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صدر 
ُ
معهد السياسات العامة، جمعية أهلية تأسست عام 2006 في رام الله، ت

« أوراق تقييم أداء، وأوراقًا سياساتية إلى جانب تنظيم برامج  إلى جانب »

تدريبية تندرج ضمن محاولة موسعة للمشاركة في تصويب األداء المؤسساتي 

ورفد النقاش السياسي بالمعلومات الدقيقة والتحليالت المعمقة واألرقام.

في  والعرب  الفلسطينيين  والباحثين  الكتاب  بمساهمات   » « ترحب 

في  البحث  وفي  والدولية،  اإلقليمية  وتشابكاتها  الفلسطينية  السياسة 

المواد إلى دراسات )6000-5000  العامة وتطبيقاتها. يتم تصنيف  السياسة 

كلمة( ومقاالت )3000-4500 كلمة( وعروض كتب )2500-1000(. 

« بأي اقتراحات لعرض كتب سواء صدرت بالعربية أو بلغة  بذلك ترحب »

أجنبية. مع مراعاة أن تلتزم المساهمات المقدمة القواعد المتعارف عليها في 

البحث والكتابة من حيث األصالة والرصانة والصنعة العلمية، وأال تكون مقدمة 

ألي مكان آخر للنشر أو سبق نشرها مستقلة أو نشر جزء منها.

« الكاتب بقبول مادته للنشر في غضون شهر من تسلمها للمادة.  تبلغ »

« مكافأة مالية على المواد التي يتم نشرها.   وتقدم »

السياسات  معهد  عنوان  على  أو  اإللكتروني  المجلة  بريد  على  المواد  ترسل 

العامة البريدي. 
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في البــدايـــة

 ندفع بهذا العدد من »سياسات« إلى املطبعة، 

فيما تعيش البالد حزنها العميق على واحدة من 

حارسات صوتها وصورتها، الشهيدة الشاهدة 

غادرة  رصاصة  أسكتتها  عاقلة.  أبو  شيرين 

فتردد  ودولته،  االحتالل  ميثل  جندي  أطلقها 

يليق  مبا  العالم  قارات  عبر  »صمتها«  صدى 

بأدائها وسيرتها. استشهدت شيرين على أرض 

مخيم جنني توأم النكبة واملجزرة، لتصبح فصاًل 

من احلكاية التي لطاملا نقلتها بأمانة وشجاعة 

ومهنية واقتدار. 

لم يأت »حتييد« شيرين )إذا استعرنا املفردة 

من »مغسلة« اإلعالم اإلسرائيلي املُجّند( خارج 

السياق، وإمنا في ظل أجواء ميدانيٍة ساخنٍة، 

إسرائيل،  في  املستوطنني«  »حكومة  برعاية 

وفرض  احملتلة،  القدس  مدينة  تهويد  عناوينها 

باحلرم  يتعلق  ما  بكل  إجحافًا  أشد  وقائع 

املناطق  في  نهبه  ميكن  ما  ونهب  القدسّي، 

سياسي  معنى  أي  وجتاهل  »ج«،  املصنفة 

للفلسطينيني في هذه البالد خارج دائرة الرهان 

على جدوى الرشاوى املعيشية.

مييني/  استقطاب  ظل  في  كلّه  هذا  يأتي 

وائتالف  فاقعة،  يسارية  وذيلية  حاّد،  مييني 

حكومي يعيش على احلافة، وغالبًا ما يجد في 

السطو على حقوق الفلسطينيني خشبة جناة.

احملكمة  انزياح  املشهد،  في  اجلديد 

قناع  جانبًا  وإلقاؤها  العليا ميينًا،  اإلسرائيلية 

لطاملا  التي  والدولية  اإلنسانية  املعايير  مراعاة 

ملشاريع  رافدًا  نفسها  عن  لتعلن  به،  تقّنعت 

الفصل  لشرعنة  وأداًة  والتشريد  االقتالع 

بتاريخ  نهائيًا  العنصري، عبر إصدارها قرارًا 

4 أيار 2022 يتيح للجيش اإلسرائيلي »إخالء« 

املساكن الفقيرة في مسافر يطا من أهلها على 

عليها  نار« يسيطر  »منطقة إطالق  أنها  اعتبار 

اجليش، وال يحق للفلسطينيني »االعتداء عليها« 

من خالل »االستيطان« الدائم فيها! 

في هذا العدد من سياسات، معاجلٌة حتليليٌة 

شاملٌة تضع األحداث اآلنية في سياقها الوطني 

واالستراتيجي أجنزها احمللل السياسي محمد 

ثانية  مرًة  القدس  »من  عنوان  حتت  هواش، 

القضية  جتاهل  سياسة  أمام  أحمر  ضوء   -
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الفلسطينية«، فيما ُيركز باقي العدد على قضايا 

والصمود  البقاء  تعزيز  موضوع  في  حاسمة 

الداخلي  األداء  حول  تتمحور  األهلية،  واملناعة 

على املستوى االجتماعي.

يبدأ محور العدد بتقرير افتتاحي عن مضامني 

طاولة مستديرة نظمها معهد السياسات العامة 

حول »املنظور الفلسطيني للسياسات العامة - 

محمد  د.  كتبه  منوذجًا«،  االجتماعية  احلماية 

السياسات  رسم  لتجربة  مراجعة  تليه  عودة، 

سالم،  وليد  للدكتور  فلسطينيًا  والتخطيط 

بصفتها  االجتماعية  احلماية  حول  ومداخلة 

لداود  االجتماعية  العدالة  أدوات  أبرز  إحدى 

الطاولة  على  مناقشتهما  جرت  اللتان  الديك، 

املستديرة ذاتها.

في السياق ذاته، يكتب د. أحمد أبو دية مقالة 

حتمل مساءلة للقوى واحلركات الفلسطينية حول 

واقتصادية،  اجتماعية  برامج  اعتمادها  مدى 

اآلني،  الواقع  تالمس  بدراسة  احملور  ليختتم 

وتعالج موضوع احلماية الوطنية للفئات الهشة 

بشأنه،   مقترحها  وحتمل  األسعار،  غالء  من 

للباحث محمود أبو شنب.  

توطني  سياسات  حول  دارسًة  العدد  يضم 

املواد اخلام في الصناعات الفلسطينية للباحث 

زكريا السرهد، مبا يقّدم إجابة جزئية على حتدي 

الغالء املتسارع، خصوصًا مع تصاعد أزمات 

تصّعده  عاملي  وغالء  الدولية،  التوريد  سالسل 

املساعدات  لدور  وقراءًة  األوكرانية،  األزمة 

الدولية وإيرادات املوازنة في النمو االقتصادي 

في فلسطني أجنزها د. محمد كمال أبو عمشة، 

تليها مداخلة حول الصحة اجلنسية واإلجنابية 

للنساء ذوات اإلعاقة  للباحثة في جمعية جنوم 

األمل لتمكني النساء ذوات اإلعاقة حال علي.

دراسٌة  العدد،  في  الداخلي،  الصعيد  على 

الفلسطيني  املشهد  مأزق  أسئلة  مع  تتعامل 

مبكوناته كافة، خاصة الواقع اإلشكالي للحركة 

الوطنية الفلسطينية، في محاول للبحث عن فرص 

االستنهاض. الدراسة للباحث الواثق طه، وهي 

الوطني  »املشروع  لكتاب  عرض  مع  تتكامل 

الفلسطيني: تطوره ومأزقه ومصائره«، من تأليف 

املؤرخ الفلسطيني املرموق ماهر الشريف. 

أدوات  عن  الفلسطينيني  بحث  سياق  وفي 

سياقات  في  حضورهم  وتطوير  نضالهم  لدعم 

التميمي  خضر  باسم  د.  ينجز  حيوية،  دولية 

املنظمات غير  دراسًة حتت عنوان »دبلوماسية 

احلكومية في السياسة اخلارجية الفلسطينّية«، 

جتاورها دراسة للباحث عبد الغني سالمة تعالج 

القضية  جتاه  األميركية  اإلستراتيجية  تغّيرات 

الفلسطينية.

صائب  للدكتور  استعادة  العدد،  ختام  في   

عريقات وجتربته الرائدة والثرية وشهادته على 

حقبة مهمة، عبر إضاءة على كتابه »دبلوماسية 

احلصار«، أجنزها الكاتب عمر رمضان صبرة.
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**رئيس مجلس إدارة معهد السياسات العامة.

د. محمد عودة**

مدخل
الفكرية  األسس  هي  العامة  السياسات 

الرسمية  الجهات  عليها  َتبني  التي  والرؤى 

خططها وقراراتها، وهي عملية متعّددة األوجه، 

تتشارك فيها جهات عدة - عىل مستويات مختلفة 

- وتتعاون للتأثري يف صناعة القرار. وبذلك، فإن 

السياسات العامة هي وسيلة اإلدارات الحكومية 

وتوضيح  ونشاطاتها  أفعالها  عن  التعبري  يف 

أهدافها والخطط التي تضعها ملعالجة القضايا 

القرارات  مجموعة  وتشمل  املجتمع،  يف  العامة 

وما  عمله  يجب  ما  تتضّمن  التي  الحكومية 

المنظور الفلسطيني للسياسات العامة،
 وسياسات الحماية االجتماعية نموذجًا*

يجب أال يعمل يف ظل املعطيات القائمة، وبهذا 

تطبيق  آلليات  العامة مرشداً  السياسات  تعمل 

القرارات التي تعمل عىل حل املشكالت القائمة.

صناعة  مفهوم  تكريس  إىل  للحاجة  نظراً 

صنّاع  لدى  ثقافة  لتصبح  العامة  السياسات 

عن  التساؤالت  بعض  عن  ولإلجابة  القرار، 

ومدى  عامة  سياسات  وجود  إىل  الحاجة  مدى 

أهميتها؟ ومعرفة مستويات السياسات العامة 

وكيف يتم صوغها ومن الذي يتوالها؟ وتحديد 

بادر  فقد  صناعتها؟  ترافق  التي  املشاكل 

لطاولة  اإلعداد  إىل  العامة  السياسات  معهد 

ُتعنى  العام،  هذا  من  شباط  مطلع  مستديرة 

والسياسات  للحكومة  العامة  »السياسات  بـ 

مستشار  خاللها،  قدم،  نموذجاً«.  االجتماعية 

محور العدد: السياسات االجتماعية - مفاهيم ونماذج

السياسات  معهد   نظمها  مستديرة  دائرة  افتتاحي حول  *تقرير 

الواقع  بني  العامة  »السياسات  عنوان  تحت  اهلل  برام  العامة 
والطموح« مطلع شباط من العام الحايل.
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رئيس الوزراء للتخطيط والخبري يف السياسات 

عرضاً  سالمة،  إسطيفان  د.  وصناعتها  العامة 

العامة،  للسياسات  الفلسطيني  للمنظور 

للشؤون  الوزراء  رئيس  مستشار  قدم  بينما 

لسياسات  عرضاً  الديك  داود  أ.  اإلسرتاتيجية 

لصناعة  تطبيقي  كنموذج  االجتماعية  الحماية 

مجموعة  بحضور  وذلك  العامة،  السياسات 

مجال  يف  واألكاديميني  واملختصني  الخرباء  من 

مختلفة،  اختصاصات  من  العامة  السياسات 

املدني،  باملجتمع  عالقة  ذات  هيئات  وممثيل 

وممثيل بعض املؤسسات الدولية، وجرى خالل 

قبل  الرئيستني  املداخلتني  عىل  التعقيب  اللقاء 

عىل  الحصول  بهدف  للنقاش،  املجال  إتاحة 

اللقاء  محاور  عىل  وتوصيات  راجعة  تغذية 

الرئيسة.

المنظور الفلسطيني
 للسياسات العامة

بأنها  العامة  السياسات  سالمة  د.  عرّف 

كل ما يصدر عن الجهات الرسمية من قوانني 

وخطط وقرارات تؤثر يف حياة الناس من خالل 

مجموعة من اإلجراءات والترصفات والتدخالت 

تمتنع  ما  أن  إىل  الفتاً  الحكومة،  تنفذها  التي 

من  أيضاً  ُيعترب  أعمال  من  فعله  عن  الحكومة 

السياسات العامة.

سياسات  إىل  العامة  السياسات  تنقسم 

املستوى  عىل  إعدادها  يكون  إسرتاتيجية 

-2017 الوطنية  السياسات  كأجندة  الوطني، 

كالخطط  القطاعي،  املستوى  وعىل   ،2022

اإلسرتاتيجية للقطاعات الرئيسة. أما السياسات 

الدورية فتعرّب عنها قرارات الحكومة وهيئاتها 

التي تحمل أجندتها، وهي تبدأ وتنتهي يف وقت 

محدد.

مراحل وضع السياسات
 العامة على المستوى الوطني

العام 2008، لم تكن لدى الجهات      قبل 

الرسمية وصناع القرار سياسات عامة يعملون 

قوائم  عىل  العمل  جرى  وإنما  هديها،  عىل 

احتياجات؛ لتنتج عن ذلك سياسات غري واقعية 

كما  حينه،  يف  الخاطئة  االفرتاضات  بسبب 

بعني  يأخذوا  لم  العامة  السياسات  صنّاع  أن 

السياسات  تنفيذ  أمام  االحتالل  عائق  االعتبار 

الحكومية  الهيئات  جهوزية  وعدم  املتخذة، 

كان  الذي  األمر  الفنية،  الناحية  من  والوزارات 

االفرتاضات  يف  للوقوع  إضافياً  سبباً  بدوره 

صنع  حاضنة  تغيري  جانب  إىل  الخاطئة، 

السياسات، التي بدأت بوزارة التخطيط لتنتقل 

املالية  وزارة  إىل  مجدداً  ثم  الوزراء  رئاسة  إىل 

والسياسات  التخطيط  دمج  مفهوم  إطار  يف 

العامة مع املوازنة. يف العام 2016 دمج فريق 

التخطيط مع فريق املوازنة يف كل وزارة وهيئة 

املوازنة  بني  الفجوة  بقيت  ذلك  ومع  حكومية، 

والتخطيط واضحة املعالم، مما جعل التخطيط 

نقل  حني  إىل  وفرعياً  هامشياً  املالية  وزارة  يف 
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رئاسة  إىل  العامة  والسياسات  التخطيط  ملف 

إعداد  عىل  مدربة  فرق  تعمل  حيث  الوزراء، 

السياسات العامة والخطط الوطنية.  

العوامل التي تتحكم
في إصدار السياسات الحكومية

مكوناته  بجميع  املجتمع  احتياجات  تتطلب 

لحل  وجديدة  دائمة  سياسات  وقطاعاته 

املشاكل وتلبية االحتياجات، وللوصول إىل ذلك 

ال بد من دراسة الُبعد القانوني والبيئة الناظمة 

للسياسات، كذلك يتم أخذ أثر الرأي العام ودوره 

يف التعبري عن التوجهات املجتمعية واحتياجاتها 

بعني االعتبار، إىل جانب مجموعات الضغط التي 

تمارس دوراً مؤسساتياً يف الطلب من الحكومة 

إعداَد سياسات محددة، ويلعب اإلعالم - يف هذا 

الصدد - دوراً مهماً يف إبراز قضايا محددة ُتهم 

واضحة  حكومية  سياسات  وتتطلب  املجتمع 

ملعالجتها. وللوزارة أو الهيئة الحكومية، أيضاً، 

دور مهم يف املساهمة يف إعداد سياسات عامة يف 

مجال اختصاصها ونطاق عملها، ويعتمد ذلك 

يف  وتأثريها  الحكومية  الدائرة  قوة  عىل  أحياناً 

وضع احتياجاتها من سياسات عامة يف القطاع 

الذي تمثله عىل سلم أولويات الحكومة.

العالقة مع الشركاء
يتم إرشاك فعاليات املجتمع املدني بقطاعاته 

إىل  باإلضافة  واألكاديمية  واألهلية  الخاصة 

وجميع  األولية  املشاورات  يف  العادي  املواطن 

الوطنية، ومن  العامة  السياسات  إعداد  مراحل 

الوطنية  السياسات  أجندة  ذلك،  عىل  األمثلة 

2017-2022، التي تم فيها التحول من أربعة 

قطاعات رئيسة إىل اثنتني وعرشين إسرتاتيجية 

السياسات  أجندة  محاور  لتشكل  قطاعية، 

الخطط  أن  االعتبار  بعني  آخذين  الوطنية، 

القطاعية من الصعب ربطها باملوازنة وتحويلها 

إىل إسرتاتيجيات قطاعية.

 - الطارئة  الظروف  بسبب  الحكومة  مددت 

خاصة بعد أزمة جائحة كورونا - العمل بأجندة 

التنمية  مفهوم  تعتمد  التي  العامة  السياسات 

خطط  مجموعة  من  تتكون  التي  بالعناقيد، 

يف  العميق،  االقتصادي  بالتدخل  تقوم  عمودية 

إطار تركيز الحكومة عىل خمسة قطاعات ذات 

أولوية هي:

وقطاع  املهني،  والتدريب  التعليم  قطاع 

والزراعة  والنساء،  الشباب  وتشغيل  الصحة، 

ودعم الرشكات الصغرية واملتوسطة، وسياسات 

البنية التحتية. 

نظام الحماية االجتماعية نموذجًا
قدم  املستديرة،  الطاولة  فعالية  وضمن 

اإلسرتاتيجية  للشؤون  الوزراء  رئيس  مستشار 

أ. داوود الديك عرضاً لنظام الحماية االجتماعية 

العامة،  السياسات  لصناعة  تطبيقي  كنموذج 

تهم  التي  التساؤالت  عن  لإلجابة  محاولة  يف 
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املواطن، ودور السياسات االجتماعية يف االنتقال 

تغيري  عىل  تعمل  التي  االجتماعية،  العدالة  إىل 

واقع املواطن نحو األفضل، من هنا يأتي السبب 

وراء وضع السياسات العامة االجتماعية. 

تعاني السياسات االجتماعية من: 
أوالً- التفكك ضمن السياسة الواحدة أو القطاع 

العدالة من حقوق  مرتكزات  غياب  الواحد: 

ومساواة وإنصاف ومشاركة.

بني  الفجوة  السياسات:  عرب  التفكك   - ثانياً 

التعليم وسوق العمل، الفجوة بني سياسات 

الحماية االجتماعية والتشغيل، الفقر متعدد 

األبعاد.

الرتتيبات  التنفيذ:  وسائل  يف  التفكك  ثالثاً- 

املؤسسية، والبيانات واإلحصاءات، والتمويل.

العامة  السياسات  صنع  عملية  ولتطوير 

إجراء تحليل  ينبغي:  األدلة،  بناًء عىل  وأدواتها 

توفر  معّمق،  وطني  واقتصادي  اجتماعي 

إرادة سياسية ومشاركة املواطنني ومؤسسات 

ومؤسساتي،  قانوني  إصالح  املدني،  املجتمع 

وحوكمتها  العام  القطاع  مؤسسات  تطوير 

تقدير  راسخة،  مؤسسية  ترتيبات  وترسيخ 

الالزم  املايل  الغالف  وتأمني  املالية  التكلفة 

هذه  تتمكن  حتى  السياسات؛  هذه  لتنفيذ 

الفئات  معيشة  مستوى  رفع  من:  السياسات 

الفقرية واملحرومة، تقليص الفجوات، التصدي 

وتجلياتهما،  بأشكالهما  والتمييز  للحرمان 

أو  التفاوتات  توليد  وعدم  الفرص  تكافؤ 

يضمن  وتمكني  عادل  إطار  بناء  توسيعها، 

الحقوق للجميع.

تتشارك  أن:  من  بد  ال  حلول،  إىل  للوصول 

ذات  املدني  املجتمع  ومؤسسات  الحكومة 

الزكاة  ولجان  الخريية  كالجمعيات  العالقة 

املنظمات  يف  اإلنساني  الدعم  قطاع  وكذلك 

التكامل والتآزر  العمل عىل تعزيز  الدولية، يف 

والحماية  االجتماعية  التنمية  برامج  بني 

اإلغاثة  برامج  وبني  جهة،  من  االجتماعية 

والدعم اإلنساني من جهة أخرى، بهدف بناء 

سياسات اقتصادية عادلة وشاملة ومستدامة، 

االستعداد  يف  االستثمار  تشجيع  يساهم  كما 

والتخطيط - عىل قاعدة التعاون والتفاعل بني 

واملؤسسات  واالجتماعية  االقتصادية  الهياكل 

التدخالت الرسيعة  السياسية، سواء من حيث 

وبني  القطاعات  بني  والتنسيق  والفورية، 

يف   - قطاع  كل  داخل  األساسيني  الالعبني 

تحويل برامج الحماية االجتماعية املختلفة إىل 

للكوارث  مستجيب  االجتماعية  للحماية  نظام 

والصدمات.

تقليل  عىل  التشاركي  الجهد  هذا  سيعمل 

التي  العامة  السياسات  من  والقلق  التوتر 

تأخذها الحكومة، والعمل مع املواطن عىل إعادة 

الثقة يف صانع السياسات.

عىل  التعقيب  يف  املتميز  الحضور  ساهم 
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نظر  ووجهات  باستفسارات  املداخلتني 

قيمة نجملها يف الخالصة والتوصيات أدناه:

صنع  يف  أولويات  عىل  الحكومة  اعتماد   •

التعليم  االعتبار:  بعني  تأخذ  السياسات 

النساء  وتشغيل  املهني،  والتدريب  والصحة 

والشباب، وتطوير سياسات البنية التحتية.

لحوكمة  قانونية  إصالحية  سياسات  اعتماد   •

القطاع العام.

• توعية مجتمعية مستمرة بصناعة السياسات 

العامة ودورها يف خدمة املجتمع إلعادة الثقة 

بني صانع السياسات واملستفيد منها.

• أن يؤخذ بعني االعتبار عند وضع السياسات 

والتحرر  الوطني  البناء  بني  الربط  العامة 

الوطني.

وضع  يف  القاعدي  التخطيط  مبدأ  اعتماد   •

املجتمعات  بإرشاك  العامة،  السياسات 

املحلية يف التخطيط من خالل وحدات الحكم 

أهمية  وإعطاء  القروية،  واملجالس  املحيل 

خاصة إلرشاك الشباب يف صناعة السياسات 

العامة.

وضع  عند  القدس  خصوصية  عىل  التأكيد   •

السياسات العامة عىل املستوى الوطني،

• التشديد عىل تكثيف الجهود الوطنية لتحويل 

برامج الحماية االجتماعية إىل نظام للحماية 

للخدمات  نظام  من  يتشّكل  االجتماعية 

االجتماعية ونظام للضمان االجتماعي.

باعتبارها  الثقافية  بالسياسات  االهتمام   •

أساساً للحوار والتأثري املجتمعي. 

والربامج  التمويل  سياسات  يف  النظر  إعادة   •

والخطط القطاعية.

للسياسات  والتقييم  الرقابي  الدور  تعزيز   •

القطاعية والحكومية.
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*  أستاذ يف جامعة القدس.

د. وليد سالم*

حول:  املستديرة  الطاولة  يف  *مداخلة 

»السياسات العامة بني الواقع والطموح«، معهد 

السياسات العامة - األول من شباط 2022. 

مدخل 
حصول  حقيقة  من  املداخلة  هذه  تنطلق 

والتخطيط  السياسات  رسم  يف  انقطاع 

التحرير  منظمة  تجربة  بني  الفلسطيني 

الفلسطينية بني األعوام 1٩6٥-1٩٩٤، وبني 

الوطني  والتخطيط  السياسات  رسم  تجربة 

أو  املنظمة  مستوى  عىل  سواء  الفلسطيني 

العام  منذ  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 

اليوم. ترتب عىل هذا االنقطاع  1٩٩٤ وحتى 

تجربة رسم السياسات والتخطيط الفلسطيني:
مراجعة تاريخية موجزة ودروس للمستقبل* 

التوازن  عدم  من  وحالة  نسبي  انفصال 

أجل  من  والتخطيط  السياسات  رسم  بني 

السياسات  رسم  وبني  وبينه  الوطني  البناء 

ففي  الوطني،  التحرر  أجل  من  والتخطيط 

ملشاركة  التخطيط  تهمش  املنظمة  حالة 

الوطني،  الكفاح  يف  الفلسطينيني  الالجئني 

بينما بقي التخطيط قائما ولو بشكل مجزوء 

وتحقيق  معيشتهم  ظروف  تحسني  عىل 

أما  العودة.  حق  تحقيق  حني  إىل  صمودهم 

فقد  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  بالنسبة 

سياسات  يف  كتابيا  الوطني  التحرر  تجسد 

التطبيق  لكن  املوضوعة،  وخططها  السلطة 

الواقع  ظروف  أيضا  فرضته  الذي  الفعيل 

والتمويل الدويل أدى إىل إعطاء األولوية ملسار 

محور العدد: السياسات االجتماعية - مفاهيم ونماذج
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املتعلقة  السياسات  لتطبيق  السلطة  عمل 

بالبناء الوطني السيما يف مناطق )أ( و)ب( من 

الضفة الفلسطينية عىل حساب مسار التحرر 

الوطني، وأيضاً )بدرجة جزئية( عىل حساب 

)ج(  املنطقة  يف  ذاته  الوطني  البناء  مسار 

االنقسام  أدى  كما  القدس.  ويف  الضفة،  من 

الفلسطيني منذ العام 2007 إىل خلق مسار 

والبناء  الوطني  التحرر  لعمليتي  معقد 

للمحافظات  ممثال  غزة  قطاع  بني  الوطني 

املحافظات  التي تضم  الضفة  الجنوبية وبني 

الشمالية للوطن. هذا ولم يؤد اإلعالن عن قيام 

العظمى  الغالبية  اعرتاف  بعد  فلسطني  دولة 

من دول العالم بها عام 2012 إىل تغيري هذا 

الهيمنة االحتاللية  الواقع، حيث أدت ظروف 

اإلنسان  اقتالع  عىل  والعمل  األرض  عىل 

وترحيله إىل الرتكيز عىل ما هو ممكن تطبيقه 

هذه  تعالج  وحسب.  الوطني  البناء  مجال  يف 

الورقة هذه القضايا وتنتهي بتوصيات حول 

مخارج مقرتحة للخروج من مأزق االنفصال 

مختلف  بني  الفلسطيني  التخطيط  يف  القائم 

رسم  بني  التوازن  تحقيق  وكذلك  أطرافه، 

السياسات والتخطيط للتحرر الوطني والبناء 

يشمل  بما  متضافر  بشكل  معا  الوطني 

الوطن  داخل  الفلسطيني ككل سواء  الشعب 

أو خارجه. 

الورقة أن تجربة  وبشكل مكثف، تحاجج 

منظمة التحرير الفلسطينية يف رسم السياسات 

قد  الوطنية  السلطة  نشوء  قبل  والتخطيط 

نجحت يف الجمع بني مهمات التحرر الوطني 

حصل  وبعدها  الوطني،  البناء  ومهمات 

بشكل  تخطط  املنظمة  تعد  لم  انقطاع حيث 

لم  كما  الفلسطينيني،  الالجئني  لكفاح  كاف 

وضعتها  التي  والخطط  السياسات  تنجح 

البناء  بني  الجمع  ذلك  تحقيق  يف  السلطة 

موضوعية  ألسباب  الوطني  والتحرر  الوطني 

منها االحتالل واالعتماد عىل املانحني، وذاتية 

من  الجديد  الجيل  تجربة  بانقطاع  تتعلق 

تجربة  عن  والخطط  السياسات  واضعي 

سابقيهم يف منظمة التحرير. 

االنقطاع  هذا  لردم  أفكارا  الورقة  تقرتح 

الوحيد  السبيل  أن  تقرتح  كما  جهة،  من 

عىل  والذاتية  املوضوعية  القيود  لتجاوز 

رسم السياسات ووضع الخطط يف األرايض 

يف  يكمن   1٩67 عام  املحتلة  الفلسطينية 

يف  ككل  الفلسطيني  للشعب  التخطيط 

تنظمها  منسقة  آلية  عرب  والخارج  الداخل 

التنمية  منهجية  وتعتمد  التحرير،  منظمة 

تمكن  التي  املحيل  املجتمع  عىل  املبنية 

الوطني  التحرر  مهمات  بني  الجمع  من 

طاقات  تجنيد  من  انطالقا  الوطني  والبناء 

الوطن  يف  الفلسطينية  املحلية  املجتمعات 

والشتات بهذا االتجاه.  
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حالة االنقطاع في رسم السياسات 
والتخطيط الفلسطيني

الفلسطينية  التحرير  منظمة  تجربة  تميزت 

الوطني،  والبناء  الوطني  التحرر  بني  بالجمع 

فجسد ذلك عىل أرض الواقع معنى كون املنظمة 

الفلسطيني.  للشعب  ومعنويا  سياسيا  كيانا 

لم تكتف  املنظمة  يف إطار كونها »كيانا«، فإن 

بتنظيم العمل الفدائي الكفاحي، وإنما أرفقته 

لبنان  يف  فعلها  تمارس  كانت  عندما  السيما   -

عرب  صحياً  الفلسطينية  باملخيمات  بالعناية   -

إنشاء الهالل األحمر الفلسطيني، وتعليميا عرب 

واقتصاديا  عليها،  واإلرشاف  املدارس  إنشاء 

التشغيلية  صامد  مؤسسة  مشاريع  خالل  من 

يف  عالء«  »أبو  قريع  أحمد  األخ  وثقها  التي 

جانب  وإىل  و200٩(،   2007 )قريع،  كتابني 

ذلك أنشأت منظمة التحرير الفلسطينية مركز 

عن  العلمي  البحث  عملية  تطوير  توىل  أبحاث 

فلسطني والقضية الفلسطينية، ورعت املنظمة 

نبيل  األخ  أعمالها  وثق  التي  العاصفة  إذاعة 

من  عدد  إىل  إضافة   ،)201٣ )عمرو،  عمرو 

الشعبية  االتحادات  الصحف واملجالت، وقامت 

الشعبية  القطاعات  بتأطري  باملنظمة  املرتبطة 

والكتاب  واملهندسني  والطلبة  كاملرأة،  املختلفة 

ذلك  معنى  أطرها.  يف  واملحامني  والصحافيني 

التحرر  مهمات  بني  تمزج  كانت  املنظمة  أن 

البناء  مهمات  وبني  أجله  من  والكفاح  الوطني 

يف  األول  تمثل  منحيني:  اتخذت  التي  الوطني 

تنظيم قطاعات الشعب الفلسطيني يف اتحادات 

وربطها  وطنيا  توعيتها  أجل  من  مختلفة 

كل  كفاح  تنظيم  أجل  ومن  جهة،  من  بالثورة 

قطاع من أجل حقوقه االجتماعية واالقتصادية. 

أما الثاني فتمثل يف تلبية احتياجات الالجئني يف 

الصحة والتعليم والعمل، دون االرتهان وحسب 

إىل الدعم املحدود الذي كانت تقدمه وكالة غوث 

وتشغيل الالجئني، فقد كانت املنظمة - خاصة 

أثناء وجودها يف لبنان - تقوم باإليفاء باملتطلبات 

املعيشية لالجئني إىل جانب الوكالة بما يفوق ما 

تقدمه هذه األخرية، وذلك باالعتماد عىل التمويل 

الذاتي من مشاريع الثورة، وكذلك تمويل الدول 

الحليفة وحركات التضامن والقوى الثورية. كما 

أن وهج الكفاح الفلسطيني قد خلق حالة دعم 

مايل عاملي للوكالة ذاتها حالت دون وصولها إىل 

ما حاق بها من أزمات مالية يف العقد األخري. 

كان  لبنان  يف  التحرير  منظمة  تجربة  يف 

والبناء  الوطني  التحرر  عمليتي  بني  التوازن 

عمليات  كانت  وبالتايل  األوىل،  لصالح  الوطني 

بناء الهوية الوطنية والدعم االقتصادي وتقوية 

والعناية  الصحية  والرعاية  االجتماعي  النسيج 

اندماج  لتعزيز  هدفت  عمليات  هي  بالتعليم 

يف  غرابة  وال  بالثورة،  الفلسطينيني  الالجئني 

ذلك، ففكرة تحرير فلسطني من الخارج كانت 

أعلن  أن  إىل  السائدة، واستمر ذلك  الفكرة  هي 
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دولة  قيام  عن  الفلسطيني  الوطني  املجلس 

1٩67يف  عام  املحتلة  األرايض  عىل  فلسطني 

القرار  هذا  مثل   .1٩88 عام  الجزائر  دورة 

منعطفا انتقل فيه رسم السياسات والتخطيط 

بعدها  بدأت  جديدة  مرحلة  إىل  الفلسطيني 

الخطط إلقامة دولة فلسطني عىل  إعداد  عملية 

األرض، حيث رشعت دائرة الشؤون االقتصادية 

خطة  بإعداد  الفور  عىل  التحرير  منظمة  يف 

الفلسطينية«،  للدولة  االقتصادية  »املقومات 

شهر  يف  منها  األوىل  املسودة  إعداد  تم  التي 

االقتصادي  خالل  من   1٩8٩ العام  من  آب 

الصايغ،  يوسف  الدكتور  البارز  الفلسطيني 

النهائية منها يف حزيران من  النسخة  وأنجزت 

العام 1٩٩0، واحتوت الخطة الواقعة يف زهاء 

والبرشية  الوطنية  املقومات  عىل  صفحة   ٤00

واملوارد  واملالية  واملؤسسية  واإلدارية  والعلمية 

كما  فلسطني،  لدولة  التحتية  والبنية  الطبيعية 

ناقشت السياسات الرضورية من أجل معالجة 

إشكالية قدرة االقتصاد الفلسطيني عىل الحياة 

)الصايغ، 1٩٩0(. 

صايغ،  الدكتور  دراسة  من  االنتهاء  بعد 

منظمة  يف  االقتصادية  الشؤون  دائرة  عكفت 

ونصف  عامني  مدة  دام  عمل  عىل  التحرير 

ابتداء من ربيع عام 1٩٩0 حني ناقش مؤتمر 

خرباء عقد يف تونس وثيقة املقومات التي أعدها 

هذا  عن  نتج  وقد  الصايغ،  يوسف  الدكتور 

العمل يف شهر تموز 1٩٩٣، )أي قبل شهرين 

الفلسطيني  املبادئ  إعالن  اتفاق  توقيع  من 

اإلرسائييل: اتفاق أوسلو( وثيقة »الربنامج العام 

للسنوات  الفلسطيني  الوطني  االقتصاد  إلنماء 

 ٣00 الوثيقة  إعداد  يف  شارك   .»2000-1٩٩٤

خبري وخبرية، وصاغها ٩1 خبريا منهم 6٥ من 

الشتات،  فلسطينيي  من  و21  املحتلة  األرايض 

)نص  تونيس  وواحد  مرصيني،  خرباء  وأربعة 

الوثيقة  إعداد  تم   .)٣ ص.  الوثيقة،  ملخص 

الواقعة يف 12٥0 صفحة بالتعاون مع منظمات 

عربية  وصناديق  املتحدة  األمم  من  مختلفة 

وإسالمية متخصصة كما يذكر األخ أحمد قريع 

الخطة  وبنيت  للخطة.  تقديمه  يف  عالء(  )أبو 

بتنفيذها  البدء  فكرة  السبع عىل  السنوات  ذات 

»حاملا يبارش سكان األرض الفلسطينية املحتلة 

االستقالل  ثم  )ومن  الذاتي  الحكم  ممارسة 

األقل  وعىل  أرضها(،  عىل  الدولة  بقيام  املتوج 

االقتصادي  القرار  اتخاذ  عىل  القدرة  ممارسة 

يف  جاء  كما  الذاتي«  الحكم  ظل  يف  املستقل 

ص.   ،1٩٩٣ الوثيقة،  )ملخص  الوثيقة  نص 

عامي 1٩٩٤ و1٩٩٥  أن  الخطة  2(. وحددت 

لقيادات  والتدريب  التأهيل  عامي  سيكونان 

اإلدارة، وإعداد اإلطار القانوني لالقتصاد. كما 

ركزت الخطة عىل العمل عىل الربط بني الضفة 

عن  مستقل  ممر  خالل  من  فقط  ليس  وغزة 

االحتالل، وإنما عرب تمديد أنابيب املياه والغاز 
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التي  االنطالق  بعد ذلك مرحلة  تأتي  ثم  أيضا. 

وإضافة   .2000 سنة  وحتى   1٩٩6 من  تمتد 

بني  والربط  القانوني  اإلطار  وإعداد  للتدريب 

الضفة وغزة، اشتمل الربنامج عىل توسيع البنية 

اإلسكان  برامج  وتطوير  وتحديثها  التحتية 

النازحني،  من  اآلالف  مئات  لعودة  والتحضري 

النشاط  وتوسيع  املرصيف،  النظام  وهيكلة 

الزراعي وتكثيفه، وتطوير الصناعة اإلنتاجية، 

القتصاد  الفلسطيني  االقتصاد  تبعية  وإنهاء 

الحرة  االقتصادية  العالقات  وتطوير  االحتالل 

واملستقلة مع الدول العربية وأوروبا والعالم.

طموحة  برامج  املذكور  الربنامج  تضمن 

اقتصاديا  يحرض  الذي  الكامل  الذاتي  للحكم 

قاعدة  عىل  االستقالل  إىل  لالنتقال  ومؤسسات 

وحدة  الرشقية  والقدس  وغزة  الضفة  اعتبار 

يف  املشاركة  آليات  واعتماد  واحدة،  جغرافية 

التخطيط والتنفيذ واملساواة بني الرجل واملرأة، 

وحرية فلسطني يف اتخاذ القرار بشأن عالقاتها 

االقتصادية مع العرب والعالم. )منظمة التحرير 

االقتصادية،  الشؤون  دائرة   - الفلسطينية 

 .)1٩٩٣

رسم  تراجع  ببدء  أعــاله  الخطة  أذنــت 

مشاركة  لتفعيل  الخطط  ووضع  السياسات 

الالجئني يف الكفاح الوطني، حيث انتقل مركز 

الداخل،  إىل  والتخطيطي  السياساتي  الثقل 

خالل  الوطنية  السلطة  عمل  اتجاهات  وتشري 

والخطط  السياسات  صعيد  عىل  األوىل  سنيها 

إلنماء  العام  للربنامج  نسبي  اعتماد  إىل 

االقتصاد الوطني من قبلها حتى العام 1٩٩٩ 

تمهيدا  املؤسسات  بناء  نحو  التوجه  كان  حيث 

املفاوضات  النتهاء  كنتاج  فلسطني  دولة  لقيام 

يف  لكن  مقررا.  كان  كما  أيار 1٩٩٩  يف  حولها 

بني  النسبي  االفرتاق  بدأ  قد  كان  نفسه  الوقت 

التحرر  سبيل  يف  والخطط  السياسات  رسم 

البناء  أجل  السياسات من  الوطني، وبني رسم 

للمنظمة  تعود  األوىل  املهمة  صارت  الوطني. 

تحددت  فقد  الثانية  املهمة  أما  وفصائلها، 

كمهمة للسلطة الوطنية الفلسطينية. وحتى ال 

السلطة  فقد تضمنت سياسات  التباس  يحدث 

االحتالل  إنهاء  مهمات  وخططها  الوطنية 

إقامة  أجل  من  والعمل  االستيطان  ومقاومة 

الدولة الفلسطينية املستقلة، لكن هذه املهمات 

تركت تطبيقيا للمنظمة والفصائل، فيما ركزت 

وزارات السلطة ومؤسساتها تطبيقيا عىل تقديم 

الخدمات وبناء املؤسسات، ومحاوالت للعمل يف 

بسبب  نجاح  دون  لكن  )ج(  واملنطقة  القدس 

مساران  موضوعيا  نشأ  وبهذا  االحتالل.  قيود 

محكم  ربط  لتحقيق  العمل  دون  متوازيان 

ومسار  الوطني،  البناء  مسار  هما:  بينهما، 

التحرر الوطني. بعد عام 1٩٩٩ وحني لم يتم 

التوصل إىل اتفاق حل نهائي، ظل املسار األول 

التي  التقييدات  ضمن  )ج(  املنطقة  يف  يعمل 
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هذا  املنطقة،  تلك  يف  للعمل  االحتالل  يحددها 

بينما استمرت يف الوقت نفسه محاوالت السلطة 

االحتالل  أنف  رغم  القدس  يف  العمل  الوطنية 

ودون الحصول عىل تراخيص منه، فتمت إعادة 

يارس  الرئيس  من  بقرار  القدس  أمانة  تشكيل 

عرفات عام 1٩٩8، ثم أعيد تشكيلها مرة أخرى 

عباس،  الرئيس محمود  من  بقرار  عام 2012 

وبني القرارين أصدر املجلس الترشيعي قانون 

القدس العاصمة عام 2002 الذي اعترب القدس 

باملخصصات  أولوية  ذات  )أ(  تنمية  منطقة 

 200٤ عام  القدس  أمانة  وقانون  التنموية، 

الذي لم تتم املصادقة عليه رسميا من الرئيس 

لكنه اعتمد يف ديباجة القانون املعدل النتخاب 

 ، )سالم  لعام 200٥  رقم 10  املحلية  الهيئات 

 .)2020

سياساتيا  الفصل  مسألة  عن  شــذت 

وتخطيطيا بني املنظمة والسلطة فرتة االنتفاضة 

ديفيد  كامب  مفاوضات  فشل  فبعد  الثانية، 

نشبت   ،2000 عام  نهائي  حل  إىل  التوصل  يف 

الرتكيز عىل  عودة  ورافقتها  الثانية،  االنتفاضة 

التحرر الوطني الذي رمى الرئيس يارس عرفات 

استشهد  حتى  ذلك  يف  واستمر  فيه،  ثقله  بكل 

االنتفاضة  تكون  وبهذا   .200٤ العام  أواخر 

الثانية قد تعاكست جزئيا مع االنتفاضة األوىل 

تجربة  غرار  عىل  استطاعت  التي   ،)1٩87(

أن  الخارج  يف  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

الكفاح  بني  وممارستها  تخطيطها  يف  تجمع 

الوطني  البناء  وبني  الوطني،  التحرر  أجل  من 

مفاهيم  وطرح  األرايض،  استصالح  خالل  من 

التعليم  واعتماد  الشعبية،  بالحماية  التنمية 

املنزيل يف ظل إغالق االحتالل الجامعات. وهكذا، 

فقد تمايزت تجربة االنتفاضة األوىل عن تجربة 

الثورة الفلسطينية يف لبنان أيضا، من حيث أن 

الثانية قد استخدمت كفاح الفدائيني املسلح من 

املشاركة  عىل  األوىل  قامت  فيما  التحرير،  أجل 

املقاومة  منهج  واعتمدت  الواسعة  الشعبية 

الشعبية يف الرصاع مع االحتالل. 

تكللت  التي  الثانية  االنتفاضة  انتهاء  بعد 

غزة،  قطاع  من  أحادي  إرسائييل  بانسحاب 

فوز حركة حماس  عن  أسفرت  انتخابات  تاله 

عام  غزة  قطاع  عىل  استيالئها  ثم  عام 2006، 

الغربيون  املانحون  طرح  ذلك  بعد   ..2007

الدكتور  أواًل«، وقامت حكومات  »الضفة  فكرة 

سالم فياض املتعاقبة التي استمرت حتى عام 

201٣ بطرح استعدادها لخوض معركة إثبات 

قد طرحتها خطة خارطة  كانت  التي  الجدارة 

الطريق عام 200٣ كرشط عىل الفلسطينيني أن 

السياسية. قدم  التقدم باملسرية  يلبوه من أجل 

فياض خالل عهده خططاً عدة لبناء االقتصاد 

املؤسسات  وبناء  التنمية  وتحقيق  الفلسطيني 

الطابع  يكتسب  يشء  كل  وأصبح  الشفافة، 

مع  الوطني  البناء  مهمات  عىل  مركزاً  التقني 
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التمرد املحدود عىل ما يفرضه االحتالل  بعض 

عىل مهمات هذا البناء يف املنطقة )ج(. أما الكفاح 

من أجل التحرر الوطني فقد انحرص يف مقاومة 

طرح  ذلك  إطار  ويف  الطابع،  نخبوية  سلمية 

مرشوع جنني أواًل عام 2008، ومشاريع إلعادة 

إعمار غزة بعد حرب 2008- 200٩ التي قدم 

خاللها املجتمع الدويل وعودا بمليارات الدوالرات 

لم  التي  آذار 200٩،  الشيخ يف  يف مؤتمر رشم 

يقدم منها شيئاً الحقا بذريعة سيطرة حماس 

فياض،  حكومة  خطط  ي  )انظر/  الحكم  عىل 

فقد  وهكذا   ،)2010  -200٩  ،2010  ،200٩

أدت سيطرة حماس عىل قطاع غزة إىل انفصام 

يف  وكذلك  الوطني،  البناء  وخطط  سياسات  يف 

خطط التحرر الوطني. مع ذلك فقد شهد البنك 

 2011 العام  يف  الدويل  النقد  وصندوق  الدويل 

وضعا  أسست  قد  فياض  حكومة  خطوات  أن 

أصبح معه الفلسطينيون جاهزين لالستقالل. 

لكن ذلك االستقالل لم يأت. افرتض فياض أن 

املجتمع  سيجعل  الجدارة  امتحان  يف  النجاح 

دولة  بإعطائهم  الفلسطينيني  يكافئ  الدويل 

مستقلة، لكن افرتاضه هذا لم يكن كافيا وحده 

السياسات  رسم  إن  إذ  االمتحان،  يف  للنجاح 

والتخطيط وتطبيقهما عىل األرض كانا يتطلبان 

جمع جهود السلطة واملنظمة معا يف إطار واحٍد 

يخطط لكل من مساري البناء الوطني والتحرر 

هذه  كل  خضم  ويف  متضافر.  بشكل  الوطني 

الالجئني  ملشاركة  التخطيط  تهمش  العملية 

الفلسطينيني يف عملية الكفاح الوطني. 

تعددت مسارات التخطيط يف السلطة الوطنية 

بني الخطط الوطنية العامة، والخطط القطاعية 

الشأن،  بهذا  للقدس  الدورية  الخطط  ومنها 

والخطط املكانية لفلسطني ككل ولكل محافظة 

املحيل  الحكم  وزارة  بني  بالتعاون  حدة  عىل 

البرشية،  للمستوطنات  املتحدة  األمم  وبرنامج 

وخطط التنمية العنقودية التي طرحتها حكومة 

الدكتور محمد اشتية. طرحت هذه الخطط كل 

يشء بما يف ذلك التنمية يف القدس واملنطقة )ج( 

االعرتاف  وعدم  االحتالل  قيود  عىل  التمرد  عرب 

وتمت  االحتالل،  اقتصاد  عن  واالنفكاك  به، 

املطالبة مرارا بتعديل اتفاق باريس االقتصادي. 

السياسات والخطط لم تنجح يف  لكن كل هذه 

التي  الحدود  عن  الوطني  البناء  سقف  تجاوز 

يف  نجاح  هناك  يكن  لم  كما  االحتالل،  فرضها 

التنسيق بني التخطيط ملهمات التحرر الوطني 

ومهمات البناء الوطني بما يعزز تكاملهما عىل 

االعرتاف  يؤد  ولم  االستقالل.  تحقيق  طريق 

عام 2012  املتحدة  األمم  من  كدولة  بفلسطني 

عن أي تعديل عىل هذه الحالة من االنفصام يف 

التخطيط الفلسطيني.   

بشكل أكثر ملموسية، بدأت السلطة الوطنية 

الفلسطينية إعداد خطط سنوية خالل السنوات 

لها )1٩٩٤-1٩٩6(، وصيغت يف  األوىل  الثالث 
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»خطة  للتنمية سميت  أول خطة   1٩٩7 العام 

التنمية الفلسطينية 1٩٩8-2000«، ويف الواقع 

وبرامج  ملشاريع  تجميعا  الخطط  هذه  »كانت 

ص.   ،2016 )الخالدي،  للتمويل«  مرشحة 

16(. ومع طرح مشاريع للتمويل بدأ االنفصال 

النسبي عن الخطة التي صاغتها دائرة الشؤون 

التحرير  منظمة  يف  والتخطيط  االقتصادية 

الفلسطينية املشار إليها آنفا. 

الرتكيز  عاد  الثانية،  االنتفاضة  اندالع  مع 

بقيادة  الوطني  التحرر  مهمات  عىل  لينصب 

للثورة  العام  القائد  بوصفه  عرفات  يارس 

خطط  تراجعت  فرتتها  وإبان  الفلسطينية، 

التنمية  من  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 

العام  االستثمار  خطة  إعداد  فتم  اإلغاثة،  إىل 

الرسيع  التدخل  عام 2000، وبرنامج  الطارئة 

االقتصادي  االستقرار  خطة  تلتها   ،200٣ عام 

واالجتماعي عام 200٤، ثم جاءت بعد استقرار 

من  للتنمية  املدى  متوسطتا  خطتان  األوضاع 

تسلم  مع   .2008-2006 ومن   ،2007-200٥

عام  الحكومة  رئاسة  فياض  سالم  الدكتور 

املؤسسات  وبناء  اإلصالح  خطة  وضع   2007

فرعية  خططا  تضمنت  التي   ،201٣  -2007

أخرى تمت اإلشارة إليها أعاله، تلت ذلك خطط 

وزارات الدكتور رامي الحمد اهلل التي ركزت عىل 

التنمية الوطنية واملواطن أواًل، لتجيء بعد ذلك 

خطط حكومة الدكتور محمد اشتية لرتكز عىل 

التنمية بالعناقيد وقضايا االنفكاك عن االحتالل 

التي لم تتمكن من تحقيق أهدافها نظراً لسطوة 

االحتالل وتحكمه باملعابر بني فلسطني والخارج 

وبني الضفة وغزة، ونظراً إلرصار االحتالل عىل 

رفض إجراء أي تعديل عىل بروتوكول باريس 

اتحادا  يتضمن  الذي   1٩٩٤ لعام  االقتصادي 

جمركيا بني فلسطني وإرسائيل، كما يضع قيوداً 

العالم.  مع  االقتصادية  فلسطني  عالقات  عىل 

إىل جانب ذلك كله، كان هناك كما ذكر خطط 

بالتعاون  املحيل  الحكم  وزارة  أعدتها  مكانية 

مع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية 

)UNHABITAT( لكل محافظة من املحافظات 

اإللكرتونية  )الصفحات   20٣0 العام  حتى 

البرشية،  للمستوطنات  املتحدة  األمم  لربنامج 

ووزارة الحكم املحيل(، وكذلك للمنطقة )ج( من 

فيها  العمل  واسرتاتيجيات  الفلسطينية  الضفة 

وضعت  كما  نفسها(،  اإللكرتونية  )الصفحات 

العام  حتى  لفلسطني  املكانية  للخطة  الرؤية 

20٥0 منذ نهاية العام 201٥)وفا، 201٥(

بسبب  الخطط  تلك  تنجح  لم  باإلجمال، 

مهمة  إنجاز  يف  والذاتية  املوضوعية  القيود 

و)ب(  )أ(  مناطق  يف  املطروحة  الوطني  البناء 

وبشكل جزئي محدود يف القدس الرشقية، هذا 

عوضا عن نخبوية وضع الخطط وعدم مشاركة 

وتنفيذها،  إعدادها  يف  املحلية  املجتمعات 

يف  ساهم  مما  األجنبي،  الدعم  عىل  واعتمادها 
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إىل  أدى  مما  تنفيذها،  عىل  تقني  طابع  إضفاء 

لتحرر  العام  الهدف  مع  لربطه  إضاعة جزئية 

االتجاه.  بهذا  التدريجية  واملراكمة  فلسطني 

ومع هذا النوع من التخطيط بدا كأن املشاريع 

التي ينفذها تقوم ولو جزئيا بدور رفع العبء 

الخاضع  للشعب  الخدمات  لتلبية  االحتالل  عن 

املقابل  يف  االحتالل  يستمر  بينما  لالحتالل، 

بقضم األرض وتهويدها وأرسلتها. 

ترافقت هذه الخطط، مع تراجع عمل منظمة 

والخطط  للسياسات  رسمها  وتراجع  التحرير 

من أجل معالجة أوضاع الالجئني الفلسطينيني 

وإنسانيا  اجتماعيا  وتمكينهم  اللجوء  دول  يف 

الوطني،  التحرر  عملية  يف  طاقاتهم  وإطالق 

تقوم  كانت  التي  صامد  مؤسسة  عمل  وإنهاء 

الفصائل  استمرت  بينما  اقتصاديا،  بتمكينهم 

الضفة،  يف  املدنية  املقاومة  أعمال  تخطيط  يف 

من  بالصواريخ  الهجمات  بتخطيط  وحماس 

غزة. نشأ عن هذا الوضع ليس فقط انفصال يف 

التخطيط بني التحرر الوطني والبناء الوطني، 

وإنما تحدد أيضاً البناء الوطني يف ما هو متاح 

إنجازه، وتحدد الكفاح الوطني يف أنه يدور يف 

دون   1٩67 عام  املحتلة  الفلسطينية  األرايض 

الخارج،  يف  الفلسطينيني  الالجئني  دور  تفعيل 

وكذلك انقسمت أشكال الكفاح من أجل التحرر 

إطالق  وبني  الشعبية  املقاومة  بني  الوطني 

الصواريخ. فكيف يمكن أن تتجاوز عملية رسم 

املأزق  هذا  الفلسطيني  والتخطيط  السياسات 

املعقد واملركب لكل من عمليتي التحرر الوطني 

عملية  إطالق  يمكن  وكيف  الوطني،  والبناء 

الشعب  تشمل  وتنفيذية  سياساتية  تخطيط 

الفلسطيني كله يف الوطن والخارج؟

البديل المقترح 
مع توجه الحكومة الفلسطينية الجديد الذي 

الدكتور اسطيفان سالمة خالل ندوة  عرب عنه 

خطط  إعداد  نحو  العامة،  السياسات  معهد 

ومسؤوليات  أدوار  مع  يتناسب  بما  للوزارات 

التنمية  أن  تقرتح  الورقة  هذه  فإن  وزارة،  كل 

الذي  الطريق  هي  املحيل  املجتمع  عىل  املبنية 

التحرر  مهمات  بني  الجرس  خالله  من  يمكن 

يف  املشاركة  وتعزيز  الوطني،  والبناء  الوطني 

االعتماد  وتنمية  والتخطيط،  السياسات  رسم 

املايل  الدعم  إىل  الركون  وتقليص  الذات،  عىل 

تقوم  محلية  مجموعات  وتشكيل  األجنبي، 

معا،  والتنموية  الوطنية  للمهمات  بالتخطيط 

يف  أو  الوطن  داخل  معا سواء  بتنفيذها  وتقوم 

الفلسطينية  الجاليات  بني  أو  اللجوء  مخيمات 

التنمية  هذه  فما هي  األرض.  بقاع  يف  املنترشة 

تطبيقها  آليات  وما  املحيل،  املجتمع  املبنية عىل 

للفعل  األسايس  املنهج  أن تصبح  يمكن  وكيف 

وتطبيقا  سياساتيا  الفلسطيني  التنموي 

للسياسات؟ 

املحيل  املجتمع  عىل  املبنية  التنمية  منهج 

هو   )Community-Based Development(
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املحلية  املجتمعات  اعتماد  عىل  يقوم  منهج 

باعتبارها الوحدات التي هي ذوات وموضوعات 

التنمية بأوجهها املختلفة البرشية واالقتصادية 

واالجتماعية والوطنية/ النضالية. ذواتها بمعنى 

بوصف  وموضوعاتها،  إليها،  املبادرة  هي  أنها 

أن عوائد التنمية تعود إليها. بهذا املعنى فإن كل 

مجتمع محيل هو فاعل التنمية، وهو موضوعها 

يف الوقت ذاته. 

جغرايف  أساس  عىل  املحيل  املجتمع  يعرف 

كمجتمع محيل بيت حنينا مقابل مجتمع محيل 

شعفاط يف القدس، أو عىل مستوى أعىل مجتمع 

نابلس  محيل  مجتمع  مقابل  القدس  محيل 

وهكذا، أو حتى عىل مستوى أعىل أكثر كاملجتمع 

املحيل الفلسطيني مقابل املجتمع املحيل األردني 

وهكذا. كما يعرف املجتمع املحيل عىل مستوى 

املحيل  املجتمع  نقول  كأن  االجتماعية  الفئات 

للشباب مثال، ويعرف أخريا عىل أسايس قطاعي 

أو  الصناعي،  أو  الزراعي،  املحيل  املجتمع 

السياحي، وهكذا )سالم، 201٩ و2020(. 

لدى رسم السياسات والتخطيط من املقرتح 

الثالث  بتعريفاته  املحيل  املجتمع  عىل  العمل 

من  البدء  يمكن  وبامللموس  أعاله.  املذكورة 

املحتلة  فلسطني  أخذنا  وإذا  أعىل.  إىل  أسفل 

العملية  تنظيم  يمكن  فإنه  1٩67كحالة،  عام 

التخطيطية بحيث تعد كل قرية وخربة ومدينة 

مواقعها  تنمية  تشمل  التي  خططها  بداية 

إىل  يصار  ثم  وقطاعاتها،  وفئاتها  الجغرافية 

تنسيق هذه الخطط مع بعضها البعض لتنشأ 

خطة لكل محافظة، ثم تنسق خطط املحافظات 

معا لتصبح الخطة الوطنية العامة التي تشمل 

االجتماعية  والفئات  الجغرافية  املواقع  تنمية 

والقطاعات يف آن معا وبشكل متناغم، وتكون 

للحكومة يف هذه العملية األدوار اآلتية: 

يف البداية تضع الحكومة بإرشاف من منظمة 

للتخطيط  العام  اإلطار  الفلسطينية  التحرير 

ورؤيته  املحيل،  املجتمع  عىل  املبني  الوطني 

وأهدافه وآليات إنجازه باملشاركة يف كل أرجاء 

الوطن، والجدول الزمني لذلك.

بعد ذلك يشارك مندوبو الحكومة وموظفو 

التي  األنشطة  يف  سكنه  مكان  يف  كّل  وزاراتها 

تنظم إلنجاز الخطط لكل قرية وخربة ومدينة 

يف  املوجودة  الفعاليات  مع  باملشاركة  وذلك 

والقروية  البلدية  املجالس  ومنها  املواقع  تلك 

مختلف  وممثلو  فيها  الخاص  القطاع  وممثلو 

القطاعات  ومندوبو  االجتماعية،  الفئات 

التعليمية والصحية والبيئية والسياحية وغريها 

الفصائل  ممثلو  يشرتك  كما  القطاعات،  من 

السياسية يف هذه العملية. 

تقوم  السابقة  الخطط  كل  اكتمال  بعد 

الحكومة بإعداد الخطة الوطنية العامة، وتكلف 

املحلية  املجتمعات  مع  بتنفيذها  وزارة  كل 

أن  ويمكن  مجاله.  يف  كل  والفئات  والقطاعات 

الطريقة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تعتمد 

الفلسطينيني  لالجئني  التخطيط  يف  نفسها 
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الكرة  أرجاء  شتى  يف  الفلسطينية  والجاليات 

األرضية. 

إذن  السياسات والخطط  تتميز عملية رسم 

سواء  فيها  الفلسطيني  الشعب  كل  بمشاركة 

الفئات  كل  وبمشاركة  الخارج،  أو  الوطن  يف 

السياسية  والفصائل  والرموز  والقطاعات 

يف  لهم  ملكية  يخلق  مما  واملهنية،  واالجتماعية 

تجاه  منهم  التخطيط، وكذلك مسؤولية  عملية 

تطبيقها باملشاركة - دون مجرد انتظار التمويل 

األجنبي أو معونات وكالة الغوث - وباملزج بني 

التطوعي كميزة تاريخية  إعادة االعتبار للعمل 

املصادر  تحفيز  وبني  الفلسطيني  للشعب 

ومن  املحلية  املجتمعات  من  الذاتية  التمويلية 

القطاع الخاص الفلسطيني. تتميز هذه العملية 

وبني  العليا  الجهات  بني  األدوار  بتناغم  أيضا 

عن  املسؤولية  يف  وكذلك  إعدادها،  يف  الشعب 

الفصائل  بمشاركة  تتميز  أنها  كما  تنفيذها، 

مهمات  بني  املزج  يضمن  بما  فيها  السياسية 

التحرر الوطني والبناء الوطني وتنظيم طاقات 

بهما  للقيام  الفلسطينية  املحلية  املجتمعات 

معا وتشكيل األجسام القيادية الالزمة لتنظيم 

املتشابكة  الجوانب  لتنظيم  وكذلك  منهما،  كل 

التخطيط  فإن  امليزات  هذه  عىل  بناء  بينهما. 

لكل فلسطني،  ناجع  املحيل  املجتمع  املبني عىل 

مستوى  عىل  بحرصه  التفكري  الخطأ  ومن 

ويمكن  وحسب.   القروية  واملجالس  البلديات 

أعىل  جسما  التخطيطي  الهيكل  هذا  ينسق  أن 

منظمة  تقوده  والتخطيط  السياسات  لرسم 

السلطة  فيه  وتشارك  الفلسطينية  التحرير 

الوطنية الفلسطينية، وممثلو تجمعات الشعب 

مختلف  يف  وجاليات  الجئني  من  الفلسطيني 

أنحاء العالم.  

الخطط  بتنسيق  الجسم  هــذا  يقوم 

والسياسات الفلسطينية للشعب الفلسطيني يف 

أماكن وجوده كافة وتحقيق التناغم بني تنفيذ 

الخطط  تنفيذ  مع  الوطني  للتحرر  الخطط 

للبناء الوطني. 

حالة تطبيقية: رسم
السياسات والتخطيط للقدس 

رسم  يف  مركزي  دور  الرشقية  للقدس  كان 

منذ  كله  الفلسطيني  والتخطيط  السياسات 

العمل  عىل  التخطيط  تركز  حيث   ،1٩67 عام 

الجبهة  خالل  من  ككل  الفلسطيني  الوطني 

التوجيه  لجنة  ثم   ،1٩7٣ عام  األوىل  الوطنية 

الوطني عام 1٩78 وهما الهيئتان اللتان كانتا 

كل  يف  الفلسطيني  الوطني  للعمل  تخططان 

األرايض املحتلة عام 1٩67. 

استمر التخطيط للقدس كجزء من التخطيط 

حني   1٩٩٣ العام  حتى  ككل  لفلسطني  العام 

فيصل  الراحل  القائد  بقيادة  الرشق  بيت  قام 

وهياكل  خطط  بصياغة  بالبدء  الحسيني 

خاصة بالقدس، وذلك عرب إنشاء »هيئة القدس 

مكونة  تنفيذية  لجنة  قادتها  التي  الوطنية« 
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مختلفة  دوائر  تسع  يقودون  عضوا،   21 من 

والحقوق،  والقانون  واالقتصاد،  للتخطيط، 

الدينية  واملؤسسات  األساسية،  والخدمات 

واملالية والدفاع املدني، وكان لكل دائرة من هذه 

» )سالم، 201٩،  أقسام فرعية  التسع  الدوائر 

ص. 1٥2، وحلبي 2007(. أسست خطة هذه 

الهيئة لتخطيط خاص للقدس، وذلك عىل خالف 

التخطيط السابق للعمل الوطني الفلسطيني يف 

الوطنية  الجبهة  الذي قامت به  أنحاء فلسطني 

ولجنة التوجيه الوطني. كما أن تخطيط الهيئة 

من  القدس  يف  الوطني  البناء  مهمات  عىل  ركز 

أجل تحضريها لالستقالل عن االحتالل، بمعنى 

فلسطينية  هيكلية  تشكيل  يتم  أن  أريد  آخر 

جاهزة لجعل القدس عاصمة لفلسطني املحررة 

أي  أو  الفلسطيني  الكفاح  يسفر  أن  بمجرد 

اتفاق تفاويض عن التوصل إىل هذه النتيجة.

بعد ذلك نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية 

عام 1٩٩٤، ويف عهدها تعددت الخطط  بشأن 

 200٣ للقدس:  القطاعية  كالخطط  القدس، 

التي  و2010  الرشق،  بيت  عن  صدرت  التي 

دولة  رئاسة  يف  القدس  وحدة  عن  صدرت 

صدرت  التي   2022-2018 وخطة  فلسطني، 

عن الوحدة ذاتها بالتعاون مع جامعة القدس، 

وخطة معهد ماس بالتعاون مع وحدة شؤون 

القطاعية  201٩-202٣)الخطط  املفاوضات 

للقدس(. وإىل جانب الخطط القطاعية صدرت 

منها  القدس  شؤون  بــوزارة  خاصة  خطط 

خطة عام 201٣ أعدها الدكتور عناد الرسخي 

)الرسخي، 201٣(، والخطة العنقودية للقدس 

الوزارة  من  حاليا  عليها  العمل  يجري  التي 

)الخطة العنقودية(. وقد قامت بكدار بإصدار 

خطة للقدس عام 2012، أعقبت دراسة كان قد 

أعدها الدكتور محمد اشتية مدير عام »بكدار« 

)بكدار  للقدس  تنموية  لرؤية  أسست  آنذاك 

2012، واشتية 2010(، هذا عوضا عن الخطط 

املحيل  الحكم  املعدة من وزارة  للقدس  املكانية 

بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 

ملؤسسة  مختلفة  وخطط   ،)2020( البرشية 

التعاون لتنظيم عملها يف القدس.

من  القطاعات  عىل  املذكورة  الخطط  ركزت 

الفئات  وعىل  وغريها،  وتعليم  وصحة  سياحة 

االجتماعية السيما الشباب واملرأة. شذ منها عن 

 201٣ لعام  القدس  شؤون  وزارة  خطة  ذلك 

الطارئة  االحتياجات  دعم  عىل  ركزت  التي 

املهددة  والعائالت  بالهدم  املهددة  للبيوت 

من  شابه  وما  الهويات  سحب  جراء  بالرتحيل 

احتياجات طارئة. 

الغائب األكرب من هذه الخطط هو التخطيط 

املعرضة لخطر  الجغرافية  املحلية  للمجتمعات 

وهدم  والرتحيل  األرايض  ومصادرة  االستيطان 

الواقعة   1 قدس  يف  هذه  عدد  ويبلغ  البيوت، 

 21 للقدس  اإلرسائيلية  البلدية  حدود  ضمن 

القدس  محافظة  ضمن  موقعا  و٥0  موقعا. 

ورقة  ويف   .2 وقدس   1 لقدس  الشاملة  كلها 
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 ،201٩ عام  ونرش   2016 عام  الكاتب  قدمها 

محيل  مجتمع  لكل  خطط  إعداد  اقرتاح  جرى 

)حاراته(،  الجغرافية  مواقعه  تشمل  مقديس 

التخطيط  بهذا  يقوم  وأن  وفئاته،  وقطاعاته، 

وتنفيذ الخطط شبكة تنموية محلية يشارك بها 

ممثلو القطاعات والفئات والفصائل السياسية 

يقطنون  الذين  الحكومة  وموظفات  وموظفو 

تنفيذ  سياق  ويف  وهكذا.  محيل  مجتمع  كل  يف 

التبعية  عن  تدريجيا  االنفكاك  يتم  الخطط 

القتصاد االحتالل، وتنشأ روافع تنمية مستقلة 

الذات واملوارد املحلية، وعىل  عنه ومعتمدة عىل 

العالم  الفلسطينية املنترشة يف  الجاليات  موارد 

والكبري،  واملتوسط  الصغري  الخاص  والقطاع 

القدس وبني  وبلدات  التوأمة بني قرى  وموارد 

عىل  يرتتب  املختلفة.  العالم  مدن  يف  أحياء 

قائدة  إىل  املحلية  التنموية  الشبكة  تحول  ذلك 

معرتف بها للتنمية والكفاح الوطني يف آن معا، 

املختلفة  للمواقع  التنموية  للشبكات  ويمكن 

تنبثق  للقدس  عاما  وطنيا  مجلسا  تنشئ  أن 

من  العربية(  القدس  )بلدية  القدس  أمانة  عنه 

جديد لتعمل عىل التوأمة بني املجتمعات املحلية 

وتمثيل  العالم،  مدن  أحياء  وبني  املقدسية 

القدس يف اتحادات البلديات العربية واإلسالمية 

تلك  بمهماتها  األمانة  تقوم  أن  عىل  والعاملية، 

تحت إرشاف منظمة التحرير والهيئات املنبثقة 

عنها كاملؤتمر الوطني الشعبي. تيل ذلك إعادة 

املختلفة  املرجعيات  ألعمال  شاملة  تنظيم 

حفظ  القدس  محافظة  تتوىل  بحيث  للقدس 

مهماتها،  وصف  يف  جاء  كما  والنظام  األمن 

وتتوىل وزارة شؤون القدس مهمة تنسيق عمل 

أيضا  وتقوم  القدس،  يف  الفلسطينية  الوزارات 

الرئيس  مكتب  يف  القدس  وحدة  مع  بالتنسيق 

من أجل إعداد خطط منسقة معا للقدس بدال 

من إعداد خطط متوازية، وتقوم دائرة القدس 

العمل  بتنسيق  وفصائلها  التحرير  منظمة  يف 

الكفاحي الشعبي لتحرير القدس من االحتالل، 

وبهذه الطريقة تحدد املهمات بوضوح وينتهي 

أعمال  وتنسق  فيها،  واالزدواجية  التضارب 

للقدس  العليا  الهيئة  معا  الهيئات  هذه  جميع 

»أبو  عباس  محمود  الرئيس  يرتأسها  التي 

مازن« )سالم ، 201٩(. 

يتيح التصور املطروح أعاله دمج القدس يف 

كما  الفلسطينية،  والتنموية  السياسية  العملية 

يتيح إعادة تشكيل أمانة القدس، بحيث ال تظل 

خارج الرسب يف ما يتعلق باالنتخابات البلدية، 

وقد قرر املجلسان املركزيان واملجلس الوطني 

وفق  القدس  أمانة  إحياء  »إعادة   2018 عام 

أفضل صيغة تمثيلية«، وبقي تنفيذ هذا القرار. 

يتيح هذا التصور املجال أيضا أمام خلق حالة 

املقدسية  املحلية  املجتمعات  يف  شعبية  سيادة 

االحتالل  من  قرساً  املفروضة  السيادة  تواجه 

يف  املشاركة  قاعدة  يوسع  أنه  كما  املدينة.  عىل 

آن معا، ويعزز  الوطني يف  الكفاح  التنمية ويف 

وانخراطهم  التنمية  لعمليات  املواطنني  ملكية 
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مما  الفلسطينية  الجاليات  دور  ويفعل  فيها، 

يحد من االعتماد عىل التسول من الدول الغربية 

لتوحيد  طريقة  يوفر  أخرياً  أنه  كما  املانحة، 

القدس وتوحيدها  كافة بشأن  الوزارات  جهود 

مما  التحرير  منظمة  هيئات  مختلف  مع  أيضا 

يخلق تكامال للجهود ومنع تضاربها وتبعثرها 

لتنسيق  متناغمة  آلية  يخلق  كما  وازدواجيتها، 

الوطني  البناء  مع  الوطني  الكفاح  جهود 

واحد  كل  يؤدي  بحيث  معا  برامجهما  وتنظيم 

منهما دورا تكامليا مع اآلخر.

السياسات  لرسم  التصور  هذا  عىل  بناء 

القدس، يمكن لكل  والتخطيط بشأن محافظة 

محافظة أن تبني تحت إرشاف منظمة التحرير 

النضالية   - التنموية  هياكلها  فلسطني  ودولة 

الوطني  الكفاح  بني  تجمع  التي  املشرتكة 

يف  بينهما  الفصل  دون  معا،  الوطني  والبناء 

الحال  هو  كما  العمل  ومتوازية  منفصلة  أطر 

الفلسطينية وحتى  الوطنية  السلطة  منذ نشوء 

اليوم. ويمكن للمنظمة والحكومة جمع خطط 

يتابع  شاملة  وطنية  خطة  يف  معا  للمحافظات 

إعدادها وتطبيقها مجلس أعىل لرسم السياسات 

وتنسيق الخطط. 

خاتمة 
تاريخية  تجربة  وجود  الورقة  هذه  بينت 

ملنظمة التحرير الفلسطينية يف رسم السياسات 

الوطني  البناء  مهمات  بني  جمعت  والتخطيط 

خالل  خاص  بشكٍل  وطبقت  الوطني  والتحرر 

فرتة وجود منظمة التحرير وفصائلها يف لبنان. 

مركز  انتقال  بعد  أعاله  التجربة  انقطعت 

الفلسطيني  والتخطيطي  السياساتي  الثقل 

الصايغ  يوسف  بدراسة  بدءا  الداخل  نحو 

للدولة  االقتصادية  املقومات  عن   1٩٩0 لعام 

لبناء  العام  بالربنامج  مرورا  الفلسطينية، 

للسنوات  الفلسطيني  الوطني  االقتصاد 

بالسياسات  انتهاء  وليس   ،2000-1٩٩٤

منذ  الوطنية  السلطة  وضعتها  التي  والخطط 

نشوئها عام 1٩٩٤ وحتى اليوم. يف غمار هذا 

التوقف  أولها  فجوات  عدة  تطورت  االنقطاع 

الكفاح  يف  الالجئني  ملشاركة  التخطيط  عن 

الوطني ووقف عمل مؤسسة صامد التي كانت 

جعلهم  مما  لهم،  الكريم  العيش  بتوفري  تعنى 

الكرامة  امتهان  لعمليات  عرضة  يصبحون 

السيما يف لبنان ولالعتماد وحسب عىل املعونات 

املتناقصة لوكالة الغوث وبعض الدعم املحدود 

من منظمة التحرير. وثانياً نشأ انفصال نسبي 

والعمل  الوطني  التحرر  أجل  من  العمل  بني 

مهمات  فإن  وثالثاً  الداخل.  يف  الوطني  للبناء 

البناء الوطني قد أصبحت مختزلة بحفظ البقاء 

والوجود والبناء يف مناطق )أ( و)ب(، مع تعثر 

القدس واملنطقة )ج( بسبب  البناء يف  عمليات 

قيود االحتالل الفظة. بمعنى آخر فقد اختزلت 

آن  يف  الوطني  والبناء  الوطني  التحرر  عمليتا 

اقرتحت  املركب  املأزق  هذا  من  للخروج  معا. 
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عىل  تعتمد  السياسات  لرسم  منهجية  الورقة 

يف  الفلسطينية  املحلية  للمجتمعات  التوجه 

الوطن والخارج ضمن عملية تخطيط للشعب 

الفلسطيني ككل ترشف عليها وتنسقها منظمة 

املعوقات  بتجاوز  توجه يسمح  التحرير، وهي 

بني  وللجمع  جهٍة  من  االحتالل  يفرضها  التي 

من  الوطني  والبناء  الوطني  التحرر  مهمات 

جهة أخرى. 

تطبيق  لكيفية  دراسية  حالة  الورقة  قدمت 

عىل  الرشقية،  القدس  حالة  يف  أعاله  املنهجية 

أن تقدم مقرتحات آلليات تطبيقية يف مختلف 

أماكن وجود الشعب الفلسطيني ضمن الدراسة 

وتويص  هذا  عليها.  العمل  يتم  التي  املوسعة 

الورقة بدراسة تجربة منظمة التحرير يف لبنان 

بشكل معمق لالستفادة منها تطبيقيا، وكذلك 

دراسة تجربة التخطيط الفلسطيني يف الضفة 

قبل  أي  و1٩٩٤   1٩67 بني  والقدس  وغزة 

نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما لم 

تتطرق إليه هذه الورقة حيث يحتاج إىل بحث 

من  الكثري  تحوي  تجربة  وهي  خاص،  معمق 

والتخطيط  السياسات  رسم  لحارض  الدروس 

الفلسطيني. 
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*مستشار رئيس الوزراء للشؤون اإلسرتاتيجية.

داود الديك*

أو  مصيبة  أو  كارثة  بالعالم  حلّت  كلما 

االجتماعية.  الحماية  الحديث عن  أزمة تعاىل 

األوكرانية  األزمة  إىل  كوفيد-1٩  جائحة  فمن 

تمثلت  الغذائي  األمن  أزمة يف  تبعها من  وما 

يف ارتفاع أسعار الوقود واملواد الغذائية، كل 

االجتماعي  بالتماسك  تعصف  الحوادث  هذه 

واالستقرار، وتولّد مزيداً من الحرمان والفقر 

تحققت يف  مكتسبات  أي  وتهدد  والتهميش، 

إطار التنمية ومكافحة الفقر.

الحماية  إىل  نظرنا  ما  إذا  كثريا  نخطئ 

للفقراء  ترضية  وجوائز  كعطايا  االجتماعية 

من  حق  االجتماعية  فالحماية  واملحرومني، 

حقوق اإلنسان، وهي املنظور الذي من خالله 

الحماية االجتماعية أحد أهم أدوات العدالة االجتماعية

أساس  وهي  بدولته،  عالقته  املواطن  يقيم 

العقد االجتماعي ومدماك العدالة االجتماعية 

وصمغ التماسك االجتماعي. 

عىل  الفقر  مع  تعاملنا  إذا  كثريا  نخطئ 

متعدد  فالفقر  نقصه،  أو  الدخل  غياب  أنه 

أن  يجب  ومواجهته  واألشكال،  األسباب 

نقص  إىل  إضافًة  األبعاد.  متعددة  تكون 

القدرة  الفقر عدم  الدخل أو انعدامه، يشمل 

وتعليم  )صحة  الخدمات  عىل  الحصول  عىل 

وسكن وماء وكهرباء...(، ويشمل أوجهاً من 

العام،  الحرمان، كانعدام املشاركة يف الشأن 

وانعدام  واملهارات،  الفرص  من  والحرمان 

األمن الغذائي.

محور العدد: السياسات االجتماعية - مفاهيم ونماذج
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ما هي الحماية االجتماعية؟
يف  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  نص 

الحق يف  »لكل شخص  أن:  )1( عىل  املادة 2٥ 

مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاه 

وامللبس  املأكل  صعيد  عىل  خاصة  وألرسته،  له 

واملسكن والعناية الطبية والخدمات االجتماعية 

الرضورية، وله الحق يف ما يأمن به الغوائل يف 

حاالت البطالة أو املرض أو العجز أو الرتّمل أو 

الخارجة  الظروف  من  ذلك  أو غري  الشيخوخة 

عن إرادته التي تفقده أسباب عيشه«.

