اإلذاعات اإلسرائيلية املوجهة للفلسطينيني باللغة العربية، وقد كانت 
مكبرات الصوت اإلس��رائيلية تنادي في الق��دس باللغة العربية مثالً، أن: “الطريق 
إل��ى رفح ما زالت مفتوحة! اهرب��وا من القدس قبل أن تُذبح��وا جميعاً”، و”إذا لم 

تتركوا بيوتكم فإن ما حدث ألهالي دير ياسني سيحدث لكم”. 
ثم يستشهد الدكتور شريف كناعنة بدراسات بني مورس وأضرابه ممن يسمون 
باملؤرخني اإلس��رائيليني اجلدد، حيث تأتي قيمة هذه الدراس��ات من كونها ال تتهم 
بالتحي��ز ضد دول��ة االحتالل، والعتماده��ا املصادر العبرية األولية وبش��كل خاص 

أرشيف الباملاخ وأرشيف اخملابرات واالستعالمات اإلسرائيلية.
 ومن احلقائق التي يوثقها موريس فيما يتعلق بأحداث معركة اللد والرملة، مثالً، 
استعمال احلرب النفسية واإلرهاب ونشر الذعر بني السكان وقصف املدينتني بعد 
استسالمهما حلمل السكان على الفرار، ثم قيام اجلنود اإلسرائيليني بذبح ما بني 
200-300 من سكان اللد بينهم نساء وأطفال وشيوخ داخل بيوتهم وفي الشوارع 
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وداخل املسجد، وكذلك استعمال القوة والعنف الوحشي لطرد أكثر من 50 ألفاً 
من أهالي املدينتني من بيوتهم بعد استسالمهم، وأهم من ذلك كله أن األوامر لطرد 
هذه األعداد أتت مباش��رة من دافيد بن غوريون رئيس الوزراء وزير الدفاع في حينه.

وبع��د عرض مس��تفيض ملا كتبه بني موري��س واس��تنتاجاته، يخلص الدكتور 
كناعنة إلى:

1.   أن��ه ال أس��اس وال صحة لالدع��اء الصهيوني بأن النزوح ج��اء نتيجة أوامر من 
القادة العرب، بل العكس هو الصحيح أن هؤالء القادة حاولوا منع اخلروج.

2.   أنه ال صحة لالدعاء الصهيوني بأن مشكلة وجود الالجئني جاءت نتيجة دخول 
اجلي��وش العربي��ة النظامية إلى فلس��طني بعد 15 أي��ار 1948، إذ إن نصف هؤالء 
الالجئ��ني كانوا طردوا قب��ل ذلك التاريخ وقبل اتخاذ الدول العربية القرار بإرس��ال 
جيوش��ها النظامية إلى فلس��طني، من الواضح أن هذا النزوح كان سببا في هذا 

القرار ال أنه كان نتيجة له.
3.   وأنه قد أثبتت تلك الدراسات أن نزوح الفلسطينيني جاء بشكل رئيس نتيجة 
العدوان الصهيوني على القرى واملدن الفلس��طينية، وأن األس��اليب املستخدمة 
كثي��را ما كانت تتس��م باإلرهاب والفظاع��ة وارتكاب اجمل��ازر، وأن الكثير منها قد 
ارتك��ب بح��ق قرى كان��ت قد عق��دت اتفاقيات س��الم وتعايش مع املس��تعمرات 

الصهيونية اجملاورة.
4.   أن العدي��د م��ن املواقع التي ارتكب��ت فيها املذابح قد أخليت من س��اكنيها، 
وأن تلك املذبح لم تكن نتيجة املقاومة العنيفة ضد اليهود بدليل عدد اخلس��ائر 
املتدني جداً في صفوفهم، وأن الغرض األساس��ي من اجملازر كان نش��ر الرعب في 

قلوب السكان لدفعهم إلى الفرار وليس فقط االستيالء على املواقع.
5.   ويخت��م كناعنة ه��ذا الفصل بقوله إنه يجد: “في هذه الدراس��ات الكثير مما 
يش��ير إلى خطة مركزية مدبرة ومخطط لها لترحيل جميع الس��كان العرب من 
البالد”، وبالتالي فإنه يقترح أن أّي دراس��ات مس��تقبلية حول النزوح الفلسطيني 

يجب أن تدور الفرضية الرئيسة فيها حول اكتشاف وتوثيق مثل هذه اخلطة”.

مخطط طمس وجه فلسطني العربي
املواد املس��تخدمة في هذا الفصل كما يقول الكاتب هو مش��روع )توثيق القرى 
الفلس��طينية املدم��رة( ال��ذي قام به وأش��رف عليه أثناء رئاس��ته ملرك��ز الوثائق 

واألبحاث التابع جلامعة بيرزيت بني عامي 1984 و1987.
وحس��ب قوله فإن عملية طمس عروبة فلس��طني والتهوي��د املصاحب لها لم 
تت��م بني عش��ية وضحاها وإمن��ا ابتدأت قبل ق��رن من الزمان مع ظه��ور أولى بذور 
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الصهيونية في أوروبا الش��رقية ولم تزل مستمرة، وقد كان لهذه العملية شقان 
هم��ا: طمس العروبة والتهويد، وقد م��رت مبراحل عدة تخللتها نقاط حتول جذرية 

في أعوام 1858، و1920، و1948، و1967.
وبع��د زي��ارات ميدانية حلوال��ي مائة من املواقع الفلس��طينية املدم��رة قام بها 
الباحث مع عدد من الزمالء فإنه استطاع متييز 11 أسلوباً أو منطاً مختلفاً لتدمير 
امل��دن والقرى الفلس��طينية املهجرة، وقد رتبها تنازلياً حس��ب األس��لوب األكثر 

تكراراً، ومن أبرزها:
1-   ق��رى مت تدميره��ا وحتريج مواقعها، لكن بعض بقايا املنازل واألماكن الدينية أو 

املباني التاريخية ما تزال موجودة، مثل الفالوجة وعني غزال.
2-   ق��رى دُمرت بالكامل باس��تثناء األماك��ن الدينية والتاريخية، م��ع بقاء املوقع 

مهمالً وغير مستغل، مثل زرعني ومجدل صادق وجمزو.
3-   ق��رى دم��رت كلي��اً ولم يترك��وا أي أثر يدل عل��ى أنها كانت مس��كونة، حيث 
اس��تخدمت ألغراض الزراع��ة، وبالذات الق��رى الواقعة في س��هول خصبة، مثل 

الزاوية والسامرية وسمسم وجند واجلية في سهول احلولة وبيسان وغزة.
4-   قرى مت تدميرها كلياً ولم يبق أي عالمات أو حدود، وأقيمت مكانها مستوطنات 

مثل أم خالد وكفر سابا وقيسارية.

5-   قرى مت تدميرها كلياً أو جزئياً، ثم جرى تس��ييجها واس��تعمالها كمزارع مثل 

احلديثة والدوامية وضمرة.
هذا فضالً عن القرى التي دمرت بالكامل ومت حتويل مواقعها إلى حدائق عامة، أو 
تلك التي أبقوا على الكثير من مبانيها ليقطنها مستعمرون يهود، أو حتّولت إلى 

معارض للفنانني، ومتاحف أو معاهد ومّصحات.

اإليديولوجية الصهيونية وتهجير السكان العرب من فلسطني
الفرضية الرئيس��ة التي يطرحها الدكتور كناعنة ف��ي هذه الورقة هي أن طرد 
وترحيل الفلسطينيني من بيوتهم وما تبعه من تدمير قراهم ومحو آثار وجودهم 
وطم��س معالم ثقافتهم، لم تأت كنتيجة عفوية ألح��داث تاريخية معينة، ولم 
ت��أت كنتيجة حتمية ألخطاء ارتكبها الفلس��طينيون أو العرب، ولم تكن ضرورة 
تطلبتها طبيعة احلرب أو ظروفها؛ وإمنا كان حدوثها مبنياً في طبيعة الفلس��فة 
الصهيوني��ة وج��زءاً من جوه��ر أيديولوجيتها، وض��رورة حتمية لنجاح املش��روع 
الصهيوني وبلوغ��ه أهدافه، وبالتالي لم يكن من املمكن للعرب عن طريق القيام 
بعم��ل لم يقوم��وا به أو االمتناع عن عمل قاموا به، أن يغّي��روا من هذه النتائج أو 
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يقلصوا من الشتات والدمار الذي حلق بهم، إال في حال كانوا أقوياء مبا يكفي لدحر 
الصهيونية ومنعها من حتقيق مخططاتها وبلوغ أهدافها.

وللبرهنة على فرضيته فقد استند الباحث إلى عدة مرتكزات:
أولها، روافد الصهيونية، حيث اس��تقت الصهيونية بصفتها حركة سياسية 
قومي��ة اس��تعمارية أيديولوجيتها م��ن روافد أربع��ة، هي احلركة االس��تعمارية 
الكولونيالي��ة التي كان��ت تركز على التف��وق العرقي والثقاف��ي للرجل األبيض، 
واحلركة القومية األوروبية التي كانت تشدد على النقاء البيولوجي العرقي كأهم 
مقوم��ات القومي��ة، وكرد فعل على احلركة  الالس��امية التي جعل��ت يهود أوروبا 
يتفق��ون معهم في النظرة بأنه��م عنصر غريب وغير قابل لالندماج بالش��عوب 
األوروبي��ة، والعنصر الرابع املتأخر نس��بياً واملتعلق باحلماس��ة الدينية والعواطف 
التوراتي��ة التي تثيرها النص��وص التوراتية، وهذا املصدر الذي يش��دد على “تفوق 
ش��عب اهلل اخملتار”، وعلى احلق اإللهي لهذا الشعب باستعادة “أرض امليعاد”، وكان 
طبيعياً حلركة اس��تقت م��ن كل هذه الروافد أن متارس الس��حق والتدمير والطرد 

والتهجير.
واملرتكز اآلخر هو النظرة االس��تعمارية نحو الس��كان األصلي��ني، حيث تبلورت 
في أوروبا وبالذات لدى البريطانيني في القرن التاس��ع عش��ر نظرية اس��تعمارية 
اختلطت فيها األطماع االستعمارية االقتصادية جتاه الشرق والتطلعات الصليبية 
لالستيالء على األراضي املقدسة، وقد لوحظ أن فكرة جتنيد اليهود لالستيالء على 
فلس��طني كانت قدمية بحيث أن نابليون خالل حملته على فلس��طني عام 1799 
دعا اليهود إلى التجمع في فلس��طني ملس��اندته وإلعادة مجد إس��رائيل الضائع 
ف��ي القدس، وفي العام 1881 كتب اإلجنليزي ووكر: “ل��و متت الدعوة اآلن إلى حرب 
صليبية حديثة لكان من املمكن جداً أن تكون أكثر جناحاً من احلمالت السابقة في 
العصور الوس��طى، إن اليهود هم الوحيدون أصحاب احلق الشرعي في هذه البالد 

