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المؤتمر السنوي العشرون

لدراسة  الفلسطينية  المؤسسة  عقدت، مواطن؛ 
يومي  العشرين  السنوي  مؤتمرها  الديمقراطية 

الجمعة والسبت 26 و27 أيلول/سبتمبر 2014.

الحالي،  العام  بداية  منذ  للمؤتمر  اإلع��داد  وتم 
الداخلية  الفلسطينية  ال��س��ي��اس��ات  وت��ن��اول 
الخصخصة  وسياسات  واالجتماعية  االقتصادية 
صعيد  على  عمله  يجب  وما  االقتصادي،  والتطبيع 
في  المواطنين  صمود  تعزيز  بهدف  السياسات 

أرض الوطن.

وعقدت جلسة رئيسية خاصة في بداية المؤتمر 
أربع جلسات  تلتها  غزة،  العدوان على  تبعات  حول 
واضحة  عالقة  توجد  أنه  علمًا  يومين،  م��دار  على 
االجتماعية  والجوانب  السياسية  الجوانب  بين 
واالقتصادية من حيث وجود أو عدم وجود تخطيط 
مركزي مدروس وتوافق داخلي على هذه السياسات.

الشباب  الباحثين  من  عدد  المؤتمر  في  وشارك 
الذين خصصوا أبحاثهم لدرجة الدكتوراه في هذه 
الخارج  من  خصيصًا  أتى  من  ومنهم  الموضوعات، 

للمشاركة في المؤتمر.

وكانت مؤسسة مواطن عقدت مؤتمرها السنوي 
السياسي  الحزب  أزمة  حول   1995 العام  في  األول 
مختلف  عن  ممثلون  فيه  وش��ارك  الفلسطيني، 
األحزاب والحركات الفلسطينية.  ومنذ ذلك الوقت، 
الفلسطينية  القضايا  السنوية  مؤتمراتها  تناولت 
الرئيسية في منعطفات شتى عبر السنوات، بهدف 
المسار  العام حول  الحيز  العلني في  النقاش  إثارة 
والسبل  والمستقبل،  الحاضر  وقضايا  الفلسطيني 
في  اآلن  الحال  كما  والمحبذة،  الممكنة  والخيارات 

هذه المرحلة الدقيقة.

يشار إلى أنه تم بث جلسات المؤتمر بشكل حي 
ومباشر، ليتسنى للجمهور الفلسطيني في الداخل 
تحميلها  إلى  إضافة  م��داوالت��ه،  متابعة  والخارج 
اإللكتروني  الموقع  على  المؤتمر  بعد  مباشرة 
للمؤسسة وقناة مواطن على »يوتيوب«.  كما يكرس 
لمداخالت  برلمانية«  »آفاق  من  الخاص  العدد  هذا 
إغناء  في  ساهمت  التي  والحضور  المشاركين 

النقاش خالل جلسات المؤتمر.
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الجلسة األولى:  

جورج جقمان

المؤتمر  بكم في هذا  أرحب  مواطن،  باسم مؤسسة 
»ما  تتناول  التي  الخاصة  الجلسة  بهذه  بدءًا  العشرين، 
ببضع  لي  تسمحوا  أن  وأرجو  غ��زة«.   على  العدوان  بعد 
ملّحٍة  وطنية  بمسؤولية  شعوري  من  انطالقًا  دقائق، 
وجامحة، وإيماني بأن على المثقف الوطني التعبير عن 
ضميره وضمير شعبه بكل الوضوح والجرأة، كلما اقتضت 

اللحظة التاريخية ذلك، وإال فليصمت إلى األبد ...!

برواية  عزم  أحمد  د.  رنا 
ّ
ذك أيام،  قبل  له  مقال  في 

بإمكان  كان  وكيف  الشمس،  في  رجال  كنفاني  غسان 
أبطالها أن ينجوا من الموت المحقق لو أنهم قاموا بدق 
إليه  جدران الخزان.  وأعتقد -بال أدنى شك- أن ما آلت 
بعد  وبخاصة  إليه،  تؤول  أن  يمكن  وما  قضيتنا،  أمور 
العدوان األخير على قطاع غزة، يتطلب منا جميعًا ليس 
بل  اإليمان،  أضعف  فهذا  وحسب،  الخزان  جدران  دق 
كسر جدران هذا الخزان، إذا أردنا، حقًا، أن ننجو بقضيتنا 
من مخاطر محدقة.  فبكسر هذا الصندوق الذي حبسنا 
من  نتمكن  س��وف  أوس��ل��و،  اتفاق  منذ  أنفسنا  فيه 
أن  شأنها  من  حقيقية،  وخيارات  آف��اٍق  نحو  االنطالق 
نا في 

ّ
تقودنا إلى طريق الخالص من االحتالل وإنجاز حق

الحرية وتقرير المصير والعودة.

هذا  ج��دران  كسر  عملية  أن  طبعًا،  البديهي  من 
ُحِبْسنا  أو  أنفسنا،  فيه  حبسنا  الذي  الخزان/الصندوق 
فيه منذ دخلنا اتفاق أوسلو، ال بد أن تبدأ بتحديد ماهية 
منا 

ّ
يعل نكسرها.   أن  نريد  التي  الصندوق  هذا  جدران 

مع  العالج،  ِنْصف  هو  الصحيح  التشخيص  أن  الطب 
صنع  من  هي  الجدران  هذه  أن  حقيقة  مقدمًا  اإلدراك 
العقل االستراتيجي اإلسرائيلي، الذي يقف وراء اتفاق 
وهو  ه��ذا.   يومنا  وإلى  ذلك،  بعد  ما  وتجلياته  أوسلو 
عقل استراتيجي يتطابق تمامًا مع محددات ومتطلبات 
استعماريًا  مشروعًا  بصفته  الصهيوني  المشروع 
  .)A Settler Colonialism - Plus!( استيطانيًا بامتياز وأكثر
وفي هذا السياق، من المهم التوقف عند النقاط أدناه 
التي تشكل أهم مكونات جدران الخزان التي يتوجب 

كسرها:

أواًل. العم���ل ال���دؤوب عل���ى تذوي���ب الكياني���ة 
الفلس���طينية وتجزئته���ا.  بدأت أوس���لو أول ما بدأت 
بتهميش الش���تات، ومعه تهمي���ش منظمة التحرير 
الفلسطينية، وبنسيان فلسطينيي 48 وإخراجهم من 
المعادلة، وتسليم القدس طواعية وعلى طبق أغلى من 
الذهب، بتأجيل البت في ش���أنها إلى حين يأتي زمان 
قضايا الحل النهائي.  وما تبقى بعد ذلك كله من بقايا 
الوطن قطعت أوصاله إلى ألٍف وباٍء وجيم.  أما قطاع غزة، 
موط���ن وحاضنة المقاومة الت���ي واصلت إيالم خاصرة 
إس���رائيل منذ نكبة العام 48، فقد رسمت له إسرائيل 
م���آاًل مختلفًا وخي���ارًا مزدوج���ًا: أواًل. الفصل التدريجي 
لغزة ع���ن الضفة الغربي���ة، الذي وصل مداه بس���حب 
المستوطنين وإعادة انتش���ار القوات اإلسرائيلية إلى 
خارج القطاع مع إبقاء الس���يطرة الكاملة والمطلقة على 
حدود ومعابر وسماء وبحر قطاع غزة.  ونذكر جميعًا كم 
هلل كثيرون لهذا وس���ّموه تحريرًا لغزة! متعامين عن 
إدراك مغزى وموقع هذا »االنسحاب« في االستراتيجية 
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د. ممدوح العكر

رئيس مجلس أمناء مؤسسة »مواطن«، مفّوض في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان

كلمة االفتتاح

اإلس���رائيلية.  ويبدو أن كثيرين منا ما زالوا غير مدركين 
أهمي���ة عدم الوقوع في فخ نوايا إس���رائيل لغزة بعيدًا 
بها عن الضفة الغربية، حيث مكمن أطماعها وأهدافها.  
أما الج���زء الثاني من ه���ذا الخيار الم���زدوج لغزة، فهو 
إخضاعه���ا لحصاٍر مق���رون بحمالت عس���كرية تأديبية 
دوري���ة لتطويعها ولكس���ر إرادة المقاومة في موطنها.  
وق���د جاء الع���دوان األخير على القطاع، كس���ابقيه، في 

صميم هذا السياق.

ثانيًا. تمكنت إسرائيل من تحقيق ما أنجزته حتى 
لفلسطين  االستيطاني  االستعمار  مشروع  من  اآلن 
لدى  المقاومة  وثقافة  المقاومة  روح  قتل  على  بالعمل 
من  كل  عظام  بتكسير  س��واء  الفلسطيني،  الشعب 
أثناء  االحتالل  جنود  على  الحجارة  إلقاء  على  يتجرأ 
االنتفاضة األولى، أو بالقيام بحمالت عسكرية ال تبقي 
وال تذر، كاجتياح الضفة الغربية العام 2002، والحروب 
والزّج  واالغتياالت،  بالقتل  مرورًا  غزة،  على  المتتالية 
والمعتقالت،  السجون  غياهب  في  المؤلفة  ب��اآلالف 
وممارسة أبشع أشكال التعذيب وأكثرها تفننًا، عدا عن 
هدم بيت كل من يقوم أو حتى يفكر بالقيام بفعٍل من 
أفعال المقاومة، وانتهاًء بكل أساليب العقاب الجماعي 
في سياق  إنما يصبُّ  وغيره،  ذلك  كل  نعرفها.   التي 
ثمنًا  سيدفع  بأنه  درسًا  وتلقينه  الفلسطيني  تأديب 

قاسيًا مقابل ذلك.

ومن خالل اتفاق أوس���لو »للسالم«، واصلت إسرائيل 
عملها الممنهج، بل واتخذت من االتفاق مدخاًل لكس���ر 
إرادة المقاومة وقتل ثقافتها، تارة بتش���ويه الوعي من 
خالل حش���وه بما سمي بثقافة السالم، وتارة بكيِّ الوعي 
كليًا كلما احتاج هذا الوعي الفلس���طيني للكّي.  وكجزٍء 
أصيل من عملية تشويه وكّي الوعي هذه، اشترط رابين 
قبل المضيِّ في توقيع اتفاق أوس���لو في حديقة البيت 
األبيض يوم 13 س���بتمبر/أيلول 1993، أن يقوم الرئيس 
الراحل ياسر عرفات بإرسال رسالة خطية، وقد تم إرسالها 
ي���وم 9 أيلول عبر وزي���ر الخارجية النرويجي هولس���ت، 
يعترف فيها، باس���م منظم���ة التحرير الفلس���طينية، 
بحق إس���رائيل في الوجود، بأمن وبسالم )الِحظوا النص 
الحرفي: حق إس���رائيل في »الوجود«، وليس فقط حقها 
ف���ي »العيش«(، كما يلتزم فيها باس���م م. ت. ف. أيضًا 
بالتخلي عن العنف واإلرهاب )الحظوا النص الحرفي مرة 
أخ���رى: »التخلي« عن العنف واإلره���اب، وليس »نبذ« أو 
»رفض«( األمر الذي يوصم مجمل النضال الفلس���طيني 

قبل أوسلو باإلرهاب!

بنودها  من  آخر  بند  في  نفسها  الرسالة  تلتزم  ثم 
)بمعنى  النهائي  الحل  قضايا  لحل  المفاوضات  بطريق 
 ... والمياه  والالجئين  والقدس  واالستيطان  الحدود  أن 
براثن  من  النتزاعها  األوحد  الواحد  الطريق  أن  أي  إلخ، 
التاريخ،  عرفه  استيطاني  استعمار  مشروع  أعتى 
كاملة  مؤسسة  إنشاء  بالتالي  فتمَّ  المفاوضات،  طريق 
طواقم  ولها  التفاوض،  إدم��ان  تمؤسس  للمفاوضات 
مفاوضات وكبير مفاوضين! ويدخل كل ما ورد في هذه 
الرسالة من التزامات ونصوص في دائرة تشويه الوعي 

وكّيه؟

في  ه��ن��اك  أن  ع��ل��ى 
اتفاق أوسلو ما هو أقسى 
في  بكثير  فتكًا  وأش���د 
س��ي��اق ت��ش��وي��ه ال��وع��ي 
تهميش  هو  ذلك  وكّيه؛ 
ال��ح��رك��ة  وم��ك��ان��ة  دور 
أواًل  الفلسطينية،  األسيرة 
وضعها  ع��دم  خ��الل  م��ن 
ال��م��ط��ال��ب  رأس  ع��ل��ى 
وش��رط��ًا  الفلسطينية، 
في  المضي  قبل  أساسيًا 
ت��وق��ي��ع االت���ف���اق، أس��وة 
حركات  كل  به  عملت  بما 
عبر  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��ري��ر 
إط��الق  على  تصميمها 
من  أس��راه��ا  جميع  س��راح 
سجون مستعمريها شرطًا 
 

ّ
تتخل ول��م  ات��ف��اق،  ألي 

عن هذا الشرط حركة تحريٍر وطني واحدة سوانا.  على 
عملية كي  من  آخر  وكجزء  التخلي،  هذا  من  األقسى  أّن 
الوعي في أبشع صورها إيالمًا وإمعانًا في الكّي، تحويل 
شأن أسرانا إلى تصنيفات مهينة بلغت ذروتها بالنص 
التفاوض،  لعملية  ستخضع  التي  التصنيفات  أن  على 
»تلطخت  من  تشمل  لن  بالطبع،  التفاوض  مؤسسة  عبر 

أيديهم بالدم اليهودي«!

بأن  لرابين  بأسرانا، وكيف سمحنا  كيف فعلنا ذلك 
المدى  إلى هذا  وكّيه  الوعي  يمضي في عملية تشويه 
رابين  لنا  يصف  من  ذلك  بعد  ويأتينا  التمادي؟!  وهذا 
برجل السالم وشريك السالم، ويترحم عليه بعد اغتياله.  
آخر ال يتجزأ من تشويه  أوليس هذا في حد ذاته جزءًا 

الوعي؟!

أغلب  تتحمل  فلسطينية  سلطة  خلق  تم  ثالثًا. 
أن  دون  ذلك،  قبل  االحتالل  يتحملها  كان  التي  األعباء 
تخف وطأة هذا االحتالل، بل على العكس تمامًا، إذ أخذ 
ومختلف  باالستيطان  يوم  بعد  يومًا  يتعمق  االحتالل 
آليات التحكم، حتى لم يعد االحتالل دون كلفٍة يدفعها 
المحتل وحسب، بل إن المفارقة الكارثية أنه تحّول إلى 
احتالل مربح.  وأكثر من ذلك، أصبح احتالاًل مربحًا بشكل 
منه،  وبداًل  عنه   

ً
نيابة السلطة،  ل  تحمُّ عن  فعدا  مزدوج: 

الصحة  ومهمات  تقديم خدمات  وكلفة مسؤولية  أعباء 
أصبح يجني  االحتالل  فإن هذا  إلخ،   ... واألمن  والتعليم 
مصدرًا  منها  أذكر   ، عدة  مصادر  من  صافيًا  ربحًا  أيضًا 
ب� 30-35% على األقل من  واحدًا فقط، وهو أن ما يقدر 
فلسطين  إلى  مت  دِّ

ُ
ق التي  الدولية  المساعدات  قيمة 

دخلت مباشرة أو غير مباشرة إلى جيب االحتالل.

رابعًا. تم خلق سلطة بدون مقومات حقيقية للسلطة.  
عريقات  صائب  د.  مؤخرا  دأب  ما  أستعير  هنا  ولعلي 
كلفة،  دون  احتالاًل  تريد  »إسرائيل  قوله:  تكرار  على 
ليست  إنها  ذلك،  من  أكثر  سلطة«.  دون  سلطة  وتريد 
فقط سلطة عاجزة عن أداء الدور الخدمي المعهود ألي 
ذلك  شئنا  تسخيرها،  أيضًا  وتم  بل  حكومة،  أو  سلطة 

وعائقًا  حائاًل  لتكون  وعي،  دون  أو  منا  وبوعي  أبينا،  أم 
الفلسطيني مع االحتالل.   أمام أي استئناف لالشتباك 
ويتم ذلك بوسائل وأدوات عدة، منها التنسيق األمني 
المتواصل والمتجذر، ومنها خلق كتلة ال يستهان بها 
به  يجود  وما  للرواتب  رهينة  الفلسطيني  الشعب  من 
به  تتحكم  وما  المانحة،  الدول  ألغلب  السياسي  المال 

إسرائيل من مستحقات عائدات الجمارك.

خامسًا. التأكد من عدم احتكام اتفاق أوسلو إلى أي 
مرجعية سوى االتفاق نفسه.  االتفاق هو مرجع نفسه، 
وال وجود ألي ذكر للشرعية الدولية، وال للقانون الدولي، 
وال حتى التفاقية جنيف التي تنظم سلوك والتزامات 
عدم  تأكيد  من  إسرائيل  ن 

ّ
مك الذي  األمر  احتالل،  أي 

اعترافها بأنها دولة محتلة، وأن األمر ال يعدو كونه نزاعًا 
بين طرفين متكافئين!

أميركية  التأكد من، وضمان وجود حصانة  سادسًا. 
إلسرائيل  وحماية  غطاء  توفر  عمومًا،  وغربية  أساسًا، 
يمكنانها من المضي قدمًا في مشروعها االستعماري 
مساءلة  أي  من  تفلت  وأن  لفلسطين،  االستيطاني 
سياسات  من  تمارسه  ما  كل  من  الرغم  على  عقاب  أو 

وأفعال.

الصندوق  أو  الخزان  جدران  مكونات  أهم  إذن  تلك 
الذي يتوجب علينا ليس فقط دقها، كأضعف اإليمان، 
ننجو  أن  أردن��ا  ما  إذا  وكسرها  ها 

ّ
دك على  العمل  بل 

تم  ما  أن  وبخاصة  المحدقة،  المخاطر  من  بقضيتنا 
األخير  العدوان  دحر  طريق  على  إنجازات  من  تحقيقه 
على قطاع غزة، قد خلق أمامنا تحديات وفرصًا حقيقية 
القيام بكسر جدران  لنهوض وطني شامل يمكننا من 

هذا الصندوق.

كسر  اتجاه  االتجاه؛  هذا  في  أولوياتنا  هي  فما 
جدران الصندوق؟

التي  المقاومة  روح  واستعادة  الوعي،  عودة  تعزيز 
وذلك  جديد،  من  الفلسطيني  الجسد  في  تدبُّ  أخذت 
بإعادة االعتبار لثقافة المقاومة على رأس جدول األعمال 
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ف���ي غمرة التجاذب والتراش���ق اإلعالمي م���ا بين »فتح« 
و«حم���اس« بع���د العدوان على غ���زة، والمتعلق ب���دور وزارة 
التوافق، وما إذا قامت بدورها أو لم تقم في اإلعمار ومتابعته، 
أو مس���ؤوليات أخرى مفترضة؛ في غمرة هذا االستغراق في 
تسجيل النقاط من قبل الطرفين، قد يسهل إغفال القضايا 
األساس���ية، والعبر التي يجب استخالصها ما بعد العدوان.  
ذلك أنه يوجد عدد من القضايا األساس���ية والمخاطر أيضًا 
التي م���ن الضروري االلتفات إليه���ا اآلن، والعمل على بلورة 
رؤي���ة وتصور أبع���د مدى م���ن الحاضر، ويتعل���ق بالقضية 
األساس���ية التي ما زالت ماثلة أمامنا.  هذه القضية يلزمها 
تفكير متج���دد، وربما مختلف أيضًا عما ج���رت العادة على 
تكراره، من حاجة لرأب الصدع الداخلي، وتفعيل أو إعادة بناء 
مؤسس���ات منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء االنتخابات، 

وتفعيل عمل اللجان، ... وهكذا.
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س���أعود إلى القضية األساس���ية والمخاطر الحقًا، ولكن 
أبدأ بموضوع ما س���مي بالمصالحة واتفاقية مخيم الشاطئ 
األخيرة، التي تم التوصل إليها في نيسان 2014، والتي نجم 
عنها تش���كيل »حكومة التوافق«.  وأب���دأ بالمصالحة لتبيان 
أن القضية األساس���ية ليس���ت هنا، وأن الخش���ية التي عّبر 
عنها البعض من التراش���ق اإلعالم���ي والمناكفة التي جرت 
خالل األس���ابيع الماضية وأثرها على المصالحة، ليست هي 

القضية الجوهرية فلسطينيًا، وإنما فقط فصائليًا وحزبيًا.
وأقول ما سمي بالمصالحة، ألن هذه االتفاقية في الواقع 
تعي���د تعريف معن���ى المصالحة، وتقصرها م���ن ناحية ما 
يمكن تنفيذه على تش���كيل »حكوم���ة التوافق« فقط.  عدا 
عن ذلك، تدعو االتفاقية إلى عقد اللجان المختلفة المش���ار 
إليها في اتفاقيات س���ابقة.  وقد اجتمعت هذه اللجان في 

الماضي، ولم ينجم عنها أي قرارات نفذت.
وأش���ير إلى أن االتفاقية األساس���ية التي تحدد ما هي 
المصالح���ة، وما يس���تلزم القيام به، ه���ي اتفاقية القاهرة 
الموقعة في أيار/مايو 2011، وليس اتفاقية مخيم الش���اطئ.  
غير أن اتفاقية القاهرة في عدد من بنودها األساس���ية غير 
قابلة للتنفيذ، وس���تبقى كذلك ف���ي المدى المنظور.  فعلى 
س���بيل المثال، تطلب االتفاقية دمج األجه���زة األمنية في 
الضف���ة وغزة، وه���ذا غير ممكن في الضف���ة.  وتطلب أيضًا 
إصالح منظمة التحرير الفلسطينية لتنضم إليها »حماس« 
وربم���ا »الجهاد اإلس���المي« أيضًا، وهذا س���يعني القطيعة 
م���ع الوالي���ات المتح���دة، وبخاص���ة الكونغ���رس، والقيادة 
الفلس���طينية ليس���ت على اس���تعداد التخاذ هذه الخطوة.  
وتطل���ب اتفاقية القاهرة عق���د انتخاب���ات نيابية جديدة، 
ومن غير الواضح أن إس���رائيل لن تعتقل مرشحي »حماس« 
للمجلس التش���ريعي، هذا عدا عن الموافقة على مش���اركة 
الفلس���طينيين، وفي الق���دس، في االنتخاب���ات.  وفي كل 
األح���وال، ال مصلحة لفتح وحماس من عقد االنتخابات.  فمن 
وجه���ة نظر فتح، ال توجد ضمانة بعدم خس���ارة االنتخابات 
في غياب أي إنجاز سياس���ي، ووجود نقمة على التنس���يق 
األمني كما ش���اهدنا خالل المواجهات في الضفة والقدس 
في حزيران الماضي مباش���رة قبل العدوان.  ومن وجهة نظر 
حماس، فلو كسبت ستتعرض للمقاطعة مرة أخرى، أي تكرار 
السيناريو السابق، ولو خسرت سيضعفها هذا سياسيًا.  لذا، 

لن تتم االنتخابات في المدى المرئي.
وقد يقال إن القضية األساس ليست هنا، وإن رأب الصدع 
غير ممكن دون التوافق على برنامج سياس���ي مشترك، وإن 
هذا لم يتم حتى اآلن، وإن هذا هو أساس الخالف.  هنا يجب 
االتف���اق على ما هو المقصود ب� »البرنامج السياس���ي«.  فإذا 
كان المقصود الحل السياس���ي المنش���ود للصراع، فمن غير 
الواضح أنه يوجد اختالف جوهري بين »حماس« و«فتح« حول 
هذا الهدف.  فقد أعلن قادة »حماس« في أكثر من مناسبة، 
أنهم مع حل الدولتين، وهدنة طويلة األمد تصل في بعض 
الصياغات إل���ى ما يزيد على عقدين م���ن الزمن.  وقد صرح 
أكثر من مرة الس���يد خالد مشعل عن مضمون هذا الموقف، 

بما في ذلك أمام وس���ائل اإلعالم عند توقيع 
اتفاقي���ة القاهرة في أيار/مايو 2011.  إضافة 
إلى ذلك، لقد ذهب الس���يد إسماعيل هنية 
إلى حد إعطاء مقابلة ل� صحيفة هآرتس قبل 
بضع سنوات، يؤكد فيها قبول حل الدولتين 

مع هدنة طويلة األمد.
أما بخصوص هذه »الهدنة طويلة األمد«، 
فقط من هو بريء من السياس���ة العملية لن 
يعرف ماذا تعني.  فبعد عقد أو عقدين من 
الزمن ستنشأ حقائق ومصالح ترسخ الوضع 
الجديد، وسيكون من المتعذر تغيير الوضع 
القائ���م، حتى لو بقي بعد م���رور عقدين من 
الزمن من يريد ذلك.  ولنا في وضع الس���لطة 
الفلس���طينية الحال���ي عب���رة، وخش���يتها 
لحل عل���ى نفس���ها ووجودها، ورفضه���ا دعوات 
ر السلطة، حتى لو أنها أصبحت فاقدة لشرعية  ا االس���تمر

في الوجود كما هي دون أن تتغير كما يرى الكثيرون، بسبب 
انسداد األفق السياسي، مضافًا إليه أسباب أخرى.

فم���ن الجل���ي إذًا أن المصالح���ة غير ممكنة م���ا دامت 
إس���رائيل والواليات المتحدة لها صالحية النقض )الفيتو(، 
وتس���اوق السلطة الفلس���طينية مع هذا الوضع ألسباب من 
غي���ر الواضح أنها موجبة اآلن، بعد م���ا يزيد على عقدين من 

المفاوضات الفاشلة، وبعد الجرائم المرتكبة في غزة.
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وإذ كانت المصالحة كما تعّرف في اتفاقية القاهرة غير 
ممكنة اآلن، ما هي رؤية الس���لطة الفلس���طينية، إن وجدت، 
للخروج من حالة االنسداد هذه، التي يترافق معها استمرار 

المشروع الصهيوني في فلسطين دون توقف؟
إن أزمة السلطة الفلس���طينية ما قبل العدوان على غزة، 
كمنت، كما أش���رت، في انس���داد األفق السياس���ي أمامها.  
فبع���د ثالثة وعش���رين عامًا م���ن المفاوضات، من���ذ مؤتمر 
مدريد ف���ي نهاية العام 1991 وحتى اآلن، لم يعد للس���لطة 
الفلس���طينية مدي���د من الوق���ت أمامها ألع���وام أخرى من 
المفاوضات، واالس���تحواذ على األرض الفلسطينية جاٍر على 
قدم وساق، وتهويد القدس واالستيطان يتسارع حتى خالل 
المفاوضات.  وفي كل األحوال، لم يتصور الفلسطينيون أن 
الهدف من إنشاء السلطة الفلسطينية هو أن تعمل كبلدية 
كبرى إلدارة ش���ؤون الس���كان المدنيين في األرض المحتلة 
بش���كل دائم، وفي ظل السيادة اإلسرائيلية.  هذه هي أزمة 
الش���رعية، شرعية اس���تمرار وجودها كما هي اآلن.  وتدرك 
السلطة الفلس���طينية هذا جيدًا، ومن هنا كان اإلقدام على 
الذهاب لألمم المتحدة ابتداًء من العام 2010 فما بعد، لعمل 

»شيء ما« إزاء هذا الوضع المتأزم.
لقد أحدث العدوان على غ���زة تغييرًا ما في هذا الوضع.  
فنالحظ هنا أنه بعد مرور ما يزيد على أس���بوع على العدوان، 
بدأت أصوات عدة تظهر، من رس���ميين وآخرين من السلطة 
ومن »فتح«، تش���دد عل���ى أن الهدف الثان���ي الضروري بعد 
االتف���اق النهائ���ي على إيق���اف إطالق النار ورف���ع الحصار، 
ينبغي أن يتم الس���عي إلى التوصل إلى حل سياسي دائم.  
وتكرر هذا المطلب بعد ذلك بش���كل مس���تمر.  ومن الجلي 
أن البعض رأى هنا فرصة للع���ودة إلى المفاوضات وإن كان 
بش���روط أفضل بس���بب العدوان؛ أي االفتراض أنه قد تتولد 
اآلن قناعة أرس���خ لدى الواليات المتح���دة والدول األوروبية 
الرئيس���ية، وحتى داخل إسرائيل، بوجوب العمل على إيجاد 
حل سياسي أكثر استقرارًا من مجرد هدنة أخرى.  في األثناء، 
اكتسبت السلطة الفلس���طينية دورًا جديدًا يحجب أزمتها 
ويمنحها بعض الوقت، ابت���داًء بدورها كطرف تفاوضي ولو 

شكلي، إضافة إلى دورها في إعادة إعمار غزة.
إن هذا التقدير أو االحتمال من قبل القيادة الفلسطينية 
له أس���اس في الواقع، وتوجد أربعة أسباب على األقل ترجح 
وجود احتمال للعودة إلى مس���ار تفاوض���ي في فترة الحقة 
حت���ى لو ب���ان اآلن أن هذا بعيد ومتع���ذر.  وأتحدث هنا عن 

احتمال فقط يتوقف -إلى حد ما- على ما تقوم به 
القيادة الفلسطينية من بين أطراف أخرى.

والس���بب األول الذي قد يدفع به���ذا االتجاه هو الحاجة 
»لفرملة« أو إضعاف حملة »المقاطعة وس���حب االستثمارات 
والعقوب���ات« العالمية )»مس���اع« أو BDS( الت���ي تعاظمت 
وتوس���عت بعد العدوان على غزة، وتن���ذر بانطالقة جديدة 
وعلى نطاق عالم���ي.  وكانت مراكز أبحاث إس���رائيلية عدة، 
إضاف���ة إلى وزارة الخارجية، قد ح���ذرت قبل ثالثة أعوام من 
أثر هذه الحملة الس���لبي على إسرائيل إن توفرت لها ظروف 
االس���تمرار والتراكم.  وهذا ما حصل اآلن وكنتيجة للجرائم 
المرتكب���ة.  وكان من الطبيعي لكل الش���عوب والدول التي 
تضامنت مع الفلس���طينيين في ه���ذا الظرف، أن يأخذ هذا 
التضام���ن بعدًا عمليًا، وبدا لهم أن برنامج المقاطعة هذا هو 
ضالتهم النضالية إن ج���از التعبير، في هذا الظرف بالذات.  
وكانت الحكومة اإلسرائيلية أدركت منذ ما يزيد على عامين 
»الخطر« االستراتيجي لهذه المساعي، وشنت حملة مضادة 
سّمتها »مسعى نزع الشرعية عن إسرائيل«.  وبيت القصيد 
هنا، أن مسارًا تفاوضيًا جديدًا يسمى »مسار السالم« يتوقع 
منه إضعاف حملة المقاطعة العالمية المتصاعدة، وبخاصة 
إن انته���ى باتفاقية ما، أس���وة بما حصل بلج���ان التضامن 
الدولية بعد اتفاق أوس���لو الذي »س���حب البساط« من تحت 

أرجلها في حينه بفعل هذا االتفاق.
ويكم���ن الس���بب الثاني في حاج���ة إس���رائيل لتعزيز 
تحالفاته���ا مع عدد من ال���دول العربية، وبش���كل أوثق مما 
ه���و حاصل اآلن، وهذا يحتاج إلى تس���وية م���ا، ولو مرحلية، 
للصراع.  وق���د ظهر هذا جليًا في مواقف ع���دد من الكّتاب 
في الصحف العربية المحس���وبة عل���ى هذه األنظمة، إضافة 
إلى تصريح بعض المس���ؤولين العرب م���ن أن االتفاق على 
ش���روط وقف إطالق النار ورفع الحص���ار غير كافية، وما يلزم 
هو مس���ار سياسي ينتهي بتس���وية سياسية أوسع.  وهذا 
معنى القول إن سحب السالح من غزة يمكن أن يتم فقط مع 

نهاية مسار سياسي.
أما الس���بب الثال���ث، فبدأت بوادره تظه���ر لدى عدد من 
المحللين والكّتاب في الصحف العبرية في األسابيع األخيرة 
من العدوان، ومفاده أن هذه الحرب الثالثة على غزة ستكسب 
إس���رائيل بضع سنوات، لكن يجب البدء من اآلن باالستعداد 
لحرب رابعة، ما لم تسَع إسرائيل »التفاقية سالم«.  وعندئذ، 
حسب قول هؤالء، يمكن الحديث عن تجريد غزة من السالح، 
المطل���ب الذي أصرت عليه إس���رائيل ف���ي بداية مفاوضات 
القاهرة، ثم تخلت عنه لعدم واقعيته، واكتفت بمطلب عدم 

إعادة تسليح المقاومة.
أما الس���بب الرابع، فهو حاجة إس���رائيل لدرء جزئي على 
األق���ل »لخطر« المالحقات لجرائم الح���رب.  ويتعرض الجانب 
الفلسطيني اآلن كما تعرض سابقًا لضغوطات متنوعة لعدم 
متابعة ه���ذه الجرائم، لكن فاعلية هذه الضغوطات س���تقل 
في غياب أي مس���ار سياسي، وبوجود ضغوطات معاكسة من 
الجمهور الفلسطيني ومن مناصريه الدوليين.  وبوجود مساٍر 
كهذا، س���تقول الواليات المتحدة وال���دول األوروبية وبعض 
الدول العربية لمجلس حقوق اإلنس���ان التابع لألمم المتحدة، 
إن نش���ر تقريره���م أو متابعته من قبله���م أو من قبل آخرين 

ِعَبر ما بعد »العدوان« ومخاطره
د. جورج جقمان
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بشكل  اختزالها  دونما  المقاومة  أشكال  وبكل  الوطني، 
واحد فقط.  إن المهم، بل األهم هو استئناف االشتباك 
المتواصل مع االحتالل بهدف جعله يدفع، يوميًا، ثمنًا 
اقتصاديًا،  سياسيًا،  ماديًا،  احتالله؛  الستمرار  باهظًا 

وأخالقيًا، وقانونيًا ودوليا.

االنقسام،  إلنهاء  جدية  خطوات  اتخاذ  في  المضي 
العدوان  أثناء  ميدانية  وحدة  من  تجلى  ما  على  والبناء 
في  الموحد  التفاوض  وف��د  خطوة  وتحويل  األخ��ي��ر، 
القيادي  اإلط��ار  تفعيل  باتجاه  خطوات  إل��ى  القاهرة 
الفلسطينية، كمدخل ضروري  التحرير  لمنظمة  المؤقت 
بصيغة  الوطنية  ال��وح��دة  الستعادة  عاجلة  ومهمة 
كل  انتصار  شرط  هي  التي  العريضة  الوطنية  الجبهة 
الجبهة  هذه  تجّسد  أن  على  الوطنية،  التحرير  حركات 
على  الوطني  القرار  صنع  في  حقيقية  شراكة  العريضة 
المستويات كافة، واستنادًا إلى ركائز المصالح الوطنية 
الفصيل  هذا  هزيمة  أو  النتصار  انتظارًا  وليس  العليا، 
إلى  انتخابات قد تأتي وال تأتي، وقد تؤدي  أو ذاك في 
تفجير االنقسام وتعميقه من جديد، ما لم يتم االلتزام 
العليا وبلورة محددات  المسبق بركائز المصالح الوطنية 

استراتيجية وطنية جديدة.

بهذا  المؤقت،  القيادي  اإلط��ار  مهمات  أول��ى  إن 
المسار  ر  تغيِّ جديدة  استراتيجية  بلورة  هي  المفهوم، 
كما  سنة.   عشرين  من  أكثر  فيه  سرنا  ال��ذي  الفاشل 
على  ويعمل  التحرير،  لمنظمة  االعتبار  اإلطار  هذا  يعيد 
إعادة بنائها على أسس جديدة، ويعيد موضعة السلطة 
بمهمة  للمنظمة،  ذراع��ًا  الصحيح  إطارها  في  الوطنية 
أساسية عنوانها توفير وتعزيز كل مقومات الصمود في 

وجه االحتالل.
ال معنى، وال قيمة ألي اتفاق مصالحة ما لم يستند 

إلى هذه األسس ويخطو هذه الخطوات.

الدعوة  في  مبرر  أي  تحت  مماطلة  أو  تأخير  أي  إن 
إنما يصبُّ  المؤقت،  القيادي  اإلطار  إلى تفعيل  العاجلة 
إلى  المتواصل  سعيها  ويخدم  إسرائيل،  مصلحة  في 
وهي  الوطنية،  وحدتنا  استعادة  ومنع  االنقسام  تعزيز 

المستفيد األول واألخير من ذلك.

التبني التام لبرنامج المقاطعة وسحب االستثمارات 
.)BDS �وفرض العقوبات على إسرائيل )برنامج ال

تفعيل دور القانون الدولي في مالحقة مجرمي الحرب 
لكل  إنصافًا  إسرائيليين،  عسكريين  وقادة  ساسة  من 
ضحايا جرائمهم من جهة، ولردعهم عن ارتكاب المزيد 
من الجرائم والمجازر المتواصلة من جهة أخرى، بما فيها 
بشكل خاص جريمة االستيطان الذي يعتبر جريمة حرب 

طبقًا لميثاق روما والئحة محكمة الجنايات الدولية.

وأول وأهم خطوة في هذا االتجاه هي التوقيع، دون 
مزيد من التأخير، على معاهدة روما من أجل التمكن من 
أن ندرك  وعلينا  الدولية.   الجنايات  إلى محكمة  التوجه 
أن أي مزيد من التلكؤ في ذلك، سيتيح إلسرائيل الوقت 
الكافي في جهدها الدؤوب إلجراء تعديالت على القانون 
الحرب  مجرمي  مالحقة  في  فاعليته  يفقده  بما  الدولي 

اإلسرائيليين ومساءلتهم.

عدم السماح أو القبول بأي ترتيبات أو خطوات، أو بكل 
ما من شأنه دحرجة قطاع غزة نحو االنفصال عن الضفة 

الغربية.

عدم إخضاع إعادة إعمار غزة ألي تأخير أو مماطلة أو 
مساومة أو تجاذبات فصائلية، وإعطاء األولوية القصوى 
الشتاء على  أن  المهجرين، وبخاصة  إليواء عشرات آالف 
لتحقيق ذلك تشكيل  آلية  أفضل  وقد تكون  األب��واب.  
هيئة فنية فلسطينية مستقلة ذات مصداقية، تتولى 

وضع وتنفيذ برنامج اإلعمار بتكليف ومباركة وطنيين.

في  القيادي  ودورها  األسيرة  للحركة  االعتبار  إعادة 
الوطني.   القرار  صنع  آلية  وتصحيح  المسار،  تصحيح 
األسيرة  الحركة  أن  التحرير،  حركات  تجارب  وتعلمنا 
كانت جزءًا ال يتجزأ، إن لم نقل إنها كانت على رأس أي 

مفاوضات، عندما يحين أوان المفاوضات.

التوقف التام عن اعتبار الواليات المتحدة راعية ألي 
مسعى سياسي إلنهاء االحتالل.  فيكفينا كل ما قدمته 
وغطاء  مواقفها،  لكل  وانحياز  من دعم  أميركا إلسرائيل 

على كل جرائمها دون استثناء.
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جلسة خاصة: ما بعد العدوان على غزة

 الحياة اليومية كمقاومة في غزة خالل العدوان وبعده
د. أباهر السقا

دائرة العلوم االجتماعية والسلوكية، جامعة بيرزيت

تقوم مداخلتي على محورين:

على  وأث��ره  العدوان  حول  التصورات  بعض  تقديم  أواًل. 
المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

ثانيًا. قراءة الدالالت األولية من حالة العدوان على المجتمع 
فكرة  استعادة  خطى  على  ذلك  وأث��ر  الفلسطيني، 

المقاومة.

ج���اءت ال��ح��رب األخ��ي��رة على ق��ط��اع غ��زة ف��ي وقت 
يعيش المجتمع الفلسطيني داخل فلسطين حاليًا أشد 
وب�  المجتمعّية  بالمشروعات  تعصف  بدأت  التي  أزماته 
حقوقية  قانونية  خطابات  مع  االقتصادية«،  »السياسات 
تنظر الستحقاقات حقوقية في المحافل الدولية بطريقة 
رجة 

ُ
وف وترقب  انتظار  حالة  في  بكامله  المجتمع  تجعل 

نقدية  لتساؤالت  ذاته  الوقت  في  ؤسس 
ُ
وت له، 

ُ
وِتشغ

عبر  الدولة  على  الحصول  مساعي  فشل  عن  مجتمعية 
الذريع  والفشل  المتحدة،  األمم  في  المتكررة  الخطابات 
القيادات  وتخبط  التفاوض،  من   

ً
سنة عشرين  لتجارب 

إدارة  طرفي  بين  االنقسام  وتعاظم  وفشلها،  السياسية 
العالقة  على  ذلك  وأثر  وحماس،  فتح  حركتي  االنقسام؛ 
بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وعزل وتشتيت المكونين 
األرض  على  الحقائق  تغير  مقابل  البعض،  عن بعضهما 
وسياسات  اإلسرائيلية،  االستيطانية  المشاريع  لصالح 

األمر الواقع التي تفرضها إدارة االستعمار.
لمؤسسات  بغياب  اليوم  الفلسطينيون  ويشعر 
لبرنامج وطني، وغياب لمرجعيات  وطنية جامعة، وغياب 
واستراتيجيات واضحة.  إذن، تشوه التخيل الفلسطيني، 
وتشوه معه تخيل المستعمرين، وتشوهت العالقة بين 
بعنصر  العالقة  تتسم  وبدأت  والمستعَمر،  المستعِمر 
بما  ك�«طرفين«،  بينهما  التاريخي  أو  المنطقي  التكافؤ 
و«اقتسام  تاريخي«،  »تنازل  من  عليه  يقوم  ما  ذلك  في 
األرض« غير المتكافئ طبعًا، والتعاون بين أطراف السالم 
حتى  االستعمار  يسمى  يعد  ول��م  الجانبين،  كال  في 
باالحتالل، بل بدأ يسمى »الجانب اآلخر«، و«الطرف اآلخر«، 
والتنسيق مع »الجانب اآلخر«، و«مضايقات الجانب اآلخر«، 
و«تعرية الجانب اآلخر«.  وهذا التشوه يظهر جليًا في عدم 

تسميته.
وفى ظل تراجع المشروع الوطني الفلسطيني لتعبير 
هي  شعارات  ظهرت  ومستعمرين،  استعمار  استخدام 
لخطاب  أيديولوجيات جديدة تؤسس  تعبير عن  بمثابة 
القوة.   لعالقات  والخضوع  باأليديولوجية  محكوم  جديد 
ومن المؤكد، ال يمكن توصيف الحالة الفلسطينية خارج 
الحالة االستعمارية، ودون العدة المفهومية المتمثلة في 
)العنصرية، واالستعمار االستيطاني، والفصل العنصري، 
بمثابة  سيكون  ذلك  ألن  المستعمر(،  ومقاومة  والتحرر، 
الصراع  في  المسؤولية  وتساوي  والذات،  للواقع  تشويه 
والمضطَهد،  المضطِهد  والمستعَمر،  المستعِمر  بين 
وتضليل الواقع بشكل متعمد، وطرح مبادرات تسعى إلى 
اإلقرار  الطرفين«، دون  بين  »المصالحة  أو  الحوار  تشجيع 
مبادرة  أي  فإن  وبالتالي،  القوى.   تكافؤ  وعدم  بالعدالة 

كهذه تخدم »التطبيع مع االضطهاد والظلم«.
جل الخطابات الفلسطينية الرسمية، وبعض الخطابات 
ضمن  المستعِمرين  مع  عالقتها  تمترس  الرسمية،  غير 
إللقاء  الضحية  يدفع  الذي  الضحية،  شخصية  تقمص 
اللوم على ذاتها وتسخيفها واالستخفاف بقدرتها على 
جماعة  على  التكالية  وتؤسس  بل  االستعمار،  مقاومة 
وتعليم  المدارس  بناء  عاتقها  على  يقع  متخيلة  دولية 
األبناء وصرف معاشات القادة العسكريين ... إلخ. ويشكو 
وتواطؤ معها  إسرائيل  انحياز دولي لصالح  الرسمي من 

على حساب »دولة فلسطين«.

العدوان على غزة كحدث مؤسس
كل مجتمع لديه حدث مؤسس. وفي 
الحالة الفلسطينية، هناك حدث مؤسس 
المقاربة  هذه  في  وأعتمد  النكبة.   مثل 
على تصور أالن باديو )الكينونة والحدث، 
قراءة  هو  فالتفكير  ل��ذا،    .)1988 العام 
ما  الحدث،  على  التدخل  أي  الحدث،  في 
مع  مختلفة  عالقة  ُينشئ  أن  للفرد  يتيح 
الحقيقة، بقدر ما يمارس وجوده بطريقة 
الحدث  مع  وهكذا  مألوفة.   وغير  جديدة 
للوجود  جديدة  إمكانات  تنبجس  الخارق 
انقطاعًا  حدث 

ُ
ت والعمل،  للنظر  والحياة، 

مسار  في  انعطافًا  أو  األشياء  مجرى  في 
ال��ذوات  مصائر  في  تحواًل  أو  األف��ع��ال، 
الحدث،  ه��ذا  مثل  مع  ألن��ه  والهويات، 
القوة وخريطة  تتغّير عالقات  أن  السلطة.يمكن 

العقالنية المتشائمة واإلرادة المتفائلة

ذلك هو شرط العقالنية الالمعقول؛ القرار الذي ينتمي 
ومغامرة،  االختيار، هو مجازفة  دائرة  إلى  اإلرادة،  دائرة  إلى 
الطريق.  وهناك عقالنية  األول من  المنعطف  عند  نبدأها 
مفتوحة يمثلها باديو، من خالل ربطه بين العقالنية وبين 
واقع  نحو  باستمرار  والتحّول  الّدائم  التغيير  إلى  حاجتنا 
المعقولية  إلى  تنتمي  السياسة  وألن  أفضل.   إنساني 
اإلجرائية؛ البعض يتصورون وآخرون ينفذون، فهي منطقة 
صاحب  والسياسي  بالتنبؤات،  والنطق  ال��ح��دوس،  ق��ول 
فتأسيس  واقعيون،  والسياسيون  التاريخ،  يغير  مشروع 
المعرفة ينتمي إلى الحدس، وجوهر الفعل هو قرار، لذلك، 
السياسة تنتمي إلى المعقولية اإلجرائية؛ البشر يتصورون 

وآخرون ينفذون.
ما ح���دث هو انتصار في مس���توى الوع���ى، تحطيم 
فك���رة الردع كمصطلح اس���تراتيجي. وقد أطلقت الحرب 
على غزة مجموعة من التساؤالت المشروعة عن السياسة 
كفن للممكن، وليس كاستجابة لإلرادة، بمعنى أنها أدت 
إلى فشل مدرس���ة الواقعية السياسية وتحكيم العقل، 
فالدع���وات إلى التعق���ل القائمة عل���ى محاججات القوة 
تس���ير باتجاه واحد، وتنطلق من أن موازين القوى مختلة 
لصالح إس���رائيل، وتحت ذلك تهدر آالف الس���اعات من 
المفاوضات الفاش���لة والعبثية وتش���ل حركة المجتمع 

الفلسطيني بانتظار مشروع قائم على تصور قانوني.
ثمة خيارات بديلة، بدل االرتهان لخيار المفاوضات.  
وأخرى  هدنة  بين  تعيش  االستعمارية  الدولة  فهذه 
وحرب وأخرى.  أيضًا، من يعرف إسرائيل يدرك أن هذه 
دولة وضعت نفسها في حرب دائمة مع الفلسطينيين 
ومع محيطها، تبعًا لعقليتها األمنية اإلسبارطية، عقلية 
القلعة »الماسادا«، وهذا جزء مكّون في تعريفها لذاتها 
وكدولة  واستيطانية  استعمارية  يهودية،  كدولة 
الشرق  من  ال  الغرب  من  ج��زءًا  نفسها  تعتبر  »غيتو«، 
ال  المستعَمرة  الشعوب  أن  ذلك  من  القصد  األوس��ط.  
تحقق االنتصار على عدوها بالضربة العسكرية القاضية، 
لها  والمواتية  المناسبة  الظروف  وبتوفر  بالنقاط،  وإنما 

في مجتمع العدو.
ما حدث هو استعادة المقاومة كنموذج لبقية شرائح 
المفاوضات  فكرة  تقوض  ولربما  الفلسطيني،  المجتمع 
التي ال تحدث تأثيرًا  السلمية  السياسية واالحتجاجات 
الخوف  مربع  االستيطاني.  كسر  المشروع  حقيقيًا على 
ليس فقط إمطار دولة االستعمار بالصواريخ، وانما أيضًا 
أجلت  والدروع  للدبابات  مضادة  جديدة  أسلحة  امتالك 

للقطاع،  بري  اجتياح  آنيا دون حدوث 
وكذلك برزت المقاومة كخيار للتعلم الذاتي.