الحماية  الدولية  العمل  منظمة  عرفت 

سياسات  جملة  يف  تتمثل  بأنها  االجتماعية 

الفقر  مشاكل  من  الحّد  إىل  تهدف  وبرامج 

يف  اإلنسان  تعرتض  قد  التي  والضعف 

الحصول  له  وتضمن  لها.  والتصدّي  حياته، 

عىل: تعويضات عائلية، حماية األمومة، تعويض 

إعانة  العمل،  إصابات  عن  التعويض  البطالة، 

الشيخوخة،  معاش  صحية،  حماية  مرضية، 

معاش اإلعاقة، معاش الورثة.

االقتصادية  املتحدة  األمم  لجنة  تعرف 

الحماية  )اإلسكوا(  آسيا  لغربي  واالجتماعية 

االجتماعية بأنها حق من حقوق اإلنسان، تشمل 

جميع التدابري التي توفر االستحقاقات النقدية 

والرعاية  الدخل  ضمان  أجل  من  والعينية 

الصحية. 

الحماية  فإن  الدويل،  البنك  منظور  ومن 

وتحقيق  الفقر،  من  للحد  »وسيلة  االجتماعية 

قدر أكرب من املساواة بني الجنسني، والحد من 

الوظائف  وتعزيز  االقتصادية،  املساواة  عدم 

الجيدة«.

ومن مجمل هذه التعريفات، يمكن القول إن 

أدوات  عبارة عن مجموعة  االجتماعية  الحماية 

وتدابري وإجراءات فعالة للوقاية من الصدمات 

الفئات  وتمكني  الفقر،  من  والحد  واملخاطر 

من  الخروج  طريق  عىل  واملهمشة،  الفقرية 

مقاربات  االجتماعية  الحماية  وتتضمن  الفقر. 

التحول  التمكني،  الحماية،  الوقاية،  منها:  عدة 

)بمعنى نقل الناس من حالة إىل أخرى(.

أداة  جوهرها  يف  االجتماعية  الحماية  تعترب 

الفئات  خصوصاً  واملجتمعات،  األفراد  لتمكني 

مستفيدين  يبقون  فال  واملهمشة،  الفقرية 

)متلّقني( للمساعدات والخدمات فحسب، وإنما 

يصبحون عنارص فاعلة يف عملية التنمية.

الصلة  وثيق  ارتباط  االجتماعية  للحماية 

الحديث عن  يمكن  االجتماعية، فال  العدالة  مع 

للحماية  نظام  توفر  دون  االجتماعية  العدالة 

االجتماعية.  خصوصاً إذا ما أخذنا بعني االعتبار 

املساواة  االجتماعية:  للعدالة  األربعة  العنارص 

واإلنصاف واملشاركة والحقوق.

االجتماعية  الحماية  فإن  املنطلق،  هذا  ومن 

الالمساواة،  فجوة  ردم  يف  مهما  دورا  تلعب 

واألمن  الدخل،  أمن  من  األدنى  الحد  وتحقيق 

الدخل  توزيع  إعادة  يف  وتساهم  الغذائي. 

والفرص. 
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نظم الحماية االجتماعية هي تعبري عن عقد 

يجسد  بلد،  كل  يف  أو ضمني  اجتماعي رصيح 

الخيارات االجتماعية بشأن التضامن االجتماعي 

مع  تفاعله  وكيفية  ونطاقه،  من حيث طبيعته 

اعتبارات االقتصاد السيايس األوسع. 

والتفاعل وطيد بني نظم الحماية االجتماعية 

األخرى،  واالقتصادية  االجتماعية  والقطاعات 

ونظم  املالية  والسياسات  العمل  كأسواق 

التعليم وسياسات اإلسكان والبيئات الحرضية، 

والسياسات االجتماعية واالقتصادية بشكل عام. 

االجتماعية  الحماية  إصالح  تناول  ينبغي  لذا 

الفنية، إىل جانب منظور السياسة  الناحية  من 

االجتماعية األوسع.

تؤثر أنظمـة الحماية االجتماعية وتصميمها 

ونطاق تغطيتها يف تشـكيل التماسك االجتماعي 

العمل  سـوق  وهيكلية  االجتماعية  والعدالة 

إضافة  حدته،  من  والتخفيف  الفقر  ومكافحة 

إىل القـدرة عىل مواجهة الصدمات االقتصادية 

يف أي مجتمع. 

أهداف الحماية االجتماعية
ومحدودي  واملهمشني  الفقراء  حماية  أوالً- 

الدخل من آثار الهزات والصدمات والكوارث 

واألوبئة. 

الفقرية  الفئات  معيشة  مستوى  رفع  ثانياً- 

واملحرومة.

ثالثاً- تقليص الفجوات.

والعنف  والتمييز  للحرمان  التصدي  رابعاً- 

بأشكالها وتجلياتها كافة.

خامساً- تكافؤ الفرص وعدم توليد التفاوتات 

أو توسيعها.

وتضمني  وتمكني  عادل  إطار  بناء  سادسا: 

يضمن الحقوق للجميع.

نظم الحماية االجتماعية
تصميمها  يف  االجتماعية،  الحماية  نظم 

ونطاقها، هي ما يرسم، يف أي مجتمع، مالمح 

التماسك االجتماعي، والعدالة االجتماعية، وبنية 

سوق العمل، والوقاية من الفقر والتخفيف من 

االقتصادية.  الصدمات  وجه  يف  واملنعة  حدته، 

للغاية  رضورية  الفعالة  االقتصادية  فالحماية 

وبالتايل  املستدامة،  التنمية  أهداف  لتحقيق 

الوفاء بوعد خطة التنمية املستدامة لعام 20٣0 

أسايس  حق  أنها  عىل  عالوة  أحد،  إهمال  بعدم 

من حقوق اإلنسان.

االجتماعية  الحماية  نظم  جودة  مدى  يؤثر 

قدرة  يف  الناس  ثقة  عىل  شمولها  ونطاق 

املرض  آثار  من  حمايتهم  عىل  حكومتهم 

وعىل  واإلعاقة،  العمل  وإصابات  والشيخوخة 

كاألمومة،  الحياة  دورة  أحداث  خالل  دعمهم 

طيب  إىل  وتطلعاتهم  جهودهم  يف  ومساعدتهم 

العيش ال سيما يف البلدان الخارجة من الرصاع 

الشاملة  االجتماعية  للحماية  فيمكن  العنيف. 

أن تعزز الثقة املتبادلة والتماسك االجتماعي يف 
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تلك البلدان.

حّق  من  االجتماعية  الحماية  ولتحويل 

بناء  إىل  بحاجة  فإننا  ممارسة،  إىل  نظرّي 

نظام للحماية االجتماعية. هذا النظام ينضوي 

تحته: نظام للمساعدات االجتماعية )مساعدات 

مخصصات  غذائية،  مساعدات  للفقراء،  نقدية 

للخدمات  ونظام  واألرسى...(،  الشهداء،  أرس 

ونظام  سكن(،  تعليم،  )صحة،  االجتماعية 

للضمان االجتماعي.

الحماية  نظام  مهام  بخصوص  أما 

االجتماعية، فمن أبرزها:

أمن  من  املقبول  األدنى  الحد  توفري   - أوال 

الدخل )املساعدات النقدية، الحد األدنى لألجور، 

مخصصات بطالة...(.

ثانيا - توفري الخدمات االجتماعية األساسية 

بجودة مقبولة )صحة، تعليم، سكن...(

)الناس( من  الحقوق  تمكني أصحاب  ثالثا: 

املشاركة ومن مساءلة أصحاب الواجب )الدولة، 

الحكومة(.

عىل  االجتماعية  الحماية  مهام  تقترص  ال 

تضطر  األحيان  من  كثري  ففي  الفقراء، 

حماية  تدخالت  تقديم  إىل  والحكومات  الدول 

وقت  السكان  من  عريضة  لفئات  اجتماعية 

ما حصل خالل  ذلك  مثال عىل  األزمات. وخري 

جائحة كوفيد-1٩، أو ما يحصل خالل الكوارث 

الطبيعية، أو ما يحصل خالل الهزات واألزمات 

باملجتمعات،  تعصف  التي  واملالية  االقتصادية 

من  املجتمع  فئات  لدعم  الحكومات  تتدخل  أو 

ذوي الدخل املحدود واملتوسط ملواجهة موجات 

غالء األسعار خصوصا املواد الغذائية.

الحماية االجتماعية في فلسطين
الحالة  يف  االجتماعية  الحماية  تكتسب 

سياق  إىل  بالنظر  بالغة  أهمية  الفلسطينية 

االحتالل وحالة الرشذمة السياسية والجغرافية 

التي تمارسها سلطات االحتالل  اإلفقار  وحالة 

االستهداف  خالل  من  سواء  الفلسطينيني  ضد 

الحياة،  يف  حقهم  واغتيال  للمواطنني  املبارش 

أو من خالل مصادرة مصادر رزقهم ودخلهم 

ومواردهم كاألرض واملياه والثروات الطبيعية. 

لذلك يكون دور الحماية االجتماعية يف السياق 

الفلسطيني منصباً عىل تعزيز املنعة والصمود، 

التفاوتات  ومعالجة  الكريم،  العيش  وتوفري 

إحداث  خالل  من  واالجتماعية  االقتصادية 

االحتياج  حالة  من  باملجتمع  واالنتقال  التغيري 

ومن  املساواة،  إىل  الالمساواة  ومن  اإلنتاج،  إىل 

التهميش واالستبعاد إىل التضمني واإلدماج. 

الواجب  صاحبة  هي  الدولة  أن  صحيح 

ليست  لكنها  االجتماعية،  الحماية  مجال  يف 

الالعب الوحيد. فباإلضافة إىل الدولة والحكومة 

وتحديداً  الدولية  املنظمات  توجد  ومؤسساتها، 

اإلنساني،  الدعم  قطاع  يف  العاملة  املنظمات 

فيها  بما  املدني  املجتمع  مؤسسات  وتوجد 

ومختلف  الزكاة  ولجان  الخريية  الجمعيات 
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الذي  الخاص  القطاع  منظمات اإلغاثة، ويوجد 

الفينة  بني  اجتماعية  حماية  تدخالت  يقدم 

واألخرى.

-2021 الوطنية  التنمية  خطة  تناولت 

برئاسة  الحالية  الحكومة  عن  الصادرة   202٣

االجتماعية  الحماية  موضوع  اشتية،  محمد  د. 

تحت  وأفردت  املستدامة.  التنمية  محور:  تحت 

أولوية سياساتية بعنوان »القانون  هذا املحور 

االجتماعية«،  العدالة  لتحقيق  الجميع  فوق 

وورد تحت هذه األولوية سياسة عامة للحكومة 

للفقراء  االجتماعية  الحماية  »توفري  بعنوان 

واملهمشني«.

العدالة  بني  الوطنية  التنمية  أجندة  جمعت 

واحدة،  أولوية  يف  القانون  وسيادة  االجتماعية 

الفكر  مستوى  عىل  ملحوظ  تطور  وهــذا 

لضمان  كمدخل  والسياسات  االجتماعي 

والعدالة  اإلنسان  وحقوق  األساسية  الحريات 

واملساواة وتوفري الفرص وحماية الفئات الفقرية 

واملهمشة. وتعهدت بااللتزام بمسؤولياتها تجاه 

صادقت  التي  الدولية  واالتفاقيات  املعاهدات 

عليها دولة فلسطني.

الوطنية  التنمية  خطة  يف  الحكومة  ركزت 

عىل مكافحة الفقر متعدد األبعاد، وعىل تطوير 

للفقراء واملهمشني،  للتمكني االقتصادي  برامج 

االقتصادية  السياسات  مراعاة  رضورة  وعىل 

الفقرية  الفئات  الحتياجات  واالجتماعية 

كريمة  لحياة  احتياجاتهم  وتوفري  واملهمشة، 

تساهم يف عملية إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً.

التدخالت  من  مجموعة  الحكومة  حددت 

السياساتية لتحقيق ذلك، من أهمها: ضمان حد 

املساعدات  للفقراء عن طريق  الدخل  أدنى من 

االجتماعية، تطوير برامج التمكني االقتصادي، 

حياة  يحقق  بما  األساسية  الخدمات  وتوفري 

كريمة لألرس الفقرية، وتطوير أرضية للحماية 

االجتماعية مالئمة وتدريجية مع إعطاء األولوية 

وإنفاذ  السن،  وكبار  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 

وتطوير  االجتماعي،  للضمان  عادل  قانون 

وتطوير  ومأسستها،  االجتماعية  املسؤولية 

قاعدة الحوار االجتماعي ومأسستها وتوسيعها.

من جهة أخرى، ال يمكن القول إن لدينا نظام 

يف  ومقوننا  ووطيدا  راسخا  اجتماعية  حماية 

فلسطني عىل الرغم من التقدم واإلنجازات التي 

الحماية  تحققت يف هذا املجال من مثل برامج 

االجتماعية املتفرقة وبرامج املساعدات املتفرقة 

أهمها  من  الفئات.  من  مجموعة  تغطي  التي 

وزارة  تديره  الذي  النقدية  املساعدات  برنامج 

الفقرية،  األرس  ويستهدف  االجتماعية  التنمية 

ومخصصات ألرس الشهداء وللجرحى واألرسى، 

واإلعفاءات  الغذائية،  للمساعدات  وبرامج 

ونظام  الكتب،  وأثمان  املدرسية  الرسوم  من 

للتأمني الصحي الحكومي رغم عدم شموليته، 

العام،  القطاع  ملوظفي  التقاعد  ومخصصات 

ككبار  املهمشة  للفئات  متفرقة  وبرامج حماية 

ولألطفال،  اإلعاقة،  ذوي  ولألشخاص  السن، 
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وللمعنّفات. يضاف إىل ذلك ما تقدمه مؤسسات 

الخريية  الجمعيات  وتحديدا  املدني  املجتمع 

وما  ومساعدات،  تدخالت  من  الزكاة  ولجان 

يف  الالجئني  وتشغيل  غوث  وكالة  تقدمه 

املتحدة  األمم  منظمات  من  وغريها  املخيمات، 

واملنظمات الدولية غري الحكومية.

التحديات
فلسطني،  يف  االجتماعية  الحماية  تواجه 

مجموعة من التحديات واملعيقات، منها ما هو 

ناجم عن االحتالل وسياساته وإجراءاته )نهج 

اإلفقار(، ومنها ما هو متعلق بارتفاع معدالت 

االقتصادية،  القاعدة  وضيق  السكاني،  النمو 

وعدم  والتمويل،  املايل  الغالف  ومحدودية 

الشمولية يف التغطية سواء من حيث الجغرافيا 

والتشتت  الرشذمة  جانب  إىل  الفئات،  أو 

يف  االجتماعية  الحماية  فإن  كذلك  والتجزئة. 

النظام، فال تزال  فلسطني لم ترق إىل مستوى 

غري  معظمها  يف  وتدخالت  برامج  عن  عبارة 

محمية بقوانني وترشيعات.

الحماية االجتماعية
عامل استقرار اقتصادي

أدركت كثري من األمم والشعوب، وكثري من 

خصوصاً  الدول،  وتجارب  السياسية،  األنظمة 

وحده  االقتصاد  أن  كوفيد-1٩،  جائحة  بعد 

لم  إن  كافيا  ليس  وحده  االقتصادي  والنمو 

االجتماعية.  العدالة  أسس  عىل  قائما  يكن 

عىل  يركز  االقتصادي  النموذج  أن  خصوصاً 

تدابري ملعالجة تداعيات برامج التكيف الهيكيل 

هذا  »الخصخصة«.  االقتصادية  واإلصالحات 

النمو.  ثمار  تساقط  بنظرية  يؤمن  النموذج 

أي أن منافع النمو االقتصادي تتساقط تلقائياً 

نظرهم،  وجهة  من  آخر  بمعنى  الفقراء.  عىل 

بالفائدة  تعود  التي  االقتصادية  املكاسب  فإن 

املستثمرين سوف  األثرياء/  بشكل أسايس عىل 

تتدفق وتتساقط عىل فقراء املجتمع، عىل شكل 

معيشة  ومستويات  جديدة  اقتصادية  فرص 

أفضل. 

هذه النظرية تلخص السياسات االقتصادية 

عقودا  العالم  عىل  سيطرت  التي  النيوليربالية 

يف  خصوصا  الكارثية  آثارها  ورأينا  طويلة، 

االجتماعي  الحرمان  رقعة  باتساع  يتعلق  ما 

واتساع فجوة الالمساواة. 

وروث  العصفور  نظرية  تماثل  وهي 

يتربّز  للحصان،  أكثر  شعريا  نرمى  الحصان: 

أكثر، وبالتايل ستتغذى العصافري عىل الروث.

االجتماعية  العدالة  أهمية  تأتي  هنا  من 

استقرار  تحقيق  يف  االجتماعية  والحماية 

اقتصادي عىل املستوى الكيل من خالل سياسات 

توزيع عادل للمنافع والفرص.

علمتنا جائحة كوفيد-1٩ كثريا من الدروس 

يف ظل ما كشفته من أوجه الخلل والقصور عىل 

مستوى العالم سواء يف موضوع املساواة، أو يف 
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واالجتماعية.  االقتصادية  السياسات  موضوع 

خسائر  من  الجائحة  خلقته  مما  الرغم  وعىل 

أعادت  فإنها  واجتماعية،  واقتصادية  برشية 

والعدالة  االجتماعي  العقد  ملوضوع  االعتبار 

االجتماعية والحماية االجتماعية. 

عن  الناتجة  والعرب  الدروس  أهم  من  ولعل 

الحماية  نظام  بناء  إعادة  رضورة  الجائحة، 

االستجابة  يف  وأكفأ  أرسع  ليصبح  االجتماعية 

الجائحة  أعادت  كذلك  والهزات،  للصدمات 

العام  الدولة والحكومة والقطاع  لدور  االعتبار 

ال  قد  الحكومات  أن  كثريون  تصور  أن  بعد 

دورها،  تجاوز  يمكن  وأنه  رضورية  تكون 

الجائحة مدى أهمية االستثمار يف  كما أظهرت 

الصحة والتعليم والحماية االجتماعية والبيانات 

وتحسني إدارة املخاطر والكوارث.

الحماية  عن  الحديث  يمكن  ال  ختاما، 

عن  بمعزل  االجتماعية  والعدالة  االجتماعية 

إعادة  عىل  نعمل  أن  علينا  االجتماعي.  العقد 

بناء العقد االجتماعي بني )الدولة واملؤسسات، 

واألفراد(.  الخاص،  القطاع  املدني،  املجتمع 

عىل  االجتماعي  العقد  تجديد  يتطلب  وهذا 

واحرتام  االجتماعية  العدالة  تحقيق  طريق 

تمس  التي  الخدمات  وتطوير  اإلنسان،  حقوق 

املرأة،  دور  وتعزيز  ومصالحهم،  الناس  حياة 

وتطوير الحماية االجتماعية والحماية الصحية، 

الالئق  والسكن  والبطالة،  الفقر  ومكافحة 

وتطوير  الجيد،  والتعليم  التكلفة،  وامليسور 

الحوكمة خدمة للمنافع العامة والصالح العام، 

نصغي  بحيث  الشاملني  والتشاور  والرشاكة 

جيداً للناس ونتيح املجال أمامهم للمساهمة يف 

صياغة مستقبلهم. 

الحماية  مجال  يف  املشتغلني  جميع  يدرك 

يف  خصوصاً  الحكومات  وتدرك  االجتماعية، 

إصالحات  إىل  بحاجة  أننا  العربية  منطقتنا 

إىل  وبحاجة  االجتماعية،  الحماية  نظم  يف 

مراجعة خيارات السياسة والخيارات العامـة. 

ّفعالة  االجتماعية  الحماية  أنظمة  تكون  لكـي 

للسياسات  األوسع  النطاق  يف  ُتدمج  أن  ينبغي 

وثيقا  تعاونا  الدمج  هذا  ويتطلب  االجتماعية. 

املسـتويات  عىل  الحكومية  املؤسسـات  بني 

املركزية واملحلية، وتعاونا مع مؤسسات القطاع 

الخاص واملجتمع املدني.
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*  باحث، وأستاذ جامعي.

د. أحمد أبو دية*

مقدمة
تشكل األحزاب السياسية أحد أبرز متطلبات 

السياسية،  النظم  يف  الديمقراطي  البناء  قيام 

فهي تتنافس عىل الوصول إىل السلطة من خالل 

االنتخابات وطرح برامج تبني رؤاها وتوجهاتها 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ووفقا لهذه 

الناخبون  يختار  االنتخابية  والوعود  الربامج 

الذي يمثل تطلعاتهم ويعالج  السيايس  الحزب 

القضايا واملشكالت التي تواجه مجتمعاتهم.

الظروف  حتمت  الفلسطينية،  الحالة  يف 

والوجود يف   - الفلسطينية  الثورة  التي عاشتها 

املنفى يف ظل نظم سياسية واجتماعية قائمة - 

تركيز الجهود عىل الرصاع مع االحتالل والعمل 

 نحو اعتماد برامج اجتماعية واقتصادية
للقوى والحركات الفلسطينية

أو ضعف  الكفاحي والسيايس يف مقابل غياب 

االهتمام بالجوانب الحياتية األخرى االقتصادية 

منها واالجتماعية.

يف  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  قيام  بعد 

املتمثل   - السيايس  الجانب  بقي   ،1٩٩٤ العام 

بالتحرر  الفلسطيني  الوطني  بتحقيق املرشوع 

من االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 

والربامج  األساسية  التوجهات  عىل  مسيطراً   -

االنتخابية للقوى والفصائل الفلسطينية خاصة 

املنضوية يف إطار منظمة التحرير الفلسطينية. 

التي  والرئاسية  الترشيعية  االنتخابات  ففي 

ويف  و2006  و200٥   1٩٩6 يف  أجريت 

الضفة  يف  أجريت  التي  املحلية  االنتخابات 

و2017  و2012  و200٥   200٤ يف  الغربية 

محور العدد: السياسات االجتماعية - مفاهيم ونماذج
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وهي  الفتة،  ظاهرة  برزت  و2022  و2021 

ضعف الربنامج االجتماعي للقوى املشاركة يف 

عىل  السيايس  البعد  وطغيان  االنتخابات  هذه 

برامجها االنتخابية.

لألحزاب  قانون  إقرار  عدم  ساهم  كذلك 

ضعف  يف  تاريخه  حتى  فلسطني  يف  السياسية 

يف  الفلسطينية  والقوى  الحركات  اهتمام 

رشوط  يشمل  بما  سياسية  كأحزاب  الترصف 

وتسجيله  السيايس  الحزب  إقامة  ومتطلبات 

السياسية  وبرامجه  توجهاته  وتحديد  وتمويله 

واالقتصادية واالجتماعية. بالنظر إىل التحوالت 

يف  الفلسطيني  السيايس  النظام  شهدها  التي 

مفهوم  من  والتحول  الوطنية  السلطة  ظل 

املحلية  االنتخابات  وإجراء  الدولة  إىل  السلطة 

بشكل دوري عىل األقل، أصبحت الحاجة ملحة 

بتطوير  الفلسطينية  والحركات  القوى  لقيام 

االجتماعية  القضايا  نحو  وتوجهاتها  رؤاها 

واالقتصادية.

والحركات  القوى  امتالك  شــأن  من 

أن  واقتصادية  اجتماعية  برامج  الفلسطينية 

يحقق العديد من األهداف منها:

القضايا  نحو  وتوجهاتها  رؤيتها  تحديد   .1

بال  تشغل  التي  واالقتصادية  االجتماعية 

الجوانب  مختلف  من  الفلسطيني  املجتمع 

الصحية والتعليمية وقضايا العمل والبطالة 

والفقر واملرأة والطفل وذوي اإلعاقة والنوع 

االجتماعي والتنمية املستدامة...الخ.

اجتماعية  برامج  الحركات  هذه  امتالك   .2

الفقري  العمود  سيشكل  واقتصادية 

عامة  انتخابات  أي  يف  االنتخابية  لربامجها 

رئاسية وترشيعية ومحلية.

واألحزاب  القوى  بني  للتنافس  املجال  فتح    .3

السياسية باتجاه البحث عن طرق وأساليب 

ملعالجة قضايا املجتمع وتلبية احتياجاته.

وإطارا  الحكومات  لعمل  أساسا  سيشكل   .4

لتقييم الحكومات ومتابعة أدائها. 

 منطلقات أساسية العتماد القوى والحركات 

الفلسطينية برنامجا اجتماعيا اقتصاديا: 

الفلسطينية  والحركات  القوى  اعتماد  قبل 

برنامجا اجتماعيا اقتصاديا ال بد أن تستند إىل 

مجموعة من املنطلقات األساسية، تراعي ما ييل:

واالجتماعية  االقتصادية  البيئة  تهيئة  إن   .1

أمرا  تعد  الفلسطيني  للشعب  والثقافية 

وجه  يف  الصمود  مقومات  لتعزيز  رضوريا 

الوصول  من  وتمكينه  واالستيطان  االحتالل 

إىل حقوقه يف التحرر واالستقالل والتنمية.

إن ترسيخ الحقوق االقتصادية واالجتماعية   .2

أساسا  يشكل  الفلسطيني  الشعب  ألبناء 

مبادئ  وإقامة  الديمقراطية  قيم  لتطبيق 

سيادة القانون والتسامح والتعددية.

لإلنسان  األساسية  الحقوق  ضمان  سيقود   .3

دون  واألفراد  للجماعات  الفرص  وتكافؤ 

تمييز إىل تحقيق التكافل االجتماعي وتوفري 

االستقرار واألمن والعدالة االجتماعية لجميع 
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املواطنني. 

وحمايتها  اإلنسان  كرامة  احرتام  أهمية   .4

وتحقيق املساوة بني املرأة والرجل واالعرتاف 

السياسية  الحياة  قيادة  يف  املــرأة  بدور 

التنمية  واالقتصادية واالجتماعية ويف عملية 

والنضال الوطني.

رضورة التعامل مع قضايا ذوي اإلعاقة عىل   .5

القائم يف  التنوع  من  أسس حقوقية وكجزء 

املجتمع الفلسطيني. 

القضايا االجتماعية االقتصادية التي تتطلب 

من القوى السياسية تحديد رؤية تجاهها 

الفلسطينية  والحركات  القوى  إعداد  إن 

يتطلب  اقتصادية  اجتماعية  برامج  واعتمادها 

تحديد موقف واضح تجاه مجموعة من القضايا 

التي تهم املجتمع الفلسطيني، ومنها عىل سبيل 

املثال ما ييل:

أوالً: يف الجانب االقتصادي: ينبغي تحديد 

الذي  العام  االقتصادي  التوجه  من  املوقف 

يجب تبنيه، فهل يتم التوجه نحو بناء اقتصاد 

فلسطيني مقاوم هدفه تعزيز صمود املواطنني 

سياسات  االحتالل  تبني  ضوء  يف  األرض  عىل 

تقوم عىل إدارة الرصاع والضم الزاحف من خالل 

تصاعد االستيطان ومصادرة األرايض والسعي 

أم  عليهم،  والتضييق  أصحابها  من  لتفريغها 

الحر  االقتصاد  سياسة  تبني  يف  االستمرار  يتم 

االنفكاك  سياسة  اتباع  أم  األسواق؟  وانفتاح 

كما  االحتالل؟  دولة  اقتصاد  عن  التدريجي 

التي  االقتصادية  القطاعات  تحديد  يقتيض 

ينصب  فهل  االهتمام،  يف  األولوية  منحها  يجب 

باألرض  الرتباطه  الزراعة  قطاع  عىل  االهتمام 

املعرفة  قطاع  تعزيز  أم  االحتالل  مع  والرصاع 

الذي  القطاع  باعتباره  املعلومات  وتكنولوجيا 

يفتح اآلفاق أمام االقتصاد الفلسطيني عامليا أم 

قطاع الصناعات اإلنتاجية التي يمكن أن تشكل 

وبالتايل  اإلرسائيلية  للسوق  الحاجة  عن  بديال 

املساهمة يف االنفكاك عنه؟ 

أي  يف  مهما  عنرصا  الخاص  القطاع  يشكل 

برنامج اجتماعي اقتصادي، لذا ينبغي تحديد 

وهل  الخاص،  القطاع  رشكات  من  املوقف 

من  يتضمنه  ملا  القائم  الوضع  إصالح  ينبغي 

حقوق  تمس  منافسة  وعدم  احتكارية  أبعاد 

بأسعار  جيدة  عىل خدمة  الحصول  يف  املواطن 

االمتياز  منح  قوانني  إصدار  وأهمية  عادلة، 

ومنع االحتكار، وتعزيز املنافسة؟ وكذلك الحال 

الرضيبية وعدالتها وكيف  للترشيعات  بالنسبة 

ينبغي املوازنة بني تشجيع االستثمار بتخفيض 

العدالة  وتحقيق  املستثمرين  عىل  الرضائب 

االجتماعية يف توزيع األعباء الرضيبية؟

ألي  بد  ال  االجتماعي:  الجانب  يف  ثانيا: 

برنامج حركي أو حزبي أن يجيب عن مجموعة 

كبرية من التساؤالت املهمة يف مختلف القطاعات 

تعليم  من  الفلسطيني  املجتمع  حياة  وجوانب 

املرأة ودور  وصحة وحماية اجتماعية وحقوق 

والثقافة  وأرسى،  وجرحى  وشهداء  الشباب 
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والفنون وذلك عىل النحو اآلتي: 

يف قطاع التعليم تربز أهمية تحديد مضامني 

الوطنية  الرواية  يخدم  بما  املدرسية  املناهج 

ومواجهة الضغوط الساعية لتفريغ املناهج من 

هذه املضامني، كما البد من تحديد املوقف من 

التعليم  كافة ونوعية  بمراحله  التعليم  الحق يف 

مع  تتواءم  التي  تبنيها  ينبغي  التي  وبرامجه 

حاجة السوق ملعالجة حالة البطالة بني خريجي 

تعليم  من  والتوجه  العايل،  التعليم  مؤسسات 

التعليمية  العملية  متطلبات  وتوفري  الفتيات 

للمناطق املهمشة واملناطق املهددة باالستيطان، 

املعلم  حقوق  لضمان  املطلوب  هو  ما  وأخريا 

ورفع مكانته؟ 

العديد من  الرعاية الصحية، هناك  يف قطاع 

واضحة  رؤية  وضع  تتطلب  التي  اإلشكاليات 

التأمني  نظام  نوعية  قبيل  من  معها  للتعامل 

الصحي الذي يجب تبنيه، والتوجهات املتعلقة 

برشاء الخدمة الصحية من الخارج أو توطينها 

الصحية  الخدمات  تعزيز  وكيفية  الداخل،  يف 

الشاملة لبعض الفئات كذوي اإلعاقة واألماكن 

املهمشة واملناطق املهددة باالستيطان.

يتطلب تحديد  العمل والعمال،  أما يف قطاع 

لضمان  الرضورية  السياسات  تجاه  املوقف 

وإجراءات  العمل  بيئة  وتوفري  العمال  حقوق 

األجور  األدنى من  فيها، والحد  العامة  السالمة 

املستوطنات  العمل يف  األطفال، وبدائل  وعمالة 

خاصة للنساء، وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة 

أزمة  معالجة  وسياسات  العمل،  سوق  يف 

والنقابات  األطر  ودمقرطة  وتطوير  البطالة، 

العمالية. 

تمثل القدرة عىل توفري شبكة حماية اجتماعية 

شاملة عامال حاسما يف نجاح القوى السياسية 

أو فشلها يف الحكم، لذا ينبغي أن تعنى القوى 

والحركات الفلسطينية بتحديد توجهاتها نحو 

قضايا  ملعالجة  اجتماعية  حماية  شبكة  توفري 

املساعدات  إيصال  املدقع وكيفية  الفقر والفقر 

ملستحقيها بشفافية، وموقفها من إقرار قانون 

لذوي  الحماية  وتوفري  عادل،  اجتماعي  ضمان 

اإلعاقة الخاصة.

الفساد  ومكافحة  النزاهة  تعزيز  إطار  يف 

تربز أهمية تبني الحركات والقوى الفلسطينية 

وسياسة  الشفافية  توجهات  برامجها  يف 

حق  ودعم  العام،  الشأن  قضايا  يف  االنفتاح 

املواطنني ومؤسسات املجتمع املدني يف املساءلة 

االجتماعية للمسؤولني عن قراراتهم وأفعالهم، 

املواطنني  لجميع  الفرص  تكافؤ  وضمان 

واعتماد معيار الكفاءة يف تويل الوظائف العامة 

استقاللية  عىل  والتأكيد  العليا،  واملناصب 

مؤسسات الرقابة العامة وهيئة مكافحة الفساد 

وقدرتها عىل فرض التدابري الوقائية التي تعزز 

نزاهة املؤسسات العامة؟

االجتماعي،  والنوع  باملرأة  يتعلق  ما  يف  أما 

للقوى  االجتماعي  الربنامج  يتضمن  أن  بد  ال 

والحركات الفلسطينية موقفا واضحا من أدوات 
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الفلسطيني  املجتمع  يف  للمرأة  املساواة  تحقيق 

وكيفية  التمييز ضدها،  أشكال  وإزالة مختلف 

توفري بيئة قانونية وترشيعية وسياسات حامية 

يف  وجودها  وتعزيز  لحقوقها،  ومراعية  للمرأة 

املواقع القيادية ودورها يف عملية صنع القرار.

لتحديد  الحاجة  تربز  الشباب:  قطاع  ويف 

صنع  عملية  يف  الشباب  دور  نحو  التوجهات 

القرار ويف املواقع القيادية، ويف كيفية تحفيزهم 

خدمة  يف  واملشاركة  التطوعي  العمل  نحو 

عليها  واالنفتاح  مؤسساتهم  ودعم  املجتمع، 

قضاياهم،  معالجة  يف  الشباب  ممثيل  وإرشاك 

وتوفري الحيز املكاني الالزم للشباب لالستفادة 

من طاقاتهم.

واألرسى  والجرحى  الشهداء  يمثل 

الفلسطيني  املجتمع  يف  عليا  قيمة  واملحررون 

والحركات  القوى  من  يتطلب  ما  وهــو 

املطلوب  برامجها  يف  تحدد  أن  الفلسطينية 

الكريم  العيش  وضمان  الشهداء  أرس  لرعاية 

عىل  األرسى  قضية  إبقاء  يمكن  وكيف  لهم، 

سلم األولويات باعتبارها احد الثوابت الوطنية، 

وإبرازها  لقضيتهم  املمكن  الدعم  كل  وحشد 

يف كل املحافل الدولية، وضمانات توفري حياة 

كريمة لألرسى والجرحى واملحررين وعائالتهم 

وتأمني الخدمات الصحية والتعليمية لذويهم، 

والتقني  املهني  والتأهيل  التدريب  وتوفري 

العمل  سوق  يف  ودمجهم  املحررين  لألرسى 

ودعم مشاريعهم االقتصادية.

تحديد  من  البد  والفنون:  الثقافة  قطاع  ويف 

التوجهات والسياسات التي يجب تبنيها لرعاية 

الثقافية  واملراكز  واملؤسسات  والفنون  الثقافة 

العامة  الحياة  يف  دورهــا  وتعزيز  والفنية 

لتثبيت  املطلوبة  الوطني، واإلجراءات  والنضال 

املحافل  مختلف  يف  ونرشها  الوطنية  الرواية 

ومواجهة كل محاوالت طمسها.

خــــــالصــــة
النظم  يف  الحزبي  الربنامج  يشكل 

السياسية  التعددية  عىل  القائمة  الديمقراطية 

السياسية  القوى  بني  للتنافس  أساسياً  مرتكزاً 

محور  هو  الربامجي  فالرصاع  السلطة،  عىل 

الرصاع السيايس يف هذه األنظمة، وهو الربنامج 

وعىل  االنتخابات.  يف  الفائز  للحزب  الحكومي 

الرغم من خصوصية الحالة الفلسطينية لوجود 

التحرر منه  الجاثم عىل األرض وعدم  االحتالل 

بعد، ومحدودية دور السلطة الفلسطينية وعدم 

إجراء االنتخابات بشكل دوري، فإن وجود قوى 

وفصائل فلسطينية متعددة، وتنظيم انتخابات 

عامة ومحلية بني فرتة وأخرى، وإعطاء القوى 

والفصائل الفلسطينية األولوية لقضايا الرصاع 

برامجها  يف  السياسية  والقضايا  االحتالل  مع 

القضايا  حساب  عىل  للجمهور  وتوجهاتها 

يستدعي  للمواطنني  األخرى  واالحتياجات 

االقتصادية  باإلشكاليات  القوى  هذه  اهتمام 

توجهات  وضع  ومحاولة  القائمة  واالجتماعية 
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أيضاً  يشكل  وهذا  برامجها،  يف  لها  وحلول 

جانباً مهماً من جوانب تعزيز صمود املواطنني 

مواجهة  عىل  وقدرتهم  أرضهم  عىل  وبقائهم 

السياسات االستئصالية لالحتالل تجاههم.

الوطني  املرشوع  قادت  فتح  حركة  أن  بما 

لتكون  الفلسطينية  الوطنية  بالسلطة  املتمثل 

لقوة  ونظراً  املستقلة،  الفلسطينية  الدولة  نواة 

مفاصل  يف   – بعيد  حد  إىل   - الحركة  حضور 

هذه السلطة ومؤسساتها، فإن املسؤولية امللقاة 

عىل عاتق الحركة ينبغى أال تتوقف عند اعتماد 

برنامج سيايس يحدد الثوابت والرؤية الوطنية 

وإنما  الدولة،  وإقامة  االحتالل  بإنهاء  الخاصة 

واعتماد  إعداد  إىل  أيضاً  ذلك  يمتد  أن  بد  ال 

توجهات  يحدد  واقتصادي  اجتماعي  برنامج 

واالجتماعية  االقتصادية  القضايا  نحو  الحركة 

يتضمن  وأن  الفلسطيني  املجتمع  تواجه  التي 

تجاه  واضحة  وإجابات  مواقف  الربنامج  هذه 

الحركة  قيادات  لدى  فقط  ليس  القضايا  هذه 

وكوادرها وإنما أيضاً موجها ألي حكومة تمثل 

الحركة.      
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*باحث يف السياسات العامة .

محمود أبو شنب*

مقدمة
يف  ارتفاعاً  الفلسطينية  األرايض  تواجه 

أسعار السلع األساسية جراء التداعيات السلبية 

اقتصاديات  رضبت  التي  كوفيد-1٩  لجائحة 

بلدان العالم، وتضاعف هذا االرتفاع مع الحرب 

من  عنها  نتج  وما  الراهنة،  األوكرانية  الروسية 

لتصل  العاملية،  التوريد  سلسلة  يف  اضطرابات 

تداعياتها  كان  قياسية  أرقام  إىل  السلع  أسعار 

تواجه  التي  الفلسطينية  الحالة  يف  سلبية  أكثر 

أزمات اقتصادية ومالية وصحية مركبة، شكلت 

الحكومة عىل  قدرة  أمام  كبرياً  تحدياً  بمجملها 

االستجابة لتداعيات هذه األزمة وتوفري الحماية 

االجتماعية لألرس التي تعاني من الفقر املدقع.

أطلقت منظمات أممية تحذيرات من مخاطر 

وانعكاساتها  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفاع 

بينها  ومن  االقتصادية  املؤرشات  مختلف  عىل 

البطالة والفقر، عالوة عىل التهديد بتفاقم األمن 

نمواً،  األقل  البلدان  يف  خاصة  العاملي،  الغذائي 

يقوض  مما  املنتجة،  غري  البلدان  واقتصاديات 

جدار الحماية للفئات الهشة.

يف هذه الورقة البحثية، نحاول تسليط الضوء 

عىل قدرة الحكومة عىل توفري الحماية االجتماعية 

ألسعار  العاملي  االرتفاع  من  الهشة  للفئات 

مخصصات  تتلقى  التي  تلك  خاصة  السلع، 

وماهية  االجتماعية،  التنمية  وزارة  من  مالية 

التدخالت املطلوبة لتدعيم منظومة الحماية، من 

خالل االعتماد عىل املنهج الوصفي واالرتكاز إىل 

الحماية الوطنية للفئات الهشة من غالء األسعار

محور العدد: السياسات االجتماعية - مفاهيم ونماذج
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األمن  يف  املتخصصة  واملحلية  الدولية  التقارير 

املجال،  هذا  يف  البحثية  والدراسات  الغذائي 

الحكومة  استجابة  مدى  عىل  الضوء  وتسليط 

التي  الطارئة  األزمة  هذه  تداعيات  ملعالجة 

إقرار  ظل  يف  انتهائها،  بموعد  التيقن  يصعب 

بعجز   2022 للسنة  املالية  موازنتها  الحكومة 
مايل يصل إىل ٥٥8 مليون دوالر . 1

تفرتض الورقة أن أي تدخالت لحمایة الفئات 

آنية  إجرائية  خطوات  تستدعي  الضعيفة، 

الوطنية  السياسة  وفق  اسرتاتيجية  وسياسات 

لألمن الغذائي، بما یضمن حمایة هذه الفئات، 

االضطرابات،  هذه  أمام  صمودها  وتعزيز 

الكريم،  العيش  مناعة  تقوية  عىل  ويساعد 

اقتصادية  اجتماعية  ظواهر   حدوث  وتجنب 

اإلنتاج  إىل  الحاجة  من  بها  واالنتقال  سلبية، 

الحكومية  األهداف  تحقيق  أهمية  مع  الفعال، 

التعايف  »تعزيز  وهي:   2022 الحايل  للعام 

ارتدادات  عىل  ترتب  ما  خاصة  االقتصادي، 

جائحة كورونا، وكذلك مكافحة الفقر والبطالة 

إىل  أيضا  املوازنة  ترمي  كما  األسعار،  وارتفاع 

تحفيز النمو يف األرايض الفلسطينية«.2  

الخلفية

1- اختالالت جائحة كوفيد-19

لحظة  وليد  السلع  أسعار  ارتفاع  يكن  لم 

سبقتها  فقد  األوكرانية،  الروسية  الحرب  بدء 

اهتزازات عاملية غري مسبوقة، أثرت عىل مختلف 

مقدمتها  ويف  العاملي،  االقتصاد  محركات 

واالجتماعية  االقتصـــــــادية  االختالالت 

الناجمة عن جائحة كوفيد-1٩ واألمن الغذائي. 

تحقيق  من  بعد  العالم  يتمكن  لم  ذلك  نتيجة 

ضمان  يف  املتمثلة  املستدامة  التنمية  أهـداف 

وكافية  ومغذيـة  آمنـة  أغذية  عىل  الحصول 

التغذية  سـوء  أشـكال  جميع  وإزالة  للجميع، 

ومعالجة الفقر.

نصـف  من  أكثر  كان  كوفيد،  جائحة  قبل 

سكان اإلقليم غري قادرين عىل تحمل نفقات نمط 

بداية  منذ  الفجوة  هذه  اتسعت  صحي.  غذائي 

الوظائف  فقدان  وأدى  األرجح.  عىل  الجائحة 

وسـبل العيش إىل تآكل القوة الرشائية لألرس، مما 

دفع البعض إىل تغيري خياراتهم الغذائية بطريقة 
ال تتوافق مع األنماط الغذائية الصحية املتنوعة.٣

له  يسبق  لم  بانكماش  الجائحة  تسببت 

يف  وساهمت  الثانية  العاملية  الحرب  منذ  مثيل 

وزيادة  والفقر  الغذائي  األمن  انعدام  زيادة 

هشاشة سبل العيش وأضعفت سالسل اإلمادات 

بشكل  الغذائي  األمن  انعدام  ليتضح  الغذائية، 

فقدان  مثل  معقدة،  مسارات  خالل  من  خاص 

إىل  باإلضافة  األغذية  سالمة  وتحديات  الدخل 
تقلب توافر الغذاء. ٤

أكثر من 800 مليون  العام 2021، كان  يف 

شخص يعانون من الجوع، واقرتب ٤٥ مليون 

املجاعة بسبب جائحة كوفيد-1٩،  شخص من 
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يتأرجحون  الذين  األشخاص  عدد  ارتفع  بينما 

عىل حافة املجاعة يف ٤٣ دولة ليبلغ ٤٥ مليون 

الجوع  مستويات  ارتفاع  مع  وذلك  شخص، 
الحاد يف العالم.٥

أشار برنامج األغذية العاملي إىل أن هذا العدد 

العام  من  سابق  وقت  يف  مليوناً   ٤2 إىل  ارتفع 

2021، بعد أن كان 27 مليونا يف العام 201٩. 

وتبلغ قيمة تجنب مجاعة عامليا اآلن 7 مليارات 

دوالر مقارنة بـ 6.6 مليار دوالر يف بداية العام  
6. 2021

ضـرورة  عىل  الضـوء  الجائحة  سـلّطت 

االجتماعية  للحماية  شـاملة  تغطية  تحقيق 

وشمال  ــى  األدن الشـرق  إقليم  بلدان  يف 

الوســـــائل،  من  عدد  خالل  من  إفريقيا 

شـــــبكات  يف  االســـــتثمار  بينها:  من 

النقدية(  )التحويالت  االجتماعي  األمــان 

التي ثبت  الغذائي والتغذية،  األمن  لضـــمان 

لتوســـيع  ومجدية  فعالة  وســـيلة  أنها 

الحماية  نظم  وإصـــالح  التغطية، 

االجتماعية  الحوارات  وتعزيز  االجتماعية، 

يف  العاملني  إىل  الوصـــــول  لضـــــمان 

واالســـــتثمار  والغذائية  الزراعية  النظم 

إىل  الوصـــول  لتحســـــني  الرقمنة  يف 

النظاميني  غري  والعاملني  املهمشـــة  الفئات 

واســـتهدافهم، ال ســـيما يف املناطق الريفية 

واستجابة  كلفة  فعالية  وتحســـني  والنائية، 
خطط الحماية االجتماعية. 7

من  االجتماعية  الحماية  دور  تسخري  يمكن 

ومستوى  كحزمة  االقتصادي  اإلدماج  أجل 

تفتيش  ظّل  يف   2020 عام  يف  العالم  يف  الجوع 

جائحة كوفيد−1٩. وبعد أن بقي معدل انتشار 

مدة  يذكر  تغرّي  دون  من  التغذوي  النقص 

خمس سنوات، ارتفع بنسبة ٥.1 نقطة مئوية 

 ٩.٩ نحو  ليبلغ  فقط  واحدة  سنة  غضون  يف 

تحقيق  تحدي  من صعوبة  يزيد  ّمما  املائة،  يف 

العام  بحلول  الجوع  عىل  التام  القضاء  مقصد 
8 .20٣0

 خالل النصف الثاني من العام 2020 تأثرت 

برامج املساعدات االجتماعية يف فلسطني نتيجة 

كوفيد-1٩،  جائحة  بسبب  الحركة  عىل  القيود 

األرس  أن ٣٩.٤% من  إىل  النتائج  أشارت  حيث 

والحماية  املساعدات  برامج  من  املستفيدة 

االجتماعية قبل حالة الطوارئ تأثرت يف مكان 

التي تتلقاها من املؤسسات  يتعلق باملساعدات 

غري الربحية، تليها املساعدات الخاصة بالعالج 

املجاني )1٩.1%(، والثالثة املساعدات الخاصة 

الخارج  يف  واألصدقاء  العائلة  من  بالتحويالت 
٩.)%17.٤(
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2. الحرب الروسية األوكرانية
أفادت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

الغذائية  للسلع  العاملية  األسعار  بأّن  )املنظمة( 

لتصل  آذار 2022  ارتفاًعا ملحوظا يف  سّجلت 

بلغ  حيث  اإلطالق  عىل  لها  مستويات  أعىل  إىل 

نقطة،   1٥٩.٣ األغذية  أسعار  مؤرش  متوسط 

أي بزيادة نسبتها 12.6 يف املائة عىل املستوى 

من  املتواصل  االرتفاع  وهذا  املسّجل يف شباط، 

األشخاص  عدد  يف  قفزة  إىل  يؤدي  أن  املتوقع 

أنحاء  التغذية يف شتى  الذين يعانون من سوء 
العالم.10

العالم،  يف  للقمح  مصّدر  أكرب  روسيا  تعد 

الخامسة،  املرتبة  يف  أوكرانيا  جاءت  بينما 

من  العاملية  اإلمدادات  من   %1٩ معاً  وتوفران 

من  و٤%  القمح  إمدادات  من  و%1٤  الشعري 

صادرات  ثلث  من  أكثر  يشكل  ما  وهو  الذرة، 

الحبوب العاملية، وهما أيضاً من كبار مصّدري 

زيوت الطعام، لذا قفزت أسعار القمح إىل أعىل 

مستوياتها يف 1٤ عاما.

تسببت الحرب يف أوكرانيا والعقوبات الهائلة 

عىل روسيا يف انكماش التجارة العاملية، ورفعت 

خفض  لذا  والطاقة،  الغذاء  أسعار  بشدة 

االقتصادية  توقعاته  الدويل  النقد  صندوق 

العاملي  واالقتصاد  والصني  املتحدة  للواليات 

مخاطر  مع  املايض،  الثاني  كانون  يف  إجماال 

التضخم  وزيادة  كوفيد-1٩  بجائحة  مرتبطة 

السياسة  وتشديد  ــدادات  اإلم واضطرابات 

النقدية األمريكية.11

تشري التوقعات إىل استمرار ارتفاع األسعار 

كبار  من  وروسيا  أوكرانيا  ألن  الرصاع  بسبب 

روسيا  تصدر  حيث  الغذائية،  املواد  مصدري 

خبز  بــ»سلة  تعرفان  اللتان  وأوكرانيا، 

أوروبا«، نحو ربع إنتاج القمح العاملي، ونصف 

)مجلة  والزيت  والذرة  الشمس  دوار  منتجات 
فورين بوليس(.12

يتفاوت مدى تأثر دول العالم بأسعار الغذاء 

لدرجة  الرئيس  واملحدد  أخرى،  إىل  دولة  من 

الدولة عىل االسترياد يف  اعتماد  التأثر هو مدى 

أن  كما  الغذاء،  من  مواطنيها  احتياجات  تلبية 

وفرة املخزون التمويني عند أي دولة سيساعدها 

من  وسيحد  للحرب  السلبية  اآلثار  تخفيف  يف 

فقط،  القصري  املدى  عىل  السلع  أسعار  ارتفاع 

أما عىل املدى الطويل - يف حال استمرار الحرب 

النهائية  والسلع  األولية  السلع  نقص  فإن   -

وارتفاع أسعارها، ربما يعترب نتيجة حتمية ال 

مفر منها.

دارسات وتقارير
أجمعت الدارسات والتقارير الدولية واملحلية 

يف  تسببت  األوكرانية  الروسية  الحرب  أن  عىل 

حدوث صدمات عارمة ألسواق الغذاء، ووصلت 

مما  حرجة،  ملرحلة  الصمود  عىل  الناس  قدرة 

أدى إىل حدوث احتجاجات وتوترات اجتماعية 

من  تعاني  التي  خاصة  البلدان،  بعض  يف 
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مالية  وموارد  ضعيفة  اجتماعي  أمان  شبكات 

والتقارير  الدراسات  توصيف  وكان  محدودة. 

لألزمة الراهنة عىل النحو اآلتي: 

الرشق  بمنطقة  تدفع  أوكرانيا  يف  الحرب   •

األوسط وشمال إفريقيا إىل السقوط يف براثن 

املثري  الغذاء  أسعار  ارتفاع  جراء  الجوع 
للقلق.13

• الحرب سلطت الضوء عىل ظاهرة مهمة تعاني 

من  العالية  املستويات  وهي  فلسطني،  منها 

انعدام األمن الغذائي بني األرس الذي وصلت 

نسبته إىل نحو 13% يف فلسطني )نحو %64 

بعد  2020، خاصة  العام  يف  غزة(  قطاع  يف 

أزمة الجائحة.14 

• تعطل سالسل إمداد املواد الغذائية األساسية 

)القمح، الدقيق، الزيوت النباتية، األعالف...( 

األرس  عىل  ســلباً  يؤثــر  أن  شأنه  من 

املحــدود  الدخــل  وذوي  الفقيــرة 

فــي  ارتفاعــات  حــدوث  حــال  فــي 

املســتوردة،  الغذائيــة  املــواد  أســعار 

تعانــي  كانــت  فلســطني  أن  خاصــة 

خالل العقديــن املاضييــن مــن تراجــع 

أدى  ممــا  األغذية،  إنتاج  فــي  مزمــن 

الــواردات بشــكل  االعتماد علــى  إلــى 

مــن  املواطنيــن  حاجــة  لســد  كبيــر 
الغــذاء.15

بعد  مؤملة  رضبة  تلقت  الفلسطينية  األرس   •

من  والكثري  العالم،  يف  الغذاء  أسعار  ارتفاع 

األساسية  االحتياجات  لتأمني  تكافح  األرس 

ألفرادها، إىل جانب أن االعتماد عىل الواردات 

إضافة القيود التي يفرضها عنف املستوطنني 

واالستيالء عىل األرايض يؤدي إىل تفاقم أزمة 
الغذاء.16

الخطط  وضع  عىل  عملت  الدول  من  العديد 

لحماية  عملية  بدائل  عن  والبحث  والسياسات 

االنعكاسات  لدرء  وذلك  االقتصادية  القطاعات 

املواطنني  رفاهية  إضعاف  يف  املتمثلة  السلبية 

املهمشة  للفئات  خاصة  الغذائي  األمن  وتهديد 

اآلتي  البيان  الرسم  من  ويتضح  والفقرية، 
تدخالت الحكومات يف االستجابة إىل األزمة:17

الحالة الفلسطينية
ــدادات  ارت عن  بمعزل  فلسطني  تكن  لم 

السلع  تستورد  أنها  خاصة  العاملية،  األزمات 

فإن  وبالتايل  الخارج،  من  الخام  األولية  واملواد 

يف  ويتعمق  رسيع،  األزمات  بهذه  التأثر  رسعة 
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فلسطني  بها  تمر  التي  الصعبة  الظروف  ظل 

سواء الصحية أو االقتصادية أو املالية، يف ظل 

سياسات  من  اإلرسائييل  االحتالل  يفرضه  ما 

وإجراءات تحد من قدرة الحكومة عىل االستجابة 

إمكانياتها،  من  األكرب  األزمات  هذه  لتداعيات 

عىل  والسيطرة  التحكم  عىل  القدرة  غياب  مع 

مواردها التي يسلبها االحتالل اإلرسائييل، وهنا 

ال بد من استعراض أداء االقتصاد الفلسطيني 

األزمة  مع  التعاطي  يف  إمكانياته  عىل  للوقوف 

العاملية: 

أداء االقتصاد الفلسطيني )2021-2020(

للتعايف  جهوداً  الفلسطينية  الحكومة  تبذل 

بصدمة  تسببت  التي  الجائحة،  تداعيات  من 

العام 2020  فقد شهد  الفلسطيني،  لالقتصاد 

 %12 بنسبة  اإلجمايل  املحيل  الناتج  يف  تراجعاً 

انخفاض  إىل  أدى  مما   ،201٩ بالعام  مقارنة 

املحيل  الناتج  من  الفرد  نصيب  يف  ملحوظ 

العمل،  عن  العاطلني  عدد  وتزايد  اإلجمايل، 

الفقر، ويرتاجع  دائرة  إىل  فئات جديدة  لتدخل 

مؤرشي  عىل  العام  الطلب  مستوى  بذلك 
االستهالك واالستثمار الكيل.18

الفلسطيني  االقتصاد  بدأ   ،2021 العام  يف 

يتعاىف تدريجيا يف ظل انكسار املنحنى الوبائي 

التام  شبه  التوقف  من  الرغم  عىل  للجائحة، 

للدعم الخارجي، حيث سجل االقتصاد ارتفاعاً 

نسبته 6.7% خالل العام 2021 مع بقائه قل 

من مستواه ما قبل الجائحة. خالل العام 2021 

ارتفاعاً  االقتصادية  األنشطة  معظم  شهدت 

أدى الرتفاع يف نصيب  مما  املضافة،  القيمة  يف 

بنسبة 1.٤%،  اإلجمايل  املحيل  الناتج  الفرد من 

ليزداد بذلك مستوى الطلب العام عىل مؤرشي 
االستهالك واالستثمار الكيل.1٩

التضخم والقوة الشرائية

الثالث  الربع  الفلسطيني يف   شهد االقتصاد 

يف  )ارتفاع  موجباً  تضخماً   2021 العام  من 

األسعار( بمعدل 0.1% مقارنة بالربع السابق. 

باملعدل  تراجعت  الرشائية  القوة  فإّن  بالتايل، 

نفسه بني الربعني ملن يتلقون ويرصفون دخلهم 

بالدوالر  دخلهم  يتلقون  الّذين  أّما  بالشيكل. 

فإّن  بالشيكل،  مرصوفاتهم  كامل  وينفقون 

نتيجة   %1.0 بنحو  انخفضت  الرشائية  قوتهم 

الشيكل  مقابل  الدوالر  رصف  معدل  انخفاض 

بنحو  التضخم  معدل  وارتفاع   ،%0.٩ بنحو 

بالدوالر  األردني  الدينار  الرتباط  نظراً   ،%0.1

الرشائية  القوة  شهدت  ثابت،  رصف  بسعر 

الدوالر  عملة  عىل  نفسها  التطورات  للدينار 
تقريباً.20

البطالة والفقرة

القوى  يف  املشاركني  بني  البطالة  معدل  بلغ 

العاملة )1٥ سنة فأكثر( يف العام 2021 نحو 

األفراد  بني  الفقر  نسبة  بلغت  حني  يف   %26

االستهالك  ألنماط  وفقا   2017 العام  خالل 
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الشهري 2٩.2% يف فلسطني، 1٣.٩% يف الضفة 

الغربية و٥٣% يف قطاع غزة. وأشارت البيانات 

من  يعانون  الفلسطينيني  من   %16.8 أن  إىل 

االستهالك  أنماط  وفق  )املدقع(  الشديد  الفقر 
الشهري لألرسة.21

التنمية االجتماعية

التنمية  ــوزارة  ب ممثلة  الحكومة  تقدم 

االجتماعية العديــد مــن املســاعدات لألرس 

بالجائحــة،  تأثــرت  التــي  الفقيــرة 

اآلثار  مــن  والتخفيــف  املخاطــر  لــدرء 

إجمالــي  وبلــغ  للجائحــة،  الســلبية 

مــن  اســتفادت  التــي  األرس  عــدد 

 162 نحو   2020 العــام  خالل  التدخالت 

ألــف أســرة، بقيمة بلغت نحو ٤٩ مليـون 

شـيكل.

واملهمشـة  الفقيـرة  األرس  اسـتهداف  يتـم 

مـن خالل برنامـج التحويالت النقديـة لألرس 

احتياجاتهـا  تلبيـة  علـى  القـادرة  غيـر 

هـذا  خالل  مـن  يتـم  حيـث  األساسية، 

الربنامـج تقديـم مسـاعدات نقديـة منتظمـة 

فـي  دفعـات  أربـع  بواقـع  األرس  لهـذه 

بيـن  املسـاعدة  مبلـغ  ويتـراوح  العـام، 

هـذه  وتعـد  شـهريا،  شـيكل   600-2٥0

وربمـا  األسايس،  الدخـل  مصـدر  الدفعـات 

الوحيـد، لعـدد كبيـر مـن األرس، علماً أن مـا 

يزيـد علـى 86% من هذه األرس )التـي يبلـغ 

خـط  تحت  تقـع  أسـرة(   2٩2,٩8 عددهـا 
الفقـر الشـديد.22

الحكومة  تواجه  التي  املالية  األزمة  بسبب 

العام  يف  االجتماعية  التنمية  وزارة  تتمكن  لم 

2020 من رصف إال ثالث دفعات نقدية لألرس 

يف  املبالغ  مجموع  كان  وقد  واملهمشة  الفقرية 

بزيادة  شيكال   ٤08.٤81.6٩٩ الدفعات  هذه 

مجموع  كان  التي   201٩ العام  عن  بسيطة 

 ٣70.07٣.181 الثالث  الدفعات  يف  املبالغ 

املبالغ  قيمة  كانت   2018 العام  ويف  شيكال، 

الدفعات ٣6٩.017.000 شيكل،  املرصوفة يف 

العام  يف  املرصوفة  املبالغ  قيمة  بلغت  حني  يف 
2017 نحو ٥18.٤00.000 شيكل.2٣

تداعيات الحرب على فلسطين
مع اندالع الحرب الروسية األوكرانية يف 2٤ 



48العدد )٥٣(  ٢٠٢٢

شباط 2022، صعدت أسعار السلع األساسية 

عاملياً، حيث ارتفـع سـعر طـن القمـح عامليـا 

 2021 العـام  نهايـة  فـي  دوالرا   220 مـن 

األيام  خالل  دوالرا   ٣20 قرابـة  إلـى  ليصـل 

األوىل مـن الحـرب، وقـد رافـق ذلـك ارتفـاع 

أخــرى  مهمــة  غذائيـة  سـلع  أسـعار 

ارتفعــت  التــي  والشــعري،  كالــذرة، 

بنحــو ٣0% لــكل منهمــا، كمــا ارتفــع 

 %٤0 بنســبة  الصويــا  زيــت  ســعر 
خــالل الفتـرة نفسها. 2٤

املتوقـع  مـن  والدالئل،  األرقام  علـى  بنـاء 

األوكرانية  الروسـية  للحـرب  تكـون  أن 

القمـح  أسـعار  علـى  سـلبية  انعكاسـات 

والدقيـق فـي األسواق املحليـة، وهـذا فعليـا 

ارتفـع  إذ  الواقـع،  أرض  علـى  يحصـل  مـا 

املحلـية  السـوق  فـي  الدقيـق  كيلـو  سـعر 

بدايـة  قبـل  للكيلـو  شـيكل   1.8 نحو  مـن 
الحـرب إلـى قرابـة 2.٥ شـيكل حاليـا.2٥

القيايس  الرقم  سجل   2022 آذار  وخالل 

نسبته  ارتفاعاً  فلسطني  يف  املستهلك  ألسعار 
1.0٣% مقارنة مع شباط 2022. 26

ارتفعت أسعار سلع أخرى يف فلسطني لتبلغ 

أبيض 161 شيكل/60كغم،  باملتوسط؛ طحني 

 16 والبيض  شيكال/1كغم،   18 والدجاج 

شيكال/2كغم، واملوز ٥ شواكل/1كغم، والبصل 

شواكل/1كغم،   ٣ والبطاطا  شواكل/1كغم،   ٣
ولحم الغنم 8٣ شيكال/1كغم.27

ارتفاع  أسباب  االقتصاديون  الخرباء  يعزو 

يف  األساسية  املواد  أسعار  ارتفاع  إىل  األسعار 

األسواق العاملية بسبب جائحة كورونا وما تالها 

من إغالق ملصانع املواد الخام عام 2020 الذي 

أدى إىل نقص حاد يف املواد الخام يف عام 2021 

الطلب  إثر  الخام  املواد  سعر  من  زاد  والذي 

ارتفاع  اىل  اضافة  فتحها،  عقب  عليها  املتزايد 
أسعار الشحن البحري.28

إدارة األزمة
سلسلة  الفلسطينية،  الحكومة  اتخذت  اوالً: 

من اإلجراءات ملواجهة ارتفاع األسعار العاملية، 

يف محاولة إلحداث توازن يف السوق من ناحية 

والحفاظ  عادلة،  بأسعار  السلع  توفر  ضمان 

اليقني  غياب  ظل  يف  التمويني  املخزون  عىل 

وأوكرانيا،  روسيا  بني  الحرب  انتهاء  بموعد 

عىل  أثرت سلباً  التي  التداعيات  وعىل وقع هذه 

املواطن »اتخذت قرارات لدعم الطحني والخبز 

شهدت  أن  بعد  املستهلك،  عىل  رفعه  من  للحد 

بورصة القمح وأسعار الطحني ارتفاعاً انعكس 
عىل السوق الفلسطينية، ومنها:2٩

املغلفة  الطحني  مبيعات  جميع  إعفاء   .1

بأكياس 25 كيلو فما فوق من رضيبة القيمة 

املضافة البالغة 16% حيث سيتم إخضاعها 

إىل رضيبة قيمة مضافة بنسبة 0% وذلك عن 

األشهر 2022/5+4+3.

القيمة  رضيبة  من  املخابز  جميع  إعفاء    .2  
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املضافة عن األشهر 2022/5+4+3.

عن  الطحني  لتجار  النقدي  اإلرجاع  يكون   .3

هذه الفرتة خالل 90 يوما. 

4.  تحديد سعر كيلو الخبز بحد أعاله 4 شواكل 

فقط ال غري.

 220 قيمته  ما  الحكومة  تحملت  ثانياً: 

املاضية  الثالثة  الشهور  خالل  شيكل  مليون 

املحروقات  سعر  فارق  تحمل  نتيجة   2022

نتيجة  اإلرسائييل  املصدر  من  االرتفاع  يف  اآلخذ 

االقتصاد  وزارة  أصدرت  كما  عامليا،  ارتفاعه 

ألسعار  االسرتشادي  السعر  قائمة  الوطني 

السلع األساسية يف السوق الفلسطينية وأحالت 

الجرائم  ملكافحة  العامة  للنيابة  مخالفاً   21

السعري  بالسقف  االلتزام  لعدم  االقتصادية 
املحدد. ٣0

الحكوميون  املسؤولون  كثف  ثالثاً: 

لضمان  الدوليني  نظرائهم  مع  اتصاالتهم 

السوق  إىل  األساسية  السلع  توريد  استمرار 

كانت  التمويني.  املخزون  وتأمني  الفلسطينية، 

الرويس  الرئيس  بني  االتصاالت  هذه  آخر 

عباس  محمود  والرئيس  بوتني  فالديمري 

جميع  بتوفري  الرويس  الرئيس  بموجبها  تعهد 

االحتياجات للمستوردين الفلسطينيني وغريهم 

يف الرشق األوسط من القمح، واملواد واملحاصيل 
الروسية، وفق اإلجراءات الروسية.٣1

أهدافها  صلب  يف  الحكومة  وضعت  رابعاً: 

ارتفاع  مكافحة   2022 للعام  االسرتاتيجية 

األسعار وتعهدت بذل جهودها لحماية املواطنني 

انعكاسات  بسبب  املتوقع  العاملي  التضخم  من 

السياسية  وتداعياتها  األوكرانية  األزمــة 

من  فلسطني  عىل  املتوقع  واألثر  واالقتصادية، 

حيث تباطؤ سالسل التوريد وما ينجم عن ذلك 

كالوقود  الرئيسة،  السلع  أسعار  يف  ارتفاع  من 

املواد  أسعار  دعم  خالل  من  وذلك  والقمح 

قدر  الرضيبية  واإلعفاءات  والطاقة،  األساسية 

املوازنة  عجز  من  سيزيد  الذي  األمر  اإلمكان، 
املتوقع بسبب فقدان جزء من اإليرادات.٣2

االستنتاجات
لصدمة  الفلسطيني  االقتصاد  يتعرض 

وإجراءات  سياسات  نتيجة  حادة  اقتصادية 

كوفيد-1٩،  وجائحة  اإلرسائييل،  االحتالل 

التي  األوكرانية،  الروسية  الحرب  وتداعيات 

تلبية  عىل  الوطنية  السلطة  قــدرات  تفوق 

احتياجات املواطنني، وتعزيز مقومات الصمود 

نمو  تقوض  التي  األزمة  هذه  ارتدادات  أمام 

اليقني  غياب  فإن  وبالتايل  العاملي،  االقتصاد 

تحدياً  يشكل  الراهنة  الحرب  انتهاء  بموعد 

كبرياً أمام تأمني السلع بأسعار مقبولة وحماية 

الفئات املجتمعية الفقرية.

معاناة  من  األزمات  هذه  تداعيات  فاقمت 

اقتصادية  اختالالت  وأحدثت  املواطنني 

الحكومة  إمكانيات  واستنزفت  واجتماعية، 

التي تحاول الحد من ارتداداتها، وفرض عليها 
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للحد  مجتمعية  ومطالب  متغريات  مع  التعامل 

لتأمني  الرسيعة  واالستجابة  املعيشة،  غالء  من 

تعد  التي  الهشة  للفئات  املطلوبة  الحماية 

أساسيا  رافدا  االجتماعية  التنمية  مخصصات 

لها.

األساسية  السلع  أسعار  أن  واضحاً  بات 

نشهد  أن  املرجح  ومن  عاملياً،  ارتفاعاً  ستشهد 

ارتفاعاً عىل هذه السلع يف فلسطني التي  قريباً 

وبالتايل  العالم،  بلدان  مختلف  من  تستوردها 

برصف  اسرتاتيجي  خيار  السلع  توفري  فإن 

النظر عن أسعارها وما ينتج عن ذلك من ارتفاع 

يف غالء املعيشة، حيث إن بعض الفئات ستنتقل 

األمر  وهذا  املدقع،  الفقر  إىل  العادي  الفقر  من 

املعونات  تأمني  كيفية  يف  كبريا  تحديا  يشكل 

أن  خاصة  الفئات،  لهذه  املالية  واملساعدات 

الحكومة تعاني من أزمة مالية وتراجع حاد يف 

الدعم الخارجي.

التكيف  الحكومة  عىل  األزمة  هذه  تفرض 

وضع  عرب  الجديدة  املتغريات  مع  الرسيع 

األنماط  لحماية  الالزمة  والخطط  السياسات 

االستهالكية للمواطنني وتغيري األولويات لحماية 

االنعكاسات  وتخفيف  االقتصادية  القطاعات 

السلبية عىل رفاهية املواطنني وأمنهم الغذائي، 

األمر  وهذا  والفقرية،  املهمشة  الفئات  خاصة 

فئات  مختلف  بني  الرشاكة  تعميق  يستدعي 

املجتمع لتجاوز هذه األزمة.

املالية  املخصصات  دفعات  يف  تأخري  أي  إن 

التنمية  وزارة  من  املستفيدة  املهمشة  للفئات 

االجتماعية يضاعف معاناة هذه األرس، ويشكل 

املعيشة  غالء  أمام  لصمودها  حقيقياً  تحدياً 

الراهن، آخذين بعني االعتبار أن هذه املساعدات 

تقلل من نسب الفقر بنسبة 12%. ويتضح من 

بيانات الوزارة أن املساعدات يف قطاع غزة لها 

دور فّعال يف تخفيض نسب الفقر أكثر مما هو 

عليه الحال يف الضفة الغربية.

األزمة  تداعيات  مواجهة  إجراءات  عن  ينتج 

العامة  املالية  املوازنة  عىل  إضافية  تكاليف 

والطلب  العرض  بني  كبرية  اختالالت  ظل  يف 

من  ذلك  سيزيد  وبالتايل  العاملي،  املستوى  عىل 

البلدان  خاصة  الدولية،  األسعار  عىل  الضغط 

فإن  وبالتايل  منخفض،  نمو  من  تعاني  التي 

الهدف  سيكون  األسعار  ارتفاع  مكافحة 

مع  العام  لهذا  للحكومات  األهم  االسرتاتيجي 

للفئات  املجتمعية  الحماية  لتوفري  االستجابة 

الهشة.

تستدعي استجابة الحكومة لتداعيات األزمة 

واإلجراءات  الخطوات  من  مزيد  اتخاذ  الراهنة 

حتى  املجتمع،  مكونات  مختلف  مع  بالتنسيق 

استعراض  وبعد  الهشة.  األرس  حماية  تكفل 

إىل  الورقة  خلصت  الطارئة  األزمة  محاور 

الفئات  حماية  يف  تسهم  أن  نتوقع  توصيات 

الهشة وكبح ارتفاع األسعار:
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أواًل - تدابير آنية

األكثر . 1 األساسية  للسلع  حكومي  دعم 

أو  الرضائب  إزالة  خالل  من  استهالكاً 

هو  كما  املستوردة  السلع  عىل  تخفيضها 

الحال املتبع يف دعم الطحني وهذا ينسحب 

أيضاً عىل األعالف. 

للمزارعني . 2 الرضيبي  االسرتداد  يف  اإلرساع 

النهائي  السعر  عىل  ذلك  ينعكس  حتى 

للمنتج لصالح املستهلك.

رصف املساعدات املقدمة للفئات الهشة يف . 3

وقتها لتعزيز صمودها يف مواجهة ارتفاع 

األسعار.

املنظمات . 4 مع  بالتعاون  عاملي  نداء  إطالق 

الدعم  تقديم  عىل  الدول  لحث  الدولية 

الهشة  الفئات  لحماية  الالزمة  واملساعدات 

املتغريات  أمام  الصمود  من  وتمكينها 

الراهنة، ورفع قيمة هذه املساعدات كونها 

تشكل دخال أساسيا لها.

غالء . 5 ببند  العمومني  املوظفني  رواتب  ربط 

املعيشة.

إلزام املشغلني بالحد األدنى لألجور املقر، . 6

املهمشة  الفئات  لحماية  يلزم  ما  واتخاذ 

املجال،  هذا  يف  والتهميش  االستغالل  من 

ومن الجيد التفكري يف رفع الحد األدنى بما 

ينسجم مع غالء املعيشة.

من . 	 املستهلك  حماية  منظومة  كفاءة  رفع 

الالزمة  واألدوات  اإلمكانيات  توفري  خالل 

لضبط السوق وتنظيمها.

األساسية . 	 السلع  توريد  عملية  استمرار 

املخزون  لتامني  الفلسطيني  للسوق 

التمويني الكايف، يف ظل غياب اليقني بموعد 

انتهاء الحرب الروسية األوكرانية.

مقابل . 9 الغذاء  برامج  ديمومة  عىل  الحفاظ 

االجتماعية  املساعدات  ربط  أي  العمل، 

مقابل العمل للمحافظة عىل صمود الفئات 

الفقرية والهشة حتى تنتقل من اإلغاثة إىل 

اإلنتاج.

االجتماعية . 10 املسؤولية  إلزامية  تطبيق 

الفئات  مساعدة  نحو  وتوجيهها  للرشكات 

الهشة والفقرية.

 عىل املستوردين والتجار أن يكتفوا بهامش . 11

الراهنة  األزمة  تجاوز  لحني  بسيط،  ربح 

التي تتأثر بها مختلف مكونات املجتمع.

 اإلرساع يف إدخال كميات من الدجاج الحي . 12

من الداخل الفلسطيني، واسترياد الدواجن 

الدواجن  كيلوغرام  سجل  أن  بعد  املربدة 

ارتفاعا قياسيا تجاوز 20 شيكال.

والحمالت . 13 واملعونات  املساعدات  تكثيف 

املجتمع  ومؤسسات  األفراد  من  املجتمعية 

لألرس  واملساعدة  العون  لتقديم  املدني 

الهشة عىل أن تتواصل ليس فقط يف شهر 

رمضان املبارك.

اإلنفاق، . 14 األنماط االستهالكية وأوجه  تغيري 

ملخاطر  واإلدراك  الوعي  مستوى  ورفع 
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األزمة الراهنة.

 ثانيا- تدابير قصيرة األجل عالية التأثير

القيمة . 1 رضيبة  قانون  إنجاز  يف  اإلرساع 

للفئات  املضافة بما يضمن عدالة رضيبية 

املجتمعية كافة.

 خفض رضيبة القيمة املضافة من 16% إىل . 2

15% وخفضها عىل بعض السلع األساسية 

املنتج  إيجاباً عىل  رشيطة أن ينعكس ذلك 

النهائي لصالح املستهلك.

االجتماعية . 3 الحماية  منظومة  تطوير   

خصوصاً للفئات الفقرية واملهمشة، وتوفري 

املخصصات املالية الالزمة ملساعدة الفئات 

املجتمعية عىل الصمود أمام ارتداد األزمات.

االجتماعية . 4 التنمية  وزارة  توصية  ترجمة 

بشأن تخصيص موازنة من املوازنة العامة 

الرسيعة الحتياجات  االستجابة  عىل  قادرة 

الفقراء واملهمشني يف حالة الطوارئ.

الغذائي . 5 لألمن  وطنية  سياسة  تطبيق 

والقطاع  الحكوميني  الرشكاء  جميع  من 

الخاص ومؤسسات املجتمع املدني. 

ثالثًا- إجراءات طويلة األمد

التحرر من بروتوكول باريس االقتصادي.. 1

القمح . 2 لتخزين  صوامع  بناء  عىل  العمل 

تمويني  بمخزون  لالحتفاظ  واألعالف، 

كاف يحافظ عىل استقرار األسعار يف ظل 

األزمات.

للزراعة . 3 التطويرية  املوازنة  قيمة  رفع 

القطاع  مساهمة  عىل  إيجاباً  ينعكس  بما 

الزراعي يف الناتج املحيل اإلجمايل. 

بعض . 4 إنتاج  يف  متخصصة  مصانع  بناء 

السلع كما هو الحال يف األعالف.

ختامًا
من  إليه  أفضت  وما  الحرب،  تداعيات  إن 

قفزة يف تكاليف السلع واملواد األولية يف األرايض 

الحتواء  توازن  إحداث  تستدعي  الفلسطينية، 

الفئات  وحماية  العاملي  االرتفاع  هذا  تداعيات 

علـى  مالئمة  تدابيـر  اتخـاذ  عرب  الهشة 

الوطنيـة  واالستجابة  السياسـات  مسـتوى 

أولوية  تكون  بحيث  األزمة،  تداعيات  ملواجهة 

قصوى يف الربامج واملشاريع الوطنية واملوازنات 

للعام 2022.

واضح تماماً من التقارير والتنبؤات الدولية 

أننا سنشهد ارتفاعاً آخر يف األسعار ويف نسب 

إىل  وصل  الذي  االرتفاع  هذا  وقع  عىل  الفقر، 

أرقام قياسية يف األسواق العاملية، وهذا مدعاة 

للحفاظ  الحمائية  التدابري  من  مزيد  اتخاذ  إىل 

الفئات،  هذه  وحماية  األسعار  استقرار  عىل 

اإلنفاق  أوجه  يف  تحول  إحداث  إىل  إضافة 

تداعيات  معالجة  إىل  يرتكز  بحيث  الحكومي 

هذه األزمة.  