وعلى من يحكمها أن يحّضرها إلعادة إسكان أصحابها الشرعيني”!.
واملرتكز الثالث هو االعتراف بالنوايا من قبل قادة احلركة الصهيونية ومؤسسيها، 
ويكفي في ذلك كالم هيرتزل في مذكراته: “يجب أن نصادر بلباقة األمالك اخلاصة 

في الكيان الذي نقيمه وسوف نحاول طرد هؤالء السكان الفقراء عبر احلدود”.
واملرتكز األبرز في تقديري الذي أورده الدكتور كناعنة لتأكيد عمق حقيقة الطرد 
واإلب��ادة والتهجي��ر عام 1948، أن هذا الس��لوك لم يبدأ في ع��ام النكبة بل إن له 
جذوراً عميقة متتد إلى عدة عقود، ومن أبرزها تشريد سكان العديد من قرى سهل 
حيفا ومرج ابن عامر بعد بيع عائلة سرسق أراضيها للصندوق القومي اليهودي.
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الترانسفير وأمناط التهجير
من أبرز النقاط التي حتدث عنها الباحث حتت هذين العنوانني:

1.   أن اجملازر التي ارتكبتها القوات الصهيونية لم حتدث عفوا أو حسب املتطلبات 
العس��كرية املباش��رة، وإمنا جاءت في إطار خطة جغرافية وزمنية متكاملة ترمي 

إلى ترحيل الفلسطينيني.
2.   أن ما يسمى باملليشيات “املنشقة” كانت تقوم بعملياتها اإلجرامية بتنسيق 

تام مع الهاجاناة وفي إطار خطة منسقة ومتكاملة.
3.   أن خط��ط مهاجمة القرى العربية كانت مرس��ومة بطريق��ة تؤدي حتماً إلى 

ترحيل األهالي.
4.   أنه كان لدى اإلسرائيليني خطة مقننة حلرب نفسية هدفها الترحيل.

مذبحة دير ياسني: قراءة جديدة 
في فصل س��ابق أورد الباحث واحداً م��ن أمناط التهجير التي اتبعتها العصابات 
الصهيونية لترحيل س��كان املدن الفلسطينية والقرى التابعة لها، والذي يتمثل 
في ارتكاب مذبحة على نطاق واسع في أحد أحياء املدينة أو قرية مجاورة ما يؤدي 
إل��ى موجة من الذعر والفوضى واله��رب اجلماعي من املدينة، وعندها تطالب تلك 
املدينة بالهدنة واالستس��الم حيث ترفض مناش��داتها، ثم تندفع تلك العصابات 
إلى داخل املدينة وتقوم مبذبحة جديدة، ما يدفع ببقية السكان إلى املسارعة في 
الرحيل، وقد كان سقوط املدينة، إلى جانب املذبحة اجملاورة، يؤديان عادة إلى موجة 

ذعر في كل البلدات والقرى احمليطة.
ويؤكد الدكتور كناعنة أن هذا النمط قد اتبع بالنسبة للمدن الكبيرة جميعها: 
كما في حالة طبريا ومذبحة ناصر الدين، وصفد مع مذبحة عني الزيتون، وحيفا مع 
مجزرة حواسا وبلد الشيخ، ومدينة يافا مع املنشية، واللد والرملة مع مذبحة اللد، 
ولغربي القدس مع مذبحة دير ياسني، ولبيت حلم واخلليل مع مذبحة الدوامية لوال أن 
الفيلق العربي حترك في اللحظة األخيرة وأوقف العملية في هذه املنطقة وحدها.

وبالنس��بة لدير ياس��ني فقد وقعت مذبحتها ف��ي وقت مبكر نس��بيا، وتعتبر 
املذبح��ة كما يق��رر الكاتب احلد الفاصل بني م��ا أطلق عليهم��ا: مرحلة اإلرهاب 
ومرحل��ة املذابح، حيث لم تكن طريق��ة: )اضرب واهرب( املمثل��ة للمرحلة األولى 

ناجعة مبا فيه الكفاية إلجبار الفلسطينيني على الرحيل.
لق��د  أدى ذب��ح حوالي مائة من س��كان القري��ة البالغ عددهم 750 نس��مة، مبا 
فيهم من الشيوخ والنس��اء واألطفال إلى تفريغ القرية من سكانها، وفي الواقع 
كم��ا يقول الدكتور كناعنة، فإن مذبحة دير ياس��ني لم تكن الوحيدة وال األخيرة، 
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ول��م تك��ن املذبحة األكب��ر أو األبش��ع التي ارتكبته��ا العصاب��ات الصهيونية أو 
اجليش اإلس��رائيلي، لكن الذي جعلها األبرز واألشهر من بني املذابح املرتكبة بحق 
الفلس��طينيني في حرب 1948، هو جدة هذا النمط وحداثته من جهة، ثم جناعته 
في تفريغ القرية من سكانها، وتأثيره في ترحيل السكان الفلسطينيني من جهة 
أخرى، وبالنسبة لإلس��رائيليني فإن جناح أسلوب مذبحة دير ياسني قد حّولها إلى 

منوذج تكرر تطبيقه في مجازر عدة منذ ذلك الوقت.
وق��د عالج الباحث ف��ي قراءت��ه اجلديدة للمذبح��ة ثالثة عناوي��ن مهمة أولها 
قضية عدد الش��هداء في اجملزرة، وكيف وملاذا نش��أت البلبلة حول األرقام، ويناقش 
في الثانية فيما إذا ش��كلت دير ياس��ني في حينه تهديداً مباش��راً للمستوطنات 
والقوافل الصهيونية، والثالثة تناقش مدى انطباق تعريف »املذبحة« على ما جرى 

في دير ياسني؟    
بالنس��بة لقضية عدد الش��هداء ي��ورد كناعنة أن الرقم الس��ائد ب��ني غالبية 
الباحثني والكتاب العرب واإلسرائيليني يتراوح بني 240 و250، لكن الرقم الصحيح 
ال��ذي توصل إليه الدكتور أثناء مقابالته مع أهال��ي القرية هو حوالي املائة فقط، 
األم��ر ال��ذي دفعه لفحص ومقارنة أرب��ع قوائم، إحداها الواردة ف��ي جريدة الدفاع 
الفلس��طينية بع��د ثالثة أيام م��ن املذبحة، والثاني��ة التي أوردها ع��ارف العارف، 
والثالثة جمعها األس��تاذ سعيد س��مور من دير ياس��ني، فضال عن القائمة التي 
حتصلت للدكتور كناعنة، ليتأكد للباحث كذب األرقام األخرى، ويبقى السؤال: َمن 

وراء هذه املبالغة في األرقام وما غرضهم من ذلك؟
وتفند الورقة مزاعم الصهاينة بأن العرب هم الذين بالغوا في األرقام لتش��ويه 
صورة اليهود، ولدفع الدول العربية إلرسال جيوشها، حيث إن الرقم 240 ُسمع ألول 
مرة من إذاعة )BBC(، مساء 9 نيسان في يوم املذبحة نفسه، وظهر الرقم مكتوباً 
في اليوم التالي في صحيفة نيويورك تاميز، ثم في الصحف العبرية في فلسطني 
يوم 11 نيسان، وقد استقت جميع هذه املصادر معلوماتها من مردخاي رعنان قائد 
عصابة إتسل في مؤمتر صحافي عقده في مستوطنة جفعات شاؤول اجملاورة للقرية 
بعد ساعات قليلة من انتهاء اجملزرة، وفيما بعد أوردت بعض وسائل اإلعالم العبرية 
واألجنبي��ة الرقم 250 على اعتبار أن بعض اجلرحى ق��د قضوا متأثرين بجراحهم.

أما وسائل اإلعالم الفلس��طينية والعربية فقد استعملت الرقم 250 ألول مرة 
ابتداء من 12 نيس��ان نقال عن س��كرتير الهيئة العربية العليا الذي أخذه من ممثل 

الصليب األحمر في القدس، الذي استقاه بدوره من قبل عصابة اتسل.
وهنا يتأكد مصدر هذه املبالغة وهو عصابتا ليحي وإتس��ل الصهيونيتان، وهم 
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الوحي��دون الذين كان��وا في موقع االطالع، ليبقى الس��ؤال ع��ن مصلحتهما من 
تلك املبالغة، حيث يجيب الباحث بأنه كانُ يقصد من املذبحة أن تنقل رس��التني 
إحداهم��ا للعرب والثانية للجماهير اليهودية، وأما املبالغة في األرقام فقد كانت 

تهدف إلى زيادة جناعة هاتني الرسالتني.
 كان��ت املذبحة واملبالغة ف��ي وصف فظاعتها تهدف إلى حمل العرب على ترك 
قراهم وأراضيهم، وبالذات من األحياء الغربية في القدس والقرى احمليطة بها على 
وجه السرعة لس��ببني: أولهما فتح الطريق بني تل أبيب والقدس، والثاني: ضرورة 
“حترير” القدس قبل منتصف أيار موعد انسحاب قوات االنتداب، وبداية تنفيذ قرار 

التقسيم  الذي اعتبر القدس مدينة دولية.
أما الرس��الة إل��ى اجلمهور اليهودي وإل��ى يهود القدس بش��كل خاص، فكانت 
تتعل��ق بالصراع والتناف��س الدائر في حينه ب��ني العصاب��ات الصهيونية الثالث: 
الهاجان��اة من جهة، وإتس��ل وليحي م��ن جهة أخرى، حيث زيادة ش��عبية أي من 
الطرفني لدى اجلمهور اليهودي تتوقف على قتل عدد أكبر من العرب وطردهم من 

ديارهم، ولذلك كانت مذبحة دير ياسني وكانت املبالغة في وصف أحداثها.
والقضي��ة الثاني��ة التي ناقش��تها الورقة تتعل��ق مبدى تهديد قرية دير ياس��ني 
للمس��توطنات والقواف��ل الصهيونية، بحس��ب مزاعم عصابتي اتس��ل وليحي 
اللت��ني حاولت��ا تبرير اجملزرة فيما بعد عن طريق تصوي��ر القرية وكأنها كانت قلعة 
مدججة بالسالح، وأنها ش��كلت تهديدا مباشرا للمستوطنات اجملاورة والقوافل 

املارة على طريق القدس – تل أبيب.
لقد كانت دير ياسني حقيقة، تقع على تلة مرتفعة ومشرفة على املستعمرات 
الصهيونية اجملاورة، وكانت على مس��افة أقل من 2 كم من خط القدس تل أبيب، 
وكان ميك��ن لها أن تش��كل مصدر خطر للمس��تعمرات اليهودية ولغرب القدس، 
هذا دون الدخول في النقاش حول أحقية هذه املس��تعمرات في الوجود أصالً، لوال 

أن هناك جملة من الوقائع واحلقائق جتعل هذا األمر مستحيالً:
-   أن دير ياس��ني كانت محاطة بس��ت مس��تعمرات صهيوني��ة، وكانت الطريق 

الوحيدة التي تربطها بالقدس متر من وسط جفعات شاؤول.
-   أن مستعمرة موتسا كانت متتد بني دير ياسني وشارع القدس تل أبيب.       