معه  وت��ش��وه  الفلسطيني،  التخيل  تشوه  إذن، 
تخيل المستعمرين، وتشوهت العالقة بين المستعمر 
التكافؤ.   بعنصر  العالقة  تتسم  وب��دأت  والمستعمر، 
ما  أن  االستعمار  دول��ة  تعلمنا  تشكلها،  بداية  ومنذ 
تتنازل عنه هو تم بفعل القوة وال شيء غير القوة.  فمنذ 
حرب تموز 2006 على لبنان، مرورًا بحرب 2008 على غزة، 
وانتهاء بحرب 2014؛ وألن التاريخ الذى تعلمناه يقول ال 
غزة  الصراع في  فإن جوالت  وال الستعمار،  بقاء الحتالل 
وفي الضفة وفى كل مكان، لن تهدأ إال برحيل االحتالل، 
برمتها،  المأساة  هو  المشكلة،  أس��اس  هو  فاالحتالل 
إال  االحتالل/االستعمار  ي��زول  ال  يقول  الدنيا  وقانون 
بالمقاومة، وما المفاوضات إال تعبيٌر عن المقاومة المكلفة 
للعدو المحتل لألرض والشعب.  أما »الحياة مفاوضات«، 
فلم  القوة،  إلى  تستند  ال  التي  العبثية  المفاوضات 
والدمار،  االستيطان،  من  المزيد  سوى  لشعبهم  تجلب 
وضياع دماء الشهداء هدرًا، والحياة مقاومة تكلل بطرد 
االستعمار وتحقيق النصر.  العدوان الهمجي األخير على 
غزة هو جزء من تاريخ »إسرائيل« االستعماري، وهو أمر 
»إسرائيل«  طبيعة  دامت  ما  وسيتكرر  طبيعي،  من  أقل 

قائمة، ولن تغّيرها!

المقاومة كفعل يومي تحت الحرب

للناس،  المقاومة  اليومية  الحياة  أشكال  لنا  تظهر 
العدوان  تحت  غ��زة  قطاع  في  الفلسطيني  للمجتمع 
اإلي���واء،  منها  ع��دي��دة؛  أش��ك��ااًل  أخ��ذت  أنها  األخ��ي��ر، 
وتغير  والمساندة،  أشكاله،  بكل  االجتماعي  والتضامن 
المختلفة،  االجتماعية  المكونات  بين  العالقات  وتبدل 
 ... والالجئين  »المواطنين«  بين  والمدينة،  المخيم  بين 
إلخ، وإعادة رسم فضاءات الّتمايز الهوّياتي للمجموعات 
لمكونات  واالقتصادية  االجتماعية  والخرائط  المختلفة 
الشبكات  لتناول  ض��رورة  وهناك  غ��زة.   قطاع  مجتمع 
لمجتمع  البديلة  لالقتصادات  واالقتصادية  االجتماعية 
السوسيواقتصادية  التغيرات  على  ذلك  وأثر  محاصر، 
ثم  ومن  غ��زة،  قطاع  في  الفلسطيني  للمجتمع  اآلنية 
التضامن  وأشكال  المجتمعية  والمقاومة  الجلد  آليات 
الحرب  أثناء  للناس  المقاوم  والتكيف  االجتماعي 

وبعدها.
في المقابل، هناك اإلخفاقات أيضًا، وتشمل خفض 
من  الفلسطيني  النضال  على  المترتبة  المطالب  سقف 
الذريع  والفشل  للناس،  اليومية  الحياة  تحسين  أجل 
الحرب،  وبعد  خالل  الفلسطينية  الرسمية  للسياسة 
غزة  ع��ن  تحدثت  التي  الفلسطينية  والتصريحات 
كمنطقة منكوبة، وكأنها »نكبة طبيعية« وليست بفعل 
االحتالل، وعدم وجود إشارات حاسمة حول نية السلطة 

التوجه لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين.

سيعرض »مسار السالم« للخطر، كما تم مع تقرير جولدستون 
الذي دفن بعد هجوم ش���رس وغير مسبوق على جولدستون 
نفسه.  وإنني أعتقد جازمًا أنه لو لم يهمل تقرير جولدستون 
أت إس���رائيل على ارتكاب  من قبل من يعنيهم األمر، لما تجرَّ
ه���ذه المجازر في غزة.  وإذا كان ثمة مس���ار سياس���ي جديد 
محتمل ما بعد العدوان، فال توجد حاليًا أي مؤش���رات على أنه 
س���يفضي إلى نتائج حميدة من منظور فلس���طيني عام.  إن 
النس���خ األولية التي جرى تداولها في مجلس األمن لقرار تم 
إرجاؤه الحقًا، تفيد بأن ال ش���يء جديدًا سوى مسعى إلى إدارة 
الصراع باآللية الفاش���لة نفس���ها، أي »المفاوضات« الثنائية 
وفي موازين القوى الراهنة.  لذا، إنه لمن الضرورة بمكان، إعادة 
النظر في آليات اتخاذ القرار السياسي الفلسطيني، وتوسيع 
قاع���دة اتخ���اذ القرار، حت���ى ال تواجه القيادة الفلس���طينية، 
وحدها، الضغوطات المتوقعة لقبول ما يمكن إلس���رائيل أن 
تقبل به للفلس���طينيين، وينتهي دمار غزة، بدمار سياس���ي 

مرادف.  هذا هو الخطر األول.
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أما الخطر الثاني المرجح والممكن، إن بقي موقف السلطة 
الفلس���طينية على حاله من التس���ويف والتلكؤ في متابعة 
جرائم الحرب المرتكبة، فيكمن في فقدان أي حماية ممكنة 
للمدنيي���ن في أي صراع مس���تقبلي مع إس���رائيل، وبخاصة 
ف���ي الضفة الغربي���ة.  هذا ما لم تحاس���ب إس���رائيل على 
الجرائم التي ارتكبته���ا وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي 
اإلنساني.  فقد دأبت إسرائيل منذ العام 2000 وما بعد، على 
العم���ل على تعديل هذا القانون بش���كل مدروس وممنهج، 
وابتدعت حججًا مختلفة مفادها أن قانون الحرب، كما يسمى 
أيضًا، الذي يلزم الدول بحماية المدنيين واس���تثنائهم من 
االس���تهداف في القت���ال، ال يصلح في حال���ة الحرب »غير 
المتماثل���ة«، بين جيش ع���ادي ومقاتلين يصعب تمييزهم 
ع���ن المدنيين.  ويعمل على بلورة هذا الموقف وتس���ويقه 
دوليًا خمسة وعشرون محاميًا في مكتب القاضي العسكري 
المدعي العام، يس���اندهم عدد مماثل م���ن االحتياط.  ولم 
تنجح إس���رائيل في تعديل القانون الدولي اإلنساني حتى 
اآلن، ولكنه���ا نجحت في الحصول عل���ى »تفهم« دول عدة 
نافذة، األمر الذي يفس���ر جزئيًا س���كوت ه���ذه الدول على 

الجرائم المرتكبة.
وأش���ير تحدي���دًا، على س���بيل المث���ال، إل���ى أحد هذه 
المفاهيم التي جرى تسويقها خالل العدوان.  فكما شاهدنا 
في عدد من الحاالت، كانت الطائرات اإلس���رائيلية تقصف 
صاروخ���ًا أصغر حجمًا من الذي يلي���ه بعد بضع دقائق.  وقد 
سماه أهل غزة الصاروخ التحذيري الذي يسبق القصف الذي 
يح���دث الدمار األكب���ر.  ولم يكن هذا اإلج���راء فقط ألغراض 
دعائية، أي أنه���م حذروا المدنيين قبل القصف، وإنما حجة 
قانوني���ة ج���رى ابتداعها، مفادها، أن م���ن يبقى في الموقع 
بعد هذا التحذير، س���يعتبر »درعًا بشريًا طوعيًا« مشاركًا في 

القتال، ومن ثم يمكن أن يستهدف قانونيًا.
لم تنجح إسرائيل حتى اآلن في صنع رأي قانوني عالمي 
مساند لهذا التوجه، لكنها نجحت، كما أسلفت، في الحصول 
على »تفه���م« دول عدة من بينها الدول التي ش���اركت في 
غزو أفغانستان والعراق، ألنها هي أيضًا أوقعت العديد من 
الضحاي���ا بين المدنيين.  وما زال���ت نصوص القانون الدولي 
اإلنساني كما هي، وما زال هناك رأي قانوني عالمي مناهض 
له���ذا التوجه.  لكن ديمومة كل هذا مش���روطة بمحاس���بة 
إس���رائيل.  ومن يفرط بهذه المحاسبة سيتحمل مسؤولية 
أخالقية جسيمة، وسُيفقد المدنيين الفلسطينيين وسيلة 
الحماية الوحيدة الممكنة، أي الردع، في أي صراع مستقبلي 
ف���ي غزة، ولكن خصيص���ًا في الضفة. ولنك���ن صريحين، لو 
كان هن���اك منفذ أو مخرج، لغ���ادر آالف المدنيين قطاع غزة 
طلبًا للنجاة، ولتكررت مأس���اة النزوح والتش���رد واللجوء.  وها 
ه���ي قوارب الموت، تقل عائالت بأكملها من غزة، طلبًا لحياة 
عادية، ال أكثر، لهم وألطفالهم.  تصوروا ماذا كان سيحصل 
في الضفة، أو م���ا يمكن أن يحصل في أي صراع محتمل ولو 
بعد حين، لو نابنا حتى أقل ما أنزل بأهل غزة من فتك ودمار.  
لقد مررنا بتجربة مماثلة في حرب العام 1967، ونزحت مئات 
اآلالف باتج���اه الضفة الش���رقية.  ولن تتردد إس���رائيل إن 
أفلتت من العقاب بتك���رار »غزة« أخرى في الضفة في ظرف 
ليس من المس���تحيل أن ينش���أ في المس���تقبل.  فالصراع 
مفتوح، وس���يبقى كذل���ك من منظور الحرك���ة الصهيونية، 

ألنهم يريدون األرض دون أهلها.  هذه هي القضية.
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إسرائيلية  تصورات  غ��زة،  على  الحرب  عشية  ظهرت 
عدة للتعامل مع الصراع، وبخاصة في صفوف الوزراء الكبار 
في الحكومة اإلسرائيلية.  يمكن اإلشارة إلى تبلور خمسة 
اإلسرائيلية  الحكومة  في  تظهر  بدأت  مركزية  تصورات 

عامة، وفي المجلس الوزاري المصغر خاصة.

خطة لبيد: خطة االنفصال
في مؤتمر هرتسليا الذي عقد في حزيران 2014؛ أي بعد 
الفلسطينية  السلطة  مع  تفاوض  كل  إسرائيل  جمدت  أن 
الوطنية،  الوحدة  حكومة  وتشكيل  المصالحة  أعقاب  في 
عرض يائير لبيد رئيس حزب »ييش عتيد«، وعضو المجلس 
خطته  على  لبيد  أطلق  وقد  للحل،  تصورًا  المصغر،  الوزاري 

اسم »خطة االنفصال«.

وتضم الخطة ثالث مراحل:
االنتشار«،  »إع���ادة  مرحلة  سماها  األول��ى  المرحلة 
من  الخالية  المناطق  من  إسرائيل  بانسحاب  تقضي  وهي 
المستوطنات اإلسرائيلية، مع حفاظها على نشاطها األمني 
الفلسطينية،  السلطة  مناطق  في  الضرورة  استدعت  إذا 
خارج  توجد  التي  المستوطنات  في  االستيطان  وتجميد 

الكتل االستيطانية.
وتقضي  الثقة«،  »بناء  مرحلة  الثانية  المرحلة  وسمى 
وإخ��الء  االستيطانية،  الكتل  في  التمركز  إسرائيل  من 
إسرائيل  تستمر  المرحلة  هذه  وفي  النائية،  المستوطنات 
وفي  السلطة،  مناطق  في  األمني  نشاطها  على  بالحفاظ 
مع  بالتعاون  أمنية  ترتيبات  ببناء  تقوم  نفسه  الوقت 
المرحلة  مفاوضات  المرحلة  في هذه  تبدأ  كما  األميركيين، 

النهائية على الحل النهائي بوساطة أميركية.
»الترتيبات«،  مرحلة  فسّماها  الثالثة،  المرحلة  أما 
وفيها تتم عملية الترتيبات األخيرة للحدود، وتبادل مناطق، 

وبدء الحديث حول القضايا الجوهرية.

خطة بينيت
استمر بينيت في طرح خطته لضم مناطق في الضفة 
الغربية إلى السيادة اإلسرائيلية، وهي ال تعتبر خطة جديدة، 
وبخاصة تلك التي أوردها في مؤتمر هرتسليا في حزيران، 
فقد طرحها في برنامج حزبه االنتخابي وفصلها بشكل كبير، 
إال أن الملفت للنظر بقاء بينيت مثابرًا في الحديث عن هذه 
الخطة بعد دخوله الحكومة، وإشغاله منصل وزير االقتصاد، 
وعضو المجلس الوزاري المصغر، إذ استمر في اعتبار الخطة 
البرنامج السياسي العملي الوحيد في إسرائيل عمومًا، وفي 

صفوف اليمين خصوصًا.
مؤتمر  في  بينيت  طرحه  الذي  التعديل  أو  الجديد  أما 
عوضًا  »ج«  لمناطق  تدريجي  بضم  اقتراحه  فهو  هرتسليا، 

عن ضمها دفعة واحدة.

خطة ليبرمان
تقوم خطة وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، 
ترتيبات  على  تعتمد  سياسية  بتسوية  الخروج  فكرة  على 

إقليمية، مع تهميش السلطة الفلسطينية.

خطة ليفني
تعتمد خطة تسيبي ليفني، وزيرة العدل اإلسرائيلية، 
أراٍض  تبادل  على  يقوم  دائم  حل  إلى  الوصول  فكرة  على 

متفق عليه، وإقامة الدولة الفلسطينية.

جلسة خاصة: ما بعد العدوان على غزة

 األفق السياسي بعد الحرب .. الرؤية اإلسرائيلية 
بين االستمرارية والتغيير

خطة نتنياهو
أما خطة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، فتقوم 
إلى  احتالل  قضية  من  وتحويله  الصراع،  إدارة  فكرة  على 

قضية اعتراف.

الموقف من حماس
دخلت »حماس« كالعب أساسي في العالقة اإلسرائيلية 
التشريعية  االنتخابات  في  فوزها  مع  بقوة  الفلسطينية 
الثانية العام 2006، إال أنها استطاعت أن تكون طرفًا مهمًا 
في تقرير وتيرة هذه العالقة بعد سيطرتها على قطاع غزة 

بالقوة في حزيران من العام 2007.
صحيح أن »حماس« استطاعت أن تفرض نفسها على 
تفاصيل الصراع مع إسرائيل، وبخاصة بعد تزعمها قائمة 
اتفاق أوسلو، وعملها بشكل حثيث ضد االتفاق  معارضي 
لم  هذا  أن  إال  عنه،  تمخضت  التي  الوطنية  السلطة  وضد 
يعن أكثر من كون وجودها أزمة أمنية تم التعاطي معها 
مقتضيات  ضمن  لغزة  لحكمها  السابقة  السنوات  خالل 

الحاجة األمنية.
التشريعية  االنتخابات  في  »حماس«  فوز  مع  ولكن 
الثانية، وتشكيلها الحكومة الفلسطينية العاشرة، ظهرت 
االستفهام  إسرائيل عالمة  في  الجدي  النقاش  في جوهر 
الكبرى: كيف يمكن لنا أن نتعاطى مع »حماس«؟ فهي من 
االنتخابات  التي دخلت  أوسلو  باتفاقيات  جهة، ال تعترف 
بموجبها، كما أنها غير مستعدة، من جهة أخرى، الستكمال 

طريق التفاوض الذي مهدت له أوسلو.
الرباعية  اللجنة  اشتراطات  ظهرت  دولية،  وبمساعدة 
الدولية التي استوجبت على »حماس« االعتراف بإسرائيل 
وباالتفاقيات والعمل وفقها في جوهرها.  بيد أنه إلى ذلك 
الحين، لم تكن تلك أزمة إسرائيل وحدها، بل كانت مشكلة 
التي رعت مسيرة السالم.   الكبرى  الدولي والقوى  المجتمع 
داخلية،  فلسطينية  مشكلة  منها  كبير  جزء  في  أنها  كما 
حيث أن »حماس« برفضها اإلقرار بأوسلو واالعتراف بتبعاته 
التي باتت حكومتها جزءًا منه، تشكل تهديدًا لوحدة حال 
النظام السياسي الفلسطيني، وهو ما وضح بشكل جلّي في 

خروجها بالسالح للسيطرة على غزة.
عن  تنازلها  حتى  الوقت  ذلك  منذ  »حماس«  اتبعت 
حكومة غزة لصالح حكومة الوفاق، تفريقًا اصطالحيًا ليس 
فهي  »الحكومة«،  ومفهوم  »السلطة«  مفهوم  بين  أكثر 
الرغم من أن وزراءها يجلسون  حكومة وليست سلطة على 
الخطاب  أن  إال  واسمها،  السلطة  بشعار  تتزين  مباٍن  في 
الحمساوي جعل من هذا التفريق ديدن التنصل من أوسلو.
تغير األمر بعد حزيران 2007، حيث أن سيطرة »حماس« 
المباشرة والمنفردة على قطاع غزة عنت جملة من التغيرات 
أبرز  في الموقف من »حماس« بالنسبة إلسرائيل، وتمثلت 

هذه التغيرات في التالي:
 أواًل. باتت »حماس« تحكم قطاع غزة بشكل مباشر، حيث 
السابقة، سواء  الفترة  الحكم خالل  أن مشاركتها في 
من خالل تشكيلها للحكومة الفلسطينية، أو قبل ذلك 
من خالل حضورها العسكري القوي في القطاع بجوار 
إلى  تفِض  لم  والعسكرية،  األمنية  السلطة  أجهزة 
»حماس«  تحكم  وأن  القطاع.   على  هيمنة حمساوية 
قطاع غزة يعني أنها تتحكم بعالقة القطاع بإسرائيل، 

وتحدد إيقاع ووتيرة العالقة معها.
»حماس«  مسؤولية  الجديد  السياق  هذا  عن  نتج  ثانيًا. 
فهي  غزة،  قطاع  في  يحدث  ما  كل  عن  كامل  بشكل 

م���س���ؤول���ة ل��ي��س ع���ن أم��ن 
فحسب،  وحياتهم  الفلسطينيين 
في  إسرائيل.   تجاه  تصرفاتهم  عن  أيضًا  بل 
السلطة  اتهام  على  تواظب  إسرائيل  كانت  السابق 
تقوم  ضدها  بالعدائي  تصفه  عمل  بأي  الفلسطينية 
سيطرة  بسبب  غزة  قطاع  من  غيرها  أو  »حماس«  به 
األمر  اختلف  القطاع.   على  الوقت  ذلك  في  السلطة 
به  اآلن، ف�«حماس« صارت مسؤولة عن أي عمل تقوم 

أي مجموعة من القطاع.
يتحكم  فهو  البوابة،  على  »الشيطان«  أصبح  لقد  ثالثًا. 
لم  »حماس«  أن  بمعني  إسرائيل؛  مع  العالقة  ببوابات 
معه  العالقة  سبل  في  التفكير  يجب  عدو  مجرد  تعد 
تواصل  من  الرغم  على  وعسكري،  أمني  منظور  من 
بات  ذلك  جانب  إلى  ولكنه  العقلية،  بهذه  التفكير 
ومع  مواقفه  مع  التعاطي  بكيفية  التفكير  علينا  جارًا 
بنائه لمؤسسات حكمه.  إن جوهر التحول في العقل 
السياسي اإلسرائيلي كان القبول بهذا الجار، وماهية 

الشروط والظروف التي يمكن إلسرائيل أن تقبل بها.
من هنا، ظهرت للسطح ضوابط العالقة الجديدة التي   
وسمت »الجيرة«، والتي فرضت على »حماس« نوعًا من 
مقياس الرضا من جهة إسرائيل، الذي تكون خميرته 
ضبط  فعالية  م��دى  الخبز،  تنضج  التي  األساسية 
الفهم  هذا  من  الرغم  وعلى  به.   والتحكم  التصعيد 
األمني والعسكري، فقد انتقلت »حماس« تدريجيًا من 
صندوق األمن والعسكر إلى الصندوق السياسي الرحب 
الذي يحتمل نقاطًا وعالمات استفهام كبيرة، لكن ربما 
األهم من كل ذلك، أنه مفتوح على كل الخيارات، بما 
التي  التسويات  من  محدود،  ولو  لنوع،  الحاجة  فيها 
تكون في جوهرها أمنية، لكنها تجد تفسيراتها في 

الوعي السياسي بطريقة مختلفة.
الحاجة  التسويات  من  المحدود  النوع  هذا  أظهر  رابعًا. 
برزت  وعليه،  التفاوض.   أو  الحوار  من  ومستوى  لنوع 
عبر وسيط،  التفاوض  فكرة  المقاربة  تلك  في  للسطح 
صارت  لقد  المباشرة.   غير  بالمفاوضات  يعرف  ما  أو 
الطرفين،  بين  التواصل  قناة  هي  المفاوضات  تلك 

لغزة،  »حماس«  حكم  سنوات  خالل  نجاعتها  وأثبتت 
فمن العدوان على غزة في كانون األول 2008 وكانون 
الثاني 2009 حتى مفاوضات صفقة شاليط العام 2011، 
وبعد ذلك العدوان على غزة العام 2012، كان الوسيط 
المصري خالل كل تلك المراحل يقوم بإدارة مفاوضات 

الغرف المتجاورة بين الطرفين.
فإنها  وتوصيفها،  المفاوضات  تلك  تبرير  كان  وأيًا 
اإلسرائيلي  السياسي  المجتمع  داخل  نقاشًا  أحدثت 
للتفاوض  مساحة  ثمة  أن  واحدة،  حقيقة  عنه  نتجت 
مع »حماس« وإن عبر وسطاء، وهي مفاوضات الضرورة 
وهو  ربما.   ل�«حماس«  بالنسبة  حتى  القناعة  وليست 
األمر الذي استمر في العدوان األخير العام 2014، حيث 
ولكن  مصرية،  برعاية  مفاوضات  في  الطرفان  انخرط 
وممثلي  الفلسطينية  السلطة  بمشاركة  المرة  هذه 
الفصائل المختلفة.  وعلى الرغم من ذلك، فإن إسرائيل 
تدرك أن الذي قرر مصير هذه المفاوضات هم ممثلو 

»حماس« وليس الفصائل.
المفاوضات  هذه  تمخضت  مفاوضات،  أي  مثل  خامسًا. 
ليست  الوسيط.   وبضمانة  موقعة  غير  اتفاقيات  عن 
االتفاقيات مهمة ألن مجمل بنودها كان حول ترتيب 
وتيرة العالقة ومنع التصعيد من االندالع، لكن األهم 
أنها  والتفاهمات،  االتفاقيات  هذه  وجود  حقيقة  في 
أصبحت مرجعيات في تحديد العالقة.  لنالحظ –مثاًل- 
ما  أو   ،2012 العام  العدوان  إنهاء  تفاهمات  مركزية 
يعرف بورقة مرسي، في النقاش حول إنهاء العدوان 
صلب  في  التفاهمات  ه��ذه  باتت  لقد   ،2014 العام 
النقاشات المبكرة حول إنهاء هذا العدوان.  واألهم من 
الطرفين في  ذلك، أن عدم نجاعتها ربما فسرت رغبة 
لكل  بالنسبة  تلبي  عمقًا  أكثر  تفاهمات  إلى  التوصل 
طرف مصالحه بصورة أكثر فعالية.  فهي لم تعد تلبي 
طموحات الطرفين، فإسرائيل تريد توسيع نشاطاتها 
تطوير  من  االتفاقية،  أي  تحد،  لم  وهي  العسكرية، 

السالح.
سادسًا. ليس بعيدًا عن هذا التفكير حقيقة أن الوضع في 
غزة هو وضع سياسي بامتياز، فثمة سلطة لها حكومة 

د. مهند مصطفى
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وبالتالي  هناك،  الفلسطينيين  تمثيل  تزعم  غزة  في 
تضعف من تمثيل الخصم السياسي األكبر إلسرائيل 
أن  كما  الفلسطيني،  الحكم  مقر  حيث  المقاطعة،  في 
على  وإن  دوالنية،  نزعات  ذات  الجديدة  السلطة  هذه 

حياء.
توجهان  اإلسرائيلي  السياسي  المشهد  في  ظهر 
أنه  يعتقد  ال��ذي  التوجه  القاهرة،  في  المباحثات  حول 
الوطنية  السلطة  خالل  من  »حماس«  مع  التباحث  يجب 
التوافق  لحكومة  يعطي شرعية  فهو  وبذلك  الفلسطينية، 
التوجه،  هذا  يمثل  لبيد  المالية  وزير  وكان  الفلسطينية، 
حيث اعتقد أنه من خالل حكومة توافق تستطيع إسرائيل 
ضمان عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.  أما التوجه 
الثاني، فهو الذي يمثله نتنياهو نفسه، الذي يتعامل مع 
حركة  مع  مباشرة  غير  كمباحثات  القاهرة  في  المباحثات 
حماس بوساطة مصرية، وبذلك فإنه يريد أن يبقي التعامل 
مع قطاع غزة تحت سيطرة »حماس« لكي تستطيع إسرائيل 
على  والمعابر،  الحصار  رفع  لقضية  جدي  ترتيب  أي  رفض 
»إرهابي«،  تنظيم  لسيطرة  تخضع  زالت  ما  غزة  أن  اعتبار 
وكذلك إلعطاء مصداقية للموقف اإلسرائيلي من الحكومة 
إلى  وسعى  نتنياهو  عارضها  التي  الفلسطينية  الوطنية 

إفشالها.
الجديدة،  القديمة  اإلسرائيلية  المناورة  هنا  وتظهر 
البحري  والميناء  المعابر  قضايا  أن  تعتبر  جهة،  من  فهي، 
والمطار الجوي قضايا يجب طرحها في إطار مفاوضات الحل 
النهائي، ومن جهة أخرى ال تريد للسلطة الفلسطينية أن 
بحكومة  تعترف  أن  أو  التهدئة،  مباحثات  في  طرفًا  تكون 

التوافق الوطني.
فشل  بعد  نتنياهو  عقده  الذي  الصحافي  المؤتمر  في 
أفقًا  هنالك  أن  إلى  أشار  القاهرة،  في  التهدئة  مباحثات 
باستغالله،  إسرائيل  تقوم  سوف  المنطقة  في  سياسيًا 
تحوالت  تشهد  األوس��ط  الشرق  منطقة  أن  عن  وتحدث 
إسرائيل  على  إقليميًا  أفقًا  هناك  ولكن  صعبة،  تاريخية 
وأكثر  أكثر  يفهم  ب��ات  العالم  أن  وبين  تستغله،  أن 
االحتياجات األمنية اإلسرائيلية في أي تسوية سياسية مع 
أسباب  أحد  أن  العربية، وكشف  الضفة  في  الفلسطينيين 
وقوفه  كان  الفلسطينية  السلطة  مع  المفاوضات  تعثر 

المثابر على المصالح األمنية اإلسرائيلية.
من  العربي  العالم  في  بالتغيرات  نتنياهو  واستشهد 
خالل تعداده بشكل تهكمي الدول المؤيدة ل�«حماس« في 
أنه يطمح  إلى  المنطقة، وهي قطر وتركيا وإيران.  وتطرق 
لدور إيجابي للرئيس »أبو مازن« في المرحلة القادمة، شرط 
إال  »اإلره��اب«.   عن  بعيدة  الفلسطينية  الحكومة  تكون  أن 
أن  أوضحت  التلفزيونية  ومقابالته  الصحافي  مؤتمره  أن 
العربي،  بالعالم  الذي يتحدث عنه يتعلق  السياسي  األفق 
وليس بالقضية الفلسطينية، وهو ما أشار إليه »وزير الدفاع« 
يعلون في مقابلة مع القناة األولى بأن هنالك أربعة محاور 
في الشرق األوسط، المحور السني المتطرف )تركيا، وقطر، 
)إيران،  المتطرف  الشيعي  والمحور  المسلمون(،  واإلخوان 

وحزب الله، وسورية(، ومحور القاعدة، ومحور الدول السنية 
في  عرضها  يعلون  كان  التي  التقسيمات  وهي  المعتدل، 

مؤتمر مركز دراسات األمن القومي العام 2013.
ما  تقييم  في  اإلسرائيليون  االستراتيجيون  اختلف 
حققت  مدى  أي  إلى  السؤال  وكان  الحرب.   في  إنجازه  تم 
إسرائيل ما أرادت من وراء هذه الحملة العسكرية على غزة؟

بها  قام  التي  »اإلنجازات«  من  أدوي ديكل جملة  يعدد 
وبخاصة  لإلرهاب،  التحتية  البنية  »تدمير  منها  الجيش، 
وبيوت  العامة،  والمقرات  وتخزينها،  الصواريخ  إنتاج  نظام 
 

َّ
القادة والنشطاء.  كما تم قتل أكثر من 600 ناشط.  لم يتبق
تدميرها،  تم  الخطرة  الخنادق  الصاروخية.   القوة  ثلث  إال 
صلبة،  الداخلية  الجبهة  نجاعنها،  أثبتت  الحديدية  القبة 
االقتصاد متماسك، تعززت العالقات االستراتيجية مع نظام 
العربية«.   الدول  من  تفهمًا  القت  الحرب  أن  كما  السيسي، 
عليه  يطلق  ما  يغفل  ال  ديكل  فإن  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
تمثل  والتي  الحملة،  عن  نتجت  التي  السلبية  التداعيات 
لم  قويت.   وربما  تمت،  لم  »حماس«  أن  أهمها في حقيقة 
تفقد »حماس« الرغبة والدافع والقدرة على إطالق الصواريخ.  
لم يتم المساس بقيادة »حماس«، ولم يتم ردعها.  تشوهت 
المدنيين.  هروب سكان غالف  صورة إسرائيل بعد مقتل 

غزة.  المقاومة التي تقودها »حماس« حّية وتضرب.
ممكنًا  يعد  لم  الكالسيكي  االنتصار  تحقيق  أن  بيد 
في الحروب الجديدة، إذ أن مفهوم االنتصار لم يعد يعني 
أرض  من  إقصاءه  يعني  ال  أنه  كما  العدو،  رأس  تهشيم 
أهم  إح��دى  إن  كوبلنتز   – ليرامشتنزلر  تقول  المعركة.  
هدف  تحقيق  إمكانية  عدم  هي  الجديدة  الحروب  مزايا 
استسالم العدو بالكامل، ألن هذه المفاهيم التقليدية التي 
تنجم عن احتالل أرض، وتدمير الوحدات التي تميزت بها 
مثل  مائعة،  بمفاهيم  استبدالها  تم  التقليدية،  الحروب 
تخفيض كثافة اإلرهاب، وتحقيق مستوى معقول من األمن 
غاية  تصبح  حيث  األق��وى،  النفسي  والعنصر  الشخصي، 

المعركة هي إيالم الخصم معنويًا واجتماعيًا.
من  البرية  القوات  »فإخراج  سهلة،  الخيارات  تكن  لم 
األزم��ة،  إنهاء  يقرب  ولن  لحماس،  إنجازًا  سيرى  القطاع 
هذه  سيجعل  المأهولة  غير  المناطق  في  القوات  وإبقاء 
واالستمرار  الوضع،  في  يؤثر  ولن  للهجمات،  عرضة  القوات 
في توسيع العملية لمواجهة حصون حماس في المنطقة 
يصاحبه  لكن  حماس،  على  كبيرًا  ضغطًا  ينشئ  المأهولة 

مصابون كثيرون«.
تمثل السؤال األساس الذي دار في النقاش اإلسرائيلي 
بمقدور  ألم يكن  الجيش يتوقف.   الذي جعل  السبب  في 
الجيش أن يتقدم ويتوغل في غزة ويجتث »حماس«؟ تبدو 
اإلجابة عن هذا السؤال ليست في يد الجنراالت الذين أشاروا 
إلى الصعوبات التي واجهتهم في معارك الشجاعية وبيت 
حانون وخزاعة، إال أن اإلجابة عن سبب توقف الجيش ذات 
داللة سياسية، فهي تكشف مقاصد القيادة السياسية من 

وراء العملية.
نتنياهو  موقف  أن  االستخباري  »ديبكا«  موقع  واعتبر 

نفسه في مفاوضات جدية مع »أبو مازن«، يدرك أن الصراع 
في غزة لن يكون أقل خطورة.  إن فتح القضايا التفاوضية 
المطروحة من ميناء ومطار إذا ما تم ربطها بمجمل المطالب 
الفلسطينية األخرى التي تقود إلى دولة، ستكون الكابوس 
إسرائيل  ف��إن  وبالتالي،  نتنياهو.   فيه  يرغب  لم  ال��ذي 
باحتالل غزة،  تنتظر خريفًا غير مستقر.  فهي غير معنية 
»أبو  بتقوية  معنية  وعير  »حماس«،  بتقويض  معنية  وغير 
إلى طريق مسدودة،  الهدوء، وهذا سيقود  تريد  بل  مازن«، 
اختار  فقد  كهانا،  أرئيل  يقول  وكما  بيرنياع.   ناحوم  وفق 
يقبل  أن  على  الضعيفة  »حماس«  مع  يتعامل  أن  نتنياهو 

بعباس القوي.
ضاغطة  كثيرة  دوائ��ر  ضمن  حاليًا  نتنياهو  يتحرك 
السياسية،  األم��ور  يدير  أن  يعرف  كما  إدارت��ه��ا  يحاول 
الدائرة المحيطة به، وهو حزب الليكود الذي ال يعترف أصاًل 
باستراتيجية نتنياهو في إدارة الصراع، ألن الليكود يرفض 
حتى اآلن فكرة إقامة دولة فلسطينية، وهذه مقولة يرددها 
غالبية الوزراء وأعضاء الكنيست، وهنالك دائرة اليمين وما 
تمثله من قواعد اجتماعية لنتنياهو، وهي غير راضية عن 
والدائرة  سياسيًا،  وال  عسكريًا  ال  غزة،  على  الحرب  نتائج 
وحتى  الدفاع  ووزي��ر  نتنياهو  فيها  يرى  التي  اإلقليمية 
والدائرة  استغالله،  إسرائيل  على  سياسيًا  أفقًا  الخارجية 
الدولية التي باتت ترى أن الصراع لم يعد محتماًل، وأن الحل 
يكمن في التفاوض المباشر مع الرئيس »أبو مازن« والسلطة 

الفلسطينية.
السنوات  خالل  فأكثر  أكثر  نتنياهو  رؤي��ة  اتضحت 
الماضية، فهو يريد إبقاء االنقسام والتعامل مع غزة تحت 
حكم »حماس« ضعيفة، أو صراع فلسطيني على السيطرة 
تكون  لن  الفلسطينية.   والسلطة  »حماس«  بين  غزة  على 
مشكلة من وجهة نظر نتنياهو إذا نشأ تقسيم وظائفي 
بناء على معادلة »السلطة في األطراف )أي  ثابت في غزة 
ذلك  غ��زة(«،  في  )السلطة  الوسط  في  وحماس  المعابر( 
السياسية  الخسائر  بأقل  القائم  الوضع  إبقاء  يتضمن 
واألمنية إلسرائيل.  لهذا، عندما أعلن نتنياهو أنه ليست 
يقصد  فهو  غ��زة،  إل��ى  السلطة  ع��ودة  في  مشكلة  لديه 
»حماس«  إبقاء  يريد  بينما  المعابر،  إلى  أمنيًا  عودتها 

ضعيفة في غزة.
أح��داث  تجيير  في  ضعيف  نتنياهو  أن  اتضح  كما 
تكتيكية أو لحظوية لتصوراته االستراتيجية، فالحرب على 
غزة كانت بدأت صيرورتها مع خطف المستوطنين الثالثة، 
نتنياهو  إلى  ليعود  الحدث  هذا  استغالل  نتنياهو  وأراد 
القديم قبل »بار إيالن«، إال أنه تورط في الحرب، ويبحث عن 
منها  السياسية  الخسائر  بأقل  للخروج  األنسب  المعادلة 
داخليًا ودبلوماسيًا، ويعتقد أن معادلة السلطة في األطراف 

و«حماس« في الوسط هي المعادلة األفضل.
غالبية التصورات الموجودة حاليًا في المشهد السياسي 
اإلسرائيلي هي تصورات أحادية، بينيت يريد ضم مناطق 
»ج« بشكل أحادي الجانب، لبيد يريد ترسيم الحدود بشكل 
مستقل، ليبرمان يريد مبادرة إقليمية تتجاوز الرئيس »أبو 
من  الوحيد  نتنياهو  وبقي  الفلسطينية،  والسلطة  مازن« 

يريد إدارة الصراع مرة أخرى مع السلطة الفلسطينية.
أي عشية  البداية،  إلى نقطة  العودة  سيحاول نتنياهو 
يعيد  أن  وسيحاول  الفلسطينية،  الوحدة  حكومة  تشكيل 
العالم معه إلى هذه النقطة واالنطالق من هناك، مع متغير 
عن  مباشرة  مسؤولية  الفلسطينية  السلطة  تحميل  جديد: 
بعد  ردد  لذلك  فلسطينية،  وحدة  حكومة  دون  غزة  قطاع 
بين  االختيار  الفلسطيني  الرئيس  »على  مقولة  الحرب 

حماس وإسرائيل«.
يجب أن نذكر في هذا السياق، أنه مع بداية الحرب، 
يذكر  لم  قصيرة،  ستكون  أنها  نتنياهو  قناعة  وم��ع 
األفق  إمكانية  عن  سألوه  وعندما  الفلسطيني،  الرئيس 
يعلون  الدفاع«  »وزير  إلى  التفت  الحرب،  بعد  السياسي 

وردد السؤال بسخرية »ماذا مع أبو مازن«؟!
ال شك أن السياسة الفلسطينية يجب أن تعمل على 
كسر معادلة إدارة الصراع بالدفع نحو حسمه، واالستمرار 
بحكومة الوحدة الوطنية، وتحميل إسرائيل تبعات األفق 
عنه، وكسر معادلة  الذي يتحدثون  اإلقليمي  السياسي 
األطراف والمركز في العالقات الفلسطينية الفلسطينية 

في غزة.

بقبول التفاوض على الورقة المصرية نابع من أربع حقائق: 
النار.  2( شبكة األنفاق تم  1( »حماس« تريد وقفًا إلطالق 
تدميرها أو أوقفت فعاليتها.  3( »حماس« بحاجة لسنوات 
ضرب  فكرة  ستنتهي   )4 الجيش.   ضربات  من  لتتعافى 

الصواريخ حين تدرك »حماس« الدمار الذي لحق بالناس.
عل���ى الرغم من ذل���ك، انتقد الموقع االس���تخباري توقف 
عمليات الجيش، حي���ث أن تلك العمليات أجهزت على أنفاق 
المناطق الشرقية، أما المنطقة الغربية فكانت بجاجة إلى مزيد 
من العمليات.  كما لم يتم التعامل مع ش���بكة األنفاق التي ال 
تدخل إسرائيل مثل قرص خلية النحل.  وعليه، فاالنسحاب لم 

يحقق مطالب إسرائيل بالكامل، بل حققها جزئيًا.
بل إن هناك من قال إن الجيش والساس���ة نشروا الكثير 
من تفاصيل المعركة من أجل تبرير إنهائها.  يقول شلومو 
إلدار إن التس���ريبات بأن احتالل غزة يعني إمكانية تعرض 
إسرائيل للمزيد من الخسائر، يعطي قيادة »حماس« رسالة 
واضح���ة أن بقاءهم ليس في خطر.  بكلم���ة أخرى، طالما أن 
الجيش غير مس���تعد لدخول غزة والبقاء داخل الحدود، فإن 
»حماس« س���تواصل إطالق الصواريخ ولن تش���عر بتهديد 

لنظام حكمها.
تلقى  الجيش  إن  القول  إلى  حسون  يسرائيل  وذهب 
غزة،  في  التوغل  بعدم  السياسي  المستوى  من  تعليمات 
األنفاق،  تدمير  بعد  ضعفًا  أكثر  »حماس«  كانت  حيث 
األمر  كان  حيث  كيلومترات،  ثالثة  عمق  بدخول  واالكتفاء 
بحاجة لنصف كيلو متر إضافي لقتل »حماس«.  لكن كان 
نطاق  ضمن  »حماس«  ضرب  هو  ويعالون  نتنياهو  قصد 
محدود.  وكان بإمكان إسرائيل أن تفعل ذلك دون الحاجة 

إلى تدمير غزة كما فعل شارون ببيروت.
واصلت  العملية،  كل  خ��الل  بأنه  ه��ؤالء  ويستشهد 
ال  وكأنه  سالم،  أبو  كرم  معبر  عبر  الطعام  إدخال  إسرائيل 
شروط  توفير  في  راغبة  غير  إسرائيل  وكأن  حرب،  يوجد 
المعابر  تغلق  أن  إسرائيل  على  كان  لعدوها.   الهزيمة 
وتقطع الكهرباء.  وعلى الرغم مما يجلبه هذا من انتقادات 
دولية، فإن االنفصال التام عن غزة أفضل من تدمير البيوت.

ورج���ح اللواء ي���وآف غالن���ت، القائد الس���ابق للمنطقة 
الجنوبي���ة، أن إس���رائيل من بين الخي���ارات المتاحة أمامها 
اختارت جباية ثمن ذي مغزى من »حماس«، وخلق ردع مؤقت 
ق���د يتطلب عماًل إضافيًا في المس���تقبل م���ن أجل القضاء 

عليها.
الدمج  اختارت  إسرائيل  إن  وديكل  ميخائيل  ويقول 
اعتداء  أي  وبين تحميلها مسؤولية  بين إضعاف »حماس« 
على غزة، وهي استراتيجية تعتمد على استعادة الردع من 
فترة إلى أخرى، ويقترحان أن تعتمد استراتيجية إسرائيل 
إنتاج صواريخ وإطالقها  التركيز على مقدرة »حماس« على 
غزة،  في  »حماس«  حكم  تقويض  على  العمل  أما  غزة،  من 

فيجب فهم تبعات ذلك، بما في ذلك ملء الفراغ.
من وجهة نظريهما، لن يقبل الرئيس عباس حكم غزة 
أال  إسرائيل  على  وعليه، يجب  إسرائيل.   هدية من جيش 
أال  يجب  كما  الفراغ،  الجهادية  السلفية  تمأل  بأن  تخاطر 
تخاطر ببقاء جيشها لفترة طويلة في غزة.  من ذلك يخلص 
أضعاف  هو  إلسرائيل  سيناريو  أفضل  أن  إلى  الكاتبان 

»حماس« وعزلها وتعزيز الردع.
لم يقصد نتنياهو دخول غزة من البداية، وهو لم يحسم 
أخرى  جولة  يكون  أن  لألمر  أراد  بل  »حماس«،  بتدمير  رأيه 
هذه  من  االستخالص  يمكن  كما  يديره  الذي  الصراع  من 
مسكون  نتنياهو  حولها.   والكتابات  لألحداث  المراجعات 
بفكرة الردع وليس الحسم، وهذه ميزة عقله السياسي في 
كل القضايا.  والردع يتلوه ترتيبات تضبط عالقات إسرائيل 
من خصومها حتى لو دخل »أبو مازن« هذه المرة على الخط.  

هكذا يفكر نتنياهو.

خاتمة: السلطة في األطراف و«حماس« في الوسط

انتهت جولة الحرب األخيرة على غزة، ومن غير المؤكد أن 
الحرب انتهت سواء بشكلها العسكري أو التفاوضي، إذ أن 
مصير المستقبل يتقرر بعد أن يعود الطرفان إلى القاهرة 
للنظر في االتفاق النهائي.  في خضم ذلك، أعلنت القيادة 
وتحديد  االحتالل،  إلنهاء  سياسية  مبادرة  الفلسطينية 

سقف زمني لذلك.
يجد  أن  في  نتنياهو  فيه  يرغب  ال  ال��ذي  الوقت  وفي 
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نقاش  خالل  الحضور  وأسئلة  مداخالت  في  ب��رزت 
كيفية  بينها:  من  عدة،  وقضايا  محاور  األولى  الجلسة 
مقاومة المشروع االستعماري الصهيوني بتدمير الخزان، 
التعامل  وكيفية  العكر،  ممدوح  د.  عنه  تحدث  ال��ذي 
أهميته،  على  التشخيص  عن  بعيدًا  الخزان  جدران  مع 
والحاجة  المتحدة،  األمم  دور  مقابل  الفلسطيني  والدور 
بحيث  الفلسطيني،  الوطني  المشروع  إعادة صياغة  إلى 
إعادة  وموضوع  الواحدة،  الدولة  فكرة  إلى  العودة  تتم 
تشكيل أو بناء مؤسسات الدولة الوطنية لخدمة مشروع 
إقليمي، وإعادة إعمار قطاع غزة، ودور األحزاب في تعزيز 
وكيفية  عدمه،  من  غزة  قطاع  في  المجتمعية  المقاومة 
الخروج كفلسطينيين من حالة الوهم واالنفصام وإعادة 
أخرى  محاور  إلى  إضافة  الفلسطيني،  اإلنسان  إعمار 
تتعلق بالمواقف اإلسرائيلية من أداء جيشها وقيادتها 
إلى  إسرائيل  وصول  عدم  وفكرة  الحرب،  في  السياسية 
التي  المؤتمرات  الحسم، وغيرها كدور مثل هذه  مرحلة 
الفلسطينية،  السياسية  صياغة  في  »مواطن«  تعقدها 
يقدم  بما  يهتم  الفلسطيني  القرار  صانع  كان  إذا  وما 

فيها من مداخالت مهمة.