يف ظل االضطراب العاملي لسلسلة التوريدات 

عىل  العاملي  الطلب  وارتفاع  األساسية،  للسلع 
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إجراءات  من  الحكومات  تتخذه  وما  السلع 

وتدابري عىل وقع هذه األزمة واملتغريات الراهنة 

من بينها التحويط السلعي، بات تأمني املخزون 

توفرها  وضمان  األساسية  للسلع  التمويني 

بني  التوازن  إحداث  أهمية  مع  ملحة،  أولوية 

ظل  يف  املتاحة  واإلمكانيات  املتغريات  مختلف 

ظروف  من  به  تمر  وما  الفلسطينية  الحالة 

املوارد،  عىل  السيطرة  عدم  مقدمتها  يف  صعبة 

تحكم  من  اإلرسائييل  االحتالل  يفرضه  وما 

يف  اإلنتاج  مدخالت  عىل  وحصار  وسيطرة 

املالية  األزمة  عىل  عالوة  الفلسطيني  االقتصاد 

والصحية والرتاجع الحاد يف املساعدات الدولية.

من املهم تكريس الحوار املجتمعي، ملعالجة 

املسؤوليات،  وتحمل  الراهنة  األزمة  تداعيات 

مستقرة  دوال  تطال  وتداعياتها  األزمة  كون 

أساسية يف  الحوار يعد ركيزة  اقتصادياً، وهذا 

معالجة أي تداعيات، ووضع الحلول عىل قاعدة 

الرشاكة، وقد أثبتت الرشاكة نجاعتها يف احتواء 

األزمات، ومن املهم األخذ بتوصيات هذه الورقة 

والتوازن  املخزون  وفرة  أهمية  عىل  والتأكيد 

االجتماعية  واملســاعدة  والطلب  العرض  بني 

وبرامج أســواق العمل.
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الهوامش
مجلس الوزراء يقر مرشوع قانون املوازنة العامة للسنة املالية   1

2022

 https://www.wafa.ps/Pages/Details/44311
2  اشتية: سيتم إقرار املوازنة العامة قبل نهاية هذا الشهر

https://www.wafa.ps/Pages/Details/44127

٣  مؤتمر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي للرشق األدنى

https://www.fao.org/3/nh897ar/nh897ar.pdf

٤  االقتصاد العاملي يشهد أشد كساد يف 80 عاما عىل الرغم من 
تدابري التحفيز الضخمة

https://blogs.worldbank.org/ar/voices/global-economy-hit-
deepest-recession-80-years-despite-massive-stimulus-
measures

بسبب  يرتفع  العالم  يف  الجوعى  عدد   :2021 عام  حصاد    ٥
»التحالف املظلم« بني الحروب والجائحة

https://news.un.org/ar/story/2021/12/1090582

6  املصدر السابق

7  مؤتمر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي للرشق األدنى

https://www.fao.org/3/nh897ar/nh897ar.pdf

8  املصدر السابق

٩  مسح أثر جائحة كوفيد 1٩ )كورونا( عىل الظروف االجتماعية 
واالقتصادية لألرس الفلسطينية، 2020

https://pcbs.gov.ps/site/lang__ar/1267/default.aspx?lang=ar

10 الفاو تحذر.. الحرب الروسية عىل أوكرانيا

https://2u.pw/3pT0Y

11 صندوق النقد: حرب أوكرانيا ستخفض توقعات النمو العاملي

https://2u.pw/y6Afw

12  https://elaph.com/Web/NewsPa-
pers/2022/03/1469960.html

وشمال  األوسط  الرشق  بمنطقة  تدفع  أوكرانيا  يف  الحرب   1٣
إفريقيا إىل السقوط يف براثن الجوع جراء ارتفاع أسعار الغذاء 

املثري للقلق

https://ar.wfp.org/news/alhrb-fy-awkranya-tdf-bmntqt-
alshrq-alawst-wshmal-afryqya-aly-alsqwt-fy-brathn-
aljw-jra-artfa

السلع  أسواق  عىل  االوكرانية  الروسية  الحرب  1٤انعكاسات 
الغذائية االساسية العاملية وأسعارها

 https://mas.ps/cached_uploads/download/2٣/0٣/2022/
policy-brief-a-2-1648024125.pdf

1٥  املصدر السابق

16  Fears that wheat stocks could run out in the Occupied 
Palestinian Territory within three weeks

Fears that wheat stocks could run out in the Occupied 
Palestinian Territory within three weeks | Oxfam 
International

17  

18أداء االقتصاد الفلسطيني خالل عام 2020

h t t p s : / / w w w . p c b s . g o v . p s / p o s t a r .
aspx?lang=ar&ItemID=3880

1٩ أداء االقتصاد الفلسطيني خالل عام 2021

h t t p s : / / w w w . p c b s . g o v . p s / p o s t a r .
aspx?lang=ar&ItemID=4145

20  https://mas.ps/news/5968.html

21مسح إنفاق واستهالك االرس ، االحصا ءالفلسطيني

https://www.pcbs.gov.ps/PCBS-Metadata-ar-v4.3/index.
php/catalog/661

22  https://mas.ps/news/5968.html

التقرير السنوي لوزارة التنمية االجتماعية 2020  2٣

 https://mosd.gov.ps/ar/node/1537

أسواق  عىل  األوكرانية  الروسية  الحرب  انعكاسات   2٤
السلع الغذائية األساسية العاملية وأسعارها - ملخص سياساتي

https://mas.ps/publications/5849.html

 https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=15322eaby3556
10283Y15322eab

2٥ املصدر السابق

26استمرار ارتفاع أسعار املستهلك للشهر الثالث

 https://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4218

27 استمرار ارتفاع أسعار املستهلك للشهر الثالث

 https://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4218

السوق  يف  ارتفاعها  واسباب  السلع  اسعار  عىل  تعرفوا   28
الفلسطينية

https://www.pbc.ps/4146-3/

من  واملخابز  الطحني  إعفاء  تقرر  السلطة  الغالء..  2٩ملواجهة 
الرضيبة

 https://www.maannews.net/news/2062708.html

سعر  لتثبيت  الحكومي  الدعم  قيمة  شهريا  شيقل  مليون   ٣0
الخبز20

https://2u.pw/D31Fb
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المصادر والمراجع
الغذائية  السلع  الروسية األوكرانية عىل أسواق  الحرب  انعكاسات 
األساسية العاملية وأسعارها - ملخص سياساتي، معهد أبحاث 
https://mas.ps/ )ماس(  الفلسطيني  االقتصادية  السياسات 

publications/5849.html

والزراعة  األغذية  منظمة  العالم،  يف  والتغذية  الغذائي  األمن  حالة 
https://www.fao.org/documents/  2021 املتحدة،  لألمم 

card/ar/c/cb4474ar/

يف  الفلسطينية  األرايض  يف  الهشة  الفئات  تحمي  سياسات  نحو 
السياسات  ألبحاث  الفلسطيني  املركز  كورونا،  جائحة  ظل 
https://www.masarat. )مسارات(.  االسرتاتيجية  والدراسات 

ps/article/5593

https://www.fao.org/sustainable-املستدامة التنمية  أهداف 
development-goals/indicators/ar/

الرئيسة،  النتائج  تقرير  األبعاد يف فلسطني، 2017  الفقر متعدد 
https://www. الفلسطيني  اإلحصاء  لجهاز  املركزي  الجهاز 
pcbs.gov.ps/PCBS-Metadata-ar-v4.3/index.php/

catalog/661

لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  لألغذية،  استشـرافية  دراسـة 
https://www.fao.org/documents/card/  ،2021 املتحدة، 

٣1 اتصال هاتفي بني الرئيس ونظريه الرويس يبحث آخر تطورات 
القضية الفلسطينية والدولية

https://www.wafa.ps/Pages/Details/45380

٣2مجلس الوزراء يقر مرشوع قانون املوازنة العامة للسنة املالية 
2022 بعجز قدره ٥٥8 مليون دوالر

 https://www.wafa.ps/Pages/Details/44311

ar/c/51eba780-4af8-47a5-93d1-43f6cfe1a749/

  حصاد عام 2021: عدد الجوعى يف العالم يرتفع بسبب »التحالف 
https://news.un.org/ar/ والجائحة   الحروب  بني  املظلم« 

story/2021/12/1090582

االجتماعية  الظروف  عىل  )كورونا(   1٩ كوفيد  جائحة  أثر  مسح 
https://pcbs.gov.ps/  2020 الفلسطينية،  لألرس  واالقتصادية 

site/lang__ar/1267/default.aspx?lang=ar

الحرب يف أوكرانيا تدفع بمنطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا إىل 
السقوط يف براثن الجوع جراء ارتفاع أسعار الغذاء املثري للقلق

https://ar.wfp.org/news/alhrb-fy-awkranya-tdf-bmntqt-
alshrq-alawst-wshmal-afryqya-aly-alsqwt-fy-brathn-aljw-
jra-artfa

Fears that wheat stocks could run out in the Occupied 
Palestinian Territory within three weeks - occupied 
Palestinian territory | ReliefWeb

https://www.pcbs.gov.ps/  2020 الفلسطيني،  االقتصاد  أداء   
postar.aspx?lang=ar&ItemID=3880

https://www.pcbs.gov.ps/ ،2017 مسح إنفاق واستهالك األرسة
PCBS-Metadata-ar-v4.3/index.php/catalog/661

https://mosd. ،2020 ،التقرير السنوي لوزارة التنمية االجتماعية
gov.ps/ar/node/1537

https://www. 2022 مرشوع قانون املوازنة العامة للسنة املالية
wafa.ps/Pages/Details/44311

من  الرغم  عىل  عاما   80 يف  كساد  أشد  يشهد  العاملي  االقتصاد    
https://blogs.worldbank.org/ar/ الضخمة  التحفيز  تدابري 
voices/global-economy-hit-deepest-recession-80-years-

despite-massive-stimulus-measures

https://www.wafa.ps/Pages/Details/45380 ،الطحني الرويس
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دراسات

*باحث يف السياسات العامة

زكريا السرهد*

مقدمة
تسعى الدول إىل تنمية القطاع الصناعي ملا 

يتمتع به من أهمية عىل صعيد التشغيل والتقليل 

من نسب البطالة، إىل جانب دوره يف املساهمة 

وباعتباره  عام،  بشكل  االقتصادية  التنمية  يف 

الزراعي  القطاع  األخرى،  للقطاعات  املحرك 

والقطاع التجاري وقطاع الخدمات، حيث يخلق 

االستثمار  فرص  من  العديد  الصناعي  القطاع 

الوظائف  من  والعديد  األخرى،  القطاعات  يف 

املبارشة.  العمل  فرص  جانب  إىل  املبارشة  غري 

وعادة ما يتم الرتكيز عىل خفض تكلفة اإلنتاج 

التنافسية  القدرة  تحسني  أجل  من  الصناعي 

املواد  أن  وبما  والخارجية،  املحلية  السوق  يف 

سياسات توطين المواد الخام في الصناعات الفلسطينية: 
اإلمكانيات والتحديات

الخام واملواد األولية هي العامل األكثر تكلفة يف 

األسايس  املحدد  تعترب  فإنها  الصناعي،  اإلنتاج 

اإلنتاج،1  لتكلفة  اإلجمالية  القيمة  لتخفيض 

ويكون اللجوء إىل استخدام املواد الخام املحلية 

أحد أهم اإلجراءات للحصول عىل تكلفة أقل.

مدى  إىل  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  تهدف 

اإلنتاجية  العملية  يف  الخام  املواد  توافر  تأثري 

التي  االسترياد  عملية  ومعيقات  فلسطني،  يف 

تتسبب بها اإلجراءات اإلرسائيلية، ما يؤدي إىل 

اإلنتاجية،  القطاعات  وتقييد  تكلفتها،  ارتفاع 

املتعلقة  البديلة  السبل  عن  البحث  ثم  ومن 

املواد  عن  كبديل  املحلية  الخام  املواد  بإحالل 

عىل  فقط  تقترص  ال  التي  املستوردة،  الخام 

املواد  من  الكثري  توافر  لعدم  االستبدال،  عملية 
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يف  البحث  تشمل  وإنما  فلسطني،  يف  الخام 

يتواءم  بما  اإلنتاجية  العملية  تكييف  إمكانية 

أن  خاصة  وتكثيفها،  املحلية  الخام  املواد  مع 

عامل قرب املؤسسة الصناعية من املواد الخام 

يف  وأساسياً  مهماً  عامالً  يعترب  األولية  واملواد 

قرار االستثمار، إىل جانب عوامل أخرى كالقرب 

الطاقة.2  ومصادر  االستهالكية  األسواق  من 

بينما يجب أن ينصب الرتكيز عىل عامل توافر 

املواد الخام األولية ألهميتها وتأثريها عىل اإلنتاج 
الصناعي وتكلفته.٣

 تعريف اإلنتاج الصناعي
لعملية  النظرية  التعريفات  غالبية  تركز 

كأساس  اإلنتاج  عنارص  أو  عوامل  عىل  اإلنتاج 

العملية  لنجاح  رئيس  وكمحدد  العملية،  لهذه 

اإلنتاجية، فهي ترى  أنها »استغالل املوارد التي 

يف متناولنا بطريقة معينة، أو أنها التوازن الذي 

يمكن تحقيقه بني عوامل اإلنتاج املختلفة، فإذا 

كان هدفنا هو زيادة اإلنتاجية فإن هذا ال يأتي 

إال باستخدام مواردنا بأحسن الوسائل املمكنة، 

والخدمات  السلع  من  كمية  أكرب  تتحقق  حتى 

يف  الكفاءة  إن  حيث  ممكنة«.٤  تكاليف  بأقل 

حسن استخدام عنارص اإلنتاج من أهم العوامل 

اإلنتاجية،٥  العملية  تحسني  يف  تساهم  التي 

كما  املستخدمة.  الخام  املواد  ضمنها  ومن 

يشري مصطلح اإلنتاجية إىل »قدرة املنظمة عىل 

املطلوبة  األهداف  من  ممكن  قدر  أكرب  تحقيق 

باستخدام أقل موارد ممكنة«.6

من  »مجموعة  بأنها  الصناعة  تعرف 

إنتاج  يف  تعمل  التي  املنظمات  أو  املؤسسات 

من  نفسه  النوع  مع  التعامل  أو  تصنيع  أو 

األنشطة  من  مجموعة  وهي  والخدمات،  السلع 

االقتصادية الثانوية التي تحول املواد األولية إىل 

الصناعات  أكرب«، وتصنف  قيمة  ذات  منتجات 
إىل صناعات أولية وثانوية.7

إشكاليات االعتماد
على المواد الخام المستوردة
في الصناعات الفلسطينية

بشكل  الفلسطيني  الصناعي  اإلنتاج  يعتمد 

كبري عىل املواد الخام واألولية املستوردة، بينما 

التي  الفلسطينية  الصناعية  املنشآت  تشكل 

تستخدم مواد خاما ومواد أولية محلية %21.7 
من إجمايل املنشآت.8

استرياد  منع  اإلرسائييل  االحتالل  يستخدم 

املواد الخام ومنع التصدير إىل خارج فلسطني 

كواحدة من األدوات غري املبارشة التي تهدف إىل 

تدمري البنية االقتصادية يف املناطق الفلسطينيةـ 

الصناعية.٩ وتشري  املشاريع  املئات من  وتدمري 

الخام  املواد  أسعار  ارتفاع  أن  إىل  اإلحصاءات 

املعيقات  إجمايل  من   %٥7.٣ نسبته  ما  يشكل 

الفلسطيني،  الصناعي  اإلنتاج  تواجه  التي 

ما  تشكل  التي  األجنبية  املنافسة  مع  مقارنة 

املنظم  غري  القطاع  وإنتاج   ،%21.٥ نسبته 
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بنسبة 10.2%، وتكاليف النقل بنسبة %2٤.٥، 

واألوضاع السياسية بنسبة ٥.٣8%.10 

وصول  انتظام  أن  إىل  اإلحصاءات  تشري  كما 

اإلنتاج  تواجه  التي  العوائق  من  الخام  املواد 

 %62.2 بنسبة  وذلك  الفلسطيني،  الصناعي 

من   %٤٥.8 ويرى  األخرى،  العوائق  إجمايل  من 

هناك  أن  الصناعية  املنشآت  ومديري  أصحاب 

لإلنتاج  الالزمة  الخام  املواد  استرياد  يف  صعوبة 

املسح  نتائج  يف  جاء  ما  وفق  وذلك  الصناعي، 

الجهاز  به  قام  الذي   201٩ للعام  الصناعي 

املركزي لإلحصاء الفلسطيني بالرشاكة مع وزارة 

للصناعات  العام  واالتحاد  الوطني  االقتصاد 

االتحاد  أجراها  دراسة  وأشارت  الفلسطينية.11 

يف  النقص  أن  إىل  الفلسطينية  للصناعات  العام 

املواد الخام التي تدخل يف إنتاج بعض الصناعات 

- كالصناعات الكيماوية - يشكل تهديداً مستمراً 

تستخدم  التي  األولية  املواد  بعض  أن  كما  لها، 

بسبب  الدخول  من  تمنع  الغذائية  الصناعات  يف 

اإلجراءات األمنية اإلرسائيلية.12 وأظهرت الدراسة 

يف نتائجها أن عملية استرياد املواد الخام تشكل 

املشاريع  أصحاب  من   %6٥.1 لدى  عائقاً 

أنهم  رأوا  الذين  نابلس،  مدينة  يف  الصناعية 
يواجهون مشاكل يف عملية استرياد هذه املواد.1٣

تأثير تكلفة المواد الخام على تكاليف 
اإلنتاج الصناعي الفلسطيني

املواد  نقل  تكاليف  بني  فيرب(  )ماكس  ربط 

الخام بعامل املسافة وبوزن املواد الخام املنقولة، 

وتوصل إىل أن املوقع األمثل للمؤسسة الصناعية 

بني  املسافة  فيها  تكون  التي  النقطة  يف  يكون 

الصناعية  الخام واملؤسسة  املواد  إنتاج  مناطق 

يف حدها األدنى،1٤ بمعنى أن التكلفة تزداد كلما 

كانت املسافة أكثر بعداً، وهو ما يعزز تشجيع 

املحلية، واالعتماد عليها يف  الخام  املواد  توطني 

اإلنتاج الصناعي يف فلسطني.

الصناعي،  اإلنتاج  مستلزمات  ارتفاع  أدى 

القيمة  انخفاض  إىل  الخام،  املــواد  خاصة 

املضافة للقطاع الصناعي يف فلسطني يف األعوام 

اإلنتاج  زيادة  من  الرغم  عىل   2001-1٩٩٩

االعتماد  أن  كما  الفرتة.1٥  تلك  يف  الصناعي 

الكبري عىل اآلالت واملعدات املستوردة، وضعف 

االعتماد عىل املواد الخام والوسيطة املحلية أدى 

القطاعات  بني  الهيكيل  التشابك  يف  ضعف  إىل 

رأس  فمعدل  املختلفة،  الفلسطينية  الصناعية 

املال املستثمر يف اآلالت املستوردة من إرسائيل 

أو من الخارج وصل إىل ما يزيد عىل ٩0% من 

الخام  املواد  شكلت  بينما  املال،  رأس  مجمل 

اإلنتاج  يف  املستخدمة  املحلية  الوسيطة  واملواد 

من   %٣.2٩ نسبته  ما  الفلسطيني  الصناعي 

إجمايل تكاليف املواد الخام والوسيطة، هذا إىل 

جانب أن 7٩% من الطاقة الكهربائية، و%7.67 

الصناعية  املنشآت  يف  املستخدمة  املياه  من 

الكهرباء  شبكة  من  مستمدة  الفلسطينية 

وقد  اإلرسائيلية16.  املياه  وشبكة  اإلرسائيلية، 
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املضافة  القيمة  أن  الدراسات  إحدى  أظهرت 

إىل اإلنتاج يف صناعة مطاحن الحبوب يف مدينة 

نابلس كانت أكثر من ٣٥% عام 200٥ نتيجة 

استخدام نسبة مرتفعة من املواد الخام املحلية 

يف إنتاجها.17 وأظهرت الدراسة أيضا أن طبيعة 

نابلس كانت تركز بشكل  الصناعات يف مدينة 

كعامل  املحلية  الخام  املواد  توافر  عىل  كبري 

الصناعية  املشاريع  تلك  إقامة  مهم وأسايس يف 

أخرى  بعوامل  مقارنة  الحالية،  مواقعها  يف 
كاملنافسة ورأس املال وغريها من العوامل.18

للقطاع  الفعلية  التكاليف  قيمة  بلغت 

 1٣٩0,8٩ نحو   2000 العام  يف  الصناعي 

مليون دوالر، تشكل تكاليف املواد الخام واملواد 

تعويضات  تشكل  بينما  منها،   %٤٩.٥ األولية 

والرسوم   ،%٩.٥ واالستهالك   ،%17 العاملني 

 ،%8.2٣ األخرى  والتكاليف   ،%8.٣ والرضائب 

وبلغ إجمايل أرباح القطاع الصناعي بعد طرح 

دوالر،  مليون   218,٩7 الكلية  التكاليف  قيمة 

وبالتايل، بلغ هامش الربح 1٤%، أي أن كل دينار 

أرباحاً  الصناعي حقق  القطاع  املبيعات يف  من 

بقيمة 1٤ قرشاً. وهذا يربز أهمية تكلفة املواد 

كمحدد  الصناعي  اإلنتاج  يف  املستخدمة  الخام 

رئيس يف ارتفاع التكاليف أو انخفاضها. وعىل 

سبيل املثال فإن انخفاض تكاليف املواد الخام 

بنسبة 10% يؤدي إىل انخفاض تكاليف العملية 

إىل  ويؤدي   ،%6.٥ بنسبة  الكلية  اإلنتاجية 

إىل 1٥.٤%، وزيادة معدل  الربح  ارتفاع نسبة 

العائد عىل الربح إىل 6.٣%، وبنسبة نمو تصل 

إىل ٥.1٥%، مقابل نسبة نمو مقدارها ٣.٥% يف 

حالة تخفيض تكلفة العمالة 10%، بحيث يصل 
معدل عائد الربح إىل 27.٩%.1٩

الخام  المواد  على  االعتماد  مزايا 
المحلية  والوسيطة  األولية  والمواد 

في الصناعات الفلسطينية
الطرق  بني  من  أن  إىل  الدراسات  تشري 

يف  البطالة  مشكلة  ملواجهة  املقرتحة  والوسائل 

بزيادة  وذلك  الخام،  املواد  توطني  فلسطني، 

املستخدمة يف  املحلية  الخام  املواد  االعتماد عىل 

الصناعة، كصناعة منتجات األلبان والصناعات 

الخام  املواد  عىل  االعتماد  من  بدالً  الزراعية، 

استخدام  إن  حيث  املستوردة،  أو  اإلرسائيلية 

يف  العمل  فرص  من  يزيد  محلية  خام  مواد 

املشاريع االقتصادية الصناعية التي تقوم عليها 

تلك الصناعات.20 

الخام  املواد  عىل  االعتماد  يؤدي  ما  عادة 

اإلنتاج  تكلفة  خفض  إىل  الصناعة  يف  املحلية 

الصناعية، فقطاع صناعة الحجارة والرخام يف 

فلسطني لديه هذه امليزة التنافسية كونه يعتمد 

بشكل كبري عىل مواد خام محلية،21 بينما تواجه 

التنافسية  القدرة  يف  مشكلة  إجماال  فلسطني 

تتصف  التي  الدول  مع  الخارجية  السوق  يف 

ويعود  الصناعي،  لإلنتاج  املنخفضة  بالتكلفة 

ذلك إىل وجود مدخالت محلية يف عملية اإلنتاج؛ 
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مما يمنحها أفضلية يف املنافسة.22

مدى  يف  الفلسطينية  الصناعات  تتباين 

املحلية،  والوسيطة  الخام  املواد  عىل  اعتمادها 

يف  التي  الوسيطة  السلع  صناعة  إن  حيث 

مع  الباطن  من  التعاقد  خالل  من  تتم  أغلبها 

رشكات إرسائيلية، تستخدم مواد خام وسيطة 

الخام  املواد  إجمايل  من   %2٩.٣ بنسبة  محلية 

املستخدمة يف تلك الصناعة. بينما يتم استخدام 

مواد خام يف صناعة التعدين واستغالل املحاجر 

بنسبة 7٣% من إجمايل املواد الخام املستخدمة، 

أولية  مواد  فتستخدم  الالفلزية  الصناعات  أما 

إجمايل  من   %٥٤ إىل  تصل  أعىل  بنسبة  محلية 

مختلف  األمر  ولكن  املستخدمة،  الخام  املواد 

تماماً يف الصناعات الغذائية، حيث يتم استخدام 
8٤% من املواد الخام والوسيطة املستوردة.2٣

قياس  كمؤشر  كورونا  جائحة  أزمة 
المواد  على  االعتماد  إشكالية  على 

الخام المستوردة
كشفت جائحة كورونا عن عمق أزمة توريد 

حيث  الصناعي،  لإلنتاج  الالزمة  الخام  املواد 

تأثرت معظم املنشآت االقتصادية بهذه األزمة، 

الالزمة  الخام  املواد  خاصة يف ما يتعلق بتوفر 

االقتصادية  املسوحات  أشارت  حيث  لإلنتاج، 

واجهت  االقتصادية  املنشآت  من   %62 أن  إىل 

صعوبات يف توريد املواد الخام ومدخالت اإلنتاج 

األكثر  الصناعية كانت  املنشآت  أن  إال  األخرى، 

ومديري  أصحاب  من  أشار%6٩  حيث  تأثراً، 

واجهوا  أنهم  إىل  فلسطينية  صناعية  رشكات 

إلنتاج  الالزمة  الخام  املواد  توريد  يف  صعوبات 

التجارية  املؤسسات  وكانت  مؤسساتهم،2٤ 

وقطاع اإلنشاءات أقل تأثراً بقليل.

املنشآت  تأثر  نسبة  اآلتي  الجدول  ويوضح 

الصناعية بالنقص يف توريد املواد الخام املستخدمة 

يف إنتاجها وفقاً لتصنيف النشاط االقتصادي:

جدول رقم )١(

نسبة تأثر الصناعات الفلسطينية

بالنقص يف توريد املواد الخام3·

نسبة التأثرالنشاط االقتصادي #

0%أنشطة التعدين واستغالل املحاجر1

61.٣%الصناعات الغذائية2

2٥%صناعة منتجات التبغ٣

٤
واملنسوجات  املالبس  صناعة 

والسجاد
%٥٥.7

87%صناعة األحذية والحقائب الجلدية٥

6
والورق،  الخشبية  الصناعات 

والورق املقوى
%7٣.6

٥8.8%أنشطة الخدمات املتعلقة بالطباعة7

8
واألسمدة  الكيماوية  الصناعات 

ومواد التنظيف والدهانات
%78.٣

٩
واملستحرضات  األدوية  صناعة 

الصيدالنية
%٥0

10
املطاطية  املنتجات  صناعة 

والزجاجية واللدائن
%62

أجراه  مسح  نتائج  من  هي  الجداول  يف  واألرقام  البيانات   ·  ٣
كورونا  أزمة  أثر  حول  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  الجهاز 

عىل مؤسسات القطاع الخاص يف فلسطني يف العام 2020.
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11
واإلسمنت  الخزفية  الصناعات 

واملنتجات الحجرية
%61.٤

12
واملعدنية  والصلب  الحديد  صناعة 

األخرى
%٥٩

1٣
والكهربائية  اإللكرتونية  الصناعات 

واألجهزة املنزلية
%72

61%صناعة اآلالت واملركبات واملحركات1٤

1٥
صناعة األثاث واملجوهرات واأللعاب 

واملعدات الطبية وأخرى
%72

ويوضح الرسم البياني اآلتي تباين نسبة التأثر 

بالنقص يف املواد الخام الصناعية:

ما    ، خاصة فياألزمةمع�م المن�آت االقتصاد�ة بهذه    تتور�د المواد ال�ام الالزمة لإلنتاج الصناعي، ح�ث تأثر   أزمة ك�فت جائحة �ورونا عن عمق  

لإلنتاج، ح�ث   الالزمة  ال�ام  المواد  بتوفر  في تور�د 62  أنإلى  المسوحات االقتصاد�ة    أشارتيتعلق  المن�آت االقتصاد�ة واجهت صعو�ات  % من 

األخر�،   اإلنتاج  ومدخالت  ال�ام  أشار  أن   إالالمواد  ح�ث  تأثرًا،  األكثر  �انت  الصنا��ة  ومد69المن�آت  أصحاب  من  صنا��ة   � ر ي%  شر�ات 

  قل تأثرًا �قل�ل.أ  اإلن�اءات ت التجار�ة وق�اع  المؤسسا تو�ان 24،مؤسساتهم إلنتاجزمة  م واجهوا صعو�ات في تور�د المواد ال�ام الالأنهإلى   فلس��ن�ة

  وفقًا لتصن�� الن�ا� االقتصاد�:  إنتاجهاتي نس�ة تأثر المن�آت الصنا��ة �النقص في تور�د المواد ال�ام المست�دمة في و�وضح الجدول اآل

  ) 1( رقم جدول

  الفلس��ن�ة �النقص في تور�د المواد ال�ام نس�ة تأثر الصناعات 

  نس�ة التأثر     الن�ا� االقتصاد�  #
  %0  أن��ة التعدين واستغالل المحاجر   1
  % 61.3  الصناعات الغذائ�ة  2
  % 25  صناعة منتجات الت�غ   3
  % 55.7  صناعة المال�س والمنسوجات والسجاد  4
  % 87  صناعة األحذ�ة والحقائب الجلد�ة  5
  % 73.6  والورق المقو�  ، الصناعات ال��ب�ة والورق   6
  % 58.8  أن��ة ال�دمات المتعلقة �ال��اعة  7
  % 78.3  ومواد التن��� والدهانات  واألسمدةالصناعات الك�ماو�ة   8
  % 50  والمستحضرات الص�دالن�ة  األدو�ةصناعة   9

  % 62  صناعة المنتجات الم�ا��ة والزجاج�ة واللدائن   10
  % 61.4  والمنتجات الحجر�ة واإلسمنتالصناعات ال�ز��ة   11
  % 59  األخر� صناعة الحديد والصلب والمعدن�ة   12
  % 72  والكهر�ائ�ة واألجهزة المنزل�ة  اإللكترون�ةالصناعات   13
  % 61  صناعة اآلالت والمر��ات والمحر�ات   14
  % 72  وأخر�  صناعة األثاث والمجوهرات واأللعاب والمعدات ال�ب�ة  15

  تي ت�اين نس�ة التأثر �النقص في المواد ال�ام الصنا��ة:و�وضح الرسم الب�اني اآل

 

 
  كورونا على مؤسسات   أزمة أثرالبيانات واألرقام في الجداول هي من نتائج مسح أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني حول

 . 2020القطاع الخاص في فلسطين في العام  
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Chart Title

األحذية  صناعة  أن  إىل  البياني  الرسم  يشري 

بالنقص  تأثراً  األكثر  كانت  الجلدية  والحقائب 

وذلك  السلع  تلك  إلنتاج  الالزمة  الخام  املواد  يف 

تأثراً  الصناعات  أقل  كانت  بينما   ،%87 بنسبة 

صناعات التعدين واستغالل املحاجر بنسبة %0، 

ذلك  ويعود   ،%2٥ بنسبة  التبغ  منتجات  تليها 

عىل األغلب إىل كون تلك الصناعات تعتمد بنسبة 

بالنسبة  سواء  املحلية  الخام  املواد  عىل  عالية 

الصناعات  بعض  وتواجه  التبغ.  أو  للمحاجر 

مجال  يف  تعمل  التي  تلك  خاصة  أكرب  معيقات 

صناعة األدوية، حيث يفرض االحتالل اإلرسائييل 

أنواع  بعض  استرياد  ويمنع  عليها،  أكرب  قيوداً 

االستعمال،  مزدوجة  كونها  بحجة  الخام  املواد 

وقد تكون لها استخدامات عسكرية.2٥ 

الصناعات  تأثر  اآلتي مدى  الجدول  يلخص 

الغذائية بنقص املواد الخام الالزمة لإلنتاج: 

جدول )٢(

نسبة تأثر الصناعات الغذائية

بالنقص يف توريد املواد الخام

نسبة التأثرالنشاط الصناعي الفرعي#

62.٣%تجهيز وحفظ اللحوم1

2
واملكرسات  الفواكه  وحفظ  تجهيز 

والخرضوات
%6٥.1

٣
النباتية  والدهون  الزيوت  صناعة 

والحيوانية
%0.00

8٣.٣%صناعة منتجات األلبان٤

٣٤.٩%صناعة منتجات مطاحن الحبوب٥

100%صناعة النشاء ومنتجاته6

6٤%صناعة منتجات املخابر7

8
والشوكوالتة  الكاكاو  صناعة 

والحلويات السكرية
%7٥.٣

٩
والشعريية  املعكرونة  صناعة 

واملنتجات النشوية
%٤0

10
صناعة الوجبات واألطباق الجاهزة 

خارج املطاعم
%8٣.٣

٥8.2%صناعة األعالف الحيوانية11

12
الكحولية  املرشوبات  صناعة 

ومرشوبات الشعري
%7٥

1٣
صناعة املرشوبات الخفيفة واملياه 

املعدنية
%٣٩
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تأثر  تراتبية  اآلتي  البياني  الرسم  يوضح 

الخام  املواد  يف  بالنقص  الغذائية  الصناعات 

الالزمة لإلنتاج: 

%،  87تلك السلع وذلك بنس�ة    إلنتاجالنقص في المواد ال�ام الالزمة  �صناعة األحذ�ة والحقائب الجلد�ة �انت األكثر تأثرًا    أن  إلى  ���ر الرسم الب�اني

�ون إلى  األغلبذلك على   %، و�عود25منتجات الت�غ بنس�ة   %، تل�ها0التعدين واستغالل المحاجر بنس�ة  قل الصناعات تأثرًا صناعاتب�نما �انت أ

خاصة تلك التي    أكبروتواجه �عض الصناعات م��قات    .لت�غا   أوالمواد ال�ام المحل�ة سواء �النس�ة للمحاجر  تعتمد بنس�ة عال�ة على    تلك الصناعات

االحتالل اإلسرائ�لي  األدو�ةتعمل في مجال صناعة   است�راد �عض  عل�ها، و�  أكبرق�ودًا  ، ح�ث �فرض  ال�ام �حجة �ونها مزدوجة    أنواعمنع  المواد 

   25.كون لها است�دامات عس�ر�ةتاالستعمال، وقد 

   :ات الغذائ�ة بنقص المواد ال�ام الالزمة لإلنتاجتي مد� تأثر الصناعالجدول اآل ل�صي

  ) 2جدول (

  نس�ة تأثر الصناعات الغ�ائ�ة �النقص في تور�د المواد ال�ام 

  نس�ة التأثر   الن�ا� الصناعي الفرعي   #
  % 62.3  تجه�ز وحف� اللحوم   1
  % 65.1  تجه�ز وحف� الفواكه والم�سرات وال�ضروات  2
  % 0.00  الن�ات�ة والح�وان�ة صناعة الز�وت والدهون   3
  % 83.3  األل�انصناعة منتجات   4
  % 34.9  صناعة منتجات م�احن الحبوب   5
  % 100  صناعة الن�اء ومنتجاته  6
  % 64  صناعة منتجات الم�ابر   7
  % 75.3  والحلو�ات الس�ر�ة وال�و�والتةصناعة الكاكاو   8
  % 40  صناعة المع�رونة وال�ع�ر�ة والمنتجات الن�و�ة   9

  % 83.3  الجاهزة خارج الم�اعم   واأل��اقصناعة الوج�ات   10
  % 58.2  الح�وان�ة األعالفصناعة   11
  % 75  صناعة الم�رو�ات الكحول�ة وم�رو�ات ال�ع�ر  12
  % 39  صناعة الم�رو�ات ال���فة والم�اه المعدن�ة  13

 المواد ال�ام الالزمة لإلنتاج:تي تراتب�ة تأثر الصناعات الغذائ�ة �النقص في الرسم الب�اني اآل وضحي

  

%، 100الن�اء ومنتجاته بنس�ة  لإلنتاج هي صناعة    ةالصناعات الغذائ�ة تأثرًا بنقص المواد ال�ام الالزم  أكثر   أنيالح� من خالل هذا الرسم الب�اني  

منتجات  ت الرغم من    %،83.3بنس�ة    األل�انل�ها صناعة  ا   على  تعتمد  األل�انصناعة    أنعلى  المحل�ة بنس�ة  المواد  ب�انات   % 60ل�ام  عام  الوفق 
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نسبة التأثر

يالحظ من خالل هذا الرسم البياني أن أكثر 

الخام  املواد  بنقص  تأثراً  الغذائية  الصناعات 

ومنتجاته  النشاء  صناعة  هي  لإلنتاج  الالزمة 

األلبان  منتجات  صناعة  تليها   ،%100 بنسبة 

بنسبة 8٣.٣%، عىل الرغم من أن صناعة األلبان 

تعتمد عىل املواد الخام املحلية بنسبة 60% وفق 

إىل  يشري  الذي  األمر   26،2008 العام  بيانات 

تراجع استخدام صناعات األلبان للمواد الخام 

الغذائية  الصناعات  أقل  كانت  بينما  املحلية، 

الحيوانية  والدهون  الزيوت  صناعة  هي  تأثراً 

والنباتية.

ويف مجال إنتاج املالبس واملنسوجات يوضح 

وفق  الصناعات  تلك  تأثر  مدى  اآلتي  الجدول 

النشاط االقتصاد الفرعي:

جدول رقم )3(

نسبة تأثر صناعة املنسوجات واملالبس

بالنقص يف توريد املواد الخام

نسبة التأثرالنشاط الصناعي #

80%تجهيز وغزل ألياف املنسوجات1

٣0.٩%نسج املنسوجات2

٣
عدا  الجاهزة  املنسوجات  صناعة 

املالبس
%61.٥

1٤.8%صناعة السجاد والبسط٤

٥
بمختلف  الحبال  صناعة 

استخداماتها
%100

6
املالبس  عدا  املالبس  صناعة 

املصنوعة من الجلد
%6٣.8

7
صناعة املالبس وأصناف أخرى من 

الرتيكو
%100

 

يوضح الرسم البياني اآلتي الفروق يف نسب 

تأثر مختلف صناعات املالبس واملنسوجات:

قل الصناعات الغذائ�ة تأثرًا هي صناعة الز�وت أ  ب�نما �انت  للمواد ال�ام المحل�ة،  األل�انتراجع است�دام صناعات    إلىالذ� ���ر    األمر  26، 2008

  والدهون الح�وان�ة والن�ات�ة. 

  الفرعي: االقتصاد تي مد� تأثر تلك الصناعات وفق الن�ا� المال�س والمنسوجات يوضح الجدول اآل إنتاجوفي مجال 

  ) 3جدول رقم (

  نس�ة تأثر صناعة المنسوجات والمال�س �النقص في تور�د المواد ال�ام 

  نس�ة التأثر   الن�ا� الصناعي    #
  % 80  المنسوجات  أل�افتجه�ز وغزل   1
  % 30.9  نسج المنسوجات   2
  % 61.5  صناعة المنسوجات الجاهزة عدا المال�س   3
  % 14.8  صناعة السجاد وال�س�   4
  % 100  صناعة الح�ال �م�تلف است�داماتها   5
  % 63.8  صناعة المال�س عدا المال�س المصنوعة من الجلد   6
  % 100  أخر� من التر��و وأصنافصناعة المال�س   7
   

  تأثر م�تلف صناعات المال�س والمنسوجات: تي الفروق في نسب يوضح الرسم الب�اني اآل

  

األكثر تأثرًا بنقص المواد ال�ام بنس�ة تصل    يأخر� من التر��و ه  وأصنافصناعة الح�ال �م�تلف است�داماتها، وصناعة المال�س    أنح�ث يالح�  

    .%14.8قل تأثرًا بنس�ة األصناعة السجاد وال�س�  �انت ب�نما ،%100 إلى

  : الجانبتي النسب الم�و�ة لمد� تأثر م�تلف الصناعات في هذا تجات من الجلود، يوضح الجدول اآلوفي مجال صناعة المن

  ) 4جدول رقم (

  الجلد�ة �النقص في تور�د المواد ال�ام والمنتجات واألح��ةنس�ة تأثر صناعة الد�اغة 

  نس�ة التأثر   الن�ا� الصناعي    #
  % 100  الفراء صناعة وته��ة الجلود، ته��ة وصنع   1
  % 87  صناعة الحقائب والسروج  2
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نسبة التأثر

بمختلف  الحبال  صناعة  أن  يالحظ  حيث 

استخداماتها، وصناعة املالبس وأصناف أخرى 

من الرتيكو هي األكثر تأثراً بنقص املواد الخام 

صناعة  كانت  بينما   ،%100 إىل  تصل  بنسبة 

السجاد والبسط األقل تأثراً بنسبة 8.%1٤. 
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الجلود،  من  املنتجات  صناعة  مجال  ويف 

تأثر  املئوية ملدى  النسب  اآلتي  الجدول  يوضح 

مختلف الصناعات يف هذا الجانب:

جدول رقم )٤(

نسبة تأثر صناعة الدباغة واألحذية واملنتجات 
الجلدية بالنقص يف توريد املواد الخام

نسبة التأثرالنشاط الصناعي #

1
تهيئة  الجلود،  وتهيئة  صناعة 

وصنع الفراء
%100

87%صناعة الحقائب والرسوج2

7٤.1%صناعة األحذية٣

تأثراً  األكثر  الجلود  وتهيئة  صناعة  كانت   

بنسبة  الالزمة  الخام  املواد  توريد  يف  بالنقص 

تأثر  األقل  األحذية  صناعة  وكانت   ،%100

بنسبة 7٤.1% إال أنها تبقى نسبة عالية ومؤثرة 

يف اإلنتاج.

األخشاب.  منتجات  صناعة  تأثرت  كما 

ويوضح الجدول اآلتي التباين يف تأثر مختلف 

الخام  املواد  توريد  يف  بالنقص  الصناعات  تلك 

الالزمة لإلنتاج:

جدول رقم )5(

نسبة تأثر صناعات األخشاب

بالنقص يف توريد املواد الخام

نسبة التأثرالنشاط الصناعي#

82.6%نرش ومسح األخشاب1

2
قرشة  من  وألواح  رقائق  صناعة 

الخشب
%٩٣.٤

٣
صناعة منتجات النجارة املستخدمة 

يف البناء
%7٤.6

100%صناعة األوعية الخشبية٤

٥
صناعة املنتجات الخشبية من الفلني 

والقش
%٣8.8

تأثراً  األكثر  الخشبية  األوعية  صناعة  كانت 

لإلنتاج  الالزمة  الخام  املواد  توريد  بالنقص يف 

املنتجات  صناعة  كانت  بينما   ،%100 بنسبة 

بنسبة  تأثراً  األقل  والقش  الفلني  من  الخشبية 

.%٣8.8

توطين المواد الخام والمواد األولية 
في القانون الفلسطيني

تشجيع  إىل  الفلسطيني  القانون  تطرق 

الخام  واملواد  والتجهيزات  املعدات  استخدام 

املستخدمة يف  املحلية  والوسيطة  األولية  واملواد 

املشاريع االقتصادية الصناعية، وذلك من خالل 

حوافز اإلعفاءات الرضيبية، وبداية اقترص ذلك 

الفلسطينية  االستثمار  تشجيع  هيئة  منح  عىل 

الرضيبية،  اإلعفاءات  مدة  تمديد  صالحية 

التي  للمشاريع  سنوات  خمس  يتجاوز  ال  بما 

االستثمار،  تشجيع  هيئة  حوافز  من  تستفيد 

ومنح القانون إمكانية تمديد مدة االستفادة من 

للمشاريع  إضافيتني  لسنتني  الرضيبي  اإلعفاء 

املحيل  املكون  نسبة  تجاوزت  إذا  الصناعية 

التي   27،%60 والتجهيزات  واملعدات  اآلالت  يف 

انخفضت الحقاً إىل ٤0%،28 ولم يتم التطرق إىل 
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األولية  املواد  أو  الخام  املواد  من  املحيل  املكون 

اإلنتاج.  يف  تستخدم  التي  الوسيطة  املواد  أو 

التحفيزية  اإلجراءات  يف  تطور  حدث  الحقاً، 

املواد  من  املحيل  املكون  عىل  االعتماد  لتشجيع 

الخام واملواد األولية التي تستخدم يف املشاريع 

اإلنتاجية الصناعية، حيث تضمن قرار بقانون 

قانون  تعديل  بشأن   2016 لسنة   )20( رقم 

 1٩٩8 لسنة   )1( رقم  االستثمار  تشجيع 

يف  االقتصادية  املشاريع  اعتبار  وتعديالته،2٩ 

من   %70 تستخدم  التي  القطاعات  مختلف 

املكون املحيل كمواد خام وأولية ومعدات وآالت 

من  االستفادة  تستطيع  التي  املشاريع  ضمن 

إعفاؤها  يتم  بحيث  الرضيبي،  اإلعفاء  نظام 

البدء  ولغاية  كامل  بشكل  الدخل  رضيبة  من 

 %٥ بنسبة  رضيبي  وإعفاء  األرباح،  بتحقيق 

من تاريخ البدء بتحقيق األرباح ولغاية خمس 

سنوات. وإعفاء رضيبي بنسبة 10% وملدة ثالث 

سنوات من بدء املرحلة الثانية للمرشوع. ووفق 

 201٥ لسنة   )٤( رقم  الوزراء  مجلس  قرار 

نسبة  تعريف  تم  االستثمار،٣0  تشجيع  بنظام 

املعدات  من  املكون  نسبة  بأنه  املحيل  املكون 

املصنعة  املواد نصف  أو  األولية  واملواد  واآلالت 

هذه  احتساب  يتم  بحيث  الوطني،  املنشأ  ذات 

النسبة للمشاريع الجديدة أو القائمة التي تنتج 

من   %70 مستخدمة  جديدة  سلعة  أو  خدمة 

لالستفادة  املحيل  املكون  من  إنتاجها  مدخالت 

من الحوافر التي أقرها القانون، ويتوجب عىل 

للنسبة  األدنى  الحد  عىل  يحافظ  أن  املرشوع 

وتكون  اإلعفاء،  رسيان  فرتة  طيلة  املذكورة 

بقرار  االستثمار  تأكيد  صدور  بعد  االستفادة 

من هيئة تشجيع االستثمار، وعىل تلك املشاريع 

رشوط  استيفاء  متطلبات  باستكمال  تقوم  أن 

تحقيق نسبة املكون املحيل وفقاً لآلليات واملدد 

ويحدد  الهيئة،  إدارة  مجلس  يحددها  التي 

التي  والوثائق  اإلجراءات  يصدرها  بتعليمات 

لغايات  بها،  الهيئة  تزويد  أو  توفريها  يجب 

الرضيبية  كالفواتري  اإلعفاء،  من  االستفادة 

املواد  أو  باملعدات  املرتبطة  املنشأ  وشهادات 

األولية أو الوسيطة.

المواد  توطين  سياسات  تقييم 
الخام والمواد األولية في الصناعات 
مصفوفة  باستخدام  الفلسطينية 

)SWOT( الرباعية
تحليلياً  إطاراً   )SWOT( مصفوفة  تشكل 

الخام  املواد  توطني  سياسات  لتقييم  مناسباً 

وهي  الفلسطينية،  الصناعة  يف  األولية  واملواد 

 ،)Strength( القوة  نقاط  إىل  التعرف  تتضمن 

عوامل  وهي   ،)Weakness( الضعف  ونقاط 

 ،)Opportunities( والفرص  داخلية، 

والتهديدات )Threatens(، وهي عوامل خارجية.

نقاط القوة
الخام . 1 املواد  من  العديد  فلسطني  يف  تتوفر 
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االعتماد  يمكن  التي  والرخام  كالحجارة 

من  العديد  يف  محلية  خام  كمواد  عليها 

تكلفة  من  يخفض  مما  الصناعات،31 

اإلنتاج، ويمنحها ميزة تنافسية إضافية يف 

األسواق الخارجية عىل مستوى األسعار.

أهم . 2 من  واحداً  الزراعي  القطاع  يشكل 

للعديد  الوسيطة  أو  األولية  املواد  مصادر 

ويمكن  الغذائية،32  الصناعات  من 

الزراعي  اإلنتاج  فائض  من  االستفادة 

النباتي والحيواني يف اإلنتاج الصناعي. فقد 

الغذائية  الصناعات  أن  إىل  دراسة  أشارت 

األيدي  توفر  مع  تتواءم  نابلس  مدينة  يف 

الرضورية  األولية  الخام  واملواد  العاملة 

ملعظم تلك الصناعات محلياً، التي توفرها 

والحيوانية،  النباتية  الزراعية  الثروة 

يف  للمزارعني  الحماية  من  نوعاً  وتشكل 

انخفاض  من  بدالً  املحصول  وفرة  مواسم 

الفائض  تصنيع  يمكن  وبالتايل  أسعارها، 

منها، وتحافظ عىل أسعار جيدة عىل مدار 

العام.33 خاصة أن طبيعة هذه املواد األولية 

النقل  تتحمل  وال  التلف  رسيعة  مواد  هي 

وتعليب  األلبان  كصناعة  طويلة  مسافات 

الفواكه والخرضوات واللحوم.34 

مواد . 3 الفلسطينية  الصناعات  بعض  توفر 

مجموعة  وتتشكل  أخرى،  لصناعات  أولية 

عنقودية من الصناعات التي تشكل سلسلة 

إنتاج بعض الصناعات  إن  متكاملة، حيث 

التي  أخرى،  لصناعات  أولية  مواد  يشكل 

بدورها تشكل مواد وسيطة إلنتاج صناعي 

آخر،35 لكنها بحاجة إىل مزيد من التنظيم 

التسلسيل والتكاميل يف الصناعات. 

الفلسطينية . 4 املؤسسات  من  العديد  توجد 

واألهيل  الخاص  والقطاع  العام  القطاع  يف 

فلسطني،  يف  الصناعة  عىل  ترشف  التي 

العام  واالتحاد  الوطني،  االقتصاد  كوزارة 

العام  واالتحاد  الفلسطينية،  للصناعات 

والزراعية،  والصناعية  التجارية  للغرف 

الفلسطينيني،  األعمال  رجال  ومنتدى 

العمال،  لنقابات  العام  االتحاد  جانب  إىل 

أن  يمكنها  التي  املؤسسات،  من  وغريها 

تعزيز  يف  وتنسيقياً  إيجابياً  دوراً  تلعب 

استخدام املواد الخام واملواد األولية واملواد 
الوسيطة املحلية يف اإلنتاج الصناعي.36

إىل . 5 يهدف  الحكومة  من  توجه  وجود 

يف  املحلية  الخام  املواد  استخدام  تشجيع 

هذا  كان  بحيث  الفلسطينية،  الصناعة 

الحكومة  خطة  من  أساسياً  جزءاً  التوجه 

تشييد  التوجه  هذا  وتضمن  التنموية، 

والتغليف  للتخزين  مخصصة  مناطق 

املوارد  فيها  تتوفر  التي  املحافظات  يف 

بحيث  املحلية،	3  الخام  واملواد  الطبيعية 

للمواد  أطول  افرتاضياً  عمراً  ذلك  يوفر 

الزراعية منها. كما تضمنت  الخام خاصة 

الخطة سعي الحكومة إىل وضع اإلجراءات 
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من  االستفادة  لزيادة  الالزمة  والحوافز 

جزء  يف  تشمل  التي  املحلية،	3  املــوارد 

املحلية.  الخام  املواد  من  االستفادة  منها 

الحكومة  تعمل  أن  الخطة  تضمنت  كما 

بشكل  واملحلية  املالية  املوارد  إدارة  عىل 

لتحرير  املالئمة  البيئة  لتهيئة  فعالية  أكثر 

االقتصاد الفلسطيني من التبعية لالحتالل 

اإلرسائييل،39 وهذا ينعكس يف جزء منه عىل 

يف  املحلية  الخام  املواد  عىل  االعتماد  زيادة 

اإلنتاج الصناعي.

فلسطني . 6 يف  الصناعية  املنشآت  غالبية  أن 

تعتمد  ما  وعادة  صغرية،  مشاريع  هي 

الخام  املواد  عىل  الصناعية  املنشآت  هذه 

باملنشآت  مقارنة  املحلية،  والوسيطة 
الصناعية الكبرية.40

عالية . 	 بقدرة  الفلسطيني  املجتمع  يتمتع 

عىل التواؤم والتكيف مع املتغريات، نتيجة 

باالحتالل  املتمثلة  السياسية  الظروف 

قطاع  يمنح  وهذا  وإجراءاته،41  اإلرسائييل 

طريق  عن  التكيف  عىل  قدرة  الصناعة 

للمواد  كبديل  املحلية  الخام  املواد  إحالل 

الخام املستوردة.

نقاط الضعف
املصادر . 1 يف  بمحدودية  فلسطني  تتسم 

األساسية للمواد الخام بشكل عام،42 فهي 

ال تحتوي عىل مواد خام طبيعية غري حية، 

املواد  وفرة  باستثناء  والبرتول،  كاملعادن 

العالية،  الجودة  ذات  الحجارة  من  الخام 

الطبيعية  الخام  املواد  إىل  تفتقر  أنها  كما 

توفر  التي  الحرجية  كالغابات  الحية 

األخشاب للعديد من الصناعات.

التي من شأنها أن . 2 عدم كفاية الترشيعات 

الخام  املواد  استخدام  تعزيز  يف  تساهم 

ما  حيث  املحلية،  األولية  واملواد  املحلية 

يتوفر منها يف قانون تشجيع االستثمار يف 

 %	0 نسبة  فاشرتاط  كاٍف،  غري  فلسطني 

والتجهيزات  واألدوات  اآلالت  استخدام  من 

واملواد الخام املحلية للحصول عىل إعفاءات 

إضافة  تحقيقه،  الصعب  من  رضيبية 

واآلالت  األدوات  بني  يدمج  القانون  أن  إىل 

هذه  تحديث  من  بد  ال  لذا،  الخام،  واملواد 

الترشيعات بحيث تتضمن تخصيص إعفاء 

املحلية  الخام  املواد  الستخدام  رضيبي 

اآلالت  عن  منفصل  بشكل  الصناعة  يف 

والتجهيزات واملعدات املحلية، إىل جانب أن 

هناك عدم تحديد ملاهية الحوافز التي تمنح 
للمنشآت الصناعية.43

عدم كفاية األبحاث والدراسات التي تتعلق . 3

وطرق  فلسطني  يف  الصناعي  باإلنتاج 

عىل  تركز  التي  الدراسات  خاصة  تنميته، 

الخام  املواد  استخدام  تعزيز  سياسات 

فأغلب هذه  الصناعي،44  اإلنتاج  املحلية يف 

الدراسات تتطرق إىل هذا املوضوع بشكل 
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جزئي وعابر، وهناك حاجة إىل تخصيص 

أبحاث ودراسات وجمع املعلومات الكافية 

حول هذا املوضوع، ليتم البناء عليه إلقرار 

لتعزيز  تهدف  إجراءات  أو  سياسات  أي 

استخدام املواد الخام املحلية.

تتسم . 4 غالبيتها  يف  الفلسطينية  الصناعات 

الصناعي  اإلنتاج  عىل  وتركز  بالتنافسية، 

يؤدي  وهذا  املحيل،45  لالستهالك  املوجه 

املواد  من  نفسه  النوع  عىل  التنافس  إىل 

حاجة  هناك  بينما  لإلنتاج،  الالزمة  الخام 

التكاملية  نحو  الرتكيز  يكون  أن  إىل 

الصناعي  اإلنتاج  وتعزيز  اإلنتاج،  يف 

املواد  تكون  بحيث  والتسلسيل  العنقودي 

اإلنتاج  من  جزءاً  أخرى  لصناعات  األولية 

الصناعي.

للمواد . 5 املناسبة  التخزين  أماكن  محدودية 

الزراعية  خاصة  املحلية،  األولية  الخام 

منها التي تتسم برسعة التلف، مما يتسبب 

كاملنتجات  املنتجات،46  من  كميات  بإهدار 

من  به  بأس  ال  كماً  تشكل  التي  الزراعية 

الصناعية  املنتجات  لبعض  األولية  املواد 

الحكومة  لتدخل  حاجة  وهناك  الغذائية. 

يف  التنموية  خطتها  تضمنته  ما  وتنفيذ 

يف  خاصة  مالئمة  تخزين  أماكن  إنشاء 

املناطق ذات اإلنتاج الزراعي الوفري.

يؤدي . 6 فلسطني  يف  الوقود  أسعار  ارتفاع 

إىل ارتفاع تكلفة املواد الخام بسبب تكلفة 

العالية،	4 وينعكس ذلك بدوره عىل  النقل 

ارتفاع تكلفة اإلنتاج الصناعي بشكل عام.

تعدد الوسطاء التجاريني يف بعض األحيان . 	

خاصة  الخام،  املواد  سعر  رفع  إىل  يؤدي 
الزراعية منها.	4

الفرص
إحدى . 1 واإلسالمي  العربي  العمق  يشكل 

الفلسطينية،  للصناعة  اإليجابية  امليزات 

بحيث يمكنها االستفادة من هذه العالقات، 

التعامل  يف  تفضيلية  ميزة  عىل  والحصول 

التجاري بشأن تصدير املنتجات الصناعية 

والرتكيز  تفضيلية،  بأسعار  الفلسطينية 

الذي  الفلسطيني  الصناعي  اإلنتاج  عىل 

يعتمد عىل املواد الخام املحلية إلنتاج سلع 
لتلك الدول.49

مع . 2 السياسية  العالقات  مع  االستفادة 

تلك  وتشجيع  والصديقة،  الشقيقة  الدول 

الدول عىل االستثمار الصناعي يف فلسطني، 

تتواءم مع وفرة  وإقامة مشاريع صناعية 

املواد الخام املحلية.

املوقعة . 3 التجارية  االتفاقيات  االستفادة من 

بني فلسطني والدول األخرى،50 واستثمارها 

يف إنتاج سلع تعتمد عىل املواد الخام املحلية، 

الدول وفق  وتكون أسواقها متاحة يف تلك 

نسبة  تقليل  يضمن  مما  االتفاقيات،  هذه 

املخاطرة يف االستثمار يف اإلنتاج الصناعي.
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منظمة . 4 تقدمها  التي  املزايا  من  االستفادة 

مجال  يف  خاصة  العاملية،  العادلة  التجارة 

الزراعة العضوية، وإقامة مشاريع صغرية 

يف التصنيع الغذائي الذي يعتمد عىل املواد 

العضوية،  الزراعية  املنتجات  من  األولية 

واالستفادة من املزايا التفضيلية يف األسعار 

إن  حيث  املنظمة.  هذه  تضمنها  التي 

بتصدير  تقوم  التي  الدول  من  فلسطني 

منظمة  ترعاها  التي  العضوية  املنتجات 

التجارة العادلة العاملية، حيث قدرت حجم 

يف  الفلسطينية  العادلة  التجارة  مبيعات 

دوالر  ماليني  خمسة  من  بأكثر  الخارج 

من  االستفادة  ويمكن   51،2015 العام  يف 

املنتجات  من  مزيد  تصنيع  يف  املزايا  هذه 

بأسعار  للخارج  وتصديرها  العضوية 

تفضيلية.

التهديدات
الطبيعية . 1 املوارد  عىل  اإلرسائيلية  السيطرة 

املصنفة  املناطق  يف  الحية  وغري  الحية 

)ج(52 تحد من القدرة عىل استغالل املواد 

الخام املحلية واملواد األولية املتوافرة يف تلك 

املناطق التي تستخدم يف اإلنتاج الصناعي، 

املقالع  باستغالل  يتعلق  ما  خاصة 

واملحاجر.

بمنتجات . 2 الفلسطينية  السوق  إغــراق 

هذه  من  جــزءاً  إن  حيث  املستوطنات، 

للصناعات  وسيطة  مواد  تعترب  املنتجات 

عىل  التمور  منتجات  يف  كما  الفلسطينية، 
سبيل املثال.53

اإلرسائييل . 3 االحتالل  يقيمها  التي  الحواجز 

القدرة عىل نقل بعض  الحد من  إىل  تؤدي 

املنتجات التي تشكل مواد أولية لصناعات 

أخرى، أو تأخري دخولها،54 مما قد يتسبب 

يف تلفها. 

من . 4 الفلسطينيني  اإلرسائييل  االحتالل  منع 

إقامة مصانع يف مواقع تكون عادة قريبة 

من توافر املواد الخام الالزمة لنوع اإلنتاج 

خاصة الصناعات الغذائية،55 مما يجربهم 

وهذا  بعيدة،  أخرى  مواقع  يف  إقامتها  عىل 

بسبب  الخام  املواد  تكلفة  رفع  شأنه  من 

الخام  املواد  مصدر  بني  املسافة  زيادة 

واملصنع.

فرض االحتالل اإلرسائييل موافقته املسبقة . 5

عىل مرشوع استثماري يف فلسطني،56 يحد 

مصانع  إقامة  عىل  الفلسطينيني  قدرة  من 

الالزمة  املحلية  الخام  املواد  تتوافر  قد 

للعملية اإلنتاجية فيها، مما يقيد الخيارات 

أمام الصناعة الفلسطينية، بدالً من توسيع 

تلك الخيارات.

التوصيات

أن تقوم وزارة االقتصاد الوطني بالرشاكة . 1

الفلسطينية  للصناعات  العام  االتحاد  مع 



69

الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  والجهاز 

الخام  املواد  حول  الكافية  البيانات  بجمع 

املتوافرة يف فلسطني، وأوجه استغاللها يف 

استخدام  نسب  حول  وبيانات  الصناعة، 

يف  واملستوردة  املحلية  الخام  ــواد  امل

بيانات  قاعدة  تشكل  بحيث  الصناعات، 

يمكن االنطالق منها ألي خطط مستقبلية 

لتعزيز استخدام املواد الخام املحلية.

أن تتضمن الخطة الوطنية للتنمية توجهات . 2

الخام  املواد  استخدام  تعزيز  نحو  جادة 

الفلسطينية،  الصناعة  يف  األولية  واملواد 

وأن تخصص جزءاً من الخطة لهذا األمر، 

يف  تدريجي،  بشكل  تنفيذها  عىل  والعمل 

من  التخلص  نحو  العام  توجهها  إطار 

التبعية لالقتصاد اإلرسائييل.

أن تقوم وزارة االقتصاد الوطني بالتعاون . 3

يف  بالصناعة  العالقة  ذات  الجهات  مع 

توضح  هيكلية  خارطة  بتبني  فلسطني، 

السلسلة العنقودية للصناعات الفلسطينية، 

والتشابك الهيكيل لتلك الصناعات، والعمل 

عىل ملء الفراغات يف الصناعة الفلسطينية، 

بحيث يكون هناك إنتاج صناعي متسلسل، 

مواد  الصناعات  بعض  إنتاج  ليشكل 

وسيطة لصناعات أخرى.

تشجيع الصناعات الغذائية التي تقوم عىل . 4

والحيوانية  النباتية  الزراعية  األولية  املواد 

املحلية التي تتوفر يف فلسطني، بحيث يتم 

لهذه  أولية  كمواد  منها  الفائض  استغالل 

الصناعات.

املتعلقة . 5 الترشيعات  عىل  تعديالت  إدخال 

االستثمار يف فلسطني، وأن تشمل  بتشجيع 

حوافز بإعفاءات رضيبية بنسب أعىل، ومدد 

للمكون  األدنى  الحد  نسبة  وخفض  أطول، 

املحيل من التجهيزات واملواد الخام للمشاريع 

وأن  الحوافز،  هذه  من  املستفيدة  الصناعية 

الخام  املواد  لنسبة  حوافز  تخصيص  يتم 

بشكل  الصناعات  يف  املستخدمة  املحلية 

منفصل عن األدوات واملعدات والتجهيزات.

عمليات . 6 ملراقبة  امليدانية  اإلجراءات  تفعيل 

السوق  إىل  املستوطنات  منتجات  ترسيب 

الفلسطينية، التي يستخدم جزء منها كمادة 

الفلسطيني،  الصناعي  اإلنتاج  يف  وسيطة 

الخام  املواد  استخدام  تعزيز  بهدف  وذلك 

األولية والوسيطة املحلية.

الزراعي . 	 اإلنتاج  وزيادة  وتشجيع  تعزيز 

النباتي والحيواني املكثف واملوجه لغايات 

التصنيع الغذائي، بهدف زيادة وفرة املواد 

بجودة  الغذائية  الصناعات  لبعض  الخام 

عالية.

تشجيع إقامة املزيد من املشاريع الصناعية . 	

الصغرية، التي تعتمد بشكل أكثر عىل املواد 

الصناعية  باملشاريع  املحلية مقارنة  الخام 

الكبرية.

مع . 9 التجاري  التعاون  عالقات  تعزيز 
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اتفاقيات  العربية واإلسالمية، وعقد  الدول 

لبعض  تفضيلية  أسعار  عىل  للحصول 

املنتجات التي تحتاجها أسواق تلك الدول، 

وتعتمد باألساس يف إنتاجها عىل مواد خام 

محلية.

االستفادة من االتفاقيات التجارية املتبادلة . 10

والعمل عىل  األخرى،  والدول  بني فلسطني 

أسواق  إيجاد  يف  االتفاقيات  هذه  استثمار 

الذي  الصناعي  اإلنتاج  وتوجيه  خارجية، 

للسلع  املحلية  الخام  املواد  عىل  يعتمد 

املرغوبة يف تلك الدول.

إنشاء اتحاد للمؤسسات التي تتبنى اإلنتاج . 11

العضوي، بحيث يشكل االتحاد قناة اتصال 

مع منظمة التجارة العادلة العاملية، لزيادة  

الخام  املواد  عىل  تعتمد  التي  الصناعات 

حصة  وزيادة  املحلية،  العضوية  الزراعية 

فلسطني يف أسواقها الخارجية.

يف . 12 التجاريني  الوسطاء  تعدد  إنهاء ظاهرة 

البيع والرشاء املتسلسل لبعض املواد الخام 

املبارش  التعاقد  الزراعية، وتشجيع  خاصة 

مبارشة،  واملصنع  األولية  املادة  منتج  بني 

لتخفيض تكلفة املواد الخام املحلية.

العمل عىل وضع خطة شاملة ملواءمة بعض . 13

املحلية،  الخام  املواد  توافر  مع  الصناعات 

نسبة  لزيادة  تدريجياً،  بتطبيقها  والبدء 

أكرب  بنسبة  يعتمد  الذي  الصناعي  اإلنتاج 

عىل املواد الخام والوسيطة املحلية.

الخام . 14 املواد  يف  العام  النقص  تعويض 

طريق  عن  الحية،  وغري  الحية  الطبيعية 

تكثيف إنتاج املواد الوسيطة، واستخدامها 

يف اإلنتاج الصناعي الفلسطيني.

السيايس . 15 املستوى  من  االتصاالت  تكثيف 

إلجبار  من  الدولية  واملنظمات  الدول  مع 

االحتالل اإلرسائييل عىل عدم إعاقة الحركة 

الداخلية لألفراد والبضائع، وإنهاء ظاهرة 

الحواجز املنترشة يف األرايض الفلسطينية، 

بالضغط  واملنظمات  الدول  ومطالبة هذه 

عىل إرسائيل إلتاحة املجال إلقامة مصانع 

التي  )ج(  املصنفة  املناطق  يف  فلسطينية 

مصادر  من  قريبا  بعضها  يكون  قد 

كما  الصناعة،  يف  املستخدمة  الخام  املواد 

سبيل  عىل  والتعدين  املحاجر  صناعة  يف 

مزارع  إلقامة  املجال  وإتاحة  املثال، 

لصناعات  أولية  مواد  تشكل  حيوانية 

غذائية مختلفة.

األبحاث . 16 ومعاهد  الجامعات  تشجيع 

والدراسات عىل إجراء املزيد من الدراسات 

املتخصصة يف اإلنتاج الصناعي يف فلسطني، 

وإجراء تقييم شامل له، وأن تتضمن هذه 

الدراسات استخدام املواد الخام املحلية يف 

املوضوع  بهذا  يتعلق  ما  وكل  الصناعات، 

بشكل مفصل.
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دراسات

فلسطني  جامعة  واالستثمار  التمويل  دائرة  يف  مشارك  *أستاذ 
التقنية - خضوري

د. محمد كمال أبو عمشة*

المقدمة
     تحقيق التنمية االقتصادية يف دولة نامية 

تحديا  ُيشّكل  فلسطني  مثل  العهد  وحديثة 

تواجهها  التي  العوائق  ظل  يف  خاصة  صعبا، 

وقيوده  اإلرسائييل  االحتالل  جراء  فلسطني 

مصادر  وقلة   ،)2011 )عيل،  االقتصادية 

فاالقتصاد  نفسه،  للسبب  العامة  اإليــرادات 

الفلسطيني مرتبط ارتباطا قويا مع االقتصاد 

وهذه  رشاكة،  وليس  تبعية  بعالقة  اإلرسائييل 

العالقة وحدها كفيلة بأن تصعب مهمة التنمية 

هواري،   & )املومن  فلسطني  يف  االقتصادية 

 .)2018

دور المساعدات الدولية وإيرادات الموازنة
 في النمو االقتصادي في فلسطين

    بسبب الضغوط والقيود اإلرسائيلية عىل 

السلطة الوطنية الفلسطينية وتحكمها باملعابر 

الربية والبحرية والجوية، واستخدامها الرضيبة 

فإن  الفلسطينية،  السلطة  عىل  ضغط  كأداة 

السياسية  بالخطط  مرهونة  االقتصاد  نوايص 

اإلرسائيلية )قاسم، 1٩٩7(.

   يمنع عدم سيطرة الدولة الفلسطينية عىل 

وقطاع  الغربية  الضفة  يف  املناطق  من  العديد 

حقيقية،  رضيبية  سياسة  تطبيق  من  غزة 

الرغم  وعىل  كبريا،  الرضيبي  التهرب  ويجعل 

من ذلك فإن إيرادات الرضيبة شكلت متوسطا 

بني  العامة  اإليــرادات  من   %٥6.28 نسبته 

األعوام )2018-1٩٩6(.

  أما اإليرادات غري الرضيبية فكان متوسط 
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العامة  املوازنة  إيرادات  يف  مساهمتها  نسبة 

أما   ،)2018-1٩٩6( األعــوام  بني   %8.٩8

اإلرجاعات الرضيبية فكان متوسط نسبتها من 

واإلرجاعات   ،%1.٤٣ العامة  املوازنة  إيرادات 

األعوام  بني  نسبتها  متوسط  كان  املتخصصة 

)201٥-2018( 1.7٥% )النقد، 201٩(.

للسلطة  املقدمة  واملساعدات  املنح  أما      

مساهمتها  نسبة  متوسط  فكان  الفلسطينية، 

يف إيرادات املوازنة العامة بني األعوام )1٩٩6-

2018( ٣٥.87% مقسمة إىل منح لدعم املوازنة 

املشاريع  دعم  نسبة 12.٣٥% ومنح  بمتوسط 

)النقد،   %2٣.٥2 نسبة  بمتوسط  التطويرية 

 .)201٩

املنح  أن  نجد  أعاله،  النسب  إىل  بالنظر    

املوازنة  إيرادات  ثلث  نحو  شكلت  واملساعدات 

األعوام  بني  كمتوسط  فلسطني  يف  العامة 

النسبة  هذه  لحجم  ونظراً   ،)2018-1٩٩6(

ومن  آثارها،  دراسة  من  بد  ال  كان  املرتفع 

املنح  آثار  لدراسة  الورقة  هذه  جاءت  هنا 

االقتصادية  التنمية  الخارجية عىل  واملساعدات 

يف فلسطني. 

مشكلة البحث 
من  معقولة  نسبة  واملساعدات  املنح  تشكل 

إيرادات املوازنة العامة. وملا لها من أهمية كربى 

كان ال بد من دراسة أثرها عىل النمو االقتصادي 

النمو  نسب  مع  بمقارنتها  وذلك  فلسطني  يف 

اإلجمايل  املحيل  الناتج  من  الفرد  نصيب  أو 

أخرى  ناحية  من   .)2018-1٩٩6( لألعوام 

تعترب إيرادات املقاصة وفقاً لربوتوكول باريس 

االقتصادي الذي تقتطعه إرسائيل من البضائع 

االحتالل  دولة  موانئ  طريق  عن  املستوردة 

الفلسطينية،  للسلطة  ضغط  نقطة  اإلرسائييل 

حيث تتحكم دولة االحتالل بهذه األموال وفقاً 

ألهوائها ومكتسباتها السياسية واألمنية، ناهيك 

االحتالل  دولة  بها  تقوم  التي  اإلجراءات  عن 

الضفة  مناطق  يف  الفلسطيني  الشعب  تجاه 

الغربية وقطاع غزة والتحكم بمقدراته وموارده 

العمل  سوق  يف  والتحكم  واملالية  االقتصادية 

املختلفة.  الفلسطينية  املدن  وإىل  من  والتنقل 

ويمكن إيجاز مشكلة الدراسة بالتساؤل اآلتي:

ما هي العوامل املؤثر عىل الناتج املحيل اإلجمايل يف 

األرايض الفلسطينية؟

أهداف الدراسة
استعراض  يمكن  الدراسة  أهداف  لتحقيق 

تلك األهداف بما ييل:

املؤثرة . 1 للعوامل  والنظري  العلمي  التأطري 

عىل املوازنة العامة والناتج املحيل اإلجمايل 

يف األرايض الفلسطينية.

)الرضائب . 2 العامة  اإليرادات  تأثري  هو  ما 

املبارشة، الرضائب غري املبارشة، القروض، 

املساعدات واملنح الدولية( عىل الناتج املحيل 

اإلجمايل؟
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أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة يف كونها تعالج العوامل 

الفلسطينية  السلطة  موازنة  عىل  تؤثر  التي 

للحكومة  مختلفة  تمويل  مصادر  باعتبارها 

املوازنة  تدعم  أنها  اعتبار  وعىل  الفلسطينية، 

محاولة  يف  كبري  بشكل  الفلسطينية  الحكومية 

لتطوير بنود املوازنة العامة والوصول إىل جميع 

يف  الفلسطينية  للحكومة  اإليــرادات  مصادر 

محاولة لتخفيض الضغوط املالية واالقتصادية 

عىل املوازنة الفلسطينية وإكسابها مناعة تجاه 

إيجابي  أثر  وترك  الخارجية،  الجهات  ضغوط 

الفلسطينية.  للحكومة  املالية  البيانات  عىل 

التوقيت  حيث  من  الدراسة  أهمية  تكمن  كما 

الفلسطينية  األرايض  بها  تمر  التي  والظروف 

مواجهة  وتداعيات  االحتالل  سياسات  من 

له  تعرضت  الذي  واإلغالق  كورونا  جائحة 

إىل  باإلضافة  والعالم  الفلسطينية  األرايض 

املقاصة  أموال  اإلرسائييل  االحتالل  دولة  حجز 

وزيادة  والخارجي  الداخيل  االقرتاض  وزيادة 

بتقليص  الفلسطينية  القيادة  عىل  الضغوط 

حجم املساعدات املالية، كل هذه الجوانب دعت 

الباحثني للعمل عىل قياس تأثري تلك اإليرادات 

عىل الناتج املحيل اإلجمايل.

العامة  للموازنة  املختلفة  اإليرادات  تعترب 

يف  اإلنفاق  زيادة  يف  تساهم  التي  العنارص  من 

التحتية  البنية  تطوير  يف  باملساهمة  يتعلق  ما 

االقتصادي  النمو  لتحقيق  االستثمار  وتشجيع 

العاملي بما يحقق أهداف الحكومة والعمل عىل 

االقرتاض  وتخفيض  املوازنة  يف  )العجز  تجنب 

إىل أدنى مستوياته( والوفاء بالتزاماتها املختلفة 

البنية  يف  التطوير  االقتصاد  والتعليم  )الصحة 

التحتية....(. 

فرضيات الدراسة
نستعرض فرضيات الدراسة يف ما ييل:

الفرضية الرئيسة:

إحصائية  داللة  ذو  معنوي  تأثري  يوجد  ال 

لإليرادات املختلفة للموازنة العامة الفلسطينية 

عىل الناتج املحيل اإلجمايل. 

وتتفرع من هذه الفرضية الفرضيات اآلتية:

تأثري  يوجد  ال  األوىل:  الفرعية  الفرضية   -

معنوي ذو داللة إحصائية للرضائب املبارشة 

عىل الناتج املحيل اإلجمايل.

تأثري  يوجد  ال  الثانية:  الفرعية  الفرضية   -

غري  للرضائب  إحصائية  داللة  ذو  معنوي 

املبارشة عىل الناتج املحيل اإلجمايل.

تأثري  يوجد  ال  الثالثة:  الفرعية  الفرضية   -

معنوي ذو داللة إحصائية إليرادات املقاصة 

عىل الناتج املحيل اإلجمايل.

يوجد  ال  الرابعة:  الفرعية  الفرضية   -

للقروض  إحصائية  داللة  ذو  معنوي  تأثري 

الحكومية عىل الناتج املحيل اإلجمايل.

أسلوب الدراسة
طبيعة بيانات الدراسة ومصادرها:
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وفقاً ألهداف الدراسة، اعتمدت الدراسة عىل 

البيانات الثانوية ومصادرها الثانوية كما ييل:

يف الجانب النظري:

والدوريات  املراجع  عىل  الدراسة  اعتمدت 

العامة  املوازنة  موضوع  تناولت  التي  العلمية 

وإيراداتها والناتج املحيل اإلجمايل، وذلك بقصد 

الوقوف عىل الرتاث العلمي الخاص بالسياسات 

العامة يف األرايض الفلسطينية.

يف الجانب التطبيقي:

بإيرادات  املتعلقة  العوامل  اختبار  سيتم 

املوازنة  بنود  من  الفلسطينية  العامة  املوازنة 

وجهاز  املالية  وزارة  يف  املنشورة  الفلسطينية 

اإلحصاء الفلسطيني وهي )الرضائب املبارشة، 

والهبات  واملساعدات  املبارشة،  غري  والرضائب 

كمتغريات  الحكومية(  والقروض  الدولية، 

تابع.  كمتغري  اإلجمايل  املحيل  والناتج  مستقلة 

 SPSS اإلحصائية  الرزم  برنامج  عىل  باالعتماد 

التحليل  نموذج  واستخدام  التحليل  عملية  يف 

البسيط واملتعدد ومصفوفة االرتباط.