-   إدراك أه��ال دي��ر ياس��ني حلراجة وضعه��م، ما جعلهم يحاول��ون احملافظة على 
عالقات جيدة مع املس��تعمرات اجملاورة، لدرجة أن العديد من املؤرخني اإلسرائيليني 
قد وصفوا س��كان القرية باملس��املني وغير العدوانيني بل والس��لبيني، ولم تُظهر 

السجالت والوثائق أي هجوم على املستعمرات اجملاورة أو القوافل.



213

وبذل��ك يتب��ني أن اختيار دير ياس��ني مس��رحاً للمذبح��ة يتعل��ق بالتنافس بني 
العصاب��ات الصهيونية حيث كانت اتس��ل وليحي بحاجة إلى نصر س��هل ومدٍو 
في القدس وما حولها، ومثل هذا النصر كان  مضموناً في حالة دير ياسني لصغر 
حجمه��ا وقربها من القدس وإمكانية مداهمتها عبر جفعات ش��اؤول، وفكرتهم 

السابقة أن القرية ضعيفة ومساملة وقليلة السالح.
واملس��ألة الثالثة الت��ي عاجلها الدكتور كناعنة في ه��ذه الورقة إن كان ينطبق 
تعريف املذبحة على دير ياسني؟ حيث يبدأ بتعريف املذبحة بأنها: “القتل املتعمد 
للمدني��ني املقبوض عليهم، والقتل املتعمد للجنود أو احملاربني الذين استس��لموا 

وجردوا من السالح ولم يعودوا يشكلون تهديدا للقوات املنتصرة”.
ي��ورد الباحث ثالثة أنواع م��ن األدلة هذا فضالً عن اعترافات قادة اتس��ل وليحي 
أنفس��هم، وتصريحاته��م عن تخطيطات مس��بقة لتلقني العرب درس��اً وإلقاء 
الرعب في قلوبهم كي يغادروا أراضيهم، وكذلك إدانات الهاجاناة لهم الرتكابهم 
“املذابح والفظائع” في دير ياسني، أولها إفادات شهود العيان من اليهود واألجانب، 
ثم ش��هادات الناج��ني من بني ضحايا املذبح��ة، وثالثها الدالالت املس��تنبطة من 

األحداث والظروف احمليطة، مما فصلته الورقة.

َعوْد على بَدء: خطة مسبقة للترحيل؟
في ختام الورقة األولى ذكر الدكتور كناعنة أنه يجد: »في هذه الدراسات الكثير 
مما يشير إلى خطة مركزية مدبرة ومخطط لها لترحيل جميع السكان العرب من 
البالد«، وبالتالي فإنه يقترح أن أي دراس��ات مس��تقبلية حول النزوح الفلسطيني 

يجب أن تدور الفرضية الرئيسة فيها حول اكتشاف وتوثيق مثل هذه اخلطة«.
ولذلك فإن هذا الفصل يأتي في سياق تأكيد هذه الفرضية وذاك االقتراح، حيث 
العنوان جملة تقريرية، وإن أتبعه بعالمة االس��تفهام، إما ليؤكد جانبه التقريري، 
أو ليجعله من باب االستفهام اإلنكاري ملن ال يزالون يجادلون في تلك احلقيقة، ثم 
د  ليختم النقاش الذي أداره في الورقة بقوله: أعتقد أن احلقيقة هي العامل املوحٍّ
بني طرد وتدمير جميع القرى واملدن الفلسطينية، والذي نتج عنه شيء قريب من 
خطة ترحيل مسبقة ومتعمدة، ولو أنها لم تكن مكتوبة وال مقننة، هو »النمط 
اإلدراكي- الثقافي – السياس��ي- الديني املش��ترك بني جميع الصهاينة وقس��م 
كبير جداً من األوروبيني واألميركي��ني«، والذي يخلق لديهم جميعاً اتفاقاً ضمنياً، 
س��اد أثناء حرب 1948، وما زال س��ائداً حتى اليوم، حول صحة وعدالة وضرورة طرد 
الفلس��طينيني من بيوتهم وتهدمي قراهم ومدنهم واالس��تيالء على ممتلكاتهم، 
وذبحه��م إذا قاوم��وا أو رفضوا اخل��روج من البالد، وهذا ما ج��رى تنفيذه أثناء حرب 
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1948، في جميع احلاالت، بغض النظر عن حجم القوة املنفذة أو رتبة املسؤول عن 
تلك القوة«. 

وختام��اً فإن الكتاب مليء باملعلومات والتحليالت واألحداث التي ال غنى للقارئ 
الفلس��طيني أو املنتمي للقضية من االطالع عليها، مما ال يسع الكاتب إيراده في 
ه��ذه العجالة، فضالً عن أن الصور التي جعلها املؤلف فصالً مس��تقالً تس��تحق 

الكثير من القراءة والنظر والتحليل:
•   ولئن اتس��مت كثير من الدراس��ات املش��ابهة باجلانب العاطفي احلماس��ي 
البعيد عن الدراس��ة املوضوعية املتعمقة، أو ادع��اء املوضوعية الباردة واصطناع 
احليادية، فإن هذه الدراسة قد جمعت بني املوضوعية في الطرح، واملشاعر الوطنية 

الفياضة.
•   سيطرة الطبيعة البحثية على هذه الورقات؛ إذ قُدم العديد منها في مؤمترات 
علمية، ونش��رت في مجالت محكمة، وقد ظل السجال الفكري أو السياسي هو 
املس��يطر على أبحاثه��ا وموضوعاتها ابتداء من العن��وان وانتهاء بالبحث األخير، 

حيث إن النكبة والتهجير وتداعياتهما ما تزال سيدة املوقف.
•   وألن الدعاي��ة الصهوني��ة ال زال��ت مس��تمرة فق��د ركزت ه��ذه األوراق على 
تفني��د تلك الدعاية، ودح��ض مزاعم املؤرخني اإلس��رائيليني، القدامى واجلدد، وقد 
حاولت متابعة تلك احلركة حتى أواخر القرن املنصرم، ولم تواكب ما نُش��ر بعدها 
م��ن دراس��ات وال ما أُف��رج عنه من وثائق، س��واء في اجلانب اإلس��رائيلي أو الغربي 
وباخلص��وص البريطاني، ما يفتح اجملال واس��عاً ملتابعة البحث ف��ي هذا املوضوع، 

وكذلك ما يتعلق باألبعاد القانونية املتعلقة بالتهجير القسري وجرائم احلرب.
•   يس��تحق ه��ذا الكت��اب، في رأي��ي املتواضع، س��واء في نس��خته العربية أو 
اإلجنليزي��ة، أن يكون ضم��ن مقررات ومراجع مس��اقات: القضية الفلس��طينية، 
والالجئ��ني، والتاريخ العربي املعاصر، والصهيونية، في مس��توى البكالوريوس وما 
بعده، كما أنه ال يس��تغني عنه الباحثون في الش��أن الفلس��طيني، والناشطون 
السياس��يون والعامل��ون ف��ي التوجيه املعنوي، الرس��ميون واحلزبيون، س��واء في 
التنظيم��ات أو وزارات اإلع��الم واخلارجية، وقد الحظت أن كُتاب��اً مرموقني وباحثني 

جادين ومستشارين رسميني، قد أفادوا من الكتاب ورجعوا إليه فيما كتبوا.
•   إن هذا الكتاب لم يحظ مبا يس��تحقه من االهتمام واالنتشار، رمبا ألن الكاتب 
غير محس��وب عل��ى أي من التنظيمات أو األحزاب في الس��احة، ول��م يكن جزءاً 
من املؤسس��ة الرس��مية الفلس��طينية، بالرغم من أن املؤلف سبق له وأن تراس 
جامعة فلسطينية، وعمل رئيساً ملركز األبحاث في جامعة أخرى، وقاد خالل ذلك 
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مشروع توثيق القرى املدمرة، إال أن شهرة الدكتور كناعنة كمختص في الفلكلور 
والتراث الشعبي قد غلبت على ريادته في موضوع النكبة والتهجير وتوثيق القرى 
املدمرة، حيث إنه نال جائزة فلس��طني للتراث الشعبي عام 1999، والتي تسلمها 

من الرئيس الراحل ياسر عرفات.
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»الرؤية اإلرسائيلية للرصاعات يف الرشق األوسط 

وانعكاساتها عىل أمن إرسائيل:

دراسات لجرناالت وباحثني إرسائيليني كبار«

مراجعة: منال خميس*

إشراف وحترير أحمد خليفة، وإعداد رندة حيدر
الكتاب الرابع ضمن سلسلة »قضايا استراتيجية: وجهات نظر 

إسرائيلية«.
مؤسسة الدراسات الفلسطينية _ بيروت _ نيسان )أبريل( 2017

عدد الصفحات 179

يوثّق كتاب “الرؤية اإلس��رائيلية للصراعات في الش��رق األوس��ط وانعكاساتها 
على أمن إس��رائيل: دراس��ات جلنراالت وباحثني إس��رائيليني كب��ار”؛ مجموعة من 
الدراس��ات واملق��االت كتبها صفوة م��ن كب��ار الباحثني واألمنيني والسياس��يني 
اإلس��رائيليني، الذين تتبعوا، بالتفس��ير والتحليل، الش��ؤون األمنية اإلسرائيلية 
عقب ما حدث في منطقة الش��رق األوس��ط “الربيع العربي”، وأسباب ما آلت إليه 
األمور هناك، وانعكاس��اته على الشأن اإلسرائيلي، وماذا يجب على دولتهم فعله 
ملواجهة حتديات هذه احلقبة  وكيف لها االستفادة مما تعتبره النخبة فرصاً مهيأة 
لتش��كيل حتالفات اس��تراتيجية جديدة مع دول عربية. كذلك ربطت الدراس��ات 
أيض��اً بالتحليل سياس��ات األنظمة العربي��ة احلاكمة، وعالقاته��ا بالقوى احمللية 
واإلقليمي��ة والدولي��ة، بحيث ب��رزت  منطق��ة “الربيع العربي” الت��ي تركزت فيها 
الهزات وكأنها “س��احة لعب” خلفية إلدارة مصالح القوى املتصارعة، ما أدى إلى 
تفككها، ومتزقها وإحداث تغيرات جذرية، أمنية وسياسية واقتصادية وعسكرية 

وجيوسياسية فيها، فليبيا، وسوريا، والعراق، ومصر، واليمن خير مثال على ذلك.
أهمية هذا الكتاب تأتي كون الدراسات واملقاالت الواردة فيه تعتبر عيناً كاشفة،

* باحثة من غزة وعضو أمانة عامة في نقابة الصحافيني.
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نتعرف من خاللها على مناحي التفكير لدى صفوة إسرائيل البحثية، وذلك ارتباطاً 
مبقدمة الكتاب التي أش��ار بها محرره أحمد خليفة، إلى أن القيادتني السياسية 
واألمنية في إس��رائيل غالباً ما تس��تفيدان من التوصيات والتحليالت الواردة في 
الدراس��ات الصادرة عن مراك��ز األبح��اث األكادميية واالس��تراتيجية املتخصصة 
لتقرير رد فعل كل منهما وسياس��تها. ومن جهة أخرى يُعتبر هذا الرصد جملموعة 
الدراس��ات محاول��ة لفهم علم��ي لنا، حلقيقة املوقف اإلس��رائيلي م��ن الداخل، 
فه��و يضع ب��ني أيدينا فكرة وافية عن توجه��ات الرأي العام، والرؤية اإلس��رائيلية 
جتاه منطقة الش��رق األوسط، حيث دُّمرت بلدان وُشرِّدت شعوب وأُطيحت أنظمة 
وبُّدلت خرائط. وبناء على ذلك تكّون هذا الكتاب من تقدمي ومقدمة وقسمني األول 

دراسات والثاني مقاالت.