وجاءت ردود المشاركين كالتالي:

العكر: أعتقد أنه من الجدير االهتمام بدور المثقف 
هذا  من  نعاني  ولماذا  الوطني،  الحراك  تفعيل  في 
ولماذا هذا  والمعرفة،  السياسي  القرار  بين  ما  االنفصام 
العزوف عند صانعي القرار عن االستماع ألي شيء يمكن 
والتفكير في كيفية  القرار،  لهم طريق صنع  أن يضيء 
من  لالنتقال  الخزان  بجدران  المتعلقة  النقاط  تحويل 

عملية الطرق عليها إلى كسرها.
للغاية  ضروري  أمر  الذاتي  النقد  أن  أعتقد  جقمان: 
يعني  ال  وه��ذا  يجري،  ما  ولتقييم  المسار،  لتصويب 
تشاؤمًا بل ثمة قضايا بحاجة إلى مراجعة، ثم إن التفاؤل 
لننظر   ... للنفس  بمثابة خداع  له هو  دون أسس متينة 
إلى إسرائيل، هناك نقد ذاتي مستمر، وأحيانًا مبالغ فيه 
هذا،  إلى  أدعو  ال  الداخلية.   النزاعات  إطار  داخل  يأتي 
ولكن ال أجد غضاضة من النقد الذاتي في باب التقييم، 
تاريخنا  مفاصيل  غالبية  أن  الشديد،  ولألسف  وبخاصة، 

عبارة عن مآٍس، وبالتالي ثمة حاجة إلى هذا النقد.
هناك فجوة بين المؤتمرات وبين القيادات السياسية 
إلى  يعود  ذلك  في  والسبب  السياسي،  القرار  صانع  أو 
الممأسس،  غير  الفلسطيني  السياسي  النظام  طبيعة 
أو  الفردية(،  )ال��ق��رارات  الفردانية  طابع  عليه  ويغلب 
بعد  ما  مرحلة  في  وبخاصة  مغلقة،  دوائر  في  الجماعية 
الذي  التشريعي،  المجلس  دور  واختفاء  االنقسام، 
المؤتمر  السياسي.   القرار  مراقبة  في  أساسي  دور  هو 
الضوء على مجموعة  العشرون لمؤسسة »مواطن« يلقي 
وما  وغيرهما،  والكهرباء  كالماء  الحيوية،  القضايا  من 
يرافقها من إشكاالت أحد أبرز أسبابها غياب الرقابة على 

أداء السلطات التنفيذية.
فيما يتعلق بموضوع التشريع، اآلن توجد تشريعات 
لدى  النوايا  بحسن  يتعلق  ال  واألم��ر  مشرعين.   دون 
وفي  السياسي.   النظام  ببنية  بل  واآلخرين،  الرئيس 
إلى درجة  المؤتمرات تلعب دورًا محدودًا  السياق،  هذا 
ما، لكنه دور ضروري، حيث تقوم على إثارة النقاش في 
تكوين  إلى  والسعي  للتداول  الناس  بين  العام  الحيز 
أن  دون  جوهرية،  قضايا  حول  أمكن  إن  جماعي  رأي 
تغييرًا  تحدث  بأن  المؤتمرات  هذه  من  توقعات  نبني 
والحركات  السياسية  األحزاب  مهام  من  فهذه  جذريًا، 
المؤتمرات  دور  أن  كما  الجامعات.   وطلبة  الجماهيرية 
األح��زاب  ق��وة  مع  بالتناسب  طرديًا  ويقوى  يضعف 

والحركات وضعفها.
السقا: فيما يتعلق بالدعم الدولي إلعمار قطاع غزة، 
المختلفين  الفرقاء  إسراع  على  يتوقف  هذا  أن  أعتقد 
المسؤولة  الجهات  وحول  عقده،  ومكان  المؤتمر  حول 
الخاص  القطاع  ل��دى  اهتمام  وهناك   ... اإلعمار  عن 
الفلسطيني بإعادة اإلعمار، وبالتالي جزء كبير مما يحاك 

بالحصول  القطاع  لهذا  السماح  يمكن  كيف  هو  قريبًا 
على حصة األسد في إعادة اإلعمار.

من جهة أخرى، صحيح أن هناك حراكات عديدة في 
األخيرة  الحرب  رافقت  والشتات  الضفة  ومدن  القدس 
على قطاع غزة، لكن األمر يتعدى ذلك، ويتعلق بغياب 
غزة،  العبء عن قطاع  اجتماعية تخفف  حاضنة وطنية 
الجماهير لتفتح جبهات أخرى مع إسرائيل،  فلم تخرج 
إذ أن الهبات الجماهيرية لم تصل إلى درجة الصدام مع 
إسرائيل، وهو مشهد مكرر في الحروب السابقة، حيث 
تذبح غزة ليس على مرأى العالم فحسب، بل على مرأى 
الفلسطينيين أيضًا.  ال يكفي هذا الشعور العاطفي أو 
الوطني، فالضفة الغربية واألراضي المحتلة العام 1948 
لم تتحركا بالشكل المطلوب، وإن كان هناك زخم متقدم 

هذه المرة، ولكنه ال يزال »تحت السقف«.
الوطني  ال��م��ش��روع  إع����ادة ص��ي��اغ��ة  ي��ج��ب  ن��ع��م، 
الزميل مهند، حيث  بمداخلة  الفلسطيني، وهذا يرتبط 

نقاش الجلسة األولىجلسة خاصة: ما بعد العدوان على غزة

إلى  العودة  هو  فلسطينيًا  اللحظة  حتى  نفعله  لم  ما 
والتعامل مع إسرائيل كدولة استعمارية،  األول،  المربع 
وهذا لم يحدث ألن مجموعات كبيرة منا ما زالت تعتقد 
أن هناك إمكانية إلقامة »حل الدولتين«، وهذا له عالقة 
الشارع  في  الحل  بهذا  المتعلق  الخطاب  هذا  بهيمنة 

الفلسطيني.
الفلسطينيين  كبقية  هو  المثقف،  لدور  بالنسبة 
مقّصر، لكن يجب عدم المبالغة بدور المثقف، فهو خارج 
دائرة صنع القرار، بل إن العديد من المثقفين يتحولون 
الحاكمة  السياسية  البنية  أو جزء من  إلى مثقفي بالط، 
 ... أو بآخر، وفي هذه الحالة يجب مخاطبة هؤالء  بشكل 
بسماعنا،  اإلطالق  على  معني  غير  السياسي  أن  أعتقد 
فلديه مشروعه الخاص، فالساسة ال يقرأون األبحاث وال 
كهذه،  مهمة  مؤتمرات  يحضرون  ال  وحتى  التوصيات، 

وهذا يعكس أن لديهم مشروعًا مغايرًا.
من  والمثقف  األكاديمي  بين  العالقة  مصطفى: 

أخرى، سؤال  من جهة  القرار  وصانع  والسياسي  جهة، 
ما  وكذلك  وال��ن��دوات،  المؤتمرات  غالبية  في  يتكرر 
يتعلق بدور األكاديمي والمثقف.  وهذا السؤال السائد 
مثاًل، فهم  وأميركا  أوروبا  في  غير سائد  فلسطين،  في 
يدركون أن لكل دوره، فالسياسي هو من اختار أن يكون 
جزءًا من المجال العام ومن صياغة القرار وصنعه، وهذه 
ليست مهمة األكاديمي أو المثقف، وحتى الذي يكتب 
القراء.   على  التأثير  إلى  ويسعى  العامة،  القضايا  في 
ولكن هذا ال يعني أن األكاديمي ينتهي إذا لم يستجب 
تطرح  ما  ع��ادة  الجدلية  هذه  ألطروحاته.   السياسي 
المجتمعات  في  وبالتحديد  المأزومة،  المجتمعات  في 

المستعَمرة.
هناك نوعان بشأن كيفية دراسة العربي إلسرائيل، 
أنها  على  اإلسرائيلية  السياسة  مع  يتعاطى  األول 
في  ح��دث  ال  وأن  األم���ور،  زم��ام  على  ومطبقة  محكمة 
أو  تخطيطها  ربما  أو  درايتها  دون  يحدث  المنطقة 
إسرائيلي  انطباع  أي  مع  يتعاطى  والثاني  تنفيذها، 
داخلي على أنه تعميم، وبخاصة إذا ما كان يصب باتجاه 
ُنشر  فإذا  ومشتتة،  ومتهالكة  ضعيفة  إسرائيل  كون 
 عن زوال إسرائيل خالل عامين، على سبيل المثال، 

ٌ
مقال

يتحول إلى حقيقة عند أتباع المنهجية الثانية.
إس���رائيل ليس���ت دول���ة محكمة ذات سياس���ات 
مبنية عل���ى رؤية بعي���دة المدى، وكذلك ليس���ت هي 
دولة هش���ة، لك���ن نتنياهو باعتقادي س���يدير الصراع 
مع الفلس���طينيين لعش���ر س���نوات قادمة، وبالتالي ال 
بد من فهم هذا الش���خص وطريق���ة تفكيره بعيدًا عن 
األمنيات.  لن أتس���اوق مع البعض وأق���ول إن نتنياهو 
فاش���ل وضعيف.  هو ليس فاش���اًل وال ضعيفًا، وبرأيي 
ه���و رئيس الوزراء اإلس���رائيلي األكث���ر نجاحًا وتوفيقًا 
في األعوام العش���رين الماضية، وأكثرهم اآلن استقرارًا 
من الناحية السياس���ية، فحكومت���ه الوحيدة منذ العام 
1992 التي أكملت مدته���ا االنتخابية.  علينا أن نفهمه 
بعم���ق، ليس خوف���ًا وال انبهارًا، وليس فق���ط كونه من 
يدي���ر الصراع مع الجانب الفلس���طيني، بل لكونه يعيد 
إطالق الصهيونية وتعريفها من جديد، ويعيد تشكيل 
إس���رائيل الجديدة المبنية على مفارقتين متناقضتين 
هما سياس���ات اقتصادية ليبرالية، وتوجهات سياسية 

قومية دينية.
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يأتي تشكيل السياسات التي تخدم أجندة معينة 
األمر  يتعلق  حين  وبخاصة  عوامل،  ألربعة  كمحصلة 
بالدولة الرخوة أو الدول غير المستقرة كما هي حالتنا، أو 
الدولة القابلة إلعادة التشكيل.  وأول هذه العوامل هو 
قوى التمويل، ونحن لسنا بحاجة إلى إعطاء الكثير من 
التفاصيل إلثبات أن جزءًا كبيرًا من مؤسسات السلطة 
الدول  طلب  على  بناء  تشكل  الفلسطينية  الوطنية 
واستراتيجيات هي  لها سياسات  أو وضعت  الممولة، 
في الغالب كانت بناء على أجندات سياسية، وبخاصة 
الدولية تغير من  النموذج )الموديل( في العالقات  أن 
نظام البلياردو )بمعنى أضرب الكرة الرئيسية فتتحرك 
بقية الكرات( إلى نظام العنكبوت )هز أي خيط يؤدي 

إلى اهتزاز جميع الخيوط(.
باتت العالقات الدولية اآلن أشبه بشبكة العنكبوت، 
بحيث أن كل ما يحدث في العالم يؤثر سلبًا أو إيجابيًا 
التمويل  ق��وى  وبالتالي  العالم،  دول  مختلف  على 
بتكوين  المتعلق  الثاني  العامل  في  مؤثرة  قوى  هي 
المؤسسات وتشكيل سياساتها وفقًا لسياسات قوى 
بناء  أو  تشكيل  إع��ادة  على  تقوم  قد  التي  التمويل، 
مؤسسات في الدولة الوطنية لخدمة أهداف إقليمية، 
القوى  في ضعف  المتمثل  الثالث  العامل  إلى  إضافة 
قوى  أنها تشكل  المفترض  من  التي  المجتمع،  داخل 
المؤسسات كما في  لبناء  أو  التشكيل  مواجهة إلعادة 
الحالة الفلسطينية، في حين يتمثل العامل الرابع في 
المجتمعات  داخل  )اللوبيات(  الضغط  مجموعات  دور 

في إعادة التشكيل من عدمه.
هذه العوامل األربعة هي التي تعمل على تشكيل 
أن هذا ال يحدث في  بمعنى  الرخوة،  الدول  مؤسسات 
ألمانيا، لكن في الدول الرخوة،  دول راسخة كفرنسا أو 
 اقتصادها على التمويل، يحدث 

ّ
التي تعتمد في جل

قسرًا وليس طوعًا.
المياه  يعاد تشكيل قطاع  أنه  أدعي  أن  ويمكنني 
هو  األول  رئيسية،  أهداف  ثالثة  لخدمة  الفلسطيني 
مما   %90 نسبته  ما  بأن  علمًا  القطاع،  هذا  خصخصة 
قطاعات  على  ينطبق  المياه  قطاع  بخصوص  سأقوله 
أخرى ومؤسسات فلسطينية من هيئة شؤون األسرى، 
الجدار، وشؤون القدس، وغيرها، ولكن قطاع  إلى وزارة 
المياه يبدو األبرز بسبب التشابكات اإلقليمية، ووضوح 
الخصخصة،  أثرت  وقد   ... القطاع  هذا  في  األجندات 
وتوجهات الدول المانحة والمؤسسات الدولية المانحة 
في  المياه  قطاع  خصخصة  باتجاه  الدولي  كالبنك 

فلسطين، بشكل واضح في هذا القطاع.
التعاون  ح��ول  فيتمحور  ال��ث��ان��ي،  ال��ه��دف  أم��ا 
سّماه  ما  مع  يتقاطع  ربما  الثالث  والهدف  اإلقليمي، 
شمعون بيريس ب�«تبريد الصراع بالمياه«، فهو يرى أن 
األولى  للحل؛  طريقتان  له  اإلسرائيلي  العربي  الصراع 
تتمثل بالكرة الملتهبة التي ما أن أسكب عليها المياه 
هذا  من  نصيبه  تحّمل  الجميع  وعلى  تنفجر،  حتى 
هذه  على  التنقيط  آلية  استخدام  والثانية  االنفجار، 
التنقيط  هذا   ... بالتدريج  لتبريدها  الملتهبة  الكرة 
إعادة  تم  وقد  اإلقليمية،  المشروعات  بيريس في  يراه 
تشكيل العديد من المؤسسات في فلسطين وإسرائيل 

واألردن لخدمة هذا الهدف، وبخاصة في قطاع المياه.

تشابك أجندة الفاعلين وتأثيراتها المستقبلية على بناء

مؤسسات القطاع العام الفلسطيني: قطاع المياه .. نموذجًا

د. عبد الرحمن التميمي

مدير عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين

الخصخصة
الثالث  ال��دول  أن  نجد  بالخصخصة،  يتعلق  وفيما 
قطاع  تشكيل  أع��ادت  واألردن(  وإسرائيل،  )فلسطين، 
إسرائيل  ففي  الموضوع؛  هذا  يخدم  بما  فيها  المياه 
قائمة  بوزارة  أشبه  لتصبح  المياه  مفوضية  تحويل  تم 
بذاتها، وكان مفوض المياه هو الوحيد بعد »وزير الدفاع« 
الوزراء  رئيس  بمخاطبة  المخول  األركان«  هيئة  و«رئيس 
بشكل مباشر ... هذه المفوضية لم تعد وحدها المسؤولة 
عن قطاع المياه في إسرائيل، حيث تمت إعادة تشكيل 
المياه،  وسلطة  المياه،  مفوضية  ليشمل  الجسم  هذا 
وإدارة الخدمات.  وفي األردن، تم التقسيم أيضًا، إلى وزارة 
المياه والري، وسلطة المياه، ومقدمي الخدمات من القطاع 
الخاص، وتمت خصخصة قطاعات المياه في األردن، كل 
محافظة على حدة.  أما في فلسطين، فأقر قانون جديد 
على  كنا  بمعنى  االستعجال،  صفة  له  رئاسي  بمرسوم 
الوطنية،  المياه  عجلة من أمرنا من خالل تشكيل شركة 
المياه،  سلطة  إلى  إضافة  المياه،  قطاع  تنظيم  ومجلس 

وهذه داللة على »وحدة الخيط« في الدول الثالث.
خصخصة  في  المنفق  التمويل  حجم  إلى  وبالنظر 
قطاعات المياه في الدول الثالث، وهي أرقام هائلة وفي 
زيادة مستمرة، هناك في األردن تقريبًا 400 مليون دوالر 
المشاريع  في  لالندماج  الخاص  القطاع  لتشجيع  بالسنة 
اإلقليمية، وفي فلسطين هناك محاوالت مشابهة، وليس 
ودون  نذهب،  لكننا  سيئ،  الخاص  القطاع  أن  بالضرورة 
وعي ربما، إلى أماكن ربما ال نعرف أين المستقر فيها ... 
أخطر ما يمكن هو عدم القدرة على التراجع بعد المشاركة 

في مثل عمليات كهذه على مستوى إقليمي.
في إسرائيل، تتم خصخصة قطاع المياه ببطء، على 
الصهيونية،  مبادئ  أبرز  أحد  يخالف  هذا  أن  من  الرغم 

وهي أن هناك ارتباطًا عضويًا ما بين األرض والماء.
وحتى تتحول هذه المخططات إلى وقائع على األرض، 
فإن معظم الجهات المانحة، وبخاصة التي تملك شركات 
عابرة للقارات العاملة في قطاع المياه، وبخاصة الفرنسية 
منها واألميركية عالوة على البنك الدولي، لديها شروط 
بالخصخصة، ألن  أو قرض تربطها  أي منحة  مسبقة في 
ال  وتخلق مصالح سريعة  تتشابك،  أن  يمكن  قوى  أكثر 
تنفك هي القطاعات الخاصة، ولذلك تشترط الخصخصة 
على  قدرته  أو  الخاص،  القطاع  وطنية  عن  النظر  بغض 

مواجهة الضغوطات.
إذا ما أخذنا أمثلة حّية في هذا االتجاه، نجد أنه في 
سلطة  استراتيجية  وفي  الجديد،  الفلسطيني  القانون 
فلسطين،  في  القرار  صناع  رؤى  وفي  الجديدة،  المياه 
تعمل  خدمات  مزودي  أربعة  تشكيل  على  العمل  يجب 
على أسس تجارية في الشمال والجنوب والوسط والرابعة 
في غزة، حيث تم تشكيل تلك المتعلقة بالشمال وغزة، 
وجاري تشكيل تلك الخاصة بالجنوب، وسيجري تشكيل 
الشركة مزودة الخدمات في الوسط باالعتماد على تطوير 

مصلحة مياه رام الله.

تبعية مائية
في إسرائيل، وبناء على مقال لشموئيل تال، مفوض 
المياه السابق في إسرائيل، فإنه في العام 2016 سيكون 
المحالة  المياه  من  متر مكعب  مليون   270 إسرائيل  في 

»هو  وسوقها  حاجتها،  عن  فائضة  البحر  من 
الشعب الفلسطيني«، ولذلك تقام اآلن في إسرائيل 
12 محطة تحلية، في الشمال والجنوب والوسط، تم إنجاز 
بالمياه،  غزة  ستزود  التي  عسقالن  فيها  بما  منها،  أربع 
لها، وجميعها  والبقية مخطط  اإلنشاء،  قيد  أخرى  وأربع 
-ويسمونهم  زبائنها  يكون  بحيث  الخاص،  القطاع  من 
شركاءها- في الجانب الفلسطيني مصلحة مياه الشمال، 
الجنوب، ومصلحة  الوسط، ومصلحة مياه  ومصلحة مياه 

مياه غزة.
قناة  عن  وإيجابًا  سلبًا  يقال  ما  كل  من  الرغم  وعلى 
البحرين لربط البحرين األحمر والميت، وعلى الرغم من كل 
االجتهادات التي هي مع وضد، فإن السلطة الفلسطينية 
قامت بخطوة »مريبة جدًا«، وأقول إنها مريبة ألنها تخدم 
فعاًل خصخصة القطاع، حيث وقعت مذكرة تفاهم بين 
نحن  بموجبها  نحصل  واألردن،  وإسرائيل  فلسطين 
الفلسطينيين على ما بين 40 إلى 50 مليون متر مكعب 
طري« اإلسرائيلي المخصص لنقل المياه 

ُ
من »الناقل الق

وصحراء  الساحلية  المدن  إلى  األردن  نهر  حوض  خارج 
بينما  تجارية،  أسس  على  المحالة،  المياه  ومن  النقب، 
المياه من بحيرة طبرية،  يحصل األردن على حصته في 
العقبة  بالمياه من محطة في  مقابل تزويدها إلسرائيل 
إلى إيالت، لكن نحن الفلسطينيين تفرض علينا المياه 
فقط  ليس  وهنا  إسرائيلي،  فائض  هي  التي  المحالة 
إعادة تشكيل للمؤسسات، بل صيغ القانون لخدمة هذا 

الهدف.
نجد من يقول إن غزة تقع تحت وطأة العطش والمياه 
الملوثة، لكن الحل ليس التحلية بالضرورة، بل إن التحلية 
دون  عليها  التركيز  يجري  التي  الخيارات  أح��د  هي 
قبول  يعكس  غزة  تحلية  محطة  إنشاء  وبالتالي  غيرها، 
يكون  قد  الذي  غيره،  دون  الخيار  بهذا  الفلسطينيين 

الضفة  في  المياه  لمشكلة  وحيدًا  حاًل  لقبوله  توطئة 
أيضًا، وبالتالي يتم إغفال موضوع الحقوق المائية.

هي  المائية  العالقات  فإن  أوسلو،  اتفاقات  وفق 
بين السلطة الفلسطينية من جهة، وشركة »ميكروت« 
اإلسرائيلية من جهة أخرى، على أسس تجارية، ولذلك 
هذه األسس التجارية بالنسبة إلسرائيل أمر في غاية 
األهمية، ألن أثمان المياه التي يتم اعتمادها في غزة 

ستنعكس على أثمانها في الضفة.
الكبرى  ال��دول  تأتي  التحلية،  محطات  بناء  وبعد 
الجانبين  بين  المياه  مشكلة  ح��ل  ع��ن  وتتحدث 
مركزية  تحلية  محطة  ببناء  والفلسطيني  اإلسرائيلي 
في غزة تزداد إنتاجيتها مع الوقت لتغطي ما يفيض 
ربما عن احتياجات الشعب الفلسطيني المائية، ولكن 
الهدف هنا سياسي بامتياز، بمعنى أنه سيتم اغتيال 
على  غزة حال حصولنا  إلى  الضفة  من  المياه  مد  خيار 
متر  مليون   150 نستهلك  نحن   ... المائية  حقوقنا 
مكعب في السنة، احتياجنا يصل في العام 2030 إلى 
400 مليون متر مكعب في السنة، بينما حقوقنا تصل 
إلى 650 مليون متر مكعب، بما فيها نهر األردن، ولذلك 
نحن لسنا بحاجة إلى مياه محالة أو غيرها من إسرائيل 

إذا ما حصلنا على حقوقنا المائية.
صراعنا مع إسرائيل ال يتعلق بنسبة الهيدروجين 
مائية  حقوق  صراع  هو  بل  المياه،  في  واألوكسجين 
التفكير  يمكننا  حقوقنا،  على  بعد حصولنا   ... بامتياز 
حينها في مشاريع إقليمية مشتركة، لذلك أعتقد أن 
من  بتنسيب  تم  الفلسطيني  العام  القطاع  تشكيل 
قوى عالمية، ويصار بقوى تمويلية، وبأيد فلسطينية، 
»نبني قصورًا  بالقول  لنختم  النوايا،  النظر عن  وبغض 
لكي نقيم فيها فنمكث في قبور بنيناها« ... و«بالفوز 

توهمنا الحكايا وفي الشارع فائزين ما لقينا«.

الجلسة الثانية
مدير الجلسة: د. أمّية خماش

مدير برنامج الصحة في وكالة الغوث 
في األراضي الفلسطينية
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السياسي  والواقع  بالكهرباء  يتعلق  اليوم  عرضي 
به  تقدم  عما  بّينًا  اختالفًا  تختلف  ال  للكهرباء، فقصتي 
المياه  كلمة  استبدال  يمكن  حيث  التميمي،  الدكتور 

بكلمة الكهرباء والحصول على القّصة ذاتها.
أود التركيز على المناحي والخصوصيات التي تتسم 
بالعملية ذاتها التي تحدث، وبالذات من خالل التشديد 
على الكيفية التي استخدمت فيها الكهرباء بعد احتالل 
هذه  على  سأركز  ولكني  ذلك،  قبل  وحتى   ،1967 العام 
عالقات  لتعزيز  الكهرباء  استخدمت  وكيف  الفترة، 

التبعية.

تبعية كهربائية
عرضي يبدأ من العام 2012، والمظاهرات التي تفجرت 
من  وغيرها  والنفط  الغذاء  أسعار  بتخفيض  للمطالبة 
فلسطينية  مدن  في  حدثت  مظاهرات  وهي  المنتجات، 
عدة، ولكن قبل بضعة أشهر، في شباط 2012، تم تنظيم 
وتنظيم  القدس،  كهرباء  شركة  مقر  أم��ام  مظاهرات 
»الفيسبوك« وما  التواصل االجتماعي  حمالت على موقع 
لالرتفاع  واضح  تفسير  بتقديم  الشركة  مطالبة  شابه، 
المختلفة  والبنود  الكهربائي،  التيار  أثمان  الحاصل على 
التي أضيفت إلى فاتورة الكهرباء ودفعتها إلى الصعود.
تم  إذ  جدلية،  كانت  المعارضة  من  الفترة  ه��ذه 
أثارت  حيث  المختلفة،  القصة  ديناميكات  اكتشاف 
قضايا  األخيرة،  المظاهرات  ثم  ومن   ،2012 مظاهرات 
فقد  االقتصادي،  باريس  باتفاق  مرتبطة  باألساس  هي 
باريس،  بروتوكول  بتفكيك  الفلسطينية  السلطة  طالبوا 
متظاهرون  يخرج  أن  مألوفًا  يكن مشهدًا  لم  وباعتقادي 
الخصوص،  وجه  على  االقتصادية  باريس  اتفاقية  ضد 
السيما ما يتعلق بتوزيع حصص الكهرباء والمياه وغيرها 

من الجوانب االقتصادية.
ومن أبرز ما ذهبت إليه تلك المظاهرات، ضرورة نقاش 
من  كل  في  اإلسرائيلية  الكهرباء  على  االعتماد  تصاعد 
الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أن ما نسبته 86% من 
الكهرباء في الضفة والقطاع ذات مصدر إسرائيلي، وهذا 

برز بشكل واضح في الحركات االحتجاجية.

سياق تاريخي

في  الكهربائية  الشبكات  إنشاء  تاريخ  تتبعنا  إذا 
التي  التحوالت  رصد  يمكن  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة 
مراحل  من  تالها  وما  الفلسطينية  السلطة  قيام  رافقت 
التي  باإلصالحات  سّماه  ما  الدولي  البنك  خاللها  فرض 

ساهمت في تعزيز عالقة التبعية هذه.
الكهرباء، مثل األرض والمياه، هي من الموارد الحيوية، 
وعقب احتالل العام 1967، بدأت سلطات االحتالل تعمل، 
المناطق  في  اقتصادي  نمو  أي  منع  على  بشكل حثيث، 
الرأسمالية  على  كيانات تعتمد  إلى  وتحويلها  المحتلة، 
اإلسرائيلية، وكان هذا من األهمية ذاتها بالنسبة النتزاع 
الكهرباء،  وبينها  الفلسطينيين،  من  الحيوية  الموارد 

وهذا ال تتم دراسته عادة في األدبيات على تنوعها.
ما حصل أنه في العام 1967، كان للكثير من المدن 
بها،  الخاصة  الكهرباء  مولدات  الفلسطينية  والقرى 
إلى  عمدت  أوسلو،  وحتى  االحتالل  ومنذ  إسرائيل،  لكن 
محدوديتها،  على  اإلنتاجية  القدرات  هذه  مثل  تفكيك 

االقتصاد السياسي المشحون لربط الكهرباء 

في الضفة الغربية

الجلسة الثانية
مدير الجلسة: أمّية خماش

مدير برنامج الصحة في وكالة الغوث 
في األراضي الفلسطينية

عمر جعبري سلمانكـا     

مختص في الجغرافيا المدنية، دائرة دراسات الشرق األوسط وجنوب آسيا وأفريقيا في جامعة كولومبيا

هذه  تفكيك  عملية  في  ب��دأت  إسرائيل  أن  ح��دث  وم��ا 
المولدات الكهربائية، وتدريجيًا ربطت كل القرى بالشبكة 

اإلسرائيلية.
وحتى نفهم هذا، يجب أن نعود بالزمن إلى الوراء، وقد 
يتذكر البعض اسم بيناس رودنبيرغ، المستوطن اليهودي 
االنتداب  من حكومة  التنازالت  من  نوع  على  الذي حصل 
الحدود  من  قريبة  كهرباء  محطة  بينها  من  البريطانية، 
جوهريًا  أمرًا  كانت  الكهرباء  إن  هنا  وأق��ول   ... األردنية 
يهتمون  الصهاينة  كان  حيث  للصهيونية،  بالنسبة 
المستوطنين  استقدام  قبل  الكهرباء  خدمات  بتقديم 
إلى فلسطين، كي يتمكن الوافدون من المستوطنين من 
تطوير الزراعة والصناعة في المشاريع الخاصة بهم، وعليه 
الفلسطيني، كونهم  المجتمع  نمو  الحد من  يستطيعون 

)الصهاينة( تمكنوا من حيازة السيطرة على الكهرباء.
من  العديد  رافقها  العملية  هذه  أن  ندرك  أن  علينا 
بشدة،  عارضوها  الفلسطينيين  من  والكثير  االحتجاجات، 
بل إن صحفًا في تل أبيب وحيفا وغيرهما، حاولت دعم هذه 
المحتجين  بحق  محاكمات  كانت هناك  لكن  االحتجاجات، 
ممن رفعوا شعار »لمبة خفيفة في ظل الكرامة أفضل من 

كهرباء قوية في ظل االحتالل والخنوع«.
بعد العملية التدريحية هذه، جاء احتالل العام 1967، 
الكهرباء  مولدات  بتكفيك  االحتالل  سلطات  وقامت 
الخاصة بكل مدينة أو بلدية أو قرية، وربطها عنوة بشبكة 
كانت  األردني  الحكم  فترة  وفي   ... اإلسرائيلية  الكهرباء 
الصغيرة  الذاتية  الكهربائية  المشاريع  بعض  هناك 
جدًا، لكن ما حصل أن هذا األمر تغير بعد االحتالل، تبعًا 
توزيع  مسؤوليات  منح  الذي   ،195 رقم  العسكري  لألمر 
الكهرباء للشركة اإلسرائيلية، وبالتالي كانت أي محاوالت 
للفلسطينيين إلنتاج الكهرباء بأنفسهم وإدارتها تواجه 
بمعارضة وإجراءات قمعية أحيانًا، وهناك مقاالت صحافية 
اإلجراءات ضد شركة  والفجر، حول  بوست  في جيروزاليم 
نابلس، وأيضًا  بلدية  الكهرباء عن  القدس، وقطع  كهرباء 
تحت  وقعتا  اللتين  وجنين  نابلس  كهرباء  شركتي  عن 
المولدات  تفكيك  تم  وتدريجيًا   ... اإلسرائيلية  السيطرة 
المناطق  وربطت  االحتالل،  قبل  من  الذاتية  الكهربائية 

بالشبكة اإلسرائيلية وحدها.
في  االستعمار  نجاح  أن  حقيقة  على  أشدد  أن  يجب 
عليها،  االع��ت��راض  يمكن  ال  أن��ه  يعني  ال  ه��ذه،  خططه 
باحتجاجات  ُووجهت  الكهرباء  على  السيطرة  فعمليات 
محاولة  أن  كما  فشل،  وبعضها  نجح  بعضها  كثيرة، 
متواصلة  القدس  كهرباء  شركة  على  السيطرة  إسرائيل 
منذ بدء االحتالل.  وكما تعرفون، فإن قضية شركة كهرباء 
من  واح��دة  ألنها  فقط  ليس  خاصة،  أهمية  لها  القدس 
االستيطان  أيام  أوائل  إلى  تعود  التي  المؤسسات  أولى 
االستعماري في فلسطين، ولكن ألنه كان لها واحدة من 
أكبر النقابات العمالية المؤثرة والداعمة للحقوق العربية 
التعبير،  جاز  إن  والمقاومة،  الكهرباء،  في  الفلسطينية 
للمشاريع الصهيونية في هذا المجال، وبخاصة أنها تقع 

في القدس.

تقديم خدمات الكهرباء كان يشكل جزءًا من الصراع، 
لكن المهم أن نرى أن الفاعلين من خارج الضفة الغربية 
عملية  في  يتدخلون  عمومًا،  وفلسطين  غ��زة  وقطاع 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  مثاًل  الكهرباء،  توصيل 

الفلسطينية  األردنية  اللجنة  عبر  أم��وااًل  تنفق  كانت 
المشتركة لتفادي عملية السيطرة اإلسرائيلية، وكانت 
تحاول تقديم الخدمات للعديد من القرى ... صحيح أنه 
كان لها مصالح من وراء ذلك، لكن المهم أن صرف هذه 
األموال كان من باب التصدي لعمليات تهويد الكهرباء، 
لشركة  المالي  الدعم  تقدم  لم  وهي  التعبير،  جاز  إن 
كهرباء القدس، بل لبعض القرى لتحافظ على محطات 

توليد الكهرباء الصغيرة الموجودة لديها.

تظهر  التنموية،  المجاالت  من  كغيرها  الكهرباء، 
ضغط  كوسيلة  استغاللها  في  اإلسرائيلية  السياسة 
الذي  المعروف  »بعض  مقابل  البلديات  بعض  وابتزاز 
بالسياسات  يتعلق  ال  األمر  أن  نرى  وهنا  به«،  يقومون 
وحدها، بل بمشروع االستعمار االستيطاني الذي يسيطر 
ومحطات.   مولدات  من  بالشبكات  يتعلق  ما  كل  على 
فعلى سبيل المثال، هناك مناطق الضغط المنخفض، 
التي أنشأها االحتالل لربط القرى الفلسطينية معًا، لكن 
محطات توزيع الكهرباء تخضع إلسرائيل، وهي إما تقع 

داخل المستوطنات، وإما في مناطق حدودية.

هناك  أن  ندرك  أوسلو،  اتفاقية  عن  نتحدث  عندما 
الكهرباء وبنية  وضعًا غريبًا من نوعه. هناك شبكة من 
التبعية  عالقة  يعزز  وهذا  تفكيكها،  يصعب  تحتية 
القرن  تسعينيات  بداية  في  الشبكة.   ه��ذه  ضمن 
الماضي، كان ما نسبته 95% من السكان بدأوا يشعرون 
إسرائيل  األسعار، كون  في تخفيض  إيجابية  بفروقات 
إصالح  في  تستخدمها  ثمنًا  أق��ل  قطعًا  اس��ت��وردت 
أسعار  مقارنة  في  حتى  وبالتالي،  الكهرباء.   محطات 
ما  على  الوضع  بقاء  باتجاه  يصب  األمر  فإن  الكهرباء، 
الذاتي  باالعتماد  التفكير  فرص  من  ويقلل  عليه،  هو 

للفلسطينيين في هذا المجال.

البنك الدولي
الدولي،  البنك  فرضه  ال��ذي  النيوليبرالي  اإلص��الح 
التبعية؛  عالقات  إنتاج  أعاد  الفلسطينية،  السلطة  وتبنته 
كانت  العالمي،  المستوى  وعلى  التسعينيات،  بداية  ففي 
الكهرباء  خصخصة  عبر  ليبرالية  إص��الح  عمليات  هناك 
وكانت فكرة شائعة في كل مكان، وهناك حدث  والمياه، 
الفلسطينية  القطاعات  بسياسة  يتعلق  لذلك  يؤسس 
التي تم وضعها العام 1997، وكان الهدف تزويد مواطني 
يستطيعون  وبأسعار  موثوقة  كهرباء  بخدمات  فلسطين 
المدى  وطويلة  الكفؤة  بالتنمية  وتسمح  نفقاتها،  تحمل 
وتعزز  عام،  بشكل  االقتصادي  وللقطاع  الكهرباء،  لقطاع 
والتوزيع، لكن  التوليد  بالذات في  الخاص  القطاع  مشاركة 
الدولي  البنك  مع  تأِت  لم  النيوليبرالية  أن  اإلدراك  يجب 
من  يتجزأ  ال  جزءًا  كانت  إنها  بل  يقال،  كما  فياض  وسالم 
 ،1993 العام  ففي  العمل.   بداية  منذ  أوسلو  اتفاقيات 
اإلنتاج  بين  الشبكة  تقارير تتحدث عن عملية فصل  ثمة 
والنقل والتوزيع، وذلك بهدف تسهيل عملية الخصخصة، 
حدة،  على  القطاع  هذا  من  جزء  كل  خصخصة  تتم  حيث 
فمحطة كهرباء غزة تعكس خصخصة التوزيع، على الرغم 
ما  بأن  ويتذرعون  عامة،  شركات  كونها  عن  الحديث  من 
كهرباء  شركات  األمثلة  ومن  للقطاع،  تنظيم  هو  يحدث 
وبالتالي  البلديات،  من  التوزيع  مهمة  تولت  التي  الشمال 
حرمتها من السيولة النقدية األساسية الستمرار البلديات، 
فالكهرباء والمياه تمثل النسبة األكبر من هذه السيولة .. 
والوعودات بأن تحصل البلديات في إطار هذه الشركة على 
عائدات مالية من السلطة خالل سنتين إلى ثالث قد يكون 

أمرًا صعب االلتزام به من قبل السلطة في هذه الفترة.
بالتشديد  أكبر  اهتمام  إيالء  يجب  إنه  بالقول  أنهي 
عالقة  من  للتخلص  وذل��ك  الكهرباء،  توزيع  عملية  على 
تمكن  بوسائل  نفكر  أن  علينا  المجال.   هذا  في  التبعية 
الخدمات  على  الحصول  من  ذاتي،  وبشكل  الفلسطينيين، 
األساسية، وبينها الكهرباء، ليتمكنوا من مقاومة االستعمار 

الكولونيالي االستيطاني.

الجلسة الثانية
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 طرحت النقاش���ات التي تل���ت مداخلتي التميمي 
وس���لمانكا خالل الجلس���ة الثانية جمل���ة من القضايا 
الفلسطيني  لالس���تقالل  البدائل  أبرزها:  والتساؤالت 
في مجالي المي���اه والكهرباء، وطي صفحة اس���تيراد 
إس���رائيل للمي���اه م���ن تركي���ا، واقتراح نق���ل الكتل 
الجليدية إلى األردن مثاًل، وم���ا إذا كان اقتراحًا عمليًا، 
ودور جمعي���ة الهيدرولوجيين في مواجهة ما يحدث 
في قطاع المياه، وتشكيل مجموعات ضغط لمواجهة 
المشروع المائي اإلقليمي »الكارثي«، وما يتعلق بضم 
خدمات الصرف الصحي لحصة المياه للفلس���طينيين 
وخطورة ذلك، وما المطلوب عمله للحفاظ على الحقوق 
المائية الفلس���طينية في الضفة والقطاع كي ال يبقى 
الفلس���طينيون »زبائن« للمزود اإلسرائيلي، وجمعيات 

المياه وغيرها..

وجاءت الردود واإلجابات عن هذه االستفسارات على 
النحو اآلتي:

التميمي: ال أتحدث عن الخصخصة كخيار اقتصادي، 
وهذا نقاش مختلف على الصعي���د الوطني، بل أتحدث 
عن توظيف الخصخصة سياس���يًا لهدر حقوق الش���عب 
الفلس���طيني في الوط���ن واإلقليم. ول���و تبنينا موضوع 
الخصخص���ة كخيار الوطني، فحت���ى يتوفر قطاع خاص 

نقاش الجلسة الثانية

وطني ويخدم المواطن ال بد من قطاع عام قوي يمارس 
الرقابة عليه لحماية حقوق المستهلكين.

جمي���ع الدول التي تبنت الخصخصة في قطاعات 
حيوي���ة كالكهرب���اء والمياه، ب���دأت تتراجع عن هذا 
الخيار، س���واء في أميركا الالتينية أم أفريقيا أم حتى 
في منهات���ن، وذلك لم���ا ترتب عليها من مش���اكل 
اقتصادي���ة واجتماعي���ة خاصة ترتب���ط بخصخصة 

القطاع المائي.
بالنسبة الستيراد إسرائيل للمياه من تركيا، فهو 
مش���روع سياس���ي بين بيريس وتورغ���ت أوزال، وتم 
التخلي عنه ألن إس���رائيل لم تع���د بحاجة إلى مياه، 
بعد أن حلت مش���كلتها المائي���ة بالتحلية، بل إنها 
باتت تملك تكنولوجيا متقدمة في موضوع التحلية 
جعلته���ا تصدر ه���ذه التقنية إل���ى دول مثل مالطا 
وقبرص وغيرهما.  أما عملية نقل الكتل الجليدية إلى 

األردن أو غيرها، فإنها أقرب إلى الحلم.

المؤسسات األهلية واألحزاب السياسية وكتل في 
المجلس التشريعي عارضت مشروع قناة البحرين عبر 
أكثر من طريقة.  نحن ال نطالب الس���لطة بوقف هذه 
اإلج���راءات، بل بتوضيح ماهية ما ت���م التوقيع عليه، 
فالمعلومات المتوفرة لدينا هي من مصادر إسرائيلية 

وأردنية، ومن المستهجن عدم نشرها حتى اآلن.

ال أح���د ضد التحلي���ة في قط���اع غزة، ب���ل نحن مع 
التحلي���ة الوطنية، التي تحفظ حقوق الناس في العدالة 
االجتماعية، ويديرها قطاع وطني، ويس���تطيع المواطن 
دفع تكاليفه���ا، وما يعيق ذلك أن هن���اك قوى ال تريد 

ذلك.
فيم���ا يتعلق بم���ا يجب علينا فعل���ه، أقول إن على 
الناس التحرك لالنتصار لحقوقها، على األقل بإدراكها 
ماهية حقوقه���ا، وبخاصة أن ثمة قضاي���ا غير مرئية 
يعاد تش���كيل النخب والوعي الفلسطيني بناء عليها، 

ومنها ما يحصل في قطاع المياه.

س����لمانكا: برأي���ي النقط���ة األهم ه���ي كيفية 
التخلص م���ن تبع���ات السياس���ة النيوليبرالية التي 
اعتمدته���ا الس���لطة الفلس���طينية ف���ي مختل���ف 
القطاع���ات، ومن بينها قط���اع الكهرباء، وهذا يتطلب 
إدارة لي���س بالضرورة محلية، ولك���ن تعمل وفق رؤية 
مجتمعية مقاومة للمش���روع االستيطاني اإلسرائيلي، 
بحيث تقدم الكهرباء للمواطن الفلس���طيني بأس���عار 
منافس���ة، بعيدًا عن عالقات التبعية إلسرائيل.  وهنا 
يج���ب العمل على توعية المجتمع بما يحصل في هذا 
القط���اع، كي يقرر ه���و المقاومة ضد ه���ذه التبعية، 
وبالتالي الحراك األساس���ي يج���ب أن يكون مجتمعيًا 
... ليست المشكلة في ش���ركات التوزيع الفلسطينية 

للكهرباء، بل في ط�����رق إدارت��ها، وف��ي تبعيتها 
إلسرائيل.

المش���كلة هي في دف���ع الناس، بغ���ض النظر 
ع���ن النواي���ا، لتقبل أوض���اع تعزز التبعي���ة لنظام 
اس���تعماري اس���تيطاني، وكذلك على المواطن أن 
يعي التكاليف اإلضافية التي ترفع أس���عار فواتير 
الكهرباء والخدمات األساسية لألسرة الفلسطينية. 
على المواطن الفلسطيني أن يعي أنه حين يشتري 
كيلو الكهرباء وكأنه يشتري كيلو من البطاطا، إذ أنه 
يشتري بطاطا جيدة وبسعر منافس، وقد يهتم بأن 
تكون فلسطينية المنشأ، لكن هذه هي النيوليبرالية 
التي ال تهتم بمعاناة المس���تهلكين، وما إذا كانت 
المقدم���ة تتناس���ب وقدراتهم  الخدمات  أس���عار 
المالية، ولألسف فإن الس���لطة الفلسطينية تبنت 

هذه السياسة المفروضة عليها من البنك الدولي.

هن���اك بدائ���ل اعتمدها الفلس���طينيون عقب 
االنتفاضة الثانية، من خ���الل االعتماد على الطاقة 
الشمسية في توليد الكهرباء، وبخاصة في المناطق 
الفقيرة والمهمش���ة، ولكن حتى هذه المشاريع لم 
تسلم من االستهداف اإلسرائيلي، إلدراك إسرائيل 
خطورة انتش���ارها وتعميمها على نطاق واسع في 

األراضي الفلسطينية.
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الجلسة الثالثة
مدير الجلسة: نجوى ارشيد

عضو مجلس أمناء مواطن

تكاف���ح غالبي���ة الفلس���طينيين الرازحي���ن تح���ت 
االحتالل اإلس���رائيلي م���ن أجل البقاء عل���ى قيد الحياة، 
 من الرأسماليين 

ٌ
 متنفذة

ٌ
وفي الوقت نفسه تش���هد فئة

الفلس���طينيين ازدهارًا وتناميًا في نفوذها السياس���ي 
واالقتص���ادي واالجتماع���ي.  وغالبًا ما يك���ون ثمن ذلك 
االزدهار مشاركتهم في مش���اريع التطبيع االقتصادي؛ 
أي أن هؤالء الرأس���ماليين الفلس���طينيين يتعاملون مع 
اإلسرائيليين كما لو كانوا شريكًا تجاريًا »طبيعيًا«، وليس 
 محتلة ما انفكت تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني 

ً
قوة

بال رحمة منذ ما يزيد على 65 عامًا.
ط هذه الورقة السياساتية الضوَء على أساليب 

ِّ
تس���ل

هؤالء الرأس���ماليين الفلسطينيين في ممارسة نفوذهم 
 
ً
السياسي وفرض سيطرتهم االجتماعية، وتسوق أمثلة

لمشاريع التطبيع االقتصادي التي يشاركون فيها.