بيانات الدراسة
ألغراض  البيانات  عىل  الحصول  سيتم 

املوازنة  عن  املنشورة  التقارير  من  الدراسة 

وزارة  من  الفلسطينية  األرايض  يف  العامة 

العام  الفلسطيني من  املالية والجهاز اإلحصاء 

)الرضائب  عىل  تشتمل  التي   ،)201٩-1٩٩6(

واملساعدات  املبارشة،  غري  والرضائب  املبارشة، 

والهبات الدولية، والقروض الحكومية، والناتج 

املحيل اإلجمايل(. 

اإلطار النظري للبحث 
علم االقتصاد: هو العلم الذي يدرس السلوك 

اإلنتاج  مجاالت  يف  املجتمع  وأنشطة  اإلنساني 

املتعددة  الحاجات  إشباع  بهدف  واالستهالك 

حارضا ومستقبال باستخدام ما لديه من موارد 

الكيل  واالقتصاد   ،)2020 )عباس،  متاحة 

من  له  حرص  ال  عدد  بني  تربط  منظومة  هو 

من  تحدث  التي  والتقنيات  واملوارد  السياسات 

 Haji & Akrawee،( خاللها التنمية االقتصادية

لالقتصاد  الصحيحة  اإلدارة  وتمكن   ،)2020

الكيل يف الدولة من تحقيق التوازن االقتصادي 

االجتماعية  العدالة  وتحقيق  الفقر  من  والحد 

)البنك الدويل، 201٩(.

أهمية االقتصاد للدول 

االقتصادي مهما جدا الرتباطه  الجانب  يعد 

للدولة،  األساسية  االحتياجات  بتوفري  الوثيق 

بالقيام  االستمرار  عىل  قدرتها  وضمان 

بالواجبات األساسية املنوطة بها محليا ودوليا، 

قدراتها  زيادة  باستمرار  الدول  تحاول  ولذلك 

املالية واالقتصادية، وتعمل عىل توفري مختلف 

 ،Smol( السبل من أجل تحقيق النمو االقتصادي

قدراتها  دعم  مستمر  بشكل  وتحاول   ،)201٩

بالتزاماتها  الوفاء  أجل  املالية واالقتصادية من 
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األساسية  باالحتياجات  املس  إىل  اللجوء  دون 

الجانب االقتصادي يف  للمجتمع، ونظرا ألهمية 

األوضاع الداخلية والخارجية للدولة، فقد أصبح 

للمعلومات االقتصادية أهمية كبرية تضاهي يف 

أصبح  ولذلك  العسكرية،  املعلومات  أهميتها 

للمجال االقتصادي تأثري كبري وخطري عىل األمن 

.)Lang et al.، 2020( القومي للدول

لم يعد الهدف الرئيس من القوة االقتصادية 

والتصنيع  الغذاء  من  الذاتي  االكتفاء  فقط 

هو  الرئيس  الهدف  أصبح  لكن  والتجارة، 

تحقيق الرفاهية والتنافس الدويل، وكلما كانت 

الدولة ذات قوة اقتصادية أثر ذلك عىل تطورها 

مزدهرة  الدولة  كانت  وكلما  وازدهارها، 

اقتصاديا كانت أقدر عىل التخلص من التبعية 

لآلخرين وبناء عالقات ندية مع الدول األخرى، 

حيث أصبح االقتصاد أداة بيد الدولة من أجل 

وفرض  الدويل،  املجتمع  داخل  وجودها  فرض 

تفوقها عىل الدول األخرى، حيث نجد أن القوة 

كبرية،  وقوة  هيمنة  الدولة  تكسب  االقتصادية 

تفوقا  الدولة  االقتصادية  القوة  تعطي  كما 

دول  عىل  كثرية  دول  سيطرت  حيث  ثقافيا، 

الثقايف بحيث أصبحت  الغزو  أخرى من خالل 

 Frenken( تابعة لها اقتصاديا وثقافيا وسياسيا

.)& Schor، 2019

الوضع االقتصادي في فلسطين 

يطلق  مصطلح  هو  الفلسطيني  االقتصاد 

عىل االقتصاد يف األقاليم التابعة إلدارة السلطة 

والضفة  غزة  قطاع  يف  الفلسطينية  الوطنية 

الفلسطيني  االقتصاد  يعاني  حيث  الغريبة، 

لالقتصاد  تبعيته  بسب  املشاكل  من  كثري  من 

اإلرسائييل، التي أدت إىل ضعف يف النشاط العام 

الفلسطينية،  األرايض  يف  االقتصادية  لألوضاع 

وارتفاع كبري يف مستويات البطالة، وارتفاع كبري 

يف الدين العام، وبيئة طاردة لالستثمارات املحلية 

واألجنبية، مما دفع الحكومات الفلسطينية إىل 

ملعالجة  واملساعدات  املنح  عىل  االعتماد  زيادة 

املشكلة  أن  كما  العامة؛  املوازنة  يف  العجز 

عدم  هي  االقتصاد  منها  يعاني  التي  الكربى 

وجود عملة محلية فلسطينية، مما أدى إىل عدم 

التمكن من تطبيق سياسات اقتصادية )تجارية 

ومالية ونقدية( تتالءم مع خصوصية االقتصاد 

الفلسطيني )عكاشة، 2018(.

يف األعوام األخرية شهد االقتصاد الفلسطيني 

:)Dana، 2020( تحديات عدة كان من أبرزها

تراجع كبري يف املنح واملساعدات املقدمة من . 1

بشكل  األزمة  هذه  تفاقمت  املناحة،  الدول 

كبري بعد وقف املساعدات األمريكية املقدمة 

الربامج  دعم  الفلسطينية ووقف  للحكومة 

للشعب  الدولية  املؤسسات  من  املقدمة 

األمريكية  والوكالة  )األونروا  الفلسطيني 

للتنمية(.

أزمة إيرادات املقاصة يف بداية العام 2019 . 2

الحكومة  بني  السيايس  الخالف  بسبب 
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اإلرسائييل،  االحتالل  ودولة  الفلسطينية 

اإلرسائييل  االحتالل  دولة  تقوم  حيث 

الحكومة  عن  نيابة  اإليرادات  هذه  بجباية 

إىل خزينة  بتحويلها  تقوم  ثم  الفلسطينية 

وجود  إىل  أدى  مما  الفلسطينية،  الحكومة 

الفلسطينية  الحكومة  لدى  جزئي  عجز 

بعض  دفــع  عن  التخلف  إىل  دفعها 

العام،  القطاع  يف  للعاملني  املستحقات 

الخاص،  للقطاع  التحويالت  ووقف بعض 

القطاع  لصالح  الديون  لرتاكم  أدى  مما 

الخاص عىل الحكومة.

اإلرسائييل . 3 االحتالل  دولة  تعنت  زيادة 

وزيادة  الدولية  بالقوانني  واستهتارها 

املزيد  عىل  والسيطرة  االستيطاني  التوسع 

واألغوار  الغربية  الضفة  يف  األرايض  من 

باستغالل  للفلسطينيني  السماح  وعدم 

الثروات الطبيعية يف مناطق )ج(.

بني . 4 الفلسطيني  االنقسام  حالة  استمرار 

شقي الوطن يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

واإلغالق . 5 غزة  لقطاع  املستمر  الحصار 

التعسفي للمعابر التجارية للقطاع.

تحت  يعيش  الفلسطيني  االقتصاد  يزال  ال 

األزمة  هذه  استمرار  مع  املقاصة،  أزمة  وطأة 

عىل  حقيقية  بكارثة  ينذر  مما  متكرر،  بشكل 

األوضاع االقتصادية يف فلسطني، حيث تستدعي 

الوطنية  هذه األوضاع تكافل جميع املؤسسات 

يف القطاع الخاص والعام من أجل الخروج إىل 

وضع  عرب  الطاحنة،  األزمة  هذه  من  األمان  بر 

والخاص  العام  القطاع  بني  مشرتكة  رؤية 

لتفادي األرضار املحتملة أو التخفيف من آثارها 

االقتصادية املحتملة )املغربي، 201٩(.

الفلسطيني  االقتصاد  يف  الباحث  يالحظ 

)نسب(  مستويات  يف  واضحا  تذبذبا  هناك  أن 

النمو االقتصادي عرب السنني فقد تراوح خالل 

وأن   ،)/21.٩٣%-%12.٤٩( بني  الدراسة  فرتة 

العام  خالل  الفلسطيني  لالقتصاد  العام  األداء 

الناتج  يف   %1.2 بـ  يقدر  نموا  حقق   201٩

أي   ،2018 العام  مع  باملقارنة  اإلجمايل  املحيل 

اقتصاديا  نموا  حقق  الفلسطيني  االقتصاد  أن 

رغم الظروف الصعبة التي مر فيها خالل العام 

201٩ من احتجاز أموال املقاصة عىل مدار 6 

الحكومة  لدى  خانقة  أزمة  أحدث  مما  أشهر، 

الفلسطينية. لكن عىل الرغم من النمو يف الناتج 

املحيل اإلجمايل حصل تراجع ملحوظ يف نصيب 

الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل بواقع 1.٣% عن 

العام 2018، وذلك بسبب الزيادة الطبيعية يف 

 .)PMA، 2019( النمو السكاني يف فلسطني

التبعية االقتصادية لالحتالل اإلسرائيلي 

التبعية االقتصادية هي خضوع وتأثر اقتصاد 

بلد ما بتأثريات وتغريات القوى الخارجية بفعل 

ما تملكه هذه القوى من إمكانات السيطرة عىل 

االقتصاد التابع، بشكل يتيح لالقتصاد املسيطر 

جني أكرب نفع ممكن من موارد االقتصاد التابع 
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بحيث  األخري،  االقتصاد  مصلحة  مراعاة  دون 

تصبح عالقة التبعية يف النهاية لصالح االقتصاد 

املسيطر )محمد & محيميد، 2020(. 

االحتالل  القتصاد  االقتصادية  التبعية  أشكال 

وانعكاسها عىل االقتصاد الفلسطيني

تتعدد أشكال التبعية االقتصادية الفلسطينية 

استحواذه  بحكم  اإلرسائييل،  االحتالل  القتصاد 

الكبري يف صناعة  وتأثريه  واملوارد،  األرض  عىل 

أشكال  بعض  ييل  وفيما  الفلسطيني.  القرار 

التبعية القتصاد االحتالل:

التبعية التجارية

تطويع  عىل  اإلرسائييل  االحتالل  حرص 

االستفادة  لتحقيق  الفلسطيني  االقتصاد 

ولهذا  الناشئ،  االقتصاد  هذا  من  القصوى 

يف  طريقني  اإلرسائييل  االحتالل  دولة  اتبعت 

لالقتصاد  ممنهج  إقصاء  األول  نفسه:  الوقت 

الفلسطيني وعزله عن العالم الخارجي العربي 

لالقتصاد  االقتصادية  التبعية  والثاني  والدويل. 

االقتصادية  التبعية  بداية  وكانت  اإلرسائييل، 

)حمدان،   1٩67 العام  يف  اإلرسائييل  لالحتالل 

.)201٩

تباينت النسبة العامة للصادرات الفلسطينيّة 

من   1٩٩٤-1٩67 الفرتة  خالل  إرسائيل  إىل 

الصادرات  إجمايل  من   ،)%  8٥ – %80(

الواردات  نسبة  تباينت  بينما  الفلسطينية، 

الفلسطينية من إرسائيل، من إجمايل الواردات، 

 ،)%٩0  –  %80( بني  ذاتها،  السنوات  يف 

فاالحتالل اإلرسائييل عمد مبارشة إىل السيطرة 

عىل التجارة الفلسطينية الخارجية وعزلها عن 

العسكري  الحكم  بداية  مع  العالم،  دول  باقي 

إرسائيل  بدأت  الفلسطينية،  لألرايض  القرصي 

جمركي  اتحاد  يف  الفلسطيني  االقتصاد  ربط 

أحادي الجانب )عبود & صالح، 2008(.

خاصة  السيطرة  من  النمط  هذا  استمر 

باريس  وبروتوكول  أوسلو،  اتفاق  توقيع  بعد 

االقتصادي، حيث إن هذا الربوتوكول وما تبعه 

الدول  من  كثري  مع  االتفاقيات  من  العديد  من 

رفع  يف  الفلسطيني  الجانب  يساعد  لم  العالم 

حجم الصادرات إىل األسواق الدولية والعربية، 

الوحيد  املتحكم  هو  اإلرسائييل  االحتالل  ألن 

الفلسطينية  والبضائع  السلع  دخول  بحركة 

  .)Khalidi، 2019( وخروجها

التبعية المالية القتصاد االحتالل

فإن  االقتصادي  باريس  لربوتوكول  وفقا 

عن  املسؤولة  هي  اإلرسائييل  االحتالل  دولة 

تحصيل رضيبة القيمة املضافة عىل الواردات 

الفلسطينية من الخارج، وأيضاً هي التي تقوم 

بعمليات التخليص الجمركي بسب سيطرتها 

عىل جميع املعابر البحرية والربية، من ثم تقوم 

بتحويل هذه اإليرادات بعد اقتطاع ما نسبته 

االحتالل  دولة  تتحكم  السبب  لهذا  منها،   %٣
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اإلرسائييل بإيرادات املقاصة التي تشكل ثالثة 

الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  إيرادات  أرباع 

وهذا يمكنها من السيطرة عىل الشؤون املالية 

للسلطة الفلسطينية )عزريل، 2017(.

احتجاز  ورقة  إرسائيل  استخدام  إن 

خطرا  يشكل  املستمر  املقاصة  ــرادات  إي

حقيقيا عىل االستقرار املايل للسلطة الوطنية 

االقتصاد  يواجه  ذلك  ونتيجة  الفلسطينية، 

الفلسطيني تهديدين رئيسني هما )مقداد & 

الكحلوت، 2016(: 

التهديد األول: عدم القدرة عىل توقع حجم 

أهمية هذه  الرغم من  املحتملة، عىل  اإليرادات 

اإليرادات لالقتصاد، فهذه اإليرادات التي تعد 

املكون األسايس لإليرادات املحلية تشكل ثالثة 

الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  إيرادات  أرباع 

السلطة  تكون  لن  اإليرادات  هذه  دون  ومن 

الوطنية قادرة عىل الوفاء بالتزاماتها. 

خزينة  من  املايل  الترسب  الثاني:  التهديد 

تتكبد  حيث  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة 

خسائر  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  خزينة 

رضيبة  قيمة  حصيلة  فقدان  بسبب  فادحة 

بسبب  املستوردات  وجمارك  املضافة  القيمة 

عرب  مبارشة  غري  بطريقة  ــرتداد  االس عدم 

االحتالل اإلرسائييل. وهذا الترسب حدث نتيجة 

أن دولة االحتالل اإلرسائييل تخفي الكثري من 

املعلومات عن حجم االسرتداد الحقيقي، ومن 

اتفاق  إن  حيث  بذلك،  قامت  التي  الجهة  هي 

بالكشف  إرسائيل  يلزم  ال  االقتصادي  باريس 

تقوم  إرسائيل  أن  ذلك  كافة،  املعلومات  عن 

ال  حتى  الفواتري،  أساس  عىل  الرضائب  بدفع 

التي  ألعمالها  الحقيقي  الحجم  عن  تكشف 

تدفع من خاللها رضيبة الدخل، ومن مصادر 

الترسب املايل أيضا البضائع املهربة من السوق 

اإلرسائيلية.

تشري التقديرات إىل أن حجم الترسب املايل 

للرضائب املبارشة وغري املبارشة التي يحجزها 

االحتالل اإلرسائييل تقدر بـ 17% من اإليرادات 

وهذا  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  الرضيبة 

يشكل ٣.6% من الناتج املحيل اإلجمايل )مقداد 

& الكحلوت، 2016(.

التبعية النقدية القتصاد االحتالل اإلرسائييل 

يف  الفلسطيني  النقدي  األســاس  وضع 

 ،1٩٩٤ العام  يف  االقتصادية  باريس  اتفاقية 

وتم االتفاق خاللها عىل عدم وجود عملة محلية 

عمالت  ثالث  بتداول  والسماح  فلسطينية، 

برشط أن يكون الشيقل اإلرسائييل إحدى هذه 

العمالت وهذا ما حرم االقتصادي من القدرة 

عىل التحكم بسياسات نقدية مستقلة )عزريل، 

 .)2017

الوطنية،  للسيادة  رمزا  املحلية  العملة  تعد 

يحمل  فلسطينية  وطنية  عملة  وجود  وعدم 

كما  وهي  االقتصاد،  عىل  املخاطر  من  الكثري 

ييل:
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من •  الكثري  يحمل  عملة محلية  إصدار  إن 

الفوائد يمكن من خاللها تحقيق إيرادات 

إيراد  اإليرادات  هذه  ومن  العام،  للقطاع 

سك العملة، كما تستطيع الحكومة إصدار 

تساعدها  التي  الخزينة  وأذونات  سندات 

يف تقليل االعتماد عىل القروض الخارجية 

يف سد العجز يف املوازنة العامة، كما يمكن 

املحلية  العملة  قيمة  خفض  للحكومة 

أن وجود  كما  املحيل،  االستثمار  لتشجيع 

عملة محلية يساعد الحكومات عىل تنظيم 

الوضع  يالئم  الذي  بالشكل  املايل  النظام 

باريس  اتفاق  حرم  حيث  للبلد،  الخاص 

الفلسطينية  الوطنية  السلطة  االقتصادي 

سياسته  وجعل  امليزات  هذه  جميع  من 

اإلرسائييل  لالحتالل  مرهونة  النقدية 

)وصفي، 2019(. 

رضبة •  محلية  عملة  وجود  عدم  يشكل   

االقتصاد  يجعل  حيث  لالقتصاد،ـ  قوية 

للصدمات  كبرية  بصورة  وعرضة  هشا 

الحدود،  إغالق  ذلك  ومثال  والتقلبات 

يف  املتداولة  العمالت  رصف  معدل  وتغري 

فلسطني )عوض، 2016(.

إن غياب عملة وطنية يمثل أكرب املشاكل • 

نقدية،  سياسية  وجود  لعدم  الرئيسة 

عىل  تعتمد  النقدية  السياسة  إن  حيث 

حجم  يف  لتتحكم  األدوات  من  نوعني 

هو  األول  النوع  النقد:  وعرض  االئتمان 

التي تمثل سياسة إعادة  األدوات الكمية 

الخصم، وتحكم يف االحتياطي القانوني، 

النوعية  األدوات  يف  يتمثل  الثاني  النوع 

الدولية  الرقابة  معايري  تطبيق  مثل 

واإلقناع األدبي، حيث إن النوع املستخدم 

هو  الفلسطينية  النقدية  السياسة  يف 

األدوات النوعية )عوض، 2016(.

تبعية سوق العمل الفلسطينية للسوق اإلرسائيلية 

يف  الفلسطيني  االقتصاد  إدماج  طرق  من 

العاملة  لأليدي  السماح  اإلرسائييل  االقتصاد 

حيث  املحتل،  الداخل  يف  بالعمل  الفلسطينية 

من  عدة  بميزات  الفلسطينية  العمالة  تتميز 

بالعمالة  باملقارنة  أجورها  تدني  أهمها، 

عليها،  الحصول  تكاليف  وتدني  اإلرسائيلية، 

يف  االقتصادية  ــدورات  ال نتائج  وتحملها 

االعتماد  كثرة  إىل  امليزات  هذه  أدت  إرسائيل. 

عىل العمالة الفلسطينية يف السوق اإلرسائيلية 

 .)Oberschall، 2019(

العمالة  يف  فريى  الفلسطيني  الجانب  أما 

معالجة  طرق  أحد  إرسائيل  يف  الفلسطينية 

عن  العاطلني  أعداد  من  والتخفيف  البطالة 

هذا  أن  إال  الفلسطينية،  األرايض  يف  العمل 

االرتفاع،  إىل  املحلية  األجور  دفع  إىل  أدى  كله 

وزيادة الطلب عىل السلع االستهالكية، ما أدى 

إىل زيادة تضخم األسعار وحدوث ضخم غري 

.)Darwish، 2013( مرغوب به
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الحكومة  موازنة  إيرادات  مكونات 
الفلسطينية:

أوال: مكونات إيرادات املقاصة

تنقسم اإليرادات املتحصلة من رضيبة املقاصة إىل 

البنود اآلتية )عزريل، ٢٠١7(:  

التي . 1 البضائع  عىل  والرضائب  الجمارك 

املوانئ  عرب  الفلسطينيون  يستوردها 

االحتالل  عليها  يسيطر  التي  واملعابر 

الوطنيّة  السلطة  قامت  حيث  اإلرسائييل، 

اإلرسائييل  االحتالل  بتوكيل  الفلسطينيّة 

عىل  بناء  والرضائب  الجمارك  هذه  جمع 

يف  جاء  لقد  االقتصادي:  باريس  اتفاق 

االقتصادية  باريس  اتفاقية  من   15 البند 

أن مقاصة اإليرادات من رضيبة االسترياد 

اإلرسائييل  االحتالل  بني  األخرى  والرسوم 

والسلطة الوطنية الفلسطينية، قد ارتكزت 

لو  حتى  حيث  النهائي،  املقصد  مبدأ  إىل 

وكانت  باالسرتداد  إرسائييل  مستورد  قام 

وثائق االسترياد تذكر أن الرشكة املستوردة 

الفلسطينية  الوطنية  السلطة  لدى  مسجلة 

وتمارس نشاطها عىل األرايض الفلسطينية 

للسلطة  تكون  الرضيبة  قيمة  فــإن 

الفلسطينية.

العمال . 2 ــور  أج عــىل  الــدخــل  رضيبة 

واملستوطنات:  إرسائيل  يف  الفلسطينيني 

إن دولة االحتالل سوف ترسل إىل السلطة 

 %	5 يساوي  ما  الفلسطينية  الوطنية 

العاملني  عىل  الدخل  رضيبة  قيمة  من 

الذين  الفلسطينيني من قطاع غزة وأريحا 

يعملون يف الداخل املحتل، كما سوف تقوم 

عىل  الدخل  رضيبة  قيمة  كامل  بتحويل 

يف  يعملون  الذين  الفلسطينيني  العاملني 

املستوطنات.

املشرتيات . 3 عىل  املبارشة  غري  الرضائب 

من   36 البند  نص  لقد  إرسائيل:  من 

دائرة  قيام  عىل  االقتصادي  باريس  اتفاق 

رضيبة  تحصل  عىل  اإلرسائيلية  الرضائب 

بعدها  مبارشة،  وأي رضيبة غري  املضافة، 

تقوم بتحويلها إىل السلطة الفلسطينية بعد 

اإليرادات  قيمة  من   %3 نسبته  ما  اجتزاء 

املحصلة.  

أهمية إيرادات املقاصة 

تنبع أهمية فاتورة املقاصة، بسبب التداخل 

واإلرسائييل  الفلسطيني  االقتصادي  بني  الكبري 

وحرية تنقل البضائع بني الطرفني، وهنا يأتي 

حرص  يف  املساعدة  يف  املقاصة  فاتورة  دور 

الجانبني ويمكن  التجاري بني  التبادل  عمليات 

تلخيص أهمية هذا النوع من اإليرادات بالنقاط 

اآلتية )النجار، 2017(:

للسلطة . 1 إيراد  أكرب  تعد  املقاصة  فاتورة 

ثلثي  تشكل  فهي  الفلسطينية،  الوطنية 

إيرادات الحكومة الفلسطينية، حيث تعتمد 

عليها الحكومة الفلسطينية بشكل كبري يف 
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تمويل النفقات العامة الجارية.

لتحديد . 2 أداة  املقاصة  فاتورة  تعترب 

لفلسطينية  الوطنية  السلطة  استحقاقات 

لدى الجانب اإلرسائييل.

دائرة . 3 عن  صادرة  باملعلومات  االسرتشاد 

والدوائر  الوزارات  يف  املركزية  املقاصة 

الحكومية وذلك من أجل:

لتحديد •  الالزمة  اإلحصائيات  وضع 

الجانب  بني  التجاري  التبادل  حجم 

الفلسطيني واالحتالل اإلرسائييل، وبناء 

صورة عن حجم هذا التبادل وأثره عىل 

االقتصاد الفلسطيني.

واألهداف •  الخطط  بناء  يف  املساعدة 

املستقبلية عىل ضوء هذه املعلومات.
 

تحكم االحتالل اإلرسائييل يف رضيبة املقاصة 

طرقا  اإلرسائييل  االحتالل  حكومة  تستخدم 

حيث  املقاصة،  إيــرادات  عىل  للقرصنة  عدة 

اقتطعت الحكومة اإلرسائيلية مبلغا يصل نحو 

»صايف  يسمى  ما  تحت  شيكل  مليون   ٩0٤.٥

األوىل من  الشهور األحد عرش  اإلقراض« خالل 

بصايف  يقصد   .)2018 )شمعة،   2017 العام 

اإلرسائييل  الجانب  يخصمه  ما  »هو  اإلقراض: 

الكهرباء،  فواتري  لتغطية  املقاصة  إيرادات  من 

واملياه، والرصف الصحي، املرتاكمة عىل وحدات 

الحكم املحيل )وزارة املالية، 2018(. 

نفذت  املستمرة،  االبتزاز  سلسلة  وضمن 

عىل  خصما  اإلرسائييل  االحتالل  حكومة 

الفلسطينية  السلطة  تدفعها  التي  املستحقات 

املقاصة،  أموال  من  والشهداء  األرسى  لعائالت 

حيث تدعى إرسائيل أن هذه األموال التي تدفعها 

اإلرهاب،  تدعم  األرس  لهذه  الوطنية  السلطة 

وتبلغ قيمة هذه املخصصات ٤00 مليون دوالر 

أمريكي سنويا )مؤمني، 2018(.

ثانيًا: المساعدات الدولية 

هذه  يف  الدولية(  )باملساعدات  يقصد       

املالية  املساعدات  من  شكل  أي  الدراسة 

والعسكرية والفنية التي تقدمها وكالة رسمية، 

والحكومات  للدول  تابعة  وكاالت  ذلك  يف  بما 

املحلية أو وكاالتها التنفيذية، التي تعترب ميرّسة 

بطبيعتها وتوفر املنح غري املسرتدة وال تصنف 

األشكال املختلفة من الدعم الحكومي واملحفزات 

بشكل  خارجية  مساعدات  بأنها  االمتيازات 

مبارش، بل هي تساعد يف تيسري أشكال أخرى 

املالية  املعرفة  نقل  أو  التجارة  أو  الفائدة  من 

والفنية والعسكرية التي تعترب أيضا جزءا من 

للمساعدات  املوسعة  واألجندة  السياسات  هذه 

الدولية )واس، 201٩(.

أنواع املساعدات

الخارجية  املساعدات  أنواع  أدبيات  تحفل 

أساسها  عىل  يمكن  التي  األسس  من  بالعديد 

تقسيم أنواع املساعدات الخارجية، وقد تختلف 
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تلك األسس أو یقل عددها أو یزيد وفقاً لرؤية 

ثالثة  عىل  االعتماد  بدایة  ویمكن  املصنفني، 

معاییر كاآلتي:

١. املساعدات الخارجیة حسب طبیعتها، وتقسم 

إىل )قاسم، ١٩٩7(

• املنح

التي  والعینیة  النقدیة  التحویالت  وهي 

وهي  مختلفة،  العتبارات  ألخرى  دولة  تمنحها 

تحویالت غیر مسرتدة.

• القروض املیرسة

وهي التي تحكمها قواعد مختلفة عن قواعد 

تقل عن  التي  الفائدة  أسعار  السوق من حیث 

فرتات  ناحیة  من  أو  السوق،  يف  السائد  السعر 

العادة  يف  أطول  تكون  التي  والسداد،  السماح 

بحیث یظهر فیها عنرص املنحة، أما إذا تطابقت 

العادي،  القرض  رشوط  مع  املنحة  رشوط 

خارجیة  مساعدة  أو  معونة  بمثابة  تعترب  فال 

)رائدة، 200٣(.

• املساعدات النقدیة

وهي املبالغ املالیة التي یتم تحویلها من دولة 

ألخرى، وتضعها تحت ترصف الدولة املمنوحة، 

وهي الصورة التقليدية للمساعدات الخارجية، 

بعملة  أو  املانحة،  الدولة  بعملة  عادة  وتكون 

أخرى يف حاالت استثنائية.

• املساعدات العینیة

والزراعية  الغذائية  السلع  يف  وتتمثل 

وأشباههما.

• مساعدات القطاعات

معینة  دولة  إىل  تقدم  التي  املعونات  وهي 

معینة  مرشوعات  تحدید  دون  تنمیتها،  بهدف 

بذاتها.

• مساعدات املرشوعات املحددة

معین،  ملرشوع  املخصصة  املعونات  وهي 

وتفضل الدول املانحة هذا النوع بسبب سهولة 

الدول  لدى  محبب  غیر  أنه  إال  علیه،  الرقابة 

بسبب  علیه  املفروضة  القیود  بسبب  املمنوحة 

من  النوع  هذا  مثل  يف  الترصف  حریة  انعدام 

املساعدات )رائدة، 200٣(.

• املساعدات املبارشة وغیر املبارشة

الصورة  املبارشة  باملساعدات  یقصد     

منح  من  الخارجية  للمساعدات  التقليدية 

وقروض میرسة وغیرها، أما املنح غیر املبارشة 

عن  االقتصادیة  الناحیة  من  أهمیة  تقل  فال 

شكل  وتأخذ  املبارشة،  الخارجیة  املساعدات 

 & )كميل  التفضیلیة  الجمركیة  التعریفات 

تقدمها  التي  اإلعفاءات  أو   ،)201٤ محمد، 

الدول  صادرات  لبعض  املتقدمة  الدول  بعض 

النامیة، مما یسمح بتخفیض التكالیف وتحقیق 

ربح أعىل مما لو لم یتم منح هذا االمتیاز.  یشار 

إىل أن الصلة بین املساعدات الخارجیة وائتمان 

التعاون  منظمة  من  علیها  موافق  التصدیر 

بعد    1٩87 عام  منذ  والتنمیة  االقتصادي 

املنظمة برشوط  أعضاء  بین  مفاوضات طویلة 

منها إعطاء ائتمان التصدیر بنسبة ال تقل عن 
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%٣٥  باعتباره منحة، وتحسب باستخدام سعر 

الفائدة يف البلد املصّدر )رائدة، 200٣(.

املساعدات الخارجیة حسب مصادرها، وتقسم إىل 

)واس، ٢٠١٩( 

• املساعدات وحیدة املصدر أو الثنائیة

بین  ثنائیة  عالقات  إىل  تستند  التي  وهي 

الدولة املانحة لها والدولة املستفیدة منها.

• املعونات املتعددة املصادر أو الجماعیة

الدولیة،  الهیئات  من  املقدمة  املعونات  وهي 

االقتصادیة  التنمیة  يف  املتخصصة  الهیئات  أو 

كصندوق النقد الدويل ومنظمة الدول املصدرة 

للنفط )األوبك( 

املساعدات الخارجیة حسب طریقة الترصف بها 

)سالم & آدم، ٢٠٠7(  

• املساعدات املقیدة أو املربوطة

السلع  املانحة استیراد  الدولة  وتشرتط فیها 

أو ربطها بقطاع معین داخل  والخدمات منها 

البلد املتلقي للمساعدة الخارجیة.

• املساعدات غیر املقیدة

تماماً،  السابق  النوع  نقیض  عىل  وهي     

وقد  املمنوحة،  للدولة  فیها  الترصف  ویرتك 

التابعة  التنمویة  املساعدات  لجنة  أوصت 

برضورة  والتنمیة  االقتصادي  التعاون  ملنظمة 

نمواً،  األقل  للدول  املقدمة  املعونات  تقیید  عدم 

حیث یتوقع أن تكون املعونات غیر املقیدة أكثر 

كفاءة من قرینتها املقیدة بسبب األعباء اإلداریة 

واختالف مستوى التقدم التقني بین البلد املانح 

سميحة،   & )نوي  املساعدات  لتلك  واملتلقي 

غیر  املساعدة  أن  ذلك  إىل  یضاف   ،)201٩

السیاسیة،  للضغوط  أقل عرضة  تكون  املقیدة 

ولكن بعض الدراسات أشارت إىل أن املساعدة 

النمو  عىل  تأثريا  أكثر  تكون  املقیدة  الخارجیة 

من املساعدة غیر املقیدة يف ظروف معینة، وهو 

الخارجیة  املساعدات  فعالیة  عدم  إىل  یشیر  ما 

االقتصادیة  اإلدارة  أو  السیئ  الحكم  حالة  يف  

السیئة يف البلدان النامية )محيسن، 2010(.

المساعدات الخارجية لفلسطين 
للفلسطينيني  الدولية  املساعدات  إجمايل  بلغ 

و8٣  مليار   1٩  )2018-1٩٩6( األعوام  بني 

 %٣٣.12 نسبته  ما  أي  تقريبا،  دوالر  مليون 

ونالحظ  الفرتة،  لتلك  العامة  اإليــرادات  من 

واملساعدات  املنح  قيمة   )1( رقم  الجدول  من 

الناتج  من  الفرد  ونصيب  العامة  واإليرادات 

 )2018-1٩٩6( األعوام  بني  )النمو(  املحيل 

)النقد، 201٩(.
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جدول رقم )١( )سلطة النقد الفلسطينية، ٢٠١٩(

السنة
اإليرادات 

العامة

نسبة املنح 

من اإليرادات 

العامة

املنح 

واملساعدات

الرضائب 

املبارشة

الرضائب غري 

املبارشة
الدين العام اإلنفاق العام

الناتج املحيل  

اإلجمايل 

1٩٩6 1٣٩8.٥ %20.8٤ 2٩1.٥ 6٥٤.2٥ 8٥.2 620.12 ٩1٣.٥٣ ٥٣77.2٣

1٩٩7 1٤60.٣ %18.٣6 268.1 6٩٤.٤2 87.16 67٥.٩٣ ٩67.26 6٤70.22

1٩٩8 1٥28.٣ %1٥.٤6 2٣6.٣ 771.٥78٩ ٩6.8٤211 76٣.2٥٤8 107٤.7٣7 718٩.1٣2

1٩٩٩ 1٥٥2.٩ %1٥.77 2٤٤.٩ 827.٥٣62 11٤.00٩7 8٥٤.6٣٤٥ 1181.88٤ 778٤.٤2٣

2000 1٥18.٩ %٣٣.٥8 ٥10 828 111 862.٩6٩7 1667.٩61 7118.٣7٤

2001 1٣6٩.٤ %62.00 8٤٩ 18٣ ٩2 872.6٤٩ 1٤٣٥ 6٤٥٥.607

2002 1181.8 %٥8.٩8 6٩7 21٣ 82 7٤٩.070٤ 12٤6 ٥6٤٩.٣٥٤

200٣ 1281.٤ %٤8.٣8 620 6٣٩ 12٤ 8٤٩.6٩26 16٣٥ 6٤٤1.16

200٤ 1٣٥8.1 %2٥.٩٩ ٣٥٣ ٩0٤ 1٤6 1002.1٩٣ 1٥28 78٥٣.٤

200٥ 1٤70.1 %٤٣.26 6٣6 112٥ 2٤٥ 11٩6.86 2281 87٤0.1

2006 1٤٤8.8 %70.٣٣ 101٩ ٥6٥ 1٥7 10٩1.٩8 1707 86٥٣

2007 1٥7٥.6 %8٣.٩0 1٣22 1٥20 122 1٤٥1.٣7 2877 8٩80.8

2008 18٥٥.٥ %106.61 1٩78.1 1٤0٩.8 ٤86.2 1٥٥7.٤1 ٣٤87.7 ٩6٤8

200٩ 1٩6٣.2 %71.٤0 1٤01.8 1٣٩1.٥ 28٣.6 17٣6.1 ٣٣7٥.٩ 10٤77.1

2010 2٣٣8.7 %٥1.7٥ 1210.٣ 167٣.2 2٥٤.٥ 1882.8٣٥ ٣200.07 11082.٤

2011 266٤.٩ %٣6.68 ٩77.٥ 1٩6٩.٥61 220.0٣06 2212.٩ ٣2٥6.876 121٤6.٤

2012 2787.2 %٣٣.٤٤ ٩٣2.1 20٥7.62 2٣2.07٩2 2٤82.6 ٣2٥8.1٥٥ 12886.٩

201٣ 2٩٩2.2 %٤٥.٣8 1٣٥8 2287.66٣ 2٥٤.٣60٩ 2٣76.٣ ٣٤1٩.12٥ 1٣٤٩2.٤

201٤ 2٩60.1 %٤1.٥7 12٣0.٤ 26٥8.٣٤ 270.٥٤0٤ 2216.٩ ٣606.871 1٣٤71.1

201٥ 286٣.٩ %27.82 7٩6.8 26٥٣.٤٩1 2٤٩.77٤8 2٥٣7.٣ ٣621.٤2٩ 1٣٩72.٤

2016 2٩٥7.2 %2٥.٩1 766.٣ 2٩٥8.٤27 607.0٥71 2٤8٣.7 ٣878.187 1٥211

2017 ٣2٥٤.6 %22.1٣ 720.٤ ٣2٤1.7٣٣ ٣٩0.8٣17 2٥٤٣ ٤0٥2.7٣2 1٥٤26.٩

2018 ٣1٩8.٤ %20.7٩ 66٤.8 ٣0٩٣.٤67 ٤٣0.٣٤٣1 2٣6٩.٥ ٣٩٣0.68 1٥616.2

Average 20٤2.60٩ 82٩.7087 1٤٩2.1٥6 22٣.٥٤٤8 1٥٣8.66٤ 10٣٥.77٩ 10006.2٤
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يقدم الجدول رقم )1( وصفا للبيانات من 

العام 1٩٩6 إىل العام 2018 التي تضمنت ما 

ييل، اإليرادات العامة حيث بلغت يف املتوسط 

أعىل  وكانت  الدراسة  فرتة  خالل   20٤2.61

قيمة  وأقل   2017 العام  يف   ٣2٥٤.6 قيمة 

يتعلق  ما  يف   ،2002 العام  يف   1181.8

باملتوسط 71.82٩  بلغت  باملنح واملساعدات 

للمنح  قيمة  أعىل  الدراسة وكانت  خالل فرتة 

واملساعدات 1٩78.1 يف العام 200٩ وكانت 

أقل قيمة للمساعدات 2٣6.٣ يف العام 1٩٩8، 

بلغت  فقد  املبارشة  بالرضائب  يتعلق  ما  أما 

الدراسة،  فرتة  خالل   1٤٩2.1٥6 باملتوسط 

وكانت أعىل قيمة ٣2٤1.7٣٣ يف العام 2017 

وبلغت أقل قيمة 18٣ يف العام 2001 وذلك 

يرجع لإلغالقات الناتجة عن االنتفاضة األوىل، 

أما الرضائب غري املبارشة فقد بلغت باملتوسط 

22٣.٥٤٤8 خالل فرتة الدراسة، وكانت أعىل 

نتيجة   2016 العام  يف   607.06 لها  قيمة 

املالية  وزارة  بها  تقوم  التي  التشجيعات 

الناتج  العام 2002  يف  قيمة 82  أقل  وكانت 

من  األموال  واقتطاعات  األقىص  انتفاضة  عن 

العام  الدين  بلغ  اإلرسائييل،  االحتالل  حكومة 

الدراسة،  فرتة  خالل   1٥٣8.66٤ باملتوسط 

للحكومات  ــرتاض  اق معدل  أعىل  وكــان 

الفلسطينية املتعاقبة 2٥٤٣ يف العام 2017، 

وأقل قيمة اقرتاض 620.12 يف العام 1٩٩6 

ويرجع ذلك الرتفاع الدعم الخارجي للسلطة 

املحيل  بالناتج  يتعلق  ما  يف  أما  الفلسطينية، 

 10006.2٤ باملتوسط  بلغ  فقد  اإلجمايل، 

اإلجمايل  املحيل  للناتج  قيمة  أعىل  وكانت 

أقل  بلغت  بينما   2018 العام  يف   1٥616.2

يف    ٥٣77.2٣ اإلجمايل  املحيل  للناتج  قيمة 

السلطة  تأسيس  بداية  يف   1٩٩6 العام 

قطاع  عىل  تسيطر  كانت  التي  الفلسطينية 

السلطة  نفقات  بلغت  بينما  وأريحا.  غزة 

خالل   10٣٥.77٩ باملتوسط   الفلسطينية 

فرتة الدراسة، وكانت أعىل قيمة لإلنفاق العام  

٤0٥2.7٣2 يف العام 2017 بينما كانت أقل 

يف   ٩1٣.٥٣ فلسطني  يف  العام  لإلنفاق  قيمة 

العام 1٩٩6.

الدراسة العملية
واإليرادات  الدولية  املساعدات  حجم  تأثري 

يف  االقتصادي  النمو  عىل  املختلفة  العامة 

فلسطني:

ــرادات  اإلي لتأثري  استعراض  ييل  ما  يف 

املختلفة ملوازنة السلطة الفلسطينية عىل النمو 

اختبار  عمل  تم  حيث  فلسطني،  يف  االقتصادي 

ملتغريات  املتعدد  االختبار  املتضمن   ANOVA

الدراسة عىل الناتج املحيل اإلجمايل
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جدول رقم )٢(

اختبار مصادر اإليرادات املختلفة عىل الناتج 
املحيل اإلجمايل

 B t Sig

)Constant( 3094.292 5.134 0.000

اإليرادات العامة 0.798 1.122 0.0278
املنح 

واملساعدات

-0.389 -1.082 0.0295

الرضائب 

املبارشة

0.925 1.857 0.041

الرضائب غري 

املبارشة

2.791 2.106 0.05

الدين العام 2.339 3.298 0.004

 = R2
%98.3

 = Adj R2
%97.8

  

 ANOVA
 = F

194.252
0.000 = Sig

   

الدراسة، حيث تبني  اختبار  نتائج  فيما ييل 

كل  معنوية  املتعدد  االنحدار  اختبار  نتائج 

املتغريات املؤثرة عىل الناتج املحيل اإلجمايل وهي 

اإليرادات العامة واملنج واملساعدات والرضائب 

العام  والدين  املبارشة  والرضائب غري  املبارشة 

عىل الناتج املحيل اإلجمايل، حيث بلغت معنوية 

 ،1.857  ،-1.082  ،1.122( متغري  لكل   t قيمة 

2.106، 3.3( عىل التوايل وكان مستوى معنويتها 

)0.02، 0.03، 0.04، 0.05، 0.004( عىل التوايل، 

وهذا   R2 = 98.3% التفسري  معامل  بلغ  حيث 

وهي  العامة  اإليــرادات  عنارص  أن  عىل  يدل 

)اإليرادات العامة واملنح واملساعدات والرضائب 

املبارشة والرضائب غري املبارشة والدين العام( 

تساهم يف تفسري ما مقداره ٩8.٣% من النمو 

دوالر يف   1 زيادة  وأن  الفلسطيني  االقتصادي 

اإليرادات املختلفة للسلطة الفلسطينية تساهم 

يف نمو اقتصادي ٩8.٣ سنت. كما بلغت قيمة

F  = 194.252 عند مستوى معنوية )0.000(.

الخاتمة
يف الختام، هل املساعدات الخارجية تساعد 

الواضح  فلسطني؟ من  يف  النمو  تحقيق  يف 

تحقق  متوقع، ولكي  هو  كما  ليست  أنها 

أن  يجب  االقتصادي،  النمو  األجنبية  املعونة 

التنمية،  مشاريع  إىل  وموجهة  متسقة  تكون 

وينبغي أن تكون البلدان املانحة أكثر اتساقاً 

ينبغي  وال  بالتزاماتها  الوفاء  يف  ومنهجية 

استخدام املساعدات الخارجية كأداة سياسية 

الترصف  عىل  الفلسطينية  السلطة  إلجبار 

التقلبات  يف  يتضح  ما  وهو  معينة،  بطريقة 

إىل  سنة  من  الخارجية  املساعدات  حجم  يف 

أخرى.  

عدم  الفلسطينية  السلطة  عىل  يجب 

لتمويل  املتاحة  مواردها  جميع  استخدام 

الجاري ويجب  اإلنفاق  حسابات  يف  النقص 

السلطة  ميزانية  من  كبري  جزء  توجيه 
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الفلسطينية لتمويل مشاريع التنمية من أجل 

البحث والتطوير واالبتكار.  وبالتايل،  تعزيز 

ينبغي استخدام املساعدات الخارجية لتهيئة 

اإلنساني  اإلبداع  فيها  يزدهر  أن  يمكن  بيئة 

وريادة األعمال، أي تطوير القطاعني الخاص 

أفكار جديدة تسهم  والعام عن طريق طرح 

يف عملية اإلنتاج. 

السلطة  تستخدم  أال  ينبغي  وبالتايل، 

الخارجية  املساعدات  معظم  الفلسطينية 

األجل،  قصرية  الحكومية  النفقات  لتمويل 

األجل. يعترب  طويلة  التنمية  مشاريع  وإنما 

استثماًرا  الصناعي  القطاع  يف  االستثمار 

أمل  عىل  لفلسطني،  ورضورًيا  األجل  طويل 

لالقتصاد  مستقبلية  عائدات  هذا  يولد  أن 

الفلسطيني.  
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دراسات

اإلعاقة،  ذوات  النساء  لتمكني  األمل  نجوم  جمعية  يف  باحثة   *

فلسطني.

حال علي*

هذه املادة جزء من دراسة بعنوان “الصحة 

يف  اإلعاقة  ذوات  للنساء  واإلنجابية  الجنسية 

السياق الفلسطيني” التي ستصدر عن جمعية 

نجوم األمل خالل العام 2022.

 مقدمة
تعد الصحة الجنسية واإلنجابية من املفاهيم 

من  املزيد  تحتاج  تزال  وال  العالم،  يف  الحديثة 

الجهد لتضمينها يف الخطط التنموية يف العديد 

العربية، ومن بينها فلسطني. تنبع  البلدان  من 

دورها  من  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  أهمية 

واملجتمع  لألفراد  والرفاه  الصحة  تحقيق  يف 

بشكل عام، مما يجعلها من األولويات الصحية 

الصحة الجنسية واإلنجابية للنساء ذوات اإلعاقة 

املحرز  التقدم  مدى  ونقاش  تناولها،  الواجب 

الفئات  التام، وشمولها مختلف  تجاه تطبيقها 

ذوات  النساء  وتحديداً  املهمشة،  االجتماعية 

اإلعاقة.

واإلنجابية  الجنسية  الصحة  حقوق  تزال  ال 

وداخل  العالم  يف  للجدل  مثرية  قضية  تعترب 

املجتمعات العربية، ومن بينها فلسطني، كونها 

تعترب قضايا “حساسة”، وعىل الرغم من زيادة 

االهتمام بنوعية الخدمات الصحية املقدمة ومن 

ضمنها خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية يف 

السياق الفلسطيني، فإن هناك قصوراً يف مجال 

التي  الرسمية  والربامج  والسياسات  القوانني 

تعالج الصحة الجنسية واإلنجابية، وتحديداً يف 

ما يتعلق بشمول اإلعاقة. 
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من  أساساً  والسياسات  القوانني  غياب  ينبع 

االحتالل الذي وقع عىل فلسطني تاريخياً وسلب 

بما  وبرملانها،  بمؤسساتها  دولة  بناء  إمكانية 

الترشيع  بعملية  القيام  من  الدولة  هذه  يمكن 

والنهوض بأوضاع املجتمع الفلسطيني، فعملت 

اإلقصاء  عىل  املتعاقبة  االحتاللية  السلطات 

والفلسطينيات  الفلسطينيني  لحقوق  املمنهج 

وكرامة،  بحرية  العيش  إمكانية  وسلبهم 

وممارسة السيادة الكاملة. 

الفلسطينية  الحكومات  سياسات  ركزت 

األمنية  املنظومة  بناء  عىل  السلطة  نشوء  مع 

أنها  عىل  التنمية  إىل  النظر  دون  ــة،  واإلداري

وتحديداً  الفلسطينيني/ات،  لجميع  استحقاق 

بتحالفاتها  عززته  الذي  األمر  املهمشة،  الفئات 

والعشائرية،  التقليدية  والقوى  املال  رأس  مع 

الخدمات  وقلة  اإلقصاء  تعزيز  إىل  أفىض  مما 

املتوفرة للفئات املهمشة عامة، والخدمات التي 

يحتاجها األشخاص ذوو اإلعاقة بشكل خاص.

تقع الصحة الجنسية واإلنجابية ضمن إطار 

الحق يف الصحة، وأحيل ملف الصحة الجنسية 

واإلنجابية إىل وزارة الصحة بحكم اختصاصها، 

أنه  عىل  الصحة  يف  الحق  الوزارة  ترتجم  بينما 

بقيت  وبالتايل  العالج،1  وتقديم  الطب  خدمات 

وقارصة  محدودة  الوزارة  ومعالجات  وثائق 

االجتماعية  التفاوتات  التقاط  عن  كبري  بشكل 

بما  الفلسطيني،  املجتمع  داخل  واالقتصادية 

التفاوتات من خالل  معالجة  العمل عىل  يعني 

تقديم تدخالت شمولية وعدالة يف إطار الحق يف 

الصحة لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومن ضمنهم 

النساء ذوات اإلعاقة.

لحقوق  شاملة  معالجة  إىل  الدراسة  هدفت 

الجنسية  الصحة  إطار  اإلعاقة يف  النساء ذوات 

فهم  تقديم  املعالجة  وتشمل  واإلنجابية، 

لوجود/ قصور السياسات والربامج والخدمات، 

واملعيقات البنيوية والسياساتية أمام وصولهن 

الدراسة  حاولت  كما  صحتهن.  عىل  والحفاظ 

العمل عىل تغطية القصور الكبري يف الدراسات 

التي تعالج الحق يف الصحة عىل أساس اإلعاقة 

ضمن سياق استعماري استيطاني، لذا تكتسب 

هذا  أدوار  معالجاتها  يف  معينة  خصوصية 

القصور البنيوي ومسبباته.

هدف الدراسة 
“مسارنا”  مرشوع  ضمن  الدراسة  أعدت 

بتعزيز  املعني  “أوكسفام”،  منظمة  من  املمول 

للشباب،  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  حقوق 

ذوات  النساء  عىل  األمل  نجوم  جمعية  وركزت 

اإلعاقة بحكم التهميش املضاعف الواقع عليهن 

كونهن نساء أوال، وذوات إعاقة ثانيا.

 تعد هذه الدراسة دراسة استكشافية نوعية، 

واإلنجابية  الجنسية  الصحة  بحقوق  تتعلق 

للنساء ذوات اإلعاقة يف السياق الفلسطيني، ويف 

هذا السياق هدفت الدراسة إىل التوصل إىل فهم 

أفضل للحواجز والقيود والرصاعات املؤسسية 
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أو  الشخصية  أو  الثقافية  أو  االجتماعية  أو 

السياساتية التي أثرت عىل النساء ذوات اإلعاقة 

يف ما يتعلق بواقع حقوقهن يف الصحة الجنسية 

واإلنجابية، كما هدفت من ناحية أخرى إىل تقييم 

اإلنجابية  الصحة  إطار  يف  املقدمة  الخدمات 

والجنسية للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة.

المنهجية 
الكمي  البحث  أسلوبي  الدراسة  استخدمت 

باستخدام  مقابالت  إجراء  تم  إذ  والكيفي، 

املؤسسات  من  مجموعة  مع  بحثية  استمارة 

واملرأة  الصحة  مجال  يف  العاملة  الفلسطينية 

قصدي  بشكل  العينة  اختيار  وتم  واإلعاقة، 

هذه  توزعت  الدراسة،  من  الغرض  لتحقيق 

غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  بني  املؤسسات 

بمجموع ٥0 مؤسسة، ٣0 منها يف الضفة و20 

يف غزة، كما تم تنظيم مجموعات بؤرية حرضتها 

 ٤ بمجموع  اإلعاقة  ذوات  النساء  من  مجموعة 

مجموعات بؤرية 2 منها يف الضفة و2 يف غزة، 

من  مجموعة  مع  معمقة  مقابالت  وأجريت 

الخرباء يف مجاالت الصحة، والصحة اإلنجابية، 

والنوع االجتماعي، واإلعاقة.

معيقات تحقيق
الصحة الجنسية واإلنجابية 

أواًل- االحتالل 

توجد معيقات عدة تحول دون الوصول إىل 

السياق  يف  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  حقوق 

االحتالل  يعد  أسايس  بشكل  الفلسطيني. 

الفلسطينيني/ت  عىل  الواقع  للعنف  مصدرا 

بشكل عام وعىل األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل 

اإلعاقة  نسب  من  االحتالل  يرفع  حيث  خاص؛ 

املركزي  الجهاز  تقرير  يشري  كما  فلسطني،  يف 

لإلحصاء الفلسطيني حول اإلعاقة لعام 201٩ 

إىل وجود ٩٣ ألف شخص من ذوي اإلعاقة يف 

كنتيجة  إعاقتهم  نجمت  منهم  جزء  فلسطني،2 

مبارشة العتداءات قوات االحتالل، كما يتعرض 

العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة إىل اعتداءات 

هذا  ويف  وممنهج؛  متكرر  بشكل  االحتالل 

إىل  وفا  وكالة  عن  تقرير صادر  يشري  السياق، 

ذا إعاقة عىل يد قوات  استشهاد ٥٥ فلسطينياً 

إىل  باإلضافة   ،200٣ العام  حتى  االحتالل 

تعرض العديد منهم للجروح واإلصابات. 

يعد االحتالل أحد أهم أسباب زيادة القصور 

بسبب  فلسطني  يف  اإلعاقة  عنه  تنتج  الذي 

التنكيل واالستهداف والحروب التي يشنها عىل 

أماكن  والفلسطينيات يف مختلف  الفلسطينيني 

الصحافية  التقارير  وجودهم/ن، وتشري بعض 

إىل أن االحتالل ضاعف أعداد األشخاص ذوي 

اإلعاقة يف فلسطني، فحتى العام 2007 أشارت 

قناة  تقرير صادر عن  تقارير صحافية ومنها 

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  أعداد  أن  إىل  الجزيرة 

ازدادت بسبب االحتالل بنسبة ترتاوح بني ٣ – 

٥% مقارنة مع نسب اإلعاقة ما قبل االنتفاضة، 
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وعىل الرغم من تسبب االحتالل باإلصابات التي 

من  عنها  ينجم  وما  األشخاص  لها  يتعرض 

إعاقات، فقد كان االحتالل يمنعهم من الحصول 
عىل تأشرية دخول للعالج.٣

مجاالت  االحتالل  انتهاكات  تستثني  ال 

يوظفها  فهو  واإلنجابية،  الجنسية  الصحة 

أعىل  وقمع  للضغط  كأداة  أخالقي  ال  بشكل 

ذلك  ويظهر  عام،  بشكل  الفلسطينيات  للنساء 

جلياً يف ممارسة سلطات سجون االحتالل ضد 

العديد  عانت  حيث  الفلسطينيات،  األسريات 

من  االحتالل  سجون  يف  الحوامل  النساء  من 

بالشبح  تمثلت  التي  القاسية  التحقيق  أساليب 

من  والحرمان  البطن،  عىل  والركل  والرضب، 

النوم، والحرمان من اللوازم الصحية، والدواء، 

الطعام فرتات طويلة، باإلضافة  والحرمان من 

أن  عىل  عالوة  وغريها،  بالسالسل  التقييد  إىل 

غرف االعتقال تفتقر إىل أدنى الرشوط الصحية. 

كما سجلت حاالت عدة قيدت األسرية يف رسيرها 

عند موعد والدتها، ونقلت إىل املستشفى مقيدة 

دون السماح لذويها بالوجود إىل جانبها، وحتى 

سجون  يف  فلسطينيات  أسريات   ٩ ولدت  اآلن 

االحتالل دون االلتفات ألدنى الرشوط الصحية.٤ 

ثانًيا- المعيقات التشريعية

مراِع  غري  فلسطيني  عام  سياق  َتَشّكل 

قيام  فبعد  اإلعاقة؛  ذوي  األشخاص  لحقوق 

السلطة الفلسطينية، عقب توقيع اتفاق أوسلو 

يف  الفلسطينية  السلطة  اعتمدت   ،1٩٩٣ عام 

إطار الدعم الدويل عىل سياسة املأسسة كرشط 

أسايس للحصول عىل الدعم الغربي، وبات من 

عىل  اعتمدت  الفلسطينية  السلطة  أن  املعروف 

نحو  أسايس يف سعيها  بشكل  الغربي  التمويل 

تحقيق النمو والتنمية.

ومفاهيم  القانون  دولة  لـ  الرتويج  ظهر 

الشفافية والحكم الصالح بشكل كبري بعد إنشاء 

السلطة الفلسطينية وتشكيل أول حكومة حكم 

األمريكية  املتحدة  الواليات  فرضت  ذاتي، حيث 

واالتحاد األوروبي - أكرب املانحني -  جملة كبرية 

من االشرتاطات والتدخالت والقيود، التي بدأت 

خالل  من  واستمرت  املؤسسات،  بناء  بطلب 

املرصوفة  األمــوال  وضبط  الفساد  مكافحة 

والحكم الصالح،٥ فركزت سياسات الحكومات 

الفلسطينية عىل بناء املنظومة األمنية واإلدارية 

أنها  عىل  للتنمية  النظر  دون  سيطرتها  لبسط 

وتحديداً  الفلسطينيني/ات،  لجميع  استحقاق 

بتحالفاتها  عززته  الذي  األمر  املهمشة،  الفئات 

والعشائرية،  التقليدية  والقوى  املال  رأس  مع 

الخدمات  وقلة  اإلقصاء  تعزيز  إىل  أفىض  مما 

املتوفرة للفئات املهمشة عامة، والخدمات التي 

يحتاجها األشخاص ذوو اإلعاقة بشكل خاص.

واملواءمة  اإلعاقة  تضمني  قضايا  أصبحت 

والتشغيل وغريها، قضايا هامشية ألن السلطة 

الفلسطينية لم تلتفت إىل هذه القضايا أوالً، وثانياً 
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ألنها غري قادرة عىل توفري مصادر تمويل ذاتية 

مولدة بسبب نشاط االقتصاد الفلسطيني، األمر 

الذي عنى استمرار املجتمع املدني الفلسطيني 

يف تقديم خدمات إضافية نظرا لعجز الحكومة 

عن القيام بذلك، فتقوم مجموعة من مؤسسات 

يف  خدمات  بتقديم  الفلسطيني  املدني  املجتمع 

الجنسية  الصحة  مجال  ويف  الصحة،  مجال 

من  تعاني  املؤسسات  هذه  لكن  واإلنجابية، 

حالة  يف  كما  االحتالل،  من  املبارش  االستهداف 

من  تعد  التي  الصحي،  العمل  لجان  مؤسسة 

أكرب املؤسسات الصحية الفلسطينية يف الضفة 

الغربية، حيث استهدفت قوات االحتالل مقرها 

وصادرت معداتها وفرضت اإلغالق عىل مقرها، 

جانب  إىل  “إرهابية”  مؤسسة  أعلنتها  والحقاً 
خمس مؤسسات مجتمع مدني أخرى.6

الصحة  تضمني  غياب  الدراسة  توضح 

الجنسية واإلنجابية وبشكل خاص لألشخاص 

ذوي اإلعاقة يف القانون الفلسطيني، واإلشكالية 

بتضمني  يتعلق  بما  القرار  صناع  توجهات  يف 

عىل  سواء  الترشيعات  يف  اإلعاقة  وشمول 

رضورة  أو  املوضوع  بأهمية  الوعي  مستوى 

تطوير إجراءات وآليات تشمل األشخاص ذوي 

غياب  يوجد  الفلسطيني  القانون  يف  اإلعاقة. 

كامل للحديث عن الصحة الجنسية واإلنجابية، 

ففي قانون الصحة العامة وتحديدا يف الفصل 

هذه  تتعلق  ال  والطفل،”7  املرأة  “صحة  الثاني 

املواد بالصحة الجنسية باستثناء املادة املتعلقة 

بفحص ما قبل الزواج واملتعلق باملحافظة عىل 

األولية  الصحة  أما حول  مبارش،  بشكل  النسل 

للمرأة  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  يف 

والرجل بشكل عام فال يتطرق لها القانون، مثل 

األمراض املنقولة جنسياً أو خدمات متابعة األم 

الخطر  الحمل  الوالدة، وكذلك موضوع  ما بعد 

والتعامل معه، أو الخدمات التوعوية عىل األقل 

يف مجال الصحة اإلنجابية. 

الجنسية  الصحة  اإلسرتاتيجية  تتناول 

من  الرغم  عىل  الخدمات،  إطار  يف  واإلنجابية 

الصحة  منظمة  رؤية  مع  اإلسرتاتيجية  توافق 

إىل  يؤدي  وهذا  حقوقاً،  تعتربها  التي  العاملية 

واالكتفاء  الحقوقي،  املرجعي  اإلطار  غياب 

املحور  يف  لإلمكانيات.  وفقاً  الخدمات  بتقديم 

الصحة  ذكر  تم  اإلسرتاتيجية:  من  الثاني 

اإلنجابية والجنسية للجميع، إال أن كلمة الجميع 

ال تتضح يف بقية أجزاء اإلسرتاتيجية، من حيث 

تحديد واضح للفئات األكثر استهدافاً بمن فيهم 

وضمن  السياق  هذا  ويف  اإلعاقة،  ذوات  النساء 

األهداف الفرعية والتدخالت السياساتية للهدف 

مستوى  تعزيز  عن  يتحدث  الذي  االسرتاتيجي 

مختلف  عرب  والجنسية  اإلنجابية  الصحة 

املجتمعي  الوعي  خالل  من  العمرية  املراحل 

الوقائية،  والرعاية  الصحية  السلوكيات  وتبني 

وتحت بند التدخالت لكل الفئات، تم ذكر النساء 

حقوق  “تعزيز  اآلتية:  بالطريقة  اإلعاقة  ذوات 

الصحة  خدمات  عىل  حصولها  يف  املعاقة  املرأة 
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اإلنجابية والجنسية،” استخدام مصطلح امرأة 

مراع  وغري  حقوقي  غري  مصطلح  وهو  معاقة 

لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ويعترب اإلعاقة 

صفة أصيلة يف الفرد نفسه، بينما يعد مصطلح 

حقوقياً،  مصطلحاً  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

تخصيص  دون  عامة  بصفة  الحديث  أن  كما 

آليات وإجراءات ال يعد شامالً لحقوق الصحة 
الجنسية واإلنجابية للنساء ذوات اإلعاقة.8

عجز قانون الصحة العامة عن التقاط وفهم 

عجز  كما  الشمويل،  إطاره  يف  الصحة  يف  الحق 

من  جملة  تتطلب  التي  اإلعاقة،  تضمني  عن 

التدابري واإلجراءات والخدمات الخاصة للنساء 

ذوات اإلعاقة، بما يزيل عوائق الوصول وتلقي 

الخدمات بطريقة آمنة تحافظ عىل الخصوصية، 

تحديداً مع غياب الحد األدنى من املواءمات يف 

املشايف الحكومية الرئيسة، وهذا يعود إىل وجود 

إشكالية يف توجهات صناع القرار نحو تضمني 

وآليات  بإجراءات  والوعي  اإلعاقة،  وشمول 

التضمني.

الصحة  خدمات  الدراسة:  نتائج 
الجنسية واإلنجابية ... لمن؟ 

من  فقط   %٣6 أن  إىل  الدراسة  نتائج  تشري 

الرسمية(  والجهات  )املؤسسات  الدراسة  عينة 

الجنسية  بالصحة  تتعلق  خدمات  تقدم 

واإلنجابية، وتوزعت الخدمات كما ييل: خدمات 

الخدمات   ،%٩٤ بنسبة  النفيس  والدعم  الطب 

الصحية 88%، خدمات الدعم القانوني والتوعية 

واإلرشاد %77. 

الدراسة  يف  املشاركني/ات٩  آراء  نتائج  تشري 

الصحية  الخدمات  مراكز  مواءمة  حول 

من   %٣٤ أن  إىل  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص 

املشاركني/ات ال يتفقون عىل أن مبنى ومرافق 

املؤسسات الصحية )الحكومية وغري الحكومية( 

التي تقدم الخدمات املتعلقة بالصحة الجنسية 

واإلنجابية مواِئمة لوصول النساء ذوات اإلعاقة 

سمعية  برصية،  حركية،  اإلعاقة:  أنواع  )جميع 

وغريها(، بينما يتفق بدرجة كبرية )2% فقط( 

مع الجملة السابقة. 

املشاركني/ات  آلراء  النسبي  التوزيع  بحسب 

الجنسية  بالصحة  خاصة  برامج  وجود  حول 

التي  املدني  املجتمع  مؤسسات  يف  واإلنجابية 

أنواع  للنساء ذوات اإلعاقة وجميع  تعد مواِئمة 

ال  أنهم  عن  املشاركني  من   %66 عرب  اإلعاقة، 

يتفقون  أنهم  أو  السابقة  الجملة  مع  يتفقون 

بدرجة قليلة، بينما ٤.٥% فقط يتفقون بدرجة 

كبرية، وهذا يظهر أن املؤسسات نفسها ال ترى 

الخدمات  لتقديم  تماماً  وموائمة  جاهزة  أنها 

لو كان هناك جزء  اإلعاقة، حتى  للنساء ذوات 

من الخدمات مهيئا.

املشاركني/ات  آلراء  النسبي  التوزيع  حسب 

حول املراكز الصحية الحكومية املواِئمة لوصول 

اإلعاقة:  أنواع  )جميع  اإلعاقة  ذوات  النساء 

حركية، برصية، سمعية وغريها(، عرب ٣.%78 
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من املشاركني/ات عن عدم اتفاقهم أو اتفاقهم 

بدرجة قليلة مع هذه الجملة، بينما اتفق معها 

بدرجة  معها  واتفق   ،%1٩.6 متوسطة  بدرجة 

يتضح  السابقة،  اآلراء  خالل  من   .%2.2 كبرية 

النساء  عنه  عربت  ما  مع  باملجمل  تتفق  أنها 

خصوصاً  البؤرية،  املجموعات  يف  املشاركات 

بلغت نسبة من ال  باملواءمة حيث  يتعلق  ما  يف 

يتفقون مع مواءمة املراكز الحكومية ٣.%78.

والكيفية،  الكمية  الدراسة  نتائج  تشري 

للخدمات،  املقدمة  املراكز  مواءمة  ضعف  إىل 

يف  اإلعاقة  ذوات  والنساء  الفتيات  أكدت  حيث 

غري  املؤسسات  معظم  أن  البؤرية  املجموعات 

املراكز  وأغلب  اإلعاقات،  أنواع  لجميع  موائمة 

وليس  فقط  الحركية  لإلعاقات  مواءمة  توفر 

بشكل شامل، إذ يجري الرتكيز عىل املنحدرات 

واملصاعد، بينما الحمامات داخل مباني الصحة 

غري موائمة، كما وجدت الدراسة وجود إشكالية 

يف طريقة اإلعالن عن الخدمات، فاملواد التوعوية 

الجنسية واإلنجابية غري  الصحة  حول خدمات 

موائمة لجميع أنواع اإلعاقات. 

عىل الرغم من وجود بعض خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية، التي تقدمها وزارة الصحة 

الفلسطينية، وكذلك بعض املؤسسات الصحية، 

يف  املشاركات  النساء  أن  الالفت  من  فإن 

املجموعات البؤرية يف معظمهن لم يسمعن عن 

لكون طريقة  أيضا  يعود  الخدمات، وهذا  هذه 

اإلعالن عن هذه الخدمات غري موائمة. 

النساء  مع  البؤرية  املجموعات  خالل  من 

بأن  املشاركات  معظم  أفادت  اإلعاقة،  ذوات 

بما  الفتا  كان  معهن  الصحية  الكوادر  تعامل 

فيه من تغييب لحساسية التعامل معهن وعدم 

وكذلك  الجسد،  واحرتام  الخصوصية  احرتام 

أنوع  جميع  مع  التعامل  عىل  القدرة  غياب 

الطاقم  أفراد  من  املناسب  بالشكل  اإلعاقات 

الصحي وبشكل خاص طواقم اإلسعاف.  

خالصة
يتطلب وصول النساء ذوات اإلعاقة لحقوق 

عنارص  ثالثة  واإلنجابية  الجنسية  الصحة 

أساسية، أوالً- وجود بنية تحتية موائمة بشكل 

ومدرب  متفهم  برشي  كادر  وثانياً-  كامل. 

وبرنامجي  سياساتي  إطار  وثالثاً-  ومؤهل. 

شامل ومراع. غري أن الدراسة تثبت يف أجزائها 

غياب بعض أو كل هذه العنارص، إضافة لعدم 

كاملة  عوائق  إيجاد  إىل  يؤدي  بما  تكاملها، 

اإلعاقة  ذوات  النساء  وصول  أمام  جزئية  أو 

للحقوق الجنسية واإلنجابية.

الخدمات  سلة  محدودية  الدراسة  تؤكد 

واإلنجابية،  الجنسية  الصحة  مجال  يف  املقدمة 

املؤسسات  من  محدود  عدد  من  تقدم  وأنها 

الحكومية واألهلية، وأن مدى وصول الخدمات 

للمناطق والفئات املختلفة ما زال قارصاً بشكل 

كبري، كما أن توثيق صوت النساء ذوات اإلعاقة 

بعض  عىل  التعريج  خالل  من  الدراسة  يف 
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بحقوقهن،  معظمهن  وعي  يؤكد  تجاربهن 

وغياب القدرة عىل الوصول ليس لعامل ذاتي، 

أنواع  غياب  يف  املتمثل  املوضوعي  للعامل  بل 

املواءمات كافة يف الجهات مقدمة الخدمات، أو 

غياب الخدمات. 

 - الصحة  يف  الحق  مفهوم  تأطري  يشّكل 

االجتماعية  العوامل  تناول  من  يشمله  بما 

يف  الحق  عىل  املؤثرة  والبيئية  واالقتصادية 

يف  وتحديداً  مهماً،  مفاهيمياً  إطاراً   - الصحة 

لالستعمار،  يخضع  الذي  الفلسطيني  السياق 

حيث تؤثر املنظومة االستعمارية بشكل مستمر 

الفلسطينيني/ات،  جميع  وصحة  حياة  عىل 

املهمشة  الفئات  أعنف  بشكل  ترضب  لكنها 

املرتتبة  املالية  التكلفة  توفري  عىل  القادرة  وغري 

من  هنا  ومن  والطبية،  الصحية  الخدمات  عىل 

مختلف  عىل  التأطري  هذا  ينعكس  أن  املهم 

الصحية،  والربامج  والسياسات  الترشيعات 

مختلف  بني  الواضحة  الالمساواة  ملعالجة 

وقطاع  الغربية  الضفة  يف  االجتماعية  الرشائح 

ذوي  لألشخاص  شموال  يضمن  وبشكل  غزة، 

اإلعاقة، والنساء ذوات اإلعاقة بشكل خاص بعد 

عقود من التجاهل والحرمان املركب.
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مقاالت

*كاتب ومحلل سيايس.

محمد هواش*

للسنة   - أخرى  مرًة  القدس  قضية  تتقّدم 

ممكناً  فتيالً  لتكون   - التوايل  عىل  الثانية 

سلطات  وجه  يف  األوضاع  النفجار  ومحتمالً 

االحتالل اإلرسائييل يف املدينة املقدسة، ومنها إىل 

بقية األرايض الفلسطينية املحتلة، وإىل مناطق 

تحاول  الرسمية  إرسائيل  أن  قاعدة  عىل   ،٤8

“الوضع  بتجاوز  إرسائيلية  لفئات  تسمح  أو 

القائم” منذ العهد العثماني يف األماكن املقدسة 

عليها  االتفاق  تم  التي  واملسيحية  اإلسالمية 

مع  وأيضاً  األردن  مع  عربة  وادي  اتفاقات  يف 

السلطة الفلسطينية التي توّجت باتفاق وصاية 

بوضعها  البت  حني  إىل  املقدسات  عىل  أردنية 

إعالنات  مع  مستقبلية،  تسوية  أي  يف  النهائي 

من القدس مرة ثانية
ضوء أحمر أمام سياسة تجاهل القضية الفلسطينية

عىل  تحافظ  أنها  املتكررة  اإلرسائيلية  الحكومة 

بكل  عملياً  وقيامها  تغريه،  ولن  القائم  الوضع 

ما من شأنه تغذية مطالب منظمات استيطان 

الرشيف  القديس  الحرم  يف  بالصالة  يهودية 

املدينة  يف  الواسعة  االستيطان  عمليات  وتنفيذ 

وأحيائها وقراها، والقفز عما هو قائم منذ أكثر 

الدولية  القرارات  أن  من  الرغم  عىل  قرن،  من 

تؤكد أن املسجد األقىص حق حرصي للمسلمني 

فقط.

الوضع  بتغيري  الفلسطينية  املخاوف  تستمد 

القائم من سياسات الحكومة اإلرسائيلية الحالية 

التي ال تعرتف بأي حقوق غري معيشية للشعب 

الفلسطيني، والقرارات والترصيحات التي ترد 

نفتايل  اإلرسائيلية  الحكومة  رئيس  لسان  عىل 
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بينيت بأنه ال توجد أراض )فلسطينية( محتلة، 

ورعايا  األردن  مع  عليها  متنازع  أراض  بل 

األرض، ورفضه  يعيشون يف هذه  فلسطينيون 

مع عدد من وزراء حكومته وأقطابها الحديث يف 

أي موضوع سيايس مع الفلسطينيني باستثناء 

وهي  االقتصادية”،  و”التسهيالت  األمن  قضايا 

جرعة سامة أخرى يف سلسلة أكاذيب إرسائيلية 

وتنقلب  للرصاع،  الفلسطينية  الرواية  تنفي 

التي رعتها  التفاوضية  التسوية  عىل كل جهود 

املجتمع  من  شكلية  بمشاركة  املتحدة  الواليات 

الدويل.

بينيت/ البيد: انقالب سياسي خطر
بينيت/  حكومة  ترعاه  الجديد  االنقالب 

االستعمار  تؤّبد  أيديولوجية  بقناعات  البيد 

والكولونيالية اإلرسائيلية، وتفتح الباب للتوسع 

والنفوذ يف املنطقة وإقامة أحالف جديدة بذريعة 

تخىش  املنطقة  يف  دول  مع  املشرتكة  املصالح 

للحديث  هنا  املجال  ليس  آخر،  إقليمياً  نفوذاً 

عنه. يتحدث بينيت وأقطاب حكومته علناً عن 

أنه ال وجود ألي فرصة للحديث أو التفاوض مع 

الفلسطينيني عىل حل الدولتني يف هذه املرحلة، 

رشيك  غياب  كذبة  يرددون  مرة  عدة؛  بذرائع 

فلسطيني للسالم. وأخرى يتذرعون باالنقسام 

)الرئيس  مع  نتحدث؟  من  مع  الفلسطيني؛” 

حماس  حركة  رئيس  مع  أم  عباس؟  محمود( 

إسماعيل هنية؟ أما الكذبة األخرى األكثر رواجاً 

الحكومة  هذه  أن  فهي  الدويل  املجتمع  أمام 

فسوف  الفلسطينيني  مع  تحدثت  إذا  املعتدلة 

ال  بما  هش  الحكومي  االئتالف  وأن  تسقط، 

يسمح له باتخاذ أي خطوة سياسية ذات مغزى 

القيود  تخفيف  باستثناء  الفلسطينيني  تجاه 

االستعمارية  والسيطرة  التحكم  منظومة  عىل 

عىل الفلسطينيني. يف الوقت نفسه الذي ترضخ 

الكنيست  عضو  ملطالب  الحكومة  هذه  فيه 

الكاهاني إيتمار بن غفري بتغيري الوضع القائم 

اليومية  اقتحاماته  القديس من خالل  الحرم  يف 

معركة  يف  زال  وما  فعل  مثلما  وأنصاره،  هو 

السنة  جراح  الشيخ  حي  يف  العرقي  التطهري 

املاضية، إذ أقام هناك مكتباً له بحماية الرشطة 

الحكومة مع مكونات  اإلرسائيلية، وضغط عىل 

أخرى ملعاودة البناء يف املستوطنات يف الضفة. 

منظمات  من  وهامشية  بنيوية  يف ظل ضغوط 

يمينية، أقرت الحكومة اإلرسائيلية بناء نحو ٤ 

مواعيد  وقررت  جديدة  استيطانية  وحدة  آالف 

مما  الضفة،  يف  أخرى  بناء  مخططات  إقرار 

يعزز التوجه اإلرسائييل العام نحو إغالق الباب 

تماماً أمام أي احتمال للتسوية النهائية، ويفتح 

آفاق تطور املرشوع الصهيوني اللتهام األرض 

أرض  يف  يهود  غري  لسكان  حلول  و”إيجاد 

إرسائيل”.

الحكومة  رئيس  يتحدث  لم  ذلك،  من  أكثر 

اإلرسائييل مع وزير الخارجية األمريكي أنتوني 

يف  املنطقة  إىل  األخرية  زيارته  خالل   - بلينكن 
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القدس  يف  التوتر  خلفية  عىل  املايض  نيسان 

اإلجراءات  بسبب  الفلسطينية  األرايض  وعموم 

األقىص  املسجد  من  املصلني  وطرد  اإلرسائيلية 

- يف أي موضوع سيايس يتعلق بالفلسطينيني، 

مما اضطر بلينكن إىل أن ُيذّكره بسبب زيارته، 

حيال  يفعل  أو  يقدم  أن  يريد  ماذا  ويسأله 

أفق  خلق  يمكن  وكيف  السياسية؟  املواضيع 

سيايس يسمح بإعطاء أمل ثم البناء عليه؟ ألن 

مجموعة العمليات الفلسطينية يف تل أبيب وبني 

أرئيل  السبع والخضرية ومستوطنة  براك وبرئ 

أوقعت  التي  املاضيني  ونيسان  آذار  شهري  يف 

األمل  باب  إغالق  مصدرها  إرسائيلياً  قتيالً   17

أمام الفلسطينيني وتجاهل قضيتهم ومحاوالت 

املس بالوضع القائم يف الحرم القديس الرشيف 

وباقي املقدسات اإلسالمية واملسيحية. 