في القس��م األول اختار ُمعّدو الكتاب تسعة دراسات لباحثني نخبويني جاءت 
على النحو التالي:

الدراسة األولى بعنوان »الهزات األرضية في الشرق األوسط« بقلم )أفرامي كام 
وآخرين(، جاءت وصفية حتليلية، ملا تعرضت له منطقة الشرق األوسط وخصوصاً 
خالل السنوات األربع األخيرة. فمن وجهة نظر واضعي الدراسة أن املنطقة العربية 
تعرضت لهزّة أرضية جتسدت خطورتها في سلسلة تطورات هزّت عروش خمسة 
أنظم��ة عربية )الع��راق وتونس ومصر وليبي��ا واليمن( عبر انتفاضات ش��عبية، أو 
تدخ��ل خارجي. وَعزَت الدراس��ة ح��دوث هذه الهزة في املنطقة إل��ى عدة مصادر، 
أولها احت��الل العراق، وتعاظم قوة احلركات اإلس��المية املتطرفة، وبروز تنظيمات 
إرهابي��ة جديدة. واخلطير بحس��ب الدراس��ة، أنه حتى اآلن لم تق��م أنظمة قوية 
ومس��تقرة بديالً عن تلك التي أسقطت، بل ظهر العبون غير »دوالتيني« يتمتعون 
بقوة غير مس��بوقة مثل »داعش«، وآخرون يش��كلون جزءاً ال يتجزأ من تيار اجلهاد 
العاملي. كما عمقت الهزة ضعف العالم العربي املتواصل منذ أعوام، بحيث حّلت 
مح��ل القي��ادات العربية في حتديد األجن��دة اإلقليمية دول غي��ر عربية، مثل إيران 

وتركيا وإسرائيل بصورة جزئية.
وخلصت الدراسة إلى أن إسرائيل ليست مبعزل عن إسقاطات األزمة اإلقليمية، 
فمجرد انشغال دول عربية عديدة مبشكالتها الداخلية جعلها تنعم بوضع مريح، 
وتضعضع األوضاع في العراق وسوريا عاد عليها بفوائد جمة، وقاد التدهور األمني 
في ش��به جزيرة سيناء إلى حتسني مس��توى التنسيق األمني بني مصر وإسرائيل، 
وتعزيز اس��تقرار الس��الم بني الدولتني، يضاف إلى ذلك تعزيز العالقات األمنية بني 
إس��رائيل واألردن. وتلفت الدراس��ة في آخر سطورها إلى أن التهديد الذي يشكله 
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تنظيم »داعش« لدول املنطقة من شأنه أن يوجد فرصاً جدية لتوثيق التعاون بني 
إسرائيل ودول عربية معتدلة.

الدراس��ة الثانية بعنوان »بيئة إسرائيل االس��تراتيجية في السنوات 2011-
2015 وتوصيات للسياسة اإلسرائيلية في السنوات 2016-2020”، جاءت بقلم 
عام��وس يدلني، تناول بها في عش��ر نقاط أه��م التطورات األمنية والسياس��ية 
الناجم��ة عن “الربيع العربي” مركزاً على لزوم بلورة اس��تراتيجيا إس��رائيلية عليا 
ف��ي مجالي األمن واخلارجية في الس��نوات مجال الدراس��ة خصوصا وأنها متتلك 
القدرة على املناورة واكتشاف الفرص لتحسني ورفع مكانتها السياسية واألمنية 

واالستراتيجية. 
وخلص يدلني في توصياته إلى أنه يتعني على إس��رائيل تبني استراتيجية عليا 
جت��اه املس��ألة اإليرانية الت��ي ال تزال متثل تهدي��داً وجودياً محتمالً على إس��رائيل، 
وتعزي��ز قدراته��ا ملواجهتها، والتأس��يس لتفاهمات موازية م��ع الواليات املتحدة 
تتيح للحليفتني تنس��يقاً مس��تمراً في املوضوع اإليراني، مع االعتبار بأن العامل 
األساس��ي احملتمل إلضعاف إيران هو في س��ورية التي تشكل ممر إيران إلى العالم 
العرب��ي، فم��ن خاللها حتافظ عل��ى عالقاتها ب�”ح��زب اهلل”، كما عل��ى عالقاتها 
مبجموع��ات فلس��طينية “متطرف��ة”، وعلي��ه فإن إزال��ة نظام األس��د مصلحة 
إس��رائيلية واضحة. واألخذ باالعتبار أنه إذا ما مت تقس��يم سورية فالعناصر التي 
س��تتعاون معها إس��رائيل هي املنظمات الس��نية املعتدلة. ويضيف الباحث أنه 
على إس��رائيل في إطار اس��تراتيجيتها العليا املبادرة الى خطوات مس��تقلة في 
الس��احة الفلس��طينية تدفعها في اجت��اه صيغة احلل املرغوب في��ه من طرفها 
وتقربها منه، وفي األثناء إعداد اجليش ملواجهة أخرى مع غزة، باالستفادة من دروس 

“اجلرف الصامد”. 
الدراس��ة الثالثة بعنوان »أن يكون إلس��رائيل موقف من نظام األس��د واجب 
أخالقي وضرورة اس��تراتيجية« جاءت أيضا بقلم عاموس يدلني، يركز فيها حول 
احملور الراديكالي الذي تقوده إيران، والذي مير عبر سورية األسد وصوالً إلى حزب اهلل 
في لبنان، ويتبنى هدفاً استراتيجياً هو القضاء على إسرائيل، وهو التهديد األشد 
خطراً الذي تواجهه إسرائيل اليوم. وتبنى الكاتب في دراسته سبع نقاط رئيسية 

لوضع استراتيجيا شاملة ملناهضة األسد ونظامه وإلضعاف احملور الراديكالي:
أوال: يجب إطالق عملية سياس��ية وقانونية ضد جرائم نظام األسد ومحاسبته 
على دوره في القتل اجلماعي واألس��لحة الكيماوية. ثانياً: إطالق حوار مع الواليات 
املتحدة بش��أن صوغ استراتيجيا إزاحة األسد وإيران وحزب اهلل والدولة اإلسالمية 
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من سورية، وهنا يجب أن تشترط إسرائيل أن تكون جزءا من املعسكر الذي يضم 
السعودية وتركيا )حليفتي الواليات املتحدة(. ثالثاً: من املهم أن تبدو أن إلسرائيل 
خطوط��ا حمراً ومبادئ أخالقية، وتقدم على أعمال عس��كرية محدودة، تعمد إلى 
تدمير املروحيات التي تلق��ي بالبراميل املتفجرة فوق مناطق مأهولة، إجراء كهذا 
س��يؤدي إلى إرس��ال رس��الة جيدة، وال يتطلب الدخول في معركة جوية واسعة 
النطاق لتحقيق تفوق جوي أو االصطدام بالقوات الروس��ية هناك. رابعاً: بالتوازي 
م��ع توجيه ضربات لنظام األس��د ميكن إلس��رائيل مواجهة تهدي��د »داعش« في 
منطقة جنوب اجلوالن. خامس��اً: تشجيع االس��تقرار في جنوب سوريا على طول 
احلدود مع إسرائيل واألردن بدعم إقليمي ودولي، وتكييف قدرات قوات األمم املتحدة 
العامل��ة هناك. سادس��اً: يجب بذل اجلهود لتش��جيع ودعم إج��راءات عربية ضد 

»حزب اهلل« وإيران في احملافل الدولية واإلقليمية.
الدراسة الرابعة بعنوان »االستراتيجيا اإلسرائيلية حلقبة ما بعد سايكس-
بيك��و«، بقل��م رون تيرا، حتدث فيها عن مفصل تاريخي هام هو حقبة س��ايكس-

بيكو ويعتبر أنها انتهت في منطقة الشرق األوسط، ولكنها مقبلة على مرحلة 
جديدة تتسم بتهديدات بالغة اخلطورة على إسرائيل. 

وف��ي الدراس��ة يع��ود الكاتب بش��رح مط��ول حلقب��ة س��ايكس-بيكو لتبيان 
عش��وائيتها، وأيضا تفاصيل التطورات التي حدثت ف��ي املنطقة خالل املائة عام 
م��ن االتفاق إلى ما آلت إليه األمور في املنطقة العربية، وظهور قوى غير »دولتيه« 
منافس��ة ومعادية، وحروب أهلية، وعدم االستقرار، ويطرح تيرا تساؤالً في دراسته 
ماذا يجب على إس��رائيل أن تفعل ملواجهة التحديات؟ وأهمها تغلغل في العمق 
إلي��ران والعبني آخرين داخ��ل مناطق قريبة من حدودها؟ ويخلص تيرا في دراس��ته 
إلى أن إسرائيل بحاجة إلى التركيز على استراتيجيا جدار دفاعية ب�»التحالفات«، 
وعدم توريط نفسها في مغامرات ما وراء احلدود، كما عليها أن تعمل على تعميق 
انزالق إيران في مس��تنقع التمدد املفرط، كذلك التركيز على وجود عس��كري في 

غور األردن وعلى حريتها بإحباط أية تهديدات تنشأ في الضفة الغربية.
الدراس��ة اخلامس��ة بعنوان »عالقات حس��ن ج��وار على احلدود الش��مالية؟ 
سياس��ة إس��رائيل حيال الوضع الراهن في اجلوالن الس��وري احملتل«، بقلم نير 
بومس، يناقش فيها تطور سياس��ة إس��رائيل حيال املنظمات اإلرهابية واملتمردة 
التي تسيطر على اجلزء اجلنوبي من هضبة اجلوالن السوري احملتل، وتهافتها إلقامة 
اتصاالت مع إسرائيل، ومحاوالت إقناع األخيرة عبر اتصاالت رسمية وغير رسمية، 
بإقامة منطق��ة »آمنة« جنوب اجلوالن حتت حماية إس��رائيلية إقليمية دولية من 
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أجل التمدد باجتاه العاصمة السورية وإسقاط النظام. 
الدراس��ة السادسة بعنوان »حان الوقت للقول وداعاً سورية، وداعاً سايكس-