لمحة موجزة عن رأس المال الفلسطيني
ظل رجال األعمال الفلسطينيون حاضرين في المجال 
السياسي منذ ما قبل إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية.  
وبعد تأسيسها، لعب الرأسماليون الفلسطينيون أدوارًا 
متنوعة في حركة التحرر الوطني.  ونظرت بعض فصائل 
منظمة التحرير الفلس���طينية، والس���يما حركة فتح، إلى 
 
ً
الرأس���مالية الفلس���طينية باعتبارها »برجوازية الطبقة 
وطني���ة«، وبالتالي كج���زٍء ال غنى عنه ف���ي النضال ضد 

االستعمار، وتعاملت معها وفقًا لذلك.
وفي ذل���ك الوقت، انطوت مش���اركة الرأس���ماليين 
الفلس���طينيين م���ع منظمة التحرير الفلس���طينية على 
تقدي���م التموي���ل، وش���غل المناص���ب القيادي���ة في 
المنظمة، والوس���اطة السياس���ية.  ومن أمثلتها وساطة 
رج���ال أعمال فلس���طينيين بين قي���ادة منظمة التحرير 
الفلس���طينية والنظام األردني في أحداث أيلول األسود، 
وبين قي���ادة منظم���ة التحري���ر الفلس���طينية واإلدارة 
األميركي���ة إبان ثمانينيات القرن الماضي.  وكان للعديد 
منهم مس���اهمات خيرية، ودعموا العديد من المشاريع 
التعليمي���ة واالجتماعي���ة واالقتصادية.  وم���ن األمثلة 
الرئيس���ية ف���ي هذا الصدد، إنش���اُء مؤسس���ة التعاون 
 كان المشروع الوطني 

ً
لت دفعة

َّ
س���نة 1983 التي ش���ك

الفلس���طيني بأمس الحاجة لها في القطاعين التعليمي 
واالجتماعي واالقتصادي في أعقاب طرد ُجل الفدائيين 
الفلس���طينيين م���ن قاعدتهم في لبنان إب���ان االجتياح 
اإلس���رائيلي العام 1982 بقيادة رئيس الوزراء الس���ابق 

أرئيل شارون.
ومنذ أوسلو، ما فتئ نفوذ الرأسماليين الفلسطينيين 
يتنام���ى على نحو غير مس���بوق في األراض���ي المحتلة، 
الس���يما ف���ي الس���نوات األخي���رة.  ويمك���ن تصنيف 

الرأسماليين الفلسطينيين في ثالث فئات رئيسية:
الرأس���ماليون »العائ���دون« المنتم���ون إل���ى الطبقة 
البرجوازية الفلس���طينية التي برزت في البلدان العربية، 
وبخاصة دول الخليج، وفي أميركا الش���مالية وأوروبا.  وقد 
ارتبط العديد من رجال األعمال هؤالء بعالقات وطيدة مع 

السلطة الفلسطينية الوليدة.
الرأس���ماليون المحليون، وينقس���مون إل���ى فئتين 
فرعيتين: كبار ُماّلك األراضي المتمتعون بنفوذ سياسي 

الرأسمالية الفلسطينية وأثرها على السياسة 

والسياسات في ظل السلطة الفلسطينية

واجتماعي كبير ف���ي الهياكل االجتماعي���ة التقليدية؛ 
والوس���طاء المحلي���ون الذي���ن جمعوا ثروته���م بالعمل 
كمتعاقدين من الباطن لحس���اب شركات إسرائيلية في 

أعقاب احتالل أراضي 1967.
حديث���و الثراء، الذين اكتس���بوا ثروته���م في اآلونة 
األخيرة، مستفيدين بوجه خاص من عملية أوسلو بطرٍق 

مختلفة، كما سنأتي على ذكره الحقًا.

التأثير في عملية صنع السياسات
عان���ى رجال األعم���ال الفلس���طينيون، كغيرهم من 
 ،)statelessness( الفلس���طينيين، من انعدام الجنسية
وبحث���وا عن األمن الذي من ش���أن الدول���ة أن توفره لكي 
تحظى شركاتهم وأرباحهم بحماية وحصانة أفضل في 
مواجهة عدم االستقرار والتهديدات اإلقليمية.  وهكذا، 
د الكثيرون منهم اتفاقات أوسلو كخطوٍة رئيسية نحو  أيَّ
م بأن  إقامة الدولة الفلس���طينية، حتى إن بعضهم توهَّ
ل  حوِّ

ُ
»عوائد السالم« المنبثقة من اتفاقات أوسلو سوف ت

الضفة الغربية وقطاع غزة إلى سنغافورة الشرق األوسط.
تبرز العالمات المبكرة للنفوذ الرأس���مالي في السلطة 
الفلسطينية الوليدة في المادة 21 من القانون األساسي 
الفلسطيني، التي تنص على أن »يقوم النظام االقتصادي 
في فلسطين على أساس مبادئ االقتصاد الحر« )التوكيد 
من الكاتب(.  غير أن دستور الواليات المتحدة، على سبيل 
المفارقة، يتس���م بمرونة كافية تسمح بتبني استجابات 
مختلف���ة لظ���روف اقتصادية محددة عل���ى الرغم من أن 
الواليات المتحدة هي القوة الدافعة عالميًا للرأس���مالية 
القائمة على الس���وق الح���رة.  لقد س���اهم تبني النهج 
النيوليبرالي داخل الس���لطة الفلسطينية في استحداث 
ن جماعات المصالح االقتصادية من 

ِّ
إطار مؤسس���ي ُيمك

التالعب في السياسات لخدمة مآربهم الخاصة.
باالس���تبداد  الممزوجة  النيوليبرالي���ة  زت 

َّ
ع���ز لق���د 

السياسي والفساد ما يمكن وصفه بأنه رأسمالية قائمة 
على المحسوبية والِشللية )crony capitalism( في إطار 
السلطة الفلسطينية.  وتجلت المحسوبية ضمن السلطة 
الفلسطينية منذ تأسيسها في نشوء عالقات خاصة بين 
رج���ال األعمال ذوي النفوذ والنخبة السياس���ية واألمنية 
في الس���لطة الفلس���طينية.  وكان لهذا الوضع بطبيعة 
الح���ال آثاٌر س���لبية عل���ى االقتصاد، إذ أعاقت الس���لطة 
الفلس���طينية بمحاباتها جماعات سياسية واقتصادية 
 السوق، واس���تبعدت غالبية الناس من 

َ
معينة تنافسية

الحص���ول على فرص اقتصادية مجدي���ة.  وتنامت قدرة 
الرأس���ماليين على التأثير في سياسات الحكومة، وازداد 

السياسيون ثراًء.
وإب���ان عقد التس���عينيات، أدت العالقة الخاصة بين 
الفلس���طينيين والدوائر السياسية  الرأسماليين  بعض 
ز الس���لطة 

ُّ
الحاكمة في الس���لطة الفلس���طينية إلى ترك

السياس���ية واالقتصادية في يد أف���راد قليلين، تمكنوا 
بسرعة من تحويل المش���روع الوطني إلى لعبة سياسية 
قائمة على المصالح.  وكانت الحال كذلك، والس���يما فيما 
يتعلق بتواطؤ النخبة السياس���ية واألمنية في الس���لطة 
الفلسطينية مع تكتالت رجال األعمال في الشتات، إلدارة 
احتكارات القطاعين العام والخاص واسعة النطاق.  فقد 

شملت تلك االحتكارات المحمية 
من الس���لطة الفلسطينية ما يزيد على 
25 سلعة رئيس���ية مستوردة، بما فيها الدقيق 
والسكر والزيت واللحوم المجمدة والسجائر والحيوانات 
الحية واإلس���منت والبح���ص والفوالذ والخش���ب والتبغ 

والبترول.
لم تكن هذه االحتكارات مؤش���رًا مبكرًا على فس���اد 
الس���لطة الفلسطينية وحس���ب، بل كانت أيضًا التجسد 
األوضح للتحالف السياس���ي- االقتصادي الناشئ الذي 
 فعالة 

ً
 سياسية

ً
أوجَد ضمن الس���لطة الفلس���طينية آلية

لتحقي���ق المصال���ح االقتصادية الخاص���ة.  وعالوة على 
ذل���ك، ُمِنحت االحت���كارات على نحو انتقائ���ي للفاعلين 
بين  المقرَّ الفلس���طينيين  السياس���يين واالقتصاديين 
من الش���ركات اإلس���رائيلية.  وفي المحصل���ة، نجم عن 
االحت���كارات أث���ٌر مدم���ر عل���ى االقتصاد الفلس���طيني 
 لالقتصاد 

ٌ
والش���ركات الفلس���طينية الصغيرة، وفائ���دة

اإلس���رائيلي.  وأصبح عدٌد من المس���ؤولين السياسيين 
والعسكريين اإلسرائيليين الس���ابقين، بعد تقاعدهم، 
ش���ركاَء تجاريين لبعض الرأس���ماليين الفلس���طينيين 
والنخب السياس���ية في الس���لطة الفلس���طينية.  وفي 
المقابل، منحت إس���رائيل رجال األعمال والسياس���يين 
امتي���ازات خاص���ة كالحص���ول عل���ى  الفلس���طينيين 
التصاريح، وقدٍر أكبر م���ن حرية التنقل والتجارة، وحرية 

المرور المخصصة لكبار الشخصيات.
ومع تعيي���ن رئيس الوزراء الس���ابق س���الم فياض، 
وتنفيذ البرامج الحكومية التي استحدثها منذ 2008، زاد 
نفوذ الرأسماليين في المؤسسة السياسية.  وفي معظم 
األحيان، تبوأ رجال األعم���ال والتكنوقراطيون المؤيدون 
 رئيسية في حكومات فياض.

ً
للرأسمالية مناصَب وزارية

لت عملية »إصالح« القطاع المصرفي التي جرت 
َّ
ش���ك

ف���ي عهد فياض جانب���ًا مهمًا من جوانب زي���ادة النفوذ 
 
َ
نت الحكومة

َّ
السياسي الرأسمالي.  فتلك اإلصالحات مك

م���ن توقيع عقوٍد طويلة األجل بلغت نحو 4.2 مليار دوالر 
في العام 2013 وفقًا لتقدي���رات مؤخرة؛ أي ما يصل إلى 
50% من الناتج المحلي اإلجمالي، بفائدة سنوية تبلغ 200 
مليون دوالر.  وبالنس���بة القتصاٍد يعتم���د إلى حٍد كبير 
ل هذه المديونية العامة 

ِّ
شك

ُ
على المساعدات الدولية، ت

نفقت 
ُ
المرتفعة قلقًا حقيقيًا.  وال يتضح إلى اآلن كيف أ

تل���ك األموال وكيف ستس���دد الس���لطة الفلس���طينية 
ديونها.

وبفع���ل ارتفاع مس���توى الدي���ن العام، يس���تطيع 
الرأسماليون أن يضغطوا على السلطة الفلسطينية لكي 
تغير سياس���اتها بما يتفق ومصالح الش���ركات الخاصة 
الكبرى، حيث يهددون بس���حب بعض االس���تثمارات، أو 
االمتن���اع عن الدخول في اس���تثمارات أخ���رى، كما يبين 
عالء الترتير في دراس���ة صدرت مؤخرًا.  وغني عن القول، 
إن الش���عب هو من يدفع الثم���ن، كما حصل حين رفعت 
ضت اإلنفاق في 

َّ
 الدخل وخف

َ
السلطة الفلسطينية ضريبة

مطلع 2012.
ازداد دور هؤالء الرأس���ماليين الفلس���طينيين بروزًا 
حت���ى عل���ى الصعيد السياس���ي الدولي.  فه���م ُيلقون 
بثقلهم خلف جهود وزير الخارجية األميركي جون كيري 
لوضع تسوية س���لمية من خالل خطتهم الفلسطينية - 
اإلسرائيلية المشتركة المسماة »كسر الجمود« على الرغم 
من األثر الوخيم الذي سيلحق بالحقوق الفلسطينية جراء 
ت  عدَّ

ُ
ذلك.  وعالوة على ذل���ك، تفيد التقارير بأن الخطة أ

دون مش���اركة المجتمع المدني الفلس���طيني، وال حتى 
السلطة الفلسطينية نفسها.

يش���ير هذا إل���ى أن الرأس���ماليين الفلس���طينيين 
المحليين الِش���لليين أصبحوا المستقِبل األول لمبادرات 
»الس���الم« الدولية.  وم���ن الصعب أن يص���دق المرء بأن 
خطة السالم التي يديرها هؤالء سوف تساهم في الدفع 
نحو تقري���ر المصير وتحقيق الحري���ة والعدالة للقضية 
 ربحية أخرى 

ً
الفلسطينية، بل من المرجح أن تشكل فرصة

لهؤالء المنتفعين من استمرار الوضع القائم.

طـــــارق دعـــنــــــا

مستشار في شبكة السياسات الفلسطينية )الشبكة(



12

السيطرة االجتماعية من خالل الديون ووسائل أخرى
كم���ا ف���ي بقاع أخ���رى م���ن العال���م، يق���وم النظام 
النيوليبرال���ي على آليات مختلفة للس���يطرة االجتماعية 
من أج���ل إخضاع األفراد والمجتمع ككل بش���كل يضمن 
استمرارية النظام القائم مهما كان جائرًا وتعسفيًا.  وفي 
الحالة الفلسطينية، تهدف أدوات السيطرة االجتماعية 
بشكل أساس���ي إلى تطبيع االحتالل، واختراق الجماعات 
التي تس���عى إلى مقاومته باس���تخدام وسائل مختلفة 
من أجل احتوائها وإخضاعها.  ولممارس���ات الس���يطرة 
االجتماعية في فلس���طين أثٌر مدم���ر بوجه خاص، ألنها 
ترتبط بمجموعة الضوابط االس���تعمارية التي يصممها 

االحتالل.
لقد س���عى الرأسماليون الِشلليون لممارسة السيطرة 
االجتماعية بواس���طة تس���خير المجتمع المدني لخدمة 
أهدافه���م، والعمل جنبًا إلى جنب م���ع الجهات المانحة 
الدولي���ة الكبرى.  ومن الطرق الت���ي يتبعونها في ذلك، 
إنش���اُء منظمات غي���ر حكومية كبيرة تن���زع إلى اختراق 
النس���يج االجتماع���ي بواس���طة تش���جيع قي���م معينة 
تصممها المؤسسات المالية والوكاالت اإلنمائية الدولية 
الس���تدامة النظام النيوليبرالي.  ومن المتوقع أن تنتقل 
قيم تلك المنظمات غي���ر الحكومية لتصل إلى منظمات 
المجتم���ع المدني األصيلة عبر مش���اريع بن���اء القدرات 

ومشاريع أخرى.
وثمة جانب آخر للس���يطرة االجتماعي���ة، يتمثل في 
تسهيل اإلقراض الخاص، الذي يشّجع ثقافة االستهالك 
ويوق���ع الكثيرين في فخ الديون.  فوفقًا لس���لطة النقد 
الفلس���طينية، قفزت القروض الفردية إلى حوالي مليار 
 بنحو 494 مليون في 2009.  

ً
دوالر أميركي في 2013 مقارنة

ر أن 75% م���ن موظفي القطاع الع���ام )94000 من  ويق���دَّ
س���تخدم الديون الشخصية 

ُ
أصل 153000( مِدينون.  وت

في المق���ام األول في تمويل االس���تهالك )بما في ذلك 
الرهن العقاري، وشراء الس���يارات، ودفع تكاليف الزواج، 
سَتثمر في أنشطة 

ُ
وش���راء األجهزة الكهربائية(، وقلما ت

إنتاجي���ة.  إن لهذه الحال���ة من المديونية الش���خصية 
تداعيات اجتماعية كبيرة ألنها تش���جع مذهب الفردية 
ه االهتمام بالش���واغل الشخصية الخاصة، ما يدفع  وتوجِّ
الناس على نحو منهجي إلى التخلي عن القضايا الوطنية 
ضِعف 

ُ
الحاس���مة.  وهي تع���زز الالمباالة السياس���ية وت

التفكي���ر الناقد والجه���ود المناهضة لطبيع���ة النظام 
القمعية.

ومن األساليب األخرى للسيطرة االجتماعية، استغالل 
العمال ف���ي المصان���ع المملوكة لبعض الرأس���ماليين 
المحليين، حي���ث يتقاضى العمال أج���رًا أقل بكثير من 
الح���د األدنى لألجور الذي حددته الحكومة مؤخرًا للقطاع 
الخاص والبالغ 1450 ش���يكاًل )377 دوالرًا أميركيًا(.  »على 
الرغ���م من أن العم���ال احتجوا على الح���د األدنى لألجور 
الذي أعلنته الس���لطة الفلس���طينية، ألنه ال يكفل الحد 
األدنى لمستوى المعيشة، ال يزال الكثيرون منا يعملون 
في ظ���روف مهينة، حي���ث تقل رواتبنا حت���ى عن 1000 
ش���يكل.  وم���ع ذلك، علين���ا أن نقَبل، وإال فإننا س���ُنرمى 
في الش���ارع« )مقابلة مع الكات���ب(.  ويتفاقم ما تتعرض 
له العمالة الفلس���طينية من اس���تغالل وس���يطرة جراء 
غياب االتحادات العمالية الفعالة، حيث عملت الس���لطة 

الفلس���طينية والرأسماليون -على حٍد سواء- على اختراق 
تلك االتحادات وإضعافها إلى حٍد كبير.

هن���اك مخ���اوف م���ن أن نظ���ام اس���تغالل العمال 
والس���يطرة عليه���م س���وف يتس���ع ويتمأس���س م���ن 
خ���الل المناطق الصناعي���ة المصممة لدم���ج رأس المال 
الفلسطيني واإلس���رائيلي واإلقليمي من أجل استغالل 
وفرة العمالة الفلس���طينية الرخيصة.  ووفقًا آلدم هنية، 
لن تطبق المناطق الصناعية قوانين العمل الفلسطينية 
أو اإلسرائيلية، أو مستويات األجور وشروط العمل األخرى 
المتبعة لدى الجانبين، وس���وف يكون الحق في تكوين 

االتحادات العمالية محظورًا.

تطبيع االحتالل على الطريقة االقتصادية
ب���ات التطبي���ع االقتص���ادي ُممأسس���ًا ف���ي مجموعة 
واس���عة من األنشطة المش���تركة مثل المناطق الصناعية 
المش���تركة ومنتديات األعمال اإلس���رائيلية الفلسطينية 
المش���تركة، واالس���تثمارات الفلس���طينية في إس���رائيل 
ل 

ِّ
ومستوطناتها، واإلدارة المشتركة للموارد المائية.  وُيمث

هذا أعلى مس���تويات النشاط التطبيعي في تاريخ النضال 
الفلس���طيني م���ن أجل التح���رر الوطني )انظ���ر الصفحات 
األكاديمي���ة والثقافية الخاصة بحركة مقاطعة إس���رائيل 
وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها لالطالع 

على تعريف التطبيع(.
دت بعض الجماعات العاملة في مجال حقوق اإلنسان  ندَّ
الفلس���طيني وتقرير المصي���ر علنًا ببعض الرأس���ماليين 
عين ببساطة  الفلسطينيين الِشلليين.  ورّد الرأسماليون مدَّ
بأنهم يس���عون إلى خدمة االقتصاد الفلس���طيني وصمود 
الشعب، في حين أن المشاريع المشتركة بين الفلسطينيين 
واإلسرائيليين تمثل في الحقيقة أقبح وجه للتطبيع بسبب 
عين القوة المحتلة 

ُ
حجمها واتساع نطاقها، وبخاصٍة ألنها ت

على التربح وعلى التغلغل أكثر فأكثر بهياكلها في األرض 
المحتلة.  وفيما يلي بضع أمثلة لمشاريع تطبيعية كبرى:

مدينة روابي
وه���ي مدين���ة منظمة تمث���ل أحد أكبر االس���تثمارات 
الخاصة ف���ي الضفة الغربية، وأحد أكثر المش���اريع الكبرى 
 للجدل، إذ تضرب مدينة روابي، س���واء بقبول وزراعة 

ً
إث���ارة

نحو 3000 شجرة تبرع بها الصندوق القومي اليهودي العام 
2009 )اقُتلعت الحقًا بس���بب االنتقادات( أو بالتعاقد مع ما 
يزيد على 10 شركات إسرائيلية لتوريد المستلزمات، مثااًل 
للترويج لتربح الشركات الخاصة والتطبيع االقتصادي على 

أنه »مشروع وطني«.

المناطق الصناعية
تطبق المناطق الصناعية في األراضي المحتلة المنطق 
نفس���ه المتبع في المناطق الصناعي���ة المؤهلة في األردن 
ومصر.  وهي تجس���د طموح ش���معون بيريس في »ش���رق 
أوس���ط جديد« ُينظر في���ه إلى إس���رائيل باعتبارها المركز 
مث���ل المناطق 

ُ
االقتص���ادي المهيم���ن في المنطق���ة.  وت

 كبي���رة أيضًا ألنها تدم���ج رأس المال 
ً
الصناعية إش���كالية

الفلسطيني واإلسرائيلي واإلقليمي في آليٍة عديمة الشفقة 
الستغالل العمالة الرخيصة الفلسطينية واألجنبية الوافدة 
على الس���واء.  وعلى الرغم من أن تلك المناطق تعود بالنفع 
على نخبة قليلة من رجال األعمال المحليين، فإنها تساهم 

س االحتالل. في تقدم منظومة السيطرة اإلسرائيلية وتكرِّ

االستثمارات الفلسطينية في إسرائيل 
والمستوطنات

تفيد إحدى الدراس����ات بأن رأس المال الفلس����طيني 
المستثَمر في إس����رائيل ومس����توطناتها غير القانونية 
يفوق بكثي����ر رأس المال الفلس����طيني المس����َتثمر في 
الضف����ة الغربية )ما بي����ن 2.5 و5.8 مليار دوالر مقابل 1.5 
مليار دوالر فقط ف����ي الضفة الغربية(.  وقد اتهمت وزارة 
االقتصاد الفلس����طينية الدراس����ة بأنها تفتقر إلى الدقة 
والموضوعية، في حين وصفها بعض االقتصاديين بأنها 
تعان����ي من مش����كالت منهجية بالغة.  وم����ع ذلك، يبقى 
فحواها جديرًا بالذكر.  وقد قال مصدٌر في وزارة االقتصاد 
للكات����ب إن »الكثي����ر من رج����ال األعمال الفلس����طينيين 
يس����تثمرون في المس����توطنات الصناعية مث����ل بركان 
ومعاليه أدوميم وغيرها من المجمعات الصناعية الزراعية 

في غور األردن.«
 أخرى إلى أن العديد من 

ٌ
 استقصائية

ٌ
وخلصت دراسة

الشركات الفلس���طينية تشارك في تبييض منتجات غور 
األردن، إذ غالبًا ما تحتال بوضع عالمة »منتج فلس���طيني« 
على منتجات المستوطنين الزراعية، ومن ثم تصدرها إلى 
األس���واق الدولية، وبالتالي تتفادى حمالت المقاطعة في 

بعض البلدان األوروبية.

التعاقد مع شركات األمن اإلسرائيلية

كش���ف تقري���ٌر ص���در مؤخ���رًا أن بع���ض الش���ركات 
الفلسطينية )فندق موفنبيك رام الله، وبنك األردن، والبنك 
Pal-« األهل���ي األردني، وبن���ك القاهرة عمان، وبال س���يف

Safe«( ترد أس���ماؤها ف���ي قائمة العمالء المس���تفيدين 
م���ن خدم���ات ش���ركة نيتاك���س )Netacs(، وهي ش���ركة 
أمنية إس���رائيلية يملكها اللواء في جيش االحتياط داني 
روتش���يلد الذي قاد قوات االحتالل اإلسرائيلي في الضفة 

 في المخابرات العسكرية.
َ

الغربية وجنوب لبنان وعِمل

الشراكة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين 

في المشاريع التكنولوجية

يعك���ف العديد م���ن رج���ال األعمال الفلس���طينيين 
على التعاون والتش���ارك مع ش���ركات إسرائيلية في مجال 
التكنولوجيا المتطورة.  ومن أمثلة ذلك مش���روع »صدارة« 
���س هذا المش���روع  ال���ذي يتخذ م���ن رام الله مقرًا له.  أسَّ
 من 

ٌ
س���عيد ناش���ف ويادي���ن كوفم���ان، ويديره فري���ق

الخبراء اإلس���رائيليين والفلس���طينيين في مجال االبتكار 
التكنولوجي وخدمات اإلنترنت.  وقد نشرت مجلة »فوربس« 
ط الضوء على دور ش���ركة »سيس���كو 

ِّ
تقريرًا مطواًل ُيس���ل

سيستمز« اإلس���رائيلية في الجمع بين خبراء التكنولوجيا 
المتط���ورة اإلس���رائيليين ورجال األعمال الفلس���طينيين 
للمس���اعدة في النهوض باالقتصاد الفلسطيني على غرار 
النموذج اإلس���رائيلي الناجح المتمثل في »أمة الش���ركات 
الصاعدة«.  ويكش���ف التقري���ر أيضًا ع���ن أن العديد من 
الش���باب الفلس���طيني في مجال التكنولوجي���ا المتطورة 
يتلقون دعوات لاللتقاء بنظرائهم اإلس���رائيليين والعمل 
معهم ف���ي الكواليس وه���ي »مجرد واحدة من عش���رات 

 على األعم���ال واألخذة في االنتش���ار 
َّ
الح���وارات المرك���زة

بهدوء -وفي حاالت كثيرة بالس���ر- في جميع أنحاء األرض 
المقدسة.«

ما الذي يجب عمله؟
إن النف���وذ السياس���ي واالجتماعي الذي يمارس���ه 
الرأس���ماليون الفلس���طينيون الِش���لليون واستمرارهم 
ف���ي التطبيع االقتص���ادي م���ع االحتالل اإلس���رائيلي، 
ينبغي أن يثير قلق الحريصين على مس���تقبل القضية 
الفلس���طينية.  فبسعيهم الحثيث وراء الربح دون اعتبار 
الحقوق األساس���ية والتطلعات الوطنية الفلس���طينية، 
تمادى هؤالء الرأسماليون كثيرًا.  إن أساليبهم في فرض 
الس���يطرة االجتماعية والسياسية وتواطؤهم المفضوح 
 بنيوية في س���بيل 

ً
���ل عقبة

ِّ
في مش���اريع التطبيع يمث

ض المسعى الفلسطيني  النضال ضد االس���تعمار، ويقوِّ
إلقامة العدالة.  وفي هذا الصدد، ثمة خطوات عدة يجب 

اتخاذها، ومنها:
يجب أن يقاوم رجال األعمال والمستثمرون المحليون 
المحاوالت اإلسرائيلية الس���اعية إلى إشراك رأس المال 
الفلسطيني في مش���اريع التطبيع.  فما من تشارٍك بين 
رأس المال الفلسطيني والش���ركات اإلسرائيلية يمكنه 
أب���دًا أن يخ���دم التنمية الوطنية الفلس���طينية وصمود 

الفلسطينيين.
ر إليها 

َ
يجب على السلطة الفلس���طينية، لكي ال ُينظ

���ذ لوائح تنفيذية 
ِّ
م وتنف عل���ى أنها متواطئ���ة، أن تصمِّ

رق اس���تثمار رأس المال الفلسطيني، وال بد لها 
ُ
توجه ط

أن تراقب هذه العملية عن كثب وبدقة لكي تحرَص على 
أنها تخدم األه���داف الوطنية الفلس���طينية.  وينبغي 
وضع آليات فعالة لفرض المس���اءلة العامة بحيث تشمل 
القطاع���ات االجتماعي���ة المتنوع���ة والجه���ات الفاعلة 

األصيلة في المجتمع المدني.

تضطل���ع منظم���ات المجتمع المدني والمؤسس���ات 
األكاديمية بدوٍر مهم من خالل الدراس���ات التي تجريها 
ولفت األنظار إلى هذه المس���ألة.  ومع ذلك، ال بد من فعل 
وا 

ّ
المزيد لمحاسبة الرأسماليين الفلسطينيين الذين ضل

الس���بيل، كما تفعل حرك���ة المقاطعة بي���ن حين وآخر.  
وينبغي إطالق حمالت مس���تمرة إلضعاف موقفهم ونبذ 

تبريراته.
 تنمية االس���تثمارات واألعمال 

ُ
يجب أن تأخذ عملية

 اإلنس���ان الفلس���طيني وكرامته في عين االعتبار، 
َ

حقوق
عل���ى  االعتم���اد  مس���تويات  تدريجي���ًا   

َ
���ض

ِّ
خف

ُ
ت وأن 

المساعدات الدولية وعلى االقتصاد اإلسرائيلي، لتهيئة 
الظروف األساسية ألشكال النضال والصمود المختلفة.  
وعلى وج���ه التحديد، ينبغي تطوير نموذج للتنمية على 
أس���اس مفهوم االقتصاد المق���اوم القائم على االعتماد 
على الذات واالكتفاء الذاتي، وإعادة توزيع الثروة الوطنية 
توزيعًا عاداًل، ووجود بيروقراطية تخدم أجندة سياس���ية 
واقتصادي���ة واجتماعية وإنمائي���ة ديمقراطية تتمحور 

حول العنصر البشري.
يقتض���ي التغيي���ر المطل���وب إعادة هيكل���ٍة كبرى 
لإلطار السياس���ي العام.  وأكثر من أي شيء آخر، يحتاج 
الفلس���طينيون إلى قيادٍة مكرس���ٍة لمقاوم���ة االحتالل 
والس���عي إلى إحراز حق���وق الفلس���طينيين في تقرير 

المصير، والتحرر، والعدالة، والمساواة.
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الجلسة الثالثة

 عمر البرغوثي

)BDS( العضو المؤسس للحملة الفلسطينية الخاصة بالمقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل، وحركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل

مقدمة
حس���ب ُمعجِم المعاني، هناك معاٍن عديدة لفعل 
ع   بموضوع ه���ذه المقالة هو: طبَّ

ً
ّب���َع«، أكثرها صل���ة

َ
»ط

َمه االنقياد والمطاوعة.
ّ
الُمْهَر: عل

إن التطبيَع إذًا في أبسط تعريٍف هو إظهاُر الشيِء 
 كائٍن ما 

ُ
 طبيعَته، أو تروي���ض

ُ
بش���كٍل زائٍف يخال���ف

 عكَس طبِع���ه.  وكال الش���كلين، التزييفّي 
َ

ليتص���رف
والترويض���ّي، متالزمان ف���ي التطبي���ع المعاصر الذي 
 
ُ
استش���رى ف���ي حقبة أوس���لو.  لكي تك���وَن مناهضة
 ومقنع���ة، يجب أن تجمَع بين المبدئيِة 

ً
التطبيع فعالة

والحساس���يِة لس���ياق الزمان والم���كان؛ أي أن تتجنَب 
العقائدّية الجامدة واألصولّية.

، والفلس���طينّي خاصة، مع 
ً
إن التطبيَع العربيَّ عامة

إسرائيل، ككيان احتاللّي، اس���تعمارّي وعنصرّي، ومع 
مؤسس���اتها وممثليها، يعدُّ من عناصر االستراتيجية 
إلى اس���تعماِر  الس���اعية  اإلس���رائيلية والصهيونية 
عقولنا، بعد النجاِح في استعماِر أرِضنا وثقافِتنا.  على 
الرغم م���ن تصاعد موجة التطبيع، بش���كل هائل، بعد 
���ة في 1993، فإّن 

ّ
التوقيع على اتفاقية »أوس���لو« المذل

 نكبة 1948.
َ

جذوَر التطبيِع تمتدُّ إلى ما قبل
ففي مقالته الش���هيرة، »الج���داُر الحديدّي«، على 
س���بيل المث���ال، والصادرة ف���ي 1923، حاج���ج الزعيم 
الصهيونّي اليمينّي زئيف جابوتنسكي أن االستعمار 
اليهودي لفلسطين، وهكذا سماه، ال يمكن أن يترسخ 
م���ن خالِل اتفاٍق طوعّي مع الس���كان األصليين العرب، 
 

ٌ
فحس���ب رأيه: »ال يمكن إال أن يكوَن لالستعماِر هدف
واح���ٌد فقط، وعرب فلس���طين ال يمك���ن أن يقبلوا هذا 
اله���دف.  إنه يكمن ف���ي طبيعة األش���ياء، وفي هذا 

الصدد بالذات ال يمكن تغيير الطبيعة.«
 جابوتنس���كي له���ذه المعضلة هو 

ُّ
لذلك، كان حل

بناء جدار حديدّي نفس���ّي باس���تخدام القوة الهائلة 
والممنهجة ضد الع���رب حتى يفقدوا أي بصيِص أمل 
في االنتصار على االس���تعمار وحتى يس���لموا بأبدية 

وجود وهيمنة المستعمرين في فلسطين.
ويستنتج جابوتنسكي بأنه فقط عندئذ »يمكن أن 
تنطلق المفاوضات لتحقيق الس���الم ]مع العرب[ على 
 وس���ط يقوم على قبوِل الحقائق بداًل من 

ٍّ
أس���اس حل

الحقوق«.
 »الجدار الحديدي« 

ّ
منذ ذلك الحين وحتى اآلن، ظل

بأش���كاِله، بم���ا فيها اإلس���منتّي الحال���ّي، في صميم 
األيديولوجي���ة الصهيونية في س���عِيها الدؤوب إلى 
استعمار عقولنا وكّي وعينا باستحالة النصر وبضرورة 
قبول االستعمار االس���تيطانّي اإلحاللّي ألرِضنا وسلِب 
حقوِقنا، ال كقدٍر محتوم ال بّد من تقّبله وحسب، بل كأمر 

طبيعّي أساسًا.
إن أه���مَّ أه���داِف ه���ذا الج���دار التطبيع���ّي، إذًا، 
تتلخص ف���ي خفِض س���قِف توقعاِتن���ا ومطالِبنا بما 
يتالءُم مع مخططاِت العدّو للسيطرة على أكبر مساحة 
ممكنة من أرض فلس���طين التاريخي���ة، بأقل عدد من 
الس���كان األصليين؛ العرب الفلسطينيين، وهي نفس 
اس���تراتيجية االس���تعمار االس���تيطاني اإلحاللّي في 
العال���م الجديد، على الرغم من االختالف بين الحالتين، 
بالذات لناحية عدم قدرة إسرائيل في العصر الحديث 

التطبيع: سالح إسرائيلي فعال في مواجهة 
حركة المقاطعة

على القيام بإبادة من الطراز القديم للس���كان األصليين، 
ما حداها التباع اإلبادة المتدحرجة والبطيئة كبديل، كما 
ى ف���ي عدوانها المتكرر على قط���اع غزة وحصارها 

ّ
يتجل

المستمر له.

خفض سقف الطموح الوطني الفلسطيني
بعد س���نوات من اس���تعمار العقول الناجح نس���بيًا، 
 المس���ؤولين الفلسطينيين يتحدث بصراحة 

ُ
بات بعض

 الوحيدة للوصوِل 
ُ
بأن »المفاوضات« هي االس���تراتيجية

 أن ما ُيس���ّمي بتفاوض 
َ
لحقوِقن���ا، متجاهلي���ن حقيق���ة

)negotiation( م���ع دولة االحت���الل في هذه الظروف ال 
يعدو كوَنه نفيًا )negation( تدريجيًا لحقوق الش���عِب 
 شرعنِة ذلك بإضفاِء صفٍة رسمية 

َ
الفلس���طينّي، ومحاولة

فلس���طينية وعربي���ة عليه.  ه���ذه ليس���ت بمفاوضاٍت 
 السّيَد 

ُ
حقيقّية، لسببين بسيطين: أواًل، العبُد ال يفاوض

أب���دًا، فإما أن يس���تجديه وإم���ا يقاوُمه ليصب���ح ندًا ثم 
يفاوضه.  ثانيًا، المفاوضات الجدّية في حاالت االستعمار 
المماثل���ة لحالِتن���ا الفلس���طينية ال تأت���ي إال كجزٍء من 
اس���تراتيجية نضالية وكتتويج لتعديِل موازين القوى، 
من خالِل المقاومِة بأش���كاِلها، إلجبار العدوِّ على التراجِع 
والتسليِم بحقوِق الش���عِب الواقِع تحَت االستعمار.  فما 
بالك���م والحال هنا هو الس���تعمار اس���تيطاني إحاللّي، 
يسعى إلى تشريد واس���تبدال الشعب األصالني برمته، 

ال التوصل لتسوية معه؟
إن التطبي���ع، بمعنى التطويع اإلس���رائيلي لفئة من 
شعبنا واستخدامها كورقة توت، قطع شوطًا مهمًا بحيث 
أدمنت هذه الفئة، الصغيرة عددًا ولكن القوية بنفوذها 
االقتصادي وأدوات قمعها، على الهزيمة وعلى التكّيف 
م به كانتصاٍر للمشروِع الصهيوني.  فاندمجت 

ّ
سل

ُ
مع ما ت

مصالُح بعِض أصحاب رؤوس األموال الفلس���طينيين مع 
ط���اُب المهيمن يتعامل 

َ
اقتصاد االحت���الل، وأصبح الخ

مع العدّو كطرف عادّي، وف���ي الكثير من األحيان كدولة 
صديق���ة تثير اإلعج���اب العجيب على الرغ���م من وجود 
»بعض المش���اكل« معها وحس���ب.  فقد نج���ح تطويُع 
بعِض المسؤولين الفلس���طينيين فأصبحوا »معتدلين« 
يقّدس���ون الُمدّنس وُيدّنس���ون الُمقّدس؛ أي يقدسون 
أوس���لو والتنس���يق األمنّي ف���ي الوقت نفس���ه الذي ال 
يفوتون فيه فرصة لنزع القدسية عن حقوقنا األساسية، 
 الع���ودة، وال يكترثون فعاًل لتدنيس جيش 

ّ
وأهمها حق

االحت���الل والمس���تعمرين للق���دس، وال الس���تعمارها 
سون قيمة شهدائنا وجرحانا وأسرانا 

ّ
المتسارع، بل ويبخ

البواسل بالتهّرب من اس���تحقاق االنضمام لميثاق روما، 
ال���ذي يمكننا من محاكمة مجرمي الحرب اإلس���رائيليين 

ومسؤولي الشركات التي تنتهك حقوقنا.
ص المقولة الش���هيرة لمسؤولة فلسطينية، 

ّ
لخ

ُ
ربما ت

»ال نري���ُد أعداًء إلس���رائيل«، جوه���َر أزمِتنا السياس���ية 
واألخالقية والثقافية اليوم كشعٍب وأمة.

إن هذا التطبيع للعقلية الرس���مية الفلس���طينية، 
المدافع���ة عن مصالح ش���ريحة اقتصادية ضّيقة، أدى 
إل���ى التقليص التدريج���ي ألهداف النض���ال الوطني 
الفلس���طيني، كما عّبرت عنها قي���ادة منظمة التحرير 
الفلسطينية )م.ت.ف(، منذ تأسيس المنظمة في 1964 
وانطالقة الثورة الفلسطينية المعاصرة في 1965، التي 
قادته���ا حركة التحري���ر الوطني الفلس���طيني »فتح«.  

فمن تحري���ر كامل التراب الوطني، إلى دولة 
ديمقراطي���ة علماني���ة على كامل الت���راب، إلى 
الحل »المرحلّي« الذي يدعو إلى تأسيس سلطة وطنية 
فلسطينية على أي شبر يتحرر من أرض فلسطين، إلى 
إقامة الدولة الفلس���طينية على حدود األراضي المحتلة 
العام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها مع تأكيد حق 
العودة لالجئين، إلى دولتين لش���عبين مع تبادل أراٍض 
لضمان احتفاظ إس���رائيل بكل »الكتل االس���تيطانية« 
)ومعظ���م الق���دس المحتلة معه���ا(، وأه���م األراضي 
الزراعية وموارد المياه، إلى التلميح بإمكانية التنازل عن 
حق العودة، من خالل تبني صيغة »العودة إلى أي مكان 
في الوطن« )كما كشفت األوراق السرية لل�«مفاوضات«(، 
أو ح���ل لالجئين »متفق عليه« مع إس���رائيل، ما يؤش���ر 
ل�«عودة« رمزي���ة إلى الضفة وغزة فق���ط، إلى التصريح 
بعدم الرغبة في »إغراق إس���رائيل بماليين الالجئين«، 
وصواًل إلى إبداء االستعداد لالعتراف بإسرائيل كدولة 
يهودية؛ أي لنس���ف المش���روع الوطني الفلس���طيني 

برمته.

ف���ي زم���ن الّتَصّح���ر الوطن���ي الذي نعيش���ه، من 
الس���هولة أن ني���أس لع���دم قدرِتن���ا عل���ى مواجهة 
الصحراء وعواصفه���ا العاتية.  ولكن إذا فهمنا أن أحد 
عناصر االس���تراتيجية يكمن في »تقطيع المش���كلة« 
المس���تعصية على الحل، أي النظر إل���ى أجزائها التي 
نس���تطيع فعل ش���يء عملّي تجاهها، يحثنا الواجب 
الوطني واألخالقي لخلق »واحات« خصبة بعملنا المبدع 
وخططنا المدروسة وحمالتنا المبنية على رؤى واقعية 
وطموحة ف���ي آن، بداًل م���ن محاولة هزيم���ة الصحراء 
ككل.  وعندم���ا تتزايد هذه الواحات وتبدأ بالتش���بيك 
مع بعضها البع���ض، تخلق واقعًا نوعيًا جماعيًا جديدًا 
ق���ادرًا على صّد الصح���راء، في البداي���ة، ثم »تخضير« 

أراٍض كانت قد ابتلعتها من قبل.

حركة مقاطعة إسرائيل كواحة

إحدى ه���ذه الواحات ه���ي حركة المقاطع���ة، التي 
أصبح���ت اليوم ظاهرة عالمي���ة. لقد هّيأ ن���داُء مقاطعة 
إس���رائيل وسحب االس���تثمارات منها وفرض العقوبات 
عليها )BDS(، الصادُر عن الغالبيِة الساحقة من المجتمع 
 لتجاوِز صحراء السياسة 

َ
الفلس���طيني في 2005، األرضية

الفلس���طينية الرسمية التي فش���لت في حماية األرض 
الفلسطينية من النهب المس���تمر وفي حماية اإلنسان 
الفلس���طيني من جرائم االحتالل والمس���تعمرين، بخلق 
مس���احة للعمل الفردي والجماعي المبدع، المؤثر والقادر 
على المس���اهمة في إحداث تغيي���ر حقيقي في موازين 

القوى.
ف���ي ذروة قوته���ا االقتصادية والعس���كرية، بالذات 
النووية، وعلى الرغم من فرض هيمنِتها على دوائر القرار 
األميركي فيما يتعل���ق بالمنطقة العربية وجوارها ككل، 
وبالتال���ي حصانتها على المس���توى الرس���مي األوروبي 
كذل���ك، وعلى الرغم م���ن ضعف القيادة الفلس���طينية 
وانهيار س���قف الطموح الرس���مي إلى أدنى مستوى له 
منذ انطالقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، فإن إسرائيل 
تش���عر اليوم بالتهديد على نحو غي���ر معهود منذ زمن. 
لك���ن هذه الم���رة، للمفارقة، يأتي التهدي���د، جزئيًا، من 
حركة مقاومة شعبية ومدنية تستند إلى القانون الدولي 

وتستمد مبادئها من اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان.
ففي حزيران 2013، قررت الحكومة اإلسرائيلية بشكل 
 ،)BDS( رس���مي أن الحركة العالمية لمقاطعة إس���رائيل
التي أطلقها المجتمع الفلس���طيني بغالبيته الس���احقة 
في 9 تموز 2005، باتت تش���كل »تهديدًا اس���تراتيجيًا« 
للنظام اإلسرائيلي الذي يجمع بين االحتالل واالستعمار 
االس���تيطاني والفصل العنصري )األبارتهايد(.  في ضوء 
ذلك، قررت الحكومة اإلس���رائيلية نقل مسؤولية محاربة 
حركة المقاطعة إلى وزارة الشؤون االستراتيجية، بعد أن 
ى هذا 

ّ
كان���ت وزارة الخارجي���ة، أي وزارة البروباغاندا، تتول

الملف.
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ل الحّد األدنى 

ّ
ش���ك

ُ
 ش���روط ت

َ
حّدد ن���داء )BDS( ثالثة

المطل���وب لكي يمارَس الش���عب الفلس���طيني في الوطن 
ه غي���َر القابل للتصرف ف���ي تقرير المصير: 

ّ
والش���تات حق

إنهاء احتالل جميع األراضي العربية التي احتلت في 1967، 
بما في ذلك إزالة المستعمرات والجدار؛ إنهاء نظام التمييز 
العنص���ري )األبارتهايد( القائم في أراضي العام 1948 ضد 
الجزء من ش���عبنا الذي يحمل الجنسية اإلسرائيلية؛ عودة 
���ّردوا منها؛ أي أن 

ُ
الالجئي���ن إلى دياره���م األصلية التي ش

بّدد االنطباع الذي ساد بين الكثيرين بعد 
ُ
حركة المقاطعة ت

توقيع اتفاقية أوس���لو الكارثية بأن الش���عب الفلسطيني 
ه بالفلس���طينيين المقيمين ف���ي األراضي 

ُ
يمك���ن اختزال

المحتلة العام 1967، دون فلسطينيي 48 ودون الالجئين.
تتواف���ق هذه الحق���وق األساس���ية الثالثة م���ع األجزاء 
األساس���ية الثالثة المكّونة للشعب الفلسطيني: فلسطينيو 
الش���تات، ويش���كلون 50% من الفلس���طينيين ف���ي العالم؛ 
الفلس���طينيون في األرض المحتلة العام 1967، ويش���كلون 
38% من الشعب الفلسطيني، وفلسطينيو 48 )حاملو جنسية 

دولة إسرائيل( ونسبتهم 12% من الشعب الفلسطيني.
امتدادًا لتاريخ الش���عب الفلس���طيني الحافل بالنضال 
الس���لمي والش���عبي، ومن ضمنه تجارب المقاطعة، سيما 
في االنتفاض���ة األولى، وتأثرًا بتج���ارب النضال في جنوب 
أفريقيا بقيادة نلس���ون مانديال، وحرك���ة الحقوق المدنية 
ف���ي الوالي���ات المتحدة بقي���ادة مارتن لوثر كنغ، س���عت 
حركة مقاطعة إس���رائيل إلى عزل إس���رائيل بشكل شامل، 
وفي جميع المجاالت )األكاديمي���ة، والثقافية، والرياضية، 
والعسكرية، واالقتصادية(، كما قاطع العالم جنوب أفريقيا 

خالل حقبة نظام الفصل العنصري.
إن حركة المقاطعة، كحركة حقوق إنسان تتبنى النضال 
السلمّي، ترفض كل أشكال العنصرية، بما فيها العنصرية 
ضد اليهود؛ أي أننا نمّيز بين اليهودية والصهيونية، وبين 
يهود العالم من جهة، ودولة إس���رائيل االس���تعمارية من 

جهة أخرى.
إن تتالي نجاحات حرك���ة المقاطعة منذ انطالقها قبل 
تس���ع س���نوات، وبالذات انتصاراتها النوعية مؤخرًا، تؤشر 
عل���ى مرحلة جديدة، قد تواجه إس���رائيل فيها عزلة دولية 
ل حركة المقاطعة 

ّ
غير مس���بوقة.  لذلك، ال بّد من أن تش���ك

عنصرًا رئيسيًا من عناصر استراتيجية النضال الفلسطيني 
من أجل حقوقنا الشاملة.