السابقة،  السياسية  األسباب  إىل  إضافة 

إنها  تقول  التي  اإلرسائيلية  الحكومة  واصلت 

العرقي  التطهري  سياسات  وضعيفة  هشة 

محكمة  بقرار  الضفة  جنوب  يطا  مسافر  يف 

األرايض  عىل  والية  أي  لها  يكون  أال  يفرتض 

الفلسطينية املحتلة، وال حق لها يف إصدار قرار 

تتعلق  الخليل.  جنوب  قرية   12 من  أكثر  هدم 

ممارسة هذه السياسة يف مناطق رشق القدس 

واألغوار الشمالية بحجج أمنية، ومنها تدريبات 

وتطرد  أرايَض  تصادر  إذ  اإلرسائييل،  الجيش 

الرعي  أو  زراعتها  من  وتمنعهم  علناً  سكانها 

فيها أو حتى دخولها.

تسمين المستوطنات
إىل ذلك، قررت حكومة بينيت/ البيد بناء آالف 

الضفة  مستوطنات  يف  االستيطانية  الوحدات 

الغربية املحتلة بعد قرار الرئيس األمريكي جو 

املنطقة، كما اعرتضت عىل جهود  بايدن زيارة 

املنطقة  يف  دول  رؤساء  مع  لقاء  لعقد  بايدن 

إذ  عباس؛  محمود  والرئيس  بينيت  بحضور 

مع  يجتمع  أن  فكرة  مجرد  بينيت  يرفض 

من  العنرصية  ملواقفه  ترجمًة  عباس،  الرئيس 

حتى  ويرفض  وحقوقه،  الفلسطيني  الشعب 

االعرتاف بأن للشعب الفلسطيني حقوقاً يف هذه 

األرض. بالطبع تلقى بينيت طلباً رسمياً بوقف 

إعالن أي قرار لبناء وحدات استيطانية جديدة 

الخارجية  أصدرت  كما  املرتقبة،  الزيارة  قبل 

فيه:  قالت  املايض،  أيار   7 يف  بياناً،  األمريكية 

الضفة  املستوطنات يف  “نعارض بشدة توسيع 

خطوة  أي  عن  الحديث  دون  من  الغربية”. 

أمريكية أخرى إذا رفضت إرسائيل هذا املوقف.

الحكومة  تخضع  ذلك،  مع  بالتوازي 

املعارضة  من  ابتزاز  لحملة  اإلرسائيلية 

اليمينية وهي تضعف نفسها بفقدان أغلبية 

الحكومة يف غياب  برملانية حاسمة الستقرار 

املعارضة  اليمينية  لألحزاب  مشابهة  أغلبية 

رئيس  برئاسة  الليكود  حزب  تضم  التي 

واألحزاب  نتنياهو  بنيامني  السابق  الحكومة 

إىل  التوجه  بإمكان  يهدد  مما  الدينية، 

انتخابات كنيست جديدة. 
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غزة
أخرياً وليس آخراً، ألغت حكومة بينيت/ البيد 

“دبلوماسية حقائب املال القطرية” واستعاضت 

العمل  ورخص  التسهيالت  بدبلوماسية  عنها 

واالتصاالت  اإلرسائييل  االقتصاد  يف  للغزيني 

أي  القناة املرصية والقطرية عند  الرسيعة عرب 

توتر مع الفلسطينيني يف أي منطقة أخرى.

الفلسطينية  الفصائل  هددت  املقابل،  يف 

أخرى  معركة  أي  خط  عىل  بالدخول  غزة  يف 

ما يضمن  يوجد  ال  لكن  الضفة.  أو  القدس  يف 

الذي  الوقت  يف  غزة،  يف  التهدئة  عىل  الحفاظ 

الذين يسعون  الفرقاء  فيه إرسائيل كل  تحرج 

القدس  يف  إجراءاتها  خالل  من  التهدئة  إىل 

املواطن  مع  للتعامل  األمنية  ومقارباتها 

الفلسطيني يف بيته وأرضه يف كل مدن وقرى 

البيوت  هدم  وعمليات  الضفة  ومخيمات 

مكاسب  أي  تستطيع  لن  امليدانية.  واإلعدامات 

تمنحها إرسائيل للمواطن الغزي أو أي إغراءات 

ببناء خط بحري بني غزة وموانئ أخرى وخالفه 

بتجاهل  اإلرسائيلية  التحديات  أمام  الصمود 

تهميشها  ومحاوالت  الفلسطينية  القضية 

إىل  وأرض ووطن  عنها كقضية شعب  والقفز 

يضيف  ال  املنطقة.  يف  وساكنني  أفراد  قضية 

املعادلة محاوالت استخدام غزة  إىل هذه  شيئاً 

استعادة  بعد  خصوصاً  اإلقليمي  التنافس  يف 

الرتكية اإلرسائيلية إىل سابق عهدها.  العالقات 

وأيضاً ال تضيف دعوة رئيس حركة حماس يف 

تجهيز  إىل  فلسطيني  كل  السنوار  يحيى  غزة 

بندقيته أو سكينه أو فأسه ليكون عىل استعداد 

استعداد  من  تنبع  ال  دعوته  إن  إذ  للمعركة، 

للمعركة، بل تشري ربما إىل تأزم يف نهج حركته 

وغياب اسرتاتيجية سياسية وعسكرية تستطيع 

تجاهل  اليوم من  املاثلة  التحديات  اإلجابة عن 

إرسائييل للقضية الفلسطينية وغياب أي أفق 

فلسطيني  مليوني  عن  الحصار  لفك  منظور 

يعيشون يف أكرب سجن يف العالم. وهي حقيقة 

ال يمكن القفز عنها بالحديث فقط عن القدرة 

سياسية  قدرة  دون  من  للحركة  الصاروخية 

موازية يف جميع املجاالت االجتماعية والسياسية 

قطاع  تبقي  التي  وهي  والوطنية،  واإلنسانية 

أكثر  وتبعده  الفلسطينية  الوالية  خارج  غزة 

فأكثر مع زيادة عدد الصواريخ. وال تقربه. ال 

يعني الجهد السيايس املميز الذي تبذله مرص 

يف  الوضع  انهيار  ومنع  التهدئة  عىل  للحفاظ 

تأكيد  إال  إرسائيلية  رضبات  أي  تحت  القطاع 

فكرة أزمة مرشوع “حماس” يف غزة.  ومخاطر 

ابتعاد القطاع عن أي حلول وأزمات معيشية 

الرغبوية  الخطابات  من  فائدة  ال  ووطنية. 

إعادة  من  بد  ال  املضمار.  هذا  يف  واإلرادوية 

الوالية الفلسطينية إىل القطاع تحت أي صيغة 

اسرتاتيجية  عن  الحديث  يتم  حتى  ممكنة، 

بحلول  والتفكري  الكبري  السجن  من  الخروج 

أو  وطنية شاملة ال بجرعات تسكني من هنا 

هناك. 
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العمليات “الفردية” نهج جديد 
هذه العوامل كلها لم تؤد إىل تهدئة الخواطر، 

الفلسطينية  الفدائية  العمليات  استمرت  فقد 

موقعة 17 قتيالً إرسائيلياً يف شهرين، وهو رقم 

التوقع،  عىل  اإلرسائيلية  املؤسسة  قدرة  يفوق 

ألنها عمليات ينفذها أفراد )فرد أو اثنان يف كل 

عملية( تطلق عليهم إرسائيل مصطلح “الذئاب 

توقع  األمنية  أجهزتها  تستطيع  وال  املنفردة” 

األفراد،  لهؤالء  فعل  أي  شكل  أو  وزمان  مكان 

أو  تنبع من مؤسسة فصائلية  ال  العمليات  ألن 

أكثر،  أو  فرد  من  وإنما  سلطوية.  أو  حكومية 

وجريانه  وزمالئه  وأهله  أترابه  ملعاناة  يستمع 

أو ُتستفز مشاعره الدينية فيفكر بالعمل وحده 

ويخطط وحده وينفذ وحده أو بمساعدة “ذئب” 

آخر ال أكثر. 

إىل  تستند  التي  العمليات  استمرار  مع 

لحقوق  إرسائيل  انتهاكات  لكل  شعبي  رفض 

الفلسطينيني ومشاعرهم يف القدس واملقدسات 

األمنية  واملقاربات  واملسيحية،  اإلسالمية 

مثل  العمليات،  هذه  آثار  ملعالجة  اإلرسائيلية 

كتائب  نرش  أو  ومخيمات،  وقرى  مدن  اقتحام 

الضفة  بني  الفاصل  الجدار  عىل  عسكرية 

بالعربدة  للمستوطنني  والسماح   ،٤8 ومناطق 

شمال  بني  الحركة  ومنع  الضفة،  طرق  عىل 

بمعاودة  والسماح  ووسطها،  وجنوبها  الضفة 

اقتحام املسجد األقىص وطرد املصلني واملرابطني 

بني  وأحياناً  الظهر.  صالة  حتى  صباح  كل 

ال  ذلك،  كل  مع  واملسائية.  النهارية  الصلوات 

يبدو أن سلسلة العمليات الفدائية الفلسطينية 

سوف تتوقف ما لم تكف سلطات االحتالل عن 

عقلية  ومغادرة  الفلسطينية  القضية  تجاهل 

والتفكري  االستعمارية  والغطرسة  التجاهل 

لوقف  أمنية  مقاربات  ال  سياسية  مقاربات  يف 

هذه العمليات، فليس متوقعاً أن تتوقف، أو أال 

تتطور إىل عمليات أكثر تأثرياً عىل اإلرسائيليني. 

تتمكن سالسل عمليات صغرية وفردية  بحيث 

املجتمع  قلب  إىل  االحتالل  مشكلة  نقل  من 

التي تجره  األثمان  ينظر يف  اإلرسائييل. وجعله 

املكان  يف  مراوحتها  من خالل  إليها حكوماته، 

األمل  تفتح  سياسية  خطوات  أي  دون  من 

لتسوية حقيقية ممكنة ومقنعة لعموم الشعب 

الفلسطيني. 

فانتفاضة األقىص اندلعت بكل زخمها عندما 

حاول االحتالل تجاهل حق الشعب الفلسطيني 

وسمح  السيايس،  الحل  عىل  وانقلب  دولة،  يف 

األماكن  يف  القائم  الوضع  بتغيري  للمعارضة 

املعارضة  لرئيس  السماح  خالل  من  املقدسة 

القديس  الحرم  باقتحام  شارون  أرئيل  آنذاك 

الرشيف، ورفض أي مقاربة سياسية من خالل 

رفض إجراء أي انسحابات إضافية من الضفة، 

عىل  موافقة  دون  من  النهائي  بالحل  وربطها 

حلول  تقديم  وعوض  فلسطينية.  دولة  إقامة 

إيهود  آنذاك  الحكومة  رئيس  أرسل  سياسية، 

إىل محيط  الجنود  الدبابات وآالف  باراك مئات 
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والقوة  القوة  أن  معتقداً  الفلسطينية،  املدن 

مع  الوحيدة  التفاوضية  الوسيلة  هي  فقط 

االجتياح  عمليات  من  الرغم  عىل  الفلسطينيني. 

االنتفاضة،  تلك  يف  الضفة  مدن  لكل  الواسعة 

قلب  يف  الدولتني  حل  شعار  ووجد  نشأ  فقد 

املعركة عىل املستقبل، يف مقابل رفض إرسائيل 

إىل  املتحدة  الواليات  اليوم، ورفض  إىل  تطبيقه 

اليوم ممارسة أي ضغوط جدية لتطبيقه، لكن 

أن  يف  الفلسطيني  الشعب  إنكار حق  دون  من 

تكون له دولة قابلة للحياة، برصف النظر عن 

لم  بتجسيدها،  تقرتن  التي  والقيود  مساحتها 

األمريكي  الرئيس  القاعدة سوى  هذه  عن  يشذ 

السفارة  نقل  الذي  ترامب  دونالد  السابق 

صفقة  تطبيق  وحاول  القدس،  إىل  األمريكية 

الشعب  ألن  سقوطه،  مع  سقطت  التي  القرن 

الفلسطيني رفضها وقاومها، مؤيداً من املجتمع 

الدويل الذي رفض مقاربة ترامب لحل القضية 

الفلسطينية.

السلطة  يأخذ كثريون عىل   آخر،  من جانب 

عدم   - ذلك  يف  محق  وبعضهم   - الفلسطينية 

حيال  واضحة  مواقف  بلورة  عىل  قدرتها 

املتجلدة  الدبلوماسية  غري  سياسية  خيارات 

اإلرسائيلية  للدولة  العميق  خلف دعم واشنطن 

بالحياة”  أمالً  الفلسطينيني  “منح  ورضورة 

خارج إطار الزمان واملكان. أي ما يسمى ظلماً 

املؤيد  الدويل  املوقف  عىل  الفلسطيني  “الرهان 

لدى  يكون  أن  دون  من  وذلك  الدولتني”،  لحل 

املقاومة  السلطة تصور عميل لتطوير  مكونات 

الحياة.  مناحي  كل  لتشمل  السلمية  الشعبية 

أي تغيري طابع الحياة اليومية الفلسطينية إىل 

مجموعة دوافع تجعل املقاومة الشعبية السلمية 

خياراً حقيقياً ال مجرد شعار، مما يعني تغيري 

املقاومة  يف  واالستثمار  ومسميات،  أولويات 

للدولة  الرسمية  الهياكل  حساب  عىل  الشعبية 

برشياً  فيها  السلطة  واستثمرت  أقيمت  التي 

ومالياً استعداداً لقبول جاهزيتها إلقامة الدولة. 

إن الحديث هنا ينطلق من أفعال إيجابية كثرية 

يمكن للسلطة أن تقوم بها حتى تشعر املواطن 

البناء  فاعالً يف معارك  أن يكون جزءاً  بجدوى 

استعراضات  يف  مشارك  مجرد  ال  والتحرر 

يف  االستثمار  يمكن  كما  لها.  معنى  ال  تنافسية 

االعتبار  إعادة  الفلسطينية من خالل  الفصائل 

الحكم  من  انتقال  أداة  باعتبارها  السلطة  إىل 

اليومية  للحياة  إدارة  وأداة  الدولة  إىل  الذاتي 

تخضع لرقابة الفصائل ومجلس ترشيعي جديد 

منتخب، هذه خطوات مهمة تستحق عمل ورش 

لتنفيذها واالستثمار فيها ألنها قد تكون طريقاً 

مناسبة للحفاظ عىل رشعية الكفاح الفلسطيني 

ورشعية أهداف الحركة الوطنية الفلسطينية يف 

التحرر واالستقالل. 

الفلسطينية  السلطة  عىل  كثر  يأخذ  كما 

السياسية  مواقفها  رشح  عىل  قدرتها  عدم 

يف  العامة  برامجها  ومواءمة  الكفاية  فيه  بما 

محرجة  تبدو  قد  أحداث  مع  اإلعالم  وسائل 
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هنا  بالتحريض.  املتهم  موقف  يف  وتضعها  لها 

يلعب  أن  يستطيع  اإلعالم  إن  القول  من  بد  ال 

خالل  من  الجمهور  خواطر  تهدئة  يف  دوره 

والقارئ  واملستمع  املشاهد  إعطاء  إىل  املبادرة 

واألزمات،  املعارك  يف  السلطة  من  يحتاجه  ما 

استعراضات  ال  حقيقية  نظر  وجهات  وعرض 

النعامة،  سياسة  أما  الذات.  عن  فارغة  دفاعية 

املتمثلة بتجاهل األحداث بدل االستنفار للتعليق 

عليها واالستفادة منها يف رشح مخاطر تجاهل 

إرسائيل حقوق الشعب الفلسطيني فهي تجلب 

الرضر أكثر من املنفعة.

تستطيع السلطة أن تغري هذا املشهد، ولديها 

وسيقف  ذلك،  لتحقيق  واإلمكانات  القدرة 

الجمهور معها يف معركة تغيري وإعادة استثمار 

الصمود  عمليات  يفيد  بما  واإلمكانات  الخربة 

واسعة  سلمية  شعبية  ملقاومة  آفاق  وفتح 

الدولة  وإقامة  االحتالل  إنهاء  نحو  وحقيقية 

املستقلة وعاصمتها القدس. 
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مقاالت

* كاتب وصحايف.

الواثق طه*

إليها  تسعى  عملية  الوطني،  االستنهاض 

منذ  فتح،  حركة  تحديدا  الفلسطينية،  القوى 

الرسمية  املؤسسة  بناء  إعادة  عملية  انتهاء 

الفلسطينية بعد انجالء غبار االنتفاضة الثانية 

الفلسطينية عىل  املقدرات  عن دمار هائل طال 

كّل صعيد، بما يعني النهوض الستكمال عملية 

التحرر الوطني بعد انتكاسات متتالية يف عملية 

لفعاليات  الوطني  العمل  قوى  بتعزيز  السالم، 

امليدان  النضالية، وتثبيت حضورها يف  العملية 

بأشكال متعددة ال ترتقي إىل مستوى املواجهة 

املسلحة، نظرًا للموقف الرسمي ملنظمة التحرير 

يدعو  الذي  الخصوص،  بهذا  الفلسطينية 

أو  وتصعيد  والسالم  الحرب  قرار  توحيد  إىل 

آفاق االستنهاض الوطني الفلسطيني 
قراءة في الواقع اإلشكالي للحركة الوطنية الفلسطينية

خفض مستويات الرصاع وفق الرؤية السياسية 

الرسمية.

وحيُث إّن عماد الحركة الوطنية الفلسطينية 

هي حركة فتح بمبادئها ومفاهيمها ومقدراتها 

الشعبية والسياسية محليًّا ودوليًّا، تصبح عملية 

االستنهاض الوطنّي التي نتحدُث عنها مرتبطة 

التنظيمية  والفاعلية  الحركي  األداء  بمسألة 

والتحديات  التعثرات  وقراءة  فتح،  حركة  لدى 

التي تواجهها مرتبطة بقراءة الواقع التنظيمي 

للحركة.

عميقة  أزمة  اآلراء، عىل وجود  غالبيّة  ُتجمع 

يف  أسبابها  يخترص  البعض  فتح،  حركة  يف 

خالفات  مسؤولية  يحّملها  التي  الحركة  قيادة 

واسعة أوجدت رشائح: املستنكفني، واملحتّجني 



107

الغاضبني، والخاملني بال فاعليّة. والبعُض يرّد 

األمر إىل إشكاليّة العالقة بني السلطة والحركة. 

سياسة  سببه  يحدث  ما  إّن  يقول  والبعُض 

املسلّح،  الكفاح  عن  والتّخيّل  الّسالم«  »هجوم 

املفاوضات«  »نهج  اعتماد  منُذ  السالم  فهجوم 

)كما ُيسّميه البعض( فشل يف تحقيق االستقالل 

عىل  الحقيقية  الفلسطينية  والسيادة  الوطنّي 

جغرافيا الدولة عىل حدود حزيران 1٩67.

النقاط  بني  نقطة  عىل  االتفاق  أردنا  لو 

من  القيادة  ملوقف  نقًدا  ستكون  السابقة، 

معالجة األزمة، لكن ما هي األزمة التي تعاني 

املحّطات  بعض  ا؟  حقًّ »فتح«  حركة  منها 

واألفكار البدهية جديرة بالتعريج عليها ونحن 

»فتح« يف  تعيشه  الذي  اإلشكايل  الواقع  نتناول 

الوقت الراهن.

البداية: فتح »الفكرة«
وبهذا   ،1٩6٥ العام  يف  فتح  انطلقت حركة 

ليست  هذه جملة  الفلسطينية.  الثورة  انطلقت 

الحركة  انطالق  بتحديد  صّححناها  لو  دقيقة. 

باعتبارها  املسلّح(  )الكفاح  العسكرّي  بالعمل 

تصبح  املايض،  القرن  خمسينيات  يف  تأّسست 

عبارة »وبهذا انطلقت الثورة الفلسطينية« قفزًا 

عن أساس الثورة.

امليدانية  باألعمال  مبارشة  تنطلق  ال  الثورة 

تدفع  التي  بالفكرة  بل  الشعبية،  أو  العسكرية 

فكرة  الثورة  أجلها،  من  العمل  إىل  أصحابها 

املؤسس  والرعيل  الواقع...  بسبب  األذهان  تدّق 

خطوات  بدأت  بها  وطنيّة  فكرة  أفراده  حمل 

الثورة: أوالً تعميم الفكرة وحشد النّاس حولها، 

الفكرية،  بمستوياتها:  املقاومة  إطالق  وثانياً 

والسياسية، والعسكرية )الكفاح املسلح(.

أبو جهاد خليل  ومذكرات  أوراق  إىل  )عودة 

تفاصيل  عن  الكثري  الباحث  تمنح  الوزير 

وإرهاصات  األكرب،  الفلسطينّي  التنظيم  ميالد 

تأسيسه(.

إّن األساَس إلطالق أي عمل، فكرة أساسية، 

الوطنية  الحركة  مؤسيس  فكرة  كانت  وقد 

االستقالل  بتحقيق  ترتبط  واضحة  بسيطة 

جلد  حّك  »ما  إذ  الفلسطينيني  بيد  الوطنّي، 

جهاد...  أبو  يقول  ظفره«.  سوى  الفلسطينّي 

فكريًّا  بتنوعهم  الفلسطينيني،  جمُع  الفكرة: 

النضال  يف  موّحد  وطنّي  نهج  عىل  وعقائديًّا، 

من أجل االستقالل. طبّقت »فتح« هذه الفكرة 

طبّقتها  ثّم  إليها،  ينتسبون  ومن  نفسها  عىل 

العمل  فصائل  مختلف  مع  الوطنية  بالرشاكة 

الوطني.

تقديم  بالرضورة  يعني  كان  الوطنّي  النهُج 

مصالح الوطن والشعب عىل أّي مصلحة جماعيّة 

أو فردّية، واالنحياز إىل املصلحة الوطنيّة أوال، 

وأال تتعارض أي مصلحة مع مصالح الوطن. 

مصطلح  الوطنّي  العمل  طريق  يف  برز 

فلسطينيًّا  وُوّظف  املستقل«،  الوطنّي  »القرار 

يف بناء الكيانيّة السياسية وتعزيزها، بما يجعل 
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الفلسطينيني يمثّلون أنفسهم، ويمسكون زمام 

يف  رشكاء  العرب  يجعل  وهذا  قضيّتهم،  قرار 

ُمقّررين  وليسوا  وقراراتهم،  الفلسطينيني  دعم 

العربّي  التمويل  يجعل  كما  عنهم،  باإلنابة 

الفلسطينية أو فصائل العمل الوطنّي  للقضية 

مرشوًطا بعدم املُساومة عىل القرار الفلسطينّي 

لهذا  كان  والتحرّكات...  القضايا  مختلف  يف 

تلك  دون  لكن،  التاريخيّة،  مسوّغاته  التوّجه 

املسوّغات، كان يجُب امليّض فيه واجرتاحه حتّى 

تكتمل أركان الُهوية والكينونة الفلسطينية.

الفلسطينيني  الوطنيني  من  رشيحة  تعتقد 

عن  العرب  أقصت  املستقل  القرار  مسألة  أّن 

وال  إرسائيل،  مع  الرصاع  يف  الكاملة  الرشاكة 

القرار،  استقالل  إّن  ذلك...  عىل  معهم  نتّفق 

يعني استقالل العمل السيايّس الفلسطينّي، وال 

جامعة  فلسطينية  ُهوّية  عن  الحديث  يستقيم 

منقوصة يف سيادة الفلسطينيني عىل قراراتهم! 

إّن ما جعل العرَب يف رشاكة سياسيّة مشوّشة 

هو األداء والتطبيق، وليس املفهوم بذاته.

السياسة والنضال: سرٌد بهدف
»القتال  مقال  يف  عدوان  كمال  الشهيد  كتَب 

 1٩72/7/27 بتاريخ  ُنرش  الذي  الطريق«  هو 

املقاومة  قيادات  من  عدد  بني  دار  حديث  عن 

يعرُض  املقال  هذا  يف  السيايّس.  التحرّك  حول 

بزيارة  تعلّق  طويل  حوار  من  موقفه  الراحل 

وزير  من  املقرب  فيرش(  )روجر  الربوفيسور 

الخارجية األمريكية هنري كيسنجر، تلك الزيارة 

التي هدفت يف حينه إىل معرفة ما يمكن أن تقبل 

به القيادة بديالً عن الكفاح املسلّح.

العمل  رفَض  ــدوان(  )ع موقف  يكن  لم 

السيايس، إّنما رفض العمل السيايّس بال هدف، 

عنارص  إىل  املستند  السيايّس  العمل  ورفض 

الخطابة والحوار فقط.

يؤرش املقال عىل خالفات عميقة يف حينه بني 

الوقوع يف  القيادية، ومخاوف من  الشخصيات 

التي  الفلسطينية،  الثورة  ألهداف  بديلة  حلول 

كانت وقتها تدور حول إنهاء الكيان اإلرسائييل، 

الرتاب  كامل  عىل  فلسطني  دولــة  بإقامة 

أرضها  عىل  يعيشون  من  لجميع  الفلسطيني، 

من اليهود والفلسطينيني.

الجيل  لدى  طبيعيّة  املخاوف  تلك  كانت 

القيادّي األول للثورة الفلسطينية، لذلك لم يكن 

الحلول ممكنًا باعتبارها تنحرف  التعاطي مع 

املوقف  يفتّت  داخيلّ  حوار  إىل  بالفلسطينيني 

الفلسطينّي، هذا موقف الشهيد كمال عدوان.

الرسمي  لو تمّعنّا يف هذا األمر. كان املوقف 

املشاريع  رفض  عىل  مبنيًّا  الفلسطينية  للثورة 

أو  فيها  التفكري  مبدأ  رفض  وحتى  املطروحة، 

هذا  تطرحها.  التي  األطراف  مع  مناقشتها 

موقف سيايّس بامتياز، وعمٌل سيايّس واضح.

ليست  الثورة  تؤرق  كانت  التي  املسألة 

وإنما  للسياسة،  املقاتل  ممارسة  أو  السياسة، 

يكون  وهنا  السيايّس،  هدفه  عن  املقاتل  ابتعاد 
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سيايّس  ُمفاوض  أّي  عقل  يف  جوهرّيا  الفارق 

أو لنُقل ُمحاور سيايس، وأيًضا يكون جوهرّيا 

ُمحّددات سياسية تحفظ زخم  إجماع عىل  بني 

سياسيّة  وأطروحات  الوطنّي،  واإلجماع  العمل 

الفلسطيني، وتنتكس  املوقف  متنافرة ُتضعف 

بها املطالب الفلسطينية إىل حدود أدنى.

ذلك  هنا  السيايّس  بالعمل  املقصود  ليس 

الذي ينظم عالقة الحاكم باملحكوم، أو سياسة 

الثورة وعالقتها بشعبها، بل ذلك املتعلّق بمجال 

يمارس  بأهداف،  جهٌد  وهو  الدولية،  العالقات 

واملتأثرة  األهداف،  بتلك  املرتبطة  األطراف  بني 

منها، واملؤثرة فيها، ويف ذلك التاريخ كان يعني 

املعنيّة برصاع  الثورة بني األطراف  عمل قيادة 

مع  الناتجة  وعالقاتها  الفلسطينية،  القضية 

دول العالم.

تبني  لثورة  الطبيعّي  السياق  كان  واقعيّاً، 

يف  األرض،  شعوب  بني  للفلسطينيني  كينونة 

نظام دويلّ واضح املعالم، ثورٍة من أجل قضية 

تنخرط دول وقوًى عامليّة يف مسائلها، أن تكون 

عليها  مطروحة  وأسئلة  دولية،  تشابكات  لها 

ملكافحة  مشاريع  أو  ومخططات  اآلخرين،  من 

الثورة نفسها، وبكّل تأكيد لم يكن الجواب هو 

رفض العمل السيايس عىل هذا الصعيد، وإنما 

الخوض فيه بموقف واضح.

هذا ينقلنا إىل نقد املوقف القائل: إّن االشتغال 

أو  الثورة!  عن  بالفلسطينيني  ابتعد  بالسياسة 

أضعف الثورة... هذا املوقف ليس سليماً، وينبع 

التي  باملعاني  وجهٍل  املفاهيم،  بني  خلط  من 

ومفهوم  نفسه،  االستقالل  مفهوم  إليها  يقود 

الثورة نفسها!

االستقالل يعني الحديث عن دولة، والحديث 

عن دولة يعني عمال سياسيّا شامال، واالشتغال 

الثورة  انتفاء  الثورة!  انتفاء  بالسياسة ال يعني 

فكرتهم  عن  الثائرون  يتخىل  حني  يحدث 

مستويات  كّل  يف  العمل  ويوقفون  األساسية، 

وثقافيّا  وسياسيّا  فكرّيا  االحتالل،  مقاومة 

كونهم  عن  الثوار  يتوقف  أن  أي  وعسكرّيا... 

إىل  وصوال  االحتالل  مصالح  يقاومون  ثوارا 

إنهائه. أين املُعضلة؟

تغرّي  أمر مختلف عن  السياسة  االشتغال يف 

فمن  األهداف.  يف  تغيري  من  النابع  السياسات 

لجميع  العلمانية  فلسطني  دولة  استقالل 

القبول  إىل  وعربا،  يهودا  فيها  يعيشون  من 

الدولتني عىل  أساس مقرتح حّل  بالتقسيم عىل 

حدود 1٩67، كان هذا تغيريا سياسيّا، وتغيريا 

مطلبيّا، لكنّه ليس إنهاًء للثورة... كيف؟

تحت  بالكامل  وقع  فلسطني  أرض  باقي 

حّل  وبقبول   ،1٩67 عام  اإلرسائيلية  السيادة 

الدولتني عىل حدود 1٩67 صار املطلب هو إنهاء 

االحتالل الذي طال باقي األرض التي لم تنشأ 

عليها إرسائيل. قبول قرار التقسيم بصيغة حّل 

الدولتني يعني بكّل ما تعنيه الجملة من معنى: 

حتّى  امتّدت  التي  وسيادتها  إرسائيل  نشوء 

إضافية  مساحة  إليها  ُيضاف  األخرض،  الخط 
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باملائة، أرض إرسائيلية معرتف  تقدر بعرشين 

بها وال تحمُل صفة املحتلة، أّما ما تبّقى، فهو 

أرض محتلّة إن بقيت إرسائيل تمارس سيادتها 

عليها.

مرتبًطا  الفلسطينّي  النضال  صار  هنا  من 

بما تبقى من األرض التي تحمل صفة املحتلة، 

واملقاومة والثورة وكّل العمل الفلسطينّي تركز 

حق  مثل  الوطنية  الحقوق  باقي  وعىل  عليها، 

عودة الالجئني. إّن ما تغرّي بقبول حّل الدولتني 

هو ما يطالُب به الفلسطينيون، وليس موقفهم 

تجاه االحتالل نفسه بما يرتبط بهذا املوقف من 

مفاهيم الثورة واملقاومة.

فقد  الطريق،  يف  حدث  آخر  تغيريًا  لكّن 

»هجوم  قرار  الفلسطينية  الثورة  اتخذت 

يعني  السالم  هجوم  كان  الحرب.  ال  السالم« 

الحوار السيايّس مع إرسائيل، والتفاوض معها 

عىل كيفية إنهاء االحتالل، طاملا يتّفق الطرفان 

الحّل  اتفاقيّة  أنتَج  ما  وهو  الدولتني،  حّل  عىل 

إطالق  عىل  الطرفان  فيها  اتفق  التي  املرحيل، 

خطوات  لتطبيق  التالية  املرحلة  مفاوضات 

الحّل  مفاوضات  وسّميت  أوسلو«  »اتفاقية 

النهائي.

نتيجة »هجوم السالم« برز مصطلحان دار 

حولهما اللغط يف الشارع السيايّس الفلسطيني: 

مع  املفاوضات...  ونهج  املسلح،  الكفاح  نهج 

إدارتها  الفلسطينية  القيادة  مارست  األسف 

اإلعالميّة بالوقوع يف فّخ هذين املصطلحني.

الكفاح املسلّح ليس نهًجا، وإنما وسيلة من 

كل  يف  أعمالها  تمارس  التي  املقاومة  وسائل 

مستويات الرصاع، سياسيّا واقتصادّيا وفكرّيا. 

بالقضية  املرتبط  الرصاع  طبيعة  هي  هذه 

عند  يتوقف  ال  وجودّي  رصاع  الفلسطينية، 

والُهوّيات  الروايات  إىل  يمتد  وإنما  الجغرافيا، 

والكينونة الشاملة.

واملفاوضات ليست نهجا بل تقنية دبلوماسية 

تفرضها الحاجة والعالقات والتطورات وطبائع 

الفلسطيني اإلرسائييل ما  الرصاع  األزمات، ويف 

كان يجب القول: إّنها وسيلة للتحرير! أو بديل 

للكفاح املسلح. ولتوضيح هذه النقطة:

الوطنّي  العمل  مالمح  يحدد  ما  هو  النهج 

عىل  سواء  الفلسطينية  الدولة  إلقامة  وخطواته 

كامل الرتاب أو كما حسم الفلسطينيون أمرهم 

الكفاح   .1٩67 حزيران  حدود  عىل  بإقامتها 

املسلح: عمل وأداة، وهجوم السالم خطة عمل... 

هنا يكون السؤال الصحّي: ما هي اسرتاتيجية 

أو خّطة العمل الوطني الفلسطيني للتحرير؟

هل نعتمد خّطة هجوم السالم بعمل سيايس 

العمل  إىل  يرتقي  ميدانّي  تصعيد  دون  رصف 

العسكرّي؟  العمل  يف  نستمّر  هل  العسكرّي؟ 

اختارت  لقد  نحتاجه؟  ال  ومتى  نحتاجه  متى 

العسكرّية  أعمالها  تجميد  الفلسطينية  القيادة 

والخوض يف فرصة قبول إرسائيل خطة السالم 

خمس  بعد  االحتالل  إنهاء  موعد  حّددت  التي 

الفلسطينية،  السلطة  تأسيس  من  سنوات 
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بالتوصل إىل الحّل النهائي الدائم. 

كان لقرار إنهاء العمل العسكري عوامل منها 

ما يرتبط بالعملية السياسية »عملية السالم«... 

مرشوط  التحرير  إّن  القول:  سليما  وليس 

السياسة...  أو  الحرب  متضادتني:  بحالتني 

الكفاح املسلح أو عملية السالم السياسية! لكن 

بعد عقود عىل توقف العملية السياسية بسبب 

سيايّس  انقالب  من  النابع  اإلرسائييل  املوقف 

مّكن اليمني املتشدد من اإلمساك بزمام السلطة، 

ونسف التوجهات اإلرسائيلية السابقة، بتغليب 

رؤية دولة واحدة هي إرسائيل، وليس دولتني... 

مازن  أبو  برئاسة  الفلسطينية  القيادة  بدأت 

يعني  ماذا  السلميّة.  الشعبية  باملقاومة  تطالب 

ذلك؟

يعني ذلك العودة إىل املواجهة امليدانية، دون 

ليست  بمواجهة  واملطالبة  عسكرية.  عمليات 

بالربح  ترتبط  حسابات  من  تنبع  عسكرية 

املتوقعة.  والنتائج  وباإلمكانيّات  والخسارة، 

لكّن املقاومة الشعبية املطلوبة لم تلق استجابة 

يتعلق  ما  منها  يعنينا  كثرية  لعوامل  شعبية، 

بمفهوم الجمهور للمصطلح.

رصاصا  يحتاج  اإلرسائييل  »الرصاص 

النّاس  عاطفة  تقوله  ما  هذا  فلسطينيّا«، 

تعزيز  عن  الباحثني  فلسطني،  يف  املقهورين 

كرامتهم الوطنية، وهذا ما يقوله كّل من ُيغلّبون 

ورضورة  املصلحة  حسابات  عىل  الثأر  عاطفة 

أن تكون الثورة عمال يهدف إىل تحقيق أهداف 

وطنية، وليس مجرد الذهاب إىل معركة وموت 

وقتل.

مناضل  نقل  األوىل،  االنتفاضة  اندلعت  حني 

الوزير وصفا  الشهيد خليل  كان من مساعدي 

لفرحة أبو جهاد باالنتفاضة، وقوله: اآلن بدأت 

أحد  استنكر  وقتها  الفلسطيني.  الشعب  ثورة 

ثورة  هي  االنتفاضة  كانت  إذا  الحارضين: 

الشعب الفلسطيني، ماذا ُكنّا نفعل طيلة العقود 

املاضية؟ فأجاب: ُكنّا طالئع الثورة.

وأهدافها.  للثورة  ودقيق  سليٌم  فهٌم  هذا 

انخراط  إىل  تدفع  طالئع  ينطلقون  الثائرون 

فعلت  كما  واملقاومة،  الثورة  يف  كلّه  الشعب 

هي  األوىل  االنتفاضة  كانت  العالم.  ثورات  كّل 

العمل  التي لم يكن  املقاومة الشعبية السلمية، 

استخدام  بل  األســايّس،  عنوانها  العسكري 

لقوات  املدنية  واملواجهة  التعبري  وسائل  كّل 

االحتالل، واملقاومة السلمية ال تعني فقط إطالق 

يعتقد  كما  التظاهرات  يف  رفعها  أو  الشعارات 

إىل  فلسطينية  أطراٌف  تعمد  كما  أو  الكثريون، 

تصويرها بهذا الشكل. 

كانت  األوىل  االنتفاضة  إّن  الكثريون  يقول 

بني  السياسية  العملية  دفع  عوامل  من  عامال 

يكن  ولم  الطرح،  هذا  مع  نتّفق  الرصاع.  طريف 

ألنها  القدرة  هذه  تمتلك  أن  األوىل  لالنتفاضة 

رس  هذا  يكن  لم  امليدانية.  املواجهة  تعتمد 

يف  الكامل  الشعبّي  االنخراط  بل  القدرة،  تلك 

الجوهر  هو  واتساعه  الجمهور  قوّة  فعالياتها. 
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األسايّس الذي عّزز العمل السيايس الفلسطينّي، 

يف  ليس  سياسية،  خطوة  تحقيق  من  ومّكنه 

املحيط الدويل فقط، وإنما مع إرسائيل مبارشة. 

تعني العودة إىل املُطالبة بمقاومة شعبية من 

هذا النوع: االنتهاء من محاوالت إعادة إرسائيل 

عملية  منه  انطلقت  الذي  األسايس  التفاهم  إىل 

السيايّس  بالحوار  االحتالل  إنهاء  وهو  السالم، 

دون الحاجة إىل املواجهة، واالنتقال إىل املواجهة 

الشعبية من أجل إعادة إرسائيل إىل تلك العملية 

الكيان  بناء  اكتمال  بعد  خصوصا  السياسية، 

ورصيح  واضح  باعرتاف  دوليّا  الفلسطيني 

اسمها  دولة  أّن   2012 عام  املتحدة  األمم  من 

فلسطني موجودة يف املجال الدويل، ومن حّقها 

االستقالل. أّما مسألة )الدولة غري العضو(، فهذا 

وإنما  ومكانتها،  الدولة  ملفهوم  انتقاصا  ليس 

يعني:  بما  املتحدة،  األمم  داخل  لها  تصنيٌف 

وال  املتحدة  األمم  بها  تعرتف  دولة  فلسطني 

تمنحها العضوية فيها، ويمكن لكّل دول العالم 

احتاللها  إنهاء  ويجب  معها،  عالقات  تقيم  أن 

املتعلقة  القرارات  وكل  القرار  هذا  عىل  بناء 

بالشخصية الدولية لفلسطني... وإن كان كفاح 

الفلسطينيني يف املايض من أجل االستقالل يعني 

الفلسطينية  الشخصية  بناء  من  طويال  مسارا 

عىل الصعيد الدويل، وصوال إىل إنجاز االستقالل 

إنجاز  متطلبات  أّن  يعني:  فهذا  الوطني، 

السيادة  إنفاذ  منها  بقي  الوطنّي  االستقالل 

الكاملة عىل األرض.

املشاريع  الراهنة  املرحلة  هذه  يف  تستمر 

الفلسطينية  القيادة  عىل  املطروحة  واألفكار 

الكونفدرالية  الناعمة، وحل  السيادة  بالظهور: 

القيادة  ترفضها  كلّها  الحلول،  من  وغريها 

أطروحات  تُعد  لم  فاملسألة  الفلسطينية، 

أمام  بل  والدولية،  السياسية  املكانة  نظريَ 

خطر  القيادة  تجاوزت  لقد  الجغرافيا... 

املساومة عىل املكانة الدولية، لذلك تستطيع أن 

ترفض تلك املقرتحات... وأن تبحَث يف أعمالها 

الوطنية، من هنا بدأت مرحلة  السيادة  النتزاع 

املطالبة باملقاومة الشعبية السلميّة. أي نموذج 

االنتفاضة األوىل. وهنا يجب أن نقول: إّن كّل ما 

فعله الفلسطينيون يف االنتفاضة األوىل مقاومة 

شعبية سلميّة، وهذا ما يجُب أن توضحه القيادة 

وأجهزة الدولة للجمهور الفلسطينّي. 

الناعمة،  السيادة  )من يتحدثون عن مفهوم 

الفعلية  ُممارستها  من  عاما  ثالثني  يتجاهلون 

وتأسيس  املرحيل،  الحل  اتفاقية  عىل  بناء 

السلطة الفلسطينية، تلك االتفاقية التي خرقتها 

الفلسطينيني  طموح  تشّكل  وال  إرسائيل، 

للوضع الدائم، وال يعتربون مثل هذه الوضعية 

لالستقرار  جالبة  أو  بالثقة،  جديرة  »الناعمة« 

الحقيقّي، بعد طول تجربة للسلوك اإلرسائييل... 

أمنية  ضمانات  عن  تبحث  إرسائيل  كانت  وإن 

ملا بعد االستقالل، فالفلسطينيون يرون أّن هذا 

يتعلق بمعاهدة بني الدولتني عىل قاعدة الندّية 

بانتقاص  وليس  الدولية،  واملكانة  الهوية  يف 
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إنهاء  الحقوق السيادية ومكانة دولتهم مقابل 

االحتالل(.

إّن الرسد السابق متّصل تمام االتصال بأزمة 

حركة فتح الراهنة واإلشكاليات التي تواجهها، 

وهو ما ننتقل إىل الخوض فيه تباعا.

»فتح« ونظام السلطة الوطنية
تحت هذا العنوان يسود يف حركة فتح اعتقاد 

أبناء  خرية  أخذت  الوطنيّة  السلطة  أّن  مفاده 

الشارع  عىل  نفوذها  منها  وسحبت  الحركة، 

األول  القرار  صاحبة  ليست  فهي  الفلسطينّي، 

صحيح  غري  وهذا  الفلسطينية،  السلطة  بل 

باملطلق.

إّن عالقة حركة فتح بالسلطة ليست جديدة! 

وال  كانت  الفلسطيني  للشعب  العليا  السلطة 

تزال منظمة التحرير الفلسطينية قبل تأسيس 

أجهزة  وكانت  وبعدها،  الفلسطينية  السلطة 

يف  باحث  ألي  ويمكن  للمنظمة،  ملكا  »فتح« 

تعمل  »فتح«  كانت  ذلك.  يؤكد  أن  التاريخ 

داخل  من  أي  وأبدا،  دوما  السلطة  خالل  من 

السياسية، واإلعالمية،  التحرير،  أجهزة منظمة 

ومنحت  واالقتصادّية،  والعسكرية،  واألمنيّة، 

مقدراتها  كّل  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

البرشية واملاليّة. ما الذي اختلف يف عالقتها مع 

السلطة أو النظام املُعّد لتمثيل الدولة، يف وقت 

ال تزال تقوده بشكل كامل؟

أبناء  انشغال  مسألة  الكثريون  يتداول  كما 

الوطنية  السلطة  منافع  يسمى:  بما  الحركة 

من الوظائف والرتب والدرجات والرواتب! هنا 

نتساءل: ألم تكن الثورة الفلسطينية منذ البداية 

القيادية  والرتب  والدرجات  الرواتب،  تعتمد 

والوظيفية؟ ما الذي اختلف حّقا؟

املسألة ليست يف وجود السلطة وال يف انخراط 

يرتبط  آخر  أمر  يف  بل  فيها،  الحركة  أبناء 

تعامل  لقد  واألداء...!  السلطة  تأسيس  بمرحلة 

تشكيك  ال  أساس  عىل  عموما  الفلسطينيون 

فيه، أن االستقالل الوطني سُينجز بعد خمس 

تذّوق  كما  أوسلو،  اتفاقية  نفاد  من  سنوات 

السلطة  طعم  )ليس  مرّة  ألّول  الفلسطينّي 

والقيادة والحكم( بل طعما آخر: طعم السيادة 

املنقوصة عىل األرض، أو لنُقل: السيادة الناعمة، 

والُحكم السيايّس املُبارش للجمهور الفلسطيني، 

وشيئا من الدولة.

يمكن القول إّن عوامل عديدة تشابكت إلنتاج 

قيادة  الحركة.  مسار  يف  مدروسة  غري  لحظة 

مقدراتها  من  بجزء  الوطن  إىل  عادت  الحركة 

البرشية، واستندت إىل كادرها يف الداخل إلعادة 

التموضع، وإعادة تأسيس هياكلها، وأنظمتها، 

تعرضت  أخرى:  بعبارة  السلطة.  وتأسيس 

جديدة  وانطالقة  بناء  إعادة  لحظة  إىل  »فتح« 

الذي  الكادر  ليس  غالبيته  يف  برشّي  بكادر 

شبيبة  من  بل  السابقة،  مساراتها  يف  أنشأته 

الضفة والقطاع وكادرهما.

قيادة  أّن  تعني  كانت  الوضعية  هذه 
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السلطة،  العائدين يف  ُمقاتليها  الحركة حشدت 

وتركت  فلسطني،  يف  املحيلّ  بكادرها  وعّززتهم 

الكادر  إىل  استندت  تموضع  إلعادة  التنظيم 

وانطلقت  الجديدة،  األطر  يف  واستيعابه  املحيل 

بالرشيحتني يف مسار البناء والتحرير.

هذا الكادُر املحيل استوعبته الحركة يف األطر 

لم  فهو  حقيقّي،  بناء  دون  الجديدة  القيادية 

يخض سوى انتفاضة مدنية، وتجربته تستند 

وإفرازات  باالحتالل  الصداميّة  عالقته  إىل 

الجمهور  عىل  والفكرية  الذهنية  سياساته 

أُعيد  الذي  الحركة  كادر  يكن  لم  الفلسطيني، 

بناؤه عىل احتكاك مبارش بالعالم، أو تفاصيل 

التي  والثقافات  تطوراتها  ومعايشة  الثورة 

معها  اشتبكت  التي  األنظمة  وال  بها،  احتّكت 

إىل  يحتاج  الكادر  هذا  كان  وفكرّيا،  سياسيّا 

السليم  الوطنّي  االعتماد عىل شعوره  أكثر من 

الكامل  والبناء  اإلعداد  وهو  النقية،  وفطرته 

فهم  من  وتمكينها  وتطويرها،  لشخصيته، 

الدولة  ببناء  ترتبط  مفاهيم  ومن  املرحلة، 

وماهيّتها، وكّل ما سبق أعاله.

أما الكادر العائد من تجربة قواعد الحركة يف 

الخارج، فلم يكن مؤهال بدوره إلدارة الشؤون 

كيان  إلدارة  مؤهال  يكن  ولم  للناس،  املحلية 

متنوعة،  كفاءات  يتطلب  الذي  الذاتي  الحكم 

تقوده  الذي  املجتمع  لشكل  واضحة  ورؤية 

الدولة املنشودة.

ووراءها  فتح  بحركة  ذهبت  الوضعية  هذه 

املرحلة  مع  التعاطي  إىل  الفلسطيني،  الشعب 

الشعور  هذا  عّزز  حقيقّي.  استقالل  أنها  عىل 

وقرب  باألمل  تعد  التي  الترصيحات  زخم 

عىل  العمل  ورضورة  الدولة،  سيادة  تجسيد 

السلطة.  إلنشاء  األوىل  الدقيقة  منذ  بنائها 

سياسية  وتعبئة  وطنية  تحذيرات  أطلقنا  هل 

بني  أو  والواقع؟  املأمول  بني  تتوازن  وفكرية 

يتحقق  لم  منشود  ودائم  مؤقت  مرحيلّ  هو  ما 

وليس  الوطنّي  بالنهج  التمسك  إىل  ويحتاج 

التحّول إىل فكرة السلطة؟ كان البناء والتحرير 

كان  فالبناء  بعضها،  تخدم  لم  ألعمال  مسارا 

ينطلق  لم  والتحرير  بحت،  سلطوّي  بفكر 

كعملية سياسية تتكامل مع عملية البناء التي ال 

تقف عند حدود بناء املؤسسة الرسمية، بل بناء 

لألجيال  ومنظومة  الفلسطينّي،  اإلنسان  وعي 

القادمة.

فكرة السلطة تعني االنخراط الذهني الكامل 

يف بناء نهج السلطة وكيانها. السلطة ُبنيت عىل 

أّن  يعني  هذا  مستقلة،  لدولة  التأسيس  قاعدة 

الفلسطينية  السلطة  أسست  الوطنية  القيادة 

املستقلة، وبدأت  للدولة  البدايات بمنظورها  يف 

األخطاء  من  طويلة  بسلسة  بالطبع  فيها 

والتطويرات، وبال شّك األخطار... كان االنهماك 

عن  ابتعدت  التي  الطريق  هو  الدولة  بناء  يف 

اإلعداد ملواجهة انتكاسة افرتاضية كان يجُب أن 

توضع بني سيناريوهات العمل الوطني.

تعني فكرة السلطة والحكم املبارش للشعب 
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عاشته  ما  عكس  اليومية  تفاصيله  يف  الغرق 

السلطة كانت  الثورة قبل  الثورة سابقا.  قيادة 

ومجتمع  مقاتليها  بجمهور  املبارشة  عالقتها 

فصارت  السلطة  بعد  أما  ومتطلباته،  الثورة 

الفلسطيني،  الشعب  خدمات  بكّل  معنيّة 

نظرا  األمنّي  بالتنسيق  املرشوطة  الخدمات 

الجهد  من  اقتطاٌع  هذا  السيادة...  النتقاص 

إذا ما  له يف مسارات مبّكرة،  الوطنّي، ورصف 

تحدثنا عن استقالل كامل لم يتحّقق بعد.

انهيار  بعد  عرفات  يارس  الراحل  الرئيس 

بعد  وتحديًدا  اإلرسائيليني،  مع  املفاوضات 

الحّل  ملفاوضات  املحددة  الخمس  السنوات 

النهائي، أطلق انتفاضة شعبية لكنّه لم يتوّقف 

الفرتة  تلك  الشعبي يف  الحراك  يف رفع مستوى 

إىل  به  ذهب  بل  املدنية،  املواجهة  مستوى  عند 

العسكرية  اآللة  أمام  مرغما  العسكرّي،  العمل 

اإلرسائيلية، ووصول )شارون( إىل سدة الحكم 

من  مرحلة  يف  »حماس«  وتدّخل  إرسائيل،  يف 

التحرير  منظمة  لرؤية  ُمغايرة  برؤية  املراحل، 

بمكانتها  تتعلق  وبأهداٍف  الفلسطينية، 

ورؤيتها.

العسكرية  التجربة  املرحلة  هذه  مثلت 

املوجود عىل  الفتحوي  للكادر  األوىل  املتواضعة 

األرض، ووصفها باملتواضعة نابع من مقارنتها 

السابق...  يف  الثورة  خاضتها  التي  بالحروب 

يف  شديدة  آالًما  أفرزت  املسلحة  االنتفاضة 

وحتّى  األمر  حقيقة  ويف  الفلسطينّي،  الجسد 

انتفاضة  كانت  مدنية،  شعبية  سلميّة  بطبيعة 

مبّكرة، وليست يف وقتها، وارتجاليّة دون إعداد 

وينتهي  وأفكاره،  باإلنسان  يبدأ  وطنّي شامل، 

باإلنسان وحاجاته.

منصب  إىل  مازن  أبو  الرئيس  بصعود 

والسلطة،  واملنظمة،  الحركة،  رئاسة  الرئاسة، 

املؤسسة  استنهاض  إعــادة  مرحلة  بــدأت 

كل  استنزفت  انتفاضة  بعد  املدّمرة،  الرسمية 

باستثناء حركة  الوطني،  العمل  موارد فصائل 

بها  الخاص  الدعم  عىل  حصلت  التي  حماس 

املنخرطة  الفصائل  موارد  بتجفيف  مقارنة 

باالنتفاضة، وهو ما مّكنها من انقالب سهل عام 

لألمل  ثانية  انتكاسة  يمثّل  الذي  العام   ،2007

انتكاسة  بعد  الوطنّي  والكيان  الفلسطيني، 

االحتالل عام 1٩67.

الرؤية  أّن  السابق،  الرسد  من  املاُلحظ 

القيادية للرصاع ترتكز منذ تبني نهج »هجوم 

قبلت  إرسائيل  واضح:  مسار  عىل  السالم« 

االحتالل،  إنهاء  إىل  وتوجهت  الدولتني  حّل 

الرشاكة  هذه  قبلت  الفلسطينية  والقيادة 

الحّل...  هذا  عىل  بناء  االستقالل  تحّقق  طاملا 

مستوى  عرفات  الرئيس  رفع  الحّل  فشل  حني 

باملقاومة  املواجهة  مستوى  إىل  مبّكرًا  الرصاع 

بمستوى  املسلح  العمل  مارست  التي  الشعبية 

مازن،  أبو  الرئيس  َمنَح  ثم  رضوريًّا،  يكن  لم 

فرصًة  الفلسطينية،  باملؤسسة  النهوض  بعد 

القيادة  من  استجابة  السلمية  للعملية  ثانيًة 
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خطوة  اتخذ  ثم  الدويل،  للموقف  الفلسطينية 

فاصلة بالحصول عىل االعرتاف األممي بالدولة 

الفلسطينية من هيئة األمم املتحدة، وعاد يدفع 

بشكل هادئ إىل مقاومة شعبية، مع التأكيد عىل 

مستوى محدد للمواجهة ال يرتقي إىل التصادم 

العسكري.

لعّل من الواجب اإلشارة إىل أّن الذهاب بشكل 

واضح ورصيح إىل مستوى كمستوى االنتفاضة 

الفلسطينية،  القيادة  ليس واردا يف ذهن  األوىل 

الفلسطيني  اإلجماع  يف  وتفتّت  انقسام  ظّل  يف 

عىل رؤية هذه املقاومة، ومستويات العمل فيها، 

واملدى الذي تذهب إليه.

تخوض  فتح  حركة  جعل  كامال  الواقع  هذا 

أزمات متتالية، بموارد مستنزفة برشّيا ومادّيا، 

ووضعها يف حالة ترقب ملا هو قادم دون إعداد 

للكادر وبحٍث يف صيغة حقيقيّة تعالج واقعه، 

الوطنّي  العمل  الوطنية األساسية:  القاعدة  عىل 

من أجل إنجاز االستقالل.

إعداد الكادر املطلوب ليس ذلك اإلعداد املبني 

عىل فهم التاريخ وسياقاته، وليس فهم السلطة 

فقط، أو فهم العمل الوطنّي من خالل السلطة، 

واألهداف  السيايّس  الكيان  فهم  أيضاً  وإنما 

وكيفية  العالم،  مع  العالقة  وفهم  الوطنية، 

التعاطي مع مسألة التحرر الوطني من منطلق 

هذا الفهم.  واألهم من ذلك كلّه تعزيز الشعور 

بالندّية، والتمّكن من أدوات العرص: عرص قوة 

املعلومات.

أبناء الحركة في السلطة
لفهم  الحقيقّي  الوطنّي  التثقيف  غياب  يف 

املرحلة ومتطلباتها، وبناء كادر برشّي تستعيد 

حصل  الوطنّي،  العمل  نسق  فتح  حركة  به 

الحركة:  يف  أساسيني  قطاعني  بني  التنافر 

»فتح«  يف  هم  ومن  السلطة،  يف  يعملون  من 

فصائل  كل  أزمة  هذه  السلطة...  عىل  وأعينهم 

العمل الوطني، وكل الفصائل الفلسطينية عىل 

اإلطالق.

فصٌل  حصل  مازن،  أبو  الرئيس  حقبة  يف 

)صاحب  السلطة  يف  »فتح«  كادر  بني  كامل 

املؤثر  القرار، وهو  تطبيق  والقدرة عىل  النفوذ 

وكادر  القانونية(،  ملكانته  نظرا  الشارع  عىل 

الرمزي،  )بنفوذه  السلطة  خارج  الحركة 

السلطة،  ملوارد  وارتهانه  الضعيفة،  وموارده 

ومساعيه ليكون جزءا منها(.

الوطنية  الحركة  أطر  جعلت  الحالة  هذه 

وهياكلها نقطة انطالق للكادر لدخول السلطة، 

وليس للعمل التنظيمي من أجل تكريس الفكرة 

السياسية والنضالية...  اللحظة  الوطنية، ودعم 

تشمل  حقيقية،  موارد  له  ُتسّخر  الذي  العمل 

ما تحتاجه املهمات، والربامج، وتشمل إنصاف 

املطلوبة  واملتطلبات  وظروفه  حياته  يف  الكادر 

النظر  ويتعنّي  صحيّة،  ليست  حالة  هذه  منه. 

وضع  إىل  تدفع  بموضوعية  تفاصيلها  كّل  يف 

حلول شاملة، وليس محاوالت ترقيعيّة جزئية 

بشعارات ليست واقعية، إن أرادت حركة فتح 
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بقيمها،  الوطنية  للحالة  حقيقيّا  استنهاضا 

وأفكارها، ومشاعرها، وزخمها اإلنساني.

نابعة  سلوكيات  الوضعية  هذه  راكمت  لقد 

من انفصال بني نوعني من الكادر، فكادر »فتح« 

تجاه  حقيقّي  تنظيمي  التزام  دون  السلطة  يف 

الحركة  وكادر  القيادية،  ومرجعياتها  الحركة 

يف  التأثري  عىل  القدرة  يمتلك  ال  السلطة  خارج 

مع  امليدان  يف  حضوره  يتعارض  إذ  امليدان، 

حضور كادر السلطة عموما. 

يف  كادرها  التزام  نتائج  تتلقى  فتح  حركة 

حيث:  من  وطبيعتها  السلطة  بنهج  السلطة 

النّاس  وموقف  والعقلية،  واألخطاء،  السلوك، 

خارج  أبنائها  نقمة  تتلقى  كما  أي سلطة،  من 

التحريضية،  العوامل  باقي  وتتلقى  السلطة، 

الكل  تسخري  اآلن:  حتّى  معالجاتها  وكّل 

السلطة  يف  املوجود  الجزء  لصالح  التنظيمي 

ُمقابل. واالعتماد عىل رؤية  التزام حركي  دون 

الكادر يف السلطة لقيادة املجريات... بهذا فقط 

إّما  فتح:  لحركة  التنظيمية  الهياكل  صارت 

مع  سليم  تكامل  أو  حقيقي  فعل  بال  مرتّهلة 

مؤسسات السلطة، أو هياكل خدماتية يقصدها 

والواسطة  املساعدة  يحتاجون  من  غالبا 

كمحّطة  معها  يتعاملون  أو  فتح،  حركة  باسم 

عالقاتهم  وتحسني  السلطة،  أطر  إىل  للوصول 

حقيقي  تنظيمي  انضباط  أو  التزام  دون  بها، 

ليس بقوانني السلطة، وإنما بفتح الفكرة، التي 

كان يجُب أن تكون جوهر »الدولة العميقة«.

ال نتفق مع القول: إّن يف »فتح« فئة مهمشة. 

ما نعتقده هنا أّن كّل من هو خارج السلطة من 

قادرون  هم  من  باستثناء  مهمشة  فئة  »فتح« 

عىل تشكيل عالقة قوّية بمصادر النفوذ والقرار 

يف السلطة، بحكم العالقة الشخصية، أو طبيعة 

املهمة التنظيمية. 

أزمة الُهوّية الفكرية
الكّل  تنظيم  أّنها  عىل  نفسها  »فتح«  عرّفت 

الوطنية  غري  ملنهج  انحياز  دون  الوطنّي، 

قاعدة  الوطنية  الكرامة  واعتماد  الفلسطينية، 

من قواعد صناعة القرار الفلسطينّي. هذا املنهج 

كانت له تجلياته الفكرية، فلم تستمّد حركة فتح 

أفكارها أو مفرداتها من منطلقات أيديولوجية 

باملطلق، لذلك جعلت من نفسها حركة أخوّية، 

واملُقاتل فيها كان فدائيّا، واملرأة ماجدة رشيكة، 

كانت »فتح« تنتقي ألفاظها بعناية، وبإشارات 

حصل  الثانية  االنتفاضة  يف  لكن  فقط،  وطنية 

لحركة  التابعة  املسلحة  األذرع  استخدمت  أن 

فتح مصطلحات دينية ُمنافسة لحركة حماس: 

العبارات الدينية، ووصف املُجاهد، وغري ذلك... 

الخطيئة،  هذه  يف  تقع  الحركة  قواعد  تزال  وال 

وليس  ُهوّيتها  يف  حماس  حركة  ُمنافسة  أي 

بُهوّية فتح الوطنية.

قبل شهور ويف أكثر من مناسبة، استخدمت 

العاصفة،  بشعار  صفراء  رايات  فتح  حركة 

التوظيف  أثار هذا  لقد  الشهادتني!  لفظ  يعلوه 
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تنافس  ال  فتح  حركة  واسعا:  استياًء  الدينّي 

ترغب  ال  و«حماس«  الدين،  عىل  »حماس« 

باإلطاحة بحركة فتح من أجل الدين! 

إن اشرتاَط حركة فتح األسايس وضع مصالح 

األيديولوجيات جانبا أمام املصلحة الوطنية، لم 

يكن اشرتاطا يعني تخيّل اإلنسان عن ُمعتقداته 

الدينية أو الفكرية، بل ُمطالبة بضبط كّل ذلك 

يف  فلسطني  تكون  أال  الوطنية...  املظلة  تحت 

أتون نزاع األيدولوجيات، بل ُوجهة الجميع.

هذه اللمحات تعني إشكاليّة عميقة. إّن أبناء 

حركة فتح يقعون يف أزمة تجاه ُهويتهم، أزمة 

تؤمن  التي  حركتهم  بمفاهيم  الجهل  أساسها 

بالتعددية الفكرية، والفردانية الوطنية، وتؤمن 

يف  باأليديولوجيا  ال  الكّل،  قيادة  يف  بالوطنية 

املُنافس،  عىل  الرّد  أّن  وتؤمن  الوطنية،  قيادة 

أو  فئوية  مصلحة  عن  والباحث  واملُناكف، 

فردية: هو الفكرة الوطنية فقط.

الدينية،  املسألة  عند  األمور حقيقة  تقف  لم 

تطويرا  أرست  الوطنّي،  بمنهجها  فتح  فحركة 

للعلمانية، وجعلت العلمانية أوسع من التصادم 

الكّل  احتواء  إىل  ونقلتها  املجتمع،  فئات  مع 

الوطنّي كما هو... كان هذا األمر أساسا قويما 

لوضع برنامج اجتماعي شامل يستند إىل الفكر 

املدنّي الناظم للمجتمع، وهو ما لم تلتفت إليه 

فكٌر  إليها  ليترّسب  معّمق،  بشكل  فتح  حركة 

ريفّي متزّمت يؤثر عىل منظورها للموضوعات 

االجتماعية، وينبع من إسقاطات فكرّية فردّية 

عىل الكّل التنظيمي.

)كان التعليم يف فلسطني مختلطا حتّى قدوم 

هذا  انتهى  السلطة  تأسست  وحني  السلطة. 

كانت  الجنسني...  بني  الفصل  وحصل  النمط 

وهنا  ُمحافظ.  مجتمع  أّننا  بحجة  توصية  هذه 

نرتك هذا السؤال: كيف يمكن أن تكون مؤسسة 

تعليمية بضوابطها، والقيم التي تزرعها، نقيضا 

لقيم املجتمع، وسببا يف التناقض مع مصالحه؟ 

كان هذا القرار مجرّد إسقاط فكرّي فردّي وََجد 

طريقه إىل أذن صانع قراٍر من الواضح أّنه لم 

يفّكر جيّدا يف معنى الدولة املدنيّة(.

العشائرية والمسلكّية الثورية
إشكاليات عالقة  العشائر واحدة من  سلطة 

أبناء حركة فتح بمحيطهم بعد إشكالية السلطة 

كنظام إداري حاكم، فالسلطة العشائرية تمثّل 

مزيجا مصلحيّا تجتمع فيه السياسة واالقتصاد 

ومراكز قوًى تجعل من هذا املزيج دولة عميقة 

يتفتّت أمامها التزام الكادر الحركي، ويتضاءل 

بسببها نفوذ الفكرة الوطنية داخل حركة فتح!

وعرب السلطة وأجهزتها، والحركة وهياكلها، 

ترّسبت العشائرية... هذه واحدة من تجليّات ما 

ذكرناه آنفا: حركة فتح أعادت انطالقتها، وبناء 

دون  فلسطني  يف  تموضعها  وأعادت  هياكلها، 

إعداد حقيقّي للكادر بما يضمن تقديمه للفكرة 

الوطنيّة عىل أّي انتماءات عشائرية.

لو نظرنا إىل كّل مبادئ املسلكية الثورية التي 
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طبقتها حركة فتح، لوجدنا أّنها يف حقيقة األمر 

تخلق مجتمًعا من كادر وطنّي ملتزم تنظيميًّا، 

ومكونات  للمواطنني  جذب  أرضيّة  ويشّكل 

أّن  حدث  وما  الوطنّي،  املنهج  إىل  املجتمع 

العشائر شّكلت وما زالت نقطة جذب ألبنائها 

من مختلف الفصائل، والقيادات الفتحوّية من 

التي  املركزية  اللجان  إىل  وصوال  شعبة  أصغر 

قادت حركة فتح من أرض الوطن، ومن أصغر 

الهرم، لم تضع يف  السلطة إىل رأس  ضابط يف 

»فكرة  بمكافحة  يبدأ  زمنيّا  مدًى  حساباتها 

منهج  يف  العشائر  بصهر  وينتهي  العشرية« 

مدنّي وطنّي شامل.

»ُمجتمعه  الكادر  أرضيّة  تكون  أن  وبدَل 

منفعة  هي  األرضية  تلك  صارت  التنظيمي«، 

لحركته  جرسا  يكون  أن  وبــدل  العشرية، 

العشرية  جرس  صار  العشرية،  داخل  وأفكارها 

إىل النفوذ يف »فتح« والسلطة الفلسطينية.

الرغبة في القيادة
جرت برسعة عىل سطور هذه الورقة إشارٌة 

من  السلطة  إىل  الوصول  يف  الكثريين  رغبة  إىل 

بوابة »فتح«. ومن الواجب إلقاء القبض عىل تلك 

الجملة ومحاكمتها بالتوضيح، وكُحكم مبارش: 

»شبق القيادة يتملّكنا«... كيف؟

مرتافقا  الفلسطينية  السلطة  تأسيس  كان 

مع تقديم نموذج قيادّي أمام شعب يخترب ألّول 

العثمانيني،  نموذج  ال  الخاص،  نموذجه  مرّة 

االحتالل.  أو  العربية،  الوصاية  أو  االنتداب،  أو 

شعٌب كانت كّل مظاهر السلطة يف خياله املُعتاد 

تجليات  من  وتجليا  يرفضه،  ما  كّل  من  جزءا 

من يمارسون عليه سيادة غري مستحقة، سيادة 

والرتاب  والبيت  األرض  صاحب  عىل  الغريب 

الوطني.

مقومات  عن  ذاتها  يف  تبحث  السلطة  كانت 

مظاهر  بكّل  نفسها  فأرست  منشودة،  دولة 

قيادية،  تراتبيّة  طبيعيّا:  تعني  التي  السلطة، 

والرواتب  واملهمات  بالفئات  خاّصة  وظروفا 

وحدود النفوذ... كما أرست نفسها عىل تجربة 

كّل من العائِد وابن األرض املحتلة مع األنظمة 

ممارسات  فربزت  االحتالل،  ونظام  العربية 

الخلل،  يشوبها  ركيكة،  البدايات  يف  السلطة 

وغياب رؤية فلسطينية حقيقية تشّكل نقيض 

تلك التجارب.

عن  يوما  يتوقف  لم  احتالل  مع  ذلك  ترافق 

اإلعالمية،  آلته  عرب  الشعب،  عىل  االشتغال 

سوء  يف  السلطة  وقعت  وأتباعه،  وامليدانية، 

تطوير  عىل  محاوالتها  ترتكز  ولم  السمعة، 

إعالمية  قواعد  عىل  باملجتمع  وعالقتها  ذاتها 

سليمة، وحوار واسع، وُمحاسبة واضحة... كان 

ال بّد من نداء ينبّه الجميع إىل أّن األجيال التي 

ستنشأ عىل عالقة مضطربة بالسلطة، ويف غياب 

مضطرب  فهم  عىل  ستنشأ  الوطنّي،  التثقيف 

الوطني  واملنجز  السياسية،  والُهوية  للدولة، 

الُهوية، والنهوض بها عىل  املتعلق بتمتني هذه 
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الصعيد الدويلّ.

املستفيد،  أوقعت  التفّكك  من  حالة  هذه   

باإلصالح،  الراغبني  وحتّى  واملُناكف،  والناقم، 

طرف  كّل  والسلطة  القيادة  عن  البحث  فّخ  يف 

ملا يريدها... شبق السلطة يتملكنا حتّى بهدف 

التخلّص  من  بّد  ال  آفة  االحتالل،  من  التخلص 

منها. من هذه الحالة ينبثق كّل حوار فلسطينّي 

عىل أساس ما يتعلق بممارسة السلطة، وليس 

السبب  ولعّل  الشامل،  الوطنّي  العمل  ممارسة 

الحالة  الفاعلة هي  النضالية  الحالة  أّن  يف ذلك 

الجماهري يف حالة  السياسيّة فقط، بينما تبقى 

النضالية،  اإلجراءات  وباقي  ومشاهدة.  انتظار 

عىل مختلف األصعدة، ال ُتمنح األولوّية كالفعل 

السيايّس املبارش عرب قنوات العمل الدبلومايس.

أدوات العصر: التواصل واإلعالم
األدوات  انطالقتها  منذ  »فتح«  استخدمت 

كان  تامة.  برباعة  انطالقتها  ُحقبة  اإلعالمية يف 

وسائل  لطبيعة  املتقدم  والفهم  التوظيف  هذا 

آنذاك،  تطورات  من  إليه  وصلت  وما  اإلعالم، 

رّسا من أرسار نجاحها يف الوصول إىل الجميع 

مستندة إىل الفعل الوطنّي، وبّث مفاهيم الكرامة 

الوطنية الفلسطينية والعربية.

يف عرص التواصل، وعالم مفتوح عىل بعضه، 

املعلومة،  إىل  جمهوره  وصول  يف  وأسهُل 

يعيد  واسعة،  واجتماعية  سياسية  وتطورات 

فضائية  عن  الحديث  فتح  حركة  أبناء  ويكّرر 

باستخدام  املطالبة  أي  للحركة...  وإذاعــة 

باألسلوب  لإلعالم،  التقليدية  القديمة  الوسائل 

التقليدي لصياغة املضامني اإلعالمية.

الرسمية،  الفلسطينية  اإلعالمية  )املؤسسة 

ملختلف فصائل  التابعة  التنظيمية  واملؤسسات 

العمل الوطني بشكل عام تتعاطى مع املضمون 

تجاوزتها  نمطية  تقليدية  بصياغة  اإلعالمي 

مرهونة  اإلعالمية  والعملية  الناس،  ذائقة 

التثقيف  مثل  عمليات   – القيادّي  بالظهور 

وبناء  املجتمعي،  املوقف  وصناعة  الوطني، 

الوعي الحقيقّي للقيم واملفاهيم املطلوبة... بال 

خّطة وبال رؤية توجُدها(.

اإلعالمية  املواقع  عىل  نظرة  وبإلقاء 

حتّى  أو  فتح،  لحركة  الرسمية  للمفوضيات 

يتعامل  الجميع  نجد  لها،  تتبع  التي  املواقع 

املوجود  الخرب  للخرب:  نقل  أنه  عىل  اإلعالم  مع 

ويف  معا،  وكالة  ويف  الرسمي،  التلفزيون  عىل 

وكالة كذا، وفضائية كذا...! هذه حالة فوضوية 

تفضُح قصورا فادحا، وجهال واضحا بالرسالة 

مواقع  )كل  الحركة.  عن  تصدر  التي  اإلعالمية 

املفوضيات هي عبارة عن صفحات نقل لألخبار 

فقط!(

وفق  وصياغته  الخرب،  إعداد  ليس  اإلعالم 

منقول،  مضمون  اإلعالم  املعروفة،  تقاليده 

لبناء  وتوّجه  واسع،  وتثقيف  بهدف،  ورسالة 

املفاهيم  مع  والتطبيع  العام،  والرأي  الوعي 

فيها  ُتنقل  عملية  هو  املطلوبة.  والسلوكيات 
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املعلومات باستخدام الوسائل املتعددة وجاهيّا 

الطرف  عىل  التأثري  بهدف  وسيط،  عرب  أو 

اململوكة  الوسيلة  ليس  اإلعــالم  املستقبل. 

)الوسيط(، بل فعٌل لنقل مضموٍن )رسالة( عرب 

الوسيلة إىل املستقبِل، بهدف التأثري عىل معرفته 

وعاطفته.

العملية  لتنفيذ  يتصدى  الذي  الكادر  غالبية 

الوسائل  عرب  الجمهور،  إىل  املوجهة  اإلعالمية 

عرب  اإلعالمي  الظهور  يف  وتحديدا  املختلفة، 

الفضائيات، ليس ناطقا مؤهال، ويكّرر الرسالة 

نفسها التي تطلقها السلطة الوطنية بالصياغة 

واملسموع  املكتوب  عىل  ينسحب  وهذا  نفسها، 

من الرسائل اإلعالمية.

باسم  الناطق  دور  يتقّمص  الكادر  وألّن 

السلطة/ الدولة، فهو يكرر رسالة رسمية جافة، 

رسالة  مجرد  هي  مؤثرة...  أو  تعبوية  ليست 

معلوماتية ترتك للمواطن حرية األخذ بها، أو ال 

تخدُم سوى التعريف بما يجري، وليس التأثري 

عىل ما يجري. 

نقل  عملية  هو  اإلعالم:  تعريف  وباستعارة 

اإلعالمية،  الرسالة  ُتبنى عىل عنارصه  مضمون 

هدف  هو  ُمستقبل  إىل  أهدافه،  له  ُمرسل  من 

الرسالة، عرب وسيلة ما: وسيلة مثل الصحيفة، 

أو  اإللكرتوني،  املوقع  أو  والتلفاز،  والراديو، 

اللقاءات  أو  وامللصقات...  الُكتب  أو  السينما، 

من  جانٌب  هو  فاإلعالم  الوجاهية.  واملناظرات 

أهداف التواصل املستمر لتحقيق أهداف الجهة 

املبادرة بالتواصل.

والتقرير،  والخرب،  املقالة،  يف  وبالنظر 

والقصة الصحافية، فهذه ُمجرد أشكال بنائية 

لصياغة املضمون يف شكله املكتوب أو املسموع 

من  أوسع  اإلعالمي  املضمون  لكّن  املرئي،  أو 

هذه القوالب التي أعّدت خصيصا للصحافة.

سبيل  عىل  الثورية،  املسلكية  إىل  وبالعودة 

ضبط  هدفها  قواعَد  من  سلوك  هي  املثال، 

رسالة  لتقديم  باملجتمع،  التنظيمي  التواصل 

عامل  تكون  للنّاس،  إيجابية  مؤثرة  واضحة 

قيم،  من  الكادر  يبثه  بما  للحركة،  جذب 

ومضامني وأفكار وطنية. )هذه عملية إعالمية 

وجاهية(.

سؤال  إىل  االنطالق  يمكن  النقطة،  هذه  من 

آخر: كيف يتواصل كادر الحركة بواقعه الراهن 

مع املجتمع عموما؟

عند  »بتتذكرونا  عبارة  ــرّددت  ت لطاملا 

إهمال  املواطن  يستنكر  بهذا  االنتخابات!« 

الحركة  أفــراد  يقصُد  ال  هو  له،  التنظيم 

بل  باملجتمع،  عالقتهم  وطبيعة  وأعضاءها 

»فتح«،  يمثّل يف  بما  تنظيمّي  يقصدهم ككادر 

وكيف يتوّقع املواطن عالقتهم به من خالل هذه 

الصفة، أي عالقته كمواطن بحركة فتح.

والتواصل:  االتصال  بني  الفرق  باستعارة 

بهدف  إعالمي  اتصال  إنشاء  هو  االتصال 

فهو  التواصل،  أما  املُستقبل،  باتجاه  قناة  فتح 

ومثابرة  بكثافة  االتصالية،  العالقة  استمرار 
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من  الهدف  وإنجاز  التأثري  تحقيق  لضمان 

التواصل.

ليس  القول:  االستعارة  هذه  من  يمكن 

مع  التعاطي  الئقا  وال  تنظيميّا،  وال  منهجيّا، 

أّنه وسيلة وأداة،  الجمهور بطريقة يفهم منها 

الجمهور  أن مصلحة  الوطنّي  املنهج  األصل يف 

هدف من األهداف الوطنية، توضع من أجله كل 

الوسائل يف حالة استنفار وعطاء، لذلك ما كان 

يجُب أن ينقطع الكادر التنظيمي عن جمهوره، 

وأن تنحرس أنشطته االجتماعية والتفاعلية مع 

عمٌل  هي  بل  ومواسم،  مناسبات  يف  املجتمع 

يومّي أصيل.

رف الصدى وشبكات الثقة
ُ

غ
مصطلحان عىل طريق التكنولوجيا، وتحديدا 

تكنولوجيا التواصل االجتماعي. ُغرف الصدى: 

إىل  الناس  ارتهان مجموعة من  تتناول  ظاهرة 

اعتقادا بصوابها،  يبنون  بينهم،  متداولة  فكرة 

الذين  األشخاص  حدود  خارج  يتعاطون  وال 

ببعضهم.  يثقون  أو  الفكرة  هذه  يعتنقون 

الناقل  التكنولوجي  التجيل  هي  الثقة  شبكات 

إنسانية  ظاهرة  هذه  الصدى.  غرف  ألفكار 

شكال  ومنحتها  التكنولوجيا،  أبرزتها  قديمة 

وُبعدا أكثر وضوحا وحّدة يف السلوك اإلنساني.