بيك��و« بقلم جدعون س��اعر وغابي تس��يبوني، يتحدث الكاتب��ان فيها عن عودة 
احلرب األهلية إلى سورية وتصدرها جدول األعمال الدولي، بسبب تعاظم التدخل 
الروسي فيها وتدفق الالجئني إلى أوروبا. ويقترح معدا الدراسة حالً يتمثل بتسوية 
سياس��ية جديدة تستند إلى تقسيم س��ورية إلى عدد من الكيانات السياسية 

ميكن أن تكون )ولكن ليس بالضرورة( ذات بنية فدرالية أو كونفدرالية.
وبحس��ب الدراس��ة ف��إن التس��وية املقترح��ة ستس��اعد ف��ي التخفيف من 
االحتكاكات وفي تقليص خط��ر احلرب األهلية، كذلك في تأمني احلماية لألقليات 
في وجه القوى اإلس��المية الراديكالية، ومن بينه��ا »داعش«. ومن النتائج املترتبة 
عن اس��تقرار الس��احة على هذا األس��اس كبح التداعيات الس��لبية للقتال في 
س��ورية الذي يش��كل أرضية للتطرف اإلس��المي في مختلف أنحاء املنطقة، وال 
س��يما األردن ولبنان. ويخل��ص الكاتبان إلى أنه طاملا أّن الالعبني األساس��يني في 
النظ��ام الدولي متمس��كون بفكرة دولة علمانية في س��ورية حتت حكم مركزي 

موحد، التي هي فكرة عقيمة، فال ميكن التقدم نحو حل.
الدراس��ة السابعة، كتبها عاموس يادلني، بعنوان »روسيا في سوريا والدالالت 
بالنس��بة إلى إسرائيل: أهداف التدخل الروسي«، تعالج بعمق موضوع التدخل 
الروسي في احلرب الدائرة في سوريا ويضع يادلني في دراسته ستة أهداف للتدخل 
الروسي أولها متوضع روسيا كقوة عظمى بعد تضرر مكانتها في اللعبة الدولية 
في الغرب عقب تفكك االحتاد الس��وفييتي. ثانياً: أن روس��يا تس��عى الس��تخدام 
املش��كلة الس��ورية كرافعة حلل مش��كالتها في س��احات أخرى. ثالثاً: اعتبارات 
داخلية لبوتني تتعلق بجمهوره في روس��يا، حيث أن احلرب تس��مح بتحويل أنظار 
الرأي العام عن املش��كالت االقتصادي��ة واالجتماعية القاس��ية التي تنهال على 
رأس روس��يا. رابعاً: إنقاذ نظام صديق كان على وش��ك السقوط من خالل عملية 
عس��كرية ودبلوماسية على اعتبار أن للروس والسوريني تاريخاً مشتركاً. خامساً: 
إظهار أن روسيا حليف موثوق به، وأن العملية كانت رسالة واضحة حللفاء آخرين 
لروسيا. سادس��اً: محاربة اجلماعات اجلهادية املتشددة، فروسيا تخشى أن يتطور 
انعدام حل مش��كلة محلية في الشرق األوس��ط إلى موجة إرهاب تضرب روسيا 
نفس��ها، وبناء عليه فإن تدخال منخفض التكاليف نسبياً على أرض أجنبية مينع 

تطور بيئة خاصة ل�«اإلرهاب اإلسالمي«.
ويرى يادلني أن اخلطوات الهجومية التي قامت بها روسيا جعلتها عنصراً قيادياً 
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في كل ما يتعلق مبس��تقبل س��ورية. وبحسب الدراس��ة فإن اإلخفاقات الروسية 
في س��وريا تركزت في أن العملية الروس��ية في س��وريا لم حتسم ولم تفض إلى 
استقرار. كما أن القتال ساهم في تدمير سورية وبناها التحتية، كذلك ساهمت 

روسيا في تدفق الالجئني والنازحني السوريني إلى خارج البالد.
وفي ضوء هذه التطورات يشّجع يادلني تطوير منظومة العالقات االستراتيجية 
الناشئة مع روس��يا، بش��رط أن تعترف األخيرة بخريطة املصالح واخلطوط احلمر 
اخلاصة بإس��رائيل فيما يتعلق بس��ورية ولبنان واجل��والن، ومنع حزب اهلل من فتح 
جبهة جنوب س��ورية، وتقليص النفوذ اإليراني، وبالتوازي مع ذلك على إسرائيل أن 
تواصل أي عمل عس��كري عند تضرر مصاحلها خصوصا في عمليات نقل س��الح 
نوعي إلى حزب اهلل أو نش��ر قوات معادية في اجلوالن أو اس��تخدام أس��لحة غير 
تقليدية. ثم ينبغي على إس��رائيل تعزيز التفاهمات مع الس��عودية وتركيا بشأن 

مستقبل سورية.
الدراسة الثامنة بعنوان »هل ينبغي إلسرائيل وضع التيار السلفي –اجلهادي 
على رأس سلم التهديدات؟«، بقلم شلومو بروم ويورام شفايتسر، ويطرح خاللها 
الكاتبان سؤاال أساس��ياً تبعاً للمخاطر والتهديدات التي تواجهها إسرائيل، وهو 
أي من تلك التهديدات التي يجب أن تضعها إس��رائيل على رأس س��لم أولوياتها؟ 
ويجيب كاتبا الدراس��ة أن »احملور الشيعي« على رأس سلم األولويات في التهديد، 
واملقص��ود هنا »إيران وحلفاؤه��ا«، مع اعتبار أن اخلطر اإليراني متعدد املس��تويات 
واألبع��اد، وه��و عداء متأص��ل وأيديولوجي في جوهره، وليس ثم��ة تفاؤل كبير في 
إسرائيل بشأن فرص إحداث تغيير في طابع النظام اإليراني في املستقبل املنظور. 
كما أن التقديرات اإلس��رائيلية تشير إلى أن »حزب اهلل« يشكل التهديد اإلرهابي 
والعسكري املباشر واألخطر على إسرائيل، وأن محاربته ستكلفها أثماناً باهظة. 
وف��ي تقدير الكاتبني فإن��ه في مقابل التهديد الش��يعي األخطر على إس��رائيل 
فإن مس��توى التهديد الذي تش��كله »داعش« ال يزال منخفضاً ألس��باب أهمها، 
أن الدولة اإلس��المية ال تزال حلبة صراعها خارج س��احة إسرائيل وتواصل تركيز 

نشاطها على الصراعات الداخلية في الدول العربية.
الدراس��ة التاس��عة بعنوان »العاصفة العارمة في الش��رق األوسط، الداللة 
بالنس��بة إلى إسرائيل«، بقلم يعقوب عميدرور، تش��ّخص األوضاع فترة »الربيع 
العربي« حيث أن حدود الدول تتفكك وتزول، والس��يادة تفتقر ألي معنى، والفوارق 
الدينية تؤثر تأثيراً كبيراً جداً على منظومات العالقات بني اجلماعات اخملتلفة، وتدور 
كثير من احلروب على خطوط التماس بني قبائل وطوائف دينية. كما حتتل منظمات 
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غير دولتية مكان الدول في مناطق مختلفة، بل وحتى في الدول املستمرة ظاهرياً 
تقي��م تنظيمات قوية جيوش��اً ال تقل قوته��ا عن قوة جيوش الدول��ة ذاتها. هذه 
الس��يرورة ليس��ت جديدة، لكنها أصبحت أكثر قوة، وخاصة جراء ضعف العامل 
الدولتي وتعاظم القوى العاملة على بّث التفرقة. ويرى عميدرور أن قدرة إسرائيل 
على التأثي��ر وتغيير ما يجري في املنطقة محدودة جداً، فهي ال تس��تطيع تغيير 
الش��رق األوس��ط بالقوة ولن يكون ألي اتفاق بينها وبني الفلس��طينيني أثر فيما 
يحدث، ولم يكن للنزاع بني إس��رائيل وجيرانه��ا القريبني تأثير في األحداث املهمة 
)الربي��ع العرب��ي(، ولكنها أيضاً ال تس��تطيع جتاهل ما يحدث عل��ى طول حدودها 
وفي م��ا وراء احلدود. وتوصي الدراس��ة في ختامها إلى أنه يتوجب على إس��رائيل 
االستفادة من األوضاع بالشرق األوسط بفرص جديدة وتهيئة عالقات حسن جوار 

وخاصة مع بلدان تخشى التغييرات الراديكالية.

في القس��م الثان��ي اختار ُمعّدو الكتاب خمس��ة مقاالت ج��اءت على النحو 
التالي:

املقال األول املعنون ب�»انعكاسات االضطرابات في املنطقة على وضع إسرائيل 
االس��تراتيجي« يعكس فيه كاتبه آري شافيط مدى االرتياح العام داخل إسرائيل 
إزاء التطورات التي حتدث في الش��رق األوس��ط التي لم يكن وضعها مريحاً وآمناً 
عل��ى اإلطالق كما هو اليوم، فيقول: »عندما ينظر اجليش اإلس��رائيلي إلى العالم 
من حوله، يرى واقعاً اس��تراتيجياً ليس له مثيل منذ قيام الدولة. التهديد اإليراني 
معلق، والتهديد العس��كري الس��وري ل��م يعد موجوداً، ح��زب اهلل غارق في وحل 
احلرب الس��ورية والوحل السياسي اللبناني، و”حماس” معزولة. وال يوجد في األفق 
خطر قيام ائتالف عربي قوي يهاجم حدودنا. وليس هناك أي نس��بة بني قوتنا وقوة 
األط��راف التي ما ت��زال معادية لنا. باإلضافة إلى ذلك، فإن ج��زءاً كبيراً من العالم 
العربي صديق لنا. وتس��ود ش��بكة جدي��دة من عالقات تقارب خفي��ة بني العديد 
من الدول الس��نية اجملاورة والدولة اليهودية. كما أن التفوق اجلوي واالس��تخباراتي 
والتكنولوجي يحول إس��رائيل إلى صخرة اس��تقرار وسط شرق أوسط مفكك«. 
ويختم ش��افيط مقالته بثالثة تس��اؤالت: »ماذا سيجري في إيران بعد االنتخابات 
الرئاسية في أيار )مايو( 2017؟ وماذا سيحدث في ]الضفة الغربية[ مع غرق عباس 

التدريجي؟ وماذا سيحدث في غزة في ظل غياب أي أمل؟ .
املق��ال الثاني املعنون ب�»اجليش اإلس��رائيلي يغير توجهه: حزب اهلل لم يعد 
تنظيم��اً يخ��وض حرب عصابات، فقد صار جيش��اً« يقّيم في��ه كاتبه عاموس 
هريئيل، قدرات حزب اهلل العس��كرية ومدى خطورتها على أمن إس��رائيل. كذلك 
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يربط بني التدخل العسكري الروسي في سورية وتعزيزه لقدرات حزب اهلل القتالية 
وملكانته االس��تراتيجية، ويتس��اءل الكاتب حول خطط حزب اهلل جتاه إس��رائيل، 
واحتماالت��ه حلرب جديدة وكيف س��ترد األخيرة؟ وما مدى خس��ائرها العس��كرية 
واملادية والبش��رية، وكذل��ك تأثير ردها على ح��زب اهلل ولبنان دولة وش��عباً وبنى 
حتتية.« في جميع األحوال، إن حرباً جديدة في الشمال ستكبد اجليش اإلسرائيلي 
قتلى وجرحى، وأن كمية الصواريخ التي س��يطلقها حزب اهلل على بلدات احلدود 
س��تفرض إخالء جزئياً لس��كانها، وأن سقوط صواريخ في وس��ط البلد ستكون 
أضراره أقسى بكثير من احلروب السابقة في لبنان وغزة، وثمة شك في أن يتمكن 