يعكس الهلع اإلس���رائيلي من حركة المقاطعة التطّور 
الملح���وظ ف���ي اإلج���راءات المتعلقة بالمقاطعة وس���حب 
االس���تثمارات الت���ي اتخذته���ا صناديق تقاع���د ضخمة 
وشركات وبنوك، بالذات في أوروبا، ضد شركات ومؤسسات 
إس���رائيلية متورطة في االحتالل واالس���تيطان.  ففي هذا 
Gates Foun- )العام وحده، س���حب صندوق بيل غيت���س 
dation( اس���تثماراته بالكامل، وقيمتها 182 مليون دوالر، 
من ش���ركة )G4S( األمنية بس���بب تورطها ف���ي انتهاكات 
حقوق اإلنس���ان، ومن ضمنه���ا االنتهاكات اإلس���رائيلية، 
 United Methodist( كذلك فعلت الكنيس���ة الميثودية
Church(، إحدى أكبر الكنائس البروتستانتية في الواليات 
المتحدة.  وقبل أش���هر قليلة أقرت الكنيس���ة المشيخية 
)Presbyterian Church USA( س���حب استثماراتها من 
Motorola Solu-(و  ،)Caterpillar(و  ،)HP )الش���ركات 
tions(، لتورطها جميعًا في انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي 

للقانون الدولي.
وقبل أس���ابيع، حققت حركة المقاطع���ة )BDS( إنجازًا 
نوعيًا في الكويت، حيث اس���تثنت بلدية الكويت ش���ركة 
»فيوليا« الفرنس���ية« من عق���د قيمته 750 ملي���ون دوالر، 
تلبية لنداء وجهناه إليها قبل أش���هر، كما اضطرت الشركة 
لالنس���حاب من عقد كويت���ي آخر قيمت���ه 1.5 مليار دوالر، 
لتصبح القيمة اإلجمالية للعقود التي خس���رتها الش���ركة 
حوالي 26 مليار دوالر من���ذ انطالق حملتنا لمقاطعتها في 

تشرين الثاني 2008.
وهناك عش���رات اإلنجازات النوعية األخرى في المجال 
االقتصادي والثقافي واألكاديمي التي ال تتس���ع المساحة 
لطرحها هنا، ويمكنكم قراءتها على موقع حركة المقاطعة 

.)BDS(
بس���بب نمّو حركة المقاطعة وتطرف إسرائيل اليميني 
بش���كل حاد أسقط كل قناع، تدنت ش���عبية إسرائيل بين 

ش���عوب العالم إل���ى أدنى المس���تويات، بحيث باتت 
تنافس كوريا الش���مالية على موقع ثالث أس���وأ دولة 
في العالم من حيث الش���عبية، حسب نتائج استطالع 
 

ّ
الرأي العالمي )GlobeScan(، الذي تجريه )BBC( كل
عام.  كل هذا خل���ق انطباعًا لدى قيادات وأحزاب دولة 
االحتالل ب���أن عزلتها الدولية آخذة ف���ي النمو، وأن ما 
أس���ميها ب� »اللحظة الجنوب أفريقية« باتت أقرب من 
ذي قبل.  ومع انتشار صور المذابح اإلسرائيلية األخيرة 
في غزة، تخشى إسرائيل من تفاقم عزلتها أكثر بكثير 

من السابق، لذا تلجأ أكثر إلى سالح التطبيع.

التطبيع كورقة التوت وآثاره على نضالنا 
الوطني وحركة المقاطعة تحديدًا

تسترش���د اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة 
إس���رائيل بتعريف التطبي���ع الذي أق���ر باإلجماع في 
المؤتمر الوطني األول لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب 
 )BDS( االس���تثمارات منها وفرض العقوب���ات عليها
الذي عقد في تشرين الثاني 2007، وشارك فيه ممثلو 
جميِع القوى السياس���ية )وعلى رأس���ها حركة »فتح«( 
وجميع األط���ر النقابية واالتحادات الش���عبية وممثلو 
ش���بكات المنظمات األهلية وغيرهم.  أهم ما في هذا 
التعريف هو أن العالقة بين طرف فلس���طيني أو عربي 
من جهة وطرف إس���رائيلي من جه���ة أخرى، يجب أن 

يتوفَر فيها شرطان ضرورّيان كي ال تشكل تطبيعًا:

أن يعت���رف الطرف اإلس���رائيلي بحقوق ش���عبنا 	 
األساس���ية بموجب القانون الدول���ّي )بما فيها حق 

العودة(.
 نفُسها شكاًل من أشكاِل النضاِل 	 

ُ
أن تكوَن العالقة

المش���ترك ضد االحتالل واألبارتهايد واالستعمار 
اإلسرائيلي.

يعد التطبيع من أهّم معيقات حركة المقاطعة، بل 
ربما يكون أهّم سالح بيد إسرائيل لمحاولة فك عزلِتها 
النظر  بغض  المقاطعة.   سببها 

ُ
ت التي  المتصاعدة 

المجتمع  »الختراق«  البعض  محاولة  فإن  النوايا،  عن 
التطبيعية  والمشاريع  اللقاءات  خالل  من  اإلسرائيلي 
الوطنيِة  القيِم  وتقويِض  مجتمِعنا،  اختراِق  إلى  أدت 
على  للتغطيِة  التوِت  ورقِة  وتوفير  فيه،  واألخالقيِة 
والتطهيِر  ألرِضنا  الشرِس  اإلسرائيلّي  االستعماِر 
العرقّي المستمرِّ لشعِبنا في النقب والقدس واألغوار 
 هناك.

ُ
وغيِرها، وعلى حصاِر غزة والمجازر التي تقترف

ّر 
َ
ق

ُ
إن كانت معايير المقاطعة ومناهضة التطبيع ت

في اللجنة الوطنية للمقاطعة من خالل حوارات وجدل 
مجتمعي واس���ع وعلى مدى زمن طويل نس���بيًا، فإنها 
قابلة للتطوير والتعديل حس���ب تطّور الوضع والوعي 
السياس���ي والنضالي لش���عبنا. ولكن المه���م هو أن 
 يتبع 

ّ
 على هذه المرجعية الجماعية، وإال بات كل

َ
نحافظ

معاييَره الخاصة للتطبيع، التي بالضرورة تس���تثني ما 
يقوم به من مش���اريع ولقاءات مع اإلسرائيليين، بحجة 

أنه »مختلف«، و«يصر على األجندة الفلسطينية«!
ل���م نَر في التاري���خ مجتمعًا اس���تعماريًا غارقًا في 
العنصرية يتن���ازل طوعًا عن اس���تعماره واضطهاده 
لش���عب مقهور دون مقاومة وضغط فّعال من الداخل 
والخارج.  إن كفاَحنا الشعبي والمدني داخليًا، مصحوبًا 
بمقاطعة عالمية متنامية وفعال���ة، لقادر على إحداث 
أعم���ق اختراق للمجتمع الصهيون���ي.  والتطبيع، دون 

شك، يستخدم لتقويض هذه المقاومة.
التطبيع الرسمي: ويشمل ما يسمى ب�«التنسيق 
األمني«، وهو أخطر أشكال التطبيع، واللقاءات الرسمية 
مع مجموعات الضغط الصهيونية في العالم واألحزاب 
اللقاءات،  اإلس���رائيلية وممثليها، فهذه  الصهيونية 
كما نص بيان للجنة الوطنية للمقاطعة، »ال تساهم في 
إحداث أدنى تغيير إيجابي على الموقف اإلس���رائيلي 
لصالح حقوقنا الوطنية، بل على العكس تس���اهم في 
تعنت هذا الموق���ف وفي إضعاف الق���وى المناصرة 

لحقوقنا«.
وأردف البي���ان »إن ه���ذه اللق���اءات والمش���اريع 
التطبيعية المس���تمرة تس���هم في إضع���اف القيم 
واألخ���الق الوطنية في مجتمعنا الفلس���طيني المؤيد 

بغالبيت���ه الس���احقة لمقاوم���ة االحت���الل واألبارتهايد 
اإلس���رائيلي بشتى الوس���ائل المتاحة ش���عبيًا ومدنيًا.  
ففي س���ياق حمى التطبيع الرس���مي هذه، بدأنا نشاهد 
ظواهر غريبة عن مجتمعنا الفلسطيني، مثل قيام بعض 
الشباب الفلس���طيني بحمل جنود االحتالل، بسالحهم، 
على األكتاف كاألبط���ال والرقص بهم ومعهم في حفل 
زف���اف ف���ي مدينة الخلي���ل، كما أفادت بعض وس���ائل 
اإلع���الم، تلك المدينة التي قدمت وتقدم خيرة ش���بابها 

شهداء وأسرى من أجل الحرية والعدالة والعودة.«
»إن األثر السلبي لهذا النهج التطبيعي على قضيتنا 
الوطني����ة، ل����م يقتصر عل����ى الصعيد المحلي فحس����ب، 
بل تج����اوزه ليمتد عربي����ًا، معطيًا مب����ررًا، أو غطاء، لبعض 
الحكومات والمؤسسات والفعاليات العربية لبناء عالقات 
تطبيعي����ة مع دولة االحتالل ومؤسس����اتها.  أصبح بعض 
الدول الخليجية، على سبيل المثال، ينسق أمنيًا مع دولة 
االحتالل، بينما أش����ارت تقارير بريطاني����ة إلى قيام دول 
عربية عدة )منها اإلمارات العربية المتحدة( بشراء أسلحة 
إسرائيلية في فترات مختلفة.  والتطبيع آخذ في االنتشار 
في المجاالت السياحية والثقافية واألكاديمية والزراعية 
في بلدان عربية عدة، من أبرزها األردن والمغرب، على الرغم 
من أواصر التضامن المتينة والمميزة التي تربط الشعبين 

األردني والمغربي الشقيقين بقضية فلسطين«.

التطبي���ع االقتصادّي: ويش���مل ما ُيس���ّمى بالغرفة 
التجارية اإلس���رائيلية - الفلس���طينية، ومنتدى األعمال 
الفلس���طيني الدولي )PIBF(، واالستثمار الفلسطيني في 
المس���تعمرات، وأخطرها مؤخرًا ما يس���مى بمبادرة »كسر 
الجمود«، والتي نعَتْتها اللجنة الوطنية للمقاطعة بمبادرة 
»بي���ع الحقوق«.  وفي كل هذه المش���اريع، يتعاون بعض 
كبار رجال -وس���يدات- األعمال الفلس���طينيين مع بعض 
مجرمي الحرب اإلسرائيليين من أصحاب الشركات الكبيرة.

وكانت اللجنة الوطني����ة للمقاطعة قد أدانت التطبيع 
الخطير في مش����روع مدينة »روابي«، سواء من ناحية قبول 
أشجار كتبرع مما يسمى ب�«الصندوق القومي اليهودي«، 
وه����و من أهم أدوات االس����تعمار الصهيون����ي ألرضنا، أو 
التعاقد مع دوف فايس����غالس كمستش����ار قانوني على 
الرغم من كونه مستشار شارون سابقًا الذي دعا إلى وضع 
الفلسطينيين في غزة على ِحمية ليشارفوا على المجاعة، 
أو التعاقد مع مهندس معماري إسرائيلي صّمم مستعمرة 

صهيونية داخل أسوار القدس القديمة المحتلة.

التطبي���ع األكاديمي والثقاف���ي: يحاجج بيان للحملة 
الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل، 
بأن أس���باب المشاركة في مشاريع التطبيع تعود، أحيانًا، 
»إلى عدم اإلدراك السياس���ي إلس���قاطاته وتأثيره الضار 
عل���ى نضالنا الوطن���ي، ولكنها في الكثي���ر من األحيان 
ليس���ت س���وى نتيجة لتفضي���ل المصالح الش���خصية 
الضّيق���ة على المس���اعي الجمعي���ة لمقاوم���ة الفصل 

العنصري واالضطهاد االستعماري اإلسرائيلي«.
»كل م���ا كان على أي طرف إس���رائيلي يس���عى إلى 
الحص���ول على تمويل س���خي لمش���اريعه أن يفعله هو 
إدخال شريك فلسطيني في المشروع، والعكس صحيح.  
ر هذا النوع من التعاون الفلسطيني اإلسرائيلي غطاء 

ّ
وف

كاماًل لالحتالل اإلس���رائيلي وممارس���اته االس���تعمارية 
والعنصري���ة، كم���ا أض���ّر ش���ديد الض���رر بالمس���اعي 

الفلسطينية للتحّرر وتقرير المصير«.

من أبرز أمثلة التطبيع األكاديمي المشاريع التطبيعية 
الكثيرة في جامعة القدس، أبو ديس، على الرغم من قرار 
مجلس الجامعة بعد العدوان عل���ى غزة في 2009 بإنهاء 
 من أكثر أمثلة استخدام التطبيع لضرب 

ّ
التطبيع.  ولعل

حرك���ة المقاطع���ة وضوحًا قيام رئي���س جامعة القدس 
في 2005، في خضم الصراع لتثبيت قرار نقابة أس���اتذة 
الجامع���ات البريطاني���ة بمقاطعة جامعات إس���رائيلية، 
بتوقي���ع اتفاقية تع���اون أكاديمي مع رئي���س الجامعة 
العبرية في لندن، أمام وسائل اإلعالم، في خطوة مدروسة 
نجحت، حيث فش���لت كل أسلحة إس���رائيل األخرى، في 
إلغاء النقابة البريطانية لقرار المقاطعة تحت شعار، »لن 

نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم«.
كما ال نس���تطيع أن ننسى مشروع »الرواية التاريخية 

المزدوج���ة«، وهو مش���روع ألكاديمي فلس���طيني وآخر 
إسرائيلي ممّول بسخاء من الحكومة األميركية، سعى في 
مرحلته األولى إلى تعليم أطفالنا الفلس���طينيين الرواية 
الصهيوني���ة للتاري���خ كرديف للرواي���ة التاريخية التي 
يجمع عليه���ا كل المؤرخين ذوي االحت���رام، بمن فيهم 

اإلسرائيليون، كالمؤرخ إيالن بابيه.
وتش���ير حمل���ة المقاطع���ة األكاديمي���ة والثقافية 
إلى وج���ه آخر لهذه المح���اوالت الس���اعية إلى إضعاف 
حركة المقاطعة العالمية إلس���رائيل.  »إن األكاديميين 
والمثقفي���ن العالميين والف���رق الموس���يقية العالمية 
الذين يصّرون على خرق نداءات المقاطعة الفلس���طينية 
الموجهة لهم، غالبًا م���ا يحاولون تنظيم ندوة أو حفلة أو 
فعالية أو زيارة رمزية في المناطق الفلسطينية المحتلة 
العام 1967 ... كطريقة لتطهير أنفسهم وإضفاء بعض 
»الت���وازن« على مواقفهم السياس���ية المنحازة لالحتالل 
واألبارتهايد اإلس���رائيلي ... إن اّدعاء التوازن بين القامع 
والمقموع في الحالة االستعمارية ال يمكنه إال أن ينّم عن 

انحياز لالضطهاد وتواطؤ في تكريسه.«
أما عندم����ا كان هناك موقف فلس����طيني موّحد ضد 
التطبيع، اس����تطعنا أن نحقق إنج����ازات نوعية.  فعندما 
كان الج����دل محتدمًا ف����ي جامعة جوهانس����بورغ بجنوب 
أفريقيا حول مش����روع قرار لمقاطعة جامعة »بن غوريون« 
اإلس����رائيلية، أوفدت جامع����ة جوهانس����بورغ وفدًا للقاء 
ممثلي الجامعة اإلس����رائيلية المذكورة ورؤساء جامعات 
فلس����طينية، بش����كل منفصل، إضافة إلى وزارة التعليم 
العالي، بنية إيجاد طرف فلس����طيني يقبل بعالقة ثالثية 
كبديل عن المقاطعة.  وبعد جهد من قبل حملة المقاطعة 
ق����اده المرح����وم د. جابي برامك����ي، أجم����ع األكاديميون 
الفلس����طينيون ال����ذي قابله����م الوف����د على دع����م خيار 
المقاطعة، ال التطبيع، م����ا أدى إلى تصويت ثلثي مجلس 

جامعة جوهانسبورغ لصالح المقاطعة في آذار 2011.
التطبي���ع ف���ي مج���ال أنظم���ة المعلومات: يش���مل 
المش���تركة  الفلسطينية-اإلس���رائيلية  المب���ادرات 
والش���ركات الفلس���طينية الت���ي توظ���ف مهندس���ين 
فلسطينيين للعمل عن بعد مع شركات تتخذ من المدن 
اإلس���رائيلية مقرات لها.  كما يش���مل مش���اركة بعض 
رم���وز التطبيع االقتصادي في المؤتمر الس���نوي للرابطة 
 the Israeli High( اإلس���رائيلية للتكنولوجيا المتقدمة
Tech Industry Association – HTIA(، وش���ارك فيه 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية 

القدس المحتلة نير بركات.
التطبي���ع الش���بابي والطالب���ي: ال ي���زال ع���دٌد كبير 
نس���بيًا من المؤسس���ات الممّولة أميركي���ًا وأوروبيا يرّوج 
 ،)One Voice(للتطبيع الش���بابي، مثل »بذور السالم«، و
و«يال ش���باب« ... وغيرها.  وجميعه���ا يهدف إلى تلويث 
ش���بابنا بالتطبيع مع اإلسرائيليين من أجل تعميق جدار 
جابوتنس���كي في عقوله���م، واس���تخدامهم للتغطية 
عل���ى الجرائم اإلس���رائيلية وض���رب حرك���ة المقاطعة 
فت إس���رائيل 

ّ
)BDS(.  فبعد المجزرة األخيرة في غزة، كث

ومؤسس���اتها المتواطئ���ة الجه���ود والتمويل في مجال 
التطبي���ع، فش���اهدنا فرقة ك���رة قدم للفتي���ان من يطا، 
مثاًل، تذهب لتلعب مع فريق إس���رائيلي في مس���تعمرة 
»س���ديروت« القريبة م���ن غزة، بدعم م���ن »مركز بيريس 
للس���الم«، وهو من أخطر رع���اة التطبيع محلي���ًا وعالميًا.  
ا 

ّ
بالطبع أدان���ت القيادات الوطني���ة والمجتمعية في يط

هذا التطبيع بشدة.
ون���رى مركز ويلي براندت في الق���دس، التابع للحزب 
الديمقراطي- االجتماعي األلماني، ينش���ط في مش���اريع 
التطبي���ع الش���بابي، كما تفع���ل بعض مش���اريع األورو- 
متوس���طي )Euromed( وكذل���ك م���ا يس���ّمى »تحالف 
الس���الم« المنبثق عن مب���ادرة جني���ف التطبيعية التي 
تفرط ببعض حقوق ش���عبنا األساس���ية.  كما نش���طت 
المراك���ز الثقافي���ة األلماني���ة والفرنس���ية، مؤخرًا، في 
مش���اريع تطبيع ذكي���ة، تحاول التحايل عل���ى المعايير.  
ر المؤسسات األوروبية، بالذات األلمانية والفرنسية 

ّ
لنذك

واإليطالي���ة والهولندية، بأن المحرق���ة هي جريمة إبادة 
أوروبية ارتكبت بالمعظم بحق مواطنين أوروبيين، يهود 
وغيرهم، وال عالقة لنا كشعب وكأمة عربية بها، لذا لسنا 
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حساب حقوقنا!
التطبيع في أراضي 48: بسبب خصوصية وضع شعبنا 
في أراضي 48، كحاملي جنس���ية إسرائيلية وكمواطنين 
فلس���طينيين يعيشون تحت نظام أبارتهايد إسرائيلي، 
حس���ب التعريف األممي لجريم���ة األبارتهايد، تختلف 
معايي���ر التطبي���ع هن���اك.  بع���د أكثر م���ن عامين من 
اللقاءات والجدل والن���دوات والمناظرات العامة، توصلت 
حملة المقاطعة مع ناش���طي المقاطع���ة في أراضي 48 
إلى معايي���ر مقاطعة خاصة تنظر للتطبيع في س���ياقه 
مّيز بين العالقات القسرية والعالقات 

ُ
المختلف، بحيث ت

راعي ضرورات الصمود على األرض في الوقت 
ُ
الطوعية، وت

نفسه.  أهم هذه المعايير:
العالق���ات اليومي���ة المعتادة بين فلس���طينيي 48 
واليهود-اإلس���رائيليين ف���ي أماك���ن العمل والدراس���ة 
والمشافي والمؤسسات وغيرها، ال يمكن أن تشكل بحّد 
ذاتها تطبيعًا. النضال المش���ترك مع القوى اإلسرائيلية 
المعادية للصهيونية ضد االحت���الل واألبارتهايد ليس 
تطبيعًا. »االش���تباك« الثقافي في مناطق 48 مع الحركة 
الصهيوني���ة لفض���ح عنصريتها، وتش���جيع انفضاض 
اليهود عنها، يعد ش���كاًل نضاليًا، عل���ى أال يتعارض مع 

مبادئ المقاطعة ومعاييرها األخرى.

ومن أهم أوجه التطبيع في أراضي 48:

- تمثيل إسرائيل أو مؤسساتها الخاضعة للمقاطعة في 
المحافل اإلقليمية والدولية.

- المش���اركة ف���ي وفود إس���رائيلية )رس���مية أو برعاية 
منظمات صهيونية عالمية( في زيارات دولية.

- توفير غطاء فلس���طيني، أي »ورق���ة توت«، لمن يخالف 
معايير المقاطعة.

- المش���اركة في أنش���طة إس���رائيلية ذات طاب���ع دولّي 
وخاضعة للمقاطعة.

- المش���اركة في أنش���طة تنظمها أو ترعاها المؤسسات 
الصهيونية الدولية في الداخل أو الخارج.

التعايش مقابل المقاومة المشتركة

والفلس���طيني- العربّي-الصهيون���ّي،  الص���راَع  إن 
الصهيوني خاص���ة، ليس نزاعًا متماث���اًل بين »جانبْين« 
متكافئين أخالقيًا أو قانونيًا ليكوَن العالُج األكثَر فعالية، 
ب على 

ّ
 الحوار والتعايش بينهما، من خالل التغل

ُ
هو تعزيز

 إلى حٍل وسط بشأن 
ُ

»الكراهيِة المترس���خة«، أو التوّصل
»المطالبات المتنافس���ة«، كما يصّور في وس���ائل اإلعالم 
الغربية الرئيس���ية.  إن صراَعنا هو بين ش���عٍب أصالنّي 
التطهير  إحاللّي، يمارس  ونظاٍم استعمارّي-استيطانّي، 
العرقي والفصل العنصري )األبارتهايد( عالوة على كونه 
احتالاًل عسكريًا.  نضالنا، إذًا، هو من أجل الحرية والعدالة 
والعودة وتقرير المصير للمضطَهدين، قبل كل شيء آخر.  
ب 

ّ
فقط من خالل إنهاء نظام االضطهاد اإلسرائيلّي الُمرك

 
ٌ
 ش���عبنا، يمكن أن تكوَن هناك إمكانية

ّ
ضد ش���عبنا، كل

 األخالقّي«، تعايش يقوم 
َ

حقيقية لما أسّميه »التعايش
على نفي االستعمار االستيطاني واألبارتهايد، ال تعايش 
الس���ّيِد والعبد الذي ترّوج له مش���اريع التطبيع و«صناعة 

السالم«.
قت الكثير، 

ّ
 معارَك كثي���رة وحق

ُ
لقد رِبحت إس���رائيل

دون ش���ك، ولكن معظَم ش���عِبنا وأمّتنا ال ي���زال مقتنعًا 
بإمكانية النصر واالنعتاق من االس���تعمار واألبارتهايد.  
إن جوهر االستراتيجية الفلسطينية الكفاحية الجديدة 
ال بد أن يكون مبنيًا على إيماننا الراس���خ بهذه اإلمكانية، 
وعملن���ا المثاب���ر والحكي���م والجماعّي لتوفي���ر اآلليات 
النضالية المحلية والعربية والعالمية الضرورية لذلك، أي 
دون إسقاط التمنيات أو الغرق في مستنقع القدرية.  إن 
أهّم م���ا نواجه به »الجدار الحديدي« ال���ذي بنته الحركة 
 األم���ِل المبنّي على 

ُ
الصهيوني���ة في عقوِلن���ا، هو موجة

العمِل والمثابرِة والنضاِل المبدئّي والحكيِم في آن واحد.
في الخت���ام، على الرغم من انتش���ار ظاه���رة الجياد 
الُمَرّوضة في مجتمعنا، فإن معظَم جياِدنا ال تزال جامحة، 
مرفوعة الرأس، مصّرة على نيِل حقوِقها والعيِش بعدالة 
 

ّ
وكرامة ومس���اواة مع بقية البشر.  إن خيَر ما نواجه به ذل

التطبيع هو سحُر الكرامة.

 

فبحثي  المداخلة،  هذه  أقدم  ألنني  بالحرج  أشعر    
ليس مقدمًا للجمهور الفلسطيني بل للجمهور الغربي؛ 
أي ألولئك الذين يصدقون الدعاية الخاصة بهذا المكان، 
وبخاصة  المكان،  لهذا  روايتين  هناك  بأن  ويصدقون 
أكاديمية،  أط��روح��ات  خلف  يختبئون  الذين  أولئك 
ما  ك��ان  إذا  عما  أعتذر  وبالتالي  علمية،  ومساهمات 
سأقوله واضحًا جدًا بالنسبة لكم، لكن آمل أن تجدوا فيه 
جديدًا، فعلى الرغم من كون اإلثباتات التي أستخدمها 
كل  وتتنفسونها  تعيشونها  ألنكم  جيدًا،  تعرفونها 

يوم، فإن اإلطار المفاهيمي ليس كذلك.
تحواًل  يشكل  جديد  مفاهيمي  إطار  هو  أقترحه  ما 
األراضي  في  السالم  لبناء  فهمنا  كيفية  حول  محوريًا 
ما  معي  تتحملوا  أن  وآم��ل  المحتلة،  الفلسطينية 
سأطرحه، وبخاصة مع االنتقادات السابقة بخصوص دور 
على  أو  كاٍف،  عملي  بدور  قيامهم  وعدم  األكاديميين، 
نريد  بأننا  أحاجج  لكني  منهم،  المرجوة  الطموحات  قدر 
أن نفهم ونستوعب هذا الواقع حتى نتمكن من تغييره، 

وبالتالي أرجو أن تتحلوا بالصبر.
عملية السالم األوروبية القت انتقادات عاصفة، وأحد 
بناء  بين  تعارضًا  هناك  أن  هو  األساسية  االنتقادات 
البنية  وبين  الحكومة،  وبنى  الفلسطينية  المؤسسات 
السيادة في سياق  ما من  لوضع  للتحضير  االقتصادية، 

االحتالل واالستعمار اإلسرائيلي.
يحقق  ال  بأنه  أيضًا،  هم 

ّ
ات الغربي،  السالم  بناء  إن 

العام  من  الثاني/يناير  كانون  فحتى  الواقع،  في  السالم 
لم  ولكني  بهذا،  تحاجج  مقاالت  أكتب  كنت  الماضي، 
أعد مقتنعة بأن ثمة تناقضًا، فالحجة التي أطرحها هي 
أن جهود بناء السالم الغربية يجب أن نفهمها كشكل 
من أشكال احتواء الصراع من خالل تأمين أو ضبط حياة 
التناقض  فإن  الطريقة،  بهذه  فهمناها  إذا  الناس.  
بل  الواقع،  في  يخفق  لم  السالم  بناء  أن  ونرى  يختفي، 

وعلى العكس من ذلك، حقق نجاحًا عارمًا.
أقتبس  ول��ه��ذا  استعماري،  حيوي  س��الم  هناك 
في  مناسبًا  أراه  ما  وهو  دروي��ش،  لمحمود  قصيدة  من 
في  المفروض  الحصار  إلى  يشير  فهو  المداخلة،  هذه 
االنتفاضة الثانية، لكنني أقترح -بل أرى- أن جهود بناء 
إنه  الغربية هي جزء من هذا الحصار.   السالم األوروبية 
نوع من النشاطات التي تدفع الفلسطينيين إلى اختيار 
عبودية ال تضر، إن جاز التعبير، أي أن نعلم الحصان كيف 

يقاد.
وبالتالي، فإنني أحاجج بأن بناء السالم الحتواء الصراع 
يوفر نوعًا من القواعد التي تخرج عن النفاق االجتماعي 
التناقض عندما  لتقبل هذا  الخيول وغيرها  إلقناع هذه 
عندما  لكن  السالم،  بناء  عملية  عن  حديث  هناك  كان 
يتم تناولها كشكل الحتواء الصراع يتالشى التناقض، 

وبخاصة أنها تركز على االستقرار.
عملية  مع  التعاطي  من  تركيزنا  غيرنا  لو  فإننا  إذًا، 
الصراع،  إدارة  أشكال  من  شكل  أنها  واعتماد  السالم، 
السالم  بناة  سألنا  ذلك  مع  ولكن  المعادلة،  سنفهم 
ال��دول��ة  م��ؤس��س��ات  ببناء  ت��ق��وم��ون  ل��م��اذا  ال��س��ع��داء: 

األراض��ي  اقتصاد  تطوير  وت��ح��اول��ون  الفلسطينية، 
لدعم  ليس  ذلك  أن  هو  وال��رد  المحتلة؟  الفلسطينية 
الشعب الفلسطيني وتطلعاته القومية لتقرير المصير، 
الجهود  فتبذل  االستقرار،  من  حالة  إلى  للوصول  ولكن 
بناء السالم إلضفاء نوع من االستقرار على  واألموال في 
األراضي  ومثال  السكان،  حياة  وتأمين  المنطقة،  هذه 
العالم،  في  كثيرة  أمثلة  عن  مغايرًا  ليس  الفلسطينية 

لكن سياقه يمنحه خصوصية ما.
ثالث  نقاط  هناك  الجديد؟  اإلط��ار  هذا  هو  ما  إذًا، 

أثيرها:
يتم 	  التي  البنى  في  تحيز  هناك  األول��ى:  النقطة 

إنشاؤها في نشاطات وجهود عملية السالم الرامية 
اللغة،  اختالف  من  الرغم  فعلى  الصراع،  احتواء  إلى 
فإن الصياغة واحدة ومبطنة، وتصب في اتجاه ضمان 

األمن إلسرائيل والتأكد من ضبط األمور.
بالصراع اإلسرائيلي 	  الثانية: ما يسمى عادة  النقطة 

حاالت  من  تجلياته  بعض  استمد  الفلسطيني، 
العصيان والتمرد، بينما كان الفلسطينيون يقاومون 
االستعمار وممارساته القمعية والعنصرية تجاههم.

من 	  السالم  بناء  استراتيجيات  الثالثة:  النقطة 
نحو  والتحول  األمني،  القطاع  وإص��الح  الدولة،  بناء 
مساٍع  هي  بل  ج��دي��دة،  ليست  االقتصاد،  تنمية 
إلى  الوقت تحولت  مع  العام 1993، وهي  منذ  جارية 
إطارًا  وشكلت  الفلسطيني،  الشعب  لمناهضة  قوة 
لالستعمار االستيطاني الذي له بنى واضحة، وبهذا 

نفهم ما يواجهه الفلسطينيون اليوم.
حد  لوضع  حميدة  صورة  تبدو  السالم  بناء  صورة  إن 
الجانبين  بين  فالعالقات  ص��ورة،  مجرد  لكنها  للصراع، 
بالفشل،  باءت  السابقة  السالم  بناء  أمثلة  متأصلة، وكل 
الكبيرة  والمشاركة  المساعدات،  على  تعتمد  فهي 
الفلسطينية.   للسلطة  الحكومية  البنى  في  للمانحين 
هذه  لدفع  حثيثة  عملية  هناك  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
المجتمعات لبناء السالم، عبر تمكين شخص أو مجموعة 

إلى  يدفعنا  المهمة، وهذا  بهذه  القيام  من  الناس  من 
ممارسات وتبريرات لإلقصاء واإلهمال.

وخالل  المحتلة،  الفلسطينية  األرض  سياق  ضمن 
المساعدات،  على  واالعتماد  السالم  بناء  ممارسات 
القمع.   على  القائمة  البنى  من  عزز  مسيطر  نظام  ظهر 
إسرائيل  بين  األساسية  العالقة  ونعرف  ندرك  نحن 
علينا  ولكن  لالستعمار،  الخاضع  والشعب  المستعمرة 
تمثلهم  الذين  بين  للسلطة  الثانية  العالقة  نفهم  أن 

هيئات بناء السالم والمحليين، أي أنتم الفلسطينيون.
واحدة من الحجج الرئيسية، هي أن بناء السالم على 
التهدئة  توفير  على  العمل  يتطلب  المانحين  مقاس 
السيطرة  بنى  مع  تنفيذها  يتم  والتي  بآخر،  أو  بشكل 

والهيمنة التي وضعتها إسرائيل.
التطبيع،  إلى  تدعو  رئيسية  فاعلة  أط��راف  هناك 
مجاالت  في  والتنسيق  األمني،  التنسيق  في  وتتجلى 
إنني  البعض  يقول  قد  وغيرها.   والكهرباء  المياه 
سياقات  في  تثار  ما  كثيرًا  النقطة  هذه  لكن  متطرفة، 
مؤسسات  عن  يبحثون  أشخاصًا  نعرض  ألننا  أخ��رى، 
مانحة غربية، ويعتقدون أنهم بذلك في المكان السليم، 
نوايا طيبة، لكن هذه  بأن لهم  وبخاصة مع ما يقولونه 
أو  المحركة  العناصر  بنيوية، وليست واحدة من  قضية 

الخيارات. ما أقدمه هو تحليل للبنى.

»موضة« احتواء العصيان
»موضة«  على  يقوم  الصراع  الحتواء  السالم  بناء 
احتواء العصيان أو التمرد، وعلى الرغم من االختالف في 
اللغة ما بين هذين المذهبين، فثمة نوع من التجاذب 
بينهما، فاحتواء التمرد يركز على تأمين حياة السكان 
بداًل من تدمير العدو، وهذا هو المنطق الذي يستخدم 

في بناء السالم الحتواء الصراع.
نحن نعرف أن احتواء التمرد له تاريخ طويل كوسيلة 
للوصول إلى حالة االستقرار، ولطالما كان أداة في يد القوى 
الكولونيالي���ة في محاولة الس���يطرة عل���ى أدوات الصراع 
ف���ي اإلمبراطوريات االس���تعمارية الس���ابقة، وهو نموذج 
استخدمته أيضًا الواليات المتحدة األميركية خالل حربها 
الباردة مع االتحاد الس���وفييتي السابق، وأثناء حربها في 

عملية السالم كاحتواء للصراعالجلسة الثالثة

مانــــدي ترنـــــر

مديرة معهد الكنيون التابع للمجلس الثقافي البريطاني في شرقي القدس، 
باحثة مختصة في االقتصاد السياسي للصراع والسالم
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كوريا الرامية إللحاق الهزيمة، أو على األقل ضبط الحركات 
الوطني���ة المناهضة لها.  وبالتال���ي، يمكننا أن نرى كيف 
تطورت آليات احتواء التمرد ما بين االس���تعمار البريطاني 
في المنطقة، واالستعمار الفرنسي في الجزائر، إلى الصين، 
واألميركيي���ن ف���ي فيتنام، حي���ث تعلموا م���ن بعضهم 
البعض، وهذا يمكن استنباطه إذا ما قرأتم وثائقهم، هم 
الذين باتوا بناة السالم في المنطقة، وهم الذين يتعاملون 
مع إسرائيل لكونها تلعب دورًا جوهريًا في هذا السيناريو.

حركات المانحين
النظر  فيمكن  مسلمات،  كأنها  األمور  هذه  أخذنا  إن 
المعادلة  أط��راف  بين  الفعالة  التبادلية  العالقات  إلى 
التمرد في  احتواء  دليل  إلى  نظرنا  إذا  وبخاصة  بوضوح، 
التنمية  ووزارة  الخارجية  الشؤون  وزارة  بين   1962 العام 
المتحدة  المملكة  أنشأت   2001 العام  وفي  البريطانية، 
مجموعة التدخل في الصراعات الدولية، وجمعت ما بين 
 ... التنموية  والمؤسسات  الدفاع  ووزارة  الخارجية  وزارة 
للشؤون  الدولة  دوائر  بين  المتبادلة  العالقات  هذه  كل 

الخارجية والدفاع هي التي توجه حركات المانحين.
من  التحرر  مرحلة  بعد  وم��ا  ال��ب��اردة،  ال��ح��رب  بعد  م��ا 
في  جوهرية  التمرد  احتواء  تقنيات  باتت  االستعمار، 
تنفيذها  إلى  يسعى  كان  التي  العالمية  االستراتيجيات 
الغرب، ولكن كانت هناك مناٍح أساسية أريد أن أربط بينها 

وبين بناء السالم.
إن الهدف الرئيسي لعملية احتواء التمرد هو التوصل 
الدول،  تأمين  أهداف مشتركة حول  لتحقيق  التعاون  إلى 
بحيث ال تدخل في حاالت صراع أخرى، وبالتالي فإنها تخضع 
العناصر العسكرية من خالل المساعدات التنموية، وتدريب 
العسكريين على أمور أخرى، وتطرق إلى ذلك ديفيد بورتون 
إلدارة  غربي  دليل  أي  في  موجود  وه��ذا  ماكينلي،  وج��ون 

الصراع.
حول  كباحثة  لي  اتضح  الوثائق،  من  العديد  خالل  من 
االستقرار  إل��ى  التوصل  عملية  أن  السالم،  بناء  موضوع 
السالم، وهذا يتضح من  بناء  مع ممارسات  تتجاذب كثيرًا 
بعض وثائق األمم المتحدة خاصة؛ مثل: أجندة السالم التي 

خرجت في العام 1992، إضافة إلى وثائق أخرى.
هذا النوع من النشاطات المتعلقة ببناء السالم، وتولتها 
أماكن  في  تحدث  الدولية،  والمنظمات  المانحة  الجهات 
عند  ولكن  والبوسنة،  في كوسوفو  بحثًا  أجريت  وقد  أخرى، 
النظر إليها في سياق األراضي الفلسطينية المحتلة، نجد 
أن هذا يتقاطع مع طريقة إسرائيل في فرض السيطرة، فال 

يمكنني أن أرى بناء السالم، إال كوسيلة الحتواء التمرد.
وللمحاججة بأن هناك نوعًا من التشارك بين مبادئ بناء 
فيمكن  احتوائه،  أو  التمرد  مكافحة  وبين  وقواعده،  السالم 
التنمية  استراتيجيات  إلى  بالنظر  االتكاء كدليل على هذا 
الساعية  الضعيفة  ة 

ّ
الهش الدول  في  وبخاصة  الموضوعة، 

إلى تحقيق االستقرار.  وبالتالي، فإن المساعدات المقدمة 
من الجهات المانحة في إطار عملية بناء السالم هي نوع من 

عملية التنمية الهادفة إلى احتواء التمرد.
اللغة  ذاتها  ليست  هي  التمرد  احتواء  لغة  بالطبع، 
المستخدمة في عملية بناء السالم ومجتمع التنمية، حيث 
أمن  وتحقيق  األم��ن،  تطوير  أو  تنمية  عن  الحديث  يجري 
المواطنين، وليس عن احتواء للتمرد.  وفي هذه السياقات 
التي تطورت منذ تسعينيات القرن الماضي، وأيضًا الكشف 
عن العديد من الوثائق التي أثرت على شكل عمليات بناء 
مفاهيم  على  تتكئ  سياسات  برزت  وصيرورتها،  السالم 
سيادة  ومبدأ  الرشيد،  بالحكم  يسمى  ما  منها  جديدة، 
جميعها  وهي  وغيرها،  القدرات،  تطوير  ومبدأ  القانون، 
قدرتنا  نفقد  دراستها،  في  تعمقنا  ما  إذا  تجعلنا  مفاهيم 

على التركيز. 

تهدئة األوضاع
وهنا يبرز سؤال حول العالقة ما بين أمن األفراد واحتواء 
ويظهر  المجتمعي،  العنف  مع  التعامل  وتقنيات  التمرد 
المفاهيم في  لهذه  أن  العالقة،  المتعمق في هذا  للباحث 
المشترك  ال��دور  وبالتالي  ذاتها،  األدوار  المطاف  نهاية 
أمن  تحقيق  هو  التمرد  واحتواء  السالم  بناء  نشاطات  بين 
عند  وهذا  تطويعهم،  أو  تهميشهم  خالل  من  السكان، 

من  بد  فال  المحتلة،  الفلسطينية  األراض��ي  على  تطبيقه 
البدء بالتركيز على النضال الفلسطيني من أجل حق تقرير 
المصير، وهذا له داللة كبيرة على أنه طريقة الحتواء التمرد، 
ومن بين من كتبوا في هذا الجانب من الفلسطينيين الراحل 

علي الخليلي.
الفلسطيني  اإلسرائيلي  الصراع  فإن  بهذا،  قبلنا  ما  إذا 
يخبرنا  فالمنطق  التمرد،  احتواء  فكرة  قلب  في  يدخل 
أولئك  يخدم  أن  يجب  المحتلة  األراض��ي  في  يجري  ما  بأن 
الساعين على مستوى العالم، للتأكد من أن تقرير المصير 
أنه ال استراتيجية الحتواء  لن ينجح، وبخاصة  الفلسطيني 
تريد  ما  بل  واإلن��ص��اف،  العدل  لتحقيق  تسعى  التمرد 
تحقيقه هو فقط إدارة وقمع حالة عدم االستقرار أو الزعزعة 
يعاني  التي  والقمع  العالمية  الظلم  حالة  جراء  تنشر  التي 
ألن  األوض��اع،  تهدئة  فقط  يريدون  إنهم  السكان.   منها 
العالمية، بما  للقوى  حل الصراع يترتب عليه إعادة ترتيب 
يسمح -وال يسمحون- لسكان هذه المنطقة أو تلك، وبينهم 
ال  وهذا  بأنفسهم،  مصيرهم  يقرروا  بأن  الفلسطينيون، 
يمكن أن تفكر فيه غالبية األطراف، ألنه يهدد االمتيازات 

التي حصلوا عليها.
فلسطين لها أهمية كبيرة ألسباب عدة، وبخاصة أنكم 
فيها تخوضون آخر صراع مناهض لالستعمار في مرحلة 
أنتم  االستعمار.   من  التحرر  بعد  ما  مرحلة  بأنها  توصف 
ومنطق  العظمى،  القوى  وضد  المستعمر،  ضد  تناضلون 
تاريخي يتعلق بمعاناة اليهود قد ال يختلف عن معاناتكم، 

ولكنه يستخدم كوسيلة للسيطرة والتحكم واإلخضاع.

أحاول أن أذهب خطوة إلى األمام، فإسرائيل لم تحكم 
سيطرتها على الفلسطينيين في مختلف المجاالت، وعلى 
احتواء  تقنيات  تعي  كانت  بل  فحسب،  كافة  المستويات 
هيئة  على  تحويلها  تم  التي  وهي  الفلسطيني،  التمرد 
جدًا،  حميدة  بشكلها  بدت  التي  السالم،  لبناء  تقنيات 
ولتقويض  إسرائيل،  تستخدم  أوسلو،  فمنذ  أضرار.   ودون 
المقاومة، آليات تمزج ما بين تقنيات بناء السالم وتقنيات 
التمرد، وهو  بناة السالم احتواء  التمرد، حيث حاول  احتواء 
السكان  منع  على  يعملون  كانوا  ألنهم  إسرائيل،  خدم  ما 

الفلسطينيين من توفير أي إمكانيات للمقاومة.

أعتقد أن بناء السالم على شاكلة تقنيات احتواء التمرد 
واستراتيجيات  المساعدة،  وهي  رئيسية،  مجاالت  في  برز 
الشخصيات  الغرب  عزز  األمني، حيث  والتنسيق  الحكومة، 
على  الفردية  سلطاتها  بتعزيز  قبلت  التي  الفلسطينية 
مجال  وف��ي  ه��ذا.   السالم  مسار  يرفضون  الذين  أولئك 
التنمية االقتصادية، فإن القوى الغربية ركزت على تدعيم 
النخبة التجارية الفلسطينية لضمان االستقرار، وهذا يحدث 
في إطار إقليمي قام بتطبيع عالقاته مع إسرائيل، كما ركزت 
استراتيجيات احتواء التمرد الغربية، التي برزت على شاكلة 
استراتيجيات لبناء السالم، على خلق قوى أمنية فلسطينية 
يعني  وهذا  إلسرائيل،  واألمن  االستقرار  فرض  على  قادرة 
والسلطة  إسرائيل  بين  األمني  التنسيق  وتنظيم  تعزيز 

الفلسطينية تحت ظروف االحتالل واالستعمار واإلخضاع.
جدرانه،  كسر  يمكن  ال  لسجن  صورة  أرسم  أن  أريد  ال 
ألن أي سيطرة أو هيمنة لم تكن دائمًا كاملة، وبخاصة في 
الحالة الفلسطينية، فالفلسطينيون ردوا على انتزاع أرضهم 
االستعمار  تحت  حياتهم  من  أجيال  مدار  على  وحقوقهم 

باستخدام وسائل مختلفة من المقاومة.

نقاش الجلسة الثالثة
إلى  التطرق  الثالثة  الجلسة  نقاش  سياق  في  جرى 
خ��ارج  وأخ���رى  المشاركين  بمداخالت  تتعلق  مواضيع 
سياقها، ومن بينها الحديث عن تشجيع االستثمار، وإهمال 
تم  كما  الكبيرة،  لصالح  الصاعدة  االقتصادية  المؤسسات 
كان  إذا  وما  السلطة،  في  الفساد  عن  الحديث  إلى  التطرق 
استثناء أم أنه كحال فساد كافة السلطات في مختلف دول 
أن  أم  الفلسطينية وطنية  الرأسمالية  إذا كانت  العالم، وما 
وبالتالي  اإلسرائيلية،  الرأسمالية  مع  مشتركة  مصالح  لها 
تصب مصلحتها في استمرار االحتالل أو هيمنته على أقل 
تقدير، فيما تساءل البعض عن آليات التخلص من االحتالل 
البرغوثي  سئل  كما  المستبدة.   الفلسطينية  والرأسمالية 
أعمااًل  ما كانت  إذا  وأخرى  بالتطبيع،  أمور تتعلق  عن جملة 
تطبيعية أم ال، بينما ووجهت ترنر بسؤال حول ما إذا كانت 
كبريطانية تشعر بحالة من تأنيب الضمير كون بالدها هي 

المسؤولة األولى عن المأساة الفلسطينية.