هذه  عن  بمعزل  ليسوا  الفلسطينيون 

من  يتألف  الفلسطيني  واملجتمع  الظاهرة، 

شبكات واسعة للثقة، وغرف صدى كثرية جّدا، 

وحركة فتح يف إطاره العام، وبحالتها الراهنة، 

فيها ُغرف صدى تسهم يف خلق املزاج العام، يف 

»فتح« وخارجها، وفيها شبكات للثقة تناُل من 

األداء القيادي، والهيكيلّ، والقاعدّي يف الحركة، 

لعموم  العام  الوضع  عن  شذوذا  ليس  وهذا 

املجتمع الفلسطيني.

شبكات الثقة يف حركة فتح أنشأت، بطبيعة 

الحال، قنوات اتصال بديلة بني األعضاء والكادر 

وصياغة  املعلوماتي،  للبّث  قنوات  التنظيمي، 

التي يعززها  التحركات  املواقف، بل وكثري من 

االتصال  عىل  والتشويش  االنضباط،  غياب 

الرسمي العامودي بني القيادة والقواعد.

كما ساهمت هذه الظاهرة يف ظهور الخاّصة 

من النّاس، واالستعانة برأي الثقات وليس ذوي 

الصلة باملسألة قيد السؤال والبحث، هذه الحالة 

التنظيمي،  العمل  يف  جمود  خلق  يف  ساهمت 

املحسوبة  غري  للكفاءات  طاردا  عامال  وكانت 

عىل شبكات الثقة.

الكادر والقيادة
يتداول  الثقة،  شبكات  مسألة  عىل  وعطفا 

التواصل  غياب  مسألة  فتح  حركة  أعضاء 

القيادي مع قواعد الحركة، وكثريا ما ُيقال علنا، 

قيادة  تريد  ماذا  نعرف  ال  تنظيمية،  أوامر  ال 

»فتح«!

ربما تساهم شبكات الثقة وغرف الصدى يف 

تعزيز هذا الشعور، لكّن املوقف القائل: ال أوامر 
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الكثري. وهو  املُغالطة  تنظيمية، موقف فيه من 

رائج ألسباب كثرية:

- خالل الصفحات السابقة أرشنا إىل الطامحني 

حركة  بوابة  من  السلطة  إىل  الوصول  يف 

هم  السلوك  هذا  يف  العالقني  من  كثرٌي  فتح. 

مع  القيادّي  االتصال  غياب  يشتكون  مّمن 

من  يشتكون  هم  األمر  حقيقة  ويف  الحركة، 

عدم »االتصال معهم وبهم«.

يف  املركزية  اللجنة  تتحرك  أن  مطلوبا  ليس   -

امليدان بشكل دائم، ليست مهمتها األساسية 

قورنت  ما  إذا  ثانوية  مهمة  هي  ما  بقدر 

رس  أمناء  من  القيادي،  الكادر  بمهمات 

الثوري،  املجلس  وأعضاء  واملناطق،  األقاليم 

الذين يمثلون الخط القيادّي األكثر احتكاكا 

باألعضاء يف األقاليم، وباملجتمع عموما، وأّما 

الحديث عن اللجنة املركزية فقط، فهو شكل 

من أشكال التهرّب من املسؤولية فقط.

- شبكات الثقة تعني تفضيل الكادر أن يستقي 

بالحركة  يتعلق  وما  التنظيمية،  معلوماته 

بتكليف  وليس  الثقة  شبكات  خالل  من 

الذات مشّقة البحث يف املواقع اإللكرتونيّة أو 

الترصيحات املعلنة.

- هذه الشكوى مرتبطة أكثر بالحالة الطاردة 

لظهور  كان  أرشنا سابقا،  فكما  األقاليم،  يف 

الخاصة من الناس تأثريه عىل العمل الحركّي 

األقاليم،  عىل  تنسحب  حالة  هذه  »فتح«:  يف 

وتأجيج  قاعدية،  رصاعات  نشوء  وسبب 

الشعور بغياب االتصال، وباإلهمال والتغييب 

والتهميش.

سوى  أعضائها  من  فتح  حركة  تريد  ماذا 

العضوية؟  وأسس  التنظيمية،  األسس  تطبيق 

تنظيميّا  عمال  تعني  فتح  حركة  يف  العضوية 

والفكرية،  السياسية،  الجوانب:  متعدد 

تنظيمية«  »لصفة  رهنا  ليست  واالجتماعية. 

يتحكم  مبارش«  »لتوجيه  رهنًا  وليست 

حركة  يف  عليه  املتعارف  النهج  بالتفاصيل، 

وسلوكه  عمله  يف  الحركة  ابن  يستمر  أن  فتح 

املطلوب حتّى لو لم يتواصل معه أحد، وأيضا 

أن يكون مبادرا وفق التوجه الحركّي العام. إّن 

الصيغة التي تحكم العضوية العاملة يف حركة 

التي  األحزاب  باقي  لتلك يف  ليست مماثلة  فتح 

تتعاطى برتكيبة: القائد املفكر، والعضو التابع 

املنّفذ.

االستنهاض الوطني
ربما تكون الصفحات السابقة مجرّد إشارات 

تعمل  الذي  اإلشكايلّ  الواقع  قراءة  طريق  عىل 

االستنهاض  مسألة  عىل  خالله  من  فتح  حركة 

تعريف  من  بّد  ال  املسألة  هذه  الوطنّي، وحول 

هذا  بروز  منذ  املتعثر  الوطني  لالستنهاض 

املصطلح.

مرتبطة  عملية  الوطني  االستنهاض 

بالنهوض الشعبّي من حالة الجمود إىل الحراك 

يعني  فهذا  كذلك  وألنها  الوطني،  والعمل 
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البناء والتحرير.  استنهاضا شامال يف مساَري: 

من  الوقت  هذا  مثل  يف  البناء  يف  واالستنهاض 

قائم  ما هو  »تطوير  يعني  الفلسطيني،  عمرنا 

وتنقيته من الشوائب، وإعادة النظر يف ظروف 

معه.  التواصل  وتنميته، وظروف  اإلنسان  بناء 

أّما التحرير، فاالستنهاض الذي يتعلق بإنجازه 

الوطني، وهو  أهداف املرشوع  مرتبط بتحقيق 

املرتبط بحشد طاقات البناء يف تعزيز املقاومة 

الشعبية.

حوار  إطالق  أساس  هي  »فتح«  كانت  وإن 

آلياته  إيجاد  وجهود  الوطني،  االستنهاض 

وتطبيقها، فهذا لن يكون دون عملية تكاملية 

والفصائل،  الدولة  مع  وطنيّا  فيها  تشرتك 

أوال  الدولة بشكل كامل،  وتنخرط فيها أجهزة 

تغيري  صعيد  عىل  وثانيا  الذات،  صعيد  عىل 

العمل  واستنهاض طاقاته عىل طريق  املجتمع 

الوطنّي.

كما يتعني عىل حركة فتح أن تحّل الوظيفة 

هذه  الداخيل،  صعيدها  عىل  منها  املطلوبة 

الحديث  يصبح  ُتنجزها  لم  إن  التي  الوظيفة 

فما  الوقت.  من مضيعة  بعدها رضٌب  هو  عما 

تنطلق  كي  داخليّا  فتح  حركة  من  املطلوب 

خارجها يف عملية االستنهاض؟

استنهاض الكادر الفتحاوي
استنهاض  عىل  كثريا  الحركة  اجتمعت 

كادرها، والكادر هو العامل والفاعل األسايّس يف 

الحركة، ذلك الذي يقود حالة، ويحرّك ظروفا، 

مزيدا  يفعل  بما  ويستقطب  نموذًجا،  ويقّدم 

أقول  لن  واملؤمنني،  واألعضاء،  املنتسبني  من 

»فتح«  منها  خرجت  الذي  فالفكرة  الناخبني، 

واحدا  انتخابيّا  يوما  حسبانها  يف  تضح  لم 

وتركت ذلك التفكري إىل ما بعد اإلنجاز الوطنّي، 

وموضوع السلطة هو ما جذبها إىل هذه النقطة 

قبل األوان.

ُيستنهُض  هل  الكادر؟  ُيستنهض  كيف 

عمل  أّي  العمل؟  إىل  ودعوته  معه  بالتواصل 

وعىل أّي فكرة؟ هل هي فكرة السلطة بمنطق 

السلطة، وأّي سلطة؟ هل تلك املرتبطة بسلوك 

السلطة  أم  جرّبنا؟  كما  السيادة  ذات  السلطة 

سيادة  واقع  مع  يتوافق  ما  تؤسس  التي 

تستند  التي  الوطنية  الفكرة  وهل  منقوصة؟ 

بالنضال،  االحتالل  لواقع  مناسبة  »فتح«  إليها 

هو  هذا  االستقالل؟  واقع  مع  تتعارض  بينما 

مربط الفرس من وجهة نظرنا.

يبقى  نعيُش،  التي  الوضعية  كانت  مهما 

تناقض  ال  ومحركا  واحدا  الوطني  االنتماء 

حوله، ويصنع الدافع لبناء األوطان، والنهوض 

فخرها،  وصنع  مقدراتها،  وحفظ  بواقعها، 

وفقدان  والنكبة  النكسة  يف  والحرب،  السلم  يف 

الخالص  أو  االحتالل  واقــع  ويف  السيادة 

واالستقالل.

األجيال  أدبيات كثرية، وكانت  تمتلك »فتح« 

كي  الذهن  حّدة  من  درجة  عىل  صاغتها  التي 
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تسّمي نهجا أدبا، وُخلقا، فاألدب والُخلق ينبعان 

من الذات، ومن أصالة اإلنسان، ليس بالفرض 

أو بنظام سيطرة وتوجيه، بل من دافع داخيلّ 

يحرّك السلوك.

أساس  هي  األدبيات  تلك  إىل  العودة  إّن 

»فتح«  كادر  بني  الشذوذ  حالة  من  التخلص 

املربط  وهو  الخارج،  يف  وكادرها  السلطة،  يف 

للتحرير يف  أرضيّة  البناء  يجعل  الذي  األسايّس 

واقع االحتالل، وليس عمليّة تسري دون توجيه 

من ضوابط التحرير.

االعتبار  إعادة  هو  فتح  حركة  تحتاجه  ما 

الحقيقية  نفوذه، ورشاكته  ناحية  من  لكادرها 

يف التأثري عىل صناعة القرار. 

إّن تعزيز الفكرة الوطنية لدى الكادر، ينهض 

الشامل  الوطني  التأثري  إلحداث  العمل  إىل  به 

االستنهاض  عملية  كل  يقود  كي  املجتمع،  عىل 

الوطني برشاكة مع الكّل الوطني. وإن لم تبدأ 

حركة فتح باستنهاض كادرها يف السلطة أوال، 

وإن اعتقدت أن البدء من كادرها خارج السلطة 

االستنهاض، فهي مخطئة، وستضع  بداية  هو 

جهودها يف مزيد من ضياع الوقت، حني تصطدم 

كل  يف  النفوذ  بزمام  يمسك  الذي  الكادر  مع 

مستويات السلطة، وحتّى نكون واقعيني: علينا 

أن نبدأ من هناك... من كادر الحركة يف السلطة 

وينطلق  فتح،  كادر حركة  مع مجمل  ليتكامل 

املجموع العام للكادر الحركي بالتعاون كلٌّ يف 

عىل  مبنية  حقيقّي  استنهاض  عملية  يف  مكانه 

الرشاكة الوطنية.

وحتّى يبدأ كّل ذلك، لتلملم حركة فتح أبناءها 

الحركي  منهج  عىل  وتضبطهم  السلطة،  يف 

السلطة«  »لثقافة  واسعة  بمراجعة  األسايس، 

وعقليّتها التي تبني عقول كوادرها.

وتحتاج  ممكنة  لكنّها  سهلة،  مسألة  ليست 

طاملا  الجدران،  عىل  ودقٍّ  حقيقيّة،  إرادة  إىل 

نمتلك مسبًقا نيّة »االستنهاض الوطنّي«.

ويف طريق ذلك يتعني أن تميض حركة فتح 

بيقني أّن فكرتها األساسية للتحرير تحتاج إىل 

تطوير أفكار البناء، وما يرافقها من بّث لوعي 

سيايس سليم، يتسلح بفهم الواقع الدويل، فهٍم 

منقول إىل الكادر ومنه إىل املجتمع وأال يبقى هذا 

وبعبارة  الدولة،  يديرون  من  عىل  حكرا  الفهم 

يف  الدولة  استقالل  عملية  يديرون  من  أدق: 

شّقها العامل يف محيط العالقات الدولية.

وحتّى يكوَن البّث مجدّيا، عىل الحركة إعادة 

هياكلها،  يف  العاملة  الكفاءات  دور  يف  النظر 

وإعادة النظر يف آليات التعاطي مع اإلعالم الذي 

تطّور مفهومه مئات املرّات عّما تمارسه »فتح« 

إخبارية  نمطية  وصحافة  بدائي،  إعالم  من 

ليست بحاجة لها.

هوية حركة فتح ليست شعارا، هذا ما يجب 

يصيغون  ال  هم  الحركة،  هذه  أبناء  يحمله  أن 

وشكَل  وطن  هوية  يحملون  بل  حزب،  هوية 

املجتمع الفلسطيني، هذا هو الجوهر الذي يعني 

أيديولوجي متصارع  أّن »فتح« لم تنشأ كتيار 
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أساس  نفسها عىل  قّدمت  بل  نقيض،  تيار  مع 

الحقيقة:  ويف  الشاملة،  الفلسطينية  الهوية 

منظمة التحرير الفلسطينية نسخة مماثلة عن 

»فتح« من حيث التعريف، هوية املظلّة الجامعة 

لكل توجه فكرّي... لذلك ال يمكن أن تنزاح هذه 

كانت،  أيًّا  األيديولوجيا  مع  رصاع  إىل  الهوية 

وبتفسري بمثال: »فتح« ليست موجودة لتنافس 

وليست  الدين،  أيديولوجيا  يف  حماس  حركة 

الفكر  عىل  يسارية  جهة  لتنافس  موجودة 

أداءها  تراجع  أن  الحركة  عىل  لذلك  اليساري، 

منظورها  األصعدة:  كل  يف  املوضوع  هذا  تجاه 

الفطري  الفكرّي  وانعتاقها  األخرى،  للفصائل 

ُتنافس عىل حّب  األصيل من األيديولوجيا، وأن 

تكون  هكذا  فقط،  الوطنّي  بفكرها  الجماهري 

مظلة األفكار والتوجهات كلّها. 

لواقع  الوطنّي  الحّل  هي  الفكرة  فتح 

الفلسطيني  الشعب  يحتاج  لن  بها  الرتّهل... 

تعيَش  ولن  االستنهاض،  إىل مسألة  يوم  أي  يف 

حركته الوطنية أزمة من أي نوع، ألنها ستكون 

يف حالة نهوض دائمة فكرا وعمال حتّى إنجاز 

أخرى:  مهّمة  إىل  واالنتقال  الوطنّي،  االستقالل 

مهّمة تأصيل النهج الفلسطيني الحّر، وتحويل 

تعيشها  ُمجّسدة  إىل حقيقة  الفلسطينّي  الحلم 

األجيال القادمة بكرامة وفخر.
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سياسة دولية

*كاتب وناشط يف فعاليات التصدي لالستيطان.

د. باسم خضر التميمي*

ملخص
عىل  الضوء  تسليط  إىل  الدراسة  هذه  تهدف 

دبلوماسية املنظمات غري الحكومية يف السياسة 

توضيح  خالل  من  الفلسطينيّة،  الخارجية 

كأداة  الحكومية  غري  املنظمات  أهمية  مدى 

األداة  هذه  وأثر  الخارجية،  السياسة  يف  مهمة 

السياسة  الخارجية عموما، وعىل  السياسة  عىل 

الخارجية الفلسطينية عىل وجه الخصوص. 

يتلخص مـدلول الدبلوماسية غري الحكومية 

يف الجهود التي يقوم بها األشخاص غري الرسميني 

الحكومية ومنظمات  الدولية غري  املنظمات  من 

يف  الطبيعيني  األفراد  وحتى  املدني  املجتمع 

ترقية  السيما  الدولية،  الحياة  مجاالت  مختلف 

دبلوماسية المنظمات غير الحكومية
في السياسة الخارجية الفلسطينّية

وضمان  كرامته،  عىل  والحفاظ  اإلنسان  حقوق 

حياة الئقة له من خالل دعم جهود السالم وحل 

استخدام  من  والحد  سلميا،  الدولية  النزاعات 

الكوارث  ومواجهة  الدولية،  العالقات  يف  القوة 

واملشكالت ذات الطابع العاملي.

مقدمة
الساحة  عىل  حصلت  التي  التغريات  أدت 

وتصدع  الباردة  الحرب  انتهاء  منذ  الدولية 

ذات  املشاكل  تنامي  إىل  السوفياتي  االتحاد 

الطابع العاملي وبداية السري نحو الديمقراطية 

التكنولوجي  التطور  وكذا  الفقرية،  البلدان  يف 

اإلقليمية...،  والنزاعات  البيئية،  واملشكالت 

دور  لتفعيل  خصبا  مناخا  شكلت  عوامل  كلها 
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املنظمات غري الحكومية وتنوعه عرب مختلف تلك 

املجاالت، ما أّهلها لتصبح رشيكا مهما بالنسبة 

مركزا  وإعطائها  املتحدة  لألمم  التابعة  للّجان 

استشاريا، كما عملت بعض املنظمات اإلقليمية 

مكوناتها،  ضمن  املدني  املجتمع  إدماج  عىل 

إقليمية  كمنظمة  ــي  األوروب االتحاد  فمثال 

غري  املنظمات  مع  التعاون  الواقع  عليه  فرض 

كاملركز  استشاريا  مركزا  وإعطائها  الحكومية 

سلك  كما  املتحدة،  األمم  لدى  الذكر  سالف 

االتحاد اإلفريقي مسلك االتحاد األوروبي، األمر 

الحكومية  غري  املنظمات  تثبيت  إىل  أدى  الذي 

ومع  الدويل،  املستوى  عىل  القانوني  وجودها 

الخاصة  الوطنية  للقوانني  خاضعة  تبقى  ذلك 

التابعة للدولة التي أنشئت فيها، أو التي يوجد 

الدويل،  للقانون  وليس  فيها  االجتماعي  مقرها 

وذلك ما يدعوها إىل استخدام طرق غري مبارشة 

من  كالضغط  الدولية،  الشؤون  عىل  التأثري  يف 

أجل إبرام اتفاقيات دولية تنظم مسألة معينة، 

أو مجرد املساهمة يف أعمال ميدانية تهدف إىل 

تحقيق نتائج محدودة. 

دبلوماسية  الحكومية  غري  الدبلوماسية  تعد 

للعالم،  جديد  تصور  وضع  تحاول  تحويلية 

الشكل  من  العاملية  األولويات  له  وفقا  تتحول 

الحايل إىل شكل جديد، يسوده التكافل والتعاون 

بتحديد  القوة  استخدام  مجال  يف  الدول  بني 

ويف  جهة،  من  أسلحة  من  استخدامه  يمكن  ما 

طريقة وظروف استخدامها من جهة ثانية، مما 

يجعل األولويات اإلنسانية مقدمة عىل املصالح 

العالقات  بذلك  فتصبح  للدول،  االسرتاتيجية 

الدولية، عالقات بني الشعوب ال بني الدول.

إشكالية الدراسة
تثري الدراسة تساؤال رئيسا يمثل إشكاليتها 

دبلوماسية  أهمية  مدى  ما  وهو:  الرئيسة 

املنظمات غري الحكومية يف السياسة الخارجية 

يف التأثري عىل الشؤون الدولية؟

تساؤالن  الرئيسة  اإلشكالية  هذه  عن  يتفرع 

فرعيان:

إىل أيَّ مدى َنَجَحت املنظمات غري الحكومية • 

يف لعب دور يف السياسة الخارجية؟ 

دبلوماسية •  قدمتها  التي  املُساَهَمِة  هي  ما 

الفلسطينية  الحكومية  غري  املنظمات 

الخارجية  السياسة  أَْهــداِف  َتْحقيِق  يف 

الفلسطينية؟

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إىل توضيح مدى أهمية 

املنظمات غري الحكومية كأداة مهمة يف السياسة 

السياسة  عىل  األداة  هذه  وأثر  الخارجية، 

الخارجية  السياسة  وعىل  عموما،  الخارجية 

الفلسطينية عىل وجه الخصوص.

أهمية الدراسة
املنظمات  دبلوماسية  أهمية  ِدراَســة  إنَّ 
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من  لها  الخارجية  السياسة  يف  الحكومية  غري 

ُد وجاهتها وأهميتها، فاملَوْضوع  األسباب ما ُيؤَكِّ

مكانة  من  املنظمات  لهذه  ملا  الدراسة  يستحق 

الصعيدين  عىل  األخرية  العقود  خالل  تبوأتها 

جهة  ومن  جهة،  من  هذا  والــدويل،  الوطني 

أتاحتها   - قدرة  من  املنظمات  لهذه  ملا  ثانية 

يف  التأثري  عىل   - والدولية  الوطنية  مكانتها  لها 

السياسات الخارجية للدول واملنظمات الدولية 

واإلقليمية تجاه القضايا محل اهتمام املنظمات 

غري الحكومية.

منهجية الدراسة
الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم   

مصادرها  من  املعلومات  جمع  عرب  التحلييل 

املختلفة حول دور املنظمات غري الحكومية يف 

وإبداء  الدور  هذا  الخارجية، وتحليل  السياسة 

استخدم  كما  ذلك،  األمر  اقتىض  كلما  الرأي 

املعلومات  َتْقييم  عرب  التاريِخّي  املنهج  الباحث 

وصحتها،  أصالتها  بتحديد  باملايض  املتصلة 

َعىل  الحصول  بَهَدف  األصيلة  املصادر  وتحليل 

هذا  استخدام  تم  َحيُْث  ذات مصداقية،  بيانات 

أسس  تقيص  بغرض  الِدراَسة  هذه  يف  املنهج 

السياسة  يف  الحكومية  غري  املنظمات  دور 

وصوال  التاريِخيّة  مراحلها  وتتبع  الخارجية 

ولتحقيق  بالِدراَسة.  املستهدفة  الزمنية  للفرتة 

الَعوَْدة إىل املصادر العلمية املوثوقة،  ذلك تمت 

وترصيحاٍت  وَوثاِئق،  ودراســات،  كتب،  من 

إِعالميٍة، ومراسالٍت، وخطاباٍت، ومقاالٍت، حول 

املَوْضوع قيد الدراسة.

حدود الدراسة
الحكومية  غري  املنظمات  دبلوماسية  تشكل 

املَوْضوعية  الُحدود  الخارجية  السياسة  يف 

للدراسة، بينما يمتد اإلطار الزمني للدراسة منذ 

العام  يف  الفلْسطينيّة  الوََطنِيَّة  لَْطة  السُّ تأسيس 

الضفة  ل  وتشكِّ  ،2020 العام  1٩٩٤وحتى 

غزة  وقطاع  الرشقيّة  القدس  فيها  بما  الغربية 

)األرايض الفلسطينية املحتلة منذ العام 1٩6م( 

اإلطار املكاني لها.

هيكلية الدراسة
َموْضوع  َتناَول  إىل  الدراسة  هذه  تسعى 

يف  الحكومية  غري  املنظمات  دبلوماسية  أهمية 

بني  الواقعة  الفرتة  خالل  الخارجية  السياسة 

باملنهج  بذلك  مستعينة  1٩٩٤م-2020م، 

تحليل  ِخالل  من  التاريِخّي،  واملنهج  الوصفي، 

السياسة  يف  الحكومية  غري  املنظمات  دور 

هذه  عمل  رشعية  ومصادر  الخارجية، 

املنظمات، واألسس القانونية التي تستند إليها، 

وتقيص أسس وتطور هذا الدور وتتبع مراحله 

املستهدفة  الزمنية  الفرتة  إىل  التاريِخيّة وصوال 

غري  املنظمات  دور  دراسة  مع  بالدِّراَسِة، 

الخارجية  السياسة  يف  الفلسطينية  الحكومية 

ما  خالل  ومن  حالة،  كدراسة  الفلسطينية 
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سبق، تم تقسيم الدراسة إىل مقدمة، ومبحثني، 

تناول  واملراجع،  للمصادر  وقائمة  وخاتمة، 

غري  املنظمات  دبلوماسية  أهمية  األول  املبحث 

تناول  بينما  الخارجية،  السياسة  يف  الحكومية 

املنظمات غري  أهمية دبلوماسية  الثاني  املبحث 

الفلسطينية،  الخارجية  السياسة  يف  الحكومية 

النتائج  أهم  الدراسة  استعرضت  الخاتمة  ويف 

التي تم التوصل إليها، واشتملت قائمة املصادر 

واملراجع عىل املصادر واملراجع التي استخدمت 

يف هذه الدراسة.

دبلوماسية  أهمية  األول:  المبحث 
المنظمات غير الحكومية

في السياسة الخارجية
الحكومية  غري  املنظمات  عمل  رشعية  تقوم 

عىل الدور البارز واملؤثر يف الحياة الدولية، مما 

جعلها تتبوأ مكانة مهمة بني أشخاص املجتمع 

تلك  بلوغ  يف  ما ساعدها  ولعل  األخرى،  الدويل 

املكانة، عالقتها بمنظمة األمم املتحدة ومختلف 

األجهزة والوكاالت املتخصصة التابعة لها وكذلك 

واإلقليمية  الدولية  املنظمات  بباقي  عالقاتها 

املنظمات  ارتبط تاريخيا ظهور  األخرى، حيث 

ومرت  وميثاقها،  املتحدة  باألمم  الحكومية  غري 

التاريخية  املحطات  من  بالعديد  العالقة  تلك 

ومؤتمرات  قانونية  بنصوص  ارتبطت  التي 

دولية تبلورت فيها العالقة بينها حتى وصلت 

نصت  فقد  اليوم،  عليه  هي  الذي  الشكل  إىل 

أن:  عىل  املتحدة  األمم  ميثاق  من   )71( املادة 

يجري  أن  واالجتماعي  االقتصادي  “للمجلس 

غري  الهيئات  مع  للتشاور  املناسبة  الرتتيبات 

يف  الداخلة  باملسائل  تعنى  التي  الحكومية 

اختصاصه، وهذه الرتتيبات قد يجريها املجلس 

ذلك  إذا رأى  قد يجريها  مع هيئات دولية كما 

مع  التشاور  وبعد  محلية  هيئات  مع  مالئما 

شكلت  وقد  الشأن”.1  ذي  املتحدة  األمم  عضو 

هذه املادة األساس القانوني لعمل املنظمات غري 

األخرية صفة  لهذه  امليثاق منح  الحكومية، ألن 

أو مركزا استشاريا حيث يمكن أن يستعني بها 

املجلس االقتصادي واالجتماعي يف املجاالت التي 

املنظمات  دور  لكن  اختصاصه،  ضمن  تدخل 

املجلس  مع  االستشاري  عملها  عىل  يقترص  لم 

مكونات  كل  مع  عالقات  شبكة  كونت  إنها  بل 

املنظومة األممية وحتى املنظمات اإلقليمية.

يمنحه  الذي  االستشاري  املركز  يستند 

املجلس االقتصادي واالجتماعي للمنظمات غري 

الحكومية، إىل املادة 71 من امليثاق سالف الذكر، 

العام 1٩٤8، ثم تم  وكان أول استخدام له يف 

وضع مجموعة من النصوص القانونية املنظمة 

لهذا املركز يف العام 1٩٥0 التي عدلت يف العام 

ويشكل   ،1٩٩6/٣1 رقم  للقرار  وفقاً   1٩٩6

عالقة  لتنظيم  القانوني  األساس  القرار  هذا 

االقتصادي  باملجلس  الحكومية  غري  املنظمات 

القرار لتحسني تلك  واالجتماعي، وقد جاء هذا 

العالقة وتطويرها، ومما جاء يف ذلك القرار أنه 
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عرّف املنظمة غري الحكومية بأنها “تلك املنظمات 

أو  العمومية  السلطات  قبل  من  تنشأ  ال  التي 

ال  لكن  الدولية،  للمنظمات  التابعة  السلطات 

تلك  يمثلون  من  بعض  إرشاك  من  ذلك  يمنع 

أال يكون لهم دخل يف توجيه  السلطات برشط 

وأن  الحد من حريتها،  أو  املنظمة  تلك  قرارات 

يكون الدعم املايل ملرشوعاتها مقترصا فقط عىل 

تربعات  أو  اشرتاكات  من  أعضاؤها  يودعه  ما 
وأن تعلم األمم املتحدة بحركة تلك األموال”.2

الساحة  عىل  حصلت  التي  التغريات  أدت 

وتصدع  الباردة  الحرب  انتهاء  منذ  الدولية 

االتحاد السوفياتي بما يف ذلك تنامي املشاكل ذات 

الطابع العاملي وبداية السري نحو الديمقراطية 

التكنولوجي  التطور  وكذا  الفقرية،  البلدان  يف 

إىل  اإلقليمية...،  والنزاعات  البيئية،  واملشكالت 

تشكيل مناخ خصب لتفعيل دور املنظمات غري 

املجاالت،  تلك  مختلف  عرب  وتنوعيه  الحكومية 

للّجان  بالنسبة  مهما  رشيكا  لتصبح  أّهلها  ما 

تلك  بني  الرابطة  تظهر  املتحدة.  لألمم  التابعة 

اللجان واملنظمات من خالل نقطتني رئيستني: 

أوالهما أن املنظمات غري الحكومية تقدم للجان 

كل املعلومات الواقعية يف الشؤون التي تخصها 

السيما يف مجال االنتهاكات وما يتعلق بوضعية 

الواقع،  أرض  عىل  واالتفاقيات  املرشوعات 

للمنظمات غري  اللجان  تسمح  ثانية  ومن جهة 

الحكومية بحضور مناقشاتها العامة واملشاركة 

اللجان:  تلك  أهم  ومن  نشاطاتها،  جميع  يف 

لجنة حقوق اإلنسان ولجنتها الفرعية ملكافحة 

املرأة،  وضع  ولجنة  األقليات،  وحماية  التمييز 

التنمية  ولجنة  االتفاقية،  والهيئات  واللجان 

ولم  املستدامة،  التنمية  ولجنة  االجتماعية، 

اللجان فحسب،  املنظمة عند هذه  يتوقف دور 

وإنما تعداه ليشمل جميع الوكاالت املتخصصة 

منظمة  مثل  املتحدة،  لألمم  التابعة  والربامج 

املتحدة ملكافحة  األمم  الدولية، وبرنامج  العمل 

اإليدز، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وصندوق 

“اليونيسيف”،  والعائلة  للطفل  املتحدة  األمم 
وصندوق األمم املتحدة للسكان.٣

عىل  اإلقليمية  املنظمات  بعض  عملت  كما 

إدماج املجتمع املدني ضمن مكوناتها، فاالتحاد 

الواقع  عليه  فرض  إقليمية  كمنظمة  األوروبي 

التعاون مع املنظمات غري الحكومية وإعطائها 

لدى  الذكر  السالف  كاملركز  استشاريا  مركزا 

األمم املتحدة، فقد اعتمد مجلس أوروبا العديد 

استشاريا  مركزا  ومنحها  املنظمات  تلك  من 

لديه، كما سلك االتحاد اإلفريقي مسلك االتحاد 

امليثاق  من  الرابعة  املادة  يف  جاء  إذ  األوروبي 

الدول  “تؤكد  اإلفريقي:  لالتحاد  التأسييس 

اإلفريقية  الشعوب  مشاركة  رضورة  األطراف 

تم  املادة  هذه  عىل  وبناء  املنظمة”،٤  نشاط  يف 

إنشاء املجلس االقتصادي واالجتماعي والثقايف 

اإلفريقي الذي يعمل عىل تأكيد وتوطيد العالقة 

بني االتحاد واملنظمات غري الحكومية.

يمكن القول إن تلك األسس القانونية واملكانة 
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الحكومية  املنظمات غري  ما جعل  الدولية، هي 

تثبت وجودها القانوني عىل املستوى الدويل، ومع 

الخاصة  الوطنية  للقوانني  خاضعة  تبقى  ذلك 

التابعة للدولة التي أنشئت فيها، أو التي يوجد 

الدويل،  للقانون  وليس  بها  االجتماعي  مقرها 

مبارشة  غري  طرق  الستخدام  يدعوها  ما  وذلك 

من  كالضغط  الدولية،  الشؤون  عىل  التأثري  يف 

أجل إبرام اتفاقيات دولية تنظم مسألة معينة، 

أو مجرد املساهمة يف أعمال ميدانية تهدف إىل 
تحقيق نتائج محدودة.٥

دبلوماسية  الحكومية  غري  الدبلوماسية  تعد 

للعالم،  جديد  تصور  وضع  تحاول  تحويلية 

من  العاملية  األولويات  كل  له  وفقا  تتحول 

التكافل  الحايل إىل شكل جديد، يسوده  الشكل 

القوة  استخدام  مجال  يف  الدول  بني  والتعاون 

من  أسلحة  من  استخدامه  يمكن  ما  بتحديد 

جهة، ويف طريقة وظروف استخدامها من جهة 

مقدمة  اإلنسانية  األولويات  يجعل  مما  ثانية، 

عىل املصالح االسرتاتيجية للدول، فتصبح بذلك 

بني  ال  الشعوب  بني  عالقات  الدولية،  العالقات 

الدبلوماسية  مـدلول  إن  القول  ويمكن  الدول. 

يقوم  التي  الجهود  يف  يتلخص  الحكومية  غري 

املنظمات  من  الرسميني  غري  األشخاص  بها 

الدولية غري الحكومية ومنظمات املجتمع املدني 

مجاالت  مختلف  يف  الطبيعيني  األفراد  وحتى 

اإلنسان  حقوق  ترقية  السيما  الدولية،  الحياة 

والحفاظ عىل كرامته، وضمان حياة الئقة له من 

خالل دعم جهود السالم وحل النزاعات الدولية 

العالقات  يف  القوة  استخدام  من  والحد  سلميا، 

ذات  واملشكالت  الكوارث  ومواجهة  الدولية، 
الطابع العاملي.6

تأثريا  الحكومية  غري  الدبلوماسية  تمارس 

موازية  دبلوماسية  ليست  فهي  مبارش،  غري 

لها  وإنما هي موجهة  الحكومية،  للدبلوماسية 

فحسب، ألن الدول هي التي توقع عىل االتفاقيات 

الدولية وتلتزم بها، وبالتايل فالدبلوماسية غري 

الحكومية تشمل مرحلتني أساسيتني: األوىل غري 

حكومية محضة، والثانية تتفاعل فيها املنظمات 

الحكومية؛  الفاعلة  الجهات  مع  الحكومية  غري 

غري  املنظمة  هذه  قيام  من  يكون  فاالنطالق 

والدويل  الوطني  العام  الرأي  بتعبئة  الحكومية 

ووزن  قوة  عىل  للحصول  املثارة،  بالقضايا 

تفاوضها  خالل  ثانية  مرحلة  يف  تستخدمهما 

مع الجهات الفاعلة الحكومية، التي تأخذ بعني 
االعتبار مقرتحات وآراء هذه املنظمات.7

املنظمات  دبلوماسية  مصطلح  اعتماد  إن 

غري الحكومية بدل الدبلوماسية غري الحكومية 

يؤكده الواقع العميل لهذه الدبلوماسية، فالفاعل 

الرئيس فيها هو املنظمات غري الحكومية التي 

وتأخذ  الواحدة،  الدولة  حدود  نشاطها  يتعدى 

األشكال  من  شكال  عملها  أثناء  املنظمات  تلك 
الثالثة اآلتية:8

يكاد  الحكومية:  غري  الدولية  املنظمات   -

غري  الدولية  املنظمات  نشاط  يخرج  ال 
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الحكومية عن أحد املجاالت األربعة األساسية 

للتضامن الدويل: الدفاع عن حقوق اإلنسان، 

وتقديم املساعدة اإلنسانية يف حالة الطوارئ، 
وحماية البيئة، ودعم التنمية.9

- نشاط اتحادات املنظمات غري الحكومية 

ذات االهتمامات املشرتكة: بغرض تنسيق 

الجهود بينها تقوم املنظمات غري الحكومية 

اتحادات  بتشكيل  نفسه،  املجال  يف  العاملة 

تسهل عملها وتسهم يف تحقيق التكافل بينها 

بهدف الوصول إىل الغايات املشرتكة للجميع. 

فنجد اتحاد املنظمات غري الحكومية يف العالم 

اإلسالمي الذي يهدف إىل تعزيز التنسيق بني 

املنظمات غري الحكومية يف العالم اإلسالمي، 

واتخاذ موقف مشرتك يف ما يتعلق باألحداث 

ذاته  والشأن  الجارية،  الدولية  واملتغريات 

 ”Caritas“ كاريتاس  ملنظمة  بالنسبة 

غري  الكاثوليكية  املنظمات  كل  تجمع  التي 

الحكومية، وتوجد العديد من هذه االتحادات 

العلمية  الثقافية  املجاالت  يف  واالئتالفات 
االجتماعية.10

غري  للمنظمات  الوطنية  االتحادات   -

لجميع  االتحادات  هذه  تسمح  الحكومية: 

واملحلية  الوطنية  الحكومية  غري  املنظمات 

وعمليات  العامة  املناقشات  يف  باملشاركة 

جرسا  تشكل  بذلك  فهي  الدولية،  التفاوض 

إىل  الوطنية  الجمعيات  تلك  نشاط  ينقل 

من  الرئيس  الهدف  يكون  الدويل،  النطاق 

خالله خلق برامج وطنية وتحالفات إقليمية 
ودولية لتنفيذ تلك الربامج.11

غري  الدولية  املنظمات  من  يجعل  ما  إن 

تمتعها  الدوليني  الفاعلني  أهم  أحد  الحكومية 

الدولية،  الصفة  مثل  الخصائص،  من  بالعديد 

الطوعية،  والصفة  الحكومية،  غري  والصفة 

وصفة الدوام، وصفة التخصص، وصفة ذاتية 

التمويل، كما تتميز أيضا بشخصيتها االعتبارية 

واملبادرة  املنشئ،  واإلطار  التنظيمي،  وهيكلها 

وغريها  الخصائص  هذه  ألعضائها،12  الفردية 

تتشابه وتتشابك مع خصائص دبلوماسية تلك 

املنظمات، وتعتمد هذه املنظمات يف معلوماتها 

وبياناتها عن الدول عىل املنظمات الوطنية غري 

ومعلومات  بتقارير  تزودها  التي  الحكومية 

موضوع  وفق  الوطنية  الحالة  عن  وبيانات 

اختصاص عملها.

غري  للمنظمات  الرئيسة  الوظائف  تأخذ 

مبارش  علني  شكل  رئيسني،  شكلني  الحكومية 

يتمثل يف قيامها باملهام امليدانية التي أنشئت من 

أجلها، وشكل آخر غري مبارش يرتكز باألساس 

بمختلف  القرار  صانعي  عىل  الضغط  إىل 

عىل  املنظمات  هذه  تأثري  عماد  وهو  الوسائل، 

املنظمات  هذه  وتستخدم  الدولية،1٣  العالقات 

مهمتها  ممارستها  يف  أساسية  وسائل  ثالث 

الدبلوماسية:

املنظمات  تصدر  التقارير:  األوىل-  الوسيلة 

الحكومية تقارير دورية تجمع  الدولية غري 
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فيها النشاطات التي تقوم بها خالل السنة، 

وتوزعها عىل أقاليم الدول التي تنشط فيها 

وتضم هذه التقارير باألساس كل املعلومات 

املتعلقة بتخصصها، وما يمسه من انتهاكات 

هذه  وإحــصــاءات،  واقعية  ــاع  أوض أو 

الدورية تحتوي معلومات تحرص  التقارير 

وتزييفها  إخفائها  عىل  الغالب  يف  األنظمة 

أمام  وشكلها  سمعتها  عىل  الحفاظ  بهدف 

املعلومات  إذا ما تعلقت هذه  العالم، السيما 

بانتهاكات حقوق اإلنسان أو انخفاض نسبة 

األمية  نسب  أو  األمراض  انتشار  أو  النمو 

والتمييز  العرقي  والتمييز  والفقر  والجوع 

وسيلة  التقارير  هذه  تشكل  املرأة.14  ضد 

الدولية  املنظمات  تستخدمها  قوية  ضغط 

املعنية  الدول  إقناع  أجل  من  الحكومية  غري 

القيام بإصالحات وترشيع قوانني  برضورة 

ترضخ  املعنية  والدول  رؤاها،  وفق  تسري 

هذه  تأثري  من  تخىش  ألنها  الضغط  هذا  إىل 

التقارير عىل املعونات واملساعدات التي تمنح 

لها من خالل الجهات املانحة، كما أن التغرّي 

يف مفهوم السيادة جعل الدول تخىش التدخل 

فيها بحجة حماية حقوق اإلنسان واألقليات، 

فليس من مصلحتها أن تشهر تقارير بأنها 

نظم  أنها  أو  اإلنسان،  لحقوق  منتهكة  دول 

دكتاتورية غري ديمقراطية، أو نظم تمييزية، 

للتدخل. فتقارير منظمة  ما يجعلها عرضة 

بلدان  أسماء  سنويا  تضم  الدولية  العفو 

العالم مع رشح مبسط ملدى انتهاك كل منها 

االتفاقيات  تجاوزها  ومدى  اإلنسان  حقوق 
الدولية املعنية بها.15

تقوم  املبارش:  االتصال  الثانية-  الوسيلة 

املنظمة باالتصال املبارش مع رئيس أو ملك 

الدولة التي يمارس فيها نوع من االنتهاكات 

ألجل  أو  املنظمة،  عمل  بمجال  تتعلق  التي 

جديدة  إجــراءات  اتخاذ  رضورة  توضيح 

ملعالجة مشكالت معينة تتعلق بجوهر عمل 

املنظمة، فقد قامت منظمة العفو الدولية مثال 

لحثها  املرصية  بالرئاسة  املبارش  باالتصال 

املحاكم  إىل  املدنيني  إحالة  عن  الكف  عىل 

من  املتهمني  هؤالء  تحرم  ألنها  العسكرية، 

حقوقهم يف محاكمة عادلة وحرة وكذا حقهم 

منبهة  أعىل،  محكمة  إىل  استئناف  تقديم  يف 

القاسية  واملعاملة  التعذيب  ممارسة  أن  إىل 

عىل نطاق واسع كانت بسبب تقاعس الدولة 

فيها،16  املتورطني  األمن  رجال  متابعة  عن 

املبارش  باالتصال  املنظمة  ذات  قامت  وقد 

يف  الوضع  ملناقشة  املغربية  السلطات  مع 

إىل  تهدف  إجراءات  من  الغربية  الصحراء 

الرسي،  االعتقال  ضحايا  أهايل  تعويض 

الرأي  سجناء  عن  باإلفراج  املطالبة  وكذا 

العام، وإلغاء كل املواد القانونية التي تسمح 

للتعذيب  إىل وضع حد  تدعو  كما  بسجنهم، 

هذه  جميع  يف  وافية  تحقيقات  وإجــراء 

عن  املسؤولني  إلفالت  حد  ووضع  الحوادث 
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االنتهاكات من العقاب. 	1

جهات  مع  التنسيق  الثالثة-  الوسيلة 

أخرى: تقوم املنظمات الدولية غري الحكومية 

بوظائفها بالتعاون مع كيانات دولية أخرى 

السيما منظمة األمم املتحدة التي تزودها بكل 

املعلومات التي تحتاج إليها لرسم سياساتها 

مع  تعاونها  يكون  املعنية، وقد  الدول  تجاه 

منظمات أخرى حكومية منها وغري حكومية 

لحقوق  املتوسطية  األوروبية  الشبكة  مثل 

اإلنسان،  حقوق  مراقبة  ومنظمة  اإلنسان، 

لجنة  اإلنسان،  لحقوق  الــدويل  االتحاد 

حماية  مرصد  اإلنسان،  لحقوق  املحامني 

املدافعني عن حقوق اإلنسان، املنظمة العاملية 

التي  املنظمات  هذه  التعذيب…  ملناهضة 

هذه  قدرة  إحكام  إىل  معها  التنسيق  يهدف 

املنظمات عىل التحكم يف املعلومات املوجودة 

إىل  الوصول  سبيل  يف  واستخدامها  لديها 

مبتغاها اإلنساني.	1 ال يتوقف التنسيق عىل 

املنظمات الحكومية وغري الحكومية األخرى، 

بل يتعداه إىل التنسيق والتعاون مع السلطات 

واألنظمة والوزارات، كما هو الحال بالنسبة 

التي  الشكاوى  من  التحقق  عىل  للعمل 

جدواها  مدى  ودراسة  املترضرون  يرفعها 

العقاب  مرتكبيها  تلقي  ومدى  وصحتها، 

الدولة  يهم  ذلك  ألن  منه،  إفالتهم  وعدم 

يهمها  الحكومية  فالسلطات  معا،  واملنظمة 

ومن  جهة،  من  الجناة  عىل  العقوبة  تنفيذ 

عىل  التحقيقات  هذه  تساعدها  ثانية  جهة 

تحسني صورتها من كل ما يلحقها من تلفيق 

وادعاءات مغرضة، هدفها التشويش وإثارة 

البلبلة يف األوساط العامة محليا ودوليا، أما 

إىل  التوصل  فإن  الحكومية  غري  املنظمات 

الحقائق املوضوعية يساعدها يف تحديد مدى 

قدرتها عىل نرش أهدافها وحرص الدول عىل 

االلتزام بها.

دبلوماسية  أهمية  الثاني:  المبحث 
المنظمات غير الحكومية

في السياسة الخارجية الفلسطينية
باهتمام  الحكومية  غري  املنظمات  حظيت 

بدورها  اعرتافا  الــدويل،  املستوى  عىل  كبري 

التنموي، ودورها يف مجال العالقات بني الدول 

فإن  الفلسطيني،  املستوى  عىل  والشعوب. 

املنظمات غري الحكومية تشكل جزءا مهما من 

رئيسا  ومكونا  الفلسطيني،  املجتمعي  النسيج 

طرف  وهي  التنظيمية،  بنيته  مكونات  من 

وتعود  الفلسطينية،  التنموية  العملية  يف  مهم 

إىل  فلسطني  يف  الحكومية  غري  املنظمات  نشأة 

القرن  من  الثاني  النصف  إىل  يصل  بعيد  زمن 

يف  املنظمات  هذه  وتستند  عرش.1٩  التاسع 

“قانون  إىل  الفلسطينية  القانونية  رشعيتها 

األهلية  والهيئات  الخريية  الجمعيات 

غري  املنظمات  لعبت   .”٢٠٠٠ لسنة   ١ رقم 

تأسيسها،  بداية  منذ  الفلسطينية  الحكومية 
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أدوارا مختلفة ومتباينة انسجمت مع الظروف 

بها  مر  التي  واالقتصادية  السياسية  واألوضاع 

الدور يف ظل  هذا  وتزايد  الفلسطيني،  املجتمع 

منذ  الفلسطينية  لألرايض  اإلرسائييل  االحتالل 

املراحل  من  الكثري  يف  لتشكل  1٩67م،  العام 

قاعدة النطالق املقاومة الجماهريية. إن تجربة 

عمل هذه املؤسسات هي تجربة فريدة، تتمتع 

برامجها،  طبيعة  يف  تجلّت  كبرية  بخصوصية 

عىل  القدرة  يف  ساهمت  بطريقة  صيغت  التي 

لتطور  املختلفة  املراحل  يف  والتأثري  التكيف 

بني  نشاطاتها  تعددت  الفلسطينية.20  القضية 

الداخل الوطني والخارج الدويل. لعبت املنظمات 

غري الحكومية الفلسطينية دورا مهما يف ممارسة 

الدبلوماسية الشعبية عىل الصعيد الدويل، جاء 

هذه  بها  حظيت  التي  املكانة  من  انطالقا  ذلك 

ووكاالتها  الدولية  املنظمات  لدى  املنظمات 

الشبكات  إىل  إضافة  وبرامجها،  املتخصصة 

الوطنية واإلقليمية والعاملية التي انضوت تحت 

أو  عاملة  عضويات  يف  تنضوي  حيث  مظلتها، 

واملنظمات  الشبكات  من  العديد  يف  استشارية 

اإلقليمية والدولية ذات الحضور الدويل الكبري، 

واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  أهمها:  لعل 

التابع لألمم املتحدة، لجنة الحقوقيني الدولية/ 

لحقوق  املتوسطية  األوروبية  الشبكة  جنيف، 

ملناهضة  الدولية  املنظمة  كوبنهاجن،  اإلنسان/ 

اإلنسان/  لحقوق  الدولية  الفيدرالية  التعذيب، 

باريس، التحالف الدويل ملالحقة مجرمي الحرب 

لحقوق  األوروبي  العربي  املركز  ايكاوس،   -

اإلنسان والقانون الدويل.21 

دور  بخصوص  أكاديمية  دراسات  تشري 

اإلعالم الرسمي الفلسطيني يف التأثري عىل الرأي 

العام الدويل إىل مؤرشات سلبية تتمثل يف ضعف 

الفلسطينية،  اإلعالم  وسائل  يف  اللغوي  التنوع 

اهلل(  ورام  غزة  )يف  الفلسطيني  اإلعالم  وتركيز 

أكثر  الفلسطينية  الداخلية  الرصاعات  عىل 

ونقص  الدويل،  املجتمع  نحو  التوجهات  من 

التواصل  كيفية  يف  الخبرية  اإلعالمية  الخربات 

مع املجتمع الدويل. وتدل املعطيات املتوفرة أن 

الفلسطينية  الحكومية  غري  املنظمات  هيئات 

بشكل  الدولية،  نظريتها  مع  تواصال  حققت 

الوطنية  السلطة  أنجزته  ما  عن  أهمية  يقل  ال 

الفلسطينية عىل هذا الصعيد،22 ومع عدم وجود 

مراكز مستقلة الستطالع الرأي لرفد املعلومات 

فإن هذه  الدولية،  الساحة  التأثري يف  حول هذا 

الفعاليات واألوساط التي  املنظمات تعتمد عىل 

حيث  العام،  الرأي  ملعرفة  محيطها  يف  تعمل 

يعتقد وسام أبو الهيجا عضو اللجنة اإلعالمية 

شعبية  أن  أوروبا،  فلسطينيي  مؤتمر  لتنظيم 

القضية الفلسطينية تشهد زخماً متزايداً حول 

املنظمات  هذه  تطرحها  التي  الحيوية  القضايا 

غزة،  قطاع  عن  الحصار  لرفع  الدعوة  مثل 

والدعوة إلزالة جدار الفصل العنرصي يف الضفة 

الغربية .. وغريها.2٣ إن مؤتمر فلسطينيي أوروبا 

الحكومية  غري  املنظمات  إحدى  ثمار  أحد  هو 
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الفلسطيني يف  العودة  الفلسطينية، وهو مركز 

بتفعيل  تعنى  فلسطينية  مؤسسة  وهو  لندن، 

بحقهم  واملطالبة  الشتات،  فلسطينيي  قضية 

يشكل  كمركز  وهو  ديارهم،  إىل  العودة  يف 

يكون  أن  إىل  يسعى  أكاديميا  إعالميا  مصدرا 

للقضية  السيايس  والنشاط  للمعلومات  رديفا 

العودة  حق  مسألة  وخصوصا  الفلسطينية 

أهدافه  أهم  ومن  له،  مقرا  لندن  من  ويتخذ 

الرأي  “تعريف  الرسمي  موقعه  يف  ورد  كما 

باألبعاد  بريطانيا  يف  وخاصة  أوروبا  يف  العام 

الحقيقية للقضية الفلسطينية، وتسليط الضوء 

واملساهمة  الضائعة،  الفلسطينية  الحقوق  عىل 

الشتات  فلسطينيي  عودة  قضية  تفعيل  يف 

ثانيا،  وإنسانية  أوال  سياسة  قضية  باعتبارها 

عريضا  مشرتكا  قاسما  تشكل  أنها  وباعتبار 

توجهاتهم  كانت  أيا  الفلسطينيون  عليه  يلتقي 

يقوم  املركز  فإن  ذلك  سبيل  ويف  السياسية، 

العالقات  ويوطد  ودعائية،  إعالمية  بحمالت 

القرار  وصناع  الساسة  مع  واالتصاالت  العامة 

الربملان  داخل  حمالت  وينفذ  بريطانيا،  يف  

الربيطاني، ويعمل عىل إعالم النواب باهتماماته 

بشكل  الفلسطينيني  الالجئني  يمس  فيما 

الرأي  أو غري مبارش، ويشارك يف حشد  مبارش 

والدويل  واإلسالمي  والعربي  الفلسطيني  العام 
ملمارسة الضغط عىل األطراف املعنية.2٤

ومن الحمالت الدولية التي نفذتها املنظمات 

غري الحكومية الفلسطينية “الحملة الشعبية ضد 

الجدار يف الضفة الغربية”، حيث بدأت الحملة 

بمبادرة من شبكة املنظمات البيئية الفلسطينية 

حملة  وهي  2002م،  العام  يف  الحكومية  غري 

شعبية تقوم عىل عمل الفئات واللجان الشعبية 

الحملة  وترى  الجدار،  ضد  نفسها  تنظم  التي 

أن الجدار يقوم عىل أساس سيايس ال أمني كما 

منظمة   12 من  الحملة  وتدار  إرسائيل،  تدعي 

للمحافظات  شعبية  لجنة  و11  حكومية  غري 

الحملة  وتتخصص  الضفة،  يف  عرشة  اإلحدى 

قد صنع هجرة جديدة  كونه  الجدار  يف قضية 

العنرصي  الفصل  جدار  “أوقفوا  شعار  رافعة 

االستعماري، ليهدم الجدار وتزال آثاره، وتعاد 

وتتمثل  أصحابها”،  إىل  صودرت  التي  األرض 

اسرتاتيجيات الحملة ببناء قاعدة تضامن عاملية 

حق  فيها  بما  الفلسطينية  الثوابت  عىل  مبنية 

العودة وقضية الالجئني، والخروج من اإلطارين 

األمريكي واألوروبي للعالقات الفلسطينية الذي 

وفرض  باملقاطعة  واملطالبة  أوسلو،  بعد  ساد 

العقوبات عىل إرسائيل وعزلها، ومن اإلنجازات 

التي تعدها الحملة غاية يف األهمية املشاركة يف 

املدني  املجتمع  ملنظمات  املتحدة  األمم  مؤتمر 

الذي أقر إطالق حملة دولية ضد الجدار، وإعداد 

أوراق العمل مع طاقم شؤون املفاوضات فيما 

إدانة  شكل  الذي  الهاي  محكمة  بفتوى  يتعلق 

من  كل  يف  االجتماعية  واملنتديات  إلرسائيل، 
أوروبا والربازيل وفنزويال والباكستان.2٥

الحكومية  غري  املنظمات  عملت  كما 
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العنرصية  املمارسات  كشف  عىل  الفلسطينية 

الشعب  بحق  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات 

الجهات  جميع  إىل  وإيصالها  الفلسطيني 

برامج  تفعيل  عىل  وعملت  والعربية،  الدولية 

التبادل الثقايف والتعليمي مع مؤسسات املجتمع 

تقديم  بهدف  العام،  دول  مختلف  يف  املدني 

صورة مرشقة عن الشعب الفلسطيني وقضيته 

وإتاحة  التكنولوجيا  واستخدام  العادلة، 

عىل  تعمل  دولية  شبكات  عمل  يف  املعلومات 

الفلسطيني.26  الشعب  حقوق  ومساندة  دعم 

وتستخدم املنظمات غري الحكومية الفلسطينية 

والحريات  الحقوق  حماية  يف  مختلفة  وسائل 

دولية،  وأخرى  محلية  وسائل  منها  وتعزيزها، 

واملنارصة  الضغط  يف  املحلية  الوسائل  وتتمثل 

لتغيري  القرار  وصناع  الجمهور  عىل  للتأثري 

تستخدم  كما  والقانوني؛  االجتماعي  الوضع 

حقوق  قضايا  عن  الدفاع  يف  الدولية  الوسائل 

األمم  التي تعمل عىل مخاطبة هيئات  اإلنسان، 

لتمارس  اإلنسان،  بحقوق  الخاصة  املتحدة 

ضغوطا عىل الدولة لحملها عىل احرتام التزاماتها 

تعمل  كما  اإلنسان،  بحقوق  املتعلقة  الدولية 

نرش  عىل  الفلسطينية  الحكومية  غري  املنظمات 

النتهاكات  والتوثيق  والرصد  والتمكني،  الوعي 

والبيانات  التقارير  ونرش  اإلنسان،  حقوق 

واملذكرات والعرائض والترصيح لوسائل اإلعالم 

واملتابعة، وفضح االنتهاكات ومرتكبيها وإجراء 

واملنارصة  والضغط  واألبحاث،  الدراسات 

حماية  لضمان  القانوني،  والتدخل  والتحشيد، 
دامغة لحقوق اإلنسان.27

فيها  حققت  التي  القضايا  أبــرز  ومن 

نجاحات  الفلسطينية  الحكومية  غري  املنظمات 

كبرية يف ممارستها للدبلوماسية غري الحكومية 

 ،)BDS( تلك املتمثلة يف حركة مقاطعة إرسائيل

ولعل من املفيد هنا تناول هذه الحركة واالطالع 

طبيعة  عن  واضحة  صورة  يعطي  مما  عليها 

عمل هذه املنظمات عىل الساحة الدولية.

وسحب  إسرائيل  مقاطعة  حركة 
االستثمارات منها وفرض العقوبات 

 ،)BDS( عليها
عاملي،  امتداد  ذات  فلسطينية  حركة  هي 

واملساواة،  والعدالة  الحرية  لتحقيق  تسعى 

الشعب  حقوق  حماية  أجــل  من  وتعمل 

وامتداًدا  للترصف،  القابلة  غري  الفلسطيني 

باملقاومة  الحافل  الفلسطيني  الشعب  لتاريخ 

تجارب  ضمنها  ومن  عقود،  منذ  الشعبية 

املقاطعة السابقة، ال سيّما يف االنتفاضة األوىل، 

ضد  العاملية  النضال  تجارب  من  واستلهاماً 

االضطهاد، بما يف ذلك تجربة جنوب إفريقيا، فقد 

من  الساحقة  الغالبية   200٥/7/٩ يف  أصدرت 

املجتمع املدني الفلسطيني، من أحزاب ونقابات 

نداًء  شعبية،  وحمالت  واتحادات  وهيئات 

تاريخيًا ملقاطعة إرسائيل وسحب االستثمارات 

األساس  شّكل  عليها،  العقوبات  وفرض  منها 
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بيان  يف  جاء  ومما   28،)BDS( املقاطعة  لحركة 

املجتمع املدني: “انطالقاً من انتهاكات إرسائيل 

... وعىل ضوء تجاهل  الدويل  للقانون  املستمرة 

قرارات  من  للمئات  1٩٤8م  عام  منذ  إرسائيل 

األمم املتحدة التي أدانت سياساتها االستعمارية 

ونادت  قانونية،  غري  واعتربتها  والعنرصية، 

ممثلو  نحن  نناشد،   ... ومناسبة  فعالة  بحلول 

املجتمع  منظمات  الفلسطيني،  املدني  املجتمع 

الحية  الضمائر  أصحاب  وكل  العالم  يف  املدني 

بفرض مقاطعة واسعة عىل إرسائيل، وتطبيق 

مشابهة  خطوات  يف  منها،  االستثمارات  سحب 

حقبة  خالل  إفريقيا  جنوب  ضد  املطبقة  لتلك 

األبارتهايد، كما ندعوكم ملمارسة الضغوط عىل 

حكوماتكم من أجل فرض املقاطعة والعقوبات 

الضمائر يف  عىل إرسائيل، ونتوجه إىل أصحاب 

أجل  من  النداء  هذا  لدعم  اإلرسائييل  املجتمع 

تحقيق العدالة والسالم الحقيقي.2٩ هذا البيان 

الذي أطلق عليه اسم نداء املقاطعة الذي وقعت 

فلسطينية  حكومية  غري  منظمة   )172( عليه 

لنشأت  البداية  نقطة  كان  شعبية  واتحادات 

وفرض  االستثمارات  وسحب  املقاطعة  حركة 

اختصاراً  ُتعرف  التي  إرسائيل،  عىل  العقوبات 

اإلنجليزي  اسمها  من  األوىل  الثالثة  باألحرف 

دولة  إىل عزل  العالم  النداء  هذا  يدعو   .”BDS“

والفصل  االستيطاني  واالستعمار  االحتالل 

شتى  يف  اإلرسائييل  )األبارتهايد(  العنرصي 

واالقتصادية،  والثقافية،  األكاديمية،  املجاالت، 

والعسكرية، حتى تنصاع للقانون الدويل وتلبي 

لكي  املطلوب  األدنى  الحد  تشكل  ثالثة رشوط 

يمارس الشعب الفلسطيني يف الوطن والشتات 

مصريه،  تقرير  يف  للترصف،  القابل  غري  حقه، 

وهي: “إنهاء احتالل واستعمار األرايض العربية 

جدار  وتفكيك  كافة،   )1٩67 منذ  )املحتلة 

الفصل العنرصي، وإنهاء أشكال التمييز كافة 

بحقهم  واالعــرتاف  الـ٤8،  فلسطينيي  ضد 

وحماية  واحرتام  الكاملة،  املساواة  يف  األسايس 

العودة  يف  الفلسطينيني  الالجئني  ودعم حقوق 
إىل ديارهم واستعادة ممتلكاتهم”.٣0

األول  ترشين  من  والثالثني  الحادي  يف 

الباسكية،  العمل  شبكة  عقدت   2008

خاٍل  أوسط  رشق  أجل  من  ميواندو  وشبكة 

املنظمات  وشبكة  واالضطهاد،  الحروب  من 

ومركز  “اتجاه”،  وكذلك   -  )PNGO( األهلية 

والحملة  البديلة،  املعلومات  ومركز  بديل، 

والثقافية  األكاديمية  للمقاطعة  الفلسطينية 

“دور  بعنوان:  بلباو  مبادرة  مؤتمر   - إلرسائيل 

أجل  من  العدالة  معركة  يف  املدني  املجتمع 

الذي  للنداء  استكماال  جاء  الذي  فلسطني”، 

الفلسطينية  املدني  املجتمع  مؤسسات  وجهته 

ملقاطعة إرسائيل وسحب االستثمارات منها عام 

التابع  200٥، وإىل مؤتمر ديربان عام 2008 

لألمم املتحدة، الذي وقعت عليه أكثر من ٣000 

دفعا  املؤتمرات  هذه  أعطت  أهلية.٣1  منظمة 

وامليض   )BDS( إرسائيل  مقاطعة  لحركة  مهما 
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الصعيد  تمارسها عىل  التي  نشاطاتها  يف  قدما 

الدويل من خالل ثالثة محاور رئيسة: 

- املقاطعة )Boycott(: تشمل وقف التعامل 

مع إرسائيل، ومقاطعة الرشكات اإلرسائيلية، 

انتهاكاتها  يف  املتواطئة  الدولية  وكذلك 

املؤسسات  ومقاطعة  الفلسطينيني،  لحقوق 

والنشاطات الرياضية والثقافية واألكاديمية 

اإلرسائيلية.

 :)Divestment( االستثمارات  سحب   -

إىل  االستثمارات  سحب  حمالت  تسعى 

مع  واملتعاقدين  املستثمرين  عىل  الضغط 

املتورطة  والدولية  اإلرسائيلية  الرشكات 

واألبارتهايد،  االحتالل  دولة  جرائم  يف 

مع  تعاقدهم  وإنهاء  استثماراتهم  لسحب 

أو  املستثمرون  يكون  وقد  الرشكات،  هذه 

املتعاقدون أفرادا، أو مؤسسات، أو صناديق 

أو  كنائس،  أو  تقاعد،  صناديق  أو  سيادية، 

بنوكا، أو مجالس محلية، أو جهات خاصة، 

أو جمعيات خريية، أو جامعات.

املقصود   :)Sanctions( العقوبات  فرض   -

بالعقوبات: اإلجراءات العقابية التي تتخذها 

واألممية  الرسمية  واملؤسسات  الحكومات 

اإلنسان،  حقوق  تنتهك  جهة  أو  دولة  ضد 

االنتهاكات،  هذه  وقف  عىل  إجبارها  بهدف 

وتشمل هذه العقوبات: العقوبات العسكرية، 

عىل سبيل  وغريها؛  والثقافية،  واالقتصادية، 

العسكري،  التعاون  وقف  طريق  عن  املثال 

طرد  أو  الحرة،  التجارة  اتفاقيات  وقف  أو 

إرسائيل من املحافل الدولية مثل األمم املتحدة 
أو االتحاد الربملاني الدويل أو الفيفا...32

تمكنت حركة مقاطعة إرسائيل )BDS(، من 

تحقيق نجاحات كبرية عىل املستوى الدويل، لعل 

من أهمها:

لحركة  انضم  والثقايف:  األكاديمي  املجال  يف 

املقاطعة يف حزيران 2015 االتحاد الوطني 

الذي يضم  بريطانيا،  يف  الجامعيني  للطالب 

من  أكثر  تبنى  كما  عضو،  ماليني  نحو	 

مقاطعة  بريطاني  وكاتب  فنان   1000

إرسائيل، وكذلك فعل قبلهم آالف األكاديميني 

والفنانني يف إسبانيا وإيرلندا وجنوب إفريقيا، 

الربيطانيني  األكاديميني  مئات  تعهد  كما 

بنداء  وااللتزام  أكاديمياً  إرسائيل  بمقاطعة 

العام  ويف  للمقاطعة،  الفلسطيني  املجتمع 

نفسه أيدت أربعة مهرجانات أفالم كولومبية 

أصدر  كما  إلرسائيل،  األكاديمية  املقاطعة 

تعنى  ومنظمة  أسود  ناشط  مائة  من  أكثر 

بحقوق السود األمريكيني نداًء تاريخياً لدعم 

الروابط  BDS والتأكيد عىل  املقاطعة  حركة 

الفلسطيني،  الشعب  نضال  بني  املشرتكة 

ونضالهم من أجل الحرية والعدالة واملساواة.

األوروبي  االتحاد  قرر  االقتصادي:  املجال  يف 

توجيهات  إصدار   2013 عام  منتصف  يف 

األرض  يف  إرسائيلية  مشاريع  تمويل  تمنع 

فيها  بما   ،196	 عام  املحتلة  الفلسطينية 
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صفقة  السويد  وألغت  الرشقية،  القدس 

تجارية مع رشكة إرسائيلية، وباتت رشكات 

تصدير املنتجات الزراعية اإلرسائيلية تشكو 

السوق  يف  ملبيعاتها  حقيقي  تقلص  من 

األوروبية، ويف العام 2014 انسحبت بعض 

األوروبية  العمالقة  اإلنشاءات  رشكات 

يديرهما  ميناءين  إلنشاء  التنافس  من 

الخاص يف أسدود وحيفا خوًفا من  القطاع 

اضطر  نفسه  العام  ويف  املقاطعة،  حمالت 

 )Soros( ســوروس  جــورج  صندوق 

سرتيم  صودا  رشكة  يف  أسهمه  جميع  لبيع 

غازية يف  التي تصنع مرشوبات  اإلرسائيلية 

للقدس  املحاذية  أدوميم  معاليه  مستعمرة 

املقاطعة  حركة  أثارت  أن  بعد  املحتلة؛ 

الحركة  أوساط  يف  هذه  استثماره  فضيحة 

والعالم،  العربي  العالم  حول  وأنصارها 

يقارب 50% يف  ما  الرشكة  وقد خرس سهم 

املقاطعة  حملة  كانت  حيث  عام،  من  أقل 

ضد الرشكة أهم عامل وراء هذه الخسارة، 

حسب التحليالت االقتصادية، كما قرر ثاني 

 ”PGGM“ هولندي  تقاعد  صندوق  أكرب 

 200 من  أكثر  العاملية  استثماراته  وتبلغ 

أكرب  من  استثماراته  سحب  دوالر،  مليار 

تورطها  بسبب  إرسائيلية؛  مصارف  خمسة 

الدنمارك،  يف  بنك  أكرب  وأعلن  االحتالل،  يف 

“هابوعاليم”،  بنك  مقاطعة  “دانسكه”، 

وهو من أكرب البنوك اإلرسائيلية عىل خلفية 

نشاطه يف األرايض املحتلة، وأعلنت الحكومة 

صندوق  أن  نفسه  العام  يف  النرويجية 

استثماراته  سيسحب  الحكومي  التقاعد 

بالبناء  املرتبطة  اإلرسائيلية  الرشكات  من 

رشكتي  بالذكر  وخص  املستعمرات،  يف 

سيبوس”.  و”دانيا  “أفريكا-إرسائيل” 

املُمّول  االستثماري  الصندوق  هذا  ويعترب 

من عائدات النفط األضخم عاملياً، حيث تبلغ 

استثماراته نحو 10	 مليارات دوالر.

“بيل  صندوق  باع  العسكري:  املجال  يف 

 ”Gates Foundation غيتس  وميليندا 

البالغة نحو 0	1  العام 2014م حصته  يف 

بعد  األمنية   G4S رشكة  من  دوالر  مليون 

يف  وذلك  املقاطعة؛  حركة  من  ضغط  حملة 

 G4S رشكة  ضد  املتواصلة  الحملة  إطار 

اإلرسائييل ضد  االحتالل  يف جرائم  املتواطئة 

املعتقالت  يف  خاصة  الفلسطيني،  الشعب 

أكثر  أعلنت  كما  العسكرية،  الحواجز  وعىل 

استثماراتها  ستسحب  أنها  بنوك  عرشة  من 

عسكرية  رشكة  )أكرب  إلبيت”  “أنظمة  من 

االنتهاكات  يف  لدورها  نظرًا  إرسائيلية(؛ 

عدد  ووضعت  الدويل،  للقانون  اإلرسائيلية 

هذه  االستثمارية  االستشارات  رشكات  من 

الرشكة عىل القائمة السوداء، كما سحب بنك 

الرشكة  يف  استثماره  الربيطاني  باركليز 

بعد توقيع أكثر من 	.1 مليون شخص عىل 

تظاهر  أن  وبعد   ،Avaaz نظمتها  عريضة 
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املختلفة  البنك  فروع  أمام  الحمالت  منظمو 

عرب اململكة املتحدة، كما وقع ستة من حائزي 

تطالب  عريضة  عىل  للسالم”  “نوبل  جائزة 

كما  إرسائيل؛  عىل  شامل  عسكري  بحظر 

وقع العريضة أكثر من 90 شخصية عاملية 

حول  من  املواطنني  آالف  وعرشات  مرموقة 

نيويورك  يف  املقاطعة  ناشطو  وقام  العالم، 

ودعت  املتحدة،  لألمم  العريضة  بتسليم 

منظمة العفو الدولية آمنستي ومنظمة 

بيع  حظر  إىل   2014 تموز  يف  أوكسفام 

السالح إىل إرسائيل.

الباراملبية  اللجنة  سحبت  الريايض:  املجال 

2019م  الثاني  كانون  يف  لأللعاب  الدولية 

من ماليزيا تنظيم البطولة الدولية للسباحة 

التي كانت مقررة يف تموز 2019؛ وذلك بعد 

رفضها استقبال السباحني اإلرسائيليني، ويف 

كانون األول 2019 انسحب الالعب الكويتي 

عبد الله العنجري من إحدى بطوالت رياضة 

أنجلوس  لوس  والية  يف  املقامة  الجوجيتسو 

أمام العب  القرعة  األمريكية بعد أن وضعته 

حزيران  يف  األرجنتني  ألغت  كما  إرسائييل، 

التي  الودية مع “إرسائيل”  	201 مباراتها 

القدس،  بمدينة  تقام  أن  املقرر  من  كان 

وألغت رشكة هوندا اليابانية، يف آذار 	201، 

مستعمرة  يف  إقامته  املقرر  من  كان  سباًقا 

السيارات  رشكة  رعاية  تحت  ــراد”  “ع

نجوم  أملع  بعض  وقرر  العاملية،  اليابانية 

واملتقاعدين،  الحاليني  األمريكيني  السلة  كرة 

إلغاء  جونسون،  ماجيك  مثل   2014 عام 

يف  إرسائيلية  رياضية  أنشطة  يف  مشاركتهم 
القدس املحتلة.33

إرسائيل  مقاطعة  حركة  يميز  ما  أبرز  إن 

أعمدة  إىل  ارتكازها  هو  سابقاتها،  عن   )BDS(

شعبية غري رسمية، من منظمات غري حكومية 

بشكل أسايس واتحادات شعبية، مستندة بشكل 

أسايس إىل التوعية الشعبية بغية حشد الطاقات 

وتعني  الفلسطيني،  الشعب  إىل جانب  للوقوف 

الطبيعة الشعبية لهذه الحركة أن لكل فرد مهما 

القرار،  وصناع  النفوذ  ذوي  فقط  وليس  كان، 

دورا يف منارصة الشعب الفلسطيني، عن طريق 

من  وتوعية  مثال  اإلرسائيلية  البضائع  مقاطعة 

املتبلورة  املقاطعة  حركة  تتميز  كما  حوله، 

“أبارتهايد”،  كدولة  إرسائيل  دولة  بتصنيف 

باإلضافة إىل وصفها كدولة “استعمار واحتالل”. 

وهو ما يدل عىل تحول يف نظرة العالم إىل حقيقة 

وانتهاكات  جرائم  من  إرسائيل  به  تقوم  ما 

الفلسطيني  الشعب  أبناء  ضد  اإلنسان  لحقوق 

1٩67م،  عام  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  يف 

والشتات،  الوطن  يف  الفلسطينيني  والالجئني 
واملواطنني الفلسطينيني داخل إرسائيل.٣٤
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الخاتمة
تتمتع تجربة عمل املنظمات غري الحكومية 

الفلسطينية، وهي تجربة فريدة، بخصوصية 

كبرية تجلّت يف طبيعة برامجها، التي صيغت 

التكيف  عىل  القدرة  يف  ساهمت  بطريقة 

القضية  لتطور  املختلفة  املراحل  يف  والتأثري 

املنظمات  هذه  لعبته  ما  ومنها  الفلسطينية، 

من دور مهم يف ممارسة الدبلوماسية الشعبية 

انطالقا  الدور  هذا  جاء  الدويل.  الصعيد  عىل 

املنظمات  هذه  بها  حظيت  التي  املكانة  من 

املتخصصة  ووكاالتها  الدولية  املنظمات  لدى 

الشبكات  يف  عضويتها  إىل  إضافة  وبرامجها، 

انضوت  حيث  والعاملية،  واإلقليمية  الوطنية 

العديد  يف  استشارية  أو  عاملة  عضويات  يف 

والدولية  اإلقليمية  واملنظمات  الشبكات  من 

أهمها:  لعل  الكبري،  الدويل  الحضور  ذات 

لألمم  التابع  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس 

جنيف،  الدولية/  الحقوقيني  لجنة  املتحدة، 

الشبكة األوروبية املتوسطية لحقوق اإلنسان/ 

كوبنهاجن، املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب، 

باريس،  اإلنسان/  لحقوق  الدولية  الفيدرالية 

 - الحرب  مجرمي  ملالحقة  الدويل  التحالف 

لحقوق  األوروبي  العربي  املركز  ايكاوس، 

اإلنسان والقانون الدويل.

غري  املنظمات  أن  املتوفرة  املعطيات  تدل 

مع  تواصال  حققت  الفلسطينية  الحكومية 

عن  أهمية  يقل  ال  بشكل  الدولية،  نظرياتها 

الفلسطينية  الوطنية  السلطة  أنجزته  ما 

غري  املنظمات  عملت  حيث  الصعيد،  هذا  عىل 

املمارسات  كشف  عىل  الفلسطينية  الحكومية 

بحق  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  العنرصية 

جميع  إىل  وإيصالها  الفلسطيني  الشعب 

تفعيل  والعربية، وعملت عىل  الدولية  الجهات 

برامج التبادل الثقايف والتعليمي مع مؤسسات 

بهدف  العام،  دول  مختلف  املدني يف  املجتمع 

الفلسطيني  الشعب  تقديم صورة مرشقة عن 

التكنولوجيا  واستخدام  العادلة،  وقضيته 

وإتاحة املعلومات يف عمل شبكات دولية تعمل 

عىل دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومساندته.

 شكلت الحملة الدولية - التي أطلقتها شبكة 

املنظمات البيئية الفلسطينية غري الحكومية يف 

الشعبية  “الحملة  عنوان:  تحت   2002 العام 

وحركة  الغربية”،  الضفة  يف  الجدار  ضد 

منها  االستثمارات  وسحب  إرسائيل  مقاطعة 

وفرض العقوبات عليها )BDS( التي أطلقتها 

يف  الفلسطيني  املدني  املجتمع  مؤسسات 

قدرة  عىل  ساطعني  نموذجني   -200٥ العام 

املنظمات عىل تحقيق نجاحات كبرية يف  هذه 

ممارستها للدبلوماسية غري الحكومية.

وعليه، ال بد من العمل بشكل جاّد ومكثف، 

لالستفادة  كافة،  الالزمة  اإلمكانات  وتوفري 

القصوى من هذه األدوات الدبلوماسية لخدمة 

تحقيقا  الفلسطينية  الخارجية  السياسة 

للمرشوع الوطني الفلسطيني.
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والقانون.  السياسة  دفاتر  مجلة  التأثري«.  وفعالية  املفهوم 

العدد 1٣. )201٥: ٣٣ – ٥٤(. ص٤٣.
11. كرام محمد األخـرض. »الدبلوماسية غري الحكومية بني حداثة 
والقانون.  السياسة  دفاتر  مجلة  التأثري«.  وفعالية  املفهوم 

العدد 1٣. )201٥: ٣٣ – ٥٤(. ص٤٣.
)عمان/األردن:  الحكومية«.  غري  »املنظمات  مصالحة.  محمد   .12
 ،1٩٩٣ إلكرتونيا(.  منشورة  دكتوراه  رسالة  األردنية.  الجامعة 

ص6.
1٣. مادلني معدي مشهور معدي. »أثر املنظمات غري الحكومية 
)عمان/األردن:  العربي«.  الوطن  يف  السياسية  الحقوق  عىل 
إلكرتونيا(.  منشورة  ماجستري  رسالة  التطبيقية.  عمان  جامعة 

200٥، ص80.
1٤. مادلني معدي مشهور معدي. »أثر املنظمات غري الحكومية عىل 
جامعة  )عمان/األردن:  العربي«.  الوطن  يف  السياسية  الحقوق 
إلكرتونيا(. 200٥،  منشورة  ماجستري  رسالة  التطبيقية.  عمان 

ص80.
1٥. كرام محمد األخـرض. »الدبلوماسية غري الحكومية بني حداثة 
والقانون.  السياسة  دفاتر  مجلة  التأثري«.  وفعالية  املفهوم 

العدد 1٣. )201٥: ٣٣ – ٥٤(. ص٤٥.
16. مادلني معدي مشهور معدي. »أثر املنظمات غري الحكومية عىل 
جامعة  )عمان/األردن:  العربي«.  الوطن  يف  السياسية  الحقوق 
إلكرتونيا(. 200٥،  منشورة  ماجستري  رسالة  التطبيقية.  عمان 

ص80.
17. مادلني معدي مشهور معدي. »أثر املنظمات غري الحكومية عىل 
جامعة  )عمان/األردن:  العربي«.  الوطن  يف  السياسية  الحقوق 
إلكرتونيا(. 200٥،  منشورة  ماجستري  رسالة  التطبيقية.  عمان 

ص٩0-8٩.
18. عمر سعد اهلل. املنظمات الدولية غري الحكومية يف القانون 
الدويل النظرية والتطور. )الجزائر: دار هومة، 200٩(. ص88.