املواطن العادي من استيعاب ذلك.)168(

املق��ال الثالث املعنون »كردس��تان أوالً: فرصة لتبني إس��رائيل ق��وة صاعدة« 
يقول كاتبه جدعون س��اعر إّن األوضاع احلالية في الش��رق األوس��ط، حيث انهيار 
نظام س��ايكس- بيكو القدمي وتفكك اجلمهوري��ات العربية في املنطقة، يفرضان 
على إس��رائيل حتدي��د تفاعلها مع األح��داث اإلقليمية انطالقاً م��ن نظرة تتطلع 
نحو املس��تقبل. ويقول س��اعر: املعسكر الس��ني في املنطقة ضعيف، واملوضوع 
الفلسطيني عقبة في وجه حتسني شبكة عالقات إسرائيل مع األنظمة السنية. 
ولك��ن بغ��ض النظر عن ذلك، وبحك��م طبيعة األمور، فإن ه��ذه العالقات ومهما 
كانت أهميتها، محدودة الضمانة. ويقترح تفاعالت مع األكراد، فالش��عب الكردي 
ليس��ت لديه دولة، ولكنه حليف إلس��رائيل من وجهة نظر اس��تراتيجية بعيدة 
املدى. في واشنطن وموسكو بدأوا يدركون أهمية األكراد كقوة صاعدة في الشرق 

األوسط املتغير.
ف��ي املقال الراب��ع املعنون »علينا مد الي��د إلى الدول العربي��ة املعتدلة حلل 
املش��كلة الفلس��طينية« يش��دد كاتبه يائير ش��يلغ على ضرورة حل القضية 
الفلسطينية التي فقدت الكثير من أهميتها في الساحتني الدولية واإلقليمية، 
لكنها ال تزال نقطة حاسمة بالنسبة ملستقبل دولة إسرائيل. ويعتبرها الكاتب: 
»نقط��ة مصيرية م��ن الناحية األخالقي��ة ألن العديد من الناس ف��ي العالم وفي 
إس��رائيل يحتاجون إلى حسمها كي يتماهوا بصورة كاملة وواضحة مع صدقية 
َّ الوقت  املش��روع الصهيوني. وهي حاس��مة من الناحية الدميوغرافي��ة، فكلما مر
أصب��ح االنفص��ال عن الفلس��طينيني أكثر صعوب��ة، وتزداد بذل��ك حظوظ تبنى 
ح��ل الدولة الواح��دة بني البحر ونه��ر األردن حيث س��تقوم أغلبي��ة عربية. وهي 
نقطة حاس��مة من الناحية السياس��ية ألن اجملتمع الدولي لن يقبل على االطالق 
باستمرار الوضع كما هو عليه اآلن خمسني سنة أخرى«. ويدعو شيلغ إلى العمل 
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حلل القضية الفلس��طينية في إطار ش��ركاء جدد وجتاهل الشريك الفلسطيني 
ويقصد بالشركاء اجلدد »العرب«. 

ف��ي املق��ال اخلامس املعنون »روس��يا تقيد اجليش اإلس��رائيلي وتفرض على 
إسرائيل نظاماً سياس��ياً جديداً« يلقي الكاتب عاموس هريئيل نظرة تقييمية 
على التدخل الروسي في سوريا، ويتحدث عن تعديالت طارئة على املوقف اإلسرائيلي 
مما يحدث هناك، خاصة بعد تكثيف تواجد روس��يا العسكري وفي ظل عدم وجود 
أية تفاهمات حلل سياسي مع الواليات املتحدة األميركية. فقد استكملت روسيا 
في األس��ابيع األخيرة تعزيز دفاعاتها اجلوية شمال سوريا، وبعكس غيره من كّتاب 
الدراسات، نرى هريئيل يشكك في قدرة روسيا ألن تكون صاحبة القرار بفرض حل 
سياس��ي في س��وريا. مؤكدا أن هناك تأثيرا قوياً للتعزيزات العس��كرية الروسية 
على إس��رائيل، وأصبح ليس باستطاعة الطائرات اإلس��رائيلية اإلقالع من قاعدة 
تل نوف بالقرب من رحوفوت دون أن تكتش��فها الرادارات الروس��ية. وختم هريئيل 
مقالته: »لقد قيد الروس بدون جهد تقريبا سالح اجلو األقوى في الشرق األوسط، 

في إشارة لسالح اجلو اإلسرائيلي«.
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اعرتافات »السفرجلة«

مراجعة: نادية عيلبوني*

رمبا تكون روايات البوح، أو الس��يرة الذاتي��ة في بالدنا، من أصعب األعمال األدبية 
على اإلطالق، وليس مرد هذه الصعوبة بأساليب السرد األدبية التي يختارها الكاتب 
لبوحه، بقدر ما تتعلق باس��تعداده الذاتي الختراق احلواجز واحملرمات الكثيرة التي 
يضعها مجتمعه أمامه، ومدى اس��تعداده لنقل حقائق سيرته، حتى لو أدت إلى 

االشتباك مع حراس تلك احلواجز، واخترقت جدران خزان املوروث واملسكوت عنه.
من الصعب احلكم على مصداقية أي سيرة ذاتية، خصوصا إذا ما أخضع كاتبها 
نفس��ه ألحكام مجتمعه وانصاع لها. وإذا كانت األعم��ال األدبية الناجحة حتتاج 
إل��ى مس��احة كبيرة من احلري��ة، فإن أدب الس��يرة حتديدا يحتاج إل��ى فضاءات ال 
متناهية منها، وتلك الفضاءات ال توفرها اجملتمعات غالباً، بقدر ما ينتزعها الكاتب 
الناجح لنفس��ه انتزاعاً. ولهذا ميكننا اعتبار التسويغ والتبرير، كما االحتكام إلى 
األيديولوجيا والرضوخ للمحموالت الفكرية واالجتماعية والثقافية الس��ائدة في 
أي عم��ل أدبي بوحي، هي معاول هدم في صلب ذل��ك البوح، ملا لها من قدرة ليس 
فقط، على تش��ويه احل��وادث املروية، بل أيضا على إفقاد تلك الس��ير ملصداقيتها 

وعفويتها.
ال ش��ك أن األدب بعموم��ه وخصوص��ا، أدب الرواي��ة، يحتل دورا ممي��زا ورائدا في 
الكشف عن طريقة تفكير اجملتمعات، رمبا فاق دوره في أحايني كثيرة دور الدراسات 
االجتماعي��ة واألنثروبولوجية الرصينة، ذلك أنه يع��رض أمامنا الصورة احلقيقية 
للمنظومة االجتماعية بعالقاتها املتش��ابكة في س��لوكها وديناميتها اليومية، 
ودومنا تزويق أو س��تر أو إخفاء أو حتى تبرير يلجأ إليه أصحاب األفكار األيديولوجية 
املسبقة عادة، إلخفاء عورات اجملتمع، وإظهاره بصورة مثالية تتواءم مع اعتقاداتهم، 

* كاتبة فلسطينية.
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فإلى أي حد متكن الكاتب حيدر عوض اهلل. ومن خالل س��رده لس��يرته الذاتية، من 
النجاة من هذا الفخ؟

قبل اإلجابة عن هذا الس��ؤال، ال بد وأن نتوقف قليال عند اختيار الكاتب الس��م 
”الس��فرجلة“ كعن��وان العترافاته، ذلك االختيار الذي لم ي��أت مصادفة بالتأكيد، 
فالس��فرجل كما هو مع��روف، فاكهة جافة وحامضة، لدرج��ة يصعب ابتالعها، 
واس��تخدامه هذا االس��م كعنوان ف��ي اعترافاته، ال بد وأن يحم��ل معه مدلوالت 
رمزية تش��ير حتما للمعاناة التي عاش��ها الكاتب، والت��ي كان من الصعب عليه 
ابتالعها، فالسفرجل، مبا هو رمز شعبي للتعبير عن املرارة، موجود بدالالته الرمزية 
في الثقافة الفلس��طينية التي يعبر عنها بوضوح، املثل الش��عبي الفلسطيني 

القائل: “بشو بدي أتذكرك يا سفرجلة؟ كل لقمة بغصة”.
يش��ق الكاتب س��فرجلته مفتتحا زمن الس��تينات من الق��رن املاضي، فتندلق 
أمامنا مش��اهد البؤس في معس��كر الالجئ��ني في املغازي )قطاع غ��زة(، وإذا كان 
القول إن تفاصيل حياة البؤس والقس��وة والفقر واالفتقار ألبسط مقومات احلياة 
التي عاش��ها الفلس��طينيون في مخيماتهم آنذاك، باتت معروفة لكثرة ما جاء 
عليه��ا األدب الفلس��طيني، إال أن جترب��ة الكاتب في احلقيقة كان��ت جتاوزت ذلك 
املتعارف عليه، فالفقر والبؤس، ع��ادة ما يكون أكثر احتماال ضمن اجلماعات التي 
تعيش حياة عائلية طبيعية، إال أن األمر لدى وجيه لم يكن كذلك، فهو عاش جتربة 
االقتالع من اخمليم، إضافة إلى ما عاش��ه وأمه وإخوته من فقر وحرمان في مخيم 
املغ��ازي، حيث كان مق��درا له أن يعي��ش وإخوته طفولتهم األول��ى دون أب مع أم 
شابة ووحيدة، هجرها زوجها قسرا وهربا من مالحقة سلطات االحتالل له بسبب 
عمله السياس��ي، ليستقر في منفاه السوري، لم تستطع برغم مقاومتها لكل 
الضغوط لس��نوات عديدة، إال أن تستسلم ملش��يئة أبيها الذي متكن من إجبارها 
على طلب الطالق والتخلي عن أبنائها الثالثة وتس��ليمهم إلى والدهم في رحلة 

طويلة وشاقة، امتدت من القطاع إلى األردن، ثم إلى سوريا. 
وجي��ه الذي اختاره الكاتب ليكون بطال العترافاته، لم يعش حياة طبيعية على 
أي��ة حال، ليس فق��ط ألنه ولد وع��اش طفولته األولى في أح��د مخيمات اللجوء 
الت��ي متي��زت بالفقر واحلرمان، والذي ل��م يكن يعيه بعد عق��ل الطفل الذي عاش 
طفولته األولى حرا مع أترابه في أزقة اخمليم، بعيدا عن رقابة األهل املنشغلني عن 
أبنائهم بتدبير ما يس��د رمق عائالتهم، بل ألنه عاش جتربة االقتالع التي أسهمت 
بدورها في التأثير على ش��خصيته وس��لوكه وخياراته املستقبلية، فقد تفتحت 
عينا وجيه منذ البداية، على واقع اس��تثنائي، فانت��زع وهو ال يزال طفال من بيئته 
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األول��ى من حضن ونقل وإخوته للعيش في كنف عائلة كانت غريبة عنه في منط 
عيشها وطريقة تفكيرها.