على  والمداخالت  األسئلة  هذه  عن  اإلجابات  وج��اءت 
النحو اآلتي:

أناضل ضد االستعمار واالضطهاد بطبيعتي،  أنا  ترنر: 
عن  للكشف  محاولة  عن  عبارة  المداخلة  هذه  وتقديمي 
ذلك الخداع الذي تمارسه الدول العظمى والجهات الدولية 
التقنيات  أنها  على  السالم  بناء  تقنيات  بتسويق  المانحة 
الضامنة لمستقبل أفضل للشعوب الواقعة تحت االحتالل 
إلدارة  تقنيات  مجملها  في  أنها  حين  في  واالضطهاد، 
كما  والتي  التمرد،  باحتواء  تسميته  يمكن  ما  عبر  الصراع 

أشرت في الحالة الفلسطينية تصب في مصلحة إسرائيل.
حكومات  به  قامت  عما  كبريطانية  مسؤولة  لست  أنا 
في  واض��ح  بشكل  أسهمت  سياسات  من  السابقة  بلدي 
إدانتي  واضح  بشكل  أعلن  لكني  كفلسطينيين،  مآسيكم 
لهذه السياسات االستعمارية لحكومة بريطانيا، سواء في 
أو  أفغانستان،  أو  العراق،  في  أو  أساسي،  بشكل  فلسطين 

غيرها من البلدان.
البرغوثي: هناك نظرة خاطئة لحركة المقاطعة وكأنها 
وال  الموظفين  عشرات  فيها   )NGO( حكومية  غير  منظمة 
ليست  المقاطعة  حركة  مهام.  من  عليهم  بما  يقومون 
في  تحالف  أكبر  وهي  بحت،  تطوعي  بل هي جهد  كذلك، 
وأحزابًا،  ونقابات  اتحادات  وتضم  الفلسطيني،  المجتمع 
النتائج،  تبرز  جهود  من  عليها  يتوجب  ما  بذلت  إن  وهذه 
عن  نفسه  س��ؤال  منا  واح��د  كل  على  صحيح.   والعكس 
مشاركته في هذا النوع من مقاومة االحتالل، الذي لربما هو 
العكر  ممدوح  د.  قال  كما  المقاومة«،  في  اإليمان  »أضعف 
الرغم من أهمية نتائجه التي بدأت  المؤتمر، على  في هذا 
بشكل  انتشرت  المقاطعة  األخيرة.   السنوات  في  تظهر 
أكبر خالل العدوان على قطاع غزة، ألن عددًا كبيرًا من األطر 
واألفراد وجدوا أن لديهم القدرة على االنخراط بهذا الشكلي 
النضالي؛ أي مقاطعة االحتالل، فالمقاومة ليست ما نشاهده 
عبر شاشات التلفاز، بل ما نمارسه نحن في حياتنا اليومية، 
المسلح،  بالكفاح  قياسًا  ممارسته  كثيرون  يستطيع  وهذا 

ولذلك كان للمقاطعة زخمها فترة الحرب على غزة.
لكن نشر فكرة المقاطعة يعود إلى سنوات بعيدة، منذ 
عشرينيات القرن الماضي، مرورًا باالنتفاضة األولى وغيرها 
 ... االحتالل  ضد  المستمرة  النضالية  العملية  مفاصل  من 
وبخاصة  ناجحًا،  كان  المقاطعة  أشكال  بعض  أن  المهم 
الثقافية،  المقاطعة  غزة، ومنها  الغربية وقطاع  الضفة  في 
حالة  والتطبيع  القدس،  جامعة  باستثناء  واألكاديمية 

استثنائية.

قرار  يبقى  أن  يجب  العكر،  سؤال  على  رد  وفي  برأيي، 
قرار  وه��ذا  اإلق��ن��اع،  خ��الل  وم��ن  طوعيًا،  التطبيع  مقاومة 
العام  المقاطعة  استراتيجي اتخذناه حينما أسسنا حركة 
وتخوين  السوداء،  للقوائم  التام  التفادي  ويتضمن   ،2005
أو  نهج  على  يتم  فالهجوم  بهم،  المس  ومحاولة  األف��راد 
تصرفات، وليس على أشخاص يمارسون التطبيع ... اتخذنا 
القرار األصعب، الذي يحتاج إلى فترة طويلة، وهو مقاومة 
االحتالل بتحرير العقول، وأي سياسات تقوم على التعنيف 

وليس على اإلقناع ال ديمومة لها.
دعنا: علينا أن نضع معايير لتحديد ماهية االس���تثمار 
الوطني، وأنا أرى أن االس���تثمار الوطني ه���و من يقاوم بل 
ويحارب الحيل اإلسرائيلية من أجل إدماجه في أي عمليات 
تطبي���ع باتت هي الس���مة الغالبة على عمل المؤسس���ات 
الرأسمالية الفلسطينية لألسف، كما أن االستثمار الوطني 
يج���ب أال يك���ون تفضيليًا؛ بمعن���ى أال يخلق إش���كاليات 
مجتمعي���ة، وأال يس���تغل الطبق���ة العامل���ة، وأال يمارس 

االضطهاد والفساد.
االس���تثمار الوطن���ي هو ال���ذي يقوم على مش���اريع 
إنتاجية تس���عى إلى تش���غيل العاطلين عن العمل من 
الفلس���طينيين وتحف���ظ كرام���ة العّمال. ف���ي النهاية 
االس���تثمار المحلي يجب أن يخدم حركة التحرر الوطني 
من االستعمار اإلسرائيلي، وبالتالي يجب هنا التنازل عن 
ش���يء من المنطق الذي يحكم الرأسمالي، وهو مبدأ الربح 
الصافي بغض النظر عن الظروف، وهو المبدأ السائد لدى 

الرأسمالية الفلسطينية.
أعتقد أن اإلطار االقتصادي الفلسطيني القائم، ليس 
لخلق  استثمارات حقيقية  خلق  بإمكانه  الذي  اإلطار  هو 
فرص عمل بقدر ما يمارس عملية استغالل العامل.  كما 
بعين  األخذ  بد  ال  أجل خلق فرص عمل،  ومن  أنه،  أعتقد 
االعتبار تعقيدات السياق الذي نعيش في إطاره، وبالتالي 
خلق نظام اقتصادي جديد على المستوى المحلي يراعي 
سياسات  واالحتالل.   االستعمار  هيمنة  مقاومة  مسألة 
النظام االقتصادي القائم خلقت فروقات طبقية لم تكن 
سائدة في فلسطين قبل أوسلو، وهذا يتضح في مدينة 
التي  الدخيلة  القيم  إلى  الله أكثر من غيرها، إضافة  رام 
هي من صنيعة رأس المال الفلسطيني، والتي تركز على 
الخاصة  و«مصلحتي  السوق،  في  والمنافسة  الفردانية، 
على  سلبيًا  دورًا  تلعب  قيم  من  وغيرها  الجميع«،  فوق 

الصعيد المجتمعي وغيره من األصعدة.
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تشريع دون مشّرعين
اليوم الثاني، السبت 27 أيلول 2014

عن���وان ه���ذه الورق���ة يعك���س حال���ة العملية 
التش���ريعية )أو صناعة التش���ريعات، وأخص بالذكر 
القواني���ن( من���ذ االنقس���ام وتعطل عم���ل المجلس 
التش���ريعي، وهي الفترة التي شهدت صدور العديد 

من التشريعات، من خالل ما يعرف بقرار بقانون.
قبل ذلك اسمحوا لي أن أعطي خلفية سريعة عن 

العملية التشريعية.
مرت العملية من حيث آلية اإلصدار بثالث مراحل 

منذ قيام السلطة الفلسطينية:

المرحل���ة األولى: تتواصل ما بين قيام الس���لطة 
العام 1994 وحتى 1996 )انتخاب المجلس التشريعي 
األول(، حيث كان صاحب الس���لطة التش���ريعية في 
تل���ك المرحلة مجلس الس���لطة المكون م���ن 24 وزيرًا 
برئاس���ة الرئيس الراحل ياس���ر عرف���ات.  وقد أصدر 
مجلس السلطة خالل سنة ونصف )23 قانونًا( تناولت 
هذه القوانين جوانب دس���تورية وإدارية واقتصادية 
ع���دة، فمثاًل من أهم القواني���ن التي صدرت في تلك 
المرحلة )قانون نقل الس���لطات والصالحيات، وقانون 
المطبوعات والنشر، وقانون االنتخابات، وقانون تنظيم 
آلية سن التش���ريعات، وقانون تش���جيع االستثمار، 

وقانون هيئة الرقابة، وقانون االتصاالت(.
وإذا أخذنا نس���بة وتناس���بًا نرى أن���ه كان هناك 
نشاط تش���ريعي ملحوظ خالل تلك الفترة القصيرة.  
كم���ا كانت هناك رؤية واضحة تتلخص في التمهيد 
لمرحلة المجلس التش���ريعي من خالل س���ن قوانين 
االنتخابات، وإحكام س���يطرة الس���لطة على موضوع 
اإلع���الم من خالل نش���ر قانون المطبوعات والنش���ر، 
وأيضًا تش���جيع االستثمارات الكبيرة من خالل قانون 
تش���جيع االس���تثمار، على عكس االنطباع عن ياسر 
عرفات أنه لم يكن يؤمن بالقوانين، مع التنويه إلى أن 
العديد من القوانين صدرت عشية انتخاب المجلس 

التشريعي.

المرحلة الثاني���ة: هي مرحلة م���ا بعد المجلس 
التش���ريعي الفلس���طيني ف���ي 19 كان���ون الثان���ي 
1996، واس���تمرت حتى االنقس���ام وتعطيل المجلس 
التش���ريعي في حزيران 2007.  أصدر المجلس خالل 
هذه المدة 90 قانونًا، لعل أهمها: القانون األساس���ي، 
والقانون األساس���ي المعدل، أغلبها كان ياسر عرفات 
يعط���ل المصادقة عليه���ا، على الرغم م���ن أنها في 
تقديري ال تهدد س���لطته أو تقّيد من صالحياته، بما 
فيها القانون األساس���ي، إال أن الس���بب الرئيسي هو 
المناكفة مع المجلس التش���ريعي، ورغبة عرفات في 

إضعاف المجلس وإظهار عجزة.

المرحل����ة الثالثة: تمتد ما بين االنقس���ام وإلى 
يومن���ا هذا، وهي المرحلة الت���ي أصبح فيها رئيس 
الس���لطة الفلس���طينية المش���رع الفعلي، من خالل 
االس���تناد إلى نص المادة 43 من القانون األساسي، 
التي تجيز لرئيس الس���لطة الفلسطينية في حاالت 
الضرورة التي ال تحتمل التأجيل، في ظل عدم انعقاد 
المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، 
عل���ى أن يتم عرضها على المجلس التش���ريعي في 
أول جلس���ة.  أصدر الرئيس خالل ه���ذه الفترة 110 
قرارات بقانون )إذا استبعدنا القرارات بقوانين ذات 

الطابع الشخصي، أي ليست ذات طابع تشريعي، مثل 
رفع الحصانة عن النائب دحالن، أو منح الثقة للحكومة، 
أو المصادقة على الموازن���ة العامة، أو المصادقة على 

اتفاقيات دولية(، يبقى لدينا 70 قرارًا بقانون.
في ه���ذه المرحلة كان ج���زء من التش���ريعات ردة 
فعل على االنقسام، ومحاولة التعامل مع األسباب التي 
أدت إل���ى فوز »حم���اس« ابتداء باالنتخاب���ات، ومحاولة 
منع ما جرى في قطاع غ���زة أن يتكرر في الضفة )قانون 
االنتخاب���ات، وتعديل قانون الجمعيات، وتعديل قانون 
انتخابات الهيئ���ات المحلية، وقانون مكافحة غس���يل 
األموال، وقانون حظر التنفيذية والمليش���يات التابعة 

لحركة حماس(.
الالف���ت ف���ي ه���ذه المرحل���ة، ص���دور العديد من 
التش���ريعات االقتصادية، مثل تعديل قانون تشجيع 
االستثمار، وتعديل قانون الشركات، وقوانين المصارف، 

وقانون الكهرباء، وقانون المياه.
بشكل عام، ال توجد اختالفات جوهرية بين القرارات 
الص���ادرة في ه���ذه المراح���ل، من حي���ث طبيعتها، أو 
المواضيع التي تناولتها، أو من حيث الجهات السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية التي تقف خلفها.

من مجاالت التش���ابه: جميعها التزمت بس���قف 
أوس���لو، ولم يش���رع خارج النص.  على سبيل المثال، ال 
توجد حتى محاوالت تشريعية إلصدار قوانين تخالف 
أوس���لو.  مثاًل كل ما يتعلق بالضريبة غير المباش���رة، 
والجم���ارك، والتنظيم والبناء ف���ي المناطق المصنفة 
»ج«، أو فيم���ا يتعلق بالجنس���ية أو اإلقام���ة أو األحوال 
الشخصية أو األحوال الشخصية، أو ترخيص المركبات، 

أو القدس.

في جميع ه���ذه المراحل، لم توج���د محاوالت جادة 
لتفكيك اإلرث التشريعي االستعماري، أو العمل بشكل 
منظ���م على إلغ���اء العديد من القوانين والتش���ريعات 
واألوامر العس���كرية، بل، على العكس، هناك تمس���ك 
بكثير من هذه التش���ريعات، وبخاصة من قبل الجهات 
التنفيذية في داخل السلطة، وهي تلك القوانين التي 
تس���لب األفراد حرياته���م، وتضّيق من حري���ة العمل، 

وبعضها يخالف القانون األساسي.

من حيث المضم���ون، نالحظ أن التش���ريعات في 
المراحل السابقة ركزت على جانبين أساسيين:

جانب بن���اء مؤسس���ات الدولة ووضع أط���ر قانونية 
لإلدارة العامة بأجهرتها ومس���توياتها وجوانبها كافة 
)وظيف���ة عامة، تقاعد، موازنة عام���ة، أجهزة أمنية، حكم 
محلي، مكافحة الفساد، وتنظيم إيرادات الدولة، وتنظيم 

قطاع العدالة »أمن، ومحاكم، وسلطة قضائية ...(.
العامة  بالخدم���ات  المتعلق  الجانب االقتص���ادي 
)قان���ون الكهرباء، قانون المياه، وقانون الصحة العامة 
...(، وخلق االمتيازات ... وبش���كل ع���ام هناك ضعف 
وندرة في التش���ريعات االجتماعية، س���واء المتعلقة 
بتشريعات األس���رة واألحوال الشخصية، أو المتعلقة 
بحق���وق الفئ���ات الضعيفة، أو بعمل ش���بكات األمان 
االجتماع���ي، إضاف���ة إلى ضعف ف���ي معالجة بعض 
القضاي���ا الجوهري���ة التي ته���م المجتم���ع كقانون 

العقوبات، والقانون المدني، وقانون األراضي.

من حيث االلتزام بهذه القوانين:
بش���كل عام، القوانين التي تؤسس المتيازات أو 	 

تعطي صالحيات للجهات الرسمية تنفذ.
القواني���ن الت���ي تعطي حقوقًا ال تنف���ذ عندنا، أو 	 

تنفذ بشكل جزئي.
القانون لي���س مركزيًا ف���ي الثقافة السياس���ية 	 

الفلس���طينية، فهو لالس���تئناس ولي���س ملزمًا، 
فيمك���ن جدًا تج���اوز القانون من قبل الس���لطات 
الحاكم���ة، إذا تع���ارض م���ع مصالحه���ا أو م���ع 

توجهاتها.
ال تعمل الس���لطة على توفي���ر الموازنات الالزمة 	 

إلعداد القوانين التي تصدرها، وال تعمل بش���كل 
جاد على تطبيقها، مثل قانون حقوق ذوي اإلعاقة، 
وقان���ون التقاعد العام، وقان���ون التعليم العالي، 

وقانون صندوق النفقة.
إصدار تشريعات ثانوية تفرغ القانون من محتواه.	 
المخالفة الصريحة للقوانين أحيانًا.	 
وجود حالة من الفصام بين التخطيط والتش���ريع 	 

والموازنات.

من حيث الجهات التي وقفت خلف هذه 
التشريعات:

الممول���ون: تحدي���د القضاي���ا الت���ي بحاجة إلى 	 
تشريعات، دون الدخول في مضمون التشريعات 

باستثناء تعديل القانون األساسي.
المجتم���ع المدن���ي: لع���ب دورًا نش���طًا في عهد 	 

المجل���س التش���ريعي األول، وانت���زع مجموع���ة 
م���ن التش���ريعات المهم���ة، من ضمنه���ا قانون 
الجمعيات، وقان���ون حق���وق ذوي اإلعاقة.  وبعد 
الع���ام 2007، أو في العام 2008 وم���ا بعده، أصبح 
المجتمع المدني يلعب دورًا في ش���رعنة أو س���د 
فراغ المجلس التش���ريعي، وبات���ت أولوياته هي 
أولويات المانحين.  لكن تم اس���تيعاب المجتمع 

المدني وإضعافه من خالل: اإلشراك في الخطط، 
االس���تجابة بش���كل أكبر لمراس���الته، التعامل 
معه بإيجابية، منحه مس���احة أكبر للوصول إلى 
المعلومات، التمويل المباش���ر )صندوق س���الم 
في���اض(، ال���ذي قدم منح���ًا لمؤسس���ات أهلية 
ومجتمعية دون معايي���ر واضحة، وإذا ما اطلعنا 
على قائمة المؤسسات الحاصلة على هذه المنح 
فمنها من هو محسوب على اليسار الفلسطيني.

المنشآت الكبيرة في القطاع الخاص.	 
بعض الجهات المتنفذة داخل الس���لطة )قانون 	 

الرياضة، وقانون جامعة االستقالل(.
األحزاب السياسية: دورها غائب وضعيف.	 

ويمكن القول إن حالة من االنفصام سادت العالقة 
ما بين السياس���ات والتشريع والموازنات، وكذلك حالة 
من عدم االنسجام، فيما نلحظ أن الخطط القطاعية غير 

ممثلة في التشريعات.
تش���ريعات حماس، منذ صي���ف 2007 إلى اليوم، 
تركز على الجانب االجتماعي كقانون التعليم، والزكاة، 
وتعديل قان���ون األحوال الش���خصية، ونقاش قانون 

العقوبات، بما تخطى سقف اتفاقات أوسلو.
التش���ريع كان أداة للوح���دة وتعميقها، وبات اآلن 
أداة لتعميم االنقس���ام؛ س���واء في الضفة الغربية أو 
قطاع غزة، وآثار هذه التش���ريعات ليس من الس���هل 
محوه���ا، فعملية توحيد التش���ريعات الص���ادرة في 
الضف���ة الغربي���ة وقطاع غزة م���ا بع���د 2007، وقبلها 
توحيد القوانين المختلفة سارية المفعول في الضفة 

والقطاع، ستستغرق وقتًا طوياًل.
وهذه القوانين )الصادرة بعد العام 2007( غالبيتها 
قوانين نخبوية ال قوانين القواعد، أي ال تعكس رغبات 
العامة وغالبية أبناء الش���عب الفلس���طيني، ولذا ربما 
كثي���ر من ه���ذه القوانين ل���م نعلم به���ا إال من خالل 
الصح���ف، وهي ال تمث���ل مصالح المواطنين بش���كل 
متوازن، ب���ل مصالح ش���خصية ألن���اس متنفذين، أو 
تمكنوا من الحص���ول على توقيع الرئيس عليها ... وال 
يوجد وضوح في بنود اتفاق المصالحة الفلس���طينية 
فيما يتعلق بالتعامل مع القوانين، فقد بات لدينا اآلن 

»قوانين ضفاوية وقوانين غزاوية«.
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عنوان مداخلتي هو »هل يوجد اقتصاد فلس���طيني؟« 
ولتقديم إجاب���ة علمية ال بد من دراس���ة خصائص النظام 
االقتص���ادي الفلس���طيني.  ومن المهم في هذا الس���ياق، 
استحضار ما تحدث عنه دون راؤول بريبش )خبير اقتصادي 
أرجنتيني( قبل ثالثين س���نة، حول ضآل���ة نتائج التنمية 
االقتصادية العالمية، حيث قدم دراسة حينها ساعدت في 

ريادة العمل االقتصادي بعد عقود عدة.
ومن المعروف حس���ب بريبش أن الرخاء العظيم ينتشر 
بسرعة في المراكز، وفي حاالت كثيرة عشوائيًا إلى المحيط.  
وهو يق���ول أيضا إن ما حدث هو أنن���ا حاولنا تقليد الصور 
المتقدمة لالس���تهالك في مناطق المركز، فسقطنا بسبب 
عدم التكافؤ الكبير فيما يتعلق بتوزيع الدخول، وبس���بب 
التوزيع الس���يئ هذا، وتمكنت الطبق���ة العليا من محاكاة 
مثل هذا االستهالك السريع على حساب تراكم رأس المال 
اإلنتاج���ي ... خالل هذه الس���نوات من الرخ���اء، حققنا نحن 
معدالت نم���و عالية، ولكن ما حدث أن الغالبية العظمى من 
الناس بقيت ت���راوح مكانها، ولم تتقدم قيد أنملة في حل 
مش���اكلها، وبخاصة اإلنس���انية واالجتماعية المستعصية 

منها.
من المهم في هذا الس���ياق، اس���تحضار ما تحدث عنه 
دون راؤول بريبش )خبير اقتصادي أرجنتيني( قبل ثالثين 
سنة، حول ضآلة نتائج التنمية االقتصادية العالمية، حيث 
قدم دراس���ة حينها س���اعدت في ريادة العمل االقتصادي 

بعد عقود عدة.
إن المالحظات األساس���ية لنظرية بريبش الموس���ومة 
ب�«التبعي���ة« التي وضعه���ا أواًل خالل خمس���ينيات القرن 
الماضي، تعلمنا، في أكثر من مجرد تقليد فكري، عن ماهية 
الدراسات التنموية اليوم.  في المادة التجريبية الموسعة، 

فإن مالحظاته بقيت إلى اليوم صحيحة.
في عشية موجة العولمة األخيرة، فإن نظرية »التبعية« 
همش���ت إلى ركن صغير من المراكز التي أصبحت تسيطر 

عليها األفكار النيوليبرالية الجديدة.
ف���ي حالة فلس���طين غي���ر النمطي���ة، ف���إن التحوالت 
االقتصادية بعد س���تين عامًا من الموج���ات والمواجهات 
االس���تعمارية، شهدت نشوء مركز تصنيع مسيطر )المركز 
اإلسرائيلي اليهودي(، وفي محيطه شظايا متناثرة لما كان 
في الس���ابق مجتمعًا زراعيًا عربيًا فلسطينيًا، وال يزال األمر 

هل يوجد اقتصاد فلسطيني؟الجلسة الرابعة

  رجا الخالدي

متخصص في دراسات التنمية االقتصادية الفلسطينية

على ما هو عليه فيما يتعلق بعالقة التبعية بين المس���يطر 
ر عليه )الفلسطينيون(.

َ
والمسيط

تقدم نظرية التبعية إطارًا تحليليًا للرأس���مال المعولم، 
وهي تتع���ارض م���ع الثنائية، وم���ع نظري���ة الحداثة في 
التنمية، عبر حالة مزمنة من التبادل المجحف بين الش���مال 
التصنيع���ي والمحيط الجنوبي األقل تصنيعًا، الذي يفتقر 
للتنمي���ة، وما خلقه ذلك من حالة س���جال حول الحاجة إلى 
سياسات دولية، وأخرى محلية رسمية ومؤسساتية، تتعلق 
بالنموذج االقتصادي االجتماعي، ودور البرجوازية الوطنية 

فيه.
إن هذا التراث ال ي���ؤدي فقط وظيفة مهمة في تحليل 
وتكوين فهم أفضل لوظيفة الديناميكيات البين إقليمية، 
والتحوالت في اقتصاد العالم المعولم والمتحرر، ألن تحليل 
»التبعية« هنا، حتى وإن لم يكن نظرية ش���املة، فإنه يوفر 
لنا دروس���ًا نفهم من خاللها التحديات على المس���تويات 
اإلقليمي���ة والوطني���ة، وكيفية المحافظة على سياس���ات 
التنمي���ة في مواجهة التوس���ع غير المس���يطر عليه لرأس 

المال العالمي من المركز.
إن الق���راءة التقليدية للخريطة وف���ق التطورات ما بين 
األع���وام 1947 و1967، ومن ثم ما بع���د العام 1994، تدفعنا 
نحو حقيق���ة رواية توزيع الفلس���طينيين في فلس���طين 
التاريخية ما بين منطقتين وأرضين واقتصادين ودولتين؛ 
إحداهما دولة إسرائيل، والثانية دولة لم تولد بعد هي دولة 
فلسطين، وتجعلنا نخرج بنتيجة أن كل الجهود السياسية 

المبذولة تسعى إلى تحقيق تلك المحاور آنفة الذكر.
ف���ي الواقع، فإن اقتصاد س���لطة الحك���م الذاتي في 
الضفة الغربية، يمك���ن اعتباره من قبل المحللين وصناع 
القرار السياس���ي بأنه يش���كل االقتصاد الفلس���طيني 
للدولة المفترضة.  هذا االقتصاد من المفترض إدارته من 
خالل السياس���ات المتعارف عليها، والقوانين، والتعامل 
مع تحديات التنمية كما هو الحال في أي دولة نامية ذات 

دخل متوسط.
يج���ري التعاطي مع مفه���وم االقتصاد الفلس���طيني 
عل���ى أنه االقتصاد المجّمع لمناطق متش���رذمة في الضفة 
الغربي���ة، وتحديدًا في المناطق الخاضعة إلدارة الس���لطة 
الفلس���طينية.  وم���ع ذل���ك، فإن ه���ذا االقتص���اد ال يدار 
بالقواني���ن واألس���س المتع���ارف عليها باتج���اه إحداث 

التنمية كحال أي دولة نامية ذات 
دخل متوس���ط، وإس���رائيل تروج لذلك 
باعتبار أن االقتصاد الفلس���طيني منفصل ومرتب 
بنفسه وله مساره االقتصادي المزيف، على عكس الواقع 
الذي تمارس فيه إس���رائيل فرض سطوتها على اقتصاد 
»ال يذك���ر« ف���ي األرض المحتلة.  ومع ذلك، فإنها تش���دد 
عل���ى أهمية أن تكون هناك عالق���ة ثنائية بين االقتصاد 
اإلسرائيلي واالقتصاد الفلس���طيني المستقبلي لتحقيق 
المنفع���ة المتبادل���ة، وفق نص���وص اتفاقي���ات باريس 

االقتصادية.
ه���ذه الثنائية المقبولة عادة ما تضع مش���هد مقارنة 
مؤشرات التنمية وفجواتها ما بين اإلطار المرجعي نفسه، 
وتض���ع فرضية مريحة تتعلق بالعدال���ة التي تفترض أن 
هناك إمكانية للتعامل مع القضايا اإلش���كالية إليجاد حل 
لها، بل ويجري الحديث في هذا اإلطار عن تبادل المصالح، 

التي يمكن أن تقع ضمن محور الدولتين.
هذا الفهم المس���تند إلى فرضيات السوق المستقبلة 
بخصوص االقتصاد الفلس���طيني، ترجم على أرض الواقع 
إلى لوائح وقوانين تجد ج���ذورًا لها في اإلطار المفاهيمي 
األساس���ي لتحيل إلى العالقات االقتصادية اإلس���رائيلية 
الفلس���طينية أو اليهودي���ة العربي���ة، وأدائه���ا في ظل 
فترة االنت���داب البريطاني، حيث كان���ت العالقة الثنائية 
تقوم على اقتصادين منفصلي���ن في ظل دولة االنتداب، 
وتتفاعل بين بعضها البعض بشكل انتقائي للتعامل مع 

أصولها المالية ورؤوس أموالها وغير ذلك.
حس���ب هذه الروايات التاريخية، كان مصدر االقتصاد 
)رأس المال( الصناعي هم يهود أوروبا، وقد بحث عن جذوره 
الزراعية لدى الس���كان العرب الفلس���طينيين من أصحاب 
األرض األصليي���ن، مس���تغاًل احتياجاته���م التي حولت 

العالقة أبعد ما يكون عن فكرة الرفاه أو الرخاء المتبادل.
ف���ي ه���ذا االتجاه، ف���إن الفك���رة التي تتك���ون لدينا 
تتعلق باالس���تعمار التدريجي لفلس���طين، ونزع مواردها 

االقتصادي���ة المتاحة للعرب، وذلك أدى إلى فجوات كبيرة 
بين االقتصادين، دفعت باالقتصاد الفلسطيني مع الوقت 
ليتحول إلى اقتصاد تابع لالقتصاد اإلس���رائيلي، ما ينفي، 
ف���ي إطار تس���ييس التحليل االقتص���ادي، الفهم العربي 
الفلس���طيني، ب���أن التحدي التنموي لي���س تحديًا باتجاه 
الحداثة االقتصادية، بل هو تحدٍّ باتجاه مواجهة مؤسسة 
استعمارية اس���تيطانية كبيرة مدعومة دوليًا، ولها سطوة 

مالية وتقنية أكبر.
عند مس���ح االقتصاد الفلس���طيني في مداه الجغرافي 
األوس���ع، فإن وص���ف بريب���ش للتبعية البنيوي���ة للفقير، 
والمحيط الذي يبتاع منه البضائع تجاه المركز التصنيعي 
الرخائ���ي، ربما يك���ون األقرب إلى واقع األم���ور عندنا، فهو 
يبي���ن، دون تحدي���د طبع���ًا، الديناميكي���ات االقتصادية 
المبطن���ة التي تربط االقتص���اد الفلس���طيني باالقتصاد 
اإلسرائيلي، فقد وضعت قضية التبعية في فهم تاريخي 
للعالق���ات االقتصادية المعادية بين أوروبا االس���تعمارية 
وأمي���ركا لمناطق آس���يا وأفريقيا وأمي���ركا الالتينية، التي 
اس���تنزفت مواردها لس���نين ع���دة، ولهذا يمك���ن اعتبار 
ه���ذا اإلطار بمثابة مدخل مفيد للذه���اب أبعد من الصورة 
المضللة لالقتص���اد الطبيعي، التي كان���ت تنطبق عليها 
للعالقات االقتصادية  الثنائية والنيوليبرالية  التفسيرات 

الفلسطينية اإلسرائيلية.
وتبق���ى نظرية التبعية هذه متجانس���ة م���ع البنيوية 
والتحليل الماركس���ي لالقتصاديات في تفسير ما يتعلق 
باالستعمار االس���تيطاني ورأس المال، بينما أؤمن أن هذه 
النظرية ربما تلتقط، بشكل أكثر دقة، األبعاد االقتصادية 
والسياس���ية واالجتماعية للتبعي���ة.  وبالتالي، ومع غياب 
التحليل الموحد لتفس���ير س���بب األوضاع التي يعيشها 
االقتصاد الفلس���طيني، فال يمكن االس���تغناء عن نظرية 
التبعية لفهم عمليات الخنق التي يمارسها اإلسرائيليون 
لالقتصاد الفلس���طيني، حيث هناك نوع من اإلقصاء على 

كل المستويات.
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نقاش الجلسة الرابعة
لننظ���ر إلى الص���ورة األعم في محاول���ة لفهم ماهية 
االقتص���اد الوطني الفلس���طيني.  التعامل الرس���مي مع 
االقتصاد الفلس���طيني يت���م على أنه اقتص���اد أراضي 
الضف���ة الغربية وقطاع غزة المحتلة العام 1967، ويضعه 
ف���ي مواجهة االقتصاد اإلس���رائيلي، ولك���ن الواقع على 
األرض، والديناميكي���ات التي تنض���وي فيها العالقات 
بين االقتص���اد اإلس���رائيلي اليهودي الش���مولي وبين 
االقتصاديات العربية الفلسطينية الصغيرة أو األسواق 
الفلس���طينية، إن ج���از التعبير، كلها تنف���ي أي ثنائية، 
وبذلك تضع نس���خة جديدة للقرن الحادي والعش���رين 

لتبعية المحيط للمركز.
وبالتال���ي، فإن الحكم���ة تقتضي أن نمّي���ز االقتصاد 
الفلس���طيني على أنه التم���ازج ما بين اقتصاد الس���لطة 
الفلس���طينية ف���ي الضفة الغربي���ة، واالقتص���اد الذي ال 
يتلقى أي خدمات تذكر في قطاع غزة، واسميًا في القدس 

الشرقية، واألراضي المحتلة منذ العام 1948.
في عقلية الساس���ة والخبراء في ش���ؤون النزاع، فإن 
هذه الشظايا يجب تجميعها بطريقة أو بأخرى في بوتقة 
واحدة، في إط���ار »الحل الوردي« )حل الدولتين( الذي من 
المفترض أن ينتهي بإنش���اء دولة فلس���طينية متصلة 
جغرافيًا، وه���ذا ينطوي على حالة كالس���يكية للنظرية 
الواهية التي تخفي وراءها عمليات التالعب المس���تمرة 
منذ الع���ام 1948، والقائمة على فك���رة تواصل بناء دولة 
إسرائيل اليهودية على حساب الفضاء المتقلص لفرص 

بناء الدولة العربية الفلسطينية.
في تحول عنيف للتاريخ، فإن جزءًا من قرار التقسيم 
العام 1947؛ أي قرار 181 المتعلق بإنش���اء دولة يهودية، 
لم يتم تنفيذه بالكامل، لكن الفضاء السياسي الحقيقي 
ن دولة فلس���طينية من النشوء في ظل 

ّ
اليوم، الذي يمك

ه���ذه الثنائية، ل���م يعد موجودًا.  فف���ي حين كان يجب 
تقسيم األرض، فإن هذا االقتصاد الثنائي يجب أال يكون 
موجودًا، ألنه بموجب قرار التقس���يم، فإن على الدولتين 
االتف���اق على اتح���اد اقتصادي، هو ال���ذي تم تصميمه 
الع���ام 1947 بهدف تب���ادل المناف���ع االقتصادية بعد 

تحقيق استقالل كلتا الدولتين.
ولكن من���ذ الع���ام 1967، ف���إن القانون اإلس���رائيلي 
وسياس���ات إس���رائيل وأنظمته���ا ومعاييره���ا، ش���كلت 
اقتصادًا سياس���يًا مهيمنًا، كما شكلت القوة االقتصادية 
والمالية ح���ول مجمل أراضي هذه الدول���ة المفترضة في 
األراض���ي المحتلة بالضفة والقدس الش���رقية، وحتى على 
غزة المعزولة ... وأي اس���تثناء لهذا اإلطار يمنح الس���لطة 

الفلسطينية دورًا محدودًا وذا طابع إداري.
إذا ما نظرنا إلى االقتصاد الثنائي الذي وضع في حقبة 
االنت���داب البريطاني، نرى أنه يحاك���ي الطريقة ذاتها 
التي يرفع فيها ش���عار دولتين واقتصادين لشعبين، 

وهو ما لم يحقق النجاح.
وبوجود المستوطنات )المس���تعمرات( اإلسرائيلية 
في الضف���ة الغربية، التي كانت أيضًا في الس���ابق في 
قطاع غزة، والتي أدمجت بش���كل كام���ل في االقتصاد 
اإلس���رائيلي اليه���ودي، ف���إن االتح���اد االقتص���ادي 
الفلسطيني اإلسرائيلي أصبح اليوم بمثابة واقع، وبحكم 

القانون على كال الجانبين.
وبخالف الفلسطينيين في المنفى، ويصل عددهم 
إلى ستة ماليين، فإن الفلسطينيين في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، ليس���وا العرب الوحيدين الذين يقيمون في 
إطار ه���ذا االتحاد االقتصادي، فهناك االقتصاد العربي 
في داخل إسرائيل، ويديره العرب الفلسطينيون الذين 
تمكنوا من البق���اء في ديارهم ما بعد حرب العام 1948، 
وهؤالء تحولوا إلى مواطنين إس���رائيليين تطلق عليهم 
السياسة الرسمية اإلس���رائيلية »العرب«، وهؤالء عملوا 

في إطار سياسة االقتصاد الثنائي سابقًا.
لتحقيق التنمي���ة االقتصادية، وتعزيز الموقف في 
الصراع األعم للتح���رر الوطني، ولخنق دائ���رة التبعية، 
يجب علينا إدخال هذا الشق المتعلق باالقتصاد العربي 

داخل إسرائيل في إطار االقتصاد الفلسطيني.
الحتميات السياسية القتصاد فلسطيني افتراضي، 
ودول���ة وهمية ف���ي الضف���ة الغربية وقط���اع غزة في 
المستقبل القريب، تتطلب وضع حد لتشرذم االقتصاد 
العربي الفلسطيني، فال تزال هناك إمكانية إلعادة الربط 

االقتصادي السياس���ي االجتماعي الفلس���طيني مقطع 
األوص���ال، على الرغ���م من الحدود والش���تات والظروف 

المعقدة.
الرواية البديلة التي أضعها، هي ما يمكن تسميته 
باالقتصاد الفلس���طيني المتميز ضم���ن حدود األرض 
التاريخية لفلس���طين، لك���ن في حقيق���ة األمر هناك 
نموذج���ان اقتصادي���ان متماي���زان على ه���ذه األرض: 
االقتص���اد اإلس���رائيلي اليهودي المس���يطر المعولم 
الصناعي المالي التكنولوج���ي، وينتمي إلى المنظومة 
الدولية لالقتصاد والتنمي���ة، وهو اقتصاد ذو »محفظة 

استعمارية«، واآلخر اقتصاد عربي فلسطيني يعاني.
هذا المس���ار لم يتغير منذ العام 1948، ولكن هناك 
اقتصاد فلس���طين، هو لي���س موحدًا، ومتش���رذم، وال 
يش���كل أي تواصل، على نقيض النموذج اإلس���رائيلي 
النظي���ر ل���ه، وبالتال���ي فاالقتصاد الفلس���طيني ليس 
اقتصاد تصدير أو اقتص���اد خدمات، لكنه نوع من نقل 
الهي���اكل االقتصادية للدول النامية، لخدمة المش���روع 
االس���تعماري االستيطاني اإلس���رائيلي، والذي يشكل 

جزءًا من التوسع الرأسمالي المعولم.
علينا أن ندرك، أن اإلمكانيات المتاحة أمام التنمية 
االقتصادية الفلس���طينية عصفت به���ا الصدمات في 
المحيط، وبخاصة في المواجهات االس���تعمارية، وأيضًا 
فيما يتعلق باإلجحاف في تحقيق الشعب الفلسطيني 
لم���ا يصبو إليه من تح���رر اقتص���ادي، وبالتالي فرضت 
إس���رائيل على االقتصاد الفلس���طيني التحول باتجاه 

عالقات التبعية على مختلف المستويات.
وعليه، ف���إن اقتصاد فلس���طين بوضعيته الحالية، 
يحتوي على معازل اقتصادية مش���رذمة ما بين الشمال 
والجنوب والش���رق والغ���رب، وهي كلها تحت س���يادة 
إسرائيلية، فهناك ما يمكن تسميته باقتصاد »الضفة 
الغربي���ة 1«، ويض���م رام الل���ه وضواحيه���ا، وتمكنت 
في إطاره الس���لطة الفلس���طينية م���ن تطبيق النموذج 
النيوليبرالي في كثير من مناحيه، وهناك باقي الضفة 
الغربية، وتتمثل في ثالث���ة اقتصادات جزئية: الخليل 
)اقتصاد بحد ذاته ألس���باب عديدة لن أتطرق إليها في 
هذه المناس���بة(، و«المناطق ج«، وشمال الضفة الغربية 
)اقتص���اد يتوج���ه نحو االنفص���ال(، وهن���اك القدس 
الشرقية مع ضمها إلى إس���رائيل وعزلها عن امتدادها 
الفلس���طيني، وقطاع غزة )اقتص���اد مزيج يمكن وصفه 
بالنيوليبرالية اإلسالمية التي لم تتمكن من المضي في 

مسارها الكامل(، واالقتصاد العربي داخل إسرائيل.
كل واحد من هذه المس���ارات االقتصادية، يس���ير 
نح���و التبعية أو االس���تقالل حس���ب عالقات���ه بالمركز 
اإلسرائيلي االقتصادي، حيث أن كاًل من هذه المسارات 
فقد بش���كل عنيف التواصل التاريخي مع المس���ارات 
الفلس���طينية األخرى، وبقي كل منها في إطار الثنائية، 
فكل مس���ار منها يعتبر محيطًا للمركز اليهودي، حيث 
تم تقسيمهم عنوة العام 1948 قبل إعادة ربطهم العام 
1967، وتوحيده���م الع���ام 1994، ومن ث���م فصلهم من 
جديد العام 2001، حيث تمت إعادة تش���بيكهم جزئيًا 
في الس���نوات األخيرة دون الوصول إلى مستوى الربط، 
ولذلك فإن كل هذه المس���ارات يعتبر محيطًا لالقتصاد 
في منطقة الش���رق األوس���ط وفي االقتص���اد العالمي، 
فهم رهائن لالقتصاد اإلس���رائيلي اليهودي، وعالقاته 

الخارجية، وغيرها.
هن���اك من يحاول أن يدب الحي���اة في حصان ميت 
ه���و االقتصاد الثنائي، أو تعزيز الوهم بوجود مثل هذه 
الحالة االقتصادية في األراضي الفلس���طينية المحتلة.  
إن فكرة اقتصاد الدولتين اإلس���رائيلية والفلسطينية، 
وتدخ���ل ضمن التص���ور العالمي لالقتص���اد في القرن 
الحادي والعش���رين، هي مش���كلة كبيرة.  هذا التصور 
يواجه خطر االنغراس في التحوالت البنيوية والشرذمة، 
بحيث يكون هناك مشروع أوسع للسيطرة االستعمارية 
اإلسرائيلية، ما يسهل الدخول اإلسرائيلي، بال مقاومة، 
إلى أس���واق أكثر رحابة، لذا علينا االستفادة من دروس 
اآلخري���ن للتخل���ص م���ن التبعية، وتفكيك الس���يطرة 
االس���تعمارية اإلس���رائيلية عبر وضع اس���تراتيجيات 
تنموية أثبتت نجاحاتها في حاالت ش���بيهة في أماكن 

أخرى من العالم.