1٩. محمود دودين. تقييم أثر قانون الجمعيات الخريية والهيئات 
أداء  عىل  التنفيذية  والئحته   2000 لسنة   )1( رقم  األهلية 
االقتصادية  السياسات  أبحاث  اهلل: معهد  )رام  الجمعيات. 

الفلسطيني- ماس، 2016م(. ص1.
يف  ودورها  الفلسطينية  األهلية  »املؤسسات  التميمي.  باسم   .20
املقاومة يف الفرتة ما بني 1٩67 – 1٩٩٣«. مجلة أهليات. العدد 

1. )2017م: 7٤-78(. ص7٥.
21. لالطالع عىل مزيد من التفاصيل حول عضويات املنظمات غري 
الحكومية الفلسطينية يف الشبكات واملنظمات اإلقليمية والدولية 
الرجاء زيارة موقع مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطيني 

 https://bit.ly/2KixUQA :عىل الرابط اآلتي
عىل  وأثره  الفلسطيني  العام  »الرأي  صويلح.  اهلل  عبد  فراس   .22
القرار  القرار وعملية صنع  السياسية لصناع  التوجهات  تحديد 
فلسطني:  )نابلس/   .»2006-1٩٩٣ من  الفلسطيني  السيايس 
إلكرتونيا(،  منشورة  ماجستري  رسالة  الوطنية،  النجاح  جامعة 

200٩م، ص٩٣-٩٥.
بعد  الفلسطينية  العامة  الدبلوماسية  حامد.  باجس  دالل   .2٣
مواطن-  اهلل/فلسطني:  )رام  الثانية.  الترشيعية  االنتخابات 

املؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 2011(. ص2٩.
وانعكاساته عىل عالقة  النزيل. »حصار قطاع غزة  2٤. عيل فوزي 
إرسائيل مع االتحاد األوروبي«. )غزة/فلسطني: أكاديمية اإلدارة 
املشرتك  العليا  الدراسات  برنامج  العليا  للدراسات  والسياسة 
مع جامعة األقىص تخصص دبلوماسية وعالقات دولية، رسالة 

ماجستري منشورة إلكرتونيا(. 2016، ص112.
2٥. عبد الرؤوف بن سعيد. دور الدبلوماسية الشعبية يف تعزيز 
غزة  مركز  )غزة/فلسطني:  الفلسطينيني.  الالجئني  صمود 

للدراسات واالسرتاتيجيات، 2017(. ص1٥.
التحديات  املوازية:  الفلسطينية  »الدبلوماسية  طرايرة.  محمد   .26
 .12 العدد  والقانون.  السياسية  العلوم  مجلة  والحلول«. 
)ترشين  أملانيا.  برلني/  العربي-  الديمقراطي  املركز   .2 املجلد 

الثاني 2018: 72-86(. ص82.
يف  العامة  والحريات  الحقوق  واقع  هشام.  أبو  محمد   .27

الهوامش:
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القانون  سلسلة  والرقابة.  والتقيد  التنظيم  بني  فلسطني 
جامعة  يف  الحقوق  معهد  )بريزيت/فلسطني:   .2 والسياسة 

بيزيت، 201٣(. ص٤18-٤22.
28. حركة مقاطعة إرسائيل BDS. »ما هي حركة مقاطعة إرسائيل 
(BDS)؟«.  عليها  العقوبات  وفرض  منها  االستثمارات  وسحب 
إرسائيل  مقاطعة  حركة  موقع   .2021/2/17 الزيارة  تاريخ 

  https://cutt.us/CW1xu :انظر الرابط .BDS
املجتمــع  »مؤسســـات   .BDS إرسائيل  مقاطعة  حركة   .2٩
إرسائيــل  بمقاطعــة  تنــادي  الفلسطينــي  املدنــي 
العقوبــات  وفــرض  منــها  االستثمــارات  وسحــب 
موقع   .2021/2/17 الزيارة  تاريخ  201٥/7/٩م.  عليــها«. 
https://cutt.us/ الرابط:  انظر   .BDS إرسائيل  مقاطعة  حركة 

  CW1xu
املجتمــع  »مؤسســـات   .BDS إرسائيل  مقاطعة  حركة   .٣0
إرسائيــل  بمقاطعــة  تنــادي  الفلسطينــي  املدنــي 
العقوبــات  وفــرض  منــها  االستثمــارات  وسحــب 
موقع   .2021/2/18 الزيارة  تاريخ  201٥/7/٩م.  عليــها«. 
https://cutt.us/ الرابط:  انظر   .BDS إرسائيل  مقاطعة  حركة 

  CW1xu
األهمية  بالغة  تجربة  ديربان  مؤتمرين:  »بني  مخول.  أمني   .٣1
العمل  جمعية-نرشة  قضايا  مجلة  بالفرص«.  محمل  وتحد 

األهيل. تصدر عن اتحاد الجمعيات العربية-اتجاه. العدد الرابع. 
)200٩م(. ص٥1.

مقاطعة  »حركة  الفلسطيني-وفا.  الوطني  املعلومات  مركز   .٣2
تاريخ  201٥/7/٩م.   .»BDS االستثمارات  وسحب  إرسائيل 
الوطني  املعلومات  مركز  موقع   .2021/2/18 الزيارة 

 https://cutt.us/5UBKc :الفلسطيني-وفا. انظر الرابط
مقاطعة  حركة  إنجازات  حول  أكثر  تفاصيل  عىل  لالطالع   .٣٣
إرسائيل، انظر: مركز املعلومات الوطني الفلسطيني-وفا. »حركة 
201٥/7/٩م.   .»BDS االستثمارات  وسحب  إرسائيل  مقاطعة 
الوطني  املعلومات  مركز  موقع   .2021/2/18 الزيارة  تاريخ 
وانظر   ،https://cutt.us/5UBKc الرابط:  انظر  الفلسطيني-وفا. 
أيضا: حركة مقاطعة إرسائيل BDS. »مؤسســـات املجتمــع 
إرسائيــل  بمقاطعــة  تنــادي  الفلسطينــي  املدنــي 
العقوبــات  وفــرض  منــها  االستثمــارات  وسحــب 
موقع   .2021/2/18 الزيارة  تاريخ  201٥/7/٩م.  عليــها«. 
https://cutt.us/ الرابط:  انظر   .BDS إرسائيل  مقاطعة  حركة 

CW1xu
والعبــر«.  الدروس  إرسائيل:  »مقاطعـــة  جمجوم.  حازم   .٣٤
املركز  عن  تصدر   .28-27 العدد  العودة.  حق  جريدة 
الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني-بديل. بيت لحم/

فلسطني. أيلول 2008م. ص2٤.
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قائمة المصادر والمراجع

فلسطني  يف  العامة  والحريات  الحقوق  واقع  محمد.  هشام،  أبو 
 .2 والسياسة  القانون  سلسلة  والرقابة.  والتقيد  التنظيم  بني 

بريزيت/ فلسطني: معهد الحقوق يف جامعة بيزيت، 201٣م.
حداثة  بني  الحكومية  غري  »الدبلوماسية  محمد.  كرام  األخـرض، 
املفهوم وفعالية التأثري«. مجلة دفاتر السياسة والقانون. العدد 

.٣٣ – ٥٤ :201٥ .1٣
األمم املتحدة. 

بن سعيد، عبد الرؤوف. دور الدبلوماسية الشعبية يف تعزيز صمود 
للدراسات  غزة  مركز  فلسطني:  غزة/  الفلسطينيني.  الالجئني 

واالسرتاتيجيات، 2017م.
التميمي، باسم. »املؤسسات األهلية الفلسطينية ودورها يف املقاومة 
 .1 العدد  أهليات.  مجلة   .»1٩٩٣  –  1٩67 بني  ما  الفرتة  يف 

2017م: 78-7٤.
والعبــر«.  الدروس  إرسائيــل:  »مقاطعـــة  حازم.  جمجوم، 
جريدة حق العودة. العدد 27-28. تصدر عن املركز الفلسطيني 
لحم/فلسطني.  بيت  والالجئني-بديل.  املواطنة  حقوق  ملصادر 

أيلول 2008م. ص2٤.
بعد  الفلسطينية  العامة  الدبلوماسية  باجس.  دالل  حامد، 
 - مواطن  اهلل/فلسطني:  رام  الثانية.  الترشيعية  االنتخابات 

املؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 2011م.
إرسائيل  مقاطعة  حركة  هي  »ما   .BDS إرسائيل  مقاطعة  حركة 
(BDS)؟«.  العقوبات عليها  االستثمارات منها وفرض  وسحب 
إرسائيل  مقاطعة  حركة  موقع   .2021/2/17 الزيارة  تاريخ 

  https://cutt.us/CW1xu :انظر الرابط .BDS
حركة مقاطعة إرسائيل BDS. »مؤسســـات املجتمــع املدنــي 
وسحــب  إرسائيــل  بمقاطعــة  تنــادي  الفلسطينــي 
عليــها«.  العقوبــات  وفــرض  منــها  االستثمــارات 
حركة  موقع   .2021/2/17 الزيارة  تاريخ  201٥/7/٩م. 
  https://cutt.us/CW1xu :انظر الرابط .BDS مقاطعة إرسائيل
والهيئات  الخريية  الجمعيات  قانون  أثر  تقييم  محمود.  دودين، 
أداء  عىل  التنفيذية  والئحته   2000 لسنة   )1( رقم  األهلية 
االقتصادية  السياسات  أبحاث  اهلل: معهد  رام  الجمعيات. 

الفلسطيني- ماس، 2016م.
سعد اهلل، عمر. املنظمات الدولية غري الحكومية يف القانون الدويل 

النظرية والتطور. الجزائر: دار هومة، 200٩م.
عىل  وأثره  الفلسطيني  العام  »الرأي  اهلل.  عبد  فراس  صويلح، 
تحديد التوجهات السياسية لصناع القرار وعملية صنع القرار 
فلسطني:  نابلس/   .»2006-1٩٩٣ من  الفلسطيني  السيايس 

إلكرتونيا،  منشورة  ماجستري  رسالة  الوطنية،  النجاح  جامعة 

.200٩

التحديات  املوازية:  الفلسطينية  »الدبلوماسية  محمد.  طرايرة، 

والحلول«. مجلة العلوم السياسية والقانون. العدد 12. املجلد 

الثاني  ترشين  أملانيا.  برلني/   - العربي  الديمقراطي  املركز   .2

.86-72 :2018

عىل  الحكومية  غري  املنظمات  »أثر  معدي.  مشهور  معدي  مادلني 

جامعة  عمان/األردن:  العربي«.  الوطن  يف  السياسية  الحقوق 

عمان التطبيقية. رسالة ماجستري منشورة إلكرتونيا. 200٥.

املجلس االقتصادي واالجتماعي )ECOSOC(. مقدمة إىل املجلس 

املجلس  موقع  االستشاري.  املركز  واالجتماعي  االقتصادي 

بتاريخ  الزيارة  تمت   .)ECOSOC( واالجتماعي  االقتصادي 

 https://cutt.us/YwBNz :2021/2/1٣. انظر الرابط

محمد أحمد عبد الغفار. فض النزاعات يف الفكر واملمارسة الغربية. 

ج 2. ط1. الجزائر: دار هومة، 200٤.

األهمية وتحد  بالغة  ديربان تجربة  أمني. »بني مؤتمرين:  مخول، 

األهيل.  العمل  نرشة  جمعية-  قضايا  مجلة  بالفرص«.  محمل 

الرابع.  العدد  )اتجاه(.  العربية  الجمعيات  اتحاد  عن  تصدر 

.200٩

مركز املعلومات الوطني الفلسطيني-وفا. »حركة مقاطعة إرسائيل 

الزيارة  تاريخ   .201٥/7/٩  .»BDS االستثمارات  وسحب 

2021/2/18. موقع مركز املعلومات الوطني الفلسطيني-وفا. 

 https://cutt.us/5UBKc :انظر الرابط

عمان/األردن:  الحكومية«.  غري  »املنظمات  محمد.  مصالحة، 

الجامعة األردنية. رسالة دكتوراه منشورة إلكرتونياً. 1٩٩٣.

الرابط  عىل  الفلسطيني  اإلنسان  حقوق  منظمات  مجلس  موقع 

 https://bit.ly/2KixUQA :اآلتي

ميثاق األمم املتحدة. املادة 71. لالطالع عىل النص الكامل للميثاق، 

 https://cutt.us/FHamh :انظر موقع األمم املتحدة

النص  عىل  لالطالع   .٤ املادة  اإلفريقي.  لالتحاد  التأسييس  امليثاق 

لالستعالمات  العامة  الهيئة  موقع  انظر  للميثاق،  الكامل 

 https://cutt.us/Tu3JQ :املرصية

عالقة  عىل  وانعكاساته  غزة  قطاع  »حصار  فوزي.  عيل  النزيل، 

إرسائيل مع االتحاد األوروبي«. غزة/ فلسطني: أكاديمية اإلدارة 

املشرتك  العليا  الدراسات  برنامج  العليا  للدراسات  والسياسة 

مع جامعة األقىص تخصص دبلوماسية وعالقات دولية، رسالة 

ماجستري منشورة إلكرتونياً(. 2016.
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سياسات دولية

*باحث وكاتب رأي

عبد الغني سالمة*

مقدمة
بإسرتاتيجية  يتعلق  ما  ويف  عام،  بشكل 

الواليات املتحدة تجاه القضايا الخارجية، يمكن 

القول إنها منذ الحرب العاملية األوىل قامت عىل 

مبدأين: 

يف  )بما  املتصارعة  األطراف  ترك  األول- 

ذلك حلفاؤها( يخوضون رصاعاتهم يف ما بينهم 

مرحلة  يصلوا  حتى  بعيد(  من  خفي  )بتدخل 

الرغبة يف الخروج من هذا الرصاع، والقبول بما 

تكون أمريكا قد أعدته لهم من حلول وتسويات 

تخدم مصالحها أوالً.

املبارش، من  الغزو  والثاني- إسرتاتيجية 

يف  كما حدث  تأمني مصالحها وحمايتها،  أجل 

تغيرات اإلستراتيجية األميركية تجاه القضية الفلسطينية

فيتنام وأفغانستان ثم العراق. أي باالعتماد عىل 

قد  وبأدوار  مبارش،  بشكل  العسكرية  قواعدها 

التقليدية مع حليفتها  التعاون  تتجاوز أشكال 

اإلسرتاتيجية “إرسائيل”.

فقد  الفلسطينية،  بالقضية  يتعلق  ما  يف 

وتكرارا،  مرارا  األمريكية  اإلسرتاتيجية  تغريت 

أثناء الحرب الباردة، وبعدها، مع الحفاظ عىل 

جوهر املوقف، الذي ظل محكوما إىل محددات 

عامة، تنطلق من ثالثة محاور أساسية، وهي: 

وضمان  إرسائيل  بأمن  األمريكي  االلتزام 

الوحيد  التجسيد  إرسائيل  واعتبار  تفوقها، 

وتأثريات  األوسط،  الرشق  يف  للديمقراطية 

واملسيحيني  أمريكا  يف  اليهودي  اللوبي 

الصهيونيني. 



148العدد )٥٣(  ٢٠٢٢

األميركية  الخارجية  السياسة 

وقضية فلسطين
تعرتف  دولة  أول  املتحدة  الواليات  كانت 

يف  ذلك  وكان   ،1٩٤8 أيار   1٤ يف  بإرسائيل 

 1٩٤٩ آذار  ويف  ترومان.  هاري  الرئيس  عهد 

قدم السفري األمريكي جيمس ماكدونالد أوراق 

ذلك  منذ  اإلرسائيلية.  الحكومة  لدى  اعتماده 

الحني، أصبحت إرسائيل، وال تزال، أهم رشيك 

عالقات  تربطهما  األوسط.  الرشق  يف  ألمريكا 
وثيقة، باإلضافة إىل املصالح املشرتكة.1

يف الحقيقة، بدأ التحالف الوثيق بينهما بعد 

سنة  نيويورك  يف  ُعقد  الذي  بالتيمور  مؤتمر 

1٩٤2، حني بدلت الحركة الصهيونية تحالفها 

ضوء  عىل  وذلك  أمريكا،  إىل  بريطانيا  من 

تداعيات الحرب العاملية الثانية. يف كل األحوال، 

ظلت إرسائيل عماد املرشوع الغربي اإلمربيايل، 

وركيزته األساسية.

لكن السياسة األمريكية الخارجية ظلت طوال 

الباردة تتسم باالستقرار النسبي تجاه  الحرب 

الفلسطيني  الرصاع  ديناميكيات  مع  التفاعل 

املختلفة تجاهها، فقد  اإلرسائييل، واألطروحات 

ومتبنية  إلرسائيل،  تام  بشكل  منحازة  ظلت 

الرواية اإلرسائيلية، ومدافعة عن إرسائيل بشكل 

مطلق، خاصة يف مجلس األمن.

ظلت  فقد  الفلسطينيني،  تجاه  موقفها  أما 

أمريكا حتى نهاية الثمانينيات ال تعرتف بوجود 

الوطنية،  بحقوقه  وال  الفلسطيني،  الشعب 

قيادة  بأي  وال  التحرير،  بمنظمة  تعرتف  وال 

فلسطينية. بعد ذلك، بدأت السياسة الخارجية 

بدأت  شديد  وببطء  تدريجيا،  تتغري  األمريكية 

توافق عىل فتح مفاوضات مبارشة مع املنظمة 

)جرت يف تونس مع السفري األمريكي 1٩8٩(، 

ثم يف عهد كلينتون. رعت اإلدارة األمريكية اتفاق 

أوسلو، وبعد ذلك تحدث “بوش” ألول مرة عن 

الفلسطينيني يف دولة، ثم جرى طرح حل  حق 

لكنه  دويل،  توافق  عنوان  ظل  الذي  الدولتني، 

بالتآكل والرتاجع. كان موقفها من قضية  آخذ 

موقفا  تتخذ  لم  األقل  أو عىل  غامضا،  الالجئني 

واضح،  بشكل  الدويل  القانون  مع  متعارضا 

عن  جذريا  تغريا  مثَّل  الذي  ترامب  عهد  حتى 

املوقف األمريكي التقليدي.

تجليات التغير

في الموقف األميركي
األوىل  فرضيتني:  من  املقالة  فكرة  تنطلق 

معطى  ليست  األمريكية  اإلسرتاتيجية  أن   -

للتغيري،  وقابلة  مرنة  هي  بل  وثابتا،  مطلقا 

وفقا لتغري الظروف واملعطيات، وهناك العديد 

من املؤرشات عىل ذلك. والثانية - وجود فروق 

األبيض  للبيت  الحاكمني  الحزبني  جوهرية بني 

بشأن  سواء  والديمقراطي(  )الجمهوري 

السياسات الداخلية، أو الخارجية، وهناك أيضا 

مؤرشات عىل ذلك، خاصة يف ما يتعلق بالقضية 

الفلسطينية.
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اإلسرتاتيجية  أن  مثال،  املؤرشات  هذه  من 

وأوباما  ــوش  ب مرحلتي  )يف  األمريكية 

دولة  قيام  تتفهم  بــدأت   )2016~2000

فلسطينية قابلة للحياة، وُيعد هذا تطورا بالغ 

األهمية يف الرؤية األمريكية تجاه قضية فلسطني، 

بعد أن ظلت أمريكا فرتة طويلة تتجاهل الحديث 

الفلسطيني، وترفض حتى  الشعب  عن حقوق 

االعرتاف به كشعب له وجود، وترفض لقاء أي 

من قياداته، وهو تغري مهم من ناحيتني:

األوىل - موقف الواليات املتحدة من االعرتاف 

بالشعب الفلسطيني، وقد بدأ هذا التغري تحديدا 

بعد أن اضطرت الجمعية العامة لألمم املتحدة 

لالستماع  لها يف جنيف  دورة خاصة  تعقد  أن 

إىل يارس عرفات، بعد أن رفضت أمريكا منحه 

األول  كانون  يف  ألراضيها  دخــول  تأشرية 

1٩88، فوجدت نفسها يف موقف متناقض مع 

القيادة  الدولية برمتها، وبعد أن أعلنت  األرسة 

الفلسطينية بوضوح موقفها اإليجابي من قرار 

أمريكا بفتح حوار مع )م.ت.ف(  2٤2 رشعت 

الحوار  يسفر  أن  وقبل  تونس،  عرب سفريها يف 

عن يشء نشبت حرب الخليج األوىل.

الثانية- موقفها من الدولة الفلسطينية الذي 

املتحدة  األمم  أمام  االبن يف خطابه  بوش  أعلنه 

عىل  وربما   ،)2001( مانهاتن  غارة  بعيد 

ضوئها.

ويف ما يتعلق بتمثيل الفلسطينيني والتعامل 

األمريكية  اإلدارة  سمحت  التحرير،  منظمة  مع 

عام 1٩٩٤ يف عهد كلينتون ملنظمة التحرير أن 

الجهة  ليكون  واشنطن،  لها يف  مكتبا  تفتح 

الفلسطينيني. وألغت  لجميع  رسميا  املمثلة 

قانونا ينص عىل أن الفلسطينيني ال يستطيعون 

أن  باعتبار  تمثيل،  مكاتب  عىل  الحصول 

وليس  فلسطني،  بدولة  تعرتف  ال  واشنطن 

للفلسطينيني أي تمثيل دبلومايس فوق األرايض 
األمريكية.2

خفض  بوش  قرر   2002 األول  كانون  يف 

تمثيل مكتب املنظمة بحجة عدم احرتام السلطة 

عهد  يف  لكن  تعهداتها.  بعض  الفلسطينية 

املنظمة  بعثة  تمثيل  مستوى  أعيد رفع  أوباما 

التحرير  ملنظمة  العامة  “املفوضية  ليصبح 

أعىل  بروتوكويل  مستوى  وهو  الفلسطينية”، 

من وضعها السابق. وُسمح برفع علم فلسطني 

فوق مبنى البعثة، وقد رأت القيادة الفلسطينية 

واشنطن  اعرتاف  نحو  خطوة إيجابية  ذلك  يف 

بالدولة الفلسطينية املستقلة.

تغري  من  ينبع  املواقف  تغري  أن  البدهي  من 

اإلسرتاتيجيات، فمثال يف فرتة حكم الجمهوريني 

األوىل  الخليج  حرب  وبعيد   ،)1٩٩2~1٩88(

أمام   1٩٩1 آذار  خطاب  األب  بوش  ألقى 

وحدها  الجغرافيا  أن  فيه  وأعلن  الكونغروس، 

املنطقة  األمن إلرسائيل، وأن  أن تمنح  ال يمكن 

مقبلة عىل تغريات جديدة. 

يف هذه الحقبة كانت اإلسرتاتيجية األمريكية 

تقوم عىل إطفاء جميع بؤر التوتر والرصاع يف 
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العالم، تمهيدا لخلق رشق أوسط آمن ومستقر، 

لصناعات  عمالقة،  استهالكية  سوقا  ليكون 

عمالقة بدأت تعاني من الركود، ويف هذا الصدد 

أوقفت أمريكا دباباتها عىل تخوم البرصة، ولم 

)حرب  حسني  صدام  نظام  بانهيار  تسمح 

أنهت  قد  قبلها  وكانت  األوىل، 1٩٩1(،  الخليج 

اللبنانية،  األهلية  الحرب  عاما من  خمسة عرش 

لناميبيا، ولم تحاول منع  وفرضت حال سلميا 

ثم  إفريقيا،  جنوب  يف  األبارتهايد  نظام  انهيار 

رشعت يف االستعدادات لعملية السالم يف مؤتمر 

مدريد.

يف  الجديدة  األمريكية  اإلسرتاتيجية  أن  إال 

اختلفت  قد   )2008~2000( االبن  بوش  عهد 

جاء  التوتر  بؤر  إطفاء  من  فبدالً  املرة،  هذه 

املحافظـون الجدد – الذين هم من أصول نفطية 

ومشبعون بثقافة الكاوبوي – بإسرتاتيجية شن 

الحروب واحتالل البلدان، والسوق االستهالكية 

العمالقة.. 

أوراق  لرتتيب  أمريكا  سعت  الحقبة  تلك  يف 

فوجدت  جديد،  أوسط  رشق  وبناء  املنطقة 

نفسها غارقة يف املستنقع العراقي، وقد فشلت يف 

السيطرة عىل أفغانستان، يف الوقت الذي فتحت 

واإلعالمي(  السيايس  املستوى  )عىل  جبهة  فيه 

سياساتها  وبنت  الرش،  محور  تسميه  ما  عىل 

عىل  الحرب  شعار  تحت  والخارجية  الداخلية 

اإلرهاب، ونرش الديمقراطية.

عىل  الحرب  أسمته  بما  انشغالها  خضم  يف 

اإلرهاب، كانت روسيا تستعيد عافيتها، وتسرتد 

تنهض  والصني  والعالم،  املنطقة  يف  مكانتها 

صارت  وتكنولوجيا،  اقتصاديا  عاملية  كقوة 

لهذه  أمريكا  تنبهت  وقد  نفسها..  أمريكا  تهدد 

الحالة. يف عهد أوباما بدأت تغيري إسرتاتيجيتها. 

ويمكن القول إن تلك التغريات قد نضجت تحت 

تأثري عاملني:

الحرب  زمن  أّن  أمريكي  إدراك   - األول 

التقليدية قد انتهى، وأصبحت الحروب الجديدة 

بني الدول الكربى تعتمد السيطرة عىل التجارة 

والذكاء  العاملي،  االقتصاد  يف  والتأثري  الدولية، 

اإلنرتنت،  من  الجديد  والجيل  االصطناعي، 

أمور  وهذه  الفضاء..  وغزو  السيرباني،  واألمن 

تحقق فيها الصني اخرتاقات خطرية.

بفشل  متأخر  أمريكي  إدراك   - الثاني 

سياساتها الخارجية منذ انتهاء الحرب الباردة، 

االستباقية  والحروب  القوة  سياسة  فشل  أي 

واستبعاد األطراف الدولية واإلقليمية.. والتفكري 

والتفاوض  الحوار  يعتمد  جديد  بمسار 

واملؤتمرات الدولية، وهذا ما جاء حرفيا يف تقرير 

لجنة بيكر / هاملتون، وهي لجنة مشرتكة من 

الجمهوريني والديمقراطيني، أصدرت تقريرها 

األمريكي  االحتالل  فرتة  يف   ،2006 حزيران  يف 

للعراق.

يف  تحوال  هاملتون  بيكر/  توصيات  شكلت 

انسحاب  إىل  أدت  حيث  األمريكية،  السياسة 

مع  حوار  وفتح   ،200٩ العراق  من  أمريكا 
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فيه  إيران وسورية، وعقد مؤتمر دويل تشارك 

تّم  التوجه  هذا  عىل  تأكيدا  كافة.  املنطقة  دول 

األمن  إلسرتاتيجية  ُمعّدلة”  “وثيقة  عن  اإلعالن 

رضورة  أكدت   .)2021( األمريكي  القومي 

التي تخوضها أمريكا،  إنهاء “الحروب املزمنة” 

لها.  تُعد مفيدة  التي أصبحت عبئا عليها، ولم 

الوضع  ترميم  عىل  الرتكيز  يتوجب  منها  وبدال 

يف  الفوز  لضمان  وخارجياً،  داخلياً  األمريكي، 

املواجهة الجديدة.

السياسة  بفشل  أقر  أنه  التقرير  يف   املهم 

واعرتف  الباردة،  الحرب  انتهاء  منذ  األمريكية 

االستباقية  والحروب  القوة  سياسة  بفشل 

ودعا  واإلقليمية،  الدولية  األطراف  واستبعاد 

ملسار جديد يعتمد الحوار والتفاوض واملؤتمرات 

الدولية، معتربا أن إقامة دولة فلسطينية رشط 

الرصاع  حل  وأّن  واشنطن،  أهداف  لتحقيق 

لحل  الزاوية  حجر  يشكل  اإلرسائييل  العربي 

األزمة يف العراق. 

يف  أنه  األمريكية  اإلدارة  أدركت  بعدها،  من 

أي دولة إسالمية تشكل  األمر ال توجد  حقيقة 

تشكل  أو  الحيوية،  ملصالحها  حقيقيا  تهديداً 

التهديد  وأن  الغربية،  للحضارة  جديا  تحديا 

الحقيقي لها يأتي من الصني وروسيا بالدرجة 

األوىل، ومن الهند وبعض دول أمريكا الالتينية 

اسرتاتيجية  عن  التخيل  تم  أن  فكان  الحقاً؛ 

اعتبار اإلسالم هو العدو والتهديد، واستبدالها 

اسم  عليها  أطلقوا  جديدة  باسرتاتيجية 

ملواجهة  التحول  وخالصتها  االتجاه”،  “تغيري 

اإلسالم  واستخدام  والصيني  الرويس  التهديد 

املواجهة،  مكونات  أهم  من  كواحد  واملسلمني 

حيث القوس املمتد من الحدود الغربية للصني، 

وحتى  للهند،  والشمالية  لروسيا،  والجنوبية 

وشعوبها  إسالمية  دول  كله  األطليس  املحيط 

غالبيتها من املسلمني.. وكانت رؤيتها لعنارص 

تهدئة  يف  تكمن  القوس  هذا  استخدام  إنجاح 

إرضاء  أساسا  يتطلب  وهذا  العربية،  املنطقة 

لدول  دور  وإعطاء  جهة،  من  الفلسطينيني 

السياسة األمريكية فيها من  املنطقة يف صياغة 

جهة أخرى، وعدم اإلبقاء عىل الدور اإلرسائييل 

فقط كموّجه ومقرر لهذه السياسة يف املنطقة.

تجسيدا  أوباما  باراك  األسبق  الرئيس  مثَّل 

شعار  تحت  مارسه  الــذي  التوجه،  لهذا 

عهده  يف  حدثت  وقد  الديمقراطية،  نرش 

العربي”،  “الربيع  موجات   )2016~2008(

الديمقراطيني  تحالف  نتائجها  شهدت  التي 

مع  خاصة  ورعايته،  السيايس،  اإلسالم  مع 

مع  التوجه  هذا  مع  ترافق  مرص.  يف  اإلخوان 

تغيري  أي  أوسط دون إرسائيل،  التفكري برشق 

حتى  قوتها،  عىل  واإلبقاء  الوظيفي،  دورها 

تراجع  أن  علماً  املنطقة.  ألهل  لقمة  تصبح  ال 

كان  الوظيفي  دورها  وتراجع  إرسائيل،  مكانة 

قد بدأ بعد حرب الخليج األوىل )1٩٩1(، حيث 

صار لألمريكيني وجود مبارش عسكري وأمني 

التكيف  أن إرسائيل استطاعت  بيد  املنطقة،  يف 
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مع هذا التغري، وظلت تذّكر دوما بمدى أهميتها 

وحيوية دورها الوظيفي.

وهكذا، مع ثورات الربيع العربي صار التوجه 

نحو إعداد جماعة اإلخوان لتويل السلطة يف أكثر 

األوسط  الرشق  دولة عربية ضمن مرشوع  من 

الكبري الذي سيضمن هدوء املنطقة، وتبعيتها، 

كونها ستحول املنطقة بكاملها كقواعد خلفية 

كردستان  املثال  فيه عىل سبيل  تكون  لإلمداد، 

تنازعها  أو  إرسائيل،  من  ألمريكا  أهمية  أكثر 

جنينية(  كانت  )وإن  التحوالت  وهذه  املكانة.. 

كان لها أثر صاعق عىل إرسائيل وغالة املتطرفني 

لكن  األمريكيني.  واإلنجليكان  الصهاينة  من 

اإلخوان يف حكم مرص وتراجعها  فشل جماعة 

الحزب  تراجع  إىل  أدى  املنطقة  يف  عام  بشكل 

الحقبة  تلك  يف  التوجه.  هذا  عن  الديمقراطي 

الستحضار  أمريكا  يف  العميقة  الدولة  دعت 

بما  باالسرتاتيجية نفسها، ولكن  للعمل  ترامب 

سموه املوازن من الخارج )قوة أساسية تتحمل 

العبء األكرب تكون يف مواجهة الصني وروسيا 

وبتدخل مبارش أمريكي منخفض(.

بدأت   )2020~2016( ترامب  عهد  يف 

تتكشف معالم مرحلة جديدة يف عالقة الواليات 

إذ  املستويات.  مختلف  عىل  بإرسائيل  املتحدة 

إلرسائيل،  مطلقا  دعما  حينها  ترامب  تبنى 

أمريكية  وتحوالت  بتغريات  إنذارا  شكل  بما 

إسرتاتيجية لصالح إرسائيل، بدا كأنها تؤسس 

ملرحلة جديدة يف الرصاع، بحيث تزود إرسائيل 

لتصفية  سياسية  أسلحة  من  يلزمها  ما  بكل 

الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتطويع البلدان 

إرسائيل،  لهيمنة  وإخضاعها  بالكامل  العربية 

تمثلت هذه التحوالت بافتتاح سفارة أمريكية يف 

القدس، واالعرتاف بها عاصمة موحدة إلرسائيل، 

واالعرتاف بضم الجوالن، والبدء بتصفية قضية 

املالية،  “األونــروا”  موارد  وتجفيف  الالجئني 

الغربية،  الضفة  لضم  األخرض  الضوء  وإعطاء 

سالم  سمي  ما  وتدشني  االستيطان،  وترسيع 

الدول  من  عدد  تطبيع  إىل  أدى  الذي  إبراهيم، 

)التي  السياسات  وبهذه  إرسائيل.  مع  العربية 

من  كل  رأى  القرن(  صفقة  سمي  ما  شكلت 

ونتنياهو  جهة،  من  األمريكي  واليمني  ترامب 

واليمني اإلرسائييل من جهة أخرى، أن كل واحد 

منهما قد وجد ضالته يف اآلخر. 

عن  ليس  أمريكا  كشفت  ترامب،  عهد  يف 

يف  املبارش  تورطها  عن  وإنما  املعهود،  تحيزها 

إرسائيل،  لصالح  الصهيوني  العربي  الرصاع 

فهي اإلدارة األوىل التي تجرأت عىل نقل سفارة 

أمريكا إىل القدس، واالعرتاف بها عاصمة لدولة 

إرسائيل، كما أعلنت رصاحة أن قضية االستيطان 

معظم  بحسب  السالم.  أمام  عقبة  تشكل  ال 

انقالبا  مثّلت  السياسات  تلك  فإن  املراقبني، 

دامت  التي  التقليدية  األمريكية  السياسات  يف 

طوال الفرتة التي سبقتها. يف تلك الفرتة، كانت 

الساحة األمريكية مرتعا لنتنياهو، وكان اليمني 

املسيحي الصهيوني بكامله إىل جانب إرسائيل، 
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بني  إرسائيل محصورة  االنتقادات ضد  وكانت 

قادرا عىل  اللوبي اإلرسائييل  األكاديميني، وكان 

»قمع« تلك االنتقادات.

األمريكية  اإلدارة  اتخذت  “ترامب”،  عهد  ويف 

سياسة االنسحابات من املعاهدات واالتفاقيات 

عىل  يدل  منحى  يف  األممية،  واملجالس  الدولية 

االتفاق  من  انسحبت  فقد  الرتامبية؛  الغطرسة 

النووي مع إيران، وانسحبت من “اتفاق باريس 

نيويورك  إعالن  من  انسحبت  كما  للمناخ”، 

لالجئني واملهاجرين “امليثاق العاملي للهجرة”. 

السياسة  وفق  االنسحابات  تلك  محددات 

األمريكية الجديدة مبنية عىل أساس رؤية ترامب: 

العالم؛  تجاه  السلبية  ونظرته  أوالً”،  “أمريكا 

الستغفال  يسعى  كله  العالم  أن  يعترب  حيث 

الدول األعضاء يف تلك  أمريكا واستغاللها، وأن 

املنظمات تتحالف ضد أمريكا وإرسائيل.. وهو 

بذلك يتبنى وجهة نظر اليمني القومي املحافظ، 

الذي يرى أن أمريكا ليست يف حاجة للمنظمات 

الدولية، وإنما املنظمات الدولية هي التي تحتاج 

أمريكا. 

شملت االنسحابات األمريكية منظمات دولية 

ذلك حماية إرسائيل،  مهمة جدا.. ومعيارها يف 

والوقوف ضد أي تحرك فلسطيني.. فقد أصدر 

بانسحاب  بموجبه  يقيض  قانونا  الكونغروس 

أمريكا من أي منظمة دولية تدخل فيها فلسطني 

“اليونسكو”،  من  باالنسحاب  بدأت  عضوا؛ 

قبولها  الدولية، بسبب  املنظمات  أهم  وهي من 

من  إرسائيل  )انسحبت  فلسطني  عضوية 

“اليونسكو” بعد ساعات من انسحاب أمريكا(، 

يف  مساهمتها  )قلصت(  أو  أمريكا  أوقفت  كما 

من  انسحبت  كما  إلغالقها..  تمهيدا  “األونروا” 

املتحدة،  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس 

املجازر  يف  تحقيق  لجنة  تشكيل  قرر  أن  بعد 

الفلسطينيني يف  ارتكبتها إرسائيل يف حق  التي 

 120 من  أكثر  خلفت  التي  العودة،  مسريات 

كرايس  عىل  وُمقَعدون  أطفال،  منهم  شهيدا، 

متحركة. 

قد  الدولية  واالتفاقيات  املنظمات  أن  يبدو 

فلسطني  بني  الجديدة  الرصاع  ساحة  غدت 

الرئيس محمود  والواليات املتحدة، فقد صادق 

اتفاقية  لـ22  فلسطني  انضمام  عىل  عباس 

نقل  “ترامب”  قرار  عىل  كرد  دولية،  ومعاهدة 

واصلت  وإذا  القدس.  إىل  األمريكية  السفارة 

فستبدو  االنسحابات،  سياسة  األمريكية  اإلدارة 

الصورة كأن فلسطني تطرد أمريكا من املنظمات 

الدولية تباعاً.. مشكلة أمريكا أنها قيدت نفسها 

بقانون الكونغرس، وأعلنت ذلك عىل املأل.. أي 

محرجة  وصارت  الشجرة،  أعىل  صعدت  أنها 

يف كيفية النزول عنها.. ومشكلتها أيضا أنها ال 

يعني  ما  املنظمات،  تلك  “الفيتو” يف  تملك حق 

جانب  إىل  تقف  التي  الدول  أمام  ستعجز  أنها 

 1٣0 عىل  يزيد  ما  وهناك  الفلسطيني.  الحق 

فلسطني،  لصالح  مضمون  شبه  موقفها  دولة 

وأحيانا يكون العدد أكرب. فمثال يف نهاية العام 
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املتحدة  األمم  يف  دولة  ــت128   أدان  ،2017

إلرسائيل،  عاصمة  بالقدس  “ترامب”  اعرتاف 

ولم تنجح الضغوط األمريكية إال بمنع ٣٥ دولة 

من التصويت، وغياب 21 دولة، وموافقة ٩ دول 

بينها أمريكا وإرسائيل، ودول هامشية ضئيلة.

برئاسة  للحكم  الديمقراطيني  عودة  بعد 

بايدن )كانون األول  2020(، الذي عارص كل 

نتنياهو،  لهم  الذي صنعها  والعقبات  اإلهانات 

التي من الصعب غفرانها، بدأت اإلدارة األمريكية 

الجديدة تعلن عن سياسات مختلفة خاصة يف 

الرشق األوسط، وتعمل أيضاً عىل تشجيع تنمية 

لسياسات إرسائيل،  أمريكي معارض  عام  رأي 

تمهيدا للحظة يفرضون فيها رؤيتهم.

منذ اليوم األول الستالم بايدن زمام السلطة 

عىل  بناًء  املحللون  توقع  البيض،  البيت  يف 

التعيينات التي أجراها يف الحكومة، وترصيحات 

أمريكيا جديدا يف  أن عهداً  أمريكيني،  مسؤولني 

املدنية  بالحقوق  يتعلق  ما  بكل  التشكل،  طور 

واملساواة بني األمريكيني، وبشأن التغري املناخي، 

والسياسة الخارجية.. أما يف ما يتعلق بالرشق 

األوسط، فأهم العناوين التي توقعها املراقبون 

التقليدي،  األمريكي  للموقف  العودة  آنذاك: 

املتماهي مع الرشعية الدولية )حتى لو شكليا(، 

والقائم عىل عمل مؤسيس، أي رفض االستيطان، 

الجانب،  أحادية  اإلرسائيلية  اإلجراءات  ورفض 

وإعادة  الوطنية،  للسلطة  املايل  الدعم  وإعادة 

فتح مكتب منظمة التحرير يف واشنطن، واتخاذ 

والتمهيد  إرسائيل،  تجاه  انحيازا  أقل  موقف 

الدولتني  حل  مبدأ  واعتماد  املفاوضات،  لعودة 

آخر  بمعنى  أي  السياسة..  للتسوية  كأساس 

التي كانت بمجملها  القرن  التحول عن صفقة 

الفلسطينيني، وبشكل سافر وغري مقبول  ضد 

باملطلق، وإدارة الرصاع يف املرحلة القادمة دون 

بسياسات  فّج،  نحو  عىل  الفلسطينيني  معاداة 

خارجية جديدة يمكن التعاطي معها.

اليوم بعد مرور نحو سنتني عىل رئاسة بايدن، 

حصلت  التغريات  هذه  بعض  إن  القول  يمكن 

“األونروا”،  موازنة  دعم  إعادة  مثل  بالفعل، 

للتسوية  كأساس  الدولتني  حل  عن  والحديث 

)إعالميا(، ووقف الدعم املايل عن مرشوع سالم 

وبعض  زخمه،  من  الكثري  فقد  الذي  إبراهيم، 

التغريات تحدث يف صورة بطيئة، أو عىل شكل 

وعود )لم تتحقق حتى اآلن( مثل إعادة افتتاح 

القنصلية األمريكية يف القدس، وتقديم دعم مايل 

االستيطان  سياسات  إدانة  أو  للسلطة،  مبارش 

والضم، وبعضها من الصعب التكهن بتغيريها 

من  لكن  أبيب..  تل  إىل  السفارة  إعادة  مثل 

العالقات األمريكية  العسل يف  الواضح أن شهر 

انتهى، والعالقات بينهما ليست  اإلرسائيلية قد 

يف أحسن حاالتها. 

أمريكا،  عىل  مرت  ثقيلة  سنوات  أربع  فبعد 

وطاقمه،  ترامب”  “دونالد  رحل  العالم،  وعىل 

جديد  رئيس  وجــاء  السيايس،  ومرشوعه 

مختلفة،  ما  حد  إىل  بدت  وأولويات  بسياسات 
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كشفت  األوســط،  الرشق  منطقة  يف  خاصة 

األبيض،  البيت  مستشاري  ترصيحات  عنها 

برنامج  بشأن  للمفاوضات  العودة  أهمها 

وتفوقها،  إرسائيل  أمن  النووي، وضمان  إيران 

وإنهاء  وإرسائيل،  العرب  بني  السالم  وترسيخ 

)بقيت مجرد وعود(،  وليبيا  اليمن  يف  الحروب 

مكانة  وتمتني  اإلنسان،  حقوق  وضع  وتعزيز 

والصيني،  الرويس  التحدي  مواجهة  يف  أمريكا 

الحرب  يف  جدا  واضح  بشكل  توضحت  التي 

األوكرانية الروسية.

بناء  إعادة  نحو  جهودها  أمريكا  ستواصل 

يف  مصالحها  وحماية  الليربايل،  الدويل  النظام 

والتدفق  الدولية،  واملمرات  النفط،  أي  املنطقة، 

الحر للطاقة، ومنع امتالك إيران السالح النووي، 

املنافسة  يف  واالنتصار  اإلرهاب،  ضد  والحرب 

مع روسيا والصني )الرشق األوسط هو إحدى 

املناطق التي تدور فيها هذه املنافسة(.. وترميم 

ويف  العاملية  الساحة  يف  املتحدة  الواليات  مكانة 

املحافل الدولية، خاصة بعد الخراب الذي خلفه 

سلفه ترامب، واستعادة مكانة الواليات املتحدة 

اإلرسائييل،  العربي  الرصاع  يف  نزيه  كوسيط 

لم  بالتحديد  األمر  الدولتني، وهذا  واعتماد حل 

يتبلور عىل شكل مواقف جدية، وبقي يف إطار 

الدعاية اإلعالمية والوعود الغامضة.

تطورات املوقف األمريكي من قضية الالجئني

الالجئني  قضية  من  األمريكي  املوقف  ظل 

عارضت  فقد  املعالم؛  واضح  غري  مزدوجاً 

واعتربت  التقسيم 181،  قرار  املتحدة  الواليات 

وإيجاد  جديدة،  أوضاع  خلق  يف  سيساهم  أنه 

السيطرة عليها يف املستقبل.  بؤر توتر يصعب 

لكن عند صدور القرار 1٩٤ )الذي يطالب بحق 

العودة والتعويض(، صوتت لصالحه، وطالبت 

املنقولة  الالجئني  أموال  عىل  بالحفاظ  إرسائيل 

ثم  الالجئني.  بعودة  والسماح  املنقولة،  وغري 

اإلرسائييل  املوقف  من  استيائها  عن  أعلنت 

الرافض لتطبيق القرار، بيد أنها واصلت دعمها 

السيايس واملايل والعسكري إلرسائيل. 

إىل  برقية  ترومان  األمريكي  الرئيس  أرسل 

الدولية،  التوفيق  لجنة  يف  األمريكي  املندوب 

جاء  فلسطني،  بشأن  املتحدة  لألمم  التابعة 

يعالج  التي  الطريقة  من  مشمئز  “إنني  فيها: 

طالب  ثم  الالجئني”.  مشكلة  اإلرسائيليون  بها 

غوريون  بن  إىل  رسالة  يف  ترومان  الرئيس 

إىل  الجئ  ألف   ٣00  ~  200 عودة  برضورة 

ديارهم. ٣ 

كان املوقف األمريكي من قضية الالجئني يف 

تلك املرحلة منصباً يف اتجاه واحد: تفريغ ذلك 

فقط  وتوجيهه  السيايس،  محتواه  من  القرار 

من  بدالً  املشكلة،  من  اإلنسانية  الجوانب  نحو 

االلتزام بالقرار وتطبيقه. مع العمل عىل توطني 

الالجئني يف البلدان العربية.

وزير  نائب  رفع   ،1٩٤٩ نيسان  ففي 

إىل  مذكرة  ماك”  “جورج  األمريكي  الخارجية 

وزيره طالبه بدمج الالجئني يف هياكل سياسية 
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واقتصادية يف الرشق األوسط، عىل أساس العمل 

بعودة  إرسائيل  تقبل  أن  عىل  الغوث،  وليس 

200 ألف الجئ، وباملقابل تقبل الدول العربية 

إغــراءات  مقابل  الجئ،  ألف   ٥00 بتوطني 
اقتصادية. وهذه الخطة انتهت بالفشل.٤

إىل  مذكرة  األمريكية  الخارجية  رفعت  ثم 

الدول العربية وإرسائيل يف لوزان )آب 1٩٤٩(، 

إىل  بالعودة  الالجئني  مشكلة  تحل  فيها:  جاء 

إرسائيل واإلقامة يف البلدان التي يتواجدون بها، 

املجتمع  من  وفنية  مالية  معونات  توفر  برشط 

بعثة  مهمة  بتسهيل  األطراف  وتلتزم  الدويل. 

األمم املتحدة االقتصادية لتنفيذ ذلك املرشوع.

ويف 2٥/ أيار 1٩٥0، صدر اإلعالن الثالثي، 

تضمن  الذي  الربيطاني،  الفرنيس،  األمريكي، 

اعرتاف الدول الثالث بإرسائيل وحدودها كأمر 

إىل  بعيد  أو  قريب  من  اإلشارة  وعدم  واقع، 

بالوضع  املتعلقة  سواء  املتحدة،  األمم  قرارات 

السيايس الخاص بقرار التقسيم رقم 181، أو 

قرار حق العودة 1٩٤، وإنهاء عمل لجنة األمم 

أمر  وفرض  فلسطني،  بشأن  للتوفيق  املتحدة 

واقع عىل املنطقة. 

عىل  املرحلة  تلك  يف  األمريكي  الدور  اقترص 

فقد  التوطني؛  منها  الهدف  مشاريع  تقديم 

حاول مدير عام وكالة الغوث، األمريكي “جون 

تمرير   1٩٥٣  ~1٩٥1 عامي  بني  بالندفور” 

مليون   200 بكلفة  الالجئني،  لتوطني  مرشوع 

دوالر.٥ 

الرئيس  أوفد   ،1٩٥2 األول  ترشين  ويف 

برئاسة  خاصة  بعثة  “أيزنهاور”،  األمريكي 

العرب واإلرسائيليني  “أريك جونستون”، إلقناع 

الهدف  األردن،  لنهر  إقليمية  تنمية  بمرشوع 

يتناول  واملرشوع  الالجئني،  منه تصفية قضية 

موضوع مياه نهر األردن، وتوطني الجئي قطاع 

املرشوع  وهذا  ملشاكلهم.  كحل  سيناء  يف  غزة 

مياه  يف  اإلرسائيلية  املصالح  عىل  للحفاظ  جاء 

نهر األردن، وتحويل مسار القضية الفلسطينية 

من قضية سياسية إىل قضية تقنية اقتصادية، 

تجاوز  يعني  ما  املياه،  خالفات  حول  تدور 
قضية الالجئني.6

“داالس”،  مرشوع  جاء   ،1٩٥٥ العام  يف 

عىل  القائم  األمريكي  الرسمي  للخط  استمراراً 

األوسط،  الرشق  ملسألة  حل  إليجاد  السعي 

وذلك من خالل تجاهل جوهر الرصاع العربي 

قيام  بعد  املرشوع،  هذا  ظهر  وقد  اإلرسائييل، 

وزير الخارجية األمريكي “جون داالس” بجولة 

يف املنطقة، دعا من خاللها الحكومات العربية 

إىل  عودته  وبعد  بغداد،  حلف  إىل  لالنضمام 

األمريكي  الكونغرس  أمام  كلمة  ألقى  واشنطن 

الرشق  أزمة  لحل  أمريكياً  مرشوعاً  تضمنت 

الالجئني  قضية  بخصوص  فيها  جاء  األوسط 

الجئ  مليون  لبؤس  حد  وضع  “يجب  ييل:  ما 

كريمة  حياة  تأمني  يستدعي  مما  فلسطيني، 

ضمن  وطنهم  إىل  العودة  طريق  عن  لهم، 

العربية  املناطق  يف  وتوطينهم  املمكن،  حدود 
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التوطني،  تحقيق  أجل  ومن  فيها”،  املوجودين 

اقرتح داالس، استصالح املزيد من األرايض، من 

الالجئون  يتمكن  بحيث  الري،  مشاريع  خالل 

إرسائيل  داالس  واالستقرار، وطالب  العمل  من 

ومنحها  الالجئني،  لهؤالء  تعويضات  بتقديم 

التعويضات،  دفع  من  لتمكينها  ماليا  قرضا 

عىل  والعمل  املتحدة،  الواليات  من  بمساهمة 

الري  ومشاريع  املياه  تطوير  مشاريع  تحقيق 
التي تساعد عىل توطني الالجئني.7

ويف مطلع عام 1٩٥7 تقدم الرئيس األمريكي 

مقاومة  بني  ربط  الذي  »أيزنهاور«،  بمرشوع 

الشيوعية وبني التنمية االقتصادية، وقد طالب 

بعودة  املــرشوع،  هذا  يف  األمريكي  الرئيس 

التي هّجروا  الفلسطينيني إىل ديارهم  الالجئني 

منها، واقرتح أن تتم تلك العودة عىل مراحل. وقد 

هدف املرشوع لتحقيق حل يستند إىل استعداد 

العرب الستيعاب وتوطني معظم الالجئني. 8 

جونسون«  »جوزيف  قام   ،1٩61 صيف  يف 

للسالم بجولة يف الرشق  رئيس معهد كارنجيا 

كيندي«،  »جون  الرئيس  من  بتكليف  األوسط 

الالجئني  قضية  لحل  مرشوعا  حينها  يف  اقرتح 

كل  يعطى  اآلتية:  النقاط  تضمن  الفلسطينيني 

االختيار  فرصة  الجئة،  فلسطينية  أرسة  رب 

إىل  العودة  بني  ضغط،  أي  عن  وبمعزل  الحر، 

األمم  خالل  من  وذلك  التعويض،  أو  فلسطني 

أساس  عىل  التعويضات  حساب  ويتم  املتحدة، 

 ،1٩٤7 عامي  كانت  كما  املمتلكات،  قيمة 

وتقوم  املستحقة.  الفوائد  لها  مضافاً   ،1٩٤8

األعضاء  الدول  من  وغريها  املتحدة  الواليات 

يف  باإلسهام  إرسائيل  فيها  بما  املتحدة  األمم  يف 

ومن  التعويضات.  لدفع  الالزمة  األموال  توفري 

حق إرسائيل أن تجري كشفاً أمنياً عىل كل الجئ 

الالجئون  ويستلم  أرضه.   إىل  العودة  يختار 

سماحاً  فلسطني  يف  أمالك  لديهم  ليست  الذين 

تاماً صادراً عن األمم املتحدة يخولهم الذهاب إىل 

حيث يشاؤون، وسيكون دور األمم املتحدة دور 

االستقرار  عمليات  خالل  الطرفني  بني  املهدئ 

الطويلة، حيث تجري العودة والتعويض يف آن 

واحد، وعىل خطوات. ٩ 

وبعد حرب حزيران 1٩67، التي عمقت أزمة 

الالجئني، ظلت املشاريع األمريكية تجاه قضية 

الحد  الالجئني ضعيفة، وغامضة، ولم ترق إىل 

املطلوب، ويف ترشين األول 1٩6٩، تقدم وزير 

تسوية  بمرشوع  »روجرز«  األمريكي  الخارجية 

للقضية الفلسطينية. جاء يف البند التاسع منه: 

تسوية  برشوط  االلتزام  عىل  الطرفان  »يوافق 

يف  عليه  تمت  ما  وفق  الالجئني،  ملشكلة  عادلة 

النهائي بني األردن وإرسائيل، وأنه لن  االتفاق 

يكون هناك سالم دائم من دون تسوية عادلة 

ملشكلة الالجئني«.

األمريكي  الرئيس  طرح   1٩82 العام  يف 

ريغان مرشوعه، يوم خروج الدفعة األخرية من 

مقاتيل الثورة الفلسطينية من بريوت، جاء فيه 

الفلسطينيني  »إن  الالجئني:  قضية  بخصوص 
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يشعرون بقوة أن قضيتهم هي أكثر من قضية 

الجئني، وأنه يوافق عىل ذلك«. بيد أن النصوص 

الواردة يف خطاب ريغان، عارضت إقامة دولة 

فلسطينية، وأغفلت قضية الالجئني.

يف عهد الرئيس بوش األب، ُعقد مؤتمر مدريد 

للسالم يف 1٩٩1/10/٣0، تحت رعاية أمريكية 

خطاب  تضمنه  ما  أهم  من  وكان  مبارشة، 

الطرفني  بني  املفاوضات  أن  للمؤتمر  الدعوة 

قراري مجلس  إىل  واإلرسائييل سرتتكز  العربي 

 2٤2 قرار  أن  املعلوم  ومن   .2٤2  ،٣٣8 األمن 

يتضمن إشارة بسيطة لقضية الالجئني، تقول: 

»يجب تحقيق تسوية عادلة ملشكلة الالجئني«، 

حسبما  الفلسطينيون،  أنهم  تحديد  دون 

يقتضيه سياق القرار. األمر الذي أفسح املجال 

لإلرسائيليني أن يطرحوا تفسريهم الخاص بهم 

لهذا البند، فقالوا إنه يشمل أيضاً الجئني يهودا 

لجؤوا إىل إرسائيل من الدول العربية بعد حرب 

عام 1٩٤8. 

ويف عهد كلينتون، وللمرة األوىل منذ صدور 

اإلدارة  امتنعت   ،1٩٤8 عام   1٩٤ رقم  قرار 

العام  ويف  القرار،  عىل  التصويت  عن  األمريكية 

الثاني إلدارة كلينتون، صوتت الواليات املتحدة 

يتم  القرار  عىل  التصويت  )كان  القرار.  ضد 
سنوياً(. 10

من  موقفه  كلينتون  طرح   2000 العام  يف 

العودة  يف  عن حقهم  وتحدث  الالجئني،  قضية 

إىل )املناطق( وليس )الديار(، وطالب إرسائيل 

واقرتح  العودة،  يف  بحقهم  الجزئي  بالقبول 

وتوطني  اللجوء،  أماكن  يف  الالجئني  تأهيل 

الالجئني يف دول مثل السويد، وكندا، وأسرتاليا. 

أما العودة إىل إرسائيل فتكون عىل قاعدة جمع 
شمل العائالت. 11

قال يف خطابه  االبن، فقد  الرئيس بوش  أما 

فلسطينية  دولة  قيام  »إن   :2002/6/2٤ يوم 

حق  دام  ما  اهتماماته،  من  جزءاً  دوماً  كان 

ذكر  أغفل  لكنه  الوجود«،  يف  محرتماً  إرسائيل 

القرار 1٩٤، كأساس وضعته الرشعية الدولية 

عهد  يف  الفلسطينيني.  الالجئني  قضية  لحل 

»أوباما«، لم يجِر أي تغيري جوهري عىل املوقف 

استمر  حيث  الالجئني،  قضية  من  األمريكي 

بشأن  السابقة  املواقف  عن  الرتاجع  مسلسل 

إيجاد حل للقضية، وصوال إىل الرتاجع األكرب يف 

عهد »ترامب«.

المحاوالت األميركية

في عهد ترامب وبايدن
األمريكي  املوقف  تحول  »ترامب«،  عهد  يف 

االزدواجية والتهرب  الالجئني من  تجاه قضية 

نكران  إىل  عليه،  وااللتفاف   ،1٩٤ القرار  من 

فبعد  تصفيتها؛  عىل  والعمل  الالجئني،  قضية 

القدس،  إىل  األمريكية  السفارة  بنقل  خطوتها 

جديدة،  أمريكية  خطة  »ترامب«  إدارة  قررت 

التي  السياسية  الخطوات  من  عددا  تتضمن 

األونــروا،  وكالة  األول،  املقام  يف  تستهدف 
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امليزانيات  وقف  األمريكية  الخطة  وتتضمن 

إرسائيل  طلب  مع  الوكالة،  أنشطة  وتمويل 

إعادة النظر يف التفويض الذي تمنحه للوكالة 

من  وذلك  الغربية،  الضفة  يف  والنشاط  للعمل 

من  العربية  الدول  تمكني  عدم  ضمان  أجل 

تحويل امليزانيات إىل الوكالة عوضا عن اإلدارة 

اإلرسائيلية،  الثانية  القناة  وبجسب  األمريكية. 

بنحو  لالعرتاف  تسعى  »ترامب«  إدارة  فإن 

حاليا  بهم  املعرتف  الالجئني  عدد  من   %10

فقط. ما يعني التمهيد إىل تصفية حق العودة 
لالجئني الفلسطينيني. 12

يف البداية، قررت أمريكا تخفيض مساهمتها 

من  أي  الثلثني،  بنسبة  الغوث،  وكالة  دعم  يف 

دوالر  مليون   12٥ إىل  دوالر،  مليون   ٣6٥

 60 إال   2018 لعام  منها  تقدم  ولم  سنوًيا، 

للوكالة  األمريكي  التمويل  وكان  دوالر.  مليون 

والبالغة  السنوية  ميزانيتها  ثلث  سابًقا  يمثّل 

1.2٤ مليار دوالر؛ وهو ما يؤّثر جذريًّا يف حياة 

عىل  املعتمدين  الفلسطينيني  الالجئني  ماليني 

خدمات الوكالة يف الضفة الغربية وقطاع غزة 

واألردن وسورية ولبنان. األمر الذي دفع مدير 

عام الوكالة لإلعالن عن تقليص خدماتها، كما 

عرب املفوض العام لألنروا »بيار كرينبول« عن 

قلقه ومخاوفه من انهيار الوكالة، داعياً الدول 

إىل دعمها.

املتحدة  الواليات  اتخذتها  التي  الخطوة 

جاءت  األونروا،  دعم  يف  مساهمتها  بتقليص 

لتصفية  له  تروج  الذي  للحل  التمهيد  إطار  يف 

»صفقة  مسمى  تحت  الفلسطينية،  القضية 

أن  ترى  ال  اإلدارة  هذه  باتت  حيث  القرن«، 

عدم  سبب  هو  الفلسطيني  اإلرسائييل  الرصاع 

استقرار  إن  بل  األوسط؛  الرشق  يف  االستقرار 

اإلرهاب  عىل  القضاء  خالل  من  يأتي  املنطقة 

اإليراني.  الخطر  ومواجهة  منابعه،  وتجفيف 

توجهات  مع  منسجمة  الخطوة  هذه  وتأتي 
»نتنياهو«، التي تسعى إلنهاء مهمة الوكالة. 1٣

عن  األمريكي  التمويل  قطع  قرار  يكن  لم 

»ترامب«  إدارة  أعلنت  إذ  مفاجأة؛  األونروا 

الدعم  حجم  تخفيض  عن   2018 مطلع 

السنوي األمريكي بنحو الثلثني، وكشفت مجلة 

إلكرتوني  بريد  رسائل  عن  بولييس«  »فورن 

عىل  »كوشنر«  ضغط  كيف  توضح  مرسبة، 

يف  لالنخراط  اإلدارة  يف  آخرين  مسؤولني 

»جهد جدي للتضييق عىل األونروا«. وبحسب 

وقف  قرار  فإن  أمريكية،  إعالمية  تقارير 

التمويل عن األونروا اتخذ خالل اجتماع بني 

»كوشنر« ووزير الخارجية، »مايك بومبيو«، 

السابقة لدى  السفرية األمريكية  أّدت  يف حني 

يف  ا  مهمًّ دوًرا  هييل«،  »نيكي  املتحدة،  األمم 

معارضة  من  الرغم  عىل  وذلك  القرار.  تبنّي 

االستخباراتية  واملؤسسات  الدفاع  وزارة 

املنطقة  انزالق  من  حّذرت  التي  األمريكية 

عن  املساعدات  انقطاع  نتيجة  العنف  نحو 

»كوشنر«  من  كل  جادل  وقد  الفلسطينيني. 
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من  حالة  أحدثت  ــروا  األون بأن  و»هييل« 

وأن إرصارهم  الفلسطينيني،  بني  »االتكالية« 

عىل حق العودة يناقض كون إرسائيل »دولة 

ثّم  ومن  الرصاع،  ويديم  اليهودي«،  الشعب 

إرسائيل  بني  سالم  تحقيق  إمكانية  يعّطل 

والفلسطينيني. وقد أبلغت إدارة ترامب دواًل 

األونروا  عن  التمويل  وقف  بقرارها  إقليمية 

دول  عىل  وضغطت  إعالنه،  من  أسابيع  قبل 

لتوطني  األردن،  مثل  لالجئني،  مضيفة 

مقابل  أراضيها،  عىل  الفلسطينيني  الالجئني 

إليها  األمريكية  املالية  املساعدات  توجيه 
مبارشة، وهو األمر الذي رفضه األردن. 1٤

تقوم الخطة األمريكية عىل تدابري ال تعرتف 

األجيال،  توارث  تنقل الالجئني عرب  بمكان 

الفلسطينيني  الالجئني  عدد  الخطة  وتحدد 

كما  مليون،   ٥.٩ وليس  فقط،  مليون  بنصف 

الواقع.  أرض  وعىل  الوثائق  يف  مسجل  هو 

االعرتاف  سحب  األمريكية  الخطة  وتتضمن 

بشؤون  تعنى  وكالة  أنها  عىل  الغوث،  بوكالة 

الالجئني الفلسطينيني، واالكتفاء باالعرتاف بها 

الالجئني عامة. يعقب  مفوضية تعنى بشؤون 

ذلك وقف امليزانيات وتمويل فعاليات وأنشطة 
الوكالة. 1٥

يف عهد بايدن، تغري املوقف األمريكي بشكل 

املوقف  إىل  عاد  إنه  القول  يمكن  أو  إيجابي، 

التقليدي، املوارب، لكن عىل األقل أعادت أمريكا 

دفع مستحقاتها لصالح األونروا.

خالصة
تجاه  األمريكية  اإلسرتاتيجية  يف  التغري  بدأ 

القضية الفلسطينية بطيئا وخجوال، لكنه تغري 

مهم، ويجب البناء عليه، كان ريغان أول رئيس 

أمريكي يقبل التعامل مع منظمة التحرير، حني 

بدأت مفاوضات مبارشة بني السفارة األمريكية 

أول  كلينتون  كان  التحرير.  ومنظمة  تونس  يف 

رئيس أمريكي يستقبل عرفات يف البيت األبيض، 

الفلسطينية، ويفتتح يف  ويزور أرايض السلطة 

رعى  أنه  صحيح  فلسطيني،  مطار  أول  غزة 

إال   ،)2000 )تموز  ديفيد  كامب  مفاوضات 

أنه حّمل الطرف الفلسطيني مسؤولية فشلها، 

وكان بوش االبن أول رئيس أمريكي يتحدث عن 

دولة فلسطينية.

أما أوباما، ورغم تعاطفه إعالميا مع الحقوق 

بني  للمفاوضات  األمر  ترك  فإنه  الفلسطينية، 

الفلسطينيني واإلرسائيليني دون تدخل حقيقي 

األمر  تاركا  سنوات،  ثماني  مدار  عىل  منه، 

دون  املستوطنات،  بناء  يف  لالستمرار  إلرسائيل 

أي ضغوط جدية، عىل الرغم من تمرير إدارته 

قرار مجلس األمن بإدانة االستيطان أواخر أيام 

حكمه، وقد غادر البيت األبيض دون أن يعطي 

الفلسطيني  الرصاع  لحل  مقرتح  تصور  أي 

وإجبار الطرفني عىل القبول به، واكتفى بإدارة 

الرصاع بدالً من العمل عىل حله؛ فلم يخرج أوباما 

املتحدة  الواليات  أسالفه من رؤساء  عن طريق 

البرص  وغض  إرسائيل،  أمن  بضمان  بالتزامه 
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الفلسطينية،  األرايض  من  املزيد  قضمها  عن 

بعدم  الفلسطيني  للجانب  املسؤولية  وتحميل 

تقديمه التنازالت من أجل تحقيِق السالم.

إسرتاتيجية  تبنت  فقد  ترامب  إدارة  أما 

الفلسطينية،  القضية  مع  للتعامل  مختلفة 

تختلف عن مقاربات اإلدارات السابقة، فقامت 

مكتب  وأغلقت  األونروا،  عن  املساعدات  بقطع 

تمويل  وأوقفت  واشنطن،  ىف  التحرير  منظمة 

السفار  مقر  ونقلت  فلسطينية،  شبابية  برامج 

االستيطان  ورشعنت  القدس،  إىل  األمريكية 

بسيادة  واعرتفت  الضم،  مشاريع  ودعمت 

إرسائيل عىل الجوالن السوري املحتل؛ وتجاهلت 

تصفية  عىل  وعملت  الدولية،  القرارات  كل 

)حزيران،  املنامة  ورشة  وكانت  القضية،  ملف 

من  »السالم  عنوان  تحت  عقدت  التي   )201٩

القضية  إلفراغ  أخرى  محاولة  االزدهار«،  أجل 

وتحويلها  السيايس  محتواها  من  الفلسطينية 

تخلو من حقوق  اقتصادية  إنسانية  إىل قضية 

التي  الضغوط  عن  ناهيك  الفلسطينيني؛ 

مارسها ترامب عىل دول عربية كثرية للتطبيع 

موافقة  خالل  من  ذلك  يف  ونجح  إرسائيل،  مع 

كل من اإلمارات والبحرين واملغرب والسودان، 

بالتطبيع معها... وبذلك يكون ترامب قد أنهى 

عملياً سياسة اتبعها أسالفه بتأجيل قضايا الحل 

سلمية  تسوية  إىل  التوصل  يتم  أن  إىل  النهائى 

توافقية بني الطرفني الفلسطيني واإلرسائييل. 

كان ترامب قد أعلن يف كانون األول 2020، 

صحايف  مؤتمر  خالل  القرن«  عن »صفقة 

أن  وأُعلن  األبيض؛  البيت  يف  نتنياهو  مع  عقده 

واعرتف  إلرسائيل،  مجزأة  غري  عاصمة  القدس 

بسيادة إرسائيل عىل املستوطنات واألغوار، كما 

طالب الفلسطينيني باالعرتاف بإرسائيل كدولة 

يهودية، ولن يكون لالجئني الفلسطينيني الحق 

بالعودة. األمر الذي رفضته القيادة الفلسطينية 

انحيازا  واعتربتها  وواضــح،  قاطع  بشكل 

أحادية  وخطوات  اإلرسائييل،  للطرف  كامال 

وتتجاوزه،  الفلسطيني،  الطرف  تهمل  الجانب 

الطرف  باعتباره  الضغوط  عليه  وتمارس  بل 
األضعف، من خالل القوة والتهديد.. 16

فاضحا  القرن تجاوزا  صفقة  ُتظِهر 

للمرجعيات السياسية التقليدية ملسار التسوية، 

كقرارات األمم املتحدة، واتفاق أوسلو، ومبادرة 

املرُبمة  األخرى  واالتفاقيات  العربية،  السالم 

واالحتالل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بني 

ل انقالبا أمريكيا تجاه  اإلرسائييل، وهو ما ُيشكِّ

تجاه  األمريكية  السياسة  وعىل  الدولتني،  حّل 

القضية الفلسطينية منذ عقود.

طوال العقدين املاضيني لم تتغري منطلقات 

القضية  تجاه  األمريكية  الخارجية  السياسة 

الفلسطينية بشكل جدي وجوهري )إال يف عهد 

السياسة  وظلت  إرسائيل(،  ولصالح  ترامب 

من  تنطلق  القضية  تجاه  األمريكية  الخارجية 

املحددات ذاتها، وهي أن أمن إرسائيل من أهم 

تعاقبوا  الذين  األمريكيني  الرؤساء  كل  أولويات 
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مع  تسوية  أي  وأن  األبيض،  البيت  حكم  عىل 

كل  يف  إرسائيل  لصالح  ستكون  الفلسطينيني 

توافق  أن  يجب  ذلك  كل  قبل  ولكن  الحاالت، 

يضمن  بما  التسوية  هذه  عىل  أوالً  إرسائيل 

عىل  موحدة  يهودية  دولة  إقامة  يف  تطلعاتها 
كامل مدينة القدس. 17

ال شك يف أن ضمان مصالح الواليات املتحدة 

يف املنطقة العربية يعترب أهم أولوية لها، وهذه 

الخارجية،  سياستها  محور  تشكل  النقطة 

الرصاع،  تجاه  املواقف  اتخاذ  يف  ومعيارها 

يف  اإلرسائيلية  النظر  وجهة  تتبنى  ظلت  حيث 

ضمان  فإن  وبالتايل  وشكلها،  التسوية  رشوط 

أولوية  يعترب  كافة،  الصعد  عىل  إرسائيل  دعم 

كل  بني  عليه  خالف  وال  املتحدة  الواليات  لدى 

اإلدارات. وأي إدارة أمريكية تحدثت عن تسوية 

من  موجة  واجهت  الدولتني  حل  ضمن  عادلة 

من  يعد  الذي  اليهودي،  اللوبي  من  االنتقادات 

وبهذا  األمريكي.  القرار  صنع  يف  املؤثرين  أهم 

استطاعت  إرسائيل،  جانب  إىل  الكيل  االنحياز 

الدولية،  االتفاقيات  كل  من  التنصل  إرسائيل 

والقفز فوق القانون الدويل، وبالتايل تم القضاء 

عىل مرشوع حل الدولتني وعملية السالم برمتها.

صحيح أن إدارة بايدن مختلفة نسبيا، لكن 

أمريكي  موقف  عىل  املراهنة  الصائب  غري  من 

القبول  عىل  إرسائيل  يجرب  وقوي  إيجابي 

فهذه  االحتالل..  وإنهاء  الفلسطينية  بالحقوق 

مسألة دونها خرط القتاد.
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قراءة في كتاب

عمر رمضان صبره*  

د. صائب عريقات في “دبلوماسية الحصار”: شهادة عن قرب

* كاتب فلسطيني.
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حصار   - الحصار  “دبلوماسية  الكتاب:  اسم 

الرئيس الخالد فينا ياسر عرفات” 

المؤلف: د. صائب عريقات

الناشر: جامعة االستقالل- القدس

سنة النشر: 2018

عدد الصفحات: 578 صفحة

االستقالل،  جامعة  عن  الكتاب  هذا  صدر 

دار االستقالل للثقافة والنرش، يف العام 2018، 

موزعاً عىل عرشة فصول، يف ٥78 صفحة.

توفيق  اللواء  كتبها  مقدمٌة  الكتاَب  تصّدرت 

العامة  املخابرات  جهاز  رئيس  الطرياوي، 

فتح،  لحركة  املركزية  اللجنة  وعضو  سابقاً، 

ورئيس مجلس أُمناء جامعة االستقالل، تحدث 

الرواية،  الكتاب  الكتاب بالقول: “هذا  فيها عن 

أحد  من  صادقة  تاريخية  فلسطينية  وثيقة 

السيايس  السياق  يف  الرئيسني  الالعبني  أهم 

صائب  الدكتور  وهو  التفاويض،  والدبلومايس 

عريقات، الذي كان صادقاً أميناً يف رسد الرواية، 

كما كانت عليه؛ لتستطيع األجيال االطالع عىل 

تفاصيلها يف أدق املراحل التي مرت بها القضية 

الفلسطينية وأخطرها، التي ُتشّكل أرضية مهمة 

للبحث والنقد واملراجعة والتقييم والتقويم”.

صائب:  الدكتور  يقول  املؤلف  مقدمة  يف 

“رشفت أن كنت شاهداً مبارشاً عىل دبلوماسية 

إذ  حصاره،  يف  عرفات  يارس  الشهداء  سيد 

شاركت وعدداً آخر من اإلخوة يف معظم لقاءاته 

واتصاالته العربية والدولية واإلرسائيلية، سواء 

غري  أو  مبارش،  بشكل  تتم  كانت  التي  تلك 

مبارش”. 

مرحلة  كتابه  يف  عريقات  الدكتور  تناول 

األقىص  انتفاضة  سبقت  التي  ديفيد(  )كامب 

يف  ديفيد(  )كامب  مفاوضات  فشل  بعد  قائالً: 

كلينتون(  )بيل  األسبق  األمريكي  الرئيس  عهد 

األسبق  اإلرسائييل  االحتالل  وزراء  ورئيس 

زعيم  شارون(  )أرئيل  اقتحم  باراك(،  )إيهود 

األقىص  املسجد  آنذاك،  إرسائيل  يف  املعارضة 

بتاريخ 2000/٩/27، األمر الذي أدى إىل اندالع 

االنتفاضة الثانية، كانت تلك الزيارة االعتدائية 

شارون  يعد  األقىص.  انتفاضة  انطالق  رشارة 

دموية  األكثر  الصهيوني  الكيان  رجال  من 

البقر  مذبحة  من  الفلسطيني،  الشعب  مع 

التي  املذابح  إىل  وشاتيال،  بمذابح صربا  مروراً 

تولية  بعد  وغزة،  الغربية  الضفة  يف  اقرتفها 

 ،2001/2/8 بتاريخ  االحتالل  حكومة  رئاسة 

فهو عقلية احتاللية عنرصية دموية وتوسعية 

واستعمارية احتاللية، وقد قال أرئيل شارون، 

بتاريخ ٥  اإلرسائيلية  عرب اإلذاعة  له  خطاب  يف 

أن  يجب  “جميعنا  الثاني  1٩٩8:  ترشين 

يتحرّك، أن يركض، يجب أن نستويل عىل مزيد 

التي  األرض  بقعة  نوّسع  أن  يجب  التالل،  من 

أيدينا لنا، وما ليس  نعيش عليها، فكل ما بني 

بأيدينا يصبح لهم”. 

وسقوط  ديفيد  كامب  مفاوضات  فشل  بعد 
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إيهود باراك، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية 

شمعون  وعودة  شارون،  برئاسة  اإلرسائيلية 

برييس إىل وزارة الخارجية، عقب فوز شارون 

الذي  األمر  الناخبني،  أصوات  من   %60 بنسبة 

الحملة  رئيس  بحق  كان  باراك  إيهود  أن  أّكد 

الدكتور  تعبري  حد  عىل  لشارون،  االنتخابية 

صائب.

بني  األخرية  اللحظات  حوارات  خالل  من 

يارس عرفات، واألمريكي  الفلسطيني  الرئيَسنْي 

بيل كلينتون، يتطرق الدكتور صائب يف الفصل 

التي سبقت  واللقاءات  الحوارات  تلك  إىل  األول 

جورج  الرئيس  واستالم  كلينتون،  والية  انتهاء 

بوش االبن الرئاسة األمريكية، واستالم شارون 

يف  االنتباه  مثريا  اإلرسائيلية،  الحكومة  رئاسة 

عرفات  الرئيس  تركيز  أهمية  إىل  الفصل  هذا 

املصطلح  استخدام  عىل  صائب  والدكتور 

حائط  حول  الحوارات  مثل:  لالسم،  الحقيقي 

الرباق، وليس حائط املبكى أو الحائط الغربي.