االقتالع من املكان ومن حضن األم معا، أحدث بال شك هزة عنيفة أثرت على توازن 
وجي��ه الطفل، وخصوصا أن عائلته اجلدي��دة لم تهتم مبنحه العطف واحلنو الذي 
ميك��ن أن يعوض بعضا من هذا التوازن املفقود الناجت عن فقدان األم، فاألب وزوجته 
اللذان انش��غال بتنظيف األبناء ومعاجلتهم من القم��ل والديدان التي التقطوها 
أثناء عيش��هم في اخمليم، كما االهتمام بكس��وتهم مبا يلي��ق ومكانة األب، وكذا 
ترتي��ب إدخالهم إلى امل��دارس، لم يتفطنا إلى االحتياجات النفس��ية والعاطفية 
الت��ي كان األبناء في أمس احلاجة إليه��ا في تلك الظروف، فاألب، كما يذكر وجيه، 
ل��م يبادر البتة في التعبير عن عطفه األبوي بلمس��ة هن��ا أو ضمة هناك، ليظل 
مكان األم فارغا واحلاجة إليها مضاعفة للتعويض عما يفتقده، وقد عبر عن تلك 
احلاجة مبزيد من التحس��ر: ”لقد حملت هذا الثقب في روحي، ولم أس��تطع ردمه 
حت��ى هذه اللحظة. فما من ص��در يحتويك إن تأملت، ويغفر ل��ك إن أخطأت. لقد 
بقي اإلحس��اس عندي باألمومة نظريا، أفهمه وأدرك أهميته، لكنني أفشل دوما 

في التصور احلسي له“.
لم يكن من السهل على وجيه االندماج في محيط مجتمعه اجلديد الذي انتقل 
إليه في كنف عائلة األب، ليس فقط ألنه بدا متناقضا إلى حد كبير مع ما عاشه 
في اخمليم، حيث كانت تتوفر له وألترابه حرية واسعة دون رقابة، واالنتقال إلى حياة 
أخرى يس��ودها النظام العائلي األبوي الصارم الذي يخضع لرقابة مشددة، فإيقاع 
احلياة اجلديدة لوجيه، بات مختلفا من ألفه إلى يائه بني عائلة تسكن املدينة التي 
تتوفر فيها كل مقومات احلياة، وأب يعمل إضافة إلى مسؤولياته السياسية، في 
س��لك التعلي��م، مع ما يفرضه هذا الواقع من نظام عائل��ي صارم، ال يقبل املرونة 
والتفهم. كل هذا بال ش��ك، أربك االبن الذي لم يك��ن مهيأً لتلك النقلة الهائلة، 
الت��ي هي النقيض العملي لكل م��ا اختبره وتعود عليه في اخملي��م، فاملرونة التي 
متيزت بها األم في تربيتها ألبنائها، استعيض عنها بأسلوب األب الذي متيز بالشدة 
واحلزم، دون العطف، كل هذا بدا واضحا من خالل ما س��رده الكاتب عن ردود فعله 
الصارخ��ة الت��ي كانت جتيء غالبا على ش��كل مت��رد جلي على العائلة واملدرس��ة 

كمؤسستني عنيفتني جتبران الفرد على االنصياع لهما وااللتزام بقوانينهما.
ال ندري ملاذا عف الكاتب عن التوس��ع في وصف مش��اعره كطفل بعد انتزاعه 
وإخوت��ه م��ن املكان الذي تعود عليه ومن حضن األم، وم��ن جو رفاقه؟ ترى هل كان 
يفكر بأمه ومبصيرها بعد أن غادرها وإخوته؟ كيف كانت مش��اعره إزاء زوجة أبيه؟ 
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وم��ا هي مش��اعره إزاء أبيه نفس��ه عندما التقاه؟ وهل ع��ف الكاتب عن الغوص 
في تل��ك التفاصيل، بس��بب الكبري��اء التي تصب��غ تربية الذكور مبيس��مها في 
مجتمعنا، وتبعدهم عن وصف مش��اعرهم احلميمة؟ أم ألن تذكر مشاعره آنذاك 
كان��ت من األل��م بحيث تدعوه دون أن يدري إلى الهروب م��ن تلك احلالة الوجدانية 
احملزنة، واالس��تعاضة عنه��ا بوصف بيئته اجلدي��دة في مدينة تتس��م بالنظافة 
والتنظيم، وبعيدا عن اخمليم وبؤس��ه مع أب ذي ش��خصية اعتبارية سياسية لها 
مكانة اجتماعية كبيرة اكتسبها من نضاله الوطني، ومن خالل عمله في سلك 

التعليم في مدارس األونروا؟ 
رمبا كان من الصعب، تفس��ير حال التمرد والكراهية والرفض التي أفصح عنها 
الكات��ب ف��ي ردود فعله الكثي��رة، التي اتس��مت غالبا باحلدة والتط��رف، والناجتة 
ع��ن القس��وة املبالغ بها التي تزرع ف��ي نفس الطفل اخلوف والرع��ب وتولد حتما 
الكراهي��ة للنظام اجلديد الذي عاش��ه، تدل��ل على عدم قدرة الطف��ل الذي كان 
يخط��و نحو عتب��ات املراهقة، على االندم��اج في واقعه اجلدي��د، أو وضعها كلها 
عل��ى طبيع��ة اخللل ال��ذي أحدثته تلك املكان��ة الكبيرة في حي��اة وجيه وإخوته، 
بق��در ما تعكس، وإلى حد كبير، خلال آخر، جس��دته طبيعة العقلية األبوية التي 
أش��رفت على عملي��ة اندماج األبناء، تلك العقلية التي ل��م يكن يعني لها احلزم، 
س��وى إطالق اليد ملمارس��ة أقسى العقوبات اجلسدية املتس��مة بالعنف الذي ال 
يتناس��ب وحجم األخط��اء املرتكبة، بل أيضا ألن تلك العقلي��ة جتنبت في املقدار 
نفسه، إظهار املشاعر احلميمة والعطف األبوي، التي كان يحتاجها األبناء بصورة 
مضاعفة ف��ي مثل تلك احلاالت، والت��ي كانوا يحتاجونها إلع��ادة ترميم توازنهم 

النفسي والعاطفي!
يحس��ب للكاتب حيدر عوض اهلل، أنه جترأ عل��ى الدخول إلى باحة تلك القلعة 
املسورة مبتاريس سطوة األب وسلطته البطريركية، التي ال تتحكم فقط بالعائلة 
الفلس��طينية، ب��ل حتكمت وال تزال تتحكم في كل مفاصل جس��د حياة اجملتمع 
الفلس��طيني، مبا فيها احلياة السياسية، وذلك من خالل استعراضه ملواقف األب، 
إزاء العديد من القضايا، التي جس��دت اختباراً عمليا ملدى هشاش��ة الش��عارات 
الكبي��رة في عناوينها التحررية الش��املة. جتلى هذا في طريقة تربية األب ألبنائه 
القائمة على التسلط، وجتلى بصورة أكبر في سلوكه مع ابنته، فاألب لم يحتمل 
العالق��ة البريئ��ة البنته املراهقة التي كان��ت تتبادل الغزل الب��ريء مع ابن اجليران 
ع��ن بعد، وهو لم يس��ارع فقط إل��ى عقابها، بل إل��ى تدبير أمر زواجها بس��رعة 
م��ن قريب لها، قبل إنهاء دراس��تها، وذلك كي يعفي نفس��ه م��ن الدخول في أية 
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مواجه��ات محتملة مع منظومة اجتماعية ال تعت��رف ال باملرأة وال بالفرد ككيان 
حر ومس��تقل، فاألب الذي كان في أعلى هرم حلزب ش��يوعي حت��رري يدعو إلى حترر 
عاملي، لم يس��تطع في النهاي��ة إال اخلضوع جململ التقاليد والع��ادات، التي داراها 

على حساب حقوق أبنائه الطبيعية.
لقد جنح الكاتب، في س��ياق عرضه لسيرته، من اقتحام ذلك احلصن املنيع الذي 
يرتكز إليه اجملتمع الفلسطيني ويشكل أهم رافعاته، مبا هو مجتمع أبوي صميم، 
بق��ي برغم األحداث اجلس��ام التي مرت ب��ه، ورغم احلاجة امللح��ة للتغيير، مترددا 
ع��ن الدخول إلى عالم احلداث��ة وثقافتها وقيمها، وبق��ي مجتمعا محافظا على 
بطريركيت��ه عل��ى الرغم من تبني��ه لعناوين حتررية كبي��رة، تتناقض في جوهرها 
ومظهره��ا م��ع احملموالت الثقافي��ة االجتماعي��ة، فأظهر بعرضه الس��لس الذي 
تناول تفاصيل وجتليات التس��لط األبوي الذي ميحو شخصية الفرد، مدى قوة تلك 
الثقافة الفلس��طينية القائمة على بنى ترفض التحدي��ث العتقادها املوهوم أن 
أي تغيي��ر جذري على تلك احملموالت الثقافية من ش��أنه أن يؤدي إلى محو الهوية 
الفلس��طينية، أو إلى وهم آخر كانت تعبر عنه قوى اليسار الشيوعي في أدبياته 
ودعايت��ه، مفاده أن التحديث الذي يؤدي إل��ى الصدام مع اجملتمع وعاداته وتقاليده، 
سيخّس��ر احلركة الوطنية جماهيريتها، وس��يؤثر على توحيد الصفوف ملواجهة 
االحتالل اإلس��رائيلي متجاهلني حقيقة أن مثل هذا التردد واخلوف، هو الذي جعل 
اجملتمع الفلس��طيني ينكفئ ويتقوقع عل��ى ذاته وهو الذي جعل من معركته مع 
االحت��الل املدجج بكل أس��باب احلداثة، معركة غير متكافئة إن لم نقل خاس��رة 

على الدوام.
الكاتب لم يختر الهروب من هذا االس��تحقاق وحت��دث بالتفصيل، املرفق باملرارة 
التي عاش��ها في كنف تلك العقلية األبوية واآلالم التي رافقتها، فهو قّدم، ودومنا 
حتف��ظ، الصورة احلقيقة لهذا اجملتمع دون تنميق��ات أيديولوجية ورفع الغطاء عن 
التس��لط األبوي الذي عاش��ه في عائلته، والذي كان له أبلغ األثر مبعناه الس��لبي 
عل��ى مصائ��ر كثيرين م��ن بينهم الكاتب نفس��ه، فهي س��يرة مفعم��ة بذلك 
التس��لط الذي كان يتجلى غالبا في نزوع األب إلى العقاب اجلسدي الشديد الذي 
يحيلن��ا في قس��وته وفظاعته، على الف��ور إلى ما يرتكب في الس��جون العربية 
من أس��اليب البطش والتعذيب، ومن استخدام ألس��اليب الضرب املبرح مبا فيها 
الضرب باألس��الك الكهربائية، التي عدا عن إيالمها فهي تترك لصاحبها عالمات 