ناقش الحضور جملة من القضايا خالل الجلسة الرابعة، 
عليها،  المترتبة  والمخاطر  بقانون  ال��ق��رارات  بينها  من 
ومصروفات المجلس التشريعي »غير العامل«، وما إذا كان 
بخصوص  العليا  الدستورية  المحكمة  إلى  التوجه  مجديًا 
ذلك، والمسوغ القانوني إلصدار قوانين في قطاع غزة باسم 
اقتصادية  قفزات  تحقيق  وكيفية  التشريعي،  المجلس 
نسب  وارتفاع  االقتصادي،  التشتت  ظل  في  فلسطينية 
البطالة، وبخاصة بعد الحرب األخيرة على قطاع غزة، وغيرها 

من المحاور.
وجاءت ردود المشاركين في الجلسة على النحو اآلتي:

ال��ق��رارات  ف��إن  نظرية،  قانونية  ناحية  م��ن  دوي���ك: 
على  تعرض  أن  يجب  الرئيس  أصدرها  التي  بقوانين 
المجلس التشريعي في أول جلسة ينعقد فيها، وإن أقرها 
أثر  من  لها  كان  ما  يزول  ردها  وإن  نافذة،  قوانين  تصبح 
قانوني.  هذا الكالم نظري، فمن ناحية فعلية وبعد إنشاء 
كينونتها  لها  بات  األرض،  على  ووقائع  ومؤسسات  مراكز 
بالسهل،  أمر ليس  أثر  إزالة ما كان لها من  ووجودها، فإن 
بل في بعض الجوانب يصعب مجرد تخيل زوال هذه اآلثار.  
باألحوال  المتعلق  للقانون  بالنسبة  المثال،  سبيل  فعلى 
الشخصية في قطاع غزة، هناك من تزوج أو طلق بناء على 
هذه  مثل  آثار  إزالة  يمكن  كيف  والتساؤل  القانون،  هذا 
القوانين في هذه الحاالت، السيما أن إزالة اآلثار أحيانًا تزيد 

األمور تعقيدًا أكثر مما تحلها؟!
الستصدار  قانونية  يرونها  تخريجة  هناك  غزة،  في 
القوانين، وهذا ال يعني أنني أتوافق معها، ولكنه توصيف 
العددية  األغلبية  تملك  »حماس«  أن  باب  من  يحدث،  لما 
في المجلس التشريعي بواقع 74 عضوًا من أصل 132 هم 
التوكيالت،  نظام  باعتماد  وذلك  المجلس،  أعضاء  جميع 
وبخاصة للنواب األسرى وعددهم 38 نائبًا من »حماس«.  أما 
نواب الحركة الطلقاء خارج السجون اإلسرائيلية في الضفة 
الغربية، فيتم التواصل معهم عبر الهاتف، وبذلك يتخذون 
المجلس  قانون  وحسب  قانونية.   يعتبرونها  ق��رارات 
التشريعي الذي صادق عليه المجلس األول، فإن القوانين 
خالل  بخصوصها  شيء  يصدر  لم  وإذا  الرئيس،  إلى  ترفع 
شهر تنشر في الجريدة الرسمية وتعتبر سارية المفعول، 
هذه  يرسلون  يعودوا  لم  الرئيس  والية  انتهاء  بعد  وهم 
القوانين له، مع أنهم كانوا قبل ذلك يرسلونها إليه، وهذا 

كان في مرحلة ما بعد االنقسام.
إذا أردنا التوجه إلى المحكمة الدستورية، علينا التوجه 
في  للنظر  مثاًل  وليس  بقانون،  القرارات  لوقف  بطلبات 
التي  القرارات  أن  وبخاصة  التشريعي،  المجلس  مصاريف 
امتيازات  تحمل  منها،  جزء  في  اآلن،  الرئيس  يصدرها 
العام.   القطاع  في  لمؤسسات  وحتى  وشركات  ألشخاص 
آلية  تتوفر  أن  بقانون، يجب  القرارات  تتوقف هذه  لم  إن 
القوانين  هذه  قيام  عدم  لضمان  تجاهها  صارمة  رقابية 
في  إزالتها  الصعب  من  للبعض  دائمة  مصالح  بخلق 
المستقبل، وهذا برأيي أهم من موضوع مصاريف المجلس 

ال  المبالغة.   من  بشيء  البعض  تناولها  التي  التشريعي، 
بأنه ال توجد هناك مصاريف عالية ومبالغ فيها في  أجزم 
في  فيها  مبالغ  أيضًا مصاريف  ولكن هناك  »التشريعي«، 
الجهاز التنفيذي وقطاع األمن الفلسطيني وفي السفارات 
في الخارج.  كل مصروفات السلطة بحاجة إلى رقابة وإعادة 

النظر فيها.
ظل  في  االقتصادية  القفزة  إلى  ننظر  كيف  الخالدي: 
أمر  الفلسطينية،  االقتصادية  للمسارات  المجزأة  الخريطة 
فلسطينية  قيادة  غياب  ظل  في  وبخاصة  بالسهل،  ليس 
التصور  من  أشمل  فلسطيني  تصور  فدون  شاملة،  وطنية 
الله، ال  اليوم في رام  القرار الفلسطيني  الذي يحكم صانع 
أرى أي نوع من األمل لتحقيق بداية عملية إلعادة الربط بين 
ثم  ومن  المتشرذمة،  الفلسطينية  االقتصادية  المسارات 

تحقيق القفزة المرجوة.
مع ذلك، هناك عمليات طبيعية تجري على األرض دون 
قرارات تتعلق بالعالقات االقتصادية بين القدس الشرقية 
والضفة الغربية، وأخرى بين شمال الضفة الغربية والشمال 
االقتصادي  االنسياب  من  حالة  ثمة  حيث  الفلسطيني، 
التجاري السياحي البشري الخدمي المهم جدًا، ويدلل على 
عالقاتها  فلسطين  في  موجودة  عربية  مناطق  هناك  أن 
الطبيعية مع بعضها البعض وليس مع االقتصاد المتطور 
بعضنا  مع  محليًا  العمل  يمكن  وبالتالي،  إسرائيل.   في 
خالل  من  شاملة،  وطنية  قيادة  غياب  ظل  في  البعض 
السلطات المحلية أو المؤسسات فيما بين بعضها البعض، 
وربما عبر غرف التجارة.  هناك أمل، ولكن ال بد من إعادة بناء 

اللحمة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بما إذا كنا نعتمد على اقتصاد استهالكي، 
أقول إنه من الطبيعي ذلك، فاالقتصاد الرأسمالي اقتصاد 
اإلنتاج.   يشجع  ما  بقدر  االستهالك  ويشجع  استهالكي، 
األساس ليس ثقافة االستهالك، بل ذلك البند في القانون 
األساسي الفلسطيني الذي يقول إن االقتصاد الفلسطيني 
هو اقتصاد السوق الحرة، وهذا يعني الكثير من األمور، بما 
العمليات  )انتشار  األمَولة  أو  المفرط،  في ذلك االستهالك 
المالية بشكل مكثف ليس فقط بين المؤسسات الكبيرة، 
بل بين األفراد أيضًا(، وهذا التوجه –للحقيقة- تم التوقيع 
وزيرًا  مهامه  فياض  تولي سالم  قبل  أي  باريس،  في  عليه 
القرار  صانعو  أتقن  ربما  ولكن  للوزراء،  رئيسًا  ثم  للمالية 
الليبرالي  النموذج  هذا  إدارة  فياض  عهد  في  الفلسطيني 
المسيطر أكثر من غيرهم.  لسنا وحدنا، بل العالم كله ذهب 

إلى هذا االتجاه.
أن  الفلسطينية،  الحالة  وبخاصة في  األمر،  الغريب في 
وليس  التحرير  إتمام  قبل  تم  الليبرالي  االقتصادي  الخيار 
النخب  أن  والغريب  بعده،  وليس  االستقالل  وقبل  بعده، 
التي كانت قادت العمليات النضالية من أجل التحرير في 
العالم انخرطت هي األخرى في هذا الخيار االقتصادي الذي 
ناضلت  التي  االستعمارية  ال��دول  تفرضه  وربما  تمارسه 
ضدها، وهذا متبع في الكثير من الدول المستقلة حديثًا، 
قبل  االقتصادي  النموذج  هذا  اختاروا  الفلسطينيين  لكن 
االقتصاد  تشتيت  من  المزيد  في  ساهم  وهذا  التحرير، 

الفلسطيني.
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نائب رئيس جامعة بيرزيت للشؤون 
المجتمعية

رؤية بديلة إلشكالية التنمية في ظل االحتالل

األفكار التي أطرحها في ورقتي المعنونة صيغت من 
قبل مجموعة من الزميالت والزمالء، واقتضى هذا التنويه، 
لي  ملكًا  ليست  الورقة  لهذه  الفكرية  الحقوق  أن  كون 
وحدي، وهم آدم هنية، وليزا طبر، وتوفيق حداد، ومجموعة 
من الزمالء الذين عملوا على صياغة بديلة لمفهوم التنمية 

القائم حاليًا.
للتنمية،  بديلة  رؤى  موضوع  عن  بكثرة  مؤخرًا  كتب 
أن  فكرة  على  اعتمادًا  تلخيصها  تحاول  الورقة  وه��ذه 
االحتالل  ظل  في  التنمية  إلشكالية  بديلة  رؤية  صياغة 
تبدأ في مفهوم التنمية، الذي هو أساسي ألي سياسات 
تنموية قد تنفذ الحقًا، أو يمكن اقتراحها، وبالتالي اآللية 
من  سنوات  إلى  خضع  التنمية  تعريف  فيها  يتم  التي 
أم  عالميًا  سواء  التعريف؛  وإعادة  والتمحيص  المراجعة 

محليًا.
تعريف  هناك  ليس  التنمية،  تعريف  موضوع  في 
صحيح وآخر خاطئ، بل ثمة تعاريف مختلفة تنطبق على 
فترات زمنية وأماكن مختلفة، بحيث تكون متناقضة في 

بعض األحيان، ومّتسقة في أحيان أخرى.
هناك  أن  نجد  العالمية،  األدب��ي��ات  إل��ى  نظرنا  إذا 
ثابتة  عملية  يراها  األول  التنمية،  لتعريف  اتجاهين 
االقتصادي  وبخاصة  الحال،  واق��ع  تحسين  إلى  تسعى 
منه، وهذه تركز على قضايا مثل الفقر والنمو االقتصادي 
تعتبر  المفهوم  هذا  وضمن  وغيرها،  التصدير  وتشجيع 
التنمية تدخاًل جزئيًا وتوجيهًا للقضايا االقتصادية بدعم 
جزئي  تدحل  عن  عبارة  فالتوجه  معّين،  بمنحى  سياسي 

بتركيب اقتصادي.
تدخاًل  فقط  وليس  بنيويًا،  تغييرًا  فيراها  الثاني،  أما 
التدخل  هذا  ويعالج  الحال،  واق��ع  تحسين  إلى  يسعى 
تأخذ  وسياسية  واقتصادية  اجتماعية  قضايا  البنيوي 
محليًا  القوى  وص��راع  التاريخية،  المرحلة  االعتبار  بعين 

وعالميًا.

السياق الفلسطيني
نحن؟  أين  السؤال:  يبرز  الفلسطيني،  السياق  ضمن 
ومن مراجعة ما تمت كتابته فلسطينيًا في هذا السياق، 
يمكن تحديد ثالثة أنواع من التوجهات المتعلقة بفهم 
أن  يقترح  أولها  معها،  والتعامل  وتعريفها  التنمية 
التنمية في ظل االحتالل غير واردة، حيث أن التحرر الوطني 
واالستقالل هو األساس والبداية ألي عملية تنموية، وهي 
النتيجة التي توصل إليها الخبير االقتصادي الفلسطيني 
يوسف صايغ، حيث كتب »ال يمكن تحقيق تنمية شاملة 
ذات معنى، أو حتى السعي وراءها في ظل التبعية التي 
تقترن مع الحرمان«، فمن وجهة نظر صايغ والمدرسة التي 
وإنجاز  االحتالل،  إنهاء  على  العمل  يجب  فإنه  منها،  جاء 
التحرر الوطني قبل الحديث في قضايا التنمية واالعتناء 
بها، وهذا ما ينطبق، كما يرون، على القضايا االجتماعية 

واالقتصادية.
في  حاليًا  السائد  النهج  وه��و  الثاني،  التوجه  أم��ا 
فلسطين، فيمكن عنونته تحت »االستثمار والتنمية من 
أجل السالم والرخاء االقتصادي الفردي«، وهو ال يخرج عن 
سياق اتفاقات أوسلو، بل ويعمل في إطار نهجها، حيث 
أدوات  على  جدًا  محدودة  سيطرة  الفلسطينيون  يمنح 
االقتصاد التي تتحكم بالهيكلية والمؤشرات االقتصادية 
المالية،  السياسات  أدوات  وهي  الناس،  حياة  ومستوى 
والنقدية.  وهذه األدوات جميعها  والتجارية، والعمالية، 

جهود  تتركز  بينما  اإلسرائيليين،  أي��دي  ف��ي  تبقى 
نتائج فقدان  والتعايش مع  التعاطي  الفلسطينيين على 

السيطرة على هذه األدوات االقتصادية.
ق��درة  ع���دم  م��ع  أك��ث��ر  يتعقد  ال��م��وض��وع  أن  ك��م��ا 
السيطرة  على  أوسلو،  اتفاقات  وطأة  الفلسطينيين، تحت 
إلى  وما  واألراض��ي  الطبيعية  الموارد  على  معقول  بشكل 

ذلك.
التنمية،  م��ن  الحالي  النسق  ه��ذا  ضمن  ويهيمن 
السياسات  تركز  حيث  النيوليبرالي،  االقتصادي  الخطاب 
)النيوليبرالي(  التنموي  النموذج  هذا  ضمن  االقتصادية، 
العام، وتعزيز سيادة  واألمن  الرشيد،  الحكم  على تحقيق 
وبناء  العامة،  الوطنية  األه���داف  م��ن  كجزء  ال��ق��ان��ون، 
المساءلة  مبدأ  وتعزيز  الشفافية،  مبدأ  وفق  المؤسسات 
الخدمات  مستوى  وتحسين  العام،  القطاع  مؤسسات  في 
جانب  إلى  الخاص،  القطاع  وتنمية  للجمهور،  المقدمة 

تقليص دور الدولة، وتعزيز سيادة اقتصاد السوق الحر.
ولكن  الجيدة،  بالقضايا  وصفه  يمكن  سبق  ما  جميع 
النوع من الخطاب  ما اإلشكاليات فيها؟ اإلشكال في هذا 
التنمية  نموذج  راف��ق  ال��ذي  النيوليبرالي  أو  الليبرالي 
المهيمن حاليًا في فلسطين، هو أنه وقف عاجزًا، بل ورفض 
الكولونيالي  االستيطاني  المشروع  بطبيعة  االعتراف 
للهيمنة  أساليب  من  يشمله  بما  ومواجهته،  الصهيوني 
االقتصادية والسياسية، بل إن النموذج عزز ورسخ هياكل 
ذلك  ورافق  الكولونيالية.   االستيطانية  والسيطرة  القوى 
المانحة التي عملت على إدماج هياكل  أيضًا برامج الدول 

االحتالل الكولونيالي في مشاريع التنمية.
تعتمد الليبرالية الجديدة منهجية تعزز حاالت انعدام 
المساواة، وزيادة التقسيم الطبقي والفردانية، وزيادة أعباء 

الديون على الناس.
)االستثمار  ذات��ه  السياق  إط��ار  في  للتنمية  وينظر 
الفردي(  االقتصادي  والرخاء  السالم  أجل  من  والتنمية 
نعزز  فنحن  صرفة،  تقنية  وعملية  حيادي،  أمر  أنها  على 
نحن  األم��ن؟  تعريف  هو  وما  األم��ن؟  هو  ما  ولكن  األم��ن، 
نعزز القطاع الخاص، ولكن ما هو القطاع الخاص؟ وما هي 
عالقته باإلسرائيليين؟ هذه التقنية في تعريف العالقات 
االقتصادية إشكالية، وهي في صميم الليبرالية الجديدة، 
فحيادية وعملية التقنية الصرفة في النيوليبرالية تعني 
أن كل ما يلزم العملية التنموية هو مواصلة دعم المانحين، 
مزج  مع  القيود،  تخفيف  على  إسرائيل  مع  التفاوض  مع 
الكميات المناسبة من السياسات المؤسساتية، مع بعض 
التنسيق مع أصحاب الشأن، تصبح لدينا تنمية مستدامة!
هناك فصل تام، وفق هذا المنظور، ما بين السياسي 
األول  المقام  في  وهو  تقني  فاالقتصادي  واالقتصادي، 

بطبيعة الحال.

نتائج كارثية
النتائج الكارثية لمثل هذا النوع من السياسات واضحة 
للجميع، وخضنا في مؤتمرات وقدمنا أوراقًا عديدة حولها، 
وأبرزها زيادة نسب البطالة، والفقر، وتقلص قاعدة اإلنتاج 
الفلسطيني، وتراجع اإلنتاج الفردي.  المفارقة أن الهدف 
من السياسة االقتصادية النيوليبرالية هي دعم الفردانية، 
تراجع  الفلسطيني  للفرد  المحلي  الناتج  أن  الواضح  ولكن 
على مدى السنوات السابقة، فحتى الهدف األبسط لهذه 

السياسة لم يتم تحقيقه.
عالقة  لها  أخ��رى  اجتماعية  مشاكل  ظهرت  كما 

أصبحت  التي  والسياسي،  االقتصادي  باالنهزام 
فإن  وبالتالي  الخاصة،  والمصلحة  بالفردية  ترتبط 
هذا النموذج المستخدم حاليًا أثبت فشله، سواء بالنسبة 
من  ككل  الناس  لمجموع  بالنسبة  أو  المختصين،  لقراءة 

خارج االختصاص االقتصادي والسياسي.
سيطرة  على  القائم  هو  حاليًا  السائد  النظام  إذًا، 
على  إسرائيلية  سيطرة  ترافقها  للفلسطينيين  محدودة 
أدوات االقتصاد والسياسات المالية والتجارية والعمالية، 

وحالة من التعايش الفلسطيني مع هذه السيطرة.

البديل في الصمود
أما النموذج الثالث، وهو الذي قد يكون البديل المطروح 
وهذا  حاليًا،  موجود  هو  مما  تنموية  أكثر  نتائج  لتحقيق 
النموذج قد يشكل مخرجًا للمأزق الذي نحن فيه، ويشكل 
تسميته  فيمكن  االحتالل،  ظل  في  للتنمية  بديلة  رؤية 
المناهض  واالستثمار  الصمود  أج��ل  م��ن  ب�«التنمية 

لالحتالل«، وهو ما أقدمه على اعتبار أنه رؤية بديلة.
ليس  التنمية  مع  التعاطي  على  النموذج  هذا  ويقوم 
كمسألة نمو اقتصادي أو حكم رشيد فقط، ولكن باعتبارها 
هذا  باتجاه  كرافعة  أو  الوطني،  التحرر  أشكال  من  شكاًل 

التحرر.
ويقول فضل النقيب في هذا السياق: »يحتاج النضال 
التنمية  تناسبه.   تنمية  إلى  واالستقالل  التحرر  أجل  من 
تسعى  إرادي��ة  مجتمعية  عملية  إلى  بحاجة  المستدامة 
التي من الضرورة بمكان أن تكون  التغييرات  إلى إحداث 
والتوزيع  االقتصادي،  النمو  تحقيق  جانب  إلى  شاملة، 
المجتمع، ولذلك عليها أن تكون معتمدة  لثروات  العادل 
بقدر المستطاع على اإلمكانيات الذاتية، ومستقلة نسبيًا 
عن الهيمنة الخارجية، وأن يخطط لها وتدار وتقيم دوريًا 
إلى  مسارها  خضوع  مع  عالية،  عصرية  بكفاءة  وتعّدل 

إشراف مجتمعي ديمقراطي شفاف«.
من بين األمور والقضايا والمحفزات التي توجه التنمية 
فيه  نعيش  الذي  السياق  أخذ  أكبر،  بشكل  التحرر  نحو 

الذي  والسياق  للتنمية،  فهمنا  عملية  في  االعتبار  بعين 
منطق  على  مبني  استيطاني  استعماري  هو  فيه  نعيش 
إلى  االستيطاني  االستعمار  هذا  يسعى  حيث  اإلقصاء، 
حل المجتمعات األصالنية، وهو ليس فقط استعمارًا، إنما 
إقامة مجتمع كولونيالي  استعمار استيطاني يعمل على 

جديد على قاعدة األراضي المصادرة.
بمعزل  التنمية  قضايا  مع  التعامل  يمكن  ال  وبالتالي، 
العملية ليست  أن  أي  الصراع؛  االعتراف بحقيقة هذا  عن 
سعر  بمستوى  تتعلق  ال  هنا  فالمسألة  تقنية،  عملية 
وبالتالي  استيطاني،  مستعمر  مع  صراع  هناك  الفائدة.  
يجب أن تدخل حلقة الصراع في إطار فهمنا حتى لسعر 

الفائدة.
علينا أن نبتعد عن فرضية أننا نعيش اآلن في مرحلة 
حاليًا  المطروح  االقتصادي  فالنموذج  االستعمار،  بعد  ما 

يفترض أننا نعيش في حقبة ما بعد االستعمار.
أن  إلى  الموضوع، مشيرًا  عن هذا  الخالدي تحدث  رجا 
أننا  تفترض  المطروحة  االقتصادية  السياسات  طبيعة 
التعامل  المثال، بمعنى  البرتغال، على سبيل  نعيش في 
فلسطين  وكأن  الفلسطينية  االقتصادية  السياسات  مع 
بأدواتها  التحكم  على  القدرة  ولها  سيادة،  ذات  دول��ة 
االقتصادية، ولكن واقع الحال ال يسمح لنا بذلك، وبالتالي 
من  والفرضية  المفهوم  بين  ما  واض��ح  تناقض  هناك 
جهة )ما بعد االستعمار( وما بين الواقع الذي نعيشه من 
هذه  عن  التخلي  يجب  وبالتالي  )االستعمار(،  أخرى  جهة 

السياسات التي تفترض واقع ما بعد االستعمار.
النضالية  التجارب  في  التنمية  بمفهوم  األخذ  يجب 
الفلسطينيين  أن  كثيرًا  يقال  السابقة.   الفلسطينية 
يكررون األخطاء نفسها، وبالتالي من المهم االستفادة من 
التجارب الفلسطينية السابقة وهي غنية، مع ضرورة قراءة 
التنمية بشكل يجعلها بعيدة عن االستثنائية.  نحن لسنا 
حالة استثنائية، نحن لسنا أول شعب يستعمر في العالم، 
على  هناك،  كان  استيطاني.   استعمار  في ظل  وال حتى 
فترات وحقب تاريخية مختلفة، استعمار لبلدان وشعوب 
ومناطق بشكل استيطاني، وهنا يأتي دور أهمية التعلم 
من هذه الدروس للشعوب األخرى: ماذا فعل الهنود ضد 

 د. سامية البطمة

متخصصة في مجال اقتصاديات العمل
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ضد  أفريقيا  جنوب  فعلت  م��اذا  البريطاني؟  االستعمار 
هيمنة البيض ونظام التفرقة العنصري؟ يجب التعلم من 

هذه التجارب في فهمنا للتنمية.
هو  االستيطاني  االحتاللي  المشروع  جوهر  كان  إذا 
نعيد  أن  الجوهري  من  فإنه  الفلسطيني،  الشعب  شرذمة 
تأطير التنمية بحيث نواجه هذه العملية، بما يضمن وحدة 
الشعب الفلسطيني، وبخاصة مع إدراكنا أن الفلسطينيين 
ليسوا هم سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس فقط، 
فهناك  الفلسطينيين،  من  فقط   %38 يشكلون  الذين 
فكر  أي  وبالتالي  الشتات،  وفلسطينيو  ال���48،  فلسطينيو 
تنموي ال يأخذ بعين االعتبار وحدة الفلسطينيين ككل، هو 
فكر تنموي منقوص يتعامل مع القضايا برؤية ضيقة األفق.

الفلسطيني  ال��ت��ع��اون  أه��م��ي��ة  دور  ي��أت��ي  وه��ن��ا 
مناطق  في  الفلسطينيين  مع  التواصل  عبر  الفلسطيني، 
ال�48، تجاريًا أو سياحيًا أو اجتماعيًا، أو سياسيًا، وهو أمر في 
لمصلحة  وتنميته وتطويره  األهمية، ويجب تعزيزه  غاية 
الخارج  في  الفلسطينيين  مع  والعمل  الشاملة،  التنمية 

)الشتات(.

المناطق الصناعية
من العناصر الحاسمة لمقاومة هيمنة إسرائيل رفض 
المهيمن  اإلط��ار  من  كبير  فجزء  عليها،  الشرعية  إضفاء 
على التنمية تكون في الواقع من إدماج بنى االحتالل في 
المناطق  هو  هنا  وضوحًا  األكثر  والمثال  التنمية،  عملية 
اقتصادية  خطوة  وكأنها  تبدو  بشكلها  التي  الصناعية، 
والتوظيف  التشغيل  نسبة  زي���ادة  حيث  م��ن  ج��ي��دة، 
واقع  لكنها في  العمل،  العاطلين عن  نسبة  والتقليل من 
يوفر  حيث  االحتاللي،  للنموذج  استيعاب  عن  عبارة  األمر 
إسرائيل  فيه  وتوفر  العاملة،  األيدي  الفلسطينيون  فيه 
العمل وفق شروطها، وهذا يعني قبواًل للنموذج االحتاللي، 

وتأصياًل للبنى الهيكلية االستعمارية.

البدائل
نشاط  لتحقيق  الحالة  ه��ذه  في  الممكن  البديل 

للهياكل  يؤصل  وال  مفيدًا  يكون  أن  ممكن  اقتصادي 
تساهم  التي  المقاطعة،  حركة  هي  االستعمارية، 
وخطوات أخرى في تفكيك استراتيجية التنمية المبنية 
خطط  تبنتها  والتي  الجديدة،  الليبرالية  أساس  على 

التنمية االقتصادية الفلسطينية المتالحقة.
من الناحية العملية، يعني ذلك التركيز على الحقوق 
السوق،  حيادية  أسطورة  رواف��د  وتوسيع  االجتماعية، 
أو  العالم  دول  جميع  في  فشلها  أثبتت  أسطورة  وهي 
غالبيتها، ونحن ال نزال فلسطينيًا مقتنعين ومتمسكين 
بها، بل وندافع عنها وعن قيمها كالتنافسية والفردانية، 
أكبر  الفلسطيني.   االقتصاد  رافعة  أو  حاملة  وكأنها 
فشل لها هو انهيار أوروبا الجنوبية )البرتغال، إسبانيا، 
اليونان(.  نحن نعتنق هذا النموذج، ونمارسه بكل ثقة، 
هذه  مثل  اتباعها  بسبب  دول  انهيار  من  الرغم  على 

السياسات.
يجب التوجيه والتمكين على أساس مبادئ المساواة 
على  هالل،  جميل  يقترح  وهنا  االجتماعية.   والعدالة 
سبيل المثال، مسألة التعليم المجاني، والرعاية الصحية 
التعليم  عن  كاقتصاديين  نتحدث  عندما  المجانية.  
المجاني والرعاية الصحية المجانية، يكون الرد عادة »من 

وين بدنا ندفع التكاليف«؟!
لكونها  للغاية؛  مهمة  األساسية  الخدمات  هذه 
تعتبر رافعة اقتصادية مهمة للمجتمع، وبالتالي توفير 
استثمار  بل  اقتصاديًا،  عبئًا  ليس  الخدمات  هذه  مثل 
جيدًا  للناس  الصحي  الجانب  يكون  فحين  اقتصادي، 
تزداد قدرتهم على اإلنتاج، وهذا ما تعيه الدول األوروبية 
جيدًا.  يجب العمل على ردم فجوة العبء المالي لتقديم 
أيضًا،  اقتصادية  ألسباب  األساسية  الخدمات  ه��ذه 

وليس فقط ألسباب سياسية واجتماعية.

االنفكاك
اإلسرائيلي،  االقتصاد  على  االعتمادية  عن  االنفكاك 
بديلة،  تنموية  رؤي��ة  لتحقيق  األهمية  غاية  في  أم��ر 
أننا  فكرة  تعززان  باريس  وبروتوكول  أوسلو  فاتفاقيات 

»مغلوب على أمرنا«، مع أن إسرائيل تخرق هذه االتفاقيات 
بشكل يومي، ونحن ال نطالب إال بالمعاملة بالمثل، سواء 

على الصعيد التجاري، أو اإلنتاجي، أو بأي طريقة أخرى.
مقاطعة  إل��ى  ليس  الناس  تدعو  المقاطعة  حملة 
مدخالت  مقاطعة  إلى  بل  فحسب،  اإلسرائيلية  البضائع 
جميع  وفي  الصناعي،  اإلنتاج  وفي  البناء  في  اإلنتاج 

المجاالت.

هذا االنفكاك، أو مقاطعة إسرائيل، له اقتصاديًا فوائد 
عدة، أبرزها مساعدة اإلنتاج الفلسطيني بشكل أكبر في 
وزيادة  وغيرها،  والخدمية  والصناعية  الزراعية  المجاالت 
وبالتالي  األرباح،  وزيادة  التشغيل،  زيادة  تعني  اإلنتاج 
النشاطات  دعم  على  القدرة  وزي��ادة  االستثمار،  زي��ادة 
أن  كما  المجتمع،  في  والثقافية  والتعليمية  الصحية 
المجتمعات المنتجة هي أكثر صحية من حيث قدرتها 
تحمي  المتطورة  ال��دول  لذلك  واالستمرار،  اإلب��داع  على 
اإلنتاج بشكل كبير، وتسعى إلى أن يبقى محور العملية 
تشغيل  زيادة  عملية  في  دوره  إلى  إضافة  االقتصادية، 
االقتصادية  المشاكل  من  الحد  إلى  يؤدي  الذي  الناس 
واالجتماعية، كما أن زيادة اإلنتاج المحلي تقلل من قدرة 

إسرائيل على تركيعنا سياسيًا.

إسرائيل تستخدم عائدات الضرائب التي تقتطعها 
عند المعابر والحدود لتركيعنا سياسيًا، وهذا األمر ينطبق 
على عمالة الفلسطينيين من الضفة والقطاع داخل الخط 
السيطرة  على  إسرائيل  قدرة  من  خففنا  كلما  األخضر.  
أن  لنا  يمكن  ال��ذات،  تقوية  خالل  من  علينا،  اقتصاديًا 

نخفف من قدرة إسرائيل على تركيعنا سياسيًا.
وأيض����ًا، المقاطعة له����ا دور من حي����ث الضغط على 
إسرائيل عالميًا، حيث نقلت إسرائيل ملف المقاطعة من 
وزارة الش����ؤون الخارجية إلى وزارة الشؤون االستراتيجية، 
وه����ذا يعكس حالة من القلق الش����ديد حياله����ا، مع أننا 

ندرك قوة االقتصاد اإلسرائيلي.
وصل األمر فيما يتعلق بحالة الرعب اإلسرائيلية من 
المقاطعة بوصف وزير المالية اإلسرائيلية لها بالتهديد 

نتائج  من  نابع  وهذا  إسرائيل،  وجود  على  االستراتيجي 
هذه الحملة عالميًا.  صحيح أن حجم اقتصادنا ال يتجاوز 
قاطع  نرويجي  صندوق  آخر  لكن  دوالر،  مليارات  العشرة 
 800 قيمته  بما  فيها  يستثمر  كان  اإلسرائيلية  البنوك 
مليار دوالر.  أما الصندوق الهولندي الذي قاطع المؤسسات 
في  استثماراته  تبلغ  فكانت  اإلسرائيلية،  التجارية 
دوالر،  مليار  مائتي  على  يزيد  ما  اإلسرائيلي  االقتصاد 
وهنا مصدر رعب إسرائيل.  قدرتنا على مقاطعة إسرائيل 
وتحشيد العالم في هذا االتجاه، تعني ضغطًا اقتصاديًا 
ما  وهذا  العالمي،  المستوى  على  عليها  كبيرًا  وسياسيًا 
البضائع  قيمة  مليار دوالر،  ال�3ر4  وليس  إسرائيل  يرعب 
التي نستوردها منها سنويًا، بل مليارات الدوالرات التي 
قد تخسرها مع الحشد الفلسطيني لهذه المقاطعة دوليًا، 

وبالتالي هي أداة مقاومة بامتياز.

التنمية كأداة للمقاومة والتحررالجلسة الخامسة

مداخلتي تتكون من ثالثة أجزاء رئيسية.  في الجزء 
الدولية  المساعدات  ألثر  أدق  فهم  أجل  ومن  األول، 
العقدين  دوالر خالل  مليار   25 حوالي  إلى  وصلت  التي 
المساعدات من خالل  أثر  بتصنيف  الماضيين، سأقوم 
تأطيرها في أربع مجموعات ومدارس فكرية.  في الجزء 
من  ونقاط  رسائل  أرب��ع  سأطرح  المداخلة،  من  الثاني 
أجل مساعدتنا في التفكير والتفاكر حول كيفية فهم 
العملية التنموية كحرية وتحرر، إضافة إلى طرح بعض 
األمثلة والمؤشرات التي إن أراها فسوف أشعر ببعض 
الثالث  الجزء  وفي  التنموية.  العملية  حول  األمل  من 
واألخير سأحاجج بشكل مقتضب بأن أنموذج االقتصاد 
المقاوم يطرح بدياًل جديًا إن أردنا اقتصادًا يحررنا وليس 

اقتصادًا حرًا يستعبدنا.

حول المساعدات الدولية وأثرها

حول  الحديث  م��ن  جميعًا  مللنا  ش��ك،  دون  م��ن 
من  أنه  إاّل  فاعليتها،  وعدم  وأثرها  الدولية  المساعدات 
الذي  الشبح  زالت  ما  الدولية  المساعدات  أن  سوء حظنا 
وما  وَمشكلته.   دراسته  أجل  من  علينا  نفسه  يفرض 
الحديث والخطط واالجتماعات والمؤتمرات إلعادة إعمار 
غزة، إاّل دليل حي على ذلك.  وكل المؤشرات حتى اللحظة 
المهدورة  األم��وال  من  مزيدًا  سنواجه  أننا  على  تدل 

والدروس  العبر  تعلم  في  الفشل  من  ومزيدًا  والضائعة، 
من العشرين سنة الماضية، بل واإلمعان واإلبداع بتسطير 
إضافي  إضعاف  إح��داث  وبالتالي  جديد،  فشل  قصة 
التحرر  أجل  من  وللنضال  الفلسطينية  الوطنية  للحركة 
واالنعتاق  التنمية  في  حقه  الفلسطيني  اإلنسان  وسلب 
والمعاهدات  الدولي  القانون  أساسي كفله  إنساني  كحق 

والمواثيق الدولية المختلفة.
إلى حوالي 25  المساعدات، كما ذكرت، وصلت  هذه 
اعتمادًا  الفلسطينية؛  السلطة  تأسيس  منذ  دوالر  مليار 
والتنمية.   االقتصادي  التعاون  منظمة  إحصاءات  على 
الدولية  المساعدات  حجم  تضاعف  فقد  وبالمناسبة، 
بحوالي 17 ضعفًا بين العامين 1993 و2009، وقد تجاوز 
بين  ما  الفّياضية  الفترة  في  دم 

ُ
ق الذي  المالي  الدعم 

العامين 2007 و2012 كل الدعم المالي الذي قدم ما بين 
العامين 1994 و2005.  منذ العام 2004 لغاية اليوم، شكل 
هذا الدعم الخارجي حوالي 24% - 42% من الناتج المحلي 
الواحد  للفرد  المالي  الدعم  متوسط  ووصل  اإلجمالي، 
أوائل  في  الفلسطينيين  وضع  ما  دوالرًا،   530 حوالي 
الكاريبية  الجزر  بعض  مع  للمساعدات  المتلقين  قائمة 

وغيرها، التي ربما لم نسمع بأسمائها قط.
ولكن المؤشرات التنموية-االقتصادية تشير إلى فشل 

 عالء الترتير

مدير برامج شبكة السياسات الفلسطينية )الشبكة(

ه���ذه األم����وال ف��ي إح���داث 
بنيوي  هيكلي  تغيير  أي 
السياسية  المسببات  يعنون 
التي  ال��ال-ت��ن��م��ي��ة،  ل��ح��ال��ة 
لها  وأسست  عنها  تحدثت 
ألذكر  أع��ود  لن  روي.   س��ارة 
وأت��وس��ع ف��ي اإلح��ص��اءات 
)التي هي إشكالية باألساس 
ضمن  األم��ور  فهم  وتغّيب 
السياسي(،  االقتصاد  ط��ر 

ُ
أ

متوفرة  اإلح��ص��اءات  فهذه 
السياساتية  األوراق  ف��ي 
نشرتها  التي  االقتصادية 
ش���ب���ك���ة ال����س����ي����اس����ات 
)ال��ش��ب��ك��ة(.   الفلسطينية 
دائمًا  واح��دًا  رقمًا  ثمة  ولكن 
يجمل  ورب��م��ا  ي��س��ت��ف��زن��ي، 
فقد  الالتنموية.   العملية 
وشخوصها  الفياضية  تغنت 

 30 من  للمساعدات  المتلقية  العائالت  عدد  زادت  بأنها 
لمنظومة  نصرًا  واعتبرته  عائلة،  ألف   100 إلى  عائلة  ألف 

التنمية.  إن كان هذا نصرًا، فالنتيجة أن العملية 
التنموية في األرض المحتلة قد خلقت »فقراء جددًا« 
كما أسميهم.  هذا الرقم واالستنتاج يدلل على أن الفقراء 
النيوليبرالية  أن  إذ  التنموية،  للعملية  باألولوية  ليسوا 
الكلي سيصل  االقتصادي  النمو  أن  تفترض  االقتصادية 



22
البنك  أن جهابذة  لو  حبذا  يا  أتوماتيكي.   بشكل  للفقراء 
الفلسطينية  والسلطة  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي 

يقرأون التاريخ والتجارب ليكتشفوا ما ال يعرفون.
عدة،  ألسباب  ُيعزى  الدولية  للمساعدات  الفشل  هذا 
من ضمنها اإلطار االقتصادي العام الذي رسمته وحددته 
اتفاقية أوسلو، واإلطار العام الذي تبناه البنك الدولي العام 
1993، والمكتوب في ستة مجلدات، والمسمى »االستثمار 
في السالم«، الذي ال يزال يحكم منظومة العملية التنموية 
بأنه  اعتراف حتى من صممه  من  الرغم  على  اليوم  لغاية 
لم يعد صالحًا لالستخدام، ونهج »عوائد السالم« والسالم 
والنهج  المتعددة،  السلطات  تبنته  ال��ذي  االقتصادي 
الرسميون  الفاعلون  تبناها  التي  واألجندة  النيوليبرالي 
الالعبين  فشل  إلى  إضافة  كافة،  التنموية  العملية  في 

الرئيسيين بعنونة تبعات حلقات الالتنمية.
سأل األسئلة الصحيحة.  واآلن، ونحن على 

ُ
بالتالي، لم ت

جديدة  فرصة  ثمة  غزة،  إعمار  إلعادة  جديد  مؤتمر  مرمى 
لطرح األسئلة الصحيحة، مثل: ما معنى أن يكون االقتصاد 
تحت احتالل عسكري في ظل شرط استعماري كولونيالي 
للمستعِمر  االقتصادية  السيطرة  تتمثل  وكيف  إحاللي؟ 
الجغرافي  التفتت  من  حالة  ظل  وفي  المستعَمر؟  على 
والسياسي الحاد، هل من الممكن تحويل اقتصاد المعزل 
أن  يمكن  وهل  متكامل؟  وطني  والبانتوستانات القتصاد 
تحقق كل هذه المساعدات أي شيء في ظل غياب السيادة 
وإن  تهمل،  ما  عادة  األسئلة  من  األمثلة  السياسية؟ هذه 
أحوال  تتغير  أن  يتوقع  أن  يجب  أحد  فال  ذل��ك،  استمر 

الالتنمية.
كذلك، ثمة حقائق تهمل، فال يكترث المانحون –مثاًل- 
العام 2010  االحتالل في  االقتصادية بسبب  الخسائر  بأن 
حوالي  وتعادل  دوالر،  مليارات   7 لحوالي  وصلت  –مثاًل- 
تقارير  كذلك، حسب  اإلجمالي.   المحلي  الناتج  من   %85
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، فحوالي 
38-45% من كل سنت يصرف في األرض المحتلة، يذهب 
ل�«األونكتاد«  آخر  تقرير  أشار  كما  اإلسرائيلي.   لالقتصاد 
إلى أن الواردات التي أنتجت في دولة ثالثة، وتمت إعادة 
إسرائيل،  في  أنتجت  وكأنها  المحتلة  لألرض  تصديرها 
تتسبب في خسائر سنوية تقدر بحوالي 480 مليون دوالر، 
وتساوي 25% من العوائد العامة، و10% خسارة في الناتج 

المحلي اإلجمالي، و30 ألف وظيفة سنويًا.
في  الرئيسيين  للفاعلين  شيئًا  يعِن  لم  ه��ذا  كل 
عملية التنمية الفلسطينية كالمؤسسات المالية الدولية.  
من  ويلدمان  جيريمي  وزميلي  أنا  أجريتها  مقابالت  ففي 
صناعة  في  الفاعلين  من  العديد  مع  »اكستر«  جامعة 
النتائج كافة في مقالة أكاديمية  المساعدات –وستظهر 
المحكمة  األكاديمية  الدورية  في  القادم  الشهر  ستنشر 
»سياسات شرق أوسطية«- التي حاولنا من خاللها أن نجد 
وصناعة  العربية«  »الثورات  بين  ما  إمكانية  ثمة  كانت  إن 
بالتالي:  فوجئنا  المحتلة،  األرض  في  والتنمية  التمويل 
بأن  صرح  الدولية  المالية  المؤسسات  أقطاب  أهم  أحد 
»الفلسطينيين طموحون جدًا.  فحال الفلسطينيين أفضل 
بكثير من أحوال دول العالم النامي، وبخاصة في إفريقيا، 
األدهى  ولكن  فّعالة«.   الدولية  فالمساعدات  وبالتالي 
العملية  في  الرئيسيين  المتحكمين  أحد  أن  ذلك  من 
قصة  التنموي  ونهجها  »فلسطين  أن  اعتبر  التنموية، 
العالم  لدول  وأنها جاهزة تمامًا لتصدير نموذجها  نجاح، 
ما  الفشل،  حالة  كل  ظل  في  وبالتالي،  الجديد«.   العربي 

التنموية يعتقدون  العملية  الالعبون األساسيون في  زال 
أن ثمة قصة نجاح يمكن أن تروى.  ولكن األدهى من كل 
للعالم  الفلسطيني  المساعدات  نموذج  تصدير  أن  ذلك، 
العربي الجديد لم يكن كافيًا، بل إن رئيس الوزراء السابق 
د. سالم فياض سيصّدر أيضًا للخارج.  إذ تم التعاقد معه 
عن طريق البنك الدولي لإلشراف على عملية إعادة الهيكلة 

لالقتصاد اليمني!

أربع مدارس فكرية لفهم أثر المساعدات
وبناء على كل ما ذكر أعاله، ليس غريبًا، إذن، أن يكون 
 عام في األدبيات المنشورة على أن المعونة 

ٌ
هناك توافق

حول  خالف  ثمة  ذلك،  ومع  الفلسطيني.   الشعب  خذلت 
السبب وراء فشل المعونة، وقد حددناه بأربعة مذاهب أو 
مجموعات فكرية.  يمكن تسمية المذهب األول بالمذهب 
في  االستثمار  خطة  أساسيات  أن  يرى  وهو  »الذرائعي«، 
النموذج،  المحافظة على هذا  ، وأنه ينبغي 

ٌ
السالم سليمة

ولكنه يحتاج –ببساطة- إلى تطبيق أفضل.  تميل المجموعة 
االحتالل  طبيعة  تجميل  إل��ى  المذهب  بهذا  القائلة 
اإلسرائيلية.   للدولة  االستيطاني  واالستعمار  اإلسرائيلي 
وهي تتجاهل السياسات اإلسرائيلية الثابتة تجاه األرض 
قيام  يسبق  زمن  منذ  الفلسطيني  والشعب  الفلسطينية 
لقي أيضًا باللوم الكثير على السلطة 

ُ
دولة إسرائيل.  وهي ت

الفلسطينية بسبب إخفاق المعونة في تحقيق النتائج.
تش���مل هذه المجموعة باحثين ف���ي البنك الدولي، 
وصن���دوق النقد الدولي، والعديد من الوكاالت الحكومية 
المانحة الثنائية.  يس���اعد النهج الذرائعي في تفسير 
الس���بب وراء عدم تغير نموذج االس���تثمار في الس���الم 
المعتم���د ف���ي 1993 بعد عقدين من الص���راع واالنهيار 
االقتص���ادي.  أم���ا المجموع���ة الثانية، فه���ي مجموعة 
»الذرائعيين الناقدين«، وهي تركز على االحتالل باعتباره 
العقبة الرئيس���ية في طريق السالم والتنمية.  ومع ذلك، 
تؤمن كلتا المجموعتين إيمانًا ذرائعيًا بقدرة السياسات 

على إحداث التغيير اإليجابي.
تضم المجموعة الثالثة منتقدي نموذج أوسلو المتبع 
نموذج  أن  على  يؤكدون  منهم  وكثيرون  المعونة،  في 
المعونة في حد ذاته هو جزٌء من االحتالل، ألنه مصمٌم 
ض التنمية الفلسطينية ويعزز االحتالل اإلسرائيلي  ليقوِّ
منذ  المطبقة  اإلسرائيلية  السياسات  بموازاة  ويدعمه، 
للمنتقدين، فإن  النكبة 1948 وما قبلها.  وبالنسبة  أيام 
التنمية ليست السياسة المالئمة التي ينبغي تطبيقها، 
بل ينبغي مقاومة الهيمنة، ألن الغرض المخفي من وراء 
إنما  إسرائيل،   – فلسطين  حالة  في  اإلنمائية  المعونة 

يرمي إلى تعزيز االحتالل.
عند  الغالب  في  إليها  ُيلتفت  ال  رابعة   

ٌ
ثمة مجموعة

المستعمرين  مجموعة  وهي  المعونة،  تأثير  تحليل 
الخارجية،  المعونة  أوجه  بنجاح  يؤمنون  الذين  الجدد 
حدة  تسكين  جرى  حيث  الغربية،  الضفة  في  السيما 
المقاومة الفلسطينية لالحتالل اإلسرائيلي إلى حد كبير، 
بدرجٍة  اإلسرائيلية  السياسة  أهداف  تحققت  حين  في 
 كبير، وبخاصة في الواليات 

ٌ
كبيرة.  ولهذا المنظور نفوذ

المتحدة، حيث ُيثبت فاعليته في االصطفاف إلى جانب 
سياسة  مالمح  ورس��م  اإلسرائيلية  الحكومة  مصالح 
سبيل  وعلى  الفلسطينيين.   تجاه  األميركية  المعونة 
واشنطن  معهد  قبيل  من  منظماٌت  انفكت  ما  المثال، 
الثمانينيات  عقد  -منذ  تدعو  األدن��ى،  الشرق  لسياسة 

الحوافز  يوفر  المعونة  في  نهج  اتباع  إلى  األق��ل-  على 
االقتصادية للفلسطينيين مقابل تخليهم عن حقوقهم.
كما  الملحوظ،  بتأثيرهم  الجدد  المستعمرون  يتسم 
في  الكونغرس  أبحاث  خدمة  عن  صادر  تقريٌر  ح 

ِّ
يوض

يونيو/حزيران 2012، وآخر في صيف 2014، إذ أشار إلى أن 
المعونة المقدمة للفلسطينيين هدفت على مر السنين 
إلى دعم ثالث أولويات أميركية رئيسية على األقل في 
مجال السياسات: مكافحة اإلرهاب ضد إسرائيل، تشجيع 
التعايش الفلسطيني السلمي مع إسرائيل بينما يجري 
االحتياجات  تلبية  الذاتي،  للحكم  الفلسطينيين  إعداد 
االستقرار.   عدم  حالة  تفاقم  دون  للحيلولة  اإلنسانية 
المسعى  معارضة  لتشمل  األولى  النقطة  اتسعت  وقد 
الرامي إلى نيل االعتراف بفلسطين كدولٍة  الفلسطيني 
في األمم المتحدة، ومعارضة أي مبادرة تسعى إلى زيادة 
ما  وإذا  السالم«.   »عملية  إطار  خارج  الدولي  االعتراف 
نظر  وجهة  من  للفلسطينيين  الخارجية  المعونة  لنا 

َّ
حل

على   
ً
فاشلة تكون  ال  قد  فإنها  الجديدة،  االستعمارية 

اإلطالق، بل قد تكون في الواقع قد نجحت نجاحًا باهرًا.