كلينتون  أفكار  عن  األول  الفصل  يف  تحدث 

عرفات  الرئيس  زيارة  إىل  تدرج  ثم  الجديدة 

األخرية إىل واشنطن بتاريخ 2001/1/2 ولقائه 

الرئيس األمريكي يف البيت األبيض، حيث اقترص 

اللقاء يف نهايته عىل الرئيسني، باإلضافة للدكتور 

صائب والدكتور نبيل أبو ردينة، ودينس روس، 

وروب مايل، واملرُتجم جمال هالل.

لقاءات  كتابه  يف  صائب  الدكتور  يذكر 

ويوثق  كلينتون،  الرئيس  مع  عرفات  الرئيس 

العام 1٩٩٣ حتى  اللقاءات كافة تاريخيا، من 

2001، حيث بلغت 2٣ لقاًء رسمياً.

التي تمت  األمنية  اللقاءات  عن  أيضاً  تحدث 

قبل استالم شارون رئاسة الوزراء بالتفصيل، 

مالحظة  أثار  لكنه  إليها،  الرجوع  يمكن  حيث 

حول أحد أعضاء الفريق األمني، وهو الجنرال 

“شخصية  عنه:  يقول  حيث  شاحاك،  أمنون 

إرسائيلية مميزة، ورجل ملتزم، ومؤمن بالسالم 

بني الشعبني الفلسطيني اإلرسائييل، جاء يسعى 

املساعي  إلنجاح  معنى،  من  للكلمة  ما  بكل 

مسارها  إىل  السالم  عملية  وإعادة  للتهدئة 

الطبيعي”.

عرفات:  الرئيس  عن  صائب  الدكتور  يقول 

حديث  أي  يف  ومركزي  رئيس  أسلوب  “هذا 

ُيشهد  أن  يريد  فهو  عرفات،  الرئيس  به  يديل 

إذا كنتم  أي يقول:  ما يقول،  عىل  دائماً  الناس 

ال تصدقونني، فلكم أن تسألوا فالناً أو عاّلناً”.

ال  برييس  شمعون  “إن  شري:  جلعاد  يقول 

يريد اتفاقاً، وشلومو بن عامي يريد اتفاقاً، هذا 

هو االنقسام يف حكومتنا”. 

قاله  ما  “إن  أيضاً:  شري  جلعاد  يقول  كما 

الوزراء، وأي  شلوموا بن عامي ال يمثل رئيس 

خريطة ُتقدَّم وأنا غري موجود، ليست رسمية(.

االجتماع  هذا  عن  صائب  الدكتور  تحدث 

نحن  حال،  أي  عىل  وقلت،  تدخلت،   “ بالقول: 

نريد  لكن  الداخلية،  شؤونكم  يف  نتدخل  ال 

املفاوضات مع حكومة تمثل كل إرسائيل، نظر 
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تحديد  من  بد  ال  وقال:  عامي  بن  شلومو  إيلّ 

األمور من جانبنا”.

التقى مع جلعاد  إنه  الدكتور صائب:  يقول 

اللقاء املوسع، وطرح خريطة بـ ٥%  شري بعد 

قائالً: هذه الخريطة معروفة باسم )أبو مازن 

كان  إذ  مازن،  أبا  هذا يغضب  بيلني(، وكان   –

 – مازن  أبو  اسمه  يشء  يوجد  ال  دائماً:  يقول 

بيلني”.

الدكتور  طرحها  التي  الخطرية  األفكار  من 

عىل  اإلرسائيليني  مع  املحادثات  خالل  صائب 

صعيد األمن، أن الجانب اإلرسائييل كان يتمسك 

كانوا  لذلك  الرشق،  من  القادم  الخطر  بعبارة: 

يريدون  وكانوا  األردن،  غور  يف  البقاء  يريدون 

الغربية،  الضفة  يف  طوارئ  مواقع  أسموه  ما 

والسيطرة عىل السماء بالكامل.

الفصل الثاني عنونه الدكتور صائب: )بوش 

يف واشنطن وشارون يف تل أبيب(، وتحدث فيه 

الرئيس بوش األوىل  بشكل تفصييل عن مكاملة 

مع الرئيس عرفات وقد طلب منه “بذل كل جهد 

ممكن لوقف العنف، باعتبار ذلك أساساً إلعادة 

وأساساً  الطبيعي،  مسارها  إىل  السالم  عملية 

لتدخل اإلدارة األمريكية الجديدة”.

األمريكية  الخارجية  وزير  باول  كولن  لقاء 

والرئيس عرفات:

واضح،  بشكل  صائب  الدكتور  يستنتج 

جورج  برئاسة  الجديدة  األمريكية  اإلدارة  أن 

جملًة  اإلرسائييل  املوقف  تبنت  قد  االبن،  بوش 

وقف  دون  سياسية  مفاوضات  فال  وتفصيالً، 

أشكال العنف كافة، ثم بناء املؤسسات وتطوير 

االقتصاد.

يف  تكمن  األساسية  “القضية  باول:  يقول 

ثم  املفاوضات”  تبدأ  ذلك  بعد  العنف،  وقف 

يتابع: “الجانب اإلرسائييل قدم يل تقريراً موسعاً 

عن العنف، البد من وقف العنف وإعادة الثقة، 

أن  األرض يجب  بأن هذه  يؤمن  الرئيس بوش 

وثانياً  العنف،  وقف  أوالً  شعبان،  يتقاسمها 

السياسية،  املفاوضات  ثم  االقتصاد،  تطوير 

أمريكا ستكون صديقة للجميع”.

للرئيس  األمريكي  الخارجية  وزير  يقول   

الذي توزعه حول  التقرير  عرفات: سمعت عن 

هذه  األعصاب،  غاز  أو  املستنفد،  اليورانيوم 

يقول  الصحة”،  من  لها  أساس  ال  ادعــاءات 

الدكتور صائب إن أحد مساعدي الرئيس عرفات 

استخدام  بعنوان:  عرفات  للرئيس  تقريراً  قّدم 

اليورانيوم املستنفد من قبل إرسائيل، وقد وّزعه 

التقرير  قراءة  وبعد  يقرأه،  أن  دون  الرئيس 

من الدكتور صائب، تبنّي أن التقرير يقول: إن 

إرسائيل ال تستخدم اليورانيوم املستنفد. وبناء 

عىل ذلك طلبُت من الرئيس عرفات عدم توزيع 

التقرير، إال أنه كان عندما يأتي أي وفد، يقوم 

بتوزيع التقرير.

الرئيس  زيارات  إىل  عريقات  يتطرق  ثم 

عرفات الخارجية، مبيناً أنها استمرت إىل أن بدأ 

عرفات  الرئيس  إن  حيث  ملحارصته،  التحضري 
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لم يقبل رشوط شارون، وال ما يطرحه الرئيس 

بوش برضورة وقف العنف أوالً، وعملية السالم 

ثانياً. حيث بدأت أسطوانة )عرفات ليس رشيكاً( 

)وال يوجد رشيك فلسطيني( فالجنرال عاموس 

استخبارات  يف  التقييم  قسم  رئيس  جلعاد 

مطلع  الحملة،  هذه  أطلق  اإلرسائييل  الجيش 

للحكومة  تقرير  يف  قال  عندما   ،2001 العام 

اإلرسائيلية: “زعيم منظمة التحرير الفلسطينية 

أطلق االنتفاضة الفلسطينية ويقوم بتوجيهها”. 

)عرفات  شعار  أن  صائب  الدكتور  ذكر  وقد 

موفاز  شاوؤل  استخدمه  قد  كان  اإلرهابي( 

رئيس األركان يف حكومة بنيامني نتنياهو منذ 

العام 1٩٩8.

كتاب  عىل  كتابه  يف  صائب  الدكتور  يعتمد 

)السنوات الضائعة( لتشارلز أندرلني، فيقتبس 

عرب  باراك،  مكتب  مدير  شري  “جلعاد  منه: 

من  األوىل  أشهر  األربعة  خالل  ألنه  أسفه  عن 

مع  اإلرسائييل  الجيش  يتعاون  لم  االنتفاضة، 

جهود رئيس الوزراء للتهدئة، لقد كانت الدالئل 

تشري إىل أن الجيش خرج يف الكثري من األحيان 

ألوامر  ينصع  ولم  الحكومة،  تعليمات  عن 

باراك بفتح بحر غزة للصيد، ولم يقم بسحب 

الدبابات، ولم يرفع الحواجز”.

وقوله: “كانت خطة رئيس األركان اإلرسائييل 

قدر  أكرب  استخدام  عىل  تعتمد  موفاز  شاؤول 

وكان  وجواً  وبحراً  براً  العسكرية:  القوة  من 

عنوان الخطة حقول الشوك”.

وبعض  بأمريكا  عرفات  ضد  الحملة  بدأت 

ليس  )عرفات  العالم من خالل شعارات:  دول 

العنف(  وقف  قبل  مفاوضات  )ال  رشيكاً( 

السالم(  صناعة  يستطيع  من  فقط  )شارون 

ويقوم  العنف،  ويوجه  يمول  عرفات  )الرئيس 

برشاء األسلحة وتخزينها(.

هل  “ولكن،  السؤال:  صائب  الدكتور  يطرح 

سيجدون  هل  العربية؟  الدول  مع  سينجحون 

عرفات  الرئيس  أخوة  الفلسطينية  القيادة  يف 

قيادة  عىل  للقضاء  معهم  يتعاون  من  ورفاقه 

الرئيس عرفات؟”.

حماس:  حركة  عن  صائب  الدكتور  يقول 

“ال شك يف أنها كانت تدرك كل ما يدور، لذلك 

باإلعالن  حماس  قامت  عندما  كثرياً  استغربت 

عن تفجري انتحاري يف نتانيا يف ٣/٤/2001”.

وعن  الرسية  اللقاءات  عن  أيضاً  تحدث  كما 

الذي  اإلرسائييل  بالوفد  االجتماعات  هذه  أول 

وصل املقاطعة بال صحافيني، حيث ضم الوفد 

الوزراء  رئيس  نجل  شارون  عمري  اإلرسائييل 

اإلرسائييل شارون، ومعه يويس جونيسار الذي 

كان نائباً لرئيس )شني بيت(، ثم أصبح رجل 

االقتصادية يف  العالقات  الكثري من  لديه  أعمال 

سالم  خالد  مع  وخاصه  الفلسطيني،  الجانب 

املستشار االقتصادي للرئيس عرفات.

يعقب الدكتور عريقات عىل االجتماع بأنه قد 

علم عنه صبيحة اليوم التايل من الرئيس عرفات، 

الذي قال: “جاؤوا برسالة واحدة مفادها: وقف 
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العنف  يتوقف  عندما  وأنه  واإلرهاب،  العنف 

تبدأ املفاوضات” وهذا الحديث نفسه سمعه من 

وزير خارجية أمريكا كولن باول.

اإلله  عبد  األردني  الخارجية  وزير  زيارة  يف 

صائب:  الدكتور  يقول  املقاطعة  إىل  الخطيب 

حل  عن  شارون  تحدث  “هل  الوزير:  سألت 

لقائه  )بعد  فأجاب:  األمد؟”  طويل  انتقايل 

انتقايل  لحل  مستعد  إنه  قال  “نعم،  شارون(: 

طويل األمد، وإن أحمد قريع أبو العالء، يتحدث 

بهذا الشأن”.

“ما  بغضب:  قائالً  عرفات  الرئيس  تدخل 

تحدث به أبو العالء حول الحل االنتقايل طويل 

أن  يمكن  ال  فنحن  برييس،  عىل  رد  هو  األمد 

نوافق عىل ذلك”.

أستطيع  “ال  صائب:  الدكتور  يقول  ثم 

التطرق إىل موضوع الرئيس عرفات ومحاوالت 

تهميشه وعزله وتصفيته؛ حيث ما زلت أجمع 

املعلومات الدقيقة واملحارض عن هذا املوضوع، 

وقد يحتاج هذا إىل كتاب آخر يف املستقبل”.

ثم ينتقل إىل تقرير ميتشل يف الفصل الثالث 

الذي عنونه بـ )عرفات لم يعد رشيكاً(، حيث 

يعقب شارون عىل التقرير: “لقد ارتكب إيهود 

باراك خطأ تاريخياً جسيماً بقبوله تشكيل هذه 

اللجنة، لقد وضع إرسائيل تحت رحمة محكمة 

دولية”.

ثم ينتقل للحديث حول تقرير )تنت( رئيس 

املخابرات األمريكية، فيتحدث عن لقاء تنت مع 

هنا إلجبارك  لست  “أنا  تنت:  قال  فقد  عرفات، 

عىل أي أمر، ولن أطلب منك القيام بأي يشء”... 

“أُريد أن أقول لك: إن إيران تلعب عىل الثقيل يف 

أراضيكم”. 

أن يوقع عىل  وبعد طلب )تنت( من عرفات 

الرسالة،  الرسالة، فقد أخربه عن موافقته عىل 

فقدمها باللغة العربية واللغة اإلنجليزية، دون 

اإلنجليزية،  باللغة  الرسالة  توقيع، فقرأ )تنت( 

وطلب من الرئيس عرفات التوقيع عليها، فوقع 

الرسالة التي بالنسخة العربية، إال أن تنت أرص 

النسخة  عىل  بالتوقيع  الرئيس  يقوم  أن  عىل 

غري  عىل  عمار  أبو  وقعها  وبالفعل  اإلنجليزية، 

عادته.

من  للكثري  كتابه  يف  صائب  الدكتور  ينتقل 

خارجها،  أو  فلسطني  يف  تمت  التي  اللقاءات 

الرياض  يف  عرفات  الرئيس  لقاء  ضمنها  ومن 

مع األمري سلطان، الذي رد عىل أبو عمار بغاية 

الصدق حول طلبه عقد قمة عربية قائالً:

لنكن  عربية؟  قمة  عقد  جدوى  عن  “ماذا   

أن  أما  ما،  بعمل  للقيام  تعقد  القمة  واقعيني، 

العالم  من  والطلب  غسيلنا،  لنرش  للقمة  نأتي 

أنفسنا، فهذا سيكون  مساعدتنا دون مساعدة 

فضيحة لنا، ألننا ال نملك شيئاً اآلن”.

ألبو  مبارك  الرئيس  قال  ذاته،  السياق  يف 

اآلن،  لن تكون ذات جدوى  عمار: “قمة عربية 

وال فائدة من الذهاب إىل مجلس األمن”.

عن  بالحديث  صائب  الدكتور  ينتقل 
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وحرب  أيلول  من  عرش  الحادي  أحداث  تأثري 

أفغانستان عىل القضية الفلسطينية.

يقول: “بعد اغتيال وزير السياحة اإلرسائييل 

اإلرسائيلية  الحكومة  استمرت  زئيفي،  رحبعام 

يف حصار الرئيس عرفات، وربط اسمه باإلرهاب 

والعربية”.  واألوروبية  األمريكية  األوساط  يف 

الفلسطيني:  الشعب  عىل  “الكارثة  ويتابع: 

الساحة  إىل  اإلرسائيلية  النجاحات  وصلت  فقد 

عدم  عن  الحديث  أصبح  حيث  الفلسطينية، 

قدرة الرئيس عرفات عىل السيطرة وعدم رغبته 

يف وقف العنف الشغل الشاغل لعدد ال بأس به 

من الساسة الفلسطينيني، خاصة أثناء لقاءاتهم 

مع مسؤولني أجانب”.

وعن لقاء الرئيس عرفات مع رئيس الوزراء 

أفضل  قّدم  إنه  يقول  برلسكوني،  اإليطايل 

واضحاً  كان  فقد  عرفات،  للرئيس  نصيحة 

عىل  النقاط  ووضع  كصديق،  تحدث  وصادقاً، 

أن  يجب  ما  عرفات  للرئيس  قال  إذ  الحروف، 

يسمعه، وليس ما يحب أن يسمعه، عندما قال 

له: “أنا أتحدث معك برصاحة، عليك اآلن تحقيق 

هدنة، ثم تعمل لتحويل الهدنة إىل مسار سالم، 

ليس أمامك خيار آخر، إن أردت أن تفصل بني 

الفلسطينية واإلرهاب، يف عالم ما بعد  القضية 

11 أيلول”.

 وعن اجتماعات الجمعية العامة يقول: إنها 

إال يف  عام،  كل  أيلول من  يف  تعقد   - بالعادة   –

العام 2001 ، فقد تم تأجيلها إىل ترشين الثاني 

أفغانستان،  أيلول، والحرب عىل  أحداث  بسبب 

وقد شارك الرئيس عرفات يف هذه الدورة، فقد 

الدكتور  شلكر  رون  األمريكي  القنصل  أبلغ 

الرئيس  يقابل  لن  بوش  الرئيس  أن  صائب 

عرفات، وأن الذي سيقابله هو وزير الخارجية 

بوش  الرئيس  لقد رفض  باول،  كولن  الجنرال 

مقابلة الرئيس عرفات رغم وجودهما يف غرفة 

واحدة عىل عشاء األمني العام لألمم املتحدة، لذا 

كان الرئيس عرفات يف غاية الغضب، وكانت تلك 

هي الرحلة األخرية للرئيس عرفات إىل الواليات 

املتحدة األمريكية، فقد تمت مقاطعته وكان ذلك 

بداية مقاطعة الرئيس عرفات والضغط عليه.

حرب  عن  للحديث  صائب  الدكتور  ينتقل 

شارون املعلنة ضد الرئيس عرفات، فكان يدمر 

إضافة  فتح،  وحركة  الوطنية  السلطة  مقرات 

بينما  املستمر،  والقصف  االجتياح،  عمليات  إىل 

فقال  العنف،  بوقف  عرفات  الرئيس  يطالب 

كأمريكيني  ألمركم  “أعجب  زيني:  للجنرال 

وإرسائيليني، أنتم بالفعل تكبلون أيدي الرئيس 

البحر، ثم  عرفات، وتكتمون عينيه وتلقونه يف 

تقولون: إنه ال يسبح، ال ينفعنا، أو إنه يغرق، 

فال حاجه لنا به”.

الرئيس  فمنع  حربه،  يف  شارون  استمر 

عرفات من السفر، وهنا يقول الدكتور صائب: 

إنه  حتى  العميق،  بالحزن  يشعر  كان  “إنه 

الرئيس  أمام  الحزن  مشاعر  عىل  يسيطر  لم 

واملؤتمرات  السفر  أهمية  يعرف  ألنه  عرفات، 
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إلقاء كلمة نيابة عنه  إليه، فقد كلفني  بالنسبة 

أمام مؤتمر وزراء خارجية املؤتمر اإلسالمي يف 

الدوحة 2001”.

املسؤولية  تحميل  يف  شارون  استمر  لقد 

الفلسطينية، عن كل  للرئيس عرفات والسلطة 

بها  تقوم  )انتحارية(  فدائية  أو  عملية مسلحة 

حركة حماس، وال يلوم حركة حماس نفسها.

صعبه  بداية  كانت   2002 العام  بداية 

إرسائيل  صّعدت  حيث  عرفات؛  الرئيس  عىل 

والحصار،  واإلغالق  واالغتياالت  االقتحامات 

وقد طلب آرون ميللر والجنرال زيني االجتماع 

مع  الرسي  االجتماع  بعد  عرفات  بالرئيس 

رصدنا  “لقد  وأبلغاه:  املوساد  ورئيس  شارون 

السفينة  اسم  اإليراني،  كيش  ميناء  يف  سفينة 

 2001 األول  كانون   1٤ يف  ثم   )kairne A(

غادرت السفينة امليناء اإليراني يف اتجاه مضيق 

البحرية  مع  وبالتنسيق  العرب،  وبحر  هرمز 

الحديدة  ميناء  يف  السفينة  رصدت  األمريكية 

ووجهة  السويس،  قناة  إىل  غادرت  ثم  اليمني، 

األسلحة كانت إىل قطاع غزة”.

طلب أبو عمار من الدكتور صائب االتصال 

بالقنصل األمريكي، ملعرفة ما تريده أمريكا لطّي 

يريده  الذي  وما   ،)kairne A( سفينة  صفحة 

رحبعام  اغتيال  صفحة  لطي  اإلرسائيليون 

زئيفي وزير السياحة اإلرسائييل؟

يغلق ملف  أن  باول  الوزير كولن  لقد طلب 

املتورطني  بحق  اإلجــراءات  باتخاذ  السفينة 

عالء  أبي  مع  الوزير  التقى  حيث  بالحادث، 

اعتقال  برضورة  وأبلغهما  سالم،  وخالد  قريع 

الذين خططوا وشاركوا يف عملية اغتيال الوزير 

زئيفي.

التي  الرسالة  عرفات  الرئيس  وقع  وبالفعل 

أخذ  األمريكي، بعد  الخارجية  إىل وزير  أرسلها 

ومحمد  عالء  وأبي  مازن،  أبي  من  كلٍّ  رأي 

هنا:  عريقات  يقول  عصفور.  وحسن  دحالن 

كل  حريصاً  كان  عرفات  الرئيس  أن  “واألهم 

الحرص عىل عدم الزج باسم إيران أو حزب اهلل 

يف مسألة السفينة )kairne A( حيث طلب مني 

إدراج النص املتعلق بهما يف الرسالة”.

الصحايف  طرح   2002 العام  بداية  يف 

صحيفة  يف  مقاالً  فريدمان  توماس  األمريكي 

)نيويورك تايمز(، تضمن مبادرة من ويل العهد 

“إنه يف حال  السعودي األمري عبد اهلل، مفادها: 

الرابع  خط  إىل  اإلرسائيلية  القوات  انسحاب 

فلسطينية  دولة  وإقامة   1٩67 حزيران  من 

العربية األعضاء يف  الدول  مستقلة، فإن جميع 

دبلوماسية  عالقات  ستقيم  العربية  الجامعة 

ال  “نحن  أيضاً:  وقال  إرسائيل”.  مع  وتجارية 

نرفض وجود إرسائيل، وإنما نرفض ممارسات 

الفلسطيني”.  الشعب  تجاه  إرسائيل  قيادات 

وقد تطورت هذه املبادرة وطرحت عىل مجلس 

القمة،  مستوى  عىل  العربية  الدول  جامعة 

أقرتها  وقد  بريوت،  قمة  عن  املبادرة  وصدرت 

اعتربها  التي  اإلسالمي  املؤتمر  منظمة  أيضاً 
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أهم مبادرة عربية منذ 1٩٤8  الدكتور صائب 

وهي تمثل تحوالً اسرتاتيجياً يف العمل السيايس 

العربي واإلسالمي.

وقال  املبادرة،  برفض  شارون  رد  لألسف 

عنها إنها خطرية عىل أمن إرسائيل وغري مقبولة، 

بمبادرته،  يلتزم  لم  اليوم  العربي  العالم  بينما 

والزيارات  التطبيع  اتفاقيات  بتوقيع  قام  بل 

إىل  إرسائيل  قادة  وزيارة  إلرسائيل،  العلنية 

الدول العربية، ولم يتم انسحاب إرسائيل من أي 

أراٍض، بل ضيقت إرسائيل الخناق عىل الشعب 

الفلسطيني، وأصبحنا دون أُفق سيايس.

العربية  السالم  مبادرة  عىل  إرسائيل  ردت 

بعملية عسكرية سمتها )الدرع الواقي(، نهاية 

آذار 2002 حيث اقتحمت الدبابات اإلرسائيلية 

الخالد  الزعيم  خرج  حتى  واملقاطعة،  اهلل  رام 

يارس عرفات، وأطلق خطاباً للعالم: “يريدونني 

شهيداً،  شهيداً،  أقول:  وأنا  أسرياً،  أو  طريداً، 

حالة  يف  “نحن  وقال:  شهيداً”. وخرج شارون، 

حرب”، وقد اقتحم مدن الضفة بما فيها حارة 

كنيسة املهد ومخيم جنني واملدن األُخرى.

عرفات،  الرئيس  محارصة  استمرت 

وتواصلت اللقاءات األمريكية من الجنرال زيني 

الدكتور  باول، وهنا يتحدث  الجنرال كولن  إىل 

اللقاءات  تلك  عن  بالتفصيل  كتابه  يف  صائب 

عرفات:  للرئيس  باول  حديث  وينقل  املتكررة، 

الواليات  تكون  عندما  تقدم  هناك  “سيكون 

املتحدة يف مقعد القيادة، دون الواليات املتحدة 

من  بيانات  هناك  تكون  قد  يشء،  يحدث  لن 

عن  الحديث  املتحدة،  واألمم  واليابان  أوروبا 

األوروبيني والعرب لن يفيدك يف يشء والقوات 

إال  الدولية لن تأتي، باختصار لن يحدث يشء 

من خالل القيادة األمريكية”.

ثم قال: سيدي الرئيس: “أنت تنظر إىل آخر 

يف  معك  للتعامل  استعداد  عىل  زال  ما  شخص 

التحذير والتهديد  اإلدارة األمريكية” قالها بلغة 

وقف  عرفات  الرئيس  من  وطلب  األمريكي، 

العنف والعمليات االنتحارية.

ويتحدث أيضاً عن اللقاء املشرتك الفلسطيني 

األمريكي، وقد تم االتفاق عىل العديد من النقاط 

التي تطرح من أجل أن تطبق عىل األرض من 

وبعد عرض  واإلرسائييل،  الفلسطيني  الجانبني 

للدكتور  قال  عرفات،  الرئيس  عىل  امللخص 

كولن  الوزير  يعرض  أن  أخشاه  “ما  صائب: 

باول هذه األفكار عىل شارون ويرفضها، ومن 

ثم يأتون إلينا يوم األربعاء بأفكار مختلفة، قد 

نضطر إىل رفضها، ثم يوجه اللوم لنا”.

 ثم تناول الكتاب الحديث عن اللقاء األخري بني 

الرئيس  فتحدث  باول،  وكولن  عرفات  الرئيس 

الوفدين  بحضور  باستفاضة  معه  عرفات 

هذا  سأخترص  يقول:  واألمريكي،  الفلسطيني 

اللقاء بهذه الكلمات، مما قاله كولن باول: “كنت 

أحاول أن يتم ذلك أثناء وجودي، لكن املسائل 

بحاجة إىل حلول، سأذهب إىل واشنطن، وسأُقدم 

االنسحاب  للرئيس بوش حول رضورة  تقريراً 
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الفوري”. فرد الرئيس عرفات: “العدوان يستمر 

علينا وعىل شعبنا ويبدو بأننا نتجه من السيئ 

وجدنا  “إذا  باول:  كولن  عليه  فرد  األسوأ”  إىل 

املقاطعة،  يف  وللمطلوبني  املهد،  لكنيسة  حلوالً 

فيها  بما  اهلل  ورام  لحم  بيت  من  فسينسحبون 

“لن  قائالً:  عرفات  الرئيس  قاطعه  املقاطعة”. 

ولن  إلرسائيل،  فلسطيني  أي  بتسليم  أسمح 

أسمح بإبعاد أي فلسطيني خارج بلده”.

موقف  عىل  معقباً  صائب  الدكتور  يقول 

الرئيس عرفات: لم أُصدق ما سمعته من الوزير 

يف  سمعناه  عما  كلياً  تراجعاً  كان  لقد  باول، 

شارون،  أفكار  شامل  بشكل  تبنى  لقد  أريحا، 

كدت أنفجر ومن دون مقدمات قررت التدخل 

سيادة  يا  عرضتَه  “ما  برصاحة:  والحديث 

الفريق  بقية  وبدأ  شارون”.  خطة  هو  الوزير، 

الفلسطيني بعتاب الوزير باول عىل ما طرحه.

عن  الحديث  إىل  ينتقل  السادس  الفصل  يف 

قرار إرسائيل بناء الجدار الفاصل، وفشل زيارة 

روف  كارل  أن  شارون  علم  فقد  باول،  كولن 

كبري موظفي البيت األبيض قال له: “ال تتحدث 

عن عقد مؤتمر سالم”، فلخص مستشار كولن 

البيت  موقف  شارون  عرف  “لقد  األمر:  باول 

األبيض، فقرر إهمال كولن باول”.

جاء وزيرا خارجية تركيا واليونان يف زيارة 

التاريخية  املشاكل  من  الرغم  عىل  مشرتكة 

بينهما، وقابال الرئيس عرفات بحضور الدكتور 

صائب، وخالل حديثهما قاال: “نحن نشعر بأن 

هناك  أن  وعلمنا  ثالث،  لطرف  حاجة  هناك 

حول  تجري  إرسائيلية  فلسطينية  مفاوضات 

رام  يف  املقاطعة  وحصار  املهد  كنيسة  حصار 

اهلل”. 

قاله  مما  فوجئ  إنه  هنا  عريقات  يقول 

كلف  عرفات  الرئيس  أن  له  وتبني  الوزيران، 

التعمري  صالح  الترشيعي  باملجلس  النائب 

كنيسة  اإلرسائييل حول  الجانب  مع  بالتفاوض 

بلقاء  سالم  وخالد  دحالن  محمد  وكلف  املهد، 

اإلرسائييل  الوزراء  رئيس  نجل  شارون  عمري 

إليجاد حل للحصارين.

واألحداث  التفاصيل  صائب  الدكتور  ينقل   

التي بحوزته كافة، حول اتفاق نقل “الشوبكي 

املقاطعة  مقر  من  األربعة”  والرفاق  وسعدات 

برام اهلل إىل مقر مقاطعة أريحا يف إحدى عرشة 

اتصاالت  “جرت  إحداها:  يف  ويقول  نقطة، 

عن  الحصار  رفع  بهدف  إرسائيلية  فلسطينية 

ويستطرد  املهد”،  كنيسة  وعن  عرفات  الرئيس 

تم  وما  االتصاالت  هذه  ملف  بقي  “لألسف 

االتفاق عليه غري معروف إىل يومنا هذا”. ويقول 

يف الهامش “األخ محمد دحالن واألخ خالد سالم 

)محمد رشيد( توليا مسؤولية هذه االتصاالت”.

الورقة  نص  وثيقة  كتابه  يف  أرفــق  ثم 

املراقبني  لعمليات  األمريكية  الربيطانية 

لسجن  الفلسطينية  واإلجــراءات  األمريكيني، 

األرسار  من  رساً،  االتفاق  هذا  وسيبقى  أريحا، 

التي لم تتم معرفتها لغاية اليوم.
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اتفاق  عن  اإلعالن  تم   2002/٥/٩ بتاريخ 

أي  يوجد  “ال  لحم  بيت  يف  املهد  كنيسة  حول 

حتى  أو  أيضاً  املفاوضات  هذه  حول  ملفات 

أعلن   2002/٥/12 وبتاريخ  لالتفاق”،  نص 

رسمياً أمني رس اللجنة التنفيذية محمود عباس 

مواطنني  وإبعاد  املهد  كنيسة  اتفاق  رفضه 

فلسطينيني”.

الشوبكي  اعتقال  إىل  كتابه  يف  ينتقل  ثم 

وسعدات ورفاقه األربعة، يف صباح 1٤/٣/2006 

يف  املقاطعة  سجن  من  الرقابة  فرقة  انسحبت 

سابق  دون  صباحاً   ٩:20 الساعة  عند  أريحا 

إىل حصار  اإلرسائيلية سارعت  الدبابات  إنذار، 

املقاطعة، وبدأت عملية االقتحام الساعة 2٥:٩ 

صباحاً، أي بعد خمس دقائق من انسحاب فرق 

أمريكا  بني  التنسيق  عمق  عىل  يدل  ما  الرقابة، 

وبريطانيا وإرسائيل.

يقول الدكتور صائب: “بقي أن أقول إن سبب 

موافقة سعدات والشوبكي واإلخوة األربعة عىل 

القدوم إىل سجن أريحا كان املحافظة عىل حياة 

قاله  ما  هذا  إحراجه”  وعدم  عرفات  الرئيس 

سعدات والشوبكي واألخوة األربعة.

حملة  بدأت  فقد  السابقة:  الفرتة  إىل  نعود 

الرئيس  ضد  وبوش  شــارون  من  تحريض 

السلطة  الحديث عن إصالح  بدأ  عرفات، حيث 

بوش  بني  اجتماع  عقد  وبعد  الفلسطينية، 

بوش  الرئيس  من  شارون  حصل  وشارون 

أي  إجراء  بعدم  تعهد  عىل  الزيارة  هذه  يف 

تنفيذ  قبل  السلطة  مع  سياسية  مفاوضات 

وإرسائيل  أمريكا  اتفقت  وقد  اإلصالح.  برنامج 

عىل أن عرفات قد أصبح غري ذي صلة، وبدأت 

وعربية  وأمريكية  إرسائيلية  نشاطات  سلسلة 

ولألسف فلسطينية، للبحث عن بدائل للرئيس 

عرفات، وكيفية االستمرار بالتعامل مع السلطة 

برنامج  خالل  من  عرفات،  دون  الفلسطينية 

اإلصالح عىل الطريقة األمريكية التي يقول عنها 

هذه  يف  األسماء  ذكر  يف  أرغب  “ال  صائب:  د. 

للكشف  املناسب  الوقت  سيأتي  ولكن  املرحلة، 

عن التفاصيل كافة”. 

 يفتتح الفصل السابع بعنوان )التخلص من 

الرئيس عرفات وخطة خارطة الطريق(، عندما 

قال الرئيس بوش: “أنا أدعو الشعب الفلسطيني 

يف  ضلع  لها  يكون  ال  جديدة،  قيادة  النتخاب 

عىل  قادرة  ديمقراطية  لبناء  أدعوهم  اإلرهاب، 

الحياة، عىل أساس الحرية والتسامح”.

 يقول د. صائب: بدأت أرصخ عىل األخ نبيل 

عرفات  الرئيس  ملاذا يصدر  وأسال  ردينة،  أبو 

القضية  وعىل  عليه  حكم  بخطاب  ترحيباً 

لقد  أعلم،  “ال  عليه:  فرد  باإلعدام؟  الفلسطينية 

جاء األخ يارس عبد ربه، واقرتح عليه إصدار هذا 

البيان”.

شديد،  بحزن  “شعرت  عريقات:  يقول 

فاملسألة هذه املرة ال يمكن عالجها أو التعامل 

معها من خالل الفهلوة السياسية”.

ثم يتحدث د. صائب عن لقاءاته يف القاهرة 
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الرئيس  من  بتكليف  املرصيني  املسؤولني  مع 

عرفات، وينقل عىل لسان الوزير عمر سليمان: 

ويجب  عرفات،  الرئيس  إسقاط  يريد  “شارون 

أال يسمح له بذلك، علينا إيجاد شخص مخول 

أن  “سمعنا  وأضاف:  عرفات”  الرئيس  من 

نبيل شعث يبحث مع السعودية وضع دستور 

بعرضه  ذلك  بعد  ثم سيقوم  فلسطيني جديد، 

الدستور  هذا  يف  واألســاس  األمريكيني،  عىل 

سيكون نقل الصالحيات من الرئيس عرفات إىل 

رئيس وزراء مخول”.

كنتم  “إذا  مبارك:  الرئيس  لسان  عىل  يقول 

بكتابة  تقومون  فلماذا  الحقيقة،  هذه  تعرفون 

دستور جديد مع أمريكا، عليكم توحيد صفوفكم 

وااللتفاف حول الرئيس عرفات”.

ثم يتحدث د. صائب عن لقاءاته بتكليف من 

الرئيس عرفات يف مرص واألردن، ولقاء شمعون 

برييس، حيث كانت ترتكز هذه املحادثات حول 

رئيس  منصب  واستحداث  الجديد،  الدستور 

املعرش  مروان  د.  مع  لقائه  عن  يقول  وزراء، 

وزير خارجية األردن: “علمت من واشنطن أن 

الرئيس  موضوع  إىل  يتطرقا  لم  وباول  رايس 

عرفات”.

شهر  يف  أنه  الثامن:  الفصل  بداية  يف  يرد 

مساعد  برينز  وليام  قال   2002 األول  ترشين 

صعب  وقت  “هذا  األمريكي:  الخارجية  وزير 

للفلسطينيني واملنطقة، وسأتحدث معكم اليوم 

حول  الجدية  غاية  يف  بوش  الرئيس  برصاحة، 

الدولة الفلسطينية املستقلة الديمقراطية، ولقد 

كلفنا وضع خطة للوصول إىل هذا الهدف، نحن 

مثالية،  ليست  وهي  الخطة،  عنارص  وضعنا 

الوفد  التقى عقب ذلك  هناك مجال للتحسني”. 

الفلسطيني برئاسة أبي العالء قريع، وآخرين، 

وقد وضع برينز خطته التي بدأها باألمن، وقد 

طرح عليه يارس عبد ربه تساؤالً حول خطته: 

عىل  وتنفيذها  الخطة  هذه  سيضمن  “من 

تطرحون  إنكم  تقول  شائعات  هناك  األرض؟ 

هذه الخطة لتغطية مخططاتكم يف العراق”.

رده عىل خطة  د. صائب يف معرض  يقول   

تكون  لن  املؤقتة  الحدود  ذات  “الدولة  برينز: 

إن  ما  ويتابع:  اإلطالق”  عىل  فلسطينياً  خياراً 

شعث،  نبيل  تدخل  حتى  الجملة  هذه  أكملت 

وقال: “لكن إذا كانت الدولة ذات الحدود املؤقتة 

محطة عىل الطريق، مع تواصل جغرايف وإزالة 

املستوطنات من قطاع غزة، فقد تصبح الدولة 

ذات الحدود املؤقتة مقبولة لدى الفلسطينيني”. 

يقول عريقات: دهشت جداً من طرح نبيل شعث 

الذي أكمل: “نحن ننظر بإيجابية إىل خطتكم، 

فهناك التزام من الرئيس بوش، وعلينا أن نقوم 

بما علينا حتى يبقي الرئيس بوش مهتماً”.

يقول بعد لقاء برينز ذهبنا إىل رام اهلل ملقابلة 

الرئيس عرفات، لنعرض عليه ما طرحه برينز، 

ثم للتوجه إىل تل أبيب، ملقابلة شمعون برييس 

“أرجو  برييس:  قال  حيث  له،  املرافق  والوفد 

ما  مع  بإيجابية  تعاملوا  الفرصة،  تضيعوا  أال 
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طرحه برينز”.

الزيارات  هذه  عن  حديثه  عريقات  يختتم 

برينز  وليام  لخطة  شامل  بتقييم  واللقاءات 

وفلسطينياً،  وإرسائيلياً  عربياً  مطلوب  هو  ملا 

ومن ثم لقاءاته مع السفري سرتفيلد، الستكمال 

الخطة األمريكية وطرح الحوار املشرتك بينهما 

بالتفصيل.

سليمان  عمر  اللواء  زيارة  عن  تحدث  ثم 

للرئيس عرفات برام اهلل، ومباحثاته بالتفاصيل 

إذ  الجارية،  واألحداث  األمريكية  الخطة  حول 

عما  أمامنا  تحدث  سليمان  عمر  اللواء  إن  قال 

هو مطلوب من الرئيس عرفات وما هو مطلوب 

الشعب  قيادة  أن  واضحاً  كان  حماس،  من 

الفلسطيني لم تعد منظمة التحرير الفلسطينية 

تترصف  التي  حماس  حركة  فهناك  فقط، 

للشعب  والقرار  األمر  صاحبة  وكأنها  اآلن 

الفلسطيني، وأنها تملك القرار، فهي قادرة عىل 

السلطة  لتعزيز  محاولة  أي  إسقاط  أو  تدمري 

الواحدة، وأنها لو كانت معنية بوقف الحصار 

لسعت  املثال،  سبيل  عىل  عرفات،  الرئيس  عن 

لتثبيت التهدئة املتبادلة واملتزامنة، لكن الهدف 

للتوصل  التهدئة  كانت  وإنما  التهدئة،  يكن  لم 

حماس  حركة  برتسيخ  واملتمثل  الهدف،  إىل 

تكن  لم  وإن  الفلسطيني،  للشعب  كمرجعية 

املرجعية الوحيدة فال مرجعية دون حماس.

املحادثات  جوالت  حول  بالحديث  يستمر 

للقاءات  باإلضافة  واألمريكية،  اإلرسائيلية 

الفصائل الفلسطينية واملرصيني حتى بداية عام 

الطريق  خارطة  تأجيل  قرار  وصدور   200٣

االنتخابات  بعد  ما  إىل  الرباعية  اللجنة  من 

الفلسطيني استمرار  الجانب  اإلرسائيلية، وعىل 

انعقاد املجلس الترشيعي حول لقاءات اإلصالح 

واستحداث منصب رئيس الوزراء.

يقول د. صائب: بعد قرار تأجيل االنتخابات 

املحلية  والهيئات  والترشيعية  الرئاسية 

إرسائيل  أن  تماماً  واضحاً  “كان  الفلسطينية 

واإلدارة األمريكية ال تريدان إجراء أي انتخابات، 

الرشعية  ستعطي  ستجري  انتخابات  فأي 

للرئيس عرفات”.

واإلرسائييل  األمريكي  املوقف  هذا  “كان 

األسف  مع  لكن  والداني،  للقايص  معروفاً 

الشديد هناك شخصيات فلسطينية قيادية من 

اللوم  إلقاء  السيايس تحاول  العمل  كل فصائل 

عىل الرئيس عرفات”.

الوثائق الخطرية  الكثري من  ثم يقول: “لدّي 

حول هذه املرحلة، منها لقاءات بني شخصيات 

فلسطينية بارزة يف املجاالت السياسية واألمنية 

واالقتصادية مع أركان حكومة شارون وإدارة 

األوروبية  اإلدارات  من  والعديد  بوش  الرئيس 

املناسب  الوقت  وسيأتي  العربية  واألنظمة 

القادمة”.  لألجيال  ُيرتَك  علمي  ببحث  لعرضها 

هذه  يكتب  ولم  صائب،  الدكتور  رحل  لقد 

نتمكن  لم  إن  فيقول:  العلمي.  ببحثه  الوثائق 

اإلرسائيلية  فالوثائق  بالنرش،  القيام  من  نحن 
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تعترب  التي  واألوروبية  واإلرسائيلية  واألمريكية 

رسية غداً ستنرش.

ثم تطرق للقاء ممثل االتحاد األوروبي ميجال 

ذرف  أن  بعد  عرفات،  بالرئيس  موراتينوس 

الرئيس  كلمته، عندما طلب  يكمل  ولم  الدموع 

عرفات السفر إىل ماليزيا لحضور مؤتمر عدم 

االنحياز: “أنت تعرف أن شارون لن يسمح لك، 

وأنا أدرك معاناتك ومعاناة الشعب الفلسطيني، 

وأعرف ماذا يعني أن يكون عرفات محارصاً”.

التاسع، للحديث  الفصل  ُيفرد د. صائب  ثم 

برئاسة  الجديدة  الفلسطينية  الحكومة  عن 

وآلية  وتشكيلها  عباس،  محمود  الرئيس 

األطراف  مع  أجرتها  التي  واملحادثات  عملها، 

ووزير  مــازن  أبي  للقاء  باإلضافة  كافة، 

عىل  األمريكيني  وتركيز  األمريكي،  الخارجية 

بالتفصيل  صائب  د.  أرفق  وقد  األمن.  قضايا 

الفلسطينيني  عىل  املرتتبة  لاللتزامات  توثيقاً 

والدولية،  العربية  وااللتزامات  واإلرسائيليني، 

لتطبيق خارطة الطريق.

يختتم الفصل التاسع بكلمة للرئيس عرفات 

“هو  غزة:  من  لالنسحاب  شارون  خطة  حول 

اآلن يفكر بإعادة االنتشار من قطاع غزة، بعد 

تسليم  يريد  األمنية  أجهزتنا،  جميع  دّمر  أن 

قطاع غزة لحماس التي تملك من القوة أكثر منا 

الدولتني،  تدمري خيار  يريد  يف قطاع غزة، ألنه 

وسوف يقول انسحبنا من قطاع غزة، واستولت 

عليه حماس كحجة علينا”.

فك  للحديث عن خطة  العارش  الفصل  يفرد 

األمريكي  واملوقف  غزة،  قطاع  عن  االرتباط 

واإلرسائييل والعربي، وكيف تخلص شارون من 

خارطة الطريق، واستبدلها بخطته فك االرتباط 

عىل  األمريكية  واملوافقة  عزة،  من  واالنسحاب 

ذلك.

ويتطرق أيضاً إىل الرأي االستشاري ملحكمة 

العدل الدولية، حول جدار الفصل العنرصي يف 

األرايض املحتلة وأهميته.

الرئيس  برحيل  العارش  الفصل  يختتم  ثم 

الخميس  صباح  عرفات  ــارس  ي الخالد 

الذي  اليوم  “سيأتي  ويقول:   ،200٤/11/11

عرفات،  يارس  قتل  جريمة  حقيقة  فيه  نعرف 

الذي حورص وُقتِل مظلوماً، وسيأتي اليوم أيضاً 

لنعرف كل من تساوق مع طروحات التشكيك 

بقيادة الرئيس عرفات ومصداقيته”. 

ختاماً، يقول د. صائب: “نقطة االرتكاز عند 

الشعب  يختار  عندما  أنه  كانت  بوش  الرئيس 

أكثر  ذلك  سيكون  جديدة  قيادة  الفلسطيني 

من  هناك  لألسف  الدولة،  إىل  الطرق  أقرص 

اآلن، فكتابة  للدخول يف ذلك  صّدق، وال مجال 

ولن  الزمن،  طال  مهما  أبداً،  تنتهي  ال  التاريخ 

تطمس الحقائق مهما كانت براعة من يحاول 

طمسها أو تزييفها أو إنكارها أو قلب الحقائق 

متوفرة  ستكون  الدول  ووثائق  ملفات  ألن 

للجميع يف وقت قريب”.

ووزير  نتنياهو،  نسمع  “اليوم  يقول:  ثم 
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دفاعه ليربمان، ونسمع سفري أمريكا يف تل أبيب 

األسطوانة  يكررون  وغريهم،  فريدمان  ديفيد 

ليس  عباس  محمود  الرئيس  بأن  املرشوخة 

رشيكاً وال يريد السالم”.

التاريخ ال يكرر نفسه، ولكن هناك من الناس 

يتعلمون  التاريخ، وال  بتجارب  يتعظون  من ال 

من األخطاء.

رحمه   - عريقات  صائب  الدكتور  رحل  لقد 

لديه  كان  فقد  يعرفه،  ما  كل  يكتب  ولم   - اهلل 

كنز معلومات، لم يفصح عنه، وسيبقى املواطن 

الفلسطيني بحاجة ماسة ملن يكتب له التاريخ 

الرواية،  بصيغه  وليس  هو،  كما  الفلسطيني 

قضيته  عن  يكتب  بما  الخيال  يدخل  ال  حتى 

املهد  كنيسة  اتفاق  أرسار  فبقيت  العادلة، 

األربعة،  ورفاقه  وسعدات  الشوبكي  واتفاق 

الرئيس  حملت  التي  الفلسطينية  واالتصاالت 

عرفات املسؤولية عما وصلنا إليه، طّي الكتمان، 

ولن تكون طّي النسيان.
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قراءة في كتاب

إعداد: طاقم “سياسات”

عن المشروع الوطني الفلسطيني.. المسار والمصائر
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الوطني  “المشروع  الكتاب:  اسم 

الفلسطيني: تطوره ومأزقه ومصائره”

اسم الكاتب: ماهر الشريف

الناشر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية- القدس

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 370 صفحة

الفلسطيني:  الوطني  “املرشوع  كتاب  يمثل 

ماهر  للباحث  ومصائره”،  ومأزقه  تطوره 

الدراسات  مؤسسة  عن  الصادر  الرشيف، 

إذ  كبري،  حد  إىل  مهمة  دراسة  الفلسطينية، 

يقدم استخالصات متنوعة حول املوضوع مدار 

البحث، الذي ال يخفى عىل أحد طابعه اإلشكايل، 

يف ظل عدم نجاحه يف تحقيق غاياته، املتمثلة يف 

التحرير، واالستقالل، والعودة.

يقع الكتاب يف نحو ٣70 صفحة من القطع 

املتوسط، ويتكون من تسعة فصول، فضال عن 

قسم مخصص لالستخالصات، إىل جانب املراجع 

وفهرست أعالم.

يوضح الرشيف وهو رئيس وحدة األبحاث يف 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية، أنه مما يزيد من 

وجاهة مساهمته )كتابه(، افتقار املكتبة العربية 

منذ  الوطني،  املرشوع  حول  شامل  كتاب  إىل 

تبلوره، مرورا بمراحل تطوره، وصوال إىل مأزقه 

نافعا  مصدرا  يكون  أن  يمكن  “كتاب  الراهن، 

لطلبة املراحل الجامعية، ولكل من يود اإلحاطة 

تصديها  يف  الوطنية  الحركة  مرشوع  بتطور 

للمرشوع الصهيوني”.

الوطني  ــرشوع  امل فــإن  للباحث،  تبعا 

 100 من  أكثر  وبعد  اليوم،  يواجه  الفلسطيني 

الفلسطيني، ضد مرشوع  النضال  عام من عمر 

االستيطاني،  الكولونيايل  الصهيونية  الحركة 

مأزقا نجم، يف األساس، عن عجز الحركة الوطنية 

انطوى  التي  األهداف  تحقيق  عن  الفلسطينية 

عليها هذا املرشوع.

تبلور  الوطني،  املرشوع  أن  إىل  يشري  وهو 

عهد  يف  السيايس  التخبط  من  مرحلة  عقب 

يف  فتح،  حركة  والدة  مع  الربيطاني،  االنتداب 

حملته  ثم  املايض،  القرن  خمسينيات  أواخر 

الثاني  النصف  يف  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

الوقت،  مع  اكتسبت  التي  نفسه،  القرن  من 

طابعها التمثييل بصفتها املمثل الرشعي الوحيد 

للشعب الفلسطيني، وال تزال تحافظ - عىل الرغم 

قيام  بعد  تهميشها،  نتج عن  الذي  الضعف  من 

السلطة الوطنية الفلسطينية - عىل تمثيلها هذا، 

ال  أنه  عىل  فلسطيني  إجماع  يف ظل وجود شبه 

غنى عنها، وهو إجماع ال تشذ عنه حتى القوى 

تباينت معها  - وإن  التي  الفلسطينية  اإلسالمية 

سياسيا - تطمح إىل املشاركة يف هيئاتها.

يوضح أن املرشوع الوطني الفلسطيني انتقل 

عرب تطوره، من مرشوع تركز عىل تحقيق هدف 

املقام  يف  تركز  مرشوع  إىل  والعودة،  التحرير 

األول عىل تحقيق هدف االستقالل يف إطار دولة 

فلسطينية، تحددت حدودها يف الضفة الغربية، 
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إىل  ثم  غزة،  وقطاع  الرشقية،  القدس  فيها  بما 

بعد  الدولة  هذه  تقوم  أن  عىل  راهن  مرشوع 

الرهان  الذاتي، وهو  الحكم  انتقالية من  مرحلة 

الذي خاب، وولد املأزق الحايل الذي يواجهه هذا 

املرشوع اليوم. 

يطرح الباحث يف مقدمة كتابه، سؤاال مفاده 

“ما هي العوامل التي حالت دون نجاح الحركة 

الوطنية الفلسطينية، ممثلة بمنظمة التحرير يف 

الوطني  املرشوع  وصول  ويف  أهدافها،  تحقيق 

الذي حملته إىل مأزقه الراهن؟”، مبينا أن اإلجابة 

التاريخية  املراحل  تتبع  عرب  ستتم  السؤال،  عن 

التي مر بها هذا املرشوع، واستنادا إىل افرتاض 

ممثلة  الوطنية  الحركة  عجز  أن  عىل  يقوم 

عاملني  إىل  يرجع  أهدافها  تحقيق  عن  باملنظمة 

رئيسني تداخال يف ما بينهما.

وهو يحدد هذين العاملني، يف االختالل املستمر 

الوطنية  الحركة  مصلحة  لغري  القوى  ميزان  يف 

وداعميها،  الصهيونية  الحركة  مع  رصاعها  يف 

برزت يف  مكامن ضعف  يف  الثاني،  يكمن  بينما 

االسرتاتيجيات  وطبيعة  الوطنية،  الحركة  بنية 

اعتمدتها  التي  الكفاحية  والوسائل  السياسية، 

قيادتها.

عموما، فإن الفصل األول يبدأ بتسليط الضوء 

عىل العوامل التي جعلت قيادة الحركة الوطنية 

عاجزة خالل عهد االنتداب الربيطاني، عن بلورة 

وعيها  وأبقت  املعالم،  واضح  وطني  مرشوع 

استقالل  فكرة  إزاء  ومتخبطا  قارصا  الكياني 

املرشوع  مالمح  بإبراز  وينتهي  فلسطني، 

الوطني  التحرر  عصبة  طرحته  الذي  الوطني، 

االستقالل  مبدأي  عىل  القائم  النكبة،  عشية 

والديمقراطية.

تاريخي عن  تقديم رسد  الفصل،  يتخلل هذا 

الوطنية،  الحركة  قيادة  أطروحات  يف  التقلبات 

إطار  يف  فلسطني  استقالل  فكرة  طرحت  التي 

أن  قبل  واستقاللها،  الطبيعية  سورية  وحدة 

إقامة  مطلب   ،1٩20 العام  نهاية  يف  تتبنى 

نيابي  مجلس  أمام  مسؤولة  وطنية  حكومة 

بما  نسبهم،  حسب  فلسطني  سكان  فيه  يتمثل 

فيهم اليهود، ثم مطلب االستقالل باالرتباط مع 

الوحدة العربية، دون أن تطالب رصاحة بإنهاء 

االنتداب الربيطاني، الفتا يف املقابل إىل مجموعة 

من  للخالص  الحقا  برزت  التي  الدعوات  من 

االستعمار، ومن ضمن روادها أكرم زعيرت.

كما يجرى الرتكيز بشكل موسع عىل تشكيل 

عصبة التحرر الوطني يف فلسطني خالل شباط 

من العام 1٩٤٤، وشارك يف تأسيسها مثقفون، 

عن شيوعيني  يساريون، فضال  نقابيون  وعمال 

عرب انفصلوا عن الحزب الشيوعي القائم، الذي 

إىل  الفتا  اليهود،  الشيوعيني  عىل  مقترصا  بقي 

بني  الوثيق  االرتباط  إىل  املستند  العصبة  موقف 

الديمقراطية والتحرر الوطني، ورضورة اعتماد 

سياسة  ونبذ  ذاته،  عىل  الفلسطيني  الشعب 

التعاون مع االستعمار، إىل غري ذلك. 

“الهيئة  مواقف  فيعرض  الثاني،  الفصل  أما 
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أمني  محمد  بزعامة  لفلسطني”  العليا  العربية 

الكيان  بعث  فكرة  إزاء  النكبة  عقب  الحسيني، 

املشاريع  مالمح  يربز  ثم  الفلسطيني،  السيايس 

التيارات  طرحتها  التي  الوطنية”  فوق  “ما 

القضية  بشأن  والشيوعية  واإلسالمية  القومية 

الفلسطينية وسبل حلها، مع تركيز خاص عىل 

مرشوع التيار القومي العربي، الذي راح يطغى 

عىل غريه من التيارات السياسية.

مسائل  إىل  الفصل،  هذا  يف  الكاتب  يشري 

أساسية من قبيل عدم حماسة األنظمة العربية، 

عقب النكبة، ملبدأ قيام كيان فلسطيني مستقل، 

وترك الشعب الفلسطيني يقرر مصريه بنفسه، 

القوميني  حركة  موقف  تجلياتها،  من  بدا  ما 

العربية  الوحدة  أن  فكرة  طرحت  التي  العرب، 

هي الطريق الوحيدة لتحرير فلسطني.

جماعة  موقف  الفصل،  هذا  يتناول  كما 

اإلخوان املسلمني، التي عارضت مرشوع تقسيم 

السياسية  التسوية  مشاريع  ورفضت  فلسطني، 

هيئة  قرارات  أساس  عىل  القائمة  كافة  للرصاع 

من  كما غريها  الجماعة  أن  مبينا  املتحدة،  األمم 

التيارات، لم تطرح خطة عملية واضحة املعالم 

بالحديث  واكتفت  واستعادتها،  فلسطني  إلنقاذ 

بالتعاليم  والتمسك  الفساد،  مكافحة  عن  العام 

واألخالق اإلسالمية، عرب تأكيدها رضورة تسليح 

املسلمني يف مواجهتهم اليهودية والصهيونية.

منطلقات  حول  الثالث،  الفصل  يتمحور 

حركة  بلورته  الذي  والعودة،  التحرير  مرشوع 

القرن  خمسينيات  من  الثاني  النصف  يف  فتح 

التي  السجاالت  عىل  الضوء  ويسلط  املايض، 

أثارها، كما يتوقف عند حيثيات التوافق الرسمي 

وإحياء  الفلسطيني  الشعب  تنظيم  عىل  العربي 

كيانه، وتكلل الجهود التي بذلها أحمد الشقريي 

يف  القومي  ميثاقها  وتبني  املنظمة،  تأسيس  يف 

مطلع حزيران العام 1٩6٤.

نظر  يف  كانت  “فتح”،  فإن  للكاتب،  تبعا 

“واقع  لـ  وطبيعية  حتمية  نتيجة  مؤسسيها، 

النكبة،  بعد  الفلسطيني  الشعب  عاشه  فاسد” 

وذلك بعد أن تطلع عدد من الشبان الفلسطينيني 

يستعرض  أن  قبل  الواقع،  هذا  عىل  الثورة  إىل 

الوطني  مرشوعها  منطلقات  موسع  بشكل 

الفكري، املتمثلة يف االعتماد عىل النفس، والثورة 

باعتبارها طريق  األمد  املسلحة طويلة  الشعبية 

فلسطني  تحرير  مبادئ  إىل  إضافة  التحرير، 

بدال  الوطنية  والوحدة  العربية،  الوحدة  طريق 

عربية  املنطلق  فلسطينية  وثورة  الحزبية،  من 

العمق.

كما تم خالل هذا الفصل، تناول نشأة منظمة 

الذي  الفدائي  العمل  ظاهرة  وتصاعد  التحرير، 

اعتمدته فتح، ما شكل عامل ضغط عىل القوى 

السياسية النشيطة يف الساحة الفلسطينية، بما 

سوى  أمامها  يعد  لم  التي  املنظمة  قيادة  فيها 

تأكيد أهمية الجانب العسكري، والسعي لتوسيع 

حجم وحدات جيش التحرير الفلسطيني وزيادة 

فاعليتها.  
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يتناول الفصل الرابع، كيف هيمنت منظمات 

املقاومة املسلحة عىل املنظمة بعد حرب حزيران 

العام 1٩67، وأضفت طابعا وطنيا عىل ميثاقها 

القومي، إضافة إىل حيثيات قيام فصائل املنظمة 

األرايض  خارج  العسكرية  قواعدها  بإقامة 

من  ذلك  عليه  انطوى  وما  املحتلة،  الفلسطينية 

تناقضات، وصوال إىل عرض األسباب التي حدت 

بحركة فتح، إىل طرح هدف “الدولة الفلسطينية 

الديمقراطية”. 

يشري إىل أنه من ضمن نتائج هزيمة الجيوش 

فلسطينيا،   ،1٩67 حزيران  حرب  يف  العربية 

سقوط الرهان عىل دور هذه الجيوش يف تحرير 

قيود  من  الفلسطيني  العمل  وتحرر  فلسطني، 

الوصاية العربية، وترسخ منطق الثورة املسلحة 

الذي  الفلسطيني،  الشعب  طاقات  عىل  املعتمدة 

برشت به “فتح”.

تقريبا  أعوام  ثالثة  بعد  أنه  إىل  يشري  هو 

الفلسطينية  الدولة  هدف  “فتح”،  طرح  عىل 

الذي  الفلسطيني  السجال  انتهى  الديمقراطية، 

دار حول هذا الهدف، بتبنيه من الدورة الثامنة 

يف  نظمت  التي  الفلسطيني  الوطني  للمجلس 

العاصمة املرصية القاهرة يف العام 1٩71، عرب 

التأكيد عىل أن “الدولة الفلسطينية الديمقراطية 

االستعمار  من  املحررة  املستقبل  دولة  ستكون 

العيش  يف  الراغبون  وسيتمتع  الصهيوني، 

بسالم فيها، بالحقوق والواجبات نفسها ضمن 

والوحدة  القومي  التحرر  يف  األمة  مصالح  إطار 

الشاملة”، الفتا يف املقابل، إىل أن سبب طرح هذا 

املفهوم، هو طموح “فتح”، إىل ضمان االعرتاف 

ممثل  بصفتها  الدولية،  الساحة  عىل  باملنظمة 

من  عدد  إقرار  عىل  عالوة  الفلسطيني،  الشعب 

ما  واقع،  كأمر  إرسائيل  بوجود  العربية  الدول 

صيغة  عن  البحث  الحركة  قيادة  عىل  فرض 

تكفل التعايش مع التجمع السكاني اليهودي يف 

فلسطني، وتكون مقبولة دوليا. 

انتقال  سريورة  عىل  الخامس  الفصل  يركز 

املنظمة  قوات  إخراج  بعد  الوطني،  املرشوع 

األول 1٩7٣،  واندالع حرب ترشين  األردن،  من 

االستقالل  هدف  إىل  فلسطني  تحرير  هدف  من 

عقدتها  التي  واآلمال  فلسطينية،  دولة  إطار  يف 

التسوية  مساعي  يف  مشاركتها  عىل  املنظمة 

مكاسب  من  حققته  بعدما  للرصاع،  السلمية 

والــدويل،  العربي  الصعيدين  عىل  سياسية 

واألسباب التي أدت إىل خيبة هذه اآلمال، وابتعاد 

رساب التسوية.

يتناول هذا الفصل، كيفية بروز نهج املرحلية 

املنظمة ترفضه  الذي كانت فصائل  النضال،  يف 

بحزم قبل إخراج قواتها من األردن، إثر أحداث 

“أيلول األسود”، موضحا أنه بعيد الهزيمة التي 

مجرد  املرحلية  تعد  لم  األردن،  يف  لها  تعرضت 

عىل  فرضا  نفسها  فرضت  بل  نظرية  مسألة 

عملية  البحث عن حلول  إىل  ودفعتها  الفصائل، 

لها.

طرأ   ،1٩7٣ العام  حزيران  يف  أنه  يوضح 
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تطور سيايس نوعي، تمثل يف عودة الحديث عن 

موضوع الدولة الفلسطينية عىل قاعدة معطيات 

كانت  التي  تلك  عن  متعددة  وسياقات  جديدة، 

قائمة سابقاً، الفتا يف املقابل إىل التطورات التي 

املرحيل  السيايس  الربنامج  اإلعالن عن  إىل  قادت 

برنامج  تسميته  عىل  اصطلح  ما  أو  للمنظمة 

العرش”، وكان من ضمن ما نص عليه  “النقاط 

املستقلة عىل كل  الوطنية  الشعب  “إقامة سلطة 

جزء من األرض يتم تحريره”.

العوامل  الضوء عىل  السادس،  الفصل  يسلط 

إخراج  بعد  تراهن  املنظمة،  قيادة  جعلت  التي 

قواتها من بريوت، عىل أن يشكل اتفاق التحرك 

السيايس املشرتك مع األردن، معربا لبدء حوار بني 

املنظمة واإلدارة األمريكية، وكيف أن كل املرونة 

“اتفاق  إىل  توصلها  بعد  أبدتها  التي  السياسية 

العام 1٩8٥، لم تفلح يف فتح  عمان” يف شباط 

أبواب واشنطن، ما مهد الطريق أمام إلغاء هذا 

االتفاق، وعقد دورة توحيدية للمجلس الوطني.

استهل هذا الفصل، باإلشارة إىل دور اتفاقيتي 

“كامب ديفيد” التي أبرمتها مرص مع إرسائيل، 

يف إغالق األبواب أمام مساعي التوصل إىل تسوية 

اإلرسائييل،  العربي  للرصاع  شاملة  سياسية 

فلسطيني مستقل صاحب  كيان  قيام  واحتمال 

سيادة عىل األرض.

وتم يف هذا الفصل، الرتكيز عىل األجواء التي 

سادت يف الدورتني الـ )16( والـ )17( للمجلس 

الوطني، وبروز “اتفاق عمان”، وصوال إىل عقد 

بموجبها  وتم  الجزائر،  يف   )18( الـ  الدورة 

مبينا  األردنية،  الحكومة  مع  االتفاق  هذا  إلغاء 

أنه بانتهاء أعمال هذه الدورة، بدا كأن املنظمة 

اإلجماع  برنامج  قاعدة  عىل  وحدتها  استعادت 

الوطني، برنامج العودة وتقرير املصري، وإقامة 

الدولة الفلسطينية املستقلة فوق ترابها الوطني.

تداعيات  لتحليل  السابع،  الفصل  يفرد 

االنتفاضة الفلسطينية األوىل “انتفاضة الحجارة 

التي  السالم”  “مبادرة  ومضامني   ،”1٩87

طرحتها املنظمة، والتحدي الذي صارت تواجهه 

من اإلسالميني، إضافة إىل العوامل التي دفعتها 

العراقي  النظام  طرحها  التي  املبادرة  تبني  إىل 

بشأن الربط بني نزاعات املنطقة كافة، وما تركه 

دفعتها  عليها،  سلبية  نتائج  من  هذا  موقفها 

األمريكية  الرشوط  قبول  إىل  املطاف  نهاية  يف 

التوصل  ثم  للسالم،  للمشاركة يف مؤتمر مدريد 

إىل “اتفاق أوسلو” مع الحكومة اإلرسائيلية.

القضية  إعادة  يف  االنتفاضة  دور  إىل  يلفت 

االهتمامات  سلم  عىل  ألولويتها  الفلسطينية 

الشعبي  بطابعها  تحريكها  إىل  إضافة  العربية، 

والسلمي موجة واسعة من التعاطف مع الشعب 

الفلسطيني عىل املستوى الدويل، عدا تأثريها عىل 

املجتمع اإلرسائييل، إذ أدت إىل تعزيز مواقع قوى 

السالم اإلرسائيلية، وأجربت األوساط الحاكمة يف 

قضية  أمام  لوجه  وجها  الوقوف  عىل  إرسائيل، 

بجدية  والتعامل  الوطنية،  الفلسطيني  الشعب 

ألول مرة مع سبل حلها.
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التي  العوامل  ضمن  من  أن  إىل  يشري  وهو 

نزاعات  بالربط بني  العراقي  الطرح  لتبني  أدت 

املنطقة، تراجع وترية االنتفاضة مع حلول العام 

1٩8٩، وعدم نجاح الرهان الفلسطيني بإمكانية 

موقفها  تغيري  عىل  اإلرسائيلية  الحكومة  حمل 

أن  مبينا  املنظمة،  مع  التفاوض  ملبدأ  الرافض 

الكويت،  من  وانسحابه  العراقي  الجيش  هزيمة 

وضع حدا للرهان الفلسطيني عىل إمكانية الربط 

العربي  الرصاع  وحل  الخليج،  أزمة  حل  بني 

اإلرسائييل وجوهره القضية الفلسطينية، وتركت 

وأوضاع  الفلسطينية  القضية  عىل  سلبية  آثارا 

الالجئني الفلسطينيني داخل املناطق الفلسطينية 

املحتلة وخارجها، إذ تسببت بتهجري مئات اآلالف 

من الفلسطينيني العاملني يف الكويت والسعودية 

املالية  التحويالت  الخليج األخرى، ووقف  ودول 

التي كان يحولها عدد كبري منهم إىل أقاربهم يف 

الضفة وقطاع غزة ودول الشتات، بينما قطعت 

دول الخليج عالقاتها مع املنظمة وأوقفت دعمها 

املايل لها، ما اقرتن بتجميد العالقات بني املنظمة 

ودول املجموعة األوروبية.

بنتها  التي  األوهام  عىل  الثامن  الفصل  يعرج 

واألهداف  أوسلو”،  “اتفاق  عىل  املنظمة  قيادة 

من  تحقيقها  اإلرسائيلية  الحكومة  توخت  التي 

إبرامه، ويربز كيف أن امتناع إرسائيل عن احرتام 

التزاماتها إزاء االتفاق، مهد الطريق أمام سقوط 

الندالع  األرضية  وهيأ  عليه،  الفلسطيني  الرهان 

االنتفاضة الثانية العام 2000، التي ساهمت يف 

الفلسطينية،  الساحة  عىل  القوى  موازين  تغيري 

إىل  أدت  التي  العوامل  إىل عرض  يصار  أن  قبل 

نشأ  الذي  السيايس  النظام  يف  االنقسام  حدوث 

عن “أوسلو”.

امللتبسة  بنصوصه  أثار  االتفاق  أن  يوضح 

اختزلت  بعدما  ومتناقضة،  متعددة  فعل  ردات 

يف  عمليا،  الوطني  املرشوع  املنظمة،  قيادة 

مرشوع إقامة دولة فلسطينية مستقلة يف الضفة 

الرشقية،  القدس  عاصمتها  تكون  والقطاع 

وتركت مصري الالجئني الفلسطينيني، معلقا عىل 

مستقبل مجهول بموافقتها عىل ترحيل قضيتهم 

إىل مفاوضات الحل النهائي.

ويبني أن قيادة املنظمة اعتقدت لدى توصلها 

حزب  حكومة  تجاوز  أن  أوسلو”،  “اتفاق  إىل 

السياسية  “التابوهات”  أحد  اإلرسائيلية  العمل 

باملنظمة  واعرتافها  التقليدية،  اإلرسائيلية 

بصفتها ممثال للشعب الفلسطيني، يعني إقرار 

هذا  وحق  الفلسطيني،  الشعب  بوجود  إرسائيل 

هذه  أن  حينه،  يف  تدرك  ولم  أرضه،  يف  الشعب 

الحكومة اعرتفت بصفتها التمثيلية، ووافقت عىل 

التفاوض معها، لكن بمعزل عن أي من حقوق 

الشعب الفلسطيني الوطنية.

من  املتوخاة  اإلرسائيلية  لألهداف  بالنسبة 

إرسائيل  برغبة  الباحث،  حددها  فقد  االتفاق، 

املواطنني  إزاء  مسؤولياتها  من  الخالص  يف 

الفلسطينيني يف الضفة والقطاع، وخفض كلفة 

إرسائيل  تطبيع  أمام  املجال  وفتح  احتاللها، 
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عالقاتها مع الدول العربية.   

الذي  املأزق  طبيعة  األخري،  الفصل  يتناول 

مطلع  منذ  الوطني  املــرشوع  يواجهه  صار 

والذاتية،  املوضوعية  وأسبابه  الثالثة،  األلفية 

بشأن  طرحت  التي  املتعددة  واالجتهادات 

مضامني  طالت  التي  املأزق،  هذا  من  الخروج 

واإلسرتاتجيات  وأهدافه  الوطني،  املرشوع 

الكفاحية الكفيلة بتحقيق هذه األهداف.

الوطني،  املرشوع  أن  الفصل،  هذا  ويوضح 

يواجه هذا املأزق، بعدما تبني أن “عملية أوسلو” 

التي راهنت عليها قيادة املنظمة، بأمل أن تفيض 

إىل دولة فلسطينية مستقلة يف الضفة والقطاع، 

وعاصمتها القدس الرشقية، ولدت آليات جديدة 

الفلسطينية  املناطق  يف  االستعمارية  للسيطرة 

الفلسطيني  االقتصاد  تبعية  وعمقت  املحتلة، 

نهج  عقم  ظهر  أن  عقب  اإلرسائييل،  لالقتصاد 

مدى  عىل  القيادة  هذه  اعتمدته  الذي  التفاوض 

20 عاما.

يشري إىل أن هذا املأزق، ولد نقاشات وسجاالت 

منه،  الخروج  البحث عن سبل  إىل  غنية، هدفت 

وطالت – وتطال - قضايا حساسة عدة، تتعلق 

بمرتكزات املرشوع الوطني الفلسطيني، وطبيعة 

مستقبل  من  واملوقف  املنشود،  السيايس  الكيان 

مكونات  ووحدة  واملنظمة،  الوطنية  السلطة 

الشعب الفلسطيني، وأشكال مقاومة االحتالل.

الذي  التهميش  الفصل،  هذا  يتناول  كما 

تجديد  محاوالت  وفشل  املنظمة،  له  تعرضت 

دور  انحسار  وانعكاس  السيايس،  النظام 

والية  إىل  الرئيسة  مؤسساتها  ونقل  املنظمة 

السلطة، بتعميق االنقسام بني تجمعات الشعب 

الفلسطيني الرئيسة الثالث، يف الشتات، والضفة 

والقطاع، واملناطق التي احتلت يف العام 1٩٤8، 

بحيث أصبح كل تجمع يواجه صعوبة يف الربط 

بني نضاله من أجل مهماته الخاصة ونضاله من 

أجل مهماته الوطنية العامة.

يلفت إىل اتفاق العديد من الباحثني واملحللني 

التي  السيايس”،  “التيه  من  حالة  هناك  أن  إىل 

يواجهه  الذي  املأزق  أمام  فلسطينيا  تسود 

املرشوع الوطني الفلسطيني، ما يتجىل يف طرح 

الدولة  مرشوع  إىل  العودة  قبيل  من  اجتهادات 

الفلسطينية  الدولة  بهدف  التمسك  أو  الواحدة، 

أو  القوى،  موازين  تغيري  عىل  والعمل  املستقلة 

الدولة  عىل  الرتكيز  تستبدل  بدائل  عن  البحث 

بالرتكيز عىل الهوية الوطنية.

ويف ما يتعلق باالستخالصات التي يخرج بها 

الوطنية  الحركة  أن  التأكيد  يعيد  فإنه  الكاتب، 

وضعتها  التي  األهــداف  تحقيق  عن  عجزت 

العاملني  جراء  تطورها،  مراحل  خالل  لنفسها 

هذه  مستهل  يف  إليهما  اإلشارة  تمت  اللذين 

القراءة.

الوطني  ــرشوع  امل بوصول  أنه  ويوضح 

الفلسطيني، الذي قاوم عىل مبدأ االستقالل عىل 

قاعدة تقسيم فلسطني، إىل طريق مسدود، راحت 

غنية  نقاشات  الفلسطينية،  الساحة  عىل  تدور 
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الخروج  كيفية  عن  البحث  يف  أصحابها  يجتهد 

من هذا املأزق.

ويبني أنه إذ يتفق أصحاب هذه االجتهادات، 

عىل أن الفلسطينيني ال يملكون اليوم - ولن يملكوا 

يف املستقبل املنظور - رشيكا إرسائيليا يصنعون 

فلسطينية  اسرتاتيجيا  أي  وأن  السالم،  معه 

جديدة ملواجهة التحديات املاثلة، يجب أن تنطلق 

بالتايل من مبدأ “التشاؤم العميق”، وأن تتمحور 

يختلفون  فهم  الطابع”،  “دفاعي  هدف  حول 

التي  الحساسة  القضايا  من  جملة  شأن  يف 

الفلسطيني،  الوطني  املرشوع  بمرتكزات  تتعلق 

السيايس  الكيان  طبيعة  يف  إجمالها  ويمكن 

دولة  أو  التقسيم  أساس  عىل  دولتني  املنشود، 

الوطنية،  الحركة  اسرتاتيجيا  تغيري  أو  واحدة، 

من اسرتاتيجيا تبحث عن دولة ال تتوفر رشوط 

قيامها اليوم، إىل اسرتاتيجيا جديدة تعيد الرصاع 

إىل مربعه األول، بصفته رصاعا بني حركة تحرر 

وطني وحركة استعمارية احتاللية، وتركز عىل 

إىل  يتوجه  وطني،  مرشوع  إىل  استنادا  الشعب 

الوطنية  هويته  شأن  ويعظم  الفلسطيني،  الكل 

وروايته التاريخية.

قضية  املرتكزات،  هذه  إىل  يضيف  كما 

السلطة الوطنية ومصريها، بمعنى حل السلطة 

وهيئاتها، أو تغيري وظائفها، بحيث تتحلل تماما 

واالقتصادية،  األمنية  خصوصا  التزاماتها،  من 

إزاء “اتفاق أوسلو”، وتحرص مهماتها يف ضمان 

بقائهم  مقومات  وتوفري  الفلسطينيني،  أمن 

وصمودهم فوق األرض الفلسطينية.

قضية  يف  يتمثل  الثالث،  املرتكز  بأن  ينوه 

وتعزيز  الفلسطيني  الشعب  مكونات  وحدة 

املنظمة  بناء  وإعادة  الشتات،  فلسطينيي  دور 

التمثييل،  طابعها  وتوسيع  مؤسساتها  وإصالح 

وإبراز صورتها عىل حقيقتها ال بصفتها نظاما 

بصفتها  بل  العربية،  باألنظمة  شبيها  سياسيا 

استعمار  ضد  تناضل  وطني  تحرر  حركة 

العربية  الشعوب  عىل  خطرا  يمثل  استيطاني، 

إطار تنسيقي جامع  األخرى، ورضورة تشكيل 

عن  بديال  يكون  ال  الفلسطيني،  الكل  ملمثيل 

إرسائيل  يف  الفلسطينيني  ملمثيل  ويتيح  املنظمة، 

التشاور،  يف  املشاركة  فرصة  خاصة،  بصورة 

املناطق  ممثيل  من  أشقائهم  مع  والتنسيق 

الفلسطينية املحتلة سنة 1٩67 والشتات، بشأن 

الهموم الوطنية املشرتكة.

يحدده  فإنه  الرابع،  املرتكز  بخصوص 

يشبه  ما  ظهر  إذ  الكفاح،  وسائل  قضية  يف 

الشعبية  املقاومة  أن  عىل  الفلسطيني  اإلجماع 

األنجع  الكفاحية  الوسيلة  هي  املسلحة،  غري 

موازين  وتغيري  اإلرسائييل  االحتالل  مقارعة  يف 

القوى، خصوصا إذا ما نجحت الحركة الوطنية 

ويف  مختلف،  سيايس  أفق  بلورة  يف  الفلسطينية 

إنهاء االنقسام، وإقامة قيادة موحدة للمقاومة، 

وإذا ما رفدت هذه املقاومة الشعبية عىل األرض 

الفلسطينية، حركة املقاطعة الدولية، واملزاوجة 

بني الدبلوماسية الدولية والدبلوماسية الشعبية.