وآثاراً دامية ليس على جسده فقط، بل على روحه أيضا.
ولعل الكاتب لم يش��أ أن يعطي فقط الصورة الس��لبية ع��ن هذا األب املدجج 
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بعقليته البطريركية، فوجيه من جانب آخر كان معجبا بشخصية أبيه التي متيزت 
إضاف��ة إلى الثقاف��ة واملعرفة بالكارزمية، فهو كان مبثاب��ة الوجيه في مجتمعه، 
وكان قيادي��ا ب��ارزا في حزبه، ومعروف��ا لدى املنظمات الفلس��طينية األخرى، تلك 
املكانة التي أنقذته ذات يوم من س��جن محتم، عندم��ا اتخذ مع زمالئه موقفا ال 
يروق للفئة احلاكمة في دمش��ق، فش��فعت له مكانة أبيه، وجنا من خطر محقق. 
ع��دا عن أن الوالد، وكما نق��ل الكاتب، كان بيته مفتوحا على الدوام الس��تقبال، 
سواء املناضلني املنفيني، أو الطالب القادمني من غزة للدراسة في سوريا أو أولئك 
الذين ميرون من سوريا لاللتحاق بجامعاتهم في هذا البلد االشتراكي أو ذاك، حيث 
كان��وا يقيمون في بيته أياما وش��هورا ويقدم لهم كل اخلدم��ات، قبل انتقالهم، 
كما أن والد وجيه، لم يتردد أيضا في تقدمي اس��تقالته من سلك التعليم والتفرغ 
الكامل ملهامه في احلزب الذي اختاره في أعلى قيادة له، فاألب كان بشكل أو بآخر 

مصدرا العتزاز الكاتب بنفسه ومبكانته في مجتمعه. 
مع انتقال أس��رة وجيه إلى مخيم اليرموك، تتب��دل حال الطفل، ويظهر أمامنا 
وجيه الش��اب الباحث عن مكان لنفس��ه، إنها مرحلة اكتشاف الذات واكتشاف 
الهوية، التي تتفتح من خالل عالقاته وصداقاته مع أبناء اخمليم، تلك العالقات التي 
بدت قوية وحميمة في آن معاً، والتي أعطته مزيدا من الثقة بنفس��ه. يستعرض 
وجيه حال اخمليم في مرحلة مفصلية من حياة الفلسطينيني في الشتات، مرحلة 
الطوفان الوطني، حيث كان الشباب الفلسطيني في اخمليم يعبر عن انتقاله إلى 
مرحل��ة الرجولة والتعبير عنها من خالل االنتماء إلى فصائل املقاومة املس��لحة، 
ويختار وجيه اللحظة املناسبة في غياب األب في إحدى مهماته، فيترك البيت إثر 
مش��اجرة حادة وقعت له مع زوجة األب الت��ي أرادت حرمانه من تناول الطعام مع 
أف��راد العائلة عقابا له على خطأ ارتكبه، ليقل��ب طاولة الطعام، وليقلب بعدها 
حياته رأس��ا على عقب، وينتقل إلى لبنان كمقاتل في فصيل فلسطيني، ويتحرر 
من نظام العائلة مرة واحدة. ويؤس��س جتربته اخلاصة التي لم تكتمل بسبب حلاق 
األب به بعد شهر وإعادته إلى البيت وإلى الدراسة، ولكن بتعامل آخر أكثر مرونة!

جتربة وجيه الوجيزة كمقاتل في لبنان، كش��فت بهذا القدر أو ذاك، ليس فقط 
حياة املقاتلني في القاعدة العسكرية التي كان يعيش فيها، بل أعادت له اكتشاف 
نفسه التي ال تقبل اخلضوع والرضوخ عندما يشعر أن كرامته ستمس، بدا ذلك من 
خالل مترده على مسؤوله العسكري الذي حاول استعراض سلطته أمام صديقته 
من خالل الطلب إليه حتضير الطعام، فرفض األمر بطريقة مباش��رة حتمل معنى 
اإلهان��ة ملن أراد إهانته. تلك التجربة كانت كش��فت أمامه أيضا حقيقة االختالل 
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الهائل ملوازين القوى التي حاولت األيديولوجيا طمس��ه بادعاء القدرة على حتقيق 
االنتصار على عدو مدجج بكل أسباب القوة، وتصويرها باحلتمية التاريخية، وذلك 
عندما قابل ألول مرة املوت وجهاً لوجه واصطدم بالفظائع الوحش��ية التي حولت 
أجس��اد زمالئه املقاتلني إلى أش��الء، دون وجود ما يحميهم حقا، ودون وجود سالح 

فعال قادر على حمايتهم من غارات الطيران التي كانت تتصيدهم واحدا واحدا!

العالقة باجلسد 
وجيه كان بدأ باكتش��اف جس��ده ورغباته، مبكرا وهو بعد ال يزال ابن التاسعة 
أو العاش��رة م��ن عمره في مخيم دير البلح في غ��زة، وذلك من خالل عالقته بابنة 
اجليران التي بدأت كلهو بريء، وتصاعدت فيما بعد، ليتعرف في اختالئه بس��امية 
التي متاثله في الس��ن، ومتثيله معها لدور الزوج، إلى رغباته اجلس��دية إثر احتكاك 
جس��ده بجس��دها، ثم بع��د ذلك عندم��ا أصبح ش��ابا، وبدأت جتارب��ه العاطفية 
واجلنس��ية تأخذ منحى آخر أكثر جدية، إثر انتقال��ه إلى لبنان كمقاتل وبعد ذلك 
عندما انتقل للدراس��ة في بلغاريا، ليعيش تلك التجارب على اتساعها، مع نساء 

خارج دائرة احملرم من خالل سرده للكثير من تلك العالقات.
ف��ي بلغاريا تبدأ اهتمامات وجيه السياس��ية تأخذ منحًى جدي��دا أكثر جدية، 
في ظل قراءاته املس��تفيضة في الفلس��فة املادية، والتي ساهمت فيها دراسته 
األكادميية في ترس��يخها، ويسرد وجيه كيف متكن من تخطي عقبة قراءة الكتب 
الفلسفية املقررة باللغة البلغارية، واختصار وقت قراءتها، من خالل اعتماده على 
الكتب الفلس��فية نفس��ها املترجمة إلى العربية التي كان يقرأها بنهم، ليعيد 
صياغته��ا في اللغ��ة البلغارية، ليتمكن من النجاح والتف��وق بعد ذلك، وفي آخر 
محطاته يتعرف وجيه على زوجته املستقبلية التي كانت طالبة في اجلامعة والتي 
حصلت مثله على منحة دراس��ية، وزواجه منها بعد ذلك والعقبات التي واجهته 
إلمتام هذا ال��زواج، ويتوقف الكاتب في النهاية عند آخر محطة في حياته، عندما 
ينتقل وزوجته وابنه إلى مناطق الس��لطة الفلسطينية على إثر اتفاقات أوسلو. 
الس��فرجلة، هي رواية بوح موجعة في الكثير م��ن محطاتها، وهي إضافة إلى 
ذلك رواية تشكل مرجعا مهما ألي باحث في سوسيولوجيا اجملتمع الفلسطيني 
ملا تقدمه من مس��تويات اجتماعية عديدة تكش��ف وإلى حد كبير بنية وطبيعة 
ه��ذا اجملتمع، الذي لم يتمكن بعد من نفض غب��ار إرثه املاضي، والتقدم بثقة نحو 
مجتم��ع حداثي قادر عل��ى مواجهة التحديات الكثيرة الت��ي يفرضها صراعه مع 

محتل ميتلك كل أسباب احلداثة.
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ترح��ب مجلة  بالم��واد التي تصلها للنش��ر من الباحثي��ن والكتاب، 
س��واء الدراس��ات، أو المقاالت، أو مراجعات الكتب، أو التقارير عن الندوات واللقاءات 
الفكرية والمجاالت المختلف��ة األخرى، على أن يكون لمواضيعها صلة باهتمامات 

المجلة بالقضية الفلسطينية، بأبعادها المختلفة.
وترجو  من الراغبين بالمساهمة في مواضيعها مالحظة أن المجلة ال 
تعيد نشر أي مادة سبق نشرها، بأية طريقة من طرق النشر، وال تنشر مواد مترجمة. 

كما ترجو مراعاة اآلتي:
1-   ترسل املادة مطبوعة إلكترونيا، ويكون نوع اخلط Simplified Arabic وحجمه 14.

بني  الدراسات  املرسلة لقسم  املواد  يكون عدد كلمات  بأن  االلتزام  يرجى     -2
2500 إلى 3000 كلمة، واملتابعات بني 1500 إلى 2000.

3-   ينبغي، عند اقتباس نصوص أو معلومات من مصدر ما، اإلشارة إلى املصدر، 
وفق قواعد االقتباس املتعارف عليها أكادميياً. ونشير، فيما يلي، إلى أكثرها شيوعاً:

*  بخصوص الكتب، ينبغي ذكر اسم املؤلف )واسم املترجم إذا اقتضى األمر(، والعنوان الكامل 
للكتاب مع ذكر رقم اجلزء أو اجمللد أو الطبعة إن وجدت، واسم املدينة التي صدر فيها، واسم 
الناشر، وتاريخ النشر، ثم رقم الصفحة أو الصفحات املقتبس منها وإذا غابت عن الكتاب أي من 

هذه املعلومات، ينبغي اإلشارة إلى ذلك، كأن يكتب: بال ناشر، بال تاريخ نشر... الخ.
*  وبخصوص الصحف اليومية، يجب ذكر اسم الصحيفة، واملدينة التي تصدر فيها، وتاريخ 
صدورها. أما إذا مت االقتباس من مقالة أو دراسة منشورة في صحيفة يومية، فال بد من ذكر 

عنوانها واسم كاتبها.
التي  واملدن  أسمائها،  ذكر  ينبغي  والدورية،  والشهرية  األسبوعية  اجملالت  وبخصوص    *
تصدر فيها، وتواريخها، وأرقام األعداد أو اجمللدات، وكذلك أسماء كُّتاب املوضوعات املقتبس 

منها، وعناوينها، وأرقام الصفحات.
تكتب  الفرنسية،  أو  اإلجنليزية  اللغتني،  بإحدى  مصدر  من  االقتباس  عند    *
املعلومات عنه بلغته هذه. أما الكتب باللغات األخرى، فتترجم املعلومات بشأنها 

إلى اللغة العربية.
*  بخصوص الدراسات واملقاالت، ينبغي ذكر املصادر في حواش حتمل أرقاماً متسلسلة، 

وتوضع في ختام الدراسة أو املقالة.