أربع رسائل رئيسية
تح���دث د. ممدوح العكر في كلمته االفتتاحية عن   )1
ضرورة اس���تئناف االشتباك المتواصل مع االحتالل.  
وهكذا هي، ويجب أن تك���ون التنمية.  إذن، الكلمة 
السحرية للتنمية في الوقت الحالي هي »االشتباك«.  
هي ليست »بناء المؤسسات«، و»الحوكمة الرشيدة«، 
و«الدمقرط���ة«، و»الفياضي���ة النيوليبرالية«، »والنمو 
االقتص���ادي«، و»الواقعية االقتصادية«، و»الس���الم 
االقتص���ادي«، و»عوائ���د الس���الم« ... وإل���خ من هذه 
ن���ة، بل التنمية ه���ي المقاومة 

ّ
المصطلح���ات الطنا

والحرية والتحرر، وهذه ليس���ت بالش���عارات والكالم 
الفارغ من محت���واه كما يّدعي مندوبو المؤسس���ات 
المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 
أو م���ا يدعى بقيادات الس���لطة الفلس���طينية.  إذن، 
في ظل العيش تحت ش���رط كولونيالي استعماري، 
فالتنمية ال تعني إاّل االشتباك، وباألخص االشتباك 
م���ن أج���ل األرض لزرعه���ا وفالحتها واس���ترجاعها 
كمدخ���ل أول للتنمي���ة.  ولكن ه���ذا يتطلب تغيير 
الخطاب والسرد قبل أي شيء من أجل تغيير الفعل.  
فمن اس���تمع لخطاب رئيس الوزراء رامي الحمد الله 
في 22 أيلول 2014 ف���ي اجتماع المانحين الذي ُعقد 
في نيويورك، يدرك تمامًا درجة االستجداء والتقهقر 
تان ما بين استجداء االحتالل 

ّ
التي وصلنا إليها.  فش

والتوس���ل إليه ولمجتمع المانحين من أجل تسهيل 
عملية التنمية وإعادة إعمار غزة، وما بين االش���تباك 
معهم والعمل من أجل نيل وإحراز الحق في التنمية 

والتحرر.
عملية  وكأي  األمد،  عملية طويلة  بالطبع  التنمية هي   )2
تتطلب قيادة تمثيلية وتتطلب شرعية لهذه القيادة.  
فالتنمية هي عملية سياسية بامتياز، وليست عملية 
في  الفاعلون  يفهمها  كما  تقنية  أو  تكنوقراطية 
شرعية،  قيادة  فبدون  أوسلو.   منذ  التنمية«  »صناعة 
وفي ظل أزمة بل فجوة الشرعية، ال أحد يجب أن يتوقع 
أن ثمة عملية تنمية ستحصل، بل ما يحصل هو تجذر 
إسرائيل  منها  تستفيد  التي  التنمية،  لصناعة  أكبر 
الفلسطينية  والنخب  المانحين  ومجتمع  واحتاللها 
ما  ولكن  التنمية،  باسم  السلبي(.  كل هذا  )بالمعنى 
واعتمادية.   تبعية  عملية  الواقع هو  أرض  على  ُيخلق 
إذن، فجوة الشرعية وغياب القيادة التمثيلية ال تعني 
تقهقر وانحدار إضافي للمشروع الوطني الفلسطيني 
التنموي  والتفكير  للتخطيط  أيضًا  وإنما  فحسب، 
ال  السياسية  الشرعية  في  الفجوة  هذه  التحرري.  
ر المسافة والّهوة ما بين الناس وما يدعى 

ّ
تخلق وتجذ

بالقيادة فحسب، بل إن الناس أبضًا ال تشعر أو تلمس 
ملكية  دون  ومن  التنموية.   العملية  لهذه  ملكيتها 
أن يكونوا في  التنموية، ومن دون  لعمليتهم  الناس 
العملية  هذه  في  الكرامة  ليضمنوا  القيادة  كرسي 
تنمية  يتوقع  أن  يجب  أحد  ال  أخ��رى  مرة  التنموية، 

وإنماء.  فالمطوب إعادة االعتبار للجماهير.
ضرورة  إلى  أيضًا  العكر  أشار  االفتتاحية،  كلمته  في   )3
ذات  مستقلة  فلسطينية  فنية  وطنية  هيئة  خلق 

مصداقية لتنفيذ إعادة إعمار قطاع غزة.  أوافقه الرأي، 
يجب  غزة  إعمار  إعادة  مشروع  بأن  عليها  أزيد  ولكن 
جيدًا  ومدخاًل  أخ��رى(  )م��رة  جديدة  فرصة  يكون  أن 
إلحداث التغيير السياسي، وذلك بتغيير قواعد اللعبة 
جديدة  فرصة  هي  غزة  إعمار  إعادة  أيضًا.  والالعبين 
والتوصيات  الدولية  المساعدات  إلعادة خلق منظومة 
السياساتية والنهج »التنموي« المترابطين بها.  ولكن 
كل المؤشرات الحالية تشير إلى أن الالعبين الحاليين 
الماضية  العشرين  األع��وام  أخطاء  من  يتعلموا  لم 
مستفيدين  داموا  ما  يتعلموا  لن  فهم  )وبالمناسبة، 
من النظام واإلطار الحالي(.  ومن شهد لقاء »أبو مازن« 
ال  الماضي،  األسبوع  غزة  من  األعمال  رجال  بعض  مع 
يدرك حجم المأزق والمصيبة فحسب، بل أيضًا الخطر 
المحّدق بنا ككل، الذي سينتج عن ال� 4 أو 8 مليارات 
دوالر التي سيتم جمعها في مؤتمر المانحين الشهر 
القادم.  مرة أخرى من استمع وقرأ خطاب الحمد الله في 
نيويورك، يدرك أن التعامل مع غزة يتم وكأنها كارثة 
إنسانية فحسب، وبالتالي فالدعم الدولي يأخذ شكاًل 
التعلم  من  سنة  عشرين  تكفي  أاّل  وإنسانيًا.   إغاثيًا 
البرنامج  المتحدة  لمعرفة مدى كارثية أن تدير األمم 
اإلغاثي؟ وهل نريد إعادة كّرة الفشل التي حصلت على 
أم  دوالر؟  مليار   25 وضياع  الماضيين  العقدين  مدار 
أكبر  االنقسام وسفك  األموال إلدامة  أننا ننتظر هذه 
للدماء؟ كلنا مسؤولون عن استغالل صمود غزة وإعادة 
إعمارها كفرصة.  وبالتالي، فالتنمية ومشروعها يمكن 
أن تقرع طبول الحرب األهلية بدل اإلعمار.  المنتفعون 
االقتتال  لتجدد  خصبة  والبيئة  أكثر،  واألم��وال  ثر، 

ُ
ك

أم��ام  جميعًا  يضعنا  ج��دي  تحذير  ه��ذا  ال��دم��وي.  
مسؤولياتنا الوطنية والنضالية واألخالقية واإلنسانية.

تتعارض جوهريًا  ومقاوم  تحرري  التنمية كمفهوم   )4
مع التحوالت السلطوية القمعية للسلطات في قطاع 
غزة والضفة الغربية، وبخاصة فيما يتعلق بالتعاون 
هيكلي  تغيير  إحداث  هو  التنمية  هدف  األمني.  
خوازيقها«.   »ترقيع  أو  تحسينها  وليس  الحياة  في 
وفي  طوارئ،  نظام  ظل  في  نعيش  عندما  وبالتالي، 
في  البنيوي  الفساد  وتجذر  المساءلة  غياب  ظل 
هيكلية السلطة الفلسطينية، وكل هذه تتزامن مع 
سلطوية أكثر قمعًا، فمرة أخرى ال مجال للحديث عن 

التنمية.  فالتنمية هي الحرية والتحرر.

بوادر األمل
متى سأشعر ببعض األمل فيما يخص صناعة التنمية 
األمثلة  من  بعضًا  سأذكر  الدولية؟  المساعدات  ومنظومة 

والمؤشرات التي إن رأيتها ستشعرني ببعض األمل:
والمعارض 	  المحتج  أواًل، وقبل كل شيء، عندما يقدم 

برنامجًا إيجابيًا، ال يعتمد على نقد الموجود فقط، )على 
فطبيعتنا  بإيجابية.   البرنامج  يقدم  وإنما  أهميته( 
البشرية تؤشر على أننا نتفاعل أكثر مع ما هو إيجابي 
اإلشارة  أود  الصدد،  هذا  وفي  سلبي.   هو  مما  وننفر 
النموذج  بغياب  ويحاججون  يّدعون  الكثيرين  أن  إلى 
البديل، ولكن هذا غير صحيح؟ فالعديد من المبادرات 
ومركز  »الشبكة«،  مثل  والتفاكر  الفكر  ومؤسسات 
بيسان،  ومركز  بيرزيت،  جامعة  في  التنمية  دراسات 
التنموي،  معا  ومركز  ومسارات،  ثينك،  وبال  والمرصد، 
ولجان العمل الزراعي، ... وغيرها الكثير، تعبر عن هذا 
البديل، ولكن ما زالت ثمة حاجة ملحة لتأطير كل هذه 
برنامج  ذات  واح��دة  بوتقة  في  المتفرقة  المحاوالت 
وتؤطر  كافة،  المؤسساتية  المحددات  تذيب  واضح، 

لنموذج عملي بديل.
»المسؤولون« 	  يتفضل  عندما  األمل  ببعض  سأشعر 

وليست  للفقراء،  المنحازة  السياسات  عن  بالحديث 
المنحازة للقطاع الخاص.  هذا القطاع، وبخاصة في %5 
منه في مجال الشركات الكبيرة والمتشابكة في شبكة 
االقتصادي  واالنتفاع  والترابط  االعتمادية  معقدة من 
الفقر  مع الشركات اإلسرائيلية.  فعندما تصل نسبة 
وبعض   ،%50 حوالي  إلى  الدخل  معدالت  على  بناء 
التقارير أشارت إلى أن نسبة الفقر وصلت إلى حوالي 
سيصبح  متى  أع��رف  فال  غ��زة،  على  الحرب  بعد   %90
الفقراء في جوهر ومركز العملية التنموية وليس على 

هامشها.
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سأشعر ببعض األمل عندما يبدأ القطاع الخاص الذي 	 

كيري  خطة  من  حصته  على  للحصول  لعابه  يسيل 

بالتحدث  غزة،  إعمار  إعادة  مشروع  ومن  االقتصادية، 

األرباح فحسب.   الوطنية، وليس  عن تحقيق األهداف 

بل  للتنمية،  مطلوبة  غير  الريادية  بأن  يحاجج  أحد  ال 

شعبية  محاسبة  هو  المطلوب  ولكن  تمامًا،  العكس 

مع  المتجذرة  التجارية  ولعالقاتهم  الخاص  للقطاع 

الكيان.

سأشعر ببعض األمل عندما تكون القيادة شرعية في 	 

وتخضع  له،  وممثلة  كله،  الفلسطيني  الشعب  عيون 

لمحاسبته، وليس لمحاسبة المسؤولين.

سأشعر ببعض األمل عندما أرى بعض الممولين وقد 	 

األميركية  الوكالة  وأولهم  المحتلة،  األرض  من  طردوا 

للتنمية الدولية.

مؤسسات 	  تتوقف  عندما  األم��ل  ببعض  سأشعر 

المجتمع المدني ومظلتهم على التنافس على الدعم 

الدولي، بداًل من مواجهة منظومة المساعدات.

واألحزاب 	  النقابات  تتبوأ  عندما  األمل  ببعض  سأشعر 

)المهترئة حاليًا من أقصى يمينها إلى أقسى يسارها( 

ساحات النضال.

هذه ليست بوصفة سحرية، وال بحل سياسي، ولكني 

أحاجج بأنه من دونها فال تغيير ُيذكر سيحصل.

االقتصاد المقاوم كبديل حقيقي

تب 
ُ
أما بالنس���بة ألنموذج االقتصاد المق���اوم، فقد ك

في هذا الموضوع منذ الثمانينيات وحتى يومنا هذا، مع 
مساهمات الجيل الجديد الذي يرى أهمية هذا األنموذج، 
وإن كان���ت ثمة حاجة للمزيد م���ن التطوير والعملياتية.  
العدي���د من اإلصدارات متوفرة عل���ى الموقع اإللكتروني 
ل�«الش���بكة«، ولكن أود التعريج على بع���ض النقاط في 
ه���ذا المضمار: كيف نعرف االقتصاد المقاوم من منظور 
تنم���وي أو التنمي���ة كمقاومة؟ وكيف نق���ارن االقتصاد 
المق���اوم بالفياضية مثاًل، ومدى تأثي���ر هذا الفهم على 
صناع���ة التنمي���ة والمس���اعدات؟ وما ه���ي المتطلبات 

الضرورية لتطبيق هذا األنموذج؟
عملية  هو  تنموي  منظور  من  المقاوم  االقتصاد 
تراكمية تكاملية اقتصادية–اجتماعية-سياسية، تسعى 
باألساس إلى تحرير اإلنسان من حالة التبعية وامتهان 
خالل  من  والحرية،  االنعتاق  نحو  اإلنسانية  الكرامة 
تحريره من حالة الفقر والالمساواة، واالضطهاد والخوف، 
وتمكينه في أرضه وتوسيع خياراته وإمكانياته وقدراته، 
أيضًا.   بالسعادة  شعوره  ضمان  إلى  حتى  تصل  بحيث 
لجميع  ويتسع  الجميع  يضم  األنموذج  فهذا  وبالتالي، 
مع  االقتصادية  الوحدة  ويرفض  االجتماعية،  الشرائح 
القوة المستعِمرة، ويرفض ديمومة االحتواء الالمتكافئ.  
يمكن  الق، 

ّ
الخ والتفكير  التعاون  من  وبمزيد  وبالتالي، 

هذه  وتبدأ  مستدام.   تقدمي  القتصاد  األسس  إرس��اء 
العملية بفهم االقتصاد على أنه أكثر من عمليات مالية 

ألجل الربح.
بكلمات أخ���رى، إن كانت الفياضي���ة أنموذجًا فوقيًا 
يعمل بشكل عمودي من األعلى إلى األسفل، فاالقتصاد 
المقاوم هو أنموذج يعمل بالعكس؛ أي من األس���فل إلى 
األعلى، ويحتوي الجميع.  الفياضية وأنموذجها ببنيتها 
ترف���ض وال ترغب في االحتكاك مع قوة االحتالل، بل على 
العك���س تتعاون معها وتديمها.  الفياضية وأنموذجها 
وإن كانت ظاهرة محلية، ولكنها ممولة ومدعومة خارجيًا، 
ولكن االقتصاد المقاوم »مجبول بعجنتنا« ومن رحم الحياة 
الفلس���طينية، وال أحاول هنا إدخال بعض الرومانس���ية 
للماض���ي.  إن كان تركي���ز الفياضية على المؤسس���ات 
وبنائها، فالبديل يركز على اإلنس���ان كمح���ور للتنمية.  
إن كان���ت الفياضي���ة حول المعايي���ر الدولية والحوكمة 
الرش���يدة، فاالقتصاد المق���اوم يتمركز ح���ول الحقوق 
���ز على الفردانية، لكن 

ّ
والنضال الوطني.  الفياضية ترك

االقتصاد المقاوم يركز على العمل الجمعي.  واالقتصاد 
المقاوم ليس فق���ط أنموذجًا يحارب ويواجه الس���يطرة 
االقتصادية اإلس���رائيلية على االقتصاد الفلس���طيني، 
ولكنه يجب أن يكون جريئ���ًا من أجل عنونة األخطاء في 

إط���ار النقد والنقد الذاتي.  ربما هذا تنظير غير واقعي، 
سيقول أحدهم، ولكن من أجل تحقيق ذلك، فالمطلوب 

تحرك جماهيري إلحراز الحقوق.
بعد  نشأت  التي  الشبابية  فالحركات  وبالمناسبة، 
»الثورات العربية/الربيع العربي«، وعلى وجه الخصوص 
أهمية  أدركت  الكرامة«،  أجل  من  »فلسطينيون  تجمع 
اقتصادي  بديل  ثمة  بأنه  وحاججت  البديل،  ه��ذا 
أكيد  وحاججت:  حاليًا،  القائم  النيبوليبرالي  لألنموذج 
في بديل، البديل مقاومة اقتصادية تحقق إعادة توزيع 
المصادر وعدالة اجتماعية وكرامة للشعب الفلسطيني.  
إنه  البديلة  الخطوات  أهم  فكرة!  على  شعار  مش  هذا 
ثاني  اإلسرائيلية،  للبضائع  الكاملة  المقاطعة  نبلش 
ومطالبة  باريس  اتفاقية  مع  التعامل  نرفض  إش��ي 
السلطة إعالن ذلك بصراحة.  ثالثًا، وضع ضرائب عالية 
ومزروعاتنا  منتجاتنا  لحماية  المستوردة  البضائع  على 
في  الفلسطينية  ل��ألرض  الذهاب  رابعًا،  الوطنية.  
المناطق المسماة »ج« التي تشكل 60% من أرض الضفة 
وحدها، ونعمل فيها مع بعض ونزرعها.  خامسًا، إقامة 
تعاونيات زراعية لسد االحتياجات المحلية، وفي كثير 
اقتصاديين فلسطينيين،  أفكار ممكن تقدمها عقول 
المقترحات  لتطبيق  سياسية  إرادة  في  يكون  بس 

والتحرر من التبعية.
ولك���ن تحقيق الرؤي���ة البديلة لدي���ه متطلبات من 
ضمنها: إعادة خلق صناعة المساعدات، وإعادة تعريف 
التنمية مفاهيميًا، واالس���تفادة م���ن النماذج المحلية 
وإعطاؤها األولوية بدل اس���تيراد نم���اذج من الخارج مع 
محدداتها، ومقاوم���ة قوة االحتالل واالش���تباك معها 
كأس���لوب تنموي أيضًا يعمل عل���ى توطين االقتصاد 
والعملي���ة التنموية كما توطن المقاومة، وأخيرًا مقاومة 
أّي سلطوية فلسطينية.  كل هذا ينعكس على صناعة 
المس���اعدات الت���ي تعتبر العملي���ة التنموية كعملية 
تكنوقراطية غير سياسية وحيادية.  فالنموذج البديل 
يراعي تباينات القوة بين المستَعمر والمستعِمر، وهذا 
يقتضي التحول من اقتصاد سوق حرة ألنموذج يرتكز 
على الناس تشاركي-ديمقراطي-تقدمي، ويعتمد على 
اس���تراتيجيات الصمود.  وبالتالي، حتى المس���اعدات 
اإلنس���انية تخرج من إطار الوكالة المدِمرة وتس���تبدل 
بمبادئ التضامن، فالرؤي���ة االقتصادية يجب أن تكون 
في ُصلب وقل���ب البرنامج السياس���ي وبرنامج النضال، 
وأن تكون رؤية مس���تجيبة لتطلعات الجماهير وليست 
لمصال���ح النخ���ب المنتفع���ة والمتطفلة عل���ى موارد 

الجماهير وحقوقهم الجمعية.

الخاتمة
وكسر  لقرع  ماسة  حاجة  ثمة  نعم  النهاية،  في 
جدران الخزان والتفكير جديًا في تطبيق نموذج تنموي 
وتميزها،  الفلسطينية  الحالة  خصوصية  يراعي  بديل 
المؤسسات  من  الجاهزة  الدولية  بالوصفات  يقبل  وال 
ووصفاتهم  المانحين  مجتمع  أو  الدولية  المالية 
السياساتية.  هذا ليس من باب الرفض ألجل الرفض، 
ولكن ألنها فشلت على مدار عشرين سنة في فلسطين، 
وفشلت وتفشل في بقاع أخرى من األرض في خلق عالم 
أفضل وأكثر عداًل.  ولكن هذا النموذج البديل لن يكون 
سياسي-اقتصادي- لحوار  حاجة  هناك  وإنما  جاهزًا، 
أنه  أي  السياسي؛  الصفر  من  يبدأ  اجتماعي-تنموي 
يبحث في القضايا األساسية، كالتمثيل والشرعية، ومن 
ثم يتم تبني قرارات اقتصادية شجاعة تتوافق مع فكر 
التغييرات  أو مهادن.  تحتاج هذه  مقاوم غير مساوم 
الجذرية في صناعة القرار الفلسطيني إلى إدراك قوي 
وعلى  قادرة،  ليست  الحالية  الفلسطينية  القيادة  بأن 
خطة  إلى  حاجة  هناك  وأن  التغيير،  تريد  ال  األغلب، 

وبرنامج جديدين.
االنتقال  إلى  الحاجة  أمّس  في  إننا  بالقول  أختم 
لمنظومة  الوطني«  والفقر  الفردي  »الغنى  منظومة  من 
الوطني«  والخالص  الفردية  »التضحية  تشبه  أخ��رى 
الفلسطيني  فالفقر  النقيب.   فضل  د.  سّماها  كما 
لم  وإن  الضعف.   فقر  ولكنه  الكفاية،  عدم  فقر  ليس 
منظومة  في  الكرامة  أنفسهم  الفلسطينيون  يضمن 

المساعدات، فلن يضمنها لهم أحد.

نقاش الجلسة الخامسة
دارات نقاشات وأطروحات الحضور خالل نقاش الجلسة 
أو  الخاص،  القطاع  ممثلي  مشاركة  عدم  حول  الخامسة 
مؤتمرات  في  والساسة  والمتنفذين  الجدد  الليبراليين 
غالبية  عليه  يتفق  فيما  آرائهم  إلى  لالستماع  كهذه 
للحديث  آخرون  تطرق  حين  في  المؤتمر،  في  المشاركين 
وهم  للمشاركين،  الفكرية  التوجهات  من  واحد  لون  عن 
للصوت  وجود  دون  والسلطة  أوسلو  التفاق  المعارضون 
اآلخر، في حين تحدث أحدهم عن تفاؤله في األكاديميين 
الرؤية  على  التشديد  البعض  إغفال  عدم  مع  الشباب، 
البديلة في المجال االقتصادي، بل وحتى السياسي، وذلك 
نقاش  إلى  إضافة  السابقة،  التجارب  من  باالستفادة  ربما 
على  التأثير  وآليات  اإلنتاج،  روح  قتل  في  الزبائنية  دور 
الموحد  القيادي  اإلطار  عقد  باتجاه  والمضي  القرار،  صناع 

لمنظمة التحرير الفلسطينية، ... وغيرها.

وكانت ردود المشاركين على النحو اآلتي:

سامية البطمة: التنمية هي عملية، ولهذه العملية 
نتائج، لكن ظهور هذه النتائج يحتاج إلى وقت.  فعلى 
سبيل المثال، وفي حال رغبنا في زيادة القاعدة اإلنتاجية 
الصناعي  القطاعين  في  اإلنتاجية  زي��ادة  طريق  عن 
والزراعي، بل وشرعنا في خطوات عملية في هذا االتجاه، 
فإن النتائج لن تكون فورية، وبالتالي لن نلمس سريعًا 
انخفاضًا ملحوظًا في نسبة البطالة، أو تقليصًا في نسبة 
اعتمادنا على االقتصاد اإلسرائيلي ... هذه النتائج لربما 

تحتاج إلى عشر سنوات من العمل المتراكم.
اإلنتاجية مهمة  القاعدة  أن مسألة  أرى  لي،  بالنسبة 
عملت  إسرائيل  االق��ت��ص��اد.   تبني  التي  فهي  ج��دًا، 
القاعدة  تحصين  على   ،1967 العام  ومنذ  منهجيا،ً 
صعوبة  العملية  الناحية  من  تبرز  وهنا  لها.   اإلنتاجية 
ظل  في  الفلسطينية  اإلنتاجية  القاعدة  تحصين  إعادة 
تكبيلنا باتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس االقتصادي.
التي  المقاطعة،  أداة  في  فكرنا  كفلسطينيين  نحن 
من شأنها إعطاء فرصة لإلنتاج الفلسطيني، وبخاصة أننا 
دوالر،  مليار  3ر4  قيمته سنويًا  ما  إسرائيل  من  نستورد 
وللعلم فقط 600 مليون دوالر من هذا المبلغ يمكن لحملة 
للمنتجات  استهالكنا  فاتورة  من  تقليصها  المقاطعة 
اإلسرائيلية، حيث أن بقية المبلغ تتوزع ما بين البترول 
ومشتقاته، والتيار الكهربائي بشكل أساس.  لكن علينا 
أال نستهين بمبلغ ال�600 مليون دوالر، فلو تم االستعاضة 
بديل  لها  بالفعل مستوردات  وهي  محلي،  بإنتاج  عنها 
عن  االستغناء  أو  المقاطعة  طريق  عن  س��واء  محلي، 
االستيراد في مجاالت بعينها، فإن عملية كهذه يمكن 
عمل،  فرصة  ألف   45 دولية،  معطيات  وفق  تخلق،  أن 
التجارية  الحركة  إيجابيًا، ليس على  وهذا ما سينعكس 

الفلسطينية فحسب، بل على النسيج االجتماعي أيضًا.
ال��دول  تفرض  ما  ع��ادة  المحلي،  اإلنتاج  لتشجيع 
األوروب��ي،  فاالتحاد  المستوردة،  البضائع  على  ضرائب 
االستيراد  على  ضرائب   %85 وضع  المثال،  سبيل  على 
لالتحاد  أوفر  أفريقيا  من  االستيراد  أن  مع  أفريقيا،  من 
كهذه  ضرائب  يضع  لكن  المحلي،  اإلنتاج  من  األوروب��ي 
الضرائب  عامل  المحليين.   ومنتجيه  اقتصاده  لحماية 
في الحالة الفلسطينية غير متاح بسبب اتفاقات أوسلو، 
وعليه نستخدم أدوات أخرى أبرزها المقاطعة، التي يجب 
أن تتواصل لتحدث النتائج المرجوة منها.  واألهم توفر 
أداة كهذه  إلى  بالتوجه  حقيقية  ورغبة  فلسطيني  قرار 

لتعزيز االقتصاد الفلسطيني.
هناك إشكاالت لدينا تتعلق بمدى قدرة المؤسسات 
فعلى  عنها.   تعبر  التي  الفئات  تمثيل  على  المختلفة 
إذا  وما  النقابات  دور  عن  التساؤل  يمكن  المثال،  سبيل 
العمال.   قضايا  عن  وحقيقي  صادق  بشكل  تعبر  كانت 
والحركات  العمالية  للنقابات  كثيرة  انتقادات  ثمة 
مثل  إلى  التنبيه  هي  ومهمتنا  وتوجهاتها،  الشبابية 

هذه القضايا، ولسنا كأكاديميين من يقوم بحلها.
الترتير: ال توجد خطة موحدة إلعمار قطاع غزة، نائب 
محمد  د.  االستثمار  صندوق  ورئيس  ال���وزراء  رئيس 

مليارات  أربعة  تتكلف  خطة  عن  يتحدث  مصطفى 
دوالر، ومدير عام »بكدار« د. محمد اشتية يخرج بدراسة 
مليارات  ثمانية  اإلعمار تتكلف  عملية  أن  تتحدث عن 
دوالر، ومبعوث األمم المتحدة يتحدث عن مبالغ مختلفة 
... حالة التخبط هذه قد تكون مؤشرًا على أن القادم أمّر 
وأسوأ.  لست جزءًا من صياغة هذه الخطط، لكني أتفق 
مع ما قاله العكر إنه ال بد من أن نملك عملية التنمية 

بأنفسنا.
أنا لست حياديًا، ويجب أن نكون جميعنا واضحين.  
بصيغة  التسلح  من  بد  ال  القرار،  صناع  على  للتأثير 
دامت  ما  رفضوية،  كانت  لو  حتى  واضحة،  سياساتية 
هي كذلك بالفعل.  بالنسبة لي أرفض قرار »أبو مازن« 
إعادة  بأمور  تتحكم  المتحدة  األمم  أن  على  الموافقة 
لو  ألنه  األمور،  معايير  وأن تحدد هي  غزة،  إعمار قطاع 
تم ذلك سنعاني من البيروقراطية، والفساد، واألهم من 
األمم  أن  مون،  كي  بان  رئاسة  ظل  في  وبخاصة  ذلك، 
إسرائيل  أمن  حماية  على  باألساس  ستعمل  المتحدة 
قبل أي اعتبارات أخرى تتعلق بأي عملية تنموية.  نحن 
ال نتعلم من أخطائنا، بل ُنحل احتالاًل بدل آخر، وهذا أمر 

مزعج للغاية.
الدولي  للمجتمع  فرصة  غزة  قطاع  إعمار  في  أرى 
ليتعامل مع حركة حماس وحركات المقاومة المختلفة.  
أيديولوجيًا أختلف تمامًا مع »حماس« وضد قمعها وما 
إلى ذلك، ولكن في النهاية »حماس« انتخبت من غالبية 
العام  المحتلة  األراضي  في  الفلسطيني  الشعب  أبناء 
1967، وعليه يجب على االتحاد األوروبي التعامل معها 
وفق هذا األساس، بغض النظر عن كونهم يعتبرونها 
حركة »إرهابية« من عدمه، فهي جسم ال يمكن تجاهله.  
الفلسطينيين  بين  الهوة  لجسر  فرصة  اإلعمار  إعادة 
أنفسهم من جهة، كما هي فرصة لتعود حركة حماس 
النضال  مكونات  من  كمكون  الدولية  الساحة  إل��ى 
أو  اتفقنا  النظر  بغض  أخ��رى،  جهة  من  الفلسطيني 
اختلفنا معها أو عليها، وأنا مرة أخرى أؤكد على خالفي 

األيديولوجي مع »حماس«.
رجا  مع  كثيرًا  وناقشت  تحدثت  لفياض،  بالنسبة 
الخالدي إذا ما كان ثمة مصطلح »الفياضية«، وهو مصطلح 
ابتكره سيئ الصيت والسمعة توماس فريدمان، لكن ما 
السنوات  أن تغييرات عدة حدثت في  إنكاره  ال يمكن 
ذلك،  أعلم  سحريًا،  حاًل  ليس  فياض  األخيرة.   السبع 
لكني أعلم أيضًا أنه تسلم حقيبة وزارة المالية في العام 
الموحدة،  الخزينة  إلعمال  الدولي  للبنك  كشرط   2002
وبقي وزيرًا للمالية حتى تسلم رئاسة الحكومة.  مجرد 
تعيين شخص كفياض بسياساته النيوليبرالية يوضح 
األمور.   إليه  آلت  الذي  والسياسي  الوطني  المأزق  حجم 
بالتهويل  تتعلق  ال  »الفياضية«  عن  بالحديث  الفكرة 
بتاتًا، بل هي للحديث عن التغيرات وبعضها جوهري 
فياض  فيها  كان  التي  األخيرة،  السبع  السنوات  في 
بد من  التغيرات ال  للمالية، وهذه  للوزراء ووزيرًا  رئيسًا 
التوقف أمامها، وتأملها، وقراءتها بتعمق، بل وتلمس 
لعملية  مرادف  مصطلح  »الفياضية«  مصطلح  آثارها.  

بناء الدولة والحوكمة في السنوات السبع األخيرة.
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سلسلة تقارير دورية
الحكم المحلي في فلسطين

واقع ورؤية مستقبلية

ت��ه��دف ه���ذه ال���دراس���ة إل��ى 
القضايا  من  عدد  على  الضوء  إلقاء 
منها  ي��ع��ان��ي  ال��ت��ي  وال��م��ش��اك��ل 
اقتراحات  وتقديم  المحلي،  الحكم 
الحالي،  الوضع  إلص��الح  وتوصيات 
والمجالس  البلديات  تتمكن  حتى 
أفضل  خدمات  تقديم  من  القروية 
ل��ل��ج��م��ه��ور، وج��ع��ل��ه��ا أق���رب إل��ى 
عليه  هو  مما  والمحاسبة  المساءلة 

الحال اآلن.
التي  الدول  في  خاصة  مكانة  المحلية  والمجالس  البلديات  دور  ويحتل 
تطمح ألن تكون ديمقراطية، نظرًا للتماس المباشر مع المواطن في أمور حياتية 
يومية، حتى لو أن دور السلطة المركزية يبقى األبرز في القضايا الوطنية العامة.  
بين  للعالقة  المالزمة  اإلشكاليات  من  نوعان  يوجد  الفلسطينية،  الحالة  وفي 
الحكم المحلي والسلطة المركزية.  األول يتعلق بازدواج الصالحيات وتداخلها 
المحافظين من جهة  القروية من جهة، وصالحيات  والمجالس  البلديات  بين 
الناظم  القانون  مع  مقارنة  المحافظين  قانون  في  ن  وبيِّ واضح  وهذا  أخرى. 
لعمل البلديات.  والنوع الثاني من اإلشكاليات يتعلق بمحدودية الدور المناط 
بالبلديات والمجالس المحلية من ناحية فعلية، والقيود المالية الموجودة بفعل 

عدم انتظام الموارد المتاحة لها نظريًا.
القائم  الوضع  على  وتعديالت  خطوات  بمجموعة  الدراسة  هذه  وتوصي 
القوانين  إلصالح  الحاجة  ناحية  من  أم  الممارسة  حيث  من  أكان  سواء  حاليًا، 

واللوائح الناظمة لعمل المحافظات والحكم المحلي أيضًا.

مــن إصــدارات مــواطـن لعـــامــي  2014-2013

اآلراء الواردة ال تعبر بالضرورة عن رأي مؤسستي »مواطن« و »هينرش بل«. 

مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية
رام الله، ص.ب: 1845 تلفون: 2951108 - 2 - )972( فاكس: 2960285 - 2 - )972( 

muwatin@muwatin.org بريد الكتروني

سلسلة أوراق بحثية 
الفضائيات الدينية

الصورة المثالية للمرأة وأثرها 
على النساء في فلسطين

جمان قنيص 

القنوات  تأثير  الكتاب  هذا  يتناول 
السلفية،  وتحديدًا  الدينية،  الفضائية 
وقد  فلسطين.  في  النساء  سلوك  على 
اع��ُت��م��د ف��ي ذل���ك ع��ل��ى رص���د ال��ص��ورة 
الفضائيات  تقدمها  ال��ت��ي  المثالية 
السلفية للمرأة، من خالل تحليل مضمون 
البرامج، وعلى ما تركه ذلك المضمون من 
وقناعاتهن  النساء  تلك  سلوك  على  أثر 

االقتصادي  والمستويين  واألعمار،  الشرائح  مختلف  من  النساء  من  عينة  مقابلة  خالل  من 
واالجتماعي. 

في  فيها  ازدهرت  التي  المرحلة  في  الدينية  الفضائيات  ألثر  رصد  الكتاب  هذا  في 
غلق معظمها بعد »إسقاط« حكم اإلخوان 

ُ
بدايات القرن الحالي بفضل »ثورة االتصاالت«، وأ

هامات بالتحريض على التطرف 
ّ
في مصر مطلع العام 2013 ، بسبب ما كانت توجه لها من ات

والعنصرية الدينية.
النتائج التي توصل لها هذا الكتاب ُمهمة، ألنه يمكن من خاللها قياس أثر البرامج ذات 

المضمون الديني التي تلقى إقبااًل، وبخاصة من جمهور النساء.

سلسلة دراسات وأبحاث
»قانون« التشريع و »قانون« الحرية

هل الديمقراطية بديل عن حكم 
القانون؟

عاصم خليل

هو  ه��ذا   .»... ي��ري��د  »الشعب 
حناجر  ب��ه  صدحت  ال��ذي  الشعار 
ساحات  في  تجمعوا  ممن  الماليين 
لقد  المختلفة.  العربية  ال��م��دن 
مما  العربية«بعضا  »الثورات  حققت 
رموز  إسقاط  الشعب، من خالل  أراد 
للشعب  ممثلة  وغير  طاغية  أنظمة 

اإلقليمي  المستويين  على  واسعًا  اهتمامًا  أث��ارت  كما  ومحاكمتهم، 
والعالمي.

إلى  أدت  التي  العوامل  وعن  الثورات،  هذه  أسباب  عن  النظر  وبغض 
وفشل  بعضها  نجاح  وأسباب  وتيرتها،  وعن  أخرى،  دون  دول  في  قيامها 
العسكرية،  المؤسسة  وبخاصة  فيها،  الرئيسيين  الفاعلين  ودور  غيرها، 
الذي يواجه  الخطر  البحث بنقاش  التي حققتها، ُيعنى هذا  النتائج  وعن 
السيادة  مثل  المبادئ،  بعض  هيمنة  ظل  في  وبخاصة  العربية،  الثورات 
الشعبية، أو السيادة الوطنية.  الخطر هنا هو االهتمام بالحرية السياسية، 
إلى  سيؤدي  ما  وهو  اخرى،  اعتبارات  أي  حساب  على  المركزية  وإعطاؤها 
على  تدريجيا  تطغى  بحيث  الحريات،  لباقي  السياسية  الحرية  اختزال 
الحريات الفردية، باعتبار أن مشاركة المواطنين في صنع القرار السياسي، 
الوطنية  السلطة  تمنح  العامة«،  »اإلرادة  صقل  في  مشاركتهم  وبالتالي 
الحق في تجاوز األفراد في خدمة الجماعة )أو على األقل األكثرية الحاكمة(، 
وتجاوز المصالح الخاصة لخدمة المصلحة العامة.  فبما أن الشعب هو الذي 
تقييد  يمكن  فكيف  الشعب،  إرادة  هي  الدولة  إرادة  أن  وبما  اآلن،  يقرر 
بغير  القبول  يمكن  وكيف  وبطشه؟  قوته  ترويض  يمكن  وكيف  إرادته؟ 
الصف  عن  الخروج  قبول  أو  تبرير  يمكن  وكيف  الواحدة؟  الشعب  إرادة 
المهيمن؟ وكيف نتعامل  أفراد يرفضون فكر الشعب  أو  أقليات  من قبل 
الثقافة،  أو  اللعة،  أو  الدين،  أو  العرق،  بسبب  األكثرية،  عن  المختلفين  مع 
كيف نتعامل مع توجهات فردية دينية وفكرية وجنسية، في حال كانت 

مستهجنة أو مرفوضة بالنسبة للغالبية العظمى؟ 
عنها،  اإلجابة  الدراسة  هذه  ستحاول  األسئلة،  من  وغيرها  هذه 
ال   )constitutionalism( بالدستور  مرتبط  مفهوم  اقتراح  خالل  من 
العليا  القيم  بالعربية، ويعبر عن مجموع  له رديف متفق عليه  يوجد 
التي يجب على الدستور أن يحتويها، لكي يكون منسجمًا معها؛ مع 
ذلك اإلطار المعياري، الذي يبرر تبني الدستور المكتوب في األساس 

والتمسك به.

صوت العاصفة
سيرة اذاعات الثورة

 الفلسطينية في المنفى
نبيل عمرو

صدور  على  القرن،  ثلث  يقارب  ما  بعد 
أن  وج��دت  وال��ح��ص��ار«،  الحب  »أي��ام  كتابي 
إليها،  ال��ع��ودة  تبرر  للحكاية  أب��ع��ادًا  ثمة 
اإلعالم  الضوء على تجربة  مزيد من  وتسليط 

الفلسطيني.
تجربة  يحكي  والحصار«  الحب  »أي��ام 
بيروت، وخصوصًا  الفلسطينية في  اإلذاعة 
أثناء االجتياح االسرائيلي للبنان في العام 
عيد نشر هذه التجربة 

ُ
1982، وقد رأيت أن أ

تتداول  التي  واإلعالمية  اإلذاعية  لألجيال  مفيدة  تكون  لعلها  جديدة،  إضافات  مع 
األثير، وتنشر في فضائه الالمتناهي ما يجب أن ُينشر عن فلسطين والقضية والوطن 

والمجتمع والناس والحلم.

سلسلة التجربة الفلسطينية

 التطهير العرقي في القدس

ومواطنيه���ا  المدين���ة  تج���اه  إس���رائيل  سياس���ات 
الفلسطينيين

نزار أيوب
التطهير العرقي في فلس���طين التاريخية حقيقة راسخة، 
وهو بمثابة سياس���ة تمارس ضد الفلس���طينيين بش���كل 
منهجي منذ العام 1948، حينما أقدم القادة الصهاينة على 
إعط���اء أوامر واضحة تقضي بتطهي���ر المناطق التي كانت 

قواتهم تس���تولي عليها من الع���رب، إليجاد تجانس عرقي يقتصر عل���ى اليهود.  وال يخفي 
القادة الصهاينة حدوث هذه األفعال في فلس���طين، فقد صرح موشيه دايان في خطابه أمام 
طلبة التخنيون (المعهد اإلسرائيلي للتكنولوجيا( في حيفا العام 1969، بأنه تم تشييد القرى 
اليهودية على أنقاض القرى العربية.  وقال مخاطبًا الطلبة: »إنكم ال تس���تطيعون حتى معرفة 
أس���ماء هذه القرى، وأن���ا ال ألومكم، ألن كتب الجغرافيا لم تعد موج���ودة، ليس الكتب لم تعد 
موجودة فحسب، بل إن القرى العربية ليست قائمة أيضًا« )نشر في جريدة »هآرتس« الصادرة 

يوم 4 نيسان/ أبريل 1969(.
تطهير  عملية  إلى  بها  المحيطة  والبلدات  والقرى  القدس  مدينة  تعرضت   1948 سنة  وفي 
عرقي واسعة النطاق، إذ أنه من بين 40 قرية في القدس والقضاء التابع لها، التي بقيت تحت 
السيطرة اإلسرائيلية بعد توقيع اتفاقية الهدنة العام 1949، تم تهجير سكان 38 من هذه 

القرى. 
وبعد عدوان 1967 تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي استهداف التواجد الفلسطيني في 
القدس المحتلة، إذ تنتهج سياسة تطهير عرقي مدعومة بجملة من اإلجراءات الهادفة إلجبار 
أكبر عدد ممكن من مواطنيها الفلسطينيين على الهجرة إلى خارجها، نتيجة للحظر المفروض 
على لم شمل العائالت الفلسطينية، واالستيالء على األرض، وبناء المستوطنات، وعزل المدينة 
البناء، وجعله شبه  عن األرض الفلسطينية المحتلة، والتضييق على المقدسيين في قضايا 
واختيار مكان  والتنقل  الحركة  الفلسطينيين في  والحد من حرية  المنازل،  مستحيل، وهدم 
اإلقامة، بما في ذلك داخل القدس المحتلة، وإنشاء جدار الضم والتوسع.  هذه السياسات، وما 
يرتبط بها من إجراءات، تحول دون تمكن أي فلسطيني من ممارسة حقه الطبيعي في اإلقامة 

والعيش داخل القدس، وترغم الكثيرين من مواطنيها الفلسطينيين على الهجرة القسرية.
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�سـل�سـلة التجربة الفل�سطينية

هذا الكتاب
�ضد  تمار�س  �ضيا�ضة  بمثابة  وهو  را�ضخة،  حقيقة  التاريخية  فل�ضطين  في  العرقي  التطهير 
الفل�ضطينيين ب�ضكل منهجي منذ العام 1948، حينما اأقدم القادة ال�ضهاينة على اإعطاء اأوامر 
وا�ضحة تق�ضي بتطهير المناطق التي كانت قواتهم ت�ضتولي عليها من العرب، لإيجاد تجان�س 
عرقي يقت�ضر على اليهود.  ول يخفي القادة ال�ضهاينة حدوث هذه الأفعال في فل�ضطين، فقد 
للتكنولوجيا( في  الإ�ضرائيلي  التخنيون )المعهد  اأمام طلبة  دايان في خطابه  �ضرح مو�ضيه 
حيفا العام 1969، باأنه تم ت�ضييد القرى اليهودية على اأنقا�س القرى العربية.  وقال مخاطبًا 
الطلبة: اإنكم ل ت�ضتطيعون حتى معرفة اأ�ضماء هذه القرى، واأنا ل األومكم، لأن كتب الجغرافيا 
لم تعد موجودة، لي�س الكتب لم تعد موجودة فح�ضب، بل اإن القرى العربية لي�ضت قائمة اأي�ضًا« 

)ن�ضر في جريدة هاآرت�س ال�ضادرة يوم 4 ني�ضان/اأبريل 1969(.

وفي �ضنة 1948 تعر�ضت مدينة القد�س والقرى والبلدات المحيطة بها اإلى عملية تطهير عرقي 
وا�ضعة النطاق، اإذ اأنه من بين 40 قرية في القد�س والق�ضاء التابع لها، التي بقيت تحت ال�ضيطرة 

الإ�ضرائيلية بعد توقيع اتفاقية الهدنة العام 1949، تم تهجير �ضكان 38 من هذه القرى.

وبعد عدوان 1967 توا�ضل �ضلطات الحتالل الإ�ضرائيلي ا�ضتهداف التواجد الفل�ضطيني في 
القد�س المحتلة، اإذ تنتهج �ضيا�ضة تطهير عرقي مدعومة بجملة من الإجراءات الهادفة لإجبار 
اأكبر عدد ممكن من مواطنيها الفل�ضطينيين على الهجرة اإلى خارجها، نتيجة للحظر المفرو�س 
على لم �ضمل العائالت الفل�ضطينية، وال�ضتيالء على الأر�س، وبناء الم�ضتوطنات، وعزل المدينة 
عن الأر�س الفل�ضطينية المحتلة، والت�ضييق على المقد�ضيين في ق�ضايا البناء، وجعله �ضبه 
م�ضتحيل، وهدم المنازل، والحد من حرية الفل�ضطينيين في الحركة والتنقل واختيار مكان 
الإقامة، بما في ذلك داخل القد�س المحتلة، واإن�ضاء جدار ال�ضم والتو�ضع.  هذه ال�ضيا�ضات، وما 
يرتبط بها من اإجراءات، تحول دون تمكن اأي فل�ضطيني من ممار�ضة حقه الطبيعي في الإقامة 

والعي�س داخل القد�س، وترغم الكثيرين من مواطنيها الفل�ضطينيين على الهجرة الق�ضرية.

التطهير العرقي في القد�س
�سيا�سات اإ�سرائيل تجاه المدينة ومواطنيها 
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َ
الديمقراطي َبعَد ث

حنين محمد سليمان

التحوالت  موضوع  الكتاب  يتناول 
منذ  مصر  تشهدها  التي  السياسية 
مسيرة  على  وتأثيرها   2011 ال��ع��ام 
والشروط  فيها،  الديمقراطي  التحول 
بعد  الناشئ  النظام  عمل  تحكم  التي 
األه���داف  تحقيق  أج��ل  م��ن  ال��ث��ورة 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
مصر  ميادين  في  الثّوار  رفعها  التي 

المختلفة؛ من خالل التغيير في السياسات العامة.

سلسلة رسائل الماجستير
مكانة المرأة في اإلسالم في ظل 

تأويل آية القوامة
 »منظور فلسطيني«

مي البزور 

جاء  ق��رآن��ي  ن��ص  ف��ي  البحث  إن 
يأتي  ال  قرنًا،  عشر  أربعة  حوالي  قبل 
االجتماعي  السياق  من  إخراجه  عبر 
فيه.  جاء  ال��ذي  االقتصادي  الثقافي 
مكانة  حول  بحث  إجراء  استلزم  وهذا 
خالل  من  اإلسالمي،  الدين  في  المرأة 
البنيوية  للمتغيرات  تاريخي  تتبع 

االجتماعية واالقتصادية التي ترافقت مع نشأة اإلسالم.
تم تقديم مقاربة تاريخية سوسيولوجية نقدية بين العديد من التحليالت 
المتباينة التي صاغها مفكرون ومفكرات نسويون/ات عرب عن مكانة  النسوية 
النصوص اإلسالمية  التي وردت في  المفاهيم  الدين اإلسالمي، وعن  المرأة في 
القرآنية، من خالل رصد واقع المرأة العربية قبل نشأة الدعوة اإلسالمية وبعدها 
في كل من مدينتي مكة ويثرب في شبه الجزيرة العربية. ويأتي القسم الثاني 
من هذا الكتاب لرصد المواقف المجتمعية في الضفة الغربية لدى البعض من 
النساء ورجال الدين من إجازة ضرب الزوجات الوارد في النص القرآني آلية القوامة.

سلسلة دراسات وأبحاث
الديمقراطية الفلسطينية

بين الخطاب والممارسة
منظمة التحرير الفلسطينية وأطرها 

1993 -1964
عمر عساف

يتناول الكتاب قضية شغلت – وما زالت- 
شعوب ودول حركات التحرر في كثير من دول 
العالم، وفي المقدمة منها الشعوب العربية، 
الكتاب  يتناولها  التي  »الديمقراطية«  وهي 
عقود  ثالثة  خالل  الفلسطينية  الساحة  في 
التحرير  منظمة  تشكيل  منذ   )1993  -  1964(

الفلسطينية حتى توقيع اتفاق اوسلو، حيث يتوقف عند الظروف التي أسست فيها 
المنظمة وكيفية تشكيل هيئاتها التشريعية والتنفيذية ومدى اقتراب أو بعد هذه 

الكيفية عن المفاهيم الديمقراطية.
الحركة  مسار  و  تاريخ  الكتاب  يعرض  الديمقراطية،  للمسألة  معالجته  وفي 
عقد  حتى  وتونس  فبيروت  عمان  إلى  القدس  من  المرحلة؛  هذه  خالل  الفلسطينية 
اتفاقات اوسلو وكيف كان يدار الشأن الفلسطيني عبر هيئات المنظمة، وخالل المعارك 

الفاصلة التي خاضها الشعب الفلسطيني وثورته المعاصرة.
الداخلية في فصائل ومكونات م.  الكتاب عند العالقات  من جهة أخرى، يتوقف 
المرفوعة حول  بالشعارات  ارتباطها  ومدى  الفصائل  بين هذه  فيما  والعالقات  ت. ف 

الممارسة الديمقراطية، سواء أكانت في »غابة البنادق« أو خارجها.
وباعتبار االتحادات الشعبية تشكل القاعدة الجماهيرية للمنظمة، عرض الكتاب 
لبنية هذه االتحادات وحقيقة التزامها بالمعايير الديمقراطية في العمل الجماهيري 
وعالقتها بالقطاع الذي تمثله، وألن للسمات الشخصية للقائد دورا ليس فقط مميزا بل 
طاغيا أحيانا، توقف الكتاب أمام الدور المميز الذي لعبه قائد المنظمة الشهيد ياسر 

عرفات ومدى ممارسته للديمقراطية في قيادته لمنظمة التحرير ولحركة فتح.
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